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เนื่องในวารดิถีข้ ึนปี ใหม่ ประจาปี 2559 ผูเ้ ขียนขอถือโอกาสนี้ อวยพรมายังผูอ้ ่านทุกคน ขออานาจ
บารมีของสิ่ งศัก ดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงอภิ บาลคุม้ ครองให้ผอู้ ่านและครอบครัว ทุก ท่าน จงมีแต่
ความสุข ความเจริ ญ ทั้งทางกายและใจ คิดสิ่ งใดอันเป็ นมงคลและความดีงาม จงสาเร็ จสมประสงค์ในทุก
ทิวาราตรี ตลอดกาลนาน ผูใ้ ดที่ได้ประพฤติและปฏิบตั ิธรรมย่อมจะบรรลุซ่ึงความเป็ นมงคล เจริ ญรุ่ งเรื อง
อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ได้สวดมนต์ภาวนาบทคาถามหาเมตตาใหญ่เป็ นประจา เนื่ องจากความ
พิเศษของคาถามหาเมตตาใหญ่น้ ีคือ เป็ นบทพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองโดยไม่มีเหตุ
ให้ตอ้ งแสดง เช่น มงคลสูตร หรื อมงคลปริ ตร ที่เป็ นพระสูตรว่าด้วยเหตุที่ให้มนุษย์มีชีวิตประสบแต่สิ่งดีงาม
ความสาเร็ จและความเจริ ญก้าวหน้า ทั้งในทางโลกและการปฏิบตั ิธรรม ซึ่งเป็ นยอดปรารถนาของทุกคน
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เพื่อตอบปั ญหาของเหล่า
เทวดา เช่น เทวดาชั้นรู ปพรหมสูงสุด สุทธาวาส ซึ่งเป็ นที่อยู่ของอริ ยบุคคล 2 จาพวก คือ พระอนาคามีและ
พระอรหันต์ ที่ได้ไปประกาศในมนุ ษย์โลกว่า หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 12 ปี จะตรัสมงคล
ดังนั้นพอครบ 12 ปี พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ได้ไปประชุมเฝ้ าพระอิน ทร์ ขอให้พระองค์เป็ นตัว แทนของ
เทวดาทั้งหลายหมื่นโลกธาตุไปเฝ้ าพระพุทธเจ้าและมอบหมายให้เทวดาองค์หนึ่ งเป็ นตัวแทนทูลถามปั ญหา
ว่า ตามตาราที่ว่าด้วยมงคล จาพวกที่ปฏิบตั ิกนั ในโลกมนุษย์ จาพวก ในเวลานั้น ได้แก่
ทิฎมงคล – สิ่งที่ตาเห็นเป็ นมงคล เช่น เห็นพระราชา
สุตมงคล – เสียงที่หูได้ยนิ เป็ นมงคล เช่น คากล่าวอวยพร
มุตมงคล – สิ่งที่สมั ผัสได้เกิดอารมณ์ชื่นบาน เช่น กลิ่นหอม รสอาหารอร่ อย อากาศสดชื่นเย็นสบาย
อะไรคือสิ่งที่เป็ นมงคลจริ งแท้
พระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคล 8 ประการ แก่เหล่าเทวดาโดยมีพระอินทร์เป็ นประธานดังนี้
1. การไม่คบคนพาล
2. การคบบัณฑิตทั้งหลาย
. การบูชาผูค้ วรบูชาทั้งหลาย
4. การอยูใ่ นประเทศอันสมควร
5. การได้ทาบุญไว้ในกาลก่อน
6. การตั้งตนไว้ชอบ

7. การเป็ นพหูสูต
8. ความเป็ นผูม้ ีศิลป์ วิทยา
9. การศึกษาวินยั อย่างดีแล้ว
10. วาจาเป็ นสุภาษิต
11. การบารุ งมารดา บิดา
12. การสงเคราะห์บุตร
1 . การสงเคราะห์ภรรยา
14. การประกอบการงานไม่คงั่ ค้าง
15. การให้ทาน
16. การประพฤติธรรมสุจริ ต
17. การสงเคราะห์ญาติ
18. การทางานทั้งหลายไม่มีโทษ
19. การงดเว้นจากบาป
20. การเว้นจากการดื่มน้ าเมา
21. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
22. ความเคารพ
2 . ความสุภาพอ่อนน้อม
24. ความสันโดษ
25. ความกตัญญู
26. การฟังธรรมตามกาล
27. ความอดทน
28. ความเป็ นผูว้ ่าง่าย
29. การพบเห็นสมณะทั้งหลาย
0. การสนทนาธรรมตามกาล
1. การบาเพ็ญตบะ
2. การประพฤติพรหมจรรย์
. การเห็นอริ ยสัจ
4. การทาพระนิพพานให้แจ้ง
5. มีจิตอันไม่หวัน่ ไหวในโลกธรรม
6. ไม่เศร้าโศก
7. มีจิตปราศจากกิเลศธุลี
8. มีจิตเกษม

ในครั้งนั้น เมื่อตรัสพระสูตรนี้จบ เทวดาทั้งหลายได้บรรลุอรหันต์เป็ นอันมาก ครั้งรุ่ งขึ้นสมเด็จพระ
บรมครู จึงตรัสเล่าเรื่ องที่ทรงเทศนามงคล 8 ประการ ให้พระอานนท์ฟังซ้ าอีกครั้ง เพื่อนาไปเผยแพร่ ต่ อ
พระภิ ก ษุ ท้ งั หลายฟั งต่ อไป พุทธประสงค์ในนัย พุทธภาษิ ต รวม 8 ประการนี้ เป็ นอุดมมงคล คื อ ทาง
ก้าวหน้าของชีวิตมนุษย์สูงสุด ซึ่งต่อมาพระสังกัจจายน์ได้นามารจนาไว้เพื่ออธิบาย ขยายความโดยละเอียด
ความของพระธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมอย่างเป็ นขั้นตอนเป็ นอย่างดี ปรากฏอยูอ่ ย่างละเอียด
ในพระคัมภีร์เปฏโกปเทศปกรณ์ ซึ่งต่อมามูลนิธิภูมิพโลภิกขุได้จดั พิมพ์พระคัมภีร์น้ ี ฉบับแปลเป็ นภาษาไทย
ครั้งแรกของประเทศไทยเนื่ องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 2 เมษายน 2558 มานี้เอง
ในโลกยุคปั จจุบนั ที่ทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้ให้พน้ จากความอดยาก ยากจน ผูเ้ ขียนจึงใคร่ ขอมอบ
คาถาหัวใจเศรษฐีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วในที่ต่าง ๆ มานาเสนอให้ปฏิบตั ิเป็ นแบบง่ายที่สุดที่ผเู้ ขียน
เคยค้นคว้ามาจากตาราและคาเทศนาจากพระอริ ยสงฆ์ในวาระและโอกาสต่างๆ ดังนี้ คือ

อุ อา กะ สะ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตของผูอ้ ่านทุกท่าน ดังต่อไปนี้
ก่อนอื่นต้องขอทาความเข้าใจกับท่านผูอ้ ่านก่อนว่า คาถาตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานปี
พ.ศ. 2554 หมายถึง คาประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ในภาษาบาลี อัตราของฉันท์คือ 4 บาท จึงเรี ยกว่าคาถา
หนึ่ง คาถาหัวใจเศรษฐีน้ ี ไม่ทราบแน่ว่าผูใ้ ดเป็ นผูป้ ระพันธ์ อย่างไรก็ดีคาย่อของคาถาบทนี้คือ อุ อา กะ สะ 4
ตัวเท่านั้น เพื่อจดจาได้ง่าย ดังนั้นไม่ว่าคาถาหัวใจเศรษฐีในภาษาบาลี ฉบับเต็มที่พระภิกษุใช้กนั เป็ นเช่นไร
ผูเ้ ขียนขอไม่กล่าวถึงในบทความนี้
อย่างไรก็ดีผเู้ ขียนได้ไปค้นคว้ามาเขียนโดยไปพบในพจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
โดยท่าน ป.ประยุทธโต (พระพรหมคุณาภรณ์) ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2550 หน้า 116 อยูใ่ นหมวดธรรมที่
เรี ยกว่า จตุกกะ – หมวด 4 (144) ซึ่งพระบรมศาสดา พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นานมากแล้วนั่นเอง ผูเ้ ขียนขอ
ตั้งข้อสังเกตว่า จากการได้สนทนากับผูค้ นที่ ผเู้ ขียนรู้จ ัก ครู อาจารย์ นัก ศึก ษา และประชาชนทัว่ ไป เมื่อ
สนทนากันเรื่ องนี้จริ ง ๆ ไม่มีผใู้ ดรู้ความหมายที่แท้จริ งของคาถาบทนี้ เลย แต่เมื่อผูเ้ ขียนถามว่าอยากมีเงิน
ทอง ร่ ารวยเป็ นเศรษฐีหรื อไม่ ทุกคนแสดงความกระตือรื อร้นมาก
ผูเ้ ขียนขอเน้นว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็ นปี น้ าท่วมใหญ่ของกรุ งเทพฯ เรื่ อยมา คนส่ วนใหญ่
รวมทั้งตัวผูเ้ ขียนเองด้วย ต่างได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจผันผวนอย่างรุ นแรง ผูเ้ ขี ยนจึงใคร่ ขอ
นาคาถาหัวใจเศรษฐีน้ ี มาอวยพรปี ใหม่ 2559 ต่อผูอ้ ่านทุกคนให้เป็ นเศรษฐีกนั ทุกคน หลุดพ้นจากความทุกข์
ความอดยาก ยากจน และหนี้สินกันทุกคนถ้วนหน้าตลอดกาล ดังนี้
หลักธรรมนี้เรี ยกว่า ทิฎฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิกธรรม 4 เป็ นหลักธรรมที่จะอานวยประโยชน์สูงขั้นต้น
ของชีวิต ให้หลุดพ้นจากความยากจนได้แน่ นอน ถ้าท่านบาเพ็ญธรรมนี้ ต่อไป เป็ นนิ จนิ รันดร ชัว่ ชีวิตของ

ท่านคาว่าเศรษฐีจะบังเกิดกับตัวท่านและครอบครัวอย่างแน่ นอนไม่ตอ้ งสงสัยใด ๆ คาถาสั้นๆ ว่า อุ อา กะ
สะ ย่อมาจาก
1. อุฎฐานสัมปทา คือ ความขยันหมัน่ เพียร
ท่านทุกคนมีอยูแ่ ล้ว ต้องหมัน่ ฝึ กฝนให้เป็ นนิสยั ติดตัวเราและทุกคนในครอบครัว แต่อย่าไปขยันทา
ความเพียรในเรื่ องโง่ๆ เช่น ขยันเที่ยวเตร่ พาให้เสียทรัพย์ จงขยันหมัน่ เพียรศึกษาหาความรู้เมื่อยังเยาว์ เมื่อ
เข้ารับราชการหรื อทางานประกอบอาชีพอันสุ จริ ต ไม่มีโทษ ขยันหาความชานาญ รู้จกั ใช้ปัญญาสอดส่ อง
ตรวจตราหาอุบายวิธี สร้างความก้าวหน้าในอาชีพและบริ หารจัดการอาชีพของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทุกวัน
เรี ยกว่า ขยันต่อยอดอาชีพของตนให้เกิดผลิดอกออกผลงดงาม
2. อา ย่อมาจากคาว่า อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้ อมด้ วยการดูแลรักษา
คือ รู้จกั คุม้ ครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในอาชีพของตนให้อยูส่ ภาพดี และพร้อมใช้
อยูต่ ลอด รวมทั้งคุม้ ครองผลงานอันตนได้ทาไว้ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียรจากข้อ 1 โดยชอบธรรม ด้วยกาลัง
งานของตน ไม่ให้เป็ นอันตรายหรื อเสียหายได้ รวมทั้งดูแลสามี ภรรยา ครอบครัวของตน พืชผล และสัตว์
เลี้ยง โค กระบือในความดูแลของตนให้มีความสุขดีดว้ ย
3. กะ ย่อมาจากคาว่า กัลยาณมิตตา เป็ นมงคลข้ อที่ 2 จากมงคล 38 ของมงคลชีวติ นั่นเอง
คือ คบบัณฑิต คือ คบคนดีเป็ นมิตร รู้จกั แยกแยะบุคคลที่ควรคบ ไม่เสวนากับคนชัว่ และคนพาล
จากถิ่นฐานที่เราอยู่ ถ้าท่านมีเพื่อนที่ดี มีศรัทธาในศาสนา มีศีล มีปัญญาก็จะนาแต่ความดีงามและประโยชน์
มาสู่ตวั ท่านและครอบครัว จะนาสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตของท่านแน่ นอน เช่น แนะนาอาชีพการงานและธุรกิจที่ดี
งามมาสู่ท่านตลอดไป
4. สะ ย่อมาจากคาว่า สมชีวติ า รู้จกั ใช้ ชีวติ ที่เหมาะสมต่อการดารงตน
คือ รู้จกั ประมาณตนนัน่ เอง รู้จกั ค่าของเวลาและเงิน กาหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่เพียงพอ
ดี ไม่ฝืดเคือง ไม่สุรุ่ยสุ ร่าย ให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายเสมอ มีประหยัดเก็บไว้ตลอดเวลา ทาให้เป็ นนิ สัย
ผูเ้ ขียนแนะนาให้สอนลูกด้วยการมอบออมสิ นสวยๆ มอบให้ลูกในวันเกิดทุกปี เมื่อออมสิ นเต็ม พ่อแม่จะ
เพิ่มให้อีก 1 เท่า เป็ นต้น เป็ นกาลังใจ
จากการสนทนากับคนรอบข้างที่ผเู้ ขียนรู้จกั ในวารดิถีข้ ึนปี ใหม่ 2559 ในคาถาบทนี้ ทุกคนซาบซึ้ง
ใจที่ได้รับฟังอย่างจริ งใจ และน้อมรับไปปฏิบตั ิ ผูเ้ ขียนแนะนาว่าแม้ท่านจะอายุมากแล้ว นาไปปฏิบตั ิก็ยงั ไม่
สายเกินไปจะได้เป็ นตัวอย่างที่ดีงามต่อสังคมต่อไป
ด้วยความปรารถนาดีจากผม รศ.ดร.สุรชัย ชาครี ยรัตน์
ขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้เป็ นเศรษฐีใหม่ดว้ ยกันทุกคนนะครับ
นับจากปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป สวัสดี

