
ตอนที่ ๑๕ บาเรื่องแผนดินไหว 
  เพื่อนภิกษสุามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท วันนี้ยังเปน

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เปนตอนที่ ๘ สําหรับการบันทึก และก็การบันทึกนี่อยา

ลืมวา ผมยังอยูในการปวยไขไมสบายอยูมาก เมื่อตอนเชาหมอมาใหน้ําเกลือ หมอเขาก็

หาวาผมไมพัก ผมก็ตองทนใหหมอดุ เพราะผมก็ไมพักจริง ๆ เพราะผมเองไมไวใจใน

ชีวิต ไมทราบวาชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไร กอนจะตายก็เลาความเปนมาสูกันฟงเสียกอน 

เพราะวาประเดี๋ยวเวลาผมตาย คนนั้นเขียนประวัติ คนนี้เขียนประวัติ กอ็าจจะเขียนไม

คอยถูก ไอความกระจุงกระจิ๋งเขียนมาก็จะเปนการขัดแยงกัน 

  ความจริงผมเองผมก็รูประวัติผมไมหมดเหมือนกัน มันจําไมไดครับ เร่ือง

มันนานมาแลวและเวลากาลผานมาถึง ๗๐ ป คงจําอะไรไมไดดี บางอยางนาจะจําไดก็

จําไมได เอา คุยกันตอไป 

  ก็รวมความวา อารมณที่ทานฝกไดแลวขอเตือนไวนิดหนึ่ง ยังไง ๆ เราก็

หนีนรกกัน บรรดาญาติโยมพุทธบรษิัทก็เชนเดียวกัน มันจะหนีพนหรือไมพน ก็พยายาม

วิ่งหนีเขาไวก็แลวกัน 
  อันดับแรกอยาประมาทในชีวิต คิดวาชีวิตนี้มันจะตองตาย ยังไง 
ๆ เราก็ตายกันแน 
  ประการที่ ๒ กอนจะตายยึดพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆเปนที่

พึ่ง เพราะวาพระพุทธเจาทรงตรัสวา "คนนึกถึงชือ่ทานอยางเดียวไมเคยทําบุญทํากุศล

อยางอื่น ตายแลวไปสวรรคนับไมถวน" อยางนอยที่สุดเราเผนขึ้นสวรรคกอนก็ยังจะดี

ตอไปเปนพรหม ไปนิพพานนั้น ก็วากนัทีหลงัก็ได ยึดสวรรคเปนเปาหมายไวกอน 

  ทางที่จะไปสวรรคไดจริงจังอยางมั่นคงและไมลงอบายภูมิก็คือ ทรงศีล 

๕ ใหบริสุทธิ์ ศีล ๕ นะจริง ๆ ผมคิดวาควรจะบวกกับ กรรมบถ ๑๐ ถาเปน ศีล ๕  

จริง ๆ ยังสรางความสะเทือนใจแกบุคคลอื่น และอันดับหลังตั้งใจไวเพือ่ นิพพาน 

โดยเฉพาะ 

  การตั้งใจไวเพื่อ นิพพาน นี่ผมเคยถาม หลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ

เรียกวา "หลวงพอสด" ก็แลวกัน เวลานั้นผมไปหาทาน ทานยังไมไดเปนพระครู ยัง

ไมไดเปนเจาคุณ เมื่อทานเปนแลว ทานก็บอกวาเขาเอาหัวโขนมาตั้งให มาสวมให แต



ฉันจะไมเตนไปตามจังหวะของโขน  ฉนัจะเตนตามปกติของฉันตามเดิม พระองคนี้

นารักมาก ผมนับถือมาก ทานเคยบอกวาควรจะหวัง นิพพาน ผมก็ถามวา 

  "คนอยางกระผมจะไปนพิพานกับเขาไดหรือครับ?" 

  ทานก็บอกวา "เราตั้งใจไวกอน เหมือนกับคนขึน้ยอดไม เธอขึ้นตนไม

ตั้งใจเราจะขนใหสุดยอด ถาบังเอิญเราตั้งใจขึ้นสดุยอดแรงมันไปไมถึง มันก็ตองไปถึง

กิ่งใดกิ่งหนึ่งเปนที่พักจนได ถาเราตั้งใจต่ํา ดีไมดีมันขึ้นไมถึงเลย" 

  ทานบอกวา "หวังนิพพานก็เชนเดียวกัน ถากําลังอยางออนมันก็ไปคางที่

สวรรคได กําลังอยางกลางก็ไปคางที่พรหม ถาเราเกิดจิตไมนิยมมนุษยโลก เทวโลก 

และพรหมโลก หรือไมนิยมรางกายดวยความจริงใจ เราก็ไปนพิพาน" 

  คติของหลวงพอสดนี่ดีมาก ขอบรรดาทานพุทธบริษัทและญาติโยม

ทั้งหลายพยายามปฏิบัติทําตามไวเถอะ ตัวทานตาย แตความดีของทานยังไมตาย ผม

ยอมรับนับถือองคนี้ทานดีจริง ๆ วชิาความรูนี้ผมก็เรียนกับทานไวเยอะ ที่นํามาใชนี่ก็

เอาของทานมาใชเยอะเหมือนกัน ทานก็บอกเปนของพระพทุธเจา ไมใชของทาน ทาน

คนควาเอามา เปนพระองคแรกที่ทําใหคนมีความเขาใจเรื่องสวรรค เร่ืองนรก ไดชัดแจง

แจมใส และเรื่องนิพพานดวย 

  แตกน็าแปลก หลวงพอสดกับผมก็คลายคลึงกันอยูอยาง ถูกดาแหลก

เหมือนกัน ดาทานเทาไรทานก็ยิ้มตลอดเวลา ผมก็เลยจํายิ้มของทานมา แตก็ขอไดโปรด

อยามาดาตอหนาก็แลวกัน ไมแนใจจะยิ้มออกหรือไมออก ถาดาลับหลังดาไปเถอะ ดา

ยังไงก็ดาไป อยาเขามาดาใกล ๆ ดาไกล ๆ ไมเปนไร ถาดาใหไดยิน ผมประกาศแลวนี่

ไมใช พระอรหันต ผมไมใชพระอนาคามี ผมไมใชพระอริยะ ผมไมใชผูทรงฌาน 

ผมมีคติอยางเดียววาบวชตองการนิพพาน จะไปไดหรือไมไดก็ชาง จะไปไดก็ตองการ

จะไปยังไมไดก็ตองการ เพราะใจมันตองการมาตั้งแตกําเนิดเสยีแลวก็อยากจะไป ชาตนิี้

ไปไมได ชาตหินาก็ไปได ชาติหนาไปไมได ชาติโนนก็ไปได 

  และทีเ่วลาเราเกิดมาเพื่อแก กวาจะแกถึง ๗๐ ปมันใชเวลานานมาก มัน

ก็ยังแกมาได และเรื่อง นพิพาน ถาเราไมทอถอย ทําไมจะไปไมได ใครเขาจะหาวาเปน

ยังไงก็ชาง เราปฏิบตัิตามพระพุทธเจากแ็ลวกัน พระพุทธเจาสอนคนใหทุกคนไป

นิพพาน เราก็ตองการไปนิพพาน อยางพระพุทธเจาทานบอก ทานบอกวาธรรมะของ



ทานใหเลือกปฏิบัติที่เหน็วาควรปฏิบัติ ไมใชยกมาทั้งกระบิ ไมใชนําหนังสือเลมใหญ ๆ 

มาก็ทําอยางนั้นทุกถอยคาํ ไมมีผล 

  และขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษสุามเณรจงอยาทําตน

เปน "เถรใบลานเปลา" คือไปที่ไหนก็คุย "ฉันเรียนจบถึงนั่น" "ฉันเรียนถึงนี"่ "ฉัน

เรียนถึงโนน" แตเรียนนะมันไมมีผลหรอก มันตองปฏบิัติ ก็คนที่เขาไมเรียนเลย เขาไป

นิพพานไดตัง้เยอะ 

  อยางสมัยพระพุทธเจา ตาสีตาสามาจากไหนก็ไมรู ไมเคยรูจักมากอน

เลยแมแตพระพุทธเจาฟงเทศนจบเดียวก็มีความเขาใจ บรรลมุรรคผลเปนพระอรหันต

พรอมปฏิสัมภิทาญาณ 

  และตอนนี้ความรูพระพุทธศาสนาทกุอยางก็เขาใจหมด นี่ความรูจริง ๆ 

มันมาจากผลการปฏิบัติ ไมใชการเรียนหนังสือโดยเฉพาะ ที่เรียนหนังสอืโดยเฉพาะ

ประกาศตนเปนผูนําความดีไปให แบกความดีไปใหแตในที่สุดตัวเองเละเทะ เลือกไม

ไหวนับไมถวน  

  ก็รวมความวาอยาประมาท คนที่เขาเรียนรูมากเขาดีก็มี เขาปฏิบัติจริงก็

มี คนที่เรียนรูมากไมเอาไหนก็มี คนทีเ่รียนรูนอยมีการปฏิบัติจริงเขาถึงขั้นสูงสุดก็มี คน

ที่ไมเรียนรูอะไรเลย โผลเขามาปฏิบตัิเฉย ๆ ไดผลสูงสุดก็มี ก็รวมความวาความดีหรือ

ความชั่วมันอยูที่ตัวปฏิบัติ 

  ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัท ถาเรายังไมตายก็จงอยาชวยกันทํา

บานเมืองใหวุนวาย ชวยกันทําบานเมืองใหมีความสุข คือคิดวาชีวิตนี้มันตองตาย กอน

จะตายจากความเปนคนเราตองเปนคนดี ตายเปนผจีะไดเปนผีดี เปนผีเทวดา เปนผี

พรหม และเปนผีนิพพาน 

  หลังจากนั้นยึดความดีพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆเปนที่พึ่ง 

และก็ปฏิบัตติน ไมใจราย มีใจเมตตาปรานี ไมฆาใครไมทํารายใคร ไมลักไมขโมย ไมยื้อ

แยง ไมคดโกงทรัพยสมบัติของใคร ไมแยงคนรักของใคร ซื่อสัตยสุจริตตอคูครอง นี่ดาน

กาย 

  ดานวาจา ไมพูดคําไมจริง พูดแตวาจาจริง ไมพูดคําหยาบพูดแตวาจา

ไพเราะ ไมพูดยุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน หรือไมนินทาเขา พูดแตวาจาสรางสรรค



ความสามัคคี ไมพูดวาจาที่ไรประโยชน วาจาใดที่เปนประโยชนดวยกันทั้งสองฝายเรา

พูด และก็ไมดื่มสุราเมรัย 

  ดานกําลังใจ ไมคิดจะลักขโมยอยากไดทรัพยสมบตัิของใคร ใจไมคิดเลย

ไมคิดจะพิฆาตเขนฆาประหัตประหารใคร ทําความเห็นใหถกูวาอันใดสิ่งใดเปนปจจัย

ของความสุขกับเรากับเพือ่นรวมโลกเราจะทําอยางนั้น แคนี้บานเมืองจะมีความสุข 

  การที่จะรักษาพระพุทธศาสนา เวลานี้มีขาวโครมคราม ๆ เขาบอกวา

กลัวคริสเตียนจะมาแยงดินแดนพระพุทธศาสนาไป เกรงวาจะแยงคนไป ไมตองกลวั 

กลัวทําไมคนของเรา เราดีเขาเอาไปไมได แตเราอยากลายเปนโจรปลนตัวเองก็แลวกัน 

  ก็หมายความวาวิชาความรูที่ผมสอน พวกคริสตเขามาเรยีนกันเยอะ 

พวกอิสลามก็มาเรียนกันเยอะ และก็ถาของเขาไมมีของเรามี ถาบรรดาเพื่อนภิกษุ

สามเณรทั้งหลาย แตผมนะไมสามารถนะ ผมก็ไดแตความรูเปด ๆ แคนี้แหละ 

ความสามารถยิ่งใหญจริงจังของผมไมมี ถาทุกคนใชหลักสูตรของวชิชาสามและ

อภิญญาหก มาใชเปนปกติสําหรับพระ ฆราวาสนะผมไมไปพูดเคี่ยวเขญ็แบบนั้นหรอก 

พระก็ไมไดเคี่ยวเข็ญแตพูดตามความเปนจริงวา 

  ถาเราจะอนรัุกษพระพุทธศาสนา ใหพระพุทธศาสนาคงอยูจริง ๆ 

พระพุทธศาสนาจะคงอยูไดเพราะความเลื่อมใสของคน เพราะชาวบานชาวเมืองมี

ความเขาใจในพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระสงฆ ภิกษุสามเณรใน

พระพุทธศาสนา มีความเขาใจวาตายแลวเกิดหรือไมเกิด สูญหรือไมสูญ นรกมีจริงไหม 

นี่พระพุทธเจาทรงตรัสวานรกมีจริงเราอยาฝนทาน หาทางแนะนําญาติโยมพุทธบริษัท

ใหเห็น นรก สวรรค เปรต อสุรกาย เห็นสิ่งตาง ๆ ไดดวยทิพจักขุญาณในหลักสูตร 

วิชชาสาม ใหเขาใจวาตายแลวไมสญูดวยกําลังของ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ

ระลึกชาติ แคนี้ละครับเพื่อนภิกษุสามเณร พระพุทธศาสนาไมไปไหน 

  ทานจะเห็นวาเวลานี้สํานกักรรมฐานเยอะ ทกุแหงเต็มไปดวยความ

เจริญรุงเรือง แมแตจะอยูในปาในเขา เพราะวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความเขาใจ

ตามความเปนจริง เห็นจริงเห็นจงัตามคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

และก็ทานผูนั้นเปนเจาของถิ่นเปนเจาสํานัก ทานมีความรูความสามารถในการแนะนาํ 

ฉะนั้นคนจึงไปหาทานมาก 



  ถาบรรดาพระสงฆทุกทานที่ทานบอกวาทานจะชวยกันรักษา

พระพุทธศาสนา ใหทรงอยูไมมีใครไปแยงคนไปจากพระพทุธศาสนาได ก็ไมตองไป

ทะเลาะกับเขา เพียงเอาหลักสูตรวิชชาสามและอภิญญาหกไปใชพอแลว เหลือแหล 

แมแตแคความรูเปด ๆ อยางผมไดมากระจุมกระจิ๋ม จะเปนวชิชาสามจริงก็ไมใชจะเปน

อภิญญาก็ไมใช อภิญญาไมใชแน 

  แตการเตรียมตัวเพื่ออภิญญาอาจจะมีบาง มีก็เปนสะเก็ดเศษ ๆ เลย ๆ 

ถึงอยางนั้นการไปอเมริกาปที่ ๒ คือป ๒๕๒๗ ฝร่ังมาปฏิบัติธรรมไดกันเยอะ คลอง    

แคลวมาก ทั้งนี้ก็ตองขอบใจ ดร.ปริญญา นุตาลัย เปนคนสอน กับคณุวิรัช คือ พระ

วิรัช ที่วัดทาซุงนี่เอง เธออยูอเมริกามาหลายปเปนคนสอน เขาพูดภาษาฝรั่งได ไอ

ผมนะไมไดสกัคํา ภาษาฝรั่ง "กิน" เขาก็ไมเรียกวา "เจี๊ยะ" ถาเจีย๊ะพอเรียกได ไมรูเขาพูด

ยังไง กินไมถกู ก็ตองใชภาษาใบกัน 

  ฝร่ังมังคาเขาไดกันเยอะแยะ เขาสอนกันแค ๑๐ นาที ระลึกชาติไดทันที 

ดร. ปริญญา นุตาลัย เธอยังมีชวีิตอยู ใครสงสัยก็ไปคุยกับเธอก็แลวกัน เธอเปนคน

สอน 

  และเรื่องการรูอะไรตออะไรเราพิสูจนกันแลว ฝร่ังคนนั้นไมรูเร่ือง ถาม

แลวแกตอบถูกหมด ไอสิ่งที่ถูกไมใชถูกเฉพาะสิง่ที่เรามองไมเห็นคือชาติกอน เอากัน

ชาตินี้ ชาตนิี้เวลานี้อะไรอยูที่ไหนเธอตอบไดทันที อันนี้เปนเครื่องพิสูจนของความรูแต

ความรูนี่จะยืนยงทนไดนานไมนานเพียงใดก็ขึ้นกับกําลังใจของเธอ สําหรับผมเองผมก็

ไมยืนยันเหมือนกัน จะเผลอลงนรกหรือเปลาก็ไมทราบ 

  วันนี้เฉื่อยไปนะ เวลาหมดไปเกือบ ๒๐ นาท ีนีห่มดไป ๑๗ นาทีแลว ก็

เลยจะขอบาอีกนิด เปนบาสุดทายสําหรับหนังสือเลมนี้ อันนี้ใหเขาทําเปนเสียงไวเลมละ 

๑๐ คาสเซท ถาจบ ๑๐ คาสเซทถอืวาหมดเรื่องกันท ี เปนเลมหนึ่งเลม แตยังไมจบมัน

จะมีเร่ือย ๆ ไปจนกวาผมจะเลาเรื่องไปถึงตอนผมเกิดโนน ถอยหลังลงไป และก็ยังจะ

ยาวตอไปวาหลังจากที่บนัทึกและทําหนังสือนีแ้ลว ไปพบอะไรบาง จะวาตอไปอีกถามี

แรงทั้งนี้ไมแนผมไมยืนยนัเหมือนกัน เพราะเวลานีผ้มพูด ผมนอนพูดนะ มันจะพูดไปได

เทาไหรก็ไมทราบ ก็ขอบาตอไป เหลือเวลาอีก ๑๐ นาทีเศษ ๆ บาอีกสักคาสเซทหนึ่ง

คาสเซทนี้ก็เขาไปคอนหนาแลว คือวาขอบาเรื่องแผนดินไหว 



  ไอคําวา "แผนดินไหว" นี่มันก็เปนเรื่องพูดกันสั้น ๆ แตความจริงตนเหตุ

แหงแผนดินไหว วาแผนดินไหวเพราะอะไร 

  เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๖ เดือนพฤษภาคม อาศัยที่ลกูศิษยลูกหาลูกหลานที่

ประเทศอเมริกาเธอเดินทางมาศึกษาพระกรรมฐานที่ประเทศไทยบาง ที่ยังไมมาก็รับ

เทปบางหนังสือบางไปฝกกันกําลังศรัทธาของเธอดีมาก ผมรับเงินของเธอทีไร กําลัง

ใจเตนตึ๊ก ๆ ทุกที ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะทราบวาทุกคนที่ไปประเทศอเมริกาตองการจะ

หาเงินหาทองมาตั้งตัว แตทวาในเมื่อเธอตองทําบุญ ก็ตองเชือดเนื้อเถอืหนังของเธอ 

เลือดออกโชก สมมุติเอา เอามาทําบญุ ก็เกรงวาเธอจะลําบาก แตวาทุกคนก็พรอมบอก

ยอมรับวาตั้งใจจะทําบุญจริง ก็ดีใจ จึงไดเตือนวาการทําบุญนะ ทําแตพอควรอยาให

หนักเกินไปจะเดือดรอนภายหลัง 

  ตอมาเธอก็ขออาราธนาไปอเมริกา ใชเวลา ๓ ป ผมก็ไมคอยสบาย เลย

ตัดสินใจวา ๒๕๒๖ พฤษภา ไปแน ตอนนั้นก็ยกโขยงไปประมาณ ๒๘ คน ยังนอยกวา 

๒๕๒๗ ยกโขยงไป ๔๓ คน นี่ไมไปเที่ยวกัน โอกาสจะเที่ยวไมมี ไปมุงอยางเดียวคือ 

ธรรมะ รวมความวา ผมตั้งใจเอาเปดไปปลอยที่อเมริกา เปดคือผม คือความรูเปด ๆ 

เอาไปปลอยที่อเมริกา 

  การไปปที่แลวทัวรเขาจัด ใหทัวรจัดเขาก็ไปแวะฮาวายกอน นั่งเครื่องไป

ฮาวายนี่ไมรูวามันมืดเมื่อไร ออกจากไทยไปสิงคโปรกอน ออกจากสิงคโปรเปลีย่น

เครื่องก็ไปไทเป ไทเปเริ่มค่ําไฟฟาสลัว ๆ ออกจากไทเปมุงหนาไปฮาวายเครื่องบินไป

ไดหนอยเดียว หยิบนาฬกิาขึ้นมาตี ๒ ของประเทศไทยเหน็แสงสวางมันลอดเขามา 

ขาง ๆ เครื่องบิน อะไรกนัแน ลองเปดหนาตางดูแสงพระอาทติย ตายจริง นี่มันสวางแลว 

ประเดี๋ยวเดยีวเขาเอาอาหารมาเสิรฟก็ตองกิน ก็ตองใชเวลาที่มันสวางที่ไหนกินที่นั่น 

เขาเลี้ยงเมื่อไรกินที่นั่น จะไปถึงตี ๒ กินยังไง พระพุทธเจาไมไดบอกตี ๒ พระพุทธเจา

บอกแสงอาทิตยขึ้น อรุณที่ ๒ ขึ้นแลวก็กินได นี่แสงอาทติยสวางจาไมใชที่ ๒ เปนที่

เทาไหรก็ไมทราบ 

  พอไปถึงฮาวาย (ขอเลาลัด ๆ) เขานําไปพักที่พกั ที่พักกส็บายดี เปน

หนาที่ของทวัรจะพาเที่ยวโนนเที่ยวนี ่วันแรกไปถงึก็งงกันไปหมด คนอื่นงงหรือไมงงก็ไม

ทราบ ไอกลางคืนมันเริ่มเปนกลางวนั ไอกลางวันมันเริ่มเปนกลางคืน ชักจะยุงกันใหญ 



ผมก็นั่งสะสมืสะลืออยูในหองพักแตผูเดียว ตอนเย็น ดร.ปริญญา นุตาลัย เธอก็ไปเชา

รถ รถเกงเขามีใหเชา เขาวิ่งเที่ยว 

  เธอถาม "หลวงพอไปไหม" ผมก็บอกวา "ไป" ไปไหนก็ไมรู เห็นฝรั่งวิ่ง    

ครึ่บ ๆ ไอฮาวาย อากาศมันดี ขณะทีน่ั่งไปก็ถาม ดร.ปริญญา วา 

  "เออนี่ มันยงัไงกันแน การที่มาคราวนี้เขาชวยคาเครื่องบินเธอ เธอก็ไม

รับ เอาไปคืน" 

  แตความจริงไมใชสตางคของผม สตางคของญาติโยม ดร.ปริญญานี่เธอ

เคยเรียนที่อเมริกา คลองแคลวในประเทศอเมริกามาก ก็ตองหาคนคลอง ๆ ไป และก็ได

ประโยชนใหญจากเธอจรงิ ๆ ประโยชนใหญมาก การเดินทางก็ดี การพักผอน อะไร

ทั้งหมด เปนภาระของเธอ ดีจริง ๆ แมจะติดตอการเดินทางไปไหนก็ตามรูสึกวา เธอ

คลอง แตทกุคนก็ดี ทุกคนเขาไมชิน ก็มีชินก็คณุวิรัชอีกคนหนึ่งซึ่งกลับมาจากอเมริกา 

นอกจากนั้นก็มีโยมปรุง ตุงคเศรณี เคยเปนกงสุลไทยประจําฮองกง ก็เขาใจใน

ภาษาตางประเทศไดไดี 

  ก็รวมความวา ดร.ปริญญาเธอมีความคลองตัวมาก เธอก็พาไปเที่ยว นัง่

ไปก็ถามวา "เขาใหสตางคคาเครื่องบินทําไมจึงไมรับ?" 

  เธอก็บอกวา "ผมไมตองรับหรอกครับหลวงพอ เพราะกอนหลวงพอจะ

มานี่ ฝร่ังมันจางผมใหคนควาเหตุผลแผนดินไหววามันมาจากเหตุอะไร จากธรรมชาติ 

ไอธรรมชาติทํายังไงแผนดินจึงไหว?" 

  ก็ถามเธอ ความจริงอันนี้ผมก็ไมรูจริง ๆ เหมือนกัน เร่ืองแผนดินไหว 

พระพุทธเจาทรงตรัสไว ๘ อยาง ไอกฎแหงธรรมชาตินี่มันมีอยู แตธรรมชาติมันทํา

อยางไรแผนดินจึงไหว อยาลืมวาแผนดินนะไมใชกระตอบนะครับ กระตอบลมพัดมามัน

ไหวได แผนดินมันใหญมันหนักเหลอืเกิน มันไหวเพราะอะไร เธอก็บอกวา 

  "เหตุจริง ๆ มันเปนอยางนี้ครับ แตวาขอมูลละเอียดนี่ไมทราบ คือวา

แผนดินมันมกีารแยกตัวเปนรองภายในและก็มีลมเกิดขึ้น แผนดินก็ไหว" 

  ก็พูดกันนอย ๆ ไมไดถามอะไรอีก ตอไปก็คุยเรื่องอื่นไป ผมก็ไมติดใจ

เรื่องแผนดินไหว รูไปแลวก็แคนั้น รูไปแลวผมจะไมแก ผมก็แกทุกวัน รูแลวผมจะไมตาย

เรอะ ผมก็ตาย ผมก็ตองหวงผม หวงวากําลังใจของผมดีหรือเลวขนาดไหน มันจะไป



นรกหรือสวรรคกันแน แคนี้เอง นี่หวงจริง ๆ หวงตัวเอง พอหลงัจากการเทีย่วแลว พอค่ํา

หนอยก็กลับ 

  ยังชอบฮาวายวาเขามีภูเขาเปนที่อยูอาศัย บานเขาปลูก แหม...กลางคืน

ไฟฟาสวางพรึ่บสวยงามมาก แลวหนักใจอยูนิด ไอคนบนยอดเขามันกินน้ําที่ไหน ใน

กรุงเทพ ฯ เราอยูพื้นดินแท ๆ น้ํายังไมคอยจะมีกิน ไมสะดวก แตนั่นที่ฮาวาย ไปตั้งบาน

บนยอดเขา แกตองกินลมหรือไง อันนี้ผมไมทราบ แตเขาใจวาฝร่ังเศคงไมกินลมคงตอง

กินน้ํา 

  เปนอันวาเรือ่งนี้ไมตองคิด กลับที่พกั เห็นในหองเขามีโทรทัศน มองดู

รายการเห็นมีรายการขาวก็ลองเปดโทรทัศนดู ผมไมรูภาษาฝรั่งกับเขา ผมเห็นภาพผมก็

นั่งเดาเลนโก ๆ พอจบขาวก็ปด เพราะลูกตาผมเวลานี้มันเสียซะแลว ถาดลูะครมันมอง

ไมคอยเห็น มันเห็นชัดแตขาวเทานั้นเอง แตขาวนีเ่ห็นชัดจริง ๆ  

  ก็รวมความวาเมื่อถึงกาลเวลาจะนอนก็นอนลงไป ตามปกติของพระ

เวลาจะนอนทําอยางไร ก็ทราบกันอยูแลว ยังไมนอนหรือนอนก็มีคติคลายคลึงกัน นัน่ก็

คือทําจิตใหเปนสุขกอน พอนอนจับอานาปานุสสติ พอเริ่มจับปร๊ีดเดียว หายใจเขาไม

ทันหายใจออก เห็นภาพพระ พระพุทธเจา ทานมายืนตระหงานอยูใกล ๆ ขางหนา 

สวยงามมาก ในภาพทรงแยมพระโอษฐ 

  นี่ใครจะหาวาผมบาภาพก็ตามใจ ภาพพระพุทธเจาผมชอบบา ถาบา

เห็นพระพทุธเจา ผมอยากบาตลอดทุกวินาทีของชีวิตที่ทรงอยู และก็ไดยินเสียงทาน

ถามวา  

  "เธอสงสัยเรือ่งแผนดินไหวหรือ ?" 

  ก็กราบทูลใหทรงทราบวา "สงสัยพระพุทธเจาขา" 

  ทานบอกวา "สงสัยทําไมจึงไมถาม" 

  ก็ตอบกับทานวา "เห็นวามันเปนเรื่องของโลก ไมเปนสาระไมเปน
แกนสารแหงธรรม ก็ไมกลาถามและก็ไมกลาจะยุง เกรงวาจิตจะวุนวาย" 
  ทานก็บอกวา "ไมเปนไร มันเปนสาระไมใชไรสาระ" 

  ทานบอก "ถาอยากจะรูก็ตามฉันมา" 

  ตอนนี้ไดเร่ืองแวบเดียวลงไปใตดินเลย ไปเหน็แผนดิน มันเปนรองใหญ 

โอโฮ! จะวาเปนแมน้ํานี่ไมใชแลว บางจุดมันกวางแบบทะเลนอย ๆ ไอทะเลใหญ ๆ เขา



กวางกันเทาไหรก็ไมรู คือศูนยที่กวางที่หางจริง ๆ มันเปนไมล ๆ บางทีถงึ ๗ ไมล กมี็ 

กวาก็มี กวาง มันเปนรองลึกเรื่อยไป ในความรูสึกวาผมก็ตามทานไปเรื่อย ๆ ไปรอบโลก 

ไอรอยแตกของแผนดินนีมั่นรอบโลกจริง ๆ และก็ในรอยแตกของแผนดินนี่ มองดู

แผนดินขางใตมันเหมือนกับดินผสมน้าํเปนโคลนอยู มันเดือน ปุด ๆ ทานก็เลยบอกวา 

  "แผนดนิจริง ๆ ขางลางมนัแตกแยกกนัอยางนี้ รองมันใหญมาก" 

  งั้นแผนดนิไหวเกิดจากเหตุนี้ ดร.ปริญญาเธอพูดไวตอนนี้ผมก็ทิ้งตอนนี้ 

เมื่อทิ้งเทานีก้็พอดีกลับ กลับจากวันนั้น วันนี้ก็ตองไปเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะ

เวลาสัญญาณ ๒ เครื่องบอกเวลาปรากฏวา "เลิกเถอะ" ก็ตองขอลากอน ไวฟงกันคาส

เซทหนา ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทาน

พุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรทุกทานผูรับฟง 
          สวัสดี 


