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เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช (ค.ศ. ๑๙๔๐- ๑๙๘๗) วัชราจารยชาวทิเบต ผูใชเวลากวา ๒๐ ป ในการเผยแผ
พุทธศาสนาในซีกโลกตะวนัตก เขาไดกอตั้งศูนยปฏิบัตธิรรมชัมบาลากวา ๑๐๐ ศูนยทั่วทั้งทวีปอเมริกา
และยุโรป กอตั้งมหาวิทยาลัยนาโรปะ มหาวิทยาลัยแนวพุทธในเมืองโบลเดอร รัฐโคโลราโด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และมีงานเขยีนที่ตีพิมพแลวกวา ๔๐ เลม 
 
เชอเกียม ตรุงปะ เปนธรรมาจารยชาวทเิบตเพียงไมกี่คน ที่ยอมทิ้งคราบของความเปนพระ และ
วัฒนธรรมทิเบตที่เขาเติบโตมา เพื่อการทาํความเขาใจชวีิตนักเรียนชาวตะวันตกของเขาอยางไมถือตน 
คําสอนสําคัญในเรื่อง "วตัถุนิยมทางจิตวญิญาณ" ถือเปนการกระตุนเตือนใหชาวพุทธไดหันกลับมามอง
ในเรื่องของการใชหลักธรรมหรือภาพลักษณความสูงสงทางจิตวิญญาณเพยีงเพื่อการหลอกตัวเอง อยาง
ปราศจากการนําพุทธธรรมมาฝกฝนปฏิบัติจริงในชวีิต 
 
บทสัมภาษณช้ินนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ ณ เวลานัน้เชอเกยีม ตรุงปะ เพิ่งเริ่มสอน
พุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเพียงหาปเศษเทานั้น กวาสามสิบปผานไป พุทธศาสนาทิเบตได
หยั่งรากและกาํลังงอกงามบนผืนดินซีกโลกตะวันตก และธรรมาจารยชาวทิเบตรุนหลังไดกระจายไป
เผยแผพุทธธรรมในทั่วทกุมมุโลก แตขอความที่เชอเกยีม ตรุงปะพยายามสื่อสารถึงผูปฏิบัติธรรม
ชาวตะวันตกในบทสัมภาษณช้ินนี้ ยังคงทันกับยุคสมัยและสามารถนํามาใชไดกับผูปฏิบัติธรรมในโลก
สมัยใหมไดเปนอยางด ี
 
ทามกลางกระแสความตื่นตาตื่นใจในความแปลกใหมของพุทธศาสนาวชัรยานในบานเรา บทสัมภาษณ
ช้ินนี้นาจะทําหนาที่เปนขอเตือนใจใหแกผูปฏิบัติธรรมชาวไทยไดไมมากก็นอย 
 



ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา คุณมองเห็นความเปนไปไดแคไหนที่คนอเมริกันจะสามารถฝกฝนพุทธตนัตระ 
เพราะดูเหมือนวาแนวโนมของวัตถนุิยมทางจิตวิญญาณจะมีความรุนแรงมาก อีกท้ังคนอเมริกันดูจะมี
พื้นฐานในเรื่องของการปฏิบตัิทางจิตวิญญาณนอยมากเมือ่เทียบกับคนทิเบต 
 
ประเทศพุทธในแถบเอเชียตางกําลังประสบกับวิกฤติทางจิตวิญญาณ วถีิการปฏิบัติถูกลดความสําคญัลง 
สายการปฏิบัติเร่ิมขาดชวงและเลือนหาย อิทธิพลของวัตถุนิยมและบรโิภคนิยมแผกระจายไปทั่ว เกิด
การคอรัปชั่นในองคกรทางศาสนาทั่วทุกแหงหน แมประเทศทิเบตจะถูกยึดครองโดยกองทัพจีนโดย
สมบูรณ เราชาวทิเบตยงัถือวาโชคดีมาก เพราะยังหลงเหลือคนกลุมเล็กๆกลุมหนึ่งที่รอดมาไดดวย
เลือดอุนๆของการฝกฝนทางจิตวิญญาณอยางเขมขน ดวยพลังการตื่นรูที่อยูในหัวใจของคนกลุมนี้จะ
เปนโอกาสใหพุทธธรรมสามารถถูกสืบทอดตอไปได ไมเชนนั้นสถานการณทั้งหมดคงเปนไดเพยีงภาพ
ความตายอยางชาๆ 
 
สวนในเรื่องของการเผยแผพุทธธรรมในประเทศอเมรกิา เราไมไดใหความสนใจไปที่การปรับเอา
วัฒนธรรมทิเบตมาใชที่นี่ เราแคตองการที่จะฝกฝนหลักคําสอนในวถีิทางที่เหมาะสม ธรรมาจารยชาว
ทิเบตจําเปนทีจ่ะตองใหความเคารพแกภาษา วิธีคิด การสื่อสาร และความเขาใจชีวิตในแบบของ
ชาวตะวันตก ในฐานะรากฐานของการสื่อสารปญญาญาณแหงวิถีพุทธ จากนั้นเมื่อผูคนที่นี่ไดเร่ิมฝกฝน 
จนมีความเขาใจตัวเองอยางลึกซึ้งมากขึ้น รูปแบบ ประเพณี และวัฒนธรรมบนฐานแหงการตืน่รูกจ็ะเริ่ม
กอตัวขึ้นเองอยางเปนธรรมชาติ  หากเราคดิจะไปยัดเยยีดแบบแผนพิธีกรรมใหพวกเขาตั้งแตเร่ิมตนเสีย
แลว ผลลัพธที่ไดก็คงเปนแคความตื่นตาตืน่ใจในวฒันธรรมการรูแจงทางจิตวิญญาณของชนชาตทิิเบต
อยางผิวเผิน ซ่ึงหากเปนเชนนั้น ขอความสาํคัญก็ไมไดถูกสงถึงผูรับสาร เราจําเปนตองเริ่มตนดวย
แนวทางที่ไมตองมีพิธีรีตองอะไรมากมาย จากนั้นจึงคอยๆเพิ่มความเครงครัดมากขึ้นทีละนอย หนทาง
นี้นาจะเปดโอกาสใหชาวตะวันตกสามารถซึมซับและเขาใจแกนของพทุธธรรมไดอยางแทจริง 
  
ในหนังสือ “เกิดในทิเบต” คุณไดอธิบายถึงแรงบันดาลใจของการปรับเขาหาวัฒนธรรมตะวันตก โดย
การสละผาเหลือง เพื่อจะไดสามารถใชชีวติฆราวาสรวมกับนักเรียนของคุณ  
 
ชาวทิเบตจําเปนที่จะตองตดัผานเมฆหมอกแหงความตืน่ตาตื่นใจทางวัฒนธรรมและโลกทัศน
วิทยาศาสตรวตัถุนิยมเขาไปใหได ธรรมาจารยหลายทานเลือกที่จะเผชิญกับความเปนจริงอยางยั้งๆ 
หรือไมก็ระมดัระวังจนเกิดเหตุจนถึงขนาดเลือกที่จะไมพยายามสื่อสารอะไรเลยก็มี บางครั้งเราจะเห็น



พวกเขาแสดงธรรมแบบตีฝปากกับโลกสมัยใหม ใชกลยุทธทางการทตูเชื่อมสัมพันธไมตรีแบบ
ฉาบฉวย แตในใจกลับมีความกลัวอะไรบางอยางปกคลุมอยู พูดงายๆวาธรรมาจารยที่เติบโตมาในวิถี
ปฏิบัติสมัยเกายังไมมีความเชื่อวาส่ิงที่เรียกวาพุทธธรรมในโลกสมัยใหมจะเกิดขึน้ได ธรรมาจารยบาง
คนถึงกับมองวัฒนธรรมสมัยใหมเปนเรื่องขําๆ เปนเรื่องโสโครกอยางโลกๆตามความเชื่อบาบอแบบ
ไสยศาสตรตะวันตก ผมมองวาถึงเวลาที่เราจะตองตัดผานเมฆหมอกเหลานี้ไปใหได ไมเชนนั้นก็ไมมี
ทางที่เราจะสามารถสืบทอดคุณคาแหงพุทธธรรมสูคนรุนตอๆไปไดเลย  
 
กอนที่ผมจะมาที่ประเทศอเมริกา ผมเห็นขอจํากัดทีว่านัน้ในตนเอง ส่ิงที่ผมไดตระหนักก็คือ ผมจําเปน
จะตองใหความเขาใจแกนกัเรียนของผมมากขึ้น เราไมจําเปนตองโยนเอาความคาดหวงัหรืออุดมคตอัิน
สูงสงไปใหพวกเขาแบกไวใหเมื่อย ส่ิงที่สําคัญยิ่งกวากลับเปนเรื่องงายๆ อยางการสื่อสารดวยหวัใจ
อยางตรงไปตรงมา และการแสดงธรรมคําสอนในรูปแบบของการดําเนินชีวิตประจาํวัน เหลาธรรมา
จารยทั้งหลายจะตองกลาที่จะลงมาจากอาสนะหรือแทนบัลลังกอันสูงสง เพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในระดบัเดยีวกันกับศษิย ไมเชนนั้นพทุธธรรมก็ยังถูกมองเปนวัตถุลํ้าคาที่พระสงฆองค
เจาเฝาแสดงความเปนเจาเขาเจาของ เอาแตรอใหศิษยเขามากมกราบ แลวจึงหยิบยืน่คําสอนใหกนัราว
กับวัตถุโบราณที่แลกเปลีย่นซื้อขายกันในทองตลาด นัน่คือขอความที่สงถึงผมขณะที่ผมใชชีวิตอยูที่
ประเทศอังกฤษ “เธอจะตองลงมาจากหลังมา สูการเดินดนิใชชีวิตธรรมดารวมทุกขรวมสุขกับผูคน”  
 
กาวแรกคือการพูดคุยทําความรูจัก จากนั้นจึงเปนเพื่อนกบัเขา ความสัมพันธระหวางคนสองคนอาจทํา
ใหเขารูสึกชื่นชมในวิถีการดาํเนินชวีิตของเรา อันบงบอกถึงคุณคาที่แทแหงพุทธธรรมที่เราตองการจะ
ถายทอด จากนั้นเราจึงคอยๆพัฒนาสูความสัมพันธระหวางศิษยกับอาจารยอยางเปนธรรมชาติ โดยยัง
รักษาการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาในระดับสายตาเอาไว ในฐานะรากฐานที่แสดงวาคําสอนและผูสอน
ไมไดเปนสิ่งที่แยกขาดจากกนั 
 
อะไรคือความหมายของคาํวา “คุรุ”  และความสัมพันธระหวางคุรุกับศิษย 
 
ความหมายของคําวาคุรุนั้นแบงออกไดเปนสามขั้นดวยกนั ในขั้นตน ครุุ คือ ปราชญ ผูมีความรูที่
สามารถสอนคนอื่นได ในขัน้นี้ศิษยมองไปที่คุรุดวยความเคารพรักราวกับพอแม เราในฐานะศิษย
เหมือนกับทารกที่ทําอะไรดวยตนเองไมได อาจารยตองคอยปอนนม ปอนน้ํา เช็ดขี้ เช็ดเยีย่ว สอนเราให
รูจักดูแลตวัเองในทุกๆเรื่อง จากนั้นเมื่อเราพอที่จะยืนดวยลําแขงตัวเอง รับผิดชอบตัวเองไดแลว 



ความสัมพันธของศิษยกับครุุก็จะพัฒนาไปเปนความสมัพันธแบบกัลยาณมิตร หรือเพื่อนเดนิทาง ในขั้น
นี้คุรุจะคอยใหกําลังใจแทนทีจ่ะเปนการจูงมือกันไปเหมอืนแตกอน 
 
ในความสัมพนัธในขั้นของวัชรยาน คุรุเปรียบเสมือนนกัรบ ผูที่แสดงใหเราเห็นถึงการดําเนินชวีิต การ
เผชิญหนากับปญหา และการสรางความสัมพันธกับโลกอันกวางใหญอยางองอาจและสงางาม หนาที่
ของคุรุในแงมมุนี้เปนสิ่งที่มพีลังมาก คุรุเปรียบไดกับธรรมราชาผูปกครองโลกใหอยูในความผาสุก แต
ในขณะเดยีวกนัเขาก็ไดแบงปนโลกของเขาใหแกศิษยไปดวย ธรรมราชาผูนี้ไมไดดูถูกพลเมืองวา
สกปรกหรือต่าํตอย เขาไดใหเกยีรติ มอบความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีใหกับศิษยทกุคนราวกับวา เมื่อคุณได
มอบชีวิตใหแกการฝกฝนปฏิบัติธรรม คุณก็สามารถดํารงชีวิตดวยศักดิ์ศรีและเสรีภาพไดอยางเทาเทียม 
  
คุณไดบอกวาอาจจะตองใชเวลาถึง ๒๐-๓๐ ป กวาท่ีวัชรยานจะสามารถหยั่งรากในตะวันตกไดโดย
สมบูรณ ณ จุดนี้คุณไดสรางพื้นฐานใหกับนักเรียนของคุณอยางไรบาง 
 
วัชรยานเปนเรือ่งที่เขาใจไดงายมาก มันเปนคําสอนที่หวนๆ และตรงไปตรงมาอยางที่สุด อาจจะเรยีกได
วาพุทธธรรมในขั้นของวัชรยานสื่อสารไปที่หัวใจอันเปลาเปลือยของคุณโดยตรง เพราะความงายๆแสน
ธรรมดาและตรงไปตรงมานี้เองที่ทําใหวัชรยานเปนคําสอนที่มีพลังที่สุดและงายตอการเขาใจผิดไดมาก
ที่สุดเชนเดยีวกัน ความเปลาเปลือยของพุทธธรรมขั้นวัชรยานสงผลใหคนทั่วไปไมสามารถเขาใจได
หากปราศจากซึ่งการฝกฝนขั้นพื้นฐานมากอน  
 
คุณตองเขาใจวานี่คือความหมายของพลังแหงการตื่นรูตามวิถีอเทวนยิม เราไมมีพระเจาจากฟากฟาเบือ้ง
บนมาชวยบันดลใหเรารูแจง มนุษยทกุคนมีพุทธสภาวะเปนธรรมชาติพื้นฐานอยูแลว ปญหาก็คือ มันถูก
ปกคลุมไวดวยเมฆหมอกแหงสมมติสัจจะที่เราถูกสอนมาตั้งแตเดก็ เราจึงไมสามารถเขาใจโลกตามที่
เปนจริงได จึงจําเปนที่เราจะตองคอยๆเรียนรูยอนกลับสูธรรมชาติเดิมแท ลอกปอกเปลือกอัตตาไปจาก
รากฐานของหนิยาน สูมหายาน เราจึงจะสามารถเขาใจสิ่งที่วัชรยานตองการสื่อได นั่นคือความหมาย
ของเสนทางการฝกฝนพุทธธรรมในแงของพุทธพาหนะหรือไตรยาน  
 
การฝกฝนขั้นหินยานเปนพืน้ฐานที่สําคัญที่สุด คุณจะตองเรียนรูที่จะบมเพาะความมีสติกับทุก
รายละเอียดของชีวติ ตระหนกัรูถึงความเปนไปรอบตัว และเอาใจใสกบัเสนทางชีวิตของตน จากนัน้
จิตใจของเรากจ็ะเริ่มขยายกวางขึ้นสูขั้นของมหายาน  



 
ความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเปน และความสามารถที่จะดูแลรับผิดชอบชีวิตของตัวเองไดในขั้นของ
หินยาน จะนํามาซึ่งความรักและความปรารถนาดีที่แผซานและครอบคลุมสูผูอ่ืนและสิ่งตางๆรอบตัว
อยางเปนธรรมชาติ แทนที่เราจะตองเผชญิหนากับโลกดวยความหวาดกลัวเหมือนในอดีต เราไดฝกฝน
จนหวัใจของเรากลาที่จะเปดเรียนรูโลกอยางไมเขินอาย นั่นถือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการ
ฝกฝนในขั้นของวัชรยาน  
 
แมแตในประเทศพุทธฝายเถรวาทที่วัชรยานไมไดถูกรวมไวในหลักคําสอน อริยบุคคลผูฝกฝนจนรูแจง
ไดผานขั้นตอนของการเติบโตทางจิตวิญญาณในลักษณะเดียวกนั อาจจะกลาวไดวา ไมวาคุณจะฝกอยู
ในสายปฏิบัตใิด ทายที่สุดแลวความสุกงอมทางจิตวิญญาณก็จะไปบรรจบกันที่ขั้นของวัชรยาน 
 
นักเรียนของคณุไดเร่ิมฝกวัชรยานกันแลวหรือยัง 
 
พวกเขาจะตองผานการฝกนัง่สมาธิพื้นฐานมาแลวหลายตอหลายช่ัวโมงกวาจะถึงจุดที่เรียกไดวาพรอม 
แตส่ิงที่สําคัญยิ่งกวาคือ หัวใจที่พรอมอุทิศตนใหกับเสนทางสายนี้อยางถึงที่สุด ซ่ึงดูจะเปนสิ่งที่คอยๆ
เกิดขึ้นตามการฝกฝน ณ ขณะนี้ เรามีสมาชกิในสังฆะทีเ่มอืงโบลเดอรประมาณ ๔๐๐ คน ในจํานวนนั้น
มีประมาณ ๑๐๐ คนที่เปนนักเรียนตันตระ แตก็เรียกไดวายงัอยูในขั้นอนบุาล ซ่ึงยังไมสามารถเรียกวา
เปนผูฝกตันตระไดเสียทเีดยีวนัก 
  
เปนไปไดหรือไมท่ีนกัเรียนชาวอเมริกันของคุณจะสามารถพัฒนาตนเองไดรวดเร็วพอๆกับชาวทิเบตท่ี
เติบโตมากับสิง่แวดลอมและวัฒนธรรมพทุธ 
 
ผมมองวาเปนไปไดทั้งสองทาง บางครั้งคนที่เติบโตมาในประเทศพุทธก็พบกับอุปสรรคที่หนักหนาใน
รูปแบบที่ตางออกไป ดวยประเพณแีละวฒันธรรมที่สงตอกันมายาวนาน คุณก็อาจจะไปรับเอาหลกัการ 
นิยาม หรือความคาดหวังตางๆนานา เกีย่วกับศาสนาหรอืวิถีปฏิบัติทางจิตวิญญาณมาแบกไว แทนที่จะ
ไดคนหาคณุคาและความหมายที่แทจริงในแบบของคุณเอง  
 
ในเรื่องของภาษาก็มีสวนมาก ประเทศที่รับเอาพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไดนําเขาภาษา
บาลีหรือสันสกฤตมาใชกันในชีวิตประจําวนั จนความหมายที่ลึกซึ้งของมันไดผิดเพี้ยนไปมาก ภาษา



พุทธไดกลายเปนศัพทสูงหรอืศัพทเทคนิคที่แสดงถึงส่ิงอ่ืนที่ไมใชพุทธธรรม เชน สถานะทางสังคม 
การศึกษา หรือพิธีรีตอง เปนตน ซ่ึงผมมองวาเปลือกความผิดเพีย้นเหลานี้ไดพอกพูนขึ้นเรื่อยๆจน
กลายเปนอุปสรรคตอการเขาถึงหัวใจแหงพทุธธรรมอยางนาเศรา   
 
ในหลายๆทาง ผมคิดวาชาวอเมริกันดูจะมเีหตุปจจยัที่ดกีวาในขอนี้ ภาษาที่เราใชในการสื่อสารพุทธ
ธรรมในโลกตะวนัตกเปนภาษาที่ใชส่ือสารกันในชีวิตประจําวันอยางแทจริง ทุกสิ่งเกดิขึ้นอยางสดใหม 
ซ่ึงผมมองวาเปนสิ่งที่ชาวอเมริกันจะไดประโยชนสูงสุดจากพุทธธรรมที่ปลอดจากหลักการความ
คาดหวังทางวฒันธรรม แตในอีกทางหนึ่งเมื่อคุณไมมีวัฒนธรรม ไมมีประเพณเีปนภาชนะรองรับ คุณก็
อาจหลงทางไดงายกวา ดังนัน้คุณจําเปนจะตองรูวาตัวเองทําอะไรอยู และความสัมพนัธที่ใกลชิดกบั
อาจารยก็จะเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยไดมาก  
 
นอกเหนือจากสวนของความนาตืน่ตาตื่นใจแลว กระบวนการที่เรียกวาตันตระที่แทนั้นแสดงถึง
อะไรบาง 
 
ส่ิงสําคัญที่สุด คือ ส่ิงที่เราเรียกกนัวา “สายธรรม (Lineage)” ไมใชหนังสือ ประเพณี หรือ พิธีกรรมที่ถูก
ยื่นใหตอๆกันมา  ธารธรรมที่วานั้นเปนประสบการณตรงของการเปลี่ยนแปลงดานในของผูฝกฝน เปน
ประสบการณการรูแจงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ผูฝกเริ่มรูสึกไดดวยตัวของเขาเอง จริงๆแลวมนัเปน
ประสบการณที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาหากคณุทุมเทใหกับการฝกฝนอยางถวายชีวติ ผูฝกคอยๆสะสม
ประสบการณใหมๆจากสิ่งที่เขาไดเรียนรูจากอาจารยของเขา อาจารยผูซ่ึงเคยผานประสบการณเหลานี้
มากอนจากการฝกกับอาจารยของเขาเชนเดียวกัน สายธรรมที่มีชีวิตไดถูกสงผานตอกันอยางไมขาดสาย
ดวยการพบกนัของสองจิต ส่ิงนี้ทําใหวิถีแหงตันตระมพีลังยิ่งกวาสายปฏิบัติไหนๆ ตันตระไมตองการที่
พึ่งใดๆจากภายนอก ขอเพยีงแคอาจารยกบัศิษยส่ังสอนและฝกฝนรวมกัน ตราบใดที่การถายทอด
ประสบการณแหงธรรมชาติเดิมแทของจิตในรูปแบบตวัตอตัวเชนนี้ยังคงอยู สายธรรมแหงตันตระก็จะ
ยังคงดําเนนิตอไปไดอยางไมขาดสาย 
 
เพื่อนของผมคนหนึ่งเลาประสบการณการไปรวมฟงปาฐกถาของคุณ พวกเขาไดเห็นนิมิตของทานมาร
ปะ และมิลาเรปะ อีกท้ังยังรูสึกถึงพลังบางอยางที่ไมสามารถอธิบายไดจากตัวคุณ การสงทอดธารธรรม
ท่ีวานั้นเกิดขึน้ไดอยางไร 
 



อืม..ผมคอนขางจะตั้งขอสงสัยกับประสบการณนิมิตจําพวกนั้นอยูนะ (หัวเราะ) แตสําหรับนักเรียนผูที่
อุทิศตนใหกับพุทธธรรมจริงๆ ผมมองวามันเปนเรื่องของการไมมีทางเลือกมากกวา คือคุณไมมีพื้นที่
ใหกับการหันหลังกลับไปหมกมุนกับแบบแผนชีวิตวายวนอยางในอดีตอีกตอไป “สิ่งตางๆดูจะชัดเจน
ขึ้นยามที่คณุจนมุม” แทนทีจ่ะถูกบังคับขูเข็ญ ลักพาตัว หรือคุมขัง เมื่อคุณหมดทางเลือก คุณยอมแพ 
เลิกขัดขืนชีวิตโดยส้ินเชิง เมือ่บางสิ่งบางอยางไดถูกปลอยวาง คณุไดเร่ิมกลายเปนสวนหนึ่งที่สมบูรณ
กับการภาวนา แทนที่จะมองวาการภาวนาเปนทางเลือก 
  
ณ จุดนั้น อาจเปนครั้งแรกทีคุ่ณไดเขาไปสัมผัสกับชีวิตของตัวเองจริงๆ พอคุณหมดทางเลือก คุณยอม
แพ ยอมศิโรราบ คุณไดยอมใหพุทธธรรมแทรกซึมเขาไปในเลือดเนื้อดวยการเริ่มฝกภาวนา เรียนรูที่จะ
หายใจเขาออกอยางถูกตอง คุณรูสึกราวกับไดเกดิใหม คุณอาจตระหนกัไดถึงความเปนไปไดใหมๆ ใน
ชีวิตที่คุณไมเคยสัมผัสมากอน ลองมองใหดีสิ...มันเปนเรื่องงายๆของการศิโรราบหลักการทั้งหลายที่
คุณแบกไปไหนมาไหน แลว “ตื่น” เงยหนาขึ้นมามองโลกตามที่เปนจริง ชีวิตที่ตื่นนั้น เต็มเปยมไปดวย
ความร่ํารวยและพลังสรางสรรค เมื่อเกิดวนิาทีนั้นนกัเรียนจะเริ่มรูสึกใหคุณคากับคําสอนและตัวผู
ถายทอด ทั้งๆที่จริงแลวตวัธรรมจารยนั้นไมไดทําอะไรเลย (หวัเราะ) การสงทอดของสายธรรมเกิด
ขึ้นอยูแลวตลอดเวลาตามธรรมชาติ 
 
ผูฝกจะตองผานกระบวนการอะไรบางที่จะทําใหเขาสามารถปลอยวางชวีิตเชนนัน้ได แทนที่จะตอง
พยายามควบคุมชีวิตอยูตลอดเวลา 
 
ในขั้นเริ่มตนของการฝก เวลาที่คุณพยายามนั่งขัดสมาธิหลับตานิ่ง นั่นยงัถือวาเปนการแสรงที่จะภาวนา
แทนที่จะเปนการภาวนาจริงๆ ไมวาคุณจะพยายามมากแคไหนมันก็ยังคงเปนการดดัจริตอยูดี (หวัเราะ) 
แตกระนั้นคณุก็ตองนั่งไปเรือ่ยๆ จนถึงจุดหนึ่งคุณเริ่มรูสึกถึงจิตที่วิ่งวุนไมหยุดพกั แมขางนอกจะดสูงบ
นิ่ง แตขางในดูจะมเีสียงซุบซิบนินทา คุณเริ่มรูสึกสับสน ทอแท และหดหู  นัน่คือจุดที่คุณเริ่มเฝาดู
ตัวเองอยางจริงจัง คุณเริ่มตระหนกัวาคณุไมไดดัดจริตอีกตอไป คุณกําลังภาวนาเฝาดจูิตใจตวัเองอยู
จริงๆ!   
 
ไมมีใครสามารถบอกไดวาความเปลี่ยนแปลงที่วานี้จะเกดิขึ้นเมื่อไหร มันเปนสวนหนึ่งของการเตบิโต 
ทางจิตวิญญาณและการทําความรูจักกับชีวติของคุณเอง คุณพบวาคณุไดคอยๆเขาไปสรางความสัมพันธ
กับอารมณในแงมุมตางๆ ทุกอยางยังคงอยูในแบบของมัน การภาวนาไมไดชวยใหคุณเปลี่ยนเปนคน



ใหม หรือสลัดสวนแยๆของชีวิตคุณทิ้งไปได คุณยอมรับที่จะลมเลิกความคาดหวัง คณุเปลี่ยนทัศนคติ
จากการกําจัดเปนการยอมรบั คุณจนมุม หมดทางสูโดยสมบูรณ คุณยอมตายโดยสันต ิ...ณ จุดนั้นดู
เหมือนจะมีบางอยาง “คล๊ิก”  
 
เพื่อท่ีจะเกิดกระบวนการที่วานั้น การปฏิบตัิอยางสม่ําเสมอยังถือเปนสิง่สําคัญใชหรือไม 
 
แนนอนที่สุด เราไมไดกําลังพูดกันถึงหลักการทางปรัชญา มันจะตองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเอง
จริงๆ ผมไมมีสิทธิ์จะไปวิเคราะหหรือตัดสินสิ่งที่เกิดขึน้ในชวีิตของคนอื่น ไมใชเปนหนาที่ของผมที่จะ
ไปบอกวาใครควรทําอะไรหรือไมควรทําอะไร คุณจะทําอะไรก็เร่ืองของคุณ นั่นมนัชีวิตของคุณ ผมใน
ฐานะธรรมาจารยไมไดมหีนาที่มาตัดสินวาอะไรผิดอะไรถูกแทนคนอื่น ทุกคนจะตองรูจักเชื่อใจใน
ประสบการณที่ตัวเองสัมผัส ยืนบนลําแขงของตนเองและเติบโตตามเสนทางชีวิตที่ตวัเองไดเลือก แม
ส่ิงที่ผมถามจะเปนเรื่องธรรมดาๆอยาง “เธอนั่งวันละกี่ช่ัวโมง?” “เธอกําลังเรียนอะไรอยู?” “เธอทํางาน
ที่ไหน?” แตส่ิงที่ผมสนใจคือประสบการณชีวิตของเขา พุทธธรรมที่เรากําลังพูดถึงอยูนี้ คือ 
ประสบการณแหงการตืน่รูที่ทุกคนสามารถฝกฝนและสัมผัสไดจริงในชีวิตของตนเอง     
   
คุณคิดวาวนัหนึ่งนักเรียนชาวตะวันตกของคุณจะสามารถฝกเทคนิคตนัตระขั้นสงูอยาง โยคะท้ังหก
ของนาโรปะ หรือมหามุทราไดไหม 
 
แนนอน ไมมขีอจํากัดของเชื้อชาติและวฒันธรรมในเรือ่งของธรรมะ ตราบใดที่พวกเขามีความศรัทธา
และความวิริยะอุตสาหะในการฝกฝนตนเอง 
 
ในขอเขียนของคุณ คณุไดบอกวามหามุทรายังไมใชขั้นสงูสุดของการรูแจง นั่นเปนเพราะผูฝกยงัยดึมั่น
อยูในภาวะสุญญตาในฐานะสภาวะสูงสดุหรือเปลา 
 
เปนความจริงที่วาสัญชาตญาณแหงการตืน่รูคือกระดูกสันหลังของการฝกทั้งหมด แตการรูแจงในสุญญ
ตาโดยปราศจากการนําไปใชในชีวิตจริงกก็ลายเปนสิ่งไรประโยชน การภาวนากับชวีิตจึงตองไปคูกัน
เสมอ มหามุทรา เปนเพียงขัน้ตนของความเขาใจในจิตวญิญาณแหงวิถีตันตระ ความเขาใจในขัน้ที่ลึกซึ้ง
ขึ้นเรียกวา อต ิหรือ มหาอติ อันเปนขั้นที่ประสบการณสุญญตาไดปรากฏใหเราเห็นไดในชวีิตประจาํวัน
โดยสมบูรณ  



 
ความหมายของตันตระ คือความตอเนื่อง อันแสดงถึงความตอเนื่องแหงสัจธรรมในชีวติ คุณจึงไม
สามารถแยกสัญชาตญาณแหงการตระหนักรูในสุญญตากับการดําเนนิชวีิตในแตละวนัได เปรยีบไดกับ
นกที่จะบินไดก็ดวยปกทั้งสองขาง 
 
หมายความวา การรูแจงในขัน้ของมหาอติ หรือ ซกเช็น คือการหวนสูการดําเนินชีวติธรรมดาสามัญใน
โลก  แทนที่จะพอใจแคการเขาถึงสัจธรรมภายในเพียงแคนั้น 
 
ลองคิดเสียวา คุณไดสัมผัสกบัศักยภาพแหงพื้นที่วางในถวยใบนี้ จากนัน้คุณก็คอยๆขยายถวยใหกวาง
ขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะไดสัมผัสกับพื้นทีว่างใหมากขึ้นอีก จนในที่สุดถวยก็แตกออก คณุไดสัมผัสกับพื้นที่
วางภายนอกโดยสมบูรณ คณุตระหนักวาคุณไมจําเปนตองอยูแตในถวยเพื่อที่จะสัมผัสความวางอีก
ตอไป พื้นทีว่างอันไพศาลนัน้มีอยูทุกหนทุกแหง 
 
ประสบการณในลักษณะของถวยแตกจะเกิดขึ้นไดอยางไร 
 
จริงๆแลวมันเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ขอความบางอยางตองการสื่อสารถึงเราอยูตลอด ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิต
เกิด แก เจ็บ ตาย ทุกอยางเปนพลวัตแหงสัจธรรม อาจจะเรียกไดวาการฝกฝนทางจิตวญิญาณคือการ
เรียนรูที่จะเขาใจธรรมชาติ เลิกขัดขืนตอตาน แลวหันมาผอนพักและตระหนกัรูกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว 
เราไมจําเปนตองสรางเกราะมาปองกันตัวเองอีกตอไป เพราะไมชากเ็ร็วสัจธรรมก็จะตัดผานและสงสาร
ถึงเราผานความทุกขในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เราตองการแคความเขาใจที่ถูกตอง จากนั้นจึงเรียนรูที่
จะนําความเขาใจนั้นมาปฏิบัติจริงในชวีิต จริงๆแลวมันไมมีเทคนิคตายตัวหรอกนะ เหมือนกับเวลาคุณ
เร่ิมตนขี่จักรยาน ไมมีใครสามารถสอนคุณไดวาควรจะทําอยางไร แตคุณตองลองทําไปเรื่อยๆ ลมแลว
ลุกนบัครั้งไมถวน จนในทีสุ่ดคุณก็ทําได ส่ิงสําคัญคือคุณตองไมกลัวเจ็บ 
 
อะไรคือ “การตรัสรู” หรือการรูแจงขั้นสงูสุดในพุทธศาสนา 
 
ไมมีส่ิงที่เรียกวาการรูแจงขัน้สูงสุดอยางที่คนทั่วไปเขาใจกนัหรอก ในการเดินทางแหงจิตวิญญาณไมมี
ส่ิงที่เรียกวา “ส่ิงสุดทาย” เปาหมายคือการเดินทาง การรูแจงเกิดขึน้อยูตลอด แตถึงจุดหนึ่งคณุได
ศิโรราบใหกับการสูญเสียหลักเกาะเกีย่วทั้งหลายโดยสมบูรณ คุณไมมทีี่พึ่งอีกตอไป คุณเลิกที่จะ



เปรียบเทียบนัน่กับนี่ นีก่ับโนน (หัวเราะ) ไมใชวามนัเปนเรื่องเลวรายที่จะพดูถึงสภาวะนั้นหรอกนะ แต
คุณไมสามารถพูดถึงมันได อีกทางหนึ่งมนัก็ไมใชเร่ืองสําคัญอะไรที่จะพยายามหาคํามาอธิบาย 
 
แตมันนาจะมีสิ่งที่อธิบายคณุลักษณะ อยางที่ในหลายศาสนา(รวมถงึพุทธศาสนา) ไดพยายามอธบิายสัจ
ธรรมสูงสุด 
 
แนนอนวาศาสนาในฐานะสถาบันพยายามที่จะใหคํานยิามประสบการณของการเขาถึงสัจธรรมสูงสุด 
แตนั่นไมใชประสบการณในตัวของมันเอง ส่ิงที่เรากําลังส่ือสาร คือ พุทธธรรมในฐานะประสบการณ
ตรง เราตองเขาใจวาศาสนาไมใชเจาของสจัธรรม และศาสนาไมไดเปนเจาของชีวิต 
 
ทานนาคารชุนกลาวไววา “ฉันไมมีหลักปรชัญาอะไรมาใชอธิบาย เพราะสิ่งทั้งหลายทัง้ปวงเปนเชน
นั้นเอง” คุณตองเขาใจวาเปาหมายไมไดอยูที่บทสรุปสุดทาย แตคือ การตัดลัดวงจรตรรกะแหงการหา
บทสรุปใหหมดไปเสีย คณุอาจเรียกกระบวนการทั้งหมดงายๆวา “ตื่น” แทนที่จะเปนการตรัสรูอะไรให
ซับซอน 
 
 
 
๏ แปลและเรียบเรียงจาก “Things Get Very Clear When You’re Cornered: Interview with Chögyam 
Trungpa” ในวารสาร “The Laughing Man” ฉบับที่ ๒ ป ค.ศ. ๑๙๗๖  
 
๏ ตีพิมพคร้ังแรกใน ปาจารยสาร ฉบับเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
 
 


