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ฉบับที่ ๑๐ การฝกเจริญสติ

อาทิตยหนาผมจะทําวิดีโอสอนทําสมาธิ
ซึ่งมือใหมทุกคนสามารถนับหนึ่งตามได
และมือเกาที่เคยทําอยูแลว
อาจจะเขาใจหลักวิธีพัฒนาสมาธิที่มีอยู
ไปใชประโยชนตามแบบฉบับของพระพุทธเจา

เทาที่ผมคลุกคลีในแวดวงนักเจริญสติมา
พบวาความเขาใจผิดของมือใหมมีคลายๆกัน
นั่นคือ การปฏิบัติธรรมเจริญสติที่ไดผล
หมายถึงการมีความสุขอยางคงเสนคงวา
ความจริงก็คือการปฏิบัติธรรมไมไดมุงใหคุณมีความสุขอยูตลอดเวลา
แตมุงใหคุณเห็นตามจริงวาสุขไดเดี๋ยวหนึ่งก็ตองเปนทุกข
และถาไมหลงตามความกระวนกระวายทางใจ
อีกเดี๋ยวหนึ่งความทุกขก็จะคลายตัวไปเอง
ตามกฎอนิจจัง ซึ่งเปนธรรมชาติขั้นมูลฐาน
ขอเพียงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
ถาไมมีปจจัยสงเสริมใหตั้งอยูตอ
ในที่สุดก็ตองเสื่อมสลายหายไป
แมกระทั่งความทุกขโทมนัส
ที่ผูเปนเจาของทุกขสวนใหญมักอุปาทานไป
วาทุกขแลวจะตองทุกขเลย ไมมีวันดีขึ้นก็ตาม
เจาของทุกขจะรูความจริง
ก็ตอเมื่อมีความเขาใจกฎแหงอนิจจัง
กับทั้งเฝาตามดูอยูเรื่อยๆ

และถาหากคุณเห็นความจริงลึกลงไปวา
แมกระทั่งจิตที่เปนศูนยกลางของความรูสึกวามีตัวคุณ
มันก็มีอาการไปตางๆ ฟุงซานบาง สงบบาง

คุณก็จะรูวาถาเริ่มเจริญสติถูกจริงๆ
ยอมไมเปนไปเพื่อคาดหวังใหจิตสงบประณีตอยูตลอดเวลา
แตเพื่อใหประจักษแจงวาแมแตจิตยังคาดหวังไมได
แลวจะมีอะไรภายนอกจิตใหคาดหวังไดอีก
คุณจะสบายใจกับทุกเรื่องที่ผานเขามาใหจิตรู
และจิตจะไมยึดอะไรไวเปนเครื่องทําความทุกข
ทําความกังวลใหตัวเองเลยครับ

อยางไรก็ตาม
เมื่อฝกเจริญสติไปจนกาวหนึ่งถึงระดับหนึ่ง
จิตจะมีคุณภาพ มีความราบเรียบมั่นคงเปนสวนใหญ
หาจังหวะที่โยกโคลงกวัดแกวงยาก
พระพุทธเจาจึงตรัสวาจิตที่ฝกแลวยอมนําสุขมาให
และคุณจะระงับกิเลส ระงับความฟุงซานไดตามปรารถนา
พระพุทธเจาจึงตรัสวาเมื่อฝกดีแลว
เรายอมคุมจิตใหอยูในอํานาจไดครับ

ดังตฤณ
ตุลาคม ๕๒

การพิจารณาขันธ ๕ นั้น
ครูบาอาจารยทานเปรียบเอาไววา
เปนเสมือนหินลับปญญา นําพาสูการพนทุกขนะคะ
คอลัมน "สารสองใจ"
พบธรรมะจาก "ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน"
ในตอน "ธัมมะในลิขิต (ฉบับ ๓)" คะ (-/\-)

ใครที่เคยมีอาการหนาเกร็งเวลานั่งสมาธิ
ตองไมพลาดคอลัมน "ดังตฤณวิสัชนา" นะคะ

"คุณดังตฤณ" จะชวยชี้สาเหตุพรอมแนะวิธีแกไขใหคะ

ใครวาอาการขี้เหงาเกิดเฉพาะกับคุณสาวๆ เทานั้น
"โหรา (ไม) คาใจ" ฉบับนี้
"คุณ Aims Astro" ขอพาหนุมๆ มาเปดใจบาง
ในตอน "ความในใจของชายขี้เหงา" คะ

เมื่อความรักกลายเปนอดีตไปแลว
แตใจยังตัดไมได อยากติดตอ อยากโทรหา
และสิ่งที่ไดกลับคืนมาก็ลวนมีแตทุกข
ใครที่กําลังประสบปญหาเชนนี้
"คุณเมริน" มีทางออกให ที่คอลัมน "บทความรัก"
ในตอน "ทํายังไงใหตัดใจเลิกโทรหาอดีตคนรักได" คะ

คอลัมน "การตูนธรรมะ"
อานการตูน "ดีคิด เด็กดีหัวใจเทวดา" ตอนที่ ๒
เรื่องนี้ แปลงจากบทประพันธเสียดายคนตายไมไดอานนะคะ
ใครที่พลาดตอนแรก ยอนกลับไปอานไดที่ฉบับ ๙ คะ ^-^

ขาวประชาสัมพันธ ฉบับ ๑๐

ขอเชิญรวมงานถวายผากฐิน สวนสันติธรรม (^/\^)
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ สวนสันติธรรม จ.ชลบุรี
อานกําหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเพิมไดที่นี่คะ
http://larndham.net/index.php?showtopic=36326&st=0

สําหรับผูที่ไมสะดวกเดินทางไปรวมงานดวยตนเอง
สามารถรวมบุญดวยการโอนเงิน ไดที่บัญชีนี้คะ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมังกร

บัญชีออมทรัพย
เลขที่ ๖๐๕ - ๒ - ๐๑๘๗๒ - ๐
ชื่อบัญชี นายธนา รุจิพัฒนกุล (เพื่องานกฐินสวนสันติธรรม)

เดือนตุลาคม หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช งดแสดงธรรมที่ศาลาลุงชินนะคะ
กําหนดการแสดงธรรมครั้งตอไป
คือวันอาทิตยที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คะ (-/\-)

ขาวดีสําหรับเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบภาพปกของ dlitemag คะ
ตอนนี้ภาพปกสวยๆ ของนิตยสาร
ไดกลายรางมาเปน Wallpaper งามๆ พรอมดวยกลอนเพราะๆ
ใหเพื่อนๆ ดาวนโหลดไปใชเปน Desktop Background สําหรับคอมพิวเตอรแลวนะคะ
สามารถเขาชม และเลือกภาพที่ถูกใจไดที่นี่เลยคะ

http://www.dlitemag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=17
7

สําหรับเพื่อนๆ ที่เปนสมาชิกของเว็บ social network ตางๆ
อาทิเชน facebook, twitter
ตอนนี้สามารถนําบทความดีๆ ในนิตยสาร
ไปแบงปนใหเพื่อนๆ อานไดแบบงายๆ แลวนะคะ
สวนจะงายแคไหนนั้น ลองอานวิธีการแบงปนบทความไดที่นี่เลยคา ^_^

http://www.dlitemag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=180:2009-1007-08-38-18&catid=56:others&Itemid=59

ประชาสัมพันธโครงการ "สองวัน...ฉันทําได กับนิตยสารธรรมะใกลตัว Lite"
ตอน "จากลาไมจากไกล....เพราะในใจมีสองวันฯ (^_^)v"

ในวันออกพรรษาที่ผานมา ก็ไดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ "สองวัน...ฉันทําได" ไปแลวนะคะ
ชวงเวลาสามเดือนแหงเทศกาลเขาพรรษานี้ ก็ผานไปอยางรวดเร็วเหมือนฝน
ทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการนี้
จะเปนประโยชนตอทานผูรวมโครงการทุกทานบาง ไมมากก็นอยคะ

และเปนความจริงที่วา ไมมีงานเลี้ยงใดที่ไมเลิกรา
แตในเมื่องานเลี้ยงนี้ มีเพื่อนกัลยาณมิตรมากมาย
ไดเขามาพบและรูจักกันโดยแรงแหงกรรมสัมพันธอันดี
การปลอยใหจากกันโดยไมไดร่ําลา
หรือแสดงความรูสึกดีๆที่มีตอกันเลยก็คงดูไมสวยงาม

ดวยเหตุนี้ ทางทีมงานจึงขอจัดกิจกรรมสงทาย โดยการเชิญชวนใหทุกๆทาน
เขารวมเขียนความในใจตางๆที่มี ลงในเว็บบอรดใหม
ที่เปดขึ้นเพื่อเก็บความทรงจําดีๆนี้ไวโดยเฉพาะคะ ^_^

โดยมีคําถามปลายเปดทั้งหมด ๒ ขอ ที่ขอใหชวยกันลองเขียนดูนะคะ คือ

๑. เกี่ยวกับตัวทานเอง : ทานมีความเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เมื่อไดเขารวมโครงการ "สองวัน
ฉัน...ทําได"
ถาเปนไปได ก็ขอใหแสดงความรูสึกที่มี ทั้งกอนเริ่มเขารวมโครงการ

ขณะที่รวมโครงการ และตอจากนี้ไปเมื่อโครงการไดสิ้นสุด ใหครบทั้งสามกาลเลยนะคะ : )

๒. เกี่ยวกับเพื่อนกัลยาณมิตร : ทานรูสึกอยางไรกับโครงการและมิตรสหายที่ไดพบใน
โครงการ

มีหลายทานไมเคยรูจักหนาคาตากันมากอนเลย แตก็เขามาเติมแรงใจใหแกกันและกันอยูเสมอๆ
จะเขียนรวมๆรวบยอดเพื่อนทุกคนเลยก็ได หรือจะแสดงความประทับใจแกเพื่อนทีละคนๆก็ได
รูปแบบไมตายตัว คิดวาเขียนกันสบายๆสไตลสมุด friendship ใหเพื่อนๆก็แลวกันนะคะ

ขอเชิญเขามาเขียนกันไดเรื่อยๆนะคะ ที่เว็บบอรดแหงนี้ (<-- มีลิ้งค)
เพราะยังไมไดกําหนดระยะเวลาวันปดรับขอความ ดังนั้นจึงไมตองรีบรอนคะ
คอยๆคิด คอยๆเขียน เรียบเรียงความรูสึกจากใจของคุณ
เพื่อใหเพื่อนๆกัลยาณมิตรทั้งหลาย
ไดรับทราบถึงความรูสึก และความประทับใจที่มต
ี อกันและกันคะ

สุดทายนี้ ทางทีมงานก็ตองขอกราบขอบพระคุณคุณดังตฤณ
ซึ่งเปนผูจุดประกายไอเดียการอธิษฐานจิตสองวัน
ขอขอบคุณทานผูรวมโครงการทุกคน
ที่มีสวนรวมแบงปนน้ําใจและความอบอุนซึ่งมีมากมายใหแกกันและกัน
และขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกๆทานที่เกี่ยวของ
ที่ชวยทําใหโครงการนี้ผานไปไดดวยดีคะ

สุดทายของสุดทาย :D
สําหรับผูเขารวมโครงการทานใดที่ยังไมไดสงชื่อที่อยูมายังทีมงาน
ขอใหรีบสงกันเขามาได ที่นี่ นะคะ เพราะทีมงานตั้งใจกันวา
จะเริ่มสงของที่ระลึกฉบับกึ่งแฮนดเมด (^^,)v ไปใหทุกทาน คงไมเกินตนเดือนหนานี้คะ : )

ขอธรรมจงรักษาชาวธรรมะใกลตัว Lite ผูประพฤติธรรมทุกทานคะ ^/\^

ธัมมะในลิขิต ฉบับที่ ๓

โดยทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
วัดปาบานตาด อุดรธานี

(รวบรวมโดย คุณเอี๋ยน ธัมมัญู จ.จันทบุร)ี

ฉบับที่ ๓
วัดปาบานตาด อุดรฯ
๑ มิถุนายน ๒๔๙๙

เรื่องคุณโยมจวน
หากทานอุตสาหพิจารณาคนควาในกองขันธ ๕ เขาใหมาก
ก็จะเห็นโทษคุณมากขึ้นทีเดียว
จุดใดปมใดซึ่งเปนเครื่องขัดของ
ในเมื่อเราพิจารณาขันธ ๕ เขาใหมากแลว
ตองเห็นจุดเห็นปมนั้นแนนอน

การพิจารณาขันธ ๕ นี้พิสดารมาก
ทั้งเปนบอเกิดแหงปญญา วิชชาอันเปนเครื่องถอดถอนกิเลส
"ดวยคําวาจุดวาปม" นั้นก็คือตัวกิเลสนั่นเอง
เมื่อปญญายังไมละเอียดพอๆ กับกิเลสชนิดนี้
ก็ยังมองไมเห็น แกไมตก ถอนไมขึ้น

กิเลสชนิดที่มองไมเห็นนี้
ก็เลยกลายเปนภัยแกทานเองอีกหลายภพหลายชาติ
ถาจะคิดไปหนาเดียว ไมพจ
ิ ารณาดวยปญญาใหทั่วถึง
ก็อาจสําคัญตนวาเปนอยางนั้นอยางนี้ก็ได

ซึ่งเหมือนหนทางเดินที่เราเขาใจวาเปนทางเตียนโดยถายเดียว
ก็ไมคอยจะระวังอันตราย
แตวาเสี้ยนหนามหรือเศษแกวแตกอาจแทรกอยูในหนทางนั้นก็ได

ในเมื่อเดินไปไมระวังก็ตําเทาใหไดรับความเจ็บปวดเดือดรอนแกตัวเอง
นี่โทษเกิดขึ้นเพราะความตายใจเกินไป
ไมมองดวยสายตาใหทั่วถึง

อนึ่งจิตนี้เมื่ออยูตามธรรมดาของตนก็เปนของละเอียดอยูแลว
เมื่อไดรับอบรมในทางที่ถูกยิ่งละเอียดขึ้นไป
สวนกิเลสเลาก็ละเอียดไปตามกัน
อาศัยปญญาเทานั้น จะแกกิเลสสวนนี้ได
ความสําคัญวาอยางนั้นอยางนี้
อันนี้เปนตัวสัญญา จะแกกิเลสอยางละเอียดไมได
แกไดแตสวนหยาบเทานั้น

ดังนั้น ทานจึงสอนใหอบรมปญญา
การอบรมปญญา ก็ไดแกการคนคิดในขันธ ๕
เอาขันธ ๕ เปนหินลับ ปญญาก็กลาสามารถตัดกิเลสอยางละเอียดได
ก็พนทุกขได โดยไมตองสําคัญตน
เมื่อพอแกเหตุแกผลแลว
คําวา "อมตํ หรือวิสุทธิธรรม" ก็เปนขึ้นเอง
โดยไมตองเสกสรรหรือสําคัญใดๆ
ใครๆ จะแตงผลไมได แตงไดแตตัวเหตุเทานั้น

อนึ่ง การพิจารณาขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็คือการพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของขันธ ๕ นั้นเอง
ทั้งที่เปนสวนอดีต อนาคต และ ปจจุบัน
มีความเกิดความดับเปนอันเดียวกัน
พิจารณาใหเห็นเปนของไมนาไวใจหรือนอนใจ
ซึ่งเรียกวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เหมือนกันหมด

ตอจากนั้นก็ทวนเขามาพิจารณาจิต
ซึ่งเปนที่เกิดแหงอารมณทั้งหลายอีก
ไมอยางนั้นก็จะกลายเปนมหาโจรผูสั่งสมกิเลสไวในตัวอีกเหมือนกัน
จึงควรพิจารณาจิตผูรู
ซึ้งธรรมทั้งหลายใหเห็นเปนความจริงเสมอกับธรรมทั้งหลายอีก
ไมอยางนั้นจิตก็จะสําคัญวาตนฉลาดเพราะไปรูธรรมทั้งหลาย
เลยลืมทวนกระแสเขามาพิจารณาและรูเทาตัวของตัวเอง

ประการหนึ่ง เมื่อจิตยังเพลินไปรู
หรือตําหนิติชมธรรมสวนอื่นวาดีวาชั่วอยูตราบใด
พึงทราบเถิดวาจิตนั้นยังเปนอวิชชาอยูตราบนั้น จัดวายังไมฉลาดพอ
และจัดวายังพนทุกขไมได เพราะยังหลงตัวคือจิตอยู

การพิจารณาที่จะใหรอบคอบในขันธทั้งหลาย
ทั้งที่เปนขันธนอกขันธใน และจิตเรา
ซึ่งนอกจากขันธทั้งสองประเภทนั้น เปนของสําคัญไมนอย

จิตนี้จะใชใหพิจารณาธรรมประเภทใด ทั้งใกลทั้งไกล
ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งภายนอกภายใน พอรูไดเห็นไดไมยากนัก
แตจะทวนเขามาพิจารณาจิตนี้ซิสําคัญยิ่ง
เมื่อกลับเขามาพิจารณาตรงนี้ไดแลว รูตรงนี้แลว
วาเปนความจริงชนิดหนึ่งซึ่งตางจากความจริงใดๆ ทั้งหมด
พรอมทั้งความไมยึดมั่นถือมั่นเสมอธรรมทั้งหลายแลว
นั่นแหละจึงจะหมดอวิชชาและอุปาทาน
จะปฏิญญาณตนวาหลุดพนหรือไมก็หมดปญหาในตัว

ดังนั้น ทานผูสิ้นจากความสําคัญไรๆ แลว
จึงเปนเหมือนปดปาก ไมอยากพูดสุมสี่สุมหา
ไมอยากอวดตัวไมอยากทดลอง
เมื่อปรากฏเฉพาะหนาก็ดูไป ฟงไป ไมอาลัยในความอยากดูอยากฟงอีก
ในเมื่อรูปเสียงเปนตน ผานพนไป
หมดคําวาตัวดี ตัวชั่ว อยูกลางๆ ตามความจริง
เพราะคําวาดีหรือชั่วเปนเหมือนสียอม
เมื่อจิตบริสุทธิ์แลว หมดเรื่องเสกสรรเหมือนน้ําที่บริสุทธิ์แทไมมีสีฉะนั้น เอวํ.
บัว

ความในใจของชายขี้เหงา

โดย Aims Astro

ถาม – ผมแตงงานมาหลายปแลว ความสัมพันธกับภรรยาในชวงหลังๆ หางเหินกันไปมาก จน
เหมือนคนแปลกหนาที่มาอยูรวมบานเดียวกันเขาไปทุกทีๆ ตอนนี้ยอมรับวาหวั่นไหวไปกับ
ผูหญิงอื่นบาง แตไมถึงขนาดผิดศีลธรรม อยากทราบวาผมควรจะวางตัววางใจอยางไรดีครับ

คงมีคนจํานวนไมนอยที่แตงงานมาหลายป แลวเริ่มประสบปญหานี้คะ มีลูกคาหญิงบางทานเลาใหฟงวา
บางทีก็ไมรูจะคุยอะไรกับสามี เหมือนไมคอยมีกิจกรรมใหทํารวมกัน ซึ่งที่แนะนําก็คือใหชวนกันไปทําบุญ
เชน ปลอยนกปลอยปลา ทําบุญโรงพยาบาล เลี้ยงอาหารคนชรา หรือชวนกันไปทํากิจกรรมเพื่อความ
บันเทิงที่ปลอดอบายมุข เชน ชมภาพยนตร ซื้อของตกแตงบาน ปลูกตนไม เที่ยวพิพิธภัณฑ ฯลฯ ลวน
เปนกิจกรรมที่สรางสรรคสายใยใหครอบครัวไดดีคะ

เรื่องความหางเหินระหวางคูสมรส จนกลายเปนชนวนปญหาขึ้นมานี่ ไดพบบอยๆ คะ บางคูโชคราย
ปญหาเกิดขึ้นถลําลึกจนยากเยียวยา แตบางคนยังโชคดีที่มีธรรมะในหัวใจอยูบาง แตก็ถูกกิเลสเลนงาน
จนเปเหมือนกัน ดังเชนชีวิตของลูกคาชายทานหนึ่งอายุประมาณ ๔๐ ป ซึ่งตรวจดวงกันเมื่อปกอนไปแลว
และกลับมาใชบริการอีกครั้ง เมื่อผูกดวงเสร็จก็ทักไปวาระวังมีปญหากับภรรยานะคะ ลูกคาบอกเพิ่ง
ทะเลาะไปเมื่อวานนี้เอง แตที่มาดูดวงวันนี้เพราะกลุมใจที่ตัวเองแอบชอบและแอบแชทกับเด็กสาวอายุ
๑๖ ป เปนปญหาที่ไมรูจะทํายังไงดี เพราะเด็กก็นารักมาก และดูเหมือนจะมีใจใหดวย ดิฉันไดฟงแลวนึก
ถึงคดีพรากผูเยาวขึ้นมาทันที (- -‘’)

จริงๆ แลวคุณผูชายทานนี้ก็เปนคนปฏิบัติธรรมที่พยายามรักษาศีลหา แตเขวไปเพราะกิเลส ตามประสา
ปุถุชนนี่แหละคะ จึงขอรองใหหยุดติดตอเพราะเขามีภรรยาแลว และเด็กก็ยังมีผูปกครอง ดีไมดีจะไดติด
คุกติดตะราง เขาตอบวาพอคิดวาจะตองเลิกติดตอก็ปวดใจมาก เพราะรูสึกวาชอบเด็กคนนี้เหลือเกิน จะ
ขอเก็บเอาไวเพื่อเปนการกระตุนราคะตัวเอง เปนสิ่งเราในตามรูตามดูจิตไดหรือไม ฟงลูกคาแลวจึงฟนธง
วา “คุณโดนกิเลสหลอกเอาแลวละ” (- -;)

ลูกคาไดฟงแลวรําพึงออกมาวา “กิเลสเล็ก กิเลสนอย กิเลสละเอียดนี่ประมาทไมไดเลยนะ” จึงตอบไป
วา “กิเลสละเอียดที่ไหนกัน นี่กิเลสหยาบๆ ชัดๆ เลยคะ” เนื่องจากมีความคุนเคยรูอัธยาศัยกันมากอน จึง
เตือนตรงๆ และแรงๆ เพราะทราบวาเขาอยากใหเตือนสติเปนเรื่องหลัก และดูดวงเปนเรื่องรอง ในที่สุด

ลูกคารับปากวาจะพยายามเลิกติดตอและเลิกคุย MSN กับสาวนอยในฝนคนนี้ใหได

เวลาผานไปประมาณ ๒ สัปดาหเขากลับมาอีกครั้ง บอกวายังไมสามารถตัดใจจากสาวนอยอายุ ๑๖ คน
นั้นได เพราะรูสึกวาเวลานั่งทํางานดึกๆ แลวมีคนมาคอยแชทดวยทําใหมีความสุข พอจะตองตัดใจก็รูสึก
เหมือนใจจะขาด แตตอนนี้รูแลววาเด็กไมไดมีใจดวย เขาคิดไปเองอยูขางเดียว แถมเลาดวยวาเมื่อชวงที่
ผานมาไดใชบริการสาวขายบริการ (sideline) ซึ่งถือเปนการนอกใจคูครองเพราะภรรยาเขาไมไดอนุญาต
ถึงแมยังไมถึงขนาดศีลขอกาเมสุมิจฉาจารขาด เพราะยังไมถึงขนาดมีเพศสัมพันธกันเต็มรูปแบบ แตศีลก็
หมอง ซึ่งไมสมควรเลยเพราะเขาเปนคนปฏิบัติธรรมดวย และตอใหไมปฏิบัติธรรมก็ตองมีศีลหาเปน
พื้นฐานอยูแลว ลูกคาบอกวาถือวาใหโอกาสผูหญิงที่เดือดรอน เลยตองบอกวาถาอยางนั้นคุณไปทําบุญ
บานเด็กกําพราดีกวาไหมคะ : )

จากทั้งหมดที่สนทนากันและตรวจดวงประกอบ ทําใหเขาใจวาที่มาของปญหาคืออะไร จึงบอกลูกคาวา
จะขอพูดอะไรสักอยาง ซึ่งถาทําใหสะเทือนใจก็ขอโทษดวย คือดิฉันเขาใจวาสาเหตุของปญหามันเกิด
เพราะ “คุณเหงา” เนื่องจากความสัมพันธกับภรรยาเปนไปอยางหางเหิน คลายๆ คนอยูบานเดียวกัน
เทานั้น มีคูแตกลับวาเหว ไมมีสัมพันธฉน
ั สามีภรรยามานานแลว ลูกคาตอบวา "สงสัยจะเปนอยางนั้นนะ
ผมเพิ่งไปทําสังฆทานมา รองไหตอหนาพระสงฆเลย แลวตอนที่คุณรับโทรศัพท ผมก็จะรองไหอีก"

ในการแกปญหาความวาเหวนี้ ดิฉันขอใหเขาเปนฝายเริ่มตนทําอะไรดีๆ ใหกับภรรยา อยาใหแหงแลง
ขาดหาย หากวาสามีไมไดมาเอาใจใสดูแล สรางบรรยากาศแหงความรักขึ้นกอน เธอก็เหนื่อยจากงาน
นอกและในบาน เลยอาจจะดูเฉยๆ ไปบาง แตไมไดแปลวาหมดรักสามีแลว เพราะความรักในแตละ
เวลาก็ไมเทากัน ปรวนแปรไปตามเหตุปจจัย แตที่ตองมีเปนพื้นฐานคือความเขาใจและความ
รับผิดชอบตอชีวิตคูคะ

ใครก็ตามที่ตกลงใจใชชีวิตคูแลว ก็ไมควรทําใหบานกลายเปนเพียงแคที่อยูอาศัย คูสมรส
กลายเปนคนแปลกหนา ที่นับวันสายลมแหงความหางเหินจะพัดพาคนทั้งสอง ใหคอยๆ หางกัน
ออกไปทุกทีๆ ตองพยายามเอาใจใสดูแลคูครองของตน ที่สําคัญคือหลอเลี้ยงชีวิตคูไวดวย
กระแสแหงบุญ คิดดี พูดดี ทําดีตอกัน ถือวาความสุขของอีกฝายเปนสิ่งสําคัญ มีน้ําใจใหอภัย
กันและกัน ถาทําไดอยางนี้ความอบอุนในบานยอมเกิดขึ้นไดแนนอนคะ

:)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

อาการหนาเกร็งเวลานั่งสมาธิ อยากทราบวาเพราะอะไร

ถาม : ตะกี้นี้ที่คุณตุลยใหนั่งหลับตาคะ ระหวางที่วางขาหรือวางมือ
ก็จะรูสึกวาสบายที่เทาแลวก็แขน แตวาที่หนาคะ จะรูสึกวาเกร็ง
ที่หนาผากก็จะแข็งๆ แลวก็ที่แกมทั้งสองก็คือจะรูสึกวาเกร็ง
พยายามที่จะผอนคลายตามที่คุณตุลยบอกแลว แตก็ยังไมผอนคลาย
อาการแบบนี้จะเกิดเวลาที่นั่งสมาธินะคะ อยากทราบวาเพราะอะไรคะ

คือ ยิ่งไปพยายามนะ จําไวเลยนะครับ
ความพยายามนั่นแหละ คืออาหารหลอเลี้ยงความเกร็งความเครียด
จําไวเลยนะ จําไวเปนคียเวิรดเลย
แตการไมทําอะไรเลย แลวปลอยสบายๆอยางรู ไมใชอยางเหมอนะ
ตัวนั้นจะเปนตัวการใหเกิดสติ ใหเกิดความผอนคลาย
ใหเกิดความสบายทั้งกายและใจนะครับ

อยางตอนนี้ถานั่งฟงผมพูดอยูนี่ แลวไมไดมีความพยายามอยางใดอยางหนึ่ง
เราสํารวจเขาไป ลองสํารวจเขาไปที่เทา เออ...มันก็ผอนคลายอยูนะ
สํารวจเฉยๆ สํารวจเขาไปที่มือ มันก็ผอนคลายอยู
แลวใบหนา ถาเราไมไดพยายามทําใหมันสบาย มันก็สบายอยูแลวโดยตัวของมันเอง

ความหมายของผมในตอนนั้นก็คือ ถาหากวาเราพบวามันเกร็ง
หรือวามีความเครียดอะไรอยู สวนใดสวนหนึ่งของใบหนาก็ตาม
แคเรารูมัน แคเราปลอยมันสบายๆ
มันก็สบายไดเทากับที่เราปลอยเทาปลอยมือแลว
แตผมไมไดบอกเลยแมแตคําเดียววาใหพยายามสบายนะ
ตรงนี้เปนสวนเกินเขามานิดนึงที่พลาดไป

องศาพลาดไปนิดเดียวนะ จิตตั้งผิดไวแคองศาเดียว
มันเกิดผลทางกาย หรือเกิดผลทางอาการของจิตเอง ไปเปนคนละเรื่องเลย
บางทีถายังไมมีการชี้ คุณก็รูสึกวาชีวิตเหมือนๆกัน
มันเหมือนกับวาคิดอะไรก็ได ทําอะไรก็คงคลายๆกันครือๆกัน

แตจริงๆแลวไมใชเลย

เปลี่ยนความคิดนิดเดียว จากการที่ปลอยใหใจเปนยังไงก็ได
เปนคิดวา เรานั่งอยูตรงนี้ จะไมเบียดเบียนใครที่อยูในหองนี้
แคนี้มันก็เกิดกระแสความปลอดโปรงออกมา กระแสความสบายออกมา
นี่แสดงใหเห็นนะครับ
ถาหากวามีการตั้งองศาของจิตใหมันเปนไปในทิศทางที่ดี ที่สวาง ที่มันเจริญ
มันก็คือ การออกจากวังวนทุกขนั่นเอง ออกไปทีละนอยๆ

อยางแมแตกระทั่งการที่เราจะมาฝกสมาธิกันนี่
ถาหากวาตั้งทิศไวถูกตั้งองศาไวถูก ตั้งแตเริ่มตนที่รางกายนี่เลยนะครับ
มันไดความสุขทันที
มันไมตองไปเพง ไมตองไปบริกรรมอะไรเปนสิบๆนาทีเสียกอน
แคตั้งอยูในทาที่ถูกตอง
แตถาตั้งจิตไวผิดนิดเดียว คือเราไปพยามยามสบาย
แคนั้นแหละความสบายก็หายไปแลว

นิทานโทสะ ตอน ฉันทําประโยชนนะ…ชมหนอยสิ

โดย ชลนิล

คนที่อยูกรุงเทพฯ คงไมคอยไดเห็นบรรยากาศการทําบุญ ตักบาตรที่วัดปาตอนเชา ๆ สักเทาใดนัก...

วัดที่ผมไปทําบุญเปนประจําจะมีญาติโยมมาใสบาตร ทําบุญกันเปนจํานวนมากทุกวัน ริมถนนหนาวัดจะ
ตอหลังคายาว ตั้งโตะเรียงเปนแถวใหวางถาดอาหารที่จะใสบาตรไดอยางสะดวกสบาย

ถนนหนาวัดรมรื่น ตนไมเรียงเปนระยะ บรรยากาศสดชื่น อากาศยามเชาบริสุทธ เย็นสบาย พาใหจิตใจ
เบิกบาน มีความสุข

ผมจะมาถึงหนาวัด รอใสบาตรแตเชา กอนพระจะออกไปบิณฑบาตในหมูบาน (พระวัดนี้จะเขาไป
บิณฑบาตในหมูบานกอน แลวคอยกลับมาบิณฑบาตหนาวัดเปนจุดสุดทาย)

ความที่มาเชากวาคนทั่วไป จึงมีโอกาสไดสรางกุศลมากกวาการทําบุญ ใสบาตรธรรมดา

บริเวณถนนหนาวัดตอนเชา ๆ จะกลาดเกลื่อนดวยใบไมที่รวงจากตนขางทาง ผมเห็นคุณลุงแก ๆ สองคน
ชวยกันกวาดใบไม ทําความสะอาดกันอยางขยันขันแข็ง

ผมเห็นอยางนั้นก็นึกอนุโมทนา แลวไปหาไมกวาดยาวที่วางไวตามโคนตนไมมาชวยกวาดอยางมี
ความสุข...รูสึกวาตนเองเปนคนดี ไดทําบุญที่คนทั่วไปมองขาม

การกวาดใบไมบนถนนที่คอนขางยาว ทําใหจิตใจกระปรี้กระเปรา แชมชื่น ไมตางจากการไดทําบุญ ใส
บาตร เห็นพระเดินออกจากวัดไปในหมูบานก็ยกมือไหว จิตใจก็เบิกบาน มีความสุขโดยไมตองทําอะไร
เลย

รุนพี่ผมคนหนึ่ง ชอบมาทําบุญที่วัดนี้เปนประจําเชนกัน แกมาถึงทีหลังผม เพราะตั้งใจรอใสบาตรตอน
พระทานกลับจากหมูบานพอดี

แกเห็นผมเพิ่งกวาดใบไมเสร็จ ก็เขามาทักทาย ผมนึกอยากอวดผลงานบุญของตัวเอง ก็เลยคุยดวยใจ
แชมชื่นไปวา...

...วันนี้ผมกวาดใบไมหนาวัดเองเลยนะ...

ใจคิดวาแกคงจะอนุโมทนา ชื่นชมกับบุญที่ผมทํา...ที่ไหนได แกกลับยอนถามงาย ๆ แบบไมสนใจวา

“แลวจะมากวาดอยางนี้ทุกวันหรือเปลา?”
ผมอึ้ง...บุญกุศลหายวับ...จิตเกิดโทสะพุงปรี๊ดทันที แทบจะวิ่งกลับไปเอาไมกวาดมาฟาดกบาลแก...

หนอย...คนเขาอุตสาหใชแรงงานเขาแลกบุญ ทําดวยใจศรัทธาแท ๆ แทนที่จะชื่นชม อนุโมทนา...
ตัวเองก็ทําไมได (ไมเคยทําดวย) ก็นาจะแสดงความยินดีที่คนอื่นเขาทําดีสิ...หนอยแนะ...กลับมาพูดจา
ชวนโมโห กวนโทสะอยางไมยี่หระแบบนี้...ไมเหมือนคนมาทําบุญเลย (โวย)

ผมนึกดาแกในใจอยางยืดยาว ไมกลาเอาไมกวาดมาตีหัวแกหรอก กลัวโดนสวนนะ...อีกอยาง...คงนา
สมเพชพิลึกที่มีคนมาทะเลาะกันดวยเรื่องไมเปนเรื่องแบบนี้ที่หนาวัด

พออดใจ ไมใหคําดาหลุดจากปาก เก็บไมเก็บมือ ไมควาไมมาฟาดปากกัน ผมก็เห็นโทสะที่พลุงพลาน
อยูในอก แลวเกิดสติ...ถามตัวเองวา...

“เราสามารถมากวาดใบไมอยางนี้ไดทุกวันหรือเปลา?”

เออ...จริง...คงทําไมไดหรอก...นิสัยขี้เกียจแบบนี!้
ใหทําเปนครั้งคราวพอไหว ใหทําประจําคงตองขอบาย...

แลวทําไม ทําดีแควันเดียวถึงเหลิง ชื่นชมตัวเองเอานักหนา?
เรื่องขี้ประติ๋วแคนี้ กลับคิดวาเปนบุญใหญโต...
สมควรแลวที่โดนตอกกลับเอาแบบนั้น!

โทสะลดระดับลง เพราะมีสติ ไมเพิ่มเชื้อใหความโกรธ...และยอมรับคําพูดของรุนพี่คนนั้น ตามความเปน
จริง...

คนเรานี่นา...หลงตัวเองก็ปานนั้น อะไรที่ “ฉัน” ทํานะ ตองดี ตองวิเศษกวาคนอื่นเสมอ
แมกระทั่งเรื่องการทําบุญ!

พอมามองกันตามความเปนจริงแลว...เห็นมั้ยละวาบุญกุศล ความสุข ความแชมชื่นใจนะ มันหายวับไปใน
แวบเดียว ที่ไดยินคําพูดผิดหู...

สูมาขยันตามดูจิต ดวยใจที่เปนกลางดีกวา...
จิตเปนกุศลก็ชั่วคราว จิตเปนอกุศลก็ชั่วคราว
พลิกเปลี่ยนรวดเร็ว...ยึดถือเปนตัวตนไปทําไม
รูเทาทันมัน...จนใจยอมรับความจริงได...มีประโยชนกวากันเยอะเลย

-----๐๐๐-----

อยานอนใจ ภัยบัตรเครดิต

โดย North Star
ตั้งใจไวนานแลวคะ วาจะเขียนเรื่องภัยบัตรเครดิต
พอดีเพื่อนสนิทเลาใหฟงวาเพิ่งโดนกับตัวเองเมื่อสัปดาหที่แลว
ก็เลยมีขอมูลจริงจากเหยื่อซึ่งเปนคนใกลตัวมากๆ มาแบงปนคุณผูอานกันคะ ^_^

คุณณัฐ(นามไมสมมุติ) เลาเหตุการณใหฟงวา
ขณะที่กําลังนอนเลนอานหนังสือเพลินๆ อยูที่บาน
ก็มีโทรศัพทจากผูที่อางวาเปนเจาหนาที่ธนาคารบัตรเครดิตที่ถืออยู
ติดตอเขามา อางวาตองการอัพเดทฐานขอมูลผูใชบัตร
และพยายามสอบถามเลขที่บัตรประชาชน

คุณณัฐเอะใจจึงสอบถามชื่อและนามสกุลของผูที่โทรมา
ปรากฏวาปลายสายอึกอัก และแจงเฉพาะชื่อ ไมบอกนามสกุล
คุณณัฐจึงตัดบท บอกวาไมสะดวกคุยตอนนี้
เมื่อวางสาย ก็รีบโทรกลับไปเช็คที่ธนาคาร
ผลเปนไปตามคาดคะ คือธนาคารไมไดติดตอมาเลย
เกือบไปแลว +_+

เปนอันวา ครั้งนี้คุณณัฐรอดมาไดดวยไหวพริบสวนตัว
และความผิดพลาดของมิจฉาชีพเองที่ไมแนบเนียนพอ
แตก็นั่นแหละคะ เราจะทราบไดอยางไรวาเหยื่อรายตอไปจะไมใชเรา
ดังนั้น ฉบับนี้จึงขอรวบรวมกลโกงและวิธีปองกันมาบอกกลาวเลาขานกันสักหนอยคะ ^_^

กอนอื่น เรามาดูกันกอนนะคะ วากลโกงที่พบบอยมีอะไรบาง

• ขโมยขอมูลเจาของบัตร โดยอางตัวเปนเจาหนาที่ธนาคาร ติดตอหาลูกคา
แลวเอาขอมูลไปทําการปลอมแปลงบัตรขึ้นมาใหม
(ที่คุณณัฐโดน คาดวาจะเปนกรณีนี้คะ)

• รานคาเจตนาทุจริต โดยการรูดบัตรเกินราคา หรือทํารายการซ้ําหลายครั้ง

• ปลอมบัตรดวยเครื่อง skimmer ซึ่งเปนอุปกรณอานขอมูลบนแถบแมเหล็ก
และคัดลอกขอมูลสวนตัวที่บันทึกในแถบแมเหล็กบนบัตร
แลวนําขอมูลไปทําบัตรปลอม

ขอแนะนําในการปองกันกลโกง

๑) ระวังการทิ้งสลิปบัตรเครดิตในที่สาธารณะ
หากตองการทิ้งจริงๆ ใหฉีกละเอียดจนไมสามารถทราบเลขที่บัตรได
เพราะขอมูลเหลานี้ มิจฉาชีพสามารถนํามาใชไดคะ

๒) ขอมูลสําคัญสวนตัว เชน เลขที่บัตรประชาชน เลขที่ใบขับขี่ และเอกสารสําคัญอื่นๆ
ควรเก็บไวในที่ปลอดภัย และไมมอบใหกับผูที่ไมนาไววางใจนะคะ

๓) หลีกเลี่ยงการใชบัตรกับรานคาที่มีความเสี่ยงกับการถูกกลโกงแบบ skimming
หากจําเปนตองใช ใหอยูกับพนักงาน ณ จุดที่ทํารายการดวยทุกครั้งคะ

๔) ตรวจสอบความถูกตองของรายการใชจายในสลิปบัตรเครดิตทุกครั้ง
และเก็บสําเนาสลิปไวเพื่อตรวจสอบกับใบแจงยอดบัญชี วาถูกตองและตรงกันหรือไม
หากพบรายการผิดพลาดใหแจงผูออกบัตรทันทีคะ

๕) การเลือกซื้อสินคาและบริการทางอินเตอรเน็ต ควรเลือกเว็บไซตที่เชื่อถือไดเทานั้น
และไมควรใชบริการผานอินเตอรเน็ตสาธารณะ เชน อินเตอรเน็ตคาเฟ
เพราะขอมูลอาจถูกโจรกรรมไดคะ

๖) จดหมายเลขบัตรเครดิตและเบอรโทรศัพทของศูนยบริการบัตรติดตัวไวเสมอ
หากบัตรหายใหแจงระงับทันที

จากประกาศของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ระบุวา

• ผูใชงานบัตรเครดิตสามารถระงับการใชบัตรชั่วคราวทางโทรศัพท
โดยแจงมายังศูนยบริการลูกคา สถาบันการเงินจะตองระงับการใหบริการทันที
หรือไมเกิน ๕ นาทีหลังจากที่ไดรับแจง
จากนั้น ผูบริโภคไมตองรับผิดชอบภาระหนี้ใดๆ หลังการแจง หรือภายใน ๕ นาที

เวนแตพิสูจนไดวาภาระหนี้ที่เกิดขึ้น เปนการกระทําของผูบริโภคจริง

• หากผูบริโภคไมไดเปนผูซื้อสินคาหรือบริการตามที่ปรากฏในใบแจงหนี้
สามารถทักทวงขอระงับการเรียกเก็บเงินไดทันที
เวนแตพิสูจนไดวาภาระหนี้ที่เกิดขึ้น เปนการกระทําของผูบริโภคจริง
จึงสามารถเรียกเก็บเงินยอนหลังได

หากมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามรองเรียน
สามารถติดตอไดที่ กองคุมครองผูบริโภค ๐๒ – ๖๒๙๗๐๖๑ – ๓
หรือสายดวนผูบริโภค ๑๑๖๖ คะ ^_^

แรกเริ่มเดิมที บัตรเครดิตถูกสรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
และผูที่ตองเดินทางไกล เพื่อไมตองพกพาเงินสดเปนจํานวนมากๆ ติดตัวใหเปนอันตราย
ตอมา บัตรเครดิต กลายเปนบัตรเงินกู ที่ผูถือบัตรมีสิทธิ์กูมาใชกอน แลวคอยๆ ผอนคืนทีหลัง
ซึ่งแนนอนวา ผูใชจะตองมีวินัยอยางมากในการใชงาน
บัตรเครดิตจึงจะเปนบัตรเพื่ออํานวยความสะดวกอยางแทจริง
แตหากผูใชขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ และไมรูจักควบคุมกิเลสแลวละก็
ความสะดวกดังกลาว จะนํามาซึ่งความสะบักสะบอมในที่สุดนะคะ ^^”

ดังนั้น กอนตัดสินใจใชบัตรเครดิต โปรดถามตัวเองทุกครั้งวา
เรามีความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงเวลาหรือไม
และสามารถควบคุมและจัดการกับกิเลสของตัวเองไดมากนอยแคไหน
หาคําตอบดีๆ ใหตัวเองไดแลว จึงคอยตัดสินใจคะ

สุขสันตวันปลอดดอกเบี้ยนะคะ (^^,)

ทํายังไงใหตัดใจเลิกโทรหาอดีตคนรักได

โดย mayrin

สาวนอย นั่งมองโทรศัพท ดวยสายตาเหงาๆ
หลายวันแลวที่ชายคนรักไมโทรมาหา
จนเธอตองเปนฝายโทรไปเวาวอน

ซึ่งเขาก็รับสายบาง ไมรับบาง
เมื่อเธอกระหน่ําโทรไปหลายครั้งเขา
เขาก็ออกทาทางรําคาญ ตัดบทวางสายเอาดื้อๆ
ชางแตกตางราวฟากับดิน
เมื่อหวนนึกถึงในยามที่แรกคบกันใหมๆ
ที่เขาเพียรตั้งหนาตั้งตา โทรหาเธอแทบไมเวนแตละชั่วโมง
สรรหาแตเรื่องสนุกสนานมาเลาใหฟง
เอาอกเอาใจยกเธอใหเปน "คนพิเศษ"

โลกชางดูสดใสกลายเปนสีชมพู
เธอยิ้มแยมแกมปริแทบทุกวัน จนคนรอบขางอิจฉา

แตบัดนี้ คนๆ เดียวกันนี้กลับกําลังทําใหเธอตองมานั่งจับเจาเปนทุกข
เหมอลอยไมเปนอันทําการงาน จนโดนเจานายดุเอาบอยๆ
ในใจก็คอยหวาดระแวงวา บางชวงที่เขาหายหนาไป
เพราะเขามี คนพิเศษ อีกหลายคนใหคอยเอาใจหรือเปลา

อยากจะตัดใจเลิกราจากความสัมพันธอันคลุมเครือนาเหน็ดเหนื่อย
แตบางครั้งเขาก็โทรมาพูดดีดวยเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
กอนจะหางหายไปเหมือนเคย

ซึ่งเธอก็ยังอดใจไมไหวตองโทรตาม ถามหาเขาอยูร่ําไป
วนเวียนเปนวงกลมอยูอยางนี้

เฮอ...

ถายังตัดใจไมได ก็คอยๆ ถอยคะ เชน เคยโทรหาเขาทุกวัน ก็เปลี่ยนเปนวันเวนวัน
จากวันเวนวัน ก็เปลี่ยนเปน ๒ - ๓ วัน โทร ๑ ครั้ง
จนถึงอาทิตยละครั้ง และเดือนละ ๑ ครั้ง จนกระทั่งไมโทรอีก

และแตละครั้งก็สังเกตความรูสึกของตัวเองไปดวยคะ
จะเห็นวา ความทุกขทน รอนรนกระวนกระวายนั้น
จะคอยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อหมดเหตุปจจัยที่จะมากระตุน
คือ รูป รส กลิ่น เสียง ของเขา
จิตมนุษยเปนสิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งในทางดีและทางเสื่อม
ขอเพียงเราอดทนไมทอถอย

สวนการที่เขาโทรมา ก็ไมควรรับคะ
แตถาคุณยังไมเขมแข็งพอ ก็ลองรับบาง ไมรับบาง
ซึ่งเขาคงจะไมโทรมาบอยนัก
จนกระทั่งไมรับสายเขาเลย และเปลี่ยนเบอรโทร

เพราะถาเขามีใจผูกพันคิดคบคุณจริงจัง
เขาควรจะเปนฝายที่ขวนขวาย
และทําสิ่งใดเพื่อใหมาใกลชิดคุณมากกวาเดิม
ไมใชโทรมานานๆ ครั้ง เมื่อเห็นคุณเงียบไป
หรือในเวลาที่เขาเหงา ทะเลาะกับอีกคน
ทําใหคุณดีใจ เกิดความหวัง แลวก็หายเงียบไป
ผลุบๆ โผลๆ ไมมีความเสมอตนเสมอปลาย

ระยะเวลาจะชวยเยียวรักษาบาดแผลทางใจ
และทั้งคุณและเขาไดมีโอกาสทบทวน
ความรูสึกของตัวเองดวยคะ

ถาเขาเห็นวา จะตองสูญเสียคุณไปจริงๆ
เขาแนใจตัวเองแลววาจะเลือกคุณ
เขาจะรีบกลับมาสานสัมพันธกับคุณใหมากขึ้น
และเอยปากคบคุณเปนแฟนอยางจริง
ถึงเวลานั้นคุณก็จะเปนฝายเลือกและตัดสินใจคะ

แตก็ขอใหลองมองใหไกลไปในอนาคต
ถาคุณตกลงปลงใจ แตงงานกับเขา
และเขาก็ยังเปนเขา
ปฏิบัติตัวตามนิสัยเดิมอันเปลี่ยนแปลงไดยาก
คุณจะยิ่งทุกขมากขึ้นกวานี้มากมายนัก
ที่ตองคอยรอเขากลับบาน คอยโทรตามเขา
คอยหวาดระแวงวา เขาจะมี "คนพิเศษ" คนตอไปๆ ไมรูจบหรือไม

ลองทบทวนวาตลอดเวลาที่ผานมา
คุณคบกับเขา มีความสุขหรือมีความทุกขมากกวากัน
การกระทําใดที่เบียดเบียนตนเองใหเปนทุกขและเดือดรอน
เราไมควรกระทําคะ

ผูที่กระทํากรรมดีรวมกันมา
สัมพันธภาพระหวางกัน ซึ่งเปนผลของกุศล
ก็จะเปนความสุข ความชื่นบาน
เปนคูบุญซึ่งจะคอยประคับประคองกันและกันนั้น
ฝาฟนปญหาและอุปสรรคตางๆ
จะเปนผูที่ชวยสงเสริมเราใหเจริญยิ่งขึ้นไป

แตถาความสัมพันธระหวางคุณกับเขา
เริ่มกระทบกระเทือนตอหนาที่การงาน
ทําใหคุณตกต่ําลงในวิชาชีพ และถึงกับตกงานไดในอนาคต
ก็แสดงวา การคบกับเขาไมทําใหคุณเจริญรุงเรืองขึ้น
ทั้งในดานจิตวิญญาณและการดําเนินชีพ

ลองมองอีกมุมวา
เขาอาจจะไมใช คนที่เคยรวมบุญ
เคยกระทํากรรมดีรวมกับคุณมา
คูควรที่คุณจะฝากชีวิตไวในอุงมือคะ

เราเปนผูที่ตองรับผิดชอบชีวิตตัวเองคะ
ถาเรายอมใหผูชายแปลกหนาคนหนึ่ง เดินผานเขามา
สามารถมีอิทธิพล กําหนดชะตาชีวิตของเรา
โดยเขาไมไดมารวมรับผิดชอบใด

ก็ดูเปนการไมยุติธรรม และไมรัก ไมเมตตาตัวเองเองคะ

ถาเราไมรักตัวเอง ไมตระหนักในคุณคาของตน
ปลอยใหตัวเองเปนทุกขตกต่ํา หมนหมอง
คนอื่นก็จะไมเห็นคาของเราเชนกันคะ

ตนยอมเปนที่รักที่สุดของตนคะ
เขาก็ยอมรักตัวเอง ตองการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขา
เลือกคนที่เขาอยูดวยแลวมีความสุข มีความเจริญกาวหนาในชีวิต
เพียบพรอมทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติที่ถูกกิเลสของเขาคะ

มานมนตรา ฉบับที่ ๕

โดย ชลนิล

(ตอจากฉบับที่แลว)

แสงแฟลชสวางเปนครั้งสุดทาย กอนมือกลองจะเผยใบหนาสดใสและรอยยิ้มสวาง เด็ก
สาวอีกสองสามคนกําลังเก็บสมุดโนตกับวิทยุเครื่องเล็กเขากระเปา
“รูปสุดทายนี่ตองไดขึ้นปกแหงแซะเลย” ปกแกวพูดอยางราเริง กอนถอดฟลมออกจากกลอง
“มากไปยะ แคอาจารยใหผานก็บุญแลว อยาหวังวาแกจะเลือกงานเราสงลงนิตยสารเลย” เพื่อน
รวมกลุมขัดขึ้น
“โธ แคเห็นรูปพี่มัค ขี้ครานอาจารยจะใหเอไมทัน”
“มากไปแลวเจาแกว ถาพูดมากพี่ไมเลี้ยงขาวเที่ยงนะ” มรรคาขัดแทนเพื่อนนองสาว
“ไมยอม ไมยอม...พี่มัคใหพวกแกวมารอตั้งนานกวาจะไดสัมภาษณ อยางนี้ตอ
 งเลี้ยงใหญดวย
ซ้ํา”
“เอาเถอะยอมแพ จะไปไหนก็บอกมา แตพี่ตองเขาที่ทํางานกอนบายโมง”
กอนที่นองสาวจอมโวยจะมีปญหามากกวานี้ มรรคารีบลุกและเดินนําขบวนเด็กสาวกลุมเล็กๆ
ออกจากหองไป
“พี่มัค อยาเพิ่งรีบหนีส”ิ ปกแกวรีบเกาะแขนเขา และโดยมรรคาไมทันสังเกต เด็กสาวก็แอบ
หยอนสิ่งบางอยางลงในกระเปาเสื้อเขา...รอยยิ้มโลงใจผุดขึ้นบนริมฝปากหลอน

มรรคามาถึงที่ทํางานกอนบายโมงเล็กนอย พบประสิทธิ์รออยูหนาหอง
“เขามาสิ” เขาเรียกพรอมเดินนํา ประสิทธิ์ตามดวยสีหนาวิตกกังวล
“เปนเรื่องรายกวาที่คิดใชมั้ย” มรรคาถามเมื่อนั่งเรียบรอย
“ครับ”
“ตอนเชาที่คุณโทร.มาหาผมนะมีเรื่องอะไร” มรรคารู ถาไมมีปญหาที่แกไมตก รับรองไมมีใคร
กลาโทร.ไปปลุกเขา แตถาไมบอกธุระแตเชาก็แสดงวาปญหายังไมเรงดวน
“เรื่องใหชาวบานไปตัดไมในที่ของเรานะครับ”
ชายหนุมครุนคิด...เรื่องนี้ไมนามีปญหา
“พวกเขา ‘เจอดี’ เขาเลยไมมีใครกลาเขาไปตัดไมอีกเลย”
“หมายความวายังไง ‘เจอดี’ ของคุณนะ”

“คนที่เขาไปตัดไมวันแรกๆ พอกลับบานก็จับไขทุกคน แถมยังฝนเห็นผูชายตัวใหญมาขูจะฆา ถา
ยังเขาไปตัดไมที่นั่นอีก”
มรรคานิ่งอั้น นัยนตาหรี่เรียวครุน
 คิด ประสิทธิ์สงบใจนั่งรอ
แมมรรคาจะเปนคนหนุม แตใชวาจะปฏิเสธเรื่องภูตผีปศาจโดยสิ้นเชิง เขาไมเคยคัดคานวาผีไมมี
จริงและเขาก็ไมสนับสนุนเรื่องภูตผีปศาจ ชายหนุมคิดวายังมีสิ่งตางๆ อีกมากมายที่มนุษยเรียนรูไปไมถึง
เขาเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด แตไมไดยึดถือจริงจัง เขาเชื่อรอยเปอรเซ็นตวาทุกคนเกิดแลวตอง
ตาย แตไมเคยใสใจ...ตายแลวไปไหน...
กับเรื่องภูตผีที่ประสบอยูตรงหนา ปญหาไมไดอยูตรงการเจอดีนั้นจะเกี่ยวกับปศาจจริงหรือไม
ปญหาอันแทจริงคือเวลานี้ไมมีคนไปตัดไมใหเขา
“ถางั้นเราวาจางใหบริษัทรับเหมามาจัดการก็ได” มรรคาบอกเรียบๆ น้ําเสียงไมแสดงความรูสึก
“เวลานี้ไมไดแลวครับ” คําตอบแสดงความอึดอัด “เมื่อเชาผมตั้งใจจะโทรศัพทไปบอกขาวนี้กับ
คุณ แตพอคุณวาจะเขาออฟฟศ ผมก็วาคงรอบอกตอนบายได ดังนั้นพอวางหูจากคุณ ผมก็โทรศัพท
ติดตอผูดูแลทางนั้น สั่งใหเขาหาผูรับเหมาไว ก็เลยไดรูขาวอีกขาววา ชาวบานเขาไปตั้งศาลเพียงตา
กราบไหวดงไมนั้นแลว”
“มันเกี่ยวอะไรกัน ดงไมนั่นออกกวางขวาง เราก็ทําในสวนที่เขาไมไดตั้งศาลสิ”
“แลวใครจะรับรองละครับวาพวกชาวบานจะไมเอาเรื่องเจาที่มาบอกกับพวกคนงาน”
มรรคาอึ้งไปชั่วครู
“ถาเราทําใหพวกเขาไมเชื่อเรื่องเจาที่ละ” ชายหนุมพูด
“ทํายังไงละครับ”
“รื้อศาล” มรรคาโพลงขึ้น คนฟงแทบสะดุง
“คุณมัคพูดเปนเลนไปได ใครเขาจะกลารื้อละครับ”
ชายหนุมนิ่ง หากสมองทํางานอยางหนัก ที่จริงงานไถปรับแตงที่ดินแหงนั้นไมใชงานเรงดวน
เพราะกวาสาธารณูปโภคจะพรอมก็ปหนา แตงานอยางนี้หากชักชาเกินไปจะทําใหเสียเวลาและ
ผลประโยชนอยางนาเสียดาย
“คุณเคยบอกผมใชมั้ยวา เมื่อกอนเคยมีคนเขาไปตัดพวกไมใหญๆ อยูเหมือนกัน” มรรคาพูดชาๆ
“ครับ”
“ทําไมเวลานั้นถึงไมมีปญหา” เขาเนนคําทาย นัยนตาทอประกายเจิดจา “หรือมันจะมีปญหา
เฉพาะตอนพวกเราเขาไปกัน”
ประสิทธิ์พยายามตามความคิดของผูเปนนาย
“หมายความวามีการกลั่นแกลงกันหรือครับ”
“ถาพวกชาวบานฝนเห็นผีผูชายเหมือนกันหมดทุกคน ผมก็นึกไมออกเหมือนกัน วาจะมีใคร
สามารถทําไดถึงขนาดนั้น”
“แลวเรื่องจับไข” ประสิทธิ์ถาม
“เรานาจะไปดูที่นั่นกันนะ” มรรคาสรุปในที่สุด
ประสิทธิ์ดูนาฬิกา เวลาบายโมงกวาแลว

“ถาขับรถไปกันตอนนี้ กวาจะถึงก็เย็นพอดีนะครับ กวาจะกลับมาอีกมิดึกโขหรือครับ” เพราะ
คุนเคยถึงกลาแสดงความเห็นตรงๆ
“คุณมีธุระอะไรมั้ย” คําถามงายๆ แตแววตาเจาตัวแฝงอํานาจโดยไมรูตัว
“ไมมีหรอกครับ” ประสิทธิ์อุบอิบ...นึกในใจ...ก็พอคุณเลนมองแบบนี้ใครจะกลาพูดวาไมวาง

มรรคาไมเคยรูวาตนเองมีสิ่งที่คลายพลังอํานาจแฝงอยู ทําใหคนอยูใกลนึกเกรง ทั้งที่บางครั้ง
เขาพูดจากันเองก็ยังไมมีใครกลา ‘เลน’ กับเขา
“ดี” เขายิ้มนิดๆ “เดี๋ยวผมจะโทร.ไปบอกที่บานกอน คุณจะทําธุระอะไรก็ตามสบาย อีกสิบนาที
เจอกันที่ลานจอดรถ ผมขอเอกสารเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นดวยนะ รวมถึงสัญญาวาจางผูรับเหมาดวย”
“ครับ” ประสิทธิ์รับคํา พรอมออกจากหองอยางโลงอก
หลังจากมรรคาโทรศัพทบอกปาแฉลมเรียบรอยเขาก็เตรียมตัวออกจากหอง แตมีเสียงโทรศัพท
มาขัดจังหวะ
“มรรคาครับ”
“นี่แกวนะคะพี่มัค วันนี้กลับบานกี่โมง แกวเตรียมอาหารพิเศษไวรอดวย”
ชายหนุมยิ้ม “พี่กลับดึกจะ เรื่องกับขาว ไววันหนานะจะ แลวพี่จะรอชิม”
“พี่มัคจะไปไหนคะ” คําถามมีรอยสะดุดนิดๆ
มรรคาจึงอธิบายงายๆ รวบรัดกอนลงทาย
“แลวพี่จะหาของฝากมาใหจะ”
“ไมเปนไรหรอกคะ” น้ําเสียงปกแกวแปลกไป “แคพี่มัคกลับมาก็ดีแลว ระวังตัวดวยนะคะ”
ทายเสียงแฝงความเปนหวงอยางปดไมมิด
“จะ ประสิทธิ์ก็ไปดวย ไมมีปญหาอะไรหรอก” เขาพูดอยางสบายใจ

“รักษาเนื้อรักษาตัวใหดีนะคะ ระวังตัวใหมาก” ปกแกวย้ํากอนวางหู มรรคาเริ่มสะดุดใจ
ครั้งนี้ปกแกวหวงเขาจนผิดปกติเกินไป

๔

ศาลเพียงตาแหงนั้นถูกปกคลุมดวยควันธูปสีเทาออน มาลัยดอกมะลิสงกลิ่นหอมตลบ
หนากระถางธูปขนาดใหญมีชาวบานกลุมเล็กๆ ปูเสื่อคุกเขากราบไหวดวยความเคารพศรัทธา
เจือหวั่นเกรง
มรรคายืนหางจากกลุมชาวบานเล็กนอย บันทึกทุกภาพที่เห็นไวในความทรงจํา จนเชื่อ
วาชาวบานเคารพและเกรงกลัว ‘สิ่งที่มองไมเห็น’ อยางจริงจัง
ประสิทธิ์กําลังพูดคุยตีสนิทกับชาวบานบางคนที่คอนขางชางพูดมากกวาคนอื่น

“ฉันไมไดมาขอหวยหรอกจา แตมาขอขมาเอาของมาถวาย ‘เจาพอ’ ทานนะ”
“แลวคนอื่นเขามาบนอะไรหรือนา เห็นขนหัวหมู บายศรี มากันใหญ”
“โอย ไมไดบนกันหรอก พวกมากราบไหวถวายหัวหมู บายศรี ขอขมากันทั้งนั้น...คืออยางนี้
พวกขาเขาไปตัดตนไมในนั้น...ก็ไมรูวาเจาพอทานเพิ่งมาอยูก็เผลอลวงเกินทานไป ทานก็เลยแสดง
อิทธิฤทธิ์มาเขาฝนพวกเราทุกคน แถมยังทําใหจับไขอยูตั้งหลายวัน นี่พอสรางไข ก็เลยมาตั้งศาลให
ทาน แลวพากันมาขอขมานี่แหละ”
“เยอะขนาดนี้เชียวหรือจะ”
“ใชสิ นี่ขนาดทยอยๆ กันมานะ บางพวกมาตั้งแตเมื่อวานแลว”
“แลวที่แถวนี้ของใครละนา เจาของเขารูมั้ย”
“คงไมรูมั้ง พวกเศรษฐีเมืองกรุงจะไปรูอะไร เห็นวาที่ใหพวกขาตัดไมไดก็เพราะกําลังจะไถที่ ทํา
เปนโรงงานอะไรนี่แหละ”
“อาว แลวเจาของที่เขาจะทําโรงงานไดหรือเปลานา ถาเจาพอยังอยูแบบนี”้
“ขาก็ไมรูหรอก แตถาใหมาตัดไมในนี้อีก ขาก็ไมเอาแลว คนแถวนี้ทั้งหมดดวย”

ตะวันใกลพลบทอแสงสีสมๆ อาบไลผืนดินกวาง ลมอุนๆ พัดกระไอดินและกลิ่นหอมของแมน้ํา
เขามา บริเวณศาลเพียงตาเริ่มรางผูคน ชาวบานกลุมสุดทายเขามา ‘ลา’ ของไหวขอขมาจากเจาพอ
กลับไปยังบาน
กลิ่นหอมแปลกๆ เจือจางอบอวลอยูรอบตัวมรรคา ฟาหมนบรรยากาศเหมือนถูกครอบคลุมดวย
แหที่มองไมเห็น ประสิทธิ์เหลียวหนาเหลียวหลังกระสับกระสาย
“กลับหรือยังครับ” ผูติดตามถาม
มรรคาถอนสายตาจากศาลตรงหนาแลวบอกงายๆ
“ผมจะเขาไปดูในดงไมนั่นหนอย” ประสิทธิส
์ ะดุงโหยง
“ขะ...เขาไปทําไมครับ...ไมมีประโยชนอะไรหรอก...เดี๋ยวมันจะมืดแลว”
“ผมอยากเขาไปดู นอกจากศาลแหงนี้แลว อะไรคือ ‘เจาพอ’ ที่พวกเขากลัวกัน”
มรรคายิ้มนิดๆ เปนรอยยิ้มที่ผูพบเห็นตองแอบหนาวหัวใจ
“คุณรออยูที่นี่แลวกัน” เขาสั่งหวนๆ กอนจะเดินผานศาลเขาไปในดงไมอยางรวดเร็ว
บรรยากาศที่ลอมรอบดวยแมกไมสงบเงียบกวาดานนอก แสงสวางเหลือเจือจาง ตนไม ใบไมทุก
ใบนิ่งสนิทไมไหวติงราวภาพวาด ไมมีเสียงสายลม ไมมีเสียงแมลง มรรคาเดินคอนขางเร็วตามทางเล็กๆ
ที่พาเขาสูกลางดงไม
กลิ่นหอมแปลกๆ นั้นยังไมจางหายคลายติดตามมาโดยตลอด มรรคาไมรูสึกอึดอัด หนําซ้ําเขา
คิดวาคุนเคยกับกลิ่นนี้ดี ชายหนุมมีจุดหมายอยูขางหนา แตบอกไมถูกวาเปนที่ไหน เขาเดินไปเรื่อยๆ
แลวชะงักเทาราวสะดุดกับตอไม เบื้องหนามีกอหญาขึ้นสูงระดับบั้นเอว ถัดไปเปนตนไมระเกะระกะ
สายตาเขาพุงตรงสูตนไมตนเดียว
...ตนไทร...

เวลานั้น ‘สิ่งประหลาด’ ในตัวเขากําลังเคลื่อนไหวเหมือนถูกปลุกใหตื่นดวยกลิ่นหอมแปลกๆ
และไทรขางหนา มันกําลังจะโลดแลนออกมาจากหัวใจเพื่อเขาเผชิญกับสิ่งที่เขาไมรูจัก
ไทรตนนี้เขาเคยพบมาแลว มันไมใชไทรเกาแกอายุนับรอยป แตเปนไทรขนาดยอมๆ อายุราวสิบ
ยี่สิบปเปนอยางมาก รากมันหอยระโยงระยางลงมาราวกับจะปดบังความลับบางอยาง
กลิ่นหอมนั้นแรงจัดขึ้น จนรูสึกวามันจะเปนกลิ่นจากตัวเขาเอง สิ่งที่อยูในหัวใจของมรรคาคลาย
กระโจนออกมานอกอกจนไมอาจควบคุมตัวเอง คําพูดบางคําหลุดมาโดยไมตั้งใจ
“ฉันมาแลว” เขาพยายามเมมริมฝปาก แตไมอาจทําได “ตามสัญญา”
หลุดคําทายออกไปหัวอกคอยโลงขึ้น จิตใจแจมใส แมสติจะบริบูรณ แตก็รูสึกดั่งตนเองมีอีกคน
อยูในราง เปนคนกลาที่ไมเกรงกลัวตอสิ่งใดงายๆ รอยยิ้มแปลกๆ ผุดขึ้นบนใบหนา มันคือรอยยิ้มของขุน
ศึก...ยามเผชิญหนากับศัตรู
เมื่อมรรคาออกจากดงไม ความมืดกําลังเคลื่อนตัวชาๆ ขับไลแสงตะวัน ลมพัดแรงกรรโชกจน
ยอดไมโอนเอน เสียงใบไมดังกราวซูซา
“คุณมัค” ประสิทธิ์รองอยางดีใจ ความเครียด อาการกังวลระหวางรอคอยหายไปสิ้น
“เปนยังไงบางครับ ขางในมีอะไร” เขาถามชายหนุมเปนชุด
มรรคามองหนาดวยแววตาเรียบลึก นาเกรงขาม กอนแลเลยไปที่ศาลเพียงตา
“พรุงนี้ติดตอผูรับเหมาใหมาจัดการเกรดไถไดเลยนะคุณประสิทธิ”์ เขาสั่ง
“แลวเรื่องศาลกับเจาพอละครับ”
“ไมตองหวง ถึงพวกชาวบานไมกลาตัด แตคงไมกลาขัดขวางอะไรหรอก”
“แตถาพวกชาวบานเขามาเลาเรื่องนี้ใหคนงานของผูรับเหมาฟง ผมกลัววาจะเกิดปญหา ศาลก็
ยังตั้งอยูทนโท”
สายตาของมรรคาเยือกเย็น

“เจาพอก็อยูสวนเจาพอสิ” คําพูดแฝงความทระนงชนิดที่ประสิทธิ์ไมเคยไดยินมากอน “แตถา
ไมใชเจาพอแท ก็ไมนาใหอยูศาลหรอกนะ”
มรรคาหยุดยืนหนาศาลเพียงตา มือไขวหลังกาวไปรอบๆ นัยนตาวาววับ เอื้อมมือหยิบมาลัย
ดอกไมและเครื่องเซนไหวตางๆ บนศาลลงมาอยางใจเย็น จากนั้นก็ถอนเสาหลักหนาตาเฉย ประสิทธิ์
ตาโต มือสั่นระริกพูดอะไรไมออก
“กลับกันเถอะ” มรรคายิ้มใหแลวออกเดินนําหนา
ธรรมดาชายหนุมไมใชคนชอบยิ้มแยม ใครไดเห็นนับวาโชคดี แตสําหรับประสิทธิ์เขายินยอม
ไมไดรอยยิ้มจากมรรคา ดีกวาเมื่อไดแลวตองเสี่ยงกับเรื่องที่มองไมเห็นเชนนี้

“...เราเปนอะไรไป...” มรรคาถามตนเองขณะขับรถกลับกรุงเทพฯ เขารูตัวดีทุกอยางวา
ทําอะไรลงไปบาง พูดคําพูดแปลกๆ บาบิ่นขนาดบุกเขาไปในดงไมคนเดียว กระทั่งรื้อศาลเพียง
ตา เขาบาหรือเปลา...
เขาไมมีทางทําสิ่งเหลานี้เด็ดขาดหากเปนเวลาปกติ...แตเขาก็ทําไปแลว

...เพราะอะไร เขาถึงมีความกลาเชนนี้...

คําตอบคือความเงียบงันในหวงความคิด
“ประสิทธิ”์ มรรคาพูดลอยๆ คนนั่งขางๆ สะดุง
“คะ...ครับ...มีอะไรครับ” ทาทางของประสิทธิ์ออกจะกลัวเขาเกินธรรมดา
“คุณกลัวผมเรื่องอะไร” ชายหนุมถาม คนตอบยิ้มแหยๆ ใครจะกลาตอบวาเจานายเขานากลัว
อยางไร
มรรคาเปนคนดุมานานแลว ทุกคนรูดีแตกับคนคุนเคยเชนเขาไมใครกลัวนัก แตมรรคาที่เขาเห็น
เมื่อครูดูแปลกไปเหมือนไมใชคนเดิม ทาทางการเดิน การมอง การยิ้ม และคําสั่งที่เด็ดขาดนาเกรงขาม
อยูในที ทําใหดูไมตางจากผูทรงอํานาจคนหนึ่งทีเดียว
“ไดกลิ่นอะไรบางมั้ย” เมื่อไมไดคําตอบแรกมรรคาจึงเปลี่ยนคําถาม
“กลิ่นอะไรครับ” ประสิทธิ์สงสัย
“กลิ่นหอมๆ เหมือนดอกไม” มรรคาพึมพํา ใช กลิ่นดอกไม เปนกลิ่นดอกไมเคยคุน ที่ติดตามเขา
มา
“เอ...ผมไดกลิ่นแตแอรเฟรชนะครับ ใชกลิ่นนี้มั้ยครับ” ผูติดตามพยายามหาคําตอบมาให
“ไมใช...” มรรคาหยุดคําถาม
ฟามืดสนิท เหลือระยะทางอีกไกลกวาจะถึงกรุงเทพฯ ถนนสายนี้คอนขางวาง แสงไฟหนารถ
สองกราดเปนทางไกล รถแลนดวยความเร็วกวาปกติจนผูโดยสารตองแอบเหลือบมองคนขับอยูบอยๆ
มรรคานั่งนิ่ง เอนหลังพิงพนักทาทางสบาย นัยนตามองถนนเบื้องหนา มือกําพวงมาลัยหลวมๆ
กลิ่นดอกไมที่เขาหาที่มาไมไดยังแฝงอยูในอณูบรรยากาศ เขาพยายามหาตนตอของมัน จนชัว่ ครู รูสึกวา
มันนาจะมาจากกระเปาเสื้อตนเอง ขณะที่กําลังเอื้อมมือลวงกระเปา เสียงสั่นๆ ของประสิทธิ์ก็ดังขึ้นมา
“คะ...คุณมัค”
“อะไร” มรรคาหันไปดูผูรวมทาง เห็นเจาตัวกําลังมองมาทางหนาตางรถดานเขาดวยนัยนตา
เหลือกลาน
ชายหนุมพลิกสายตากลับทันที!

นอกหนาตาง มีเงาขาวๆ กอตัวคลายผูชายคนหนึ่ง กําลังลอยติดตามรถมาชนิดไมหาง สวนที่
เปนใบหนาเห็นชัดเจนกวาสวนอื่น เริ่มจากนัยนตาแดงก่ํา จมูกบานพะเยิบ ริมฝปากเมมสนิทเปนเสนตรง
มันตามมาในขณะที่รถแลนไมต่ํากวารอยสี่สิบ...!
มรรคาแทบมือออนปลอยพวงมาลัย สวนลูกนองตัวสั่นงกๆ

“เรา...จะ...เจอ...ดี...เขา...แลว...”
ประสิทธิ์พูดเหมือนเอาเสียงเปนเพื่อน
“คุณมัค...ไมนาเลย...ไปรื้อศาลทานอยางนั้น...ดูสิ...ทานมาเอาเรื่องแลว”
คําพร่ําบนของลูกนองทําใหมรรคาเริ่มเขาใจ แตเขาไมอาจวอกแวก นี่คือครั้งแรกในชีวิต ที่
ประสบกับเหตุการณพิสดารเชนนี้
เขาไมสนใจถามแลววา ผีมีจริงหรือไม แตเขาตองการรู สิ่งที่รูปรางหนาตาคลายคนเชนนี้
ตองการอยางไรกับเขา

“จอดรถคุยกับเขาดีมั้ย คุณประสิทธิ”์ เสียงมรรคาแฝงอารมณขันลึกๆ
“บานะสิคุณมัค” ครั้งแรกจริงๆ ที่เขาโดนลูกนองขึ้นเสียง “ไมตองคุยอะไรกันแลว ทํายังไงให
เขาไปดีกวา...ออ ผมนึกไดแลว สวดมนตไลดีกวา...นะโม...ตัสสะ...พุทโธ ธัมโม...”
จากปลายหางตามรรคาเห็นเจาสิ่งนั้นกําลังเคลื่อนตัวเขาใกลรถมาเรื่อยๆ ริมฝปากเมมสนิทกําลัง
แสยะยิ้มอยางลําพอง ประสิทธิ์ประนมมือ หลับตาสวดมนตอยางเอาเปนเอาตาย มรรคากลับนึกขัน และ
ยิ้มไดในสถานการณเชนนี้
ปศาจตนนั้นเกาะประตูรถ เอาใบหนาแนบกระจก พยายามจะแทรกรางเขามา...นาแปลกเพราะ
ขณะเขามีอารมณขันตอทาทางของประสิทธิ์ ‘สติ’ กลับตั้งมั่นอยางไมเคยเปนมากอน จิตใจสงบอิ่มเอม
มือเทาขับรถตามปกติ ริมฝปากกลับขมุบขมิบบทสวดสั้นๆ

“พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ”
ยามใดเกิดความกลัวใหระลึกถึง คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ...

(โปรดติดตามตอฉบับหนา)

ดีคิด เด็กดีหัวใจเทวดา ตอนที่ ๒

ดีคิด เด็กดีหัวใจเทวดา ตอนสอง

การตูนแปลงจากบทประพันธเสียดายคนตายไมไดอาน

(คําเตือน เด็กสตรีมีอาการคันเพราะแพอาหารทะเล โปรดพิจารณากอนอานและชมภาพทุกครั้ง)

คราวนี้มีภาพฝงผูรายมาใหดูเพิ่มเติม มีคนถามมาวา ทําไมฝงปศาจถึงตองเปนโจรพวกปศาจซีฟูด ก็คง
ตอบวามันนากิน และมีโปรตีนจากเนื้อปลา (เอย ไมใช) คิดวามันนาจะเปนบุคลิกที่ใกลเคียงกับตัวกิเลส

แตละตัว

อยางปศาจปลาหมึกโลภะ จอมกระดึ๋ยกึ๋ยกึ๋ย อาการอยากไดของมันเหมือนมีมือมากมายดึงของโนนนี่เขา
หาตัว มันเปนความหนืดๆที่หวงของไว เลยคิดวาปลาหมึกนาจะเหมาะ
ถาสังเกต จะเห็นวาตัวโลภะจะมีสองหนา (ความอยากมันตีสองหนาไดเกงนักแล)

สวนปศาจโทสะ กามโตเลือดเดือด เวลาโกรธมันเหมือนมีอาการผลักออก ก็คงเหมือนปูกามใหญๆ คอย
ผลักคอยดันสิ่งที่ไมพอใจออกไปนอกตัว
แลวการรอนรนเหมือนไฟทวมตัวคงไมตางอะไรกับปูเผา (พูดแลวพาลน้ําลายไหล เฮอ ความหิวเปน
ทุกข)

โมหะเปนลูกพี่ใหญ ตอนแรกจะเอาเปนปลาวาฬสีน้ําเงินแกมแดง หรือปลาการตูนก็คงดูนาเอ็นดูเกินไป
ก็เลยเปนปลาฉลามฟนแหลม มือตะขอจะดูนาเกรงขามกวา

ยอนมาฝงคนดีบาง มีคนถามมากวา ทําไมตองติ๋มซ้ํา ก็คงตองบอกใหหายสงสัยกันไปเลยวา
ติ๋มซ้ํา ชื่อเลนจริงๆ คือ ติ๋มติ๋ม แตกลัวจะเรียกยากเลยเปลี่ยนเปนชื่อติ๋มซ้ํา เปนลูกคนที่สองของตระกูล
ติ๋ม พี่ชายคนโตชื่อ ติ๋มเดอะบิ๊กบราเธอร
คงไมตองแปลกใจถารูวา ติ๋มซ้ํา เกิดจาก พอติ๋ม และ แมติ๋มเชนกัน

เห็นเทวดาวินขี่มอเตอรไซค คนสวนใหญคิดวา วิน คงมาจากคําวา วินมอเตอรไซคแนนอน กลัววาจะคิด
เลยเถิดกันไปใหญ เลยตองชี้แจงแถลงไขใหหายสงสัยดังนี้

คําวาวิน มาจากคําวา Win แปลวาชนะ แตเมื่อนําตัวหนังสือ คําวา Win มาสลับกันใหมจะไดเปน Inw
ลองเปลี่ยนมุมมองสักนิดจะเห็นเปนคําภาษาไทยอานวา เทพ (เปลี่ยนมุมมองสักนิด ชีวิตจะเปยนไป)

คราวนี้มีตัวอยางเล็กนอยแบบเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกได มีเสียงพากยสนุกๆมาดวย พรอมเพลงไตเติ้ล
มาใหดูกัน
เพลงเพราะๆ สนุกๆ ที่เปดใหฟงพอเปนน้ําจิ้มเพลงนี้ชื่อ เพลงดีคิด คิดดี
สวนนักรองสาวนอยเสียงนารักที่มารองเพลงนี้ คือนองจูน มีรูปยิ้มหวานมาฝาก

แตนองจูนฝากบอกวาตัวจริงสวยกวาในรูปคะ ชื่อจริง ด.ญ. จิดาภา อายุ ๑๑ ป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
นองจูนรองอยูหลายเพลงในอัลบั้มนี้ คราวหนาจะมาแอบๆเปดใหฟงกันอีก
เขาไปดูไดที่
http://www.goodfamilychannel.com/video/321/ใหม-ดีคิดเด็กดีหัวใจเทวดา-การตูนจากหนังสือ
เสียดายคนตายไมไดอาน
แตจะบอกวาเพลงทั้งชุดเพราะมาก ไมไดแอบโฆษณาแฝง แตก็บอกกันซื่อๆ วาถามีโอกาสก็ชวยกัน
อุดหนุนดวยก็แลวกัน

ยากเหมือนกันที่ทําการตูนสนุก ดี ดนตรีเพราะ แตโชคดีไดคุณออ ณธนา หลงบางพลี ทั้งรองทั้งเลน
เครื่องดนตรี แตไมรูวาเตนดวยหรือเปลา
ที่ทําดนตรีเพลงพุทธคุณมาชวยทําให ไดพูดคุยวาลาสุดทําอะไรอยูคุณออ เลาใหฟงวา
"ที่เพิ่งเสร็จไปก็คือ เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ที่เพิ่งผานมาเมื่อวันที่ ๓ ต.ค.นี้ ครับ ตอนนี้
กําลังซุมทําเพลงธรรมะดีๆเอาใวมาฝากทุกๆคนอยูครับ "
อยาลืมเขาไปฟงไดที่
http://www.goodfamilychannel.com/video/322/เพลงเทิดพระเกียรติ

วันนี้เวลาหมด หมดเวลาคราวหนาวากันใหม
โมโม หกตุลาหาสอง

(เกร็ด จริงบางเท็จบาง คาดวาชวงเวลานั้น กระแสความนิยมของคนชื่อติ๋มอยูในความนิยมอยางมาก
จนกระทั่งมีเพลง ไมเคยรักใครเทาติ๋ม หรือแมกระทั่ง รักติ๋มเทาฟา
จึงมีการตั้งชื่อบุตรหลานวาติ๋มเปนจํานวนมาก)

ชวนคิดชวนรู ฉบับที่ ๑๐

ชวนคิดชวนรู ฉบับที่ ๑๐ ขอเชิญใหทานผูอานมาชวนคิดชวนรู
กับคําศัพทที่เกี่ยวของกับสังโยชน ๑๐ นะคะ
ทราบคําตอบแลว สงคําตอบไดที่นี่คะ --> คลิกที่นี่

รวมสนุกภายในวันศุกรที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
ผูโชคดีจะไดรับ ซีดีและหนังสือ ณ มรณาทานละ ๑ ชุด จํานวน ๕ รางวัลคะ ^_^/

จงเลือกคําที่เกี่ยวของกับคําอธิบายในแตละขอ จากกลุมคําตอไปนี้
อรูปราคะ สีลัพพตปรามาส กามราคะ รูปราคะ สักกายทิฏฐิ
มานะ วิจิกิจฉา อวิชชา อุทธัจจะ ปฏิฆะ

๑. ความเห็นวาเปนตัวของตน
๒. ความลังเลสงสัย
๓. ความถือมั่นศีลพรต
๔. ความติดใจในกามคุณ
๕. ความกระทบกระทั่งในใจ
๖. ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต
๗. ความติดใจในอรูปธรรม
๘. ความถือวาตนเปนนั่นเปนนี่
๙. ความฟุงซาน
๑๐. ความไมรูจริง

เฉลยของฉบับที่แลว
๑. การลงจากเทวโลก หมายถึงการที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก.......เทโวโรหณะ

๒. การเอาผาที่จะเย็บเปนจีวรเขาขึงที่ไมสะดึง เย็บเสร็จแลวบอกแกภิกษุทั้งหลายผูรวมใจกันยกผาใหใน
นามของสงฆเพื่อ อนุโมทนา.......กรานกฐิน
๓. ผาผืนหนึ่งที่ใชเปนองคกฐินสําหรับกราน แตบางทีพูดคลุมๆ หมายถึงผาทั้งหมดที่ถวายพระในพิธี
ทอดกฐิน.......ผากฐิน
๔. ไมสะดึง คือไมแบบสําหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวร.......กฐิน
๕. ระยะเวลาที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหประกอบกฐินกรรมได มีเพียง ๑ เดือน ตอจากสิ้นสุดการจํา
พรรษา.......เขตกฐิน
๖. ผานุง เรียกสามัญวา สบง.......อันตรวาสก
๗. ของถวายอื่นๆ ที่ถวายรวมกับผากฐิน.......บริวารกฐิน
๘. การที่คฤหัสถผูศรัทธาหรือแมภิกษุสามเณร นําผาไปถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว ณ วัดใดวัดหนึ่ง
เพื่อทําเปนผากฐิน.......ทอดกฐิน
๙. การกรานกฐิน.......กฐินัตถารกรรม
๑๐. ผาหม เรียกสามัญในภาษาไทยวา จีวร.......อุตราสงค

รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับหนังสือวาทะดังตฤณ ฉบับรักแทมีจริง จํานวน ๕ รางวัล
๑. คุณอมรรัตน จ.สระบุรี
๒. คุณอรุณี จ.นนทบุรี
๓. คุณอัคณิฐชา จ.นนทบุรี
๔. คุณวารีย จ.สมุทรปราการ
๕. คุณหฤทัย กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีดวยคะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดสงรางวัลใหโดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกทานที่รวมสนุกกับทางนิตยสารดวยคะ _/\_ *^_^*

