หัวใจที่ย่ งิ ใหญ่ และจิตใจที่แข็งแกร่ ง (คกป้ า เชนโป้ )
สวัสดีกลั ยาณมิตรทังใกล้
้ และไกล

ข้ าพเจ้ าหวังว่าเมื่อท่านได้ พบเจอสาสน์ฉบับนี ้ ท่านจะสบายดี มีสขุ ภาพแข็งแรง
และมีความสุขในวันที่ระลึกปรมาจารย์ปัทมสมภพวันแรกของปี ใหม่ซงึ่ เป็ นปี ชวดนี ้
ปณิธานของข้ าพเจ้ าต่อพวกท่านในการเริ่มต้ นปี ใหม่นี ้คือ ให้ ท่านเข้ าใจประเด็นสาคัญของการปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาไว้ ซงึ่ หัวใจที่ยงิ่ ใหญ่และจิตใจที่แข็งแกร่ง ซึง่ ในภาษาทิเบตเรียกว่า “คกป้า เชนโป้”

ก่อนอื่นบอกตรงๆ เลยว่า ถึงแม้ เราจาต้ องศึกษาเพื่อให้ ได้ ความรู้ทางธรรมอันลึกซึ ้งยิง่ ขึ ้น แต่เมื่อมาถึงการฝึ กปฏิบตั ิ
ปั จจัยสาคัญก็คือ การทาให้ มนั เรียบง่ายเข้ าไว้
แน่นอนว่าดูเหมือนมีการปฏิบตั ิทแี่ ตกต่างกันมากมายที่เราต้ องทาและหลายสิ่งที่เราต้ องเรี ยนรู้ แต่จริงๆ
แล้ วท่านควรเรี ยนรู้วิธีการรวมทุกอย่างเข้ าด้ วยกันอย่างเรี ยบง่าย
ความเรี ยบง่ายช่วยให้ การฝึ กปฏิบตั ิของเราบริสทุ ธิ์ยิ่งขึ ้น มีความจริงใจมากขึ ้น
อย่าฝึ กปฏิบตั ิเหมือนนักวิชาการที่เต็มไปด้ วยคาถามและข้ อสงสัยอยู่เสมอ การปฏิบตั ิก็เหมือนชีวติ
จะให้ ดีที่สดุ คือทาให้ เรี ยบง่ายเข้ าไว้
ความเรี ยบง่ายในการปฏิบตั ิของท่านจะช่วยให้ ท่านตีประเด็นสาคัญได้ ตรงจุดมากขึ ้น ดังนัน้
ไม่ว่าท่านจะฝึ กปฏิบตั ิอะไรก็แค่ม่งุ เน้ นไปที่คณ
ุ สมบัติทสี่ าคัญ เช่น ความศรัทธาเชื่อมัน่ ความเอื ้ออาทร ความกรุณา
ความมัน่ ใจ และการทุ่มเทอุทศิ ตน… และไม่ต้องกังวลกับรายละเอียดมากจนเกินไป!

แน่นอนว่าการศึกษาและการพิจารณาใคร่ครวญนันส
้ าคัญ แต่บางครัง้ มันอาจทาให้ ทา่ นหลงทางได้
ผู้คงแก่เรียนที่อ่านหนังสือมามากมายจบลงด้ วยการถกเถียงกันเกี่ยวกับรูปแบบซกเชนของลามะที่ต่างกัน...

ไม่มีรูปแบบซกเชนหรอก! จิตใจไม่มีรูปแบบ! ในทานองเดียวกัน เมื่อพูดถึงการฝึ กปฏิบตั ิ
มันไม่ได้ เป็ นเรื่ องของรูปแบบหรื อแม้ กระทัง่ การปฏิบตั ิที่ ‘สูง’ หรื อ ‘ต่า’ แต่เมื่อท่านชกจูร์
ลิงปะกล่าวถึงคาสอนและสายการปฏิบตั ิของศาสนาพุทธทังหมด
้
“เป้าหมายสูงสุดและจุดหมายปลายทางยังคงเหมือนกัน
เป็ นความตั ้งใจอันเด็ดเดี่ยวของพระชินะทังในพระสู
้
ตรและตันตระ คัมภีร์และอรรถกถาทังปวง”
้
เมือ่ ท่านชกจูร์ ลิงปะ
ผู้เผยธรรมสมบัติคนสาคัญกล่าวด้ วยตัวท่านเองว่า
การใช้ เวลามุง่ เน้ นไปที่ความแตกต่างเล็กน้ อยระหว่างคาสอนกับครูผ้ สู อน เช่น วิธีการต่างๆ
ที่พวกท่านวางวัชระและระฆัง และเรื่ องอื่นๆ อีกนันไร้
้ สาระ หลงผิด กระทัง่ เป็ นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น
สิ่งที่สาคัญที่สดุ คือการเข้ าใจว่า คุณค่าของคาสอนทังปวงของพระพุ
้
ทธเจ้ านันเป็
้ นเช่นเดียวกัน
และเป้าหมายก็เหมือนกัน

ดังนัน้ แทนที่จะมุง่ เน้ นไปที่ความแตกต่างเพียงผิวเผิน ให้ พยายามจดจาประเด็นสาคัญของการฝึ กปฏิบตั ิ
และพื ้นฐานต่างๆ ของการมีหวั ใจที่ยิ่งใหญ่และจิตใจที่แข็งแกร่ง
หัวใจทีย่ ิ่งใหญ่เช่นนี ้นับเป็ นพื ้นฐานคุณค่าของมนุษย์และจิตวิญญาณทังปวง
้
สิ่งนี ้จะสนับสนุนการปฏิบตั ิธรรมของท่านเช่นเดียวกับนาความสุขทางโลกมาให้
ข้ าพเจ้ าหมายถึงอะไรเมื่อเอ่ยถึงหัวใจทีย่ ิ่งใหญ่และจิตใจที่แข็งแกร่ง? ข้ าพเจ้ าหมายถึงการมีความหนักแน่นมัน่ คง
แน่วแน่ และอดทน คือไม่เจ้ าอารมณ์หรื อหวัน่ ไหวง่าย ไม่ตื่นเต้ นหรื อท้ อใจง่าย และมีใจเปิ ดกว้ าง มีเมตตา
และมีความเข้ าใจ ไม่ถกู ครอบงาโดยผู้อื่นหรื อด่วนตัดสิน เมื่อเรามีคณ
ุ สมบัติเหล่านี ้ เราจะทาผิดพลาดน้ อยลง
ก่อความเสียหายน้ อยลง สร้ างความเข้ าใจผิดน้ อยลง และมีความสุขมากขึ ้น

นัน่ เป็ นเหตุให้ ในวันที่ระลึกปรมาจารย์ปัทมสมภพวันแรกของปี นี ้
ข้ าพเจ้ าอยากจะเตือนท่านทังหลายให้
้
บม่ เพาะหัวใจอันยิ่งใหญ่และจิตใจที่แข็งแกร่ง
พยายามตรวจสอบตัวเองและสังเกตว่า กระบวนการทางความคิดของท่านนันเปิ
้ ดกว้ างแค่ไหน
ทัศนคติของท่านมีเมตตาและมีความอดทนอย่างไร และจิตใจของท่านแข็งแกร่งและแน่วแน่มนั่ คงเพียงใด
เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิของท่าน หลักสาคัญคือการเตือนตนอยูเ่ สมอถึงคุณสมบัติเหล่านี ้
และส่งเสริมตัวเองให้ บ่มเพาะสิง่ เหล่านี ้ หากท่านคานึงถึงเรื่ องนี ้อย่างแท้ จริง ท่านไม่อาจดาเนินไปผิดทาง
และสิ่งนันแหละที
้
เ่ รี ยกว่า “คกป้า เชนโป้”

สัพพะมังคะลัง )ขอมงคลทังปวงจงบั
้
งเกิดมี(

จับกน พักชก รินโปเช

