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What is ZEN?
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เมื่อกล่าวถึง “เซน” คนทั่วไปมักอธิบายความหมายของเซน 
ไปต่าง  ๆ  นานา เป็นต้นว่า เซนเป็นนิกายหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่าย 
มหายาน นับถือแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออก เช่น  
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี บ้างก็ว่าเซนเป็นลัทธิ เป็นปรัชญาในการดำเนิน 
ชีวิต บางคนอธิบายลึกลงไปถึงการปฏิบัติว่าเซนเน้นการนั่งสมาธิ 
เพื่อการรู้แจ้ง บ้างก็ว่าถ้านึกถึงเซนต้องนึกถึงเครื่องหมายการค้า 
สำคัญ เช่น หินสามก้อน สวนหิน สีดำและสีขาว เป็นต้น

แต่ผมกลับมองว่าเราไม่สามารถอธิบายถึงความหมายของ 
เซนได้ เนื่องจากเซนมีหลักสำคัญอยู่ข้อหนึ่งว่า “ข้ามอายตนะ 
อธิบายไม่ได้”

1

เซนคืออะไร
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• ข้ามอายตนะอธิบายไม่ได ้
อายตนะที่พูดถึงนี้คือ อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และใจ หรือประสาทสัมผัสทั้งหก เชื่อมต่อกับ อายตนะ 
ภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่มาสัมผัส 
กับกาย) และธรรมารมณ์ (อารมณ์ สิ่งที่ใจคิดหรือจินตนาการ)  
ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนะภายในทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมา

อธิบายความหมายของการข้ามอายตนะไม่ได้ให้เข้าใจง่ายขึ้น 
ว่า เราไม่สามารถอธิบายกลิ่นของไข่เจียวด้วยภาพวาดได้ เพราะ 
ภาพเราต้องดูด้วยตา กลิ่นเราต้องใช้จมูกดม เราไม่สามารถแต่ง 
เพลงเพื่ออธิบายความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ เพราะเพลงเราต้องใช้ 
หูฟัง รสชาติเราต้องใช้ลิ้นลิ้มรสเท่านั้นจึงจะเข้าใจรสเผ็ดของพริก 
จริง ๆ เราไม่สามารถเขียนตำราเพื่ออธิบายวิธีดำน้ำได้ เพราะตำรา 
เราต้องอ่าน ส่วนวิธีดำน้ำเราต้องฝึกด้วยกาย เป็นต้น

เคยได้ยินไหมที่เขาเปรียบเทียบกันว่า หมื่นคำพูดสู้ภาพ 
เพียงภาพเดียวไม่ได้ แต่ภาพเพียงภาพเดียวก็อธิบายเรื่องใจไม่ได้ 
เหมือนกัน ต่อให้มีเป็นล้านภาพก็อธิบายเรื่องใจไม่ได ้ สิบล้านภาพ 
ก็ไม่ได้ นั่นแหละครับคือความหมายของ  “ข้ามอายตนะอธิบาย 
ไม่ได้”

ฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์ทางเซน หรือครูบาอาจารย์ทาง 
พุทธ ท่านพูดหรืออธิบายอะไรออกไป แล้วมนุษย์ใช้หูฟังหรืออ่าน 
หนังสือให้มากแค่ไหน พวกเขาที่เอาแต่ฟังอย่างเดียวจะไม่มีทาง 
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สามารถ “เข้าถึง” พุทธะซึ่งปรากฏที่ใจได้ เนื่องจากศาสนาพุทธเป็น 
เรื่องของใจนั่นเอง

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจเรียกว่าเป็นอุปสรรคของการที่ไม่สามารถ 
ข้ามอายตนะได้ จึงเป็นผลให้การอธิบายทางด้านเซนหรือใจสู่ใจ 
เกิดขึ้นมานั่นเอง

อายตนะ
	 “อายตนะ” ตามรูปศัพท์หมายความว่า ที่เชื่อมต่อ เครื่อง 

ติดต่อ หรือสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกันทำให้เกิดความ 
รู้สึกขึ้น

 	 อายตนะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.	 อายตนะภายใน หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน 
ได้แก่ ประสาทสัมผัสทั้งหก ประกอบด้วยตา หู จมูก  
ลิ้น กาย และใจ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกับอายตนะ 
ภายนอก

2.	 อายตนะภายนอก หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน  
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่มาสัมผัส 
กบักาย) ธรรมารมณ ์ (อารมณ ์ สิง่ทีใ่จคดิหรอืจนิตนาการ) 
ทัง้หมดนีเ้ปน็คูก่บัอายตนะภายใน เชน่ รปูคูก่บัตา เสยีง 
คู่กับหู



ดร.วรภัทร ์ ภู่เจริญ  5

* พระสูตรบางประเทศกล่าวว่าเป็นดอกไม้สีทอง

• เซนเริ่มต้นที ่“ใจสู่ ใจ”
ผมจะเล่าเรื่องการถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธองค์ในสมัย 

พุทธกาลให้ฟัง พระสูตรหนึ่งของฝ่ายมหายานกล่าวไว้ดังนี้

“เมื่อครั้งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 
ค่ำคืนหนึ่งท้าวมหาพรหมเสด็จไปเฝ้าพร้อมกับถวายดอกบัวเป็น 
พุทธบูชา  แล้วจึงกราบอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม  ครั้งนั้น 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยิบดอกไม้ซึ่งว่ากันว่าเป็นดอกบัว*  
ชูขึ้นท่ามกลางสันนิบาตนั้น  โดยมิได้ตรัสแต่ประการใด  ท้าว 
มหาพรหมและปวงเทพยดาต่างไม่เข้าใจความหมาย  มีเพียง  
พระมหากัสสปะ  ที่มององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดวงตาเป็น 
ประกาย พร้อมกับยิ้มด้วยความเข้าใจความหมายแห่งนัยที่ทรง 
แสดง เพียงเท่านั้นพระมหากัสสปะก็บรรลุธรรมในทันที”

อาจกล่าวได้ว่า ครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้ดอกไม้ (ซึ่งว่า 
กันว่าเป็นดอกบัว) เป็น  กุญแจทองไขประตูใจ  เปิดให้เห็นธรรมะ  
ถ้าภาษาวิชาการก็จะเรียกว่าเป็น “Non–verbal Communication” 
หมายถึงไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ด้วยคำพูดหรือตัวอักษร แต่ 
เป็น “การสื่อสารแบบใจสู่ใจ”

กล่าวกันว่า เซน...เริ่มต้นที่วันนั้นเอง
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ผมชื่นชมพระพุทธองค์ว่าทรงเปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาญาณ 
ทรงมคีวามเปน็บรมครใูนการสอนธรรมะ ทรงมทีางเลอืกในการสอน 
มากมาย นอกเหนือจากการสอนด้วยวิธีพื้น ๆ อย่างการพูดบรรยาย 
เพื่อส่งผ่านไปยังอายตนะหูแล้ว พระพุทธองค์ยังทรงเห็นว่าคน 
บางกลุ่มไม่จำเป็นต้องใช้การพูดบรรยาย แค่ใช้ใจสื่อใจ ไม่ต้อง 
เอ่ยคำพูดใด ๆ คนคนนั้นก็สามารถเข้าใจและบรรลุธรรมได้ 

อธิบายให้เห็นภาพชัด  ๆ  เหมือนอย่างเราไปชมผลงานศิลปิน  
หากเราตีความด้วยภาพที่เห็น เราจะไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่ศิลปิน 
ต้องการสื่อได้เลย เราต้องสัมผัสด้วยใจ หรือถ้าเราไปอ่านโกอาน  
(ปรศินาธรรม) หรอืนทิานเลา่ธรรมะของเซน เราจะไมรู่เ้รือ่ง เพราะ 
โกอานแปลตามตัวอักษรไม่ได้

ผมไม่ได้บอกว่าระบบสื่อสารแบบใจสู่ใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของ 
เซนนั้นดีหรือไม่ดี เพราะขนาดเรายังตอบไม่ได้ว่าปากกาลูกลื่นกับ 
ดินสอกดอันไหนดีกว่ากัน เหตุผลเดียวกันคือ ปากกาลูกลื่นกับ 
ดินสอกดต่างทำจากวัตถุดิบคนละชนิดกัน เทคนิคการใช้ก็แตกต่าง 
กัน ผมจึงขอสรุปคร่าว ๆ ว่า 

“เซนเป็นกระบวนการเรียนรู้
(learning process)
รูปแบบหนึ่งเท่านั้นเอง”
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ดังนั้นหากคุณไม่ถนัด ไม่ชอบเซน คุณจะเลือกนับถือพุทธ- 
ศาสนานิกายหินยาน มหายาน หรือวัชรยานก็ได้ทั้งนั้น เพราะเซน 
ไม่ได้เป็นศาสนา ไม่ได้เป็นปรัชญา หรืออะไรเลย ที่สำคัญ เซน 
ยังสามารถอยู่ในทุก ๆ ศาสนา

นอกจากนีเ้ซนยงัถา่ยทอดและเขา้ถงึดว้ย “ใจสูใ่จ” ผา่นรปูแบบ 
ในงานศิลปะประเภทต่าง ๆ เช่น 

- วัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณอุดมไปด้วยการสื่อสาร
โดยไม่ใช้ถ้อยคำ (Non–verbal Communication)

ละครโนห์ (Noh) เป็นการแสดงพื้นเมืองเก่าแก่ที่สุดประเภท 
หนึ่งของญี่ปุ่น มีต้นกำเนิดตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 นอกจาก 
มีลักษณะพิเศษคือ  ตัวละครเอกของเรื่องจะสวมหน้ากากไม้  
แกะสลัก เพื่อปิดบังใบหน้าที่แท้จริงตลอดทั้งการแสดงแล้ว ตัว 
ละครทุกตัวในละครโนห์ยังไม่ใช้ภาษาในการสื่อสาร แต่จะเน้น 
ท่าทางและอากัปกิริยาการแสดงออกแทน สิ่งที่ละครโนห์ให้กับ 
ผู้ชมจึงเป็นอาหารใจ เป็นเซน และเป็นอวัจนภาษา (Non–verbal 
Communication) หรือการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำ

ดังนั้นผู้ชมละครโนห์จึงต้องมีสมาธิในการรับชมอย่างมาก 
เพื่อเข้าถึงการแสดงให้ได้
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- ใจสู่ ใจผ่านภาพยนตร์ด้วยเทคนิคมีซองแซง 
(Mise-en-scène)

การสื่อสารแบบไม่ใช้ถ้อยคำนี้ยังนำมาใช้เป็นศิลปะชั้นสูง 
ในการสร้างภาพยนตร์ด้วย ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า  มีซองแซง  
(Mise-en-scène) หมายความว่า การอธิบายใจความ ท้องเรื่อง  
ความรู้สึกของตัวละคร โดยไม่ต้องใช้คำพูด แต่จะใช้การจัดวาง 
อุปกรณ์ภายในฉาก แสง เงา และสีเพื่อสื่อความแทน

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้ดูคือ เรื่อง  
Late Spring (1949) ผลงานของผู้กำกับชื่อยะซุจิโระ  โอะซุ   
(Yasujiro Ozu) ซึ่งใช้มีซองแซงในการสื่อความตลอดทั้งเรื่อง  
โดยคนญี่ปุ่นเรียกว่า โมโน  -  โนะ  -  อาวาเระ (Mono -  No -  Aware)  
คือการใช้วัตถุเป็นตัวแทนของความหมายที่สื่อออกไป

- อิเคบานะ (Ikebana) จัดดอกไม้...จัดใจ
ผมมองว่าคนญี่ปุ่นโบราณเก่งเรื่องการแสดงออกด้วยภาษา 

กาย (body language) มาก สังเกตจากวัฒนธรรมในชีวิตประจำ 
วนัของชาวญีปุ่น่อยา่ง ศลิปะการจดัดอกไม ้ หรอื อเิคบานะ นอกจาก 
เขาจะเน้นความงามง่ายและเป็นธรรมชาติแล้ว เชื่อไหมว่าการจัด 
ดอกไม้ยังสามารถสื่อความในใจของผู้จัดได้หลายอย่าง โดยเฉพาะ 
การใช้สี
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ตัวอย่างเช่น ภรรยาจัดดอกไม้ด้วยสีที่ตัดกันอย่างมาก เช่น 
ม่วง – เหลือง แดง – เขียว น้ำเงิน – ส้ม เพื่อต้องการสื่อความว่าเธอ 
กำลังมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับสามี ผู้ที่เป็นสามีก็ต้องตีความ 
จากสีดอกไม้ที่เห็นให้ได้ 

แมก้ระทัง่การเลอืกชนดิของดอกไม ้ คนญีปุ่น่มกัเลอืกดอกไม ้
ตามฤดูเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
ฤดูกาล เช่น ยามที่ซากุระร่วง ชาวญี่ปุ่นก็มักจะเก็บกลีบซากุระ 
มาใส่ในน้ำชา หรือขนมต่าง ๆ 

เซนสอนให้รู้จักการการสื่อสารแบบ “ใจสู่ใจ” 

• เซนคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
(Perfect Imperfection)

เซนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีพลวัต มีการเคลื่อนไหว  
และไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ  (แม้แต่สิ่งที่คิดว่าสมบูรณ์แบบแล้ว)  
ดังนั้นจงอย่าไปยึดติด เพราะยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์มาก 

- วัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณอุดมไปด้วย 
Perfect Imperfection

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในศิลปะและวัฒนธรรม 
ญี่ปุ่นหลายประเภท เช่น กันโซะ (Kanso ความเด็ดขาด) คิวโดะ 
(Kyudo วิถีแห่งธนู) ชาโดะ  (Chado หรือ  Sado วิถีแห่งชา)  
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โคโดะ (Kodo วิถีแห่งการเคลื่อนไหว) วาบิ  -  ซาบิ (Wabi -  Sabi)  
โมโน - โนะ - อาวาเระ (Mono - No - Aware) 

หลายคนอาจมองไม่เห็นภาพ ผมจะอธิบายความหมายของ 
วาบิ - ซาบิ และ โมโน - โนะ - อาวาเระ ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ 

วาบ ิ - ซาบ ิ คอื การตระหนกัถงึความสมถะ และความงดงาม 
อันเกิดจากกาลเวลาที่ผ่านไปอย่างเป็นธรรมชาติ หรือเสื่อมโทรม 
แต่สามารถพลิกฟื้นได้ เช่น หลังคาบ้านที่แม้จะเก่า แต่ก็ยังมี 
เฟิร์นสีเขียวสดชูช่อขึ้นมาได้หนึ่งกอเล็ก  ๆ   หรือภายใต้ผืนดินที่ 
แห้งแล้งแตกระแหง แต่กลับมีกล้าไม้เล็ก  ๆ  แทรกผืนดินขึ้นมา 
ชยูอดไดส้ำเรจ็หนึง่ตน้ หมายความวา่ ภายใตค้วามโหดร้าย ขอจง 
อย่าท้อแท้สิ้นหวัง แนวคิดนี้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของ 
ญีปุ่น่ทีเ่คยประสบพบิตัภิยัมากมาย เชน่ แผน่ดนิไหว ภเูขาไฟปะท ุ 
น้ำท่วม สึนามิ แต่ทุกครั้งพวกเขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้

โมโน  -  โนะ  -  อาวาเระ คือ อารมณ์ความรู้สึกของปัจเจก- 
บุคคลผา่นสญัลกัษณ ์ เชน่ ในภาพยนตรญ์ีปุ่น่ทีค่วา้รางวลัออสการ ์
สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมในปี  2009 มาแล้ว  
อย่างเรื่อง Departures (2008) ซึ่งมีเนื้อหาสะท้อนความเป็นจริง 
ในสังคมญี่ปุ่นและให้แง่คิดต่าง ๆ ได้ดี 

ฉากหนึ่งในภาพยนตร์เล่าถึงเรื่องความตายได้อย่างงดงาม  
โดยที่ตัวละครในเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดว่าเกิดอะไรขึ้น  และไม่ 
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จำเป็นต้องมีตัวละครทีวี เช่น นางรับใช้ ตัวตลก พระรอง หรือ 
อื่นใด มาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบในละครไทย ซึ่งผมมองว่าบางครั้ง 
การใช้ตัวละครอธิบายอะไรมากเกินไปคือการดูถูกคนดูนะ สิ่งที่ 
ภาพยนตร์นำเสนอคือการตัดภาพไปยังฝูงนกกระสาที่กำลังบินกลับ 
คืนรัง เพียงเท่านั้นผู้ชมก็เข้าใจความหมายแล้วว่ามีการตายเกิดขึ้น 

ภาพยนตร์เรื่อง The Last Samurai (2003) เป็นอีกเรื่อง 
ที่แสดงถึงการยอมรับและไม่ยึดติดของชาวญี่ปุ่น ภาพยนตร์ 
เปิดฉากแรกด้วยภาพซามูไรคนสุดท้ายบาดเจ็บหนักใกล้จะสิ้นใจ  
แต่พอเขาเหลือบไปเห็นดอกซากุระที่กำลังร่วงหล่นลงพื้นช้า ๆ เขาก ็
ยิม้ใหก้บัความงามของซากรุะและยอมรบัความตายทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ 
กับตัวเอง โดยไม่คิดอาฆาตแค้นใครแม้แต่น้อย เพราะถือว่าตน 
ได้ตายในหน้าที่แล้ว ผมว่ามันสุดยอดมากนะที่ซามูไรคนนั้นไม่ต้อง 
พูดอะไรออกมาสักคำ แต่ก็สามารถสื่อความหมายในใจออกมาได้ 
อย่างเยี่ยมยอด

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้คนดูได้ใช้สมองซีกขวาฝึก 
จินตนาการได้เต็มที่ เสน่ห์ของภาพยนตร์ญี่ปุ่นอยู่ที่ตรงนี้ เพราะ 
มีความเป็นศิลปะ ลึกซึ้ง และส่งตรงถึงใจ

พอพูดถึง  ซากุระ  ขึ้นมา ผมก็อดเล่าถึงเรื่องนี้ไม่ได้ ซากุระ 
เป็นดอกไม้ญี่ปุ่นซึ่งจะบานในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน 
เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิที่อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น  
ในหนึ่งปีซากุระจะบานสะพรั่งให้ได้ชื่นชมกันแค่ราว  7 วันเท่านั้น  



14  รู้ Zen ผ่าน Science

จากนั้นก็จะร่วงพร้อมกันทั้งต้น ช่วงเวลานี้เองที่ชาวญี่ปุ่นจะชื่นชม 
ซากุระให้เต็มที ่

เปรียบเทียบได้กับชีวิตคนเรา จงใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด 
อยูก่บัปจัจบุนั และทำดตีอ่กนัใหม้าก ๆ เพราะทกุอยา่งไมแ่นน่อน 
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าสงคราม โรคภัย แผ่นดิน 
ไหว ฯลฯ คนญี่ปุ่นเรียกช่วงเวลาล้ำค่านี้ว่า อิชิโงะ อิชิเงะ (ichi- 
go ichi-e) หมายความว่า one time, one meeting หรือทำ 
ราวกับว่าการพบกันครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งเดียวในชีวิต

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เวลาคนญี่ปุ่นโบราณเขามาส่งแขก 
กันแต่ละครั้ง เขาจะมองตามจนกว่ารถของแขกจะลับตาไปและ 
โค้งคำนับด้วยความซาบซึ้งอยู่อย่างนั้น แต่ขณะเดียวกันพวกเขา 
ก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเช่นการลาจากที่เกิดขึ้นได้ เพราะใน 
ช่วงเวลาที่มีร่วมกันได้ทำดีต่อกันอย่างที่สุดแล้วนั่นเอง 

- Perfect Imperfection ในวัฒนธรรมตะวันตก
ฝั่งตะวันตกก็รู้จักแนวคิดนี้เหมือนกัน ฝรั่งบางคนยังซาบซึ้ง 

ในแนวคิดนี้ถึงขนาดนำมาแต่งเป็นเพลงก็มี เช่น เพลง All of  
Me (2013) ของจอหน์ เลเจนด ์ (John Legend) มใีจความทำนอง 
วา่ หากวา่แฟนหรอืคูร่กัของเรามนีสิยัแบบ perfect imperfection 
เรากต็อ้งสามารถยอมรบัและรกัในทกุสิง่ทีเ่ขาเปน็ ทัง้ความสมบรูณ-์ 
แบบและความไม่สมบูรณ์แบบ อย่าไปตั้งแง่ อย่าไปมีเงื่อนไข 
มากมาย หรือคิดมาก
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 “...’Cause all of me loves all of you. 
 Love your curves and all your edges.
 All your perfect imperfections.
 Give your all to me. 
  I’ll give my all to you.
 You’re my end and my beginning.
 Even when I lose I’m winning.
 Cause I give you all of me.
 And you give me all of you, oh...”

อย่างในเนื้อเพลงที่ว่า “คุณเป็นทั้งจุดสุดท้ายและจุดเริ่มต้น 
ของฉัน” ก็ถือเป็นสำนวนเซน

ข้อสรุปของเพลงนี้คือ เวลาอยู่ด้วยกันขอให้ใช้ความรัก  
อย่าใช้เหตุผล ดังที่ผมมักพูดเสมอ ๆ ว่า คนที่ใช้เหตุผลมักจบลง 
ด้วยการทะเลาะกัน แต่คนที่ใช้ความรักและเมตตาไม่ว่าอย่างไร 
ก็ไม่ทะเลาะ

ฟังดูไม่มีเหตุผล เพราะความรักความเมตตาที่ว่า ต้องใช้ 
อายตนะที่ 6 คือ ใจ มาพิจารณา แต่เอาเข้าจริงเวลาที่เราทะเลาะ 
กับใคร ไม่ว่าจะเพื่อนหรือแฟนก็ดี ส่วนใหญ่เราจะใช้อายตนะหู  
ตา จมูก ลิ้น และกาย ส่งไปแปลผลที่สมอง ซึ่งมีหน้าที่ใช้เหตุ 
ใช้ผล ตัดสินถูก  - ผิด เชื่อไหมว่า แค่นั้นก็ทะเลาะกันได้แล้ว แต่ 



16  รู้ Zen ผ่าน Science

ถ้าคู่รักคู่ไหนใช้อายตนะที่ 6 คือ ใจสู่ใจ ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทาง 
ทะเลาะกันเด็ดขาด

ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเห็นแฟนเราทำอะไรไม่เข้าท่า จริง ๆ  
แล้วแฟนเราไม่ได้โง่นะ แค่เธออาจไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรมากกว่า  
กรณีนี้ถ้าเราคิดแบบใจสู่ใจ คิดว่าเขาหวังดีก็จบเรื่อง ไม่ต้องมา 
ทะเลาะกัน 

ยกตัวอย่างให้ดูอีกสักสองตัวอย่างแล้วกัน เด็กบางคนที่ทำ 
อะไรไม่เข้าท่า ผิดรูปผิดรอยในห้องเรียน ครูก็ตีเพื่อทำโทษแล้ว 
บอกว่าผิด ทั้งที่ครูไม่รู้เลยว่าใจของเด็กช้ำมาจากบ้าน แล้วจึงมา 
แสดงออกแบบนี ้ หรอือยา่งงานวนัแม ่ เดก็บางคนมปีฏกิริยิาตอ่ตา้น 
ไม่อยากมาร่วมพิธี เพราะเขาไม่มีแม่ให้กราบเหมือนคนอื่น ๆ แต่ 
ครูก็ไม่เข้าใจเขา ตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่าครูไม่ได้ใช้อายตนะ 
ที ่ 6 จึงไม่ได้คิดถึงใจสู่ใจ 

เซนสอนให้รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเคลื่อนไหว  
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ  
จงอย่าไปยึดติด แต่จงยอมรับ เข้าใจ และอยู่ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
ให้ได้สำคัญที่สุด

“ทุกข์เพราะไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจก็ไม่ทุกข์”
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• เซนคือความเป็นหน่ึงเดียวกัน (Oneness)
เซนเชื่อว่า  สรรพสิ่งล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน หรือ  เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน หรือ  ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า oneness คือ ในเรามี 
ท่าน ในท่านมีเรา หรือจะใช้คำว่า จิตเดิมแท้ของพวกเราบริสุทธิ์ 
หรือจิตประภัสสร ซึ่ง จิตหนึ่ง ก็คือจิตเดียวกัน 

การจะทำให้เกิด ทีมเวิร์ค หรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ขึ้นได้นั้น ต้องเกิดจากทุกคนมี “ความเข้าใจ” ร่วมกัน ไม่ใช่ตะโกน 
ด่า หรือตะโกนสั่ง ทีมบางทีมไม่จำเป็นต้องพูดด้วยซ้ำ เพราะแค่ 
มองหน้ากัน ทุกคนในทีมก็รู้ว่าจังหวะไหนต้องทำอะไร หรือหยุด 
ทำอะไร มีเป้าหมายเดียวกัน มีใจเดียวกันแล้วสามัคคีร่วมแรง 
ร่วมใจกัน ทุกวันนี้หลาย  ๆ  ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  
หรือประเทศในยุโรป หันมาใช้หลักการนี้ในการทำทีมกีฬานานแล้ว

 
ที่ผมยกตัวอย่างความเป็นเซนที่ปรากฏในศิลปะและวัฒน- 

ธรรมญี่ปุ่นโบราณมามากมาย ผมไม่แน่ใจว่าคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่จะ 
ยังคงเข้าใจความหมายของเซนเช่นคนญี่ปุ่นโบราณหรือเปล่า และ 
ไม่แน่ว่าเซนที่เราเห็นในปัจจุบันอาจจะเป็นแค่ “เซนรูปแบบ” ก็ได้ 

เซนรปูแบบทีว่า่ เชน่ ดำ – ขาว หนิสามกอ้นเรยีงกนั สวนหนิ  
การจัดสวนญี่ปุ่น ซึ่งผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกระพี้เท่านั้น  
ไม่ใช่แก่นแท้ของเซน เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่ไม่เข้าใจเซนอย่างถ่องแท้ 
พอนำไปขยายความเสริมต่อก็จะทำให้ความหมายของเซนผิดเพี้ยน 
ไป ในไม่ช้าความหมายของเซนที่แท้จริงก็อาจหายไปในที่สุด 

 



18  รู้ Zen ผ่าน Science

เหตุผลสำคัญที่ทำให้เซนหายไป เพราะเซนต้องถ่ายทอด  
ด้วยใจสู่ใจ ไม่มีคำพูด ไม่มีตัวอักษรนั่นเอง
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“เอนโซะ” (Ensõ) แทนความหมายเซน

	 “ปฏิจจสมุปบาท”  เป็นหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึง 
กระบวนการเกดิขึน้ ตัง้อยู ่ และดบัไปของชวีติ เพราะสิง่นีม้ ี  
สิ่งนี้จึงมี
 
	 มนุษย์เหมือนถูกกักอยู่ใน  “ฟองบับเบิ้ล หรือฟอง 
ปฏิจจสมุปบาท” ลอยไปเรื่อย ๆ ในวัฏสงสาร (เวียนว่ายตาย 
เกิด) ในอวิชชา (ความไม่รู้) ภายในฟองนั้นมนุษย์ทุกคน 
จะถูกกักอยู่ในกายสังขาร หรือกายปรุงแต่ง ส่วนกายจริง 
หรือกายภายในที่เป็นของเราจริง ๆ นั้นเรียกว่า “กายลม”

	 หน้าที่ของเราคือ ทำอย่างไรให้ฟองปฏิจจสมุปบาทที่ 
กักเราไว้นี้แตกออก เราจะได้ลอยพ้นชั้นของอวิชชากลับ 
ขึ้นไปรวมกับอากาศกว้างใหญ่เบื้องบนอีกครั้ง 
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ความหมายของ “เอนโซะ” (Ensõ) 
1.	เป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 (oneness) 
2. การทำงานเป็นทีมเวิร์ค 
3. จิตดวงเดียว วงเดียว
4.	ตรงกลางคือความว่าง
5.	กายลมและกายสังขาร
6.	พลวัต (dynamic) พลังการไหล ไม่ติดยึด 
7.	ความไม่สมบูรณ์แบบที่ไม่สมบูรณ์ 
 (perfect imperfection)
8.	วงล้อแห่งธรรม

	 	 ความหมายของอากาศเบื้องบนคือ จิตเดิมแท้  ที่เซน 
ชอบพูดถึงบ่อย  ๆ บางครั้งก็เรียกว่า จิตหนึ่ง จิตเดิม  
หรือ จิตประภัสสร

	 ดังนั้น ภาพวงกลมของเซนคือ เอนโซะ (Ensô) ที่มี 
ลักษณะการตวัดพู่กันเป็นวงกลมในครั้งเดียว ไม่ซับซ้อน  
มีลักษณะใกล้เคียงกับฟองบับเบิ้ล หรือฟองปฏิจจสมุปบาท 
นั่นเอง
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• เซนคือความเด็ดขาด (Kanso)

ความเดด็ขาด หรอื “กนัโซะ” เปน็สิง่หนึง่ทีเ่ซนเนน้สอนมาก
 
ผมตั้งชมรมยิงธนูขึ้นมา (เรียกเป็นภาษาไทยว่า  “ธนูโพช- 

ฌงค์”) ในการฝึกทุกครั้งเราจะยึดหลักเช่นเดียวกับการฟันดาบ 
ของซามูไรว่า “One feeling, no second choice” หมายถึง  
ความรู้สึกเดียว ยิงได้ครั้งเดียว ไม่มีโอกาสซ้ำสอง กล่าวคือ  
ในวินาทีที่ตัดสินใจปล่อยสายธนู ลูกศรวิ่งออกไป จิตต้องว่าง 
และปราศจากความคิดแล้ว ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจริง ๆ ปล่อย  
จิตโล่ง โปร่งสบาย
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แต่คนสมัยนี้ส่วนใหญ่จะถูกฝึกมาว่า แน่เหรอ ชัวร์เหรอ  
จริงหรือ ลังเล ไม่มีความเด็ดขาด ต่างจากคนญี่ปุ่นที่แม้จะมั่นใจ 
ไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็ยังตัดสินใจทำทันที ถูก - ผิดไม่ว่ากัน เพราะถือว่า 
ได้เรียนรู้ ตราบใดที่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรม คนญี่ปุ่นสมัย 
โบราณจะคิดแล้วทำเลย ยิ่งทำยิ่งเรียนรู้

ความไม่เด็ดขาดก่อให้เกิดผลเสียมากมาย  เช่น  การ 
ตัดสินใจที่ล่าช้า การไม่ยอมเสี่ยงที่จะเสียหายเล็กน้อยเพื่อเรียนรู้  
ความเด็ดขาดที่ว่านี้ยังลุกลามไปถึงปัญหาความเจ้าชู้มากผัวมากเมีย 
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะถ้าหากเป็นคนเด็ดขาด เมื่อตกลง 
ปลงใจจะใช้ชีวิตคู่กับคนนี้แล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจ 

เซนเน้นการฝึกใจเพื่อให้เด็ดขาดในการกระทำ

ในบทแรกนี้คงพอทำให้พวกเรารู้จักและเข้าใจเซนมากขึ้น 
แล้วใช่ไหมครับ เซนอธิบายไม่ได้ง่าย  ๆ เพราะข้ามอายตนะไม่ได้  
เซนไม่ใช่ศาสนา เซนไม่ใช่ปรัชญา เซนเป็นเพียงกระบวนการ 
เรียนรู้รูปแบบหนึ่งเท่านั้น การสื่อสารของเซนก็เป็นแบบไร้วาจา  
คือ สื่อสารแบบไม่ใช้คำพูด เน้นการสื่อสารแบบใจสู่ใจ การเรียนรู้ 
ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ  รู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความกล้าหาญ เด็ดขาด  
และปราศจากความลังเล 



ดร.วรภัทร ์ ภู่เจริญ  23

ความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับเซน ความเชื่อที่ถูกต้อง

เซนเป็นลัทธิ เซนเป็นศาสนา
เซนเป็นนิกาย

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง

คำสอนเซนบ้า ๆ บอ ๆ 
ฟังไม่รู้เรื่อง

ข้ามอายตนะ
ไม่สามารถอธิบายได้

นึกถึงสีดำ - ขาว สวนหิน
แบบญี่ปุ่น รูปแบบแนวญี่ปุ่น 
จีน หรือเกาหลี

ทำใจให้สบาย ๆ โล่ง ๆ 
ไม่มี “รูปแบบ” 
มันจะเป็นอินเดีย ไทย 
หรือฝรั่งก็ได้

เซนไม่เป็นวิทยาศาสตร์ เซนเป็นวิทยาศาสตร์ใหม่

พระเซนในญี่ปุ่นไม่เคร่ง 
ผิดศีล มีภรรยาได้

พระเซนเป็น “นักพรต” 
ไม่ได้สมาทานถือศีล 227 ข้อ
แบบพระสงฆ์ไทย

ไม่เพียงเท่านั้น เซนยังมีอีกหลายแง่มุมให้เราได้รู้จักกันอีก  
โดยเฉพาะประเดน็ทีว่า่ “เซนคอืวทิยาศาสตร ์ แตเ่ปน็วทิยาศาสตร ์
ใหม ่ (New Science)” ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในบทต่อ ๆ ไป


