
“ สูสายธารแหงพุทธธรรมในโลกสมัยใหม ” 
บทสัมภาษณ วิจักขณ พานิช 

 
เร่ือง : เสาวณยี เกษมวัฒนา   

 
 หากความเห็นที่ตางจากคนทัว่ไปหรือการมีมุมมองตอวิถีปฏิบัติของคนบนโลกใบนี้ผิดแผกไป
จากคนรอบขาง คือ นิยามของความ “เพี้ยน”  หนุมผมยาวในมาดเซอรทีช่ื่อ วิจักขณ พานิช คงเขาขาย
นิดๆ ดวยเพราะเขารูสึกวาการไมทําอะไรตามคนอื่น หรือสนใจในสิ่งที่คนสวนใหญสนใจ เหลานี้...แม
จะดูเพี้ยน แตก็ดูเปนธรรมชาติดี เพราะ “ความเพีย้นที่จริงก็เปนแคการที่คนๆหนึ่งอยากจะทําอะไรที่
สรางสรรคโดยที่ไมไดมองวาจะตองทําตามอยางใคร” เขาสรุปความไวอยางนั้น 
 
จากวิศวะสูจิตตปญญาศึกษา 
 
 อดีตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูผันตัวเองสูเสนทางแหงการ
เรียนรูดานใน  ดวยดีกรีปริญญาโท มหาวิทยาลัยนาโรปะ เมืองโบลเดอร รัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงเปนการศึกษาในดานมานษุยวิทยา จติวทิยา ปรัชญาและศาสนา โดยเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ
นาน ๓ ป ควบคูกับการฝกปฏิบัติภาวนาอีก ๓ ป  
  
 จุดเริ่มตนของความสนใจ คงเหมือนกับคนทั่วไปที่เกิดความสับสนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุภายนอก   บริโภคนิยม หรือแมแตการศึกษาที่พยายามดึงไปในทศิทางเดียวกนักนัคือในเรื่องวตัถุ 
คําถามที่ตามมาคือ  “ จริงๆ แลวเราชอบอะไร เราตองการอะไร หรือชีวิตคืออะไร” คําถามงายๆ แตตอบ
ยาก จึงทําใหวจิักขณคนหาตวัเอง จนนําไปสูความสนใจเรื่องจิตใจและการพัฒนาตวัเอง  
 
 พื้นฐานจากการฝกภาวนาในเมืองไทย ทั้งจากคุณแมสิริ กรินชัย และการบวชเรียนที่สวนโมกข 
วิจักขณมองเหน็ความตางในรูปแบบและกระบวนการ ยกตัวอยางงายๆ คือเร่ืองของภาษา ซ่ึง
ภาษาอังกฤษจะชวยใหเขาถึงและเขาใจงายกวาภาษาบาลี สันสกฤต  
 
   “ในบานเราจะบอกวา พระพทุธเจาตรัสรูหรือปฏิบัติธรรมเพื่อตรัสรู เพื่อหลุดพน หรือเพื่อ
นิพพาน ดูเปนศัพทศาสนาที่ไกลตัวมากและยาก ทําใหรูสึกวาเราไมสามารถทําความเขาใจไดเลย แต



ภาษาอังกฤษจะใชคํางายๆ อยาง realize หรือ realization แปลเปนภาษาไทยก็คือ ตระหนกัรู เรารูอะไร
มากขึ้น เหมือนการเรียนรูของเราในชีวิตประจําวนัแลวเราเรียนรูไดมากขึ้น ซ่ึงเปนชุดคําที่ทําใหเราได
เห็นกระบวนการมากขึ้น อยางกระบวนการในชีวิตประจําวันของเรา กระบวนการในการฝกฝน 
เสนทางในการฝกฝนนั้นสําคัญกวาเปาหมาย ซ่ึงถาเปนชดุคําบาลีสันสกฤตบานเราจะเนนทีเ่ปาหมาย
มากเกินไป ทําใหผมรูสึกวาการฝกฝนที่โนนทําใหเราไดเติบโตขึ้นจริงๆ ขณะที่เราเปนคนหนุมที่
ตองการไปเรียนเพื่อเติบโต เพื่อพัฒนาตวัเองและเขาใจตวัเอง ก็เลยตรงตามที่ผมรูสึก” ชายหนุมวยั ๒๗ 
ป กลาวถึงส่ิงที่เขาไดเรียนรูจากตางแดน  
 
เสนทางสําคัญกวาเปาหมาย 
 
 เสนทางที่วาเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดของวจิักขณหลายดาน เขาเลาตอวา บางครั้งการฝกปฏิบัติ
ธรรมที่เมืองไทย  จะเนนไปที่การไหวกราบขอธรรมะจากพระสงฆองคเจา หรือนั่งอธิษฐานธรรมหนา
ฐานพระพุทธรูป ซ่ึงทําใหรูสึกวาตนเองดอย ไมมีความสามารถ ชีวิตคงไมมีทางหลุดไปจากความทุกข
ได แตการฝกฝนตนเองโดยเนนที่กระบวนการ การเดนิทาง หรือประสบการณ จะทาํใหรูสึกวา ทกุ
ประสบการณที่เขามาในชวีติมีความหมาย และหากสามารถเขาใจมันได ก็จะทําใหเตบิโตและเกดิการ
เรียนรูมากขึ้น 
  
 “พอถึงจุดนี้กจ็ะทําใหเรามีความมั่นใจในชวีติของตัวเองและลดเปาหมายของการสรางภาพ
ความเปนคนสมบูรณแบบ เหมือนเราไมตองทําตัวเปนคนที่ธรรมะธรรมโมสมบูรณแบบ เราเปนคน
ธรรมดาๆ คนหนึ่งได คนที่รูจักเรียนรู รูจักที่จะเติบโต คอืเราหันมาใหคุณคากับเสนทางของการเรียนรู
มากกวา”  
  
 นั่นหมายความวาแมจะแตกตางที่กระบวนการแตตางก็มเีปาหมายเดียวกัน  “ที่เมืองไทย ถาพูด
ถึงศาสนาก็จะเปนเรื่องของศาสนาเลยทันท ีเราจะคิดถึงวดั คิดถึงพระ แตผมรูสึกวาทุกวันนี้มันเปน
เปลือกนอกทั้งนั้นเลย คือคนที่สนใจเรื่องของการฝกฝนตัวเอง นําพืน้ฐานความเขาใจในหลักธรรม
ทั้งหมดมาเพื่อการเขาสูกระบวนการเรยีนรูในชีวิตประจาํวันไดจริงๆ  มีนอยมาก โดยเฉพาะความเปน
จริงที่วาฆราวาสหรือคนธรรมดาไมรูสึกวาตัวเองมีศักยภาพมากพอที่จะนําพุทธธรรมมาใชใน
ชีวิตประจําวันโดยปราศจากพระมาบอกเราวาควรจะทําอยางไร ยิ่งถาเปนผูหญิงอีกกเ็ลิกพูดเลย พอเมื่อ
เรารูสึกวาตรงนั้นดอยมากๆจะทําใหเราขาดความเชื่อมั่นในชีวิตของตวัเอง กระบวนการเรียนรูจึงถูกตัด



ไปหมด เราจะกลายเปนสนใจในเรื่องเปลือกนอกของศาสนา 
 
 ผมรูสึกวาในตางประเทศ ฝร่ังเขาจะมั่นใจในชีวิตตวัเอง มคีวามเปนปจเจกสูงมาก คนที่ไปเรียน
ที่โนนเขาก็จะมีความตองการคนหาความหมายของชีวติสูง เพราะฉะนัน้การเรียนรูของเขาจึงเปนการที่
ทุกคนเอาประสบการณชีวิตของตัวเองมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันและมาสังเคราะหความรูดวยกัน ซ่ึงถา
เปนบานเราเวลาศึกษาศาสนาพุทธจะตองไปฟงพระเทศนหรือฟงคนทีม่ีประสบการณมากๆ พูดใหเรา
ฟงฝายเดยีว ไมไดเกดิการแลกเปลี่ยน”  
 
 การแลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณ คือกระบวนการบมเพาะการตระหนกัรู  ที่ วิจักขณ 
เชื่อมั่นวา จะทาํใหผูเรียนหรือผูรวมกระบวนการทุกคนมคีวามมั่นใจในชีวิตของตนเอง แทนที่จะรูสึกวา
มีคนที่เปนผูรูมาชี้วาควรจะตองทําอยางไรกับชีวิตของเรา 
 
จิตตปญญาศึกษา กับ พุทธศาสนา 
 
  “จิตตปญญาศึกษา” เปนสิ่งที่วิจักขณเรียนรูและใหความสนใจ แตอาจเปนคําที่ยังไมคอยคุนหู
ของสังคมไทยมากนัก ทวาแทจริงแลวคือบริบทเดียวกันกบัพุทธศาสนา โดย วจิักขณ อธิบายตอวา 
“จิตตปญญาศึกษา”  หรือ “Contemplative Education”  คือการเนนเรื่องการศึกษาที่มพีื้นฐานของเรือ่ง
ดานในเขามาเกี่ยวของ  รูจักตัวเอง ผูอ่ืน รูจักสังคมและสิ่งรอบตัว แตสําหรับคําวา “พุทธศาสนา” ใน
บานเราอาจตองตั้งคําถามวาคืออะไร เพราะหากเปนการไหวพระ ทําพธีิกรรม หรือทองบทสสวด กค็ง
ตางกัน แตหากมองวาพืน้ฐานของพุทธศาสนาคือเร่ืองของการเรียนรู การเขาใจและฝกฝนตัวเอง รูจัก
จิตใจตวัเองและรูจักผูอ่ืน ซ่ึงหากเปนมมุมองในประเด็นนี้ กระบวนการของพุทธศาสนาก็คือจิตตปญญา
ศึกษา   
 
 พุทธธรรมกับโลกสมัยใหม เปลี่ยนไปทุกขณะ แมคนรุนใหมจะมีพืน้ที่ในการเขาถึงพุทธ
ศาสนาไดมาก แตอุปสรรคก็ยังคงอยูโดยเฉพาะเรื่องของภาษาในการสือ่สาร เพราะฉะนั้นจะทําอยางไร
ใหพุทธศาสนาสามารถสื่อสารไปยังคนรุนใหมดวยภาษาที่เขาใจไดงายขึ้น  
 
 “ในตัวบริบทของพุทธศาสนาที่จริงแลวไมมีอะไรเปลี่ยน มันคือธรรมะของการที่จะทําใหคน
ตื่นออกมาจากหลักการความคิดหรือความคาดหวังตางๆ สูประสบการณตรงของชีวติมนุษยคนหนึ่งที่มี



เจ็บ มีปวด มีทกุข มีสุข ซ่ึงพุทธศาสนาในแงนี้คือ “ตื่น” ตื่นรูที่จะสัมผัสชีวิต แตภาษาในตอนนี้ที่ไม
สามารถสื่อถึงความตื่นตรงนัน้ได เพราะตวัภาษาของพุทธศาสนาเองกลับไปสื่อสารถึงกรอบ กลับไป
ส่ือสารถึงหมวก กลับไปสื่อสารถึงความเปนศาสนาที่ไปครอบกระบวนการตรงนัน้ไวอีกที  
 
 ผมจึงรูสึกวาพทุธศาสนาในโลกสมัยใหมทาํอยางไรถึงจะสื่อสารดวยภาษาที่งาย ภาษาที่เขาถึง
ชีวิตคนไดมากขึ้นและเขาถึงคนรวมสมัยที่ตองการคนหาความหมายของการมีชีวิตอยูหรือการที่จะทํา
ประโยชนและการเขาใจตวัเองไดมากกวา ตรงนี้ไมใชหนาที่ของผมที่จะมาคิดภาษาแตเปนหนาทีข่อง
ผมที่จะทําอยางไรถึงจะสรางพื้นที่ใหคนทีส่นใจเรื่องการฝกฝนตัวเองและสามารถมาแลกเปลี่ยนกนัได
ดวยภาษาของคนรุนใหมทีพ่ดูกันรูเร่ือง”  
 
สรางพื้นท่ีแบงปนประสบการณ 
 
 ซ่ึง “พื้นที่” ที่วิจักขณ  หมายถึง เร่ิมตนจากการเขาฝกอบรมรวมกนั กลาวคือเปนสังฆะของผู
ฝกฝน โดยมีเขาเปนผูแบงปนประสบการณหรือเทคนิคตางๆ ที่ไดเรียนรูจากครูบาอาจารยของเขา 
โดยเฉพาะในสามปที่เขาไดฝกฝนอยูกับเรจจี้ เรย ธรรมาจารยชาวอเมรกิันผูเปนลูกศษิยของเชอเกียม 
ตรุงปะ รินโปเช  โดยปจจุบนัชายหนุมจัดการอบรมใหกบัเสมสิกขาลัย ซ่ึงเปนหนวยงานที่สนใจเรือ่ง
การศึกษาทางเลือก สวนอนาคตเขาเตรียมจดัหลักสูตรการอบรม “บนเสนทางแหงการฝกตน” ในวนั
เสาร-อาทิตย เดือนละ ๒ วันและจะเริ่มตนในเดือนกุมภาพันธปหนา (๒๕๕๑) [สอบถามรายละเอียดได
ที่เสมสิกขาลัย โทร ๐๒-๓๑๔ ๗๓๘๕-๖ หรือ semsikkkha_ram@yahoo.com ] 
 
 “ผมตองการเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับคนไทยดวยวาชวีิตคนไทยเปนอยางไร ตองการ
อะไร ส่ิงที่คนหาคืออะไร รวมทั้งชีวิตการทํางาน ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ความคาดหวังตางๆ เปน
ลักษณะไหน ซ่ึงจะตองตางออกไปแนนอน เพราะฉะนัน้สําหรับสังคมไทยก็เหมือนเรามาหาจดุที่เรา
ตองการรวมกนัมากกวา” วิจกัขณ กลาวและย้ําวา ตัวเขาเองก็ถือเปนคนหนึ่งที่จะมาเรยีนรูจากการ
ฝกอบรมนี้เชนกัน 

 
 แมช่ือของวิจกัขณ จะไมไดโดดเดนในแวดวงของคนทั่วไป แตสําหรับคนวงในที่สนใจเรื่องจิต

วิญญาณ คงสัมผัสไดถึงวิธีคิดและมุมมองของหลานทานพุทธทาส (เงือ่ม พานิช) คนนี้  ส่ิงที่เขาทําทั้ง
จาก บทความ ผลงานแปลและหนังสือ “เรียนรูดวยใจอยางใครครวญ” รวมถึงการฝกอบรมตางๆ ไมได



วัดเปาหมายของความสําเร็จดวยช่ือเสียงหรือความโดงดงัจนเปนที่รูจกั ทวาคุณคาอันสําคัญกวา คือ การ
ไดจุดประกายใหคนมองชวีติดานในกันมากยิ่งขึ้น  
 
 “ถาเราไมยอนมองดูตัวเองไมมองดู ไมใสใจโลกดานใน ผมวามันไปไมรอด เพราะฉะนั้นผม
รูสึกวาเรื่องความคาดหวังไมไดเปนเรื่องสําคัญสําหรับผม แตรูสึกวาเราจะสามารถแบงปน
ประสบการณดีๆ ที่จะมีความหมายและมคุีณคากับชีวติของทุกคนถาไดสัมผัส แมเปนเพียงชวงสั้นๆที่
เขามาฝกวันสองวันและไดเห็นพื้นทีด่านในของตัวเองวาความจริงแลวพื้นที่ของชีวิตสามารถขยายใหญ
ได เราสามารถพบศักยภาพตางๆในตัวเราที่เราไมเคยเหน็มากอน เหมอืนเปนชีวติทีใ่หญกวาความคิด 
ใหญกวาความคาดหวังหรือแผนในอนาคต ซ่ึงพอเราหันมามีสติกับตัวเองเราจะรูวาความจริงแลวชีวติ
เรามีความหมายกวานั้นมาก”  

 
ไมสรางภาพแตแคทําในสิง่ท่ีตองการ 
 
 ความสุขจากเสนทางที่เขาเลือกเดิน อาจตองเจออุปสรรคจากคนรอบขาง ทั้งจากความคาดหวัง
ของครอบครัว และจากสังคม คําถามที่วิจกัขณไดยินบอยๆ คือ “จบปริญญาโททําไมไมเปนอาจารย ทั้ง
ที่มีเกียรติ มีเงนิเดือน” เขายอมรับวาบางครั้งคําถามเหลานี้ทําใหรูสึกวาสิ่งที่กําลังทําอยูนั้นไมถูกตอง
หรือทําใหรูสึกดอยลงไป และไมมีใครยอมรับ แตทายทีสุ่ด การพยายามตอบคําถามหรือทําความเขาใจ
กับคนอื่นมากเกินไปกลายเปนความกดดัน ราวกับวากําลังเสียเวลาไปกบัการพยายามรักษาภาพของ
ตนเอง 
 
 “ผมไมไดตั้งใจจะสรางภาพของการเปนคนเพี้ยนหรือคนที่แปลก แตแคอยากจะทําในสิ่งที่
อยากทํา ไมอยากรับงานประจํา อยากจะทําฝกอบรม อยากเปนคนทีแ่บงปนประสบการณแบบเพื่อน 
สรางพื้นที่การเรียนรูที่เปนจริงแทนที่จะตองไปพึ่งพาอยางอื่นหรือสถาบันการศึกษาใหมาทําใหเรา แต
เราสรางขึ้นมาดวยตัวของเราเอง”  
 
 ดังนั้นหากการตัดสินใจเลือกทางนี้ก็ตองถามตัวเองใหดวีาจะสามารถดแูลตัวเองไดหรือไม วิถี
ชีวิตอาจตองเปลี่ยนไป ไมใชเลือกทํางานดานจิตวิญญาณ ไมรับงานประจํา แลวยังไปหางสรรพสินคา
หรูหราทุกวัน ซ่ึงวิจักขณ มองวาตรงนี้คือ บทเรียนชวีิตทีท่าทาย  
 



  “ตรงนี้เปนการทาทายตัวเองมากวาเราจะใชชีวิตแบบนี้ไดหรือเปลา แตผมไมไดปฏิเสธเงิน 
ไมไดหมายความวาส่ิงที่ผมทําจะไมรับเงนิเพราะผมไมใชพระ เราเปนคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะ
ทํางานดานนี้และเปนการทาทายสังคมไทยระดับหนึ่งวานาจะเขาใจคนในลักษณะนี้มากขึ้น และ
สนับสนุนคนแบบนี้ใหมากขึ้น ใหเขาสามารถใชชีวิตอยูไดโดยไมลําบาก” ชายหนุมกลาวดวย น้ําเสียง
ราบเรียบแตหนักแนนเชนเคย  
 
 ...ทุกวันนี้ แมวิจักขณตอบคาํถามที่ตนเองเคยตั้งไวในอดตีไดระดับหนึง่ ทวากย็ังมีมคีําถาม
ใหมๆ ที่ตองการคําตอบเกิดขึ้นเสมอ ดังนัน้การไดศกึษาและฝกปฏิบัตภิาวนา จึงชวยทําใหเขาเขาใจและ
คนพบศักยภาพของตัวเอง รวมถึงคนหาคําตอบจากเสียงดานในของตนเองไดอยางสมบูรณ ... 
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