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บทนา
มาตรฐานการดารงชีวิตของมนุษย์ผู้ครองเรือนหรือชาวบ้านในปัจจุบันนั้น คือ การมีชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุขซึ่งได้แก่ มีความสุขเพราะมีทรัพย์สินเงินทอง มีความสุขเพราะได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองนั้น มีความสุข
เพราะความไม่มีหนี้สินล้นตัว มีความสุขเพราะมีพฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมไม่ผิดต่อกฎหมาย แต่มาตรฐาน
ชีวิตนี้เป็นเพียงแนวคิดของพระพุทธศาสนา แต่ในความเป็นจริงของการดารงชีวิตอยู่ ในสังคมนั้น มนุษย์มิได้มี
มาตรฐานชีวิตคือมีความสุขสมบูรณ์แบบดังว่านี้บริสุทธิ์ทุกคน โดยเฉพาะข้อแรก คือ ความสุขที่เกิดจากความมี
ทรัพย์สินเงินทองความสุขเกิดจากการไม่มีหนี้ มีคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ประสบความสาเร็จในชีวิตพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้น แม้ในความเป็นจริงที่เห็น ๆ กันอยู่ว่า ปัญหานี้ยังไม่มีใครสามารถแก้ให้ได้สมใจตาม
ความต้องการของประชาชนเลย เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมิได้ขึ้นอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่
จิตใจของมนุษย์ด้วยนั่นเองตราบใดที่มนุษย์ยังไม่มีความพอเพียงหรือเพียงพอ ยังควบคุมระดับความอยากและ
ความต้องการของตนเองไม่ได้ ตราบนั้นแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใด มนุษย์ก็จะยังไม่ประสบ และ
ยินดีกับความสุข แต่ความสุขเพราะมีทรัพย์สินเงินทองนี้ ก็ยังต้องเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่ความสุขด้านอื่นอีก
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้กล่าวถึงความหมายและความสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดังนี้
ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิตการจาหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ใน
ชุมชุมชนหรือหมู่บ้าน เป็นเรื่องสาคัญคู่กับการดารงชีวิตของคนเรา ซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ถ้า
ประเทศชาติมีเศรษฐกิจดี มั่นคง มั่งคั่ง นั่นหมายถึง ประชาชนก็มีมาตรฐานการครองชีพสูงดารงชีวิตอยู่ด้วย
ความสะดวกสบาย มีความมั่นคงดี แต่ถ้าเศรษฐกิจตกต่าหรือย่าแย่ ประชาชนก็จะประสบความยากลาบากใน
การด ารงชีวิต มี ชี วิตอยู่ อ ย่า งแร้ นแค้ น ไม่ มี ความมั่ นคง ยากต้องกู้ ห นี้ ยืม สิ น ชี วิตมี แ ต่ความยากล าบาก
จากความหมายและปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจนับเป็นปัญหาสาคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์เพราะ
เกี่ยวกับเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ของมนุษย์ว่า จะทาอย่างไรจะมีที่อยู่มีอาหารรับประทานหรือมีของกลางคือ
เงินไว้จับจ่ายใช้สอยบาบัดความต้องการต่าง ๆ โดยสากลแล้วเป็นที่ยอมรับตรงกันว่า จุดประสงค์ข องเศรษฐกิจ
คือการพยายามบาบัดหรือสนองความต้องการของมนุษย์ ในทางพระพุทธศาสนาได้เสนอทัศนะหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจไว้ ๒ ระดับคือ ระดับต่า เรียกว่า หลักสนอง ระดับสูง เรียกว่า หลักบาบัด๑
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอหลักพุทธธรรมที่เป็นแนวคิดช่วยเสริมสร้างและพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์แต่ละคนสามารถดาเนินหรือกระทาให้เกิดขึ้นได้เอง โดย
มิต้องรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเดียว เพราะความสุขที่แท้จริงมนุษย์ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้เอง โดย
กาหนดประเด็นนาเสนอเป็น ๒ ประเด็นหลักใหญ่ ๆ คือ
๑. พุทธธรรมเพื่อการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยหลักสนอง
๒. พุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างด้วยหลักบาบัด

สุชีพ ปุญ ญานุภาพ, พระพุ ทธศาสนากั บการเลิ กทาสและเศรษฐกิจ , (กรุง เทพมหานคร :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๗.
๑

-๒ก่อนอื่นขอกล่าวถึงหลักพุทธธรรมทั้งสองข้อ ดังนี้
๑. พุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยหลักสนอง
หลักการสนอง หมายถึง การสอนให้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ในทางเศรษฐกิจ ให้พยายามยกฐานะของตนให้
สูง ขึ้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและวิธีก ารอื่น ๆ เพื่อสร้างความสุขให้เ กิ ดมี ความขึ้นให้ได้สนองตามความ
ต้องการของมนุษย์
หลักการพัฒนาด้วยการสนองนี้ เป็นหลักการพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับต่า หรือระดับพื้นฐานทาง
กายภาพที่เป็นความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต พระพุทธศาสนามีหลักคาสอนที่เกี่ยวกับหลักการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ระดับ บุคคล ครอบครัว และองค์ก ารโดยทั่ วไป ตัวอย่าง เช่นแนวคิดเพื่อเสริม สร้าง การพัฒ นา
เศรษฐกิจตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ปัจจุบัน) หลักการเว้นอบายมุข (เหตุให้เสื่อมทรัพย์) หลักการ
สร้างสุขของผู้ครองเรือน (สุขของคฤหัสถ์) หลักการใช้จ่ายทรัพย์ตามแนวพุทธธรรม เป็นต้น
๑.๑ แนวคิดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ
ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือมีชื่อเต็มว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม
แปลว่า ธรรมทีเ่ ป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หรือหลักธรรมอันอานวยประโยชน์สุขชั้นต้น ๔ ประการ คือ
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชานาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดดาเนินการได้
ดี
๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ และผลงาน
อันตนได้ทาไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกาลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย
๓. กั ล ยาณมิ ต ตตา คบคนดีเ ป็นมิ ตร คื อรู้ จัก ก าหนดบุ คคลในถิ่น ที่ อ าศั ย เลื อกเสวนา
สาเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา คือ จาคะ ปัญญา
๔. สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักกาหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มิ
ให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้๒
๑.๒ แนวคิดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักการเว้นอบายมุข
อบายมุข คือ หนทางแห่งความเสื่อม ทางที่จะนาไปสู่ความพินาศ เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์
หรือเหตุให้เสื่อมทรัพย์ มี ๔ ประการ คือ

พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉบั บ ประมวลธรรม,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๖.
๒

๑.
๒.
๓.
๔.

-๓อิตถีธุตตะ นักเลงหญิง, นักเที่ยวผู้หญิง
สุราธุตตะ เป็นนักเลงสุรา, นักดื่ม
อักขธุตตะ เป็นนักการพนัน
ปาปมิตตะ คบคนชั่ว๓

๑.๓ แนวคิดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักการสร้างสุขของผู้ครองเรือน
สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี มี ๔ ประการ คือ
๑. อั ต ถิสุ ข คื อ สุข เกิ ด จากความมี ท รั พ ย์ ได้แ ก่ ความภู มิ ใ จสุ ขในทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าด้ ว ย
น้าพักน้าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม อัตถิสุขนี้แสดงถึงสภาพการมีงานทา
๒. โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ ได้แก่ ความภูมิใจสุขใจที่ ได้ใช้ทรัพย์ที่ตนหามาได้
โดยชอบธรรมนั้น ในการเลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้เกี่ยวข้อง และบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ โภคสุขนี้แสดงถึงสภาพคล่อง
ของการไหลเวียนระบบเงิน
๓. อานัณยสุข สุขเกิดจากความไม่ เ ป็นหนี้ ได้แก่ ความภูมิ ใจสุขใจในความเป็นไท ไม่ มี
หนี้สินติดค้างใคร อานัณยสุขนี้แสดงถึงสภาพความกินดีอยู่ดี มีความเพียงพอของประชาชน
๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ ได้แก่ ความภูมิใจสุขใจว่า ตนประพฤติ
สุจริตในการประกอบอาชีพการงานที่ไม่มีโทษ ไม่ผิดกฎหมาย มีศีลธรรม ไม่มีความบกพร่องเสียหาย อนวัชชสุข
แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารด้านเศรษฐกิจของรัฐ มีผลมาจากข้อ ๑ – ๓
หลักธรรมข้อนี้ สื่อให้เห็นความสาคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพราะทาให้เกิดความสุข
ความคล่องตัวในการดาเนินชีวิต แต่ต้องเป็นเศรษฐกิจในทางที่ดีที่ถูกที่ควร ไม่มีโทษ ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิด
ศีล ธรรมด้วย พระพุ ท ธศาสนายกย่อ งให้ความสาคัญ อนวัชชสุข คือ ความสุขเกิดจากความประพฤติ การ
ประกอบอาชีพการงานที่มีโทษ มากกว่าความสุขอีก ๓ ประการ๔
๑.๔ แนวคิดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักการใช้จ่ายทรัพย์
คนฉลาดเมื่อหาทรัพย์สินเงินทองมาได้มากแล้ว ควรรู้จักวิธีบริหารการใช้จ่ายโดยกาหนดเป็น
แผนการใช้จ่ายให้เรียบร้อย พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวคิดในการวางแผนใช้จ่ายทรัพย์ไว้เป็น ๔ เรียกว่า โภค
วิภาค ๔ ประการ คือ
เอเกนะ โภเค ภุญเชยฺยะ หนึ่งส่วน สาหรับ เป็นค่าช่ว ยเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนที่
เกี่ยวข้อง และบริจาคทาสาธารณประโยชน์
ทะวีหิ กัมมัง ปะโยชะเย สองส่วน สาหรับเป็นทุนประกอบกิจการอาชีพ

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๐.
๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต , (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทรพีปกรณ์ จากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๘๗ – ๘๙.
๓

-๔จะตุตถัญจะ นิธาเปยฺยะ ส่วนที่สี่ สาหรับเก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจาเป็น
๒. หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยหลักบาบัด
หลักการพัฒนาด้วยบาบัดนี้ เป็นหลักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจระดับสูง คือสูงเกินเศรษฐกิ จเป็นระดับ
จิตวิญญาณผู้บริโภค หรือระดับ คุณค่าแท้ การพัฒนาในระดับนี้เป็นการพัฒนาให้มนุษย์เป็นนายเหนือความ
ต้องการความทะยานอยาก ให้รู้จักเอาชนะไม่เป็นทาสของกิเลส รู้ความจาเป็น รู้ความเกิดจาเป็น (ส่วนเกิน) รู้
ความทะยานอยาก
พระพุทธศาสนาได้เสนอวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตรงกันข้ามกับวิธีการของชาวโลก คือ วิธีการพัฒนา
ที่ไม่ต้องใช้เงินเลย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ เรียกหลักการพัฒนานี้ว่า หลักเศรษฐกิจชั้นสูง หรือหลักการ
เหนือหลักเศรษฐกิจ๕ คือการพยายามเป็นนายเหนือความทะยานอยากนั่นเอง หลักการดังกล่าวมีปรากฏทั่วไป
ในพระไตรปิฎก เช่น การบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสงฆ์หยิบจับหรือรับเงินทอง ทรงปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ฝ่าฝืน
การอนุญาตปัจจัยพื้นฐาน ๔ ประการ การบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ใช้สิ่งของที่ทาด้วยทองหรือเงิน หรือของกา
วาวสวยงามเกินไป ห้ามไม่ให้ของจากผู้ที่ไม่ได้ปวารณาไว้ ห้ามไม่ให้สะสม ห้ามไม่ให้เก็บอาหารไว้ค้างคืน เป็น
ต้น พระพุทธศาสนาได้เสนอหลักธรรมสาหรับประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดพัฒนาการที่สูงกว่าเศรษฐกิจทางโลกไว้
เช่น หลักธรรมว่าด้วยทรัพย์ภายในอันประเสริฐ เรียกว่า อริยทรั พย์ ๗ ประการ หลักความสันโดษ และหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาหรือความพอเพียง เป็นต้น
ภายใต้ห ลักเศรษฐกิ จเหนื อเงินตรานี้ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตสิ่งจ าเป็นจริง ๆ ในการดารงชีวิต
ส าหรับ พระภิก ษุ เรี ย กว่า ปัจ จัย ๔ ประการ คือ ๑. จีวร ได้ แก่ ผ้านุ่ง ห่ม ๒. บิ ณฑบาต ได้แก่ อาหาร
๓. เสนาสนะ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย และ ๔. คิลานเภสัช ได้แก่ ยารักษาโรค
การที่พระองค์ทรงกาหนดปัจจัยพื้นฐานทั้ง ๔ ประการเหล่านี้แก่พระสงฆ์นั้น เหตุผล ๒ ประการ คือ
(๑) เหตุผลด้านปัจจัย ๔ ประการ เพราะเป็นการลงทุนน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษทางกฎหมายและศีลธรรม
(๒) เหตุผลด้านพระสงฆ์ คือทาให้จิตใจไม่ต้องคับแค้น ไม่ติดขัดในเรื่องปัจจัย ๔ ทาให้มีสมาธิในการปฏิบัติและ
บรรลุธรรมได้ในที่สุด
พระพุทธองค์ได้เสนอเรื่องอริยทรัพ ย์ คือทรัพย์อันประเสริฐ หรือ ทรัพย์คือคุณธรรมประจาใจอย่าง
ประเสริฐ เป็นทรัพ ย์ภายใน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนก้าวไปให้สูงกว่าเศรษฐกิจทางโลก อริยทรัพย์ที่ว่านี้ มี ๗
ประการ คือ
๑. สัทธาธนะ ทรัพย์ คือ ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่ออย่างมีเหตุผล
๒. สีลธนะ ทรัพย์ คือ ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม
๓. หิริธนะ ทรัพย์ คือ หิริ ความละอายใจต่อบาปทุจริตความชั่วทุกอย่าง
๔. โอตตัปปธนะ ทรัพย์ คือ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริต
๕. สุตธนะ ทรัพย์ คือ พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้สดับรับฟังศึกษาเล่าเรียนมาก

๕

สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระพุทธศาสนากับการเลิกทาสและเศรษฐกิจ, หน้า ๕๓.

-๕๖. จาคธนะ ทรัพย์ คือ จาคะ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๗. ปั ญ ญาธนะ ทรัพ ย์ คื อ ปัญ ญา ความรู้ค วามเข้าใจถ่องแท้ ในเหตุผ ลรู้ ดีชั่ว ถู ก ผิด คุณโทษ
รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
อริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในนี้ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะไม่มีใครแย่งชิงได้ ไม่สูญหายไปด้วยภัย
อันตรายต่าง ๆ ทาใจให้ไม่อ้างว้างไม่ให้ยากจน และเป็นทุนให้เกิดกาลังใจในการสร้างทรัพย์ภายนอกให้เกิดขึ้น
ได้ด้วย เพราะทาให้เข้าใจเหตุเข้าใจผลอย่างถูกต้อง วางตนอยู่เหนือความทะยานอยากในสิ่งที่เกิดความจาเป็น
เน้นการบริโภคที่ยึดหลัก “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด” สามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองได้รอบด้าน
ทั้งแก่ตนเองแลผู้อื่น จึงเรียกอริยทรัพย์นี้อีกชื่อหนึ่งว่า “พหุการธรรม” หรือ “ธรรมมีอุปการะมาก”
๓. บทสรุป
มนุษย์เราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ยากดีมีจน ร่ารวยเงินทอง ทุกคนมีความต้องการทั้ ง
ทางด้านร่างกายและจิต การได้รับตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเป็นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการดารง
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ความต้ อ งพื้ นฐานส าหรับ การดารงชีวิตของมนุ ษย์ได้แก่ ความต้องการปัจ จัย ๔
นอกจากนี้มนุษย์ยังมีความต้องการด้านอื่น ๆ ที่เป็นความจาเป็นสาหรับการดารงชีวิตเพิ่มเติ มอีก เช่น เครื่อง
สุขภัณฑ์ สิ่งอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เมื่อความ
ต้องการมีอยู่ มนุษย์จึงต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อ ให้ได้สมประสงค์ตามความต้องการนั้น บ้างก็สามารถหาสนอง
ความต้องการได้ บ้างหาไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน
ในทางหลัก พระพุ ท ธศาสนาแล้ว ก็ มี ห ลัก ธรรมส าหรับ เสริม สร้ างการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ทั้ ง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และเพื่อบาบัดความต้องการของมนุษย์ หลักธรรมที่ช่วยเสริมสร้างเพื่ อ
สนองตอบความการของมนุษย์นั้น มุ่งเน้นถึงการแสวงหาปัจจัยสิ่งจาเป็นสาหรับการดารงชีวิตประจาวัน เพื่อให้
เพียงพอแก่ความต้องการหรือความจาเป็นต้องใช้ต้องบริโภคไม่ให้ขาดเหลือ เช่น หลักการสร้างประโยชน์ใน
ปัจจุบันทันตาเห็น ๔ ประการ ประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านทาการงาน ความรู้จักใช้จ่าย
รู้จักเก็บหอมรอมริบไม่สุรุ่ยสุร่าย ความรู้จักเลือกคบคน คบแต่คนดี มีศีลธรรม ความมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ไม่
เกินตัวเกินฐานะ การเว้นจากอบายมุขอันเป็นทางแห่งความเสื่อม
หลัก ธรรมที่ ช่ วยเสริ ม สร้า งเพื่อ บ าบั ดความต้ องการอัน เกิ นขอบเขตจ าเป็ นส าหรับ การ
ดารงชีวิต ซึ่งเป็นความต้องการด้วยอานาจกิเ ลสตัณหา เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้สามารถข่มใจข่มกิเลสความ
ต้องการเกินประมาณนั้น เช่น การเอาอย่างการดารงชีวิตอย่างพอเพียงของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ หลัก
ปฏิบัติในการบริโภคปัจจัย ๔ การประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายใน ๗ ประการ สามารถ
แยกแยะดีชั่ว ควรไม่ควร ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ได้ รู้จักสละบริจาคเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อมนุษย์ทาให้ไม่เห็น
แก่ตัว และเมื่อลาบากเดือดร้อนก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น และมีปัญญาปฏิภาณไหวพริบในการดารงชีวิต
ไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจแห่งความกลัว ความหลงมัวเมา และความประมาท อันจะเป็นผลให้สามารถดารงชีวิต
อยู่ได้อย่างพอเพียงและมีความสุขตามที่ประสงค์อย่างแน่นอน.
-----------------------------------------
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