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ความเบื้องตน
ดิฉันเปนอาจารยประจําสถาบันราชภัฏสงขลา (วิทยาลัยครูสงขลา) พักอาศัย ณ
บานพักขาราชการภายในบริเวณวิทยาลัย ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา หาง
จากตัวบานของดิฉันไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๕-๖ เมตร มีตนตาลอายุหลายสิบป ๒ ตน
ถาลากเสนตรงจากตนตาลตนแรกมายังตัวบานก็จะตรงกับกึ่งกลางบาน สวนตนที่สองจะตรง
แนวชายคาบาน ความสูงตลอดตนประมาณ ๑๘-๒๐ เมตร และเนื่องจากตนตาลนี้อยูทางทิศ
ตะวันออก
หากถึงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมของภาคใตอันเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โอกาสที่ตนตาลจะลมมาโดนตัวบานมีทางเปนไปไดมาก ไมวาจะลมใน
แนวตรงหรือแนวเฉียง
เมื่อ ๕ ปที่แลว ดิฉันไดทําบันทึกถึงวิทยาลัยขอความอนุเคราะหตัดตนตาลทั้งสองตน
นี้ แตผูที่เกี่ยวของก็ชี้แจงวา จากประสบการณและความรูในชีวิตจริงของเขา ไมเคยมีตนตาล
ลม การเจรจาเรื่องนี้ดําเนินมาเปนระยะ ๆ ตลอดเวลา ๕ ป จนอาจสรางความรําคาญขึ้นบาง
ก็ไดที่ดิฉันไมละความพยายาม แมจะเปลี่ยนผูบริหารชุดใหมแลวก็ตาม
ดังนั้นในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ (๓ สัปดาหกอนเกิดเหตุราย) จึงมีการคุยกันเรื่องนี้
โดยดิฉันไดรับคํายืนยันวา ถึงตนตาลจะสูงแคไหนและมียอดหนักปานใด ก็จะไมลม เด็ดขาด
เพราะมันมีเนื้อไมที่เหนียว เมื่อมีลมแรง ๆ มันจะเอนตามและคืนตัวกลับได เรื่องที่ดฉิ ันวิตก
นี้จะไมมีวันเกิดขึ้น ก็ไดผลคือดิฉันเลิกคิดกังวลเรื่องนี้ไปเลยเพราะเชื่อสนิท แตทั้งนี้ทาง
วิทยาลัยไมทราบวาในระหวาง ๕ ปที่ผานมา ตนตาลทั้งสองเคยถูกหยอดน้ํามันกาดตรงยอด
ของมันจนมันตากซากไประยะหนึ่ง แลวกลับฟนตัวแตกยอดออกผลใหมอีก ดิฉนั เองก็ไม
จึงไมไดแจงรายละเอียดสวนนี้
ทราบวาตนตาลทั้งสองจะมีเนือ้ ไมเสียไปไมเหมือนเดิม
เพิ่มเติมใหทางวิทยาลัยทราบ ตนตาลที่เปรียบเสมือนผีดิบนี้เจริญเติบโตลวงตาวาเปนตน
ตาลปกติ ทัง้ ที่ขางในของมันกลวงตลอดแนวเนื่องจากน้ํามันกาด ดังนั้นวันหนึ่งเมือ่ มีลมพายุ
พัดผาน
มันจึงหักทับบานของดิฉันโดยที่ตอและรากของมันยังคงอยูในดินเปดเผยสภาพ
ความจริงของลําตนที่กลวงใหไดเห็น
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เหตุการณ
คืนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ ลวงเขาวันที่ ๑๖ เวลาเกือบสองนาฬิกา ก็เกิด
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ในตอนกลางวันของวันที่ ๑๕ ธันวาคม กรมอุตุนิยมวิทยาไดออกเตือนเปนระยะ ๆวา
พายุชื่อแมนนี่ จะขึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา ครั้นถึงเวลาสี่ทุมก็มีประกาศยืนยันแนนอนวาพายุจะ
ขึ้นฝงเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเปนตนไป อาจจะเร็วหรือชากวานี้ก็ได ขึ้นอยูกับตัวแปรตอ
การเคลื่อนตัวของพายุ ดิฉันไมไดคิดถึงเรื่องตนตาลวาอาจจะโคนเพราะแรงลมพายุครั้งนี้
กลับไปกังวลเกรงวาน้ําจะทวมวิทยาลัยและบานคุณแมที่อาํ เภอหาดใหญ
กอนเขานอนคืนนั้น ตั้งแตสามทุมเศษ ดิฉันรูสกึ จิตใจมันแปลก ๆ จะวาเศราหรือหดหู
ก็ไมใช แตทราบวาไมเบิกบานสดใสเหมือนตอนหัวค่ํา เปนสภาพจิตทีเ่ ปลี่ยนไปทันที ซึ่ง
เรื่องนี้เปนเรื่องที่นาสนใจมาก เพราะเมื่อเหตุการณผานพนไปแลว พีส่ าวของดิฉันไดเตือน
ดิฉันใหเชื่อมโยงเรื่องนี้เขากับ คําสอนกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิ
ญาณมงคล เรื่องการดูจติ ของตนเอง เชน ใหสังเกตวาตื่นมาจิตเปนอยางไร แลเกิดเหตุการณ
เชนไร ไดเงินหรือเสียเงิน ใหศึกษาสังเกตและจดจํา แลวเราจะรูเหตุการณตอไปได ดวย
สภาพจิตของเราเอง นั่นก็คือ หมั่นฝกฝนแลวจะเกิดปญญาแกไขปญหาชีวิตไดดวยตัวเราเอง
ดังหลวงพอไดขมวดคําสอนเปนหลักจํางาย ๆ วา
“อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน เห็นตัวตาย จะคลายทิฏฐิ จะดําริชอบ จะ
กอรปกุศล ไดผลอนันต”
เมื่อดิฉันรูสึกเชนนั้นโดยคนหาสาเหตุไมพบ ดิฉันจึง สวดมนตคาถาพาหุงมหากาฯ
และบทพระพุทธคุณเกินอายุ ๑ จบตามปกติ แลวเขานอนเวลาประมาณ ๔ ทุม ดิฉนั หลับ
สนิทจนมาสะดุงตื่นขึ้นดวยเสียงที่ดังสนั่น ลุกขึ้นมานั่ง ทันเห็นสวนหนึ่งของแผนเรียบที่ดิฉัน
ใชกรุหองนอนหลุดลมลงมาทั้งแผน เหนือแผนเรียบนี้ขึ้นไปคือ กระจกฝาแผนใหญยาวติด
หลังคาเพื่อใหหองมีแสงสวาง ดิฉันสับสนวาเกิดอะไรขึ้นถึงขนาดทําใหแผนเรียบที่ตอกไว
แนนหนาหลุดลม
จึงรีบลุกออกจากหองนอนเพื่อจะไปเปดประตูหนาบานดูเหตุการณ
เมื่อดิฉันกาวออกจากหองนอนเขาไปใน
หองนอนดิฉันอยูสวนดานหนาของตัวบาน
หองรับแขก ก็ตองยืนตัวแข็งอยูตรงนั้น เพราะภาพที่เห็นเปนภาพที่ดิฉันไมไดคาดคิดมากอน
หองรับแขกสวนหนึ่งพัง ฝาบานเปดโลงดานนอกมีทอ นไมสีดําสนิทพาดทะมึนตรงมุมหอง
ขณะเดียวกันลมก็พัดอื้ออึง สายฝนกระหน่ําไมลืมหูลืมตาและสาดเขามาในบานจนชุมโชก
ไฟฟาดับ ทุกอยางมืดไปหมด
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ดิฉันไดแตพึมพึมวา บานเราพัง ๆ มันเปนภาพที่ใหความรูสึกรุนแรงเหลือเกิน
เพราะเหตุรา ยเกิดขึ้นที่หองติดกันกับหองที่ดิฉันนอนและกําลังหลับสนิทไมใชที่อื่นดังที่คิดใน
ตอนแรก เมื่อรูสึกตัวตืน่ ขึ้น ดิฉันละลาละลัง และชั่วขณะนั้นดิฉันก็ควบคุมสติได ทราบวา
จะตองตะโกนเรียกเพื่อนบานเพื่อขอความชวยเหลือ โดยแจงวาตนตาลตนหนาบานหักทับ
บาน เมื่อพวกเขาเขามาแลวก็ขอใหดิฉันรีบออกจากบาน เพราะนอกจากน้ําฝนรั่วนองใน
หองนอนแลว พวกเขากลัวบานจะยุบลงมาเพราะคานบานชัน้ ลางฉีกหัก แตบานยังทรงตัวอยู
ไดเพราะอาศัยแนวกําแพงโรงรถรองรับ อีกทั้งตนตาลหลังบานกําลังเอนโอนตามแรงลม อา
จะลมลงมาอีกตนก็ได ดิฉันเปดประตูโรงรถซึ่งขางบนคือสวนหองรับแขกที่พังมีตนตาลพาด
ทับอยู ประตูก็ทํางานไดลื่นเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวบานเลย ยิ่งไปกวานั้น ดิฉันถอยรถ
ออกมาไดสะดวกโดยที่ไมตองรบกวนเพื่อนบานผูมีน้ําใจใหตองเปยกฝนดวยการรื้อเศษซาก
ปรักหักพังเลย เพราะสิ่งของเหลานั้นไมไดหลนกระจัดกระจายกลับกองรวมกันอยูมุมหนึ่ง
ของบริเวณบาน หนาโรงรถมีเพียงเสาอากาศทีวีหลนขวางอยู เพียงแคยกออก บริเวณ
ทางเขาออกนั่นก็โลงสะดวก
เมื่อสวางเต็มที่ สภาพบานที่ปรากฏแกสายตา คือ ตนตาลหักเหลือแตตอแลวลมทับ
ลงตรงเสาหนาบานดานทิศตะวันออกพอดิบพอดี เสาบานจึงรับน้ําหนักเต็มที่ สงผลใหคาน
บานดานบนฉีกแตก สวนคานบานดานลางหักและเมื่อเวลาผานไป รอยแตกก็ขยายแนวยาว
ออกไปเรื่อย ๆ ทําใหประตูโรงรถเริม่ เปดไมออกปดไมเขา ความยาวของตนตาลพาดไปถึง
ปลายจั่วหนาบานหลังคาแตกหมด ซึ่งบริเวณนี้ตรงกับหองรับแขก ฝาหองรับแขกดานทิศ
ตะวันออกฉีกหลุดออกไปเปนแนว แตที่ฝาดานนี้ไมพังยุบลงมาเพราะแรงรับของเหล็กดัดที่
หนาตาง ซึง่ ดิฉันเพิ่งติดไดไมถงึ หนึ่งเดือน เพราะฉะนั้นความเหนียวของเนื้อเหล็กยังคงอยู
ในสภาพ ๑๐๐ เปอรเซ็นต กระนั้นเสนเหล็กดัดบริเวณที่ติดกับกรอบหนาตางดานลางยังบิด
งอ เรือ่ งติดเหล็กดัดนี่ก็นาสนใจ ตรงที่ทําไมดิฉันจึงเพิ่งจะติดทั้ง ๆ ที่อยูบานนี้มาก็นานกวา
สิบป และเมือ่ ดิฉันมีความคิดจะติดเหล็กดัด ดิฉันก็รอนรนจะตองรีบทําเสียใหได
เมื่อเรียนถามหลวงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ไดรับคําอธิบายวา สติ บอกใหทํา หากไมมี
เหล็กดัดใหม ๆ ที่ติดไว ความเสียหายคงจะรุนแรงกวานีแ้ นนอน เมือ่ ฝาบานยุบ หนาตางยุบ
หลังคาก็นาจะยุบลงมาดวย
และเมื่อน้ําหนักที่กดลงมากเกินกวาที่คานบานลางและแนว
กําแพงโรงรถจะรับได บานก็คงพังลงมาทั้งแถบ แนนอนที่สุดรถยนตของดิฉันซึ่งเพิ่งถอย
ออกจากอูมาไมถึงป คงจะยับเยินและอาจรวมถึงชีวิตดิฉันและทรัพยสินอื่นดวยก็เปนได
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ปลายตนตาลไดลมฟาดลงมาบนจั่วบาน ฉะนัน้ ยอดตาล คือ
สวนที่เปนใบและลูกควรจะฟาดลงมาตรงหองนอนดิฉันพอดี การณกลับปรากฏวา ยอดตาล
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บิดหักกระเด็นผานหลังคาหองนอนลงไปที่พื้นเปนแนวเฉียง ๔๕ องศาจากแนวลําตนที่ลมลง
ตกไปกองบริเวณบันไดหนาบานซึ่งทอดอยูหนาหองนอน
การบิดหักของยอดตาลมีขอนาสังเกตอยู ๒ ประการ คือ หนึ่ง ไมนาจะบิดหักดวยแรง
หมุนของพายุ แตจะเกิดจากอะไรเลา ถาเปนดวยแรงพายุ บานของดิฉันนาจะพังพินาศดวย
เพราะอยูในแรงหมุนของพายุเดียวกัน ความรุนแรงของพายุหมุนทําใหตนไมลม แตยอดมัก
ไมขาด ตัวอยางเชน เหตุการณครั้งพายุเกยเขาที่จังหวัดชุมพร พื้นที่บริเวณที่ศูนยกลางพายุ
ผาน จะเห็นภาพตนไมลม เปนแถว ๆ แตไมมีตน ไหนยอดขาดเลย ทั้ง ๆ ที่ไดรับฤทธิ์เดชของ
พายุเต็มที่
ประการที่สอง เมือ่ ยอดตาลหักจากลําตาลแลว ควรตกลงในแนวดิ่งตามแรงดึงดูดของ
โลก นั่นคือ หลนลงทับหลังคาหองนอน และคงจะเปนบนตัวดิฉันดวย การตกผานหลังคา
เบี่ยงจากแนวลําตนเกิดขึ้นไดอยางไร
สภาพอื่น ๆ ทั่วไปในบริเวณบาน คือ เศษกระเบื้องที่แตก เศษไมที่ฉีกหักตางกอง
รวมกันราวกับมีใครจัดกวาดเปน ๒ กอง คือกองตรงเสาบานที่ตนตาลพาดอยูและกองตรง
เชิงบันไดที่ยอดตาลหักตกลงมา
เห็นประตูหนาบานขึ้นไปจะเปนกระจกฝาจนติดหลังคา
กระจกนีจ้ ะติดตลอดแนวหองหนาบานทั้งหมด คือหองรับแขกและหองนอน
ปรากฏวากระจกนี้ไมแตกเลย เพียงแตเคลื่อนออกจากกรอบไมเทานั้น เพื่อนดิฉันเลา
ใหฟงวา บานของเขาอยูหางจากสนามซอมยิงปนใหญประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร กระจกที่บาน
เขายังแตกเพราะแรงสะเทือน
และเมื่อฝายเทศบาลซึ่งมีผูชํานาญการตัดตนไมสงู มา
ดําเนินการตัดตนตาลอีกตนที่เหลือ ก็ยังแสดงความประหลาดใจในเรื่องนี้ จากประสบการณ
ของเขาจะพบวา เมือ่ มีเหตุรุนแรงใด ๆ เกิดขึ้นกับตัวบาน สิง่ แรกที่เสียหาย คือกระจกจะแตก
เปนเบื้องตน หากวาเกิดกรณีกระจกแตกหรือหลนลงมาเชนนั้น ดิฉันคงตายอยางเอนจ
อนาถ เพราะดิฉันนอนหันศีรษะชิดฝาบานดานที่มีกระจก และกวาผูคนจะทราบวาเกิดอะไร
ขึ้น ก็คงจะเปนเวลาที่ออกไปทํางาน เพราะคืนเกิดเหตุไฟฟาดับ อายุฝนก็กระหน่ําไมขาด
สาย คงจะไมมีใครออกมาหรือไดยินเสียงเปนแน
สิ่งที่นาประหลาดใจอีกประการ คือ ไมมีใครไดรับบาดเจ็บเลย ขาวของที่เปนทรัพย
สวนตัวไมเสียหาย แมแกวน้ําสักใบก็ไมแตก มีเพียงหนังสือจํานวนหนึ่งเทานั้นที่เปยกฝน ยิ่ง
ไปกวานั้นวิทยาลัยก็บังเอิญมีบานพักวางหนึ่งหลังในวันนั้นพอดี ทําใหดิฉันไดมีที่พักอาศัย
ชั่วคราวในระหวางที่วิทยาลัยดําเนินการซอมบานซึ่งเปนทรัพยสินทางราชการ นอกจากนี้
แลวชวงที่ขนของใชที่จาํ เปนไปยังที่อยูใหม ฝนที่ตกมาตลอดคืนก็หยุดตกพอดี ทําใหทุก
อยางสะดวกราบรื่นอยางเหลือเชื่อ
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อานิสงส
ดังคํากลาววา “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ” สิ่งอัศจรรยที่เกิดขึ้นกับแตละคนมิใช
เรื่องที่จะพูดใหคนอื่น ๆ เขาใจกันไดทุกคน ตองเกิดขึ้นกับตนจึงจะรูเอง
ดิฉันไดมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน สิงหบุรี เปนเวลา ๗ วัน เมื่อป
๒๕๓๕ ที่นี่เปนโรงเรียนกรรมฐานแหงแรกที่สอนใหดิฉันรูจักเดินจงกรม นั่งสมาธิ แผเมตตา
และอื่น ๆ อีกมาก เมือ่ กลับไปทํางานชวงแรก ๆ ดิฉันก็พยายามปฏิบัติตอนกอนเขานอน
เสมอ แตเมื่อวันเวลาผานไป ดิฉันก็พลัดหลงเขาไปในวังวนชีวิตการทํางานเหมือนที่เคย
เปนมา แลวมีขอแกตวั ใหตัวเองวาเหนื่อยเพลีย
ดิฉันเริ่มปฏิบัติไดไมสม่าํ เสมอ จึงหันมาสวดมนต โดยสวดคาถาพาหุงมหากาฯ และ
บทพระพุทธคุณเกินอายุ ๑ จบ แทนการนั่งหลับในขณะกําลังนั่งสมาธิ ขณะเดียวกันก็
พยายามปฏิบัติตามคําสอนของหลวงพอวา ในขณะทํางานก็ใหปฏิบัติกรรมฐานไปดวย คือ ดู
จิตดูใจดูตัวใหทั่วพรอม ระวังใหมั่นและใหมาก มีสติและสัมปชัญญะ ดิฉันทําไดบาง ไมได
บาง ทันกิเลสบาง ไมทันบาง แตทงั้ นี้จะมีกําลังใจตลอดเวลา โดยยึดเอาคําพูดของหลวงพอ
ที่วา ปฏิบัติธรรม คือ การฝนใจ ตองฝนใจ ตองพยายาม ดิฉันก็ตองเริ่มตนอยูเรื่อย
พยายามอยูเรื่อย
จะเห็นไดวา ดิฉันยังไมเกงในการปฏิบัติแตประการใด ยังเปนผูฝกหัดอยู ที่กลาว
เชนนี้ เพือ่ เปนกําลังใจใหผูปฏิบัติธรรมที่เริ่มทอแท โปรดอยาทิ้งแนวทางนี้เลย เดี๋ยวจะเปน
ดังคําหลวงพอ ของจริงใหยังไมเอา หากเราตั้งใจปฏิบัติอยูเสมอจะเปน การสะสมหนวย
กิต เกิดบุญกุศลไดคุมครองตัว ลองพิจารณาเหตุการณวินาทีแหงความตายของดิฉันดูเถิด
เหตุการณนี้พิสูจนวา ตัวเราเองเทานั้นที่จะชวยตัวเราได เหตุอัศจรรยอะไรก็คงไมเกิดถา
ตัวเราไมไดสะสมสรางบุญกุศลเอาไว อยามัวไปหลงติดกับอิทธิปาฏิหาริยอยูเลย ขอใหใช
ประโยชนจากการอานเรื่องนี้ เตือนใจตนใหเรงหาทุนบุญกุศลดานภาวนามัย ไวใชเมื่อประสบ
วินาทีแหงความตายเขาบาง

วินาทีแหงความตาย

๕

