วันฟ้ าดับ คําทํานาย มหาภัยพิบัติ วันสิ นโลก

MThai News : กลายเป็ นกระแสทีถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ อีกครัง หลังจากมีผู้นํา
บทความเรือง วันฟ้ าดับ โพสในเว็บไซต์ดัง ทําให้ มีการวิพากษ์ วจิ ารณ์ ต่างๆนาๆ และมีการส่ งต่ อ
กันจํานวนมาก
โดยบันทึกดังกล่าวมีชือว่า บันทึกของพระคุณลุงคนเชียงใหม่ถึงหลานๆ เรื องภัยพิบตั ิ ซึ งได้บอก
ถึงภัยพิบตั ิต่างๆ ทีจะเกิ ดขึนใน วันฟ้ าดับ และภาพคนล้ มตายมากมาย ซึ งบทความดังกล่ าวได้
เขียนไว้ ดังนี
………………………………………………………………………………………………….

บันทึกของพระคุณลุงคนเชียงใหม่ ถึงหลาน ๆ เรืองภัยพิบัติ
เรี ยนสมาชิ กทุกท่านครั บ หลังจากไตร่ ตรองอยู่หลายวัน ผมตัดสิ นใจนําบันทึ กทังหมดของ
พระคุณลุงออกนํามาเสนอก่ อนทีจะเกิ ดภัยพิบตั ิมากเกิ นไป กว่าทีจะคาดเดาได้ของมนุษย์ชาติ
ในประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย โดยทีผมมีส่วนได้เห็นคําบันทึกอันเนื องมากจากญาณ ของ
พระคุณลุง โดยทีผมไม่ได้นาํ มาเสนอให้มีการเตรี ยมการกัน จะเป็ นบาปติดในใจผมซึ งถ้าเกิ ด
เหตุการณ์แบบในบันทึก ทีเขียนไว้ แม้นว่าตัวผมเองจะได้ว างอุเ บกขา แต่ว่าถ้าไม่ได้เ ผยแพร่
ออกไปผมสิ งนีถือว่าผมขาดเมตตา จะเชือหรื อไม่เป็ นเรื องของบุญกรรมของท่าน ในส่ วนตัวผม
เองถือว่าได้เผยแพร่ สิ งทีติดค้างในใจผมแล้ว
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ผมขอแบ่ งบันทึกออกเป็ น 4 ตอนนะครับ
1. เรื องราวทีเกิดขึนในวันฟ้ าดับ
2. เรื องราวทีจะเกิดตามมาหลังวันฟ้ าดับ 3 วัน
3. เรื องราวทีจะเกิดขึนหลัง จากวันฟ้ าดับ
4. คนไทยจะเผชิญกับสิ งใดบ้าง

1.เรืองราวทีเกิดขึนในวันฟ้ าดับ

วิกรมหลานลุง หลังจากลุงได้แจ่มชัดในญาณทัศนะในสิ งทีจะเกิดขึนแล้ว ทําให้จิตใจของลุงเอง
เศร้าหมอง จนไม่อาจข่มจิตให้เป็ นอุเบกขาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็ นของตัวเอง การเข้าไป
ก้า วล่ ว งกรรมของผู้อื นนัน ผู้ที เข้า ไปเปลี ยนแปลงนันจะต้อ งเป็ นผู้แ บกรั บ กรรมนันๆ ไว้
หลังจากบันทึกนีลุงตัดสิ นใจทีจะออกบวช เรื องราวทีมีการเตรี ยมการกันนัน ฝากให้หลานดูแล
ประสานกับคุ ณลุ ง ประสิ ท ธิ และกลุ่ มบ้านพุท ธบุ ตร เพื อช่ว ยเหลื อ กัน ตามกําลัง บุ ญต่ อ ไป
เรื องราวทีลุงบันทึกทิ งไว้ให้หลานนี ทังหมดเพือไม่ให้หลานและ คณะเกิดความประมาท ในสิ ง
ทีจะเกิดขึน ทังในด้านการเตรี ยมการภายนอกและการเตรี ยมการภายใน เน้นยําเรื องการฝึ กตาย
ก่ อนตาย เพื อให้จิ ตคุน้ เคยกับอาสัญกรรมในทางสว่าง ให้กบั น้อง ๆ และหลาน ๆ ทุกคนด้ว ย
เพราะกุญแจดอกแรกที จะเปิ ดเข้าไปในโลกแห่ ง วิ ญญาณนัน กรรมที แรงสุ ดคื อ อาสัญกรรม
เพราะถ้าจิ ตผูกยึดกับสิ งใดในขณะทีขาดห้วงลมหายใจสุ ดท้ายนันถ้าหากมีเพียงแค่เสี ยวอึดใจ
อาจจะถลําลงสู่ อบายภูมิถา้ จิ ตเป็ นอกุศล หมันทําทานในสิ งทียากๆเพือไม่ให้ตนติ ดยึดกับคน
สัตว์สิ งของใดๆ อันจะเป็ นแรงเหนี ยวรั งเรา ไปสู่ การเกิ ดทีไม่เ ป็ นกุศล หมันเจริ ญมรณะสติ
เรื องราวทีลุงได้บนั ทึกไว้ให้หลานนี เป็ นเรื องราวทีเกิ ดจากญาณทัศนะของลุง เพือให้หลาน จะ
ได้เตรี ยมตัว เตรี ยมใจ วันเวลาอาจจะมีการคลาดเคลือนบ้างตามเหตุและปั จจัย แต่ เรื องราวทีจะ
เกิดขึน สิ งเตือนซึ งวันเกิดภัยพิบตั ินนั ไม่เปลียนแปลง

เรื องราวทีจะเกิดขึนนัน ลุงขอเรี ยกว่า วันฟ้ าดับ ก็แล้วกัน เพราะในยามนัน สิ งทีเกิ ดขึน ทุกด้าน
มืดสนิท แม้แต่ในยามทีเราหลับตายังมีความสว่างมากกว่าเสี ยอีก ลุงบันทึกหลังจากอธิ ฐาน ไป
ยังวันก่ อนหน้าทีจะเกิ ดภัยพิบตั ิแก่ บ้านเรา 3 วันเจ็ดวัน ก่ อนหน้านันลุงเห็น คนทีมี จิตเป็ น
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อกุศลกรรม ได้มีการฉลอง จุ ดพลุ ร้ องเพลงปี ใหม่และนับย้อนหลังในวันสิ นปี (ลุง จึ ง คาดว่า
เหตุการณ์จะเกิดขึนหลังฉลองสิ นปี ใหม่) ลุงเห็นดาวเหนื อเปลียนไป ในลักษณะทีอธิ บายไม่ถูก
แต่มีความแตกต่างและเห็นได้ชดั เจนทังขนาด และความสว่าง (จุดนี น่าจะเป็ นสัญญาณเตือนให้
มีการเตรี ยมการกันนานหลายวัน) ในวันฟ้ าดับ ก่อนหน้านันจะมีฝนตกต่อเนืองกันหลายวัน แล้ว
ในวันนันไร้ ฝน ฟ้ าหม่นหมองยิ งนัก ใบไม้ เงี ยบจนไม่พลิกใบ ฝูงสัตว์เลียง สัตว์ป่า จะครวญ
ครางแอบหมอบ

ลุง เห็นฟ้ าสว่างโร่ อย่างไม่เคยเห็นมาก่ อ น (ทําให้ลุง นึ กถึ ง เรื องราวทีคนเล่าถึ งแสงสว่างจาก
ระเบิดปรมาณู) ในยามทีเกิดแสงสว่างลุงเตือนหลานและทุกคนอย่าพยายามทีจะมองหาต้นทาง
ของแสง เพราะหลังจากนันลุงเห็นภาพคนทีตามืดบอดเนื องจากแสงจักรวาลที ฟาดลงมาแทง
ทําลายตาของเขา แต่หลังจากเกิดแสงนีแล้วหลานยังมีเวลาเตรี ยมตัว ในช่วงนี เองสัตว์ต่าง ๆ จะ
ตืนกลัววิ งหนี แบบ ไม่มีทิศทาง บ้านเราถ้ามีสัตว์ใดขอให้หลานอย่าได้กกั ขังเขา เพราะจะเป็ น
อันตราย แม่แต่สตั ว์ทีเชืองทีสุ ด แต่ก็มีบางตัวทีจะรอดนันจะหมอบตัวสั นใกล้ ๆ กับมนุษย์ ใน
ยามนีขอให้หลานได้เข้าไปยังสถานทีทีมีการเตรี ยมการและปิ ดให้มิดชิด อาหาร นํา ยา และชุด
ยัง ชี พให้ทุกคนแยกติ ดตัว ไว้ อย่าเอารวมกันเพือจะแบ่ง กัน เพราะอาจจะลําบากมาก ในการ
ติดต่อกันแม้แต่อยูใ่ กล้ ๆ กัน
ส่วนการย้ายเข้าทีปลอดภัยและ ที ๆ มีการเตรี ยมการอพยพขอให้หลาน ๆได้เตรี ยมตัวกันเต็มที
หลังจากทีเห็นดาวเหนือเปลียนไป หลังจากทีมีแสงจักรวาลเข้ามาแล้ว หลังอีกไม่นานนัก ลุงเห็น
ภาพคนกําลังทานข้าวกันอยู่ จะเกิ ดเหตุการณ์โลกเราเหมือกับชนกับอะไรซักอย่าง คนทีอยู่บน
ผืนดิน เหมือนคนทีอยู่บน รถขนาดใหญ่ทีมีการชน ภาพคนล้มไถล ไปกับพืน ตึกพังทลายราบ
ลงมาทันที ยังไม่ทนั ได้ตงตั
ั ว จะมีเสี ยงดังเหมือนวัวยักษ์ครางอือ ๆๆๆๆๆ ขอให้หลานและทุก
คนอยูใ่ นทีห้องแข็งแรงของเรา หรื อคนที อยูน่ อกพืนทีให้เข้าไปยังทีมีหลังคาแข็งแรงและปิ ดหู
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันเสี ยงทีลุงได้ให้เตรี ยมไว้แล้ว เพราะพอเสี ยงวัวยักษ์ร้องเงี ยบลง ไม่กีอึดใจ
ลุงเห็นภาพผูค้ นวิ งออกจากตึกเพราะกลัวแผ่นดินไหวทีจะตามมา หลังจากนัน จะมีเสี ยงดังทีสุ ด
ซึ งลุงก็บอกไม่ได้ว่ามันดังแค่ไหน แต่หลังจากนันลุงเห็นผูค้ นเลือดออกจากรู หูนอนกลิ งเกลือก
ไปตามพืน ตาเถลือกถลน คนทีเอามืออุดหูทนั นัน ก็ยงั ไม่สามารถป้ องกันได้ เพราะลุงเห็นคน ที
พยายามสื อสารกัน แต่ เ หมื อ นกับ ว่ า คนในโลกนี แก้ว หู ข าดไปหมดสิ นแล้ว เสี ย งตะโกน
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โหวกเหวก แต่ต่างคนต่างไม่รู้เรื อง ลุงจึงขอยําเตือนหลานตรงนีเรื องการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันหู
ให้ดีทีสุด อาจจะทําให้หนักเป็ นเบาได้
หลัง จากนันลุ ง เห็ น ภาพที ทุ ก คนกลับ มาตื นกลัว อี ก ครั งจากแผ่ น ดิ น ไหวรุ นแรงและสั น
ต่อเนืองกันผิดจากครังแรกทีเหมือนจะชนโครมเดียวแล้วหยุด แต่คราวนี เป็ นเหมือนมีคนจับเอา
เราอยูใ่ นกระด้งแล้วเคาะ ขอบมันอย่างแรงอย่างต่อเนือง เสี ยงหวีดร้องตืนกลัวดังไประงม แต่ใน
ยามนันนิมิตลุงอาจจะมี เพียงลุงในจุดนันทีได้ยินเสี ยงเพราะภาพคนทีวิ งไปมามีเลือดไหลออก
จากหู ช่า งเป็ นภาพที น่ าเวทนา ที ลูกหลานที พ่อ แม่ หอบออกมาจากอาคารบ้า นเรื อ นที กลัว
แผ่นดินไหว มาเจอเสี ยงดัง ก็วิง กลับไป ในทีคิ ดว่าปลอดภัย และพอแผ่นดิ นไหว ก็พากันวิ ง
กระเซอะกระเซิ ง ออกมาอีก หลานวิกรม ลุง เห็นภาพทีสร้ างความน่าเวทนาสงสารสรรพสัตว์
ทังหลาย ว่าชี วิ ตมนุ ษย์มีเ พี ยงแค่นีเอง ยัง ไม่จ บสิ นแค่นีนะ ภาพผูค้ นที วิ งหลบแผ่นดิ นไหว
ออกมา นังกอดกัน ร้องไห้ เป็ นกลุ่ม ๆ มีควันไฟ ทีเกิ ดจากไฟไหม้ลอยคละคลุง้ ไปหมด หลาย
คนทีเสี ยสติเริ มต้นร้องไห้ ภาพพ่อแม่พยายามค้นหาลูกหลานทีติดอยู่ในซากปรักหักพัง ต่างคน
ต่างฟูมฟายร้องไห้ ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้
ในตอนคําลุงเห็นคนมารวมกันมีการก่ อกองไฟ อากาศหนาว แต่ลมสงบนิ ง ตอนนี ลุงเห็นขอบ
ฟ้ าแดงจ้า จนน่ ากลัว แล้ว สิ งทีลุง เรี ยกว่าวันฟ้ าดับก็เกิ ดขึน ลุง เห็ นมีแสงสี แดงพุ่ง มาจากพระ
อาทิตย์ วาบหนึง จากนันแสงทังหมดก็จะม้วนเข้าไปในรู ปทรงกลม ลุงไม่รู้จะเรี ยกอะไร น่าจะ
เป็ นพระจันทร์ ดาํ เพราะเป็ นสี ดาํ ๆ เหมือนจันทรุ ปราคาทีมาบดบังพระอาทิตย์แต่เล็กกว่ามาก
แต่ตอนนันพระจันทร์ ก็ยงั เห็นอยู่ แล้วบรรยากาศทีเหมือนเราดับเทียนในห้องมืดทีสุ ดก็เกิ ดขึน
พรึ บเดียวแสงทังหมดจะหายไป แม้แต่ดวงดาวและพระจันทร์ ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ความมืด
ในขณะนันลุงเห็นคนพยายามยกมือ ของตนเองขึนมาดูก็ยงั ไม่สามารถเห็นได้ ความตืนกลัว ก็
เกิดโกลาหลอีกครัง คนจะกอดคนทีอยูใ่ กล้ทีสุดแล้วร้องไห้ระงม คนทีอยู่ห่างจากคนอืน แม้แต่
วาเดียวก็ไม่สามารถหากันเจอ จนกว่าจะคลําหากันเจอ ช่างเป็ นภาพทีน่าอเนจอนาถมาก คนส่ วน
ใหญ่ ทีหูจะแตกดับ หรื อคนทีอุดหูทนั ก็จะมีอาการหูอืออึงอยู่ แต่ก็พอยังมองเห็นกัน แต่ในยาม
มืดสนิทแล้ว เสี ยงคนพยายามตะโกนหากัน เสี ยงหวีดร้ อง โหยหวนด้วยความกลัว แต่คนส่ วน
ใหญ่จะไม่ได้ยิน ได้แต่สะเปะสะปะไขว่คว้าหากัน อย่างนีเองลุงถึงได้ยาํ กับหลานว่าให้แยกเป้ ที
จัดเตรี ยมไว้ให้สาํ หรับแต่ละคน และเมือเข้าไปอยู่ในทีห้องปลอดภัยทีได้เตรี ยมสร้ างไว้ ขอให้
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หลานสร้ างตามแบบที ลุง ได้เขี ยนไว้ให้ ตูค้ อนเทนเนอร์ ทีเตรี ยมทังตู้อาหาร ตู้ปลอดภัย และ
โรงพยาบาลเคลือนที ด้วย
ตอนนี ดึ กมากแล้ว ลุง ง่วงแล้วแต่ยงั อยากบันทึกให้หลานไว้ให้เ สร็ จก่ อ นทีเดินทางไปหาพระ
อาจารย์ ภาพทีเกิดมาลุงรู้สึกเศร้า ใจกับญาณทัศนะทีลุงได้เคลือนไปในยามทีเด่นชัดกับเจอภาพ
ภัยพิบตั ิ ทีหนักหนา สาหัสกว่าที ลุง เตรี ยมการไว้ จนเกิ ดเวทนาในสัตว์โ ลก และเห็ นการครํ า
ครวญของคนทีไม่เคยศึกษาทางธรรม และไม่ได้เตรี ยมตัวกับสิ งทีจะเกิดขึนและเตรี ยมมรณะสติ
ไว้เลย ในส่ วนทีลุงบันทึกนี คนทีมีกรรมและไม่เคยฝึ กสมถะกรรมฐานผ่านในขันรู ปฌานและ
อรู ปฌาน 4 นัน หลานอย่าไปอธิบายเขาเลย เพราะจิตเขาหยาบกว่าทีจะเข้าใจ ในวันฟ้ าดับยังมี
เรื องอเนจอนาถซําเติมมนุษย์ทีไม่ได้เตรี ยมการอีก หลังจากทีมืดมิดแล้วลุงยังเห็นภาพ คนคลาน
หนีหรื อกอดกันร้ องไห้เพราะยังมีอาการแผ่นดินไหวเป็ นระยะ ๆ มากบ้างน้อยบ้างภาพเพดาน
สิ งของเท่าทีคนไปแอบซุกอยูห่ ล่นลงมา มีคนเจ็บคนตายร้องครวญคราง
แต่วิกรมมีสิ งทีน่ากลัวกว่านันก็คือ คนทีรอดตายขณะนันจะตายมากอีก ลุงเห็นภาพ นําแข็งก้อน
เท่าทีวี เท่าบาตร หรื อบางก้อนขนาดเท่าตูเ้ ย็นเล็ก ทยอยตกลงมาจากฟ้ า ส่ วนก้อนขนาดกําปั น
ตกกระจายไปทัว คนทีหลบหนีหลังคนทีหักโครมครามออกมาท่ามกลางความมืดนัน มาอยู่ในที
โล่ง ต้องมาตายกับฝนลูกเห็บยักษ์ ทีมีความเย็นจัดมาก เพราะลุงเห็นภาพคนแข็งตายอยู่กลาด
เกลือน เต็มไปหมด แต่ภาพทีเกิ ดหลังจากนี ทีหลานคงคิดว่ามนุษย์ชาติจะอยู่อย่างไร เมือลุงอธิ
ฐานไปยังหลังจากนีแล้วกลับอเนจอนาถ ยิ งกว่า ลุงจะได้พยายามทบทวนเรี ยบเรี ยงสิ งทีลุงเห็น
มา บันทึกให้หลานๆได้นําไปเตรี ยมตัวกับสิ งทีจะเกิ ดขึ น ทังหมดในสิ งทีลุงเห็นมานันไม่เคย
แจ่มชัดเท่านีมาก่อน แต่สิ งทีลุงได้อธิฐานว่าถ้าลุงมีบารมี และมีบุญทีเกี ยวเนื อง กับพระอาจารย์
โสณะ ขอโปรดเมตตา ให้ญาณทัศนะของลุงชัดเจนแจ่มใส จนได้เห็นภาพเหล่านีขึนมา
ขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริ ยสงฆ์ทุกพระองค์ได้
โปรดเมตตาสรรพสัตว์ และหลาน ๆ ด้วย
…………………………………………………………………
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2. เรืองราวทีจะเกิดตามมาหลังวันฟ้ าดับ 3 วัน
วิกรมทีลุงฝากบันทึกนี ให้หลานเพราะ ลุงคาดว่าต้องใช้เวลาสองสามวัน ที จะบันทึกให้เ สร็ จ
หมด เพราะพิมพ์ได้ชา้ มาก และทีมอบให้หลานเพราะ หลานเป็ นญาติ เพียงคนเดียวที สามารถ
แยกกายจิตรวมทังฝึ กสมถะกรรมฐานได้ในระดับที จะสามารถสื อสารทางจิตกับลุงได้ แม้ตอนนี
จะยังไม่สามารถจะไปหน้าหรื อย้อนกลับในเรื องราวของตนเองได้ดีแต่ ขอให้หลานตังใจฝึ กฝน
รายชื อพระอาจารย์ที หลานควรจะเดิ นทางไปฝึ กฝนต่อ ไป บันทึ กในส่ ว นนี ลุงขอเล่าในเรื อง
หลังจากผ่านคื นฟ้ าดับมาแล้ว เพือให้หลานๆได้เ ตรี ยมตัว บันทึ กเมื อคื นก่ อ นแม้ลุง จะไม่ได้
บันทึกละเอียดได้เท่าทีลุงเห็นมา แต่ภาพรวมก็คงไม่ขาดไปมาก ทีลุงต้องรี บบันทึกเพราะวันที
17 นี ลุงจะเดินทางตามพระอาจารย์ไปยังหลวงนําทา ประเทศลาวตอนบน
วิกรม ในส่วนของพืนที ๆ ได้มีการจัดเตรี ยมไว้นนที
ั ลุงประสิ ทธิ เสนอย้ายให้ใกล้ลงมานันและ
รับคนในหมู่บา้ นให้มากเพิมนันลุงขอเล่าเรื องทีลุงเห็นมา จะตัดสิ นใจอย่างไรแล้วแต่หลาน ๆ
จะร่ วมกันพิจ ารณา บันทึ กในส่ วนก่ อนลุง เล่าถึงเรื อง มี ก้อนนําแข็งที ตกมาจากท้องฟ้ า ทําให้
อากาศหนาวเย็นและลมแรงมาก ในส่วนของตูค้ อนเทนเนอร์ ทีนํามาสร้ างห้องแข็งแรงนันขอให้
ใช้ตเู้ หล็กขนาดใหญ่ทีลุงสังมา และให้เร่ งเสริ ม เหล็กกันกระแทกด้านบนและด้านข้าง ให้เลือก
ทีเป็ นตูท้ ีใช้เป็ นห้องเย็น เพราะจะช่วยเรื องอากาศหนาวเย็นหลัง จากมีก้อนนําแข็งตกลงมาจาก
ฟ้ าได้ดี ในส่วนของตูส้ าํ หรับบรรจุอาหารนันถ้าสามารถรวบรวมเงินได้ ก็ให้เปลียนเป็ น ตูแ้ บบตู้
ห้องเย็นให้หมด ก็จะปลอดภัยมากขึน
เหตุผลทีไม่ควรย้ายลงมาเพราะว่า ภาพทีลุงเห็นถัดไปก็คือ หลังจากทีมีการหยุดของโลกกึกหนึง
นัน ภาพนําข้ามภูเขามาจํานวนมากมาย ลุงเห็นภาพกรุ งเทพจมหายไปกับสายนํา ภาพเขือนภูมิ
พล และหลาย ๆ เขือนลุงไม่แน่ใจว่าอะไรบ้าง บิดร้าว ตัวเขือนแม้ไม่แตกสลายแต่ ขอบ ๆ เขือน
ทีเป็ นภูเขาเป็ นดิน มีรอยร้าว และมีนาํ กัดเจาะเข้าไป จนนําทะลุภูเขาไปอีกด้านจน สุ ดท้ายภูเขาก็
แบ่งออกเป็ นสองซี ก ลุงเห็นภาพนํากวาดบ้านไปเหมือนของเล่น
ทีเชียงใหม่บ้านเราได้รับความเสี ยหายจากแผ่นดิ นไหวมากไม่น้อยกว่าทีอื น ๆ แต่เรื องนํานัน
เขือนแม่งดั -แม่กวง แตกพังทลาย นําทีแตกมาจากเขือนจะกวาด บ้านเรื อนทีอยู่ในส่ วนตอนล่าง
ลุงเห็นภาพเจดียข์ าวทีอยูห่ น้าเทศบาล ทีติดแม่นาํ ปิ งเห็นแต่ตวั ยอดนิดเดียว ฝากหลานไปบอกให้
เจ้านิดหน่อยกับลูก ๆ และแฟนเขา ย้ายบ้านมารวมกับหลาน แบ่งพืนที หลังบ้านในส่ วนของลุง
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ยกให้นิดเลยก็ได้ หรื อถ้าไม่อยากสร้างใหม่ก็มาอยู่ทีบ้านหลังเล็กของลุงเลย เพราะแถวแม่ริมนี
จะได้รับผลกระทบจากการพังของเขือนน้อยก็ เป็ นเพียงแต่นาํ เอ่อล้นแผ่ออกมา แต่คาดว่าแผ่มา
แต่ไม่ท่วมถึงหน้าวัดบ้านเราหรื อว่าขึนมาก็คงไม่สูงมากเพราะปริ มาณนําในเขือนแม่งดั น้อยกว่า
เขือนแม่กวง
ภาพทีลุงเห็นในเมืองเชียงใหม่ ตึกรามบ้านช่องทีพังทลายจากก่อนหน้านันผูค้ นออกมาในคืนฟ้ า
ดับนัน กลับโดนกวาดไปกับสายนํา ทีบ้านเราจะรุ นแรงและต่อเนื องกันเพราะเขือนบ้านเราอยู่
ใกล้เขือนนําเดินทางเพียง สองสามชัวโมงเท่านันเอง คนแถวสันทราย ดอยสะเก็ด ช่อแลคงเลียง
หนี ไ ม่พ้น มวลนําทังหมดจะกวาด ไปผ่า นลําพู น ไปทังหมด แต่ด้ว ยระยะทางของนํา ก็จ ะ
เสี ยหายน้อยกว่าแถว สันทราย เมือง สันกําแพง แถวอําเภอบ้านธิ ลําพูน ลุงจะเตือน ป้ าแดงของ
หลาน และญาติของเราแล้ว แต่เ ขาเคยฝึ กจิ ต และเชื อเรื องการเปลี ยนของโลกได้อย่างไร คง
แล้วแต่บุญกรรมของเขา แต่การสู ญเสี ยบ้านเราก็น้อยกว่า พืนทีเขือนใหญ่ๆ ทีมีมวลนําจํานวน
มาก อย่างเทียบไม่ได้ ลุงเห็นภาพ เจดียว์ ดั อรุ ณ เห็นเพียงยอดฉัตรเท่านัน หมายถึงกรุ งเทพ คงไม่
มีทีแห้งให้ยืน ลุง ยําตอนนี ขอให้เ ลือกพืนที อย่างไรก็ให้อยู่ตอนเหนื อของเขือนหรื อ หลานจะ
แนะนําใคร ทีจะย้ายออกมา เพราะเชียงใหม่เองก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยทังหมด ในยามทีโลกมืด
มิดมองไม่เห็นอะไรนัน พ้นจากแผ่นดินไหว แล้วสายนําก็กวาดลงมาอีก จะมีใครซักกี คนหนอที
จะรอดผ่านไปได้ถา้ ไม่มีการเตรี ยมการก่ อ นล่วงหน้า รวมทังการเลื อกพืนที ๆ ปลอดภัยก่ อ น
เพราะในยามนันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
อดคิดถึงเชียงรายพะเยาไม่ได้ ถ้านําจากเขือนทีจีนสร้างไม่รู้จะเสร็ จเมือไหร่ แตกลงมา ทีว่าเป็ น
เขือนทีใหญ่ทีสุดในโลก ก็หมายถึงมีการกักนําได้มากทีสุ ด จะทะลักมาตอนนันอีกมากเท่าไหร่
หลานอย่าแปลกใจเลย ทีจุดปลอดภัยของ เชียงรายอยูท่ ีดอยตุง มีเรื องทีหลานต้องเตรี ยมไว้ดว้ ย
นะว่า ในช่วงของการทีมีความมืดมิดของโลกนันใช่ว่าจะเป็ นความมื ดแบบไม่มีแสงใด ๆ คง
ไม่ใช่ แต่จะมีฟ้าแลบ ฟ้ าผ่า ลงมาเสี ยงผ่าทีดังกว่าเสี ยงระเบิด เปรี ยง ๆ ๆ พอ ๆ กับเสี ยงระเบิด
หิ น เป็ นเวลาก่ อ นที ก้อน นําแข็ง จะร่ ว งมาจากฟ้ า เพราะฉะนันเวลาทีมื ดมิดแล้ว เริ มเห็นแสง
ขึนมาอย่าออกจากห้องเพราะ มันจะเป็ นแสงฟ้ าแลบ และจะตามด้วยก้อนนําแข็ง ขอให้หลาน ๆ
อย่าได้พยายามทีจะเปิ ดอุปกรณ์ใดทีเป็ นแสงเพราะจะเกิดการผ่าเข้ามาที บริ เวณนัน แต่ว่าในห้อง
สามารถทีจะใช้เส้นเรื องแสงทีลุงให้เตรี ยมไว้ ในกรณี ทีต้องรักษาอาการบาดเจ็บของคน แต่ตอ้ ง
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ปิ ดประตูให้มิดชิ ด ให้อ ยู่ในห้องแข็งแรง นันอีก 3 วันหรื อจนกว่าอาหารในเป้ ที เตรี ยมไว้
สําหรับทุกคนหมดทีเตรี ยมไว้ 4 วัน จึงออกมาจากห้องแข็งแรงได้
ในช่วงทีอยูใ่ นห้องแข็งแรง ขอให้หลาน นําน้อง ๆ และลูก สวดบทสวดมนต์ทีลุงได้บงั คับท่อง
ให้ขึนใจ ไม่ตอ้ งกลัวว่าใครจะได้ยินเพราะตอนนันคนส่วนใหญ่จะหู แตกหรื อยังอืออึงอยู่ แต่จะ
ช่วยป้ องกันอมนุ ษย์ หรื อสิ งที หลุดออกมาจากโลกที ต่างมิติออกไปเข้ามา หลานเคี ยวเข็ญให้
ยายจุ๊กจิ ก กับหนูบ๊วย สวดด้วยอย่างน้อยต้องสวดบทชินบัญชรต้องได้ วิกรม อย่าลืมนําผึงทีลุง
สั งไว้ที ฟาร์ มผึงสุ ภาพเอามาเก็บไว้ในห้องด้ว ย เพราะจะช่วยเด็กๆไม่ตอ้ ง ทานอาหารแห้ง ๆ
อย่างไร้รสชาติไปหลายๆวัน
ยําเรื องการออกจากห้องแข็งแรง อย่าออกจนกว่าจะเห็นแสงอาทิตย์จากข้างนอก หลังจากนัน
หลานอย่าได้รอทีจะย้ายขึนไปรวมกับลุงประสิ ทธิ แต่ตอ้ งรอสังเกตให้ฟ้าสว่างชัด ถ้าขอบฟ้ ายัง
เป็ นสี เ หลื อ งอมฟ้ า อย่าได้รี บเคลื อนย้าย ระวัง อย่าให้ทุกคนหรื อ เด็ก ๆ โดนฝนเป็ นอันขาด
เพราะในก้อนนําแข็งทีหล่นมาจากฟ้ านันมี เชือโรค ทียาในรายการทีลุงเตรี ยมไว้ให้หามาไว้ใน
ห้อ งยาของเราไม่ครอบคลุม ลุง ได้ตรวจสอบกับครู บาอาจารย์แล้ว ตรงกันก็คือ วันฟ้ าดับนัน
ประมาณ 3 วัน ซึ งหลานอย่าได้กงั วลเกียวกับวันเวลาเพราะ ในสิ งทีลุงไปเห็นมา มันมืดจนแยก
เวลาไม่ออกอยูแ่ ล้วว่าผ่านไปเทียบกับกีวันในเวลาโลกปกติ
ในส่วนทีอืน ๆ หลานอย่ารู้มากกว่านีเลย เพราะจําทําให้จิตใจเศร้ าหมองกับการจากไปของญาติ
พี น้อ งคนที รู้ จ ักมากมาย ขอให้ห ลานอย่าได้หยุด ตังใจฝึ กจิ ตของหลานให้มี ร่ างจิ ตสามารถ
สื อสารได้ และสามารถแยกร่ างจนชํานาญนันก็จะช่วยให้หลานเป็ นทีพึงของคนอืน ๆ ได้
วันนี คงได้แค่นีสายตาลุง ชักจะไม่ ไหวแล้ว ในส่ ว นของบัญชี เ งิ นฝากของลุง ที มี ในธนาคาร
กรุ งเทพ กรุ งไทย และกสิ กรไทย ลุงได้เซ็นใบถอนทิ งไว้แล้ว หลานเบิกและย้ายมารวมกันใน
บัญชีธนาคารกรุ งไทย ทีลุงให้หลานใช้ในการซือของจัดเตรี ยมสร้ างตูค้ อนเทนเนอร์ ให้หมด จะ
ได้สะดวกในการทํางาน เพราะถ้าหลังจากนีลุงบวชเงินก้อนนีก็คงไม่จาํ เป็ นสําหรับลุงแล้ว
…………………………………………………………………
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3. เรืองราวทีจะเกิดขึนหลัง จากวันฟ้ าดับ
วันนี วันที 15 แล้ว ลุงมีเวลาอีกสองวันทีจะบันทึก ก่ อนทีจะเดินทางไปตามกําหนดทีได้นดั
หมายกับพระอาจารย์ไว้ ลุงจะพยายามบันทึกสิ งทีมีประโยชน์กบั หลานและคณะทีเตรี ยมการกัน
มากทีสุด เท่าทีจะทําได้ และความสามารถและสายตาลุงสามารถทนได้กบั จอคอมพิวเตอร์ นี
วิกรม ทีลุงต้องรี บให้หลานอพยพหลังจากทีฟ้ าสว่างแล้วนัน เพราะหลังจากนันอีกไม่เกิ น 10
วันศพคนตายทีมีจาํ นวนมากได้เริ มเน่าเหม็น แม้ส่วนใหญ่สายนําได้จะได้พดั พาไปด้วยแล้ว แต่มี
อีกเป็ นจํานวนมาก ทีเสี ยชีวิตเนืองจากหนาวตายจากอุณหภูมิทีก้อนนําแข็งได้ตกมาจากฟ้ าและ
ไม่ ได้เตรี ยมการเอาไว้ อย่าห่ ว งของที เหลื อเพราะในหมู่บา้ นที มี การเตรี ยมการไว้แล้ว นันมี
อาหาร เพียงพอสําหรับสมาชิกทีเคลือนขึนไปทานอย่างประหยัดสามารถอยู่ได้นานกว่า สองปี
ซึ งเมือถึงวันนัน แกนโลกก็คงสมดุลและคนอืนๆก็คงสามารถปรับตัวได้
ในระหว่างเดินทางนัน ให้สวมชุดทีใช้สําหรับการควบคุมโรคไข้หวัดนก ทีลุงได้ซือเตรี ยมไว้
และเมือในระหว่างทางเจอฝนให้ใช้ผา้ ยางปันโจ กาง อีกครังอย่าให้เด็กๆลุยฝน ในช่วงหลังจาก
นี วิกรมพาน้อง ๆ หลาน ๆ ไปออกกําลังโดยการเดินทุกวัน เพือในยามทีต้องเดินเท้าจะได้ไม่
ลําบาก ลุงทดลองเดินสบาย ๆโดยไม่หยุดเลย ออกจากบ้านแม่ริมตอนเช้า ไปถึงหมู่บา้ นเรายังไม่
คํานัก ถ้าจําเป็ นก็แบกเจ้าตัวเล็ก ๆ แล้วใช้ตวั ลาก บรรทุกของเป้ แบบล้อสู ง ก็คงไม่ทุลกั ทุเลนัก
แต่แน่นอนทางเสี ยหายหมด แต่เ ส้นทางทีเดินไปหลานเดิ นทางไปบ่อย ๆ ถึงจะเปลียนแปลง
อย่างไรก็คงไม่คลาดเคลือนมากนัก ในระหว่างทางถ้ามีการขออาหารหรื อสิ งของก็ให้ไปอย่าขัด
ขืน แต่ตอ้ งรี บเดินทางให้ถึงก่อนคํา
เพราะในยามคําคืนนัน มีอมนุษย์ทีหลงหลุดมาจากต่างมิติ ทีคุน้ เคยกับความมืด จะมารบกวนเด็ก
ๆ ได้ ลุงเล่าเรื องทีลุงเห็นผ่านญาณให้หลานเตรี ยมตัวในช่วงนีจะได้ประมาณสถานการณ์ได้
ลุ ง เห็ น ผู้ค นในเมื อ งที เสี ย สติ เ ที ยวไปคุ้ ย เขี ยหาอาหาร มี ก ารปล้น ฆ่ า กัน ซากศพก็ มี ก อง
ระเกะระกะ มีทหารถือปื นเสือผ้าขาดกะรุ่ งกะริ งไม่มีสภาพทหารออกมาปล้น โรงพยาบาลทีลุง
เคยทํางาน ตึ กใหญ่ลม้ พังเกลื อนลงมา ถนนหนทางทีเราเคยไปถนนคนเดินกรุ งเทพไม่เหลื อ
สภาพให้จาํ ได้ ลุงกําหนดจิ ตไปทีกรุ งเทพ เป็ นภาพที อเนจอนาถใจมากกว่า นํายังไม่ลดลงมาก
เท่าไร แต่สิ งทีลอยเกลือนคือซากศพคนตาย มีฝงู จระเข้ ทีภูเขาทอง ลุงเห็นภาพคนทีแก่ งแย่งกัน
ค้นหา ปล้นอาหาร ทีเป็ นซากห้างใหญ่
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ลุงเห็นภาพซากเขือนทีจังหวัดตาก แตกกวาดนําไปตามเส้นทาง แทบไม่เหลือสภาพว่านี เคยเป็ น
เมืองทีเคยมีผูค้ นอยู่มากมาย ลุงเห็ นภาพผูค้ นทีรอดมาแต่คงอดอาหารบางคนใส่ สูทอยู่เ ลยแต่
รวมตัวกันไปปล้นแย่งอาหารของคนทีรอดตายคนอืน ๆ มีการฆ่ากัน ภาพคนเสี ยสติเดินไปเดิน
มาร้องไห้ หัวเราะ ตีอกชกตัวกันเต็มไปหมด
ลุงเห็นภาพพระ 2 รู ป องค์หนึงหน้าตามีเมตตา ขาว ๆ อายุประมาณ 40-50 ปี อีกองค์ อ้วน
ๆ คลํา ๆนิดหนึง อายุกะไม่ถูก พร้อมกับลูกศิษย์นบั ร้ อย ๆ คน เดินทางลงจากเขาลูกเตีย ๆ มีวดั
อยูข่ า้ งบน ลุงไม่แน่ใจว่าทีไหนนะ ช่วยกันฝังศพ และสวดศพตามมีตามเกิด แต่ทีน่าสนใจคือเขา
เป็ นชาวบ้านธรรมดาแต่รอดชีวิตมาได้อย่างไร มีการเตรี ยมการกันอย่างไร โดยทีไม่แสดงอาการ
หวาดกลัวกับเหตุการณ์ทีเกิ ดขึนเลย สิ งทีลุงพบในร่ างจิ ตนัน ขนาดชาวบ้านก็ยงั รู้ ว่าลุงผ่านไป
หลายคนยิ มให้แสดงว่า มีระดับจิตทีสูงมาก คงเป็ นจังหวัดทีลุงเคยทํางาน ทีมีภูเขาเตีย ๆ และมี
วัดบนภูเขา ก็น่าจะแถวนครสวรรค์ หรื อลพบุรี อะไรแถวนัน เพราะญาณทัศนะของลุงนันจะ
กําหนดจิตไปยังพืนที ๆ กายเนือเคยผ่านมาแล้ว ภาพจะชัดเจนทีสุด ลุงเสนอให้หลานเดินทางไป
กราบพระอาจารย์ทงสององค์
ั
และหาหมู่บา้ นทีมีการฝึ กจิ ตระดับสัมผัสกับญาณทัศนะของคน
อืนทีผ่านมาได้
หวังว่าหลานจะชวนน้องกิ บทีทํางานกรุงเทพให้ลาออกกลับมาทํางานทีเชียงใหม่ได้ ทีเหลือก็คง
เป็ นภาพคล้าย ๆ กันถึงความสู ญเสี ย ขอหลานได้เตรี ยมใจในส่ วนของการสู ญเสี ยคนทีหลาน
รักด้วยลุงไม่อาจบอกได้ว่าเป็ นใคร แต่หลานต้องเตรี ยมพร้ อมกับการเกิ ดขึน ตังอยู่และดับไป
ของสังขารทุกคนทีเกิดมาร่ วมกัน
ผูโ้ พสต์บนั ทึกพระคุณลุง ทีบันทึกไว้ให้หลาน ๆ ก่อนออกบวช
วิกรม หลานพระคุณลุง
…………………………………………………………………

10

4. คนไทยจะเผชิญกับสิ งใดบ้ าง
บันทึกหน้าสุดท้ายทีจะเขียนถึงหลานก่อนทีพรุ่ งนีลุงจะออกเดินทางไปเพือ ติดตามพระอาจารย์
โสณะซึ งถ้าได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ ลุงคงบวช ตามทีตัดสิ นใจไว้ล่วงหน้าก่ อนนี แล้ว ลุง
คงไม่มีภาระในทางโลกมากอยู่แล้วเพราะคุณป้ าของหลานได้ลาโลกนี ไปนานหลาย ปี แล้ว วัน
เวลาทีผ่านมาลุงก็พอมีความสุ ขทางโลกกับลูก ๆ หลาน ๆ และช่วยเหลือคนไข้ไปตามประสา
จนสามารถทีจะมีเวลาในการศึกษาในทางธรรมจนชีวิตก้าวมาถึงจุดนี
บันทึกนีลุงบันทึกไว้เพือให้ลูกหลานได้ระลึกถึงลุง เพราะหลังจากลุงบวชแล้วต้องติดตามพระ
อาจารย์โสณะ เท่าทีได้กราบพระอาจารย์จะธุดงค์เป็ นส่วนใหญ่ และลุงเชือมันว่าพระอาจารย์จะ
มีอ ายุขยั มาหลายร้ อ ยปี มาแล้ว เพราะลุงได้กราบถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ทาํ ไมพูดได้
หลายภาษา พระอาจารย์ยิ ม ๆ แล้วบอกว่า เมือจิ ตฝึ กมาดีแล้วและมีเวลาศึกษาอะไรนาน ๆ ก็ไม่
ยากทีจะเข้าใจหลาย ๆ ภาษา และถ้าไม่อยากศึกษาก็สามารถสื อสารกันด้วยจิ ต ลุงได้ถามว่าพระ
อาจารย์ชือพ้อ งกับพระในคณะพระที เดิ นทางมาจากอิ นเดี ยในสมัย พระเจ้าอโศกเพื อมายัง
สุวรรณภูมิ พระอาจารย์ยิ ม ๆ บอกว่าทําไมคิดว่าพ้องละ ลุงเลยบอกว่าเพราะพระทีมาจากอินเดีย
รู ปนัน ถ้ายังอยูอ่ ายุคงเป็ นพันกว่าปี แล้ว พระอาจารย์ไม่ตอบ แต่เลียงไปว่า ในดินแดนจาตุมหา
ราชิกา หรื อรอยต่อนัน พรรษาหนึงกับบ้านเรานานกว่านันแล้วนะ และทีลุงมันใจเพราะว่าระดับ
จิตเจโตของลุงไม่สามารถเทียบเคียงกับจิตของพระ อาจารย์ได้ ทีสู งกว่าพระทีมีชือเสี ยงในบ้าน
เราทีลุงไปกราบมาแล้วตังมากมาย จึงคาดว่าอาจจะได้พบกับหลาน หรื อว่าไม่มีโอกาสอีกเลยก็
ได้ แต่หวังว่าหลานจะฝึ กจิตจนร่ างจิตสามารถทีจะติดต่อกับลุงได้ในทีสุด
วิ กรม สิ งที ลุ ง ได้บ ันทึกเล่า นี เป็ นการบันทึ กที ผ่า นญาณทัศ นะของลุ ง ในระดับจิ ตที ลุง มี อ ยู่
สามารถเดินหน้าถอยหลังชัดเจนในพืนที ๆ กายเนือของลุงเคยไปสัมผัสในบริ เวณนัน ๆ แต่ที
ผ่านมาลุงมีโอกาสได้เดินทางไปเกือบทัวทุกจังหวัด เพราะไปทังราชการและป้ าของหลานเป็ น
คนชอบเทียว ทําให้การผูกจิ ตข้ากับจุดทีกายเนือผ่านไป มีความชัดเจนในภาพรวมทีพอจะช่วย
หลานได้พอสมควร
สุดท้ายทีลุงจะบอกกับหลานก็คือ ต่อไปประเทศไทยหลังวันทีโลกมีการเปลียนแปลงครังใหญ่
ลุงไม่แน่ใจว่าในญาณทีลุงผ่านไปนัน ลุงเห็นพระอาทิตย์ขึนทางดอยสุ เทพ หรื อขึนผิดทาง ทีเรา
เคยเห็นมาโลกคงเปลียนไปมากทีเดียว
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ลุง ใช้เ วลาหลายคื น ในระยะที ผ่า นมาเพื อกํา หนดยัง ที ต่ า ง ๆ หลานจะได้เ ห็ น ประเทศไทย
เปลียนไป เหนือกับอีสานยังพอมีเหลือคนไทยอยู่มาก น่าสงสารคนภาคใต้ทีโชคร้ าย ทีนําทะเล
สูงเท่าตึก 5 ชัน 7 ชัน กวาดเข้ามาในแผ่นดินตอนทีโลกเหมือนจะชนกับอะไรซักอย่างทีลุง
เล่าให้ฟังแล้ว จนคนที รอดตายเหลือน้อยอยู่แล้วก็จะมาตายกับลูกเห็ บยักษ์อีก หลังจากนันลุง
เห็นคนทีรอดตาย กําลังจะไปหาอะไรทานเพราะความหิ ว กลับถูกนําทะเลมากวาดคนลงไปให้
ปลากินเป็ นอาหารอีกมากมาย ภาคใต้คนจะเหลือน้อย จริ ง ๆ ในส่วนของเมืองกรุ งเทพของเราก็
คงจะจมลงในนําทีเกิดจากเขือนพัง มีคนตายมากมาย และกว่านําจะลดลง จํานวนตายมากจนคน
ไม่กล้ามาอยู่ เพราะวิญญาณทีไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้ว วนเวียนหาคําตอบให้ตวั เองมากมายไปหมด
ใครทีเข้ามาโดยจิตทีอ่อนแอแล้ว จะถูกดวงวิญญาณเหล่านีพยายามทีจะเข้ามาหาคําตอบ น่ากลัว
จนคนไม่กล้ามาจนกลายเป็ นเมืองร้าง
คนทีมีมากทีสุดแต่กลับเดือดร้อนทีสุดกับคนภาคอีสาน เพราะขุดบ่อนําตรงไหนก็เจอแต่หิน บ่อ
ทีเคยมีนาํ กลับกินไม่ได้เลยกลายเป็ นนําทีเค็มกว่าทะเล ลุงเห็นภาพคนเป็ นหมืนเป็ นแสนเดินไป
อยูร่ ิ มนําโขงมากมาย และสุดท้ายคนอีสานข้ามไปอยูฝ่ ั งนําโขงไปอยู่ประเทศลาว มีพระอาจารย์
ทีหูเป็ นปานพาชาวบ้านเดินข้ามนําไป
ทางเหนือของเรา อาหารการกินถ้าไม่ได้มีการกักเก็บไว้ล่วงหน้าจะเจอกับปั ญหา เพราะอากาศ
จะหนาวมาก ลุงกําหนดจิตไปทีภูเขา เจอหิ มะบนยอดเขา ตอนแรกคิดว่าอธิ ษฐานผิดทีไปเมือง
นอก แต่กลับไม่ใช่ ลุงเห็นภาพพระธาตุดอยตุง ตังอยู่กลางหิ มะขาวโพลน กว่าจะปรับตัวกันได้
ก็คงจะลําบากหน้าดู แต่อ ย่างไรก็ตาม ลุงโซ๊ ะทีปลูกพืชเมืองหนาวมาตลอดชี วิตน่ าจะช่วยให้
คําแนะนําหลานได้ อีกอย่างโรงเขียเชือเห็ด เพาะเห็ด ทีให้พะดีดูแลอยูก่ ็น่าจะช่วยเรื องอาหารได้
นานพอสมควร ทีหลาน ๆ จะได้ปรับตัวกันได้
หวังว่าสิ งทีลุงบันทึกนีจะเป็ นประโยชน์กบั หลานไม่มากก็นอ้ ย ในการเตรี ยมการ ส่วนอุปกรณ์ที
ลุง ได้เ ตรี ยมให้พวกเราไว้ท งเป้
ั อุปกรณ์ ยงั ชี พ วิ ทยุสือสาร ชุดป้ องกันโรค และอื น ๆ ขอให้
หลานได้ตรวจสอบตามวงรอบที ลุง ได้ทาํ แผ่นบันทึกให้ตรวจสอบและสับเปลี ยนยา อาการ
หลอดในเป้ รวมทังชุดป้ องกันเชือ ส่วนอาวุธปื น มีดสนาม ขอให้รักษาให้ดี ปื นนันทะเบียนเป็ น
ชือลุง ก็คงไม่เป็ นไร เอาไว้ป้องกันตัวจากสัตว์ร้าย
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ขอหลานได้ตงใจฝึ
ั กจิ ตและพาน้อง ๆ หลาน ๆ ฝึ กด้วยกับหลาน ส่ วนเจ้าตัวเล็ก ๆ ทังหลายให้
ฝึ กสวดมนต์ในบททีลุงเตรี ยมไว้ ให้ ลุงเขียน Username และ Pass ไว้ทีหน้าจอแล้ว
ถ้าไม่ล าํ บากคิ ดจะทําบุญก็ให้หลานไปตามข้อ มูล และติ ดตามข่าวจากในเว็บ พลัง จิ ตก็จ ะได้
ประโยชน์จากการหาของทีจําเป็ นและวิธีการในการเตรี ยมความพร้อม ขอคุณพระศรี รัตนตรัยได้
คุม้ ครองหลาน ๆ ด้วย สิ งใด ๆ ทีลุงได้ล่วงเกิ นหลาน ๆ และทุกคน โปรดเมตตาอหสิ กรรมลุง
ด้วยลุงหมอของหลาน ๆ ทุกคน
วิกรมหลาน พระคุณลุงคนเชียงใหม่ โพสต์
ข้อความในบันทึกใด ๆ ทีมาจากบันทึกนีก่อให้เกิดอกุศลกรรมกับผูไ้ ดโปรดเมตตาอโหสิ กรรม
ให้กระผมด้วยครับ
วิกรม
ขอบคุณข้ อมูลจากบอร์ ดพลังจิต
Mthai News
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