รักษาสมบัติลา้ ค่ าแห่ งสมาธิ

เรี ยนกัลยาณมิตรทังใกล้
้ และไกล
ข้ าพเจ้ าขอให้ ทกุ ท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง วันนี ้เป็ นวันที่ระลึกปรมาจารย์ปัทมสมภพ
เรากาลังจะทาพิธีถวายคณจักระ (ซกบุม) ออนไลน์ทวั่ โลกครัง้ ที่ 4 - คุรุ โดร์ เจ ดรักจัล (คุรุวชั ระผู้ทรงพลัง)
ในวันอันเป็ นมงคลนี ้ ข้ าพเจ้ ามีความยินดีที่จะแบ่งปั นข้ อความที่คดั มาจากหนังสือเล่มใหม่ของข้ าพเจ้ าเรื่ อง
ตามรอยเท้าโพธิ สตั ว์: คาสอนพุทธศาสนาเรื ่องแก่นแท้ของสมาธิ
หนังสือเล่มนี ้สอนให้ เรารู้ถึงวิธีที่แก่นแท้ ของสมาธิเกิดขึ ้นตามธรรมชาติเมื่อเราวางเหตุปัจจัยในชีวิตของเราอย่าง
เหมาะสม
ภายในเล่ม เราจะพบวิธีฝึกพิจารณาและวิธีการทาสมาธิ และเราจะพบพุทธพจน์ที่มาจาก สมาธิ ราชสูตร
ซึง่ จัดวางแนวทางการฝึ กอย่างชัดเจน พระสูตรมีความยาว 40 บท
ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ คดั เลือกบทที่ข้าพเจ้ าชอบและรวบรวมไว้ ในหนังสือเล่มนี ้
หากเราใช้ เวลาพิจารณาบทตอนที่คดั มาเหล่านี ้ และนาคาแนะนาและวิธีการที่นาเสนอในแต่ละบทไปใช้
เราจะพบผลลัพธ์ที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย ต้ องไม่ลืมนะว่าเรากาลังศึกษาและปฏิบตั ิตามพุทธพจน์อยู่
ข้ าพเจ้ าต้ องการให้ ผ้ อู ่านใช้ มมุ มองและการปฏิบตั ิสมาธิตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเล่มนี ้เป็ นแนวทาง
หรื อเป็ นการสนับสนุนธรรมเนียมการปฏิบตั ิแท้ จริ งแบบดั ้งเดิมที่มีคนกาลังปฏิบตั ิกนั อยู่
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ข้ าพเจ้ าต้ องการให้ หนังสือเล่มนี ้มอบคาแนะนาที่น่าเชื่อถือให้ แก่ท่าน
ข้ าพเจ้ าหวังว่ามันจะเป็ นประโยชน์แก่ท่านโดยตรงในฉับพลัน โดยส่วนตัวแล้ ว
สมาธิ ราชสูตรนันส่
้ งผลต่อข้ าพเจ้ าอย่างลึกซึ ้ง ด้ านล่างนี ้เป็ นสองบทที่คดั มาจาก ตามรอยเท้าโพธิ สตั ว์
หนึ่งคือเรื่ องสถานที่อนั เป็ นมงคลที่มีการสอนพระสูตรนี ้ และอีกหนึ่งคือการรักษาสมบัติอนั ล ้าค่าแห่งสมาธิ

เขาคิชฌกูฏ – สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ พ
ี ระพุทธองค์ ทรงสอน
ครัง้ หนึ่งพระพุทธเจ้ าเคยประทับอยู่กบั เหล่าพระโพธิสตั ว์ที่มาชุมนุมกันจานวนมากบนเขาคิชฌกูฏอันศักดิ์สิทธิ์ท
างตอนเหนือของอินเดีย ซึง่ เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ทไี่ ด้ รับพรจากพระพุทธเจ้ ามากมายเหลือคณานับ ณ ที่นนั ้
ท่ามกลางศิลากองใหญ่และภายใต้ ท้องฟ้ากว้ าง กล่าวกันว่าพระองค์ทรงสอนพระสูตรมหายานมากมาย รวมทัง้
พระหฤทัยสูตร อันเลื่องชื่อ และ สมาธิ ราชสูตร
วันหนึ่ง ขณะทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงพักอยู่ในการตระหนักรู้ถึงปรมัตถสัจจ์ พระโพธิสตั ว์รูปงามนามว่า จันทรประภา
ได้ เดินเข้ าไปเฝ้าพระพุทธองค์ ท่านคุกเข่าอย่างนอบน้ อม
และขอให้ พระผู้ตื่นรู้ทรงหมุนธรรมจักรโดยมอบคาสอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิสมาธิอนั สมบูรณ์
ท่านต้ องการทราบถึงการบาเพ็ญตนอันดีพร้ อม สมาธิที่แท้ และปั ญญาญาณอันเป็ นเลิศ
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พระพุทธองค์ทรงเปี่ ยมไปด้ วยความปี ติ ทรงมองไปยังพระโพธิสตั ว์และตรัสว่า เพราะว่าทุกสิ่งนันตื
้ ่นรู้แล้ ว
พระองค์จึงทรงสามารถสอนพระโพธิสตั ว์จนั ทรประภาได้ พระพุทธเจ้ าตรัสกับจันทรประภาว่า มีสมาธิ
การทาสมาธิ อันนามาซึง่ ความรู้แจ้ งที่สมบูรณ์ ความเข้ าใจทังปวง
้
และการพัฒนาคุณลักษณะมากมายตามธรรมชาติ ซึง่ เป็ นสมาธิแห่งความเท่าเทียมกันอันยิ่งใหญ่
เพื่อความยินดีของทุกคน ณ ทีน่ นั ้ พระพุทธองค์จึงทรงเริ่ มสอน สมาธิ ราชสูตร
ซึง่ อธิบายได้ อย่างสมบูรณ์ว่าเราจะเปลี่ยนจากอวิชชาความไม่ร้ ูไปสูก่ ารตรัสรู้ได้ อย่างไร
รักษาสมบัติลา้ ค่ าแห่ งสมาธิ
สวมเกราะแห่งธรรมอันประเสริฐ
ผู้แข็งแกร่งและหาญกล้ า
ถูกกระแทกด้ วยวัชระแห่งศูนยตาอันเป็ นปรมัตถ์
อันเป็ นสิ่งที่พวกเขาใช้ ต่อสู้นนั่ เอง
—บทที่ 33
ผู้ที่รักษาธรรมชาตินี ้ดัง่ สมบัติอนั ล ้าค่า ท่านตุลกุ อูร์เก้ น ริ นโปเช หนึ่งในคุรุของข้ าพเจ้ า ได้ บอกข้ าพเจ้ าว่า
ถ้ าเจ้ าพักอยู่ในสมาธิที่แท้ แม้ เพียงวินาทีเดียว
นัน่ จะสร้ างบุญกุศลได้ มากกว่าการถวายทานมากมายประมาณมิได้ แด่พระพุทธเจ้ าและพระโพธิสตั ว์ทงปวง
ั้

ผู้ใดก็ตามที่คงมัน่
อยู่ในสมาธิอนั บริ สทุ ธิ์อย่างหาที่เปรี ยบมิได้
เปรี ยบเสมือนทรัพย์สมบัติอนั มากมายไม่มีที่สิ ้นสุดของเหล่าพุทธะ
เป็ นมหาสมุทรแห่งปั ญญาญาณอันกว้ างใหญ่
—บทที่ 37
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สมาธิ ราชสูตร กล่าวไว้ ว่า คุณสมบัติประการแรกของพระโพธิสตั ว์ที่ดารงสมาธิอนั ลึกซึ ้งคือ
ไม่มีผ้ ใู ดเหนือไปกว่าท่าน ท่านจะกลายเป็ นดัง่ ดวงอาทิตย์หรื อดวงจันทร์ ท่ามกลางเหล่าดวงดารา ประการที่สอง
ผู้ใดก็ตามที่ดารงอยู่ในสมาธินี ้จะมัน่ คงจนไม่มีใครทาอะไรได้ ใครก็ตามที่ตั ้งคาถามกับท่านก็ไม่อาจพิชิตท่านได้
เพราะท่านมีความรู้แจ้ งอันประเสริ ฐ คุณลักษณะทีส่ ามคือปั ญญาญาณของบุคคลดังกล่าวนันไม่
้ อาจหยัง่ วัด
ท่านสามารถตอบคาถามใดๆ ได้ ด้วยความฉลาดสามารถ คุณสมบัติประการทีส่ ี่ที่ข้าพเจ้ าโปรดปรานทีส่ ดุ คือ
ความเชื่อมัน่ ความหนักแน่นมัน่ คงในตน เป็ นสิ่งที่คงมัน่ ไม่หวัน่ ไหว
สมาธิไม่ใช่แค่จิตที่มนั่ คง สมาธิคือการหลัง่ ไหลออกมาของปั ญญาญาณที่ประทานสมบัติทงสี
ั ้ ่ของพุทธะ ธรรมะ
ปั ญญาญาณ และการรู้ทงสามกาล
ั้
(อดีต ปั จจุบนั และอนาคต)
สมบัตลิ ้าค่าของพุทธะคือ พลังอานาจแห่งการมองเห็น (ทิพยจักขุ) พลังอานาจแห่งการได้ ยิน (ทิพยโสต)
และพลังอานาจในการอ่านใจผู้อื่น เป็ นการรู้ถึงอดีตชาติและอนาคตชาติ และเชี่ยวชาญในอิทธิฤทธิ์
สมบัติล ้าค่าของธรรมะคือ ความสามารถในการได้ ยินคาสอนของพระพุทธเจ้ าทังหมดไม่
้
ว่าจะสอนที่ใดก็ตาม
ผู้ที่มีความสามารถเช่นนี ้มีความเฉลียวฉลาดด้ วยการได้ ยิน
มีวิชชาที่สามารถได้ ยินคาสอนไม่ว่าคาสอนนันจะอยู
้
่ที่ใดในทิศทังสิ
้ บ
เขาเหล่านันไม่
้ มีวนั ออกห่างจากคาสอนของพระพุทธเจ้ า
สมบัติล ้าค่าแห่งปั ญญาญาณก็คือ ปั ญญาญาณอันยิ่งใหญ่ ผู้ซงึ่ เข้ าใจทุกสิ่งและอยู่เหนือ “การลืมเลือน”
ผู้ที่มีสมบัติล ้าค่านี ้สามารถสอนผู้อื่นได้ และรู้จกั ความหมายของคาสอนทังหมดอย่
้
างแม่นยา
สมบัติล ้าค่าของการรู้จกั กาลทังสามนั
้
นก็
้ คือ เราจะมองเห็นจิตใจและการกระทาของสิ่งมีชีวิตในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต
เมื่อคนผู้หนึ่งครอบครองสมบัตลิ ้าค่าทังสี
้ ่นี ้ กิจทีผ่ ้ นู นท
ั ้ าเพื่อผู้อื่นจะไม่มีที่สิ ้นสุด
หากท่านพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ละเมิดศีล ตั ้งใจปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และรับฟั งคาสอนจากพระสูตร
ท่านจะได้ รับสมบัติล ้าค่าเหล่านี ้ โดยทรงจาความหมายของพระสูตรนี ้ไว้ ในกาย วาจา และใจ
ท่านจะมีความหนักแน่นมัน่ คงในตนอันรู้แจ้ ง
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ไม่มีการกระทาใดเทียบได้ กบั ประโยชน์ของการตั ้งปณิธานที่จะยึดมัน่ ในพระสูตรนี ้แม้ แค่เพียงบรรทัดเดียว
พระพุทธองค์กล่าวทังหมดนี
้
้ในตัวบทของพระสูตร ดังนัน้ จงรู้สกึ โชคดี ฝึ กฝนสัง่ สมและอุทิศบุญกุศล
และมุ่งมัน่ รักษาเจตนารมณ์ของพระสูตรไว้ แล้ วท่านจะได้ รับความเชื่อมัน่
สัพพะมังคะลัง (ขอมงคลทังปวงจงบั
้
งเกิดมี)

พักชก ริ นโปเช
สำหร ับกำรดูตวั อย่ำงหนังสือ
่
่ ่
ซึงรวมถึ
งคำนำของท่ำนจับเจ ชกกี ณี มำ รินโปเช คลิกทีนี

ตำมรอยเท้ำโพธิสตั ว ์
ตุลำคมนี ้

จะออกวำงจำหน่ ำยในวันที่

มีจำหน่ ำยใน

27

Amazon และ Shambhala
่ อระหว่
้
และมีบริกำรจัดส่งฟรีสำหร ับกำรสังซื
ำงประเทศผ่ำน
Book Depository

หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพิธีซกบุมของเรา กรุณาคลิกที่นี่
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