ตอนที่ ๑๖ บาเรื่องแผนดินไหว (ตอ)
ทานสาธุชนพุทธบริษัททัง้ หลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย
คาสเซทชวงนี้เปนชวงที่ ๔ ของเรื่องบา ๆ แตวา หนังสือก็เกือบจะเต็มเลมอยูแลว ถา
เหลืออีก ๒ คาสเซท หรืออีก ๒ ชั่วโมงแหงการพูดก็จบ คําวา "จบ" หมายถึงจบตอนหนึ่ง
ยังไมจบเลย คือจะทําหนังสือเปนเลมไมโตนัก และเทปเสียงก็มี จากเทปเสียงนี่เอาไป
เขียนเปนหนังสือ
สําหรับตอนนี้ก็ยังขอบาตอไป เพราะครึ้ม ๆ เรื่องบา คุยเรื่องบานี่มันครึ้ม
ดี นี่ตอไปเด็ก ๆ อาจจะบอก "หลวงตาบามาแลว" เมื่อกอนนี้เขียนเรื่องใชศัพทวา
"ฤาษี" เพราะวาเวลานัน้ มันใกลวจะตายแลวเหมือนกัน เลาเรื่องหลวงพอปาน คิดวา
หนังสือนัน้ ตรงไป "ฤาษี" ไมมีอาบัติ ถาตายแลวก็แลวกันไป บังเอิญไมตาย ตอนนี้มาใช
ศัพทวา "บา" ดีไมดีพวกเด็ก ๆ หรือไมใชเด็กอาจจะเปนพระก็ได จะเห็นวา "ไอหมอ
บา" ไอเถรบานี่มาแลว ก็ตามใจ คนเราถาไมบาก็ไมหมดทุกข ถาบามากหมดทุกข
มาก
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาคนดีมีทุกขมาก เพราะนิยมในเรื่องของทุกข
คนบาเกลียดความทุกข (ขออภัยครับ เสมหะมันเลนหนักตองเลิกคาสเซทนีล้ ะ ตอนนี้
ตองพักกันแคนี้ แลววันหลังคอยตอไปใหม)
มาเลาถึงเรื่องแผนดินไหวกันตอไป บาแผนดินไหวตามเดิม
หลังจากคืนนั้นมากลางวันไปเที่ยว เขาก็พาไปชมสถานีที่ภูเขาไฟระเบิด
อะไรตออะไร ผมก็ไมมีความรูสึกสนุก เพราะคนแกหมดสนุก เห็นวาวัตถุทั้งหมดไมมีคา
ยิ่งไปฐานทัพเรือเขาเลาความเปนมาที่ญี่ปุนโจมตี (อาวเพิรลฮารเบอร) ผมเห็นวาการ
เกิดเปนคนนีม่ ันยุงจริง ๆ มันมีแตความทุกข มันมีแตความวุนวาย หาความแนนอน
อะไรไมได
ในเกาะฮาวายนี้ไมใชของอเมริกัน ไมใชของคนผิวขาวเดิม ชาวเม็กซิกัน
ที่ในเกาะฮาวายแกใหญโตมโหฬารมาก โอโฮ..สูงมาก ใหญมาก ผูหญิงก็เหมือนกับ
พอมเคลื่อนที่ แตเขาบอกผูหญิงที่นถี่ ายิ่งใหญยิ่งโตยิ่งสวย ความสวยเขาวัดกันดวย
ความใหญโต หลังจากนัน้ ก็เดินทางไปแคลิฟอรเนีย

ขณะที่เดินทางไปแคลิฟอรเนีย ไปถึงโนน ก็มีคนมีพระมารับ ขอบคุณ
ทาน ยังไมขอเลาเรื่องนี้
ตอมาในตอนเชาหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จ
ฉันภัตตาหารเชาของ
อเมริกาก็คือกินกลางคืนของประเทศไทย รวมความวาประเทศไทยเริ่มค่ํา ที่โนนก็เริ่ม
เชา แคลิฟอรเนียกับประเทศไทยก็เวลาตางกันนิดหนอย ถาไปที่ชคิ าโกเวลามันจะ
ตรงกันพอดีแมแตนาทีของเราเที่ยงวัน ของเขาก็เที่ยงคืน ของเราค่ําของเขาก็เชาพอดี
โมงเชาของเขาของเราก็หนึ่งทุม
ฉะนั้นผมไปอเมริกาผมก็หม่ําขาวกลางคืนของประเทศไทยทุกวัน แต
พระพุทธเจาไมทรงปรับอาบัติ แตทองมันจะลอผมเขา ผมก็ปวยไปเดินโซซัดโซเซ
สัญญาตองเปนสัญญา คิดถึงลูกคิดถึงหลานที่อยูประเทศอเมริกา เธอดีมาก ฉันขาว
เสร็จผมก็กลับมานอนพัก ตอนกอนเพล เพราะวาถารับแขกทั้งวัน ผมก็ไมไหว รางกายก็
ทรงไมคอยไหว ไปพักที่วดั ไทยในแคลิฟอรเนีย
พอกลับมานอนนึกวาไอแผนดินที่มันเปนรองยาวรอบโลก แลวลมมันมา
จากไหน นี่เปนความรูสึกจริง ๆ มันจะเปนความโงของผม เพราะการไปในที่นั่นมันเห็น
แตรองแผนดินมันใหญจริง ๆ มันมีตลอดทั้งโลกในประเทศไทยก็ไมใชดอย
พอนอนนึกเทานั้นก็เห็นภาพพระพุทธเจาทานลอยอยูขางหนา ทานถาม
วา "สงสัยเรือ่ งลมรึ ?"
ก็บอกวา "สงสัยครับ เพราะวาผมมีความรูส ึกวาลมมันจะเขาไป
อยางไร แผนดินมันจะไหวเพราะลมกระทบ ผมก็มองไมเห็นวาลมมันจะเขาไป
อยางไร ลมมันจะพัดไปทางไหน ทางเขามันก็ไมม"ี
ทานก็บอกวา "ถายังงั้น ตามฉันมาซิ"
ทานก็พาไปใหม ไปทีเ่ ดิม ไปเรื่อยเฉื่อย ไปตลอดแนวมันยาวเทาไหร มัน
ยาวไปชนกัน บางทีมนั ก็ยังแยกอีก ก็แบบแมน้ําใหญ ๆ มันก็แยกเปนสาย ๆ ก็ตน ทาง
มันมาจากไหนก็ตางคนตางชนกัน มันยาวเหยียดมันใหญมาก ทั้งโลกมันก็มี ไมใชมี
เฉพาะอเมริกาและกอนหนาที่จะไปเปนปเดียวกันใชหรือไมใชไมทราบ เขาบอกวาที่
แคลิฟอรเนียแผนดินไหว ตึกรามพังกันระเนระนาด หมอบุญเกิด แกถึงไดมาถามวาจะ
เปนอยางนั้นอีกไหมครับ ก็บอกวาแผนดินอาจจะไหวได แตที่แคลิฟอรเนียไมพังอีกละ
ถาจะพังก็พงั เองไมใชพังเพราะแผนดินไหว นี่ตอบไปตามความรูสึก

เมื่อไปถึงเห็นโคลนมันเดือด ดินปนน้ํา เปนลักษณะโคลนเดือนปุด ๆ
ทั่วไปหมด อาการเดือดของมันก็เปนไอขึ้นมา บอกวาลมนี่มันมาจากจุดนี้ ลมมันก็มา
จากไอน้ําทีม่ ันระเหยขึ้นมาและมันเกาะตัวมาก ๆ เขา ก็กลายเปนลม เปนลมกระแส
ใหญ ขึ้นมาเปนลมใหญ ลมใหญมันก็กระแทกทางโนนกระแทกทางนี้ ก็ถามทานวา
"ลมมันขึ้นมาทีละนอย ๆ นี่ มันนาจะไหลไปตามกระแสรองของ
แผนดิน ซึ่งมันยาวเหยียด ไมนาจะมีกําลังแรง และทําไมแผนดินมันจึงไหวได
ไมนาจะเปนไปได"
นี่เปนดานอารมณความโงของผม ผมยอมรับ ทานก็บอกวา
"ลมใหญมันจะวิ่งไปตามสาย สายของรองแผนดินแตกก็จริงแหล แต
ทวาเธอตองคิดถึงความเปนจริงจุดหนึ่ง ซึ่งกระแสลมแรงนีเ่ ขาเรียกวา ไตฝุน"
ผมเรียกชื่อกับเขาไมถูก
ไอโซนรอนโซนหนาวอะไรผมก็ไมรูเรื่อง
เหมือนกัน เรียกวาลมแรง ๆ ก็เหมือนกัน ในมหาสมุทร ถึงแมในประเทศไทยเราก็โดน
มันมีขึ้นมาแลว มันพุง ชนเรือเขาลมไปบาง ดีไมดีเรือสินคามีน้ําหนักเปนแสนตัน ยัง
หอบเอาไปไวบนเกาะบาง พอชนบานเรือนโรงพังไปบาง ที่แคลิฟอรเนียนัน่ ผมไปชายฝง
เห็นไมไรหักระเนระนาด บานชองเขาพัง เขาบอกนี่ลมใหญในทะเล มันพุงเขามาบาน
ชองพัง ทานก็เลยบอกวา
"เธอสังเกตหรือเปลาวาผิวโลกมันมีความกวางใหญไพศาลขนาดไหน
และลมเกิดขึน้ น้ํานาจะลอยไปบนอากาศ แตมันไมไป กลับไปทิ่มบานทิ่มเรือนเขาพัง
ทําไมมันถึงเปนไปได ก็ไอใตแผนดินมันมีรองแคบ ๆ ไอชองที่อากาศจะลอยตัวขึ้นไป
หรือความรอนจะลอยตัวขึ้นไป ลมจะลอยตัวขึ้นไป มันก็มีนอย คือวาเพดานมันต่ํา ใน
เมื่อมันรวมตัวขึ้นมา มันขยายตัวไมทันอยางในมหาสมุทรมันนาจะขยายเร็วแสนเร็ว ไป
ไหนก็ได แตมันไมไปมันรวมกลุมแลวก็วิ่งไปชนบานชนเรือนเขา
ขอนี้ฉันใด แมแตลมที่เกิดขึ้นในซองแผนดินแยกหรือที่เปนรองพื้นผิวที่
เรานั่งอยู มันก็กอตัวในลักษณะเดียวกัน ในเมื่อมันรวมตัวกันจัด มันก็พงุ ไปชนทางโนน
บาง ชนทางนี้บางในชองแคบจนกวามันจะไหลไปทั่ว ๆ รอง กอนที่จะไปความแรงของ
มันก็ชนกันเปนเหตุใหแผนดินไหว"

ก็เลยเปนอันวาทราบวาไอเจาลมนี้มนั ไมไดมาจากขางนอก มันมาจาก
ไอน้ําขางในมีความรอนสูง และผมก็ขอรองใหทานไปสํารวจความรอน วาความรอน
จริง ๆ ใตผิวแผนดิน ที่แผนดินเปนรอง ใตผิวลงไปนะ มันมีความรอนขนาดไหน
ดูแลวโอโฮ...ใตแผนดินนีม่ ันรอนจริง ๆ มันรอนจัดมาก ดีไมดีนี่เราเผลอ
เรียกวา "ไฟนรก" ความจริงมันไมใช นรกไมไดอยูใตดิน ถานรกอยูนั่น ผมไปตองเจอะ
นรกมากแลว
อยางกับทานพระครูอะไรก็ไมทราบ ทานเขียนหนังสือมาถามวา "นรกนี่
มันอยูใตดิน ไอที่พูดวานรกมันมีอีกโลกหนึ่งนะโกหก"
ความจริงผมไมไดโกหกทานและก็ไมไดโกหกใคร ผมพูดตามหลักวิชา
ความรูในพระพุทธศาสนา นี่พระพุทธเจาก็ดี พระโบราณาจารยก็ดี ทานบอกนรกมันอยู
ใตดิน ทานไมไดหมายความนรกอยูในดิน ไอที่ผมไปเจอะนี่ความรอนมันอยูในแผนดิน
ในสวนลึกใตผืนแผนดินลงไปไมใชใตดิน ใตดินนัน่ ก็หมายความวา นี่นรกที่นั่นตองไมมี
ดินผืนนี้อยู และมันอยูตา่ํ กวา
เปนอันวาวันนั้นก็เลยเขาใจตามความจริงวาความรอนใตแผนดินมีมาก
หนัก และทีภ่ ูเขาไฟระเบิด ก็มีความเขาใจวา ไอความรอนมันกัดหินไปทีละหนอย ๆ มัน
มีอยูที่ผิวมาก วาง ๆ มันก็พุงมาสักที ทําไมไมพุงตลอด อันนี้ผมก็ไมทราบเหมือนกัน
อยามาถามกันนะ ผมไมรู มันไหมจนหินละลาย ก็ตองคิด หินละลายเปดเปนชองเปน
ปลองใหมันโผลขนึ้ มา ความจริงมันนาจะโผลมาตลอดปตลอดวัน มันก็ไมโผล ไป ๆ มัน
ก็จะโผล นีเ่ ปนเพราะอะไรผมไมเขาใจเหมือนกัน และก็ไมอยากจะเขาใจตอไป ไมใช
เรื่องที่นาจะรู
ก็เปนอันวาวันนั้นมีความรูเรื่องแผนดินไหว วามันจากกระแสของไอน้ํา
กลายเปนลม เมื่อกอตัวมาก ๆ ขึ้นมันก็เปนลมพายุ ทิ่มทางโนนทิ่มทางนี้ พื้นผิวแผนดิน
ที่เราอยู ผิวตอนไหนใกลกับกําลังแรงของลมตอนนั้นก็ไหวมาก ถาอยูไกลก็ไหวนอยอยู
ไกลมากความสะเทือนไมถึงก็ไมรูสึกไหว และผมก็เลยสนใจเรื่องความรอนในใตผืน
แผนดิน วาความรอนใตผนื แผนดินนี่ถานํามาใชงาน เผาผลาญน้ําใหเกิดเปนไอจะมี
ประโยชนตอโรงงานมาก ก็รวมความวาเปนความคิดอยางโง ๆ ของผม

พอเลิกจากเวลานั้นมา วันนั้นไปตั้งแตเวลา ๒ โมง มีความรูสึกตัวขึ้นอีก
๕ นาทีพลพอดี ก็มีความรูสึกเคลิ้มไปนานหนอย ถาจะถามวาไปอยางไรก็ตองตอบวา
เคลิ้มไปก็แลวกัน พูดอยางอื่นก็ไมรูเรื่อง ผมไมไดมีญาณอะไรกับเขานี่ อยู ๆ ผมนึก
ขึ้นมา ผมเห็นภาพพระพุทธเจาหรือจะเปนเพราะความเคลิ้มก็ไมรู และผมก็เคลิ้มผม
เรื่อยไปตามเรื่องตามราว ก็รูเรื่องรูราวมาก
อีตอนรูมาแลวชักเริ่มสงสัยตัวเอง ตอนนั้นที่มีความรูสึกเชื่อมั่นวาเปน
จริงตามนั้น พอรูสึกตัวขึ้นมากอนจะฉันอาหาร "เอ นี่เรามีความรูสึกอยางนี้มันตรง
กับความเปนจริงไหม" ผมก็มีความมั่นใจวาฝรั่งนี่เขาเปนคนอยูไมสุข เขาก็พยายาม
คนควาหาเหตุหาผลตามความเปนจริงจนได
เวลาทีอ่ อกไปฉันขาว
ก็พบหนา
ดร.ปริญญา นุตาลัย เธออยู ก็เรียกเขาไปบอกวา
"ด็อกเตอร ไอที่ผืนแผนดินที่มนั มีลมขึ้นมา เมื่อกี้ฉันไปเห็น
มาแลวดวยอาการเคลิ้ม และปรากฏเห็นแผนดินมันมีนา้ํ โคลนเดือนปุด ๆ ๆ
ความรอนมันสูงมาก"
และ ดร.ปริญญา ก็บอกวา "ฝรั่งเขารูแลวครับ"
เธอคงคิดวาผมอาจจะคิดวาฝรั่งยังไมรู ความจริงมันไมใช ผมอยากจะ
พูดกับเธอก็หมายความวาผมจะสอบดู วาไอความเคลิ้มของผมนะมันตรงตามความ
เปนจริงไหม ผมเชื่อมั่นวาฝรั่งเขารูจริง เธอก็ตอบวา "ไอเรื่องนี้ฝรั่งเขารูแลวครับ"
ก็เลยบอก "ไมใชอยางนั้น ฉันตองการวาฉันรูตรงหรือไมตรง
ยังไง ๆ ฝรั่งรูไมผิด"
เธอก็บอก "รูตรงครับ"
เธอก็พูดตอไปตามความรูเดิมของเธอที่ศึกษามาดานธรณีวิทยาวา
"ลมที่เกิดขึ้นก็คือไอน้ํานี่เอง"
เธอก็พูดตอไปตามความรูเดิมของเธอที่ศึกษามาดานธรณีวิทยาวา
"ลมที่เกิดขึ้นก็คือไอน้ํานี่เอง"
เธอพูดตรงเปง แหมผมก็ดีใจ บอกเออดีจริง ๆ ไอความรูเคลิ้ม ๆ ของเรา
ก็ไปตรงกับความรูของฝรั่ง
นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
ความรูทางพระพุทธศาสนาของเรา ถาเรามีความมั่นใจจริง ๆ มันก็ชนกับความจริงได

ซึ่งเปนหลักวิชาที่เราไมตองใชทุนมากเลย ไมตองขามน้ําขามทะเลไปเรียน ในประเทศ
เราเยอะไมตองจายเงินไทยเปนประโยชนกับประเทศอื่น กลับมาไมเปนประโยชน ผมก็
เสียดายสตางคเหมือนกัน
ฉะนั้นการไปของผมคราวนั้นผมคิดวาคุมคาที่บรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทออกสตางคใหผม ถาจะถามวาเอาเงินที่ไหนไป ปดโธเอย...คนอยางผมเปนหนี้
เขาเปนลาน ๆ จะมีเงินที่ไหนไป แตการจะไปทางไหนก็อาศัยความดีของญาติโยมพุทธ
บริษัทเพราะวาลูกศิษยลกู หลาน ผมไมเรียกลูกศิษยละ ลูกหลานในอเมริกาก็ตางคน
ตางสงมาเปนทุนอันดับแรก
และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทภายในประเทศเราก็
เหมือนกันตางคนตางรู ตางคนก็ตางให
รวมความวาการไปคราวนั้นทุกคนตองเสียคาเครื่องบินกันเอง แตทุกคน
ก็ดีไปทํางานใหแกพระพุทธศาสนา สอนกรรมฐานกันดวยความเต็มใจ ทั้ง ๆ ที่วันเวลา
เปลี่ยนแปลงไป
ก็รวมความวาความรูพิเศษในพระพุทธศาสนา สามารถตามฝรั่งได ที่วา
ตามฝรั่งได ถาจะถามวาเราจะรูใหกอนหนาฝรั่งไดไหม มันคงจะไดครับ แตผมไมอยากรู
เพราะองคอื่นทานอาจจะรูแลวก็ได แตผมนะขี้เกียจ ผมมีความรูสึกกวาการปฏิเสธ
รางกายนี้ ที่เราเห็นวามันไมใชเรา ไมใชของเรามันเปนของยาก และตั้งใจจะทําใจใหมี
ความรูสึกวารางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเราอยูเสมอ ในขณะใดเผลออาจจะคิดวา
รางกายเปนเราเปนของเรา ผมกลัวตัวเผลอตัวนี้ดึงไป ไมอยากเอาจิตใจไปรูเรื่องอื่น
และความรูอยางนี้ก็ไมถือวาเปนเดน เพราะผมทราบวาพระในประเทศ
ไทยที่มีความรูความสามารถกวาผมเกินกวาผมมีเยอะ
ที่มีตัวมีตนอยูเวลานี้มีเยอะ
ความรูอยางที่ผมรูนี่ ผมบอกเปด ๆ นี่ มันเปดจริง ๆ สําหรับทานพวกนั้น ทานพวกนัน้
ทานมีความรูความสามารถดีกวาผมเยอะ ถาผมจะนําความสามารถไปเทียบกับทาน
ผมก็เปนเปดนั่นเอง แตวา จะถามวาใครผมจะบอกไดยังไง ในเมื่อตัวทานเองทานไมพูด
ตัวทานเองทานไมบอก และผมไมใชตวั ทานผมจะบอกไดยังไง
จะถามวา "เปนการกีดกันความดีกันหรือ ?"

จะกีดกันทําไม ทุกคนตางชวยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาใหคงตัว เราไม
ตองการใหพระพุทธศาสนาสลายตัว ถาเราจะปดกันก็เปนการชวยกันกลั่นแกลงทําพระพุทธศาสนาสลายก็แลวกัน
ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุสามเณรทุกทานที่มี
ความสนใจ เวลาทานไปหาพระอะไร ทานก็สังเกตเอาเองก็แลวกัน การฝกของทานจาก
วิชชาหลักสูตรเปด ๆ ทีผ่ มให ก็ตองใชกําลังใจนิดหนอย ถาอยากจะรูอะไร อยารูเอง
ทําใจใหสบายวางจากกิเลสชั่วคราว ถาจิตวางจากกิเลสมีขึ้น ใหตั้งใจถามพระ
ทันทีวาพระในประเทศไทยนี่ที่ดีจริง ๆ มีความสามารถเลิศกวานี้ มีที่ไหนบาง
และทานผูนั้นอยูที่ไหน มีอายุเทาไร มีรูปรางหนาตาเปนยังไง ชื่ออะไร มี
ความสามารถขนาดไหน วิชชาสาม หรืออภิญญาหก หรือปฏิสัมภิทาญาณ อันนี้
ทานอาจจะรูไ ดทันที แตวาจงอยาใชความสามารถของตนเองนะ ใหเปนความสามารถ
ของพระทาน เทานี้พอ
หากจะยอนถามผมวา "รูไหม เห็นไหม ?"
ก็ตอบวา "บางทานผมรู ไมงั้นผมจะพูดไดอยางไร"
แตก็นาเสียดายพระที่พอจะพูดกันไดทานก็ตายไปหลายองค ทานที่ตาย
ไปหลายองคเปนพระที่มคี วามสามารถชั้นเลิศ ทานเลิศทัง้ ศีล สมาธิ ปญญา ผมขอ
พูดไวแคนี้นะ เลิศทั้งศีล ทั้งสมาธิ ปญญา ซึ่งผมเองไมสามารถจะตามเขาไปใกลแมแต
เงาของทาน นาเสียดายวาทานตายไปเสียแลว และที่อยูนี่ก็ยงั มี ผมจะพูดไดยังไงละ
ก็รวมความวาทานใชความรูที่มีนอย ๆ ของทานเขาไปพิสูจนแลวไป
นมัสการทาน อยาลืมวาพระพวกนี้ทานไมนินทาใคร ไมเมาในความรักในระหวางเพศ
ไมติดในสีสนั วรรณะ ไมเมาในความโลภ
แตก็อยาลืมนะเครื่องสังเกต พระที่ไมเมาในความโลภ คนชอบเอาเงิน
เอาทองใชไปถวายอยูเสมอ นี่เขามาถวายเปนปกติจนกระทัง่ มากมาย เพราะอะไร ก็
เพราะวาจิตทานบริสุทธิ์ ทานไมเมา ทานไมโลภ ถามีความเมา มีความโลภ คนใหแลว
เขาก็ทอ ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะวาพวกนี้ไมมีคําวาพออยูในใจ จะหาความพอไมได
ตะเกียกตะกายอยากไดอยูเสมอ ไอตัวกิเลสมันตัดความดี ญาติโยมเวลานี้ก็หาคนโง
ยาก เวลานีค้ นฉลาดเยอะถามวาคนโงจะมีไหม ก็ตองตอบวามี แตผมไมคอยจะพบคน

โง พบทีไรเปนคนฉลาดทุกที ทานฉลาดอยางนี้เราตมทานไมได ทานจึงมีความฉลาด
เมื่อความฉลาดมีทานจึงเลือกเนื้อนาบุญที่ดีควรจะหวานพืช
ที่พระพุทธเจาบอกวา "พระสงฆเปนเนื้อนาบุญของโลก" ทานก็ยัง
บอกอีกวา "การหวานพืชเพื่อหวังผล จะตองเลือกเนื้อนาดี ๆ ถาหวานในที่ดอนเกินไป
ฝนแลงน้ําเลีย้ งไมถึงพันธุพ ืชตายขาดทุน ถาหวานในที่ลุมเกินไปน้ําทวม พันธุพืชตาย
ขาดทุน ถาหวานในที่พอดี ๆ ฝนก็ไมแลงเกินไป ไมตกหนาเกินไป น้ําพอดีพืชก็งามมี
กําไร"
ขอนี้ฉันใด การบําเพ็ญกุศลทําบุญในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน เวลา
นี้ญาติโยมฉลาด ถึงเวลาทอดกฐิน อะไรก็ดี ออกมาจากกรุงเทพ ฯ กันพรึ่บ ๆ ถึงเวลา
ทอดกฐินในกาลนั้น โอโฮ...ไปทางไหนวันไหน ก็เจอะแตรถกฐินเปนขบวนใหญ ทานวิ่ง
ไปไกลแสนไกล โนน.. ฝงแมน้ําโขงทานก็ไป ใกลเขตแดนดานเหนือจะสุดประเทศไทย
ทานก็ไป ใตสุดทานก็ไป ทานไปกันถึงที่สุด
ไอการไปแบบนั้นมันตองเสียคาพาหนะ คาอาหารมาก คาใชจายสูงมาก
ตัวทานผูไปเองก็ไมมีความสะดวก ตองนั่งแกรวไปในรถ ไปถึงที่พักก็ไมแนวาจะพักที่
ไหน ที่พักดีหรือไมดีก็ไมทราบ บางทีก็ตองนอนกลางดินกินกลางทราย ทีพ่ ักไมพอก็ตอง
ปูเสื่อกับพืน้ แผนดิน กางเตนทบาง ทานก็ไปกัน การไปอยางนั้น ทานไมไดไปเพราะ
ความโง ทานไปเพราะความฉลาด
ถาจะถามวา "วัดใกลบานทานไมมีหรือ"
ก็เปนอันวาทานผานวัดไปเลยรอยวัด และทําไมจึงไมแวะ ที่ไมแวะเพราะ
ยังไมทราบวาวัดที่ผานไปดีพอที่เขาจะทําบุญไหม อาจจะดีแตเขายังไมรู หรืออาจจะดี
เกินไปเขาทําบุญไมไหว หรือกําลังดีหยอนไปทําบุญไมได คือไมพอดีกับกําลังใจ เพราะ
การทําบุญนี่ก็มีความสําคัญ คือผูรับกับผูใหตองผสมผสานกันเปนอยางดี
ฉะนั้นการทีบ่ รรดาญาติโยมพุทธบริษัทตามที่กลาวนี้ทานไป ก็ควรจะ
โมทนา โมทนาคือการยินดีดวย เราไมไดไปกับทาน เราก็แยงความดีทานมาหนอย ทาน
ไมแหวง นั่นคือดีใจกับความดีที่ทานมีความพยายาม
เปนอันวาเวลาที่เหลืออีกครึ่งนาที ความรูกระทบจิตนีข้ อบรรดาเพื่อน
ภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษทั ไมตองไปตั้งใจเพื่อรับการกระทบ ตั้งใจอยาง

เดียวคือศีลบริสุทธิ์ ตัดโลภะ ความโลภ ดวยการคิดที่จะใหทาน และก็ระงับนิวรณ ๕
ประการอยาใหกวนใจ ทํากําลังใจใหทรงไวซึ่งพรหมวิหาร ๔ รักษากําลังใจดีดวยการ
ภาวนาตามเวลา ทําปญญาใหเขาใจตามความเปนจริง และทรงอารมณสมาธิไวใหจิต
นิ่ง ๆ วางจากกิเลส โดยจับพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐคอื
พระพุทธเจา ถาไมรูจักพระพุทธเจา ทานที่รับฟงอยูนี่ทานรูจกั ภาพพระพุทธเจาหมด
สําหรับคนทีย่ ังไมรูจักภาพพระพุทธเจาก็จับพระพุทธรูปองคใดองคหนึ่ง
ถาเรามีความรักใหเห็นเปนปกติอยูในอก หรือเห็นเปนปกติอยูในสมอง หรือเห็นปกติที่
ลอยขางหนา ลอยขางบนก็ไดอยางใดอยางหนึ่ง จับภาพใหชดั เจนแจมใสตามกําลังที่จะ
พึงทําได และมีความพอใจในภาพที่ในขณะเห็นเพียงเทานี้ อารมณสัมผัสของจิตแบบนี้
จะปรากฏกับทานทุกขณะที่ทานปรารถนา
เวลานี้หมดเวลาจะพูดเสียแลวครับ สัญญาณบอกเวลา ๒ เครื่องบอกวา
"หมดเวลาแลว" ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแด
บรรดาทานพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรผูร ับฟงทุกทาน
สวัสดี

