
ธารธรรมสามสาย (ตอนที ่๒) 
“บมเพาะพลังแหงการตืน่รูสูการปฏิรูปสถาบันทางศาสนา” 

 
เรจินัลด เรย เขียน 

วิจักขณ พานิช แปลและเรียบเรียง 
 
ในธรรมาจารยผูสืบทอดหัวใจแหงสายธารเดิมแท เราสามารถรูสึกไดถึงคุณสมบัติที่เดนชัดสาม

ประการ ไดแก ความลุมลึก จิตที่ใหญไพศาล และศักยภาพแหงการตื่นรู 
 
๑) ความลุมลึกในพุทธสภาวะ 
 
ประสบการณในภาวะแหงการตื่นรูมีคุณสมบัติของความลุมลึกอยางที่ไมอาจประเมินได  ใน

สนามพลังแหงการตื่นรูเรารูสึกราวกับวาความกวางใหญนั้นทอดยาวออกไปอยางไรขอบเขต ในทีน่ี้เรา
ไมไดพดูถึงความล้ําลึกในฐานะหนวยวดัเชงิกายภาพ แตเรากําลังอธิบายถึงประสบการณตรงที่มีตอ
พื้นที่ภายในของจิตโดยตรง อันบงบอกวา ณ ช่ัวขณะแหงปจจุบัน พลังแหงการตืน่รูประกอบไปดวยช้ัน
อันสลับซับซอน อันเปนภาวะความลุมลึกที่ยากจะหยั่งถึง 
  

ยามที่เราฝกฝนภาวนา จิตของเราอาจจะอยูในภาวะแหงการผอนพัก แวบหนึ่งเราอาจจะมี
ความคิดขึ้นมาวา “นี่แหละใชเลย นี่คือจิตอันปราศจากการปรุงแตง” แตทันใดนั้นเราตระหนกัวาเรา
กําลังยึดมั่นอยูกับหลักการและพื้นที่การรบัรูของจิตอันลุมลึก เราจึงปลอยวางอีกครัง้ จิตคอยๆผอน
คลายมากขึ้นแลวจึงเขาสูภาวะที่สดใหมกวา มีอิสระมากกวา และเปดกวางมากกวา ณ จุดนั้นเราอาจหลง
คิดไปวา “ใชเลย เราไดบรรลุเปาหมายแลว” แตช่ัวขณะถัดไปเราก็ไดตระหนกัอีกครั้งวา นั่นเปนเพียง
แคความพยายามที่จะยึดมั่นเอาประสบการณอันลุมลึกนัน้ไวเปนหลักเกาะใหกับชวีิตอีกครั้ง เราจึง
จําเปนตองศิโรราบ ปลอยวางความยึดมัน่นั้นใหได และนั่นคือกระบวนการอันไมมทีี่ส้ินสุด การ
ศิโรราบ ปลอยวาง และยอมรับสรรพสิ่งตามที่เปนจริงดูเหมือนจะกลายเปนลมหายใจแหงชวีิตของผู
ฝกฝนเลยกว็าได  บางทีมันอาจจะไมมีส่ิงที่เรียกวาจุดสิน้สุดของความลุมลึกในภาวะการตื่นรูของจิต 
คําถามก็คือ เราจะตองทําเชนไร ถึงจะสามารถดํารงอยูในสภาวะดิ่งอิสระ (free fall) ไดในทกุ
สถานการณของชีวิต 
 



 ๒) ความไพศาลแหงจิตใหญ 
 
 อยางที่พระคัมภีรกลาวไววา “ธรรมชาติของจิตคือพื้นที่อันกวางใหญแหงธรรมธาตุ” นั่น
หมายความวาพลังแหงการตืน่รูในตวัเราหาไดมีขอบเขตจํากัดแตอยางใด จริงๆแลวจตินั้นดํารงอยูไม
แยกขาดจากธรรมธาตุ อีกนยัหนึ่งจิตก็คือพลังชีวิตหรือพลังแหงจกัรวาลนั่นเอง ส่ิงสําคัญก็คือเราจะ
สามารถศิโรราบใหกับศกัยภาพแหงจิตอันไพศาลนั้นไดหรือไม 
 
 ๓) ศักยภาพแหงการตื่นรู    

 
ขณะที่สภาวะเดิมแทนัน้เปนอสังขตธาตุที่อยูเหนือการปรุงแตงของเหตุปจจัย แตหากจะมองอกี

มุมหนึ่งสภาวะนั้นก็หาไดแยกขาดหรือไมของเกี่ยวกับเหตุปจจยัเสียเลยทีเดียวนกั ส่ิงที่เราสัมผัสไดจาก
แวบหนึ่งของการภาวนาก็คอื สายธารเดิมแทนั้นเต็มเปยมไปดวยศักยภาพ ที่สามารถมีอิทธิพลตอชีวิต
ของเราในทุกๆแงมุม เราอาจจะคิดวาหลังจากไดสัมผัสกบัธรรมชาติเดิมแททีว่านั้น เราก็สามารถหัน
หลังกลับไปใชชีวิตเดิมๆตามแบบแผนความคุนชินๆไดอีก แตในสายธารเดิมแทนั้นไมมีส่ิงที่เรียกวา 
“ตัวตน” ที่แนนหนาและถาวร ความคิดในเรื่อง “ชีวิตสวนตัว” แทจริงแลวเปนเพียงแคความฝนอนัไมมี
อยูจริง แบบแผนที่คุนชินของชีวิตก็ดจูะหาแกนสารไมไดตามไปดวย จึงขึ้นอยูที่วา เราจะยอมให
ประสบการณแหงสายธารเดมิแทสงผลแทรกซึมสูอดีตกรรมของเราหรือไม เราสามารถปลอยวางภาพ
ชีวิตของเรา และบุคคลที่เราคิดวาเราเปน ไดมากนอยเพยีงไร คําถามนี้จะมีตลอดเสนทางการฝกฝน 
จนกระทั่งถึงจดุที่วามุมมืดแหง “ตัวตน” ไมหลงเหลืออยูอีกตอไป  

 
 ธรรมาจารยผูปฏิบัติชอบเปนผูที่ฝกฝนตนเองจนกระทั่งชีวิตในทกุลมหายใจเขาออกของเขาได
กลายเปนสายธารธรรมโดยสมบูรณ  เขาหรือเธอไมไดเปนอะไรนอกไปเสียจากสภาวะเดิมแทที่ตืน่รูอัน
ปรากฏใหสัมผัสไดในรูปของคนธรรมดาๆผูหนึ่ง ในวิถีพุทธเราเรียกปจเจกบุคคลผูเขาสูสภาวะดังกลาว
วา “นิรมาณกาย” (Nirmanakaya) 
  

กระนั้นมนัคงเปนความผิดพลาดอันใหญหลวงหากเราจะมองไปที่ธรรมาจารยผูยิ่งใหญแตฝาย
เดียว เพราะจรงิๆแลวทุกคนตางก็มีศักยภาพ สามารถเปนผูสืบทอดสายธารเดิมแทนัน้ไดเหมือนกนั 
ทานโทกุ อูเจน็ (Tulku Urgyen Rinpoche) ไดเนนย้าํเสมอวา หวัใจของเสนทางสายนี้อยูทีก่ารฝกตนของ
ผูปฏิบัติ เร่ืองนี้ถือเปนความทาทายของโยคีทุกคน แนนอนวาความคาดหวังสูงสุดกค็ือ ณ จุดหนึ่งของ



ชีวิตการอุทิศตนบนเสนทางแหงการภาวนา เราทุกคนจะสามารถสืบตอสายธารแหงการตื่นรูไดอยาง
เต็มศักยภาพ  นั่นคือความมัน่ใจที่พระพุทธเจามีตอสาวกทุกคนอยางไมเลือกเพศ อายุ หรือชนชั้น
วรรณะ  
 
 
สายธารการสบืทอด (The Transmission Lineage) 
 
 สายธารการสืบทอดประกอบดวยหลากหลายวิธีที่ซ่ึงสายธารเดิมแทหรือโพธิจิตไดถูกสงผานสู
ศิษยสาวก เราสามารถเห็นตัวอยางนีไ้ดจากชีวิตของศากยมุนีพุทธะ หลังจากบรรลุสูภาวะตื่นรูโดย
สมบูรณ ขณะประทับนั่งอยูใตตนโพธิ์ใหญ ทานเกิดความรูสึกไมแนใจ “เราควรจะดาํรงอยูในธรรมดา
สภาวะอนังายงามในความตืน่รูที่สมบูรณเชนนี้ตอไป หรือ เราควรที่จะพยายามถายทอดหนทางแหงการ
ตื่นรูนี้ใหแกผูอ่ืน” ทานรูสึกไมมั่นใจวาจะมีใครที่จะสามารถรับฟงและเขาใจคําสอนนี้ได  อยางไรก็ดี
เสียงครางแหงทุกขโศกในสงัสารวัฎไดสัมผัสหัวใจอนัเปลาเปลือยของทาน จนทานไมสามารถดื่มด่ําอยู
ในความสุขสูงสุดเชนนั้นไดแตเพยีงผูเดียว มหากรุณาไดผุดบังเกิดขึ้นในจิตใจ และณ วินาทีนัน้ พระ
พุทธองคกําลังเผชิญหนากับความทาทายครั้งยิ่งใหญ กับคําถามที่วา ทานควรจะถายทอดสภาวะแหงการ
ตื่นรู และหนทางสูสภาวะนัน้ใหแกผูอ่ืนดวยวิธีการใด 
  

กอนจะบรรลุธรรมเปนผูตื่นรูโดยสมบูรณ ศากยมุนไีดผานเสนทางการฝกฝนตนเองที่
ยากลําบาก เขาไดใชเวลาร่ําเรียนเทคนิคโยคะขั้นสูงมากมายจากอาจารยหลายทาน จากนั้นจงึทุมเทเวลา
ฝกฝนอยางมอบกายถวายชีวติ การเดินทางของศากยมุนีเต็มไปดวยอุปสรรค กับดัก และทางตันทกุชนิด 
เขาไมตองการใหศิษยสาวกของเขาตองเผชิญหนทางที่ยากลําบากอยางที่เขาประสบ หนทางที่ไมมีเข็ม
ทิศ ไมมีผูนําทาง อาศัยเพยีงการเรียนรูจากขอผิดพลาดไปเรื่อยๆ ดังนัน้สิ่งแรกที่พระพุทธองคเลือก
ถายทอดใหแกเหลาสาวก คือ เสนทางการฝกฝนอยางเปนขั้นตอน ทานไดคิดคนรูปแบบการถายทอด
อันเปนเอกลักษณ เพื่อทีจ่ะนาํพาใหสาวกไดเขาสูเสนทางแหงการฝกฝนตนเอง สูเปาหมายแหงการ
ตระหนกัรูในสายธารเดิมแท อาจจะกลาวไดวาการแบงปนประสบการณของพระพทุธเจาตอปญจวัคคีย
ทั้งหา ที่ปาสวนกวาง ถือเปนจุดเริ่มตนของสายการสืบทอดในพุทธศาสนา  
 
 หัวใจของสายการสืบทอดนัน้ คือ การใหคณุคาตอศักยภาพที่แตกตางอยางหลากหลายในตวั
ปจเจก อันบงบอกถึงความโนมเอียง สายธารแหงกรรมในอดีต การถูกจริตในรูปแบบคําสอน สายการ



ปฏิบัติและตัวครูบาอาจารย ที่ไมเหมือนกนั แตในขณะเดียวกันก็ไมไดแตกตางกันในรากฐานแหงคุณคา
ในสายธารเดิมแท  หนาที่ของธรรมาจารยผูมีความสามารถก็คือ การคนหาแนวทาง คาํสอน หรือ 
เทคนิคที่เหมาะสมกับศิษยแตละคน ณ จุดนั้นๆบนการเดินทางของเขา เพื่อที่จะไดชวยใหกระบวนการ
เรียนรูดานในเบงบานในจิตใจศิษยผูนัน้ไดอยางเต็มที ่
 
 ในประวัติศาสตรของพุทธศาสนา แตละนกิายและสายการปฏิบัติไดเนนย้ําสายการสืบทอดที่
ตางกันออกไป ยกตวัอยางในสายเซ็น เทคนคิดังกลาวมีหลากหลายมาก ไมวาจะเปนการนั่ง (ซาเซ็น) 
เดิน กนิ(โอริโยกิ) คําสอนสัน้ๆ (โกอาน) บทกวี (ไฮก)ุ การจัดดอกไม (อิเคบานะ) การชงชา  การราง
ตัวอักษร  การสนทนาโตตอบกับอาจารย และอื่นๆ 
 
  ทั้งหมดนี้คือตวัอยางของรูปแบบที่หลากหลายในสายการสืบทอด อันจะทําหนาที่เปนเสมือน
ประตูสูการตระหนกัรูในสายธารเดิมแท ในพุทธเถรวาท หรือพุทธทิเบต ก็ไมแตกตางกันนกั ทุกสาย
การปฏิบัติตางก็ประกอบดวยเทคนิคการฝกฝนที่หลากหลายอันไดถูกสรางสรรคขึ้นจากรุนสูรุนจวบจน
ปจจุบัน   
 
 พระคัมภีรในยุคแรกแสดงใหเราเหน็อยางชัดเจนวาแนวทางการสงผานพุทธสภาวะนั้นมี
ดวยกันมากมายหลากหลายวธีิ พระพุทธเจาไดใชเวลาตลอดชีวิตของทานสรรคสรางประตูสูการตื่นรูอัน
หลากหลาย ที่เหมาะกับศักยภาพภายในที่แตกตางของศิษยสาวกแตละคน เราถูกสอนวาตลอดชั่วชีวติ
ของทาน พระพุทธองคไดคนพบ ๘๔,๐๐๐ กระบวนการในการสงผานพุทธสภาวะที่วานั้น 
 
 ทามกลางการแตกหนอของสายการปฏิบัติในชวงเวลากวาสองพันปที่ผานมา เชื่อกันวาปจจุบัน
มีกระบวนการสืบทอดเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายตอหลายเทา ดวยอัจฉริยภาพและความคดิสรางสรรคของ
เหลาอริยธรรมาจารยทั้งหลาย ที่ไดอบรมสั่งสอนศิษยสาวกในเสนทางแหงการฝกตนอันเปนหนทางที่
จะนําปจเจกบคุคลใหไดไปสัมผัสพลังแหงการตื่นรูภายใน ในพุทธศาสนาฝายทิเบตสายการสืบทอดได
แตกแขนงออกไปเกนิกวาจะนับได โดยเฉพาะในสาย “รีเม” ที่กอตั้งขึ้นในชวงคริสตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ได
มีความมุงมั่นที่จะรักษาสายการปฏิบัติที่มีชีวิตทั้งหลายใหคงอยู ณ ยุคสมัยที่สายการสืบทอดเริ่ม
เผชิญหนากับภาวะที่เสี่ยงตอการลมสลาย 
 



 ถือเปนสิ่งสําคัญที่สายการสืบทอดจะตองไมพยายามสงวนกฏเกณฑหรืออํานาจไวในตัวของ
มันเอง  เพราะสายการสืบทอดจะมีชีวิตไดกต็อเมื่อมันคงไวซ่ึงความสัมพันธที่แนบแนนตอรากฐานใน
สายธารเดิมแท นั่นคือคําสอนจะตองถูกสอนจากหวัใจที่ปราศจากความเห็นแกตวั เพื่อเปาหมายเดียวใน
การนําผูฝกฝนไปสัมผัสภาวะเดิมแทแหงจติที่ลุมลึกและละเอียดออนขึน้ในทกุขณะ ตรงกันขามหากมัน
ถูกสอนเพื่อเปาหมายอื่น เชน เพื่อการรกัษาสถานะทางอํานาจของสถาบัน ดึงดูดผูบริจาค หรือจํานวนผู
ฝกฝน  เมื่อนัน้มันกห็าไดมคีวามหมายอะไร แมภายนอกอาจจะดูนาเกรงขามหรือดงึดูดใจมากเพยีงใดก็
ตาม เมื่อมันไมไดถูกสอนบนรากฐานแหงสภาวะแหงการตื่นรูภายในเสียแลว มันก็ไมสามารถจะพาให
ผูฝกฝนกาวหนาบนเสนทางแหงการฝกตนไดเลย และนัน่คือตนตอของความเสื่อมสลายในแกนสาระ
ของวิถีพุทธ 
  

เราจะพจิารณาอยางไรวาสายการสืบทอดนัน้ๆยังเต็มเปยมดวยคุณคาและความหมายในหวัใจ
แหงพุทธะ คําตอบไมใชอยูที่ปจจัยทางกายภาพทีเ่รามองเห็นจากภายนอก ส่ิงเดียวที่จะบอกไดกค็ือ
ความสัมพันธระหวางอาจารย (ผูสืบทอด) กับศิษย (ผูรับการสืบทอด) เพียงเทานัน้ ผูสอนจะตองมี
ประสบการณที่ลึกซึ้งในเทคนิคการฝกที่เขาสอน สวนนกัเรียนก็จะตองมีพื้นฐานความเขาใจที่ดี มแีรง
บันดาลใจที่บริสุทธิ์ และพากเพียรฝกฝนตนเองจนมีความพรอมในระดับหนึ่ง สายสัมพันธของหัวใจ
ระหวางศษิยอาจารยจะเปนพื้นฐานที่สําคญัที่สุดของการสงผานแกนคําสอนในสายธารเดิมแท 
  

ส่ิงแรกศิษยจะตองมีความเขาใจที่ถูกตองตอเปาหมายของการปฏิบัติ เปาหมายทีว่านี้คอืการ
ลอกเอาเปลือกทางหลักการเวียนวายที่ปกคลุมศักยภาพแหงการตื่นรูภายในออกไปเสยีใหหมด ฟงแลว
อาจดูนาดึงดูดใจในหลักการ แตในกระบวนการจริงๆของเสนทางการฝกฝนที่เราสามารถพบไดใน
ชีวประวัติของเหลาอริยโยคีทั้งหลาย ไดแสดงใหเห็นวาทุกขั้นตอนของการลอกเอาเปลือกชีวิตเหลานั้น
ออกไป นํามาซึ่งความทาทาย และความเจบ็ปวด อยางที่เราไมคาดฝน การเดินทางสายนี้เต็มไปดวย
อุปสรรค ความทอแทส้ินหวงั และประสบการณตรงในความทุกขที่เพิ่มขั้นความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตาม
หัวใจที่เปลาเปลือยมากขึ้น หากเราขาดความเขาใจที่ถูกตองเราอาจจะมองประสบการณเหลานีใ้นฐานะ 
“ปญหา” แตหากความเขาใจในเปาหมายของการรวมทุกขรวมสุขกับสรรพสัตวของเรามีความมั่นคงเสีย
แลว ส่ิงที่ดูเหมือนเปนปญหากลับจะนํามาซึ่งปติสุขอยางที่มิอาจประมาณได 

 
  



ในแงของการฝกฝน แรงบันดาลใจที่ถูกตองถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะแมเราจะมีความเขาใจที่
ถูกตองแตหากถูกผลักดันดวยความคาดหวงัหรือความกลวัเสียแลว เรากไ็มสามารถที่จะพบ
ความกาวหนาทางจิตวิญญาณไดเลย บอยคร้ังที่เรามักจะนําพาเอาความทะเยอทยานทางโลกมาใชในการ
ภาวนา อยากจะเขยงกาวกระโดดจากเทคนคิหนึ่งไปยังอีกเทคนิคหนึ่งที่สูงกวา ราวกบัวาขั้น
ความกาวหนาเหลานั้นเปนเกียรติยศอะไรประมาณนัน้ เรายังตองการเปนที่ยอมรับในฐานะผูสูงสงทาง
จิตวิญญาณ อยางนอยก็ขอเปนที่ยอมรับของอาจารยและกัลยาณมิตรในสังฆะ หรือมากไปกวานัน้เรา
อาจจะตองการขจัดปมดอยในชีวิตหรือกําจัดความทกุขในอดีตใหราบคาบไปเสีย  หากเรายอมให
แรงผลักดันในลักษณะนี้มาเปนใหญในใจเราเสียแลว การฝกฝนของเราก็ไมมีทางที่จะจริงแทไดเลย การ
เดินทางทางจติวิญญาณกไ็มมีทางที่จะนําเราไปสูการมีหวัใจทีเ่ปดกวาง ออนนอม และเอื้ออาทรตอผูคน
รอบขางไดแตอยางใด 
  

นอกจากนั้นทกุขั้นของการปฏิบัติจะตองมคีวามเหมาะสมตอความสุกงอมทางจิตวิญญาณของ
บุคคลผูนั้น เพราะเทคนิคที่อาจารยมอบใหเรามาฝก หาไดเปนเหมือนสินคาที่จะมาเตมิเต็มความ
ตองการของผูบริโภค แตละขั้นบนเสนทางการฝกตนจะตองถูกใหการเอาใจใสและเคารพ ดวยเทคนิค
การฝกที่เหมาะสม เพื่อที่เราจะไดเรียนรูทีจ่ะปลอยวางความยดึมั่นถือมั่นในตวัเราของเราไปทีละนอยๆ      
  

ตัวอยางเชน ซกเซ็น (Dzogchen) หรือ คําสอนในเรื่องความสมบูรณแบบอันยิ่งใหญ ถูกมองวา
เปนเทคนิคการภาวนาขัน้สูงสุดของพุทธฝายทิเบต เรียกไดวาเปนจดุบรรจบของทุกรูปแบบการภาวนา 
แตทุกวันนี้มีผูฝกชาวตะวันตกมากมายทีไ่ดรับคําสอนซกเซ็นมาปฏิบัติ ในบรรดาคนเหลานี้ บางก็มี
ประสบการณในการภาวนามาบาง บางก็ยงัเพิ่งเริ่มฝกมาไดไมนาน  ทั้งนี้เราตองเขาใจเสียกอนวา ซก
เซ็นนั้นมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภาวะการตื่นรูขั้นสูงในอนัตตา อันเปนสภาวะที่ลํ้าลึกของการ
ศิโรราบตอความวางในธรรมดาสภาวะแหงสากลจักรวาล ในสายการปฏิบัติของทิเบตตางก็กลาว
ตรงกันวาซกเซ็นไมใชเทคนิคที่จะเขาถึงกันไดงายๆ จนกวาผูฝกจะผานการภาวนาที่เขมขนมาเปนเวลา
หลายตอหลายป และมีประสบการณการฝกวิเวกที่มากพอ จนกระทั่งถึงจุดที่วาทกุลมหายใจเขาออกใน
ชีวิตของเขาคอืการภาวนาไปเสียแลว 
  

ส่ิงที่กําลังเกิดขึ้นกับซกเซ็นดูจะสามารถอธิบายแนวโนมที่เกิดขึ้นกับการสอนพุทธศาสนา
ทิเบตในโลกสมัยใหมไดเปนอยางดี เทคนิคการฝกขั้นสูงกาํลังถูกนาํออกมาจากประเพณีและการเตรยีม
ตัวในแบบดั้งเดิมของผูฝก จากที่เคยถูกมองวาเปนพืน้ฐานที่จะขาดไปเสียไมได  แตในปจจุบันกลับถูก



ตัดทิ้งอยางไมมีความสําคัญอีกตอไป สายการปฏิบัติอันเกาแกของพุทธทิเบตกําลังเผชิญหนากับความ
ทาทายในโลกสมัยใหม จากวิถีแหงธรรมชาติและความศกัดิ์สิทธิ์สูสังคมแหงจกัรกลและอาหารจาน
ดวน สงผลใหธรรมาจารยตองเลือกที่จะปรับเปลี่ยนปจจยัหลายๆอยาง อันมีผลใหคุณคาบางอยางได
คอยๆเลือนหายไป ส่ิงที่เราพบก็คือ ผูฝกที่โตมาในวัฒนธรรมสมัยใหมนอยคนนกัที่จะสามารถผาน
กระบวนการการฝกฝนที่ตองอาศัยการทุมเท ถวายชีวติอยางที่เคยเปนมาแตเกากอนได ที่นาเศราก็คอื
นับวันก็ยิ่งจะมีชาวทิเบตที่สามารถสงผานสายธารแหงการตื่นรูนี้ไดนอยลงเรื่อยๆ แนวโนมที่เดนชัดอัน
นี้ไดสรางความกังวลใจใหแกธรรมาจารยทั้งหลายวาสายธารการสืบทอดในหลายๆสายอาจกําลังถึง
คราวสูญสลายไปในไมชา 

 
 แมผูฝกจะไดรับมอบเทคนิคการปฏิบัติขั้นสูงสุดโดยธรรมาจารยผูรูแจง แตหากเขาเหลานั้น
ฝกฝนโดยปราศจากความสัมพันธที่ใกลชิดและการใหคําแนะนําที่เหมาะสมเสียแลว ก็ยากทีก่ารปฏิบัติ
นั้นจะนํามาซึ่งผลลัพธตามที่ตั้งใจไว ในสายการปฏิบัติของทิเบตความสัมพันธระหวางศิษยกับอาจารย
เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด สําหรับผูฝกฝนบนเสนทางสายนีอ้ยางจริงจัง เขาตองการกัลยาณมิตรรวมการ
เดินทางอยางใกลชิด และดเูหมือนพุทธศาสนาที่กําลังเตบิโตขึ้นในโลกสมัยใหมจะมองขามความสําคัญ
ในเรื่องนี้ ดวยความยึดมัน่ในอิสรภาพทางความคิดแบบปจเจกนิยมสุดโตง 
 
๏ แปลและเรียบเรียงจาก “The Three Lineages” ในวารสาร “Buddhadharma” ฉบับฤดูหนาว ปค.ศ. 
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