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หว่ านเงินจากการให้ บริการ
นายสุชญา ศิริธัญภร
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม.
ความนํา
การหาความรู้เป็ นสิง่ ที่ดี หากไม่ศกึ ษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็จะอยูก่ บั ที่ สอนเดิมๆ พูดเรื่องเดิมๆ
ขาดความแปลกใหม่ ก็ทําให้ ไร้ สีสนั ของชีวิต เพื่อกระตุ้นเตือนตนไว้ บ้างจึงได้ ค้นคว้ าเรื่ องราวต่างๆ
ที่ดีมีประโยชน์มาบอกกล่าวเรื่ องใหม่ๆ สิง่ ที่บอก บางคนได้ ร้ ูเรื่ องนันแล้
้ ว หากฟั งอีกก็เป็ นการ
ทบทวน บางเรื่ องยังไม่ร้ ูก็ได้ ร้ ู เรื่ องที่ยงั สงสัยก็คลายความสงสัย ที่ยงั เห็นไม่ตรงกับความเป็ นจริง ก็
ทําให้ เห็นตรงฟั งสิง่ ดีแล้ ว จิตใจสบาย ทําให้ เลื่อมใสคําสอนแนวพุทธเพิ่มขึ ้น๑ ซึง่ จะได้ กล่าวถึงการ
หว่านเงินจากการให้ บริการ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ทังพระไตรปิ
้
ฎก อรรถกถา ฎีกา และ
รวมถึงเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
สรรพสิ่งล้ วนเปลี่ยนแปลง
คนเราในโลกนี ้ สิง่ สําคัญต้ องมีการพัฒนา คําว่า พัฒนา คือเจริญ ทุกสรรพสิง่ ไม่เที่ยง
เมื่อพัฒนาถึงที่สดุ ก็กลายเป็ นอย่างอื่นไป คนเราก็พฒ
ั นามาจากกลละ๒ (รูปละเอียดมีลกั ษณะ
กลมใส) ก่อน จากกลละก็เป็ นอัพพุทะ(รูปละเอียดที่เกิดได้ ๗ วันมีสเี หมือนนํ ้าล้ างเนื ้อ) จากอัพพุ
ทะก็เป็ นเปสิ(ชิ ้นเนื ้อเล็ก) จากเปสิ ก็เป็ นฆนะ (เป็ นก้ อน) จากฆนะ เกิดเป็ นปุ่ ม ๕ ปุ่ ม (๒ แขน ๒
ขา และศีรษะ) แม้ ของกินของดื่มเช่นนมที่ดื่มก็พฒ
ั นาเช่นกัน๓ จากนม กลายเป็ นนมเปี ย้ ว จากนม
เปี ย้ ว กลายเป็ นเนยข้ น จากเนยข้ น เป็ นเนยใส จากเนยใสเป็ นหัวเนยใส(เป็ นก้ อน) การพัฒนาดี
นําไปสูค่ วามเจริ ญ แม้ ด้านเศรษฐกิจภายในคนเราก็ต้องพัฒนา เช่น ทํางานหาเงิน หากรายได้ ใน
แต่ละปี มีรายได้ คงเดิม เงินเดือนไม่ขึ ้น เป็ นเจ้ าหน้ าที่ หรื อเป็ นข้ าราชการ เป็ นครู เป็ นลูกจ้ าง
ทํางานโรงงาน รายได้ ไม่เพิม่ ขึ ้นก็คงไม่ปรารถนา ในเรื่ องการดํารงชีวติ ของผู้มีรายได้ อยูก่ บั ที่ ก็หา
หาทางออก ควรทํางานเสริมเพื่อหารายได้ เพิ่ม เมื่อมีรายได้ แล้ ว ก็ต้องรู้จกั ใช้ จ่ายให้ เป็ น
หลักการใช้ เงินแนวพุทธ
พระพุทธเจ้ าตรัสว่า เมื่อได้ ทรัพย์มาแล้ ว คนเราควรแบ่งเป็ น ๔ ส่วน๔ เช่น ทํางาน ๑ วันได้
เงิน ๔๐๐ บาท ให้ กิน ๑๐๐ บาท ใช้ ลงทุนประกอบการค้ า ๒๐๐ บาท และเก็บไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉิน
อีก ๑๐๐ บาท ทําได้ เช่นนี ้ มีมิตร ย่อมผูกมิตรไว้ ได้ มีคํากลอนสอนใจเรื่ องนี ้ไว้ วา่ เมื่อมัง่ มี
๑

ขุ.ปญฺ จก.(ไทย) ๒๒/๒๐๒/๓๔๔.

๒

สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗,สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๒๓๕/๒๘๕.

๓

ที.สี .(ไทย) ๙/๔๔๐/๑๙๕.

๔

ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๒.
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มากมาย มิตรหมายมอง เมื่อมัวหมอง มิตรมอง เหมือนหมูหมา เมื่อไม่มี หมดมิตร มุง่ มองมา แม้
มอดมวย แม้ หมูหมา ไม่มามอง ดังนัน้ อย่าประมาทในการใช้ เงิน ใช้ เงินให้ เป็ น และอย่าให้ เงินมา
กําหนดชีวิตเราเป็ นอันขาด
การบริหารความสุขแนวพุทธ
การใช้ เงินถือว่าเป็ นความสุขอย่างหนึง่ บางคนไม่เข้ าใจเรื่ องความสุขของคนเรา มีอยู่ ๔
อย่าง๕ คือ (๑) มีเงินก็ดีใจเป็ นความสุข แต่หากไม่ใช้ เงิน เก็บเงินไว้ มากกมาย ก็ได้ ความสุขน้ อย
กว่าคนที่ใช้ เงิน (เป็ น) บางคน (๒) ใช้ เงินไปลงทุนอย่างที่พระพุทธเจ้ าสอนไว้ บางคนใช้ จ่ายเงินโดย
การหาอาหารที่อร่อยๆ กิน ซื ้อสิง่ ที่จําเป็ นต่อการดํารงชีวิต เช่นเสื ้อผ้ าเป็ นต้ น เมื่อใช้ จ่ายต้ องพอดี
อย่าให้ เกินตัว ใช้ เท่าที่มี (๓) ไม่เป็ นหนี ้ใคร ก็เป็ นความสุข ในสังคมปั จจุบนั มักกู้หนี ้ พระพุทธเจ้ า
ตรัสว่า การกู้หนี ้เป็ นทุกข์ในโลก๖ แต่คนเราก็ไม่ปฏิบตั ติ าม แม้ ผ้ เู ขียนก็ก้ เู ช่นกัน และเมื่อรู้ชดั ว่า
การเป็ นหนี ้เป็ นทุกข์จริงๆ ดังนัน้ ความสุขของคนที่เป็ นหนี ้จึงด้ อยกว่าคนที่ไม่เป็ นหนี ้
คุณสมบัตขิ องการให้ บริการ
เมื่อจะลงทุนทําธุรกิจ ต้ องลงทุนทํางานที่สจุ ริ ต ทําสิง่ ที่ดีๆ ก็จะเป็ นการเพิ่มความสุข
ให้ กบั ชีวิต ให้ กบั สังคม ดังนัน้ ความสุขมี ๔ อย่าง ผู้ฉลาดจงเลือกทําความสุขให้ ครบ ก็จะเพิม่
ู เมื่อจะลงทุนทํางาน สร้ างรายได้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ๓ อย่าง๗ คือ
ความสุขให้ แก่ตวั เองเป็ นทวีคณ
(๑)สายตาดี มองธุรกิจเป็ น จะมองเป็ นต้ องหมัน่ เรี ยนรู้เรื่ องนันๆ
้
จากคนที่ประสบ
ความสําเร็ จในสาขานันๆ
้ เขาทําอะไร ต้ องหมัน่ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ของผู้ยงั มีชีวิต เมื่ออยาก
ประสบความสําเร็จต้ องหมัน่ เรี ยนรู้ทงด้
ั ้ านความรู้และความประพฤติปฏิบตั ขิ องเขา
(๒) ขยัน เอาใจใส่ตอ่ เรื่ องนันๆ
้ ความขยันนี ้ต้ องทําให้ ถกู ที่ ถูกเวลา ถูกจังหวะและโอกาส
บางคนเมื่อมีโอกาสแล้ ว กลับปล่อยโอกาสให้ ผา่ นไป คนที่มาภายหลังเมื่อเจอโอกาสแล้ ว ไขว้ คว้ า
ทันที ดังพ่อค้ าชื่อว่าเสรี วะ๘ที่รีบไขว้ คว้ าโอกาสจึงได้ กําไรงาม ดังมีเรื่องเล่าไว้ วา่ พ่อค้ าเร่ชื่อเสรี วะ
ในแคว้ นเสริวรัฐ โดยไปค้ าขายกับพ่อค้ าเร่ผ้ โู ลเลคนหนึง่ ข้ ามแม่นํ ้าแล้ วเข้ าไปยังพระนครชื่ออริ ฏฐ
ปุระไปคนละทางแล้ วเที่ยวขายสินค้ าในถนนที่ประจวบกับพ่อค้ าวาณิชนอกนี ้ยึดเอาถนนที่ประจวบ
เข้ ากับคนเท่านัน้ ก็ในนครนันได้
้ มีตระกูลเศรษฐี ตระกูลหนึง่ เป็ นตระกูลเก่าแก่ บุตร ญาติพี่น้อง
และทรัพย์สนิ ทังปวงได้
้
หมดสิ ้นไป ได้ มีเด็กหญิงคนหนึง่ เหลืออยูก่ บั ยาย ยายหลานแม้ ทงสอง
ั้
้
กระทําการรับจ้ างคนอื่นเลี ้ยงชีวิตก็ในเรื อนได้ มีถาดทองที่มหาเศรษฐี ของยายกับหลานนันเคยใช้
สอยถูกเก็บไว้ กบั ภาชนะอื่นๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ สอยมานาน เขม่าก็จบั ยายและหลานไม่ร้ ูวา่ ถาดนันเป็
้ น
๕

องฺ .จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕-๑๐๖.

๖

องฺ .ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๕/๕๐๙.

๗

องฺ .ติก.(ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓-๑๖๔.

๘

ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑/๓/๑๖๑-๑๖๓.
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ถาดทองสมัยนันวาณิ
้
ชโลเลคนนันเที
้ ่ยวร้ องขายของว่าจงถือเอาเครื่ องประดับจงถือเอา
เครื่ องประดับ ได้ ไปถึงประตูบ้านนัน้ เด็กหญิงเห็นวาณิชนันจึ
้ งกล่าวกะยายว่า ยาย ขอยายจงซื ้อ
เครื่ องประดับอย่างหนึง่ ให้ หนู ยายกล่าวว่าหนูเอ๋ย เราเป็ นคนจนจักเอาอะไรไปซื ้อ เด็กหญิงกล่าว
ว่า พวกเรามีถาดใบนี ้อยู่ และถาดใบนี ้ไม่เป็ นอุปการะเกื ้อกูลแก่พวกเราจงให้ ถาดใบนี ้แล้ วถือเอา
(เครื่ องประดับ) ยายจึงให้ เรียกนายวาณิชมาแล้ วให้ นงั่ อยูใ่ ห้ ถาดใบนันแล้
้ ว กล่าวว่า เจ้ านาย ท่าน
จงถือเอาถาดนี ้ แล้ วให้ เครื่ องประดับอะไรๆ ก็ได้ แก่หลานสาวของเราเถิด นายวาณิชเอามือจับถาด
นัน่ แล คิดว่า จักเป็ นถาดทอง จึงพลิกเอาเข็มขีดที่หลังถาด รู้วา่ เป็ นทอง คิดว่า เราจักไม่ให้ อะไร ๆ
แก่คนเหล่านี ้ จักนําถาดนี ้ไป แล้ วกล่าวว่า ถาดใบนี ้จะมีราคาอะไร ราคาของถาดใบนี ้แม้ กึ่งมาสก
ก็ยงั ไม่ถึง จึงโยนไปที่ภาคพื ้นแล้ วลุกจากที่นงั่ หลีกไป เสรี วะพ่อค้ าคิดว่า คนอื่นย่อมได้ เพื่อจะเข้ า
ไปยังถนนที่นายวาณิชนันเข้
้ าไปแล้ วออกไป
จึงเข้ าไปยังถนนนันร้
้ องขายของว่าจงถือเอา
้ าวกะยายเหมือนอย่างนัน่ แหละอีก ยายได้
เครื่ องประดับ ได้ ไปถึงประตูบ้านนัน้ เด็กหญิงนันกล่
กล่าวกะเด็กหญิงว่า หลานเอ๋ย นายวาณิชผู้มายังเรื อนนี ้โยนถาดนันลงบนภาคพื
้
้นไปแล้ ว บัดนี ้ เรา
้ ดจาหยาบคาย ส่วน
จักให้ อะไรแล้ วถือเอาเครื่ องประดับเด็กหญิงกล่าวว่า ยาย นายวาณิชคนนันพู
นายวาณิชคนนี ้น่ารัก พูดจาอ่อนโยน คงจะรับเอา ยายกล่าวว่า ถ้ าอย่างนัน้ จงเรี ยกเขามา
เด็กหญิงจึงเรียกนายวาณิชมา ยายและหลานได้ ให้ ถาดใบนันแก่
้ พอ่ ค้ าเสรี วะผู้นงั่ ในเรื อน พ่อค้ า
้
สินค้ าอันมีคา่ เท่าถาด ไม่มีใน
เสรี วะรู้วา่ ถาดนันเป็
้ นถาดทอง จึงกล่าวว่า แม่ ถาดใบนี ้มีคา่ ตังแสน
มือของเรา ยายและหลานจึงกล่าวว่า เจ้ านาย นายวาณิชผู้มาก่อนพูดว่า ถาดใบนี ้มีคา่ ไม่ถงึ แม้
กึ่งมาสก แล้ วเหวี่ยงถาดลงพื ้นไป แต่ถาดใบนี ้จักเกิดเป็ นถาดทอง เพราะบุญของท่าน พวกเราให้
ถาดใบนี ้แก่ทา่ น ท่านให้ อะไรๆก็ได้ แก่พวกเรา แล้ วถือเอาถาดใบนี ้ไปเถิด พ่อค้ าเสรี วะจึงให้
กหาปณะ ๕๐๐ ซึง่ มีอยูใ่ นมือ และสินค้ าซึง่ มีราคา ๕๐๐ กหาปณะทังหมดแล้
้
วขอเอาไว้ เพียง
้
ตาชัง่ นี ้กับถุงและกหาปณะ ๘ กหาปณะแก่ข้าพเจ้ า แล้ วถือเอาถาดนัน้
เท่านี ้ว่า ท่านทังหลายจงให้
หลีกไป พ่อค้ าเสรี วะรี บไปยังฝั่ งแม่นํ ้า ให้ นายเรื อ ๘ กหาปณะ แล้ วขึ ้นเรื อไป ฝ่ ายวาณิชพาลหวน
้ เราจักให้ อะไรๆ บางอย่างแก่ทา่ น หญิง
กลับไปเรื อนนันอี
้ ก แล้ วกล่าวว่า ท่านจงนําถาดใบนันมา
นันบริ
้ ภาษว่า ท่านกระทําถาดทองอันมีคา่ ตังแสนของพวกเราให้
้
มีคา่ เพียงกึง่ มาสก แต่วาณิชผู้มี
ธรรมคนหนึง่ เหมือนกับนายท่านนัน่ แหละให้ ทรัพย์พนั หนึง่ แก่พวกเรา แล้ วถือเอาถาดทองนันไป
้
้ ดว่า เราเป็ นผู้เสื่อมจากถาดทองอันมีคา่ ตังแสน
้
วาณิชคนนี ้ทํา
แล้ ว นายวาณิชพาลได้ ฟังดังนันคิ
ความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงแก่เราหนอ เกิดความโศกมีกําลัง ไม่อาจดํารงสติไว้ ได้ จึงสลบไปพอฟื น้
ได้ โปรยกหาปณะที่อยูใ่ นมือและสิง่ ของไว้ ที่ประตูเรื อนนัน่ แหละทิ ้งผ้ านุ่งผ้ าห่มถือคันชัง่ ทําเป็ นไม้
ค้ อนหลีกไปตามรอยเท้ าพ่อค้ าเสรี วะไปถึงฝั่ งแม่นํ ้านัน้ เห็นเขากําลังไปอยูจ่ งึ กล่าวว่า นายเรื อผู้
เจริ ญท่านจงกลับเรื อ พ่อค้ าเสรี วะห้ ามว่า อย่ากลับ เมื่อนายวาณิชพาล แม้ นอกนี ้ เห็นเขาไปอยูน่ นั ้
แลเกิดความโศกมีกําลัง กระอักเป็ นเลือดพุง่ ออกจากปาก หัวใจแตกเหมือนโคลนในบึงฉะนัน้
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วาณิชพาลผูกอาฆาตพ่อค้ าเสรี วะตาย ณ ที่นนั ้ พ่อค้ าเสรี วะมีเงินก็ทําบุญให้ ทานเป็ นต้ นดํารงชีวิต
อยูอ่ ย่างสบาย เมื่อมีเงินก็ได้ รับผลดี ๕ อย่าง๙ คือใช้ เลี ้ยงตนก็ได้ เลี ้ยงพ่อแม่ก็ได้ เลี ้ยงลูก เมีย
ลูกน้ อง คนรับใช้ ก็ได้ เลี ้ยงเพื่อนฝูง ข้ าราชการก็ได้ และทําบุญเพิ่มบารมี ปล่อยปลา ถ่ายชีวิตวัว
ควาย ช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ จากเรื่ องนี ้ทําให้ เห็นได้ วา่ การพูดความจริง ย่อมนํามาซึง่ ความเจริญแท้
ในชีวิตปั จจุบนั มักสอนกันผิดๆว่า ความจริงเป็ นสิง่ ไม่ตาย แต่ผ้ พู ดู ความจริงจะตาย ในเรื่ องการ
พูด พระพุทธเจ้ าตรัสว่า ให้ พดู ความจริง ถูกเวลา พูดอย่างไร ทําอย่างนัน้ การพูดความจริง ทําให้
โจรเปลี่ยนใจกลับมาความรับและปฏิบตั ิตามได้ ดังที่พระเจ้ าสุตโสม๑๐มุง่ จะรักษาสัจจะ ได้ พดู กับ
โจรโปริ สาทที่จบั พระองค์มดั แล้ วฉุดมาว่า ตนได้ พดู กับอาจารย์วา่ จะฟั งธรรมในตอนเย็น ดังนัน้ จึง
ขออนุญาตให้ ไปฟั งธรรม เมื่อฟั งธรรมแล้ วจะกลับมา และเมื่อพระเจ้ าสุตโสมกลับมาจริงๆ โจรโป
ริสาทจึงเลื่อมใสว่าพระองค์ทําอย่างที่พดู ไว้ และยอมรับในความสัตย์ของพระองค์และยอมรับ
ปฏิบตั ติ ามคําสอนและเลิกเบียนเบียนผู้อื่นตังแต่
้ นนมา
ั ้ และอีกเรื่ องหนึง่ ที่เป็ นคติธรรมให้ ข้อคิด ก็
คือการพูด หากพูดจาไพเราะย่อมนําคุณมาให้ พ่อค้ าเสรี วะพูดถ้ อยคําน่ารัก ไพเราะ จึงเกื ้อกูลทํา
ให้ ได้ รับประโยชน์ พระพุทธเจ้ าตรัสถึงการพูดไว้ ๓ อย่าง๑๑ คือ(๑)พูดภาษาหยาบ ดังพ่อค้ าโลเล
(๒) พูดภาษาดอกไม้ พูดความจริง (๓) พูดภาษาไพเราะ จับใจ พูดหวานปานนํ ้าผึ ้ง ดังพ่อค้ าเสรี
วะฉะนัน้ การพูดไม่ไพเราะนี ้ ผู้ได้ ฟังย่อมไม่พอใจ ไม่เพียงแต่คนเท่านัน้ แม้ แต่สตั ว์ก็ไม่พอใจ
เช่นกัน ดังเช่นโคนันทิวิสาล๑๒ ได้ ฟังคําที่พราหมณ์เจ้ าของพูดว่าเฮ้ ยไปโคโกง จงลากเกวียนไป ก็
ยืนเฉยๆไม่ก้าวเท้ า นิ่งอยูอ่ ย่างนัน้ ภายหลังเจ้ าของโคกลับพูดใหม่วา่ พ่อโคผู้เจริญ จงลากเกวียน
ไป โคนันทิวิสาลก็ลากเกวียนตังร้้ อยเล่มเกวียนได้ ดังนัน้ ถึงบางคนจะขยัน ทํางาน แต่ขยันไม่ถกู ที่
ถูกเวลา ถึงจะทํางานสักเท่าไรก็ไม่รวย บางคนทํางานไม่ขยันสักเท่าไร เช่นทํางานในสถานที่
ทํางาน บางคนไม่ขยันเลย แต่ร้ ูจกั โอกาส ทําทีไร เจ้ านายภายในองค์กรเห็นทุกที ความดีปรากฏ
จึงมีคํากล่าวกันว่า ขยันผิดที่ ทํางานผิดทาง ทําให้ ตายก็ไม่รวย บางคนขยันถูกที่ ทํางานถูกทาง
รวยเอา ๆ และ
(๓) มีมิตรสนับสนุน จะทําอะไร ทําคนเดียวรวยยาก เหมือนต้ นไม้ ใหญ่ ลมใหญ่พดั แรง
ย่อมโคนได้ หามิตรไว้ หาพวกอิงอาศัย เหมือนหมูไ่ ม้ ลมใหญ่พดั แรงย่อมอยูร่ อดได้
เปลี่ยนแปลงเร็ว ได้ ผลเร็วอยู่รอดได้ รวยเร็ว
ในยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลง และมีการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด ผู้ที่ปรับตัวรับความ
ู
สภาพที่เปลี่ยนแปลง ย่อมอยูร่ อดได้ ไดโนเสาร์ ตัวใหญ่ ปรับตัวช้ า เปลี่ยนแปลงช้ าจึงทําให้ สญ
๙

ขุ.ปญฺ จก.(ไทย) ๒๒/๒๒๓/๓๖๘.

๑๐

ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๘/-/๓๗๗.

๑๑

องฺ .ติก.(ไทย) ๒๐/๒๘/๑๗๗.

๑๒

ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑/-/๒๖๕.

5

พันธุ์ สัตว์ชนิดอื่นๆ ตัวไม่ใหญ่มากนัก เช่น ช้ าง เสือ ลิง เป็ นต้ น ปรับวั ได้ เร็ ว จึงมีชีวิตอยูร่ อดได้ ใน
การเปลี่ยนแปลงนี ้ บางทีก็นําไปสูค่ วามเจริญเช่นเปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดาก็พฒ
ั นากลายเป็ นผู้
ห่างไกลจากกิเลสเป็ นพระอรหันต์ บางทีความเปลีย่ นแปลงก็นําไปสูค่ วามเสื่อม เช่น ใบไม้ เขียว
กลายเป็ นใบเหลือง แล้ วในที่สดุ ใบเหลืองก็แก่ผสุ ลายไป แต่ความเปลี่ยนแปลงนัน้ มีหลายคนก็ใช้
ความเปลีย่ นแปลงนี ้แหละไปพัฒนาจิตได้ เช่นพระจูฬปั นถก๑๓ ใช้ ผ้าขาว บริ กรรมลูบคลําจนผ้ าสี
ขาวกลายเป็ นผ้ าเศร้ าหมอง แล้ วยกจิตเจริญวิปัสสนาว่า ผ้ านี ้สะอาดแท้ ๆ แต่อาศัยมือของเรานี ้
จึงละปกติเดิมเสีย กลายเป็ นผ้ าเปื อ้ น สังขารไม่เที่ยงหนอก็ทําให้ ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์
ผู้ชอบความเปลี่ยนแปลงย่ อมได้ รับประโยชน์
บางคนที่นิยมความเปลีย่ นแปลง โดยหาวิธีการทํางานใหม่ ๆ เช่น นายแกละ ตัวเล็ก มี
อาชีพตักนํ ้าใส่ตมุ่ แล้ วรับเงินจากท่านเศรษฐี นายจุก ตัวใหญ่ แข็งแรง ก็ตกั นํ ้าเหมือนกัน ทุกๆ วัน
ทังคู
้ ่ ก็ตกั นํ ้าเป็ นแรมเดือนแรมปี พอเวลาเย็นก็ไปรับเงินจากท่านเศรษฐี นายจุกไปกินเหล้ า ส่วน
นายแกละไปหาวิธีการเพื่อนํานํ ้าไปทีละมากๆด้ วยการทําท่อส่งนํ ้า ทุกๆวันตอนเย็นหลังเลิกงาน
นายแกละไปชักชวนนายจุกให้ มาช่วยกันทํา แต่นายจุกไม่มา แถมยังพูดอวดกว่าตนร่างกาย
แข็งแรง ท่านคิดโครงการอะไรไม่เห็นจะเป็ นไปได้ แถมยังหัวเราะเย้ ยอีกด้ วย จนเวลาผ่านไปหลาย
ปี ด้ วยอาศัยความพยายามนายแกละสร้ างท่อส่งนํ ้าสําเร็จ นายแกละส่งนํ ้าได้ มากมาย จึงทําให้
ได้ รับค่าจ้ าง เป็ นเงินมากมาย ส่วนนายจุกนัน้ ร่างกายที่เคยแข็งแรง เมื่อวัยหนุม่ ลดลงก็หาบนํ ้าได้
น้ อย และหมดแรง หาบนํ ้าไม่ได้ ในที่สดุ ทําให้ ไม่มีรายได้ มีชีวิตอยูอ่ ย่างลําบากในบันปลาย
้
ดังนัน้
การทํางานอย่างเดิม ๆ ชีวติ ก็คงเป็ นอย่างเดิมๆ ลองเปลี่ยนวิธีการทํางานดูบ้าง ลองคิดหาวิธีการ
ใหม่ๆ เพื่อเพิม่ รายได้ ให้ กบั ชีวิต คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ ้น
เรื่องธรรมดาประจําโลก
คนเราเมื่อรู้วา่ สังขารไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไป ก็จงอย่ายึดมัน่ ถือมัน่ พระพุทธเจ้ าตรัสว่า
ธรรมทังปวงไม่
้
ควรยึดมัน่ คนเราย่อมเป็ นไปตามโลกธรรมทัง้ 8 อย่าง๑๔ คือ ได้ ลาภ เลื่อมลาภ ได้
ยศ เสื่อมยศ มีสขุ มีทกุ ข์ ได้ รับสรรเสริญ ถูกนินทาว่าร้ าย ลักษณะทัง้ 8 อย่างนี ้เป็ นธรรมดาของ
โลก เมื่อได้ ลาภ ต้ องรักษาให้ ดี บางคนได้ ลาภ เช่น ถูกหวย แต่ไม่ร้ ูจกั วิธีการรักษาทรัพย์ เพราะ
ขาดความรู้ ไม่มีปัญญา ไม่นานนัก ลาภที่มีเงินเป็ นล้ าน ก็หมด ดังนัน้ ลาภคือเงิน จะอยูไ่ ด้ นาน
ต้ องมีปัญญารักษา จึงมีพทุ ธภาษิตสอนไว้ วา่ มีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์๑๕ ดังตัวอย่างลูกมหา
้
วิตต้ องขอทาน เพราะ
เศรษฐี ๑๖ มีเงินมากมาย แต่ขาดปั ญญาที่จะรักษาเงินไว้ สุดท้ ายบันปลายชี
๑๓

ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/ ๑๘๔-๑๘๕.(มจร)

๑๔

องฺ .อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕/๒๐๒-๒๐๓.

๑๕

ม.มู.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๗๐.

๑๖

ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๙๗-๙๙. (มจร)
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ลูกเศรษฐี นนเมื
ั ้ ่อถึงวัยเรี ยนไม่เรี ยน ได้ แต่เที่ยวเตร่ เมื่อได้ แต่งงานก็แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐี ซงึ่ ก็
ไม่ได้ เรี ยนเช่นกัน ยามที่พอ่ แม่อยู่ ก็ใช้ ชีวติ อย่างสุขสบาย แต่เมื่อพ่อแม่ตายไป เนื่องจากตนเอง ไม่
มีการศึกษา จึงไม่ร้ ูจกั การที่จะรักษาทรัพย์ให้ คงอยู่ จึงเที่ยวเตร่ คบเพื่อนชัว่ ๆ กิน เที่ยว หรื อพา
เพื่อนมากินที่บ้านเป็ นประจํา แจกเงินมากมายแก่ผ้ ทู ี่มาปรนนิบตั เิ อาใจ สุดท้ ายเงินหมด เพื่อนชัว่ ๆ
้ ต่ ายสุด
ก็หายหน้ า ไปพึง่ พาใครๆไม่ได้ สุดท้ ายต้ องขายบ้ าน ไปอาศัยผู้อื่นอยู่ ขอทานกิน ทังคู
อนาถ ทําให้ ตระกูลล่มจม
หลักที่ทาํ ให้ ตระกูลดํารงอยู่ได้ นาน ไม่ ล่มจม
พระพุทธเจ้ าตรัสถึงตระกูลที่จะดํารงอยูไ่ ด้ นาน ต้ องมีพร้ อมด้ วยองค์ 4 อย่าง ๑๗คือ หาของ
หาย ซ่อมหาเก่า รู้จกั ใช้ จ่าย และให้ ผ้ มู ีศลี เป็ นใหญ่ในบ้ าน ดังนันลาภเป็
้
นสิง่ ที่คนเราปรารถนา ถ้ า
เป็ นคนไม่มีลาภ ไม่มีบญ
ุ ที่เคยสร้ างไว้ ในปางก่อน ก็ไม่มีลาภ ไม่มีคนมาสงเคราะห์เจือจุน ในงาน
ุ สลากภัตร จะเห็นได้ ชดั ว่า พระภิกษุรูปใด มีลาภมาก ลาภน้ อย เพราะผู้มีลาภมาก ย่อมมีผ้ ู
พิธีบญ
ไปถวายของมากมาย ดังนัน้ เมื่อรู้ตวั เองว่ายังขาดบุญด้ านนี ้อยูก่ ็จงหมัน่ ให้ ทานแบ่งปั นผู้อื่นไว้ บ้าง
ตามกําลังทรัพย์ที่มีอยู่ บุญจะหนุนนําให้ เรามีลาภเพิม่ มากขึ ้น ยศ ก็เป็ นสิง่ ที่คนเราปรารถนา
ตําแหน่งใหญ่โต เมื่อได้ ยศ ไม่พงึ มัวเมา๑๘ คิดว่าตําแหน่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ใช้
ตําแหน่งอย่างมีคณ
ุ ธรรมประจําใจ ด้ วยการมีเมตตาต่อผู้อื่น ก็จะเป็ นที่รักของคนตลอดไป สุข ก็
เป็ นสิง่ ที่น่าปรารถนา ความจริ ง เพียงแค่เราสงบกาย สงบวาจา สงบใจ ก็มีความสุขแล้ ว เพราะ
ความสุขอื่นยิง่ กว่าความสงบไม่มี๑๙ นัตถิ สันติปะรัง สุขงั การสรรเสริญก็เป็ นสิง่ ที่นา่ ปรารถนา
เช่นกัน พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ วา่ เมื่อเขาสรรเสริญอย่าดีใจ อย่าหลงระเริง เพราะการลืมตัวก็จะทําให้
เสื่อม ให้ พิจารณาสิง่ ที่เขาสรรเสริญ หากเป็ นจริ งก็จงทําดีให้ ยง่ิ ๆขึ ้นไป จงรักษาความดีไว้ เหมือน
เกลือรักษาความเค็มฉะนัน้ เมื่อมีสงิ่ เหล่านี ้แล้ ว ก็จงอย่าประมาท รักษาไว้ ให้ ดี คนเราเมื่อมีสิ่ง
เหล่านี ้ไม่วา่ เป็ นลาภยศสรรเสริ ญสุขแล้ ว ย่อมทําให้ สขุ กายสุขภาพใจพลอยดีด้วย แต่เมื่อสิง่
เหล่านี ้หายไปบ้ าง ก็พลอยทําให้ สขุ กายสุขภาพจิตเสื่อมไปด้ วย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการรักษาสุขภาพ
ทังกายและใจ
้
จึงควรเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิง่ ที่จะรักษาสุขภาพไว้ บ้าง
กําหนดอิริยาบถได้ ทาํ ให้ มีความสุข
คนเรามีสงิ่ ที่กําหนดไว้ ๖ อย่าง คือ ยืน เดิน นัง่ นอน กิน ดื่ม แต่ละอย่างมีข้อคิดพอสรุป
ได้ ดงั นี ้
(๑) เวลายืน ให้ กดปลายเท้ า ทําไม จึงกดปลายเท้ า เพราะศาสตร์ รักษาสุขภาพคนจีน
สมัยก่อน เมื่อคนเราเข้ าสูผ่ ้ สู งู วัย (สว.) ออกกําลังกายอย่างอื่นทําได้ ไม่สะดวก อาจจะปวดเข่าเมื่อ
๑๗

องฺ .จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๗๖.

๑๘

ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๑/๑๗๗.

๑๙

ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๒/๙๕.
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ไปวิ่งหรื อเดินในระยะไกลๆ เขาจึงแนะนําให้ ยืนแล้ วให้ ไกวแขนไป-มา ยืนให้ เต็มเท้ า แยกความ
กว้ างของเท้ าเท่ากับไหล่ กดปลายเท้ า แกว่งแขนไปมา ขึ ้น ลง วันละ 500 ครัง้ รักษาสุขภาพได้ ดี
มาก จะดียงิ่ ขึ ้น หากขณะที่ทําให้ กระแม่วท้ องและกระมิดก้ น หายใจลึกๆ ก็จะดีเยี่ยม
(๒) เวลาเดิน ให้ เยื ้องย่างดังพญาราชสีห์ หากเป็ นพระภิกษุ ให้ เดินกําหนดเท้ าโดยภาวนา
ว่า ขวาย่างหนอ ซ้ ายย่างหนอ ๆ เรื่ อยๆ ไป หรื อให้ มีความสํารวม ทอดสายตามองชัว่ แอก ทําได้
เช่นนี ้ จะก่อให้ เกิดความเลือ่ มใสของผู้ที่พบเห็น พระพุทธเจ้ าตรัสสอนให้ ภิกษุนิยมเดิน ไม่ควรวิ่ง
เพราะพระภิกษุต้องสํารวม บุคคลที่วิ่งไม่งามมี 4 จําพวก๒๐ คือ พระราชา ช้ างทรง พระภิกษุ และ
ผู้หญิง บุคคลทัง้ 4 จําพวก ให้ เดินปกติจงึ งาม เมื่อวิง่ ไม่งาม ข้ อดีของการเดิน หรื อการจงกรมมีคณ
ุ
5 อย่าง๒๑ คือเดินได้ ไกล เพียรได้ นาน มีโรคเบียดเบียนน้ อย อาหารย่อยได้ ง่าย สมาธิดี
(๓) นัง่ เวลานัง่ ควรนัง่ ให้ ดดู ี จะขัดสมาธิ หรื อนัง่ พับเพียบ หรื อนัง่ บนเก้ าอี ้ ควรนัง่ ให้ ถกู
สําหรับเวลานัง่ เก้ าอี ้ บางคนเก้ าอี ้ มี ๔ ขา แต่นงั่ เก้ าอี ้ไม่ครบ นัง่ เพียง ๓ ขาโยกไปโยกมา สุดท้ าย
เก้ าอี ้ขาหัก เกิดความเสียหาย พระพุทธเจ้ าทรงประทับนัง่ หลายอิริยาบถ ท่านัง่ ต่างๆ ล้ วนสวยงาม
ต่อมามีการถ่ายทอดท่านัง่ ในอิริยาบถต่างๆ ลงในจิตรกรรมและพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามหนังสือ
พุทธประวัตติ า่ งๆ เช่น ปางสมาธิ เมื่อมารมาอ้ างขอบัลลังก์ ปางปาลิไลยก์ เมื่อลิงถวายรวงผึ ้ง
(๔) นอน เวลานอน ควรเลือกนอนให้ ถกู ลักษณะ ในพระพุทธศาสนา มีการนอน ๔
แบบ๒๒ คือ นอนหงาย (ตายมักนอนหงาย,เปรต) นอนตะแคงซ้ าย (คนบริโภคกาม) นอนอย่าง
ราชสีห์ นอนตะแคงขวา ซ้ อนเท้ าเหลื่อมเท้ า และนอนอย่างพระตถาคต (นอนเข้ าฌาน กําหนดรู้
กําหนดตื่น) มีคําสอนสมัยโบราณ ที่เล่ากันให้ ฟังว่า พระอรหันต์นอน ๒-๔ ชัว่ โมง พระราชา
ปกครองบ้ านเมือง บรรทม ๔ ชัว่ โมง เศรษฐี นอน ๖ ชัว่ โมง (รวย) ชาวบ้ านชาวไร่ชาวนา นอน ๘
ชัว่ โมง (ไม่รวย) เด็ก นอน ๘-๑๒ ชัว่ โมง(ขอเงินพ่อแม่) ในฐานะที่คนเรายังเป็ นชาวบ้ าน ยังไม่
รํ่ ารวย ควรนอน ๖ ชัว่ โมงก็น่าจะเพียงพอ แต่ขอให้ เวลานอนนัน้ หลับสนิท หลับลึก ไม่ฝัน ได้
พักผ่อนอย่างเพียงพอ ตืน่ ขึ ้นมาย่อมสดชื่นสดใส
(๕) กิน เวลากินให้ กินช้ าๆ อย่างมีสติ ข้ อคิดจากการกินมีมากมาย พระพุทธเจ้ าตรัสสอน
ให้ กินอย่างพอประมาณ ให้ ยดึ หลักโภชะเน มัตตัญญุตา๒๓ รู้จกั ประมาณในการกิน กินเพื่อให้
ร่างกายอยูไ่ ด้ เพื่อให้ ร่างกายเป็ นไปได้ เพื่อบรรเทาความหิว พอรู้สกึ ว่าใกล้ จะอิ่ม ให้ ดื่มนํ ้าตาม ก็
จะอิ่มพอดี ดืม่ นํ ้าหลังกินอาหารไม่ควรดื่มทีละมากๆ ให้ จิบบ่อยๆ จนหมดแก้ ว จะทําให้ ช่วยย่อย
๒๐

ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๘๙. (มจร)

๒๑

องฺ .ปญฺ จก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑.

๒๒

องฺ .จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๖/๓๖๖.

๒๓

องฺ .ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙.
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อาหารได้ ดี การกินพอประมาณ และไม่ควรกินกลางคืน จะทําให้ ร่างกายคล่องแคล้ ว กระปี ก้ ระ
เปรา มีโรคเบียดเบียนน้ อย สุขภาพดี อยูส่ บาย ๒๔ ถ้ ากินเกิน ควรท่องไว้ วา่ กินเกินเป็ นภัย โรคร้ าย
ถามหา พระพุทธเจ้ าตรัสสอนไว้ วา่ กินเกินทําให้ เป็ นทุกข์ ลักษณะของคนที่กินจะมีแตกต่างกัน ใน
คัมภีร์วิสทุ ธิมรรค๒๕ กล่าวถึงคนที่กินไว้ วา่ คนรักสวยรักงาม ราคจริต เชื่อง่าย ชอบอาหารอัน
ละมุนละไม มีรสอร่อยสนิท หวานมัน เมื่อกินทําคําข้ าวให้ กลมกล่อมพอเหมาะ ชอบลิ ้มรสอาหารที่
มีรสแปลกๆ กินไม่รีบร้ อนได้ อาหารดีถกู ปากอย่างเดียวเท่านันก็
้ มีความพอใจมาก คนมักโกรธ
โทสจริ ต ปั ญญาดี ชอบกินอาหารหยาบ ๆ รสเปรี ย้ ว เค็มจัด ขมจัด ฝาดจัด เมื่อกินทําคําโตจนคับ
ปาก ไม่ใช่เป็ นนักลิ ้มรส กินเร็ ว ได้ อาหารที่ไม่ถกู ใจแม้ เพียงอย่างเดียว ก็พาลหาเรื่ องโกรธขึ ้นมาได้
คนมักหลง โมหจริ ต ฟุ้งซ่าน ชอบกินรสอาหารไม่แน่นอนเมื่อกินทําคําเล็กๆ ไม่กลมกล่อม เม็ดข้ าว
ตกเรี่ ยราด กินปากเลอะ จิตใจฟุ้งซ่าน คิดไปกินไปอย่างคนใจลอย
(๖) ดื่ม เวลาดื่ม พระพุทธเจ้ าสอนให้ ภิกษุดื่มด้ วยความสํารวม ไม่ให้ มีเสียงจู๊บจับ ซู้ดๆ๒๖
เพราะอิริยาบถเช่นนี ้ไม่ก่อให้ เกิดความเลือ่ มใสแก่ผ้ พู บเห็น ไม่เฉพาะพระภิกษุเท่านัน้ ชาวบ้ านที่
ดื่มอย่างไม่ระวังก็ขาดเสน่ห์ ขาดมารยาทที่ดีในสังคม เป็ นที่รังเกียจของผู้ที่ได้ พบเห็นในทาง
จะได้ ประโยชน์มากหลังจากคันได้
้ 5-10 นาที
การแพทย์ สอนให้ เรารู้จกั เลือกดื่มผลไม้ ที่คนสดๆ
ั้
หากปล่อยไว้ นานเกินไป เวลาทานไป จะก็ได้ ประโยชน์น้อยมาก เพราะเอ็นไซน์ผลไม้ ชนิดนันๆ
้
ลดลงแล้ ว เวลาไปซื ้อ ควรกําหนดให้ ดี หากบรรจุกล่องเก็บไว้ นานๆ ควรดูวนั เดือนปี ที่ผลิตก่อนซื ้อ
และเวลาจะดื่ม จะดื่มพอประมาณ คําว่าดื่มนี ้ สําหรับคนที่ชอบสรรสรรค์กบั เพื่อนฝูง เวลาดืม่
อาจจะมีเหล้ า เบียร์ ควรดื่มพอประมาณ อย่าให้ เมามาย และเวลาดื่มไม่ควรขับรถ เพราะสติใน
การควบคุมย่อมด้ อยลง จึงมีสโลแกนที่วา่ เมาไม่ขบั ดื่มไม่ขบั ในเรื่ องการดื่มหรื อบริโภค
พระพุทธเจ้ าตรัสสอนให้ กินข้ าวต้ ม หรื อดื่มข้ าวยาคูตอนเช้ า เพราะจะทําให้ สขุ ภาพดี ประโยชน์
ของข้ าวต้ ม มีหลายอย่าง ๒๗ เช่น ให้ ช่วยคลายความหิว ระงับความกระหาย ลมเดินคล่อง ล้ าง
ลําไส้ เผาอาหารให้ ยอ่ ยได้ ดี
คุณสมบัตคิ นดี
คนเราต้ องดํารงอยูใ่ นสังคม และต้ องการเป็ นคนดี เป็ นสัตบุรุษ เพราะคนดีเป็ นสิง่ ที่สงั คม
ต้ องการ ดังนัน้ เมื่อจะเป็ นคนดีตามแนวพุทธ ลักษณะคนดี ก็มี ๓ อย่าง คือ ทําดี พูดดี และคิดดี
ทําดี คือการไม่เบียดเบียน การไม่ทําร้ ายผู้อื่น ไม่ลกั ขโมย ไม่ผิดลูกเมียหรื อผัวชาวบ้ าน พูดดี คือ
การไม่พดู โกหกหลอกลวงผู้อื่น การไม่พดู ให้ เขาแตกแยกกัน การไม่พดู คําหยาบ และการไม่พดู ไร้
๒๔

ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๗๖/๒๐๓.

๒๕

วิสุทฺธิ.(บาลี) ๑/-/๑๑๔.

๒๖

วิ.มหา.(ไทย) ๒/๖๒๗/๗๐๓.

๒๗

วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๒/๘๙.
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สาระ คิดดี คือการไม่เพ่งเล็งอยากได้ ของของ ไม่มีจิตพยาบาทปองร้ อยผู้อื่น และมีความเห็นชอบ
ใครมีลกั ษณะเช่นนี ้ ก็เป็ นคนดี ย่อมเป็ นที่ต้องการของสังคม
ความเอือ้ เฟื ้ อเป็ นเนือ้ นาบุญ
อนึง่ คนเราในโลกนี ้ต้ องการที่จะเป็ นคนดี และสังคมก็ปรารถนาที่จะได้ คนดีมาอยูเ่ ป็ น
เพื่อน สิง่ ที่สงั คมต้ องการขณะนี ้ก็คือ หลายจังหวัดถูกนํ ้าท่วม หลายคนยังขาดแคลนอาหาร ยา
และเครื่ องใช้ สอย หลายแห่งอากาศเริ่มหนาว การแบ่งปั น เอื ้ออาทรกันและกันเป็ นสิง่ ที่ดี แต่หาก
คนเรายังขาดแคลนด้ านกําลังทรัพย์ ไม่มีเงินมากพอ การที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างเต็มที่ก็คงทํา
ไม่ได้ การช่วยเหลือผู้อื่นได้ ดี ต้ องมีความมัน่ คง รํ่ ารวย มัง่ คัง่ สาเหตุที่นํ ้าท่วม เป็ นเพราะคนเรา
ชอบตัดไม้ ทําลายป่ า ขาดการปลูกป่ า ขาดศีล ไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นธรรม หากคนเราเป็ นผู้มีศีล ดํารงอยูใ่ น
ธรรม ช่วยกันปลูกป่ าก็จะได้ บญ
ุ ทุกวัน ดังพระพุทธพจน์วา่ ชนเหล่าใดสร้ างอาราม (สวนไม้ ดอกไม้
ผล) ปลูกหมูไ่ ม้ (ใช้ ร่มเงา) สร้ างสะพาน ชนเหล่านันย่
้ อมมีบญ
ุ เจริ ญในกาลทุกเมื่อทังกลางวั
้
นและ
กลางคืน ตายแล้ วไปสวรรค์แล แต่อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีกําลังทรัพย์ ก็ชว่ ยเหลือออกแรง หรื อ
ช่วยเหลือในด้ านสิง่ ของที่จําเป็ นก็สาํ เร็จประโยชน์ได้ เช่นกัน ความเอื ้อเฟื อ้ เป็ นเนื ้อนาบุญ และจะ
ได้ บญ
ุ มากเมื่อให้ ในสิง่ ที่ผ้ อู ื่นต้ องการและจําเป็ นแก่ปฏิคาหกผู้รับปรารถนาด้ วยเจตนาอันบริสทุ ธิ์
สรุ ป
ท้ ายสุดนี ้ ผู้เรี ยบเรี ยงได้ เขียนปลูกเม็ดเงินได้ จากการให้ บริการ เพื่อชี ้ให้ เห็นว่า การที่คนเรา
จะปลูกเม็ดเงินได้ ต้ องขายบริ การ ให้ การบริ การที่ดี ในสิง่ ที่ผ้ รู ับคาดไม่ถึงว่าจะได้ รับ แล้ ว เงินก็
ตามมาเอง ในการให้ บริการที่ดีนนั ้ ใครมีหน้ าที่อะไร ก็ทําหน้ าที่นนอย่
ั ้ างสุดกําลัง ซึง่ มีหลักอยูท่ ี่ไม่
ปล่อยโอกาส เช่น มีโอกาสจะแสดงผลทางวิชาการในการสัมมนาครัง้ นี ้ ก็เสนอผลงานที่ผา่ นการ
ค้ นคว้ า มีปิยวาจาในการนําเสนอยกย่องคนที่ควรยกย่อง อ้ างถึงแหล่งที่มาใดก็กล่าวถึง มีความ
ซื่อสัตย์ อ้ างถึงผลงานของผู้ใด ก็นํามากล่าวและเอ่ยชื่อถึงเขาผู้นนั ้ ด้ วยการมีจริ ยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ตอ่ ผู้มีพระคุณ นอกจากนี ้ คนเราเมื่อมีเม็ดเงินงอกงามขึ ้นแล้ ว ก็จะมีเงินมากมาย พร้ อมทัง้
มีความสุข แต่ความสุขจะมีอยูค่ รบทังสี
้ ่ประการหรื อไม่ ก็ต้องรู้จกั ใช้ เงิน ประกอบการลงทุน หวาน
เม็ดเงินต่อๆไป ปลูกเม็ดเงินให้ งอกงาม ก็จะรํ่ารวยและมัง่ คัง่ เมื่อรํ่ ารวยแล้ ว ต้ องสอนให้ ผ้ อู ื่น
เรี ยนรู้และรํ่ ารวยตาม หากไม่สอนให้ ผ้ อู ื่นเรี ยนรู้หรื อคนใกล้ ชิดเรี ยนรู้และรํ่ ารวยตามแล้ ว ตระกูล
ย่อมไม่มนั่ คง ดังนัน้ คนเราต้ องสอนให้ ผ้ อู ื่นเรี ยนรู้ในเรื่ องที่ตนเองเชี่ยวชาญ แล้ วเปิ ดเผย ขยาย
เครื อข่ายสาขาให้ แผ่กว้ าง แล้ ว ความรํ่ ารวย ความมัน่ คง ตลอดถึงสังคม สภาพแวดล้ อม ธรรมชาติ
ที่ดี ก็จะตามมา สวัสดี.

