๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๘

ตัดวิทยุเวลาเทศนถึงจุดสําคัญๆ
ผูกํากับ

หนังสือพิมพ พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันศุกร
ทําไมถึงออมแอมพูดไมเต็มปาก ??

หลังจากที่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน แหงวัดปาบานตาด ไดเทศนดวย
เสียงอันสั่นเครือถึงนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผูเปนศิษย ทํานองวาหากไม
ตองการใหเปนขาศึกศัตรูตอกัน หรือไมอยากเห็นเลือดของหลวงตาตองสาดกระจายอยูใน
ปา ก็ขอใหถอนกฎที่จะออกมาบังคับเอาที่ธรณีสงฆ ที่ปาไม ที่เขตอุทยานแหงชาติ ที่จะไป
จัดทําเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจนั้นเสีย
ดูเหมือนวาเทศนของหลวงตากัณฑนี้
ทะลุทะลวงเขาไปถึงหูของผูม ีสว นยกราง
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 21 นายวิษณุ เครืองาม ไดออกมาพูดผานสื่อ
หวังจะใหเขาหูหลวงตาวา ถาหลวงตาเขาใจเรื่องทั้งหมดก็คงไมยุงยากซับซอนอะไร เชน ถา
เราอยากใหมีนิคมอาบแดดเราก็ไมสามารถจะใชกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมได แตถา
ใชกฎหมายฉบับนี้เพียงฉบับเดียวก็สามารถใชครอบคลุมไดทั้งหมด เพียงแตวาเราจะใช
อะไรที่ไหนเราก็จะประกาศใชเปนเขตๆ ไป
หลวงตา
ถาไอตัวนี้มนั ไมยุงยากเสียอยางเดียวเทานั้น ไมมีอะไรรมเย็นยิ่งกวา
ศาสนา ธรรมสงบรมเย็นมาตลอด อันนี้ตัวยุงมันยุงขึ้นมาเรื่อยๆ ถามันแกความยุงของมัน
ไดเสียอยางเดียว คนทั้งประเทศที่ถอื พุทธศาสนาก็จะไมยุงนะ มันหลบนั้นหลีกนี้อยูอยางนี้
แหม นาทุเรศจริงๆ นะ คงวาเมืองไทยนี้โงอยางชะมัด ฉลาดแตมันคนเดียวเทานั้น มันจึง
ทําทาพูดอยางนั้นพูดอยางนี้ เราสลดสังเวชนะ คนหมดทั้งประเทศไทยทัง้ พระเจาพระสงฆ
นี้เรียกวาโงหมด มีฉลาดคนๆ เดียวเทานั้นเอง พวกนี้ไมรูเรื่องของเขา เขาฉลาด พวกนี้โง
กอจริงๆ นะ เวลานี้พอตั้งรัฐบาลใหมขึ้นมานี้ยุงที่สุดแหละ ศาสนานี้หนัก หนักขึ้น
เรื่อยๆ แตกอนก็เปนมาเรื่อยศาสนา กินตับกินปอดกระทบกระเทือนกับศาสนาอยู
ตลอดเวลา หลักคัมภีรวินัยมีอยูดวยกัน เห็นอยูดวยกัน ผิดถูกก็รูอยูด วยกันมาตบตากันหา
อะไร มาหลอกกันหาอะไร วาตัวฉลาดเหรอ มันนาทุเรศเอาเสียจริงๆ คนทั้งประเทศนี้เขา
โงกันหมดเชียวเหรอ มีฉลาดแตคนๆ เดียวนี้ โฮ เราอดไมไดที่จะตองพูดออกมาอยางนี้
เปนเสี้ยนเปนหนามเปนมหาภัยตอชาติตอศาสนา อยูในอันเดียวกันนี้ ออกมาแงไหนๆ ที่
จะมาสงเสริมชาติ สงเสริมศาสนา พระมหากษัตริย เราวาจริงๆ ฟงตลอด เราไมเห็นเราพูด

๒
จริงๆ มีแตเรื่องจะกินจะกลืนจะทําลายทั้งสามพระองคนี้เทานั้น เราจึงไดพดู ออกมาอยู
เสมอ ในฐานะที่เรารักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริยดวยความเปนธรรม เราไมไดเอียง
ไปไหนเลย จะพูดจะเด็ดจะเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนมีแตความถูกตอง เราเอาหลักเกณฑ
มาพูดทั้งนั้น เราไมเอาแบบออมๆ แอมๆ หลายสันพันคมอยางนี้มาพูด ศีลธรรมทานพูด
อยางตรงไปตรงมา
รอยเลหรอยเหลี่ยมมีแตเลหจะกินจะกลืนอยูตลอดเวลา เวลานี้ศาสนาเหมือนยํา
หอมกระเทียมลอมรอบ ศาสนาเหมือนขึ้นอยูบนเขียงแลวเวลานี้ พวกนี้จะกินโตะกัน ฝาย
พระกินโตะอีกแบบหนึ่ง ฝายฆราวาสก็กินโตะอีกแบบหนึ่ง แขนซายกับแขนขวาเขาจับมือ
กันจะกินชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูในตัวนั้นแหละ เอาฟงเอา หลวงตาบัวหาเรื่องใส
ใครไหม บาชรักษาศีลรักษาธรรมมาตั้งแตวันบวช เราไมเคยเอาสิ่งไมดีหรือวาบิดเบือน
ความจริงออกไป ไมมี พูดอยางตรงไปตรงมา จะฟงก็ควรฟง อยาหาเลหหาเหลี่ยมมาตบหู
ตบตาศาสนา ตบหูตบตาพระเจาพระสงฆ ตบหูตบตาชาวพุทธของคนไทยเราทั้งประเทศ
อยูตลอดมาเลย
อะไรที่จะเปนความสงบรมเย็นใหแกชาติแกศาสนา พระมหากษัตริย ของตน ทําไม
จึงไมขวนขวาย ไปหาขวนขวายอะไรที่จะเปนฟนเปนไฟมาเผาไหมทั้งสามพระองคนี้ เปน
ของดีแลวหรือ คนนี้เปนคนโงหรือคนฉลาด เอาไปพิจารณากันซิ เดี๋ยวแงนั้นเดี๋ยวแงนี้อยู
อยางนั้นไมเปนสุข ออกมาคําไหนเราจะไดชมเชย เออ นี่เขาทา มีลักษณะอุมชู ลักษณะ
สงเสริมไมมี มีแตเหยียบลงๆ ไมเหยียบมากก็เหยียบนอย เหยียบอยูในนั้น นี้จึงไดพูด
ตามหลักของธรรม เราไมไดหาเรื่องใสใคร ก็เรียนมาดวยกันถาพูดถึงเรียน ใจก็ใจมนุษย
ดวยกัน ผิดถูกดีชั่วฟงกันมาตั้งแตวันเกิด ทําไมจะไมรูเรื่องของกันเรื่องดีเรื่องชั่ว มาหา
หลอกลวงอะไรนักหนา เหมือนคนทั้งประเทศทั้งพระเจาพระสงฆนี้โงไปเสียหมด ฉลาดแต
ตัวคนเดียวอยางนั้น อวดโลกอยูเวลานี้
นี่ก็เริ่มๆ แลวนะ ศาสนาเปนหัวใจของชาติไทยเรา ชาติไทยเรานับถือพุทธศาสนา
ตั้งแตไหนแตไรมานานสักเทาไรแลว
ธรรมกับหัวใจของประชาชนนี้กลมกลืนมาตลอด
สําหรับชาวพุทธของเรา ติดเปนเลือดเนื้ออันเดียวกัน นี่ปรากฏวาธรรมที่เทศนออกทาง
วิทยุ สวนมากเปนธรรมหลวงตาออกเทศนาวาการ มีการตัดการกลั่นแกลงกันแลวนะ เรา
ทราบแลว นี่เปนยังไงถูกหรือผิด พิจารณาซิ เสียงธรรมนี้เปนภัยตอผูใด ตั้งแตองคศาสดา
เปนมหาคุณมาแลว ธรรมทั้งหลายเปนมหาคุณตอองคศาสดา พระสาวกทั้งหลายเปนมหา
คุณมาตลอด ประชาชนทั้งหลายนับถือธรรมวาเปนบุญเปนคุณมาตลอด เคยเปนภัยตอ
ผูใดธรรมะนี่นะ เปนหัวใจของคนไทยทั้งชาติในนามแหงชาวพุทธดวยกันอยูแลว เปนความ
เสียหายที่ตรงไหน
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เวลาเทศนาวาการออกไปเพื่อประชาชนจะไดรูจักดีจักชั่วตางๆ ที่มีอยูในโลกมนุษย
เรานี้ เขาจะไดรูไดเห็น แลวไปปดไปกั้นไปตัดกันออกหาอะไร ผูปดผูกนั้ นี้คือใครนั่นซิ มัน
จะเขาไปหาตรงไหน ถาไมเขาไปหาตัวแสบๆ ที่กําลังกลอมมนุษยอยูดวยลิ้นหวานๆ นี้ แต
กินตับมนุษยไมมีใครสูกค็ ือตัวนี้เองเวลานี้ เราขอพูดตามหลักธรรมของพระพุทธเจา เราไม
มีเอนมีเอียง แงไหนมารูๆ จะวาไง เรื่องการตัดวิทยุเวลาเทศนไปจุดสําคัญๆ ตัดออกๆ
ตัดหาอะไรถาจะเปนมนุษยเหมือนโลกทั่วๆ ไป ถาไมเปนเปรตเปนผีตอหนามนุษยชาว
พุทธเราเสียเทานั้นมันควรจะรูเรื่อง แลวตัดออกอะไร
ธรรมนี้ทําประโยชนมาตั้งแตพระพุทธเจามาโดยลําดับลําดา
แลวสาวกก็ทํา
ประโยชนดวยธรรมนี้ออกสงเคราะหโลก เสียหายที่ตรงไหน แลวไปตัดออกหาอะไร ถา
ไมใชวัวสันหลังหวะ มันจะไปโดนเอาหลังหวะเขา ตัดออกๆ ซิ ก็มีเทานั้นพวกวัวหลังหวะ
มันไมบริสุทธิ์ มันดําปเ หมือนถานไฟที่ไมมีไฟ แตแดงโรเหมือนไฟไหมหัวอกอยูเ วลานี้
พูดเปนอรรถเปนธรรมมาไปตัดไปทอนหาอะไร พิจารณาซิ
มันเปนมาตั้งแตเริ่มแรกตั้งรัฐบาลทีแรกโนน ๒๕๔๐ เปนมาอยางนี้เรื่องขาศึกของ
ศาสนาที่จะเอาใหเมืองไทย หัวใจของคนไทยทัง้ ประเทศในนามของลูกศิษยตถาคตนี้จมไป
ดวยกันหมด ของเลนเมื่อไร เรื่องธรรมที่จะฟนขึ้นมาก็เปนของเลนเมื่อไร ใหพากัน
พิจารณานะ มันสอดมันแทรกอยูอยางนี้แลวจะใหชมมันไดยังไง พิจารณาซิ ถาหลวงตารู
เรื่องเสียอยางเดียวก็ไมยากอะไร นี่มันไมทําใหรูเรื่องนั่นซิ มันใหยุงอยูตลอดๆ แลวใครทํา
ใหไมรูเรื่องอยูทุกวันนี้ พิจารณาซิ
นี่เราพูดตามเสียงอรรถเสียงธรรม เราไมไดเปนขาศึกศัตรูตอผูใด เราไมมีแพไมมี
ชนะ ไมมีคาํ วาไดวาเสียติดหัวใจ เพื่อเปนการกระทบกระเทือนคนใดโดยหาเหตุผลไมได
ไมมี เราจะพูดขนาดไหนก็ตามเราพูดเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ ในนามธรรมสอนโลกวา
งั้นเถอะ เราไมไดมาอยูใ นคูกรณีนี้ มันกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมาก็วากๆ เอาเสียบาง
เปนธรรมดา ไลหมาไมใหมันกัดกันเทานั้นเองจะเปนอะไรไป ธรรมเลิศเลอขนาดไหน มัน
กําลังเหยียบลงๆ เวลานี้เห็นไหมตีนมัน ใจมันต่ําตีนมันก็สูงขึ้นมาละซิ หาเหยียบแตสิ่งที่
เลิศเลอ สิ่งที่ดีมันไมยอมฟงเสียง เปนอยางนั้นนะเวลานี้
นี่ทางวิทยุกําลัง ตัดทางนั้นตัดทางนี้ออก นี่ทราบมาโดยตลอด เราพูดตามที่เราได
ยินมา เราไมไดไปฟงเวลาเขาตัด เราก็บอกเราไมไดไปฟง ลูกศิษยลูกหาหรือใครตอใคร
ที่มาพูดใหฟง ไมใชพวกทีจ่ ะมาโกหกเรา เอาความสัตยความจริงมาใหเรา เราก็พูดตาม
ความสัตยความจริงที่เราไดยินมานั้นจะผิดไปทีต่ รงไหน สมควรหรือที่จะมาตัดอรรถธรรม
ที่เปนประโยชนแกโลก ชาวพุทธเรากวางแคบขนาดไหน ตั้งแตเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม
มาฟงเทศนทั้งนั้น

๔
อยางที่พูดในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั่นเปนยังไง
ทวยเทพทัง้ หลายอนุโมทนา
สาธุการตลอดมา
เราเปนคนประเภทไหนจึงกีดจึงขวางธรรมเหลานี้เอาเสียนักหนา
พิจารณาซิ มันหากลอมอยางนั้นกลอมอยางนี้ ออกแงนั้นออกแงนี้ มันวาเราโงซิ โงก็จะฟง
ไปตามประสาโงนี้แหละ พูดออกไปจะโงหรือฉลาด ก็จะพูดออกไปตามทีไ่ ดพูดมานี้แหละ
แลวมีอะไรอีก
ผูกํากับ
ตอครับ เปนคําอธิบายที่หวังจะเอาลูกเดียว และยังอธิบายตออีกวา
เมื่อนายมีชัย ฤชุพันธุ สงรางนี้มาถึงตนก็ไดเรียกทุกกระทรวง ทบวง และกรม มารวม
ประชุมเพื่อชวยกันดูวามีอะไรขัดของหรือไม
หลวงตา
เอาละพอๆ มันหากลอมหาลางตัวสกปรกนี่ ลางเทาไรเจาของสราง
ขึ้นมาแลวมันจะสะอาดไดยังไง ก็ตัวมันสรางขึ้นมาเองความสกปรก ใครไปสรางใหมัน มี
แตน้ําคือธรรมชะลางเทานั้น ไมไดไปทําความสกปรกแกผูใด
ผูกํากับ
กราบเรียนตอนทายครับ นาทองใบ ทองเปาด ส.ว.มหาสารคาม พูด
เห็นดวยกับหลวงตาที่พูดวาจะหามพระธุดงคเขาปานั้นคงหามไมได
ในวันเดียวกันวา
เพราะพระสายวิปสสนาตองการความวิเวก ตองเดินธุดงคในปา ยกเวนวาจะสรางสํานักสงฆ
สรางวัด หรือกุฏิ ตองไดรับการอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม สวนราง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจ
พิเศษนั้นครอบคลุมจักรวาลเกินไป หลวงตามหาบัวคัดคานจึงถูกแลว จะเอาที่ธรณีสงฆมา
อยูใตวัตถุนยิ ม มันจะรุกรานศาสนาเกินไป พื้นที่จะทําเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษมีมากมาย
ไมควรไปรบกวนพระ
"รัฐบาลมีอํานาจกวางเกินไป ทําใหลุแกอํานาจ ถารัฐบาลเดินหนาราง พ.ร.บ.นี้มี
ปญหาแน เพราะไมใชกระทบเฉพาะหมูชนคนธรรมดา แตกระทบศาสนาดวย อยาคิดวา
พรรคไทยรักไทยไดรับเลือกเขามามากแลวจะไดรับฉันทานุมัติจากประชาชนไปทั้งหมด "
พูดใหชัดเจนเหมือนกับคุณนาทองใบซิครับ ??
ณ. หนูแกว
หลวงตา
ก็ไมไดเอาอะไรผิดๆ มาพูดนี่ธรรม ถูกบอกวาผิด ผิดบอกวาถูก ไม
มีในธรรม พูดอยางตรงไปตรงมาจึงเรียกวาธรรม ใครก็จะไปเห็นดีดวย ชาวพุทธทั่ว
ประเทศไทย ศาสดาองคเอกบําเพ็ญอยูในปา นั่นตนศาสนาบําเพ็ญอยูในปา ตรัสรูในปา
สาวกทั้งหลายไปศึกษาอบรมจากพระองค สําเร็จออกมาเปนพระโสดา สกิทา อนาคา
อรหันต มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ปฏิเสธไดหรือวาพระอรหันตไมมีในโลก เมื่อมีผูปฏิบตั ิตาม
ธรรมที่เรียกวาสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบแลวมีอยู มาลบลางไดเหรอ ตัวไมทํามาหาลบ
ลางสิ่งที่เขาสรางขึ้นมาดวยความดีงามของเขาจะไมใหดีงามไดยังไง ใครสรางก็เปนของคน

๕
นั้นซิ กรรมดีกรรมชั่วอยูกับผูทํานี้นะ ทานทําดีก็เปนเรื่องของทาน ไปหาลบลางหาอะไร
เอาอํานาจบาตรหลวงมาจากไหนปาๆ เถื่อนๆ
ศาสนาของพระพุทธเจาเรานี้เปนสถาบันแหงปาลวนๆ มาเลย เราก็เคยพูดแลววา
ไง ก็เอาคัมภีรออกมาพูด ที่คานก็มตี ั้งแตพวกปากสกปรกนั่นเองมันมาคาน ปากดีปากศีล
ปากธรรมไมมีใครคานแหละ ถาเปนปากนรกอเวจีมันคานไดวันยังค่ํา ติดคุกติดตะราง
ทําไมถึงตองมาติดคุก เขาหาวา แนะ เห็นไหมละ มันไมไดบอกวามันไปทํานะ เขาหาวา
แลวความจริงเปนยังไงละ ผมทําจริงๆ ละครับ อยางนั้นนะ เห็นอยูอยางนั้นจะใหวาไง มัน
ยอมรับเมื่อไร
วันไหนเราก็ไดพูดแตเรื่องสกปรกๆ อยูอยางนีต้ ลอดเวลา แหม รําคาญเหลือเกิน
นะ มันสกปรกจริงๆ
กอเรื่องนั้นแลวกอเรื่องนี้ขึ้นมา ที่จะทําลายชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย อยูในวงเดียวกันหมด พวกนี้เสริมที่ตรงไหน นี่จะเอาฝรั่งมังคามาเลี้ยง
เราทราบวางั้นนะ จะเปดทางใหเอาฝรั่งมังคามาเลี้ยง แลวขับคนไทยทั้งลูกหลานของไทย
ไอปกุ กี้ ไอหยอง ลงทะเลหลวงใหหมด จะเอาพวกฝรั่งมังคาที่ไหนมาเลี้ยงในเมืองไทย
แทน ใหเปนคนแทน ใหชาติไทยเรานี้เปนหมาเปนไอปกุ กี้ไอหยองไปหมดเลย หมาก็เปน
หมา คนก็เปนคน เห็นกันอยูตานี่ ใครจะไปยอมรับไดยังไง พิจารณาซิ อยางนั้นมันก็เอามา
พูดมาทํา นี่กําลังกอเวลานี้ ถืออํานาจบาตรหลวงใหญโตมากนะ
รัฐบาลตั้งขึ้นมาเร็วๆ นี้เรียกวาผาดโผนมาก เราพูดตรงๆ ผาดโผนที่ลอแหลมตอ
ชาติตอศาสนา พระมหากษัตริย ไมใชเปนการที่จะสงเสริมขึ้นมานะ ฟงแลวมีแตเรื่อง
กระทบกระเทือนใหเปนความเสียหายทั้งนั้น นี่ภาษาธรรม เอา เอาคอหลวงตาบัวไปตัดถา
ผิด หูนี่ก็หูคนนี่วะ ฟงธรรมมา หูธรรมดวย หูคนดวย พิจารณาเปนธรรม พูดเปนธรรม มา
โดยลําดับลําดา เราไมเคยไปทําลายผูใด นับแตชวยชาติบานเมืองมาจนกระทั่งปานนี้ก็ไมมี
ที่ตองติที่ตรงไหน เพราะเราทําดวยความภูมิใจของเรา ชวยพี่นองทัง้ หลายดวยความ
เมตตาลวนๆ แมบาทหนึ่งเราไมเคยแตะใหเปนความทุจริตในใจเราเลย ฟงซิ ขนาดนั้นมี
ไหม เราอยากพูดอยางนั้นนะ
ไมวาทองคํา ดอลลาร เงินสด ดวยความบริสุทธิ์ลวนๆ ตลอดมาอยางนี้ นี่ทางดาน
วัตถุ ดานธรรมะเราก็สอนโลกหนักไปโดยลําดับกับการชวยชาติบานเมืองทางดานวัตถุ ก็ไม
มีที่ตรงไหนจะไดตอ งติ วาธรรมที่เทศนสอนโลกนี้ผิดไปๆ คานกับธรรมพระพุทธเจาที่
ตรงไหนมันก็ไมมี แนะ จะใหวาไง ราบรื่นเรื่อยมา จนกระทั่งเวลานี้ออกทั่วประเทศ ออก
ทั่วโลกดินแดนแลว แลวพวกเลยเทวทัต ปูเทวทัตมันก็คอยเขาไปขัดไปแยงไปลบไปลาง ที่
เทศนไหนเปนอรรถเปนธรรมพอเปนประโยชนแกโลกชาวพุทธเรา มันก็ไปตัดไปทอนออก
เสีย ไดยินมาอยางนั้นนะ เรายังไมเห็นเอง

๖
ถาทําอยางนี้เรียกวาผิดมากที่สุดเกินกวาที่จะใหอภัยได ลงไปคานเสียงอรรถเสียง
ธรรมที่เปนประโยชนแกคนทั้งแผนดินไทยในนามแหงชาวพุทธเรา เปนโทษอยางรายแรง
เปนความกระทบกระเทือนอยางมากทีเดียว
เพราะกระทบกระเทือนหัวใจของโลกผูมุง
อรรถมุงธรรม ไมมีชิ้นดีเลย ควรจะแกไขถอดถอนเสียความคิดประเภทนี้ อยาใหรกรุงรัง
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเมืองไทยเลย ซึ่งเราก็เกิดในเมืองไทย เปนลูกของคน
ไทย ทําไมจึงมาทําลายจิตใจของคนไทยทั้งประเทศเขตแดนแหงชาวพุทธของเรานี้ไดลงคอ
แบบไมอายเลย นี่เราอายแทนนะเวลานี้ หยุดละเราอาย พอ
ผูกํากับ
จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม หัวขอเรื่องวา
เพชฌฆาตในรางพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 (จบ)
รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปนกฎหมายที่เปนอันตรายตอ
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดยสังเขป ดังนี้
1.รางกฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจแกกลุมบุคคล ในการกําหนดพื้นที่ใดๆ ก็ไดในพระ
ราชอาณาจักรใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไมตองเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เขต
เศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจเหนือการปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
(มาตรา ๑๖, ๒๑, ๓๕)
2.เขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับการยกเวน ไมตองขึน้ อยูกับกฎหมายสําคัญๆ เกือบทุก
ฉบับที่ขัดขวางการแสวงหาประโยชน เชน กฎหมายอุทยานแหงชาติ กฎหมายปาสงวน
แหงชาติ กฎหมายชลประทาน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายผังเมือง
กฎหมายที่ดนิ และกฎหมายคณะสงฆ เสมือนเปนรัฐใหมครอบรัฐเดิม (มาตรา ๓๐)
3.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไดยกเวนภาษีทุกชนิดใหกับผูประกอบการ และยังอนุญาต
ใหนําเงินออกนอกประเทศโดยเสรี (มาตรา ๓๓, ๓๔, ๗๐)
4.เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจเด็ดขาดในการเพิกถอน ที่สาธารณสมบัติของ
แผนดินทุกประเภท ไมวาจะเปน เขตอุทยานแหงชาติ เขตปาอนุรักษ ที่ดินสาธารณะ ที่
ธรณีสงฆ และนาจะรวมไปถึงที่ราชพัสดุและที่ดินสวนพระมหากษัตริยใหมาเปนที่ของ
เอกชน โดยสามารถนําไปขายหรือใหเชากับคนตางดาวในการประกอบกิจการทุกชนิด
(มาตรา ๖๒)
5.รางกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสูการละเมิดพระราชอํานาจ เนื่องจากให
อํานาจแกเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการ
ตัดสินบังคับคดีโดยไมผานกระบวนการทางตุลาการ

๗
หลวงตา
เทาที่ฟงมามีความหมายอยางไรวายอๆ มาใหฟงหนอย (กฎหมาย
เลวบัดซบที่สุดครับ) ฟง กฎหมายฉบับนี้บัดซบที่สุด ไดยินกันทั่วถึงแลวยัง กฎหมายฉบับ
นี้บัดซบที่สุด ควรจะยกยอเสียวาเปนกฎหมอย กฎหมา กฎหมัด เอาละพอ
ผูกํากับ
ตอนทายนะครับมีวา เขตเศรษฐกิจพิเศษ(องคการมหาชน) ที่นาย
วิษณุ เครืองาม ไดลงนามอนุมัติรางเขาสูครม.ในขณะที่คนทั้งประเทศกําลังโศกสลดอยูกับ
ภัยคลื่นยักษสึนามินั้น กลับไดรับอภิสิทธิ์เหนือกวาบริษัทใดๆ ดังบทบัญญัติในรางมาตรา
67 วรรคสอง ที่ระบุวา ถารายไดไมเพียงพอสําหรับรายจายที่หักเปนเงินสํารองและโบนัส
ของคณะกรรมการบริหารและพนักงาน รัฐพึงจายใหตามจํานวนที่ขาด??
นี่แหละถึงตองเรียกวา “เพชฌฆาตในราง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่มันจะ
ออกมากินตับกินปอดของพระเจาพระสงฆและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ณ.หนูแกว
หลวงตา
ฟงซิมันฟงไมไดนะ ฟงไมไดก็บอกวาฟงไมได เสียงอรรถเสียงธรรม
นี้นุมเขาสูหัวใจ เย็นนะ นี่เสียงอะไรฟงซิ คนรอนเปนไฟกันทั่วประเทศทั้งๆ ที่ยังไมได
ออกมา นี่เราพูดถึงเรื่องที่ตัดวิทยุนั้น พูดอยางธรรมดาธรรมสอนโลกนะ ก็บอกวาอยาไป
ตัดเขาสิ่งที่กดี ขวางตอหัวใจของคนทั้งชาติ ซึ่งถูกตองดีงามมาแลวตั้งแตองคศาสดานี้ จะ
เปนความกระเทือนเสียหายกับจิตใจของทานเหลานี้มากที่สุด เพราะฉะนั้นเรื่องที่ไปตัด
วิทยุที่เทศนสาระสําคัญๆ ใหเปนประโยชนแกคนทั้งชาติแลวไปตัดออกเสียนั้นผิดอยาง
มากทีเดียว ใหงดเสียอยาทํา อันใดที่จะสงเสริมใหเปนประโยชนแกชาติ ศาสนาของเรา ให
หาเขามาเสริมใหคนไทยเขาไดชมเชยบาง อยาใหมีตั้งแตเขาตําหนิติเตียนจนจะเปนจะตาย
แลวเวลานี้ ออกมาฉบับไหนๆ กฎหมายกฎหมอยออกมา เขาวากฎหมายกฎหมอยบัดซบ
อยาใหเขาไดวาอยางนี้อีกตอไป เอาละเทานั้นพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

