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...อุเบกขาเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดพลังมาก ไม่ใช่การ
ที่เราหันหลังให้ หรือการที่มีใจเย็นชา หากเป็นการปรับ
เข้ากับสภาพต่าง ๆ รอบตัวอย่างลึกซึ้งจริงจัง อันรวมไป
ถึงสิ่งที่เกิดร่วมกับสภาพเหล่านั้นทั้งหมดด้วย ดังนั้น
พรหมวิหารจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ทัศนคติ หรือมุมมอง
เท่านั้น แต่ยังเป็นธรรมที่มีพลัง ซึ่งรวมทั้งพลังทางใจ
ที่เป็นไปเพื่อการปลดปล่อยเป็นอิสระ เป็นสภาพกุศล
ธรรม มีความสูงส่งและงดงามอย่างยิ่ง

อุเบกขา
ธรรมสุดท้าย
ปรับปรุงจากการบรรยาย ณ วัดอมราวดี
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อาตมาขอเริ่่�มต้้นการบรรยายด้้วยการนำเสนอข้้อคิิด
เกี่่�ยวกัับคำว่่า การวางเฉยหรืืออุุเบกขา สัักเล็็กน้้อยก่่อน
คำนี้้�เป็็นคุุณสมบััติิทางใจและทางอารมณ์์ที่่�สำคััญที่่�สุุดใน
คำสอนของศาสนาพุุทธ อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากเรามัักแปล
อุุเบกขา ว่่า “ความวางเฉย” จึึงทำให้้เรามองข้้ามหรืือมอง
เห็็นว่่าเป็็นสิ่่�งไม่่สำคััญ ไม่่ค่่อยมีีประโยชน์์ หรืือแม้้กระทั่่�ง
ไม่่ค่อ่ ยให้้ความรู้้�สึกึ อบอุ่่�น เพีียงเพราะคำว่่า “ความวางเฉย”
อาจจะแฝงความหมายว่่า “ความเฉยเมย” ไม่่สนใจไยดีี เรา
อาจจะเข้้าใจไปได้้ว่่าอุุเบกขาเป็็นความไม่่สนใจ ไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยว
ด้้วย และมีีความรู้้�สึึกเฉยชาต่่อสิ่่�งต่่าง ๆ
ในกรณีีนี้้�อาตมาคิิดว่่า เราควรต้้องทำความเข้้าใจว่่า
อุุเบกขาคืือธรรมข้้อที่่�สี่่�ในพรหมวิิหารสี่่� ที่่�แปลว่่า ธรรมอััน
เป็็นเครื่่�องอยู่่�ของพรหม อัันมีีสี่่�ข้้อ ได้้แก่่ เมตตา ความรััก
ความปรารถนาดีีให้้มีคี วามสุุข ปราศจากทุุกข์์ กรุุณา ความ
สงสารเห็็นใจ ปรารถนาให้้พ้้นทุุกข์์ มุุทิิตา ความชื่่�นชมยิินดีี
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ในความอยู่่�ดีีมีีสุุข และอุุเบกขา ความวางใจเป็็นกลาง ซึ่่�ง
ธรรมเหล่่านี้้�เป็็นความผ่่องใสอย่่างยิ่่ง� ของจิิต กว้้างขวาง และ
ไม่่มีีประมาณ พรหมวิิหารสี่่�มีีคำจำกััดความว่่า เป็็นธรรมที่่�
กว้้างใหญ่่ สว่่างแจ่่มใส ซึ่่�งก็็คืือ “กว้้างขวาง ไม่่มีีขอบเขต
ไม่่มีีประมาณ...”
ดัั ง นั้้� น อาตมาจึึ ง มีี ค วามเห็็ นว่่ า เราควรหาคำมา
ใช้้ แ ปลคำว่่ า อุุ เ บกขา โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในยามที่่�เรามีี
โรคโคโรน่่าไวรััสระบาดอยู่่�ในขณะนี้้� ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความ
หวาดหวั่่�น และความวิิตกกัังวลอย่่างมากในสัังคม คืือเกิิด
ความไม่่สงบอย่่างรุุนแรง ผู้้�คนโดยมากจะพยายามหลีีก
เลี่่�ยงการออกนอกบ้้าน และใช้้ชีวิิี ตอยู่่�แค่่ภายในบ้้านหรืือใน
แฟลตหรืืออยู่่�ในโรงพยาบาล ไม่่ออกไปยัังที่่�สาธารณะ เเม้้
ว่่าจะอยู่่�เเต่่ในบ้้าน ผู้้�คนก็็ยัังไม่่วายที่่�จะขััดข้้องในบ้้านและ
หวาดวิิตกในใจ ธรรมที่่�เป็็นอุุเบกขานี้้�จึึงมีีความสำคััญอย่่าง
ยิ่่�งยวด เพราะเป็็นธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลความหวาด
วิิตกโดยตรง เราจะทำอย่่างไรในยามที่่�ต้้องประสบกัับความ
ปั่่�นป่่วน ความไม่่สงบอย่่างรุุนแรงเช่่นนี้้� และนี่่�ก็็คืือสาระ
สำคััญที่่�แท้้จริิงของอุุเบกขา ดัังนั้้�น อาตมาจึึงเห็็นว่่าเรา
จำเป็็นจะต้้องพิิจารณาว่่า ความเป็็นอุุเบกขาคืือความรู้้�สึึก
เช่่นไรกัันแน่่ คำนี้้�หมายความถึึงอะไรกัันแน่่
อุุเบกขา เป็็นความสว่่างผ่่องใสอย่่างยิ่่ง� ไม่่ใช่่ไม่่รับั รู้้� ไม่่
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สนใจไยดีี ไม่่ให้้ความใส่่ใจ หรืือเฉยชา หากหมายถึึงสิ่่ง� อื่่�นที่่�
ไม่่ใช่่เช่่นที่่�ว่่ามานี้้� แต่่เป็็นคุุณสมบััติิที่่�ต่่างไปจากนี้้� อุุเบกขา
เป็็นธรรมเกี่่�ยวข้้องกัับความสงบนิ่่�ง ความสงบสัันติิ ความ
สมดุุล ความเป็็นกลาง และความกว้้างใหญ่่อัันไพศาลยิ่่�ง
นอกจากนี้้�อุุเบกขายัังไม่่เป็็นเพีียงธรรมอัันประณีีต
ที่่�สุุด และเป็็นธรรมประการสุุดท้้ายในพรหมวิิหารสี่่� - เครื่่�อง
อยู่่�อัันประเสริิฐของพรหมเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นธรรมข้้อที่่�เจ็็ด
ขององค์์แห่่งการตรััสรู้้�เจ็็ดประการ (โพชฌงค์์เจ็็ด) อีีกด้้วย
เมื่่�อพระพุุทธองค์์ได้้ตรััสถึึงคุุณสมบััติิของจิิตที่่�ตรััสรู้้�แล้้ว
อุุเบกขาเป็็นคุุณสมบััติิข้อ้ ที่่�เจ็็ดในธรรมเจ็็ดประการนั้้�น และ
เช่่นเดีียวกัับในบารมีีสิิบ อุุเบกขาก็็เป็็นธรรมข้้อที่่�สิิบในบารมีี
สิิบนั้้�นเช่่นกััน เมื่่�อพระพุุทธองค์์จะตรััสถึึงคุุณสมบััติิของสิ่่�ง
ต่่าง ๆ ในโลก ทั้้�งที่่�เป็็นรููปธรรมและนามธรรม โดยปกติิแล้้ว
ธรรมข้้อสุุดท้้ายในแต่่ละหััวข้้อธรรม จะเป็็นข้้อที่่�ประเสริิฐ
ที่่�สุุด สููงส่่งที่่�สุุด เป็็นไปเพื่่�อความหลุุดพ้้นสู่่�ความเป็็นอิิสระ
ที่่�สุุด หรืือประณีีตที่่�สุุด ดัังนั้้�น ด้้วยประการทั้้�งหลายดัังกล่่าว
มาแล้้วนี้้� ทำให้้อุุเบกขาเป็็นธรรมที่่�เป็็นสาระสำคััญสุุดท้้าย
ของคุุณสมบััติิทางจิิต เป็็นธรรมข้้อสุุดท้้ายของโพชฌงค์์เจ็็ด
ของบารมีีสิิบ และของพรหมวิิหารสี่่�
ด้้วยเหตุุนี้้� แทนที่่�เราจะวางอุุเบกขาไว้้ในฐานะเป็็นสิ่่�ง
ที่่�ไม่่น่า่ สนใจ ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผล หรืือสััมผััสจัับต้้องไม่่ได้้ เข้้าถึึง
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ไม่่ง่่ายเท่่าเมตตาหรืือกรุุณา เพีียงเพราะเมื่่�อเราแปลคำนี้้�ว่่า
“ความวางเฉย” ทำให้้ดููเหมืือนเป็็นสิ่่�งที่่�ราบเรีียบ ไม่่มีีความ
สำคััญ แต่่อาตมาอยากจะกล่่าวว่่า ยามมีีความขััดแย้้งสัับสน
วุ่่�นวายอย่่างใหญ่่หลวง ความหวาดวิิตกทั้้�งทางอารมณ์์และ
ทางสัังคมดัังที่่�กำลัังเป็็นอยู่่�ในขณะนี้้� คุุณสมบััติิเช่่นนี้้�กลัับมีี
ความสำคััญอย่่างยิ่่�งที่่�เราพึึงให้้ความใส่่ใจ
เนื่่�องจากคำว่่า “ความวางเฉย” ไม่่สามารถสื่่�อถึึงความ
หมายที่่�แท้้จริิงของอุุเบกขาได้้ เมื่่�อหลายปีีก่่อน หลวงพ่่อ
สุุเมโธจึึงเริ่่ม� ใช้้คำว่่า “ความสงบอย่่างมีีดุลุ ยภาพ” (serenity)
เป็็นทางเลืือกในการแปลคำนี้้� ซึ่่�งอาตมารู้้�สึึกว่่าใช้้ได้้ดีีกว่่า
เพราะแสดงถึึงการเอื้้�ออาทรของใจ สภาพของใจที่่�อ่่อนโยน
เอาใจใส่่ และเป็็นความสว่่างผ่่องใส เป็็นความสงบเย็็น
ไม่่ใช่่การหัันหลัังให้้หรืือไม่่สนใจไยดีี แต่่กลัับจะทำให้้ใจมีี
ความราบเรีียบสม่่ำเสมอ มีีความสมดุุลเกิิดขึ้้�นท่่ามกลาง
ความไม่่สมดุุล ความหวาดวิิตกและความไม่่สงบ ความ
วางใจเป็็นกลางหรืือวางเฉยนี้้� เป็็นลัักษณะของจิิตที่่�ประณีีต
ที่่�สุุด จึึงหมายถึึงการที่่�จิิตสามารถพบกัับความสงบนิ่่�งได้้ใน
ท่่ามกลางความปั่่น� ป่่วนวุ่่�นวายและความไม่่สงบ จึึงหมายถึึง
การปรัับใจให้้เข้้ากัับสภาพเหล่่านั้้�นได้้ สามารถตระหนัักรู้้�ถึงึ
ความแตกต่่างและความหลากหลาย ตระหนัักรู้้�ถึึงสภาพที่่�
เป็็นอยู่่� จิิตจะสามารถปรัับให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ที่่�เป็็นอยู่่�ได้้
โดยไม่่ถููกรบกวน
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การปรัับให้้เข้้ากัับสถานการณ์์โดยปราศจากการถููก
รบกวนเช่่นนี้้� เราสามารถเรีียกได้้ว่่าเป็็น “จุุดสงบนิ่่�ง” (the
still point) คืือ จุุดศููนย์์กลาง “จุุดที่่�สงบนิ่่�งของโลกที่่�กำลััง
เคลื่่�อนไหว” หรืือ “จุุดศููนย์์กลางที่่�สงบนิ่่�ง” “จุุดศููนย์์กลาง
ของพายุุไซโคลน” “จุุดศููนย์์กลางของวงล้้อที่่�กำลัังเคลื่่�อนไป”
เรามีีวิิธีีการอธิิบายลัักษณะที่่�ประเสริิฐสููงสุุดนี้้�ได้้มากมาย
หลายวิิธีี ในความหมายว่่า ล้้อยัังคงหมุุนอยู่่� การเคลื่่�อนไหว
ยัังคงมีีอยู่่� แต่่จุดุ ที่่�อยู่่�ตรงกลางไม่่ได้้หมุุนไปด้้วย หากกลัับมีี
ความนิ่่�งสงบอย่่างยิ่่�ง
นอกเหนืือไปจากการได้้รู้้�จัักความสงบนิ่่�งเช่่นนี้้�แล้้ว
การที่่�เราพยายามทำความเข้้ า ใจ และพยายามพัั ฒนา
อุุเบกขาให้้เกิิดมีีขึ้้�น ก็็จะมีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�ง เพื่่�อให้้เราได้้รู้้�
ว่่าอุุเบกขาเป็็นธรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดพลัังมาก ไม่่ใช่่การที่่�เราหััน
หลัังให้้ หรืือการที่่�มีีใจเย็็นชา หากเป็็นการปรัับเข้้ากัับสภาพ
ต่่าง ๆ รอบตััวอย่่างลึึกซึ้้�งจริิงจััง อัันรวมไปถึึงสิ่่�งที่่�เกิิดร่่วม
กัับสภาพเหล่่านั้้�นทั้้�งหมดด้้วย ดัังนั้้�น พรหมวิิหารจึึงไม่่ได้้
เป็็นเพีียงแค่่ทััศนคติิ หรืือมุุมมองเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นธรรมที่่�
มีีพลััง ซึ่ง่� รวมทั้้�งพลัังทางใจที่่�เป็็นไปเพื่่�อการปลดปล่่อยเป็็น
อิิสระ เป็็นสภาพกุุศลธรรม มีีความสููงส่่งและงดงามอย่่างยิ่่ง�
ด้้วยเหตุุนี้้� อุุเบกขาจึึงเป็็นความสงบสัันติิอย่่างมีีพลัังอััน
ลึึกซึ้้ง� เป็็นสภาพของความตื่่�นตััวและปรัับตััวเข้้าหาสรรพสิ่่ง�
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เป็็นความตื่่�นอยู่่�อย่่างแท้้จริิง ที่่�ทำให้้ใจเปิิดกว้้างออก อััน
เป็็นที่่�มาของ “กว้้างขวาง ไม่่มีีขอบเขต ไม่่มีีประมาณ” หรืือ
อััปปมััญญา หนึ่่�งในคำคุุณศััพท์์ที่่�ใช้้อธิิบายพรหมวิิหาร แปล
ว่่า ไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด อัันเป็็นคุุณสมบััติิของใจที่่�หาประมาณมิิได้้
เป็็นใจที่่�เปิิดกว้้างและปรัับเข้้าหาสรรพสิ่่ง� แม้้ในสถานการณ์์
ที่่�มีีความยุ่่�งยากวุ่่�นวายหรืือปั่่�นป่่วนอย่่างหนััก จิิตก็็ยัังคง
สภาพของความสงบนิ่่�ง มีีดุุลยภาพ ราบเรีียบมั่่�นคง มีีศััพท์์
ภาษาบาลีีที่่�เหมาะสมมากคำหนึ่่�ง ซึ่่�งใช้้ในการสื่่�อความ
หมายถึึงอุุเบกขา คืือคำว่่า ตััตรมััชฌััตตตา ที่่�แปลว่่า “ความ
เป็็นกลางในอารมณ์์นั้้�น ๆ” หนึ่่�งในลัักษณะต่่าง ๆ ของ
อุุเบกขาคืือ ความเป็็นกลางในธรรมทั้้�งปวง ซึ่่�งเป็็นการค้้น
พบความเป็็นกลาง และในความเป็็นเช่่นนั้้�นย่่อมมีีความ
สมดุุลอยู่่�ด้้วย
ในการฝึึ ก จิิตเพื่่�อพัั ฒ นาธรรมที่่�เป็็ น พรหมวิิ ห าร
พระพุุทธองค์์ตรััสสอนให้้ใช้้การระลึึก เรื่่�องความคิิดหรืือ
การระลึึกที่่�เราใช้้เพื่่�อพััฒนาอุุเบกขา เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับเหตุุ
และผล ซึ่ง่� อาจดููเป็็นวิิธีีในการเข้้าถึึงอุุเบกขาที่่�ค่่อนข้้างแปลก
อยู่่�บ้้าง
เมื่่�อเราจะพููดถึึงเมตตา ความรัักความปรารถนาดีี เรา
จะระลึึกว่่า
“ขอให้้ข้้าพเจ้้าจงเป็็น ผู้้�ถึึงสุุข ปราศจากความทุุกข์์...
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ขอสััตว์์ทั้้�งหลายทั้้�งปวงจงเป็็นผู้้�ถึึงความสุุข ปราศจากทุุกข์์”
เมื่่�อเราจะเจริิญกรุุณา เราจะระลึึกว่่า
“ขอสััตว์์ทั้้�งหลายทั้้�งปวงจงพ้้นจากทุุกข์์ทั้้�งมวล”
ว่่า

เมื่่�อเราจะเจริิญมุุทิิตา (ความชื่่�นชมยิินดีี) เราจะระลึึก

“ขอสััตว์์ทั้้ง� หลายทั้้�งปวงจงอย่่าได้้พรากจากสมบััติิอันั
ตนได้้แล้้ว”
แต่่แล้้ว เมื่่�อเราจะเจริิญอุุเบกขา การระลึึกกลัับดูู
เหมืือนจะเปลี่่�ยนลัักษณะไป เพราะเป็็นความคิิดเกี่่�ยวกัับ
กรรมและผลของกรรมแทน คำแนะนำที่่�พระพุุทธองค์์ได้้
ทรงให้้ไว้้ในการเจริิญอุุเบกขาให้้เกิิดมีีขึ้้น� ก็็ด้ว้ ยการระลึึกว่่า
“เรามีีกรรมเป็็นของของตน มีีกรรมเป็็นผู้้ใ� ห้้ผล มีีกรรม
เป็็นแดนเกิิด มีีกรรมเป็็นผู้้�ติิดตาม มีีกรรมเป็็นที่่�พึ่่�งอาศััย เรา
ทำกรรมอัันใดไว้้ เป็็นบุุญหรืือเป็็นบาป เราจะเป็็นทายาท คืือ
ว่่าเราจะต้้องได้้รัับผลของกรรมนั้้�น ๆ สืืบไป”
ประโยคเหล่่านี้้�เกี่่�ยวข้้องอะไรกัับอุุเบกขา การระลึึก
เช่่นนี้้�นำสู่่�ความผ่่องใส แจ่่มใสและไม่่มีีขอบเขตได้้อย่่างไร
ด้้วยวิิธีีนี้้เ� องที่่�ทำให้้จิิตสามารถพบกัับความสงบอย่่าง
มีีดุลุ ยภาพได้้ ก็็ด้ว้ ยการเห็็นถึึงคุุณค่่าและการทำความเข้้าใจ
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อย่่างลึึกซึ้้�งของคำว่่าเหตุุและผล นี่่�คืือวิิธีีที่่�เราฝึึกฝนจิิตเพื่่�อ
ให้้มองทุุกอย่่างตามธรรมชาติิ คืือมองที่่�ความเป็็นไปของ
ธรรมชาติิ มากกว่่าที่่�จะมองจากนิิสััยตามปกติิของจิิตที่่�มีี
ตนเองเป็็นจุุดศููนย์์กลางของความรู้้�สึึก เช่่น “สิ่่�งที่่�ฉัันอยาก
ได้้ สิ่่�งที่่�ฉัันไม่่อยากได้้ สิ่่�งที่่�ฉัันคาดหวััง สิ่่�งที่่�ฉัันไม่่คาดหวััง
สิ่่�งที่่�ฉัันคิิดว่่ายุุติิธรรม สิ่่�งที่่�ฉัันคิิดว่่าไม่่ยุุติิธรรม” เป็็นการ
วางความคิิดที่่�เกี่่�ยวกัับมุุมมองที่่�มีีตนเป็็นจุุดศููนย์์กลางลง
และเปลี่่�ยนเป็็นการมองจากมุุมของกฎธรรมชาติิ ที่่�เรีียกว่่า
ธััมมนิิยามตา ซึ่่�งมีีความหมายว่่า “กฎแห่่งความจริิงแท้้ กฎ
แห่่งธรรมดา กฎธรรมชาติิที่่�เกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ของเหตุุ
และผล”
อาตมาขอยกตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อวัันก่่อน มีีคนถามว่่า
อาตมามีีความเห็็นอย่่างไรเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ของกรรม
และไวรััสโควิิด 19 ซึ่่�งอาตมาคิิดว่่าคำถามนี้้�แฝงความนััยว่่า
“นี่่�คืือการที่่�กรรมตามสนองหรืือไม่่ นี่่�เป็็นการตััดสิินโทษต่่อ
พฤติิกรรมหมกมุ่่�นตามใจตนของมนุุษย์์หรืือไม่่ นี่่�คืือผลของ
การกระทำความผิิดบางอย่่างของมนุุษยชาติิหรืือไม่่ นี่่�คืือ
การลงโทษหรืือไม่่”
ส่่วนคำตอบของอาตมาเป็็นไปในทำนองว่่า “เราเกิิด
มามีีชีีวิิตแล้้ว เรามีีร่่างกาย และร่่างกายของมนุุษย์์นี้้�เป็็นสิ่่�ง
เปราะบางอย่่างมาก และเป็็นกระบวนการทำงานของอวััยวะ
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ต่่าง ๆ ที่่�ซัับซ้้อนมากเช่่นกััน เพราะฉะนั้้�นการที่่�ร่่างกาย
มีีสิ่่�งผิิดปกติิเกิิดขึ้้�น จึึงเป็็นเรื่่�องธรรมชาติิมาก การจะให้้
มนุุษย์์ทุุกคนมีีสุุขภาพดีีเหมืือนกัันหมดคงเป็็นไปได้้ยาก
และอาตมาเองก็็ไม่่คิิดว่่า จะมีีวัันที่่�โรงพยาบาลทุุกแห่่งต้้อง
ปิิดตััวลง หรืือคนที่่�เรีียนจบแพทย์์แล้้ว ไม่่สามารถหางาน
ทำได้้ เพราะไม่่มีีคนเจ็็บไข้้ได้้ป่่วยเลย อาตมาคิิดว่่าสิ่่�งเหล่่า
นี้้�ไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้จริิง หรืืออย่่างน้้อยก็็ไม่่ใช่่ในภพภููมิินี้้�
แน่่นอน เพราะนั่่�นไม่่ใช่่วิิถีีของธรรมชาติิ”
เมื่่�อเราเห็็นว่่าทุุกสิ่่�งเป็็นไปตามกฎของธรรมชาติิเช่่น
นี้้�แล้้ว ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่าเราจะอยู่่�เฉย ๆ แล้้วไม่่รัับ
ประทานยา หรืือไม่่เก็็บตััวอยู่่�กัับบ้้าน หรืือไม่่ระมััดระวััง เพื่่�อ
ป้้องกัันสุุขภาพของเราและของผู้้�อื่่�น อัันนี้้�ไม่่ใช่่เช่่นนั้้�น คืือ
เราก็็จะระมััดระวัังในทุุกขั้้�นตอน แต่่ใจเราจะไม่่เพิ่่�มปััญหา
ให้้โดยคิิดว่่า มีีบางอย่่างผิิดปกติิไป “มัันไม่่ควรจะเป็็นเช่่น
นี้้�” “ช่่างไม่่ยุุติิธรรมเลย” “ทำไมต้้องเป็็นเรา” “ทำไมต้้อง
เป็็นเพื่่�อนของเรา” “แม่่ของเรา” “พ่่อของเรา” “แฟนของเรา”
“อาจารย์์ของเรา” “เพื่่�อนภิิกษุุของเรา” จิิตจะไม่่เพิ่่�มความ
รู้้�สึึกว่่า “มัันไม่่ควรเป็็นเช่่นนี้้�” หรืือ “ช่่างไม่่ยุุติิธรรมเลย”
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นอาจเป็็นความไม่่ยุุติิธรรม หากมองจาก
ความคาดหวัังหรืือความปรารถนาของเรา หรืืออาจไม่่
ยุุติิธรรม หากมองจากกฎหมายของแต่่ละประเทศ ทว่่าใจ
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ของเราต่่างหากที่่�จะไม่่มองเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นจากมุุมมองเช่่นนี้้�
แต่่มองจากทััศนคติิที่่�กว้้างไกลกว่่า จากมุุมมองที่่�กว้้างขวาง
กว่่า ด้้วยความเห็็นที่่�ว่่า ตราบใดที่่�เรามีีร่่างกายและเรายัังมีี
ชีีวิิตอยู่่� ตราบนั้้�นเราก็็อยู่่�ในวิิสััยที่่�จะต้้องเจ็็บป่่วย อยู่่�ในวิิสััย
ที่่�จะต้้องบาดเจ็็บได้้ ร่่างกายนี้้�มีีสภาพที่่�บอบบาง อ่่อนแอ
อย่่างมาก ดัังนั้้�น เมื่่�อมีีเชื้้�อไวรััสแพร่่กระจายอยู่่�ในโลก
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งไวรััสตััวนี้้�ที่่�มีีการแพร่่เชื้้�อได้้รุุนแรงและ
ง่่ายดายมากในหมู่่�มนุุษย์์ ด้้วยความที่่�ระบบในร่่างกายของ
มนุุษย์์มีคี วามเปราะบางอย่่างมาก จึึงมีีความเป็็นไปได้้ที่่�การ
ติิดเชื้้�อต่่าง ๆ จะเกิิดขึ้้�น เราทุุกคนล้้วนแล้้วแต่่มีีความเสี่่�ยง
เพีียงเพราะว่่าเรายัังมีีชีีวิิตอยู่่� และเราเองก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
ระบบของสิ่่�งมีีชีีวิิตด้้วยเช่่นกััน
ถ้้าเราไตร่่ตรองเรื่่�องของเหตุุและผล และมองทุุกอย่่าง
ด้้วยทััศนะเช่่นนี้้� ไม่่ใช่่เป็็นเพีียงแค่่ในแง่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเชื้้�อ
ไวรััสเท่่านั้้�น แต่่ยัังเกี่่�ยวข้้องครอบคลุุมไปถึึงครอบครััวของ
เรา ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลรอบตััวเรา ลููกหลาน พ่่อแม่่
พี่่�สาว น้้องชาย รวมไปถึึงมนุุษย์์ทั้้ง� หลายในโลก ซึ่่�งทััศนะเช่่น
นี้้�จะส่่งผลให้้เกิิดความสมดุุลทางใจ และด้้วยเหตุุนี้้เ� องที่่�การ
ไตร่่ตรองด้้วยวิิธีีนี้้� จึึงนำสู่่�อุุเบกขาได้้
พระพุุทธองค์์ตรััสแนะนำให้้เราใช้้การไตร่่ตรองเรื่่�อง
กรรมและผลของกรรม หรืือเหตุุและผล เพราะ ทุุกข์์ หรืือ
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ความตึึง ความเครีียดของใจจะเกิิดขึ้้�น ยามเมื่่�อมีีความ
รู้้�สึึกว่่ามีีสิ่่�งผิิดปกติิเกิิดขึ้้�น หรืือมีีความรู้้�สึึกว่่า “มัันไม่่ควร
เป็็นเช่่นนี้้� ธรรมชาติิผิิดปกติิไปเสีียแล้้ว” การรัับรู้้�ได้้ว่่านี่่�คืือ
กระบวนการของธรรมชาติิ จะนำสู่่�ปััญญาความเข้้าใจที่่�ว่่า
ในตััวของธรรมชาติิเองไม่่สามารถมีีสิ่่�งใดผิิดปกติิได้้
แม้้ว่่าในสถานการณ์์ที่่�เป็็นความเจ็็บปวด หรืือมีีความ
ยุ่่�งยากเกิิดขึ้้�นจริิง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นความเจ็็บไข้้ได้้ป่่วยและ
เสีียชีีวิิตลง หรืือการทะเลาะวิิวาทกัับใครบางคน ที่่�ทำให้้
รู้้�สึึกเสีียใจในภายหลััง หรืือความรู้้�สึึกว่่ามิิตรภาพที่่�มีีได้้ถููก
บั่่�นทอนลง หรืือเสีียหายไป การเห็็นว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�ก็็เป็็นส่่วน
หนึ่่�งของกระบวนการธรรมชาติิ จะก่่อให้้เกิิดผลคืือความโล่่ง
ใจให้้กับั เราได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น มีีความรู้้�สึกึ โกรธเกิิดขึ้้น� แล้้ว
เราได้้ทำบางอย่่างลงไปด้้วยความโกรธ ผลของการกระทำ
เช่่นนั้้�น ก็็คือื ความรู้้�สึกึ แปลกแยกจากบุุคคลผู้้�ที่่�เราโกรธด้้วย
และมีีความตึึงเครีียดเกิิดขึ้้�นในใจ เมื่่�อมีีการรัับรู้้�ว่่า “นี่่�คืือ
เหตุุ นี่่�คืือผล” การรัับรู้้�เช่่นนี้้�อาจจะไม่่ได้้ช่่วยเยีียวยารัักษา
มิิตรภาพขึ้้�นได้้ในทัันทีีทัันใด อาจไม่่ได้้ช่่วยให้้ลืืมคำพููดที่่�
หลุุดออกไป แต่่กลัับช่่วยให้้เราได้้เห็็นว่่า “เรื่่�องนี้้�ทำให้้เจ็็บ
ปวดอย่่างมาก สิ่่�งที่่�เป็็นเหตุุคืือการได้้พููดคุุยกัันถึึงเรื่่�องนั้้�น
การพููดออกไปด้้วยความโกรธเช่่นนั้้�น ด้้วยความรู้้�สึึกว่่าเรา
เป็็นฝ่่ายถููกและด้้วยความกลััว สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นเพีียงแค่่แรง
กระตุ้้�น ให้้มีีปฏิิกิิริิยาตอบโต้้ออกไป และนี่่�ก็็คืือผลของมััน
11

พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

โอ้้! นั่่�นคืือเหตุุ และนี่่�ก็็คืือผล อา! เข้้าใจแล้้ว” ถึึงแม้้ว่่ามััน
จะก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึกึ เจ็็บช้้ำทางใจ อัันเป็็นผลเนื่่�องมาจาก
คำพููดหรืือการกระทำเหล่่านั้้�น แต่่กลัับไม่่มีีความรู้้�สึึกว่่า มีี
สิ่่�งใดผิิดปกติิไปเกิิดร่่วมด้้วย จะไม่่มีีความรู้้�สึึกของประโยค
ว่่า “มัันไม่่ควรจะเป็็นเช่่นนี้้�” หรืือ “ช่่างไม่่ยุุติิธรรมเสีียเลย”
แต่่มีีการเห็็นอย่่างที่่�มัันเป็็นได้้เกิิดขึ้้�นแทนที่่�
ณ จุุดนี้้�มีีสิ่่�งสำคััญที่่�ควรใส่่ใจโดยเฉพาะ หากจิิตของ
เรามีีแนวโน้้มจะหัันเหออกไปในทางที่่�เป็็นความเกลีียดตััว
เอง หรืือตำหนิิตััวเอง ซึ่่�งเป็็นลัักษณะปกติิสำหรัับคนที่่�มีี
ความคิดิ แบบตะวัันตก คำแนะนำให้้ไตร่่ตรองเรื่่�องกรรมและ
ผลของกรรม อาจถููกบิิดเบืือนไปได้้โดยนิิสััยปกติิของจิิต ซึ่่�ง
มัักคิิดไปในแง่่เป็็นทุุกข์์เศร้้าหมอง และในช่่วงแค่่เพีียงพริิบ
ตาเท่่านั้้�น การไตร่่ตรองเช่่นนี้้�ก็็จะถููกใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงโหม
กระหน่่ำ ให้้เกิิดความรู้้�สึกึ ละอายใจ และตอกย้้ำความคิิดว่่า
มีีอัตั ตาตััวตนให้้เข้้มแข็็งมากขึ้้น� จากประโยคว่่า “เรามีีกรรม
เป็็นของของตน...” “ใช่่แล้้ว ฉัันจะต้้องโดนกรรมสนองแน่่ ๆ
แต่่ก็็สมควรแล้้วที่่�ฉัันจะต้้องได้้รัับกรรมนั้้�น”
ในแง่่ จิิ ตวิิทยาแบบพุุ ท ธ การรัั บ รู้้� ก ารกระทำหรืื อ
ทััศนคติิบางอย่่างว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ใช่่กุุศล เป็็นสััญญาณบ่่ง
บอกถึึงความมีีวุฒิิ
ุ ภาวะทางใจที่่�ดีี การมองเห็็นว่่าเหตุุการณ์์
นี้้�เป็็นความผิิดอัันแสนเจ็็บปวด ไม่่ได้้เป็็นเพีียงวิิธีีมองวิิธีี
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เดีียวเท่่านั้้�น เพราะยัังมีีธรรมที่่�เป็็นคู่่�กัันอยู่่�ประการหนึ่่�ง คืือ
หิิริิ และ โอตตััปปะ ซึ่่�ง หิิริิ แปลว่่า “ความรู้้�สึึกผิิดชอบชั่่�วดีี
อ่่อนไหวในทางศีีลธรรม” ซึ่ง่� ก็็คือื ความละอายต่่อบาป และ
โอตตััปปะ แปลว่่า “ความเกรงกลััวต่่อบาป หรืือผลที่่�จะตาม
มา” เมื่่�อคุุณสมบััติิของหิิริิโอตตััปปะถููกพััฒนาให้้งอกงาม
ขึ้้�นด้้วยปััญญา โดยปราศจากความคิิดที่่�เป็็นอััตตาตััวตน
ธรรมนี้้�ก็็จะทำหน้้าที่่�ช่่วยเป็็นผู้้�นำทางที่่�เชื่่�อมั่่�นได้้ และเป็็น
ผู้้�คุ้้�มครองรัักษาให้้ แท้้จริิงแล้้ว ธรรมทั้้�งสองนี้้�มีีชื่่�อเรีียกว่่า
โลกบาล แปลว่่า “ผู้้�ปกปัักรัักษาโลก”
เมื่่�อมีีมุุมมองที่่�แจ่่มชััดเช่่นนั้้�นแล้้ว จิิตก็็จะสามารถ
ดำเนิินไปได้้ อ ย่่ า งตรงไปตรงมาและไม่่ ซัั บ ซ้้ อ นยุ่่�งยาก
ตััวอย่่างเช่่น การจะเห็็นว่่า “เหตุุการณ์์นั้้น� ได้้เกิิดขึ้้น� แล้้ว ทีีนี้้�
เราจะแก้้ไขความสััมพัันธ์์ของเราให้้กลัับคืืนมาดีีได้้อย่่างไร”
หรืือ “ตอนนี้้�ใช่่เวลาที่่�เราจะไปขอโทษหรืือเปล่่า” หรืือหาก
มองย้้อนกลัับไป และเห็็นว่่า “เหตุุการณ์์วัันนั้้�นเราแสดง
ปฏิิกิิริิยาโต้้ตอบรุุนแรงเกิินไปนิิด เพราะถููกความโกรธชััก
พา แล้้วเราจะจััดการกัับเรื่่�องนี้้�อย่่างไรจึึงจะดีีที่่�สุุด วิิธีีที่่�จะ
ดููแลเรื่่�องนี้้�ต่่อไปควรจะเป็็นอย่่างไร” ด้้วยวิิธีีนี้้�เรากำลัังดููแล
ปััญหาความยุ่่�งยากจากใจที่่�มีีความกระจ่่างแจ่่มใส มากกว่่า
จะเป็็นจากจิิตที่่�มีีแต่่ความต้้องการจะตอบโต้้ และความเป็็น
อััตตาตััวตนแต่่เพีียงเท่่านั้้�น
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ด้้วยเหตุุนี้้� อุุเบกขาจึึงเป็็นคุุณสมบััติิทางอารมณ์์ หรืือ
เป็็นเรื่่�องทางอารมณ์์ แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็เป็็นประตููเปิิดออก
สู่่�ปััญญา สู่่�ความรู้้แ� จ้้ง เป็็นประตููที่่�เปิิดออกสู่่�การปลดปล่่อย
จิิตให้้เป็็นอิิสระจากนิิสััยเดิิม ที่่�เป็็นการมองแบบมีีตนเป็็น
จุุดศููนย์์กลาง มีีอััตตาตััวตน (สัักกายทิิฏฐิิ-ผู้้�แปล) และจะ
เป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วยให้้จิิตสามารถปรัับเข้้ากัับความจริิงแท้้ เข้้ากัับ
ธรรม เข้้ากัับวิิถีีที่่�สรรพสิ่่�งเป็็นอยู่่� และนั่่�นคืือคุุณสมบััติิของ
ความสมดุุล ซึ่่�งคืือความเป็็นกลางอย่่างแท้้จริิง
ขณะเดีียวกัันก็็ไม่่ได้้หมายความว่่า สิ่่ง� ที่่�เป็็นความเจ็็บ
ปวดจะหยุุดหายไปได้้โดยอััตโนมััติิ หรืือสิ่่�งที่่�น่่าเพลิิดเพลิิน
พอใจจะเกิิดขึ้้�นได้้โดยอััตโนมััติิเช่่นกััน หาได้้เป็็นเช่่นนั้้�นไม่่
แต่่ความหมายที่่�แท้้คืือ สิ่่�งที่่�จะเกิิดมีีขึ้้�นคืือความสงบราบ
เรีียบ คุุณสมบััติิของความสมดุุล ซึ่่�งเป็็นตััตรมััชฌััตตตาคืือ
“ความเป็็นกลางในสิ่่�งทั้้�งปวง” “ความเป็็นกลางในธรรมทั้้�ง
ปวง” นี่่�คืือวิิธีีที่่�เราจะเปิิดใจให้้กว้้าง และพบกัับความสงบ
อย่่างมีีดุุลยภาพที่่�แท้้จริิงในท่่ามกลางความท้้าทาย และ
ความยุ่่�งยากทั้้�งหลายในการอยู่่�ร่่วมกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในฐานะผลที่่�เกิิดจากโรคระบาดใหญ่่ครั้้�งนี้้� ความท้้าทายใน
การจะต้้องอยู่่�ใกล้้ชิิดกััน และสำหรัับมนุุษย์์ทั้้�งหลายทั่่�วทั้้�ง
โลกนี้้� อาจจำเป็็นจะต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตเสีียใหม่่โดยสิ้้�น
เชิิง ไม่่ว่่าจะอย่่างไรก็็ตาม เราสามารถจะมีีความสงบอย่่าง
สมดุุล ในท่่ามกลางสิ่่�งทั้้�งหลายเหล่่านี้้�ได้้
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ศัั พ ท์์ ภ าษาบาลีี ว่่ า “อตัั ม มยตา” เป็็ น คำที่่�คุ้้�นเคย
สำหรัับบางคน แต่่ไม่่เป็็นที่่�รู้้�จักั สำหรัับคนอีีกจำนวนมาก คำ
นี้้�เป็็นศััพท์์ที่่�พบได้้ไม่่บ่่อยนัักในพระไตรปิิฎก มีีความหมาย
บ่่งถึึงคุุณสมบััติิพิิเศษอย่่างหนึ่่�งของจิิต และขณะเดีียวกััน
ก็็มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับอุุเบกขา ความสงบอย่่างมีีดุุลยภาพ
เพราะเหตุุที่่�สภาพอัันประณีีตสููงสุุดของอุุเบกขาเป็็นที่่�รู้้�จััก
ในชื่่�อว่่า อตััมมยตา
ในพระสููตรชื่่�อ สฬายตนวิิภัังคสููตร๑ พระพุุทธองค์์
ได้้ทรงให้้อรรถาธิิบายถึึงระดัับต่่าง ๆ ของอุุเบกขาไว้้ ๓
ระดัับ ระดัับแรกเรีียกว่่า “อุุเบกขาที่่�มีีความเป็็นต่่าง ๆ
อาศััยอารมณ์์ต่่าง ๆ” ซึ่่�งมีีความหมายถึึง เมื่่�อสภาพโดย
รอบมีีความหลากหลาย หรืือวุ่่�นวายในแง่่ของการรัับรู้้�ทาง
ประสาทสััม ผััส หรืือการรัับรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�เกิิดอยู่่�รอบตััว
อุุเบกขาในระดัับที่่�หนึ่่�งนี้้�คืือ ศัักยภาพของจิิตที่่�จะสามารถ
สงบนิ่่�งอยู่่�ได้้ ในท่่ามกลางความหลากหลายทัับซ้้อนของสิ่่�ง
ต่่าง ๆ หรืือเมื่่�อมีีนานารููปแบบของสิ่่ง� นั้้�นสิ่่ง� นี้้�ในโลกรอบตััว
ในท่่ามกลางสภาพเช่่นนั้้�น การมีีความสงบนิ่่�งและมีีความ
มั่่�นคง มีีการอยู่่�ตรงกลาง นี้้�คือื “อุุเบกขาที่่�มีีความเป็็นต่่าง ๆ
๑ สฬายตนวิภังคสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ บรรทัด

ที่ ๘๐๒๘-๘๒๖๖ หน้าที่ ๓๔๐-๓๔๙ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย
อุปริปัณณาสก์ สฬายตนวิภังคสูตร) https://84000.org/tipitaka/attha/v.
php?B=14&A=8028&Z=8266#roman

15

อุเบกขา ธรรมสุดท้าย

เรีียกสภาพนี้้�ว่า่ “เป็็นจิิตที่่�ปราศจากผู้้�รู้แ้� ละสิ่่ง� ที่่�ถููกรู้้”� ซึ่่�งอาจ
จะเป็็นคำที่่�ฟัังดููยืืดยาดสัักหน่่อย แต่่อย่่างไรก็็ตาม อาตมา
รู้้�สึึกว่่าเป็็นคำเรีียกที่่�ตรงดีี คืือ มีีความรู้้�อยู่่� แต่่ปราศจาก
การมีีอยู่่�ของผู้้�รู้้�หรืือสิ่่�งที่่�ถููกรู้้� ในความหมายของการคู่่�กััน
ของสองสิ่่�งคืือผู้้�รู้้�และสิ่่�งที่่�ถููกรู้้� กล่่าวง่่าย ๆ ได้้ว่่า จิิตได้้
ตื่่�นขึ้้�นสู่่�ความจริิงแท้้ที่่�เป็็นปััจจุุบััน อัันเป็็นขณะปััจจุุบััน
ของประสบการณ์์ทุุกอย่่าง โดยไม่่มีีการแบ่่งแยกออกเป็็น
ผู้้�รู้้�และสิ่่�งที่่�ถููกรู้้� ซึ่่�งนี่่�ก็็คืือจิิตที่่�มีีความประณีีตสููงสุุดและมีี
ความสมบููรณ์์เต็็มเปี่่�ยมที่่�สุุด ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงเป็็นคุุณสมบััติิ
ของอุุเบกขา หรืือความสงบสมดุุลที่่�ประณีีตที่่�สุุดด้้วย ท่่าน
อาจารย์์พุุทธทาส พระอาจารย์์ในศาสนาพุุทธที่่�ยิ่่�งใหญ่่องค์์
หนึ่่�งของยุุคนี้้� ได้้ให้้คำจำกััดความของอตััมมยตาไว้้ว่่า เป็็น
“ธรรมที่่�ประเสริิฐสููงสุุดในพุุทธศาสนา”
ถ้้าเช่่นนั้้�นแล้้ว อตััมมยตามีีความเกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กับั
อริิยสััจสี่่� ซึ่ง่� ถืือกัันว่่าเป็็นพระธรรมคำสอนที่่�ประเสริิฐสููงสุุด
ของศาสนาพุุทธอย่่างไร
อริิยสััจประการที่่�สี่่�คืือ หนทางสู่่�ความดัับทุุกข์์ อริิยสััจ
ประการที่่�สามคืือ ความดัับทุุกข์์ อตััมมยตา ที่่�เป็็นการปล่่อยวาง
เสีียซึ่ง่� ความเป็็นผู้้�รู้แ้� ละสิ่่ง� ที่่�ถููกรู้้� จึึงเป็็นหนึ่่�งในหนทาง (หรืือ
วิิธีี) ที่่�ทำให้้มรรคมีีองค์์แปดสมบููรณ์์ขึ้้�นมา เป็็นวิิธีีที่่�อริิยสััจ
ข้้อที่่�สามถููกทำให้้เกิิดมีีขึ้้�น ด้้วยการเจริิญอริิยสััจข้้อที่่�สี่่�
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ในพระสููตรชื่่�อ “มหาจััตตารีีสกสููตร”๒ พระพุุทธองค์์ได้้
ตรััสถึึงมรรคมีีองค์์แปดที่่�เป็็นโลกีียะและมรรคมีีองค์์แปดที่่�
เป็็นโลกุุตตระ มรรคมีีองค์์แปดแบบแรก หมายถึึง การปฏิิบััติิ
ตามหนทางแห่่งมรรค ที่่�ยัังประกอบอยู่่�ด้้วยความยึึดติิดใน
ความเป็็นอััตตาตััวตนและด้้วยอุุปาทาน ดัังนั้้�นจึึงยัังมีีความ
เห็็นว่่า “ฉัันปฏิิบััติิธรรมอยู่่�...” “ฉัันอยากเป็็นพระอรหัันต์์...”
“ฉัันอยากกำจััดกิิเลสของฉััน...” ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นการปฏิิบััติิ
แบบที่่�พระพุุทธองค์์ตรััสว่่า “...สำเร็็จได้้ด้้วยด้้วยสาสวะ
(คืือความยึึดติิด)” มรรคมีีองค์์แปดที่่�เป็็นโลกุุตตระคืือ การ
ปฏิิบััติิแบบที่่� “ประเสริิฐ ไร้้มลทิิน เป็็นโลกุุตตระ เป็็นองค์์
ของมรรค” และมีีผลรวมกัันเป็็นหนึ่่�งเดีียว “...คืือผู้้�มีอี ริิยมรรค
และกำลัังเจริิญอริิยมรรคให้้เกิิดมีีขึ้้น� ” สิ่่ง� สำคััญคืือ นี้้�มีคี วาม
หมายว่่ามรรคมีีองค์์แปดที่่�กำลัังเจริิญอยู่่�นั้้น� เป็็นการปฏิิบััติิ
ที่่�ปราศจากความเห็็นว่่ามีีอััตตาตััวตน (สัักกายทิิฏฐิิ) และ
ความเย่่อหยิ่่�งถืือตน (มานะ) เมื่่�อมรรคถููกเจริิญให้้ถึึงความ
สมบููรณ์์เต็็มเปี่่�ยมจนถึึงที่่�สุุด เมื่่�อนั้้�นก็็จะนำสู่่�ความดัับไป
ของความทุุกข์์ อัันหมายถึึงพระนิิพพาน อาตมาสามารถ
กล่่าวได้้ว่า่ อตััมมยตาคืือคุุณลัักษณะของจิิตที่่�รู้อ้� ย่่างชััดแจ้้ง
ว่่า ที่่�สุุดแห่่งทุุกข์์ได้้เกิิดมีีขึ้้�นแล้้ว
๒ มหาจัตตารีสกสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓๗๒๔-๓๙๒๓

หน้าที่ ๑๕๘-๑๖๖ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์)
https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=3724&Z=3923
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ในคำสอนที่่�พระพุุทธองค์์ได้้ทรงสอนแก่่ท่่านพาหิิยะ๓
มีีพระดำรััสว่่า
เมื่่�อเห็็นรููป ก็็สัักแต่่ว่่าเห็็น
เมื่่�อฟัังเสีียง ก็็สัักแต่่ว่่าฟััง
เมื่่�อรัับรู้้�อารมณ์์ที่่�ได้้รัับรู้้� ก็็สัักแต่่ว่่ารัับรู้้�
เมื่่�อรู้้�แจ้้งธรรมารมณ์์ที่่�รู้้�แจ้้ง ก็็สัักแต่่ว่่ารู้้�แจ้้ง
เธอพึึงรัับรู้้�อย่่างนี้้�ว่่า
สิ่่�งนั้้�นไม่่มีีในโลกนี้้�
พาหิิยะ เธอพึึงรัักษาอย่่างนี้้�แล
เมื่่�อใด เธอเมื่่�อเห็็นรููป
ก็็สัักแต่่ว่่าเห็็น
เมื่่�อฟัังเสีียง ก็็สัักแต่่ว่่าฟััง
เมื่่�อรัับรู้้�อารมณ์์ ก็็สัักแต่่ว่่ารัับรู้้�อารมณ์์
เมื่่�อรู้้�แจ้้งธรรมารมณ์์ ก็็สัักแต่่รู้้�แจ้้งธรรมารมณ์์
และเธอรู้้�แจ้้งว่่าสิ่่�งนั้้�นไม่่มีีในโลกนี้้�
เธอจะรู้้�แจ้้งว่่า
สิ่่�งนั้้�นไม่่มีีในโลกหน้้าด้้วย
๓ พาหิยสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ บรรทัดที่

๑๖๐๗-๑๖๙๘ หน้าที่ ๖๙-๗๓ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต) https://84000.org/
tipitaka/pitaka_item/r.php?B=25&A=1607&w=%A8%A7%A1%C3%C1
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เมื่่�อเธอรู้้�แจ้้งว่่าสิ่่�งนั้้�นไม่่มีีในโลกหน้้า
เธอจะรู้้�แจ้้งว่่า
เธอจัักไม่่มีีในโลกนี้้�
ไม่่มีีในโลกอื่่�น
ไม่่มีีในระหว่่างโลกทั้้�งสอง
นี้้�เป็็นที่่�สุุดแห่่งทุุกข์์
การแบ่่งแยกจะไม่่มีี ความเป็็น ผู้้�รู้้�และสิ่่�งที่่�ถููกรู้้�ก็็จะ
ไม่่มีี ไม่่มีีความมีีสิ่่�งใดอยู่่�ของโลกนี้้� และไม่่มีีความมีีสิ่่�งใด
อยู่่�ของโลกหน้้า มีีอยู่่�แต่่เพีียงธรรมที่่�ถึึงซึ่่�งความตื่่�นอยู่่� เพื่่�อ
รัั บ รู้้� ธ รรมชาติิของตนเอง เมื่่�อนั้้� น อาตมาจึึ ง กล่่ า วได้้ ว่่ า
อตััมมยตา คืือคุุณลัักษณะของผู้้�ถึงึ แล้้วซึ่ง่� ความรู้้แ� จ้้งอริิยสััจ
สี่่� อัันเป็็นความสมบููรณ์์สููงสุุดของความสมดุุลที่่�อยู่่�บนพื้้�น
ฐานของ “ความไม่่เป็็นอััตตาตััวตน หรืือ ความไม่่สำเร็็จมา
จากสิ่่�งนั้้�น” เพราะมีีที่่�มาจากการดัับไปโดยสิ้้�นเชิิงของทุุกข์์
หรืือที่่�เรีียกว่่า พระนิิพพาน
อาตมาไม่่ทราบว่่าการอธิิบายระดัับต่่าง ๆ เช่่นนี้้� จะมีี
ประโยชน์์กับั ทุุกท่่านหรืือไม่่ อย่่างไรก็็ตามอาตมารู้้�สึกึ ว่่าการ
ทำความรู้้�จัักและเข้้าใจสภาพจิิตที่่�เป็็นอุุเบกขาว่่า คำเพีียง
คำเดีียวสามารถสื่่�อความหมายได้้ถึึงหลาย ๆ อย่่างพร้้อม
กัันเช่่นนี้้�เป็็นสิ่่�งสำคััญ เพีียงคำเดีียวมีีความหมายได้้หลาก
หลาย มีีความละเอีียดได้้หลายระดัับขั้้�นมากกว่่าที่่�เราจะพึึง
คิิดไปถึึงได้้ หากเราแค่่มองผ่่าน
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กาย ความผ่่อนคลายและการปรัับกายใจให้้เข้้ากัันจะเป็็น
ผลเกิิดขึ้้�นตามมา
การมีีสติิใส่่ใจรัับรู้้�ที่่�ร่่างกาย สัังเกตว่่าร่่างกายตึึงและ
กระสัับกระส่่าย หรืือตััวงอลง แทนที่่�จะปล่่อยให้้ร่่างกาย
เป็็นไปในสภาพที่่�มัักจะเป็็นนี้้� เราก็็จะฝึึกร่่างกายให้้ตั้้ง� ขึ้้น� ให้้
รู้้�สึึกสบาย ๆ มีีพลัังงานที่่�สมดุุลและมีีความผ่่อนคลาย เมื่่�อ
ร่่างกายมีีคุณ
ุ สมบััติิของความตั้้�งมั่่�นเป็็นกลางและผ่่อนคลาย
เมื่่�อนั้้�นแม้้จะอยู่่�ในท่่ามกลางผู้้�คนมากมาย กิิจกรรมต่่าง ๆ
และสถานการณ์์ต่่าง ๆ ร่่างกายก็็จะกลายเป็็นที่่�อาศััยของ
ความสงบอย่่างมีีดุุลยภาพได้้
นอกเหนืือไปจากการมีีสติิรัับรู้้ก� ายและการใช้้การตั้้�งใจ
พิิจารณา เพื่่�อก่่อให้้เกิิดความสงบในท่่ามกลางความวุ่่�นวาย
และท่่ามกลางกิิจกรรมต่่าง ๆ พระพุุทธองค์์ยังั ได้้ทรงแนะนำ
ให้้ใช้้การพิิจารณาหััวข้้อเฉพาะ เพื่่�อช่่วยให้้อุุเบกขามีีความ
มั่่�นคงขึ้้�น ดัังที่่�ได้้กล่่าวแล้้วข้้างต้้นคืือ
“เรามีีกรรมเป็็นของของตน มีีกรรมเป็็นผู้้�ให้้ผล
มีีกรรมเป็็นแดนเกิิด มีีกรรมเป็็นผู้้�ติิดตาม
มีีกรรมเป็็นที่่�พึ่่�งอาศััย
เราทำกรรมอัันใดไว้้ เป็็นบุุญหรืือเป็็นบาป
เราจะเป็็นทายาท
คืือว่่าเราจะต้้องได้้รัับผลกรรมนั้้�น ๆ สืืบไป”
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นี่่�คืือการนำจิิตให้้เข้้าสู่่�สภาพของการเห็็นทุุกอย่่างตาม
ที่่�เป็็นอยู่่�ในธรรมชาติิ คืือสิ่่ง� ทั้้�งหลายดำเนิินไปตามหลัักของ
เหตุุและผล มากกว่่าที่่�จะเห็็นว่่าเป็็นเรื่่�องของตััวบุุคคลหรืือ
เฉพาะคน ซึ่ง่� มัักเป็็นวิิสััยการมองของมนุุษย์์ เมื่่�อเรามองเห็็น
และเข้้าใจความเป็็นไปของธรรมชาติิ นิิสััยที่่�เป็็นปฏิิกิิริิยาของ
จิิตก็็จะถููกแก้้ไขเองโดยปริิยาย จากนั้้�นทััศนคติิหรืือมุุมมอง
ใหม่่จะถููกกระตุ้้�นให้้เกิิดขึ้้น� ได้้ เช่่น “ใช่่แล้้ว มัันจะเป็็นอื่่�นไป
ได้้อย่่างไร นี่่�ไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับฉัันเลย มัันจะเป็็นฉัันไปได้้
อย่่างไร” เมื่่�อการปล่่อยวางความยึึดติิดในเนื้้�อหาเรื่่�องราว
ของประสบการณ์์เหล่่านั้้�น กลายเป็็นความเข้้าใจว่่า นี่่�คืือ
กระบวนการของธรรมชาติิเท่่ า นั้้� น เมื่่�อนั้้� น ก็็ จ ะเกิิดการ
ตระหนัักรู้้� หรืือรู้้แ� จ้้งว่่าสภาพทุุกสิ่่ง� ทุุกอย่่างทั้้�งที่่�เป็็นทางกาย
และทางใจ คืือ ธััมมชาติิ แปลว่่า “เกิิดจากธรรม” ธััมมตา
คืือ “เป็็นธรรมดา” และธััมมนิิยามตา คืือ “ความเป็็นกฎแห่่ง
ธรรมดา”
การเจริิญอุุเบกขา หรืือความสงบอย่่างมีีดุุลยภาพใน
ขั้้�นต่่อไปคืือ “อุุเบกขาที่่�อยู่่�บนความเป็็นหนึ่่�ง” วิิธีีปฏิิบััติิที่่�
ได้้ผลที่่�สุุดวิิธีีหนึ่่�งคืือ การปฏิิบััติิที่่�รู้้�จัักกัันว่่า “เสีียงภายใน”
หรืือ “การฟัังเสีียงจากภายใน” หรืือ “การฟัังเสีียงนาทะ” ใน
ภาษาสัันสกฤตเรีียกการปฏิิบััติิเช่่นนี้้�ว่า่ นาทโยคะ อาจมีีบาง
ท่่านที่่�คุ้้�นเคยกัับการปฏิิบััติินี้้�แล้้ว หากท่่านเป็็นผู้้�ที่่�ติิดตาม
การสอนของพระอาจารย์์สุุเมโธและของอาตมา ท่่านก็็ย่่อม
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จะต้้องเคยได้้ยิินคำสอนเรื่่�องการฟัังเสีียงจากภายในเช่่นนี้้�
จากเราทั้้�งสองอยู่่�เนืือง ๆ คืือการให้้ความใส่่ใจที่่�การได้้ยิิน
เสีียงจากภายใน เพื่่�อใช้้เป็็นอารมณ์์กรรมฐาน
แล้้ววิิธีีนี้้�ทำอย่่างไรเล่่า ขณะที่่�อาตมากำลัังพููดอยู่่�
ตอนนี้้� หรืือขณะที่่�บางท่่านอาจจะกำลัังอ่่านตััวหนัังสืือตาม
คำบรรยายของอาตมา ท่่านอาจได้้ยิินเสีียงพููดของอาตมา
หรืือภาพของตััวหนัังสืือต่่าง ๆ แต่่ในพื้้�นหลัังของทุุกอย่่าง
และทุุกขณะตลอดเวลา มีีโทนเสีียงแหลมสููงที่่�ละเอีียดมาก
ดัังอย่่างต่่อเนื่่�องอยู่่�ภายในหูู และนี่่�คืือสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า เสีียง
ภายใน หรืือเสีียงนาทะ เมื่่�อเราได้้ยิินเสีียงนี้้�และสามารถมีี
สติิรัับรู้้�ได้้ เสีียงนี้้�จะเป็็นเครื่่�องเตืือนใจเราว่่า สิ่่�งที่่�เราเห็็น
ได้้ยิิน คิิดหรืือรู้้�สึึก เป็็นเพีียงสิ่่�งที่่�อยู่่�ในวิิถีีประสาทสััม ผััส
เท่่านั้้�น ด้้วยการรัับรู้้เ� ช่่นนี้้� จะช่่วยนำเอาทุุกสิ่่ง� ทุุกอย่่างที่่�อยู่่�
รอบตััวเข้้ามาหากััน เข้้ามารวมกัันเป็็นหนึ่่�งได้้ เช่่น มีีที่่�ว่่าง
ภายในห้้อง มีีสีีของพรมปููพื้้�นและสีีของผนัังห้้อง สิ่่�งต่่าง ๆ
ที่่�อยู่่�นอกหน้้าต่่าง ตััวหนัังสืือในหน้้ากระดาษ ลัักษณะพื้้�นผิิว
รููปร่่าง คน เสีียง และในขณะรู้้�ชื่่�อที่่�ใช้้เรีียกสิ่่�งต่่าง ๆ รวม
ไปถึึงการเห็็นถึึงความแตกต่่างหลากหลายของสิ่่�งเหล่่านั้้�น
เสีียงภายในก็็ยังั ดำเนิินอยู่่�ไม่่ขาดสาย เสีียงภายในที่่�ละเอีียด
ของนาทะยัังคงดำเนิินอยู่่� และเตืือนเราให้้รู้้�ว่่า “ทั้้�งหมด
นี้้�เป็็นเพีียงโลกของประสบการณ์์ที่่�เกิิดอยู่่� เป็็นเหตุุการณ์์
หนึ่่�งเดีียวที่่�มีีหลายสิ่่�งมารวมกัันอยู่่�เท่่านั้้�น”
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ในการปฏิิบััติิเพื่่�อให้้มีีอุุเบกขา ความวางเฉย ความ
สงบอย่่างมีีดุุลยภาพให้้ถึึงระดัับที่่�ละเอีียดประณีีตขึ้้�นเช่่นนี้้�
คืือ “อุุเบกขาที่่�อยู่่�บนความเป็็นหนึ่่�ง” ด้้วยการใช้้เสีียงจาก
ภายใน คืือการฟัังเสีียงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องภายใน จะ
เป็็นเครื่่�องช่่วยพััฒนาการปฏิิบััติิได้้เป็็นอย่่างดีี ไม่่ว่่าเราจะ
อยู่่�กัับบุุคคลผู้้�นี้้�หรืือบุุคคลผู้้�นั้้�น เสีียงนี้้�ก็็ยัังคงดำเนิินอยู่่� ไม่่
ว่่าเราจะชอบพวกเขาหรืือไม่่ เสีียงนี้้�ก็็ยัังคงดำเนิินอยู่่� ไม่่ว่่า
จะมีีคนอยู่่�รอบข้้างหรืือไม่่ เสีียงนี้้�ก็็ยัังคงดำเนิินอยู่่� ไม่่ว่่าจะ
เป็็นกลางวัันหรืือกลางคืืน เสีียงนี้้�ก็ยั็ งั คงดำเนิินอยู่่� ไม่่ว่า่ เรา
จะมีีความสุุขหรืือมีีความทุุกข์์ เสีียงนี้้�ก็ยั็ งั คงดำเนิินอยู่่� ไม่่ว่า่
เนื้้�อหาเรื่่�องราวของประสบการณ์์ของสิ่่ง� รอบตััว จะประกอบ
ด้้วยสิ่่�งใดก็็ตาม เสีียงนี้้�ก็็ยัังคงดำเนิินอยู่่�
เสีียงภายในนี้้�คือื การรัับรู้้ท� างประสาทสััมผััสอย่่างหนึ่่�ง
เป็็นเรื่่�องของการได้้ยิิน คืือเป็็นเพีียงความสั่่�นสะเทืือน แต่่
เมื่่�อใช้้เป็็นอารมณ์์กรรมฐาน จะสามารถก่่อให้้เกิิดคุุณภาพ
ของความเป็็นเอกภาพ ความเชื่่�อมโยง และความเป็็นอััน
หนึ่่�งอัันเดีียวกัันที่่�แท้้จริิงได้้ สิ่่�งนี้้�ทำให้้รู้้�ว่่าทุุกสิ่่�งเกี่่�ยวพััน
ถึึงกัันและเติิมเต็็มกััน เราจะสามารถรัับรู้้�การมีีอยู่่�ของเสีียง
ภายในนี้้�ได้้ พร้้อม ๆ กัับการรัับรู้้�ทางประสาทสััมผััสอื่่�น ๆ
ไม่่ว่่าความใส่่ใจในขณะนั้้�นจะรัับรู้้�อยู่่�ที่่�สิ่่�งอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นการ
เห็็น ได้้ยิิน รู้้�รส รู้้�สััม ผััสถููกต้้องทางกาย และการนึึกคิิด
เสีียงของนาทะจะยัังคงมีีอยู่่�เป็็นพื้้�นเบื้้�องหลััง อยู่่�ล้้อมรอบ
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และซึึมซัับอยู่่�ในประสบการณ์์ของการรัับรู้้�เหล่่านั้้�น เปรีียบ
เหมืือนกัับทะเลแห่่งความเป็็นเช่่นนั้้�น ที่่�มีีประสบการณ์์ของ
สิ่่�งที่่�ถููกรู้้�และความคิิดต่่าง ๆ กำลัังแหวกว่่ายอยู่่� ด้้วยวิิธีีนี้้�
เองที่่�การพััฒนาอุุเบกขาในระดัับที่่�สอง จะถููกทำให้้เกิิดมีีขึ้้น�
ได้้ด้้วยการฟัังเสีียงจากภายใน หรืือด้้วยการเจริิญนาทโยคะ
ประการสุุดท้้าย อุุเบกขาที่่�มีีระดัับละเอีียดประณีีต
ที่่�สุุด “อุุเบกขาที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของ อตััมมยตา” การปฏิิบััติิ
ระดัับนี้้�จำเป็็นต้้องมีีความเพีียรที่่�มั่่�นคงต่่อเนื่่�อง และสติิที่่�
ใส่่ใจรัับรู้้ใ� นระดัับที่่�ถี่่�ถ้้วนละเอีียด โดยการมุ่่�งไปที่่�อตัมั มยตา
อย่่างมีีพลัังและแน่่วแน่่ เพื่่�อที่่�จะให้้สภาพนี้้�สามารถตั้้�งขึ้้น� ได้้
อย่่างแท้้จริิงและเป็็นจริิง
การมุ่่�งจุุดสนใจจะต้้องมีีการปล่่อยวางการฟัังเสีียง
นาทะลง ปล่่อยวางสิ่่�งที่่�รัับรู้้�ทางประสาทสััมผััส ปล่่อยวาง
ความรู้้�สึึกของความเป็็น ผู้้�รู้้� (ประสบการณ์์นั้้�น ๆ) ไม่่ว่่า
จะเป็็นผู้้�พููด ผู้้�กระทำ ผู้้�ปฏิิบััติิธรรม หรืือบุุคคลผู้้�ใด กล่่าว
คืือ ให้้วางใครก็็ตามที่่�อยู่่�ตรงนี้้� ที่่�กำลัังมีีประสบการณ์์รัับรู้้�
ตรงนั้้�นลงเสีีย การเจริิญอตััมมยตาให้้เกิิดมีีขึ้้น� จำเป็็นต้้องมีี
การปล่่อยวางความเป็็นของสองสิ่่�ง คืือสิ่่�งที่่�เป็็นผู้้�รู้้�และสิ่่�งที่่�
ถููกรู้้� เพื่่�อปล่่อยให้้จิิตเพีียงแค่่ตื่่�นขึ้้น� สู่่�ความจริิงแท้้ของตน ที่่�
ไม่่ขึ้้น� กัับกาลเวลา หรืือที่่�ดำรงอยู่่�ในปััจจุุบันั ขณะตลอดเวลา
ดัังนั้้�น การปฏิิบััติิเช่่นนี้้�จึงึ เป็็นการเจริิญภาวนาที่่�ปราศจากรููป
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ไม่่ปรากฏ ไม่่ถููกเหตุุสร้้าง ไม่่ถููกปััจจััยปรุุงแต่่ง” การปฏิิบััติิ
ที่่�ใช้้การตั้้�งคำถามแบบไตร่่ตรอง มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อปลด
ปล่่อยคุุณภาพพื้้�นฐานต่่าง ๆ ของจิิตจากการถููกครอบงำ
ปิิดบัังโดยทััศนคติิ มุุมมองและจากปััจจััยเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ที่่�
ถููกสร้้างขึ้้�นมาทีีหลัังจนเป็็นนิิสััย คำถามที่่�เรามัักใช้้กัันอยู่่�ที่่�
ทำให้้การมองเห็็นของเรากระจ่่างชััดเจนขึ้้�นคืือ คำถามเช่่น
“ฉัันคืือใคร” “อะไรที่่�กำลัังรู้้�อยู่่�” “ปััจจุุบัันขณะนี้้�มีีเจ้้าของ
ไหม” “ที่่�นี่่�คืือที่่�ไหน” “พระธรรมมีีรููปร่่างอย่่างไร” “อะไร
ทำให้้จัักรวาลเป็็นเช่่นนี้้�”
ด้้วยการตั้้�งคำถามในลัักษณะเหล่่านี้้� ในความเงีียบ
ของจิิตที่่�กำลัังเจริิญภาวนาอยู่่� ผู้้�ปฏิิบััติินั้้�นจะไม่่มองหาคำ
ตอบที่่�เป็็นความคิิด หรืือคำตอบที่่�เป็็นคำพููด แต่่กลัับจะ
เป็็นในทางตรงกัันข้้ามมากกว่่า คืือไม่่รอคอยและไม่่มองหา
คำตอบ เมื่่�อคำถามเหล่่านั้้�น ถููกใส่่เข้้าไปในความเงีียบของ
จิิต ปััญญาที่่�เกิิดจากภายในจะถููกกระตุ้้�นให้้เกิิดขึ้้น� และเมื่่�อ
นั้้�นการตระหนัักรู้้�หรืือหยั่่�งรู้้�ก็็จะเกิิดขึ้้�นว่่า “ใคร” คืือการตั้้�ง
คำถามที่่�ผิิด หรืือ “อะไร” ใช้้ในที่่�นี้้�ไม่่ได้้ หรืือ “รููปร่่าง” หรืือ
“ทำให้้เป็็น” ทั้้�งหมดนี้้�ใช้้ในที่่�นี้้�ไม่่ได้้ และเมื่่�อนั้้�นความสว่่าง
กระจ่่างใสของปััญญาที่่�รู้แ้� จ้้ง ก็็จะทำให้้นิิสัยั ที่่�สร้้างความเป็็น
อััตตาตััวตน สร้้างความเป็็นโลก ถููกขััดขวางให้้ไม่่สามารถ
เกิิดขึ้้�นได้้ แม้้จะเป็็นเพีียงชั่่�วขณะก็็ตามทีี เมื่่�อนั้้�นจะมีีช่่อง
ว่่างเกิิดขึ้้น� ความเงีียบที่่�สดใสกัังวาน และความสงบสัันติิอััน
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ประเสริิฐจะถููกเปิิดเผยขึ้้�น และนี่่�คืือการรู้้�แจ้้งถึึง “ธรรมชาติิ
ที่่�ไม่่เกิิด ไม่่ปรากฏ ไม่่ถููกเหตุุสร้้าง ไม่่ถููกปััจจััยปรุุงแต่่ง” คืือ
พระนิิพพาน
นอกเหนืือไปจากการใช้้การตั้้�งคำถาม การใช้้ประโยค
ที่่�เป็็ น การพิิจารณาไตร่่ ต รอง ก็็ ส ามารถใช้้ ไ ด้้ ใ นทำนอง
เดีียวกััน ในความเงีียบของจิิต ความคิิดที่่�เป็็นการจงใจคิิด
ขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นความคิิด เช่่น “สิ่่�งที่่�รู้้�บุุคคลไม่่ใช่่บุุคคล”
หรืือ “จิิตคืือธรรม จิิตไม่่ใช่่สััตว์์บุุคคล” หรืือ “มัันเป็็นเช่่นนี้้�
เอง” กระบวนการใช้้ประโยคเหล่่านี้้�ก็เ็ ป็็นเช่่นเดีียวกััน คืือไม่่
ได้้ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อเป็็นความเห็็นให้้เข้้าไปยึึดติิด หรืือเพื่่�อให้้
เกิิดการโต้้แย้้ง แต่่กลัับเป็็นความคิิดที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นในใจ เป็็น
ข้้อเท็็จจริิงที่่�ปลุุกปััญญาความเข้้าใจจากภายใน และความ
รู้้�แจ้้งถึึงสิ่่�งที่่�ไม่่ถููกทำให้้เกิิดขึ้้�น คืือ “ธรรมชาติิที่่�ไม่่เกิิด ไม่่
ปรากฏ ไม่่ถููกเหตุุสร้้าง ไม่่ถููกปััจจััยปรุุงแต่่ง”
สัันติิสุุขอัันยิ่่�งใหญ่่ จิิตใจที่่�ล้้ำค่่าส่่องสว่่างผ่่องใสไร้้
อาณาเขต เกิิดขึ้้�นได้้จากการเจริิญอุุเบกขา การเห็็นความ
งามที่่�มีีดุุลยภาพนี้้�คืือ การรู้้�แจ้้งพระนิิพพาน อัันเป็็นทรััพย์์
สููงค่่า ที่่�เราสามารถพบได้้ เมื่่�อเราได้้เจริิญมรรคมีีองค์์แปด
จบสิ้้�นลงครบถ้้วน อัันพระพุุทธองค์์ทรงแนะนำสั่่�งสอนให้้
เราปฏิิบััติิตามนั่่�นเอง
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พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

บทกวีีแห่่งความสงบนิ่่�ง*
โดยปรมาจารย์์หงจื้้�อ เจิ้้�งจืือ๔(พ.ศ.๑๖๓๔-๑๗๐๐)
ในความเงีียบสงััดและสงบนิ่่�ง จิิตลืืมทุุกถ้้อยคำ
เมื่่�อสิ่่�งนั้้�นมาชััดเจนแจ่่มแจ้้งอยู่่�ตรงหน้้า
และเมื่่�อสััมผััสเห็็น ก็็รู้้�ว่่ามัันกว้้างไกลไร้้ขอบเขต
จิิตรู้้�ชััดแจ้้งในแก่่นแท้้ของสิ่่�งนั้้�น
เห็็นเดีียวที่่�เห็็นคืือภาพรู้้�อัันสว่่างไสว
บริิสุุทธิ์์�และเต็็มเปี่่�ยมด้้วยอััศจรรย์์
น้้ำค้้างและพระจัันทร์์
ดวงดาวและสายธาร
หิิมะบนยอดสน
และหมู่่�เมฆบนยอดเขา
ที่่�เคยมืืดมิิดก็็กลัับสว่่างไสว
ที่่�ถููกปิิดบัังไว้้ก็็เปล่่งแสงสุุกสกาว
ความมหััศจรรย์์ได้้แทรกผ่่านความงามสงบนี้้�
และเมื่่�อได้้เห็็น ที่่�เคยเจตนามั่่�นก็็พลัันหาย
ความสงบนิ่่�งคืือที่่�สุุดแห่่งคำสอน
การมองเห็็นในความสงบ
คืือคำตอบของทุุกสิ่่�งที่่�ปรากฏ
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คำตอบนี้้�ไร้้ซึ่่�งความเพีียรมุ่่�งมั่่�น
คำตอบนี้้�คืือธรรมชาติิและความต่่อเนื่่�อง
ความแบ่่งแยกจะเกิิดขึ้้�น
หากไม่่มีีความสงบนิ่่�งในการมองเห็็น
ฉัันใดก็็ดีีการมองเห็็นที่่�ไม่่สงบนิ่่�ง
ก็็จะสููญเปล่่าและด้้อยค่่า
การมองเห็็นในความสงบนิ่่�ง
คืือสััจจธรรมที่่�เต็็มเปี่่�ยมและบริิบููรณ์์
ประดุุจดัังแม่่น้้ำนัับร้้อยสาย
ที่่�ไหลรวมกัันเป็็นกระแสน้้ำอัันเชี่่�ยวกราก
สู่่�ห้้วงมหาสมุุทรอัันไพศาล

๔ หงจื้อ เจิ้งจือ เป็นพระอาจารย์ของพุทธ นิกายฉาน (หรือชาน) ที่สำ�คัญ

อันมีกำ�เนิดในประเทศจีน ท่านมีอายุอยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๑๖๓๔-๑๗๐๐
* โชติรส เพิ่มพิกุล คูนีย์ ผู้แปล
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Along with appreciating such stillness, it’s helpful
in understanding and developing upekkhā to
know that it’s an energized quality – it’s not a
switching off or freezing of the heart. It’s a radical
attunement to the experiential field, together
with all its activity. The brahma vihāras are thus
not just attitudes but are all qualities of energy,
emotional energy as well, but emotional energy
that is liberating, wholesome, noble and beautiful.

Serenity
Is the Final Word
Based on a talk given at Amaravati – 26-4-2020

I thought I would begin by offering a few reflections about
equanimity or upekkhā. This is one of the most significant
psychological, emotional qualities talked about in the Buddhist tradition. However, because we commonly translate
the word upekkhā in English as ‘equanimity’, it can easily be
overlooked or seen as something a bit insignificant, not so
practical or even heartwarming, as the word ‘equanimity’
in English can easily mean ‘indifference’, not really caring
– it can be taken to be a switched-off, disconnected and
somewhat numb attitude towards things.
Instead I feel it’s important to understand that
upekkhā is the fourth of the four Divine Abidings – the
brahma vihāras. These four qualities: loving-kindness,
compassion, sympathetic joy, and equanimity (or upekkhā)
– they are great brightnesses of the heart, abundant and
immeasurable. They are described as vast, radiant qualities:
‘Abundant, exalted, immeasurable...’

Amaro Bhikkhu

So it’s probably better to find a different word in
English to render upekkhā because, particularly in this time
of the coronavirus pandemic, there’s a lot of agitation and
anxiety in society – a lot of turbulence. People are off the
streets, in the main part, and are sheltering in their own
homes and flats, or they’re in hospitals, and not out in
the public arena. But there’s a lot of agitation within the
home, and a lot of agitation within the heart. This quality
of upekkhā is especially important now as it has to do with
how we can skilfully relate to agitation. What are we to do
in the face of turbulence? That’s really its essence. So I feel
it’s good to reflect: what is the felt sense of upekkhā? What
does the word refer to?
It is a great brightness – it’s not a switching off, or an
indifference, or a non-caring and going numb. It is something else, there’s another quality there. It pertains to stillness, serenity, balance, centredness and great spaciousness.
In addition, it’s not only the most refined, the final
word of the brahma vihāras – the Four Sublime Abidings
– it’s also the seventh of the Seven Factors of Enlightenment. When the Buddha talks about the qualities of the
enlightened mind, upekkhā is the seventh in a list of seven.
Similarly with the Ten Perfections (the pāramitā), it’s the
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tenth of the Ten Perfections. In the Buddha’s many listings of qualities of the world, both mental and physical,
customarily the one at the end of the list is the most refined
or exalted, the most liberating, or the most subtle. So, in
a way, this means that upekkhā is the final word in these
various lists of psychological qualities: it’s the final word
of the Factors of Enlightenment, it’s the final word of the
Ten Perfections, and it’s the final word of the four brahma
vihāras.
In this respect, rather than to leave it aside as
something not as interesting, impactful or tangible, not as
relatable as loving-kindness or compassion – just because
when translated as ‘equanimity’ it can seem a bit flat or
insignificant – instead I would say, particularly in times
of great turbulence and emotional and social agitation
like this, that it’s vitally important to appreciate this as a
quality.
Since the English word ‘equanimity’ doesn’t quite
catch the essence of upekkhā Luang Por Sumedho, many
years ago, started using the word ‘serenity’ as an alternative way to translate it. I feel this works better as it’s got
more of a heartful and radiant quality to it. To be serene is
not to be switched off or disconnected, and it embodies an
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evenness of heart, a balanced quality in the midst of a lot
of imbalance, agitation and disturbance. In its most refined
state equanimity is about how the heart can find stillness
in the middle of agitation, in the midst of busyness. It’s
about being attuned to that busyness – being aware of that
diversity and multiplicity, aware of that range of activity
– it’s attuned to it but it’s not disturbed by it.
This attunement without disturbance is what one
can call ‘the still point’ – the centre – ‘the still point of the
turning world’ or ‘the still centre of being’, ‘the centre of
the cyclone’, ‘the centre of the turning wheel’. These are
all valid ways of describing this most refined of the sublime
attitudes: the wheel is still turning – there’s activity – but
the point at the very centre is not spinning. There’s a profound stillness.
Along with appreciating such stillness, it’s helpful
in understanding and developing upekkhā to know that it’s
an energized quality – it’s not a switching off or freezing of
the heart. It’s a radical attunement to the experiential field,
together with all its activity. The brahma vihāras are thus
not just attitudes but are all qualities of energy, emotional
energy as well, but emotional energy that is liberating,
wholesome, noble and beautiful.
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In this way upekkhā is a quality of profoundly
energized peacefulness in the heart’s attitude. It’s a way
of being alert and attuned to things – truly awake – the
heart is wide open: ‘abundant, exalted, immeasurable’.
Appamāṇa, one of the adjectives used to describe the brahma
vihāras means ‘limitless’ a measureless quality of the
heart. It’s open and attuned to things but, even in the face
of activity and turbulence or agitation, it embodies a stillness, serenity, evenness. There’s a wonderful Pali word
used to refer to upekkhā which is ‘tatramajjhatatā’, which
means ‘in-the-middle-of-that-ness’. One of the attributes
of upekkhā is being in the middle of things – finding that
‘middle-ness’ – and in that middle-ness there is balance.
In our reflections, in the trainings the Buddha
advised in terms of developing the brahma vihāras, the
thoughts or reflections that one brings to mind in order to
develop upekkhā are around cause and effect, which might
seem a bit of a strange way to approach it.
When we are talking about loving kindness, we say:
‘May I abide in well-being... May everyone abide in
well-being.’
To develop compassion, we cultivate the thought:
‘May all beings be released from all suffering.’
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To cultivate muditā (sympathetic joy) we use the
thought:
‘May all beings not be parted from the good fortune
they have attained.’
But then, when we cultivate upekkhā, the reflection
seems to change gear, because it’s about karma and its
results. The advice that the Buddha gives to train the heart
in developing upekkhā is to reflect:
‘I am the owner of my karma, heir to my karma,
born of my karma, related to my karma, abide
supported by my karma.
Whatever karma I shall do, for good or for ill,
of that I will be the heir.’
What does that have to do with upekkhā? How
does that reflection lead to radiance, brightness and
limitlessness?
It is because this is how the heart finds serenity:
through an appreciation and embodying of the understanding of cause and effect. This is how we train the heart to
see things in terms of nature – how nature works – rather
than from the usual self-centred habits of ‘What I prefer,
what I don’t prefer, what I was expecting, what I was not
expecting, what I think is fair, what I think is not fair.’ It is
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putting aside those self-centred habits of perception, and
seeing things in terms of the laws of nature – what is called
Dhamma-niyamatā – this means ‘the lawfulness of reality’, or
‘the orderliness of nature’, ‘the way things work according
to the laws of cause and effect’.
For example, I was asked a question the other day
about what I thought was the relationship of karma and
the COVID-19 virus. I think that behind the question was
the implication: ‘Do you think that this is some kind of
karmic payback, some sort of rough justice coming into
play on account of human indulgence? Is it the result of
some kind of wrongdoing on the part of the human race?
Is this retribution?’
My response was along the lines of: ‘Well, we’re
born. We have a body, and the human body is an extraordinarily delicate and intricate set of organic processes, so it’s
natural for things to go wrong. It would be amazing if there
was a universal state of health for everybody. I don’t think
there will ever be a day when they close all the hospitals
because of a lack of sickness, or someone trains as a doctor
and can’t find work because nobody’s getting ill. I do not
think that will be happening – not in this realm – that’s not
the way nature works.’
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When we see things in terms of the natural order
it doesn’t mean we’re passive and we don’t take medicine,
or that we don’t shelter in our homes from the weather,
or take measures to protect our health and the health of
others – not at all. We take those steps, but the mind is not
adding onto it a sense of wrongness, that: ‘It shouldn’t be
this way’, or ‘It’s not fair’, or ’Why me?’ or ‘Why my friends?
My mother? My father? My partner? My ajahns? My
fellow monastics?’ The mind isn’t adding on that sense of
‘It shouldn’t be this way’ or ’It’s unfair.’
Things might be unfair according to our expectations or our preferences, or even unfair according to the
laws of the country, but the mind is not seeing it just in
those terms. Rather it is seeing with a broader perspective,
with a broader point of view, whereby: if you’ve got a body
and you’re alive, then you’re subject to illness and subject
to injury. This body is a fragile delicate thing. So, if these
viruses are around in the world – and this is a particularly
vigorous and easily-spread virus in the human population
– and because of the vulnerability of the human system,
then it’s likely that there’s going to be an infection coming
around. And we are subject to that, just because of being
alive and being a part of this living system that we are.
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If we reflect on cause and effect and see things with
that perspective – not just in terms of relating to the virus
but also relating to our human family, our human connections, our children, our parents, our sisters and brothers
and the rest of the human world – it has a balancing effect
upon the heart. That’s why it leads to upekkhā.
The Buddha encouraged this reflection upon karma
and its results, or cause and effect, because dukkha – the
stressing, tensing of the heart – is that very feeling of
wrongness, that feeling of ‘It shouldn’t be this way; nature
is out of order’. The recognition of this as a natural process
points to the insight that nature in itself cannot be out of
order.
Even when something painful or difficult actually
happens – getting a disease and dying, or having an argument with someone and then feeling regret afterwards, or
feeling that a friendship has been damaged in some way
or broken – to see that it is part of a natural process has
an easing effect upon the heart. Say there was an angry
feeling; it was acted upon; the result of having acted upon
that angry feeling is a sense of alienation from that person
we got angry with and a tension in the heart. There is the
recognition: ‘That’s the cause; this is the effect.’ It doesn’t
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immediately repair the friendship; it doesn’t take the
words away, but it enables us to see: ‘Well that was painful.
That was the cause: having had that conversation, having
spoken out of anger, out of self-righteousness and fear. It
was a reactive impulse. And here’s the result – OW! That’s
the cause, this is the effect. Aha.’ Although there might be
a quality of psychological pain on account of what was said
or done, there isn’t that feeling of wrongness. There isn’t
that feeling of ‘It shouldn’t be this way,’ or ‘This is unfair’.
Rather it’s seen in its own light, for what it is.
This is a particularly significant point if the tendency of the mind is to veer towards self-hatred and guilt,
which is a common issue for people with a Westernized
mind-set. The encouragement to reflect upon karma and
its results can be distorted by those afflictive mental habits
and, in the blink of an eye, be used to fuel self-view and a
toxic type of shame: ‘“I am the owner of my karma...” Yes!
And I’m really going to get punished for that one, but I’m
sure I deserve it...’.
In Buddhist psychology the recognition of an action
or an attitude as being unskilful is regarded as a sign of
spiritual maturity; looking upon it as a painful guilt-trip is
not the only way to see it. There are a pair of qualities, hiri
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and ottappa – translated respectively as ‘conscience, moral
sensitivity’ and ‘a wise fear of consequences’ – that enable
such recognition. When these are cultivated with wisdom,
free from self-view, they serve as reliable guides and protectors, indeed they are known as the lokapāla – ‘guardians
of the world’.
When there is such a clarity of vision, the mind can
work in a more straightforward and uncluttered way. For
example, to see: ‘OK, that happened, now how can we set
about repairing our friendship?’ or: ‘Is it an appropriate
time to go and apologize?’ or if I look back and I see that:
‘Yes, I was reacting a bit intensely there – I was moved by
that angry feeling. So how should I best work with that?
What’s the most appropriate way forward with that?’ In
this way we deal with our difficulties from a place of clarity
rather than a place of reactivity and self-view.
Upekkhā is thus an emotional quality but it’s also
a gateway to wisdom, to insight. It’s the gateway to freeing the heart from the habits of self-centred thinking and
self-view, and it helps the heart to attune itself to reality,
to Dhamma, to the way things are. That is the quality of
balance – that’s the centredness.
It doesn’t mean that painful things will automati45
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cally stop, or pleasant things will automatically arrive – not
at all. What it means is that there’s an evenness, a balanced
quality – that tatramajjhatatā – that ‘in-the-middle-ofthings-ness’, ‘in-the-middle-of-that-ness’. This is a way that
we can open the heart and find true serenity in the midst
of the challenges and difficulties of living with each other,
especially as a consequence of this pandemic, the challenge
of being in close quarters and, for many people around the
world, having a very radically reordered lifestyle. We can
be serene in the midst of all things, regardless.

The Pali word ‘atammayatā’ is familiar to some people, not
familiar to others. It’s a rare word in the Pali Canon. It refers
to a particular quality of awareness and it’s also connected
to upekkhā, to serenity, since the most refined aspect of
upekkhā is represented by this term atammayatā.
In the sutta called ‘The Exposition of the Sixfold
Sense-Base’ (M 137) the Buddha describes three different
levels of equanimity. The first level is called ‘equanimity
based on diversity’. It refers to when everything is complex
or agitated in the field of sensory experience; this first level
of equanimity is the capacity of the heart to be still in the
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middle of a multiplicity of things. There is a big variety of
‘thats’ – there are a lot of things going on in the world – so
in the middle of many ‘thats’, there’s a stillness and stability,
a centredness. That is ‘equanimity based upon diversity’.
The next level of refinement is what’s called ‘equanimity based on unity’. There’s an increasing degree of attention and awareness, leading to a disentangling from the
contents of thought and sensory activity. With increasing
insight and non-attachment the mind lets go of focusing
on the details of the experiential world, and there is simply
a subject-object relationship. The mind, (subject), is aware
of ‘that’ (object). There’s an awareness and there’s the field
of perception – the world of ‘that’ – the sense world is unified in suchness and emptiness. So it’s called ‘equanimity
based on unity’.
The third level, which is called atammayatā, is variously translated as ‘equanimity based on non-identification’
or on ‘non-fashioning’ – it refers to the level of awareness
where, essentially, there is no ‘that’. The word atammayatā
literally means ‘not made of that’. It is the letting go of the
subject-object relationship. I also like to call it ‘subjectlessobjectless awareness’, which is a bit of a clunky term but
I feel it is accurate nonetheless. There’s a knowing, but
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without creating a knower or a known as a subject-object
duality. Simply, the heart is awake to the present reality,
this present field of experience, without creating a subjectobject division. That is the most refined, complete quality
of awareness and, consequently, the most refined quality
of upekkhā or serenity. Ajahn Buddhadāsa, one of the great
Buddhist masters of this era, in fact named atammayatā as
‘the ultimate Buddhist concept’.
How then does atammayatā relate to the Four Noble
Truths, which can also be regarded as the ultimate Buddhist teaching?
The Fourth Noble Truth is the Path Leading to the
Ending of Suffering; the Third Noble Truth is the Ending
of Suffering. Atammayatā, that letting go of subject and
object, is thus one of the means by which the Eightfold
Path is fulfilled – how the Third Noble Truth is fully realized
by developing the Fourth.
In the sutta called ‘The Great Forty’ (M 117) the
Buddha speaks about the mundane Eightfold Path and the
supramundane Eightfold Path. The former meaning the Path
being followed with lingering attachments to self-view and
craving, so there are such attitudes as: ‘I am practising...,’
‘I want to become an Arahant...,’ ‘I need to get rid of my
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defilements...’ all of which, as the Buddha puts it, ‘... ripens
on the side of attachment.’ The supramundane Eightfold
Path is where practice is ‘noble, taintless, supramundane,
a factor of the Path,’ and amounts to being one, ‘... who
possesses the Noble Path and is developing the Noble
Path.’ In essence this means that the Eightfold Path is being
developed free from self-view (sakkāya-diṭṭhi) and conceit
(māna) – when that Path has been followed to fulfilment, to
its ending, then it leads to the ending of dukkha – Nibbāna.
I would say that atammayatā is the attribute of mind that
clearly knows dukkha has come to an end.
In the teaching to Bāhiya, the Buddha explains:
In the seen, there is only the seen,
in the heard, there is only the heard,
in the sensed, there is only the sensed,
in the cognized, there is only the cognized.
Thus you should see that
indeed there is no thing here;
this, Bāhiya, is how you should train yourself.
Since, Bāhiya, there is for you
in the seen, only the seen,
in the heard, only the heard,
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in the sensed, only the sensed,
in the cognized, only the cognized,
and you see that there is no thing here,
you will therefore see that
there is no thing there either.
As you see that there is no thing there,
you will recognize that
you can be located
neither in the world of this,
nor in the world of that,
nor in any place between the two.
This alone is the end of suffering.
					

(Ud 1.10)

There’s no separateness, there’s no subject and
object, there’s no thing here, no thing there – there’s
simply the Dhamma awake to its own nature. Therefore I’d
say that atammayatā is an attribute of those latter reaches
of the Four Noble Truths. It’s the fulfilment of serenity –
‘serenity based on non-identification/non-fashioning’
– since its source is in the complete ending of dukkha,
otherwise known as Nibbāna.
I don’t know if such a description of levels is useful
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or meaningful to everybody, however, I feel it’s a skillful
quality to be recognizing that, with mind-states like upekkhā,
one word can refer to many things. It has a finer anatomy,
it’s got more layers to it than might appear at first glance.

With that in mind, perhaps it will be helpful to describe
a few practices that can be used to bring upekkhā to
fulfilment.
When we’re developing the first level of upekkhā,
equanimity in the face of multiplicity, we start off with
the thought: ‘I need to be more still in the midst of all this
activity – I need to be quiet and stable in the company of
all these people, in the midst of all this stuff going on, amid
all these views and opinions. I need to find a place of stillness amidst this blizzard of information coming through
the media, the online news services, the newspapers, and
with all these people around me.’
So that’s the first level of upekkhā – taking to heart
that type of reflection in order to establish a sense of a
personal stability in the midst of a lot of activity. For this
we also use the feelings of the body as a reference point as
these are one of the best ways, for most people, of keying
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the attention into the current experience. By attending to
the body sensations, any habits of stressing, tensing and
agitation on the physical level become more apparent.
Then, through awareness of those, a relaxation and an
integration can be effected.
By bringing attention to the body and noticing
whether the body is tense and agitated, or slumped, rather
than going along with the habits of the body we train the
body to settle, to be at ease, balancing energy and relaxation. When the body has the quality of centredness and
ease then, even in the midst of a lot of people, activity and
things, your physical form itself is a literal embodiment of
serenity – it is at peace ‘in -the-middle-of-that’.
Along with developing body awareness and using
those conscious intentions to establish calm in the midst
of turbulence and activity, the Buddha also encourages
that particular theme of reflection to strengthen upekkhā,
as mentioned earlier:
‘I am the owner of my karma, heir to my karma,
born of my karma, related to my karma,
abide supported by my karma.
Whatever karma I shall do, for good or for ill,
of that I will be the heir.’
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This is setting the mind in the direction of seeing
things in terms of nature, how they all function according
to the laws of cause and effect, rather than taking everything personally, as tends to be the case. When that natural
lawfulness is recollected it counteracts the reactive habits
of mind and rouses an attitude of: ‘Oh yes, of course! How
could it be otherwise? It’s not about me, how could it be?!’
There then follows a letting go of fixation on the content of
experience, to know it all instead as a process of the natural
order. It is realized that all things mental and physical are
Dhamma-jāti, ‘born of the Dhamma’, Dhammatā, ‘natural’ and
Dhamma-niyamatā, ‘functioning in harmony with natural
law’.
To develop the next level of upekkhā or serenity is
‘equanimity based upon unity’, one of the most skillful
practices is what is known as ‘inner listening’, ‘listening to
the inner sound’ or ‘listening to the nada’. This practice is
called nada yoga in Sanskrit. It is possible that some people
are familiar with this practice – if you’ve been around the
teachings of Luang Por Sumedho and myself you will have
heard us talk quite regularly about using this inner listening, attending to the inner sound, as a focus for meditation.
How does this work? Just as I am speaking right
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now, or you are reading this in a book later on, there’s the
sound of my voice or the shape of these words, but there
is, all the time in the background, a subtle continuous
high-pitched silvery tone going on in one’s hearing – this
is what is called ‘the inner sound’ or the nada. When this is
noticed and attended to it’s a reminder that what is being
seen and heard, thought and felt, is just the field of perception. It thus draws things together, it unifies all experience.
There’s the space of the room, the colours of the carpet
and the walls, what’s outside the window, the words on the
page – textures, forms, people, sounds – but in the midst of
naming those patterns and distinguishing their differences,
the inner sound is going on. The inner ringing tone of the
nada continues and reminds that: ‘This is all just the experiential field. In this moment this is a single unified event.’
In order to develop upekkhā, equanimity, serenity at
this more refined level, ‘equanimity based upon unity’, the
practice of inner listening, that continuous listening to the
inner sound, can be very beneficial. Whether you are with
this person or that person, the sound goes on. Whether
you like them or not, the sound goes on. Whether there are
people around or no people, the sound goes on. Whether it’s
day-time or night-time, the sound goes on. Whether you are
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happy or sad, the sound goes on. Whatever is comprising
the content of the field of experience, the sound goes on.
The inner sound is a sense perception – it’s an auditory experience, a simple vibration – but when used as a
meditation object it can evoke a genuine quality of unity,
connectedness, uniformity; it embodies a relatedness, a
completeness. Its presence is felt in the company of all perceptions; whether the attention is dwelling on something
that is seen, heard, smelled, tasted or touched or thought,
the nada is there in the background, surrounding all objects
and permeating the field of experience. It is like a sea of
suchness within which all perceptions and thoughts are
swimming. In this way developing that second level of
equanimity is well supported by such inner listening, by
cultivating nada yoga.
Finally the most refined level of upekkhā, the
‘equanimity based upon atammayatā’, this takes a sustained
effort and a scrupulous degree of mindful attention. It takes
a clear and energetic focus on atammayatā in the attitude
to establish it in any meaningful, real way.
Such a focus entails letting go of the nada sound,
letting go of sense objects, letting go of the sense of an
experiencer – a talker, a doer, a meditator, a reader, a
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person – an entity here who is experiencing a world out
there. The cultivation of atammayatā involves a letting go
of the subject-object duality, to allow the mind to simply be
awake to its own reality in a timeless, ever-present fashion.
It is thus a truly formless type of meditation, one that’s
not based on any kind of structure or fabrication. Even
something as subtle as focusing on the inner sound can
be obstructive to the quality of atammayatā. It’s a formless
quality of mind, so it’s best realized by the non-grasping of
any kind of form whatsoever.
The kind of practices useful for establishing and
sustaining the acute degree of awareness that is atammayatā
are more to do with clarifying obstructive views and
attitudes and letting go of them, than they are about
creating or ‘doing’ anything. Such practices mostly involve
reflective wisdom, investigation and enquiry, these taking
the form of internally posed questions or statements that
are crafted to challenge the mind’s attachments to time,
location, identity, structure and causality.
The ultimate reality of Dhamma was said by the
Buddha to be ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ asaṅkhataṃ, ‘unborn,
unoriginated, uncreated, unformed’; the practices of
reflective enquiry are aimed at freeing those fundamental
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qualities from being obscured by habitual attitudes and
conditioning. The kinds of question we use to bring about
this clarification are such as: ‘Who am I?’ ‘What is aware?’
‘Does this moment have an owner?’ ‘Where is here?’ ‘What
shape is the Dhamma?’ ‘What makes the universe like this?’
In posing questions of this nature, in the quiet of a
meditative space of mind, one is specifically not looking
for a conceptual or verbal answer – quite the opposite.
When such questions are dropped into the silence of the
mind intuitive wisdom is catalysed and the realization
dawns: ‘“Who?” is the wrong question’ or ‘“What?” does not
apply’ or ‘“Where?” does not apply’ or ‘“Shape...?”
“Cause...?” these do not apply’. The brightening of the
insight causes the self-creating, world-creating habits to
be interrupted, at least momentarily. There is a gap. A
living vibrant silence, a rich peacefulness is revealed. This
is the realization of the ‘unborn, unoriginated, uncreated,
unformed’ – Nibbāna.
In addition to questions, reflective statements can
be used in a similar way. In that same silence of the mind a
conscious thought is framed, such as: ‘That which knows
the person is not a person’ or ‘The mind is Dhamma, not a
person’ or ‘It’s this way.’ The process is identical in that the
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statement is not made as an opinion to be attached to or
defended, rather it is a mental creation, a fact (from the
Latin facere meaning ‘to fabricate’ ‘to make’) which awakens
the intuitive apprehension, realization of the unfabricated,
the ‘unborn, unoriginated, uncreated, unformed’.
The great peace, the rich, spacious brightness of
heart that is actualized through this kind of practice is the
fulfilment of serenity. It is the realization of Nibbāna, which
is the treasure that is found at the end of the Eightfold Path
that the Buddha encouraged us to follow.
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Mo Zhao Ming

Verses on Serene Reflection
by Master Hongzhi Zhengjue (1091-1157)
translator unknown
In silence and serenity one forgets all words
Clearly and vividly THAT appears before one
When one realizes it it is vast and without edges
In its essence one is clearly aware
Singularly reflecting is this bright awareness
Full of wonder is this pure reflection
Dew and the moon
Stars and streams
Snow on pine trees
And clouds on mountain peaks
From darkness they glow brightly
From obscurity they all turn to resplendent light
Infinite wonder permeates this serenity
In this reflection all intentional efforts vanish
Serenity is the final word of all teachings
Reflection is the response to all manifestations

59

Amaro Bhikkhu

Devoid of any effort this response
Is natural and spontaneous
Disharmony will arise
If in reflection there is no serenity
All will become wasteful and secondary
If in serenity there is no reflection
The Truth of serene reflection is perfect and complete
The hundred rivers flow
In tumbling torrents
To the great ocean
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