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ฉบับที่ ๑๙ สถานีตนทางสูนิพพาน

ความสงสัยเกี่ยวกับสวรรคนั้นมีมาชานาน
นับจากประเด็นรอนคือสวรรคมีหรือไมมี
แคนี้ก็ยากแลวที่จะผานความสงสัย
หรือหาขอยุติลงตัวสําหรับคนทั่วโลกไปได

ตอใหผานความสงสัย
กลายเปนปกใจเชื่อแนวามีจริง
ก็อาจเกิดขอสงสัยตออีกวาสวรรคเปนอยางไร
สถาปตยกรรมจะเปนไทยๆหรือของฝรั่ง?
ถาเปนไทย จะไทยเดิมหรือไทยประยุกต?
แลวหนาตาเทวดานางฟาละ
มีเทวดาไทย จีน แขก ฝรั่ง แยกเปนพวกๆไหม?

สิ่งที่ไมรูวามีจริงหรือไมมีจริง
ทําใหคุณเกิดคําถามเพื่อชวนตีกันไมรูจบมากกวาอยางอื่น

สมมุติวาคุณไดคําตอบขางตนหมดแลว
และมาสนใจศาสนาพุทธจริงจัง
ถึงขั้นเจริญสติคาดหวังมรรคผล
ก็อาจเกิดขอสงสัยใหมตามมาอีกนะครับ
นั่นคือถาชาตินี้คุณไปไมรอด
เจริญสติไดแค "ปดอบายชาติเดียว"
ตายเมื่อไรไปพักบนสวรรคเมื่อนั้น
คําถามคือ "บนสวรรคเจริญสติตอไดหรือเปลา?"

คําตอบที่มักไดยินกันคือมีสิทธิ์เจริญสติตอบนสวรรคได
ถาเมื่อครั้งเปนมนุษยเจริญสติ
จนสามารถรูลมหายใจเขาออกโดยความเปนอนิจจังได
หรือสามารถรูสุขทุกข ความจําไดหมายรู เจตนาดีชั่ว
หรือการรับรูทางอายตนะตางๆ

โดยความเปนอนิจจัง หรือโดยความเปนอนัตตาได

พูดงายๆคือตองมีดีติดตัวมาเปนทุน
มีความสามารถเห็นความไมเที่ยงและความไมใชตัวตน
ถึงจะไปรูลมหายใจทิพย
ตลอดจนสุขทุกขทางใจ ความทรงจํา เจตนา
และการรับรูผานอายตนะตางๆ
โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไหว

แตในความเปนจริง
คัมภีรก็บอกอยูนะครับวา
ถาเจริญสติไดจริงจะไมอยากพัก
ไมอยากหลงสวรรคนาน
จะอธิษฐาน "ฆาตัวตาย" เพื่อลงมาเกิดเปนมนุษย
บําเพ็ญบารมีเอามรรคเอาผลตอไปเลย

นั่นเพราะอะไร? เพราะสวรรคยิ่งกวาสิ่งเสพติด
เปนเครื่องหนวงเหนี่ยวไมให "อยาก" ถึงมรรคถึงผลกัน
จิตที่ถูกยอมใหเมาในรสสัมผัส
อาจผูกยึดหรือเกิดอุปาทานไดขนาดไหนก็คิดดูแลวกัน
ปจจุบันฆาตัวตายหวังสวรรคก็มีใหเกลื่อน
พระราชาในอดีตฝนเห็นสวรรค
แลวเต็มใจบูชายัญลูกเมียเพื่อใหไดไปสวรรคก็มีในชาดก

เราสามารถอนุมานไดวาสวรรคนาติดใจขนาดไหน
ก็จากเทคโนโลยีที่เริ่มจําลองสวรรคไดใกลเคียงเขาไปทุกที
คือหลอกหูหลอกตา หลอกอายตนะหยาบใหปรุงแตงไป
จนยึดมั่นรุนแรงไมตางจากขึ้นสวรรคทั้งเปนมาแลว

ตัวอยางลาสุดที่คงทําใหหลายคนรวมรับรู
คงไดแกขาวที่มีแฟนคลับหนังเรื่องอวตาร
ซึ่งสรางทําโดยเจมส คาเมรอน
บางคนคลั่งไคลขนาดอยากฆาตัวตาย
เพื่อใหไดไปอยูบนดาวแพนดอราแบบในหนัง
CNN ถึงขนาดเอามาตีเปนขาวใหญ

http://edition.cnn.com/2010/SHOWBIZ/Movies/01/11/avatar.movie.blues/index.html

คนที่ไมเขาใจก็จะถากถางทันทีวาเปนพวกบองตื้น
แตถาอานรายละเอียดใหดีก็จะพบวาพวกที่ชั่งใจแบบนี้จริงๆ
ที่แทมีแนวโนมอยาก "เปลี่ยนชีวิตที่นาเบื่อใหสดใสขึ้น"
หรือ "จบชีวิตเส็งเคร็งใหพนๆไปที" อยูกอนหนา
พอมาเจอสภาพความเปนอยูที่มีสีสันนาตื่นตาตื่นใจ
แถมสมจริงดวยระบบสามมิติใหมลาสุด
ก็เลยเกิดอาการแบบเดียวกับพวกที่พรอมทิ้งชีวิตเกาไปหาชีวิตใหม
ไมใชเรื่องนาประหลาดใจอันใดเลย

ประเด็นที่นาสนใจคือ
ถาสมมุติวาดาวแพนดอราในหนังอวตาร
ใหความรูสึกใกลเคียงกับสวรรคยิ่งกวาประสบการณไหนๆที่ผานมา
สวรรคจริงๆจะเปนสิ่งที่เรายอมทิ้งขวางเพื่อเอามรรคเอาผลกันไหม?

ลองพิจารณาวาหนังเรื่องอวตารนั้น
เหมือนเหมารวมเอาแฟนตาซีทั้งหมดมาอยูในเรื่องเดียว
ไมวาจะเปนนิยายวิทยาศาสตรบนดินแดนอื่นในหวงอวกาศลึก
สัตวใหญยุคดึกดําบรรพแบบไดโนเสาร
หมูไมสีสันวิจิตรที่เรืองแสงไดเหมือนในเทพนิยาย
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว
ที่มีทั้งความวิจิตรและความนาพรั่นในตัวเอง

เหตุแหงความสําเร็จในเชิงลึก
ก็คือความสมจริงของชาวนาวีในหนัง
ที่คาเมรอนจางนักภาษาศาสตรใหสรางภาษานาวีขึ้นมาจริงๆ
http://www.learnnavi.org/
พอดูแลวจึง "เหมือนจริง" เสียจนทําลายความตระหนัก
วากําลังดูหนังอยู ใหกลายเปนหลายวูบ
แหงความเชื่อวาเปนเรื่องจริงอยางไรอยางนั้นเลยทีเดียว

สําหรับผูที่เคยอานเรื่องบนสวรรค
ที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎก
ก็คงบอกไดวาดาวแพนดอรายังหางชั้นจากความเปนสวรรคมากนัก

แตหางชั้นแลวยังทําใหคนติดหลงขนาดนี้
สวรรคจริงจะมิยิ่งกระชากใจ
ใหปกดิ่งลงไปลึกกวากันหลายรอยเทาหรอกหรือ?

คราวนี้คงนึกออกนะครับวาบนสวรรค
เปนที่ที่เหมาะกับผูปรารถนาการเขาสูนิพพานไหม

แฟนคลับของอวตารทุกคนรูวาอวตารไมใชเรื่องจริง
เปนฝมือของพอมดยักษแหงแดนฮอลลีวูด
แตก็หามใจไมใหยึดติดอยูกับมันไมได

นี่ก็คงเปรียบเหมือนกับนักเจริญสติที่เขาใกลมรรคผล
หรือแมกระทั่งโสดาบันบุคคล
ผูรูชัดเจนแจมแจงวากายใจเปนแคเรื่องหลอกใหหลงยึดติด
แตก็ยงั อดติดใจอยูไมได
เพราะยังประหารกิเลสขอราคะ โทสะ โมหะไมขาด
ตองเรียนรูที่จะถอดกิเลสตอทีละเปลาะ

จิตที่ยึดมั่นนั้น
จะยึดมั่นแนนเหนียวไดแคไหน
ตองขึ้นอยูกับแรงดึงดูดของแมเหล็กดวย
ถาเลือกที่จะสละ เลือกที่ผละออก
ก็จําเปนตองอยูในที่ที่แรงดึงดูดของแมเหล็ก
ไมทรงพลังกลาแข็งจนเกินแรงตานไป

สําหรับบรรดานักเจริญสติทั้งหลาย
ถาพบความทุกขในโลกนี้บาง
ก็เห็นคาของมันเถิดครับ
เห็นมันเปนแรงชวยผลักออก
ใหเราอยากผละหนี ไมเอาแตมัวเมาและติดอยู
ถาไปอยูไดพรอมกันทั้งบนสวรรคและในโลก
คุณจะทราบวาสถานีตนทางสูนิพพานนั้น
ไมมีทใี่ ดใกลกวาโลกมนุษยนี้อีกแลว

ดังตฤณ
กุมภาพันธ ๕๓

หลายคนใหนิยามของรักแท วาคือรักที่ไมหวังสิ่งตอบแทน
ในขณะที่อีกหลายคนยังคงแคลงใจ
วารักอยางที่วานี้ มีอยูจริงหรือ?
คอลัมน "ดังตฤณวิสัชนา" ฉบับนี้
พบคําตอบจาก "คุณดังตฤณ"
ในตอน "รักโดยไมหวังสิ่งตอบแทนมีจริงไหม" คะ

แลวมาอมยิ้มแกมตุยกับคอลัมน "เขาครัว" (-^^-)
ฉบับนี้ "คุณหมอพิมพการัง" มีเรื่องเลานารักนาหยิกของนักปฏิบัติตัวนอย
มาแบงปนรอยยิ้มกับคุณผูอาน ในตอน "โกโกกับขนมปงปอนด" คะ

คอลัมน "หองดับเพลิง" ฉบับนี้
ขอสงทายนิทานโทสะดวยตอน "หลานปูกับเด็กขางบาน"
แตแอบกระซิบขาวดีสําหรับคุณผูอานที่ติดใจลีลาการเขียนของ "คุณชลนิล"คะ
ขณะนี้นิยายเรื่อง "เถาน้ําคาง" เปดใหโหลดอานฟรีไดแลว
ที่เว็บนิยายไทย www.niyaythai.com
สาวกพี่ตุย เชิญโหลดมาอานกันไดตามอัธยาศัยคา

ความรัก มักพวงเอาความทุกขมาดวยเสมอ
คอลัมน "บทความรัก" ฉบับนี้
"คุณ mayrin" มีตัวอยางของทุกขรูปแบบหนึ่งจากความรัก
ของคนที่มีแฟนเจาชู ในตอน "มีแฟนเจาชู รูทั้งรูแตตัดใจไมได" คะ

จบไปแลวนะคะ สําหรับกิจกรรม "ปใหม ชีวิตใหม กับ dlitemag ^_^v"
ทีมงานตองขอขอบคุณทุกทานที่รวมตอบคําถาม และหวังเปนอยางยิ่งวา
จะไดรับความสนใจเชนนี้อีก ในโอกาสตอๆไปคะ

สําหรับกิจกรรมนี้ ขอประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลดังตอไปนี้คะ
๑. คุณ eyepolly
๒. คุณ kade12_124
๓. คุณ pronkoch
๔. คุณ preeyapornjt
๕. คุณ Amy
๖. คุณ pomdamon
๗. คุณ bakerymaniac
๘. คุณ together
๙. คุณ narintorn
๑๐. คุณ goldenfish_jack
๑๑. คุณ suwimonkh
๑๒. คุณ chaluntt
๑๓. คุณ kalayanees
๑๔. คุณ cheera
๑๕. คุณ stima และ
๑๖.คุณ Nuan

ทานผูโชคดีทั้ง ๑๖ ทานที่ใชนามแฝงในเว็บบอรดดังรายการดังกลาวมานี้
กรุณาสงที่อยูที่ตองการใหสงของรางวัล
"เสียดายคนตายไมไดอาน ฉบับปฏิรูป" พรอมลายเซ็นคุณดังตฤณ
มาทางอีเมล contact@dlitemag.com นะคะ
และทีมงานนิตยสารจะรีบสงรางวัลไปใหโดยเร็วเลยคะ ^__^v

ขาวสารและกิจกรรมที่นาสนใจ

๑๔ กุมภาพันธ ใครที่ยังไมมีโปรแกรมฉลองวาเลนไทนที่ไหน
dlitemag ขอแนะนํากิจกรรมตอไปนี้คะ

** ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรวมเขาวัด สวดมนต เสริมสิริมงคลทุกวันอาทิตย
ณ วัดบางปลากด (รังสิต-นครนายก คลอง ๑๔)
กับโครงการ "เปดวัดวันอาทิตย ใกลชิดพุทธศาสนา"
เริ่มวันอาทิตยที่ ๑๔ กุมภาพันธนี้ ^_^
อานกําหนดการและเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่คะ
http://bit.ly/b4EzoB

** เชิญชมคอนเสิรต "เพลงรัก ซับน้ําตา ปนน้ําใจใหเฮติ"
ณ เสถียรธรรมสถาน เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ไมเก็บคาผานประตู
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่คะ ^_^
http://bit.ly/d6t3i3

เห็นแจงดวยปญญา

หลวงปูเหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย

ขึ้นชื่อวาการทํางานในโลกนี้แลว
ซึ่งมันจะไมยากนั้นไมมี ซึ่งจะไมลําบากนั้นไมมี การทําการทํางาน
เพราะเหตุวา ทุกสิ่งทุกอยางมันไมเที่ยง ไมยั่งยืน
จะเอาอะไรมันมาไดงาย ทําอะไรจะใหมน
ั งายๆ ไมได เพราะมันไมเที่ยง
สวนงานในทางธรรมนี้ มันมีทางจบลงได
ไมเหมือนงานทางโลก งานทางโลกจบไมไดเลย
งานทางธรรมนี่ ถาเราเมื่อทําใจใหสงบลงไปแลว มันก็จบลง
ไมไดอยากไดอะไรแลว มันก็จบเทานั้นแหละ
โลกอันนี้นะ ที่มันจบลงไมได เพราะมันมีความอยากอยูในใจ
วิตกวิจารณอยู ถึงสิ่งที่ตนตองการปรารถนานั้นแล
นั่นแหละ มันจึงจบลงไมไดเลย
มันจบลงไดก็เพราะเราพิจารณาเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้
มันไมเปนสิ่งที่ควรจะยึดถือ เพราะมันไมเที่ยง
ขืนยึดถือไว เวลามันแปรปรวนไปก็เปนทุกขเปลาๆ ไมมีความสุขแมแตนอยเดียว
ก็เปนอยูอยางนี้ โลกอันนี้

เราเกิดมาชาตินี้ มาพบพระพุทธศาสนาแลว
พุทธศาสนาชี้ใหสอนตัวเอง ใหเห็นความไมเที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลาย
ตนก็ไมพิจารณา ถือมั่นอยูตั้งแตเขาแตเรา แตตัวแตตนนั้นแหละ
เมื่อเปนเชนนี้มันก็พนทุกขไปไมได
มันก็จะตองเปนทุกขอยูซ้ําๆ ซากๆ ไป ไมรูจบรูสิ้นแหละ ในโลกอันนี้
เพราะวาจิตดวงเดียวนี้ ไมใชหลายดวงนะ
เมื่อปจจุบันนี้มันเศราหมองอยูดวยสิ่งใด
ไปเบื้องหนามันก็เศราหมองอยูเชนเดียวกันนั้นแหละ
มันจะเปลี่ยนแปลงเปนผองใสไมไดเลย

เชนอยางเวลาคนจวนจะตายนี่ ใจไปเที่ยวเกาะเที่ยวของสิ่งโนนสิ่งนี้
เสียใจ อาลัย คิดถึงสิ่งที่ตนรัก ตนชอบใจ

แลวก็จะมาพลัดพรากจากไป อยางนี้นะ
คิดมาเทาไหรก็กลุมใจไปเทานั้น
อยางนี้นะมันจึงพนทุกขไปไมไดนั่นแหละ
ผูจะพนทุกขไปได ก็เพราะมาฝกจิตใจอันนี้ อยาใหมันเกาะมันของ
จะเปนสิ่งที่นารักก็ตาม เปนสิ่งที่นาชังก็ตาม
สอนใจ วางเรื่อยไปทั้งนั้นแหละ
เพราะมันเปนของไมเที่ยงไมยั่งยืน
มีเกิดขึ้นแลวก็มีแปรปรวน แตกดับไป
สิ่งที่มีวิญญาณครองก็ดี ไมมีวิญญาณครองก็ดี
ก็มีสภาพเหมือนกันหมดเลยแหละ ไมแตกตางกัน
เหตุนั้นทานจึงเรียกวา สามัญลักษณะ
แปลวา ลักษณะเสมอกันแหงสังขารทั้งปวง
พิจารณาไตรลักษณญาณนี้ใหเห็นแจมแจงขึ้นในใจ
แลวเชนนี้มันก็สามารถจะปลอยจะวางโลกอันนี้ได
ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งหยาบ ทั้งละเอียด ทั้งปราณีต บรรจง อะไรก็ตามแหละ
มันจะอยูในลักษณะ ๓ นี้ทั้งนั้นแหละ

เมื่อมันเห็นแจงดวยปญญาแลว มันก็จะไปยึดถือไวทําไมละ
เพราะวาขืนยึดถือไวมันก็ไมไดอะไร ยึดถือใหเปนทุกขเปลาๆ
ปญญามันก็ตองสอนใจเขาไปอยางนี้ คนผูฝกตนนะ
ผูไมฝกตนละก็ มีแตรักเอาไวทาเดียว มีแตชังไปหนาเดียว
ไมไดทวนกระแสเขามากลับพิจารณาความจริงสิ่งที่ตนรักตนชังนั้นเลย

ดับไฟนรกในดวงใจ

โดย Aims Astro
ถาม – ชวงนี้รูสึกวาขี้รําคาญมากขึ้นและหงุดหงิดงายมากๆ มีอะไรกระทบใจนิดหนอย ก็พรอม
จะโกรธขึ้นมาทันที ทั้งที่เมื่อกอนก็เจอสถานการณแบบเดียวกันแตจะไมโกรธ อยากถามวาดวง
สามารถทําใหเรามีอาการแบบนี้ไดไหมคะ

ตองตอบวา ดวงบอกไดเลยคะ ชวงที่ผานมาพบลูกคามีอาการแบบนี้บอยๆ ยังหยอกลูกคาวาตองเปน
โรคคิงคองเหมือนดิฉันแนเลย (มีอาการหงุดหงิดใจ คลายคิงคองคลั่งที่อยากขึ้นไปขยมยอดตึก T.T) ก็
ตองอาศัยการรูเทาทันวาเปนความไมเที่ยงของจิต ที่อยูดีๆ ก็โกรธขึ้นมาเอง และเมื่อรูเทาทันมันก็จะดับ
ไปคะ

โลกรอนขึ้นทุกวัน เราก็ตองคอยดูแลใจไมใหระอุตาม เรื่องดับไฟในหัวใจนี้มีลูกคาถามวาทําอยางไรใจ
จะเย็น ตอบไปวาใหติดแอร (ที่หัวใจคุณ ^_^) แนวทางที่ดีก็คือระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ดวยการ
สวดอิติปโส ทั้งบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ในการสวดมนตบทนี้นั้น จะ
ไดผลเปนความเย็นและอบอุนใจอยางแทจริง ตองไมสวดเพียงเพื่อใหจบบท และทราบความหมายตาม
ตัวพยัญชนะเพียงอยางเดียว แตที่สําคัญมากคือจิตใจตองนอมไประลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย วาเปนที่พึ่ง
อันแทจริงของสรรพชีวิต เปนความรมเย็นของโลกคะ -/\- แนะนําใหสวดตามที่หลวงพอพุธ ฐานิโย
ทานสอนไวในบทความเรื่อง“สวดมนตใหเย็น” www.star4life.com/forum/index.php?topic=391.0

เรื่องของการดับไฟที่เผาใจ ขอยกตัวอยางลูกคาทานหนึ่งซึ่งมาตรวจดวงรอบสอง เมื่อไดสนทนากันไป
ไมกี่ประโยค ก็รูสึกวาจิตเธอรอนเกินกวาดวงมาก จริงๆ แลวเจาชะตาฟุงซานงายแตไมใชพวกมักโกรธ
จึงตั้งขอสังเกตไปวาจิตคุณรอนจังเลย เหมือนมีไฟปะทุตลอดเวลา เธอยอมรับวาชวงประมาณสอง
สัปดาหนี้โทสะแรงขึ้นจริงๆ คิดแคนแฟนเกา บางอารมณอยากสาปแชงเลยก็มี แตยังไมไดทําลงไป
เพราะยังมีหิรโิ อตตัปปะ คือความละอายและเกรงกลัวตอบาป และเธอเองก็ศึกษาธรรมะอยูดวย

ฟงแลวก็ขออนุโมทนากับเธอดวยที่ไมทําอยางนั้น เพราะคนที่ถูกแชงจะเปนตายรายดีอยางไรก็อยูที่
กรรมของเขา แตคนที่เปนฝายสาปแชง มีพยาบาทวิตกคือคิดปองรายผูอื่นนั้น จิตใจอยูในอบายภูมิ
เรียบรอยแลวคะ ยิ่งไปกวานั้นก็คือการอาฆาต นอกจากเปนความรอนของใจเราเองแลว ก็ยังจะทําใหตอง
ผูกเวรกับคนผูนั้น ซึ่งไมวาจะนานเทาไหรหรือแมแตขามชาติขามภพก็ตาม เมื่อเจอกันอีกก็จะมี
ความสัมพันธที่ไมดี เพราะผูกกันมาดวยบาปอันเปนความมืด ไมใชบุญอันเปนความสวาง

ลูกคาบอกวาบางครั้งมีเพื่อนบางคนที่เมื่อโกรธก็แสดงออกมา ดวยการทําใหคนที่ไมชอบหรือมาทําราย
กอนไดเจ็บบาง มันก็สะใจดีเหมือนกันนะ “บางทีก็ไมอยากเปนคนดีเลย คิดๆ วาจะเปนคนเลวไปซะเลยดี
ไหม แตก็คงไมทําหรอก เพราะก็ยังมีธรรมะในหัวใจอยู” ไดฟงแลวก็เปนหวงเพราะการเริ่มตนความคิด
แบบนี้ไมดีเลย เปนการรับเอาความมืดเขามาไวในใจ ถาเผลอเมื่อไหรก็อาจจะถูกกิเลสลากฉุดไปทําเรื่อง
แยๆ อกุศลแมเล็กนอยก็ตองระวัง เพราะถาประมาทแลวละก็ ไฟกองเล็กอาจลุกลามจนเกินดับไดคะ
ดังนั้นสิ่งที่นากลัวที่สุดคือ กิเลสในใจเราเอง ถาเมินเฉยตอความชั่วเพียงเล็กนอย คิดวาขี้โมโห
นิดหนอยก็ไมเปนไร ยอมรับที่จะมีจิตใจแบบนี้ไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็จะพอกพูนและเหนียวแนนขึ้น
จนกลายเปนนิสัยไปเลยคะ

เนื่องจากอยากชวยใหเธอเย็นลงและรับเอากระแสดีๆ เขาไปในจิตใจ จึงขอใหนอมใจระลึกถึงคุณพระ
รัตนตรัย แลวบอกใหเธอฟงใจความวา “พระพุทธเจาทานเปนผูไมมีเวร ไมมีความอาฆาตพยาบาทใคร
แมแตพระเทวทัตที่พยายามปองรายทานหลายตอหลายครั้ง ทานก็ไมเคยถือโกรธ เมื่อเราเปนลูกศิษย
พระพุทธเจา ก็ขอใหดําเนินตามคุณธรรมที่พระองคทรงมีเถิดนะคะ”

พอฟงจบแลว ลูกคาบอกวารูสึกดีจังเลย เมื่อสนทนากันตอไปก็พบวาจิตที่หนักและรอนรุมคอยๆ เบาและ
เย็นลง เธอบอกวารูสึกจิตใจสบายขึ้น จึงใหกําลังใจไปวาถาอยางนั้นคุณอยาสรางเหตุใหจิตเปนอกุศล
อยาผูกใจเจ็บหรืออาฆาต เพราะไมมีใครทํารายเราได ถาไมมีเหตุมากอน ใหยอมรับตามความเปนจริง
ของกฎแหงกรรมเถิดนะคะ วาคนหรือเหตุการณที่ทําใหเปนทุกขนั้น แทจริงแลวคืออุปกรณที่กรรมของ
เราเองสงมาเลนงานเรา สวนเรื่องของโทสะนั้น ไมใชวาโกรธไมไดเลย โกรธได แตขอใหพยายาม
รูทันไวๆ และอยาใหออกมาทางกายและวาจา และขอใหตั้งใจไววาจะไมพยาบาทจองเวรใคร
ดังเชนที่พระพุทธองคผูทรงเปนบรมครูของเรา ไดทรงบําเพ็ญมาคะ

ในโอกาสที่ (สมมุติกันวาเปน) วันแหงการมอบดอกกุหลาบนี้ ขอใหทุกดวงใจไดพบรักแท ซึ่งคือความ
เมตตาและกรุณา ไมประสงคใหผูใดตองเปนทุกขเพราะตนเอง โดยเริ่มจากการคิดดีตอกัน เพราะ
ความคิดคือรากเหงาของการกระทําและคําพูด ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววามโนกรรมเปนกรรมที่สําคัญ
ที่สุด ถึงแมปุถุชนจะยังไมมีจิตใจใหญครอบโลก เมตตากรุณาไดไมมีประมาณ ดั่งพระอรหันตผู
ไรแลวซึ่งกิเลสก็ตาม แตเราก็มีจิตใจที่กวางขวางขึ้นได ดวยความเมตตากรุณาตอสรรพสัตว
เปนความรักที่จะสรางความสุขแกผูใหและผูรับอยางแทจริงคะ

:)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับทานที่สนใจดูดวงกับคุณ Aims Astro สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได ตามลิงคดานลางคะ
http://sites.google.com/site/aimsastro/

หลวงปูเจี๊ยะ จุนฺโท รักอื่นยิ่งกวาพระนิพพานนั้นไมมี

โดย เทียบธุลี

ภาพประกอบจากหนังสือ "หลวงปูเจี๊ยะ จุนฺโท พระผูเปนดั่งผาขี้ริ้วหอทอง ฉบับสมบูรณ"

หลวงปูเจี๊ยะ จุนฺโท เปนพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทานเปนศิษยของทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเปนผูที่เรียกทานวา “ผาขี้ริ้วหอทอง”
หลวงปูเจี๊ยะไดอธิบายความหมายของ “ผาขี้ริ้วหอทอง” ไวอยางลึกซึ้งวา

"...ชีวิตนี้เปนประดุจผาขี้ริ้ว เปนเหมือนถังขยะ
ที่คอยเก็บอานิสงสของกรรมดีชั่ว แลวก็ใหผลแกเราเปนผูเสวย
ถาเรานําชีวิตที่เราพิจารณาเห็นดวยปญญาอันยิ่งเองแลว
นอมพิจารณาใหเกิดธรรมะขึ้นภายในใจ
ธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละจะเปนเหมือนผาขี้ริ้วหอทองขึ้นมาทันที
เพราะรางกายของคนนี้ไมมีคา มันมีคาอยูที่หัวใจที่มีธรรม
รูปธรรมทุกๆ อยางจึงเปนผาขี้ริ้ว นามธรรมคือหัวใจ ที่ฝกปฏิบัติ
จนไดเห็นธรรมตามความสามารถ นั่นแหละเปนทอง

คือธรรมสมบัติอันลนคา ปรากฏเดนขึ้นมาเปนสักขีพยาน..."

บัดนี้ชาวพุทธไดประจักษโดยถวนหนากันแลววา
หลวงปูเจี๊ยะ จุนฺโท เปน “ทองเนื้อแท” ที่นาเคารพยกยองเพียงใด

ในสมัยที่ทานยังเปนฆราวาสนั้นทานเปนคนตรงไปตรงมา ยอมหักไมยอมงอ
เมื่ออายุครบอุปสมบทได ๒ ป ทานก็มีความคิดจะบวชทดแทนคุณบุพการี
และหวังวาจะสึกออกมาแตงงานกับคนรักที่ชื่อวาแปง
ซึ่งกอนจะบวชนั้นมีคนสบประมาทไวดวย วาอาจอยูไดไมครบพรรษา
พอแมของทานไดนําไปฝากไวกับ หลวงปูกงมา จิรปฺุโ
ศิษยอาวุโสทานหนึ่งของพระอาจารยมั่น
ทานไดจําพรรษาที่วัดทรายงาม ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
แมหลวงปูเจี๊ยะตั้งใจวาบวชเพียงไมนาน ก็จะสึกออกมาใชชีวิตฆราวาส
แตก็ตั้งใจปฏิบัติอยางเต็มที่ ซึ่งปรากฏวาทานไดซาบซึ้งในรสพระธรรมยิ่งนัก

“เมื่อภาวนาจิตลงไดอยางนั้นแลว สมบัติใดๆ ในโลกที่เขานิยมวามีคามาก
จะเอามากองใหเทาภูเขาเลากา ไมไดมีความหมายเลย
ธรรมสมบัติที่ปรากฏเมื่อคืนนี้ เปนธรรมสมบัติเหนือรัตนะเงินทองโดยประการทั้งปวง
อัศจรรยในธรรมของพระพุทธเจาเปนที่ยิ่ง จิตไมเกี่ยวเกาะดวยกามคุณเลย"

จนที่สุดทานก็ตัดสินใจวาจะไมลาสิกขา
ทั้งที่เดิมเคยสัญญากับคนรักวาจะบวชเพียงพรรษาเดียว แลวจะสึกไปแตงงานดวย

“อยูมาวันหนึ่งเดินออกบิณฑบาต เจอคนที่เราเคยรักมาใสบาตร
เราจึงบอกสาวคนที่เรารักนั้นไปวา “แปงเอย...ตอแตนี้ไปเราจะไมสึกแลวนะ”
จริงๆ แลวถาจะพูดกันใหชัดๆ ตองพูดวา
“แปงเอย...เราไมโงแลวนะ ไมไปเปนขี้ขาราคะตัณหาของใครอีกแลว”
ถาพูดอยางนั้นกลัวเขาจะเสียใจ…”

ทานไดเลาถึงชีวิตของสาวแปงวาในที่สุดก็แตงงานไปกับชายคนหนึ่ง ใชชีวิต และตายไปในที่สุด

“...นั้นเห็นไหมเขาไมไดอันใดเลย ซึ่งอันนี้แตกอนเปนสิ่งที่เรารัก
ชีวิตที่ไมไดพบกัลยาณมิตรมันก็ตายเปลาไปอยางนั้น
แตอันนี้เราจะไปพูดกับคนอื่นไมได บางทีเขาไมเขาใจ
เพราะเขาไมใหความสําคัญกับเรื่องอรรถธรรม...”

ชีวิตของผูปฏิบัติธรรมที่มีครูบาอาจารยและเพือ
่ นสหธรรมิก นับเปนชีวิตที่มีคา
ชีวิตที่ไดลิ้มรสอมฤตธรรม อันพนแลวจากกิเลสตัณหาทั้งปวง
นับเปนชีวิตที่มีความสุขไมมีสิ่งใดเปรียบปาน
ในเรื่องความรักและกิเลสตัณหาตางๆ นี้
หลวงปูเจี๊ยะไดกลาวไวอยางนาฟงวา

พระพุทธเจาทานตรัสสอนไวถูกที่สุดวา
“ผูใดขยี้กามราคะ ตัณหา อันเปนเหมือนเปอกตมได
ขยี้หนามคือกามราคะ ตัณหาไปเสียได ผูนั้นนับไดวาเปนผูหมดโมหะ
ไมสะทกสะทานในนินทา สรรเสริญ ทุกขหรือสุข
ถาใครปฏิบัติไดมันก็เปนอยางนั้น”

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

เอกสารประกอบการเขียน
"หลวงปูเจี๊ยะ จุนฺโท พระผูเปนดั่งผาขี้ริ้วหอทอง ฉบับสมบูรณ" ฉบับพิมพ ป ๒๕๔๗

รักโดยไมหวังสิ่งตอบแทนมีจริงไหม

ถาม : รักโดยไมหวังสิ่งตอบแทนมีจริงไหม
ทําอยางไรใหเกิดความรักโดยไมตองการความรักหรือสิ่งใดๆ ตอบแทนกลับมา

ความรักคือความรูสึก ความรูสึกนี่มันเปนของปรุงแตงขึ้นมา
ดวยเหตุดวยปจจัยตางๆ แครูสึกดีตอกันตางๆ
แครูสึกดีตอกัน พูดดีตอกันตางๆ ทุกวันๆ เขา
มันเกิดเปนความรูสึกวา เออ ไอเนี่ยที่เขาเรียกวาความรักไดแลว
ความรักมันก็คือความผูกพันในทางดี ความรูสึกดีๆ ที่มีใหใคร
แตอยาไปบอกวาความรักคือการให
ความรักคือการให มันเปนแคความคิด มันไมใชความจริงนะ
ความรักคือความรูสึกอยางหนึ่ง
ความรักคือการปรุงแตงทางจิต ที่เกิดจากเหตุปจจัยตางๆ มาปรุงแตง
มันเปนของชั่วคราว มันเปนของชั่วขณะ

ทีนี้ถามวาทําอยางไรจึงจะรักไดตลอดไป โดยไมแปรปรวนไปเปนอื่น
กอนอื่นคุณตองเขาใจนะวามูลของความรัก
มูลรากหรือวามูลฐานของความรัก
มันมาจากไมโลภะก็ราคะ
ไอที่มันจะเปนมูลมาจากการไมมีโทสะ
ที่เรียกวาเมตตาเนี่ย มันเกิดขึ้นไดนอย
ความรักมีอยูสองประเภทใหญๆ
รักเพื่อจะเอาเขามาหรือวารักเพื่อจะใหไป

รักเพื่อที่จะใหไป
ไมใชวาเราจะตองหยิบยื่นอะไรใหเขา หรือวาเสียสละอะไรใหเขา
แตรักในแบบที่แคมีความคิดวาไมอยากเบียดเบียนกัน
ทันทีที่คุณคิดวาเรานั่งอยูตรงนี้
เราจะไมเบียดเบียนใครที่อยูรวมกันในหองนี้
ตรงนั้นมีความรักออกไป มันมีกระแสความปลอดภัย
มันมีกระแสความยินดี มันมีกระแสความสุขออกไป
ตัวนั้นแหละที่เรียกวาการให
ใหเนี่ยมันใหออกมาจากใจของเราที่มีความสุขเองกอน
แลวพรอมจะใหความสุขแบบเดียวกันกับคนอื่นๆ ที่อยูรวมโลก
นั่นแหละความหมายแทจริงของความรัก
มันไมใชเอาอะไรอยางหนึ่งไปใหคน
หรือวาเสียสละอะไรอยางหนึ่งที่เรามีไปใหใครนะครับ

ถาเราจะรักใหไดตลอดไปโดยไมมีโทสะเขามาแทรกเลย
คุณตองแนใจวาจิตของคุณไมสามารถเกิดโทสะขึ้นไดอีกแลว
นั่นก็คือเปนพระอนาคามี บรรลุธรรมขั้นสามนะครับ
เปนอริยบุคคลขั้นสามในพระพุทธศาสนา
หรือถาคุณจะรักจริงๆ ในแบบที่มันไมมีเงื่อนไข
มันไมมีอะไรมาเคลือบแฝงอีกเลย
คุณจะตองเอาชนะไดแมกระทั่งความไมรู
พูดงายๆ เปนพระอรหันต
พระอรหันตนี่แหละที่รักสัตวโลกจริงๆ
เพราะวาทานไมสามารถกลับจิตของทาน ใหเปนจิตที่รอน
ไมสามารถกลับจิตที่เมตตาของทาน ใหเปนจิตที่พยาบาท
แลวก็ไมสามารถกลับจิตที่ไมรูความเปนมาเปนไปของสัตวโลกทั้งหลาย

คือทาน ทานไปถึงจุดที่มันอยูเหนือโลกแลว มันอยูเหนือความไมรูแลว
การอยูเหนือความไมรูทั้งปวงนั่นแหละ มันเปนที่มาของความรักที่ถาวร

แตพวกเราที่จะหวังไดก็คือวาตองหมั่นแผเมตตา
ตองหมั่นฝกคิดวา เออ เราจะไมเบียดเบียนใคร
ใหกระแสความยินดีในการไมเบียดเบียน
มันกระจายออกมาจากใจเราเรื่อยๆ จนเกิดความชอบใจ จนเกิดความติดใจ
แลวก็รูสึกวา เออ เราจะอยูกับกระแสแบบนี้แหละ
นี่แหละเปนกระแสความรักที่เราทําไดมากที่สุด
เทาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย

นิทานโทสะ ตอน หลานปูกับเด็กขางบาน

โดย ชลนิล

รูปภาพประกอบโดย เซมเบ

“ตนขาว สวัสดีปูนอยสิ!”
หา...นี่ผมเปนปูไปแลวเหรอ?
รุนพี่ที่เออรลี่รีไทรแวะมาเยี่ยมที่ทํางาน พรอมกับหลานสาวตัวอวน กลมปอก แกมเปนพวง ยกมือไหว
อยางเด็กไดรับการอบรมมาดี
ผมยอมรับสภาพตัวเองอยางปลง ๆ ในเมื่อปูของเด็กเปนรุนพี่ผม...พอแมหนูนี่ก็เรียกผมวาอา แลวจะ
ไมใหเจาตัวกลมเรียกผมเปน “ปูนอย” ไดยังไง...เฮอ เครียด...
แมหนูตนขาวอายุไดขวบเศษ ๆ ยังพูดไมได แตเดินคลอง ยิ้มเกง หนาแปนแลน ไมมีอาการตื่นกลัวอยาง
เด็กแปลกที่ หนําซ้ํายังซุกซนเดินเลนโนน เลนนี่แบบเด็กอยากรูอยากเห็น จนผูใหญตางเอ็นดู

ตนขาวนั่งเลนหนาคอมพของที่ทํางาน พยายามจะกดปุมบนแปน คุณปูก็รองเตือนเสียงเอ็นดู
“อยาเลนนะลูก เดี๋ยวของเขาเสีย...”
เชื่อเหอะ...ไมมีเด็กคนไหนยอมทําตามหรอก
เจาตัวซนนั่งกดแปนเลนตามประสา ผมก็นึกเสียววาแกจะทําขอมูลในเครื่องหาย หาทางเบี่ยงเบนความ
สนใจ พอดีมีกลองดิจิตอลในมือ เลยเรียกใหตนขาวหันมาแลวถายรูป เปดภาพใหแมหนูดูรูปตัวเอง
ไดผลเกินคาด เจาตัวกลมเห็นรูปตัวเองก็ลงจากเกาอี้ เดินเขามาหากลองของผม ซึ่งตอนนั้นผมเพิ่งนึก
ไดวากลองตัวนี้มันราคาแพงกวาคอมพิวเตอรเสียอีก ไมสมควรใหถึงมือเด็กดวยประการทั้งปวง
“เอย...เลนไมได กลองมันแพง” ผมรีบบอก แลวเอากลองหลบจากมือเจาตนขาวทันที
แมหนูเห็นอยางนั้นก็หนาบึ้ง วิ่งไปกอดปู แลวทุบขาปูตัวเองดังอั้กอั้ก ระบายอารมณที่ถูกขัดใจ
ผมก็เหวอรับประทาน...อะไรกันวะเนี่ย ตะกี้ยังยิ้มเลนอยูดี ๆ แคขัดใจนิดเดียว แมคุณเกิดโทสะไปลงที่ปู
เสียแลว
คุณปูก็ไมถือสา ปลอบหลานสาวอยางใจเย็น สวนผมรีบเอากลองไปซอนไมใหเจาตัวรายเห็น...แคแปบ
เดียว ตนขาวก็หายโกรธ กลับไปหาของเลนอื่นอยางกับไมเคยมีความขัดใจมากอน
เห็นอยางนี้แลวก็แวบนึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย
“ใหดูจิต เหมือนดูเด็กขางบาน ที่เราไมไดมีสวนไดสวนเสียนะ”
ดูเฉย ๆ อยางไมมีสวนได สวนเสีย ไมตองเขาไปแทรกแซง ดัดแปลง ควบคุม ปลอยใหจิตแสดง
ธรรมชาติของมัน เหมือนเด็กไรเดียงสาที่แสดงธรรมชาติของตัวเองโดยไมเสแสรง
แมหนูตนขาวโกรธ เมื่อมีเหตุมาขัดใจ พอเจากลองตัวตนเหตุหายไป เธอก็ลืมโกรธ ไมเก็บมันมาโกรธซ้ํา
หันไปสนใจของอยางอื่นมาเลนแทน
จิตของเราก็เหมือนเด็ก มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมเคยอยูนิ่ง มีกิเลสสารพัด แวะเวียนผานราวกับ
มันเปนแคปายรถเมล
“โทสะ” ก็เปนกิเลสอยางหนึ่งที่จิตเขาไปรู...มันเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป ตามเหตุ ปจจัย...
ดูโทสะใหเหมือนดูเด็กขางบาน ไมใชดูแบบเปนหลานปู. ..
เราดูเด็กขางบานแบบไมมีสวนไดสวนเสีย ปลอยใหเขาทําทุกอยางตามธรรมชาติตัวเองได
แตถาเปนหลานปูของเรา...ก็คงอดไมไดที่อยากจะใหเขาดี ตองคอยควบคุม บังคับใหเขาอยูในกรอบ
ดูโทสะเหมือนเปนเด็กขางบาน ไมใชหลานรักของปู
เมื่อโทสะเกิดใหรู แคคอยตามดู
ไมตองไปอยากใหมันหายโกรธ ไมจําเปนตองไปบังคับใหมันหยุดโกรธ
รูอยางที่มันเปน...ดูธรรมชาติของมันดวยใจที่เปนกลาง
แลวจะเห็นมันเกิด – ดับเอง โดยที่เราไมไดไปทําอะไรกับมันเลย
มันเกิดเพราะมีเหตุ...หมดเหตุ มันก็ดับ...แคนั้นเอง
ตามรู ตามดูไปเรื่อย ๆ จนเห็นวาไมมีความเปนเราในโทสะเหลานั้น
“ความโกรธ” มันไมนากลัวเทาไหร...แตเมื่อไรที่ “เราโกรธ” นี่สิ...คอยนากลัวจริง ๆ

-----๐๐๐-----

โกโก กับ ขนมปงปอนด

พิมพการัง

ปรกติแลวโรงครัวถือเปนเขตของฝายหญิง

ฝายชายจะเขามาก็ตอเมื่อมีธุระจริงๆ
เชนมาชวยยกถุงขาวสารหรือเปลี่ยนหลอดไฟใหเปนตน
อยางมากก็มานั่งจิบน้ําปานะแคชานดานนอก

แตกฎขอนี้ก็ไดรับการยกเวนเสมอสําหรับผาขาวปงปอนด
เพราะจะเห็นเขานั่งหอยขาจิบโกโกรอนอยางสบายใจบนเกาอี้ตัวโปรดเปนประจํา

ถามีใครถามผาขาวปงปอนดวาอายุเทาไรแลวคะ เขาจะตอบเสียงดังฟงชัดวา “ฉี่ขวบ”
แลวยกนิ้วเล็กๆ ขึ้นมาสี่นิ้วเพื่อประกอบคําอธิบาย เผื่อใครฟงไมเขาใจ

กอนจะบวชเปนผาขาว ปงปอนดก็เปนเด็กนอยที่มาทําบุญกับครอบครัว
แตพอมาถึงวัดก็รองไหคร่ําครวญวาจะบวช อยากอยูวัด ไมอยากกลับบาน
พระอาจารยอํานวยบอกวาใหไปกราบขออนุญาตกับหลวงปูเอาเอง

เวลานั้นหลวงปูกําลังพักผอนอยูในกุฏิ
ตาหนูวิ่งตึงๆ ไตบันไดไปทุบประตูหองแลวตะโกนวา “หลวงปูอยูหนาย ปงปอนดจาบวช”
หลวงปูเปดประตูออกมามองแลวอนุญาตวา “เอา อยากบวชก็บวชเลย”

การบวชเปนผาขาวคือการปลงผม ใสชุดขาว แลวสมาทานศีลแปด ไมมีพิธีกรรมอะไรมากมาย
เย็นนั้นปงปอนดนอยปลงผม พระอาจารยอํานวยตัดเย็บชุดขาวให
ภาพเด็กนอยในชุดผูสืบทอดพระพุทธศาสนาชางนารักนาปตินัก แคนี้ก็ทําใหพอแมน้ําตาซึมไดแลว

ชวงนั้นเปนชวงปดเทอม ผูปกครองหลายบานพาลูกชายลูกสาวมามาบวชที่วัดปาหลายสิบคน
สถิติสูงสุดคือเณรสามรอยกวาองค ผาขาวหลายสิบคน แมขาวอีกเกือบรอย
ไหนจะผูปกครองที่ตามมาอยูวัดเพื่อดูแลลูกอีก
ชวงที่มีเด็กมาเยอะๆ ตองใชวิธีวาใครมาถึงกอนก็ปลงผม อาบน้ําแตงชุดขาวไว
รอชวงขึ้นศาลาหนึ่งทุมที่ทุกคนมาสวดมนตทําวัตรเย็น
ใครที่จะบวชคอยลุกไปสมาทานศีลแปด
และกลาวคําปวารณาขอบวชพรอมกัน

จนพี่ๆ ลุงๆ ปาๆ เขาลุกไปสมาทานศีลกันหมดแลว บางรายมาชาตองขอสมาทานรอบสองก็ยังมี
พระอาจารยถามซ้ําวามีใครที่ยังไมไดสมาทานอีก วาที่ผาขาวปงปอนดนั่งเงียบ
เอ แตพระอาจารยจําไดนี่นาวาปงปอนดยังไมไดสมาทาน
จึงถามแบบเจาะจงวาเจาปงปอนดละมาขอศีลหรือยัง
สายตาทุกคูหันไปจองพอหนูฉี่ขวบที่นั่งเฉยอยู ปากเล็กๆ ตอบดวยประโยคคําถามวา
“จี๋น คืออายาย”

พระอาจารยอํานวยรองโอย ในขณะที่ทั้งศาลาหัวเราะกันเกรียว
ทานเรียกเจาตัวมานั่งใกลๆ เพื่อแปลศีลเปนภาษาที่ฟงงายๆ แลวถามย้ําทีละขอวาทําไดไหม
ทําไดก็บวชได ทําไมไดก็มานอนวัดเฉยๆ ไมตองบวช
หนูนอยรับคําดวยน้ําเสียงขึงขังทุกขอวา ทําไดๆ

แตศีลสําหรับปงปอนดมีพิเศษกวาคนอื่นหนึ่งขอ
ศีลขอเกาที่ตองรักษาคือหามรองไหงอแงนะ

หลวงปูอธิบายวากาวแรกขอแคใหเด็กๆ ไมกลัววัด
ใหเขามีโอกาสสัมผัสความรมเย็นของศาสนา ไดรูจักความสุขสงบในใจตั้งแตยังเล็ก
กอนที่เกมคอมพิวเตอรกับการตูนจะจองพื้นที่ในใจเขาไปหมด
เรื่องศีลบางครั้งก็ดางบาง ขาดบางไมวากัน
เณรนอยบางองคเดี๋ยวก็ศีลขาดวิ่งมาสารภาพแลวตอศีลใหมก็มี

ที่นาแปลกใจคือเด็กๆ ที่เคยอยูวัด มักจะร่ํารองอยากมาอยูวัดอีก
หลายคนเปนเจาประจําทุกปดเทอม ใกลเปดเทอมคอยสึก ปดเทอมก็กลับมาอยูวัดใหม
บางครอบครัวพาลูกมานอนวัดชวงวันหยุดเสารอาทิตย
บางครอบครัวตกเย็นก็พาลูกมานั่งทําการบานที่วัด ค่ําๆ ก็ขึ้นศาลา
สวดมนตเดินจงกรมพรอมกัน แลวคอยกลับไปนอนที่บาน

หลวงปูชอบเรียกใหเด็กๆ มานั่งสมาธิแถวหนา
เสร็จแลวถามีวิตามินซีทานก็จะแจกใหเด็กๆ เปนรางวัล

ครั้งหนึ่งวิตามินซีของทานหมด จึงแจกเม็ดอมสมุนไพรแทน
นองแม็ควัยสามขวบรับมาก็อ้ําไปเต็มที่ ไดรสเขาก็หนาเหยเก
ปากยนยูปลอยเม็ดดําๆ รวงจากปากทันที
หลวงปูรองวา “เอา เอา กินไมไดก็ถุยทิ้งไป”
แลวเลื่อนกระโถนกับสงกระดาษใหเช็ดปากที่เปอนน้ําลาย

เด็กๆ อยูวัด มักจะมีอะไรขําๆ ใหไดหัวเราะกันสนุก
พรอมกับความชื่นใจและปลื้มปติในธรรมทายาทรุนจิ๋ว
แสงธรรมที่มีแสงเทียนแทงนอยมาคอยสืบสานตอ
คงยังสองแสงเปลงประกายไปอีกแสนนาน

ปรกติแลวศิษยวัดปาใฝหาความเงียบสงบ
หลวงปูขอใหลูกศิษยกลุมภาวนาอดทนและเมตตาเด็กๆ ดวย
เสียงอาจจะดังไปนิด (แตบางทีก็หนวกหูมาก)
วัดอาจจะดูวุนวายไปหนอย (และบอยๆ ก็วุนวายมาก)
แตก็เห็นไดชัดเฉพาะชวงปดเทอม ชวงเปดเทอมก็ยังคงสัปปายะมากอยู

ยังดีที่สองปมานี้ไดเนื้อที่วัดมาเพิ่ม
ผูใหญที่ตองการภาวนาก็จะเลี่ยงไปเดินจงกรมคนละฟากกับเด็กๆ

เด็กหนึ่งคนมาอยูวัด ผูปกครองทั้งคุณพอคุณแมก็มักจะตามมาอยูวัดดวย
จนกลายเปนชื่อโครงการหนึ่งบวกหนึ่งไดสาม ของหลวงปูสาครนี่เองละคะ

เหมือนกับครอบครัวของปงปอนดแทนที่จะมาวัดเพื่อทําทานอยางเดียว
ก็เริ่มตองมานอนเปนชาววัดบาง สายๆ คุณพอออกจากวัดไปทํางาน
ผาขาวปงปอนดก็ฟงนิทานชาดก เรียนการกราบพระ เดินจงกรม
นั่งสมาธิบาง ชวยเช็ดศาลาบางตามกิจกรรมที่พระอาจารยจัดให
ตกเย็นคุณพอจึงกลับมาอยูวัดเปนเพื่อน

ดวยความที่เปนผาขาวตัวจิ๋ว ปาๆ ทั้งหลายจึงเอ็นดูเปนพิเศษ
ผาขาวถือศีลแปดแตไมตองกลัวอด
เดี๋ยวเดียวก็ตองมีใครกระซิบถามวาหิวไหม เอาโกโกไหม
ถาเขาหิวจะเดินมานั่งปุกบนที่นั่งประจําเอง

โกโกรอนที่ชงดื่มเปนน้ําปานะได ตองเปนโกโกแทลวนๆ
ไมผสมครีม ไมผสมนม ดังนั้นที่เปนซองๆ ผสมมาแลวเสร็จใชไมไดนะคะ
ฝากดูฉลากตรงที่เปนภาษาอังกฤษถามีคําวา butter หรือ cream นี่ไมไดคะ

โกโกผงพรอมชงตามรานคาทั่วไปมีหลายยี่หอ
แตขอแบงปนจากประสบการณวายี่หอที่รสชาติดีที่สุด คือยี่หอที่ขึ้นตนดวยตัว V
ซึ่งราคาก็สูงพอควรเชนกันคะ แตถาไมติดขัดนัก จะถวายวัด ถวายพระ
หรือชงใหเณรนอย ผาขาวนอยทั้งทีก็ถวายของที่ดีที่สุดใหเถิดคะ
ทานไหนเคยถือศีลแปดมาแลวก็จะเขาใจไดจริงๆ นะคะ

รูปภาพประกอบจาก www.yumtumbum.com

เคล็ดลับการชงโกโกใหอรอย
คือชงดวยน้ําเดือดจัด ที่สําคัญคืออยาหวงโกโก
ใสมากหนอยแลวคอยกลบความขมดวยน้ําตาลทราย
จะไดรสชาติเขมขน หอม และอิ่มสบายทองกวาดวยนะคะ

สัดสวนที่เคยชงแลวไดผลดีคือ น้ํารอนจัดหนึ่งถวยกาแฟเล็กๆ
ใชโกโกผงหนึ่งชอนแกงพูนๆ กับน้ําตาลทรายสองชอนคะ
ดูงายๆ วาใชโกโกเทาไรก็ใสน้ําตาลทรายเพิ่มไปอีกหนึ่งเทาตัว
ถาไมชอบหวานจะลดลงมาเปนอัตราสวนหนึ่งตอเทาครึ่งก็ได
แคนี้ก็เดินจงกรมตัวเบาสบายหายหิว เด็กเล็ก เณรนอยก็หลับไดสบายแลวละคะ

ผาขาวนอยปงปอนดบวชไดเกือบสัปดาหก็สึก
ประสบการณบวชชวงสั้นๆ ที่สรางกุศลผลบุญใหกับตัวเอง
ไดเห็นสีหนาปลื้มปติคลอน้ําตาของคุณพอคุณแม
ไดมาแตมรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะใหปาๆ ลุงๆ ชาววัด

ขออนุโมทนาดวยนะคะ

มีแฟนเจาชู รูทั้งรูแตตัดใจไมได

โดย mayrin

"คุณคือ ตัวจริง"

"คุณคือ ที่หนึ่ง ครับ"

".................."

สําหรับผูชายเจาชู ผูไมรูจักพอ เขาบอกเราวาเราเปนที่หนึ่ง
แตไมไดหมายความหรือมีสิ่งใดมาบังคับไดวาที่หนึ่ง ของเขา นั้นคือเราคนเดียว
ดังนั้น เขาก็อาจจะใชลิ้นลมปากบอกคนอื่นไดเชนกันวา เธอคนผูนั้น คือที่หนึ่ง

และหญิงใด ที่เมื่อมีความสัมพันธทางกายกับเขาแลว
ก็จะไดเลื่อนลําดับลงเปนแคกิ๊ก และเปนคนที่เขาไมเลือกในอนาคต
เพราะอิ่มเอมในรสกาม ที่ลิ้มชิมรสจนเบื่อหนาย
หมดความกระหายใครได หมดคุณคา หมดราคา ในสายตาของเขา
และเขาก็หารายใหม รสชาติใหมมาลิ้มลองตอไปเรื่อยๆ
โดยไมคิดจริงจัง หรือรับผิดชอบใคร

ตามวิสัยของพราน ที่ลอหลอกพราพรหมจรรยเหยื่อสาวดวยบวงสวาท
ตามสัญชาติของเสือ ที่สบโอกาสก็จะตะครุบเหยื่อกินเลือดเนื้อ

เรารูจักหนาตาของเขา แตหยั่งไปไมลึกซึ้งถึงจิตใจ
การเปนฝายเลือก กับ การเปนฝายรอใหเขาเลือก
อยางแรกเราสามารถเลือก "สิ่งที่ดีที่สุด" ใหกับชีวิตตัวเอง
สวนอยางหลัง คือ เราตองกมหนายอมรับสภาพทุกอยาง

ชีวิตของเรา กรรมของเรา เราเปนผูกําหนดคะ
เมื่อเห็นวา ขางหนาคือ กองไฟ กระโจนเขาไป ก็ไหมเกรียม แสบรอน

เราก็ควรหยุดพินิจ แมวาแสงไฟจะดูสวยงาม สักเพียงใด
ก็เปนเพียงสิ่งลวงตา ลอหลอกจิตที่ใครในรูปรสนั้น

เปนฝายเลือกเถิดคะ ทําจิตใหเขมแข็ง
อยาเปดโอกาสใหกามราคะ
อยาประมาทเมื่ออยูลําพังกับเขา
อยามองขามแมการสัมผัสรางกายเพียงเล็กนอย
เพราะมันสามารถ ที่จะชักนําไปสูสิ่งที่มากขึ้นเรื่อยๆ

ระวังรักษากายใจของเราไวใหดี
เพื่อมอบใหคนที่คูควร และเห็นคุณคาของเรา
เพื่อไมใหในวันขางหนาที่เมื่อมอบกายใจใหเขาจนหมดสิ้น
ตองกลับเปนฝายวิงวอนรองขอ ขอรอง ใหไดอยูในสายตาของเขา

การรองไหเพื่อตัดใจ ในขณะที่ยังไมผูกพันลึกซึ้ง
กับการรองไหหลังจากสูญเสียไปแลวนั้น
ระดับของความเจ็บปวดจะแตกตางกันอยางมหาศาล
ขึ้นอยูกับเราที่จะเปนผูเลือกชะตาตนในอนาคตคะ

มานมนตรา ฉบับที่ ๑๔

โดย ชลนิล

(ตอจากฉบับที่แลว)

รานอาหารเล็กๆ ในหางสรรพสินคานี้ ตกแตงอยางมีสไตล โตะอาหารแตละโตะถูกแยก
เปนสัดสวน มุมเฉพาะมีเพลงเบาๆ เปดคลอสรางบรรยากาศ
“พี่มีเรื่องจะสารภาพ” มรรคาเริ่มตนพูดหลังจากสั่งอาหารเรียบรอย
“คะ” เด็กสาวเอียงคอถาม
“คือ...พี่ลืมซื้อของขวัญใหคุณลุง”
ปกแกวหัวเราะกิ๊ก แสรงทําหนาเครงเครียด
“อยางนี้ตองทําโทษ”
“เอาสิ...ถึงขั้นประหารมั้ย” เขาถาม สีหนารูทัน
“อืม...” ปกแกวทําทาคิด “ยังคิดไมออกคะ...เอางี้กอน” วาแลวก็ทําทาเจาเลห
“ยังไงมื้อเย็นนี้ พี่มัคก็เลี้ยงอยูแลว ไมนับเปนการปรับ เอาวาเสร็จจากกินขาว พี่มัคตองเลี้ยงหนัง
แกวรอบนึง...รอบค่ําก็ได จากนั้นคอยคิดอีกทีนะคะ”
“พี่ไมไดเขาโรงหนังตั้งหลายปแลว” เขาบนเบาๆ แตไมไดคัดคาน
“อีกอยาง มะรืนนี้ก็จะถึงวันเกิดคุณลุงแลว แกววาเราเดินหาซื้อของขวัญในหางนี้ก็ไดเหมือนกัน”
“เอาสิ” เขาตามใจ “แตโทร.ไปบอกปาแลมแกหนอยก็ดี วาเราไมกลับไปกินขาวที่บาน”
“คะ” เด็กสาวรับคํา มรรคายื่นโทรศัพทมือถือมาให
“คุณนายแฉลมหรือคา...” หลอนแกลงลากเสียงยาว “นี่แกวพูดคะ จะโทร.มาบอกวา ไมตอง
เตรียมอาหารเย็นนะคะ ทําไมหรือจะปา...แหม...ก็แกวมีสปอนเซอรใหญรับเลี้ยงขาวนี่คะ หลอดวยนะปา
กระเปาหนักอีกตางหากครบสูตรเลย...อะไรนะคะ ออพี่มัคเหรอ...ไมรูสิ แตปาไมตองหวงพี่เขาหรอก
ธรรมดาก็มีเลขาคนสวยคอยดูแลอยูแลว”
ปกแกวพูดจาหยอกลออีกพักใหญ อาหารชุดแรกก็ถูกนํามาเสิรฟ หลอนจึงวางหูโทรศัพท
บรรยากาศอาหารมื้อเย็นคอนขางสดใส มีคําพูดหยอกลอและเสียงหัวเราะ...แทจริงมรรคาไมได
คิดวาการลืมซื้อของขวัญจะเปนเรื่องสําคัญ แตเขาเปนหวงปกแกวเกี่ยวกับเรื่อง ‘สมุนของจาว’ มากกวา
กอนออกจากบานพันเกลียว เขาถามหลอนเกี่ยวกับวิธีปองกันวิญญาณราย แตหญิงสาวกลับให
คําตอบที่ฟงแลวไมชวนใหคลายใจไดเลย

“ไมมีวิญญาณดวงไหน จะทําอันตรายนองคุณไดหรอก”

เพราะเขายังไมคลายใจ จึงพยายามอยูใกลชิดปกแกวใหมากที่สุด เขาเชื่อวา อยางนอย ตัวเขา
คงพอคุมครองหลอนไดบาง
“ไอนี่อรอยนา...พี่มัค กินเยอะๆ สิจะไดแข็งแรง” เด็กสาวตักกับขาวให
“แข็งแรงหรืออวนจนกลิ้งไดกันแน” เขาเยาพลางตักกับขาวอีกชิ้นยื่นให
“วาย...อันนี้กินไมไดเจาคะ คอเลสเตอรอลสูงปรี๊ด ขืนกินไดอวนตาย”
“ไมกินแลวสั่งมาทําไม” เขาแกลงชักสีหนา
“ก็มันนาอรอยดีออก แกวเลยสั่งเผื่อพี่มัคไง” เด็กสาวตอบเสียงหวาน
มรรคาไมคิดจะตอปากตอคําดวย หลังอาหารตางพากันเดินดูสินคาหลากหลายภายในหาง
พูดคุยหารือเรื่องซื้อของขวัญบาง แตคุยไปคุยมาปกแกวก็พาเฉไฉออกนอกเรื่อง จนชายหนุมตองสายหัว
สุดทายเด็กสาวกลับลากขอมือเขาเขารานกิ๊ฟช็อป
“อะไร อยาบอกพี่นะวาจะซื้อของแบบนี้ใหคุณลุง” เขามองของกระจุกกระจิกในรานคาดวย
สายตาระอาใจ
“แหม...ก็ดูหลายๆ แบบไงคะ ถาไมมีของใหคุณลุง แกวเลือกใหตัวเองก็ได”
“วาแลว” มรรคาบนพลางโยกหัวเด็กสาวเบาๆ
ระหวางที่ปกแกวกําลังเลือกชมสินคาตามประสาผูหญิง มรรคาเลี่ยงมายืนหนาราน นัยนตามอง
รอบๆ อยางไมใสใจ ผูคนเดินผานไปมาไมขาดระยะ รานรวงตกแตงสีสันนาสนใจ...แลวสายตาเขาก็ถูก
ดึงดูดไปยังกระจกใสหนารานเสื้อผาฝงตรงขาม
เงาในกระจกสะทอนภาพรางๆ รางหนึ่ง...เปนผูชายตัวใหญ ผิวดํา ใบหนาชาดาน ผม
หยิกขอดแนบศีรษะ ริมฝปากเมมสนิท นัยนตาเบิกโพลง จองเขาอยางเอาเปนเอาตาย...ปศาจ
หมอผี...สมุนเอกของจาว...
มรรคาสํารวมสติ จองตอบมันอยางไมเกรง ชั่วครูรางนั้นคอยๆ จางหายกลายเปนกระจก
ใสดังเดิม
ชายหนุมระบายลมหายใจแผวๆ ‘มัน’ กําลังติดตามใคร...เขา...หรือวา ปกแกว...

๑๑

เสียงดนตรีจังหวะคุนๆ ดังใกลๆ หู มรรคาถอนสายตาจากกระจกใส พบปกแกวกําลังยื่น
กลองดนตรีขนาดเล็กมาทางเขา
“When I was just a little girl. I asked my mother ‘What will I be’ ”
เสียงใสๆ รองคลอจังหวะดนตรีแจวๆ
“Whatever will be will be” ชายหนุมบอกชื่อเพลง
“คะ เพลงโปรดของแกวเลยนะคะ แมชอบรองใหฟง” ทายเสียงเบาลง มรรคากมดูหีบเพลงในมือ
เด็กสาว

หีบเพลงขนาดเล็ก ตัวหีบเปนไม แตบนฝาประดับแกวคริสตัลรูปปลาคูติดปกใสกระจางอยู
ทามกลางเกลียวคลื่น
“ชอบมั้ยจะ” เขาถาม เด็กสาวยิ้มแปน
“ถามอยางนี้ แสดงวาจะซื้อใหใชมั้ยคะ”
”งั้นสิ” เขาตอบงายๆ
“มันแพงนะคะ ทั้งรานมีอันเดียวดวย” เด็กสาวลองใจ
“ไมเปนไรหรอก พี่ซื้อเปนของขวัญวันเกิดใหลวงหนาเลย อีกไมกี่อาทิตยแลวนี่ เลยวันเกิดคุณ
ลุงไมถึงเดือน”
ปกแกวหนามอย
“วา...งั้นพอถึงวันเกิดของแกวจริงๆ พี่มัคก็ไมซื้อของขวัญอยางอื่นใหแกวแลวสิคะ”
“งกจังแฮะ จะเอากี่ชิ้นละเรา” เขาถามอยางเอ็นดู
“เอาชิ้นนี้กอนดีกวา ชิ้นอื่นคอยวาทีหลัง เดี๋ยวพี่มัคเห็นราคาแลวจะเปลี่ยนใจ”
เด็กสาวรีบจูงมือมรรคาไปที่เคานเตอรจายเงิน ระหวางที่รอทางรานหอของให ปกแกวกระซิบ
หยอกชายหนุม
“เสร็จแลวอยาลืมเหลือเงินไวจายคาของขวัญคุณลุงนะคะ...แถมหนังอีกรอบดวย”
มรรคาเขกหัวหลอนเบาๆ

“เอาลมทับพี่เขา อยากรูนักวาถาไมมีพี่แลว เราจะไปไถใคร...” มรรคาไมทันสังเกตเห็นแวว
สะทานใจในดวงตาของปกแกว
หลังจากจายเงิน ทั้งคูยังเดินไปอีกหลายราน จนถึงรานขายเครื่องเซรามิคชั้นดี ปกแกวกรี๊ดกราด
เมื่อเห็นชุดเขามอขนาดเล็ก มีคนแกทาทางใจดีนั่งตกปลาดวยใบหนายิ้มแยม
รายการนี้ลงบัญชีมรรคาเชนเคย

พันเกลียวสวมชุดขาวสะอาด นั่งขัดสมาธิ สันหลังตรง เทียนดวงเล็กจุดสวางวับแวม
รอบๆ หองพระตกอยูในเงามืด หญิงสาวจองเขม็งยังกึ่งกลางไสเทียน กําหนดเปลวไฟสีน้ําเงิน
ดานในเปนอารมณ กอนจะหลับตา
เปลวไฟในนิมิตกระจางชัด หลอนภาวนาตามที่พอสอนใหดังกองในใจซ้ําๆ ซากๆ จนในที่สุดจิต
คอยสงบดิ่งลึก เปลวไฟที่มองเห็นถูกยอใหเหลือแคปลายเข็ม คําภาวนาแผวจางลง
ชั่วขณะหนึ่งหญิงสาวรูสึกเหมือนตนเองถูกดับประสาททั้งมวล ไมไดยินเสียง ไมมีความรูสึก มี
แตจิตอันสงบลึกเปนอารมณเดียว...เวลาผานไปนานเทาใดไมอาจกําหนด ความสงบเริ่มคลายตัว ปรากฏ
แสงสวางเรืองโรจนในนิมิต หญิงสาวตั้งสติ นึกอธิษฐานจิตทันที

“หากลูกมีสัญญาใดในอดีต ขอใหปรากฏภาพเหลานั้นในนิมิตดวยเถิด”
แสงสวางหรุบหรูกะพริบพราย มองเห็นเพียงภาพรางๆ ไมอาจแยกแยะ พันเกลียวพยายามสกัด
กั้นความคิดตางๆ ไมใหไหลพรูเขามา กําหนดความสงบตรงหนา แลวปลอยใหนิมิตดําเนินตอไป

เกวียน...หญิงสาวเห็นเกวียนกําลังบรรทุกศพสาวชาวบานคนหนึ่ง ใบหนาหลอนรางเลือน ไม
อาจเห็นกระจางชัดนัก
เกวียนจอดในที่คลายๆ ปาชา มีตนไมสูงหนาทึบ และตนไมตนหนึ่งยืนเดนตระหงานอยูไมหาง
จากเกวียน คือตนไทร มันเปนไทรขนาดยอม แตความที่บริเวณนั้นมีแตตนไมสูงละลิบ ตนไทรที่เปนพุม
เล็กๆ หอยระยอยจึงคอนขางสะดุดตากวาตนอื่น
ศพหญิงสาวถูกฝงลวกๆ ตรงบริเวณนั้นเอง...มีคําพูดจากันไมกี่ประโยค
“ไปดีเถอะนะอีนางเอย เอ็งมันไมนาอายุสั้นเลย”
“อีกไมกี่วันเราก็จะถึงเมืองแลว เอ็งนาจะอดทนอีกสักหนอย”
“พอหาพระมาสวดใหเอ็งไมไดหรอกนะ เขาใจพอดวย ขอใหวิญญาณเอ็งไปสูที่ชอบๆ เถอะ”
พันเกลียวไดยินกระทั่งสายลมวูหวิว เสียดความรูสึกของทุกคน จนหนาวยะเยือกเขาไปในอก
แสงสวางฉายโชนอีกครั้งกอนจะริบหรี่และสาดกระจายแตะแตมเต็มไปหมด มองคลายแสงดาว
ในเดือนมืด
พันเกลียวมองเห็นเงาดําๆ ของหญิงสาววูบไหวไปมาคลายคนหลงทาง หลอนแทบเขาใจ
ความรูสึกอันโดดเดี่ยว และวาเหวาของหญิงสาวคนนั้น ความรูสึกซึ่งไมอาจบรรยาย เมื่อพบวาตนเองตก
มายังที่ไมคุนเคยไมรูจักเพียงลําพัง อีกทั้งไมใชโลกมนุษยที่อยูมาตั้งแตจําความได
วิญญาณไรที่ไปกําลังแสวงหาทางดําเนิน แตทวาหลอนโชครายที่ติดอยูในสถานที่แหงนี้
“ฮา...ฮา...ฮา...ไอหมอ เอ็งพานางทาสคนใหมมาแลวรึ” เสียงนี้พันเกลียวจําได...มันคือ
‘จาว’
เงาดําๆ ของหญิงสาวถูกประกบดวยเงาอันสูงใหญอีกรางฉุดกระชากเขามา
นิมิตถูกตัดสลับสับสน จนพันเกลียวไมสามารถแยกแยะ หญิงสาวพยายามกําหนดจิตใหอยูใน
ความสงบแตก็โดนคลื่นอารมณทยอยซัดไมหยุดยั้ง...ทุกสิ่งเหลือแตความมืด ความกระจางซึมลึกเขาไป
ในใจพันเกลียว

...หลอนเคยเปนวิญญาณเรรอน วนเวียนแสวงหาที่เกิด โชครายที่โดนฝงใกลกับเขตอํานาจของ
จาว หลอนถึงโดนปศาจหมอผีเขาควบคุม
ความสงบถอนตัวออกมา เหลือเพียงอารมณปกติ หญิงสาวลืมตาขึ้นพบกับความมืด เทียนไข
ละลายจนดับหมด หลอนขยับขาจากทานั่งสมาธิ เวลาเปนเทาใดหลอนไมรู...แตสิ่งที่หลอนตองการ
ทราบ กําลังเผยตัวทีละนอย...

มรรคาปดหนังสือ เขายังตีบตันเชนเดิม ประวัติของหลวงปูใหญเลมนี้ เขาอานนับสิบ
เที่ยวได แตไมพบความกระจางใดๆ ขึ้นมา เขาไมรูวากุญแจไขอดีตอยูที่ใด
ชายหนุมลุกขึ้นบิดตัวอยางเมื่อยลา เดินออกไปริมระเบียง มองฟาสีหมึก ปลอยใจใหอยูในหวง
ภวังค
เขานึกถึงหญิงสาวคนหนึ่ง หลอนไวผมสั้น ทาทางซื่อบริสุทธิ์ มีดวงตาเศราสรอย และดวงตาคูนี้
ทําใหเขานึกอยากตั้งคําถามกับหลอน

“กะพอ ฉันติดคางอะไรเธอหรือเปลา”

มรรคาเอนหลังพิงเสา กอดอกและหลับตาลง หวังใหอดีตยอนทวนกลับมาอีกครั้ง เรื่องระหวาง
เขากับกะพอมีอะไรลึกซึ้งกวานั้นหรือไม และโยงใยมาถึงจาวไดอยางไร
ลมเย็นๆ พัดผานแขน คลายมีมืออันนุมนวลมาแตะ ชายหนุมลืมตามองไปรอบตัว...ไมมีใคร
เขากลับเขาหองอีกครั้ง หยิบหนังสือบนโตะขึ้นมา แลวเดินออกจากหอง...จุดหมายอยูที่ใด มีแต
เขาที่รู

อีกแลว...ปกแกวนึกในใจ...มันอยูใกลๆ หลอนอีกแลว
เด็กสาวกําลังทบทวนตําราเตรียมสอบ แตเหมือนมีใครมาจองมองอยูเบื้องหลัง ทําใหเกิด
ความรูสึกแปลกๆ ก้ํากึ่งระหวางหวาดกลัวกับระอาใจ หลอนรูสึกเชนนี้หลายครั้ง ตั้งแตเจอตัวมันจังๆ
ปกแกววางตํารา หันไปมองดานหลัง ทั้งๆ ที่รูวาไมมีอะไร สุดทายตองถอนใจ เงยหนาขึ้นเบื้อง
บน...
“คุณอาคะ” เสียงเรียกติดจะเหนื่อยหนาย
“หนูจะทํายังไงดี รําคาญไอผีบานี่จะแยอยูแลว” ความกลัวแตแรกแปรเปลี่ยนเปนความรําคาญใจ
“มันจะเอายังไงกับหนูกันแน”
“รําคาญมากก็ไลมันไปเสียสิ” จูๆ คําตอบแววมากลางใจ
ปกแกวยิ้มเต็มที่ ดีใจเหมือนไดพบของสูญหายกลับคืน
“คุณอา!”
“เอา เรียกซะดังเชียว แกวหูจะแตกแลว”
ปกแกวกําลังจะบรรยายความคิดถึงที่ขาดการติดตอกันเสียนาน แตแลวกลับนึกถึงปญหาเฉพาะ
หนาได
“เดี๋ยว ตะกี้คุณอาบอกใหหนูไลมันไปไดใชมั้ยคะ”
“งั้นสิ” เสียงตอบเหมือนไมใสใจ
“อาว แลวไหงตอนแรกคุณอายอมใหพวกมันเขาบานละคะ”
“ก็ตอนนั้นมันมี ‘หนาที่’ ตองทํา แตตอนนี้ มันทําเกินหนาที่แรกมากเกินไปแลว จะใหอยูทําไม”
ปกแกวหัวเราะคิก “หนูจะทํายังไงดีละคะ”
“ใครอนุญาตใหพวกมันเขามากันละ เมื่ออนุญาตได ก็สั่งหามได”
“ตองขออนุญาตพี่มัคอีกเหรอ” ปกแกวเสียงออย
“มรรคาเปนคนออกปากอนุญาตพวกมันหรือไง”
“งั้นหนูก็ไลไดสิคะ”
“ได แตจํากัดเขตเฉพาะในบานนี้เทานั้นนะ เพราะถือวาเปนบานเรา จะอนุญาต หรือหามเขา
ยังไงก็ได แตถาเปนขางนอก ไมเกี่ยว พวกมันเปนอิสระ”
“ก็ยังดีวา” เด็กสาวคิดอยางปลงตก
เสียงหัวเราะผะแผว กังวานใสในใจ

ปกแกวรูดมานพรอมกับเลื่อนบานหนาตางออก เตรียมตัวจะรวบรวมสมาธิ แตพลัน ลมชืดๆ พัด
ผานวูบ กลิ่นเหม็นติดจมูก หลอนขนลุกซู ตัวชาเหอ

เด็กสาวเกร็งมือจับขอบหนาตางแนน นัยนตาแข็งคางขณะเบิกมองสนามเบื้องลาง...ทามกลาง
แสงไฟมัวซัวหลอนเห็นอสุรกายมากมาย แออัดเบียดเสียดกันจนเต็มสนาม
“วี้ด วี้ด ครืด ครืด...” เสียงร่ํารองเซ็งแซ กลบเต็มสองหู ดวยสัมผัสแปลกๆ ปกแกวหันไปมอง
ผนังนอกบาน คราวนี้รางหลอนเย็นวาบเหมือนตกหลมน้ําแข็ง
ตัวอะไรบางอยางกําลังคลานสี่ตีน เนิบชาบนผนัง ลําตัวมันฟอนเฟะดวยน้ําเหลือง สวนที่เปนเนื้อ
หนังแหงกรัง คลายใบไมกรอบๆ แชน้ําหนอง ใบหนามันเหมือนรวมความนาสะพรึงกลัวทั้งมวลเขาไว
โครงหนาบิดเบี้ยวไมไดรูป นัยนตามีขางเดียว หอยยอยอยูมุมลางของใบหนา ปากมีสามแหง คือกลาง
กะโหลกและสองขางแกม ลิ้นที่โผลจากปากทั้งสามแบงเปนหาแฉก สีแดงสดราวกับเลือด สวนที่เหลือ
บนใบหนาดารดาษดวยไสเดือนกําลังดิ้นยุบยั่บ
ปกแกวหันไปทางผนังอีกดาน ก็พบกับไอตัวนาขยะแขยงเชนนี้อีกสี่หาตัวกําลังคลานเขามา
อยางคุกคาม เสียงรองวี้ดหวิวชวนสยองขวัญยิ่งกวาเสียงทั้งมวลที่หลอนเคยไดยินมา
เด็กสาวทําอะไรไมถูก สมองแทบหยุดสั่งงาน จนความกลัวพุงสูขีดสุดกลับกลายเปนความกลา
...หลอนจึงนึกไดวาตนเองกําลังจะทําอะไร

“ไป” ปกแกวชี้นิ้วไปนอกกําแพงบาน หลอนคิดวาไดตวาดไปสุดเสียง หากความจริง คําพูดพน
ริมฝปากเพียงแผวเบา แตทวาชัดเจน เฉียบขาด
ปศาจทุกตัวชะงักงัน
“ในเมื่อคิดจะเขามาสรางความเดือดรอนที่นี่ละก็...ออกไป ฉันไมอนุญาตใหพวกแก โผลเขามา
ในนี้แมแตตัวเดียว”
จบคําพูด ฝูงอสุรกายสงเสียงรองกรี๊ด ไมตางกับโดนลากไปประหาร ลมหมุนพัดติ้วๆ มวนรางอัน
นาสยดสยองออกไปจนหมดสิ้น
ปกแกวถอนใจอยางเหน็ดเหนื่อย แตไมวายคอนขวับยังเบื้องบน
“คุณอานะคุณอา ทําไมไมเตือนกันกอนละวา พวกมันไมยอมไปแตโดยดี”
“ก็พวกมันไปแลว ยังจะเอาอะไรอีก” เสียงยอนอยางขันๆ
“แหม หนูจะไดเตรียมตัวกอน ไมก็นั่งไลมันในหองก็ได ไมตองโผลไปที่สนาม”

หึ...หึ...ในน้ําเสียงคลายอยากบอกบางสิ่ง
“ถารูวาไลพวกมันงายอยางนี้ หนูไมตองใหเขาเชิญคุณพันเกลียวมาหรอก” เด็กสาวไมทันเฉลียว
ใจ
“ถาเปนคนอื่น คงไมงายอยางนี้หรอก อีกอยางพวกมันไดทําหนาที่ที่ควรทําแลว ตอนนี้มันกําลัง
ทําหนาที่ที่ไมควรทํา ก็สมควรถูกไล”
“คุณอาจะบอกอะไรหนูคะ” จะอยางไรก็คุนเคยกันมานาน พอจะจับความพิกลในเนื้อคําพูดได
“บอกไปก็เทานั้น ใหทุกอยางดําเนินดวยตัวมันเองเถอะ”
“อีกแลว” เสียงปกแกวโตตอบอยางระอาใจ
แลวคุณอาก็เงียบไป...เชนทุกครั้ง

(โปรดติดตามตอฉบับหนา)

ชวนคิดชวนรู ฉบับที่ ๑๙

ชวนคิดชวนรู ฉบับที่ ๑๙ ขอเชิญใหทานผูอานมาชวนคิดชวนรู
กับคําศัพททางพระพุทธศาสนากันนะคะ ทราบคําตอบแลว สงคําตอบไดที่นี่คะ --> คลิกที่นี่

รวมสนุกภายในวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
ผูโชคดีจะไดรับ คูมือกรรมพยากรณ จํานวน ๑๐ รางวัลคะ ^_^/

จงเลือกคําที่เกี่ยวของกับคําอธิบายในแตละขอ จากกลุมคําตอไปนี้
มหาปุริสอาการ อาจริยวาท สันนิบาต พาราณสี อากิญจัญญายตนะ
นิรยบาล สีลานุสติ พุทธอาสน อากาสานัญจายตนะ โลหิตุปบาท

๑. ชื่อเมืองหลวงของแควนกาสี อยูริมแมน้ําคงคา
๒. ระลึกถึงศีลของตนที่ไดประพฤติมาดวยดีบริสุทธิ์ ไมดางพรอย
๓. ที่ประทับนั่งของพระพุทธเจา
๔. อาการของพระมหาบุรุษ
๕. ฌานกําหนดอากาศ คือชองวางหาที่สุดมิไดเปนอารมณ
๖. ฌานกําหนดภาวะที่ไมมีอะไรเลยเปนอารมณ
๗. วาทะของพระอาจารย
๘. ผูคุมนรก, ผูลงโทษสัตวนรก
๙. ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอ
๑๐. การประชุม

เฉลยของฉบับที่แลว
- การดับกิเลสและกองทุกข..........นิพพาน
- ความหนายที่เกิดขึ้นจากปญญาพิจารณาเห็นความจริง..........นิพพิทา

- ธรรมสําหรับพระเจาแผนดิน..........ราชธรรม
- กามาวจรภูมิที่เปนสุคติ คือ มนุษยและสวรรค..........กามสุคติภูมิ
- สุขอยางยิ่ง ไดแก พระนิพพาน..........บรมสุข
- ความหมดจดแหงศีล..........สีลวิสุทธิ
- ผายอมฝาด, ผาเหลืองสําหรับพระ..........กาสาวะ
- ธุระคือการเรียนพระคัมภีร. .........คันถธุระ
- ธุระดานการเจริญวิปสสนา..........วิปสสนาธุระ
- รัศมี ๖ ประการ ซึ่งเปลงออกจากพระวรกายของพระพุทธเจา..........ฉัพพรรณรังสี

รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับหนังสือดูจิตปแรกและซีดีพระธรรมเทศนาหลวงพอปราโมทยอยางละ ๑
ชุดคะ
๑. คุณราเริง กรุงเทพฯ
๒. คุณปราโมทย จ.สุพรรณบุรี
๓. คุณศิรินุช จ.สิงหบุรี
๔. คุณคนองยุทธ กรุงเทพฯ
๕. คุณสิริพงศ กรุงเทพฯ
๖. คุณปยะนุช จ.ชลบุรี
๗. คุณปรีชา กรุงเทพฯ
๘. คุณณิชาภา จ.สุราษฎรธานี
๙. คุณชลดา กรุงเทพฯ
๑๐. คุณดวงกมล กรุงเทพฯ

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

