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ฉบับที่ ๑๗ ไดอารี่ระดับโลก

หลายคนรูสึกวาตนบาบันทึกเรื่องสวนตัว
ใชไดอารี่เปลือง
และมักคิดเสมอวาจะมีใครในโลก
ที่เขียนเรื่องของตัวเองไวมากเทานี้อีกไหม

ถานึกวาคุณเปนนักบันทึกไดอารี่ตัวฉกาจคนหนึ่งของโลก
ลองอานเรื่องของนายคนนี้ดูครับ
จะรูสึกวานักบันทึกระดับโลกจริงๆ
เขาเสพติดไดอารี่เขาขั้นคลั่งไคลผิดมนุษยขนาดไหน

ผมเจอไดอารี่ของเขาสมัยเรียนมหาวิทยาลัย
เห็นแวบแรกนึกวาเปนชุดเอ็นไซโคลปเดีย
เพราะทั้งชั้นของตูใ หญๆเปนไดอารี่ของเขาลวนๆ
เปดๆอานดูครั้งแรกคุณคงแทบอาปากคางเหมือนผม

เขาคนนี้มีนามวา
เอ็ดเวิรด รอบบ เอลลิส (Edward Robb Ellis)
มีอาชีพหลักเปนนักขาวในนิวยอรกครับ
แตงานหลักไมไดทําใหเขาดังไปกวางานรอง
นั่นคือเขาทําสถิติเริ่มบันทึกไดอารี่ตั้งแตป ๑๙๒๗
เมื่อครั้งยังเปนวัยรุนธรรมดาคนหนึ่ง
แลวก็เขียนมาเรื่อยแทบทุกวันจนถึงป ๑๙๙๘
สิริรวมจํานวนเวลาที่บันทึกไดอารี่ได ๗๑ ป
คิดเปนปริมาณอักษรไดทั้งสิ้น ๒๑ ลานคํา!

คุณคงนึกวาเขาโดดเดี่ยว
โลกนี้ไมนาจะมีมนุษยคนไหนอีกแลว
ที่มีชีวิตเพื่อการบันทึกชีวิต
แตผิดครับ! กินเนสบุกใชวิธีตัดสินวา

ใครบันทึกไดอารี่นานกวากัน เลยใหเจาของสถิติโลกเปน
เออรเนสต ลอฟตัส (Ernest Loftus) ชาวซิมบับเว
ซึ่งเริ่มเขียนไดอารี่ตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๑๘๙๖
จนกระทั่งถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๑๙๘๗
สิริรวมจํานวนเวลาได ๙๑ ป!
เขาไดชื่อวาบันทึกไดอารี่ตั้งแตเด็กจนวันตายอยางแทจริง

ยังไมหมดครับ
มีใครอีกคนในโลกนี้
นามวา โรเบิรต ชีลด (Robert Shields)
บันทึกแมกระทั่งการเขาสวม
สามารถพูดถึงการปสสาวะ
ดวยแนวบรรยายที่หลากหลายไมซ้ําแบบ
แลวก็ทําไดอารี่ใหมีความหมายกวาการบันทึก
เชน เอาขนจมูกแปะไวกับไดอารี่ดวยแผนเทปใส
เผื่อวานักวิทยาศาสตรจะสนใจศึกษาดีเอ็นเอของเขา

โรเบิรตคนนี้บันทึกกระทั่งรายละเอียดความฝนของตน
จนทําใหนอนไดครั้งละไมเกินสองชั่วโมง
และผลของการบันทึก "ทุกสิ่ง" ของตนไว
ทําใหเขาเขียนไดอารี่ถึง ๓ ลานคําตอป!

เขาไมไดเริ่มบันทึกตั้งแตเด็กเหมือนสองรายขางตน
คือมาบันทึกเอาจริงจังตอน ๕๔
และตายตอนอายุ ๘๙
แตก็ทิ้งไดอารี่จํานวน ๓๗.๕ ลานคําเอาไว
ยาวกวาสถิติของเอลลิสที่เริ่มตั้งแตเยาววัยเกือบสองเทา!

จะดีไหมถาคุณไมลืมอะไรเลย?
ถาชีวิตของคุณถูกบันทึกไวอยางละเอียด
เราจะไดอะไรจากมันบาง?

สําหรับโรเบิรต เขาแคกลาวสั้นๆ
ในการใหสัมภาษณครั้งหนึ่งวา
"ถาไดอานชีวิตของใครสักคนใหลึก

เอาชนิดเห็นรายละเอียดทุกนาทีกันทุกวัน
คุณอาจไดพบความจริงบางอยางเกี่ยวกับผูคนทั้งหมดก็ได"

โรเบิรตมอบไดอารี่ทั้งหมดของเขา
ใหกับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
โดยมีขอแมวา "หามอาน" จนกวาจะถึงป ๒๐๔๙
ซึ่งเหตุผลก็คงเพื่อใหบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับไดอารี่
ลมหายตายจากกันไปจนหมดเสียกอน
จะไดไมตองสะเทือนกับความลับความนัยอะไร

ชีวิตแบบโรเบิรตและเพื่อนนักสรางตํานานไดอารี่ของเขา
อาจเปนอมตะอยูบนหนากระดาษ
แนนอนวาชีวิตที่ถูกทรงจําไวได
ยอมนาทึ่งกวาชีวิตที่จะโดนลืมเลือนไป
การพยายามทําปรากฏการณชั่วคราวอยางชีวิตมนุษยนี้
ใหมีความเปนอมตะ ไมตองลมหายตายจากตามตัว
คงไมมีอะไรดีไปกวาการบันทึกไดอารี่ที่ซื่อสัตยเปนแน

แตความจริงก็คือคงไมมีใครยอมเสียเวลาในชีวิตของตนเอง
เอาชีวิตของคนอื่นเขามาแทนที่
คิดดู คุณตองใชเวลาเทาไรในการอานใหได ๓๗ ลานคํา?
สรุปคือแมบันทึกชีวิตไวละเอียดลออปานใด
ก็ใชวาจะมีใครใหเวลาเขาไปรูเห็น
หรือตอใหรูเห็น ก็ใชวาจะจําไดทั้งหมดไหว

ก็ไมแนเหมือนกันนะครับ ถาผมอานหนังสือไดเร็วเปนฟาแลบ
เทากับ โฮเวิรด เบอรก (Howard Berg)
ซึ่งกินเนสบุกบันทึกไววาอานไดถึง ๒๕,๐๐๐ คําตอนาที
ผมอาจจะลองอานไดอารี่ของเอลลิสและโรเบิรตดูก็ได
เพราะลองคํานวณเลนๆ
ถานั่งอานไดอารี่ของโรเบิรตวันละ ๕ ชั่วโมง
ผมก็ใชเวลาแค ๕ วันเทานั้น
ในการดูดซับเอาชีวิตของคนอื่นเขามาประจุในสมองตัวเอง
ราวกับไปใชชีวิตใหมซึ่งไมใชตนอยางสิ้นเชิงไดในชาติเดียว

ลองเดาไหมครับวาประโยชนสูงสุด
จากการเขาไปรูจักชีวิตคนอื่นแบบนาทีตอนาที
โดยใชเวลารวบรัดเพียง ๕ วันนั้น คืออะไร

ผมขอเดานะครับ ทันทีที่อานจบ
เราอาจรูสึกเกี่ยวกับชีวิตมนุษยตางไปอยางสิ้นเชิง
รวมทั้งหันมารูสึกแปลกหนากับตัวเองไดหลายวูบดวย
เพราะผลของการเจาะลึกเขาไปในชีวิตมนุษยเปนนาทีๆ
นาจะเกิดมุมมองวาไมเห็น "มีใคร" อยูจริงๆเลยสักคน
มีแตรางกายเคลื่อนไหวไปรับกระทบตางๆนานา
มีแตความรูสึกนึกคิดโตตอบกับสถานการณหนึ่งๆ
เกิดความเปนสุขบาง เปนทุกขบาง ผานมาแลวผานไป
ไมมีจุดยืนใด หรือแกนอางอิงใดบอกไดเลย
วาความเปนตัวเปนตนแทๆแนๆมันปกอยูที่ตรงไหน
จะคิดอาน จะพูดจา หรือจะตัดสินใจทําอะไรกันแน
เมื่อตองรับกับกระทบแบบเดิม แตเปนปที่ตางกัน

ประโยชนสูงสุดของการเห็นชีวิตคนอื่นเปนนาทีๆ
นาจะกระตุนใหเห็นยอนมา
สํารวจความจริงในชีวิตตนเปนนาทีๆ นานสักสองสามวันกระมัง
เสร็จแลวก็อาจลืมสนิท กลับไปเหมอลอยกับชีวิตทั้งชีวิตตอไป
ถาไมทําความเขาใจกับวิธีมองชีวิตเปนอนิจจัง ทุกข อนัตตา
เพื่อเอามรรคเอาผลตามพระพุทธเจากันจริงๆ

---

ขอถือโอกาสประชาสัมพันธนิดนะครับ
วันนี้เปนวันที่หนังสือเสียดายคนตายไมไดอาน
ไดฤกษปฏิรูปตัวเอง วางแผงใน 7-11 ดวยราคา ๕๙ บาท
สําหรับฉบับปฏิรูปนี้ ลดราคาแตเพิ่มเนื้อหา
ไดผลมาจากการรับฟงทั้งคําติและคําชมตลอดหลายปที่ผานมา
ขอติเชนสวนที่ยากถูกตัดทิ้งไป
ขอชมเชนคําถามที่ตรงใจและคําตอบที่ชวยใหเขาใจ
ในแบบที่พุทธควรจะเขาใจจริงๆ ก็เพิ่มเติมเสริมเขามา
นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสรางหลายสวน

แจกแจงสิ่งที่ทานทั้งหลายกังขากันวาผมรูไดอยางไร
เอาความแนใจมาจากไหนจึงเขียนอยางนั้นอยางนี้
ฉบับปฏิรูปไดแถลงไขอยางชัดเจนที่สุดแลวครับ

ดังตฤณ
มกราคม ๕๓

เมื่อทําดีจนไดดี แตกลับเอาสิ่งดีๆ ที่ไดรับ ไปเปนตนทุนในการทําสิ่งรายๆ (- -")
เชนนี้แลว จะรอดพนจากภัยสังสารวัฏไปไดอยางไร
คอลัมน "เลาเรื่องเมืองพุทธ" ฉบับนี้
อานวิธีการทําดีอยางฉลาดๆ จาก "หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช"
ในตอน "ทําดีอยางไรใหปลอดภัยในสังสารวัฏ" คะ

เปนที่ทราบกันวา เวลาสําหรับการทํางาน คือเวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิต
แตกลับมีคนจํานวนไมนอยเลยนะคะ ที่ไมไดทํางานที่ตนรักอยางแทจริง
คอลัมน "โหรา (ไม) คาใจ" ฉบับนี้
"คุณ Aims Astro" มีขอแนะนําสําหรับผูที่อยากมีความสุขในงาน (ที่ไมไดรัก (>_<") )
ในตอน "เบื่องานมากแตไมอยากลาออก" คะ

คนเรา เวลามีเรื่องมีราวกับใคร ก็โวยวายกรวดน้ําคว่ําขัน ไมขอพบปะเจอะเจอกันอีกตอไป
แตทราบไหมคะ ยิ่งใจเราเจ็บแคนชิงชังมากเทาไหร ก็จะยิ่งเปนเชื้อตอบาปเวรระหวางกันมากขึ้นเทานั้น
คอลัมน "หองดับเพลิง" ฉบับนี้ "คุณชลนิล" มีวีรกรรมเด็ดๆ ของคนสนิท มาเปนตัวอยางสนับสนุน
เรื่องนี้ไดเปนอยางดี
ในนิทานโทสะตอน 'ไมหมด (กรรม) เพราะใจไมจบ" คะ

ของที่ไดชื่อวา 'พิเศษ' ยอมเปนที่ตองการมากกวาของปรกติธรรมดา
ยิ่งถาไดเปน 'คนพิเศษ' ดวยแลว คงไมมีใครปฏิเสธวาไมอยากอยูในตําแหนงนี้ใชไหมคะ
แต "อ.สุรวัฒน เสรีวิวัฒนา" ทานกลับบอกเราวา "อะไรที่พิเศษ มักพวงความทุกขมาดวย"

(◡‿◡✿)
จะเปนอยางไรนั้น อานรายละเอียดที่คอลัมน "บทความรัก" ไดเลยคะ

ขาวสารและกิจกรรมที่นาสนใจ
บานอารีย ขอเชิญรวมฟงธรรมบรรยาย ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาปนมี ดังนี้คะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารยอํานาจ โอภาโส
พุทธธรรมสถานผาซอนแกว จ.เพชรบูรณ
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
และวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
ธรรมบรรยายโดย หลวงพอคําเขียน สุวณฺโณ
วัดปาสุคะโต จ.ชัยภูมิ
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. คะ (-/\-)

ถาคิดอยางมีเหตุผล แมแตคนโงก็มีแนวโนมจะฉลาดขึ้น
แตถาใชอารมณนําหนา แมแตคนฉลาดก็มีแนวโนมจะโงลง
ปญหาคือทําอยางไรจะรูวา...ขณะหนึ่งๆ เรากําลังใชเหตุผลหรืออารมณนําหนาอยู?
เว็บไซต yahoo รูรอบ! ชวนเพื่อนๆ มาตอบคําถามของคุณดังตฤณกันคะ
คําตอบที่ถูกใจผูถามมากที่สุด จะไดรับเลือกใหเปนคําตอบที่บันทึกไวใน
yahoo รูรอบ ประเทศไทย (^^,)
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่คะ
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100112230656AA7rD89

โรคทางใจ

หลวงปูเทสก เทสรังสี
กายเกิดจากวัตถุธาตุ มีดิน น้ํา ไฟ ลม เปนตน
เมื่อโรคเกิดขึ้นที่วัตถุธาตุ ซึ่งมันอาจขาดธาตุอะไรสักอยาง
ครั้นหมอพิสูจนรูสมุฎฐานความเปนจริงแลวก็ตองรักษาดวยการเพิ่มธาตุนั้นๆ
สวนจิตเปนสภาวธรรมอันหนึ่ง เกิดขึน
้ แลวดับพรอมกับอารมณนั้นๆ
ซึ่งมีธาตุรูเปนผูยืนโรง จิตจะเกิดโรคชนิดใดตองอาศัยอารมณเปนเครื่องวัด

ฉะนั้นหมอธรรมดาซึ่งไมมีความรู ไมฉลาดในอารมณนั้น ๆแลว
ไมสามารถจะรักษาโรคทางใจได
พระพุทธเจาของเราพระองคเปนแพทยผูวิเศษ
ใชธรรมโอสถเปนยารักษาโรคไดอยางเด็ดขาด หายแลวไมกลับเกิดอีก
ถึงอมตะดับทุกขรอนถอนอาลัยไมกังวล
เพราะพระองคทรงรูแจงในตําแหนงที่มาของโรคใจไดทุกประการ
และวางยาวิเศษอันไดนามสมัญญาวา "มรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปญญา"ใหเหมาะกับโรคนั้นๆ

อนึ่ง เพื่อสะดวกแกการรักษาโรคนั้น ๆ โดยเฉพาะ
ทานไดจัดยาไวเปนพิเศษเพื่อรักษาโรคนั้นๆ โดยเฉพาะมีดังนี้คือ

โรคราคะ ทําใหจิตใจนอมเอนเอียงไปในความกําหนัดรักใคร
ไมวาจะเห็นรูปดวยตา ฟงเสียงดวยหู เปนตน
ยอมเห็นเปนของนารักใครนาพอใจทําใหเกิดความกําหนัดยินดีไปทั้งนั้น
ทานใหใชยาคือ อสุภะเห็นเปนของปฏิกูลนาพึงเกลียด
หรือเห็นเปนเหตุกอใหเกิดทุกขเปนตน

โรคโลภะ เมื่อความทะยานอยากไดไมรูจักพอ
เพราะไมเห็นคุณคาแหงการแจกจายแบงปนใหแกคนอื่น
ฉะนั้นทานจึงสอนใหรักษาดวย การใหทาน
เมื่อทําทานไปแลวผูที่ไดรับทานจะแสดงความขอบใจและดีใจ
อาจทําการอะไรอยางใดอยางหนึ่ง ตอบแทนจนเปนที่พอใจ
แลวจะเห็นคุณคาของการทําทานอันล้ําคา

หรือเห็นสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ มิใชของตนคนเดียว
แตเปนของสาธารณะ เพียงเปลี่ยนมือกันใชเทานั้น
ตายแลวทุกคนตองทอดทิ้งไวในโลกนี้ดวยกันทั้งนั้น
ไมมีใครเอาติดตัวไปดวย นอกจากบาปและบุญเทานั้น ฯ

โรคโกรธ คิดแตแงทําลายหมายแตโทษความผิดของผูอื่น
โดยมิไดทบทวนคิดถึงความดีมีประโยชนของเขาบาง
ความชั่วหรือความผิดมีนิดเดียว ก็สรางใหมากทวีขึ้น
หรือแมความชั่วความผิดของคนอื่นเขาไมมีเสียเลย
แตเราไปสรางขึ้นเองดวยความไมพอใจของเรา
จึงเปนโรคที่รายแรงมากอาจสรางนรกไวบนสวรรคก็ได
เปนการทําความเดือดรอนใหแกคนอื่นโดยเฉพาะ
ทานจึงสอนใหวางยาเย็นคือ ความเมตตา ปรารถนาใหคนอื่นมีความสุข
จนเห็นโทษในการทําความเดือดรอนใหแกคนอื่น

ทุกคนเกิดมามีกิเลสประจําตัวอยูแลว ไมมากก็นอย
และทุกคนก็เกลียดทุกข ปรารถนาสุขดวยกันทั้งนั้น
จึงประกอบแตสิ่งที่เห็นวาดี ถูกตอง อันจะนําความสุขมาให
แตเพราะกิเลสยังมีประจําใจอยู จึงอาจมีผิดบางบางกรณี

ฉะนั้น หากจะโกรธใครคนอื่น
จงคิดถึงเจตนาของเขาหรือประมวลความผิด ความชั่วของเขา เทาที่เราจะประมวลได
แลวเอามาลบความดีของเขา เทาที่เราจะประมวลไดเหมือนกัน
ถาหากความดีของเขายังเหลือ เปนอันใชได
อยาพึงโกรธเขากอนเลย
แลวก็อยาลืม เอาความผิด หรือความชั่วของเรา
มาลบความดีของเราอีกดวยวาจะไดผลลัพธอยางไร

โรคโมหะความคิดผิด เห็นผิด
เปนเหตุใหกระทําผิดพูดผิดจากความจริง โดยเห็นผิดเปนถูก เห็นดีเปนชั่ว เปนตน
อันเปนเหตุใหกิจการนั้น ๆ ไมสําเร็จลุลวงไปไดเทาที่ควร
เหมือนกับปลาติดอวนหรือนกติดขาย
มีแตจะนําความฉิบหายมาใหแกตนสวนเดียว
ตองรักษาดวยยาคือ สุตตะ หมั่นไดยินไดฟง และไตถามตริตรองบอย ๆ

เบื่องานมากแตไมอยากลาออก

โดย Aims Astro
ถาม – ดิฉันไมมีความสุขในการทํางานเทาไหรเพราะไดงานที่ไมคอยชอบ แตก็ตั้งใจทําและ
ผลงานก็ออกมาดี ปญหากับเจานาย เพื่อนรวมงาน และลูกนอง ก็มีใหเหนื่อยใจอยูเรื่อยๆ สรุป
แลวคือเบื่องานแตก็ชอบความมั่นคงและรายได รวมทั้งสวัสดิการที่ไดรับ เลยไมอยากยายไป
ไหน อยากถามวาทําอยางไรถึงจะรูสึกดีขึ้นและมีกําลังใจทํางานตอไปคะ

อานคําถามแลวคิดถึงประโยคที่วา “ถาไดงานที่ไมชอบ ก็ใหชอบงานที่ได” หรือ “ไดงานไมถูกใจ ดีกวา
ไมมีงานทํา” ทั้งสองประโยคคงพอจะทําใหสบายใจไดบางนะคะ จริงๆ แลวเรื่องงานเปนปญหายอดนิยม
อันดับสองรองจากความรัก ที่ลูกคามักจะถามถึงเมื่อตรวจดวงกันคะ วาก็วาเถอะงานนั้นหรือคืออาหาร
กาย ความรักนั่นก็คืออาหารใจ มนุษยก็ดิ้นรนเพื่อความสุขของสิ่งที่เรียกวากายและใจนี้เองนะคะ

ถาพูดถึงเรื่องของการเลือกอาชีพแลว หนังสือแนว How to โดยเฉพาะของตางประเทศบางเลมจะ
แนะนํา “ใหเลือกทํางานที่รัก มีความสุขในงานนั้นๆ แลวเงินจะตามมาเอง” แนนอนคะวาถาไดทํางานที่
ถูกใจแถมรายไดดีดวย ชีวิตการทํางานของเราก็จะมีความสุขมาก ทวาไมใชทุกคนที่ทําอยางนั้นได
เพราะตองเลือกงานที่สามารถตอบโจทยชีวิต บางคนตองเลือกงานที่ไมชอบแตรายไดดีเพราะภาระเยอะ
บางคนทํางานที่ชอบไมไดเพราะไมมีทักษะเหมาะกับงานในฝน บางคนเลือกงานที่ชอบนอยแตไดอยู
ใกลครอบครัว บางคนเลือกงานที่ไมถูกใจแตมีความมั่นคงเพื่อความสบายใจของตัวเอง ฯลฯ

สรุปความไดวาหลายคนแมจะตองทํางานที่ไมชอบ แตงานนั้นๆ ก็สรางความสบายใจใหไดในบาง
แงมุม ดังนั้นถึงแมจะไมไดรักในเนื้องานสักเทาไหร ก็ขอใหรูสึกดีกับงานในฐานะที่มันชวยให
เรามีความสุขหรือสามารถรับผิดชอบ ในภาระตางๆ ที่มีได เชน ไมตองกังวลวาจะไมมีคาเทอมลูก
บุพการีมีความสบายใจที่เราไดทํางานมั่นคง มีสวัสดิการดีๆ ไมตองกลัวเวลาเจ็บไขไดปวย ฯลฯ

... แตถางานที่เราทํานําทุกขมาใหลวนๆ คืองานหนักแตเงินนิด จิตตกเพราะเพื่อนรวมงาน สถานที่ย่ําแย
ตองไกลแมไกลพอ เจานายก็ไมเหลียวแล T.T แบบนี้ขอแนะนําใหลาออก หางานใหมจะดีกวา

เวลาที่ลูกคามาตรวจดวงเรื่องงานเพราะอยากไปทําในสิ่งที่ชอบ ถาพบวาดวงพอที่จะเปลี่ยนได ยายไป
แลวไมเขาขายหนีเสือปะจระเข ดิฉันก็มักจะใหกําลังใจใหลองหางานใหมคะ เพราะการตองทนทําสิ่งที่
ไมชอบ ก็เทากับวาอยางนอยๆ หนึ่งในสามของชีวิตตองอยูกับเรื่องที่ไมถูกใจ แตถาเงื่อนไขตางๆ ทั้ง

จากดวงชะตาและสภาพชีวิตในปจจุบันไมเอื้ออํานวย ก็คงตองพยายามปรับใจใหมีความสุขเทาที่จะทํา
ไดนะคะ

วาแลวขอยกตัวอยางลูกคาบางทานที่จากพื้นดวงแลว อาชีพจะตองเปนดานวิชาการหรือใชทฤษฎีแบบ
เขมๆ ซึ่งตรงกันขามกับงานในฝนที่ปรากฏในดวงวาอยากทํางานที่พบปะผูคน ติดตอสื่อสาร แบบไม
เครงเครียดมากนัก ลูกคาเลาวาตอนนี้ทํางานธนาคาร ตองอยูกับตัวเลขและการวิเคราะหขอมูลตางๆ ซึ่ง
เธอจบมาดานนี้ก็จริง แตเมื่อทํางานจริงๆ ก็พบวาไมชอบ เลยอยากจะรูวาสามารถเปลี่ยนแปลงไดไหม
ดิฉันจึงถามไปวาเคยลองหางานใหมมาบางไหมคะ เพราะจากดวงแลวอยางไรเสียก็ตองมาทําแบบเดิมๆ
นี่แหละ เธอตอบวาเคยแลว แตก็ไดงานลักษณะนี้ตลอด จึงใหกําลังใจลูกคาไปวาถาอยางนั้นแทนที่จะ
ทุกขเพราะอยากเปลี่ยนแปลง ก็ยอมรับวานี่คืองานของเรา แลวมีความสุขกับปจจุบันดีกวาไหมคะ แตถา
ยังอยากจะสงใบสมัครงานไปเรื่อยๆ ทางอินเตอรเน็ต เพื่อความสบายใจวาไดใหโอกาสตัวเอง ก็ทําได
ตามสบาย เพราะถาไมไดที่ใหมก็ทําที่เดิมตอไป แมจะไมใชงานที่ชอบแตคุณก็ทํามันไดดีนี่นา ^_^

สวนปญหาเรื่องเจานาย เพื่อนรวมงานและลูกนอง ขอจัดใหอยูในกลุมสิ่งแวดลอมคะ ตามปกติแลวทุก
คนก็จะตองเจอ “มลภาวะเปนพิษ” ในที่ทํางานบาง ไมมากก็นอย คงตองยอมรับความจริงวาไมมีใครได
สมใจทุกอยาง การทํางานรวมกันตองมีปญหากันบาง เพราะปุถุชนมีความรักและความชังในหัวใจ อาจ
ปฏิบัติตอแตละคนอยางไมเทาเทียมกัน การอยูในโลกนั้นเราจะตองเจอทั้งเรื่องที่ดีและรายเปนธรรมดา
ดังกลาวไวโลกธรรม ๘ อันประกอบดวย สุข-ทุกข ไดลาภ-เสื่อมลาภ ไดยศ-เสื่อมยศ ไดรับคําสรรเสริญถูกนินทา ถายอมรับในความธรรมดานี้ได ก็จะทุกขนอยลง ยิ่งไปกวานั้นถาเราเปนกัลยาณมิตร
ที่มีน้ําใจไมตรีกับผูอื่น ก็นับเปนสวนสําคัญในเริ่มสรางบรรยากาศดีๆ ใหกับที่ทํางานคะ

ในกรณีที่มีคนทําใหเราไมชอบใจเรื่องใดก็ตาม ใหจําไวแลวตั้งใจวาจะไมทําแบบนั้นกับคนอื่นอีกตอไป
คะ การที่ตองพบสิ่งที่ไมชอบก็เพราะเคยทําอกุศลเอาไว กรรมเลยสงใหมาเจอสภาพชีวิตและผูคนแบบนี้
ขอใหมองผูที่ทําใหโกรธวาชวยใหเราไดมีโอกาสสํารวจตัวเอง วายังมีโทสะอยูนะ และนับเปนโอกาสดี
ที่จะไดให “อภัยทาน” แกเขา หากไมมีผูรับแลวจะมีผูใหไดอยางไรเลาคะ (^_^)

อภัยทานมีประโยชนแกผูใหมากกวาผูรับ ตามที่ปรากฏในพระนิพนธเรื่อง "ความสุขหาไดไมยาก"
ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังความตอนหนึ่งวา
“อันอภัยทานนี้เปนคุณแกผูให ยิ่งกวาแกผูรับ เชนเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกัน คืออภัยทานหรือการ
ใหอภัยนี้ เมื่อเกิดขึ้นในใจผูใด จะยังจิตใจของผูนั้นใหผองใส พนจากความกลุมรุมบดบังของโทสะ”

พระนิพนธเลมนี้มีเนื้อหาที่นาสนใจมากคะ มีแงคิดสําหรับคนที่มักมีปญหาในที่ทํางาน ตลอดจนการฝกใจ
ใหมีความสุข ไมเศราหมองเพราะโลภะ โทสะ และโมหะ ถาทานผูอานสนใจก็สามารถดาวนโหลดได
ตามลิงคนี้คะ
http://202.170.122.103/~sangharaja/_admin/images/download_me/download_me0000005.

pdf

สรุปแลววาถาเบื่องานแตไมอยากเปลี่ยนงานก็คงตองหาแงมุมดีๆ มองโลกตามความจริงวาไมมีใครได
อะไรสมใจไปทุกอยาง ถึงไดงานที่ไมชอบก็ยังดีกวาตกงาน และถาอยากไดที่ทํางานดีๆ ก็ใหเริ่มจากการ
ทําใจของเราใหเปนบุญ มีกระแสความเย็นจากจิตของตนเองเสียกอนคะ อยางไรก็ตามถายังตองเกิดก็ยัง
ตองทํางานเรื่อยไปอยูดี ดังนั้นอยา ลืมแบงเวลาใหกับการเจริญสติปฏฐานอันเปน “งานที่แทจริง”
ซึ่งคือหนทางที่ทําใหเราไดพบความสุขอันเที่ยงแท ปลดภาระอันยิ่งใหญคือการตองเวียนวาย
ตายเกิด จบสิ้นการเสี่ยงภัยในสังสารวัฏอันยาวไกลไดเสียทีคะ

:)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับทานที่สนใจดูดวงกับคุณ Aims Astro สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได ตามลิงคดานลางคะ
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ทําดีอยางไรใหปลอดภัยในสังสารวัฏ

หลาย ๆ คนคิดวา เราแคเปนคนดีก็พอแลวนี่
ในเมื่อทําดีก็ตองไดไปที่ดี ๆ ไดรับแตสิ่งดี ๆ
เลาเรื่องเมืองพุทธฉบับนี้ ขอนอมอัญเชิญพระธรรมเทศนา หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช
แสดงเกี่ยวกับ ตัวอยางของผูที่ทําดี แลวไดดีจริง
แตกลับเอาสิ่งดี ๆ ที่ตัวเองมี ไปเปนตนทุนในการกระทําที่ราย ๆ คะ

เคยมีพระองคหนึ่ง มีตัวจริงดวยองคนี้
พระองคนี้เคยทําบุญกับพระปจเจกพระพุทธเจากอนๆ
ทําบุญแลวอธิษฐานนะ
ขอใหรูปหลอ เกิดชาติไหนขอใหหลอทุกชาติเลย
ปรากฏวาเกิดมา ตอมานะ ทั้งหลอทั้งรวยเลย
เลยเปนชูกับชาวบาน ชูกับเมียชาวบาน ไมใชชูกับตัวชาวบาน ชูกับเมียเขา

ตกนรกอยูนาน
นี่ทําบุญมาดี ทําบุญทําทานมา
อยากไดรูปหลอ หลอ หลอจริงๆ รวยดวย
มีโอกาสทําชั่วเยอะ
ตกนรกอยูนานแสนนานนะ
ขึ้นจากนรกขึ้นมา มาเปนเปรต เปนอะไรอยางนี้
ขึ้นมาเปนสัตวเดรัจฉาน สุดทายมาเปนวัว
เปนวัวทีไรนะ รูปหลอทุกทีเลย
เปนวัวก็เปนวัวสวยกวาวัวอื่น
เจาของจะพาไปไถนานะ วัวตัวเมียนี่วิ่งตามตลอดเลย
เจาของรําคาญนะ จับไปตอน
ก็เลยถูกตอนมาเรื่อยๆ นะ หลายชาติ
เกิดมาเปนคนนะ ก็เปนขันทีหลายชาติ

ตอนหลังกรรมเบาบางลง
ก็มาเปนพระอานนท คือตัวพระอานนทนั่นเอง
เห็นไหมขนาดเปนพระอรหันตนะ
เปนพระอรหันตที่เปนพระสาวกชั้นผูใหญ
เปนเอตทัคคะตั้งหลายตําแหนง
กอนจะดีอยางนั้นก็เคยทําผิดมาแลว

พวกเราแตละคนทําผิดมาแลว ไมเปนไร
ทําผิดแลวไมทําอีก ก็เทานั้นนะ
เพราะฉะนั้นอยางการแคทําบุญทําทาน
รักษาศีล กระทั่งนั่งสมาธิ
เปนความดีเพื่อจะวนเวียนอยูกับโลก
มันไมใชความดีในขั้นที่จะพนโลก
ดีเหมือนกัน ก็ดีกวาไมทํา
ยังประมาทไมได
พอรวยขึ้นมา พอสวย พอหลอขึ้นมา
มีเงินมากๆ มีอํานาจมากๆ
โอกาสทําชั่วก็มาก ทําไดเยอะ
เพราะฉะนั้นมันเสี่ยงนะ มันเสี่ยง
ทําบุญทําทานแคนั้นไมพอหรอก
ที่จะปลอดภัยในสังสารวัฏ
มีแตเรื่องการเจริญสตินี้แหละ ถึงจะทําใหเราปลอดภัยไดจริงๆ

นิทานโทสะ ตอน ไมหมด (กรรม) เพราะใจไมจบ

โดย ชลนิล

รูปภาพประกอบโดย เซมเบ

ชาวพุทธเราเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม โดยเฉพาะเรื่องกรรมเกา
เวลาเจอเรื่องราย ๆ พวกเรามักบอกวา นี่เปนเพราะกรรมเกาสงผล ทําใหเราตองมาเจอเรื่องแย ๆ ราย ๆ
อยางนี้ จนบางทีดูเหมือนตัว “กรรมเกา” จะเปนผูตองหาในทุกคดีโดยไมมีสิทธิยื่นคํารอง ขออุทธรณได
เลย
เคยสังเกตกันบางไหม เวลาวิบากรายสงผล เราจะมีปฏิกิริยาตอบโตอยางไร...
ยอมรับผลของมันอยางคนเชื่อมั่นในกรรมวิบาก แลวยอมจบที่ใจตัวเอง ไมคร่ําครวญ พิรี้พิไร
กอเวรเพิ่ม
หรือ...มีโทสะ กลาวโทษแตกรรมเกา คร่ําครวญ ไมพอใจ และผูกเวร กอกรรมตอโดยไม
รูสึกตัว!
พี่ตุมแตงงานมายี่สิบป กับสามีที่เปนขาราชการเหมือนกันอยูที่ตางจังหวัด สามีพี่ตุมเปนคนประเภทครบ
สูตรความชั่ว...ทั้งกินเหลา เจาชู ผลาญเงิน แถมยังอัตตาใหญ ถือวาตัวดี ไมเคยทําอะไรผิดเลย

พี่ตุมไดชื่อวาเปนผูหญิงที่มีความอดทนสูง ทนสามีอยางนี้มาไดหลายปโดยไมปริปาก มาชวงหลังความ
อดทนของพี่ตุมลดลง ประกอบกับสามีไดพัฒนาวีรกรรมเสนทางสูอบายไดช่ําชองขึ้น (ชั่วกวาเดิม...วา
งั้นเหอะ)
ทั้งคูจึงทะเลาะเบาะแวงกันบอยครั้ง จนพี่ตุมประกาศขอหยา แตคุณสามีกลับไมยอม ทั้งที่เวลานั้นตัวเอง
ก็มีผูชวยภรรยา (เมียนอยนั่นแหละ) เพิ่มมาอีกคนแลว
เขาบอกวาจะหยาทําไม ในเมื่อเขาไมไดคิดจริงจังกับผูหญิงคนนั้น...ยังไงเสียพี่ตุมก็ยังเปนตัวจริงของแก
อยูดี...(ฟงแลวนาภูมิใจมั้ยเนี่ย)
พอลูกชายพี่ตุมเขาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ สามีแกก็หอบผาผอนไปอยูกับเมียนอย ปลอยให “ตัว
จริง” ตองอยูเฝาบาน เปนผีเรือน...เอย แมศรีเรือน
ใครเห็นอยางนั้นก็สงสาร เปนหวงพี่ตุมวาจะลําบาก ผมกลับเห็นวานี่คือโอกาสดีที่สุด ที่พี่ตุมจะไดเรียน
ธรรมะ ฝกหัดภาวนา
ดีที่พี่ตุมมีใจโนมเอียงมาในทางธรรมอยูแลว พอผมสงซีดีธรรมะและแนะนําใหพี่ตุมฝกเจริญสติ หัด
ภาวนา แกจึงสนใจปฏิบัติ ดวยเชื่อวาเวลานี้ไมมีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรม
ชวงเวลาเดือนสองเดือนที่พี่ตุมไดฟงเทศนจากครูบาอาจารยที่ถูกตรงเปนประจํา ประกอบกับฝกเดิน
จงกรมตามรูปแบบ และผมโทรศัพทไปคุยเรื่องธรรมะ คอยกระตุนใหกําลังใจแกทุกสัปดาห จิตใจพี่ตุม
คอยมีหลักยึด มีความสุขมากขึ้น
แตเหมือนกรรมเกาแกยังไมหมดจริง ๆ พอชีวิตจะมีความสงบเย็นสักนิดหนอย สามีก็กลับมาอยูบาน บอก
วาจะเลิกกับเมียนอย (จริงหรือเปลาก็ไมรู) พี่ตุมเลยไมอาจภาวนาไดสะดวกอยางเคย
ลาสุดพี่ตุมโทรศัพทมาคุยกับผมเรื่องสามีของเธอวา...
“เฮอ...สงสัยกรรมเกาของพี่มันไมยอมหมดซะทีนะ”
“มีอะไรละพี่ตุม” ผมถาม
แลวแกก็เลาใหฟงวา คุณสามีกําลังจะทําเรื่องขอกูเงินไปใช พี่ตุมรูวา ถามีเงินเขาก็คงกลับไปอยูกับเมีย
นอยอีก ที่กลับมานั้น สงสัยคงเงินหมดนั่นแหละ
ในระเบียบการกูยืมเงินของขาราชการจําเปนตองใหภรรยาเซ็นยินยอมดวย พี่ตุมไมคิดจะเซ็นให...ใจจริง
ไมไดตองการรั้งสามีของเธอไวหรอก
ความรัก ความหวงมันหมดจากใจไปนานแลว ที่ไมอยากเซ็นก็เพราะเงินเดือนสามีแทบไมเหลือ หากยัง
ไปกูเงินมาอีก เงินเดือนก็อาจติดลบ เปนภาระใหพี่ตุมตองเอาเงินตัวเองไปโปะอีก (เคยเจอเหตุการณ
อยางนี้มากอนแลว)
“ถาไมเซ็น ก็หยากัน” คุณสามีประกาศกราว เมื่อรูวาพี่ตุมจะไมเซ็นให
ผมไดยินพี่ตุมเลามาถึงตรงนี้ก็แสนจะดีใจ คิดวาพี่ตุมคงสมหวังเสียที ขอหยามาหลายครั้งแลว สามีก็ไม
ยอม คราวนี้เขาพูดเอง เวรกรรมยี่สิบปจะไดจบสิ้นกันเสียที
“เรื่องอะไรพี่จะยอมหยา” คําพูดของพี่ตุมทําเอาผมเหวอ ใจแปวเลย “พี่จะทรมานพวกมันไปอยางนี้
แหละ”
อาว...จะทรมานเขานะ ลืมไปหรือเปลาวากําลังทรมานตัวเองดวย!
ไดยินแลวผมรูสึกหดหู. ..ที่พี่ตุมไมยอมหยา ไมใชเพราะรัก หรือหวง แตเพราะโกรธ เกลียด อาฆาตแคน

...เรื่องอะไรฉันจะปลอยใหพวกแกมีความสุข...
...ฉันจะทรมานแกแบบนี้แหละ จะทําไม...
เอา...ก็เพราะคิดอยางนี้ละสิ ถึงตองมาบนใหฟง
“ทําไมกรรมเกาของพี่ไมหมดสักที?”
โธ...มันจะหมดไดยังไงกันละพี่...เลนผูกเวรตอกันแบบนี้
แลว “ไมรูตัว” ดวยนะ วากําลังผูกเวร สรางกรรมใหมยืดเวลาของวิบากออกไปอีก
พี่ตุมเคยบอกวา...จะยอมทนรับกรรม ใชหนี้ใหหมดในชาตินี้ ไมผูกเวรตอกันอีกแลว กรวดน้ําคว่ําขัน พบ
กันชาติเดียว...อโหสิ...จบกันชาตินี้ ชาติหนาไมตองเจอกันอีก
เฮอ...พูดยังไงก็พูดไดนะ พอถึงเวลาจริง ๆ เจอเรื่อง “วัดใจ” แคนี้ ทําไมคิดผูกเวรกันตอเลา
บอกวา “อโหสิ” ทําไมถึงยังโกรธแคน อยากทรมานใหเขาเจ็บปวด
บอกวาขอจบในชาตินี้...ทําไมถึงยังผูกเวรตอ ดวยพยาบาทอยางนั้น
แถมยัง “ผูกเวร” ไปโดยไมรูสึกตัวเสียดวย!
ที่บอกวา “กรรมเกา” ยังไมหมดนะ...ก็เพราะพี่สราง “กรรมใหม” มาตอเชื้อใหมันเองนั่นแหละ
ไมมีใครเขาบังคับเลย...นอกจากโทสะมันบัญชา
ใจที่คิดพยาบาท อยากทํารายฝายตรงขาม ดวยการไมยอมหยา (ทั้งที่อีกฝายเปดโอกาส) มันก็คือการ
สรางกรรมใหม มาตอยอดกรรมเกาอยางเรียบรอย เสร็จสมบูรณ
เพราะจิตมีโทสะ ยามไดยินเขาบอกวา “ไมเซ็นจะขอหยา” ...ทําใหเกิดความพยาบาท อาฆาต เลยตั้งใจ
แกแคน ดวยการดื้อ ไมยอมหยา เพื่อทรมานพวกเขาทั้งสองคน
หากพี่ตุมตามดูจิตตนเอง ก็จะเห็นขั้นตอนมันดําเนินไปแบบนี้ จนกระทั่งเกิดการสรางกรรมใหมเรียบรอย
พอไมรูวาตนเองตอกรรมเกา ดวยบาปใหม จึงมาคร่ําครวญใหผมฟงนี่แหละ
เอานา...เมื่อเขามาสูเสนทางการภาวนาแลว ก็ขอใหถือเสียวาผิดเปนครู...ตามรู ตามดูกันตอไป...
เจาตัวโทสะนี่ละ เปนกิเลสที่ทําใหเราสรางบาปกรรมแรง ๆ ไดงายที่สุด
ถาดูกิเลสตัวอื่นไมเห็น ก็ขยันตามดูโทสะเขาไว...
จะหงุดหงิด รําคาญใจ โมโห กระทั่งอาละวาดโวยวาย รูทันตอนไหนก็ขอใหรูเถอะ
เพราะมันคือกิเลสที่จะพาเราลงนรกงาย ๆ
และพาเราสรางกรรมใหมตอยอดกรรมเกาใหยืดยาวอยางที่ใครก็คาดไมถึง...

-----๐๐๐-----

อะไรที่พิเศษ มักพวงความทุกขมาดวย

อ. สุรวัฒน เสรีวิวัฒนา
เมื่อหลายเดือนกอน ไดเขาไปหัดเลน hi5
มันมีชองใหกรอก ประมาณวา เราชอบอะไรเปนพิเศษ
ณ นาทีนั้น ใจก็พูดออกมาวา
"อะไรที่พิเศษ มักพวงความทุกขมาดวย"

จริงอยูแหละที่ อะไรก็ตามที่ถูกติดปายวาพิเศษ
มันยอมไมธรรมดาสําหรับคนทั่วไป
มันมักจะทําใหใครตอใคร
พากันตื่นตาตื่นใจไปไดมากโขอยู

บางคนก็ชอบเอามากๆ เลยกับอะไรที่พิเศษเนี่ย
แมแตไปทานกวยเตี๋ยว ก็ยังตองสั่งแบบ "พิเศษ"
ซึ่งกวยเตี๋ยวชามพิเศษนี่ จริงๆ แลว
มันก็ไมไดอรอยเปนพิเศษตรงไหนเลย
แคใสเสน เติมเครื่อง เติมน้ํา ใหดูมากเปนพิเศษเทานั้น
จึงทําใหคนที่ทานไดไมมากกวาคนปกติ
แลวตองทานกวยเตี๋ยวชามพิเศษจนเกลี้ยงชามละก็
จะไดตัวพวงที่แสนจะอึดอัด
จนตองปลดตะขอกางเกงกันเลยทีเดียว

มาดูของราคาพิเศษกันบาง
หลายคนอาจกระโดดตัวลอยที่ซื้อของไดในราคาพิเศษ
แตอีกหลายคนถึงกับฉุนขาดทีเดียว
เพราะเจอพิษ ลดพิเศษ เขาให
เมื่อวานเพิ่งซื้อเสื้อผาแบรนดหรูมาในราคาปกติ
พอมาวันนี้พี่แกดันลดราคาพิเศษซะนี่

แคกวยเตี๋ยวชามพิเศษ กับของราคาพิเศษ
มันก็พวงความทุกขกายทุกขใจมาดวยไมมากก็นอย

แลวถาเปน "คนพิเศษ" ที่ใครๆ ก็อยากมี อยากเปน ละ
จะพวงความทุกขมาขนาดไหน

ใครเคยมีคนพิเศษ เคยเปนคนพิเศษ จะรูดีวา
คนพิเศษ นี่แหละที่พวงความทุกขมาเต็มๆ
ยามที่ยังพิเศษอยู โลกก็ดูชางหอมหวานไปหมด
อะไรๆ ก็ดูดีไปหมด (แมแตตดก็ยังหอมเลย)

แตดวยสัจธรรมที่วาดวยความ ไมเที่ยง
ความพิเศษจึงยอมตองแปรเปลี่ยน
จากที่เคยรัก เคยหวงหวง เคยทะนุถนอมเปนพิเศษ
ก็คอยๆ กลายเปน เฉย เฉื่อย ชา
ไปตามกาลเวลาที่ผานไป
ถาแยมากหนอยก็อาจกลายเปนตรงขาม คือ
เกลียดเปนพิเศษ แคนเปนพิเศษ
หรือลั่นปากเปนพิเศษกันเลยวา
ชาตินี้ชาติหนาชาติไหนๆ ก็ขออยาไดเจอกันอีก

ยังมีอีกหลายคนที่เจอพิษ คนพิเศษ เขาให
จนถึงกับกลายเปนซึมเศรา กลืนขาวไมลง
ฟอกอกดวยน้ําตาแทนสบู
จมแชในหวงพิษเหวรักอยูเปนนานสองนาน
กวาจะหลุดพนออกไปได ก็เลือดตาแทบกระเด็น

แต...ก็ไมยอมจะเข็ดหลาบกับ คนพิเศษ สักที

นี่ก็อีกหนึ่ง รองรอยใจ
ที่ตองถูกทิ้งเอาไวที่ใครตอใครนับไมถวน
เปนรองรอยใจที่ยากจะลืมเลือน
เปนรองรอยใจ ที่หากใครไมยอมเรียนรูมัน
เปนรองรอยใจ ที่หากใครไมรูจักใชมัน
เพื่อตามหาความจริง ก็เทากับ
ปดหนทางพนทุกขเอาไวตราบนานเทานาน

ประตูสูการเริ่มตนลงทุนเปดแลว

Mr.Messenger
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ําจังเลย เอาเงินไปทําอะไร??
ถาเปนในชวงที่เงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย อัตราดอกเบี้ยอยูประมาณ ๓-๔% ตอป
คําถามนี้ก็คงไมเกิดขึ้น ยิ่งถาดอกเบี้ยสูงเกิน ๑๐% ตอป เหมือน ๑๐ ปที่แลว ยิ่งสบายเลย ฝากไวแบบ
ไมตองคิดมาก ถูกไหมครับ

แต ณ ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน มีอยูสองทางเลือกที่เราจะทําได
๑) ทําใจ เดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็ขึ้นเอง
๒) หาการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงกวา

ถาเลือกขอแรก คําถามตอมาก็คือ แลวดอกเบี้ยจะขึ้นจริงหรือ?
ดอกเบี้ยจะขึ้น หรือไมขึ้น ไมสําคัญเทากับคําถามที่วา “ไมวาดอกเบี้ยจะสูง หรือต่ํา ก็ยังมี
ผลิตภัณฑทางการเงินที่ใหผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากธนาคารอยูตลอดเวลา ” ถาดอกเบี้ยในตลาดอยูที่
๔% ผลิตภัณฑทางการเงินนั้น ก็จะใหผลตอบแทนสูงกวา ๔% ถาดอกเบี้ยในตลาดสูงถึง ๑๐% (ซึ่ง
เปนไปไดยาก) ผลิตภัณฑทางการเงินที่ผมยกตัวอยางนี้ ก็จะใหผลตอบแทนสูงเกิน ๑๐% เชนกัน
เหมือนๆกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันนั้นแหละครับ เราไมสนใจวาอารมณ หรือสภาวะใดเกิดขึ้นใน
จิตใจของเรา เราไมไดมีหนาที่ตีมูลคาสภาวะหรืออารมณที่เกิดขึ้นนั้นๆ แคเพียงตามรู ตามดู ตามความ
เปนจริง เพียงเทานี้ ก็ถือวาเราไดดอกผลจากการมีชีวิตอยูเพิ่มขึ้นจากเดิมไปอีกหนึ่งวันแลว ไมวาจะเปน
สภาวะแหงความทุกข หรือความสุข เมื่อเรารูสึกตัว ก็ถือวาไดสะสมความสุขที่เหนือกวาขึ้นไปอีกระดับ
เปนยังไง...นาสนใจไหมครับ?

มาเขาเรื่องหาแหลงลงทุนกันตอ

แลวความเสี่ยงละ เงินฝากนี่มี พ.ร.บ.รับประกันเงินฝาก ใหเศรษฐกิจแยๆ อยางนอยก็ไดเงินตน
คืน เพราะรัฐบาล ยังไงก็ตองไมเบี้ยวหนี้เราอยูแลว
คําตอบคือ ผูรับประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย ปจจุบันคือ กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนรัฐบาล
แลวถาผมบอกวา ผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาว ก็มีกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันเงินตนละ ยัง

นาสนใจไหม

ผลิตภัณฑทางการเงินที่ผมเอยถึงนี้ เราเรียกวา ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งผู
ออกตราสารนี้ ก็จะเปนหนวยงานของภาครัฐ เชน กระทรวงการคลัง หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย เปน
ตน
แตเนื่องจาก หากเราตองการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยตรง ตองใชเงินจํานวนมาก (ขั้นต่ําตอครั้ง
เทากับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ทําใหนักลงทุนรายยอยไมสามารถเขาถึงการลงทุนประเภทนี้ไดงายนัก ดวย
ขอจํากัดอันนี้ ก็เลยเกิดกองทุนรวม (Mutual Fund) ขึ้นมา...
เราสามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ผานทางกองทุนรวมไดครับ กองทุนรวมก็คือ แหลงระดม
เงินทุน จากนักลงทุนที่ไมสามารถลงทุนไดเอง เนื่องจากเงินลงทุนนอย หรือขาดความเชี่ยวชาญใน
ตลาด หลายๆรายมารวมกัน (เลยเรียกวา Mutual ไงครับ) โดยใหผูจัดการกองทุน (Fund Manager) นํา
เงินสวนนี้ไปบริหารใหงอกเงยขึ้นมา ซึ่งปจจุบันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการมากมายหลายแหงที่รับบริหาร
จัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ จึงถือเปนการเปดโอกาสใหเราไดสรางกําไร หรือผลตอบแทนที่สูงกวาเงิน
ฝากธนาคารได โดยกองทุนรวมเหลานี้ เราสามารถติดตอผานธนาคาร ซึ่งรับเปนตัวแทนขายใหกับบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนนั้นๆอยูแลวนะครับ เจาหนาที่สามารถใหคําแนะนําเราไดอีกที ถาอยากทราบวา
กองทุนคืออะไร ผลตอบแทนไดรับยังไง เราสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของสมาคม
http://www.thaimutualfund.com

ปจจุบันกองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short term Fixed Income Fund) หรือ กองทุนรวมตราสารตลาด
เงิน (Money Market Fund หรือ MMF)
๒) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long term Fixed Income Fund)
โดยกองทุนรวมตราสารตลาดเงินจะลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุไมเกิน ๑ ป สวน กองทุนรวมตราสารหนี้
ระยะยาว จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเกิน ๑ ปขึ้นไปครับ
เมื่อแบงตามความเสี่ยงแลวกองทุนรวมตราสารตลาดเงิน หรือ MMF ถือวาเปนกองทุนรวมที่มี
ความเสี่ยงต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่นทัง้ หมดในตลาด และเนื่องจากนักลงทุนสามารถ
ซื้อขายไดทุกวันทําการ และคิดผลตอบแทนใหเราเปนรายวัน กองทุนนี้จึงถือเปนประตูสําหรับมือใหมทุก
คนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น มากกวาแคฝากเงินกับธนาคาร ปจจุบันในธุรกิจกองทุนรวม กองทุน
รวมตราสารตลาดเงินถือวาเปนกองงทุนที่มีขนาดใหญที่สุดในตลาด และยังมีแนวโนมโตขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากนักลงทุนเริ่มใหความสนใจกับการบริหารเงินออม มากกวาแคฝากเงินกับธนาคารครับ
มีคําเตือนนะครับ... ในชวงแรกของการเริ่มตนลงทุนจะคลายๆกับชวงแรกของการปฏิบัติธรรมอยู
อยางหนึ่ง แนนอนวาเราจะมีความกลัว ความลังเล และความกังวล ในระหวางที่ลงทุนไปบาง แตเมื่อเรา
ไดลงทุนจริง ไดดูของจริง เราไดศึกษาและทําความเขาใจวิธีการไดดีขึ้นแลว เราจะเริ่มคุนเคยกับมันเอง
และเมื่อนั้นการตอยอดการลงทุนก็ไมไดเปนเรื่องยากแลวละครับ

อานเสร็จก็ไปเปดบัญชีกองทุนรวมกันเถอะ ผลเปนยังไง ใครมีคําถามหรือสงสัยอะไร สงขาวมา
คุยกันไดที่ mutualfund.lover@hotmail.com ครับผม

มานมนตรา ฉบับที่ ๑๒

โดย ชลนิล

(ตอจากฉบับที่แลว)

๙

“ครืน...เปรี้ยง” ฟาผาตรงหนาสองหนุมสาว กลิ่นเหม็นไหมลอยตลบ แตไมไดสราง
ความหวั่นเกรงใดๆ นอกจากเพิ่มความระมัดระวังตัวกวาเดิม
ในใจของมรรคาบังเกิดภาพตนไทรยักษแผกิ่งใบปกคลุมเปนบริเวณกวาง รากไทรหอย
ระยา เหยียดยาวราวกับเปนเสนผมนางมารราย
“จาว คุณจะเปนใครก็ตาม ขอใหปรากฏตัวออกมาดวย เรามีเรื่องตองพูดกัน” มรรคาทําเสียงให
เปนปกติที่สุด
เสียงตอบกลับเกรี้ยวกราด เต็มไปดวยความอาฆาตมาดราย
“ขานึกวาความจําในอดีตชาติเจากลับคืน ที่ไหนได...เจากลับใหขาออกมาปรากฏตัว...ฮา...ฮา
...เจาบอกใหขาปรากฏตัว ทั้งๆ ที่เจาเอง เปนผูกักขังขาไว”
มรรคาสบตากับพันเกลียว แววตามีแตความงุนงง หญิงสาวขบริมฝปากแนน ตัดสินใจอยางเร็ว
“ออกไปจากที่นี่กอน” บรรยากาศไมเปนมิตรเสียแลว
ชายหนุมถอยหลัง เห็นขบวนปศาจยืนจองตาเขม็ง
“คงตองฝาออกไป” พันเกลียวพบปญหาและหาทางแกโดยไว มรรคาพยักหนาเตรียมตัว
เปรี้ยงๆๆๆ ฟาผาดังซอนๆ กัน ตนไมลุกไหมเปนไฟโชติชวง รางดําทะมึนเริ่มเคลื่อนไหว ขากาว
เชื่องชาแตหนักแนน ดวงตาขาวโพลนไรประกาย
“ไอหมอ สั่งสอนพวกมัน ใหมันรูถึงพิษสงของขา” เสียงที่ไรตัวตนออกคําสั่ง
ฝูงปศาจเพิ่มจํานวนมากขึ้น จนแลดําครืดคลายกําแพงหนายากตานทาน มรรคาสงบใจหาทาง
หนี พันเกลียวขบริมฝปากนึกถึงบิดาผูสั่งสอนวิชาให
“ยืนอยูขางๆ ฉันนะ ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นหามหางเกินสองกาว” หญิงสาวสั่ง
เขาพยักหนา อยางไรก็ตองไวใจหลอน เวลานี้เขาเหมือนถูกมัดมือมัดเทา วิชาทางโลกที่ร่ําเรียน
มา ใชประโยชนอะไรกับที่นี่ไมไดเลย
หญิงสาวยกมือประนม กมลงมองดินที่พื้นกอนหลับตา กําหนดแยกปฐวีธาตุ...ไมนานผืนดินที่ทุก
คนเหยียบก็สั่นสะเทือน ลมแรงอูๆ เมฆลอยต่ําแทบชิดยอดไม กองทัพปศาจชะงักงัน ทันใด...ครืด...ครืน

...เสียงดังเลื่อนลั่น แผนดินแยกเปนสวนๆ ปศาจบางตนหลนลงไปตามรอยแยก เสียงแผดรองโหยหวน
ดังมาเปนระยะ
พันเกลียวความือมรรคา นัยนตาเขมสองคูสบกัน มีความเชื่อมั่นอยูในนั้น
“ตามฉันใหทัน ไมตองสนใจสิ่งรอบตัว”
แผนดินโคลงเคลงคลายอยูบนจานโยก เมฆดํายิ่งกดทับ ต่ําลงมาเรื่อยๆ พันเกลียวพามรรคาวิ่ง
พลางกระโดดขามรอยแยกอยางคลองแคลว มือดําใหญหลายมือ พยายามฉุดควาสองหนุมสาวเอาไว
แตทั้งคูสามารถหลบหลีกลื่นไหลไดดั่งปลานอยในลําธารตื้น
จูๆ พันเกลียวก็ชะงักเทาจนมรรคาหยุดแทบไมทัน เบื้องหนาเปนรางสูงใหญขนาดราวตึกสองชั้น
ตัวดํามะเมื่อม มือโตเทาใบตาล รูปหนาผิดสวนผิดสารรูป ไมสามารถจําแนกวาเปนใบหนาคนหรือสัตว
“โฮก...แฮ...” เสียงรองพิกลสุดแยกแยะ
มือของมันกวัดแกวงไลจับพันเกลียว เทาไลเหยียบคนทั้งสองราวกับเห็นของเลน หญิงสาวไมมี
เวลาหยุดสํารวมสมาธิ จึงไดแตหลบหลีกไปมา มรรคากลับตั้งหลักกอน เขารูสึกเหมือนเคยผาน
เหตุการณเชนนี้มาแลว
...ถาอยางนั้นจะจัดการกับมันอยางไร...ชายหนุมถามตัวเอง
คําตอบพุงปลาบทันที...
มรรคากมเก็บกอนหินขึ้นมากอนหนึ่ง บีบมันแนนราวกับถายทอดพลังแลวขวางออกไปสุดแรง...
ยักษใหญหยุดชะงัก สองหนุมสาวคอยไดพักหายใจ แตในเสี้ยววินาที มันก็เริ่มขยับตัว...
“หึ หึ...กอนหินที่ปราศจากอํานาจแหงเทพ มันก็แคหินธรรมดา จะทํารายสมุนขาไดอยางไร”
ถูกไลลาอีกรอบ คราวนี้พันเกลียวมองเห็นทางหนี
“เขาไปในปา...”
ปาแหงนี้ผิดจากดงไมที่เห็นตอนแรกอยางสิ้นเชิง ตนไมสูงใหญกวารกทึบกวา หนาแนนดวย
ขวากหนาม อีกทั้งไมมีทางเดิน จําตองบุกตะลุยฝาดงหนาม มุดลอดเครือเถาวัลย จนเสื้อผาขาดเปนริ้วๆ
เลือดไหลซิบๆ แตทั้งคูไมอาจหยุดยั้ง เสียงฝเทา ‘มัน’ ดังสะเทือนไปทั้งปา ติดตามพวกเขากระชั้นชิดไม
ลดละ ฝนยิ่งเทกระหน่ําชนิดไมลืมหูลืมตา พายุพัดอูๆ รุนแรงจนแทบจะถอนไมใหญได
มรรคาเห็นพันเกลียวออนลาแลว แตเขาไมสามารถชวย เสนทางขางหนามืดทึบ ตีบตัน การเขา
มาในปาประหลาดเชนนี้ดูเหมือนจะหาเรื่องติดกับดักเสียเอง
“ไหวมั้ย” เขาถามหญิงสาวทั้งๆ ที่รูคําตอบ พันเกลียวกัดริมฝปาก ไมพูด
ทั้งคูเปยกโชก หนาวเหน็บจนถึงขอกระดูก แสงสวางที่พอมีก็เลือนหายกับมานฝน ตอนนี้มองไป
ขางหนาไดไมเกินสามกาว ดานหลังยังมีผูไลลาติดตามทุกระยะ
...ทํายังไงดี...ทํายังไงดี...มรรคาเรงถามตนเอง เขาแนใจวาเคยพบเรื่องเชนนี้มาแลว และ
สามารถผานพนอยางปลอดภัย...ในเวลานั้น เขาทําไดอยางไร
...สีกลักของชายจีวร...
“ตามผมมา” คราวนี้มรรคาฉุดพันเกลียวไปอีกทาง หญิงสาวไมอาจขัดขืน หลอนเหน็ดเหนื่อย
ออนลาแทบขาดใจ วิชาตางๆ ที่ร่ําเรียนไมสามารถเอาออกมาใชไดคลองแคลวตามใจนึก จึงยอมปลอย

ใหมรรคาฉุดมือไปอยางไมรูเหนือใต...คิดเยาะหยันตัวเองที่เคยนึกวา ‘แน’ พอเจอผูมีฝมือจริงๆ กลับตอง
หนีหัวซุกหัวซุน
มรรคาติดตามชายจีวรไปอยางรวดเร็ว ทุมเทสมาธิจดจอยังจุดหมายเบื้องหนา จนไมรูวาใช
เวลานานเทาใด สายตาเขาคอยกระจางจา...
แดดยามบายแผดแรงอยูบนทองฟา เมฆขาวลอยฟองกลางนภา สายลมเฉื่อยฉิว นกรองขันคู
ชวนเบิกบานใจ
ปาดงดิบทามกลางพายุฝนที่ผานมา กลายเปนเพียงฝนรายในชั่วพริบตา...

ชายหนุมยืนอยูหนาวัด ซึ่งรมรื่นดวยตนไม สงบเงียบ ปลอดจากความวุนวายของผูคน เสื้อผาเขา
มีรองรอยขาดวิ่นอยูบาง แตแหงสนิท ไมเปยกปอน
สิ่งเหลานี้พันเกลียวไมแปลกใจ หลอนกําลังสงสัย...ที่นี่เปนที่ใด...
“เขาไปหาหลวงพอกันเถอะ” มรรคารู...ที่นี่เปนวัดซึ่งเขาเคยมาทําบุญกับปกแกวและปาแฉลม
ประตูวัดเปดตอนรับดังเดิม ศาลาใหญตั้งเดนตระหงานแตทวาวางเปลา ไมมีพระ ไมมีเณร มรรคา
มองหาหลวงพอไมพบ จึงเดินไปตามทางเดินเล็กๆ ที่เขาจําไดวาเคยเห็นทานออกมาจากคราวที่แลว พัน
เกลียวติดตามโดยไมออกความเห็น
“มาหาหลวงพอหรือจะ” หญิงวัยกลางคนนุงหมชุดขาว ยืนอยูกลางทางถามเขา
“ครับ” มรรคาตอบพลางนึกสงสัย แมชีคนนี้ปรากฏตัวตั้งแตเมื่อไหร
“ทานกําลังเดินจงกรมอยู จะรอมั้ยจะ” คําถามนุมเบา
พันเกลียวจองสตรีชุดขาวตาเขม็ง ขนลุกซูไมมีสาเหตุ
“คะ...รอ” หลอนหลุดปากตอบแทนมรรคา
“ถางั้นมานั่งรอที่นี่ก็ได”
ทั้งคูเดินตามแมชีมาถึงใตกุฏิหลวงพอ มรรคาเห็นเงาสีกลักไหวๆ กําลังเดินกลับไปกลับมาหลัง
แนวไมลิบๆ
ผูมาสงเดินจากไปอยางไรเสียง ชายหนุมหยิบเสื่อที่เหน็บไวขางบันไดมาปูแลวนั่งรอพรอมกับ
พันเกลียว รอบๆ ตัวมีแตเสียงสายลมและใบไม ไมมีการพูดจา สองหนุมสาวรูวา ความสงบ คือสิ่งที่ผูทรง
ศีลตองการ
พันเกลียวนั่งพับเพียบมือประสานบนตักเรียบรอย แลวหลับตาสงบใจรอ มรรคามองชายผาอังสะ
ที่ไหวๆ ผานแนวไม นึกเปรียบเทียบกับชายจีวรสีกลักที่เห็นและนําพวกเขาออกจากปามาถึงที่นี่อยางนา
พิศวง

ชายหนุมรูดี...วัดแหงนี้ หางจากปาสนธยานั่นมากเทาใด...
ชั่วเวลาไมนาน เขาสลัดความสงสัยทิ้ง สายตาถูกดึงดูดดวยสีของผาอังสะ ชายหนุมมองสีผาที่
เคลื่อนไหว กอนจะหยุดนิ่งตรงจุดกึ่งกลางระหวางแนวไม หลับตาลงพรอมจําสีผาไวในสํานึก...นาแปลก
ที่เขาสามารถยอและขยายขนาดของสีผาอังสะไดตามใจ มันคลายของเลนที่เขาเคยมี
กระทั่งสีผาหายไป กลายเปนแสงสวางขาวโพลน มรรคาลืมตา เห็นหลวงพอออกจากทางจงกรม
แลว

มรรคาหันมองหญิงสาวขางกาย พันเกลียวลืมตากอนเขา มือทั้งสองกําลังประนมไหวผูทรงศีล
“อืม เปนยังไงมายังไงละ” คําพูดทักทายเฉกเชนปกติ มรรคากมลงกราบกอนตอบ
“หนีภัยมาพึ่งบารมีครับ”
“ขอขึ้นไปครองจีวรใหเรียบรอยกอนนะ แลวจะลงมาคุย” หลวงพอเดินขึ้นกุฏิ สองหนุมสาวคอย
มองหนากัน...กําลังจะเอยปากพูด แตแลว

“ตี๊ด...ตี๊ด...” โทรศัพทมือถือในกระเปาของมรรคาดังขึ้น ชายหนุมเลิกคิ้วแปลกใจ
“มรรคาพูด”
“คุณมัคหรือครับ โอยผมดีใจจัง” เสียงประสิทธิ์ดังกระหืดกระหอบตามสาย
“มีอะไรหรือ” เขาถามเรียบๆ
“มีอะไร...? โธคุณมัคพูดออกมาได...ตอนนี้คุณอยูที่ไหนครับ พวกเรากําลังตามหาคุณกันให
จาละหวั่น” น้ําเสียงกึ่งโมโห กึ่งโลงใจ
“ตามหาฉันทําไม” ชายหนุมถามทั้งๆ ที่คิดวารูเหตุผลดี
“ก็คุณเลนหายเขาไปใน ‘ปาสนธยา’ นั่นตั้งนาน พวกผมใจไมดีกัน อุตสาหเกณฑคนออกตามหา
จนทั่วปาก็ยังไมเจอ รอนใจกันแทบตาย”
“แลวเปนยังไง” เขาถามเหมือนไมเดือดรอน
“โธคุณมัค เห็นใจพวกผมหนอยเถอะ คุณเลนหายตัวไปเปนชั่วโมงแบบนี้ ตามหาก็ไมเจอ แลว
จะใหพวกผมคิดยังไง โชคดีนะที่ผมนึกถึงโทรศัพทได” ประสิทธิ์ถอนใจพลางถามตอ “ตอนนี้คุณอยูที่
ไหนครับ”
“อยูที่วัด...” เขาบอกชื่อวัดแหงนี้
“แลววัดนี้อยูที่ไหนครับ ผมไมยักรู”
นัยนตาชายหนุมฉายแววลังเลชั่วแวบ กอนจะตอบตามความจริง
“หา...คุณอยูที่นั่นไดยังไงครับ แลวไปยังไงกัน ระยะทางไมใชใกลๆ” ประสิทธิ์ตกใจยิ่งกวาเจอผี
“ในเมื่อรูจักสถานที่แลว ก็มารับผมดวย ไมตองถามอะไรทั้งนั้น”
มรรคาตัดบทพรอมหยุดการติดตอ พันเกลียวมองชายหนุมดวยแววตาประหลาดใจจนปดไมมิด
“คําสั่งหามถามของคุณ รวมถึงฉันดวยหรือเปลา” หลอนถาม
“คุณอยากรูเรื่องอะไร”
“เรามาที่นี่ไดอยางไร” หญิงสาวจองตาเขาเขม็ง
“ถาผมตอบวา ‘ไมร’ู คุณจะเชื่อมั้ย” เขายอนถาม
“แลวถาฉันถามวา ‘ใคร’ นําเรามาที่นี่ คุณจะตอบฉันไดไหม” วาจาของพันเกลียวบอกถึงความ
ทันกัน
มรรคาไมตอบเพราะหลวงพอกําลังลงจากกุฏิ มานั่งบนแครไมหางจากเสื่อนัก ดวงตาของทาน
ฉายแววปรานีดังเดิม และลึกลงไปมีรอยยิ้มแยม เอ็นดู
“เอา...หนีภัยอะไรมา เลาใหฟงทีส”ิ ทานพูดเขาประเด็น
มรรคาเลาใหฟงอยางรวบรัด ไดใจความ พูดจบ ผูฟงเพียงยิ้ม ไมมีกิริยาใดแสดงมาใหเห็นชัด
“เอาตัวรอดมาไดก็ดีแลว” ทานพูดอยางนั้น

“แตผมยังสงสัย ‘จาว’ เกี่ยวของกับผมยังไง”
“แลวไมสงสัยหรือวา มาที่นี่ไดยังไง” ทานเหลือบไปทางพันเกลียว
หญิงสาวเงยหนาขึ้นพูด แมจะมีความลังเล แตก็เจือความเชื่อมั่นหลายสวน
“ดิฉันเคยรูจัก ‘วิชายนระยะทาง’ แตดิฉันยังไมสามารถทําถึงขั้นนั้นได”
“แลวใครละทําได” หลวงพอมองมรรคา
“ถาเขาทําไดถึงขั้นนั้น คงไมตองใหดิฉันชวยกระมังคะ” พันเกลียวเขาใจสายตาของทาน
“มาไดก็ดีแลว...สนใจทําไมวา ‘ใคร’ พามา” ทานพูดงายๆ ปดประเด็นการถามทั้งมวล

ตะวันคลอยบาย เงากุฏิเอนไปทางทิศตะวันออก ใตถุนเย็นสบายลมโกรก อากาศสดชื่น แตหนุม
สาวทั้งสองยังมีเครื่องหมายคําถามอยูบนสีหนา
“ผมสงสัย...” มรรคาเริ่มปญหาใหม “จาวบอกวา ผมเปนคนกักขังเขา และยังเคยใหสัญญากับ
เขาไว”
“โยมเชื่อมั้ยเลา”
คําถามงายๆ แตเหมือนซุงทอนใหญพุงชนหนาอกเขาอยางจัง
มรรคาอ้ําอึ้ง แววตาสับสน หลวงพอยิ้มนิดๆ
“ถา ‘เชื่อ’ ก็บา” ชายหนุมสะดุง “ถา ‘ไมเชื่อ’ ก็โงอีก”
เสียงอธิบายตอมาเสมือนสายน้ําไหลผานแกงหิน...

“พระพุทธเจาเคยสอนหลักของความเชื่อไววา...คนเราไมควรเชื่อดวยเหตุผลตางๆ ถึงสิบอยาง
...แตการจะตะบี้ตะบันไมเชื่อไวกอนมันก็เกินไป การที่คนเราจะเชื่อหรือไมเชื่ออะไรนั้น มันตองมีสติ
ไตรตรองใหรอบคอบหาเหตุผลมารองรับ และตองพิสูจนใหรูแน เมื่อนั้นจึงควรบอกแกตัวเองไดวาจะเชื่อ
หรือไม”
มรรคากมหนาไตรตรอง ครูหนึ่งจึงพูดขึ้น
“ถาเชนนั้น ผมก็ตองระลึกชาติใหได จึงจะพิสูจนวาคําพูดนั้นจริงหรือไม”
หลวงพอไมตอบรับหรือปฏิเสธ
“ผูที่สามารถระลึกชาติไดอยางแนนอน ไมคลาดเคลื่อน ก็เห็นจะมีแตผูที่สําเร็จ ปุพเพนิวาสานุ
สติญาณ เทานั้นแหละ”
“ถาอยางนั้น ขาวที่เคยลงวามีเด็กระลึกชาติได หรือคนที่จําชาติกอนๆ ไดละครับ” ชายหนุม
สงสัย
“โยมคิดวาอยางไรละ” หลวงพอยอนอยางนี้ มรรคาไดแตอมยิ้ม “ในวัฏสงสารลวนมีแตสิ่งไม
เที่ยงแทแนนอน การจดจําอดีตชาติ บางครั้งอาจเกิดจากการอธิษฐานจิต หรือบางทีก็มีตํานานไมใชหรือ
ที่บอกวา หากใครไดดมดอกปาริชาตบนสรวงสวรรคแลวจะทําใหระลึกชาติได”
“ถาอยางนั้น...” มรรคาถามคาง
“จงหาหนทาง ดวยตัวของตัวเอง” หลวงพอสรุป

ถนนลูกรังที่ทุกคนผานมาดูจะเหยียดยาวเหลือเกิน วัดที่ตั้งใจไปก็ยังไมถึงเสียที แมจะมี
ปายบอกระยะเปนชวงๆ แตไมไดชวยใหเสนทางนั้นสั้นลงสักเทาใด

“คุณมัคเขามาไดยังไงกันนา...ตั้งไกลอยางนี”้ ประสิทธิ์บนพึมพํากับนายชางใหญ
“ก็คงนั่งรถมานั่นแหละ หรือคุณวาเขาเหาะมากัน” คําโตตอบไมจริงจังนัก
“แลวมาตอนไหน ทําไมพวกเราไมเห็น แถมยังไมบอกไมกลาวใครอยางนี้อีก ทําเอาพวกเรา
วุนวายกันใหญ” ประสิทธิ์พูดแลวหันไปทางคนขับรถ “เฮย...แนวกําแพงยาวๆ นั่น ใชวัดที่เราจะไปกัน
หรือเปลาวะ”
“ผมวาใชนะครับ” คนขับรถตอบ
พอพนถนนลูกรังเขาสูบริเวณวัด ทุกคนพบความรูสึกตรงขามกันอยางสิ้นเชิง
“แมโวย นี่แหละวัดปาจริง” ความเหน็ดเหนื่อยถูกทดแทนดวยความสงบรมรื่น
“ผมวาความสงบของที่นี่จะเสียไปก็เพราะเสียงคุณนี่แหละ” นายชางติง
“นั่นไงคุณมัค” ประสิทธิ์ไมสนใจ เขาเห็นมรรคากับพันเกลียวกําลังถือไมกวาดชวยพระเณรกวาด
ใบไมอยูตามทางเดิน
มรรคาเงยหนา ทักเสียงปกติ
“พวกคุณมาเร็วกวาที่ผมคิดไวอีก” เขาพูด “รอใหผมชวยหลวงพอทานกวาดใบไมเสร็จเมื่อไหร
เราก็ลาทานไดเลย”
มรรคาทํางานตอโดยไมสนใจอาการตะลึงลานของลูกนอง สองหนุมมองหนากันแลวตกลงกัน
อยางเขาใจ ทั้งคูหาไมกวาดดามยาวไดคนละดาม แลวเขาไปชวยพระเณรทํางานอยางไมมีขอโตแยง

ณ ที่นี้หากมองดวยสายตามนุษยจะเห็นแคดงไมขนาดยอม มีตนไมประปรายเปน
หยอมๆ ยืนทาแดดลมอยางไมเกรงกลัว ลอมรอบดวยที่ดินโลงเปนแนวกวาง มีรถแทรกเตอร
กําลังเกรดไถ ทํางานไมรูเหน็ดเหนื่อย...แตถาใครมีสายตาอัน ‘พิเศษ’ จะมองเห็นปาอีกแหง
ซอนทับเขามา
ที่นั่นถูกปกคลุมดวยเมฆสีเทาเขม สายลมกระหน่ําหนัก แมกไมสั่นกราว เม็ดฝนโหมกระแทกไม
ปรานี แผนดินสะเทือนดวยความพิโรธ
“ไอหมอ มึงบอกขาสิ ทําไมพวกมันถึงหนีรอดจากเขตกฤตยาคมของเอ็งได” น้ําเสียงสะเทือน
ลั่นมาจากตนไทรขนาดยักษ ยืนตนราวกับจอมปศาจราย
“ขานอยไมรู ไมรูจริงๆ” เงาดําๆ สูงใหญ กําลังหมอบคุดคู หนาซุกดิน ตัวสั่นระริก
“อีกะพอ” น้ําเสียงเรียก หวน สั้น เงารางๆ ของหญิงสาวปรากฏเกือบจะทันที
“นังผูหญิงที่มากับมัน เรียนรูอิทธิวิธีจากที่ใด” คําถามขมขู วางอํานาจ
“จากพอของนางเจาคะ...จาว”
“หึๆ อีนี่มันมีฝมือพอตัว พอของมันคงเกงไมเบา”
“แตพอของนางตายแลว” หญิงสาวกลาวเสริม

“ถึงอีนังนั่นมันจะเกง แตก็ไมอาจรับมืออสุรกายเสกของขานอยได” เสียงแหบหาวของผูชายพูด
เชิงเอาหนา
“ฮา...ฮา...” เสียงหัวเราะกระหึ่ม “ถาอสุรกายเสกของเอ็งเกงจริง ทําไมถึงตามพวกมันไมทัน
แถมยังปลอยใหพวกมันหนีจากเขตอาคมได”
คําพูดยอนแทบทําใหผูหมอบคุดคู อยากแทรกรางลงไปในดิน
“เอ็งอยาเพิ่งทระนงในฝมือนักเลยวะ ‘วิชา’ ของขายังมีอีกมากมาย อยางเอ็งยังเรียนไปไมถึงสัก
กระผีกดวยซ้ํา”
ทามกลางความอึดอัด เม็ดฝนไมขาดสาย ฟาแลบดั่งมีงานรื่นเริง เสียงของจาวเหมือนฟาคําราม
“อีกะพอ...มึงบอกมาสิวา งานที่มึงรับปากวาจะทํานะ มันไปถึงไหนแลว ทําไม ‘มัน’ ยังจําสัญญา
ไมได”
“ขา...ขานอยพยายามแลว...แตมันตองใชเวลา” หลอนละล่ําละลัก
“เวลาอันใด...ขารอมานานพอแลว” ขาดคํา เงารางๆ ของหญิงสาวก็ปลิววูบคลายเศษผาบางๆ
ถูกพายุพัด เสียงกรีดรองดังโหยหวน...
“ไอหมอ เอ็งเคยบอกวา ขางกายมันมีผูหญิงอีกคน ที่มีอํานาจแหงเทพคุมครองใชหรือไม”
“ขอรับจาว...ผูหญิงคนนี้เปนคนอนุญาต ‘เปด’ บานใหขานอยกับอีกะพอเขาถึงตัวมันได”
“มันรูไดยังไง ทําไมมันตองทําอยางนั้น”
“ขานอยไมทราบ แตเทาที่ดู...ผูหญิงคนนี้ไมรูวาตนเองมีอํานาจเทพคุมครอง”

“ขางกายมันมีผูหญิงที่ ‘พิเศษ’ ถึงสองคนทีเดียวหรือ” เสียงจาวครุนคิด “ดี...ไอหมอ...เพื่อเปน
การตัดไฟเสียกอน เอ็งตองแยกผูหญิงสองคนนั้นออกจาก ‘มัน’ ใหได ขาไมตองการใหมันมีผูชวย
“ขอรับ...แต...” มันเริ่มลังเล “...แตขานอยไมแนใจวาจะกําจัดหญิงที่มีอาคมคนนั้นไดอยาง
เด็ดขาด”
“เอ็งคิดจะใหขาสอน ‘วิชา’ เพิ่มละสิ” จาวรูเจตนาของมัน
“ความจริง ขานาจะลงโทษเอ็งมากกวาที่ทํางานเกินคําสั่งขา ตอนที่มันรื้อศาลของเอ็ง ขา
อนุญาตใหไปขูขวัญมันเทานั้น แตเอ็งกลับจะเลนมันถึงตาย เอ็งก็รู ถาหากมันตาย ขาจะตองถูกขังอยูที่นี่
อีกนานเทาใด”
ไมมีคําตอบ นอกจากอาการสั่นระริกดังลูกกวางกลัวธนู
กะพอปรากฏกายอยางบอบช้ํา อิดโรย
“อีกะพอ” หญิงสาวสะดุงเฮือก “เอ็งไปจัดการกับหญิงสาวที่มีอาคม”
ใบหนาที่ซีด ยิ่งเผือดขาวเขาไปอีก
“ขารูนะวานังนี่มัน ‘เคย’ เปนใคร” กะพอกมหนางุด “และขาก็รูวามันกับเอ็งผูกพันกัน”
เงียบไปนาน กวาจาวจะพูดชาๆ

“ทําใหนังนี่อยูหางจาก ‘มัน’ ที่สุด ไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม...”
กะพอตัวแข็งราวกับหิน ยามใดที่จาวใชน้ําเสียงเชนนี้ หลอนจะรูสึกไมตางจากนักโทษรอดาบ
ประหาร

“สวนเอ็ง...ไอหมอ...” จาวพูดดวยน้ําเสียงเดิม ไมหวน ไมดุดัน “เอ็งตองแยกผูหญิงที่มีอํานาจ
เทพคุมครองออกไปใหพน”
“แต...” มันหลุดปากแยง ทําใหรางทั้งรางสั่นเทิ้ม ใบหนาบิดเบี้ยวเหมือนโดนทัฑณทรมานที่
มองไมเห็น
“ขายังไมสอนอาคมเพิ่มใหเอ็ง” เสียงของจาวนุมลง แตนาสะพรึงกลัว “อํานาจเทพก็มีชวงเวลา
ออนเบา เอ็งจงใชเวลานั้นกําจัดนาง”
“ขะ...ขอ...รับ...จาว” มันฝนใจเอยปากอยางยากเย็น
“ไปจัดการสิ” เสียงของจาวทอดเบาลง สายฝนซาเม็ด ลมนิ่ง เมฆดําแยกตัว
ทองฟาสีหมน สมุนทั้งสองละลายไปกับหยาดน้ําที่ซึมสูผิวดิน...ทั่วบริเวณตกอยูในความเงียบงัน

ปกแกวดูทีวี แตใจไมอยูกับเนื้อตัว สายตาคอยสอดสองไปหนาประตู หวังจะไดเห็นแสง
ไฟหนารถอันคุนเคย แลวก็ผิดหวังทุกครั้ง เด็กสาวผุดลุกผุดนั่งหลายตลบ ดูนาฬิกาเปนรอบที่
ยี่สิบ...มรรคาก็ยังไมกลับมา
หลอนรูวา ‘ที่นั่น’ มีอะไรไมชอบมาพากล แมจะมีพันเกลียวอยูเคียงขางก็ใชวาจะปลอดภัย
แนนอน ไมเชนนั้นคราวที่แลว ‘คุณอา’ คงไมใหหลอนแอบเอากลีบดอกไมประหลาดใสในกระเปาเขา
หรอก
นึกถึงคุณอาแลวยิ่งโมโห ชางเงียบหายไมยอมติดตอ ทั้งๆ ที่รูวาหลอนรอนใจ...แตพูดมากก็ไม
มีประโยชน คุณอาเปนเชนนี้มาตลอด ตั้งแต ‘ติดตอ’ กับหลอน
“แอด...” เสียงประตูใหญหนาบานเปด ปกแกวลุกขึ้นรีบไปดูที่หนาตาง ไมเห็นแสงไฟหนารถ นึก
ในใจวา อาจเปนเจาชัยออกไปนอกบาน แตไมนาใช เพราะเจาชัยตองคอยเปดประตูใหมรรคา
...หรือมรรคากลับมาถึงแลว...
ปกแกวดึงประตูมุงลวด ใสรองเทาแลววิ่งไปยังประตูหนาบาน หวังไดเห็นมรรคาขับรถเขามา แต
แลวหลอนกลับตองมายืนควางทามกลางความวางเปลา

ประตูหนาบานปดสนิท ถนนในซอยเงียบกริบ ไมมีเสียงยวดยาน ปกแกวหนาววูบขึ้นมา
เฉยๆ ลมแปลกๆ เสียดผานผิวกายคลายมือเย็นชืดของศพในหองดับจิต
ปกแกวหันขวับ...ไมมีใคร...ทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่ง
ทันใด...หูหลอนก็แววเสียงฝเทากําลังเดินชาๆ มาบนถนนเลียบกําแพงหนาบาน เด็กสาว
เคลื่อนกายไปที่ประตูสอดสายตามองลอดออกไป...

(โปรดติดตามตอฉบับหนา)

ชวนคิดชวนรู ฉบับที่ ๑๗

ชวนคิดชวนรู ฉบับที่ ๑๗ ขอเชิญใหทานผูอานมาชวนคิดชวนรู
กับคําศัพททางพระพุทธศาสนากันนะคะ ทราบคําตอบแลว สงคําตอบไดที่นี่คะ --> คลิกที่นี่
รวมสนุกภายในวันศุกรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓
ผูโชคดีจะไดรับ ดูจิตปแรกและซีดีพระธรรมเทศนาหลวงพอปราโมทยจํานวน ๑๐ รางวัล คะ ^_^/
จงเลือกคําที่เกี่ยวของกับคําอธิบายในแตละขอ จากกลุมคําตอไปนี้
อิทธิบาท ธรรมสากัจฉา สีลัพพตปรามาส สติปฏฐาน อัปปมาทะ
ธรรมารมณ ชีวิตสมสีสี อนุสัย คิลานุปฐาก ปฐมสาวก
๑. ผูสิ้นกิเลสพรอมกับสิ้นชีวิต
๒. ความยึดมั่นถือวาบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพนไดดวยศีลและวัตร
๓. ธรรมเปนที่ตั้งแหงสติ, ขอปฏิบัติมีสติเปนประธาน
๔. ทางแหงความสําเร็จ
๕. กิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยูในสันดาน
๖. อารมณทางใจ, สิ่งที่ใจนึกคิด
๗. ผูปฏิบัติภิกษุไข
๘. การสนทนากันในทางธรรม
๙. ความไมประมาท
๑๐. สาวกองคแรก

เฉลยของฉบับที่แลว
- ถอยคําที่ชักนําใหมีความปรารถนานอย.....อัปปจฉกถา
- ถอยคําที่ชักนําใหมีความสันโดษ.....สันตุฏฐิกถา
- ถอยคําที่ชักนําใหมีความสงัดกายสงัดใจ.....ปวิเวกกถา
- ถอยคําที่ชักนําใหไมคลุกคลีดวยหมู.....อสังสัคคกถา
- ถอยคําที่ชักนําใหปรารภความเพียร.....วิรย
ิ ารัมภกถา
- ถอยคําที่ชักนําใหตั้งอยูในศีล.....สีลกถา
- ถอยคําที่ชักนําใหทําจิตมั่น.....สมาธิกถา
- ถอยคําที่ชักนําใหเกิดปญญา.....ปญญากถา

- ถอยคําที่ชักนําใหทําใจใหพนจากกิเลสและความทุกข.....วิมุตติกถา
- ถอยคําที่ชักนําใหเกิดความรูความเห็นในภาวะที่หลุดพนจากกิเลสและความทุกข.....วิมุตติญาณทัสสน
กถา
รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับหนังสือผิดที่ไมรู
๑. คุณสมบัติ จ.พิษณุโลก
๒. คุณวิภานี จ.นครปฐม
๓. คุณณัฐพร กรุงเทพฯ
๔. คุณคนึงนิจ จ.ปทุมธานี
๕. คุณอัมพร จ.สงขลา
๖. คุณฌาริน กรุงเทพฯ
๗. คุณสุรียภรณ จ.ชลบุรี
๘. คุณอัมพร กรุงเทพฯ
ขอแสดงความยินดีดวยคะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดสงรางวัลใหโดยเร็วนะคะ
และขอขอบพระคุณทุกทานที่รวมสนุกกับทางนิตยสารดวยคะ _/\_ *^_^*

