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ไดรูจักตัวตน ของคุณหนิง อมรา สินทวีวงศ บนถนน
สายบุญ ซึ่งเมื่อไดมาอานเรื่องราวของเธอแลวเห็นวาจะเปน
ประโยชน ตอ สาธุชน ผู สนใจ ที่ จะ กะเทาะ เปลือกของ ตัว ตน
โดย การ เจริญ จิตตภาวนา ซึ่ง คุณ หนิง เปน ตัวอยาง ได ยอด
เยี่ยม สามารถเปดใจเลาเรื่องราวของตนไดอยางไมเขินอาย
ในความโงเขลาเบาปญญา (ในเบื้องตน) เมื่อไดธรรมะลางใจ
(ดัดสันดาน ตามที่เธอเรียก) เธอกลับกลายเปนอีกคน ดวย
จิตใจ ดวง ใหม ที่ นา ปรบ มือ ยกยอง ให พรอม ถึง ความ มุง มั่น
ปรารถนาที่จะทดแทนคุณของพระศาสนา และครูบาอาจารย
ใหทานผูอานทุกทานไดรับพรอันประเสริฐในชีวิต เฉกเชนเธอ
ไดรับอยางนาอนุโมทนา
ขอเปนกำลังใจใหคุณหนิง บนถนนสายบุญ ทีเธอ
่ กำลัง
เดินไกลออกไปทุกที และเปนกำลังใจใหเพื่อนสหธรรมมิกทุก
ทานทีกำลั
่ งคนหา ... ตัวตน ... ดัดสันดานตน เพือ่ ไปใหพนจาก
ตัวตน ในที่สุด
ชมรมกัลยาณธรรม
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จิตของตน
เตือนตน
แกไข ปรับปรุง พัฒนา

.... ค ำ นิ ย ม ....

... สำนึกดวยปญญา ...
สารฺจ สารโต ญตฺวา อสารฺจ อสารโต
เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ
สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา ติ ฯ.
จาก ธรรมบท ขุททกนิกาย พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕

ชนเหลาใดรูสิ่งสาระโดยความเปนสาระ และรู
สิ่งใดไมเปนสาระโดยความไมเปนสาระ ชนเหลานั้นมี
ความดำริชอบเปนโคจร(อารมณ) ยอยประสบกับสิ่งที่
เปนสาระ
สาระในที่นี้ทานหมายเอาสาระ ๗ อยางคือ ๑
ศีล ๒ สมาธิ ๓ ปญญา ๔ วิมุตติ ๕ วิมุตติญาณทัส
สนะ ๖ ปรมัตถ ๗ นิพพาน

๙

๘
ผูใดเห็น สาระ เปนสาระ
อสาระ ไมสนใจ เลิกใผหา
ผูนั้นมี ดำริธรรม เปนสัมมา
โคจรา อารมณทาง อยางเมธี
วิปสส นาธุระ สาระแท
ไมผันแปร สูยอดธรรม แกนคำสอน
อริยะ สัจจ สี่ ที่โคจร
ตามบวร พุทธพจน ปรากฏตรง
สาระเริ่ม ประเดิมที่ ปฏิบัติ
ญาณรูชัด ที่รูป–นาม ตามประสงค
แนวสติ ปฏฐาน ธรรมจำนง
เปนตนตรง โพธิปก ขิยธรรม
ก็จะเห็น เดนนิพพุท จุดสาระ
ยอดเขมะ มงคลธรรม กัมมัฏฐาน

หนังสือ “ธรรมะ ดัด สันดาน” โดยคุณ อมรา สินทวีวงศ
เลมนี้ ไดเสนอวิธีการและพยายามชักชวนชาวพุทธทั้งหลาย ให
หันมาสนใจ การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน พรอมกับไดยกเอา
ประสบการณและความรูสึกสวนตัว มาเปดเผยอยางกลาหาญ
ในมุมของความเห็น ในมุมของความจำ และในมุมของความคิด
หนังสือเลมนี้สามารถชี้ใหเห็นภัยในวัฏฏะ คือ การเวียน
วายตายเกิด และก็ชี้ใหเห็นอานิสงสแหงการเจริญวิปสสนา ซึ่ง
ขาพเจาไดยกพุทธวจนะในพระธรรมบทมาขึ้นตน เพื่อสนับสนุน
เจตนา ของคุณอมรา นอกจากนี้ เนื้อหาและวิธีปฏิบัติตางๆ ก็
เปนไปอยางเรียบงาย สรุปอยางสั้นๆ ก็คือเมื่อเจริญธรรม (เจริญ
วิปสสนา) จึง สามารถ เขาไป กำหนด รู ใน ทุกข ( ทุกขสัจจะ ) เมื่อ
กำหนดแลว สันดานจึงถูกเปลี่ยนไป (กิเลสตัณหาลดลง) เมื่อ
สันดานดีจึงพบกับสันติสุข (ความสงบสุขที่ปราศจากการปรุงแตง)
อันเปนเปาหมายปลายทางของพุทธศาสนา
ในที่สุดนี้ ขาพเจาขออนุโมทนาในสวนบุญ อันเกิดขึ้นจาก
เจตนา ของ คุณ อมรา สินทวีวงศ และขอใหสวนบุญนี้ชวยสนอง
ใหคุณอมราและครอบครัว จงถึงซึ่งความเจริญ งอกงาม ไพบูลย
ในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เทอญ

รวมสาระ จะพึงได หลายประการ

วิวัฒน เจียมพานทอง
บรรณาธิการ วิปสสนาสาร

ขอสงสาร ชี้อัตถะ สาระเอย.

สำนักงานกลาง กองการวิปสสนาธุระ วัดมหาธาตุ คณะ ๕ กรุงเทพมหานคร
๐๕ พ.ย. ๕๑

๑๑

๑๐
ขอใชบันทึกนี้เปนสิ่งที่บอกเลาความโงของตนเองที่หลง
อารมณ มาจนปจจุบันก็เกือบหาสิบป และขอมอบความมีสาระ
ในธรรม ทีเกิ
่ ดขึน้ ของผูเขี
 ยนหากเกิดประโยชนแกผูอ านทานใด หรือ
อยางนอยเปนสิ่งที่จะสะกิดใจใหผูอานไดคิดมองตนเองดูตนเอง
อยางที่ผูเขียนเกือบลืมรูจักตนเอง เกือบเสียเวลาที่เกิดมา

ค ำ น ำ จ า ก ผู เ ขี ย น

ผูเขียนเปนผูหญิงธรรมดาๆ คนหนึ่งที่เวียนวาย
ตาย เกิด มา ไมรู กี่ ภพ กี่ ชาติ โชค ดี ที่ ชาติ นี้ เกิด มา มี สุ ข
มากกวา ทุกข มี กิน มากกวา อด จนทำให หลงตนเอง
ประสบการณตั้งแตการสูญเสียคุณพอ อันเปนที่รัก ทำให
เริ่มศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค เพื่อปลอบ
ใจความเสียใจ หนึ่งชีวิต เกิด หนึ่งชีวิต ดับ ลูกชายคน
เล็กเกิด แลวคุณพอเสียชีวิต สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นทำใหเกิด
คำถามตนเองเสมอใครทำใหเปน อยางนั้น อยางนี้ สิบ
แปดปทีคุ่ ณพอจากไป มาวันนีฉั้ นไดคำตอบใหตนเองแลว
ดวยการกำหนดรูให
 ทันปจจุบนั มันจะเทาทันทุกอารมณทีม่ า
กระทบ และวางทาทีตอการกระทบนั้นอยางมีสติ กอนที่
มันจะกอตัวเปน สุข หรือ ทุกข

หนังสือ “ธรรมะ ดัดสันดาน” เลมนี้ ขาพเจาเขียนขึ้น
เนื่องจากประสบการณตรง ของตนเอง ตั้งแตเริ่มปฎิบัติบูชา
(ตามแนวสติปฏฐาน ๔) เพียงหวังจะใหเปน การเลาสูกันฟง
ถึงชีวติ ทีเปลี
่ ย่ นแปลงไปเพียงเพราะการไดรูจ กั ตนเองดีขึน้ ไดรูจ กั
ธรรมชาติของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบรอบตัวลวนเปนการรวมตัวของ
ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม และ ไฟ แลวทุกๆ อยางก็ตองเสื่อมสลาย
ไปเปนธรรมดา นัน่ คือสิง่ ทีมอง
่ เห็น สวนสิง่ ทีมอง
่ ไมเห็นคือความ
คิด การปรุงแตงของจิตใจ ที่จะทำให กอสุข เกิดทุกข
เรื่องราวตางๆ จะมาจากการปฎิบัติธรรมดวยการกำหนด
รูทุกการกระทบทั้งภายนอกและภายในจิตใจ เกิดสภาวธรรมอัน
เปนการรับรูดวยตนเอง และสอนตนเอง บอกตนเอง จนสุดทาย
รูสึกวา ความเคยชินที่เคยทำมาบอยๆ ที่เรียกวา นิสัยถาวร
ของตน (สันดาน) นั้นไดเปลี่ยนไป ความสุขงายๆ เกิดขึ้นจาก
ภายในใจของตนเองโดยไมตองอาศัยปจจัยภายนอกเขามาทำให
สุข ประตูของความทุกขก็เล็กลง เล็กลง ความเย็น สงบ สบาย ไม
ยึด ไมถือ ไมเอา ไมเปน ปลอยวางเปน ก็เขามาเปน นิสัย ความ
เคยชินใหม ไดอยางนาอัศจรรย เพียงแครูให
 ทันประตูทัง้ หก ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเปนชองทางที่จะเกิด ทั้ง สุข และ ทุกข

๑๓

๑๒
หวังวาเรือ่ งราวของขาพเจาจะมีประโยชนตอผูที กำลั
่ งสงสัย
วา วิปสสนากรรมฐาน คืออะไร จะเริ่มตนอยางไร ทำไปแลวจะ
ไดอะไร แลวจำเปนไหมที่จะตองเขาไปเรียนรู
ในครั้งแรกตั้งใจจะเก็บหนังสือเลมนี้ไวแจกแกผูที่มารวม
คิดถึงในวันทีละ
่ สังขาร ตายจากไปแลว แตพอไดมาเปน วิทยากร
 บตั ธรรม
ิ
ก็มีคำถามมากมายของผูปฎิ
 บตั ิ ดังนัน้
ชวยสอนอบรมผูปฎิ
จึงคิดวา บันทึกเลมนีน้ าจะเปนประโยชนตอเพือ่ นรวมทุกขและหาก
ทานมีขอสงสัยประการใด ขาพเจาก็ยังมีลมหายใจอยู ทีจะ
่ ตอบขอ
สงสัยนั้นนั้นได
ขอมอบผลบุญกุศลทัง้ หมดทัง้ สิน้ ทีข่ าพเจาไดเพียรปฎิบตั ิ
มา อันประกอบดวย ทาน ศีล และภาวนา ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันวันนี้ ใหแก บิดามารดาผูใหกำเนิด ครูบาอาจารย และผู
ทีเกี
่ ย่ วของทีได
่ กลาวอางถึงในเรือ่ งราวแตละชวงแตละตอน เพราะ
ทุกอยางเปนเรือ่ งจริงจึงตองมีการกลาวอางถึง ขอทุกๆ ทานไดรวม
อนุโมทนาในธรรมทาน นี้
และหากมีสิ่งใดบกพรอง ดวยความรูเทาไมถึงการณของ
ขาพเจา ทำใหเกิดความไมสบายใจแกทานผูอาน และผูเกี่ยวของ
ขาพเจาขออโหสิกรรมมา ณ ทีนี่ ด้ วย อยาไดมีเวรมีกรรมตอกันและ
กันเลย ขอใหทุกทานไดเปนกัลยาณมิตรตอกันและรวมกันดำเนิน
ชีวิตของตนไปจนถึงซึ่งการทำกองทุกขกองนี้ใหสิ้นไป จนถึงซึ่ง

ความสุขอันเปน นิรันดร กลาวคือ เขาสูกระแส

พระนิพพานโดย
เร็ว ทุกทาน ทุกคน ทุกตน เทอญ
ขออุทศิ ในบุญกุศลทีเกิ
่ ดขึน้ จากบันทึกเลมนี้ ใหแกคณ
ุ พอ
ผูลวงลับ
ขอม อบ กุศล ผล บุญ ที่ ขาพเจา ได เพียร ปฎิบัติ ตั้งแต อดีต
จนถึงปจจุบันวันนี้ใหแกสามี ผูเปรียบเสมือน พระ ของขาพเจา
ขอขอบพระคุณทุกทานทีอ่ านและเกีย่ วของในการรวบรวม
บันทึกนี้ เพือ่ เปนกำลังใจใหทุกทานทีกำลั
่ งตัง้ ใจปฎิบตั ภาวนา
ิ
ขอ
ใหตั้งใจปลุกพระสติ ในตนเอง ทุกคนจะรูไดแนดวยตนเอง แต
ทั้งนี้เปนการปฎิบัติไปเพื่อการทำกองทุกขแหงการเกิดในครั้งนี้
ใหสิ้นสุดไปเทานั้นเอง ไมไดเปนการกระทำเพื่อการมี การเปน
อะไรทั้งสิ้น
ขอ ขอบพระคุ ณ ครู บ า อาจารย ทุ ก ท า น ทุ ก องค ที่
มี สวน ให ขาพเจา เขาใจ ความ เปน จริง ของ ธรรม คือ ความ
เป น ธรรมชาติ บั ด นี้ ข า พเจา ขอ ป วาร ณา ตน เป น ลู ก ของ
พระพุทธเจา
ขาพเจาจะดู กาย และใจไปจนถึงซึ่ง ความสิ้นทุกข…
….

อมรา สินทวีวงศ์
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๑

มรดกธรรม

จากพอ

การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนทุกข การประสบ
กับสิ่งที่ไมรักไมชอบใจก็เปนทุกข
พอ… ทำใหฉันรูจักการเขาหองพระสวดมนต
เพื่อออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรใหคุณพอ
่ งจะเกาะกินกระดูก
หายจากโรคมะเร็งรายทีกำลั
ของทานและลามไปทั่วทั้งรางกาย

๑๖

มรดกธรรม จากพอ

พอ…ทีเป
่ นผูให
 ลูกมาตลอดชีวติ ใหการศึกษา ..ใหความ
รัก …ใหคำแนะนำทุกๆ ปญหา
มีคำตอบและปลอบโยนเสมอเมื่อลูกไปเรียนปรึกษา
พอ…ไมเคยหลับได ถาลูกๆ ยังกลับบานไมครบ พอ
จะนับลูกของทานจนครบ ๑๒ คน แลวจึงหลับเปนสุข
พอ …ที่แมจะจากไปอยางสงบ ยังทิ้งมรดกธรรมใหฉัน
ไดขอคิด และแนวทางดำเนินชีวิต
อนิจจา …พอดับขันธ.. ไฟเผาผลาญ ..รางกายทาน
..คงเหลือเพียงความทรงจำที่ดี..ดี เหลือเถาถานอังคาร ไร
วิญญาณ กับเหรียญบาท ที่เราเพียรใสปากตามความเชื่อ
วาจะเบิกทางไปสู สวรรค ในสัมปรายภพ แตเหรียญบาทนั้น
ทานยังเอาไปไมได

ธรรมะ ดัด สันดาน

พบเยี่ยมเยียนทานทั้งสอง พวกเรามีความสุขมากขึ้นเพราะ
ศูนยรวมของความรักของครอบครัวไดกลับมาอยูพรอมหนา
พรอมตากัน
คุณพอ วัย ๕๙ ทานเปนชายชรารูปรางผอมบาง แข็ง
แรง ดูออนกวาวัย ดวยความทันสมัยบางครั้งทานใสบลูยีนส
รองเทาผาใบ พวกเราจะลอเลียนวา “ปา เทหไมเบา”
คุณพอทานใชชีวิตคุมคามาก ทานเดินทางเที่ยวรอบ
โลก และ ทาน มี จิตใจ ชวย เหลือ ผู อื่น เสมอ จึง เปน ที่รัก ของ
เพื่อนๆ ทานจะมีกลุมเพื่อนรักที่พบกันประจำ ดื่มสุรา เลนไพ
นกกระจอก สูบบุรี่ สูบซิการ แตทานก็แข็งแรง ทานตรวจ
สุขภาพเปนประจำทุกป ผลการตรวจก็ปรกติดี

พอ….สอนฉันเปนครั้งสุดทาย ชีวิตเรามันก็แคนี้
เอง ไมมีใครเอาอะไรไปไดแมแตบาทเดียว

วันหนึ่งคุณพอหกลม และอาการที่ตามมาคือทานปวด
ไปทั้งตัว ทั้งๆ ที่ทานลมไมแรงเทาไหร ไมมีอาการหักของ
กระดูก แตทานก็ปวด ราวไปทั่วตัว ไมสบายกายเลย พวกเรา
พาทานไปตรวจอยางละเอียด ปรากฏมีกอนเนื้อเล็กอยูที่ชาย
โครงขางเอวของทาน คุณหมอขอตัดชิน้ เนือ้ นัน้ ไปตรวจและผล
ของการตรวจ เปนเนื้อราย (มะเร็ง)

ป ๒๕๓๓ ครอบครัวเรามีโอกาสไดอยูรวมกัน เพราะ
พอและแมไดกลับมาจากตางประเทศ มาอยูเมืองไทย แมวา
ฉันจะแตงงานแยกยายครอบครัวไปแลว แตก็มีโอกาสไดมา

เราพาทานไปตรวจดวยเครื่อง MRT เปนเครื่อง x-ray
พิเศษจะสามารถดูทัว่ ทัง้ รางกายทาน ผลปรากฏวากระดูกของ
ทานดำสนิท มะเร็งลามไปทั่ว ทั้งกระดูกและตอมน้ำเหลือง

ฉันไดหยิบเหรียญบาทนั้น มองดู…มองดู เหรียญบาท
นั้น

๑๗
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หมอบอกวา “เปนมะเร็งระยะสุดทาย” โอกาสจะหายไมมี
เลย จะทำไดก็เพียงใหทุเลาการเจ็บปวด และหยุดมะเร็งไม
ใหลามไปไดเร็วเกินไป
คุณพอ สูบบุหรี่จัดมาก มวนตอมวนเลย นั่นคือ
สาเหตุของ มะเร็ง พวกเราตกใจกับคำบอกกลาวของคุณ
หมอมาก แทบตั้งตัวไมติด เพราะคุณพอเปนคนแข็งแรงมาก
หลังจากรับการรักษาตามขัน้ ตอนของคุณหมอ ผาตัด ฉายรังสี
คุณพออาการทรุดลงอยางรวดเร็ว คุณพอมีกำลังใจดีมาก สิ่ง
ที่พวกเราไดรับ กลับเปนการปลอบใจจากทาน ทานไมเคย
บนแมจะเจ็บปวดขนาดไหน ทานจะนิ่งและยิ้มใหพวกเรา
เสมอ พวกเราปดไมบอกความจริง วาทานเปนโรคราย แต
เรารูวาทานทราบ เพราะทานเปนพอคาที่ฉลาดมาก ทานเคย
ทาพิสูจนการใชลูกคิดกับการใชเครื่องคิดเลข พวกเราแพทาน
ทานดีดลูกคิดรวดเร็วกวาเครื่องคิดเลข
โดยอุปนิสัย คุณพอจะออนนอมถอมตน เปนที่รักใคร
ของคนที่ไดสัมผัสอยูใกลชิดทาน แมแตลูกคาของทานจะซื้อ
ของ มาก นอย อยางไร ทาน ก็ ใหการ ตอนรับอยาง เปน กันเอง
ใครๆ ก็จะบอกวา เถาแกใจดี พอขายหนังสือและเครื่อง
เขียน บางโรงเรียนยากจนไมมอุี ปกรณการเรียนการสอนมาขอ
ทาน ทานก็จะบริจาคและยังบริการไปสงใหถึงที่

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๙

ทานพูดเสมอวา คนเราเวลาตาย หนึ่งคนนั่งแคร
สองคนเดินตาม แลวทานก็อธิบายวา หนึ่งคนนั่งแครคือ ดวง
วิญญาณ สองคนเดินตามคือ ตัวบุญ หรือ บาป ตัวไหน
มากกวาก็มีกำลังพาเราไปในที่ที่เราทำอะไรไว ทำบุญมาก
ก็ไปเกิดสบาย ทำบาปมากก็ไปเกิดลำบาก ทานจะอธิบาย
งายๆ ใหลูกฟง จึงไมแปลกเลยที่เราจะเห็นคุณพอทำแต
สิ่งดีๆ ไมเบียดเบียนคนรอบขาง
ทานจากพวกเราไปอยางรวดเร็วมาก หลังจากอยูโรง
พยาบาลไมถึง ๑๕ วันทานขอกลับบาน ทานขอไปสิ้นลมที่
บาน ที่หองของทาน ในออมกอดของคุณแมและลูกๆ (โดยที่
ฉันไมมีโอกาสอยู ณ. ตรงนั้นในเวลานั้น)
การเจ็บปวยของทานในครัง้ นัน้ ฉันกำลังตัง้ ครรภลูกชาย
คนเล็กได ๙ เดือน ฉันเดินเขาเยี่ยมทานในหอง ICU บอกทาน
วาฉันจะไปคลอด ฉันจับมือทาน ตอนนั้นทานพูดไมไดแลว
หมอเจาะคอทาน แตสายตาทีท่ านมองฉัน มีความอบอุน หวงใย
และอาลัยเพราะทานน้ำตาไหล ฉันกอดทานและกราบไปที่อก
ฉันไมคิดเลยวา นั่นจะเปนการกอดพอครั้งสุดทาย..
ฉันคลอดลูกชายวันที่ ๑๙ ต.ค. คุณพอสิน้ ลม วันที่ ๒๑
ต.ค. ฉันอยูโรงพยาบาลไมสามารถไปรวมงานศพของทานได
ไดแตถามตนเองวา อะไรกัน ลูกชายเกิด คุณพอตายจาก
อมรา สินทวีวงศ์
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มรดกธรรม จากพอ

เมื่อคุณพอเริ่มปวย สิ่งที่ฉันทำไดคือเขาหองพระสวด
มนต ไหวพระ ออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธขอใหชวยใหคุณพอหาย
ปวย ฉันทำทุกๆ วัน ใครแนะนำใหสวดมนตรบทนั้นบทนี้ฉัน
ทำตาม หมด เพียง ขอ ให คุณ พอ ผู เปน ที่รัก ดัง ดวงใจ ของ ฉัน
ปลอดภัย แตแลวทานก็จากไปตามกาลเวลาของทาน พวก
พี่ไวทุกขเก็บทานไว ๑๐๐ วันและเมื่อถึงวันทำพิธีเผาทาน นอง
ชายคนเล็กไดบวชพระนำวิญญาณของทานสูสรวงสวรรค ฉัน
มีโอกาสรวมงานนี้ พวกเราเศรากันมาก เพื่อนๆ คนรูจักคุณ
พอมารวมงานมากมายสมเกียรติ ทุกคนพูดถึงแตความดี
ของพอ
ตอนเชาเราตองไปเก็บกระดูกของพอ ฉันยืนอยูที เมรุ
่ เผา
ศพ เจาหนาทีนำ
่ กระดูกทีเหลื
่ อของพอมาใหเราบรรจุใสโกฐ ฉัน
ยืนมองสิง่ ทีเหลื
่ อตรงหนา นีหรื
่ อคุณพอของฉัน ฉันเห็นเหรียญ
บาท ที่พวกพี่พี่เลาวาพวกเขาไดปอนขาวและใสเหรียญบาทที่
ปากของทานตามประเพณีจีนทีเชื
่ อ่ วา จะเปนเงินทีจะ
่ เปดทาง
ใหทานไปสูสรวงสวรรคในสัมปรายภพ
ฉันหยิบเหรียญบาท นัน้ ขึน้ มาอยางแผวเบา ทนุถนอม
พิจารณา สิ่งนี้เปน มรดกธรรม ที่พอทิ้งไวใหฉัน อนิจจา
พอผูยิ่งใหญ พอที่เปนผูใหมาตลอด ทานใหลูกๆ ทั้งสิบสอง
คนของทานไดมีการศึกษา มีปริญญาสูงสุดก็ถึงเปนดอกเตอร
แตสุดทายแมแตเงินหนึ่งบาท พอยังทิ้งไวใหเรา…

๒๑
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เห็น การเกิด ดับ
ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ เพชรเกษม ๕๔
การปฏิบัติธรรมครั้งแรก ๒๗ ก.ย. - ๔ ต.ค ๒๕๔๗
เสียงวิทยากร กลาวสอน กาย…วาจา ..ใจ ตองตรง
กันนะคะ นับเปน ๑ ขณะจิต ทำใหเปนปจจุบัน เปนสัจจ
วาจา นะคะ ๑ องคบริกรรม ๑ กริยา ดิฉันเพียรทำตาม
คำสอนไปเรือ่ ยอยางคนหัวออน จนรูส กึ เวียนศีรษะ ตรงไป
อาเจียนที่หองน้ำ แลวก็เขามาตั้งใจปฏิบัติตอ เพราะการ

๒๓

ไปครั้งนั้นไปคนเดียวไมรูจักใคร ทุกๆ คนเปนคนแปลกหนา
เหมือนหลุดไปอยูอีกโลกหนึ่ง มองดูคนเกือบ ๓๐๐ คน เห็น
เขายังเดินกันอยู เขาทำทำไม ทำใหดิฉันมีกำลังใจที่จะทำตาม
ทั้งๆ ที่ไมรูวาทำแลวจะไดอะไร แตมี โยคี (แปลวาผูเพียรเพง
เผากิเลส) โยคีเกาเขาแยกไวทางซาย เกือบครึ่งหอง เขาเหลา
นั้นดูตั้งใจทำมาก ทำใหฉันคิดวาเขาเคยมาแลว เขายังมาอีก
แสดงวาตองมีอะไรดีแนๆ งานนี้คงไมมหน
ี ามามาหลอกหรอก
ดังนั้นคนหัวออนอยางดิฉัน ซึ่งไมเคยอยูหางบาน หางลูก
หางสามีเลย แตมาถึงตรงนี้แลวก็ตองลองทำตามๆ ไปกอน
ดิฉันก็เพียรทำตามไปเรื่อยๆ อยางคนหัวออน เพราะจิตเริ่มนิ่ง
กับงานที่ทำอยู งานตอนนี้คือ การดูกาย วาจา ใจ ใหตรง
กับปจจุบัน

ÇÑ¹·Õè ò

ตื่นตี ๓.๓๐ น. โดยปกติไมเคยตื่นนอนเชา
ขนาดนี้เลย (อยูบานนอนตื่นเกือบเที่ยงวัน) แตดวยนอนไม
หลับ ไมเคยนอนพัดลมเลย เคยแตนอนหองที่มีเครื่องปรับ
อากาศ ตองอาบน้ำเย็นเจี๊ยบ ไมมีน้ำอุน ทรมานมาก จนตอง
ถามตนเองวามาทำไมนี่ เวรกรรมอะไรหนอ นึกถึงเพือ่ นทีสมั
่ คร
ใหมาปฏิบัติธรรม เขาบอกวาคนมีบุญอยางเราตองไดมาเขา
กรรมฐานเพื่อตอยอดบุญของเรา ทำไมเขาถึงวาดีมากมาก ดี
ตรงไหน มีแตทรมานทั้งกายและใจ แตเมื่อมาแลวก็ตกกะได
พลอยโจนแลวทำไงได ก็ตองทำตอไป เพราะโทรศัพทมือถือก็
อมรา สินทวีวงศ์
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ไมไดเอามา เงินก็ไมไดเอามา ติดตอใครก็ไมได จะโทรเรียก
สามีมารับกลับก็ไมได จะพูดจะบอกใครเขาก็หามไมใหพูดกัน
เขาบอกวาเรารับกรรมฐานแลว เหมือนเราใหสัจจวาจาแลว
วาเราจะปฏิบัติ เราจะไมพูดคุยกับใคร ถาเราผิดคำพูดเราจะ
บาป ดิฉันกลัวบาป จึงรักษากฎระเบียบของโยคีตอไป
ดิฉนั นอนเตียงลาง มีเด็กสาวๆ นอนเตียงบน สงสายตา
มองกัน อยากจะทักทาย แมพูดไมไดยิ้มใหก็ยังดี แตเขาก็
หนาบอกบุญไมรับ คงจะถูกหลอกมาเหมือนกัน ทำใหอุนใจ
วาเขาคงทุกขเหมือนเรา คิดไดดังนั้นแลวจึงทำทุกอยางตาม
ที่วิทยากรสอนไปเรื่อยๆ โดยไมตอตานอะไร เพราะเปนสิ่ง
ที่ทำไดดีที่สุดตอนนั้น เขาใหเดินไปทานอาหาร เขาใหนั่ง
ใหเดิน ใหสวดมนต ก็ทำตามไปเหมือนหุนยนต ในหอง
กรรมฐานฉันจะนั่งหนาสุดเลย เพราะไมชอบที่เวลากราบพระ
่ ฟงวิทยากร
แลวมีคนมากนโดงๆ อยูข างหนา อีกอยางชอบทีจะ
พูดสอน กลัวทำผิด แลวจะบาป เลยนั่งซะแถวหนาสุดตลอด
วันนี้มีวิทยากรรับเชิญ ๒ ทาน ไดฟงที่วิทยากรบรรยาย
แลว ทำใหฉันเริ่มรูแลววา มาทำไม ทำแลวดีอยางไร พอจะ
เห็นจุดหมายในการกำหนดอิรยิ าบทยอยเพือ่ อะไร เพราะทาน
ทัง้ สองเลาประสบการณจากการมาฝกปฎิบตั ธรรม
ิ ทีนี่ ่ แลวเอา
ไปใชชวยแกปญหาชีวิตของทานทั้งสอง
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ÇÑ¹·Õè ó ของการปฏิบัติธรรม ตื่นนอน อาบน้ำ และ

ดื่มกาแฟรองทองกอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิและสวดมนต
กวาจะไดรับประทานอาหารเชาเกือบ ๗ โมงเชา ฉันเริ่มปรับ
ตัวกับการนอนการตืน่ แตเชาได ฉันกำหนดอิรยิ าบถยอยอยาง
ละเอียดยิบตามที่ไดรับการสอนมา เมื่อใจเราไมรูสึกตอตาน
การปฏิบตั ก็ิ จะงาย เพราะเราเฝาดูแตกายและใจของเราเทานัน้
สิ่งตางๆ รอบขาง ก็เหมือนเปนเพียงวัตถุที่เคลื่อนที่ได ที่เรา
ไมเอาจิตไปสงออกไปอยากรูอยาก

เห็น เพราะงานการกำหนด
อิรยิ าบถยอยของตนเองนัน้ ก็แทบจะไมทนั แลว วันเวลาจึงผาน
ไปอยางรวดเร็ว ฉันไมเคยเหลือบดูนาิกาเลยวากี่โมงแลว
จะพักเมื่อไหร ดังนั้น กาลเวลา จึงเสมือนไมมี ในขณะที่
ฉันปฎิบัติ
ขณะที่ดิฉันกำลังนั่งตามดูอาการเคลื่อนไหวของพอง
ยุบที่ทองใหตรงกับสภาวะอาการพอง และอาการยุบ ตามดูรู
อาการและเรียกอาการนั้นๆ ใหตรงกัน อาการพองยุบก็คอยๆ
เปลี่ยนไป เปลี่ยนไป ทางขวาบางทางซายบาง บางทีก็ขึ้น
บางทีก็ลง มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราไมไดสรางไมไดบังคับ
เรา เพียง เปน ผู เฝา รู เฝา ดู และ บริกรรม ให ตรง กับ อาการ นั้น
การเคลื่อนไหวของการกระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แต
ขณะนัน้ การกระทบทางตา และทางหูจะนอยกวา เพราะเรานัง่
หลับตา และทุกคนก็นั่งนิ่งจึงไมคอยมีเสียงดัง นอกจากบาง
ครั้งจะมีการไอกระแอม เราก็กำหนด “ยินหนอ” แลวกลับมา
อมรา สินทวีวงศ์
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ดูอาการเคลื่อนไหวในรางกายตอ เรียกวากลับฐานปฏิบัติของ
เรา จะอยูที่สะดือ พองหรือยุบ ดูอาการไปเรื่อยๆ ตามความ
เปนจริง แลวอาการพองยุบก็หายไป นิ่งจนแทบไมรูสึกวามี
ลมหายใจ “นิ่งหนอ” “หายหนอ” คือองคบริกรรม ใหรูตัวทุก
ขณะจิต รางกายเริ่มเบาจนแทบจะไมรูวามืออยูที่ไหน จน
แทบจะไมมีรางกาย “หายหนอ”
“ไมมีหนอ” แลวมาดูวาอาการไหนมากอน พองหรือ
ยุบมากอน แตครั้งนี้อาการพองและยุบมันเร็วมาก มันรัว
เปนกลองเลย พองออกขยายใหญ แลวยุบเขาจนเขาไปจน
แทบจะทะลุหลัง “อึดอัด หนอ” เรียกอาการใหทัน แลวมันก็
ยุบ ยุบหมุนถี่อยูกลางระหวางทรวงอก “หมุนหนอ” “อึดอัด
หนอ” เหมือนลมหายใจจะหยุดดับไปตรงนัน้ เลย “เหวีย่ งหนอ”
อาการพองยุบรวดเร็ว แลวเหวี่ยงหลุดออกจากรางกายไปเลย
เราควบคุมอะไรไมไดเลย ตกใจมากตัวสั่น กลัวมาก ทาน
วิทยากรมาจับตัวดิฉัน ดิฉันรองไหตัวเย็นเฉียบ ดิฉันบอก
อาจารยวา “หนูรูแลววาอาการ ตาย เปนแบบนี้เอง” จิตหลุด
แยกออกจากรางกายไดจริงๆ คนเราเมือ่ ธาตุแตกก็แหลกลาญ
ตัวหนูเย็นเฉียบ ธาตุดินแข็งเย็น ธาตุน้ำทะลักออกมา ทั้ง
น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย ความหนาวเขาแทรกตัวเย็น ธาตุไฟดับ
มอดไป ยุวพุทธิกสมาคมเปนสถานทีศั่ กดิส์ ทิ ธิ์ สะสมบารมีมา
นานนับหกสิบป พุทธานุภาพสอนดิฉนั โดยตรง เพราะดิฉนั เปน
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คนหลงตนเอง สภาวธรรมทีเกิ
่ ดขึน้ จึงสอนใหดิฉนั รูต วั วา “เธอ
นะหลงตนเองดีนัก รูไหม ตายไดทุกขณะจิตเลยนะ หายใจ
เขาแลวไมออก เธอก็ตายแลว เธอควบคุมมันไมไดเลย”
อาจารยสอนดิฉันใหมวา หนูตองกำหนดใหทันนะ วา
“หลุดหนอ” “เหวี่ยงหนอ” เพื่อจะไดใชในการดับ ของจิตดวง
สุดทาย กอนจากรางกายนี้ไป ครูบาอาจารยบอกวา หนู
ตองเคยปฏิบตั มา
ิ กอนในอดีตชาติ ถึงไดมีอาการเห็นการ
เกิด – ดับ อยางชัดเจนแบบนี้ ทั้งๆ ที่วันนี้เปนเชาวันที่ ๓
ยังไมไดเรียนรูเรื่องของการลำดับญาณ
แตสำหรับฉันแลวไมวาจะเปนญาณหรือฌานอะไรก็
ชางเถอะ ดิฉันไมสนใจวาจะเปนลำดับใดขั้นใด ความคิดของ
ฉันการพบอาการเชนนัน้ สอนใหดิฉนั เห็นสัจจธรรมของชีวติ วา
“นีเธอ
่ อยามัวหลงระเริงกับชีวติ ตอไปอีกเลย เวลาของเธอ
เหลือนอยแลวนะ เธอตายไดทุกขณะจิตเลยนะ เพียงแค
หายใจเขา แลวไมมีโอกาสหายใจออกแคนี้เธอก็ตายแลว”
สัจจธรรมในครั้งนั้น เสมือนการมองเห็นตนเอง
เหมือนการนิ่งของน้ำในใจที่ไมเคยนิ่งเลย เมื่อจิตนิ่ง สงบ ก็
มองเห็นกนบึ้งของจิต เห็นสิ่งสกปรกที่ตกตะกอนอยูภายในใจ
เปนความสวางกลางใจ ที่สอนใจตนเอง ดังที่คุณแม ดร.สิริ
กรินชัย สอนวา
อมรา สินทวีวงศ์
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จงเตือนตน
ตนเตือนจิต
ตนเตือนตน
ตนแชเชือน
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ของตน
ของตนได
ไมได
ใครจะเตือน

ใหพนผิด
ใครจะเหมือน
ใครจะเตือน
ใหปวยการ

ดิฉนั เลาใหฟงทัง้ หมดนี้ ไมใชอวดอุตริหรือเพอเจออะไร
แตมันมีเหตุผลที่ทำใหดิฉันเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก
ขึ้นอยางไมมีขอสงสัย รูวาการฝกจิตใหมีพลัง มีความนิ่งสงบ
รูเทาทันปจจุบันนั้น เปนการทำใหเกิดเพื่อนแท ๒ คน คือ คุณ
สติ และ คุณปญญา ไมมีใครทำใหเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นจากใจ
ของคุณเอง (จงเขามาดู แลวจะรู รูเฉพาะตน)
ดังนั้น ผูอานอยาเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ดิฉันพูด แตขอใหมา
ลองปฏิบัติดูกอน ประสบการณนี้จะเปนของผูปฏิบัติเทานั้น
ไมมีใครมาชี้หรือนำมันมาใสในใจของคุณได คุณตองลอง
ทำเอาเอง อานตัวเอง บอกตนเอง และสุดทาย ใชตนเอง
ถูกวาจะปฏิบัติอยางไรกับชีวิตที่เหลืออยู จะรูจักแผนที่ของ
ชีวิตที่จะดำเนินตอไป เปรียบวา
ศีล
เปน ถนนทางเดิน
ทาน เปน เสบียง
ภาวนา เปน แผนที่

๒๙

พระพุทธองค ทานสอนวา ทุกสิง่ ทุกอยางในโลก เกิด
จากเหตุปจจัยที่ไดทำไวในอดีตทั้งสิ้น ไมมีปจจัยก็ไมมีเหตุที่
จะเกิดขึ้น ดังนั้นเราเลือกที่จะสรางเหตุที่ดี ไมกอกรรมชั่ว
ละชั่ว ทำดี และสิ่งที่ตามมาก็คือ ทำจิตใจใหผองใส แม
หากอดีตชาติ เราเคยสรางกรรมมาอยางไร เมื่อวิบากกรรมที่
เราเคยทำ เวียนมาบรรจบเกิดขึ้นกับเรา ทั้งเรื่องหนี้สิน เรื่อง
ของการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบกับสิ่งที่ไมรักไม
พอใจ การสูญเสียใน ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ฯลฯ ไมวา
อะไรจะเกิด ก็ขอใหคิดวาเปนเหตุทีเรา
่ ทำมาแลวในอดีตทัง้ สิน้
เมื่อเรามาฝกจิตใหมีพลัง ในการตามดูรูทันปจจุบัน รูทันเหตุ
ที่เกิด แมมันจะทุกขก็รูวา ทุกขนั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู แลว
ก็ตองดับไป โดยรูตามความเปนจริงตามธรรมชาติวา ทุก
อยางในโลกนี้เปนไปตามกฎพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา ถาความทุกขมันถาโถมเขามา เราดูและชดใช
หนี้กรรมนั้นอยางผูรับรู เราตองชดใชโดยมีสติ และวางทาที
ตอปญหานั้นอยางเขาใจ วาทุกขเขามาแลวเรารับรู ดูเวลาที่
ทุกขจะจากไป ไมใชหลอมตัวเองเขาไปแบกทุกขอยางขาดสติ
และไปกอเหตุเพิม่ ทุกขหรือกอเวรตอบุคคลอืน่ อีก ตองจองเวร
ตอไปในอนาคตที่จะตามมา ก็จะมีเวรมีกรรมตอกันไมรูจบรู
สิ้น หาตนไมไดหาปลายไมเจอ ก็เวียนวายตายเกิดไมจบไม
สิ้น ควรจะมีสติเตือนวากรรมที่ไมกอกรรม คือ อโหสิกรรม
อภัยทาน ซะก็จบ จบที่เราเอง
อมรา สินทวีวงศ์
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ครั้งนั้นหลังจากปฏิบัติธรรมครบ ๘ วัน ๗ คืน ดิฉัน
ไดมีโอกาสออกไปกลาวแสดงความรูสึกที่ไดมาปฏิบัติในครั้งนี้
ดิฉันเลาวาดิฉันไดสำนึกวา เศษสวะที่ลอยน้ำ พวกผักตบชวา
ยังมีประโยชน นำมาสานตะกราเอามาทำปุยได แตชีวิตของ
ฉัน สุขสบายไรคา ใชชีวิตหมดไปวันๆ ไมมีประโยชนอะไร
งานการก็ไมตองทำ นั่ง นอน เที่ยว ดื่ม ใชบุญเกาไปเรื่อย บุญ
เกาหมดไปแลวไมมีโอกาสสรางบุญกุศลใหมเพิ่มเติม เรียกวา
เสียชาติที่เกิดมา การมาครั้งนี้นับวา ธรรมะจัดสรร ใหดิฉัน
ไดมาพบการวิปสสนากรรมฐานแนวสติปฏฐาน ๔ ของคุณแม
ดร.สิริ กรินชัย หลังจากนี้ดิฉันจะปรับปรุงเพิ่มเติมในสิ่งที่ควร
ทำ ใชเวลาที่เหลือใหมีคาที่สุด
ทานอาจารย มันตรา หอรัตนชัย หัวหนาวิทยากร
อาวุโส ทานเมตตาพาดิฉันไปกราบ คุณแม ดร.สิริ ที่บานของ
ทานที่ลาดปลาเคา แตกอนจะไปถึง ตองแวะที่โรงพยาบาล
ศิริราช เพื่อเยี่ยมทานอาจารย พันเอกพิเศษ ทองคำ ศรี
่ พยาบาล
โยธิน ทานหกลมสะโพกเคลือ่ น ตองไปรักษาตัวทีโรง
ทานตองทำกายภาพบำบัด ดิฉันดีใจมากที่จะไดกราบทาน
เพราะซาบซึ้งกับการบรรยายธรรมของทานเรื่อง พระในบาน
ซึ่งก็เปนสิ่งหนึ่งที่ทำใหดิฉันไดเสียน้ำตา สำนึกไดวาดิฉันยัง
ดูแลคุณแมไมดีพอ ดิฉันใหแตเงินคุณแม แตดิฉันไมคอยมี
เวลาที่จะไปหาทานเลย มีแตโทรคุย และเวลาที่คุณแมอยาก
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จะไปเที่ยวที่ไหน ไมวาจะตางประเทศหรือในประเทศ ดิฉันก็
จะโอนเงินให บางครั้งทานอยากใหดิฉันไปกับทาน ดิฉันก็
จะอางวาไมวาง เพราะดิฉันจะรำคาญคุณแม ทานเปนคน
แกที่พูดมาก เอาแตใจ แตพอจิตนิ่งไดจากการปฏิบัติธรรม
แลวมาฟงธรรมบรรยายเรื่องพระคุณของแม ซึ่งมันยิ่งกวาได
สองกระจกเห็นตนเองวา ไมนารักเลยที่ทำกับคุณแมแบบนั้น
พอ ไป ถึง โรง พยาบาล พวก เรา ตอง นั่ง รอ ที่ หอง พิเศษ
เพราะทานอาจารย ทองคำ ทานไปทำกายภาพบำบัด สักครู
บุรษุ พยาบาลก็เข็นเตียงพาทานอาจารยเขามาในหอง รางกาย
ของทานสั่นสะทานดวยความเจ็บปวด ขณะที่ยายทานจาก
เตียงหนึ่งไปสูเตียงประจำที่หอง พอทานอาจารยนอนเขาที่
แลว และทานก็เริ่มใหศีลใหพรผูที่มาเยี่ยมเยียน ทานอาจารย
มันตรา ทานเรียกใหดิฉันเขาไปขางเตียง แนะนำวา “นี่โยคี
ใหมคะ อยากมากราบอาจารย” ดิฉันกราบไปที่อกของทาน
อาจารยทองคำ ขณะทีก่ มกราบก็รูส กึ ถึงมือทีสั่ น่ เคลือ่ นมาลูบ
ศีรษะดิฉนั อยางออนโยน และเสียงทีท่ านพูดดวยเสียงอันแหบ
แหงแตมีเมตตาวา “ไหวพระเถอะลูก กินขาวมาแลวยัง” ดิฉัน
ซาบซึ้งในความเมตตาของทานอาจารย ขนาดทานเจ็บปวย
ความเจ็บปวดทางกายไมไดทำใหทานทุกขเลย ในดวงจิตของ
ทานมีแตความเมตตาและเปนหวงผูอื่น นี่แหละ อริยบุคคล
ที่สัมผัสไดจริงๆ สมเปนคุณพอทองคำของลูกๆ โยคี
อมรา สินทวีวงศ์
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จากนัน้ เราก็กราบลาคุณพอทองคำกัน พวกเราจะไปหา
คุณแมสิริ กันตอ แตทานอาจารยมันตรา ทานเห็นวาเกือบจะ
บายแลว พวกเรายังไมไดทานขาวกันเลย ทานจึงใหคนขับแวะ
ตลาดเพือ่ รับประทานอาหาร เราแวะรานของมหาจำลอง เปน
อาหารมังสวิรัติตองซื้อคูปอง ดิฉันไมมีเงินเลย เพราะไมไดเอา
กระเปาสตางคติดตัวมา ตั้งแตแรกเพื่อนที่สมัครใหมาปฏิบัติ
เขาบอกวาไมใหเอาโทรศัพทและของมีคามา ฉันเลยไมเอามา
เลยทั้งกระเปา พอไมมีเงินก็เลยนั่งเฉยๆ อาจารยมันตราทาน
ใหคุณเอ เลขาทาน ไปซื้อคูปองมา แลวทานก็แบงยื่นใหฉัน
ทานบอกอยางมีเมตตาวา “เอาหนูไปดูซิ อยากซื้ออยากกิน
อะไร” ดวยรอยยิม้ ทีมี่ เมตตาของทานและดิฉนั ก็หิวมากซะดวย
่ เคยรูจ กั กัน
จึงไหวขอบพระคุณทาน คุณเชือ่ ไหมคะวา คนทีไม
ไมไดเปนญาติกัน ไมมความ
ี
เกีย่ วของกันแตมีเมตตายืน่ เงินให
ซือ้ อาหาร ในยามทีเรา
่ ไมมเงิ
ี น ดิฉนั ไมเคยคิดเลยวาจะมีวันที่
เราจะ ไมมีแมเงินจะทานขาว และอยูในแวดวงของคนที่เรา
ไมรูจักกันเลย แตก็รูสึกอบอุนและปลอดภัย ยอมนั่งรถไป
กับเขา ความเยอหยิ่งถือตัวของตนเองหายไปไหน อาหารที่
เคยเลือกเฟนมากมายกวาจะทานไดสักครั้ง นึกถึงสามีที่รักที่
อดทนกับการวุน วายทุกมือ้ กวาจะเลือกรับประทานไดในแตละ
มื้อของฉัน ครั้งนี้ฉันกินขาวราดกับขาว ๒ อยางผัดผักและไข
พะโล ๒๕ บาท และดื่มน้ำที่เขามีไวบริการฟรี อาหารมื้อ
นั้นอรอยมาก มันบรรเทาความหิวของกาย และเปนอาหาร
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ที่ปราศจากกิเลสความชอบไมชอบ เพิ่งรูจักวาจริงๆ แลวเรา
กินเพียงเพื่อใหรางกายไดอยูตอไป มีแรงเพื่อทำสิ่งที่ควรทำ
กินแลวมันก็อิ่มเชนกัน จะกินมื้อละเปนหมื่นหรือแค ๒๕ บาท
อยางที่ฉันเพิ่งกินเขาไป มันมีคาเทากัน อิ่มเหมือนกัน ฉัน
มึนตื้อในความคิดที่เปลี่ยนไป …ทำไมฉันไมเคยคิดอยาง
นี้มากอนเลย …ใครสอนฉัน …จิตที่ไดลางแลว..ใส..สวาง
แลว..สอนฉันหรือ นี่คือ ปญญา ที่ฉันเพิ่งจะพบ
พอมาถึงบาน คุณแมสิริ ซึ่งอยูในซอยอันแสนจะขรุขระ
ดวยถนนในซอยแยมากเปนหลุมเปนบอ คนขับตองใชความ
ระมัดระวังในการขับหลบหลุม จะเรียกวาหลบหลุมคงไมได
เรียกวาเลือกจะเอาหลุมไหนที่เล็กกวา อันแลวอันเลา แลวเรา
ก็มาถึงบานสองชัน้ ขนาดกลางกลางไมใหญโต คุณแมสิริ ทาน
รอพวกเราอยูที่ชั้นสองของบาน ซึ่งเปนหองพระ พวกอาจารย
ที่นั่งมาดวยกราบพระกอน แลวทุกคนก็หันไปกราบเทาคุณแม
ที่นั่งอยูทางซาย ดิฉันนั่งอยูทายสุดไดแตมองดู นี่หรือ คุณแม
่ นคนทำใหเกิดหลักสูตร
ดร.สิริ กรินชัย คุณแมทางธรรม ทีเป
ที่ฉันอยากจะเรียกวา “ธรรมะ ดัด สันดาน” ของฉัน
ผูหญิงแกๆ ใบหนายิ้มละไม สายตาเต็มไปดวยความ
เมตตา ในชุดลำลองสีขาว ดูสวางอบอุน นิ่มนวล ในความ
รูสึก ฉันมองคุณแม เหมือนมีมนตสะกดตะลึงในใจเคยมีคน
บอกวาถาเราพบบุคคลที่มีบุญ กระแสของบุญกุศลของทาน
อมรา สินทวีวงศ์
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จะสงมาทำใหเราสัมผัสได ฉันไดสัมผัสกระแสบุญกระแสแห
ความเมตตาของคุณแมสิริ ฉันขนลุกไปดวยความปติ น้ำตา
ไหลออกมาเงียบๆ คุณแมเริ่มทักทายคนโนนคนนี้อยางมี
เมตตา แลวสายตาของทานก็มาหยุดที่ฉัน ทานอาจารยมัน
ตรา จึงเรียกฉันเขาไปกราบคุณแม ใกลๆ ฉันกมลงกราบไป
ที่เทาของทานน้ำตาไหลเปยกหลังเทาทาน คุณแมกมโนมตัว
ลงเอื้อมมือลงมาประคองหนาดิฉันแลวพูดวา “หนูชื่ออะไรจะ
โยคีใหมใชไหม” ฉันพูดไมออก อาจารยมันตราตอบแทนวา
“ชื่ออมรา เปนโยคีใหมคะ คุณแม หนูหนิงเขามีสภาวธรรม
ดีมาก อยากมากราบคุณแม” แลวทานอาจารยก็เลาสภาว
ธรรมในเชาวันที่ ๓ ที่ดิฉันเลาไปแลวในขางตนใหคุณแมฟง
คุณแมสิริฟงดวยความตั้งใจ แลวบอกวา “หนูหนิง หนูมีของ
เกามานะลูก หนูเคยทำมาแลวในอดีต ขอใหทำตอนะ” แม
ขออนุโมทนาบุญดวย แลวคุณแมก็ยกมือขึ้นพนม ใหพรฉัน
…. พรอมทั้งเมตตา มอบเข็มกลัดรูปคุณแมใหฉันเอาไวบูชา
ระลึกถึงทาน ฉันกราบคุณแมอีกครัง้ พรอมทัง้ ตัง้ จิตอธิฐานวา
ตอแตนี้จะใชเวลาที่เหลือ ใหมีประโยชนตอตนและผูอื่น
พวก เรา ลา คุณ แม กลับ ฉัน กราบ ขอบพระคุณทาน
อาจารยมันตรา ทีเมตตา
่
พาฉันมากราบผูมี บุญทัง้ สองทาน ตอ
จากนัน้ เมือ่ พวกเราขึน้ รถแลว อาจารยมันตราบอกวา ไปเราไป
อวยพรวันเกิด อาจารยสมมนา พูนพิพัฒน ที่บานของทาน
อยูใกลๆ นี่เอง “หนูหนิงไปดวยกันนะ” ในรถ อาจารยมันตรา
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สอนรองเพลงวันเกิดแบบไทยๆ ..ใหร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ ..ให
คนรักมากมี ฯลฯ ..เสียงทานไพเราะนาฟงมาก เราก็รองๆ คลอ
กันไป พอไปถึงทีบ่ านอาจารยสมมนา ทานอยูใน
 ชุดอยูกั บบาน
และไมไดทราบมากอนวาคณะของเราจะมา พอพวกเราไปถึง
แลวรองเพลงอวยพรวันเกิดอยางงาย อาจารยสมมนาตืน้ ตันใจ
น้ำตาคลอเบาตา แตละคนก็มอบของขวัญที่เตรียมมา แตไม
ไดหอเปนกลองใหยุง ยาก ฉันนึกถึงวันเกิดของฉันทีสามี
่ บรรจง
จัดใหแตละป ตองพิเศษ ของขวัญหอแลวหออีกหลายๆ ชั้น
เพราะฉันชอบแกะของขวัญ บางครั้งก็หลายกลองเพราะวัน
เกิดฉันจะติดกับวันแหงความรัก(วาเลนไทน) สถานที่จัดก็จะ
ตองพิเศษสุด ฉันดูวันเกิดของทาน ทำไมดูเรียบงายแตแฝงไว
ดวยความจริงใจของผูใหและความปติของผูรับ ฉันไมมีอะไร
ใหอาจารยสมมนา ทานมองฉันแลวยิม้ วา “เอาขอตอนรับโยคี
ใหม” แลวทานก็ยืน่ กลองกระดาษสีขาวแบบขนาดเทาฝามือให
ฉัน (เปนจานเล็กสีขาวสำหรับใสขนม พิมพชื่อทาน ทานแจก
ในวันเกษียณราชการ) แลวบอกวา ขอบคุณนะคะทีม่ าอวยพร
วันเกิดให ขอใหหนูเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สาธุ คน
ที่เขาปฏิบัติธรรมแลว จิตใจทุกทานมีแตใหจริงๆ อาจารยพา
ไปกราบคุณตา คุณพอของทานซึง่ ชรามากอายุเกือบ ๙๐ นอน
อยู ฉันไดมองดูความชรานั้น สักวันฉันก็ตองชราแกเฒาแบบ
นี้แนนอน นี่อะไรกัน ฉันถูกธรรมะจัดสรรใหมาพบกับ
สัจจธรรมของชีวิต ใหเห็น วันเกิด คนแก คนเจ็บ และ
อมรา สินทวีวงศ์
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คนทีเกื
่ อบหยุดหายใจ (สภาวธรรมทีฉั่ นไดรับ) ทุกทุกอยาง
ถาโถมเขามา ใหฉัน คิด พิจารณา……
พอขึน้ รถ อาจารยมันตราถามฉันวา “สามีหนูเปนไงจะ”
ฉันบอกวา “หนูเพิง่ รู วาเขาเปนพระของหนูคะ” อาจารยยิม้ บอก
“โชคดีจัง แลวหนูดูแลพระดีไหม” ฉันสายหัว “หนู ตื่นสายคะ
บางวันตื่นเกือบบาย ไมเคยดูแลเขาเลย”
คุณเอ ไดยินจึงบอกวา “หนิงรูไหม”
พระพุทธเจา นอน ๔ (ช.ม)
พระราชา นอน ๕
เศรษฐี นอน ๖
ยาจกนอน ๘
เดรัจฉานนอน….ทั้งวัน ทั้งคืน
หนิงเคยเห็น พวก หมูหมา วัว ควายไหม มันนอน
ทั้งวันเลย” นี่เปนขอคิดอีกขอที่ไดในวันนั้น นี่ฉันเลือกดำเนิน
ชีวิตเยี่ยงสัตวเดรัจฉานหรือนี่
พอถึงถนนใหญ ทานอาจารยมันตรา ก็หันมาถามวา
“หนูจะลงที่ไหนตอรถสะดวกจะ” เพราะฉันไดเก็บกระเปาเอา
มาพรอมที่จะแยกกลับบานไดเลย ฉันมองแลวถามทานวาที่นี่
ที่ไหน เพราะฉันไมเคยรูเรื่องถนนหนทางเลย เวลาจะไปไหน
ไมลูก ก็สามีหรือคนขับรถจะพาไป อาจารยบอกวา “ถนน
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วิภาวดี หนูตอแท็กซี่ไดนะจะ จะสงที่ที่มีรถเลย” ยังไมทันที่
ฉันจะบอกวาฉันไมมีเงินเลย หรือฉันไมรูจักทาง คนขับรถ
ก็จอดอยางรวดเร็ว แลวเอากระเปาลงใหฉัน ฉันยังงงจากสิ่ง
ตางๆ ทีได
่ เรียนรูม า มันมากมายซะจน คิดชา พูดชาอยู สักพัก
เหมือนคนถูกทุบศีรษะ ใหตืน่ ขึน้ จากความหลงโมหะทีครอบงำ
่
มานานแสนนานฉันยกมือไหวลาขอบคุณทานอาจารยและคุณ
เอ แลวลงมายืน เหลือตัวคนเดียวกับกระเปาหนึ่งใบอยูขาง
ถนน ที่มีแท็กซี่จอดอยูหลายคัน ฉันไมเคยนั่งแท็กซี่คนเดียว
อยากจะโทรไปบอกสามีใหมารับ ก็ไมมีเงินแมแตบาทเดียว
ยืนคิดวาจะทำไงดี เลยคิดวาเราบอกแท็กซี่ไปสงที่บานแลว
คอยเอาเงินที่บานใหเขา คิดแลวก็ยิ้มอยางพอใจตนเองที่แก
ปญหาไดเลยกวักมือเรียกแท็กซี่ เอากระเปาใบใหญที่ไมรูขน
อะไรมามากมาย ทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผา ของใชสารพัดจะ
ิ
จัดมา ทัง้ ๆ ทีจริ
่ งๆ แลวแทบไมไดใชเลย อยูที ศู่ นยปฏิบตั ธรรม
ไมมีเวลาแตงหนาทาแปงเลย กิจกรรมที่ใหทำในเวลาสวนตัว
มีนอยมาก สิ่งที่เคยคิดวาไมทำไมได เชน การไมแตงหนา
ออกจากบานเลยนี่ ยอมไมไดเลย แตตอนนี้ดูสิ สภาพของ
ฉันผูหญิงคนนี้ใสเสื้อผาสีขาวเรียบ หนาขาวซีดๆ ไมมีเครื่อง
สำอางใด ถาใครที่เคยเห็น คุณหนิง เจาของ ลีลาสปา
ไมมีวันที่เขาจะจำได เขาคงเดินผานไป ไมทักทาย
พอขึน้ แท็กซีแล
่ ว บอกเขาวา ไป บางนา-ตราด แลวฉัน
ก็นั่งอยางเหนื่อยออน กำลังนั่งทบทวนสิ่งตางๆ ที่ไดเรียนรูมา
อมรา สินทวีวงศ์
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พุทธานุภาพ ปรากฏ

เพียงแค ๘ วัน ๗ คืน ทำไมจิตเราเปลีย่ นไป จากคนทีเคย
่ ภูมใิ จ
ในตนเอง วาเปนผูหญิงที่โชคดีที่สุดในโลก ดีที่สุด ดีไมมีที่ติ
มีสามีก็รักและตามใจทุกอยาง มีลูกสาว ๑ คน ลูกชาย ๒ คน
ก็เกง เปนเด็กดี ตอนนี้ฉันเริ่มเขาใจตัวตนจริงของตนเองวามี
อะไรมากมายทีต่ องปรับปรุงตัวเอง ขอใหมีชีวติ รอดไปพบสามี
ที่รัก เพื่อจะแกไขสิ่งตางๆ ที่เราเคยทำรายเขาโดยเราไมรูตัว
ขณะกำลังคิดเพลินอยู ลุงแท็กซี่ก็ถามวา “ถนนบางนา-ตราด
ตรงไหน” ฉันบอกวาหมูบ า น……เขาเลยบอกวา “โอโฮ ไกลจัง
ไหนตอนแรกคุณบอกวาบางนา นี่มันจะถึงกิ่งแกวแลว ผมไม
ไปหรอก สงรถไมทัน คุณเรียกคันอื่นตอเถอะ ผมคิดแค ๔๐
บาท แลวกัน” (ตอนนั้นมิเตอรวิ่งไปถึง ๖๐ บาทแลว) ฉัน
ตกใจมาก ฉันไมมีเงินเลย ทำไงดี พอรถจอดขางทาง ฉัน
ยกมือไหวแลวพูดวา “คุณลุงคะ หนูขอมอบบุญกรรมฐาน
ใหคุณลุงนะคะ หนูไมมีเงินเลย คิดวาพอลุงไปสงที่บาน
แลว จะเอาเงินที่บานใหลุงคะ” ลุงแท็กซี่ หันมามองฉันตา
ขวางๆ แลวพูดเสียงดุ ๆ วา “ไปๆ ลงไปเลย ไมมีเงินแลว
ยังมาเรียกรถแท็กซี่อีก”
นีอะไร
่ กัน ใครจะคิดวาคนอยางฉันจะมีสภาพแบบนี้ รู
แลววาเวลาคนทีเขา
่ ไมมเงิ
ี นเขาเปนยังไง รูแล
 ววาอะไร อะไร
มันก็ไมแนนอน คิดถึงสามีที่รัก เขาทะนุถนอมเรา ดูแล
เหมือนเราเปนเจาหญิงของเขา ก็ใครจะไปคิดวา จะมีแท็กซี่
ที่จะสงรถ ทำไมเขาไมสงผูโดยสารละ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๓๙

ยืนอยูขางถนนอีกแลว แลวนี่มันที่ไหนละนี่ อยาก
รองไหจังเลย อดทนหนอ..กลัวหนอ.. แลวอธิฐานจิตวาขอ
ใหมีแท็กซี่ผานมาสักคันเถอะ ขอคันที่คนขับใจดี แลวก็ไปสง
เราถึงบานหนอยเถอะ เพราะฉันยังตกใจกับความดุของคุณ
ลุงคนเมื่อกี้ไมหายเลย
ยืนอยูสักครู ก็มีแท็กซี่ผานมา ฉันโบกแลวยังไมขึ้น คิด
ในใจวาตองพูดใหรูเรื่องกอน “คุณจะไปสงฉัน ที่หมูบานธนา
ซิ้ตี้ ถนนบางนาตราดไหมกิโลเมตรที่ ๑๔ กอนถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิ ไปถึงแลวฉันถึงจะมีเงินจายคุณ แลวนี่คุณตองไป
สงรถไหม” ฉันรัวคำพูดอยางละเอียด แท็กซี่หัวเราะ เขา
บอกวา พี่ขึ้นมากอน คอยบอกทางก็ได แลวนี่ก็รถผมเองไม
ตองไปสงรถ เขาพูดไปขำไป คงคิดวาฉันเปนบานนอกมาจาก
ไหน ฉันคอยผอนคลายความกลัวลงบาง …แลวก็มาถึงบาน
เกือบบาย ๔ เขาบานหยิบเงินใหคารถ แลวรีบเขาบาน
สามีที่รักรออยูที่บานดวยความเปนหวงตั้งแตเชา พอ
เห็นฉัน เขาก็รีบเขามาหา ฉันกอดเขาแนนพรอมพนมมือกราบ
ที่อกเขา ตัวฉันสั่นดวยแรงสะอื้น เขากอดตอบดวยความรัก
แลวพูดวา “ปาบอกแลววาอยาไป อยาไป ก็ไมเชื่อ แลวนี่เปน
อะไร ทำไมไมโทรใหปาไปรับ” ฉันพูดไมออก มันมีเรื่องราว
มากมาย เกินกวาที่จะเลาใหฟง และถาพูดไปแลวเขาคงไม
เขาใจ เพราะตอนนั้นเขายังไมไดปฏิบัติ ฉันไดแตกอดตอบ
อมรา สินทวีวงศ์
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และรองไหไมหยุด ดวยความสำนึกถึงความดีที่เขาทำใหฉัน
และลูกๆ นึกถึงตอนที่ฉันแสดงกิริยาไมนารัก เอาแตใจตนเอง
ฉันไมเคยทำหนาที่ของภรรยาที่ดีเลย มีแตเรียกรองในสิ่งที่ตน
อยากได ไมเคยถามเลยวา เขาตองการอะไร เขาชอบอะไร
ทุกๆ อยางมีแตเราชอบอะไรทั้งนั้น เขากลับมาจากทำงาน เรา
ไมเคยถามเขาเลยวาเหนือ่ ยไหม เราอยูบ านมาทัง้ วันก็เบือ่ พอ
เขามาถึงก็บอกใหเขาพาไปช็อบปง พาไปทานขาวนอกบาน
ไมเคยดูหรือสนใจ วาเขาอยากพักไหม ใจมันถามใจตอบใจ
สอนใจ ยิ่งทำใหฉันรองไหมากขึ้น มากขึ้น ขอบคุณที่ยังมีลม
หายใจมาแกไข ทำเพื่อเขาบาง
หลังจากนัน้ กอนนอน พอสามีนอนหลับฉันแอบไปกราบ
เทาเขา ขออโหสิกรรมที่ทำกับเขามากมาย กราบในความรักที่
ไมมีเงื่อนไข และสม่ำเสมอของเขา และบอกตนเองวาโชคดี
นะ ที่ไดพบวิปสสนาทำใหตาที่มืดบอดกลับใสสวาง มองเห็น
สามีนั้นเปรียบเสมือนพระของฉัน พระพรหมที่มีความเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ความคิดของฉันมันเปลีย่ นไป จิตมันใส รูถู ก เพราะ
วิปสสนากรรมฐาน งานดู จิต…..

อมรา สินทวีวงศ์
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๓

เจาหญิง หรือ

นางมารราย
หลังจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ที่เห็น
การเกิด ดับ ครั้งนั้นแลว ดิฉันเริ่ม x-ray ตัวเองได
เห็นภาพตางทีเกิ
่ ดขึน้ ในอดีต อยางคนใชธรรมะในการ
มอง มองอยางชัดเจนมากขึ้น มองอยางไมมี คุณ
โม (ความหลง) คอยกำกับ ดิฉันเปนอิสระจากการ
ครอบงำของความมืด อวิชชา ปรุงแตงผิดๆ

๔๓

ดิฉันมองสามีเปนผูมีพระคุณ เปนผูใหเปนเจาหนี้ราย
ใหญของดิฉัน กลับจากการปฏิบัติครั้งนั้น ดิฉันเปลี่ยนตัวเอง
ไปมาก จนสามีและลูกแปลกใจ ดิฉันมีความสุขเงียบๆ ไม
ตองรอให ลูกหรือสามีมาหยิบยื่นสิ่งที่จะพอใจ ไมรอ ไมเรียก
รองอะไร เวลาลูกมาหาก็จะกอด จะหอมแกมลูกและยิ้มแยม
แจมใส (เมื่อกอนนี้จะนั่งคอตั้ง รอใหลูกเขามากอดมาหอม
ถาลูกไมทำก็จะโมโหจนลูกๆ ตองทำ เหมือนเปนกฎกติกาที่
ตองทำ ไมงั้นแมจะไมพอใจหนาบูดบึ้ง)
ดิฉันรูวาตาของฉันใสสวาง ไมมีใครบอก แตในใจมัน
สอนใจ ปญญามันเกิด คิดไดวา เวลาของคนเรามันสั้นนักนะ
ไมรูจะตายวันตายพรุง จงใชเวลาที่เหลือกับคนที่เรารัก
และรักเราใหดีที่สุด อยาเสียเวลา วันนี้มีลมหายใจอยู
จงใชทุกวินาทีใหมีความสุขและมีคา
ฉันบอกตนเองวา “นี่เธอ เวลาเธอเหลือนอยแลวนะ
สามีเธอดีเหลือเกิน เขาตายไป เขาไปเกิดเปนเทวดาหรือเปน
พรหมแนๆ แตเธอนะซิจะไดพบเขาอีกไหม” เพราะตัวดิฉัน
หลงผิดในเรื่อง การดื่มสุรา ไวน เบียร
เพราะสุขภาพไมดี วิงเวียนศีรษะบอย ความดันต่ำ
และไดรับขอมูลมาผิดๆ วาการดื่มแอลกอฮอลจะทำใหเลือด
อมรา สินทวีวงศ์
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ลมไหลเวียนดี ชวยเรือ่ งความดันโลหิตใหดีขึน้ และชาวฝรัง่ เศส
มีคนดื่มไวนกันทุกวัน อายุยืนถึง ๑๐๕ ป จึงทำใหฉันดื่มไวน
เปนประจำ กอนอาหาร กอนนอน และบอกตนเองวา เราดื่ม
เพื่อสุขภาพ ไมไดทำใหใครเดือดรอน และจะดื่มเมื่ออยูกับ
สามีเทานั้น เจากิเลสนี่ มันมีขออางและอุบายในการหลอก
ลอมากมาย วาเราไมผิดศีลขอ ๕ หรอก เพราะเจตนาเราดี
เราดื่มเปนยารักษาโรคความดัน สวนสามีของฉันเขาจะไมดื่ม
เลย เขาเหนียวแนนในการรักษาศีล ๕ อยางครบถวน นา
แปลก เขาไมชอบอานหนังสือพระเขาไมเคยปฏิบัติธรรม แต
การดำรงชีวติ ของเขาเรียบงาย (เรียนถามครูบาอาจารย ทาน
บอกวา เขาเคยทำมาแลว ไดถึงจุลโสดาบัน แลวนิสยั นัน้ ก็
ติดตัวเขามาทุกภพทุกชาติ เขากินงาย อยูงาย ใจเย็น ขยัน
อดทน ทำหนาที่ของพอและสามีที่ดี ไมบกพรอง) แมวาสามี
จะไมดื่ม แตเขาก็ไมเคยขัดใจเจาหญิงของเขาอยูแลว ขอ
เพียงใหดื่มเมื่ออยูกับเขา เขาจะไดดูแลได การดื่มของฉันจึง
ไมเคยคิดวาเปนเรื่องไมดี เพราะสามีรับได และหากอยูกับ
คนอื่นๆ ฉันจะใหเกียรติสามี ฉันจะไมดื่มตอหนาคนอื่น ดัง
นั้น คนรอบขางที่ไมสนิทกันจะไมมีใครทราบวาดิฉันดื่ม
มีครั้งหนึ่งสามีพาไปเที่ยวตางประเทศ ทุกครั้งที่เดิน
ทาง สามีจะบรรจงจัดแผนการเดินทางที่ดีที่สุดสำหรับเรา เรา
จะนั่งที่นั่งชั้นหนึ่ง จะจองโรงแรมที่สวยที่สุด บรรยากาศที่ดี

ธรรมะ ดัด สันดาน

๔๕

ที่สุด เพราะสามีเขาทราบวาดิฉันจะติดหรูหราและสะดวก
สบาย มีคนเอาใจมากมาย ดวยเงินที่เขายอมจายเพื่อใหฉัน
เพียงตองการใหฉันมีความสุข เขาจะตั้งใจใหทุกอยางพิเศษ
สุดสำหรับเรา ครั้งนั้นเราเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่เรียนอยูที่
อเมริกา
เมื่อ ขึ้น เครื่อง บิน แอร โฮสเตส จะ ดูแล เอาใจ ใส ดิฉัน
มาก เพราะดวยฐานะของที่นั่งที่เราเลือกใชบริการ ดังนั้นการ
ขยับเขยื้อนกาย จะตองการอะไร จะอยูในสายตาของผูให
บริการตลอดเวลา เขาทราบวาดิฉนั ชอบดื่มไวน เขาก็เข็นรถ
ทีมี่ สารพัดไวนจากนานาประเทศทียอด
่ เยีย่ ม บอกชือ่ บอกปที่
เพาะบม อันแสดงถึงราคาทีแพง
่ ลิบของไวน เทาทีเขา
่ จะสรรหา
มาเอาใจ ดิฉันจะดื่มดวยทาที กรีดกราย จีบนิ้วในการจับ
แกวไวนตามแบบทีถู่ กตองตามทีศึ่ กษา มาการจิบการอม
กลั้วผานไรฟน การจิบอยางมีรสนิยม สารพัดจะดัดจริต
กรีดกราย โดยหลงคิดวา เทห หรู เปนผูดี ดื่มไปดื่มมา
ชิมโนนนิดนี่หนอย โดยเฉพาะการดื่มในเครื่องบินที่มีความกด
อากาศต่ำ จะทำใหรางกายขาดน้ำ(dehydrate) แอลกอฮอล
จะทำใหเสียน้ำในรางกาย และจะตองเขาหองน้ำบอย พอลุก
จะเขาหองน้ำ ฉันก็นอค ลมไมรูสึกตัวไปเลย เปนอาการวูบ
หมดสติไปเลย มารูส กึ ตัวอีกทีก็มีออกซิเจนและมีแพทยประจำ
เครื่องบิน มาดูแลอยางใกลชิด ลืมตาขึ้นมาก็พบสามีที่รัก
จับมือดิฉันไว เขามองดูดวยความรักและหวงใย ระคนกังวล
อมรา สินทวีวงศ์
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เพราะเขาเลาใหฟงวาดิฉนั ไมรสึู กตัว อาเจียนออกมาหมด มือ
ก็เย็นเฉียบ หนาซีด หมอบอกวา ดิฉันดื่มมากไป ดิฉันโกรธ
หมอมาก เถียงหมอวาฉันดื่มไปนิดเดียวเอง (หลงแลวยังโง
อีก) สามีทีร่ กั ก็โทษวาอาหารของสายการบินทีม่ าเสริฟเปนพิษ
ทำใหดิฉันแพอาหารและอาเจียน เขาเชื่อตามที่ฉันบอก และ
ไมพอใจที่หมอมาวาภรรยาของเขาดื่มมากไป เขาไมเคยยอม
ใหใครมาวา ที่รักของเขา
พอกลับจากการเที่ยวครั้งนั้น ดิฉันก็เขารับการตรวจ
เช็ดสมอง ดวยเครื่องสแกนสมอง ดวยเครื่องที่ทันสมัยที่สุด
หาสาเหตุของการวูบหมดสติ โดยไมคิดวาเปนเพราะการดื่ม
ที่ไรสติของฉัน ดิฉันมาคิดไดในหองกรรมฐาน เมื่อไดปฏิบัติ
ธรรมแลว เปน ผูรู ผูตื่น และเบิกบานในธรรม สิ่งตางๆ มัน
ไดพิจารณาดวยปญญาทีได
่ จากการฝกสมาธิ มีสติ แลวไมตอง
รอคอย ปญญาการรูจะขุดถอนความชั่วในตัวเอง ทำใหไดสติ
วาเหตุการณครั้งนั้นเพราะเราดื่มมากไป ดูสิ สามีอุตสาห
บรรจงจัดใหเราไปเที่ยว หวังใหมีเรามีความสุข แตเรากลับ
ไปดื่ม ไมรูสึกตัว หมดสติ เหมือน “คนไรสติ” ครูบาอาจารย
ไดฟงเรื่องของฉัน ทานก็เมตตาสอนวา “หนูรูไหม ถาหนูอยูใน
อาการมึนเมาแบบนั้น ถาหมดลมไป หรือเครื่องบินตกไปตอน
นัน้ หนูจะไปเกิดเปนเดรัจฉานเลยนะ หนูเคยเห็นหมารวย
ไหม หนูทำบุญทำทานมา มีบุญเกามามากมาย มีสามีก็แสนดี
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แตหนูเลือกเกิดเปนเดรัจฉานซึ่งมีอาการมึนเมา ไรสติ หนูเลือก
มาสวางแตจะไปมืดๆ เหรอ” แถมสามียังรักยกใหเปนเจา
หญิงของเขา เปนแมที่มีลูกนารักและเกรงใจแม ดิฉันเปนคน
ทีทำบาป
่
นอย เพราะไมมโอกาส
ี
ทีจะ
่ ทำ ตอนเด็กๆ คุณพอคุณ
แมก็เลี้ยงเปนคุณหนู พอโตขึ้นสามีก็ดูแลตอ เนื่องจากมีคน
รอบขางคอยดูแล ทนุถนอมอยูในแวดวงของผูใตบังคบบัญชา
พนักงาน ซึ่งก็ไมกลาขัดใจเราอยูแลว ดังนั้นฉันจึงไมคอยจะ
เบียดเบียนใคร และไมชอบการพูดที่จะทำใหใครเสียใจ จึงถือ
ไดวาฉันเปนคนที่ดีคนหนึ่ง และทำบุญทำทานเปนประจำ
ครั้งหนึ่งไปปฎิบัติธรรมที่ บานไรวา (บางพระ ชลบุรี) ที่
นั่นจะเปนบานพักตากอากาศของตระกูลไรวา เจาของ S&P ที่
ทุกทานรูจักกันดี วันนั้นทานอาจารยวรากร มาบรรยายธรรม
เรื่องภพภูมิ แมฉันเคยฟงมาแลว แตการฟงครั้งนี้แตกตางกัน
เพราะหองปฎิบัติเปนหองเล็กที่ไมมีเวที ผูบรรยายจะอยูระดับ
เดียวกับโยคีและจำนวนโยคี ก็รับไดไมมากจำกัดจำนวนมาก
ที่สุดที่รับได ก็ ๗๐ คน การปฎิบัติที่นี่จะเขมงวดมาก เนนคุณ
ภาพจริงๆ จะไมใหมีการพูดคุยกันเลย โทรศัพทมือถือก็ตอง
ฝาก ทุก คน ดิฉัน เชื่อ วา ใคร ที่ ผาน การ ปฏิบัติ ที่ บาน ไร วา แลว
รับรองวาไดเห็นตัวตนของตนเองชัดแจวเลย วันนัน้ เชนเคยฉัน
นัง่ หนาสุด ตัง้ ใจฟงธรรมบรรยายของทาน พอถึงตอนทีท่ านพูด
ถึง คนทีทำบุ
่ ญทำทานแตไมรักษาศีล ขอที่ ๕ คือคนที่ ทำ
อมรา สินทวีวงศ์
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ทานแลวแตดื่ม คุณเคยเห็น หมารวยไหม จะดวยบังเอิญ
หรืออะไรไมทราบ ทานหันมาถามที่ฉันที่นั่งอยูพอดี ฉัน
สะดุงเลย ใชซิ ฉันเปนคนประเภทที่ทานกำลังพูดถึงเลย
ทำใหเกิดคำถามในใจวา ฉันกับสามีรักและผูกพันกันมาก หาก
ชาติหนา อยางนอยๆ เขาก็เกิดเปนมนุษยแนนอนเพราะเขา
รักษาศีล ๕ อยางไมบกพรอง แตฉันนี่ซิ ถาฉันไปเกิดเปน
สุนัข แยแนเลย จะพูดจะสื่อสารยังไงกับสามี ไมไดการแลว
นี่ฉันเลือกเกิดเปนเดรัจฉาน แตคงไมสายเกินไปนะ ฉันเลาให
ทานอาจารยวรากรฟง วาทานเปนผูที่ฉุดฉันขึ้นจากอบายภูมิ
อาจารยทานยิ้มแลวบอกวา คุณหนิงเปนเทวดามาเกิด เลยยัง
ติดสุขอยู มาแลวก็กินบุญเกา แตถาไมสรางบุญใหม เทวดา
ก็ตกอบายภูมิได (ตอมาฉันก็ไดมีโอกาสรวมสอนที่บานไรวา
เปนการตอบแทนพระคุณของทาน ที่ใหขอคิดทำใหฉันหลุด
พนจากความมัวเมาในการดื่ม)
ชีวิตตลอดมาหลงคิดวา ที่สามีรักเราเพราะเราเปนคน
สวย เปนผูหญิงที่เลิศเลอ สมบูรณแบบไมมีขอติ ใชชีวิตหลง
ระเริงไปวันวัน งานการก็ไมตองทำเพราะสามีเลี้ยงได ใหพัก
ผอนมากๆ เห็นวาสุขภาพไมดี เดี๋ยววูบ เดี๋ยวเปนลม (ก็เพราะ
การดื่มที่ไรสติทำลายสุขภาพ) ดิฉันเปนคนรักสวยรักงามมาก
แตงหนาครั้งละไมต่ำกวาชั่วโมง ตื่นนอนก็สาย ขี้เกียจตื่น
เลยนอนฆาเวลา แลวเขาวากันวา นอนมากๆ จะทำใหผิว
พรรณสวย ไมแกเร็ว ตื่นนอนมาก็ไมอาบน้ำเอง จะใสเสื้อ

ธรรมะ ดัด สันดาน
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คลุม ขับรถไปที่สปาที่สามีสรางไวให เพื่อสะดวกในการ
ดูแลความงามของตนเอง และเปนกิจการที่จะใหทำไดมี
เพื่อนคุย ไมเหงาเวลาที่เขาไปทำงาน สปาจะอยูไมไกล
จากบาน ขับรถ ๓-๕ นาทีก็ถึง ที่นั่นก็จะมีพนักงาน บริการ
ขัดผิว นวดหนา แตงหนาใหเสร็จ เรียกวาสวยทุกวัน แลวก็
รอสามีเลิกงานมารับพาไปทานขาว
ชีวิต ก็ คงจะ ดำเนิน แบบ นี้ ไป จน ตาย หาก ไม พบ
วิปสสนากรรมฐาน ชีวิตฉันก็คงจะหลงทางไปตลอด ใชบุญ
เกาที่คงทำมาจากชาติที่แลว โดยมีสามีเปนผูใชหนี้ เปนผูให
ทุกอยาง เปนแกวสารพัดนึกของฉัน โดยไมเคยคิดวาการ
ใชแกวสารพัดนึกมากเกินไปจะเปนผลรายตอสามี พอหมอ
ประจำครอบครัวไดบอกฉันวา สามีทำงานมากไป ตองหาเวลา
พักผอน อยาเครียดมาก เพราะผลการตรวจสุขภาพประจำป
เขาเปนโรคความดันสูง ไขมันสูง มีความเสี่ยงตอการเปนโรค
หัวใจ ดิฉันรับทราบดวยความงุนงง ก็เขาไมเคยแสดงออก
เลยวาเหนื่อย ไมวาฉันจะตองการอะไร จะทำอะไร เขา
ยอมรับไดในทุกเรื่อง อนิจจา นี่เขาเก็บไวในใจจนกลายเปน
โรคนากลัวนี้เหรอ หมอยังย้ำอีกวา ใหระวัง ตองทานยาลด
ความดันและลดไขมันตลอด หามลืม มีโอกาสที่เสนเลือดใน
สมองจะแตกได อันตรายมาก
สามีของฉันเขามีพรหมวิหาร ๔ ตอฉันมาก เขามีเมตตา
รักใคร อยากใหเราเปนสุข เวลาเราทำผิด เขาก็ไมโกรธ ให
อมรา สินทวีวงศ์
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อภัยเสมอ ยิ่งเขาออนโยนเอาใจใสดิฉันมากเทาไหร ดิฉันยิ่ง
หลงตัวเองมากขึ้น การปฏิบัติที่ทำใหฉันเปลี่ยนไป เราไม
ตองไปบอกใครวาเราเปลี่ยน เพราะไมจำเปนตองบอก
ใคร การกระทำของเรา จะบอกใหทุกคนเห็นเอง
ฉันเลิกดื่มอยางเด็ดขาด มันเด็ดขาดในใจ สามีเห็นวา
ไมดืม่ ไมชวนไปซือ้ ไวน เขาเองก็แปลกใจ แตเขาคงคิดวาเดีย๋ ว
ก็ดื่มอีก เพราะถาเขาพรรษาดิฉันจะไมดื่ม เปนการยกตนเอง
วา ฉันไมติดนะ ดื่มก็ได ไมดื่มก็ได เขาพรรษา ฉันงดไมดื่ม
๓ เดือนก็ได แตพอหลังจากนั้น กลับดื่มหนักกวาเดิม ดวงจิต
ที่เกิดมาเปนจิตที่มีความใสสะอาดมาแตกำเนิด จิตประภัสสร
ตั้งแตนอนอยูในครรภ แตมาถูกการปรุงแตง การยึดมั่น จำได
หมายรู วานี่เปนเรา ชื่อนี่ เปนลูกของใคร นี่คนที่เรารัก นี่ลูก
ของเรา นี่บานของเรา นี่สมบัติของเรา ลวนแตของเรา ของ
เราทั้งนั้น ยึดมันเขามาแบกไว วิปสสนาจะคอยๆเห็น
ตามความเปนจริง คอยๆ หยิบ สิ่งตางๆ ที่ รกรุงรังในจิต
ที่ไมจำเปนออกจากจิต เปนการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เปน
บอเกิดแหงความทุกข
การออกกำลังกายก็เพื่อใหรางกายแข็งแรง การฝกจิต
วิปสสนากรรมฐานก็เปนการฝกจิตใหมีกำลังตอสูกับกิเลส บอ
เกิดแหงความอยาก อยากมากก็ทุกขมาก ทุกขเกิดจากการ
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ไมรู หากรูก็ไมทุกข คนเราเวลาที่มีความทุกขมักจะไมเปนผู
ดู แตจะจัดตัวเปนผูแสดงซะเอง หรือไมก็เปนผูกำกับ อยาก
ใหทุกขนั้นหมดไปเร็วๆ อยากใหมันหมดไป รังเกียจความทุกข
ผลักไสมัน บางครั้งเราก็หลอมตัวเองเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
ความทุกขนั้น แตถาเราเลือกถอยหลัง หรือ หยุดดู รูตาม
แลวพิจารณาทุกขนั้น ตามความเปนจริงของสัจจธรรมวา ทุก
อยางมันมีเวลาจบของมัน ทุกขเกิด ทุกขตั้งอยู แลวทุกข
ก็ดับไป พอทุกขนอยหนอยความสุขก็เกิดขึ้นเอง ทั้งสุข
และทุกข มันก็ไมแนนอนทั้งสิ้น ไมมีอะไรที่แนนอนเลย
แมแตรางกายของเรา
การเปนผูรูเนื้อรูตัวอยูตลอดเวลา กำหนดรูตรงกับคำ
สอนของพุทธองคที่ทรงตรัสกลาววา พุทโธ คือเปน ผูรู ผูตื่น
ผูเบิกบาน อยูเสมอ เมื่อเรามีสติ เราก็จะไมทำชั่ว เหตุแหง
ทุกข เราละเวนเสีย ผลที่ตามมายอมไมกอทุกข มันก็กอสุข
สงบ เย็น ลางใจดวยวิปสสนา การปฏิบัติเทานั้นที่จะชวยให
เราเปนอิสระจากกิเลส หลวงปูชาสอนวา คนเราจะทำดีตอง
ละชั่วกอน จะคิดดีตองลางใจกอน เหมือนผาสกปรกจะเอา
มายอมสีอะไรก็ยอมไมได มันตองซักผาใหขาวที่สุดกอนจึงจะ
ยอมสีติด ใจก็เชนกัน ถาไมขัดไมลาง ใหเห็นสิ่งที่ควรละ
ลางใหเห็นสิ่งที่ควรเพิ่ม… ยอมไมมีวันสะอาดบริสุทธิ์
อมรา สินทวีวงศ์
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การดื่มสุราเมรัยของฉันนั้น ก็ไดขอคิดวา ที่วาฉันเคย
คิดวาฉันดืม่ ไมไดทำใหใครเดือดรอนนัน้ พอฉันเลิกดืม่ ไดอยาง
เห็นโทษวา ผูที่เดือดรอนคือ รางกายของเรา รางกายที่พอและ
แมบรรจงสรางใหเราเกิดมาดวยความรัก ทนุถนอมราวไขใน
หิน สามีดูแลมอบหัวใจให การดื่มที่เคยคิดวาไมผิด ไมทำให
ใครเดือดรอน ครั้งนั้นกลับคิดไดใหมวา ผูที่เดือดรอนที่สุด คือ
รางกายและสุขภาพของตนเอง เราเบียดเบียนตนเอง ยัง
ไมไดใชรางกายนี้ทำในสิ่งที่เปนบุญเปนกุศล ก็หลงทาง
เสียแลว ดิฉันหยุดดื่มทันที ใจสอนใจใหหยุดเอง อยาง
ถอนรากถอนโคน ไมมีอาการอยากดื่มอีกเลย รูสึกรังเกียจ
ตนเองที่สั่งกายใหดื่มมัวเมาในอบายมุข ไวนก็ยังคงอยูในตู
เย็น ตาเห็นแตใจเปนอิสระ สติรูวานั่นเปนสิ่งไมดี ไมมี
ประโยชนตอรางกาย ปกติคนเราก็ไมคอยมีสติในการ
ตอสูกับกิเลสอยูแลว ยังจะดื่มเขาไปทำใหขาดสติอีก
ตอนหลังจากเลิกดืม่ แลว เลยถามสามีวา “คุณ ทำไม
ไมเคยเตือนเลยวาการดื่มไมดี หรือคุณชอบใหฉันดื่ม” เขา
บอกวาเขาตามใจ แตจริงๆ แลวเขาเหม็นมากเลย ทัง้ ไวนและ
เบียร แตเขารักฉัน เขาเลยอดทน ไมวาอะไร แตเขาก็ดีใจ
ที่ฉันเลิกดื่มได นี่เราเบียดเบียนสามีนะ เพิ่งรู มันทำใหเขา
ตองทนอยูกับพฤติกรรมนารังเกียจของฉัน ใจมันสอนใหเลือก
รับประทาน หรือดื่มแตสิ่งที่มีประโยชนตอรางกาย เพื่อจะได

ธรรมะ ดัด สันดาน

๕๓

มีเวลาที่จะทำประโยชนตอตนเองและผูอื่น ทั้งเพื่อนรวมโลก
หรือแมแตคนรอบขาง สามีที่แสนดี ลูกที่นารัก จะไดมีภรรยา
และมีแมที่มีสติปญญา ไมใชขี้โรค มึนเมา พูดไมรูเรื่อง สิ่ง
ที่เคยคิดวาการดื่มทำใหสนุก หลับสบาย เวลาหลับของเรา
ยังมีอีกยาวนาน อริยทรัพยที่จะติดตัวไปในภพหนาภูมิ
หนา ตอนนีแทบ
้ ไมเหลือแลว บุญเกาทีมี่ อยูตอน
 นี้ มันไม
แนนอน หมดบุญเมือ่ ไหรใครจะรู นับวาฉันประมาทในการใช
ชีวิต ขอบคุณธรรมะที่จัดสรร ใหฉันไดมาพบการภาวนา ซึ่ง
แปลวาทำใหดีขึ้น พัฒนาขึ้น
มาปฏิบัติกันเถอะคะ อยารอเวลาเลยคะ มีอะไรในตัว
คุณที่คุณยังไมรูจักอีกเยอะ อยามัวแตมองออกไปรอบๆ มอง
แตคนอื่น คิดแทนคนอื่น ปรุงแตงไปตามกิเลสของคุณ โดยไม
ไดมองยอนเขามาดูกายดูใจของตนเองเลย ลางใจใหสะอาด
และสงบนิ่ง แลวคุณจะมองเห็นขอบกพรองของตนเอง
หรือจะเห็นความสุขอยางงายๆ ที่ไมตองอิงวัตถุสิ่งของ
หรือคนอื่นๆ คุณจะสุขจากภายในใจของคุณเอง
การปฏิบตั ธรรม
ิ
จะมีแตสุข สงบขึน้ เรือ่ ยๆ จะยอมรับ
ไดกับกรรมเกาที่เกิดขึ้น มาทำใหคุณทุกข แตคุณก็จะมีจิตที่
เขมแข็งวา มีความทุกขก็เพราะเหตุทีคุ่ ณทำไวในอดีต จะไมมี
ผลที่คุณไมไดกอไวแนนอน ทุกคนมีกรรมเปนกำเนิด มีกรรม
อมรา สินทวีวงศ์

๕๔

เจาหญิง หรือนางมารราย

ธรรมะ ดัด สันดาน

๕๕

เปนเผาพันธุ ความสุขเดินเขามาก็ตองจากไป ความทุกขแวะ
เวียนมาถามไถ ก็เพราะเหตุทีคุ่ ณเคยทำไว ทัง้ สุข และทุกข
ก็ตองจบไป ไมมีอะไรแนนอน การปฏิบัติธรรมนั้นไมวาจะ
เปนรูปแบบไหนก็แลวแตจริตของแตละคน ถนัดแบบไหนก็
ทำ แตมีขอคิดอยูอยางวาทำแลวตอง สงบ เบา ไมเครียด
และทำไปเพื่อการปลอยออกไป วางไว ไมแบกไมหามไมยึด
ไมถือ แตละคนจะไดเรียนรูดวยตัวของคุณเอง อยางไมมี
ใครเหมือนใคร ผลของการปฏิบัติ ผูที่จะไดรับก็คือตัวคุณ
เอง อยารอใหมีเวลา เพราะเวลานั้นอาจมาไมถึง จงทำ
เพื่อตัวคุณเอง กอนที่จะหมดลมหายใจไป โดยยังไมรู
จักแมแตตนเองเลยวาเปนคนอยางไร
สวรรคอยูในอกนรกอยูในใจ เขาวากันวาถาเราใชชีวิต
ปจจุบันอยางไร นั่นแหละคะเปนภพภูมิที่เราไดเลือกที่จะวน
เวียน เกิด ตาย ในภพหนา โดยมีเราเปนผูลิขิต เลือกเกิดได
ดวยกรรมที่เรากำลังทำในปจจุบัน แลวคุณจะเลือกเกิดเปน
อะไร หรือจะเลือกไมเกิดก็ได อยูที่การทำ ณ ขณะจิตนี้
เปนตนไป
มาเถอะมาทำกองทุกขกองนี้ใหสิ้นไป โดยเดินตาม
ทางพระพุทธองค สติปฏฐาน สี่ ….กำหนดรู กาย เวทนา
จิต และธรรม
อมรา สินทวีวงศ์
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๔

กระจกใจ
บางครั้งความเคยชินที่เคยทำเคยใชบอยๆ สิ่ง
เหลานั้นจะกลายเปนสิ่งที่คุณขาดไมได จนคุณรูสึก
วามันกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต และไมมีวันที่จะไม
ใชมันได กระจกสองหนาแตงตัวเปนสิ่งนั้นสำหรับฉัน
ฉันจะใชเวลาในการแตงหนาบำรุงผิว และแตงตัวทุกๆ
วัน ไมวาจะไปที่ใด ก็ไมเคยที่จะไมมี กระจกเงา

๕๗

หลังจากการปฎิบัติวิปสสนาหลักสูตร ๘ วัน ๗ คืน ใน
สถานที่ตางๆ กัน ที่ยุวพุทธศูนย ๑ จะบอยมาก แทบจะเดือน
เวนเดือน ตอมาก็ที่ บานไรวา (ชลบุรี) ปฎิบัติบอยมากจน
อาจารยจำหนาได มากกวา ๑๐ ครั้ง บางครั้งก็เปนเจาภาพ
แลวแตโอกาสจะอำนวย อาจารยทานเห็นฉันมีความตั้งใจ
ปฎิบัติมาก จึงบอกวาสมควรเลื่อนขั้นไดแลว โดยการไป
ปฏิบัติหลักสูตรเขมขนของอาจารยเรณู ทัศนรงค ที่ศูนย
๒ ปทุมธานี ที่นั่นจะเปนการตอยอดจากการปฎิบัติเบื้องตน
เพราะจะเปนการปฎิบัติเอง อยูกับตัวเอง พักเดี่ยวในหองคน
เดียว รับประทานอาหารพิจารณาเอง พึ่งตนเอง เมื่อครูบา
อาจารยเลื่อนขั้นใหและเมตตาจัดจองวันเวลาใหเรียบรอย ฉัน
ก็เพียงขออนุญาตสามีไปปฎิบัติ ซึ่งก็ไมมีปญหาอะไร เพราะ
สามีฉันเขารักและตามใจฉันทุกอยางอยูแลว เพียงแตกังวลใจ
วาเปนสถานที่ใหม ฉันไมเคยชินและอยูไกลถึงปทุมธานี เขา
ดูจากแผนที่นะคะ เราไมเคยไปกันเลย แตเชื่อใจวาเปนของ
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ก็อุนใจ ไวใจได
ศูนย ๒ นี้อยูประมาณคลอง ๓-๔ บรรยากาศโดยรอบ
เปนทุงนา สวนผลไม และมีชาวบานอยูกระจายๆ ไมแออัด
สถานที่ปฎิบัติเปนอาคาร ๒ ชั้น มีหองเล็กๆ ประมาณ ๗๒
หอง เพราะตอนที่กอสรางเพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา จึงสรางเพื่อ
อมรา สินทวีวงศ์

๕๘

กระจกใจ

ถวายพระเกียรติ มีหอ งโถงใหญเราเรียกวา หอธรรม สามารถ
รับโยคีไดประมาณครั้งละ ๗๐ ทาน เพราะแตละทานตองพัก
หองละ ๑ คนเทานั้น ทุกๆ ทานตองเคยปฎิบัติหลักสูตร คุณ
แม ดร.สิริ กรินชัยมาแลว ไมนอยกวา ๓ ครั้ง การอบรมจะมี
ทานอาจารยเรณู ทัศนรงค เปนประธานในการเปดอบรมและ
บรรยายธรรม ใชเวลาในการอบรม ๖ คืน ๗ วัน
ครั้งแรกที่มาถึงชอบใจมาก สถานที่เงียบสงบ และ
ไดอยูคนเดียว มีหองน้ำสวนตัว ลมเย็นสบาย แมหองจะไม
ไดติดแอร แตเนื่องจากการเคยปฏิบัติมาบอยๆ ของฉัน จึง
เคยชินแลวเรื่องนอนโดยไมมีเครื่องปรับอากาศ สามีมาสงถึง
หอง ชวยดูความเรียบรอยชวยจัดของ หลังจากสามีกลับไป
แลว (บุญกุศลทีสามี
่ ทำรวมกันทุกครัง้ คืออนุโมทนาบุญ ดวย
่ ปฎิบตั ธรรม
ิ ) คง
การมอบปจจัยทำบุญ จะคอยรับ-สง ทุกทีที่ ไป
เปนคูบุญทำรวมกันมาหลายภพหลายชาติแลว
เวลามาปฏิบัติทุกครั้ง ดิฉันจะไมนำโทรศัพทมือถือมา
ดวย หรือถานำมาก็จะใสตูเก็บไวเลย เสมือนตายจากโลก
ภายนอก ไมติดตอใครเลย ปดเรื่องราวภายนอก ปดวาจา
สำรวมกายใจใหมากทีส่ ดุ หลังจากเขาหองประชุม กราบพระ
สวดมนต รับกรรมฐานจากทานอาจารยเรณูแลว ทุกคนก็
แยกยายเขาหองสวนตัว โดยตองปฏิบัติเอง กำหนดอิริยาบถ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๕๙

ยอยเอง และเดินจงกรม นัง่ สมาธิเอง จะหยิบจะจับอะไรจะทำ
อะไร ใหกำหนดไปดวย เหมือนพูดกับตัวเอง บางทีกายรูสึก
กอน ใจก็รับรูตาม เชน อยากเขาหองน้ำ เพราะปวดปสสาวะ
ใจก็รับรูวากายอยากจะปลอยน้ำเสีย รูกายรูใจไปเรื่อย ใหทัน
กับปจจุบันขณะนั้น
พอจัดของเสร็จ จะอาบน้ำ ลางหนา พอเงยหนาขึ้น
จากอางลางหนา โดยปรกติจะตองมี กระจก สองหนาแตง
ตัว แตที่นี่ไมมี หองนี้ไมมีหองเดียวรึเปลา ก็เราไมไดถือศีล ๘
นี่ ทำไมไมมีกระจกดูหนาดูตาบาง ใจเริ่มหงุดหงิดหนอ ไม
พอใจหนอ วุนวายใจ จะทำอยางไรกับเครื่องบำรุงผิวที่ตอง
ใชหลังลางหนาอยางเคยชินมาตลอด จะไปถามหรือขอใครใน
ตอนนี้ก็ค่ำมืดแลว เพื่อนโยคีหองขางๆ ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
แทบไมไดมองหนากันเลย ทุกทานสำรวมสายตา เสมือนไมมี
สิ่งมีชีวิตอยูตรงนั้นเลย กลับเขาหอง มานั่งที่โตะ ซึ่งใชเปน
ทั้งโตะทานอาหารและโตะวางของใช นำเครื่องบำรุงผิวที่มีมา
สารพัด เริ่มตั้งแตครีมรอบดวงตา
หยิบหนอ บีบหนอ ทาหนอ ทารอบตาซาย ทารอบ
ตาขวา…ครีมบำรุงรอบแกม ซาย ขวา ครีมบำรุงริมฝปากบน
.. ลาง คอยๆ ทาไปกำหนดไป ทั้งหงุดหงิดไป ที่ไมมีกระจก
ชวยใหเห็นหนา ทาหนอ..ครีมบำรุงผิวกาย ทาแขนซาย …
อมรา สินทวีวงศ์
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ธรรมะ ดัด สันดาน

๖๑

ทาแขนขวา ขาซาย…ขาขวา….ขณะที่จิตนิ่ง กายเคลื่อนตาม
ไดขอคิดขึ้นมาวา เอะ ทุกๆ อยางมีสองดาน เหมือนเหรียญ
มีสองดานทั้งนั้น เปนธรรมดา ออ โลกธรรมแปดที่พระพุทธ
องคตรัสสอนไว มีสุข ก็มีทุกข มียศ ก็เสื่อมยศ มีลาภ เสื่อม
ลาภ มีอะไรก็ทุกขกับสิ่งนั้นแหละ นี่เราแคไมมี กระจก ยัง
ทุกขหงุดหงิดขนาดนี้ เพราะเราไปยึดวาเราตองมีตองใชมัน
ตลอด เคยมีก็ตองมี เคยใชก็ตองใช แลวถามันเปน สามีหรือ
ลูกที่เราแสนรัก ที่เราลืมคิดไปหรือ วาทุกอยางอยูในกฎของ
พระไตรลักษณ ซึ่งตองเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป เปนธรรมดา
การที่ความคิดเขาใจในธรรมชาติ นั่นก็คือการเกิดสติและมี
ปญญามาสอนใจ ใหเขาใจความจริงของเรื่องตางๆ ที่เกิด
ขึ้น ใจโลง ปลอยความยึดมั่นในกระจกสองหนา เพราะขณะ
นี้มีความชัดกระจางยิ่งกวาการสองกระจกซะอีก เพียง
กำหนด ก็เขาใจในธรรมะ

อมรา สินทวีวงศ์
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๕

ธรรมจากรังนก
การปฎิบตั วิิ ปส สนากรรมฐานหลักสูตรเขมขนที่
ศูนยวิปสสนากรรมฐานยุวพุทธศูนย ๒ ปทุมธานี ๖
คืน ๗ วัน หลักสูตรของคุณยายอาจารยเรณู ทัศน
รงค จะเปนการปฎิบัติที่ใหอยูคนเดียว พิจารณา
กาย ใจ โดยการพักอยูในหองคนเดียว มีอาหารเชา
เพล และน้ำปานะ โดยผูบริ
 การจะสงเปนปน โตไวหนา
หองทุกวัน ตอนเชาและตอนเย็น ทุกคนจะรวมกันที่

๖๓

หอธรรมเพื่อสวดมนต ไหวพระ ฟงธรรมบรรยายพรอมกันทุก
วัน หลักจากนั้นจะแยกยายกันไปปฎิบัติเองที่หอง โดยเก็บ
วาจา และ กำหนดรูทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ในหลักของ
สติปฏฐาน ๔ กำหนดรูดู กาย เวทนา จิต ธรรม ใหทันกับ
ปจจุบันใหมากที่สุด นี่คือหนาที่ของผูปฎิบัติ
ฉันเคยปฏิบัติหลักสูตรนี้ เมื่อประมาณ ๔ เดือนที่แลว
ทุกครัง้ ทีม่ า ถาถามวาไดอะไรจากการปฎิบตั ิ ฉันจะขอบอกวา
ไมไดอะไรเลย จะเห็นแตความหลง และ ความโงของตนเอง
ธรรมจะจัดสรรสภาวธรรมที่ปรากฏ ใหเราแจงแกใจ และสอน
ตนเอง ให ลด ละ เลิก นิสัย สันดานเสียของตัวเอง เพื่อจะ
 ตน สภาวธรรมทีปราก
่ ฎนัน้ ของใครก็ของมัน
ไมนำทุกขมาสูใจ
จะไมเหมือนกัน แลวแตบุญกรรมทีทำ
่ มา บารมีทีสั่ ง่ สมมาใน
อดีต ที่ไมมีใครเหมือนกัน แมจะเกิดพรอมกัน พอแมเดียวกัน
เรียกงายๆ วา เปนฝาแฝดกัน แตจิตก็เปนคนละดวง เพราะ
ฉะนั้นบุญกรรมที่สั่งสมกันมาก็ไมเหมือนกัน เหตุปจจัยในการ
ดำเนินชีวติ ก็จะแตกตางกันไป เรียกวา บุญทำ-กรรมแตง แต
สิง่ ทีทุ่ กคนเหมือนกัน คือมีลมหายใจเหมือนกัน มีปจจุบนั ขณะ
เหมือนกัน หากเรากำหนดตามดูตามรู ทุกๆ การกระทำ
และความคิดของตนเอง ดวยการหมั่นพิจารณาวา สิ่งที่มา
กระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ นั้น เราปรุงแตง
อารมณ ใหเรา ทุกข สุข หรือ เฉยๆๆ ถาเราทันตอการกระ
ทบ แลว ดับ ได มันก็จบเทานั้น ไมมีผูรับ ทั้งสุขและทุกข
อมรา สินทวีวงศ์
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ฉันจะเริ่มปฎิบัติทุกครั้ง เสมือนการปฎิบัติในครั้งแรกๆ
เสมอ จะไมมีความรูวาตนรู เคยทำมาแลว เพราะถาทำตน
เปนน้ำที่เต็มแกวแลว จะพัฒนาจิตตนไดอยางไร ถาตนเกง
แลวรูแลว คงไมมาเกิดใหโงอีก ตองขอขอบพระคุณสามี
ที่แสนดี ที่สนับสนุนทุกครั้งที่จะไปปฏิบัติวิปสสนา เขาจะ
อนุโมทนาเกื้อหนุน ทั้งรับ-สง และปจจัยที่จะทำบุญ นับเปน
กัลยาณมิตรที่เคยรวมบุญกันมาหลายภพหลายชาติ รวมทั้ง
ลูกๆ ทั้งสาม ที่ตองดูแลตนเองในยามที่แมไมอยู ฉันจะบอก
ลูกเสมอวา มามี๋ ไปลอง ตาย กอน ตาย เพราะใหลูกและ
สามีไดรูวา การจากกันโดยไมสามารถติดตอกันไดนั้น มีอยู
คือการตายจาก เปนธรรมดา สักวันเราก็ตองจากกัน แลว
แตละคนก็จะไปตามทางของตนที่สรางไว ถนนสายนั้นไปได
คนเดียว และตองสรางเอง เดินเอง ไมมีใครสรางใหใครได
ใครกิน คนนั้นก็อิ่มและรูรส ธรรมะนั้นเหมือนการรับ
การรักษาโรค โดยมีพระตถาคตเจาเปนผูชี้แนะและมีครูบา
อาจารยเปนแพทยและพยาบาลผูใหการดูแลรักษา แตผูรับ
การรักษา ตองปฎิบัติ กินยา รับยา มันถึงจะไดผล โดย
การพิจารณาตามดู ตามรู ตนเองเทานั้น ผลของการปฎิบัติ
ตนเอง จะรูเองวา โรค โลภ โกรธ หลง ของตนนั้นนอยลงไหม
เมตตาตนเองและผูอื่นมากขึ้นไหม ความสงสารตน ที่หลง
ยินดีกับการเกิดทุกครั้ง ทั้ง สุข และ ทุกข นามหัศจรรยใน
พุทธานุภาพของการกำหนดรู ใหทันปจจุบันขณะของ

ธรรมะ ดัด สันดาน
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ตนเอง เทานั้น จะทำใหความคิดเปลี่ยน จิตเปลี่ยน และลด
ตัวตน อันเปนของหนักลงได ความเบาสบายก็ปรากฏ
ความไมมี ไมเปน ก็ปรากฏ อานหนังสือมามากมายก็เขาไม
ถึงใจ พอปฎิบัติไปๆ มันจะ ออ ใช จริงๆ ที่พระพุทธองคตรัสไว

àªéÒÇÑ¹·Õè ó ของการปฎิบัติวันนี้ อาจารยใหโจทยคือ

เดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง และอยูกับปจจุบัน
ของกายและใจใหมากที่สุด ขณะที่เดินนั้นเหนื่อยเหลือเกิน
แตดวยสัจจะที่ตั้งไว จึงเพียรพยายามดูกายเคลื่อนไหวใจรู
ตาม จิตนิ่ง ใจสงบ มองเห็นนกสองตัว บินไป บินมา ทุกครั้ง
ที่บินมามันจะคาบเศษใบไม ใบหญา เล็กๆ สั้นบาง ยาวบาง
มาที่ตนไมขางๆ หนาตางของทางเดินจงกรมที่ฉันเดินอยูทุกวัน
วันละ ๖ บัลลังก นกตัวผูมันเลือกคาคบไมเปนรูปตัววี ที่ไมสูง
เกินไปและไมต่ำเกินไป อยูตรงกลางๆ ติดกับลำตนใหญของ
ตนไม ฉันมองเห็นในเวลาพักทุกครั้ง มันเฝาบินไปบินมา สราง
รังของมันอยางไมรูจักเหน็ดไมรูจักเหนื่อย มันทำตั้งแตเชามืด
จนพระอาทิตยตกก็หยุด ไมนาเชื่อวากิ่งไมเล็กๆ นกตัวเล็กๆ
๒ ตัว มันจะถักทอรังของมันไดเปนรูปเปนรางไดดังเนรมิต คง
เพราะมันทำตามหนาที่สัญชาติญาณของมัน นกมันคงไมเสีย
เวลาไปดูนกตัวอื่นๆ หรือมันคงไมเสียเวลาไปโกรธ เกลียด
อิจฉานกตัวอื่นๆ วาใครทำอะไรอยู นกมันฉลาดกวาฉันซะอีก
ที่คอยแตจะสนใจวา ใครวาอะไรตนเอง ใครชม ใครติ ใคร
อมรา สินทวีวงศ์
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รัก ใครชัง โงจริงๆ เสียเวลาเปลาๆ ที่จะมีความสุข หรือ
ทุกข บนปลายลิ้นของคนอื่นๆ ธรรมะคือการทำหนาที่ของตน
ใหดีที่สุด ขณะนี้ฉันมีหนาที่เปนโยคีที่เพียรพยายามเผากิเลส
ในตน โดยการทวนกระแสของความสุขสบาย ความเคยชิน
ตางๆ ที่อยูในโลก เราใชชีวิตที่หนีทุกข ไมไดทำความรูจัก
ทุกข เราจะผลักไส รังเกียจทุกข ปรารถนาแตความสุข แต
เราไมรูความจริงวา มันมีทุกขสัจจะของรางกาย สังขารที่
เราหนีมันไมได คือ เกิด แก เจ็บ ตาย

จิ๊บ ๆ รัว ๆ เร็ว ๆ ยินหนอ สงสัยหนอ มันดังมาจากรังนก ที่
เจานกสองตัวนั้นสรางไวขางๆ หนาตาง จิตเริ่มสงออกนอก
ฐาน สติเตือนใหจิตกลับมายังฐาน กลับมาที่กาย พอง หรือ
ยุบ ตามเดิม อยูที่ปจจุบันของกายใจตนเอง สภาวธรรมที่
เกิดขึ้นนั้นไมสามารถที่จะบรรยายใหผูใดทราบได เพราะมัน
รูก็ รูเฉพาะ

ตนจริงๆ การกำหนดรูท นั ปจจุบนั ทีเป
่ นอยูนั น้
เปนสิง่ ทีวิ่ เศษยิง่ กวาการหยัง่ รูอดี
 ตหรืออนาคต เพราะจุด
นี้ ตรงนี้ ปจจุบันนี้ เปนประตูสูความสิ้นทุกข

เย็นนั้น สังเกตเห็นนกเหลือตัวเดียว บินสรางรังอยาง
แข็งขัน ทำใหเรามีกำลังใจที่จะทำความเพียรตอ เดินจนครบ
๑ ชั่วโมงดวยความปวดเมื่อยและเบื่อหนาย พอนั่งลงไดก็มี
ความสบาย จิตรวมตัวเร็ว เพราะจิตคงเหนือ่ ย โดนขัดใจซะจน
ไมมแรง
ี จะปรุงแตงไปหาอดีตหรืออนาคต ก็เปนจิตทีเป
่ นเพียง
ผูเฝาดูเฝารูเทานั้น ไมได กำกับ หรือ แสดง รูแลว ปลอย รู
แลว วาง ดังนัน้ เวลาจึงผานไปอยางรวดเร็ว แครูและ
 ทักทาย
ทุกกระทบที่เขามาทางทวารทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ) ทุกอยางมีการ เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป เหมือนกันทั้งสิ้น
ดังนั้นเวลาที่นั่งหนึ่งชั่วโมง นานไหม เบื่อไหม ใครกำหนด
นอกจาก ใจ ที่ ปรุง ชอบ.. เบื่อ.. เหนื่อย ..ตามกิเลสที่โตขึ้น
ถา ใจ รู วา ไมวา จะสุขหรือจะทุกข ก็มีเวลาสิ้นสุด ขณะ
นั่งสมาธิ หูก็ทำหนาที่ไดยินเสียงนกรอง เสียงแหลมๆ เล็กๆ

ชวงเวลาที่พักจากการนั่งสมาธิ ความอยากรูจึงเดินไป
ดูรังนก วาทำไมจึงมีเสียงดังผิดปรกติ ปรากฏวามองเห็น ลูก
นกตัวเล็กๆ ๒ ตัว และแมนก อยูในรังนกอันอบอุน ที่พอ
และแมนกไดพากเพียรสรางไวเมื่อหลายวันกอน เสียงเล็กๆ
แหลมๆ นั้นคือเสียงของเจาลูกนกที่เพิ่งเกิด ที่คอยอาปาก
เพื่อแสดงใหพอนกทราบวามันตองการอาหาร ยิ่งลูกนกรอง
ดังขึ้นเพียงใด พอนกก็ขยับปกบินไป และกลับมาดวยการ
คาบอาหารมาปอนใสปาก ลูกนกบางแมนกบาง หากเมื่อใด
ที่แมนก และลูกนกอิ่ม ก็นาจะเปนเวลาที่พอนกจะไดพักในรัง
อันอบอุนนั้นบาง แตฉันไมเห็นพอนกจะหยุดพักเลย มันกลับ
บินไปคาบใบไมใบหญามาแซมใหรังของมันใหญและแข็งแรง
ขึ้น ฉันนึกขำวาทำไมมันไมรูจักพักซะบาง เจานกโงเอย รัง
ก็เสร็จแลวนะ

๖๗
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คืนนั้น ฝนตกแรงลมแรงมาก เหมือนจะมีพายุมรสุม
ฤดูรอน ฟารองฟาผาดังมาก ลมแรงจนหนาว ฉันนอนในหอง
ไมตองเปดพัดลมเลย มองไปนอกหนาตางเห็นตนไมโดนแรง
ลม พัดโอนเอียงไปมา ทัง้ ลมทัง้ ฝน จนทำใหฉันอดคิดถึงรังนก
รังนัน้ ไมได เจอมรสุมหนักขนาดนี้ มันคงรวงหลนแนๆ คิดแลว
ก็กลับมาอยูกับลมหายใจของตนจนกระทั่งหลับไป กอนหลับ
ก็บอกจิตตนเองวา พรุงนี้ตื่นตี ๔ นะ ก็นาแปลกนะ จิตที่
ไดรับการฝกมาแลวจะตืน่ ไดตรงยิง่ กวานาิกาปลุกซะอีก คุณ
อยาเพิ่งเชื่อนะคะ ลองทำลองปฎิบัติดูกอน แลวจะรูจิตที่ฝก
ดีแลว มีพลังสั่งกายได
เชาวันใหม หลังจากโยคีรวมตัวกันที่หอธรรม เพื่อ
ทำวัตรเชาและฟงธรรมรวมกัน ครั้งนี้มีผูรวมปฏิบัติ ประมาณ
๖๕ คน ทุกคนจะสำรวมกาย วาจา ใจ จนเสมือนอยูคนเดียว
เพราะ ทุก คน รู วา เวลา ทุก นาที มี คา ตอ การ กำหนด ให เทา ทัน
ปจจุบันของตนเองเทานั้น อยาสงจิตออกนอกกาย
กลับมาที่หองพักมองดูรังนก เห็นพอนกเกาะอยูขอบ
รังนก สาธุ ครอบครัวนกนั้นรอดปลอดภัยจากมรสุมเมื่อคืนนี้
พอนกมันยืนมองดูลูกนกและแมนกอยางหวงใย ดูทาทางมัน
ภูมิใจในรังนกที่มันสรางใหครอบครัวของมัน รังนกยังอยู ลูก
นกและแมนกปลอดภัย ผานมรสุมพายุเมื่อคืนนี้ จิตที่สงบ
ของฉันทำใหฉันยอนนึกถึงสามีของฉัน ความรูสึกของจิตนิ่ง

ธรรมะ ดัด สันดาน

๖๙

มันตื้นตันแนนขึ้นถึงทรวงอก น้ำตาไหล สะอื้นคนเดียว ดวย
เกิดความสำนึกในความเปนพอและสามี (เปรียบเทียบกับพอ
นก) เนื่องจากฉันไมไดทำงานอะไร จะอยูเปนแมบานดูแล
ลูกๆ ๓ คน เมื่อกอนนี้ฉันจะภูมิใจวา ฉันโชคดี มีสามีก็รักและ
ตามใจฉันทุกอยาง ลูกๆ ก็เชนกันจะเรียนตางประเทศ จะใช
เงินฟุมเฟอยขนาดไหน สามีของดิฉันก็กมหนากมตาทำงาน
บางครั้งเขาเอางานกลับมาทำตอที่บาน ฉันก็จะบนวา ที่บาน
หามทำงาน ใหรูจักปลอยวางซะบาง เงินเราก็มีพอแลว ไม
เห็นตองทำอะไรมากมาย ตายไปก็เอาไปไมได (ดูรึ ฉันใช
วาจาไมนารักเลย แถมยังออกจะงอแง ไมพอใจเขา) เขาก็
จะบอกวา “ปาไมไดทำเพื่อตัวเอง แตทำเพื่อ มี๋ กับลูก”
นึกถึงตรงนี้ทำใหฉันคิดถึงพอนก ที่แมจะมีรังนกแลว
ก็ยังเพียรสอดใสใบไมใบหญาเพื่อใหรังแนนหนาและแข็งแรง
น้ำตาของฉันไหลอาบแกม เขาใจแลว ทำไมคุณตองทำงาน
เพราะคุณไมประมาท ไมรูวันใดจะเกิดมรสุม คุณไมประมาท
คุณมีสติ เมื่อเกิดมาแลว ก็ตองทำหนาที่ของตนใหดีที่สุด
แตสิ่งที่ฉันไดคิดคือ ฉันและลูกๆ ควรจะกลับมาดูใจตนเอง
ลดความตองการอยากไดโนนนี่ นั่น ลงบาง พอพระของเรา
คงไดพักผอนบาง

อมรา สินทวีวงศ์
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อันตัวเรานี่หนอแตเกากอน
ก็ประกอบศีล ทาน มานานนม
คิดวาตนนั้นเลิศประเสริฐศรี
มีสามีก็รักถนอมเราดั่งเจาหญิง
แตบัดนี้อนิจจาเจาหญิงปญญานอย
บุญนำสงมาพบวิปสสนาจารยเรณู
ใหกำหนดหมดตลอดซึ่งความงาม
ไมมีตัว ไมมีตน โถ ขันธ ๕
ไอที่ทนอยูไดเพราะมี กรรม
หมดกรรมแลวไม เกิด ประเสริฐนัก
ไมหมดกรรมก็มาเกิดโลกวุนวาย
หนอหนอกันเถิดนะเพื่อนเอย
จะพบซึ่ง นิพพาน พาสุขเอย ……..
จิตของตนเตือนตน แกไข ปรับปรุง สำนึก สอนตนเอง
ดวยปญญา
อมรา สินทวีวงศ์
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ไมเห็นธรรม
ครั้ง หนึ่ง ขอ งการปฎิบัติ เขม โดย การ อยู เดี่ยว
ณ ศูนยวิปสสนาเฉลิมพระเกียรติฯศูนย ๒ ปทุมธานี
เปนครั้งที่เทาไหรจำไมไดแลว เนื่องจากฉันจะปฏิบัติ
แทบทุกเดือน ในสถานทีต่ างๆ กัน แลวแตธรรมะจะ
จัดสรรใหไดไป บางครั้งการปฎิบัติบอยๆ ก็เกิดความ

๗๓

ประมาท เพราะคุนเคยสถานที่ และการอยูคนเดียว ถาเรา
กำหนดไมทัน กิเลสก็จะเขาครอบงำใหเราหลงไปกับมันได
เรื่องของการกำหนดในการรับประทานอาหาร เนื่อง
ด ว ย ดิ ฉั น จะ เป น คน ที่ รั บ ประทาน อาหาร ยาก มาก เลื อ ก
มาก อะไรไมถูกใจจะเขี่ยทิ้ง ไมตัก ไมทานเลย แมจะ
ผานการปฎิบัติรวมมาหลายๆ ครั้ง ก็จะแอบมีอาหารสวนตัว
มาทาน ในครั้งนี้ตั้งใจวาจะไมเลือก จะทานอาหารตามที่เขา
จัดมาให เพราะตองการจะเอาชนะใจตนเอง ดัดนิสยั ตนเองดู
วาจะพิจารณาตามที่ครูบาอาจารยทานสอนวา
“ อาหาร และ น้ ำ นี้ ข า พเจ า จะ รั บ ประทาน เพื่ อ บำรุ ง
รางกายใหแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไดมีชีวติ อยูเพื
 อ่ ทำความ
ดี เพื่อปฏิบัติธรรม ไมรับประทานเพื่อบำรุง กิเลส ตัณหา
อุปาทาน ขอใหทานเจาภาพ ผูบริจาคและผูบริการทุกๆ ทาน
จงมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้ง
ปวงเถิด”
แรกๆ ก็วาตามๆ ไป แตพอไดปฎิบัติบอยๆ แมตอน
กลับมาที่บานก็คอยพูดในใจ เวลาที่ไมชอบใจหงุดหงิดที่ไมรู
จะรับประทานอะไร
อมรา สินทวีวงศ์
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เรือ่ งของลิน้ ทีมี่ หนาทีลิ่ ม้ รสนี่ สำคัญมากเลย ทัง้ ๆ ทีรู่ 
วามันอรอยหรือไมเพียงแคปลายลิน้ และใจทีปรุ
่ งแตงเปนชอบ
ไมชอบ แตคุณเชือ่ ไหมมันกอปญหาใหดิฉนั มากๆ เลย จนบาง
ครั้งสามีตองถอนใจในความชางเลือกของฉัน เขาพาออกไป
รับประทานขาวนอกบาน ไหนจะเลือกรานอาหาร พอเลือกได
ไหนจะเลือกเมนูอาหาร ดูมันวุนวายไปหมด ขนาดไดผาน
การปฏิบัติมาแลว บางครั้งกิเลสที่สะสมมานานจนดองเปน
นิสัยถาวร(สันดาน) ซึ่งฉันก็รูทั้งรูนะคะ พยายามจะแกไขอยู
ก็ทำไดบางไมไดบาง ก็กอใหเกิดทุกขแกตนและผูใกลชิด

ÇÑ¹·ÕÊÍ§
è ของการปฎิบัติธรรม

อาหารเชาที่ไดรับมาดู
ไมถูกใจเลย จึงดื่มนมไปหนึ่งกลอง แลวก็เดินจงกรมนั่งสมาธิ
ตามตารางที่วิทยากรแนะนำในตอนเชาที่หอธรรม วันนี้เดินดี
นั่งสงบ ไมฟุง อดพอใจในสภาวธรรมนี้ไมได แอบยิ้มใหกำลัง
ใจตนเอง รูสึกหิวทองรอง แสดงอาการใหรูวารางกายตองการ
อาหารแลว อดทนหนอ ตามองนาิกา ๑๑.๓๐ น. ดีใจจัง
เดี๋ยวอาหารปนโตอาหารเที่ยงก็จะมา คิดหนอ..รอหนอ…พอ
อาหารมาถึง ก็เอามาเรียงไวที่โตะ ยกมือพนมกลาวพิจารณา
อาหารดวยตนเองอยางที่เคยทำทุกครั้ง ตามองอาหารไลไป
ทีละอยาง ..เห็นหนอ..เห็นหนอ ใจไมชอบหนอ วันนั้นมี ขาว
แกงขี้เหล็ก ผัดถั่วงอก แกงจืด แลวก็….มีของหวาน เปน
ไอศกรีมเยลลีลิ่ น้ จีป่ น เปนวุน ๆ คลายเชอเบท ใจฉันฟูดวยความ
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ดีใจ ของชอบเลย ฉันเปนคนชอบไอศกรีมเชอเบทผลไมมากๆ
นับเปนของโปรด ฉันกำหนดไมทัน กิเลสมันโตเปนตัณหา
ความอยาก ทั้งกำลังหิวและเบื่ออาหารมาหลายมื้อแลว อัน
ที่จริงแลว ฉันควรจะทานขาวกอนเพราะทองวางอยู แตฉัน
ไมทันคิดอะไร ทำตามใจที่อยากเลย รีบตักไอศกรีมเขาปาก
อยางมีความสุข ขณะกำลังจะตักคำที่ ๒ ก็สะดุง
“กำหนดดวยนะคะโยคี ทานชาๆ คะ” เสียงอาจารย
อนงคนุช กิมทอง ทานคงมายืนดูฉัน เห็นอาการไมสำรวม
ของฉัน เพราะที่นี่เขาไมใหปดหองนอนในเวลาปฎิบัติ เพราะ
อาจารยวิทยากรจะคอยเดินดู ชวยเหลือเวลาที่โยคีเกิดสภาว
ธรรม แลว แกไข เอง ไม ได อาจารย จะ ได คอย แนะนำ ได ทัน
เวลา
ฉันหันไปมอง ยกมือสวัสดีคะ ขอบพระคุณที่อาจารย
ใหสติคะ แลวกลับมาสำรวมในการรับประทานตออยางชาๆ
พออาจารยเดินผานไป กิเลสในใจก็เถียงวา แหม! นานๆ จะ
เจอของถูกใจสักครัง้ กำหนดก็ดา ย…แตก็ยังยกตัก..ยกตัก ..อา
..อม..ใส อ่ำ..อรอย จนหมดถวย เสียดายหนอ..หมดแลวอยาก
กินอีก แตทีทำได
่ คือดืม่ น้ำตาม แตไมแตะตองอาหารอืน่ ๆ เลย
แมแตคำเดียว แตก็รูวาใจมีความสุขที่ไดกินของชอบ
อมรา สินทวีวงศ์
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ธรรมะ ดัด สันดาน

จากนั้นก็กำหนดอิริยาบถยอยในการทำความสะอาด
หองพัก ที่นี่เขาจะเตรียมอุปกรณทำความสะอาดใหเรา ทั้งผา
ถูบาน ไมกวาด ฟองน้ำ น้ำยาลางจาน ลางหองน้ำ อบรม
การเปนกุลสตรี (แจวตัวจริงเลย) ฉันทำมาหลายครัง้ แลว ไมรู
สึกตอตานอะไร ไมเหมือนครั้งแรกที่มาไมอยากทำเลย แตมา
ครั้งหลังๆ พอไดทำแลวก็ดี ไดกำหนออิริยาบถยอย เชน เวลา
กวาดบาน ใจเราก็อยูที่มือที่กวาด ตาก็มองที่พื้น จิตก็เปน
สมาธิ ไมสงจิตออกไปคิดฟุงซาน ขณะกวาดจิตก็เปนสมาธิ
กับงานที่ทำ ปญญาก็เกิดขอคิดวา ดูซิเราอยูคนเดียว กวาดถู
หองทุกวัน ทำไมยังมีฝุนสกปรกไดทุกวัน จิตของเราก็เหมือน
กัน เราตองคอยปดกวาด ไมใหกิเลสมันเขามาได เคยไดยิน
ครูบาอาจารยทานสอนวา ธรรมะคือไมกวาด กวาดทุกสิง่ ทุก
อยาง ไมเก็บไวไมลวงอดีต ไมเอื้อมอนาคต พอจิตสะอาด
ใจก็สบาย เหมือนเวลาเรากวาดบานแลวถูพื้นหอง พอมัน
สะอาด เราก็เดินสบาย ไมเหนียวเหนอะหนะ

กันพวยพุงออกมาทางปากและจมูก คุณเคยเห็นเศษอาหารที่
อยูในถุงพลาสติกที่บูดเนา แลวบวมปูดๆ เนาๆ แลวพุงดันจน
ถุงแตกไหมคะ จินตนาการไดอยางนั้นเลยคะ ไอศครีมลิ้นจี้ที่
แสนอรอย รวมตัวกับนมกลองที่ดื่มในตอนเชา บวกกับกรด
ในกระเพาะที่รอจะยอยอาหาร แลวไมมีอาหารใหยอย และ
อาจจะมีแบคทีเรียที่ติดมากับน้ำแข็งของไอศกรีม เอาเถอะ
สรุปวา ทุกอยางรวมกัน ทำใหรางกายของฉันกำลังพยายาม
ขับไสไลสงมัน เพราะมันมีพิษ

โอย! ปวดทองมากเลย ปวดหนอ…ปวดหนอ…ปวด
จนตัวงอ ลงไปนั่งที่พื้น มันรูสึกปนปวนในชองทอง แลวรูสึก
คลื่นไส อยากอาเจียนมาก กำหนดลุกหนอ…เดินไปที่หองน้ำ
สวนตัว เปดฝาชักโครก แลวโนมตัวอาเจียนของเหลวเหนียว
ขนทะลักออกมา ดวยแรงดันจากภายในชองทอง ครั้งแลว
ครั้งเลา อาเจียนจนตัวโยก มันมีทั้งแกสและของเสีย ที่รวมตัว

รวบรวมสติ คอยๆ ยืนขึ้นชาๆ หายใจลึกๆ ใครจะคิด
วาการเผลอรับประทานอยางไมมีสติ มันจะทำใหเกิดการเจ็บ
ปวดไดมากขนาดนี้ บอกมันไดไหมวา อยาปวดนะ ..อยาอวก
นะ ฉันไมไหวแลว กายนี้มันไมใชของเราเลยนะ มันไมเชื่อ
เราเลย มันจะเจ็บปวดมันก็เปนไปตามที่มันจะเปน เราบังคับ
บัญชามันไมไดเลย มันเวียนศีรษะมากเลย น้ำในรางกายถูก

๗๗

อนิจจา เมื่อกี้ยังมีความสุขกับการกินอยูเลย ตอนนี้
กลับทุกขเจ็บปวย เพราะสิ่งที่เรากินเขาไป อาเจียนจนหมด
แรง ลงไปนั่งพับเพียบกองอยูที่ชักโครก มือโอบรอบชักโครก
….สิ้นสภาพเจาหญิงตราตั้งของสามี ไดแตนึกวาเรากำลังจะ
หมดสติแลว เราตองหาใครมาชวย ไมงั้นคงไมสวยแนที่นอน
ตายคาชักโครกแบบนี้

อมรา สินทวีวงศ์
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อาเจียนออกมามาก ประกอบกับความปวดในชองทอง ที่มี
มาเปนระลอก ระลอก คิดถึงสามีและลูกมาก ถาอยูที่บาน
ฉันจะไมมีโอกาสเห็นทุกขไดขนาดนี้เลย เพียงแคปวดทองนิด
เดียวก็จะถึงมือหมอแลว โรงพยาบาลอยูใกลบาน ฉันเดิน
เขาออก จนเปนคนไขวีไอพีแลว ไมมีโอกาสจะไดสัมผัสหรอก
วาปวดอะไรจะขนาดนี้ เพราะแพทยพยาบาลจะมีวิธีบรรเทา
ทุกขใหเราไดแนนอน
…แตตอนนี้ในความเปนจริงคือ รอบๆ หองของฉัน
เงียบสนิท ทุกๆ คนกำลังปฎิบัติเขม บางคนก็ปดหองทำธุระ
สวนตัว และทานอาจารยเคยบอกวา ถาเราไปรบกวนหากเขา
กำลังเขาญาณสมาบัติอยู เราจะเปนบาปมาก ทำใหฉันแข็ง
ใจเดินชาๆ ผานหองแลวหองเลา หองของฉันอยูชั้นสอง ฉัน
บอกตนเองวาจะตองไปหองธุรการขางลางดวนที่สุด กอนจะ
ลมลง เดินผานโตะที่เขาจัดยาสารพัดวางไว เปนยาประจำ
บานทั่วไป ฉันมองมันอยางไรความหมายเพราะไมมีความรู
เลย วายาอะไรเปนอะไร แลวฉันเปนอะไรจะใชยาอะไร เคย
แตทานยาที่หมอสั่ง ไมรูชื่อยาและสรรพคุณของยาใดๆ เลย
(ภายหลัง ๓ ปตอมา ใครจะเชื่อวา ตอนนี้ฉันเปนวิทยากรผู
ชวยดูแลโยคี คอยใหยาตามอาการปวยของโยคี)

ธรรมะ ดัด สันดาน

๗๙

เดิน มา จนถึง ทาง ลง บันได สติ เตือน ให เดิน เกาะราว
บันไดอยางชาๆ แตละกาวจะยกจะยางทำไมขามันหนักมาก
ยังไมถึงชั้นลางเลย ก็เห็นอาจารยเพ็ญศิริ เจียมพานทอง
ทานมองยอนขึ้นมา แลวรีบวิ่งเขามาประคองรับฉัน พรอมทั้ง
มีคนทีเดิ
่ นตามทานมาดวย ชวยกันพยุงฉันไปทีโซฟา
่ หนาหอง
ธุรการ “หนูเปนอะไร หนาซีดตัวเย็นเชียว” ฉันหมดสติไปวูบ
หนึ่งรูสึกอีกที ดวยการไดดมยาดม และการบีบนวดมือ และ
แขน “หนูปวดทองและอาเจียนมากคะ” ทานอาจารยเอามือ
ลูบศีรษะและเอาผาชุบน้ำมาเช็ดหนา เช็ดคอ คงมีคราบของ
เสียที่อาเจียนออกมา ทานทำใหดวยความออนโยน ทั้งๆ ที่
ฉันไมเคยรูจักทานมากอน ไมไดเปนญาติกันเลย
“ไหวไหมหนู ไปโรงพยาบาลไหม สงสัยอาหารเปนพิษ”
แลวทานก็หันไปสั่งใหเด็กใหเอายาธาตุน้ำขาวตรากระตายบิน
ทานประคองปอนยาใหฉัน สองชอนโตะ และใหดืม่ น้ำอุน ตาม
ตลอดเวลาฉันมองหนาทานอาจารย เพ็ญศิริ ใบหนาทานดู
ออนโยน มีเมตตามากเลย นัน่ เปนการพบกันครัง้ แรกของเรา
ฉันรูส กึ อบอุน เมือ่ เห็นสายตาและทาทางทีอาจารย
่
แสดงออกมา
มันสื่อใหฉันสัมผัสไดถึงความเมตตาและหวงใย อาจารยบีบ
มือฉันและใชยาดมโบกไปมาที่จมูกของฉัน สักครูฉันรูสึกดี
ขึ้น อาการคลื่นไสนอยลง สีหนาคงดีขึ้น อาจารยทานสอน
วา “หนูกำหนดนะ รูสึกอยางไรกำหนดไป การกำหนดรูจะ
อมรา สินทวีวงศ์

๘๐

ไมเห็นทุกขฯ

ชวยใหดีขึ้น ดูมันนะหนู อาจารยคิดวา ดูแลวเดี๋ยวคงจะดีขึ้น
นะคะ เพราะใหยาฆาเชื้อโรคไปแลว” เสียงปลอบโยนทำให
ฉันรูสึกดีขึ้น แลวอาจารยก็บอกใหเจาหนาที่ชวยพยุงฉันไปสง
ที่หองนอน
พอ ถึง หอง อาจารย ยัง นั่ง อยู ชวย เปด พัดลม ปด ไฟ
ประคองใหฉันนอนลงดวยความเมตตาของทาน ทำใหฉันจับ
มืออาจารยมาแนบแกม กอดแขนไว เหมือนเวลาทีฉั่ นไมสบาย
ฉันจะจับมือสามีไวจนหลับไปทุกครัง้ แตตอนนีมี้ แตมืออาจารย
ฉันเลยจับและกอดไวจนหลับไปดวยความออนเพลีย
อาจารยกลับออกไปตอนไหนฉันไมรู มารูสึกอีกทีตอน
เริ่มปวดทอง อยากเขาหองน้ำ ลุกไปชาๆ ฉันถายเหลวมาก
คุณผูอานคะ การกำหนดทำใหฉันไดกลิ่นของเสีย ที่ไมเคย
สนใจเลยวาจะมีกลิ่นเหม็นมากไดขนาดนี้ แลวมันก็ออกมา
จากตัวของฉัน มันคือไอศกรีมลิ้นจี่ที่แสนอรอยของฉัน กลิ่น
หนอ..ฟุงไปทั่วหอง ทำใหเราไดพิจารณาอสุภะที่เปนจริงเลย
ตอนอยูบานเวลาเขาหองน้ำ ความทันสมัยของโถสุขภัณฑ
เก็บกลิ่น จิตเราสนใจฟงเพลงบาง ดูทีวีบาง ดูกระจกบาง ใน
หองน้ำบานของเราไมเคยมีโอกาสใหเราไดรูได
 ดูไดกำหนดเลย
วา ไอที่ออกมานั้นมันอันเดียวกันกับที่เรารับประทานเขาไป
นั่นแหละ นึกถึงคำสอนของหลวงปูชา ทานสอนวาใหเรามอง

ธรรมะ ดัด สันดาน

๘๑

อาหารที่เรารับประทาน วาสุดทายก็เปนอุจจาระมันเปนอัน
เดียวกัน เราจะปลอยวางกับการชางเลือกชางวุนวายในการ
เลือกอาหาร เพราะวาไมวาอาหารจะเลิศรสราคาแพงแคไหน
สุดทายก็ตองออกจากรางกายเราไปเปนปุย แยกธาตุ ๔ เหมือน
เดิม การเจ็บไขไดปวยนัน้ เกิดขึน้ ไดตลอดเวลา เราไมสามารถ
จะรูได
 วาอะไรจะเกิด ถารู ฉันคงไมปลอยใหทองวางแลวทาน
น้ำแข็ง แตก็ไดขอคิดวา ทุกๆ การเจ็บปวยก็มีเวลาสิ้นสุด
ของมัน พอฉันถายของเสียออกจากรางกายแลว ก็รูสึกดีขึ้น
สบายกายมากขึ้น ความทุกขความเจ็บปวยมันเขามาทักทาย
เรา เราเรียนรูมัน แลวมันก็จากไป ตามเหตุตามปจจัยที่ควร
จะเปน
ฉันนั่งพิจารณาสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น มันสอนฉันวาอยา
เลือกรับประทาน ใหกำหนดรสหนอ…แลวดับความชอบ-ไม
ชอบ ใหกินอยางมีสติ อยางรูวาความพอดีพอเหมาะของ
รางกาย ควรจะกินแคไหนเพื่อใหรางกายพออยูได ไมใชกิน
ตามใจตามกิเลส จะไดไมเกิดทุกขตามมาภายหลัง
อาหาร เย็น นั้น เปน ขาวตม เครื่อง ทาน อาจารย เพ็ญ
ศิริ คง สั่ง ให ทำ มา ให ฉัน โดย เฉพาะ เพื่อ จะ ได ยอย งายๆ
ฉันทานอยางสงบ ปราศจากความชอบ ไมชอบ ไมนาเชื่อ
กิเลสของการเลือกรับประทานของฉันถูกปราบสยบลงไดอยาง
อมรา สินทวีวงศ์

๘๒ ไมเห็นทุกขฯ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๘๓

ราบคาบ ดวยสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาสั่งสอน ใหฉันเห็นสัจจ
ธรรม มีปญญาคิดได เรียกวา …ไมเห็นทุกข ก็ไมเห็นธรรม
…กอนนอน ไดรูวา ครูบาอาจารยที่ทานปฎิบัติมานานๆ ทาน
จะมีความเมตตากรุณาและออนโยน หวงใยเรา ไมรังเกียจที่
เราอาเจียนเหม็นเลอะเทอะ ทานเมตตาเช็ดหนาใหเรา พาเรา
ไปนอน ใหเราจับมือไว
ทานอาจารย เพ็ญศิริ เจียมพานทอง นางฟาของฉัน…
…..

อมรา สินทวีวงศ์

ธรรมะ ดัด สันดาน

๗

มาลองตายกอนตาย

จะมีคำถามมาบอยวาทำไมเธอไปปฎิบตั ธรรม
ิ
บอยจัง ไปไดแทบทุกเดือน มีปญหาครอบครัวอะไร
ไมมความ
ี
สุขเหรอ หรือ สามีมีบานเล็กบานนอย การ
งานลมเหลวหนี้สินลนพนตัว….สารพัดคำถามที่คน
สวนใหญ มองผูที่ทิ้งบานไปปลีกวิเวกบอยๆ อยาง
ฉัน ยอมเปนที่ซุบซิบกัน แลวมองอยางตั้งคำถาม
ก็นาใหเขาเหลานั้นคิดนะคะ เพราะสถานที่ปฎิบัติ

๘๕

ธรรมใดๆ ก็ไมมีทางที่จะสุขสบายไดเทาที่บานของเรา ที่เรา
จะอยูอยางสุขสบายตามใจกิเลสของเรา อยากกิน นอน นั่ง
เดิน อยางไรก็ตามสบาย ไมมีกฎเกณฑขอบังคับ จะพูดจะคุย
อยางไรก็ได ใครจะไปชอบใหถูกบังคับ ไมใหพูด ไมใหทำในสิ่ง
ทีตนเอง
่
ตองการ ตองทำทุกอยางตามตารางเวลาทีกำหนด
่
ใน
หลักสูตรการอบรม
คุณคะ ตอนที่คุณเกิดมา ทำไมตองฉีดวัคซีนปองกัน
โรคโนนโรคนี้วุนวายมากมาย เพราะมีคนรูแลวใชไหมคะ วา
วัคซีนนี้ สามารถปองกันโรคนั้นโรคนี้ได ตอนนั้นคุณก็ยังไม
ไดเปนโรค แตก็ไดรับการปองกันโรค ใชคะ การปฎิบัติธรรม
ก็เชนกัน การรับวัคซีนปองกันโรคทางกาย การปฎิบัติธรรม
เรียนรูคำสอนของพระพุทธองคก็เปนการรับวัคซีนทางใจ ซึ่ง
พระพุทธเจาทานตรัสรู และนำมาโปรดสั่งสอน ใหเรารูจักสิ่ง
ตางๆ ตั้งแต เหตุที่จะเกิดทุกข ทางที่จะดับทุกข ดวยการ
เจริญสติปฏฐาน ๔
สำหรับฉัน การจะอธิบายใหกับผูที่ไมเคยปฎิบัติ เขา
ก็จะยังไมเขาใจ เพราะบางทานก็ไมเคยทุกขเลย เขาวาเขา
สุขสบายดี ไมเห็นมีความจำเปนจะตองไปนุงขาวหมขาวเลย
ทำบุญทำทานก็ทำไดงายดี โดยเฉพาะสามีและลูกๆ ของฉัน
หลังจากที่ทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งกิริยา
อมรา สินทวีวงศ์

๘๖

มาลองตายกอนตาย

วาจา การแสดงออกตางๆ ที่ดูมีความสุขอยางงายของฉัน
ทุกคนก็เลยมาลองปฎิบัติดู และเขาใจกับธรรมที่ไดรับ ตอนนี้
ทุกคนก็มีสติในการดำรงชีวิตของตน โดยมีตนเปนผูเตือนตน
ใหคิดใหทำในสิ่งที่จะไมใหกอเกิดทุกข หรือถาเกิดทุกขอะไร
ขึ้น ทุกๆ คนก็จะใชสติในการแกปญหา ไมโวยวายวุนวาย
มากเกินไป มันนาจะพอแลวนะ สำหรับตนเอง
ดังนั้น ทั้งลูกและสามีก็จะไมเขาใจวาไปทำไม ซ้ำๆ
ซากๆ ไปก็ทำแบบเดิม ฟงบรรยายเรื่องเดิมๆ ฉันรูวาไมวา
คนเราจะเปนใครมาจากไหน รวย จน หญิง ชาย ทุกๆ
คนเคยผานการเปน เด็กออน เด็ก หนุม สาว เปน พอ
เปนแม เปนคนสบาย เปนคนปวยเปนมาแลวสารพัด เปนคน
ดี เปนคนเคยทำผิด ทุกๆ คนเปนมาแลวสารพัด ตามเหตุ
ตามปจจัยที่เคยกระทำมา และทุกคนอาจจะมีโอกาสรูตัวที่จะ
แกไขขอผิดพลาด มีโอกาสที่จะไปขอโทษคนที่ทานทำใหเขา
เสียใจหรือทุกขเพราะการกระทำของเรา ทุกๆ บทบาทที่ทาน
เคยผานมานั้น มีเพียงอยางเดียวที่ทานไมมีโอกาสเปน ไมมี
โอกาสรูไดวา เวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร นั่นคือ เปนคนที่
ตายแลว
คนตายเปนยังไงคะ พูด ไม ได หาย ไป จาก ที่ ที่ เคย
อยู ที่เคยเปน ไมรูจักใคร ไมมีโอกาสติดตอกับใครได
สำหรับตัวดิฉันไมเคยที่จะจากสามีและลูก ก็มาไดความคิด

ธรรมะ ดัด สันดาน

๘๗

จากการปฎิบัติธรรมวา คนทุกคนมีเวลาแหงการลาจาก ดัง
นั้น การมาปฏิบัติธรรมของดิฉัน ฉันจะขอสามีและลูกวา “มา
มี๋ของไปลองตายนะคะ” ลูกๆ ลองอยูโดยไมมีแม สามีลอง
อยูโดยไมมีภรรยาที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ
ยอมเปนทุกข แตถาการจากกันแลว สามารถที่จะใชเวลา
นั้นเปนโอกาสที่ทั้งลูกและสามีก็ไดรูสึกถึงการจาก ตัวฉันเอง
ไดรูสึกถึงการจากเชนกัน แมจะเปนการจากที่อาจจะไดเจอ
กันอีกหรือไม ก็ไมแน พระทานสอนให นึกถึงความตายทุก
ขณะจิต เพราะอะไรๆ ก็ไมแนนอน หากเรามีโอกาสทีจะ
่ จาก
กัน แลวในเวลานั้นไดมีเวลาทบทวนทาทีของตนเอง วามีสิ่ง
ใดที่ควรแกไขปรับปรุง และทำใหดีขึ้น พอกลับมาเจอกันอีก
ครั้ง เราก็รักกันมากขึ้น และแบงบุญกรรมฐานใหแกทุกคนใน
ครอบครัว
ฉัน จะ ไม ติดตอ กลับ มา ที่ บาน เลย เพราะ จะ ไม เปด
โทรศัพทมือถือ จะปดวาจา จะสำรวมสายตา จะไมรูจักใคร
จะดูกายใจตนเองเทานั้น เพราะคนตายก็เอาไปไดแคนั้นเอง
คะ แลวดูวาเรามีบุญกุศลอะไรที่ติดตัวไปไดบาง มีบาปอะไร
ที่เคยทำบางแลว พอไดกลับไปหลังจากการปฎิบัติธรรม ดิฉัน
จะไมรีรอทีจะ
่ ไปขอโทษคนทีเรา
่ ทำใหเขาเสียใจ ทัง้ เจตนาและ
ไมเจตนาก็ดี หากเขาไมสบายใจ เราก็พรอมจะพูดคุย เพราะ
การปฎิบัติจะทำใหตัวตนของเราเบาบางไปมาก คนตายไมมี
คาราคาเลย ดวงจิตเทานั้นที่ควรชำระลางใหสะอาด จะได
ไมมีเวรกรรมใดๆ ติดตัว อันเปนเหตุใหตองมาใชกรรมกันอีก
อมรา สินทวีวงศ์

๘๘

มาลองตายกอนตาย

ธรรมะ ดัด สันดาน

เราพูดเรื่องความตายกันในบาน จนเปนเรื่องปกติ สัก
วันเราก็ตองพบแนนอน เปนสิ่งที่ทุกคนหนีไมพน พูดกับลูก
จนบางครั้งบอกลูกวา “จะไปตายนะจะอาทิตยหนา” เปนอัน
รูกันวา แมจะไปปฎิบัติธรรม ลูกคนเล็กพูดวา “มี๋ไปที่ชอบ
ที่ชอบอีกแลว ..ฮา ..ฮา”
ถาเราไมกลัวตายนะคะ เราจะไมกลัวอะไรเลยคะ
เราจะมองทุกๆ อยางตามความเปนจริง จะไมกลัวเจ็บ
ไมกลัวปวย ไมกลัวแก อยูอยางรูเทาทันจนถึงจุดหมาย
ปลายทางของชีวิต
เราจะกลัวไปทำไมคะ เรานาจะกลัวการเกิดมากกวา
กลัวการเกิด ที่เปนตนกำเนิดของความทุกขทุกชนิด
คิดถึงความตายสบายนัก
สงสาร ....

มันหักรักหักหลงไดใน

มาเถอะคะมาลองตายกัน แลวคุณจะไดรูวาตนทุนที่
คุณมีมานั้น ทุกวันนี้ คุณกำไรหรือขาดทุน
……คุณมาสวาง ไปสวาง
…....คุณมามืด ไปสวาง
หรือ คุณมามืด ไปมืด …

๘๙

บทกลอนของคุณแม ดร. สิริ กรินชัย
วิปสสนากรรมฐานงานดูจิต
เหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอน
กำหนดรูยิ่งรูทางจิตจร
จะยืนเดิน นั่งนอน สำรวมตน
ระวังตัวกลัวภัยอันใหญหลวง
ภพทั้งปวงของอยูทุกแหงหน
รูรับทุกขรับโทษรูอดทน
รูดิ้นรนเพื่อรอดจากอวิชชา
หวังสิ่งใดก็จะไดดั่งใจหวัง
กุศลจิตมีพลังเสกสรรหา
สมาธิตั้งมั่นเกิดปญญา
ไดวิชชาทำลายทุกขสุขอนันต….

อมรา สินทวีวงศ์

๙๐

๔

๘

รีโมทชีวิต

ทุก ทาน คง เคย ใช รีโมท ควบคุม การ เปด ปด
โทรทัศน หรือรีโมทที่ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ปรับ
ใหอุณหภูมิ รอน อุน เย็น ไดดังใจ ดิฉันคิดวาทุก
ทานคงรูจักอุปกรณรีโมทคอนโทรลตัวนี้ กันทุกคน
แลวนะคะ
ท า น เชื่ อ ไหม คะ ว า คำถาม ที่ สุ ด ยอด ฮิ ต ที่
โยคีผูปฎิบัติมักจะถามดิฉันมากที่สุดคือ มาปฎิบัติ
วิปสสนาดวยการกำหนดรู หนอ…หนอ…แลวจะ
ไดอะไร

๙๒

รีโมทชีวิต

ดิฉนั จะบอกและเลาประสบการณ จากการกำหนดรูใน

ชีวิตประจำวันของตนเอง การฝกกำหนดเสมือนพูดกับตนเอง
ใหทันปจจุบันของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยมีประตู ๖ ประตูคือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหเราเฝากำหนดรู ขอใหกำหนดใหทัน
กับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเรากำหนดทัน นั่นคือเรามี สติ รูเทาทันวา
กำลังคิด กำลังทำอะไร กำลังเห็นอะไร กำลังไดยินอะไร
กำลังลิ้มรสรับประทานอะไร กำลังอยากจะพูดอะไร จิต
จะมีที่ปรึกษา กอนที่จะโตตอบกลับไปตอสัมผัสตางๆ นั้นๆ
อยางมีการกลั่นกรอง เลือกคัดกอนที่จะบันทึกลงสูจิต หรือ
ปรุงแตงใหเกิดเปนอารมณ โกรธ โลภ หลง กอนจะสั่งกาย
และวาจาใหโตตอบตอการกระทบนั้นๆ
ดิฉันจะเพียรกำหนดอิริยาบถยอยใหทันกับการกระทำ
และความคิด เชน พอไดยินเสียง แมจะเปนเสียงดาวานินทา
เรา ฉันจะ กำหนด ยินหนอ..แลวมาดูที่ใจ ..ไมพอใจหนอ …
โกรธหนอ…จิตจะพิจารณาเสียงนั้น วาหมายความอยางไร
พิจารณาอยางมีสติ …หนอ… นี้จะเบรคกั้นการปรุง ของ
จิต ที่จะกอเปนอารมณ แทนที่จะโตตอบ กลับเปนพิจารณา
วาสิ่งที่ไดยินมา เขาวาเรา เพราะ เขาไมรู ไมเขาใจความจริง
นาสงสารนะ เขาคงทุกขใจ จึงเปลงวาจาที่ไมนารักออกมา
อโหสิกรรม ใหอภัย ไมตอความยาวสาวความยืด เพราะ
เราไมอยากมี กรรม(การกระทำ) ตอเนื่อง ที่จะไดพบเจอกับ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๙๓

เขาอีก เราก็ตัดกรรมซะดวยการใช รีโมทของเรา ปดเสียง
เปลี่ยนชอง ซะ ทุกขก็ไมมาถึงใจของเรา ใจเราก็ไมสะเทือน
ไปกับวาจาที่เราไดยิน พรอมทั้งแผเมตตาไปวา จงเปนสุข
เปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย สงสาร
เขานะ เขาคงทุกขนะ ยิ่งถาคำพูดนั้นหยาบคายมากเทาไหร
แสดงวาเขาตองทุกขมาก เวลาเขาพูดออกมา มันตองมาจาก
ใจที่ ขุนมัว มาก จนสามารถเปลงวาจาดาทอออกมาได และ
สงสารหูของเขา ที่ไดยินกอนที่เราจะไดยินซะอีก
นับเปนการทำขอสอบ ถาเราไปโกรธตอบ ปรุงโกรธ
ปรุงคำพูดโตตอบออกไป เมื่อมีการกระทำผูกพันกัน แนนอน
เราตองเจอเขาอีกแนนอน เพราะมีเหตุรวมกัน ยอมมีผล
ตอกันอีกในอนาคต เหมือนเรารูอยูแลววา ขี้หมามันเหม็น
นะ เรายังเอามือไปจับ ไปเขี่ย แลวมันก็ติดมือ ทั้งความเหม็น
และความสกปรก ใครเปนคนทำใหเกิด เรานั่นแหละไปจับ
เอามาเอง สูเดินผาน..ไป ใจมันก็ ปลอย…วาง…วาง…สงบ
…สบาย
ถาเปนรีโมท เราก็เปลี่ยนชอง ไปดูชองอื่น เราเลย
เลือก สุข หรือ ทุกข ไดดวยตนเอง นี่เปนเพียงตัวอยางที่เรา
จะสบายใจ ชอบใจ ไมสนใจ ในสิ่งที่ไดยิน เรากดปุมปดเสียง
ซะ เสียงนั้นๆ ก็เปนแคสักแตวาเสียง ไมนำลงมาสูจิตใจเรา
อมรา สินทวีวงศ์

๙๔

รีโมทชีวิต

เหมือนมีรั้วกั้นภัยที่จะมาปรุงแตงที่จิตใจเรา เราก็ไมบันทึกไว
มันก็ ผาน…ผาน..ไป แตการที่เราจะกดเลือกกดปุมรีโมทอยาง
ชำนาญได เราตองเรียนรูปุมตางๆ วาจะใชอยางไร นั่นคือการ
ฝกกำหนดรูใหทันปจจุบัน การกำหนดในหองกรรมฐาน จะ
เปนการเขาคายฝกซอม โดยมีอารมณกิเลสของเราเองแวะ
เวียนเขามาเปนระยะ
บางคนก็แปลกใจ ทำไมกำหนดไดแต เบื่อหนอ…
รำคาญหนอ…ขี้เกียจหนอ.. ฟุงหนอ …คิดถึงบานหนอ…
..ทุกๆ หนอนั่นแหละ ตัวตนของเราเองคะ พอกำหนดไป
บอยๆ นานๆ เราก็รูจักตนเองดีขึ้น จนอยากจะเปลี่ยนตนเอง
อยากจะปรับปรุงตนเอง โดยไมมีใครมาสอนเรา เพียงแตจิต
เรานิ่ง เราก็เห็นตัวเราเองชัดขึ้น ทุกๆ วันวนเวียน เดี๋ยวหิว ..
กิน…ถาย…ปวย…แก …ตาย….ชีวิตนี้มีเพียงเทานี้เอง แลว
จะเขาใจที่ พระพุทธองค เปลงวาจาวา “อนิจจา..ชีวิตนี้
การเกิดทุกครั้งเปนทุกข หาสุขไมได” แคทุกขจากกายสังขาร
ของเราเอง ก็เปนทุกขที่หลีกเลี่ยงไมได แลวเราจะนำทุกข
จากการกระทบภายนอกมาสูจิตใจใหเกิดทุกขอีกทำไม ทุกข
ที่เกิดจากปจจัยภายนอกนั้น เราสามารถปองกันไดดวยการ
กำหนด รูแลวละ จับแลวปลอย ทุกขก็ไมเขามาปรุงแตง
ที่ใจ หนอ…หนอ..นั่นคือการหยุดการปรุงแตง หยุดอารมณ
ที่จะเกิด โทสะ โมหะ โลภะ (โกรธ หลง โลภ) การกำหนดรู

ธรรมะ ดัด สันดาน

๙๕

กาย ใจ ของตนเอง ปดวาจา เฝากำหนดจดจอและตอเนื่อง
จะทำใหจิตมีสมาธิ
แลวไมตองรอนะคะ ปญญาจะเปนผลของการมีสติ
จากการกำหนดรู เมื่อปญญาเกิดขึ้น ก็จะนำปญญานั้นมา
แกไขปญหาตางๆได และพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสุขและ
ทุกข เราจะพิจารณาการกระทบจากสิ่งเราภายนอกได และ
หากแกไขอะไรไมได เราก็จะมีปญญาเขาใจวา มันก็เปนเชน
นั้นแหละ จะสุขก็ดูมัน จะทุกขก็ดูมัน เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับ
ไปในที่สุด เราก็จะวางจิตวางใจ วางกายของเราในตำแหนง
ที่กลาง..กลาง..เบา..เบา..บาง ..บาง..สบาย ..สบาย
มากำหนดรู โดยมีรีโมทชีวิตที่เราเปนผูถือไว ที่
จะเปนผูดู คุณจะดูหนังดูละครสักกี่รอยกี่พันเรื่อง คุณก็
ไมเหนื่อย ไมทุกข เพราะคุณดูเฉยๆๆ เปนผูดู ไมใชผู
แสดง หรือผูกำกับใหสิ่งที่คุณดูไดดังใจคุณ ความทุกขก็
จะเกิดขึ้น หรือถาเราเปนผูแสดงซะเอง เรานั่นแหละ จะ
เหนื่อยไปตามบทที่ไดรับ เราก็จะวน เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข
ระคนไปไมจบไมสิ้น……

อมรา สินทวีวงศ์
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๙

สิ่งดี ดี ใหดวยใจ

หนังสือเลมเล็กๆ ขนาดเทาฝามือ ปกออน
ชื่อเรื่อง “ทางสายเอก” ที่ฉันไดรับมาจากคุณแปน
(เพื่อนกัลยาณมิตรเจาเกาที่พาฉันไปปฎิบัติธรรม) ฉัน
อานรวดเดียวจบ อานแลวรูสึกวา ดร.สนอง วรอุไร
ซึ่งเปนผูเขียน ทานเลาประสบการณการปฎิบัติธรรม
ของทาน ขณะที่ไดอุปสมบทอยูที่วัดมหาธาตุฯ โดยมี

๙๘

สิ่งดี ดี ใหดวยใจ

พระอาจารยใหญทานเจาคุณโชดก ซึ่งเปนพระอาจารยเดียว
กับคุณแม ดร.สิริ กรินชัย ของเรา ดร.สนองทานเลาไดเขาใจ
งายๆ ใหขอคิดในการที่จะใชการภาวนา การกำหนดรู เพื่อ
ทำใหจิตอิสระจากกิเลสที่จะกอใหเกิดทุกข แลวนำชีวิตที่เหลือ
ไปในทางที่ถูกที่ควร ทานเปนนักวิทยาศาสตร ดังนั้นทานจึง
มีเหตุและผลกำกับทุกถอยคำ เปนหนังสือที่ดีนาอาน และนา
แจกเปนธรรมทานยิ่งนัก ฉันไมรีรอหารายละเอียดของผูจัด
พิมพคือ ชมรมกัลยาณธรรม ในหนังสือไดแนะนำสถานที่
ตั้งของชมรม จึงไมยากที่ฉันจะไป
ขณะนั้นฉันไดผานการปฎิบัติธรรมมาประมาณ ๒ ป
และเริ่มชวยเหลือครูบาอาจารย ในการจัดปฎิบัติธรรม ฉัน
สนับสนุนโดยการจัดหนังสือแจกผูปฎิบัติธรรม ดวยทุนทรัพย
ที่ขอจากสามี ทุกครั้งฉันจะบรรจงเย็บถุงผาไหม ใสหนังสือ
ธรรมะ ๔-๕ เลม เปนธรรมทานใหโยคีในวันสุดทายกอนแยก
ยายกันกลับ เพียงหวังวาเพื่อใหผูปฎิบัติธรรมไดนำไปศึกษา
ตอที่บาน สวนใหญก็เปนหนังสือของพระอริยสงฆ เชน หลวง
ปูชา หลวงปูมั่นฯ ฉันคิดวาเขาเหลานั้นหลังการปฎิบัติธรรม ๘
วัน ๗ คืนแลว เขาคงมีขอสงสัย และนาจะมีหนังสือดีๆ ที่จะ
ใหเขานำไปตอยอด ทำความเขาใจในธรรมะที่ไดรับจากการ
ภาวนา ที่เขาไดปฎิบัติไปแลว

ธรรมะ ดัด สันดาน

๙๙

“ทางสายเอก” จึงเปนหนังสือที่ดี เหมาะสำหรับการ
ใหแกโยคีมากๆ ฉันใหคนขับรถพาไปชมรมกัลยาณธรรม ที่
อำเภอเมืองปากน้ำ จ.สมุทรปราการ จนถึง “คลินิกทันตกรรม
อัจฉราทันตแพทย” เปนหองแถวเล็กๆ ไมหรูหราอะไร ฉันไป
ถึงก็แจงความประสงคขอทำบุญหนังสือ ทางสายเอก ๑๐๐
เลม ที่ชมรมเขาไมไดขายหนังสือนะคะ เพียงถาเราตองการ
มากๆ เขาก็ใหโอกาสเรามีสวนรวม ในการพิมพหนังสือครั้ง
ตอๆ ไปของชมรม
ขณะที่กำลังนั่งรอ มีผูหญิงคนหนึ่ง ผมยาวรวบไว
เรียบรอย ใบหนาคมคาย ผิวสีน้ำผึ้ง เธอเดินออกมา ถามวา
เอาหนังสือไปแจกที่ไหนคะ อนุโมทนาบุญดวยคะ เสียงเล็ก
นั้นออนโยน ประกอบกับสายตาและรอยยิ้มที่นุมนวล ยัง
ประทับใจฉันอยูจนทุกวันนี้เลย นั่นเปนการพบกันครั้งแรก
ครั้งนั้นเราไดพูดคุยบอกเลาและแนะนำสิ่งที่ไดทำ เลาสูกันฟง
แปลกมาก แมเปนการพบกันครั้งแรก แตฉันรูสึกเหมือนรูจัก
หมอจุม มานานแสนนาน คิดวาคงเคยทำบุญรวมกันมาใน
อดีตชาติ ธรรมจึงจัดสรรใหมาเปนกัลยาณมิตรกันในชาตินี้
ในครั้งตอๆ มา ทุกครั้งที่จัดปฎิบัติธรรมที่ใด คุณหมอในนาม
ชมรมกัลยาณธรรมจะสนับสนุนจัดหนังสือรวมแจกเปนธรรม
ทานดวยทุกครั้ง
อมรา สินทวีวงศ์

๑๐๐ สิ่งดี ดี ใหดวยใจ
คุณคะ คุณคิดไหมคะวา จะมีใครทีลงทุ
่ นลงแรง จัดงาน
ตั้งแต ๖ โมงเชาถึงหาโมงเย็น (ยังไมรวมชวงเวลาเตรียมงาน
เตรียม เอกสารหาประสานงานหลายๆ ฝาย กอนวันงาน) จัด
ใหมีการฟงธรรม เรียนเชิญองคบรรยายธรรมะ ที่เปนพระอริย
สงฆ ผูปฎิ
 บตั ดีิ ปฎิบตั ชอบ
ิ
และบุคคลผูมี คุณธรรมเมตตาธรรม
มาเลาประสบการณชีวิต เพื่อเปนคติธรรมสอนใหเราไดหยุด
คิดในแนวของพุทธะ และทุกๆ ครั้งก็จะมีทาน ดร.สนอง วรอุ
ไร เปนประธานการบรรยายธรรมและอยูเปนกำลังใจใหตลอด
จนจบงาน ทั้งๆ ที่ทานตองเดินทางมาจากเชียงใหม ทานก็มา
ดวยความเมตตามาบอกใหเรารู ใหเราไดเขาใจความจริงของ
ชีวิต
ใน การ จัด งาน ฟง ธรรม ทุก ครั้ง จะ มี สมาชิก มา จาก ที่
ตางๆ บางก็มาจากตางจังหวัด ทุกคนมาเพราะไดรับสิ่งดีใน
การ ตอนรับ ดวย ความ ออนนอม มี อาหาร ตั้งแต เชา เที่ยง
และอาหารวางยามบาย สุดทายที่ทุกคนประทับใจ คือ
ของขวัญที่บรรจุหนังสือธรรมะ ซีดี บางครั้งก็มีสิ่งของ
เครื่องใช ที่มีคนใจบุญนำมามอบให ดังนั้นแมบางครั้งจะมี
สมาชิกมามากเกือบ ๔ พันคน ทุกๆ ทานก็จะยิ้มแยมแจมใส
ที่ไดรับธรรมทานที่ทางชมรมตั้งใจมอบให หนังสือแตละเลม
ที่ไดรับนั้น ไดรับการกลั่นกรองจากมือนอยๆ ดวงตาใสๆ
และศรัทธาอันแรงกลาของคุณหมอจุม กอนจะพิมพแทบทั้ง

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๐๑

สิ้น ทุกๆ ปจะมีการจัดงานประมาณ ๓ ครั้ง ทุกครั้งคนจะมา
เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกทีทุกที ชมรมกัลยาณธรรมไมเคยเรี่ยไร ไม
เคยบอกวาตองสมัครสมาชิกแลวเสียเงินคานั่นคานี่ ทุกอยาง
ฟรีหมด แตถาใครเกิดศรัทธาจะรวมทำบุญ นั่นก็เปนไปตาม
อัธยาศัยของแตละทาน
ทีมงานของชมรมกัลยาณธรรม ทุกทานทำดวยใจจริง
ทั้งๆ ที่ทุกๆ ทานมีงานประจำ มีหนาที่ความรับผิดชอบตอ
ครอบครัวของตน แตก็ปลีกตัวมารวมกันสละเวลาสวนตัวมา
ทำ ประโยชนตอสังคม มารับใชพระพุทธองคในการเผย
แพรธรรม ไปสูเพื่อนรวมทุกข ใหอยูอยางเห็นทุกข จะ
ได ไม เปน ทุกข คลินิกของคุณหมอเปนหองแถวเล็กๆ ฉัน
เห็นหนังสือมากมายเรียงรายติดทางเดินขางผนัง จนแทบจะ
ไมมีทางเดิน เพราะคุณหมอจะใหพนักงานชวยแจกหนังสือ
หาก มี การ มา ขอรับ จาก สมาชิก หรือ มี จดหมาย แนบ แสตมป
มา คุณหมอก็จะจัดสงไปใหถึงบานทางไปรษณีย ในเวลา
วางจากงาน ไมมีคนไข คุณหมอจะใชเวลาถอดเทป ตรวจ
ตนฉบับ หนังสือ บาง ครั้ง ก็ ทำ สำเนา ซีดี เอา ไว แจก จาย ให
สมาชิก ผูหญิงรางบอบบางเล็ก แตมีใจที่มุงมั่นมีอุดมการณ
ที่ จะ นำ พระ ธรรม คำ สอน ของ พระพุทธ องค และ เดิน ตาม รอย
ของดร.สนอง วรอุไร ในการนำธรรมสูเพื่อนรวมทุกขรวมสุข
อยางเราๆ ดังนั้น คุณหมอจึงพูดบอยวา “เราคิดเหมือนกัน
นะคุณหนิง เรามาทางเดียวกัน มาชวยกันนะ”
อมรา สินทวีวงศ์

๑๐๒ สิ่งดี ดี ใหดวยใจ
การใหของชมรมกัลยาณธรรมนัน้ เปรียบเสมือนน้ำฝน
ที่ตกจากฟากฟา ไมเลือกวาใครจะเอาน้ำนั้นไปทำอะไร ไม
เลือกที่จะใหความชุมชื้นแกใคร ใครเอาไปทำประโยชนอะไรก็
ทำไป ใหแลวก็เปนสุขทีได
่ ให การใหอยางมิหวังผล ไมหวังคำ
สรรเสริญ ทำเงียบๆ แตสุขใจที่ไดทำ อยางนอยๆ ก็เปนการ
จุดประกาย เปนเทียนเลมเล็กๆ ที่จุดขึ้นมา เพื่อมีแสงแหง
ธรรมจากหนึ่งไป จุดตอจุดตอเปนพันเปนหมื่นเปนแสนตอๆ
ไป
มือ ที่ เปน ผู ให อยู สูง กวา ผูรับ เสมอ จิตใจ ของ ชมรม
กัลยาณธรรม ก็เชนกัน ผูรวมงานทุกทานเขามาชวยจัดงาน
ฟงธรรมแตละครั้ง กอนจะถึงวันงาน บางครั้งตองมาถูพื้น
มาจัดสถานที่ มาจัดหนังสือ จัดอาหาร จัดเวที จัดดอกไม
สารพัดจะจัดการ เพราะชมรมไมมีงบประมาณมากมายใน
การจางแรงงาน ดังนั้นจึงมีแตแรงใจและแรงบุญ ที่ทุกทาน
มารวมกันชวยทำใหการใหธรรมทานทุกครัง้ สำเร็จลุลว งไปดวย
ดี

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๐๓

“ทานทั้งหลาย จงยังประโยชนตนและประโยชน
ทานใหถึงพรอม ดวยความไมประมาทเถิด” ทรงสอนให
เรารูจ กั การแบงปนทำประโยชน เมือ่ ตนเองมีมากกวา มีมาก
เกิน ก็ใหรูจักการให คนที่เคยไรคาอยางฉันก็ไดคิด และเริ่ม
มีกำลังใจที่จะทำ บอกตนเองวา เรานาจะถึงเวลาแลว ที่จะ
ทำประโยชนแกเพือ่ นรวมโลก อยารอวาตองมีเวลาวางซะกอน
เวลานั้นอาจมาไมถึง เพียงการคิดจะใหก็เปนสุขแลว และ
ถาไดเริ่มให เริ่มทำ จะสุขขนาดไหน เขาวากันวาจิตสราง
รูปที่สวยงาม จิตดีก็สรางรูปที่ปราณีตและงดงาม ไมแปลก
ใจเลย วาทำไมดวงหนาของคุณหมอจุม จึงมีความสดชื่นมี
ความออนโยนเปนนิจ…

คุณหมอ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ก็เปนอีกหนึ่งทานหนึ่ง
ทีได
่ จดุ ประกายใหฉันวา คนเราควรจะทำตนใหเปนประโยชน
ตอผูอื่น ดังโอวาทของพุทธองคที่วา
อมรา สินทวีวงศ์

๑๐๔

๑๐
วิทยากร

เวลาเราเปนเด็ก เราก็คิดวา ถาเราเปนผูใหญ
เราคงสบายกวาเปนเด็ก
พอเราเปนผูใหญวัยทำงาน เรามองคนที่รวย
มีงานที่ดี เขาคงสุขสบาย
่ เกษียณ
พอเรามีเงินมีงานทำ เรามองคนทีปลด
เขาคงสบายกวาเรา ไมตองทำงาน

๑๐๖ วิทยากร
พอเกษียณเขาจริง ทำไมมัน เหงา คิดถึงตอนทำงาน
ตอนเปนเด็ก วัยสนุกสนาน ทำไม เราไมเคย พอใจในสิ่งที่
เราเปน เราทำอยู เราวิ่งหาความสุข ตลอดเวลา ทำไม
เราไมหยุดอยูกับปจจุบัน ที่เราเปน ถาเราอยากเปนนั่น
เปนนี่ อยากไดนั่นไดนี่ตลอดเวลา มันเหมือนเราวิ่งอยูตลอด
เหนื่อยนะคะ หยุดอยากเมื่อไหร เราก็สบายเมื่อนั้น
ตอนเปน โยคี (ผูปฎิบัติเพียรเพงเผากิเลส) เราก็มอง
วา วิทยากรนี่สบายจังเลย แวะเวียนผลัดเปลี่ยนกันสงไมค
มานำโยคี เดิน นั่ง มาถึงก็สั่งทำ โนน นี่ นั่น วิทยากรมี
ตั้งหลายคน เราเปนโยคีก็เดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่ง เหนื่อยตายพอดี
ไหนจะทุกขเพราะถูกขัดใจ ไหนจะทุกขเพราะเรือ่ งสวนตัวทีพก
่
พามาจากบาน แมจะปฎิบัติมาหลายครั้ง แตก็ยังมีอารมณ
ขุนมัว เวลาที่กายมันเหนื่อย ใจมันลา แมวาในใจนั้นจะรูวา
วิทยากรทานปรารถนาดี ทานมาเปนผูชวยประคับประคองให
โยคีไดรูแนวทางในการเดินกาวไปสูทางพนทุกข
แนวทางในการคิด คิดถูกมันก็เห็นธรรม การปฎิบัติ
ก็เหมือนการปนขึ้นเขา หนีจากแรงโนมถวงของโลก หนีกระแส
ของโลกที่มีแตจะดึงเราใหเกิดกิเลส โกรธ โลภ และหลง มัวเมา
ไปกับ วัตถุภายนอก มีแตความอยากไดใครมีไมจบไมสิ้น เรา
ปฎิบัติเพื่อใหหลุดพนจากความทะยานอยาก

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๐๗

จากการปฎิบัติมาบอยๆ หลายๆ ครั้ง จนครูบาอาจารย
รักและเอ็นดูในความคลองแคลววองไว เรียกใชงายของฉัน
ทำใหทานอาจารยเรณู ทัศณรงค และอาจารยเพ็ญศิริ เจียม
พานทองทานเห็นแวว วาฉันเสียงดังฟงชัด ตั้งอกตั้งใจปฎิบัติ
ทุกครั้ง เดินนั่งไดไมผิดทาทางเลย (ก็ทำมานานจนคลอง ทุก
อยางอยูที่การฝกฝนทำบอยๆ) เวลาสอบอารมณกับทาน ฉัน
ก็มีสภาวธรรมที่ดี ไมฟุงซาน จิตที่ไดฝกมาบอยก็มีสมาธิ
อาจารยทานจึงแนะนำใหเขาฝกอบรมวิทยากร สิ่งที่ฉันคิด
ตอบรับการไปอบรมนั้น ไมใชอยากเปนวิทยากร เพียงหวังวา
จะไดรับใชตอบแทนบุญคุณทานอาจารยนางฟาของฉัน ที่ได
อบรมจนฉันเปนผูเปนคนที่มีชีวิตที่ปกติขึ้น และตัวฉันเองก็ไม
ไดทำงานอะไร อาชีพก็เปน ชาวเกาะ(เกาะสามี) อยูแลว
ดังนั้น จึงมีเวลาวางพอที่จะนำตนมาทำประโยชน เพื่อสราง
บุญกิริยาวัตถุสิบในขอธรรมทาน ใหสมบรูณ ใหมีใหเกิดขึ้น
และศรัทธาจากการอบรมหลักสูตร การพัฒนาจิตให
เกิดปญญาและสันติสุข ของคุณแม ดร.สิริ กรินชัยนั้น เปน
หลักสูตรที่มีกุศโลบาย ที่จะพาโยคีลางใจ กอนที่จะเขาใจ
และสุดทาย ก็จะเขาถึง ความจริงของตนเอง

อมรา สินทวีวงศ์

๑๐๘ วิทยากร

๑๐๙

มาวันแรกตื่นเตนเห็นสถานที่
คำวา วิทยากร ดูดีและเลิศหรู
วันที่สองดูดู แลวทำไม วุนวายจัง
เปน โยคี ดีกวาแคทำตาม
ครูนั่นสอน ครูนี่ติงวุนวายใจ
ไมเอาแลว กลับดีกวา บานของเรา
พอเดินกลับ มองเห็น อาจารย ยาย
เดินเนิบ เนิบ มาชา ชา นาสงสาร
คุณ ยาย แก ยังมาสอน ไมลดละ
แลวเธอละ มีคนสอนไมเรียน โงเปน ควาย
ใจจึงคิดฮึกเหิม สูสักตั้ง
อดทนหนอ พากเพียร หนอ บอกใจตน
แค ลดตน เพิ่มเมตตา เปนครูได……

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๑
คุณยาย

เรณู ทัศนรงค
หญิงชราวัยแปดสิบเอ็ด ผูเต็มเปยมไปดวย
ความเมตตากรุณาตอโยคี รุนแลวรุนเลา มานานกวา
หาสิบป คุณยายเฝาอบรมโยคีแมในชวงหลัง คุณ
ยายจะใชวีซีดีที่ไดอัดบันทึกไว ใชในการสอนประกอบ
เพราะคุณยายชราภาพมาก จะสอนสดๆ นานๆ ก็
ไมไหว แตทุกครั้งคุณยายจะนั่งเปนประธานฟงธรรม

๑๑๑

บรรยายไปพรอมๆ กับโยคี ฉันโชคดีที่ไดรับการอบรมจากคุณ
ยายโดยตรงหลายครั้ง และมีโอกาสรับใชคุณยาย เวลาที่ไป
จัดอบรมที่ตางจังหวัด (วัดแดนสงบ นครราชสีมา)
คุณยายสอนวา สรางคน ดีกวาสรางวัดวาอาราม
เราใหธรรมะกับเขา ใหเขาคิดเองเปน เกิดปญญา นำตนไป
หาความสุขความเจริญ เปนการชวยชีวิตใหเขาดีขึ้น เขมแข็ง
ขึ้น “เราเองก็ไดบุญนะลูก มาชวยยายนะลูก”
ยัง จำ ได ใน ความ เมตตา ของ คุณ ยาย เรณู ที่ มี ตอ ฉัน
ครั้งนั้นติดตามคุณยายและอาจารยเพ็ญศิริ ไปจัดอบรมที่วัด
แดนสงบ นครราชสีมาบานเกิดของคุณยาย คุณยายเมตตา
ใหนอนในหองเดียวกับทาน ดวยคงสงสารวาฉันไมรูจักใคร
และแปลกที่แปลกทาง เหมือนคุณยายจะทราบวาฉันไมเคย
ไปไหนไกลๆ โดยไมมีสามีมาดวย ทั้งที่ครั้งนั้นไปในฐานะผู
ชวยวิทยากรเปนครั้งแรก ตอนแรกกอนเดินทางคุณยายไม
สบายเกือบจะเดินทางไปดวยไมได แตธรรมะก็จัดสรรใหคุณ
ยายอาการทุเลาลง จึงไดเดินทางไป คุณยายโอบไหลฉัน
อยางมีเมตตา บอกฉันวา “ไปชวยกันนะ”
คุณยายทานจะดูแลเอาใจใส ทานสังเกตวาฉันไมรูวา
ตางจังหวัดตอนเชามืด โดยเฉพาะที่วัดนี้อยูกลางทุง มีตนไม
ใหญรมรื่น เหมือนปาทึบทำใหอากาศเย็นมาก ในตอนเชาฉัน
ไมไดเตรียมเสื้อกันหนาวมา ทานใหเสื้อกันหนาวไหมพรมถัก
อมรา สินทวีวงศ์

๑๑๒ คุณยายเรณู
สีขาวหนานุม “ยายใหหนิงนะลูก เอาไวใส อากาศหนาว นี่ยัง
ใหมๆ นะ ยายใสไมกี่ครั้ง” อบอุนดวยความรักและปรารถนา
ดี นี่คือสิ่งเล็กนอยๆ ที่หลั่งไหลมาจากคุณยาย ฉันจะอาสา
ถือไมคในตอนเชามืด และอีกครั้งในตอนกอนนอน เพื่อจะได
อยูกับโยคีทั้งวัน ตั้งแตตื่นนอนจนเขานอน สองทุมครึ่งเกือบ
สามทุมมาถึงหองนอน คุณยายและอาจารยเพ็ญศิริจะเปด
ไฟที่หองไวรอใหฉันกลับมากอน ถึงจะสบายใจและหลับได
ฉันบอกวาคุณยายขา ปดไฟเถอะคะ แมลงเยอะ มันเห็นไฟ
มันจะเขามาในหองตามแสงไฟนะคะ “ไมเปนไรลูก ยายรอหนู
เดี๋ยวหนูมองไมเห็น จะหยิบจะอาบน้ำจะลำบาก เหนื่อยไหม
ลูก” นี่แหละคะ ความเมตตาของครูบาอาจารย หองพัก
ของเรามีมุงลวดก็จริง แตมันเปนรู ฉันตองเอากระดาษกาว
ติดไว แตก็ยังมียุงและแมลงที่เล็ดลอดเขามา ฉันมียากันยุง
กัด ไมใชยาฉีดยุงนะคะ เปนสเปรย ที่กันไมใหยุงหรือแมลง
เขาใกล แตไมไดใหมันตาย คุณยายจะโดนยุงกัด ฉันตองขอ
อนุญาตฉีดสเปรยกันยุงรอบๆ ที่นอนและที่ตัวคุณยาย “กันยุง
นะลูก ไมใชฆานะลูก” คุณยายจะย้ำอีกครั้ง นั่นเพราะคุณ
ยายรักษาศีล ไมเบียดเบียนสัตวทุกชนิด
คุณยายอยูอยางปกติ ในสถานที่ที่ฉันอดรูสึกไมไดวา
ทำไมคุณยายตองมาทรมานตัวเองขนาดนี้ หองน้ำเล็กมาก
ขนาดตองเขาไปกอนถึงจะปดหองน้ำได แลวก็ทั้งอาบน้ำเย็น
เจี๊ยบ ในหองเดียวกับหองสวม มีโถชักโครกก็จริงแตตอง

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๑๓

ตักราด ฉันมองดูคุณยายจัดของออกจากกระเปาอยางปกติ
ฉันเองซะอีกแอบอุทานอยูในใจหลายครั้ง ไมมีน้ำอุน ไมมี
แอร ไมมีฝกบัว ตองตักน้ำอาบจากถังที่รองไว แลวก็เปนน้ำ
บาดาล แตทั้งคุณยายและอาจารยเพ็ญศิริ ทานทั้งสองดูปกติ
ไมบนไมพูดอะไรเกี่ยวกับที่พัก ทำใหฉันไดคิดวา อาจารยทั้ง
สองทาน ทานเขาใจวาทานกำลังทำหนาที่ มาสรางบุญกุศล
ไมไดมาทองเที่ยว การทำความดีนั้นตองอดทนและมีความ
เสียสละ สละความสุขสบายของตน เพื่อลดตัวตนของตนเอง
ไมมีตัวตน ไปอยูที่ไหนก็สุขสบาย ที่ไหนๆ ก็มีความสบาย
ถาใจเปนสุข
“คุณยายขา คุณยายวา หนิงทำไดไหมคะ” ฉันเริ่มไม
แนใจวาจะเปนวิทยากรได กลัวทำผิด กลัวโยคีรูวาเพิ่งจะ
ฝกหัด จึงเขาไปกราบขอกำลังใจจากคุณยาย
คุณยายจะโอบกอดฉัน ฉันจะนั่งที่พื้น คุณยายนั่งบน
เตียง แลวตอบอยางมีเมตตาวา “ทำไปเถอะลูก ตามยาย
ไปเรื่อยๆ แลวจะคลอง จะรูเอง ขอใหตั้งใจ เชื่อยายนะ
ไมตองไปอบรมหรอก ของอยางนี้มันตองทำ ไมใชขนมนะ
จะไดไปอบไปรมแลวเปนเลย สมัยยาย ยายก็ตามคุณแม
(สิริ กรินชัย) ดูคุณแมทำยังไง ยายก็จำ ทำไปมันก็ไดเอง
ไมตองกลัว อยูกับยายนี่แหละ เดี๋ยวก็เกงเองแหละ”
อมรา สินทวีวงศ์

๑๑๔ คุณยายเรณู
ไมวาคุณยายจะไปที่ไหน จะมีสองกระเปา ใบหนึ่งจะ
เปนของใชสวนตัวของคุณยาย อีกใบหนึง่ จะเปนของทีคุ่ ณยาย
ตัง้ ใจจะนำสิง่ ของตางๆ มาแจกจายแบงปนใหทุกคนทีม่ ารวม
งาน ทั้งแมบาน แมครัว แมชี วิทยากรที่มาชวยงานทุกคน
จะไดของขวัญจากคุณยาย คุณยายจะจัดใหตามความเหมาะ
่ ดูคุณยายจะหยิบยืน่ ให
สม ไมใชสักแตวาให เพราะเทาทีมอง
สิ่งนั้นๆ จะเหมาะสำหรับคนนั้นๆ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๑๕

จิตของคุณยายมีแตการให แมวิทยากรนอยๆ อยางฉัน
ยังไดความเมตตาจากคุณยายอยางสม่ำเสมอ เปนกำลังใจที่
ฉันจะรับใช ชวยคุณยายเผยแพรธรรมะตลอดไป…….
ไมใชเพราะสิ่งของที่คุณยายให แตเพราะกระแสแหง
ความเมตตา และธรรมะที่คุณยายสั่งสอนฉันและโยคีทุกๆ คน
มากกวา

ฉันไดอยูดู เห็นคุณยายทำบอยๆ จึงไดรูว าการใหเปนสุข
อยางนีเอง
้ สีหนาของคุณยายก็เปนสุข คนทีได
่ รับก็ปลาบปลืม้
ลูกๆ ของฉันก็รัก และบอกวาคุณยายเปนคนแกที่นารัก นา
เขาใกล
บางครั้งฉันไมไดเขาไปกราบคุณยาย เพราะคิดวาไม
อยากไปรบกวนคุณยาย เดี๋ยวก็ไดกราบตอนคุณยายมาเปด
กรรมฐาน จนจบก็เขาไปกราบหลังสอนเสร็จคุณยายบอกวา
“หนิง เดี๋ยวไปหายายหองนะมีอะไรจะคุยดวย” ฉันคิดในใจ
ครั้งนี้ทำอะไรผิดรึเปลานะ แอบกังวลใจ พอไปถึงหองคุณ
ยายก็ใหของขวัญ บอกวา “เห็นแลวเหมาะสำหรับหนิง รอ
อยู ไมเห็นมาหา” แลัวคุณยายก็ยิ้มอยางมีเมตตา พอสามี
ฉันไปกราบก็จะไดของที่ระลึกดวย ไมมีใครที่ไมไดรับความ
เมตตาจากคุณยายเลย
อมรา สินทวีวงศ์

๑๑๖

๑๒
หนึ่งกาว

..ของชีวิต

ชีวิตนี้นอยนัก เมื่อกอนนี้ กอนจะเขาฉันจะ
รูจักการ ภาวนา ฉันไมเคยคิดถึงความตายเลย ชีวิต
หลงระเริงไปวันๆ เรียกวา ลืมตาย ไปเลย พอเขามา
กำหนด รูจักชีวิตผานการปฎิบัติธรรม ดวยการเดิน
จงกรม ซึ่งมี ๖ จังหวะ ตามที่พระพุทธองคสอนไว
มีในพระไตรปฎก จากการปฎิบัติกำหนดรูในการเดิน

๑๑๘ หนึ่งกาว ..ของชีวิต

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๑๙

แตละจังหวะ เมื่อจิตเปนสมาธิ ทุกทานอาจจะเขาใจวาชีวิต
นี้ มีเพียงกาวเดียวจริง ถาเราเรียนรูจากการเดิน จังหวะที่ ๖
มาเถอะคะ มาเรียนรูความจริงของชีวิตผานการเดินจงกรม
จังหวะที่ หนึ่ง ยกสนหนอ เดินยกสนเทานิดหนอยปลายเทา
ยังแตะพื้น เปรียบไดกับเด็ก
เริ่มหัดเดิน เตาะแตะ ลมลุกคลุก
คลาน มีคนชวยจับเดิน
จังหวะที่ สอง ยกหนอ

จังหวะที่ สาม ยางหนอ

ยกเทาขึ้นขางหนึ่ง ยืนดวยเทา
ขางเดียว เปรียบไดกับชีวิต
ที่เริ่มเรียนรู เขาโรงเรียน
หาความรูดวยตนเอง คิดวาเรา
สามารถยืนไดดวยตนเอง
เคลื่อนเทาออกไปขางหนา
สุดกาวเขาตึง เปรียบดังเราเริ่ม
ทำงานสรางฐานะดวยวัยกลาง
คน เทาที่แตละคนจะสามารถ
ทำได จนถึงจุดสูงสุดของชีวิต
บางก็แตงงาน สรางครอบครัว

จังหวะที่ สี่ ลงหนอ

เทาที่เคลื่อนไปจนสูงและสุดแลว
คอยๆ ลดเทาลงครึ่งหนึ่ง
เปรียบดัง ความสูงวัยเริ่มปรากฏ
เรี่ยวแรงเริ่มถดถอย

จังหวะที่ หา ถูกหนอ

ปลายเทาแตะพื้น เปรียบดัง
วัยชราเริ่มเขาครอบครอง บางก็
ตองใชไมเทาเขาชวยพยุงกาย
ในการเดิน

จังหวะที่ หก กดหนอ

ฝาเทาเรียบแนบสนิทไปกับพื้น
เปรียบดังสิ้นลม แผนดิน
กลบหนา นอนแนนิ่ง คืนกาย
ที่รวมตัวของธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ

มาเถอะคะ มาเรียนรูชีวิตของตนเอง ผานการฝกสติ
ปฏฐาน ๔ กำหนดรู กาย เวทนา จิต ธรรม โดยมีผูชวยประคับ
ประคองแนะนำ ใหคุณไดรูจักทุกข กอนที่คุณจะเปนทุกข

อมรา สินทวีวงศ์

๑๒๐

โยคี
วันแรกมาตื่นเตนเห็นสถานที่
ดูจะดีถูกใจไปเสียหมด
วันที่สอง เบื่อหนาย และทอทด
ถูกเก็บกดใหงดพูดสุดจะทน
วันที่สาม ขัดของใจจำเจสุด
อยากจะมุดรั้วหนีดีไหมหนอ
แตความเลวที่มีไมเพียงพอ
เลยอยูตอดวยทอและอดทน
วันที่สี่ เริ่มเขาใจอะไรบาง
เห็นราง ราง รูสึกดีมีเหตุผล
วันที่หา เขาใจได ไดทุกคน
ที่อดทนฝกฝนเพื่อพนทุกข
วันที่หก ตกลงใจ จะมาใหม
ใจใสใส เริ่มสงบ พบแตสุข
ตอแตนี้ ตลอดไปฉันคลายทุกข
มีแตสุขเพราะรูจักในปลอยวาง
วันที่เจ็ด บอกตนหนทางนี้
คือทางเอกทางพนทุกขสุขอนันต
โดย….อ.สิงหา

๑๓
จิตยิ้ม

เวลาที่คุณมีการกระทบที่ถูกใจ สบายใจ พอใจ
เชื่อไดเลยวาใบหนาที่แสดงออกมา จะมีรอยยิ้มละมัย
หรือที่เรียกวาครึ้มอกครึ้มใจ แลวคุณก็เรียกอารมณ
นี้วาความสุข แตเชื่อไหมคะวา ทุกๆ ทานจะอยาก
ใหชวงเวลาแหงความสุขนั้นอยูกับคุณนานๆ ไมอยาก
ใหมันเปลี่ยนแปลง หากมันเปลี่ยนแปลงไป คุณก็จะ
เกิดทุกข จากความสุขของคุณนั่นแหละ แปลกใจ

๑๒๒ จิตยิ้ม
ไหมคะ วาทำไม ความสุข จึงเปนบอเกิดแหงความทุกข
ไปได

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๒๓

พระพุทธองคทานไดตรัสรู
ทานไดเขาไปทราบถึง
ความเปนจริงของโลกธรรมแปดไววา มีทุกข มีสุข .. มีลาภ
เสื่อมลาภ…มียศ เสื่อมยศ ..มีสรรเสริญ มีนินทา…..ทุกๆ
อยางยอมเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา

ขึ้น ตั้งอยู และดับไปเปนธรรมดา อะไรที่เกิดขึ้นก็ยอมรับ
ในทุกขเวทนานั้น ถือวาใชหนี้กรรมที่เคยทำมาในอดีต และ
เลือกทำแตสิ่งที่ดี ไมกอเหตุที่จะเกิดทุกขในอนาคต โดยใช
ศีล ๕ ในการดำเนินชีวิตใหเปนปรกติ ดวงจิตของคุณก็จะมี
แตคิดดี ทำดี และวาจาที่มาจากจิตที่ดี ยอมเปน ปยวาจา
โอกาสที่จะไปทำรายคนอื่นก็จะนอยลง จนกระทั่งไมกอเหตุ
แหงทุกขเลย เมื่อไมมีเหตุแหงทุกข ดวงจิตก็ใส..สะอาด

การฝกจิต กำหนดรูปจจุบันขณะ ฝกจนเทาทัน
กายใจ คุณจะพบวาคุณจะรูทันวา สิ่งใดจะกอใหเกิดอะไร
ในอนาคต ถาคุณทำ และสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่คุณประสบอยู นั่น
เปนผลจากอดีตที่คุณทำอะไรไว การกำหนดรูปจจุบัน ไดทุก
ขณะจิตเทานั้น คุณไมตองไปใหหมอดูมาทำนายอดีตหรือ
อนาคตของคุณ เพราะคุณจะรูไดดวยตัวคุณเอง ทั้งอดีต
และอนาคต เพราะทุกการกระทำของคุณ จะถูกดวงจิต
บันทึกไว ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว

หากวาคุณกำหนดรูทัน ทั้งกายและใจดวยการฝกจิต
ใหเทาทัน กอนที่จะกอเหตุทั้งทางความคิด และทางการ
กระทำ อาศัยการภาวนา การทำใหดีขึ้น โดยมีการกำหนดรู
ไปเรื่อย ทำอะไรก็รูไปเรื่อยๆ จนจดจอตอเนื่อง เปนมหาสติ
สติจะตั้งมั่นรูเทาทันจิตวากำลังจะคิดอะไร แลวพิจารณาเสีย
กอนวาควรคิด ควรทำไหม เหมือน จิตมีที่ปรึกษา ปญญา
จะรูแจงไดดวยตัวคุณเอง วาสิ่งใดจะกอสุข สิ่งใดทำแลวจะ
สงผลใหเกิดทุกขก็จะละเวน

การเดินทางสูทางพนทุกขของพระพุทธเจา ไมตองลง
ทุนอะไรมาก ไมตองมีเครื่องมือซื้อหาอุปกรณ มีอยูที่คุณ
ทุกทานอยูแลว ทุกทานมีตนทุนในการแสวงหาทางพนทุกข
เทากันคือ มี กาย และ ใจ เปนที่ที่จะใหเราเขาไปดู เขาไป
เขาใจธรรมชาติของชีวิต แลวยอมรับวาทุกอยางมันเกิด

จิตตั้งมั่น ความเพียรชอบ ความคิดดี ทำดี พูดดี
ประกอบอาชีพถูกตอง คบคนดี มรรคมีองคแปด ของ
พระพุทธองคก็สามัคคี (มรรคสมังคี) ทางพนทุกขอยูแค
เอื้อม แตถาคุณไมเริ่มกาว แลวคุณจะไปถึงซึ่งความพนทุกข
ไดอยางไร พระพุทธองคทานทรงวางแนวทางสติปฏฐานสูตร
อมรา สินทวีวงศ์

๑๒๔ จิตยิ้ม
ไดแก กาย เวทนา จิต ธรรม ไวแลว เพียงคุณปฏิบัติ
ตาม แลวตัวของคุณจะสบาย เปนผูที่ยืนยันไดวาคุณทุกข
นอยลง สงบมากขึ้น ชีวิตเบาบางขึ้น เห็นแกตัวนอยลง มี
เมตตาสงสารผูอื่นมากขึ้น ความสุขสงบเกิดขึ้นจากภายในใจ
ของคุณ จิตของคุณจะเปนจิตยิ้ม พรอมจะใหอภัยและชวย
เหลือผูอื่น โดยไมหวังผลตอบแทน เพราะคุณจะไมยึดติด
ทั้งสุขและทุกข เพราะมันก็ ไมแนนนอนพอกัน……..

๑๒๕

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๒๗

๑๔

เรื่องของ นิดา

ก อ น อื่ น ขอก ราบ ขอบพระคุ ณ ท า น วิ ท ยากร
อาจารยปอง อาจารยละเอียด อาจารยฐิติมา และ
ทานเจาภาพ คุณศักดิ์ชัย และคุณสุดาวรรณ เตชะ
ไกรศรี ผูเอื้อเฟอสถานที่และอาหารของใชทุกอยาง
รวมทั้งคอยดูแลเอาใจใสใหความสะดวกสบายอยาง
ใกลชิด ตลอดการอบรมครั้งนี้

ดิฉัน คง ไมมี บุญ วาสนา ที่ จะ มี โอกาส ดี เชน นี้ ถา
หากไมไดรบั ความเมตตากรุณาของทานเจาภาพทัง้ สอง จึงขอ
กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ รวมทั้งทานวิทยากรรับเชิญที่มา
บรรยายธรรมเลาประสบการณในชีวิตของทาน (อ.วรากร ไร
วา, อ.นพเกลา, พญ.วิไล) เปนการใหขอคิดสะกิดใจซึ่งดิฉัน
ชอบมาก และจะจดจำมาใชในชีวิตประจำวัน คอยเตือนใจ
ตนเองไดตลอดเวลา ในการจัดการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิด
ขึ้นในชีวิตประจำวัน ที่ยังคงตองดำเนินตอไป ในโลกแหง
ความเปนจริงของชีวิต
หลังจากการปฎิบัติครั้งนั้น ๘ วัน ๗ คืน จบลงแลว
ทุกยางกาวทุกขณะ ไมวาจะทำอะไรอยู เผชิญกับเหตุการณ
ใดๆ ดิฉันจะแปลกใจมาก วาทำไมตนเอง คิดได ยอมได
ปลงได และความสุขใจเกิดขึน้ ไดงายๆ โดยไมตองฝนใจหลอก
ตัวเองเหมือนเมื่อกอน เปนเรื่อง อัศจรรยของจิต ที่เกิดขึ้น
กับตนเอง มันมีความรูสึกวา รัก และ สงสาร ใจ ดวงนี้
ของตนเองมาก ดิฉันจะคอยเตือนตนเองเสมอวา อยาทำราย
ใจตัวเองอีกเลย สงสารใจตัวเองบางนะ
ตลอดเวลาที่ผานมา จนถึงวันนี้ อายุ ๔๕ ปแลว ใจ
ดวงนี้ ทนทุกขทรมาน รับสารพัดเรื่องที่เกิดขึ้น โดยที่ตัวฉัน
เอง คือ เจาของใจดวงนี้ ไมเคยแมแตจะคิดจะสงสาร หรือ
หยุด มองใจตัวเองบางเลย ถาจิตใจของฉันเปนรูปคือรางกาย
อมรา สินทวีวงศ์

๑๒๘ เรื่องของ นิดา
ที่สามารถแสดงอาการ มันคงฟองตัวเองออกมาไดวา กำลัง
ปวยนะ ใจดิฉนั ก็คงปวยเปนโรครายแรง ทีไม
่ มวัี นรักษาหายได
ดวยยาวิเศษทั้งหลายในโลก เพราะอาการหนักเกินเยียวยา
รอแควันที่ใจจะแตกสลายตายไปเทานั้นเอง
มาถึงวันนี้เวลานี้ หลังจากปฏิบัติธรรมกรรมฐานตาม
หลักสูตรของคุณแมดร.สิริ กรินชัย ผูซึ่งมีพระคุณอยางสูงยิ่ง
ในการใหธรรมะ และหลักสูตรการมีสติ สัมปชัญญะ ดิฉัน
รูสึกตัวเองวาชางโชคดีอะไรอยางนี้ ที่ไดมาพบและเลาเรียน
หลักสูตรของทาน เสียดายอยูนิดเดียว ที่กวาจะไดพบไดรูได
เห็น ก็อายุมากเกินไปเกินครึ่งชีวิตแลว อดอิจฉาเด็กๆ ที่ได
มีโอกาสเขามาเรียนรูตั้งแตอายุยังนอยไมได พวกเขาไดฉีด
วัคซีนปองกันรักษาโรคใจ โรคทุกข ที่พรอมจะเกิดขึ้นไดตลอด
เวลาในการดำเนินชีวิตประจำวัน เด็กๆ เหลานี้จะไมตองพบ
ความทุกขทรมานใจ หรือทุกขนอยลงจากปญหาที่ตองเผชิญ
ไมเหมือนตัวดิฉันเอง ที่ทนทุกขผานมาตั้ง ๔๕ ป กวาจะมี
บุญ มีโอกาสที่ไดเขามารับการฉีดวัคซีนใจ จากหลักสูตรของ
คุณแม
อยางทีอาจารย
่
ทานหนึง่ บอกเลามาวา การทีปฏิ
่ บตั ธรรม
ิ
กรรมฐานนี้เปน Direct experience ไมมีใครสามารถทำแทน
ใครได ตองปฏิบัติดวยตนเอง และจะรูทุกอยางไดดวยตัวเอง
การพูดการบอกเลาใหใครคนอืน่ รับฟง เขาจะไมสามารถเขาใจ

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๒๙

ไดเลย และจะมองวา เพอเจอ.. ไมรูเรื่อง ตอใหใชเวลาเปน
วันๆ เปนเดือนๆ บอกเลาอธิบาย ก็ไมสามารถทำใหเขาเขาใจ
ได นอกจากตองปฏิบัติเองอยางที่ดิฉันไดประสบมากับตัวเอง
แลว ความสุขอิ่มเอิบใจอยางที่ไมเคยเปนมากอน เปนความ
รูสึกสวนตัวที่ตัวเรารับรูไดคนเดียว...
มีคำถามมากมาย หลังจากที่ดิฉันออกมาจากการ
ปฏิบัติธรรม หลายๆ คนตองการคำตอบวาดิฉันไดรับอะไรมา
บาง หลังจากที่เสียเวลาทำมาหากินตั้ง ๗-๘ วันเพื่อเพียงไป
นัง่ ๆ นอนๆ เดินๆ และรับประทานอาหาร ทิง้ งานทิง้ ครอบครัว
หลบหนาหนีปญหาทางโลกที่ควรรับผิดชอบ
ตอบไมไดจริงๆ คะ อธิบายบอกเขาอยางที่ตัวดิฉันรูสึก
และไดรับไมไดจริงๆ บอกไปวามีความสุขมากที่สุด ตั้งแต
เกิดมา ไมเคยมีความสุข อิ่มเอิบใจเทานี้มากอนเลย หนาตา
ก็ผองใส จิตใจก็สงบลง อยางที่อาจารยบอกวา “อิ่มบุญ”
คำถามตอไปก็คือ สุขอยางไร สุขเพราะจบหลักสูตรไดกลับบาน
เสียทีใชไหม ดิฉนั ตอบไดแตเพียงตอบไมถูก อธิบายไปก็คงไม
เขาใจ ขอใหหาเวลาและเขาไปปฏิบตั เอง
ิ เขาจะไดรับคำตอบ
ทุกเรื่องที่ตองการรูไดดวยตัวเขาเอง ซึ่งผลสรุปออกมาก็คือวา
ลัทธิ หลักสูตรของคุณแม คงสอนฉันวาสามารถชักชวนคนไป
ปฏิบตั ธรรม
ิ ไดมากหลายคนเทาไหร ตัวดิฉนั ก็จะไดรับบุญกุศล
มากมาย ดิฉันคงอยากไดบุญมากๆ จึงพูดจาชักชวนจังเลย
อมรา สินทวีวงศ์

๑๓๐ เรื่องของ นิดา
ซึ่งตามความเปนจริงแลว ไมมีแมแตแวบเดียวในใจ
ที่คิดเรื่องอยากจะชวนคนไปปฏิบัติธรรม เพื่อใหตัวเองไดรับ
บุญกุศลเลย นอกจากคิดวาเราไปปฏิบัติแลว เรารูตัววาเรา
ไดรับในสิง่ ทีเงิ
่ นกีล่ านบาทก็หาซือ้ ไมไดเลย จิตใจเราออนโยน
สงสารเพื่อนมนุษยดวยกัน ที่ตองทนทุกขใจ ดิฉันเพียงอยาก
เห็นคนรอบขาง คนที่ดิฉันรัก คือ แม สามี และลูกๆ และพี่นอง
ทุกคน ไดรับและพบในสิ่งที่ดิฉันไดรับมาแลว สิ่งมหัศจรรย
ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ยิ่งใหญกวาสิ่งมหัศจรรยใดๆ ทั้งหลาย ที่
มีการจัดลำดับไวในทางโลก
ดิฉัน ผาน ทาง โลก มา ๔๕ ป อยาง ลมลุก คลุก คลาน
ดิ้นรนทุกขใจ ทรมานกาย อดทนทำงานตอสูอุปสรรคตางๆ
จนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตการงานในระดับหนึ่ง ซึ่ง
พอใจไมคิดโลภอยากไดอยากมีอะไรมากมายไปกวานี้ คอน
ขางพอใจกับชีวิตที่มีพอเพียง เรียกไดวามีฐานะความเปนอยู
สุขสบาย ไมเดือดรอนใดๆ ตามอัตภาพ สามารถซื้อหาสิ่งที่
ตองการได มีเวลาไปทองเที่ยวตามที่ตางๆ ไดบาง ตามฐานะ
ชีวติ มีความสุขกาย... แตเมือ่ ใดทีใจ
่ เกิดโมหะ โกรธ หลง ไมไดดัง
ใจ ความทุกขจะเกิดขึ้นทันที และไมสามารถรับมือ หรือหยุด
ปลอยวางความทุกขไดเลย จนกระทัง่ มีเวลาหนึง่ ถามตัวเอง
วา มีทุกขอยางที่ตองการแลว ไมโลภ ไมตองการอะไร
มากไปกวานี้แลว พอใจในสิ่งที่มีอยูแลว ทำไมยังรูสึก
ไมมีความสุขอยูในใจจริงๆ ไดซักที หาคำตอบใหตัวเอง

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๓๑

ไมได ดิฉันไมใชคนโลภมาก อยากไดอะไรมากมาย ดิฉัน
พอใจภูมใิ จความสามารถ ความประสบความสำเร็จในกิจการ
งาน มีเงินมีทองพอสงเสียลูกทั้งสองคน ใหไดเรียนหนังสือใน
โรงเรียนดีๆ มีเงินใหแมไดมากพอที่ทานตองการ แลวทำไม
นะ ยังหาความสุขสงบใจจริงๆ ไมได
ถาความสุขสงบใจสามารถหาซื้อไดดวยเงิน ดิฉันจะ
ไมลังเลเลย ที่จะยอมจายเงินซื้อ ตอใหแพงซักเทาไหรก็จะ
พยายามหาเงินมาซือ้ ใหได ถาสามารถทำใหจิตใจของดิฉนั สุข
สบายไดจริงๆ แตคำตอบออกมาวา เงินหาซื้อความสุขใจไม
ได ซื้อสิ่งที่ตองการได มีความสุขเพียงชั่วครั้งคราวแลวก็หาย
ไป ดิฉนั จะทำยังไงดีกับความสับสนวุน วายใจ เดีย๋ วทุกข เดีย๋ ว
สุข สลับไปมาทุกๆ วัน
ดิฉันตั้งรกรากทำมาหากิน เปดรานอาหารไทยอยูที่
อเมริกา ออกจากประเทศไทยตั้งแตอายุ ๒๔ ป จนถึงปจจุบัน
คือใชชีวิตอยูที่อเมริกามาครบ ๒๒ ปแลว ๒๒ ปที่อยูที่อเมริกา
เปนการตอสู อดทน ชีวติ มีแตงานกับงาน ดิฉนั รูต วั วาเรานับถือ
ศาสนาพุทธ เพราะมีระบุอยูในบัตรประชาชน และทะเบียน
บาน แตดิฉนั ไมเคยรับทราบอะไรเกีย่ วกับพระพุทธศาสนามาก
ไปกวาที่เคยเรียนสมัยเด็กๆ อยูอเมริกามา ๒๒ ป ดิฉันเคยมี
โอกาสไปวัดไทยไมถึง ๑๐ ครั้ง และทุกครั้งที่ไปก็คือไปทำบุญ
ตักบาตร ไปรดน้ำมนต ไปเพราะคิดวาจะ ไปบริจาคสิ่งของ
อมรา สินทวีวงศ์

๑๓๒ เรื่องของ นิดา
ปจจัยอาหารตามพอสมควร เพื่อความสบายใจเทานั้นเอง ไม
เคยเขาใจอะไรเกี่ยวกับการไปวัดเพื่ออะไรเลย และไมเคยเห็น
ความสำคัญ เพราะคิดวาเสียเวลาทำมาหากิน พระทานพูด
อะไร สอนอะไร สวดมนต ก็รับฟงไปงั้นๆ ไมเคยเขาใจอะไร
เลย คิดวา บาปบุญคุณโทษ ดิฉนั ก็รูดี หมดแลว ดิฉนั ไมทำราย
ใคร ไมทำบาป ไมทำใหใครเดือดรอน ดิฉนั ก็สรุปใหตัวเองไดวา
ดิฉันเปนคนดีคนหนึ่ง ไมเห็นตองไปวัดบอยๆ เลย มันอยูที่ใจ
จนกระทั่ง ๖ ปที่แลว กิจการรานอาหารไทยที่ทำอยู
รุงเรืองประสบความสำเร็จ สามารถลืมตาอาปาก หาเวลาให
ตัวเอง ไดกลับมาถึงเมืองไทยบอยครั้งขึ้น ความที่เปนคนชอบ
อานหนังสือ ก็เริ่มซื้อหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ ที่เปนภาษางายๆ
อานเขาใจงาย ก็เริ่มมีความสุขกับการอานหนังสือธรรมะมาก
ขึ้น จนทุกวันนี้อานไปเกิน ๓๐ เลมแลว คิดวาตัวเองรูอะไร
เกี่ยวกับธรรมะมากขึ้นแลว แตก็เปนเพียงขอมูลที่อาน ไปรับ
รูในสมองวาเขาใจ แตไมไดรูสึกลึกซึ้งลงไปถึงจิตใจ อานไป
ไดไมกี่วันก็ลืม ชีวิตก็ดำเนินไปเหมือนเดิม สุขบาง ทุกขบาง
ไดมีโอกาสอานหนังสือเรื่องกฎแหงกรรม เขาพูดถึง
การปฎิบัติกรรมฐาน วาเปนวิธีทำบุญที่ไดอานิสงสมาก หาก
ชาตินี้หรือชาติที่แลวเคยทำเวรทำกรรมอะไรไวกับใคร จะมี
เจากรรมนายเวรติดตามเรามาทุกภพทุกชาติ ตามรังควาน
ทำใหชีวิตเราไมมีความสุข

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๓๓

ดิฉนั มีปญหาใหญในชีวติ อยูเพี
 ยงเรือ่ งเดียว คือมีปญหา
ทะเลาะกับสามีตลอดเวลา ไมเคยคุยกันดีไดเลย มักจะไม
เขาใจกัน ทะเลาะกันบอยมาก ทั้งๆ ที่ก็รักกัน อยูกันมา ๒๐
กวาป แตก็มีเรื่องขุนใจเคืองใจ ไมพอใจกันบอยครั้ง จนเบื่อ
มากๆ เคยคิดจะเลิกรากันก็หลายครั้ง แตก็ไมสามารถทำได
เพราะความรักและผูกพันกันมานาน เรามีลูกชายหญิงดวย
กัน ลูกเราก็นารัก เปนเด็กดีทั้งคู
อานหนังสือเขาบอกวาการปฎิบัติธรรมเปนวิธีจะชวย
ลดกรรมหรือตัดเวรตัดกรรมได ดิฉันก็เลยสนใจ คิดเพียงวา
ชาติกอนๆ เรากับสามีคงเคยทำกรรมเวรตอกันหนักหนาสาหัส
มากมายจริง จึงชดใชกันไมหมดซะที ทนอยูรวมกันมา ๒๐ ป
แลว ก็ยังไมหมดเวรกรรมตอกัน ถาการปฎิบัติกรรมฐาน ๘ วัน
๗ คืนจะทำใหอะไรดีขึน้ ก็นาจะไปลองทำดู ถาไดผลดีก็คงจะ
ดี แตถาไมไดผลก็คงไมมีอะไรจะเสียหาย เพราะเทาที่เปนอยู
ทุกวันนี้ก็กมหนากมตายอมรับทุกข เวลาที่มีปญหากับสามี ก็
จะคิดวาเราคงเคยไปทำรายเขาไวมาก ชาตินี้เขาถึงทำใหเรา
ทุกขไดทุกวี่ทุกวัน สักวันหนึ่งคงหมดกรรมไปไดจริง ไมจาก
เปนก็จากตาย เวลาไมมีปญหาอะไรเราก็รักกันดีมีความสุข
แตพอมีปญหา มีเรื่องไมพอใจกัน ตอใหเปนเรื่องเล็กนอย
เพียงใดก็จะเปนเรื่องใหญโต ทุกขทรมานใจไปหลายๆ วัน
อมรา สินทวีวงศ์

๑๓๔ เรื่องของ นิดา
ดิฉันตัดสินใจมาเมืองไทย โดยมีพี่สาว (อมรา สินทวี
วงศ) เปนกัลยาณมิตร ซึ่งเคยปฎิบัติหลักสูตรนี้มากอนแลว
เธอติดตอสถานที่ปฏิบัติใหตามเงื่อนไขที่ฉันกำหนดใหวาตอง
เปนสถานที่สะดวกสบาย ติดแอรทั้งหองนอนและหองปฎิบัติ
เพราะดิฉันจะทนอากาศรอนไมไหว (ความจริงคือ ไมอยาก
ทนลำบากอะไรเลย)
จนถึงวันที่นุงขาวหมขาว มาที่สำนักโพธิมรรค บาน
หลังใหญโตสวยงาม ถูกใจมาก สนามหญาสวยงาม มีน้ำตก
เลี้ยงปลาคราฟสวยงาม ดูดีถูกใจคะ ชอบมาก นึกชมพี่สาวที่
พามา ชางเลือกสถานที่ดีมาก สมกับผูมีบุญอยางฉัน บานก็
ติดแอรทั้งหลัง หองน้ำก็มีน้ำอุนใหอาบ ทุกอยางดูดี perfect
ไปหมด แตอยางเดียวที่ไมทราบเลยคือตองทำอะไรที่นี่บาง
เพราะถามแลวพีสาว
่ ก็ไมเลาใหฟง แถมมาถึงหามพูดกัน แต
ก็ชางเถอะ อยากจะตัดเวรตัดกรรมกับสามี ขอใหไดผลสักนิด
หนอยก็ยังดี เพราะเบื่อมากๆ ทนมา ๒๐ กวาปแลว
ไมมีขอมูลอะไรเลย เพราะอยูตางประเทศ รูแตวาจะ
มี กิน นอน ใสชุดขาวอยูในบานหลังนี้ ๘ วัน และรับประทาน
อาหารเจ ก็คิดวาทำได ไมมีปญหาอะไร
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นุงขาวหมขาวมาถึงบานปฎิบัติธรรม ก็พบ
ผูค นมากหนาหลายตา แตทีตกใจ
่ คือทำไมเด็กๆ เยอะจัง บาน

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๓๕

หลังนี้ใหญโตก็จริง แตรับคนไดไมเกิน ๒๕-๓๐ คน และทำไม
การปฏิบัติธรรมนาจะเปนเรื่องของคนแกกับคนมีปญหา หรือ
คนปวยหนักที่ตองเขามาเพื่อสงบจิตใจ แตทำไมเด็กเยอะจัง
สอบถามก็ทราบวาชวงนั้นเปนเวลาปดเทอมพอดี เลยมีเด็กที่
เปนลูกหลานและเพือ่ นๆ ของเจาภาพเจาของบาน บางคนพอ
แมจางมา บางคนโดนบังคับมา นอยคนนักที่จะเต็มใจมาเอง
ตอนนั้นจิตฉันเปนอกุศลมาก คิดวาบานมหาเศรษฐีเขาตั้งใจ
จะทำอะไรกันแน ตั้งใจเอาไวเปนที่อบรมดัดสันดานลูกหลาน
ของตระกูลเขาหรือยังไง แตก็ชางเถอะ ทำไงไดมาแลว ตอน
นี้ก็อยูหางสามี ก็เริ่มจะคิดถึงเขา เวลาหางๆ กัน ฉันจะคิดถึง
เขาเสมอ
เริ่มรูสึกไมศรัทธาเด็กอายุนอยที่สุดคือ ๘ ขวบ ชื่อ ภูมิ
และอายุอยูในราว ๑๓-๒๕ ป อีกประมาณ ๑๘ คน นอกนั้นก็
เปนผูใหญและมีคนพิการตาบอดทั้งสองขาง แถมไมมีมือ ใช
มือปลอม วันแรกวันนั้นหลังจากเรียนวิธีกราบพระและสวด
มนต ดิฉันเริ่มตกใจวาทันที ที่ทุกคนสวด อะ ระ หัง สัม มา…
…… ดิฉันสวดไมไดเลย เพราะเคยทองไดตอนเด็กนานมาก
จนจำไมได มองหนาพี่สาวอยางหมั่นไส ดูเธอตั้งอกตั้งใจ
สวดมนตอยางชัดถอยชัดคำ ใจฉันเริม่ เครียด คิดวาในหองนี้
คงเปนฉันคนเดียวที่สวดมนตไมเปน และตองเปนเราแนนอน
ที่โงที่สุด รูเรื่องพุทธศาสนานอยที่สุด อยากระนั้นเลย ยาย
ตัวเองไปนั่งแถวหนาสุดทันที เพราะตองการจะฟงและเรียนรู
ใหชัดเจน
อมรา สินทวีวงศ์

๑๓๖ เรื่องของ นิดา
ถึงเที่ยง พักทานอาหารกลางวันเปนมื้อแรก โอโห
... ขาวผัดของโปรด นาทานมาก ทุกที่ในบานจะมีปาย “งด
คุย” เพราะอาจารยบอกวา ถาพูดคุยจะทำใหกรรมฐานรั่ว
สติฟุง ทุกคนจึงมีสีหนาบึ้งตึง ไมพูดไมยิ้ม นั่งรอรับประทาน
อาหารอยางสำรวม รอจนกวาพรอมกันครบทุกคน ก็ตองรอ
สวดถวายอาหารพระ อวยพรขอบคุณเจาภาพ อึดอัดมาก...
บรรยากาศตึงเครียด เจาตัวในใจเริ่มอาละวาด นี่ฉันเปนใคร
กัน ทำไมดิฉันตองมานั่งรอ เหมือนรับบริจาคอาหาร พอถึง
เวลารับประทานก็ตองสำรวม ตามองที่อาหาร มีการสอนให
กำหนดอิริยาบถ ยก-ตัก-อา-เคี้ยว-กลืน หมดคำแลวถึงจะ
ตักใหมชาๆ รับรูรสอาหารไดวา อรอยเหลือเกิน ชอบหนอ
อยากรับประทานเยอะๆ แตแลวเจาตัวแผลงฤทธิ์ จำไดวาตัก
ทานไปได ๒-๓ คำ หมดความอดทน ไมกินก็ไดวะ อารมณ
เสียมาก ลุกขึ้นจากโตะอาหารเปนคนแรก ยกไปเททิ้ง แลวก็
เดินไปพักบนหองนอน หนาตาบูดบึ้ง โกรธไปหมด โกรธทุก
อยาง โกรธทุกคน โกรธวิทยากร วาเปนใครกันมาสั่งฉันทำ
นั่นทำนี่ โกรธตัวเองวามาทำอะไรที่นี่ ทุกขทรมานใจเหลือ
เกิน ไมอยากอยูแลว
ตกถึงตอนบาย มีพิธีการบวชใจโยคี ในทำนองวาตอน
นี้นุงขาวหมขาว มานั่งอยูในหองปฏิบัติธรรมแลว บวชใจ
ถือศีล จะปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เริ่มตนดวยการเดินจงกรม
ขั้นที่ ๑.. งายมากและถูกใจ เพราะกิเลสในใจบอกวา ชอบ

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๓๗

หนอ... เดินไดดี มีสมาธิดี มีความสุขกับการเดิน ไมเห็นยาก
เลย ก็เริ่มผอนคลาย พอจบการเดิน ก็ถึงเวลานั่งสมาธิ นั่งลง
ไปได ๑๐ นาที เกิดความทุกขใจ เบื่อ.. ไมอยากนั่ง ไมชอบ
เจาตัวกิเลสในใจซึ่งคิดเอาเองวาคงหนักหนามั่นคงมาก มันก็
เริ่มแผลงฤทธิ์ คิดวาไมเอาแลว ทุกขเหลือเกิน มาทนนั่ง
ทำไมนี่ มาทรมานตัวเองทำไม ก็ลืมตาขึ้นทันที คิดวาจะลุก
ขึ้นและเดินไปเก็บขาวของหนีกลับบานไปดีกวา นี่ขนาดวัน
แรกเรายังแยแลว นี่ยังตองทนตอไปอีกตั้ง ๗-๘ วัน ไมไหว
แลว ไมเอาดีกวา ทุกคนในหองปฏิบัติธรรมนี้ ไมมีใครรูจัก
เรา เราไมตองอายใคร เดี๋ยวเราก็กลับอเมริกาแลว
เวลานั้นลืมความตั้งใจที่อยากจะตัดกรรม ลืมไปหมด
แลว วาเราตั้งใจมาทำอะไร เพราะไมคิดวามันจะยากเย็น
มากขนาดนี้ ยอมกลับไปทุกขใจกับสามีตอไปดีกวา เพราะ
เวลานั้น พอลืมตาขึ้นมา หันไปมองคนอื่นๆ ทุกคนนั่งหลับตา
ตั้งใจปฏิบัติ หันไปมองเจาเด็ก ๘ ขวบ ที่นั่งอยูขางๆ เรา ถึง
แมเด็กจะนั่งสบายๆ ไมตั้งตัวตรงสวยสะ ตามที่อาจารยสอน
แตเขาก็ยังนั่งหลับตา ตั้งใจปฏิบัติธรรม แวบหนึ่งของใจคิด
ขึ้นไดวา.. เฮย.. เราไมอายเด็ก ๘ ขวบหรือ ทำไมเขาอดทน
ได แลวเราหละ ทำไมเรื่องแคนี้เราอดทนไมได เกิดละอาย
ใจตัวเอง ก็หลับตาลงตอ อดทนนั่ง บอกตัวเองตลอดเวลา
วา อดทนหนอ อดทนหนอ เบื่อหนอ ทนทุกขตอสูกับกิเลส
ของตัวเองไป จนผานพนไปไดแบบทุกขทรมานใจ ไมคิดไม
อมรา สินทวีวงศ์

๑๓๘ เรื่องของ นิดา
สนใจเลย ที่อาจารยบอกวาใหพยายามจับทองพองยุบเพื่อให
เกิดสมาธิ เราจะไมทำตามแลวจะมีอะไรเกิดขึ้น ไมมีใครมา
รับรูกับเราหรอกวา เรานั่งหลับตา บนไป เบื่อไป ฟุงซานไป
ไมมีใครรูหรอก
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ทรมานมาก ตื่นตี ๔ ครึ่ง เสียงระฆังปลุกให
ตื่นเพื่อเตรียมตัวไปพรอมกันที่หองปฏิบัติธรรม ตี ๕.๑๕ นาที
ทุกคนตองพรอมกันเพื่อสวดมนต เดินจงกรม นั่งสมาธิ กอน
รับประทานอาหารเชา ดวยความที่เราเปนคนตรงตอเวลา ก็
เลยเริ่มลงมาปฏิบัติเดินจงกรมอยางสดชื่น ทั้งที่นอนไปไดไมกี่
ชัว่ โมง แตก็ไมมอาการ
ี
งวงเพราะชอบเดิน แตทันทีทีนั่ ง่ สมาธิ
ความทรมานจะมาทันที ทั้งทรมานกาย ปวดเขา ทรมานใจ
เพราะเบือ่ ไมสามารถมีสมาธิยุบ-พองอะไรไดเลย นัง่ ไปอดทน
ไปรอเวลาระฆังบอกพักได แตการนัง่ สมาธิครัง้ นี้ เกิดการรูต วั
หนอ เห็นหนอ.. ทีไม
่ นาเชือ่ ขึน้ มาได ในชีวติ เราทีผ่ านมาไมเคย
ตองใชใจอดทนกับอะไรเลย ไมพอใจ พอใจ ก็ปลอยอาการ
ออกมาทันที พอใจรูสึกโกรธก็มีเรื่องทะเลาะหาเรื่องกับใครๆ
ไดทันทีเลย ใจเราดวงนีไม
้ เคยหยุดคิด ทีจะ
่ ทนกับเรือ่ งอะไรหรือ
ใครๆ เลย คิดแตวาเขาผิด เราถูก เขาเลว เราดี มองเห็นเลยวา
มินาเลา เรากับสามีถึงไดมีเรื่องทะเลาะกันหนักหนา เพราะ
ใจเราไมเคยไดรับการสั่งสอน รักษาใหอดทนบางเลย แมแต
สิ่งที่มากระทบเล็กนอย กับการนั่งสมาธิแคครึ่งชั่วโมง ใจก็
แทบทนไมไหว รูสึกดีใจขึ้นมาวา ๒ วันแลว ใจเราเริ่มมีความ

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๓๙

อดทนแลว การมาครัง้ นีถ้ าอยูจน
 ครบ ๘ วัน เราไมสามารถจับ
ทองพองยุบได และไมสามารถไดความรูไดอะไร กลับบานไป
อยางคนอื่นๆ เขา ก็ถือวาคุมคาแลว เพราะเราไดฝกใจใหเริ่ม
อดทนไดแลว
ตอนบายมีวิทยากรรับเชิญมาเลาประสบการณในชีวิต
เลาเรื่องตางๆ สนุกสนาน ประโยชนของการปฎิบัติที่ทานได
ประสบมาดวยตนเอง ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวเรื่องธรรมดาของคน
คนหนึ่งที่อาจเกิดกับเราก็ได บางเรื่องก็ตรงใจเราเคยเปนเคย
พบเหมือนกัน แตความคิดการแกปญหาแบบมีสติกับแบบ
ตามใจกิเลสมันแตกตางกัน ทานพูดงาย ฟงงาย เขาใจงาย
ฉันเริ่มชอบ เริ่มมองเห็นประโยชนของการอดทน โดยเฉพาะ
มีเรื่องลอใจวา ๓ วันแรกเทานั้น ที่อึดอัดทุกขใจไมสบายใจ
รับรองวา ๔-๕-๖-๗ จะไดรับความสุขที่สุดยอด ขอการันตีวา
ทุกคนจะไดเหมือนกัน… ขอใหอดทน เริ่มมีของลอใจทาทาย
กำลังใจ ok ไหนๆ ก็ผานมาแลว ๒ วัน ทุกขอีกแควันสอง
วัน คงตองสบายขึ้นอยางที่วิทยากรบอก ทุกขอีกแควันสอง
วันคงตองสบายขึ้นแนนอน ปลอบใจตัวเอง วาทนอีกหนอย
อีกนิดเดียวนะ หันไปดูเด็กๆ เคาก็ยังทนอยูได… เราทนไม
ไดก็อายเด็กนะสิ…
ตอนนี้ขอเลาถึงอาหารเจที่อรอย ที่คิดวาในชีวิตนี้คง
ไมมีโอกาสไดรับประทานอาหารเจที่อรอยมากไปกวานี้ แลว
ใครละที่คอยตักเตรียมอาหารใหเรา เรามีหนาที่ทานเสร็จก็ไป
อมรา สินทวีวงศ์

๑๔๐ เรื่องของ นิดา
พักผอนหรือไปปฏิบัติตอ คนพวกนี้เปนใครกัน ไมเคยรูจักกัน
เลย ไมมีผลประโยชนอะไรเลย ทำไมเขามาดูแลเราตั้ง ๗-๘
วัน ไมมีการพูดถึงคาใชจาย คากินคาอยู .. บานราคาหลาย
สิบลานเปดใหเราอยู กิน นอน พวกเขาทำทำไมเขาไดอะไร
หรือวันสุดทายเขาจะเก็บเงิน แลวทำไมเขาไมเก็บเงินกอน
ถาถึงวันสุดทายไมมีใครจายเงินเขาจะทำไง ก็กินฟรี เรียน
ฟรี แปลกจัง…
ในอเมริกา ทุกคนรับรูวาของฟรีไมมีในโลก ทุกอยาง
ตองแลกดวยเงิน
มาถึงตอนค่ำวันที่ ๒ จิตใจเริ่มออนโยนลง คิดวาคง
เพราะ กระแส ของ ความ เมตตา ของ อาจารย และ วิทยากร ทุก
ทาน ที่ทุมเทมีแตให ยอมเหน็ดเหนื่อย สอนเรา อดทนกับ
โยคี (โยคุย) เพื่อใหเราไดรับสิ่งดีๆ และเราก็เริ่มมองหนาพี่สาว
ตัวดี ที่ตอนแรกใจเรานึกโกรธเขามาก คิดวาเสียแรงไวใจให
จอง แตพาเรามาทำอะไรทรมานมาก แถมเขาก็เคยปฎิบัติ
มาแลวยังเสนอหนามาอีก แลวก็ตั้งใจปฎิบัติซะนาหมั่นไส อัน
ที่จริงเพราะเขาสำรวม แตเราไมเขาใจ หงุดหงิดไปหมด ดู
ทุกคนเปนศัตรูไปหมด แอบนึกวาพวกเขาในใจ คนนั้นก็ไมดี
พูดมาก คนนี้ก็เดินผิด วาเขาไปหมดโดยไมไดดูตัวเองเลย
วาตัวเราเองหนาบูดบึ้ง โกรธอะไรกันนักกันหนา วันสุดทายที่
ไดคุยกัน ทุกคนเขาวาพี่หนาบูดมาก ยังกับจะกินคนได เลย

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๔๑

ไมมีใครกลาเขาใกล หรือยุงดวย แมแตพี่สาวของฉัน เธอ
เตรียมเครื่องนอนมาใหมีผาหมนอนผืนใหญ เธอหวังจะนอน
หมแบงกัน ฉันยังไมแบงเขา แถมนอนหันหลัง ปลอยใหเขา
นอนหนาวซะใหเข็ด อยากมาแกลงพาฉันมาทรมานทำไม ดู
ความรายกาจของฉันซิ
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เริ่มปลอดโปรงขึ้น เขาใจวา .. ออ ..ก็เราเริ่ม
ชินนี่เอง ทำทุกอยางซ้ำซากเหมือนเดิมมาหลายวันแลว พอ
รางกายและจิตใจเริ่มเกิดความเคยชิน ก็เลยสบายขึ้นเปน
ธรรมดา ขอสำคัญคือเริ่มนับถอยหลัง เหลืออีกแค ๔ วัน ก็
จะไดกลับบานแลว เริ่มมีกำลังใจดีขึ้น จิตใจผอนคลาย มอง
อะไรรอบๆ ตัว สงบสบายขึ้น ไดเรียนรูสิ่งใหมเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา ธรรมะที่ราไมเคยรูไมเคยฟงมากอน เชาวันนี้ เปน
วันที่ฟงเสียงสวดมนตไดไพเราะจับใจมาก จนขนลุก รูสึกวา
มีพลัง มีอำนาจลึกลับอะไรบางอยางที่บอกไมถูก ทั้งที่ใจยัง
ไมคอยยอมรับการเดินจงกรมนั่งสมาธิ คิดวาทำแคนี้จะไปได
บุญอะไร จะลดกรรมเวรไดยังไง มองไมเห็นจะจริงเลย..และ
การสวดมนตภาวนาอธิษฐานจิตแผเมตตาไปชวยคนเจ็บปวย
คนลำบาก ที่แคเขียนรายชื่อแลวอาน มันจะไปชวยอะไรเขา
ได มันยากที่จะเชื่อได
แตสิ่งที่ไดรับในตอนนี้คือ ใจเราสบาย มีความสุข
เพราะเราสวดภาวนาเผื่อไปใหใครที่เราไมเคยรูจัก เราเริ่มให
อมรา สินทวีวงศ์

๑๔๒ เรื่องของ นิดา
โดยไมหวังผล จิตเราดีขึ้น ยิ่งตอนสมาทานศีลอาชีวมกะศีล
ทุกเชาทุกวัน เราทองตามๆ ไป ใจก็เริ่มคลอยตามวา ถาเรา
รักษาศีลนี้ได เราก็ไมพูดสอเสียดประชดสามี จนมีเรื่องมีราว
กัน เราก็จะไมตองทุกขจากการพูดไมถูกหูไมถูกใจกัน ก็ไม
ตองทำบาปทำกรรม หรือไมตองตกนรกแนนอน เรื่องภพภูมิ
ชาติหนาอะไรๆ เรายังมองไมเห็น แตเราเพียงชอบตรงที่มัน
ทำใหเรารูสึกเปนคนดี ภูมิใจในตนเองอยางบอกไมถูก)
พอตอนบาย อาจารยใหแบงกลุมออกเปน ๓ กลุม
ทานเรียกวา สงอารมณ เขาเปดโอกาสใหโยคีไดสอบถามขอ
สงสัย แสดงวาเราพูดไดแลว แตมีขอแมวา จะตองพูดกับ
อาจารยเทานั้น และพูดเรื่องการปฎิบัติเทานั้น เรื่องสวนตัว
หามพูด ก็ยังดีไดพูด มีผูชายคนหนึ่ง เขาบอกวาเขาหาพอง
ยุบไมเจอเลย ๓ วัน เวลานั่งสมาธิเขาทรมานมาก เรา
ไดยินแลวดีใจจัง เหมือนเราเลย..ดีใจหนอ นึกวาเราผิดปรกติ
เพราะเราจับอะไรไมไดเลย ไดแตเบื่อหนอ รำคาญหนอ
อยากกลับหนอ จริงๆ คือไมอยากทำใครจะทำไม มันนึก
คานอยูวาจะทำทำไม เลยไมอยากพยายามทำ ยังโชคดีที่
ชอบเดินจงกรม เราเดินไดดี มีสมาธิ มีความสุขสงบเวลา
เดิน ก็เทากับเราตอสูครึ่งเดียวเรื่องนั่งสมาธิ มีคนถามวา
ทำไมไมสอน พุท-โธ หายใจเขา-ออกงายกวากันเยอะเลย จับ
พองยุบ มันยาก เราเองเวลานั่งสมาธิยังแอบ พุท –โธ จับลม
หายใจงายดี อาจารยทำหนาตกใจ อยาพูดถึง พุท-โธ นะ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๔๓

คนละหลักสูตรกันเลย ตอนนั้นยังแอบนินทาอาจารยในใจเลย
วา ออ…คนละลัทธิกัน สอนไมเหมือนกัน ทำไมปฎิบัติธรรม
ยังมีการแบงแยกลัทธิใครๆ ดวย แลวหลักสูตรของอาจารย
มาสอนพอง ยุบ ยากจะตายไป ทำไมเคยไดเลย ตอไปจะ
ไมทำ ไมเห็นสนเลย แตสรุปคืนที่ ๓ นี้ นอนหลับสบายกวา
คืนกอนๆ และเริ่มแบงผาหมใหพี่สาวตัวดีที่นอนขางๆ เรา ไม
สนใจเธอเลยมา ๓ วัน โมโหเขามากที่พาเรามาทรมาน พอ
จิตใจเริ่มสงบลงก็เลยเกิดอยากแบงปน มันก็แปลกดี
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วันนี้ขอตั้งชื่อวา วันน้ำตาลางหนา ตาม

ความคิดของเรานะ
เพราะเริ่มตั่งแตเชามืด พอสวดมนตตามปกติแลว ก็
ฟงธรรมบรรยายเรื่องพระในบาน คือ พอ-แม ตอนนั้นซาบซึ้ง
มาก จับใจกับคำพูดทุกถอยคำ ที่ทานอาจารยพันเอกพิเศษ
ทองคำพูด และจากเทปเสียงคุณแม ดร.สิริ กรินชัย ทำใหได
คิด ซาบซึ้งนึกถึงพระคุณของพอแมมาก แอบคิดในใจวา เรา
กำลังถูกลางสมองทุกเรื่องเลย เหมือนไมใชตัวเอง ความรูสึก
เปลี่ยนแปลงในใจ เอะ ตัวเราเปนอะไรไป แปลกจัง…ความ
สงสัยของใจมีอยูเต็มหัวใจ แตก็รูวาชอบ และยอมรับกับทุก
คำพูดของทานทั้งสอง เห็นดวยกับสิ่งที่ทานสอน แอบดีใจวา
เราเสียพอไปนานแลว ตอนนี้เราเหลือแมอยูคนเดียวตอนนี้
แมก็อายุ ๗๕ แลว เรามีโอกาสไดรับคำสอนเรื่องพระในบาน
อมรา สินทวีวงศ์

๑๔๔ เรื่องของ นิดา
ทำใหเรามีโอกาสที่จะทำดีกับแมที่ยังมีชีวิตอยู ทานยังอยูให
เราไดตอบแทน เรากลับไปเราจะตองไปดูแลเอาใจใสแมให
มากกวาเดิม ที่เคยทำคือใหเงินแมเทานั้น ไมเคยทำอยาง
อื่นเลย
ซาบซึ้ ง ใจ และ ร อ ง ไห ไป กั บ พิ ธี ก าร มอบ มะลิ ให พ อ
แมที่มารวมพิธี เราเริ่มมองเพื่อนโยคีทุกคน เริ่มจำหนาได
วาใครเปนใคร เราเริ่มมีความรูสึกดีๆกับทุกคน ที่ผานการ
อบรมมาถึง ๔ วันนี้กับเรา ทุกคนเกงมากเลย รวมทั้งตัวเรา
ดวย อยางนอยๆ เราชนะใจตัวเองที่ทนอยูมาได จิตใจเรา
ออนโยนดีขึ้น ทุกคนสำรวม เปนมิตร ทุกคนรักษาศีล มีแต
คนดีๆ ทั้งนั้นรายรอบตัวเรา แตเรื่องรับประทานอาหาร ยัง
คงเปนปญหาอยูมาก แอบไมยอมกำหนดเพราะอาหารอรอย
เหลือเกิน ทุกมื้อ..กิเลสของเราเองทนไมได รับประทานอยาง
เอร็ดอรอย ไมสนใจจะกำหนดอะไรไดเลย ไมรูสึกผิดดวย
เพราะวาอรอยหนอ…เริ่มชอบและมีความสุขจริงๆ เริ่มผอน
คลายและสบายๆ กับทุกอยางที่ปฎิบัติทุกๆ วัน
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ความรูสึกทรมานนอยลงมากๆ ตื่นไดกอน
ระฆังจะดังปลุก ตี ๔ ตื่นเองอยางสดชื่น อยากไปหองปฎิบัติ
เร็วๆ เดินจงกรมโดยไมฝนความรูสึก สบายมาก แอบดีใจ
อีก ๒ คืนก็จะไดกลับ จบหลักสูตร ใหกำลังใจบอกตัวเอง ไม
ตองไดอะไรหรอก แคใจเราเปลี่ยนแปลงไป เรารูเองจริงๆ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๔๕

ถึงแมวันนี้วันที่ ๕ แลว เรายังจับพอง ยุบไมไดเลย
เหมือนเดิม ไมมีสมาธิเลยเวลานั่ง แตการเดินจงกรมนั้น
พัฒนาขึ้นมาก จนจับจิตไดไมฟุง เกิดสงบและสบายบอกไม
ถูก ตกเย็นถึงเวลานั่งสมาธิ เนื่องจากการเดินที่มีสติ ทำให
เมื่อ ได นั่ง ตอ เนื่อง เกิด อาการ สงบ หงาย หลัง ผงะ ไป นิด หนึ่ง
เหมือนมีคนมาดึง ก็ไดคำตอบจากอาจารยวา นั่นคือจิตสงบ
หนึ่งขณะจิต เกิดญาณตางๆ เกิดขึ้น..เอะ นี่เราไดกับเขา
ดวยเหรอ ดีใจหนอ..ไมนาเชื่อ หรือถาเราตั้งใจปฎิบัติจริงๆ
เราอาจจะไดอะไรมากกวานี้นี่เหลืออีกแค ๒ วันเอง เราคง
ตองลองตั้งใจดูแลว เพิ่งรูสึกวาเสียดายเวลาที่ผานมา มัว
แตโมโหคนโนนคนนี้
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วันนี้มีการฟงธรรมะยาวมากๆ นานถึง ๒
ชั่วโมง เรานั่งแถวหนาสุด มีสติตั้งใจฟงอยางเขาใจ สนุกไปกับ
การฟง มีการอธิบายเรื่องญาณขั้นตางๆ ๑๖ ขั้น ที่เกิดขึ้นจา
กการปฎิบัติกรรมฐาน ใหความเขาใจวาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา
ในระหวางเดิน นั่ง ปรากฏวาพอฟงไปถึงญาณ ขั้นที่ ๙ ฌาน
คือฌานมวนเสื่อ เบื่อ อยากกลับบาน ..เออ..หัวเราะกันใหญ
เพราะทุกคนไดขั้นนี้กันหมด สวนเรา แอบบอกตัวเองเราได
ขั้นที่ ๙ เชียวนะนี่ เพราะยังไงใจก็เบื่อการนั่งสมาธิมาก แต
คุณแมสิริใหความสำคัญ กับการกำหนดอิริยาบถยอยสำคัญ
อันดับ ๑ การเดินจงกรมอันดับ ๒ สวนการนั่งสมาธิสำคัญ
อันดับ ๓ แอบดีใจไมสอบตก ฉันบอกอาจารยวา หนูชอบ
อมรา สินทวีวงศ์

๑๔๖ เรื่องของ นิดา
เดิน เดินไดดีสวยงามไมผิดพลาด เลยมีสติไมเบื่อ อาจารย
บอกวาเกง แสดงวาเจาปญญา คนชอบเดินเปนคนฉลาดนะ
เออ..นะ หรือวาอาจารยแกลงใหกำลังใจ แตอาจารยรักษาศีล
คงไมพูดปด ตองเปนจริงแนเลย แสดงวาเราก็ไมไดเลวราย
อะไร อาจจะเกงกวาคนอื่นดวยซ้ำ เริ่มภูมิใจ มีกำลังใจดี
ขึ้นมาก
เอาละนะ อาหารกลางวันมื้อนี้ จะลองกำหนดดู ก็เริ่ม
ยก-ไป- ตัก- อา- อม เคี้ยว- กลืน…. ลองทำดูสิ จะยากอะไร
เอะ..ไดความรูสึกแปลกๆ ดี ไมเห็นยากเย็นอะไรเลย ลิ้นก็ยัง
รับรสอรอยดี..อรอยหนอ..เพียงแตทานชาๆ ลงหนอย สำรวม
อยูกับอิริยาบถ รับประทานอยางมีสติ ก็สนุกดี เหมือนเลน
อะไรอยูกับตัวเอง จิตใจผองใส มีความสุข ยิ้มใหทุกคน
ไมรูเปนเพราะวาใกลจะไดกลับ จบหลักสูตร หรือเพราะเรา
ทำสำเร็จ เรา ชนะ ใจตัวเอง
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วันนี้เรียกวาเปนวันสุดทาย เพราะพรุงนี้แต
เชาก็จะแยกยายกันกลับบานไป ฉันตื่นมาอยางสดชื่น บอก
ตนเองวาอยากปฏิบัติหนอ….อยากเดิน…อยากนั่ง สดชื่น
แจมใส วันนี้เปนการปลอยใหสวดมนตเองหลังจากที่สวดตาม
อาจารยมาทุกวัน ปรากฏวา เด็กๆ ที่เราดูถูกเขาวาถูกบังคับ
มาถูกจางมา เด็กๆ เหลานั้นทองจำไดดีมากๆ เราซะอีก
ร่ำเรียนมาเทาๆ กัน แตจับบทวาตามๆ แคทายๆ ตามเขา

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๔๗

ทำไมพวกเธอเกงจัง แอบชื่นชมเด็กๆ วันนี้เปนวันสุดทาย
คืนสุดทาย ใจหายมากๆ เลย เร็วจังเลย ครบ ๗ คืน ๘ วัน
แลว เพิ่งจะเขาใจอะไรนิดหนอย ไดเริ่มกำหนดจริงๆ ไมกี่วัน
นี่เอง เพราะมัวแตตอตานไมสนใจ เสียดายเวลาจัง ตกกลาง
คืนมีการพูดคุยกันคุยกันแบบถลมทลายเลย เพราะเก็บกด
อดกลั้นมานานหลายวันแลว พูดคุยกันจนจำชื่อกันไดทุกคน
จำหนาได ใจเราเปลี่ยนไปมากจริงๆ ชื่นชมทุกคน มองเห็น
ทุกคนเปนคนดี คนเกง อีโกในตัวเอง ลดไปเยอะมากจริงๆ
เพราะถึงเวลานี้ ตัวเราไมใชคนเกง และวิเศษกวาใครๆ ใน
นี้เลย อาจจะจัดลำดับตัวเองปลายๆ แถวไดเลย มีความรู
เรื่องธรรมะแคหางอึ่ง ถาเทียบกับทุกๆ คนในนี้…. เกิดความ
ออนนอมถอมตนขึ้นในใจจริงๆ เปนครั้งแรก
ถึงเวลาเก็บซองเงิน รวมสมทบทำบุญกับเจาภาพ ซึ่ง
ร่ำรวยเปนอภิมหาเศรษฐี อาจารยเพียงตองการใหโยคีทุกคน
มีสวนรวมทำบุญกับเจาภาพ ซึ่งมีพระคุณอยางสูง อาจารย
ย้ำวาทำบุญตามศรัทธาทำเทาที่อยากทำ ๒๐ หรือ รอยหมื่น
ก็มีคาเทากัน ทุกอยางอยูที่ใจเจตนาเปนสำคัญ ชอบมากที่
ไดยินแบบนี้ เขาใจทันทีวา ถาอาจารยบอกวาทำมากไดบุญ
มากทำนอยไดบุญนอย เราจะหมดศรัทธาทันที
เราเตรียมเงินมาสองหมื่นบาท เจตนาวามีไวเยอะๆดี
กวา บานหลังใหญโตเขาเลี้ยงดูเราอยางดี อบรมเราตั้ง ๗ คืน
อมรา สินทวีวงศ์

๑๔๘ เรื่องของ นิดา
๘ วัน คาใชจายมาก ถาไมจายเขาคงไมดีแน แตพอตอน
ที่เด็กมาบอกบุญใหใสลงรวมในซองมีคนใสมาแลว ๕-๖ คน
เรามองเห็นแตใบละรอย คิดวาถาเราใส สองหมื่นที่เตรียมมา
เด็กๆ ตองวาเราเวอรแน เลยใสไป ใบพันใบเดียว เด็กมอง
แลวยังโอ โห..สาธุ เราอมยิ้มนิดหนอย อดคิดไมไดวา พัน
เดียวนะนี่ ทำไมของดีที่ไมมีขายอยางที่เราไดรับอยูนี่ จาย
สองหมื่นยังไมเสียดายเลย
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เชาวันนี้อดเศราใจไมได ตื่นนอนตี ๔ ตาม
เวลาปรกติ ทั้งๆ ที่เมื่อคืนนอนตี ๒ เพราะเปนคืนปลอยผีให
ทุกคนคุยสนุกสนาน มีความสุขหัวเราะกัน ..คุยกันจนหมด
แรงสลบไปเลย เชาวันนี้บรรยากาศสดชื่นทุกคนเก็บขาวของ
เตรียมกลับไปหาคนที่รอคอยอยู บางก็กลับไปทำงาน การ
เดินรอบเชาเปนไปอยางเงียบๆ รูสึกเศรา ไมนาเชื่อตัวเองวา
จะเกิดอาลัยอาวรณไมอยากกลับออกไป พบเจาภาพหนาตา
อิ่มบุญ สวยมาก เธอมาเตรียมอาหารเชาไวใหพวกเราเปน
มื้อสุดทาย กอนแยกยายกันไป แทบไมมีใครสนใจอยากรับ
ประทานอาหาร ทุกคนตางล่ำลาอาลัยกันชุลมุนวุนวาย ขอ
เบอรโทรที่อยูกัน ทุกคนดูผูกพันธกันมากมาย รูสึกเปนพี่
นองเหมือนรูจักกันมานานแสนนาน ถาพบกันที่ไหนตองจำ
กันไดแนนอน เพราะจำกันไดตอนที่เคามีสติครบถวน คิดวา
คงไมลืมกันงายๆ ถาจะพูดกันตามหลักพุทธศาสนาอยางที่
อาจารยบอกก็คือ พวกเราโยคีทุกคน กลุมนี้จะตองเคยพบ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๔๙

และผูกพันธกันมาตั้งแตอดีตชาติไหนๆ จึงไดมาพบกัน มา
รวมตัวกันทุกขทรมานดวยกันปฎิบัติรวมกันจนครบ ๘ วัน ๗
คืน เราสรุปเอาเองในใจวา ตองเคยเปนนกกระจอกฝูงใหญ
บินมาดวยกันแนนอน เพราะพูดคุยกันเกงเหลือเกิน… ในหอง
ที่นอนมีผูหญิง ๑๒ คน ทุกคนแอบพูด แอบคุย สนุกสนาน
ไมรูสึกผิดอะไรเลย โดยเฉพาะตัวเราที่ไมสนใจ ไมคอยสนใจ
จะงดพูด มากับพี่สาวเขาไมพูดกับเรา เราก็แอบพูดกับคนอื่น
แอบฟงคนอื่นพูดสนุกจะตาย จนวันนี้ไดคิดวา นี่ถาเราตั้งใจ
ปฏิบัติมากกวานี้ เราคงไดของดีติดตัวกลับบานมากกวานี้
แอบเสียใจนิดๆ แตก็ใหอภัยตัวเอง เพราะเทาที่ไดรับอยูตอน
นี้ มากมายมหาศาลเกินกวาที่คาดคิดไว
วันที่เดินออกจากบานหลังนี้ไป อาจารยบอกวารับ
ประกันไดเลยวา วันนี้กับวันแรกที่คุณเขามา คุณจะเปลี่ยน
เปนคนละคนเลย เปนคนใหมแนนอน ตอนแรกที่ไดยนิ
อาจารยพูด … อะไรจะขนาดนั้น… แตมาถึงวันนี้ ตอนที่จะ
กาวผานประตูบานออกไปจริงๆ ฉันรูสึกตัวเองวา ..เออ..เรา
เปลี่ยนไปมากจริงๆ เปลี่ยนเปนคนละคนเลย ทำไมเรามี
ความสุขจังเลย ทำไมจิตใจเราดีขนาดนี้ อารมณผองใส
หนาตาก็ผองใส สดชื่น… คนอื่นๆ จะเปนเหมือนเราไหมนะ
หรือวาตอนที่เขามา เขาก็ดีอยูแลว พอออกไปเขาก็ไมรูสึก
เปลี่ยนแปลงอะไร ไมเหมือนเรา เพราะตอนเราเขามาจิตใจ
เราไมดี มองราย กิเลสก็เยอะหนามาก ไมคิดจะอดทนอะไร
อมรา สินทวีวงศ์

๑๕๐ เรื่องของ นิดา
เลย โกรธไปหมด ตอนกลับออกมาเราถึงรูสึกเปลี่ยนแปลง
มากมายขนาดนี้ แตอยางไรก็ตาม บอกตัวเองวา ชอบหนอ
ชอบที่เราเปนคนนี้ ชอบมาก เปนคนดีจังเลย
ตั้งใจวาตอไปนี้จะถือศีล ๕ ใหได และอาชีวมกะศีล
ของคุณแมสิริ เราก็จะตั้งใจทบทวนปฏิบัติตอไปที่บานใหได
ตั้งใจบอกตนเอง..เออ..นะ ตัวเราคนกอนคนเกากอนที่จะมา
ปฎิบัตินี้เราไมเอาไหนเลยจริงๆ คิดวาตัวเองเกง รูมาก แลว
ประสบการณเยอะ ประสบความสำเร็จในชีวิต อานหนังสือ
ธรรมะมาเยอะแยะ อะไรๆ ก็รูหมดแลว ซึ่งความจริงคือ โง
มาก หลงมาก โงกวาทุกคนที่มาบวชนี่เลย กวาจะรูสึกตัว
เองได แตตอนนี้ยอมรับอยางหนาชื่นตาบานเลยวา จริง ..ฉัน
เคยโง ..เคยหลง .. แตตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแลว ..เปลี่ยนไปแลว
จริงๆ ..ไชโย..ชอบจริงหนอ มีความสุขจริงหนอ
ออกจากการปฏิบัติครั้งนั้น ตองออกมาเผชิญความ
วุนวายหนอในโลกของชีวิตมนุษย ยังคงตองทำงานรับผิดชอบ
อะไรๆ มากมาย ฉันพบวาตัวเองทุกขนอยลง โกรธนอยลง
ทำความดีไดงายขึ้น คนรอบขางสังเกตเห็นไดงายๆ เปลี่ยน
ไปทั้งใจและคำพูด การกระทำ ทุกอยางดีขึ้นหมด ใจดี.. พูด
ดี ..คิดดี ..จนรูสึกวา เอะ …เราเปนคนดีเกินไปหรือเปลา มัน
รูสึกแปลกๆ แตก็ชอบนะ มีความสุข สงบในใจ จับใจตัวเอง
จับสติ ตัวเองได วาทำอะไรอยู คิดอะไรอยู ดีหรือไมดี ใคร

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๕๑

จะมองยังไง คิดยังไง รับรูยังไง ใจเรารับไดหมด มีสติอยูกับ
ตัวเองตลอดเวลา แปลกจัง… วาเมื่อกอนเราไมเห็นจะเคยคิด
อยางนี้เลย ทำตามใจตัวเองมาตลอดเวลา ๔๕ ป ทำไมแคไป
ปฎิบัติมาแค ๗ คืน มันเปลี่ยนตัวเราใจเราชีวิตเราไดมากมาย
เหลือเกิน แลวคนไทยทั้งหลายที่อยูในประเทศไทย เขา
รูเรื่องดีๆ สิ่งนี้หรือเปลา หรือถาเขารู แลวทำไมไม
ใหโอกาสตัวเองไปรับการปฎิบัติวิปสสนากัน ไมไดเสีย
เวลามากมายเกินไปเลย กับสิ่งที่จะไดรับ ของดีที่ไมมี
ขาย แตฟรีอยางนี้พวกเขานาจะไดมีโอกาสมากกวาฉัน
ที่ตองนั่งเครื่องบินเกือบ ๒๐ ชั่วโมง
พี่สาวเลาใหฟงวา การปฏิบัติในความรูสึกของคนไทย
เวลานี้คือ แฟชั่น ฮิต อินเทรน เปนเรื่องของคนรวย ไมมีปญหา
การเงิน คนที่มีเวลาวางมากๆ ไมมีอะไรจะทำ หรือคนปวย
คน ทั่วไป มอง ไม เห็น ประโยชน ของ การ เสีย เวลา ทำ มา หากิน
นาเศราใจแทนพวกเขา ตอนนี้กลายเปนวาดิฉันทันสมัยตาม
แฟชั่น ไดไปปฎิบัติธรรมออกมาแลว เทานั้นเองเหรอ
อยากบอกเลาใหทุกคนไดรับรู ผลของการปฏิบัติธรรม
และความสุขที่ไดรับ ขึ้นแท็กซี่ก็เริ่มคุยกับคนขับรถหนุมนอย
วัย ๒๙ ป เขาก็รับฟงอยางตั้งอกตั้งใจ และตกใจวาทำไมเขา
ไมเคยรูเรื่องนี้มากอนเลย หลักสูตรอยางนี้มีจริงเหรอ ฟรีหมด
ถามันดีจริง ทำไมไมมีคนรูเขาจะหาเวลาทำใหตนเอง …เฮอ
อมรา สินทวีวงศ์

๑๕๒ เรื่องของ นิดา
..ไมตองไปคิดถึงคนอื่นเลย เอาแคคนใกลชิด คือ แม สามี
และลูก สองคน และพี่นองอีกหลายคน อยากใหทุกคนไดมา
ปฏิบัติ อยากใหทุกคนมีความสุข
ตอนนี้ไมแปลกใจเลยวา ทำไมพี่สาวของฉันที่ปฏิบัติ
แลวปฏิบัติอีกไดบอยๆ เขาถึงมีความสุข ทั้งๆ ที่พวกเรา
นินทาวา เธอปญญาออน เปนนกนอยในกรงทองของสามี
ไมเคยมีปากมีเสียงอะไรเลย ชีวิตเธอเรียบจืดชืด เขาใจแลว
เขาใจแลว และนึกขอบคุณที่เธอพยายามมากในการพาฉัน
มา แถมยังมาอยูปฎิบัติอยูขางๆ ตลอด เพียงเพื่อใหฉันได
รูจักตนเอง ไดเขาใจใจของตนเอง และสอนตนเองนำตนเอง
ใหพนทุกข ดวยตนเอง
อยาก ให ทุก คน ได รับ ความ สุข และ การ เปลี่ยนแปลง
ที่ดีแบบที่ฉันไดรับ จะบอกยังไงดี เขาถึงจะเขาใจ มันดี
จริงๆ นะ มีความสุขจริงๆ นะ รับรองได ..ทำอยางไรพวก
เขาจะเชื่อฉัน ไมเปนไร ถาไมมีใครสนใจ จิตใจเราก็สงบได
ฝกมาแลววา ..ชางเขาหนอ ..นาแปลกใจวารูตัววาไมโกรธ
พูดแลว บอกแลว เขาไมเชื่อก็ไมผิดหวัง อยาไปบังคับเขา
หรือวาอยาไปอยากใหไดดั่งใจเรา ไมเหมือนเมื่อกอน ที่จะ
ตองโกรธที่เขาไมเชื่อ แตเดี๋ยวนี้อยางมากก็จะบอกใจตัวเอง
วา พยายามแลวหนอ .. ไมสำเร็จหนอ… แลวก็จบไป ไม
เอามาเปนอารมณหรือคิดใหทุกขใจ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๕๓

ตอนนี้ปฏิบัติมาไดครบ ๑ เดือนแลว กลับมาอยูที่
อเมริกา แลวมาอยูกับหนาที่ความรับผิดชอบ ชีวิตยุงวุนวาย
หนอ แตใจไมทุกขเหมือนเมื่อกอน ใจ สงบ สบายใจ และ
มีความสุขดี กฎของพระไตรลักษณเตือนใจตนเองเสมอ วา
ทุกอยางมันมี เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปเปนธรรมดา ไม
เที่ยงหนอ ใจสงบสบายจริงๆ กลับมาทาพิสูจนกับสามีเลย
เจากรรมนายเวรของแทแนนอนของเรา บอกตนเองวาฉันไม
เหมือนเดิมแลวนะ ฉันเปลี่ยนไปแลว ฉันจะไมทะเลาะกับเธอ
อีกแลว สามารถมองดูสามีไดอยางรักใคร ออนโยน รูสึกดีใจ
ที่ยังมีเขาอยูดวยทุกวันนี้ ใจมันเมตตาที่เขาทำงานงกๆ ให
เราไดไปเที่ยวเมืองไทย ไดไปพบสิ่งมหัศจรรยของจิต
สามีก็ยังคงเปนเหมือนเดิมปรกติที่เขาเคยเปน แตใจ
เราไมคิดปรุงแตง ไมไปโกรธเขาอีกแลว มองทุกอยางที่เขา
ทำ ที่เขาเปน .. ใจเราเปลี่ยน จิตเราออนโยน ใหอภัย อยาก
ใหเขามีความสุขจริงๆ ขอสำคัญใจของเรามีความอดทนตอ
เขามากขึ้น
สามีคงรับรูไดในทันทีถึงการเปลี่ยนไปของฉัน
การกระทำคำพูดแบบตาตอตาฟนตอฟน วามาดากลับของ
ฉันหายไปไหน สามีแปลกใจทาทีที่ฉันสนองตอบเขาออนโยน
จนเขาก็ออนตาม ฉันทำตัวดีขึ้น อยูดวยกันมีความสุขมาก
ขึ้น
ฉันขอรองใหสามีและลูกไปเมืองไทยไปปฎิบัติ เพราะ
รักและอยากใหเขามีความสุขจริงๆ พยายามพูด อธิบายเทา
อมรา สินทวีวงศ์

๑๕๔ เรื่องของ นิดา

ธรรมะ ดัด สันดาน

ที่จะทำได และเขาก็รับปากจะไป ตามที่เราจะจัดเวลาใหเขา
ไป ก็ดีใจและหมดหวง เพราะถาเขาไดรับวัคซีนธรรมะ ๘
วัน ๗ คืน แลวเขาจะบอกตนเองไดและจะสุขสงบดวยตนเอง
ทุกวันนี้ฉันจะบอกตนเองตลอดเวลาวา เราจะตองอยูกับตัว
ของเราเอง มีสติคอยชวยประคองการกระทำ มีธรรมะคอย
สอนใจ มีศีลเปนที่ตั้ง พยายามไมผิดศีล พยายามเดินจงกรม
นั่งสมาธิใหไดเทาที่โอกาสจะอำนวย ทบทวนที่เรียนมาใหคุม
คากับความเมตตาของอาจารยทุกทาน ที่สละเวลามาสอนเรา

ทาย ที่สุด ก็ ยัง ตองการ บอก กลาว ให เพื่อน มนุษย ทั้ง
หลายที่ยังมีโอกาสมีลมหายใจอยู ขอใหพยายามหาโอกาส
มารับรูเรื่องมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเอง เพียงแค ๗ คืน
๘ วันเทานั้น ไมเชื่อก็ตองพิสูจนเองนะคะ แมแตคนที่ยิ่ง
กวาบัวใตน้ำอยางดิฉัน ยังไดรับของดีมากขนาดนี้ แลวพวก
คุณๆ ที่อยูเมืองไทย ใกลเหลือเกิน งายเหลือเกินที่จะเขา
ปฎิบัติ อยาปลอยใหรอโอกาสนะคะ เราตองหาโอกาสและ
ไขวความาทำเพื่อตนเองคะ

คำวา หนอ ของอาจารยที่ฟงดูตลกดี ชวยใจเราได
หลายตอหลายครั้ง อาจารยบอกวา หลายคนชอบถามวาแปล
วาอะไร ดิฉันทราบคำตอบแลวคะ ทราบไดจากใจตัวเอง ที่เคย
คิดวา ออกมาจากการปฎิบัติแลว ไดอะไรติดตัวมาบาง ..ไม
แนใจ แตถึงวันนี้ผานมาแลวหนึ่งเดือน รูแลววาไดอะไรเยอะ
มากๆ คอยกำหนดรูใจตัวเองได ควบคุม เตือนสติตัวเองได
เวลาที่เกิดอะไรกระทบใจกำหนดทันที โกรธหนอ วุนวาย
หนอ ยุงหนอ รูเลยไดผลจริงๆ ทันทีที่ใจเริ่มโกรธ ไมพอใจ
กำหนดใหใจรับรู ความโกรธ หยุด หยุดตรงนั้นเลย หายโกรธ
จบไปทันที เพราะฉะนั้นคำวา หนอ คือ รูแลว รูแลว พอแลว
จบแลว ก็จบความโกรธไปทันที ใจไมโกรธตอบ เพราะใจรับ
รูแลว ก็แลวกันไป …ดีใจจังเลยที่ไดรับรูคำวา “หนอ” ของ
คุณแมสิรินี้มีประโยชนมากมายเหลือเกิน วันทั้งวันสามารถ
คุมสติไดดวยการกำหนด หนอ… หนอ

ทุกวันนี้ หายของใจแลววา ทำไมหลายๆ คนไปปฎิบัติ
แลวทำอีกซ้ำๆ ๓-๔-๕....๑๐ ครั้ง ทั้งที่หลักสูตรก็เหมือนเดิม
ทำแลวทำอีก หรือวางมากนัก ตอนนี้เขาใจแลว และคิดจะ
หาโอกาสกลับไปอีก เพราะคิดวาเวลาปฎิบัตินั้นมีความสุข
สงบมาก คิดถึงอารมณของการเปนโยคี มีพลังในตัวเอง มี
สติมากทุกวันนี้ ยังอดยิ้มไมได กับการเปนโยคี ผูเพียรเพง
เผากิเลส

๑๕๕

กราบขอบพระคุณอาจารยทุกทาน วิทยากรทุก
ทาน ทานเจาภาพและผูบริการทุกทาน ที่ไดชวยเหลือ
ในการปฎิบัติครั้งนั้น และหากเกิดบุญกุศลอันใด ดิฉัน
ขอใหทานทั้งหลายไดรับบุญกุศลที่ดิฉันไดปฎิบัติ ขอให
ทานจงโปรดอนุโมทนารับกุศลนั้นทุกคน และขอใหมี
ความสุข กาย สบายใจ ปราศจากทุกขภัย เทอญ.

¹Ô´Ò ¾§ÈÒ¹ÃÒ¡ØÅ
อมรา สินทวีวงศ์

๑๕๖

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๕๗

ประเดี๋ยวเดียว
เดี๋ยวป และเดี๋ยวป

บมิมี มโนหมาย

เดี๋ยวเกิด และเดี๋ยวตาย

และก็คง ประเดี๋ยวเดียว

เดี๋ยวโนน และเดี๋ยวนี่

คตินี้ ฉะนั้นเที่ยว

ทุกอยาง สิเดี๋ยวเดี๋ยว

บมิเดี๋ยว จะมีใด ?
ปุจฉา โดย เอี่ยม ยูวะนิยม

เดี๋ยวเกิด และเดี๋ยวดับ

สุดจะนับ สัจจะนัย

เดี๋ยวทุกข สมุทัย

วกวนไป ประเดี๋ยวเดียว

ถึงมรรค เพียงจิตเดียว

บมิเดี๋ยว สิถึงผล

เดี๋ยวเดียว สูบุคคล

บตองวน สิพันภัย
วิสัชชนา โดย วิวัฒน เจียมพานทอง

อมรา สินทวีวงศ์

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๕๙

๑๕

สันดาน …ใหม
โทรศัพท เมื่อหาปกอน หาย ลืม เบื่อ เปลี่ยน
มือถือตามแฟชั่น ไปตรงไหนลืมตรงนั้น เคยหา หา
โทรศัพทที่เพิ่งซื้อมาใหม หาเทาไหรก็ไมพบ ลองโทร
หามันก็จะไดยินเสียง เพราะตั้งเสียงไวดังและวันนั้น
ก็ไมไดออกไปไหน ดังนั้นตองอยูในบานนี่แหละหา
ทั้งวันไมเจอ สามีกลับมาชวยหา ลูกมาก็ชวยหา หา
กันทั้งบาน เฮอ ถอดใจ เหนื่อยใจหาไมเจอ เหนื่อย

อยากดื่มน้ำ เปดตูเย็น …โทรศัพทวางนิ่งอยู … เราคงถือไป
เปดหยิบของแลวลืมวางไว ตูเย็นเก็บเสียงดีจัง
หาปแลว หลังการปฏิบัติธรรม ใชโทรศัพทเครื่อง
เดิม ยก ..หยิบ..วาง..หนอ ..ไมหาย ไมเบื่อเพราะใชมือถือ
อยางมีสติ รูคุณคาที่แทจริงของโทรศัพทวาใชติดตอสื่อสาร
เทานั้น ไมใชเปนที่อยูของกิเลสความอยากหรูอยากโกโออวด
ใชจนกรอบถลอกตกแตก ก็ใชปญญาวาเปลี่ยนกรอบหอหุม
ใหมเพียง ๓๐๐ บาท แกไขใหตรงจุดที่เสียหาย เพราะเรา
ไมใชคนหาเงิน การขอสามีซื้อใหมงายกวาการไปรอใหชาง
ใสกรอบใหมเสียเวลานานตั้ง ๓ ชั่วโมง แตเปนการแพกิเลส
ของตนเองและเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ
จิตเปลี่ยน
การกระทำก็เปลี่ยน เริ่มทำที่ตนเองไมตองไปบอกใครวาใคร
เราทำอะไรที่เราสบายใจก็พอ เปลี่ยนที่ตนเอง อยาไปมอง
คนอื่น อยาไปคิดแทนเขา หยุดที่ตนเองกอน
เงิน ทอง เครื่องเพชร สินคาแบรนดเนม เปนเพียง
ของที่มีก็ไดไมมีก็ได ไมเหมือนเมื่อกอน จะตองวิ่งเตนอยาก
ไดใครมี มีหนึ่งกะรัตก็อยากได ๒...๓...๔ จนสุดทายสรอย
๘ กะรัตก็ยังไมพอกับความอยาก กิเลสตัณหามันถมไมรูจัก
เต็ม สงสารสามีที่ทำงานมากมาย เพียงเพื่อจะถมความ
อยากในใจของฉัน มาเดี๋ยวนี้ เกือบ หาปแลวที่หยุด ไมเคย
อมรา สินทวีวงศ์

๑๖๐ สันดาน ...ใหม
นึกถึงสิ่งเหลานั้นเลย มันเปนไปเมื่อไหรไมรู รูแตวาไมเคยนึก
อยากไดใครมีในวัตถุนั้นเลย แปลก…มันเปลี่ยนไป
วันเกิดที่เคยวุนวายมากทุกครั้ง ก็เหลือเพียงขอเงิน
สามีไปเปนเจาภาพจัดปฏิบัติธรรม และไปชวยสอนดวย ไม
ไดคิดวาดีหรือไม รูแตวากำลังทำสิ่งที่ในชีวิตหนึ่งที่หลงเกิด
มาแลวก็ใชเวลาที่เหลือใหมีประโยชน และเบียดเบียนผูอื่น
นอยที่สุด ความสุขเกิดขึ้นงายๆ เพียงกำหนดรูเทานั้น

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๖๑

สะอาด ใจก็สงบ อาหารก็ทำใหคนที่เรารักไดรับประทาน ของ
ที่สะอาดรักษาสุขภาพ เลือกซื้อของที่ดีมีประโยชนตอรางกาย
มาบรรจงจัดทำใหคนที่เรารัก

แมครัว แมบาน เลขา คนรับใช คนขับรถ คนสวน …
บริวารที่เคยมีเคยใช เมื่อถึงเวลาก็ตองจากกัน ไมมีใครอยู
กับเราไดตลอดไป ใครมาลาออกไปดวยเหตุผลตางๆ กัน แม
ทุกคนไมอยากไปแตตองไป ตามเหตุตามปจจัยที่ตองไป มี
พบมีจาก เขาก็ไปเดินตามทางของแตละคน ทั้งๆ ที่อยูกันมา
นานแสนนาน มีเขาจนชิน แตการที่เราไดรูวาทุกๆ อยางเปน
ไปตามกฎพระไตรลักษณ เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป จากไป
พอรูความจริงเราก็ไมทุกข ไมดิ้นรนที่จะหามาใหม

สามี กลับ จาก ทำงาน ก็ มี ผา เย็น หอม . . หอม . . มี อาหาร
ที่เรารูวาเขาชอบอะไร ก็เรียนรูสอบถาม ดูตำราวาอะไรทำ
อยางไร ชีวิตมีประโยชนขึ้น ไดทำหนาที่ของภรรยาและ
หนาที่ของแม ลูกๆ จะกลับจากมหาวิทยาลัยมาอยูบานในวัน
ศุกร เราก็จะใชเวลาอยูดวยกัน ทานอาหารที่แมทำและชวย
แมลางจาน ความสุขมันเกิดขึ้นงายๆ ธรรมดา ไมนาเชื่อ
เมื่อกอนตองไปเที่ยวตางประเทศ ตองซื้อของราคาแพงๆ จึง
จะมีความสุข ..แตเดี๋ยวนี้เพียงนั่งทานอาหารพรอมกัน ดูทีวี
ดวยกัน กอดกัน หอมแกมกัน หัวเราะ ดวยกัน ฟงธรรมดวย
กัน ลูกๆ ชอบฟงฉันเลาเรื่องโยคี ฉันจะเลาเรื่องใหฟงเวลา
โยคีแสดงความรูสึก บางคนก็มีเรื่องขำๆ มาเลาสูกันฟง บาน
คือวิมาน เมื่อธรรมะเบิกบาน

ตัดวงจรของการมี โดยการพึ่งตนเอง ทำตนใหเปน
ประโยชนตอตนเองและสามี มีความสุขกับการเปนแมบาน
แมครัว ซักผา ถูบาน ทำกับขาว แปลกมาก ฉันทำไดทุกอยาง
(หองกรรมฐานสอนฉันมาแลวทุกอยาง) ทำอยางมีความสุข
ทำอะไรก็กำหนดไปทำไป ใจก็สุขกับงาน ที่ทำเหมือนการ
ปฏิบัติธรรมทุกวัน เพราะใจจดจอตอเนื่องกับงานที่ทำ บานก็

ครั้งหนึ่ง สามีปวดศีรษะมาก เปนบอยจนพาไปหา
หมอที่โรงพยาบาล คุณหมอบอกวา เขาเปนความดันสูง ไข
มันสูง มีโอกาสเปนโรคหัวใจไดมาก เพราะมีปจจัยเสี่ยง โชค
ดีที่สามีดิฉันไมดื่ม ไมสูบบุหรี่ ใหระวังแตเรื่องอาหารและ
ความเครียด จากการงาน เนื่องจากความดันที่วัดได ตัวลาง
จะสูงมาก คุณหมอเตือนวาใหระวัง อยาเครียด เสนเลือดใน
อมรา สินทวีวงศ์

๑๖๒ สันดาน ...ใหม
สมองมีโอกาสแตกไดงายๆ เขาตองรับยาลดความดันและ
ลดไขมัน และตรวจเลือดทุก ๒ เดือน คุณหมอแอบถามฉัน
วา เขามีอะไรเครียดหรือ ระวังดีดีนะ อยาประมาท อยา
ลืมกินยาเด็ดขาด อันตรายนะ ไมไดพูดเลน หมอกับฉันคอน
ขางสนิทกัน เขาเลยเตือนแบบตรงๆ ฉันรูวาฉันเปนตนเหตุ
แหงความเครียดของสามี เพราะถาเรื่องงานแลว ทุกอยาง
ไปไดดวยดี สามีเขาเกงวางแผนงานภายในโรงงานได นับ
วาประสบผลสำเร็จมีกำไรเปนกอบเปนกำทุกป มีปนผลใหหุน
สวนชาวญี่ปุนทุกป จะมีก็แตเรื่องของฉัน ที่เมื่อกอนนี้เอาแต
ใจตนเองอยูประจำ แถมหาเรื่องเขาไดทุกวัน แมเขาจะไม
โตตอบอะไร ตามใจฉันทั้งๆ บางเรื่องฉันผิด เขาก็ตองยอม
เพื่อใหฉันหายโกรธ เพื่อใหฉันชนะและมีความสุข
สิ่งตางๆ เวลาที่มันสะสมทับถมนานๆ เขา ไมมีทางออก
มันก็มาออกทางกาย ทางความเครียด ฉันพิจารณาแลวดวย
สติ วาสาเหตุที่เขาจะเครียดมีเรื่องเดียว คือ เวลาที่ฉันงอน
ไมพูดกับเขา หลังจากการปฏิบัติธรรมแลว ไดสติและ
ปญญา ดูตนเองแลว เรานี่ไมนารักเลย ฉันเริ่มตนที่จะ
ตอบแทนความดีของสามี ดวยลมหายใจที่มีอยู ในการดูแล
เขาทุกอยางตื่นนอนแตเชา สวดมนตไหวพระ เตรียมบีบ
ยาสีฟน ดูแลเสื้อผา อาหารเชา พอเขาไปทำงาน ฉันก็ทำงาน
บาน และเตรียมอาหารเย็น คอยพูดคุยถามไถสนใจเรื่อง
ตางๆ ที่เขาอยากคุยดวย เงินทองที่เคยขอจากเขาก็ไมขอเลย

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๖๓

จนระยะหลังๆ เขาจะใสใหในกระเปาเอง และเวลาจะไปสอน
ปฏิบัติธรรม เขาก็จะไปสงและเขียนใบบริจาคให แลกเงินใส
กระเปาไวให เพื่อฉันอยากใชทำบุญ เพราะฉันจะเลิกขอเงิน
มานาน นานตั้งแตปฏิบัติธรรมครั้งแรกเลย ฉันเลิกเพราะไม
อยากใหเงินมามีสวนวุนวายกับชีวิตฉัน แลวในเมื่อฉันไมเคย
หาเงินไดเลย แลวฉันจะใชมันทำไม สงสารคนหาเงินเขา
คงเหนื่อย สามีเขาจะจัดเงิน ใหฉันเอาไปใหคุณแมทุกเดือน
และจัดใสกระเปาใหฉัน บางเดือนฉันไมไดใชเลย เพราะไป
ไหนสามีก็เปนคนจาย ไปกับลูก ลูกก็จะจายเงิน เขารูวาแม
ไมคอยจะพกพาเงินใจมันมองทะลุสมมุติ ไมไดดัดจริตนะคะ
แตมันไมไดนึกอยากไดใครมีอะไรเลย จนบางครั้ง เบาสบาย
เหมือนไมไดยึดไมไดถืออะไร มือวาง ใจวาง จะไป วันไหน
ชั่วโมงไหน ก็พรอมจะตายจาก เหมือนทุกๆ วัน มันจบ
ทุกวัน คิดถึงคำของคุณ ยายเรณู ทานพูดใหฟงวาเวลาทาน
มองกระจก ทานจะถามเงาในกระจกวา “แกกับฉัน วันไหน
จากกัน”
จิตเดิมของเรามันใสสะอาดอยูแลวกันทุกคน เพียง
แคเรามืดมัวเพราะความไมรู ความโกรธ โลภ หลง มันเขามา
ทำใหใจเราขุนมัว พอเราไดขัดไดลางได ดัด สันดาน ที่หอหุม
ดวยการกำหนด กำหนด เหมือนขัด เกลา ขูด สิ่งที่หอหุมออก
ไป จิตเดิมก็ใส สวาง ความสงบ สุขก็ปรากฏ
อมรา สินทวีวงศ์

๑๖๔ สันดาน ...ใหม
ถาไมรูจะเริ่มขัดอยางไรก็ไปเรียนรู มีผูชวยสอนแนะ
นำการขัดใจไดชะงัดนัก ที่ยุวพุทธิกสมาคมฯ หลักสูตรแรก ๘
วัน ๗ คืน หรือ ๓ วัน ๒ คืน เพื่อความสุขสงบ ที่ไมตองวิ่ง
ไปหาที่ไหน มีอยูที่ตัวคุณเองทุกคน
ชีวิตปจจุบัน หลังจากการปฎิบัติธรรม มีสิ่งที่เปลี่ยน
ไปมากมาย อะไร อะไร ก็ได อะไร อะไร ก็ไมเปนไร อะไร
อะไร ก็ชางเถอะ ชางเขา ไมเปนไร รอยยิ้มมีมากขึ้นทั้งในใจ
และ บางครั้งก็สงยิ้มออกมาใหคนรอบขาง จนมีคนรอบขาง
ทักทายวา ดูมีความสุขจัง แตภายในใจจริง กลับวางเปลา
เพียงแค รู กำหนดรู รูแลวละ รูแลว ปลอย รูแลววาง
คำวา สันดาน บางคนบอกวาเปนคำหยาบ คำนี้แรง
ไปนะ ครูบาอาจารยบอกวาเขาใจใหมซะนะ สันดาน แปลวา
นิสัยการกระทำที่สะสมมานานแสนนาน ทุกภพทุกชาติ ทั้ง
การกระทำดี หรือการกระทำบาปทำชั่ว เราก็รวมเรียกวา
สันดาน ไดทั้งสิ้น
อาจารยยังสอนอีกวา ใครดาวา ไอสันดาน …ก็
อยาโกรธ เขาเพียงพูดถึงนิสัยที่โดดเดนของเราเทานั้น ให
พิจารณาตามความเปนจริง วาเขามองเห็นการกระทำของเรา
แบบนั้นจริงหรือไม พิจารณาอยางมีสติ

ธรรมะ ดัด สันดาน

๑๖๕

การกำหนดรูใหทันทุกๆ การกระทำของ กาย
และ ใจ นั้นเปนการบันทึกกรรมดี กรรมชั่วลงไปที่ดวง
จิต บันทึก บันทึก บันทึก ลงไปจนกระทั่งลงไปในดวง
จิต ในสันดาน ของดวงจิต ซึ่งสิ่งนี้จะเปนสิ่งที่ติดไปในดวงจิต
ที่จะพาขามภพขามชาติ แมจะเกิดใหม ชื่อใหม พอ แมใหม
สัญชาติใหมทุกๆอยางใหมหมด จำชาติเดิมไมได แตสิ่งที่จะ
ทำใหคนแตกตางกัน อุปนิสัยแตกตางกันแมจะเกิดพรอมกัน
เปนฝาแฝดกัน กายเหมือนกันแทบจำสลับกันได อยางฉัน
กับฝาแฝด หนาตาเหมือนกันมาก ขนาดที่พี่สาวฝาแฝด (เขา
เกิดกอนฉัน หนึ่ง ชั่วโมง) สามารถยืมหนังสือเดินทางฉันไป
ใชแทน เพราะมีวีซาเขาประเทศอเมริกาตลอดชีวิต และฉัน
ก็ยืมใบขับขี่รถยนตของเขามาใช เพราะไมอยากเสียเวลาไป
สอบใบขับขี่ แตสิ่งที่เราไมเหมือนกันคือ อุปนิสัยสันดานที่ถูก
บันทึกไวในดวงจิตมานานหลายภพหลายชาติ การแสดงออก
และความคิดก็จะแตกตางกัน เรียกวามีกรรมที่แตกตางกัน
ดังนั้นหากเรามีการกำหนดรู ดวยการฝกใหรูทันความ
คิด ทันการกระทำ ทันการกระทบจากภายนอก อยางคอย
ทำไป ไดแคไหน ทันแคไหนก็ฝกไปเรื่อยๆ เหมือนคนหัดตี
ปงปอง แรกๆ ก็ตีผิด ตีพลาดโดนลูกบางตีผิดบาง แตพอฝก
ไปเรื่อย อาศัยความตั้งใจความพยายาม ที่จะฝกซอมใชเวลา
จะนานเพียงใดก็อดทนฝกซอม จนกลายเปนคลองแคลว
อมรา สินทวีวงศ์

๑๖๖ สันดาน ...ใหม
วองไว เวลาคุณไปดูการแขงขันปงปอง คุณไมมีโอกาสเห็น
ลูกปงปองเลย มันรวดเร็วมาก จนคุณมองไมเห็น จะรูวาเขาตี
ถูกก็ตอนไดยินเสียงดัง ปอก ปอก แตผูตีปงปองเขาเห็นตั้งแต
ลูกลอยมาจนเขาตีลูกกลับไปได ถามวา เขาวิเศษกวาเรารึ
เปลา เขามีมือมากกวาเรารึ เขามีตาวิเศษเห็นเร็วกวาเรารึ
ไมเลย แตเขาไดฝกฝนมา ผลของการฝกฝนและอดทน ก็
ทำใหเขาตีไมพลาด ใหพลาดนอยที่สุด ก็ชนะ เปนผูชนะใน
เกมส
การปฏิบัติธรรมก็คือการฝกจิตใหทัน เราสมมุติทุกๆ
การกระทบเปนลูกปงปอง มาแลวตีออกไป มาแลวตีออกไป
ถาไมทัน ลูกก็ตกทางเรา ก็เสียแตม ถาเรากำหนดไมทัน ก็
ปรุงเปนอารมณ ชอบ ไมชอบ มันก็จะเกิดกิเลส ความ
อยาก กอทุกข เกิดสุข วุนวาย แตการฝกจิตนั้น อยาเครียด
ใหอภัยตนเอง ถาไมทันก็ใหนำสิ่งนั้นที่เราพลาดไปมาเปนครู
สอนใหเรา ระวัง ถาเรามีความระวัง มันจะมีตัวเบรกกอนที่
จะกระทำในครั้งตอๆไป พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข
ภาวนาเพื่อ พัฒนา ทำใหดีขึ้น ดีขึ้น สุดทาย ก็ปลอยหมด
สูความ ไมมี ไมเปน ….

๑๖๘

ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๖๙

แกวสารพัดนึก) มีศีลธรรม และทำบุญ
ทำทาน แต ไมเคยปฏิบัติธรรม

ประวัติผูเขียน
ชื่อ
เปน…
เปน…
เปน…
เปน…
เปน…
เปน…
เปน…
เกิด…

อมรา สินทวีวงศ (พงศานรากุล )
อาหลี่เมง ของ ปาปา มามา และพี่ นอง
ฝาแฝด มีคนหนาตาเหมือนกันอีกคน
เกิดกอน ๑ ชั่วโมง
คุณหนิง ของพนักงาน ลีลาสปา,
โครงการ บาน รักษทะเล ชุมพร
เจาหญิง ของสามีที่รัก
อาซอ ของพนักงานโรงงานแอตแลนติก ยูกิ
(ประเทศไทย) จำกัด,
มามี๋ ของลูกชายสองคน ลูกสาว หนึ่งคน
อาจารย หนิง ของโยคีที่ยุวพุทธิกสมาคมฯ
ศูนย ๒ ปทุมธานี
จันทร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๓

การศึกษา.. จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(นิเทศศาสตร.เอกประชาสัมพันธ)
อดีต…

เปนคนหลงตนเอง ติดดี ชอบใหคนอื่นชื่นชมตน
ใครวาไมดี จะทนไม ได ฟูมฟาย เศราใจ ทุกขโศก
เอาแต ใจตนเอง เพราะคิดวาตนเองดีที่สุด
เปนผูหญิงที่โชคดีที่สุดในโลก (มีสามีเปนเสมือน

ปจจุบัน…

เปนผูที่มีหนาที่เฝากำหนดรู ดู กาย ใจ ของตน
เพราะรูวาการมีอะไร เปนอะไร ก็ทุกขกับสิ่งที่มี
ที่เปนนั่นแหละ ดังนั้นจึงตองมีหนาที่ที่จะเฝา
ใจ เฝาดูรูตาม อารมณ ตางๆ ที่จะมากระทบ และ
จะไมกระเทือนตอการกระทบใดโดยการฝกจิต
ใหมีกำลัง และพัฒนาจิตใหเกิดสติและปญญา

งานประจำ… เปนยามเฝาดู รู อารมณ ที่จะจรเขามาทาง
ประตูทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
อาชีพ…...… เปนชาวเกาะ (เกาะสามีอยางเหนียวแนน)
อาสาสมัคร... ติดตามชวยเหลือครูบาอาจารย ในการจัดอบรม
ที่ ยุวพุทธิกสมาคมฯศูนย ๒ โครงการพัฒนา
จิตใหเกิดปญญาและสันติสุข ทานโดยอาจารย
เรณู ทัศณรงค
อนาคต.... สรางถนนบุญ พัฒนาจิต รับใชครูบาอาจารยชวย
ประคับประคองโยคี ตามกำลังที่มีทั้งหมดใน
การชวยขนคนใหพบทางแหการพนทุกข พบ
ธรรมะของพระพุทธองค พบทางสวางไดดวย
ตนเอง โดยการปฏิบัติภาวนา
อมรา สินทวีวงศ์
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ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๗๕

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพหนังสือธรรมะดัดสันดาน
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ชื่อ-สกุล
อุทิศใหคุณพอวิชัย พงศานรากุล
คุณวิโรจน-คุณอมรา สินทวีวงศ
คุณณรงคฤทธิ์-คุณรัชดา-ด.ช.นวพรรษ อุปถัมภ
ดร.สนอง-คุณทวีศรี วรอุไร
คุณนิดา พงศานรากุล
อุทิศใหเอาเหลามาอู ตั้งศรีสุข
คุณปายวน
คณะญาติธรรมนครสวรรค
คุณสมศักดิ์-คุณวรรณา-คุณชยุติ-คุณโชษิตา คงสวัสดิ์ศักดิ์,
คุณเชษฐ-คุณอุศณา-ด.ญ.ชัชญา ตรรกวาณิช ,
คุณชัยชาญ เลาหะพฤฒิสาร
คุณสมพร แซเตียว
ผูไมประสงคออกนาม
คุณฉวีพรรณ-คุณชนเธียร-คุณนัฐพงษ-คุณอาริสา ภูทอง
คุณนวรัตน สุขเสถียรศรี
คุณปริญญา อุนจิตร
คุณสุรเดช-คุณมธุรส เตชะศรีสุขโข
คุณธวัชชัย-คุณวรรณา วัฒนาธิบดีและครอบครัว
รศ.วรรณพร วนิชชานุกร
อี้ เมย
คุณบุญมา-มล.สมทบ นามสวาง
คุณน้ำเพชร ประภาวิภาสอุทิศให คุณแมผุดผอง ประภาวิภาส
คุณสราวุธ ผองเจริญกุล
ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
คุณเรวัตร-คุณวัลยา แสงนิล
คุณโชคชัย-คุณวิลาวัลย อิงคชัยกุลรัชต
อุทิศใหคุณแมแกวนา-คุณพอแกว สุภาษี
คุณอาภัสรา บุญอภัย
คุณกฤษฏิ์รุจ ชินัฏฐานันท
คุณฐานิต จันทรวัฒรังกูล
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นต.ทศพล ฉายานนท
คุณรฐา ศรีชมพู
คุณชวนสม ศุภวรรณเจษฏร
ผูไมประสงคออกนาม
คุณสุนิตร พ.ชินวงศ
คุณรัดเกลา พุมวิเชียร
คุณจินตนา ศุภมิตรพิบูลย
คุณหอมทรัพย วงษา
คุณณิชาดา กุลธนากิติมา
คุณกัลยวีร ธีรวิทยธาดา
คุณนิตยา นิคมชัยประเสริฐ
คุณอาริสา ภูทอง
คุณทัศนีย โชติสถิตยชัย
คุณชัยภัทร วรงคพรกุล
คุณธัญพร ภูบังบอน
คุณเชาวริน ภัทรโชคชวย
คุณลิลลี่ ภัทรโชคชวย
คุณกุลธิดา ภัทรโชคชวย
นต.ชัชชัย-ด.ญ.รัญธิกา ทองชื่น
น.ท.ดิลก สุขเกษม
ร.อ.สามารถ ชางตอ
พ.อ.ท.นิกร ผินนอก
น.ต.สมุห แกวจินดา
ด.ญ.ศินาถะ พรรคพิมลพร
รท.นพ.ไพฑูรย อารยางกูร
คุณวารุณี อังศุโกมุทกุล
คุณดลยา ธัญญศิริ
คุณธนัท วรงคพรกุล
คุณสุนทร เจนการกิจ
คุณนาตยา คนเจน
คุณประภาพรรณ อุนเรือน
คุณหยวน เกษมสานต
คุณเพิ่มพงศ-ด.ช.เอกสหัส ธนพิพัฒนสัจจา
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