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ทานสาธุชนชายหญิงทั้งหลาย
วิถีชีวิตของคนนี้ หมายเอาหนทางดําเนินแหงชีวิตของเราทุกคน ซึ่งมีการ
กระทําทางกิริยา วาจา ใจ พรอมดวยเจตนาเปนสัญลักษณบอกใหรูวา ถาการ
กระทําเปนชั่วทุกระยะ ชีวิตก็มืดมัวทั้งมาและไป แตหากการกระทําดีบางชั่วบางคละ
กันไป ชีวติ จะสวางบางมืดบาง ตามระยะของการกระทํา และผิวาการกระทําเปนดี
ตลอดแลว ชีวิตก็จะสวางทั้งมาและไป เชิญมาไปดูกันเถิด นี่วิถีชีวติ ของคนเรา
พระพุทธเจาไดทรงแสดงไว ๔ จําพวก คือ คนมืดมาไปมืด, คนมามืดกลับไป
สวาง, คนมาสวางกลับไปมืด, คนมาสวางกลับไปสวาง
คนมืดมาไปมืด ชีวิตของคนมามืดไปมืดนี้ มีมืดมัวตลอดตนตลอดปลาย
ยอมเปนสิ่งที่นาสะดุงหวาดเสียเหลือลน เราทุกคนไมมีใครชอบ เพราะมันทรมานให
เราตองเปนทุกขเดือดรอน ยิ่งนัก มีลักษณะอยู ๓ ประการ
๑. ชีวิตมาอับไปอับ ผูเกิดมายากจน และยอมจํานนทนจนไปตลอด
ชีวิต ไมรจู ักคิดสรางเนื้อสรางตัว เรายอมรูทั่วกันดีวา คนจนนั้นเปนคนหมดราคา
ชีวิตอยูสักวาลมหายใจเขาออก ยันตัวลงเปนคนขอทานเขากิน นาจะสํานึกวา คน
ขอทานมิใชจะมาขอทานเทานั้น ยังมาเตือนเราใหรูสึกวา ตองอยาเปนคนขอทาน
แตกลับเห็นการขอทานเปนของดี จริงอยู การอาศัยผูอื่นกับการอาศัยตัวเอง จําตอง
ไปดวยกัน แมอยางนั้น ก็ควรยึดการอาศัยตัวเองเปนสําคัญ ถือการอาศัยผูอื่นเปน
เพียงชั่วคราว จึงจะเอาตัวขามทุกขยากไดตลอดฝง
เขาจนแลวยังไมพอ ซ้ํามีขี้เกียจเปนสันดาน เห็นเกียจครานเปนเครื่องอยู
สบาย เอามักงายเปนอาภรณ ยึดออนแอเปนจุดหมาย เบื่อหนายการงานเปนกําลัง
ไมคิดตั้งตัวใหเปนหลัก หนักไมเอาเบาสลัด จะทํางานอะไรมักอางเลศวา หนาวรอน
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หิวกระหายเชาสายบายเย็น ปวดหัวมัวตา เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ดีแตขยันแกตัวเปน
ที่หนึ่ง งานประจําของเขาคืองานกิน งานนอน และงานรบกวนเพื่อนบาน ทนแบก
ความจนไวบนไหลไปจนวันตาย นี่คนมีชีวิตมาอับไปอับ
มานี่ ไป ลง ลุกขึ้น พูด นิ่ง คําเหลานี้เปนคําของผูมีทรัพยบัญชาเลนกัน
คนชะตาอับ ซึ่งหวังพึ่งเขาบายหนาเขาไปหา ดวยอยากไดทรัพยเลี้ยงชีวิต ระวังจงดี
อยาใหเขาบัญชาเลนกับทานเชนนี้ จะเสียเกียรติ จําไววา มีเงินมีทองเจรจาได ไมมี
ไรปลูกเรือนงามมีเงินเขาเรียกนอง มีทองเขาเรียกพี่ ไมมีเงินไมมีทองพี่นองไมมี
ความผิดพลาดเปนของคน แตคนดีตองรูจักกลับตัว
๒. ชีวิตมาดอยไปดอย ผูเกิดมาโง แตชอบขี้โอวาตัวฉลาดแหลมลึก
หารูสึกไมวา ตัวโง รูอะไรบางเล็กนอยมักนึกภูมิใจ เห็นความรูนอยนั้นวามาก
ทํานองกบที่ไมเคยเห็นน้ําในทะเล สําคัญเอาวาน้ําในบอมากมาย และเปนคนมีใจ
ผยองหยิ่งวาขารูทุกอยาง คนนี่โงเขลา คนขี้เมา คนเจามายาสาไถย คนใฝแงราย
คนขี้โกรธ คนโหดราย คนโลภจัด คนขี้ขลาด และคนชาติริษยา ทั้งนี้ยอมเปนที่
เพาะความชั่วทั้งหลาย ใครจะลวงเอาดวงแกวจากซอกฟนในปากมังกร ยังอาจทําได
จะขามมหาสมุทรอันหนาแนนดวยแนวคลื่นครื้นครันอยู และจะทูนแมงูพิษรายไวบน
เศียรตางมาลัยก็ยังได แตจะยังใจคนโงใหกลับรูสึกตัวนั้น มิพึงไดงายเลย คนโงนั้นดี
อยูแตขี้เกียจหยิบโหยง เที่ยวโมคยุ ดี เก็บโงไวครอบกะบาลไปจนวันตาย นี่คนมีชีวิต
มาดอยไปดอย
๓. ชีวิตมารายไปราย ผูมีนิสัยราย ใจนอย โกรธงาย มาแตเกิด และ
กลับไปเปนคนหัวดื้อวายากสอนยาก ถึงจะมีผูรูชวยกันสั่งสอนมากสักเทาไร ก็ยังขืน
ดื้อถือรั้นดันทุรังอยูดังเดิม ซ้ําเปนคนอกตัญูไมรูคุณของผูมีพระคุณเพิ่มอีก เมื่อพอ
แมหรือคนอื่นแนะนําพร่ําสอนในทางดีทางชอบ ก็โกรธและกลับคิดราย ยิง่ ประพฤติ
เลวทรามต่ําชา แสดงกิริยาแทงตา ใชวาจาแสลงหู น้ําใจดุรายหนักลง เปนคนตน
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คดปลายงอ สมบัติเสีย ถือวาไมมีอะไรเสีย สุขภาพเสีย ถือวาบางสิ่งบางอยางเสีย
แตคนนิสัยเสียนั้น ยอมเปนอันเสียหมดสิ้น นี่คนมีชีวิตมารายไปราย
คนมามืดกลับไปสวาง ชีวิตของคนมามืดกลับไปสวางนี้ มีมืดหรือเตี้ยต่ํา
ในเบื้องตน กลับสวางหรือสูงขึ้นในภายหลัง เพียงดังคนอยูในหองมืด ไดออกมารับ
แสงสวาง มีลักษณะอยู ๓ ประการ
๑. ชีวิตมาอับกลับไปรุงเรือง ผูเกิดมายากจน แตเปนคนจนที่
เขมแข็ง ถือความจนเปนมนตอันประเสริฐ แมจะไมมีทรัพยอํานาจและชาติกําเนิด
อันจะเชิดชูฐานะของตนใหรุงเรือง ก็เชื่อตัวเองวาจะทํางานใหแกเพื่อนรวมชาติได
ไมนอยไปกวาผูมีทรัพยมีอํานาจและชาติกําเนิดนั้นเลย เพราะเห็นวาคนทุกคนไมมี
ทรัพยติดตัวมาแตกําเนิด สมบัติเปนของมีประจําโลกนี้อยูทุกแหงหน ทั้งบนดินและ
ใตดิน ใตน้ํา เมื่อเกิดมาแลวยอมหาเอาได ดังคําโบราณวา ทรัพยนี้มิไกล ใคร
ปญญาไวหาไดบนาน ทั่วแควนแดนดิน มีสิ้นทุกสถาน ผูใดใจครานบพาน
พบนา และถือภาษิตวา ใฝรอนจะนอนเย็น ใฝเย็นจะดิ้นตาย เปนยาบํารุง
หัวใจ ใหมกี ําลังขยันขันแข็ง
เขาเปนคนทรหดอดทนจริง ไมเห็นแกความลําบากทีต่ นเคยพบมา หรือ
ความลําบากในปจจุบัน และความลําบากในหวง นึกวาจะพบขางหนา ปลูกอํานาจ
แหงการพึ่งตัวเองใหตื่นขึ้น ทีละเล็กละนอย เริ่มตนชีวิตมาดวยงานที่คนอื่นเห็นเขา
เตี้ยต่ํา อาศัยลําแขงขาแขนของตนเองกาวและเอื้อมไปเอาทรัพยในดินสินในน้ํา หรือ
เอาเงินใตน้ําใตดิน ซึ่งมีอยูทั่วทุกถิ่นทั้งดินน้ํา รวบรวมมาเปนสมบัติของตนไดมาก
หลาย จนเจริญรุงโรจนปรากฏแกเพื่อนบาน พึงเห็นหลักฐานที่เปนปกแผนแนนหนา
เชนมีที่ดินสําหรับทําเลือกสวนไรนา มีอาคารบานเรือนอุนหนาฝาคั่ง มีการงานเปน
ล่ําเปนสัน โดยที่คนอื่นคาดไปถึง เพราะทุกคนเห็นเขาเสมือนมาสีดํา ซึ่งไมมีใคร
กลาแทง แตเปนมาตัวชนะเลิศในที่สุด นี่คนมีชีวิตมากลับไปรุงเรือง
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๒. ชีวิตมาดอยกลับไปเดน ผูเกิดมาโงแตรูสึกตัววาโง เกลียดความ
โงเปนกําลัง รักความฉลาดดังดวงใจ ชอบความเปนอิสระอยูเหนือความโงยิ่งกวา
เห็นวา ความรูความฉลาด อาจอบรมใหเทียมทันกันได ดังพระราชนิพนธในรัชกาล
ที่ ๕ วา
ฝูงชนกําเนิดคลาย
คลึงกัน
ใหญยอมเพศผิวพรรณ
แผกบาง
ความรูอาจเรียนทัน
กันหมด
ออนแท ฤาไหว.
ยกแตชั่วดีกระดาง
อันที่จริง การเรียนเปนบอเกิดแหงความรู ความฉลาด และความรูความ
ฉลาดชวยใหมีสมรรถภาพ สวนสมรรถภาพเปนกําลังใหทําการไดสะดวก การงาน
นั้นเปนเหตุใหไดเงินมาเลี้ยงชีวิต เขาไดตระหนักวา การทําตนใหดีขึ้นดวยการศึกษา
และการงาน เปนหนทางกาวหนาไปสูปมเดน จึงขะมักเขมนอบรมตนใหฉลาดและ
สามารถ โดยคํานึงถึงวา ใครจะดูถูกดูหมิ่นเยยหยันประการใด มุง มั่นแตจะบําเพ็ญ
ตนใหดีขึ้นโดยลําดับ จนกลับเปนคนเดนในหมูคณะ เดนดวยวิทยฐานะ เดนดวย
ตําแหนงหนาที่และเดนดวยยศศักดิ์ ไดในคําวา ไพรกลับตั้งตัวเปนผูดี ผูนอยนิยม
สมพร ผูเสมอกันนับถือรักใคร ผูใหญเมตตาและไววางใจ เชื่อในสมรรถภาพของเขา
นี่คนมีชีวิตมาดอยกลับไปเดน
๓. ชีวิตมารายกลับไปดี ผูมีนสิ ัยรายติดสันดานมา เปนคนโลนทะลึ่ง
ตึงตังโผงผาง กิริยาวาจาแข็งกระดาง หยาบคายลวนลามใจเลวทรามโหดราย แต
รูจักกลับตัวเปนคนวางายสอนงาย เมื่อมีผูแนะนําพร่ําสอนก็ยอมรับดวยเหตุผล และ
รูสึกผิดชอบชั่วดีวา คนดีแมจนแสนจนไรยศศักดิ์หรือตระกูลต่ํา ก็ยังเลิศล้ํากวาคน
ชั่วแมมั่งคั่ง เดนดวยยศศักดิ์หรือตระกูล เพราะคนชั่วถึงจะมีทรัพย รุงเรืองดวยยศ
ปรากฏดวยตระกูล ก็หาเปนคุณแกตนและคนอื่นไม มิหนําซ้ําจะใหโทษแกตัวเองเสีย
อีก
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เมื่อเขารูสึกอยางนี้แลว ไดกลับตัวประพฤติดีเรียบรอย มีกิริยาวาจาสุภาพ
ใจสงบเสงี่ยม มีเมตตาการุณยออนละมุนละไม พยายามปรับตัวเองใหเหมาะแกโลก
และธรรม ไมมัวดึงโลกฉุดธรรมใหผันแปรมาสําหรับเหมาะแกตัว เปนคนตนคด
ปลายตรง
ยึดมัน่ วาการประพฤติใหชอบแกทางโลกนิยมถูกกวาทําตามอําเภอใจ
ตัวเอง แตการประพฤติใหชอบแกทางธรรม ยิ่งถูกกวาทําเพียงใหชอบแกทางโลก
นิยม นี่คนมีชีวิตรายกลับไปดี
คนมาสวางกลับไปมืด ชีวิตของคนมาสวางกลับไปมืดนี้ ไดรับแสงสวาง
หรือสูงมากอน นาชื่นใจดวย แตภายหลังกลับมืดหรือทรุดต่ําลง เหมือนคนลงหลุม
ลึกหรือเขาหองมืด นาทุเรศยิ่งนัก มีลักษณะอยู ๓ ประการ
๑. ชีวิตมารุงเรืองกลับไปอับ ผูเกิดมาบนกองเงินกองทอง อาศัยรม
เงาของพอแมเชิดชูใหมีหนามีตา และอยูเย็นเปนสุขชื่นบานสราญรมย จะประสงค
สิ่งไรไดสมประสงคทุกอยาง แตเขาเปนผูดีที่ประมาท ถูกมอมใหเพลินดวยความมั่ง
มีของพอแม เพลินเอาจนหลง และหลงจนเหลิง อันเหลิงนี่เอง คือเสียคน เขา
นาสนใจศึกษา และทํางานใหเกิดผลประโยชน ไพลไปโปรดอบายมุขเหตุเครื่องฉิบ
หาย กลายเปนเสือเจาชูตัวเกง เปนนักสุราตัวยง เปนนักเลงการพนันตัวลือ ชอบนับ
ถือคนชั่วเปนมิตร
ชีวิตของเขาที่รุงเรืองกลับมาตกอับเชนนี้
ตัวเขาก็ยุบลงเหมือนผักนึ่ง
กลายเปนคนหมดกําลังออนแอ กระปลกกระเปลี้ยละเหี่ยใจ เห็นการงานใหโทษแก
รางกาย ทําลายสุขภาพอนามัย มองไมเห็นวาการงานแมจะยากแสนยาก หนักแสน
หนัก ก็เปนเครื่องเจริญนํามาซึ่งความสุขสําราญ เมื่อไดรับทรัพยมรดกจากพอแม
แลว ก็ครองทรัพยไวไมอยู ผลาญไปในอบายมุขเสียจนหมดสิ้น ลงเปนคนตกยาก
ไดในคําวา ผูดีกลับตกยาก เพราะชีวิตรุงเรืองมาแลวไดกลับตกอับจมหายไป นี่คนมี
ชีวิตมารุงเรืองกลับไปอับ
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๒. ชีวิตมาเดนกลับไปดอย ผูเกิดมาในตระกูลที่พอแมเดน เดนดวย
วิทยฐานะ เดนดวยตําแหนงหนาที่ และเดนดวยยศศักดิ์ หากแตเขาประมาทหลงงม
เมาในปมเดนของตระกูลวงศ หารูสึกไมวาการศึกษาและการงานเปนสิ่งจําเปนแกปม
เดนของคน ที่จริง การศึกษาคือการสรางความฉลาด และการงานคือการสราง
สมรรถภาพ ไวเพื่อเผชิญกับสถานการณแหงชีวิต ความฉลาดและสมรรถภาพนี่
แหละคือ เหตุแหงปมเดนของคน แตเขาไมสนใจที่จะบําเพ็ญตนใหฉลาดและมี
สมรรถภาพ ดีแตมุงมั่นสนุกสนานเพลิดเพลินจนเลยเถิด เมื่อเขามาเกิดในรมเงาของ
ปมเดนแลว นาจะสรางตนใหเดนยิ่งขึ้น แตกลับหลงเพลินไมเอางานเอาการอะไรเลย
ลืมนึกวา ปมเดนที่ตนอาศัยอยูเปนของพอแม เกิดกําเริบเหิมหื่นสําคัญเอาวาปมเดน
เปนของตน มัวดูคนอืน่ ดวยตาหนา ดูตัวเองดวยตาหลัง ประมาณตนจนเกินคาของ
ตน เที่ยวเอารัศมีศรีศักดิ์ของพอแมไปอวดวาตัวดีเดน ใหเปนเครื่องขันสําหรับเพื่อน
บานเขาแยมสรวลเลน เมื่อพอแมนั้นหาไมแลวปมเดนนั้นก็หายไป ปมดอยที่อยูใน
ตัวไดผุดขึ้นมาแทนที่ และกดดันใหเขาดอยลง ดอยอยางลมจม ไดในคําวา
กระเบื้องจะเฟองฟูลอย น้ําเตาอันนอยจะถอยจม นี่คนมีชีวิตมาเดนกลับไปดอย
๒. ชีวิตมาดีกลับไปราย ผูเกิดมามีนิสัยดีเรียบรอย หากแตเปนคนใจ
เบาเชื่องาย คนเราจะอยูคนเดียวในโลกนี้หาไดไม ตองอยูรวมกัน มีการงาน
ติดตอกัน คบคาสมาคมกันเปนเพื่อนฝูง แตเพื่อนนั้นมีทั้งดีทั้งชั่ว เปนดังพี่นองบาง
เปนดังศัตรูบาง เปนดังครูของเราบาง เราจะดีหรือจะเสียยอมอยูที่เพื่อน โบราณจึง
วา คบพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล หรือ คบพาล
มักลมทับถมตน คบบัณฑิตใหผลจนวันตาย
คนนิสัยใจเบาเชื่องายนี้ แมจะมาดีแลว เมื่อมิตรสหายชักจูงไปในทางชั่ว
ฉิบหาย ก็พลอยตามงาย แนนอนการคบกันใกลชิดสนิทสนมนี้ ยอมทําใหคนใจเบา
เปลี่ยนอัธยาศัย ใจคอไดงาย มีคํายืนยันวา เพราะคบคนต่ําตอย จึงจริตนิสัยดอย
เสื่อมดวยตามกัน คือเขาไดกลายไปเปนเสือเจาชู เปนนักเลงสุรา เปนนักเลงการ
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พนัน หรือเปนนักเลงโต ใจยะโส เที่ยวหลอกลวงตีชิงวิ่งราวลักขโมย จี้ปลน ฉอ
ราษฎรบังหลวง ประพฤติทุจริตตามเพื่อนไดทุกประการ นี่คนมีชีวติ มาดีกลับไปราย
คนมาสวางกลับไปสวาง ชีวิตของคนมาสวางไปสวางนี้ นับเปนชั้นดีเลิศ
เขาเกิดมาเปนลูกชายหญิงของพอแมใด พอแมนั้นจะเย็นใจยิ่ง หากชายไดเปนสามี
ของหญิงใด หรือหญิงไดเปนภรรยาของชายใด หญิงนั้นชายนั้นจะสบายใจหายรอน
และไดเปนพอแมของคนใด ก็จะเปนเกียรติของคนนั้น โดยลักษณะมีอยู ๓ ประการ
๑. ชีวิตมารุงเรืองไปรุงเรือง ผูเกิดมาบนกองเงินกองทอง มีตระกูล
มั่งคั่งสมบูรณดวยทรัพยสิน และเปนคนไมประมาท ถึงพอแมจะหาไมแลว ก็
สามารถดํารงวงศสกุลไวได รูจักครองตน ครองคนและครองทรัพย ตั้งจนเปน
พอบานแมเรือน ที่มีศีลมีสัตย ถาเขาเปนชาวนา ชาวสวน หรือชาวคา ก็รกั ษาที่นา
ที่สวนหรือการคาไดคงอยู และปรับปรุงใหดีเหมาะกับกาลเทศะ ผลิตผลไดดีมีรายได
เพิ่มมากขึ้น รูจักแบงผลรายไดใหมีรายเหลือ จํากัดรายจายใหสมดุล ตามหาของที่
หายใหรูวายังอยูหรือหายไป และบูรณะของชํารุดใหกลับใชได สรางฐานะใหเจริญ
ขึ้นโดยลําดับ มีทรัพยสมบัติมากมูล เกื้อกูลแกกิจการบานเมืองไดตามฐานะของตน
นี่คนมีชีวิตมารุงเรืองไปรุงเรือง
๒. ชีวิตมาเดนไปเดน ผูเกิดมาในตระกูลที่เดน คือ พอแมเดนดวย
วิทยฐานะ เดนดวยตําแหนงหนาที่ เดนดวยยศศักดิ์ เมื่อเขาเกิดมาเดนแลว ก็ไม
ประมาท ถือความฉลาดและสมรรถภาพเปนคลังมหึมาที่สะสมปมเดน ตั้งใจมา
บําเพ็ญตนใหมีวิทยฐานะแลว เอาใจใสมุงมั่นทําการใหเกิดสมรรถภาพปรากฏแกวง
งาน จนไดดํารงตําแหนงหนาที่และยศศักดิ์สูงขึ้นโดยลําดับ นี่คนมีชีวิตมาเดนไปเดน
๓. ชีวิตมาดีไปดี ผูเกิดมามีนิสยั ดี มีอวัยวะสมประกอบทุกสวน เมื่อ
อยูตั้งใจบําเพ็ญประโยชนไมเบียดเบียนตนและคนอื่นใหเดือดรอน
แมมีอํานาจ
วาสนา ก็ไมใชอํานาจนั้นทําความเสียหาย ทําแตคุณงามความดี เมื่อไปแลว มีแตผู
คิดถึงบนเสียดาย ไมมใี ครแชงชักหักกระดูกตามหลัง นี่คนมีชีวิตมาดีไปดี
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สรุปความวา ชีวิตมาอับไปอับ ชีวิตมาดอยไปดอย และชีวิตมารายไปราย
นี่ชีวิตของคนมามืดไปมืด ชีวติ มาอับกลับไปรุงเรือง ชีวิตมาดอยกลับไปเดน และ
ชีวิตมารายกลับไปดี นี่ชีวิตของคนมามืดกลับไปสวาง ชีวิตมารุงเรืองกลับไปอับ
ชีวิตมาเดนกลับไปดอย และชีวิตมาดีกลับไปราย นี่ชีวิตของคนมาสวางกลับไปมืด
ชีวิตมารุงเรืองไปรุงเรือง ชีวิตมาเดนไปเดน และชีวิตมาดีไปดี นี่ชีวิตของคนมาสวาง
ไปสวาง
วิถีชีวิตของคน ๔ จําพวก เมื่อนําเทียบกันดีแลว จะเห็นความเหลือ่ มล้ําต่ํา
สูงกวากันไดวา ชีวิตของคนมามืดนาเกลียดพิลึก ชีวิตบางคนมามืดกลับไปสวางนา
ชมเชย ชีวิตของคนมาสวางกลับไปมืดนาบัดสียิ่งนัก สวนชีวิตของคนมาสวางไป
สวาง บัณฑิตยอมยกยองสรรเสริญ นับวาเปนชีวิตที่มีคาควรถือเปนแบบอยาง
ดําเนินตาม
ทานสาธุชนทั้งหลาย ถาหากบางทานไดมามืดแลว ขออยากลับไปมืดอีก
แมทานผูมาสวางซึ่งเปนโชคลาภของชีวิตแลว ก็ตอ งอยาแวะไปในมืด อันเปน
เคราะหรายของชีวิตเลย จําไวเถิดวา เราเกิดมาไมเพื่อเขาใจชีวิต แตเพื่อแสวงหา
ความสุขจากชีวิต เมื่อเราประสงคจะใหเกิดความสุขในระยะอันสั้น ก็จํากระทําในสิ่ง
อันใหเกิดคุณประโยชนแกตนและคนอื่น เพราะความสุขของเราเกิดมาจากความสุข
ของคนอื่นดวย จงดําเนินชีวิตขึ้นสูแดนสวาง โดยวิธกี ารอันเต็มไปดวยเหตุผล และ
ถูกชอบใหเปนชีวิตที่มาสวาง อยูส วาง และไปสวางตลอดอายุกาล อยาลืมวาวิธีการ
ที่เต็มดวยเหตุผล ยอมจบลงดวยเหตุผล แมวิธีการอันบกพรอง ก็จบลงดวยความ
บกพรอง.
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