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 ชีวิตคืออะไร? 
 ในบางภาวะของชีวิต หลายคนอาจเคยตั้งคําถามนี้กับตัวเอง เพื่อจะพบวามันเปนคําถามที่ฟงดูงายแต
ตอบยาก เปนคําถามที่ถูกถามมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตรทางความคิดของมนุษยชาติ ยุค
สมัยเปลี่ยนไป สายลมแหงความกาวหนา ความมั่งคั่ง เทคโนโลยี การศึกษา ฯลฯ พัดพาคําถามนี้จากไป เรา
หลงลืมแมกระทั่งวาเราเปนใคร และนั่นอาจเปนความเควงควางที่สุดของมนุษย 
 อยางไรก็ตาม แมคําถามบางคําถามจะถูกลืม แตคนอีกจํานวนหนึ่งคิดวามันเปนคําถามที่ ‘ตอง’ ถาม 
วิจักขณ พานิช ชายหนุมวัย ๒๗ ป เติบโตมาในครอบครัวที่คอนขางมีฐานะ สมาชิกในครอบครัวของเขาตางมี
การศึกษาในระดับสูง เขาเติบโตขึ้นในรมเงาแบบนี้ จนมาถึงชวงชีวิตวัยหนึ่ง คําถามมากมายสูรบตบมืออยูขาง
ใน รวมถึงคําถามที่วาชีวิตคืออะไร เกิดเปนความพยศภายในที่วา ‘ทําไมเราจะตองทําอยางที่คนอื่นอยากใหทํา’
 ระหวางเรียน เขาใชจายเวลาจํานวนหนึ่งเทลงขวดเหลา เผาไปกับมวนบุหรี่ แตคําถามที่วาชีวิตคืออะไร
ยังคงอยู กระทั่งเขาไดมีโอกาสฝกสมาธิตามคําชักชวนของเพื่อน และเขาพบวานั่นคือจุดเปล่ียนในชีวิตครั้ง
สําคัญ 
 เขาเลือกที่จะเดินทางคนหาคําตอบนั้นตอไปโดยไมยี่หระกับความคาดหวังภายนอก หลังเรียนจบ เขา
บวชที่สวนโมกขพลารามหนึ่งป และหลังจากนั้นเขาตัดสินใจไปศึกษาตอปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยนาโรปะ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยทางเลือกที่มุงเนน ‘การเรียนรู’ มากกวาใบปริญญา 
 เขากลับมาเมืองไทยดวยพื้นที่ภายในที่กวางขวางกวาเดิม ถามวาคุณเจอสิ่งที่คุณคนหาหรือเปลา?  
 

‘ ทั้งเจอและไมเจอ ’ ...นั่นคือคําตอบของเขา 
 
 
อิสรภาพ 
 ผมเชื่อวาทุกคนตองการคนพบตัวเอง คนพบศักยภาพทั้งหมดที่เรามี เหมือนในทางศาสนาจะบอกวา
เราเดินทางเพื่อคนหาอะไรบางอยาง แตผมมองวาอิสรภาพที่วานั้น มันเหมือนกับการที่เราไดเอาความเปนตัว
ของตัวเองและศักยภาพภายในทั้งหมดที่มีออกมา เปนการคนพบความหมายสูงสุดของการดํารงอยู ทุกคนมีจุด
นี้ที่โหยหา เราอยากจะมีพื้นที่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เราไดเปนตัวของตัวเอง มีคนยอมรับ มีคนชื่นชม มี
ความหมายและคุณคาที่แทจริงตอผูคนรอบขาง 
 แตเนื่องจากครอบครัว ระบบการศึกษา หรือกรอบขอบังคับทางสังคมและวัฒนธรรม ไดกดทับส่ิง
เหลานี้อยูดวยความคาดหวังรอยแปด เราตางถูกปดกั้นการคนพบความสวยงามที่เรามีอยูขางใน โดยที่ความ
สวยงามนั้น แทจริงแลวมันอยูเหนือการวัดคาของสังคม ไมวาจะเปนเรื่องเงินทอง ใบปริญญา หรือการชื่นชมของ
คนอื่น ความบีบคั้นตรงนี้มันแนนหนาถึงขนาดที่วาเราไมมีโอกาสแมแตจะไดมองดูตัวเอง 
 
คนหา 



 เวลาผมเดินตามทองถนนแลวเห็นเด็กรุนใหมที่ใชชีวิตเสเพล จากประสบการณของผมที่เคยผานตรง
นั้นมาแลว ผมมองวามันเปนชีวิตชวงหนึ่งที่คนเราคิดอยากกบฏ อยากพยศกับความคาดหวังของสังคม  ที่มองวา
คนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่ใสสูท ผูกเนกไท มีเกียรติยศ เงินทอง ชื่อเสียง วัยรุนสวนใหญจึงเลือกที่จะฉีก
ตัวเองออกมา เราตางก็ตองการหาจุดที่เรารูสึกวาเปนตัวตนของเราในระดับที่เราสวมแลวรูสึกวามั่นใจ 
 ชีวิตผมก็มีจุดนั้นที่คลายกัน คือในชวงแรก ผมตองการแสวงหา”ตัวตน”ของผม ผมเลือกเรียนวิศวะ
แทนที่จะเรียนหมอตามความคาดหวังของที่บาน เลือกจะใชชีวิตอิสระ แตพอถึงจุดเปล่ียนของชีวิต ผมเริ่มเขาใจ
วาการกบฏของเรา มันก็ยังเปนการไปเกาะเอาสิ่งภายนอกบางอยางมาครอบความเปนตัวของตัวเองอีกอยูดี เรา
แคเลือกที่จะเปลี่ยนหมวก... 
 ผมเริ่มเขาใจวาคนเราทุกคนมีอะไรบางอยางที่สามารถคนพบไดจากภายใน เปนศักยภาพที่แสดงถึง
ความเปนตัวเราที่แทจริง ที่ไมไดเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกใดๆเลยแมแตนอย 
 
สวนโมกข 
 สวนโมกขเปนครั้งแรกที่ผมไดใชเวลาเรียนสิ่งที่อยากรู  เพราะตั้งแตเรียนประถมจนถึงปริญญาตรี ผม
ไดแตเรียนตามที่คนอื่นบอก ชวงชีวิตที่สวนโมกขเปนครั้งแรกที่ผมสัมผัสไดถึง ”พื้นที่“ที่ผมโหยหามาตลอด ได
สํารวจตัวเองจริงๆ วาเราชอบอะไร เปนพื้นที่ดานในที่มีคามาก ชวงเวลาหนึ่งปนั้น ผมไมมีตารางชีวิต ผมจะทํา
อะไรก็ได จะหยิบหนังสือเลมไหนมาอานกไ็ด นอกจากการฝกภาวนาอยางเขมขน ผมใชเวลากับหนังสืออาน
หนังสือที่อยากอาน หนังสือเกี่ยวกับสังคมไทย ประวัติศาสตรไทยไดอานงานอาจารยปวย อาจารยปรีดี อาจารย
สุลักษณ เร่ืองราวเกี่ยวกับการปฏิวัติจากดานใน เหมือนผมหลุดเขาไปในโลกอีกโลกหนึ่งที่เปนตัวผม มันเปด
ศักยภาพภายในตัวเราที่เรารูสึกวาส่ิงนี้นี่แหละคือส่ิงที่เราอยากจะมีสวนรวม  
 
มหาวิทยาลัยนาโรปะ 
 การเรียนการสอนที่นาโรปะที่โดดเดนที่สุด คือเขาจะมีพื้นที่ใหผูเรียนไดเปนตัวของตัวเอง ชื่นชมที่คุณได
แสดงความเปนตัวของตัวเองออกมา หรือแสดงส่ิงที่คุณสนใจออกมา เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาทั่วไปที่
ชื่นชมคนที่สามารถทําตามความคาดหวังของระบบ มันเปนพื้นที่ที่ปด และถาใครอยูในพื้นที่ที่ปดนี้ไดดีก็ถือวา
เปนคนเกง คือมันมีการตัดสิน การวัดคุณคากันเยอะมาก 
 แตที่นาโรปะจะเปนลักษณะของพื้นที่เปดที่ทําใหผูเรียนรูสึกวาเปนใหญ สามารถแสดงออก แสดงแรง
บันดาลใจ แสดงศักยภาพทั้งหมดที่ตัวเองมี อาจารยก็มีลักษณะเหมือนเปนพี่เล้ียง คอยดูแลเรา คอยตบ คอยดัน
ใหเรามองยอนเห็นอะไรในตัวเองไดชัดขึ้น ชวยดึงศักยภาพภายในออกมาไดมากขึ้น หรือบางจุดที่อาจจะเปน
ความทะเยอทะยานจนเกินไป เขาจะดึงเรากลับมา และใหเรามองวาที่ลึกลงไปกวานั้นเราตองการอะไร 
 จุดหนึ่งของนาโรปะ คือเรามีความคาดหวังอะไรไป มันจะโดนทําลายหมด เพราะการที่เราจะไปเรียน
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานในจริงๆ ถาเราไปเรียนอะไรแลวไดส่ิงนั้นออกมา เหมือนกับวาเรารูวาไปเรียนแลว
จะไดอะไร แลวก็ไดส่ิงนั้นกลับออกมา ผมวาแบบนี้มันไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร แตนาโรปะจะทําใหความ
คาดหวังแรกของเราหายไปเลย เราผิดหวัง ส้ินหวัง แตเราจะไปคนเจอแรงบันดาลใจบางอยางที่ลึกขึ้นกวาเดิม 
 ถาอยากจะไปเรียนที่นาโรปะ ส่ิงสําคัญที่สุดเลยคือตองศรัทธาในเสียงดานในของตัวเอง เราคนหาอะไร 
เราตองการไปเรียนที่นั่นเพื่ออะไร คือมันไมมีคําตอบตายตัว แตเราจะไปเรียนเพื่อเปดตัวเองจริงๆ เพื่อใหเห็นวามี
หนทางแบบนี้มีอยู และกลาที่จะเอาชีวิตเขาแลก เขาไปเสี่ยงเพื่อการไดทดลองทํา ทดลองเขาไปคุยกับ



กัลยาณมิตรที่แปลกๆ แลวหนทางมันจะเปดของมันเอง ดังนั้นคนที่จะไปเรียนที่นาโรปะตองทําใจในระดับหนึ่งวา
อาจจะผิดหวัง แตถาปริญญาโทในระบบดูแลวไมมีอะไรที่เรารูสึกวาเราอยากจะเรียนจริงๆ ก็นาลองไปที่นาโรปะ 
แตผมไมสามารถยืนยันวา การไปเรียนที่นาโรปะจะเปนส่ิงที่ชวยเติมเต็มส่ิงที่ตองการ 
 
เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช  
 
 เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยนาโรปะ เปนคนที่เรียกไดวาเปลี่ยนชีวิตผมอีกจุดหนึ่ง 
ผมไดแรงบันดาลใจจากเขามาก โดยเฉพาะในเรื่องของการคนพบพุทธธรรมในตัวเอง พุทธธรรมคือธรรมแหงการ
ตื่นรูที่จะตองถูกคนพบดวยตนเอง ในชีวิตของคุณเอง เพราะพุทธธรรมที่แทไมใชรูปแบบ 
 ตอนแรกที่ผมไปท่ีนาโรปะจะมีรูปทานอยูที่นั่น ผมก็สงสัยวาคนคนนี้คือใครและผมจะคอนขางกลัว
เพราะวาเรามาจากประเทศพุทธเถรวาทที่เนนเรื่องศีลเปนหลัก แลวผมไดยินเรื่องซุบซิบเกี่ยวกับทานตรุงปะเยอะ
คือเรื่องผูหญิง อบายมุข ไปสอนธรรมะที่ไหนก็กระดกเหลา พฤติกรรมที่แบบ...มันนากลัวครับ ผมรูสึกวาทําไม
อาจารยคนนี้เขาเปนพุทธจริงๆ เหรอ มันเกิดอะไรขึ้น  

จนผมไดมาเจออาจารยของผมคือ เรจจ้ี เรย เขาเปนคนที่เปล่ียนชีวิตที่นาโรปะของผม ผมไดกลายเปน
นักเรียนทางธรรมของเขา เรจจ้ีเปนลูกศิษยคนแรกๆ ของตรุงปะ เขาถายทอดจิตวิญญาณแหงพทุธธรรมของทาน
ตรุงปะมาสูเราอยางที่เรียกไดวา “ใจถึงใจ” เขาเปนคนที่ดูภายนอกปกติมาก เหมือนโปรเฟซเซอรปริญญาเอกคน
หนึ่ง มีภรรยาคนเดียว ไมมีเร่ืองอบายมุข ดูเปนคนที่ปกติมาก ผมก็สงสัยวาเขาเปนลูกศิษยของทานตรุงปะได
ยังไง เขาดูรักอาจารยของเขามาก แตชีวิตของเขาไมไดเลียนแบบพฤติกรรม เลยเปนคําถามในใจที่วาอาจารยกับ
ศิษยคูนี้เขาสงผานอะไรถึงกัน 
 การที่ผมฝกกับเรจจ้ี ผมรูสึกเขาใจจิตวิญญาณของทานตรุงปะมากขึ้นเรื่อยๆ สายสัมพันธนี้ทําใหผม
เขาใจวาหัวใจแหงพุทธธรรม คือเรื่องของการเดินทางดานในของตัวเราเอง จุดหนึ่งที่ผมไดจากทานตรุงปะมากก็
คือ คนเราไมไดสมบูรณแบบ เราไมไดภาวนาเพื่อที่จะดัดจริตใหเปนคนสมบูรณแบบ เราไมไดภาวนาเพื่อจะเปน
อะไรยิ่งใหญมากกวาการไดรูจักตวัเอง สามารถเปนตัวของตัวเองไดอยางไมอาย ภาวนาคือการมองตัวเอง 
เพราะฉะนั้นแคเรารูวาเราเปนแบบนี้ รูวาตัวเองเปนใคร ทําอะไร โดยที่ไมตองซอน ไมจําเปนตองกลัว ผมวาแค
นั้นพอแลว  
 ถาผมจะพยายามอธิบาย มันก็คลายๆ กับวิทยายุทธของจีน แรกๆ ตองฝกแบบเขม มีศีล มีวินัย แลวจะ
มีกระบวนทาที่พล้ิวไหว สุดทายคือตองไมมีกระบวนทา คือ เราผานการฝกมาจนถึงจุดที่ตองถอดกระบี่ทิ้งไปเสีย 
 
การเดินทาง 
 ความขัดแยงที่เกิดจากศาสนาสายตางกัน เกิดขึ้นจากคนที่พยายามยึดมั่นในแนวคิดของตัวเอง แต
สําหรับคนที่ฝกปฏิบัติเพื่อเขาใจตัวเองจะไมมีความขัดแยงเกิดขึ้นเลย เพราะเขารูวาหัวใจของการเดินทางดานใน
คืออะไร ส่ิงที่ผมเรียนรูจากนาโรปะ คือความสําคัญของสายการปฏิบัติ ซึ่งมีหัวใจ คือ ประสบการณตรงของการ
เดินทางดานใน ไมใชมาทะเลาะกันเรื่องความคิดหรือหลักปรัชญา 
 ความเขาใจในเรื่องของการเดินทางดานใน สามารถแบงออกไดเปน ๓ ขั้น คือ หินยาน มหายาน และ
วัชรยาน ในลักษณะของการเติบโตทางจิตวิญญาณของปจเจก ไมไดหมายถึงแนวคิดหรือลัทธิ 



 ขั้นแรกคือหินยาน คือคุณจะตองดูตัวเอง ฝกอยูกับตัวเอง เขาใจถึงความโดดเดี่ยวของชีวิต คุณตอง
เขาใจวาทายที่สุดแลวทุกส่ิงก็กลับมาอยูที่ใจของเรา ฝกเฝาสังเกตโลกดานใน เร่ิมตนดวยการฝกสมาธิ สมถะ
วิปสสนา เขาวิเวกเปนเดือนๆ รับรูถึงความโดดเดี่ยวและเปราะบางของชีวิต 
 พอเราไดฝกอยูกับตัวเองไปสักระยะ เราเขาไปสัมผัสถึงพื้นที่วางดานในของตัวเองมากขึ้น จุดนี้เราจะ
รูสึกวาเราสามารถรวมคนอื่นเขามาในการฝกของเราไดดวย เหมือนพื้นที่ดานในมันกวางขึ้นจากเดิม สามารถ
ปฏิสัมพันธกับคนอื่นโดยที่ไมสูญเสียพื้นที่ตรงนั้นไป นี่คือขั้นของมหายาน คือการเปดใจสูผูคนรอบขาง ทํา
ประโยชนใหคนอื่น รวมทุกข รวมสุขกับคนอื่น 
 วัชรยานก็คือมหายาน แตเปนเหมือนอีกขั้นหนึ่งของมหายาน วัชรยานจะลงมาทาทายกับจุดที่มหายาน
อาจจะละเลยไป ลงมาดูรายละเอียดของประสบการณธรรมดาๆของชีวิต โดยไมตัดสิน จะมีการทาทายระบบ
สังคม กรอบความคิด และการตัดสินถูกผิดที่มาปดกั้นการเขาถึงประสบการณชีวิตในทุกรูปแบบ มหายานอาจจะ
ชวยเหลือคนอื่น ทําประโยชน ทําความดี แตวัชรยานจะทาทายแมกระทั่งวาความดีคืออะไร เราอาจจะไมสนใจ
เลยวาทําเพื่อใหดีแตเราสนใจมองลงลึกไปถึงเหตุปจจัยกนบึ้งอยางไมตัดสิน ขั้นนี้จะลงไปถึงคนที่อยูในชายขอบ
ของสังคมไดมากขึ้น จะไมมีการประณามวาคนนี้ดีหรือไมดี แตทุกผูคน ทุกสถานการณ และทุกประสบการณมี
ความดีงามพื้นฐานในตัวของมันเองอยูแลว จุดนี้ทําใหเราสามารถที่จะรวมเรียนรูไปกับเพื่อนมนุษยไดโดยไมมี
ขอบเขตจํากัด 
 
ความธรรมดา 
 บทความชิ้นหนึ่งที่ผมเขียนชื่อ ‘งายงามในความธรรมดา’ ความธรรมดา มันไมใชวาเราจะบอกวาส่ิง
ไหนธรรมดาหรือไมธรรมดา แตธรรมดาในที่นี่คือความเปนธรรมชาติของตัวเรา เปนตัวของตัวเอง รูวาตัวเองทํา
อะไรอยู และรูสึกพอใจ มันเปนความเต็ม 
 ในเรื่องการเรียนรูดานในจะมีคําวา ‘พุทธสภาวะ’ คือธรรมชาติแหงการตื่นรูในใจเรา เราอาจจะทําดี ทํา
ชั่ว แตในความดี-ชั่วมันจะมีฉากหลังอีกชั้นหนึ่ง คือธรรมชาติของการตื่นเพื่อที่จะรู ซึ่งมันเปนพื้นฐานมากกวาการ
ตัดสินดี-เลว ผมศรัทธาตรงนี้ของคน มันคือความดีงามพื้นฐานของมนุษย มันไมใชวาดีตรงขามกับเลว แตเปน
ธรรมชาติของมนุษยที่สามารถเปดตาเรียนรูโลกได เรียนรูเหตุปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นได เปนเหตุปจจัยที่อาจารย
พุทธทาสเรียกวาอิทัปปจจยตา มนุษยมีความสามารถที่จะเรียนรูส่ิงเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยที่ไมจําเปนตอง
นิยามความถูก-ผิดเลยดวยซ้ํา 
 ศรัทธานี้ผมมองจากประสบการณตรงของการปฏิบัติ คือ ถาคนเราเขาใจถึงเหตุปจจัยของสรรพสิ่ง
จริงๆ ผมเชื่อวาคนเหลานั้นจะมีความงามโดยธรรมชาติของเขาเอง เปนความ ‘ธรรมดา’  ที่เราไมไดทําเพราะ
อยากจะเปนคนพิเศษหรือไมไดทําเพื่อเปาหมายวาส่ิงนั้นตองออกมาดี แตเราทําดวยความเขาใจ 
 
พ้ืนที่ 
 ผมไมมีหนาที่จะไปใหคําแนะนํากับใครในเรื่องของการใชชีวิต แตโดยสวนตัวมีเปนแรงบันดาลใจที่
อยากจะสรางพื้นที่ใหคนรวมสมัยไดมีโอกาสคนหาตัวเอง เปนพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆ ที่ไดพูดคุยถึงประสบการณ
ดานในของชีวิตโดยที่ไมถูกตัดสิน ผมรูสึกวาคนรุนใหมนาจะมีพื้นที่อยางนี้มากขึ้น แทนที่จะถูกตัดสินตลอดเวลา
วาเจง ไมเจง ดี ไมดี จากสังคมหรือคนรอบขาง ขณะเดียวกันก็คิดวาเราเปนคนที่มีประสบการณดานในที่แปลก
พอสมควร เราพอที่จะเปนพี่เล้ียงใหกับคนเหลานี้ไดอยางไร เพราะในปจจุบันกัลยาณมิตรในเรื่องนี้ไมไดพบเจอ



กันไดงายนัก ที่สําคัญคือพื้นที่ตรงนี้ตองเปนพื้นที่สําหรับการฝกฝนดานใน ไมใชเปนพื้นที่สําหรับการถกเถียงทาง
ปรัชญา 
 ในปหนา ผมจะเริ่มจัดคอรสฝกอบรมใหกับเสมสิกขาลัย ใชชื่อวา “บนเสนทางแหงการฝกตน” คิดวาจะ
จัดเปนชวงๆตลอดป นอกจากจะเปนการทดลองทําในสิ่งที่ตัวเองเรียนมา และเปนการฝกฝนตนเองในบริบทที่
ตางออกไป  อีกดานหนึ่งผมคิดวาการมีพื้นที่เพื่อใหคนที่สนใจในเร่ืองของการศึกษาดานใน มาภาวนารวมกัน 
มารวมแบงปนประสบการณ และเรียนรูรวมกัน จนกลายเปนสังฆะของผูปฏิบัติ ผมเชื่อวาตรงนี้นาจะเปนเรื่องที่มี
ความหมายตอสายธารแหงพุทธธรรมในโลกสมัยใหมมาก 
 
จิตตปญญาศึกษา 
 
 จิตตปญญาศึกษาคือการเรียนรูตนเอง ผูอื่น และสังคม แตตองไมแยกขาดจากเรื่องดานใน การศึกษา
ทุกวันนี้เปนเรื่องที่ทุกคนมองดูก็รูวา มันมีอะไรที่บางอยางที่ผิดไปจากความเปนปกติ จริงๆแลวการเรียนรูในชีวิต
มันเกิดขึ้นตลอดเวลา แตตอนนี้ระบบมันแข็งกระดางจนถึงขนาดที่วา ความเขาใจพื้นฐาน อยาง ”ชีวิตคือการ
เรียนรู” ไดเลือนหายไปหมด กลับกลายเปนวาใบปริญญา การวัดผล ครูบาอาจารย หรือการคาดหวังของ
ครอบครัว กําลังกดทับคุณคาที่แทของการเรียนรูไปแทบหมดสิ้น 
 
ประตู 
 ผมใชพุทธเปนประตูสูการเรียนรูมากกวา ทุกวันนี้ศาสนาเหมือนเปนหมวกอีกใบหนึ่ง เหมือนเวลาคุณ
จะไปสมัครงาน คุณก็ตองกรอกวาคุณนับถือศาสนาอะไร ถามไปเพื่ออะไร มันเหมือนเปนกําแพงแบงแยกคน แต
คนสวนใหญหลงลืมไปวา ทําไมเราไมมองชุดความรูหรือแนวทางของศาสนานั้นๆเปนประตูเพื่อที่จะเห็นชีวิตของ
เราเอง แมแตการศึกษาเองก็ไมตางกัน มัวไปเสียเวลาหมกมุนไปกับคําถามตื้นเขิน...”คุณจบมหาวิทยาลัยอะไร
มา” “ไดปริญญาอะไรมา” ทุกคนกลับไปยึดกรอบตรงนั้น แตทําไมเราไมมองวามหาวิทยาลัยเปนประตูสูการ
เรียนรูชีวิต ศาสนาก็ไมตางกัน เพราะเหตุนี้ศาสนาจึงกลายเปนเรื่องความขัดแยงเสียมาก แทนที่เราจะไดคุยวา 
คุณมีประสบการณของการฝกฝนตนเองอยางไร คุณไดเขาใจคุณคาของการมีชีวิตอยูในแงมุมไหน 
 
เจอ-ไมเจอ 
 ส่ิงที่ผมเจอจากการไปศึกษาตอที่นาโรปะ คือผมไดเขาใจความหมายของคําวา “ชีวิตคือการเรียนรู” ใน
หนังสือมีอยูบทหนึ่งที่เขียนวาเปาหมายคือการเดินทาง เหมือนกับวาเราไมไดมีจุดหมายแตจุดหมายคือการที่เรา
ไดเดินทาง ไดพบความงามของผูคน ไดทาทายตัวเอง ไดพบเจอสิ่งใหมๆ ไดเปดใจตัวเองมากขึ้น ตรงนี้คือการ
เดินทาง คือความงดงามโดยตัวของมันเองอยูแลว มันทําใหผมเชื่อม่ันวาการศกึษาไมจําเปนจะตองเกิดขึ้นใน
โรงเรียน ไมจําเปนตองมีใบปริญญามารองรับ และมันทําใหผมม่ันใจวาผมไมจําเปนตองเรียนปริญญาเอก ผม
เคยคิดวาจะเรียนปริญญาเอก ตอนไปเรียนนาโรปะผมตั้งใจไววาถาการศึกษาที่นาโรปะมันไดผลจริงๆ ผมจะตอง
อยูในจุดที่การไมไดปริญญาเอกจะตองไมทําใหผมรูสึกดอย 
 สวนที่ไมเจอก็คือเปาหมาย เพราะการเจอคือเจอความรูสึกที่บอก แตที่ไมเจอคือคิดไมออกวาเจอหรือ
ยัง เรารูสึกเหมือนกับวาเราไมไดไปเจออะไร แตเราไปเจอเสนทางสายหนึ่งที่ตองเดินไปเรื่อยๆ แตเราไมไดเจอ
อะไรเลย สมัยกอนเราก็คิดวาการเดินทาง การแสวงหา มันตองเจออะไร แตการไดคําตอบวาเราไมเจอมันก็คือส่ิง



ที่มีคาที่สุด สุดทายผมยอมรับมันได และรูสึกวาไดเจอในสิ่งที่ชีวิตนี้ตองการ เรามั่นใจในการเดินทาง ม่ันใจใน
ชีวิตของตัวเอง 
 ......................... 
 
 ไมมีคําถามวา ‘ชีวิตคืออะไร?’ เพราะไมรูวาจะถามเขาไปเพื่ออะไร เพราะเขาเองก็ไมใชคําตอบของ
คําถามนี้  
 คําตอบมีไดมากมายและจําเพาะตามแตละบุคคล นิยามของคนหนึ่งอาจไมใชนิยามของอีกคนหนึ่ง 
การเดินทางของคนหนึ่งอาจไมใชเสนทางที่อีกคนหนึ่งเลือกเดิน ปญหาจึงไมไดอยูที่วาใครตอบวาอะไร 
 แตในโลกที่ไมอนุญาตใหเราคัดงางดวยคําถามแบบนี้ (เพราะเปนอันตรายตอระบบทุนนิยม ระบบ
การศึกษาอยางยิ่งยวด) อาจเปนเพราะเราสยบยอม ถูกทําใหหลงลืม หรืออะไรก็ตามแต 
 บางที...เราจึงอาจตองเริ่มจากคําถามที่วา 
 ‘เราจะกลาตั้งคําถามหรือเปลา?’ 
 
 *************************** 
 เร่ือง-กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล  

ผูจัดการรายวัน 
 
 
• ตีพิมพครั้งแรกใน หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 


