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ความเป็นอมตะ ซึ่งไม่มีการเจ็บป่วย ไม่อยู่ภายใต้อ�ำนาจ
ของกิเลส ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ไม่มีข้อจ�ำกัด โดยนัยนี้การ
กลับสูแ่ หล่งก�ำเนิดของเรา กล่าวคือความเป็นอมตะนัน้ เป็น
หนทางเดียวที่จะพิชิตโรคภัยไข้เจ็บและหลุดพ้นจากความ
เจ็บป่วยโดยสิ้นเชิง
การกลับสู่แหล่งก�ำเนิดของทุกสรรพสิ่ง หรือการเข้า
สู่สภาวะความเป็นอมตะนั้น ก็คือการสัมผัสหยั่งรู้ถึงแหล่ง
ทีม่ าของชีวติ และจุดก�ำเนิดของชีวติ เรานัน่ เอง เพราะมันเป็น
สายใยถักทอชีวิต เป็นพื้นฐานของการด�ำรงอยู่ของเรา เป็น
อะไรบางอย่าง ที่ให้พลังจูงใจแก่เราตลอดชีวิต จูงใจเข้าหา
สัจธรรม จูงใจสู่ความเป็นจริง สู่ความพอใจอย่างเต็มเปี่ยม
และความอยู่รอดปลอดภัยอย่างแท้จริง
ในสมัยที่เราเป็นเด็ก เราด�ำเนินชีวิตไปตามสัญชาต
ญาณ ดังนั้นแรงจูงใจทางจิตจึงมุ่งหรือเบนเข็มไปที่อาหาร
ความอบอุน่ สะดวกสบาย และของเล่นต่างๆ ต่อมาภายหลัง
ความพึงพอใจนั้นก็แปรเปลี่ยนไปอยู่ที่ผู้คน อยู่ที่กิจกรรม
ต่างๆ อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อยู่ที่เครื่องยนต์กลไก
ความทะเยอทะยาน และอะไรก็ตามที่ท�ำเพื่อการด�ำรงอยู่
ในโลก อย่างไรก็ตามทัง้ หมดทัง้ ปวงนีแ้ รงจูงใจเหล่านัน้ โดย
พื้นฐานแล้วก็เกิดจากแรงผลักดันทางจิตนั่นเอง
ทว่ า เรานั้ น เดิ น ออกนอกลู ่ น อกทางไปเพื่ อ เสาะ
แสวงหาความร�่ำรวยมั่งคั่ง ความมั่นคงทางวัตถุสิ่งของ และ
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ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ที่มีความสุขยั่งยืนถาวร แต่เมื่อผู้ใด
ก็ตามตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ มิได้ให้ความรู้สึกเติมเต็ม และ
เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มั่นคงถาวร ทั้งนี้ทั้งนั้น
ลึกๆ แล้วใจเราก็รู้ว่า มันยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ยัง
เถลไถลออกนอกลูน่ อกทางอยู่ เหมือนกับเวลาทีเ่ ราเดินทาง
ไกลแล้วเราแวะโน่นแวะนี่ ไปสนใจโน่นนี่นั่นตลอดทาง จน
กระทั่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วเท่านั้นจึงมีความรู้สึก
ว่า “อา.....ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะ ตอนนี้เราปลอดภัยแล้ว
ล่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยดีหมดแล้ว”
ถึงแม้กระทัง่ เวลาทีเ่ ราเถลไถล เราก็ยงั มีความรูส้ กึ คัง่
ค้างในใจว่า “ยังต้องไปต่ออีกนะ” หรือ “อะไรๆ ก็น่าสนใจ
ไปหมดนะ แต่ อืมม.....อะไรสักอย่างมันขาดหายไป บางสิ่ง
บางอย่างมันยังไม่ใช่ ไม่ถูกต้องซะทีเดียว ยังไม่ถึงที่นะ”
แรงจูงใจสู่สัจธรรมนั่นแหละเป็นรากฐานส�ำคัญ ที่
มุ่งสู่ความเป็นจริงอันเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของทุก
ชีวิต เป็นกฎหลักของธรรมชาติ เป็นกฎของการด�ำรงชีวิต
ที่ควบคุมจักรวาล เสมือนกับแรงโน้มถ่วงที่ดึงทุกอย่างเข้า
สู่ศูนย์กลาง ดึงดูดทุกสรรพสิ่งเข้าสู่สัจธรรม นับว่าเป็นกฎ
พื้นฐานของชีวิตนั่นเอง ดังนั้นเมื่อเราปรับตัวตามให้เข้ากับ
แรงดึงดูดนี้และตระหนักถึงลักษณะของจิต รวมถึงส�ำนึกได้
ว่า ชีวติ นีเ้ ป็นเพียงการกระท�ำกิจกรรมต่างๆของจิต เมือ่ เรา
เข้าใจได้อย่างถ่องแท้เช่นนี้ การด�ำเนินภารกิจการงานต่างๆ
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ก็ง่ายขึ้น และการตระหนักรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต
ก็ตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ส่วนแนวโน้มทีจ่ ะเถลไถลออก
นอกลู่นอกทางก็หมดสิ้นไป การรู้แจ้งถึงลักษณะอันแท้จริง
ของเป้าหมายในชีวิตนี้ จึงเป็นทั้งก�ำลังใจและการส่งเสริม
ให้เราเดินทางต่อไป
เมื่อกล่าวถึง “ความอมตะ” หรือ “ปรมัตถ์” หรือ
“เป้าหมายสูงสุด” หรือ “อีกฝั่งหนึ่ง” จิตไม่รู้จักค�ำเหล่านั้น
ในขณะที่พยายามที่จะเข้าใจความหมาย กระทั่งเวลาที่เรา
พูดถึง “นิพพาน” – “เย็นลง” “ความสงบเย็น” – เราก็ไม่
บรรยายให้ได้อารมณ์หรืออรรถรสใดๆ มักใช้ค�ำกลางๆ ไม่
พรรณนา เรามักจะพูดถึง “สุญญตา” พูดถึงการเข้าถึงปรมัตถ
สัจจะ๒ การเข้าใจถึงลักษณะที่แท้จริงของเรา หรือการ
ตระหนักรู้ถึงสภาวะจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากความนึกคิด ซึ่ง
เราเรียกว่า “สุญญตาอันสูงสุด”
เราใช้ค�ำศัพท์เฉพาะเหล่านั้น ไม่ใช่เพราะว่ามัน
ไม่มีอะไรในสุญญตา๓ แต่เนื่องจากเวลาที่จิตผู้คิดพยายาม
๒ ปรมัตถสัจจะ คือ ความจริงโดยปรมัตถ, ความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยไม่ขึ้น
ต่อการยอมรับของคน, ความจริงตามความหมายขั้นสุดท้ายที่ตรงตามสภาวะและ
เท่าที่จะกล่าวถึงได้ เช่นว่า รูป นาม เวทนา จิต เจตสิก เป็นต้น – ที่มา พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 2016.
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhism, ข้อ [๕๐]
๓ สุญญตา ดูความหมายได้ที่ http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.
php?text=%CA%D8%AD%AD%B5%D2

4

สุญญตาและการตระหนักรู้อย่างแท้จริง

ท�ำความเข้าใจปรมัตถสัจจะซึ่งไม่มีรูป จิตผู้คิดจึงเห็นว่า
ไม่มี “สิ่งใด” ในนั้น เปรียบเสมือนเราหยิบหนังสือภาษาจีน
ขึ้นมาสักเล่ม ถ้าเราไม่รู้ภาษาจีน เราก็ได้แค่หยิบหนังสือ
ภาษาต่างด้าวขึ้นมาก็เท่านั้น ต่อให้หนังสือเล่มนั้นเต็มไป
ด้วยค�ำสอนทีม่ หัศจรรย์ลกึ ซึง้ และความจริงทีป่ ระภัสสรเพียง
ใดก็ตาม ถ้าเราอ่านไม่ออก หนังสือเล่มนั้นย่อมไม่มีความ
หมายใดๆส�ำหรับเรา ลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนกับที่จิตผู้คิด
พยายามเข้าใจปรมัตถสัจจะหรือสารส�ำคัญของพระผู้เป็น
เจ้า จิตผู้คิดก็จะถามว่า “นี่คืออะไร” “อธิบายว่าอย่างไร”
“มันอยู่ที่ไหน” “ฉันใช่มันรึเปล่า” “รึฉันไม่ใช่มัน” จิตผู้คิด
นั้นก็พยายามควานหาความหมาย ในท�ำนองเดียวกันจิต
ที่เข้าใจเฉพาะภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว จ�ำต้องหมอบ
ราบคาบ เมือ่ ต้องอ่านหนังสือภาษาจีน หรือภาษาเทวนาครี๔
หรือภาษาอื่นๆ ที่ไม่เข้าใจ
ดังนัน้ ส�ำหรับจิตผูค้ ดิ แล้วเมือ่ พบว่าปรมัตถสัจจะนัน้
ไม่มีรูป จิตผู้คิดจึงได้อธิบายสภาวะนี้ว่าเป็น “สุญญตา” แต่
ส�ำหรับจิตผู้รู้นั้น การตระหนักรู้ถึงสัจจะก็คือประสบการณ์
ของสัจจะทีม่ องเห็นตนเองนัน่ เอง จิตทีบ่ ริสทุ ธิน์ นั้ รูไ้ ด้หมาย
รู้ถึงลักษณะของตัวมันเอง เมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่มีตัว
ไม่มีตน ไม่มีอัตตาใดๆทั้งสิ้น จิตคงความบริสุทธิ์และตั้งมั่น
๔ อักษรเทวนาครี เป็นอักษรที่ใช้ในประเทศอินเดีย และเนปาล
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ตระหนักรู้ลักษณะของจิตเอง ธรรมตระหนักรู้ลักษณะของ
ธรรมเอง เกิดความประจักษ์แจ้งว่าทุกสิ่งคือธรรมะ แต่ทว่า
ความประจักษ์แจ้งนัน้ ไม่อาจสือ่ ออกมาด้วยวาจาหรือความ
คิดได้ ดังนั้นจิตผู้คิดจึงเรียกสภาวะนี้ว่า “ว่าง” แต่ส�ำหรับ
จิตเองแล้ว สภาวะนีม้ อี ยูช่ ดั เจน เป็นทีเ่ ข้าใจได้ กระจ่างและ
แจ่มแจ้ง
สภาวะนี้คือที่มาของชีวิต เป็นพื้นฐานของความเป็น
จริง ส่วนโลกทีป่ ระกอบด้วยผูค้ นและสรรพสิง่ มีการกระท�ำ
ต่างๆนั้น เป็นโลกที่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยหรือโลกที่เรา
รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งนี้ กล่าวคือ สิ่งที่อยู่ ‘เหนือเหตุเหนือ
ปัจจัย (Unconditioned)๕’ กับสิง่ ทีเ่ ป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
หรือ ปรมัตถ์กบั บัญญัติ หรือ ปรมัตถสัจจะกับสมมติสจั จะ๖
ซึง่ การปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่ในทางพุทธศาสนานัน้ เป็นการเรียนรู้
เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสัจจะทั้งสองด้านนี้
เมื่อเรารู้แจ้งเห็นแจ้ง หรือเมื่อเข้าถึงสภาวะที่อยู่
‘เหนือเหตุเหนือปัจจัย’ สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื สภาวะอันกลมกลืน
และงดงามซึ่งจะช่วยน�ำให้จิตกลับสู่สภาวะ ‘ไม่ถูกเหตุสร้าง
๕ หมายถึง วิสังขาร หรือ อสังขตธรรม ได้แก่ สิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง
๖ สมมติสัจจะ คือ ความจริงโดยสมมุติ, ความจริงที่ถือตามความตกลงกันไว้
ของชาวโลก เช่นว่า คน สัตว์ โต๊ะ หนังสือ เป็นต้น – ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตฺโต) Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 2016. พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhism, ข้อ [50]
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(Uncreated)๗’ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติทางด้านศาสนา ค�ำ
สอนต่างๆ หรืองานศิลปะทั้งหลาย ทั้งหมดนี้มีแบบแผนที่
บริสุทธิ์และสอดคล้องกลมกลืน น�ำพาให้จิตระลึกถึงความ
เงียบสงบ ความบริสุทธิ์ ที่อยู่เบื้องหลังของทุกสรรพสิ่ง ดัง
เช่นบทสวดมนต์ที่เราสวดกัน ถึงแม้ว่าเสียงสวดจะมีความ
ไพเราะในตัวของมันเอง แท้จริงแล้วสิ่งที่ส�ำคัญก็คือ การ
น้อมน�ำจิตไปสัมผัสถึงความเงียบสงบแห่งปรมัตถสัจจะ ทีอ่ ยู่
เบื้องหลังเสียงอันไพเราะนั้น และแทรกซึมอยู่ในทุกอณูของ
เสียง จึงอธิบายได้ว่า ท�ำไมดนตรีหรืองานศิลปะบางชิ้นถึง
ท�ำให้ใจของเราเต็มอิ่มด้วยความอบอุ่นสว่างไสว และความ
รู้สึกปีติงดงาม ลักษณะเช่นนี้เป็นประสบการณ์ทางศาสนา
อย่างหนึ่ง ซึ่งงานศิลปะที่แท้จริงนั้นถือเป็นประสบการณ์
ทางศาสนา และย่อมเป็นไปเพือ่ ประสบการณ์เหล่านีน้ นั่ เอง
ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันก็เช่นกัน ถ้าเรา
พยายามที่จะเสาะหาความสุขในระดับบุคคลตามอุปนิสัย
พยายามที่จะหาความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์
แบบเพียงจากเปลือกนอก เราก็จะได้เพียงแค่ความเป็น
อัตตาท่วมตัว ซึ่งเรามักคาดหวังว่าคนอื่นควรจะปฏิบัติตัว
อย่างไร หรือเขาควรจะเป็นเช่นไรจึงจะท�ำให้เรามีความสุข
๗ อ้างอิง ตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย อุทาน
ปาฏลิคามิยวรรค ข้อ ๗๓ หน้า ๓๒๓ ฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
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นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดไม่เพียงแต่ในความสัมพันธ์ของ
ชีวติ รักเท่านัน้ ยังรวมถึงความสัมพันธ์ในชีวติ ของหมูน่ กั บวช
ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพัน ธ์ ร ะหว่ า งลู กศิ ษ ย์
ลูกหากับครูบาอาจารย์ เรามักจะวาดภาพไว้วา่ ครูบาอาจารย์
ควรเป็นอย่างไร ควรจะพูดจาเช่นไร ไม่ควรพูดอะไร ควรจะ
ประพฤติเช่นไรจึงจะเหมาะสม ไม่ควรประพฤติเช่นไร ซึง่ ใน
ความเป็นจริงแล้ว มันก็คือการแบ่ง “เขา” แบ่ง “เรา” นั่นเอง
เมือ่ ครูบาอาจารย์ทา่ นพูดทุกอย่างทีถ่ กู ใจเรา เมือ่ ท่านลูบหัว
ให้พรและกล่าวชมเชยเรา เราก็ตื่นเต้นดีใจมากที่ได้เกี่ยว
เนื่องเชื่อมโยงกับท่าน แต่แล้วเมื่อท่านไม่ท�ำในสิ่งที่เราชอบ
เมื่อท่านขัดกับภาพลักษณ์ของท่านที่เราคิดสร้างไว้ หรือไม่
เป็นไปตามความคาดหวังที่เราตั้งไว้ เราก็เต็มไปด้วยความ
โกรธและความผิดหวังอย่างรุนแรง รู้สึกเสียใจ น้อยใจ และ
โมโห ความจงรักภักดีและความชืน่ ชอบศรัทธาอย่างแรงกล้า
ที่เรามีต่อท่านนั้น ก็แปรเปลี่ยนไปเป็นความรุนแรงและการ
ท�ำลายล้างอย่างถึงที่สุดได้เช่นกัน
ในต�ำนานของกรีก เทวีอาโฟรไดติ๘ และเทพแอรีส๙
เป็นชูร้ กั กัน ทัง้ ๆ ทีเ่ ทวีอาโฟรไดติเป็นเทพีแห่งความรักและ
เทพแอรีสเป็นเทพแห่งสงคราม เช่นเดียวกับสถานภาพของ
๘ Aphrodite หรือเทวีวีนัส (Venus) ของโรมัน
๙ Aries หรือเทพมาร์ส (Mars) ของโรมัน
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มนุษย์ปถุ ชุ น ทีค่ วามหลงใหลก็อาจกลายไปเป็นความดึงดูด
ใจ ความพอใจ หรืออาจกลายไปเป็นความเกลียดชังผลักไส
ไล่สง่ ก็เป็นได้ เมือ่ ใดคนเราใจบอดเสียแล้ว มันง่ายทีใ่ จจะลืน่
ไหลไปในทางใดทางหนึ่ง ว่ากันว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ของการ
ฆาตกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดนัน้ สืบเนือ่ งมาจากเรือ่ งชูส้ าว นับ
ว่าเป็นสถิติที่สูงอย่างน่าประหลาดใจทีเดียว กระนั้นก็ตาม
มันก็สมเหตุสมผลแล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีความคาดหวัง
สูง หรือมีความรูส้ กึ ต่อกันและกันอย่างจ�ำกัดตายตัวในระดับ
ตัวตนบุคคลเราเขา เราก็จะต้องประสบกับความไม่พงึ พอใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็เป็นเช่นนั้นเอง เพราะความพอใจ
ทีแ่ ท้จริงนัน้ ต้องก้าวข้ามความเป็นตัวเป็นตน ก้าวข้ามภาวะ
ความเป็น “ฉัน” และ “เธอ”
การอุทิศตนให้ครูบาอาจารย์ ผู้น�ำทางจิตวิญญาณ
หรือการตกหลุมรักก็ตาม สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเสมือนประสบการณ์
ทางศาสนาทั้งสิ้น เราปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาเชื่อมั่น
ซึง่ ก่อให้เกิดความจงรักภักดีทเี่ รายอมสูญเสียลักษณะความ
เป็นตัวตนและความเป็น “ฉัน” ไป เช่นกันกับความรักอย่าง
คูร่ กั เราลืมตัวตนของเรา เพราะเราหมกมุน่ อยูก่ บั “อีกฝ่าย”
หนึ่ง “อีกฝ่าย” จึงมีความส�ำคัญต่อเราอย่างยิ่งยวด ความ
เป็น “ฉัน” จึงหายไป สภาวะเปีย่ มสุขจากการตกหลุมรักนี้ ก็
เกือบเป็นเช่นสภาวะทางศาสนา ดัง่ ว่าไม่มอี ตั ตา มีแต่ความ
สุขที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
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ทว่าความสุขนั้นๆ เป็นความสุขที่มีเงื่อนไข เพราะ
มันขึ้นอยู่กับการมีอยู่เป็นอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่ง มันขึ้นอยู่กับ
ความรักเสน่หา หรือ ความสนอกสนใจต่างๆ นานาของอีก
ฝ่ายนั้น แต่กระนั้นก็ตาม เสี้ยวขณะที่เราสัมผัสกับความรัก
อัตตาตัวตนของเราก็หายไป เหลือแต่ความสุข อย่างในเรือ่ ง
“วิมานลอย” ขณะที่สกาเลตต์ โอฮารา และแอชเลย์ วิลค์ส
จุมพิตกันครั้งแรกนั้นน่าสนใจมาก ตามบทสาธยายว่าเธอรู้
เพียงแค่ทุกสิ่งทุกอย่างมลายหายไป โลกนั้นหายไป ทั้งเขา
และเธอก็หายไป สาธยายว่า “... เวลาที่ไม่มีเงื่อนไขตามกาล
เวลา ...” มีแต่ความสุขอย่างเหนือพรรณนา และ “... เสียง
เบาๆ ที่กังวานไพเราะก้องในหูของเธอเสมือนเอาหอยสังข์
มาแนบข้างหู” อย่างไรอย่างนั้น นี่เป็นค�ำบรรยายโดยทั่วๆ
ไปของประสบการณ์ลลี้ บั ทางศาสนาด้วย ดังนัน้ จะเห็นได้วา่
ในความสัมพันธ์ระดับบุคคลนัน้ เมือ่ ใดมีการละทิง้ ความรูส้ กึ
ที่เป็น “ฉัน” มันก็น�ำเราไปสู่สภาวะที่มีความเป็นหนึ่งเดียว
เป็นทุกสิ่งอย่าง เป็นความพึงพอใจอย่างสุดซึ้งและสมบูรณ์
ดีพร้อม แม้เพียงหนึ่งชั่วขณะสั้นๆ ก็ตาม
วิถที างของศาสนาคือหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามเป็นไป
แห่งการเข้าถึงความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ สู่ความเติมเต็ม
ของชีวิต และเป็นหนทางที่ท�ำให้ความสุขนั้นๆ เป็นความ
เป็นจริงตลอดกาลที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดๆ ไม่ขึ้นกับการมีอยู่คง
อยู่ของครูบาอาจารย์ หรือสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบ หรือค�ำพูด
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ค�ำจาที่หวานไพเราะ หรือสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ หรือ
สิ่งใดๆ ก็ตาม ความสุขที่แท้จริงทั้งหมดทั้งมวลนั้นตั้งอยู่
ด้วยการมีสติ ปัญญา และความบริสุทธิ์ของจิตใจ ไม่ใช่แค่
ประสบการณ์ที่ให้ความสุขแบบเคลิ้มๆ ลืมโลก ดั่งที่ได้จาก
การเสพยาหรือจากการสมรสอยู่ร่วมกัน หรือจากการฟัง
เพลงที่ไพเราะ หรือการชมศิลปะที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่ง เมื่อใด
ที่ประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นจากคุณภาพทางจิตวิญญาณและ
เป็นอิสระต่อโลกแห่งผัสสะเท่านัน้ เราจึงจะพบกับความสุขที่
มัน่ คงถาวร กระนัน้ แล้ว แม้วา่ ประสบการณ์นนั้ เราสัมผัสได้
อยูใ่ นขณะนัน้ มันก็มเี งาจางๆของ “สิง่ นีค้ งอยูก่ บั เราไม่นาน
มันสุดยอดก็จริงแต่เราต้องกลับบ้านแล้วหลังคอนเสิรต์ นี้ เรา
ต้องไปล่ะ เราต้องแยกกัน ต่างคนต่างต้องไปท�ำงาน ต้องจ่าย
ค่าโน่นค่านี่.....” ซ่อนอยู่ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะเหตุนี้มันจึงเป็นหนทางที่ยากล�ำบาก การที่
จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอย่างถาวรก็หมายความว่า เรา
จะต้องพร้อมที่จะละทิ้งความสุขชั้นสองเหล่านั้น เราจะ
ต้องเติบโตออกจากผิวหนังเปลือกหุ้มที่เป็นอยู่คุ้นเคย เช่น
เดียวกับสัตว์เลือ้ ยคลานหรือแมลงทีเ่ ติบโตจนลอกคราบแล้ว
ทิ้งคราบไป ในชีวิตของคนเราก็เช่นกัน เราต้องรู้จักรักษา
สภาวะความรู้สึกที่พร้อมที่จะละวางอย่างยั่งยืน ไม่ยึดถือ
อยู่กับคราบเปลือกหุ้มเก่าๆ ที่ตายแล้ว ไม่ยึดถือความเป็น
ตัวตนเดิมๆ หรือความส�ำเร็จและความยึดมั่นถือมั่นเดิมๆ
11
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นอกจากนี้ หลังจากที่แมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานเพิ่งลอก
คราบใหม่ๆ มันจะอ่อนแอเปราะบาง ผิวหนังใหม่ ผิวอ่อน ยัง
นุม่ บอบบางอยูม่ าก ต้องใช้เวลาสักระยะหนึง่ ก่อนทีผ่ วิ หนัง
เปลือกหุ้มใหม่จะแข็งตัวและแข็งแรง ในการพัฒนาทางจิต
ของคนเราก็เช่นกัน เมื่อเราละทิ้งเสียซึ่งบางสิ่งบางอย่างไป
ปล่อยวางแล้ว เมือ่ นัน้ ก็มคี วามรูส้ กึ โปร่งโล่งสบาย “โอ...ดีจงั
ทีเ่ ราออกจากสภาวะนัน้ สถานการณ์นนั้ เสียได้” แต่การถอด
เกราะก�ำบังที่จะปกป้อง “ตัวเรา” ออกนั้น ก็ท�ำให้เรารู้สึก
อ่อนแอเปราะบางไม่ปลอดภัยในการด�ำเนินวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน
เมื่อเราเปิดเผยตัวตนที่อ่อนไหวต่อความกว้างใหญ่
ไพศาลของชีวิตและจักรวาล หรืออะไรก็ตาม เราเลยรู้สึก
กลัวและลังเลใจ “เราว่าเราจะกลับไปอยู่ในคราบผิวหนัง
เดิมที่ห่อหุ้มอย่างคุ้นเคยดีกว่า – ถึงแม้ว่ามันจะไม่พอดีอีก
แล้ว ทั้งยังหลุดลุ่ยผุพัง แต่อย่างน้อยก็ขอลองกลับเข้าไป
ดู ให้มันคลุมซักนิดนึง ปกป้องสักหน่อยก็ยังดี” แต่กระนั้น
ก็ตาม เราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ท�ำไม่ได้ เราไม่สามารถ
ที่จะสวมเสื้อที่เราเคยใส่เมื่อเราอายุ ๕ ขวบได้อีกแล้ว ไม่มี
ทาง ถึงแม้ว่าเราเคยมีของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ผ้าพันคอ
หรือก�ำไลข้อมือเล็กๆ เราก็รู้ดีแก่ใจว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่จะ
หอบหิว้ ลักษณะของตัวตนเดิมๆ ความรักความยึดถือเดิมๆ
ปัญหาเดิมๆ เส้นทางเดิมๆ ความเจ็บปวดและการกระท�ำ
ผิดเก่าๆ ไปกับเรา
12
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การละวางสิ่งที่เราชอบใจพอใจนั้นว่ายากแล้ว แต่
บางครั้งบางคราวการตีจากออกจากสิ่งที่ท�ำให้เราทุกข์นั้น
ยากยิ่งกว่า ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ครั้งหนึ่งกล่าวไว้ว่า
“คุณสามารถเอาสิ่งต่างๆ ไปจากผู้คนได้ ยกเว้นแต่ความ
ทุกข์ของเขาเหล่านั้น ซึ่งเขาจะยึดติดกับมันไปจนวันตาย”
ดังนั้นไม่ว่าเราจะมีเหตุผลเช่นไร ที่จะต้องการสิ่งใด หรือ
เสียใจคร�่ำครวญเมื่อสูญเสียหรือเจ็บปวดกับสิ่งใดก็ตาม เรา
ต่างตระหนักรู้ว่า ในความเป็นจริงแล้วนั้นเราต้องละวางทุก
สิ่งทุกอย่าง ต้องทิ้งมันไว้เบื้องหลัง ไม่หวนกลับไปหามันอีก
เมือ่ เราเติบโตขึน้ เราได้เรียนรูว้ า่ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ และเป็นหนทาง
เดียวที่จะก้าวไปข้างหน้า ก็คือการเผชิญหน้ากับความรู้สึก
อ่อนแอ เปิดใจรับรู้สิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น
บางครั้งสิ่งที่ไม่เคยรู้นั้นน่ากลัวยิ่งนัก เมื่อใดเราไม่รู้
เมื่อใดจิตผู้คิดไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พบเห็น ที่ไม่มีชื่อเรียก
ไม่สามารถอธิบายได้ หรือไม่สามารถจ�ำแนกแยกแยะว่าเกิด
อะไรขึน้ เมือ่ นัน้ เราจะรูส้ กึ กลัว - เพราะความมีอตั ตาของเรา
นั่นเอง สิ่งที่เราไม่เคยรู้นี้จะน่ากลัวก็ต่อเมื่อเรามีอัตตา แต่
เมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยรู้และละทิ้งอัตตาเสีย
แล้ว สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้นั้น ก็เปลี่ยนจากน่ากลัวเป็นน่า
พิศวง เต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ จิตก็จะตกอยู่ในสภาวะ
อัศจรรย์แทนที่จะอยู่ในสภาวะหวาดกลัว เป็นสภาวะที่ปลด
ปล่อยอิสระ - นี่แหละคือหนทางของพวกเราทั้งหลาย
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The Unconditioned
Atthi bhikkhave ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ asaṅkhataṃ
There is an Unborn, Unoriginated, Uncreated and Unformed,
No ce taṃ bhikkhave abhavissa ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ
asaṅkhataṃ
If there was not this Unborn, this Unoriginated, this Uncreated,
this Unformed,
Nayidhaṃ jātassa bhūtassa katassa saṅkhatassa nissaraṇaṃ
paññāyetha
Freedom from the world of the born, the originated, the created,
the formed would not be possible.
Yasmā ca kho bhikkhave atthi ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ
asaṅkhataṃ
But since there is an Unborn, Unoriginated, Uncreated and Unformed,
Tasmā jātassa bhūtassa katassa saṅkhatassa nissaraṇaṃ
paññāyati.
Therefore is freedom possible from the world of the born, the originated,
the created and the formed.
From Amaravati Chanting Book (Volume one) Printed 2015 (page 49)

Emptiness
and Pure Awareness

or Scarlett O’Hara’s experience
of selflessness
From a talk given on the winter retreat, Chithurst, February 1991

Gotama Buddha said, when he was an old man, “This
body is like an old cart, held together by straps; this body
only keeps going by makeshift repairs. The only way I
can feel comfortable is to absorb my mind into signless
concentration.”
For all of us, the Buddha included, we are faced
with the inevitable presence of dissatisfaction and
physical discomfort. Ever present is the danger of pain and
disease, because we are born. Because there is a physical
birth, there must be physical decay, the two have to go
together, they are one thing. Thus our only true refuge is the
Deathless, that which is not subject to disease, not subject
to defilement, not subject to time or to limitation, that
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which is unsupported. In this way, returning to our
source, the Deathless, is our only way to cure disease, the
only way to pass beyond it.
This returning to the Source, or realizing the
Deathless, is the sense of coming to know the source of
our life, the origin of our life. Because it is the very fabric
of our life, the basis of our existence, it is something that
has been exerting a power of attraction on us all through
our life, the attraction of Truth, of the Real, the completely
satisfying, the completely safe.
When we are children, we function on the instinctual
level and so that spiritual attraction becomes focused
on/sublimated by food and warmth, comfort and toys.
Then, later on, that satisfaction is found with people, with
activities, relationships, machines, ambitions, the doings
of worldly existence. All along however, that pull has
fundamentally been a spiritual motivation.
It gets sidetracked by the search for wealth, for
material security, for permanent happy relationships.
But one sees the reason why these things don’t complete
the picture: they are not really sustainable as our support
because they are impermanent, and also because the heart
knows it has not gone the whole way, one has taken a side
16
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road. If you are trying to make a journey to a distant place
and you take a detour, you get caught up in interesting
things along the way. But it is only when you get to your
destination that there is feeling of, “Ahh, now we are home,
now we are safe, now everything is okay.”
Even when you are side-tracked, there is a feeling
lingering in your heart, “Well, there is a bit further to
go.” Or, “This is all very interesting, but, mmm, there is
something missing here, there is something not quite right,
not quite true, not quite final here.”
The attraction towards Truth is fundamental. It is
attraction towards reality, the basic fabric of all being. This
is the primary natural law; it’s the living law that rules the
universe. The gravitation which draws all things to Truth,
drawing everything to the centre, this is the basic law of
life. So once we are attuned to this pull and have realized
its spiritual nature, and have picked up the idea that life
is fundamentally and completely a spiritual activity, once
we have got that clear in our mind, the task is much easier,
and the realization of the Goal becomes inevitable. The
tendency to get side-tracked diminishes, the knowing of the
true nature of the Goal calls us on, encourages and inspires
us to keep going.
17

Amaro Bhikkhu

When we talk about the Deathless, or the Absolute,
or the Goal, or the Other Shore, the mind goes a little bit
blank trying to get a hold of it. Even in the way we speak
about “Nibbāna” – “cooling down,” “coolness” – we don’t
use any dramatic or emotive term, its all a bit bland,
non-descriptive. We talk about “emptiness”: the realization
of Absolute Truth, of our true nature; the realization of the
non-conceptual pure mind, we describe as “the ultimate
emptiness.”
We use that kind of terminology not because there
is nothing there, but because when the conceptual mind
tries to grasp ultimate reality, since it can’t be formed
into a pattern, it finds that there is no thing there. It is like
picking up a book in Chinese; if you can’t read Chinese you
are picking up a book in a foreign language. Here is a book,
perhaps full of profound and wonderful teachings and pure
truths, but you can’t read the script, so it’s meaningless. This
is like the conceptual mind trying to grasp Ultimate Truth,
the nature of the Godhead. The thinking mind says, “Well,
what is it?” “How do you describe it?” “Where is it?” “Am
I it?” “Am I not it?” It gropes for some kind of handle. In
the same way the thinking mind falls flat, as when trying
to read a book in Chinese or Devanagari or whatever, when
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it only knows English.
So, because to the conceptual mind the experience of Ultimate Truth has no form, it can be described as
“emptiness.” But to the non-conceptual wisdom mind the
realization of Truth is the experience of the Truth seeing
itself. Pure Mind, aware of its own nature. When the mind
is completely unattached, when there is no identification,
no sense of self whatsoever, the mind rests pure and still,
simply aware of its own nature. The Dhamma aware of
its own nature. There is a realization that everything is
Dhamma, but that realization is nonverbal, non-conceptual,
so the conceptual mind calls it empty. But to itself, its real
nature is apparent, it is understood, it is clear.
This is the source of our life, the basis of our reality.
Our world of people and things, of doing this and of doing
that, this is what we call the world of manifestation, the
conditioned or sensory world. The Buddha taught in terms
of the relationship between these two, the Unconditioned
and the conditioned, the ultimate and the relative, the
samutti sacca and paramattha sacca, conventional truth and
ultimate truth. A lot of Buddhist practice is about learning
to understand the relationship between these two aspects
of what is.
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When we see clearly, when we have a realization
of the Unconditioned, what flows forth is harmonious,
beautiful; and that which is beautiful and harmonious
helps to lead the mind back to the Uncreated. All religious
acts, teachings, works of art, these are designed to be
harmonious and pure forms which draw the mind back
to recognize the silence, stillness, that purity which lies
behind all things. As in the chanting that we do: even
though the sound itself is quite beautiful, its real
importance is that it leads the mind to an apprehension
of the silence of Ultimate Truth which lies behind
the sound, permeates the sound. This is why certain
pieces of music or works of art stop the mind, or
fill the heart with warmth and light and a feeling of
blessedness and beauty. It’s a religious experience. All true
art is a religious experience. That is what it is for.
One witnesses the same thing with relationships: if
we try to find happiness simply on the level of personality,
try to find a completely satisfying and perfect relationship
just on the external level, then all we get is an outpouring
of selfhood. We get our projections of how the other
person should behave, or what they should be like to make
me happy.
20

Emptiness and Pure Awareness

This is something that one sees, not just in romantic
relationships, but also in monastic life as well, particularly
within the relationship between someone and their teacher.
You find that if you have got very fixed ideas about the
teacher – what they should be like, what they should say,
what they shouldn’t say, what they should do and what
they shouldn’t do – it is very much divided up into “me
and them.” Then you end up feeling terribly pleased and
enthusiastic about being connected with this person when
they say all the things that you like and when they pat you
on the head and compliment you. And you also get filled
with terrible irritation and disappointment, hurt feelings
and anger when they don’t do the things that you like,
they upset your image of them or they don’t fit into your
projections about them. Intense devotion and affection very
easily goes into intense violence and destruction.
In the Greek myths, Aphrodite and Ares were lovers,
even though they were the goddess of love and the god
of war. This is very indicative of the human condition, in
that passion easily goes into either attraction or aversion.
When there is blindness there, it will go easily either way.
They say that 90% of all murders have some kind of sexual
aspect to them, which is a pretty astonishing statistic. But
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you can see why. You can see why, when we have very
definite expectations or feelings about each other, and it
remains stuck on a personal level, then we have to end up in
dissatisfaction of some sort. It has to be that way, because
true satisfaction can only come by seeing that which is
beyond personality, beyond the sense of “me” and “you.”
Devotion to a teacher, to a guru, or being in love,
these are in a sense all religious experiences. The devotional
practices we perform generate a sense of love, because in
that sense of love we lose identity, we lose the sense of
“me.” In romantic love we forget ourselves because we
are completely absorbed in the Other. The Other becomes
supremely important and the sense of “I” vanishes. The
blissful feeling of being in love is almost religious: there is
no sense of self, there is perfect happiness.
That happiness is conditioned because it depends on
the presence of the other, their affection, or their abiding
interest or whatever. But at the moment of pure romantic
contact the sense of self vanishes, and there is bliss. In
Gone with the Wind, the moment that Scarlett O’Hara and
Ashley Wilkes first kiss is very interesting; it describes
how all she knew was that everything vanished: the world
vanished, he and she vanished; how “…for a timeless time…”
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there was total bliss and “…a low curious roaring sound
in her ears as of sea shells being held against them.” Which
is a very common description of mystical experiences! So
one sees that, on the level of personal relationship, when
there is a complete abandonment of the sense of “I,” it
takes us, at least momentarily, to that place of unification,
wholeness, contentment, perfection.
The religious path is a way of taking this possibility
of realizing perfect happiness, fullness of being, and making
that an ever-present and independent actuality that doesn’t
depend on the presence of the teacher or the presence of
the beloved, or a kind word or good health or anything. It
is founded completely on mindfulness, wisdom and purity
of heart; it is not just an ecstatic experience through
drugs or romantic union, or through an experience of a
wonderful piece of music or work of art. It is only when
that experience is founded on spiritual qualities, and
is independent of the sensory world that we experience
unshakeability. Otherwise, even though that experience is
there, and for a moment there is complete transportation,
it inevitably has a pale shadow of, “This isn’t going to last.
This is wonderful now but I have to go home after the
concert, I have to leave, have to separate, have to go to
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work, have to pay…”
That is why this is a difficult path. To establish the
unshakeable happiness means we have to be ready to leave
all of the secondary happinesses on one side. We have to
grow out of our old skins, like a reptile, or an insect that
grows out of its old exoskeleton and leaves it behind. In our
life we have to keep sustaining this sense of being ready to
leave behind the old. Not hanging on to our old skins, our
old identities, our old achievements and attachments. For
an insect or a reptile, when they leave that skin behind, for
that moment they are very fragile, vulnerable; their new
skin is soft, very delicate. It takes time for it to harden and
become strong. So too in our own spiritual development,
when we leave something behind, when we let something
go, there is a feeling of relief, “Oh, glad I’m out of that one.”
But then there is a sense of vulnerability, being open to
the way life actually is, with laying down the protection
of our “self.” We are making ourselves open, sensitive to
the entire vast nature of our life, the universe or whatever
can be experienced by us. So we can feel fear or hesitation,
“I think I’ll just climb back into my old skin – it doesn’t fit
and it’s falling to bits but at least I can try and climb back
in there, I’ll be covered up a little bit, protected a little bit.”
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But we realize in our heart we can’t do this, you can’t get
back into the clothes that you wore when you were five
years old, no way. There might be one or two things, like a
scarf or a little bracelet or something that we had, but we
realize that it’s impossible to keep dragging along all our old
identities, our loves and our attachments and our problems,
our trials and our pains, our mistreatments.
It is hard for us to leave behind the things that we
like but sometimes being parted from the things that make
us suffer is even more difficult. A wise teacher once said,
“You can take away anything from people except for their
suffering, they will cling onto that until death.” We realize
that in actuality we have to let everything go, no matter
how reasonable it is to long for something, or to bemoan
something, to feel pain over something. We have to leave
it all behind. We can’t go back to it. As we grow up we learn
that the best thing, the only real way to go, is to face that
sense of vulnerability, being open to the unknown. The
unknown is frightening: when we don’t know, when the
thinking mind can’t get itself around an experience, when it
can’t describe, or name, or pigeonhole what’s happening,
then we experience fear – because of the sense of self. The
unknown is frightening as long as there is the sense of self.
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When we face the unknown and abandon selfhood,
then the unknown changes from being frightening to
being mysterious, full of wonder. The mind is left in a
state of wonderment, rather than terror. This is the
transmutation that frees, that liberates – it is our path.
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(ปัจจุบันคือ วัดป่าจิตตวิเวก)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เดินจาริกธุดงค์จากวัดป่าจิตตวิเวก ไปยังวัดสาขาที่
ก่อตั้งใหม่ (วัดอรุณรัตนคีรี) ด้วยระยะทาง ๘๓๐ ไมล์
(ประมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตร) และพำ�นักอยู่เป็นเวลา
๒ ปี เพื่อพัฒนาวัด
พ.ศ. ๒๕๒๘ เดือนกรกฎาคม ย้ายไปพำ�นักปฏิบัติศาสนกิจที่
วัดอมราวดี
พ.ศ. ๒๕๓๓ รับนิมนต์ไปสอนกรรมฐานที่แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ เดือนมิถุนายน ก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรี และพำ�นักประจำ�
อยู่ที่วัด

Lay name

J.C.J. Horner.

Born

September 1956, England.

Education

Received BSc in Psychology and Physiology
with Honours (Upper Second) from University of
London.

1978

Took up residence at Wat Pah Nanachat, in the
lineage of Ven. Ajahn Chah in Ubon Province,
North-east Thailand.

1979

April – Ordained as a Bhikkhu (Upasampadā),
Phra Bodhiyana Thera (Luang Por Cha Subhaddo)
was his preceptor.
October – returned to England to join Ven. Ajahn
Sumedho at Wat Pah Cittaviveka, a newly founded
forest monastery in Chithurst, West Sussex.

1983

Journeyed 830 miles on foot to the newly opened
Harnham Vihāra (now called Aruna Ratanagiri
Monastery) in Northumberland and spent 2 years
there.

1985

Was invited to Amaravati Buddhist Monastery by
Luang Por Sumedho, to help with teaching and
administration.

1990

Was invited to start coming to the USA,
spending a few months each year teaching there.

1996

June – established Abhayagiri Monastery.

พ.ศ. ๒๕๔๐ รับตำ�แหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี ร่วมกับ
พระอาจารย์ปสันโน
พ.ศ ๒๕๔๗ เดินทางและพำ�นักปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย
เนปาล และภูฏานเป็นเวลา ๑ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ รับนิมนต์จากหลวงพ่อสุเมโธ (พระราชสุเมธาจารย์)
เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ให้กลับมา
ประเทศอังกฤษเพื่อรับหน้าที่เป็น เจ้าอาวาส
วัดอมราวดี สืบต่อจากท่าน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ในราชทินนามที่ “พระวิเทศพุทธิคุณ”
ผลงานการเขียนหนังสือ
มีผลงานการเขียนหนังสือมากกว่า ๒๐ เล่ม อาทิ เช่น Tudong
(เป็นเรื่องการเดินธุดงค์จากวัดป่าจิตตวิเวกไปยังวัดอรุณรัตนคีรีที่
ฮาร์นัม ระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตร), Small Boat, Great
Mountain, Rain on the Nile และ The Pilgrim Kamanita (นิยาย
อิงธรรมะ กามนิตกับวาสิฏฐี ภาคภาษาอังกฤษ) และเขียนร่วมกับ
ท่านอาจารย์ปสันโนจ�ำนวน ๕ เล่ม หนึง่ ในนัน้ คือ The Island – An
Anthology of the Buddha’s Teaching on Nibba-na
หนังสือที่ท่านเขียนได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ รวม ๙ ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย สิงหล ฝรัง่ เศส สเปน อิตาเลีย่ น เยอรมัน โปรตุเกส
จีน และเวียดนาม

1997

Led the community of Abhayagiri Monastery in
collaboration with Ven. Ajahn Pasanno, as co-abbots.

2004

Spent one year visiting the Buddhist holy places
in India, Nepal, and Bhutan.

2010

Returned to England and took up the role of abbot
at Amaravati, on the retirement of the founding
abbot, Ven. Ajahn Sumedho.

2011

Was granted permission to be an upajjhāya
(ordination preceptor).

2015

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was
honoured by the King of Thailand with the
ecclesiastical title ‘Chao Khun’. Together with this
honour he was given the name ‘Videsabuddhiguṇa’

Ajahn Amaro has written more than 20 books, including an
account of an 830-mile trek from Chithurst to Harnham Vihara
called Tudong, other titles include: Small Boat, Great Mountain;
Rain on the Nile and The Pilgrim Kamanita; 5 books were
co-written with Ajahn Pasanno, one of these is The Island - An
Anthology of the Buddhaʼs Teachings on Nibbāna.
His books have been translanted to 9 languages; Thai, Sinhala,
French, Spanish, Italian, German, Portuguese, Chinese and
Vietnamese.
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