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จากการใชเวลาเปน ขยายสูระบบแหงการดําเนินชีวิตเปน
การดําเนินชีวิตของคนเรานั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การบริโภค การเสพหรือ
ใชประโยชนจากสิ่งตาง ๆ การใชเวลาเปนนั้น เปนสวนหนึ่งของการรูจักบริโภค ซึ่ง
เปนความหมายอยางหนึ่ง ของการดําเนินชีวิตเปน
คนเราที่จะเปนอยูอยางดีนี้ จะตองดําเนินชีวิตเปน คือรูจักดําเนินชีวิตนั่นเอง
ถาใครรู จักดําเนินชี วิต ชีวิตนั่นก็เปนชี วิต ที่ดีงาม เป นชีวิ ตที่ พัฒนาเจริญกาวหน า
ประสบประโยชนสุข แตถาดําเนินชีวิตไมเปน ก็มีแตขาดทุนและประสพแตความทุกข
และความเสื่อม ฉะนั้นจะตองรูจักดําเนินชีวิตหรือ ดําเนินชีวิตเปน
ในบรรดากิจกรรมทั้งหลายของการดําเนินชีวิตเปนนั้น อันหนึ่งก็คือ การใชเวลา
เปน การดําเนินชีวิตเปนนี้ เปนหลักที่สําคัญ ก็เลยจะขอพูดถึง เรื่องการดําเนินชีวิต
เปนเสียดวยเพื่อใหเห็นองครวม เพราะในยุคนี้เราถนัดเรื่องความคิดเกี่ยวกับองครวม
การใชเวลาเปนนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง หรือเสี้ยวหนึ่งของการดําเนิน ชีวิตเปนถา
เราจะทําใหไดประโยชนครบถวน จะตองมองเห็นองครวมของการดําเนินชีวิตเปนนั้น
องครวมที่เรียกวา ดําเนินชีวิตเปน นั้นคืออะไร
ดําเนินชีวิตดีมีแตกําไร
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การดําเนินชีวิตของคนเราคืออะไร มีคําพูดมาแตเกากอนวา ชีวิตคือการตอสู
หมายความวา การที่เราดํารงชีวิตอยูนี้ เราตองประสบปญหา ประสบสิ่งที่บีบคั้นตาง
ๆ เราจะตองตอสูดิ้นรน ซึ่งพูดสั้น ๆ เปนภาษาวิชาการ ก็คือ การแกปญหา ที่พูดวา
ชีวิต คือ การตอสู ก็เทากับพูดวา ชีวิตคือการแกปญหา
คนใดที่แกปญหาเกง แกปญหาเปน คนนั้นก็จะดําเนินชีวิตไดดี จะตอสูได
ชนะ
เปนอันวาในแงที่หนึ่ง ที่พูดวาชีวิต คือ การตอสู เมื่อพูดใหเขาหลัก ชีวิตคือการ
แกปญหา ฉะนั้น เราจะตองรูจักแกปญหา หรือ แกปญหาเปน ในแงนี้ การดําเนินชีวิต
เปนก็คือการแกปญหาเปน
ถาคนแกปญหาเปน ก็ประสบความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จ คิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปน ยังไมพอ ตองสื่อสารเปนดวย
ขอตอไป คือ ความหมายของการดําเนินชีวิตในแงที่สอง การดําเนินชีวิตของ
เราในแตละวัน ประกอบไปดวยอะไรบาง ที่เราเปนอยูทุกวันนี้ คืออยางไร
มองในแงหนึ่ง ชีวิตของเราแตละวันนี้ ก็คือ การทําสิ่งตาง ๆ ที่ภาษาพระทาน
เรียกวา การทํากรรม ชีวิตของเรานี้ ตลอดเวลาคือการทํากรรม ลองพิจารณาดูวาใช
หรือไม

กรรมคืออะไร คือการทํา การพูด การคิด ไมคิดก็พูด ไมพูดก็ทําทางกาย
ไมทําออกมาทางกาย ก็พูดทางวาจา หรือไมก็คิดอยูในใจ
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วันเวลาของเราทั้งหมดแตละวัน เปนเรื่องของการทํา พูด คิด หรือ คิด พูด
และทํา มิใชหรือ
เปนอันวา การดําเนินชีวิตของเรานี้
ไดแก การทํา พูด คิด

ในความหมายหนึ่งก็คือ การทํากรรม

คนเราที่จะดําเนินชีวิตไดดี อยางที่เรียกวาดําเนินชีวิตเปน ประสบความสําเร็จ
กาวหนานั้น ลักษณะหนึ่งก็คือ การตองทํากรรม ๓ อยางนี้ใหเปน ทําใหดี ทําให
ถูกตอง จึงจะเปนชีวิตที่ดี
ฉะนั้น การดําเนินชีวิตเปน จึงหมายถึง การรูจักทํา

รูจักพูด รูจักคิด

หรือ ทําเปน พูดเปน คิดเปน สามอยางนี้แหละ ถาใครทําได ชีวิตจะเจริญงอก
งาม เมื่อคิดเปน พูดเปน ทําเปนแลว ก็มีชีวิตที่ดีงามสุขสบาย
ปจจุบันนี้ วงการการศึกษาเนนกันมากเรื่อง การคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
เมื่ อเที ย บกั บ ที่ พู ด มาแลว ข า งต น ทั้งสองด า น ก็ เ กือ บจะตรงกั น ที เดียว แตยั ง ไม
ครบถวน คือ ขาดพูดเปน หรือ สื่อสารเปน
การศึ ก ษาที่ บ อกว า คิ ด เป น ทํ า เป น แก ปญ หาเป น ไม พอ เพราะอะไร ยุ ค
ขาวสารขอมูล พูดเปนสําคัญมาก พูดเปนถาใชภาษาวิชาการก็คือ สื่อสารเปน
ในยุคขาวสารขอมูล ถาสื่อสารไมเปนก็ลําบาก ฉะนั้นการศึกษาที่ดี จะเพิ่มพูดเปน
หรือสื่อสารเปนเขาไปดวย
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ไทยเราใหความสําคัญ แกการพูดเปนมานานแลววา “ปากเปนเอก เลข

เปนโท หนังสือเปนตรี” ทานเนนความสําคัญของการพูดเปน วา ปากเปนเอก
การพูดเปนนี้สําคัญมาก แมมีความรู แตถาถายทอดไมได หรือมีความ
ตองการอะไร แตพูดใหเขาเขาใจไมได ก็เรียกวา สื่อสารไมเปน จะดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมใหดีไดยาก ยิ่งในยุคปจจุบัน การสื่อสารกาวหนาไปมาก เชน มีการโฆษณา
และชักจูงคนอื่น ทําใหมวลชนเห็นคลอยไปตาม กอผลกระทบตอสังคมเปนอยางยิ่ง

การพูดเปน รวมทั้งการรูเทาทันและรูจักการเลือกสรรขาวสาร
ขอมูลจึงเปนเรื่องสําคัญเหลือเกิน
สรุปวา การดําเนินชีวิต เปนในแงที่สองก็คือ การคิดเปน พูดเปน ทําเปน

ดูเปน ฟงเปน คือ จุดเริ่มของการศึกษา
เมื่อไปมองอีกดานหนึ่ง ชีวิตคืออะไร ตอนตนไดบอกวา ชีวิตคือการตองสู
ซึ่งเปนการมองในแงการแกปญหานั่นก็ถูก ตอมามองในแงของการทํากรรม
๓
อย า ง ก็ถูกเหมือนกั น แต มองอี กแงห นึ่ ง ชี วิ ตของเราแต ละวัน นี้ ก็ คือ การรั บ รู

ประสบการณ ทางอินทรีย หรือ ประสาทสัมผัสตางๆ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ของเรานี้ รับรูตลอดวันวา ชีวิตของเราในแตละวันก็คือ การไดเห็น ไดฟง ไดดมกลิ่น
ไดลิ้มรส ไดรับสัมผัส
และรู สึ ก นึ ก คิ ด ต า ง ๆ วั น หนึ่ ง ๆ เต็ ม ไปด ว ยการรั บ รู
ประสบการณทั้งสิ้น
ฉะนั้นชีวิตของคน มองอีกดานหนึ่งก็ไมมีอะไรเลย เปนการรับรูประสบการณ
เทานั้น คือใชตา ใชหู ใชจมูก ลิ้น กาย ใจ วัน ๆ ชีวิตของเรา ก็อยูกับสิ่งเหลานี้
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มนุษ ยที่ ใ ช อิน ทรี ย เ หล า นี้ ไม เ ปน ก็ เ รี ย กว า ดํ า เนิน ชี วิ ต ไม เ ป น การศึ ก ษา
มองข า มข อ นี้ ไ ป เอาแต คิ ด เป น ทํ า เป น แก ป ญ หาเป น แต ไ ม เ อาการรั บ รู
ประสบการณเปนเขามาดวย
การรับรูประสบการณเปนนี้สําคัญมาก คือจะตองใชตาเปน ใชหูเปน เปนตน
ใชตาเปนคือดูเปน ใชหูเปนคือฟงเปน อยางนี้เปนตน

ดูเปน ฟงเปนนี้สําคัญมาก เพราะการศึกษาเริ่มตนจากการรับรูกอน
แลวจึงจะออกมาถึงทําเปน แกปญหาเปน ถารับรูประสบการณไมเปน ก็จะได
ความรูไม ไดขอมูลที่เปนประโยชน
ทางพระท า นสอนว า ไม ใ ห รั บ รู ด ว ยความยิ น ดี ยิ น ร า ย แต ใ ห รั บ รู ด ว ย
สติปญญา ทั้งนี้เพื่อผลดีแกชีวิต คือ
๑. เพื่ อ จะได ข อ มู ล ที่ เ ป น ความรู ซึ่ ง จะนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด โดยไม ถู ก
ลอหลอกใหเขวออกไปโดยความรูสึกที่เกิดขึ้น
๒. เพื่ อ ให ข อ มู ล นั้ น ถู ก รั บ รู เ ข า มาอย า งเที่ ย งตรง บริ สุ ท ธิ์ เป น ธรรม ไม
ผิดพลาด ไมลําเอียง
การศึกษาไมไดพิจารณาเรื่องการรับรูประสบการณ ก็เลยมองขามเรื่องนี้ไป
เสียและปลอยปละละเลย
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เมื่อรับรูไมเปน พอรับประสบการณเขามา การรับรูก็กลายเปนการชอบหรือชัง
เลยไมไดความรู
พอเห็นหรือไดยินปบ ก็มีแตความชอบหรือชังเทานั้น
ความชอบหรือชังนั้น มีเพียงความรูสึก แตไมไดความรู

แลวก็ปรุงแตงไปตาม

การที่จะรับรูเปนจะตองใช ตาเปน ใชหูเปน คือ ตองดูเปน ฟงเปน เปนตน ซึ่ง
การศึกษาควรจะเนน เชน สังเกตวา เมื่อเด็กดูโทรทัศน แกรูจักเลือกดูรายการไหม ดู
รายการนั้นแลวดูเปนไหม จับเอาสิ่งที่เปนประโยชน หรือไดสิ่งที่เปนโทษมา เมื่อฟง
อะไร ฟงเปนไหม เลือกฟงสิ่งที่เปนประโยชนหรือเปลา ในรายการเดียวกันนั้น ฟง
แลวจับเอาสิ่งที่เปนประโยชน หรือไดสิ่งที่มีโทษ รูจักสําเนียกหรือเปลา
อันนี้เปนการศึกษาขั้นเริ่มตนที่สุด เพราะวาการรับรูประสบการณ เปนสิ่งที่มา
กอนกิจกรรมอยางอื่นของชีวิต
เปนอันวา ชีวิตของเรานี้ ในแงหนึ่ง ก็คือการรับรูประสบการณทางอายตนะ
หรืออินทรียทั้งหลาย หรือทางประสาทสัมผัสตาง ๆ ฉะนั้นการฝกฝนพัฒนาคนขั้น
เริ่มแรก ก็คือ จะตองใหรับรูเปน
เมื่อรับรูเปน เชน ดูเปน ฟงเปน ก็เทากับวา ดําเนินชีวิตเปน ซึ่งเปนขั้นเริ่มแรก
ที่สําคัญที่สุด
แตแคนี้ยังไมพอ ชีวิตคืออะไร ตอบไดหลายอยาง ตอบวาชีวิตคือการตอสูก็ได
วาคือการทํากรรมก็ได คือการรับรูประสบการณก็ได แตไมจบแคนั้น
ก า ร
ดําเนินชีวิตเปนจะไมสมบูรณ ถาขาดเสพเปน และเสวนาเปน
ดําเนินชีวิตดีมีแตกําไร
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ชี วิ ต คื อ อะไร คํ า ตอบที่ สํ า คั ญ อี ก อย า งหนึ่ ง คื อ การเข า ไปเอา
ประโยชนจากสิ่งทั้งหลาย
เราเขาไปสัมพันธกับสิ่งทั้งหลาย เราเขาไปเกี่ยวของไปโนนไปนี่ ก็เพื่อไปเอา
ประโยชนใหแกชีวิต เพื่อบริโภค ใช กิน เสพ ภาษา พระทานเรียกวา เสว-เสวนเสวนา แปลวา เสพ คือ เอามันมาเปนประโยชนแกเรา
ฉะนั้น การดําเนินชีวิตของเราแตละวันก็คือ การเขาไปเอาประโยชนจากสิ่ง
ทั้งหลาย
แมแตการสัมพันธกับเพื่อนมนุษย วาโดยพื้นฐาน ก็คือ การไปเอาประโยชน
จากเขาดังที่เรียกวา เสวนา
เสวนา คือการคบหา หรือการคบคนนี้ เพื่ออะไร ก็เพื่อเอาประโยชนใหแกชีวิต
ของเราใชหรือไม
การเอาประโยชนจากปจจัยสี่ เอาประโยชนจากอาหาร สิ่งของเครื่องใช เครื่อง
อุปโภคบริโภค
ที่ เ รี ย กว า โภคะ ซึ่ ง แปลว า บริ โ ภค หรื อ กิ น คื อ การเอามาใช
ประโยชนใหแตตัวเรา ก็เปนการเสพ หรือเสวนา ซึ่งรวมไปถึงการเสวนา คือการเสพ
คนหรือคบหาคนดวย
จะเห็นวา การเสพ การบริโภค การใชสอย และการคบหานี้ เปนเนื้อหาสาระ
เปนความสําคัญ หรือเปนหัวใจอยางหนึ่ง ของการดําเนินชีวิตของเรา
ดําเนินชีวิตดีมีแตกําไร
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คนเรานี้จะเรียกวาดําเนินชีวิตเปน ก็ตองบริโภคเปน กินเปน ใช เ ป น เสวนา
เปน
ถาไปเกี่ยวของกับคนก็ตองเสวนา คือคบหาเปน เสวนา แลวใหไดประโยชนแก
ชีวิตในทางสังคม
ถาไปเสวนาวัตถุ ก็คือไปบริโภควัตถุ ใชประโยชนจากวัตถุใหถูกตอง ตลอดจน
รูจักประหยัด นี่เปนอีกดานหนึ่งของชีวิต
ตกลงวา ดานที่สี่ ความหมายของชีวิตก็คือ การบริโภคหรือเสพ คือกิน ใช และ
คบหา ในแงนี้ ก็ไดความวา การดําเนินชีวิตเปน ก็คือ การบริโภคเปน หรือใชเปน
เสวนาเปน ซึ่งเปนการถือเอาประโยชนจากสิ่งทั้งหลาย หรือจากสภาพแวดลอมทุก
อยางได อยางถูกตอง
ถึงตอนนี้ ก็วกกลับเขามาหาเรื่องที่พูดคางไว คือ ในบรรดาการใช คือ บริโภค
หรือเสพ ซึ่งอยูไนการดําเนินชีวิตดานที่สี่นั้น สวนหนึ่งก็คือ การใชเวลา ตองรูจักใช
เวลา
ชีวิตของเราเมื่อเขาไปเกี่ยวของกับอะไร เราก็ใชประโยชนจากมัน เราเอามัน
มาใช เราตองรูจักใชใหมันเกิดประโยชนอยางแทจริง ไมใชวาใชแลวกลายเปนโทษ
แกตัวเอง เพราะไปจับแงผิด หรือไปติดไปมัวเมาเสีย แทนที่จะไดประโยชนกลับได
โทษ นี่ ก็ เ ป น ความหมายของการดํ า เนิ น ชี วิ ต เป น เป น คื อ พอดี ใน

มัชฌิมาปฏิปทา
ดําเนินชีวิตดีมีแตกําไร
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สรุปวา นี่ก็คือ องครวมของการดําเนินชีวิต ถาทําไดหมดทั้ง ๔ อยางนี้แลว
เรียกวาดําเนินชีวิตเปน เปนชีวิตที่เจริญงอกงามอยางแนนอน
ดานที่ ๑ แกปญหาเปน
ดานที่ ๒ คิดเปน พูดเปน ทําเปน
ดานที่ ๓ รับรูประสบการณเปน ดูเปน ฟงเปน ใชตา หู จมูก ลิ้น กาย
เปน
ตานที่ ๔ กินใชบริโภค เสพ คบหา เปน
ที่ พู ด มาในตอนนี้ ทั้ ง หมดนี่ แ หละ คื อ เรื่ อ งทั้ ง นี้ ห มดที่ ก ารศึ ก ษา จะต อ ง
เกี่ยวของ
การศึกษาจะตองใหครบ คือตองชวยใหคนฝกฝน พัฒนาตนใหดําเนินชีวิต
เปน ครบทั้ง ๔ ดาน
ฉะนั้น การที่จะดําเนินชีวิตเปนก็ตอง เปนหลายอยาง ตองเปนทุกอยางไมใช
แคคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนเทานั้น แมวาเดี๋ยวนี้เราเนนกันมากในเรื่องเปนนี้ แต
ยังไมครบ ยังไมพอ
การดําเนินชีวิตเปนนั้น ก็คือ ใหไดผลสมตามวัตถุประสงค ใหไดคุณคาที่เปน
จริง ใหพอดี ใหเหมาะเจาะที่จะไดผลที่ตองการ
การที่จะไดผลตรงตามตองการ ก็ตองทําใหพอดี เพราะที่วา เปน ก็หมายถึง
วาใหคุณภาพไมเสีย ไมขาดไมเกิน ก็คือตองใหพอดี
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การคิด การพูด การทํา ในเรื่องนั้น ๆ ไดพอดีตรงเรื่องตรงเปา ไดเหตุปจจัย
หรือองคประกอบในเรื่องนั้นพรอมบริบูรณ จึงจะใหเกิดผลตามที่ตองการนี่แหละ
เรียกวา “พอดี”

เราจะทําอะไรก็ตองทําใหพอดี ทําเหตุปจจัยใหครบถวนพอดี แลว
ผลจึงจะเกิดตามที่ตองการ
ตัวอยางเชน เปน แพทย เปนพยาบาล จะรักษาดูแลคนไขก็ตองทําทุกอยาง
ใหพอดีแลวผลดีที่ตองการ ทั้งตอคนไข ตอแพทย พยาบาล และตอกิจการสวนรวม
จึงจะเกิดขึ้น
ฉะนั้น คําวา เปน จึงมาตรงกับ คําวา พอดี พอดีก็คือคําวา มัชฌิมา
มัชฌิมา ก็คือ สายกลาง ที่เราพบกันอยางเสมอในคําวา มัชฌิมาปฏิปทา ที่
แปลวาทางสายกลาง ตกลงวานี่คือ ธรรมะในพระพุทธศาสนา นั่นเอง
ที่วาดําเนินชีวิตเปนนั้น เราลองมามองดูตามหลักธรรม
ดําเนินชีวิตคืออะไร ก็คือ มรรค
เปนคือพอดี ก็คือ มัชฌิมา
มรรคก็คําเดียวกันปฏิปทา
ฉะนั้น ดําเนินชีวิตเปนก็คือ มัชฌิมาปฏิปทานั่นเอง
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มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือทางสายกลาง ทางสายกลางก็คือทางที่พอดี ทางที่
พอดีก็คือทางดําเนินชีวิตที่พอดี ที่จะใหเกิดประโยชนที่ตองการใหบรรลุจุดหมาย
ตกลงวาไป ๆ มา ๆ เรื่องการดําเนินชีวิตเปน ก็คือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา หรือ
ทางสายกลางนี้เอง ถาใชเวลาเปน ในแตละขณะ แตละวันแลว เราจะไดกําไร ชีวิตก็
จะเจริ ญก า วหน า เมื่ อ เราเจริ ญก า วหน า เป น อย า งดี แล ว ท า นว า พรก็ จ ะเกิ ด

ขึ้นมาเอง
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