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personal story 
เรื่องธรรมะ  
ไม่ได้อยู่ในหนังสือ 
ธรรมะอยู่ในใจ 

การสวดมนตรไ์มใ่ชก่ารออ้นวอนขอ 
ฉันเกิดในซีกโลกตะวันออก แต่เรียนรู้และ
ซึมซับวัฒนธรรมแบบตะวันตก ตั้งแต่เด็กมา
แล้ว ฉันเติบโตมาในครอบครัวที่ศรัทธาใน
พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตประจำ
วัน ในขณะเดียวกัน ฉันก็เรียนในโรงเรียน
คาทอลิก ซึ่งเน้นเรื่องการแข่งขันตลอดเวลา  
ในการที่จะเป็นที่หนึ่งให้ได้ 

ฉันจำได้ว่า ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเรียนเก่ง
มาก ได้ที่ 1 ทุกเทอม ฉันอิจฉาเพื่อนคนนี้มาก 
แถมเธอยังมีดวงตากลมโตแบบฝรั่ง ในขณะที่
ตาฉันเล็กเรียว วันหนึ่ง ฉันไปวัดแล้วอธิษฐาน
ต่อหน้าพระ ขอให้ฉันสอบได้ที่ 1 และขอให้
ฉันมีดวงตากลมโต พระรูปหนึ่งเดินผ่านมา 
เห็นสีหน้าฉันเคร่งเครียด ก็ถามว่าฉันเป็น
อะไร ฉันเล่าให้ท่านฟัง เพราะท่านเป็นพระที่
คุ้นเคยกับที่บ้านฉันเป็นอย่างดี ท่านบอกด้วย
น้ำเสียงเมตตาว่า ไม่ควรขอพรพระแบบนั้น 
เพราะนี่คือความเห็นแก่ตัวและจะทำให้ฉัน
เป็นทุกข์ ที่ถูกแล้วเราควรยินดีในความสำเร็จ
ของผู้อื่น และควรพอใจในสิ่งที่เรามี ที่เราได้
รับ นั่นจะทำให้เราเป็นสุข พอฉันได้ยินดังนั้น 

กานโดร-ลา วัย 43 ปี หญิงชาว
ทิเบตผู้อุทิศตนให้กับการสอนธรรมะ 
ให้สัมภาษณ์พิเศษกับบก.ของเรา ณ 
บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธมหาเจดีย์ 
บุโรพุทโธ มนทิรา จูฑะพุทธิ เก็บ
เรื่องราวและภาพบรรยากาศมาฝาก
จากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
ผู้อ่าน woman&home โดยเฉพาะ 
 
 

และแต่งงานกับท่าน ฉันเห็นท่านทำหน้าเศร้า 
และมีน้ำรื้นๆ ในดวงตา ท่านบอกว่าท่านรู้สึก
เศร้าที่ฉันจะจากไป แต่ถ้าสิ่งนี้มีความสำคัญ
ต่อชีวิตฉัน ท่านก็จะปล่อยฉันไป ตลอดเวลา
ฉันพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอด พอมีคนที่มี
น้ำใจกับฉัน มีความจริงใจ ห่วงใยฉันอย่าง
แท้จริง ฉันรู้สึกซาบซึ้งมาก และคงคิดถึงท่าน
มาก เพราะฉันเองก็รู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่
ถูก แต่ถึงอย่างไรฉันก็ตัดสินใจไปอเมริกา 
เพราะฉันเป็นคนประเภทที่ว่า...ถ้าตั้งใจจะทำ
อะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จให้ได้ 

ฉันอยู่อเมริกา 3 ปี แต่ในระหว่างนั้นเราก็
ติดต่อกันตลอดเวลา ในที่สุดเราก็หมั้นและ
แต่งงานกัน มีเรื่องตลกคือ ฉันบอกท่านว่าถ้า

ฉันรู้สึกขอบคุณท่าน และเปลี่ยนความคิด
ทันที ฉันรู้สึกโล่งและสบายใจ แล้วเพื่อนคน
นั้นก็กลายเป็นเพื่อนรักของฉันในเวลาต่อมา 

 

ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือ ไม่ได้อยู่  
ในหัว ธรรมะอยู่ที่การปฏิบัติ 
อยู่ในใจ 

ฉันเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กๆ ตอนที่ฉันจะ
ไปเรียนต่อที่อเมริกา ฉันมีโอกาสเข้าเฝ้าองค์
ทะไลลามะที่ 14 ท่านบอกว่าให้ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน อย่าหลงในโลกตะวันตก  

ตอนฉันจะไปอเมริกา ท่านรินโปเชซัปดรุง
ที่ 9 แห่งภูฏาน ท่านบอกว่าอยากให้ฉันอยู่ที่นี่

✢ จงจำไว้ว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลง 

ไม่มีอะไรแน่นอน เวลาที่เรามีความสุข มี

ความรัก มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต จงรับไว้ 

แต่อย่ายึดติด ขณะเดียวกัน หากมีการ

พลัดพราก การสูญเสีย ก็อย่าฟูมฟาย หัด

ปล่อยวาง จะทำให้เราไม่ประมาทในการ

ใช้ชีวิต 

✢ จงใช้ปัญญาแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิด

ขึ้นไม่ใช่อุปสรรค เป็นเพียงแบบทดสอบ 

ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร 

แต่ความแข็งแรงขึ้นอยู่กับจิตใจ 

✢ จงตระหนักรู้ว่าทุกการกระทำล้วนส่ง

ผลกระทบทั้งสิ้นทุกอย่างอยู่ในมือของ

คุณ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณ คุณเป็นคนเดียว

ที่ตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร ดังนั้น 

คุณต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทำของ

ตัวเอง อย่าโทษคนอื่น  เช่น ถ้าคุณสูบ

บุหรี่ ก็เป็นเพราะคุณเองที่ยื่นมือออกไป

คีบบุหรี่มาสูบ >> 
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ท่านต้องการหมั้นท่านต้องซื้อแหวนให้ฉันนะ 
แล้วฉันก็ได้แหวนถูกๆ ราคา 8,000 รูปี ซึ่งซื้อ
ในตลาดด้วยซ้ำ ท่านไม่ได้มีสมบัติอะไรมาก 
แต่ท่านก็น่ารักมาก เพราะความรักไม่ได้ขึ้น
อยู่กับราคา 

ความทะยานอยากตอนนั้นของฉันคือ 
การเรียนต่อปริญญาเอกเพื่อเป็นด็อกเตอร์ 
แต่ตอนที่ฉันกลับบ้านที่กาลิปง ฉันได้เห็นคน
ที่มาจากภูฏานเป็นร้อยมาหาท่านรินโปเช  มา
เพื่อขอให้ท่านสอนธรรมะ  ในที่สุดฉันก็เลือก
ที่จะอุทิศตนให้กับการรับใช้ท่านรินโปเช ฉัน
เลยไม่ต่อปริญญาเอก เพราะท่านรินโปเชฉัน
จึงกลับบ้าน แม้จะไม่มีเครื่องอำนวยความ
สะดวก ไม่มีคอมพิวเตอร์เหมือนที่อเมริกา แต่
ฉันมีความสุขมาก เพราะฉันรู้ว่า การอุทิศตน
เพื่อสนับสนุนท่านคือสิ่งที่ควรทำ ทั้งการรับใช้ 
และการช่วยเหลือกิจกรรมธรรมะที่จัดขึ้น ซึ่งมี
มากมายเหลือเกิน 

 
อย่ากังวลกับอนาคต จงอยู่กับ
ปัจจุบัน 
ท่านรินโปเชเป็นนักปฏิบัติ ทุกอย่างในวิถีการ
ดำเนินชีวิตคือธรรมะ ทุกอย่างที่ท่านทำคำนึง
ถึงประโยชน์ของชาวบ้าน คนรักท่านมาก 
และคนเหล่านั้นก็เผื่อแผ่ความรักมายังฉันด้วย 
เพราะเห็นฉันรับใช้ท่าน ฉันดูแลท่านทุกอย่าง 
จัดการเรื่องอาหาร ดูแลเรื่องส่วนตัว นวดเท้า
ให้ท่าน รวมทั้งช่วยกิจกรรมทุกอย่าง แต่ท่าน
ก็อยู่กับฉันไม่นาน เราแต่งงานกันเมื่อปี 1998 
พอปี 2003 ท่านก็สิ้น 

ตอนที่ท่านป่วย ฉันได้เห็นธรรมะเบ่งบาน
ในตัวท่าน ท่านป่วยเป็นมะเร็งแต่ท่านไม่ได้
เศร้าโศกเลย ฉันเองกลับร้องไห้ฟูมฟาย เวลา
ที่ฉันร้องไห้ ท่านจะเป็นคนปลอบใจให้ฉันเข้ม
แข็ง ท่านบอกว่าอย่ากังวลว่าอนาคตจะเป็น
ยังไง ให้อยู่กับปัจจุบัน 

ท่านสิ้นในท่านั่งสมาธิ โดยมีฉันสวดมนต์
ให้ท่าน หลังจากท่านสิ้น ฉันเดินออกไปข้าง
นอก อากาศร้อนมาก ไม่มีฝน แต่จู่ๆ ฟ้าก็ผ่า
ลงมา คุณรู้ใช่มั้ยว่าภูฏานเป็นดินแดนแห่ง
มังกรสายฟ้า อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหัน ฉันรับรู้ได้ทันทีว่าท่านรินโปเชไป
สวรรค์แล้ว แล้วฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติที่
ภูฏาน แจ้งว่าท้องฟ้าที่ภูฏานมืดมน ซึ่งเป็น
เวลาเดียวกับที่ท่านสิ้น 

 

การมีผมหรือไม่มี-ไม่แตกต่างกัน 
ตราบใดที่เราสามารถทำประโยชน์  
ให้กับผู้อื่นได้  
ฉันไม่คิดว่าการที่ฉันไม่ได้เป็นนักบวชจะเป็น
อุปสรรคต่อการสอนธรรมะของฉัน พูดง่ายๆ 
ก็คือ ถ้าฉันเป็นนักบวช ปลงผม ห่มจีวร ฉัน
คงได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คน โดย

โปรย โปรย โปรย โปรย โปรย โปรย 
โปรย โปรย โปรย โปรย โปรย 
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เฉพาะคนในสังคมทิเบต สำหรับอัตตาแล้วถือ
เป็นเรื่องที่ดี แต่ในทางกลับกัน การเป็นคน
ธรรมดา เป็นครูสอนธรรมะแล้วได้รับการ
ยอมรับ มันไม่ใช่เรื่องง่าย  

ตอนที่ฉันเปิดคอร์สอบรมธรรมะที่ประเทศ
ออสเตรเลียแล้วองค์ทะไลลามะที่ 14 เสด็จมา 
ฉันไปเข้าเฝ้าพระองค์ ท่านตรัสว่าเป็นเรื่องที่ดี
มากที่ได้เห็นครูสอนธรรมะซึ่งเป็นคนธรรมดา
นอกเหนือจากนักบวชหญิง ที่สำคัญ ฉันได้รับ
การยอมรับ โดยนั่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกับ
นักบวชหญิงท่านอื่นๆ 

ฉันคิดว่าครูบาอาจารย์ของฉันพูดถูกที่ว่า
ฉันไม่ต้องบวชก็สามารถสอนผู้คนได้ ฉันเคย
คิดอยากบวชอยู่ครั้งหนึ่ง ไปปรึกษาครูบา
อาจารย์ ท่านหัวเราะแล้วบอกว่า การบวช
บางทีก็เหมือนเป็นการหนีโลกหนีสังคม ฉันไม่
จำเป็นต้องทำอย่างนั้น การมีผมหรือไม่มีผมไม่
ได้แตกต่างกัน ตราบใดที่เราสามารถทำ
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ ท่านบอกว่าฉันเติบโต
มาในครอบครัวที่ปลูกฝังเรื่องธรรมะ ใช้ชีวิตอยู่
กับผู้ปฏิบัติธรรม เป็นคนมีความรู้ความ
สามารถ น่าจะใช้ประสบการณ์เหล่านี้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้คน ฉันไม่ได้มีความอยากจะเป็น
ผู้นำทางจิตวิญญาณ แต่ฉันเป็นครูสอนธรรมะ

เพราะอาจารย์ฉันบอก ท่านบอกว่าด้วย
คุณสมบัติต่างๆ ฉันสามารถสอนธรรมะผู้คนได้ 
ฉันเชื่อทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์พูด ฉันคิดว่า
ฉันตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่บวช เพราะบวชหรือไม่ 
- ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ฉันกลับรู้สึกขอบคุณที่ตัว
เองเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำ เพราะโดยส่วนตัวแล้ว 
ฉันว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่า เป็น
ธรรมชาติมากกว่า เพราะที่สุดแล้ว ธรรมะอยู่
ในหัวใจ ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้า 

6 ปีที่สอนธรรมะ โดยเฉพาะกับชาวต่าง
ชาติ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้ คือ 
ต้องสอนให้ง่าย ตรงประเด็น เพราะถ้าสอน
ยากก็จะย่อยยาก ฉันเดินทางมาก พบว่าความ
ทุกข์ของผู้คนมาจากการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น 
ต่อสู้ดิ้นรน มีความต้องการมากเหลือเกินใน
โลกแห่งวัตถุนิยม ภายนอกอาจจะดูเข้มแข็ง 
แต่ภายในจิตใจอ่อนแอมาก เวลาที่คนมีความ
สุขก็มักจะลืมครูบาอาจารย์ ฉันเลยกลายเป็นผู้
เชี่ยวชาญด้านความทุกข์ (หัวเราะ) 

ฉันไม่ใช่ผู้นำทางจิตวิญญาณ ฉันเป็นแค่ผู้
หญิงคนหนึ่งที่สอนธรรมะ ฉันไม่สนใจ
สรรพคุณที่จะโฆษณาตัวเอง เพราะฉันไม่ใช่
สินค้า ที่จะต้องโฆษณาขายตัวเอง ฉันแค่
อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน 

KANDRO-LA 
เกิดและเติบโตที่ประเทศอินเดีย ใน

อ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย ใน

ครอบครัวทิเบตที่ศรัทธาในศาสนาพุทธ

วัชรยาน หลังจากได้รับทุนจนจบ

ปริญญาตรี เธอเดินทางไปศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาตะวัน

ออก-ตะวันตก ที่สหรัฐอเมริกา   

 เธอมุ่งหวังที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำ

สั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า โดยเฉพาะกับชาวตะวันตก 

เพื่อเชื่อมโลกตะวันออก-ตะวันตกเข้า

ด้วยกัน ผ่านการอบรมธรรมะในหลาก

หลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การนั่ง

สมาธิ และการทำกิจกรรม  

 นอกจากนี้เธอยังริเริ่มโครงการที่

เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ โครงการ

รักษาดวงตาสำหรับชนเผ่าเร่ร่อน 

โครงการให้การศึกษาแก่ผู้หญิงที่ขาด

โอกาส โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

www.khachodling.org  

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2010 จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
‘Inward Journey to Borobudur’ 
การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเพื่อ
ความสงบทางจิตใจ ซึ่งจัดโดย 
Amanjiwo รีสอร์ตหรูบนเกาะชวา 
ประเทศอินโดนีเซีย 


