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 เน่ืองในวารดิถีข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2559 ผูเ้ขียนขอถือโอกาสน้ีอวยพรมายงัผูอ่้านทุกคน ขออ านาจ
บารมีของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก จงอภิบาลคุม้ครองให้ผูอ่้านและครอบครัวทุกท่าน จงมีแต่
ความสุข ความเจริญ ทั้งทางกายและใจ คิดส่ิงใดอนัเป็นมงคลและความดีงาม จงส าเร็จสมประสงค์ในทุก
ทิวาราตรีตลอดกาลนาน ผูใ้ดท่ีไดป้ระพฤติและปฏิบติัธรรมย่อมจะบรรลุซ่ึงความเป็นมงคล เจริญรุ่งเรือง
อยา่งแน่นอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ไดส้วดมนตภ์าวนาบทคาถามหาเมตตาใหญ่เป็นประจ า เน่ืองจากความ
พิเศษของคาถามหาเมตตาใหญ่น้ีคือ เป็นบทพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา้ทรงยกข้ึนแสดงเองโดยไม่มีเหตุ
ใหต้อ้งแสดง เช่น มงคลสูตร หรือมงคลปริตร ท่ีเป็นพระสูตรว่าดว้ยเหตุท่ีใหม้นุษยมี์ชีวิตประสบแต่ส่ิงดีงาม 
ความส าเร็จและความเจริญกา้วหน้า ทั้งในทางโลกและการปฏิบติัธรรม ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาของทุกคน 
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไว ้ณ พระวิหารเชตวนั อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เพื่อตอบปัญหาของเหล่า
เทวดา เช่น เทวดาชั้นรูปพรหมสูงสุด สุทธาวาส ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของอริยบุคคล 2 จ  าพวก คือ พระอนาคามีและ
พระอรหนัต ์ท่ีไดไ้ปประกาศในมนุษยโ์ลกว่า หลงัจากท่ีพระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ 12 ปี จะตรัสมงคล 
ดงันั้นพอครบ 12 ปี พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ไดไ้ปประชุมเฝ้าพระอินทร์ขอให้พระองค์เป็นตวัแทนของ
เทวดาทั้งหลายหม่ืนโลกธาตุไปเฝ้าพระพุทธเจา้และมอบหมายใหเ้ทวดาองค์หน่ึงเป็นตวัแทนทูลถามปัญหา
ว่า ตามต าราท่ีว่าดว้ยมงคล   จ  าพวกท่ีปฏิบติักนัในโลกมนุษย ์  จ  าพวก ในเวลานั้น ไดแ้ก่ 
 ทิฎมงคล – ส่ิงท่ีตาเห็นเป็นมงคล เช่น เห็นพระราชา 
 สุตมงคล – เสียงท่ีหูไดย้นิเป็นมงคล เช่น ค  ากล่าวอวยพร 
 มุตมงคล – ส่ิงท่ีสมัผสัไดเ้กิดอารมณ์ช่ืนบาน เช่น กล่ินหอม รสอาหารอร่อย อากาศสดช่ืนเยน็สบาย 
อะไรคือส่ิงท่ีเป็นมงคลจริงแท ้
 พระพุทธเจา้ไดต้รัสมงคล  8 ประการ แก่เหล่าเทวดาโดยมีพระอินทร์เป็นประธานดงัน้ี 
 1. การไม่คบคนพาล 
 2. การคบบณัฑิตทั้งหลาย 
  . การบูชาผูค้วรบูชาทั้งหลาย 
 4. การอยูใ่นประเทศอนัสมควร 
 5. การไดท้ าบุญไวใ้นกาลก่อน 
 6. การตั้งตนไวช้อบ 



 7. การเป็นพหูสูต 
 8. ความเป็นผูม้ีศิลป์วิทยา 
 9. การศึกษาวินยัอยา่งดีแลว้ 
 10. วาจาเป็นสุภาษิต 
 11. การบ ารุงมารดา บิดา 
 12. การสงเคราะห์บุตร 
 1 . การสงเคราะห์ภรรยา 
 14. การประกอบการงานไม่คัง่คา้ง 
 15. การใหท้าน 
 16. การประพฤติธรรมสุจริต 
 17. การสงเคราะห์ญาติ 
 18. การท างานทั้งหลายไม่มีโทษ 
 19. การงดเวน้จากบาป 
 20. การเวน้จากการด่ืมน ้ าเมา 
 21. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
 22. ความเคารพ 
 2 . ความสุภาพอ่อนนอ้ม 
 24. ความสนัโดษ 
 25. ความกตญัญู 
 26. การฟังธรรมตามกาล 
 27. ความอดทน 
 28. ความเป็นผูว้่าง่าย 
 29. การพบเห็นสมณะทั้งหลาย 
  0. การสนทนาธรรมตามกาล 
  1. การบ าเพญ็ตบะ 
  2. การประพฤติพรหมจรรย ์
   . การเห็นอริยสจั 
  4. การท าพระนิพพานใหแ้จง้ 
  5. มีจิตอนัไม่หวัน่ไหวในโลกธรรม 
  6. ไม่เศร้าโศก 
  7. มีจิตปราศจากกิเลศธุลี 
  8. มีจิตเกษม    



 ในคร้ังนั้น เม่ือตรัสพระสูตรน้ีจบ เทวดาทั้งหลายไดบ้รรลุอรหนัตเ์ป็นอนัมาก คร้ังรุ่งข้ึนสมเด็จพระ
บรมครูจึงตรัสเล่าเร่ืองท่ีทรงเทศนามงคล  8 ประการ ให้พระอานนท์ฟังซ ้ าอีกคร้ัง เพ่ือน าไปเผยแพร่ต่อ
พระภิกษุทั้งหลายฟังต่อไป พุทธประสงค์ในนัยพุทธภาษิตรวม  8 ประการน้ี เป็นอุดมมงคล คือ ทาง
กา้วหนา้ของชีวิตมนุษยสู์งสุด ซ่ึงต่อมาพระสงักจัจายน์ไดน้ ามารจนาไวเ้พื่ออธิบาย ขยายความโดยละเอียด 
ความของพระธรรมเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในหลกัธรรมอยา่งเป็นขั้นตอนเป็นอยา่งดี ปรากฏอยูอ่ย่างละเอียด
ในพระคมัภีร์เปฏโกปเทศปกรณ์ ซ่ึงต่อมามลูนิธิภูมิพโลภิกขุไดจ้ดัพิมพพ์ระคมัภีร์น้ี ฉบบัแปลเป็นภาษาไทย 
คร้ังแรกของประเทศไทยเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เม่ือ 2 เมษายน 2558 มาน้ีเอง   
 ในโลกยุคปัจจุบนัท่ีทุกชีวิตตอ้งด้ินรนต่อสู้ให้พน้จากความอดยาก ยากจน ผูเ้ขียนจึงใคร่ขอมอบ
คาถาหวัใจเศรษฐีท่ีพระพุทธองคไ์ดต้รัสไวแ้ลว้ในท่ีต่าง ๆ มาน าเสนอให้ปฏิบติัเป็นแบบง่ายท่ีสุดท่ีผูเ้ขียน
เคยคน้ควา้มาจากต าราและค าเทศนาจากพระอริยสงฆใ์นวาระและโอกาสต่างๆ ดงัน้ีคือ 
 

     อุ อา กะ สะ 
 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของผูอ่้านทุกท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 ก่อนอ่ืนตอ้งขอท าความเขา้ใจกบัท่านผูอ่้านก่อนว่า คาถาตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานปี 
พ.ศ. 2554 หมายถึง ค าประพนัธป์ระเภทร้อยกรอง ในภาษาบาลี อตัราของฉันท์คือ 4 บาท จึงเรียกว่าคาถา
หน่ึง คาถาหวัใจเศรษฐีน้ี ไม่ทราบแน่ว่าผูใ้ดเป็นผูป้ระพนัธ ์อยา่งไรก็ดีค  ายอ่ของคาถาบทน้ีคือ อุ อา กะ สะ 4 
ตวัเท่านั้น เพ่ือจดจ าไดง่้าย ดงันั้นไม่ว่าคาถาหวัใจเศรษฐีในภาษาบาลี ฉบบัเต็มท่ีพระภิกษุใชก้นัเป็นเช่นไร
ผูเ้ขียนขอไม่กล่าวถึงในบทความน้ี 
 อยา่งไรก็ดีผูเ้ขียนไดไ้ปคน้ควา้มาเขียนโดยไปพบในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม
โดยท่าน ป.ประยทุธโต (พระพรหมคุณาภรณ์) ฉบบัพิมพ ์คร้ังท่ี 15 พ.ศ. 2550 หนา้ 116 อยูใ่นหมวดธรรมท่ี
เรียกว่า จตุกกะ – หมวด 4 (144) ซ่ึงพระบรมศาสดา พระพุทธเจา้ไดแ้สดงไวน้านมากแลว้นั่นเอง ผูเ้ขียนขอ
ตั้งข้อสังเกตว่า จากการไดส้นทนากับผูค้นท่ีผูเ้ขียนรู้จัก ครูอาจารย ์นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป เม่ือ
สนทนากนัเร่ืองน้ีจริง ๆ ไม่มีผูใ้ดรู้ความหมายท่ีแทจ้ริงของคาถาบทน้ีเลย แต่เม่ือผูเ้ขียนถามว่าอยากมีเงิน
ทอง ร ่ ารวยเป็นเศรษฐีหรือไม่ ทุกคนแสดงความกระตือรือร้นมาก 
 ผูเ้ขียนขอเนน้ว่า นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นปีน ้ าท่วมใหญ่ของกรุงเทพฯ เร่ือยมา คนส่วนใหญ่
รวมทั้งตวัผูเ้ขียนเองดว้ย ต่างไดรั้บความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจผนัผวนอย่างรุนแรง ผูเ้ขียนจึงใคร่ขอ
น าคาถาหวัใจเศรษฐีน้ีมาอวยพรปีใหม่ 2559 ต่อผูอ่้านทุกคนใหเ้ป็นเศรษฐีกนัทุกคน หลุดพน้จากความทุกข ์
ความอดยาก ยากจน และหน้ีสินกนัทุกคนถว้นหนา้ตลอดกาล ดงัน้ี 
 หลกัธรรมน้ีเรียกว่า ทิฎฐธมัมิกตัถสงัวตัตนิกธรรม 4 เป็นหลกัธรรมท่ีจะอ านวยประโยชน์สูงขั้นตน้
ของชีวิต ใหห้ลุดพน้จากความยากจนไดแ้น่นอน ถา้ท่านบ าเพ็ญธรรมน้ีต่อไป เป็นนิจนิรันดร ชัว่ชีวิตของ



ท่านค าว่าเศรษฐีจะบงัเกิดกบัตวัท่านและครอบครัวอย่างแน่นอนไม่ตอ้งสงสัยใด ๆ คาถาสั้นๆ ว่า อุ อา กะ 
สะ ยอ่มาจาก 
 1. อุฎฐานสัมปทา คอื ความขยนัหมัน่เพยีร 
 ท่านทุกคนมีอยูแ่ลว้ ตอ้งหมัน่ฝึกฝนใหเ้ป็นนิสยัติดตวัเราและทุกคนในครอบครัว แต่อยา่ไปขยนัท า
ความเพียรในเร่ืองโง่ๆ เช่น ขยนัเท่ียวเตร่ พาใหเ้สียทรัพย ์จงขยนัหมัน่เพียรศึกษาหาความรู้เม่ือยงัเยาว ์เม่ือ
เขา้รับราชการหรือท างานประกอบอาชีพอนัสุจริต ไม่มีโทษ ขยนัหาความช านาญ รู้จกัใชปั้ญญาสอดส่อง 
ตรวจตราหาอุบายวิธี สร้างความกา้วหน้าในอาชีพและบริหารจดัการอาชีพของตนให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึนทุกวนั 
เรียกว่า ขยนัต่อยอดอาชีพของตนใหเ้กิดผลิดอกออกผลงดงาม 
 2. อา ย่อมาจากค าว่า อารักขสัมปทา คอื ถึงพร้อมด้วยการดูแลรักษา 
 คือ รู้จกัคุม้ครองเก็บรักษาโภคทรัพย ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นอาชีพของตนใหอ้ยูส่ภาพดี และพร้อมใช้
อยูต่ลอด รวมทั้งคุม้ครองผลงานอนัตนไดท้ าไวด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียรจากขอ้ 1 โดยชอบธรรม ดว้ยก าลงั
งานของตน ไม่ใหเ้ป็นอนัตรายหรือเสียหายได ้รวมทั้งดูแลสามี ภรรยา ครอบครัวของตน พืชผล และสัตว์
เล้ียง โค กระบือในความดูแลของตนใหมี้ความสุขดีดว้ย 
 3. กะ ย่อมาจากค าว่า กลัยาณมติตา เป็นมงคลข้อที่ 2 จากมงคล 38 ของมงคลชีวติ นั่นเอง 
 คือ คบบณัฑิต คือ คบคนดีเป็นมิตร รู้จกัแยกแยะบุคคลท่ีควรคบ ไม่เสวนากบัคนชัว่และคนพาล 
จากถ่ินฐานท่ีเราอยู ่ถา้ท่านมีเพ่ือนท่ีดี มีศรัทธาในศาสนา มีศีล มีปัญญาก็จะน าแต่ความดีงามและประโยชน์
มาสู่ตวัท่านและครอบครัว จะน าส่ิงดี ๆ มาสู่ชีวิตของท่านแน่นอน เช่น แนะน าอาชีพการงานและธุรกิจท่ีดี
งามมาสู่ท่านตลอดไป 
 4. สะ ย่อมาจากค าว่า สมชีวติา รู้จกัใช้ชีวติที่เหมาะสมต่อการด ารงตน 
 คือ รู้จกัประมาณตนนัน่เอง รู้จกัค่าของเวลาและเงิน ก  าหนดรายไดแ้ละรายจ่ายเล้ียงชีวิตแต่เพียงพอ
ดี ไม่ฝืดเคือง ไม่สุรุ่ยสุร่าย ให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายเสมอ มีประหยดัเก็บไวต้ลอดเวลา ท าให้เป็นนิสัย 
ผูเ้ขียนแนะน าให้สอนลูกดว้ยการมอบออมสินสวยๆ มอบให้ลูกในวนัเกิดทุกปี เมื่อออมสินเต็ม พ่อแม่จะ
เพ่ิมใหอี้ก 1 เท่า เป็นตน้ เป็นก าลงัใจ 
 จากการสนทนากบัคนรอบขา้งท่ีผูเ้ขียนรู้จกัในวารดิถีข้ึนปีใหม่ 2559 ในคาถาบทน้ี ทุกคนซาบซ้ึง
ใจท่ีไดรั้บฟังอยา่งจริงใจ และนอ้มรับไปปฏิบติั ผูเ้ขียนแนะน าว่าแมท่้านจะอายมุากแลว้ น าไปปฏิบติัก็ยงัไม่
สายเกินไปจะไดเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีงามต่อสงัคมต่อไป 
 
ดว้ยความปรารถนาดีจากผม รศ.ดร.สุรชยั ชาครียรัตน์  
ขอใหทุ้กท่านท่ีไดอ่้านบทความน้ีเป็นเศรษฐีใหม่ดว้ยกนัทุกคนนะครับ  
นบัจากปี พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป สวสัดี 


