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ฝากนายกฯ ไว
มีประจําลัทธินั้นลัทธินี้ ศาสนานั้นศาสนานี้ ไมใชมีแตเมืองไทยเราปจจุบันนี้ มีมา
แตครั้งพุทธกาล ครั้งไหนๆ ก็มีมาอยางนั้น เพราะคนดีคนชั่ว คนเห็นผิดเห็นถูกมาตลอด
สัตวโลกเปนอยางนั้น เอาศาสนาวาเปนใหญเปนโตไปบีบบังคับคนอื่นเขามันก็เปนขาศึก
ศาสนานั้นก็เปนศาสนามหาภัยไป คือไปบีบบังคับคนอื่นใหเขานับถือ ใหเขาปฏิบัติตาม
ขัด เขานับถือเขารักเขาชอบใจเขานับถือของเขาเอง เปนหลักธรรมชาติของใครของเรา ลูก
ของใคร พอของใคร แมของใคร ผัวของใคร เมียของใคร เขารักของเขาเองชอบของเขา
เอง พอใครแมใครเขานับถือของเขาเอง
ลูกเกิดมาแตละคนมีพอมีแม พอแมของเขาจะทุกขจะจนขนแคนขนาดไหน เปน
เศรษฐีกุฎมพี เขายอมรับวาเปนพอเปนแมตลอด เขาไมไดถอื ความมั่งมีดีเดนหรือทุกขจน
อะไร พอที่จะแยกจากความเปนพอเปนแมไป จะทุกขจะจนก็พอแมของเขา จะมั่งจะมีก็พอ
แมของเขา เด็กยอมรับ ฝงใจ แยกไมออก นีศ่ าสนาแตละศาสนาใครก็รักศาสนาของใคร
เทากับพอแมของใครๆ ก็ใหนับถือกันไปซิ จะไปแยกลูกจากพอ ลูกจากแมไปไดยงั ไง พอ
ของเขาแมของเขา ทุกขจนหนโลกก็เปนพอเปนแมของเขาจะแยกเขาไปไหน จะเปลี่ยนพอ
เปลี่ยนแมใหเขาไดยังไง เปลี่ยนพอเปลี่ยนแมมีไหม ฟงซิ
ที่ศาสนาไหนเปนศาสนาใหญๆ บาง แลวเอาอํานาจของความเปนใหญเปนโตไป
บีบบังคับเขา เหมือนวาเศรษฐี หรืออํานาจมากอยางนี้นะ ไปบีบบังคับคนจนทั้งหลายอยาง
นี้ไมถูก ใหเขามานับถือศาสนาตน ศาสนาแตละศาสนาเปนพอเปนแมของผูนับถือ ผูนับ
ถือทัง้ หลายเปนลูกของศาสนานั้นๆ เทากับเราเปนพอเปนแมของเด็ก เด็กกี่คนก็เปนเด็ก
ของเรา และเด็กกี่คนเขาก็นับถือวาเราเปนพอเปนแมตลอดแยกไมออก เรื่องของศาสนา
ตองใหเปนอยางนั้นถึงถูก ถาเปนความสมัครใจเขามานับถือเองเปนเรื่องอันหนึ่งตางหาก
เพราะเรื่องศาสนาพื้นเพเปนมาอยางนั้น แตใครจะแยกแยะโดยเหตุโดยผลวาศาสนาใดผิด
ศาสนาใดถูก เพราะศาสนานี้เปนกลางๆ ใครจะแยกแยะยังไงก็พิจารณาเหตุผล ใครเห็นวา
ศาสนาไหนดีถูกตองเขาก็นับถือๆ เปนความลงใจของเขาเอง ไมใชจะหาเที่ยวบีบบังคับกัน
ไปหมดดวยอํานาจบาตรหลวงของตัว ใชไมไดเลย เขาเรียกศาสนามหาภัย
(ลูกศิษยเกามากราบ) แมเขากับเราสนิทกันมาก เราเรียกแมเขาวาพี่ทิพย เรายังไม
ลืมนะพี่ทิพย ปพอ แมครูจารยมั่นมรณภาพยังไมทันเอาเขาโลงเขาอะไรแหละ แกไปถึงแต
เชา พี่ทิพยไปถึงแตเชา ตี ๒ กับ ๒๓ นาทีหลวงปูมั่นเสีย เขาออกทางวิทยุ ทางนั้นก็มาทาง
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นี้ก็มา พี่ทิพยไปแตเชา โอย รองหมรองไหไมสนใจใครเลย ไปจับเทาของทานถูหัว มันอาย
ใครที่ไหน นี่เห็นไหมหัวใจเขาใจไหม ไมไดสนใจใครเลย มันไปจับเอาเทาของทานถูหัว
รองไหดวยนะ เราก็ดูอยูนั้น พี่ทิพยนี่แหละ พี่ทิพยนี่พอแมครูจารยโปรดนะ โปรดมาตั้งแต
พอแตแมของพี่ทพิ ยอกี ทีหนึ่ง เรื่องราวเปนอยางนั้น สกุลนี้เปนสกุลลูกศิษยพอแมครูจารย
มั่น พอแมของพี่ทิพยอยูทางบานผือ เกี่ยวของกันมาแตโนนเรื่อยๆ ทานไปอยูบ านผือ
ชื่อเสียงทานโดงดังแตโนนเลยละ
นี่ละที่เราไดจับเอามาถาม ชื่อพระสีนวล ทานมาจากบานนามน พอดีเราออก
พรรษาแลวรีบมา มาไมทันทานไปกอน หวุดหวิด เสียทา เลยไปหนองคายเสียกอนเรา
แลวจึงจะยอนกลับไปตามทานทีหลัง ไปหาทานทีหลัง เราอยูวัดทุงสวาง พระสีนวลทานมา
จากโนนมาพักวัดทุง สวางดวยกัน วาพึ่งมาจากสกลฯ มาจากบานโคกนามนสํานักพอแมครู
จารยมั่น พอวาพอแมครูจารยมั่น หือๆ ขึ้นเลยเราก็ดี คึกคักเลย เพราะเราไดยินชื่อเสียง
ทานโดงดังอยูที่อําเภอทาบอ วัดอรัญญิกาวาส อําเภอทาบอ อรัญญิกะก็แปลวา ปา อยู
กลางปากลางดงจริงๆ เดี๋ยวนี้ตลาดลอมไปหมด ตอนเราลงมาจากภูเขาไปถามถึงวัด
อรัญญิกาวาส เดินทางมามันไมมีรถแตกอ น กลางวันรอนมาก เดินตอนกลางวันไมไหว
เดือนเมษามันรอน เราตองออกเดินทางกลางคืน มาถึงอําเภอทาบอก็พอดีเวลาบิณฑบาต
เราปลดของลงที่นั่นแลวก็ออกบิณฑบาต
เราถามวาวัดอรัญญิกาวาสอยูไหน ก็นี่แลว เขาชี้ใสกําแพง อาว นี่เหรอ เรายังไม
เชื่อ คือเหลานี้มันเปนบานคนหมดแลว แตกอนเปนดง ทานอาจารยมั่นทานไปอยูที่นั่น วัด
อรัญญิกาวาสเปนวัดปาลึกลับ หางจากนี้ไปหาอําเภอกับตัวตลาดนี้กิโลหนึ่ง เปนดงทั้งนั้น
ชื่อเสียงทานโดงดัง เราเคารพนับถือมาตั้งแตโนนแลว พอวามาจากบานนามน ทานอาจารย
มั่น มันจะเขารองรอยละที่นี่ ไหนเลาใหฟงหนอยนะ มาจากทานอาจารยมั่นจริงๆ เหรอ วา
มาจากทานอาจารยมั่นจริงๆ ออกจากโนนก็มานี้ เวลานี้มีพระอยูกับทานกีอ่ งคละ ดูเหมือน
๖-๗ องค ทานไมรับพระมาก ไหนไดทราบวาทานดุมากใชไหม ใช ดีไมดีทานขับออกจาก
วัด ถึงใจเลยนะ แทนที่จะเปนผลลบไมเปน กลับเปนผลบวกเลย นี่ละอาจารยของเรา ขึ้น
ทันทีเลย
เอา ทานจะดุแบบไหน จะขับไลไสสงแบบไหน เราจะเอาตัวเราเปนพยานเลย โอย
อยูได ๓ วันก็ไปเลย ใหไดดูเอง ทานอาจารยมั่นนี้เราเคารพนับถือ ชือ่ เสียงทานโดงดังมา
ตั้งแตอําเภอทาบอ วามาทางบานผือ เอา จะเปนยังไง ทานจะดุดาวากลาวชนิดไหนๆ เรา
จะฟงเอง จะถูกขับไลไสสงใหเราเปนตัวการเอง จะไปดูเอง ถึงใจ นี่ละอาจารยของเรา เด็ด
ดุ ไปจริงๆ ผึงเลย สามวันไป ไปก็ถกู จริงๆ ดวย มีแตผลบวกนะไมมีผลลบเลย ทานยาย
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จากบานนามนมาอยูบานโคก มาสรางวัดใหมที่นั่น ไปถึงกลางคืน อันนี้กลางวันก็รอน
เหมือนกัน
ไปถึงกลางคืน เดินซุมซามๆ เขาไป ไปดูวัดนั่นแหละ ทานเดินจงกรมอยูเงียบๆ
กลางคืน เราก็เซอซาๆ มองดู กําลังวินิจฉัยศาลาหลังนี้ นี้เปนกุฏิหรือเปนศาลานา ถาวา
เปนศาลาก็จะเล็กไปสักหนอย ถาเปนกุฏิก็จะใหญไป พอนึกอยางนั้น เสียงทานก็ดังขึ้น
ใครมานี่ ทานวางั้นนะ กระผม พอวากระผมเทานั้น โอย เสียงแผดขึ้นเลย อันผมๆ นี้
ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน เอาแยงซิ พอทานวาอยางนั้นเราเปลี่ยนทันที
เลย กระผมชื่อพระมหาบัว เออ ก็วาอยางนั้นซิ นี่วาผมๆ ตั้งแตเด็กมันก็มผี ม เอาอีกแหละ
พูดตรงไหนหาที่แยงไมไดเลย ถึงใจๆ ทุกอยาง เสียงทานแผดขึ้นตรงนั้น แลวพระเณรที่
เงียบๆ เดินจงกรมอยูในปาแตกออกมาละ ทานใสเปรี้ยงๆ มีแตผลบวกทั้งนั้นเลย เสียง
เปรี้ยงๆ มันถึงใจทุกอยาง คือมีเหตุมีผลๆ ทุกอยาง ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มัน
ไมลาน เอา แยงซิ ผมๆ ตั้งแตเด็กมันก็มีผม เอาอีกแหละ หาที่แยงไมได ซัดเปรี้ยงๆ
นั่นละถาพูดถึงเรื่องวาดุดา เราไปดูเอง เอา ทานเปนยังไงใหดู คิดดูซทิ า นดุขนาด
ไหนเราสนใจเมื่อไร เราจะเอาแตเหตุแตผลเทานั้น จึงเปนผลบวกตลอด ทานใสเปรี้ยงๆ มี
แตผลบวกๆ รับเต็มหัวใจ ขึ้นไปทานก็เทศนอยางถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิง ไลเบี้ยหาเรื่อง
มรรคผลนิพพาน ที่ไหนๆ ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส ยอนเขามา กิเลสแทๆ มรรค
ผลนิพพานแทอยูที่ใจ ลงนี้เลย ใหทานเนนหนักลงที่ใจ เรื่องจิตตภาวนาใหเรงนะ ทานจะ
ไดเห็นมรรคผลนิพพานอยูที่ใจ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชกิเลสตัณหา ไมใชมรรคผล
นิพพาน กิเลสตัณหามรรคผลนิพพานอยูที่ใจๆ ซัดลงนี้เลย นี่เราก็ไมลืม ไมลืมนะ
มีแตผลบวก...ไปหาทาน แลวอยูกบั ทานตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งทานมรณภาพจาก
ไปเปนเวลา ๘ ป ไดเห็นทุกสิ่งทุกอยาง โอ วาทานดุ ทานดุอยางนี้เอง นั่นเห็นไหมละ แผด
ตรงไหนมีแตธรรมลวนๆ ออก ไมมีกิเลสเขามาแทรก แมนิดหนึ่งไมมี เด็ดเทาไรดุเทาไร
ธรรมะยิ่งเนนหนักออกมาๆ ไหลออกมาเลย มันก็สนุกฟงละซิ โอ ทานดุแบบนี้เอง ลงใจ
ตอมาอยูก ับทานนานเขาๆ ก็รูอัธยาศัยใจคอทานทุกอยางมีแตธรรมลวนๆ แลว ทีนี้เวลา
ทานดุใครตอใคร บางทีพูดหยอกเลนดวยความเทิดทูนนะไมไดพูดทะลึ่ง โอย ก็ทําทาไป
อยางนั้นแหละ ฟงซิเราวา ก็ทานไมไดดุ ยิ่งหัวใจของทานแลวจาอยูตลอด เอาอะไรมาดุ มี
แตธรรมออกมา นี่ละเรื่องครูบาอาจารยเปนอยางนั้นละนะ
มีแตหลวงปูมั่นแหละ ไดฟงถึงพริกถึงขิง เรื่องดุเรื่องดาเรื่องเด็ด มีแตธรรมทั้งนั้น
ไมมีอยางอื่นเลย ใครไปฟงแตเสียงขางนอกๆ ไมไดเขาถึงตัวจริง เวลาเขาถึงตัวจริงแลวไล
ก็ไมไป เปนอยางนั้นละพอแมครูจารยมั่น นี่ละผูหาธรรมตองหาอยางนั้นซิ เราพูดจริงๆ
ตั้งแตปบเขาไปหาทาน ทานใสเปรี้ยงๆ แทนที่จะหลบจะกลัว ไมนะ มันจะฟงเหตุฟง ผลๆ

๔
ทุกอยางๆ ถึงใจๆ เราก็เสาะแสวงหาธรรมอยูแลว หาครูบาอาจารย ตั้งแตไดยินวาทาน
อาจารยมั่นไมรับพระมาก ทานดุมากเด็ดมากทีเดียว ดีไมดที านขับไลออกจากวัด แทนที่จะ
เปนผลลบแลวกลัวทานอยางนั้นอยางนี้ไมมีนะ นี่ละอาจารยของเรา เอาเราเปนประกันเลย
เราจะไป ทานดุขนาดไหนเปนยังไง เราจะฟงเองดูเอง ขับไลก็ใหถูกเราเองเปนคนถูกขับไล
เพราะเหตุผลกลไกอะไร ไมมีเหตุผลกลไกทีจ่ ะขับไลแบบโลกๆ ไมมี มีแตเรื่องธรรม
ลวนๆ เรื่องทานเปนอยางนั้น ธรรมแทเปนอยางนั้น อยูขางนอกก็กลัวอยางวา พอเขาถึง
แลว โหย ไมมีอะไรจะเย็นยิ่งกวาหลวงปูมั่นนะ เสียงนี่เหมือนฟาดินถลม แตเวลาฝนตกมา
นี้มันเย็นไปเสีย ฟากระหึ่มๆ เปรี้ยงๆ เขามา เวลาฝนตกมามันเย็น อันนี้เปรี้ยงๆ ธรรม
เย็น นั่น วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ มีอะไรเอาวามา
ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ มติชน ครับ เขาบอก ทส.คุมพระธุดงคปาตองมี
ใบอนุญาต ผูสื่อขาวรายงานวา นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) ในฐานะประธานกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาพระสงฆในพื้นที่ปา ไม ไดลงนามในคําสั่ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
เรื่องนโยบายและมาตรการปองกันและแกไขปญหาพระสงฆในพื้นที่ปาไม กําหนดใหตอไป
พระสงฆที่ตอ งการธุดงคในเขตปาสงวนฯ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตอุทยานแหงชาติ
ตองขอใบอนุญาตกอนเขา
หลวงตา พระสงฆทานเปนมหาโจรไปปลนบานปลนเมือง ทําลายปาไมและฆาสัตว
ตัดชีวิตที่ไหน จึงตองมามีกฎขอบังคับทาน พวกโจรพวกมารพวกมันเองนั่นละทําลายทุก
สิ่งทุกอยางเวลานี้ ทําไมไมพดู ถึงมัน พระสงฆทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแตครั้ง
พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายออกมาจากปา เกิดมาจากปาทั้งนั้น แลวทานทําความเสียหาย
อะไร ทานทําความรมเย็นใหแกสามโลกธาตุ คือพระพุทธเจา พระสงฆสาวกทั้งหลาย
ตลอดพระสงฆทกุ วันนี้ทานไปอยูในปา
ไดทราบไหมวาพระสงฆเหลานี้ทานไปทําความ
เสียหายใหใคร ทําไมจึงตองมาตั้งกฎเกณฑใหทาน ถาไมใชเปนเปรตเปนผีของศาสนา
ทําลายศาสนาโดยถายเดียวเทานั้นไมเปนอยางอื่น
กฎขอบังคับอันนี้ตั้งขึ้นมาก็ตงั้ หนา
ทําลายพระพุทธเจาทําลายศาสนา ทําลายพระสงฆสาวก ทําลายพระสงฆที่อยูในปา เพื่อจะ
ขับไลไมใหของดิบของดีเหลานี้อยูในปา ก็มตี งั้ แตเปรตแตผีแตโจรแตมารอยูในปาแทน
เปนอํานาจบาตรหลวงปาเถื่อนแทนเทานั้นเองไมเปนอยางอื่น ตั้งขึ้นมาหาอะไร
พระสงฆเหลานี้ เอา หามาซิ องคไหนที่ไปทําความชั่วชาลามกถึงจะตองมีขอ บังคับ
กฎเกณฑกับทาน หลักธรรมหลักวินัยของทานมี ทานอยูตามหลักธรรมหลักวินัย อยูในปา
ทานก็อยูตามหลักธรรมหลักวินัย ยกตัวอยางขึ้นทันทีเลย พระพุทธเจาเองเปนผูประทาน
พระโอวาทให รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย
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บรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อม
ผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง ซึ่งเปนที่สงบสงัด ประกอบความเพียรไดดี ทานทั้งหลาย
จงอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่เปนศาสนาครอบเมืองไทยเราทั้งเมือง
อันนี้มันเอาอํานาจมาจากไหนมาบีบบังคับศาสนา คนนี้เอาอํานาจมาจากไหน ไลไปหาตัว
มันซิ ใครกราบมันคนๆ นี้นะ ชื่อวายังไง มีใครกราบมัน พระพุทธเจา พระสงฆสาวก คน
กราบทั่วโลกธาตุในบรรดาลูกชาวพุทธทั้งหลาย อันนี้ใครกราบมัน
มันตั้งหนาตั้งตาจะทําลายศาสนาดวยอุบายวิธีการตางๆ พวกนี้เกิดขึ้นมาๆ เพื่อ
ทําลายศาสนาทั้งนั้นแหละ นี่ออกกฎมานี้ก็เปนกฎทําลายศาสนา เรียนมาทุกคนทําไมจะไม
รู มันเรียนหรือไมเรียน มีแตตั้งหนาตั้งตาจะทําลายของดิบของดีมีอยางเหรอ ถาไมใชเปรต
ใชผีทําลายศาสนาเทานั้น แลวมีอะไรอีก เอาวาตอไป เราจะตอบ
ผูกํากับ ตอนะครับ นายเจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ ผูอ ํานวยการสวนสงเสริมและจัดการ
ปาชุมชน กรมปาไม กลาววา จากการสํารวจพบวาปจจุบันมีการตั้งที่พกั สงฆในพื้นที่ปารวม
ทั้งสิ้น ๔,๑๙๙ แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด เรื่องนี้กอใหเกิดปญหาการ
ลักลอบตัดไมในพื้นที่ใกลเคียงที่พระสงฆเหลานั้นพักอยู
หลวงตา หยุดเสียกอน พระสงฆเหลานั้นเหรอไปทําลายปา พวกรักษาปา พวกปา
ไมเปนพวกทําลายปา พระเจาพระสงฆทานมีแตพระปฏิบัตดิ ี ทานเลาใหฟงเปนคําสัตยคํา
จริง อยูที่ไหนพวกนี้ขับไลออกจากปา เขาขนไมออกมาจากในปา พวกปาไมนั้นแหละมัน
ขนไมออกจากในปา กลางคืนขนไมตลอดคืน กลางวันนี้เงียบๆ พระไปอยูที่นั่นไมไดจะไป
กีดขวางทางเดินของเขา
กลัววาพระไปเห็นเขาแลวพระจะมาพูดเรื่องอะไรตางๆ
ผลประโยชนอันใหญหลวงของเขาที่เปนเปรตเปนผีมากินปาไมทั้งหลาย หรือสัตวปาเหลานี้
จะฉิบหายไป เขาถึงไลทานหนี เรื่องราวเปนอยางนั้น ทานไปทําลายอะไร พระไปอยูใ นปา
ทานไมไดทําลาย เหลานี้เปนพวกนี้ทําลายตางหากนะ มาหาเรื่องใสพระๆ
ยกตัวอยางภูทอกก็เหมือนกัน ออกหนังสือพิมพกระจายทั่วโลก จนกระทั่งเจาคณะ
จังหวัด เจาคณะอําเภอที่ไหนไปดู ครั้นไปดูแลวไปถามทานจวน ไหนเขาออกหนังสือพิมพ
วาทานตัดไมทําลายปา ตัดที่ไหน ทานวาไมไดตัดที่ไหนไมไดทําอะไร นอกจากพวกนี้
เทานั้นทํา เวลาพระเห็นกลัวจะเปนภัยตอเขา เขาจึงขับไลพระออกหนี วาพระทําลายปา ตัว
เขาเองเปนผูทําลายปา อันนี้กต็ ัวพวกนี้เอง ลูกนองของมันเต็มปาอยูนั้นทําลายปา แลวมัน
ตั้งหนาที่จะทําลายศาสนา มันก็ยกกฎหมาย กฎหมอย กฎหมา กฎหมัด ขึ้นมาบังคับ
เหยียบหัวพระพุทธเจา ไสพระพุทธเจาลงทะเลหลวง หรือไลพระพุทธเจาเขาอยูในตุมในไห
ในมูตรในคูถที่ไหนก็ไมรู เขาจะมาครองบานครองเมือง ทําลายศาสนาลงไปแลวเขาจะ
ครองบานครองเมืองดวยลัทธิเปรตผีนรกอเวจีนี้ทั้งนั้นแหละ
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พระองคไหนตั้งสํานักเทาไร ตั้งเทาไรจะเปนไร ตั้งพระที่เปนคนดิบคนดีพระดิบ
พระดี วัดกีว่ ัดมันครึมันลาสมัยที่ไหน ไอคนชั่วตางหากมันเปนคนครึคนลาสมัย คนที่ออก
กฎเกณฑนี้ตางหากเปนคนลาสมัย เปนคนทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูที่นี่
หมด ไมไดอยูที่ไหน ตัง้ ขึ้นมานี้ก็ผดิ ทันที ตั้งแตยังไมไดตงั้ มันก็ผิดแลวเวลานี้ เอา วาไป
เราจะตอบ มันพวกเปรตพวกนี้นะ มันหาแตเรื่องทําลายชาติ ศาสนาทั้งนั้น ไมมขี อใด
สงเสริม ที่พูดมานี้ไมมขี อสงเสริม พระตั้งกี่วัดจะเปนไร คนดีมีเทาไรครึลาสมัยที่ไหนไม
เคยมี มีแตคนชั่วคนเดียวเทานั้นคนทั้งบานทั้งเมืองนอนตาไมหลับ พระพวกโจรพวกมาร
มันคอยขโมยสิ่งของ ทําลายทรัพยสินของเขา จึงนอนไมหลับ พวกสองสามคนเทานั้น อันนี้
พวกเปรตไมกี่คนก็ตามมันทําลาย เวลานี้จะทําลายศาสนาใหหมดไปจากเมืองไทย นี่คือ
อุบายทําลายศาสนาของพวกนี้ พากันเขาใจ
พระไปตัง้ วัดกี่วัดกี่วา ตั้งมาตั้งแตดกึ ดําบรรพ ตั้งแตนอยไปถึงมาก มีแตตั้งสถานที่
บําเพ็ญความดิบความดีทั้งนั้น ทานไมไดทําลายที่ไหน ไปตั้งวัดที่ไหนทานขนปนผาหนาไม
ไปที่ไหนไปทําลายประชาชนญาติโยม สัตวปาหรือสมบัติตางๆ ที่มอี ยูในนั้นใหเสียไป ไมมี
มีแตพวกนี้มนั ทําเอง แลวมันกลัวจะไปแยงถวยลาบของมัน มันจึงขับหนี กลัวมันจะไมได
สะแตก ทุกสิ่งทุกอยางมีแตพวกนี้เปนตัวทําลาย ตั้งโกๆ ไปอยางนั้นละ ตั้งปามงปาไมอะไร
แตพวกทําลายจริงๆ คือพวกนี้ พระสงฆอยูในที่เหลานั้นไมได หนีไปก็เพราะพวกนี้ไล ทาน
เลาใหฟงชัดเจนมาก
ตั้งวัดนี้มันผิดที่ตรงไหน พิจารณาซิ มันเอามาพูดทําไมการตั้งวัดตั้งวาของผูป ฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ โจรมารเต็มบานเต็มเมือง ขนเขามาในเรือนจําจนไมมีที่อยู ทําไมไมวา ทําไม
ไมไปหาจับหากุมคนเหลานั้น ไปหากดขี่บังคับผูที่ทําดิบทําดีในนามพระเจาพระสงฆเสีย
ดวย ไปทําหาอะไรพวกนี้นะ เลวที่สุดพวกนี้นะ ไมมีใครเลวยิ่งกวาพวกที่จะทําลายศาสนา
เวลานี้ นี่กําลังกอตัวขึ้นเพื่อทําลาย ตัวทําลายตัวแสบๆ ก็สองสามคนทีพ่ ูดแลว นี่ละตัว
ทําลาย อํานาจมาอยูกับสองสามคน คนทั้งประเทศไมมีปญ
 ญาหรือจะพิจารณากับเปรตผี
ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเวลานี้ ชาติไทยของเราไมมีปญญาหรือ จึงปลอยใหมา
เพนพานๆ เหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แลวก็เหยียบชาติ ศาสนา ลงมา
โดยลําดับ ทําไมจึงตองปลอยใหมันเหยียบไดลงคอ ใหรีบพิจารณานะกฎหมาย กฎหมอย
ขอนี้ เปนภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยทั้งนัน้ ละ ไมมีอะไรเปนชิ้นดี เอา วาไป
ผูกํากับ นายสมชาย สุรชาตรี กองโฆษกสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกลาววา
หลายกรณีมีชาวบานที่อยูในเขตอุทยานฯ ไดนิมนตใหพระเขาไปจําพรรษาในปา การมีพระ
อยูทําใหเสียหายตอพื้นทีป่ าบาง แตไมมากเทานายทุน พระที่บุกรุกอุทยานฯ อาจจะมีเปน
สวนนอย อยากให ทส.ทําหนังสือมาที่ มส.เพื่อนํามาพิจารณาตอไป
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หลวงตา ทานจะทําความเสียหายอะไรพระ ประชาชนเขาใจบุญ เขานิมนตพระเขา
ไปอยูในปา พระที่นากราบไหวบูชาสวนมากทานอยูในปา ไอพระโกโรโกโสเต็มบานเต็ม
เมือง ทําไมไมเห็นไลพระพวกนี้ พระพวกเปรตพวกผีเวลานี้หัวหนาพระถึงขั้นสมเด็จนะ
ที่มาทําลายศาสนาอยูเวลานี้ ออกแงไหนๆ นี้หัวหนามหาโจรตั้งแตขั้นสมเด็จลงมาเปน
หัวหนามหาโจร ทําไมไมไปทําลายพวกนี้ ทานเหลานั้นทานทําความเสียหายที่ตรงไหน ไป
ทําลายทานหาอะไร ถาวาเกงก็เกงตามอรรถตามธรรมตามเหตุตามผลซิ เกงแบบนี้เกงหมา
ขี้เรื้อน เกงมหาโจรทําลายชาติ ทําลายศาสนา พระมหากษัตริย เอาวาตอไปอีก
ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย รายวัน คอลัมนวิจารณธรรม วันศุกรที่ 18
ก.พ.
ตื่นขึ้นมาดูแลทรัพยสินของวัดไดแลวครับ
กฎหมายใหมที่จะเขามายึดทรัพยสินของวัด ไดผานความเห็นชอบในหลักการของ
คณะรัฐมนตรีไปตั้งแตเมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2548 แลว แตคณะสงฆผูมีหนาที่บริหารดูแล
เรื่องศาสนสมบัติยังไมตนื่ ขึ้นจากจําวัด ยังไมมีการตื่นขึ้นมาแสดงความคิดเห็นใดๆ เลย
การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ผานมา นักขาวไดสัมภาษณ ผอ.สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ คุณหมอจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ภายหลังการประชุมวา การประชุม
ครั้งนี้มหาเถรสมาคมไดหยิบยกเอากรณีการจะฮุบที่ธรณีสงฆตามรางกฎหมาย
“เขต
เศรษฐกิจพิเศษ” เขาหารือหรือวางมาตรการปองกันอยางไรหรือไม
คําตอบที่ไดรับก็คือ มหาเถรสมาคมยังไมทราบเรื่องนี้ และสํานักงานพระพุทธฯก็
ยังไมรับทราบ ดวยยังไมมีการแจงมาจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี!?
ตื่นเถอะครับพระคุณเจา
ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของกับผลกระทบของการออก
กฎหมาย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เขาไดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาครบกันทุก
หนวยงานแลว ครบแลวตั้งแตปมะโวนูน และขอคิดเห็นที่ทกุ สวนราชการเสนอเขาไปก็ได
ผานการพิจารณาไปแลว จะมีก็แตองคการบริหารสูงสุดของคณะสงฆเทานั้นที่ยังทําเปน
หลับไมรู ทําคูไมเห็น
ไมทราบวาจะมีการหมกเม็ดอะไรไวหรือเปลา ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม
แจงเรื่องการราง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ...... ใหสวนราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดทราบเหมือนๆ กับสวนราชการอื่นๆ ในเมื่อไมมีการเสนอ
ความคิดเห็นเขาไป ก็เทากับมหาเถรสมาคมไมมคี วามเห็นขัดแยงกับรางฉบับนี้
เทากับยินยอมใหคณะบุคคล ที่แฝงตัวมาในนามของคณะกรรมการบริหารนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดเขาไปยึดครองที่ธรณีสงฆจากทุกวัดไดอยางนั้นหรือ ??

๘
ในเมื่อไมมีการแสดงความคิดเห็นเขาไป
ที่ประชุมครม.จึงตัง้ ขอสังเกตวา
บทบัญญัติในรางมาตรา 31 (5) ที่จะเขาฮุบที่ธรณีสงฆ ทางแกอาจทําไดโดยการแกไขราง
มาตรา 16 ใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไมอยูในบังคับของกฎหมายรัฐวิสาหกิจและ
กฎหมายสงฆ ทั้งนี้เพื่อเปดชองใหสามารถนํากฎหมายคณะสงฆมาใชบังคับไดในสวนของ
การจัดรูปที่ดิน เพราะกฎหมายสงฆกําหนดใหรัฐวิสาหกิจสามารถนําที่ดินมาใชไดโดยการ
จายคาผาติกรรม
เห็นไหมละ จะถูกตีขลุมเอาไปกินฟรีๆ โดยไมมีใครออกมาคัดคาน !
แมจะเปนที่ธรณีสงฆก็เถอะ
ถาลองถูกประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นแลว
พระสงฆเองก็ไมสามารถเขาไปกระทํากิจการใดๆ ไดอีกตอไป หากยังคิดวาที่นี่ก็คือที่ธรณี
สงฆกอ็ าจถูกลงโทษถึงขัน้ ติดคุกติดตะราง
เพราะในรางมาตรา 88 หามมิใหผูใดเขาไป หรืออยูในเขตประกอบการเสรี เวนแต
จะไดรับอนุญาต กับมาตรา 99 ที่มบี ทบัญญัติวา ผูใดเขาประกอบกิจการหรือใชประโยชน
อื่นในที่ดินของเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน
เขาไปรับบิณฑบาต ก็เทากับการเขาไป หรือเขาไปใชประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัย
และอาหารซึ่งเปนประโยชนแกตนและผูอื่นใชหรือไมเลา ??
ในรางมาตรา 23 วรรคสาม ที่ดินที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไดมาตามมาตรา 31 (ที่ธรณี
สงฆ) ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมื่อไดพัฒนาแลว ใหมีอํานาจขาย
ใหเชาซื้อ (ซื้อเงินผอน) ใหเชา หรือแลกเปลี่ยนได
รูรอนรูหนาวบางหรือยังเลาครับพระเดชพระคุณทาน ??
ณ. หนูแกว
หลวงตา มันมีแตเรื่องทําลายศาสนาทั้งนั้นใชไหมนี่ ที่ธรณีสงฆก็มมี าตัง้ แตดึกดํา
บรรพกาลไหน พวกนี้มันพึ่งเกิดเมื่อวานนี้พวกยักษนี่ มันพึ่งเกิดมาเมื่อวาน มาตั้งขอนั้นขอ
นี้บีบบังคับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ที่ธรณีสงฆเปนสมบัติของศาสนา มันบีบหา
อะไร มันไมมีที่หากินหรือพวกนี้นะ มันอดมันอยากขนาดนั้นหรือมันจึงมาบุกรุกศาสนาเอา
ไปเปนอาหารวางของตัวเอง พวกนี้พวกหากินกับศาสนา เอาพระพุทธเจาเปนอาหารวาง
รวมแลวศาสนาเปนอาหารวาง พวกนี้พวกสิ้นปญญา พวกบัดซบพวกนี้นะ
ทานมีมาดั้งเดิมมันมาตั้งขึ้นหาอะไร ตั้งขึ้นขอไหนมีแตเรื่องทําลายศาสนาๆ พวกนี้
พวกมหาโจรที่กําลังปลนศาสนาเวลานี้ ขอใหพี่นองทัง้ หลายทราบทุกคน วาขึ้นตรงไหนๆ
เชนวามหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมนี้ก็เปนแหลงแหงมหาโจรอยูแลว ตั้งแตสมเด็จเกี่ยว

๙
นั้นนะเปนตนเหตุมา เอาคนเปนมหาภัย ลากคนเปนมหาภัยเขามาเปนใหญในมหาเถร
สมาคมอยูเวลานี้ ชื่ออะไรนายอุดมอุแดม นี่เปนคนที่พระสงฆไทยเราไมพึงปรารถนา ขับ
ไลออกจากสํานักงานพุทธศาสนาแลว แลวนายกฯก็ไดสั่งใหออกตามที่พระสงฆไทยเสนอ
เขาไป
แลวเขาก็ขอวา ขอใหอยูไปถึงเกษียณอายุ แตเวลาอยูไปถึงเกษียณอายุ ในระหวางที่
ยังไมเกษียณอยาไปกอเหตุรายอะไรเกิดขึ้นมา นายอุดมมันกอขึ้นมาตลอดเวลา มันฟง
เสียงเมื่อไร จากนั้นก็สมเด็จเกี่ยวหัวหนามหาโจรนี่เอง เปนผูไปลาก นายอุดมนี่เขามาสู
ทามกลางมหาเถรสมาคม เปนใหญอยูในนั้นเวลานี้ มหาเถรสมาคมตามหลักธรรมชาติ
ฆราวาสเขาไปยุงไดที่ไหน อันนี้ก็เอาฆราวาสไปเปนใหญเปนโตอยูในมหาเถรสมาคม มหา
เถรสมาคมนั้นก็เปนแหลงมหาโจร แลวใครจะนับถือ เสนอไมเสนอก็ไมมปี ญหาอะไร
พระสงฆไทยปดออกหมดแลว
นี่ละพวกนี้พวกมหาโจรสั่งสมตัวเองขึน้ โดยอางมหาเถรสมาคมอยางนั้นอยางนี้ อาง
ไปหาอะไรมันเปนมหาภัยแลว เปนแหลงมหาโจรแลวมหาเถรสมาคม ถาไมเปนมหาโจร
มหาเถรสมาคมนั้นเปนพระที่ทรงอรรถทรงธรรม ทรงคุณวุฒิอะไรตามความนิยมของโลก
ตองมีการคัดคานตานทานกัน คนทั้งโลกเขารูกันหมด ทําไมมหาเถรสมาคมจึงไมรู จึงตอง
รับคนประเภทมหาภัยนี้เอาไว เดี๋ยวนี้ก็ยังฝงจมอยูนั้น เปนเจาอํานาจบาตรหลวงอยู
แกนกลางนะ วาเปนที่ปรึกษาอยางนั้นอยางนี้ ปรึกษาอะไร เขาไปเปนหัวหนาใหญบังคับ
มหาเถรสมาคมใหอยูใตอํานาจของตัวเอง มาจากสมเด็จเกี่ยวมหาโจรตัวใหญ
สมเด็จเกี่ยวนี่ตัวหนึ่งกําลังทําลายศาสนาเวลานี้ ออกประกาศไปทุกแหงทุกหน เอา
อํานาจปาเถื่อน ผูทานตัง้ ทานมีคุณธรรมขนาดไหนมาตั้งใหเปนสมเด็จ ใหเปนสมเด็จแลว
เพื่อจะทําลายพระศาสนาใหลมจมดวยวิธีการตางๆ ของสมเด็จมหาโจรองคนี้เหรอ เรา
อยากถามวาอยางนี้ เปนยังไงจึงเปนอยางนั้น นี่เรื่องมันเห็นอยูอยางนี้ มันจะปนไปไหน
ความจริงมีอยูนี้ มหาโจรกําลัง นายอุดมเวลานี้เขาไปอยูในนั้น พูดประจบประแจงทําทาเอา
ไปปรึกษาหารือ ปรึกษาหาอะไร พระในมหาเถรสมาคมไมมปี ญญาหรือ เอานายอุดมเปน
คนมีปญญามากๆ ในการทําลายศาสนานั้นหรือเปนที่ปรึกษา นอกจากเขาไปเหยียบหัว
มหาเถรสมาคมใหแหลกเหลวไปหมด
เพราะฉะนั้นมหาเถรสมาคมจึงไมมีความหมายทุกวันนี้ ในนามพระสงฆไทยผูทรง
ศีลทรงธรรมทานไมยอมรับ จะมาอางเทาไรทานก็ไมยอมรับ ไมปฏิบัตติ าม ปฏิบัติตาม
อะไรก็มันผิดทั้งนั้น ทานดําเนินมาถูกขนาดไหน ทําไมมันไปพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลาย
สันพันคม ฟนใสหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆลงมา ศาสนาๆ นั่นละฟนลงมา แลว
เปนยังไงเวลานี้ มีแตเรื่องอยางนี้ขึ้นมา เรื่องจะทําลายศาสนาทั้งนั้นออกแงไหนๆ เวลานี้

๑๐
โครงการทําลายศาสนาของพวกมหาโจรกําลังระบาดนะ ทานทั้งหลายจําใหดี ไมยอมฟง
งายๆ ละ ถาไมถูกไมเอา หลวงตาบัวนี่คอขาดขาดไปเลยไมไดเสียดาย เอาหลักเอาเกณฑ
ขึ้นมาตั้งกันซิ เราพูดอยางนี้เราพูดโดยอรรถโดยธรรม เราไมไดใสรายปายสีตอผูใด แต
เรื่องที่มันทํามันทําอยูนั่นเห็นไหม มันดื้อขนาดไหนพวกนี้ มันไมไดฟง เสียงนะ มันดือ้ ดาน
ขนาดนั้น สันดานหยาบที่สุดคือพวกมหาโจรนี่แหละกําลังทําลายศาสนาเวลานี้ เอาแคนี้
เสียกอน
ผูกํากับ
เขาอธิบายดีกับ
เกี่ยวกับวาเอาที่ดินมาทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บทความเขาบอกวา คนไทยเอย ประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนไปแลว
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐ ผไทผองไทยทุกสวน อยู
ธํารงคงไวไดทั้งมวล...”
แปดนาฬิกาของทุกวัน ปวงชนชาวไทยจะลุกขึ้นยืนตรงเคารพธงชาติ และเพลงชาติ
ซึ่งเพียงแตขนึ้ ตนเพลงชาติคนไทยทุกคนตางก็รูสึกภาคภูมิใจในความเปนไท และตางก็รูซึ้ง
แกใจดีวา ประเทศไทยที่เรากําลังยืนเคารพธงชาติ และเปนที่ซุกหัวนอนอยูทุกค่ําทุกคืนนี้
ทุกตารางนิ้วของแผนดินไทย ปวงชนชาวไทยไดรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยสรางเอาไวให
เปนผืนแผนดินไทย คําวา “เปนประชารัฐ” จึงหมายถึงคนไทยทุกคนไมวาจน ไมวามี ไมวา
จะเปนชนชั้นนักลงทุนระดับนําของประเทศ หรือวาตามา ยายมี ซึ่งเปนชนชั้นระดับราก
หญา เมื่อหลอมรวมกันแลวจึงไดชื่อวาเปน “รัฐ” ประชารัฐก็คือรัฐของปวงชน มิใชคําวาวา
“รัฐ” คือสมบัติของชนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น เมื่อประเทศไทยเรานี้เปน “ประชารัฐ”
ประเทศไทยจึงธํารงคงอยูไดทั้งมวล
เวลานี้ประเทศไทยของเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแลว
สวนจะเปลี่ยนแปลงไป
ในทางดีขึ้น หรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงจนสูญสิ้นสกุลไทย ก็คงตองอยูท ี่การใช
กฎหมายของประเทศชาติ และกฎหมายที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหผิดแผก
ไปจากเดิมไดก็คือ “กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่กลุมบุคคลคณะหนึ่งกําลังเรงรีบ
ดําเนินการกันอยูเวลานี้
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หามมิใหมีการแบงแยกดินแดน
แผนดินไทยจะตองเปนผืนเดียวกันเทานั้น
ใครหรือคณะบุคคลใดจะมาแบงแยกผืน
แผนดินไทยใหเปนรัฐอิสระหรือรัฐอื่นใดก็มิไดเปนอันขาด
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่กําลังจะถือกําเนิดมาจากรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ...... ซึ่งมีทงั้ หมด 110 มาตรา เมื่อไดพิจารณาในเบื้องตนแลวก็นาจะตีมี
ความหมายไดวา การแบงแยกดินแดนไทยใหกลายเปนผืนเล็กผืนนอย ใหตองตกอยู

๑๑
ภายใตสิทธิการครอบครองของคณะบุคคลเพียงกลุมหนึ่ง กําลังจะเกิดขึ้นแลว ดวยความ
ศักดิ์สิทธิข์ องกฎหมายฉบับนี้
หลวงตา ศักดิ์สิทธิ์ สามารถตัดคอคนไทยขาดไปหมดทั้งประเทศใชไหม วางั้นเลย
เรา
ผูกํากับ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไดยกให “กลุมบุคคลคณะหนึ่ง” อยูเหนือ
กฎหมายทั้งมวลที่ตราไวบังคับใชกับประชาชนทั้งแผนดิน
กลุมบุคคลคณะหนึ่งนี้เปนใคร ปจจุบันยังไมมีตวั ตน แตอนาคตอันใกลนี้คนไทย
ทุกคนจะตองรูจัก เพราะเขาจะถือกําเนิดเมื่อกฎหมายฉบับนี้บังคับใช เขาจะเกิดมาเติบ
ใหญในรูปแบบของ “องคการมหาชนพิเศษ” ที่มีอํานาจเหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 49 เหนือกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย กฎหมายสิ่งแวดลอม
กฎหมายปาสงวนแหงชาติ เขตคุมครองรักษาพันธสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ กฎหมาย
เกี่ยวกับสาธารณสมบัติของแผนดิน กฎหมายสงฆ ประมวลกฎหมายแพงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย กฎหมายวาดวยการกําหนดผังเมือง กฎหมายวาดวยคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักร กฎหมายการจัดเก็บภาษีอากร กฎหมายการรวมทุน ประมวลกฎหมายที่ดนิ
กฎหมาย.... กฎหมาย....และกฎหมายตางๆ อีกมากมายหลายฉบับ
จึงเทากับ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ไมตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายบางมาตรา
ถาไมใหเรียกวาประเทศไทยถูกแบงแยกดินแดนใหเปน “รัฐพิเศษ” แลวจะใหเรียกวา
อะไร?
เพราะการกําหนดเอาพื้นที่ใดๆ ในประเทศเพื่อใหเปน “เขตพื้นที่เศรษฐกิจ”โดย
การออกเปนพระราชกฤษฎีกา ทําใหพื้นที่นั้นๆ ตองตกเปนกรรมสิทธิ์ของเขตพื้นที่
เศรษฐกิจ ใครหรือผูหนึ่งผูใดจะเขาไปอยูอาศัยหรือเขาประกอบการใดๆ จะมิไดอีกตอไป
ไมวาผูเปนเจาของประเทศคนนั้นๆ จะเขาไปทําไรทํานา เขาไปเลี้ยงเปดเลี้ยงไก หาปูหา
ปลา การเขาไปหาเห็ดหาหนอไม หรือพระจะเดินธุดงคอยูป า ก็ไมไดทั้งนัน้ ถาใครขัดขืน
จะตองถูกปรับหรือถูกทัง้ ปรับทั้งจํา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ “เปนนิติบุคคล” เปนองคการมหาชน เหมือนกับเปนบริษัท
แหงหนึ่งซึ่งบริหารกิจการโดยคณะบุคคลผูที่เขารวมหุนเขารวมลงทุน สามารถขายเขาสู
ตลาดหลักทรัพยได กระจายหุนได สามารถใหนักลงทุนจากตางชาติเขามารวมถือหุนได
โดยเสรี จึงเทากับเปดชองใหตางชาติเขามาถือครองแผนดินไทย เขามาแสวงหากําไรจาก
สาธารณสมบัติของแผนดินแลวนํารายไดออกนอกประเทศ
บุคคลคณะหนึ่งซึ่งยังไมรูวาจะมาจากประเทศไหนหรือศาสนาใดบาง จํานวนไมเกิน
10 คน จะไดเขามารวมเปนคณะกรรมการบริหารนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งหากคณะ

๑๒
ก็สามารถ
บุคคลกลุมนี้นี้ตองจะเอาสนามบินสุวรรณภูมิไปเปนกรรมสิทธิ์ของพวกตน
กระทําได หรือตองการจะเอาจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดใหตกเปนกรรมสิทธิ์ก็สามารถกระทํา
ได เพราะในราง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษไดเขียนเปดทางไวเปนกรณีพิเศษอยูแลว
ผูรวมดําเนินการยกราง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดถูกเปดโฉมหนาออกมาแลว
ทานผูนี้คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ นักกฎหมายมือหนึ่ง และเจาของรางผูรับผิดชอบในกรณีนี้ก็
คือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
หลวงตา นี่แหละตัวเพชฌฆาตใหญสองสามรายนี้แหละ ตัวเพชฌฆาตใหญกําลังจะ
ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูเวลานี้ พี่นองทั้งหลายจําเอานะ เดี๋ยวนี้กําลังจะโผล
มันวางอํานาจใหญโตมากนะ ไอวิษณุเวลานี้ มันจะทําลายชาติ ศาสนาใหฉิบหายไปในเร็วๆ
นี้ ถามันทําไดวันนี้มันจะเอาใหหมดในวันนี้ นี้มันยังทําไมได มันยังรออยู เตรียมพรอม
กําลังลับหินลับดาบ ลับปนอะไรอยูนี่ที่จะยิงหัวพี่นองทั้งหลาย ตัดคอคนทั้งชาติใหฉิบ
หายไปเวลานี้ มันกําลังเตรียมอาวุธอยูเวลานี้ ไอวิษณุ เครืองาม
มีตั้งแตมันทีจ่ ะปรับคนนั้นปรับคนนี้ เขาโทษคนนั้นคนนี้ เมืองไทยทัง้ ประเทศ มัน
ไมมีโทษหรือนายวิษณุนี่นะ มันมีแตคุณอยางเดียวหรือ ไมไดยินวาปรับโทษมันเลย เราไม
เคยไดยิน มีแตมันปรับโทษคนทั่วประเทศไทย แตคนประเทศไทยนี้นอนหลับตาปๆ ตื่น
หรือยัง แลวเปนยังไงคนไทยมีหัวใจไหม ถามีหัวใจ นายวิษณุมีหัวใจ นายวิษณุมีมือ มีมอื
ฉันใดคนไทยมีมือฉันนั้น นายวิษณุมีดาบคนไทยมีดาบ นายวิษณุมีปนคนไทยมีปน นาย
วิษณุมีอะไรคนไทยมี นายวิษณุมีคุณอยางลนหลามที่จะเหยียบหัวประเทศไทย คนไทยก็
ตองเห็นนายวิษณุนี้เปนโทษอยางเหลือประเทศไทยละ
ทีนี้จะปรับวิษณุยังไงบางก็เปนเรื่องของคนไทยเองจะพิจารณาเรื่องเหลานี้ มีแต
วิษณุมันยกคุณๆ ขึ้น โทษนายวิษณุไมมีเหรอ คนอยางนี้เอาไวทําไมใหมันหนักแผนดิน
ไทย เวลานี้มันกําลังจะเหยียบแผนดินไทยสดๆ รอนๆ อยูน ี้ ทานทั้งหลายเห็นหรือยัง นี้
เราพูดเปนธรรม เราไมไดพูดแบบนั้นแบบนี้ เอียงนั้นเอียงนี้ไมพูด เราพูดตามความจริง
หลักที่มันพูดออกมาทั้งหมดมีแตเรื่องจะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยทั้งนั้น ความ
ดีของมันมีทตี่ รงไหน แลวเมื่อความดีไมมี ความชัว่ มันมีไหม มีก็ติดตามกันดูซิมันเปนยังไง
เรื่องเหลานี้นะ
นี่พูดเปนธรรม พิจารณาซิทานทั้งหลาย เราไมไดปรับโทษผูใด ใครทําผิดผูนั้นเปน
โทษเอง มีหูมีตาทุกคนฟงเอาซิ เวลานี้มันกําลังแผลงฤทธิ์แผลงอํานาจไอพวกสองสามคนนี้
มีนายวิษณุเปนหัวหนา กําลังจะทําลายชาติ-ศาสนาใหแหลกเหลวปนปไปในเร็วๆ นี้ กําลัง
เริ่มเวลานี้ ฟงทุกคนนะ ใหฟงทุกคน ถาเปนเจาสมบัติของเมืองไทยเราเปนคนไทยเราแลว

๑๓
ใหฟงทุกคน คิดทุกคน อยาปลอยใหตั้งแตพวกอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เขามา
เหยียบบานเหยียบเมือง มันจะลงทะเลจมไปหมดนะ แคนี้กอน
ผูกํากับ ตอครับ ความคิดความเขาใจของ “ทีมขาวศาสนา” จะผิดหรือถูกประการ
ใด ทานทั้งสองดังที่ไดถกู เปดเผยนามมาขางตน ก็ควรจะตองออกมาชี้แจงแสดงเหตุผลให
ประชาชนผูเปนเจาของแผนดินไดเขาใจบาง และกอนที่ประชาชนจะรับฟงคําชี้แจงใดๆ ก็
ควรจะไดศึกษาเนื้อหาของรางฉบับนี้โดยละเอียดและทําความเขาใจใหดีเสียกอน
อาจารยประสิทธิ์ บุตรศรี ผูดําเนินรายการ “เสียงธรรม เสียงทิพย” ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนชอง 11 กรมประชาสัมพันธ ทุกวันจันทร ในฐานะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวม
ของประชาชนดานประชาสัมพันธ วุฒสิ ภา ไดออกมาเรียกรองใหปวงชนในทุกภาคสวนของ
ประเทศไดรวมกันศึกษารางฉบับนี้โดยละเอียด ใหละเอียดชนิดที่เรียกวานําออกมากางให
ไดเห็นกันแบบจะจะกันไปเลย แลวมารวมกันพิจารณาวารางฉบับนี้มีจุดดอยจุดเดนอยางไร
บาง ซึ่งในบางมิติอาจมองแตกตางกัน อยางกรณีที่ธรณีสงฆถาเจาอาวาสตกลงใหเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชาหรือขายใหแลว และทางวัดก็ไดรับคาผาติกรรมตามกําหนดของมหา
เถรสมาคมแลว ที่ธรณีสงฆแปลงนั้นก็จะตองตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของคณะบุคคลนานถึง
70-90 ป มันจะเกิดผลดีผลเสียตอพระพุทธศาสนาอยางไรบาง และการใหอํานาจแกคณะ
บุคคลไดมีสิทธิ์เพิกถอนกรรมสิทธิ์ไดโดยไมตอ งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ หรือ
กฎหมายอื่นๆ มันเปนอํานาจที่เกินขอบเขตที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือไม
อาจารยประสิทธิ์ เนนย้ําวา การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ประชาชน
ควรใชสิทธิตรวจสอบและศึกษาใหรอบคอบใหรูใหเขาใจดีเสียกอน
กอนที่จะเขาสู
กระบวนการทําประชาพิจารณ เพราะเรื่องสาธารณสมบัติของแผนดินเปนเรื่องใหญ เปน
เรื่องใหญชนิดที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนนับตั้งแตมีการกอตั้งประเทศไทยมา
อาจารยแสวง อุดมศรี นักการศาสนาอาวุโสแหงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ใหความเห็นวา เห็นทีจะถึงคราวตองเสียที่ธรณีสงฆใหแกคณะบุคคลอื่นซะแลว
เพราะมหาเถรสมาคมออนปวกเปยกเหลือเกิน สิ่งใดที่รัฐบาลตองการ มหาเถรสมาคม
จะตองโอนออนผอนตามไปดวยทั้งหมด
หลวงตา จะไมไปดวยยังไง ก็มันเปนมหาโจรอยูแลว มหาเถรสมาคมนั่นแหละ เขา
วายังไงมันก็วิ่งตามละซี มันอยากไดสักสิบขาวิ่งตามเขาอีก พวกมหาเถรสมาคมพวกตา
บอด ทางคณะพระสงฆไทยผูทรงศีลทรงธรรมไมยอมรับแลว ก็มีเทานั้นเอง มันเอามาอวด
เฉยๆ ก็เปนพวกมหาโจรมหาเถรสมาคมจะเปนอะไรไป มันวาออกไปแงไหนก็มีแตแงมหา
โจรของตัวมหาโจรใหญนั่นเอง จะเปนอะไรไป

๑๔
ผูกํากับ มหาเถรสมาคมจะตองโอนออนผอนตามไปดวยทัง้ หมด ทําไมตองอิงกับ
อํานาจรัฐ คงไมตอ งไปดูที่อะไรอื่น ดูแตเรื่องที่รัฐตองการจะแตงตั้งใหสมเด็จเกี่ยวปฏิบัติ
หนาที่เปนพระสังฆราช ทั้งๆ ทีอ่ อกกฎหมายมาผิดๆ และผิดจารีตประเพณี มหาเถร
สมาคมก็ยังยินยอมยกให ไมเห็นวาจะออกมาคัดคานกับรัฐบาลใหไดยินเลยสักแอะ
หลวงตา จะไมเห็นดวยยังไงก็เขาเปนพวกเดียวกัน จะใหวาอะไรอีก ถาเขาไมใช
พวกเดียวกันเขาก็ไมเห็นดวย คนทั้งแผนดินไทยที่ไมเห็นดวยมีมากขนาดไหน มีแตสอง
สามเจาหนอ อยากวาอยางนั้นนะ
ผูกํากับ ตอนะครับ ขนาดสมเด็จพระสังฆบิดรยังปกปองไมได แลวนับประสาอะไร
กับที่ธรณีสงฆที่มีคาตางตอบแทนเชิงธุรกิจให
ขอเรียนความจริงใหทราบวา ผูถือหุนรายใหญๆ ในตลาดหลักทรัพยปจจุบันมีอยู
เพียงไมกคี่ น มีเพียงไมกี่ตระกูลเทานั้น กิจการทั้งหลายแหลของประเทศชาติก็ตองตกอยู
ในกํามือของผูถือหุนรายใหญๆ เหลานี้ทั้งหมด ทีย่ ังคงเหลืออยูเปนของประเทศชาติลวนๆ
ก็ไดแกการประปาและการไฟฟาเทานั้น หากรางกฎหมายฉบับนี้ไมไดรับการแกไข สาธารณ
สมบัติของแผนดินที่ยังคงเหลือไมวาจะเปนปาไม สัตวปา ตนน้ําลําธาร หรือที่ธรณีสงฆก็
อาจตองตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูถอื หุนรายใหญๆ เหลานี้ทั้งหมด
ประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแลว !!!!
“ทีมขาวศาสนา”

หลวงตา พูดเทานั้นแหละ นี่เรื่องก็ออกแลว เขานี้หมดแลว ไดฟงทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นเราจึงทนฟงเอา เพื่อจะใหเรื่องราวออกทั่วประเทศไทยเรา เราทนเหยียดแขง
เหยียดขาฟงเอา ฟงเพื่อชาติ ใหชาติเราไดพิจารณาเต็มเหนี่ยวนะ คราวนี้เปนคราวเอาจริง
เอาจังละ เลนเฉยๆ ไมได เรื่องศาสนาเปนเรื่องใหญโตมาก ลงวาไลพระออกจากปาใหเขา
ไปอยูในสวมในถานกับพวกเปรตนี่แลว พระไมใชเปรตไมไปอยู เขาใจเหรอ พระเปนพระ
เปรตเปนเปรตใหอยูตามประสาของเปรต พระจะอยูตามประสาของพระ พระที่เคยอยูใน
ปามาเปนหลักของศาสนาใหญโตคือปา นั่นละ พระทานจะอยูไป พวกที่อยากอยูในสวมใน
ถานก็อยูในสวมในถานอยาโดดออกไป จะโดดออกไปหาอะไร ปาไมใชที่อยูของเปรต
เปนที่อยูของพระ เอาละพอ
ผูกํากับ ลูกศิษยเขากระซิบวาผูนํารัฐบาลควรจะพิจารณาเรื่องนี้ใหดี ขนาด ๓
จังหวัดภาคใตยังลุกเปนไฟอยู ถาเรื่องนี้ผานลุกเปนไฟหมดทัง้ ประเทศครับ
หลวงตา หมดนั่นแหละ ไอพวกเปรต ถาออนขอแลวหมด ก็มีเทานั้นละจะใหพูด
อะไรอีก

๑๕
โอย เลนของสกปรกนี้เราก็พูดเพื่อพีน่ องทั้งหลายชาวไทยเทานั้น เราเองปดทีเดียว
หายหมด ไมมีอะไรเหลือ พวกขี้พวกมูตรพวกคูถปดทีเดียวหมด นี้เราก็ฟงไป อยางนั้นละ
เราก็อยูในโลกมูตรคูถอันเดียวกัน เขาดิ้นเราก็ดิ้น ก็มีเทานั้นละนะ เอาไปพิจารณา
บานเมืองของเรามีเจาของอยูแลว
เราก็อยากเตือนลูกศิษยของเรา นายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นี้เปน
นายกใหญ ขอความกรุณาใหชวยดูแลศาสนาเปนอันดับหนึ่ง จากนั้นก็ดูแลทั่วประเทศ
ไทย อยาปลอยใหพวกยักษพวกมารมันตั้งอํานาจบาตรหลวงเหยียบหัวนายกฯเราไป
มันจะลุกลามไปเหยียบหัวพระพุทธเจาอีก ขอใหพากันรักษา เรื่องศาสนาเปนเรื่อง
สําคัญ หัวใจของชาติไทยเราชาวพุทธคือศาสนานั้นแหละ เราฝากนายกฯไวนะ นายกฯ
จําใหดี นายกฯจําใหดีขอนี้นะ นี่หลวงตาบัวฝากลูกศิษยนะ ไมมีใครฝาก ก็ฝากนายกฯ
เรานี่แหละ พอเขาไดเปนใหญแลวเขาจะมาเหยียบหัวนายกฯเราอีกนะ ใหระวัง หลวง
ตาสงวนหนานายกฯไว ไมใหมาเหยียบหัวนายกฯ เอาละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

