
ตอนที่ ๑๒ ผมบา (ตอ) 
  ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร สําหรับหนา

นี้หรือวาตอนนี้เปนตอนจบเรื่องน้ํามนั "บาเพราะน้ํามัน" แตแลวผมก็ยงัไมเลิกบา พอ

พนเขตจากการบาน้ํามันแลวผมกจ็ะบาตอไปอีก 

  ก็รวมความวาเมื่อถึง พ.ศ.๒๕๒๔ เร่ืองความบาของคนเริ่มสลายตัวไป

ชั่วคราว ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาบังเอิญจริง ๆ ทางเจาหนาที่หรือบริษัททีเ่จาะน้ํามนั 

ไปพบแกส พบน้ํามันเขาตามที่พดูไว แตก็จงอยานึกวาผมเปนผูวเิศษบันดาลใหของ

ทั้งหลายเหลานี้ปรากฏขึ้น ไมใชอยางนั้น เปนธรรมชาติ ตองถือวาเทวดาทานดี และก็

ตองยอมรับนับถือความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทานใหวิชาความรู

และก็ชวยใหผมพูดตรงตามความเปนจริง 

  เปนอันวาการกระทํากับอารมณที่นําเรื่องนี้มาพูด ก็ขอบรรดาเพื่อนภิกษุ

สามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบรษิัทโปรดทราบวา การนินทาและการสรรเสริญ 
จงอยาถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ใหถือจริยาที่เราประพฤติปฏิบัติเปน
สําคัญ เพราะวาการนินทาและการสรรเสริญ ถาเราจะหลบมนัก็หลบไมทนั ถาเราจะ

โกรธคนนินทา โกรธคนเขาสรรเสริญมันก็หลบไมทันอีก เราก็ตองโกรธกันไมหยุด ในเมื่อ

เราตองโกรธไมหยุด ความสุขจริง ๆ ของจิตใจมันก็ไมมี มันจะมีแตความวุนวายของใจ

ไมหยุดเหมือนกัน 

  ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานและบรรดาเพื่อนภิกษุ

สามเณรคอย ๆ จํากัดความโกรธไวอยูในขอบเขต อันดับแรกอยาเพิ่งคิดวา เราจะเลิก

ความโกรธไดทันทีทันใด ใหคอย ๆ ระงับความโกรธ จํากัดความโกรธไวในขอบเขต 
  อันดับแรกจํากัดความโกรธไวในขอบเขตของสังโยชน ๓ คือ 
  ๑. สักกายทิฏฐ ิ
  ๒. วิจิกิจฉา 
  ๓. สีลัพพตปรามาส 
  สังโยชน ๓ ประการนี้ถาใครละไดเปนพระโสดาบันกับสกิทาคามี คํา

วา สังโยชน แปลวา กิเลสเปนเครื่องรอยรัด ทําใจเราใหวุนวายจากกิเลส นัน่

หมายความวาเราตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส 

  วิธีจํากัดความโกรธเปนอยางไร ? 



  ในสมัยที่เราเปนปุถชุนคนหนาแนนไปดวยกิเลส เราไมมีการจํากัดความ

โกรธไดเลย นั่นหมายความวาแทนที่เรากําจดัหรือจํากัดใหมันนอยลงอยูในขอบเขต 

แคบ ๆ เรากลับชอบทวคีูณความโกรธใหมากขึ้น เมื่อโกรธแลวก็อยากจะขังความโกรธ

ไวนาน ๆ แลวหาทางจองลางจองผลาญ พิฆาตเขนฆาคนอื่นที่เราโกรธ เนื้อแทจริง ๆ 

ผลมันไมมีสาํหรับเขา ถาเราคิดมันก็มีแตความกลุม ถาเราไปทํารายเขาจริง ฆาเขา
จริง เราก็จะเพิ่มความวุนวายของจิตมากขึ้นเพราะเปนการกอศัตรู เราก็ไมมี
ความสุข คณะของเขาเองเขาก็ไมมีความสขุ แทนที่คนที่เราโกรธจะตายแตผูเดยีว

หรือเปนศัตรูกับเราแตผูเดียว เราก็จะเพิ่มศัตรูมากขึ้นก็หมายถึงพวกเขาหมูญาติพี่นอง

ของเขา อันเปนที่รักเขา เขาก็ตองโกรธเรา ตองประกาศตนเปนศัตรูกบัเรา อันนี้ไมมี

อะไรดีเลย 
  วิธีกําจัดความโกรธไวในขอบเขตเล็ก ๆ ก็คือใชอารมณของพระ
โสดาบันกอน 
  ความจริงอารมณพระโสดาบันนี่ถาใครทรงไวได แตวาทั้งนี้ทั้งหมดขอทุก

ทานไดโปรดจงอยาคิดวาเราเปนพระโสดาบัน เร่ืองมีความรูสึกวา เราเปนผูทรงฌานก็ดี 

เปนพระอริยเจาขั้นพระโสดาบัน สกทิาคา อนาคาหรืออรหันตก็ดี จงอยามีความรูสึก

ตามนั้น ถามีความรูสึกตามนั้นมันจะกลายเปนมานะทิฐิ เพราะวาเรายังไมหมดกิเลส 

ไป ๆ มา ๆ เราก็จะถือตวัวาคนคนนี้ไมมีการทรงฌาน ไมมีฌานสมาบตัิ คนนี้มีฌาน

สมาบัติแตยอหยอนกวาเรา ความเลวมันจะเกิดขึน้กับใจ เปนมานะ ถาเราไปปฏิบัติหรอื

ประพฤติตามกฎแหงการละสังโยชน ถาคุมอารมณละสังโยชนไดก็จะคดิตอไปวาผูทรง

ฌานโลกียสูเราไมได เราเปนพระอริยเจาอันนีเ้พิ่มความเลวมากขึ้น 

  ก็รวมความวาอยาคิดเลยวาเราไดขั้นไหน เราทําอะไรได เปนพระอริย

เจาหรือเปลา เปนผูทรงฌานหรือเปลา ไมตองคิด คิดอยางเดียววา รักษาอารมณใจให

เปนสขุ และคิดไวอยางเดียววาอยางนอยชาตินี้เราเกิดเปนคน เราจะไมยอมลง

อบายภูมิตอไป 
  ส่ิงที่จะทําใหเราไมลงอบายภูมิ ก็คืออารมณของพระโสดาบัน 
อารมณของพระโสดาบันถาเราทรงไวได ขึ้นชื่อวาการเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปน

อสุรกาย เปนสัตวเดียรัจฉาน ไมมีสําหรับเราตอไปอีก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะอบายภูมิ

รังเกียจ ที่วาอบายภูมิรังเกียจก็เพราะวาเรามีความดีมากเกินกวาที่จะลงอบายภูมิ รวม



ความแลวบาปกรรมเกา ๆ ที่เราทําไวแตชาติกอนก็ดี ชาตินีก้็ดีไมสามารถจะนําเราลง

อบายภูมิไดตอไปอีก 

  วิธีปฏิบัติทํายังไง วิธีปฏิบัติจริง ๆ ก็คือใหมีความรูสึกตามความเปน

จริงในดาน สักกายทิฏฐิ 

  สักกายทิฏฐิ นี่ตามหนังสือทานแปลวา รางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของ
เรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา 
  คําวารางกายนี้ผมใชแทนคําวา ขันธ ๕ ขันธ ๕ จริง ๆ ก็คือรางกาย และ

ขันธ ๕ ทั้งหมดที่มี ๕ อยาง สิ่งที่มีความจําเปนจริง ๆ ก็คือ รูป เพราะขันธ ๕ มีรูป มี

เวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ 

  สิ่งใดที่เห็นไดดวยตาเปลาสิ่งนั้นเรียกวา รูป 

  เวทนา ไดแกความเสวยอารมณ สุขบาง ทุกขบาง ไมสุขบางไมทุกขบาง 

  สัญญา ไดแก ความจํา 

  สังขาร ไดแกอารมณที่ปรุงแตงใจ คืออารมณที่เปนกุศลใจก็สะอาด ใจดี 

ถาอารมณที่เปนอกุศลเขาครอบงําใจ ใจก็สกปรก ใจเลว และ 

  วิญญาณ ไดแก ความรูสึกทางประสาท วิญญาณนี้ไมใชจิตนะครับ 

วิญญาณกับจิตคนละดวงกัน คนละอยาง วิญญาณมีความรูสึกอยางเดียวไมมีความคิด 

คืออารมณคิดไมมี จิตนะมีอารมณคิด ไมใชวิญญาณ เขาใจตามนี้ 

  สําหรับหนังสือที่ทานเขียนไววา "การตัดสักกายทิฏฐิ ตองตัดเห็นวา 

รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา" อันนี้เปนอารมณ

พระอรหันตครับ ความจริงทานเขียนไวสุดยอดถูก แตวาคนที่ไมเคยรูเร่ืองมาเลยก็จะ

เขาใจผิดคิดวาคนอยางเราไมสามารถจะเปนพระโสดาบันได ความจริงทีท่านเขียนไว
นั้นหมายตัดสูงสุดเปนอรหันต นั่นพูดถึงการตัดกิเลสกัน ตัดกิเลสเพื่อความเปน
อรหันต 
  ที่นี้เรามาตัดกันแคถาจะเปนพระโสดาบันหรือสกิทาคามี เปนการจํากัด

ความโกรธไวในขอบเขตก็มีความรูสึกวาชีวิตนี้มันตองตาย รางกายนี้อยูไมตลอด มันไม

รอดแนนอน ตองตายแน กอนจะตายเราไมยอมไปอบายภูมิ เพราะเปนคนแลวนี ่ เปน

คนแลวกลบัไปเปนสัตวนรกอีกก็ถอยหลังลงคลอง ไมใชถอยหลังลงคลอง ถอยหลังลง

กนคลองไปเลย จมดิ่ง กวาจะไตเตาขึ้นมาไดถึงความเปนมนษุยอีกแสนกปั ไมมีโอกาส 



เราขาดทุนมาก งั้นคุมอารมณไว ถือวาจะไมยอมไปนรก เพราะยึดคุณพระพุทธเจา คณุ

พระธรรม คุณพระอริยสงฆเปนที่พึ่ง หมายความวา เราคอยถึงเราไวไมยอมใหหยอนตัว

ลงนรก 

  หลังจากนั้น รักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์ คือไมคิดจะฆาสัตว ไมคิดจะทํา

รายสัตวหรือบุคคล ไมลกัทรัพยสมบตัิของใคร และก็ไมคิดจะลักทรัพยสมบัติของบุคคล

ใดดวย ลักไมลัก โกงก็ไมโกง ไมยื้อไมแยงทุกอยาง พอใจในเฉพาะทรัพยสินทีเ่ราหามา

ไดโดยชอบธรรม และก็ไมยื้อแยงบุคคลรักของบุคคลอื่น ความจริงคนรักคนเดียวก็

เหลือแหลแลว ประคับประคองกันไมหวาดไมไหว การประครองกันไมสําคัญ สําคัญ

เวลาหากิน เวลานี้ทรัพยสินก็หาไดโดยฝดเคือง มันยาก แคคนรักคนเดียวตางคนตางรัก

กันก็พอใจ รักมาก ดีมาก หมายถงึรักมากแตบุคคลนอยบคุคลเดียวเรารักใหมาก ก็มี

ความสุข นี่พดูถึงคนรักษาศีล 

  และตอไปเราก็พยายาม พูดตามความเปนจรงิ เร่ืองพูดนี่พูดเฉพาะ

ตามความเปนจริง ไมพูดปดอยางเดียวก็ยังเปนการสะเทือนใจกัน คือยังมีการกลาวคํา

หยาบมีการยุยงสงเสริมใหแตกราวกัน พูดวาจาไรประโยชน ฉะนั้น ก็เวนเสียใหหมด 

เวนคําพูดที่ไมจริง เวนคําพูดที่เปนเครื่องเสียดแทง คือการกลาวคําหยาบใหเขาสะเทือน

ใจเวนจากการสอเสียดยยุงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน หรือนนิทากัน และก็เวนจากการ

พูดดวยวาจาที่เหลวไหลไรประโยชน 

  รวมความวาวาจาทั้ง ๔ ประการ ถาเราใชเปนเครื่องสะเทือนใจมาก ดี

ไมดีขัดใจกัน โกรธกันเราก็งดมันเสียเลย ใชแตวาจาจริง วาจาไพเราะทีน่าฟง วาจา

สังสรรคความสามัคคี วาจาที่มีประโยชน แคนี้พอ 

  ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเปนมนุษยเต็มไปดวยความทุกข มีความวุนวาย

ตามที่กลาวมาแลวเปนเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริง แตมีความสุขไมนาน ถาหมด

บุญวาสนาบารมีก็ตองโดดปองลงมาใหม โดดมาคางที่เมืองมนุษยก็ยังบญุตัว สวน

ใหญไปลงอเวจีไปเลย ฉะนั้นเราไมตองการ เราตองการจุดเดียวคือพระนิพพาน 

  นี่ผมก็เลยมาชวนทานบาเรื่องนิพพานกันไปอีก เขาวาบาเรื่องน้ํามัน บา

เร่ืองวัตถุธาตุแลว ก็ไมพอ มาบาเรือ่งนิพพาน ความจริงเรื่องน้ํามันก็พนบาไปแลว พอ

ถึง ๒๕๒๔ เขาเจาะน้ํามนัพบ ผมก็พนบา 



  ทีนี้เรามาจํากัดความโกรธ ถามวา "พระโสดาบันยังมีความโกรธ
ไหม?" 
  ก็ตองตอบวา พระโสดาบันยังมีความโกรธ แตวาจํากัดความโกรธ

ไวในวงแคบ พระโสดาบันโกรธจริงแตความรุนแรงนอย เพราะเกรงอบายภูมิ อาจจะมี

ความโกรธ ถาพระโสดาบันขั้นตนความโกรธยังรุนแรงอยูบาง แตวาจิตคิดจะฆาคน คดิ

วาจะฆาสัตวไมมี จํากัดไวแคโกรธ ไมคิดถึงฆา ลดลงไปหนอย 

  ตอไปพระโสดาบันขั้น สัตตักขัตตุงอยางหยาบ พระโสดาบันขั้นกลาง 

โกลังโกละ อันนี้ความโกรธของพระโสดาบันขัน้นี้ก็มี รวมความวาขั้นไหนก็มี ก็โกรธ

ทั้งนั้น ความโกรธขั้นรุนแรงที่คิดจะประหัตประหารใหถึงตายไมมี ความไมชอบใจมีมาก

ยังมีอยู แตวาระงับสั้นเขา คือหายเร็วเขา ใหอภัยเร็ว 

  ตอไปพระโสดาบันละเอียดเรียกวา เอกวิชี มีความสะเทือนใจนอยเต็มที

จิตใหอภัยมากขึ้น 

  รวมความวาเรากําจัดความโกรธไวในวงแคบ ๆ ตามระยะ อยู ๆ เราจะ

บอกฉันเลิกโกรธ อันนี้มันไมได ตองคิดวาสามีภรรยากัน กวาจะแตงงานกันไดก็ตองใช

เวลา บางทีบางคนก็ใชเวลามาก ๆ แตเวลาเลิกกันมันยาก ตองใชเวลามากหนอย 

เพราะความรักมันผูกพันแนนหนาเสยีแลว เหมอืนกับความโกรธกับเราก็เหมือนกัน 
ความโกรธกับเรามันคบหาสมาคมกันนับอสงไขยกัป นับไมถวน ที่วาไมถวนก็
ไมรูกี่อสงไขยกัปอยู ๆ ก็จะผลักใหมันโดดไปเฉย ๆ ไมได ก็ตองคอย ๆ ผอนที
ละนอย ถาเรากําจัดขอบเขตของความโกรธไดอยางนี้ ก็รวมความวาอบายภูมิไมมี 

ความสุขก็มีขึ้น 

  ตอไปก็จํากัดความโกรธใหละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่ง ขั้นสกทิาคามี ขั้น

สกิทาคามีมีความรูสึกถึงการตัดสังโยชนเหมือนกนั แตการใหอภัยมีเหตุมีผลมากขึน้ 

จิตใจมีความฉลาดมีปญญามากขึ้น มีความรูสึกตามความเปนจริงวา คนที่เกิดมาใน
โลกนี้ไมตองการโกรธกับใคร มอียางเดียวตองการความรักความเห็นใจ ความ
เปนเพื่อนกันแตวาที่ตองโกรธก็เพราะวากิเลสบางอยางเขามาแทรกแซงใจ 
ทําลายความดี ฉะนั้นคนที่ทําไมดีและสะเทือนใจผูอื่น บุคคลนั้นไมมีเจตนาแท 
แตวาผีกิเลสเขาสิงใจ มันเขาบังคับใจของบุคคลนั้น เขาจึงทําใหเราไมชอบใจ 
เราใหอภัยไปเลย และคนนี้ทําผิดทําช่ัว พูดผิดพูดช่ัว เพราะรูเทาไมถึงการณ 



อยูภายใตอํานาจของกิเลสบังคับ จัดเปนอภัยทานและก็มีพรหมวหิาร ๔ หนัก
ขึ้น มีเมตตา ความรัก มีกรุณา ความสงสาร มุทิตา จิตออนโยนไมอิจฉาริษยา
ใคร อุเบกขา ความวางเฉยกระทบกระทั่งความไมชอบใจ วาจาที่สะดุด อันดับ
แรกเอาเฉยเขาไปสกัดไวกอน สกัดไวนาน ๆ เมื่อชินก็จะสลายตัวไปเลย 
  ฉะนั้นอารมณของพระสกิทาคามีอันดับแรก ความโกรธยังหนักอยู
นิดหนึ่ง ยังมีความสะเทือนใจอยูบาง แตก็หายเร็วใหอภัยเร็ว หนกัเขา ๆ พรหม
วิหาร ๔ ครอบงําจัด มีความรูสึกวารางกายไมทรงตัวจริง โลกนี้เต็มไปดวยความ
ยุงยากความเดือดรอน ไมมีความแนนอน เราไมตองการอบายภูมิ ไมตองการ
มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ตองการแตนิพพานอยางเดียว 
  อารมณอยางนี้หนาแนนขึ้น ความโกรธก็คอยสลายตัว หนัก ๆ เขา บางที

เขาวามาแรง แตมีความรูสึกเบายังไมสะเทือน บางทีเขาดาวันนี้ อีก ๓ วันถึงนกึไดวา

เขาดา วันกอนคิดวาเปนการพูดเลนกัน อันนีเ้ปนอารมณของพระสกิทาคามี 
  และพระสกิทาคามีนี้ถาละเอียดถึงที่สุดใกลอนาคามีจะไมรูสึกถึง
ดานความรักและความโลภ ความโกรธ ความหลง อารมณปกติไมมีความรูสึก
เลย แตวาความรูสึกอยางนี้จะมีขึ้นบางขณะ คือเดือนหนึ่งนาน ๆ ครั้ง เวลาที่
จิตสงบสงัด อารมณรักจะกระตุนขึ้นมานิดหนึ่ง รวมความไมพอใจอาจจะโผล
ขึ้นมาหนอยหนึ่งก็ถูกตีกลับไปเลย นี่เปนพระสกิทาคามีขั้นละเอียด ขั้นที่จะถึง
อนาคามี 
  มาถึงตอนนี้แสดงวาเราจํากัดวงขอบเขตของความโกรธได และก็

สามารถทําลายกําลังของความโกรธใหเกือบไมมีกําลังเลย พอถึงแคนี้ก็พอใจ 

  พอใจของผมก็หมายความวา เรายังโกรธ ใครถามมาเราก็ยังโกรธ ในเมื่อ

เราไมเปนพระอนาคามีเพียงใดเรายังโกรธ แตก็ตอบเขาวาฉันยังมีความโกรธ ฉันยงัมี

ความโลภ ฉนัยังมีความหลง ฉนัยังมีความรัก แตทุกสิ่งทุกอยางนี่ฉันเกบ็ไวในขอบเขต

ในคอกแคบ ๆ ซึ่งมนัดิ้นไมไดถนัดนัก แตอยาไปกวนใจมัน ถากวนมันหนัก ๆ เขามัน

แหกคอกมาไดมันยุงจัด บอกเขาอยางนั้น 

  ก็รวมความกําลังใจของเราจะทําถึงขัน้ไหนก็ชาง อยาไปหลงใหลใฝฝน 

คิดวาเวลานีเ้ราเปนพระโสดา พระสกิทาคา ก็รวมความพระโสดา สกิทาคา สองอยาง

กําจัดแคกิเลส ๓ อยางคือ 



  สักกายทิฏฐิ ความรูสึกวารางกายมันจะไมตายนะเลิกคิด คดิวามันตาย

เสีย 

  วิจิกิจฉา ใชปญญานิดหนอยพอ 

  สีลัพพตปรามาส ฆราวาสรักษาศีล ๕ ใหครบถวน ภิกษุสามเณร 

รักษาศีล ๒๒๗ ศีล ๑๐ ใหครบถวน 

  ก็รวมความวาการรักษาศีล รักษาชนิจนไมตองระวัง มีอารมณชินใน

สิกขาบทตาง ๆ วามันเปนของไมหนกั เปนของธรรมดาที่เราทําไดแบบงาย ๆ แคนี้ความ

โกรธมันก็จะคอย ๆ สลายตัวไป มีกําลังเบา ผมยังจะไมพดูวามันหมดไป ทั้งนี้เพราะ

อะไร เพราะถาบอกวาหมด ถาชนโกรธขึ้นมา มันจะซวย จะเผลอ 

   

  ก็รวมความวาคอย ๆ ระงับ คอย ๆ กดใจถือวาเปนของธรรมดา ถาถูก

ดาถูกวาใหคิดวาเราเกิดมาเพื่อชาวบานเขาดา ชาวบานเขาวา ชาวบานเขานินทา ก็

หมดเรื่อง เปนอันวาถาเราสามารถแบบไหนทําแบบนั้น 

  ทีนี้ผมที่บามาแลวก็บังเอญิจริง ๆ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวตรัสถาม

และขาวออกไปเขาก็หาวาผมบา เวลานั้นผมจะไปโกรธอะไร ก็คนวาผมบานี่เขาไมไดวา

ใหผมไดยิน ผมก็ไมแนใจเหมือนกันวาเขาวาใหผมไดยิน ผมจะโกรธเขาหรือไมโกรธไม

แน แตขาวทีม่านี่พอวาบาปบ ผมก็ยิม้แลว ทําไมจึงยิ้ม ก็เพราะผมก็มีเพือ่นบานะซ ิที่วา

มีเพื่อนบาก็เพราะผมบาพูด พูดตามความรูสึกที่คิดวามันเปนอยางนั้น นี่วากันถึงตอน

ยังไมพบน้ํามัน ที่วาผมมีเพื่อนบา เพราะขาวนี้ออกไป คนกบ็าตอคือบาดาผมบานินทา

ผมทั้ง ๆ ไอวันเดือนปมันยังไมถึง คนประเภทนีเ้ปนคนไรเหตุไรผล เพราะวา ถาคนมเีหตุ

มีผล ถาคนดีจริง เขาจะรับฟงไวเฉย ๆ ยังไมเชื่อและยังไมปฏิเสธ เพราะวาเวลาที่พูดไป

มันมีกําหนดเวลา วาตอง พ.ศ.๒๕๒๔ ฟาจะสาง 
  ความจริงไอฟาจะสางก็มีคนมาถามบอย ๆ วา "เมื่อไรจะสวาง" 
  ตอนนี้ขอบาตออีกนิดหนึ่ง เอาอีกนิดเดียวนะ เฉพาะหนาคาสเซทหนานี ้

บาตออีกนิดหนึ่งวา ตอไปเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๐ พระอาทิตยจะเริ่มขึ้นจากขอบฟา อัน

นี้ก็เดาเองกแ็ลวกัน อยาลืมนะผมยงัไมไดพูดถึงเวลาเที่ยง ถาพระอาทิตยขึ้นเหนือขอบ

ฟาเมื่อไร ความสวางขึ้นมากขึ้น คนจะเหน็หนาเห็นตากันมากขึ้น ไอทรัพยสินตาง  ๆที่

มันอยูในแผนดินเปนทรัพยากรก็จะปรากฏหนาแนนขึ้น คนก็จะเริ่มมีความสุข แต



ความสุขป พ.ศ.๒๕๓๐ ก็ตองถือวาเปนความสุขอยางมนุษย อยางคนธรรมดา 
ไมใชความสุขอยางพระอริยเจา ความสุขที่อิงอามิสมันไมมีอะไรสุขจริง จรงิ ๆ 
แลวมันก็เปนเชื้อสายของความทุกข แตวาเราไดมาเปนที่พอใจถือวาเปนความสุข ที

นี้ตอไปเบื้องหนาจะเปนอยางไร ผมก็จะไมพูด ทิ้งไวแคนี้กอน บาไปอีกนิดหนึ่งวา พระ
อาทิตยจะขึ้นเหนือขอบฟาตอเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ 
 

  ตอไปนี้ก็จะบาเรื่องอะไรตอไปอีก รวมความวาบาไวเทานั้นดไีหม ? และ

ตอไปวันหนาถามีโอกาส ถานั่งพูดไมไหว แคนอนพูดก็ไมเปนไร 

  (ที่ฟงไมดี ทีแรกเสียงเริ่มใส ๆ ผมพักไปหนอย มาก็เร่ิมเครืออีกแลว อยา

ลืมวาชวงนี้ยงัเปนวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗ อยู เปนตอนที ่๔) 

  นี่เราพูดกันเรื่องบา ๆ และตอไปเบื้องหนาจะบาเรื่องอะไรดี 

  วันนี้บังเอิญมีขาวเขาดูขาวโทรทัศนกัน เขาบอกวา ทางการไฟฟาฝาย

ผลิตกําลังเจาะหาความรอนจากใตดิน ผมไมไดดูกับเขา เขาบอกเจาะทางเชียงใหม 

ผมก็ดีใจ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะความรอนจากใตดินมีมาก มีมากในประเทศไทย มันจะ

เจาะไดแหลงยาวที่สุด และก็มากเปนแผลใหญในใตดินที่ใหความรอน ถาเรานําขึ้นมา

ได ไดเร่ืองกระแสไฟฟาสบายมาก โรงงานตาง ๆ ที่ใชไอน้ําก็สบายมาก แตวาตองยกไป

ในที่สถานทีท่ี่แผนดนิมันแตก มันแยกอยูภายในและมีความรอนสูง เจาะลึกลงไปถึง

ประโยชนใหญมาก 

  ถาถามวาเจาะที่ไหนบาง ผมก็ไมตองบาเรื่องนี้ ทั้งนี้เพราะทางราชการ

ทานมีความตองการแลว และการพสิูจนความรอนใตดินเปนของไมยาก ความจริงแร

ยูเรเนียมเชื่อวาเปนการคนหางายอยูแลว มีเครื่องวัดเปนเครือ่งพิสูจน เปนเครื่องตรวจ

งาย ๆ แตวาความรอนใตดินยิ่งงายกวาแรยูเรเนียมอีก 

  ฉะนั้นถาหากการทางการไฟฟาฝายผลิตของประเทศไทยเริ่มทาํและก็

เร่ิมมีเครื่องมือ ผมวาในกาลตอไป ไมชากระแสไฟฟาที่ใชกับเครื่องจักร จะไมตองใช

กระแสน้ํา กระแสน้ํากย็ังตองใชอยู ก็ดี เปนการเรียกวาเปนผลไดจากการลงทุนนอย 

ตอไปถาไดความรอนจากใตดนิอีกจะมีประโยชนใหญ 

  เปนอันวาในกาลตอไป ผมก็คงจะบาเรื่องนี้อีกสักนิดหนึ่ง เพราะวาความ

รอนใตดินผมทราบไดอยางไร มันเปนเหตเุนื่องจากไปอเมริกาไปพักที่ฮาวายและ      



ดร.ปริญญา นุตาลัย เธอเปนด็อกเตอรฝายธรณีวิทยา เธอเชารถเกงพาไปเที่ยวรอบ

เกาะฮาวาย ก็ปรากฏคุยกันเรื่องนี้ และเมื่อเกิดการสงสัยขึ้นมา เหตุการณก็ปรากฏ 

  ผมก็มีอะไรอยูนิดหนึ่งถาไมกระทบผมก็ไมอยากรู ไมวาเรื่องอะไรทั้งหมด 

ถาเรื่องใดกระทบเขาก็อยากรูเร่ืองนั้น กระทบเมื่อไรเม่ือนั้น ไมกระทบไมรู เพราะอะไร 

เพราะวาขี้เกยีจรู รูไปก็แคนั้น ไมรูก็แคนั้น รูไปผมก็แก ไมรูก็แก มันใกลตาย 

  สัญญาณบอกเวลาหมดแลวนี่ครับ ขอความสุขสวัสดิพ์ิพัฒนมงคล

สมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทาน 
          สวัสดี 
   


