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แด่ผู้เป็นที่รักที่สุด,

ย่างเข้าสู่ปีใหม่,

ฉันขออวยพรให้พวกเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาอันแรงกล้าอีก
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ชีวิตใหม่ของพวกเธอ

ชิงไห่

(ค�าอวยพรปีใหม่ถึงทุกคนใน ค.ศ. 2003 ของท่านอาจารย์)

หลังการประทับจิตแล้ว 

เราได้ก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งการกระท�า 

อันไร้ซึ่งความพยายาม 

อยู่เหนือกาลเวลาและสถานที ่

และอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งปวงของโลกนี้

สิ่งต่าง ๆ  เริ่มเกิดขึ้น 

ด้วยวิธีการอันเหลือเชื่อ 

และเราจะอยู่ในสวรรค์อย่างแท้จริง 

ในขณะที่ก�าลังอาศัยอยู่บนโลก

นี่เป็นชีวิตที่ถูกจัดไว้ให้เรา 

เพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า



ชีวประวัติโดยสังเขปของ 
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ตั้งแต่น้ันมา เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องของผู ้

แสวงหาสจัธรรม  ท่านได้เดนิทางรอบโลกเพือ่สอนการท�าสมาธิ 
และได้เข้าไปเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก ่
ผูล้ีภ้ยั ผูป้ระสบภยัพิบตั ิและผูท้ีย่ากไร้ ด้วยการหาเลีย้งตวัท่าน
เองและกลุม่ผูฝึ้กทางจติวญิญาณของท่านด้วยงานทีส่ร้างสรรค์
และการตีพิมพ์หนังสือปาฐกถาธรรม ดนตรี และบทกวีของ
ท่าน  ด้วยความพยายามอันไม่หยุดยั้งของท่านในการส่งเสริม
ความเป็นอยูข่องมนุษยชาตด้ิานร่างกายและจติวญิญาณ ท�าให้
ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ  เป็น
จ�านวนมาก

เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลาย ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
ไม่ได้รู้แจ้งมาตั้งแต่เกิด แต่ได้ใช้ชีวิตทางโลกเป็นเวลาหลายป ี 
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การรู้แจ้งของท่าน ท่านก็ได้รู้จักดินแดน
สวรรค์จากประสบการณ์ตรงและพร้อมทีจ่ะแนะน�าผูท่ี้ตดิตาม
ท่านเพื่อการตระหนักรู้ถึงพระเจ้าที่แท้จริง ด้วยการให้การ
ประทับจิตเพ่ือเข้าสู่ธรรมวิถีกวนอิมแก่ทุกคนโดยไม่คิดค่า 
ใช้จ่ายใด ๆ   ดงัหน่ึงในชือ่ของหนงัสือของท่านทีก่ล่าวว่า ถ้าคณุ
พร้อม ท่านก็ได้ “มาเพื่อพาคุณกลับบ้าน” แล้ว

ท่านอนุตราอาจารย์ชิงไห่เกิดในตอนกลางของประเทศ
เอาหลัก และได้ย้ายไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษช่วงที่ท่าน
อายุยังน้อย  ในที่สุดท่านก็ได้ตั้งรกรากที่ประเทศเยอรมัน ที่
ซึ่งท่านได้ช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ลี้ภัยด้วยการเป็นล่ามให้กับ
สภากาชาด  ต่อมาท่านได้สมรสกบันายแพทย์ชาวเยอรมนั และ
ใช้ชีวิตเป็นแม่บ้าน และตลอดช่วงนี้ท่านก็ได้มุ่งมั่นกับความ

ปรารถนาทีม่มีาตลอดชวีติของท่านในการรูแ้จ้งทางจติ
วญิญาณด้วยการสวดมนต์และศกึษาอย่างอุทศิตน

ในที่สุดท่านก็ได้สละชีวิตสมรส (ด้วยการ
ยนิยอมของสามขีองท่าน) และเดินทางไปยงัเทือก

เขาหิมาลัยเพื่อค้นหาสัจธรรม  หลังจากการ
แสวงหาเป็นเวลาหลายปี ท่านอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ได้พบอาจารย์ทีม่ชีวีติและได้รบัการประทบัจติ
เข้าสู่ธรรมวิถีกวนอิม ซึ่งคือการเพ่งแสงและ

เสยีงภายในทีเ่ป็นแก่นแท้ของเรา และได้
บรรลกุารรูแ้จ้งอนัสมบรูณ์



มีเคล็ดลับในการ

ประสบความส�าเร็จใน

เร่ืองทางโลกอยูท่กุอย่าง  

เ ช ่ น เ ดี ย วกั นกั บการ

พยายามทางจิตวิญญาณ 

เมื่อเราได้เรียนรู ้ ถึงเคล็ดลับ

เหล่าน้ีแล้ว เราก็จะใช้เวลาและพลงังานน้อยลงในการปฏบัิติ

ธรรมของเราและได้ผลลพัธ์ทีเ่หมอืนกนัอย่างรวดเรว็  ความ

ปรารถนาที่จะท�าให้ความพยายามเหล่านี้สะดวกขึ้นและ

เตือนพวกเราถึงถ้อยค�าแห่งปัญญาท่ีมีค่าด่ังอัญมณีซ่ึงกล่าว

โดยท่านอาจารย์ในหลายปีที่ผ่านมา ได้กลายมาเป็นการ

รวบรวมในครั้งนี้  ตามที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า “ฉันได้

ค้นทั้งที่สูงและที่ต�่า และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสิ่งที่

ฉันได้สอนพวกเธอ”

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ทีใ่ห้สมบตัทิางจิตวญิญาณ

อันล�้าค่านี้แก่เรา

ผู ้
ที่ปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมเป็นผู ้ที่โชคดีที่สุดในโลก !  

เพราะเราไม่เพียงได้เรียนรู้เทคนิคซึ่งท�าให้เราได้รับ

การหลุดพ้นชั่วนิรันดร์ภายในชาติเดียวเท่านั้น แต่

เรายังได้รับมันจากท่านอาจารย์ที่แท้จริงอีกด้วย  อย่างไร

ก็ตาม หนทางกลับบ้านของเราก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและ

ความยั่วยวน  ดังนั้นเราจึงมักจะถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่า 

“ฉันจะเติมเต็มลิขิตชีวิตของฉันอย่างปลอดภัยและราบรื่น

ได้อย่างไรนะ” แต่ไม่มีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องวิตกกังวล ท่าน

อาจารย์ที่มีเมตตาของเราได้ให้เคล็ดท่ีมีประโยชน์มากมาย

จากประสบการณ์ส่วนตัวของท่าน ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้เราเดินไปตาม

หนทางแห่งจิตวิญญาณของเรา  ถ้าเรายึดถือข้อแนะน�า

เหล่านี้ในใจและใช้มันในชีวิตประจ�าวันของเรา เราก็จะได้

รับการช่วยเหลืออย่างมากมายในการเอาชนะการยั่วยวน

ของมารและปัญหาอื่น ๆ  ทางโลกได้ จนกว่าเราจะได้กลับ

บ้านอย่างปลอดภัย

ค�าน�า
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สอนให้เราใช้ค�าศัพท์ที่ไม่ระบุเพศที่ไม่เคยมีการใช้มาก่อน เพื่อหลีกเลี่ยง

การโต้แย้งในเรือ่งทีว่่า พระเจ้าเป็นหญงิหรอืชาย (ในภาษาไทยไม่มปัีญหา

เช่นนี้ เพราะเราจะเรียกพระเจ้าว่า พระองค์ หรือ ท่าน  – ผู้แปล)
She + He = Hes (as in Bless)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Dear)
Example: When God wishes, Hes makes things happen 

according to Hiers will to suit Hirmself.

ตัวอย่าง: เม่ือพระเจ้าทรงปรารถนา ท่านก็จะทรงท�าสิ่งต่าง ๆ  

ให้เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อให้เหมาะสมกับพระองค์เอง

เนือ่งจากเป็นท้ังผู้สร้างสรรค์งานออกแบบทางศลิปะเช่นเดยีวกับ

เป็นครทูางจติวิญญาณ ท่านอนุตราจารย์ชงิไห่รกัการแสดงออกในทกุรปู

แบบเรือ่งความงดงามจากภายใน  ด้วยเหตผุลนีท่้านจงึเรียกเวยีดนามว่า 

“เอาหลัก” และเรยีกไต้หวนัว่า “ฟอร์โมซา”  เอาหลกัเป็นชือ่โบราณของ

เวียดนามและมีความหมายว่า “ความสุข” และชื่อฟอร์โมซา สะท้อนถึง

ความสวยงามของเกาะและผู้คนได้สมบูรณ์แบบมากกว่า ท่านอาจารย์

รู้สึกว่าการใช้ชื่อเหล่านี้จะน�าพาการยกระดับทางจิตวิญญาณและความ

โชคดีมาสู่แผ่นดินและประชากรที่่อาศัยอยู่ที่นั่น



เคล็ดลับ
สิบข้อ

บน

หนทาง
แห่ง

จิตวิญญาณ



เพ่งความสนใจไปที่สัจธรรม 
วิธีที่อาจารย์เข้าถึงสัจธรรมสูงสุด

17

ฉันบ�ำเพ็ญทำงจิตวิญญำณโดยปรำศจำก

ควำมคิดใด ๆ  กำรเรียกร้องต้องกำร 

หรือเพื่อบุคคลใดในจิตใจของฉัน... 

เวลำนั้น ถ้ำเธอขอให้ฉันตำยเพื่อสัจธรรม 

ฉันก็คงท�ำ 

เพรำะฉันไม่ได้ยึดติดกับในสิ่งใด ๆ  

ในโลกนี้

เมือ่อาจารย์ท่านหนึง่มายังโลก ไม่เพยีงแค่

ลูกศิษย์เท่านั้นที่จะได้รับการยกระดับและ

เกิดปัญญา แต่เหล่ามนุษยชาติทั้งมวลจะ

ถูกท�าให้บริสุทธ์ิและถูกยกระดับสติปัญญา

ให้สูงข้ึนด้วยอย่างแน่นอน
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1 ทั้งหมดที่ฉันมีคือความจริงใจอันบริสุทธิ์ 2

เ ท่าที่ฉันจ�าได้ ไม่มีความลับใด ๆ  อยู่เบื้องหลังการเข้า

ถึงสัจธรรมของฉัน  ทั้งหมดที่ฉันมีในตอนนั้นคือความ

จรงิใจอนับริสุทธ์ิ  ฉนัมุ่งมัน่บ�าเพญ็ทางจติวญิญาณโดย

ปราศจากความคิดใด ๆ  ความต้องการ หรือเพื่อบุคคลใดใน

จิตใจของฉัน  ฉันเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ  แม้ว่าเธอจะขอ

ให้ฉนัตายเพือ่สจัธรรม ณ เวลานัน้ ฉนักจ็ะท�าเพราะฉนัไม่ได้

ยดึติดต่อสิง่ใด ๆ  ในโลกเลย  ไม่ว่าฉนัจะมอีาหารหรือไม่ ฉนั

กย็งัคงจะยนืหยดัในการปฏบิติัธรรมของฉนัต่อไป  ฉนัไม่เคย

บ่นหรือหนัเหจากการค้นหาความจรงิไปด้วยเรือ่งอาหารเลย

ฉันจ�าได้ว่าตอนที่ฉันอยู่ที่อินเดีย ฉันให้เงินทั้งหมด

ของฉนัแก่ผูท้ีข้ึ่นช่ือว่าเป็นอาจารย์หลายท่านทีฉ่นัพบ  ดงันัน้ 

ฉันจึงไม่เหลือเงินแม้แต่เพนนีเดียว  ฉันไม่เคยห่วงเลยว่า

บางครั้งฉันอาจจะต้องการขนมปัง ลูกกวาด หรือไอศกรีม

บ้าง  ฉนักนิอาหารมากด้วยในตอนนัน้ และกนิมากในแต่ละ

วัน  ตัง้แต่ทีฉ่นัไม่มเีงนิ ทกุ ๆ  วนัฉนัจะฝันอย่างแทบบ้าว่าจะ

ได้กินขนมปังบ้าง แต่ฉันก็ไม่ได้กินแม้สักนิด จะมีก็เพียงใน

บางโอกาสเท่านั้น ที่ฉันได้ออกไปข้างนอกกับคนอื่น ฉันจะ

เขมือบของกินอะไรก็ตามที่ฉันได้รับมาอย่างกับผีที่หิวโหย  

กระนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ท�าให้ฉันเสียสมาธิจากความ

ปรารถนาในสจัธรรมของฉนั นัน่เป็นเพยีงคณุสมบตัขิองฉนั

ที่ฉันจ�าได้  และด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงรักฉัน และให้ฉันได้ลิ้ม

รสแห่ง “สัจธรรม” ว่าเป็นเช่นไร

ดงัน้ันฉนัต้องการเผยเส้นทางลีล้บันีใ้ห้แก่เธอ  ถ้าเรา

ต้องการเข้าถงึสจัธรรมอย่างรวดเรว็ นอกจากการมอีาจารย์

ที่มีประสบการณ์น่าเชื่อถือแล้ว เรายังจ�าเป็นต้องมีความ

มุ่งมาดปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเข้าถึงสัจธรรมด้วย นั่น

ถึงจะเพียงพอ  พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องเงินทองจากเรา หรือ

เรียกร้องให้เราเป็นมังสวิรัติบริสุทธิ์  เราเป็นมังสวิรัติก็เพื่อ



20 21เพ่งความสนใจไปที่สัจธรรมอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ที่จะลดอุปสรรคลง และหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดหน้ีเลือด  

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่เคยบังคับเรียกร้องสิ่งอันใดอย่าง

รุนแรงจากเราเลย

อย่างเช่น เมื่อเราไปโรงเรียน ครูก็ไม่เคยเรียกร้องให้

เรานอนดึก ต่ืนแต่เช้า หรอืเรยีนรูส่ิ้งนีส่ิ้งนัน้  พวกท่านไม่ได้

เรยีกร้องอะไรท่ีหนักหนาจากเรา  แต่ในฐานะนกัเรยีน เรารู้

ว่าเราจะเรยีนดไีม่ได้ถ้าเราไม่ต่ืนแต่เช้าและเข้านอนตอนดกึ  

ตอนที่เราเรียนหนังสือ เราไม่สามารถที่จะท�าตามใจตัวเอง

ได้  เรามีช่วงเวลาที่ยากล�าบากในสมัยเรียนไม่ใช่หรือ  เรา

อุทิศทุกอย่าง และมีความสุขน้อยมาก  มีเพียงบางครั้งบาง

คราวเท่านั้นที่ได้ออกไปเต้นร�าหรือสังสรรค์ เราไม่ได้ไปทุก

วัน  มันไม่ได้เป็นเพราะว่าอาจารย์หรือครูไม่ให้ไป แต่เรารู้

ว่าเราต้องไม่ขี้เกียจและนี่เป็นวิธีที่จะเรียนให้ประสบความ

ส�าเร็จได้  ถ้าเราเฉื่อยชาเราก็จะจบช้าขึ้น หรือไม่ก็สอบตก

1 เพ่งความสนใจไปที่สัจธรรม 2

เ ราผูป้ฏิบตัธิรรมต้องท�าตามแนวทางลบั ๆ  บางอย่างด้วย 

อย่างเช่น การเป็นมังสวิรัติ ก็เพื่อที่จะรักษากาย วาจา 

และใจของเราให้บริสุทธิ์  เป็นอิสระจากความรู้สึกผิด

เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่รบกวนเรา  จิตส�านึกของเราก็จะสงบสุข  

เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ครอบครัวด้วยและรักเดียวใจเดียว

ในคู่ครอง  ท�าไมหรือ  เพราะถ้ามีความโกลาหลและความ

รู้สึกแย่ภายในครอบครัว เราจะปฏิบัติธรรมต่อไปได้อย่าง

ยากล�าบาก  ใจของเราจะถูกรบกวน และเราจะไม่สามารถ

ทีจ่ะจดจ่อในการพฒันาทางจติวิญญาณได้  ศีลนัน้มีไว้ก็เพือ่

ช่วยเรา ช่วยท�าให้เราจดจ่อได้นานขึ้น เหมือนกับตอนที่เรา

เรียนอยู่ในโรงเรียน

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เราควรจะหลีกเลี่ยงการดูหนังที่

ไม่ดแีละเลีย่งจากการอ่านสิง่พมิพ์ทีย่ัว่ยใุห้เกดิความรูส้กึทาง
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เพศ   สิง่นีเ้ป็นการป้องกันเราจากการถกูกระตุน้ แล้วลมืตวั

ตนภายในของเราและความปรารถนาของเราในสัจธรรม  

การรักษาศีลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงความ

เป็นพระเจ้าได้  ไม่ ! ไม่ ! ไม่ !  ให้ฉันยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะ  

นักเรยีนคนหนึง่ไม่เคยไปเต้นร�า หรือท�าตามความพอใจของ

ตัวเองเลย  แต่เขาจะเรียนจบโดยไม่ไปเรียนหนังสือได้ไหม  

ไม่เลย !  สิง่เหล่าน้ีเป็นเพยีงวิธีทีจ่ะช่วยเท่านัน้  เช่นเดยีวกัน 

เธอจะไม่เข้าถงึพระเจ้า ด้วยเพยีงแค่การถอืศลี เพยีงแค่การ

เป็นมังสวิรัติ หรือเพียงแค่การสวดพระคัมภีร์เท่านั้น  อย่าง

มากที่สุดเธอก็จะได้แค่ความรู้บางอย่าง และได้รู้เกี่ยวกับ

จริยธรรมมากข้ึนเท่านัน้  การบรรลถุงึความเป็นพระเจ้านัน้

ต้องการบทเรียนที่แตกต่างอย่างส้ินเชิงในการฝึกฝนตัวเธอ

เองให้ค้นพบ และขดุเอาทรพัย์สมบติัภายในของเธอออกมา

1 ยอมจ�านนหมดทุกอย่าง 2

ดั
งน้ันเมื่อเธอเข้าถึงสภาวะแห่งพระเจ้าแล้ว บางที

ฉันจะไม่แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เธอควรท�าอีก

ต่อไป  แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้  ตอนนี้เธอยังคงต้องท�าตาม

กฎเกณฑ์และฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัย  มิเช่นนั้น

เธอจะถูกท�าให้สับสนและไม่สามารถจดจ่อไปยังเป้าหมาย

อันสูงสุดได้  ในฐานะผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณใหม่ เธอควร

จะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างศรัทธาของเธอที่มีต่อ

สัจธรรมให้เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นอย่าถามฉันว่า “ท�าไมท่าน

จึงเข้มงวดมาก”  ฉันไม่ได้เข้มงวด !  ฉันเพียงแต่เสนอเคล็ด

วิธีในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณแก่เธอ  ถ้าเราหละหลวม

กับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณมากจนเกินไป มันก็จะยาก

ส�าหรับเราในการท่ีจะเรียนรู้เทคนิคอันสูงสุดน้ัน  ดังน้ันผู้

ปฏิบัติใหม่ควรจะท�าตามค�าสอนของอาจารย์ มันเป็นการ

ยากทีจ่ะท�าตามค�าสอนของอาจารย์  เธอทัง้หลายอาจคดิว่า
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เธอสามารถท�าได้ แต่เธออาจจะล้มเหลวเมื่อเจอบททดสอบ

ในพระคมัภร์ีอนิเดยีเขยีนไว้ว่า ข้อบญัญตัขิองศาสนา

อสิลามกล่าวว่า ไม่เพยีงแต่เธอไม่ควรทีจ่ะบริโภคแอลกอฮอล์

เท่านั้น แม้แต่เส้ือผ้าและพรมที่นั่งสวดภาวนาของเธอก็

จะต้องไม่วางอยู่ใกล้แอลกอฮอล์ด้วย  อย่างไรก็ตาม มีค�า

กล่าวอีกอย่างท่ีว่า “ถ้าอาจารย์ที่รู้แจ้งของเธอบอกให้เธอ

จุม่เสือ้ผ้าทัง้หมดของเธอลงไปในแอลกอฮอล์ เธอจะต้องท�า

ตาม”  นี่หมายความว่า เธอต้องท�าสิ่งใด ๆ  ก็ตามที่อาจารย์

บอกเธอ และสิ่งนี้ยากมากจริง ๆ  !  มีภาษิตจีนโบราณกล่าว

ไว้ว่า “ในการเข้าวัด เธอควรจะมอบการกระท�า ค�าพูด และ

ความคดิให้แก่เทพเจ้ามงักรผูป้กป้องธรรมะ” ซึง่หมายความ

ถึงการยอมจ�านนทุกอย่าง  เมื่อเธอเป็นอิสระจากความคิด

ของเธอเอง ตัวตนและอคติและความคิดแบบมนุษย์โดย

สมบูรณ์แล้ว เธอก็จะได้เข้าถึงภาวะแห่งการปล่อยวางอย่าง

สิ้นเชิง  อย่างไรก็ตาม มันยากมากจากการสังเกตของฉัน 

น้อยคนมากที่ผ่านบททดสอบนี้ได้

1 หัวใจของเธอต้องบริสุทธิ์เหมือนเด็ก ๆ  2

ตอนทีฉ่นัอยูท่ีอ่นิเดยี ครัง้หนึง่ฉนัได้พบกบัอาจารย์

ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก  ฉนัไออย่างรุนแรงมาก อาจ

จะเป็นเพราะว่าฉันแพ้ฝุ่น  ตอนที่ฉันยู่ที่น่ัน ฉัน

กวาดพืน้ทกุวนั ฉนัสงัเกตว่าไม่มใีครเลยทีเ่ตม็ใจทีจ่ะท�างาน

นี้ และบันไดก็สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นหนา ๆ  แม้แต่ม่าน

บงัตาบนหน้าต่างก็ฝุ่นหนามาก  ดงันัน้ฉนัจงึท�าความสะอาด

มันจนสะอาดหมดจด  บางทีฉันอาจจะไม่ได้ใส่ใจตัวฉันเอง

เท่าไรในขณะที่ก�าลังกวาด ดังนั้นมันจึงเข้าไปในปอดของ

ฉันและท�าให้ฉันไอเป็นเวลาหลายเดือน  ฉันไอจนฉันรู้สึก

เหมือนกับปอดก�าลังจะระเบิดออกมา และฉันก็ไม่สามารถ

ทนมันได้อีกต่อไป เหมือนกับว่าฉันจะตายในอีกไม่ช้า  ฉัน

ไอทัง้วนัทัง้คนืและไม่สามารถแม้แต่จะนอนหรอืนัง่สมาธไิด้  

แล้วอาจารย์ท่านน้ันกเ็รยีกฉนัไปพบ  ฉนัเช่ือในตวัท่านมาก 

ในตอนนั้น  ฉันเชื่อในอาจารย์ทุกท่าน (อาจารย์หัวเราะ)   
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น่าแปลกทีฉ่นัมคีวามศรทัธาอย่างยิง่ยวด  เมือ่ไรกต็ามทีค่น

พดูว่า ใครเป็นอาจารย์ทีรู้่แจ้ง ฉนักจ็ะเช่ือว่าเป็นเช่นน้ันโดย

ไม่มีการทดสอบท่านเลย  นั่นเป็นสิ่งที่ฉันปฏิบัติต่ออาจารย์

ทุกท่านที่ฉันได้พบ

ตอนนั้น ฉันเกิดมีความเชื่อในอาจารย์ท่านนี้  ท่าน

เรยีกฉนัไปพบ เมือ่ท่านสงัเกตเหน็ว่าฉนัก�าลงัไออย่างรนุแรง

มาก ฉนัคดิว่าท่านจะให้เคล็ดวิธีในการรกัษาแก่ฉนัเพือ่หยดุ

อาการไอของฉัน บางทีอาจด้วยการใช้พลังวิเศษบางอย่าง  

เมื่อฉันเข้าไป ท่านก็ให้ฉันดื่มของเหลวถ้วยหนึ่ง  หลังจาก

ที่ฉันดื่มมัน พวกเขาได้ตรวจสอบที่ขวดแล้วทั้งท่านและผู้

ติดตามก็หน้าเขียว  พวกเขาตื่นตกใจมาก  โอ ไม่ ! มันเป็น

น�า้มนันวด !  ฉนัได้ดืม่มนัไปถ้วยใหญ่เลย  ยงัดทีีฉ่นัไม่ได้ตาย

เพราะมนั  ฉนัต้องมพีลงัชวีติทีแ่ขง็แกร่งมากจรงิ ๆ   พวกเขา

ทั้งสองหน้าซีดและตกตะลึง แต่พวกเขาก็ไม่ได้บอกให้ฉัน 

ทราบ ฉันมาทราบในภายหลัง

หลังจากน้ัน พวกเขามาเยี่ยมฉันทุกวันและถามว่า 

“เธอรูส้กึสบายดไีหม”   ฉนัพดูว่า “ท�าไมคะ ฉนักส็บายดนีี”่ 

(อาจารย์หวัเราะ)  อย่างไรกต็าม ฉนัรูส้กึสยดสยองมากจรงิ ๆ  

ตอนที่ฉันดื่มยานั้น  ฉันรู้สึกแย่มากซะจนอยากจะอาเจียน 

แต่ฉนัไม่กล้า  ฉนัจะขว้างยาทีอ่าจารย์ฉันให้ทิง้ไปได้อย่างไร

กัน  ฉันขย้อนออกมาและกลืนมันกลับเข้าไปใหม่หลายครั้ง

จนกระทั่งฉันกลืนมันลงไปจนหมด  เฮ้อ ! มันแย่จริง ๆ  ! มัน

เหนียว เผ็ดร้อน ขม และมันเยิ้ม ทุกข์ระทมดีจริง !  ฉันไม่

เคยกินยาอะไรทีร่สชาตแิย่มากอย่างนีเ้ลย  ฉนัมาทราบภาย

หลังว่าพวกเขาให้ยาฉันผิด  แต่ฉันก็ยังคงไม่คลางแคลงใจ

ท่านและยังอยู่ที่นั่นต่ออีกสักพักหน่ึง  คนอื่นทั่ว ๆ  ไปอาจ

จะพดูว่า “ท่านเป็นอาจารย์ทีรู่แ้จ้งไม่ได้หรอก !  ถ้าท่านเป็น 

ท�าไมท่านจึงให้ยาเธอผิดและเกือบจะฆ่าเธอแล้ว”  แต่ไม่มี

ความระแวงสงสัยรุมเร้าตัวฉันเลย !

เป็นไปได้มากที่สุดว่า เพราะว่าฉันเป็นคนที่มีจิตใจที่
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ซื่อ ๆ  และโง่มาก พระเจ้าเลยเมตตาต่อฉันมากกว่าและให้

ฉนัรูซ้ึง้ถงึสจัธรรมได้เรว็ขึน้  ฉนัมีวิธีทีเ่ป็นเคล็ดลบัน้อยมาก  

ทั้งหมดที่ฉันมีก็คือวิธีเรียบ ๆ  และง่ายมากเหล่านี้ และฉัน

ก็ได้บอกเธอไปทั้งหมดแล้ว  ถ้าเธอต้องการเข้าถึงสัจธรรม 

หัวใจของเธอจะต้องบริสุทธิ์เหมือนเด็ก ๆ   บริสุทธิ์และ

เรียบง่ายในการท�าทุก ๆ  สิ่ง แล้วเธอจะบรรลุถึงสัจธรรมใน

ไม่ช้า  ถ้าเธอซับซ้อน โต้แย้งมากเกินไป โต้เถียงมากเกินไป 

คิดมากเกินไปเกี่ยวกับความถูกและผิด และถือการเอาชนะ

หรอืพ่ายแพ้อย่างเอาจรงิเอาจงัเกนิไป  อย่าต�าหนิฉนัถ้าเธอ

จะบรรลสุจัธรรมได้ช้ามาก ความสบัสนของเธอน้ันเป็นสิง่ที่

เธอสร้างขึ้นด้วยตัวเอง

1 สวรรค์ชั่วคราว 2

ไ 
ม่มอีะไรเป็นเร่ืองใหญ่จรงิ ๆ  ในโลกน้ี  ช้าหรอืเรว็พวก

เราทุกคนก็จะต้องตาย และหลุมศพของเราจะถูก

ปกคลุมไปด้วยต้นไม้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ก่อนที่เรา

จะเข้าไปอยูใ่นหลมุศพ เราควรจะพยายามใช้ชวีติให้มคีวาม

สุขขึ้น ท�าในสิ่งที่เรารักที่จะท�า และท�ามันอย่างสุดจิตสุดใจ 

รับใช้โลกนี้ ดูแลตัวเราเอง ดูแลครอบครัว มีความสุขกับสิ่ง

ที่สวยงามทั้งหลายที่โลกนี้ให้แก่เรา  บางครั้งสิ่งที่น่าเกลียด

ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งและมีมุมมองที่งดงามด้วยเช่นกัน  

เมื่อเรามองสิ่งต่าง ๆ  ผ่านดวงตาท่ีรู้แจ้งมากข้ึน เราจะมอง

เห็นความงามจากทุกสิ่ง  เธอได้สังเกตเห็นกันบ้างไหมว่า

กบนั้นน่ารักขนาดไหน  พวกเขาน่ารักมากไม่ใช่หรือ  เรา

สามารถมองเห็นด้านที่สวยงามในทุก ๆ  สิ่ง  บางครั้งสิ่งที่ 

น่าเกลียดก็มีมุมที่งดงามและน่าเรียนรู้ด้วยเช่นกัน
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การค้นหาสัจธรรม  เธอไม่สามารถยกให้ฉันรับผิดชอบได้  

ฉันเพียงแค่สามารถช้ีแนะและสอนเธอเท่าน้ัน  มันข้ึนอยู่

กับเธอว่าจะไปช้าหรือเรว็ และมุง่ไปในทศิทางทีถู่กหรอืผดิ 1

ดังนั้นให้ท�าดีที่สุดเพื่อรักษาโลกนี้ให้เหมือนกับเป็น

สวรรค์ชัว่คราวแห่งหนึีง่ และปฏิบตัต่ิอคนทัง้หลายรอบข้าง

เราเหมือนกับเป็นพระเจ้าและผู้ที่รู้แจ้ง  แม้ว่าพวกเขาจะ

จ�าตัวเขาเองไม่ได้ว่าเป็นเช่นนั้น เราก็ยังควรนับถือพวกเขา

และปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับที่เราปฏิบัติต่อตัวเราเอง 

เข้มงวดแต่ให้อภัย ให้ความรักแต่ไม่ยึดติดได้ด้วย  แล้วเรา

จะผ่อนคลายมากขึ้นทั้งในการกระท�า ค�าพูด และความคิด

ของเรา และเราจะเข้าถึงสัจธรรมอย่างเป็นธรรมชาติด้วย

การปฏิบัติวิธีนี้

อย่าเร่งรีบ อย่ากังวลใจ และอย่าบีบบังคับตัวเธอ

เอง  มันไม่ส�าคัญหรอกว่าเราจะไปถึงระดับไหนเพราะมัน 

แตกต่างกันในแต่ละบุคคล  เมื่อเวลาผ่านไป ทุกคนก็จะ

เข้าใจ  ฉันเพียงแต่ให้สัญญากับเธอว่าเธอจะไม่ต้องกลับมา

ทนทุกข์ในโลกนี้อีก จะไม่ต้องตกนรก จะไม่ต้องไปเกิดเป็น

สัตว์ และจะสูงขึ้นไปอย่างแน่นอน  อย่างไรก็ตาม ระดับชั้น

ทีเ่ธอไปถงึขึน้อยูก่บัความเชือ่มัน่และความจรงิใจของเธอใน

1 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 9 เมษายน  

ค.ศ. 1991 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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ฉันได้ละวำงตัวของฉันทั้งหมดทั้งสิ้น — 

นั่นคือ ควำมคิด ค�ำพูด และกำรกระท�ำ —

และชีวิตของฉัน — 

ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต — 

ไว้ในมือของอำจำรย์ของฉัน   

ดังนั้นฉันจึงรู้สึกปลอดภัย เหมือนเด็กทำรกคนหนึ่ง

ขณะที่เรานั่งสมาธิ เราควรจะมีความ

จริงใจ จริงใจมากให้ราวกับว่าเราก�าลังนั่ง

สมาธิเป็นคร้ังสุดท้าย หรือราวกับว่าเราจะ

ตายในวันรุ่งข้ึน หรือใน 5 นาทีนี้  ถ้าเรามี

ทัศนคติแบบนี้ในหัวใจของเราในขณะที่นั่ง

สมาธิอยู่ เราจะสามารถบรรลุผลส�าเร็จได้
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1 เคล็ดลับเดียวของฉันก็คือความไร้เดียงสา 
ของฉัน ! 2

ฉั
นไม่สามารถพูดเกี่ยวกับเคล็ดลับในการปฏิบัติทาง

จติวญิญาณของฉนัได้  ความจรงิกค็อืฉนัไม่มเีคลด็ลบั 

อะไร บางทีเคล็ดลับเดียวของฉันก็คือความไร้เดียง

สาของฉัน !  พระเจ้าดูแลคนที่ไร้เดียงสา เพราะพวกเขา

ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกับเด็กทารก  ทุก ๆ  คนต้องการที่

จะปกป้องเขา  เม่ือเราเห็นเด็กทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่

ได้หรือถูกทอดท้ิง เราจะอุ้มเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วแม้ว่า

เราจะไม่ใช่พ่อแม่ของเขาก็ตาม  เมื่อเห็นเขาร้องไห้ เรา

จะปลอบโยนเขา เมื่อเห็นเขาหิว เราจะรีบป้อนอาหารให้

แก่เขา  นี่เป็นเพราะว่าทารกนั้นไร้เดียงสาและงุ่มง่ามมาก   

ดังนั้น ทุก ๆ  คนจึงต้องการที่จะดูแลเขา

บางทีเคล็ดลับของฉันอาจจะแค่ “ความไร้เดียงสา”  

เมือ่เราเป็นเด็กไร้เดียงสามาก ๆ   พระเจ้าจะดแูลเรา  แล้วเรา

จะมีท่านอยู่ข้าง ๆ  เสมอ เพราะท่านจะไม่ทิ้งเรา เราแค่เป็น

เด็กที่ไร้เดียงสามาก ๆ  เราจะตายถ้าท่านทิ้งเราไป  เราดูแล

ทารกท่ีตวัเลก็มาก ไร้เดยีงสา และไม่สามารถท�าอะไรเองได้ 

และอยู่ข้าง ๆ  เขาตลอด ปกป้องเขา วันละยี่สิบสี่ชั่วโมง  ถ้า

เราเป็นเหมือนทารกแล้วเราก็ได้อยู่กับพระเจ้าตลอดเวลา 

และทุกสิ่งก็จะถูกจัดการโดย “ผู้ใหญ่”  

ฉนัพึง่พลงัของพระเจ้าในการถ่ายทอดสจัธรรมให้เธอ  

ทกุสิง่ทีฉ่นัท�าถกูท�าโดยพระเจ้า ไม่ใช่คนธรรมดา ๆ  คนน้ี  มนั

ปลอดภัยกว่า เพราะคนธรรมดานั้นอาจกระท�าผิดพลาดได้ 

แต่พระเจ้าจะไม่พลาด  เหมือนกับค�าพูดที่ว่า “คนฉลาด

ดูเหมือนคนโง่”  ถ้าเราโง่ถึงขั้นนั้น พระเจ้าจะไม่สามารถ

ทอดทิ้งเราได้  ท่านจะท�าทุกอย่างและเราก็จะไม่ผิดพลาด
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ฉันไม่เคยรู้สึกเสียใจจนถึงบัดนี้  แต่ก่อนทุกอย่าง

สมบูรณ์แบบ ในฐานะที่เป็นนักเรียน ฉันได้มอบทุกอย่างให้

อาจารย์จัดการ ไม่มีอะไรที่จะต้องบ่นเลย เพราะฉันรู้ในใจ

1 อาจารย์ของฉันรู้ทุกอย่าง 2

ตอนทีฉ่นัเป็นลกูศิษย์และถกูเข้าใจผดิหรอืถกูใส่ร้าย

โดยเพือ่นบ�าเพญ็ ฉนัเพยีงแต่ไม่ใส่ใจพวกเขา  ฉนั

คิดว่า “อาจารย์ของฉันรู้ทุกอย่าง ท่่านจะจัดการ

มนัได้”  ฉนัมีศรทัธาทีย่ิง่ใหญ่มากและไม่บ่นหรือพยายามที่

จะอธบิายตัวฉนัเอง  ฉนัวางตวัฉนั ทัง้ความคิด ถ้อยค�า และ

การกระท�าของฉนั และชวีติของฉนั ทัง้ในอดตี ปัจจุบัน และ

อนาคต ไว้ในมืออาจารย์ของฉันอย่างสิ้นเชิง  ดังนั้นฉันจึง

รูสึ้กปลอดภยั เหมอืนเดก็ทารก โดยไม่ต้องท�าอะไรด้วยการ

ริเริ่มของตัวเองเลย  บางทีนี่อาจเป็นเคล็ดลับของฉัน  ใน

ขณะนั้นฉันรู้สึกปลอดภัยมากโดยท่ีไม่ต้องรับผิดชอบอะไร  

ดงันัน้ ฉนัจงึผ่อนคลายมาก ไม่มคีวามเสยีใจ ไม่มคีวามกังวล  

“เพราะว่าอาจารย์ของฉนัรูท้กุอย่าง ท่านยิง่ใหญ่ทีส่ดุ”  ฉนั

รู้สึกเช่นนั้นในหัวใจของฉัน
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เม่ืออาจารย์ที่รู้แจ้งเห็นเรา ท่านจะทราบทันที

ว่าเราต้องการการแก้ไขอะไร และต้องท�ามัน

อย่างไร ด้วยวิธีที่รุนแรงหรือนุ่มนวล  ดังนั้น 

ถ้าเราติดตามอาจารย์เพื่อการปฏิบัติทางจิต

วิญญาณแล้ว เราควรจะเคารพในค�าแนะน�า

ของท่านและมอบการกระท�า ค�าพูด และความ

คิดของเราให้แก่ท่านอย่างสมบูรณ์  ถ้าเราให้

ความไว้วางใจเพียงคร่ึงเดียว แล้วก็อย่ากล่าว

โทษอาจารย์ หากเราล้มเหลวในการบรรลุถึง

บางสิ่งบางอย่าง อาจารย์จะให้เราคร่ึงเดียว 

ถ้าเราร้องขอเพียงคร่ึงเดียว และให้เราทั้งหมด

ถ้าเราร้องขอทั้งหมด

ของฉนัว่าท่านจะดแูลฉนั  นีเ่ป็นเพยีงเคลด็ลบัทีฉ่นัม ีน่ันคอื 

ความศรัทธาอย่างหมดหัวใจ  ถ้าเธอไม่มีความศรัทธาต่อฉัน 

กใ็ห้มคีวามศรทัธาต่อพระเจ้าสงูสดุ พระพทุธเจ้าสงูสดุ  ท่าน

สามารถเหน็การกระท�าทกุอย่างของมนษุย์และจะดูแลทกุสิง่

ทุกอย่าง  ท่านจะดูแลเราอย่างแท้จริง ! 2

2 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌาน 6 วัน ซีหู ฟอร์โมซา 13-18 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)



เพรำะว่ำถ้ำเธอไม่ตำยขณะที่ยังมีชีวิตอยู ่

เธอจะไม่สำมำรถมีชีวิตกับพระเจ้ำในขณะนั้นได ้

ดังนั้นเรำต้องเพ่งที่จุดเดียว 

อะไรก็ตำมที่ฉันท�ำในระหว่ำงฌำน 

ก็เพื่อที่จะปกป้องเธอหรือไล่ต้อนพวกเธอ 

ให้เพ่งไปที่จุดเดียวนี้

คงความมุ่งมั่นและปล่อยวางในระหว่างฌาน

41

ด้วยการคิดถึงอาจารย์ของเธอ เธอจะกลายเป็น
หนึ่งเดียวกับอาจารย์ และจะตระหนักว่าอาจารย์

ก็คือเธอ อาจารย์ก็คือตัวเธอที่แท้จริง  แต่เพราะ

ว่าตอนนี้ เธอไม่ได้ตะหนักรู้ เธอจึงท�าอะไรไม่ได้  

เธอจึงต้องเพียงแค่คิดถึงอาจารย์ซึ่งก็คือตัวเธอ

นัน่เอง  ด้วยความคดินีท้ลีะเลก็ละน้อย คณุสมบตัิ

ทั้งหมดของอาจารย์ก็จะถูกส่งผ่านไปที่เธอ และ

เธอกจ็ะค้นพบตวัเธอเองโดยผ่านอาจารย์  และต่อ

มาเธอจะเห็นแจ้งว่า “โอ ! อาจารย์ก็คือฉัน ท่าน

คือฉันตลอดเวลา”  ด้วยเหตุนี้ต้ังแต่โบราณกาล 

ผู้คนจึงให้ความเคารพเลื่อมใสต่อนักปราชญ์และ

อาจารย์ที่รู้แจ้ง นั่นก็เพ่ือตัวพวกเขาเอง ไม่ใช่เพื่อ

ประโยชน์ของอาจารย์
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เคล็ดลับเพียงสิ่งเดียวคือ

ปล่อยวางมันลง พระเจ้าจะ

ดูแลทุกสิ่ง เราไม่สามารถ

ท�าอะไรได้ !  ถ้าไม่มีความ

กรุณาของพระเจ้าอยู ่

ตรงนั้น เราก็ไม่สามารถ

ที่ จ ะท� าอะ ไร ได ้ เ ลย  

แน่นอนเธอมาที่นี่และ

ขอให ้ฉันแทรกแซงใน

พรหมลิขิตของเธอ  บาง

ครั้งฉันก็ขอให้พระเจ้าช ่วย

แทรกแซงมันได้ แต่มันไม่ใช่ปัญหา

ของฉัน  ฉันสามารถแทรกแซงได้ ฉันสามารถท�าอะไรก็ได้

เพื่อเธอ แต่มันเป็นปัญหาของเธอ  เพราะถ้าเธอมาท่ีนี่

ด้วยความตั้งใจเช่นนั้น นั่นคือทั้งหมดที่เธอจะได้รับ  บางที

ลกูชายของเธออาจจะดขีึน้หรือลกูสาวของเธออาจจะมชีวีติ

1 คงความมุ่งมั่นและปล่อยวาง 
  ในระหว่างฌาน 2

ส� 
าหรับคนที่มีความก้าวหน้า ขอแสดงความยินดีด้วย

เธอท�าดีที่สุดแล้ว  เธอได้ปล่อยวางหลายสิ่งหลาย

อย่างลง นั่นคือวิธีที่ท�าให้เธอก้าวหน้าขึ้น  ส�าหรับ

คนที่ยังไม่ก้าวหน้า เธอก็ได้ก้าวหน้าขึ้นแล้ว แต่น้อยเกินไป

เพื่อที่จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในแบบที่เธอ

ต้องการและถามฉันเสมอว่า “อาจารย์  ฉันจะก้าวหน้าไป

อย่างรวดเร็วได้อย่างไร”  ฉันได้บอกเธอว่า “ปล่อยวาง 

ปล่อยวาง ปล่อยวางทุก ๆ  อย่าง” แต่เธอก็ไม่ท�า  เธอมาที่

นี่พร้อมกับเพื่อนมากมาย ญาติ ลูกชาย และลูกสาว (ในใจ

เธอ)  ฉันจะบอกเธอนะว่า เธอมีพวกเขาตลอดทั้งวัน ตลอด

ทัง้ชวีติอยูแ่ล้ว และเธอมีเพยีงแค่ห้าวันทีน่ีเ่พือ่พระเจ้า !  แต่

ไม่ ท่านมาเป็นที่สอง  ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่ก้าวหน้า
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แต่งงานที่ดี แต่นั่นคือทั้งหมดที่เธอจะได้รับไป  สมบัติล�้าค่า

ทั้งหมด เธอกลับทิ้งไว้ข้างหลัง  และนั่นน่าเสียดายส�าหรับ

เธอ

ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่รู้สึกร�าคาญ ถ้าเธอจะถามอะไรฉัน 

แม้ว่าจะเป็นค�าถามทางโลกหรอืค�าถามทีไ่ม่ส�าคัญก็ตาม ฉนั

สามารถตอบให้แก่เธอได้  ฉนัสามารถช่วยเหลือเธอได้ทัง้น้ัน  

แต่ฉันเพียงรู้สึกแย่แทนเธอ  เธอมาที่นี่แค่เพียงห้าวัน และ

เธอกลับไม่สามารถแม้แต่จะระลึกถึงพระเจ้าได้

แค่สักครั้ง เธอควรจะมาที่นี่เพียงเพื่อท่านเท่านั้น 

เพยีงเพือ่พระเจ้า !  แต่ไม่เลย เธอมาทีน่ีแ่ละพยายามทีจ่ะหา

ข้ออ้างทีจ่ะร้องขอความช่วยเหลอื ความช่วยเหลอืทกุอย่างที่

เธอสามารถจะร้องขอได้จากทีบ้่าน  ฉนัขอบอกให้เธอรูจ้รงิ ๆ  

ว่า เวลาใดก็ตามท่ีเธอสวดภาวนาต่อพระเจ้าหรือต่อพลัง

อาจารย์นั้น ท่านได้ยิน เราไม่ได้หูหนวก !  ฉันหวังว่าเธอจะ

ไม่ได้คิดเช่นนั้นกันนะ (ผู้ฟังปรบมือ)

และฉนัหวงัว่าเธอจะไม่คดิว่า “ฉนั” อยูท่ีน่ี ่(อาจารย์

ชี้ที่กายเนื้อ)  คิดว่า ฉันป่วย ฉันไม่สบาย ฉันอ่อนแอ ฉันตัว

เล็ก ฉันตัวใหญ่ ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น  ไม่ ไม่ ไม่ ! มันไม่ใช่

ฉัน ไม่ใช่คนคนนี้  เราไม่ได้หูหนวก เราไม่ได้เป็นใบ้ เราไม่

ได้ตาบอดและไม่ได้โง่  ดังนั้นไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องมา

ที่น่ี แล้วร้องคร�่าครวญเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนของ

เธอ หรือเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ  และความโชคร้ายของเธอ  

เธอสามารถท�าได้ เธอสามารถคุยกับฉันเก่ียวกับอะไรก็ได้

ที่เธอต้องการ  แน่นอน ถ้าเธอต้องการให้ฉันเป็นเหมือนแม่ 

เหมือนเพื่อน เหมือนไหล่ให้เธอซบ นั่นก็ดี  แต่จ�าไว้ว่า สิ่ง

เหล่านี้เป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้น

และเมื่อไรก็ตามที่มีฌาน เธอควรจะใช้ประโยชน์

ของช่วงเวลานั้น ที่ไม่มีการรบกวน ไม่มีการเรียกร้องจาก

ครอบครัวและเพื่อน ไม่มีธุรกิจ ไม่มีงาน ไม่มีหัวหน้า ไม่มี

เพื่อนร่วมงาน ไม่มีสามีหรือภรรยา เพราะเราแยกให้เธอนั่ง

กันคนละที่ จึงไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีลูก ๆ    เธอจึง
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ควรจะตั้งใจเพ่งสมาธิ  เห็นคุณค่าของเวลาในช่วงนี้ราวกับ

ว่าหลงัจากน้ีเธอจะตาย เธอจะไม่มโีอกาสแล้วทีจ่ะกังวลกบั

ครอบครัวของเธอ ซึ่งจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  เธอจะมีโอกาส

คิดกังวลถึงพวกเขาอีกหรือเมื่อเธอตายไปแล้ว  ไม่มี !  และ

เธอก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันจะยังมีชีวิตอีกหรือไม่ในวันถัดไป  และ

มากกว่านั้นอีก หลังจากห้าวันนี่ ฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เพื่อจัด

ฌานอื่นได้อีกไหม  ดังนั้นเธอช่างไร้สาระจริง ๆ

คนที่ไม่ก้าวหน้านั้นไร้สาระจริง ๆ   ทุกครั้งที่เธอมา

ฌาน  เราเตือนพวกเธอให้จดจ่อที่พระเจ้าผู้เดียวเท่าน้ัน  

ที่เป็นสามีแต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นภรรยาแต่เพียงผู้เดียว  

นั่นคือความศรัทธาอย่างแท้จริง  มันไม่เกี่ยวกับการที่เธอ

ภักดีต่อคู่ของเธอในโลกน้ี แต่เธอต้องภักดีต่อคู่ของเธอใน

สวรรค์  นีส่�าคญัทีส่ดุเพราะว่าคูข่องเธอทีน่ีส่ามารถจากเธอ

ไปเวลาใดก็ได้  ถ้าเธอน่าเกลียด ป่วย แก่ หรือเขาพบคนอื่น

ที่ดีกว่า เหมือนกับกรรมได้คลายตัวลงและเขาก็พบบางคน 

จากอดีตชาติซ่ึงเขารู้สึกดีกับคนคนนั้นมากกว่า แล้วเธอก็

ถูกชี้ชะตา  แต่คู่ในสวรรค์นั้นไม่มีทางทอดทิ้งเราไป  และ

เราก็ยงัจะไม่จงรกัภกัดอีกี นัน่เป็นข่าวร้าย แม้กระนัน้ก็ตาม 

ฉันหวังว่าเธอจะเรียนรู้บทเรียนในครั้งนี้  เธอทั้งหลายที่ไม่

ก้าวหน้า เมื่อไรก็ตามหรือถ้าเรามีครั้งต่อไปอีก จงฉกฉวย

โอกาสของเธอ ตกลงมั้ย  (ผู้ฟังปรบมือ)

ฉันไม่ได้โกรธเธอ ฉันไม่ได้คับข้องใจอะไรกับเธอ  ฉัน

ไม่รู้สึกอะไรเลย  ฉันเพียงแค่ท�าในสิ่งที่ต้องท�าในขณะนั้น

เท่าน้ัน  ดงัน้ันอะไรกต็ามทีเ่ธอรูส้กึว่าเป็นพษิ จงคนืมนักลบั

มาให้ฉนัตอนน้ีเลย  เธอสามารถกลบับ้านและรูส้กึเป็นอสิระ

ได้  เธอจะดี เธอจะสมบูรณ์แบบอีกครั้ง และเธอจะเป็นคน

ที่เธอเป็นอยู่แล้ว  เมื่อเธอมาที่น่ีฉันต้องแก้ไขเธอ ฉันต้อง

ช�าระล้างเธอ และบางครั้งกระบวนการนี้ก็ท�าให้เจ็บปวด

มากส�าหรับเราทั้งคู่  แต่มันก็โอเคนะ เมื่อมันเสร็จและเธอ

เป็นอิสระ  หลังจากห้าวัน อะไรก็ตามที่ไม่ดีหรือดีที่นี่ ก็จะ

หายไป (ผู้ฟังปรบมือ)
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ดังนั้นเธอจะดีพร้อม  เธอจะเป็นท่ีรักและเป็นคนที ่

ใคร ๆ  ต้องการตามปกติและในระหว่างฌานก็เป็นเช่นน้ัน

ด้วย  แต่การถูกปฏิบัติต่อแบบต่าง ๆ  อาจท�าให้เธอรู้สึกว่า 

ไม่มีใครต้องการเธอหรือไม่มีใครรักเธอ มันไม่จริง มันเป็น

เพียงการให้ยาที่จ�าเป็นในตอนนั้นเท่านั้น  ดังนั้นอะไรก็ตาม

ที่เธอไม่ต้องการ ให้คืนมันกลับมา ปล่อยวางมันลงที่นี่และ

กลับบ้านไปด้วยความเป็นอิสระ  เธอสมบูรณ์แบบตามปกติ

อย่างที่เป็นมา ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ก้าวหน้าก็ตาม  เธอแค่ได้

เรียนรู้อีกหนึ่งบทเรียน ด้วยการจ่ายค่าเรียนของเธอเอง  

ฉันหมายถึงการใช้เงินจริง ๆ  จ่ายด้วย (อาจารย์และทุกคน

หัวเราะ)  เธอได้จ่ายเงินจ�านวนมากเพื่อมาที่นี่และกลับไป

โดยไม่ได้อะไรเลย

มันไม่ใช่ความผิดของฉัน ฉันขายทุกสิ่งทุกอย่าง !  ทุก

คนมีของที่จะซื้อได้เหมือนกันหมด  ฉันไม่ได้ส�ารองอะไรไว้

ส�าหรับใครเป็นพิเศษ  ทุกคนสามารถได้สินค้าเดียวกัน ถ้า

เธอต้องการซื้อมัน  ทุกคนมีโอกาส

ตอนน้ีส�าหรบัคนทีก้่าวหน้า เธอควรจะมคีวามสขุและ

ภาคภูมใิจในตวัเอง ฉนัไม่มรีางวลัอะไรหรอืประกาศนยีบตัร

ใด ๆ  ที่จะมอบให้เธอ แต่เธอรู้ว่าเธอได้รับรางวัลแล้ว  เธอมี

ประกาศนียบัตรของตัวเองแล้ว เธอควรจะมีความสุข (ปรบ

มือ) และส�าหรับคนที่ไม่ก้าวหน้าเลย หรือก้าวหน้าแค่นิด

หน่อยเพราะยงัไงมนักค็วรจะก้าวหน้านดิหน่อย ฉันกห็วงัว่า

มันจะมีโอกาสหน้าส�าหรับเธอ เพื่อเธอจะสามารถแก้ไขข้อ

ผิดพลาดของเธอได้  คราวหน้าถ้าเรามีเวลา ถ้าเธอมีโอกาส

มากขึน้ทีจ่ะมาร่วมฌานแบบนีอ้กี โปรดรวมจติเป็นหนึง่เดยีว

ราวกับว่าเธอได้ตายไปแล้ว  ถ้าเธอตายไป ไม่มีใครท�าอะไร

เธอได้ ติดค�าว่า “ตาย” บนหน้าผากของเธอก่อนที่จะออก

จากประตูบ้านมา และให้ถอดมันออกและพูดว่า “ฉันมีชีวิต

ขึ้นมาอีกครั้ง !”  ตอนที่เธอออกจากฌานนี้ไป  มันเป็นอย่าง

นั้นจริง ๆ  (ผู้ฟังปรบมือ)

เพราะว่าถ้าเธอไม่ตายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เธอจะไม่
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สามารถมีชีวิตกับพระเจ้าในขณะนั้นได้  มีค�ากล่าวเดียวกัน

นี้ในคัมภีร์ไบเบิลว่า “เธอไม่สามารถเคารพบูชาทั้งพระเจ้า

และเงินตราได้”  ดังนั้นเราจะต้องจดจ่ออยู่ที่สิ่งเดียว  อะไร

กต็ามทีฉ่นัท�าไปในระหว่างฌานนี ้กเ็พือ่ทีจ่ะปกป้องเธอจาก

อันตรายหรือต้อนเธอให้จดจ่ออยู่กับสิ่งเดียว  ไม่ว่าจะด้วย

ความรัก ด้วยการลูบหัว การกอด หรือดุ มันคือทั้งหมดที่

จะช่วยเธอในระหว่างฌานห้าวันนี้เท่านั้น  ดังนั้นอย่าได้คิด

ว่าเธอนั้นพิเศษมากกว่าคนอื่นถ้าฉันแสดงความอ่อนโยน

ต่อเธอ และอย่าคิดว่าเธอนั้นแย่มากถ้าฉันดุเธอ  เธอทุกคน 

เท่าเทียมกัน เท่าเทียมกัน ถูกรักอย่างเท่าเทียมกันในหัวใจ

ของฉนั (มนี�า้ตาในดวงตาของท่าน)  ฉนัรกัพวกเธอมากเหลอื

เกิน ! (ปรบมือยาว)

แม้ว่าบางครั้งเธอจะท�าในส่ิงที่ฉันไม่ชอบให้เธอท�า 

เพราะฉันรู้ว่ามันไม่ดีต่อการปฏิบัติธรรมของเธอ หรือเธอมี

บางอย่างในใจที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติธรรมของเธอ ฉันรู้ว่ามัน

ไม่ใช่ความผิดของเธอ  มันเป็นเพียงสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้เธอ

เป็นแบบน้ี  มันเป็นเพราะโลกแย่ ๆ  นี ้ทีผ่ลกัดันเธอให้เข้าไป

อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้น

ฉันไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากความรักส�าหรับเธอ  

ฉนัไม่ต้องการท�าอะไรหรอืพดูรนุแรงกบัเธอ แต่ฉนักต้็องท�า

มนัเพือ่สิง่ทีด่ต่ีอตัวเธอเอง  และฉนัเพยีงต้องการให้เธอรูว่้าที่

ฉนัท�าทัง้หมดนัน้เพราะฉนัรกัเธอ  มนัเหมอืนกบับางคร้ังเธอ

ดลุกู ๆ  แต่เธอไม่เคยหยดุรกัพวกเขา  และบางทถ้ีาลกูบางคน

ไม่สบาย เธอจะพาพวกเขาไปอยู่โรงพยาบาล  ส�าหรับพวก

เขาแล้วมันเป็นการกระท�าที่แย่มาก แต่เธอต้องการให้พวก

เขาหายป่วย  ดังนั้นเธอจึงให้พวกเขาอยู่ในตึกผู้ป่วยทางจิต 

เพราะเธอต้องการให้จิตใจของพวกเขาดีข้ึนในอนาคต เธอ

หวังเช่นนั้น  ทั้งหมดนั้นเป็นการบ�าบัดรักษา แต่การบ�าบัด

นั้นไม่เคยท�าให้เราชื่นชอบ  เพียงแต่ให้พยายามนั่งสมาธิให้

มากขึ้น แล้วเธอจะไม่ต้องรับการบ�าบัดเช่นนี้อีกต่อไป
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พวกเธอบางคนรู้แจ้งมากในสวรรค์ก่อนเธอจะมาที่นี่ 

แต่เธอต้องการรู้แจ้งมากขึ้นกว่าเดิม  ตัวอย่างเช่น ตอนที่

เธออยู่ในสวรรค์ เธอรู้แจ้ง 80%  มันหมายถึงเธออยู่ในโลก

ทีส่ี ่หรอือะไรท�านองนัน้  แต่เธอลงมาเพ่ือตามหาฉนั เพราะ

เธอรู้ว่าฉันจะมาอยู่ที่นี่  และเม่ือเธอลงมาแล้ว การรู้แจ้ง

ของเธอกลับน้อยกว่าตอนที่เธออยู่บนสวรรค์  และลืมทุก

สิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหนทางและเป็นของเธอในสรวงสวรรค์  

เธอทกุข์ทรมานมากขึน้ทีน่ี ่เพราะว่าเธอได้ลืมไปแล้วน่ันเอง

ดังนั้นฉันจึงก�าลังพยายามทุกวิถีทางที่จะท�าให้เธอ

จ�าได้ เพื่อที่จะได้กลับไปให้ถึงที่นั่นและเหนือกว่านั้น เหนือ

ระดับทีเ่ธอเคยอยูก่่อนทีจ่ะลงมา  ดงันัน้อะไรก็ตามทีเ่ป็นไป

ได้ ฉนักจ็ะท�าเพือ่เธอ แต่เธอก็จะต้องพยายามท่ีจะจ�าตวัตน

ที่แท้จริงของตัวเธอเองให้ได้ด้วย  มิเช่นนั้นแล้วยิ่งเราจ�าได้

น้อยเท่าไร เราก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้น  อย่างไร

กต็าม ฉนัเพยีงแต่ต้องการให้เธอรูว่้า เธอได้รบัความรกัและ

ความนบัถือมาก เพราะว่าเธอด ี ไม่ใช่ว่าเธอเคยไม่ดมีาก่อน

แล้วตอนนี้เธอดีนะ มันเป็นเพราะว่า สถานการณ์นั้นท�าให้

เธอแย่มาก ๆ  แต่เธอก็ยังคงพยายามที่จะดี  ด้วยเหตุนี้เธอ

จึงดี (ผู้ฟังปรบมือ)

เธอมีความกดดันมากเหลือเกินจากที่บ้าน สังคม 

เพื่อน ๆ  เพื่อนร่วมงาน งาน หัวหน้า สามี ภรรยา และอื่น ๆ  

และเธอยงัคงพยายามอย่างดทีีส่ดุทีจ่ะนัง่สมาธทิีบ้่าน ไปนัง่

สมาธิกลุ่ม และมาที่นี่เพื่อนั่งฌานด้วย  ถึงแม้ว่าเธอจะมา

โดยเครื่องบินและมันดูออกจะง่ายดายก็ตาม แต่มันก็ไม่ใช่

ว่าจะง่ายไปเสียทั้งหมด  ดังนั้น เพราะการท�าเช่นนั้น ฉัน

จึงรักเธอจริง ๆ   ฉันรู้ว่าเธอพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว และ

พระเจ้าก็รับรู้  ดังน้ันบางอย่างที่เธอต้องการ เธอควรแค่

ภาวนาขอทีบ้่าน  คราวหน้าทีเ่ธอไปฌาน ให้ปรารถนาเพยีง

แค่รู้จักพระเจ้าเท่านัน้ เพยีงแค่ห้าวนัทีจ่ะได้ตายไปจากโลก

นี้ (ผู้ฟังปรบมือ) 3

3 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌานคริสต์มาส 5 วัน ฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา 28 ธันวาคม ค.ศ. 2002 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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1 ละทิ้งทุกอย่างและเป็นอิสระ 2

เ มื่อเราอยู่ในมิติที่สูงขึ้นไป เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใน

โลกทั้งหลายอันอเนกอนันต์นี้ ปรากฏออกมาแล้วหาย

ไปในเพียงพริบตาเดียว เหมือนกับฟองอากาศ !  เราไม่

สามารถแม้แต่จะพูดว่ามันเกิดขึ้นในชั่วขณะหนึ่ง  สิ่งต่าง ๆ  

หายวับไปเร็วพอ ๆ  กับที่มันปรากฏออกมา  มันเป็นเช่น

เดียวกันกับโลกมายานี้ที่เรามองเห็นจากมิติที่สูงขึ้นไป

ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์เป็นเวลา

ยาวนาน เนื่องจากความไม่รู้ของเรา  เราติดกับดักอยู่ใน

กรงแห่งกาลเวลาและสถานที่  ด้วยเหตุนี้มันจึงดูเหมือน

เป็นเวลายาวนาน  ในความเป็นจริงมันไม่ได้นานเช่นน้ัน  

ส�าหรับพระเจ้าแล้ว มันส้ันกว่าวินาทีหรือเส้ียวขณะหน่ึง  

มนัไม่สามารถคดิเป็นเวลาได้  มนัผ่านไปอย่างรวดเรว็จรงิ ๆ  ! 

แต่เพราะว่าเธอติดอยู่ในมุมหนึ่ง  เธอไม่สามารถเห็นได้

ทั้งหมดและเธอเลยคิดว่าเธอก็แค่อยู่ที่นั่น  นี่ไม่เป็นความ

จริง เธออยู่ทุกหนทุกแห่ง เธอเพียงแต่ติดค้างอยู่ท่ีน่ันและ

ไม่สามารถบินออกมาได้  แล้วเธอก็ครุ่นคิดว่าตัวเธอเองอยู่

ทีนั่น และเธอเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
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บางครัง้นกตัวเล็ก ๆ  หรอืแมลงกติ็ดอยูท่ีห่น้าต่างบ้าน

เรา เพราะกระจกหน้าต่างที่ใสและห้องที่สว่าง พวกมันไม่รู้

ว่ามีหน้าต่างและมันพุ่งเข้าชนกระจก  หัวของมันบวมและ

ตาบอด และสักครู่พวกมันก็หมดสติร่วงลงบนพื้น  พวกมัน

ไม่บินเข้าไปในช่องที่เปิดอยู่ แต่กลับบินตรงเข้าใส่กระจก

หน้าต่าง

เราก็ท�าแบบเดียวกันอยู่ !  เราควรจะละทิ้งทุกอย่าง 

แม้แต่ความสขุของเรา แล้วเราจะสบายข้ึน  เราไม่ควรแม้แต่

จะร้องขอความสงบสุข สุขภาพ ความส�าเร็จ ชื่อเสียง ความ

ร�่ารวย หรือครอบครัว  เราไม่ควรร้องขออะไรทั้งสิ้น แล้ว

เราจะไม่เป็นทุกข์  มันก็แค่ว่าเราร้องขอมากเกินไป ดังนั้น

เราจึงติดค้างอยู่ที่นี่และที่นั่น จมูกของเราก็ติดอยู่ที่นั่นด้วย 

แล้วเราก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ 4

บำงครั้งแค่ได้อยู่ใกล้พวกท่ำน

ก็ท�ำให้เรำรู้สึกสบำยมำก

และท�ำให้เรำปรำรถนำที่จะนั่งสมำธิ

 เพื่อที่เรำจะได้ไม่ต้องกำรคิด

เรื่องทำงโลกอีก

4 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌาน 7 วัน ซีหู ฟอร์โมซา 28 กันยายน 

– 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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1 ไปพบอาจารย์ของเธอทุก ๆ  วัน ถ้าเป็นไปได้ 2

บ างครั้งเราก็ต้องการให้ใครบางคนมาเตือนเรา

เกี่ยวกับผลดีของการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เราได้

คิดท่ีจะปฏิบัติ  มิเช่นนั้นแล้ว ในแต่ละวันเรา

ตดิต่อกับคนทางโลกมากมาย หรอืคนทีไ่ม่ได้อยูใ่นอันดบัชัน้

ที่สูงและกล่ินไอของการไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะดึงเราให้ตกต�่า

ลงเล็กน้อย ดังนั้นเราก็จะเป็นเหมือนพวกเขา ยุ่งวุ่นวาย

กับเรื่องทางโลก และทางโลกียวิสัย และแล้วเราก็จะลืม 

เป้าหมายส�าคัญที่สุดของเราไป

ด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ที่จะ

ได้อยู ่กับที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณและนักบุญทั้งหลาย 

หมายความว่ามันมีประโยชน์ที่จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนผู้ปฏิบัติ

ธรรมและอาจารย์ที่รู้แจ้ง  มันมีประโยชน์ไม่ใช่เพราะว่าเรา

ได้เห็นพวกเขาหรือได้ฟังพวกเขาคุยกัน  บางครั้งแม้เราไม่

ได้ยินพวกเขาพูดกัน กลิ่นไอทางจิตวิญญาณของพวกเขา

ก็จะช่วยเตือนสติและให้การกระตุ้นทางจิตวิญญาณแก่เรา 

แล้วเราก็จะคิดถึงการปฏิบัติทางจิตวิญญาณโดยธรรมชาติ  

บางครั้งแค่อยู่ใกล้พวกเขาก็ท�าให้เรารู้สึกสบายมาก และ

ท�าให้เราปรารถนาท่ีจะนัง่สมาธ ิเพือ่ทีเ่ราจะได้ไม่ต้องคิดถึง

เรื่องทางโลกอีก



60 61ประโยชน์ของการอยู่ใกล้กับที่ปรึกษาอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ด้วยเหตุน้ีในประเทศอินเดีย พวกเขาจึงพูดว่า ให้

ไปหาอาจารย์ของเธอทุก ๆ  วัน ถ้าเป็นไปได้ ถ้าไม่ได้ทุกวัน 

อย่างน้อยก็ให้ได้สักทุก ๆ  สองถึงสามวัน  ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็

ให้ไปหาอาจารย์อย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละครั้ง และถ้าเป็น

ไปไม่ได้ ก็อย่างน้อยที่สุดสองสัปดาห์ครั้ง  ถ้าไม่ได้ ก็เดือน

ละครั้ง  ถ้าไม่ได้จริง ๆ  ให้ไปหาท่านสองสามเดือนครั้ง ถ้า

เป็นไปไม่ได้ก็ ปีละคร้ัง  ถ้ายังคงเป็นไปไม่ได้ก็ให้ได้อย่าง

น้อยที่สุดสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ !  ถ้าแม้แต่อย่างนี้ก็ยังเป็นไป

ไม่ได้อีก เธอก็จะได้พบอาจารย์ในตอนที่เธอตาย  ในเวลา

น้ันท่านจะมารับเธออย่างแน่นอน  ดังนั้นท้ายสุดเธอก็ยัง

คงจะได้พบท่าน  อย่างไรก็ตาม เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที ่

แนบแน่นกับอาจารย์เพื่อที่ท่านจะมาด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวว่า   “มันไม่ง่ายท่ีจะพบ 

พระพุทธเจ้า”  ไม่จ�าเป็นว่าเราจะได้พบอาจารย์ แม้ว่าเรา

จะอาศัยอยู่กับท่านในโลกเดียวกัน หรือได้ยินถ้อยค�าของ

ท่าน  ถ้าเราอาศยัอยูใ่นยคุเดยีวกบัท่าน ถ้าเราอยูใ่นยคุเดยีว

กับอาจารย์หรืออาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันหรือหมู่บ้าน

เดียวกัน  มันไม่จ�าเป็นต้องหมายความว่า  เราจะสามารถ

รบัพระพรของท่าน  เพราะว่าบางครัง้เรากปิ็ดตวัของเราเอง  

ใจของเรานั้นส�าคัญมาก !

ด้วยเหตุน้ีคนบางคน อย่างเช่นเพื่อนที่ปฏิบัติธรรม

มากมายในประเทศจีนและเอาหลักที่ไม่สามารถไปพบ

อาจารย์ได้และไม่เคยเห็นกายเนื้อของอาจารย์มาก่อน 

สามารถเห็นรูปนิรมานกายเป็นแสงภายในของอาจารย์ได้  

มนัเป็นเพราะว่าใจของพวกเขานัน้อยูก่บัอาจารย์  สิง่นีถ้อืว่า

เป็นการบ่มเพาะทางจิตวิญญาณ  ใจนั้นส�าคัญมาก ! 5

5 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 10 ตุลาคม 

ค.ศ. 1992 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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1 การท�าสมาธิอย่างง่ายดาย 2

ถ: ในการน่ังสมาธิครั้งหน่ึง จะต้องนั่งนานเท่าไรจึง

จะได้มาซึ่งการรู้แจ้ง

อ: การรู้แจ้งจะมาทันที  ทันทีที่เธอนั่งลงกับอาจารย์

และต้องการมันอย่างจริงใจ มันก็จะมาทันที  บางครั้งแม้

ก่อนการประทับจิต หรือบางครั้งฉันยังแนะน�าไม่เสร็จ คนก็

รูแ้จ้งไปเรยีบร้อยแล้ว  คนบางคนเร่งรบี พวกเขาไม่มเีวลารอ  

(ผู้ฟังหัวเราะ)

แต่การนัง่สมาธนิัน้ให้นัง่ทกุวนั เพราะว่าเราต้องการที่

จะอยูใ่นสภาวะของการรูแ้จ้งอยูต่ลอดเวลา และเราต้องการ

ทีจ่ะเพิม่การรูแ้จ้งของเราอยูเ่สมอ  หรอืเราต้องการท�าให้มนั

แข็งแรงขึ้น ให้แผ่ขยายจนไม่มีขีดจ�ากัด  มิเช่นนั้นแล้ว ถึง

แม้ว่าเธอจะนั่งสมาธิเป็นร้อยปี เธอก็จะไม่รู้แจ้ง

การน่ังสมาธิไม่ได้น�ามาซึ่งการรู ้แจ้ง แต่พลังของ

อาจารย์จะท�าให้เกิดสิ่งนั้น  เพราะในระหว่างการประทับ

จิตและในระหว่างการท�าสมาธิตามวิธีของเรา เธอไม่ได้นั่ง

สมาธิเพราะว่าการน่ังสมาธิจะหมายถึงความพยายาม แต่

ในวิถีของเรา มันไม่ได้ใช้ความพยายามอะไร  เธออาจจะนั่ง

อยู่ที่นั่นและบางครั้งก็รู้สึกง่วงนอนด้วยซ�้า แล้วการรู้แจ้งก็

มา  หรือเธอจะถูกท�าให้รู้แจ้งในระหว่างที่หลับ เพราะพลัง

อาจารย์จะปลุกเธอ  มันจะปลุกจิตวิญญาณของเธอให้ตื่น

ขึน้ในระหว่างทีเ่ธอหลบั  ขณะท่ีจติของเธอหลบัและร่างกาย 

พักผ่อนนั้น วิญญาณของเธอจะถูกปลุกให้ตื่นข้ึนสู่โลกแห่ง

แสงสว่างและปัญญา

ดังน้ันการท�าสมาธิไม่ได้หมายถึงวิธีปฏิบัติเพื่อการ 

รู้แจ้ง  แต่มันไม่มีค�าศัพท์ใดในโลกนี้ เราจึงต้องเรียกว่าการ

ท�าสมาธิ  จริง ๆ  แล้วเธอแค่ก�าลังนั่งอยู่ที่นั่น พร้อมกับรับ

ความกรณุาของพระเจ้า และก�าลงัรบัรูพ้ลงัทีส่งูส่งทีส่ดุของ
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ตวัเธอเอง  ทีจ่รงิแล้วไม่มกีารท�าสมาธมิาเกีย่วข้องเลย เพราะ

ว่าสิ่งใด ๆ  ที่เราได้รับหรือเป็นผลของการกระท�าต่าง ๆ  ก็ยัง

คงเป็นผลผลิตทางโลกหรืออยู่ในกรอบของวัตถุอยู่  ดังน้ัน

การท�าสมาธิของเราก็คือ การท�าสมาธิที่ไม่ได้มีการท�าสมาธิ 

มันเป็นการท�าสมาธิที่ไร้ซึ่งความพยายาม (ผู้ฟังปรบมือ) 6

6 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา  

7 เมษายน ค.ศ. 1993 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)



ความถ่อมตนอยู่ใกลักับสัจธรรม

67

พวกที่ถ่อมตนอยู่ใกล้กับ

พระเจ้ำและนักบุญมำก

พวกที่ใจบริสุทธิ์นั้นจะอยู่ใกล้กับสัจธรรม

ยิ่งเรำมีควำมเย่อหยิ่งมำกเท่ำไร

เรำก็ยิ่งอยู่ห่ำงไกลจำกสัจธรรมมำกขึ้นเท่ำนั้น

มันส�าคัญส�าหรับเราที่จะคบเพื่อนที่มี

คุณธรรม เพื่อนที่มีเมตตาและเป็นคนดี และ

สามารถคุยกับเราในเร่ืองที่ดีๆ ได้ทุกวัน  

และแนะน�าเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง  แล้ว

เราจะได้ก้าวเดินไปบนหนทางที่ถูกต้องและ

ดีย่ิงๆ ข้ึน  คุณสมบัติที่ดีของเราจะปรากฏ

ออกมาและเตบิโต และเหน็ได้ชดัเจนมากข้ึน  

เราจะรู้ได้ชดัข้ึนว่าทางไหนเป็นทางทีถู่กต้อง
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1 การปฏิบัติธรรมอย่างเงียบ ๆ  2

มี
อันดับช้ันมากมายในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ 

และหนทางแห่งการบ�าเพ็ญนี้ก็ยาวไกลมาก  ดังนั้น

ในฐานะผู้ปฏิบัติใหม่  เธอไม่ควรคุยโวและพูดเกิน 

ความจรงิ  ฉนับอกเธอไม่ให้เปิดเผยประสบการณ์ของเธอแก่

ผู้อื่นก็เพื่อผลดีต่อตัวเธอเอง ไม่ใช่ต่อฉัน  เธอสามารถบอก

ไปทัง้ประเทศเลยถ้าเธอชอบ ฉนัไม่ได้รู้สกึถงึผลกระทบใด ๆ  

เธอกเ็พยีงแต่ท�าร้ายตวัเธอเองด้วยการเปิดเผยขุมทรพัย์ของ

เธอออกมาเท่านั้น

ดังนั้นให้ปฏิบัติธรรมอย่างเงียบ ๆ   เพราะว่าเราต้อง

ปกป้องอันดับชั้นของเรา และปีนขึ้นไปอย่างช้า ๆ  ไปเป็น

พระพทุธะ มหาสตัว์ และมหาโพธสัิตว์ทีส่งูส่ง (เป็นผูท้ีรู้่แจ้ง)  

ถ้าผู้ปฏิบัติใหม่มีพลังวิเศษบางอย่าง และออกไปโฆษณา

ตัวเอง  เนื่องจากภายในของเขายังไม่มั่นคง เธอควรจะรู้ว่า

คนแบบนี้เชื่อถือไม่ได้  เมื่อเห็นคนแบบนี้ ผู้ปฏิบัติทางจิต

วญิญาณทีบ่รรลแุล้วจะสามารถบอกได้ว่า เขาหรอืเธอก�าลงั

ประสบกับอุปสรรค นั่นคือก�าลังมีความทุกข์จาก “อาการ

เซน” ที่เราพูดถึงกันอยู่บ่อย ๆ    คนที่ไม่ทุกข์กับอาการเซน

นั้นจะไม่ออกไปคุยโว

ผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณควรจะถ่อมตน  อันดับชั้น

ของพวกเขายิ่งสูงเท่าไร พวกเขายิ่งจะถ่อมตนมากเท่านั้น  

และพวกเขาจะยิ่งกลัวว่าคนอื่นจะตรวจพบอันดับชั้นและ

พลังของพวกเขามากขึ้น  บางคนยังคงไม่โอ้อวดในตอน 

เริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม  อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับ

อันดับชั้นเล็ก ๆ  น้อย ๆ  และมีประสบการณ์บ้าง พวกเขา

จะคุยโวไปทั่ว  พวกเขาพูดมากเกินไปจนพบกับอุปสรรคที ่

ชั่วร้ายมากมาย  ยิ่งอันดับช้ันของพวกเขาสูงข้ึนเท่าไร 

อุปสรรคที่ร้าย ๆ  ก็จะมากขึ้นเท่านั้น

ดังน้ัน  ความผิดพลาดที่ร้ายแรงท่ีสุดในการปฏิบัติ
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ทางจิตวิญญาณก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของ

เธอ  ถ้าเธอพูดมากเกินไป ประสบการณ์นั้นจะผิดเพี้ยน

ไปโดยธรรมชาติหรือไม่ก็ไม่มาอีกต่อไป เหลือทิ้งไว้เพียง

ภาพลวงตา เพราะว่าพลังในการจดจ่อนั้นได้สูญเสียไปแล้ว 

และบรรยากาศทางจิตวิญญาณก็ได้ถูกท�าลายไป  เดิม

บรรยากาศทางจติวิญญาณนัน้เป็นผนงัทีป่กป้องเรา  อย่างไร

ก็ตามเมื่อเราท�ามันรั่วไหลออกมากเกินไป มารก็จะเจาะรูที่

ผนังและเข้าไปได้  ในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ เรากลัว

การคยุโวและทศันคตท่ีิเย่อหยิง่  ยิง่ภาคภูมใิจมากขึน้เท่าไร 

ความยุ่งยากของเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 7

1 การคุยโวเกี่ยวกับประสบการณ ์
   ทางจิตวิญญาณจะท�าลายชีวิตของเรา 2

อย่างที่ฉันได้บอกกับเธอในช่วงของการประทับจิต 

พญามาร ซึ่งคือราชาแห่งภาพลวงตา หรือซาตาน

เองน้ัน สามารถปรากฏกายในเวลาใดก็ได้ให้

เหมือนตัวจริง ๆ  ของพระพุทธเจ้า มาร เทวดา เทพเจ้า หรือ

นักบญุในอดตี ปัจจุบนัหรืออนาคต เพือ่ล่อลวงผูท้ีจ่รงิใจ ผูท่ี้

หละหลวม ไม่ค่อยรอบคอบ ไม่ค่อยระมดัระวงั ให้หลงเข้าใจ

ผดิ  ในพทุธสตูรได้กล่าวถงึกบัดกัห้าสบิชนดิทีม่ารใช้ซุม่โจมตี

ผู้ปฏิบัติบ�าเพ็ญอยู่บ่อย ๆ  เพื่อท�าให้พวกเขาหลงผิด  เอาล่ะ 

ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องรู้สิ่งต่าง ๆ  เกี่ยวกับมารมากมาย  

แค่ให้ตัวเธอบริสุทธิ์ จริงใจ และซื่อสัตย์ต่อตัวเอง แล้วเธอ

ก็จะไม่ตกลงไปในกับดักใด ๆ  จะไม่มีความยุ่งยากใด ๆ  และ

จะไม่มีใครสามารถหลอกลวงเธอได้ ไม่แม้แต่พญามารเอง7 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ กรุงไทเป ฟอร์โมซา 17 ธันวาคม ค.ศ. 

1986 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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ถ้าเราปรารถนาชื่อเสียงและผลก�าไร  หรือต�าแหน่ง 

สูง ๆ  แม้แต่อันดับชั้นทางจิตวิญญาณก็เช่นกัน เราจะตกลง

ไปในกับดักของพลังทางลบเสมอ ๆ   เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่

พวกเขารออยู ่พวกเขารอให้เผลอแล้วพวกเขากจ็ะล้างสมอง

เราให้เชื่อว่าเราเป็นพุทธะแล้ว เรายิ่งใหญ่ เรามีภาระหน้าที่ 

เราเป็นนี่ เป็นนั่น และอื่น ๆ   แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจ เราจึงถูก

กักขังอยู่ในบ่วงของความภาคภูมิใจที่ผิด ๆ  ความเย่อหยิ่ง 

และเรากเ็สรจ็พวกมนั  ใช่เราอาจจะสามารถกลับมาอีกครัง้สู่ 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน และปฏิบัติต่อไปเหมือนเดิม แต่มัน

อาจจะยากล�าบากมากในตอนนั้น  เราอาจจะถูกชักน�าออก

ไปไกลเกินไป แล้วเรากก็ลบัมา โดยใช้เวลายาวนานมาก  เรา

สูญเสียความพยายามและเวลามากมายโดยเปล่าประโยชน์  

ดงันัน้ในฐานะผูป้ฏบิตัธิรรม เราจะประมาท ภาคภูมิใจในการ

ปฏิบัติธรรมของเรา หรือต้องการต�าแหน่งทางจิตวิญญาณ

อย่างรวดเร็วในโลกของจิตวิญญาณ ไม่ได้เด็ดขาด

ผู้คนจ�านวนมากที่นั่งสมาธิเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ถือศีล

เคร่งมาก การทานมังสวิรัติก็งั้น ๆ   พวกเขามีภาพนิมิตที่

ท�าให้หลงผิดบ้าง แล้วก็เชื่อว่าเขาเป็นอาจารย์และเป็น

พุทธะ  เธอสามารถกลายเป็นสิ่งที่เธอต้องการที่จะเป็นได้  

เธอสามารถคุยโวเกี่ยวกับความส�าเร็จของเธอได้ แต่ผลลัพธ์

ของการปฏบิตัธิรรมจะแสดงให้คนอืน่เหน็เอง  บางครัง้มนัก็

ท�าลายชีวิตของเรา  เราท�าลายตัวเราเองแล้วมันก็สายเกิน

ไปกว่าท่ีจะสามารถย้อนกลับมายังจุดที่เราเคยเป็น ดังนั้น 

ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นส�าคัญมากในการปฏิบัติทางจิต

วิญญาณ  เราต้องถ่อมตนจากภายในของเรา ไม่ใช่แค่ท�าตัว

ให้เหมอืนเป็นคนถ่อมตน  บางครัง้ผูค้นทัว่ไปอาจไม่ได้ท�าตัว

อ่อนน้อมเท่าไร แต่ภายในของพวกเขาน้ันถ่อมตน  แต่คน

บางคนนัน้การแสดงออกดเูหมอืนถ่อมตน แต่แท้ทีจ่รงิภายใน

น้ันเขากลับเย่อหยิ่งอวดดีอย่างมาก  บางครั้งสิ่งที่ปรากฎ

ออกมาภายนอกก็ท�าให้คนเข้าใจผิดได้ 8

8 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌานนานาชาติ 4 วัน ซีหู ฟอร์โมซา  

20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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พระพุทธรูปด้วย และเขาก็ถูกเตะก้น (ผู้ฟังหัวเราะ)  ขณะ

ที่จุดธูปอยู่ตรงหน้า เขาจะไม่เคลื่อนไหวจนกว่าธูปนั้นจะ

หมด แต่เขาก�าลังเคลื่อนไหวอยู่ภายใน  ส่วนท่านลินจิที่อยู่

ในถุงนอน แต่อาจารย์กลับบอกว่าท่านลินจิก�าลังท�าสมาธิ

และบอกว่าพระที่นั่งอยู่นั้นก�าลังหลับ  เธอเข้าใจไหม  มัน

เป็นอันดับชั้นที่ต่างกัน

ใช่ ท่านลินจิหลับ แต่ท่านไม่เคยหลับ เพียงแต่หลับ

ทางกาย จิตใจของท่านกลับส่องสว่างตลอดเวลา  อะไร

ก็ตามที่ท่านท�า ท่านจะรวมศูนย์ข้างในตัวเองตลอดเวลา  

ท่านไม่เคยหันเหออกจากศูนย์กลาง  แต่พระรูปที่นั่งตรง

นั้นเหมือนท่อนไม้ จิตของเขากระเจิงไปทุกทิศทาง และเขา

ไม่สามารถท�าอะไรได้  ดังนั้นให้พยายามรวมศูนย์ และอย่า

วิพากษ์วิจารณ์ลกัษณะภายนอกของผูอ้ืน่  เพือ่นบ�าเพญ็บาง

คนไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็น 9

1 เรื่องของอาจารย์ลินจิ 2

มี
เรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ลินจิของประเทศจีน   ตอนที่ 

อาจารย์ลินจิยังเป็นนักเรียนนั้น   ท่านหลับเสมอ 

หลับในทุก ๆ  ที่  วันหนึ่งท่านก�าลังหลับอยู่ในห้องนั่ง

สมาธทิีมุ่ม ๆ  หนึง่ และท่านเหน็อาจารย์ของท่านเข้ามา ด้วย

การแสร้งท�าเป็นกลวั ท่านก็ขนเบาะและถงุนอนของท่านแล้ว

ย้ายไปหลบอยูท่ีม่มุอ่ืนแล้วกห็ลบัต่อ  อาจารย์รูจั้กท่านลนิจิดี 

ท่านรู้จักซึ่งกันและกันดีมาก  ดังนั้นอาจารย์จึงได้ตรงเข้าไป

ในห้องนั่งสมาธิ และเห็นพระรูปหนึ่งก�าลังนั่งสมาธิอยู่ที่นั่น

และอาจารย์ก็เตะเขาแล้วพูดว่า “เจ้า พระขี้เซา!  เจ้าก�าลัง

แกล้งท�าอะไรอยู่หรือ  เจ้าควรจะเรียนรู้วิธีนั่งสมาธิเหมือน 

ลินจิที่อยู่ตรงนั้นนะ !” (ผู้ฟังหัวเราะ)

พระรูปนั้นไม่อยากจะเชื่อ แล้วเธอรู้มั้ยว่าพระรูปนั้น

นั่งอย่างไร  นั่งทั้งจีวรเต็มยศ ดูภูมิฐานมาก และนั่งต่อหน้า 9 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชงิไห่ สมาธกิลุม่ คอสตารกิา 2 มถินุายน ค.ศ. 

1991 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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1 ยิ่งเราหยิ่งยโสมากเท่าไร เราก็ยิ่งห่างไกลจาก
สัจธรรมมากขึ้นเท่านั้น 2

ผู้
ที่ถ่อมตนจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและนักบุญมาก  ผู้ที่ 

มจีติใจทีบ่รสิทุธิอ์ยูใ่กล้สจัธรรมมากกว่า  ยิง่เราเย่อหยิง่ 

มากเท่าไร  เราก็จะยิ่งห่างไกลจากสัจธรรมมากข้ึน

เท่านั้น  ท�าไมเราจึงอยู่ไกลจากสัจธรรมนัก  เพราะว่า

เราพึ่งพาโลกนี้น่ะสิ !  ถ้าเราไม่พึ่งพาโลกนี้ เราจะไม่รู้สึก 

ภาคภูมิใจ  ถ้าเราพึี่งพาเงินตรา อ�านาจ สติปัญญา หรือ

ฐานะทางสังคม เราก็ก�าลังพึ่งพาโลกนี้และสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน

อยู่  สัจธรรมไม่ใช่ของโลกนี้และไม่ใช่สิ่งชั่วคราวด้วย ดังนั้น

ยิ่งเราพึ่งพาทางด้านนี้มากเท่าไร เราก็จะยิ่งห่างไกลจากอีก

ด้านหนึง่มากขึน้เท่านัน้  นัน่เป็นการอธิบายตามหลกัเหตผุล

และไม่ได้ยากที่จะเข้าใจ

คนทีไ่ม่มเีงนิหรอือ�านาจ คนทีด่�าเนนิชวีติล่วงมาหลาย

ปี และไม่ได้รบัการดแูล จะเป็นคนทีถ่่อมตนมากกว่า  ดงันัน้

เธอจะเห็นอยู่บ่อย ๆ  ว่าฉันจะอ่อนโยนกับคนเหล่านั้นและ

กลุม่คนทีอ่ยูใ่นเรอืนจ�ามาก  ฉนัไม่ได้อ่อนโยนกับเธอมากใน

บางครัง้ ฉนัเสยีใจต่อส่ิงนัน้  แต่นัน่กเ็ป็นสิง่ทีค่วรจะเป็น  ฉนั

ไม่ได้ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพวกเขาอย่างด ีหรอืตัง้ใจปฏบิตัต่อ

พวกเธออย่างมีเมตตาน้อยกว่า ฉันแค่เป็นกระจกที่สะท้อน

ว่าเธอเป็นอย่างไร   อย่าต�าหนิวิธีที่ฉันปฏิบัติต่อเธอ หรือ

เปรยีบเทยีบว่า “ท�าไมอาจารย์จงึดต่ีอคนนัน้มาก แต่ไม่ค่อย

ดต่ีอฉนัเลย”  ถ้าฉันดกีบัใครบางคน เธอควรทีจ่ะต้องมองดู

ทีเ่ขาเสยีหน่อย แล้วเธอจะเข้าใจว่าท�าไม  เขาไม่จ�าเป็นต้อง

หล่อกว่าเธอนะ  ไม่เลย!  ฟันอาจจะร่วงหมดปากแล้ว และ

เขาอาจจะไม่มญีาตหิรอืเพือ่นแม้แต่คนเดยีว เขาอาจจะไม่มี

เงนิแม้แต่บาทเดยีว และฉนัต้องให้เงนิแก่เขาด้วยซ�า้  แต่ฉนั

ดีกับเขาเพราะเขาบริสุทธิ์และถ่อมตนจากใจ  เขาไม่มีอะไร

ด่างพร้อย  เขาไม่มสีิง่กดีขวางข้างหน้าเขา ไม่มทีัง้การยดึตดิ

หรือบางสิ่งที่จะพึ่งพา  จิตใจของเขากว้างใหญ่ไพศาล  เขา
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แทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล

ถ้าเรายงัต้องพ่ึงพาบางสิง่บางอย่างอยู ่สิง่น้ันจะจ�ากัด

ตวัเราเอง นัน่คอืเราจะกลายเป็นแค่เจ้าหน้าที ่คนมคีณุธรรม 

หรือคนที่อยู่กับสัจธรรม  เราจะยังคงอยู่ในขอบเขตจ�ากัดที่

มมุหนึง่ยงัไม่ได้ถกูเปิดออก  คนทีถ่่อมตนและบรสิทุธ์ิน้ันไม่มี

อะไรต้องพึง่พา การไม่มอีะไรเลยคอืการมทีกุสิง่ทกุอย่าง 10

1 อ่อนน้อมถ่อมตนให้มากขึ้นและอย่าบังอาจ 
ที่จะวิจารณ์ผู้อื่น 2

ใ 
ห้ดูบันทึกทางจิตวิญญาณในแต่ละวัน และมองดูว่า
สิ่งต่าง ๆ  ที่เธอท�านั้นดีหรือไม่ก็พอ  ดูว่าสิ่งที่ดีมีอยู่
เล็กน้อย และสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่มากหรือไม่  และให้ดูว่า

เราเต็มไปด้วยความโลภ ความโกรธ และความเกลียดชัง
หรือไม่  แล้วเราก็จะทราบว่าเราควรที่จะละอายแก่ใจเรา
เอง แล้วเราจะค่อย ๆ  ถ่อมตนมากขึน้ และไม่กล้าทีจ่ะจบัผดิ 
ผู้อื่น  เพราะเราจะสามารถมองเห็นว่าตัวเราเองนั้นด�ายัง
กับถ่าน  ถ้าเท้าของเราเองเปรอะเปื้อนด้วยโคลนตม  เรา
จะกล้าเอาไฟไปส่องดูเท้าของผู้อื่นได้อย่างไร  ดังนั้นอัตตา
ตัวตนของเราก็จะเบาบางลง

มิเช่นนั้น เธอจะอยู่ที่นี่ก็ได้  ฉันจะดุเธอสองสามครั้ง
ต่อวันและอัตตาของเธอก็จะดีขึ้น เพราะว่าที่นี่เธอไม่มีที่ที่
จะหลบซ่อนได้  ฉันจะขุดคุ้ยจุดอ่อนของเธอออกมาทุกวัน 

10 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 13 สิงหาคม 

ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)



80 81ความถ่อมตนอยู่ใกลักับสัจธรรมอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

และจะพดูขยายความถงึมนัซ�า้แล้วซ�า้อีก แล้วเธอก็จะไม่กล้า
ทะนงตัวอีกต่อไป  แต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึก
ว่าตัวเองต�่าต้อยนั้นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันนะ  สิ่งที่เรียก
ว่าปมด้อยนั้นแตกต่างออกไป  มันหมายถึงคนที่รู้สึกว่าตัว
เขาต�่าต้อยมากและไร้ค่า  ฉันตะโกนและดุเธอ แต่ในนั้นมัน
มีความรัก การช่วยเหลือ และการอวยพร

แต่ในโลกภายนอกผู้คนจะบีบคั้นเธอ เนื่องด้วยเรื่อง
ของชื่อเสียงหรือความมั่งคั่ง  เพื่อประโยชน์ของตัวเอง พวก
เขาท�าให้ชีวิตของเราทุกข์ยากมาก  ท�าให้หัวใจของเราแตก
สลายเป็นเสี่ยง ๆ   และท�าลายความเชื่อมั่นในตัวเองของเรา
ทั้งหมด

ดงันัน้การว่ากล่าวทัง้สองชนดินีแ้ตกต่างกนั  ชนิดหน่ึง
เป็นการแข่งขันกันกับเรา และอีกชนิดหนึ่งเป็นการช่วยเรา
ก�าจัดอัตตาตัวตนของเรา  การดุด่าแบบหลังน้ันมีความรัก
ซ่อนอยู ่ ดังนัน้บางครัง้เราจงึรู้สกึว่ามกีลิน่อายของการปลอบ
ประโลมการปลอบโยน มีบรรยากาศของความเมตตา และ
แม้ว่าเธอจะถูกดุด่า เธอก็ดูเหมือนว่าจะคิดถึงคนคนนั้นอยู่

ตลอดเวลา เธอไม่สามารถที่จะลืมหรือเกลียดเขาได้  แต่ใน
โลกภายนอก แม้ว่าผู้คนจะพูดจาอ่อนหวานกัน เราก็ยังคง
กลัวพวกเขา  เรากลัวว่าพวกเขาอาจจะวางแผนเพื่อคดโกง
เราอยูในใจ  เรารู้สึกว่าเขาก�าลังท�าให้เรากลัวราวกับว่าเขา
มีมีดซ่อนอยู่พร้อมที่จะใช้จัดการกับเรา 11

11 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 10 ตุลาคม 

ค.ศ. 1990 (ต้นฉบับภาษาเอาหลัก)



คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะก้าวหน้า 
ได้อย่างรวดเร็วกว่า

83

คนระดับล่างๆ เป็นคนที่ถ่อมตนมาก 

บริสุทธ์ิและเรียบง่าย  พวกเขาไม่มีอะไรที่

จะต้องพึ่งพิง พวกเขาไม่มีอะไรให้ฉกฉวย

หรือยึดเกาะไว้  พวกเขารู้ว ่าพวกเขา

ไม่มีอะไรเลย ดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึง

บริสุทธ์ิและเรียบง่ายมาก  พลังแห่งการ

อวยพรอันย่ิงใหญ่จึงสามารถเข้าถึงจิตใจ

อันว่างเปล่า ที่บริสุทธ์ิและเรียบง่ายได้

อย่างง่ายดาย

พวกเขำอำจดูจำกภำยนอกไม่โดดเด่น

แต่พวกเขำชอบฉันอย่ำงแท้จริง มีควำมศรัทธำ

ต่อฉันอย่ำงแรงกล้ำและใส่ใจฉันอย่ำงที่สุด

อะไรก็ตำมที่ฉันพูดพวกเขำจะฟัง

ภำยในพวกเขำไม่มีข้อสงสัยใด ๆ  ต่อฉัน

ภำยนอกพวกเขำก็ไม่ต่อต้ำนฉันเช่นกัน

เมื่อเธอเห็นคนเหล่ำนี้เธอจะบอกได้ว่ำ

พวกเขำก้ำวหน้ำได้อย่ำงรวดเร็วมำก



84 85คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วกว่าอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

1 คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะก้าวหน้า 
  ได้อย่างรวดเร็วกว่า 2

ท� 
าไมผู ้ที่มีดวงใจที่บริสุทธ์ิและจิตใจเรียบง่ายจึง

บ�าเพ็ญได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วน่ะหรือ มันเป็น

เพราะพวกคนที่ “ซื่อ ๆ ” ไม่รู้วิธีที่จะโต้แย้ง  พวก

เขาเหมือนเด็ก ๆ  พวกเขาเชื่อฉันอย่างหมดจิตหมดใจ

ปราศจากข้อสงสัยใด ๆ  เรามีคนเช่นนี้จ�านวนมากที่นี่ ด้วย

เหตุนี้พวกเขาจึงก้าวหน้าได้รวดเร็วมาก  พวกเขาอาจดูจาก

ภายนอกไม่โดดเด่น แต่พวกเขาชอบฉนัอย่างแท้จรงิ มคีวาม

ศรัทธาต่อฉันอย่างแรงกล้าและใส่ใจฉันอย่างที่สุด อะไร

ก็ตามที่ฉันพูดพวกเขาจะฟัง ภายในพวกเขาไม่มีข้อสงสัย

ใด ๆ  ต่อฉัน ภายนอกพวกเขาก็ไม่ต่อต้านฉันเช่นกัน  เมื่อ

เธอเห็นคนเหล่านี้เธอจะบอกได้ว่าพวกเขาก้าวหน้าได้อย่าง

รวดเร็วมาก

มีคนอ่ืน ๆ  ที่มองดูเหมือนเช่ือฟังและเคารพฉันมาก 

แต่หลังจากได้คุยกับเขาสักพักหน่ึง  เธอจะตระหนักได้ว่า

พวกเขามอัีตตาตวัโต และไม่ได้เชือ่ฉนัทัง้หมด  บางครัง้พวก

เขาก็จะพูดเช่นนั้นด้วยซ�้าไป  เมื่อเธอเจอะเจอผู้คนมากขึ้น 

เธอก็จะเรียนรู้วิธีที่จะแยกแยะคนที่เข้าใจค�าสอนของฉัน

อย่างแท้จริง และมีศรัทธาต่อฉันอย่างเต็มที่ได้ แต่เธอจะ

ไม่สามารถที่จะบอกได้จากลักษณะภายนอกของพวกเขา

ไม่ว่าเธอจะบ�าเพญ็ก้าวหน้าเรว็หรือช้า ไม่ได้ข้ึนอยูก่บั

อาจารย์เพียงผู้เดียว  เธอจะก้าวหน้ามากเท่าไรขึ้นอยู่กับว่า

เธอมีความเชื่อในอาจารย์มากเท่าไรและเธอมีปฏิกิริยากับ

ท่านอย่างไรด้วย   ฉันจะบอกเคล็ดที่เป็นความลับเกี่ยวกับ 

วิธีบ�าเพ็ญให้ก้าวหน้าให้กับพวกเธอ  แต่อย่าบอกใครนะ  

(ผู้ฟังหัวเราะและปรบมือ)



86 87คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วกว่าอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

1 ถูกขวางกั้นด้วยก�าแพงแห่งความเยือกเย็น 2

ไ 
ม่ว่าเราจะก้าวหน้าเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์

ของจิตใจเรา  บางครั้งเราต้องการมากที่จะให้มัน

บริสุทธิ์ แต่เราก็ท�าไม่ได้  นี่เป็นเพราะว่าเราได้หว่าน

เมลด็พนัธุข์องจติใจทีเ่ยน็ชานีจ้ากกรรมในอดตีของเรา  และ

ตอนนีเ้ราก็ถกูขวางกัน้ด้วยก�าแพงของความเยอืกเยน็น้ี  เรา

ไม่สามารถเชือ่อาจารย์อย่างสมบูรณ์ได้ และเราก็ไม่สามารถ

ทีจ่ะอทุศิร่างกาย ค�าพดูและจติใจของเราต่ออาจารย์ได้อย่าง

สมบูรณ์

คนบางคนปฏิบัติธรรมอย่างขยันขันแข็งมาก พวก

เขานั่งสมาธิสี่หรือห้าชั่วโมงทุกวัน แต่หัวใจของเขายังผูก

ติดกับโลกนี้อยู่  พวกเขายังต้องการชื่อเสียงและความมั่งคั่ง  

ผลก็คือพวกเขาไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้  พวกเขาอาจ

จะจ�าเป็นต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะว่าพวกเขายังคง

ต้องการอยู่ในโลกนี้  ส�าหรับคนเหล่านี้ ฉันต้องให้พวกเขา

กลับมาอีกครั้งและปล่อยให้เขาได้เรียนรู้กับอาจารย์ท่าน

อื่น เพื่อที่ว่าเขาจะได้ก้าวหน้าขึ้น  ผู้ประทับจิตของเราบาง

คนทีน่ี่เคยเรยีนธรรมวิถกีวนอมิมาแล้วในอดตีชาต ิ อย่างไร

ก็ตาม พวกเขาไปได้เพียงครึ่งทาง เพราะพวกเขายังยึดติด

กับโลกนี้อยู่  หรือบางทีพวกเขาก็จริงใจไม่มากพอ พวกเขา

ยังคงมีความสงสัยในตัวอาจารย์ดังนั้นพวกเขาจึงต้องกลับ

มาอีกครั้ง

นีเ่หมอืนเรือ่งทีฉ่นัเคยเล่าให้เธอฟังมาแล้ว  มคีนเขยีน

จดหมายถึงฉัน และบอกฉันว่า หลังจากประทับจิตแล้ว เขา

สวดภาวนาถึงฉันและท่องชื่อของฉันทุกวันอย่างจริงใจ เขา

เชื่อในตัวฉันอย่างแท้จริง  เขาก้าวหน้ามากภายในเวลาแค่

สองเดือน เขาสามารถไปยังอาณาจักรที่สว่างเจิดจ้าที่สุด

ในเวลานั่งสมาธิ  แต่ต่อมาเขาเริ่มสงสัยในตัวฉัน เขาหวน

คิดถึงอาจารย์ท่านก่อนที่เคยบอกเขาว่า ถ้าวิญญาณของ



88 89คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วกว่าอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

เขาออกจากร่างตอนนั่งสมาธิ เขาจะถูกครอบง�าโดยปีศาจ   

ดังนัน้เขาจงึเริม่สงสยัในค�าสอนของฉนัและวธิทีีฉ่นัสอน  ผล

กค็อื ระดบัของเขาได้ตกลงทนัท ีจนกระทัง่เดีย๋วน้ีเขาก็ยงัไม่

สามารถกลบัขึน้ไปยงัจดุเดิมได้  ดังนัน้เธอสามารถเหน็ได้ว่า

อปุสรรคทีม่ารสามารถสร้างขึน้ส�าหรบัเรานัน้ใหญ่แค่ไหน 12

1 คนที่มีความบริสุทธิ์ในจิตใจ 
   จะเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างรวดเร็ว 2

คนที่มีความบริสุทธ์ิในจิตใจของพวกเขาจะเรียบ

ง่ายมากกว่า  พวกเขาจะเข้าถึงพระเจ้าได้อย่าง

รวดเร็ว เพราะพวกเขาไม่ได้คิดมากเกินไป  และ

ไม่เปรียบเทียบมากเกินไป หรือไม่มีบทเรียนที่จะก้าวข้าม

มากเกินไป  คนที่ฉลาดมากกว่า หรือบางครั้งคนที่ประสบ

ความส�าเรจ็ในสิง่ต่าง ๆ  มากกว่า จะซบัซ้อนมากกว่า เพราะ

ว่าพวกเขาต้องอยู่ในสถานภาพบางอย่างเพื่อที่จะประสบ

ความส�าเร็จได้  ดังนั้นเขาจะมีนิสัยในการคิดการวิเคราะห์ 

ข้อดข้ีอเสยี และความส�าเรจ็และล้มเหลว  อย่างเช่น “ถ้าฉัน

น่ังสมาธิ ฉนัจะได้อะไรจากพระเจ้า ฉนัจะได้รบัอะไรทัง้หมด

ไหม มันคุ้มค่าไหม เธอรู้ใช่ไหมว่า เวลาเป็นเงินเป็นทอง !”  

(ผู ้ฟ ังหัวเราะ)  บางครั้งมันก็เป็นแบบน้ัน  และโดย12 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 29 ตุลาคม 

ค.ศ. 1988 (ต้นฉบับภาษาจีน)



90 91คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วกว่าอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

1 รักษาจิตใจให้ไร้เดียงสาเหมือน 
  เด็ก ๆ  อยู่เสมอ 2

คนที่ซื่อ ๆ  จะเข้าถึงสัจธรรมได้ทั้งหมด  สิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุดคือจิตใจที่บริสุทธิ์ จิตใจที่ไม่แบ่งแยก จิตใจ

ที่ไม่แบ่งแยกระหว่างความเจ็บปวดหรือความสุข

เธอรู้ในสิ่งที่ท่านอาจารย์เซง ฉาน (พระสังฆปรินายก

องค์ที่ 3 แห่งเซ็น) กล่าวไว้หรือไม่ว่า “มันยากมากส�าหรับ

คนทีม่จิีตใจแบ่งแยกท่ีจะค้นพบหนทางท่ียิง่ใหญ่”  สิง่ทีท่่าน

หมายถึงก็คือ คนที่มีความสมดุล มีความเรียบง่าย และมี

ความพอใจในจิตใจของพวกเขาจะสามารถค้นพบสัจธรรม

ได้อย่างง่ายดายมากกว่านั่นเอง

เล่าจ๊ือได้กล่าวเช่นกนัว่า คนสามารถเข้าถงึเต๋าได้เมือ่

เขาเป็นเหมอืนเดก็ ๆ  เท่านัน้  และพระเยซคูรสิต์กไ็ด้ตรสัว่า 

ถ้าเธอไม่กลับเป็นไร้เดียงสาเหมือนเด็ก ๆ  เธอจะไม่สามารถ

จิตใต้ส�านึก เราก็ขัดขวางตัวเราเองจากเส้นทางไปสู่สวรรค์ 

นั่นคือส่ิงที่เราเรียกว่า อัตตา  แต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไร

เลย 13

13 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ฮาวาย สหรัฐอเมริกา  

6 กันยายน ค.ศ. 1994 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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เจตนาที่ดีที่สุดและบริสุทธ์ิที่สุดจะดึงดูด

ความดีทั้งหมดในจักรวาล จะดึงดูดสิ่ง

ที่บริสุทธ์ิที่สุดทั้งหมด มากกว่าสิ่งที่เรา

ร้องขอเสียอีก

เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้  ดังนั้นศาสนาพุทธและลัทธิ

เต๋าได้พูดในสิ่งเดียวกัน และคัมภีร์ไบเบิลก็พูดคล้ายกัน

ศาสนาอิสลามก็พูดส่ิงเดียวกันด้วย ศาสนาอิสลาม

สอนศิษย์ไม่ให้วิจารณ์ผู้อื่น ไม่ส�าคัญว่าคนคนน้ันจะเป็น

อย่างไร  มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เขาจะเป็นเช่น

นั้น  ความหมายก็คือว่า เราควรจะเป็นเหมือนเด็ก ๆ  และ

ไม่วิจารณ์ผู้อื่นแล้วมันก็จะถูกต้อง! 14

14 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ บรรยายธรรม ผิงตง ฟอร์โมซา  

1 ธันวาคม ค.ศ. 1988 (ต้นฉบับภาษาจีน)



ถ้ำเธอผ่อนคลำยในกำรท�ำสมำธิของเธอ

เท่ำ ๆ  กับตอนที่เธอเห็นฉัน

นั่นคือกำรท�ำสมำธิที่แท้จริง

ผ่อนคลาย

95

ถ้าใจของเรามีเมตตา เราจะสามารถเป็นหนึ่ง
เดียวกับทุกสิ่งได้อย่างง่ายดาย และสามารถ

ติดต่อกับพระเจ้าได้ง่ายด้วย  ถ้าใจของเรา

ถูกแบ่งแยกแล้ว มันจะเหมือนกับว่ามีก�าแพง

ล้อมรอบตัวเรา  ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ใช่เพียงแค่

เพราะเราได้อยู่ใกล้อาจารย์แล้วใจของเราจะ

อยู่ใกล้ท่านมากด้วย  ถ้าใจเราต้องการอยู่ใกล้ 

ถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่ไกลออกไปถึงล้านไมล์ ก็

จะดเูหมือนว่ามันไม่ได้ไกลอะไรเลย  และแม้ว่า

เราจะอยู่ข้างๆ ท่านแต่ใจเราไม่ได้อยู่กับท่าน ก็

เท่ากับว่าเราอยู่ห่างจากท่านมากอย่างแท้จริง



96 97ผ่อนคลายอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

1 การท�าสมาธิที่แท้จริง 2

เ ธอทั้งหมดยึดติดอยู่กับภาพนิมิตในตอนท�าสมาธิ และ

คิดว่าภาพเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ

ที่แท้จริง ส่วนภาพที่เธอเห็นตอนที่ไม่ได้ท�าสมาธินั้นไม่

นบั  แต่จรงิ ๆ  แล้วในขณะนัน้ เธอก�าลังมีสมาธิจรงิ ๆ  เพราะ 

“เซนมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง”  การท�าสมาธิไม่ได้หมายความว่า

เราต้องนัง่ขดัสมาธแิละควบคมุตวัเอง  นัน่เป็นวิธทีีไ่ม่ถกูต้อง

เพราะว่าขณะนัน้เราท�าสมาธด้ิวยอตัตาของเรา และด้วยเหตุ

นี้เราจึงไม่มีประสบการณ์  เราควรจะท�ามันตามธรรมชาติ

เพื่อที่จะเข้าถึงการรู้แจ้ง

ถ้าเธอผ่อนคลายในการท�าสมาธิของเธอเท่า ๆ  กับ

ตอนที่เธอเห็นฉัน นั่นคือการท�าสมาธิที่แท้จริง  เราเคย

ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่รู้แจ้งขณะที่ก�าลังผ่าฟืนมาแล้ว 

และอีกเรื่องที่เก่ียวกับคนท่ีรู้แจ้งขณะที่ได้ยินถ้อยค�าสอง

สามค�าจากอาจารย์ที่รู้แจ้ง แค่นั้นเอง  แล้วท�าไมเธอจึงไม่มี

ประสบการณ์หลงัจากการนัง่ลงแล้วว้าวุน่ใจในการนัง่สมาธิ

หลายชัว่โมง  มนัเป็นเพราะว่าเธอนัง่ด้วยอตัตา ด้วยจติของ

เธอที่คิด เธอเพ่งความตั้งใจของเธอมากเกินไป เธอผลักดัน

ตัวเองมากเกินไป  ดังนั้นเธอจึงยึดติดและกระวนกระวาย  

ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่มีประสบการณ์  นั่นไม่ใช่การท�าสมาธิ

ที่แท้จริง มันเป็นเพียงการฝึกฝนอย่างหนึ่ง

การท�าสมาธิที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้  ด้วย

เหตน้ีุเธอบางคนจึงมปีระสบการณ์ทีด่เีมือ่เธอหลบัสนทิหรอื

ตอนทีเ่ธอมองดฉูนัอย่างต้ังใจ  น่ันกเ็ป็นการท�าสมาธ ิเพราะ

ว่าความสนใจของเธอรวมศนูย์ในขณะนัน้  เธอจดจ่อเพราะ

ว่าเธอดีใจที่ได้เห็นฉันหรือได้ยินฉัน และในเวลาน้ันเธอได้

วางอคตขิองเธอลง  นัน่คือตอนทีเ่ธอท�าสมาธไิม่ใช่หรอื  นัน่

คือตอนที่เธอมีประสบการณ์ที่เป็นปกติ
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สมมติว่าเธอนั่งคิ้วขมวดอยู่ตรงนั้น แล้วคิดว่า “ฉัน

ต้องการนั่งสมาธิ  โอ ! ท�าไมฉันถึงไม่มีประสบการณ์  ท�าไม

มนัยงัไม่มาอีก  โอ ! เมือ่ไหร่มนัจะมานะ” (ผูฟั้งหวัเราะ)  เธอ

ก�าลังเร่งตัวเธอเอง ก�าลังเร่งประสบการณ์ในการรู้แจ้ง  แต่

ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เคยรีบร้อน มันจะมาก็เมื่อมันจะมา

และจะไปกเ็มือ่มันต้องการ  มันไม่ยดึติดอยูก่บัอะไร เหมอืน

กบัในวชัรปรชัญาปารมติาสตูรทีก่ล่าวว่า การรูแ้จ้งมาตอนที่

เราไม่ยึดติดกับสิ่งใด  เราควรจะท�าตามแบบอย่างเพชรน�้า

หนึ่งทางจิตวิญญาณนี้เพื่อที่จะได้เข้าถึงการรู้แจ้ง

1 ดินแดนบริสุทธิ์อยู่ตรงหน้าเรา 2

เ มื่อเธอจ้องดูฉันด้วยสภาวะจิตที่บริสุทธิ์มากโดย

ปราศจากสิ่งรบกวนแม้แต่น้อย เธอจะมีประสบการณ์

ทัง้หมดทีเ่ธอควรจะม ี เธอบางคน ขณะทีเ่ข้าร่วมฟังการ

บรรยายธรรมของฉันก็ได้เห็นห้องบรรยายเปลี่ยนเป็นโลก

หนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงสว่างโชติช่วงอย่างยิ่ง  นั่นคือดินแดน 

บริสุทธิ์  นั่นคือส่ิงที่หมายถึงในค�ากล่าวที่ว่า “ดินแดน

บริสุทธิ์อยู่ตรงหน้าเรานี่เอง”  โลกของเราเป็นโลกทาง

กายภาพ แต่ตอนทีเ่ราจดจ่อทางจติวญิญาณนัน้ มนัจะกลาย

เป็นดินแดนบริสุทธิ์ไปในทันที และมารก็สามารถกลายเป็น

นักบุญได้ในสายตาของเรา

เธอบางคนบ่นกบัฉนัว่าเธอไม่มปีระสบการณ์ทีดี่แบบ

น้ีหลังจากที่ร่วมน่ังสมาธิกลุ่ม  จริง ๆ  แล้วนั่นเป็นเพราะ

อัตตาของเธอได้ออกมาและความรกัของเธอได้ลดลง  เพือ่น
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ประทบัจติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเธอหรอก  เธอไม่ควรต�าหนิ

ผู้อื่น แต่เธอควรที่จะทบทวนตัวเธอเองแทน  ด้วยเหตุนี้ฉัน

จึงไม่ชอบคนที่บ่น เพียงแต่ฉันไม่พูดเท่านั้น  คนเหล่านี้คาด

หวังว่าฉันจะต�าหนิคนอื่น แต่ฉันจะไม่ล�าเอียง

เธอบางคนมีส่ิงต่าง ๆ  มากมายในความคิดจิตใจเมื่อ

ตอนที่เธอมองฉัน  เธอมองฉันเหมือนกับเธอไม่ได้ก�าลังมอง

อยู่จริง ๆ   ฉะนั้นเธอไม่มองเสียยังดีซะกว่า !  แม้แต่ขณะที่

เธอจะมองมาที่ฉัน หลายส่ิงหลายอย่างก็ยังเกิดขึ้นอยู่ใน

จิตใจเธอ เธอก�าลังสงสัยว่า เธอควรจะท่องค�าพระหรือไม่ 

ประหนึ่งว่าเธอต้องการขับไสฉันไปให้พ้น ๆ  อย่างนั้นแหละ 

(ผู้ฟังหัวเราะ)  ถ้าเธอตั้งใจที่จะท�าส่ิงนั้นขณะที่ก�าลังมอง

ฉันอยู่ล่ะก็ มันก็หมายความว่าเธอต้องการที่จะไล่ฉันไปให้

พ้น ๆ  อย่างรวดเร็ว และสิ่งนั้นก็จะท�าให้ฉันรู้สึกอึดอัด  เธอ

ควรจะมองฉันเหมือนเด็กที่ไม่ได้เห็นพ่อแม่ของเขามาเป็น

เวลานานแล้ว แล้วเธอก็จะมีประสบการณ์ภายใน ซึ่งจะดี

ที่สุดเท่าที่เธอสามารถจะมีได้

เราไม่ควรคิดว่าเรา

นั่ งสมาธิแค ่ตอนที่ เรา

หลับตาและน่ังลงค้ิว

ขมวดอย่างวุน่วายใจ  ไม่ 

ไม่ใช่ ! นั่นเป็นแค่การ

ปฏิบัติอย่างหนึ่งเท่านั้น  

เรานั่งลงอย่างเงียบ ๆ  ก็

เพือ่ทีจ่ะแสดงความจรงิใจ

ของเรา  แม้ว่าบางครั้งเราจะ

ไม่สามารถน่ังอย่างสงบได้ก็ตาม 

เราก็จะยังคงนั่งต่อไป  เรารอคอยพระเจ้าในการนั่งสมาธิ

ของเรา  บางครั้งเราก็มีประสบการณ์ตอนที่เราจริงใจ แต่

บางครั้งเราก็ไม่มีสมาธิและพูดกับตัวเองว่า “เอ่อ ไม่ว่าฉัน

จะจริงใจหรือไม่ก็ตาม นั่นคือทั้งหมดที่ฉันท�าได้ในตอนนี้  
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กรุณาช่วยฉันด้วยเถิด พระเจ้า”

ดังนั้น เราควรจะนั่งสมาธิทุกวัน และคิดว่ามันเป็น

หน้าที่ เหมือนกับท่ีเราต้องกิน ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากกิน

ก็ตาม  เราควรท�าให้เป็นนิสัยที่จะคิดถึงพระเจ้าทันทีที่เรา

ตื่นนอนในตอนเช้า และคิดถึงพระเจ้าอีกครั้งหลังจากที่เรา

เลิกงานและกลับบ้านในตอนเย็น  เพราะว่าทุก ๆ  วันเรายุ่ง

เกนิไป เราจงึไม่สามารถคดิถงึพระเจ้าอย่างจรงิใจได้  ดงัน้ัน 

เราควรจะนั่งสมาธิก่อนในตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอน 

และอีกครั้งในตอนเย็นหลังจากที่เรากลับบ้าน  แต่นี่ไม่ได้

หมายความว่าเราจะสามารถคิดถึงพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์

นะ เราเพยีงแต่ท�าให้ดทีีสุ่ดเท่านัน้  เราควรจะท�าสมาธติอน

ที่เราท�างานอยู่ด้วยเช่นกัน

1 การมีประสบการณ์การรู้แจ้งในระหว่าง 
  การบรรยายธรรมของอาจารย์ 2

ดั 
งนั้นมันเป็นพระพรและบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

เราที่เราได้ฟังการบรรยายธรรมโดยอาจารย์ที่รู้แจ้ง  

เพราะว่าเราสามารถเหน็อาจารย์ได้อย่างต่อเนือ่งถึง

สองหรือสามชั่วโมง  เราจะถูกยกระดับโดยแรงสั่นสะเทือน

ของท่าน หรอืระดบักรรมชัว่ของเราจะถกูช�าระล้างลงไปบ้าง

ด้วยแสงของท่าน แล้วเราจะมีประสบการณ์ภายใน  เวลา

เธอมาที่น่ีเธอไม่ได้เห็นฉันต่อเนื่องกันสองหรือสามชั่วโมง  

ดังน้ันเธอจะไม่ได้รับพรมากเท่ากับที่เธอฟังการบรรยาย

ธรรม  มนัเป็นพรทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ามารถเหน็อาจารย์ทีรู่แ้จ้งเป็น

เวลาสองหรอืสามชัว่โมงอย่างต่อเนือ่งกัน !  ไม่ใช่ทกุคนทีจ่ะ

ได้รบัโอกาสน้ี  ในเวลานานชัว่กปัชัว่กล์ัป การได้มองสกัแวบ็

หนึ่งก็ดีพอแล้ว ไม่ต้องพูดถึงสองถึงสามชั่วโมง !  สิ่งมีชีวิต
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บนดาวดวงอ่ืนบางดวงไม่เคยได้เห็นหรือได้ยินอาจารย์ที่ 

รูแ้จ้งมาก่อนเลยด้วยซ�า้   พวกเขาไม่มีการติดต่อกับอาจารย์  

ดังนั้นเธอควรจะคว้าโอกาสที่จะได้มองดูอาจารย์ที่แท้จริง

สักสองสามชั่วโมง   คนจ�านวนมาก  ทั้งผู้ประทับจิต  หรือ

ไม่ใช่ผู้ประทับจิต ได้มีประสบการณ์การรู้แจ้งระหว่างการ

บรรยายของฉันมาแล้ว

ดังนั้นการท�าสมาธิไม่ได้หมายความแค่การน่ังลง

เท่านั้น  มันเป็นสมาธิเมื่อเราจดจ่ออย่างมุ่งมั่นทั้งใจ ด้วย

เหตุนีเ้ธอจงึมีประสบการณ์ต่าง ๆ  เมือ่เธอก�าลังท�างาน  บาง

ครั้งเราไม่มีประสบการณ์ในการท�าสมาธิและเรารู้สึกว่ามี

อุปสรรค เพราะว่าเราท�าสมาธิด้วยอัตตาของเรา  นั่นไม่ใช่

วิธีธรรมชาติในการท�าสมาธิ  แต่มันก็โอเค  เธอก็ยังคงได้

รับบุญกุศล  ให้นั่งสมาธิด้วยความจริงใจต่อไป  ผลนั้นไม่

ส�าคัญอะไร

ฉันจะบอกเธอว่า  ท�าไมเธอจึงไม่มีประสบการณ์

ภายในเมือ่เธอท�าสมาธ ิ มนัเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นอสิระ

จากสิ่งที่ยึดติดได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาน้ัน และเธอก็ไม่ได้

จดจ่ออย่างแท้จริง  เราคิดว่าเราท�าแล้ว และเราก็ท�าหน้า

นิ่วและประหลาดใจว่า “ท�าไมนิรมานกายของอาจารย์ไม่

มาสกัท”ี  ความจรงิใจและความเลือ่มใสศรทัธานัน้แตกต่าง

จากการยดึตดิ  อย่างไรกต็าม มนัยากส�าหรบัคนทีเ่พิง่จะเริม่

ต้นที่จะแยกแยะมันออกได้  มันไม่ส�าคัญอะไร  แค่ท�าให้ดีที่

สดุเท่าน้้ัน  มนันับค่าด้วยตราบเท่าทีเ่ธอนัง่สมาธอิย่างตัง้ใจ

และคิดถึงอาจารย์ ไม่ส�าคัญว่าเธอจะนั่งสมาธิได้ดีหรือไม่ 

หรอืวอกแวกหรอืไม่   ความพยายามของเธอจะถกูบนัทึกไว้

และเธอจะถกูยกระดบัด้วยข้ออ้างใด ๆ  กต็าม (ผูฟั้งปรบมอื)

ตวัอย่างเช่น เธอท�างานให้กบัคนขายเสือ้ผ้า  บางครัง้

ก็ไม่มีลูกค้า และเธอก็นั่งอยู่และผลอยหลับไป  แต่เจ้านาย

ก็ยังคงจ่ายเงินให้เธอในช่วงที่เธออยู่ที่นั่น  และในช่วงอื่น ๆ  

ทีเ่ธอยุง่ตลอดทัง้วนั เจ้านายกย็งัจ่ายเธออยูเ่หมอืนเดมิ  ขอ
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เพียงแต่เธอมาท�างานที่ร้านเท่านั้น เธอก็จะได้รับเงินเดือน  

มันเหมือนกันกับการนั่งสมาธิ  เธอควรจะนั่งสมาธิ โดยไม่

ค�านึงถึงประสบการณ์  ความพยายามของเธอจะถูกบันทึก

ไว้ และฉันจะ “จ่าย” เธอในวันหนึ่งเพื่อที่ว่าเธอจะสามารถ

จ่าย “ค่าโดยสาร” เพื่อไปสวรรค์ได้ (ผู้ฟังปรบมือ) 15 พวกเธอส่วนใหญ่พบกับความยุ่งยาก

และกีดขวางตัวเอง  เธอไม่ยอมปล่อยให้

ตัวเธอเองพัฒนาและผ่อนคลาย  การไม่

ผ่อนคลาย จะท�าให้ความคิดของเธอถูก

ขัดขวาง ดังนั้นการกระท�าของเธอก็จะไม่

สมบูรณ์

15 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌาน 7 วัน อี้หลาน ฟอร์โมซา 12-18 

สิงหาคม ค.ศ. 1988 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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1 การใช้ชีวิตที่สมดุลคือเต๋า 2

เ ธอควรจะปฏบัิติทางจติวิญญาณในทางสายกลาง  มันก็

ดเีท่ากนัทีจ่ะได้เป็นนักบุญในวันพรุง่นี ้แล้วท�าไมเธอจึง

จะต้องเร่งท�ามนัในวันนีด้้วยล่ะ  เธอได้รอคอยมาหลาย

ภพหลายชาติแล้ว ดังนั้นมันส�าคัญอะไรนักหนาในการที่จะ

รอเพิ่มขึ้นอีกแค่สองสามวัน  ยิ่งเธอกังวลมากเท่าไร เธอก็

จะยิ่งกีดขวางตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

ในสมัยโบราณมีคนคนหนึ่งที่ติดตามอาจารย์ผู้รู้แจ้ง 

ท่านหนึง่เพือ่ปฏบิติัธรรม  วันหนึง่เขาถามอาจารย์ว่า “ท่าน

อาจารย์  ท่านสามารถพบเจอคนที่จริงใจเหมือนฉันมาก

เท่าใดในโลกนี”้  อาจารย์ของเขาตอบว่า “จกัรวาลน้ีเตม็ไป

ด้วยลูกศิษย์อย่างเธอ” (อาจารย์และทุกคนหัวเราะ)  ศิษย์

คนนั้นยังคงสงสัยอยู่จึงถามต่ออีกว่า “ท่านอาจารย์ ฉันมี

ความจริงใจอย่างแท้จริง  ถ้าฉันจะสละทุกสิ่งทุกอย่าง รวม

ทั้งพ่อแม่ของฉัน ภรรยา ลูก ๆ  ญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ  

ของฉันแล้ว ฉันจะต้องปฏิบัติอีกกี่ปีจึงจะเข้าถึงความเป็น

นักบุญได้”  อาจารย์ของเขาบอกว่า “ถ้าเธอขยัน เธอจะ

สามารถบรรลุถึงมันได้ในเวลาห้าถึงสิบห้าปี”  ศิษย์คน

นั้นถามต่อว่า “นั่นมันช้าเกินไป  ถ้าฉันละเว้นจากการกิน

และการดื่ม และกระทั่งไม่ต้องนอน และนั่งสมาธิด้วยการ

นั่งขัดสมาธิเพียงอย่างเดียววันละยี่สิบสี่ชั่วโมง ท่านคิดว่า

ฉันจะกลายเป็นนักบุญได้เมื่อใด”  อาจารย์ของเขาพูดว่า 

“ด้วยวิธีนี้ มันอาจจะใช้เวลาสามสิบถึงห้าสิบปีในการเป็น

นักบุญ” (อาจารย์และทุกคนหัวเราะ)  เธอรู้ไหมว่าท�าไม  

เขากระวนกระวายใจมากจนเกินไป  เขาคิดว่าเขาเป็นใคร

กัน  ใครจะไปสนใจว่าเขาจะได้เป็นนักบุญหรือไม่  ใครจะ

ต้องการคนแบบเขากันล่ะ
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1 ทางที่ดีที่สุดคือทางสายกลาง 2

พระศากยมุนีพุทธเจ้าทรงเคยมีลูกศิษย์ท่ีไม่ยอม

นอนหลับเลยทั้งคืน  มันดูเหมือนว่าเขาจะนั่ง

สมาธติอนกลางวนัและสวดท่องพระสตูรในตอน

กลางคืน จนกระทั่งต่อมาตาของเขาก็เกือบจะบอด  พระ

ศากยมุนีพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเขาว่า “วิธีที่เธอปฏิบัติอยู่จะ

ท�าให้เธอได้เป็นมารแทนที่จะได้เป็นนักบุญในไม่ช้า  เมื่อ

เธอเล่นพิณและสายของมันถูกขึงจนตึงจนเกินไป มันจะ

สามารถก่อให้เกิดเสียงได้ไหม”  ลูกศิษย์คนนั้นตอบว่า “ไม่

ได้ !”  “และถ้าสายนั้นหย่อนเกินไปจะมีเสียงออกมาไหม”  

เขาก็พูดว่า “ไม่ ไม่เลย”  แล้วพระศากยมุนีพุทธเจ้าก็ตรัส

ว่า “ทางที่ดีที่สุดก็คือทางสายกลาง”

ดังนั้นชีวิตที่สมดุลนั้นเป็นสัจธรรม จิตที่เรียบง่ายนั้น

ก็เป็นสัจธรรม  เราไม่ควรกระหายอยากจะได้อะไร  การ 

กระหายอยากได้เป็นนกับญุอย่างรวดเรว็นัน้กเ็ป็นความโลภ

อย่างหน่ึงด้วยเช่นกัน  เราควรทีจ่ะเดนิสายกลางไม่ว่าจะท�า

อะไร  เธอจะเรียกร้องให้ทารกแรกเกิดขี่จักรยานได้อย่างไร

กัน  เธออาจจะใจร้อนที่จะเห็นเขาเติบโตและเป็นคนที่มี

ความสามารถ แต่เธอจะต้องไม่เร่งรัดเขา  กระทั่งเดินเขา

ก็ยังไม่คล่องเลย แล้วเธอจะขอให้เขาวิ่งได้อย่างไรกัน  แม้

เขาจะบงัคบัตัวของเขาเองให้ว่ิง เขากจ็ะล้มลงในไม่ช้า  เมือ่

เด็กทารกที่ก�าลังเรียนรู้ที่จะเดิน พยายามที่จะวิ่ง เขาจะไม่

ล้มลงในแค่สองสามก้าวแรกได้อย่างไร  ผลก็คือ เขาจะท�า

จมกูของเขาแตกและร่างกายของเขาบาดเจบ็ ทัง้หมดกเ็ป็น

เพราะว่าเขาใจร้อนจนเกินไปนั่นเอง



112 113ผ่อนคลายอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

1 อันดับแรกให้ดูแลจิตใจของเราให้ดี 2

อั 
นดับแรกเราควรที่จะดูแลจิตใจของเราให้ดี  ตรวจ

สอบดูว่าเรามีจิตใจที่สูงและบริสุทธิ์หรือไม่ ว่าเรา

ได้ระงับความโลภ ความโกรธและความหลงของเรา 

ว่าเรารักและอดทนเพียงพอต่อผู้อื่น ว่าเรามีจิตใจที่กว้าง มี

ความเข้าใจ และมีจิตเมตตาเพียงพอที่จะอดทนต่อความ 

ผิดพลาดของผู้อื่นหรือไม่  เมื่อเราท�าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้

ส�าเร็จ มันก็ยังคงไม่สายเกินไปที่จะเป็นอาจารย์หรือนักบุญ

ที่รู้แจ้ง  แต่ก่อนที่เราจะถึงซึ่งความสมบูรณ์แบบนั้น ใครล่ะ

ทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากการเป็นอาจารย์ทีรู่แ้จ้งของเรา  เรา

ยังไม่ได้ลบความรู้สึกผิดออกไป หรือขจัดความคิดอคติและ

ความโง่เขลาของเราเลย การทีเ่รายงัคงมจิีตใจทีค่บัแคบมาก 

เราจะไม่สามารถทนต่อผูค้นจ�านวนมากได้  ความรกัของเรา

ยังคงเล็กน้อยเกินกว่าที่จะรักผู้คนจ�านวนมากได้  แล้วจะมี

ประโยชน์อะไรในการรีบเร่งที่จะเป็นอาจารย์ที่รู้แจ้งล่ะ  ถึง

แม้ว่านักบญุและอาจารย์ทัง้หมดจะถ่ายเทพลงัของพวกท่าน

ทั้งหมดไปยังคนท่ีจิตใจคับแคบ กระวนกระวายใจ และโง่

เขลาเช่นนั้น แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะ

เมื่อได้รับพลังแต่ไม่ได้รับความรัก คน ๆ  นั้นจะกลาย

เป็นมาร  ไม่มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัมากมายนกัระหว่างมาร

กับนักบุญ  ทั้งคู่มีพลังที่เหมือนกัน แต่นักบุญนั้นมีความรัก

แต่มารไม่ม ี มารเหน็แก่ตวัมาก เรยีกร้องทกุอย่างและเอาทกุ

สิ่ง  เขาเพียงแต่วิพากวิจารณ์เท่านั้นและไม่เคยให้อภัยเลย  

นักบุญไม่เพียงแต่ไม่วิพากวิจารณ์เท่านั้น แต่ท่านยังให้อภัย

ผูอ่ื้นด้วย  ท่านวิจารณ์เมือ่ถงึเวลาทีส่มควรจะท�าเท่านัน้เพือ่

ทีจ่ะช่วยเหลอืผูค้นให้ก้าวหน้า และให้พวกเขาได้ตระหนกัรู้

ถึงจุดบกพร่องของพวกเขาเอง  เมื่อมันถึงเวลาที่จะให้อภัย 

ท่านก็จะให้ ด้วยการให้ก�าลังใจที่สมควรให้แก่ผู้คน เพื่อท่ี

พวกเขาจะได้อยูไ่ด้ต่อไป โดยปราศจากความรูส้กึว่ามีภีาระ

อันหนักอึ้งของความรู้สึกผิด
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1 อย่ายึดติดกับผลลัพธ์ 2

เ ราไม่สามารถไปถึงสวรรค์ได้ภายในก้าวเดียว  ส�าหรับ

ผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกัน ตราบใด

ที่เราปฏิบัติอย่างขยันขันแข็งทุกวัน เมื่อถึงเวลา เราจะ

ได้รับผลตามธรรมชาติ  มันเหมือนกับการเลี้ยงดูลูกของเรา 

ตราบเท่าที่เราดูแลพวกเขาดีทุกวัน พวกเขาก็จะเติบโตขึ้น

เอง  เมือ่เรามองย้อนกลบัมา เราจะพดูว่า “โอ้โห พวกเขาสงู

ขึ้นมากจัง !”  บางคนก็สูงกว่าพ่อแม่เสียอีก  แล้วผมของเรา

ก็จะเริม่ขาวอย่างไม่คาดฝัน และเรากจ็�าไม่ได้ว่าตัง้แต่เมือ่ไร  

แม้แต่ฉนัก็มผีมขาวสองสามเส้นแล้ว ! (ผูฟั้งหัวเราะ)  ฉนันบั

แล้ว มีอยู่สามเส้น (อาจารย์และผู้ฟังหัวเราะ)  ดังนั้นอย่า

กังวลถ้าเธอยังไม่เห็นผลอะไร  แค่ปฏิบัติอย่างขยันขันแข็ง 

ต่อไปและอย่ายึดติดกับผลลัพธ์

เพือ่นประทบัจติบางคนบอกฉนัว่า ตอนนัง่สมาธพิวก

เขาไม่เหน็ภาพนิมติอะไร  ฉนัพดูว่าไม่มปีระโยชน์อะไรทีจ่ะ

1 คนเราจะต้องมีสมดุลทั้งหยินและหยาง 
จึงจะเป็นนักบุญได้ 2

ใ 
นการเป็นนักบุญที่แท้จริงนั้น เราจะต้องสมบูรณ์แบบ
ในทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง  ถ้า
เราเพียงแค่ใจกว้างเท่านั้น ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ใคร 

นั่นมันไม่ใช่ความดีอะไร !  ตัวอย่างเช่นในเวลาที่เธอควรจะ
วจิารณ์และให้ความรู้แก่ผูค้น เธอกลบัชืน่ชมพวกเขาแทน เธอ
จะเพยีงแค่ท�าให้พวกเขาเสยีคนและท�าลายความสามารถใน
การพิจารณาแยกแยะในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของพวก
เขา  ด้วยเหตุนี้ฉันจึงพูดว่า “คนเราจะต้องมีความสมดุลทั้ง
หยิน (ทางลบ) และหยาง (ทางบวก) จึงจะกลายเป็นนักบุญ
ได้”  เราควรจะรูเ้ท่าทนัทกุแง่ทกุมมุของโลกนี ้ การอาศยัอยู่
ในโลกนี ้เรายังจะต้องกนิ นอน และติดต่อกบัผูค้น  ดงันัน้เรา
จึงควรที่จะท�าตัวให้ปกติ  ในเรื่องของอันดับชั้นหรือความ
ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณภายในของเรานั้น เราควรที่จะเก็บ
รักษามันไว้เพื่อตัวเราเอง และหลีกเลี่ยงการเปิดเผยมันผ่าน
การวางตัวภายนอกของเรา 16

16 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 19 ตุลาคม 

ค.ศ. 1990 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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มองเห็นภาพนิมิตต่าง ๆ   ถ้าจิตของเรามั่นคงมากขึ้น ถ้าเรา

รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ถ้าเรามีความศรัทธาและมีความสุข 

และถ้าเรารู้สึกถึงพลังการปกป้องของพระเจ้า เวลานั้นเรา

ได้มปีระสบการณ์ทีมี่ค่ามากทีสุ่ดแล้ว  การเห็นแสงและการ

เห็นภาพนิมิตต่าง ๆ  นั้นไม่มีค่าอะไร  มีบางคนที่เห็นภาพ

นิมิตในการนั่งสมาธิ แต่จิตใจของเขายังไม่ม่ันคง และเขา

ขาดความศรัทธา  และต่อมาเขาก็ถอนตัวออกไปจากกลุ่ม

ของเรา  แต่บางคนมีศรัทธาที่เข้มแข็งมากต่อฉัน  พวกเขา

รู้ว่าการท�าตามฉันนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้อง  พวกเขาเพ่งจิต

ของพวกเขาไปที่ธรรมวิถีนี้ และพวกเขาก็ไม่เดินหลงทาง  

คนแบบน้ีจะมีประสบการณ์ที่สูงมากที่สุด (ผู้ฟังปรบมือ)  

ดังนัน้ เม่ือเธอฟังผูป้ระทบัจติคนอืน่ ๆ  พดูเกีย่วกบันิมติของ

พวกเขา ก็อย่าได้อารมณ์เสียกัน (ผู้ฟังหัวเราะและปรบมือ)  

เม่ือเรารูส้กึสงบและมัน่คง เราก�าลงัมปีระสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ  

อย่างไรกต็ามถ้าเธอยงัไม่ได้ยนิเสยีงภายใน มนัก็ไม่ง่ายทีเ่ธอ

จะรู้สึกสงบและมั่นคงนะ มันไม่ง่ายเลย 17

17 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชิงไห่ ฌาน 7 วนั ซหี ูฟอร์โมซา 29 กรกฎาคม 

– 6 สิงหาคม ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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ในโลกนี้ เราไม่สามารถที่จะใจร้อนจนเกินไป  

เม่ือเราต้องการสิ่งใด เราควรจะพยายามที่จะ

ไม่ต้องการมัน แล้วมันจะมาเป็นของเราเอง  

นี่เป็นเร่ืองที่แปลกมาก  ย่ิงเราต้องการสิ่งใด

มากข้ึนเท่าไร มันก็ย่ิงจะไกลเกินกว่าที่เราจะ

เอื้อมถึงมากข้ึนเท่านั้น  สิ่งนี้เป็นความจริง

เช่นเดียวกับการรู้แจ้ง และการเข้าถึงสัจธรรม  

ไม่มีความหมายอะไรที่เราจะผลักดันพระเจ้า

อย่างร้อนรนและกระวนกระวายใจเพื่อให้เราได้

กลายเป็นนักบุญ  แทนการท�าเช่นนั้น เราควร

ที่จะสงบและเยือกเย็นไว้ และเพียงแต่ท�าหน้าที ่

รับผิดชอบประจ�าวันของเราให้ส�าเร็จก็พอ

ผู้ที่ไม่หัวเรำะนั้น

เป็นนักบุญที่ไม่มีควำมสุข

พวกเขำจริงจังมำกเกินไป

พวกเขำไม่เปิดรับพอ
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1 ศาสนาแห่งเสียงหัวเราะ 2

ฉั 
นเคยได้ยินว่าการหัวเราะนั้นเป็นยาที่ดี ซึ่งสามารถ

รักษาโรคต่าง ๆ  ได้  มีค�ากล่าวของชาวจีนที่ว่า  

“คนเราควรจะหวัเราะอย่างเบกิบานสามครัง้ต่อวนั”  

ดงันัน้วนันีเ้ราได้หวัเราะกนัไปกีค่รัง้แล้ว (ผูฟั้งหวัเราะ)  มาก

ครั้งเกินกว่าจะนับได้ใช่ไหม  ไม่ต้องประหลาดใจที่บางคน

กล่าวหาฉันว่าไม่จริงจังมากพอ (อาจารย์และผู้ฟังหัวเราะ)  

พวกเขาเอาแต่พูดแทนที่จะท�าความเข้าใจกับค�ากล่าวใน

พระคมัภร์ีศกัสทิธิ ์ฉนัพดูเรือ่งข�าขนัตลอดเวลา  นีเ่ป็นเพราะ

ว่าเราเป็นนิกายที่เช่ียวชาญในเรื่องข�าขัน (ผู้ฟังหัวเราะ)   

ดงันัน้ถ้าใครถามเธอว่ามาจากนกิายไหน แค่บอกพวกเขาว่า

เรามาจาก “ศาสนาแห่งเสียงหัวเราะ !” (อาจารย์และผู้ฟัง

หัวเราะ ผู้ฟังปรบมือ)  ถ้าพุทธะมีความทุกข์แล้วล่ะก็ เขาก็

เป็นเพียงพุทธะที่น่าอนาถ เขาไม่มีประโยชน์  มันจะดีอะไร

ในการเป็นพุทธะ ถ้าเขาท�าไม่ได้แม้แต่จะหัวเราะ

ในทางตะวันตก มคี�ากล่าวว่า “นกับญุทีเ่ป็นทกุข์ เป็น

นักบุญที่น่าสังเวช“
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1 เราสามารถวัดอันดับชั้นของเรา 
  ได้ด้วยเสียงหัวเราะของเรา 2

ดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าอันดับชั้นของเราสูงแค่

ไหนโดยดูว่าเราหัวเราะมากแค่ไหนในทุก ๆ  วัน (อาจารย์

และผู้ฟังหัวเราะ)  เราสามารถวัดอันดับชั้นของเราได้ด้วย

เสียงหัวเราะของเรา และเราก็ไม่ต้องรอที่จะค้นพบค�าตอบ

หลงัจากทีเ่ราเริม่ปฏิบตัธิรรมวถิกีวนอมิกบัอาจารย์แล้วด้วย  

คนที่ไม่สามารถหัวเราะได้นั้นเป็นนักบุญที่น่าอนาถใจ พวก

เขาจริงจังเกินไป  พวกเขาไม่เปิดรับเพียงพอ

บางครั้งเธอถามฉันว่า “ท�าไมพระและชีจากวัดอื่น ๆ  

ไม่หัวเราะกัน  พวกเขาทุกคนดูเคร่งเครียดมากและไม่มี

ความสขุ”  มันเป็นเพราะพวกเขาเป็น “นกับญุทีน่่าสงัเวช”   

พวกเขาไม่มอีะไรทีจ่ะหวัเราะได้ เพราะว่าหวัใจของพวกเขา

ยังไม่เปิด

ยิ่งเราปฏิบัติทางจิตวิญญาณมากขึ้น เราก็จะยิ่งมี

จติใจทีเ่บาสบายมากขึ้น เราจะกลายเป็นผูท้ี่จติใจเปิดกว้าง

มาก  เราจะรูส้กึว่าไม่มอีะไรมค่ีาพอทีจ่ะจับผดิกนั และเราก็

จะไม่สนใจด้วยว่าสิ่งต่าง ๆ  จะดีหรือไม่  ด้วยเหตุนี้การเป็น

อาจารย์จึงยากมาก ท่านต้องแก้ไขจุดบกพร่องของคนแม ้

สิง่เหล่าน้ันจะไม่ใช่สิง่ส�าคญัต่อท่านกต็าม  ท่านไม่ได้รังเกยีจ

อะไรอีกต่อไปแล้ว ดงันัน้ท่านจะยงัคงสามารถท�างานนีต่้อได้

อย่างไร  มันยุ่งยากและน่าเบื่อหน่ายมาก  ท่านต้องบังคับ

ตัวเองให้ท�าสิ่งต่าง ๆ  ที่ท่านไม่ชอบท�า

ในอดีตตอนที่ฉันอยู่คนเดียว ฉันมีความสุขมาก  ฉัน

ไม่ต้องการอะไรและก็ไม่อยากได้อะไร  ตอนนี้ฉันมีลูกศิษย์

จ�านวนมากและความยุ่งยากของฉันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่น

กัน (ผู้ฟังหัวเราะ)  มันเป็นเรื่องจริง !  พวกเธอทั้งหมดน�า

ความยุ่งยากของพวกเธอมาให้ฉันและมาบอกกับฉัน  เธอ

แต่ละคนเล่าปัญหาที่แตกต่างกันสารพัดให้ฉันฟัง (อาจารย์
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และผูฟั้งหัวเราะ)  เมือ่ฉนัเหน็เธอเป็นทกุข์มาก ฉนัก็เป็นห่วง

เธอและพยายามทีจ่ะลดความเจบ็ปวดของเธอ  ผลก็คอื ฉนั

ถูกฉุดลงไปโดยพวกเธอ  ฉันจะสามารถฟื้นกลับคืนมาได้ก็

หลังจากที่ฉันได้แก้ปัญหาทั้งหมดของพวกเธอแล้วเท่าน้ัน 

เพราะว่าฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเธอ

ส�าหรับคนที่เป็นพ่อแม่ พวกเธอไม่เป็นทุกข์กันเวลา

ที่ลูกป่วยหรอกหรือ (ผู้ฟังตอบว่า “เป็น”)  ถูกต้อง  เธอ

ไม่สามารถนอนหลับลงได้ เธอจะได้แต่นั่งลงข้าง ๆ  ลูกของ

เธอ และปลอบโยนเขา พัดให้เขา และดูแลเขา  เธอจะกิน

ไม่ได้ นอนไม่หลับ และเธอก็จะดูหน้าซีดเซียวมาก   เธอจะ

ต�าหนิตัวเองที่ไม่สามารถรับเอาความเจ็บป่วยของลูกหรือ

ไม่สามารถแบ่งปันความทุกข์ทรมานของเขาได้   มันไม่ใช่

ว่าตัวเธอนั้นจะป่วยเสียเอง  มันเพียงแต่ว่าเธอรู้สึกเจ็บปวด

เหมอืนกบัทีล่กูเป็น แม้ว่าเธอจะสขุภาพแขง็แรงดีก็ตาม  เธอ

รู้สึกแย่เพราะว่าเธอรู้สึกว่าลูกยังเล็กและอ่อนแอมาก และ

เขายังร้องไห้อยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเขาไม่สามารถจะบอก

เธอได้ว่าเขาเจ็บตรงไหน  มันเป็นเช่นนั้นใช่ไหม (ผู้ฟังตอบ

ว่า “ใช่”)

แม้แต่พ่อแม่ทางโลกก็ยังเป็นแบบน้ี ไม่ต้องพูดถึง 

พ่อแม่ทางจิตวิญญาณของผู้ที่ปฏิบัติธรรม ท่านร้องไห้เพื่อ

เราอย่างแท้จริง  แต่ถ้าสถานการณ์น้ันเจ็บปวดมากพออยู่

แล้ว และเธอก็ยอมให้ตัวเองเป็นทุกข์ด้วย เธอจะสามารถมี

ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรกัน  ดังน้ันเราจึงควรที่จะมองด้าน

บวกของสิ่งต่าง ๆ  อยู่เสมอ  ฉันเล่าเรื่องตลกที่ท�าให้เธอ

หัวเราะอยู่เสมอ เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้ว ฉันชอบที่จะ

หวัเราะ  เราต้องหัวเราะเมือ่ไรก็ตามทีเ่ราสามารถทีจ่ะท�าได้ 

เพราะว่ามันไม่ง่ายนักที่จะหัวเราะในโลกน้ี ! (อาจารย์และ 

ผู้ฟังหัวเราะ ผู้ฟังปรบมือ)  ถ้าพวกเธอมาที่นี่เพื่อใช้เวลาอยู่

กับฉัน และยังคงไม่สามารถท่ีจะหัวเราะได้แล้วล่ะก็ เธอก็

หมดหวังแล้วล่ะ  เธอนั้นเกินกว่าที่จะเยียวยาแล้ว  เธอจะ
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ไม่สามารถพบความสุขที่ไหนได้อีกเลย

ดงันัน้ ถ้าเธอต้องการทีจ่ะเป็นพทุธะ เธอควรจะจดจ�า

ในเวลาที่เธอมาที่นี่ว่า เธอก�าลังจะเป็น “พุทธะที่หัวเราะ”  

แม้ว่าเธอจะยังไม่สามารถเป็นพุทธะได้ อย่างน้อยที่สุดเธอก็

สามารถกลายเป็นเทพได้ นั่นคือ “เทพที่หัวเราะ” (อาจารย์

และผู้ฟังหัวเราะ)  ถ้าเราไม่มีหัวใจที่เปิดรับและมีทัศนคติที่

อดทน มันจะดีอะไรที่จะเป็นพุทธะเล่า

1 เราขยายออกกว้างขวางมากเหมือนอากาศ 
เหมือนมหาสมุทร 2

ยิ่ 
งเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่าใด เราก็จะยิ่งผ่อนคลาย

มากขึ้นเท่านั้น  เราจะไม่มีความรู้สึกผิดอะไร ไม่มี

อะไรผูกมัดเรา และไม่มีความคิดไปก่อนล่วงหน้าใดที่

จะสามารถรบกวนเราได้  เราจะขยายออกกว้างขวางมาก 

เหมือนอากาศ เหมือนมหาสมุทร  เราจะไม่ถูกจ�ากัดโดย

ความอคตใิด ๆ  หรอืไม่ถูกผกูมดัจากประเพณหีรอืธรรมเนยีม

ปฏิบัติต่าง ๆ   หัวใจของเราจะเปิดกว้าง  ด้วยเหตุน้ีมันจึง

ง่ายส�าหรับเราที่จะหัวเราะ  เราสามารถหัวเราะได้แม้ว่า

จะไม่มีเหตุผลที่จะหัวเราะเพราะว่าเราจะมีความสุขมากอยู่

ภายใน 17

17 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชิงไห่ ฌาน 7 วนั ซหี ูฟอร์โมซา 29 กรกฎาคม 

– 6 สิงหาคม ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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1 ดินแดนแห่งเสียงหัวเราะ 2

หลังจากระยะเวลาหนึ่งของความพยายามและ
ความจริงใจท่ีมากขึ้น  พระเจ้าก็จะน�าพาเราไป
ยังดินแดนแห่งเสียงหัวเราะ  นั่นคือที่ซึ่งเราจะมี

เรื่องข�าขันมากมายและทุก ๆ  สิ่งก็น่าขบขันส�าหรับเรา  จะ
หาพทุธะทีน่่าสงัเวชไม่เจอ   ไม่มนีกับญุทีเ่คร่งเครยีดเดนิไป 
รอบ ๆ  พร้อมกับพยายามแสดงให้คนเห็นว่าพวกเขาท�างาน
หนัก ว่าพวกเขาอุทิศตนให้กับอาจารย์ ว่าพวกเขารัก
อาจารย์มาก ว่าพวกเขาต้องกระโดดไปอยู่ข้างหน้าทุกคน
เพียงเพื่อให้ได้เห็นท่านอาจารย์ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้เธอจึง
ได้ยินบ่อย ๆ  ว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีอารมณ์ขันมาก ท่าน
สามารถหัวเราะและข�าทุกคนได้ แม้แต่กบัพระเจ้าและกับตวั
พวกท่านเอง  นั่นเป็นจุดที่สังเกตได้ในคนที่รู้แจ้งแล้ว  พวก
ท่านได้มาถึงดินแดนแห่งเสียงหัวเราะแล้ว เพราะว่าพวก
ท่านรู้แล้วว่่า ทุก ๆ  สิ่งนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่เกม 18

1 เราปฏิบัติธรรมอย่างหนักเพียงเพื่อให้บรรล ุ
ถึงจุดแห่งการผ่อนคลาย 2

ถ้ 
าฉันตาย ฉันก็จะ

ตายตอนที่ก�าลัง

หวัเราะอยู ่น่ัน

คือสัจธรรม  เมื่อ

เราเข้าใจสัจธรรม 

เ รา ก็จะสามารถ

สนุกกับทุกเร่ืองได้ 

ด ้วยเหตุน้ีเราจึงไม่

ควรหยุดหัวเราะในทุก

สถานการณ์

แท้จริงแล้ว เราปฏิบัติธรรมกันอย่างหนักก็เพียงเพื่อ

ให้ได้บรรลุถงึจุดแห่งการผ่อนคลาย เพ่ือว่าเราจะได้สามารถ
18 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชงิไห่ ฌานนานาชาต ิ7 วนั พนมเปญ กัมพชูา 

วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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เราต้องมองด้านที่สว่างของพระอาทิตย์ และ

ในด้านที่สว่างของมุม  เอาล่ะ คราวนี้ นั่นเป็น

หนึ่งในเคล็ดลับค�าสอนของฉันที่ได้บอกให้แก่

เธอ  เธอทราบแล้วว่านัน่คือวธีิทีเ่ราจะมคีวามสขุ

และความพอใจได้เร่ือย ๆ  และพัฒนาพรสวรรค์

ที่สร้างสรรค์และความเป็นบวกและธรรมชาติ

ที่เป็นสุขของเรา  เราไม่สามารถที่จะคาดหวัง

สิ่งต่าง ๆ  ให้ออกมาตามที่เราต้องการได้ตลอด

เวลา  แต่เราควรจะยอมรับสิ่งต่าง ๆ  ที่พระเจ้า

จัดสรรมาให้ นั่นเป็นสิ่งที่สนุกและน่าแปลกใจ

และมีรสชาติเสมอ เธอรู้กันไหม  มันท�าให้ชีวิต

น่าสนใจมากข้ึน

สนกุกบัสิง่ทีเ่ราเป็นและส่ิงทีเ่รามีอยูใ่นทกุสถานการณ์  แล้ว

เราก็จะสามารถเปิดใจของเราและอดทนกับส่ิงต่าง ๆ  และ

เราจะสามารถรู้สึกถึงธรรมชาติของพระเจ้าในสรรพสัตว์

ทั้งหมดได้ ดังนั้นเราจึงไม่ดูถูกใคร  เราอาจจะดูถูกนิสัยหรือ

ความเคยชนิทีไ่ม่ดทีีส่ั่งสมมาของพวกเขา แต่เรากจ็ะไม่ดถููก

พวกเขา  แม้ว่าเราจะไม่ชอบนิสัยของพวกเขาก็ตาม แต่เรา

ก็จะชอบบุคคลคนนั้นอยู่ตลอดเวลา 19

19 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌานนานาชาติ 7 วัน ซันตี้เหมิน ผิงตง 

ฟอร์โมซา 24 ธันวาคม ค.ศ. 1992 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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เมื่อเธอยิ้ม ความเป็นตัวเธอทั้งร่างก็จะยิ้ม
ไปด้วย และระดบัความระลกึรู้ของเธอก็จะ

ยกสูงข้ึนโดยอัตโนมัติ  ดังนั้น ย้ิมให้มากๆ 

ย้ิมทั้งช่วงที่เรามีความสุขและเศร้า ร้องไห้

เมื่อเราต้องร้อง แต่ให้ย้ิมไปด้วย เมื่อเธอ

ร้องไห้ ปล่อยให้น�้าตาไหลออกมาแต่ให้ยิ้ม

อยู่ในใจเธอ  ให้พยายามย้ิมเม่ือไรก็ตามที่

เธอสามารถท�าได้

เนื่องด้วยควำมรักนี้ เรำจึงรู้สึกมีชีวิตชีวำ

และมีควำมสุขมำก  แล้วมันจะง่ำยที่เรำ

จะยอมรับผู้คนจำกภำยนอกและรักผู้อื่น

ให้ลองดูนะเมื่อเธอกลับถึงบ้ำน  นี่เป็น

หนทำงที่จะอยู่อย่ำงมีควำมสุข
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1 รักษาอารมณ์ของเธอ 2

เ มื่อฉันคุยกับเธอเกี่ยวกับการแต่งงานและความรัก 

กรณุาอย่าคิดว่าฉนัก�าลงัท�าเกนิความรบัผดิชอบของฉนั  

ไม่เลย ! ฉันพูดเพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิ

ได้ในตอนนั่งสมาธิ ถ้าเธอไม่มีชีวิตสมรสที่มีความสุขหรือ

ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ของเธอ  เธอจะรู้สึกปวดร้าวภายใน

และมีอารมณ์ว้าวุ่น  จิตใจของเธอจะเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้น

ทัง้หมด  เธอไม่สามารถแม้แต่จะท่องค�าพระศกัดิส์ทิธิไ์ด้ ไม่

ต้องพดูถึงการเข้าสมาธิเลย !  ณ ขณะนัน้คูข่องเธอจะส�าคญั

มากกว่าอาจารย์  แต่ฉนัไม่โทษเธอหรอก เพราะว่าสิง่เหล่าน้ี

ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้  ในตอนนั้นเธอไม่แม้แต่จะต้องการ

เข้านิพพาน  และถึงแม้ว่าเธอจะต้องการ เธอก็ไม่สามารถ

ที่จะท�าได้ เพราะว่าเธอไม่มีความสุข  ฉันได้ผ่านสิ่งเหล่านี้

ทั้งหมดมาก่อน ดังนั้นฉันจึงสามารถเป็นครูของเธอได้ใน

ตอนนี้  สถานการณ์เช่นนี้ยากที่จะหลีกเลี่ยงและควบคุมได้

แน่นอน เมือ่เราก้าวหน้าทางจติวญิญาณ เราจะรูว้ธิท่ีี

จะรบัมอืกับความสมัพนัธ์ในชีวิตแต่งงานท่ีเป็นท่ีรกัชอบของ

เรา  อย่างไรก็ตามมีเพื่อนผู้ปฏิบัติบางคนที่รู้สึกสิ้นหวังและ

เป็นทุกข์อยู่ภายใน  ดังนั้นฉันจ�าเป็นต้องคุยกับเธอเกี่ยวกับ

เรื่องราวทางโลกด้วย เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ทางจิตวิญญาณ  เมื่อเธอมีความสุข เธอจะอยู่ในนิพพาน  

ไม่ส�าคัญว่าใครจะมาหาเธอ เธอจะรู้สึกเป็นสุข และเธอก็

จะสามารถรกัหรือยกโทษให้ใคร ๆ  หรอืให้อะไรแก่ใคร ๆ  ได้  

แต่เมื่อเธอไม่มีความสุข เธอจะไม่ต้องการที่จะท�าอะไรหรือ

รับผิดชอบสิ่งใด ๆ  ทั้งนั้น  เธอไม่สามารถแม้แต่จะท�ามันได้

ด้วยซ�้า แม้ว่าเธอจะต้องการก็ตาม เพราะว่าเธอจะขาดแรง

บันดาลใจที่จะท�าเช่นนั้น  ในเวลานั้น เธอจะเหนื่อยล้ากับ

ทุกสิ่งและต้องการที่จะลืมโลกใบนี้ทั้งหมด  ด้วยเหตุนี้จึงมี

ค�ากล่าวว่า “ธรรมะด�ารงอยูใ่นเร่ืองราวทางโลก”  ฉนัพดูถกู

ไหม (ผู้ฟังตอบ “ถกู”)  น่ันแหละ พวกเธอได้มีประสบการณ์

กับมันมาทั้งหมดแล้ว
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ดังนั้นฉันจึงได้พูดบ่อยครั้งว่า ถ้าเธอต้องการก้าวไป

ข้างหน้าบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณอย่างราบรื่นล่ะก็ เธอ

จะต้องรักษาอารมณ์และชีวิตคู่ของเธอเอาไว้  พวกเธอที่

ยังโสดก็ควรจะรักษาสายสัมพันธ์กับคนที่เธอรักไว้ด้วยเช่น

กัน ถ้าเธอรักซึ่งกันและกันจริง ๆ   มันจะสายเกินไป ถ้าเธอ

พยายามที่จะแก้ไขเมื่อตอนที่เธอแตกหักกันแล้ว  เวลาที่

งดงามเหล่านั้นจะไม่คงอยู่ตลอดกาล  เธอจะไม่ได้พบกับ

คนที่เธอรักอย่างจริงจังและต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้

เสมอไปหรอกนะ  ดังนั้นให้เอาใจใส่เมื่อเธอได้พบเขาหรือ

หล่อนแล้ว

อย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องทางโลกหรือไม่ส�าคัญ  ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ ! บ่อยครั้งทีเดียวที่ผู้คนรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อน  บาง

คนกส็ามารถรบัมันได้ แต่คนส่วนใหญ่นัน้รบัไม่ได้  ดงันัน้ให้

ใส่ใจที่จะปกปักรักษามันไว้ถ้าเธอยังต้องการมันอยู่

แม้แต่ไข่มุกเม็ดน้อย ๆ  ก็ยังได้รับการปกป้องและ

ทะนุถนอมว่าเป็นของมค่ีา  นบัประสาอะไรกบัความรกั !  มนั

สามารถช่วยเธอได้มาก  แม้ว่าเธอจะไม่ควรยดึตดิกบัมนั แต่

เธอก็ไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อมันได้ด้วยเช่นกัน  รถยนต์

อาจไม่ใช่มนุษย์หมอืนกับเธอ หรอืไม่ใช่ส่วนหนึง่ของเธอ แต่

เธอก็ยังจ�าเป็นที่จะต้องพึ่งพามันเพื่อมาที่ซีหู  มันไม่สะดวก

อย่างยิง่และใช้เวลามากทีจ่ะเดนิมา  เธอไม่สามารถทีจ่ะพดู

ว่า “ฉนัมาซีหเูพือ่ปฏบิตัทิางจติวิญญาณและการรูแ้จ้ง ท�าไม

ฉันจึงต้องใช้รถยนต์ด้วย  มันเป็นเพียงยานพาหนะทางโลก  

ทิ้งมันไว้ข้างทางแล้วกัน !”  เธอไม่สามารถที่จะท�าอย่างนั้น

ได้  มันพาเธอมาที่นี่โดยใช้เวลาน้อยมาก และพาเธอมาหา

ฉันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เธอสามารถประหยัดเวลาเพื่อการท�า

สมาธิได้มาก  แน่นอนเธอก็สามารถเดินเท้ามาได้ แต่นั่นจะ

ใช้เวลาหลายเดือน และเป็นไปได้ว่าฉันอาจจากที่นี่ไปที่อื่น

แล้วเมื่อเธอมาถึง 20

20 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌาน 7 วัน ซีหู ฟอร์โมซา 5-12 

พฤษภาคม ค.ศ. 1991 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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1 เปลี่ยนบรรยากาศครอบครัวของเธอ 
ให้กลายเป็นสวรรค์ 2

ผู้
ปฏิบัติทางจิตวิญญาณบางคนสันโดษมาก มีชีวิตชีวา
และสบาย ๆ  เพราะว่าจิตใจของเขาไม่ยึดติดกับสิ่งใด 
พวกเขาตรงไปตรงมามากกว่า และไม่รู้สึกถึงข้อจ�ากัด

หรือแรงกดดันใด ๆ   ดังนั้นพวกเขาจึงไม่จ�าเป็นต้องนอน
มากนกั และยงัคงผ่อนคลายและมพีลังมาก  มนัเป็นเช่นน้ัน 
จริง ๆ

ถ้าเธอหวนคิดดู ตอนที่เรามีความสุขและร่าเริง ไม่
ส�าคัญว่าเพราะเหตุผลอะไร ไม่ส�าคัญว่าเราจะอยู่กับเพื่อน 
สาม ีภรรยา หรอืกบัลูก ๆ  เรากส็ามารถพดูคยุอย่างมคีวามสขุ 
ได้ตลอดทั้งคืน  แม้ว่าเราจะได้นอนเพียงแค่หนึ่งหรือสอง
ชัว่โมงเท่านัน้ เรากย็งัคงรูสึ้กว่าเราเตม็ไปด้วยพลงั  แต่เวลา
ทีเ่รามคีวามทกุข์ และแบกความรู้สกึผิด หรอืเวลาทีก่รรมมา
ถึง เราจะรู้สึกเหนื่อยล้ามาก ๆ  ไม่ว่าเราจะได้นอนมาแล้ว

มากเพียงใด  ด้วยเหตุนี้ฉันจึงบอกเธอเมื่อเช้านี้ว่า ให้ผ่อน
คลาย ให้ผ่อนคลาย และให้ผ่อนคลาย !

จงรกัครอบครัวของเธอ รักพวกเขาอย่างแท้จรงิ และ
พวกเขาก็จะรกัเธอด้วยเช่นกนั  แล้วเนือ่งด้วยความรกันี ้เรา
จะรูส้กึมชีวีติชวีาและมีความสขุมาก  แล้วมนัจะง่ายส�าหรบั
เราที่จะยอมรับผู้คนภายนอก และให้ความรักแก่ผู้อื่น  ลอง
ท�ามันดูเมื่อเธอกลับไปบ้าน  นี่เป็นหนทางที่จะท�าให้มี 
ความสุข (ผู้ฟังปรบมือ)

คนส่วนใหญ่ยกความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของพวก
เขาให้กับการมีครอบครัวที่มั่นคง  สมาชิกในครอบครัวของ
พวกเขาจะมคีวามรกัต่อกนัมากกว่า  พวกเขาจะสามคัคีและ
ร่วมมอืกนัมากกว่าและไม่ยุง่ยากซบัซ้อน  ทัง้สามแีละภรรยา
จะสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกลมเกลียวกันดี  ดังน้ัน 
พวกเขาจึงไม่ถูกกระทบด้วยบททดสอบจากภายนอกอย่าง
ง่ายดาย  พวกเขาจะไม่รู้สึกร�าคาญอย่างง่าย ๆ  ด้วย  เมื่อ
เรามีความสุข เราก็จะไม่สนใจเก่ียวกับความผิดพลาดของ
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เปลีย่นมนัให้เป็นสวรรค์  มนัไม่ใช่เนือ่งจากความเมตตาหรือ
ความรักแบบพี่แบบน้องที่เราจะต้องรักผู้อื่นหรอกนะ  เรา
รักผู้อื่นเพราะเราต้องการที่จะสบายใจและมีความสุข  ยิ่ง
เรามอบความรักของเราให้ผู้อื่นมากข้ึนเท่าไร ผู้อื่นก็จะยิ่ง
รกัเรากลบัมามากขึน้ด้วยเท่านัน้  เมือ่ทกุ ๆ  คนรกัซึง่กนัและ
กัน  มันก็จะช่างมีความสุขสบายใจอะไรเช่นนั้น ! 21

ผู้อื่นมากนัก เราจะไม่วิตกกังวลหรือร�าคาญ

ถ้าเราปฏิเสธความรักจากครอบครัวของเรา ปฏิเสธ
ความรกัจากคนท่ีใกล้ชิดเรา เราจะไม่ประสบความส�าเร็จใน
สิง่ใด ๆ  กต็ามทีเ่ราท�า  เราจะรูส้กึเป็นทกุข์มากจนกระทัง่เรา
ไม่สามารถที่จะทนได้แม้กระท่ังกับตัวเราเอง และแน่นอน 
เราก็จะไม่สามารถที่จะทนคนอื่นได้ด้วย

ความวุ่นวายและความยุ่งยากในสังคมทั้งหลายน้ัน
มาจากความไม่กลมเกลียวกันท่ีบ้าน  มันเป็นเพราะว่าเรา
ไม่มีเพื่อนที่ดีผู ้ซึ่งยินดีที่จะเสียสละ ยินดีที่จะมอบความ
เห็นอกเห็นใจให้ซ่ึงกันและกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน และ
เคารพซึ่งกันและกัน  เราไม่มีคนที่รู้จักเราอย่างแท้จริงและ
สามารถทีจ่ะเป็นเพือ่นแท้ในชีวิตได้สกัคน  เข้าใจไหม (ผูฟั้ง
ตอบว่า เข้าใจ !)

ด้วยเหตุนี้ฉันจึงพูดว่าอย่าท�าให้บ้านของเธอกลาย
เป็นนรก  เพราะว่าเราอาศยัอยูใ่นมัน เราจ�าเป็นจะต้องดแูล
มัน จัดมันให้เป็นระเบียบ ซ่อมมัน ท�าให้มันสวยงาม และ 21 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชิงไห่ ฌาน 7 วนั ซหี ูฟอร์โมซา 29 กรกฎาคม 

– 6 สิงหาคม ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)



มีสิ่งที่ดีทั้งในการแต่งงานและในการเป็น

เพ่ือนกันในโลกนี้  ประโยชน์อันย่ิงใหญ่ที่สุด

คือ เราจะสามารถแบ่งปันความช่วยเหลือและ

ตักเตือนซึ่งกันและกันให้ระลึกถึงธรรมชาติ

ภายในตัวเราและความส�าคัญของการปฏิบัติ

ทางจิตวิญญาณ  ถ้ามีสถานการณ์หรือความ

สัมพันธ์ใดๆ ที่สามารถเตือนเราถึงการปฏิบัติ

ทางจิตวิญญาณและธรรมชาติภายในของเรา

ได้ตลอดเวลาแล้วล่ะก็ นั่นก็คือความสัมพันธ์

ที่ดี ที่ประกอบด้วยความรักและความรู้สึกที่ดี

143
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พระเจ้าไม่ได้ใจแคบถึงกับจะห้ามไม่ให้

เรารักสามีหรือภรรยาของเราในแบบที่เรา

เคยชิน  พระเจ้าไม่โหดร้ายถึงกับจะแยก

คู่รักให้จากกันเพื่อที่จะได้เข้าถึงพระองค์  

เราต้องท�าจิตใจของเราให้กว้างใหญ่ข้ึน

เพือ่ทีจ่ะรักพระเจ้าและรวมผู้อืน่เข้าไปด้วย 

รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของเราเองด้วย  

ถ้าเราสามารถรักผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลจากเรา

และเป็นคนแปลกหน้าส�าหรับเราได้ ท�าไม

เราจึงจะไม่สามารถรักคนในครอบครัวของ

เรา ซึ่งเป็นคนรักที่อยู่ใกล้ชิดของเราได้ล่ะ

เรำจะหลีกเลี่ยงอัตตำได้อย่ำงไร 

ฉันแนะน�ำให้เธอท�ำสมำธิเสียงให้มำกขึ้น 

ถ้ำเธอตระหนักถึงมัน ก็ให้พยำยำมตรวจสอบ 

และควบคุมตัวเอง 

อย่ำเพิ่มหรือท�ำนิสัยเดิมซ�้ำ ๆ  

ถ้ำเธอสำมำรถหลีกเลี่ยงมันได้ ก็ให้หยุดเสีย
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1 อัตตาและการท�าสมาธิเสียง 2

อั 
ตตามาจากไหน  เราสามารถพูดได้ว่า อัตตาเป็น

บุคลิกภาพอย่างหนึ่ง เป ็นทัศนคติของบุคคล  

บุคลิกภาพนั้นมาจากไหน  บุคลิกภาพนั้นไม่มีอะไร

ที่ยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่จิตเดิมแท้ของเรา หรือธรรมชาติของ

พระเจ้าผู้รู้แจ้ง  มันเป็นเพียงบุคลิกภาพของเรา ที่เกิดมา

จากนิสัยที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง  แต่ละครั้งที่เราเกิดมา 

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ป่า ชาวสวรรค์ ชาวนรก สัตว์เลี้ยง 

หรือปีศาจ  เราจะมีนิสัยบางอย่าง สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็จะ

มีนิสัยจ�าเพาะของมัน และทั้งหมดนั้นก็มาจากการเรียนรู้

ในอดตีเราได้สัง่สมนสิยัหลายอย่าง  ในขณะทีเ่รากลบั

ชาติมาเกิดนั้น เราได้สะสมและบันทึกการกระท�าที่ร้ายกาจ

จ�านวนมากเป็นระยะเวลายาวนาน เหมือนกับการบันทึก

เทป  เมื่อปุ่มถูกกด มันก็จะเล่นย้อนหลังกลับไป  และปุ่มนี้

คืออะไรน่ะหรือ  มันก็คือโอกาสหรือช่วงจังหวะที่เราเผชิญ

อยู่ ซึ่งจะเปิดสิ่งที่บันทึกไว้นั้นขึ้นอย่างอัตโนมัติน่ะสิ

ดังนั้นบางครั้งเราก็โหดร้ายมากกับผู้คน แต่เราก็ไม่รู้

ว่าท�าไม  มันเป็นเพราะปุ่มนั้นถูกกด  โดยเฉพาะเมื่อคน

คนหนึ่งเกิดพูดอะไรบางอย่างที่เราเคยได้ยินแล้วในอดีต 

และค�าพูดน้ันได้ท�าให้เรารู้สึกอารมณ์เสีย  เมื่อเราได้ยิน

อะไรบางอย่างที่เหมือนกันในตอนนี้ เราก็จะรู้สึกอารมณ์

เสียขึ้นมาทันที  หรือบางทีในชาติก่อนตอนที่เราเป็นมนุษย์

หรือเป็นสัตว์นั้น ใครบางคนได้วางกับดักเราเอาไว้  ในชาติ

น้ี เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นสิ่งที่คล้ายกันกับกับดักนั้น เพียง

แค่เห็นเท่านั้น เราก็จะรู้สึกกลัว  เราไม่รู้ว่าท�าไมแค่กล่อง

ลักษณะเฉพาะแบบนี้จึงท�าให้เราหวาดกลัวได้  กล่องบาง

อันดูคล้ายกับกับดักที่เราเคยติดอยู่ข้างในเมื่ออดีตชาติ ดัง

นั้นเราจึงหวาดกลัวและเกลียดชังมัน  ด้วยเหตุน้ี บางคน

จึงชอบเฟอร์นิเจอร์กลม ๆ  และเกลียดเฟอร์นิเจอร์สี่เหลี่ยม 
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หรือชอบเฟอร์นิเจอร์สามเหล่ียม  นี่เป็นส่ิงที่เกี่ยวข้องกับ

ความฝังใจในอดีตชาติทั้งหมด

สภาวะที่เราชอบไม่ชอบ เกลียดชังหรือรักใคร่ ก่อ

ให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า อัตตา  “ฉัน” ชอบแบบนี้เท่านั้น นี่

เหมาะกับรสนิยม “ของฉัน”  นี่คือสิ่งที่ถูกเรียกว่า “อัตตา”  

“อตัตา” หมายถึงบคุลิกภาพ เช่น  อย่างนีห้รอือย่างน้ันเป็น

นิสัย “ของฉัน”  นี่คือสิ่งที่ “ฉัน” คิด  “ฉัน” ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้  “ฉัน” ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือนี่

คือสิ่งที่ “ฉัน” เป็น และ “ฉัน” เปลี่ยนไม่ได้ !  สิ่งนี้เรียกว่า 

อัตตา แต่ความจริงแล้ว  อัตตาเป็นอุปนิสัย มันไม่ใช่อะไรที่

ลึกลับหรือที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้

แต่ละครั้งที่เราท�าอะไรหรือเรียนรู้ความคิดใหม่ ๆ  

ร่องจะถูกสร้างข้ึนในสมองของเราเพือ่จัดเกบ็สิง่ใหม่ ๆ  เหล่า

นั้น  ร่องนี้ส�าหรับเก็บความเกลียดชัง นั้นส�าหรับความรัก 

นี้ส�าหรับความอิจฉาริษยา และนั้นส�าหรับช่ือเสียงและผล

ประโยชน์  แต่ละจุดจะถูกเติมเต็มด้วยคุณสมบัติที่แตกต่าง

กัน  ยิง่เรามนิีสยัต่าง ๆ  มากขึน้เท่าไร กล่องหรือร่องกจ็ะเกดิ

ขึ้นในสมองของเรามากขึ้นเท่านั้น

แรกเริ่มเดิมที กล่องหรือร่องเหล่านี้สามารถสลายไป

ได้ด้วยตวัของมนัเอง  มนัง่ายมาก  ถ้าไม่มอีะไรอยูข้่างใน มนัก็

จะเชือ่มเข้าด้วยกนัและลดลงจนไม่มอีะไรเลย  อย่างไรกต็าม

มีสสารที่เรียกว่า “สารสีเทา” ในสมองของเราซ่ึงเติมเต็ม

ร่องหรือกล่องที่ว่างเหล่านี้  ความคิดและการกระท�าใหม่ ๆ  

ทั้งหมด จะถูกจดบันทึกไว้ในสารสีเทาน้ี ซ่ึงจะบรรจุลงใน

ร่องที่ว่างในสมอง เหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เก็บ

รักษาบันทึกข้อมูลไว้โดยเฉพาะ
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1 แรงสั่นสะเทือนของสมาธิเสียงเท่านั้น 
 ที่จะสามารถช�าระล้างกรรมได้ 2

เ ราจะไม่สามารถลบสิ่งต่าง ๆ  และคุณสมบัติต่าง ๆ  ที่

เราได้เรียนรู้ใหม่ได้เลย  ดังนั้นเราต้องปฏิบัติธรรมวิถี

กวนอิมเพื่อที่จะล้างนิสัยที่ไม่ดีภายในออกไป  ไม่มีวิธี

อื่นที่จะช�าระล้างมันได้ !  เธอจะได้ยินบ่อย ๆ  เกี่ยวกับการ

ล้างสมองคน แต่การล้างสมองด้วยค�าพดูนัน้ไม่ละเอียดเพยีง

พอ  สมองของเรานัน้เลก็มาก แต่พวกมันสามารถบนัทกึทกุ

สิ่งได้ในปริมาณไม่จ�ากัด  นั่นล่ะคือปัญหา  การที่ได้บันทึก

มากจนเกินไป ท�าให้ไม่สามารถลบออกได้รวดเร็วพอ  เรามี

ความคิดที่วอกแวกทุกวัน ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าเราได้บันทึก

สิ่งต่าง ๆ  ไว้มากจนเกินไปนั่นเอง

ธรรมวิถีกวนอิมไม่ใช่ค�าพูด มันเป็นแรงสั่นสะเทือน 

เป็นกระแสไฟฟ้า เป็นพลังพระเจ้าที่ช�าระล้างความคิดที่

ว้าวุ่นและความคดิผดิ ๆ  ของเรา  มนัไม่ได้เพิม่ร่องหรอืกล่อง

ภายในตัวเรา  นั่นเป็นเพราะว่า ถ้าเราใช้ความคิดหนึ่งไป

ก�าจัดอีกความคิดหนึ่ง จะมีแรงต่อต้านเกิดขึ้น  มันไม่ได้

หมายความว่าความคิดเก่าจะถูกล้างออกไป !  ไม่เลย เรา

เพยีงแค่ก�าลงัเพิม่ความคดิอกีอนัเข้าไปเท่านัน้  สิง่ทีต่ามมา

ก็คอืความคดิจะแออดักนัมากข้ึน และเราจะป่ันป่วนมากข้ึน  

ดังนั้นอาจารย์ทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจึงกล่าวว่า 

“ยิง่คนได้เรยีนและรูม้ากขึน้เท่าไร กจ็ะยิง่เข้าถงึสจัธรรมได้

ยากมากขึ้นเท่านั้น”  เราได้พอกพูนสิ่งต่าง ๆ  ขึ้นภายในเรา 

แล้วบีบอัดมันเข้าด้วยกันจนไม่มีอะไรจะพัฒนาได้อีก  สิ่งที่

ดีและไม่ดีผสมเข้าด้วยกัน  สิ่งที่ดีไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ 

และสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้ถูกชะล้างออกไป มันคั่งค้างอุดตันอย่าง

หนัก  ตอนน้ีเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าท�าไมคนทีเ่รยีนมากกว่า

จึงรู้แจ้งได้ยากกว่า !

ดังนั้นธรรมวิถีกวนอิมเท่านั้นที่มีเหตุมีผล  เพราะว่า 
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มนัไม่ใช่ปรศินาเซนหรอืค�าสวดใด ๆ  ซึง่จะเพยีงแค่เพิม่เข้าไป

ในสมองของเรามากขึน้ แทนทีจ่ะเป็นเช่นนัน้ เราจะช�าระล้าง

มันออกไป  ด้วยเหตุนี้ฉันจึงบอกเธอว่าแม้ว่าฉันจะแนะน�า

ให้เธอท่องค�าพระศักด์ิสิทธ์ิและนั่งสมาธิเพ่งแสง แต่มัน

จะไม่เกิดผลเลยถ้าเธอไม่เพ่งเสียงด้วย  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ

ว่าการท่องค�าพระและการเพ่งแสงนั้นก็เป็นการเพ่ิมเติมสิ่ง

ต่าง ๆ  ให้มากขึ้นด้วย  แม้ว่าส่ิงที่เติมเข้าไปนั้นจะสามารถ

ควบคุมสิ่งอื่น ๆ  และท�าให้เราลืมเรื่องท่ีกวนใจทางโลกไป

ได้ก็ตาม  สมมุติว่าเราโกรธกับคนคนหนึ่ง และต้องการที่จะ

แก้แค้นหรือด่าว่าเขา  ตอนนี้เมื่อเราท่องค�าพระศักดิ์สิทธ์ิ 

เราจะลืมเจตนาร้ายนั้น  มันหมายความว่าเราสามารถใช้ค�า

พระศักด์ิสิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยความกรุณาไปควบคุมความคิดที่

ฟุ้งซ่านของเราและหยุดมันจากการรบกวนเราได้  แต่ไม่ได้

หมายความว่าความคิดเหล่านั้นจะหายไป หรือถูกช�าระล้าง

ออกไปด้วยการท่องค�าพระศักดิ์สิทธิ์หรืออมิตาภพุทธะ  ไม่

เลย ! เราเติมการท่องค�าพระเป็นหมื่น ๆ  ครั้งทุก ๆ  วัน เพ่ือ

ควบคุมความคิดที่ฟุ้งซ่าน  แต่หลังจากนั้นเราควรจะใช้การ

เพ่งเสียงเพื่อลบพวกมันออกไป รวมทั้งเพื่อก�าจัดค�าพระ

ศักด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ันด้วย ! (ผู้ฟังปรบมือ)  ฉันดีใจมากที่เธอ

เข้าใจ

ตอนนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าอัตตาคืออะไรและจะก�าจัด

มันได้อย่างไร  อย่าปล่อยให้อัตตาของเธอเจริญงอกงาม

แข็งแรงขึ้นและกักขังเธอเหมือนเป็นก�าแพง  อย่างเช่น เธอ

จะเชื่อว่าเธอคือคน ๆ  นี้และนี่คือสิ่งที่เธอเป็น  นั่นคืออัตตา  

เธอก็จะท�าเช่นนี้ต่อไปและท�าสิ่งที่ผิดพลาดเดียวกันนี้ และ

ต่อมาภายหลังเธอก็จะยิ่งแย่ลง  ถ้าไม่มีใครช่วยหยุดมันให้

เธอ เธอก็จะแย่ลง  เธอจะคิดว่ามันดีและก็ชอบมัน  ในที่สุด

มันก็จะกลายเป็นนิสัย เหมือนการสูบบุหร่ีและการดื่มสุรา  

แม้เธอจะรู้ว่ามันไม่ดีต่อร่างกาย แต่เธอก็จะยังคงติดนิสัยนี้

อย่างหนัก เมื่อเธอดื่มและสูบมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมตน  เราไม่ควร
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เพิ่มความเคยชินอื่นใดให้กับความเคยชินเดิมที่สั่งสมมา

แล้วจากหลายชาติ และไม่ควรปล่อยให้มันเจริญงอกงาม

แข็งแกร่งขึ้นจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในภายหลัง  เรามี

นสิยัทีไ่ม่ดมีากมายอยูแ่ล้ว  ถ้าเราไม่ลดมนัให้น้อยลงแต่กลบั

เพิ่มมากขึ้นอีก แล้วเราจะจัดการกับมันได้อย่างไร  ไม่มีวิธี

ที่จะลดมันให้น้อยลงได้แม้ว่าเราจะต้องการก็ตาม  แล้วเมื่อ

ไหร่เราจึงจะลดพวกมันลงได้เสร็จ เราได้สะสมมันมามาก

เหลือเกิน  มันก็ยากมากพออยู่แล้วที่เราจะหลีกเลี่ยงการ

รบัเข้ามาเพิม่อีก ไม่ต้องพดูถงึว่าเราจ�าเป็นทีจ่ะต้องลบนิสยั

ท่ีฝังแน่นเหล่านั้นออกเลยนะ และแม้แต่ประเพณีท่ีเราได้

สะสมเอาไว้ผ่านมาหลายภพหลายชาติด้วย !  ด้วยเหตุนี้เรา

จึงต้องใช้พลังที่เหนือโลกนี้ ซึ่งก็คือแรงสั่นสะเทือนจากการ

เพ่งเสียงเพื่อช�าระล้างพวกมันให้ออกไปอย่างรวดเร็ว  การ

ล้างสมองแบบธรรมดานั้นไม่มีประโยชน์  มีเพียงการเพ่ง

เสียงเท่านั้นที่เป็น “การล้างสมอง” ที่แท้จริง

เธอถามฉันถึงวิธีที่จะหลีกเลี่ยงอัตตา  ฉันแนะน�าให้

เธอท�าสมาธิเสียงให้มากขึ้น  ถ้าเธอรู้ตัว ให้พยายามตรวจ

สอบและควบคุมตัวเอง  อย่าท�าเพิ่มขึ้นอีกหรืออย่าท�านิสัย

เดิมซ�้า ๆ   ถ้าเธอสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ ก็ให้หยุดมันเสีย  

ถ้าเราไม่ตระหนักถึงอัตตาของตัวเราเอง ก็คงไม่มีอะไรอีก

ที่เราจะท�าได้  นั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่  เราจะต้องท�า

สมาธิเพ่งเสียงให้มากขึ้น !  เพ่งเสียงให้มากขึ้น !  เพ่งเสียงให้

มากขึน้ !  มนัจะช�าระล้างเราอย่างอตัโนมตั ิไม่มวีธีิอืน่ (ผูฟั้ง

ปรบมอื)  ตอนน้ีเธอรู้แล้วว่าธรรมวถีิกวนอิมนัน้ยิง่ใหญ่อย่าง

แท้จริง !  ถ้าไม่มีมัน เราจะไม่สามารถช�าระล้างนิสัยอันนับ

ไม่ถ้วนของเราได้เลย ! 22

22 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 29 เมษายน 

ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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1 วิธีที่จะสามารถช�าระล้าง 
 การก่อให้เกิดของร่องรอยทางพันธุกรรม 2

มนุษย์ได้ท�าสิ่งที่ไม่ดีมากมายอย่างต่อเนื่องมานาน

มากจนจ�าไม่ได้แล้ว  ดังนั้นมันยากมากที่จะลบ

สิ่งอ้างอิงที่ไม่ดีออกจากดีเอ็นเอ และบางครั้งเรา

กเ็กดิอยูใ่นร่างทีถ่กูตราไว้ด้วยข้อมูลทีดี่และไม่ดจี�านวนมาก 

ซึ่งเราได้รับการถ่ายทอดมาอย่างเลี่ยงไม่ได้  เราไม่สามารถ

ท่ีจะท�าอะไรได้เว้นแต่ว่า ถ้าเรานั่งสมาธิ เราก็จะสามารถ

ล้างและลบมันออกเพื่อให้มันจากไปอย่างไร้ร่องรอยได้  ถ้า

เราลบบางสิ่งออกไปทุกวัน ร่องรอยของความเป็นลบนี้จะ

ไม่หลงเหลืออยู่ในเซลล์ของเรา แล้วเราก็จะสามารถที่จะ

ท�าสิ่งที่ดี ๆ  ได้

ด้วยเหตนุีแ้ม้ว่าเธอจะมธีรรมชาตขิองพระเจ้าและเธอ

มพีระเจ้าอยูภ่ายในตวัเธอแล้วก็ตาม เธอกย็งัต้องต่อสู้กับตรา

ประทับเหล่านี้ของดีเอ็นเอในเซลล์ของเธอด้วย  ด้วยเหตุ

นี้เธอจึงท�างานช้า ด้วยเหตุน้ีเธอจึงไม่ดี และด้วยเหตุน้ีบาง

ครั้งเธอจึงท�าสิ่งลบ ๆ  แม้ว่าจะขัดแย้งกับความต้องการของ

ตัวเธอเองก็ตาม  ดังนั้นแม้ว่าเราจะต้องการที่จะท�าความดี 

แต่ถ้าไม่มีการน่ังสมาธิหรือไม่มีพลังของพระเจ้าที่จะช�าระ

ล้างตราประทับของดีเอ็นเอในเซลล์แล้ว เราก็จะไม่สามารถ

ที่จะท�าอะไรได้มากนัก

ด้วยเหตุนี้โลกน้ีจึงเป็นแบบน้ี  ด้วยเหตุน้ีจึงมีคน

จ�านวนมากทีต้่องการทีจ่ะท�าความดีแต่ไม่สามารถดิน้รนต่อสู้

กับร่องรอยทางลบเหล่านีไ้ด้ ซึง่มอียูเ่รยีบร้อยแล้วก่อนทีเ่รา

จะเข้ามาในร่างกายนี้เสียอีก  พวกมันอยู่ที่น่ันอยู่ก่อนแล้ว  

ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า ท�าไมเธอถึงต้องนั่งสมาธิและ

เป็นวีแกน ก็เพือ่ทีว่่าเธอจะได้ไม่เพิม่ร่องรอยทางลบเข้าไปใน

ดเีอ็นเอทีไ่ม่ดทีีม่อียูแ่ล้วในตวัเธอให้มากข้ึนอกี  เธอมสีิง่ทีไ่ม่

ดีมากพออยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นอีก
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ถ้าหากว่าเธอไม่สามารถนั่งสมาธิได้นาน ๆ  นั่นก็เป็น

เพราะดีเอ็นเอด้วยเช่นกัน  เป็นไปได้ที่เธออาจจะได้ร่างกาย

ที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยในอดีตชาติ  บางทีอาจมาจาก

ทวดของทวดของทวดของทวดไล่กันลงมา ที่ไม่มีใครใน

ครอบครัวเคยนั่งสมาธิเลย  บางคร้ังเธอก็ไม่สามารถจะไป

เกิดในครอบครัวที่เหมาะสมด้วย เพราะว่าทุกวันนี้พวกเขา

กินยาคุมก�าเนิดกันตลอด และมีการท�าแท้งเป็นต้น  ดังนั้น

เธอจึงจ�าต้องกระโดดเข้าไปในครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง 

แล้วเธอก็ได้รับดีเอ็นเอที่ไม่ดีมา  มันแย่มาก  นั่นเป็นข่าว

ร้าย แต่ข่าวดีก็คือว่า เราสามารถช�าระล้างมันได้ด้วยการนั่ง

สมาธิแสงและเสียง

ดังนัน้ด้วยเหตนุีเ้ราจงึมาทีน่ีก่นั  เชือ่ฉนัเถอะ ฉนัไม่ได้

เล่าอะไรที่เป็นความเชื่อผิด ๆ  ที่ไร้เหตุผลเลย และฉันก็ไม่ได้

เล่าเพือ่ให้เธอเคารพฉนั เพือ่ให้เธอให้เงนิฉนั หรือเพือ่สิง่ใด ๆ  

เลย  นี่เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเธอเองเท่านั้นและดีต่อโลกนี้ด้วย

1 ยกโทษให้ตัวเธอเองและพยายามอีกครั้ง 2

พระพทุธเจ้าทรงเป็นพระพทุธะเรยีบร้อยแล้วก่อน

เสด็จลงมายังโลกนี้ แต่พระองค์ยังทรงต้องท�า

สมาธิถึงหกปี  และพระเยซูซึี่งเป็นพระบุตรของ

พระเจ้า เมื่อท่านเสด็จมาที่นี่ ท่านก็ทรงต้องเสด็จไปที่โน่น

ที่นี่ถึงสิบสองปี เพื่อเรียนรู้กับอาจารย์ต่าง ๆ  และท�าสมาธิ

ในทะเลทรายก่อนที่ท่านจะทรงออกมาและเป็นอาจารย์ที่

สมบรูณ์หมดจด  น่ันเป็นเพราะปัญหาของดเีอน็เอไงล่ะ !  มนั

ไม่ใช่เพราะว่าเราดีหรอืไม่ด ี มนัเป็นเพยีงเพราะว่าเครือ่งมอื 

ที่เราได้รับตกทอดมานั้น บางคร้ังก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ  

ดังนั้นยกโทษให้ตัวเธอเองเสีย แต่ให้พยายามอีกครั้งตลอด

เวลา 23

23 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

14 กันยายน ค.ศ. 1994 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)





มีเคล็ดลับ
เล็ก ๆ
น้อย ๆ
ที่จะ

บอกกล่าว
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พัฒนากาย วาจา และใจไปพร้อมกัน

บ างครั้งเธออาจจะรู ้สึกว ่าเธอปฏิบัติทางจิต

วิญญาณได้ไม่ก้าวหน้าและดูเหมือนได้สูญเสีย

เวลาไปเปล่า ๆ   เธอรู้ไหมว่าท�าไม  การปฏิบัติ

ทางจิตวญิญาณน้ันรวมถงึ ร่างกาย วาจา และความคดิจติใจ

ของเราด้วย  ตัวอย่างเช่น ในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณนั้น

เธอได้พัฒนาความคิดจิตใจของเธออย่างดีมาก และได้ช�าระ

ล้างความคิดที่ชั่วร้ายและความคิดที่ไม่บริสุทธิ์แล้ว  ทุกวัน

เธอคิดถึงแต่อาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ ค�าสอนที่สูงส่ง และการ

รวมกลุ่มปฏิบัติธรรม  เธอคิดถึงแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมวิถ ี
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ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

กวนอิมเท่านั้น เป็นต้น

ในกรณนีี ้จติใจของเธอได้ก้าวหน้าไปมากและ “เจริญ

มาก” แต่ร่างกายของเธออาจจะยังล้าหลังอยู ่ และไม่

สอดคล้องกับจิตใจที่ก้าวหน้านั้นของเธอ  ในเวลาน้ันเธอ

อาจจะรู้สึกว่าความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของเธอนั้นได้

หยุดชะงักลง  ในกรณีอื่น ๆ  เธออาจจะมีร่างกายและจิตใจ

ทีบ่ริสทุธิ ์แต่กรรมของค�าพดูของเธอนัน้ยงัไม่ได้ถกูช�าระล้าง  

มีกรณีอื่นอีก ที่เธออาจจะนิ่งเงียบชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่พูด

มากเหมือนปกติ  อย่างไรก็ตาม กรรมของร่ายกายของเธอ

นัน้กย็งัไม่ได้ถูกช�าระล้าง  ดงันัน้เธอจงึไม่สามารถทีจ่ะท�าให้

เกิดความก้าวหน้าใด ๆ  ได้

นี่เหมือนกับตอนที่พ่อแม่ก�าลังเดินไปกับลูก  พ่อแม่

นั้นเดินเร็วมาก แต่ลูกถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปกับดอกไม้ 

ก้อนหิน และล�าธารตามข้างถนนจนลืมที่จะเดินต่อ  ดังนั้น

พ่อแม่จงึต้องหยดุรอจนกว่าเขาจะวิง่ตามไปทนั  มนัก็เช่นกัน

กับร่างกาย วาจา และความคิดจิตใจของเธอ  ถ้าบางอย่าง

ล้าหลัง อีกสองอย่างที่เหลือก็จะไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้  

ทั้งสามอย่างต้องสมดุล และต้องสอดคล้องกัน เพื่อที่เธอจะ

ปฏิบัติทางจิตวิญญาณของเธอให้ก้าวหน้าได้ 24

24 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ซินเตียน ฟอร์โมซา 22 สิงหาคม ค.ศ. 

1986 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ความโกรธจะขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเรา

ท� 
าไมบางครั้งเธอจึงได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นแสงตอนที่
ปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิม  เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้อง 
นั่นคือโทรทัศน์เกิดขัดข้องนั่นเอง  ดังนั้นเราจึง

จ�าเป็นท่ีจะต้องซ่อมมันอย่างขยันขันแข็งอย่างมากทุกวัน  
ซ่อมอย่างไรน่ะหรือ  เราจะต้องบริสุทธิ์ทั้งความคิด ค�าพูด 
และการกระท�า เราไม่ควรที่จะเกลียดใคร เราควรอดทนต่อ
ทุกสิ่ง  ไม่ส�าคัญว่าคนอื่นจะปฏิบัติกับเราอย่างไร เราต้อง
ใช้ความอดทนและความรัก  นั่นเป็นวิธีที่จะซ่อมเหตุขัดข้อง
ของเราได้

ท�าไมเราจงึมเีหตขุดัข้องเกดิขึน้  ก็เพราะว่าบรรยากาศ
ที่ขุ่นเคืองของเรากลายเป็นแก่นสารที่แข็งแกร่งขึ้นมามาก 
มันยืนอยู่ต่อหน้าเราและขวางทางเราจากสัจธรรม  ดังนั้น
เราได้สร้างเหตขัุดข้องทัง้หมดนีข้ึน้มาด้วยตัวเราเอง  เมือ่เรา
โกรธ เราได้สร้างสนามแม่เหล็กที่ไม่น่าพอใจและหนาแน่น

มากขึน้มา  สนามแม่เหล็กทีห่นา ด�ามดื และไม่พงึประสงค์นี้ 
จะปกคลมุเราเหมือนเป็นสิง่กดีขวางทีก่นัเราออกจากความ
ดีงามของเรา  มันล้อมรอบเราอย่างใกล้ชิดมากประหนึ่งว่า
มนัเป็นเสือ้ผ้าของเรา เสือ้ผ้าทีส่กปรกมาก ซึง่ท�าให้เป็นไปไม่
ได้ทีเ่ราจะสามารถตดิต่อกบัสนามแม่เหลก็ทีด่ไีด้  ด้วยเหตนุี ้
เราจึงไม่สามารถเห็นดินแดนพุทธะที่สว่างไสว เราเพียงแค่
เห็นกรรมที่เจ็บปวดเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องท�าให้ความคิด ค�าพูด และการ 
กระท�าของเราบริสุทธิ์ และรักษาศีลเพ่ือที่จะซ่อมทีวีที่
ขัดข้องของเรา และสามารถที่จะดูได้ทุกวัน  ทีวีภายนอก
น้ันต้องใช้เงนิ เคเบิล้ และรายการต่าง ๆ  แต่ทวีภีายในนัน้ไม่
ต้องการสิง่ใด ๆ  เหล่านัน้เลย  การซ่อมแซมเลก็น้อยกเ็พยีงพอ 
แล้ว  เราจะต้องดูทีวีนี้ทุกวัน แล้วเราจึงจะพัฒนานิสัยและ

สามารถใช้มันเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการได ้25

25 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ ่ม ไถหนาน ฟอร์โมซา  

21 พฤษภาคม ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ที่เธอมีสถานที่ที่ดีให้มาผ่อนคลาย ที่เธอมีเพื่อนดี ๆ  เช่นคน

เหล่านี้ และที่เธอมีเพื่อนที่ดีเช่นฉัน (ผู้ฟังปรบมือ) 

ฉันไม่เคยขอให้เธอท�าอะไรเพ่ือฉันเป็นการส่วนตัว  

ทกุสิง่ทีฉ่นัท�าเพือ่เธอนัน้เป็นไปอย่างอสิระ ด้วยความเตม็ใจ 

และด้วยความรกั  เธอถามฉนัเสมอว่า “เราจะตอบแทนท่าน

อย่างไรดี ท่านอาจารย์”  ไม่ต้องเลย เธอไม่ต้องตอบแทน

อะไรฉนั  เพียงแค่ท�าความสะอาดตวัเธอเอง ใส่ใจแต่ในเรือ่ง

ของเธอเอง และปล่อยให้ฉันท�างานของฉันไป  นั่นเป็นสิ่งที่

เรียบง่ายมาก  เพราะว่าถ้าเธอเฝ้าแต่มองมาที่ขยะของฉัน 

เธอจะไม่สามารถพัฒนาได้  ถ้าเธอมองดูแต่ขยะของเพื่อน

บ้าน เธอก�าลงัท�าส่ิงทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อตวัเธอเอง กแ็ค่นัน้

เอง  ฉนัไม่ได้ห้ามเธอไม่ให้มองขยะของเพือ่นบ้านหรอืไม่ให้

ท�าสิง่ทีเ่ธออยากท�า แต่เธอต้องคิดด้วยว่ามนัดกีบัเธอหรอืไม่

ทุกครั้งที่เธอคิดลบเกี่ยวกับใครบางคน สิ่งนั้นท�าให้

เธอสบายใจหรือ  ไม่เลย  มันไม่ดีอยู่แล้ว  แต่ไม่มีความ

จงรักษาความบริสุทธิ์และความเป็นบวกไว้เสมอ

เ ราต้องระมัดระวังวิถทีีเ่ราด�ารงชีวิตอยูม่าก ๆ  เพราะว่า

ทกุ ๆ  สิง่ทีเ่ราคดิจะก่อให้เกดิบางสิง่บางอย่างขึน้  ถ้ามนั

เป็นลบ มนัจะก่อให้เกดิบรรยากาศทางลบ  มนัจะดึงดูด

โชคร้ายมาสูเ่ราและมาสูค่นทีอ่ยูร่อบ ๆ  ตวัเรา แล้วทกุทีท่ีเ่รา

ไปเราก็จะน�ามันไปกับเราด้วย  ตัวอย่างเช่น ถ้าเธอแบกถุง

ยาพิษและมันก�าลังรั่ว ทุก ๆ  ที่ที่เธอไป มันก็จะท�าอันตราย

ต่อเธอและท�าอันตรายต่อคนที่มาอยู่ใกล้เธอ  ความคิดที่

มีพิษนั้นเป็นอันตรายมากกว่าเยื่อหุ้มบาง ๆ  หรือสารอื่น ๆ  

ที่มีพิษเสียอีก  ให้ระมัดระวังสิ่งที่เธอคิด  ถ้ามันไม่ดีอย่าง

แท้จริง ก็ให้โยนมันทิ้งไปทันที แล้วท่องค�าพระศักดิ์สิทธ์ิ 

มุ่งความสนใจไปที่ตัวเธอเอง ท�าตัวเธอเองให้บริสุทธิ์ และ

เพลิดเพลินไปกับพระพรที่พระเจ้ามอบให้เธอทุก ๆ  ขณะที่

เธอมีชีวิตอยู่  ให้ขอบคุณที่เธอมีสุขภาพดี ที่เธอมีชีวิตอยู่ 
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ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

เพราะว่าเขาท�าให้เธอโกรธ ก็ให้บอกเขาไป  อย่างน้อยที่สุด

ก็ให้โอกาสเขาทีจ่ะท�าให้มนักระจ่างหรอืได้ปรบัความเข้าใจ

ในตวัเธอ  อย่าเพยีงคดิและตดัสนิคนด้วยประสบการณ์ส่วน

ตัวของเธอเอง ไม่ว่าจะด้วยจิตส�านึกระดับชั้นที่สูงหรือต�่า

ก็ตาม แล้วปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแล้วออกไปพูดเรื่องเขากับ

คนอื่นโดยท่ีไม่มีเขาอยู่ด้วย ซ่ึงเขาก็ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเธอก�าลัง

พูดอะไร  และบุคคลที่สามก็ยิ่งช่วยอะไรไม่ได้  เขาจะได้

แต่นั่งฟังขยะทั้งหมดนั้น  เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมัน

ด้วยซ�้า  แล้วคนที่สามก็จะไปคุยกับคนที่สี่  แล้วทั้งศูนย์ก็

จะเต็มไปด้วยขยะ

บางครั้งเธอไม่ได้พูดเกี่ยวกับมัน แต่เธอก็คิดเกี่ยวกับ

มัน นั่นก็ไม่ดีเช่นกัน  เธอน่าจะสวดอธิษฐานต่อพระเจ้าใน

ตอนนั้นและพูดว่า “ช่วยเอายาพิษนี้ออกไปจากฉันที!”  ไม่

เช่นนั้นเธอจะปล่อยพิษให้ทุกคนรอบข้างเธอด้วย เพราะว่า

ความคิด การกระท�า และค�าพูด ทั้งหมดนั้นเหมือนกัน  มัน

จ�าเป็นท่ีจะต้องเช่ือค�าพูดของฉัน เธอพิจารณามันเองได้  

ทุก ๆ  ครั้งที่เธอโกรธใครบางคน หรือคิดในแง่ไม่ดีเก่ียวกับ

เขา แม้ว่ามันจะจริงหรือไม่ก็ตาม ใครกันล่ะที่เป็นคนที่ไม่

สบายใจมากท่ีสุด  คนแรก เบอร์หนึ่งเลย ก็คือตัวเราเอง  

ดังนั้นมันเข้าใจได้ง่ายมาก

แต่มันง่ายมากท่ีจะควบคุมตัวเราเอง แค่เพียงมอง

เข้าไปตรง ๆ  ภายใน ท่องค�าพระศักดิ์สิทธิ์ และสวดภาวนา

ทุกครั้ง ให้อาจารย์ช่วยเธอและช่วยมอบความคิดที่เต็มไป

ด้วยความรักให้แก่เธอทันที หรือแทนความคิดที่ไม่ดีด้วย

ความคิดที่เต็มไปด้วยความรัก  นั่นไม่ได้หมายความว่า ใน

บางครั้งเธอจะไม่โกรธนะ ถ้าเธอเชื่ออย่างถูกต้องว่ามัน

เป็นเช่นนั้น  ถ้าเธอเชื่ออย่างนั้นจริง ๆ  ก็แสดงมันออกมา

ให้ชัดเจนเลย  ตัวอย่างเช่น ถ้าเธอโกรธกับใครบางคน ก็ให้

บอกเหตผุลแก่เขา  แต่เธอจะต้องตรวจดูก่อนว่ามนัจรงิหรอื

ไม่ ว่ามันมีเหตุผลหรือไม่ และว่ามันคุ้มค่าไหม  ถ้าเธอโกรธ
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มีพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเพ่งความสนใจ  มันจะ

เหนือ่ยล้ามาก ในบางครัง้ทีก่รรมมาถงึและเธอต้องปะทะกับ

คนบางคน  เธอมองดตูวัเธอเองในตอนเช้าและใบหน้าเธอดู

หมองคล�า้  บางอย่างทีเ่ป็นพิษอยูใ่นตวัเธอ พษิท่ีปล่อยออก

มาท�าให้เธอรูส้กึเหนือ่ยล้ามาก เหมือนกบัเธอจะแก่ลงอย่าง

รวดเร็ว และเธอก็ดูไม่สดใสและอ่อนเยาว์อีกต่อไป  ดังนั้น

ให้ท�าตวัเธอให้บรสิทุธิแ์ละเป็นบวก  มนัจะดทีีส่ดุส�าหรบัเธอ

บางครั้งเธอก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ ตัวอย่าง

เช่น ถ้าเธอต้องอยู ่ด้วยกันกับคนบางคนและคนคนน้ัน

สร้างความยุ่งยาก และเธอทั้งคู่ก็ไม่เข้าใจกัน เธอก็จะต้อง

ปรับความเข้าใจกันท้ังสองฝ่าย แต่นั่นไม่เหมือนการคิดลบ 

เกีย่วกับคนบางคนทีไ่ม่รูอ้ะไรเกีย่วกบัเธอเลย คนทีไ่ม่แม้แต่

จะรู้ว่าเธอคิดลบกับเขา  ส่ิงท่ีเธอคิดนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้  

และถึงแม้ว่ามันจะจริง เธอก็ไม่รู้หรอกว่ากรรมมันท�างาน

อย่างไร  เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้จัดสรรไว้ส�าหรับคนนั้น

หรอืคนน้ีคอือะไร หรือเพ่ือวตัถุประสงค์ใด  เธอไม่รูอ้ะไรเลย!  

ดงัน้ันเธอควรทีจ่ะปิดปากไว้จะดกีว่า  ปิดความคดิไว้ ท่องค�า

พระศกัดิส์ทิธ์ิ และคดิบวก เพราะว่าเธอจะไม่สญูเสยีอะไรถ้า

เธอคิดบวก  ทุก ๆ  ครั้งที่เธอคิดลบ เธอจะสูญเสีย  ก็เท่านั้น

เอง  นี่ก็เพื่อตัวเธอเอง  ไม่ใช่ว่าฉันห้ามเธอหรือพระเจ้าจะ

ลงโทษเธอ  ชวีติของเธอจะดขีึน้มาก ถ้าเธอพยายามทีจ่ะคดิ

บวกกับทุก ๆ  คนเสมอ 26

26 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชงิไห่ สมาธกิลุม่ ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมรกิา 

5 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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นั่งสมาธิ เราจะไม่สงบและกระสับกระส่ายมาก  ถึงแม้ว่า

เราจะนั่งสมาธิได้ดี ภาพที่เราเห็นก็จะมัวหมองด้วยพลัง

ทางลบจากสิ่งที่เป็นพิษที่เราได้กินเข้าไป  ดังนั้นมันไม่ใช่ว่า

พระเจ้าจะสนใจว่าเรากินอะไร หรือว่าฉันสนใจว่าเธอกิน

อะไร หรือว่าเมื่อเธอกินเนื้อสัตว์เล็กน้อยแล้วเธอจะไปลง

นรก  มันไม่ใช่เรื่องจริง  มันเพียงแค่ว่า ถ้าเราต้องการที่จะ

เป็นเหมอืนพระเจ้า เรากจ็ะต้องใส่ใจกับทกุสิง่ทีเ่ราท�า  ซึง่ถ้า

ทุกสิ่งที่เรากินนั้นบริสุทธิ์ เราก็จะบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และ 

ความคิดจิตใจด้วย

ฉันไม่สนใจในสิ่งที่เธอกิน แต่อะไรก็ตามที่เธอกินจะ

ส่งผลกระทบต่อการนั่งสมาธิของเธอ อารมณ์ของเธอ นิสัย

ใจคอของเธอ บุคลิกภาพของเธอ อุปนิสัยของเธอ และสิ่งที่

เธอให้คุณค่าในชีวิตของเธอ  ทุก ๆ  สิ่งขึ้นอยู่กับมัน  ตราบ

เท่าที่เราอยู่ในโลกแห่งวัตถุนี้ สิ่งที่เป็นวัตถุทุกอย่างจะส่ง

ผลกระทบต่อเรา  ด้วยเหตุนั้นเราจึงต้องใส่ใจในการกิน

ดูแลอาหารที่รับประทานให้บริสุทธิ์

ใ 
ห้ระมดัระวงัเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ธอกนิ เพือ่ว่าเธอจะไม่ท�าให้

ตัวเองเปรอะเปื้อนและท�าให้เซลล์และสมองสับสน  

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ขวางกั้นความก้าวหน้าทางจิต

วญิญาณของเธอ  มนัไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะสนใจว่าเธอกินอะไร

นะ  แต่ถ้าเราท�าให้ระบบของเราเป็นพิษด้วยสิ่งท่ีเป็นพิษ

หรอือาหารทีไ่ม่บริสทุธิ ์เช่น เนือ้สตัว์หรอืผลิตภณัฑ์จากสตัว์ 

แล้วเซลล์ของเรา ซึง่คอืเซลล์ของร่างกายและสมอง ก็จะถูก

ปนเป้ือนและสบัสน  ด้วยเหตนุีเ้ราจะไม่สามารถคดิอะไรได้

อย่างกระจ่างชดัและเราจะไม่สามารถนัง่ลงอย่างสงบเพือ่ที่

จะค้นหาแหล่งก�าเนดิของความสขุและปัญญาญาณของเรา

ถ้าเราท�าให้เซลล์ สมอง และเลือดของเราสับสน  

“ส่วนของอารมณ์ความรู้สึก” ก็จะสับสนไปด้วย  แล้วเรา

ก็จะไม่สามารถคิดอะไรได้อย่างปกติอีกต่อไป และเมื่อเรา
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อาหารทีบ่รสิทุธิ ์อาหารทีม่หีนีก้รรมน้อยกว่า ท่ีมคีวามทกุข์

ทรมานน้อยกว่าเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง

สัตว์ทนทุกข์ทรมานมาก  พวกเขากลัวความตาย 

พวกเขาอาลยัอาวรณ์ต่อการมชีีวิต และถ้าพวกเขาถกูท�าให้

ตายเรว็กอ่นก�าหนดเพื่อให้เราได้กนิ แนน่อนความกลัวและ 

ความเคยีดแค้นของพวกเขาจะยงัคงอยูใ่นเนือ้ทีเ่รากิน  ด้วย

เหตุนี้เราจึงก้าวร้าว กระสับกระส่าย รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่

เป็นอยู ่และบางครัง้กร็นุแรง เหมอืนความรูส้กึของสตัว์ก่อน

ที่พวกเขาจะตาย 27

สิ่งต่างๆ บางชนิดในอาณาจักรแห่งวัตถุ

นี้จะส่งผลกระทบต่อเราไม่มากก็น้อย  

ดังนั้นอาหารที่เรากินก็จะส่งผลกระทบ

ทางจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณของ

เราด้วย และสิ่งนี้ได้ถูกพิสูจน์ตั้งแต่สมัย

โบราณนานมาแล้ว

27 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชงิไห่ สมาธกิลุม่ ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมรกิา 

6 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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ผลของการละโมบในสิ่งของที่ผู้คนถวายให้

มี
อาจารย์อยู่ท่านหนึ่งในอินเดีย เขามีลูกศิษย์อยู่ห้า

ร้อยคน  เขาเป็นครูที่ธรรมดาจริง ๆ  ไม่ใช่อาจารย์ที่

สูงมาก แต่เขาสามารถมองเห็นอนาคต เป็นไปได้ว่า

เขาอาจจะเป็นครูในระดบัช้ันทีส่อง  เอาล่ะ ปกตเิวลาเขาไป

งานบุญ ถ้าใครเชิญเขาไปเพื่อรับของถวาย เขาจะไม่เคยพา

ลูกศิษย์ของเขาไปด้วยเลย  ดังนั้นวันหนึ่งลูกศิษย์ก็ทนไม่ได้

อีกต่อไปแล้ว พวกเขาจึงพูดว่า “ท่านอาจารย์ เมื่อไรก็ตาม

ที่ท่านไปงานบุญ ท่านจะไปคนเดียว  เราได้แต่ท�างานและ

ท�างาน แต่ท่านไม่เคยให้ความสุขที่เท่าเทียมกันแก่พวกเรา

เลย  ถ้าครั้งนี้ท่านไม่พาเราไปด้วย เราจะจากท่านไปแล้ว

นะ”  ดังนั้นอาจารย์จึงพาพวกเขาไปในคร้ังนั้น  และหลัง

จากนั้น ท่านก็พาพวกเขาไปด้วยตลอด

หลังจากชาตินั้น อาจารย์ก็กลับมาเกิดอีกเป็นพระที่

บรสุิทธิ ์มสีมณศกัดิท์ีส่งูกว่าและมช่ืีอเสยีงเป็นทีรู่จ้กัมากกว่า  

ที่ไหนก็ตามที่เขาไป จะมีนกฟลามิงโกห้าร้อยตัวบินตาม

หลังไปด้วยอยู่เสมอ  นกเหล่าน้ีคือลูกศิษย์ห้าร้อยคนจาก

ชาติก่อนของเขาซ่ึงไม่สามารถย่อยบุญของการถวายของ

จากผูค้นได้ เพราะว่าพวกเขาไม่มพีระพรมากพอ ไม่มคีวาม

บริสุทธิ์มากพอ หรือไม่มีบุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมมาก

พอที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ได้

มีความแตกต่างกันระหว่างผู้คน ไม่ใช่แค่ระหว่าง

อาจารย์และลูกศิษย์เท่าน้ัน  ดังน้ันฉันจึงได้สอนเธอว่าให้

ประหยัด ไม่โลภ และไม่รับมาเกินกว่าที่ควรจะได้  อย่าจ่าย

มากกว่าทีเ่ธอม ี เม่ือมนัจ�าเป็น เธอสามารถรบัมาและใช้มนั

ได้  เม่ือไม่จ�าเป็นก็พยายามอย่าท�าเช่นนัน้  มิเช่นนัน้เราอาจ

จะประสบความยุง่ยากได้  บางครัง้เราอาจจะป่วย หรอืเป็น

โรคที่รักษาไม่หาย

ฉันรู้จักคน ๆ  หนึ่งซึ่งปฏิบัติธรรมและเขาพยายามที่
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จะด�ารงชีพด้วยรายได้ของคนอื่นอยู่เสมอ และเขาก็มักจะ

ท้องเสียจากของที่รับมาซึ่งไม่บริสุทธิ์นี้เสมอ !  บางครั้งเมื่อ

เรารับของขวัญจากคนอื่นที่ไม่บริสุทธิ์ มันจะส่งผลกระทบ

ต่อเราด้วย  เราอาจจะไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันส่งผลต่อเรา แต่

มันเหมือนกับว่าเราเป็นหนี้อะไรบางอย่างกับคนเหล่าน้ัน  

เราพียงแต่รู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกพวกเขาผูกมัด และเรา

ก็ไม่รู้ว่าท�าไมจึงหนีไปไหนไม่พ้น  บางครั้งมันก็เป็นอย่าง

นั้น เพียงเพราะว่าเราได้รับของขวัญของพวกเขามา (บาง

คนถามว่า แล้วคนอืน่ทีไ่ม่ใช่พระซึง่แลกเปล่ียนของขวญักัน

ตลอดเวลาล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง)  ฉันได้สอนให้เธอพยายาม

ที่จะไม่รับสิ่งของถ้าไม่จ�าเป็น และเมื่อใครให้ของบางสิ่งแก่

เธอ พยายามให้ของบางส่ิงแก่เขากลับไป ถึงแม้ว่าจะเป็น

ญาติของเธอก็ตาม 9

สร้างรัศมีแห่งพลังทางบวก

ที่
ใดก็ตามทีเ่ธอนัง่สมาธ ิพลังงานจะคงอยูใ่นสถานทีน่ัน้  
นี่คือเหตุผลที่เธอควรจะท�าความดีตลอดเวลา  เพื่อที่
จะล้อมรอบตัวเธอด้วยพลังงานที่ดี  แม้แต่การพูดคุย

เกี่ยวกับการท�าสมาธิ การพูดคุยเกี่ยวกับพระเจ้า การพูดคุย
เกี่ยวกับพลังอาจารย์ และการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ดีและเป็น
บวก ก็จะสร้างพลังงานท่ีดีขึ้นด้วย  ดังน้ันเมื่อเธอน่ังสมาธิ 
แน่นอนนั่นได้สร้างพลังงานที่ดีขึ้นซึ่งจะคงอยู่ ณ ที่นั้น  และ
เมื่อเธอนั่งสมาธิในที่นั้นมากขึ้น พลังงานก็จะยิ่งหนาขึ้น  ยิ่ง
เธอพูดคุยถึงสิ่งที่เป็นบวกมากขึ้น ก�าแพงของพลังงานที่
เธอล้อมรอบตัวเธอไว้ก็จะยิ่งหนาขึ้น  และสิ่งที่เหมือนกันก็
จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน และเธอก็จะดึงดูดพลังงานท่ีดีจาก
ทิศทางต่าง ๆ  มากขึ้น  ดังน้ันที่ใดก็ตามที่เธอไป เธอก็จะ
น�าพาสิ่งที่เรียกว่า “กระเปาะ” ของพลังงานหรือรัศมีของ
พลังงานดีนี้ไปด้วย

และยิง่เธอหอบเอาพลงังานทีด่นีีไ้ปด้วยมากขึน้เทา่ไร 
9 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชงิไห่ สมาธกิลุม่ คอสตารกิา 2 มถินุายน ค.ศ. 

1991 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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เธอก็จะยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้น  ยิ่งเธอรู้สึกดีขึ้น เธอก็จะยิ่ง
พดูคยุเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นบวกและสิง่ด ีๆ  มากขึน้ และยิง่เธอท�า
และพูดในสิ่งที่เป็นบวกมากขึ้น เธอก็จะยิ่งสร้างพลังงานที่ดี
มากยิ่งขึ้น  ยิ่งเธอสร้างพลังงานที่ดีมากขึ้น เธอก็จะรู้สึกดีขึ้น  
และเธอก็จะท�าในสิง่ทีดี่ยิง่ขึน้ไปอกี และมนัก็จะไม่มท่ีีสิน้สดุ

ดงันัน้ อย่าได้ตกลงไปในวงจรทีเ่ป็นลบเป็นอันขาด  อยู่
ในความเป็นบวกเท่านั้น  ฉันรู้ว่ามันยาก  เพราะว่าบางครั้ง
ผู้คนก็ดึงให้เธอลงไป  แต่ให้ตระหนักรู้ไว้  เพียงแค่ตระหนัก
รู ้ พยายามอยูใ่นความเป็นบวกอยูเ่สมอ และพดูส่ิงทีเ่ป็นบวก
และท�าสิง่ทีเ่ป็นบวกให้มากเท่าทีเ่ธอจะท�าได้  ปกป้องตวัเธอ
เอง และเธอจะได้สร้างบ้านอันมหัศจรรย์ บ้านที่เคลื่อนที่ได้ 
เพื่อว่าทุก ๆ  ที่ที่เธอไป เธอจะได้น�าพาแสงสว่าง พลังงานที่ดี 
และแรงสั่นสะเทือนที่ดีไปด้วย  และยิ่งเธอน�าพาสิ่งเหล่านั้น
ไปกบัเธอมากขึน้เท่าไร เธอก็จะยิง่ดงึดดูเข้ามามากข้ึนเท่านัน้ 
และยิง่เธอดงึดดูเข้ามามากขึน้เท่าไร เธอกจ็ะยิง่เป็นบวกและ
มีพลังมากยิ่งขึ้นไปอีก 28

วิธีลดความต้องการทางเพศให้น้อยลง

ถ: ท่านอาจารย์ ท่านจะกรณุาแนะน�าวธิทีีผ่มควรจะ

ควบคุมความต้องการทางเพศที่จัดมากเหลือเกินของผมได้

หรือไม่ ผมต้องการความเมตตาของพระเจ้า

อ: ส�าหรับเร่ืองนี้ ฉันไม่มีประสบการณ์นะ  เธอรู้

อะไรไหม  มันมีวิธีเยียวยามากมาย  แต่คนส่วนใหญ่ พอ

พวกเขาทานเนื้อสัตว์มากไป และดื่มไวน์หรืออะไรแบบน้ัน

เข้าไป มันจะไปปลุกราคะของพวกเขาให้เพิ่มขึ้น  พวกเรามี

สิง่ทีเ่รยีกว่า กิเสสตณัหาของสตัว์อยูใ่นตวัเรามากพออยูแ่ล้ว 

เราจึงท�าหลาย ๆ  อย่างเหมอืนกบัทีส่ตัว์ท�า ซ่ึงเราไม่สามารถ

ที่จะควบคุมได้  เพราะว่าเราได้รับเอาคุณสมบัติของสัตว์มา

ในขณะที่เราอาศัยในอาณาจักรแห่งนี้ และส่วนหนึ่งก็เป็น

เพราะร่ายกายนี้ด้วย

28 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌานนานาชาติ 3 วัน ลอสแอนเจลิส 

สหรัฐอเมริกา 16-18 ธันวาคม ค.ศ. 1998 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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ดังนัน้ตอนนีถ้้าเราอยากทีจ่ะควบคมุสิง่นัน้ เราจะต้อง

ลดการกินของมึนเมาและอาหารหรือสิ่งต่าง ๆ  ที่ปลุกเร้า

เรือ่งแบบนัน้  มีอาหารหลายอย่างทีใ่ห้พลงัทางเพศ ผูค้นมัก

จะมองหาอาหารแบบนั้น  บางคนจะชอบอย่างนั้น  ดังนั้น 

กษัตริย์ท่ีมีพระชนมพรรษาสูง ๆ  จะเสวยอาหารพิเศษแบบ

นั้นอยู่เสมอ เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระมเหสีหลายองค์

มีอาหารหลายอย่างที่ควบคุมการขับดันทางเพศ อัน

แรกคืออาหารมังสวิรัติบริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีไข่ ไม่มีปลา และไม่มี

สุรา แอลกอฮอล์ ไม่มีสิ่งมึนเมาต่าง ๆ   หลาย ๆ  สิ่งที่พวกเรา

ที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปต้องจ่ายในราคาที่แพงเพื่อให้ได้มา 

ล้วนเป็นยาพิษ และฉันสงสัยอยู่เสมอว่าท�าไมผู้คนจึงยอม

จ่ายเงนิจ�านวนมากเพือ่วางยาพษิตัวเองกนั แต่น่ันก็เป็นทาง

เลือกส่วนตัวและความสมัครใจของพวกเขา

ดังนั้นถ้าเธอถามฉันว่า จะลดพลังงานทางเพศได้

อย่างไร มีหลายอย่างที่จะท�าได้  เธอควรเปลี่ยนไปทาน

อาหารมังสวิรัติ ทานอาหารรที่เรียบง่าย ไม่มันเกินไป และ

ไม่มีเครื่องเทศท่ีปลุกเร้า และส่ิงต่าง ๆ  แบบน้ัน แล้วให้ด่ืม

น�้าเย็นมาก ๆ   อย่าดื่มแชมเปญ ! แชมเปญเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด 

สงวนไว้ส�าหรับวันแต่งงานเท่านั้น  เธอรู้กัน ใช่ไหม  ฉันไม่รู้

หรอก ฉันได้ยินมาแบบนั้น  ฉันไม่รู้หรอก คนเขาพูดกันว่า

มันเป็นแบบนั้นน่ะ

แต่วธิทีีง่่ายทีส่ดุกคื็อ ท�าให้ตวัเองยุง่ ๆ  เข้าไว้ ท�าอะไร

ก็ได้ที่มีความหมาย เช่น ช่วยเหลือคนอื่น แล้วเธอก็จะลืม

ปัญหาของเธอ  ฉันไม่รู้ว่าเธอมีเวลามาคิดเรื่องพลังขับดันนี้

ได้อย่างไรด้วยซ�้า  เธอรู้ไหมว่า ถ้าเธออยู่ดึกทั้งคืนเพื่ออ่าน

หนังสอืแบบฉนัละก ็ฉนัคิดว่าพลงัขบัดนัทางเพศของเธอจะ

ขบัไล่ตวัมนัออกไปเองนะ (ผูฟั้งหวัเราะและปรบมอื) เพราะ

ว่าพลังขับดันทางเพศนั้นมันกลัว กลัวการท�างานน่ะ

ให้หาอะไรท�าสกัอย่าง มคีวามทกุข์ทรมานมากมายใน

โลกนี้ เช่น ท�างานอาสาสมัครในเวลาว่างของเธอ ให้รู้สึกถึง
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ความทุกข์ทรมานของชีวิตอื่น ๆ   พาตัวเองให้ไปขลุกอยู่กับ

การเสียสละและความเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นความเพลิดเพลิน

แท้ ๆ  ในการรับใช้ผู้อื่น  น�าพาความสุข น�าพาความสุขอัน

สูงส่งไปให้ผู้อ่ืน นั่นจะน�าพาความสุขอันสูงส่งมาสู่ตัวเธอ

เองด้วยเช่นกัน

เธอได้อ่านสิ่งที่ไม่ดีมากเหลือเกิน อาจจะเป็นเรื่อง

โป๊ ๆ  ทางเพศต่าง ๆ   ตอนนี้ก็อย่าไปอ่านมันอีก  เปลี่ยนมา

อ่านหนังสือธรรมะแทน  อ่านพระคัมภีร์ไบเบิล  อ่านพระ

ไตรปิฎก  อ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน  อ่านข้อมูลอะไรก็ได้

ที่เธอมี ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ตกลงไหม  พระคัมภีร์

ของศาสนาฮนิด ู อะไรก็ได้ทีเ่ธออยากจะอ่าน  การออกก�าลัง

กายแบบโยคะ  ค�าสอนของนักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์  มีเยอะแยะ

ไปหมดที่จะให้อ่าน 29

29 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ บรรยายธรรม สิงคโปร์  10 มกราคม 

ค.ศ. 1995 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

การแต่งงานนั้นไม่เป็นไร ตราบเท่าที่มันไม่ได้ขัดขวางการ

บ�าเพญ็ของเธอ เร่ืองทางเพศนัน้กไ็ม่ได้เสยีหายอะไร ตราบ

เท่าที่มันไม่รบกวนเธอหรือขัดขวางความก้าวหน้าของเธอ  

แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะขัดขวางเธอ เพราะว่าจิตใจจะไม่

สามารถทีจ่ะลมืมันได้  ประสบการณ์ทางเพศนัน้รุนแรงมาก

ส�าหรับมนุษย์ที่จะควบคุมมันได้  ด้วยเหตุนี้อาจารย์ส่วน

ใหญ่จึงต้องบอกลูกศิษย์ของพวกท่านให้อยู่ห่างๆ จากมัน

เสีย  มันเหมือนกับแอลกอฮอล์ มันมีพิษจริงๆ แต่ถ้าเธอ

ดื่มแค่เล็กน้อย มันจะไม่ฆ่าเธอและมันจะไม่ท�าให้เธอตก

นรก  เพยีงแต่ว่า ถ้าเธอดืม่เพยีงเลก็น้อยในตอนนี ้วนัพรุ่งนี ้

เธอจะดื่มมากข้ึนและมากข้ึน แล้วจากนั้นเธอก็จะท�าลาย

ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของเธอ  ฉะนั้นอาจารย์

จึงกล่าวว่า “จงอยู่ให้ห่างจากมัน” มันไม่ใช่ว่าอาจารย์จะ

เป็นเผดจ็การหรือชอบบงัคบัผู้คน  ท่านกแ็ค่รู้ว่าอะไรดแีละ

อะไรไม่ดี แต่เราก็ยังคงเป็นผู้ที่จะต้องเลือกเอาเอง
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หนังสือและวีดีโอเทปของอาจารย ์
เป็นยาบ�ารุงทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุด

ก ารอ่านหนังสือของอาจารย์ทุกวันก็เหมือนกับ

การเข้าฟังอาจารย์บรรยายธรรมจริง ๆ   มันจะ

น�าพระพรมาให้เธอและเปิดปัญญาของเธอ  เธอ

ควรจะฟังเทปของอาจารย์ให้บ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย  

ตัวอย่างเช่น ถ้าเธอนอนไม่หลับ หรือถ้าเธอก�าลังรู้สึกไม่

สบายใจกับปัญหาอยู ่เธอกส็ามารถเปิดเทปฟังเสยีงอาจารย์

ได้ ถ้าเธอฟังเทปของอาจารย์หรืออ่านหนังสือของอาจารย์

ก่อนนอน เธอจะรู้สึกแตกต่างเลยเมื่อเธอต่ืนข้ึนมา  เธอ

สามารถใช้หนังสือของอาจารย์ต่างหมอนได้ด้วย (ใครบาง



191190 หนังสือและวีดีโอเทปของอาจารย์เป็นยาบ�ารุงทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ควรจะอ่านวันละนิดทุกวัน ไม่จ�าเป็นต้องอ่านทีละมาก ๆ  

แต่ถ้าเธอชอบเธอก็สามารถอ่านรวดเดียวจนจบทั้งเล่มได้

ด้วยเช่นกัน  แต่กระนั้น เธอก็ควรอ่านอย่างน้อยสักส่วน

หนึ่งทุก ๆ  วัน  ร่างกายของเราจ�าเป็นต้องกินอาหารทุกวัน  

เฉกเช่นเดยีวกนัจติวญิญาณของเรากจ็�าเป็นต้องได้รบัอาหาร

ด้วยเช่นกัน  เธอสามารถฟังเทปของอาจารย์ด้วย ซึง่จะช่วย

ให้เธอก้าวหน้าในการบ�าเพญ็ได้เรว็ข้ึน  พวกเธอก้าวหน้ากนั

ช้าเกินไป 30

คนถามว่า “เราท�าอย่างนัน้ได้หรอื”)  ได้สิ มนัจะเปิดปัญญา

ของเธอมากยิง่ขึน้และยิง่ขึน้ (ผูฟั้งหวัเราะ “เราจะถกูเทพเจ้า

มงักรผูป้กป้องธรรมะตีเอาหรอืเปล่า”)  ไม่เลย  (“แต่ในพระ

สตูรของพทุธกล่าวไว้ว่า เราต้องไม่เอาคมัภร์ีมาท�าเป็นหมอน

หนนุ”)  ถ้าฉนับอกว่า เธอสามารถท�าได้ กห็มายความว่าเธอ

ท�ามันได้ ฉันเป็นอาจารย์สมัยใหม่น่ะ (ผู้ฟังหัวเราะ)

คนสมัยใหม่มีเวลาว่างน้อยมาก  การใช้หนังสือของ

ฉันเป็นหมอนจะช่วยให้เธอเรียนรู้ได้ดีขึ้น  บ่อยครั้งที่เธอ

จ�าอะไรไม่ค่อยได้นักหลังจากอ่านหนังสือของฉัน  แต่ถ้า

เธอใช้มันเป็นหมอนหนุนนอนล่ะก็ เธอจะจ�าได้ดีขึ้น เพราะ

ว่าอาจารย์จะสอนเธอ  มันจะง่ายกว่าด้วยที่สอนตอนเธอ

หลับ เพราะว่าในตอนนั้นสมองของเธอจะไม่ดื้อมาก (ผู้ฟัง

หัวเราะ)  ฉันจะสามารถขุดรูในสมองของเธอและบุกเข้าไป

ได้เรว็ขึน้ แต่แน่นอน เธอยงัจ�าเป็นทีจ่ะต้องอ่านหนังสอื  มนั

จะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าเธอใช้มันเป็นเพียงแค่หมอน  เธอ 30 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ซินเตียน ฟอร์โมซา 6 กันยายน ค.ศ. 

1987 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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ความหมายที่แท้จริงของ “Ba Guan Zhai Jie” 
นั่นคือ การละเว้นแปดอย่าง (ศีลแปด)

ถ้ 
าเธอไม่มเีวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เธอก็สามารถ

เปิดเทปอาจารย์ตอนที่เธอหลับได้  ให้อาจารย์พูด

สอนขณะที่เธอหลับ  นี่จะมีประโยชน์ต่อเธอด้วยเช่น

กัน  เราต้องใช้สื่อกลางทุกอย่างที่มีให้เกิดประโยชน์ในการ

ช่วยให้เราบ�าเพ็ญ  พวกเราคนสมัยใหม่ไม่มีเวลา บวกกับ

เราได้รับอิทธิพลจากพลังของมารจากภายนอกด้วย  มาร

ไม่ได้หน้าตาเหมือนปีศาจร้ายอย่างท่ีเราคิด  พลังของมาร

เป็นบรรยากาศที่เราสร้างขึ้น ซึ่งจะเหมือนกับบรรยากาศ

ของระเบิดนิวเคลียร์ หรือบรรยากาศของการปล่อยรังส ี 

บรรยากาศเหล่านี้มีอิทธิพลรุนแรงมากต่อพวกเรา

ถ้าเธอสามารถท�าได้  ให้ปล่อยให้ท้องของเธอว่าง

เปล่าสักหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์  นี่เป็นส่ิงที่เราควรท�า ถ้า

เธอไม่สามารถที่จะท�าได้ ก็ท�าให้สมองของเธอว่างสักหนึ่ง

วัน นี่คือความหมายของ “Ba Guan Zhai Jie” (ละเว้นการ 

กระท�าแปดอย่าง) ในศัพท์ของชาวพุทธ  เธอรู้ไหมว่า “Ba 

Guan Zhai Jie” พูดถึงอะไร  มันไม่ใช่แค่เพียงการท�าให้

ท้องของเธอว่างและอ่านพระคมัภร์ีนะ  เมือ่เธอบ�าเพญ็ธรรม

วิถีกวนอิม เธอก�าลังปฏิบัติตาม “Ba Guan Zhai Jie” ตาม

ความหมายทีแ่ท้จรงิ  เราต้องใช้กระแสเสยีงในการช�าระล้าง

กรรมของเราและอิทธิพลจากภายนอก  แล้วเรากจ็ะสามารถ

บ�าเพญ็โดยการใช้ประโยชน์จากทกุ ๆ  โอกาสทีเ่ราม ี เราควร

บ�าเพ็ญไม่ว่าเวลาใดอยู่ตลอดเวลา  ตอนที่เธอหลับ เธอก็

สามารถบ�าเพ็ญได้โดยการเปิดเทปอาจารย์  บนรถเมล์ เธอ

ก็สามารถเล่นเทปของอาจารย์ ท�าสมาธิ หรือว่าอ่านหนังสือ

ของอาจารย์ได้  สิง่นีจ้ะช่วยให้เธอบ�าเพญ็ทางจติวญิญาณได้

ก้าวหน้าและรวดเร็วขึ้น 30

30 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ซินเตียน ฟอร์โมซา 6 กันยายน ค.ศ. 

1987 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ศีลแปดของชาวพุทธ Ba Guan Zai Jie

1. ไม่ฆ่าสัตว์

2. ไม่ลักขโมย

3. ไม่ประพฤติผิดในกาม

4. ไม่พูดปด

5. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

6. ละเว้นจากการเต้นร�า ร้องเพลง เล่นดนตรี ออกข้าง

นอกเพื่อความบันเทิง สวมเสื้อผ้าสีฉูดฉาด หรือแต่ง

หน้า หรือใช้เครื่องหอม

7. ละเว้นจากการนอนเตียงสูงและสบายเกินไป

8. ไม่กินอาหารหลังเที่ยง

การดูวีดีโอจะท�าให้จิตใจของเธอสงบและจะ

ตอบค�าถามของเธอมากมายก่อนที่เธอจะนั่ง

สมาธิ  มันช่วยเธอได้มาก  อย่าคิดว่ามันเปล่า

ประโยชน์แล้วก็มัววิ่งไปทั่วหรือท�าอะไรอย่างอื่น  

การฟังเพลงสวดหรือฟังบรรยายธรรมทางวีดีโอ

เทปนั้น จะช่วยเธอได้มาก แม้ว่าบางคร้ังเธออาจ

จะไม่ได้ตั้งใจฟังมันอย่างจริงจังก็ตาม  แต่บาง

ครั้งเธอก็จะตั้งใจฟังเอง เพราะว่าบางประโยคจะ

ท�าให้เธอสะดุ้งต่ืนข้ึนหรือท�าให้ประสาทของเธอ

สงบลง  ถ้าเธอสนใจในค�าพูดบนจอภาพ มันก็

จะช่วยเธอในการนั่งสมาธิได้อย่างแน่นอน
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จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

บางครั้งยาบ�ารุงก็จ�าเป็นต่อการบ�าเพ็ญ 
ทางจิตวิญญาณในช่วงฤดูหนาว

บ างครั้งเราก็เผชิญกับความยากล�าบากในการ 

บ่มเพาะทางจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับเวลาที่เรา

รู ้สึกอึดอัดในฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็นและ

เปียกชื้นก�าลังเคลื่อนเข้ามา  เราดูเหมือนจะระส�่าระสายใน

การถือศลีของเรา และศรทัธาของเราก็ไม่ค่อยจะเขม็แขง็มาก

นกั  เราดเูหมือนจะถดถอยหรอืมาถงึจดุทีค่วามก้าวหน้าทาง

จติวญิญาณได้หยุดชะงักลง และเรารูสึ้กเศร้ามาก  นัน่คอื “ฤดู

หนาวของการบ�าเพญ็ทางจติวิญญาณ”  และเมือ่เราบ�าเพญ็

ได้อย่างราบรืน่ เราจะเรยีกช่วงนัน้ว่า “ฤดูใบไม้ผล”ิ หรอื “ฤดู

ร้อน”  มีความแตกต่างทางฤดูกาลอย่างฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน 

ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว และก็มีความแตกต่างที่คล้าย ๆ  

กนัในการบ�าเพญ็ทางจติวิญญาณของเราด้วยเช่นกนั  เราไม่

สามารถที่จะท�าได้เหมือนกันทุกวัน  น่ันคือสาเหตุที่มีช่วง

เวลาทีเ่ราท�าผดิพลาด ต้องการทีจ่ะเลกิ ลงัเลใจทีจ่ะบ�าเพญ็ 

หรือพบว่าการบ�าเพ็ญไม่สนุกอีกต่อไปแล้ว  เราอาจจะรู้สึก

ซมึเศร้า แต่ก็ไม่ทราบว่าท�าไม  นีคื่อลกัษณะของ “ฤดหูนาว

ของการบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณ”  ในช่วงเวลานี้ เราควรที่

จะมียาบ�ารุงเพื่อบ�ารุงตัวเราเองอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราไม่สบายหรอืไม่แข็งแรงในช่วงหน้า

หนาว ตอนที่มันเปียกแฉะและเหน็บหนาว เราก็ไปหาหมอ

ยาจีนและกินยาบ�ารุงบางอย่าง  หรือไม่ เราก็สามารถกิน

อาหารทีช่่วยบ�ารงุมากขึน้หรอืกนิมากมือ้ขึน้ทกุวนัเพือ่เสรมิ

สร้างพลังงานให้แก่ร่างกายให้เพียงพอเพื่อที่จะอยู่ได้จนถึง

ฤดูใบไม้ผลิ  ในฤดูใบไม้ผลิเราจะไม่กินมากขนาดนั้น และ

ในฤดูร้อนเราก็จะกินน้อยมาก แต่เราก็รู้สึกสบายมาก และ

เราไม่รู้สึกเหนื่อยหรือหดหู่เหมือนกับที่เราเป็นในฤดูหนาว



31 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌาน 7 วัน ซีหู ฟอร์โมซา 13-18 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)
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การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

เวลาที่ ทางด้านจิตวิญญาณของเราไม่ก้าวหน้าไป

อย่างราบรืน่ มนักเ็หมอืนกบัช่วงฤดหูนาว  แต่เราจะผ่านพ้น

มนัไปได้ไม่นานหลังจากนัน้  ตอนทีเ่ราอยูใ่น “ฤดหูนาวของ

การบ่มเพาะทางจิตวิญญาณ” เป็นไปได้ทีเ่ราจะสบัสน อยาก

เลิก หรือรู้สึกว่าถูกหลอกลวง เราอาจรู้สึกหัวทึบ ไม่มีความ

ก้าวหน้าหรอืฝืนใจทีจ่ะบ�าเพญ็ หรอือาจไม่รู้สกึพงึพอใจ เกิด

อุปสรรคกีดขวางขึ้น อย่างไรก็ตาม เราควรจะรู้ว่าทุกสิ่งทุก

อย่างจะเรยีบร้อยในเวลาอกีไม่นานหลังจากนัน้  ในตอนน้ัน

ถึงแม้ว่าเราจะท�าสิ่งที่ผิดพลาด ถดถอยในการบ�าเพ็ญ หรือ

สูญเสียศรัทธา เราก็ควรที่จะแค่ให้อภัยตัวเอง  ถ้าเป็นไป

ได้ เราควรที่จะรีบหา “ยาบ�ารุง” มาไว้ !  ตัวอย่างเช่น เรา

สามารถเข้าร่วมฌาน ไปพบอาจารย์และเพือ่นประทบัจิตให้

บ่อยขึน้ ไปนัง่สมาธิกลุ่มให้มากขึน้ อ่านหนงัสือของอาจารย์

หรือฟังเทปให้มากขึ้น เป็นต้น  ทั้งหมดนี้คือ “ยาบ�ารุงทาง

จิตวิญญาณ” ของเรา  เราจะรู้สึกดีขึ้นมากหลังจากที่ได้รับ

มัน  แล้วเราก็จะสามารถบ�าเพ็ญต่อไปได้จนกระทั่ง “ฤดู

ใบไม้ผลิ” ย่างเข้ามา  ในช่วงฤดูใบไม้ผลินั้น เราจะรู้สึกดีขึ้น

มากและไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาบ�ารุงมากนัก 31



201เวลาที่ดีที่สุดในการท�าสมาธิ

เวลาที่ดีที่สุดในการท�าสมาธิ

ฉั
นคดิว่ามนัดทีีส่ดุท่ีจะนัง่สมาธใินตอนเช้า มนัง่ายมาก

ทีจ่ะมปีระสบการณ์ภายในและเหน็แสง เพราะว่าใน

เวลาน้ันจิตใจของเราปลอดโปร่งเมื่อเทียบกับเวลา

อื่นหลังจากได้นอนอย่างเพียงพอแล้ว หลังจากที่หลับไปได้

พอสมควรแล้วแต่ยังงัวเงียเล็กน้อยน่ันเป็นเวลาที่ดีที่สุดใน

การท�าสมาธิ แน่นอน มันยากที่สุดที่จะลุกขึ้น เหมือนกับ

เวลาที่เราได้ทานอาหาร แต่ยังไม่อิ่มเต็มที่ และยังต้องการ

ทานเพิ่มอีกสักนิด นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดส�าหรับการท�าสมาธิ

หลงัจากการพักผ่อนในตอนกลางคืนแล้ว ความยุ่งยาก 



32 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 12 เมษายน 

ค.ศ. 1992 (ต้นฉบับภาษาจีน)

203202 เวลาที่ดีที่สุดในการท�าสมาธิอน
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การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

อุปสรรคและกรรมกีดขวางต่าง ๆ  จ�านวนมาก จะถูกชะล้าง

ไป สิง่ทีต่ดิตรงึใจและอทิธิพลทางลบเหล่านีจ้ากเมือ่วาน จะ

ถูกล้างและถูกลืมไปทั้งหมด  ! เหตุและปัจจัยท้ังหลายที่เรา

ท�าไว้จะถกูชดใช้ไปทัง้หมดในความฝันของเรา ดงัน้ัน เราจะ

สดชืน่กระปร้ีกระเปร่ามากเมือ่เราตืน่นอนในตอนเช้า ดงัน้ัน

มันจะง่ายมากที่จะเห็นแสงตอนนั่งสมาธิ ง่ายที่จะติดต่อกับ

คุณสมบัติสูงสุดที่อยู่ภายในตัวเรา

บางคนท�างานตอนกลางคืนและนอนตอนกลางวัน 

ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของเธอ เธอก็ควรจะนั่งสมาธิตอนที่

เธอตื่นนอน ถ้าเธอไม่สามารถต่ืนตอนเจ็ดโมงเช้าได้ ก็ตื่น

ตอนเก้าโมงเช้า แต่เธอก็ยังควรนั่งสมาธิ อย่างน้อยก็สัก

นิดหนึ่ง มิฉะนั้น จิตใจของเราจะไม่มั่นคง และเราก็จะเห็น

ถูกเป็นผิด เห็นผิดเป็นถูก เราจะถูกท�าให้เปรอะเปื้อนจาก

กรรมของผู้อื่นและถูกดึงให้ตกต�่าลงอย่างง่ายดาย เราจะไม่

สามารถมีอารมณ์ที่แช่มชื่นได้ และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท�าก็

จะไมเ่ปน็ไปอย่างราบรืน่ ถ้าใครกต็ามท�าให้เราขุ่นเคือง เรา

จะไม่สามารถให้อภยัเขาได้ และเรากจ็ะไม่สามารถคดิอะไร

ได้อย่างแจ่มแจ้ง ดังนั้นการนั่งสมาธินั้นจึงส�าคัญมาก 32
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เราจะต้องนั่งสมาธิทุกวัน ทั้งในตอนเช้า

และเย็น ไม่ว่าเราจะเป็นนักบวชหรือเป็น

ฆราวาส เรานั่งสมาธิตอนเช้าเพื่อให้เรา

สามารถที่จะเผชิญกับสิ่งที่เป็นมลพิษของ

วันนั้นได้ เรานั่งสมาธิตอนเย็นเพื่อที่เรา

จะได้รับการคุ้มครองและอยู่ในความสงบ

ในตอนกลางคืน และเพื่อให้เราสามารถ

ชะล้างบรรยากาศที่ปนเปื้อนมาจากตอน

กลางวัน

วิธีฝึกนิสัยของการนั่งสมาธิตอนเช้ามืด

ถ: ฉันจะท�าอย่างไรเพื่อให้สามารถนั่งสมาธิได้ครบ

ในแต่ละวัน ถ้าไม่มีเวลาพอในช่วงกลางวัน

อ: เธอตืน่ไม่ไหวหรอื ฉนักเ็หมอืนกนั  ไม่มใีครอยาก

ตืน่นอนตอนทีเ่ราก�าลงัหลบัอย่างสบายหรอก แต่เราจะต้อง

พยายาม  สมมุติว่า เธอมีงานท�าและเธอต้องตื่นขึ้นเพื่อไป

ท�างาน เธอก็จะต้องตื่น ทีแค่เพื่ออะไรบางอย่าง อย่างเช่น 

เพื่อเงินเพียงแค่  สองพันดอลลาร์ต่อเดือน  เธอยังตื่นนอน

ตอนตห้ีาได้ทกุเช้า แต่เพือ่พระเจ้า เธอกลบัไม่ตืน่ ! ฉะนัน้จะ

ให้ฉนัท�าอย่างไรล่ะ  เธอจดัอนัดบัความส�าคญัของเธอเองนะ 

เราสามารถตืน่ให้เรว็กว่าเวลาปกตไิด้ แล้วสกัพกัเธอกจ็ะชนิ

ไปเอง

ตัวอย่างเช่น ถ้ามันเช้าเกินไปที่จะตื่นตีสาม ถ้าอย่าง
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นัน้กไ็ม่ต้องตืน่ตีสาม  ถ้าปกติแล้วเธอต่ืนไปท�างานตอนตห้ีา 

กใ็ห้ตืน่ก่อนตห้ีาสักยีสิ่บนาทใีนวันแรก หรอืว่าสบินาท ีหรอื

แม้สักห้านาที แล้วในวันต่อไปหรือสัปดาห์ต่อไป ก็ให้เพิ่ม

เป็นสบินาทก่ีอนตีห้า ท�าให้ตัวเธอเองเคยชินกับการท�าแบบ

นี้ และให้รางวัลตัวเองอย่างเต็มที่ บอกตัวเธอเองว่า “วันนี้ 

ถ้าเธอต่ืนเช้า ฉนัจะให้ขนมปังกบัเธอสองเท่าเลย หรอืจะให้

กาแฟลาเต้เพิ่มอีกหนึ่งแก้ว” อะไรก็ตามที่เธอชื่นชอบ ก็ให้

รางวัลสิ่งนั้นกับตัวเธอเอง

เธอต้องรักตัวเองด้วยเพราะที่จริงแล้วก็คือ เรามี

กายเนื้อเพียงหนึ่งเดียวนี้เท่านั้น และบางครั้งเราก็เหนื่อย

มาก เราท�างานหนกัแปดถงึสบิช่ัวโมงต่อวัน เพยีงเพือ่รกัษา

เครื่องจักรนี้ให้ท�างานต่อได้ แล้วบางคร้ังเราก็ต้องเอาใจใส่

กับงานอย่างอื่น ๆ  ด้วย เช่น กับครอบครัว ในฐานะ ภรรยา 

ลูก พ่อแม่ เพื่อน เพื่อนบ้าน ญาติ  เป็นต้น  เราเรียกร้อง

ต้องการจากกายเนื้อนี้มากมายจริง ๆ

ดงัน้ันแน่นอน ถ้าเธอตืน่มานัง่สมาธใินตอนเช้าไม่ไหว 

กใ็ห้อภยัตวัเองเสยี อย่าเข้มงวดกับตวัเองเกนิไป แต่ให้ฝึกฝน

ตัวเองอย่างช้า ๆ   ดูทีวีให้น้อยลงและเข้านอนให้เร็วข้ึนสัก

นิด แล้วเธอจะตื่นเช้าได้ง่ายขึ้น  กิจกรรมอะไรก็ตามที่เธอ

เคยท�าเพื่อฆ่าเวลาในตอนที่เธอเบื่อ ๆ  มากเกินไปน้ัน ก็ให้

ใช้เวลานั้นมารู้จักพระเจ้า มันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบ

ฉันก็ค่อนข้างจะยุ่งเหมือนกันนะ เธอคิดไม่ถึงหรอก 

ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ ดูสวยงาม แต่ฉันก็ยุ่งมากเช่นกัน และบาง

ครัง้มนัก็ยากเหมอืนกันส�าหรบัฉนัทีจ่ะตืน่แต่เช้า แต่เธอต้อง

ตั้งนาฬิกาปลุกนะ บางครั้งมันก็ต้องท�าแบบนั้น

ในต�านานอินเดียสมัยก่อน เคยมีนักบุญท่านหนึ่งที่

สามารถอยู่ได้ตลอดทั้งคืน แต่ท่านหลับในท่าน่ังแทนที่จะ

เป็นท่านอน มันก็เหมือนกันนั่นแหละ (ผู้ฟังหัวเราะ)  คน

ของเราก็เป็นแบบเดียวกัน  เมื่อพวกเขาไปเข้าฌานของเรา 
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พวกเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้น ดูดีมากเลย แต่พวกเขาแค่อยู่ในท่า

น่ังเท่านัน้ (อาจารย์ท�าท่าหวัตกไปข้างหนึง่เพือ่แสดงให้เหน็ 

‘การสปัหงก’)  กไ็ม่เป็นไร ให้เธอพยายามให้ดทีีส่ดุก็แล้วกัน 

น่ันคอืสิง่ทีส่�าคญั นกับุญในอนิเดยีท่านนัน้ไว้ผมยาวเหมอืน

กบัฉนั และท่านผูกผมไว้กับเพดาน ฉนัไม่ได้พดูเล่นนะ ! แล้ว

ท่านก็ได้กลายเป็นอาจารย์ เพราะว่าท่านได้พยายามอย่าง

หนกัมาก ท่านผกูผมของท่านไว้กบัเพดาน ดงันัน้เมือ่ไรกต็าม

ที่ท่านสัปหงก “โอ๊ะ ! โอเค ! โอ๊ย !” (ผู้ฟังหัวเราะ)

ฉนัไม่ได้บอกว่าให้เธอไว้ผมยาวและท�าแบบน้ันนะ แต่

ให้หาวิธีของเธอเอง เช่น ถ้าเธออยากจะตื่นแต่เช้านะ ตอน

แรก ๆ  ฉันต้องวางกระติกน�้าแข็งไว้ใกล้ ๆ  แล้วเมื่อนาฬิกา

ปลุกดังขึ้น ฉันก็จะเอื้อมมือไปคว้าน�้าแข็งแล้วโปะใส่หน้า

ฉัน โอ ! น�้าแข็งเปื้อนเส้ือผ้าของฉันไปหมด แล้วฉันก็ต้อง

กระโดดออกจากเตียง

เธอไม่ต้องท�าแบบนั้นหรอก เธอจะมีวิธีของเธอเอง

แหละ เมื่อเธอต้องการท�าอะไรบางอย่างให้ได้ เธอก็จะ

สามารถท�ามันได้ จงเชื่อว่าเธอท�ามันได้ เพราะว่าเธอคือ

พระเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับพระเจ้า แค่ให้จ�าไว้

ว่า เธอมีพระเจ้าอยู่ภายในตัวเธอและไม่มีอื่นใดอีก จงอย่า

ฟังความคิดจิตใจของเธอ มันเป็นแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ความคิดจิตใจจะบอกเราว่า “โอ ไปนอนเถอะ การนอนนั้น

เป็นสิง่ทีด่สี�าหรบัเธอ” แต่นัน่ไม่ใช่เสยีงของพระเจ้า พระเจ้า

อยู่ข้างหลังสิ่งนั้น 33
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การเปลี่ยนเวลาสองชั่วโมงครึ่ง 
ให้เป็นภาวะไร้กาลเวลา

เ  วลาสองชั่วโมงครึ่งท่ีเธอลงทุนไปทุกวันนั้นจะท�างาน

ให้กับเธอเป็นเวลายาวนาน เป็นเวลาพัน ๆ  ปี เพราะ

ในตอนน้ันเธอได้เข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ระหว่างการ

ท�าสมาธิของเธอ เวลาได้หยุดลง มันไม่ใช่แค่สองชั่วโมงครึ่ง 

แต่มันคือเวลาหลายพันปี หลายกัปของวิวัฒนาการ ของ

พัฒนาการ เธอได้เข้าสู่มิติของห้วงเวลาและสถานที่ที่ต่าง

ออกไป ขณะทีเ่ป็นแบบนี ้เธอจะถกูบรรจพุลงัเข้าไปใหม่และ

เธอจะกลบัมามชีวิีตชวีาเพือ่ทีเ่ธอจะได้ไม่ต้องกลบัมาเริม่ต้น

ใหม่หรอืเป็นตวัเธอเองในอกีชาติหนึง่ เพราะการมาเกดิของ

เราแต่ละคนนั้น จุดมุ่งหมายก็เพื่อมาเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเอง

อีกครั้งหนึ่ง ก็แค่นั้น  ถ้าเราไม่ท�ามันในชาตินี้ เราก็ต้องท�า

มันในชาติหน้าและชาติต่อ ๆ  ไป ดังนั้นถ้าเรามีเวลาในชาติ

และในตอนเช้า มันยังเงียบอยู่ เหมือนช่วง

ตีสามถึงหกโมงเช้า คนส่วนใหญ่ยังก�าลัง

หลับอยู่ ไม่มีการจราจร ไม่มีเสียงรบกวน 

ไม่มีเด็กๆ และไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น 

และหลังจากได้หลับพักผ่อนตอนกลางคืน

แล้ว จิตใจของเธอจะสงบ แต่ร่างกายของ

เธอยังไม่คล่องแคล่วเต็มที่นัก ดังนั้นเธอจะ

สามารถนั่งได้ดีกว่า และเธอจะสามารถเข้า

ถึงสมาธิ ซึ่งหมายถึงสวรรค์ได้อย่างรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น
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นี้สองชั่วโมงครึ่ง เราก็ควรท�ามันทุก ๆ  วัน นั่นหมายถึงการ

ที่เราก�าลังท�ามันเป็นเวลาล้าน ๆ  ปี แต่ละสองช่ัวโมงครึ่งท่ี

เธอใช้ไป อย่าคิดว่ามันแค่สองชั่วโมงครึ่ง และอย่าคิดว่ามัน

มากเกินไป แต่ละนาทีที่เธอใช้ไปมันแทนชาติหนึ่ง เพราะ

ในช่วงความเป็นนิรันดร์ มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสองชั่วโมงครึ่ง 

หรือหนึ่งนาทีหรอก มันเป็นภาวะที่ไร้กาลเวลาเสมอ เรา

เพียงแต่นับมันให้เป็นเวลา เพราะเมื่อเราก�าลังอยู่ในกับดัก

ของกาลเวลาเราจะคดิว่ามนัคอืเวลา แต่ทนัทท่ีีเราหลดุจาก

กาลเวลา มันก็จะไม่มีเวลาใด ๆ

เวลาส�าหรับการท�าสมาธินั้นมีค่ามาก มันคือหลาย

ร้อยกัปแห่งวิวัฒนาการของเธอที่บีบอัดเข้าด้วยกันเหมือน

เป็นแผงวงจรรวมของคอมพวิเตอร์ แค่แผงวงจรเลก็ ๆ  อย่าง

นี้ ก็บรรจุเป็นพัน ๆ  หรือบางทีหลายล้านบิตของข้อมูลด้วย

ซ�า้ ดงันัน้มนัไม่ใช่เรือ่งของขนาด มนัไม่ใช่เรือ่งของเวลา และ

มันไมใ่ช่เรือ่งของจ�านวนทีเ่ราเคยชนิ เวลาของการท�าสมาธิ

เป็นมิติที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงของเวลาและสถานที่ ดังนั้นยิ่ง

เธอเข้าสู่มิติที่ไร้กาลเวลา ไร้สถานที่น้ีมากเท่าไร (อาจารย์

หัวเราะ) มันก็ยิ่งดีต่อเธอมากข้ึนเท่าน้ัน ยิ่งเธอรู้จักตัวเอง

มากขึ้นเท่าไร เธอก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น 34
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วิธีนั่งสมาธิให้ได้มากโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย

เ ราควรจะท�าอย่างไร ถ้าเราต้องการนัง่สมาธมิาก ๆ  โดย

ไม่รู้สึกเหนื่อย เคล็ดลับก็คือ พูดคุยให้น้อยลง อย่ามอง

ออกไปรอบข้าง อย่าคิดถึงความดหีรือความช่ัวของผูอ้ืน่ 

และแค่ท่องค�าพระตลอดยีส่บิสีช่ัว่โมงในแต่ละวนั  ถ้าเธอรูส้กึ

ไม่มั่นคงในการท�าสมาธิเพ่งเสียง ก็ให้ท่องค�าพระหลาย ๆ  

นาทก่ีอนทีจ่ะน่ังสมาธเิพ่งเสยีงอกีครัง้  ถ้าเธอรูส้กึปวดเมือ่ย

ร่างกายบางแห่ง หรือรู้สึกชา ก็ไม่ต้องไปสนใจมัน ! เมื่อเธอ

เข้าสูส่มาธแิล้ว หลงัจากนัน้เธอจะไม่รูส้กึว่าร่างกายทัง้หมด

นี้ยังมีอยู่ ดังนั้นอย่าเกาไปทั่ว  เมื่อเธอรู้สึกเหนื่อยจากการ

เพ่งเสียง ก็ให้เปลี่ยนท่าและให้ท�าสมาธิเพ่งแสง ขาของเธอ

ก็จะขอบคณุเธออย่างมากท่ีท�าแบบนัน้ เพราะว่าขาของเธอ

ปวดเมื่อยมาก และหัวสมองก็ตึงเครียดจากท่านั่งก่อนหน้า

ถ้าเรานั่งสมาธิมากข้ึนและมากข้ึน ใน

ที่สุดเราก็จะรู้ว่าเราไม่ต้องการอะไรอีกเลย 

ทุกๆ วันจะเป็นวันที่มหัศจรรย์ส�าหรับเรา 

และเราจะมีความสุขมากขึ้น เปี่ยมไปด้วย

ความรักย่ิงๆ ข้ึนทุกวัน นั่นคือของขวัญที่ดี

ที่สุดจากพระเจ้า



35 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌาน 7 วัน ซีหู ฟอร์โมซา 13-18 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)

217216 เวลาที่ดีที่สุดในการท�าสมาธิอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

นี้ ถ้าเธอเปลี่ยนท่าและมาท�าสมาธิแสงในตอนนี้ ก็จะรู้สึก

ดีข้ึนมาก  ดังนั้นเธอควรจะท�าสมาธิแสงและเสียงสลับกัน

ไป และมันจะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และเธอก็จะ

สามารถนัง่สมาธไิด้นานข้ึนโดยปราศจากความเหน็ดเหน่ือย

ผู้บ�าเพ็ญบางคนสามารถนั่งสมาธิได้ทั้งคืนเพราะว่า

พวกเขาท�าสมาธิแสงและเสียงสลับกัน แต่อย่าเปลี่ยนบ่อย

จนเกินไปและอย่าเปลี่ยนท่าในห้านาที เพราะมันจะไม่มี

ประโยชน์อะไร เพราะยิ่งเธอคงท่าเดิมไว้ได้นานเท่าใดก็จะ

ยิ่งดีข้ึนเท่านั้น สมาธิแสงและเสียงนั้นเอื้อต่อกัน บางครั้ง

เม่ือเธอนั่งสมาธิแสงติดต่อกันนานจนเกินไป และเธอรู้สึก

เหนื่อยและปวดเมื่อย เธอก็สามารถเปลี่ยนท่าและท�าสมาธิ

เพ่งเสียงได้ด้วยวิธีนี้ แล้วเธอจะรู้สึกดีขึ้นมากเพราะมันจะดู

เหมือนว่ามีบางสิ่งที่เธอจะพึ่งพาได้ เคล็ดลับในการบ�าเพ็ญ

สมาธินี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก 35

เมือ่เธอท�าสมาธ ิมนักเ็ปน็รางวลัอย่างหนึ่งเช่นกนั 
เพราะว่า เม่ือเธอสามารถนั่งได้ และปรารถนา

ที่จะนั่งอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดปัญญา นั่นก็เป็น

รางวัลอย่างหนึ่งไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าเธอจะได้

รับประสบการณ์หรือสิ่งที่เรียกกันว่าประสบการณ์

หรือไม่ก็ตาม



219ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิ

ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิ

ถ้ 
าเธอเกิดมีอุปสรรคใด ๆ  ที่บ้าน อย่างเช่นเธอรู้สึกว่า

มตีวัตนทีไ่ร้รปูก�าลังรบกวนเธอหรอืว่าเธอไม่สามารถ

นั่งสมาธิได้ดีมากนัก หรือถ้าเธอรู ้สึกว่ากระสับ

กระส่ายหรอืป่ันป่วน เธอมทีางแก้ไขอยูส่องวธิ ี เธอสามารถ

เปิดเทปเพลงสวด ดนตรีหรือเทปค�าสอนของฉันไว้เป็นฉาก

หลงั ไม่ใช่ด้านหลงัของเธอนะ แต่เปิดเสยีงเบา ๆ  ไว้ด้านหน้า

ของเธอ  ไม่ควรวางอะไรไว้ด้านหลังเธอ เพราะความสนใจ

ของเธอจะถูกดึงไปข้างหลังและมันจะยากมากขึ้นส�าหรับ

เธอทีจ่ะจดจ่อทีด้่านหน้า ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่สามารถท�าได้นะ 



221220 ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

มันแค่ไม่เป็นผลดีต่อเธอเท่านั้น  ให้วางเทป ทีวี ดนตรี หรือ

สิ่งใด ๆ  ไว้ด้านหน้าเธอ อะไรก็ตามที่เธอต้องการได้ยินใน

เวลาใด ๆ  ก็ตาม แม้แต่โทรศัพท์ เครื่องแฟกซ์ หรือสิ่งอื่น ๆ  

ถ้าเธอต้องนัง่ในส�านกังาน ให้นัง่หนัไปทางเครือ่งมอือุปกรณ์

ต่าง ๆ   ในกรณีที่มันดังขึ้น มันจะได้ดังอยู่ข้างหน้าเธอ และ

จะไม่ดึงความสนใจของเธอไปข้างหลงั ซึง่จะท�าให้ยากมากที่

จะดงึมนัจากข้างหลงักลบัไปข้างหน้าอกีครัง้ และเมือ่เธอฟัง

โทรศพัท์ ก็ให้ฟังด้วยหขูวา ท�ามนัให้เป็นนสิยั จงอย่าฟังด้วย

หูซ้าย ทุกสิ่งที่ดึงความสนใจของเธอไปยังข้างซ้ายหรือข้าง

หลังเธอนั้น จะไม่มีประโยชน์ต่อตัวเธอ จงจ�าไว้ นั่นคือวิธีที่

หนึง่  อกีวธิหีนึง่คอื เธอสามารถท่องค�าพระดัง ๆ  ให้นานเท่า

ที่จ�าเป็น หรือหนึ่งชั่วโมงทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นี่คือวิธีการป้องกันอีกอย่างส�าหรับเธอ  ถ้าเธอกลัว 

บางครั้งเธอรู้สึกว่ามีตัวตนไร้รูปอยู่รอบ ๆ  เธอหรืออยู่ข้าง

หลังเธอ หรือถ้าเธอถูกผีสิงก่อนที่เธอจะมาหาฉันและเธอ

ยังรู้สึกกลัวอยู่  เธอสามารถวางรูปของฉันล้อมรอบตัวเธอ

เป็นวงกลม พวกเธอมีรูปอยู่มากมาย ไม่จ�าเป็นต้องเป็นรูป

ใหญ่ รูปเล็กก็ได้  มันไม่เก่ียวกับขนาดแต่มันเก่ียวกับตัว

บุคคล แม้แต่รูปเล็ก ๆ  แค่วางเป็นวงกลมล้อมรอบตัวเธอ 

ประเพณีมันลาดาของทิเบตก็คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากการ

ปฏิบัติแบบนี้ พวกเขาจะวาดรูปวงกลมเสมอ นั่นเป็นการ

เริม่ต้นของประเพณนีีเ้มือ่ครสูอนพวกเขาให้นัง่อยูใ่นวงกลม

ของวัตถุบางชิ้นที่อาจารย์ได้ให้พรและให้ไว้แก่พวกเขาเพื่อ

เป็นทีร่ะลกึ แค่ล้อมรอบตวัพวกเขาด้วยสิง่ของทีเ่ตม็ไปด้วย

ความรักและพรของอาจารย์ ต่อมาพวกเขาก็มีจินตนาการ

มากขึ้น พวกเขาก็เลยเพิ่มทุกอย่างเข้าไปด้วย เช่น ดอกไม้ 

ธูป ทราย สี เป็นต้น

เธอสามารถท�าอะไรอื่น ๆ  อีกก็ได้ที่เธอต้องการ

ตราบเท่าที่ท�าให้เธอรู้สึกดี น่ันคือตราบเท่าที่ท�าให้เธอรู้สึก

ปลอดภัย มั่นคง และได้รับความคุ้มครอง  วางรูปของฉัน



36 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌานนานาชาติ 4 วัน วอชิงตัน ดีซี 

สหรัฐอเมริกา 26 ธันวาคม ค.ศ. 1997 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

223222 ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ไว้รอบ ๆ  หรือจะวางดอกไม้ด้วยก็ได้ถ้าเธอต้องการ ธูป

หรืออะไรก็ได้ เทียนก็ได้  แต่อย่าท�าให้เกิดควันมากเกินไป

นะ เพราะจะท�าให้เธอไออยู่ตลอดเวลา (ผู้ฟังหัวเราะ) ควัน

ธูปหรือควันจากเทียน ถึงแม้ว่ามันจะโรแมนติกและดูเป็น

เรื่องทางจิตวิญญาณ แต่หลาย ๆ  ครั้งก็สามารถก่อให้เกิด

การระคายเคืองได้  แล้วเธอก็จะเจ็บคอหรือแน่นหน้าอกใน

เวลาต่อมา  มันเป็นผลข้างเคียงในระยะยาวและไม่ดี แต่ถ้า

เธอทนได้ ก็ไม่เป็นไร  ฉันไม่ได้ห้ามอะไรในการบ�าเพ็ญของ

เรา ตราบเท่าที่มันท�าให้เธอรู้สึกดี

เธอสามารถใช้ลูกประค�าหรือสวดโดยใช้ลูกประค�า

ด้วยซ�้าไป อะไรก็ได้ แต่แล้วเธอก็จะติดลูกประค�าเหล่านั้น

และติดกับนิสัยแบบนั้นมากจนเกินไปและเธอก็ลืมเพ่งมาที่

น่ี (อาจารย์ชีท้ีต่าปัญญาของท่าน) ซึง่มนัยากทีจ่ะเรยีกกลบั

คนืมาอกีครัง้ ทุกวนัเราถกูผกูตดิอยูก่บัโลกภายนอกมากเกิน

ไป ตอนเช้าเมือ่เราต่ืนขึน้มา เราต้องล้างหน้า แปรงฟัน และ

เสริมสวย หรือผูกเน็กไท  นั่นเป็นการใช้สติรับรู้อยู่กับวัตถุ

มากเกินไปอยู่แล้ว  ในหน้าที่การงาน เราก็วางสติไว้ที่เงิน

และแม้แต่ตอนที่เรากลับบ้าน เราก็ยังคงคิดถึงเงิน  ดังนั้น

ทุก ๆ  วัน เราก็ท�าสมาธิอยู่กับผู้หญิง ผู้ชาย เน็กไท อัญมณี 

เครื่องส�าอาง หรือว่าเงินอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้เมื่อเรามีเวลา

ให้ตัวเองในการท�าสมาธิ เราจึงควรหันความสนใจของเรา

เข้าสู่ภายใน 36



225224 ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

การจดจ่ออยู่ภายในที่ศูนย์กลางปัญญา

มั
นไม่ใช่ว่าอาจารย์ท่านใด หรือว่าฉัน ตัวฉันเอง จะ

ห้ามเธอท�าสิง่นีส้ิง่นัน้ เพราะพวกเราคลัง่ไคล้สุดโต่ง 

หรือเพราะพวกเราเผด็จการ  มันไม่เป็นความจริง 

เราแค่ควรลืมทุก ๆ  สิ่งเสีย  และเพียงแค่เพ่งภายในไปยัง

ศูนย์กลางปัญญา  แต่เมื่อเธอเพ่ง  เธอควรมองตรงไปข้าง

หน้า  เม่ือเธอมองตรงไปข้างหน้า นัน่เป็นการพูดให้เหน็ทาง

กายภาพ  จริง ๆ  แล้ว เมื่อเธอมองด้วยตาปัญญา มันอยู่ข้าง

ใน  นอกจากนี้ เราไม่ได้อยู่ภายใน ไม่ได้อยู่ภายนอก ไม่ได้

อยู่ที่ไหน  มันเป็นเพียงแค่วิธีการพูด เพื่อให้เธอรู้วิธีปฏิบัติ

มันทางกายภาพ  ไม่เช่นนั้นเมื่อเธอปิดตาและปิดหูของเธอ  

สิ่งอื่น ๆ  ทุกอย่าง จะอยู่ภายใน  แล้วเธอจะไม่มีการติดต่อ

กับโลกทางกายภาพมากนัก  เธอจะอยู่ภายในและอยู่เพียง

ล�าพังกับตัวเธอเอง แล้วเธอจะรู้จักตัวเอง ตระหนักรู้ตัวเธอ

เองขึ้นอีกครั้ง ว่าเธอคือจิตวิญญาณ ว่าเธอคือพระเจ้า ว่า

เธอคือนักบุญ ด้วยเหตุน้ีการอธิษฐานด้วยลูกประค�า การ

สวดด้วยลูกประค�า และอื่น ๆ  ในเวลาน้ันจะเป็นโทษและ

ขัดขวางการเพ่งสมาธิของเรามากขึ้น

ไม่ใช่ว่ามันไม่ดี  ทุก ๆ  สิ่งที่เตือนเธอให้นึกถึงพระเจ้า

เป็นสิ่งที่ดี เช่น รูปภาพ ลูกประค�า ไม้กางเขน รูปปั้น

พระพุทธเจ้า อะไรก็ตามใช้ได้ทั้งนั้น  ยกเว้นเมื่อเธอท�า

สมาธิ มันจะดีกว่าที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงอย่างสิ้น

เชงิ เพราะว่าเธอคอืนกับุญ เธอคือไม้กางเขน เธอคือพระเจ้า  

ไม่มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัเครือ่งย�า้เตอืนอืน่ใด แต่การท�าแมน

ดาลา (การล้อมตวัเองด้วยรปูของอาจารย์) นัน้หมายถงึการ

ปกป้องเธอ ในบางครั้งคนบางคน ซึ่งก็มีอยู่น้อยมาก ที่กลัว

สิ่งที่ไร้รูปที่รบกวนพวกเขามาก่อนหน้า และความทรงจ�าที่

หลอกหลอนอยู่ยังคงรบกวนพวกเขาอยู่ หรือไม่พวกเขาก็

กลัวความมืด  ด้วยเหตุนี้ในอดีตกาล พวกเขาจึงจุดเทียนนั่ง

สมาธิเพื่อที่คนจะไม่รู้สึกกลัว  ดังนั้นบางทีฉันก็แนะน�าเธอ

บางคนว่า เธอสามารถเปิดไฟทิ้งไว้ได้ และนั่นก็ดีเหมือนกัน 
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อน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องท�ามันตลอด

เวลา หรือว่าทุกคนต้องท�ามัน  แต่แล้วคนหนึ่งก็ได้เรียนรู้

จากอีกคนหนึ่ง และพูดว่า “โอ ฉันรู้สึกดีเมื่อจุดเทียน และ

ท�าทั้งหมดที่ว่ามานั่น และทุกคนก็ท�าตาม ๆ  กัน”  มันจึง

กลายเป็นนิสัย  มันไม่ควรเป็นเช่นนั้น

เธอสามารถนวดตาปัญญาด้วยน�้ามันนิดหน่อยหรือ

นวดเฉย ๆ  ก็ได้เช่นกัน  ถ้ามันแห้งเกินไป ก็ใช้น�้ามัน มันจะ

ลืน่ขึน้  มนัช่วยเร่ืองรอยย่นส�าหรบัคนแก่อย่างฉนัด้วย (ผูฟั้ง 

หัวเราะ)  ฉันไม่ได้ท�าบ่อย ฉันเพียงแต่ท�าตอนที่ฉันแต่ง

หน้า  ถ้าเธอเพ่งสมาธิได้ยาก เธอสามารถนวดเบา ๆ  ด้วย

นิ้วโป้ง หรือด้วยนิ้วอื่นขึ้นไปที่ตาปัญญา และหยุดอยู่ตรง

นั้น (อาจารย์ชี้บริเวณที่อยู่เหนือและระหว่างคิ้ว ตรงกลาง

หน้าผาก)  หยดุอย่างนี ้หรอืแค่นวดมันแล้วจากน้ันก็หยดุ 36

เราต้องเรียนรู้คร้ังแล้วคร้ังเล่า เร่ิมต้นใหม่

อย่างม่ันคงอีกคร้ัง แล้วพูดว่า “วันนี้ ฉัน 

ล้มเหลว ฉันนั่งสมาธิได้ไม่ดีนัก  พรุ่งนี้และวัน

ต่อๆ ไป ฉันจะพยายามให้มากข้ึน”  พยายาม

ที่จะต่อสู ้เพื่อที่จะให้ดีข้ึนเสมอเพื่อที่เธอจะ

สามารถก้าวหน้าในทางจิตวิญญาณ  และเธอ

จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งข้ึนและเป็นผู้ที่มีสติ

ปัญญารู้แจ้งมากข้ึนในสวรรค์

36 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌานนานาชาติ 4 วัน วอชิงตัน ดีซี 

สหรัฐอเมริกา 26 ธันวาคม ค.ศ. 1997 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

บางครั้ง ถ้าเธอสั่นมากเกินไป ให้นั่งที่พื้น  อย่านั่งสูง

เกินไป เดี๋ยวเธอจะตกลงมา (ผู้ฟังหัวเราะ)  ฉันไม่ได้ล้อเล่น

นะ หรือพยายามนั่งบนแผ่นไม้หรือพื้นไม้ มันจะช่วยดูดซับ

พลงังานบางส่วนให้เธอได้  แล้วเธอจะไม่รูส้กึสัน่อย่างรนุแรง

มากเกินไป  บางครั้งเมื่อเธอนั่งสมาธิกวนอิม เธอจะรู้สึก

ร้อนมากเหมือนไฟลน มันรู้สึกเหมือนจะทนไม่ได้อีกต่อไป  

ให้เธอย้ายที่นั่ง  อย่านั่งบนเบาะรอง  ให้หาพื้นไม้ที่เย็น ๆ  

นัง่  วางเทา้ของเธอบนแผ่นไม้หรอือาจจะบนพื้นดิน  มนัจะ

ท�าให้ผลลัพธ์ที่แรงบางอย่างของการสั่นสะเทือนน้ันเบาลง

ได้ในขณะที่เธอไม่สามารถที่จะทนมันได้  ท�าเฉพาะในกรณี

น้ันเท่าน้ัน แต่ให้น่ังเพ่งเสยีงต่อไป เสยีงจะมกี�าลังเป็นพเิศษ

ถ้าเธอไม่บริสุทธิ์ในบางครั้ง เพราะว่าเธอติดต่อกับ

ผูค้น มนัไม่จ�าเป็นว่ากรรมนัน้จะเป็นของเธอเอง  ดงันัน้อย่า

โทษตัวเองตลอดเวลาส�าหรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น  บางครั้ง

เราตดิต่อกบัผูค้น และความไม่บรสิทุธิแ์ละกรรมของพวกเขา

วิธีที่จะรับมือกับปัญหาตัวโยกไหว 
ระหว่างการท�าสมาธิ

ถ: บางครั้งเวลาฉันก�าลังนั่งเพ่งแสง  ฉันได้รับ

พลังงานที่โหมซัดเข้ามา มันประมาณว่าโยกตัวฉันจากทาง

หนึ่งไปอีกทาง และทางอื่น ๆ  หลายทิศทาง  นี่คืออะไรหรือ

อ: มันไม่เป็นไร  บางครั้งพลังบวกกับพลังลบก�าลัง

พยายามต่อสูก้นัอยู ่ ขณะทีเ่รายงัไม่มัน่คงอย่างสมบรูณ์จรงิ ๆ  

และบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มันก็จะเป็นแบบน้ัน  ต่อ

ไปมันจะคงที่ อย่ากังวล  เธอไม่ต้องคิดอะไรกับความรู้สึก

นั้น ปล่อยมันไป  ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรักษาศีลให้ตัวเราเอง

บริสุทธิ์ และทุกสิ่งอย่าง เพื่อที่เราจะสามารถรับพลังงานที่

บรสิทุธิแ์ละมพีลังอย่างยิง่ยวดได้  พยายามใส่ใจเรือ่งอาหาร 

ค�าพูด การกระท�า และความคิดของเธอให้บริสุทธิ์  แล้ว

ปัญหาต่าง ๆ  ก็จะดีขึ้นหรือว่าหายไปเอง



37 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌานนานาชาติ 7 วัน ซีหู ฟอร์โมซา  

31 ตุลาคม ค.ศ. 1995 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

231230 ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

จะส่งผลกระทบกบัเราด้วย  บางครัง้เราทานอาหารทีเ่ราไม่รู้

ว่าไม่บริสุทธิ์ นี่ก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นอะไรก็ตามที่

ท�าให้เธอเป็นแบบนี้ได้ ให้นั่งสมาธิให้มากขึ้น

 ถ้าเธอนั่งบนเบาะรองนั่งและเธอไม่รู้สึกว่าสบาย 

มันอาจจะร้อนเกินไปส�าหรับเธอก็ได้ ให้นั่งบนพื้นไม้หรือ

บนพื้นดินเปล่า ๆ   ยกเท้าของเธอขึ้นและท�าสมาธิ หรือนั่ง

บนพื้นบนเสื่อ (ที่ท�าจากฟาง) ก็ดีเหมือนกัน  มันจะระบาย

อากาศและท�าให้เธอเยน็  เพราะว่าบางครัง้เบาะรองทีเ่ราน่ัง

นั้นไม่ได้ท�ามาเพื่อนั่งสมาธิกวนอิม  พยายามเปลี่ยนท่าบ้าง

หรือบางทอีาจจะเปลีย่นสถานทีด้่วยหรอืไม่กเ็ปลีย่นเบาะน่ัง 

แล้วมันจะดีขึ้นส�าหรับเธอ 37

การสร้างความกล้าหาญและทะยาน 
ขึ้นเหนืออุปสรรค

ถ: ทุกครั้งหลังจากที่ฉันนั่งสมาธิได้สักครู ่ ฉันจะ

ต้องการทีจ่ะลกุขึน้  ฉนัไม่สามารถนัง่ต่อได้ เพราะว่าฉนัรูส้กึ

ว่ามีพลังอย่างหนึ่งดึงฉันให้ลุกขึ้น

อ: พลังอะไรกัน (ผู้ฟังหัวเราะ)  เธอไม่โทษความขี้

เกียจของตัวเอง แต่เธอกลับโทษพลังภายนอก  เธอโทษผี 

มาร หมาป่า หนู หรือแมวเสมอ  เธอไม่คิดหรือว่ามันเป็น

ปัญหาของเธอเอง  ถ้าเราปฏบัิตอิย่างแข็งขนั ในทีส่ดุเราจะมี

ประสบการณ์ภายใน  แต่เราจะต้องขยนัอย่างจรงิจงั และไม่

โทษพลังทางลบว่ามารบกวนหรือดึงเราออกไป  จริง ๆ  แล้ว

ไม่มีพลังอะไรมาดึงเราไปได้หรอก ยกเว้นความอ่อนเพลีย

ของเราเอง  และแม้ว่าจะมีมารมารบกวนเราได้ ทั้งหมดนั้น

ก็เพราะว่าเรากลัวมัน



38 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ ่ม ไถหนาน ฟอร์โมซา 

12 มกราคม ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาจีน)

233232 ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

มคี�าพดูของชาวเอาหลักว่า “เม่ือมารต้องการก่อกวน

เธอ  มันจะมองหน้าเธอก่อน”  หมายความว่ามนัจะดวู่าเธอดุ

และกล้าหาญหรือไม่  ถ้าไม่ มารกจ็ะรบกวนเธอ  ถ้ามนัเห็นว่า

เธอดุดันกว่ามัน มนัจะไม่กล้ารบกวนเธอ  ในหนังสอื บนัทกึ

การเดินทางสูต่ะวันตก (หนงัสือทางจติวิญญาณทีย่อดเยีย่ม 

เล่มหนึ่งของจีน)  เมื่อราชาแห่งนรกต้องการเอาพญาวานร

ลงนรก  เขาพูดกับพญาวานรด้วยความโอหังว่า “ฮา ! ฮา !  

ฉันเป็นราชาแห่งนรกนะ”  อย่างไรก็ตามเมื่อเขาพ่ายแพ้ 

เขาก็ก้มค�านับพญาวานรและกล่าวว่า “โอ ! ท่านผู้ยิ่งใหญ่ ! 

กรุณาไว้ชีวิตข้าด้วยเถิด ! กรุณาไว้ชีวิตข้าด้วย !” (ผู ้ฟัง

หัวเราะ)  เราควรจะเป็นเหมือนพญาวานร  ถ้าเราอ่อนแอ

เกินไป เราจะถูกมารข่มขู่คุกคาม  ถ้าเรากลัวพลังของมาร

อยูต่ลอดเวลา มนัก็จะเข้ามาหาเรา เพราะว่าจริง ๆ  แล้ว เรา

คาดหวงัให้มันมาหา  มฉิะนัน้แล้ว พลงัอะไรในโลกน้ีกันทีจ่ะ

เข้ามาหาแต่เธอผู้เดียวได้ แต่ไม่ไปหาคนอื่น ๆ  เลย

ดังนั้น เมื่อเราเผชิญหน้ากับอุปสรรค เราไม่ควรเป็น

กังวล  แม้ว่าตอนที่เรารู้สึกถึงพลังลบ เราก็ควรจะนั่งสมาธิ

ต่อไป  ถ้าเราไม่สามารถนั่งต่อได้ เราควรลุกขึ้นแล้วไปเดิน

รอบ ๆ  สักพักหนึ่งแล้วลองนั่งสมาธิใหม่อีกครั้ง  ขณะที่ท่อง

ค�าพระและสวดอธิษฐานต่ออาจารย์ภายในให้ช่วยเรา เรา

ควรจะน่ังสมาธิต่อไปและดูซิว่าพลังลบนั้นจะสามารถท�า

อะไรเราได้ หรือไม่ (ผู้ฟังปรบมือ)  เราควรจะคิดบวก มอง

โลกในแง่ดี และกล้าหาญ แล้วมันจะกลายเป็นนิสัยของเรา 

เพราะว่าทกุ ๆ  สิง่ล้วนสร้างขึน้ทีใ่จ   ถ้าเราขาดความเชือ่มัน่ 

ในตัวเองและขาดความกล้าหาญแล้ว เราจะรู้สึกตกใจกลัว

แม้แต่เวลาหนูวิ่ง เราก็จะจินตนาการว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัว

หรือว่าเป็นมารหรือว่าเป็นพลังบางอย่างที่ก�าลังจะเข้ามา  

แต่จริง ๆ  แล้วมันอาจจะเป็นแค่หนูตัวหน่ึง  ดังน้ันอย่าไป

กลัวอะไร 38
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อย่ากลัวความรู ้สึกหวาดกลัวของเธอเอง 

เพราะว่าย่ิงเธอกลัวมากเท่าไร ความรุนแรง

ของความรู้สึกกลัวก็จะยิ่งมากขึ้น  ยิ่งเราคิดถึง

บางอย่างมากข้ึน สิง่นัน้ก็จะมีพละก�าลงัมากข้ึน  

ดังนั้นให้คดิถงึ “ความรกั”  ตลอดเวลา เราควร

จะแค่คิดถึง “ความรัก” เท่านั้น  นั่นคือ “พลัง

แห่งความรัก” และให้คงความคิดบวกไว้เสมอ 

แล้วพลังของอาจารย์จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเอง

อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วเรากจ็ะเคยชนิกบัมัน 

แล้วจะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป และความกลัว 

ของเราก็จะหายไปโดยสิ้นเชิง

การท�าให้สมองมนุษย์เชื่อง

ถ: ฉันเครียดมาก ๆ  และดิ้นรนต่อสู้ ๆ  ๆ

อ: ดิ้นรนต่อสู้กับอะไร

ถ: กับการนั่งสมาธิเท่านั้น

อ: โอเค  อย่าท�าให้การนั่งสมาธิกลายเป็นงานอย่าง

หนึ่ง  มันเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเท่านั้นเอง  บอกใจของ

เธอเองว่า ไม่มีอะไรท�าแล้ว และแค่นั่งลงผ่อนคลายเท่านั้น  

และถ้าเธอไม่สามารถนัง่นาน ๆ  ได้ เธอกส็ามารถนอนลงและ

พักผ่อนได้  ท�ามันให้มีความสุข

เธอสามารถวางดอกไม้ดอกหนึ่งไว้ข้างหน้าเธอ และ

สวมเสื้อผ้าที่สวยงาม  ท�ามันให้เหมือนกับพิธีกรรมถ้ามัน

จะรู้สึกดี  นั่นคือเหตุที่บางคนมีธูป ดอกไม้ และสิ่งต่าง ๆ  ทั้ง

หลาย เพียงแค่เพื่อท�าให้จิตใจเบิกบาน  อะไรก็ตามที่ท�าให้
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ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

การนัง่สมาธขิองเธอมคีวามสขุ เธอกส็ามารถท�ามนัได้  ท�าให้

มันสนุก !  หรืออาจจะนอนลงและพักผ่อน  ขณะเดียวกัน ก็

ให้เพ่งไปที่นี่ (ที่ตาปัญญา)

อันดับแรกคือท�ามันให้สนุก  อย่าท�ามันให้ใจเรารู้สึก

ว่ายากมากเกินไป เพราะว่าเขาไม่ชอบมัน  เขาไม่ชอบการ

ท�างาน  และถ้าเธอเคร่งเครยีดมากเกนิไป จติใจก็จะต่อต้าน

และคดิว่า “ฉนัไม่ชอบสิง่นัน้ ฉนัอยากจะสนกุ ฉันอยากออก

ไปข้างนอก ฉันอยากฟังเพลงหรือว่านั่งดื่มกาแฟกับเพื่อน”  

ฉันไม่อยากนั่งที่นี่อีกแล้ว

กแ็ค่ท�ามันให้เพลดิเพลิน  เชิญเพ่ือนด ีๆ  เพือ่นประทบั

จิต มาที่บ้านเธอ  หรือไปบ้านพวกเขา ดื่มกาแฟกัน นั่งคุย

กันก่อน หรือว่าท�าอะไรด้วยกัน  แล้วค่อยมาน่ังด้วยกัน 

เหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเกม เป็นส่วนหน่ึงของ

ความสนุกสนาน  นั่นเป็นในช่วงแรก ๆ  และต่อมาเธอก็จะ

เคยชินกับมัน และเธอก็ไม่จ�าเป็นต้องใช้เกมแบบนั้นอีกต่อ

ไป  เธอสามารถนั่งสมาธิที่ไหนก็ได้แล้วก็รู้สึกดีด้วย

ประการแรก ให้ผ่อนคลายจิตใจก่อน  บ่อยครั้งที่เรา

ทั้งหลายมักเร่งรีบที่จะส�าเร็จเป็นนักบุญ และน่ันคือเหตุที่

เรามีปัญหา  เราดิ้นรนต่อสู้ระหว่างจิตวิญญาณและสมอง  

วิญญาณนั้นต้องการนั่งสมาธิ แต่สมองอยากไปเล่น  ดังนั้น

เราก็สามารถให้รางวัลแก่มันด้วยวิธีใดก็ตาม เช่น หลังจาก

เธอนั่งสมาธิอย่างดีแล้ว ให้มอบอาหารที่เธอช่ืนชอบแก่ตัว

เธอเอง  พาตัวเองออกไปหรอืไปพบแฟนสาวของเธอ ท�าบาง

สิง่ทีด่ ีๆ   หลงัจากน้ัน  แล้วสมองกจ็ะรูว่้า “ตกลง นัน่เป็นสิง่

ที่ดี”  ให้ฝึกสมองให้เหมือนกับที่เธอฝึกสุนัข (ผู้ฟังหัวเราะ)  

เธอรู้วธิฝึีกสนัุขอยูแ่ล้ว  เมือ่สนุขัท�าสิง่ทีด่ ีเธอก็ให้รางวลัแก่

เขา  นั่นเป็นวิธีที่จะท�าให้เขาดีขึ้นและดีขึ้น

จิตใจของเรานั้นบางครั้งก็เป็นสิ่งที่น่าร�าคาญ !  ถ้า

เธอไม่รู้สึกอยากนั่งสมาธิจริง ๆ   ก็แค่ปล่อยมันไปเสีย  อย่า

บังคับตัวเธอเองมากเกินไป  แค่ท�าอย่างอื่นไป อาจวิ่งหรือ



239238 ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ไปออกก�าลังกายบ้าง และเมื่อเธอเหนื่อย เธอก็จะอยากนั่ง

ลงเอง และจิตใจของเธอก็จะไม่ก่อความยุ่งยากอีก  จริง ๆ  

แล้วนั่นเป็นปัญหาเวลาที่เราอยู่คนเดียว  บางครั้งจิตใจนั้น

ก็เล่นตลกกับเรามาก  และถ้าเราไม่มีใครคอยให้ก�าลังใจ

หรือจับมือเราไปด้วยกัน เราก็จะไม่สามารถไปต่อได้อย่าง

รวดเร็วมาก  ด้วยเหตุนี้เราจึงจ�าเป็นต้องมีครูและเพื่อน ๆ  

ผู้บ�าเพ็ญ  เราจะได้สามารถพูดคุยปัญหากับพวกเขาได้และ

บางครั้งพวกเขาก็ช่วยได้

ฉะน้ันพยายามไปนั่งสมาธิกลุ่มให้บ่อยเท่าที่จะท�าได้  

เธอสามารถพูดคุยปัญหากับเพื่อนบ�าเพ็ญของเธอได้  ดูแล

พวกเขา เชิญพวกเขาไปดื่มกาแฟหรือชาที่บ้านเธอ และใน

ท�านองเดียวกัน เธอก็ไปบ้านเขา  ท�ามันให้สนุก  และบาง

ครัง้กอ็อกไปข้างนอกด้วยกนับ้าง ท�าให้มีความสขุ  ไปดหูนัง

และท�าอะไรด้วยกัน เพื่อให้การนั่งสมาธิกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของมิตรภาพและความสนุกสนาน  ในตอนแรก ๆ  ส�าหรับ

บางคน มันจ�าเป็น เธอต้องค้นหาว่าใจเธอชอบอะไร  และ

ท�าอะไรให้เขาสักหน่อย อย่าโหดร้ายกับเขาจนเกินไป

คนบางคนไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนั้น  พวกเขาชอบ

นั่งสมาธิ ดังนั้นจึงง่าย  แต่แม้กระนั้น เมื่อเราเข้าไปถึงบาง

ช่วงของการท�าสมาธิ บางครั้งเราก็ติดอยู่ตรงนั้น  ทันใดนั้น

เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะน่ังสมาธิอีกต่อไปแล้ว  เรา

ไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นอีก  เราเพียงพอแล้วกับพุทธะ 

(ผูรู้แ้จ้ง) และอะไรแบบนัน้  แต่มนักแ็ค่ชัว่คราวเท่านัน้  แล้ว

ต่อมาเมื่อเรามีเพื่อน อ่านหนังสือด้านจิตวิญญาณบ้าง และ

ฟังเทปทางจิตวิญญาณ หรือแม้แต่อ่านคัมภีร์พระไตรปิฎก

บ้าง บางทีน่ันอาจจะเกินไปหน่อย หรืออ่านหนังสือร่วม

สมยัทีเ่ก่ียวกับชวิีตและความตาย เกีย่วกบัการท�าสมาธ ิและ 

เกี่ยวกับประสบการณ์ทางสวรรค์ของคนอื่น  แล้วเราก็อาจ

จะถกูกระตุน้ให้ต้องการทีจ่ะมปีระสบการณ์แบบนัน้มากข้ึน 

และด้วยเหตุนี้เราก็จะมีความพยายามมากยิ่งขึ้น



39 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชิงไห่ ฌานนานาชาต ิ3 วนั นอร์ฟอล์ก องักฤษ 

11 มิถุนายน ค.ศ. 1999 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

241240 ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างการท�าสมาธิอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

เราต้องหาหนทางที่จะท�าสิ่งที่เหมาะกับความช้าเร็ว

ในชีวิตของเรา สไตล์ของเรา ความคิดของเรา และนิสัย

ของเราด้วย  นิสัยเป็นสิ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลง  เราควรจะ

เปลีย่นแปลงมันอย่างช้า ๆ  ถ้าเราไม่สามารถทีจ่ะเปลีย่นมนั

อย่างรวดเร็วได้ 39

ความกรุณาที่ไม่คาดฝันสามารถมาได้ทุกเมื่อ !

ถ: เราควรที่จะท�าอะไร ถ้าเราไม่สามารถที่จะเพียง

แค่นั่งลงและท�าสมาธิได้

อ: งั้นก็ลุกขึ้นยืน แล้วเดินไปรอบ ๆ  สักพักหนึ่ง  ล้าง

หน้าหรืออาบน�้า ไปเดินเล่นแล้วกลับมาลองน่ังใหม่อีกครั้ง 

อย่าล้มเลิก  เมื่อเธอนั่งสมาธิทุกวัน มันไม่ได้หมายความว่า 

ทุก ๆ  วันเธอจะได้รับความสดชื่นและผลลัพธ์ที่ดี แต่เธอ

ต้องท�าทุกวัน  เธอต้องท�าเมื่อไรก็ตามที่เธอท�าได้ เพราะว่า

ความกรุณาของพระเจ้าไม่มีการนัดหมายกับเรา  ท่านไม่ได้

นัดหมายกับเราและพูดว่า “พรุ่งนี้ฉันจะมามอบสันติสุขให้

เธอนะ พรุ่งนี้ฉันจะมอบภาพนิมิตให้เธอนะ พรุ่งนี้ฉันจะพา

เธอไปสวรรค์ระดับที่สามนะ”  ไม่ ไม่ ไม่ !  มันมาเมื่อไรก็ได้ 

วินาทใีดก็ได้ แม้แต่ตอนทีเ่ธอคาดหวงัถึงมนัน้อยทีส่ดุ  ดงันัน้ 

เธอเพียงแต่ต้องยืนหยัดกับเทคนิคอะไรก็ตามที่เธอใช้เพื่อ



40 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ บรรยายธรรม มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ 

สหรัฐอเมริกา 13 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

242

อน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ให้เธอได้นั่งสมาธิ และสวดอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าภายใน

เรา ความสูงส่งทีสุ่ดภายในเราจะช้ีแนะ ช่วยเหลอื สนับสนุน 

หรอือวยพรเรา  เราต้องนัง่สมาธทิกุวนั แม้ว่าจะบรรลผุลหรอื

ไม่ก็ตาม  และเมื่อไรก็ได้ อาจจะพรุ่งนี้ อาจจะนาทีต่อจาก

นี้ เราจะได้รับมัน  แค่อย่าล้มเลิก  มันเหมือนกับตอนที่เธอ

เปิดร้านขายของ เธอไม่มีทางรู้ได้ว่าเมื่อไรลูกค้าจะเดินเข้า

มา  เธอต้องเปิดร้านและนัง่อยูต่ลอดทัง้วันและรอคอย มหีรอื

ไม่มลีกูค้ากต็าม เธอกต้็องเปิดร้าน  บางครัง้ลูกค้าคนสดุท้าย

ที่เข้ามาอาจจะซื้อของหมดทั้งร้านหรือซื้อไปครึ่งร้านก็ได้ 40

าอันดับชั้นในการปฏิบัติของเราไม ่

สว่างไสวมาก แต่เรามีความส�านึกผิด 

มีความจริงใจ และสวดภาวนาทุกวัน  

พระเจ้าก็จะยังคงประทานความกรุณาให้

แก่เรา

ถ้



245ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น

ส�าหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถ: ถ้าเราต้องการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน  และ

การนั่งสมาธิมากขึ้นก็จะช่วยได้  จริง ๆ  แล้วเราจะต้องท�า

มากขึ้นเท่าไรเพื่อให้ก้าวหน้า

อ: เธอควรจะรูส้กึว่าเธอสามารถรบัได้เท่าไร หรอืเธอ

ต้องการท�ามากเท่าไร  และมันไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิเท่านั้น 

มันเป็นเรื่องของใจ เรื่องความมุ่งมั่น  มันเป็นการอุทิศตัว

จากภายในที่พูดว่า “โอ ฉันต้องการเพียงสิ่งนี้อย่างแท้จริง” 

เธอโหยหามันภายในตัวเธอเองอย่างมาก และนั่นคือการท�า

สมาธิรูปแบบหนึ่ง  มันไม่ใช่แค่การนั่ง



41 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ ่ม ลอนดอน อังกฤษ  

10 มีนาคม ค.ศ. 1998 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

247246 ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้นอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ถ: ในชีวิตประจ�าวัน  รูปแบบที่เราติดต่อกับสิ่งต่าง ๆ  
และการทีเ่รารู้สกึอย่างไรนัน้ สามารถช่วยเหลอืได้ด้วยเช่นกัน
ใช่ไหม

อ: ใช่ ใช่ ใช่  วิธีที่เธอมองดูสิ่งต่าง ๆ  แล้วก็วิธีที่เธอ
ปล่อยวางมนัไป  เราสามารถพดูคยุเรือ่งนีไ้ด้ชัว่นรินัดร์เลย แต่
พวกเราแต่ละคนมหีนทางการไปสูพ่ระเจ้าของเขาหรอืเธอเอง  
จะเร็วหรือช้า มันเป็นทางเลือกของเราเอง  เธอไม่สามารถสั่ง
หัวใจของเธอให้ท�าอะไรได้ ฉันเองก็ไม่สามารถเช่นกัน  เธอ
แค่มีหรือไม่มีมันเท่านั้นเอง  วันหนึ่งเธอเหนื่อย อิดโรยกับ
โลกนี้ กับความจอมปลอมและภาพลวงตา  แล้วเธอก็จะเพียง
แค่มุ่งมั่นอยู่ภายใน  และมันไม่ส�าคัญว่าเธอจะนั่งนานแค่ไหน 
เธอรู้สึกมุ่งมั่น  เธออยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาในหัวใจของเธอ  
นั่นเป็นการท�าสมาธิอย่างแท้จริง  และนั่นจะเป็นสิ่งสบาย ๆ  
ส�าหรับเธอ  แล้วเธอก็จะรู้ เธอจะรู้ว่าเธอนั้นจงรักภักดี  ไม่
เช่นนั้น ก่อนหน้านี้ เธอได้พยายามทุ่มเทอย่างหนักที่จะจงรัก
ภักดี เธอก็แค่พยายามเท่านั้น มันแตกต่างกัน ! 41

การบ�าเพ็ญทุกรกิริยาไม่ได้ช�าระล้างกรรมกีดขวาง

ถ: อาจารย์  แม้ว่าเราจะไม่สามารถบรรลถึุงความเป็น

พทุธะ ด้วยการบ�าเพ็ญทกุรกริยิา แต่มนัช่วยก�าจดัอปุสรรคที่

กีดขวางหรือลบกรรมบางส่วนของเราได้บ้างหรือไม่

อ: ไม่ได้ มันไม่สามารถ !  การบ�าเพ็ญทุกรกิริยา

นั้นไม่มีประโยชน์ !  ท�าไมเธอต้องท�าร้ายพุทธะของเธอเอง

ล่ะ  พระเจ้าอยู่ภายในเรา  ถ้าเธอท�าร้ายท่าน นั่นคือเธอไม่

เคารพท่าน เธอดูส ิพระศากยมนุพุีทธเจ้า ต้องทรงล้มเลกิการ

บ�าเพ็ญทุกรกิริยาหลังจากบ�าเพ็ญมาระยะหน่ึง !  ท้ายที่สุด 

ท่านกล็ะทิง้การบ�าเพญ็ทุกรกิรยิาไปบ�าเพญ็วิถทีีถ่กูต้องและ

แท้จรงิ  น่ันคอืวิธีทีท่่านก�าจดักรรมอปุสรรคกดีขวางของท่าน 

ไม่ได้ผ่านการบ�าเพ็ญทุกรกิริยา

เมื่อเธอปฏิบัติในวิถีที่ถูกต้องแล้ว มันไม่ส�าคัญถ้าเธอ

จะบ�าเพญ็ทกุรกิรยิาบ้าง หรอืตามใจตวัในความฟุม่เฟือยบ้าง 



42 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ บรรยายธรรม ฮ่องกง 2 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2000 (ต้นฉบับภาษาจีน)

249248 ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้นอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

ถ้าเธอต้องการ เพราะว่าเธออยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง  มันไม่

ส�าคัญว่าเธอจะเดินทางไปด้วยรถรับจ้าง รถเบนซ์ หรือรถ 

โรสรอยซ์  มนัส�าคญัทีเ่ส้นทางต้องถกูต้อง ไม่ใช่ทีย่านพาหนะ  

เมื่อครู่นี้ฉันก็นั่งแท็กซี่มาและมาถึงสถานที่นี้ได้เหมือนกัน  

เธออาจจะมาโดยรถเมล์ หรอืนัง่โรสรอยซ์มา หรอืนัง่รถยนต์

ส่วนตวั แล้วเธอกม็าถงึเหมือนกนั  มันเป็นเพราะว่าเราก�าลงั

เดินทางอยู่บนถนนที่ถูกเส้นทาง  มันไม่ใช่ว่าการบ�าเพ็ญ

ทุกรกิริยาดีหรือไม่ แต่เส้นทางนั้นต้องถูกต้อง  ปฏิบัติธรรม

วิถีกวนอิมและเธอจะเข้าถึงการหลุดพ้นและก�าจัดกรรม

กีดขวางของเธอ 42

การปฏิบัติด้วยวิธีที่ถูกต้อง

มั
นเป็นการผ่อนคลายมากที่จะปฏิบัติในหนทางของ

เรา  เมื่อเรามีวิธีที่ถูกต้องแล้ว เราสามารถทานและ

ดื่มเท่าที่เราต้องการได้  ที่ไหนกันที่เราจะพบเจอ

พุทธะผู้ซ่ึงขอให้เราอดตายและทนทุกข์ทรมานก่อนที่เรา

จะได้รับความกรุณาจากท่าน  นั่นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย  

ท�าไมเราจึงต้องถูกห้ามไม่ให้ดูแลตัวเองในขณะที่เราปฏิบัติ

ธรรมล่ะ  นั่นเป็นเหตุผลง่าย ๆ  ตัวอย่างเช่น ถ้าพ่อแม่ของ

เราร�า่รวยมากและพวกเขากร็กัเรามาก พวกเขาอาจจะบอก

เราให้ไปเรยีนหนังสอืและใฝ่หาความรู ้ แล้วหลงัจากทีเ่ราโต

ขึ้นและมีความสามารถแล้ว พวกเขาก็จะมอบทรัพย์สมบัติ

ให้เราเอง นี่ก็เพียงแค่ว่าพวกเขากลัวว่าเราจะไม่รู้วิธีจัดการ

ทรัพย์สมบัติก่อนหน้านี้เท่านั้นเอง

แน่นอนเราต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ แต่ในขณะที่



43 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ซีหู ฟอร์โมซา 5 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1992 (ต้นฉบับภาษาจีน)

251250 ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้นอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

เราก�าลังศึกษาอยู่ เรายังสามารถทานอาหาร ดื่ม มีความสุข 

และใส่เสือ้ผ้าสวย ๆ  ได้  ท�าไมน่ะหรอื  กเ็พราะว่าพ่อแม่ของ

เรารวยอย่างไรล่ะ มันแค่เป็นเรื่องง่าย ๆ   ก็เหมือนกับที่เรา

ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราต้องการบรรลุถึงความเป็นพุทธะ

และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า  และก็พุทธะหรือพระเจ้านั้น

มัง่คัง่ทีส่ดุ  เธอเคยเหน็พทุธะทีย่ากจนมัย้ (ผูฟั้งหัวเราะ)  เป็น

ไปไม่ได้เลย  โลกทัง้โลกเป็นของท่าน  สวรรค์และโลกมนุษย์

เป็นของท่าน  ดังนัน้ท่านจะยากจนได้อย่างไร  ท่านมอี�านาจ

ทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุ ท่านเป็นเจ้าของทกุส่ิงทกุอย่าง  แล้วท�าไมเรา

จงึต้องจงใจท�าตวัเหมือนขอทานด้วย  เราปฏิบตัก็ิเพือ่เข้าไป

ถึงความมั่งคั่งของท่าน เพื่อบรรลุถึงอันดับชั้นของท่าน เพื่อ

เป็นหนึ่งเดียวกับท่าน แต่ก่อนที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวและได้

รบัทรพัย์สมบตัขิองท่าน อย่างน้อยทีส่ดุเรากค็วรได้ดืม่ ทาน 

เล่น และได้สนุกสนานอย่างเพียงพอ  ท�าไมเราจึงต้องแสร้ง

ท�าเป็นมีความทุกข์ด้วยล่ะ

ฉะนั้นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณก็

คือ การเข้าถึงแนวคิดที่ถูกต้องและวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะ

สม  หลังจากน้ัน มันดพีอแล้วส�าหรบัเราทีจ่ะใช้ชวีติธรรมดา

สามัญได้อย่างสมบูรณ์แบบ  แนวคิดและวิถีทางที่ไม่ถูกต้อง

นั้นจะน�ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ  43



44 ปราศรยัโดยท่านอนตุราจารย์ชงิไห่ ฌานนานาชาต ิ3 วนั พนมเปญ กัมพชูา 

28 มีนาคม ค.ศ. 1996 (ต้นฉบับภาษาจีน)

253252 ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้นอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

หนทางสู่ความเป็นนักบุญ

ห ากปราศจากจิตวิญญาณที่ เ สียสละ เราจะ

ไม่สามารถเติบโตได้  ถ้าเป็นเช่นนี้ มันก็ไม่มี

ประโยชน์แม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลา

หลายร้อยปีแล้วก็ตาม  การอุทิศตนเพียงเพื่อตัวเราเอง

เท่านัน้และไม่อทุศิตนเพือ่ผู้อ่ืนไม่ใช่หนทางของพระโพธสิตัว์ 

(นักบุญที่รู ้แจ้ง)  เราควรตระหนักว่าเรายังห่างไกลจาก

คุณสมบัติแบบนั้น  เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ค�านึงถึงผู้อ่ืน เรา

ควรรูว่้าเราก�าลงัคบหากบัมารซึง่เป็นพลงัทางลบ  น่ีคอืความ

แตกต่างเพยีงอย่างเดยีวระหว่างพทุธะ (ผูรู้แ้จ้ง) กับมาร  เมือ่

เราไม่เห็นแก่ตัวเวลาท่ีเราคิดกับผู้อื่น เราก็กลายเป็นพุทธะ  

การใส่ใจแต่ตัวเองและลืมผู้อื่นท�าให้เรากลายเป็นมาร  เรา

สามารถวัดตัวเราเองได้อย่างชัดเจนโดยใช้ตัววัดแบบน้ีได ้ 

อย่ามาถามฉันว่าเธออยู่อันดับช้ันไหนหรือว่าเธอไปถึงความ

เป็นพุทธะหรือยัง !

เธอเชื่อว่าฉันเป็นพุทธะคนหนึ่ง  มันเป็นเพราะว่าฉัน

ค�านึงถงึแต่ผูอ่ื้นตลอดเวลาเสยีจนกระทัง่ฉนัลมืผลประโยชน์ 

ข้อเสียเปรียบ อนาคต ร่างกาย ความสะดวกสบาย ชื่อเสียง 

และความต้องการของตัวฉันเอง  ฉันไม่สนใจอะไรอีก  ฉัน

อุทิศชีวิตของฉันเพื่อผู้อื่น ไม่ใส่ใจว่าฉันจะประสบความ

ส�าเร็จหรือไม่  เราไม่สามารถวัดสิ่งนี้ได้ด้วยความส�าเร็จหรือ

ล้มเหลว  มันไม่จ�าเป็นต้องประสบความส�าเร็จในแต่ละครั้ง

ที่เราท�าดี  มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ! มันขึ้นอยู่กับการปฏิญาณ

ของเราที่จะช่วยผู้ที่ก�าลังจะตาย  และความจริงใจของเรา

ที่จะเสียสละและอุทิศตัวเราเองเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น

มากกว่า 44



45 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สมาธิกลุ่ม เท็กซัส สหรัฐอเมริกา  

12 พฤษจิกายน ค.ศ. 1993 (ต้นฉบับภาษาจีน)

255254 ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้นอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

การช่วยเหลืออย่างไม่เห็นแก่ตนเอง

ดั
งนั้นเราต้องช่วยอย่างไม่เห็นแก่ตัวและสิ่งอื่น ๆ  ทุก

สิ่งจะมาหาเราเอง  มันยากที่จะบอกเธอท้ังหมดนี้

เพราะเธอได้ยินอยู่เสมอว่า “ให้ค้นหาอาณาจักร

พระเจ้าในตัวเธอก่อน แล้วทุกสิ่งจะมาหาเธอเอง”  แต่

อาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรล่ะ  อาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่

ส�าหรบัเธอคนเดียวนะ  ถ้าฉนัมีอาณาจกัรของพระเจ้า ทกุ ๆ  

คนก็ต้องรวมอยู่ในนั้นด้วยสิ  มิเช่นนั้นแล้วฉันก็จะไม่ไปที่

นั่น ฉันจะรอทุก ๆ  คน  จะดีอะไรส�าหรับฉันในการนั่งที่นั่น

คนเดียวหรือนั่งกับเธอ หรือกับลูกศิษย์ สอง สาม คน แล้ว

เพลิดเพลินกับอาณาจักรของพระเจ้า แล้วมนุษย์ทั้งหลายที่

ก�าลังคลุกคลาน กลิ้งเกลือกอยู่ในโลกและก�าลังทุกข์ทรมาน 

และทัง้หมดนัน้ล่ะ?  ฉะนัน้อาณาจกัรของพระเจ้าจะมาหลงั

จากทีค่นอืน่ ๆ  ทกุคนได้รูแ้จ้งกนัหมดแล้ว ถ้ามนัจะต้องเป็น

อย่างนั้นน่ะนะ

ฉันเชื่อในการท�างานเพื่อความสุขของทุกคนมากกว่า

การท�างานเพื่อตัวฉันเอง  ถ้าเธอท�าเช่นนี้ต่อเนื่องไป เธอจะ

มีความพึงพอใจมากว่าที่ภาพนิมิตใด ๆ  จะสามารถให้เธอ

ได้  ดังนั้นอย่าหลงออกนอกทาง เธอก�าลังท�าได้ดีแล้ว ก็แค่

ท�าสิ่งนั้นต่อไป แค่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คน และเธอจะได้

ความพึงพอใจมากกว่าการเห็นนิมิตใด ๆ  การเห็นแสงใด ๆ  

หรือการปรากฏของพระพุทธเจ้าใด ๆ  จะสามารถให้เธอได้  

ที่ฉันบอกคือความจริง 45



257ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น

งานของการรับใช้ผู ้อื่น แน่ล่ะ ไม่ได้ให้

ดอกเบี้ยหรือเงินเดือน  แต่เราได้รับเกียรติ

ในการได้รับใช้ชีวิตทั้งปวง งานนี้เป็นรางวัล

และเกียรติยศสูงสุดในตัวมันเอง

ยิ่งเราท�างานมากเท่าไร 
เราก็ยิ่งรู้แจ้งมากขึ้นเท่านั้น

เ ราท�างานเพื่อตัวเราเอง เพราะว่าเมื่อเราท�างานบ่อย ๆ  

เท่าน้ัน สมองของเราจึงจะตอบสนองได้รวดเรว็ และเมือ่

เราประสบปัญหา เรากจ็ะจดัการพชิิตปัญหานัน้ได้ สิง่นี้

จะกลายเป็นนิสัย และหลังจากนั้นเมื่อเราพบความยุ่งยาก 

หรอืปัญหา เราจะสามารถจดัการกบัมนัได้อย่างฉบัพลนั และ

แก้ไขมันได้อย่างรวดเร็ว  คนที่ไม่ได้ท�างานบ่อย ๆ  จะตอบ

สนองได้ช้า  พวกเขาอาจจะมีเจตนาที่ดี แต่พวกเขาจะไม่

สามารถท�างานได้อย่างรวดเร็ว เพราะพวกเขาขาดการรับรู้

ทัว่ไปเก่ียวกับงาน พวกเขาไม่เคยชนิกับการตอบสนองอย่าง

ฉับพลัน และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่ละเอียดถี่ถ้วนมากนัก

ในการท�างานของพวกเขา 



259258 ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้นอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

เราจ�าเป็นต้องท�างานให้บ่อยขึ้นเพื่อที่จะได้มีความ

ใส่ใจมากขึ้น ยิ่งเราท�างานมากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่งจะละเอียด

ถีถ้่วนมากขึน้เท่านัน้โดยผ่านประสบการณ์ ความรู ้และความ

ฉลาดซ่ึงมาจากประสบการณ์ ไม่ใช่แค่จากการเรียน  มัน

เหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะท�างานอะไร  ยิ่งเราท�างานมาก

ขึ้นเท่าไร เราก็ย่ิงตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติได้เร็วขึ้น

เท่านั้น และเราก็จะเก่งขึ้น เราสามารถฝึกฝนตัวเราเองเพื่อ

บ่มเพาะนิสัยแบบนี้ได้

ปฏกิริยิาการตอบสนองกลับและความสามารถในการ

ท�างานทกุอย่างได้อย่างรวดเรว็ของฉนั ไม่ได้เกดิขึน้หลังจาก

ท่ีฉนัรูแ้จ้งแล้วเท่านัน้ ฉนัเป็นแบบนีม้าต้ังแต่เด็กแล้ว เพราะ

ฉนัชอบท�าสิง่ต่าง ๆ   ตอนฉนัอายปุระมาณแปดหรอืเก้าขวบ 

และยังเรียนชั้นประถมอยู่ เรามีคนรับใช้ที่บ้านสามถึงสี่คน 

ถึงกระนั้นก็ตาม ฉันก็ไปเอาน�้ามาดื่มเอง และไปเก็บและสับ

ฟืนเอง บางครัง้ฉนักท็�าอาหารให้พ่อและแม่ทาน ชงชาให้พ่อ

ของฉันและต้มน�้าร้อนให้ท่านอาบ ฉันซักเสื้อผ้า รีดผ้าเอง 

ดูแลตัวฉันเอง และปฏิเสธไม่ให้คนรับใช้มารับใช้ฉัน นั่นคือ

ตอนท่ีเรียนอยู่ชั้นประถม  ฉันได้เริ่มดูแลตัวเองต้ังแต่เรียน

อยูช่ัน้ประถมปีทีส่อง  นัน่คือวธิทีีฉ่นัฝึกตวัเองให้ท�างานอย่าง

รวดเรว็ ฉนัไม่ได้ลงมาจากสวรรค์แล้วมาเป็นนกับญุและบอก

ให้เธอท�าอย่างน้ี อย่างนัน้ เธอกเ็หน็ว่าฉนัท�าอะไรได้ทกุอย่าง 

เช่น งานซีเมนต์และงานช่างไม้  ฉันสามารถท�าทุกอย่างได้

ด้วยตัวเอง และท�ามันได้ดีกว่ามืออาชีพ

งานทุกงานเป็นเพียงหนทางเพื่อให้เราได้เรียนรู้และ

เติบโต  จริง ๆ  แล้วเราไม่ได้ท�างานอะไรเลย เธอไม่ควร

บ่นและคิดว่าเธอก�าลังท�างานหนักเกินไป มันเป็นเพียงแค่

หนทางเพือ่ให้เราได้เรยีนรู ้ พระเจ้าใช้วธินีีเ้พือ่อบรมสัง่สอน

เราให้เรารู้แจ้ง และให้โอกาสเราในการพัฒนาพรสวรรค์ ใน

การบ่มเพาะบคุลกิภาพของเรา ในการท�าให้มารยาทของเรา

งดงาม และพัฒนาความใส่ใจของเรา  ทุก ๆ  งานเหมือนกัน
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อน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

หมด เพราะเราสามารถเรียนรู้สิ่งอื่น ๆ  ผ่านวิธีนี้เท่านั้น

ถ้าเราเอาใจใส่ในงานของเราอย่างแท้จริง เราจะ

สามารถเรยีนรู้บางอย่างได้จากการท�างาน  มนัเหมอืนกบัการ

ท�าตามตัวอย่าง ซึ่งจะน�าพาเราให้ได้ตระหนักถึงเรื่องอื่น ๆ  

ดังนั้นบางครั้งเมื่อเราท�างาน เราจะเห็นแจ้งถึงความจริง

มากมายในทนัท ี งานคอืหนทางทีจ่ะท�าให้เราเข้มแขง็ขึน้ ซึง่

ช่วยให้เราวัดบุคลกิภาพ พละก�าลงั พรสวรรค์ และระดบัการ

รู้แจ้งของเรา  ดังนั้น เธอไม่ควรกลัวการท�างาน  ความกลัว

ในการท�างานเป็นโรคชนดิหนึง่ด้วยนะ  ยิง่เราท�างานมากขึน้

เท่าไร เราก็จะยิ่งรู้แจ้งมากขึ้นเท่านั้น 46

เมื่อเธอก�าลังท�างานโดยไม่ใช่เพื่อรางวัล แต่

ท�าไปด้วยความรักเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ

เป็นไปอย่างราบร่ืนมาก  เราไม่จ�าเป็นต้อง

กังวลว่างานนี้จะให้ผลประโยชน์ต่อเราหรือต่อ

คนอื่นๆ  เราแค่ท�ามันเพราะว่ามันจ�าเป็นต้อง

ท�าให้เสร็จในขณะนั้นเท่านั้น  ด้วยวิธีนี้ เราจะ

รู้สกึว่าชวีติทางจิตวญิญาณของเราก�าลงัพฒันา

ข้ึนต่อเนื่องทุกๆ วัน  เราจะมีความอดทนมาก

ข้ึน ย่ิงเราท�างานมากข้ึนเท่าไร ย่ิงเราให้มากข้ึน

เท่าไร เราก็ย่ิงจะพัฒนาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น  

เราไม่ต้องการค�าสรรเสริญจากใครๆ  เรารู้ได้

ด้วยตัวเราเอง
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แก่นแท้ของความเป็นอาจารย์ คือการเป็น 
อาจารย์ของตัวเองและไปสู่จุดที่สมบูรณ์แบบ

อ าจารย์ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ และไม่เคยเป็นเช่น

นัน้ และไม่เคยทีจ่ะเป็นเช่นนัน้  เธอจะต้องรูไ้ว้  แต่

อาจารย์คือผู้ท่ีสามารถจัดการกับความผิดพลาด

ของตวัเองได้  เราสามารถเรยีนรูจ้ากพวกท่านได้และต้ังสตัย์

อธิษฐานที่จะท�าตัวเราเองให้ดีขึ้นทุก ๆ  วัน  เหมือนกับการ

เป็นอัจฉริยะ มันคือการท�างานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา

ส่ิงนั้นไว้ ความเป็นอาจารย์ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวกับการ

ควบคุมตัวเองทั้งหมด ไม่มีเรื่องอื่นใดเลย  ถ้ามีใครอื่นที่มา

ตดิตามเธอ ก็อาจจะเป็นเพยีงเพราะแสงออร่าของเธอ ความ

จรงิใจทีแ่ท้จรงิของเธอได้ดงึดดูพวกเขาจากภายใน ด้วยเหตนุี้ 

เธอจึงไม่จ�าเป็นต้องพูด เธอไม่จ�าเป็นต้องบอกอะไรเขาด้วย

ซ�้า แต่พวกเขาจะเชื่อเธอ  ความเป็นอาจารย์ก็คือแบบนั้น

จงอย่าเชือ่ว่าฉนัเกดิมาสมบรูณ์พร้อม ฉนัสมบรูณ์แบบ

แล้วในตอนนี้ หรือฉันจะสมบูรณ์แบบในอนาคต ไม่เลย ! ฉัน

ก�าลังเรียนรู้เหมือนกันกับเธอ แต่ฉันเป็นอาจารย์ของตัวเอง 

ฉันไม่ปล่อยให้ความคิดจิตใจของฉันออกค�าส่ังกับฉันว่าฉัน

ต้องท�าอะไร เพราะว่าฉนัรูจ้กัความคิดจติใจของฉนัดี ฉนัเป็น

เพื่อนกับมัน เราตกลงกันว่า “เธอท�าอันนี้นะ และฉันจะท�า

อันนั้น และเราจะไม่รบกวนกัน” ถ้าเธอท�ามันได้ดี ฉันจะให้

รางวัลเธอ ฉันได้เลี้ยงเธออย่างดี ไม่ใช่หรือ” ฉันบอกมันว่า 

“ฉันจะให้เธอทุกสิ่งเมื่อเธอต้องการมัน” แค่ว่าตอนน้ีมันไม่

ได้ต้องการอะไรมาก เพราะมันรู้ว่ามันไม่สามารถเอาอะไร

จากฉันได้มากนัก ฉะนั้นมันก็ลืมสิ่งนั้นไป แม้แต่ตอนที่มัน

อยากจะหลับ ฉันก็พูดว่า “ไม่นะ ตื่นขึ้นมาท�างาน” แล้วมัน

ก็ต้องท�าอย่างนั้น ฉะนั้นมันจึงเคยชินแล้วหลังท�ามาได้สิบปี 

แล้วมันก็พูดว่า “ไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกับหญิงคนนี้ เธอดื้อ

มาก เธอจะท�าแต่สิ่งที่เธออยากจะท�าเท่านั้น และไม่ดีแน่ที่

จะโต้แย้ง”



47 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชงิไห่ สมาธิกลุม่ ลอสแอนเจลสิ แคลฟิอร์เนยี 

สหรัฐอเมริกา 13 มีนาคม ค.ศ. 1996 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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นั่นคือทั้งหมดส�าหรับความเป็นอาจารย์ พยายาม

ดิ้นรนแสวงหาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์แบบ เพ่ือให้

ดีขึ้น ให้มีบุคลิกภาพที่สูงส่งขึ้น  นั่นคือเป็นตามอุดมคติมาก

ขึน้ จรงิ ๆ  แล้วไม่ใช่บคุลิกภาพซะทเีดยีว เพราะว่าเมือ่เธอคยุ

เรือ่งบคุลกิภาพ มนัจะหมายถงึว่าเธอยงัต้องการชือ่เสียงและ

ทกุ ๆ  อย่างอยู ่เธอรูว่้าเธอยงัมีอตัตาซึง่ยงัต้องการทีจ่ะภมูใิจ

ในตวัเอง มนัไม่ใช่อย่างนัน้ มนักแ็ค่เธอคดิว่าอะไรก็ตามทีเ่ธอ

ต้องการท�า และอะไรก็ตามที่เธอคิดนั้น สูงส่ง มีอุดมการณ์

สูง เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดี แล้วเธอก็ต้องพยายาม

ท�ามัน มนัไม่ส�าคญัว่าต้นทนุจะเป็นอะไร เธอแค่ท�ามนัไปและ

ไม่ต้องพูดออกไป นั่นคือความแตกต่างเพียงสิ่งเดียว ไม่เช่น

นั้นแล้ว อะไรล่ะที่แตกต่าง

ถ้าเราถูกผ่าตัดให้เห็นเดี๋ยวนี้ ไม่มีสมองของใครจะดี

กว่าของคนอืน่มากนกั ฉนัอาจจะมไีอควิสงูกว่าสักหน่อยหรือ

ว่าเธออาจจะสงูกว่า แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแตกต่าง 

กันมากนัก สมองของเราเหมือนกัน อ�านาจจิตของเราก็

เหมอืนกนั เว้นเสยีแตว่่าเธอจะฝึกปรอืเพื่อให้มนัเขม้แข็งขึ้น

หรือไม่ มันเป็นเจตจ�านงเสรีของเธอเอง

พวกเราส่วนใหญ่ใช้เจตจ�านงเสรีของเราในทางที่ผิด 

ไปใช้ในทางที่เป็นอันตราย ทางที่เป็นตัวถ่วง ท�าให้ความ

ก้าวหน้าของระดับสติสัมปชัญญะที่สูงข้ึนของเราช้าลง  ไม่

ต้องถามฉนัว่า ท�าไมเราต้องต่อสูด้ิน้รนให้เราสงูขึน้ มนัสขุใจ

กว่าทีจ่ะอยูอ่ย่างผูท้ีสู่งส่ง ผูท้ีฉ่ลาดกว่า มนัสขุใจกว่าการเป็น

แค่คนโง่เขลา เฉือ่ยชา เช่ืองช้า ข้ีเกยีจ และ “เอาแต่นัง่ดทูวี”ี 

แค่นอนเหยียดยาวอยู่ตรงนั้น และรอให้สิ่งต่าง ๆ  เกิดขึ้นเอง

มันจะดีกว่าถ้าจะไม่มาบูชาฉัน  จะดีกว่าถ้าไม่มา

ติดตามฉัน แต่ให้ท�าตามสิ่งที่ฉันท�าเป็นตัวอย่าง  ให้บูชา

ผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามของฉัน แล้วลงมือท�ามัน  

ท�าให้เหมือนกัน แล้วเธอจะกลายเป็นอาจารย์ในไม่ช้า 47



28 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ฌานนานาชาติ 3 วัน ลอสแอนเจลิส 

สหรัฐอเมริกา 16-18 ธันวาคม ค.ศ. 1998 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

อบรมจิตและบ่มเพาะความเชื่อมั่นในตัวเอง

เ ราต้องมีความสุข มีความเชื่อมั่น และคิดบวก  ทุกครั้ง

ที่เธอคิดว่าเธออยู่ในระดับที่ต�่ากว่า จงโยนความคิดนั้น

ทิง้ไปเสยี  ทุกคร้ังทีเ่ธอรูสึ้กเศร้าใจ หรอืพ่ายแพ้ จงโยน

ความคิดนั้นทิ้งไปเสีย  มันยาก แต่นั่นคือวิธีที่เธอจะเอาชนะ

ความเศร้าสร้อย นัน่คอืวิธีท่ีเธอจะสูงขึน้ เธอไม่สามารถทีจ่ะ

ต้องการไปอยู่ในอันดับชั้นที่ห้า และขณะเดียวกันก็คิดว่าตัว

เธอนั้นต�่าต้อย ถูกกรรมโจมตี และคิดในแง่ลบ  ฉันไม่อาจ

ช่วยเหลือเธอได้ เธอต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเธอต้องการอยู่

ในระดับชั้นอะไร ไม่ใช่ฉัน ฉันไม่สามารถให้พรแก่เธอ เธอ

ต้องให้พรแก่ตัวเธอเอง

สมมุติฉันพูดว่า “โอเค ไปยังอันดับช้ันที่ห้าได้แล้ว 

ฉันให้พรเธอ” แต่จิตใจของเธอยังเคยชินกับการคิดลบและ 

เศร้าโศกและมองโลกในแง่ร้าย  เธอจะต้องฝึกจิตของเธอ 

บอกมันว่าเธอคืออาจารย์ บอกมันว่าต้องคิดอะไร ต้องท�า

อะไร ต้องรู้สึกอย่างไร และอันดับชั้นใดที่เธอสั่งการ เมื่อเธอ

สามารถท�าอย่างนั้นได้ เธอก็จะรู้ว่า เธอคืออาจารย์ เธอเป็น

อาจารย์เรยีบร้อยแล้ว  มนัเพยีงแค่ว่า เธอโน้มน้าวตวัเธอเอง

ได้ยากล�าบาก เธอจะต้องฝึกฝนตัวเธอเอง 28
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แสวงหาแรงสั่นสะเทือนที่เร็วขึ้น

เ มื่อแรงสั่นสะเทือนของเธอต�่าและช้ามาก และเธอคิด

อย่างเชือ่งช้า เธอท�างานอย่างเช่ืองช้า และเธอพดูอย่าง

เชื่องช้า เธอจะท�ายังไงดี เธอจะสามารถท�างานอะไรได้

ล่ะ เธอจะสามารถให้การช่วยเหลือ บริการอะไรแก่คนอื่น

ได้ล่ะ อันดับช้ันของเธอต�่าเหลือเกินและแรงสั่นสะเทือน

ของเธอก็ช้าเหลือเกิน ยิ่งแรงสั่นสะเทือนต�่าลงเท่าไร ระดับ

ของพลังชีวิตก็ต�่าลงไปเท่านั้น ดังนั้นเธอจะเห็นว่าก้อน

หินนั้นเป็นของแข็ง มันไม่สามารถเคล่ือนไปไหนได้ ต้นไม้

สามารถเคลือ่นไหวได้เลก็น้อย แต่ต้องใช้ความช่วยเหลอืจาก

ภายนอกเท่านัน้  แล้วต่อมากแ็มลงซึง่สามารถเคลือ่นไหวได้ 

และก็ปลาและสัตว์อื่น ๆ   แต่พวกมันก็ยังคิดช้า  แต่ตอนนี้

พวกเราที่เป็นมนุษย์ เราต้องเร็วกว่า เราต้องมีความถี่ที่สูง

กว่า มีแรงสั่นสะเทือนเร็วกว่า มิเช่นนั้น เราจะไม่สามารถ

ตามทัน เราจะไม่สามารถไปได้ เราจะไม่สามารถเติบโต เรา

จะไม่สามารถพฒันา เราจะไม่สามารถปรบัปรงุให้ดขีึน้ และ

เราจะไม่สามารถก้าวหน้าได้ เราไม่สามารถที่จะช้าอย่างนั้น

อยูไ่ด้ตลอดเวลา เหมอืนตอนทีเ่ราเป็นสตัว์ เหมอืนตอนทีเ่รา

เป็นก้อนหนิ ต้นไม้ หรอืแมลง  ตอนนีเ้ราแตกต่างออกไปจาก

เดิมแล้ว เราไม่สามารถเกาะติดอยู่กับแรงสั่นสะเทือนเก่าได้
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อีกต่อไป เราต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

เพียงเพราะเราเคยเป็นสัตว์ในชาติที่แล้ว หรือเคย

เป็นก้อนหินและต้นไม้ในชาติก่อน ๆ  ในอดีต มันไม่ได้

หมายความว่าเราจ�าเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลา 

หรือจ�าเป็นต้องอยู่ในอันดับชั้นนั้น ๆ   เราจะต้องรู้ว่าตอนนี้

เราอยู่ในอันดับชั้นที่แตกต่างไปแล้ว เราต้องก้าวต่อไป เรา

ต้องปรับปรุงขึ้น เราต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสครั้งน้ีใน

การคิดให้เร็ว ท�าส่ิงต่าง ๆ  ให้รวดเร็ว และพลังงานจะต้อง

เคลื่อนเร็วขึ้น แล้วเราจะสามารถเคลื่อนได้เร็วขึ้น เร็วข้ึน 

เร็วขึ้น จนกระท่ังเรามีแรงส่ันสะเทือนเร็วเท่าพระพุทธเจ้า

และพระเจ้า เพือ่ทีเ่ราจะได้เป็นหนึง่เดยีวกบัพระองค์ ฉลาด

เท่ากับพระองค์ แล้วเราก็จะกลายเป็นพระเจ้า

เราไม่สามารถแช่อยูต่รงนัน้และหาข้ออ้างให้กับตัวเอง 

และกล่าวโทษอาจารย์ทีผ่ลกัดนัเรา ฉนัต้องผลกัดนัเธอ มเิช่น

นั้น เธอก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไป ฉันต้องกระตุ้นเธอให้มีชีวิต

ชีวา ท�าให้เธอท�างานรวดเร็ว คิดเร็ว พูดเร็ว  เธอยังคงต้อง

ยกระดบัแรงสัน่สะเทอืนของเธอขึน้ไปยงัระดบัทีเ่รว็มากขึน้ 

เร็วขึ้น เร็วขึ้น  คนฉลาดตอบสนองเร็วมาก พวกเขาคิดเร็ว

มาก และพระพุทธเจ้าและนักบุญนั้น มีแรงสั่นสะเทือนเร็ว

มาก ดงัน้ันท่านจึงท�างานได้รวดเรว็มาก ท่านสามารถท�างาน

เป็นแสนอย่างในเวลาเดยีวกนัได้ เพราะแรงสัน่สะเทอืนของ

ท่านทั้งหลายเร็วมากเหลือเกิน เร็วมากจนท่านทั้งหลายดู

เหมือนกับไม่ได้ท�างานอะไรเลย แต่ท่านท�างานอยูต่ลอดเวลา 

ทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง และท�างานทุกชนิดในเวลาเดียวกัน เพราะ

ท่านทัง้หลายเคลือ่นทีเ่รว็มาก มนัดเูหมอืนกบัว่าพวกท่านไม่

ได้เคลื่อนที่ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่า “ท�า แต่ไม่ได้ท�า” ซึ่ง

เป็นเพราะอย่างนี้นี่เอง 48
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เพยีงแค่นัน้ แต่เมือ่เราท�างานชนดินี ้ไม่ใช่เพือ่ให้ตวัเราได้รบั

ประโยชน์ใด ๆ  เพื่อให้ได้เงินท่ีมาจากมัน แต่เพื่อประโยชน์

ของคนจ�านวนมาก  ด้วยเหตุนี้ แน่นอนงานของเราเป็นงาน

ที่มีขนาดใหญ่กว่า บุญกุศลก็ยิ่งใหญ่กว่า  ฉะน้ันกรรมของ

เราจะถูกชะล้างอย่างรวดเร็วมาก เราเป็นหนี้โลกนี้มากมาย 

และตอนน้ีเราก็จ่ายกลับคืนมาก ๆ  เช่นกัน เพียงหนทางนี้

การบริการสาธารณะเป็นวิธีที่เร็วที่สุด 
ในการช�าระล้างกรรม

ตอนท่ีฉันอยู ่ที่ศูนย์ฉันรู ้สึกถึงความแตกต่างอัน

มากมายมหาศาล ด้วยเหตุนี้ฉันจึงบอกกับพวก

เธอว่าเมื่อเธอท�างานบริการแบบนี้ กรรมของเธอ

จะถูกชะล้างอย่างรวดเร็ว  ตัวอย่างเช่น ถ้าเธอจ่ายเงินหนึ่ง

ดอลล่าร์ ทีละหนึ่งดอลล่าร์ มันจะใช้เวลานานมาก  แต่ถ้า

เธอจ่ายหมดในครัง้เดยีวเลย มนัจะหมดรวดเรว็ในทนัททีนัใด 

ทีนี้การท�างานในลักษณะนี้  ก็เหมือนกับการจ่ายรวดเดียว  

ทเีดยีวหมดเพราะคนจ�านวนมากจะได้ใช้เงนินี ้ฉะน้ันหน้ีของ

เธอจึงจะหมดไปด้วย

ถ้าเราท�ามันเพียงเพื่อคนคนเดียว หรือเพียงเพื่อ

นายจ้างหนึ่งคนเท่านั้น ด้วยแรงจูงใจส่วนตัวเพื่อให้ได้เงิน

มาเลี้ยงดูร่างกายและชีวิตของเรา แน่นอนผลประโยชน์ก็
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เรามาเกดิในโลกนีแ้ละเราเป็นหนีค้นมากมาย คนนีเ้รา

ติดหนี้ข้าว คนนี้เราติดหนี้เสื้อผ้า คนนี้เรา... ทุกคนคือผู้ที่มี

อปุการะคณุของเรา และบางส่วนเรากส็ามารถจ่ายคนืได้ด้วย

การตดิต่อโดยตรง อย่างเช่น พ่อ แม่ ลกู ๆ  หรอืครขูองเรา เราให้

เงินแก่พวกเขาได้ เราให้ความรกัแก่พวกเขาได้ คนเหล่านีบ้าง

ส่วน เราสามารถจ่ายคืนได้ คนอื่น ๆ  ที่อยู่ไกลออกไปมาก ๆ  

บางทีเราก็จ่ายคืนผ่านภาษีหรือด้วยการท�าประโยชน์บาง

อย่างให้แก่พวกเขา บางทีสถานที่น้ัน ๆ  อาจจะอยู่ห่างไกล

ออกไป แต่เราไม่สามารถจ่ายคืนให้แก่ประเทศอื่นได้ ถ้ามัน

อยู่ในประเทศของเรา บางทีเราสามารถจ่ายภาษีและท�าให้

มันค่อนข้างเท่ากันได้ เทคนิคทางการแพทย์ การค้นพบ

ทางเคมี และทุกสิ่งจากประเทศต่าง ๆ  สินค้าน�าเข้า สินค้า

ส่งออก และอืน่ ๆ  เป็นต้น ท�าอย่างไรเราจะขอบคณุพวกเขา

ทุกคนกลับไปได้ หรือจ่ายคืนพวกเขาทั้งหมดได้ อย่างตรง ๆ  

หรืออย่างอ้อม ๆ

เท่านั้นที่เราจะสามารถจ่ายคืนได้อย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้น

จะมีวิธีใดอีกล่ะ

เราเป็นหนี้คนจ�านวนมาก เราเป็นหนี้หลายสิ่งหลาย

อย่างกับมวลมนุษย์ทั้งหมด  ถ้าเราไม่จ่ายคืนเพื่อนมนุษย์

ทั้งหมดอีกครั้ง แต่เราจะจ่ายทีละคน สองคน หรือสามคน

แทน โอ มันจะใช้เวลานานมากเลย ! เราอาศัยอยู่ในโลก

นี้ เราเป็นหนี้ต่อโลกทั้งโลก บ้างเราก็เป็นหนี้ต้นหญ้า บ้าง

เราก็เป็นหนี้ถนนหนทาง บ้างเราก็เป็นหนี้เสื้อผ้า บ้างเราก็

เป็นหนี้ข้าว มีแต่เพียงการจ่ายคืนให้แก่โลกท้ังหมดเท่าน้ัน

ที่จะท�าให้เราหมดจด เราติดหนี้คนจ�านวนมาก ดังนั้นเราก็

ต้องจ่ายคืนคนจ�านวนมากด้วยเช่นกัน และงานลักษณะนี้ก็

ย่อมท�าให้เราได้จ่ายคืนแก่คนจ�านวนมาก ๆ  ได้ในครั้งเดียว 

เพราะว่าคนจ�านวนมากจะมาใช้ศูนย์นี้ นั่นคือวิธีที่เราจะ

สามารถจ่ายท้ังหมดในทีเดียว  ด้วยเหตุนี้กรรมของเราจะ

ได้ถูกช�าระล้างอย่างรวดเร็วมาก
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ตุรา
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เม่ือเราบริการผู้คนมากมาย พระเจ้าก็จะ

บริการพวกเราเช่นกัน สิ่งนี้เป็นกฏในการ

ท�างานของจักรวาล

ฉะนั้นตอนนี้เรามีศูนย์ในคอสตาริกานี่แล้ว เธอก็มา

ที่นี่และได้สร้างห้องน�้า ขุดบ่อน�้า ปลูกต้นไม้ และสร้างห้อง

นั่งสมาธิ เธอตัดหญ้า ท�าถนน ท�าสนามหญ้าให้คนมานั่งเล่น 

และคนนานาชาตทิัง้หมดจะมาทีน่ีก่นั และเพลดิเพลนิกับมนั 

ดังนั้นเธอได้จ่ายทุกสิ่งกลับคืนให้แก่ทุกคนในทีเดียวเลย 49
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จงเป็นตัวอย่างที่ทอแสงแห่งการเสียสละ 
และความรักที่แท้จริง

ตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องอุทิศทั้งชีวิตเพื่อ

ความดี เพ่ือความก้าวหน้าของมนุษยชาติ ของ

ทั้งโลก ของทั้งจักรวาล วิสัยทัศน์ของเราต้องยิ่ง

ใหญ่มาก ต้องยิ่งใหญ่กว่าชีวิต มันต้องสูงส่งมากเสียจนเรา

ไม่มีอะไรอื่นที่จะท�าให้รู้สึกว่าสูญเสียได้ นอกจากมัน เราจะ

ไม่กลัวสิ่งใดเลยในความยิ่งใหญ่ของทัศนะเช่นนี้ อุปสรรค

ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ความไม่สะดวกสบาย

ส่วนตัวทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายเลยส�าหรับ

วิสัยทัศน์เช่นน้ี ฉันไม่ได้รู้สึกว่าเราก�าลังคุยกันเหมือนกับ 

ฝันเฟ่ืองหรอืก�าลงัสร้างมโนภาพ แต่ฉนัรูส้กึว่ามนัจะเป็นจรงิ

ได้วันใดวันหนึ่ง รากอาจจะเริ่มงอกแล้ว แต่มันจะต้องแตก

กิ่งก้านออกมาทุกทิศทางและแตกหน่อใหม่ ออกดอกใหม่ 

มีกิ่งก้านใหม่  มันต้องโตขึ้น โตขึ้น รวดเร็วขึ้น และห่อหุ้ม

ถ้าเรายังคงเรียกร้องสิ่งใด หรือหัวใจของ
เรายังคงผูกติดกับที่ใดๆ อยู่ เราจะถูกใช้

โดยพญามาร เมื่อเราไม่มีความกลัวหรือ

การเรียกร้องใดๆ เราพึงพอใจในสิ่งที่เรา

มี ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรเลยก็ตาม ก็จะ

ไม่มีกับดักใดๆ อีกต่อไป และเราก็จะไม่

เกรงกลัวต่อความยุ่งยากใดๆ อีกด้วย
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โลกทั้งโลกด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักและการรับใช้ การ

รับใช้อย่างไม่มีเงื่อนไข

จะมีอะไรอย่างอื่นอีกที่เราจะต้องการจากโลกนี้ นอก
เสยีจากเสือ้ผ้าเพยีงสองสามชุดและอาหารทีพ่อเพยีงเพือ่ให้
ร่างกายคงอยู่ได้ ท�าไมเราต้องกังวลเรื่องความมั่งคั่ง เรื่อง
ทรัพย์สมบัติ เรื่องต�าแหน่ง อ�านาจ และการยอมรับในโลก
นี้ด้วย ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถรับประทานอาหารได้ในวัน
หนึ่งมากกว่าสองหรือสามม้ือ ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการเสื้อผ้า
เพียงแค่สองสามชุดเพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่น  เราจะไม่มี
ความกลวั ถ้าเราเข้าใจว่าความต้องการของเราน้ันมน้ีอยมาก 

ถ้าเราจะต้องสลัดเครือ่งนุง่ห่มทีเ่ป็นกายเน้ือน้ีออกไป
มันก็ไม่เป็นไร แน่นอนเราก็จะได้รับอีกร่างกายหน่ึงถ้าเรา
ต้องการมัน  แต่ถ้าเราไม่ต้องการมันก็ไม่เป็นไรเช่นกัน  ถ้า
เราไม่กลับมาอีกมันก็ดีด้วยเหมือนกัน  แต่ตราบเท่าที่เรายัง
อยู่ในโลกนี ้เราต้องใช้ชวีติของเราให้มคีวามหมาย  เรามชีวิีต
อยูเ่พือ่อะไรกนัล่ะ เราอาจจะตายเรว็หรอืช้า และถ้าเรามอง
ย้อนกลบัมาจากอกีโลกหนึง่ ไปยงัอดีต ไปยงัหลายสบิปีก่อน

ของชวีติเรา และเราไม่เหน็สิง่ใดทีม่คีวามหมาย ไม่เหน็สิง่ใด
ทีน่่ายกย่องทีเ่กีย่วกบัการกระท�า ค�าพดู และความคิดของเรา
เลย ตอนน้ันเราจะรูส้กึว่ามภีาระทีห่นกัหน่วงมาก ด้วยเหตนุี้
คนทั้งหลายจึงต้องกลับมาในโลกนี้กันอีกครั้ง

ไม่มีใครมาน่ังตัดสินในสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดีของตัวเราเอง นั่นเป็นเพียงผู้เดียวที่เราไม่สามารถ
วิง่หนีมนัไปพ้นได้ พระเจ้าอาจจะให้อภยัเรา โลกทัง้โลกอาจ
ไม่รู้เกี่ยวกับการกระท�าของเรา  แต่ตัวเรารู้  เราเป็นเพียง 
ผู้เดียวที่เราไม่สามารถหลอกลวงได้ เราไม่สามารถพูดโกหก
กบัตวัเราเอง และไม่สามารถวิง่หนไีปจากตวัเราเองได้  ดงันัน้ 
อะไรก็ตามที่เราท�า เราควรจะมั่นใจว่ามันเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวเรา  เมื่อเราให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น เราก็จะให้ประโยชน์แก่
ตัวเราเอง เราเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยตาของเราเองว่าเราได้
ท�าอะไรลงไป และผู้คนได้รับประโยชน์จากมันอย่างไร โลก
ก้าวหน้าไปด้วยความพยายามของเราอย่างไร เรารู้อย่างชัด
แจ้ง เป้าหมายของเราต้องสงูส่ง ต้องสงู ต้องยิง่ใหญ่ มฉิะนัน้
จะมีประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตที่เหมือนอย่างกับสัตว์ ที่
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เกิดมาเพื่อกินอาหาร ท�างาน เลี้ยงลูก และไม่มีอะไรอื่นอีก 
ไม่มีความคิดที่สูงขึ้น ไม่มีเป้าหมายที่สูงส่ง ท�าไมเราถึงควร
ทีจ่ะเป็นแค่คนธรรมดาทีต่�า่ต้อยมาก ในเมือ่เรามพีลงัอ�านาจ
อันมหาศาลเช่นนี้ มีจิตวิญญาณที่สูงส่งเช่นนี้

เราได้รับการถ่ายทอดหลักค�าสอนอันสูงส่งจ�านวน
มากจากอาจารย์ต่าง ๆ  ผู้ที่เมตตาต่อโลกของเราด้วยการมา
ปรากฏของท่าน ด้วยปัญญาญาณของท่าน ด้วยพระพรอัน
เป็นชัว่นิรนัดร์ของท่าน ท�าไมเราจงึเป็นแค่สิง่มชีวีติธรรมดา ๆ  
แทนที่จะได้เป็นดวงวิญญาณที่กว้างขวางขึ้น เติบใหญ่ขึ้น 
และยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นจ�านวนมากและต่อ
จติส�านกึรูผ้ดิชอบในตวัของเราเอง นัน่คือเมือ่เราเห็น เมือ่เรา
รูส้กึ เมือ่เรารูถ้งึสิง่ทีเ่ราได้กระท�าไปในชวีติของเรา ตราบเท่า
ท่ีเรายงัหายใจเอาอากาศนีเ้ข้าไปอยู ่เราได้เรยีนรูทุ้กสิง่ ทกุ ๆ  
สิง่เพือ่ท�าประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ นัน่คอืวธิท่ีีเราจะให้ประโยชน์แก่
ตัวของเราเอง นั่นคือวิธีท่ีจะท�าให้จิตวิญญาณของเราสูงส่ง
และเติบใหญ่มากขึ้น เพื่อที่จะกลายเป็นนักบุญท่านหนึ่ง 50

ท�าไมเราจึงได้รับประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ 
จากการท�าสมาธิกลุ่ม

บุญกุศลท่ีได้รับจากการท�าสมาธิกลุ่มนั้นมากมาย

หลายเท่ากว่าการนัง่ท�าสมาธคินเดียวทีบ้่านเป็นวนั ๆ  

เป็นเดือน ๆ  หรือแม้แต่เป็นปี ๆ  ขึ้นอยู่กับจ�านวน 

ผู้เข้าร่วมในสมาธิกลุ่ม  ดังนั้นผู้เข้าร่วมยิ่งมาก และเรายิ่ง

นั่งในกลุ่มนาน มันก็ยิ่งท�าให้จิตวิญญาณของเราแตกต่างไป

มากยิ่งข้ึน  มีหลาย ๆ  คนที่ฉันก็สามารถบอกได้ว่าพวกเขา

ไปน่ังสมาธกิลุม่หรอืไม่ด้วยเพยีงเหน็พวกเขา  เพือ่นประทับ

จิตตระหนักรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน  มีความแตกต่างอย่างเห็น

ได้ชัด  ถ้าเธอร่วมสมาธิกลุ่มบ่อย ๆ  แล้วก็หยุดไประยะหนึ่ง 
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แล้วก็ไปอีกหลังจากนั้น เธอจะรู้สึกแตกต่าง รู้สึกว่าเธอไม่

บริสุทธิ์มากนัก

เราจะได้รบัพรเพ่ือประเทศของเรามากข้ึนเมือ่มคีนไป

นัง่สมาธกิลุม่กนัมากข้ึน  เธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศของ

เราจะได้รบัพรได้อย่างไร เพยีงเพราะมคีนนัง่สมาธด้ิวยกนัแค่

สองสามคนเท่าน้ัน  มนัเป็นความจรงิ !  เหมอืนกบัว่าถ้ามคีน

อาศยัอยูใ่นบ้านหลงัใหญ่หลายคน ถ้ามคีนหนึง่ในจ�านวนน้ัน

ที่ร�่ารวยและเต็มใจที่จะแบ่งปันก็เพียงพอแล้ว  เขาจะซ่อม

บริเวณที่มีรอยรั่วของบ้าน ฉะนั้นจะให้ประโยชน์ต่อคนทั้ง

ครอบครัวได้ แม้ว่าจะมีคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่หลาย

โหล ก็ไม่มีปัญหา  สิ่งนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง และผู้ที่

อยูใ่นบ้านทัง้หมดกจ็ะรูส้กึปลอดภยัด้วย  นีเ่ป็นเพยีงตัวอย่าง

ของครอบครัวหนึ่ง  ในท�านองเดียวกัน คนอื่น ๆ  ก็จะได้รับ

ประโยชน์อย่างแน่นอนจากการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของ

เราเพียงสองสามคน

แค่เพียงแสงไฟดวงหน่ึงข้างถนน ว้าว ! มันเป็น

ประโยชน์กับผู้คนจ�านวนมาก คนเป็นพัน ๆ  คนที่ผ่านไปมา  

หลอดไฟนั้นไม่ได้สูญเสียอะไร แต่ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อ

ผู้คนได้ใช้มันมากขึ้น  ดังนั้นแม้ว่าคนในโลกของเราจ�านวน

มากอาจไม่ได้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณ มันก็เพียงพอแล้วถ้า

เราปฏิบัติ  มิเช่นน้ันมันจะยิ่งแย่ลง ถ้าไม่มีใครปฏิบัติเลย  

เหมือนกับเมื่อทั้งหมู่บ้านไม่มีแสงไฟเลย มันจะมืดสนิท

เลย  ถ้าเรามีไฟสักหนึ่งหรือสองดวง  มันก็ยังดีกว่าไม่มีเลย !  

ทางหลวงที่มืดมาก ๆ  เรายังสามารถมองเห็นทางไกล ๆ  ได้ 

ถ้ามีไฟหลายดวง  ดังนั้นให้ปฏิบัติอย่างขยันขันแข็งมากขึ้น

เช่นนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเธอเองและทุกคน  นี่คือสิ่งที่

ฉันชื่นชอบมากที่สุด 51
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ระหว่างการนั่งสมาธิกลุ่ม จะมีพลังมหาศาล ถึง
แม้ว่าอนัดับชั้นทางจติวญิญาณของเราจะต�า่มาก
ก็ตาม มันก็จะถูกยกไปสู่ระดับที่สูงข้ึนหลังจากที่
เราเข้าร่วมสมาธิกลุ่มไปสักระยะหนึ่ง แต่ตรงกัน
ข้าม ถึงแม้ว่าอันดับชั้นของเราจะสูงอยู่แล้ว การ
ไม่ไปนั่งสมาธิกลุ่มก็จะผลักดันเราให้ตกลงมายัง
อันดับชั้นที่ต�่ามาก นี่เป็นเพราะในโลกนี้ เราต้อง
พึ่งพาซึ่งกันและกันและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ  
ไม่มีใครสามารถท�าอะไรส�าเร็จได้ล�าพังคนเดียว 
การบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกัน มันผิด
ที่เราจะคิดว่าเราสามารถประสบความส�าเร็จใน
การบ่มเพาะทางจิตวิญญาณได้ด้วยการบ�าเพ็ญ
เพียงล�าพัง มันแสดงถึงความโง่เขลาและอันดับ
ชั้นที่ต�่าของเราเท่านั้น

วิธีเพ่งและท�าสมาธิให้ดีขึ้น

ถ: ท่านอาจารย์ เมื่อฉันนั่งสมาธิ ฉันไม่สามารถเพ่ง

สมาธทิีน่ี่ได้ มนัวิง่ไปทัว่และพดูคยุเรือ่งต่าง ๆ  มัว่ไปหมด ท�า

อย่างไรฉันจะสามารถเพ่งและท�าสมาธิให้ดีขึ้นได้

อ: นัน่คอืผูป้ระทบัจติหรือไม่ (พธิกีร : คณุเป็นผูป้ระทบั 

จิตหรือไม่) เพราะว่าฉันจะตอบแตกต่างกัน ใครถามค�าถาม

นี้หรือ (ใครบางคนตอบว่า : ใช่ค่ะ) ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องไป

นั่งสมาธิกลุ่ม เพราะว่าพลังอันเข้มข้นจะช่วยเหลือเรา และ

เราต้องใช้เวลา บางคนสามารถเพ่งสมาธิได้ในทนัท ีและบาง

คนก็ต้องใช้เวลานานกว่า ฉันเคยพูดเรื่องนี้ในการบรรยาย

ครั้งก่อน ๆ  แล้วก็ให้อภัยตัวเธอเองด้วยเช่นกัน สถานการณ์

ในโลกน้ีไม่ได้เหมาะกับการท�าสมาธิอย่างสงบสุขและการ

คิดอย่างสงบนิ่งเลย แต่ให้พยายามบ่อย ๆ  ในโลกนี้เราก็มี

ข้อได้เปรียบด้วย เพราะโลกนี้ยากล�าบากมากส�าหรับเราที่
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จะบ�าเพ็ญ พระพรของพระเจ้าจึงอยู่กับเรามากมายหลาย

เท่า ดงันัน้เมือ่เราเดินไปหนึง่ก้าว พลังอาจารย์จะเดนิไปหน่ึง

ร้อยก้าวเพื่อช่วยเหลือเรา

ถ้าเราอยูบ่นสวรรค์และบ�าเพ็ญ เราจะไม่ได้รบัผลมาก
นัก ดังนั้นบนสวรรค์ถ้าเธอต้องการจะบ�าเพ็ญมันจะใช้เวลา
ยาวนานขึ้นมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อเราบ�าเพ็ญที่นี่หนึ่งวันมัน
จะเท่ากับหนึ่งร้อยวันบนสวรรค์ ด้วยเหตุนี้เหล่าทวยเทพ 
ทั้งหลายซึ่งเป็นชาวสวรรค์จึงชอบที่จะลงมาเกิดในร่างของ
มนุษย์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมให้รวดเร็วขึ้น เป็นเพราะ
ว่าที่นี่เรามีแรงเสียดทานทุกรูปแบบ อย่างเช่น กรรม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ  และภัยพบัิติ และสงคราม และความทกุข์
ทรมาน และความสุข ทกุส่ิงทกุอย่างผสมเข้าด้วยกัน มนัเป็น
เครือ่งมือทีแ่ข็งแกร่งและมปีระโยชน์ชนิดหน่ึงส�าหรบัพวกเรา 
เองและโลกนี้

ขณะที่เราก�าลังบ�าเพ็ญที่นี่ เราก็มีโอกาสที่จะช่วย
เหลือเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยเช่นกัน และดังนั้นเราจึงได้

รับบุญกุศลมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น เธอนั่งสมาธิคนเดียวที่
บ้าน เธอก็จะได้รับบุญกุศลส่วนตัวแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้น แต่
ถ้าเธอใช้ความพยายามหรือวาทะศิลป์ในการเสนอสถานที่ 
อย่างเช่น ให้คนหนึ่งร้อยคนมานั่งสมาธิเช่นนี้แล้ว เธอก็จะ
ได้รบับญุกุศลมากข้ึนอกีหน่ึงร้อยบวกเข้ากบับญุกศุลส่วนตวั
ของเธอเอง ดงัน้ันเธอจงึได้เลือ่นขึน้อย่างรวดเรว็ขึน้เป็นร้อย
เท่า เธอเข้าใจสิง่ทีฉ่นัพดูมัย้ หรอืเธอน�าคนอกีหนึง่ร้อยคนมา
ประทบัจติ บญุกศุลนีก็้จะเป็นของเธอด้วยเช่นกัน เพราะทีส่ดุ
แล้วพวกเราเป็นหน่ึงเดยีวกนั และยิง่เราตดิต่อกับคนมากข้ึน
เท่าไร เราก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้น และเราก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นในแง่
ของบุญกุศล มันเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ 

ดังนั้น มันดีกว่าการอยู่บนสวรรค์ บนสวรรค์นั้นทุก
คนจะมีความสุข ดังนั้นพวกเขาก็จะท�าตัวสบาย ๆ  พวกเขา
ไม่มีแรงจูงใจในการผลักดันให้เพ่งสมาธิ  ด้วยเหตุนี้ฉันจึง
บอกว่าเมื่อเธอซึมเศร้าสุด ๆ  หรือเมื่อเธอสิ้นหวัง เธอจะสวด
อธิษฐานได้ดีกว่า และบางครัง้เธอกจ็ะนัง่สมาธไิด้ดยีิง่ข้ึนด้วย
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ซ�า้ ในตอนนัน้เธอจะระลกึถงึอาจารย์มากขึน้ และพดูว่า “โอ 
อาจารย์ ได้โปรด ได้โปรดเถดิ ได้โปรดเถิด... ” (ผูฟั้งหวัเราะ) 
และจากนัน้ เธอกจ็ะได้รบัประสบการณ์ทีดี่ขึน้ในวนัน้ัน แสง
ใหญ่โตขึน้ เสยีงดงัชัดเจนขึน้ หรอืเธอจะรูสึ้กปิตยิิง่ขึน้ ซึง่จะ
อยู่ใกล้กับพระเจ้ายิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะบ�าเพ็ญใน
โลกนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากล�าบากก็ตาม

ฉันมีความสุขที่เพื่อนประทับจิตของเราบ�าเพ็ญอย่าง
ขยันขันแข็งมาก มีบางคนมาที่ศูนย์เพียงเพื่อมาเมียงมองไป
รอบ ๆ  แต่ต่อมา... พวกเขากไ็ม่ได้มองนานนกั เพราะว่าทกุคน
หลับตากันหมด ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกละอายใจหลังจากนั้น
สกัครูห่นึง่ พวกเขากห็ลับตาลงด้วยเช่นกนั และพวกเขาก็ได้
เห็นอะไรบางอย่างจากภายในแทนการมองที่ผู้หญิงสวย ๆ  
ข้างนอก  ดังนั้นจึงมีประโยชน์อย่างมากที่มีวัดหรือมีศูนย์
ที่ซึ่งผู้คนมารวมตัวกันและท�าส่ิงเดียวกัน จดจ่อและคิดถึง
พระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวซึ่งช่วยได้มาก ดังนั้นใช้เวลาของเธอ
ให้เต็มที่ เธอสามารถมองไปรอบ ๆ  สักครู่หนึ่งได้ และเมื่อ
เธอรู้สึกเบ่ือมันแล้ว ให้หลับตาและท�าสมาธิพร้อมกับคน

ทั้งหมด ตกลงไหม

ความคิดจิตใจที่ถูกควบคุมไว้มักสร้างปัญหาเสมอ  
ด้วยเหตุนี้เราต้องบ�าเพ็ญทุกวัน มิเช่นนั้น ฉันคงจะบอกเธอ
ไปแล้วว่า “รบัการประทบัจติ แล้วเธอกจ็ะได้เป็นพทุธะ” ไม่
ต้องท�าอะไรอีก ! ถูกต้องไหม มันเป็นเพราะนิสัยของเราที่มี
มาช้านานแล้ว มันอยู่มาหลายพันปี บางทีอาจจะมากกว่า ! 
ดังนั้นการใช้เวลาชั่วอายุของเราในการช�าระล้างทุกสิ่งเหล่า
นี้จึงเป็นงานหนัก แต่มันก็คุ้มค่า หรือเธออยากจะอยู่ที่นี่อีก
สักพันปีเพื่อท�าสิ่งนั้นต่อ อืม มันสนุกดีนะ ! ด้วยเหตุนี้ฉันจึง
บอกเธอว่า ให้เธอนั่งสมาธินานขึ้นหน่อย สองชั่วโมงครึ่ง 
หรือสามชั่วโมง เพราะว่ายี่สิบนาทีแรกน้ัน เธอจะรู้สึกต่อสู้ 
ดิ้นรน ให้ท�าต่อไป ท�าต่อไปแค่นั้น และหลังจากประมาณ
ยี่สิบนาที มันจะเริ่มสงบลง หลังจากครึ่งช่ัวโมง เธอจะเริ่ม
มีความสุข และภายในสี่สิบนาที เธอก็จะหายไปในสมาธิ  

(ผู้ฟังหัวเราะ) 52
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เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้รู้ว่า 
เราไม่จ�าเป็นต้องพยายามเลย

ถ: ค�ากล่าวของท่านที่ว่าทุกสิ่งถูกจัดเตรียมไว้ให้เรา

เรียบร้อยแล้ว ท�าให้ฉนัมคี�าถามว่า ถ้ามนัถูกจดัเตรยีมไว้แล้ว 

แล้วอะไรคือจุดมุ่งหมายของการพยายามอย่างหนักเพื่อให้ 

รู้แจ้ง หรือเพื่อให้หลุดพ้น ถ้าในตอนนั้นความพยายามของ

เราจะเสมือนกับไม่มีความหมายอย่างแท้จริง

อ: เธอจะต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้รู้ว่าเธอไม่

จ�าเป็นที่จะต้องพยายาม

ถ: ท่านหมายความว่า เราต้องพยายามอย่างหนัก
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จนกว่าจะล้มเลิกไปหรือ

อ: ไม่ เธอต้องพยายามอย่างหนกัจนกว่าเธอจะเข้าใจ

อย่างเต็มเป่ียม เตม็ทีว่่าทกุ ๆ  ความพยายามนัน้ไร้ประโยชน์ 

เธอต้องใช้ความพยายามเพือ่ท่ีจะไม่ต้องพยายามในภายหลงั 

ในตอนนี้ มันไม่ส�าคัญว่า ฉันจะบอกอะไรแก่เธอ เธอก็จะยัง

คงพยายามอย่างหนกัอยูด่ ีดงันัน้ฉนัจงึบอกวิธีทีจ่ะพยายาม

อย่างหนักให้กับเธอ และฉันก็พูดว่า “ลุยเลย และพยายาม

เข้า พยายามให้หนกัขึน้ จนกระทัง่ถงึจดุทีเ่ธอรู้ว่า ‘ท�าไมฉนั

จะต้องพยายามอย่างหนักด้วยล่ะ ก็ฉันอยู่ที่นี่อยู่แล้ว ฉันได้

มาถึงเรียบร้อยแล้วนี่’”

แต่ตอนนี้ถ้าฉันบอกเธอไปอย่างนั้น เธอก็จะไม่เข้าใจ 

ดังนั้นเธอจะต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้เข้าใจว่าเธอไม่

ควรพยายาม เพราะตอนนีถ้้าฉนับอกเธอว่า “ไม่ต้องพยายาม

หรอกนะ” เธอจะหยดุได้ไหม เธอจะสามารถผ่อนคลายและ

ยอมจ�านนได้ไหม

ถ: เอ่อ อันที่จริงฉันพบว่าตัวฉันเองก�าลังท�าแบบนั้น

อยู่ แต่แล้วก็รู้สึกนิดหน่อยว่าก�าลังท�าไม่ทันเวลา และก็กลับ

ไปสู่การพยายามอย่างหนักอีก

อ: ใช่ มันเป็นเช่นนั้น ฉะนั้นเธอยังคงไม่ถึงที่นั่น งั้น

ก็พยายามอย่างหนักมากขึ้นอีก และวันหนึ่งเธอจะหยุด

ความพยายาม นั่นคือจุดมุ่งหมาย เพราะถ้าเราไม่พยายาม

อย่างหนักในตอนนี้ เราก็ไม่รู้สึกสบายใจ เมื่อเธอหยุดความ

พยายามแล้วเธอยังคงรู ้สึกสบายใจอยู ่ นั่นคือมันดีแล้ว 

แน่นอนตอนน้ี ถ้าเธอไม่พยายามอย่างหนกั เธอกจ็ะมปัีญหา

ได้

ถ: ดงัน้ัน ถ้าฉนัหยดุการพยายามอย่างหนกั แม้ว่าฉนั

จะยงัไม่เข้าใจมนัทัง้หมด นัน่กจ็ะไม่ได้ผลเช่นกนั นัน่คอืสิง่ที่

ท่านก�าลังพูดอยู่ใช่ไหม

อ: ใช่ ไม่ได้ผล
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ถ: ดงันัน้เราจงึต้องไปให้ถงึอันดับช้ันของความเข้าใจ

อย่างแท้จริงนั้นใช่ไหม

อ: ใช่ มันไม่ใช่ความเข้าใจระดับสติปัญญา มัน

เป็นการผ่อนคลายอย่างแท้จริง รู ้สึกสบายอย่างแท้จริง 

เพราะว่าตอนนีใ้นระดบัสตปัิญญา เธอเข้าใจสิง่ทีฉ่นัก�าลงัพดู 

แต่ในระดับของการตระหนักรู้อย่างถ่องแท้นั้นมันแตกต่าง 

กัน 53

ยุคที่เต็มไปด้วยพระกรุณาของพระเจ้า

ถ: ท่านอาจารย์ที่รัก  ท่านคิดว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เรา

ทุกคนจะได้กลับบ้านและไม่ต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องราวทาง

โลกอีกไหม

อ: โอ ! แน่นอน เราจะกลับบ้านกัน

ถ: นั่นหมายถึง พวกเราทุกคนใช่ไหม

อ: เราทุกคนจะกลับบ้าน !  จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้  จะ

ไม่มี “การกลับมาครั้งที่สอง”  ส�าหรับเธอ  (อาจารย์และ

ทุกคนหัวเราะ)  เว้นเสียแต่ว่าเธอจะต้องการมันอย่างมาก

เพราะมผีูห้ญงิสวยคนหนึง่ถูกทิง้ไว้ข้างหลงั หรืออะไรท�านอง

น้ัน  เพราะว่าเวลานีเ้ป็นช่วงทีแ่ย่มากส�าหรบัโลกของเราและ

พลังอาจารย์ได้ตัดสินใจว่าเราทุกข์มามากพอแล้ว  ดังนั้น 

ถ้าเราจะพยายามสักเล็กน้อยด้วยความจริงใจสักนิดหน่อย



54 ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารยชิงไห่ สมาธิกลุ่ม ฮาวาย สหรัฐอเมริกา  
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เท่านัน้ อาจารย์กจ็ะโอบอุม้เราและมองข้ามทกุสิง่ไป  เพราะว่า 

เธอไม่สามารถ (อาจารย์ถอนหายใจ) พูดกันตามจริงนะ เธอ

ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิในโลกนี้ได้  เธอไม่สามารถน่ังได้

จริง ๆ   ดังนั้นอะไรก็ตามที่เราสามารถท�าเพื่อให้ได้นั่งสมาธิ 

หรือผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม ที่มาจากความเมตตา

ของอาจารย์อย่างแท้จริง หมายความถึงพลังของอาจารย์ 

(พระเจ้า) ไม่ใช่จากอาจารย์ที่เป็นคน คนนี้  ดังนั้นอย่างไร

ก็ตาม ตอนกลางคืน อาจารย์ก็จะพาเราไปยังอันดับชั้นที่

แตกต่างซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยและดีกว่า  ในช่วงกลางวัน เรา

ยุ่งมากเกินไป  ความคิดจิตใจของเราจะท�างานขัดแย้งกับ

พลังทางจิตวิญญาณ ดังนั้นเราจึงต้องท�ามันอย่างรวดเร็วใน

ยุคนี้  ถ้าเรารักษาศีลและนั่งสมาธิและไปสมาธิกลุ่ม เธอจะ

เห็นว่าตัวเธอเองพัฒนาเร็วมากกว่าที่เธอจินตนาการไว้ เมื่อ

เธอมองย้อนกลับไปที่ตัวเธอ มันจะเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งที่

อยู่ตรงนั้น จริง ๆ  นะ !  คนท่ีมีประสบการณ์ในสิ่งนี้จะบอก

เธอได้  ฉนัจะไม่พดูเรือ่งนีเ้พยีงเพราะฉนัรูม้าจากหนังสอื แต่

ฉนัพดูจากประสบการณ์ของฉนั และตวัอย่างของพี ่ๆ  น้อง ๆ

ของเธอที่ยังมีชีวิตอยู่  มันดีที่ได้พบปะสมาชิกในครอบครัว 

(เพื่อนประทับจิต) สักครั้งต่อสัปดาห์ ไม่ใช่หรือ  มันดีเลย

แหละ คนจ�านวนมากไม่ใช่ว่าจะสามารถท�าได้ตลอด แต่มัน

เป็นผลดีมากส�าหรับพวกเขา และถ้าเธอไม่สามารถไปสมาธิ

กลุม่ได้หรอืถ้าเธอไม่ต้องการไปด้วยเหตผุลบางอย่าง  กรณุา

นั่งสมาธิที่บ้าน และไม่มีค�าว่า “ต้อง” ส�าหรับสิ่งใด ๆ   มัน

ก็แค่ว่า มันเป็นประโยชน์ต่อเธอเท่าน้ัน  อะไรก็ตามที่ฉัน

บอกเธอล้วนดีกับเธอทั้งสิ้น  ไม่ใช่ข้อห้าม !  ให้เธอรักษามัน

ไว้ มนัดกัีบเธอ  หรอืถ้าเธอจะไม่รกัษามนัไว้ เธอกจ็ะประสบ

กับอุปสรรคบางอย่าง แล้วเธอก็จะรู้ว่าท�าไม 54
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ถนอมโอกาสในการปฏิบัติธรรม

ถ: ในการบรรยายธรรมของท่านครัง้หนึง่  ท่านได้พดู

ถงึ “มหาสมทุรแห่งความรัก”  ซึง่เป็นบทกวโีดยท่านคาเบยีร์ 

ใช่หรือไม่

อ: ใช่ ฉันพูดถึงบทกวีของท่านคาเบียร์หลายครั้ง แต่

มันเกี่ยวอะไรกับมหาสมุทรแห่งความรักหรือ

ถ: มันเก่ียวกับพระเจ้าสูงสุด ที่พวกเขาเรียกว่า  

สัตปุรุช ท่านมาเกิดแตกต่างกันในแต่ละยุค  และในกลียุค 

ท่านสัตปุรุชได้ท�าข้อตกลงกับพระกาล (พระผู้ปกครองสาม

โลก) เพื่อที่จะน�าพาดวงวิญญาณจ�านวนมากกลับบ้าน

อ: ใช่ นี่คือกลียุค ยุคที่ด�ามืด  มันต้องการคนที่

แข็งแกร่งท่ีจะลงมาและน�าพาทุกคนขึ้นไป !  รถคันใหญ่ !  

แข็งแรง !  (อาจารย์หัวเราะ)

ถ: ด้วยเหตุนีด้วงวญิญาณจ�านวนมากมายจงึสามารถ

หลุดพ้นได้อย่างง่ายมาก?

อ: ใช่ ใช่ เธอรู้แล้วนี่  แน่นอน มันเป็นอย่างนั้น มัน

เป็นยุคสุดท้ายของวัฏจักรนี้  ดังนั้นใครก็ตามที่ถูกทิ้งไว้ข้าง

หลัง รีบเข้า ! ท่านจะพาทุกคนขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ จึงใจกว้าง

มาก แต่มันต้องใช้พลังมหาศาลมาก เหมือนพายุเฮอริเคน

ที่พัดพาน�้าจ�านวนมากไป  มันต้องใช้พายุเฮอริเคนที่จะน�า

เอาน�้าจ�านวนมากขึ้นมาบนแผ่นดินแค่น�้าฝนธรรมดา ๆ  ท�า

เช่นนั้นไม่ได้

ดังนั้นเวลานี้ มันเป็นเหมือน “การขายส่ง”  เพราะว่า 

เรามีพื้นที่มากและมีความกรุณามาก  ฉะนั้นทุก ๆ  คน 

สามารถได้รับการช่วยเหลือได้ มันไม่เป็นปัญหา เธอโชคดี

นะ ! (ผู้ฟังปรบมือ)  พระเจ้าใจกว้าง แต่ท่านไม่เคยใจกว้าง

มากอย่างนี้มาก่อน ในอดีต อย่างมากที่สุดก็สักก�ามือหน่ึง 
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อาจจะสกัพนัคน ไม่เคยมจี�านวนมากมายเช่นนี ้และพวกเขา

กไ็ม่เคยทีจ่ะสามารถรวมตัวกนัอย่างเปิดเผยได้เช่นน้ีมาก่อน

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม พวกเธอโชคดีจริง ๆ

ในอดีต ถ้าพวกเขาต้องการนั่งสมาธิกลุ่ม พวกเขา

ทุกคนจะต้องหลบ ๆ  ซ่อน ๆ  และวิ่งไปทั่วที่นั่นที่นี่ ด้วยการ

ใช้รหัสลับ การจับมือแบบลับ ๆ  รหัสมือแบบลับ ๆ  เหมือน

ร่ายเวทมนต์ (เป็นภาษามือ) หรือการทักทายที่เธอใช้กัน ซึ่ง

แม้กระทั่งท�าอย่างนี้ (อาจารย์ยกมือท�าท่าทาง) นึกถึงตา

ปัญญา ท่องค�าพระ ท�ากวนอิม แล้วเราจะอยู่ด้วยกัน  นั่น

เป็นสัญลักษณ์ลับเฉพาะ ที่ชาวคริสต์เคยมีกัน เพื่อจะให้อีก

คนได้รู้ว่าเป็นพี่น้องผู้บ�าเพ็ญ เพราะว่าในเวลานั้น พระเยซู

ต้องทรงหลบซ่อนตัว ลูกศิษย์ทั้งหมดของท่านก็ต้องซ่อน

ตัวด้วย พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับว่ารู้จักอาจารย์ในที่

สาธารณะ พวกเขาบอกว่า “ฉนัไม่รูจ้กัท่าน”  แม้แต่ศษิย์คน

ส�าคัญที่สุดอย่าง   ปีเตอร์ก็ปฏิเสธท่านถึงสามครั้ง นั่นเป็น

พลังทางลบซึ่งกดขี่มากจนกระทั่งแม้แต่บุคคลที่ยิ่งใหญ่มาก

อย่างพระเยซู และลูกศิษย์ที่อุทิศตนมากอย่างท่านปีเตอร์ 

ยังไม่สามารถปริปากของพวกเขา มันมีการกดข่ีกันมากใน

สมัยนั้น แต่เวลานี้ พวกเราโชคดีมาก 55
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พวกเราเป็นผู้บ�าเพ็ญที่โชคดีที่สุด

ถ: ฉันอยากจะถามท่านว่า ฉันจะต้องอยู่ในระดับจิต

วิญญาณที่สูงแค่ไหนในการบ�าเพ็ญในชาตินี้ เพ่ือจะไม่ต้อง

กลับมาเกิดอีก หลังจากที่ตายไปแล้ว

อ: อยูใ่ห้สงูทีสุ่ดเท่าท่ีเธอจะท�าได้ ไม่เช่นน้ันอาจารย์

จะผลักดันเธอ อาจารย์จะอยู่ที่นั่นเพื่อน�าพาเธอไปยังระดับ

ใด ๆ  ก็ตาม และยังคงจะน�าทางเธอให้สูงขึ้นต่อไปอีก ไม่เช่น

น้ันเธอก็จะต้องผ่านไตรภูมิ กับอาจารย์ท่านอื่น ๆ  เธอจะ

ต้องผ่านโลกที่สาม เพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก  แต่ด้วย 

ธรรมวิถีสูงสุดนี้ มันไม่เป็นไร เธอสามารถท�าได้

เพราะว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอที่เธอไม่

สามารถไปถึงระดบัสูงได้ ตวัอย่างเช่น สมมตุว่ิาเธอประทบัจติ 

วนันีแ้ล้วพรุง่นีก้ต็ายไป  มนัเป็นความรบัผดิชอบของอาจารย์

ที่จะพาเธอขึ้นไปจากที่ใดก็ตามที่เธออยู่ก่อนหน้าที่เธอจะ  

ละทิ้งกายเนื้อ หรือก่อนที่อาจารย์จะละทิ้งกายเน้ือไป เรา

ปลอดภัย ในยุคน้ี เราเพียงแค่เปิดบ้านอย่างเต็มที่เพื่อจะ

ช่วยเหลอืทกุคน ใครกต็ามทีจ่รงิใจ พลงัอาจารย์จะช่วยเหลอื

ในเวลานี้ อย่างเอื้อเฟื้อมาก ๆ  ใจกว้างมาก ๆ  ในศตวรรษนี้

ถ: ท�าไมศตวรรษนี้ถึงได้พิเศษมาก ตรงกันข้ามกับ

หนึ่งพันปีที่ผ่านมา

อ: เพราะในบางครั้ง สวรรค์ก็เปิดแบบ “ขายส่ง” 

(อาจารย์และทุกคนหัวเราะ) เหมือนขายของมือสอง : ทุก

อย่างหน่ึงดอลลาร์ มันขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ท่านไหนลงมา 

เธอเห็นไหมว่าเราทุกคนเป็นอาจารย์ แต่อาจารย์บางท่าน

ก็เพิ่งจะระลึกได้อีกครั้งอย่างสด ๆ  ร้อน ๆ  พวกท่านเพิ่งจะ 

รูแ้จ้งขึน้อกีครัง้ในชาตนิี ้อาจารย์บางท่านรูแ้จ้งอยูต่ลอดเวลา 

อาจารย์บางท่านไม่เคยจากสวรรค์เลยและเพิง่ลงมาในชาตนิี้  

อาจารย์บางท่านมาแล้วกไ็ป มาแล้วกไ็ป อยูต่ลอดเวลา และ
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มบีญุสมัพันธ์ใกล้ชิดกบัสรรพสัตว์จ�านวนมากบนโลกน้ี  และ

เมือ่ท่านกลบัมาอกีครัง้ มนักเ็ป็นการมาเพือ่เพือ่นเก่าทัง้หมด 

“อะไรกต็ามทีเ่ธอต้องการ กจ็ะได้ตามน้ัน เรารู้จักกัน” (ผูฟั้ง

ปรบมือ)  เราอาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันมา นั่นคือเหตุผล

ถ้าอาจารย์เพิ่งจะมาใหม่ ๆ  แล้วท่านไม่มีบุญสัมพันธ์

ใกล้ชิดอะไรมากนักกับสรรพสัตว์จ�านวนมาก ดังนั้นท่านก็

เริ่มด้วยการน�าพาลูกศิษย์แค่สองสามคนไปด้วย และแล้ว

ก็ท�าต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าในชาติถัด ๆ  ไป ถ้าอาจารย์ท่าน

นั้นเพ่ิงระลึกได้อีกครั้งว่าท่านเป็นพุทธะในชาติน้ี แน่นอน

ท่านก็จะต้องพัฒนาให้มีประสบการณ์มากขึ้นด้วย มันไม่ใช่

ว่าอาจารย์ท่านนั้นไม่รู้ แต่ก็เหมือนกับสิ่งอื่น ๆ  ที่ต้องฝึกฝน 

ท่านต้องฝึกฝนวธิทีีจ่ะรบัมอืกบัความคิดจติใจของมนุษย์ วธิี

ที่จะรับมือกับพิธีรีตองของโลกนี้ วิธีที่จะปกป้องตัวท่านเอง

จากสิ่งก่อกวนทั้งหมดในโลกนี้ และวิธีทีจ่ะรักษาตัวท่านเอง

ให้สมบูรณ์เพือ่ทีจ่ะช่วยเหลือผู้คนอย่างเงยีบ ๆ  โดยไม่น�าพา

ความยุ่งยากมาให้ตัวเอง

แต่อาจารย์ใหม่จะไม่รูเ้กีย่วกบัสิง่เหล่านี ้อาจารย์ทีย่งั

ใหม่อยูจ่ะแสดงสสีนัออกมาเตม็ที ่เป่าแตรล่ัน และพร้อมทีจ่ะ

แสดงทกุสิง่ทกุอย่างออกมา และบางทอีาจจะหลงัจากสามปี

ครึง่ หรอืสองปีครึง่ หรอืสามเดอืนครึง่ ท่านกต้็องจากไป พลงั

ทางจิตวิญญาณนั้นเหมือนกัน มันมาจากจักรวาล แต่วิธีที่

จะจัดการกับลูกศิษย์ วิธีที่จะรับมือกับอ�านาจทางการเมือง 

ในโลกนี้ สิ่งเหล่านี้จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ เพราะ

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก่ียวกับความคิดจิตใจ สิ่งเหล่าน้ีเป็น

ทักษะและความสามารถ พวกมันไม่เกี่ยวกับการรู้แจ้งและ

จิตวิญญาณ แน่นอน พวกมันเกี่ยวข้อง เพราะยิ่งท่านรู้แจ้ง

มากเท่าไร ท่านก็ย่ิงเรียนรู้ได้เร็วข้ึนเท่านั้น  แต่ถ้าท่านมี

ประสบการณ์มาก่อนแล้ว ชาติแล้วชาติเล่า ท่านก็ไม่จ�าเป็น

ต้องเรียนรู้อะไรมากนัก

เพราะคน ๆ  หน่ึงจะเรียนรู้อะไรได้มากมายในชาติ
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9 มิถุนายน ค.ศ. 2001 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

309308 เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้รู้ว่าเราไม่จ�าเป็นต้องพยายามเลยอน

ตุรา
จารย์ชิงไห่

เคล็ดลับ
การบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย

เดียวได้อย่างไร  ถึงแม้ว่าท่านจะรู้แจ้ง ท่านก็ไม่สามารถที่

จะเรยีนรู้เรือ่งเครือ่งยนต์ การขบัเครือ่งบิน การเดนิเรอื การ

บัญชีธุรกิจ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 

และสิง่อ่ืน ๆ  ทัง้หมด  ท่านอาจจะท�าได้ แต่ชีวิตของท่านน้ัน

สัน้เกินไป สิง่เหล่านีไ้ม่ใช่เรือ่งทางจติวญิญาณ สิง่เหล่านีเ้ป็น

ความสามารถทีท่่านต้องใช้จติใจและสมองของท่าน หรอืใช้

มือและร่างกายในการเรียนรู้ให้เข้าใจและเชี่ยวชาญ  ดังนั้น

ถ้าอาจารย์ได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วว่าต้องท�าอย่างไรในการที่

จะเป็นอาจารย์ ซึ่งไม่ใช่ “วิธี” ที่จะเป็น แต่ความหมายก็

คอื การเป็นอาจารย์น้ันท่านต้องเผชญิหน้ากบัสิง่ต่าง ๆ  และ

ท�าอะไรต่อมิอะไรมากมาย ซึง่อาจารย์ประเภทน้ีจะง่ายกว่า

และเร็วกว่า มันเรียบง่ายกว่า มันก็แค่องค์ความรู้ของโลกนี้

วิธีการเหมือนกัน การสอนก็เหมือนกัน พลังอ�านาจ

ก็เหมือนกัน สัจธรรมอันเดียวกัน แต่ตัวอาจารย์ท่านเองมี

ความสามารถหรอืไม่ ในเรือ่งของสาธารณชน ในเรือ่งทีว่่าจะ

สอนวิธีทีด่ทีีส่ดุและเรว็ทีส่ดุให้แก่ลกูศิษย์ได้อย่างไร อาจารย์

สามารถสอนวิถีเดียวกันให้กับคนกลุ่มเดียวกันได้ อาจารย์

ที่แตกต่างสองท่านอาจจะสอนวิถีเดียวกันให้แก่ลูกศิษย์

ท่านละคน แต่ลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งจะก้าวหน้าไป

อย่างแตกต่างกันหรืออย่างรวดเร็วกว่าลูกศิษย์ของอาจารย์

อีกท่านหนึ่ง มันเป็นเช่นน้ันเอง ข้ึนอยู่กับว่าค�าสอนน้ันสื่อ

เข้าไปยงัความคดิจิตใจของเขาหรือเธอได้อย่างไรด้วย เพราะ

ถ้าความคิดจิตใจไม่เข้าใจแล้ว ความคิดจิตใจก็จะไม่ยอมรับ

มนั แล้วเธอก็จะไม่สามารถทีจ่ะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว เธอ

จะไม่รู้สึกดีนัก เธอจะไม่รู้สึกแน่ใจ หรือเธอจะไม่รู้สึกมั่นใจ  

(ผู้ฟังปรบมือ) 55
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1. 9 เมษายน ค.ศ. 1991 ซหี ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ ฉบบัที ่
90 “สปอตไลท์” (ต้นฉบับภาษาจีน)

2. 13-18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989  ซีหู ฟอร์โมซา  จากธรรมสารอนุตราจารย์
ชิงไห่ ฉบับที่ 133 “ถ้อยค�าอาจารย์”/ MP3-CR01 (ต้นฉบับภาษาจีน)

3. 28 ธันวาคม ค.ศ. 2002  ฟลอรดิา  สหรัฐอเมรกิา  จากธรรมสารอนตุราจารย์ 
ชิงไห่ ฉบับที่ 146 “อาจารย์กล่าว” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

4. 28 กนัยายน – 3 ตลุาคม ค.ศ. 1990   ซีห ู ฟอร์โมซา  จากธรรมสารอนตุราจารย์ 
ชิงไห่ ฉบับที่ 146 “ไข่มุกแห่งปัญญา”/ MP3-CR09 (ต้นฉบับภาษาจีน)

5. 10 ตลุาคม ค.ศ. 1992  ซหี ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ ฉบบัท่ี 
140 “อาจารย์กล่าว”/ วิดีโอเทปหมายเลข 278 “วิธีขันสกรู” (ต้นฉบับ
ภาษาจีน)

6. 7 เมษายน ค.ศ. 1993 ซแีอตเทลิ สหรฐัอเมรกิา จากธรรมสารอนตุราจารย์
ชงิไห่ ฉบบัที ่43 “ค�าถามค�าตอบทีค่ดัเลอืกแล้ว”/ วดิโีอเทปหมายเลข 348 
“พลังของอาจารย์น�ามาซึ่งการรู้แจ้ง” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

7. 17 ธันวาคม ค.ศ. 1986  กรงุไทเป  ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ฉบับที่ 52 “อาจารย์กล่าว” (ต้นฉบับภาษาจีน)

เอกสารอ้างอิง
โปรดอ้างอิงถึงค�าบรรยายต้นฉบับ 

ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ และรับพระพรที่ยิ่งใหญ่จากท่าน

8. 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996  ซีหู ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่  
ฉบับที่ 71 “อาจารย์เล่านิทาน”/ วิดีโอเทปหมายเลข 528 “ยิ่งเราอุทิศตน
ต่อพระเจ้าด้วยความจริงใจมากเท่าไร เราก็จะยิ่งมีความปรารถนาน้อยลง
เท่านั้น” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

9. 2 มถินุายน ค.ศ. 1991  คอสตารกิา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ ฉบบัที ่25 
“อาจารย์กล่าว”/ วดิโีอเทปหมายเลข 175 “สจัธรรมบางประการเกีย่วกบั 
พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสตเจ้า และอาจารย์ผู้รู้แจ้งแท้จริง” (ต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ)

10. 13 สิงหาคม ค.ศ. 1989  ซีหู ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ 
ฉบับที่ 95 “ไข่มุกแห่งปัญญา” (ต้นฉบับภาษาจีน)

11. 10 ตุลาคม ค.ศ. 1990 ซีหู ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ 
ฉบับที่ 33 “สปอตไลท์” (ต้นฉบับภาษาเอาหลัก)

12. 29 ตุลาคม ค.ศ. 1988 ซีหู ฟอร์โมซา กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที เล่มที่ 5 
“เคล็ดลับของการบ�าเพ็ญให้รุดหน้า” (ฉบับภาษาจีน)

13. 6 กันยายน ค.ศ. 1994 ฮาวาย สหรัฐอเมริกา จากธรรมสารอนุตราจารย์
ชิงไห่ ฉบับที่ 43 “คุณอาจไม่รู้”/ ดีวีดีหมายเลข 444 “จงพึ่งพาตนเอง” 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

14. 1 ธนัวาคม ค.ศ. 1988  ผงิตง ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่  ฉบบัที่ 
45 “ถ้อยค�าอาจารย์”/ วดิโีอเทปหมายเลข 21 “เรือ่งราวของเบอร์นาเดต็ต์” 
(ต้นฉบับภาษาจีน)
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15. 12-18 สงิหาคม ค.ศ. 1988 อีห้ลาน ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์
ชงิไห่ ฉบับที่ 130 “อาจารย์กล่าว”/ MP3-CR02 (ต้นฉบับภาษาจีน)

16. 19 ตลุาคม ค.ศ. 1990  ซีห ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนุตราจารย์ชงิไห่  ฉบบัที่ 
131 “อาจารย์เล่านิทาน” (ต้นฉบับภาษาจีน)

17. 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม ค.ศ. 1989 ซีห ูฟอร์โมซา จาก MP3-CR06/ วดิโีอ 
เทปหมายเลข 91 “ฌาน 7 วันในซีหูช่วงฤดูร้อน (4)” (ต้นฉบับภาษาจีน)

18. 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 พนมเปญ กัมพูชา จากธรรมสารอนุตราจารย์
ชงิไห่ ฉบบัที ่63 “อาจารย์กล่าว”/ วดิโีอเทปหมายเลข 547 “ผลข้างเคยีง
ของอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

19. 24 ธนัวาคม ค.ศ. 1992 ซันต้ีเหมนิ ผิงตง ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ 
ชิงไห่ ฉบับที่ 27 “สปอตไลท์”/ วิดีโอเทปหมายเลข 295 “จงสร้างมิตร
กับจิตคิดของคุณ” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

20. 5-12 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 ซหี ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ฉบบัที ่131 “รายงานเด่น”/ MP3-CR10/ วดิโีอเทปหมายเลข 165 “ฌาน 
7 วันในซีหูช่วงฤดูร้อน (3)” (ต้นฉบับภาษาจีน)

21. 29 กรกฎาคม – 6 สงิหาคม ค.ศ. 1989  ซีห ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ 
ชิงไห่ ฉบับที่ 61 “อาจารย์กล่าว”/ MP3-CR06/ วิดีโอเทปหมายเลข 92 
“ฌาน 7 วันในซีหูช่วงฤดูร้อน (5)” (ต้นฉบับภาษาจีน)

22. 29 เมษายน ค.ศ. 1989  ซีหู ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่  
ฉบับที่ 143 “อาจารย์กล่าว” (ต้นฉบับภาษาจีน)

23. 14 กนัยายน ค.ศ. 1994 กรุงเทพฯ ประเทศไทย จากธรรมสารอนตุราจารย์
ชงิไห่ ฉบับที่ 154 “อาจารย์กล่าว”/ วิดีโอเทปหมายเลข 446 “ความเห็น
ผิดจะน�ามนุษยชาติไปสู่หายนะ” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

24. 22 สงิหาคม ค.ศ. 1986  ซนิเตยีน ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ฉบับที่ 88 “ถ้อยค�าอาจารย์” (ต้นฉบับภาษาจีน)

25. 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1989  ไถหนาน ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ 
ชงิไห่ ฉบับที่ 92 “โต๊ะข้อมูลทางจิตวิญญาณ” (ต้นฉบับภาษาจีน)

26. 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1997  ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนยี  สหรัฐอเมรกิา  จาก 
ธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ ฉบับท่ี 84 “อาจารย์กล่าว”/ วิดีโอเทป
หมายเลข 587 “กุญแจที่จะช�าระล้างตัวเราจากการปนเปื้อนภายนอก” 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

27. 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1997   ลอสแอนเจลสิ  แคลฟิอร์เนยี  สหรัฐอเมริกา  จาก 
ธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ ฉบับที่ 85 “ถ้อยค�าอาจารย์”/ วิดีโอเทป
หมายเลข 587 “กุญแจที่จะช�าระล้างตัวเราจากการปนเปื้อนภายนอก” 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

28. 16-18 ธันวาคม ค.ศ. 1998  ลอสแอนเจลิส  แคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา 
จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ ฉบับที่ 132 “ค�าถามค�าตอบที่คัดเลือก
แล้ว”/ วดีิโอเทปหมายเลข 639b “ทกุวญิญาณท�าเครือ่งหมายการเดนิทาง 
ของตนเอง” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

29. 10 มกราคม ค.ศ. 1995   สงิคโปร์  จากธรรมสารอนตุราจารย์ชิงไห่ ฉบบัที่ 
45 “อาจารย์กล่าว”/ ดีวีดีหมายเลข 467 “ความทุกข์ในโลกนี้มาจาก
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อวิชชาของเรา” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

30. 6 กันยายน ค.ศ. 1987 ซินเตียน ฟอร์โมซา จากกุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที 
เล่มที่ 4 “ความเป็นมาของอุลลัมพนะ (วันสารทจีน)”  (ต้นฉบับภาษาจีน)

31. 13-18 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1989 ซหี ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ฉบับที่ 141 “ถ้อยค�าอาจารย์”/ MP3-CR04 (ต้นฉบับภาษาจีน)

32. 12 เมษายน ค.ศ. 1992 ซีห ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ ฉบบัที ่
63 “ถ้อยค�าอาจารย์”/ วดิโีอเทปหมายเลข 241 “วธิกีารสือ่สารทีส่งูทีส่ดุใน
จกัรวาล; วธิเีหมอืนกนัแต่พลงัของอาจารย์แตกต่างกนั” (ต้นฉบบัภาษาจีน)

33. 27 เมษายน ค.ศ. 2000 โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ จากธรรมสารอนุตราจารย ์
ชิงไห่ ฉบับที่ 139 “ค�าถามค�าตอบที่คัดเลือกแล้ว”/ วิดีโอเทปหมายเลข 
686 “การกลับมาชุมนุมกันของวิญญาณ” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

34. 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 ศนูย์ยงดง เกาหล ีจากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ฉบับที่ 93 “อาจารย์กล่าว”/ ดีวีดีหมายเลข 620 “พลังอาจารย์ที่แท้จริง” 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

35. 13-18 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1989 ซหี ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ฉบับที่ 131 “เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์”/ MP3-CR04 (ต้นฉบับภาษาจีน)

36. 26 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 วอชิงตนั ดีซี สหรัฐอเมริกา จากธรรมสารอนตุราจารย์ 
ชิงไห่ ฉบับท่ี 101 “อาจารย์กล่าว”/ ดีวีดีหมายเลข 608 “วิถีแห่งการ
พัฒนาจิตวิญญาณ” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

37. 31 ตลุาคม ค.ศ. 1995 ซหี ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ ฉบบัที ่

66 “ค�าถามค�าตอบที่คัดเลือกแล้ว”/ วิดีโอเทปหมายเลข 508 “หมอยาที่
ยิ่งใหญ่ในจีน” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

38. 12 มกราคม ค.ศ. 1989 ไถหนาน ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชิงไห่ 
ฉบับที่ 97 “โต๊ะข้อมูลทางจิตวิญญาณ” (ต้นฉบับภาษาจีน)

39. 11 มถินุายน ค.ศ. 1999 นอร์ฟอล์ก องักฤษ จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ฉบับที่ 122 “โต๊ะข้อมูลทางจิตวิญญาณ”/ วิดีโอเทปหมายเลข 649b 
“การน�าความรักสู่ยุโรป” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

40. 13 ตุลาคม ค.ศ. 1989 มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา จากธรรมสาร 
อนุตราจารย์ชิงไห่ ฉบับที่ 56 “ค�าถามค�าตอบที่คัดเลือกแล้ว”/ วิดีโอเทป
หมายเลข 101 “พระเจ้ามีตัวตนหรือไม่มี” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

41. 10 มีนาคม ค.ศ. 1998 ลอนดอน อังกฤษ จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ 
ฉบับที่ 122 “โต๊ะข้อมูลทางจิตวิญญาณ”/ วิดีโอเทปหมายเลข 631 “จุด
มุ่งหมายที่พระเจ้าสร้างสิ่งสร้าง” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

42.  2 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ฮ่องกง จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ ฉบับที่ 
154 “ค�าถามค�าตอบทีค่ดัเลอืกแล้ว”/ วดิโีอเทปหมายเลข 690 “ความสุข
ที่แท้จริงคือการจดจ�าธรรมชาติเดิมแท้ของเราได้” (ต้นฉบับภาษาจีน)

43. 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ซหี ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ ฉบบัที ่
22 “อาจารย์กล่าว”/ วิดีโอเทปหมายเลข 265 “จักรพรรดิ์แห่งแสงผู้ยิ่ง
ใหญ่; บุรุษผู้ไม่มีตา หู จมูก หรือลิ้น” (ต้นฉบับภาษาจีน)

44. 28 มีนาคม ค.ศ. 1996 พนมเปญ กัมพูชา จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห ่
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ฉบับที ่64 “ถ้อยค�าอาจารย์”/ วดิโีอเทปหมายเลข 541 “ความรกัดัง่มารดา
ของท่านอาจารย์” (ต้นฉบับภาษาจีน)

45. 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 เทก็ซัส สหรฐัอเมรกิา จากธรรมสารอนตุราจารย์ 
ชิงไห่ ฉบับที่ 74 “อาจารย์กล่าว”/ วิดีโอเทปหมายเลข 392 “ความเป็น
อาจารย์หมายถึงความรักที่ไม่นึกถึงตนเอง” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

46. 25 เมษายน ค.ศ. 1992 ซีหู ฟอร์โมซา จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ 
ฉบับที่ 132 “ถ้อยค�าอาจารย์”/ วิดีโอเทปหมายเลข 243 “การใช้อ�านาจ
จิตอย่างเต็มที่เพื่อเปิดศักยภาพภายใน; วิธีช่วยเหลือญาติที่ตายไปของเรา
ให้เกิดใหม่ในแดนพุทธะ” (ต้นฉบับภาษาจีน)

47. 13 มีนาคม ค.ศ. 1996  ลอสแอนเจลิส  แคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา  จาก
ธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ ฉบับที่ 155 “ถ้อยค�าอาจารย์”/ วิดีโอเทป
หมายเลข 536 “มเีพยีงปัญญาเท่านัน้ทีข่จดัเมฆหมอกแห่งภาพลวงตาได้” 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

48. 2 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1991 คอสตารกิา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ ฉบับที ่
93“ถ้อยค�าอาจารย์”/ วดีิโอเทปหมายเลข 149 “การรบัใช้สาธารณชนคอื
หนทางที่เร็วที่สุดที่จะช�าระล้างกรรม; การไม่ยึดติด ท�าให้เราเป็นอิสระ” 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

49. 2 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1991 คอสตารกิา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ ฉบับที ่
95 “สปอตไลท์”/ วิดีโอเทปหมายเลข 149 “การรับใช้สาธารณชนคือ
หนทางที่เร็วที่สุดที่จะช�าระล้างกรรม;  การไม่ยึดติด ท�าให้เราเป็นอิสระ” 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

50. 10 เมษายน ค.ศ. 1992 ซหี ูฟอร์โมซา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่  ฉบบัที ่
21 “อาจารย์กล่าว”/ ดีวีดีหมายเลข 240 “น�าพาโลกเข้าสู่ยุคใหม่” 
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

51. 12 มีนาคม ค.ศ. 1992 ญี่ปุ่น จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ ฉบับที่ 40 
“โต๊ะข้อมลูทางจติวญิญาณ”/ วดิโีอเทปหมายเลข 228 “อนาคตของญีปุ่น่” 
(ต้นฉบับภาษาจีน)

52. 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 วัดฮินดูฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
จากธรรมสารอนุตราจารย์ชิงไห่ ฉบับที่ 34 “อาจารย์กล่าว”/ วิดีโอเทป
หมายเลข 396 “จงให้อภัยตนเอง” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

53. 22 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ซนัตีเ้หมนิ ผงิตง ฟอร์โมซา จากวดิโีอเทปหมายเลข 
292 “อาจารย์อยู่กับคุณเสมอ” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

54. 4 กนัยายน ค.ศ. 1994 ฮาวาย สหรัฐอเมรกิา จากธรรมสารอนตุราจารย์ชงิไห่ 
ฉบับที่ 50  “ค�าถามค�าตอบที่คัดเลือกแล้ว”/ วิดีโอเทปหมายเลข 443 
“ชีวิตที่มีความสุขคือของขวัญท่ีดีท่ีสุดแด่ท่านอาจารย์” (ต้นฉบับภาษา
อังกฤษ)

55. 9 มิถนุายน ค.ศ. 2001 ศนูย์ฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา จากธรรมสารอนตุราจารย์ 
ชิงไห่ ฉบับที่ 140 “ค�าถามค�าตอบที่คัดเลือกแล้ว”/ ดีวีดีหมายเลข 719 
“การเอาชนะนิสัยที่ไม่ดี” (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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สิ่งพิมพ์ของเรา
กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที
ภาษาเอาหลัก (เล่ม 1-15), ภาษาจีน (เล่ม 1-10), ภาษาอังกฤษ (เล่ม 
1-5), ภาษาฝรั่งเศส (เล่ม 1-2), ภาษาฟินแลนด์ (เล่ม 1), ภาษาเยอรมัน 
(เล่ม 1-2), ภาษาฮังการี (เล่ม 1), ภาษาอินโดนีเซีย (เล่ม 1-5), ภาษา
ญี่ปุ่น (เล่ม 1-4), ภาษาเกาหลี (เล่ม 1-11), ภาษามองโกเลีย (เล่ม 1, 6), 
ภาษาโปรตุเกส (เล่ม 1-2), ภาษาโปแลนด์ (เล่ม 1-2), ภาษาสเปน (เล่ม 
1-3), ภาษาสวีเดน (เล่ม 1), ภาษาไทย (เล่ม 1-6), ภาษาทิเบต (เล่ม 1)

กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที – คำาถามและคำาตอบ
ภาษาเอาหลัก (เล่ม 1-4), ภาษาจีน (เล่ม 1-3), ภาษาอังกฤษ (เล่ม 1-2), 
ภาษาเกาหลี (เล่มที่ 1-4), ภาษาอินโดนีเซีย (เล่ม 1-3), ภาษาบัลแกเรีย, 
ภาษาเชก็, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมนั, ภาษาฮงัการ,ี ภาษาญีปุ่น่, ภาษา
โปแลนด์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย

จดหมายระหว่างอาจารย์และผู้บำาเพ็ญทางจิตวิญญาณ
ภาษาเอาหลัก (เล่ม 1-2), ภาษาจีน (เล่ม 1-3), ภาษาอังกฤษ (เล่ม 1), 
ภาษาสเปน (เล่ม 1)

ประสบการณ์อัศจรรย์ของฉันกับอาจารย์
ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน (เล่ม 1-2)

ฉบับพิเศษ/ ฌาน 7 ปี 1992
ภาษาเอาหลัก, ภาษาอังกฤษ

ฉบับพิเศษ/ ธรรมะสัญจรทั่วโลกปี 1993 
ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ (เล่ม 1-6)

อาจารย์เล่านิทาน
ภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ  ญี่ปุ่น  เกาหลี  สเปน  ไทย

นิทานประเทืองปัญญาประกอบภาพ  จากอนุตราจารย์ชิงไห่  – 
พระเจ้าดูแลทุกสิ่ง
ภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ  เกาหลี  ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส

นิทานขำาขันเพ่ือการรู้แจ้งของอนุตราจารย์ชิงไห่  –  รัศมีของคุณ
แน่นเกินไป !
ฉบับภาษาจีน & อังกฤษ (หนังสือ + ซีดี)

การติดต่อพระเจ้าโดยตรง – หนทางสู่สันติสุข
มีในภาษาเอาหลัก จีน อังกฤษ

เติมสีสันให้ชีวิตของเรา
ชุดรวบรวมถ้อยค�าและค�าสอนทางจิตวิญญาณของท่านอาจารย์  มีใน
ภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ

เกีย่วกบัพระเจ้าและมนุษย์ - ความเข้าใจอย่างลกึซึง้จากพระคมัภีร์ไบเบลิ
มีในภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ
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ตระหนักถึงสุขภาพ – กลับสู่วิถีชีวิตแห่งธรรมและธรรมชาติ
มีในภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ

เคล็ดลับการบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย
มีในภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ  ไทย

คติพจน์ 1
ภาษาอังกฤษ  จีน  ไทย  เล่มรวมภาษาสเปนและโปรตุเกส  ฝรั่งเศสและ
เยอรมัน  อังกฤษและเกาหลี  อังกฤษและญี่ปุ่น 

คติพจน์ 2
มีในภาษาอังกฤษ  จีน  ไทย

ฉันมาเพื่อพาเธอกลับบ้าน
ภาษาอาหรับ  เอาหลัก  บัลแกเรีย  เช็ก  จีน  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  
กรีก  ฮังการี  อินโดนีเซีย  อิตาลี  เกาหลี  มองโกเลีย  โปแลนด์  สเปน  
ตุรกี  โรมาเนีย  และรัสเซีย

ครัวสุพรีม (1) - อาหารวีแกนนานาชาติ
เล่มรวมภาษาอังกฤษ/ จีน/ เอาหลัก

ครัวสุพรีม (2)
เล่มรวมภาษาอังกฤษและจีน

โลกหนึ่งเดียว ... แห่งสันติภาพผ่านทางดนตรี
เล่มรวมภาษาอังกฤษ/ จีน/ เอาหลัก

ชุดผลงานศิลปะของอนุตราจารย์ชิงไห่
มีในภาษาอังกฤษ  จีน

เครื่องแต่งกายแห่งสวรรค์ เอส.เอ็ม.
เล่มรวมภาษาอังกฤษและจีน

ศิลปะแห่งสวรรค์
มีในภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ

เครื่องแต่งกายแห่งสวรรค์ เอส.เอ็ม.
เล่มรวมภาษาอังกฤษและจีน

นำ้าตาแห่งความเงียบ (บทกวี)
มีในภาษาอังกฤษ  จีน  เอาหลัก  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปน  โปรตุเกส  
ฟิลิปปินส์  เกาหลี

บทกวีหวูซื่อ
มีในภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ

ความฝันของผีเสื้อ (บทกวี)
มีในภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ
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ก้อนหินกับทองคำา (บทกวี)
ภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ

ความทรงจำาที่หายไป (บทกวี)
ภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ

ร่องรอยของอดีตชาติ (บทกวี)
ภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ

อดีตกาล (บทกวี)
ภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ

ความรักแห่งศตวรรษ (บทกวี)
ภาษาเอาหลกั  จนี  องักฤษ  ฝรัง่เศส  เยอรมนั  สเปน  เกาหลี  มองโกเลีย

รักแท้
หนังสือพิเศษเล่มหนึ่งที่น�าเสนอบทกวีของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ซึ่ง
ร้อยเรยีงดนตรโีดยผูป้ระพนัธ์เพลงทีไ่ด้รบัรางวลัหลายท่านส�าหรบัละคร
เพลงเรื่องรักแท้ และมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปินและการผลิต : มีในภาษา
อังกฤษ  จีน

สุนัขในชีวิตของฉัน (1-2) 
ภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  สเปน  โปแลนด์

นกในชีวิตของฉัน 
มีในภาษาอาหรับ  เอาหลัก  จีน  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  อินโดนีเซีย  
เกาหลี  มองโกเลีย  และรัสเซีย

สัตว์ป่าที่สูงส่ง
มใีนภาษาเอาหลกั  จนี  อังกฤษ  ฝรัง่เศส  เยอรมนั  มองโกเลีย  และเกาหลี

จากวิกฤติสู่สันติสุข
มีในภาษาเอาหลัก  จีน  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  มองโกเลีย  ดัตช์  
เกาหลี  ฮังการี  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น  นอร์เวย์  สเปน  สวีเดน  ไทย  
โปรตุเกส  โปแลนด์  รัสเซีย  และโรมาเนีย

ความคิดเกีย่วกับชวิีตและจติสำานกึ - เขยีนโดย ดร.จาเนซ เดอโนฟเซก
มีในภาษาจีน

ดวีดีี ซดี ี เอม็พ3ี และเอม็พ4ี เกีย่วกับการบรรยายธรรมของอนตุราจารย์ 
ชงิไห่ มใีนภาษาอาหรบั  อาร์เมเนยี  เอาหลัก  บัลแกเรยี  กวางตุง้  เขมร  
จนี  โครเอเชยี  เชก็  เดนมาร์ก  ดัตช์  องักฤษ  ฟินแลนด์  ฝรัง่เศส  เยอรมัน  
กรกี  ฮบีร ู ฮงัการี  อนิโดนเีซยี  อติาล ี ญีปุ่น่  เกาหล ี มลาย ู มองโกเลีย  
เนปาล  นอร์เวย์  จีนกลาง  โปแลนด์  โปรตเุกส  เปอร์เซีย  รสัเซยี  โรมาเนยี  
สงิหล  สโลวเีนีย  สเปน  สวเีดน  ไทย  ตุรก ี และซลูู  
จะส่งแคตตาล็อกให้หากขอเข้ามา ยนิดสี�าหรบัการสอบถามโดยตรงทัง้หมด
รายการสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน :  www.smchbooks.com
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สมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ
ตู้ ปณ. 9 ซีหู มณฑลเหมียวลี่ (36899) ฟอร์โมซา สาธารณรัฐจีน
 P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien (36899), Formosa, R.O.C.
ตู ้ปณ. 730247 ซานโฮเซ แคลฟิอร์เนยี 95173-0247 สหรฐัอเมรกิา

P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์
อีเมล์ : Peace@SupremeMasterTV.com

โทร : 1-626-444-4385 / แฟกซ์ : 1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com/

 แผนกหนังสือ
divine@Godsdirectcontact.org

 (ยินดีต้อนรับท่านมาร่วมกับเราเพื่อแปลหนังสือของท่านอาจารย ์
เป็นภาษาอื่น ๆ )

กลุ่มข่าว
lovenews@Godsdirectcontact.org

วิธีติดต่อเรา
โต๊ะข้อมูลทางจิตวิญญาณ :

lovewish@Godsdirectcontact.org

บริษัทสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติพับลิชชิ่ง จำากัด
ไทเป ฟอร์โมซา

smchbooks@Godsdirectcontact.org
โทร : 886-2-23759688 / แฟกซ์ : 2-23757689

http://www.smchbooks.com

บริษัทเอส.เอ็ม.ซีเลสเตียล จำากัด
อีเมล์ : smcj@mail.sm-cj.com

โทร : (886)3-4601391 / แฟกซ์ : 3-4602857
http://www.sm-cj.com/

ร้านค้าออนไลน์
ร้านค้าแห่งสวรรค์ (Celestial Shop) : http://www.theCelestial-

Shop.com (ภาษาองักฤษ)
อีเดนรูลส์ (Eden Rules) : http://www.EdenRules.com (ภาษาจีน)
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บริษัทเลิฟวิ่งฮัทนานาชาติ จำากัด
โทร : (886) 3-468-3345 / แฟกซ์ : (886) 3-468-5415 /

อีเมล์ : service@lovinghut.com
http://www.lovinghut.com/tw/

เลิฟวิ่งฟู้ด – เพื่อวิถีชีวิตวีแกนที่มีสุขภาพดี
http://www.lovingfood.com.tw

* ส�าหรบัรายช่ือของผูป้ระสานงานของเราทัว่โลกและเพือ่ตดิต่อ
ผู้ประสานงานที่อยู่ใกล้คุณ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm

ดาวน์โหลดหนังสือตัวอย่างฟรี
กุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที (มี 80 ภาษา)

http://sb.godsdirectcontact.net/ (ฟอร์โมซา) (สหรัฐอเมริกา)
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet.htm (ยุโรป)

เว็บไซต์กวนอิม
การตดิต่อพระเจ้าโดยตรง – อนิเทอร์เนต็ทัว่โลกของสมาคมอนตุราจารย์ 
ชิงไห่นานาชาติ :
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

เข้าสู่สารบบเว็บไซต์กวนอิมท่ัวโลก มีให้อ่านในหลายภาษา และเข้าชม
รายการทีวีการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีย์ได้ 24 ช่ัวโมง ท่าน
สามารถดาวน์โหลดหรือลงช่ือรับข่าวสารอนุตราจารย์ชิงไห่ ซึ่งมีในรูป
แบบอีบุ๊ค (หนังสืออิเล็กทรอนิก) หรือรูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้ และยัง
มหีนงัสอืตวัอย่างกุญแจสูก่ารรูแ้จ้งในทันทีจดัพมิพ์ในหลายภาษาเช่นกนั

ดาวน์โหลดธรรมสารฟรี
http://news.godsdirectcontact.org.tw/

http://www.godsdirectcontact.org/news/
http://www.godsdirectcontact.org/incoming/pub/
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ผู้แต่ง
อนุตราจารย์ชิงไห่

จัดพิมพ์โดย
บริษัทสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่พับลิชชิ่ง จ�ากัด
ที่อยู่ : Rm. 16, 8F, เลขที่ 72, Sec. 1, ถ.จงเซี่ยวตะวันตก

อ.จงเจิง ไทเป (100), ฟอร์โมซา, สาธารณรัฐจีน
Rm. 16, 8F, No. 72, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd.,

Zhongzheng Dist., Taipei (100), Formosa, R.O.C.
www.smchbooks.com

อีเมล์ :  smchbooks@Godsdirectcontact.org
โทร :  (886) 02-23759688

แฟกซ์ :  (886) 02-23757689

ฉบับภาษาอังกฤษ
พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน ค.ศ. 2005
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม ค.ศ. 2014

ISBN: 986-81061-2-5

อนุตราจารย์ชิงไห่ © 2005~2015

เรายนิดใีห้ท�าซ�า้เนือ้หาของสิง่พมิพ์นีไ้ด้ เมือ่ได้รบัอนญุาตจากส�านกัพมิพ์
แล้ว

เคล็ดลับการบำาเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่ายดาย



อนุตราจารยชิงไห

ทาที่ฉันจำได ไมมีความลับใด ๆ อยูเบื้องหลังการเขาถึงสัจธรรมของฉัน  
ทั้งหมดที่ฉันมีในตอนนั้นคือความจริงใจอันบริสุทธิ ์ ฉันมุงมั่นบำเพ็ญทาง 
จิตวิญญาณโดยปราศจากความคิดใดๆ ความตองการ หรือเพื่อบุคคลใดใน 
จิตใจของฉัน...

~ อนุตราจารยชิงไห

เ
อนุตราจารยชิงไห

เพงความสนใจไปที่สัจธรรม

ศรัทธาอยางหมดหัวใจในอาจารย

คงความมุงมั่นและปลอยวางในระหวางฌาน

ประโยชนของการอยูใกลกับที่ปรึกษา 

ความถอมตนอยูใกลกับสัจธรรม

ผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะกาวหนาไดอยางรวดเร็วกวา

ผอนคลาย 

จงมีความสุข

รักครอบครัวของเธอ

อัตตาและการทำสมาธิเสียง
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ศรัทธาอยางหมดหัวใจในอาจารย

คงความมุงมั่นและปลอยวางในระหวางฌาน

ประโยชนของการอยูใกลกับที่ปรึกษา 

ความถอมตนอยูใกลกับสัจธรรม
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จงมีความสุข

รักครอบครัวของเธอ

อัตตาและการทำสมาธิเสียง

  เคล็ดลับ


