
 1 

ทาํไมจึงมีมนุษยชาติ 
 

ก่อนอื&นถือโอกาสวนัปีใหม่จีนกล่าวสวสัดีกบัทุกคน ! 

ช่วงปีใหม่ ปกติสมควรกล่าวคาํอวยพรปีใหม่ที&ทุกคนชอบฟัง แต่ขา้พเจา้มองเห็นอนัตราย

กาํลงัเขา้ใกลม้นุษยชาติทีละกา้ว ทีละกา้ว  ดว้ยเหตุนีI เหล่าเทพ พระพุทธจึงขอให้ขา้พเจา้บอก

คาํพูดที&เทพตอ้งการกล่าวแก่สรรพชีวิตของโลก  ทุกคาํพูดเป็นความลบัของสวรรค ์เพื&อให้คนรู้

ความจริง ใหค้นมีโอกาสไดรั้บการช่วยเหลืออีกครัI ง  

ทาํไมจึงมีมนุษยชาติ  จกัรวาลตัIงแต่ก่อเกิดถึงปลายกลัป์ตอ้งผา่นขัIนตอนอนัยาวนานของ

การเกิดขึIน ตัIงอยู ่เสื&อมถอย ดบัสูญ  4 ขัIนตอน  เมื&อจกัรวาลถึงปลายกลัป์ในขัIนตอนสุดทา้ยของ 

“ดบัสูญ”  ทุกสิ&งทุกอยา่งในร่างนภารวมทัIงจกัรวาลที&พวกเราดาํรงชีวติอยูก่จ็ะสลายจนไม่เหลือ

ในชั&วพริบตา !  ชีวติทัIงหมดจะดบัสลายหมดสิIน !   

คนตายเพียงแต่ภายนอกของร่างกายเสื&อมถอยแก่ชรา  แต่จิตหลกัของคน (ตวัเองที&แทจ้ริง

ไม่ตายไป) จะกลบัชาติมาเกิดในชาติหนา้  จกัรวาลมีเกิดขึIน ตัIงอยู ่เสื&อมถอย ดบัสูญ  คนมีเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย  นี&คือกฎเกณฑข์องจกัรวาล  เทพก็มีขัIนตอนนีI  เพียงแต่ยาวนาน  เทพที&ใหญ่ยิ&งขึIนจะยิ&ง

ยาวนาน  การเกิดการตายของพวกเขาไม่มีความเจ็บปวด และขัIนตอนลว้นแจ่มชดั  ก็เหมือนการ

เปลี&ยนเสืIอตวันอก  ก็คือพูดว่าภายใตส้ถานการณ์ทั&วไปชีวิตจะไม่ตาย  ถา้จกัรวาลร่างนภาดบั

สลายแลว้ในขัIนตอนสุดทา้ยของการเกิดขึIน ตัIงอยู ่เสื&อมถอย ดบัสูญ  ชีวติกไ็ม่คงอยูแ่ละกลบัชาติ

มาเกิดแลว้  ชีวิตทัI งหมดกับวตัถุลว้นไม่หลงเหลือ กลายเป็นฝุ่ นผง  ทัIงหมดกลบัสู่ว่างเปล่า  

ปัจจุบนัโลกมนุษยก์าํลงัผ่านการเกิดขึIน ตัIงอยู่ เสื&อมถอย ดบัสูญ ของขัIนตอนสุดทา้ยของ “ดบั

สูญ”  เพราะทุกอยา่งของปลายกลัป์ลว้นจะเปลี&ยนเป็นไม่ดีแลว้  ดงันัIนจึงจะดบัสูญ  ดงันัIนสังคม

ในปัจจุบนัจึงจะยุง่เหยงิเช่นนีI   คนไม่มีจิตเมตตา สาํส่อนทางเพศ จิตวปิริต ยาเสพติดแพร่หลายทุก

หยอ่มหญา้ ไม่เชื&อเทพ เป็นตน้  สภาพการณ์ที&ยุง่เหยงิเกิดไปทั&ว  นี&คือสภาพที&แน่นอนของปลาย

กลัป์  นี&คือตอ้งเกิดขึIนอยา่งแน่นอนในช่วงปลายกลัป์ของร่างนภา  กคื็อถึงเวลานีIแลว้ ! 

เจา้ผูส้ร้างทะนุถนอมเหล่าเทพกบัชีวิตทัIงหลายที&มีจิตเมตตาดีงามและการสร้างสรรคที์&ดี

งามเหล่านัIนในร่างนภา  ดงันัIนในยคุแรกของ “เสื&อมถอย” จึงนาํเทพส่วนหนึ&งมาถึงชัIนนอกสุด

ของร่างนภา (โดยรวมเรียกวา่นอกเขตแดนฝ่า) ดินแดนไร้เทพ แลว้สร้างโลก  โลกไม่สามารถคง

อยูโ่ดยเอกเทศ จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างของร่างนภาที&สอดคลอ้งกนั ก่อเกิดเป็นชีวิตหนึ&งกบัระบบ

หมุนเวียนของสิ&งมีชีวิต จึงจะสามารถคงอยู่  ดว้ยเหตุนีI เจา้ผูส้ร้างไดส้ร้างบริเวณขนาดใหญ่อยู่
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นอกโลก  เหล่าเทพเรียกว่า “สามภพ”  ไม่ถึงเวลาปลายกลัป์ของการช่วยเหลือ ไม่ว่าเทพที&สูง

เพียงใด ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากเจา้ผูส้ร้าง ไม่สามารถเขา้ออกสามภพตามอาํเภอใจ  ภายในบริเวณ

สามภพมี 3 ภพใหญ่  สรรพสิ&งบนโลกรวมทัIงมนุษยชาติชัIนนีI เรียกวา่ “กิเลสภพ”  อยูข่า้งบนกิเลส

ภพเป็นภพที&สองคือ “ภพมีรูปลกัษณ์”  ขึIนไปอีกหนึ&งชัIนเป็นภพที&สามคือ “ภพไร้รูปลกัษณ์”  ภพ

หนึ& งสูงกว่าอีกภพหนึ& งและดีงามกว่า  แต่ลว้นไม่สามารถเปรียบเทียบกบัเขตแดนฝ่ากบัโลก

สวรรคท์ัIงหลายที&อยูสู่งกวา่เขตแดนฝ่า  สวรรคที์&มนุษยชาติพูดถึงโดยทั&วไปที&จริงคือสวรรคที์&อยู่

ภายในภพมีรูปลกัษณ์กบัภพไร้รูปลกัษณ์ภายในสามภพ  เพราะว่าแต่ละภพลว้นมีสวรรค ์10 ชัIน  

ภายในสามภพรวมกนัมีสวรรค ์33 ชัIนรวมทัIงสามภพดว้ย  คนอยูใ่นกิเลสภพ  นี&เป็นชัIนที&ต ํ&าที&สุด  

สภาพแวดลอ้มก็เลวร้ายที&สุด  ชีวิตคนทุกขแ์ละสัIน  น่ากลวัที&สุดคือโลกไม่มีหลกัการที&ถูกตอ้ง  

ในจกัรวาล หลกัการของคนคือกลบักนั (ยกเวน้หลกัการของฝ่าที&เทพกล่าวกบัคน) เช่น : ผูช้นะคือ

ราชา ทหารต่อสู้แย่งชิงแผ่นดิน ผูแ้กร่งกลา้คือวีรบุรุษ เป็นตน้  ในสายตาของเทพลว้นไม่ใช่

หลกัการที&ถูกตอ้ง  ลว้นเป็นการฆ่าและแยง่ชิงมา  จกัรวาลกบัเทพจะไม่เป็นเช่นนีI   แต่ที&คนตรงนีI

กลบัจาํเป็น  คือสามารถทาํได ้ นี&คือหลกัการของภพมนุษย ์ เปรียบเทียบกบัหลกัการของจกัรวาล

คือ “หลกัการที&กลบักนั”  ดงันัIนจะกลบัสู่สวรรคก์็ตอ้ง “บาํเพญ็” ตามหลกัการที&ถูกตอ้งจึงจะได ้ 

มีบางคนมีชีวติดีกวา่คนอื&นนิดหน่อยกรู้็สึกวา่ดีมากแลว้  นั&นคือคนอยูใ่นภพนีI  คนเปรียบเทียบกบั

คน  ที&จริงลว้นดาํรงชีวิตอยูใ่นกองขยะของจกัรวาลเท่านัIน  สามภพสร้างอยูช่ัIนนอกสุดของร่าง

นภาจกัรวาล  ที&นี&ประกอบขึIนจากอนุภาคที&ต ํ&าที&สุด หยาบที&สุด สกปรกที&สุด คือโมเลกุล อะตอม 

เป็นตน้  ในสายตาของเทพ นี&ก็คือสถานที&ทิIงขยะของจกัรวาล  ดงันัIนเทพถือว่าอนุภาคชัIนนีI เป็น

ดิน คือสถานที&ชัIนตํ&าที&สุด  นี&ก็คือความหมายดัIงเดิมที&กล่าวในศาสนาว่า “พระเจา้ใช้ดินสร้าง

มนุษย”์  ที&จริงกคื็อใชส้สารชัIนนีI ที&ประกอบขึIนจากโมเลกลุสร้างมนุษย ์

เหล่าเทพสร้างคนเป็นคาํสั&งของเจา้ผูส้ร้าง บอกให้เทพที&ต่างกนัสร้างรูปลกัษณ์ของคนที&

ต่างกนัตามรูปลกัษณ์ของตวัเอง  ดงันัIนจึงมีคนผวิขาว มีคนผวิเหลือง มีคนผวิดาํ ชนชาติต่าง ๆ  นี&

เป็นเพียงรูปลกัษณ์ภายนอกที&ต่างกนั  ชีวติขา้งในคือเจา้ผูส้ร้างเป็นผูใ้ห ้ ดงันัIนลว้นมีค่านิยมแบบ

เดียวกนั  เป้าหมายที&เจา้ผูส้ร้างบอกใหเ้ทพสร้างคนคือใชช่้วยเหลือสรรพชีวิตของจกัรวาลรวมทัIง

เหล่าเทพเมื&อปลายกลัป์   

เช่นนัIนทาํไมเจา้ผูส้ร้างตอ้งบอกให้เหล่าเทพสร้างมนุษยชาติในสภาพแวดลอ้มที&ต ํ&าและ

ไม่ดีอยา่งนีI ล่ะ  เพราะว่าที&นี&คือชัIนตํ&าที&สุดของจกัรวาล คือสถานที&ที&ทุกขที์&สุด  ทุกขจึ์งสามารถ

บาํเพญ็  ทุกขจึ์งสามารถสลายบาปกรรม  คนอยูใ่นความทุกขย์งัสามารถคงรักษาความดีงาม  ยงั

รู้จกัตอบแทนบุญคุณ  เป็นคนดีคนหนึ&ง  นี&ก็คือกาํลงัยกระดบัตวัเอง  และขัIนตอนการช่วยเหลือ
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คือจากล่างสู่บน  จาํเป็นตอ้งเริ&มจากจุดที&ต ํ&าที&สุด  ชีวิตที&อยูที่&นี&อยูใ่นความทุกข ์ ระหวา่งคนกจ็ะมี

ความขดัแยง้ของผลประโยชน์  สภาพแวดลอ้มของธรรมชาติที&เลวร้าย  เพื&อดาํรงชีวิตคนตอ้ง

เหนื&อยทัIงความคิดและกาํลงั เป็นตน้  ลว้นสามารถให้โอกาสแก่ชีวิตในการยกระดบัและสลาย

กรรม  ความทุกขส์ามารถสลายบาปกรรม คือแน่นอน  ท่ามกลางความเจ็บปวดและความขดัแยง้ 

คนยงัสามารถคงรักษาความดีงาม  กจ็ะสะสมบุญกศุล  จากนัIนชีวติกจ็ะไดรั้บการเลื&อนสูงขึIน 

มาถึงสมยัใกล ้ๆ นีI  เมื&อเจา้ผูส้ร้างตอ้งการใชร่้างมนุษยช่์วยเหลือสรรพชีวิตของจกัรวาล  

ในร่างมนุษย ์ชีวิตที&มีอยูเ่ดิมส่วนมากจะถูกทดแทนโดย “เทพ” กลบัชาติมาเกิดเป็นคน  เพราะวา่

ร่างมนุษยส์ามารถสลายบาปกรรมท่ามกลางความทุกข์  ในเวลาเดียวกัน ท่ามกลางความไร้

หลกัการที&ถูกตอ้งสามารถยืนหยดัรักษาหลกัการที&ถูกตอ้งที&เทพกล่าว  อีกทัIงสามารถคงรักษา

ความดีงามก็จะสามารถไดรั้บการยกระดบัของชีวิต  ปลายกลัป์ไดม้าถึงแลว้  ประตูสวรรคข์อง

สามภพไดเ้ปิดแลว้  เจา้ผูส้ร้างกาํลงัเลือกช่วยเหลือคนประเภทนีI  

ร่างนภาของจกัรวาลในขัIนตอนของเกิดขึIน ตัIงอยู ่เสื&อมถอย ทัIงหมดลว้นไม่บริสุทธิ[ แลว้  

ลว้นไม่ดีเท่าช่วงแรกของการเกิดขึIน จึงจะเดินสู่ “ดบัสูญ”  ก็คือพูดว่าทัIงหมดในร่างนภาลว้น

เสื&อมถอยแลว้  สรรพชีวิตลว้นไม่ดีเหมือนช่วงแรกแลว้  ชีวิตก็ลว้นไม่บริสุทธิ[ แลว้  ลว้นมี

บาปกรรมแลว้  ดงันัIนจึงจะดบัสูญ  ในศาสนา บาปชนิดนีI เรียกว่า “บาปดัIงเดิม”  เพื&อจะกอบกู้

จกัรวาล เจา้ผูส้ร้างบอกใหเ้หล่าเทพและเจา้ทัIงหลายลงมาโลกเป็นคนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนีI   ทน

ทุกข ์ยกระดบั และสลายบาป  สร้างตวัเองขึIนมาใหม่  จากนัIนกลบัสู่สวรรคอี์กครัI ง (เพราะวา่ใน

เวลาเดียวกบัที&เจา้ผูส้ร้างช่วยเหลือคน ก็กาํลงัสร้างจกัรวาลใหม่) จกัรวาลใหม่บริสุทธิ[ ดีงามอยา่ง

แน่นอน ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที&ยากลาํบากคนสามารถคงรักษาจิตเมตตา  ต่อหนา้ผลกระทบ

ของทศันคติสมยัใหม่ คนสามารถยนืหยดัทศันคติดัIงเดิม  ท่ามกลางผลกระทบของทฤษฎีอเทวนิ

ยมและทฤษฎีวิวฒันาการ ยงัสามารถเชื&อเทพ  คนอยา่งนีIก็บรรลุถึงจุดประสงคข์องการไดรั้บการ

ช่วยเหลือกลบัสู่สวรรค์  ปรากฏการณ์ยุ่งเหยิงทัIงหมดลว้นคือเทพกาํลงัจดัวางในช่วงสุดทา้ย  

เป้าหมายคือการทดสอบสรรพชีวิตวา่สามารถจะไดรั้บการช่วยเหลือไดห้รือไม่  ในเวลาเดียวกนั

อยูท่่ามกลางขัIนตอนความทุกขก์็สามารถสลายบาปกรรม  ทัIงหมดทาํเพื&อช่วยมนุษยก์ลบัสู่โลก

สวรรค ์

เช่นนัIนก็พูดไดว้่าคนดาํรงชีวิตอยูใ่นโลกไม่ใช่เพื&อความสาํเร็จอะไรในสังคม  การต่อสู้

และดิIนรนของชีวิตคน  การไดม้าโดยไม่คาํนึงถึงวิธีการ  นี&ไดแ้ต่ทาํใหค้นเปลี&ยนเป็นไม่ดี  ลงมา

โลกเป็นมนุษยคื์อเพื&อสลายบาปกรรม  เป้าหมายคือบาํเพญ็ตวัเองใหดี้  คนมายงัโลกคือเพื&อไดรั้บ

การช่วยเหลือ  คือเพื&อรอคอยเจา้ผูส้ร้างช่วยเหลือกลบัโลกสวรรคจึ์งมาเป็นคน  ระหว่างรอคอย
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ทุกภพทุกชาติลว้นกาํลงัสะสมบุญกศุล  นี&กคื็อเป้าหมายของการกลบัชาติมาเกิดของคน  โลกที&ยุง่

เหยิงคือเพื&อให้สรรพชีวิตสัมฤทธิ[ ผล และแลว้ก็มีคนส่วนหนึ&งเมื&อประสบกบัความยากลาํบากก็

ขอความช่วยเหลือจากเทพ  ไม่ไดรั้บความพอใจกเ็ริ&มโกรธแคน้เทพ  จากนัIนกา้วสู่ขัIนต่อตา้นเทพ  

กระทั&งเดินสู่ทางมารสร้างบาปใหม่  คนประเภทนีI ใหรี้บเดินกลบัมา  ขอใหเ้ทพยกโทษให ้ กลบั

เนืIอกลบัตวั  ที&จริงทุกสิ&งทุกอยา่งของชีวิตคนควรไดห้รือไม่ควรไดล้ว้นคือสิ&งที&ทาํดีหรือทาํไม่ดี

ในชีวิตที&แลว้และชาติที&แลว้ทาํใหเ้กิดผลในชีวิตต่อไปและชาติต่อไป  บุญกุศลมากนอ้ยที&สะสม

ในชาติที&แลว้กาํหนดวาสนามากนอ้ยของชาตินีI และชาติต่อไป  บุญกุศลมากชาติต่อไปก็อาจใช้

บุญกศุลแลกมาซึ& งการเป็นขา้ราชการใหญ่และลาภยศสูงส่ง  และอาจแลกมาซึ& งทรัพยสิ์นเงินทอง

ต่าง ๆ วาสนา เป็นตน้  รวมถึงครอบครัวมีความสุขหรือไม่ กระทั&งบุตรธิดาเป็นอยา่งไร  นี&ก็คือ

สาเหตุที&แทจ้ริงที&มีคนรวยมีคนจน มีคนเป็นขา้ราชการใหญ่ มีคนไร้บา้น  ไม่ใช่การโฆษณาชวน

เชื&อของพรรคมารคอมมิวนิสตที์&ว่ารวยจนเท่าเทียมกนัตามคาํพูดชุดนัIนของผีปีศาจ  จกัรวาลมี

ความยุติธรรม  ชีวิตทาํดีก็จะไดรั้บผลดีตอบแทน ทาํเรื&องไม่ดีก็ตอ้งชดใช ้ ชาตินีI ไม่ชดใช ้ชาติ

หน้าชดใช ้ นี&คือกฎที&เด็ดขาดของจกัรวาล !  สวรรค ์ปฐพี เทพ เจา้ผูส้ร้าง เมตตาต่อสรรพชีวิต  

สวรรค ์ปฐพี มนุษย ์เทพ ลว้นสร้างโดยเจา้ผูส้ร้าง  จะไม่ปฏิบติัดีต่อชีวิตพวกไหนดี ต่อชีวิตพวก

ไหนไม่ดีอยา่งเดด็ขาด  ผลกรรมตามสนอง นี&คือสาเหตุที&แทจ้ริงที&ชีวติคนมีวาสนากบัไม่มีวาสนา  

การแสดงออกของการไดก้บัการเสีย ดูในความเป็นจริงกเ็หมือนการแสดงออกปกติทั&วไป

ของสังคม  แทจ้ริงคือเหตุและผลที&ชีวิตสร้างขึIนดว้ยตวัเอง  แต่มีกบัไม่มี การไดก้บัการเสีย  การ

แสดงออกของสงัคมมนุษยคื์อสอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมมนุษย ์ ดงันัIนคนมีชีวติอยูใ่นโลกไม่

วา่ชีวติของคุณจะรวยหรือจน จะตอ้งทาํเรื&องดี ไม่ทาํเรื&องไม่ดี  คงรักษาความดีงาม  เคารพสวรรค์

เคารพเทพ  ยินดีช่วยเหลือคน  เช่นนีI ก็จะสะสมบุญกุศล ชาติหน้าก็จะมีวาสนาตอบแทน  ใน

ประเทศจีนพวกคนแก่เฒ่าในอดีตพูดอยู่เสมอว่าชาตินีI ทุกขห์น่อย อย่าโทษฟ้าอย่าโทษดิน  ทาํ

เรื&องดีมากหน่อยสะสมกศุลมากหน่อย ชาติหนา้กจ็ะไดดี้แลว้  กคื็อพดูวา่ชาติก่อนไม่ทาํเรื&องดี ไม่

สะสมบุญกุศล คุณขอเทพมาช่วยเหลือก็ไม่มีประโยชน์  จกัรวาลมีกฎของจกัรวาล เทพก็ตอ้ง

ปฏิบติัตาม  เทพทาํเรื& องที&ไม่ควรทาํ เทพก็จะถูกลงโทษ  ไม่ใช่ง่าย ๆ อย่างนัIนที&คนคิด  คุณ

ตอ้งการอะไรเทพกต็อ้งทาํใหคุ้ณหรือ  เงื&อนไขคือคุณจาํเป็นตอ้งมีบุญกศุลที&สะสมไวใ้นชาติก่อน  

ใชบุ้ญกุศลมาแลก !  เพราะนี&คือกาํหนดโดยหลกัการของฝ่าของจกัรวาล  แต่พูดจากพืIนฐาน นี&

ไม่ใช่เป้าหมายที&แทจ้ริงของการสะสมบุญกศุล  คนมีชีวติอยูใ่นโลกสะสมบุญกศุลมาก  เพื&อใชม้า

สะสมและหนุนเส้นทางใหต้วัเองกลบัสู่สวรรคจึ์งจะสาํคญัที&สุด  แต่ไม่ใช่เพื&อแลกมาซึ& งความสุข

ชั&วครัI งชั&วคราวของชีวติคนในชาติหนึ&ง !  



 5 

 

อาจารยห์ลี&หงจืIอ 

วนัที& 29 เดือนที& 12 ปีเหรินอิaน  

20 มกราคม 2023  
 


