ตอนที่ ๑๐ ผมบา (ตอ)
บรรดาทานภิกษุสามเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัท เรื่องบา ๆ
บวม ๆ ของผม พอจะเริม่ บาเทปก็หมดหนาพอดี มาตอนชวงที่ ๒ นี่ก็มาคุยกันตอไปถึง
ความบา ผมก็ไดถวายพระพรกับพระองควา
"ประเทศไทยนะมีความสุขอุดมสมบูรณดวยแรธาตุที่มีคุณคาสูง
มาก และมีราคาดี แถมแกสแถมน้ํามันก็มีมาก แตทวาเวลานี้โอกาสที่จะนํา
ขึ้นมายังไมถึงและยังไมถึงวาระ ทุกสิ่งทุกอยางตองเกี่ยวกับวาระ แตทวา พ.ศ.
๒๕๒๔ ตอนนั้นฟาเริ่มสาง จะไดบอกชะตาชัดวาตอนี้ไปประเทศไทยจะมีความ
รุงเรือง แตก็ยังเอาดีไมได"
ตอนนี้ผมก็ตอ งขออภัย ลืมไปวาพระองคตรัสวา พระองคทรงเหนื่อย
เหลือเกิน การชวยเหลือบรรดาประชาชน พระองคทรงเหนื่อยมาก ก็อยากจะมีความสุข
หมายความวาไดพักผอนพักเหนื่อยสักที
ความจริงเทาที่พระองคตรัสแบบนั้น ไมใชพระองคทรงเบื่อหนาย ก็เห็น
แลวเวลากลางคืนของทานมีเวลาพักนอย จะไดบรรทมก็ตองใชเวลาถึงตีสอง ตีสอง
บรรทมหลับหรือยังก็ยังไมทราบ และเวลาออกเยี่ยมประชาชน พระองคงานก็มาก แต
ละวันดูหมายกําหนดการแลวเราเองก็ไมไหว เวียนหัว อะไร ๆ ก็อยูที่พระเจาอยูหัว เขา
เกณฑทานไปหมด แมแตคนที่รับภาระไปเพื่อทํา ดีไมดี ๓ - ๔ ป พระองคทรงบอกแลว
เขายังทําไมไดก็มีงานจุมจิ๋ม ๆ ทุกอยางเล็ก ๆ นอย ๆ พระองคทรงเห็นเปนประโยชน ก็
ทรงสั่งใหทําและก็จัดการทํา ควบคุมการทําและดูแลอยูเสมอ จะเห็นวาพระองคทรง
เหน็ดเหนื่อยจริง ๆ
อยางผมเองผมก็ไมไหว ผมเคยคิดวาใครจะใหผมเปนพระเจาแผนดิน
และก็ทํางานอยางพระองคใหผมวันละ ๑๐ ลาน ผมไมเอา วันละ ๑๐ ลานนะครับไมใช
เดือนละ ๑๐ ลาน นีผ่ มไมเอาหรอก ที่ไมเอาเพราะอะไร เพราะวาผมทําไมได พระองค
ทรงบอกวาเหน็ดเหนื่อยก็ทราบ ก็เลยกราบทูลวา (พระเขาเรียกถวายพระพรนะ นีผ่ ม
ปวย ๆ นี่มนั ก็เผลอเหมือนกัน) ก็ไดถวายพระพรกับพระองควา
"ป ๒๔ ก็เริ่มเห็นและตอไป ๆ หลาย ๆ ป ความแจมใสจะปรากฏ
และก็ประเทศไทยจะเต็มไปดวยความอุดมสมบูรณ
เมื่อบรรดาประชาชนมี
ความอุดมสมบูรณ มีความสุข ทรัพยสินก็มีมาก พระองคทรงหายเหนื่อย"

แตพระองคก็ตรัสตอไปอยางไมยอมแพวา
"ตอนนั้นผมก็แกแลวครับ มันก็เหนื่อยอีกแหละ"
ก็เลยถวายพระพร บอกไปวา
"การไปเยี่ยมเขาเฉย ๆ ก็ไมหนัก ไมตองชวยเขาทํา"
ทานบอก "ถึงไมชวยทํา คนแกมันก็ตองเหนื่อย" จริงของทาน
รวมความพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวก็ตรัสแบบปกติ ๆ ถาอยางเรา ๆ
ก็ถือวาคุยแบบกันเอง คือวาทานทําใหผมไมตื่นตกใจ ไมประหมานั่นเอง เปนความ
เมตตาของพระองค ถือวาเปนมหากรุณาธิคุณอยางหนัก
ในเมื่อผมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไปแลว
จะทํา
อยางไรผมก็หนักใจเรื่องที่ผมพูดไปนะ มันมีจริงหรือไมจริง
ความจริงเวลานั้นผมก็อาศัยพุทธบารมีตลอดเวลา
แตผมก็เปนคน
จะตองพิสจู นตัวเองและก็พิสูจนผลงาน งานทุกอยางผมตองอาศัยการพิสจู นกอน อยาง
พวกผีเทวดานี่ ผมก็ตองพิสูจน ตองชนกันจริง ๆ และก็ชนกันจริงดวย ชนกันคราวไรผมสู
เทวดาไมไดสักที ผมก็ตองเชื่อเทวดาวาเทวดามีจริง
เรื่องเทวดานีช่ นกันเยอะครับ แลวจะเลาใหฟง เรื่องเยอะแยะ เทวดาก็ดี
พรหมก็ดี พวกผีก็ดี ผมเจอะมาเยอะ แมแตการทรงเจาทรงผีกต็ าม ทรงเจาก็แลวกันไม
เอาทรงผี คนทรงเมื่อกอนผมก็ดูเฉย ๆ ดีไมดีผมก็ปรามาสเอาดวย วาการทรง
อีลุยฉุยแฉกแบบนี้หลอกลวงกันบาง นี่ตอนเด็กนะยังไมบวช แตในทีส่ ุดผมบวชเขา
มาแลวพรรษาแรก ผมก็หาทางพิสจู น การพิสจู นไมใชนั่งทางนอกทางใน คือใชลูกตามัน
เลย ใครเขาลือกันวาการทรงเจาที่ไหนเกงทีส่ ุด ไมเกงผมไมเอา ที่ไหนเกงที่สุดผมไปที่
นั่น ไปพิสูจนความจริง โดนเขามา ๔ รายผมหยุด จิตที่มคี วามสงสัยเปลี่ยนเลยครับ ดับ
เครื่องเลย ไมชนตอไป สูเ ขาไมได พบกับความจริงทุกอยาง
ทีนี้เรื่องก็เหมือนกัน ในเมื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไว
แลว ผมก็มานั่งสงสัยถอยคําที่ถวายพระพรพระองคไป มันจะมีความจริงตามนั้นหรือไม
ตอมาคราวหนึ่ง เรื่องทีค่ ํานึงมากที่สุดคือ น้ํามัน เรื่องน้าํ มันนี่บรรดา
ทานทั้งหลายในเมื่อผมยืนยันกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ก็ปรากฏวามีขาวสะพัด
ทั้งบรรดาทั้งฆราวาสและเพื่อนนุงหมเหลืองอยางผม คือเขาหาวาผมบา แตความจริง
ไมไดวาทุกคน เปนคนกลุม นอย เปนคนนอย ๆ ทีนลี้ ูกศิษยผมทีเ่ ปนนายทหารบาง เปน

นายตํารวจบาง ที่เปนชาวบานบาง เปนขาราชการพลเรือนบาง ไดฟงคําเขาปรามาสผม
แลวกลับโมโหโทโส อยากไปบอมเขา แกมาเลาใหฟง ก็เลยบอกวา
"นี่ พวกเธอทั้งหลาย ฉันเองเปนคนถูกดาถูกวา ฉันยังไมโกรธและเธอเอง
เปนคนไมถกู วา แตทําไมจึงโกรธ?"
เธอก็บอกวา "เขาวาใสหนาผม"
ก็บอก "ดีแลวเขาวาใสหนาเรา ถาเราไมรับมันก็ไมขังอยูที่หนาเรา ถาไม
รับมันก็ไปอยูที่เขา เราจะรับมาทําไม ในเมื่อกาลเวลามันยังไมถึงตองรอถึง พ.ศ.๒๕๒๔
กอน ถา พ.ศ.๒๕๒๔ ไมมีจริงตามนั้น เธอก็ตองไมโกรธเขาไปบอกวาครูบาอาจารยของ
ผมนะ สติสตังทานไมดี บา ๆ บวม ๆ ก็พูดไปอยางนั้นเอง แตหากวาถาบังเอิญมันมีจริง
มาตามนั้น เธอบอกวา เรื่องนี้เปนความจริงคุณจะวาอยางไร ก็เทานี้ก็พอ"
ในเมื่อเตือนบรรดาลูกศิษยลูกหาไปแลว ผมก็ตองพยายามเตือนตนเอง
ดวยที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา
"อัตตนา โจทยัตตานัง" จงกลาวโทษโจทความผิดตนเองไวเสมอ
อันดับแรกตองถือคติ ๒ ประการทีพ่ ระพุทธเจาทรงตรัสที่ระหวางเมือง
นาลันทาคามกับเมืองราชคฤหตอกัน (ไอนี่ผมก็ยังพูดไมคอยชัดนะครับ ลิ้นไมดี
อาการมันเครียด) ที่พระพุทธเจาถูกนันทมานพ กับ สุปยปริพาชก สุปยปริพาชกนัง่ ดา
ตลอดคืน นันทมานพผูเ ปนหลานสรรเสริญตลอดคืน ตอนเชาพระไปบิณฑบาตกลับมา
เวลาไปบิณฑบาตชาวบานเขาก็เลาใหฟงวา คุณลุงกับหลานมีคติไมตรงกัน ลุงดา
พระพุทธเจาตลอด หลานชมพระพุทธเจาตลอดคืน พระพุทธเจาทรงทราบก็ทรงเรียก
ประชุมสงฆตรัสวา
"ภิกขเว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นินทา ปสังสา สรรเสริญและ
นินทาเปนของประจําโลก จัดวาเปนธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมา ชาวโลกที่เกิด
มาทั้งหมดนี่ที่ไมถูกนินทาไมถูกสรรเสริญไมมี ทุกคนจะไดรับทั้งคํานินทาและ
คําสรรเสริญ แตขอพระทุกองคจําไว ถาเราเปนคนดีเขานินทาวาเลวขนาดไหน
ก็ตามเราก็ไมเลวไปตามคําเขาพูด ถาหากวาเราเปนคนเลว เขาสรรเสริญวาดี
ขนาดไหนเราก็ไมดีไปตามเขาพูด
ความดีและความเลวเปนผลมาจากการ

กระทํา การประพฤติและปฏิบัติ ฉะนั้นเธอทั้งหลาย เธอจงอยาสนใจทั้งคํา
นินทาและสรรเสริญ"
นี่เปนจุดหนึง่ ที่ผมยึดเปนคติของผม ผมก็คิดวาถาเราทําถูก ทําดีเขาจะ
วายังไง ๆ ก็ตาม คนที่ไมชอบใจเรามันมีอยู ๒ ประการ คือ
๑. ไมชอบเพราะทําตามไมทัน มีอารมณริษยา
๒. ไมชอบเพราะขาดผลประโยชน เราทําไปมันเจริญรุงเรืองจริง แต
ไปขัดผลประโยชนทเี่ ขาจะพึงได ทําใหเขาหากินยาก อันนีเ้ ขาก็ตองดา เขานินทาเรา
เปนของธรรมดา คนใดที่ไดผลประโยชนจากเราเขาก็อาจจะสรรเสริญ แตวาคนที่เขา
ไดรับประโยชนสรรเสริญ พวกคุณอยาลืมนะวาเขาจะสรรเสริญนาน ขณะใดที่เขามี
ประโยชนเขาก็จะสรรเสริญ แตวาพอกระทบกระทั่งอารมณใจนิดหนึ่ง เขาก็นินทา
รวมความวาคํานินทากับสรรเสริญมันจะอยูกับบุคคลคนเดียวกัน
และผมก็หันไปดูพระพุทธเจา พระพุทธเจาเองทานทรงพระชนมอยูทานก็ถูก
เขาดา เขานินทาตลอด ผมยึดคตินี้มาระงับใจวา ใครจะวาใครดาใครจะนินทา
วารายอยางไรก็ชาง ถือชางมันไวกอน
และขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอยา
คิดวาผมเปนพระอนาคามีหรือเปนอรหันต ถาจะคิดเขาอยางนั้นจะพลาด ถาเขามา
ดาตอหนานี่ไมแนนักนะ วาผมจะอดทนไหวหรือทนอดไหว อดทนหมายถึงไมหวั่นไหว
จริง ๆ ทนอดหมายถึงการยับยั้งใจ มันจะไปไหวแคไหนผมก็ยังไมทราบ ดีไมดีผมอาจจะ
ปงปงโครมครามดาดังกวาเขาก็ได นีข่ อทานทั้งหลายจงอยาพึงคิดวาผมดี อยาคิดมาก
ไป รวมความขอใหทานทั้งหลายพยายามอดใจไว ฝกการอดใจไว อดไหวก็ไหว ไมไหว
มันก็พลุงพลานเปนของธรรมดา แตพยายามดึงไวใหมากที่สุด ใหหนักมากที่สุดจนกวา
จะดึงไมไหวเปนการรักษากําลังใจใหมีความสุข
ทีนี้เขาเรื่องตอไป เมื่อผมคิดวาจะตองพิสูจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง
น้ํามัน
ผมก็คิดไมออกวาผมจะไปหาใครดีที่สามารถจะชีช้ องทางใหมันถูกทาง
เขาใจแนชัดวาจริง ๆ ถาคิดวาผมจะใชกําลังมโนมยิทธิทฝี่ กใหกับพวกทาน อันนี้ผมใช
แลว

หลังจากไดถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไป พอเลิกงาน
จิตเปนสุข ผมก็เริ่มพิสูจนเรื่องน้ํามันจริง ๆ และแรธาตุตาง ๆ สภาวะของผมก็พบแรธาตุ
ที่มีคุณคาสูง แรธาตุที่มีคุณคาสูงอยางยูเรเนียม เปนตน ยูเรเนียมนี่เขาถือวาเปนแร
ธาตุที่มีคุณคาสูง มีความสําคัญมีราคาแพงมาก ผมก็พบในประเทศไทย จุด
ใหญ ๆ จริง ๆ เอาที่จุดมาก ๆ จริง ๆ ๑๖ จุด และก็เปนแรธาตุที่มีเกรดสูงกวา
ตางประเทศมาก ที่เขาพบกันเกรดไมเทาของเรา เรื่องนี้ผมจะพูดเลยหรือหยุดไวกอน
ถาไมลืมก็พูด ถาลืมก็แลวไป
ตอมาปรากฏวาผมมีงานประจําตองไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานทีจ่ ังหวัด
ราชบุรี จากนั้นก็ตองเดินทางไปโนน ไปจังหวัดชุมพร ตอนนั้นผมก็ถึงเวลาปวยไขไม
สบายแตวาถึงเวลานัดนีผ่ มก็ตองไป คําวานัดตองเปนนัด กอนจะไปก็นั่งรถไปจาก
กรุงเทพ ฯ ไปพักที่บานซอยสายลม เวลานั้นทาน พล.อ.ท. ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสดิ์
เรียกวา
"เจากรมเสริม"
ทานยังเปนเจากรมสื่อสารทหารอากาศอยู
ก็มี
คุณเลิศลักษณ หรือที่เราเรียกกัน "ปูเหม" เปนคนขับรถ เวลาไปคราวนั้นก็มี คุณ
นนทา อนันตวงษ อีกคนจะเปน "ชอ" หรือใครจําไมได ก็จาํ ไมไดวาใครบาง ไปกัน ๒ ๓ คน ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปก็ไปพักทีบ่ านพักของทหารอากาศ บานรับรอง
ทหารอากาศที่หัวหิน พอวันรุงขึ้นก็จะเดินทางตอไปจังหวัดชุมพร
พอนั่งรถไปถึงเห็นจะเปนวันแรกไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ ปรากฏวา
ลอขางหลังทําทาเหมือนจะหลุด ดังกุก กิ๊ก ๆ "เหม" เปนคนชํานาญในรถมาก ก็มีความ
สงสัย ขออนุญาตเขาโรงซอมรถใหชางพิสูจน ชางรานนั้นก็ดี ผมก็ลืมชื่อเสียแลวไมรูชอื่
อะไร ชื่อรานก็จําไมได เขาดีมากทั้งพอทั้งลูกชวยกันพิสูจนใชเวลาเกือบ ๒ ชั่วโมง ดูแลว
รื้อแลวพิสูจนแลวลองวิ่งก็แลวมันก็ไมดัง ผมก็อัศจรรย พอไปถึงที่ตรงนัน้ เกิดปวดศีรษะ
ตองขอเสื่อเขาเอามาปูที่หนารานของเขา เอาหมอนมาลูกก็นอน นอนลงไปคนที่ไปดวย
อยางนนทา อนันตวงษ เธอก็นั่งเฝาใกล ๆ ผมก็ไมรูจะทําอยางไร อาการอยางนี้ผมไม
เคยปรากฏ
ขณะที่ปวดศีรษะผมก็เปนคนมีคติอยางหนึ่ง ถาอาการปวยขึ้นมาจะมาก
หรือนอยก็ตาม ผมมีความรูสึกอยูเสมอวา "การปวยคราวนี้มันอาจจะตายหรือไม
ตายก็ได" ก็ตองเผือ่ วามันจะตายไวกอน ในเมื่อไมสบายผมก็ใชกําลังใจควบคุม
ตามปกติอารมณใจก็สบาย

พออารมณใจสบายก็ปรากฏเห็นเทวดาองคหนึ่ง
รูปรางใหญโตมาก
แสดงวาเปนเทวดาชั้นจาตุมหาราช ทานแตงตัวปกติ มาแบบคนธรรมดา ทานก็บอกวา
เปนเทวดาชัน้ จาตุมหาราช ทานแตงตัวปกติ มาแบบคนธรรมดา ทาก็บอกวา
"อาการปวดศีรษะอยางนี้ตองฉันยารัตนไตร ฉันเพียงแค ๑ แกว กินยา
และก็จะหายภายในไมชา"
ยารัตนไตรเวลานั้นผมก็ไมรูจัก ก็ถามทานวา
"ยารัตนไตรเปนยาน้ําหรือยาผง?" ทานก็บอกวา "ยาน้ํา"
ถามวา "มีขายที่ไหน...?" ทานบอก "ในตลาดประจวบคีรีขันธนี่ก็มี ไปหา
ซื้อไดขวดหนึ่งไมเกิน ๓ บาท"
ก็บอกใหนนทา อนันตวงษไป เขาไปซื้อมาได ก็ลองฉันดูประเดี๋ยวเดียว
อาการปวดศีรษะก็คลาย อาการดีขึ้น ชางก็มาบอกวา "รถไมเปนอะไรครับ"
เวลานั้นก็บายมากแลว ก็คิดวาถาเราจะไปจังหวัดชุมพรก็ไปไมทันแน
กลับไปพักทีบ่ า นรับรองของทหารอากาศที่หัวหิน เปนสถานีถายทอดวิทยุก็ไปพักทีน่ ั่น
ขึ้นไปก็พักผอนก็เรียกวามีความสุข
ตอนเย็นเวลาประมาณสักทุมเศษ ปรากฏวาทานเจากรมเสริมไปจาก
กรุงเทพ ฯ ไปถึงที่นั่น ถามทานวา
"ทานเจากรมมาทําไม?"
"ทราบวาหลวงพอปวย เมื่อที่จะมาก็ปวยแลวผมก็เปนหวง ก็เลยมาที่นี่
จะมาเยี่ยม"
อันนี้เปนความดีของทาน หายาก การไปทานจะตองขับรถเอง ทานก็อายุ
มากแลวนี่นายพล แตวาทานก็พรอมที่จะขับรถเอง มีความเหน็ดเหนื่อย ผลที่สุดก็คุยกับ
ทาน คุยประมาณ ๕ ทุม ก็ปรารภกันหลายเรื่อง ก็ตางคนตางขออนุญาตกันนอน ผม
เขาขางใน ทานตองนอนขางนอก เพราะหองมันมีหองเดียว
พอปรากฏเขามาในหองผมก็ใสกลอนแลวก็ดับไฟ พอเอนตัวนอนปรากฏ
วาเห็นคน ๆ หนึ่งสูงหัวละเพดาน เดินเขามาเฉย ๆ โดยไมตอ งเปดประตู ถาขืนเปดหัว

แกก็เลยประตูไปตั้งเยอะ แกไมไดเรียกผม แกเดินเขามาเฉย ๆ ผมก็แปลกใจ เอ..คน ๆ
นี้เดินเขามาอยางไร และหนาตางก็มีลูกกรง ประตูก็ใสกลอน ไฟก็ดับ เห็นกันชัด และ
เดินมาขางเตียงผม กมตัวลงไปหยิบหมวก ไอหมวกนะในลักษณะหมวกไหมสับปะรด
ถาคนแกจะรูจ ัก พอหยิบหมวกแลวก็สวม ทําทาจะเดินออก ก็เลยบอกวา
"เดี๋ยวกอนอยาเพิ่งไป มาคุยกันกอน นั่งคุยกอน"
ทานก็นั่ง ทานนั่งแลวก็คยุ กัน ถามวา "ปกติอยูที่ไหน?"
ทานบอกวา "ปกติผมอยูห องนี้ครับ"
"และวันนี้จะไปไหน?"
ทานบอก "วันนี้ผมจะไปอยูยาม ทานมาผมจะไปอยูยามรักษาความ
ปลอดภัย" ก็เลยบอกวา "เดี๋ยวกอน คุยกันกอน อยาเพิ่งไป มีอะไรจะตองคุยกัน"
ทานก็ถามวา "มีอะไรจะถามเหรอ?"
ก็บอกวา "มี"
ผมก็ลุกมาจากเตียง นั่งบนเตียงลุกจากที่นอน นั่งบนเตียงทานก็นั่ง
ขางลางและผมก็ถามคําแรกวา "อาการที่ฉันปวดศีรษะวันนี้เปนเรื่องของคุณใชไหม?"
ทานก็บอกวา "ใชครับ"
ถามวา "คนที่ไปบอกยาฉันวันนี้ก็คือคุณใชไหม?"
ทานก็เลยบอกวา "ใชครับ"
ถามวา "ทําอยางนั้นเพื่ออะไร ฉันจะไปธุระ ฉันจะไปโดยธรรม แลวทําไม
มาแกลงฉัน?" ทานก็บอก "ผมไมไดแกลง เพราะวาผมก็มีธุระจะคุยกับทาน"
ถามทานวา "ทานจะคุยเรื่องอะไร?"
ทานก็เลยบอกวา "ทานสงสัยเรื่องน้ํามันใชไหม ทานไดถวายพระพรกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปแลววาประเทศไทยมีน้ํามัน และทานก็เลยสงสัยวามัน
จะมีจริงหรือไมจริงใชไหม?"
ก็ตอบวา "ใช" ทานก็ถามวา "ทานพิสูจนดวยกําลังใจของทานแลววามัน
มี"

ก็บอกวา "ใช ไอนั่นอาจจะเปนอุปาทานก็ได ก็บอกวาเมื่อถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปวามี ไอกําลังใจตอนนี้มันอาจจะยึดคิดมีมี ดีไมดีของที่
ไมมีกลับเห็นเปนวามีก็ได มันก็ไมแนนอนนัก"
"เพราะเรื่องนี้นะ ผมจึงทําใหทานปวดศีรษะและผมก็ไปบอกยาทาน ใน
เมื่อเวลามันตองเสียไป"
ก็เลยถามวา "ไอเรื่องรถทําทาลอจะหลุดนั่นทานใชไหม?"
เขาบอก "ใช ผมแกลง ทําใหรถเสียงดังกึกกัก ๆ คลาย ๆ ลอจะหลุด ทาน
ก็ยังไมตัดสินใจมาพัก ทานยังจะเดินทางตอไป ก็ตองทําใหทานปวดศีรษะ เวลามันจะ
ไดหมดไป ถาขืนเดินทางไปมันก็ไมทัน จังหวัดชุมพร ตอง ๑๐๐ กิโลนะไมทันแน"
ก็เลยถามวา "ถาอยางนั้นเรื่องน้ํามัน มันมีไหม?"
ทานก็บอกวา "มี ดูตามนี้ส"ิ
คําวา ดูตามนี้นะ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร เทวดาทานพูดนะทานไมได
พูดสงเดชเหมือนคนเราพูด ไอนั่นมี ไอนี่มี อธิบายทาโนนทานี้ ไมใชอยางนั้น ทานไมใช
อธิบายลอย ๆ ทานบอกดูตามนี้สิ ตาเราเห็นหมดทั้งประเทศเลย เห็นชนกันทั้งประเทศ
มันมีที่ไหนบาง
โอโฮ ดูตามสายผิว ๆ นะ ถาเราเห็นเปนสายนี่ มันเปนผิว ๆ ไมใช
สวนลึก คือจากมะริดเรื่อยมา จนกระทั่งออกทางสิงหบุรี เปนลําแมน้ําใหญ
จริง ๆ บางสวนกวางถึง ๑ กิโลเมตร บางจุดกวางเกินกวา ๓ กิโลเมตร สวนที่
แคบจริง ๆ จะตองไมนอยกวา ๑ กิโลเมตร เปนทางยาวมาก มาออกชนกับสาย
เหนือที่จังหวัดสิงหบุรี ทางสายเหนือก็ไหลเรื่อยลงมาโนน จากจีน จากธิเบตก็
วาเรื่อยมาเลย เขามาถึงเขตประเทศไทย ยังไมถึงไทยแท แตไทยเกาเขาถึง
ประเทศไทยเกา ๆ คือดานเชียงตุงมันจะมีแรประเภทหนึ่งที่มีความรอนสูง ไอ
เจาแรประเภทนี้ เวลานี้เวลาน้ําผานมา มันจะรอนขนาดเปนไอเดือด ก็เปน
ปจจัยอีกสวนหนึ่งคือตมกลั่น น้ําที่มีตะกอนสูงใหมันสุก น้ําตะกอนตกลง ฉะนั้น
น้ํามันที่ไหลมาจากดานทิศเหนือจะมีความใสกวาปกติ ถาถูกสายนะ ถาถูก
น้ํามันจริง ๆ"
ถาจะถามวา "เวลานีท้ ี่เขาเจาะถึงจุดศูนยจริง ๆ หรือยัง?"

ผมก็ตองตอบวา "ศูนยจริง ๆ นะมันยังไมถงึ แท มันถึงแคผิวของ
ศูนยจริง ๆ แคผิวถาลึกลงไปอีกประมาณสักกิโลเดียวหรือกิโลเศษ ๆ ถาเจาะ
จะพบน้ํามันมากกวานี้เยอะ และความใสของน้ํามันจะมีมากขึ้น"
ขอพูดย้ําอีกหนอย ถาหากวาเขาจะขุด เขาจะเจาะอยางที่ตา งประเทศ
เขาทํากัน เขาตองเจาะไปถึง ๖ กิโลเมตรละก็ อันนี้มันจะถึงศูนยกลางขางลางมันจะ
กลายเปนทะเล เห็นเปนสายนี่มันผิวถาถึง ๖ กิโลเมตรนะหยั่งลงถึงทะเลเลย ทะเล
น้ํามัน ในนัน้ เปนทะเลทัง้ หมด เปนพื้นเดียวกันทั้งหมด โตใหญมากเลยประเทศไทย
ออกไปหนอย จะวาหนอยก็ไมไดนะ ที่เลยประเทศไทยออกไปมีเนื้อที่กวางกวาประเทศ
ไทย อันนีเ้ ปนอางใหญมาก
ผมก็ถามเทวดาองคนั้นวา "ถาน้ํามันอยางป พ.ศ.๒๕๑๘ โลกตอง
ใชน้ํามันอยางนี้ น้ํามันใตประเทศไทยเจาะแลวดูดมากี่ป ถาใชน้ํามันปริมาณ
นั้นทุกวันทั้งโลกนะ โลกใชวันหนึ่งเทาไหร จะใชกี่ปน้ํามันจึงจะหมด?"
ทานบอกวา "ถาโลกใชน้ํามันปริมาณนี้แลวก็ใช ๔,๐๐๐ ปยงั หมดไปไม
ถึง ๒๕ เปอรเซ็นต
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษทั สัญญาณบอกเวลา
มันบอกหมดแลวก็ตองเลิกสินะ วันนีต้ องขอลากอน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗
เหมือนกัน ขอทุกทานจงมีแตความสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั นมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญ
ไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทาน
พึงประสงคสิ่งใด ก็ขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ
สวัสดี

