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ธรรมทานและการน าศษิย์เข้าสู่หนทางธรรม 

จาก ท่านพักชก รินโปเช และสถาบันซัมเย่ 

 

ท่านพักชก รินโปเช จะเร่ิมสอนค าสอนธรรมะชุดหนึ่งในเดือนมกราคมนี้  ดังที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเรา
เสมอว่า ทานคือการให้ธรรมะอันประเสริฐนัน้เปน็ทานอันสงูสุดที่น าไปสู่หนทางแห่งการพน้ทุกข์และการรู้แจ้งอัน
สมบูรณ์  บัดนี้ ทา่นพักชก รินโปเช ได้ตัดสินใจชี้แนะหนทางอันกระจ่างแจ้งเพื่อช่วยให้เราเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนของ
หนทางนี้ และเราต้องท าอย่างไรเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า 
 

ในธรรมบท พระศากยมนุีพุทธเจ้าได้ตอบปุจฉาของทา้วสักกะหรือพระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพ ว่าด้วย
ทานทีป่ระเสริฐทีสุ่ดว่า 

 

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ 
สัพพะระสงั ธัมมะระโส ชินาติ 
สัพพะระติง ธัมมะระติ ชินาต ิ

ตัณหักขะโย สัพพะทุกขัง ชินาต ิ

คาถาที่ 354 สักกปัญหวัตถุ 
 

ธรรมทานชนะเหนือทานทุกชนดิ 

รสพระธรรมชนะรสทุกรส 

ความยินดีในธรรมชนะความยนิดีทั้งหมด 

ความสิ้นตณัหาชนะความทุกขท์ัง้ปวง 
พระธรรมบท คาถาที่ 354 

 

  

https://samyeinstitute.org/


 
©

Copyright samyeinstitute.org 

 

 

ค าสอนทางแอปซูม เร่ืองหนทางธรรมของศิษย์ 
ท่านพักชก รินโปเช เชิญชวนให้ลูกศิษย์ทุกคนและผู้ใดก็ตามทีม่ีความสนใจจริง เข้าร่วมในการสอนครั้งที ่

1, 3, 4 และ 5 การสอนครั้งที่ 2 จะเป็นเร่ือง ลัมริม เยเช ่ณิงโป (ล าดับหนทางของแก่นแท้แห่งปัญญาญาณ) ซึง่จะ
จ ากัดเฉพาะลูกศิษยท์ี่เคยเข้าเรียนในเร่ืองนี้กับทา่นพักชก รินโปเช แล้วเท่านัน้ ที่จะได้รับอนญุาตให้ลงทะเบยีนเข้า
ร่วมการสอนครั้งนี้  แม้ว่าทา่นจะไม่ได้เข้าเรียนเร่ืองนี้มาก่อน แต่ท่านก็มีโอกาสเข้าร่วมการสอนครั้งอื่นๆ ได ้

 

ท่านรินโปเชจะตอบค าถามที่ผา่นการคัดเลือกด้วย ดังนั้น เราจึงแนะน าให้ท่านส่งค าถามทีช่ัดเจนและตรง
ประเด็นได้ในการลงทะเบียน แม้ว่าท่านรินโปเชจะไม่มีเวลาตอบได้ทุกค าถาม แต่ท่านก็จะอ่านทุกค าถามที่มีผูส้่งเข้า
มา  ศิษย์แต่ละคนควรมีจุดหมายที่จะเข้าใจให้ชัดแจ้งวา่ขณะนี้ ตัวเองอยู่ตรงจุดไหนของหนทาง และควรจะรู้
ชัดเจนว่าจะก้าวต่อไปอย่างไร  ขอให้ดูข้อมูลด้านลา่งเก่ียวกับหนทางนี้เพื่อจะช่วยให้ท่านได้ปรบัวางแนวทางของตน
และตั้งค าถามได้ดียิง่ขึ้น 

 

ตารางเวลาการสอน 

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564  หัวข้อการสอนครั้งแรกคือ เราอยู่จุดไหนบนหนทาง ภาพรวมหนทางธรรมของศิษย์ 
วันเสาร์ที่  16 มกราคม พ.ศ. 2564 หัวข้อการสอนครั้งที่สองคือ ลัมริม เยเช่ ณิงโป  *จ ากัดเฉพาะศิษย์ที่เคยเข้า
เรียน ลัมริม เยเช่ ณิงโป มาแล้วเท่านั้น  เราจะส่งอีเมล์ไปให้ท่านลงทะเบียนแอปซูม 

วันเสาร์ที่ 23  มกราคม พ.ศ. 2564 หัวข้อการสอนครั้งที่สามคือ ชีวติที่บริบูรณ ์

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 หัวข้อการสอนครั้งที่สี่คือ หนทางการภาวนา ก้าวต่อไปจากสต ิ

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564    หัวข้อการสอนครั้งที่ห้าคือ ฐาน มรรค และผล แห่งวัชรยาน  
 

การสอนแต่ละคร้ังจะเร่ิมเวลา  19.00 น. ตามเวลาของประเทศไทย 

 

การลงทะเบียนเข้าเรียน 

ท่านที่ประสงค์จะเข้าเรียนทางแอปซูมนี้ จะต้องลงทะเบียนลว่งหน้า  กรุณาท าตามขัน้ตอนง่ายๆ ตาม
ลิงค์ด้านล่างเพื่อลงทะเบยีนให้เรียบร้อย  เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันซึ่งจะมีข้อมูล
เกี่ยวกับการเข้าร่วม  ท่านสามารถเซฟอีเมล์ยืนยันหรือเซฟลิงค์ในอีเมล์ยืนยันลงในปฏิทินกิจกรรมของท่าน  หาก
ท่านยงัไม่คุ้นเคยกับการใช้แอปซูม สามารถอ่านข้อมูลได้ทีน่ี่ ข้อมูลการใช้แอปซูม 

 

แนะน าหนทางใหศิ้ษย์ 
ชีวิตที่บริบูรณ์ 

ผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเครียดและความไม่สบายในชีวิตประจ าวัน และไม่ไดน้ับถือ
ศาสนาพุทธ อาจได้รับประโยชน์จากเทคนิคทีไ่ด้รับการพฒันามานานกว่า 2500  ปี  ดังที่ทา่นรินโปเชกล่าวเสมอวา่ 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJcpcuiorjsqG9TV58xv0HkOpnsJkzMxahsU?mc_cid=6344398535&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://samyeinstitute.zoom.us/webinar/register/WN_IOzOLa3FRvGktS8Uwcnzfg?mc_cid=6344398535&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://samyeinstitute.zoom.us/webinar/register/WN_TOIWIU1sQv61IpwSvFdKZQ?mc_cid=6344398535&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://samyeinstitute.zoom.us/webinar/register/WN_Ei1IjxarRhK-CChxb18OtQ?mc_cid=6344398535&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
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ทุกชีวิตล้วนปรารถนาความสุขและพ้นจากความทุกข์  เราทุกคนล้วนไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่ท าให้
เราเมตตาและกรุณามากข้ึนต่อผู้คนรอบข้างเรา 
 

ค าสอนของพระพุทธศาสนาเสนอความรู้ที่ลึกซึ้งในเรื่องธรรมชาติของจิต และมีวิธีที่ผา่นการทดสอบแล้วว่า
ได้ผลส าหรับพฒันาศักยภาพในด้านความรักความเมตตาของเรา  สถาบนัซัมเย่ได้คิดโปรแกรมการใช้ชีวิตทีบ่ริบูรณ์
เพื่อบ าบัดจิตใจที่กระทบกระเทอืนจากปัญหาและความไม่มั่นคงในการเลี้ยงลูก จากความสัมพันธ์ต่างๆ จากเพื่อน 
หน้าที่การงาน ความโดดเดี่ยว และอื่นๆ  ค าสอนนี้รวมถึงการฝึกฝนขั้นต่อไปในเร่ืองสติและพัฒนาความกรุณาทั้ง
ทางกาย วาจาและใจ  ซึ่งจะสมัพันธ์กับปญัญา ความกรุณา และความภาคภูม ิ  เราแนะน าให้เร่ิมด้วยการฝึกตาม
แบบฝึกหัดต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือเรื่อง Radically Happy (สุขจรัสแสง) รวมถึงค าสอนเทปเสียงและวิดีโอที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองนี้ 
 

มหามุทรา หนทางการภาวนา 
ลูกศิษย์ที่ปรารถนาจะศึกษากับท่านพักชก รินโปเช ก้าวเข้ามาในหนทางพทุธด้วยความโน้มเอียง ภูมิหลัง

และสภาวะจิตใจที่แตกตา่งกันไป  ดังนัน้ ท่านรินโปเชจึงปฏบิัติตามตัวอยา่งของพระพุทธองค์ด้วยการเสนอจุดเร่ิม 
ต้นหรือประตูเข้าสู่หนทางอันจรงิแท้ที่น าไปสู่การรู้แจ้งทีส่มบูรณ์  จากประสบการณ์การสอนศิษย์มายีส่ิบปี ท่าน  
รินโปเชแนะให้เราก้าวไปตามหนทางพุทธวชัรยานด้วยแนวทางที่วางโครงสร้างมาเป็นอยา่งดี 
 

โปรแกรมเป็นล าดับขั้นตอนนี้เปดดกว้างส าหรับทุกคน  หนทางการภาวนาระดับหนึ่งและสอง เป็นขั้นที่
จ าเป็นส าหรับศิษย์ทุกคนของท่านพักชก รินโปเช  แต่ละระดบัของหนทางใช้เวลาประมาณหนึ่งปี  ความก้าวหนา้
ของแต่ละคนจะแตกตา่งกันไปตามความขยันและพืน้ฐานการอบรม  ผู้ศึกษาจะได้รับค าแนะน าให้ปรึกษาความ 
ก้าวหน้ากับผู้สอนก่อนจะเลื่อนจากระดับที่หนึง่ไปยังระดบัที่สอง  เราแนะน าให้ผู้ศึกษาที่ส าเร็จหนทางการภาวนา
ขั้น 1 และ 2 แล้ว ศึกษาค าสอนพระสูตรสมาธิราชะ (ตามหนงัสือ In the Footsteps of Bodhisattvas) ซึ่งจะมี
ค าแนะน าสู่หนทางของวัชรยานด้วย 

 

เมื่อผู้ศึกษาส าเร็จโปรแกรมเหล่านี้และได้รับค าสอนชี้ถึงธรรมชาติของจิต (Pointing Out instruction) 
แล้ว ก็สามารถเลือกที่จะเข้าสูห่นทางของวัชรยาน หรือจะเข้าโปรแกรมยานทั้งเก้า  เราแนะน าให้ปรึกษากบัท่าน 

รินโปเชหรือผู้สอนในการเลือกครั้งนี้  ขอให้สังเกตประเด็นส าคัญที่ว่าในทางเลือกทั้งสองอย่างนี ้ ไม่มีอย่างไหน 
“ดีกว่า” กัน  เราควรตัดสินใจโดยพิจารณาถึงความสนใจ ความโน้มเอียงทางกรรมสัมพนัธ์ และเวลาที่มีให้ 

 

หนทางการศึกษา ยานทั้งเก้า 
ในโปรแกรมเรื่องยานทั้งเก้า ผู้ศึกษาเข้าสู่วชัรยานตามล าดับขัน้ตอนด้วยการศึกษาและพิจารณาอยา่ง

ละเอียดยิ่งขึ้น 
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ยานหกชนดิแรกของโปรแกรมนี้จะรวมถึงค าสอน การพิจารณาไตร่ตรอง และแบบฝึกหัดส าหรับพิจารณา 
ไปตามล าดับขั้นตอน  ผู้เรียนแต่ละคนจะไดป้ฏิบัติตามบท “คลังแห่งพร” (Treasury of Blessings) เป็นกรอบ
ส าหรับการปฏบิัติภาวนา  วิธตีามล าดับขั้นตอนนี้จะมีกรอบโครงสร้างที่จะท าให้เข้าใจและน าค าสอนที่เรียนไปแล้ว
มาปฏิบัตไิด้ดียิง่ขึ้น  เราสามารถบรรลุได้เร็วขึ้นด้วยการศึกษา พิจารณา และภาวนาไปตามล าดับขัน้ตอนเหมือน
ก้าวขึ้นบนัไดไปเร่ือยๆ 
 

ยานสามขั้นแรก 

การศึกษา  -  สาวกยาน ปัจเจกพุทธยาน และโพธสิัตวยาน 

การปฏิบัติ  -  ปฏิบัติพระศากยมุนีพุทธเจา้ 
 

ตันตระภายนอกทั้งสาม 

มนตราภิเษก – พระแม่ตาราเขียว 

การศึกษา  – กริยาตันตระ อุปตนัตระ และโยคะตันตระ 

คัมภีร์การปฏิบัติ  – ซับติก โดรลชก 

บทสวด   – บทปฏบิัติห้าโศลกของทา่นอตีศะ 

 

เมื่อส าเร็จหกยานแรกแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าสู่หนทางวัชรยานและเร่ิมการปฏิบัติโงนโดรได ้

 

หนทางวัชรยาน 

ผู้เรียนที่มีความคุ้นเคยกับหลักการของพุทธศาสนา มีประสบการณ์การปฏิบัติภาวนามาแล้ว หรือมีความ
ผูกพันแนน่แฟ้นกับวชัรยานอาจเลือกเข้าสู่หนทางนี้  เราจะเร่ิมด้วยการรับสรณคมน์และรับศลีโพธิสัตว์  โดยปกติ
แล้ว ผู้ที่เข้าสู่หนทางนี้จะเป็นผูป้ฏิบัติธรรมและครูบาอาจารย์ผูย้ิ่งใหญ่แต่อดีตกาลของทิเบต  ในฐานะที่ทา่นพักชก 
รินโปเช เปน็ผู้ถือสายการปฏิบตัิธรรมสมบัติใหม่ของท่านชกจูร์ ลิงปะ หรือชกลิง เตร์ซาร์ เป็นหลัก หนทางนีจ้ึง
ประกอบไปด้วยค าสอนและการปฏิบัติอันลึกซึ้งของสายการปฏิบัตินี้ 
 

การปฏิบัติเริ่มต้น 

 พิจารณาธรรมะทัง้สี่ทีโ่น้มจิตเขา้หาพระธรรม 

 ศึกษาและมุ่งเนน้ศีลสรณะ 

 ผู้เรียนอาจเลือกถือศีลเพิ่มเติม 

 ศีลโพธิสัตว ์

 

โงนโดร 

มนตราภิเษก – ทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล 
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มหาโยคะและขั้นต่อไป 

ในระดับนี้ หนทางของวัชรยานและยานทั้งเก้าหลอมรวมกันเข้าเป็นหนทางเดียว 

 

ตันตระภายในทั้งสาม 

ผู้เรียนจะเข้าปฏบิัติมหาโยคะ อนุโยคะ และอติโยคะ  ผู้เรียนเร่ิมปฏิบัติมหาโยคะ หลงัจากทีฝ่ึกฝนจนมั่นคงแลว้ใน
ด้าน กรรม โพธิจิต ความอุทิศตน การตระหนักรู้ และสมยะ 

 

มหาโยคะ 

มนตราภิเษก  – ทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล 

พื้นฐาน   – ลัมริม เยเช่ ณิงโป และทุกดรบุ บาร์เช กนุเซล (บทที่ 4  คุรุ นังซี ซิลนน, เยเช่ ซังทลั) 
การปฏิบัติ  – มูลกะทั้งสาม 

เร่ืองที่เน้น 

 เรียนรู้และพิจารณาไตร่ตรองในสมยะของมหาโยคะ 

 ปลูกฝังทรรศนะของมหาโยคะ คือ ความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์ในระดับสมมติ และความเสมออันสมบูรณ์ใน
ระดับปรมัตถ ์(kundzop dhakpa chenpo, döndam nyampa chenpo) 

 

มูลกะทั้งสาม 

 ลามะ  – คุรุ รินโปเช : บทสาธนะปฏิบตัิประจ าวนัฉบบัย่อ และบททรนิเล่ ณิงโป 

 ยีดัม  – โดร์เจ เซ็มป้า (ปางสนัติ) และโดร์เจ พูร์บา (ปางพิโรธ) 
 คานโดร  – กุรุกุลลา และเจซุน โดรลมา 

 

อนุโยคะและอติโยคะ – ท่านพักชก รินโปเช จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนในการเข้าเรียนระดับนี ้
 

จ๊กริม – การสลายนิมิต 

ผู้เรียนต้องฝึกฝนจนมั่นคงแล้วในด้าน กรรมะ โพธิจิต ความอทุิศตน การตระหนักรู้ของจิต และทรรศนะและสมยะ
ของมหาโยคะ  
 

อนุโยคะ 

ผู้เรียนจะได้เรียนค าสอนเหล่านีโ้ดยละเอียดในการปฏิบัติวิเวกสามปี 
นาฑิ ปราณ และพินท ุ

พื้นฐาน  – ลัมริม เยเช่ ณิงโป และทุกดรบุ บาร์เช กนุเซล (บทที่ 9 คุรุ จัมลิง เกนชก : เดเชน ซังทลั) 
การปฏิบัติ  – วัชรโยคะทัง้หก (โดร์เจ โช-่ดรุก) ได้แก่ โยคะอุ่นกาย (Heat Yoga), ร่างนิมิต (Illusory Body), 
จิตประภัสสร (Luminosity), โยคะความฝนั (Dream Yoga) โพวา, และ บาร์โด 

เร่ืองที่เน้น  – โยคะอุ่นกาย (Heat Yoga) บาร์โด และโพวา เป็นหลัก 
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อติโยคะ 

พื้นฐาน   – ลัมริม เยเช่ ณิงโป และทุกดรบุ บาร์เช กนุเซล (บทที่ 16 คุรุ เดเชน เกียลโป – เวอะเซล ซังทลั) 
การปฏิบัติ  – เทร็กโช่ (Cutting Through) 

https://samyeinstitute.org/

