ภาษาไทย

การจากไปของท่ านคานโดรเยเช่ โซเกียล สู่พุทธเกษตรภูเขาสีทองแดง
สวัสดีกลั ยาณมิตรทังใกล้
้ และไกล
ข้ าพเจ้ าหวังว่าเมื่อท่านทังหลายได้
้
อ่านสาสน์ฉบับนี ้ ท่านคงมีสขุ ภาพดีและมีความสบายใจกันในวาระเริ่มต้ นปี ใหม่
เนื่องในวันที่ระลึกปรมาจารย์ปัทมสมภพนี ้ ข้ าพเจ้ าอยากจะเล่าเรื่องราวการจากไปของท่านคานโดรเยเช่
โซเกียลสู่พทุ ธเกษตรภูเขาสีทองแดงในวาระสุดท้ ายของชีวิต
ในวันครบรอบวันเกิดปี ที่ 211 ของท่านคานโดรเยเช่ โซเกียลนัน้ เป็ นวันสิ ้นสุดของระยะเวลาที่ท่านได้ อยู่สอนในโลกนี ้
ดังที่ท่านคุรุปัทมสมภพผู้เป็ นคู่ปฏิบตั ิของท่านได้ พยากรณ์ไว้ แล้ ว
เช่นเดียวกับที่ท่านคุรุปัทมสัมภพได้ จากไปสู่พทุ ธเกษตรภูเขาสีทองแดงเมื่อ 131 ปี กอ่ นหน้ านี ้
บัดนี ้ถึงเวลาแล้ วที่ท่านคานโดรจะจากไปเช่นกัน
หลังจากที่ทา่ นคานโดรได้ มอบคาสอนเฉพาะอติโยคะแก่ศิษย์ทงสิ
ั ้ บเอ็ดคนเป็ นครัง้ สุดท้ าย
ซึง่ ทาให้ ศษิ ย์ทกุ คนได้ บรรลุหมดแล้ ว ท่านก็ประกาศว่าภายใน 5 วัน คือวันที่แปดตามเดือนของทิเบต
ทุกคนจะขึ ้นไปที่ยอดเขาซับบูด้วยกันเพื่อชมสิ่งมหัศจรรย์อนั ยิ่งใหญ่ คือพุทธเกษตรภูเขาสีทองแดง
ขณะที่บรรดาศิษย์ผ้ ใู กล้ ชิดและผู้ติดตามที่มีบญ
ุ ทุกคนขึ ้นเขาไปแล้ ว ก็ได้ พร้ อมใจกันทาพิธีถวายบูชาครัง้ ยิ่งใหญ่
อ้ อนวอนท่านคานโดรเยเช่ โซเกียลไม่ให้ จากไป และได้ รับคาสอน คาชี ้แนะ และคาพยากรณ์ต่างๆ
ตลอดคืนวันที่แปดและคืนวันทีเ่ ก้ านัน้ พระฑากินมี ากมายปรากฏเต็มท้ องฟ้า แต่ละองค์มีสีสนั พาหนะ อาวุธ
เครื่ องแต่งกาย และท่าทางแตกต่างกัน ต่างก็ขบั ร้ องฟ้อนราสรรเสริญและถวายบูชาแก่ทา่ นคานโดรเยเช่ โซเกียล
ท่านคานโดรก็ได้ จดั พิธีถวายคณจักระอันยิง่ ใหญ่ และเมื่อถึงเวลาโพล้ เพล้
ท่านก็ขึ ้นไปที่ยอดเขาซึง่ มีลกั ษณะเป็ นรูปหัวใจเหมือนภูเขาสีทองแดง ณ ที่นนั ้
มีรากษสกลุ่มหนึ่งกับท้ าวโลกบาลทังสี
้ ่ทยอยกันมาเชิญท่านคานโดรเยเช่ โซเกียลให้ ไปสู่พทุ ธเกษตรของท่านคุรุ
เหล่าเทพและวิญญาณต่างๆ ทัว่ แผ่นดินทิเบตก็มาปรากฏพร้ อมหน้ ากัน
ท่านคานโดรได้ มอบคาสอนและคาพยากรณ์ครัง้ สุดท้ ายแก่ผ้ ทู ี่ขอ
ในที่สดุ เมื่อถึงวันที่ 10 เกี ้ยวแสงสว่างในรูปของดอกบัวแปดกลีบก็ปรากฏขึ ้นพร้ อมกับแสงแรกอรุณ มีพระฑากินี 4
องค์เป็ นผู้ถือมา ท่านคานโดรได้ ก้าวขึ ้นไปนัง่ ขณะที่มือขวาถือกลองฑามรุ มือซ้ ายถือถ้ วยกะโหลก
และสลายเข้ าไปในวงแสงน ้าเงินเข้ มและหายไปท่ามกลางแสงรัศมีห้าสีอนั เจิดจรัส
พระฑากินีทงสี
ั ้ ่ได้ ยกวงแสงบนดอกบัวลอยสูงขึ ้นไปเรื่ อยๆ จนลับตาไปในที่สดุ ทุกๆ
คนในที่นนต่
ั ้ างพากันร่ าไห้ และคร่าครวญ ร้ องหาวิงวอนด้ วยความอาลัย ทันใดนัน้ เสียงของท่านคานโดรเยเช่
โซเกียลก็ดงั ก้ องขึ ้นจากเมฆที่สว่างสุกใส เป็ นคาสอนสุดท้ ายที่สรุปได้ ดงั นี ้
“องค์ปัทมสมภพคือครูผ้ ทู ี่โชคชะตาได้ กาหนดไว้ แล้ ว

หากประสงค์จะบรรลุในคาสอนของท่าน พวกเธอจงพากเพียร
คิดถึงครูของเธอในรูปขององค์ปัทมะ
แล้ วพรแห่งกรุณาจะพรั่งพรูไม่ร้ ูหมดสิ ้น
จงปฏิบตั ิสาธนะแห่งจิตคุรุทงบทยาวและสั
ั้
้น
เรารับรองว่าพุทธภาวะจะเป็ นของเธอในชาตินี ้
ขอให้ สวดมนต์ครุ ุสิทธิอนั สาคัญยิ่ง
ในวันที่สิบทังข้
้ างขึ ้นและข้ างแรม
และวันที่แปดและวันที่สิบห้ าของเดือน
ทังถวายบู
้
ชาคณจักระด้ วยของถวายต่างๆ
แม้ ถวายเพียงครัง้ เดียว ก็ปิดประตูส่อู บายได้ หมด
เรารับรองว่าเธอจะไม่ตกสู่อบายภูมิอีกเลย
นี ้คือสัจธรรมอันแน่นอน ขอให้ ร้ ูและเข้ าใจ
ในแก่นความหมายของคุรุ คือมนต์ครุ ุสิทธินี ้
โอม ศูนย์รวมของกายทังห้
้ าแห่งพระสุคต
อา กลัน่ กรองเป็ นแก่นของวาจาแห่งปั ญญาญาณทังห้
้ า
ฮุง กายแห่งตถตา อันเป็ นทัศนะทังห้
้ าของปั ญญาญาณ
วั เครื่ องหมายและตราแห่งความไม่มีสิ่งใดทาลายได้
ชระ กลวิธีการใช้ ความกรุณาอันเป็ นดุจเพชร
คุ คุรุเหรุกะแห่งสามกาล (อดีต ปัจจุบนั อนาคต)
รุ หยดพินทุที่ประทานความก้ าวหน้ าและการบรรลุ
ปั ท ธรณีส่ภู พอันบริสทุ ธิ์แห่งปี ติ
มา สภาวะนิ่งอยูใ่ นครรภ์แห่งปี ติ
สิท ความกรุณาอันกอปรด้ วยแรงและพลังอันยิ่งใหญ่
ธิ ความสัมฤทธิ์ในทุกสิ่งที่พงึ ใจ
ฮุง มีอานาจควบคุมในภูมเิ ดิมแท้
มนต์บทนี ้เป็ นดุจดังแก้ วสารพัดนึก
ทังยั
้ งได้ ชาระห่วงโซ่แห่งปฏิจจสมุปบาทให้ บริสทุ ธิ์
เป็ นทังธรรมชาติ
้
แห่งบารมีสิบ
และเป็ นมหามารดรด้ วย
เป็ นความสัมฤทธิ์ผลของทุกปณิธาน
เธอทุกคนในที่นี ้ รวมทังในอนาคตกาล
้
ควรสวดมนต์บทนี ้ด้ วยความขยันขันแข็ง

สาหรับเวลานี ้ทีจ่ ิตของเธอยังรับรู้อยู่ในทวิลกั ษณ์
จึงดูเหมือนว่าเราได้ จากพวกเธอไป แต่ขอให้ มีกาลังใจ
เมื่อจิตทวิลกั ษณ์ของเธอหมดไป เธอจะเห็นว่าเราไม่เคยจากไปไหน
ขอให้ สขุ ภาพและความสุขปกแผ่ไพศาลดุจห้ วงนภากาศ”
(คัดมาจากหนังสือชื่อ Lady of the Lotus-Born, แปลโดยกลุ่มปัทมกระ หน้ า 205-206)

ด้ วยคาสอนแห่งปั ญญาญาณอันลึกซึ ้งนี ้
ข้ าพเจ้ าขอให้ ท่านทังหลายได้
้
รับประโยชน์สขุ ทัว่ หน้ ากันในวาระเริ่มต้ นปี ใหม่นี ้ด้ วยเทอญ
สัพพะมังคะลัง (ขอมงคลทังปวงจงบั
้
งเกิดมี)

จับกน พักชก รินโปเช

