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เรจินัลด เรย ผนวกเอาการฝกภาวนาอยางเขมขนเขากับงานวิชาการและการสอน ที่
มหาวิทยาลัยแนวพุทธนาโรปะ ในเมืองโบลดเดอร รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่ิงนี้ทําใหเขา
มีมุมมองที่นาสนใจอยางยิ่งในเรื่องของวถีิการฝกปฏิบัติตามแบบพุทธ หนังสือของเขา “ เหลาพุทธะ
แหงอินเดีย ” (Buddhist Saints in India ) ไดตั้งขอสังเกตถึงรูปแบบจารีตประเพณีทีพ่บเห็นไดทัว่ไป
ในชุมชนชาวพุทธสมัยใหม ที่ไดทอดทิ้งวถีิผูสละสูปา ผูซ่ึงหลีกเรนออกจากสังคมเพือ่ไปดํารงชีวิต
อยางเรียบงายในปาเขา และอุทิศชีวิตนี้ใหกับการฝกจิตภาวนาอยางเขมขน  

 
เรยยังไดกลาวตอไปอีกวา วถีิการปฏิบัติที่ถูกลืมของผูสละสูปานี้ถือเปนแนวทางดั้งเดิมอยางที่

สาม เปนแนวทางเพื่อการเขาถึงธรรมแหงการตื่นรู ควบคูไปกับ วิถีของพระจําวัด ( ผูซ่ึงเนนไปที่
การศึกษาพระคัมภีร และการรักษาศีลขอวนิัยของนักบวช ) และ ฆราวาสผูครองเรือน ( ผูซ่ึงปฏิบัติตาม
ฆราวาสธรรม และใหความอนุเคราหชุมชนสงฆ ) เรยเชื่อวา การดําเนนิรอยตามเสนทางการฝกฝนทาง
จิตวิญญาณทีส่วนกระแส ตามอยางเหลาโยคีผูสละสูปา จะเปนการสืบตอหัวใจแหงพุทธธรรมที่แทจริง  

กองบรรณาธิการ dharma life ไดมีโอกาสเขาไปพูดคุยกบัธรรมาจารยทานนี้ กอนหนาที่เขาจะ
เขาฝกเขมหกสัปดาห ถึงแนวคิดและการนาํไปใชจริงของการฝกเขม ตามแบบวิถีปฏิบัติของผูสละสูปา
หรือโยคี ในสังคมสมัยใหม  

………………………………. 
 

 
การเรียนรูพุทธศาสนาของผม สะทอนถึงความจริงที่วา นอกเหนือจากการเปนนักวิชาการ ผม

ยังเปนผูฝกปฏบิัติอีกดวย ผมไดพบกับเชอเกียม ตรุงปะในป ๑๙๗๐ ขณะที่ผมยังทําปริญญาเอกอยูที่
มหาวิทยาลัยชิคาโก ทานบอกผมวา หากผมยังศึกษาพุทธศาสนาเปนเพียงแคงานวิชาการประเภทหนึ่ง
ผมก็จะเปนไดเพียงคนที่มีความรูรอบ แตกฉาน ในพุทธปรัชญาก็เทานัน้ “ หากคณุไมพรอมที่จะปลอย
วางงานวิชาการสูเบาะนั่งสมาธ ิคุณก็จะไมมีทางเขาใจวาอะไรคือวิถีพทุธที่แท ”  

 
มุมมองของผมในวิถีชุมชนชาวพุทธ เกิดจากประสบการณตรงที่ผมไดเรียนรูกับธรรมาจารย

ทิเบตโดยเฉพาะในสายคากวิและนิงมา ซ่ึงถือเปนสายที่ใหความสําคญักับการฝกภาวนาเขมเปนหลัก 



สําหรับอาจารยเหลานัน้แลว ทั้งการฝกภาวนา และการศึกษาพระสูตรถือเปนเรื่องสําคัญ แตทวา
นอกจากภาพของพระที่ครํ่าเครงในคัมภีร ที่เรามักจะพบเห็นกนัไดบอยๆ ยังมวีิถีชีวติที่ถูกมองขาม 
อยางที่ชาวพุทธสวนใหญไมไดใหความสําคัญเทาที่ควร ผมเรียกวิถีทางนั้นวา ชีวิตผูสละสูปา หรือ 
“วิถีทางแหงโยคี”  

 
มีเหตุผลหลายประการที่ทําใหชาวพุทธเกิดความเขาใจผดิกับมุมมองของสังฆะ เนื่องจากใน

เบื้องตนการศกึษาพุทธศาสนาในตะวนัตกไดตั้งอยูบนความเขาใจใน “รูปแบบสองลําดับชัน้” มุมมองนี้
พัฒนาขึ้นจากความเขาใจทีว่า ชุมชนนักบวชหรือพระสงฆในวดัคือผูรักษา และสืบทอดพระศาสนา 
โดยเฉพาะการสืบทอดพระสูตร หลักคําสอนในพระคัมภรี ซ่ึงถูกสงตอกันมาอยางมนียัสําคัญทาง
ประวัติศาสตร จากความเขาใจที่วานี ้ไดดึงดูดนักวิชาการดานศาสนามาโดยตลอดก็เพราะ นักวิชาการที่
รวมถึงตัวผมเองดวยนั้นเลีย้งชีพดวยการแลกเปลี่ยนขอมลูทางความคิด เราตางใหความสนใจไปกับมิติ
คําสอนที่เนนเรื่องของหลักการทางศาสนาซึ่งเต็มไปดวยหลักปรัชญาที่ซับซอน ดังนัน้สําหรับ
นักวิชาการตะวันตก เร่ืองราวที่เกีย่วของกบัพระสงฆและวดัวาอารามจงึเปนเรื่องที่นาตื่นตาตื่นใจมาโดย
ตลอด  

 
อยางไรก็ด ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดแสดงใหเราเห็นอยางเดนชดั ถึงความเปนผูสละละสู

ปา พระองคทรงแยกตนจากชุมชนสูปาลึก แมแตชุมชนของผูปฏิบัติเองก็ตามท ีจากนัน้ก็ใหเวลาการฝก
เขมกับตนเอง ซ่ึงอริยสาวกตางก็ดําเนนิรอยตามในวิถีทางเดียวกัน  

 
ยามที่ผมมองไปยังพระสูตรในยุคแรกๆ นอกจากการตีความทางเนื้อหาทั่วไป พระสูตร

เหลานั้นยังไดถายทอดมิติความสําคัญของ ‘ปา’ ซ่ึงเห็นไดชัดวา ปจจุบันมันคอยๆเลือนหายไปจาก
หัวใจของวิถีปฏิบัติแบบพุทธ  

 
หากจะใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผมขอยกภาพเปรียบเทยีบ ลองจินตนาการวา ปญญานั้นเปรียบ

ประดุจไฟอันโชดชวง ผูสละสูปาตองการที่จะเดนิเขาสูกลางเปลวเพลงิ เพื่อที่อวิชชาของเขาจะไดถูกเผ
ลาผลาญ จนกลายเปนผูตื่นรูไดโดยสมบูรณ การปฏิบัติของเขาเขมขนดวยเปาหมายแหงการตืน่รูโดย
สมบูรณในชวีตินี้ สวนชุมชนวัดนั้นเปนภาพของการนั่งรอบกองเพลิง ไดรับความอบอุนจากมัน พวก
เขาชวยรักษาประเพณี สืบตอคําสอนและพระคัมภีร แตไมไดใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติมากนัก  

ในวิถีการดํารงชีวิตแบบพุทธ มีรูปแบบที่หลากหลายของการเปนผูฝกฝนปฏิบัติเต็มเวลา ตั้งแต
ชีวิตฆราวาสผูครองเรือน จนถึงการสละหลีกเรนสูปา แตชีวิตในปาถือเปนชีวิตที่สวนกระแสอยาง
แทจริง พวกเขาเลือกใชชีวิตอยางเรียบงาย สวมผาที่ไดมาจากผาหอศพในปาชา ขอเศษอาหารจากผูคน 



หรือส่ิงที่สามารถหาไดในปา นอกจากนั้น การหลีกเรนอยูปายังหมายถงึการแยกตนออกจากชุมชน ไม
วาจะเปนชุมชนฆราวาสหรอืชุมชนพระสงฆก็ตามท ีการมุงสูปามีเปาหมายเพื่อการคนหามิติดานในของ
จิต หรือความรูตัวทั่วพรอมที่จะคนพบไดเฉพาะตน พวกเขาเขาฝกปฏิบัติอยูตามปาชา ซ่ึงถือเปน
สถานที่อันนาสะพรึงกลัว เตม็ไปดวยซากศพ ขณะเดยีวกนัก็สงบสุขในแงที่วา เปนสถานที่ที่ไมถูก
อิทธิพลใดๆจากกระแสอันสับสนของสังคมภายนอก 

  
ในมุมมองของผม สังฆะที่แทในวิถีพุทธคอืสังฆะที่เกิดขึน้จากประสบการณการฝกในปานี่เอง 

ธรรมาจารยทั้งหลายไดถือกาํเนิดขึ้นจากการสงผานภูมิธรรมแหงภาวะการรูแจงในปาลึก แมแตในทิเบต 
ในสายวัดวาอารามอันเขมแข็งที่สนับสนุนการฝกปฏิบัติเขม บอยครั้งในยามที่อาจารยตองการแสดง
พระธรรมคําสอนอันลึกซึ้ง อาจารยเหลานัน้จะเลือกพาศษิยไปใชชีวิตยงัปาเขาเปนเวลานานหลายเดือน 

ในความยากลาํบากเชนนัน้ พวกเขามุงฝกหนักเพื่อเรียนรูธรรมชาติของจิตและพัฒนาศักยภาพของความ
รูตัวท่ัวพรอม ดังนั้นแมแตกลุมของผูปฏิบัต ิบอยครั้งที่การฝกเขมยังมขีึ้นเปาหมายของการแยกตนเอง
ออกไปจากรูปแบบและความคุนชินที่สามารถพบไดในชุมชน  

 
ประสบการณเชนนี้นี่เองที่ชวยรักษารากแกวแหงพุทธะ หากปราศจากมันวิถีพุทธก็จะลมสลาย

กลายเปนเพียงหลักความเชื่อทางศาสนา ที่ทําไดเพยีงหมนุวนไปตามกระแสสังคม แทนที่จะเสนอ
ทางเลือกที่แตกตางอยางสรางสรรค เพื่อหนทางแหงการตื่นรูของผูคนในสังคมอยางแทจริง 

  
ในชีวิตประจําวันของเรา เราไดผูกตนเองไวกับการงาน และผูคนรอบขาง เพื่อการเสรมิสราง

ตัวตน คานยิม และการรับรูโลกของเราใหดูมั่นคงที่สุด ดวยการใชชีวติเชนนั้น ทําใหยากทีเ่ราจะยอมรับ
การตายหรือการเกิดใหมอันฉับพลันของ “ตัวตน” ได แตปาคือพื้นที่อันไรเหตุปจจัยปรุงแตง ที่คุณ
สามารถจะเรียนรูที่จะมองเหน็ชีวิตดานในในขั้นที่ลึกซึ้งเชนนั้นได พุทธศาสนาสอนวายามที่เราตาย เรา
จะไดประสบกับธรรมชาติของสรรพสิ่งในดานที่จับตองไมได ซ่ึงจริงๆแลวประสบการณในลักษณะ
เดียวกันนี้จะเกิดขึ้นยามที่เราฝกจิตภาวนา จึงอาจกลาวไดวา การฝกปฏิบัติในปาเปนโอกาสที่เราจะ
เขาใจภาวะการตายและการเกิดใหมในแงมุมที่เราไมเคยเห็นมากอน 

 
คุณอาจจะไปฝกวิเวกภาวนาดวยความคาดหวังบางประการ แตในที่สุดคุณก็ตองปลอยวางมัน

ไป ขณะนั้นคณุรูสึกราวกับกําลังจะขาดใจตาย กับการที่ตองยอมใหวิธีการมองโลกในแบบของคุณ
คอยๆดับสลายไปตอหนาตอตา แตแลวคุณกลับรูสึกไดถึงความสดใหมอยางที่ไมเคยสัมผัสมากอน คุณ
มองโลกในวิถีทางที่ตางออกไป คุณสัมผัสถึงความเปนไปไดที่มีมากขึน้ ประสบการณที่เกดิขึ้นจากการ



ภาวนาทําใหคุณพบวา โลกทางความคิดเปนเพียงภาพลวงอันหนึ่งซ่ึงเราพยายามยึดยือ้ไวดวยอวิชชาที่
คิดวามันเปนสิง่ที่จริงแทถาวร  

 
ยังคงมีสายการปฏิบัติในปาอยูทั่วพุทธศาสนจักรของเอเชีย บางทีอาจจะมีมากกวาที่เราคิดดวย

ซํ้า ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย สายพระปามีความเขมแข็งอยูมากในชวงศตวรรษที่
ผานมา อาจารยผูยิ่งใหญทางสายพระปาหลายตอหลายทาน ไดรับความเคารพจากผูคนทั่วทั้งประเทศ 

อีกทั้งยังเปนทีป่รึกษาใหกับผูปกครองประเทศอีกดวย ในแถบเทือกเขาหิมาลัยยังคงเต็มไปดวยเหลาโยคี 
และโยคิน ีผูดาํรงชีวิตอยางสันโดษและอทุิศตนใหกับการภาวนา สายปฏิบัติของทานมิลาเรปะผูเปน
แบบอยางสําคญัของโยคีผูอยูปา อันเปนสายที่ผมเองปฏิบัติอยู ยังคงเปนสายที่มีชีวิต ผูคนยังคงรองเพลง
ของทาน เดินตามรอยวิถีแหงปาเขา และนอมนําวิธีการปฏิบัติของทานมาฝกฝน แมวาจีนจะยังคง
ครอบครองทิเบตอยูก็ตาม ณ สถานที่หางไกลจากอํานาจการควบคุมของรัฐ ผูคนมากมายยังเลือกทีจ่ะใช
ชีวิตอยูตามถ้ํา  ฝกฝนเทคนคิการปฏิบัติอันเกาแกอยูอยางเงียบๆ  

 
ทวาวิถีการปฏบิัติแหงปาเขากําลังตกอยูภายใตแรงกดดนัอยางหนกั จึงยากที่จะยนืยนัไดวาสาย

การปฏิบัตินี้จะสามารถอยูรอดปลอดภัยไปไดอีกนานเทาไร ความกาวลํ้านําสมัยไดสงผลกระทบอยาง
หนักตอประเทศพุทธทั้งหลายราวกับหิมะถลม และชีวิตการอยูปาซ่ึงเคยตั้งอยูไดในสังคมพื้นเมือง ใน
ยุคกอนการเปลี่ยนแปลงสูความทันสมัย อาจไมสามารถตานทานตอความเปลี่ยนแปลงไดอีกตอไป 
อยางไรก็ดหีากพุทธธรรมแหงการตื่นรูจะอยูรอดตอไปในความหมายและคุณคาดั้งเดมิ มันจะตองมี
หนทางใหกับวิถีการปฏิบัติในปาสามารถดําเนินตอไปได  

 
เห็นไดชัดวาพทุธศาสนากําลังเติบโตขึ้นในโลกตะวันตก แตอะไรคือความเปนไปไดในภาย

หนา สําหรับสายการปฏิบัติในปาที่จะตั้งอยูไดที่นี ่ผมมองไมเห็นความเปนไปไดทีจ่ะนําเอาวิถีชีวติของ
การแยกตัวออกจากชุมชน แลวเดินทองไปตามวิถีแหงสมณะ การปฏิบัติเขมของเรามีรูปแบบที่แตกตาง
ออกไป เราสามารถใชชีวิตอยูกับความเงียบใกลชิดกับธรรมชาต ิแตส่ิงที่เรามีก็คือกระทอมทอนซุง กับ
ไฟจากกาซหุงตม ผมไมคิดวาเราจะมวีิถีทางใดที่จะทาทายสวนกระแสกวานี้อีกแลว และบางทีอาจไม
จําเปนที่เราจะตองปฏิบัติตามรูปแบบที่เคยทํากันมาในเอเชียก็ได  

 
เราจําเปนที่จะตองเขาใจคุณคาและความหมายของปาในความหมายทางจิตวิญญาณทีลึ่กซึ้ง 

และถามตัวเองวาจะมีวิธีใดที่เราจะสามารถสรางสิ่งแวดลอมที่ซ่ึงการทาทายสลายอัตตาผานการฝก
ภาวนาสามารถเกิดขึ้นได เราตองรูจักมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคในการจัดสถานที่อันสัปปา
ยะสําหรับผูปฏิบัติยุคใหม บางครั้งในตะวนัตกศูนยปฏิบัติธรรมก็จะจัดสถานที่ใหสําหรับการเขาเงยีบ 



ซ่ึงผูปฏิบัติจะไมมีโอกาสไดเห็นหนากนัเลย ทางศูนยจะสนับสนุนหยกูยา อาหาร และเครื่องใชจําเปน
อ่ืนๆ  

 
เมื่อสิบหาปที่แลว เพื่อนผมคนหนึ่ง (โปรเฟสเซอรดานจติวิทยาที่มหาวทิยาลัยนาโรปะ ) ไดเขา

ฝกเขมสามปกับกลุมผูปฏิบัติกลุมหนึ่ง จากนั้นเขาก็ตดัสินใจที่จะเขาฝกแบบนัน้ตลอดชีวิต ปจจุบันเขา
อาศัยอยูที่ศูนยปฏิบัติธรรมแหงหนึ่งในฝรั่งเศส ในบานหลังเล็กกับสนามหญาอีกหนอยหนึ่ง เขาไมเคย
ออกมาเจอใครและก็ไมมใีครเขาไปรบกวนเขา เพื่อนของผมไดสรางรูปแบบของการอยูปา ณ ใจกลาง
ชนบทแหงหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส  

 
ดูเหมือนวาเหตุผลที่หลายคนจะตดัสินใจเขาปฏิบัติธรรมระยะยาว ก็เพราะความสมคัรใจ

สวนตัว รวมถึงสถานะความมั่นคงทางการเงิน แลวสายการฝกในเขมในปาจะสามารถอยูรอดไดหรือไม
หากปราศจากคนที่พรอมจะเขาฝกระยะยาวขนาดนั้น ผมคิดวาคําตอบกค็ือ ไดอยางแนนอน ธรรมาจารย
ชาวทิเบตมักแนะนําลูกศษิยใหไปมาระหวางการเขาฝกเขม กับการกลับมาใชชีวิตตามปกต ิ

ประสบการณของการเขาออกจากการฝกเขมเชนนี้เปนสิ่งที่มีพลังอยางยิง่ เพราะแมแตชีวิตที่อยูในการ
เขาฝกเขมก็สามารถกลายเปนรูปแบบที่คุนชินไดเชนกัน  เปนไปไดที่ผูฝกอาจใชเวลาสองสามอาทิตย
หรือหนึ่งปเตม็ ในการฝกเขม จากนัน้ก็อาจเพิ่มเวลามากขึ้นตามความเหมาะสม แตส่ิงที่ผมสังเกตเห็นก็
คือ ในกรณีที่ผูฝกเลือกที่จะหลีกเรนเขาเงียบติดตอกันนานหลายป การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณของ
เขากลับเกิดขึน้ไดนอยกวาเมื่อเขาเลือกที่จะฝกเขมแลวกลับมาใชชีวิตของเกี่ยวกับโลก แลวปลอยวาง ... 
กลับมาเชื่อมสัมพันธกับโลกและผูคนแลวก็ละวางอกี เราอาจตองการที่จะพจิารณาวธีิการใหมเชนนี ้
เพื่อที่จะสังเกตตัวเราและลูกศิษยของเรา เพื่อจะไดพบสูตรผสมที่ใหศักยภาพสูงสุดตอการเปลี่ยนแปลง
ดานในที่จะเกดิขึ้นตางกันไปในแตละคน  

 
ผมคิดวามีหลายวิธีที่จะทําใหเราสามารถเขาใจถึงประสบการณการอยูปาในบริบทของโลก

สมัยใหมได บอยครั้งที่ผูคนไดพลัดเขาไปเผชิญกับ “ ประสบการณแหงปา ” โดยไมไดตั้งตัว หากคุณ
ไดไปนั่งรออยูหนาหองตรวจมะเร็งในโรงพยาบาล สถานที่ที่ผูคนรอบขางถูกตรวจพบวามีกอนเนื้อราย
ระยะสุดทาย ไดมีโอกาสถามวาพวกเขาคิดอะไรอยูในใจ ไดยนิสิ่งที่พวกเขาแสดงความรูสึกที่มีในตอน
นั้นตอกัน ณ เวลานั้นคุณก็จะตระหนักไดวา คุณไดอยูทามกลางสิ่งแวดลอมแหงปา ผูคนที่ประสบความ
ทุกข ความสิ้นหวังในชีวติเหลานั้น เสมือนกําลังเดินอยูในปาทึบ เราตัดสินคนพวกนัน้วาผิดแปลก
แตกตาง แตแทจริงแลวพวกเขาก็เปนคนธรรมดาๆเหมือนอยางเรา เพียงแตส่ิงที่พวกเขาเผชิญอยู ถูกมอง
วาอยูนอกกรอบประสบการณปกติของคนทั่วไป ซ่ึงเรายังพบสถานการณคลายคลึงกนันี้ กับคนที่ตกอยู
ในวกิฤติชีวิต ไมวาจะเปน การถูกไลออกจากงาน การเผชิญหนากับการหยารางอันแสนเจ็บปวด หรือ 



การสูญเสียทารกในครรภเปนตน ชวงเวลาเชนนี ้สภาวะจิตของคุณไดแยกตัวคณุออกไปจากสิ่งทีสั่งคม
บอกวาโอเค คุณกําลังเผชิญชวงชีวิตแหงการอยูปา นั่นคือความหมายอันลึกซึ้งของการเผชิญความทุกข 
และความโดดเดี่ยวในชวีิต อันเปนความจรงิที่เราทุกคนตางก็เคยประสบ ไมเวนแมแตเด็ก หรือวัยรุน  

 
ในวัฒนธรรมดั้งเดิมอยางวฒันธรรมทิเบต ประสบการณเหลานัน้สามารถกอใหเกดิผลดีกับ

ชีวิตอยางใหญหลวง ก็ดวยเพราะความเขาใจในคณุคาและพลังอันยิ่งใหญของทุกขสัจจ ที่สามารถนําเอา
มาผสานเปนสวนหนึ่งในความเขาใจชวีิตของเราได แตในวัฒนธรรมสมัยใหมอยางสงัคมตะวนัตกตาง
คนตางตอสูชีวิตของตัวเองโดยขาดเครื่องมือที่จะเขาใจวาอะไรสามารถจะเกิดขึน้ไดบาง เมื่อถึง
วิกฤตการณ วนัที่ส่ิงตางๆรอบตัวกําลังเลือนหายตายจากไป ผูคนก็ดจูะตั้งหนาตั้งตาพยายามดึงร้ังใหตัว
ฉันหรือของฉันกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว ประสบการณการสูญเสียกลับถูกมองวาเปนปญหา แทนที่
จะถูกมองวาเปนโอกาสที่พวกเขาจะทําความเขาใจชวีิตตามที่เปนจริง 

 
แมสังคมชาวพุทธในตะวันตกสวนใหญจะไมมีการแบงแยกระหวางพระกับฆราวาส แต

กระนั้นก็ยังตกอยูในรูปแบบสองลําดับชั้นไมตางกนั เรามีพุทธศาสนาในรูปแบบสถาบันซึ่งผมมองวา
เปนกระแสตอเนื่องของวิถีแบบวัดวาอาราม แตสวนใหญจะดําเนินงานโดยฆราวาส และจะมีคนอกีกลุม
หนึ่งที่ถูกเคารพนับถือวาเปนผูสืบทอดพุทธธรรมใชชีวิตอยูตามชายขอบแหงอํานาจสถาบันเหลานั้นอีก
ที  

 
จริงอยูที่ประสบการณการอยูปาสามารถเกิดขึ้นไดเชนเดยีวกันในสังคมตะวนัตก แตผมก็ยัง

เปนหวงถึงอนาคตของพุทธศาสนาที่นี ่เพราะดูเหมือนวาพุทธสถาบันเหลานั้น กําลังปรับตัวเองใหเขาสู
โลกสมัยใหม แตแลวความเชื่อและคานิยมภายในสถาบันกลับกลายเปนอิทธิพลความสุดโตงทางหลัก
ศาสนาของโปรแตสแตนทอยางเหน็ไดชัด ส่ิงที่จะแกไขไดมีเพียงสิ่งเดียว นั่นคือประสบการณอยูปา ที่
ซ่ึงผูคนไดเขาใจและตระหนกัวา ศีลธรรมทางสังคม หลักการแนวคิด การอางอิงตํารับตํารา ความเชื่อใน
ตัวสถาบัน และการกอตวัขึ้นของโครงสรางอํานาจทางศาสนจักร หาไดเปนคําตอบที่แทจริงในตวัของ
มันเอง มันอาจจะมีประโยชนอยูบาง แตที่นากลัวก็คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออํานาจนั้นถูกทําให
กลายเปนเปาหมายในตวัของมันเอง อยางปราศจากประสบการณที่ลุมลึกของการฝกฝนตนเองอยาง
เขมขน  

 
ผมเชื่อวาอนาคตของพุทธศาสนา จะขึ้นอยูกับความสามารถในการประคับประคอง ใหสายการ

ปฏิบัติแบบอยูปาอยูรอดในคณุคา ความหมาย และวิถีทางแบบดั้งเดิมแทจริง ตอนนี้ผมอายุ ๕๙ ตั้งแตนี้
ตอไปจนถึงวนัตาย ผมอยากที่จะสงเสริมใหผูคนเขามาปฏิบัติธรรม และใหพวกเขาไดตระหนักวาการ



ปฏิบัติธรรมไมไดแยกขาดจากชีวิต ตรงกนัขาม มันคือส่ิงที่จะชวยเปดโลกแหงประสบการณของเราให
กวางยิ่งขึ้น ทําใหเราไดเขาใจและตระหนักวาอะไรคือชีวติการเปนมนษุยที่แท ชวงหลายปที่ผานมานีผ้ม
จะมุงเนนไปทีก่ารสอนภาวนา การนําฝกปฏิบัติเขม และสงเสริมใหผูคนทุมเทชีวิตใหกับการปฏิบตัิ 
ความเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาสายชัมบาลาที่ผมเปนสวนหนึ่งนั้น ไดกอตัวขึน้จากรากฐานของสาย
การปฏิบัติเขมของพุทธศาสนาทิเบต แตผมเริ่มสังเกตวา คนจํานวนมากกลับเหน็เรื่องของการภาวนา
เปนเรื่องไมสําคัญ แมเราจะมผูีปฏิบัติอยางจริงจังอยูไมนอยก็ตามท ีก็ดูเหมือนวาแนวโนมอิทธิพลของ
โลกสมัยใหม จะมุงไปในทศิทางที่ตรงขามกับคุณคาของพุทธธรรมอยางสิ้นเชิง ซ่ึงคุณคาของธรรมะที่
แทนั้นจะเกิดขึน้ได ก็ดวยการอุทิศตนใหกบัการฝกปฏิบัติอยางเขมขน มันจึงเปนการงายที่จะถกูอิทธิพล
จากสิ่งแวดลอมพาหลงไปจนถึงจุดที่วาเราลืมไปวา อะไรคือวิถีพุทธที่แท  

 
ในอีก ๕๐ ปขางหนานี ้หากไมมีผูคนที่อุทิศชีวิตใหกับการฝกภาวนาอยางเขมขนเสียแลว พลัง

แหงการตืน่รูกจ็ะถูกครอบงําดวยความหลบัใหลไปในทีสุ่ด พุทธศาสนาอาจกลายเปนสวนหนึ่งของ
คานิยมกระแสหลักที่ผูคนใหการเคารพบูชา แตกระนั้นมนัก็ไดสูญเสียคุณคาและหัวใจแหงการตื่นรูไป
เสียแลว เมื่อถึงเวลานั้นเรากจ็ะไมมวีิปสสนาจารยจากเอเชีย ผูที่ไดรับการฝกฝนอยางเขมขนในสายการ
ปฏิบัติอีกตอไป เมื่อถึงเวลานั้นเราชาวตะวันตกคงมเีพียงแคตัวเราเองเปนที่พึ่ง และสัญญาณอันตรายก็
คือเราจะพาเอาพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงไปสูจุดที่วา ไมมีอะไรพิเศษในวิถีการปฏิบตัินี้อีกตอไป  

 
ในหนังสือ “เหลาพุทธะแหงอินเดีย” (Buddhist Saints in India) ที่ผมเขียน บอยครั้งจะมีผู

เขาใจผิดไปวา ผมดําเนินรอยตามแนวคิดของแม็กซ เวเบอร นักสังคมวทิยาผูยิ่งใหญที่มองเห็นวิถีการ
แปรเปลี่ยนเปนสถาบันของพุทธศาสนา เสมือนการทรยศตอคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจา จริงๆแลว
ผมมองวาวิถีแบบวัดวาอารามของพระถือเปนมรดกสําคญัที่พระพุทธเจาทิ้งไวใหกับเรา ผมพูดในแง
ของ ระบบพึ่งพาอาศัย ที่ซ่ึงพระสงฆในวดั โยคีผูสละสูปา และฆราวาส ตางมีบทบาทสําคัญ ทวาผมก็
ไมไดดวนสรปุวาระบบการตั้งรกรากของวัดวาอารามเปนการทรยศตอคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค 
ในยุคสมัยกอนการประสูตขิองพระพุทธองค มีวิถีทางของการแสวงหาทางจิตวิญญาณอยูมากมาย
หลายหลาก วถีินักบวชในบริบทของเมืองและหมูบาน (ชีวิตพระอยูวดั ในฐานะผูนําชุมชน) ก็เปน
หนทางหนึ่งในนั้น เชนเดยีวกับผูนําทางศาสนาอื่นๆ พระพุทธองคไดเลือกเอามุมมองที่กวาง สามารถ
รองรับความหลากหลายของวิถีการปฏิบัติ ไมวาจะเปนนกับวช โยคี หรือผูครองเรือน ซ่ึงแตละรูปแบบ
ตางก็พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อีกทั้งตางก็มีแนวทางการปฏิบัติของตนเพื่อการเขาถึงความจริงสูงสุด  

 
อยางไรก็ด ีระบบวัดวาอารามในตะวันตกนั้นยังออนแออยูมาก บอยครั้งที่ชาวตะวันตกผูที่ได

ปฏิญาณตนรักษาศีลนักบวชในสายพุทธทิเบต รูสึกตนเองราวกับลูกเปดดําทามกลางฝูงหงส แมพวกเขา



จะไดรับการเคารพนับถือและผูคนใหการชืน่ชมในวิถีทางที่เขาเลือก แตมันไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นอยางเปน
ปกติในสังคมตะวนัตก ในสายการปฏิบัติของชัมบาลาที่มีผูปฏิบัติทั่วโลกอยูราว ๕,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ คน 

แตกลับมีวดัอยูเพยีงแหงเดยีวในตอนเหนอืของเมืองนาวา สโกชา และคุณก็สามารถนับจํานวนนกับวช
ที่จําวัดอยูที่นัน่ไดไมเกินจํานวนนิ้วมือ นีแ่สดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมสุดโตงของความเปนศาสนา
แบบโปรแตสแตนทที่เดนชดัในอเมริกา พระสงฆและแมชีในผากาสาวพัสตรถูกจับตา คาดหวัง และให
ความเคารพ ในวิถีชีวิตทีแ่ตกตางจากผูคนในสังคมกระแสหลักมากจนเกินไป  

 
ทานตรุงปะเคยกลาวไววา “อยาคิดวาคณุคาทางจิตวิญญาณจะไดมาฟรีๆ ” มันตองแลกมาดวย

บางสิ่งบางอยางเสมอ คุณไมสามารถที่จะไดทุกสิ่งทุกอยางที่คุณตองการแลวคิดที่จะพัฒนาทางจิต
วิญญาณมากเทาที่คุณตองการในขณะเดยีวกัน แนนอนวามันจะตองมส่ิีงที่คุณจะตองยอมสละ และ
บางครั้งมันก็แพงและยังแสนเจ็บปวดเสียดวย แตคณุก็ตองเลือก สําหรับผม ผมเลือกที่จะใชเวลากบัการ
ฝกเขมระยะยาวทุกป และนัน่ก็หมายความวาผมไมสามารถที่จะทุมเทใหกับงานวิชาการไดมาก
เทาที่ควร ผมไดเขียนอะไรไวมากมายที่จะใสเปนภาคตอของหนังสือ “เหลาพุทธะแหงอินเดีย” แตผมก็
ไมสามารถทํามันใหสําเร็จไดจนกวาที่ผมจะมีชวงเวลาวางที่ชัดเจนจริงๆ ทุกครั้งที่การปฏิบัติเขม
ประจําปมาถึง ผมจะรูสึกถึงแรงตานที่อยากจะเขยีนมันใหเสร็จ หากผมตดัสินใจไมเขาฝกเขมก็นาจะทํา
ได แตแลวเมื่อผมเลือกที่จะเขาฝก ผมก็จะรูสึกดีกับตัวเองทุกครั้งกับหนทางที่ผมเลือก  

 
ภรรยาของผมเคยพูดคุยกันกบัผมถึงความเปนจริงที่วาเราแทบจะไมเคยไดมีโอกาสเดนิทาง

ทองเที่ยวไปทีไ่หนเลย เราอายุจะหกสิบแลวแตเรายังไมเคยไดมีโอกาสเห็นโลกกวาง แตกระนั้นเราก็
ถามตัวเองวา เราจะใชเวลาทีม่ีไปกับการทองเที่ยวรอบโลก หรือวา จะใชเวลานัน้กับการฝกเขมระยะ
ยาวทกุๆป แลวเราทั้งสองคนก็เหน็ตรงกนัวา ชีวิตเราเหลือเวลาอีกไมมากนัก ความตายใกลเขามาทุก
ขณะ การปฏิบัติธรรมคือทางเลือกที่ดีที่สุด หากปราศจากชวงเวลาการฝกที่เขมขน หากปราศจากวิถีทาง
แหงการสละละสูปา ชีวิตของเราทั้งสองก็คงไมหลงเหลือคุณคาและความหมายมากเทาไรนัก ....  
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