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คิดเสียกอนจะไมเปนอยางนั้น 

ตอนคํ่าเม่ือวานน้ีทานเจาคุณธรรมบัณฑิต ชื่อเดิมทาน ทานมาหาเร่ิมมืดตอนคํ่าเม่ือ
วานน้ี มาก็มาขอเงินแลวจะวาไง เราก็ปากเปราะ เพราะเปนพวกเดียวกันดวย วาทานเจา
คุณทานมา มาอะไรถาไมใชมาขอเงิน เราวาง้ี พอดีมาจริง ๆ ดวยขอเงิน มหาปาน เจาคณะ
จังหวัดไปสรางอะไร ๆ ไวที่วัดโพธิฯ มากมาย แลวตายปจจุบันตอนกลางคืน ตายอะไรไมรู 
หน้ีสินก็มากองทับทานเจาคุณซี คราวกอนน้ันมาขอเราก็ใหไปแลว คราวนี้มาอีกติดหนี้เขา
อีกดูวา ๘ ลาน มาขออีกนะค่ําเมื่อวานนี ้วาทานเจาคุณวัดโพธิฯ มา กําลังมืด มาอะไรถาไม
ใชมาขอเงิน วาง้ีแหละเรา มาทีไรมาเอาทุกทีน่ันแหละ ก็คนกันเอง สนิทกันมาแตเรียน
หนังสือ พอมาก็จริง ๆ ดวย น่ัน 

เราไดวา มหาปานแตกอน เราไมทราบวาเร่ืองใหญโตท่ีสรางอะไรต้ัง ๒๐ ลานท่ีวัด
โพธิฯ เราทราบแตวาสรางอะไร ๆ เราไดวาอยู ทําอะไรไมมีเหตุมีผล เราวาง้ีนะ การกอการ
สรางตองคํานึงคํานวณถึงรายไดรายเสีย การจับการจายเงิน จํานวนเทาไรจะกอสรางใหพอ
เหมาะพอดี ทําอะไรมีแตความอยากทํา เราวาง้ี เราเคยพูดใหฟง พอดีก็มาโดนจริง ๆ เสีย
ดวย เวลามหาปานตายแลวก็ติดหน้ีเขาพะรุงพะรัง ไมมีที่พึ่งก็วิ่งมาหาเราซ ิ น่ันมาเขาตรงน้ี 
เม่ือวานน้ีเราก็พูดกับทานเจาคุณเหมือนกัน ควรพิจารณาจะทําอะไร เราวางี้ ทําอะไรไม
พิจารณาไมเกิดประโยชนอยางนอย มากกวาน้ันเสีย เราวา จะทําอะไรตองคํานึงคํานวณราย
จับรายจายรายไดรายเสียใหเรียบรอย สมควรแกฐานะใด ออกตามฐานะของตัวเอง ก็เปน
ความจริง 

น่ีแหละธรรมทานวาอยางน้ันนะ ไมใชทําอะไรทําสุมสี่สุมหา ธรรมทานมีเหตุมีผล
ทุกอยาง ๆ  ติดหนี้เขามาพะรุงพะรัง วัดโพธิฯ น่ีเราชวยมาตลอด หลายลาน ไมใชธรรมดา
นะ หลาย ๆ ลาน ตั้งแตทานเจาคุณอุปชฌายอยูโนนก็มี แตยังไมมาก พอทานเสียไปแลว
ตอมาก็เรื่อยละที่นี่ ทานเจาคุณธรรมบัณฑิตน้ีก็เพ่ือนกันมา คุนกันมาแตไหนแตไร มันจะ
แยกกันออกไดยังไง เพราะฉะน้ันเวลาทานจําเปนทานก็ว่ิงมาน้ี ทางนี้ก็ขู วาทานเจาคุณมา
ถึงแลว พระไปบอก ทานเจาคุณไหน เจาคุณวัดโพธิฯ โหย จะมาขออะไรละ เราวา ก็จริง ๆ 
อยางน้ันแลว มันก็พวกกันเองวาจะเปนไร ไดใหทุกทีแหละ 
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สรางตองคํานวณถึงเหตุถึงผล นั่นถูก ทําอะไรตองคิดตองอาน คนไมคิดไมอานตัด
หนามกั้นทางตัวเองไมมีทางไป จนตรอกจนมุม ติดหน้ีติดสิน เห็นไหมเขาสรางตึกอะไร ๆ 
อยูตามขางถนนหนทาง ไปที่ไหนดูตลอดนะนี่ มันก็หยั่งเขาถึงเหตุถึงผล ถึงความโงความ
ฉลาดของคนน่ันแหละ บางแหงสรางไปยาวเหยียด ตนไมขึ้นปกคลุมหมดเลย สรางยังไม
เสร็จ เสร็จแลวไมมีใครอยูก็มี ยังไมเสร็จ รางทิ้งไวก็มี คิดถึงการณไกลซี การณไกลอะไร
มันมามัดเจาของ ทําอะไรตองคิดตองอานบางนะ ไอเรื่องติดหนี้ติดสินไมใชของเลนนะ 
เปนเรื่องกอกรรมกอเวรตอกันนะ ติดหนี้กัน 

ทีแรกก็สนิทกัน เห็นวาสนิทกันก็ใหแหละ ติดหนี้แลวจมไปเลย ไมให ถาทวงหนี้ก็
เปนการชวนทะเลาะกัน จากนั้นก็เปนเรื่องกอกรรมกอเวรกันไป การติดหนี้ติดสินไมใช
เร่ืองเล็กนอย อยาพากันติดนะ ไมจําเปน กินขาวกับนํ้าปลาก็ไดน่ีนะ มันสุรุยสุรายเกินเหตุ
เกินผลเกินภูมิของเรา คนอ่ืนเขาก็หัวเราะดวย คนท่ีมีสมบัติผูดีเขาคิดเขาอานเขาหัวเราะ
เสียดวย การติดหนี้ติดสินไมใชของดีเลย ไมมีก็อยูตามสภาพซิจะวาไง 

ไปที่ไหนระโยงระยาง วาไมรูหรือ ทั่วประเทศเขตแดนทั่วโลกติดหนี้กันเปนตาขาย
เลยเทียว พัวพัน เมืองใหญเมืองเล็กติดตอประเทศก็ติด ติดกัน ๆ ในบานในเมืองติด
ตลอด ไมมีละที่วาไมติดหนี้ มันเปนนิสัยอยางน้ันจะวาไง ไมคิดไมอาน สุกเอาเผากิน ๆ 
ฉวยไดฉวยเอา เวลาเปนบามันไมไดคิดซี ถาคิดเสียกอนก็ไมเปนอยางนั้น ไมเดือดรอนแก
เจาของและคนอ่ืนนะ ใหพากันคิดบางนะ ไอเราน่ีเซอ ๆ ซา ๆ อยูในวัดแตมันคิดนะพูด
จริง ๆ มองเห็นอะไรปบมันจะวิ่งคิดของมันเลย ท่ีเรานําคําพูดมาสอนพ่ีนองท้ังหลายน่ี พูด
สอนเหลาน้ีมันผิดไปแลวเหรอ พิจารณาซิ มันมีแตกองทุกขทั้งนั้น สอนนี้เพื่อเปลื้องกอง
ทุกขตางหาก มันก็ไมเสียอะไรนี่ 

ใหรูจักประมาณในตัวเองบางซี ทําอะไรฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัวใชไมไดนะ 
เจาของเองก็ไมดี แลวยังระบาดสาดกระจายเปนความกระทบกระเทือนใหคนอ่ืน ตางคน
ตางมีหัวใจดวยกัน คนเราตองคิดซี เมื่อมีอะไรสัมผัสเขามาตองคิด กระทบกระเทือนกันไม
ดี ขอใหคิด มนุษยน่ีละคิดดีกวาเพ่ือนนะ อยาใหมันเลวกวาสัตวมนุษยเรา ไมดี คนเราน่ัน
เองแหละมาเสกสรรเราเองวาสูงกวาสัตว สัตวเขาจะวาสูงอะไร เห็นน้ีเขาว่ิงเขาปา เห็นไหม
สัตว เขาวาเปนยักษเปนผี แมแตอยูในวัดนี้ก็เหมือนกัน เราก็ไมเคยฆาเขา เพราะนิสัยสัตว
มันเคยกลัวอันตรายมาแลว เห็นพระเจาพระสงฆ กอก ๆ อยางนอยไก เตือนกัน กอก ๆ 
ๆ ไกตัวผูเตือนตัวเมีย 

ไปที่ไหนเราสังเกตดู ตัวผูเปนตัวเตือน พอเห็นคนไปนี่กอก ๆ ๆ เตือนกัน เราก็
เดินไปอยางน้ันแหละ เขาก็อยูกับเราน่ันแหละแตเขาก็เตือนกัน ระวังนะ ไมเวนแหละ 
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หัวโลนก็ระวังเถอะ อยางหน่ึงเอาไมฟาดเอาแหละ อาว ไปตีกันตอหนาเราก็เอาไมฟาดเอา
ละซี เขาใจไหม เขาไมไดวาเขาตีกัน เราเอาไมฟาดใสเขา เขาแตกจากกันไป เขาก็วาเราเปน
ภัยตอเขา เขาตีกันเขาไมไดคิดนะ เขาเลยกลัวเรา เห็นเราไปกอก ๆ ๆ เดินไปตามนี ้ ไม
เห็นมีอะไรก็แตนกยูง นกยูงมาน้ีเฉยเลย ไมสนใจ เดนิเฉียดเราไปก็เฉย นอกน้ันกลัวท้ังน้ัน
แหละ ลักษณะบอกหมด 

อยาพากันฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัวนะ ไมดี เรามีศีลธรรม ควรมีขอบเขต
รักษาตัวตนบางซิ ทําอะไรทําไปสุมสี่สุมหาไมด ี ติดนิสัย แกไมตก แลวไมสนใจจะแกดวย 
เลยเสียไปวันยังคํ่า เสียไปจนตาย คนไมคิดมายอนดูหัวใจตัวเอง ดูแตสิ่งที่อยากไดอยากมี
อยากอะไร ดิ้นไปตามโนน ไมไดคิดดูตัวมันดิ้นอยูในหัวใจบาง ถาคิดนี้บางแลวมันจะสงบ
ลงนะ ไมคิดไมสงบ ตองคิดบาง ตนเหตุมันอยูท่ีหัวใจ มันคิดฟุงไปไหนกลับมานี้ซ ิดูนี้ มัน
ก็สงบของมันลง มันฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัวนะเมืองไทยเรา เราเอาเฉพาะเมืองไทย
เรา ไปที่ไหนมันพอ ๆ กัน 

นี่เตาใหญตัวนั้นก็กลับมานอนอีกแลว มานอนอยูที่เกานะ มันออกไปหากินนั้นแลว
หลายวันนะ มาอยูน่ีต้ังนานหลายวัน แลวตอนเย็นเมื่อวานเห็นมันออกไปหากินอยูที่ราน
อาหารใหสัตวแหละ เพราะรานอาหารมีอยูทั่วไปพวกสัตวเขาไดมากินกัน ทีนี้เตาก็ไปกิน
กับเขา เราเห็นมันเดินงุมงาม ๆ อาว มันออกแลวมันออกจากนี้นะ มันอยูนี้หลายวันตั้งแต
เรากลับมาจากกรุงเทพฯนะ มันอยูน้ันเปนประจําเลยไมหนีไปไหน เม่ือวานเห็นตวมเต้ียม 
ๆ เขาไป มันไปรานน้ันละ รานอาหาร มันเคยไปกินที่นั่น เราก็เดินตามไปดูเห็นมีอาหารตก
อยูตามนั้น เราก็เลยเอาขาวขางบนจับโยนลงไปตามน้ันใหมันกิน กลวยก็วางอยูนั้นแลวก็ไม
ใหแหละ มีเตาเล็กอีกตัวหนึ่งเปนคูกันอยู มันกินอาหาร เขาไปหากินตามรานอยางน้ัน
แหละ เขาเคยแลวน่ี เขาไปกินน้ันแลวเขาก็กลับมา  พอเห็นเขากินอยางน้ัน  ก็เลยเอา
ขาวขางบนน้ีโยนลงไปใหเขากิน กลวยก็มีอยูวางอยูขางลางแลวไมสนใจละ  

พอตกค่ํามาเดินจงกรม มองมาเห็นมันนอนอยูน้ันแลว มาอยูท่ีเกาละ เตาใหญนะ 
มันมาอยูที่เกามัน มันกินอิ่มแลวมันก็มา มาอยูที่นั่น นี่ก็ไดบอกพระเณรอยาไปยุงกับมัน 
ใหเขาอยูของเขาอยางน้ันแหละ เราสงสารเอาอาหารไปใหเขา เอาขาวขางบนรานไปวางไว
ตามน้ัน ใหเขากินกะใหเขาพอ เหลือเขา จากนั้นก็มานอนที่เกาอีก วันน้ีก็นอนอยูน้ันละ เขา
คงไมไปเที่ยวที่ไหน เตาใหญน้ีพระทานเอามานะ อยูทางเมืองกาญจน พระในวัดน้ีเอามา 
เขาจับมาไดเขาจะเอาไปฆา เลยซื้อเขามา ๕๐๐ วาง้ัน เอามาปลอยไวที่นี่ ตัวใหญนะ มันก็
เลยอยูที่นี่ ตัวเล็กไมอดในวัดนี ้ เตาเยอะเที่ยวไดทุกเวลา เพราะมันรูแลววาคนไมเปนภัย
ตอมัน มันก็มา เวลาไหนก็มา ไมมีหนาแลงหนาฝน ตามธรรมดาเตาหนาน้ีหยุดนะ หนา
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หนาวน้ีหยุดพักไมหากิน โนนเดือนกุมภา สิ้นเดือนกุมภาไปหาเดือนมีนา เขาออกหากิน 
คร้ันหนาฝนหมดแลวเขาก็เขาพักเขากับ เหมือนแยแหละ แบบเดียวกันพวกเตา แตเตาใน
วัดน้ีไมมีเวลํ่าเวลาออกทุกเวลาเลย ไปไหนเจอแตเตาเต็มวัดเต็มวา เพราะมันไดกินกับคน
อาศัยกับคน มันคุนกับคนพอแลว  

สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๒ กุมภา ทองคําได ๑๖ บาท ๖๓ สตางค ดอลลารได 
๔๒๓ ดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวในวันที ่๑๐ ธันวาคมน้ัน เวลานี้ได ๑๑๕ กิโล 
๓๙ บาท ๘๗ สตางค ดอลลารได ๑๑๐,๗๕๒ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งเขา
คลังหลวงแลวและยังไมไดเขาเปนทองคําจํานวน ๕,๖๗๕ กิโล เทากับ ๕ ตัน กับ ๖๗๕ 
กิโล รวมดอลลารที่ไดแลวทั้งหมดอีกเหมือนกันได ๗,๓๑๐,๗๕๒ ดอลล 

น่ีเราก็ไดพิจารณาแลววา วันที ่ ๑๒ เมษา ซ่ึงเปนวันครบรอบไดนําพ่ีนองท้ังหลาย
ชวยชาติบานเมืองน้ัน วันน้ันเปนจุดสําคัญควรท่ีจะไดอะไรเปนท่ีระลึกสักอยางหน่ึงนะ ที่
ระลึกก็ไมนอกเหนือไปจากทองคําละ วันนั้นถาไดทองคํา ๕๐๐ กิโลแลวเราจะหลอมและ
มอบในวันน้ันพรอมกันเลย เวลาน้ีเราก็ได ๑๑๕ กิโล ๓๙ บาท ๘๗ สตางค ถาไดถึง ๕๐๐ 
เราก็จะหลอมแลวมอบเลย เราคิดวาควรจะไดละ เพราะเปนวันท่ีระลึกสําคัญวันหน่ึง  

สวนเงนิของเราท่ีเขาธนาคารไวเรียบรอย คือเงินกฐินที่ถอนออกไปเพียง ๒๐ ลาน
ไปซื้อทองคํางวดที่แลวนี้ เวลาน้ีก็ยังเหลืออยู ๗๖ ลาน กฐินของเรา เราไมไดเอาออก เอา
ไวเผื่อจะซื้อทองคําในคราวหลังตอไป เพราะคราวกฐินทองคําน้ีไดครบจํานวน ๕๐๐ แลว 
เราก็ไมไปแตะละ เราไวเผ่ือขางหนา ทีน้ีขางหนาก็อาจจะเปนคร้ังน้ีแหละ ๗๖ ลาน รวมท้ัง
หมดแลวก็ประมาณไมต่ํากวา ๑๐๐ ลานนะ ก็จะไดทองคําประมาณ ๒๐๐ กิโลเทาน้ันละม้ัง 
ยางมากนะ ทองคําจากจํานวนเงินเหลาน้ีท่ีจะไปซ้ือน่ีนะ ได ๒๐๐ กิโล เรากะไวอยางน้ัน 
ยังไง ๒๐๐ กิโล กับ ๑๐๐ กิโลน้ีมันก็เปน ๓๐๐ กวา มันก็ขาดอยูเกือบ ๒๐๐ กิโล ถาเรา
เอาเงินนี้ไปซื้อก็ด ียังขาดอยูเกือบ ๒๐๐ กิโล  

เราใหพยายามนะ ถามันควรจะได ๕๐๐ กิโลในระยะน้ีเราก็ใหไดเสีย พอไดครั้งนี้
แลวก็เปน ๖ ตันกวาหรือ ๖ พันกิโลกวา น่ีก็เรียนใหพ่ีนองท้ังหลายทราบท่ัวหนากัน ถึงวัน
นั้นก็ยังอีก ๒ เดือนเต็ม ๒ เดือนกวา ถาไดนี้แลวก็หมดปญหาละ ไมมีอะไรตอไป เพราะ
หลวงตาพูดมีคําสัตยคําจริง ที่รบกวนพี่นองทั้งหลายอยูเวลานี ้ ก็จํานวนน้ีแหละทองคํา
ใหไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน พอไดน้ีแลวหยุดเลย ท่ีจะใหรบกวนพ่ีนองท้ังหลายอีกไมรบกวน 
ถาทานผูใดจะมามอบใหอีกโดยท่ีเราไมรบกวนเราก็รับไปตลอด แตใหรบกวนเราไมรบ
กวน ขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน จะเปนสงาราศีตอชาตไิทยของเรามากมาย เรียกวา



 ๕

ถมกันใหเต็มเลย ที่เราจะจมอยูเมื่อ ๓-๔ ปผานมาน้ีน้ัน คราวน้ีขอใหไดข้ึน ถมกันใหเต็ม
ต้ืนไปเลยข้ึนมาเลย ไมใหเบานะ ถาได ๑๐ ตันน้ีแลวพอใจ  

เราซ่ึงเปนหัวหนาพ่ีนองท้ังหลายก็พอใจ ไมเดือดรอน คลังหลวงของเราถาไดทอง
คํานํ้าหนัก ๑๐ ตันน้ีแลวเบาใจไดเลย เพราะเราเปนคนเขาไปดูทองคําในคลังหลวงเอง รู
สึกวาขาดมากทีเดียว ถาไดนี้ไปหนุนขึ้นก็พอดี เรากะไวอยางน้ัน แลวทีนี้เงินของเราก็ดีทอง
คําของเราก็ได ท่ีไดเขาไปน้ีมันไปหนุนหลายดานหลายทางนะ เงินที่พิมพธนบัตรเพิ่มขึ้น
อีกก็พิมพไดเพิ่มขึ้นตามจํานวน แลวนอกจากน้ันยังหนุนไปหลายดานหลายทาง เปนเคร่ือง
ประกันเขาไปอีก เครื่องประกันชาติของตัวเอง แนนหนาม่ันคงเขาไปอีก และยังพิมพ
ธนบัตรออกใชไดอีก มันไมมีอะไรเสียที่เราไดมานี่นะ มีแตดีทั้งนั้น ๆ 

เพราะฉะน้ัน จึงขอใหดีถึงจุดของเราที่ตองการ ในทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันน้ีเราพอ
ใจ ยังไงก็ตองไดละดอลลาร ๑๐ ลาน กวาทองคําจะถึง ๑๐ ตัน เพราะดอลลารเบากวากัน 
ยกขึ้นงายกวากัน ดีไมดีมันอาจเลย ๑๐ ลานไปก็ได กวาทองคําจะไดน้ําหนัก ๑๐ ตันนะ 
เราแนใจแลว สําหรับดอลลาร เวลาน้ีก็ได ๗ ลาน ๓ แสนกวาแลวน่ี มันขึ้นไปเรื่อย ๆ ทอง
คําก็คอยคืบขึ้นไป ทางนี้ก็คลานไปตามกัน น่ีละจุดใหญของเราท่ีจะอุมชาติบานเมืองของ
เราใหเดนข้ึนมาและแนนหนาม่ันคง อยูจุดนี้แหละ  

ตะกี้นี้สอนถึงเรื่องความไมลืมเนื้อลืมตัว ขอใหพากันเอาไปคิดบางนะ เสียมากนะ
เมืองไทยเรา ฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เสียเราดวย และเสียไปท่ัวประเทศเขตแดน
ดวย ใคร ๆ ถาเปนนิสัยอยางเดียวกันนี้จมไดนะเมืองไทย ถาตางคนตางประหยัดก็ฟนฟู
ขึ้นมาได ใหพากันประหยัดบาง อยามีตั้งแตอยากใชอยากจายอะไรก็จายไปเรื่อย ๆ ควาไม
ทันก็ไปยืมเขามาน้ีเสียมากนะ อะไรถามันไมมีใหอดออมไวกอน อดไดไมเปนไร อดไมลม
ไมจมไมเปนไร จะปลอยใหเปนตามความอยากนี้ลมจมไดไมใชของดีนะ วันน้ีเอาเพียงเทา
น้ันละ ไมพูดมาก แลวจะใหพร 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที ่

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


