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หว่านเงนิจากการให้บริการ 
นายสุชญา  ศิริธัญภร 
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม. 

 ความนํา 
การหาความรู้เป็นสิง่ท่ีดี หากไมศ่กึษาเรียนรู้เพิ่มเตมิก็จะอยูก่บัท่ี สอนเดมิๆ พดูเร่ืองเดมิๆ 

ขาดความแปลกใหม ่ ก็ทําให้ไร้สีสนัของชีวิต เพ่ือกระตุ้นเตือนตนไว้บ้างจงึได้ค้นคว้าเร่ืองราวตา่งๆ
ท่ีดีมีประโยชน์มาบอกกลา่วเร่ืองใหม่ๆ   สิง่ท่ีบอก บางคนได้รู้เร่ืองนัน้แล้ว หากฟังอีกก็เป็นการ
ทบทวน บางเร่ืองยงัไมรู้่ก็ได้รู้ เร่ืองท่ียงัสงสยัก็คลายความสงสยั ท่ียงัเห็นไมต่รงกบัความเป็นจริง ก็
ทําให้เห็นตรงฟังสิง่ดีแล้ว จิตใจสบาย ทําให้เล่ือมใสคําสอนแนวพทุธเพิ่มขึน้๑ ซึง่จะได้กลา่วถึงการ
หวา่นเงินจากการให้บริการ ในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา ทัง้พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ
รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ดงัตอ่ไปนี ้ 

สรรพส่ิงล้วนเปล่ียนแปลง 
 คนเราในโลกนี ้ สิง่สําคญัต้องมีการพฒันา คําวา่ พฒันา คือเจริญ  ทกุสรรพสิง่ไมเ่ท่ียง 
เม่ือพฒันาถึงท่ีสดุก็กลายเป็นอยา่งอ่ืนไป คนเราก็พฒันามาจากกลละ๒ (รูปละเอียดมีลกัษณะ
กลมใส) ก่อน จากกลละก็เป็นอพัพทุะ(รูปละเอียดท่ีเกิดได้ ๗ วนัมีสีเหมือนนํา้ล้างเนือ้) จากอพัพุ
ทะก็เป็นเปส(ิชิน้เนือ้เลก็) จากเปส ิ ก็เป็นฆนะ (เป็นก้อน) จากฆนะ เกิดเป็นปุ่ ม ๕ ปุ่ ม (๒ แขน ๒ 
ขา และศีรษะ) แม้ของกินของด่ืมเช่นนมท่ีด่ืมก็พฒันาเช่นกนั๓ จากนม กลายเป็นนมเปีย้ว จากนม
เปีย้ว กลายเป็นเนยข้น จากเนยข้น เป็นเนยใส จากเนยใสเป็นหวัเนยใส(เป็นก้อน) การพฒันาดี
นําไปสูค่วามเจริญ แม้ด้านเศรษฐกิจภายในคนเราก็ต้องพฒันา เช่น ทํางานหาเงิน หากรายได้ใน
แตล่ะปี มีรายได้คงเดมิ เงินเดือนไมข่ึน้ เป็นเจ้าหน้าท่ี หรือเป็นข้าราชการ เป็นครู เป็นลกูจ้าง
ทํางานโรงงาน รายได้ไมเ่พิม่ขึน้ก็คงไมป่รารถนา ในเร่ืองการดํารงชีวติของผู้ มีรายได้อยูก่บัท่ี ก็หา
หาทางออก ควรทํางานเสริมเพ่ือหารายได้เพิ่ม  เม่ือมีรายได้แล้ว ก็ต้องรู้จกัใช้จ่ายให้เป็น  
 หลักการใช้เงนิแนวพุทธ 
 พระพทุธเจ้าตรัสวา่ เม่ือได้ทรัพย์มาแล้ว คนเราควรแบง่เป็น ๔ สว่น๔ เชน่ ทํางาน ๑ วนัได้
เงิน ๔๐๐ บาท ให้กิน ๑๐๐ บาท ใช้ลงทนุประกอบการค้า ๒๐๐ บาท และเก็บไว้ใช้ในยามฉกุเฉิน
อีก ๑๐๐ บาท ทําได้เช่นนี ้ มีมิตร ยอ่มผกูมิตรไว้ได้ มีคํากลอนสอนใจเร่ืองนีไ้ว้วา่ เม่ือมัง่มี 

                                                 
๑
 ข.ุปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๒/๓๔๔. 

๒
 ส.ํส.(ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗,ส.ํ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 เม่ือมวัหมอง มติรมอง เหมือนหมหูมา เม่ือไมมี่ หมดมิตร มุง่มองมา แม้
มอดมวย แม้หมหูมา ไมม่ามอง ดงันัน้ อยา่ประมาทในการใช้เงิน ใช้เงินให้เป็น และอยา่ให้เงินมา
กําหนดชีวิตเราเป็นอนัขาด  
 การบริหารความสุขแนวพุทธ 
 การใช้เงินถือวา่เป็นความสขุอยา่งหนึง่ บางคนไมเ่ข้าใจเร่ืองความสขุของคนเรา มีอยู ่ ๔ 
อยา่ง๕ คือ (๑) มีเงินก็ดีใจเป็นความสขุ แตห่ากไมใ่ช้เงิน เก็บเงินไว้มากกมาย ก็ได้ความสขุน้อย
กวา่คนท่ีใช้เงิน (เป็น) บางคน (๒) ใช้เงินไปลงทนุอยา่งท่ีพระพทุธเจ้าสอนไว้ บางคนใช้จ่ายเงินโดย
การหาอาหารท่ีอร่อยๆ กิน ซือ้สิง่ท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิต เชน่เสือ้ผ้าเป็นต้น เม่ือใช้จ่ายต้องพอดี 
อยา่ให้เกินตวั ใช้เท่าท่ีมี (๓) ไมเ่ป็นหนีใ้คร ก็เป็นความสขุ ในสงัคมปัจจบุนั มกักู้หนี ้พระพทุธเจ้า
ตรัสวา่ การกู้หนีเ้ป็นทกุข์ในโลก๖ แตค่นเราก็ไมป่ฏิบตัติาม แม้ผู้ เขียนก็กู้ เช่นกนั และเม่ือรู้ชดัวา่
การเป็นหนีเ้ป็นทกุข์จริงๆ ดงันัน้ ความสขุของคนท่ีเป็นหนีจ้งึด้อยกวา่คนท่ีไมเ่ป็นหนี ้ 
 คุณสมบัตขิองการให้บริการ 
 เม่ือจะลงทนุทําธุรกิจ ต้องลงทนุทํางานท่ีสจุริต ทําสิง่ท่ีดีๆ  ก็จะเป็นการเพิ่มความสขุ
ให้กบัชีวิต ให้กบัสงัคม ดงันัน้ ความสขุมี ๔ อยา่ง ผู้ฉลาดจงเลือกทําความสขุให้ครบ ก็จะเพิม่
ความสขุให้แก่ตวัเองเป็นทวีคณู เม่ือจะลงทนุทํางาน สร้างรายได้ ต้องมีคณุสมบตั ิ๓ อยา่ง๗ คือ  
 (๑)สายตาดี มองธุรกิจเป็น จะมองเป็นต้องหมัน่เรียนรู้เร่ืองนัน้ๆ จากคนท่ีประสบ
ความสําเร็จในสาขานัน้ๆ เขาทําอะไร ต้องหมัน่เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ยงัมีชีวิต  เม่ืออยาก
ประสบความสําเร็จต้องหมัน่เรียนรู้ทัง้ด้านความรู้และความประพฤตปิฏิบตัขิองเขา  
 (๒) ขยนั เอาใจใสต่อ่เร่ืองนัน้ๆ ความขยนันีต้้องทําให้ถกูท่ี ถกูเวลา ถกูจงัหวะและโอกาส 
บางคนเม่ือมีโอกาสแล้ว กลบัปลอ่ยโอกาสให้ผา่นไป คนท่ีมาภายหลงัเม่ือเจอโอกาสแล้ว ไขว้คว้า
ทนัที ดงัพอ่ค้าช่ือวา่เสรีวะ๘ท่ีรีบไขว้คว้าโอกาสจงึได้กําไรงาม ดงัมีเร่ืองเลา่ไว้วา่ พอ่ค้าเร่ช่ือเสรีวะ
ในแคว้นเสริวรัฐ โดยไปค้าขายกบัพอ่ค้าเร่ผู้ โลเลคนหนึง่ ข้ามแมนํ่า้แล้วเข้าไปยงัพระนครช่ืออริฏฐ
ปรุะไปคนละทางแล้วเท่ียวขายสนิค้าในถนนท่ีประจวบกบัพอ่ค้าวาณิชนอกนีย้ดึเอาถนนท่ีประจวบ
เข้ากบัคนเทา่นัน้ ก็ในนครนัน้ได้มีตระกลูเศรษฐีตระกลูหนึง่ เป็นตระกลูเก่าแก่ บตุร ญาตพ่ีิน้อง
และทรัพย์สนิทัง้ปวงได้หมดสิน้ไป ได้มีเดก็หญิงคนหนึง่เหลืออยูก่บัยาย ยายหลานแม้ทัง้สอง
กระทําการรับจ้างคนอ่ืนเลีย้งชีวิตก็ในเรือนได้มีถาดทองท่ีมหาเศรษฐีของยายกบัหลานนัน้เคยใช้
สอยถกูเก็บไว้กบัภาชนะอ่ืนๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้สอยมานาน เขมา่ก็จบั ยายและหลานไมรู้่วา่ถาดนัน้เป็น
                                                 

๕
 องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕-๑๐๖. 

๖
 องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๔๕/๕๐๙. 

๗
 องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓-๑๖๔. 

๘
 ข.ุชา.อ.(บาลี) ๑/๓/๑๖๑-๑๖๓. 
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ถาดทองสมยันัน้วาณิชโลเลคนนัน้เท่ียวร้องขายของวา่จงถือเอาเคร่ืองประดบัจงถือเอา
เคร่ืองประดบั ได้ไปถึงประตบู้านนัน้ เดก็หญิงเห็นวาณิชนัน้จงึกลา่วกะยายวา่ ยาย ขอยายจงซือ้
เคร่ืองประดบัอยา่งหนึง่ให้หน ูยายกลา่ววา่หนเูอย๋  เราเป็นคนจนจกัเอาอะไรไปซือ้ เดก็หญิงกลา่ว
วา่  พวกเรามีถาดใบนีอ้ยู ่ และถาดใบนีไ้มเ่ป็นอปุการะเกือ้กลูแก่พวกเราจงให้ถาดใบนีแ้ล้วถือเอา
(เคร่ืองประดบั) ยายจงึให้เรียกนายวาณิชมาแล้วให้นัง่อยูใ่ห้ถาดใบนัน้แล้ว กลา่ววา่ เจ้านาย ท่าน
จงถือเอาถาดนี ้แล้วให้เคร่ืองประดบัอะไรๆ ก็ได้แก่หลานสาวของเราเถิด นายวาณิชเอามือจบัถาด
นัน่แล คดิวา่  จกัเป็นถาดทอง  จงึพลกิเอาเข็มขีดท่ีหลงัถาด รู้วา่เป็นทอง คดิวา่ เราจกัไมใ่ห้อะไร ๆ 
แก่คนเหลา่นี ้จกันําถาดนีไ้ป แล้วกลา่ววา่ ถาดใบนีจ้ะมีราคาอะไร  ราคาของถาดใบนีแ้ม้กึ่งมาสก
ก็ยงัไมถ่ึง   จงึโยนไปท่ีภาคพืน้แล้วลกุจากท่ีนัง่หลีกไป เสรีวะพอ่ค้าคดิวา่ คนอ่ืนยอ่มได้เพ่ือจะเข้า
ไปยงัถนนท่ีนายวาณิชนัน้เข้าไปแล้วออกไป จงึเข้าไปยงัถนนนัน้ร้องขายของวา่จงถือเอา
เคร่ืองประดบั  ได้ไปถึงประตบู้านนัน้ เดก็หญิงนัน้กลา่วกะยายเหมือนอยา่งนัน่แหละอีก ยายได้
กลา่วกะเดก็หญิงวา่ หลานเอย๋ นายวาณิชผู้มายงัเรือนนีโ้ยนถาดนัน้ลงบนภาคพืน้ไปแล้ว บดันี ้เรา
จกัให้อะไรแล้วถือเอาเคร่ืองประดบัเดก็หญิงกลา่ววา่  ยาย นายวาณิชคนนัน้พดูจาหยาบคาย สว่น
นายวาณิชคนนีน้า่รัก พดูจาออ่นโยน คงจะรับเอา ยายกลา่ววา่ ถ้าอยา่งนัน้ จงเรียกเขามา 
เดก็หญิงจงึเรียกนายวาณิชมา ยายและหลานได้ให้ถาดใบนัน้แก่พอ่ค้าเสรีวะผู้นัง่ในเรือน  พอ่ค้า
เสรีวะรู้วา่ถาดนัน้เป็นถาดทอง จงึกลา่ววา่ แม ่ถาดใบนีมี้คา่ตัง้แสน  สนิค้าอนัมีคา่เท่าถาด ไมมี่ใน
มือของเรา ยายและหลานจงึกลา่ววา่   เจ้านาย นายวาณิชผู้มาก่อนพดูวา่ ถาดใบนีมี้คา่ไมถ่งึแม้
กึ่งมาสก แล้วเหว่ียงถาดลงพืน้ไป แตถ่าดใบนีจ้กัเกิดเป็นถาดทอง เพราะบญุของท่าน พวกเราให้
ถาดใบนีแ้ก่ทา่น ท่านให้อะไรๆก็ได้แก่พวกเรา แล้วถือเอาถาดใบนีไ้ปเถิด พอ่ค้าเสรีวะจงึให้
กหาปณะ  ๕๐๐ ซึง่มีอยูใ่นมือ และสนิค้าซึง่มีราคา ๕๐๐ กหาปณะทัง้หมดแล้วขอเอาไว้เพียง
เท่านีว้า่ ทา่นทัง้หลายจงให้ตาชัง่นีก้บัถงุและกหาปณะ ๘ กหาปณะแก่ข้าพเจ้า แล้วถือเอาถาดนัน้
หลีกไป พอ่ค้าเสรีวะรีบไปยงัฝ่ังแมนํ่า้ ให้นายเรือ  ๘  กหาปณะ แล้วขึน้เรือไป ฝ่ายวาณิชพาลหวน
กลบัไปเรือนนัน้อีก แล้วกลา่ววา่  ท่านจงนําถาดใบนัน้มา เราจกัให้อะไรๆ บางอยา่งแก่ทา่น หญิง
นัน้บริภาษวา่ ทา่นกระทําถาดทองอนัมีคา่ตัง้แสนของพวกเราให้มีคา่เพียงกึง่มาสก แตว่าณิชผู้ มี
ธรรมคนหนึง่เหมือนกบันายท่านนัน่แหละให้ทรัพย์พนัหนึง่แก่พวกเรา   แล้วถือเอาถาดทองนัน้ไป
แล้ว นายวาณิชพาลได้ฟังดงันัน้คดิวา่ เราเป็นผู้ เส่ือมจากถาดทองอนัมีคา่ตัง้แสน วาณิชคนนีทํ้า
ความเส่ือมอยา่งใหญ่หลวงแก่เราหนอ เกิดความโศกมีกําลงั ไมอ่าจดํารงสตไิว้ได้ จงึสลบไปพอฟืน้
ได้โปรยกหาปณะท่ีอยูใ่นมือและสิง่ของไว้ท่ีประตเูรือนนัน่แหละทิง้ผ้านุ่งผ้าหม่ถือคนัชัง่ทําเป็นไม้
ค้อนหลีกไปตามรอยเท้าพอ่ค้าเสรีวะไปถงึฝ่ังแมนํ่า้นัน้ เห็นเขากําลงัไปอยูจ่งึกลา่ววา่ นายเรือผู้
เจริญท่านจงกลบัเรือ พอ่ค้าเสรีวะห้ามวา่ อยา่กลบั เม่ือนายวาณิชพาล แม้นอกนี ้เห็นเขาไปอยูน่ัน้
แลเกิดความโศกมีกําลงั กระอกัเป็นเลือดพุง่ออกจากปาก  หวัใจแตกเหมือนโคลนในบงึฉะนัน้ 



4 
 

วาณิชพาลผกูอาฆาตพอ่ค้าเสรีวะตาย ณ ท่ีนัน้ พอ่ค้าเสรีวะมีเงินก็ทําบญุให้ทานเป็นต้นดํารงชีวิต
อยูอ่ยา่งสบาย เม่ือมีเงินก็ได้รับผลดี ๕ อยา่ง๙ คือใช้เลีย้งตนก็ได้ เลีย้งพอ่แมก็่ได้ เลีย้งลกู เมีย 
ลกูน้อง คนรับใช้ก็ได้ เลีย้งเพ่ือนฝงู ข้าราชการก็ได้ และทําบญุเพิ่มบารมี ปลอ่ยปลา ถ่ายชีวิตววั
ควาย ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนก็ได้ จากเร่ืองนีทํ้าให้เห็นได้วา่ การพดูความจริง ยอ่มนํามาซึง่ความเจริญแท้ 
ในชีวิตปัจจบุนั มกัสอนกนัผิดๆวา่ ความจริงเป็นสิง่ไมต่าย แตผู่้พดูความจริงจะตาย ในเร่ืองการ
พดู พระพทุธเจ้าตรัสวา่ ให้พดูความจริง ถกูเวลา พดูอยา่งไร ทําอยา่งนัน้ การพดูความจริง ทําให้
โจรเปลี่ยนใจกลบัมาความรับและปฏิบตัิตามได้ ดงัท่ีพระเจ้าสตุโสม๑๐มุง่จะรักษาสจัจะ ได้พดูกบั
โจรโปริสาทท่ีจบัพระองค์มดัแล้วฉดุมาวา่  ตนได้พดูกบัอาจารย์วา่จะฟังธรรมในตอนเยน็ ดงันัน้ จงึ 
ขออนญุาตให้ไปฟังธรรม  เม่ือฟังธรรมแล้วจะกลบัมา  และเม่ือพระเจ้าสตุโสมกลบัมาจริงๆ  โจรโป
ริสาทจงึเล่ือมใสวา่พระองค์ทําอยา่งท่ีพดูไว้และยอมรับในความสตัย์ของพระองค์และยอมรับ
ปฏิบตัติามคําสอนและเลกิเบียนเบยีนผู้ อ่ืนตัง้แตน่ัน้มา และอีกเร่ืองหนึง่ท่ีเป็นคตธิรรมให้ข้อคดิ ก็
คือการพดู หากพดูจาไพเราะยอ่มนําคณุมาให้ พอ่ค้าเสรีวะพดูถ้อยคํานา่รัก ไพเราะ จงึเกือ้กลูทํา
ให้ได้รับประโยชน์ พระพทุธเจ้าตรัสถงึการพดูไว้ ๓ อยา่ง๑๑ คือ(๑)พดูภาษาหยาบ ดงัพอ่ค้าโลเล 
(๒) พดูภาษาดอกไม้ พดูความจริง (๓) พดูภาษาไพเราะ จบัใจ พดูหวานปานนํา้ผึง้ ดงัพอ่ค้าเสรี
วะฉะนัน้ การพดูไมไ่พเราะนี ้ ผู้ได้ฟังยอ่มไมพ่อใจ ไมเ่พียงแตค่นเท่านัน้ แม้แตส่ตัว์ก็ไมพ่อใจ
เช่นกนั ดงัเช่นโคนนัทิวิสาล๑๒ ได้ฟังคําท่ีพราหมณ์เจ้าของพดูวา่เฮ้ยไปโคโกง จงลากเกวียนไป ก็
ยืนเฉยๆไมก้่าวเท้า น่ิงอยูอ่ยา่งนัน้ ภายหลงัเจ้าของโคกลบัพดูใหมว่า่ พอ่โคผู้ เจริญ จงลากเกวียน
ไป โคนนัทิวิสาลก็ลากเกวียนตัง้ร้อยเลม่เกวียนได้ ดงันัน้ ถึงบางคนจะขยนั ทํางาน แตข่ยนัไมถ่กูท่ี
ถกูเวลา ถงึจะทํางานสกัเท่าไรก็ไมร่วย บางคนทํางานไมข่ยนัสกัเท่าไร เช่นทํางานในสถานท่ี
ทํางาน บางคนไมข่ยนัเลย แตรู้่จกัโอกาส ทําทีไร เจ้านายภายในองค์กรเห็นทกุที ความดีปรากฏ 
จงึมีคํากลา่วกนัวา่ ขยนัผิดท่ี ทํางานผิดทาง ทําให้ตายก็ไมร่วย บางคนขยนัถกูท่ี ทํางานถกูทาง 
รวยเอา ๆ และ 
 (๓) มีมิตรสนบัสนนุ จะทําอะไร ทําคนเดียวรวยยาก เหมือนต้นไม้ใหญ่ ลมใหญ่พดัแรง
ยอ่มโคนได้ หามิตรไว้หาพวกอิงอาศยั เหมือนหมูไ่ม้ ลมใหญ่พดัแรงยอ่มอยูร่อดได้  
 เปล่ียนแปลงเร็ว ได้ผลเร็วอยู่รอดได้ รวยเร็ว 
 ในยคุปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลง และมีการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด ผู้ ท่ีปรับตวัรับความ
สภาพท่ีเปล่ียนแปลง ยอ่มอยูร่อดได้ ไดโนเสาร์ ตวัใหญ่ ปรับตวัช้า เปล่ียนแปลงช้าจงึทําให้สญู
                                                 

๙
 ข.ุปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๒๓/๓๖๘. 

๑๐
 ข.ุชา.อ.(บาลี) ๘/-/๓๗๗. 

๑๑
 องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๒๘/๑๗๗. 

๑๒
 ข.ุชา.อ.(บาลี) ๑/-/๒๖๕. 
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พนัธุ์ สตัว์ชนิดอ่ืนๆ ตวัไมใ่หญ่มากนกั เช่น ช้าง เสือ ลงิ เป็นต้น ปรับวัได้เร็ว จงึมีชีวิตอยูร่อดได้ ใน
การเปล่ียนแปลงนี ้ บางทีก็นําไปสูค่วามเจริญเช่นเปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดาก็พฒันากลายเป็นผู้
ห่างไกลจากกิเลสเป็นพระอรหนัต์ บางทีความเปล่ียนแปลงก็นําไปสูค่วามเส่ือม เช่น ใบไม้ เขียว 
กลายเป็นใบเหลือง แล้วในท่ีสดุใบเหลืองก็แก่ผสุลายไป แตค่วามเปล่ียนแปลงนัน้ มีหลายคนก็ใช้
ความเปล่ียนแปลงนีแ้หละไปพฒันาจิตได้ เช่นพระจฬูปันถก๑๓ ใช้ผ้าขาว บริกรรมลบูคลําจนผ้าสี
ขาวกลายเป็นผ้าเศร้าหมอง แล้วยกจิตเจริญวิปัสสนาวา่  ผ้านีส้ะอาดแท้ ๆ แตอ่าศยัมือของเรานี ้
จงึละปกตเิดมิเสีย กลายเป็นผ้าเปือ้น สงัขารไมเ่ท่ียงหนอก็ทําให้ได้บรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์  
 ผู้ชอบความเปล่ียนแปลงย่อมได้รับประโยชน์ 
 บางคนท่ีนิยมความเปล่ียนแปลง โดยหาวธีิการทํางานใหม ่ ๆ  เชน่ นายแกละ ตวัเลก็ มี
อาชีพตกันํา้ใสตุ่ม่  แล้วรับเงินจากท่านเศรษฐี นายจกุ ตวัใหญ่ แข็งแรง ก็ตกันํา้เหมือนกนั ทกุๆ วนั 
ทัง้คู ่ ก็ตกันํา้เป็นแรมเดือนแรมปี พอเวลาเย็นก็ไปรับเงินจากท่านเศรษฐี นายจกุไปกินเหล้า สว่น
นายแกละไปหาวิธีการเพ่ือนํานํา้ไปทีละมากๆด้วยการทําท่อสง่นํา้ ทกุๆวนัตอนเยน็หลงัเลกิงาน 
นายแกละไปชกัชวนนายจกุให้มาช่วยกนัทํา  แตน่ายจกุไมม่า แถมยงัพดูอวดกวา่ตนร่างกาย
แข็งแรง ท่านคดิโครงการอะไรไมเ่ห็นจะเป็นไปได้  แถมยงัหวัเราะเย้ยอีกด้วย จนเวลาผา่นไปหลาย
ปี ด้วยอาศยัความพยายามนายแกละสร้างท่อสง่นํา้สําเร็จ  นายแกละสง่นํา้ได้มากมาย จงึทําให้
ได้รับคา่จ้าง เป็นเงินมากมาย สว่นนายจกุนัน้ ร่างกายท่ีเคยแข็งแรง เม่ือวยัหนุม่ลดลงก็หาบนํา้ได้
น้อย และหมดแรง หาบนํา้ไมไ่ด้ในท่ีสดุ ทําให้ไมมี่รายได้ มีชีวิตอยูอ่ยา่งลําบากในบัน้ปลาย ดงันัน้ 
การทํางานอยา่งเดมิ ๆ ชีวติก็คงเป็นอยา่งเดมิๆ ลองเปลี่ยนวธีิการทํางานดบู้าง ลองคดิหาวิธีการ
ใหม่ๆ   เพ่ือเพิม่รายได้ให้กบัชีวิต คณุภาพชีวิตก็จะดีขึน้    
 เร่ืองธรรมดาประจาํโลก  
 คนเราเม่ือรู้วา่สงัขารไมเ่ท่ียง เปล่ียนแปลงไป ก็จงอยา่ยดึมัน่ถือมัน่ พระพทุธเจ้าตรัสวา่ 
ธรรมทัง้ปวงไมค่วรยดึมัน่ คนเรายอ่มเป็นไปตามโลกธรรมทัง้ 8 อยา่ง๑๔ คือ ได้ลาภ เล่ือมลาภ ได้
ยศ เส่ือมยศ มีสขุ มีทกุข์ ได้รับสรรเสริญ ถกูนินทาวา่ร้าย ลกัษณะทัง้ 8 อยา่งนีเ้ป็นธรรมดาของ
โลก เม่ือได้ลาภ ต้องรักษาให้ดี บางคนได้ลาภ เชน่ ถกูหวย แตไ่มรู้่จกัวิธีการรักษาทรัพย์ เพราะ
ขาดความรู้ ไมมี่ปัญญา ไมน่านนกั ลาภท่ีมีเงินเป็นล้าน ก็หมด ดงันัน้ ลาภคือเงิน จะอยูไ่ด้นาน
ต้องมีปัญญารักษา จงึมีพทุธภาษิตสอนไว้วา่ มีปัญญาดีกวา่มีทรัพย์๑๕ ดงัตวัอยา่งลกูมหา
เศรษฐี๑๖ มีเงินมากมาย แตข่าดปัญญาท่ีจะรักษาเงินไว้ สดุท้ายบัน้ปลายชีวิตต้องขอทาน เพราะ
                                                 

๑๓
 ข.ุธ.อ.(บาลี) ๑/-/ ๑๘๔-๑๘๕.(มจร) 

๑๔
 องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๕/๒๐๒-๒๐๓. 

๑๕
 ม.มู.(ไทย) ๑๓/๓๐๗/๓๗๐. 

๑๖
 ข.ุธ.อ.(บาลี) ๑/-/๙๗-๙๙. (มจร) 
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ลกูเศรษฐีนัน้เม่ือถึงวยัเรียนไมเ่รียน ได้แตเ่ท่ียวเตร่ เม่ือได้แตง่งานก็แตง่งานกบัลกูสาวเศรษฐีซึง่ก็
ไมไ่ด้เรียนเช่นกนั ยามท่ีพอ่แมอ่ยู ่ก็ใช้ชีวติอยา่งสขุสบาย แตเ่ม่ือพอ่แมต่ายไป เน่ืองจากตนเอง ไม่
มีการศกึษา จงึไมรู้่จกัการท่ีจะรักษาทรัพย์ให้คงอยู ่ จงึเท่ียวเตร่ คบเพ่ือนชัว่ๆ กิน เท่ียว หรือพา
เพ่ือนมากินท่ีบ้านเป็นประจํา แจกเงินมากมายแก่ผู้ ท่ีมาปรนนิบตัเิอาใจ สดุท้ายเงินหมด เพ่ือนชัว่ๆ 
ก็หายหน้า ไปพึง่พาใครๆไมไ่ด้ สดุท้ายต้องขายบ้าน ไปอาศยัผู้ อ่ืนอยู ่ ขอทานกิน ทัง้คูต่ายสดุ
อนาถ ทําให้ตระกลูลม่จม  
 หลักที่ทาํให้ตระกูลดาํรงอยู่ได้นาน ไม่ล่มจม 
 พระพทุธเจ้าตรัสถึงตระกลูท่ีจะดํารงอยูไ่ด้นาน ต้องมีพร้อมด้วยองค์ 4 อยา่ง ๑๗คือ หาของ
หาย ซอ่มหาเก่า รู้จกัใช้จ่าย และให้ผู้ มีศีลเป็นใหญ่ในบ้าน ดงันัน้ลาภเป็นสิง่ท่ีคนเราปรารถนา ถ้า
เป็นคนไมมี่ลาภ ไมมี่บญุท่ีเคยสร้างไว้ในปางก่อน  ก็ไมมี่ลาภ ไมมี่คนมาสงเคราะห์เจือจนุ ในงาน
พิธีบญุสลากภตัร จะเห็นได้ชดัวา่ พระภิกษุรูปใด มีลาภมาก ลาภน้อย เพราะผู้ มีลาภมาก ยอ่มมีผู้
ไปถวายของมากมาย ดงันัน้ เม่ือรู้ตวัเองวา่ยงัขาดบญุด้านนีอ้ยูก็่จงหมัน่ให้ทานแบง่ปันผู้ อ่ืนไว้บ้าง 
ตามกําลงัทรัพย์ท่ีมีอยู ่ บญุจะหนนุนําให้เรามีลาภเพิม่มากขึน้ ยศ ก็เป็นสิง่ท่ีคนเราปรารถนา 
ตําแหนง่ใหญ่โต เม่ือได้ยศ ไมพ่งึมวัเมา๑๘ คดิวา่ตําแหน่งยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ใช้
ตําแหนง่อยา่งมีคณุธรรมประจําใจ ด้วยการมีเมตตาตอ่ผู้ อ่ืน ก็จะเป็นท่ีรักของคนตลอดไป สขุ ก็
เป็นสิง่ท่ีน่าปรารถนา ความจริง เพียงแคเ่ราสงบกาย สงบวาจา สงบใจ ก็มีความสขุแล้ว เพราะ
ความสขุอ่ืนยิง่กวา่ความสงบไมมี่๑๙ นตัถิ สนัตปิะรัง สขุงั การสรรเสริญก็เป็นสิง่ท่ีนา่ปรารถนา
เช่นกนั พระพทุธเจ้าตรัสไว้วา่ เม่ือเขาสรรเสริญอยา่ดีใจ อยา่หลงระเริง เพราะการลืมตวัก็จะทําให้
เส่ือม ให้พิจารณาสิง่ท่ีเขาสรรเสริญ หากเป็นจริงก็จงทําดีให้ยิง่ๆขึน้ไป จงรักษาความดีไว้เหมือน
เกลือรักษาความเคม็ฉะนัน้ เม่ือมีสิง่เหลา่นีแ้ล้ว ก็จงอยา่ประมาท รักษาไว้ให้ดี คนเราเม่ือมีสิ่ง
เหลา่นีไ้มว่า่เป็นลาภยศสรรเสริญสขุแล้ว ยอ่มทําให้สขุกายสขุภาพใจพลอยดีด้วย แตเ่ม่ือสิง่
เหลา่นีห้ายไปบ้าง ก็พลอยทําให้สขุกายสขุภาพจิตเส่ือมไปด้วย ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรักษาสขุภาพ
ทัง้กายและใจ จงึควรเรียนรู้เก่ียวกบัสิง่ท่ีจะรักษาสขุภาพไว้บ้าง   
 กาํหนดอริิยาบถได้ทาํให้มีความสุข 
 คนเรามีสิง่ท่ีกําหนดไว้ ๖ อยา่ง คือ ยืน เดนิ นัง่ นอน กิน ด่ืม แตล่ะอยา่งมีข้อคดิพอสรุป
ได้ดงันี ้ 
 (๑) เวลายืน ให้กดปลายเท้า ทําไม จงึกดปลายเท้า เพราะศาสตร์รักษาสขุภาพคนจีน
สมยัก่อน เม่ือคนเราเข้าสูผู่้สงูวยั (สว.) ออกกําลงักายอยา่งอ่ืนทําได้ไมส่ะดวก อาจจะปวดเขา่เม่ือ
                                                 

๑๗
 องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๗๖. 

๑๘
 ข.ุชา.(ไทย) ๒๗/๑๐๑/๑๗๗. 

๑๙
 ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๒/๙๕. 
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ไปวิ่งหรือเดนิในระยะไกลๆ เขาจงึแนะนําให้ยืนแล้วให้ไกวแขนไป-มา ยืนให้เตม็เท้า แยกความ
กว้างของเท้าเท่ากบัไหล ่กดปลายเท้า แกวง่แขนไปมา ขึน้ ลง วนัละ 500 ครัง้ รักษาสขุภาพได้ดี
มาก จะดียิง่ขึน้ หากขณะท่ีทําให้กระแมว่ท้องและกระมดิก้น หายใจลกึๆ ก็จะดีเย่ียม  
 (๒) เวลาเดนิ ให้เยือ้งยา่งดงัพญาราชสีห์ หากเป็นพระภิกษุ ให้เดนิกําหนดเท้าโดยภาวนา
วา่ ขวายา่งหนอ ซ้ายยา่งหนอ ๆ เร่ือยๆ ไป หรือให้มีความสํารวม ทอดสายตามองชัว่แอก ทําได้
เช่นนี ้ จะก่อให้เกิดความเล่ือมใสของผู้ ท่ีพบเห็น พระพทุธเจ้าตรัสสอนให้ภิกษุนิยมเดนิ ไมค่วรวิ่ง  
เพราะพระภิกษุต้องสํารวม บคุคลท่ีวิ่งไมง่ามมี 4 จําพวก๒๐ คือ พระราชา ช้างทรง  พระภิกษุ  และ
ผู้หญิง บคุคลทัง้ 4 จําพวก ให้เดนิปกตจิงึงาม เม่ือวิง่ไมง่าม ข้อดีของการเดนิ หรือการจงกรมมีคณุ 
5 อยา่ง๒๑ คือเดนิได้ไกล เพียรได้นาน มีโรคเบียดเบียนน้อย อาหารยอ่ยได้ง่าย สมาธิดี   
 (๓) นัง่ เวลานัง่ ควรนัง่ให้ดดีู จะขดัสมาธิ หรือนัง่พบัเพียบ หรือนัง่บนเก้าอี ้ควรนัง่ให้ถกู  
สําหรับเวลานัง่เก้าอี ้บางคนเก้าอี ้มี ๔ ขา แตน่ัง่เก้าอีไ้มค่รบ นัง่เพียง ๓ ขาโยกไปโยกมา สดุท้าย
เก้าอีข้าหกั  เกิดความเสียหาย พระพทุธเจ้าทรงประทบันัง่หลายอิริยาบถ ท่านัง่ตา่งๆ ล้วนสวยงาม 
ตอ่มามีการถ่ายทอดทา่นัง่ในอิริยาบถตา่งๆ ลงในจิตรกรรมและพระพทุธรูปปางตา่งๆ ตามหนงัสือ
พทุธประวตัติา่งๆ  เชน่ ปางสมาธิ เม่ือมารมาอ้างขอบลัลงัก์  ปางปาลไิลยก์ เม่ือลงิถวายรวงผึง้  
 (๔) นอน เวลานอน ควรเลือกนอนให้ถกูลกัษณะ  ในพระพทุธศาสนา มีการนอน ๔ 
แบบ๒๒ คือ นอนหงาย (ตายมกันอนหงาย,เปรต) นอนตะแคงซ้าย (คนบริโภคกาม) นอนอยา่ง
ราชสีห์ นอนตะแคงขวา ซ้อนเท้าเหล่ือมเท้า และนอนอยา่งพระตถาคต (นอนเข้าฌาน กําหนดรู้ 
กําหนดต่ืน) มีคําสอนสมยัโบราณ ท่ีเลา่กนัให้ฟังวา่ พระอรหนัต์นอน ๒-๔ ชัว่โมง พระราชา
ปกครองบ้านเมือง บรรทม ๔ ชัว่โมง เศรษฐี นอน ๖ ชัว่โมง (รวย)  ชาวบ้านชาวไร่ชาวนา นอน ๘ 
ชัว่โมง (ไมร่วย) เดก็ นอน ๘-๑๒ ชัว่โมง(ขอเงินพอ่แม)่ ในฐานะท่ีคนเรายงัเป็นชาวบ้าน ยงัไม่
ร่ํารวย ควรนอน ๖ ชัว่โมงก็น่าจะเพียงพอ  แตข่อให้เวลานอนนัน้ หลบัสนิท หลบัลกึ ไมฝั่น ได้
พกัผอ่นอยา่งเพียงพอ ต่ืนขึน้มายอ่มสดช่ืนสดใส 
 (๕) กิน เวลากินให้กินช้าๆ  อยา่งมีสต ิข้อคดิจากการกินมีมากมาย พระพทุธเจ้าตรัสสอน
ให้กินอยา่งพอประมาณ ให้ยดึหลกัโภชะเน มตัตญัญตุา๒๓  รู้จกัประมาณในการกิน  กินเพ่ือให้
ร่างกายอยูไ่ด้ เพ่ือให้ร่างกายเป็นไปได้ เพ่ือบรรเทาความหิว พอรู้สกึวา่ใกล้จะอ่ิม ให้ด่ืมนํา้ตาม ก็
จะอ่ิมพอดี ด่ืมนํา้หลงักินอาหารไมค่วรด่ืมทีละมากๆ ให้จิบบอ่ยๆ จนหมดแก้ว จะทําให้ช่วยยอ่ย

                                                 
๒๐
 ข.ุธ.อ.(บาลี) ๑/-/๒๘๙.  (มจร)  

๒๑
 องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑. 

๒๒
 องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๔๖/๓๖๖. 

๒๓
 องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๖/๑๕๙. 
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อาหารได้ดี  การกินพอประมาณ และไมค่วรกินกลางคืน จะทําให้ร่างกายคลอ่งแคล้ว กระปีก้ระ
เปรา มีโรคเบียดเบียนน้อย สขุภาพดี อยูส่บาย ๒๔ ถ้ากินเกิน ควรท่องไว้วา่ กินเกินเป็นภยั โรคร้าย
ถามหา พระพทุธเจ้าตรัสสอนไว้วา่ กินเกินทําให้เป็นทกุข์ ลกัษณะของคนท่ีกินจะมีแตกตา่งกนั ใน
คมัภีร์วิสทุธิมรรค๒๕ กลา่วถงึคนท่ีกินไว้วา่ คนรักสวยรักงาม ราคจริต เช่ือง่าย ชอบอาหารอนั
ละมนุละไม มีรสอร่อยสนิท หวานมนั เม่ือกินทําคําข้าวให้กลมกลอ่มพอเหมาะ ชอบลิม้รสอาหารท่ี
มีรสแปลกๆ กินไมรี่บร้อนได้อาหารดีถกูปากอยา่งเดียวเทา่นัน้ก็มีความพอใจมาก คนมกัโกรธ 
โทสจริต ปัญญาดี ชอบกินอาหารหยาบ ๆ รสเปรีย้ว เคม็จดั ขมจดั ฝาดจดั เม่ือกินทําคําโตจนคบั
ปาก ไมใ่ช่เป็นนกัลิม้รส กินเร็ว ได้อาหารท่ีไมถ่กูใจแม้เพียงอยา่งเดียว ก็พาลหาเร่ืองโกรธขึน้มาได้ 
คนมกัหลง โมหจริต ฟุ้ งซา่น ชอบกินรสอาหารไมแ่นน่อนเม่ือกินทําคําเลก็ๆ ไมก่ลมกลอ่ม เม็ดข้าว
ตกเร่ียราด  กินปากเลอะ จิตใจฟุ้ งซา่น  คดิไปกินไปอยา่งคนใจลอย  
 (๖) ด่ืม เวลาด่ืม พระพทุธเจ้าสอนให้ภิกษุด่ืมด้วยความสํารวม ไมใ่ห้มีเสียงจู๊บจบั ซู้ดๆ๒๖ 
เพราะอิริยาบถเช่นนีไ้มก่่อให้เกิดความเล่ือมใสแก่ผู้พบเห็น ไมเ่ฉพาะพระภิกษุเทา่นัน้ ชาวบ้านท่ี
ด่ืมอยา่งไมร่ะวงัก็ขาดเสนห์่ ขาดมารยาทท่ีดีในสงัคม เป็นท่ีรังเกียจของผู้ ท่ีได้พบเห็นในทาง
การแพทย์ สอนให้เรารู้จกัเลือกด่ืมผลไม้ท่ีคัน้สดๆ จะได้ประโยชน์มากหลงัจากคัน้ได้ 5-10 นาที 
หากปลอ่ยไว้นานเกินไป เวลาทานไป จะก็ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะเอ็นไซน์ผลไม้ชนิดนัน้ๆ 
ลดลงแล้ว เวลาไปซือ้ ควรกําหนดให้ดี หากบรรจกุลอ่งเก็บไว้นานๆ ควรดวูนัเดือนปีท่ีผลติก่อนซือ้  
และเวลาจะด่ืม จะด่ืมพอประมาณ  คําวา่ด่ืมนี ้ สําหรับคนท่ีชอบสรรสรรค์กบัเพ่ือนฝงู เวลาด่ืม
อาจจะมีเหล้า เบียร์ ควรด่ืมพอประมาณ อยา่ให้เมามาย และเวลาด่ืมไมค่วรขบัรถ เพราะสตใิน
การควบคมุยอ่มด้อยลง  จงึมีสโลแกนท่ีวา่ เมาไมข่บั ด่ืมไมข่บั ในเร่ืองการด่ืมหรือบริโภค
พระพทุธเจ้าตรัสสอนให้กินข้าวต้ม หรือด่ืมข้าวยาคตูอนเช้า เพราะจะทําให้สขุภาพดี ประโยชน์
ของข้าวต้ม มีหลายอยา่ง ๒๗ เช่น ให้ช่วยคลายความหิว ระงบัความกระหาย ลมเดนิคลอ่ง ล้าง
ลําไส้ เผาอาหารให้ยอ่ยได้ดี    
 คุณสมบัตคินด ี
 คนเราต้องดํารงอยูใ่นสงัคม และต้องการเป็นคนดี เป็นสตับรุุษ  เพราะคนดีเป็นสิง่ท่ีสงัคม
ต้องการ ดงันัน้ เม่ือจะเป็นคนดีตามแนวพทุธ ลกัษณะคนดี ก็มี ๓ อยา่ง คือ ทําดี พดูดี และคดิดี 
ทําดี คือการไมเ่บียดเบียน การไมทํ่าร้ายผู้ อ่ืน ไมล่กัขโมย ไมผิ่ดลกูเมียหรือผวัชาวบ้าน พดูดี คือ
การไมพ่ดูโกหกหลอกลวงผู้ อ่ืน การไมพ่ดูให้เขาแตกแยกกนั การไมพ่ดูคําหยาบ และการไมพ่ดูไร้
                                                 

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  คดิดี  คือการไมเ่พง่เลง็อยากได้ของของ ไมมี่จิตพยาบาทปองร้อยผู้ อ่ืน และมีความเห็นชอบ 
ใครมีลกัษณะเช่นนี ้ ก็เป็นคนดี ยอ่มเป็นท่ีต้องการของสงัคม  
 ความเอือ้เฟ้ือเป็นเนือ้นาบุญ 
 อนึง่ คนเราในโลกนีต้้องการท่ีจะเป็นคนดี และสงัคมก็ปรารถนาท่ีจะได้คนดีมาอยูเ่ป็น
เพ่ือน สิง่ท่ีสงัคมต้องการขณะนีก็้คือ หลายจงัหวดัถกูนํา้ทว่ม หลายคนยงัขาดแคลนอาหาร ยา 
และเคร่ืองใช้สอย หลายแห่งอากาศเร่ิมหนาว การแบง่ปัน เอือ้อาทรกนัและกนัเป็นสิง่ท่ีดี แตห่าก
คนเรายงัขาดแคลนด้านกําลงัทรัพย์ ไมมี่เงินมากพอ การท่ีจะชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้อยา่งเตม็ท่ีก็คงทํา
ไมไ่ด้ การช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ดี ต้องมีความมัน่คง ร่ํารวย มัง่คัง่ สาเหตท่ีุนํา้ท่วม เป็นเพราะคนเรา
ชอบตดัไม้ทําลายป่า ขาดการปลกูป่า ขาดศีล ไมต่ัง้อยูใ่นธรรม หากคนเราเป็นผู้ มีศีล ดํารงอยูใ่น
ธรรม ช่วยกนัปลกูป่าก็จะได้บญุทกุวนั ดงัพระพทุธพจน์วา่ ชนเหลา่ใดสร้างอาราม (สวนไม้ดอกไม้
ผล) ปลกูหมูไ่ม้(ใช้ร่มเงา) สร้างสะพาน ชนเหลา่นัน้ยอ่มมีบญุ เจริญในกาลทกุเม่ือทัง้กลางวนัและ
กลางคืน ตายแล้วไปสวรรค์แล แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากยงัไมมี่กําลงัทรัพย์ ก็ชว่ยเหลือออกแรง หรือ
ช่วยเหลือในด้านสิง่ของท่ีจําเป็นก็สําเร็จประโยชน์ได้เชน่กนั ความเอือ้เฟือ้เป็นเนือ้นาบญุ และจะ
ได้บญุมากเม่ือให้ในสิง่ท่ีผู้ อ่ืนต้องการและจําเป็นแก่ปฏิคาหกผู้ รับปรารถนาด้วยเจตนาอนับริสทุธ์ิ  
 สรุป 
 ท้ายสดุนี ้ผู้ เรียบเรียงได้เขียนปลกูเม็ดเงินได้จากการให้บริการ เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ การท่ีคนเรา
จะปลกูเม็ดเงินได้ ต้องขายบริการ ให้การบริการท่ีดี  ในสิง่ท่ีผู้ รับคาดไมถ่ึงวา่จะได้รับ แล้ว เงินก็
ตามมาเอง ในการให้บริการท่ีดีนัน้ ใครมีหน้าท่ีอะไร ก็ทําหน้าท่ีนัน้อยา่งสดุกําลงั ซึง่มีหลกัอยูท่ี่ไม่
ปลอ่ยโอกาส เช่น มีโอกาสจะแสดงผลทางวิชาการในการสมัมนาครัง้นี ้ ก็เสนอผลงานท่ีผา่นการ
ค้นคว้า มีปิยวาจาในการนําเสนอยกยอ่งคนท่ีควรยกยอ่ง อ้างถึงแหลง่ท่ีมาใดก็กลา่วถงึ มีความ
ซื่อสตัย์ อ้างถึงผลงานของผู้ใด ก็นํามากลา่วและเอย่ช่ือถึงเขาผู้นัน้ ด้วยการมีจริยธรรม มีความ
ซื่อสตัย์ตอ่ผู้ มีพระคณุ นอกจากนี ้คนเราเม่ือมีเม็ดเงินงอกงามขึน้แล้ว ก็จะมีเงินมากมาย พร้อมทัง้
มีความสขุ แตค่วามสขุจะมีอยูค่รบทัง้ส่ีประการหรือไม ่ ก็ต้องรู้จกัใช้เงิน ประกอบการลงทนุ หวาน
เม็ดเงินตอ่ๆไป ปลกูเม็ดเงินให้งอกงาม ก็จะร่ํารวยและมัง่คัง่ เม่ือร่ํารวยแล้ว ต้องสอนให้ผู้ อ่ืน
เรียนรู้และร่ํารวยตาม หากไมส่อนให้ผู้ อ่ืนเรียนรู้หรือคนใกล้ชิดเรียนรู้และร่ํารวยตามแล้ว ตระกลู
ยอ่มไมม่ัน่คง ดงันัน้ คนเราต้องสอนให้ผู้ อ่ืนเรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองเช่ียวชาญ แล้วเปิดเผย ขยาย
เครือขา่ยสาขาให้แผก่ว้าง แล้ว ความร่ํารวย ความมัน่คง ตลอดถึงสงัคม สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ
ท่ีดี ก็จะตามมา สวสัดี. 
 


