ธรรมทานและการนาศิษย์เข้าสู่หนทางธรรม
จาก ท่านพักชก รินโปเช และสถาบันซัมเย่
ท่านพักชก รินโปเช จะเริ่มสอนคาสอนธรรมะชุดหนึ่งในเดือนมกราคมนี้ ดังที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเรา
เสมอว่า ทานคือการให้ธรรมะอันประเสริฐนัน้ เป็นทานอันสูงสุดที่นาไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์และการรู้แจ้งอัน
สมบูรณ์ บัดนี้ ท่านพักชก รินโปเช ได้ตัดสินใจชี้แนะหนทางอันกระจ่างแจ้งเพื่อช่วยให้เราเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนของ
หนทางนี้ และเราต้องทาอย่างไรเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า
ในธรรมบท พระศากยมุนีพุทธเจ้าได้ตอบปุจฉาของท้าวสักกะหรือพระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพ ว่าด้วย
ทานทีป่ ระเสริฐทีส่ ุดว่า
สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
สัพพะระสัง ธัมมะระโส ชินาติ
สัพพะระติง ธัมมะระติ ชินาติ
ตัณหักขะโย สัพพะทุกขัง ชินาติ
คาถาที่ 354 สักกปัญหวัตถุ
ธรรมทานชนะเหนือทานทุกชนิด
รสพระธรรมชนะรสทุกรส
ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งหมด
ความสิ้นตัณหาชนะความทุกข์ทงั้ ปวง
พระธรรมบท คาถาที่ 354
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คาสอนทางแอปซูม เรื่องหนทางธรรมของศิษย์
ท่านพักชก รินโปเช เชิญชวนให้ลูกศิษย์ทุกคนและผู้ใดก็ตามทีม่ ีความสนใจจริง เข้าร่วมในการสอนครั้งที่
1, 3, 4 และ 5 การสอนครั้งที่ 2 จะเป็นเรื่อง ลัมริม เยเช่ ณิงโป (ลาดับหนทางของแก่นแท้แห่งปัญญาญาณ) ซึง่ จะ
จากัดเฉพาะลูกศิษย์ที่เคยเข้าเรียนในเรื่องนี้กับท่านพักชก รินโปเช แล้วเท่านัน้ ที่จะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมการสอนครั้งนี้ แม้ว่าท่านจะไม่ได้เข้าเรียนเรื่องนี้มาก่อน แต่ท่านก็มีโอกาสเข้าร่วมการสอนครั้งอื่นๆ ได้
ท่านรินโปเชจะตอบคาถามที่ผา่ นการคัดเลือกด้วย ดังนั้น เราจึงแนะนาให้ท่านส่งคาถามทีช่ ัดเจนและตรง
ประเด็นได้ในการลงทะเบียน แม้ว่าท่านรินโปเชจะไม่มีเวลาตอบได้ทุกคาถาม แต่ท่านก็จะอ่านทุกคาถามที่มีผสู้ ่งเข้า
มา ศิษย์แต่ละคนควรมีจุดหมายที่จะเข้าใจให้ชัดแจ้งว่าขณะนี้ ตัวเองอยู่ตรงจุดไหนของหนทาง และควรจะรู้
ชัดเจนว่าจะก้าวต่อไปอย่างไร ขอให้ดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับหนทางนี้เพื่อจะช่วยให้ท่านได้ปรับวางแนวทางของตน
และตั้งคาถามได้ดียงิ่ ขึ้น

ตารางเวลาการสอน
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 หัวข้อการสอนครั้งแรกคือ เราอยู่จุดไหนบนหนทาง ภาพรวมหนทางธรรมของศิษย์
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 หัวข้อการสอนครั้งที่สองคือ ลัมริม เยเช่ ณิงโป *จากัดเฉพาะศิษย์ที่เคยเข้า
เรียน ลัมริม เยเช่ ณิงโป มาแล้วเท่านั้น เราจะส่งอีเมล์ไปให้ท่านลงทะเบียนแอปซูม
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 หัวข้อการสอนครั้งที่สามคือ ชีวติ ที่บริบูรณ์
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 หัวข้อการสอนครั้งที่สี่คือ หนทางการภาวนา ก้าวต่อไปจากสติ
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หัวข้อการสอนครั้งที่ห้าคือ ฐาน มรรค และผล แห่งวัชรยาน
การสอนแต่ละครั้งจะเริ่มเวลา 19.00 น. ตามเวลาของประเทศไทย

การลงทะเบียนเข้าเรียน
ท่านที่ประสงค์จะเข้าเรียนทางแอปซูมนี้ จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า กรุณาทาตามขัน้ ตอนง่ายๆ ตาม
ลิงค์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนให้เรียบร้อย
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันซึ่งจะมีข้อมูล
เกี่ยวกับการเข้าร่วม ท่านสามารถเซฟอีเมล์ยืนยันหรือเซฟลิงค์ในอีเมล์ยืนยันลงในปฏิทินกิจกรรมของท่าน หาก
ท่านยังไม่คุ้นเคยกับการใช้แอปซูม สามารถอ่านข้อมูลได้ทนี่ ี่ ข้อมูลการใช้แอปซูม

แนะนาหนทางให้ศิษย์
ชีวิตที่บริบูรณ์
ผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเครียดและความไม่สบายในชีวิตประจาวัน และไม่ได้นับถือ
ศาสนาพุทธ อาจได้รับประโยชน์จากเทคนิคทีไ่ ด้รับการพัฒนามานานกว่า 2500 ปี ดังที่ทา่ นรินโปเชกล่าวเสมอว่า
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ทุกชีวิตล้วนปรารถนาความสุขและพ้นจากความทุกข์ เราทุกคนล้วนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่ทาให้
เราเมตตาและกรุณามากขึ้นต่อผู้คนรอบข้างเรา
คาสอนของพระพุทธศาสนาเสนอความรู้ที่ลึกซึ้งในเรื่องธรรมชาติของจิต และมีวิธีที่ผา่ นการทดสอบแล้วว่า
ได้ผลสาหรับพัฒนาศักยภาพในด้านความรักความเมตตาของเรา สถาบันซัมเย่ได้คิดโปรแกรมการใช้ชีวิตทีบ่ ริบูรณ์
เพื่อบาบัดจิตใจที่กระทบกระเทือนจากปัญหาและความไม่มั่นคงในการเลี้ยงลูก จากความสัมพันธ์ต่างๆ จากเพื่อน
หน้าที่การงาน ความโดดเดี่ยว และอื่นๆ คาสอนนี้รวมถึงการฝึกฝนขั้นต่อไปในเรื่องสติและพัฒนาความกรุณาทั้ง
ทางกาย วาจาและใจ ซึ่งจะสัมพันธ์กับปัญญา ความกรุณา และความภาคภูมิ เราแนะนาให้เริ่มด้วยการฝึกตาม
แบบฝึกหัดต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือเรื่อง Radically Happy (สุขจรัสแสง) รวมถึงคาสอนเทปเสียงและวิดีโอที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

มหามุทรา หนทางการภาวนา
ลูกศิษย์ที่ปรารถนาจะศึกษากับท่านพักชก รินโปเช ก้าวเข้ามาในหนทางพุทธด้วยความโน้มเอียง ภูมิหลัง
และสภาวะจิตใจที่แตกต่างกันไป ดังนัน้ ท่านรินโปเชจึงปฏิบัติตามตัวอย่างของพระพุทธองค์ด้วยการเสนอจุดเริ่ม
ต้นหรือประตูเข้าสู่หนทางอันจริงแท้ที่นาไปสู่การรู้แจ้งทีส่ มบูรณ์ จากประสบการณ์การสอนศิษย์มายีส่ ิบปี ท่าน
รินโปเชแนะให้เราก้าวไปตามหนทางพุทธวัชรยานด้วยแนวทางที่วางโครงสร้างมาเป็นอย่างดี
โปรแกรมเป็นลาดับขั้นตอนนี้เปดดกว้างสาหรับทุกคน หนทางการภาวนาระดับหนึ่งและสอง เป็นขั้นที่
จาเป็นสาหรับศิษย์ทุกคนของท่านพักชก รินโปเช แต่ละระดับของหนทางใช้เวลาประมาณหนึ่งปี ความก้าวหน้า
ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามความขยันและพืน้ ฐานการอบรม
ผู้ศึกษาจะได้รับคาแนะนาให้ปรึกษาความ
ก้าวหน้ากับผู้สอนก่อนจะเลื่อนจากระดับที่หนึง่ ไปยังระดับที่สอง เราแนะนาให้ผู้ศึกษาที่สาเร็จหนทางการภาวนา
ขั้น 1 และ 2 แล้ว ศึกษาคาสอนพระสูตรสมาธิราชะ (ตามหนังสือ In the Footsteps of Bodhisattvas) ซึ่งจะมี
คาแนะนาสู่หนทางของวัชรยานด้วย
เมื่อผู้ศึกษาสาเร็จโปรแกรมเหล่านี้และได้รับคาสอนชี้ถึงธรรมชาติของจิต (Pointing Out instruction)
แล้ว ก็สามารถเลือกที่จะเข้าสูห่ นทางของวัชรยาน หรือจะเข้าโปรแกรมยานทั้งเก้า เราแนะนาให้ปรึกษากับท่าน
รินโปเชหรือผู้สอนในการเลือกครั้งนี้
ขอให้สังเกตประเด็นสาคัญที่ว่าในทางเลือกทั้งสองอย่างนี้ ไม่มีอย่างไหน
“ดีกว่า” กัน เราควรตัดสินใจโดยพิจารณาถึงความสนใจ ความโน้มเอียงทางกรรมสัมพันธ์ และเวลาที่มีให้

หนทางการศึกษา ยานทั้งเก้า
ในโปรแกรมเรื่องยานทั้งเก้า
ละเอียดยิ่งขึ้น

ผู้ศึกษาเข้าสู่วชั รยานตามลาดับขัน้ ตอนด้วยการศึกษาและพิจารณาอย่าง
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ยานหกชนิดแรกของโปรแกรมนี้จะรวมถึงคาสอน การพิจารณาไตร่ตรอง และแบบฝึกหัดสาหรับพิจารณา
ไปตามลาดับขั้นตอน ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ปฏิบัติตามบท “คลังแห่งพร” (Treasury of Blessings) เป็นกรอบ
สาหรับการปฏิบัติภาวนา วิธตี ามลาดับขั้นตอนนี้จะมีกรอบโครงสร้างที่จะทาให้เข้าใจและนาคาสอนที่เรียนไปแล้ว
มาปฏิบัตไิ ด้ดียงิ่ ขึ้น เราสามารถบรรลุได้เร็วขึ้นด้วยการศึกษา พิจารณา และภาวนาไปตามลาดับขัน้ ตอนเหมือน
ก้าวขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ
ยานสามขั้นแรก
การศึกษา
- สาวกยาน ปัจเจกพุทธยาน และโพธิสัตวยาน
การปฏิบัติ
- ปฏิบัติพระศากยมุนีพุทธเจ้า
ตันตระภายนอกทั้งสาม
มนตราภิเษก – พระแม่ตาราเขียว
การศึกษา
– กริยาตันตระ อุปตันตระ และโยคะตันตระ
คัมภีร์การปฏิบัติ – ซับติก โดรลชก
บทสวด
– บทปฏิบัติห้าโศลกของท่านอตีศะ
เมื่อสาเร็จหกยานแรกแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าสู่หนทางวัชรยานและเริ่มการปฏิบัติโงนโดรได้
หนทางวัชรยาน
ผู้เรียนที่มีความคุ้นเคยกับหลักการของพุทธศาสนา มีประสบการณ์การปฏิบัติภาวนามาแล้ว หรือมีความ
ผูกพันแน่นแฟ้นกับวัชรยานอาจเลือกเข้าสู่หนทางนี้ เราจะเริ่มด้วยการรับสรณคมน์และรับศีลโพธิสัตว์ โดยปกติ
แล้ว ผู้ที่เข้าสู่หนทางนี้จะเป็นผูป้ ฏิบัติธรรมและครูบาอาจารย์ผยู้ ิ่งใหญ่แต่อดีตกาลของทิเบต ในฐานะที่ทา่ นพักชก
รินโปเช เป็นผู้ถือสายการปฏิบตั ิธรรมสมบัติใหม่ของท่านชกจูร์ ลิงปะ หรือชกลิง เตร์ซาร์ เป็นหลัก หนทางนีจ้ ึง
ประกอบไปด้วยคาสอนและการปฏิบัติอันลึกซึ้งของสายการปฏิบัตินี้
การปฏิบัติเริ่มต้น
 พิจารณาธรรมะทัง้ สี่ทโี่ น้มจิตเข้าหาพระธรรม
 ศึกษาและมุ่งเน้นศีลสรณะ
 ผู้เรียนอาจเลือกถือศีลเพิ่มเติม
 ศีลโพธิสัตว์
โงนโดร
มนตราภิเษก – ทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล
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มหาโยคะและขั้นต่อไป
ในระดับนี้ หนทางของวัชรยานและยานทั้งเก้าหลอมรวมกันเข้าเป็นหนทางเดียว
ตันตระภายในทั้งสาม
ผู้เรียนจะเข้าปฏิบัติมหาโยคะ อนุโยคะ และอติโยคะ ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติมหาโยคะ หลังจากทีฝ่ ึกฝนจนมั่นคงแล้วใน
ด้าน กรรม โพธิจิต ความอุทิศตน การตระหนักรู้ และสมยะ
มหาโยคะ
มนตราภิเษก – ทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล
พื้นฐาน
– ลัมริม เยเช่ ณิงโป และทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล (บทที่ 4 คุรุ นังซี ซิลนน, เยเช่ ซังทัล)
การปฏิบัติ
– มูลกะทั้งสาม
เรื่องที่เน้น
 เรียนรู้และพิจารณาไตร่ตรองในสมยะของมหาโยคะ
 ปลูกฝังทรรศนะของมหาโยคะ คือ ความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์ในระดับสมมติ และความเสมออันสมบูรณ์ใน
ระดับปรมัตถ์ (kundzop dhakpa chenpo, döndam nyampa chenpo)
มูลกะทั้งสาม
 ลามะ – คุรุ รินโปเช : บทสาธนะปฏิบต
ั ิประจาวันฉบับย่อ และบททรินเล่ ณิงโป
 ยีดัม
– โดร์เจ เซ็มป้า (ปางสันติ) และโดร์เจ พูร์บา (ปางพิโรธ)
 คานโดร – กุรุกุลลา และเจซุน โดรลมา
อนุโยคะและอติโยคะ – ท่านพักชก รินโปเช จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนในการเข้าเรียนระดับนี้
จ๊กริม – การสลายนิมิต
ผู้เรียนต้องฝึกฝนจนมั่นคงแล้วในด้าน กรรมะ โพธิจิต ความอุทิศตน การตระหนักรู้ของจิต และทรรศนะและสมยะ
ของมหาโยคะ
อนุโยคะ
ผู้เรียนจะได้เรียนคาสอนเหล่านีโ้ ดยละเอียดในการปฏิบัติวิเวกสามปี
นาฑิ ปราณ และพินทุ
พื้นฐาน
– ลัมริม เยเช่ ณิงโป และทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล (บทที่ 9 คุรุ จัมลิง เกนชก : เดเชน ซังทัล)
การปฏิบัติ
– วัชรโยคะทัง้ หก (โดร์เจ โช่-ดรุก) ได้แก่ โยคะอุ่นกาย (Heat Yoga), ร่างนิมิต (Illusory Body),
จิตประภัสสร (Luminosity), โยคะความฝัน (Dream Yoga) โพวา, และ บาร์โด
เรื่องที่เน้น
– โยคะอุ่นกาย (Heat Yoga) บาร์โด และโพวา เป็นหลัก
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อติโยคะ
พื้นฐาน
การปฏิบัติ

– ลัมริม เยเช่ ณิงโป และทุกดรุบ บาร์เช กุนเซล (บทที่ 16 คุรุ เดเชน เกียลโป – เวอะเซล ซังทัล)
– เทร็กโช่ (Cutting Through)
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