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การบรรยายฝ่าเกี*ยวกบัการสอนท่าเตน้คลาสสิกของประเทศจีน ณ มหาวทิยาลยัเฟยเทียน 

หลี*หงจืAอ 

(27 กรกฎาคม 2019) 

 

อะไรคือระบาํคลาสสิกจีน  พูดจากแก่นแท ้“วิธีทางกาย (เซินฝ่า1)” ของระบาํคลาสสิกจีน  ตัAงแต่

สมยัโบราณส่วนมากมาจากอวู่ซู่2  เป็นเทคนิคที*เทพถ่ายทอดที*ใช้ “หนึ* ง ‘อวู่3’ ใช้ 2 แบบ (‘บู๊’ กับ 

‘ระบาํ’)”  ในขณะที*การสื*อความรู้สึกผา่นทางร่างกาย (เซินยวิ*น4) ส่วนใหญ่มาจาก “การเคลื*อนไหวทาง

กาย  (เซินตว้น5)” ของละครงิAว  ยคุแรก “ระบาํคลาสสิกจีน” เรียกวา่ “ระบาํละครงิAว (ซี*ฉวี*อวู๋ เต่า6)”  

ทาํไมมีคนพดูวา่ระบาํคลาสสิกจีนเป็นระบาํชนิดใหม่ที*สร้างสรรคโ์ดยสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง  

ที*จริงระบาํของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง เซินฝ่าก็คือมาจากอวู่ซู่กบัละครงิAว  เพื*อให้เหมาะสมกบัการ

เรียนการสอนในแบบของสถาบนั ได้นําเอาส่วนหนึ* งของระบาํบลัเลต์ที*เป็นรูปแบบการฝึกฝนขัAน

พืAนฐานในระดบัเริ*มตน้มาใช ้ เพื*อใหม้องดูยิ*งเหมือนกบัระบาํที*เป็นแนวคิดของสมยัใหม่ แต่เทคนิคหก

คะเมนตีลงักามาจากศิลปะกายกรรมชนิดต่าง ๆ ของวฒันธรรมจีนที*สืบทอดมาหลายพนัปี  พูดให้ชดั 

สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งไม่ไดส้ร้างสรรคร์ะบาํคลาสสิกจีนขึAนมา  สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งไดส้ร้างชื*อ

เรียก “ระบาํคลาสสิกจีน” โดยเปลี*ยนชื*อ “ระบาํละครงิAวจีน” ที*มีอยูเ่ดิมเป็น “ระบาํคลาสสิกจีน” 

สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งเองก็ยอมรับ เซินยวิ*นใชเ้ซินตว้นในละครงิAว แต่ในส่วนประกอบหลกั

ของเซินฝ่าของระบาํ จะใชเ้ซินฝ่าของระบาํละครงิAวกบัอวูซู่่เป็นส่วนใหญ่  ที*จริงละครงิAวกย็อมรับวา่เซิน

ฝ่ามาจากอวูซู่่   ตัAงแต่ยคุโบราณไกลมาก ๆ ละครงิAวกไ็ดใ้ชเ้ซินฝ่าของอวูซู่่ดัAงเดิมของจีน  ดงันัAนกพ็ดูได้

วา่ระบาํคลาสสิกจีนเป็นสิ*งที*คงอยูม่านานแลว้ ไม่ใช่สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งคิดคน้ขึAนมา  

แลว้ทาํไมสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งพูดว่าระบาํคลาสสิกคือระบาํแบบใหม่ชนิดหนึ* งที*มนัสร้าง

ขึAนล่ะ  แน่นอน นอกจากมนัเปลี*ยน “ระบาํละครงิAว” เป็น “ระบาํคลาสสิกจีน” แลว้ ยงัไดก้าํหนดวิธีการ

เรียนการสอนชุดหนึ*งของระบาํคลาสสิกจีน  “ระบาํคลาสสิกจีน” ชื*อนีA คือมนัเปลี*ยน  เพราะสถาบนัสอน

เตน้รําปักกิ*งในระยะแรกกเ็รียกระบาํคลาสสิกจีนเป็น “ระบาํละครงิAว”  ไดร้วมรูปแบบการเรียนการสอน

ของบลัเลตไ์วด้ว้ย  แน่นอนไม่เพียงเท่านีA  สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งยงัไดใ้ชรู้ปแบบการเรียนการสอน

แบบสถาบนัในระบาํคลาสสิกจีน  ในอดีตการเรียนศิลปะจีนลว้นใชรู้ปแบบดัAงเดิมในการเรียนการสอน 
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คือรูปแบบการเรียนการสอนที*อาจารยข์องคณะงิAวนาํพาลูกศิษย ์ บา้งก็สอนลูกศิษยห์ลายคนในเวลา

เดียวกนั กระทั*งหลายสิบคนในคณะงิAว  แต่ว่าระบาํคลาสสิกของจีนเขา้สู่สถาบนัศิลปะที*สอนรูปแบบ

ของ “ระบาํคลาสสิกจีน”  บางทีในเวลานัAนคือสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งเป็นแห่งแรกที*ริเริ*ม  นกัศึกษา

หนุ่มสาวของพวกเขาต่อมาไม่ค่อยเข้าใจสิ* งเหล่านีA   บวกกับพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทําลาย

ประวติัศาสตร์จีนอยา่งมีเป้าหมาย  นกัศึกษาไม่เขา้ใจประวติัศาสตร์จีนแลว้  จึงพดูเป็นวา่ “ระบาํคลาสสิก

จีน” เป็นระบาํใหม่ชนิดหนึ* งที*พวกมนัคิดคน้ขึAนมา  โดยตวัมนัเองนี*คือไม่เคารพประวติัศาสตร์กบั

วฒันธรรมดัAงเดิมหลายพนัปีของจีน  

ที*จริงในเวลาเดียวกบัที*สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งก่อตัAงขึAน  ประเทศจีนแต่ละมณฑลกบัคณะ

ศิลปะแบบต่าง ๆ ในเวลาเดียวกนัก็ลว้นใชก้ารเรียนการสอนเตน้รําชนิดนีAของจีนและไดใ้ชใ้นการแสดง

แลว้  ในทศวรรษที* 40 – 50  ผูอ้าํนวยการกวั ของสถาบนัศิลปะเฟยเทียนของเรา ที*อยูใ่นโรงละครศิลปะจง

หนาน ก็ไดใ้ชก้ารแสดงระบาํชนิดนีA แลว้  ในเวลานัAนสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งยงัไม่ไดก่้อตัAงขึAนเลย  

ช่วงเวลาก่อนหนา้หรือหลงัจากที*สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งก่อตัAง  กคื็อพดูวา่คณะศิลปะมากมายของจีนก็

ไดใ้ชร้ะบาํละครงิAวแบบคลาสสิกจีนชนิดนีA ในการแสดงแลว้ 

ทุกคนทราบ ในการเรียนการสอนของระบาํคลาสสิกในสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง ชื*อทางเทคนิค

ของการเตน้รํา ขอ้กาํหนด ชื*อของเซินฝ่าและเซินยวิ*นที*ใช ้ทัAงหมดก็เอามาจากละครงิAว และเอามาใช้

เหมือนกนัทุกประการ  “ชง7 เขา้8”  “หัน9 เถี*ยน10”  “หนิ*ง11 ชิง12 หยวน13 ฉวี*14”  ช่องทางวงกลม 3 แบบ  

ผิงหยวน15 ลี*หยวน16 ปาจืAอหยวน17 โส่ว18 เอี*ยน19 เซิน20 ฝ่า21 ปู้22 เลี*ยงเซี*ยง23อะไรเอย  จิง24 ชี*25 เสิน26 

ฯลฯ  สิ*งต่าง ๆ มากมาย  สาระสําคญัทัAงหมดของการเตน้รํา  จะไปทางขวาก็ไปทางซ้ายก่อน  จะขึAน

ขา้งบนให้ลงขา้งล่างก่อน  จะไปขา้งหลงัให้ไปขา้งหนา้ก่อน  จะไปขา้งหนา้ให้ไปขา้งหลงัก่อน  ต่าง ๆ 

เหล่านีA ลว้นเอามาจากละครงิAวเหมือนกนัทุกประการ  ก็คือพูดว่าสิ*งเหล่านีA ไม่ใช่มนัสร้าง  คือเดิมระบาํ

คลาสสิกจีนก็มีอยูแ่ลว้  ตัAงแต่สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งเปลี*ยนชื*อ “ระบาํละครงิAว” ของจีนเป็น “ระบาํ

คลาสสิกจีน”  คณะศิลปะของแต่ละมณฑลของจีน จากทอ้งถิ*นถึงกองทพั จากงานอดิเรกถึงงานเพื*ออาชีพ 

ตลอดจนสถาบนัอาชีวะจนถึงวิทยาลยั และสถาบนัต่าง ๆ ลว้นเรียกระบาํนีA เป็น “ระบาํคลาสสิกจีน”  

ยกเวน้โรงเรียนละครงิAวกบัโรงละครงิAว 

เช่นนัAนพดูขึAนมากพ็ดูถึงเสินยวิ*นและมหาวิทยาลยัเฟยเทียน  เสินยวิ*นและมหาวิทยาลยัเฟยเทียน

ไม่ไดใ้ชร้ะบาํคลาสสิกจีนหรือ  ที*จริงเสินยวิ*นและมหาวทิยาลยัเฟยเทียน ระยะแรกคือใชย้วิ*นลวี*27นัAนใน
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การเรียนการสอนระบาํคลาสสิกของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง  ในการเรียนการสอนเซินฝ่าของระบาํใน

สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งไดก้าํหนดยวิ*นลวี*ที*คงที*  แต่องคป์ระกอบเหล่านีA โดยตวัมนัเองก็มีอยูน่านแลว้  

เสินยวิ*นเพียงแต่ใชย้วิ*นลวี*ในการเรียนการสอนของมนั  เขา้ใจความหมายที*ขา้พเจา้พูดใช่ไหม (ทุกคน

พยกัหนา้)  เสินยวิ*นและมหาวทิยาลยัเฟยเทียนเพียงแต่ใชย้วิ*นลวี*ของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง  

เนื*องจากระบาํคลาสสิกจีน ปัจจุบนัในประเทศจีนหนึ* งมณฑลหนึ* งแบบ  แมแ้ต่มหาวิทยาลยั

หลายแห่งในปักกิ*งก็ไม่ใชย้วิ*นลวี*ของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง  ยิ*งกวา่นัAนยงัมีท่าทีปฏิเสธอยา่งเปิดเผย  

ทั*วประเทศไม่มีคณะศิลปะใดที*ใชร้ะบาํของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งในการฝึกซ้อมหรือในการแสดง  

เพราะแต่ละคนต่างเห็นว่าของตวัเองคือระบาํคลาสสิกจีนที*ดีที*สุด  ที*แปลกก็คือแมแ้ต่คณะระบาํหนุ่ม

สาวของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งก็ทาํใหร้ะบาํคลาสสิกจีนของตนมีหนา้ตาแตกต่างจากเดิมอยา่งสิAนเชิง  

ไดผ้สมกบัที*เรียกว่าระบาํสมยัใหม่แบบจีน  นี*เป็นการเสียดสีที*ใหญ่ที*สุดต่อสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง

จริง ๆ  ตวัเองกไ็ม่เคารพตวัเอง  จะใหค้นอื*นเคารพคุณอยา่งไร  ยิ*งกวา่นัAน ยงันาํเอาสิ*งอะไรที*เรียกวา่ของ

ฮั*นและถงัปลอมมาเป็นการเรียนการสอนระบาํคลาสสิก  ที*จริงลว้นเป็นท่าทางของจิAงจอก  มีกลิ*นอาย

ปีศาจอยูม่าก  รู้สึกเสียดายแทนสถาบนัสูงสุดของระบาํคลาสสิกจีนจริง ๆ  

แรกเริ* มที* ก่อตัA งมหาวิทยาลัยเฟยเทียน ในการเรียนการสอนต้องเรียนยวิ*นลวี*ของมัน  จึง

จาํเป็นตอ้งนาํการประกอบของระบาํบางชนิดมาเพื*อศึกษา   ที*จริงกส็ามารถใชย้วิ*นลวี*ของสถาบนัชนชาติ

จีน  กส็ามารถใชข้องทอ้งถิ*น  ยวิ*นลวี*ของระบาํของมณฑลใดมณฑลหนึ*ง  กส็ามารถใชย้วิ*นลวี*ของระบาํ

ละครงิAวโดยตรง  เพราะอาจารยที์*สถาบนัศิลปะเฟยเทียนในเวลานัAนส่วนใหญ่สําเร็จจากสถาบนัสอน

เตน้รําปักกิ*ง  จึงไดใ้ชย้วิ*นลวี*ของเหล่าอาจารยโ์ดยอตัโนมติั  แต่ยวิ*นลวี*ชนิดนีA โดยตวัมนัเองกถู็กตอ้งอยู่

แลว้ สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของเสินยวิ*น  เพราะฉะนัAนในการเรียนการสอนจึงไดใ้ชย้วิ*นลวี*ของสถาบนั

สอนเตน้รําปักกิ*ง  

พูดถึงยวิ*นลวี*นีA  จากมุมมองของการบาํเพ็ญ วฒันธรรมจีนคือเทพถ่ายทอด ก็คือเทพดูแล 

เพราะฉะนัAนเมื*อปีที*สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งเริ*มทาํการเรียนการสอนระบาํคลาสสิกนีA  ชีวิตระดบัสูงก็รู้

มาตัAงนานแลว้ว่าเสินยวิ*นจะใชใ้นอนาคต  ฉะนัAนเบืAองหลงัระบาํนีA  ก็ตอ้งมีเทพช่วยเหลืออยู่แน่นอน  

เสินยวิ*นใชร้ะบาํชนิดนีAมาช่วยคนไม่ใช่เรื*องเลก็เลย  วฒันธรรมของมนุษยชาติคือซํA ารอยแต่ละรอบ  มนั

สอดคลอ้งหรือไม่กบัที*เทพระยะแรกสุดก่อนประวติัศาสตร์สถาปนาวฒันธรรมเพื*อมนุษย ์ เพราะฉะนัAน

ก่อนที*เสินยวิ*นจะใช ้ก็จาํเป็นตอ้งเอาสิ*งที*จะใชอ้อกมา  เพื*อให้เสินยวิ*นใชใ้นการช่วยเหลือสรรพชีวิต  
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มองจากจุดนีA  ช่วงแรกคนที*ปูพืAนฐานการเรียนการสอนระบาํคลาสสิกจีนของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งได้

ทาํเรื*องที*ดีเรื*องหนึ*งจริง ๆ 

เสินยวิ*นและมหาวทิยาลยัเฟยเทียนพฒันามาถึงวนันีA  ทุกคนดู มหาวทิยาลยัเฟยเทียนและคณะการ

แสดงเสินยวิ*นกบัขอ้กาํหนดเซินฝ่าของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งโดยหลกัไม่เหมือนกนัแลว้  เสินยวิ*น

กบัมหาวิทยาลยัเฟยเทียนในการแสวงหาการเรียนการสอนระบาํคลาสสิกกบัสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง

ไม่ใช่แนวคิดชนิดเดียวกนัอยา่งสิAนเชิง  ที*กล่าวถึงก่อนตอ้งการเดินบนเส้นทางดัAงเดิม คน้หาเขตแดนที*

สูงที*สุดของระบาํชนิดนีAและสิ*งสุดยอดของวฒันธรรมที*เทพถ่ายทอดกลบัคืนมา  แต่ที*กล่าวถึงทีหลงัตาม

ความตกตํ*าของสังคม  ในการตามความทนัสมยัและตามกระแสได้แปรเปลี*ยนสิ* งคลาสสิกดัA งเดิม  

ปัจจุบนัยงัเอาระบาํสมยัใหม่แบบจีน ระบาํยคุปัจจุบนั และราชวงศฮ์ั*นและถงัปลอม ที*เรียกว่า ระบาํฮั*น

และถงั ที*จริงคือท่าเคลื*อนไหวที*ถูกสุนขัจิAงจอกใชใ้ห้ทาํออกมาจริง ๆ  และเพิ*มเขา้ไปในคณะการเรียน

การสอนระบาํคลาสสิกและการแสดง  คาํพูดนีA พวกเขาไม่อยากฟังอย่างแน่นอน เพราะแตะต้อง

ผลประโยชน์และความรู้สึกของพวกเขา แต่ถา้เรียนแลว้ก็จะถูกสุนขัจิAงจอกสิงร่าง  ไม่ใช่ว่าเห็นสิ*งที*

ทาํลายคนแลว้ไม่สนใจ  สิ*งเหล่านีA ไดเ้ขา้ไปในมหาวิทยาลยัของมนุษยชาติอยา่งเปิดเผย  แมจ้ะน่าเศร้า  

แต่กเ็พราะยคุสมยัทาํใหเ้ป็นเช่นนีA   

สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งกดี็ มหาวทิยาลยัเฟยเทียนและเสินยวิ*นกดี็  ดูจากปัจจุบนั องคป์ระกอบ

พืAนฐานของระบาํคลาสสิกจีนในการเตน้รําทัAงหมดเหมือนกนั  เพียงแต่ขอ้กาํหนดเซินฝ่าต่างกนั  ทิศ

ทางการเดินต่างกัน  ยวิ*นลวี*ก็เปลี*ยนแปลงเมื*อเซินฝ่ายืดยาว  ในตอนแรกมหาวิทยาลยัเฟยเทียน

และเสินยวิ*นเพียงใชย้วิ*นลวี*ของมนัเท่านัAน แต่ยวิ*นลวี*นีAของเสินยวิ*นในวนันีAกบัของสถาบนัสอนเตน้รํา

ปักกิ*งกไ็ม่เหมือนกนัแลว้  ในความเป็นจริงค่อย ๆ ทิAงห่างไกลมากแลว้ 

ทุกคนทราบ เสินยวิ*นไดเ้ดินมาถึงขอ้กาํหนดสูงสุดของเซินฝ่าของการเตน้รําแลว้  เทคนิคของ

เซินฝ่าชนิดนีA ไม่เพียงระบาํคลาสสิกจีนที*ตวัเองกาํลงัคน้ควา้อยู ่ ระบาํแต่ละชนิดและศิลปะทางร่างกาย

ลว้นมีการคน้หาอยู ่ คือตัAงแต่โบราณถึงปัจจุบนั ผูค้นลว้นกาํลงัคน้หาอยูต่ลอดมา  มีคนพูด เทคนิคการ

เตน้รําที*ไม่มีใครเป็น  นี*ไดเ้ดินมาถึงจุดสูงสุดของการเตน้รําที*มีอยูท่ ัAงหมดแลว้ เรียกวา่ “ลาํตวันาํแขน” 

และ “สะโพกนาํขา”  ไดย้ืดยาวจนถึงปัจจุบนันีA   การฝึกฝนเทคนิคของระบาํชนิดใด ๆ ลว้นทาํไม่ได ้ 

แมแ้ต่ระบาํบลัเลตแ์ละยิมนาสติกลีลาก็ลว้นกาํลงัใคร่ครวญ กาํลงัคน้หาสิ*งเหล่านีA อยู ่ เพียงไดย้ิน ไม่มี

ใครสอนได ้ ใครก็ไม่รู้ว่ามนัคืออะไร  ปัจจุบนัคืออยา่งนีA   ใครก็ไม่รู้ว่าสิ*งนีA ใชอ้ยา่งไร  แต่ทุกคนลว้น
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ทราบ “ลาํตัวนําแขน” และ “สะโพกนําขา”  นี*ก็คืออาจารย์ถ่ายทอดออกมา  ปัจจุบันเสินยวิ*นกับ

มหาวิทยาลยัเฟยเทียน และอาจารยแ์ละนกัเรียนของสถาบนัศิลปะเฟยเทียนลว้นกาํลงัศึกษาอยู ่ลว้นกาํลงั

ทาํอยู ่ ที*ทาํไดดี้ที*สุดก็คือหอ้งเรียน 07 และหอ้งเรียน 17  ในการเรียนการสอน การฝึกซอ้มของนกัเรียน

ไดท้าํให้ระบาํคลาสสิกจีนของเสินยวิ*นไม่ใช่รูปแบบของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งแลว้  รูปแบบของ

ระบาํโดยหลกัเป็นของเสินยวิ*นเอง เป็นยวิ*นลวี*ของตวัเองแลว้  เช่นนัAนในความเป็นจริง นี*กบัของสถาบนั

สอนเตน้รําปักกิ*งไม่ใช่เรื*องเดียวกนัแลว้  คุณดูว่ามนัคือการประกอบของระบาํที*เหมือนกนั  หลายวนั

ก่อนไดดู้วดิีทศันก์ารประกอบของระบาํของสถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*ง  พวกคุณใชเ้ซินฝ่าของเสินยวิ*นทาํ

การประกอบระบาํนัAนออกมา  นั*นกแ็ตกต่างกนัโดยสิAนเชิง  กล่าวคือเสินยวิ*นในระยะแรกเพียงใชย้วิ*นลวี*

ของมนั  แลว้ค่อย ๆ เดินหนทางของตนเอง  ปัจจุบนัเนื*องจากการยดืยาวของการเคลื*อนไหวของร่างกาย  

ยวิ*นลวี*ไดพ้ฒันาขึAนมาเป็นของตวัเองแลว้  ทุกท่านจะตอ้งเขา้ใจปัญหานีA ใหช้ดัเจน 

ที*จริงระบาํคลาสสิกจีนโดยตวัเอง มนัเป็นผลึกทางวฒันธรรมหลายพนัปีที* “คลาสสิก” จริง ๆ  

แมแ้ต่สถาบนัสอนเตน้รําปักกิ*งเองกเ็รียกสิ*งนีA เป็นระบาํคลาสสิก  มนักไ็ม่มีทางออกห่างจาก "คลาสสิก" 

อกัษร 2 ตวันัAน  ทาํไมจึงเรียกมนัว่าระบาํคลาสสิก  ระบาํชนิดใหม่ของสมยัใหม่ทาํไมเรียกเป็นระบาํ

คลาสสิกล่ะ  นี*ไม่ขดัแยง้หรือ  เพราะมนัไดบุ้กเบิกรูปแบบการเรียนการสอนสมยัใหม่เช่นนีA   แต่สิ*งที*เป็น

คลาสสิกคือมีอยูเ่ดิม  องคป์ระกอบคือมีอยูเ่ดิม  เป็นแนวคิดนีA ใช่ไหม (ทุกคนพยกัหนา้) 

ที*ผา่นมาขา้พเจา้บอกทุกคน  ขา้พเจา้พดูวา่เทพถ่ายทอดวฒันธรรม  ประเทศจีนเป็นสถานที*พิเศษ  

เป็นวฒันธรรมที*แสดงออกมาภายใตก้ารดูแลของเทพทัAงหมด  คนทัAงหมดทั*วโลกไม่วา่คนชนิดใด  ลว้น

เป็นคนในรัชสมยัหนึ*งในประเทศจีน  ลว้นกลบัชาติมาเกิดในประเทศจีน 200 ปี  แลว้กลบัชาติไปเกิดใน

พืAนที*อื*น 5,000 ปีนีA  ก็ผ่านมาอย่างนีA   ดงันัAนวฒันธรรมนีA  พูดให้ชัดคือ คนทั*วทัAงโลกลว้นเคยผ่านมา  

ดงันัAนทั*วทัAงโลกไม่วา่จะเป็นชนชาติใด เมื*อดูรายการประเพณีดัAงเดิมที*เสินยวิ*นแสดง โดยเฉพาะเมื*อพวก

เขาเห็นการแสดงออกทางวฒันธรรมในการแสดงระบาํคลาสสิกจีน กรู้็สึกเหมือนเคยรู้จกั  ที*แสดงออกมา

มีคุณค่าทางสากลของมนุษยชาติที*มีมาแต่โบราณ ความคิดทางวฒันธรรมดัA งเดิม และรูปแบบการ

ดาํรงชีวิต  พวกเขาทัAงหมดลว้นเขา้ใจ  เป็นเพราะในความทรงจาํของผูค้นเคยมีวฒันธรรมแบบนีA   ฉะนัAน

เมื*อเสินยวิ*นกาํลงัช่วยเหลือสรรพชีวิตนัAน พวกเขาสามารถเขา้ใจ สามารถรับการช่วยเหลือได ้ ดงันัAนคุณ

ใชสิ้*งของของชนชาติใดชนชาติหนึ*งลว้นจะไม่มีผลกระทบใหญ่อยา่งนีA   ในการเขา้ใจกจ็ะยากลาํบาก  
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พูดจากอีกด้านหนึ* ง ระบาํคลาสสิกจีนในยุคแรก  เมื*อเทพยุคก่อนประวติัศาสตร์ถ่ายทอด

วฒันธรรมแก่มนุษย ์ก็รู้ว่าในช่วงกลางของการเผยแพร่ คนจะสืบทอดระบาํคลาสสิกจีนนีA ผิดเพีAยนไป  

ทุกคนรู้ คนพดูถึงการพฒันาตอ้งสร้างสิ*งที*แปลกใหม่  ในการพฒันาจะตอ้งไม่เหมือนกบัคนอื*น หรือคิด

จะทาํให้ดียิ*งกว่า  ที*จริงความคิดเหล่านีA ลว้นกาํลงัเปลี*ยนแปลงประเพณีดัA งเดิม  คุณจะเปลี*ยนแปลง

อยา่งไรก็ไม่ดีเหมือนเดิมที*เทพถ่ายทอด  ที*คุณรู้สึกชั*วขณะ รู้สึกว่าแปลกใหม่มาก ดีมาก น่าสนใจมาก 

แต่ไม่มีความนยั และไม่สามารถไดรั้บการปกป้องจากเทพอีกต่อไป  กล่าวคือ ในตอนแรกที*เทพถ่ายทอด

ระบาํคลาสสิกจีน ก็ตระหนกัถึงปัญหาเหล่านีA แลว้  จึงไม่ถ่ายทอดระบาํคลาสสิกโดยตรงอยา่งสมบูรณ์  

ถ่ายทอดส่วนหนึ*งในวงั  ถ่ายทอดส่วนหนึ*งในหมู่ประชาชน  ถ่ายทอดส่วนหนึ*งในละครงิAว แต่เซินฝ่าที*

แทจ้ริงนีA เกบ็รักษาไวใ้นอวูซู่่ 

ทุกคนทราบ อวู่ซู่นีA ในประวติัศาสตร์เขม้งวดมาก  ในอดีตเรียนอวู่ซู่คือต่อสู้ฆ่าฟัน จะใช้ใน

สนามรบ  ถา้คุณใชม้นัตามอาํเภอใจ กจ็ะถูกฆ่าตาย  ดงันัAนจึงไม่กลา้ใชต้ามอาํเภอใจ  กส็ามารถรักษาเซิน

ฝ่านัAนไม่ใหเ้ปลี*ยนแปลงอยา่งมีประสิทธิผล  ใช่นะ  ชุดการเคลื*อนไหวของอวูซู่่หลายพนัปีมานีA   เซินฝ่า

นัAนก็สืบทอดอยูใ่นอวูซู่่มาโดยตลอด  เมื*อถึงยคุปัจจุบนั วิญญาณชั*วร้ายของพรรคคอมมิวนิสตจี์นคือมา

เพื*อประทุษร้ายคนจีน ทาํลายประเพณีดัAงเดิมของจีน  อวูซู่่เป็นวฒันธรรมดัAงเดิม มนัเห็นแลว้ก็จะทาํลาย  

ดงันัAนจึงใหค้นสร้างอวูซู่่ใหม่ขึAนมา และเอาอวูซู่่ดัAงเดิมของจีนทัAงหมดทิAงไป  บางทีผูบ้าํเพญ็เหล่านัAนใน

ภูเขา พวกเขายงัมี  แน่นอน สิ*งที*เป็นแก่นแทล้ว้นอยูที่*พวกเขาตรงนัAน  แต่สิ*งที*ถ่ายทอดอยูใ่นสงัคมไดถู้ก

พรรคคอมมิวนิสตจี์นทาํลายแลว้  ทัAงหมดใชอ้วูซู่่ใหม่แทนที*แลว้  กล่าวไดว้า่ในช่วงหลายพนัปีในอดีต 

อวูซู่่แบบดัAงเดิมคงรักษาเซินฝ่านีAไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

ในแวดวงวฒันธรรมจีน ศิลปะคือการเสริมซึ* งกันและกันให้สมบูรณ์  มันสามารถใช้เป็น

แบบอย่างซึ* งกันและกัน  ตวัอย่างเช่น รูปแบบศิลปะมากมายล้วนใช้เทคนิคหกคะเมนตีลงักาเป็น

แบบอย่าง  รูปแบบศิลปะมากมายก็ใชเ้ซินฝ่าของอวู่ซู่เป็นแบบอย่าง  ใช่ไหม  ในส่วนของเซินยวิ*นที*

ถ่ายทอดอยูใ่นละครงิAว มนัก็สาํคญัอยา่งยิ*ง  เพราะคุณตอ้งแสดงสิ*งที*เป็นความหมายขา้งในออกมา  ก็จะ

เผยคุณค่านัAนออกมา  เหมือนบลัเลตที์*ตรงไปตรงมาอยา่งนัAน  คือไม่กาํหนดให้แสดงความหมายขา้งใน

ออกมา  ดงันัAนระบาํคลาสสิกจีนจึงจาํเป็นตอ้งมีเซินยวิ*นส่วนนัAน สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกในใจ

ของคุณ สามารถแสดงสิ*งที*คุณตอ้งการจะแสดงออกมาได ้ กเ็หมือนตวัละครที*เขียนขึAนมาในละครระบาํ

เสินยวิ*น  มนัสามารถเกิดบทบาทเช่นนีA   มีสิ*งนีAแลว้ มนัสามารถเขียนตวัละครได ้ มีสิ*งนีAแลว้ มนัสามารถ
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เขียนบทละครได ้ มีสิ*งนีAแลว้ เสินยวิ*นจึงสามารถมีเกร็ดของละครระบาํมาใชช่้วยคนได ้ จากมุมมองนีA  ก็

จะเห็นคุณค่าชนิดนีAกบัความหมายของวฒันธรรมที*เทพถ่ายทอด 

วฒันธรรมที*เทพถ่ายทอดมีจุดเด่นขอ้หนึ*ง  ตอ้งคาํนึงถึงความสมดุลของอินหยางของมนุษย ์ ของ

สิ*งหนึ*งตอ้งใชท้ัAงบวกและลบ  เช่นนัAนอวูซู่่ไม่สามารถใชเ้ป็นอวูซู่่เพียงเป็นอวูซู่่อยา่งเดียว  เช่นนัAนกต็อ้ง 

“หนึ*ง ‘อวู’่ ใช ้2 แบบ (‘บู๊’ กบั ‘ระบาํ’)”  เสียงเหมือนตวัอกัษรไม่เหมือน  แมก้ระทั*ง หนึ*ง ‘อวู’่ ใชห้ลาย

แบบ  เทพทาํเรื*องอะไรจะไม่ทาํแค่หนึ*งเดียว  คือเพื*อไปทาํเรื*องเดียว  ทุกครัA งเมื*อในโลกมีสิ*งหนึ*งปรากฏ 

มนัจะเชื*อมต่อกบัความสัมพนัธ์ในแต่ละมิติ  ตอ้งตระหนกัวา่นี*จะเกิดผลอะไรในแต่ละมิติ ในมิติชัAนสูง

และตํ*าจะเกิดผลอะไร ในมิติแนวดิ*งมิติแนวนอนลว้นจะเกิดผลอะไร  สิ*งที*ปรากฏลว้นตอ้งเป็นดา้นบวก

ในแต่ละมิติ และสามารถประสานความสมัพนัธ์ใหดี้ คุณจึงจะสามารถยนือยูใ่นโลกนีAได ้ มิฉะนัAนสิ*งนัAน

ของคุณจะตัAงขึAนมาไม่ได้ จะไม่ถูกยอมรับ และจะไม่ถูกเผยแพร่  ตอ้งเทพยอมรับ  ดงันัAนสิ* งที*เทพ

ถ่ายทอดไม่ใช่เพียงถ่ายทอดสิ*งนีAอยา่งเดียว ไม่สนใจอยา่งอื*น  เขาตอ้งประสานความสัมพนัธ์ขา้งในแวด

วงชีวติที*ใหญ่มหึมาใหร้าบรื*น  ฉะนัAนสิ*งนีA ง่ายไหม มนัไม่ง่ายเลย 

บางเวลาการถกเถียงในวงการศิลปะก็น่าสนใจเช่นกนั  วงการละครงิAวพูดว่าสถาบนัสอนเตน้รํา

ปักกิ*งคุณสร้างระบาํคลาสสิกอะไรล่ะ  สิ*งนัAนเป็นละครงิAวของพวกเรา  ลว้นเป็นของมนัจริง ๆ  โดย

เฉพาะเซินยวิ*นทัAงหมดเป็นของมนั  เช่นนัAนพวกทาํอวูซู่่กพ็ดูอีกวา่ระบาํในละครงิAวของคุณลว้นอยูใ่นอวู่

ซู่ของเรา  ใช่  เกือบทัAงหมดใช่  แมเ้เต่สิ*งที*เป็นเซินยวิ*นก็พฒันาออกมาจากขา้งในเซินฝ่าของอวู่ซู่  ลว้น

เป็นเช่นนีA   เช่นนัAนผลของการสืบหาตน้ตอ กพ็ดูไปถึงในอวูซู่่แลว้จริง ๆ  ทาํไมพอเริ*มตน้ขา้พเจา้กพ็ดูวา่ 

“หนึ*ง ‘อวู’่ ใช ้2 แบบ (‘บู๊’ กบั ‘ระบาํ’)”  สืบหาตน้ตอเปิดเผยถึงที*สุด  สืบหาถึงสุดทา้ย  คือ “หนึ*ง ‘อวู’่ 

ใช ้2 แบบ (‘บู’๊ กบั ‘ระบาํ’)”  ใชแ้บบบุ๋น นั*นกคื็อระบาํ  ใชแ้บบบู ๊นั*นกคื็อใชท้าํสงคราม  หนึ*งบุ๋นหนึ*งบู ๊ 

หนึ*งบวกหนึ*งลบ  วฒันธรรมหนา  วฒันธรรมของมนุษยก์็เป็นเช่นนีA   คุณมีสิ*งหนึ* งถ่ายทอดออกมา ใน

สังคมมนุษยย์อ่มเป็นสองดา้น  คุณถ่ายทอดเพียงแต่ความดีไม่ได ้ มนัยงัจาํเป็นตอ้งมีสิ*งชั*วร้ายดา้นนัAน  

คุณถ่ายทอดความชั*วร้าย เช่นนัAนก็ไม่ได ้ คุณจาํเป็นตอ้งมีสิ*งที*ดี  เพราะสิ*งของในโลกมนุษยคื์อมีความ

สมดุลของความดีและความชั*ว  และความสมดุลของอินหยาง  สิ*งนีAกเ็ป็นมาอยา่งนีA   นี*กคื็อวฒันธรรมของ

มนุษย ์

เช่นนัAน พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทาํไมใคร ๆ ก็ต่อตา้นมนัจากสวรรค์ถึงโลก  เพราะเทพไม่

ยอมรับมนั  ไม่ใช่ความดีและไม่ใช่ความชั*วที*เทพอนุญาต  มนัเป็นสิ*งที*เบี*ยงเบนและชั*วร้ายอยา่งแทจ้ริง
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ที*ไม่เขา้สู่กระแส  ในจกัรวาลไม่มีตาํแหน่งของมนั  เพียงแต่ปรากฏออกมาในช่วงธรรมะปลายเมื*อกรรม

ของมนุษยใ์หญ่หลวง  แสดงออกมาเลวอยา่งไร แขง็แกร่งอยา่งไร กไ็ม่มีประโยชน ์ เทพใชม้นัสลายกรรม

ใหแ้ก่คนที*มีกรรมใหญ่หลวง  ใชเ้สร็จแลว้ก็ทาํลายมนั  แต่เทพถ่ายทอดหลกัการของฝ่าชัAนสูงในหมู่คน 

ใชม้าช่วยคน นั*นกไ็ม่เหมือนกนั  ไม่ถูกจาํกดัและบงัคบัดว้ยหลกัการของชัAนมนุษย ์ โดยสรุป อาจารยพ์ดู

อยา่งกระชบัและเรียบง่าย  แต่ขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้พูดไดถู้กตอ้งแม่นยาํมาก  ก็คือเป็นมาอยา่งนีA   ทุกคนฟัง

เขา้ใจไหม  (ทุกคนพยกัหนา้) 

(ผูที้*ทาํงานสอน และนักเรียนเตน้รําทัAงหมดของโรงเรียนพูดพร้อมเพรียงกนั : ขอบคุณท่าน

อาจารย!์) 

 

1 เซินฝ่า (身法 shēnfǎ)  – วิธีทางกาย รวมถึงท่าและแนวทางเคลื*อนไหวของระบาํคลาสสิกจีน 
2 อวูซู่่ (武術 wǔshù) – ศิลปะการต่อสู้  
3 อวู ่(武,舞) – อวู ่(武) คาํยอ่ของ ‘อวูซู่่ (武術 wǔshù)’ และ อวู ่(舞) คาํยอ่ของ ‘อวู๋ เต่า (舞蹈 wǔdǎo)’  
4 เซินยวิ*น (身韻 shēnyùn) – การสื*อความรู้สึกผา่นทางร่างกาย โดยรวมหมายถึงการแสดงออกของความงามขา้งใน หรือความรู้สึกของระบาํคลาสสิกจีน อยา่สบัสนกบัชื*อของเสินยวิ*น (神

韻 shényùn) 
5 เซินตว้น – การเคลื*อนไหวทางกาย  
6 ซี*ฉวี* (戲曲 xìqǔ) – ละครงิAว รวมถึงการแสดงทางศิลปะต่าง ๆ   รูปแบบหนึ*งที*คุน้เคยกนัในปัจจุบนัทางตะวนัตกคือ โอเปร่าปักกิ*ง 
7 ชง (衝 chōng) – โนม้ลาํตวัส่วนบนเฉียงไปขา้งหนา้ 
8 เขา้ (靠 kào) – โนม้ลาํตวัส่วนบนเฉียงไปขา้งหลงั 
9 หนั (含 hán) – งอลาํตวัส่วนบน พร้อมกบักม้ศีรษะลง 
10 เถี*ยน (腆 tiǎn) – แอ่นอก 
11 หนิ*ง (擰 nǐng) – การบิด เป็นหนึ*งในชุดขอ้กาํหนดของการเคลื*อนไหวใหดู้สวยงามน่าดูยิ*งขึAน 
12 ชิง (傾 qǐng) – การโนม้ เป็นหนึ*งในชุดขอ้กาํหนดของการเคลื*อนไหวใหดู้สวยงามน่าดูยิ*งขึAน 
13 หยวน (圓 yuán) – วงกลม เป็นหนึ*งในชุดขอ้กาํหนดของการเคลื*อนไหวใหดู้สวยงามน่าดูยิ*งขึAน 
14 ฉวี* (曲 qǔ) – โคง้ เป็นหนึ*งในชุดขอ้กาํหนดของการเคลื*อนไหวใหดู้สวยงามน่าดูยิ*งขึAน 
15 ผงิหยวน (平圓 píngyuán) – แนวทางการเคลื*อนไหวเป็นวงกลมในแนวนอน  เป็นหนึ*งในแนวทางการเคลื*อนไหวรูปวงกลม 3 แบบ 
16 ลี*หยวน (立圓 lìyuán) – แนวทางการเคลื*อนไหวเป็นวงกลมในแนวตัAง  เป็นหนึ*งในแนวทางการเคลื*อนไหวรูปวงกลม 3 แบบ 
17 ปาจืAอหยวน (八字圓 bāzìyuán) – แนวทางการเคลื*อนไหวเป็นวงกลมรูปเลข 8  เป็นหนึ*งในแนวทางการเคลื*อนไหวรูปวงกลม 3 แบบ  
18 โส่ว (手 shǒu) – ความเชี*ยวชาญดา้นศิลปะของการเคลื*อนแขน 
19 เอี*ยน (眼 yǎn) – ความเชี*ยวชาญดา้นศิลปะของการแสดงสายตา 
20 เซิน (身 shēn) – ความเชี*ยวชาญดา้นศิลปะของการตัAงท่า 
21 ฝ่า (法 fǎ) – ความเชี*ยวชาญดา้นศิลปะของวิธี  
22 ปู้ (步 bù) – ความเชี*ยวชาญดา้นศิลปะของการกา้วเทา้ 
23 เลี*ยงเซี*ยง (亮相 liàngxiàng) – การเปลี*ยนท่าอยา่งฉบัพลนั 
24 จิง (精 jīng) – กาํลงัวงัชา 
25 ชี* (氣 qì) – พลงังาน 
26 เสิน (神 shén) – จิตใจ 
27 ยวิ*นลวี* (韻律 yùnlǜ) – ท่วงทาํนอง จงัหวะ และอารมณ์ ที*ใชใ้นการเตน้รํา 

 

 


