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ฉบับที่ ๒๐ เทคนิคถายภาพแบบเกอรเลี่ยน

แมวิทยาศาสตรบอกอะไรเราไมไดทงั้ หมด
แตก็ชวยใหเรามีคําอธิบายที่ชัดเจน
ไมตองเดาไปตางๆนานา
ตามความเชื่ออันเปนอัตโนมัติของแตละคน
ซึ่งถาเถียงกันแบบอาศัยความเชื่อทาเดียว
เราจะไมพบขอยุติใดๆ
ตอเมื่อมีหลักฐานที่จับตองไดตรงกัน
แมจะยังไมพบขอยุติ
อยางนอยก็พบขอสรุปเบื้องตนไดบาง

ตัวอยางเชนสมัยกอนเราไมมีทางพบขอยุติ
วาอะไรเชนน้ํามนตและพระเครื่อง
มีดีตางจากน้ําธรรมดาดินธรรมดาจริงๆ
หรือวาเปนเพียงการสรางอุปาทาน
ดีแตมีผลแคทางจิตใจทาเดียวกันแน

กระทั่งเริ่มมีการใชเทคนิคถายภาพแบบเกอรเลี่ยน
นําไปถายสิ่งตางๆที่เชื่อกันวาเปนวัตถุมงคล
เราจึงได "ขอสรุปเบื้องตน" วาวัตถุมงคลเหลานั้น
มีความแตกตางจากวัตถุธรรมดาทั่วไป
แมจะยังไมได "ขอยุติ" ที่แนชัดวาแตกตางนั้น
แตกตางอยางไร แคไหน เอาอะไรเปนเครื่องบอก

ปจจุบันเราสามารถหาซื้อกลองเกอรเลี่ยนไดงาย
ถาสืบคนดูในแหลงขายอยาง
Amazon.com และ eBay.com
คุณจะพบทั้งกลองเกอรเลี่ยนราคาแคหมื่นเดียว
ตลอดจนอุปกรณเสริม
รวมทั้งหนังสือที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการประยุกต

เอามาอธิบายเรื่องพลังจิตและสิ่งลึกลับตางๆ
นี่เปนเรื่องที่แพรหลายมาเปนสิบป
แตยังมีคนพูดถึงกันนอย
เพราะภาพถายที่ไดจากเทคนิคเกอรเลี่ยนนั้น
บอกอะไรไดแคหยาบๆวา "ดี" หรือ "ไมดี"
"สวาง สวย" หรือ "หมนหมอง"

พวกขายพระเครื่องเดี๋ยวนี้เขาก็พิสูจนองคที่ราคาแพง
ดวยภาพถายออราซึ่งมาจากกลองเกอรเลี่ยน อยางเชนที่
http://www.ounamilit.com/b44_auracolor.htm
ซึ่งดูดวยตาเปลาไดวาตางกันจริงๆ
แตคนทั่วไปไมรูอยูดีวาที่สีตางกันนั้นหมายความวาอยางไร
เปนไปตามนิยามของสีที่อธิบายกํากับแนหรือเปลา
ฉะนั้น ความเคลือบแคลงจึงยังไมหมดไปโดยงาย

คุณสมเจตน ศฤงคารรัตนะ
เจาของเว็บ http://saringkan.com
ซึ่งเปนหนึ่งในกําลังสําคัญที่รวมกันสรางนิตยสารธรรมะใกลตัว
แกมีกลองเกอรเลี่ยน ผมจึงไหววานใหชวยถายภาพวัตถุตางๆ
ตามที่ผมคิดวานาจะเห็นไดชัดวาตางกันอยางไร
อยางไรเขาทางมืด อยางไรเขาทางสวาง
ตองขอขอบคุณคุณสมเจตนไว ณ ที่นี้
เนื่องจากแตละภาพตองใชตนทุนสูงพอควร

มาเริ่มกันจากอะไรที่ใกลตัวกอนครับ
ลองใหน้ํา "ฟงเสียง" ดูวาจะเกิดอะไรขึ้น
วิธีก็งายๆ รินน้ําใสแกว จับแกวใสตู
เอาลําโพงขนาบซายขวา

จากนั้นก็นําแกวน้ํามาวางหนาฉากดํา
เพื่อถายรูปตามเทคนิคเกอรเลี่ยน

รูปนี้เปนน้ํากรองที่ไดจากกอกธรรมดา
ยังไมไดฟงเสียง ยังไมไดทําอะไรทั้งสิ้น
ถายออกมาเราจะพบวามีความสวางพอควร
เนื่องจากน้ําประปาที่สะอาดมีความชุมชื่น
และเต็มไปดวยพลังหลอเลี้ยงชีวิตอยูแลว
ถายภาพน้ําที่ไหน เมื่อไร โดยใคร
ก็นาจะไดผลเปนความสวางไมตางจากที่เห็นสักเทาไร
เวนแตน้ํานั้นจะมีความสกปรกในทางใดทางหนึ่ง

สวนนี่เปนรูปออราของน้ําที่ฟงเสียงพระเทศน
คุณสมเจตนไดเลือกเสียงของพระรูปหนึ่ง
ซึ่งประชาชนกําลังใหความนับถือกันทั่วประเทศ
คาที่ชักชวนใหคนจํานวนมากหันมาสนใจเจริญสติ
อันเปนธรรมะขั้นสูงสุดของพุทธศาสนา
ก็ขอใหดูไวเปนตัวอยางวาความสวางของเสียงทาน
เมื่อประจุลงในน้ําผานลําโพงแลว
สวางขึ้นจากเดิมถึงอยางนี้

สวนน้ําอีกแกวหนึ่งใหฟงเสียงปลุกระดมคนมาฆากัน
รูปออราหลังฟงเสียงแหงความมืดดังกลาว
ก็กลายเปนอะไรแบบนี้ไปได

จริงๆรูปออราไมไดบอกอะไรมากไปกวาที่เห็นกับตาครับ
เดิมน้ํามีความสวางอยูบาง
ขนาดที่ถายแลวแสงสวางเฉิดฉายจนไมเห็นตัวแกว
แตน้ําที่ประจุความสวางของพระที่เทศนธรรมอันบริสุทธิ์
ยังผลใหความสวางที่มีอยูเดิมกลับยิ่งจัดจาเปนทวีคูณ
ขอบสีเหลืองออนสําหรับวงการออรา
เชื่อกันวาแทนความหมายของกระแสธรรมะชั้นสูง
หากตอไปมีเทคนิคการถายทําที่ละเอียดและกวางขวางขึ้น
เราอาจจะประจักษตาทีเดียววาน้ําสวางขึ้นกวาเดิมเปนลานเทา
และสีสันที่แทของน้ําหลังประจุเสียงเทศน
ก็ไมใชแคสวยสบายตาธรรมดาอยางนี้หรอก
แตควรจะสวยวิจิตรราวกับแสงทิพยเลยทีเดียว

สวนน้ําที่ฟงเสียงมืดนั้น ลดความสวางจากคุณสมบัติเดิม
ขนาดที่เห็นตัวแกวไดเกือบชัด
รังสีทะมึนที่เห็น ก็ขอใหใชใจของคุณเองตีความเอาก็แลวกัน
วามันชวนใหขนหัวลุกหรือเปลา

เมื่อประจักษกับตาวาสีออราแยกแยะไดแคคราวๆ หยาบๆ
วาวัตถุทั้งหลายมีความแตกตางกันอยางไร
เปนของสวางหรือของมืด
เราก็นําไปลองดูวัตถุมงคลที่ปจจุบันนิยมกันมาก

มันนาตกตะลึงงง เมื่อวัตถุมงคลบางชิ้นนั้น
แมไดรับมาจากมือผูทรงศีล
ที่แทอาจถูกสงทอดมาจากคนอื่น ที่ไมมีศีลธรรมก็ได
ดังเชนที่ทันตแพทยหญิงนางหนึ่ง
เธอมีสรอยประคําซึ่งไดรับจากมือบุคคลที่เธอนับถือมาก
จึงคิดจะนํามาลองถายภาพเพื่อดูออราวาจะเปนอยางไร

ผลปรากฏวาเปนสีเขียวคล้ํา
ซึ่งตางกันมากกับสีของความสวางแหงธรรมะ

เพื่อใหเกิดความแนใจวาอยางไรจึงดีกวากัน
เธอไดสวดมนตอิติปโส ซึ่งเปนบทสวดวิเศษสูงสุด
เนื่องจากเปนพุทธพจน
และเปนการกลาวสรรเสริญพระรัตนตรัย
ไมมีการเรียกรองใหคุมครองหรือเอาของดีเขาตัวใดๆ
จิตใจจึงสะอาด ผูสวดดวยความนุมนวลทุกคน
ยอมรูสึกไดถึงกระแสเมตตาธรรมอันเยือกเย็นไพศาล

หลังจากสวดประจุความสวางลงน้ําเสร็จ
ก็นําน้ําในแกวมาถายรูปดูออรากอนเปนหลักฐาน
จะเห็นความนาอัศจรรยไดอยางชัดเจน
ถาคุณมีกลองเกอรเลี่ยน ผมขอใหลองดูเลยครับ
เอาบทสวดทุกบทในโลกมาสวดโดยคนๆเดียวกัน
ดูเลยวามีบทไหนใหความสวางไดเทาอิติปโสบาง
แลวคุณจะตาสวาง ไมไปเอาบทไหนมาสวดอีกเลย
ชาวพุทธจํานวนมากมีบทสวดศักดิ์สิทธิ์ติดตัวขึ้นใจอยูแลว
แตอนิจจา หารูถึงความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญนั้นไม
มัวแตวิ่งหาเครื่องรางของขลัง
จนไปไดของที่ขลังไมจริงมาก็บอย

บุคคลผูเปนพยานที่นาเชื่อถือทานหนึ่ง
เปนตัวแทนนําน้ําซึ่งบัดนี้
ไดประจุความสวางของอิติปโสมาราดประคํา

จากนั้นก็ไดมีการถายรูปออราของประคําซ้ําอีกครั้ง
ผลที่เกิดขึ้นตางไปเปนคนละเรื่อง
ดูแลวใกลเคียงกับน้ํามนตอันเกิดขึ้น
จากบทสวดอิติปโสมากทีเดียว

จากรูปทั้งหมดที่แสดงมา
ก็เพื่อบอกวาเดี๋ยวนี้สิ่งที่ตาเห็นไมได
เราสามารถใชเทคโนโลยีเห็นแทน
และนํามาแสดงกับตาเปลาของเราไดแลว
เรื่องที่เคยตองอาศัยความเชื่ออยางเดียว
จนใกลเคียงกับหลุมดําของความงมงาย
จึงกลายเปนอะไรที่สามารถจับตอง

และกลาวถึงไดเต็มปากเต็มคํามากขึ้น

สิ่งที่คนไมรู หรือรูแลวลืมนึกถึง
ก็คือรางกายมนุษยประกอบดวยน้ําถึง ๗๐%
เมื่อใชจิตไปประกอบกรรมขาวมากๆ
ถายรูปออราจึงออกมาขาวสวาง
แตเมื่อใชจิตไปประกอบกรรมดํามากๆ
ถายรูปออราจึงออกมาช้ําเลือดช้ําหนอง
นากลัวมากกวานาดู
จิตคนออนไหวไดยิ่งกวาน้ําหลายรอยเทา
น้ําเปนอยางนี้ จิตจะไปเหลือหรือ?

แลวแปลกนะครับ
ยุคอินเตอรเน็ตที่แสนล้ําสมัยอยางปจจุบัน
กลับมีหลายตอหลายคนหวาดระแวง
หรือถึงขั้นตกประหวั่นขวัญผวา
วาตนจะโดนคุณไสยที่ใครเขาปลอยมาเลนงานบางหรือไม

จริงๆหลักการของคุณไสยมีสองฝง
ฝงสวางกับฝงมืด เรียกไสยขาวและไสยดํา
ไสยดําเอาไวทําราย ไสยขาวเอาไวชวยคน
ตลอดจนชวยใหพนจากกระแสมาร
ซึ่งในคัมภีรพระไตรปฎกกลาวถึงไวหลายแหง
ทวาเรามักคิดวาเปนเรื่องหลอกหรือแตงเติมในภายหลัง

เอาเปนใครสงสัยวาตัวเองอาจถูกของ
หรืออาจถูกมารครอบอยู
ผมมีวิธีพิสูจนใหรูตัวไดงายๆนะครับ
ใหถือศีล ๕ จนสะอาดอยางนอยหนึ่งวัน
ตกเย็นสํารวจความสวางของศีล
คุณจะรูสึกถึงพลังอํานาจฝายดีที่เกิดขึ้นในตัวเอง

จากนั้นใหปดตาลง
ทองอิติปโสแบบเปลงเสียงเต็มปากเต็มคําในอาการสบาย
สวดกี่จบก็ได จนกวาจะรูสึกถึงความสวาง อบอุน สะอาด

และเปนอันเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัย

จากนั้นใหอธิษฐานในใจ
ถามเขาไปที่ความสวางซึ่งเกิดขึ้นกลางใจตนเอง
วามีของมืดใดครอบคลุมเราอยูหรือไม ขอใหรูไดดวยเถิด
แลวลืมตาลุกขึ้นเดินอยางมีสติ
ไปดูกระจกเงาที่อยูใกลที่สุด
เอาแบบบานใหญที่เห็นไดครึ่งตัวจะดี
หากมีกระแสมืดๆคลุมอยู
คุณจะรูสึกสัมผัสไดราวกับควันดําจากกองไฟ
อาจลอยวนอยูรอบตัว หรือขมุกขมัวอยูทั่วหนา

เห็นอยางนั้นไมตองตกใจ
เพราะเงาดําจะหยั่งลงถึงใจไม ได ถาคุณไมรับ
อยางมากก็กระตุนใหคิดในทางบาป
ถาไมคิดตามกระแสบาปไป
ก็ไมเกิดกรรมติดตัวคุณได

จากนั้นใหเรงหมั่นสรางสมความสวางใหหนักแนนที่สุด
ทั้งในดานของน้ําใจคิดเสียสละ
น้ําใจใหอภัย ตลอดจนมีใจเด็ดเดี่ยวรักษาศีล ๕
ถาขนาดยอมตายดีกวายอมเสียศีลไดยิ่งดี
เทานี้แมมีเมฆหมอกดําคลุมตัวหนาทึบ
ที่สุดมันก็ตองพาย สลายตัวไปไมเหลือ
ตามหลักของอนิจจังขาขึ้น
ถาฉุดลงต่ําไมได ก็กลายเปนผลักดันใหยิ่งสูงสงเปนทวีคูณครับ

ดังตฤณ
กุมภาพันธ ๕๓

อยากแตงหนาหรือแตงตัว อาจไหววานใหใครชวยแตงใหได
แตเรื่องของบุญบาป ตัวเราเทานั้นที่เปนผูตกแตงตนเองนะคะ
คอลัมน "สารสองใจ" ฉบับนี้
พบธรรมะจาก "หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ" (-/\-)
ในตอน "แตงบุญแตงบาป" คะ

การยอมรับในธรรมดาโลก วาไมมีสิ่งใดเที่ยงแทคงทน
ยอมทําใหมีชีวิตอยูบนโลกอยางเขาใจ ไมหวั่นไหวเมื่อตองพบสิ่งที่ไมปรารถนา
ดังเชนที่ครูบาอาจารยไดแสดงไวเปนแบบอยาง
ใหเราผูเปนศิษยไดดําเนินตามแนวทางอันดีงามของทานนะคะ
คอลัมน "กวาจะถึงฝงธรรม" ฉบับนี้
อานเรื่องของ "พระ อุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท)"
ในตอน "โลกธรรมนั้นเปนสิ่งธรรมดาโลก" คะ

เราทุกคนลวนเคยผิดพลาด
หลายคนอยากลบสิ่งเหลานั้นออกจากความทรงจํา
ในขณะที่หลายคนอยากกลับไปแกไข
แตก็เปนที่ทราบกันวา ไมมีใครที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ลวงไปแลวได
เชนนั้นแลว จะมีวิธีการวางใจอยางไรกับอดีตที่ไมนาจดจําเหลานี้
คอลัมน "ดังตฤณวิสัชนา" ฉบับนี้ พบคําตอบจาก "คุณดังตฤณ"
ในตอน "อยากกลับไปแกไขอดีต ทําอยางไรดี" คะ

และขอแนะนําคอลัมนนองใหม "ดังตฤณวจนะ"
เปนคอลัมนที่รวมรวบคําสอนของ "คุณดังตฤณ" ในรูปของบทรอยกรอง
พรอมภาพประกอบสวยๆ (แอบกระซิบวา เปนฝมือของทีมงานชุดเดียวกับภาพปกคะ ^_^ )
เชื่อแนวา จะเปนอีกหนึ่งคอลัมนที่ประทับใจทุกทานเชนเคยคะ

ขาวสารและกิจกรรมที่นาสนใจ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ขอเชิญรวมงาน "สัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา"
และพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระราชกุศล
เนือ
่ งในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหวางวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ พุทธมณฑล
สอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทร ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๒, ๐๒-๔๔๑-๙๐๑๒-๓
และอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.bbc.onab.go.th คะ

-----------

สําหรับผูที่กําลังมองหาสถานที่พักผอนจิตใจดวยธรรมะ ที่ไมไกลจากกรุงเทพฯ
ขณะนี้ หองหนังสือเรือนธรรม ไดเปดสถานที่ปฏิบัติธรรมใหมชื่อ "สวนธรรม เรือนธรรม"
เพื่อการปฏิบัติธรรมแบบดูแลตนเองได ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่นี่คะ ^_^
http://www.ruendham.com/gardenfair.php

-----------

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับผูไดรับของรางวัล
จากโครงการ "ปใหม ชีวิตใหม กับ dlitemag" นะคะ
ตามที่ไดประกาศรายชื่อไปแลวเมื่อฉบับกอน ขณะนี้ยังมีบางทานที่ไมสงที่อยูใหเราคะ
ขอใหผูที่เปนเจาของอีเมลดังตอไปนี้ สงที่อยูมาที่ทีมงานดวนนะคะ
ที่อีเมล contact@dlitemag.com
ทางสํานักพิมพฮาวฟาร จะรีบจัดสงของรางวัลใหคะ ^_^

kade12_124 (hotmail)
pronkoch (hotmail)
ampaiamy (hotmail)
bakerymaniac (gmail)
nboonbrahm (gmail)

แตงบุญแตงบาป

หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ
วัดดอยแมปง อ.พราว จ.เชียงใหม

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
เปรียบอุปมาเหมือนลําธารแมน้ํานอยนับไมถวน
ไหลลงไปสูทะเล หาแดนบได
นี้ก็ฉันใด กามตัณหามันบมีที่พอหรอกหนา
ฮัก (รัก) ก็กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ชังมันก็เกิดจากนี่ละ ไดลูกไดหลานมาแลวก็พออกพอใจ
ก็เพราะกามนี้แหละเปนตัวเหตุ
เกิดก็เพราะกาม ตายก็เพราะกาม ทุกขก็เพราะกาม สุขก็เพราะกาม
กามตัณหาเหมือนเชือกผูกคอ
ภวตัณหารักลูก เปนหูเปนตาขึ้นมา เหมือนปอผูกศอก วิภ วตัณหา
ทรัพยสินเงินทองนับดวยลานโกฏิ พันหมื่นแสนก็ดี
ก็ไหลออกจากตัณหาทั้ง ๓ นี่นะ

มันเปนไตรวัฏหมุนเกิด-แก-เจ็บ-ตาย
ฆากันทุกวันนี้ก็เพราะกามนี่ละ
ความพอใจก็กามความไมพอใจก็เพราะกามนี่ละ
ตัดเขาไปนี้ ตีเขาไปนี้
ไปเลนภายนอกมันบไดนา เอาไปเอามาก็หลงกายนา
อนิจจังทั้ง ๕ ก็ดี อนัตตาทั้ง ๕ ก็ดี มันก็ชี้ใสนี้ละ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ของมันไมเที่ยง
ไปยึดเอามันก็เปนทุกข ไปยึดเอาอนัตตาๆ เขาไมใชตัวใชตน
ไปยึดเอาไปถือเอามันก็เปนทุกข มันบใชตนบใชตัว
มันเปนอยูอยางนี้ อเนญชาภิสังขาร
แตพอแตแมก็แตงไมเปนหนา
เปนหู เปนตา เปนผม เปนขน เปนเล็บ เปนฟน เปนแขง เปนขา
แตพอแตแมแตงไมเปนหนา ของเปนเองหนา
เราแตงเอาก็ได ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร

บาปและบุญเราแตงเอาได
แตงบใหโลภ แตงบใหหลง แตงบใหโกรธ
ความโลภ ความหลง ความโกรธ
มันเปนกก เปนเคา เปนเหงา เปนงูนแหงกิเลสทั้งหลาย
บใหมันหลง อโมหะ อโลภะ อโทสะ
ถามันหมด ความโลภ ความโกรธ ละก็สบายเทานั้นละกา

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

คัดจากพระธรรมเทศนา ในหนังสือรวมธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ
จัดพิมพโดย ชมรมพุทธศาสตร เอสโซ ฉบับพิมพครั้งที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๖

โลกสดใสเพราะใจสวาง

โดย Aims Astro
ถาม – รูสึกวาชวงนี้รอบๆ ตัวมีแตเรื่องนาหดหู อานขาวสารบานเมืองทีไรก็สลดใจทุกที อยาก
ทราบวาชวงนี้โลกของเราเปนอะไรไป ดูดวงโลกไดไหมครับ

การตรวจดวงของโลกสามารถทําไดคะ เพราะโลกก็มีดวงชะตาเชนกัน ในการอานดวงของโลกนั้นเราจะ
วางลัคนาไวที่ราศีเมษ ซึ่งถือเปนราศีเริ่มตน อยางเชนในชวงวันมหาสงกรานตของไทย ก็เปนเวลาที่ดวง
อาทิตยจะโคจรผานกลุมดาวราศีเมษคะ เปนความพอเหมาะพอดีที่ลัคนาโลกและประเทศไทยของเรา
ตางสถิตที่ราศีเดียวกัน ทําใหทิศทางของโลกและประเทศไทยมีความคลายคลึงกันในบางเรื่องคะ

การพยากรณทั้งดวงเมืองและดวงโลก เปนสิ่งที่ตองรอบคอบและพิจารณาปจจัยหลายประการคะ ที่ผาน
มาก็ตรวจดวงเมืองและดวงโลกอยูบางคะ ไมนานมานี้ญาติธรรมทานหนึ่งไดรื้อฟนความทรงจําวาเมื่อป
๒๕๕๒ ดิฉันไดพูดเกี่ยวกับป ๒๕๕๓ วาจะมีปญหาเรื่องความเสื่อมศีลธรรม หรือขาวไมคอยดีที่เกี่ยวของ
กับศาสนาเกิดขึ้น พอเขาป ๒๕๕๓ มาไมนานก็มีเรื่องราวอกุศลใหไดรับรูจริงๆ เมื่อตรวจดูดวงเมืองและ
ดวงโลกปนี้นอกจากจะฝดเคืองเรื่องทํามาหากินแลว ยังตองระวังจิตใจใหมากที่สุดดวย เพราะอาจมีเรื่อง
ชวนใหจิตมืดอยูเรื่อยๆ

การตรวจชะตาทั้งของโลก ของเมือง และของมนุษย จะตองพิจารณาจากดาวทุกดวงในชะตา แตก็จะมี
ดาวหลักๆ ที่ทําหนาที่เปนประธานในการพยากรณแตละภพ (ในที่นี้จะขอเขียนคราวๆ เทานั้น เพราะ
ไมอยางนั้นขอเขียนนี้จะยาวมากคะ T.T) จริงๆ แลวดวงชะตาของโลกมีหลายแงมุมใหเขียนถึง เชน
เศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ แตในบทความนี้จะขอกลาวถึงเรื่องที่มีความสําคัญที่สุด คือปญหา
ความเสื่อมของศีลธรรมของโลกนะคะ

ดาวที่มีอิทธิพลมากในเรื่องของศีลธรรมและความดีงามตางๆ คือดาวพฤหัสบดี (ดาว ๕) ซึ่งเปนเจาเรือน
ทั้งภพศุภะและภพวินาสน แตชวงเวลาที่ผานมาตั้งแตปลายป ๒๕๕๑ เปนตนมาจนถึงประมาณ ๔ เดือน
แรกของปนี้ ดาว ๕ จรอยูใน ๒ ราศี คือราศีมังกร (เปนนิจ บงถึงสภาพของดาวที่ไมมีกําลัง) และราศีกุมภ
(เรือนของดาวราหู ซึ่งเปนดาวคูศัตรู) การจรอยูในสองราศีนี้ เปนชวงที่ไมดีของดาว ๕ ประกอบกับมีดาว
มฤตยูจรเขาไปอยูในราศีมีนตั้งแตประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ยิ่งทําใหดาว ๕ ออนแอลง ซึ่งหมายถึง
ความคลอนแคลนในศีลธรรมของคนในโลกจะถูกทําใหเกิดขึ้นงาย

ในขณะที่ดาว ๕ มีสถานะที่ไมเขมแข็งอยูนั้น ดาวราหู (ดาว ๘) จรไปที่ราศีธนูอันเปนภพศุภะของโลก

ตั้งแตปลายปที่แลวมาถึงปนี้ จนถึงประมาณกลางป ๒๕๕๔ การที่ดาว ๘ ซึ่งบางทานกลาววาเหมือนมอด
ที่คอยแทะดวงชะตา และหมายถึงความลุมหลงมัวเมาตางๆ (แตในการพยากรณจะตองอานดาวดวงอื่นๆ
และภพตางๆ ประกอบกันดวย) เมื่อดาว ๘ จรไปอยูในภพศุภะ และรวมเรือนเกษตรกับดาวมฤตยูที่จรอยู
ในราศีมีน (คือดาว ๕ เปนเจาเรือนทั้งราศีธนูและราศีมีน) ตลอดจนการเดินออนกําลังของดาว ๕ เอง ก็
ทําใหเกิดเรื่องสั่นคลอนศรัทธา ผูที่ทรงคุณโดยแทอาจจะถูกทําใหมัวหมอง ในขณะที่ผูแสรงทําดีอาจถูก
กระชากหนากาก แตก็จะมีจอมลวงโลกรายใหมเกิดขึ้นไดงายอีกเชนกัน เพราะเปนชวงที่คนบนโลกจะ
เชื่อสิ่งที่ไมคอยมีเหตุผลหรือเอาใจออกหางจากศาสนาไดงาย ฉะนั้นชวงปนี้ก็จะมีขาวไมดีเกี่ยวกับผูที่
สังคมใหความเคารพ ตลอดจนอาชีพที่ไดรับการยกยองวามีเกียรติ โดยเฉพาะเรื่องการคดโกง อบายมุข
และความเสื่อมเสียทางเพศ ในขณะที่คนบนโลกก็จะลุมหลงมัวเมากับเรื่องผิดศีลธรรมไดงายขึ้น

ที่นาเปนหวงอยางยิ่งก็คือ ความจริงแลวปนี้โลกของเรามีแนวโนมที่จะมืดมนอยางยิ่ง จากการโคจรของ
ดาวที่ไดกลาวมา อันสะทอนถึงกรรมของคนบนโลก เจาความมืดที่กลาวถึงนี้เกิดจากกระแสมวลรวมของ
สิ่งไมดี ทั้งที่มีเหตุจากมนุษยและสิ่งอื่นๆ ดวยคะ

ความมืดจากภายนอกนั้น ไมนากลัวเทาความมืดภายในจิตใจของเราหรอกนะคะ ดังนั้นอยาปลอยให
เรื่องราวภายนอก ไมวาจะเปนความไมดีของใครก็ตาม เขามาทําใหตองเกิดความรูสึกทางลบ
จิตใจฟุงซาน สะสมอกุศลโดยไมจําเปน พึงมีสติรูเทาทันนะคะ (-/\-)

โลกภายนอกมืดแลว อยาใหใจของเรามืดตาม ทําใจใหสวางดวยพลังของพระรัตนตรัย ที่พึ่งอัน
ประเสริฐสุดของจิตใจไดอยางเที่ยงแท พึงเจริญเมตตาเสมอๆ มองสรรพสัตวเปนเพื่อนรวม
เวียนวายตายเกิด ที่ตางก็มีทุกขไมตางจากเราเองเชนกัน แลวกระแสเมตตาจะหลั่งรินจากใจ
เอง รวมไปถึงการหมั่นสวดสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เพื่อรับกระแสของสิ่ง
มงคลสูงสุดของโลกมาไวเปนความอบอุนของใจคะ บทสวดมนตที่ดีที่สุดในโลกก็คือบทอิติปโส
สวดใหครบทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ (-/\-) ตามที่ไดเขียนถึงไวในตอน "ดับไฟนรกใน

ดวงใจ" ใน dlitemag ฉบับที่ ๑๙

แมกระแสของโลกจะเปนความมืด แตถากระแสใจของมวลมนุษยมีความสวาง ก็จะเหมือนแสงเทียนแต
ละเลมที่จะถูกจุดขึ้นในคืนแรมอันมืดมัว ถึงไมอาจสวางเทียบเทาดวงอาทิตย แตจะยังสองทางใหแตละ
คนไมพลาดพลั้งเดินลงอบายได ตอใหกระแสโลกเปนทิศทางที่พุงลงเหว แตถาเรารวมกันทําดีเพื่อ
หยุดยั้งและฝนแรงโนมถวงของกรรม ก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางกลายเปนขึ้นสูที่สูงได ขอใหทุกคนมา
ชวยกันสรางโลกใบใหม ดวยทาน ศีล ภาวนา กันนะคะ ตอใหไมสามารถชวยโลกใหดีขึ้นไดมาก
นัก แตตัวเราเองก็จะไดประโยชนจากการประพฤติปฏิบัตินี้แนนอนคะ

:)

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

พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) โลกธรรมนั้นเปนสิ่งธรรมดา
โลก

โดย เทียบธุลี

พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) เปนพระสงฆองคสําคัญ
ทานมีชีวิตอยูถึง ๔ แผนดิน คือตั้งแตรัชกาลที่ ๔-๗
เปนเจาอาวาสรูปที่ ๕ ของวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ทานไดกอปรคุณูปการตอวงการพระพุทธศาสนาอยางมหาศาล
ทั้งในดานการปฏิสังขรณพระอารามตางๆ
และการสงเสริมการศึกษาของพระสงฆทั้งทางคันถธุระและวิปสสนาธุระ

ทานยังเคยกลาวยกยองทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต

ในที่ประชุมวา “ทานมั่นเปนกัลยาณมิตร ควรสมาคม”
ในยุคสมัยนั้นพระปาที่ไมไดศึกษาทางปริยัติ
ยังไมเปนที่ยอมรับจากพระสงฆชั้นผูใหญที่ลวนมีการศึกษาสูง
แตดวยการสนับสนุนของทานเจาคุณฯ
ทําใหทานพระอาจารยมั่นเปนที่รูจักของพระสงฆระดับผูใหญ ในธรรมยุตก
ิ นิกาย

แมวาทานเจาคุณฯ จะเปนพระสงฆผูปฏิบัติปฏิบัติชอบเพียงใด
ก็ไมอาจจะพนไปจากโลกธรรม ๘ อันเปนสิ่งธรรมดาของโลกได
ดังตัวอยางของการ “ไดยศ-เสื่อมยศ” ซึ่งทานไดเลาไววา...

“...สวนบรรดาศักดิ์ถึงปขาล วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗
ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนตําแหนงเปนพระเทพโมลี
ครั้นถึงป ๒๔๕๘ พรรษาที่ ๓๙ ปลายป
ถูกถอดลดยศออกจากตําแหนงพระเทพโมลี...”

หลังจากการถูกถอดสมณศักดิ์ ทานไดแสดงพระธรรมเทศนา
อันแสดงถึงความเขาใจในโลกธรรม อันเปนสิ่งที่เปนปกติของโลก

“เวลานี้เราเปนหลวงตาจันทรแลว
ขณะนี้หลวงตาจันทรกําลังจะเทศน
โลกธรรมนั้นเปนสิ่งธรรมดาโลก
ถาใครไปยึดถือมันเขาก็จะตองหลง
เกิดความเดือดรอนกระวนกระวาย อยาไปถือเลย
หลวงตาจันทรกับเจาคุณมันก็คนคนเดียวกันนั้นเอง
แตเปนเรื่องที่เขาสวมหัวโขนใหกันเทานั้น"

สาเหตุของการถูกถอดยศนั้นเกิดจากการที่ทานไดแตงหนังสือ
ชื่อวา "ธรรมวิจยานุศาสน" เพื่อแจกในงานศพของหมอมราชวงศหญิงทานหนึ่ง
เนื้อหาบางสวนไมเปนที่พึงใจของทางราชการ
ทานจึงถูกถอดจากสมณศักดิ์ แลวถูกนําตัวไปกักไวที่วัดบวรนิเวศวิหารฯ
แตในที่สุดไดรับพระราชทานสมณศักดิ์คืน
ดังปรากฏในอัตชีวประวัติของทาน

“...วันที่ ๔ มกราคม ๒๔๕๙ ทรงพระราชทานอภัยใหอัตตโนพนจากโทษ
แลวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตําแหนงสมณศักดิ์

ใหเปนพระธรรมธีรราชมหามุนี มีตําแหนงเสมอกับพระราชาคณะชั้นเทพ...”

ทานไดกลับมาปกครองวัดบรมนิวาสตามเดิม
และตอมาไดรับสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ “พระโพธิวงศาจารย”
และเปนพระราชาคณะ ตําแหนงเจาคณะรองฝายอรัญญวาสี
มีนามในสัญญาบัตรวา “พระอุบาลีคุณูปมาจารยญาณวิสุทธจริยาปรินายก
ตรีปฏกคุณาลังการ นานาสถานราชคมนียสาธุการีธรรมาดร สุนทรศีลาทิขันธ”
อันเปนสมณศักดิ์สูงสุดที่ทานไดรับ

โลกธรรม ๘ อันประกอบดวย สุข-ทุกข ไดลาภ-เสื่อมลาภ
ไดยศ-เสื่อมยศ ไดรับคําสรรเสริญ-ถูกนินทา
นั้นเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนจะตองเผชิญ
การยอมรับในธรรมดาโลกวาไมมีสิ่งใดเที่ยงแทคงทน สรรพสิ่งตองแปรปรวนไป
ยอมทําใหมีชีวิตอยูบนโลกอยางเขาใจ ไมหวั่นไหวเมื่อตองพบสิ่งที่ไมปรารถนา
ดังที่ทานเจาคุณอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) ไดปฏิบัติ
ใหเราชาวพุทธผูเปนศิษยพระพุทธเจาไดดําเนินตามแนวทางอันดีงามของทาน

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

เอกสารประกอบการเขียน
“รวมธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ” โดย ชมรมพุทธศาสตร เอสโซ ฉบับพิมพเมื่อ ธันวาคม ๒๕๒๖
“คิริมานนทสูตรและอัตตปวัตติ ” โดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิริจนฺโท จันทร) ฉบับพิมพป ๒๕๔๒
"พระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปูใหญเสาร กนฺตสีโล พระปรมาจารยใหญฝายพระกรรมฐาน" โครงการ
หนังสือบูรพาจารย เลม ๕ โดย ปฐมและภัทรา นิคมานนท ฉบับพิมพเมื่อธันวาคม ๒๕๔๖
“พระอุบาลีคุณูปมาจารย สิริจนฺโท (จันทร) นักปราชญจากแดนอีสาน” โดย เอนก นาวิกมูล ฉบับพิมพป
๒๕๕๐

เว็บไซด
http://www.watboromniwas.com
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7494
http://www.9anant.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=44861&Ntype=3

ภาพประกอบจาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=19628&start=75

คําอาราธนาของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

เทศนาหลายๆ เรื่องในอดีตนั้น
ฆราวาสไมมีโอกาสไดฟง
หรือบางทานก็ไดฟงในชวงใกลจะหมดลมหายใจสุดทาย
ดังความตอนหนึ่งใน "อนาถปณฑิโกวาทสูตร"
จากพระธรรมเทศนา หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คะ

ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีใหญคืออนาถบิณฑิกะ
อนาถบิณฑิกะจริงๆ รูสึกจะชื่อสุทัตตะ
แตวาเปนคนใจบุญชอบแจกขาว แจกขาว ขาวสุกนะ แจกขาวใหคนจนกิน
ก็เลยไดฉายาวา "อนาถบิณฑิกะ" แปลวา "ผูมีกอนขาวแจกใหคนอนาถา" อะไรอยางนี้
เพราะฉะนั้นเปนฉายาไมใชชื่อ
อนาถบิณฑิกะนี่เปนพระโสดา แลวไมพัฒนามากกวานั้นเลย
อยูไดแคนั้นนะ ไมเคยพัฒนาตอไปเลย

จนวันที่แกจะตาย พระสารีบุตรไปเทศนใหฟงนะ
วาสิ่งที่เราเห็นเปนเรานี่จริงๆ ประกอบดวยขันธหา ขันธแตละขันธไมใชเรา
แกฟงแลวแกรองไหเลย แกบอกทําไมตอนที่ผมยังแข็งแรงอยู
พระคุณเจาไมเคยเทศนเรื่องนี้ใหฟงเลย
ถาผมไดฟงแลว ผมคงไมตองไปเกิดอีกแลว
เพราะวาจะเห็นเลยธาตุขันธนี่มีแตทุกขลวนๆ นะ คนควาแยก แยกออกไป
ทานไดพระโสดาแลว ทานเห็นวาไมมีตัวตนถาวรแลว
แตไมรูจะไปยังไงตอแลว เดินตอไมเปนนะ
ถาทานรูจักการแยกธาตุแยกขันธออกไปอีก ทานจะเดินตอไปไดอีก
จะเห็นเลยขันธแตละขันธเปนทุกขลวนๆ เลย เห็นอยางนี้
เพราะฉะนั้นเสียใจ เสียใจวาสายเสียแลว ทําไมพระคุณเจาไมเทศนใหผมฟงบาง
ตอไปนี้ขออาราธนานะ ขอใหพระคุณเจาและภิกษุทั้งหลาย ไดโปรดเถอะ

โปรดเทศนเรื่องขันธหาใหโยมฟงบาง

นี่หลวงพอก็ทําตามที่พระสารีบุตรรับอาราธนาไวนะ
ไมใชเราอุตริมาเทศนอะไรวะพิลึกพิลั่น
ผูมีสติมีปญญาเขารูวาธรรมะอะไรสําคัญ

อยากกลับไปแกไขอดีต ทําอยางไรดี

ถาม : ในอดีตผมแยมากเลยครับ ทําแตสิ่งที่ไมดีมาตลอด
อยากจะยอนกลับไป แกไขอดีตครับ แตทําไมได
ผมควรจะทํายังไงดีถึงจะสามารถลืมอดีตได

กอนอื่นเลยผมอยากใหคุณทําใจวาอดีตที่ผานมามันดีแลว
เพราะมันทํา ใหคุณสํานึกผิด
เหมือนเชกสเปยรบอก ถาอะไรลงเอยดีนะ ที่ผานมามันดีหมด
และนี่สิ่งที่ลงเอยดีคืออะไร คือคุณสํานึกผิด
และจุดเริ่มตนของคนที่สํานึกผิดนะมักจะเปนการเริ่มทําอะไรที่มันสวาง
มักจะเปนจุดเริ่มตนของการทําบุญอยางใหญ
มักจะเปนแรงบันดาลใจใหรักษาศีลไดตลอดชีวิต ไมพลาดอีก

คนสวนใหญที่ธรรมดาๆ ไมเคยมีความรูสึกผิด
ไมเคยมีความรูสึกแยอะไรกับตัวเองมามากๆนี่
มันไมคอยมีกะจิตกะใจที่จะไปใหทานรักษาศีลหรอก

ถาดูอยางองคุลีมาลอยางนี้ หรือดูอยางพระเจาอโศกอยางนี้
ไปฆาคนไวเยอะแยะ เสร็จแลวพอสํานึกผิดขึ้นมา
สํานึกผิดแบบทํายังไงดีถึงจะหายรูสึกผิดอยางนี้ได
ก็กลายมาเปนอุปถัมภกคนสําคัญที่สุดของพุทธศาสนาหลังยุคพุทธกาล
หลังยุคพุทธกาลอายุสัก ๒๓๕ ป
ไมมีใครทีอ
่ ุปถัมภศาสนาไดเทาพระองคอีกจนกระทั่งถึงปจจุบัน
นี่เกิดจากความสํานึกผิดนะ

เพราะฉะนั้นไมไดพูดเลนนะ บอกวาที่คุณทําแยๆมาทั้งหมดนี่ ดีแลว
ใหรูสึกวา มีความรูสึกที่ดีกับมันเถอะ
เพราะวามันจะทําใหคุณเริ่มตนเปนนักบุญ เปนผูทรงศีล
เปนผูที่สามารถทําทานรักษาศีลไดดวยความมั่นคงไปตลอดชีวิตที่เหลือนะครับ

ดังตฤณวจนะ ๑

ลงทุนในหุน เสี่ยงสูงจริงหรือไม?

Mr.Messenger

หลายๆครั้งที่ผมชอบเขียนบทความหรือตั้งกระทูหองสินทร ในพันทิพย ดวยการเริ่มตนตั้งคําถาม
ซึ่งมันอาจนําเราไปสูคําตอบ หรือคําถามอีกหลายๆคําถามตามมาก็ได เปนการเปดโอกาสมองในมุมอื่น
และสํารวจความคิดตัวเองวา เรามองรอบดานแลวหรือยัง รวมทั้งความคิดใหมๆ มักจะเกิดขึ้นไดก็ดวย
การตั้งถามกับตัวเองเสมอๆครับ แตตองอยาลืมนะครับ ทุกคําถามตองพาเราเดินหนาตอไป ไมใชเฝาแต
ย้ําคิดกับคําถามเดิมๆ ที่อาจจะไมมีคําตอบ หรืออาจยังไมถึงเวลาที่เราจําเปนตองรูนั้นก็เปนได หนาที่
ของเราคือสรางเหตุแหงการรูใหเกิดขึ้นครับ เราไมสามารถบังคับตัวเองใหรูคําตอบไดทันที ถาเหตุและ
ปจจัยยังไมอํานวย
เกริ่นมาซะยาว ฉบับนี้ ผมจะสรางเหตุแหงการเรียนรูจากมุมมองของนักลงทุนตัวเล็กๆคนหนึ่ง
ใหไดพิจารณากันวา การลงทุนในหุน หรือตราสารทุน มีความเสี่ยงสูงจริงหรือ... สวนจะไดคําตอบ
กลับไปหรือไมนั้น ผมจะพยายามดูแลวกันครับ

ตราสารทุน หรือ หุน (Equity) คือ ตราสารที่ออกโดยบริษัทเอกชนใหแกผูถือ ซึ่งจะถูกเรียกวา
ผูถือหุนหรือ Shareholder ทั้งนี้ ตัวผูถือหุนจะอยูในสถานะ “เจาของบริษัท” วิธีการลงทุนในหุน สําหรับ
นักลงทุนรายยอยอยางเราๆ ตองลงทุนผานตลาดหลักทรัพยเทานั้นครับ สามารถดูเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดที่ http://www.set.or.th โดยตลาดหลักทรัพยนี้ จะมีบริษัทเอกชนที่
นําเขาไปจดทะเบียนในตลาด (ไมใชทุกบริษัทที่อยูในประเทศไทยนะครับ) วิธีการลงทุน ก็คือ เลือก
บริษัทที่เราคิดวา เปนบริษัทที่ดี เปนบริษัทที่นาสนใจ และนาจะมีแนวโนมที่ดีในระยะยาว
การตั้งเปาไวแตแรกดวยการมองวา การลงทุนในหุน คือ การเขาไปเปนเจาของรวมกับบริษัทที่ดี
และมีแนวโนมที่จะเติบโตธุรกิจไดดีในอนาคต จะทําใหเราไมหลงทางในการลงทุนในระยะยาว
สาเหตุที่นักลงทุนสวนใหญในตลาดหุน มองวา เปนการลงทุนที่เสี่ยงเกินกวาตัวเองจะรับได หรือ
ไดรับผลขาดทุนโดยที่ไมไดเตรียมใจรับไว สาเหตุหนึ่งก็มาจาก การเขาไปลงทุนเพียงเพราะเห็นวาคน
อื่นทํากําไรได และอยากทํากําไรบาง (โดยไมเห็นกิเลสของตัวเอง) หรือ คิดวา การเขาไปลงทุนในหุน
ก็คือการวัดดวง ซื้อในราคาที่ถูก รอหุนตัวนั้นวิ่งขึ้นมาในราคาที่สูง แลวจึงขายมันออกไปเพื่อทํากําไร แต
เอาเขาจริงๆ พอซื้อหุนไป นอยครั้งที่ราคาหุนจะวิ่งขึ้นทันที แถมบางครั้งราคายังตกลงไปทันทีที่ซื้อ ก็มี
ใหเห็นอยูบอย เคราะหซ้ํากรรมซัด พอเราเห็นราคาหุนตกลงไป เราก็กลัววาหุนตัวนั้น จะตกลงไปอีก จึง
ยอมขายตัดขายทุน พอขายไปเทานั้น หุนเจากรรม ดันวิ่งขึ้นไปทันตา ไดแตอาปากคาง

หากเราเริ่มตนปฏิบัติธรรมดวยความอยากเปนคนดี อยากไดโนน อยากไดนี่ โดยไมเห็น
ความอยากของตัวเอง ไมปฏิบัติดวยใจที่เปนกลาง การปฏิบัตินั้นก็ไมสามารถพาเราไปสู

จุดหมายที่พระพุทธเจาทรงชี้ทางไวใหเราชาวพุทธอยางแนนอน

การลงทุนโดยขาดหลักการของการลงทุนที่ดี ก็ไมสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ใหกับนักลงทุนไดเชนกัน ผมจะลองยกตัวอยางใหเห็นชัดๆ ตัวอยางหนึ่งนะครับ ดวยหลักการการลงทุน
ที่ตางกันของนักลงทุน ถึงแมวิธีการคือ เขาไปซื้อหุนตัวเดียวกันจํานวนเดียวกัน แตผลลัพธที่ได กลับ
ตางกันอยางสิ้นเชิง

คนที่ ๑ มีความเขาใจในธุรกิจของหุนที่ตัวเองตัดสินใจลงทุนเปนอยางดี มีเหตุผลทางปจจัยพื้นฐานมา
รองรับ และเชื่อมั่นวาบริษัทดังกลาวสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีไดในระยะยาว
คนที่ ๒ ลงทุนหุนตัวดังกลาว เพราะมีคนบอกมาวา ราคาจะวิ่งขึ้นไปเทานั้นเทานี้ ไดขาวมาวา บริษัทจะ
กําไรดีในระยะสั้นๆ และเห็นเพื่อนๆนักลงทุนไดกําไรจะหุนตัวดังกลาวมาเปนกอบเปนกํา

หากราคาหุนตัวที่ทั้งสองคนไดลงทุน ราคาตกลงมาโดยไมมีเหตุผลรองรับ คุณคิดวานักลงทุนทั้งสองคน
นี้ มีแนวโนมจะคิด และทําอยางไรกับหุนตัวดังกลาว?
- ดูจากเหตุรองรับกอนการตัดสินใจซื้อครั้งแรก ก็พอจะเดาไดวา นักลงทุนคนที่ ๑ มีเหตุผลที่หนักแนน
และไมนาจะหวั่นไหวกับความผันผวนเล็กๆนอย เพราะตัวเขาเอง เชื่อมั่นในบริษัท มากกวาจะดูที่ราคาหุน
สวนคนที่ ๒ มีเหตุผลที่จะรองรับความเชื่อมั่นในหุนตัวดังกลาวนอยกวาคนที่ ๑ เนื่องจากอยากทํากําไร
ระยะสั้นๆ พอไมมีเหตุผลดานปจจัยพื้นฐานรองรับ ราคาหุนเริ่มลดลง ก็มีแนวโนมจะขายทิ้ง เพราะกลัววา
มันจะลงไปแรงกวาเดิม

เรื่องความเสี่ยง สวนหนึ่ง ก็มาจากลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่เราไปลงทุน แตอีกสวนหนึ่ง
มาจากแนวคิด และวิธีการลงทุนของนักลงทุนเองนะครับ จากตัวอยางที่ยกมาใหดู จะเห็นวา ถึงแมจะ
ลงทุนในสินทรัพยประเภทเดียวกัน แตความเสี่ยงที่นักลงทุนทั้งสองคนมองกับสินทรัพยที่ตัวเองลงทุน
กลับแตกตางกัน
ฉบับนี้ไดแคเรื่องแนวคิดความเสี่ยง ฉบับตอไป ผมจะพาไปรูจักกับปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลกับการ
ลงทุนในหุนเพิ่มเติมครับ เขียนเรื่องหุน จะเขียนแคครั้งเดียวพอไดไง ^^

มานมนตรา ฉบับที่ ๑๕

โดย ชลนิล

(ตอจากฉบับที่แลว)

มรรคาอยูในหองพระ กับความสยองขวัญที่ปกแกวพบเห็น เขาไมรูเลยแมแตนอย
นัยนตาเขาแลตรงยังพระพักตรพระพุทธรูป สองมือประนมไหวนอบนอม แววดุในดวงตาแปร
เปลี่ยนเปนความเคารพ เลื่อมใสเต็มหัวใจ
ต่ําลงมาจากตั่งวางพระพุทธรูป ภาพหลวงปูใหญตั้งเดนชัด
“ผมไมรูจะดึงความทรงจําในอดีตคืนมาอยางไรครับ” เขากลาวเบาๆ “หลวงปูชวยชี้ทางใหผม
ดวยเถิดครับ”
หองพระเงียบสงัด สิ่งภายนอกไมอาจกระทบถึงราวกับถูกตัดขาด ใหเปนดินแดนอันเวิ้งวาง โดด
เดี่ยว
มรรคาไดยินเสียงพายุ แรงลมกระหน่ํา ไมปรานีตอดินฟาอากาศและมวลสรรพสัตวในโลก เสียง
หวีดหวิวสลับกับรงสะเทือนเลื่อนลั่นของแผนดินในความวิปริตนั้น เสียงหัวเราะอันกึกกอง หยิ่งผยองของ
‘จาว’ โดดเดนขึ้นมา
“ขาเริ่มใหไดเทานี้ ตอไป จงดําเนินดวยตัวเอง” เสียงที่ไมคุนหูแววมาจากกลางใจ
มรคาตวัดขานั่งขัดสมาธิ ปลอยใหเสียงเหลานั้นเขาครอบคลุมความรูสึกทุกสวน...ยิ่งพยายาม
เทาใด ผลก็ยังไมคืบหนา ชายหนุมตั้งสติคอยๆ คิด...ทําอยางไรเขาถึงจะ ‘เห็น’

“ถาคิดอยาก ‘เห็น’ จะไมมีวันไดเห็น” คําพูดของพันเกลียวดังขึ้นมา
มรรคาสูดลมหายใจลึกๆ ‘หยุด’ ความตองการทั้งมวล...
“เอาเถอะ...ถาคําอธิษฐานในชาติกอนมัน ‘แรง’ พอทุกสิ่งจะกระจางเอง แตถามันไมมีกําลังพอ
ถึงขนาดนั้นก็หยุด ‘เลิก’ จะไมสนใจอีกแลว อดีตคืออดีต มันจบลงแลว นี่คือปจจุบัน ไมเกี่ยวของกัน จะ
ไมใฝหา ไมวิ่งตามมันอีกตอไป...จบสักที ผลจะเปนยังไงก็ชาง...พอ...”
เขาบอกกับตัวเองอยางเด็ดขาด ถาไมรูเรื่องในคืนนี้ ทุกอยางก็จบ...เขาจะไมสนใจอีกแลว
ใจวางจากความอยากรู เสียงพายุฝนยิ่งกระหน่ําซัด มันชัดเจนจนเขาแทบจะมองเห็นภาพ เสียง
หัวเราะยังไมขาดสาย...เนิ่นนาน เขาเหมือนจะไดพบเจาของเสียงหัวเราะ
เขายืนอยูทามกลางลมพายุซึ่งกระหน่ําหนัก ชาวบานทุกคนหมอบราบดวยความเคารพ เกรงกลัว
หมอผีประจําหมูบาน คํานับซ้ําแลวซ้ําอีก เสียงหัวเราะทอดต่ําลงมาๆ จนกระทั่งเงียบหาย

แสงสีแดงเพลิงลุกโชนสูงลิ่ว เขากอดอกมองเขาไปกลางรัศมีสีแดงฉาน รางๆ หนึ่งปรากฏขึ้น
เลือนราง
“โอ...จาวเสด็จมาแลว...จาวมาแลว” หมอผีพร่ําไมขาดปาก ชาวบานยิ่งขดตัวงุดลงดิน ตัวสั่น
ระริก ไมกลาเงยหนา

‘จาว’ ชางเปนชายที่งดงามจนชายดวยกันยังอิจฉา เรือนรางสูงออนแอนซอนความแกรงกํายํา ผิว
ขาวนวลลออตัดกับอาภรณสีแดงเขม ใบหนาราวกับปนแตงและสลักเสลาดวยยอดประติมากรผูทรง
พรสวรรคอันประเสริฐ หากเปนภาพวาด ก็เปนภาพที่จิตรกรทุกคนในโลกมิอาจหาขอบกพรองได มันคือ
ใบหนาที่ชะลอเอาความงามของสตรีเพศ รวมเขากับความคมเขมของบุรุษ จนกลายเปนหนึ่งเดียวที่ยาก
เปรียบเปรยตอสิ่งใดได
“ขาขอคารวะตอทาน ‘เทพ’ ผูมาจากแดนสุขาวดี” น้ําเสียงของจาวแตกตางจากเสียงหัวเราะ
อยางสิ้นเชิง
คําวา ‘เทพ’ ทําใหหมอผีตะลึงงัน มองชายไรที่มาอยางไมเชื่อสายตา กะพอเงยหนางงงัน กึ่งปติ
กึ่งหดหูใจ
...ลงวาเทพมาชวย หลอนยอมมีโอกาสรอด...แตเพราะทานเปนเทพ...หลอนยอมไมมีหวังไดชิด
ใกล
สองชายยืนประจันหนากันอยางไมเกรง รางหนึ่งครองอาภรณสีแดงสด ทวงทาสงาผาเผยแกม
หยิ่งผยอง อีกรางสวมเสื้อผาชาวบานธรรมดา ยืนกอดอกปลอยตัวตามสบาย หากราศีที่มี ก็ทําใหฝาย
ตรงขามมิอาจฮึกเหิมได
“ในฐานะเจาบาน ขาขอทราบนามและเหตุผลที่ทานมาเยือนถึงถิ่น จะไดหรือไม”
“ขามาทวงถามความยุติธรรมใหแกหญิงสาวคนหนึ่ง” เขาเลือกตอบคําถามหลัง
“อีกะพอนั่นหรือ” อีกฝายพูดเหมือนไมใชเรื่องสลักสําคัญ “ขาไมคิดวาทานเทพผูสูงศักดิ์ จะใส
ใจตอมนุษยเดินดินไรคาเชนนี้”
“กอนจะเปนเทพ ขาก็เคยเปนมนุษย เจาเองก็คงไมผิดกัน ในวัฏสงสารมีแตผูเดินทาง วนเวียน
อยูในชาติภพนอยใหญทั้งสิ้น ไยตองมาดูหมิ่นกัน”
“ไมตองมาเทศนใหขาฟงก็ได” น้ําเสียงยังนิ่มนวล แตใบหนาเริ่มแข็งกราว “มีอะไรก็วากันมา ไม
จําเปนตองใชสํานวน”
“ขาขอใหเจาละเวนชีวิตมนุษยผูนี้ และเลิกใหพวกชาวบานนับถือบูชาสิ่งงมงายไรสาระเสียที”
“ทานหาวาขา และกฤตยามนตของขา คือสิ่งงมงาย ไรสาระ ทานใหขาปลอยนังผูหญิงโอหัง
กลาดาวาขา กลาไมบูชานับถือขาเชนนั้นหรือ”
“เจาจะเอาอยางไร”
“ขาใหเกียรติทาน เพียงเพราะทานเปนเทพ...แตใชวาขาจะกลัวทาน ‘วิชา’ ของขา ใชจะดอย
กวาผูใด” เสียงกระหึ่ม หาวหาญ บาดหู ใบหนาเริ่มแข็งกราว ความงดงามคอยๆ แปรเปลี่ยน...
“หรือเจาหมายความวา ขาตองเอาชนะเจาใหไดกอนกระมัง เจาถึงจะยอมเชื่อฟง”
“ฮา...ฮา” เสียงหัวเราะเชนนี้อีกแลว เสียงที่เหมือนจะถลมฟาดินใหทลายเปนผุยผง

รางออนแอนงดงามของจาวเปลี่ยนไป กลับกลายรางสูงใหญทึบทะมึนราวยักษปกหลั่น ใบหนา
แบะบานออก ดวงตาโตลึก ถมึงทึง สีผิวเปลี่ยนเปนน้ําตาลเขม อาภรณที่ใสกลายเปนสีดําสนิท

...มันคือสิ่งตรงขามกับความงดงามตอนแรกอยางสิ้นเชิง...
“ถาเจาชนะขา...เทพผูสูงศักดิ.์ ..ไมวาเจาสั่งอยางไร...ขาลวนยอมสิ้น” คําพูดเต็มไปดวยความ
อหังการ
มือเขาคลายจากการกอดอก นัยนตาฉายแววเจิดจา เสื้อผาแปรเปลี่ยนกลายเปนชุดทรงสีน้ําเงิน
เขม
“เอาเถอะ...ขาจะสั่งสอนใหเจาไดรูการควรไมควรเสียบาง”
สิ่งที่ปรากฏตอตาชาวบานทุกคน คือรางทั้งสองลอยสูความมืดดําของราตรีกาล ลําแสงสีน้ําเงิน
เขมโอบคลุมรางแหงเทพ รัศมีสีดํากลืนจาวเขาสูหวงแหงความมืด

มันเปนความเงียบที่ทุกคนอึดอัดใจ มันคือความสงบที่ทําใหใครๆ ตางรอนรน ทุรนทุราย...ที่ขอบ
ฟา เห็นเพียงลําแสงสีเงินยวงพุงแปลบปลาบ สลับกับแสงสีอันตระการตา แตทวา..ไรทุกสรรพเสียง ไม
วาจะเห็นแสงสวางโชติชวงปานใด หรือแสงสีที่แสบตาเพียงไหน ก็ไมมีเสียงที่ทําใหทุกคนรวมรับรูได
เลย...
แลวจูๆ ‘จาว’ ก็ปรากฏตัวขึ้นดวยรางอันงดงาม หลอเหลา หมอผีเกือบโหรองยินดี ถาไมทัน
สังเกตวา...ใบหนาของจาวซีดเซียว รัศมีแดงฉานที่เคยมีหายไปเกือบหมด
‘เทพ’ ปรากฏกายลักษณะเดิม แตงกายเสื้อผาชาวบาน ทาทางเนิบเนือย แตใบหนาผุดผอง เต็ม
ไปดวยราศี
“ทานใหขาสัญญาสองขอใชไหม” จาวกระชากเสียงหวน
“หามทํารายผูหญิงคนนี้ และเลิกใหชาวบานบูชานับถือเจาเสียที” คําพูดเรื่อยๆ เหมือนไมใช
คําสั่ง
“ได” เสียงตอบสะบัด กอนจะหายไปอยางรวดเร็ว
หลังจากชาวบานหายตกตะลึง ทุกคนโหรองดังกึกกอง หมอผีประจําหมูบานแอบเรนกายโดยไม
มีใครทันสังเกต
เทพแปลกหนาไมใสใจตอเสียงชื่นชมยินดี ทาทางเคารพนบไหวของชาวบาน เขาเดินชาๆ ไป
หาหญิงสาวที่หมอบพับเพียบ มองเขาดวยแววตาเคารพบูชา รอยยิ้มของเขายังเปนดังเดิม ไมตางจาก
ชายผูมีคุณที่กะพอคุนเคย
“ขาจัดการเรื่องของเจาเรียบรอยแลวนะ” เขาคุกเขาลงบอกหลอน
น้ําตาหญิงสาวไหลคลอเบา ชายที่ตนเองแอบมอบชีวิตและหัวใจ อยูใกลแคเอื้อมมือ แตหลอน
ไมกลากระทั่งสัมผัสปลายนิ้วเขา
“ทาน...ทําเพื่อขานอย” เสียงถามแผวเครือ
“ใช...ก็ขารับปากเจาแลว” ใบหนาสดใส รอยยิ้มกระจางของเขา ยิ่งทําใหกะพอหมนหมองใจ
“แลว...ทาน...จะ...จากไป” เปนคําถามซึ่งหวังจะไดรับคําปฏิเสธ
“ถึงเวลาแลว” คําตอบเหมือนการตอกย้ํารอยแผลในใจ “อยูดีมีสุขนะ” เขาอวยพร
“เดี๋ยว...” น้ําเสียงเรียกอยางขลาดๆ “ขานอยยังไมรู...ชื่อของทาน”

เขายิ้มใหอยางเมตตา กอนตอบเสียงแผวพลิ้ว

“ทิชาเทพ...”
รางสูงสงาเลือนหายไป ในขณะที่ใบหนากะพอนองดวยน้ําตา เสียงสะอื้นไหดังเหมือนหัวใจจะ
พังภินท รางบอบบางสั่นสะทาน ไมตางจากนกนอยเปยกฝน
หัวใจของมรรคาถูกบีบ ความเศราเสียใจของหญิงสาวกําลังระบาดใสเขา น้ําตาทุกหยดเหมือน
น้ํากรด กัดกรอนจนเขาอดเวทนาไมได เมื่อมีอารมณอื่นมาแทรก ความตั้งมั่นในใจไมอาจทรงตัว นิมิตจึง
เลือนหาย เสียงที่ไดยินก็คืนสูความเงียบสงัดดังเดิม
...เขาเขาใจแลว...ชายหนุมบอกกับตัวเอง ขณะกมลงกราบพระพุทธรูป

“ขออีกครั้งเดียวเถอะ” ...ขอใหไดเห็นอดีตอีกครั้งเทานั้น...เขาก็จะเขาใจเรื่องไดทั้งหมด...
มรรคายืนยันกับตัวเอง

ปกแกวแตงตัวเรียบรอยลงจากหอง เพื่อเตรียมตัวไปสอบวันสุดทาย มรรคาดื่มกาแฟรอ
อยูที่โตะอาหาร เขาเงยหนาเมื่อเด็กสาวเดินมาถึง
“กินอะไรหนอยมั้ยจะ เดี๋ยวพี่ไปสง”
“เอ...วันนี้อารมณดีอะไรคะ...มหาวิทยาลัยของแกวกับออฟฟศพี่มัคมันคนละทางกันเลยนะคะ”
เด็กสาวสงสัย
“ไมเปนไรหรอก วันนี้พี่เขาสายได” เขาพูดสั้นๆ “แกวสอบวิชาสุดทายไมใชหรือ นั่งรถมีคนขับ
สบายๆ จะไดทําคะแนนดีๆ ไง”
ปกแกวยนจมูกใส รูวาเขาลอเลียน
“ทําหนาอยางนี้แสดงวาไมไปใชไหม” เขาหยิบของเตรียมตัวลุก
“ไปสิคะ” เด็กสาวตะลีตะลานแยงของในมือมรรคามาถือเอง “นานๆ พี่มัคจะใจดีไปสงสักที”
“สอบเสร็จแลว ถามีเวลาวาง ไปหาพี่ที่ออฟฟศหนอยนะ” มรรคาบอกขณะเดินไปขึ้นรถ
“ทําไมหรือคะ” เด็กสาวเงยหนาขึ้นถาม
“คืนนี้งานวันเกิดคุณลุง แกวจะไมไปทําผมแตงหนากอนหรือจะ หรือวายังไมอยากเปนสาว พี่จะ
ไดบอกเลิกชางเขาให”
“แสดงวาพี่มัคจัดการเตรียมใหแลวใชมย
ั้ คะ...ไชโยดีใจจัง” กิริยากระโดดโลดเตนคลายเด็ก
เล็กๆ เชนนี้ ทําใหชายหนุมตองสายหนา...เขาทําใจไมไดสักทีวา ปกแกวโตเปนสาวเต็มตัวแลว...

ที่แหงนั้นอึมครึมดวยไมอาจมีแสงตะวันฉายฉานลงมาอยางเต็มที่ ตนไทรใหญยืน
ตระหงานโดดเดนเสียดฟามองเห็นสีเขียวของหมูไมกระจัดกระจายออกโดยรอบ
ปศาจหมอผีกําลังหมอบราบตรงเบื้องหนาตนไทร หูทั้งสองสดับเสียงที่ดังมาเปนจังหวะชาๆ
หนักแนน ภาษาใชแปรงแปลก ไมอาจจําแนกสัญชาติ เนิ่นนานกวาเสียงเหลานั้นจะเงียบลง รางที่หมอบ
ราบคอยกลาเงยหนาขึ้น คุกเขาคํานับตอตนไทรดวยอาการเคารพสูงสุด
“ขอบคุณจาวอยางเหลือประมาณ ที่สั่งสอน ‘วิชา’ ใหแกขา” ปศาจหมอผีกลาว

“อํานาจเทพที่คุมครองนังผูหญิงคนนั้นจะรายกาจสักเพียงใดเชียว แคขับไลเอ็งกับพวกบริวาร
ออกจากบานมันไดเทานั้น แตพอมันยางกาวออกมา วิชาที่ขาถายทอดใหเอ็งคราวนี้ สามารถตอกรกับ
อํานาจเทพของมันไดแนนอน”
“จาวคือผูทรงอานุภาพสุดฟาสุดแผนดิน...” วิชาอื่นอาจจะไมเทาไหร แตวิชาเยินยอ ปศาจหมอ
ผีกลับเชี่ยวชาญ

“พอ” เสียงจาวสั้นแตเด็ดขาด “เอ็งไปทํางานที่ขาสั่งใหสําเร็จ จับตาดูอีกะพอมันดวย...
ถึงขาจะถูกขังอยูในนี้ แตก็พอรูวามันไมซื่อสัตยตอขา”
“ขอรับจาว” มันกมลงกราบอีกครั้ง
บรรยากาศมัวซัวยิ่งทวีความขุนขนลงไปอีก แสงฟาแปลบแปลบกลางฟา รอเวลาผาลงสู
พื้นพสุธา

๑๒

“ขางลางเรียบรอยดีไหมคุณ” คุณฉัตรฉวีหันใบหนาที่พอกเครื่องสําอางไปถามสามี
“ก็ไมมีปญหาอะไรนี่” คุณธมควานหาเสื้อผาในตูเตรียมไวใชในคืนนี้
“ชุดของคุณฉันใหเขาวางไวบนเตียงไง” พูดแลวรีบหลับตาเพื่อใหชางแตงหนาเกลี่ย
เครื่องสําอางบนเปลือกตา
คุณธมมองเสื้อผาบนเตียง สีหนาติดจะระอานิดๆ เหลือบตาไปยังภรรยาและชาง
ประจําตัวที่หนากระจกแลวถอนใจ
...คนแก...จะพอกเครื่องสําอางประทินโฉมสักแคไหนก็หนีความชราไมพน...
ปนี้คุณธมอายุครบหกสิบปบริบูรณ สวนคุณฉัตรฉวีจะอายุนอยกวาก็ไมเกินสองสามป วัยขนาดนี้
นาจะเกษียณอายุพักผอนไดแลว แตคุณฉัตรฉวียังโลดแลนอยูในวงสังคมชั้นสูงอยางสาวเสมอ สวนคุณ
ธมตองควบคุมกิจการตางๆ อีกมากมาย ชีวิตเต็มไปดวยงานและงาน มีลูกสาวสองคน ‘พลอยใส’ ลูกคน
โตแตงงานกับหนุมนักธุรกิจในแวดวงเดียวกัน สวน ‘แพรวา’ ลูกสาวคนรอง ชอบที่จะใชชีวิตอยู
ตางประเทศ เรียนจนจบดอกเตอรแลวยังไมหยุดเรียน

คุณธมมีนองๆ อีกสามคน ทัต ธนา และสุณี ซึ่งแตละคนมีชีวิตผกผันตางกันไป สุณีหยารางกับ
สามี ทรัพยสินที่มีถูกปอกลอกโกงไปจนเกือบหมด ธนาใชชีวิตพรั่งพรอมเงินทองที่ตางประเทศ โดยไมมี
วี่แวววาจะกลับมาอยูเมืองไทย ลูกๆ ของเขาใชสัญชาติที่ประเทศนั้นกันหมด

สวนทัต นองชายที่มีวันใกลเคียงกับคุณธมมากที่สุด ก็เสียชีวิตไปเมื่อหลายปกอน ทิ้งลูกชายคน
เดียวกับเด็กสาวในความดูแลอีกคนไวให ดวยทรัพยสินที่มีลนเหลือเชนนี้ คุณธมสามารถเลี้ยงเด็กทั้ง
สองไวที่บานไดอยางไมเดือดรอน...ถาไมติดปญหาที่คุณฉัตรฉวี
คุณฉัตรฉวีกับคุณนวลแมของมรรคา เปนยิ่งกวาไมเบื่อไมเมา ทั้งคูเรียนมาดวยกัน และเปนคูแขง
กันทุกดาน จนเมื่อจําเปนตองอยูรวมบานเดียวกัน ความไมกินเสนยิ่งเดนชัด...บานหลังใหญถูกแบงเปน
สองฝาย ความแตกราวยิ่งขยายตัวมากขึ้น เมื่อคุณฉัตรฉวีมีลูกสาว แตคุณนวลไดลูกชาย
ถึงจุดนี้ คุณนวลเปนฝายถอนตัวออกจากสนามรบ ดวยไมอยากใหความแตกแยกของตนตอง
ลุกลามใหญโต
สองสามีภรรยาและลูกนอย ปลูกบานอยูรวมกันเปนครอบครัวเล็กๆ มีความสุข จนกระทั่งเสียชีวิต
เวลานั้นคุณธมตั้งใจนํามรรคาและปกแกวมาเลี้ยงไวเอง แตคุณฉัตรฉวีคัดคานเต็มที่...หลอนกลัว
วามรรคาจะมาแยงทุกสิ่งจากเธอและลูกสาวทั้งสองไป
ถึงแมคุณธมจะพรั่งพรอมดวยทรัพยศฤงคาร...แตสิ่งที่คุณธมขาดคือลูกชาย
ความที่ไมตองการใหครอบครัวมีปญหา คุณธมจึงใหเด็กทั้งสองอยูกันเอง โดยมีปาแฉลมคนเกา
คนแกของบานคอยดูแล สวนคุณธมรับผิดชอบเรื่องคาใชจายและเขาดูแลกิจการโรงงานของนองชาย
จนกระทั่งมรรคาเรียนจบจึงปลอยใหเขาควบคุมดูแลเอง
...ซึ่งชายหนุมทําไดดีกวาที่เขาคิด...

“เปนยังไงบางคะคุณ” คําพูดของคุณฉัตรฉวีทําใหคุณธมเบือนหนากลับ
“ฮื่อ...ดี” เขาตอบโดยไมสังเกตดวยซ้ําวาหลังแตงหนา กับกอนแตง ภรรยาเขาดูแตกตางกัน
อยางไร
“แลวคุณเองทําไมยังไมแตงตัว” เสียงภรรยาเขมงวดคลายเวลาดูแลสั่งสอนลูกๆ
“หัววันอยางนี้ แขกยังไมมาหรอก”
“ไมไดนะคุณ เราตองคอยดูแลความเรียบรอยกอนแขกจะมาถึง”
“เอานา...มันยังไมมีอะไรหรอก ทางดานอาหารเลี้ยงแขกเราก็ใหทางโรงแรมจัดการ สวนอาหาร
พิเศษบางอยาง แมครัวของเรากับแมแฉลมเขาก็ดูแลเปนแมงานใหอยูแลว...สวนเรื่องทั่วๆ ไป ฉันก็ไม
เห็นมีปญหาอะไร ตะกี้กอนขึ้นมาก็ฝากตามัคกับยายแกวใหชวยดูแลกันแลว”
คราวนี้คุณฉัตรฉวีลุกพรวดเหมือนงูโดนตีขนดหาง คุณธมรูทันทีวาตนเองพลาดไป
“ทําไมตองใหไอเด็กสองคนนั่น เขามาวุนวายในงานบานเราดวย”
“ฉัตรฉวี” คุณธมขึ้นเสียง “ที่คุณเรียกวา ‘ไอ’ นะ มันหลานแทๆ ของผมนะ”
“ฉันไมเคยนับญาติกับพวกมัน” ผูเปนภรรยาไมยอมแพ
คุณธมไดแตถอนใจ ความเกลียดที่คุณฉัตรฉวีมีตอคุณนวล ไดถูกถายเทไปยังมรรคาและปกแกว
อยางเต็มเปยม ยิ่งคุณธมใหความรัก ความเอ็นดูตอหลานทั้งสองมากแคไหน ก็ยิ่งกระพือไฟโทสะและ
แรงเกลียดของคุณฉัตรฉวีมากขึ้นเทานั้น
คุณธมรูวาภรรยากําลังกลัว...กลัววามรรคาจะแยงทุกสิ่งจากเธอไป ‘ทุกสิ่ง’ นั้น รวมถึงคุณธม
ดวย

มรรคาเปนลูกนองชายที่คุณธมรักมากที่สุด ดวยความไมมล
ี ูกชาย มรรคาจึงเปรียบเสมือนลูกชาย
คนเดียวของคุณธม
‘ลูกชาย’ เปนสิ่งเดียวที่คุณฉัตรฉวี ไมสามารถใหคุณธม

“พวกลูกๆ ของเรามากันหรือยัง” คุณธมพยายามเบนหัวเรื่อง
“ตาชิดกับแมพลอยมาหาเมื่อตอนเที่ยง บอกวาอาจจะมาชาสักนิด เพราะตาชิดมีนัดกับลูกคา
ตางประเทศ”
คุณฉัตรฉวีพูดถึงลูกเขยและลูกสาวดวยความภูมิใจ
“แลวยายแพรละ” คุณธมถามตอ
“โทร.ทางไกลมาบอกแลววาเครื่องจะลงหาโมงเย็น ไมตองใหใครไปรับ จะนั่งแท็กซี่มาเอง” ลูก
สาวคนนี้เหมือนนก ที่บินไปมาจนเปนเรื่องปกติ
“เอาละ งั้นเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ําสักหนอย แลวจะแตงตัวลงไปขางลาง” คุณธมบอก
พอคุณธมหายเขาไปในหองน้ํา คุณฉัตรฉวีก็ใหชางแตงหนาเก็บรายละเอียดอีกเล็กนอย จน
พอใจจึงเขาไปแตงตัวในหลืบ
หลืบบังตาสําหรับแตงตัวของคุณฉัตรฉวีคอนขางกวาง ไมกั้นฉากสลักเสลาสวยงาม ผนังติด
กระจกยาวจดพื้นทําใหมองเห็นไดทั่วตัว
คุณฉัตรฉวีแตงตัวเสร็จก็ยืนสํารวจตัวเองที่หนากระจก มองหาขอบกพรอง เงาสะทอนเผยใหเห็น
สตรีสูงวัยแตงหนาเนียนจัด รูปรางทวมเล็กนอย ทั้งๆ พยายามควบคุมอาหารเต็มที่ ชุดที่ใสเรียบแตหรู ดู
สงา ทรงผมรับกับใบหนาอยางเหมาะเจาะ ผูอื่นคงยากจะคาดเดาอายุจริงของหลอนได

ขณะที่หลอนกําลังชื่นชมตัวเองอยูนั้น ลมอันเย็นเยียบเหม็นคลุงก็เปารดซอกคอ ลามจนถึงใบหู
รอบกายมีละอองหมอกเลือนๆ ปกคลุม และที่นาขนลุกไปกวานั้น คือเงาในกระจก
คุณฉัตรฉวีไมไดยืนคนเดียวในหลืบอีกแลว กระจกสะทอนใหเห็นเงาอีกใบหนาหนึ่ง ที่โผลยื่น
ออกมา ระหวางชวงไหลและซอกคอหลอน
ใบหนาสีคล้ําๆ ชาดาน ไรความรูสึก ริมฝปากหนา จมูกบานพะเยิบ ดวงตาเหลือกโพลง เสนผม
หยิกแนบศีรษะ มันกําลังยิงฟนหรา และสงเสียงแผวต่ํา...

“เหอ...เหอ...เหอ...”

(โปรดติดตามตอฉบับหนา)

ชวนคิดชวนรู ฉบับที่ ๒๐

ชวนคิดชวนรู ฉบับที่ ๒๐ ขอเชิญใหทานผูอานมาชวนคิดชวนรู
กับ นาถกรณธรรม ๑๐ กันนะคะ ทราบคําตอบแลว สงคําตอบไดที่นี่คะ --> คลิกที่นี่

รวมสนุกภายในวันศุกรที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ผูโชคดีจะไดรับหนังสือ ดูจิตปแรก จํานวน ๑๐ รางวัลคะ ^_^/

จงเลือกคําที่เกี่ยวของกับคําอธิบายในแตละขอ จากกลุมคําตอไปนี้
ศีล พาหุสัจจะ กัลยาณมิตตตา โสวจัสสตา กิงกรณีเยสุ
ทักขตา ธัมมกามตา วิริยะ สันตุฏฐี สติ ปญญา

๑. มีความสันโดษ
๒. เปนคนวางาย ฟงเหตุผล
๓. มีปญญาเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
๔. ความขยันหมั่นเพียร
๕. มีมิตรดีงาม
๖. มีความประพฤติดี
๗. ไดเลาเรียนสดับฟงมาก
๘. เปนผูใครธรรม
๙. มีสติ
๑๐. เอาใจใสกิจธุระของเพื่อนรวมหมูคณะ

เฉลยของฉบับที่แลว
- ชื่อเมืองหลวงของแควนกาสี อยูริมแมน้ําคงคา..........พาราณสี
- ความหนายที่เกิดขึ้นจากปญญาพิจารณาเห็นความจริงระลึกถึงศีลของตนที่ได ประพฤติมาดวยดี
บริสุทธิ์..........สีลานุสติ
- ไมดางพรอย

ที่ประทับนั่งของพระพุทธเจา..........พุทธอาสน

- อาการของพระมหาบุรุษ..........มหาปุริสอาการ
- ฌานกําหนดอากาศ คือชองวางหาที่สุดมิไดเปนอารมณ..........อากาสานัญจายตนะ
- ฌานกําหนดภาวะที่ไมมีอะไรเลยเปนอารมณ..........อากิญจัญญายตนะ
- วาทะของพระอาจารย..........อาจริยวาท
- ผูคุมนรก, ผูลงโทษสัตวนรก..........นิรยบาล
- ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอ..........โลหิตุปบาท
- การประชุม..........สันนิบาต

รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับ คูมือกรรมพยากรณ ทานละ ๑ เลมคะ
๑. คุณธนิต จ.สมุทรปราการ
๒. คุณสุจินตนา จ.นนทบุรี
๓. คุณจิรวัฒน กรุงเทพฯ
๔. คุณกุลศักดิ์ จ.ปทุมธานี
๕. คุณสายฝน จ.ระยอง
๖. คุณนิจิรา จ. นนทบุรี
๗. คุณ Walanchai จ.เชียงใหม
๘. คุณพรยุพา กรุงเทพฯ
๙. คุณจุฑามาศ กรุงเทพฯ
๑๐. คุณสันติ จ.สมุทรปราการ

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

