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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อเช�าว�นท�� ๒ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
บ��งไฟใหญ


(รศ.ดร.ร�ตนากราบเร�ยนหลวงตา ถ*งยอดการบร+จาคโครงการช/วยชาต+ผ/านทาง
เว1บไซต�หลวงตา เข�าบ�ญช�โครงการช/วยชาต+ เป7นจ8านวนเง+นในขณะน�; ๓๘๖,๐๖๗ บาท
๙๙ สตางค�) ทองค8าท��ก8าหนดตายต�ว ๑๐ ต�น จากน�;แล�วก1เป7นการส/งเสร+มสมบ�ต+ของ
เราให�กระจายไปเป7นเคร��องประด�บต/อชาต+ไทยเรา ด�วยทองค8าเหล�องอร/ามมากกว/า
ก8าหนด เพ+�มเข�าไปอ�ก แล�วดอลลาร�ก1มากกว/าก8าหนดเด+มท��ต�;งไว� ค�อ ๑๐ ล�าน ได�มาก
น�อยเพ�ยงไรก1จะเพ+�มข*;นตอนน�;นละ เพ+�มเร��อยๆ

เราอยากได�สมบ�ต+น� ;ไว�ประด�บชาต+ของเรา ซ* �งเป7นงานใหญ/โตมาก ในสม�ย
ปEจจ�บ�นน�;ก1เร�ยกว/างานชาต+ไทยของเรางานน�;เป7นงานท��ใหญ/โตมากท�เด�ยว ด�วยเหต�น�;เรา
จ*งอยากจะได�สมบ�ต+ท�;งหลายในโอกาสท��ควรจะได�ให�เพ+�มเข�าไปๆ เพ+�มจ8านวนของเรา
เข�าไป จ8านวนตายต�วก1ค�อ ๑๐ ต�นทองค8า และดอลลาร�ก1 ๑๐ ล�าน เราอยากให�เพ+�มเป7น
เคร��องประด�บต/อไป ได�มากเท/าไรย+�งด�แหละคราวน�;

คราวน� ;เป7นคราวท� �จะประกาศช� �อเส�ยงของชาต+ไทยเรา ความร�กชาต+ ความ
สามารถ ความเส�ยสละของชาต+ไทยเรารวมต�วเข�าก�นท�;งประเทศ รวมเข�าสF/จ�ดเด�ยวก�น
ส8าเร1จรFปข*;นมาเป7นบ�;งไฟใหญ/สองบ�;ง บ�;งหน*�งทองค8าน;8าหน�ก ๑๐ ต�นเป7นอย/างน�อย
ดอลลาร� ๑๐ ล�านเป7นอย/างน�อยเหม�อนก�น น��ฐานท��ต�;งของบ�;งไฟใหญ/เราข*;นตรงน�; จาก
น�;นก1พ�/งข*;นเลยละ เพราะฉะน�;นจ*งขอให�พยายามท�กคน ก/อนถ*งว�นท�� ๑๒ ให�ร�บร+บรวม
ก8าล�งว�งชาของเรา ทองค8า ดอลลาร�เป7นอ�นหน*�ง แล�วท��เป7นบร+ษ�ทบร+วาร บ�;งไฟเล1กบ�;ง
ไฟน�อยก1ค�อพ�/มผ�าปJาของเรารอบๆ น��นเร�ยกว/าบ�;งไฟเล1กบ�;งไฟน�อยม�นจะข*;นด�วยก�นว�น
น�;นนะ กระจายหมด ฉายน�;ดFเห1นหมดท��วประเทศ

เพราะฉะน�;นจ*งเผด�ยงพ��น�องท�;งหลายทราบว/าท8าให�สวยงาม เป7นพ�/มพ+เศษผ�าปJา
ของเรา ท/านผF�ใดจะม�ศร�ทธารวมต�วก�น แล�วต�;งเป7นพ�/มผ�าปJาๆ ประด+ดประดอยด�วย
จร+ตน+ส�ยของใครของเราท��ชอบประด�บแบบไหนๆ ก1ให�ท8าว�นน�;น แล�วเอาเข�ามา ใน
สถานท��เข�าน�;นละก1ได�พFดก�นเร�ยบร�อยแล�ว จะม�เจ�าหน�าท��คอยดFแลท�กจ�ดท��พ�/มผ�าปJาเรา
อยF/ จะม�เจ�าหน�าท��ท�กจ�ด แล�วจะตรวจเร��องพ+ษเร��องภ�ยให�เร�ยบร�อยท�กอย/าง กล�วว/าจะ
เป7นภ�ย ม�ภ�ยแทรกเข�าไป เราเปLดทางให�เจ�าหน�าท��ตรวจดFให�ละเอ�ยดลออหมด เฉพาะ
อย/างย+�งทางเสด1จของพระองค�ท�;งสองให�ละเอ�ยดถ��ถ�วนด�งท��เคยปฏ+บ�ต+มา
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แม�เป7นกองบ�ญกองก�ศลของเราท��เป7นท� �น/าตายใจ ไว�ใจ ส+�งท� �เป7นพ+ษม�นอาจ
แทรกเข�ามาได� จ*งต�องตรวจให�ละเอ�ยดลออท�กส+�งท�กอย/าง ว�ตถ�ไทยทาน เช/นพ�/มผ�าปJา
ของเราให�เข�าเคร��องไปตรวจให�หมดเลย น�;เราบอกแล�วให�ละเอ�ยดลออเป7นท��แน/ใจ ใน
ว�นท/านเสด1จในบร+เวณน�;นให�ตรวจตราพาท�ให�ละเอ�ยดลออ ในวงของคนท��อยF/ท��น��น อย/า
ให�ม�ภ�ยม�อ�นตราย ให�ตรวจละเอ�ยดถ��ถ�วนหมด อ�นน�;ก1ได�พFดตกลงก�นเร�ยบร�อย ให�ทาง
นF�นไปพ+จารณา

ทองค8าก�บดอลลาร�ท��ต�องการให�เด/นในว�นน�;น ประกาศข*;นปNางเท/าไร ส+บกว/าข*;น
ไปเลย ๑๐ กว/าต�น ๑๐ กว/าล�าน แล�วก1ประด�บแถมก�นด�วยผ�าปJาเง+นสด เง+นไทย เต1ม
หมดว�นน�;นจะสวยงามมากท�เด�ยว จากน�;นแล�วเราค/อนข�างแน/ใจว/าจะไม/ม�งานอย/างน�;อ�ก
ส8าหร�บเราน�;เร�ยกว/าร�อยเปอร�เซ1นต�ไม/ม�อ�กแล�ว แต/ผF�อ��นผF�ใดท��จะม�ศร�ทธาแก/กล�า หร�อ
อ8านาจวาสนากว�างขวางใหญ/โตย+�งกว/าท��เราพาพ��น�องท�;งหลายด8าเน+นมาน�; เราก1พอใจ
อน�โมทนา เพ��อจะได�เสร+มชาต+ไทยของเราให�แน/นหนาม��นคงและสFงส/งย+�งข*;น ส8าหร�บเรา
เองก1เร�ยกว/าจะม�เท/าน�;แหละ หมดความสามารถธาต�ข�นธ�ไม/ได�อ8านวยแล�ว เพ�ยงเท/าน�;
เราก1ตะเก�ยกตะกายเต1มก8าล�งมาอยF/แล�ว

เม��อเช�าว�นน�;ได�ทองค8า ๒ ก+โล ๒๙ บาท ๒๖ สตางค� ว�นท�� ๖ ท��จะเอาทองค8าเข�า
ไปหลอม เราจะร�บทองค8าเพ��อหลอมและมอบในคราวน�;ภายในเช�าว�นท�� ๖ พอบ/ายไป
แล�ว ค�อเล+กจากน�;แล�วก1เป7นอ�นว/าหย�ดร�บทองค8าท��จะเข�าสF/คล�งหลวงคราวน�; แม�ร�บไว�ก1
เผ��อคราวต/อไป จะไม/ได�เข�าคร�;งน�; จ*งประกาศให�ทราบท��วถ*งก�นว/าทองค8าของเราขอให�
ได�ว�นท�� ๖ ตอนภาคเช�า ได�จากน�;ไปก1เข�าโรงหลอมเลย ส/วนท��ได�มาท�หล�งก1ต�องเก1บไว�
แบบน�;นละ หลอมไปๆ เก1บไปเร��อยๆ พอเข�ามอบเม��อไรเราจะมอบเองไม/ยากอะไร ไม/
ว/าดอลลาร� ทองค8า

ส8าหร�บดอลลาร�น�;นไม/ค/อยแน/น�กเหม�อนทองค8า ท��แน/ร�อยเปอร�เซ1นต�ก1ค�อว/าจะ
มาพร�อมน�; หร�อมาหล�งทองค8าต�องเข�าๆๆ ส/วนดอลลาร�น�;นไม/ค/อยแน/น�ก ค�อเง+นสด
เง+นไทยเราม�นขาด การช/วยโลกเง+นดอลลาร�ม�นอาจจะแปรเข�าไปเป7นเง+นไทยช/วยโลกก1
ได� แต/ส/วนทองค8าไม/แปรเลย ร�อยท�;งร�อยไปเลยเช�ยว ส8าหร�บดอลลาร�อาจแปรได�เม��อ
ถ*งเหต�การณ�จ8าเป7นท��ควรจะแปร เช/นดอลลาร�เท/าไรก1แยกเปล��ยนเป7นเง+นไทยช/วยโลก
อย/างน�;เป7นได� จ*งเร�ยนให�พ��น�องท�;งหลายทราบ

ส8าหร�บทองค8าน�;นเร�ยกว/าร�อยท�;งร�อยแปรไปไหนไม/ได�เป7นอ�นขาด แปรรFปหร�อ
เปล��ยนไปทางไหนไม/ได� ต�องร�อยท�;งร�อยเข�าคล�งหลวงหมด ส8าหร�บดอลลาร�ความม�/ง
ส/วนใหญ/เราก1ม�/งใส/คล�งหลวง แต/ส/วนปล�กย/อยท��จ8าเป7นซ*�งม�อยF/รอบด�าน อาจเน�นหน�ก
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มากข* ;นในเวลาใดก1ได� แล�วไปกวนเอาดอลลาร�ไปเส�ยก1ได� จ*งไม/แน/น�กนะ แต/ก/อน
ดอลลาร�ไม/ใช/เขาพ*�งมาถวาย เขาถวายเร��อยมา แต/เราก1แปรเป7นเง+นไทยออกช/วยโลก
เร��อยมาเหม�อนก�น

ท�น�;พอหม�นเข�ามาช/วยชาต+คราวน�;เราปLด ดอลลาร�เป7นดอลลาร�ร�อยเปอร�เซ1นต�
เข�าคล�งหลวงๆ เลย ไม/แปรออกเป7นอย/างอ� �น เพราะดอลลาร�ม�มาตลอดๆ แล�วก1
เปล��ยนเป7นเง+นไทยๆ ช/วยโลก พองานโครงการช/วยชาต+ม�มาดอลลาร�เราก1ให�หม�นเข�า
คล�งหลวงท�;งหมดเลย ไม/ให�ออกไปเง+นไทย จ*งได�เร�ยนให�ทราบ ส8าหร�บดอลลาร�ไม/ค/อย
แน/น�ก ม�นอาจจะแปรรFปไปทางน�;นก1ได� เพราะโลกน�; แหม ขอมาม�นคล�ายก�บส8าน�กงบ
ประมาณนะว�ดปJาบ�านตาด อ�าวเป7นอย/างง�;นจร+งๆ ม�นคล�ายส8าน�กงบประมาณ ทางน�;น
ขอมา ทางน�;มาขอไม/เว�นแต/ละว�น บางว�นหลายๆ รายก1ม�ท��มาขอนะ ไม/เห1นเว�นสองสาม
ว�น

น��ละได�ช/วยอย/างน�; จนกระท��งได�พ�กเอาไว� เวลาน�;พ�กไว�เยอะเหม�อนก�น ค�อม�น
ไม/ไหวเราก1ด� ไม/ทราบจะหม�นไปทางไหน ด�วยเหต�น�;จ*งได�เร�ยนให�ทราบว/าเร��องดอลลาร�
หล�งจากมอบคล�งหลวงเร�ยบร�อยแล�วน� ; อาจจะม�การแปรเปล� �ยนไปทางอ��นก1ได� ไม/
เหม�อนทองค8า ส8าหร�บทองค8าน�;นคงเส�นคงวา ร�อยท�;งร�อยเข�าคล�งหลวงหมด จ*งได�เร�ยน
ให�พ��น�องท�;งหลายทราบท��วก�น เหต�การณ�จะเป7นอย/างน�;

(โยมมาขอสร�างก�ฏ+ท��ว�ดปJาบ�านตาดให�ลFกสาวโดยจะขายท�� เอาเง+นมาสร�างก�ฏ+ให�
ลFกสาว) สร�าง ๑๐ หล�งก1ได�ถ�าเราส��งในว�ดน�;น คนจะมาขอสร�างม�ท�กช�;นของคน สร�าง
ก�ฏ+สองช�;นสามช�;นเท/าไรเราไม/เอา ปEดท�เด�ยวๆ ไม/ม�อะไรม�ค�ณค/าย+�งกว/าธรรม น��นเอา
จ�ดน�;นะ เพราะฉะน�;นก�ฏ+ว�ดปJาบ�านตาดจ*งเหม�อนไม/ม�ใครสร�างให�ทางว�ด ค�อเราปEดไว�
ท�;งน�;น ไอ�เร��องสร�างน�;นสร�างน�;เราไม/อยากย�/งนะ ให�ดFห�วใจเจ�าของ สร�างห�วใจเจ�าของ
ด�วยสต+ ปEญญา ศร�ทธา ความเพ�ยรอยF/ตลอด น�;ค�อสร�างท��เล+ศท��เลอ เขาไปอยF/ก�นท� ;ง
ประเทศเข�าไปอยF/ในว�ดปJาบ�านตาด เขาไม/เห1นมาขอเง+นไปสร�าง แม/จะขายท��ให�ลFกแล�ว
ไปปลFกก�ฏ+ในว�ดปJาบ�านตาด หลวงตาบ�วฟEงไม/ได�นะ

คราวน�;เป7นคราวอ�นย+�งใหญ/ในชาต+ไทยของเราท��ได�ท8าอย/างน�; ต/อไปก1อย/างท��
เร�ยนให�ทราบแล�ว จะไม/ม�อย/างน�;อ�ก หร�อท/านผF�ใดจะม�ความสามารถ ม�น+ส�ยวาสนามาก
ก1ท8าให�ม�ได� เราไม/ได�ข�ดข�อง เราจะคอยอน�โมทนา แต/ค/อนข�างแน/ใจจะไม/ม� เม��อม�นม�
มาแล�วก1เอาให�เต1มเม1ดเต1มหน/วยของเราคราวน�; เราพอใจ จากน�;แล�วเราก1ปล/อยละ
ปล/อยท�กส+�งท�กอย/างไปเลย หาอยF/โดยล8าพ�งสบายๆ ธาต�ข�นธ� ช/วยพ��น�องชาวไทยก1เต1ม
เม1ดเต1มหน/วยละ ต/อไปน�;จะว/าช/วยต�วเองม�นก1ไม/เห1นม� เพ��อธาต�เพ��อข�นธ�ก1ม�แต/พย�งก�น
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ไป พาอยF/พาก+น พาหล�บนอน จะช/วยม�นอย/างอ��นใดไม/เห1นม� ถ�าว/าจะช/วยใจเราก1บอก
แล�วช/วยหาอะไร แน/ะ ผลของการปฏ+บ�ต+ตามหล�กธรรมของพระพ�ทธเจ�าก1ได�เป7นท��พอ
ใจท�กอย/าง เพราะฉะน�;นเราจ*งว/าเราไม/ย�/งก�บอะไรอ�กแล�ว ย�/งเท/าน�;นพอ ให�พร

ชมถ/ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก8าหนดการ ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th


