
ตอนที่ ๑๑ ผมบา (ตอ) 
  บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและเพื่อนภกิษุสามเณร วันนี้ก็ยัง

เปน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ถึงแมวาอาการปวยไขไมสบายจะยังมาก ก็ขอนอน

พูด พูดใหทานทั้งหลายฟงไวเปนการรักษาอารมณสวนหนึ่ง 

  

  รวมความวาในตอนนี้ผมก็ยังไมหมดบา มันก็ยังบาตอไป ตอนนั้นก็มา

พูดถึงเรื่องน้ํามัน เทวดาทานบอก ทานก็ยืนยันวา 
  "โลกถาใชน้ํามนัอยางนี้เฉพาะป พ.ศ.๒๕๑๘ ทั้งโลกใชน้ํามันวันละ
เทาไหร น้ํามันกนประเทศไทยถาเจาะลึกถึงที่สุด ถึงทะเลของน้ํามันก็จะใชไป 
๔,๐๐๐ ป ยังไมหมดน้ํามัน และก็น้ํามันจะหมดไปไมถึง ๒๕ เปอรเซ็นต" 
  และทานก็บอกตอไปวา "ถาหากวาดึงขึ้นมาหมด ประเทศไทยจะยุบ
เปนทะเลไปเลย" 
  ดีมาก ตอนนั้นจะเปนเมื่อไรก็ชาง ผมไมเอาแลว ผมก็อยูไมถึง ผมก็

สบายใจ 

  เมื่อหลังจากคุยกับทานแลว นิสัยของผมมีนิสัยแบบหนึ่ง ทานพูดใหฟง 

ทานชี้ใหเห็น แตวาผมฟงคนเดียว ผมเห็นคนเดียว อันนีผ้มมีนิสัยอยางหนึ่งตองหาเหตุ

ใหไดในปจจบุัน ก็ถามทานวา 

  "เร่ืองน้ํามันที่ทานบอกมาก็จริง ทานทําภาพใหเหน็ก็จริง ก็เชือ่และ 

อยากทราบวาในปจจุบันนี้มันมีปรากฏอะไรบางบนผิวโลก ที่จะใหรูวา

น้ํามันมีจริง ๆ ...?" 

  ทานก็ถามวา "วันพรุงนีท้านจะไปชมุพรใชไหม?" 

  ทานก็ถามผมนะ คําวาทานไมใชผม ก็บอกวา "ใช" 

ทานบอกวา "ถึงจังหวดัชุมพรแลว วันที่สามของวันที่อยูที่นั่นจะมีคน

ยืนยันวามีน้าํมันอยูจริง ที่มะริดในเขตที่กะเหรี่ยงอิสระยึดครองอยู" 

  ผมก็รับคําทาน หลังจากนั้นแลวทานก็นั่งเปนเพือ่น ก็มีกลุมผูหญิงสมัย

โบราณ ผูหญิงสมัยนี้เขาจะเปนคนสมัยไหนผมไมทราบ ทานรูเร่ืองราวตาง ๆ วาคนไทย

สวนใหญกลบัเขามาสูในดินแดนเดิม ทางภาคใตกอนพุทธกาลเทาไร ทางภาคเหนือ

กอนพุทธกาลเทาไร เปนระยะกอนพุทธกาล ๒,๐๐๐ ปเศษ กับ ๓,๐๐๐ ปเศษ นี่



หมายความวาคนไทยสวนใหญที่กลบัถิ่นฐานเดิมและก็ผมกไ็มไดถามเธอวาคนไทยที่ไป

อยูไกลแสนไกล ไปจากที่นี่หรือถาไปมันก็ตายไปหลายชั่วคน แตวาเธอบอกวาจะกลับ

เขามาสูถิ่นฐานเดิมที่มันมีความอุดมสมบูรณ กอนพุทธกาล ๓,๐๐๐ ปบาง หรือกอน

พุทธกาล ๒,๕๐๐๐ ปเศษบาง แตวาคนไทยกลับเขามาเวลานั้นก็อยูเปนหยอม ๆ ไม

รวมตัวกัน 

  ก็รวมความวา การคุยกันคืนนั้นก็มีทัง้เสียงผูชายและผูหญิง เดิมทีเดียว

มีเสียงผูชายกับผูชาย คือผมกับเทวดา ตอระยะที่สองก็มีเสียงผูหญิงกับผูชาย คือผมกับ

พวกนางฟา คุยกันไปเขาใจวาเสียงผมไมดัง แตวาตอนเชาตื่นออกไป ทานเจากรม

เสริม ทานคิดวาพันจาคนที่รักษาสถานที่อยู ไปตอนเยน็เห็นมผีูหญงิคนหนึ่งรูปราง

หนาตาคลายกัน เธอบอกวาผูหญิงคนนั้นเปนพี่สาวของเธอ การคุยกันคืนนั้นมันจะใกล

สวางนะครับ คือตั้งแต ๕ ทุมเศษไปก็ใกลสวาง เมื่อใกลสวางทั้งหมดทานก็ลากลับ 

เปนอันวาคนืนั้นทั้งคนืผมก็ไมไดนอนหลับ แตวาการที่ไมไดนอนหลับ การคุยกับเทวดา

นี่ไมเพลีย 

 

  ทานเจากรมเสริมทานก็บน คิดวาเปนลูกศิษยของทาน "ไอเจานี่มันเอา

ผูหญิงมานอนดวย มันคยุกันคืนยันรุง ผมรําคาญไมหลับเลย" 

  แตความจริงเปนเรื่องผิดปกติอยูอยางหนึ่ง คือทานเจากรมเสริม ทาน

เปน ทานเปนคนที่มีจิตไมฟุงซาน จติอยูในอารมณสงบอยูเสมอ ไอการจะเอะอะตึงตงั

โครมครามใหทานไมหลบันะ ไมเคยปรากฏการณ ทานหลับงาย คนหลับงายนี่

หมายความวาเวลาที่จะหลับจริง ๆ จิตไมฟุงซาน ถาจิตฟุงซานก็ไมหลบั แตคืนนั้นทาน

บอกวาพันจาเอกคนนั้นคุยกับผูหญงิจนกระทั่งทานนอนไมหลับ มันไมใชแลว ผิดปกติ 

และคนชั้นพนัจากับคนชัน้นายพล ถานายพลไปนอนอยางนัน้ พันจาจะคุยใหทานนาย

พลรําคาญ มันก็เปนไปไมได เหตุผลไมพอ แลวเธอก็นอนในหองแถวขางลางซึ่งไกล

ออกไป ถาคุยแบบนั้นจะตองตะโกนกันเต็มเสียงจงึจะไดยินขึน้มา 

  ทีนี้มันมีเร่ืองอยูวา ผมก็คิดวาทานคงไดยินเสียงผมกับนางฟาคุยกันและ

เสียงมันรอดมาไดอยางไร ผมวาผมพดูเบาที่สุด 

  เพื่อเปนการเปลื้องความสงสัยกเ็ลยเรียกพันจาคนนั้นขึ้นมา ก็ถามวา 

  "พอคุณ ตมน้ํารอนเดือดหรือยัง...?" 



  เธอก็รายงานบอกวา "กําลังตมครับ ยังไมเดือด" 

ก็เลยบอกเธอวา "ถาอยางนั้นไมตองรีบนะ ตมตามสบายเดือดเมื่อไรเอา

ขึ้นมาเมื่อนัน้" 

  แตความจริงผมเปนคนไมติดน้ํารอน ตามปกติแลวผมชอบน้าํเย็น แตวา

ถาน้ําเย็นทีส่กุแลวก็จะชอบมาก มันปราศจากโรค เร่ืองน้ําชานี่ผมไมฉันเลย ทานจะเหน็

วาผมไมฉันน้ําชากับใครเลย ทั้งนีเ้พราะอะไร เพราะวาเมื่อบวชใหม ๆ ผมก็ชอบน้ําชา

กับเขาเหมือนกัน ตอมาเปนนักเทศน ไปไหนก็ตองหิ้วกระติกน้ําชาไปดวย ก็เลยมาคิด

ในใจวา เราจะมาเทศนใหญาติโยมเปลื้องจากกิเลส แตเราเองตองหิ้วกิเลสไป

ดวย เลยตัดสินใจวันนัน้วาเลิกกันเสียที น้ําชาหรือไมชา ชาวบานเขาไมกินน้ําชา เขาก็

ไมตาย ไอเราไมกินน้ําชามันจะตายกใ็หมันรูไป เลิกเด็ดขาด เลิก ไมกินมนัเลย ใครเขา

เลี้ยงที่ไหนกไ็มยอมกิน ก็รวมความวากินแตน้ําเยน็ธรรมดา ๆ เมื่อเรียกเธอขึ้นมาแลว 

เธอกลับไปกเ็ลยถามทานเจากรมวา 

  "ผูชายที่เสียงเมื่อคืนนี้ เสียงเหมือนคนนี้ไหม?" 

  ทานก็บอก "ไมเหมือน เมื่อคืนนี้มันเสียงใหญครับ ไอเจานี่มันเสียงเล็ก

ครับ" 

  ก็เลยบอกใหทานทราบวาความจริงเมื่อคืนนี้อาตมาคุยกับเทวดาองค

หนึ่ง ทานมาคุยใหฟงเรื่องน้ํามัน เทวดาองคนั้นทานเสียงใหญ และก็ตอมาก็มาคุยกับ

ผูหญิง พวกผูหญิงนะกเ็ปนนางฟา เสียงเล็ก เสียงฟงเพราะ ๆ ถามทานเปนยังงั้นใชไหม 

ทาก็บอกวาใช (ก็ตองขออภัย วันนี้มันจะไอ เกิดไอขัดคอมาเสียแลว) ก็เลยเลาความ

เปนมาใหทานฟง เร่ืองการสงสัยพันจาคนนั้นคุยกบัผูหญิงก็ยตุิไป 

  และตอมาผมก็เดินทางไป จังหวัดชุมพร สองวันแรกไมไดนึกถึงเรื่อง

น้ํามันเลย ลืมจริง ๆ ดวยอํานาจเทวานุภาพ ทานมีอํานาจกวาเราจริง ๆ ทนีี้ใครวา

เทวดาไมมีนี่เปนเรื่องของทาน แตผมกลายืนยันวาเทวดามีแน ผมก็ชนทั้งเทวดาและ

นางฟาก็รวมความถึงวันที่สาม วันนัน้คนก็มาก ความจริงคนมากตามปกติ หมูบานนัน้มี

คนไมมากนัก มีไมกี่หลงั เปนบานเล็ก ๆ ในเมื่อเธอมีศรัทธา ผมก็ไปเยี่ยมเธอทุกป                

ปพ.ศ.๒๕๒๗ ผมเวนมา ๓ ปแลว ไปไมไหว โรคภัยไขเจ็บเบยีดเบียนมาก ผมก็แกลงไป

มาก ไปไมไหวจริง ๆ ก็เลยตองระงับ ถาไปแลวจะทําหมอเปนทุกขขึ้นมาก เพราะหมอ

ตองรักษาใหผม และไอผมเองก็กระโดกกระเดก ๆ ไมคอยหยดุ หมอก็คงจะรําคาญหรือ



เปลาก็ไมทราบ ไอรักษาคนปวยประเภทไมหยุดนี ่หมอรักษายาก ผมก็รูตัวมันก็หยุดไม

ไหว 

และวันที่สาม ฉันเชาแลวก็นึกขึ้นมาได ถาม "เออ คนที่นัง่ที่นี่ทั้งหมด 

ใครเคยไปมะริดบาง?" 

มะริดเปนประเทศมอญเกา เวลานี้เปนของพมาก็มีกะเหรี่ยงคนหนึ่งเธอ

มาอยูนานจนกระทั่งเปนผูใหญแลว เธอบอกวาเธอไปทุกป 

ถามวา "ไปทําไม?" 

เธอก็บอก "ไปซื้อควายมาขาย" 

ควายที่มะริดถูก แตมาขายในประเทศไทยมนัก็แพงหนอยเปนของ

ธรรมดา เขาตองเดินปาตั้งหลายวัน 

ถามวา "ไปที่นั่นเคยไดยนิขาวไหม วาหนองน้ําหนองหนึ่ง (ที่เทวดาทาน

บอกเมื่อวานนี้ผมไมไดบอกละเอียด) เวลานี้แทนที่จะมีน้ํา มันเปนน้ํามัน

ทั้งหมดขึ้นมาเต็มหนอง เปนหนองใหญ มีไหม?" 

เธอก็บอก "มีครับ" ถามวา "มีอยูที่ไหนหางจากเขตประเทศไทยเทาไร?" 

เธอก็บอกวา "หางจากเขตประเทศไทยไปเดินเทาไรก็ไมทราบผมกะวา

ประมาณสัก ๓๐ กิโลเมตร แตวาการไปลําบาก" 

ก็อยากจะไปดู เธอบอก "ไปไดครับ" 

บอก "ไปอยางไร พมามันเชือดคอฉนัตาย" 

  เธอก็บอกวา "พมาไมเชือด เพราะที่นั่นเปนที่กะเหรี่ยงอิสระอยู 
กะเหรี่ยงอิสระคุมและก็ต้ังฐานอยูลอมรอบเขตบอน้ํามัน เปนหนองน้ํามันและก็
ตักน้ํามันขึ้นมาใชเติมตะเกียง" 

โอโฮ! เขาแนนอนจริง ๆ ก็รวมความวาที่เทวดาทานบอกก็เปนความจริง 

นี่จริงจุดหนึง่ผมก็ตองพิสจูนแบบนี้ เปนลักษณะของผม 

  และในปนัน้ก็เปนโอกาสไป จังหวดัภูเก็ต คือ พันเอกแพทยหญิง     

วีวรรณ คํานวณกิจ บานอยูภูเก็ต และที่ตรงนั้นอาจจะเปนบานที่ปลูกใหมของเธอ เธอ

ก็ชวนไปเยี่ยมจังหวัดภูเกต็ พอไปถึงจังหวัดภูเก็ตบานอยูชายทะเล สบายมาก ไปกัน

เยอะ ตอนกลางวันวนัหนึ่ง ผมก็เอาเกาอี้ผาใบตัวหนึ่งไปนอนอยูโคนตนมะพราว

ชายทะเล ความจริงก็อยูในบริเวณบานนั้น เปนความสุขมาก อากาศดีมาก เจาของบาน



ก็ดี แตการไปแบบนีผ้มก็สงสารเจาของบาน ไปดวยกันมาก แตภารกิจของเจาของบาน

ตองรับเลี้ยงเราทุกอยาง ตองมีความลําบากทุกอยาง อยากจะไปอีกก็เกรงใจเจาของ

บาน ความจริงการไปนี่มีประโยชนมาก ไปนอนอยูก็มีความรูสึกวาในเขตจังหวัดภูเก็ต

มันมีของที่มีคาสูงมาก แตวาวันนี้ก็ไมไดคํานึงวาจะมีอะไรมากนัก หลังจากนั้นเขาก็พา

ไปเที่ยว ไปที่ไหนทิศไหนผมจะไมพรรณนา ก็รวมความวาไปเที่ยวกันรอบเกาะภูเก็ตไป

ทุกจุดที่มันมคีวามสําคัญ 

  ตอนเย็นกลบัมาวันหนึ่ง ยังไมทันจะใกลค่าํทุกคนก็แวะรับประทาน

อาหารที่รานคา รานคาเขามีเปนสองจุด เจาของเดียวกัน ขางในมีแอรและก็มีหอง

กระจก หมายความวามีหนาตางกระจก อีกหลังหนึ่งเขามงุจากเปนอาคารยาว เอาไว

เลี้ยงพเิศษ เขาก็ไปรับประทานอาหารกันหมด ผมก็อยูขางนอก ผมก็เดินไอที่เขาเรียกวา 

เดินจงกรม (จงกรม แปลวา เดิน) ก็เดินไปเดินมาตามแบบฉบับของผม ทําใหจิตเปน

สุข กวาจะรับประทานอาหารกันเสรจ็ก็นาน 

 

  ขณะที่เดินอยูคนเดียวก็ปรากฏวามีเพื่อนมารวมการเดิน แตไมใชเดิน

กองการกุศลแบบเดี๋ยวนีน้ะ เดินจิตเปนกุศลแตไมไดเดินบําเพ็ญกุศลแบบเอาสตางคไป

จาย ก็คนเดียวไมรูจะจายใหใคร ไมมีสตางคจะจายดวย ก็มีคนมาชวยเดิน รูปราง

หนาตาสวย มองไปทีแรกก็ทราบวาคนนี้เปนเทวดาชั้น จาตุมหาราช ก็คิดในใจวาเรา

พบสหายเกาเขาแลว หลังจากนัน้กค็ุยกัน ก็ถามวา 

  "ไอเกาะภูเกต็นี่เดิมทีมันชื่ออะไร?" 

  ทานบอก "เดิมทีเขาเรียก บูกิ๊ต" 

  ถามวา "บูกิ๊ตมันหมายความวาอะไร?" 

  ทานบอกวา "บูกิ๊ตหมายความวา ภูเขา คือเปนเกาะที่มีภูเขามาก" 

  และถามทานวา "หลังจากนั้นเขาเรียกวาอะไรอีก?" 

  ทานก็เลยบอกวา "เรียกวา ปาฏลีบตุร" 

  ก็ถามวา "ทําไมชื่อเหมือนแขก ไอปาฏลีบุตรนั่นมนัชื่อของชาวอินเดีย" 

  ทานก็บอกวา "แขกชาวเมืองปาฏลบีุตรมาขึ้นที่นี่ มาเรือและมาขึ้นทีน่ี ่

มาพักอยูมาก ตอมาก็กระจัดกระจายไปนครศรีธรรมราช และขึ้นไปเหนือบาง ใตบาง 

ใชนามวาเมืองปาฏลีบุตรสมัยโนน และตอมา ๆ คนไทยจึงเรยีกชื่อวา ภูเก็ต" 



  เดินไปเดินมาก็ถามทานวา "ในทะเลภูเก็ต เมื่อตอนกลางวัน มัน
สงสัยนอนอยูที่โคนตนมะพราว และก็มีความรูสึกวามันมีแรธาตุที่มีความสําคัญ 
มันมีจริงไหม?" 
  ทานบอกวา "ความรูสึกของทานถูก มันมีจริง แรนี่ทานบอกวามี
อานุภาพสูงกวาแรยูเรเนียม คืออานุภาพมันสูงกวามาก ถาใชเปนอาวุธรบก็มี
ความสําคัญกวา" 
  "รวมความวารังสีแรงกวายูเรเนียมเยอะก็แลวกัน" 

  และทานบอก "แรจํานวนนี้มันมมีาก มันต้ังศูนยอยูตรงนี้" 

  ทานก็ชี้ที่แผนดินที่บริษทัเขาขุดแรกันอยู บริเวณปลายศูนยขางนอก  

หาง ๆ มันทางสายมันอยูตรงนี้ และถาทําการขุดเรื่อย ๆ ไปมันจะเขาไปในภูเขาพอจวน

จะเขตเขามนัเริ่มเขาถึงแทงใหญ ถาลึกเขาไปจะพบแทงโตแทงใหญมีปริมาณสูงมาก 

และทานกค็ุยตอไปวา 
  "แรประเภทนี้ถาเวลามันหมดสภาพ มันตายแลวมันจะมีสภาพ
เปนเพชร จะเปนเครื่องประดับผูหญิง ก็หมายถึงเปนเพชรนั่นเอง และเปนของ
มีคาสูง" ก็รับฟงทาน 

  เมื่อคุยกับทานก็ถามตอไป "นอกจากจะเปนแรที่มีความสําคัญมากนี่

และมีอะไรอีกบางไหม?" 

  ทานบอกวา "ก็มีอยูเยอะมันก็มีทั้งทอง ทั้งอะไรเยอะแยะ" ทานอธิบายให

ฟง การอธิบายพรอมกับเห็นภาพเสร็จ ก็รับฟงทาน ทานพูดตอไปวา 
  "เจาแรประเภทนี้มันตางกับแรยูเรเนียมอยูอยางหนึ่ง แรยูเนียม
ถาใชในทางสันติ คือเอารักษาโรค มันจะมีความรอนสูงจึงเอามาเผาโรคมะเร็ง
กัน แตวาถาแรประเภทนี้เอามาใชในทางสันติ คือในทางการแพทย มันจะมี
ความเย็นแทนที่มันจะรอน มันจะกลายเปนความเย็นไป ก็สามารถรักษาโรคได
เหมือนกัน" ก็รับฟงของทานไวอยางนั้น 

  ตอมาเมื่อกลับมาถึงที่พกัก็มีโอกาสไดนอนเลนคนเดียว เวลานอนเขาให

นอนคนเดียว ไมไดนอนกับใคร ใชใจสบาย ๆ ก็มีความรูสึกเห็นแรอีกประเภทหนึ่งมันอยู

ลึกปนกับแรดีบุก แตแรดีบุกนะมันเปนผิว เจาแรประเภทนีมั้นลึก เวลานี้การดูดของ

บรรดาคนทั้งหลายที่ดูดแร ไอตะกอนผิว ๆ ของมนัมีดินขึ้นมาแลว แลวตะกอนที่ติดมา



เปนของมีคาสูงมาก แข็ง ใชเปนจรวดเสียดสีกับอากาศทนการเสียดสีไดดีมาก และเปน

ของที่มีราคาสูง แตคนไทยไมไดใชประโยชน คือคนไทยยังไมรูจัก 

  ตอมาวันรุงขึ้น ไดมีโอกาสไปที่โรงถลงุแร ก็ไปชมการถลุงแรของทาน ก็

ไปชมการถลงุแรของทาน คุยไปคุยมากับผูจัดการใหญ ทานก็เลาพฤติการณใหฟง 

  ถามทานวา "นอกจากดีบกุ มีอะไรไหม?" 

  ทานบอก "มันมีอยางหนึง่ คือสกัดออกไปแลวมันไมหมด ดบีุกก็ไมหมด 

มันก็ไมใชดีบุกแท เปนตะกั่วออน ๆ ไมเปนตะกั่วแท จะทําตะกั่วหลอม ตะกั่วอะไรมันก็

ไมไดทั้งนั้น มันเกาะกบัดีบุก ก็ไมหมด ฉะนัน้จะตองไปซือ้แรดีบุกจากจังหวัดจันทบุรี 

เอามาผสมแลวก็สกัดถลงุแลวเปนตะกั่วเชื่อม เปนตะกั่วบัดกรี" ทานเลาใหฟง 

  เมื่อถามไปถามมาแรประเภทนี้มีมากไหม ทานบอกวา "มีมาก" 

  ก็ถามวา "เมื่อกอนนี้ฝร่ังเขาไมตองการ เดี๋ยวนี้ตองการแลวใชไหม?" 

  ทานก็บอกวา "ใช และเวลานี้ปรากฏวาถาเหลือเทาไร ถาสกัดไมหมด 

ถลุงไมหมด ติดแบบนั้นฝรั่งเขาเอาไปตางประเทศหมด" 

  ก็พอดีมีรองผูจัดการใหญ ทานเปนอดีตนายทหารเรือ ทานก็เลยบอกวา  

นิมนตหลวงพอทางนี้เถอะครับ ชมขางในเถอะ" ความจริงทานจะเลาอะไรใหฟงอยาง

หนึ่ง อยูมากดวยกันทานไมกลาพูด พอเขาไปแลวทานก็บอกวา 

  "เราก็ไดแตดีบุกเทานั้นแหละครับ สิ่งที่มีความสําคัญจริง ๆ อยางที่หลวง

พอวาเราไมมีโอกาส เพราะเครื่องมือเราไมมี เราทําไมไดเลย เขาเอาไปหมด และ

ปรากฏวาแรประเภทนีเ้มื่อกอนเหลือมากจริง ๆ ไมมีที่จะกอง ทางโรงถลุงแรตองเอาไป

ใหชาวบาน เอาไปไหนก็เอาไปเถอะ ชาวบานก็เอาไปถมที่ใหมันขึ้น และทราบในกาล

ตอมาวา เมื่อฝร่ังตองการมาก ๆ ชาวบานก็เลยขดุที่ คือขุดแรนั่นแหละขายฝรั่งตอไปอีก" 

  รวมความไดทราบเปนพเิศษและตอมาเมื่อกลับมาพักผอน เมื่อเกดิ

ความรูสึกวาเจอะเทวดาองคนั้นอีก เทวดาองคนั้นทานเลาใหฟงวา 

  "ถาอยากจะทราบวาที่ไหนมียูเรเนียม สําหรับยูเรเนียมนะถามันตายแลว 

มันจะกลายเปนตะกั่ว ถามันตายไปเร็ว ๆ ตะกัว่นั้นจะใชเปนตะกั่วสมบรูณแบบไมได 

ถามันตายไปนานแสนนานเปนหมืน่เปนแสนเปนลานปนี้ มันจะกลายเปนตะกั่วสมบูรณ

แบบ 

  ก็เลยถามทาน "ถาอยางนั้นยูเรเนียมในประเทศไทยมันก็มีนะซิ?" 



  ทานก็บอกวา "ถาอยางนั้นยูเรเนียมในประเทศทไยมันก็มีนะซ?ิ" 

  ทานก็บอกวา "ก็มี ที่ไหนมีแรตะกั่ว ที่นั่นเคยมียูเรเนียม 

  และทานก็ยอนมาวา "ทานเองเคยไปพิสูจนคนพบแลวใชไหม?" 

  บอก "พบนะ มันไมไวใจตัวเอง" 

  ทานก็เลยบอกวา "ไอเร่ืองสงสัยนะโยน ๆ ทิ้งไวซะบางสิ เชื่ออารมณ 

จริง ๆ ซะมั่ง" ทานก็เลยสอนตอไป 

  ก็รวมความวาเลยไดรับความรูทั้งยูเรเนียมและก็แรพิเศษ ไอแรแข็ง ๆ 

ประเภทนัน้ก็ไมทราบวาชื่ออะไร มันอยูใตระดับดีบุกลงไป แตวาจะอยูที่ไหนบางผมกไ็ม

มีอํานาจบอก เดี๋ยวใครจะหาวาชี้ใหขดุอีก แตความจริงผมไมเคยชี้ใหใครขุด 

  หลังจากนั้นมา ก็อีกวันหนึ่งก็ไปเที่ยว จะไปที่ปลายเกาะไปดพูระอาทิตย

ตกก็ไปเจอะพวกเจาหนาที่เจาะน้ํามัน เขาเจาะน้ํามันในอาวไทย เขาเจาะมากอน เวลา

นั้นเจาะในมหาสมุทรอินเดีย แตวาเปนทะเลเศรษฐกิจของไทย ก็ไกลออกไปแค ๙๐ 

ไมล ทะเลเศรษฐกิจมัน ๑๒๐ ไมล คือหางจากฝงไป ๑๒๐ ไมล ของเราถาเกินไปกวานัน้

ถือวาเปนทะเลหลวง 

  เขาก็ถามวา "หลวงพอครับ เวลานี้ผมเจาะน้ํามันที่มหาสมุทรอินเดียใน

ทะเลเศรษฐกิจอยากจะทราบวาน้ํามันจะมีไหม?" 

  พอเขาถาม ผมก็เลยถามเขาบางวา "เฉพาะบริษัทของคุณ (อันนี้อยา

ถามนะครับ บริษัทไหนผมไมบอกหรอก) เฉพาะบริษัทของคณุที่เจาะพบแลว สํารวจพบ

แลวในทะเลในอาวไทย คุณพบแลวไมนอยกวา ๔ จุดใชไหม?ฤ 

  เขาบอก "ไมพบครับ" 

  ก็เลยตอบเขาวา "ถาในอาวไทยคุณไมพบ ในมหาสมุทรอินเดยีคุณก็ตอง

ไมพบ" 

  เขาถาม "เปนเพราะอะไร?" 

  ก็บอกวา "เพราะคุณพูดไมตรงตามความเปนจริง" 

  พอพูดเทานีก้็ปรากฏวามีวิทยุติดตอเรียกเขามากเ็ลยใหลูกนอง ๒ คนวิ่ง

ไปรับวิทยุ เดิมทีเดียวเขาอยูดวยกัน ๓ คน ตอมาเมื่อลูกนองไมอยูก็ยอมรับตามความ

เปนจริงวา ในอาวไทยนี่เขาพบแลวไมนอยกวา ๔ จุดจริง ๆ และเปนจุดที่น้ํามันเปน

ปริมาณมาก แกสตอนนี้เราไมพูดกัน เพราะแกสเปนของอดิเรก ในเมื่อที่ไหนมีน้ํามัน ที่



นั่นก็มีแกส ถาเจาะไปไมลึกพอที่พบแกสกอน เจาะไปลึกมากก็พบน้ํามันเพราะแกสนี่

เปนไอระเหยของน้ํามัน ความรอนมันสูงภายในมันเผา น้ํามันก็ระเหย มันก็พนเขามา

ติดอยู เรียกวาฝาขางบนก็แลวกัน ก็เปนแกส อันนี้เปนปริมาณมาก และน้ํามันใน

ประเทศไทยจะมีความใสมากกวาของตางประเทศ 

  ก็รวมความวาเปนอันวาไดเร่ืองไดราว เรื่องน้ํามัน ก็เกิดความดีใจ 

สบายใจวาสิง่ที่เราถวายพระพรไปกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมันไมผิดแน ของ

จริงยังมีอยู และสําหรับแกสเหลวในกาลตอมา ผมก็ติดตอกับคนอีกพวกหนึ่ง ผมจะไม

บอกวาพวกไหน เพราะวาถาไดแกสเหลวหรือน้ํามันที่ผสมกับแกส วาฉันมีความรูสึกวา

มันใสจัด มีความเบาสูง ใสมากเปนไอระเหย อยากจะทราบวาความรูสึกของฉันถูกไหม 

ถาไดเมื่อไรขอใหสงมาใหดูดวย แลวคนกลุมนั้น (ผมไมไดหมายถึงคนกลุมเมื่อกี้) ตอมา

เขาก็สงมาใหดู มันตรงกับความเปนจริงที่มีความรูสึก และตอมาไดไปดูที่มาบตาพุด ที่

จังหวัดระยองหรือชลบุรี ที่นี่ก็ปรากฏวาเปนจุดตรงกัน 

  เอาละบรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรและญาติโยมทุกทาน สญัญาณบอก

เวลาเตือนวาระที่สอง ก็ขอลากอน เอาไวคุยกันใหมในตอนตอไป ขอความสุขสวสัดิ์

พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทกุทาน 
          สวัสดี 


