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หน่ึง 

ณ บัดนี้จะไดแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาในการบําเพ็ญกุศล
อุทิศแด คุณน้ําทอง คุณวิศาล และ น.ส. เอิบสิริ คุณวิศาล ผูไดลวงลับไป 
ในวาระอันสําคัญ กอนที่จะถึงวันพระราชทานเพลิงศพ    

ณ โอกาสนี้  คณะทานเจาภาพ  ประกอบดวยคุณโยมบุษยา  
คุณวิศาล เปนประธาน แมวาทานจะมิอาจมาในที่ชุมนุมนี้ไดเพราะชรา
ภาพ ก็มีคุณหมออรวรรณ คุณวิศาล เปนผูแทน พรอมดวยนองๆ ทั้ง
นองชายนองหญิง เขยและสะใภ กับทั้งหลานๆ และผูที่เคารพนับถือมา
รวมกันบําเพ็ญกุศล เปนการแสดงออกซ่ึงน้ําใจที่ประกอบดวยกตัญู
กตเวทิตาธรรม    

โดยความเปนพุทธศาสนิกชน ในฐานะที่เปนอุบาสกอุบาสิกา ยอมมี
ความรูตระหนักในหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ที่แสดงถึงคติธรรมดาของสังขารวา ชีวิตของเรานี้เปนส่ิงที่เปนไปตามหลัก
ของพระไตรลักษณ คือมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปนอนิจจัง และเปนส่ิง
ที่คงทนอยูในสภาพเดิมตลอดไปไมได เปนทุกขัง ไมมีตัวตนที่ยั่งยืนถาวร 
เปนไปตามเหตุปจจัย เรียกวาเปนอนัตตา  

พุทธศาสนิกชนมีความรูเขาใจตระหนักในหลักคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเชนนี้แลว แมมีการพลัดพรากจากไป มีความเศราโศก
เสียใจ แตก็ทําใจได ดวยคํานึงถึงหลักความจริง โดยมีความเขาใจอัน
ประกอบดวยสติปญญา ดังที่กลาวมา 
                                                           
*หน่ึง พระธรรมเทศนา (อธิบายคาถาใน ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๑/๔๘๗ ซ่ึงแปลวา “เงินทองจะช่วยให้กิเลส
หมดส้ินไป ก็หาไม่”) อุทิศ คุณน้ําทอง และ น.ส. เอิบสิริ คุณวิศาล พระธรรมปฎก (ป. อ. 
ปยุตฺโต) แสดง ณ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ พิมพแจกเปนธรรมทาน ในวันขึ้นปใหม ๒๕๓๙ 
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ชีวิตยาวนาน  
ที่ผานประสบการณมากหลาย 

ความจริงการบําเพ็ญกุศล เพ่ือแสดงออกซ่ึงญาติธรรม คือ
ธรรมะท่ีมีตอญาติ สําหรับคุณโยมท้ังสองทานในโอกาสน้ี มีเหตุผล
เก่ียวเน่ืองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพราะทานผูลวงลับไปน้ัน เปน
ญาติท่ีใกลชิดกัน คือเปนคุณอากับหลาน และท้ังสองทานน้ันก็มี
อายุยืนยาว  

โดยเฉพาะคุณโยมนํ้าทอง  คุณวิศาล  มีอายุถึง  ๙๗  ป 
เกือบจะถึง ๑๐๐ ป สวนคุณโยมเอิบสิริ คุณวิศาล ก็มีอายุมากถึง 
๘๐ ป ๙ เดือน ตามประวัติ ท้ังสองทานมีอะไรท่ีเหมือนๆ กันหลาย
อยาง  

เบ้ืองตนก็คือวา ท้ังสองทานเปนผูท่ีมีการศึกษาสูง กลาวได
วาเปนผูท่ีไดเลาเรียนอยางสูงสุด เทาท่ีกุลสตรีจะพึงไดมีการศึกษา
ในยุคสมัยกอนน้ัน และท้ังสองทานก็จบการศึกษาในดานเปนครู 
เมื่อจบการศึกษาแลวก็ไดรับราชการเปนครูเชนเดียวกัน  
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ตอจากน้ัน เมื่อรับราชการครูไประยะหน่ึงเปนเวลาพอ 
สมควร ท้ังสองทานก็ไดลาออกจากราชการมาทํางานในดานธุรกิจ 
โดยเฉพาะก็คือธุรกิจดานท่ีดิน และการคาตางๆ 

ท้ังสองทานน้ัน วาโดยอุปนิสัยใจคอก็มีลักษณะท่ีคลายกัน 
คือเปนผูประหยัด มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใสในกิจหนาท่ีการ
งาน และมีนิสัยโอบออมอารี โดยเฉพาะก็เปนท่ีพ่ึงของหมูญาติ  

นอกจากจะเปนท่ีอาศัยใหความอุปถัมภเก้ือกูลแกญาติแลว 
ก็ชวยเหลืออุปการะแกคนท่ีดอยกวาตน หรือตกทุกขไดยาก พรอมท้ัง
มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ไดอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาอีกดวย 

แตนอกจากขอท่ีคลายกันแลว ก็มีขอแตกตางกันท่ีเปน
ประการสําคัญ กลาวคือ สําหรับคุณโยมนํ้าทอง ชีวิตของทานได
บุกฝาผานโลกธรรมมามากต้ังแตเบ้ืองตน นับวาเปนผูสรางเน้ือ
สรางตัวมาดวยตนเอง ไดผานความลําบากยากแคน และต้ังตัวมา
จนกระท่ังมีความสําเร็จ   

ยกตัวอยางเชน เบ้ืองตนก็มีชีวิตท่ีมีความสุข มีความพร่ัง
พรอมในเร่ืองทางวัตถุ ในเร่ืองทางเศรษฐกิจ มีญาติพ่ีนองพร่ัง
พรอมดี  จนกระท่ังอายุ  ๑๕  ป  ก็เ กิดปญหาโลกธรรมท่ีเปน
อนิฏฐารมณ คือเหตุการณรายอันไมพึงปรารถนา ไดเขามา
ครอบงําทวมทับ เน่ืองจากเมื่อพ่ีชายคนโตถึงแกกรรมไป บิดาของ
ทานก็ไดเดินทางจากไปสูประเทศจีน  
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ทานตองอยูหางไกลจากบิดาผูบังเกิดเกลา และพรอมกันน้ัน 
ฐานะทางบานก็ยากจนลง ทําใหตองดิ้นรนขวนขวายในการ
ประกอบอาชีพดวยตนเอง จนกระท่ังไดสรางเน้ือสรางตัวมีทุนรอน
ข้ึนมา มีเงินทองมากข้ึน มีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน 

คร้ันมาถึงสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๕๗ 
ภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกเสื่อมลง ผูคนก็เปนอยูลําบาก สําหรับทาน
เองก็ประสบปญหามาก  

ในระยะเวลาน้ัน มารดาของทานก็ถึงแกกรรม และในดาน
เศรษฐกิจการคา รานท่ีมีอยู ก็มีกิจการเสื่อมโทรม จนกระท่ังถูก
ศาลสั่งลมละลาย อันนับวาเปนโลกธรรมแหงความผันผวนท่ี
เกิดข้ึนในชีวิต 

อีกดานหน่ึงคือ เร่ืองยศ ฐานะ ตําแหนง ทานไดรับราชการมี
ความเจริญกาวหนา ถึงกับไดเปนครูใหญคนแรกของโรงเรียนสตรี
ประจําจังหวัดราชบุรี และตอมาก็ไดเปนผูชวยอาจารยใหญ
โรงเรียนการเรือน ท่ีไดพัฒนามาเปนวิทยาลัยครูสวนดุสิต และ
ท่ีมาเปนสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ในปจจุบันน้ี   

ชีวิตของทานนับวามีความเจริญรุงเรืองในราชการ แตแลว
ตอมาทานก็ลาออกจากราชการ เปลี่ยนเปนชาวบานธรรมดา ตอง
เดินทางไปในท่ีตางๆ เพ่ือทํากิจการคาขาย สรางเน้ือสรางตัวใหม 
แมกระน้ันทานก็ประสบความสําเร็จ  
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เงินจํานวนใหญ คนไดยินตื่นใจ  
แตควรสนใจวา สรางมา และไดใชไปอยางไร 

เมื่อประสบความสําเร็จแลว ก็แสดงออกในทางของการ
ชวยเหลือบําเพ็ญประโยชน  

ดังท่ีปรากฏเปนการบําเพ็ญสาธารณประโยชนท่ีสําคัญๆ คือ 
การบริจาคอุปถัมภชวยโรงพยาบาลตํารวจสองวาระ รวมแลวเปน
เงิน  ๑๙  ลาน  ๖  แสนเศษ  คือเ กือบ  ๒๐  ลานบาท  และได
ชวยเหลือสหทัยมูลนิธิ ท้ังดานทุนทรัพยและดานท่ีดิน มอบท่ีดินให
ปรับเปนท่ีอาศัยต้ังสํานักงานของสหทัยมูลนิธิน้ัน และไดบริจาค
เงินชวยเหลือถึง ๑๐ ลานบาท  

สหทัยมูลนิธิน้ี ก็เปนมูลนิธิสําคัญท่ีชวยเหลือเด็กพิการเปน
ตน ใหการอุปถัมภแกเด็กๆ ท่ีกําพรา เพ่ือจะไดเจริญเติบโตมี
อนาคตสืบตอไป  

แลวในวาระสุดทาย ทานยังไดแสดงความประสงคให
ทายาทบริจาคเงินจํานวนมากมายเพื่อจะชวยเหลือในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติ∗ ซ่ึงทางกระทรวงศึกษาธิการคงจะ
รับภาระในการดําเนินการสืบตอไป 

มองดูจากประวัติของทานท่ีเปนมาน้ี จะเห็นถึงความผันผวน
ในชีวิตท่ีเปนไปตางๆ  

แตมองอีกแงหน่ึง คนท่ีดูเฉพาะเร่ืองปจจุบัน ไดเห็นการ
บริจาคของทานเปนคร้ังใหญๆ ก็นึกวาทานตองรํ่ารวยมาก  
                                                           
∗ มหาวิทยาลัยสงฆนานาชาติ ไมมีกําเนิด แตไดเกิด นํ้าทองสิกขาลัย ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 



 
 
 
 
 
 

๖ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

ลึกลงไปเบ้ืองหลังความรํ่ารวยเหลาน้ี ก็คือประวัติชีวิตของ
การสรางเน้ือสรางตัว   

ชีวิตของทานน้ัน นับวาเปนตัวอยางท่ีจะใหคติในการสราง
ฐานะความเปนอยู สรางหลักฐาน การจัดการเกี่ยวกับเงินทอง
ทรัพยสิน พรอมทั้งเปนแบบอยางอีกดวย ในดานการชวยเหลือ
สงเคราะหในหมูญาติ และการบําเพ็ญประโยชนแกประชาชาวโลก 

คนท่ีจะสรางเน้ือสรางตัวมาร่ํารวยน้ัน บางทีเราไมได
มองเห็นความเปนมา ก็มองกันเฉพาะในสภาพปจจุบันวา คนน้ัน
เขารวย คนน้ีเขารวย วาเขาคงจะมีความสุขสบายเหลือเกิน อยาง
น้ันอยางน้ี แตความจริงแลว ทานเหลาน้ันจํานวนมากทีเดียว ผาน
ความทุกขยาก ความเหน็ดเหน่ือย และขอสําคัญก็คือ การท่ีตองมี
ความขยันหมั่นเพียร และมีคุณธรรมตางๆ  

แทจริงคุณธรรมและความขยันหมั่นเพียร เปนตน ท่ีได
ดําเนินมาในชีวิตของทานเหลาน้ัน อันน้ันแหละเปนสิ่งท่ีนาศึกษา 
เปนสิ่งท่ีเปนประโยชน และพระศาสนาก็จะใหความสําคัญตรงน้ัน 

สําหรับทานท่ีมีทรัพยสินเงินทอง ท่ีไดสรางเน้ือสรางตัว
สะสมมาดวยดีแลว ยังใชจายใหเปนประโยชนเมื่ออายุมากข้ึน ก็
เทากับวาไดเปนท่ีพ่ึงพํานักของผูคนมากมาย   

พระพุทธเจาตรัสเปรียบไววา เหมือนตนไมใหญ ท่ีมีก่ิงกาน
ดอกใบพรั่งพรอมบริบูรณ มีรมเงามาก ก่ิงกานสาขาท่ีแผขยาย
กวางขวางน้ัน ยอมอํานวยประโยชน กอใหเกิดความรมเย็น เปนท่ี
พ่ึงแกหมูนกหมูกา ตลอดจนผูคนท่ีเดินทางผานมาไดเขาอาศัย
ภายใตรมไม มีความสุข   



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

ผูท่ีมีชีวิตเจริญงอกงามเปนผูใหญ ก็เปนท่ีพ่ึงพํานักของหมู
ญาติ และหมูชนท้ังหลาย ฉันน้ัน 

สําหรับคุณโยมนํ้าทอง โดยเฉพาะในฐานะท่ีเปนผูใหญ และ
เปนคุณอาของคุณโยมเอิบสิริน้ัน ไดเปนคติในทางท่ีกลาวมาน้ี 
โดยเฉพาะในแงท่ีทานไดบริจาคทรัพยมากมาย จนทําใหคนหันมา
มองในดานของเร่ืองทรัพยสินเงินทองน้ัน 

เงินทองเปนของสําคัญ   
มีคุณอนันต แตก็มีโทษมหันต 

มีขอท่ีควรจะกลาวตามหลักธรรมวา ในทางพระศาสนาน้ัน
เร่ืองทรัพยสินเงินทองทานก็มองเห็นความสําคัญ วาเปนปจจัยท่ี
จําเปนในการท่ีจะดํารงอยูของชาวบาน   

โดยเฉพาะคฤหัสถผูครองเรือนท้ังหลาย จําเปนจะตองมี
ทรัพยสินเงินทอง ไมวาจะเปนปจจัยสี่ ท่ีจะเลี้ยงชีวิตก็ตาม สิ่ง
อํานวยความสุขความสะดวกสบายก็ตาม ตลอดจนการที่จะ
รับผิดชอบตอหมูชนท่ีแวดลอม มีครอบครัว เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะ
เปนไปได ตองอาศัยทรัพยสินเงินทอง ถาขาดทรัพยสินเงินทอง
แลว ก็เปนไปไดยาก 

อยางไรก็ดี แมวาทรัพยสินเงินทองจะเปนสิ่งสําคัญ แต
พรอมกันน้ัน ทรัพยสินเงินทองก็มีโทษเชนเดียวกัน โทษของ
ทรัพยสินเงินทองมีหลายอยางหลายประการ  



 
 
 
 
 
 

๘ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

ถาวาตามหลักธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานก็คือ เปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เปน
ทุกข เปนอนัตตา  

เม่ือไมเท่ียง ก็ทําใหคนเราตองมีสภาพทางจิตใจอยางหน่ึง คือ 
ความหวงความกังวล นอกจากความหวงความกังวลแลว หลายคนก็
จะมีสภาพจิตท่ีเลยไปกวาน้ัน คือความหวงแหน ไมวาจะเปนหวงก็
ตาม หวงแหนก็ตาม ก็เปนสภาพจิตท่ีเปนความทุกขท้ังน้ัน  

นอกจากน้ัน สําหรับหลายคน ทรัพยสินเงินทองยังเปนท่ีมา
ของการทะเลาะวิวาทแกงแยง จะเห็นไดวา บางทีเปนเหตุใหพ่ีนอง
ตองแตกแยก ทะเลาะวิวาทกัน บางทีแมแตพอแมกับลูก ก็ยัง
ทะเลาะกัน 

ย่ิงกวาน้ัน บางคนมีทรัพยสินข้ึนมาแลว ก็เกิดความหลงใหล
มัวเมา ติดในทรัพย ในยศ ท่ีเน่ืองมาจากทรัพยน้ัน ทําใหชีวิตเสื่อม
คุณคาตกต่ําลงจากความดีงาม มัวหมอง ไมเจริญงอกงามในทาง
คุณธรรม  

บางคนก็อาศัยทรัพยน้ันเปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียนกันใน
โลก แมแตการแสวงหาทรัพยน้ันเอง ก็นํามาซ่ึงการเอารัดเอา
เปรียบกัน  

ความทุกขในโลกนี้ เกิดขึ้นมามากมายจากทรัพย 
เพราะฉะน้ัน ทางพระศาสนา ทานจึงใหความสําคัญแกเร่ืองทรัพย
น้ีมาก  

 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

ดูชาวบานดี   
ที่การหา รักษา และใชทรัพย 

สําหรับชาวบาน หรือคฤหัสถผูครองเรือน พระพุทธศาสนา
แสดงวิธีปฏิบัติตอทรัพยไวท่ีเปนสําคัญ ๓ ดานดวยกัน คือ  

การสรางทรัพย ไดแกการทําใหทรัพยเกิดมีข้ึนมา เปน
ประการท่ีหน่ึง  

พอทรัพยเกิดข้ึนมาแลว การท่ีจะรักษาทรัพยน้ันไวใหมั่นคง 
ก็เปนขอสําคัญประการท่ีสอง  

ตอจากน้ัน ขอสําคัญประการท่ีสาม ก็คือการใชจายทรัพย  
แตยังมีหลักปฏิบัติตอทรัพยท่ีเปนขอสําคัญอีกประการหน่ึง

เปนขอพิเศษ  
จึงรวมท้ังหมด มีสี่ประการดวยกัน 
โดยสรุป การสรางทรัพย ก็คือการท่ีมีความขยันหมั่นเพียร 

รูจักจัด รูจักดําเนินการ และตองหาโดยทางสุจริตชอบธรรม  
หมายความวา การสรางหรือหามาซึ่งทรัพยสินเงินทองน้ัน 

ถาเปนไปโดยชอบธรรม โดยสุจริต เปนไปดวยความขยันหมั่นเพียร 
ก็เปนการถูกตองตามหลักพระศาสนา คือไมใหเปนเหตุเบียดเบียน
ผูอื่น มิใชไดมาโดยทุจริต น้ีเปนประการท่ีหน่ึง 

แตประการท่ีสองก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน กลาวคือ ใน
การรักษาทรัพยน้ัน คนท่ีรักษาทรัพยจะตองมีความมุงหมาย คือ



 
 
 
 
 
 

๑๐ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

ไมใชแคเก็บไวดวยความหวงแหน ดวยความเห็นแกตน โดยไม
กอใหเกิดประโยชน แตการรักษาน้ันตองมีความมุงหมาย 

ความมุงหมายท่ีเปนประโยชนในการรักษาทรัพย หรือการ
เก็บ การประหยัด การสะสมน้ัน ประการแรกก็คือ เพ่ือเปน
หลักประกันของชีวิต เชนในคราวจําเปน ซ่ึงอาจจะเกิดโรคภัยไข
เจ็บ อาจจะตกจากงาน อาจจะเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะเกิด
เหตุการณไมคาดฝนข้ึนมา อยางหน่ึงอยางใดก็ตาม 

อีกประการหน่ึง การรักษาทรัพย เก็บสะสมทรัพยน้ัน ก็เพ่ือ
ใชในการทําสิ่งดีงามเปนประโยชนท่ีใหญโตกวางขวาง และแมแต
การลงทุนในกิจการงาน 

พระพุทธเจาเคยตรัสไววา ทรัพยท่ีไดมาแลว ควรจัดสรรเปน 
๔ สวนดวยกัน   

สวนหน่ึงน้ันไวใชสอย คือใชในการเลี้ยงตัว เลี้ยงพอแม เลี้ยง
ลูกหลาน  เลี้ยงคนในครอบครัว  เลี้ยงคนท่ีอยูในความดูแล
รับผิดชอบใหเปนสุข ใชชวยเหลือสงเคราะหกัน และบําเพ็ญกุศล
ทําความดีงามตางๆ  

อีกสองสวน ทานสอนวา ใหเก็บไวสําหรับใชลงทุนทํากิจการ
งาน   

สวนท่ีสี่ ซ่ึงเปนสวนท่ีเหลืออีกสวนหน่ึงน้ัน ใหเก็บไวใชใน
ยามจําเปน  

อันน้ีเปนหลักในการรักษาทรัพย คือ รักษาเก็บไวโดยมีความ
มุงหมาย ไมใชรักษาไวเพียงดวยความหวงแหน แลวก็ไมทําใหเปน
ประโยชน เปนทรัพยท่ีเก็บไวเสียเปลา 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๑ 

ตอไปประการท่ีสาม  คือการใชจายทรัพยดังไดกลาวไปแลว 
การใชจายทรัพยน้ีเปนเร่ืองท่ีสําคัญ   

ทรัพยมีไวเพ่ือใชประโยชน ถามีทรัพยแลวไมใชประโยชน ก็
เปนสิ่งท่ีไรความหมาย   

เพราะฉะน้ัน ประการตน ทานจึงบอกวา เมื่อทรัพยมีแลว
ตองใชเลี้ยงตัวใหเปนสุข ตอจากเลี้ยงตัวใหเปนสุขแลว ก็เลี้ยงบุตร 
ภรรยา เลี้ยงคนในปกครองรับผิดชอบ เลี้ยงดูบิดามารดา เปนตน 
ใหมีความสุข แลวก็ใชทําความดีงามตางๆ บําเพ็ญประโยชน 
ชวยเหลือสงเคราะหกันในสังคมดังท่ีกลาวมาแลว   

อันน้ีเปนวิธีปฏิบัติตอทรัพยโดยยอ สามประการ 

ทรัพยไมอาจครอบงําจิต หรือบังปญญา   
ของอารยชน 

อยางไรก็ตาม ยังมีประการท่ีสี่ ท่ีสําคัญ คือทางดานจิตใจ 
ไดแกทาทีของจิตใจท่ีเปนอิสระ  

เมื่อมีทรัพยแลว  ตองมีดวยปญญา  คือรู เขาใจคุณคา
ประโยชนของมัน ท่ีจะทําใหไมตกลงไปเปนทาสของทรัพย พูดสั้นๆ 
วา ตองเปนนายของทรพัย ไมใชเปนทาสของทรัพย  

คนจํานวนมากมีทรัพยแลว เปนทาสของทรัพย ท่ีวาเปนทาส
ของทรัพยก็คือ จิตใจน้ันถูกทรัพยครอบงําดวยกิเลส 



 
 
 
 
 
 

๑๒ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

ประการท่ีหน่ึงคือ ความหวงแหน ความตระหน่ี และกิเลส
ตอไปคือความหวง ความกังวล ความทุกข   

ถามีทุกขเพราะทรัพย ไมสามารถทําใจใหเปนอิสระได ก็
แสดงวามีความเปนทาสของทรัพยอยางหน่ึง  

นอกเหนือจากน้ันก็คือ การท่ีถูกอํานาจของทรัพยเขามา
ครอบงําจิตใจ ทําใหความโลภความหลงเกิดข้ึน เปนเหตุใหเกิด
การเบียดเบียนทะเลาะวิวาทกันข้ึนในโลก 

สําหรับผูท่ีวางจิตใจถูกตอง จิตใจจะเปนอิสระดังท่ีกลาววา 
อยูอยางเปนนายของทรัพย โดยรูคุณ รูโทษของทรัพย ท้ังแสวงหา
ทรัพย และใชจายทรัพยอยางมีปญญารูเทาทัน และในการท่ีจะ
แสวงหา ใชจาย และรักษาทรัพยน้ัน ก็ทําใหทรัพยเกิดประโยชน
อยางแทจริงตามคุณคาของมัน กับท้ังเมื่อมีทรัพยข้ึนมา ก็มีดวย
ปญญา ไมมีความทุกขเดือดรอนมากเกินไปเพราะทรัพยน้ัน 

ย่ิงกวาน้ัน เมื่อใชจายทรัพยไปแลว เกิดความรอยหรอพรอง
ลงไป ก็รูเทาทันความเปนจริงวา สิ่งเหลาน้ีเปนของไมเท่ียง เปน
ของท่ีมีไดเกิดได แตก็หายไดหมดได แลวก็ทําใหเกิดใหมีใหมไดอีก  

เมื่อมี ก็ตองระวังรักษาใหดีท่ีสุด ดวยความไมประมาท เมื่อ
พรองไปหมดไป ก็ตองรูตามเหตุปจจัย และแกไขไปตามเหตุปจจัย
น้ันๆ ฉะน้ันก็ทําใจใหคลายทุกข และมีความสุขไดทุกกรณี 

ในทางพระศาสนา ทานสอนยํ้าเร่ืองน้ี คือการท่ีวาบุคคล 
เมื่อไดใชจายทรัพยตามคุณคาท่ีเปนวัตถุประสงคของทรัพยแลว 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๓ 

ถาทรัพยน้ันตัวเองสามารถหาเพ่ิมพูนไดมาอีก ก็มีความสุขสบาย
ใจวา เราแสวงหาทรัพยมาได เราจะไดใชจายทรัพยน้ันใหเปน
ประโยชนตามวัตถุประสงค   

เพราะฉะน้ัน เมื่อเรามีทรัพยเพ่ิมข้ึน เราก็มีความสุข มีความ
อิ่มใจ  

ในทางตรงขาม เรามีทรัพยข้ึนมาแลว และเราใชจายทรัพย
ไป แลวมีเหตุใหทรัพยรอยหรอ หรือแมกระท่ังหมดไป เราก็มีความ
สบายใจอีกวา ทรัพยน้ัน เมื่อมี เมื่อหามาไดแลว ถึงมันจะหมด เรา
ก็ไดใชมันใหเปนประโยชนแลว   

อยางน้ี ทานเรียกวามีจิตใจท่ีเปนอิสระ ใชทรัพยดวยปญญา 
เขาหลักท่ีวา ใชจายทรัพยใหถูกตอง โดยรูเขาใจความหมายของ
ทรัพย 

ปุถุชนมุงม่ัน   
จะมีทรัพยและอํานาจ 

เร่ืองการใชจายทรัพยใหถูกตอง จะโยงไปถึงเร่ืองอํานาจ
ดวย  

การดําเนินชีวิตอยูในโลก มักจะมีความหมายพันกันไป 
ระหวางทรัพยกับอํานาจ หรือวาเร่ืองของสมบัติทรัพยสินเงินทอง 
กับเร่ืองของยศศักด์ิฐานะตําแหนง ท้ังสองอยางน้ีมักมาดวยกัน  



 
 
 
 
 
 

๑๔ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

คนเราเมื่อมีทรัพย ข้ึนมา  ก็มักจะมีอํานาจพวงมาดวย 
ในทางกลับกัน การมีฐานะ มีตําแหนง ยศศักด์ิ ก็เปนทางมาของ
ทรัพย เชนเดียวกัน  

คนจํานวนมากในโลก จะมองทรัพยในแงของปุถุชน คือเปน
เร่ืองของการแสวงหามาเพ่ือบํารุงบําเรอความสุขสวนตัวบาง หรือ
ถาเปนอํานาจ ก็เพ่ือแสดงความย่ิงใหญ และจะทําใหเราสามารถ
ทําการตางๆ ไดตามปรารถนา   

ในทางพระศาสนา ทานจึงสอนเนนใหเราปฏิบัติตอทรัพย
และอํานาจ โดยมีความเขาใจท่ีถูกตอง 

ตัวอยางสําคัญท่ีแสดงถึงความเขาใจและใชทรัพยอยาง
ถู กต อ ง ต ามคว ามหมาย  ก็ คื อ  พระ เ จ า อ โ ศกมหา ร า ช 
พระมหากษัตริยผูย่ิงใหญ ซ่ึงเปนแบบอยางของชาวพุทธ 

พระเจาอโศกมหาราชน้ัน แนนอนวา ในฐานะท่ีเปนมหาราช
ผูย่ิงใหญ เรียกไดวาเปนพระเจาจักรพรรดิ ยอมมีพรอมบริบูรณท้ัง
โภคทรัพย และอํานาจความย่ิงใหญ  

พระเจาอโศกน้ัน  แต เดิมก็ทรงมีทัศนะ  มีความเขาใจ
เก่ียวกับความหมายของทรัพยและอํานาจเชนเดียวกับคนท่ัวไป
สวนมาก คือ มองทรัพยวาเปนเคร่ืองบํารุงความสุข ทําใหมีความ
สะดวกสบายพร่ังพรอม และมองอํานาจวาเปนเคร่ืองแสดงความ
ย่ิงใหญ พรอมท้ังเปนเคร่ืองมือหรือเปนทางมาของความสุข
สําราญย่ิงข้ึนไป  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

ดังท่ีกษัตริยเปนอันมากในประวัติศาสตรโลกพยายาม
แสวงหาความย่ิงใหญ เพ่ือจะไดมีช่ือวาเปนกษัตริยผูเดียวในชมพู
ทวีป หรือในแผนดินน้ันๆ ตลอดจนกระท่ังไดช่ือวา เปนราชาธิราช
ท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรโลก อันน้ีเปนความปรารถนาของผู
ท่ีมีอํานาจในประวัติศาสตรของชาวโลกท่ัวไป   

พระเจาอโศก ตอนแรกก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน
พระเจาอโศกมหาราชจึงไดยกทัพไปรุกรานดินแดนแวนแควน
ตางๆ รบราฆาฟนทําสงคราม ทําใหผูคนลมตายเปนจํานวนแสน  

แมแตพ่ีนองของพระองคเอง ท่ีเปนเจาชายตางๆ เมื่อจะข้ึน
ครองราชย พระเจาอโศกก็ไดสังหารเสียเปนจํานวนรอย อันน้ีก็เพ่ือ
ความย่ิงใหญ เพ่ือเสวยอํานาจ  

ความเปนมาอยางน้ี เราจะเห็นวา ในประวัติศาสตรโลกมี
มากมาย พระเจาอโศกไดมีพฤติกรรมเชนน้ีมาแตเดิม จึงไดถูก
ขนานนามวา “จัณฑาโศก” แปลวา อโศกผูดุราย 

อารยชนมีจุดสนใจ   
ที่วิธีใชทรัพยและอํานาจ 

ตอมาพระเจาอโศกมหาราชไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
เมื่อมานับถือพระพุทธศาสนาแลว ก็ยอมเรียนรูธรรม แลวก็รูเขาใจ
หลักพระไตรลักษณวา สิ่งท้ังหลาย โดยเฉพาะท่ีเปนวัตถุ รวมท้ัง
ทรัพยสินเงินทองและอํานาจน้ัน เปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เปนทุกข เปน
อนัตตา เมื่อไมเท่ียงเปนอนิจจัง ก็ไมมีสาระท่ีแทจริงตอชีวิต  



 
 
 
 
 
 

๑๖ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

เมื่อพระเจาอโศกมหาราชทรงมองเห็นแลววาทรัพยและ
อํานาจไมใชความหมายและสาระท่ีแทจริงของชีวิต พระเจาอโศก
จะปฏิบัติตอทรัพยและอํานาจอยางไร พระองคจะทรงท้ิง สละ ไม
เอาพระทัยใสกับทรัพยและอํานาจน้ันหรือ หาไดเปนเชนน้ันไม 

ชาวพุทธท่ีถูกตอง ยอมมองดูความหมายของทรัพยและ
อาํนาจดวยสายตาใหม และปฏิบัติตอทรัพยและอํานาจโดยธรรม  

เพราะฉะน้ัน พระเจาอโศกมหาราชจึงทรงมองเห็นวา ทรัพย
และอํานาจน้ัน ถาเราใชโดยสนองกิเลสดวยความเห็นแกตัว มันก็
เปนเพียงเคร่ืองบํารุงบําเรอตนเอง และเปนเคร่ืองสนองความ
ปรารถนา ความย่ิงใหญของตน แลวก็กอความเดือดรอนใหแก
เพ่ือนรวมโลก  

แตถาเราเอาทรัพยน้ันมาเปนเคร่ืองมือ มาเปนชองทางใน
การทําความดี ในการสรางสรรคบําเพ็ญประโยชน ทรัพยและ
อํานาจน้ันก็จะสามารถเปนเคร่ืองมือสรางสรรคประโยชนสุขได
เปนอันมาก  

เพราะฉะน้ัน พระเจาอโศกมหาราชจึงทรงใชทรัพยและ
อํานาจเปนเคร่ืองมือ หรือเปนอุปกรณแหงธรรม  

“ธรรม” ก็คือ หลักแหงการทําความดี และการบําเพ็ญ
คุณประโยชน   

ตอจากน้ัน พระเจาอโศกมหาราชก็ทรงเลิกนโยบายท่ี
เรียกวา สังคามวิชัย คือ การเอาชนะดวยสงคราม เปลี่ยนเปน 
ธรรมวิชัย คือ การชนะดวยธรรม  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

ธรรมวิชัย คือ การชนะดวยธรรมน้ัน ไดแก การสรางสรรคสิ่ง
ท่ีดีงามและบําเพ็ญประโยชน ดังท่ีพระองคไดทรงใชทรัพยและ
อํานาจในการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามไวมากมาย 

ทรัพยและอํานาจ เพ่ือเปนเครื่องมือของกิเลส   
หรือเพ่ือเปนอุปกรณของธรรม    

คนเราน้ัน แมจะเปนคนท่ีมีความคิดดีๆ มีคุณธรรม มีความรู 
แตถาไมมีทรัพย ไมมีเงินทอง ไมมียศ ไมมีบริวาร ไมมีอํานาจ 
ความคิดท่ีดีๆ และความดีของเขาน้ัน ก็กอประโยชนไดนอย เพราะ
จะทําอะไร ก็ทําไดจํากัดเพียงนิดหนอย  

แตถาคนดี หรือคนมีสติปญญาดีน้ัน เปนคนมีทรัพยสินเงิน
ทอง มีอุปกรณเคร่ืองชวยเหลือตางๆ มีอํานาจ มีบริวาร ความคิด
ดีๆ สติปญญาความสามารถของเขา ก็เกิดผลงอกเงยขยาย
กวางขวาง เปนประโยชนแผไพศาล  

อันน้ีคือคติท่ีจะตองเลือกวา เราจะใชทรัพยเปนอุปกรณของ
กิเลส หรือจะใชทรัพยเปนอุปกรณของธรรม 

พระเจาอโศกมหาราช ตอนแรกไดใชทรัพยและอํานาจเปน
อุปกรณของกิเลส ก็กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่นมากมาย   

แตเมื่อพระองคเปลี่ยนมาใชทรัพยและอํานาจเปนอุปกรณ
ของธรรมะ ทรัพยและอํานาจน้ัน ก็กอใหเกิดประโยชนอยาง
ไพศาล จนพระเจาอโศกมหาราชไดกลายเปนแบบอยางของ
กษัตริยท่ีดีงาม เปนมหาธรรมิกราช  



 
 
 
 
 
 

๑๘ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

ท้ั ง น้ี  เพราะทรงใชท รัพยสร าง โรงพยาบาล  ซ่ึ งมี ท้ั ง
โรงพยาบาลคนและโรงพยาบาลสัตว สรางถนนหนทาง ทรงให
การศึกษาแกประชาชน ทํานุบํารุงพระศาสนา สรางวัดวาอารามท่ี
เปนศูนยกลางการศึกษาของประชาชน ซ่ึงสมัยน้ันมีท้ังภิกษุและ
ภิกษุณี จนกระท่ังตํารับตําราประวัติศาสตรสมัยน้ีบอกวา ประเทศ
อินเดียสมัยพระเจาอโศกมหาราชมีอัตราสวนคนรูหนังสือสูงกวา
ยุคปจจุบัน โดยสถิติท่ีเขาไดประมาณไว 

พระเจาอโศกมหาราชไดใหการศึกษาแกประชาชนอยาง
กวางขวาง และไดทํานุบํารุงพระศาสนา เปนองคศาสนูปถัมภกใน
การจัดสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัย และไดสงพระศาสนทูต
ไปประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนตางๆ ๙ สาย  

สายหน่ึงน้ัน ไดมายังดินแดนสุวรรณภูมิ คือ พระโสณะและ
อุ ต ระ  ท่ี เ ร า มีความภาคภู มิ ใ จ กันว า เป น จุด กํ า เ นิดแห ง
พระพุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทยในปจจุบันน้ี  

จึงเห็นไดวา ถาเราไมไดพระเจาอโศกมาปฏิบัติตอทรัพย
และอํานาจในความหมายท่ีชอบธรรมแลว เราก็คงจะไมไดเห็น
พระพุทธศาสนาในดินแดนของเรา หรือคงจะเปนไปไดยาก  

เพราะฉะน้ัน การใชทรัพยเปนอุปกรณของธรรมน้ี จึงเปนสิ่ง
สําคัญย่ิง 

พระเจาอโศกมหาราชถึงกับไดจารึกไวในหลักศิลาของพระองค
ตอนหน่ึงวา ยศ คือความย่ิงใหญของเราน้ัน ถาไมเปนเคร่ืองชวย
ใหประชาชนประพฤติธรรมแลว ก็จะหาประโยชนอันใดมิได  

น่ีคือคติของพระเจาอโศกมหาราช 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

ทรัพยภายนอกมีคุณคาและความหมาย   
เม่ือมีทรัพยภายในเปนฐาน    

การใชทรัพยและอํานาจใหเปนอุปกรณของธรรมน้ี เปน
ตัวอยางอันหน่ึงท่ีแสดงถึงวิธีปฏิบัติตอทรัพยใหถูกตอง  

แตการที่พระเจาอโศกมหาราช และคนท่ีดีงามท้ังหลายจะ
ปฏิบัติตอทรัพยท่ีเปนวัตถุไดถูกตองน้ัน ขอสําคัญก็คือการมี
คุณธรรมภายใน  

คุณธรรมภายในท่ีจะทําใหเราประพฤติปฏิบัติตอวัตถุ
ท้ังหลายภายนอกถูกตองน้ัน ก็เปนทรัพยเหมือนกัน ทางพระทาน
ถือวาเปน ทรัพย์ภายใน คูกับ ทรัพย์ภายนอก 

ทรัพยภายนอก คือ ทรัพยสินเงินทองตางๆ ตลอดจนลาภ
สักการะน้ัน ประการหน่ึง  

แตภายในใจของเรา ยังมีทรัพยอีกประการหน่ึง คือทรัพย
ภายใน ท่ีทางพระเรียกวา อริยทรัพย ทรัพยภายในน้ีมีมากมาย
หลายประการ 

ทรัพยน้ันเปนเคร่ืองทําใหคนเรามีความสมบูรณในตัวเอง 
จิตใจจะสมบูรณได มีความมั่นใจ ก็เพราะมีทรัพยภายใน  

เรามีทรัพยภายนอก เราก็มีความมั่นใจภายนอก แตถาเรามี
ทรัพยภายในเรา ก็มีความมั่นใจภายใน  

อะไรคือ ทรัพยภายใน ท่ีวามีหลายอยางหลายประการ 
พระพุทธเจาไดตรัสไว คือ 



 
 
 
 
 
 

๒๐ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

หน่ึง ศรัทธา คือ ความเช่ือ ความมั่นใจ การมีความมั่นใจใน
หลักการอะไรบางอยาง โดยเฉพาะคือหลักการแหงความดีงาม 
ความเช่ือในการกระทําความดี ความเช่ือในกรรมดี ขอน้ีเปนทรัพย
ท่ีสําคัญอยางย่ิงประการท่ีหน่ึง  

ถาคนใดมีศรัทธาในกรรมดี ในการกระทําความดี คนน้ันก็มี
ความมั่นใจในตัวเอง จึงนับวามีทรัพยประการท่ีหน่ึง ซ่ึงจะเปนทุน
รอนในการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงาม  

พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาในพระศาสนา มีความเช่ือมั่นใน
พระรัตนตรัย ก็มีทรัพยประจําใจ 

คนท่ีมีทรัพยคือศรัทธาน้ี มีใจอบอุน มีสิ่งท่ีหลอเลี้ยงใจ และ
ทําใหใจมี กําลังเขมแข็ง  ไมวาเหว  แมอยูคนเดียวก็ไม เหงา 
เพราะวามีศรัทธาประจําใจ แตคนท่ีไมมีศรัทธา ไมมีความเช่ือ ไม
มีหลักการอะไรในจิตใจ ไมมีเคร่ืองหลอเลี้ยงใจ เวลาอยูคนเดียวก็
จะเหงา จะวาเหวใจมาก เพราะฉะน้ัน ศรัทธาน้ีจึงเปนหลักสําคัญ
สําหรับเปนทรัพยประจําใจไว 

นอกจากศรัทธา คือความเช่ือแลว ก็คือความประพฤติดีงาม 
ความเปนคนสุจริต การท่ีไดดํารงตนอยูในทางท่ีถูกตอง ไมได
ประพฤติตนเสียหาย ความบริสุทธิ์สุจริตน้ี ก็ทําใหเกิดความมั่นใจ
ในตัวเอง เปนทรัพยประการท่ีสอง ทางพระเรียกวา ศีล 

ตอไปก็มี หิริโอตตัปปะ คือความละอายบาป และความเกรง
กลัวตอบาป  ซ่ึ งจะเปนเค ร่ืองคุมครองปอง กันใจเรา  เปน
หลักประกันใหเราไมทําความช่ัว ไมทําความเสียหาย ทําใหเรามี
ความประพฤติอยูในครรลองดวยดี 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๑ 

ตอจากน้ีก็ สุตะ คือ ความรูท่ีไดเลาเรียนคนควาและฝกฝน
อบรมมา ไดแก ความรูในวิชาการตางๆ ความรูในวิชาหาเลี้ยงชีพ 
ตลอดจนความรูในศิลปวิทยา และความเช่ียวชาญในกิจการงาน
ตางๆ ซ่ึงเปนทรัพยสําคัญท่ีจะชวยใหเราหาทรัพยภายนอกไดดวย  

อยางนอย คนท่ีมีวิชาความรูก็มีความมั่นใจในตัวเอง และมี
ความพรอมในการท่ีจะดําเนินชีวิตใหเปนอยูดวยดี 

ประการตอไป จาคะ คือ การรูจักเสียสละ ความมีนํ้าใจ การ
เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนแกเพ่ือนมนุษย   

คนท่ีดําเนินชีวิตโดยทําชีวิตของตนใหเปนประโยชน ไมอยู
วางเปลา ก็เปนคนท่ีมีความมั่นใจในตัวเอง และม่ันใจอิ่มใจใน
ความมีคุณคาแหงชีวิตของตน มีความสบายใจ อิ่มใจในตัวเองอยู
เสมอวา ชีวิตของเราน้ีมีคา เปนคุณประโยชนแลว นับวาเปนทรัพย
ท่ีทําใหเกิดความอุนใจอยางสําคัญ 

ประการตอไป และขอสุดทายท่ีขาดไมได ก็คือ ปัญญา ไดแก
ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ความสามารถท่ีจะจัดทําดําเนินการ
ส่ิงตางๆ ใหถูกตอง ความรูท่ีจะแกปญหา ความรูเขาใจเหตุผล เขาใจ
โลกและชีวิตตามเปนจริง อันน้ีเปนทรัพยประจําตัวท่ีสําคัญท่ีสุด 

ทรัพยท้ังหมดเหลาน้ี รวมแลวก็มีสองอยางดวยกัน คือ
ความรู้ อยางหน่ึง และ ความดี อยางหน่ึง ความรูและความดีน้ัน
แหละเปนอริยทรัพย เปนทรัพยภายในท่ีสําคัญ  

คนเรามีทรัพยภายในแลว ก็จะทําใหทรัพยภายนอกมี
ความหมาย ถาไมมีทรัพยภายใน ไมมีอริยทรัพย ทรัพยภายนอกก็
จะมีคุณคาและความหมายอยางแทจริงไมได 



 
 
 
 
 
 

๒๒ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

ทรัพยสินสําคัญ แตเราตองรูทัน   
และขามพนจุดออนของมัน    

มีความแตกตางหลายประการ ระหวางทรัพยภายนอก และ
ทรัพยภายใน   

ทรัพยภายนอก ท่ีเปนวัตถุหรือทรัพยสินเงินทองน้ัน แมจะ
เปนสิ่งท่ีเปนประโยชน จําเปนสําหรับชีวิต แตมีขอบกพรองหลาย
ประการดังกลาวมาแลว  

จะขอยกตัวอยาง เชนวา ทรัพยภายนอก คือ ทรัพยสินเงิน
ทองน้ัน เปนสิ่งท่ีสูญหายได โจรลักได เพราะฉะน้ันจึงตองระวัง
รักษา เปนเหตุใหเกิดความหวงใย เปนตน  

แตทรัพยภายใน คือความรู้ และความดีน้ัน ไมสูญหาย ทาน
บอกวาโจรลักไมได ทรัพยภายในคือความรูและความดีน้ัน ไมมี
ใครมาลักเอาไปได เราไมตองกลัว ไมตองรักษา มันไมหายไปไหน 
มันอยูกับตัวของเราเปนของประจํา  

ประการตอไป ทรัพยภายนอก ท่ีเปนวัตถุทรัพยสินเงินทอง
น้ัน ย่ิงใชย่ิงสิ้นเปลือง ย่ิงใชย่ิงหมดไป เราจะตองหามาเพิ่ม ตอง
หามาชดเชย  

แตทรัพยภายใน คือความรู้ และความดีน้ัน ตรงกันขาม แทนท่ี
จะใชแลวหมด หรือใชแลวส้ินเปลือง กลับเปนวา ย่ิงใชย่ิงเพ่ิม จะเห็น
วา ความรู ย่ิงใช ย่ิงเพ่ิม ย่ิงมีความชํานาญ ย่ิงมีความจัดเจน  

สวนความดีก็เชนกัน ย่ิงประพฤติ ความดีน้ันก็ย่ิงเพ่ิมพูน
มากข้ึน เพราะฉะน้ัน ทรัพยภายในยิ่งใชย่ิงเพ่ิม  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๓ 

ประการตอไป ทรัพยภายนอกน้ัน ไมเปนหลักประกันท่ี
แทจริงของชีวิต  

คนท่ีมีทรัพยภายนอก แตไมมีทรัพยภายใน ไมมีความรู ไมมี
ความดี ไมมีความขยันหมั่นเพียร แมแตมีทรัพยอยูแลว เชนบิดา
มารดาใหมา ก็ไมสามารถรักษาทรัพยน้ันไวได สวนทรัพยท่ียังไมมี
ก็ไมสามารถสรางใหเกิดข้ึนได  

รวมความวา ทรัพยท่ียังไมมี ก็ไมสามารถทําใหเกิดมี ทรัพย
ท่ีมีอยูแลว ก็หมดสิ้นไป เพราะไมรูจักรักษา ไมมีหนทาง ไมมี
ความสามารถท่ีจะทําใหเกิดมีและรักษาไวได   

แตคนท่ีมีทรัพยภายใน มีความรู มีความดีงาม มีความ
ขยันหมั่นเพียร กลับมาชวยสรางชวยรักษาทรัพยภายนอกดวย 
ทรัพยท่ีมีอยูแลว ก็รักษาไวได ทรัพยท่ียังไมมี ก็สามารถทําให
เกิดข้ึนมีข้ึนได   

เพราะฉะน้ัน ทรัพยภายในน้ีจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ ทานจึงยํ้าใน
เร่ืองทรัพยภายในไววา จะตองมีเปนคูกันกับทรัพยภายนอก  

ประการตอไป ก็คือ ผลทางจิตใจ ดังไดกลาวมาแลววา 
ทรัพยภายนอกน้ัน เปนไปดวยความหวง ความหวงแหน อาจจะทํา
ใหเกิดความมัวเมา จิตใจขุนมัว เศราหมอง ตลอดจนกระท่ังวา
ในทางสังคมทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท บาดหมาง ความแตก
สามัคคีแยงชิงกัน  

แตทรัพยภายในน้ัน เราไมตองหวง มันอยูขางในของเราเอง 
กลับออกมาทําใหคนชวยเหลือ อยูรวมกันดวยดี และมีแลว ก็ทํา
ใหจิตใจผองใส 



 
 
 
 
 
 

๒๔ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

ที่สําคัญก็คือวา ทรัพยภายนอกไมสามารถทําใหคนเปนคนดี 
หรือเปนคนประเสริฐ ไมสามารถทําคนใหหมดทุกข หมดกิเลสได  

ดังบาลีภาษิต ท่ียกข้ึนเปนบทตั้ง ในเบื้องตนแหงพระธรรม
เทศนาน้ีวา 

น หิรฺสุวณฺเณน    ปริกฺขียนฺติ อาสวา 
แปลวา: กิเลสท้ังหลาย จะหมดส้ินไปด้วยเงินทอง ก็หาไม่  

แตทรัพยภายในน้ัน ทําใหคนเปนคนดี ทําใหคนเปนคน
ประเสริฐ ทําใหคนท่ีมีทุกข ก็หมดทุกข ทําใหคนท่ีมีกิเลส ก็หมด
กิเลส แมกระท่ังบรรลุพระนิพพานเปนพระอรหันตก็ได  

เพราะฉะน้ัน อริยทรัพยน้ีจึงเปนสิ่งท่ีขาดไมได และในทาง
พระพุทธศาสนา ทานจึงเนนความสําคัญของทรัพยภายใน ดังได
กลาวมาน้ี 

มนุษยที่พัฒนา รูจักสัมพันธ   
ทําใหทรัพยทั้งนอกทั้งในเปนปจจัยแกกัน    

ถาคนเราปฏิบัติถูกตอง ก็จะทําทรัพยใหเกิดข้ึนท้ังสอง
ประการ คือท้ังทรัพยภายนอก และทรัพยภายใน และทรัพยท้ัง
ภายนอกและภายในน้ี ก็มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  

คนท่ีมีทรัพยภายใน คือ ความรู และความดี ก็สรางทรัพย
ภายนอกใหเกิดข้ึน  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๕ 

คนท่ีมีทรัพยภายนอก เมื่อมีปญญาและคุณธรรม คือมี
ความรูและความดี ท่ีทําใหรูจักปฏิบัติตอทรัพยไดถูกตอง ก็อาศัย
ทรัพยภายนอกน้ัน สรางอริยทรัพย คือทรัพยภายในขึ้นอีก เชนใช
ทรัพยบําเพ็ญความเสียสละ ทําใหเกิดประโยชน สรางสรรคทํา
ความดี อาศัยทรัพยน้ันเปนปจจัยเก้ือหนุนในการสรางความดีย่ิงๆ 
ข้ึนไป ดังท่ีกลาวมาแลว ก็เกิดมีอริยทรัพยข้ึนมาเปนคูกัน  

เพราะฉะน้ัน ในทางพระพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญท้ัง
สองอยาง คือท้ังทรัพยภายนอก และทรัพยภายใน แตทานเนน
ความสําคัญของทรัพยภายใน คืออริยทรัพย 

คนเราน้ีมีชีวิตท่ีเกิดมาแลวชาติหน่ึง ทรัพยภายนอกเปนวัตถุ 
เปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เกิดข้ึนแลวก็เสื่อมสลายไป เปนของกลางๆ จะทํา
ใหเกิดคุณก็ได เกิดโทษก็ได   

เพราะฉะน้ัน จึงจะตองปฏิบัติตอทรัพยใหถูกตอง คือทําให
เกิดผลในทางท่ีเปนประโยชน มีคุณคา แตการท่ีจะทําใหสําเร็จ
ผลไดอยางน้ี ก็คือการท่ีจะตองมีทรัพยภายในข้ึนมาเปนฐาน 

เมื่ อ เ รามีท รัพยภายใน  คือ  มีศ รัทธา  มีศี ล  มี หิ ริ  มี      
โอตตัปปะ มีความรู มีความเสียสละมีนํ้าใจ และมีปญญาแลว ก็
สามารถจะปฏิบัติตอทรัพยภายนอกไดอยางถูกตอง และการ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองน้ี ก็จะทําใหเกิดความเจริญงอกงามแกชีวิต
ท้ังตนเองและผูอื่น คือท้ังสวนบุคคลและแกสังคม จนกระท่ังให
คุณคาท่ีสูงสุด คือการเขาถึงสิ่งท่ีทางพระเรียกวาโลกุตรธรรม 



 
 
 
 
 
 

๒๖ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

คนท่ีอยูในโลกน้ัน เปนธรรมดาวา ถึงแมมีทรัพยแลว ก็
จะตองตกอยูในกระแสความผันผวนปรวนแปรของสิ่งท้ังหลายท่ี
เปนอนิจจัง ดังชีวิตของคุณโยมผูลวงลับท่ีไดเลามาเปนตัวอยาง  

น่ันก็คือ การท่ีแสวงหาสรางสมทรัพยข้ึนมาแลว ตอมาทรัพย
น้ันก็อาจจะเสื่อมลงไป มีจํานวนลดนอยลง แตถาเรามีอริยทรัพย 
เชนมีความขยันหมั่นเพียร และมีความรูความสามารถ ก็ไมเปนไร 
เราก็สามารถจะรื้อฟนฐานะ สรางสรรคทรัพยภายนอกขึ้นใหม
อีกได  

หลักประกันชีวิตข้ันสุดทาย   
คือทรัพยภายในแหงความมีธรรม    

นอกจากน้ัน ในขณะท่ีมีความผันผวนปรวนแปร เกิดมีความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต ท่ีเรียกวา โลกธรรม คนท่ีมีทรัพยภายในเปน
หลักประกัน ก็จะสามารถประคับประคองตนใหผานโลกธรรม
เหลาน้ัน หรือผานพนความผันผวนปรวนแปรไปไดดวยจิตใจท่ีดีงาม 
จนกระท่ังวาเมื่อถึงโลกุตรธรรม ก็ไมตองกลัวโลกธรรมใดๆ เลย 

โลกธรรม คือ สิ่งท่ีมีประจําโลก ซ่ึงเขามาผจญกับคนทุกคน 
มี ๘ ประการ กลาวคือ 

มีลาภ เส่ือมลาภ  หรือ  ได้ กับ เสีย 
มียศ  เส่ือมยศ 
นินทา  สรรเสริญ 
พบสุข  เจอทุกข์  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

 สิ่งเหลาน้ี ทานเรียกวาโลกธรรม ซ่ึงมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู แลว
ดับไป มีความเปลี่ยนแปลงไป ไมแนนอน 

คนเรา เมื่อประสบโลกธรรมฝายดี ท่ีนาปรารถนา คือไดลาภ 
ไดยศ ไดสรรเสริญ ไดความสุข ก็มักจะฟู หรือพอง โดยจะมีความ
ราเริง ลิงโลด ดีใจ แมกระท่ังเผยอหย่ิง   

แตเวลาประสบโลกธรรมฝายราย ท่ีเปนการสูญเสีย คือ
เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา และประสบทุกข ก็จะมีอาการท่ีทาง
พระเรียกวาแฟบ หรือยุบ คือหดหู ทอแท ถดถอย เศราโศกเสียใจ 
มีความขุนมัว พูดใหเปนภาพวา แฟบฟุบ และยุบเห่ียว  

สภาพเชนน้ี เปนขอพิสูจนสภาพจิตใจของคนเรา ถาไดแคฟู
ฟุบยุบพองตามโลกธรรมอยางท่ีวามาน้ี ก็เปนเพียงปุถุชนท่ียังออน
ปญญา ไมใชเปนอารยชน และการท่ีเรามีทรัพยภายนอกน้ัน จะไม
ชวย ถาเราไมพัฒนาใหเกิดทรัพยภายในข้ึนมานําใจ  

สวนคนท่ีมีทรัพยภายใน เมื่อมาเผชิญกับโลกธรรม เจอ
ความผันผวนปรวนแปรเขา ก็จะวางจิตวางใจของตนไดถูกตอง 
ประคับประคองชีวิตใหผานพนความผันผวนไปดวยดี  

นอกจากน้ัน ยังสามารถไดประโยชนจากโลกธรรมเหลาน้ี
ดวย ไดประโยชนอยางไร  

คนท่ีมีทรัพยภายใน มีความรู มีความดีงาม วางจิตใจ
ถูกตองแลว จะไดประโยชน ท้ังจากโลกธรรมฝายราย และโลก
ธรรมฝายดี 



 
 
 
 
 
 

๒๘ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

โลกธรรมฝายเสื่อม ท่ีเปนความสูญเสียอยางท่ีกลาวแลว คือ
ความเส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทา และความทุกขนั้น คนทั่วไป เมื่อ
ประสบแลว ยอมมีความเศราโศกเสียใจ อันเปนธรรมดาของปุถุชน  

แตคนท่ีเรียนรูธรรมดีแลว จะพัฒนาจิตใจของตนเองให
ปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันอยางถูกตอง และกลับไดประโยชน  

ไดประโยชนอยางไร ก็คือ มองวา การสูญเสีย หรือเคราะห
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองน้ัน เปนบทพิสูจน เปนบททดสอบความ
เขมแข็งของเรา และเปนเคร่ืองฝกฝนพัฒนาตัวของเราดวย 

คนเราท่ีมีชีวิตอยูในโลกนี้  ยอมตองเผชิญท้ังปญหา และผล
สมปรารถนา ที่เปนความดีงาม ความรุงเรือง และความสําเร็จตางๆ  

เมื่อประสบความสําเร็จน้ัน ไมเปนไร ก็ดีใจ แตเมื่อประสบ
ปญหาอุปสรรค ถาเราเสียใจ ก็ไมไดประโยชนอะไร และยังเปน
การทํารายตัวเราเองอีกดวย   

อารยชนรูตระหนักวา คนท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต ก็
คือคนที่สามารถแกปญหาได และพัฒนาตนเองดวยการใช
สติปญญาความสามารถในการแกปญหา  

เมื่อเคราะหเกิดข้ึน เมื่อปญหาเกิดข้ึน จึงเปนบททดสอบ
ตัวเอง ทดสอบความสามารถ และเปนดังเวทีท่ีฝกฝนตนใหพัฒนา 

คนท่ีมีสติปญญา มีธรรม ก็ไมทอถอย เมื่อเผชิญความทุกข 
เกิดความสูญเสียข้ึนมา ก็ถือเปนบททดสอบความเขมแข็งมั่นคง
และฝกท่ีจะใชความสามารถพัฒนาตัวเองใหดีย่ิงข้ึน เทากับเปน
โอกาส  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

ท้ังน้ีเพราะคนเราน้ัน ถาไมมีโอกาสไดผานอุปสรรคและการ
ทดสอบห รือปญหา  ก็ จ ะ ไม มี ค วาม เข มแ ข็ ง  สติปญญา
ความสามารถ เมื่อไมไดใช ก็จะไมไดพัฒนา  

แตเมื่อพบอุปสรรค พบปญหาแลว ก็สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเขมแข็ง เพราะฉะน้ัน อุปสรรคและปญหา ตลอดจนความทุกข
ตางๆ น้ี จึงเปนโอกาส เทากับวาเปนโชค คือเปนโอกาสท่ีเราจะได
พัฒนาความสามารถของตนเอง   

อยางนอยก็ไดทดสอบตัวเอง และถาเราผานไปได ชีวิตของ
เราก็จะย่ิงเจริญงอกงาม 

นักพัฒนาที่แท    
เจอทุกขย่ิงไดธรรม เจอปญหาย่ิงไดปญญา    

ทีน้ี ในทางท่ีตรงขาม เมื่อประสบโลกธรรมท่ีเปนฝายดีงาม 
ท่ีนาปรารถนา คนท่ีไมไดพัฒนาตัวเอง ไมรูธรรม ก็หลงใหลไปตาม
สิ่งเหลาน้ัน มัวเมา   

บางที มัวแตลุมหลงมัวเมาในการได และในความเจริญงอก
งามเหล า น้ัน  สิ่ ง ท่ีน าปรารถนา เหล า น้ัน  สิ่ ง ท่ี เป นความ
เจริญรุงเรืองน้ัน  กลับกลายเปนโทษตอตัวเอง เพราะความ
หลงใหลมัวเมาน้ัน ทําใหชีวิตตกตํ่าลง หรือกลับใชทรัพย ยศ 
อํานาจในการเบียดเบียนขมขู ตลอดจนดูถูกดูแคลนผูอื่น เปนตน  



 
 
 
 
 
 

๓๐ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

แตสิ่งเหลาน้ีไมเท่ียงแทแนนอน แลวก็ผานไป เมื่อความ
รุงเรืองเจริญงอกงามผานไปแลว ชีวิตของตนก็จะไมมีสิ่งท่ีจะมา
ชวยพยุงไว ก็จะมีความตกตํ่ามาก เมื่อเสียแลว ก็สูญสิ้นท้ังหมด 

สวนคนท่ีรูธรรมแลว มีทรัพยภายใน เม่ือพบกับความได ความ
เจริญงอกงาม ความรุงเรือง ความสําเร็จ ก็จะถือเปนโอกาสวา ตนเอง
ไดชองทางในการท่ีจะสรางสรรคความดีย่ิงๆ ข้ึนไป เรามีทรัพย ก็
ใชทรัพยเพ่ือทําความดีย่ิงข้ึนไป เรามีอํานาจก็ใชเปนชองทางใน
การทําความดี สรางไมตรี สรางประโยชนไวแกผูคนท้ังหลาย  

แมในกาลขางหนา ถามีเหตุเปนไป ตนเองตกตํ่า ก็ไมเปนไร 
เพราะไดทําความดีไวแลว ความเจริญท่ีเกิดข้ึน เราไดใชประโยชน
ไปแลว และเหลือท้ิงความดีและประโยชนน้ันไว นอกจากน้ันก็มัก
ใหมีคนท่ีจะมาชวยเหลือเก้ือกูล 

เปนอันวา ไมวาโลกธรรมฝายดีหรือฝายรายก็ตาม ถาเกิดแก
คนท่ีไมรูธรรมแลว เปนโทษไดท้ังสิ้น  

แตโลกธรรมท่ีเปนความผันผวนในชีวิตเดียวกันน้ัน ไมวาดี
หรือวาราย ถาเกิดแกผูท่ีมีปญญา เปนคนมีธรรมแลว ก็กลายเปน
ดีท้ังสิ้น  

เพราะฉะน้ัน ในทางพระพุทธศาสนา ทานจึงไมกลัวความ
ทุกข ทุกขสุขเกิดข้ึน ถาปฏิบัติตอมนัใหถูก เรามีแตไดอยางเดียว 

พระภิกษุและภิกษุณีในพระพุทธศาสนา บรรลุธรรมเพราะ
ความทุกขน้ัน มีมากมาย คนเรา ถารูจักปฏิบัติใหถูกตอง ความ
ทุกขอาจจะทําใหเราถึงกับบรรลุพระนิพพานก็ได  



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 

เพราะฉะน้ัน จะไดหรือจะเสีย จึงอยูท่ีวาเราปฏิบัติไดถูกตอง
หรือไม ถาจะปฏิบัติไดถูกตอง ก็เพราะเหตุท่ีมีทรัพยภายใน  

คนท่ีมีทรัพยภายในดังท่ีกลาวมา คือมีธรรมแลว จัดวาเปน
อารยชน จะปฏิบัติตอทรัพยภายนอกไดถูกตองดวย การปฏิบัติตอ
โลกธรรมถูกตอง ทานถือวาเปนมงคลอันสูงสุด เปนชัยชนะอัน
สูงสุด ดังพุทธพจนท่ีตรัสไวในมงคลสูตรวา 

ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ  จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ 
อโสกํ   วิรชํ    เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 

แปลความวา: ผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบแล้ว มีจิตใจไม่หวั่นไหว ไร้
ธุลีมลทิน มีความผ่องใสอยู่ได้ เป็นจิตเกษมปลอดโปร่ง น่ันคือมงคลอัน
สูงสุด เป็นชัยชนะอันสูงสุด  

ชัยชนะสูงสุด     
ที่ทําชีวิตใหสมบูรณ    

คนเราอยูในโลกน้ัน หลายคนอาจจะประสบความสําเร็จ มี
ชัยชนะทุกอยางทุกประการ แตในท่ีสุดมาแพอะไร ก็แพอารมณใน
ใจของตนเอง   

แมจะเปนราชา เปนจักรพรรดิ เปนผูมีอํานาจย่ิงใหญ หรือ
เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี มีทรัพยมหาศาล ชนะมาท่ัว ประสบ
ความสําเร็จมาท่ัว แตมาแพอารมณในใจของตัวเอง ไม รูจะ
เอาชนะอยางไร เพราะฉะน้ัน ชัยชนะในใจของเราน้ีจึงเปนสิ่ง
สําคัญ ท่ีจะเปนความสําเร็จ ซ่ึงจะทําใหมีความสุขไดอยางแทจริง 



 
 
 
 
 
 

๓๒ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

ทําอยางไรเราจึงจะมีชัยชนะท่ีแทจริง คือชนะท้ังภายในและ
ภายนอก ชัยชนะท่ีแท ท่ีจะไมกอใหเกิดเวรภัย ไมกอใหเกิดการ
เบียดเบียน ก็คือชัยชนะภายใน ดวยการชนะอารมณในใจของ
ตัวเอง หรือชนะใจของตัวเอง ทําจิตใจใหไมหว่ันไหวได  

ลองพิสูจนตนเองอยูเสมอ ดวยอารมณตางๆ ท่ีเขามา
กระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ น่ีแหละ   

เมื่อมันเขามาแลว เราถูกมันกระทบ ถาใจเราไมหว่ันไหว เรา
รูเขาใจเทาทันมันแลว รักษาใจของเราใหผองใสเบิกบานสดช่ืนได
เสมอ อันน้ีคือชัยชนะท่ีสําคัญ เปนชัยชนะอันสูงสุด 

พุทธศาสนิกชนรูหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดังกลาวมาน้ีแลว พึงพยายามสรางทรัพยภายในใหเกิดข้ึน  

เมื่อตนเองประสบความสําเ ร็จในการสรางทรัพย  ยศ 
ตําแหนงฐานะภายนอกแลว ก็ไมหยุดอยูเพียงเทาน้ัน ไมลุมหลง
มัวเมา แตใชทรัพยภายนอกน้ันเปนปจจัยเก้ือหนุนในการท่ีจะ
พัฒนาสรางสรรคทรัพยภายใน ใหเกิดคุณธรรม ความดี และ
ปญญาความรูข้ึนมา   

เมื่อน้ัน ก็จะมีทรัพยสมบูรณท้ังภายนอกและภายใน จะเปน
ชีวิตท่ีสมบูรณ จะมีความสําเร็จท้ังภายนอกและภายใน มีชัยชนะ
อันสูงสุด ดังท่ีอาตมภาพไดกลาวมา 



 
 
 
 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓ 

วันนี้ ทานสาธุชนทั้งหลาย มีโยมคณะทานเจาภาพ เปน
ตน เปนประธาน ไดมานอมรําลึกถึงทานผูลวงลับ ผูมี
พระคุณและเปนที่เคารพนับถือ คือคุณโยมน้ําทอง และคุณ
โยมเอิบสิริ คุณวิศาล วาทานจากเราไปแลว   

ชีวิตของทานนั้น มีอะไรใหเปนแบบอยางหลายประการ 
เพราะวาทานมีอายุอยูยืนยาวนานมาก และชีวิตของทานก็ได
ผานมา ทั้งโลกธรรมฝายราย และฝายดี  

การที่ทานไดสามารถเอาชนะลุลวงโลกธรรมฝายราย
มาแลว ประคับประคองตนจนกระทั่งสรางฐานะใหมีความ
เจริญรุงเรืองขึ้นได และนอกจากนั้น เมื่อประสบความสําเร็จ
แลว ยังใชจายทรัพยในการบําเพ็ญประโยชนดังกลาวมา ก็
ตองนับวา ทานมีทั้งทรัพยภายนอก ทั้งทรัพยภายใน  

เพราะฉะนั้น อยางนอยทานก็เปนตัวอยางแกผูที่มีชีวิต
อยูในปจจุบัน เปนเครื่องเตือนใจเราใหระลึกถึงคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อันสอนใหสรางสรรคทรัพย ทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งทรัพยที่เปนวัตถุและทั้งอริยทรัพย
ใหเกิดมีขึ้น แลวชีวิตก็จะมีความสมบูรณยิ่งขึ้นไป 

บัดนี้ อาตมภาพขออนุโมทนาในบุญกุศล ทั้งฝายของ
ทานเจาภาพ และโยมผูลวงลับไปแลว  

ในฝายของทานผูลวงลับ ก็ขออนุโมทนาในกุศลความดี
งามตางๆ ที่ทานไดบําเพ็ญไว โดยเฉพาะคือการที่ทานได
สละทรัพยบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลแกสาธารณะ อันไดแก
เรื่องของโรงพยาบาล เรื่องการศึกษา และเรื่องของกิจการ
สังคมสงเคราะห ดังไดกลาวแลว  



 
 
 
 
 
 

๓๔ ร่ํารวย ยิ่งใหญ: เลื่อนลอย หรือ เพือ่อะไร?  

พรอมนี้ ขออนุโมทนาตอทานผูยังมีชีวิตอยู ท่ีมี
ความกตัญูกตเวที ประกอบดวยญาติธรรม มานอม
รําลึกถึงทานผูมีพระคุณ ทานผูใหญท่ีลวงลับไปแลว และ
ไดขวนขวายในการท่ีจะบําเพ็ญกุศลอุทิศแกทาน 

เมื่อไดทําหนาที่ของตนเชนนี้แลว ก็พึงมีความสบายใจ
วา กิจที่พึงทํา เราไดทําแลว  

เมื่อสบายใจเชนนี้ ก็จะทําใหจิตใจปลอดโปรง ผองใส 
มีความสงบได และเมื่อไดทําบุญกุศลแลว จิตใจก็มีความ
ชื่นบาน จิตใจที่ชื่นบานผองใส มีความอิ่มใจในบุญ ในความ
ดีที่บําเพ็ญในการทําส่ิงที่ถูกตองนี้ ก็เปนทุนสวนที่จะนอม
อุทิศใหแกทานผูลวงลับ 

เพราะฉะนั้น ในโอกาสนี้ อาตมภาพขอเชิญชวนคุณ
โยมเจาภาพ พรอมทั้งญาติมิตรทั้งหลาย ไดนอมใจอุทิศ
สวนกุศลที่ไดบําเพ็ญมา ใหแก คุณโยมน้ําทอง และคุณโยม
เอิบสิริ คุณวิศาล ขอใหทาน เมื่อไดลวงรูถึงการบําเพ็ญกุศล
ของลูกหลานและนอง เปนตนแลว จงไดอนุโมทนาใหสําเร็จ
เปนวิปากสมบัติในภพนั้นๆ สืบตอไป และขอใหทานเจาภาพ
ทั้งหลายทั้งปวง จงเปนผูเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความ
รมเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดย
ทั่วกัน 

วิสัชนาพระธรรมเทศนา พอสมควรแกเวลา ยุติลงแต
เพียงนี้ เอวัง ก็มี ดวยประการฉะนี้  



คําอนุโมทนา ในการพิมพ์คร้ังแรก 

คุณอุไรลักษณ มหาคุณ มีจิตศรัทธา ไดจัดสงบทคัดลอกเน้ือความแหงพระธรรมเทศนา 
ที่อาตมภาพแสดงในวันกอนงานพระราชทานเพลิงศพ คุณน้ําทอง และ น.ส. เอิบสิริ 
คุณวิศาล เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงคุณอุไรลักษณ ไดคัดจากแถบบันทึกเสียง
เอง ไปยังอาตมภาพนานแลว และแจงความประสงคขอพิมพเผยแพรเปนธรรมทาน 
โดยแสดงกุศลฉันทะวา ถาเสร็จทันแจกในวันข้ึนปใหม ๒๕๓๙ ก็จะเปนการด ี

บัดนี้ อาตมภาพไดตรวจชําระบทพระธรรมเทศนาดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 
และตั้งช่ือเรื่องวา “รํ่ารวย ย่ิงใหญ่ เล่ือนลอยหรือเพื่ออะไร” นับวาไดจังหวะที่จะพิมพ
เปนหนังสือแจกทันข้ึนปใหมตามความประสงคของคุณอุไรลักษณ มหาคุณ 

ในเรื่องจากพระธรรมเทศนานี้ แมวาจะมีสวนที่เปนประวัติบุคคล คือ ทานผู
ลวงลับไปแลวอยูดวยหลายหนาในตอนตน ก็เปนประวัติที่สอดคลองกับเนื้อความใน
เรื่อง และเปนประวัติที่นาสนใจ เพราะเปนเรื่องราวของผูสรางเนื้อสรางตัวมาดวยความ
เพียรพยายาม ซ่ึงแมจะประสบอุปสรรคที่รุนแรงในชีวิต ก็นําตัวผานพนมาไดดวยดี อีก
ทั้งเมื่อประสบความสําเร็จแลว ก็ยังไดใชทรัพยนั้นบําเพ็ญประโยชนแกสังคม เปนเรื่องที่
นาศึกษา และเปนตัวอยางที่ควรนํามาเปนคติ อาตมภาพจึงขออนุโมทนากุศลเจตนาของ
คุณอุไรลักษณ มหาคุณ ที่แสดงความปรารถนาดีตอมหาชน ดวยการเผยแพรธรรม 

ขออนุโมทนาคุณหมออรวรรณ คุณวิศาล ที่เปนเจาภาพอุปถัมภการจัดพิมพ
หนังสือนี้ ซึ่งทําใหการบําเพ็ญธรรมทานสําเร็จผลเปนประโยชนแกประชาชน
กวางขวางออกไป 

ขอกุศลจริยาที่ทานผูศรัทธาดังกลาวนามมานี้ ไดบําเพ็ญแลว จงเปนปจจัย
อํานวยจตุรพิธพรแกทานเองและญาติมิตรทั่วไป พรอมทั้งเปนปจจัยแหงความเจริญ
มั่นคงแหงพระบวรพุทธศาสนา และในโอกาสมงคลขึ้นปใหม ๒๕๓๙ นี้ ขอคุณพระ
รัตนตรัย อภิบาลรักษาสาธุชนผูอานทุกทาน จงเจริญดวยสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล 
ประสบสุขเกษมศานติ์ ทั่วกัน 

พระธรรมปฎก 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ 


