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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

หลักของการภาวนาอยูที่สติ 
 

กอนจังหัน 
 

พูดถงึเร่ืองภาวนา พูดแตเปนเรื่องสวนรวมๆ หลักที่จะยึดจะเกาะใหเปนที่แนใจ 
เปนแกนของการภาวนาจริงๆ ไมคอยมีใครพูด เพราะฉะนั้นจึงย้ําเสมอวา สตินี่เปนแกน
ทีเดียวจําใหดี สติเปนแกนเปนหลักจุดศูนยกลางของการภาวนา เราจะภาวนาวิธีใดก็ตาม 
สติตองเปนที่หนึ่งๆ เปนแกนอยูภายใน ทานผูปฏิบัติอยากไดหลักไดเกณฑเขาสูใจตนเอง
แลวอยาปลอยสติ ใครจะพิจารณาหรือภาวนาในธรรมบทใดอารมณใดก็ตาม สตติองติด
แนบๆ นี่ละรากฐานแหงการภาวนาจะเกิดที่นี่ ธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นทีน่ี่ สติเปนพื้นฐาน
ตลอด ตัง้แตสติลมลุกคลุกคลาน จนกระทั่งถงึมหาสติมหาปญญา สติจําเปนตลอด การ
ภาวนาแลวแตอุบายวิธีการของผูใดที่จะนํามาภาวนา แตที่ขาดไมไดนั้นคือสติ จําใหดี นี้คือ
หลักของการภาวนา ภาวนาไมมีหลัก ไมมีที่เนนหนักไมไดหลักไดเกณฑนะ จุดสําคัญของ
การภาวนาคือสติ จําใหดีทุกคน อยูไหนไมเผลอสติแลว ไมวาการงานภายนอกภายในตอง
ดีไปเรื่อยๆ ไมผิดไมพลาด 

เราน้ีอยากเห็นนักปฏิบัติของเราซึ่งเปนแนวหนาของบริษัททัง้หลายดวยกัน คือ
ภิกษุบริษัทสําคัญมากที่จะเปนผูนําของผูตามหลังทั้งหลายนั้น ดวยความมีหลักมีเกณฑ 
เร่ืองศีลไมตองพดู ตางคนตางรักษาไวแลวโดยสมบูรณ คือหลักของการภาวนาตั้งแตศีล 
แลวก็สมาธิ ปญญา ทานพูดยอๆ สมาธนิี่รวมไปเลยในความสงบทุกระดับเขาสูสมาธิ 
จากน้ันก็ออกปญญา คําวาปญญาก็ตั้งแต ตรุณวิปสสนา ปญญาออนๆ แลวขึ้นไปๆ จน
เปนมหาปญญาไมพนจากสติ รวมแลวอยูที่นี่ ขอใหทกุๆ ทานจับหลักนี้ไวใหดีในการ
ภาวนาทั้งหลาย 

สวนมากถามไมคอยไดเร่ืองไดราว คือหลักเกณฑที่จะใหตั้งเปนรากเปนฐานขึ้น
ภายในใจ ไมมีใครที่จะจับจะยึด และไมมีใครสอนกันอยางเนนหนัก ใหยึดเปนหลักจริงๆ 
คือสติ นี่เราแสดงใหทานทั้งหลายทราบเสีย หลักของการภาวนาอยูที่สติ เอาใหดี ประกอบ
หนาที่การงานไมเลือก ชาติชั้นวรรณะ หญิงชาย นักบวชฆราวาสอะไรไมเลือก สติใชได
หมด งานทางโลกสติก็จาํเปน งานทางธรรมสติก็จําเปน จึงขอใหนําสตินี้ออกไปใช หลัก
พุทธศาสนาขึ้นสติเปนสําคัญ ในการที่จะกระจายออกแนะนาํส่ังสอนโลกก็ดี เอาออกจากน้ี 
ขอใหพากันยึดใหดี 
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ภาวนาไมมีหลักมีเกณฑไมไดเร่ืองไดราวนะ โลเลๆ อยูที่ไหนเวลาถามหาหลักของ
การภาวนา มีอะไรเปนหลัก เหลวไหลทั้งน้ันนะ เราอยากจะวาทั้งน้ัน เพราะไมมผีูสอน
อยางเนนหนักเอาไวในจุดสําคัญๆ ภาวนาก็วาไปๆ อะไรเปนสําคัญไมสําคัญไมทราบ เลย
ไมไดเร่ืองไดราว ใหมีจุดสําคัญอยางน้ี นักภาวนาอยากทรงมรรคทรงผล ไมพนจากสตนิี้ไป
ไดเลย สติเปนพื้นฐานที่จะหนุนธรรมทุกขั้นๆ จนกระทั่งถงึวิมุตติหลุดพน พนสติไปไมได 
ใหมีหลักยึดซิการภาวนา ไมมีหลักยดึรวนเรใชไมไดนะ จําใหดีนักปฏิบัติทุกๆ ทาน ทีนี้จะ
ใหพร 

หลังจังหัน 

 ผูกํากับ ราง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กฎหมายขายชาติ ขายแผนดิน ฉบับใหม 

 อันเนื่องมาจากมีการยกราง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ..... เพื่อใหบุคคล
คณะหนึ่งมีอาํนาจเด็ดขาด ในการเพิกถอนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท ไมวาจะ
เปนวนอุทยานแหงชาติ ปาอนุรักษ ที่ดินสาธารณะ ที่ธรณีสงฆ โดยวิธีการซื้อ เชาซื้อ เชา
ระยะยาว แลกเปลี่ยน ถมทะเล หรือการเวนคืน เพื่อใหที่ดนิที่ตองการดังกลาวใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจัดตั้งเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ และ
มีฐานะเปนองคการมหาชน สามารถนําไปขายหรือใหคนตางดาวเชา เพื่อประกอบกจิการ
ไดทุกชนิด โดยกําหนดวา ตองใหเชาไมนอยกวา ๕๐ ป และไมเกิน ๙๐ ป (มาตรา ๒๓ , 
๔ , ๒๕ , ๒๖ ) และหากองคการฯ ขาดทุนจากการนําทรัพยสินที่ไดมาโดยวิธีดังกลาว
ขางตนไปขาย หรือใหบุคคลตางดาวเชา รัฐตองจายเงินใหเทาตามจํานวนที่ขาดทุนอกีดวย 
(มาตรา ๗๖ ) 
 ราง พ.ร.บ. ดังกลาว มีผลใหสิทธิและอํานาจในที่ดินนับตั้งแตกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของสถาบันพระมหากษตัริย จนถึงของราษฎร และสาธารณสมบัติที่เปนประโยชนรวมกัน
ของราษฎร ที่ดินอันเปนอุทยานแหงชาติ ที่ดนิที่เปนปาสงวนแหงชาติ ที่ชลประทาน 
ตลอดจนที่ธรณีสงฆ อันเปนสมบัติของพระพุทธศาสนาหมดสิ้นไป ทันทีที่
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษกําหนดวา ที่ดินดังกลาวอยูในแนวกําหนดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
 โดยผูที่เชา หรือผูที่เขาครอบครองทีด่ินตามที่คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อนุญาตใหเขาทําประโยชนแทนเจาของเดิม ไมวาจะเปนนายทุน หรือเปนบุคคลตางดาวก็
ตาม ไดรับการยกเวนภาษีทุกชนิด และนําเงินผลประโยชนออกนอกประเทศไดโดยเสรี 
(มาตรา ๓๐ , ๓๑ , ๓๓ , ๓๔ , ๖๒ , ๗๐ ) 
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การกําหนดพื้นที่ใดๆ ก็ไดในพระราชอาณาจักร เพื่อใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของคณะกรรมการดังกลาว กระทําไดโดยไมตองเขาสูการพิจารณาของระบบรัฐสภา และ
อํานาจการกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ยังมีอํานาจเหนือกวาสิทธิและอํานาจการ
จัดการที่ดินใดๆ ที่อยูในสิทธิและอาํนาจการปกครองของสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่นอีกดวย (มาตรา ๑๖ , ๒๑ , ๓๕ ) 

หากเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือราษฎร หรือพระสงฆ ผูอยูอาศัยในที่ดินมาแต
ดั้งเดิม กอนประกาศจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไมยินยอมออกจากที่ดินหรือไมยอมรื้อ
ถอนสิ่งปลกูสรางใดๆ ตามคําส่ังของคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตองรับโทษทาง
อาญา เชน จําคุก ๓ เดือน ปรับไมเกิน ๒ แสนบาท และตองรับผิดชอบคาใชจาย และ
คาเสียหายในการที่คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษดําเนินการรื้อถอนเอง อีกทัง้ให
อํานาจคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ นําทรัพยสินตางๆ ที่อยูในพื้นที่ บังคับขาย
ทอดตลาดไดทันทีโดยมติองนําคดีขึน้สูศาล (มาตรา ๕๙ , ๖๐ , ๖๑ ) 

ความเปนมาของการยกราง พ.ร.บ. ดังกลาว สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได
ปรารภวาจะใหมีกฎหมายกําหนดใหบางพื้นที่เปนเขตพิเศษ ครอบคลุมกิจการที่
หลากหลาย เชน การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การทองเที่ยว เปน
ตน ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดาํเนินการ  

(๑) เร่ืองการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนเชียงราย  
(๒) เร่ืองการจัดตั้งเมืองใหม ที่นครนายก 
(๓) โครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยใหนายวิษณุ เครืองาม เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
แตรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับนี้ ไมไดเปนตามหลักการ ๓ ขอที่

คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดําเนินการ  
ในการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับราง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ฉบับนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘  ที่หอง ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ ไดมีการเปดเผยวา 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาจางใหสํานักงานกฎหมายของนายมีชัย ฤชุพันธ 
เปนผูยกราง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจ กฎหมายขายชาติขายแผนดินฉบับใหมนี้  

นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนผูนําเสนอใหนายวิษณุ เครือ
งาม พิจารณา  
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นายวิษณุ เครืองาม เห็นชอบ แลวนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่
๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีรับหลักการ ขณะนี้อยูในขั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  

หลวงตา ฟงซิ เราไดนําพี่นองชาวไทยมาสักเทาไร เราพูดจริงๆ เราทําโดยธรรม
ลวนๆ ทุกส่ิงทุกอยางที่จะกาวเดินยังไงไดพิจารณาเต็มเหนี่ยวแลวออกๆ เปนธรรมลวนๆ 
เปนความชุมเย็นแกพี่นองชาวไทยเรามาตลอด ก็ไมเคยไดยินคําตําหนิติเตียนถึงเร่ืองการ
ดําเนินงานของเราทางดานวัตถุนี้ผิดไป แลวการเทศนาวาการใหพี่นองทัง้หลายทราบ 
เรียกวาทั่วโลกแลวเวลานี้ ก็ไมมีใครที่คานขึ้นมาวาธรรมะที่เราแสดงนั้นผิดไป ทําใหโลก
พินาศฉิบหายไดดวยโอวาทคําสอนหลวงตาบัว ไมเคยไดยิน เพราะฉะนั้นที่เราเตือนทาน
ทั้งหลายไวทุกอยางๆ นัน้เราพิจารณาโดยธรรมแลว ควรจะนําไปพิจารณาทุกคนในฐานะ
ที่วาเราเปนเจาของของชาติ อยาใหพวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมารที่คอยจะทําลายชาติ
อยูเวลานี้ตั้งแงนั้นขึ้นมา ตั้งแงนี้ขึน้มา มีแตพวกดาบพวกปนพวกระเบิดชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยทั้งน้ัน 

โผลออกมาเรื่อย ตีกันลงไปเรื่อยไมรูกี่ครั้งเห็นไหม ใครตีมา ก็ไมพนหลวงตาบัวนี้
ละออกหนาอยูตลอดมา เพราะจะเปนภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิของเรา ทัง้สาม
พระองคนี้เราเทิดทูนมาตลอดไมใหใครมาแตะตอง แลวเรื่องราวมันก็คอยโผลขึ้นมาแบบ
นั้นแบบนี้อยางเห็นนี่แหละ ใหพากันพิจารณาทุกคนนะ เราพูดนี้ไมผิดบอกตรงๆ 
พิจารณาแลวคอยพูดออกมาทุกคําๆ ไมวาจะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหน เปนคําพดูที่
ออกมาจากน้ําหนักของธรรม ไมไดออกมาจากน้ําหนักของกิเลสที่จะเผาบานเผาเมืองเผา
ศาสนา พระมหากษัตรยิแตอยางใดเลย แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมีในหัวใจเรา เราพูด
เพื่อพี่นองชาวไทยทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้นคําพูดใดที่ออกไปแลววาเปนภัย ใหถือวาเปนภัยจริงๆ ใหพิจารณา 
เราไมผูกขาดใหพิจารณา แลวปฏิบัติตามถาเห็นดวยแลวนะ ถาไมเห็นดวยแลวเราก็ไม
แนใจนัก วาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรานี้จะเปนยังไง เพราะเวลานี้เร่ืองฟนเรื่อง
ไฟที่จะเผาไหมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กําลังลุกเขามาเรื่อยๆ เราไมเคยเอนเคยเอียง 
ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูกตลอดมา ในสายของธรรมจะพูดเอนเอียงไปไมได ไมเรียกวา
ธรรม ตองพูดอยางตรงไปตรงมา ไมมีคําวาสูงวาต่ํา พูดอยางมีเหตุมีผลเปนอรรถเปน
ธรรมลวนๆ ไปเลย ใหพากันพิจารณาก็แลวกัน นี่ละที่เราพูดตรงไหนผิดไหม เร่ืองราวมัน
ก็เปนมาเรื่อยๆ ก็ไดเอากันอยูเร่ือยๆ ดังที่เห็น ถึงขนาดที่วาประชุมพระเปนหมื่นกวาองค
ที่วัดอโศการาม นั่นเกิดความเดือดรอนกับพระที่ปฏิบัติดปีฏิบัติชอบอยูในปาในเขา ให
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วุนวายไปตามๆ กันกับพวกฟนพวกไฟเหลานี้ตลอดมาอยางน้ีแหละ ใหพิจารณาใหดีอยา
นอนใจ 

ฟงซิ ที่พดูนี้ผิดไหม เวลานี้พอพูดไปๆ ก็ไปหานายวิษณุ เครืองาม เห็นดีดวย ก็
เห็นดีซิก็เปนโครงการของนายวิษณุ จะเปนโครงการของใคร มันก็ตองเห็นดีเมื่อเปนตาม
โครงการของมันแลว ตองเห็นดี เปนอยางน้ันละ พูดผดิไหม ตัวนี้ละตวัแสบ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย อยูในจุดนี้เปนจุดใหญ พูดใหตรงไปตรงมา เอา ใครจะเอาคอหลวงตาบัว
ไปตัดไมเสียดายยิ่งกวาชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย เราตายไดเลย ตายตามความจริงของ
เราน่ีละไมมีผิดมีเพี้ยนไปเลย นี่ละตัวสําคัญจําใหดีนะ ตัวทีไ่ดรับการปรึกษาอยู ทกุส่ิงทุก
อยางที่จะสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไปอยูกับจุดนี้แหละ พี่นองทั้งหลายจําใหด ี

เวลานี้กําลังเปนใหญเปนโตปาๆ เถื่อนๆ กฎหมายเปนกฎหมอย กฎหมา กฎหมัด
ออกมาใชตลอดเวลาใหเมืองไทยเดอืดรอนไปตามๆ กันหมด ก็เพราะจุดนี้เปนตัวสําคัญ 
จําใหดี เราพูดนี้พูดอยางเปนธรรม ใครไมกอเราไมบอกวากอ ตาสีตาสาตามทองนาเขาไม
กอเร่ืองราวอะไร ตัวสําคัญนี้ละกินเงินเดือนของพี่นองชาวไทย มันกินสักกี่พุงตั้งแตวนัไหน
มาจนกระทั่งปานนี้ แลวมันก็กัดตับกดัปอดพี่นองชาวไทย จะเอาพี่นองชาวไทยเราใหจมลง
ในหลุมนรกอเวจีหลุมไหนก็ไมทราบแหละ นี่มันกําลังเวลานี้ เห็นไหมเงินที่เอาไปเลี้ยงมัน
เกิดประโยชนอะไร มีแตเครื่องสังหารเราทั้งน้ันเวลานี้ ออกมาแงไหนๆ เราฟงไมไดเรา
บอก ตั้งแตไอนี้มันออกมาแงไหนปบ ไดโตตอบกันละกับเรา ตานทานกันมาตลอด เพราะ
มันผิดเอาอยางมหาศาล เรียกวากาฝากมหาภัย นี่ละตัวกาฝากใหญ มหาภัยตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย กําลังครองอํานาจปาเถื่อนอยูเวลานี้ 

รูไหมนี่ละอํานาจปาเถื่อนที่มันครองอยูเวลานี้ พี่นองชาวไทยใหทราบเสีย ถาไม
ทราบจมนะเมืองไทยเรา ศาสนาจม พระมหากษัตริยจมไปดวยกัน จําใหดี นี้ภาษาของ
ธรรม เราพูดอยางตรงไปตรงมา เรานี้ไดออกรับเพื่อพี่นองทั้งหลายตลอดดวยความเปน
ธรรม ไมมีอยางอื่น ดวยความเปนธรรมลวนๆ ออกรับขาศึกศัตรูมหาภัยทั้งหลายเหลานี้
ตลอดมา เร่ืองเปนมาตั้งแตเมื่อไร ฟงซ ิ อูย นาทุเรศนะผูมันจะทําลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย มันทําลายอยูในวงศูนยกลาง นี่อํานาจปาเถื่อนมันเอามาใช นี่อานจบลง
ไปนี้ไมปาเถือ่น ไมเปนไฟเผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะเปนไฟเผาใคร มันทําอยู
อยางน้ีมันดูไดหรือ มีอะไรอีก 

ผูกํากับ ลูกศิษยเขาใหความเห็นเปนที่นาสังเกตวา ผูที่เกี่ยวของเหมือนกบัเปนมหา
ภัยในการขายชาติขายแผนดิน มี นายมีชัย ฤชุพันธ นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ แลวก็นายวิษณุ 
เครืองาม สามมหาภัยใหญๆ นี่ละครับ 

หลวงตา เออ ตัวใหญๆ สําคัญนี่ ไดยินทั่วถึงกันหรือยัง นี่ละตัวใหญๆ ตัวสําคัญ 
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ผูกํากับ สามรายนี่ละครับ เวลาเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศชาติตางๆ มสีามมหา
ภัยนี่ละครับเปนตัวยกรางที่เปนการขายชาติ ขายแผนดิน 

หลวงตา เอาละเขาใจกัน เขาใจทุกคนแลวนะ จําใหดี วงราชการเราอยานอนใจนะ 
พี่นองชาวไทยเรามอบความไววางใจใหแลวทุกส่ิงทุกอยาง  เล้ียงดูตลอด เงินเดือนเทาไรๆ 
ไมเสียดาย มอบใหดวยความไววางใจ ขอใหปกครองชาติไทยดวยความไววางใจของพี่นอง
ชาวไทย อยาเปนภัยตอพี่นองชาวไทยทั้งหลาย ซึ่งเปนความเสียเอามากมายทีเดียว ไมมี
คุณแมแตนิดหนึ่งเลยคนประเภทนี้ หรือขาราชการประเภทนี้ เสียหายหมด อยานํามาใชใน
วงชาติไทยของเราซึ่งเปนวงแหงชาวพุทธ ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบาง 

ผูกํากับ มีเร่ืองกราบเรียนนิดหนึ่งครับ ในชวงนี้ดูแลวเสียงของรัฐบาลมาก ฝาย
คานนอย รวมกันแลวมี ๑๒๔ เสียง ไมสามารถจะคัดคานเรื่องราวตางๆ ที่สําคัญๆ ได 

หลวงตา ก็คนทั่วประเทศไทยมมีากขนาดไหน ที่ไมเห็นดวยก็คือคนใหปกครอง 
เมื่อปกครองไมถกูประชาชนทั้งประเทศคัดคานได ทําไมจะคดัคานไมได รัฐบาลใครเปน
คนตั้งขึ้นมาถาไมใชประชาชนเปนคนตั้งขึ้นมา ไปหยอนบัตรหัวซุกหัวซุนจะเปนจะตาย ไป
หยอนมาแลวเอาดาบมาตัดคอประชาชนที่ไปหยอนบัตรใหมีอยางเหรอ 

ผูกํากับ จะกราบเรียนหลวงตาวา ตอไปฝายคานที่แทจริงคือพลังประชาชนครับ 

หลวงตา อยางน้ันแลว อยางไหนที่จะฉิบหายชาติไทยมันจะหามา พวกเปรตพวกผี
พวกยักษพวกมารของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเรา แลวมีอะไรอกี 

ผูกํากับ อันนี้เปนคําสัมภาษณหลวงตาวันที่ ๑๓ เขาเอามาเขียนแลวเพิ่มเติม
ความเห็นเขาไปดวย หลักใหญก็สอดคลองที่กราบเรียนมาแลวครับเกี่ยวกับเรื่องเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สรุปวาหลวงตาเปนผูชี้ใหเห็นภัยอันนี้ แลวตอนทายหลวงตาไดเผดียงวา 
เทศนกัณฑนี้ก็คงกระเทอืนทั่วประเทศไทยแลวนะ ใหมันถึงขีดถงึแดน ถาลงเขามาทําลาย
ศาสนาแลวเปนไมถอย ขอผูเปนเจาของประเทศชาติ ศาสนา ทุกทานทุกคน ขอจงชวยกัน
ติดตามวาราง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับนี้ ลองฟงการชี้แจงจากฟากรัฐบาลซิวาจะ
เปนผลดีตอประเทศชาติ ศาสนา หรือวาจะเขาขายเปนกฎหมายทําลายพุทธเชนที่เคย
เกิดขึ้นมาแลวในอดีต 

หลวงตา หลวงตาไดชี้ใหเห็นภัยอันนี้แลวใหพากันไปพิจารณา วงราชการไหนๆ ก็
ประชาชนนั่นเองเปนคนตั้งขึ้นมา ไปหยอนบัตรคนทั่วประเทศมีใครเวน ไปหยอนบัตรให
วงราชการรักษาบานเมือง ไมใชไปหยอนบัตรใหมาสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนะ 
วงราชการฟงใหดีเร่ืองเหลานี้นะ ไมไดตัง้ขึ้นมาสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยนะ 
ตั้งขึ้นมาเพื่อเทิดทูนตางหาก เทานี้ละ มีอะไรอีก 
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ผูกํากับ ลูกศิษยหลวงตาเขารอฟง ถาหลวงตาประกาศเปนผูนําเมื่อไรเขาจะเดิน
ตามหลวงตา 

หลวงตา เดินตามซิ ก็เราสอนเพื่อใหดําเนินตาม เราไมไดสอนใหหดหัวอยูใน
กระดองเหมอืนเตานี่ เดี๋ยวเขาไปฟาดหลังเตามันตายหมดนะ มาหดหัวอยูไดเหรอ เราเปน
เจาของของชาติ มีสิทธเิต็มตัว คอขาดขาดไปเลย เพื่อสมบัติของชาตไิดคงอยูแลวเปนที่
พอใจ ตายดวยความพอใจอยางน้ี นั่นซิถึงเรียกนักรบเพื่อสมบัติของตัวเอง เห็นไหมมด
แดง เอามือไปจี้มันมันยงัรุมเขามาเลย เราไปทดลองดู มดแดงมันอยูเปนจุดๆ ตัวอยูในรัง
เต็มอยูแลว พวกรักษาการในรังอยูเปนจุดๆ หางๆ กัน เราไปทดลองดู พอเอามือทําทาไป
จอๆ เขาขยบัใสเลยไมมีถอยมดแดง ตัวนี้ขยับใส เอามือจอไปตัวนั้นตัวนั้นขยับเขามา จอ
ตัวนี้ตัวนี้ขยับเขามา ตางตัวตางขยับรุมเขามา พวกอยูในรังกม็ี ที่ไปบอกขาวในรังวาขาศึก
ใหญเกิดแลวจากอีตาบัว เขารุมออกมา โอย เต็มรังเลย ออกมาขางนอก นั่นเห็นไหมละ 

พอเขาออกมาแลวเราก็เลยสอนเขา กูทดลองสูเฉยๆ วาสูมีความรักชาติสามัคคีกัน
แคไหน มาทดลองดูนี้กขูอชมเชยสูวา มีความรักชาติ มีความสามัคคีกันเปนอยางดี เอาพา
กันเขารังนะ กูไปละ นี่เราไปทดลองมดแดง เห็นไหมมดแดง เราขี้ร้ิวขี้เหรยิ่งกวามดแดงมี
เหรอ เอามาสอนเจาของซ ิ

รอนไปหมดนะเวลานี้ ศาสนาก็รอนไปตามๆ กัน ดังที่เคยพูดแลวเมื่อสองสามวันนี้ 
ที่วาไดยินแววๆ นั่นนะ นี่ละจะทําลายศาสนา เกี่ยวกับเรื่องปาไม เอาอํานาจปาเถื่อนมา
ครอบไวแลว พวกปาไมที่เคยอยูกับพระเจาพระสงฆในปาในเขาหมดความหมาย ไอยักษ
ใหญมาครอบไวแลว ทีนี้เมื่อครอบไวแลวก็ไลพระเขาอยูในตุมในไหในสวมในถานไหนก็ไม
รูแหละ นั่นละศาสนาจะหมด เพราะมันถือกรรมฐานเปนขาศึกตอมัน มันจึงตองพยายาม
จะครอบปาแลวมาไล อางเหตุผลทานั้นทานี้มาไลพระ ทีนี้เปนพระของพระพุทธเจาละซิ 
พระของพระพุทธเจาเปนยังไง พระพทุธเจาอยูในปา ศาสนานี้รากฐานจริงๆ แลวอยูในปา 
พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายอยูในปาทั้งน้ัน นี่ที่มันจะมาปะทะกนัแรงก็อยางน้ี 

ศาสนาน้ีอยูในปา แลวพวกนี้ก็จะมาขับไลพระพุทธเจาโดยลําดับลงมาใหเขามาอยู
ในตุมในไห ขังปดประตูตายไวเหมือนปดประตูตีหมา มันจะใหพระทั้งหมดตั้งแต
พระพุทธเจาลงมาจนถึงพระปจจุบันนี้ขี้แตกอยูในตุมในไห ปดประตูตีหมา เขาใจเหรอ มัน
จะทําอยางน้ัน แตเรามันไมใชหมาละซีจะไปยอมขี้แตกอยูในนั้นเหรอ ใครจะขี้แตกก็ไม
ทราบแหละ เอาตรงนี้ คนแทๆ อยูในเมืองไทยนี ่

รวมขาวเปลือกในงานวันที่ ๑๓ นี้ ขาวเปลือกกระสอบใหญได ๑๐,๗๖๙ กระสอบ 
ถุงปุย ๓,๘๒๕ ถุง ตักใสรถสิบลอ ๔ คันรถ ฟงซิ ตักเอาในลานที่กองพะเนิน ตักใสรถสิบ
ลอได ๔ คัน ไมใชนอยนะ อนุโมทนานะทุกคน (สาธุ) สมบัติอันนี้จะออกกระจายทั่ว
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ประเทศไทยเราไมไปไหน เกี่ยวกับเรื่องสงเคราะหสงหาเร่ืองนั้นเรื่องนี้ กอสรางน้ันนี้ตลอด 
ก็พอดีเงินเรารอยหรอมากทุกวันนี้ จนตรอกจนมมุ ไอพวกมาขอไมเวนแตละวัน มาเร่ือย 
ก็ไมทราบจะเอาเงินที่ไหนมาให ทีนี้ก็มีเงินอันนี้ละออกชวยไป สําหรับหลวงตาแลวแบเลย 
ไมมีแมบาทหนึ่งในตัวของเรา ขนาดนั้นละชวยพี่นองทั้งหลาย พิจารณาซิ เราดําเนินมาดวย
ความเปนธรรมลวนๆ ไมเอาอะไร ชวยโลก ดังที่เคยพูดแลวถึงขนาดรองโกก เราวิตก
วิจารณเมืองไทยเรา ๖๒ ลานคน ตางคนตางหัวจอลงในทะเลแหงความจม จึงไดพากนัฟน
ขึ้นมาเต็มกําลังความสามารถจนกระทั่งบัดนี้ เพราะฉะนั้นจึงไมมีอะไรติดตัวเรา เราไมเอา 
ไมเอาทั้งนั้น 

ทองคําประเภทน้ําไหลซึมเวลานี้กําลังจะเขาถึงรอยกิโลแลว คอยไหลเขาๆ นี่หลวง
ตาพาพี่นองทั้งหลายพยายามอุมชาติของเราขึ้นหลายวิธีการ แลวแตวิธีไหนที่จะไดมาก
นอยเพียงไร เราก็ชวยเต็มกําลังอยางนี้ละ เอาละที่นี่ใหพร 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

