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





ปรับปรุงจากการบรรยาย ณ วัดอมราวดี 
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อาตมาขอเร่่มต้นการบรรยายด้วยการนำเสนอข้อคิ่ด
เกี่ยวกับคิำว่า การวางเฉยหรืออุุเบกขา สักเล็็กน้อยก่อน 
คิำนี�เป็นคิุณสมบัต่ทางใจแล็ะทางอารมณ์ที่สำคัิญที่สุดใน
คิำสอนของศาสนาพุทธ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเรามักแปล็ 
อุุเบกขา ว่า “คิวามวางเฉย” จึงทำให้เรามองข้ามหรือมอง
เห็นว่าเป็นส่่งไม่สำคัิญ ไม่คิ่อยมีประโยชน์ หรือแม้กระทั่ง
ไม่คิอ่ยใหค้ิวามร้ส้กึอบอุน่ เพยีงเพราะคิำวา่ “คิวามวางเฉย” 
อาจจะแฝงคิวามหมายว่า “คิวามเฉยเมย” ไม่สนใจไยดี เรา
อาจจะเข้าใจไปได้ว่าอุุเบกขาเป็นคิวามไม่สนใจ ไม่ยุ่งเกี่ยว
ด้วย แล็ะมีคิวามร้้สึกเฉยชาต่อส่่งต่าง ๆ

ในกรณีนี�อาตมาคิ่ดว่า เราคิวรต้องทำคิวามเข้าใจว่า
อุุเบกขาคิือธรรมข้อที่สี่ในพรหมวิิหารสี่่� ที่แปล็ว่า ธรรมอัน
เป็นเคิรื่องอย้่ของพรหม อันมีสี่ข้อ ได้แก่ เมตตา คิวามรัก  
คิวามปรารถนาดใีหม้คีิวามสขุ ปราศจากทกุข ์ กรณุา คิวาม
สงสารเห็นใจ ปรารถนาให้พ้นทุกข์ มุทิิตา คิวามชื่นชมย่นดี 

อุเบกขา
ธรรมสุดท้าย
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ในคิวามอย้่ดีมีสุข แล็ะอุุเบกขา คิวามวางใจเป็นกล็าง ซึ่ึ่ง
ธรรมเหล็า่นี�เป็นคิวามผ่อ่งใสอยา่งย่ง่ของจ่ต กวา้งขวาง แล็ะ
ไม่มีประมาณ พรหมว่หารสี่มีคิำจำกัดคิวามว่า เป็นธรรมที่
กว้างใหญ่ สว่างแจ่มใส ซึ่ึ่งก็คืิอ “กว้างขวาง ไม่มีขอบเขต 
ไม่มีประมาณ...”

ดังนั�น อาตมาจึงมีคิวามเห็นว่า เราคิวรหาคิำมา
ใช้แปล็คิำว่าอุุเบกขา โดยเฉพาะอย่างย่่งในยามที่เราม ี
โรคิโคิโรน่าไวรัสระบาดอย้่ในขณะนี� ซึ่ึ่งก่อให้เก่ดคิวาม
หวาดหวั่น แล็ะคิวามว่ตกกังวล็อย่างมากในสังคิม คิือเก่ด
คิวามไม่สงบอย่างรุนแรง ผ่้้คินโดยมากจะพยายามหล็ีก
เล็ีย่งการออกนอกบา้น แล็ะใชช้วีต่อย้แ่คิภ่ายในบา้นหรอืใน
แฟล็ตหรืออย้่ในโรงพยาบาล็ ไม่ออกไปยังที่สาธารณะ เเม้
ว่าจะอย้่เเต่ในบ้าน ผ่้้คินก็ยังไม่วายท่ีจะขัดข้องในบ้านแล็ะ
หวาดว่ตกในใจ ธรรมที่เป็นอุุเบกขานี�จึงมีคิวามสำคิัญอย่าง
ย่่งยวด เพราะเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด้แล็คิวามหวาด
วต่กโดยตรง เราจะทำอยา่งไรในยามทีต่อ้งประสบกบัคิวาม 
ป่�นป่วน คิวามไม่สงบอย่างรุนแรงเช่นนี� แล็ะน่ีก็คิือสาระ
สำคัิญที่แท้จร่งของอุเบกขา ดังนั�น อาตมาจึงเห็นว่าเรา
จำเป็นจะต้องพ่จารณาว่า คิวามเป็นอุุเบกขาคิือคิวามร้้สึก
เช่นไรกันแน่ คิำนี�หมายคิวามถึงอะไรกันแน่

อุเุบกขา เป็นคิวามสว่างผ่อ่งใสอย่างย่ง่ ไมใ่ชไ่ม่รบัร้ ้ไม่
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สนใจไยด ีไมใ่หค้ิวามใสใ่จ หรอืเฉยชา หากหมายถงึส่ง่อ่ืนที่
ไม่ใช่เช่นที่ว่ามานี� แต่เป็นคิุณสมบัต่ที่ต่างไปจากนี� อุุเบกขา
เป็นธรรมเกี่ยวข้องกับคิวามสงบน่่ง คิวามสงบสันต่ คิวาม
สมดุล็ คิวามเป็นกล็าง แล็ะคิวามกว้างใหญ่อันไพศาล็ย่่ง

นอกจากนี�อุุเบกขายังไม่เป็นเพียงธรรมอันประณีต
ท่ีสดุ แล็ะเป็นธรรมประการสดุทา้ยในพรหมวิหิารสี่่� - เคิรือ่ง
อย้่อันประเสร่ฐของพรหมเท่านั�น แต่ยังเป็นธรรมข้อที่เจ็ด
ขององค์ิแห่งการตรัสร้้เจ็ดประการ (โพชฌงค์ิเจ็ด) อีกด้วย 
เมื่อพระพุทธองค์ิได้ตรัสถึงคุิณสมบัต่ของจ่ตที่ตรัสร้้แล็้ว 
อุเุบกขาเป็นคิณุสมบัตข้่อทีเ่จ็ดในธรรมเจ็ดประการนั�น แล็ะ
เชน่เดยีวกบัในบารมสีบ่ อุเุบกขากเ็ป็นธรรมขอ้ทีส่บ่ในบารมี
ส่บนั�นเช่นกัน เมื่อพระพุทธองคิ์จะตรัสถึงคิุณสมบัต่ของส่่ง
ตา่ง ๆ  ในโล็ก ทั�งทีเ่ป็นรป้ธรรมแล็ะนามธรรม โดยปกตแ่ล็ว้
ธรรมข้อสุดท้ายในแต่ล็ะหัวข้อธรรม จะเป็นข้อที่ประเสร่ฐ
ที่สุด ส้งส่งที่สุด เป็นไปเพื่อคิวามหล็ุดพ้นส้่คิวามเป็นอ่สระ
ทีสุ่ด หรอืประณีตทีส่ดุ ดงันั�น ดว้ยประการทั�งหล็ายดงักล็า่ว
มาแล้็วนี� ทำให้อุุเบกขาเป็นธรรมที่เป็นสาระสำคัิญสุดท้าย
ของคิุณสมบัต่ทางจ่ต เป็นธรรมข้อสุดท้ายของโพชฌงค์์เจ็็ด 
ของบารม่สี่ิบ แล็ะของพรหมวิิหารสี่่� 

ด้วยเหตุนี� แทนที่เราจะวางอุุเบกขาไว้ในฐานะเป็นส่่ง
ท่ีไม่นา่สนใจ ไม่ก่อให้เกด่ผ่ล็ หรอืสัมผั่สจับตอ้งไม่ได้ เข้าถงึ
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ไม่ง่ายเท่าเมตตาหรือกรุณา เพียงเพราะเมื่อเราแปล็คิำนี�ว่า 
“คิวามวางเฉย” ทำให้ด้เหมือนเป็นส่่งที่ราบเรียบ ไม่มีคิวาม
สำคิญั แต่อาตมาอยากจะกล่็าววา่ ยามมีคิวามขดัแยง้สบัสน
วุ่นวายอย่างใหญ่หล็วง คิวามหวาดว่ตกทั�งทางอารมณ์แล็ะ
ทางสังคิมดังที่กำล็ังเป็นอย้่ในขณะนี� คิุณสมบัต่เช่นนี�กล็ับมี
คิวามสำคิัญอย่างย่่งที่เราพึงให้คิวามใส่ใจ

เนือ่งจากคิำว่า “คิวามวางเฉย” ไม่สามารถสือ่ถึงคิวาม
หมายที่แท้จร่งของอุุเบกขาได้ เม่ือหล็ายปีก่อน หล็วงพ่อ 
สเุมโธจึงเร่ม่ใช้คิำว่า “คิวามสงบอย่างมีดลุ็ยภาพ” (serenity) 
เป็นทางเลื็อกในการแปล็คิำนี� ซ่ึึ่งอาตมาร้้สึกว่าใช้ได้ดีกว่า 
เพราะแสดงถึงการเอื�ออาทรของใจ สภาพของใจที่อ่อนโยน 
เอาใจใส่ แล็ะเป็นคิวามสว่างผ่่องใส เป็นคิวามสงบเย็น 
ไม่ใช่การหันหล็ังให้หรือไม่สนใจไยดี แต่กล็ับจะทำให้ใจมี
คิวามราบเรียบสม่ำเสมอ มีคิวามสมดุล็เก่ดขึ�นท่ามกล็าง
คิวามไม่สมดุล็ คิวามหวาดว่ตกแล็ะคิวามไม่สงบ คิวาม
วางใจเป็นกล็างหรอืวางเฉยนี� เป็นลั็กษณะของจต่ทีป่ระณีต
ที่สุด จึงหมายถึงการท่ีจ่ตสามารถพบกับคิวามสงบน่่งได้ใน
ทา่มกล็างคิวามป่�นปว่นวุน่วายแล็ะคิวามไมส่งบ จงึหมายถงึ 
การปรับใจให้เข้ากบัสภาพเหล่็านั�นได้ สามารถตระหนักร้ถ้งึ
คิวามแตกต่างแล็ะคิวามหล็ากหล็าย ตระหนักร้้ถึงสภาพที ่
เป็นอย้ ่จต่จะสามารถปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทีเ่ป็นอย้ไ่ด้
โดยไม่ถ้กรบกวน
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การปรับให้เข้ากับสถานการณ์โดยปราศจากการถ้ก
รบกวนเช่นนี� เราสามารถเรียกได้ว่าเป็น “จุดสงบน่่ง” (the 
still point) คิือ จุดศ้นย์กล็าง “จุดที่สงบน่่งของโล็กที่กำล็ัง
เคิล็ื่อนไหว” หรือ “จุดศ้นย์กล็างท่ีสงบน่่ง” “จุดศ้นย์กล็าง
ของพายไุซึ่โคิล็น” “จดุศน้ยก์ล็างของวงล็อ้ทีก่ำล็งัเคิล็ือ่นไป” 
เรามีว่ธีการอธ่บายล็ักษณะที่ประเสร่ฐส้งสุดนี�ได้มากมาย
หล็ายวธ่ ีในคิวามหมายวา่ ล็อ้ยงัคิงหมนุอย้ ่การเคิล็ือ่นไหว
ยงัคิงมอีย้ ่แตจ่ดุทีอ่ย้ต่รงกล็างไมไ่ดห้มนุไปดว้ย หากกล็บัมี
คิวามน่่งสงบอย่างย่่ง

นอกเหนือไปจากการได้ร้้จักคิวามสงบน่่งเช่นนี�แล้็ว 
การที่เราพยายามทำคิวามเข้าใจ แล็ะพยายามพัฒนา
อุุเบกขาให้เก่ดมีขึ�น ก็จะมีประโยชน์อย่างย่่ง เพื่อให้เราได้ร้้
ว่าอุุเบกขาเป็นธรรมที่ก่อให้เก่ดพล็ังมาก ไม่ใช่การที่เราหัน
หล็งัให้ หรือการทีมี่ใจเย็นชา หากเป็นการปรับเข้ากับสภาพ
ต่าง ๆ รอบตัวอย่างล็ึกซึ่ึ�งจร่งจัง อันรวมไปถึงส่่งที่เก่ดร่วม
กับสภาพเหล็่านั�นทั�งหมดด้วย ดังนั�น พรหมวิิหารจึงไม่ได้
เป็นเพียงแคิ่ทัศนคิต่ หรือมุมมองเท่านั�น แต่ยังเป็นธรรมที่
มพีลั็ง ซ่ึึ่งรวมทั�งพลั็งทางใจทีเ่ป็นไปเพือ่การปล็ดปล่็อยเป็น
อ่สระ เป็นสภาพกุศล็ธรรม มคีิวามสง้ส่งแล็ะงดงามอย่างย่ง่

ดว้ยเหตุนี� อุเุบกขาจงึเป็นคิวามสงบสนัตอ่ยา่งมพีล็งัอัน
ล็กึซึ่ึ�ง เป็นสภาพของคิวามต่ืนตวัแล็ะปรบัตวัเขา้หาสรรพส่ง่  
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เป็นคิวามต่ืนอย้่อย่างแท้จร่ง ที่ทำให้ใจเปิดกว้างออก อัน
เป็นที่มาของ “กวิ้างขวิาง ไม่ม่ขอุบเขต ไม่ม่ประมาณ” หรือ 
อุปัปมญัญา หนึง่ในคิำคิณุศัพท์ทีใ่ชอ้ธบ่ายพรหมวิหิาร แปล็
ว่า ไม่มีที่ส่�นสุด อันเป็นคิุณสมบัต่ของใจที่หาประมาณม่ได้ 
เป็นใจท่ีเปดิกวา้งแล็ะปรบัเขา้หาสรรพส่ง่ แมใ้นสถานการณ์
ที่มีคิวามยุ่งยากวุ่นวายหรือป่�นป่วนอย่างหนัก จ่ตก็ยังคิง
สภาพของคิวามสงบน่่ง มีดุล็ยภาพ ราบเรียบมั่นคิง มีศัพท์
ภาษาบาลี็ที่เหมาะสมมากคิำหนึ่ง ซ่ึึ่งใช้ในการสื่อคิวาม
หมายถงึอเุบกขา คิอืคิำวา่ ตตัรมชัฌตัตตา ทีแ่ปล็วา่ “คิวาม
เป็นกล็างในอารมณ์นั�น ๆ” หนึ่งในล็ักษณะต่าง ๆ ของ
อุุเบกขาคิือ คิวามเป็นกล็างในธรรมทั�งปวง ซ่ึึ่งเป็นการค้ิน
พบคิวามเป็นกล็าง แล็ะในคิวามเป็นเช่นนั�นย่อมมีคิวาม
สมดุล็อย้่ด้วย

 ในการฝึกจ่ตเพ่ือพัฒนาธรรมท่ีเป็นพรหมวิิหาร 
พระพุทธองค์ิตรัสสอนให้ใช้การระลึ็ก เรื่องคิวามค่ิดหรือ
การระล็ึกที่เราใช้เพื่อพัฒนาอุเบกขา เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุ
แล็ะผ่ล็ ซึ่ึง่อาจดเ้ป็นวธ่ใีนการเขา้ถงึอุเบกขาทีค่ิอ่นขา้งแปล็ก
อย้่บ้าง

เมือ่เราจะพด้ถงึเมตตา คิวามรักคิวามปรารถนาด ีเรา
จะระล็ึกว่า

“ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผ่้้ถึงสุข ปราศจากคิวามทุกข์... 
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ขอสัตว์ทั�งหล็ายทั�งปวงจงเป็นผ่้้ถึงคิวามสุข ปราศจากทุกข์”

เมื่อเราจะเจร่ญกรุณา เราจะระล็ึกว่า

“ขอสัตว์ทั�งหล็ายทั�งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั�งมวล็”

เมื่อเราจะเจร่ญมุทิิตา (คิวามชื่นชมย่นดี) เราจะระล็ึก
ว่า

“ขอสัตวท์ั�งหล็ายทั�งปวงจงอย่าไดพ้รากจากสมบัตอ่นั
ตนได้แล็้ว”

แต่แล็้ว เมื่อเราจะเจร่ญอุุเบกขา การระล็ึกกล็ับด้
เหมือนจะเปล็ี่ยนลั็กษณะไป เพราะเป็นคิวามค่ิดเกี่ยวกับ
กรรมแล็ะผ่ล็ของกรรมแทน คิำแนะนำที่พระพุทธองคิ์ได้
ทรงใหไ้วใ้นการเจรญ่อุเุบกขาใหเ้กด่มขีึ�น กด็ว้ยการระล็กึวา่

“เรามกีรรมเป็นของของตน มกีรรมเป็นผ่้ใ้หผ้่ล็ มกีรรม
เป็นแดนเกด่ มกีรรมเป็นผ่้ต้ด่ตาม มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศัย เรา
ทำกรรมอนัใดไว ้เป็นบุญหรอืเป็นบาป เราจะเป็นทายาท คิอื
ว่าเราจะต้องได้รับผ่ล็ของกรรมนั�น ๆ สืบไป”

ประโยคิเหล่็านี�เกี่ยวข้องอะไรกับอุุเบกขา การระลึ็ก
เช่นนี�นำส้่คิวามผ่่องใส แจ่มใสแล็ะไม่มีขอบเขตได้อย่างไร

ดว้ยวธ่นีี�เองทีท่ำให้จต่สามารถพบกบัคิวามสงบอยา่ง
มดุีล็ยภาพได ้กด็ว้ยการเห็นถงึคุิณคิา่แล็ะการทำคิวามเข้าใจ
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อย่างล็ึกซึ่ึ�งของคิำว่าเหตุแล็ะผ่ล็ นี่คิือว่ธีที่เราฝึกฝนจ่ตเพื่อ
ให้มองทุกอย่างตามธรรมชาต่ คิือมองที่คิวามเป็นไปของ
ธรรมชาต่ มากกว่าท่ีจะมองจากน่สัยตามปกต่ของจ่ตที่มี
ตนเองเป็นจุดศ้นย์กล็างของคิวามร้้สึก เช่น “ส่่งที่ฉันอยาก
ได้ ส่่งที่ฉันไม่อยากได้ ส่่งที่ฉันคิาดหวัง ส่่งที่ฉันไม่คิาดหวัง 
ส่่งที่ฉันคิ่ดว่ายุต่ธรรม ส่่งที่ฉันคิ่ดว่าไม่ยุต่ธรรม” เป็นการ
วางคิวามคิ่ดที่เก่ียวกับมุมมองที่มีตนเป็นจุดศ้นย์กล็างล็ง 
แล็ะเปล็ี่ยนเป็นการมองจากมุมของกฎธรรมชาต่ ที่เรียกว่า 
ธััมมนิิยามตา ซึ่ึ่งมีคิวามหมายว่า “กฎแห่งคิวามจร่งแท้ กฎ
แห่งธรรมดา กฎธรรมชาต่ที่เกี่ยวกับคิวามสัมพันธ์ของเหตุ
แล็ะผ่ล็”

อาตมาขอยกตัวอย่างเช่น เมื่อวันก่อน มีคินถามว่า 
อาตมามีคิวามเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคิวามสัมพันธ์ของกรรม
แล็ะไวรัสโคิว่ด 19 ซึ่ึ่งอาตมาคิ่ดว่าคิำถามนี�แฝงคิวามนัยว่า 
“นี่คิือการที่กรรมตามสนองหรือไม่ นี่เป็นการตัดส่นโทษต่อ
พฤต่กรรมหมกมุ่นตามใจตนของมนุษย์หรือไม่ นี่คิือผ่ล็ของ
การกระทำคิวามผ่่ดบางอย่างของมนุษยชาต่หรือไม่ นี่คิือ
การล็งโทษหรือไม่”

ส่วนคิำตอบของอาตมาเป็นไปในทำนองว่า “เราเก่ด
มามีชีว่ตแล็้ว เรามีร่างกาย แล็ะร่างกายของมนุษย์นี�เป็นส่่ง
เปราะบางอย่างมาก แล็ะเป็นกระบวนการทำงานของอวยัวะ
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ต่าง ๆ ที่ซึ่ับซึ่้อนมากเช่นกัน เพราะฉะนั�นการที่ร่างกาย
มีส่่งผ่่ดปกต่เก่ดขึ�น จึงเป็นเร่ืองธรรมชาต่มาก การจะให้
มนุษย์ทุกคินมีสุขภาพดีเหมือนกันหมดคิงเป็นไปได้ยาก 
แล็ะอาตมาเองก็ไม่คิ่ดว่า จะมีวันที่โรงพยาบาล็ทุกแห่งต้อง
ปิดตัวล็ง หรือคินที่เรียนจบแพทย์แล้็ว ไม่สามารถหางาน
ทำได้ เพราะไม่มีคินเจ็บไข้ได้ป่วยเล็ย อาตมาคิ่ดว่าส่่งเหล็่า
นี�ไม่สามารถเก่ดขึ�นได้จร่ง หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่ในภพภ้ม่นี�
แน่นอน เพราะนั่นไม่ใช่ว่ถีของธรรมชาต่” 

เมื่อเราเห็นว่าทุกส่่งเป็นไปตามกฎของธรรมชาต่เช่น
นี�แล้็ว ก็ไม่ได้หมายคิวามว่าเราจะอย้่เฉย ๆ แล็้วไม่รับ
ประทานยา หรือไม่เก็บตัวอย้กั่บบ้าน หรือไม่ระมัดระวัง เพ่ือ
ป้องกันสุขภาพของเราแล็ะของผ้้่อื่น อันนี�ไม่ใช่เช่นนั�น คิือ
เราก็จะระมัดระวังในทุกขั�นตอน แต่ใจเราจะไม่เพ่่มป่ญหา
ให้โดยคิ่ดว่า มีบางอย่างผ่่ดปกต่ไป “มันไม่คิวรจะเป็นเช่น
นี�” “ช่างไม่ยุต่ธรรมเล็ย” “ทำไมต้องเป็นเรา” “ทำไมต้อง
เป็นเพือ่นของเรา” “แมข่องเรา” “พอ่ของเรา” “แฟนของเรา” 
“อาจารย์ของเรา” “เพื่อนภ่กษุของเรา” จ่ตจะไม่เพ่่มคิวาม
ร้้สึกว่า “มันไม่คิวรเป็นเช่นนี�” หรือ “ช่างไม่ยุต่ธรรมเล็ย”

ส่่งท่ีเก่ดขึ�นอาจเป็นคิวามไม่ยุต่ธรรม หากมองจาก
คิวามคิาดหวังหรือคิวามปรารถนาของเรา  หรืออาจไม่
ยุต่ธรรม หากมองจากกฎหมายของแต่ล็ะประเทศ ทว่าใจ
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ของเราต่างหากท่ีจะไม่มองเรื่องที่เก่ดขึ�นจากมุมมองเช่นนี�  
แตม่องจากทศันคิตท่ีก่วา้งไกล็กวา่ จากมมุมองทีก่วา้งขวาง
กว่า ด้วยคิวามเห็นที่ว่า ตราบใดที่เรามีร่างกายแล็ะเรายังมี
ชวีต่อย้ ่ตราบนั�นเราก็อย้ใ่นวส่ยัท่ีจะตอ้งเจบ็ปว่ย อย้ใ่นว่สยั
ท่ีจะต้องบาดเจ็บได้ ร่างกายนี�มีสภาพที่บอบบาง อ่อนแอ
อย่างมาก ดังนั�น เมื่อมีเชื�อไวรัสแพร่กระจายอย้่ในโล็ก 
โดยเฉพาะอย่างย่่งไวรัสตัวนี�ที่มีการแพร่เชื�อได้รุนแรงแล็ะ
ง่ายดายมากในหม้่มนุษย์ ด้วยคิวามที่ระบบในร่างกายของ
มนษุยม์คีิวามเปราะบางอยา่งมาก จงึมคีิวามเป็นไปไดท้ีก่าร
ต่ดเชื�อต่าง ๆ จะเก่ดขึ�น เราทุกคินล็้วนแล็้วแต่มีคิวามเสี่ยง 
เพียงเพราะว่าเรายังมีชีว่ตอย้่ แล็ะเราเองก็เป็นส่วนหน่ึงใน
ระบบของส่่งมีชีว่ตด้วยเช่นกัน

ถา้เราไตรต่รองเรือ่งของเหตแุล็ะผ่ล็ แล็ะมองทกุอย่าง
ด้วยทัศนะเช่นนี� ไม่ใช่เป็นเพียงแคิ่ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเชื�อ
ไวรัสเท่านั�น แต่ยังเกี่ยวข้องคิรอบคิล็ุมไปถึงคิรอบคิรัวของ
เรา คิวามสมัพนัธร์ะหวา่งบุคิคิล็รอบตวัเรา ล็ก้หล็าน พอ่แม่ 
พีส่าว นอ้งชาย รวมไปถงึมนษุยท์ั�งหล็ายในโล็ก ซึ่ึง่ทศันะเชน่
นี�จะสง่ผ่ล็ใหเ้กด่คิวามสมดลุ็ทางใจ แล็ะดว้ยเหตุนี�เองทีก่าร
ไตร่ตรองด้วยว่ธีนี� จึงนำส้อุุ่เบกขาได้ 

พระพุทธองค์ิตรัสแนะนำให้เราใช้การไตร่ตรองเรื่อง
กรรมแล็ะผ่ล็ของกรรม หรือเหตุแล็ะผ่ล็ เพราะ ทิุกข์ หรือ 
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คิวามตึง คิวามเคิรียดของใจจะเก่ดขึ�น ยามเมื่อมีคิวาม
ร้้สึกว่ามีส่่งผ่่ดปกต่เก่ดขึ�น หรือมีคิวามร้้สึกว่า “มันไม่คิวร
เป็นเช่นนี� ธรรมชาต่ผ่่ดปกต่ไปเสียแล็้ว” การรับร้้ได้ว่านี่คิือ
กระบวนการของธรรมชาต่ จะนำส้่ป่ญญาคิวามเข้าใจที่ว่า 
ในตัวของธรรมชาต่เองไม่สามารถมีส่่งใดผ่่ดปกต่ได้ 

แม้ว่าในสถานการณ์ที่เป็นคิวามเจ็บปวด หรือมีคิวาม
ยุ่งยากเก่ดขึ�นจร่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคิวามเจ็บไข้ได้ป่วยแล็ะ
เสียชีว่ตล็ง หรือการทะเล็าะว่วาทกับใคิรบางคิน ที่ทำให้
ร้้สึกเสียใจในภายหล็ัง หรือคิวามร้้สึกว่าม่ตรภาพที่มีได้ถ้ก
บั่นทอนล็ง หรือเสียหายไป การเห็นว่าส่่งเหล็่านี�ก็เป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการธรรมชาต ่จะกอ่ใหเ้กด่ผ่ล็คิอืคิวามโล็ง่
ใจให้กบัเราได้ ยกตวัอย่างเช่น มคีิวามร้ส้กึโกรธเกด่ขึ�น แล้็ว
เราได้ทำบางอย่างล็งไปด้วยคิวามโกรธ ผ่ล็ของการกระทำ
เชน่นั�น กค็ิอืคิวามร้ส้กึแปล็กแยกจากบุคิคิล็ผ้้่ทีเ่ราโกรธด้วย 
แล็ะมีคิวามตึงเคิรียดเก่ดขึ�นในใจ เมื่อมีการรับร้้ว่า “นี่คืิอ
เหตุ นี่คิือผ่ล็” การรับร้้เช่นนี�อาจจะไม่ได้ช่วยเยียวยารักษา
ม่ตรภาพขึ�นได้ในทันทีทันใด อาจไม่ได้ช่วยให้ล็ืมคิำพ้ดที่
หล็ุดออกไป แต่กล็ับช่วยให้เราได้เห็นว่า “เรื่องนี�ทำให้เจ็บ
ปวดอย่างมาก ส่่งที่เป็นเหตุคิือการได้พ้ดคิุยกันถึงเรื่องนั�น 
การพ้ดออกไปด้วยคิวามโกรธเช่นนั�น ด้วยคิวามร้้สึกว่าเรา
เป็นฝ่ายถ้กแล็ะด้วยคิวามกลั็ว ส่่งเหล่็านี�เป็นเพียงแค่ิแรง
กระตุ้น ให้มีปฏ่ิก่ร่ยาตอบโต้ออกไป แล็ะน่ีก็คิือผ่ล็ของมัน 
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โอ้! นั่นคิือเหตุ แล็ะนี่ก็คิือผ่ล็ อา! เข้าใจแล็้ว” ถึงแม้ว่ามัน
จะก่อใหเ้กด่คิวามร้ส้กึเจบ็ช�ำทางใจ  อนัเป็นผ่ล็เนือ่งมาจาก
คิำพ้ดหรือการกระทำเหล็่านั�น แต่กล็ับไม่มีคิวามร้้สึกว่า มี
ส่่งใดผ่่ดปกต่ไปเก่ดร่วมด้วย จะไม่มีคิวามร้้สึกของประโยคิ
ว่า “มันไม่คิวรจะเป็นเช่นนี�” หรือ “ช่างไม่ยุต่ธรรมเสียเล็ย” 
แต่มีการเห็นอย่างที่มันเป็นได้เก่ดขึ�นแทนที่

ณ จุดนี�มีส่่งสำคิัญที่คิวรใส่ใจโดยเฉพาะ หากจ่ตของ
เรามีแนวโน้มจะหันเหออกไปในทางที่เป็นคิวามเกล็ียดตัว
เอง หรือตำหน่ตัวเอง ซ่ึึ่งเป็นล็ักษณะปกต่สำหรับคินที่มี
คิวามค่ิดแบบตะวนัตก คิำแนะนำใหไ้ตรต่รองเรือ่งกรรมแล็ะ
ผ่ล็ของกรรม อาจถ้กบ่ดเบือนไปได้โดยน่สัยปกต่ของจ่ต ซึ่ึ่ง
มักค่ิดไปในแง่เป็นทุกข์เศร้าหมอง แล็ะในช่วงแค่ิเพียงพร่บ
ตาเท่านั�น การไตร่ตรองเช่นนี�ก็จะถ้กใช้เป็นเชื�อเพล็่งโหม
กระหน่ำ ให้เกด่คิวามร้ส้กึล็ะอายใจ แล็ะตอกย�ำคิวามค่ิดว่า
มอีตัตาตวัตนใหเ้ขม้แขง็มากขึ�น จากประโยคิวา่ “เรามกีรรม
เป็นของของตน...” “ใช่แล็้ว ฉันจะต้องโดนกรรมสนองแน่ ๆ 
แต่ก็สมคิวรแล็้วที่ฉันจะต้องได้รับกรรมนั�น” 

ในแง่จ่ตว่ทยาแบบพุทธ การรับร้้การกระทำหรือ
ทัศนคิต่บางอย่างว่าเป็นส่่งที่ไม่ใช่กุศล็ เป็นสัญญาณบ่ง
บอกถึงคิวามมวีฒุ่ภาวะทางใจทีด่ ีการมองเหน็วา่เหตกุารณ์
นี�เป็นคิวามผ่่ดอันแสนเจ็บปวด ไม่ได้เป็นเพียงว่ธีมองว่ธี
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เดียวเทา่นั�น เพราะยังมธีรรมทีเ่ป็นค่้ิกนัอย้ป่ระการหนึง่ คิอื 
หิริ แล็ะ โอุตตัปปะ ซึ่ึ่ง ห่ร่ แปล็ว่า “คิวามร้้สึกผ่่ดชอบชั่วดี 
ออ่นไหวในทางศลี็ธรรม” ซึ่ึง่กค็ิอื คิวามล็ะอายตอ่บาป แล็ะ 
โอตตปัปะ แปล็วา่ “คิวามเกรงกล็วัตอ่บาป หรอืผ่ล็ท่ีจะตาม
มา” เมื่อคิุณสมบัต่ของห่ร่โอตตัปปะถ้กพัฒนาให้งอกงาม
ขึ�นด้วยป่ญญา โดยปราศจากคิวามค่ิดที่เป็นอัตตาตัวตน 
ธรรมนี�ก็จะทำหน้าที่ช่วยเป็นผ่้้นำทางที่เชื่อมั่นได้ แล็ะเป็น
ผ่้้คิุ้มคิรองรักษาให้ แท้จร่งแล็้ว ธรรมทั�งสองนี�มีชื่อเรียกว่า 
โลกบาล แปล็ว่า “ผู้้้ปกปักรักษาโลก”

เมื่อมีมุมมองที่แจ่มชัดเช่นนั�นแล็้ว จ่ตก็จะสามารถ
ดำเน่นไปได้อย่างตรงไปตรงมาแล็ะไม่ซึ่ับซึ่้อนยุ่งยาก 
ตวัอยา่งเช่น การจะเห็นวา่ “เหตุการณ์นั�นไดเ้กด่ขึ�นแล็ว้ ทนีี�
เราจะแก้ไขคิวามสัมพันธ์ของเราให้กลั็บคืินมาดีได้อย่างไร” 
หรือ “ตอนนี�ใช่เวล็าที่เราจะไปขอโทษหรือเปล็่า” หรือหาก
มองย้อนกล็ับไป แล็ะเห็นว่า “เหตุการณ์วันนั�นเราแสดง
ปฏิ่ก่ร่ยาโต้ตอบรุนแรงเก่นไปน่ด เพราะถ้กคิวามโกรธชัก
พา แล็้วเราจะจัดการกับเรื่องนี�อย่างไรจึงจะดีที่สุด ว่ธีท่ีจะ
ด้แล็เรื่องนี�ต่อไปคิวรจะเป็นอย่างไร” ด้วยว่ธีนี�เรากำล็ังด้แล็
ปญ่หาคิวามยุง่ยากจากใจทีม่คีิวามกระจา่งแจม่ใส มากกวา่
จะเป็นจากจต่ทีม่แีตค่ิวามตอ้งการจะตอบโต ้แล็ะคิวามเป็น
อัตตาตัวตนแต่เพียงเท่านั�น
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ด้วยเหตุนี� อุุเบกขาจึงเป็นคิุณสมบัต่ทางอารมณ์ หรือ
เป็นเรือ่งทางอารมณ์ แต่ในขณะเดียวกนักเ็ป็นประตเ้ปิดออก
ส้ป่ญ่ญา ส้ค่ิวามร้แ้จง้ เป็นประตท้ีเ่ปดิออกส้ก่ารปล็ดปล็อ่ย
จ่ตให้เป็นอ่สระจากน่สัยเด่ม ที่เป็นการมองแบบมีตนเป็น
จุดศ้นย์กล็าง มีอัตตาตัวตน (สักกายท่ฏิฐ่-ผ่้้แปล็) แล็ะจะ
เป็นส่่งท่ีช่วยให้จ่ตสามารถปรับเข้ากับคิวามจร่งแท้ เข้ากับ
ธรรม เข้ากับว่ถีที่สรรพส่่งเป็นอย้่ แล็ะนั่นคิือคิุณสมบัต่ของ
คิวามสมดุล็ ซึ่ึ่งคิือคิวามเป็นกล็างอย่างแท้จร่ง

ขณะเดยีวกนักไ็มไ่ดห้มายคิวามวา่ ส่ง่ทีเ่ป็นคิวามเจบ็
ปวดจะหยุดหายไปได้โดยอัตโนมัต่ หรือส่่งที่น่าเพล็่ดเพล็่น
พอใจจะเก่ดขึ�นได้โดยอัตโนมัต่เช่นกัน หาได้เป็นเช่นนั�นไม่ 
แต่คิวามหมายที่แท้คิือ ส่่งท่ีจะเก่ดมีขึ�นคิือคิวามสงบราบ
เรียบ คิุณสมบัต่ของคิวามสมดุล็ ซึ่ึ่งเป็นตัตรมัชฌัตตตาคิือ 
“คิวามเป็นกล็างในส่่งทั�งปวง” “คิวามเป็นกล็างในธรรมทั�ง
ปวง” นี่คิือว่ธีที่เราจะเปิดใจให้กว้าง แล็ะพบกับคิวามสงบ
อย่างมีดุล็ยภาพที่แท้จร่งในท่ามกล็างคิวามท้าทาย แล็ะ
คิวามยุ่งยากทั�งหล็ายในการอย้่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างย่่ง 
ในฐานะผ่ล็ที่เก่ดจากโรคิระบาดใหญ่คิรั�งนี� คิวามท้าทายใน
การจะต้องอย้่ใกล้็ช่ดกัน แล็ะสำหรับมนุษย์ทั�งหล็ายทั่วทั�ง
โล็กนี� อาจจำเป็นจะต้องปรับเปล็ี่ยนว่ถีชีว่ตเสียใหม่โดยส่�น
เช่ง ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เราสามารถจะมีคิวามสงบอย่าง
สมดุล็ ในท่ามกล็างส่่งทั�งหล็ายเหล็่านี�ได้
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ศัพท์ภาษาบาลี็ว่า “อุตัมมยตา” เป็นคิำที่คิุ้นเคิย
สำหรบับางคิน แต่ไมเ่ป็นทีร่้จ้กัสำหรบัคินอกีจำนวนมาก คิำ
นี�เป็นศัพท์ที่พบได้ไม่บ่อยนักในพระไตรปิฎก มีคิวามหมาย
บ่งถึงคิุณสมบัต่พ่เศษอย่างหนึ่งของจ่ต แล็ะขณะเดียวกัน
ก็มีคิวามเกี่ยวข้องกับอุุเบกขา คิวามสงบอย่างมีดุล็ยภาพ 
เพราะเหตุที่สภาพอันประณีตส้งสุดของอุุเบกขาเป็นที่ร้้จัก
ในชื่อว่า อุตัมมยตา

 ในพระส้ตรชื่อ สี่ฬายตนิวิิภัังค์สี่้ตร๑ พระพุทธองคิ์
ได้ทรงให้อรรถาธ่บายถึงระดับต่าง ๆ ของอุุเบกขาไว้ ๓ 
ระดับ ระดับแรกเรียกว่า “อุุเบกขาที่มีคิวามเป็นต่าง ๆ 
อาศัยอารมณ์ต่าง ๆ” ซ่ึึ่งมีคิวามหมายถึง เมื่อสภาพโดย
รอบมีคิวามหล็ากหล็าย หรือวุ่นวายในแง่ของการรับร้้ทาง
ประสาทสัมผั่ส หรือการรับร้้ส่่งต่าง ๆ ที่เก่ดอย้่รอบตัว 
อุเบกขาในระดับที่หนึ่งนี�คิือ ศักยภาพของจ่ตท่ีจะสามารถ
สงบน่่งอย้่ได้ ในท่ามกล็างคิวามหล็ากหล็ายทับซึ่้อนของส่่ง
ตา่ง ๆ  หรือเมือ่มีนานารป้แบบของส่่งนั�นส่ง่นี�ในโล็กรอบตัว 
ในท่ามกล็างสภาพเช่นนั�น การมีคิวามสงบน่่งแล็ะมีคิวาม
มัน่คิง มกีารอย้ต่รงกล็าง นี�คิอื “อุเุบกขาทีม่คีิวามเป็นต่าง ๆ   

๑ สฬายตนว่ภังคิส้ตร พระไตรปิฎก เล็่มที่ ๑๔ พระไตรปิฎก เล็่มที่ ๑๔ บรรทัด 
ที่ ๘๐๒๘-๘๒๖๖ หน้าที่ ๓๔๐-๓๔๙  (พระสุตตันตปิฎก เล็่มที่ ๖ มัชฌ่มน่กาย  
อุปร่ป่ณณาสก์ สฬายตนว่ภังคิส้ตร) https://84000.org/tipitaka/attha/v.
php?B=14&A=8028&Z=8266#roman
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เรยีกสภาพนี�วา่ “เป็นจต่ทีป่ราศจากผ้้่ร้แ้ล็ะส่่งทีถ่ก้ร้้” ซ่ึึ่งอาจ
จะเป็นคิำที่ฟ่งด้ยืดยาดสักหน่อย แต่อย่างไรก็ตาม อาตมา
ร้้สึกว่าเป็นคิำเรียกที่ตรงดี คิือ มีคิวามร้้อย้่ แต่ปราศจาก
การมีอย่้ของผ่้้ร้้หรือส่่งที่ถ้กร้้ ในคิวามหมายของการคิ้่กัน
ของสองส่่งคืิอผ่้้ร้้แล็ะส่่งที่ถ้กร้้ กล่็าวง่าย ๆ ได้ว่า จ่ตได้
ต่ืนขึ�นส้่คิวามจร่งแท้ที่เป็นป่จจุบัน อันเป็นขณะป่จจุบัน
ของประสบการณ์ทุกอย่าง โดยไม่มีการแบ่งแยกออกเป็น
ผ่้้ร้้แล็ะส่่งที่ถ้กร้้ ซึ่ึ่งนี่ก็คิือจ่ตที่มีคิวามประณีตส้งสุดแล็ะมี
คิวามสมบ้รณ์เต็มเปี�ยมที่สุด ด้วยเหตุนี� จึงเป็นคุิณสมบัต่
ของอุุเบกขา หรือคิวามสงบสมดุล็ที่ประณีตที่สุดด้วย ทิ่านิ
อุาจ็ารย์พุทิธัทิาสี่ พระอาจารย์ในศาสนาพุทธที่ย่่งใหญ่องคิ์
หนึ่งของยุคินี� ได้ให้คิำจำกัดคิวามของอุตัมมยตาไว้ว่า เป็น 
“ธรรมที่ประเสร่ฐส้งสุดในพุทธศาสนา”

ถา้เช่นนั�นแล้็ว อุตมัมยตามคีิวามเกีย่วข้องสัมพันธ์กบั
อรย่สจัสี ่ซ่ึึ่งถอืกนัวา่เป็นพระธรรมคิำสอนทีป่ระเสรฐ่สง้สุด
ของศาสนาพุทธอย่างไร

อรย่สจัประการทีส่ีคื่ิอ หนทางส้ค่ิวามดับทุกข์ อรย่สจั
ประการทีส่ามคิอื คิวามดบัทกุข์ อุตัมมยตา ทีเ่ป็นการปล่็อยวาง 
เสยีซ่ึึ่งคิวามเป็นผ่้ร้้แ้ล็ะส่่งทีถ่ก้ร้้ จงึเป็นหนึง่ในหนทาง (หรือ
ว่ธี) ที่ทำให้มรรคิมีองคิ์แปดสมบ้รณ์ขึ�นมา เป็นว่ธีที่อร่ยสัจ
ข้อที่สามถ้กทำให้เก่ดมีขึ�น ด้วยการเจร่ญอร่ยสัจข้อที่สี่ 
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ในพระสต้รชือ่ “มหาจัตตารีสกสต้ร”๒ พระพุทธองค์ิได้
ตรัสถึงมรรคิมีองค์ิแปดที่เป็นโล็กียะแล็ะมรรคิมีองค์ิแปดที่
เป็นโล็กุตตระ มรรคิมีองค์ิแปดแบบแรก หมายถึง การปฏ่ิบตั่
ตามหนทางแห่งมรรคิ ที่ยังประกอบอย่้ด้วยคิวามยึดต่ดใน
คิวามเป็นอตัตาตวัตนแล็ะดว้ยอปุาทาน ดงันั�นจงึยงัมคีิวาม
เห็นว่า “ฉัันปฏิ่บัต่ธรรมอย้่...” “ฉัันอยากเป็นพระอรหันต์...” 
“ฉัันอยากกำจัดก่เล็สของฉััน...” ทั�งหมดนี�เป็นการปฏ่ิบัต่
แบบที่พระพุทธองคิ์ตรัสว่า “...สำเร็จได้ด้วยด้วยสาสวะ 
(คิือคิวามยึดต่ด)” มรรคิมีองคิ์แปดที่เป็นโล็กุตตระคิือ การ
ปฏิ่บัต่แบบที่ “ประเสร่ฐ ไร้มล็ท่น เป็นโล็กุตตระ เป็นองคิ์
ของมรรคิ” แล็ะมีผ่ล็รวมกนัเป็นหนึง่เดยีว “...คืิอผ่้ม้อีรย่มรรคิ
แล็ะกำล็งัเจรญ่อรย่มรรคิใหเ้กด่มขีึ�น” ส่ง่สำคิญัคิอื นี�มคีิวาม
หมายวา่มรรคิมอีงคิแ์ปดทีก่ำล็งัเจรญ่อย้น่ั�น เป็นการปฏิบ่ตั่
ท่ีปราศจากคิวามเห็นว่ามีอัตตาตัวตน (สี่ักกายทิิฏฐิิ) แล็ะ
คิวามเย่อหย่่งถือตน (มานิะ) เมื่อมรรคิถ้กเจร่ญให้ถึงคิวาม
สมบ้รณ์เต็มเปี�ยมจนถึงที่สุด เมื่อนั�นก็จะนำส้่คิวามดับไป
ของคิวามทุกข์ อันหมายถึงพระน่พพาน อาตมาสามารถ
กล็า่วไดว้า่ อุตมัมยตาคิอืคิณุล็กัษณะของจต่ทีร่้อ้ยา่งชดัแจง้
ว่า ที่สุดแห่งทิุกข์ได้เก่ดมีขึ�นแล็้ว

๒ มหาจัตตารีสกส้ตร พระไตรปิฎก เล็่มที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓๗๒๔-๓๙๒๓ 
หน้าที่ ๑๕๘-๑๖๖  (พระสุตตันตปิฎก เล็่มที่ ๖ มัชฌ่มน่กาย อุปร่ป่ณณาสก์) 
https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=14&A=3724&Z=3923
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ในคิำสอนที่พระพุทธองคิ์ได้ทรงสอนแก่ท่านพาห่ยะ๓  
มีพระดำรัสว่า 

เมื่อเห็นร้ป ก็สักแต่ว่าเห็น
เมื่อฟ่งเสียง ก็สักแต่ว่าฟ่ง
เมื่อรับร้้อารมณ์ที่ได้รับร้้ ก็สักแต่ว่ารับร้้
เมื่อร้้แจ้งธรรมารมณ์ที่ร้้แจ้ง ก็สักแต่ว่าร้้แจ้ง
เธอพึงรับร้้อย่างนี�ว่า
ส่่งนั�นไม่มีในโลกนิ่�
พาห่ยะ เธอพึงรักษาอย่างนี�แล็

เมื่อใด เธอเมื่อเห็นร้ป 
ก็สักแต่ว่าเห็น
เมื่อฟ่งเสียง ก็สักแต่ว่าฟ่ง
เมื่อรับร้้อารมณ์ ก็สักแต่ว่ารับร้้อารมณ์
เมื่อร้้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักแต่ร้้แจ้งธรรมารมณ์
แล็ะเธอร้้แจ้งว่าส่่งนั�นไม่มีในโลกนิ่�
เธอจะร้้แจ้งว่า
ส่่งนั�นไม่มีในโลกหนิ้าด้วย

๓ พาห่ยส้ตร พระไตรปิฎก เล็่มที่ ๒๕ พระไตรปิฎก เล็่มที่ ๒๕ บรรทัดที่ 
๑๖๐๗-๑๖๙๘ หน้าที่ ๖๙-๗๓ (พระสุตตันตปิฎก     เล็่มที่ ๑๗  ขุททกน่กาย 
ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อ่ต่วุตตกะ-สุตตน่บาต) https://84000.org/
tipitaka/pitaka_item/r.php?B=25&A=1607&w=%A8%A7%A1%C3%C1
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เมื่อเธอร้้แจ้งว่าส่่งนั�นไม่มีในโลกหนิ้า
เธอจะร้้แจ้งว่า
เธอจักไม่มีในโลกนิ่�
ไม่มีในโล็กอื่น
ไม่มีในระหว่างโล็กทั�งสอง
นี�เป็นที่สุดแห่งทุกข์

การแบ่งแยกจะไม่มี คิวามเป็นผ่้้ร้้แล็ะส่่งที่ถ้กร้้ก็จะ
ไม่มี ไม่มีคิวามมีส่่งใดอย้่ของโลกนิ่� แล็ะไม่มีคิวามมีส่่งใด
อย้่ของโลกหนิ้า มีอย้่แต่เพียงธรรมที่ถึงซึ่ึ่งคิวามต่ืนอย้่ เพื่อ 
รับร้้ธรรมชาต่ของตนเอง เมื่อนั�นอาตมาจึงกล่็าวได้ว่า
อุตมัมยตา คิอืคิณุล็กัษณะของผ่้ถ้งึแล็ว้ซึ่ึง่คิวามร้แ้จง้อรย่สจั
สี่  อันเป็นคิวามสมบ้รณ์ส้งสุดของคิวามสมดุล็ที่อย้่บนพื�น
ฐานของ “คิวามไม่เป็นอัตตาตัวตน หรือ คิวามไม่สำเร็จมา
จากส่่งนั�น” เพราะมีที่มาจากการดับไปโดยส่�นเช่งของทุกข์ 
หรือที่เรียกว่า พระน่พพาน

อาตมาไม่ทราบวา่การอธ่บายระดับต่าง ๆ  เช่นนี� จะมี
ประโยชน์กบัทุกทา่นหรอืไม ่อย่างไรก็ตามอาตมาร้้สกึวา่การ
ทำคิวามร้้จักแล็ะเข้าใจสภาพจ่ตที่เป็นอุุเบกขาว่า คิำเพียง
คิำเดียวสามารถสื่อคิวามหมายได้ถึงหล็าย ๆ อย่างพร้อม
กันเช่นนี�เป็นส่่งสำคัิญ เพียงคิำเดียวมีคิวามหมายได้หล็าก
หล็าย มีคิวามล็ะเอียดได้หล็ายระดับขั�นมากกว่าที่เราจะพึง
คิ่ดไปถึงได้ หากเราแคิ่มองผ่่าน
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กาย คิวามผ่่อนคิล็ายแล็ะการปรับกายใจให้เข้ากันจะเป็น
ผ่ล็เก่ดขึ�นตามมา

การมีสต่ใส่ใจรับร้้ที่ร่างกาย สังเกตว่าร่างกายตึงแล็ะ
กระสับกระส่าย หรือตัวงอล็ง แทนท่ีจะปล็่อยให้ร่างกาย
เป็นไปในสภาพทีม่กัจะเป็นนี� เรากจ็ะฝกึรา่งกายใหต้ั�งขึ�น ให้
ร้้สึกสบาย ๆ  มีพล็ังงานที่สมดุล็แล็ะมีคิวามผ่่อนคิล็าย เมื่อ
รา่งกายมีคิณุสมบัตข่องคิวามตั�งมัน่เป็นกล็างแล็ะผ่อ่นคิล็าย 
เมื่อนั�นแม้จะอย้่ในท่ามกล็างผ่้้คินมากมาย ก่จกรรมต่าง ๆ 
แล็ะสถานการณ์ต่าง ๆ ร่างกายก็จะกล็ายเป็นที่อาศัยของ
คิวามสงบอย่างมีดุล็ยภาพได้

นอกเหนือไปจากการมสีตรั่บร้ก้ายแล็ะการใช้การตั�งใจ
พ่จารณา เพือ่ก่อให้เกด่คิวามสงบในทา่มกล็างคิวามวุน่วาย
แล็ะทา่มกล็างกจ่กรรมตา่ง ๆ  พระพทุธองคิย์งัไดท้รงแนะนำ
ให้ใช้การพ่จารณาหัวข้อเฉพาะ เพื่อช่วยให้อุุเบกขามีคิวาม
มั่นคิงขึ�น ดังที่ได้กล็่าวแล็้วข้างต้นคิือ

“เรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผ่้้ให้ผ่ล็
มีกรรมเป็นแดนเก่ด มีกรรมเป็นผ่้้ต่ดตาม 
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
เราทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป 
เราจะเป็นทายาท 
คิือว่าเราจะต้องได้รับผ่ล็กรรมนั�น ๆ สืบไป”
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น่ีคิอืการนำจต่ให้เข้าส้ส่ภาพของการเห็นทุกอย่างตาม
ทีเ่ป็นอย้ใ่นธรรมชาต ่คิอืส่ง่ทั�งหล็ายดำเนน่ไปตามหลั็กของ
เหตุแล็ะผ่ล็ มากกว่าท่ีจะเห็นว่าเป็นเรื่องของตัวบุคิคิล็หรือ
เฉพาะคิน ซ่ึึ่งมกัเป็นวสั่ยการมองของมนษุย ์เมือ่เรามองเหน็
แล็ะเข้าใจคิวามเป็นไปของธรรมชาต ่นส่ยัทีเ่ป็นปฏ่ิกร่ย่าของ
จ่ตก็จะถ้กแก้ไขเองโดยปร่ยาย จากนั�นทัศนคิต่หรือมุมมอง
ใหมจ่ะถก้กระตุ้นใหเ้กด่ขึ�นได ้เชน่ “ใชแ่ล็ว้ มนัจะเป็นอืน่ไป
ได้อย่างไร นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับฉันเล็ย มันจะเป็นฉันไปได้
อย่างไร” เมื่อการปล็่อยวางคิวามยึดต่ดในเนิ้�อุหาเร้�อุงราวิ 
ของประสบการณ์เหล็่านั�น กล็ายเป็นคิวามเข้าใจว่า น่ีคิือ
กระบวนการของธรรมชาต่เท่านั�น เมื่อนั�นก็จะเก่ดการ
ตระหนักร้ ้หรือร้้แจง้วา่สภาพทุกส่่งทกุอยา่งทั�งทีเ่ป็นทางกาย 
แล็ะทางใจ คิือ ธััมมชาติ แปล็ว่า “เก่ดจากธรรม” ธััมมตา 
คิอื “เป็นธรรมดา” แล็ะธัมัมนิยิามตา คิอื “คิวามเป็นกฎแห่ง
ธรรมดา”

การเจร่ญอุุเบกขา หรือคิวามสงบอย่างมีดุล็ยภาพใน
ขั�นต่อไปคิือ “อุุเบกขาที่อย้่บนคิวามเป็นหน่ึง” ว่ธีปฏิ่บัต่ที่
ได้ผ่ล็ที่สุดว่ธีหนึ่งคิือ การปฏิ่บัต่ที่ร้้จักกันว่า “เสียงภายใน” 
หรอื “การฟง่เสียงจากภายใน” หรือ “การฟง่เสียงนิาทิะ” ใน
ภาษาสันสกฤตเรียกการปฏ่ิบตัเ่ช่นนี�วา่นิาทิโยค์ะ อาจมีบาง
ท่านที่คิุ้นเคิยกับการปฏ่ิบัต่นี�แล็้ว หากท่านเป็นผ่้้ที่ต่ดตาม
การสอนของพระอาจารย์สุเมโธแล็ะของอาตมา ท่านก็ย่อม
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จะต้องเคิยได้ย่นคิำสอนเรื่องการฟ่งเสียงจากภายในเช่นนี� 
จากเราทั�งสองอย้่เนือง ๆ คิือการให้คิวามใส่ใจที่การได้ย่น
เสียงจากภายใน เพื่อใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน

แล็้วว่ธีนี�ทำอย่างไรเล็่า ขณะที่อาตมากำล็ังพ้ดอย้่
ตอนนี� หรือขณะที่บางท่านอาจจะกำล็ังอ่านตัวหนังสือตาม
คิำบรรยายของอาตมา ท่านอาจได้ย่นเสียงพ้ดของอาตมา 
หรือภาพของตัวหนังสือต่าง ๆ แต่ในพื�นหล็ังของทุกอย่าง
แล็ะทุกขณะตล็อดเวล็า มีโทนเสียงแหล็มส้งที่ล็ะเอียดมาก 
ดังอย่างต่อเนื่องอย้่ภายในห้ แล็ะนี่คิือส่่งที่เรียกว่า เสียง
ภายใน หรือเสียงนิาทิะ เมื่อเราได้ย่นเสียงนี�แล็ะสามารถมี
สต่รับร้้ได้ เสียงนี�จะเป็นเคิรื่องเตือนใจเราว่า ส่่งที่เราเห็น 
ได้ย่น คิ่ดหรือร้้สึก เป็นเพียงส่่งที่อย้่ในว่ถีประสาทสัมผั่ส
เทา่นั�น ดว้ยการรับร้เ้ชน่นี� จะช่วยนำเอาทุกส่ง่ทกุอย่างทีอ่ย้่
รอบตัวเข้ามาหากัน เข้ามารวมกันเป็นหนึ่งได้ เช่น มีที่ว่าง
ภายในห้อง มีสีของพรมป้พื�นแล็ะสีของผ่นังห้อง ส่่งต่าง ๆ 
ท่ีอย่้นอกหนา้ต่าง ตวัหนงัสือในหน้ากระดาษ ล็กัษณะพื�นผ่่ว  
ร้ปร่าง คิน เสียง แล็ะในขณะร้้ชื่อที่ใช้เรียกส่่งต่าง ๆ รวม
ไปถึงการเห็นถึงคิวามแตกต่างหล็ากหล็ายของส่่งเหล่็านั�น 
เสยีงภายในกยั็งดำเนน่อย้ไ่มข่าดสาย เสยีงภายในทีล่็ะเอยีด
ของนิาทิะยังคิงดำเน่นอย่้ แล็ะเตือนเราให้ร้้ว่า “ทั�งหมด
นี�เป็นเพียงโล็กของประสบการณ์ที่เก่ดอย่้ เป็นเหตุการณ์ 
หนึ่งเดียวที่มีหล็ายส่่งมารวมกันอย้่เท่านั�น”
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ในการปฏ่ิบัต่เพื่อให้มีอุุเบกขา คิวามวางเฉย คิวาม
สงบอย่างมีดุล็ยภาพให้ถึงระดับที่ล็ะเอียดประณีตขึ�นเช่นนี� 
คิือ “อุุเบกขาทิ่�อุย้่บนิค์วิามเป็นิหนิ่�ง” ด้วยการใช้เสียงจาก
ภายใน คิือการฟ่งเสียงที่เก่ดขึ�นอย่างต่อเน่ืองภายใน จะ
เป็นเคิรื่องช่วยพัฒนาการปฏ่ิบัต่ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเราจะ
อย้่กับบุคิคิล็ผ่้้นี�หรือบุคิคิล็ผ่้้นั�น เสียงนี�ก็ยังคิงดำเน่นอย้่ ไม่
ว่าเราจะชอบพวกเขาหรือไม่ เสียงนี�ก็ยังคิงดำเน่นอย้่ ไม่ว่า
จะมีคินอย้่รอบข้างหรือไม่ เสียงนี�ก็ยังคิงดำเน่นอย้่ ไม่ว่าจะ
เป็นกล็างวันหรอืกล็างคินื เสยีงนี�กย็งัคิงดำเนน่อย้ ่ไมว่า่เรา
จะมคีิวามสุขหรอืมคีิวามทกุข ์เสียงนี�กย็งัคิงดำเน่นอย้ ่ไม่วา่
เนื�อหาเร่ืองราวของประสบการณข์องส่ง่รอบตวั จะประกอบ
ด้วยส่่งใดก็ตาม เสียงนี�ก็ยังคิงดำเน่นอย้่

เสยีงภายในนี�คิอืการรับร้ท้างประสาทสัมผั่สอย่างหนึง่ 
เป็นเรื่องของการได้ย่น คิือเป็นเพียงคิวามสั่นสะเทือน แต่
เมื่อใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน จะสามารถกอ่ให้เก่ดคิุณภาพ
ของคิวามเป็นเอกภาพ คิวามเชื่อมโยง แล็ะคิวามเป็นอัน
หน่ึงอันเดียวกันที่แท้จร่งได้ ส่่งนี�ทำให้ร้้ว่าทุกส่่งเกี่ยวพัน
ถึงกันแล็ะเต่มเต็มกัน เราจะสามารถรับร้้การมีอย้่ของเสียง
ภายในนี�ได้ พร้อม ๆ กับการรับร้้ทางประสาทสัมผั่สอื่น ๆ 
ไม่ว่าคิวามใส่ใจในขณะนั�นจะรับร้้อย้่ที่ส่่งอ่ืน ๆ ที่เป็นการ
เห็น ได้ย่น ร้้รส ร้้สัมผั่สถ้กต้องทางกาย แล็ะการนึกคิ่ด 
เสียงของนิาทิะจะยังคิงมีอย้่เป็นพื�นเบื�องหล็ัง อย้่ล็้อมรอบ 
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แล็ะซึ่ึมซึ่ับอย่้ในประสบการณ์ของการรับร้้เหล็่านั�น เปรียบ
เหมือนกับทะเล็แห่งคิวามเป็นเช่นนั�น ที่มีประสบการณ์ของ
ส่่งที่ถ้กร้้แล็ะคิวามคิ่ดต่าง ๆ กำล็ังแหวกว่ายอย้่ ด้วยว่ธีนี�
เองทีก่ารพฒันาอุเุบกขาในระดบัทีส่อง จะถก้ทำใหเ้กด่มขีึ�น
ได้ด้วยการฟ่งเสียงจากภายใน หรือด้วยการเจร่ญนิาทิโยค์ะ

ประการสุดท้าย อุุเบกขาที่มีระดับล็ะเอียดประณีต
ที่สุด “อุุเบกขาที่อย้่บนพื�นฐานของ อุตัมมยตา” การปฏิ่บัต่
ระดับนี�จำเป็นต้องมีคิวามเพียรที่มั่นคิงต่อเนื่อง แล็ะสต่ที่
ใสใ่จรบัร้ใ้นระดับทีถ่ีถ้่วนล็ะเอียด โดยการมุง่ไปทีอุ่ตมัมยตา 
อยา่งมพีล็งัแล็ะแน่วแน ่เพือ่ท่ีจะใหส้ภาพนี�สามารถตั�งขึ�นได้
อย่างแท้จร่งแล็ะเป็นจร่ง

การมุ่งจุดสนใจจะต้องมีการปล็่อยวางการฟ่งเสียง
นาทะล็ง ปล็่อยวางส่่งที่รับร้้ทางประสาทสัมผั่ส ปล็่อยวาง
คิวามร้้สึกของคิวามเป็นผ่้้ร้้ (ประสบการณ์นั�น ๆ) ไม่ว่า
จะเป็นผ่้้พ้ด ผ่้้กระทำ ผ่้้ปฏิ่บัต่ธรรม หรือบุคิคิล็ผ่้้ใด กล็่าว
คิือ ให้วางใคิรก็ตามที่อย้่ตรงนี� ที่กำล็ังมีประสบการณร์ับร้้ 
ตรงนั�นล็งเสยี การเจรญ่อุตมัมยตาใหเ้กด่มขีึ�น จำเป็นต้องมี
การปล็่อยวางคิวามเป็นของสองส่่ง คิือส่่งที่เป็นผ่้้ร้้แล็ะส่่งที่
ถก้ร้ ้เพือ่ปล่็อยให้จต่เพียงแค่ิต่ืนขึ�นส้ค่ิวามจรง่แทข้องตน ที่
ไมข่ึ�นกับกาล็เวล็า หรือทีด่ำรงอย้ใ่นป่จจบุนัขณะตล็อดเวล็า 
ดงันั�น การปฏิบ่ตัเ่ชน่นี�จงึเป็นการเจรญ่ภาวนาทีป่ราศจากรป้ 
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ไม่ปรากฏิ ไม่ถ้กเหตุสร้าง ไม่ถ้กป่จจัยปรุงแต่ง” การปฏิ่บัต่
ท่ีใช้การตั�งคิำถามแบบไตร่ตรอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อปล็ด
ปล็่อยคิุณภาพพื�นฐานต่าง ๆ ของจ่ตจากการถ้กคิรอบงำ 
ปิดบังโดยทัศนคิต่ มุมมองแล็ะจากป่จจัยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
ถ้กสร้างขึ�นมาทีหล็ังจนเป็นน่สัย คิำถามที่เรามักใช้กันอย้่ที่
ทำให้การมองเห็นของเรากระจ่างชัดเจนขึ�นคืิอ คิำถามเช่น 
“ฉันคิือใคิร” “อะไรที่กำล็ังร้้อย้่” “ป่จจุบันขณะนี�มีเจ้าของ
ไหม” “ที่นี่คิือที่ไหน” “พระธรรมมีร้ปร่างอย่างไร” “อะไร
ทำให้จักรวาล็เป็นเช่นนี�”

ด้วยการตั�งคิำถามในล็ักษณะเหล็่านี� ในคิวามเงียบ
ของจ่ตที่กำล็ังเจร่ญภาวนาอย้่ ผ่้้ปฏิ่บัต่นั�นจะไม่มองหาคิำ
ตอบที่เป็นคิวามค่ิด หรือคิำตอบที่เป็นคิำพ้ด แต่กล็ับจะ
เป็นในทางตรงกันข้ามมากกว่า คิือไม่รอคิอยแล็ะไม่มองหา
คิำตอบ เมื่อคิำถามเหล็่านั�น ถ้กใส่เข้าไปในคิวามเงียบของ
จต่ ปญ่ญาทีเ่กด่จากภายในจะถก้กระตุ้นใหเ้กด่ขึ�น แล็ะเมือ่
นั�นการตระหนักร้้หรือหยั่งร้้ก็จะเก่ดขึ�นว่า “ใคิร” คิือการตั�ง
คิำถามที่ผ่่ด หรือ “อะไร” ใช้ในที่นี�ไม่ได้ หรือ “ร้ปร่าง” หรือ 
“ทำให้เป็น” ทั�งหมดนี�ใช้ในที่นี�ไม่ได้ แล็ะเมื่อนั�นคิวามสว่าง
กระจา่งใสของป่ญญาทีร้้่แจ้ง กจ็ะทำให้นสั่ยทีส่รา้งคิวามเป็น
อัตตาตัวตน สร้างคิวามเป็นโล็ก ถ้กขัดขวางให้ไม่สามารถ
เก่ดขึ�นได้ แม้จะเป็นเพียงชั่วขณะก็ตามที เมื่อนั�นจะมีช่อง
วา่งเกด่ขึ�น คิวามเงยีบทีส่ดใสกังวาน แล็ะคิวามสงบสันตอั่น
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ประเสร่ฐจะถ้กเปิดเผ่ยขึ�น แล็ะนี่คิือการร้้แจ้งถึง “ธรรมชาต่
ท่ีไม่เกด่ ไมป่รากฏิ ไม่ถก้เหตุสร้าง ไม่ถก้ป่จจยัปรุงแตง่” คิอื 
พระน่พพาน 

นอกเหนือไปจากการใช้การตั�งคิำถาม การใช้ประโยคิ
ท่ีเป็นการพ่จารณาไตร่ตรอง ก็สามารถใช้ได้ในทำนอง
เดียวกัน ในคิวามเงียบของจ่ต คิวามค่ิดที่เป็นการจงใจค่ิด
ขึ�น ไม่ว่าจะเป็นคิวามคิ่ด เช่น “ส่่งที่ร้้บุคิคิล็ไม่ใช่บุคิคิล็” 
หรือ “จ่ตคิือธรรม จ่ตไม่ใช่สัตว์บุคิคิล็” หรือ “มันเป็นเช่นนิ่�
เอง” กระบวนการใชป้ระโยคิเหล็า่นี�กเ็ป็นเช่นเดยีวกัน คิอืไม่
ได้ถ้กสร้างขึ�นเพื่อเป็นคิวามเห็นให้เข้าไปยึดต่ด หรือเพื่อให้
เก่ดการโต้แย้ง แต่กล็ับเป็นคิวามคิ่ดที่ถ้กสร้างขึ�นในใจ เป็น
ข้อเท็จจร่งที่ปล็ุกป่ญญาคิวามเข้าใจจากภายใน แล็ะคิวาม
ร้้แจ้งถึงส่่งที่ไม่ถ้กทำให้เก่ดขึ�น คิือ “ธรรมชาต่ที่ไม่เก่ด ไม่
ปรากฏิ ไม่ถ้กเหตุสร้าง ไม่ถ้กป่จจัยปรุงแต่ง”

สันต่สุขอันย่่งใหญ่ จ่ตใจที่ล็�ำค่ิาส่องสว่างผ่่องใสไร้
อาณาเขต เก่ดขึ�นได้จากการเจร่ญอุเบกขา การเห็นคิวาม
งามที่มีดุล็ยภาพนี�คิือ การร้้แจ้งพระน่พพาน อันเป็นทรัพย์
ส้งคิ่า ที่เราสามารถพบได้ เมื่อเราได้เจร่ญมรรคิมีองคิ์แปด
จบส่�นล็งคิรบถ้วน อันพระพุทธองคิ์ทรงแนะนำสั่งสอนให้
เราปฏิ่บัต่ตามนั่นเอง
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บทกวีีแห่่งควีามสงบนิ่่�ง*
โดยปรมาจารย์ห่งจ้�อ เจ่�งจ้อ๔(พ.ศ.๑๖๓๔-๑๗๐๐)

ในคิวามเงียบสงัดแล็ะสงบน่่ง จ่ตล็ืมทุกถ้อยคิำ

เมื่อสิ่่�งนั้้�นั้มาชัดเจนแจ่มแจ้งอย้่ตรงหน้า

แล็ะเมื่อสัมผั่สเห็น ก็ร้้ว่ามันกว้างไกล็ไร้ขอบเขต

จ่ตร้้ชัดแจ้งในแก่นแท้ของส่่งนั�น

เห็นเดียวที่เห็นคิือภาพร้้อันสว่างไสว

บร่สุทธ่�แล็ะเต็มเปี�ยมด้วยอัศจรรย์

น�ำคิ้างแล็ะพระจันทร์

ดวงดาวแล็ะสายธาร

ห่มะบนยอดสน

แล็ะหม้่เมฆบนยอดเขา

ที่เคิยมืดม่ดก็กล็ับสว่างไสว

ที่ถ้กปิดบังไว้ก็เปล็่งแสงสุกสกาว

คิวามมหัศจรรย์ได้แทรกผ่่านคิวามงามสงบนี�

แล็ะเมื่อได้เห็น ที่เคิยเจตนามั่นก็พล็ันหาย

คิวามสงบน่่งคิือที่สุดแห่งคิำสอน

การมองเห็นในคิวามสงบ

คิือคิำตอบของทุกส่่งที่ปรากฏิ
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คิำตอบนี�ไร้ซึ่ึ่งคิวามเพียรมุ่งมั่น

คิำตอบนี�คิือธรรมชาต่แล็ะคิวามต่อเนื่อง

คิวามแบ่งแยกจะเก่ดขึ�น

หากไม่มีคิวามสงบน่่งในการมองเห็น

ฉันใดก็ดีการมองเห็นที่ไม่สงบน่่ง

ก็จะส้ญเปล็่าแล็ะด้อยคิ่า

การมองเห็นในคิวามสงบน่่ง

คิือสัจจธรรมที่เต็มเปี�ยมแล็ะบร่บ้รณ์

ประดุจดังแม่น�ำนับร้อยสาย

ที่ไหล็รวมกันเป็นกระแสน�ำอันเชี่ยวกราก

ส้่ห้วงมหาสมุทรอันไพศาล็

๔ หงจื�อ เจ่�งจือ เป็นพระอาจารย์ของพุทธ น่กายฉาน (หรือชาน) ที่สำาคิัญ  
อันมีกำาเน่ดในประเทศจีน ท่านมีอายุอย้่ระหว่างปี พ.ศ. ๑๖๓๔-๑๗๐๐
* โชต่รส เพ่่มพ่กุล็ คิ้นีย์  ผ่้้แปล็





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.





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 Bud-

dhist 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...’ 

Serenity 
Is the Final Word 

Based on a talk given at Amaravati – 26-4-2020
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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 some-

thing else, there’s another quality there. It pertains to still-

ness, 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 Enlighten-

ment. 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 list-

ings 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 alterna-

tive 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 pro-

found 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 still-

ness, 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 understand-

ing 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 



41

Serenity Is the Final Word

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 extraordi-

narily 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 expecta-

tions 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 connec-

tions, 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 argu-

ment 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 ten-

dency 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 pro-

tectors, 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 free-

ing 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 automati-
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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-of-

things-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 ‘equa-

nimity based on unity’. There’s an increasing degree of at-

tention 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 uni-

fied in suchness and emptiness. So it’s called ‘equanimity 

based on unity’.  

The third level, which is called atammayatā, is vari-

ously 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 ‘subjectless-

objectless 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 subject-

object 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 Bud-

dhist 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  



49

Serenity Is the Final Word

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 still-

ness 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 relaxa-

tion.  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 every-

thing 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 listen-

ing, 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 percep-

tion. 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 expe-

riential 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 audi-

tory 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 per-

ceptions; 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 
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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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September 1956, England.

Received BSc in Psychology and Physiology 

with Honours from University of London.

Took up residence at Wat Pah Nanachat, in the 

lineage of Ven. Ajahn Chah in Ubon Province, 

North-east Thailand. 

April – Ordained as a bhikkhu (Upasampadā), 

Phra Bodhiyana Thera (Luang Por Chah 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. 

Journeyed 830 miles on foot to the newly opened 

Harnham Vihāra (now called Aruna Ratanagiri 

Monastery) in Northumberland and spent 2 years 

there.

Was invited to Amaravati Buddhist Monastery by 

Luang Por Sumedho, to help with teaching and 

administration.

Was invited to start coming to the USA, 

spending a few months each year teaching there.

June – established Abhayagiri Monastery, 

California. 

Led the community of Abhayagiri Monastery in 

collaboration with Ven. Ajahn Pasanno, as co-abbots. 



พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลงานิ่การเขียนิ่ห่นิ่ังส้อ
มีผ่ล็งานการเขียนแล็ะเรียบเรียงหนังสือมากกว่า ๓๐ เล็่ม อาท่เช่น 
Tudong (เป็นเรื่องการเด่นธุดงคิ์จากวัดป่าจ่ตตว่เวกไปยังวัดอรุณ
รตันคิรีทีีฮ่ารน์มั ระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ กโ่ล็เมตร), Small Boat, 
Great Mountain; Rain on the Nile แล็ะ The Pilgrim Kamanita 
(น่ยายอ่งธรรมะ กามน่ตกับวาส่ฏิฐี ภาคิภาษาอังกฤษ) แล็ะเขียน
ร่วมกับท่านอาจารย์ปสันโนจำนวน ๕ เล่็ม หนึ่งในนั�นคิือ The  
Island – An Anthology of the Buddha’s Teaching on Nibba-na 
หนังสือที่ท่านเขียนได้รับการแปล็เป็นภาษาต่างๆ รวม ๙ ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย ส่งหล็ ฝรั่งเศส สเปน อ่ตาล็ี เยอรมัน โปรตุเกส
จีน แล็ะเวียดนาม 

เด่นทางแล็ะพำานักปฏิ่บัต่ธรรมที่ประเทศอ่นเดีย 
เนปาล็ แล็ะภ้ฏิานเป็นเวล็า ๑ ปี 
รับน่มนต์จากหล็วงพ่อสุเมโธ ผ่้้ก่อตั�ง แล็ะเกษียณ
จากเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ให้กล็ับ
มาประเทศอังกฤษ เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัด
อมราวดี สืบต่อจากท่าน 
ได้รับแต่งตั�งเป็นพระอุป่ชฌาย์
ได้รับพระราชทานตั�งสมณศักด่�
เป็นพระราชาคิณะชั�นสามัญ ฝ่ายว่ป่สสนาธุระ 
ในราชท่นนามที่ “พระว่เทศพุทธ่คิุณ”
ได้รับพระราชทานตั�งสมณศักด่�
เป็นพระราชาคิณะชั�นราช ฝ่ายว่ป่สสนาธุระ 
ในราชท่นนามที่ “พระราชพุทธ่วรคิุณ”



2004

2010

2011

2015

2019

Ajahn Amaro has written or edited more than 30 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 translated to 9 languages; Thai, Sinhala,  

French, Spanish, Italian, German, Portuguese, Chinese and  

Vietnamese.

Spent one year visiting the Buddhist holy places 

in India, Nepal, and Bhutan.

Returned to England and took up the role of abbot 

at Amaravati, on the retirement of the founding 

abbot, Ven. Ajahn Sumedho.

Was granted permission to be an upajjhāya 

(ordination preceptor). 

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’.

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was 

honoured by the King of Thailand with the 

ecclesiastical title ‘Chao Khun Rāja’. Together with this 

honour he was given the name ‘Rājabuddhivaraguṇa’.








