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ฉบับที่ ๙ ทวิตเตอรโพล

จากโพลที่ผมทําในทวิตเตอร
ที่ไดขอสรุปแรกตั้งแตสัปดาหกอน
คือคุณๆสวนใหญ "อยากไดสติที่สุด"
http://twtpoll.com/peo8j6

เมื่อถามในโพลตอมาวา
การมีสติอยูกับปจจุบันหมายถึงอะไร
คําตอบคือ "มีอะไรกําลังปรากฏเดนใหรูก็รู"
http://twtpoll.com/9bkv90

ระหวางวันของมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง
สิ่งที่เกิดบอยไมใชเรื่องภายนอก แตเปนภายใน
นั่นคือความโกรธ ความไมพอใจ ความขัดเคือง
ตอใหคนอารมณดีที่สุด
ก็เจอเรื่องนาหงุดหงิดไดบอยๆ

หากอยากมีสติจริง
และมีสติไปเพื่อรูอะไรที่กําลังปรากฏเดน
ก็ตองรูจักโทสะในชีวิตประจําวันเปนอยางดี
ฉะนั้น เมื่อถามวาตอนโกรธคุณทําอยางไรบาง
หมายถึง "สวนใหญ" นะครับ อาจจะไมใชทุกครั้ง
คําตอบจึงเปนอยากดูเขามาที่ความรอนและความอึดอัด
ไมใชอยากฮึดฮัดหรือแสดงทาทีฉุนเฉียวเหมือนคนทั่วไป
http://twtpoll.com/7952sr

กอนจะเชื่อหรือไมเชื่อ
ขอใหอานที่ผมใชคําไวดีๆนะครับ
ผมใชคําวา "อยาก" นําหนา
หมายความวาไมใชจะทําไดจริงหรือไมจริง

คิดวาคงเปนขอตกลงที่เขาใจไดรวมกัน

จากนั้นสิครับนาสนใจ
เมื่อถูกถามวาที่ดูความรอน ความอึดอัดนั้น
เกิดอะไรขึ้น
ผลคือสวนใหญรูสึกวาความโกรธเหมือนไฟไหมฟาง
วูบมาแลวหายไปอยางรวดเร็ว
หรือที่ไดผลรองไปกวานั้น
คือทราบไดวาโกรธแบบรอนนอยลง
http://twtpoll.com/vxuvse

ถารูแลวยิ่งแนน ยิ่งกลายเปนโกรธงายหายยาก
อันนี้ขอใหทราบวาไมใชเรียกเจริญสติ
แตเปนการกดขมบังคับใจตนเอง
หามใจตนเอง ซึ่งตองผานกันทุกคนในขั้นแรก
ตอเมื่อคอยๆสังเกต คอยๆเห็นอาการทางใจ
วาไมตองหามแตรูสึกถึงความโกรธไดคืออยางไร
ไมนานก็จะไดผลเหมือนกับนักเจริญสติสวนใหญ

คําถามตอมาเหมือนไมเกี่ยว
แตความจริงก็คือเกี่ยวอยางใหญหลวง
นั่นคือถาประสบกับเหตุการณจวนตัว
มีรถจะวิ่งมาชน
คุณจะยืนอยูบนถนนหรือขับรถสวนกันก็ตาม
ในฐานะของผูเจริญสติเห็นจิต เห็นอารมณตนเองมา
คิดวาจะเกิดอะไรขึ้น
คําตอบสวนใหญคือรูสึกวานาจะเห็นกายใจเปนของถูกทิ้ง
ใหคะแนนไดวานาจะมีสิทธิ์ถึงนิพพาน
http://twtpoll.com/r5wsk4

สําหรับทานที่เขาใจวาจะนึกคิด
หรือไปพยายามตั้งสติเอาในชั่วขณะคับขันได
ผมขอใหลองสังเกตจิตของตัวเองใหมนะครับ
เอาจากตอนเกิดเรื่องหนาสิ่วหนาขวานกะทันหัน
แบบที่ตองขัดเคืองรุนแรง

คุณสามารถปลอบตัวเองดวยโวหารใดๆไดทันไหม?
คุณสามารถสั่งใหตัวเองตั้งสติดีๆไดแคไหน?

ความขัดเคืองแรงๆกับความตกใจมากๆ
มีมูลรากอันเดียวกันคือโทสะ
จิตจะมีลักษณะช็อค เกิดความรอนวาบ
คิดอานอะไรไมออก
ถือเปนจิตที่เศราหมอง มีความมืดเปนอกุศล
ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวาถาจิตเปนเชนนั้นกอนตาย
อบายหรือทุคติภูมิก็เปนที่หวังได

ที่ผมเคยเห็นคนถูกรถชนกับตา
เขาเห็นรถเขามาแลวไมมีเลยนะครับ
ที่จะไหวติงคิดหลบ
มีแตยืนนิ่งเปนตุกตาตะลึง
อานุภาพความตกใจสะกดไมใหสติทํางาน
ซึ่งตามกลไกธรรมชาติของจิตแลว
หากจิตถือเอาความตกใจเปนที่ตั้ง
ตอใหมีบุญเกาแคไหนก็รอเขาคิวไปกอนครับ
หลุมดําของความตกใจจะยึดตรึงไว
ใหวนเวียนอยูแถวที่ตายพักหนึ่ง
กวาแรงสะกดของความตกใจจะคลาย
จิตดับจากความเปนเปรตเฝาถนน
เคลื่อนไปอุบัติในภพใหมตามบุญบาปที่สั่งสมมา

แตหากฝกสติมาดีจนอยูตัว
สังเกตจากที่วาถาเห็นความโกรธไดเหมือนไฟไหมฟาง
คุณจะพบวาแมมีเรื่องนาตระหนกใดๆเกิดขึ้นปุบปบ
จิตก็จะไมถูกสะกดหรือยึดตรึงไวแนนเหนียวเนิ่นนาน
ตรงขาม จะเหมือนมีความสวางเย็นชวยมาชอน
แมกําลังฟุงๆคิดๆเรื่องอะไรอยู
ความฟุงคิดก็จะระงับ หรือถูกตัดฉับ
กลายมาเปนสติรูสึกปลอดภัยอยูกับสภาพกุศลของตนเองไป

ถาคุณเห็นความโกรธวามันวูบมาแลววาบหาย
อีกทั้งรูสึกขึ้นมาจริงๆจังๆวามันไมใชเรา
นั่นแหละครับ ถาตองตายกะทันหัน มีสิทธิ์ไดมรรคผลแนๆ
เพราะเสี้ยววินาทีสุดทายกอนเกิดอะไรขึ้นกับกายใจ
จะเกิดธรรมชาติของกุศลจิตที่ผนึกกําลังไดหนักแนน
ยอนรูเขามาเองวากายใจที่กําลังปรากฏ
สักแตเปนกอนธาตุอะไรกอนหนึ่งที่ใกลถึงเวลายุติ
จิตจะปลอยออกหมด จากที่ยึดมั่นถือมั่นมานานวาเปนเรา ของเรา
ตรงขณะแหงกายปลอยหมด ไรอุปาทาน ตั้งมั่นเปนฌานนั่นแหละ
คือขณะของการเกิดมรรคผล รูจักนิพพานเปนครั้งแรก

หากผลโพลเปนความจริง
ก็ขอแสดงความยินดีดวยนะครับ
หมูพวกเราในแวดวงธรรมะนี้
มีผูมาสวาง และจะไปสวางยิ่งกันเยอะเหลือเกิน
แตสําหรับทานที่ตอบซื่อๆวาคงตกใจกลายเปนเปรต
ก็ไมเปนไรนะครับ
หลังจากทําโพลแลวก็ฝกสติกันใหมได
ภพภูมิตางๆไมไดบอกวาเราสูงต่ําตายตัว
ทุกอยางเปลี่ยนกันได เลื่อนกันได
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกเสนทางกรรมแบบใด
การเจริญสติก็เปนกรรมนะครับ
เปนกรรมใสที่เหนือกรรมดํากรรมขาว
อยูบนเสนทางนี้แหละ อยาลังเลหรือเลือกไปไหนอื่นอีกเลย
ที่รออยูขางหนา ถาไมสวรรคก็นิพพานนั่นแหละ

มาถึงเรื่องทวิตเตอร @Howfarbooks
ผมรามือระยะหนึ่งกะเก็บรวบทีเดียว
แตหลายทานอดรนทนรอไมไหว
ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่เสนอจะถายทอดให
ทุกทานถายทอดไดดีกวาผมกันหมด
ผมไมอยากเลือกใครคนใดคนหนึ่งเลย
แตมีคุณเฮด (นองชายคุณฮารต นักรอง-พิธีกรชื่อดัง)
ที่ทําใหผมรูสึกวาไมโครบล็อกของ Howfarbooks

จะโกอินเตอรไดก็นาจะดวยความฉลาดเลือกคําของคนนี้เอง

ผมอยากทราบวาทําไมคุณเฮดจึงใชภาษาไดขลังนัก
สืบมาจึงทราบวาคุณเฮด (อานุภาพ ทัดพิทักษกุล)
จบโท Management Science จาก University of California, San Diego
หลังเรียนจบไดกลับมารับราชการที่กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ๖ ป
ประจําที่คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก (WTO) อีก ๖ ป
จากนั้นจึงมาทํากับฟอรด ประเทศไทย

สรุปคือขอประกาศใหทราบทั่วกันนะครับ
http://twitter.com/howfarbooks ตอนนี้ผมยกใหคุณเฮด
เปนผูดําเนินการแทน
ขอความตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน เปนของคุณเฮดทั้งสิ้น
ซึ่งก็คงจะเห็นทั่วกันวาดีขึ้นกวาเดิมจมหู :-)

ขอทิ้งทายอีกนิดผมจะไปพูด
ในงานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ งานฉลองพระชันษา ๙๖ ป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เรื่อง พระพุทธศาสนาสูศตวรรษใหม

วันที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ นี้ครับ

รายละเอียดของงาน

สถานที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดังตฤณ
กันยายน ๕๒

บทสัมภาษณคียบอรดคูมือของคุณดังตฤณ
(จากคอลัมน a pen interview 108 นิตยสาร a day)

๑.

เลาใหฟงหนอยคะวาคุณมาเปนคียบอรดในมือของดังตฤณไดยังไง?

ผมเปนเทคโนโลยีสะดวกพิมพที่ยังไมตกรุน
 เจานายของผมโปรดปรานเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก
ในการเขียนหนังสืออยาบอกใคร และที่เขาเลือกผมก็เพราะแปนพิมพบนตัวผมนิ่มพอดี รัวงาย แถมตัวผม
มีการทํางานเปนแบบไวรเลส ซึ่งหมายความวาเจานายของผมเอาผมวางบนตักไดอยางสะดวก และถอย
หางจากหนาจอไดตามตองการ โดยไมติดสายคียบอรดเกะกะ เห็นแกบอกใครตอใครวาวางคียบอรดบน
ตักนี่ตัดปญหาปวดไหลจากการทํางานนานๆไปไดเลย และจากที่ผมเห็นนะ เจานายของผมจะใชปากกา
แทงละสามบาทหลากยี่หอ ตอนอยูหางจากคอมพเปนครั้งคราวเทานั้น บางทีถึงขั้นจักจี้ เขียนผิดเขียน
ถูกเพราะลืมวิธีเขียนดวยปากกาเลยทีเดียว!

๒.

คุณพอจะรูไหมวา ทําไมฆราวาสอยางเขาจึงมุงมั่นกับการเขียนหนังสือธรรมะมากวา
๑๘ ป?

สมัยวัยรุนเจานายผมเปนพวกอารมณแรง แบบติสตๆ ถาอยากรูอะไรแลวไดรู ก็จะอยากผลักดันความรูนั้น
ไปใหคนทั้งโลกรูตาม เขาเชื่อวาการลวงรูความลับของชีวิต คืออภิสิทธิ์ของคนไมกี่คน โชคดีที่เขาเปน
หนึ่งในนั้น มันไมยุติธรรม เขาจึงพยายามเอาตัวเขาทุมกับการโพนทะนาบอกกลาวในสิ่งที่ตัวเองรู ดวย
ความเชื่อวายิ่งเริ่มเร็วเทาไรยิ่งดี เพราะแคอยากใหคนครึ่งโลกรูความจริงของชีวิตพรอมกัน ก็ตองใชเวลา
มากหนอย วากันหลายสิบป ไมใชแคสองสามปแลวจะเปนไปได

๓.

คุณวาอะไรทําใหเขานําธรรมะมาแปรรูปใหเปนหนังสือฮาวทู โดยเฉพาะ เสียดาย

คนตายไมไดอาน หนังสือ how to die อันโดงดังของเขา?

‘เสียดาย... คนตายไมไดอาน’ ไมใชแผนการเรียกรองความสนใจดวยชื่อหนังสือ มันเปนกลุมคําที่รอย
เรียงขึ้นในหัวของเจานายผม ขณะที่เขาคิดถึงคนปวยหนักคนหนึ่ง ดวยความสงสัยวาเสียชีวิตไปหรือยัง
จะทันไดอานหนังสือที่เขาคิดเขียนใหอานกอนตายไหม เขารูสึกนาเสียดายจริงๆถาเขียนไมทัน คราวนี้
คุณเดาออกแลวใชไหมวาชื่อนี้มาจากไหน มันมาจากความรูสึก ความรูสึกนั่นแหละจุดชนวนใหเกิดชื่อ
หนังสือเตะตาเตะใจขึ้นมา ตลอดจนกลายเปนแรงบันดาลใหหัวแลน คิดออกตลอดสาย คือถาบอกวา
กอนตายนาเสียดายไมไดรู ไมไดอาน มันมีอะไรอยูบาง

๔.

เขามีเสบียงแบบไหนในการเขียน เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว หนังสือที่ตอบทุกขอ
สงสัยในพุทธศาสนา?

เจานายของผมรูจริงแคเรื่องเดียว คือวิธีดูตัวเอง ซึ่งสิ่งนั้นแหละที่เขาพยายามบอก พยายามถายทอด
เขาพบวาถาดูตัวเองเปน อานออกไมหลอกตัวเอง ไมปกปองตัวเอง ทุกคําตอบที่นาสนใจจริงๆจะรวมอยู
ที่นั่นหมด เจานายของผมพบวาคนสวนใหญวิ่งไลหาคําตอบผิดๆกันทั้งชีวิต คือถาไมสนใจเรื่องจิตและ
กายของตนเอง ที่เปนเรื่องจริงสําหรับคุณยิ่งกวาอะไร คุณจะมองออกนอกตัว แลวเริ่มตั้งคําถามผิดๆ
นํามาซึ่งวิธีหาคําตอบผิดๆ และกอใหเกิดมุมมองผิดๆร่ําไป ฉลาดแคไหนตอนมีชีวิต ก็รูสึกวาโงตอนใกล
ตายกันทั้งนั้นแหละ เมื่อเจานายของผมมีวิธีดูตัวเองอยางถูกหลัก ตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนไว
ก็เทากับชีวิตของเขาผูกโยงอยูกับใจกลางพระพุทธศาสนา รูจักตัวเองดี ก็รูจักคนอื่นและสิ่งอื่นได ไมนา
แปลกใจหากเขาจะตอบทุกคําถามไดดวยมุมมองแบบคนเห็นโลกดวยตาเปลา หรือเขาใจโลกดวยจิตที่
ปราศจากอคติ

๕.

เขานิยามงานเขียนของตัวเองวา ‘ธรรมะเคลือบหวาน’ ในฐานะคียบอรดคูใจ คุณคิด
วาอะไรคือน้ําตาลในงานเขียน?

แตไหนแตไรมา ชาวไทยผูกคําวา ‘ธรรมะ’ เขากับคําวา ‘ขม’ ทั้งนี้เพราะวิธีสืบทอดพุทธศาสนาแบบ
ไทยๆนั้น มักไมพูดเรื่องจริงที่ใกลตวั ตรงหนา แตกลับไปพูดเรื่องที่ไมรูวาจริงหรือไมจริงไกลตัวออกไป
แถมจะใชศัพทแสงที่คนพูดคนสอนเองยังไมเขาใจคําแปลกระจางเลยดวยซ้ํา เวลาเจานายของผมลงนั่ง
เขียนนวนิยายอิงธรรมะ อยางเชนเรื่อง ‘ทางนฤพาน’ และ ‘กรรมพยากรณ’ จึงใชความสามารถในเชิง
ภาษาที่เรียบงาย ประพันธเรื่องใหสนุก ตื่นเตน ขบขัน เปนการลอใจใหติดตาม ตลอดจนอินไปกับตัว
ละครในเรื่อง กระทั่งคนอานไมรูตัววาเขาใจเหตุผลของกรรมวิบากตามตัวละครไปตั้งแตเมื่อไร น้ําตาล
ของเจานายผมคือความฝนที่เหมือนจริง จับตองได พอเอาน้ําตาลแบบนี้มาเคลือบธรรมะนะ ในที่สุดคน
อานก็พบความจริงวาธรรมะอันเปนแกนนั้น มีรสหวานชื่นยิ่งกวาน้ําตาลเคลือบผิวนอกเสียอีก

๖.

อะไรทําใหเขาเชื่อวา นวนิยายเชิงธรรมะจะสามารถสื่อสารแกนธรรมไดไมแพงาน
เขียนแบบ non-fiction?

เขาเห็นวาตอนอานนิยายเรื่องโปรด ทุกคนจะมีชั่วขณะหนึ่ง ที่รูสึกเหมือนรวมอยูในเหตุการณตาม
ทองเรื่อง หรือกระทั่งแปลงรางเปนตัวละครสักตัวในเรื่อง ซึ่งหมายความวาถาตัวละครนั้นมีเหตุกระทบให
พลิกมุมมองชีวิต ชีวิตของคนอานก็อาจถูกพลิกไปจริงๆ เจานายของผมปลื้มเสมอเมื่อไดยินวาบางคน
อานนิยายของเขาแลวสนใจใครศึกษาพุทธศาสนาใหลึกซึ้ง หรือบางคนก็ออกบวชไปเลย และที่ไดยิน
บอยคือบางฉากซึ่งมีพลังกระแทกแรงๆ ถึงกับทําใหคนอานตั้งใจเปลี่ยนนิสัยของตนเองเสียใหมเลยเชียว
การเปลี่ยนแปลงชีวิตมาสูแสงสวางทางธรรมเปนของจริง ไมวามันจะเกิดขึ้นจาก fiction หรือ nonfiction ก็ลวนมีคาเทากัน ใครแครเลาวาตัวเองใชประตูไหนพาออกจากหองมืดมาอยูในหองสวาง สิ่ง

สําคัญสูงสุดคือตอนไดมาอยูในหองสวาง ไมใชตอนใชประตูบานไหนกาวผานเขามา

๗.

แลว ธรรมะใกลตัว นิตยสารธรรมะออนไลนละ เขาตั้งใจจะสื่อสารกับใครเปนพิเศษ

‘ธรรมะใกลตัว’ เปนการตอยอดจากการเขียนจดหมายขาวใหแฟนคลับอานฟรี เจานายของผมเขียน
จดหมายขาวอยูสองป ชักขี้เกียจ อยากหยุด แตก็พบวามีจํานวนแฟนตามอานอยูรวมหมื่น เลยเสียดาย
อยากระนั้นเลย เขาลองประกาศหาแนวรวม อาสาสมัครที่อยากชวยกันยกระดับจดหมายขาวใหเปน
นิตยสารออนไลน มีคอลัมนและนักเขียนหลากหลาย นับตั้งแตธรรมะจากพระผูบริสุทธิ์จากกิเลส ไป
จนกระทั่งธรรมะจากปุถุชนกิเลสหนา พูดงายๆคือกลุมเปาหมายของนิตยสารธรรมะใกลตัวนั้น ครอบคลุม
ตั้งแตคนที่ยังติดหนังติดละคร ตลอดไปจนกระทั่งคนที่ใกลปลายทางพระนิพพานแลว ปจจุบันมีคนตาม
นิตยสารอยูหลายหมื่น เจานายผมก็ดีใจที่คิดถูก ที่ใชหลักรวมแรงรวมใจ สรางความแปลกใหมใหปรากฏ
ยิ่งวันทีมงานก็ยิ่งใหญขึ้นเรื่อยๆ แลวไอเดียก็กระฉูดไมหยุด อยางเชนกําลังจะทําโครงการ “สองวันฉัน
ทําได” ซึ่งนาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไดจริงๆ ลองเขาไปดูเองแลวกันที่ http://dlitemag.com/

๘. คียบอรดนักเขียนอยางคุณชวยวิเคราะหหนอยสิวาทําไมหนังสือธรรมะถึงไดรับ
ความนิยมมากในยุคนี?
้

หนังสือไมมีพลังเทาปากคน ถาไมมีคนพูด ไมมีคนแสดงใหเห็นจริงวาฉันเย็น ฉันเปนสุข ฉันพนทุกขได
ก็จะไมมีแรงบันดาลใจใหคนรอบขางเชื่อวาธรรมะเปนของใกลตัวชาวบาน และปากคนนั่นเอง จะบอกตอ
วาเขาไดวิธีพนทุกขมาจากหนังสือหรือสื่อชนิดไหน เจานายของผมคิดวาหนังสือเปนเพียงสื่อชนิดหนึ่ง
และทุกวันนี้เขาก็กําลังคิดถึงสื่อชนิดอื่นอยู

๙.

เคยไดยินมาวาเปาหมายในการเขียนหนังสือของดังตฤณคือใหคนไดรูจัก
พระพุทธเจามากขึ้น คุณพอจะขยายความหนอยไดไหมวาเราควรจะรูจัก
พระพุทธเจาอยางไร?

เวลาคุณเริ่มทําความรูจักใคร คุณจะตองไมสนใจวาเขามีหนาตาทาทางอยางไร แตตองฟงวาเขาพูดอะไร
และดูวาเขาทําอะไร สําหรับการทําความรูจักกับพระพุทธเจานั้น นอกจากฟงวาพระองคตรัสอะไร มี
ปฏิปทาในการดําเนินชีวิตแบบไหน คุณควรทราบดวยวาพระองคเขาถึงสิ่งใด และจะเปนไปไดไหมที่คุณ
จะเขาถึงสิ่งนั้นตาม เพราะพระองคทรงย้ําเสมอวาการเห็นกายเนื้อหรือพระกรัชกายไมไดเปนการเห็น
พระองคจริงๆ ตองเห็นธรรมที่พระองคเขาถึงเทานั้น ถึงจะอางไดเต็มปากวาเห็นพระองคแลว เขาใจ
พระองคแลว พูดอยางกระชับที่สุดคือถาคุณรูจักกายใจของตัวเองใหดี เห็นวามันไมเที่ยง ไมใชตัวตน

หลุดพนออกไปเห็นอะไรอีกอยางหนึ่งได ก็ชื่อวาพบพระพุทธเจา เห็นพระพุทธเจาองคอมตะกันจริงๆ
ไมใชโฉมพระพักตรในอดีตที่เสื่อมได สาบสูญไดแตอยางใด

จากจุดเริ่มตนในการเขียนบทความ ‘ปฏิบัติธรรมดวยกระดาษ’ เมื่อเกือบ ๒๐ ปกอน ดังตฤณเขียนอะไรไว
มาก ที่กระจัดกระจายหายสูญก็ไมนอย สวนที่ยังคงอยูก็รวบรวมไวใหอานฟรีทั้งหมดที่ dungtrin.com
ตลอดมา ผลงานเลมลาคือ ‘คูมือกรรมพยากรณ’ นั้น มีวางจําหนายแตในบุคสไมล รานหนังสือใน
เครือขาย 7 Eleven ในราคา ๓๙ บาท เพื่อจุดประกายใหคนไทยตื่นตัวกันทั่วประเทศ เห็นวาพุทธศาสนา
ก็สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับความรักไดละเอียดลออ หลากแงหลากมุมอยางที่คุณไมเคยพบที่ไหน!

เนื่องในโอกาสที่ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"
ทรงเจริญพระชันษาครบ ๘ รอบ ในวันที่ ๓ ตุลาคมที่จะถึงนี้
คอลัมน "สารสองใจ" จึงขออัญเชิญพระนิพนธในพระองคทาน
มาเปนกําลังใจแกพวกเราทีมงานและผูอานทุกทาน
ในตอน "ความดีเปรียบประดุจแสงสวาง" คะ (-/\-)

เปนที่รูกันวา ถาอยากทําสมาธิและเจริญสติไดดี
ตองรักษาศีลใหบริสุทธิ์
แตหากพลาดพลั้งทําผิดศีลไปแลว จะมีวิธีแกตัวอยางไร
พบคําตอบจาก "คุณดังตฤณ" ที่คอลัมน "ดังตฤณวิสัชนา"
ในตอน "ผิดศีลไปแลว จะภาวนาไดอยางไร" คะ

สําหรับใครที่แอบรออานคอลัมน "เพื่อนคูใจไขปญหา"
ฉบับนี้คงยิ้มออกแลวนะคะ ^_^
เมื่อคุณ Tkorn ประสบปญหาหลายอยางพรอมกัน

ทั้งเรื่องงาน เงิน และความรัก
"คุณ Aims Astro" จะไขปญหานี้อยางไร
ติดตามไดในฉบับคะ

การสะสมความเกลียดชังไวในจิตใจ
"คุณชลนิล" เปรียบไววา ไมตางอะไรกับการวางยาพิษตนเองคะ
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ติดตามไดที่คอลัมน "ดับเพลิง"
ในตอน "โรคชังคนชั่ว" คะ

ทุกปญหามีทางออก รวมถึงปญหาหนี้สินนะคะ
ใครที่เปนหนี้แลวรูสึกเหมือนกําลังเจอทางตัน
"คุณ North Star" มีทางออกใหที่คอลัมน "กระปุกออมสิน"
ในตอน "กลยุทธหลุดหนี้ (ตอนที่ ๒)" คะ ^_^

ขาวสารและกิจกรรมที่นาสนใจ

เนื่องในมงคลวโรกาศคลายวันประสูติครบรอบ ๙๖ พรรษา ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
ทีมงานขอเชิญชาว dlitemag รวมกันถวายพระพร
แดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังมปริณายก
ตามรายละเอียดที่เว็บไซตนี้คะ _/|\_
http://www.sangharaja.org/home/index.php?gest=1

ชมรมพุทธธรรม การประปานครหลวง
ขอเชิญรวมฟงธรรมเทศนา โดยหลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช
ในวันจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค สํานักงานใหญการประปานครหลวง
ถนนประชาชื่น(ตรงขาม Sport City)
งานนี้ไมตองสํารองที่นั่งคะ

แผนที่ : http://www.wimutti.net/karn_pra_pa.pdf

วันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปเปนวันมหิดลคะ
ในวันนี้ จะมีนองๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ออกขายธงและสติกเกอรที่ระลึก
เพื่อหารายไดสมทบทุนเขาศิริราชมูลนิธิ สําหรับซื้ออุปกรณการแพทย และชวยเหลือคนไขอนาถา
หากทานใดพบเห็นนองๆ ก็อยาลืมอุดหนุนกันนะคะ
หรือหากทานใดสนใจรวมบริจาค
สามารถโอนเขาบัญชีไดตามรายละเอียดดานลางนี้คะ ^_^

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช
บัญชีกระแสรายวัน ๐๑๖-๓-๐๐๐๔๙-๔
ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

ธนาคารทหารไทย สาขาศิริราช
บัญชีออมทรัพย ๐๘๕-๒-๐๘๙๙๕-๒
ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่คะ
http://www.si.mahidol.ac.th/th/Mahidolday52.htm

ทีมงาน Make it happen to you
เปดตัวโครงการ "Makeithappen2u โครงการ ๑: แบงปนหนังสือรักแท...มีจริง"
เพื่อแบงปนรักแทสูสังคม
ผูสนใจเขารวมโครงการ สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่คะ *^^*
http://larndham.net/index.php?showtopic=35553

ประชาสัมพันธโครงการ "สองวัน...ฉันทําได"
ตอน "สามเดือนไวเหมือนฝน...ชาวสองวันจําจากลา T_Tv"

เริ่มนับเวลาถอยหลังกันแลวนะคะ กับโครงการ "สองวัน...ฉันทําไดกับธรรมะใกลตัว Lite"
จนถึงขณะนี้เรามีผูเขารวมโครงการกวารอยทานที่ไดแวะเวียนเขามาตั้งจิตอธิษฐานกันกับพวกเรา
แนนอนวาแตละทานที่เขามารวมโครงการนั้น ก็ไดพกพาความตั้งใจที่ดีๆกันเขามา
และไดเอยปากลั่นวาจาอธิษฐานตอหนาสาธารณชนในสิ่งที่ตนตองการทํา
ซึ่งลวนแลวแตนาอนุโมทนาและเอาใจชวยกันเปนอยางยิ่งคะ _/|\_ ^_^

หลังจากเมื่อไดออกมากลาวคําอธิษฐานตอหนาเพื่อนฝูง
และลงมือทําในสิ่งที่อธิษฐานสําเร็จตามความตั้งใจไวแลว
ผูรวมโครงการจํานวนไมนอยเลยอาจจะไดรับรูและสัมผัสถึงความรูสึกที่แปลกออกไป

นั่นก็คือ รูสึกถึงความเขมแข็ง ความเชื่อมั่นในตัวเองที่เพิ่มพูนขึ้น
วาเราเองก็ทําไดในสิ่งนั้นๆ นะ จากเดิมที่บางครั้งอาจลังเลใจวาเรานั้นทําไมไดเลย

ซึ่งถาทานใดไดสัมผัสความรูสึกนั้น แมเพียงเล็กนอยก็ตาม
ทางทีมงานก็ขอกระซิบบอกดังๆไว ณ ที่นี้เลยนะคะวา
คุณไดบรรลุเปาหมายของโครงการนี้แลวคะ ^^v

(แตสําหรับทานใดที่ยังไมทันไดรูสึก ก็อยาเพิ่งนอยใจหรือเสียใจไปนะคะ
ลองอธิษฐานและทําใหมใหสําเร็จ ก็จะเกิดความรูสึกไดงายๆเชนเดียวกันคะ)

เมื่อไดเคยสัมผัสถึงความรูสึกเขมแข็งในจิตใจของตัวเองแลว
ก็อยาก ขอเชิญชวนพวกเราใหนําพลังที่ไดนั้นมาใชในชีวิตประจําวันของเรากันตอไป
แมวาโครงการของเราจะสิ้นสุดลงไปแลวนะคะ
มีหลายตอหลายเรื่องเลยที่พวกเราสามารถนํามาประยุกตใชไดเลยทันที
ไมวาจะเปนในดานการงานหรือการใชชีวิตในทางโลก
หรือในทางธรรมเพื่อดําเนินไปสูความพนทุกข ตามเสนทางสายเอกของพระพุทธเจาของเรา

สิ่งใดก็ตามที่ทานตองการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่สวาง
ไมวาจะเปนการกระทําในสิ่งที่ดีที่มีอยูแลวในตนใหดียิ่งๆขึ้นไป
หรือจะเปนการลด ละ เลิกการกระทําในสิ่งที่ไมดีทั้งหลายที่มีอยู ใหลดนอยลงจนไมมีในที่สุด
เชื่อไดวาหลักการ "สองวัน...ฉันทําได" นั้นสามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งสิ้นคะ

ในแตละการเปลี่ยนแปลงใหญๆแตละครั้ง ลวนตองใชพลังงานอยางมากในการขับดัน
ขอเพียงเราไมทอถอย ตั้งตน นับหนึ่งใหม ในทุกๆวัน
รักษาความสดใหมของประกายความฝนของตัวเองไวใหเหมือนกับในวันแรกๆ
คอยๆกาว คอยๆเดินไปในเสนทางที่ถูกตองอยางมั่นคง

ถาทําเชนนี้ได ก็ขอใหมั่นใจไดเลยวา
ในวันหนึ่งขางหนา เราจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไวอยางแนนอนคะ

และทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการ "สองวัน...ฉันทําได"
จะกลายเปน "ทุกๆวัน...ฉันทําได" ในที่สุดคะ ^_^v

ป.ล. สําหรับผูรวมโครงการทานใดที่ยังไมไดแจงชื่อที่อยูมายังทีมงานนะคะ
กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ --> คลิก
ทางทีมงานจะทําการจัดสงของที่ระลึกไปใหทุกๆทานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการคะ ^_^/

ความดีเปรียบประดุจแสงสวาง

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ภาพฝพระหัตถ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ความดี หรือบุญกุศลเปรียบเทียบเหมือนแสงไฟ
ผูที่ทําบุญทํากุศลอยูสม่ําเสมอเพียงพอ แมจะเหมือนไมไดรับผลของความดี
และบางครั้งก็เหมือนทําดีไมไดดี ทําดีไดชั่วเสียดวยซ้ํา
เชนนี้ก็เหมือนจุดไฟในทามกลางแสงสวางยามกลางวัน
ยอมไมไดประโยชนจากแสงสวางนัน
้

แตถาตกค่ํามีความมืดมาบดบัง แสงสวางนั้นยอมปรากฏ
ขจัดความมืดใหสิ้นไป สามารถแลเห็นอะไร ๆได
เห็นอันตรายที่อาจมีอยูได จึงยอมสามารถหลีกพนอันตรายเสียได

สวนผูที่ไมมีแสงสวางอยูกับตน เชน ไมมีเทียนจุดอยู
เมื่อถึงยามกลางคืนมีความมืดมิดยอมไมอาจขจัดความมืดได
ไมอาจเห็นอันตรายไดไมอาจหลีกพนอันตรายได

ผูทําความดีเหมือนผูมีแสงสวางอยูกับตัว ไปถึงที่มืดคือที่คับขัน
ยอมสามารถดํารงตนอยูไดดวยดีพอสมควรกับความดีที่ทําอยู
ตรงกันขามกับผูไมไดทําความดี ซึ่งเหมือนกับผูไมมีแสงสวางอยูกับตัว
ขณะยังอยูในที่สวางอยูในความสวาง ก็ไมไดรับความเดือดรอน
แตเมื่อใดตกไปอยูในที่มืดคือที่คับขัน ยอมไมสามารถดํารงตนอยูไดอยางสวัสดี
ภัยอันตรายมาถึงก็ไมรูไมเห็น ไมอาจหลีกพน

คนทําดีไวเสมอกับคนไมทําดีแตกตางกันเชนนี้ประการหนึ่ง
การทําดีตองไมมีพอ ตองทําใหยิ่งขึ้นอยูเสมอ
เพราะไมมีใครอาจประมาณไดวาเมื่อใดจะตกไปในที่มืดมิดขนาดไหน
ตองการแสงสวางจัดเพียงใด
ถาไมตกเขาไปในที่มืดมิดมากมายนัก
มีแสงสวางมากไวกอน ก็ไมขาดทุน ไมเสียหาย

แตถาตกเขาไปในที่มืดมิดมากมาย แสงสวางนอย
ก็ไมเพียงพอจะเห็นอะไรไดถนัด
การมีแสงสวางมากจะชวยใหรอดพนจากการสะดุดหกลมลงเหวลงคู
หรือตกเปนเหยื่อของสัตวรายจนถึงตายถึงเปน

อานุภาพของความดี หรือบุญกุศลนั้นเปนอัศจรรยจริง
เชื่อไวดีกวาไมเชื่อ และเมื่อเชื่อแลวก็ใหพากันแสวงหาอานุภาพของความดี
หรือของบุญกุศลใหเห็นความอัศจรรยดวยตนเองเถิด

ผิดศีลไปแลว จะภาวนาไดอยางไร

โดย ดังตฤณ
ถาม : ตอนกลางคืนมาแผเมตตา ทองวาอยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
เอะ เมื่อตอนเย็นเพิ่งตบยุงไป
ตรงนี้คะ ถาศีลไมบริสุทธิ์แลว จะเจริญสติ ภาวนาอยางไรดีคะ

มองเปนภาพรวมกอนนะครับวา
จิตที่มีสิทธิ์หลุดพน จิตที่มีสิทธิ์ที่จะเปนอิสระจากภาวะครอบงําของกายใจนี้
ก็คือจิตที่ผมบอกแลววา ไมมีความติดใจในกายใจนี้
ไมมีความรูสึกสําคัญมากมายวากายใจนี้มันสําคัญอะไร
มันเปนเรา มันเปนสิ่งเที่ยง
มันเปนสิ่งที่เราจะตองยึดมั่นถือมั่นวา ขอใหบังเกิดภาวะที่เปนสุขเทานั้น

พวกเราอยูในภาวะที่มีกายใจเปนเหยื่อลอ
แลวก็ลอใหความอยากเกิดขึ้น อยากใหกายใจมันเปนสุขเทานั้น
มีอะไรมากระทบกระทั่ง เราก็อยากจะทําลาย
มีอะไรมาทําใหระคาย เราก็อยากทําใหมันพินาศไป
นั่นคืออาการฟองวา จิตมันมีความยินดีอยูในกายใจนี้

ที่พระพุทธเจาทานมาชี้ทางการเจริญสติใหหลุดพนจากกายใจนี้
ทานบอกเลยนะวา ขึ้นตนมาใจควรจะรูจักใหเสียกอน
คือ ทิ้งของที่เปนสวนเกิน
ทิ้งของที่มันเปนอะไรที่พะรุงพะรังใหไดเสียกอน ใหเปนเสียกอน
มันถึงจะมีกําลังใจมีแกใจ
หรือวามีกําลังหนุนพอที่จะใหทิ้งสิ่งสําคัญยิ่งกวานั้น

ถาสมมุติวา คุณทิ้งไมไดแมแตเศษเงินสิบบาทที่ไมสําคัญกับคุณเลย
ใหกับคนที่เคาตองการ
คุณจะไปทิ้งกาย ทิ้งใจใหกับธรรมชาติไดยังไง
คืนกลับไปสูธรรมชาติไดยังไง
point มันอยูตรงนั้น นี่คือความหมายของทาน
รูจักหัดทิ้งกอน หัดทิ้งอะไรงายๆใหไดกอน

แลวคอยไปทิ้งอะไรใหมัน advance ยิ่งกวานั้น

สวนเรื่องของศีลนั้นคือ การที่เราปองกันไมใหจิตสกปรก
ไมใหจิตมันเขาไปอยูในภาวะมืด
มีภาวะที่เปนสวาง มีภาวะที่เปนกุศล point ของศีลมันอยูตรงนี้
ถาจิตของคุณยังมืด คุณจะไมสามารถเอาจิตมืดๆนั้น
มาทําสมาธิรูกายใจตามจริงได
และถาหากวา จิตของคุณยังมีความสะอาดพอ
อันนี้ผมพูดอยางนี้นะ จิตของคุณยังมีความสะอาดพอ
ไมวาคุณจะไปทําอะไรมาก็แลวแต ถาใจของคุณสบาย
ถาใจของคุณไมรูสึกวาคุณมัวหมอง
ถาอยางนั้นจะเปนกาวแรกของการทําสมาธิอยางไดผล

สมาธิอยางไดผลคือจิตที่มันสวางตั้งมั่น มีความไมวอกแวก
แตนี่เห็นไหม คือ พอเรารูสึกวาเราไปทํารายใคร
หรือวาใจมีความพะวงแมแตแวบเดียว
วาศีลของเรายังมัวหมองอยู จิตของเราก็ยังมัวหมองอยู
มันจะตั้งมั่นเปนสมาธิไดอยางไร

การแผเมตตา จริงๆแลวเปนแคอุบายนะ
คําวา สัพเพสัตตา อเวราโหนตุ
ถาใครไมเขาใจความหมายวา สัพเพ สัตตา อเวราโหนตุ แปลวาอะไร
นั่นคือ คุณไมไดแผเมตตาแมแตนิดเดียว
การแผเมตตาที่แทจริงมันตองตั้งตนขึ้นมาจากความสุข
อยางที่ผมยกตัวอยางเมื่อกี้นี้ นั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจาสอนจริงๆนะครับ

ทานใหขึ้นตนดวยจิตที่คิด เพราะความคิดใครๆก็คิดได
แตจะมีกําลังใจคิดแบบนี้ไหมละ
คิดวาเราอยูตรงนี้ เราจะไมเบียดเบียนใครในโลกนี้แมกระทั่งดวยความคิด
ถาหากวาจิตของคุณถึงตรงนั้นจริงๆ
ความคิดถึงตรงนั้นจริงๆ
ใจคุณจะรูสึกสบายและจะรูสึกวามันเปนเขตปลอดภัย
นั่นแหละกระแสเมตตา
คําวา สัพเพสัตตา อเวราโหนตุ ไมตองก็ได

ทีนี้ อันนี้ ผมอยากใหเปน case มากกวา
วาพอเราตั้งความคิดเปนสัพเพสัตตา แลวมันไมสัพเพจริง
แตมันถึงเวลาขึ้นมามันก็ยังตบได มันก็ยังฆาสัตวไดดวย
คือคุณลองนึกดูแหละ ตอนที่คุณแผเมตตา ถาเขาใจการแผเมตตาจริงๆ
มันคือการยกให การใหอภัย การใหของ
ทั้งใหอะไรตอมิอะไร ใหมันออกจากใจ
ซึ่งมันตองใชกําลังใจในทางเย็น

แตถาหากวาคุณจะฆาสัตวซักตัวนึง
แมกระทั่งยุงตัวเล็ก ๆ มันก็ตองใชกําลังใจอีกแบบนึง
การเบียดเบียนในโลกนี้มีสารพัดชนิด
เบียดเบียนดวยใจ เบียดเบียนดวยคําพูด
เบียดเบียดดวยมือไม ไปทุบตีกัน ไปทําราย
ทั้งใหเจ็บใจทั้งใหเจ็บกาย นั่นเปนการเบียดเบียนทั้งสิ้น

แตการเบียดเบียนอะไรเลา จะยิ่งไปกวาการเอาชีวิตกัน
การเอาชีวิตกัน คือการเบียดเบียนขั้นสูงสุด
มันคือการทําใหลมหายตายจากไปจากโลกนี้เลย
ถาหากวาคุณพิจารณาแลววา การฆาคือการเบียดเบียนขั้นสูงสุด
คุณก็ตองใชกําลังใจขั้นสูงสุดในการเบียดเบียนเชนกัน

มันตองมีอารมณประะทุษราย
มันตองมีอารมณที่เจืออยูดวยโทสะเสมอนะครับ
ทีนี้การตบยุงหรืออะไรก็แลวแตเนี่ยแหละ
คุณลองสังเกตดู ลองกลับไปสังเกตดู
แตละครั้งเนี่ยที่คุณจะตบยุง
ตอใหคุณตบมาทั้งชีวิตดวยความรูสึกเฉยชา ชาชิน
มันจะมีอะไรแหลมๆออกมานิดนึงในอกของคุณชั่วขณะที่คุณจะตบลงไป
นั่นแหละคือ จิตของเพชฌฆาตนะครับ
คุณมีจิตของเพชฌฆาตชั่วขณะนึง
ที่มันมีโทสะมีแรงบันดาลใจมีกําลังมากพอที่จะปลิดชีวิตอื่นทิ้ง

เอาเปนวาถาอยากจะทําสมาธิและเจริญสติในแบบของพุทธใหมันเพียวจริงๆ
ใหมันบริสุทธิ์จริง ๆ รักษาศีล หา ใหครบเถอะครับ

ผันจุดจบ ใหเปนจุดเปลี่ยน

โดย Aims Astro

คําถามจากคุณ Tkorn

ผมดวงไมดีมาหลายปแลว ตกงานหลายครั้ง ทําการคาก็เจง
และตกงานอีกครั้งเมื่อปลายปที่แลว ขายรถไปก็ถูกโกงตองเปนหนี้
หลังปใหมผมไดงานใหมอีกครั้ง แตภรรยาขอเลิกและไปมีแฟนใหม
ผมจึงตองออกจากบานที่ซื้อดวยกันมา ๗ ปแลว
ลูกชายอายุ ๓ ขวบ ๖ เดือน ภรรยาก็พาไปอยูดวยทุกวัน
แตชวงเชาจะเอามาใหแมยายดูแลที่บานของเราและตอนเย็นก็มารับไปอยูกับสามีใหมที่คอนโด

ผมกับภรรยาเรียนจบมาดวยกันที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
กอนหนานั้นเธอเปนคนดีมากไมเคยมีวี่แวววาจะเกิดเหตุการณแบบนี้
ชวงหลังเธอมีการงานดีขึ้นเรื่อยๆ และคบหากับเพื่อนรวยๆ จนทําตัวเปลี่ยนไป
สวนผมตกงานบอยทํางานอะไรก็ไมขึ้น แตซื่อสัตยกับเธอเสมอมา
ชวงปลายปที่แลวเธอหายจากบานไปหลายวัน เลิกงานก็ไมยอมกลับบาน
หรือถากลับมาก็ดึกดื่นหลังเที่ยงคืน จนพบวาไปมีแฟนใหม และมาบอกเลิกกับผมชวงตนปนี้
ผมเสียใจมากจนรางกายและจิตใจทรุดโทรม
ผมจึงออกจากบานมาเชาหองพักอยูคนเดียว ทิ้งทุกอยางเพื่อเริ่มตนชีวิตใหม
ทุกวันนี้ผมยังช็อคกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ยังคิดถึงเรื่องเดิมๆ
แตตอนนี้ผมปฏิบัติธรรมไดประมาณ ๑ เดือนแลวครับ

เกิด xx/xx/xxxx เวลา xx.xx น. จังหวัด xxxx

สวัสดีคะคุณ Tkorn

ถาจะพูดถึงเรื่องชีวิตคูแลว คงตองบอกวามันมีปจจัยหลายประการที่ประกอบกัน

แนนอนวาการที่อดีตภรรยานอกใจคุณไปมีสามีใหม
เปนเรื่องที่ไมถก
ู ตองแนๆ ทั้งทางโลกทางธรรมคะ
แตนอกเหนือจากความซื่อสัตยที่คูสมรสตองมีตอกันแลว
ยังมีองคประกอบอีกมาก

ตองบอกวาการที่คุณไมประพฤติผิดในกาม
ก็นับเปนความดีขอหนึ่งที่หาไมงายนักในสังคมปจจุบัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นตองพิจารณาสวนอื่นๆ ดวย
อาทิ เรื่องความเขาใจของคนสองคน ความหวงใยรักใครใสใจ
ไดถนอมความรูสึกของเธอบางหรือไม
ความอดทนของคนเรามีจํากัด และความรักก็เกิดขึ้นไดและหายไปไดเชนกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไมใชวาดิฉันจะไมเห็นใจและไมเขาใจคุณนะคะ
แตอยากจะบอกวาในขณะที่มองวาอีกฝายผิดที่นอกใจ (ก็ผิดจริงๆ นะแหละ)
ก็ควรจะสํารวจตัวเองเชนกัน วานอกเหนือจากเรื่องการไมนอกใจแลว
ตนเองยังมีขอดีหรือขอเสียอะไรบาง

ธรรมชาติของผูหญิงยอมตองการความรักและความใสใจ
ในฐานะที่เปนภรรยาและเปนแมของลูก
หากคุณไมแสดงออกถึงความใสใจใหถูกกับจริตของเธอ ก็ทําใหเกิดความหางเหิน
กลายเปนชองวางที่ทําใหเธอรับคนใหมเขามาในที่สุด
แตสิ่งที่ผานไปแลวไมสามารถเรียกรองเอาคืนได
แตอยากใหคุณลองทบทวนเพื่อกาวตอไปในวันหนาที่ดีกวา
วานิสัยใดที่เปนภัยตอความมั่นคงของชีวิตคู ก็พยายามลดละเลิก
เพราะในอนาคตถาจะมีครอบครัวอีก คุณจะไดไมตองเจอปญหาแบบเดิมๆ คะ

ขอใหมองอดีตภรรยาวาเธอเปนแมของลูกเถิดนะคะ
และก็ควรจะยินดีที่คนที่เรารักและหวงใยมีชีวิตที่มีความสุข
พยายามอภัยใหเธอใหได ถึงวันนี้ยังไมได ก็ไมเปนไร
แตหากทําใหไดในวันหนึ่งคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นมากๆ
เรื่องการใหอภัยนี้เคยมีผูชายคนหนึ่งเลาวา
อดีตภรรยานอกใจไปกับชาวตางชาติ
เขาบอกวาในตอนที่รูเรื่องก็โกรธมาก มีแตความแคนใจ
โชคยังดีที่ไดเพื่อนเตือนสติวาถาใหอภัยได คนที่สบายคือเราเอง

ซึ่งเปนสิ่งที่อยากบอกคุณ Tkorn เชนกันคะ
วาอภัยทานนั้นมีคุณคากับผูใหมากกวาผูรับ
เพราะจะไดไมตองเก็บเอาความเคืองแคนไวในหัวใจตน
ยิ่งสละกิเลสและตัวตนของเราออกไปไดมากเทาไหร ก็ยิ่งสบายขึ้นๆ เทานั้นคะ

ในเรื่องชีวิตคูไมมีฝายใดฝายหนึ่งดีอยูฝายเดียว อีกฝายหนึ่งเลวไปทั้งหมด
ตองมีอกุศลระหวางกันเปนธรรมดาทั้งทางกายวาจาและใจ
เมื่อชีวิตคูของปุถุชน ไมมีคูไหนคิดดี พูดดี ทําดีตอกันตลอดเวลา
เมื่อไดสะสมกรรมทํานองนี้มา ทําใหไมมีคูไหนที่มีความสุขตลอด
ไมเคยมีปญหาใดๆ ตอกันแมเล็กนอยเลย
แตละคูก็ตางมีปญหาตางๆ กันไป
สวนจะสุขหรือทุกขมากกวากัน ก็อยูที่วาทําบุญและบาปมามากนอยอยางไรนะคะ

ความสุขกับความทุกขทั้งหมดลวนเปนของไมเที่ยง
ทุกอยางในโลกลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ
ยอมมีความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา
มองในแงดีก็พบวาดีแลวที่คุณไดเจอความทุกขเสียตั้งแตตอนนี้
เพราะมันคือจุดหักเหสําคัญที่ทําใหคุณไดพบกับธรรมะ
เพราะเราเกิดเปนมนุษยอยูในสุคติภูมิ
ถารูสึกวาทุกขทรมานในสุคติภูมินี้เทาไหร ก็ขอใหเตือนใจตนเองไวดวย
วาถาปลอยใหจิตใจคลุกกับอกุศลทั้งวัน จนกระทั่งตองเกิดใหมในอบายภูมิ
จะตองทุกขเสียยิ่งกวานี้อีกนะคะ

และสิ่งที่เปนความสุขที่แทจริงและเปนเพียงสิ่งเดียว
ที่เราจะสามารถไวใจ วางใจและฝากใจไวไดก็คือ “ธรรมะ”

ในเรื่องของการงานตามดวง อยากแนะนําใหทํางานในลักษณะการแกไขปญหา
การติดตอประสานงาน โดยทํางานในลักษณะเปนผูอยูเบื้องหลัง
ดวงคุณเหมาะกับงานปดทองหลังพระนะคะ
ถายังทํางานกินเงินเดือนอยูใหพยายามทําตัวใหเจานายเมตตา
ตองพยายามประนีประนอมกับคนที่รวมงานดวยมากๆ
ถาหากอยากจะทําธุรกิจสวนตัว แนะนําใหทําเกี่ยวกับการใหบริการ การซอมแซม
เชน ซอมโทรศัพทมือถือ ซอมคอมพิวเตอร (คือคุณอาจจะไมตองซอมเองแตเปนเจาของกิจการ)
โดยเนนลูกคาที่เปนเด็ก ทั้งเด็กนักเรียนและนักศึกษาคะ

และขอเตือนไวกอนวาดวงคุณไมเหมาะกับการพนันหรือการเสี่ยงโชคใดๆ
จะเสียมากกวาที่จะได ขอใหระวังเรื่องนี้ไวดวย
เพราะดวงนี้ไดเงินมาดวยความเหนื่อยยากจากการทํางาน
นอกจากนี้ถาคิดจะลงทุนอะไรใหตรองใหรอบคอบ
ใหมองแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดไวบาง จะไดไมเจอปญหาเหมือนดังที่ผานมานะคะ
และขอใหใชอยางมีเหตุผล อยาใชตามอารมณ เพราะมันจะหมดคะ

อีกประมาณ ๑ ปขางหนาชีวิตของคุณจะคอยๆ เขาที่ขึ้นเรื่อยๆ
ในชวงกอนที่จะไปถึงเวลาดังกลาว ก็ควรรักษาศีล ๕ ใหครบทุกขอ
ปฏิบัติธรรม ตามรูกายใจไปตามจริง ลองศึกษาไดจาก www.wimutti.net
ไมควรรอใหกรรมหมดกําลังสงไปเองเพราะถาทําดีในปจจุบัน
ก็มีความสุขตั้งแตตอนนี้ ไมตองรอปหนาหรือปไหนเลยคะ

ขอใหโชคดีนะคะ : )

หากตองการถามปญหา รบกวนตั้งกระทูที่เว็บบอรดแสงดาวสองทาง
http://www.star4life.com/forum/index.php?board=1.0
คําถามที่ไดรับการคัดเลือกจะนํามาตอบในคอลัมนเพื่อนคูใจไขปญหาคะ

สนใจอานบทความจาก Aims Astro เพิ่มเติม เชิญไดตามลิงคดานลางคะ
http://www.star4life.com/forum/index.php?board=15.0

ศีลของชาววัด และน้ําปานะ ตอน ๑

โดย พิมพการัง
คุณดุจดาวเคยมาทําบุญตักบาตรที่วัดปาหลายครั้งแลว แตยังไมเคยมาอยูวัดถือศีลภาวนาจริงจัง
วันหนึ่งเกิดสนใจจะลองเปนชาววัดปาดูบาง จึงขอเดินชมสถานที่ แลวถามถึงขอวัตรปฏิบัติ
อยูวัดตองแตงกายอยางไร ถือศีลอะไร ทําอะไรบาง ถือศีลแลวจะไมหิวหรือ กินดื่มอะไรได
น้ําปานะคืออะไร และอีกหลายคําถาม ฉันก็พาเดินชมไปพรอมตอบคําถามเทาที่ตอบได

ชาววัดถือศีลอะไร

ชาววัด หมายถึงผูทพ
ี่ ักอาศัยอยูในวัด
หมายความรวมทั้งพระภิกษุสงฆ เณร ผาขาว แมชี อุบาสก อุบาสิกา

ศีล แปลวาปรกติ

ปรกติแลวพระภิกษุสงฆถือศีล ๒๒๗ ขอ เณร ๑๐ ขอ ผาขาว แมชี ถือศีล ๘
อุบาสก อุบาสิกาถือศีล ๘ ก็มี ถือศีล ๕ ก็มีคะ ขึ้นอยูกับปรกติของแตละทาน

อยางหนูแตมเปนเด็กนักเรียน ตกเย็นตามคุณแมมาภาวนาแลวพักคางคืน ตอนเชาถึงไปโรงเรียน
หนูแตมถือศีลหา ตกเย็นกลับจากโรงเรียนก็มาลวกมามากินไป ทําการบานไปที่โรงครัว
หรือคุณยายทิพยมีโรคประจําตัวที่อดอาหารเย็นไมได จึงกินอาหารสามมื้อ ก็ไมมีใครวาอะไรดอกคะ

ขอแคดูแลใจใหสบาย ไมเครียด ไมกดดันเกินไป
รักษากายใหสบาย ไมรบกวนคนอื่น ไมเบียดเบียนตนเอง

เรามาภาวนาเพื่ออบรมขัดเกลาที่จิตใจตัวเองคะ อดอาหารแลวปวดทองก็หาอะไรดื่มกินได
แตอยาขนาดตั้งเตาผัดกับขาวสงกลิ่นโชยไปรบกวนคนอื่นก็แลวกันนะคะ อันนั้นบาปกรรมคะ

เทาที่เคยเห็น หลายทานกอนมาอยูวัดก็บนอยางนี้ แลวจะไมหิวหรือ อยางฉันไมไหวแนๆ
แตพออยูวัดดวยจิตใจสงบจริงๆ ก็ไมหิวไปเอง จากรักษาศีลหาอยูก็อยากขยับไปรักษาศีลแปดเอง

ไมใชเรื่องประหลาดอิทธิปาฏิหาริยหรอกนะคะ
แคจิตใจสงบลง การเผาผลาญอาหารก็เปลี่ยนแปลงไป

ที่เคยคิดวาจะตองหิวจนลมจับ หรือจะตองปวดแสบกระเพาะแนๆ
เอาเขาจริงอาจจะไมเกิดขึ้นเลยก็ไดคะ

ขอฝากนิดหนึ่งวาตามทฤษฎีทางการแพทยแลว แคการอดอาหารอยางเดียว
ไมใชสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะ แตเกิดจากมีปจจัยอื่นๆ ที่รุกเรากระเพาะ
จนมากกวากลไกที่ปกปองไมใหกระเพาะอักเสบเปนแผลตางหาก
การอดอาหาร ดวยจิตใจสงบ ทําใหน้ํายอยออกมามากก็จริง
แตกลไกปกปองตัวเองของกระเพาะก็ทํางานดีขึ้นคะ
บางทานทานอาหารครบตรงเวลา แตมีความเครียด
หรือกินอาหารที่กัดกระเพาะไดก็ยังเปนโรคเยอะแยะไปคะ

ศีล สมาธิ ปญญา เปนฐานที่เอื้อและสงเสริมซึ่งกันและกัน
ศีลเปลี่ยนไป สมาธิก็เปลี่ยนแปลงไป ปญญาก็เปลี่ยนแปลงไป สงผลตอการรักษาศีลไปเองคะ

ผูที่รักษาศีลแปดจนเปนปรกตินิสัย
คือ มีความเบิกบานกับจิตที่สงบจนมากกวาอยากชมละครการบันเทิง
มีความสงบสุขจากทางธรรมแลว ก็ไมอยากดูโทรทัศน ไมอยากชมละครไปเอง
ไมอยากแตงเนื้อแตงตัวสวยนักจากการปลอยวางไมยึดติดกับรูปลักษณ
เรื่องอาหารก็ไมอยากกินไปเอง ตอใหหิวบางก็จิบน้ําหวานเอาก็สบายแลว ตัดความรุงรังและภาระไป
ไดมาก
ไมไดอยากนอนเบาะนุมนิ่ม ไมไดขวนขวายหาที่นั่งที่นอนสบาย เพราะไมติดของกับสัมผัสแลว
อยางนี้ถึงจะเปนผูที่มีศีลแปดที่เปนปรกติธรรมชาติของเขาคะ

อยาทุกขเพราะศีลเลยนะคะ
วันหนึ่งเมื่อมีธรรมชาติที่พรอม ศีลจะขยับขึ้นเองโดยธรรมชาติละคะ

คุณดุจดาววาไหนๆ ก็อุตสาหสละเวลามาอยูวัดแลว ก็อยากทําใหเต็มที่ดีที่สุด
อยากลองรักษาศีลแปดดูสักตั้ง ใครๆ ก็ทํากันไดทั้งวัด ทําไมเธอจะทําไมได

ก็ตองขออนุโมทนากับเธอ แลวเธอจะสัมผัสไดดวยใจตนเองวา
การภาวนาดวยฐานของศีลหา กับศีลแปดนี่ไดผลตางกันจริงๆ นะคะ

คุณดุจดาวถามวาพระทานขบฉันอะไรนอกเวลาไดบาง เผื่อจะนํามาถวาย
แลวอะไรเปนขอหามของพระ โยมที่รักษาศีลแปดเปนถือเปนขอหามดวยหรือไม

เมื่อมาอยูภาวนาที่วัด มีการกลาวคําขอศีลแปดกับพระแลว ถือวาเปนอุโบสถศีลคะ
สวนขอหามเรื่องวิกาลโภชนของพระ ก็เหมือนกับศีลขอ๖ ของอุโบสถศีลคะ

ขอยกขอมูลเต็มๆ จากคัมภีรอุโบสถศีลมาฝากแทนนะคะ

“วิกาลโภชนมีองคแหงการเกิด ๔ ประการ
(องคที่ทําใหเกิดองคอุโบสถที่ ๖ ตองแตกทําลาย)

๑. วิกาโล เปนเวลาวิกาล คือตั้งแตเที่ยงวันไปแลว
๒. ยาวกาลิก ของนั้นเปนของเคี้ยวของฉันที่ทรงอนุญาตใหกินไดกอนเที่ยงวัน
๓. อชฺโฌหรณํ มีการกลืนลวงลําคอคงไป
๔. อนุมฺมตฺตกตา ไมใชคนบา

หลังจากเที่ยงวันไปแลว นอกจากน้ําเปลาบริสุทธิ์แลว ผูรักษาอุโบสถสามารถกลืนน้ําปานะดับกระหาย
หรือบรรเทาความหิวได โดยไมทําใหองคอุโบสถศีลขอที่ ๖ แตกทําลาย

น้ําปานะ ไดแก เครื่องดื่ม หรือ น้ําสําหรับดื่มที่คั้นจากผลไม
ที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตแกพระภิกษุใหรับประเคนแลวสามารถเก็บไวฉันได
ตลอด ๑ วัน ๑ คืน เรียกวา ยามกาลิก ทรงอนุญาตไว ๘ อยาง
นิยมเรียกวา อัฏฐบาน หรือ น้ําอัฏฐบาน (ปานะ ๘ อยาง)

๑. อัมพะปานะ น้ํามะมวง
๒. ชัมพุปานะ น้ําชมพูหรือน้ําหวา
๓. โจจะปานะ น้ํากลวยมีเมล็ด
๔. โมจะปานะ น้ํากลวยไมมีเมล็ด
๕. มะธุกะปานะ น้ํามะทรางตองเจือดวยน้ําจึงควร
๖. มุททิกะปานะ น้ําลูกจันทนหรือองุน
๗. สาลุกะปานะ น้ําเหงาบัว
๘. ผารุสะกะปานะ น้ํามะปรางหรือลิ้นจี่

นอกจากน้ําปานะ ๘ อยางแลว ทานยังอนุญาตน้ําที่จะอนุโลมตามน้ําปานะไวอีก
เรียกวา กัปปยปานะอนุโลม คือน้ําปานะที่สมควร ซึ่งฉันไดโดยไมเปนอาบัติในเวลาวิกาล ไดแก

๑. น้ําปานะแหงผลไมเล็ก เชน ลูกหวาย มะขาม มะงั่ว มะขวิด สะครอ และเล็บเหยี่ยว เปนตน
๒. น้ําปานะเหลานั้นผสมกับน้ําตาล แลวเคี่ยวไฟจนเขมขน (ยกเวนที่ทําจากถั่วและนม) สามารถฉันได

จัดเปน อัพโพหาริก เชน น้ําอัดลมในสมัยนี้
แมนน้ําผลไมสําเร็จรูป เชน น้ําองุนที่กรองเนื้อออกดีแลวก็ดื่มได

อกัปปยปานะอนุโลม คือ น้ําที่ไมทรงอนุญาต ดื่มแลวองคอุโบสถตองแตกทําลาย
หรือ เครื่องดื่มที่ไมพึงดื่ม คือ น้ําปานะที่ไมสมควร ภิกษุดื่มในเวลาวิกาลไมได
ถาดื่มตองอาบัติปาจิตตย ไดแก

๑. น้ําแหงธัญยชาติ (ขาว) ๗ ชนิด
คือ ขาวสาลี ขาวเปลือก ขาวเหนียว ขาวละมาน ขาวฟาง ลูกเดือย และหญา
๒. น้ําแหงมหาผล (ผลไมใหญ) ๙ ชนิด
คือ ผลตาล มะพราว ขนุน สาเก น้ําเตา ฟกเขียว แตงไท แตงโม ฟกทอง
๓. น้ําแหงอปรัณณชาติ ไดแก ถั่วชนิดตางๆ มีถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดํา และงา เปนตน
แมนจะตมจะกรอง ทําเปน เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ ก็ยอมเปนอาบัติปาจิตตีย
๔. นม ทานจัดเปนอาหารอันประณีต
ภิกษุสามเณรไมพึงฉันยามวิกาล แมนจะผสมกับเครื่องดื่มตาง ๆ ก็ไมควร
หากฉัน ก็ยอมตองอาบัติปาจิตตีย ”

(ขอมูล : คัมภีรอุโบสถศีล)

เรื่องนม น้ําเตาหู ไมโล โอวัลตินนี่มีรายละเอียดมาก มีการถกเถียงกันมากดวยคะ
ขอแยกเนื้อหารายละเอียดไปกลาวถึงโดยเฉพาะไวอีกบทหนึ่งนะคะ

เพราะทุกสิ่งขึ้นอยูกับการตีความ ขออนุญาตแนะนําซ้ําอีกครั้งวา
ผูที่จะไปศึกษาธรรมะที่วัดไหน ทําบุญที่วัดใด
ควรถามวัตรปฏิบัติของวัดนั้นๆ วาวัดนี้ขบฉันอะไร ดื่มปานะอะไรได ถามที่นั้นๆ จะดีที่สุดคะ
กรุณาอยาใชบทความนี้เปนบรรทัดฐาน หรือ ใชเปนเกณฑตัดสินวาใครเครงกวา ถูกกวา ตรงกวาเลยนะ
คะ

ศีล ความเปนปรกติของแตละทานยังไมเหมือนกันเลย
กฎ กติกา วัตรหรือระเบียบปฏิบัติ แตละที่ก็ไมเหมือนกันเชนกันคะ

น้ําปานะที่ทําจากผลไมทุกชนิด ตองกรองผานผาขาวบางจนไมมีเนื้อติดอยูเลย
จากที่เคยอานตําราของคุณแมชีที่เคยอุปฏฐากหลวงปูฝน อาจาโร
คุณแมชีทานเขียนไวชัดเจนวา การกรองที่ถูกตองคือตองกรองผานผาขาวบางแปดรอบ
แตละรอบใหเอาผาขาวบางไปซักน้ําใหมทุกครั้ง เพื่อเอาเยื่อออกใหหมดดวยคะ
ไมใชเอาผาขาวบางมาพับซอนจนเปนสี่ชั้นแลวกรองสองรอบ หรือพับแปดชั้นแลวกรองหนึ่งรอบนะคะ

ทั้งนี้และทั้งนั้น ขอเรียนอีกครั้งวาตํารานี้เขียนโดยคุณแมชี
คุณแมชีทําแบบนั้นได และทํามาโดยตลอด เปนความปรกติของคุณแมชี
หลายๆ ที่อาจจะปฏิบัติไมเหมือนกัน จากการแปลไมเหมือนกันก็ไดเชนกันคะ

มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะ วาปานะที่ทําจากผลไมนี้
ควรเปนผลไมที่สุกเองดวยแสงอาทิตย ไมควรทําใหสุกดวยไฟ ยกเวนผลมะตูมคะ

ถามวาทําไมไมควรทําใหสุกดวยไฟ เคยอานพบตําราฉบับหนึ่งเคยพิสูจนเอาไว
โดยเอาน้ํามะมวงมาตมพบวาน้ําขนมาก จนดูเหมือนแปงเหลวๆ ดูคลายอาหารเหลวคะ

น้ําปานะนี้พระทานทําฉันเองไดกอนเที่ยงวัน ถาหลังเที่ยงไปแลวไมควรจัดทําเอง
แตรับประเคนได และถารับมาแลวจะเก็บไวไดแคหนึ่งวันหนึ่งคืนเทานั้นนะคะ

สวนประกอบอื่นๆ ที่ใชทําน้ําปานะ เชน เกลือ ก็ตองเปนของที่แยกเอาไววาสําหรับทําปานะโดยเฉพาะ
ไมเชนนั้นจะกลายเปนสวนหนึ่งของอาหาร ที่รับไวฉันไดไมเกินเที่ยงวันของวันนั้นคะ
และจะใชวิธีแบงอาหาร หรือน้ําผลไมกลองที่รับบาตรเชามา เอาไวเก็บเปนน้ําปานะ
ไวดื่มกินชวงบายไมไดนะคะ เพราะถือวาเปน “กาลิกระคนกัน” คะ
(อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากบทกาละ กาลิกนะคะ)

รายละเอียดยังมีตอคะ
โปรดติดตามตอนตอไปนะคะ

นิทานโทสะ ตอน โรคชังคนชั่ว

โดย ชลนิล

เคยมั้ย...ที่คุณเจอหนาใครบางคนแลวนึกรังเกียจ เหม็นหนา หมั่นไส โทสะขึ้นมาเปนริ้ว ๆ ทั้งที่ฝายนั้น
ยังไมทันทําอะไร แคเห็นหนากันไกล ๆ ก็นึกอยากโดดถีบแลว
สําหรับผม...มีนะครับ

มีบางคนที่ผมแคเห็นหนาไกล ๆ ไดยินเสียง หรือกระทั่งเห็นมอเตอรไซคของเขามาจอดหนาที่ทํางาน
แลวก็นึกเกลียด อารมณขุนอยางไมมีเหตุผล หมั่นไสขึ้นมาโดยไมตองจุดธูปเรียก ทั้งที่เวลานั้น อีกฝาย
ยังไมไดทําอะไรเลย

ที่บอกวา “ยังไมไดทําอะไร” เพราะคนนั้น “เคยทําอะไร” ใหเกิดความบาดหมางมาแลวอยางตอเนื่อง
หลายเรื่อง จนจิตมันสะสมความไมพอใจ ขัดหู ขัดตามาเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่ไดขอสรุปวา
...ฉันไมชอบหนาแก...อยามาเกี่ยวของกันเลย...
...ผมใหคําจํากัดความเจานั่นวาเปน “คนชั่ว” แลวผมก็ “ชัง” คนชั่ว...
...โดยไมทันสังเกตใจตัวเองเลยวา “ความชัง” เปนโทสะ...
...โทสะเปนกิเลส...อกุศล...
...คนที่ “ชัง” ก็ไมไดเปนคนดีไปกวา คนที่ถูกชังสักเทาไหร...

อาการ “ชัง” ของผมคงชัดเจน โจงแจงมากไปหนอย คน ๆ นั้นเลยฝากเพื่อนผมมาถามวา...เกลียด
ขี้หนาอะไรเขานักหนา...

ไดยินอยางนั้นผมก็ “ของขึ้น” ทันที

“อะไรวะ...มันไมรูเหรอวา ทําอะไรเลว ๆ ไปบาง!”
เทานั้นเอง ผมก็ชักประวัติ วีรกรรม การกระทําตาง ๆ ของมันออกมาอยางยืดยาว (พูดโม ๆ หนอยก็จะ
บอกวา...เลาสามวัน สิบเกาชั่วโมงไมจบนะ) ชี้ใหเพื่อนผมเห็นวาคน ๆ นั้นสมควรแกการถูกชังมากแค
ไหน

เพื่อนผมก็ทนนั่งฟงคําดา สาธยายความเลวของคน ๆ นั้นเสียยืดยาว พยักหนาหงึกหงัก เห็นดวยเปน
ระยะ ไมกลาขัดเลยสักคํา (ขืนขัดขึ้นมาสิ มันจะโดนดาแทน!)

ระหวางที่ผมขุดเรื่องราวราย ๆ เลว ๆ ตาง ๆ ของคนนั้นออกมา ก็ไมรูสึกตัวสักนิด วามีเปลวของโทสะ
แลบแปลบอยูในทุกวาจา คําพูด...มีแตความเมามันที่จะพูด “ขอราย” ของคน ๆ หนึ่งดวยใจที่เกลียดชัง

โทสะ...ความเกลียดชัง เปนสิ่งที่ดีนักหรือ?
การเพงโทษผูอื่น เล็งมองแตความเลวรายของเขาเพื่อสะสมความเกลียดชังไวในใจตัวเอง มัน
ตางอะไรกับการวางยาพิษใหตนเองกิน

คนอื่นเลว...ทําผิด ทําเรื่องชั่ว...เราชัง
แตเราเลว...คิดชั่ว ประณามเขา...มันดีกวากันตรงไหน

ลองเปลี่ยนจากการเพงโทษผูอื่น แลวหันมาสังเกต สนใจ ดูกิเลสในใจตนเองดีกวาไหม...ดูสิวามันมี
ความเลวรายอยูมากนอยเทาไหร

เชื่อเหอะ...ไมนอยกวาใครหรอก!

เมื่อในใจเราก็ยังมีกิเลส ความคิดแย ๆ มีโลภ มีโกรธ มีหลงเชนเดียวกับคนอืน
่ แลวทําไมจะมามัว
เสียเวลาดูแตกิเลสคนอื่น...เพงโทษคนอื่น...จนกิเลสในใจตัวเองเพิ่มพูนแลวไมรูตัว

ถาดูกิเลสคนอื่น แลวกิเลสในใจตนลดลงคอยวาไปอยาง...
แตนี่...ยิ่งดูกิเลสคนอื่น ยิ่งมองไมเห็นกิเลสตนเอง

ยิ่งเพงโทษคนอื่น จะไมเห็นโทษของตัวเอง
และยิ่งชังความชั่วผูอื่นมากเทาไหร...
ก็ยาก...ที่จะเห็นความชั่วในใจตน...

-----๐๐๐-----

กลยุทธหลุดหนี้ (ตอนที่ ๒)

โดย North Star

“การเปนหนี้เปนทุกขในโลก” ประโยคนี้เปนพุทธพจนนะคะ (-/\-)
และนี่เปนอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันวา ธรรมะของพระพุทธองคนั้นจริงเสมอ ไมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลคะ
คนเปนหนี้คงเขาใจพุทธพจนนี้ดี วาการเปนหนี้นั้นเปนทุกขอยางไร

กลยุทธหลุดหนี้ตอนที่แลว เปนขั้นของการวางแผนจัดการหนี้
สําหรับฉบับนี้ จะขอลงลึกถึงขั้นของการปฏิบัตินะคะ
พูดใหงายกวานั้นก็คือ ฉบับนี้เราจะมาคุยกันวา
จะทําอยางไรใหหนี้ที่มีอยู สรางปญหาใหเรานอยที่สุดคะ ^_^

๑. เริ่มที่ตัวเองกอน

สํารวจตัวเองกอนวา เรามีรายจายสวนตัวอะไรบางที่ถือเปนรายจายฟุมเฟอย
เมื่อลดละเลิกแลว สามารถนําเงินตรงนี้มาจายหนี้บางสวนได
จากคําสารภาพของนักดื่มและเที่ยว(กลางคืน) มีคนยอมรับวา เมื่อเลิกเที่ยวอยางเด็ดขาด
เขาประหยัดเงินไดปละหลายหมื่นบาท และสามารถนํามันมาปลดหนี้ไดจริงคะ ^_^

๒. หาทื่ปรึกษา

อยาแบกปญหาไวเพียงลําพัง การวางแผนจัดการหนี้ จําเปนตองมีที่ปรึกษา
อาจเปนเพื่อน ญาติ นักการเงิน นักกฎหมาย องคกรหรือชมรมตางๆที่มีบริการใหคําปรึกษาแกลูกหนี้
นอกจากนี้ การไดเลาปญหาใหผูอื่นฟง ยังเปนการชวยดานจิตใจอีกดวย
การไดระบายสิ่งที่อัดอั้นอยูในใจ แมปญหาจะยังไมไดถูกแกใหลุลวงไป แตก็ทําใหจิตใจปลอดโปรงขึ้น
และเมื่อความวาวุนใจลดลง การแกปญหาก็จะทําไดอยางมีสติมากขึ้นคะ ^_^

๓. โอนหนี้

มองหาแหลงสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ํากวาเพื่อลดภาระหนี้สินลง เชน สหกรณ หรือกองทุนสวัสดิการตางๆ

ขององคกรที่สังกัดอยู
นอกจากนี้ หากใครที่มีหนี้หลายกอน สามารถทําการรวมหนี้จากหลายบัญชีเขามาอยูในบัญชีเดียว
แลวผอนชําระใหมดวยยอดชําระตองวดที่นอยกวาเดิม และระยะเวลาที่ขยายกวาเดิม
นับวาเปนวิธีที่ชวยใหลูกหนี้หายใจไดสะดวกขึ้นคะ ^_^
วิธีการและรายละเอียด สามารถสอบถามจากเจาหนาที่สถาบันการเงินตางๆ ไดคะ
เจาหนาที่จะยินดีใหคําปรึกษาเปนอยางดี เพราะการโอนหนี้ถือเปนผลิตภัณฑตัวหนึ่งที่สถาบันการเงิน
ตองการโปรโมตอยูแลวคะ

๔. เจรจาประนอมหนี้

สําหรับผูที่พยายามหาทางออกอื่นๆ แลวแตไมประสบความสําเร็จ อยาเพิ่งทอแทและคิดวาหมดหนทาง
นะคะ
ใหทําใจแข็งๆ เดินเขาไปคุยกับเจาหนี้ตรงๆ เพื่อขอประนอมหนี้เลยคะ
การเจรจาประนอมหนี้ โดยสวนใหญจะเปนเรื่องตอไปนี้คะ
- ขอลดยอดหนี้ลงบางสวน
- ขอขยายเวลาชําระหนี้
- ขอลดจํานวนเงินที่ผอนชําระในแตละงวด
- ขอลดหยอนคาปรับกรณีผิดนัด
- ขอยกเวนดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือทั้งหมด
- ฯลฯ

ทั้งนี้ เจาหนี้จะยินยอมหรือไม ขึ้นอยูกับการแสดงความจริงใจของลูกหนี้นะคะ
โดยทั่วไป หากลูกหนี้แสดงความตั้งใจที่จะรับผิดชอบหนี้อยางจริงจัง ไมคิดหนี
เพียงแตมีเหตุจําเปนใหไมสามารถชําระหนี้ไดตามเงื่อนไขเดิม เจาหนี้มักยินยอมคะ
เพราะถือวาตางฝายตางไดประโยชน เจาหนี้ก็ไดเงินคืน
สวนลูกหนี้ก็ไดเงื่อนไขการชําระหนี้ใหมที่ยืดหยุนกวาเดิมมากคะ

ขอควรรูเมื่อเปนลูกหนี้

• ขอมูลเครดิตของลูกหนี้ จะถูกเก็บไวในฐานขอมูลของเครดิตบูโร (Credit Bureau)
ไมเกิน ๓๖ เดือนสําหรับบุคคลธรรมดา และไมเกิน ๖๐ เดือนสําหรับนิติบุคคลคะ
ดังนั้น หากใครที่เคยมีประวัติการชําระหนี้ที่ดูไมคอยสวยงามนัก ก็ไมตองกังวลวาขอมูลนี้จะกลายเปน

มลทินไปตลอด
จนทําใหขอสินเชื่อใดๆไมไดอีกนะคะ
เมื่อไหรที่คุณกลับมาเปนลูกหนี้ที่ดี ทําประวัติการชําระหนี้ใหเปนปรกติ ชําระหนี้ตามกําหนด
ประวัติที่ไมดีก็จะไมปรากฏอีกเมื่อพน ๓๖ เดือน หรือ ๖๐ เดือนไปแลวคะ ^_^

• คดีเกี่ยวกับหนี้สิน เปนคดีแพง ที่ไมมีการจับกุมหรือมีโทษใหตองจําคุก
ดังนั้น หากคุณเปนลูกหนี้ที่ถูกฟองรอง ก็อยาเพิ่งตกอกตกใจจนเกินไปนะคะ
ถามองกันจริงๆ แลว การที่เรื่องถึงศาล อาจเปนสิ่งที่ดีดวยซ้ําไป เพราะทั้งสองฝายจะไดรับความยุติธรรม
จากศาล
โดยเฉพาะตัวลูกหนี้เอง ก็จะไดรับการพิจารณาใหชําระดอกเบี้ยในอัตราที่เปนธรรม
ตลอดจนไดรับการขยายเวลาของการชําระหนี้ใหยาวขึ้น ลูกหนี้มักจะสบายใจขึ้นเพราะไดเงื่อนไขการ
ชําระหนี้ที่ยืดหยุนขึ้นคะ ^_^

• การคิดพึ่งพาหนี้นอกระบบ โดยหวังวาจะนํามาแกปญหาหนี้ในระบบนั้น
นอกจากจะไมใชทางออกที่ดีแลว สุดทายอาจจะกลายเปนทางตันไดนะคะ
เพราะโดยทั่วไป หนี้นอกระบบมักจะมีดอกเบี้ยสูง และเจาหนี้นอกระบบก็มก
ั จะเลนนอกกติกา
ทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากนอกเหนือจากปญหาเรื่องหนี้สิน
ซึ่งก็คงไดเห็นตัวอยางจากขาวคราวตามหนาหนังสือพิมพกันบอยๆ แลวนะคะ ดังนั้นขอใหเลี่ยงวิธีนี้คะ

การเปนหนี้ไมใชเรื่องนาละอาย การหลบเลี่ยง ไมจายหนี้ตางหากละคะที่นาละอาย
ชาวพุทธนิยมการเผชิญกับปญหาอยางตรงไปตรงมา ดังนั้นเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแลว วิธีจัดการก็คือ
ยอมรับวาปญหานั้นมีอยูจริง มันเกิดขึ้นแลว และเราจะแกไขมันอยางมีสติคะ

และโปรดจําไววา ไมวาปญหาหนี้หรือปญหาไหนๆ ก็ไมมีคาพอแกการยอมเสียกําลังใจนะคะ
ใจของเราคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ตองรักษาใหแข็งแกรงอยูเสมอคะ

ขอใหทุกคนเขมแข็ง มีสติรักษาใจ ฝาฟนทุกปญหาไปไดดวยใจที่มั่นคงคะ ^_^

มานมนตรา ฉบับที่ ๔

โดย ชลนิล

(ตอจากฉบับที่แลว)

๓
มรรคาแววเสียงวูหวิวของสายลมที่เสียดผานกอหญาและโตรกผา แสงสีวูบวาบผานเขา
คลองจักษุ แลวพลันสายลมกลับกระหึ่มกอง กระหน่ําหนักเสมือนเสียงกระทืบเทาของอสูรราย
แสงสีแดงจาแวบวาบเปนระยะเหมือนจังหวะไฟกะพริบ ทามกลางเสียงอันเลื่อนลั่นของ
สายลมมีเสียงร่ํารองปริเวทนาจากชายหญิงนับรอยนับหมื่นเขามาประสาน

นี่มันที่ไหนกัน...อะไรกําลังเกิดขึ้น...?
มรรคาถามตนเองซ้ําซาก
เปรี้ยง...เปรี้ยง...เปรี้ยง
แสงสีเงินยวงแวบผานในชั่วเสี้ยววินาที กอนเสียงดังเลื่อนลั่นตามมา กองไฟสีสมแดงลุกโชติ
ชวงขึ้นทามกลางความวางเปลาของบรรยากาศ
ชายหนุมไมอาจกําหนดสถานที่ที่ยน
ื อยูได ไมสามารถบอกวากําลังเกิดเหตุการณใดขึ้น ภายใต
ความสับสนของแสงสีและเสียงเหลานี้ เขารูสึกคลายตนเองจะเคยสัมผัสมันมากอน แตนึกอยางไรก็ตอบ
ไมถูก...มันมีอะไรในนั้น...
“ไมสําเร็จ” เสียงแหบหาวของผูชายดังชัดเจน
“ถาเชนนั้น ขอโอกาสใหขานอย” เสียงหวานปนเศราของสตรีกลาว
“อยางเอ็งรึจะมีหนาไปรื้อฟนสัญญาของมันได”
“ขานอยขอโอกาสสักครั้ง จะเริ่ม ‘ทวนสัญญา’ ตั้งแตตน อาจไดผลมากกวารื้อฟนวันที่เขาให
‘สัจจะ’ ”
“ถาเอ็งทําไมสําเร็จละ”
“ขายอมให ‘จาว’ ลงโทษ”
“ได ขาจะกลับไปหาจาว บอกอยางที่เอ็งบอก หากขากลับมาอีกครั้ง แลวความทรงจําของมันยัง
ไมคืนมาสักกระผีก ขาจะบอกจาว ใหลงโทษเอ็งอยางหนัก”
“ขานอยยอมรับ” เสียงหวานใส เศราสรอย ดั่งคนรูชะตาของตนดี

มรรคาพยายามสะบัดตัวดิ้นรนแตรางกายแข็งทื่อราวถูกหลอหลอมดวยหิน คําพูดแปลกๆ ผาน
เขาหู และหายลับเชนเดียวกับสายลม ความมืดที่ยิ่งกวามืดคลี่คลายดังตาขายหนา กดดัน ทับประสาท
ทั้งมวล จนไมเปนตัวของตัวเอง
เนิ่นนานกวาความอึดอัดคลายตัว สายลมอุนๆ พัดผานผิวแกม สัมผัสอันนุมละไม ออนโยน เจือ
ความออนหวานลึกซึ้ง
“ทาน...” น้ําเสียงหวานกระซิบริมหู สายลมดูจะเขมขนจนเหมือนมีมือคูหนึ่งกําลังลูบไลแกมเขา
“ทานเจาขา จําขานอยไดหรือไม” เสียงเดิมเขาบิดราวใจ
“ใคร” เสียงในใจถามคืน
“ทานคงยังจําไมได” คําพูดปนทอดถอนใจ “เอาเถอะ ขานอยจะชักนําทานใหดิ่งสูความทรงจํา
อันเนิ่นนาน ความทรงจําที่ถูกปกปดดวยภพชาติ”
จิตใจมรรคาอบอุนขึ้น ความสงบคอยรวมตัวทีละนอย จนลึกเขาเปนจุดเล็กที่ยิ่งกวาเล็ก แสง
สวางเทารูเข็มปรากฏอยูลิบลับ จิตพุงตรงเขาไปอยางรวดเร็ว

...สวาง...แสงสวางที่นี่ไมตางจากมีดวงอาทิตยนับรอยดวงมารวมกัน แตไมมีความรอนรุมใดๆ
นอกจากลมเย็นๆ อันสงบราบเรียบ ชั่วครูจุดสีเขียวๆ สลับกับน้ําตาลแกก็กระจัดกระจายแตะแตมเต็มไป
หมด
มรรคากําลังยืนอยูกลางปา แมกไมรกทึบ มีทางเล็กๆ พออาศัยเดิน เสียงนกรองจิบๆ กับ
แสงแดดที่ไตพนยอดไมเขาขับไลกระไอน้ําคางไปเสียสิ้น
มือของเขาประคองถาดเล็กๆ ใบหนึ่ง ในถาดมีโถบรรจุขาวหอมกรุนกลิ่นแปลกจากขาวทั่วไป
ไมไกลนัก มองเห็นจีวรสีกลักเกาคร่ําคราครองในรางพระภิกษุที่แบกกลดสะพายบาตรเดินมา
อยางออนลา ใจเขาบอกทันทีวา ทานคงอดขาวมานานทีเดียว ปาแหงนี้หาหมูบานยากเย็นนัก...
...เขามารอทานโดยเฉพาะ...
ใกลเขามาเขาจึงสังเกตพระภิกษุองคนี้ชัดเจน ทานยังหนุมรางผอมเกร็งแข็งแรง แมออนระโหย
แตใบหนาฉายแววมุงมั่น นัยนตาเด็ดเดี่ยว

...นี่แหละนักสูแท นี่แหละศิษยแหงตถาคต...
“นิมนตพระคุณเจาดวยขอรับ” น้ําเสียงเขาใสกังวานแปลกกวาเคย
‘พระคุณเจา’ เหลือบมอง นัยนตาฉายแววประหลาดใจ กอนจะสงบราบเรียบเดินเขามารับบาตร
ดวยกิริยาสํารวม

เขาตักขาวใสบาตรเพียงสามทัพพี ขาวก็หมดพอดีไมเหลือสักเม็ด ดูไมนาอิ่ม หากใจเขากลับ ‘รู’
เทานี้เพียงพอแลว
ฝาบาตรปด เขาคุกเขาประนมมือ เสียงใหพรเบา แตชัดเจนทุกคํา ทุกอักขระ วินาทีนั้นใจเขาเกิด
ปติลน หัวใจพองฟู ซาบซาน ดั่งดื่มน้ําอมฤต จนกระทั่งเสียงใหพรจบลง เขากมกราบ พอเงยหนาไดยิน
เสียงทานพูดเบาๆ
“หางจากที่นี่ออกไป มีที่ที่จะทําทานตอไดอีกนะ ถามีศรัทธาอยากทําละก็”

เขายิ้ม ผูทรงศีลเดินตอไปทามกลางปาเขาอันรกชัฏจนลับสายตา เขาจึงกําหนดใจ วูบเดียว
เทานั้นก็มายืนหนาปากถ้ําแคบๆ แหงหนึ่ง รอบถ้ํามีแตความแหงแลงกันดาร หลงเหลือตนไมเขียวๆ
เพียงไมกี่ตน นอกนั้นพบแตไมแหง ไมตายซาก โขดหินระเกะระกะกระจัดกระจายไปทั่ว

แสงแดดสองลอดปากถ้ํามาจับยังรางหญิงสาวที่นอนขดตัวอยูระหวางซอกหิน ใบหนาหลอน
เปรอะเปอนดวยเศษดิน ยมยาวเคลียไหลกระเซอะกระเซิง เสียงหอบหายใจเหนื่อยหนัก ขอเทาบวม
อักเสบ เขาคุกเขาเขาไปดูอาการ
“อีนาง” เขาเรียก “เจาเปนคนบานใด ทําไมถึงมานอนอยูที่น”ี่
นัยนตาคูสวยลืมขึ้นและเบิกโพลงอยางตกใจ รีบกระถดตัวเขาซุกซอกหินลึกยิ่งขึ้น
“อยา...อยา...ขานอยกลัวแลว”
เขามองทีทาหลอนดวยความสมเพช
“หิวมั้ย...” เขาถาม...พระคุณเจาบอกใหเขามาทําทาน
เขายื่นทับทิมลูกขนาดกําปนเด็กให หลอนมีทาทางลังเล นัยนตามีแววคลางแคลงใจ เขาจึงบิผล
ทับทิมออกเผยเม็ดใส กลิ่นหอม ผูรอคอยความตายคอยกลาเอื้อมมือรับอยางลนลาน
จนกระทั่งทับทิมหมดลูก เขาจึงลุกขึ้น ถอยหลังออกมา เตรียมตัวกลับ การทําบุญและทําทาน
เสร็จแลว...แตนัยนตาหญิงสาวที่จองมายังเขาคลายมีแรงดึงดูดบางอยางรั้งขาเขาไว แววตาที่สํานึก
บุญคุณเปยมลน กระแสอันออนหวานเศราสรอยรอยรัดเขาไวจนยากจะหลุด
เขาชะงักเทา จองตอบหลอน...นัยนตาคูสวยดูเหมือนจะตอกตรึงเขาไปในความทรงจํา

ทุกสรรพสิ่งเริ่มหลอมละลายลง เหตุการณตางๆ คอยๆ ดํามืด มรรคาเควงควาง มึนงง สับสน อัน
ใดคือความจริง สิ่งใดเปนภาพฝน เขาไมอาจแยกแยะได...
มรรคาลืมตาขึ้นจึงรูวา ขณะนี้สายมากแลว เสียงโทรศัพทสวนตัวที่หัวเตียงดังพรอมๆ กับการตื่น
ของเขา
“มรรคาพูด” เขากรอกเสียง รูสึกมึนๆ หัวพิกล
“ผมประสิทธิ์นะครับ...คุณมัคไมสบายหรือเปลาครับ”
“ฮื่อ” เขาตอบพลางดูนาฬิกา สายปานนี้ ถาเขายังไมไปทํางานก็สมควรใหลูกนองคิดวาไมสบาย
อยูหรอก
“เปนอะไรมากมั้ยครับ”
“นิดหนอย บายๆ คงเขาออฟฟศได ตอนนี้มีปญหาอะไรหรือเปลา”
“ไมมากหรอกครับ ตอนบายก็ได แตเห็นคุณลักษณาแกวาคุณมัคมีนัดใหสัมภาษณตอนหาโมง
เชานะครับ”
มรรคาบีบขมับทบทวนความจํา
“จริงสิ ผมนัดแกวกับพวกเพื่อนๆ เขาไว เอาอยางนี้คุณชวยบอกลักษณาเขาดวยนะวาผมจะไป
ถึงที่นั่นอยางชาที่สุดหาโมงครึ่ง ถานองผมกับพวกเพื่อนๆ มากอน ก็ใหรอหนอยแลวกัน”
“ครับ”
“มีอะไรอีกมั้ย” เขาถาม

“นิดหนอย พอจะรอตอนบายไดครับ”
“โอเค” พูดจบเขาวางหู
ชายหนุมลุกขึ้นยืนสูดลมหายใจลึกๆ อาการมึนหัวคลายลง ขณะมองกระจกแทนที่จะเห็นเงา
สะทอนของตน มรรคากลับพบนัยนตาสวยปนเศราคูนั้น...เขาสะบัดหัวแรงๆ ไลภาพเหลานั้นออกไป
กระจกสะทอนเงาดังปกติ ฝนก็คือฝน... แมฝนครั้งนี้จะกระจางชัดเหมือนจริงก็ตาม

มรรคาลงมาขางลางทันเห็นปาแฉลมวางหูโทรศัพท ทาทางติดกังวลเล็กนอย พอเห็นเขาก็ยิ้ม
ตอนรับ
“วันนี้ตื่นสายจัง ไมไปทํางานหรือคะคุณ” แมบานใหญทักทาย
“ไปสิ แตคงสายหนอย”
“ปาเตรียมโจกไวแลว คุณจะรับเลยมั้ยคะ” ปาแฉลมรูหนาที่
“ยกมาเลยปา”
ครูเดียวปาแฉลมนําโจกควันกรุนมาพรอมกับกาแฟรอนๆ มรรคามองอาหารบนโตะแลวสงสายตา
นุมนวลแทนการขอบคุณ
“โจกกับกาแฟ มันจะเขากันหรือปา” เขาถามอยางแปลกใจ
“โจกนะของปา กาแฟของคุณแกวคะ เธอวาตองใหพี่ชายดื่มใหได”
มรรคายกกาแฟดื่มโดยไมอิดเอื้อน คุณแมบานยิ้มพราย ชายหนุมไมเรื่องมากเชนนี้เอง ทั้งยัง
ตามใจนองสาวเกือบทุกเรื่อง
“ตะกี้คุณสุณีโทร.มาคะ” คุณแมบานรายงานระหวางอาหารเชา
มรรคาพยักหนารับทราบ ‘คุณสุณี’ เปนนองสาวพอเขา แตชายหนุมไมคิดนับญาติกับหลอน สมัย
พอแมเขาตายใหมๆ คุณอาคนนี้เคยคิดฮุบสมบัติหลาน โชคดีที่ยังมีคุณลุงเปนหลัก จึงรอดพนมาได...
ตอมาเหมือนกรรมตามทัน บริษัทของคุณสุณีขาดสภาพคลองทางการเงิน สุดกําลังที่ลุงเขาจะชวยไดจึง
ตองยอมขายกิจการ สามีคุณสุณีก็ขอหยาเพื่อไปอยูกับภรรยาอีกคน คุณสุณีกลัวสามีมาแตไหนแตไร จึง
ตองยอมรับทั้งน้ําตา
หลังจากเจอเรื่องรายๆ มาขนาดนี้ ทําใหหลอนลดความเห็นแกตัวลง และเพราะไมมีลูก คุณสุณี
จึงพยายามทุมเทเอาใจใสกับมรรคา หลานชายคนเดียว แตชายหนุมเปนคนฝงใจเจ็บ จึงไมยอมรับคุณ
อาคนนี้จนแลวจนรอด
“ไมถามหรือคะวาคุณสุณีมีธุระอะไร” ปาแฉลมสงสัยอาการนิ่งของเขา
“เดี๋ยวปาก็บอกเองไมใชหรือ” มรรคาเหลือบตามอง มีแววขันซอนอยูลึกๆ
“คา...คุณนี่จริงๆ ไมรูวาจะชังหนาคุณสุณีไปถึงไหน นาสงสารแกออก”
มรรคานิ่ง
“คืออยางนี้” ปาแฉลมทนไมไหวตองเลาออกมาเอง “คุณสุณีแกมาชวนปาไปชวยทําอาหารวัน
เกิดคุณทานคะ ”
ชายหนุมยังกินโจกดวยทาทางเฉยๆ ผูแกวัยมองอยางเขนเขี้ยว รูละวาฟงอยูทุกคํา แตทาทาง
ไมรูรอนหนาวอยางนี้มันนาหยิกนัก

“ที่จริงคนของคุณทานก็มีเยอะ แตปนี้ครบรอบ ๖๐ ป ทานวาจะจัดแซยิดใหเปนงานใหญ คน
ทําอาหารฝมือดีๆ เลยถูกเกณฑไปหมด”
เมื่อเห็นชายหนุมยังเฉย ปาแฉลมจึงถามตอ
“คุณจะใหปาไปมั้ยคะ”
เขาเงยหนาจากชามโจก
“ไปสิ” คําตอบสั้นเสียจนไมแนใจ แตคนฟงก็คุนเสียแลว
“แลวปาไมสบายใจเรื่องอะไร เห็นตอนวางหูหนาตายุงๆ” เรื่องเล็กนอยเชนนี้ มรรคาสังเกตเห็น
เสมอเพียงแตจะพูดหรือไม
“คือ...” ปาแฉลมลังเล “ปาเผลอไปเลาเรื่องในบานใหคุณสุณีเขาฟง”
ชายหนุมไมซักตอ แตทามองของเขา คุณแมบานก็ยากจะปดบังสิ่งใด
“ปากับเจาชัยเจอผี” หลุดประโยคนี้มาไดเจาตัวแทบถอนใจ แตคิ้วเขมของอีกฝายเริ่มขมวด
นัยนตาคมดุฉายแววบางอยางทําใหคนสูงวัยกวาตองสะบัดรอนสะบัดหนาว
“จริงๆ นะคะคุณ วันกอนเจาชัยมันเจอที่หนาประตูบานเปนผีผูหญิง เมื่อวานปาก็เจอที่หองคุณ
เปนผีผูชาย”
“ทําไมไมบอกฉันตั้งแตเมื่อวาน” ปาแฉลมหลบตา
“ก็กลัวคุณไมเชื่อ”
“แลวทําไมถึงบอกกับคนอื่น” คนอื่นที่วาคืออาเขานั่นแหละ
“แหมมันเผลอไปนี่คะ เรื่องอยางนี้ใครจะเก็บไวได”
“แกวรูมั้ย” คนนี้ตางหากที่เขาหวง
“ยังหรอกคะ ปากลัววาแกจะเจอเหมือนกัน”
“ทําไมฉันไมเจอ” คําพูดเรียบสั้น
ปาแฉลมหอตัว
“ไมรูสิคะ แตเมื่อคืนเจาชัยมันก็เห็นเงาดําวอบๆ แวบๆ ตามระเบียง ตามกันสาดเหมือนกัน”
“ฝนหรือเปลา” เขาไมเชื่อ
“โธคุณ ทีแรกปาก็ไมเชื่อ จนไดเจอผีผูชายเมื่อวานนี่แหละ”
“หนาตามันเปนยังไง”
“ใครจะจําไดคะ พอเห็นวาเปนผี ปาก็เปนลมไปจนเจาชัยมาเจอนั่นแหละ”
มรรคาเงียบ คุณนายแฉลมพยายามสังเกตกิริยาทาทางของเขา แลวทําใจกลาพูดเบาๆ
“คุณสุณีแกวาจะหาคนมาชวยไลผีใหคะ”
ชายหนุมตวัดสายตาคลายใบมีดคมกริบ
“ไมตองใหเขามายุงในบานนะปา”
“โธคุณ...” ปาแฉลมพยายามออดอีกครั้ง แตมรรคารีบลุกขึ้น
“ฉันจะไปทํางานแลว” เขาตัดบทและจากไป
ปาแฉลมแอบถอนใจหลายเฮือก โดยไมรูเลยวา คนที่หนักใจกวาคือมรรคา เขาสะกิดใจตั้งแตวัน
ไปดูที่แลว รูสึกเสมอวามี ‘อะไร’ กําลังติดตามมา ไมวาจะเปนบนลานจอดรถ กลิ่นแปลกๆ ที่อบอวลในรถ

และอีกหลายๆ สิ่งที่ไมสามารถอธิบายเปนคําพูดได...เขาคิดวา ‘มัน’ ยังไมไปไหนไกล แถมยังแสดงตัว
ใหคนรอบขางเห็น...มรรคาตัดสินใจไมถูกวาควรทําอยางไรตอไป

บานของพันเกลียวอยูในซอยลึก ผูคนไมจอแจ ในบานรมครึม
้ ดวยตนไม ลูกคาที่มา
ติดตอมักเปนกลุมเดิมที่คุนเคยอยูแลวกับพวกไดรับการบอกตอๆ กันมา
หญิงสาวกําลังยืนรับแสงแดดอยูหนาบาน รางสูงเกินมาตรฐานหญิงไทยกับโครงหนาสวย ทําให
หลอนดูราวหุนสลักที่ประติมากรมีความภูมิใจยิ่ง
“คุณคะ” เสียงหญิงชราดังจากเบื้องหลัง
“มีอะไรหรือยาย” ผูถามมิไดหันกลับ
“พิธีเมื่อคืนเปนยังไงบางคะ” เสียงพูดแฝงความอยากรูปนเกรงกลัว
นัยนตานิ่งลึกฉายแววประหลาดชั่วแวบ กอนจะราบเรียบคลายผิวน้ําใส
“ใครเปนคนตั้งชื่อใหฉันนะยาย” พันเกลียวเอยถามแทนการตอบ
ผูอยูเบื้องหลังถอนใจ
“คุณพอของคุณสิคะ”
“มันมีความหมายอะไร” หญิงสาวพึมพํา “ทําไมพอตองสอนวิชาเหลานี้ใหฉัน...จะใหฉันเปน
ผูหญิงธรรมดาไมไดหรือ”
“คุณไมชอบหรือคะ” หญิงชราเอยเบาๆ
พันเกลียวหลับตา ไมพูดอะไรอีก แสงแดดสองกระทบผิวดูจะใหความหนาวเย็นจับกระดูก
มากกวาความอบอุน
หลอนไดเห็นเขาแลว ชายปริศนาในอางน้ํามนต เขาเปนผูชายธรรมดาคนหนึ่ง แตสิ่งที่คอย
ติดตามเขามันไมธรรมดา

ดวงวิญญาณทรงฤทธิ์สองดวงกําลังครอบงําเขา หนึ่งเปนชาย หนึ่งเปนหญิง พันเกลียวไมได
สนใจวิญญาณผูชายนัก แตกับวิญญาณสตรี พันเกลียวสัมผัสถึงกระแสบางอยาง โยงใยหลอนเขาไวกับ
วิญญาณดวงนี้ ใบหนาวิญญาณสาวประทับในนิมิตพันเกลียวอยางเดนชัด...ผูหญิงนัยนตาโตสวย แฝง
ความเศรา หลอนกําลังมองพันเกลียวอยางคนคุนเคย
...เรารูจักกัน...เหมือนคํานี้จะย้ําในใจพันเกลียว
ที่ไหน...เมื่อไหร...พันเกลียวนึกถาม...คําตอบคือรอยยิ้มเศราๆ
เมื่อพันเกลียวถอนจิตออกมาจากความสงบ ภาพในอางน้ํามนตหายไป แตรอยทรงจําถึงผูหญิง
คนนั้นยังแจมชัด แวบหนึ่งหลอนคิดถึงชื่อตน
...พันเกลียว...มันมีความหมายอะไร
‘พอ’ ตองรูแน ถึงตั้งชื่อนี้ไวให อีกทั้งยังสั่งสอนใหหลอนฝกหัดนั่งสมาธิ เจริญกสิณ และเลน
อิทธิวิธี...ถาพอยังอยู. ..หลอนคงไดคําตอบ...

(โปรดติดตามตอฉบับหนา)

ดีคิด เด็กดีหัวใจเทวดา

ดีคิด เด็กดีหัวใจเทวดา การตูนแปลงจากบทประพันธเสียดายคนตายไมไดอาน

ครั้งแรกที่มีโอกาสคุยกับคุณดังตฤณวาจะทําการตูนจากหนังสือเสียดายคนตายไมไดอาน
ไปไปมามามาเสร็จเอาที่เรื่อง กรรมพยากรณ ตอนเลือกเกิดใหมเสียกอน จองฤกษกับหนูทราย
เลยไดออกมาอมยิ้มใหคนอานกอนใคร

จะวาไปแลวสามปกวาผานไปไวเหมือนโกหก บทการตูนเพิ่งจะเสร็จไดเคาไดโครง
เลยไดมาคุยกับคุณดังตฤณอีกครั้ง

แรกๆคุยกันวาจะมาลงเอยที่ ชื่อเสียดายหลานชายไมไดดู แตคงไมเหมาะไมสม
เพราะหลานสาวจะเคืองเอาได เลยมาจบกันที่ชื่อเรื่องวา ดีคิด เด็กดีหัวใจเทวดา
(Dkid เด็กดีหัวใจเทวดา)

พอจบกันที่ชื่อนี้ เริ่มมีขอสงสัยกันมาตอวา Dkid มันยอมาจากอะไร Dungtrin Kid หรือเปลา
หรือ Dhamma Kid บางก็คิดวา โธชื่อก็ออกจะแสนซื่อ ชื่อก็บอกกันตรงๆวา ดีคิด
คิดดี พอคิดดี ก็เปนเด็กดี เอาเปนวาสงสัยก็ใหรูวาสงสัยกันไปกอนจะดีกวา เดี๋ยวจะพาลสงสัยตอวา
ทําไมหัวใจเทวดา ไมเปนหัวใจนางฟา หรือไมหัวใจดง บัง ชิน กิ

ออกทะเลไปไกล กลับมาที่เรื่องยอกันดีกวา เรื่องราวมันเริ่มตนที่เมื่อสวรรคในปสามพัน
เกิดความวุนวาย เพราะภาวะโลกรอนเพราะคนทําดีนอยลง (มิไดเกี่ยวอันใดกับกลุมกรีนพีซ
หรือ ภาวะเรือนกระจก) นาตอยเซมเบ เอยไมใช ทานมหาเทพจึงสงเทวดามือใหมชื่อวา วิน
ลงมาคัดเลือกเด็กชาวโลกจากในอดีตสามคน เพื่อมาซัมเมอรแคมปที่สวรรคเพื่อเรียนรูเรื่องความดี
กันแบบเห็นจะจะ ทิ่มหูทิ่มตากันชัดๆเลย

เด็กชาวโลกทั้งสามคนที่ถูกเลือก มี หนูภาวนา ลูกสาวรานขายดอกไม สาวเสียงใสใจรอน
โจโจหนุมหลอใจดี ตากลองมือฉมัง (ชื่อไปพาดพิงถึงใครก็ไมรู ฟงดูคุนๆเหมือนกัน
แตตัวจริงเขาหลอกวาในการตูนมาก) และติ๋มซ้ําเด็กแสนซื่อผูมีความฝนเปนนายแบบสุดเท
(เรียนทาน บอกอ ทราบมิตองเปลี่ยนเปน ติ่มซํา ติ๋มซํา หรืออะไรที่พัวพันถึงของกินของอรอย
เปนเขงๆ กินกับน้ําชารอนๆ โอยน้ําลายไหล) พรอมตวยตัวแถม เด็กนอยแสนซนหนูกุงกิ๋ง
ฉายา ใจดีมีกัด อยาขัดใจหนู เรื่องราวก็จบลงเทานี้

ลอเลงนา เรื่องราวมันจะจบกันงายไดอยางไร ถาแผนการเพิ่มประชากรเด็กดีของทานมหาเทพ
ประสบผลสําเร็จ พลังงานความชั่วบนโลกก็จะลดลง โลกจะไมรอนสะใจพวกแกงคโจรสลัดจอมปวน
โมหะ ปลาฉลามจอมวางแผน หัวหนาแกงคโมโทโล รูเรื่องราวนี้เขาจึงตองหาทางขัดขวาง
มิใหแผนการทําความดีผานฉลุย ไมอยางงั้นจะเสียชื่อผูรายหมด จึงไดสงลูกสมุนคูใจ
โลภะปลาหมึกจอมโลภ จอมกระดึ๋กกระดึ๋ย และโทสะ ฉายากามโตเลือดเดือด
เขาไปอํานวยความไมสะดวกตางๆนาๆ ความชุลมุนวุนวายจึงเกิดขึ้นระหวางกองทัพปศาจแดงแมนยู
(เอยไมใช ) กองทัพแหงความดี กับ กองทัพโจรสลัดจอมปวน แกงคโมโทโล จึงเริ่มตนขึ้น

เรามาดูหนาดูตาภาพตัวการตูนกันกอนก็แลวกันวามีใครตอใครกันบางในฝงคนดี
สวนฝงคนรายคราวหนาคอยมาดูกันตอก็แลวกัน

(แลวมันเกี่ยวอะไรกับเสียดายคนตายไมไดอาน ละเนี่ย) เสียงบนจากหัวใจที่คันยุกยิกของคนอาน
เอานาใจเย็นๆ รอดูรอชมตอนการตูนกระดุกกระดิกเตนดุกดิ้กไดจริงๆ ราวปลายปนี้ตนปหนา
วันนี้ไปกอนแลว บายบาย

โมโม หกกันยาหาสอง
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