
ตอนที่ ๑๓ บายูเรเนียมและทองคํา 
  ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทุกทาน 

สําหรับวันนีย้ังเปน ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ การปวยไขไมสบายของผมก็ยังเปนปกติ 

เมื่อเชานี้หมอใหน้ําเกลือไป ๑,๐๐๐ ซี.ซี. แตวาอาการทางรางกายยังโลเลอยูมาก วันนี้

ถามีการขากเสลดกระแหรแอมไอก็ตองขออภัยดวยเพราะยังอยูในระหวางการปวยไขไม

สบาย แตพดูวันนี้ก็ขอเลาเรื่องความบาของผมตอไป "แตวาวนันี้จะเปนการบาเรื่อง
แรยูเรเนียม" 
  ความจริงเรื่องแรยูเรเนียมนี่ผมก็ไมเคยสนใจวาในประเทศไทยจะมี

หรือไมมี แตความจริงทรัพยากรตาง ๆ นีผ่มไมเคยสนใจเลย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวา

ทําจิตมีกังวล แตวาถามีอะไรกระทบใจเขาหนอยหนึ่ง ใจมันก็รูของมันไปเอง อาการ

อยางนี้บรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรและญาติโยมพุทธบริษัท จงอยาคิดวาเราดีเลิศ

ประเสริฐแลว ความรูสึกหรือคําวา ทิพจักขุญาณ ที่เราได ๆ กันนี่มันเปนเศษผง ๆ เล็ก 

ๆ ที่พระอรหนัตทานไดเทานั้น แตก็ยังดีถึงแมวาเราจะมีความรูอยางเปด 

  สําหรับเปดที่เดินได บนิได ดําน้ําได วายน้ําไดก็ยังดีกวาเปดพลาสติก

หรือวาเปดที่เขาทําหลอกไว ยังไง ๆ  ก็ยังรูจักคําวาเดินเปนยงัไง วายน้ําเปนยังไง ดําน้าํ

ไมหมดตัวจุมแคหัวก็ถือวาเปนการดําน้ํา บินก็ไดถึงบินสูงไมไดก็รูจักการบิน รองเสยีง

ถึงจะไมดังกย็ังรูจักการรอง ก็ยังดีกวาเปดพลาสติกหรือเปดปูนปลาสเตอร เปด

ปูนซีเมนตหรือเปดแกะสลักไม ซึ่งใชอะไรไมไดเลย 

 
  ก็รวมความวาการฝกทิพยจักขุญาณของพวกเรา คอย ๆ ทําไป
อยาประมาท จงอยาคิดวาเราดี เราดีเสียแลวนี่ไมถูกตอง 
  ถาหากวาทานจะถามวา "ความรูสึกมันเกิดขึ้นไดอยางไร" 

  ความจริงผมอยากจะพูดใหฟง อยากจะปรารภความจริงวา พวกทานนี่

หรือบรรดาญาติโยมทั้งหลายนี่เกงกวาพวกผมมาก การฝกวิชานี้มาจาก หลวงพอปาน 

แตความจริงวิชานี้จริง ๆ นะครับ ผมเร่ิมไดมาตั้งแตอายุ ๗ ป เมื่อความรูสึกเกิดขึ้นจะ

ถูกตองตรงตามความเปนจริง และกไ็ปนอนบานไหนคืนแรกจะพบวาคนบานนี้ตายไป

แลวกี่คน และทรัพยสมบัติมีที่ไหน อะไรบางที่มีความสําคัญ แตที่รูนีผ่มก็ไมไดทําใหรู 



มันรูขึ้นมาเฉย ๆ สําหรบัคนตายเวลากลางคืนเขามาแสดงตัวใหปรากฏ เขาก็บอกเขา

ชื่อนั้นชื่อนีเ้ปนอะไรกับเจาของบาน และก็บอกฐานะความเปนอยู บอกทรัพยสินนีเ่ขา

ยังใหไวไมหมด ลูกหลานยังไมทราบ บอกใหบอกดวย นี่มันก็เปนความรูสึก แตวาถาคน

ที่ตายไปแลวเขาแสดงภาพใหปรากฏ ผมก็ไมทราบวาไดมาจากอะไร 
  แตเหตุที่จะพึงทราบไดในชาตินี้คือวาทานแมบังคับใหภาวนาวา   
"พุทโธ" กอนหลับ กอนที่จะหลับจริง ๆ อยางนอยตองวาใหทานฟง ๓ ครั้งและ
ตอมาเมื่อโตขึ้นมาแลวเปนพระผมก็ใชอารมณสมาธิแบบหนึ่ง คือวาผมจับ
พระพุทธรูปองคใดองคหนึ่งก็ไดที่เรามีความพอใจนั่งก็ดี เดินก็ดี นอนก็ดี ยืนก็
ดี เห็นอยูในอกเสมอ เวลาเดินไปไหนผมกบั็งคับใหจิตเห็นภาพพระพุทธรูปใน
อก และตอมาก็เห็นภาพพระพุทธรูปในสมองอีกองคหนึ่ง ก็เห็นไวเปนปกติ ทีนี้
ไอความสําคัญวาถาเขาพูดอะไรขึ้นมา ภาพนั้นก็จะปรากฏกับจิตทันที 
  ถาทานจะถามวา "ต้ังเวลาไวเทาไหร?" 

  การเห็นภาพพระพุทธรูปก็ตั้งเวลาผมตั้งเวลาไวเฉพาะที่วาง วางจากการ

งานตาง ๆ จิตผมมันเหน็เปนอัตโนมัติ ถาวางจากภารกิจอยางอื่นมันจะเห็นภาพพระ-

พุทธรูปเขามาทันที ถาเดินไปไหนอนันี้บังคับจริง ใหเห็นตลอดเวลาจนกวาจะเขาถงึที่ 

การทําอยางนี้เปนปจจัยทําใหเกิดความรูสึกตามเสียงเขาพูด ใครพูดวายังไงบางทีเราก็

สงสัย บางทไีมสงสัยเห็นภาพนั้นเลย 

  อันนี้ก็เปนมาตั้งแตเด็ก จากเด็กถึงความเปนพระ แตก็จงอยานึกวาเลิศ

หรือประเสรฐิ ยังครับ เปนชั้นอนุบาลเทานั้น ความดีอันนี้มันจะสลายตัวเมือ่ไรก็ไมทราบ 

  และตอมาทนีี้ก็พูดถึง แรยูเรเนียม ผมก็จําพ.ศ.ไมได ถาจําไดก็ไปถาม 

เจากรมเสริม ทานดูวา พ.ศ.เทาไรก็ไมทราบ ทานเอาถอยคําของพระองคหนึ่งมาบอก

วาที่ลําปางมีแรยูเรเนียม ทานก็เอาแผนที่มาใหดู ไอเร่ืองแผนที่แผนทางนี่ผมไมเขาใจใน

มันเลย ผมไมสนใจ ก็เลยบอกทานวา 

  "เอาอยางนี้กแ็ลวกัน (พอทานพูดความรูสึกมันก็เกิดวา) ที่ภูเขาลูกนี้มัน

มี ๒ จุด แตวา ๒ จุดนี้มีปริมาณไมสูงแตอยูตื้น ถาเจาะขุดลงไปจะไมลึก ถาเอา

เครื่องวัดไปทางเครื่องบิน เครื่องวัดจะสัน่มาก เพราะมันอยูตื้น ที่ถึงจุดนี้ปริมาณมัน

มาก เกรดเหมือนกัน แตมันอยูลึก เครื่องวัดเข็มจะสั่นนอย ๆ" 



  ผมไมรูวาเขาวัดกันดวยอะไร ความรูสึกมันบอกเปนเข็ม ๆ ผมบอกทาน

แลวผมก็ไมใชแนใจเลย แตวาผมมั่นใจวาความรูสึกเปนยังไงผมบอกตามนั้นผิดกผ็ิด 

ถูกก็ถูกผมไมไดตั้งใจจะโกหก ผมนกึวาทานเจากรมเสริมทานจะไมไป รุงขึ้นตามเยน็

ทานกลับมาบอก 

  "ไปแลวครับและก็เปนตามนั้นจริง ๆ" 

  ผมก็เลยมีความมั่นใจบอก โอหนอ...ความรูที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ-

เจาทรงประทานนี่มีคณุมีประโยชนมาก ตอมาก็คุยกันถึงเรื่องแรยูเรเนียมมีที่ไหนบาง 

ผมก็บอกทานวา 

  "เอายังงี้ดีกวา รูแคนั้นยังไง ๆ เราก็ทําไมได และเรายังไมทราบวาใคร

เขาจะเอาแรยูเรเนียมขึ้นมาได" 

  พอกลับมาถึงวัด ไอเร่ืองตาง ๆ นี่คณุทั้งหลาย ถามันสะดุดนิดเดียวจิต

มันมีสภาพจาํ จิตจําไดผมนะเลิกจํา แตมันจะจําของมนั ก็เปนอันวาเมื่อมาถึงวัด

อารมณเดิมยังคางอยู พออารมณสงัดใจสบาย ไมใชนั่งสมาธนิะครับ คือนั่งเลน ๆ ลม

พัดเย็น ๆ ใตตนสะตือ กมี็ความรูสึกเกิดขึ้นวา แรยูเรเนียมมทีี่ไหนบาง เวลานั้นมันมี
ความรูสึกเฉพาะจุดใหญ ๆ จริง ๆ ปริมาณสูงมากมีถึง ๑๖ จุด ในประเทศไทย 
และอารมณจติก็บอกเหมือนกันจุดยอย ๆ ยังมีอีกเยอะ ขี้เกียจจะรู ถารูไปก็แคนั้นแหละ

ไมไดมีประโยชนอะไร คอืไมมีประโยชน ไมมีประโยชนสําหรับผม ผมเอามาไมได และ

คนไทยที่มีความสามารถผมก็ยังไมทราบวาใครแตตองมีแน 

  ปนั้นจําไดปที่รูสึกหนัก ที่รูวาแรยูเรเนียมมีมาก คงจะเปน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ละมั้ง ผมจาํวันเวลารูไมได ไมไดจํา แตวาเมื่อ ปพ.ศ. ๒๕๑๖ ความวุนวายเกิดขึ้นใน

กรุงเทพฯ ผมก็มีความรูสึกอยางหนึ่งเกิดขึ้น คิดวาในประเทศนี่มีใครบางไหมที่เขามี

ความสามารถเรื่องแรยูเรเนียม ถามีก็จะดีมาก ความจริงผมมีความรูสึกวาผมอยากจะ

พบคนที่มีความรูความสามารถ เร่ืองเอาแรยูเรเนียมขึ้นมาใชและนึกในใจวาถามีจริง ขอ

สิ่งศักดิ์สิทธิท์ั้งหลายดลใจบุคคลนั้นมาพบภายใน ๓ วัน 

  แตก็เปนเรื่องนาอัศจรรยวันที่สามเมือ่นอนเลนลมพัดเย็น ๆ ใตตนสะตือ

เหมือนกัน เวลานั้นกระแสไฟฟามันก็มีดอกแดก ๆ กลางวันเขาก็ไมคอยจาย จาย

กลางคืนเปนตน และก็กาํลังกระแสไฟฟาก็นอย เราก็ตองไปพักอาศัยลมธรรมชาติโคน

ตนไมมันสบาย ก็มีผูชายคนหนึ่งอายุประมาณจะไมถึง ๔๐ รูปรางขาวหนาตาดี นัง่



รถเมลผานมา เมื่อรถเมลมาถึงหลังวดัทานก็ลง ลงแลวกเ็ดินเขามา ความจริงคนนี้ไม

เคยรูจักกันมากอนเลย หนาตาทานดี อัธยาศัยทานดีมาก เปนคนนิ่มนวลนารัก พูดจาก็

ดี คุยไปคุยมาผมก็สงสยัในทานวาทานผูนีเ้ปนใคร ไมเคยรูจักมากอนแลวมาก็ไมแสดง

วาจะมีธุระอะไรสักอยาง มาคุยเฉย ๆ ก็เลยสงสัยวาคนนี้จะมีความสามารถเรื่องแร

ยูเรเนียมไหม ก็ถามทานวา 

  "ทานเคยศึกษาเรื่องนําแรยูเรเนียมขึน้มาจากพื้นดินไหม?" 

  พอพูดเรื่องแรทานบอก "โอ หลวงพอครับผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงจาก

ตางประเทศ แรทุกประเภทผมมีความเขาใจ ผมศึกษาเรื่องแร สําหรับยูเรเนียมนี่เราเอา

ขึ้นมาไดครับ เอาขึ้นมาไดแน และมีประโยชน ผมสามารถเอาขึ้นมาได เพราะวาผม

เรียนและกฝ็กเรื่องนี้มาโดยตรงจากตางประเทศ" 

  รวมความวาทานทั้งเรียนทานทั้งฝกทานมีความมั่นใจ แตทานบอกวา    

"ถาจะนําขึน้มาตองเพิ่มคากระแสไฟฟากําลังไฟฟามากกวานี้ครับ เพราะกําลังไฟฟาแค

นี้ ไมพอใช ตองใชกระแสไฟฟายิงเปนจังหวะ ๆ ใหรังสีมันหอตัว" 

  ผมก็ขอพูดทิง้ไวตรงนี้ เปนอันวาก็ปลื้มใจวา เอะ! ประเทศเราคนที่มี

ความสามารถยังมีอยู ฉะนั้นในเมื่อโอกาสดี จังหวะถึง กาลเวลาก็มาถึง แรยูเรเนียมคง

ทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติมาก 

 

  หลังจากนั้นตอมาถอยหลังจาก พ.ศ. ๒๕๒๗ ไปประมาณ ๒-๓ ป ผมก็

จําไมได ผมก็ไมคอยสบาย รางกายมันก็ทรุดโทรมปวย ๆ นั่งรับแขกวันนั้นเปนการ

บังเอิญ ญาติโยมพุทธบริษัทไมคอยจะมีใครมา มีญาติโยมผูใหญคือผูเฒามากัน ๓-๔ 

คน แลวก็เดนิทางกลับ แตวาทานผูเฒา ๓-๔ คนจะกลับ กมี็เดก็สาว ๆ เธอหนาตายัง

สาว แตงงานแลวหรือยังไมทราบ เธอบอกวาเธอเปนนักศึกษาจุฬาลงกรณ ผมก็ไมรู

เหมือนกัน ใชหรือไมใช เปนคําบอกเลาของเธอ เร่ืองคนนี่ผมขี้เกียจสงสัย เขาวายังไงก็

วาตามนั้น เธอมาถามวา 

  "หลวงพอเจาคะ (พูดเกงนารัก) ประเทศไทยมีแรยูเรเนยีมไหม?" 

ก็บอกเธอวา "ฉันไมไดสํารวจละเอียด แคกระทบใจเทานัน้ ทราบวา 

แหลงใหญ ๆ ของเรามี ๑๖ แหง และก็เปนแรยูเรเนียมที่มีคุณภาพสูง

กวาตางประเทศเขา" 



  แลวเธอก็ถามตอไปวา "ที่หลังจังหวดัอุทัยฯ นี่มีไหมหลวงพอ?" 

  ตอนนี้ผมก็เลนเพลงเดา ผมก็ถามวา 

  "หนู คณะของหนู ๕-๖ คนนี่ไปพบมาแลวใชไหมที่หลังจังหวัดอุทัย?" 

  พวกเธอก็พากันหัวเราะบอกวา "ใชเจาคะ" ถามวา "หลวงพอทาํไมจึงรู?" 

  ก็เลยบอกวา "หลวงพอคนแกก็เดา ๆ" 

  ถาเธอปรารภที่ไหนแสดงวาเธอไปมาแลวจากทีน่ั่น เธอก็บอกไปมาแลว 

กเ็ลยยอมรับวา ในปาหลังจังหวัดอุทัยออกไปนั่นหมายถึงวาถึงแมน้ําเมยไปเลย
นะพุงตรงออกไปเลยหรืออาจจะใกลเมืองกาญจนก็ได มียูเรเนียมขนาดหนัก
เปนปริมาณสูงกวาที่อื่นและเกรดดีมาก 
  ก็รวมความวาผมพูดเรื่องนี้นะ อันนี้เปนความบาสวนหนึ่ง แตบาลับ ๆ 

ไมมีใครเขาวาบามาก ๆ เหมือนกับบาน้ํามนัเพราะบาน้าํมันถวายพระพรแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและกล็งเปนหนังสือ เลยบายาวไปหนอย บาไกล บายาว 

บามีปริมาณสูง แตก็ไมเปนไร พอพ.ศ. ๒๕๒๔ ผมก็เลิกบา หยุดการบา และผมก็มาบา

กระตุมกระติ๋ม ๆ เร่ืองแรยูเรเนียม และตอมาก็เร่ืองทอง สิ่งนีผ้มสนใจจริง ๆ อยางอื่น

ผมไมมีความรูกับเขา พวกแรตาง ๆ มันมีคาอยางไรผมไมรูถาใหผมไปขดุแร ผมก็เสีย

แรงเปลา ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะผมไมรูคาของแร มันเหมือนกับไกไมรูคาของเพชรและ

พลอย เห็นกเ็ปนเห็นธรรมดา 

  แตสิ่งทีผ่มสนใจมากก็คือทองคําธรรมชาติหรือทองคําที่เขาถลุงหลอม

แลว แตวาทาํเปนสรอยหรือไมทําก็ตามวา "ในพื้นพิภพภายใตแผนดินของเมืองไทย
นี่มีไหม?" 
  ในเมื่อความสงสัยเกิดขึ้น อารมณดวงหนึ่งก็เกิดขึน้ "จะยุงทําไมนะ เร่ือง

นี้มันเปนเรื่องของโลก และเราถาติดอยูในภาวะของโลก เรากไ็มสิ้นทุกข ยงัจะตองเวียน

วายตายเกิดในวัฏฏะ เราควรจะวางอารมณเสีย ไมควรจะยุง รูไปก็ไมใชเร่ือง" แตตอมา

อารมณหนึ่งมันก็เกิด 

  อารมณหนึ่งมีความรูสึกวา "รูไวใชวาใสบาแบกหาม" ตามคติของ

โบราณ รูไวจะเปนอะไรไปจะไดทราบวาทองคําธรรมชาติมันก็เปนโลหะประเภทหนึ่ง ซึง่

ความจริงแลวถาคนไมนิยมมันก็ไมมีคาอะไร เปนโลหะประเภทสีเหลือง ๆ และความ

จริงโลหะที่เปนสีเหลืองไมใชทองคําก็เยอะไป เวลาเขาทํากันกท็ํากันไดสีสวยกวาทองคํา 



แตวาคนไปยอมรับวาทองคํามีคาสูง ฉะนัน้ ทองคําจึงมีความสําคัญสําหรับโลกอยูมาก 

ทุกประเทศถอืทองคําเปนสําคัญ จะซื้อขาวซื้อของกันก็ถือวาตองทองคําเขาไป

แลกเปลี่ยน 

  ก็เปนอันวาไอจิตดวงนั้นมันก็บอกมีความรูสึกควรจะรู แตผมก็เก็บอีก

ดวงหนึ่งบอกอยายุงเลย นี่อารมณของคนไมเสมอกันนะคุณนะ 

  บรรดาทานที่รับฟงและญาติโยมพุทธบริษัทดูอารมณใหดี คืออารมณ

หนึ่งมันตองการจะรู เมือ่ตองการจะรูขึ้นมาแลว ความโลภมันจะมีไหม แตวาผมขอ

ยืนยัน ความโลภอยางอื่นอาจจะมี มีหรือไมมีก็ไมทราบ แตวาความโลภเรื่องขุดทองคํา

ไมมีแน ผมจะเลาเรื่องราวขุดทองคําของพระทานหนึ่งมันก็ยาวเหยียดเกนิไป ขอเลา

เร่ืองนี้ไปกอน ทีหลังถานกึไดก็คุย 

  เปนอันวาวันนั้นก็ตัดอารมณ ตอมาหลังจากนั้นแลวไมนานมันเปนเวลา

กาลประมาณเดือน ๗ เขาเรียกวาเดอืน ๗ ก็แลวกัน ไอเดือนพฤษภา มิถุนานะไมตอง

พูดกัน เอาเดือนแท ๆ คอืเดือนไทยแท ๆ คือเดือน ๗ ก็มีภารกิจไปดําเนินสะดวกคือไป

บานคุณเฉลิม คงทอง เธอนิมนตประจําป แตวาเวลานี้ไมไดไปมา ๒ - ๓ ปแลว ไมไหว

จริง ๆ อยูที่วัดนี่แคลงสอนกรรมฐานยังไมไหว ถาเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะแยใหญก็

ตองงด 

  ไปบานคุณเฉลิม คงทอง แลวกเ็ลยไป จังหวัดชุมพร ไปที่อําเภอทาน

แซะ (นากลัวเขาเรียกวาอําเภอทาแซะนะ) ก็ไปหมูบานใกล ๆ ซึ่งหมูบานไมโต ตัว

อาคารก็ไมโต ไปที่นั่นเขามีการไหวประจําป ทาํบุญประจําปกัน ประเพณีการทําบุญ

ประจําปเพื่อความอยูเปนสุข ก็ไหวเจาที่เจาทาง ไหวเทวดา ไหวพระ เปนของธรรมดา

ของคน แตวาคนจะคิดวาไหวเทวดาเปนของไมดี เปนเรื่องของทาน แตก็จงอยา
ลืมวาพระพุทธเจาสอนไวในอนุสสติ ๑๐ ประการในพระกรรมฐาน มีเทวตานุสส
ติ การนึกถึงเทวดาไวดวย ฉะนั้นผมถึงเห็นวาคนทั้งหลายเหลานั้นเขาทําไมผิด 
  เวลาที่เขาบชูากันเขาก็นมินตผมไปนัง่ ผมก็ไป ในเมื่อเขานิมนตไปเราก็

ไมเสียหายอะไร เขานั่งกอนที่เขาจะไหวศาล เขาจะไหวเทวดา เขาก็ไหวพระกอน ผมก็

นึกในใจวาผมเปนพระดพีอที่เขาจะไหวแลวหรือยังก็ไมทราบ เพราะผมเองไมมี

ความรูสึกวาผมเปนคนด ี



  ขณะที่เขาไหวเขาบูชาเขาสวดกันมันกใ็ชเวลา และเวลาที่ตองใช เวลาใช

นานอยูประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง กวาพิธีกรรมเขาจะเสร็จ ผมก็ไมมีเวลาจะคุยกับใคร 

เขาวุนวายกนัอยู ผมก็นัง่เฉย ๆ เวลานั้นมีความรูสึกวามีเทวดา ๔ องค เร่ืองเทวดานี่ผม

เชื่อ ๔ องคทานก็ประกาศตัว ทานบอกวา 

  "องคนี้คือทาวเวสสุวัณ องคนี้ทาวธตรฐ องคนีท้าววิรุฬหก องคนี้ทาว

วิรูปกษ เปนทาวมหาราชทั้ง ๔" 

  ทานมาทานก็ถามวา "พระคุณเจาสงสัยเรื่องปลาในทะเลซับใช
ไหม?" 
  เร่ืองปลาในทะเลซับมันเปนอยางนี ้

  มีหนองอยูเปนหนองใหญ มีน้ําตลอดเวลา มีปลาชุมมาก เปนทีห่ากนิ

ของชาวบานเลี้ยงชาวบานไดดี แตวาปลาตัวที่ตั้งใจเลี้ยง ไมตั้งใจเลี้ยง ผมกไ็มทราบ แต

วาชาวบานก็ไปจับเอามากิน ตางคนตางก็จับเอามาแคพอกิน ไมซื้อไมขาย 

  วันหนึ่งทานผูมีสตางคกจ็ะทําสวนทุเรียนที่นั่น ทานก็หวังความร่ํารวย

จากหนองใหญที่มีปลามาก ปลาชุมเหลือเกิน ผมก็เดินผานไปเห็น แตวาพอเอาเครื่อง

สูบน้ํา สูบน้าํกวาจะเสรจ็หลายเครื่อง กวาน้ําจะแหงใชเวลาก็เย็น ใกลค่าํ ไมใชใกลค่ํา 

เปนค่ําเลย ตางคนตางเห็นปลามากมาย ทุกคนคิดวาพรุงนี้เถอะ ทุกคนตั้งแคมปลอมไว 

ใครมาเอาไมไดแน แตวาพอตอนเชา ปรากฏวาปลาหายหมด เหลือปลาอยู ๓ ตัว

นอกนั้นไมรูไปไหน และก็มีนายบุญสม เจาของบานเคยไปทีถ่้ําปลา เขาเล็ก ๆ ต่ํา ๆ 

เปนถ้ําลงไป เธอบอกวา 

  "มีโพรงลงไปเคยใชพะองตอไปเห็นน้ํา น้ํากวางขวางมากไมรูไปถึงไหน 

เคยทําแพหยวกกลวยลอยไปไมรูวาที่สุดไปที่ไหน กวางขวางมาก" 

  พอเธอเลาใหฟงผมก็สงสัยตอนนี้วา ไอทะเลน้ําจดือยูใกล ๆ ทะเลน้ําเค็ม 

และก็บริเวณนั้นมีปลามาก เธอบอกมีปลามากมายเหลือเกิน ปลามาจากไหน อยูได

อยางไร แปลกใจใตดิน เร่ืองนี้สงสัย ทานทาวมหาราชทานหนึ่งที่ทานใหนามวา "ทาน

เวสสุวัณ" ถามวา "พระคุณเจาสงสัยเรื่องทะเลซับใชไหม ผมจะพาไปดู" 

  รวมความแลวทานก็พาไปดู ตามความรูสึกแลวเหมือนฝน วาทานไป

ไหนก็ไปดวยกัน ลงไปดู โอ...ทะเลซับเขาเรียกทะเลถูก แตวาความจริงที่เขาเรียกทะเล



ซับ มันเปนหนองน้ําใหญแตไมใหญเทาปริมาณของน้ําจริง ๆ ภายในนัน้มันกวางขวาง

มากมายนัก ปลาตัวเล็กตวัใหญขนาดหนัก ใหญขนาดโลมานีก่็มีเยอะ 

  ผมไปพบปลาหมอตัวหนึ่ง ปลาหมอนาเรานี่ โอโฮ! ใหญเหลอืเกิน จะ

เทียบกับเรือพายก็เรือหมูขนาดใหญ และทานกช็ี้ใหดูฝูงปลาหมอก็มาก ปลาอะไรตอ

อะไรก็มาก ปลาชอนปลาดุกก็เยอะแยะ ปลาเคามันใหญ ๆ ใหญจริง ๆ ยังนึกในใจวา 

ปลาพวกนี้ตองมีอายุเปนสิบหรือเปนรอยป ก็ยักนึกดีใจวาเธออยูสถานทีน่ี้ปลอดภัยแก

เธอมาก 

  เมื่อผานจากที่นั่นไปแลวทานก็พาเรื่อยไปขึ้นจากทะเลใตดินขึ้นไปชวงใน

ระหวางภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมันยาวเหยียดอยูเหนือพืน้ที่ที่พัก เปนภูเขายาวมาก ขางในเปน

ถ้ําใหญยาวเหลือเกิน ในนั้นเปนทองแทง ทองแทงนี่ความกวางหรือความหนานะ
ของแตละแทงประมาณ ๑ ฟุต ยาวจริง ๆ ประมาณ ๓ ฟุตแตละแหง และกวาง
จริง ๆ ก็ประมาณฟุตเศษ ๆ วางเรียงเปนตับเปนกําแพงสูงเหนือหัวผมเปนไหน 
ๆ สูง จริง ๆ ประมาณ ๑๐ เมตร วางเรียงกันนับเปนแถวได ๑๐ แถว และยาว
เกินครึ่งกิโลเมตร เปนทองแทงมหาศาล 
  ผมก็ตกใจ เอะ ตองถามทองอะไร พอถามทานเวสสุวัณวา "ทองอะไร 

มาอยูที่นี่ และใครนํามาเก็บ?" 

  ทานทาวเวสสุวัณไมทันจะตอบ ก็มีเทวดา ๒ องคเปนเจาหนาที่รักษา

เปนเทวดาชัน้จาตุมหาราช แตงตัวสีแดงประดบัเพชร มาถึงทานก็ยกมือไหวทานทาว

เวสสุวัณ บอก 

  "ทานครับ ทองนี่เปนทองสําหรับพระเจาจักรพรรดิ ถาใครเปนพระเจา

จักรพรรดิขึ้นมาตองขนไปใหเขา ถาใครจะนําไปนะ นําไปไมไดนะครับ" 

  ทานทาวเวสสุวัณก็บอกวา "ฉันพาพระทานมาดู ฉันไมไดมาเอาหรอก 

ไมไดมาขนทองของเธอ" 

  เทวดาทั้งสององคยกมือไหวทานทาวเวสสุวัณแลวก็หลีกไป 

  ทานทาวเวสสุวัณทานก็เลยบอกวา "เอางี้ก็แลวกนัครับ ในเมื่อเจาของ

เขาหวง ผมพาพระคุณเจามาชมวาไอทรัพยใตดินมันมีมาก มากกวานี้ เราก็ไปที่อ่ืนกัน

ดีวา เขาหวงเราก็ไป" 



  ทานก็พาไปความรูสึกวาไปใตดิน ไปเจอะทองอกีแหลงหนึ่ง คราวนี้ไม

คอยจะไกล ขึ้นมาทางเหนือจากบานนั้นตามถนนสายชุมพรประจวบ ถาเดินทางขึ้นมา

ประมาณ ๓๐ กิโลเศษ ๆ แลวก็จะมทีางเดินออกไป ถาเดินผวิดิน ออกไปจากถนนเสน

นั้นหางประมาณ ๘ กิโล ไปเจอะแหลงทองคําธรรมชาติมหาศาลเลย โอโฮ...กวาง
ใหญไพศาลมาก ปริมาณเนื้อที่ที่ทองธรรมชาติกองอยู ดูแลวรอยไรเศษ
เกือบจะถึง ๒๐๐ ไรและทองอยูหนาเปนเม็ดทรายธรรมชาติจริง ๆ สวยสุก
อราม 
  แตบรรดาทานทั้งหลาย จะพูดอะไรกันไปไดในเมื่อสัญญาณบอกเวลา

ปรากฏวาหมดแลว ก็ตองขอลากอน เร่ืองทองนี่เอาไวฟงกันในคาสเซทหนาตอไป 

สําหรับเวลานี้ก็ตองขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมแีด

ทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรผูรับฟงทุกทาน 

 
          สวัสดี 


