
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

หลักธรรมแหงความร่ำรวยทางพุทธ ๒

สุภีร ทุมทอง
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• ๓.๑ เปนเหตุใหเกิดสุขสำหรับกามโภคีบุคคล

• สุข ๔ ประการนี้คฤหัสถผูบริโภคกาม  พึงไดรับตามกาล ตาม
สมัย  สุข ๔ ประการ อะไรบาง คือ                           
๑.O อัตถิสุข O O (สุขเกิดจากความมีทรัพย)              
๒.O โภคสุข O O (สุขเกิดจากการใชจายทรัพย)          
๓.O อานัณยสุข O (สุขเกิดจากความไมเปนหนี้)            
๔.O อนวัชชสุข O (สุขเกิดจากความประพฤติที่ไมมีโทษ)                   
(อํ.จตุกก. ๒๑/๖๒ อานัณยสูตร)

๓. คุณของความร่ำรวย
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• ๓.๒ ใชจายในดานตางๆ

• อริยสาวกนั้นแลชื่อวาทำกรรมอันสมควร ๔ ประการ         
ดวยโภคทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวม
ดวยน้ำพักน้ำแรง  อาบเหงื่อตางน้ำ ประกอบดวยธรรม         
ไดมาโดยธรรม

• ๑.  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ยอมบำรุงตนเอง มารดา บิดา 
บุตร ภรรยา ทาส กรรมกร คนรับใช มิตร และอำมาตยให
เปนสุข บริหารใหเปนสุขโดยชอบ                              
(อํ.จตุกก. ๒๑/๖๑ ปตตกัมมสูตร)

๓. คุณของความร่ำรวย
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• ๓.๒ ใชจายในดานตางๆ

• ๒.  อริยสาวกยอมปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟ น้ำ พระราชา 
โจร  คนที่ไมชอบกัน หรือจากทายาท

• ๓. อริยสาวกยอมทำพลี ๕ อยาง คือ ญาติพลี อติถิพลี       
ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี 

• ๔. อริยสาวกบำเพ็ญทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไป  เปนไปเพื่อใหได
อารมณดี  มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค...                             
(อํ.จตุกก. ๒๑/๖๑ ปตตกัมมสูตร)

๓. คุณของความร่ำรวย
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• ๓.๓ ซื้อหาสิ่งดีๆ มาใช

• ครั้นเปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทานแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพย
มาก  มีโภคะมาก และเปนผูมีจิตนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ 
สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล                                  
(อํ.ปญจก. ๒๒/๑๔๘ สัปปุริสทานสูตร)

๓. คุณของความร่ำรวย
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• ๓.๓ อนุปุพพิกถา ๕

• (๑) ทานกถา

• (๒) สีลกถา

• (๓) สัคคกถา

• (๔) กามาทีนวกถา

• (๕) เนกขัมมานิสังสกถา

๓. โทษของความร่ำรวย
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• ๔.๑ ตกอยูภายใตกฎธรรมดาของสังขาร

• ๔.๒ ทุกขจากการแสวงหา หวงแหน และหมดไป 

• ๔.๓ กระทบกระทั่ง แยงชิง แตกแยก และเกิดสงคราม

• ๔.๔ เปนเหตุใหทำทุจริต ถูกลงโทษ เกิดในอบาย

• ๔.๕ เวียนวายตายเกิด

๔. โทษของความร่ำรวย
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• ๔.๖ โทษที่เปรียบเทียบดวยคำอุปมา

• “กามทั้งหลายมีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคน
มาก มีโทษยิ่งใหญ                                                  
(๑) กามทั้งหลายเปรียบเหมือนรางโครงกระดูก               
(๒) กามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ฯลฯ                   
(๓) กามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญา ฯลฯ              
(๔) กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ฯลฯ              
(๕) กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝน ฯลฯ                
(ม.มู. ๑๒/๒๓๔ อลคัททูปมสูตร)

๔. โทษของความร่ำรวย
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• ๔.๖ โทษที่เปรียบเทียบดวยคำอุปมา

• (๖)  กามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมา ฯลฯ              
(๗)  กามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไมคาตน ฯลฯ               
(๘)  กามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อ ฯลฯ                
(๙)  กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกหลาว ฯลฯ                     
(๑๐) กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงู มีทุกขมาก                  
มีความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ”

๔. โทษของความร่ำรวย

Wednesday, August 14, 13 



• ๕.๑ เห็นอานิสงสของเนกขัมมะ

• ๕.๒ เขาถึงสุขจากสมาธิ, ฌานขั้นตางๆ

• ๕.๓ เขาถึงนิพพาน

• ๕.๔ เจริญอริยมรรคมีองค ๘

• ๕.๕ เปนกามโภคีชั้นเลิศ

๕. อยูเหนือความร่ำรวย

Wednesday, August 14, 13 



• ๕.๕ เปนกามโภคีชั้นเลิศ

• กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ดวยการงานที่ไมผิด   
ครั้นแสวงหาไดแลว บำรุงตนใหเปนสุข และแจกจาย ทำบุญ ทั้งเปนผูไม
มัวเมา ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญญาเปนเครี่องสลัดออก ใชสอย
โภคทรัพยเหลานั้นนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดย
สถานที่ ๑ นี้วา “แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ดวยการงานที่ไมผิด” 
ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ นี้วา “บำรุงตนใหเปนสุข” ควรสรรเสริญโดย
สถานที่ ๓ นี้วา “แจกจาย ทำบุญ” ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๔ นี้วา    
“ไมมัวเมา ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก 
ใชสอยโภคทรัพยเหลานั้น” (อํ.ทสก. ๒๔/๙๑ กามโภคีสูตร)

๕. อยูเหนือความร่ำรวย
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• ๕.๖ ร่ำรวยอยางพระโสดาบัน

• ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ       
เรากลาววา เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ      
ธรรม ๔ ประการ อะไรบาง คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้     
๑.O ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา 
๒.O ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม 
๓.O ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ  
๔.O ประกอบดวยศีลที่พระอริยะชอบใจ.. เปนไปเพื่อสมาธิ  
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๔๐ ปฐมมหัทธนสูตร)

๕. อยูเหนือความร่ำรวย

Wednesday, August 14, 13 



• ๕.๗ ร่ำรวยดวยทรัพย ๕

• ภิกษุทั้งหลาย ธนะ (ทรัพย) ๕ ประการนี้                   
ธนะ ๕ ประการ  อะไรบาง คือ                                                    
๑.O สัทธาธนะ (ทรัพยคือศรัทธา)                            
๒.O สีลธนะ (ทรัพยคือศีล)                                       
๓.O สุตธนะ (ทรัพยคือสุตะ)                                      
๔.O จาคธนะ (ทรัพยคือจาคะ)                                   
๕.O ปญญาธนะ(ทรัพยคือปญญา)                                
(อํ.ปญจก. ๒๒/๔๗ ธนสูตร)

๕. อยูเหนือความร่ำรวย
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• ๕.๘ ร่ำรวยดวยทรัพย ๗

• ผูใดจะเปนสตรี หรือบุรุษก็ตาม  มีทรัพย ๗ ประการนี้     
คือ สัทธาธนะ  สีลธนะ หิริธนะ โอตตัปปธนะ สุตธนะ    
จาคธนะ และปญญาธนะ  บัณฑิตทั้งหลายเรียกผูนั้นวา 
“เปนคนไมขัดสน”  ชีวิตของเขาก็ไมสูญเปลา                               
(อํ.สัตตก. ๒๓/๕ สังขิตตธนสูตร)

๕. อยูเหนือความร่ำรวย
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• ๕.๙ ควรเจริญดวยปญญา

• ความเสื่อมโภคทรัพยเปนเรื่องเล็กนอย  แตความเสื่อม
ปญญาเลวรายกวาความเสื่อมทั้งหลาย 

• ความเจริญดวยโภคทรัพยเปนเรื่องเล็กนอย แตความเจริญ
ดวยปญญายอดเยี่ยมกวาความเจริญทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น 
เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอยางนี้วา “เราทั้งหลายจักเจริญ
ดวยความเจริญทางปญญา” เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอยาง
นี้แล  (อํ.เอกก. ๒๐/๗๘,๗๙ )

๕. อยูเหนือความร่ำรวย
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สวัสดีครับ
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