
What is the place of religion and the spiritual within contemporary aesthetics?

While this may appear an odd question to ponder, it is a question that would seem to be at the 
core of Kamin Lertchaiprasert aesthetic practice; the answer to which, it may be said, is encap-
sulated in the life-size and uncannily realistic model of the artist’s assistant, Ting Chu, seen 
peering into her hands cupped around the form of a baby mouse. Titled Living Kindness (2016), 
the artist describes this scene of Ting’s protective gesture towards the tiny creature as manifest-
ing an illuminating moment. Perplexed by what to do on encountering a helpless baby mouse 
that was unlikely to survive left to its own devices, Ting had – without hesitation – advised the 
artist: feed it. Struck by the nature and the naturalness of Ting’s empathetic response,  Kamin 
recalled another conversation his friend had had with his son. The young boy had chanced across 
a baby rat which, he was convinced, should be treated no different from an abandoned kitten 
or puppy in need of care. Inspired at the time by his friend’s anecdote, Kamin painted the image 
of his friend’s son in 2015 with the rat in hand, and the title of this painting was subsequently 
repeated for the sculpture of Ting as the artist’s own experience of this moment of charity. 

Now, one might read both the painting and sculpture as a didactic expression of the concept 
and act of compassion that is familiar in Buddhist precepts. In such an interpretation, the aes-
thetic representation is treated as illustrative, and one might then posit a correspondence to 
other religious paintings and illustrations that perform a similar function. Certainly, to some 
extent, Living Kindness in both painting and sculptural form have pedagogic value. However, for 
Kamin, this is not their primary intent, and to consign the artwork so quickly to the representation 
of spiritual dictum fails to appreciate its finer expression.

That the spiritual and religious belief should find its way into aesthetic form and practice in 
Thailand is unsurprising. After all, the majority of Thais subscribe to Buddhism or, specifically, 
Lankavamsa — Theravada Buddhism as established in Thailand in the 13th century A.D. under 
the influence of Sri Lankan monks. Though, prior to this, Theravada Buddhism had prevailed in 
earlier periods within the region under different auspices, with Mahayana Buddhism surfacing 
briefly courtesy of the Southeast Asian Srivijaya empire during its reign between the 7th and 
13th century, largely in what is now southern Thailand. Accompanying the spread of Buddhism 
through the ages has been the circulation of sculptures and paintings which represent, directly 
or symbolically, Buddhist teachings, with the intrinsic role played by these objects and expressions 
in Buddhist ritual, experience, and transmission — as devotional imagery — contributing to the 
collective designation of such forms and formulations as Buddhist art. The result of this is that 
these expressions and objects are also largely interpreted in historical terms and context, thus 
limiting their scope in modernist aesthetic discourse and, it goes without saying, in contemporary 
discussion. At the same time, running parallel to this demarcation of the devotional from the 
aesthetic is the delineation of the religious from the spiritual which Patricia Graham notes in her 
exposition on the impact of Buddhism in Japanese arts and architecture. In the former, study 
tends to be limited to the doctrinal, institutional, and public expression of religion; and the latter, 
spirituality, associated primarily with the personal and private experience. 

by June Yap
This: Kamin Lertchaiprasert’s Timeless Present Moment



Regardless of categorisation, academic distinction, and their accompanying assumptions, con-
temporary artists have been incorporating Buddhist tenets and content into their artworks. 
Amongst those Graham highlights are the photographer, Yamanaka Manabu’s Arakan (Rakan) 
series of 1989 comprising images of homeless men who resemble the Buddhist ascetics, and 
Mariko Mori’s 3D video installation, Nirvana (1996–1998), in which she appears as a figure inspired 
by the deity Kichijoten. Indeed, the same has also been accomplished by Thai artists – in the 
presentations of Buddhist teachings and spirituality by Chalermchai Kositpipat and Thawan 
Duchanee, or in reflections upon Buddhist concepts and symbols, such as that of transience and 
harmony, as did Montien Boonma. Through his combinations of Buddhist imagery and materials 
from bells to herbs, Montien Boonma produced seminal works such as Lotus sound (1992) and 
Sala of the Mind (1995–96). In the case of Kamin, however, his adoption of Buddhism may be 
said to go beyond content, metaphor, or representation even as, undoubtedly, some of his works 
contain symbols and embody concepts from Buddhism, not to mention his abstract paintings 
with its calligraphic style and reference, such as Between the start and the end (2012) and U-turn 
(2012), may even be considered Zen paintings. Zen, as a specific practice of Buddhism, may be 
said to be a more recent influence in Kamin’s oeuvre, with its adoption shaping and defining 
further the conceptual and aesthetic content of his works. Though, the fact of the particular 
strand of Buddhism being adopted is not especially important. Whereas one might have reason 
to differentiate between the strands of Buddhism in the historical or geopolitical reference, as 
the artist relates of his conversation with Lodi Gyari Rinpoche whom he had met in 2015, these 
strands, the Rinpoche remarked, are simply different methods or paths to the same goal. In being 
influenced by Zen, Kamin is certainly not alone, as Zen, too, has had its history of followers amongst 
artists. 

One important source of inspiration of Buddhism and Zen for the avant-garde artists in America 
was Daisetsu Teitaro Suzuki (or D.T. Suzuki) whose family belonged to the Rinzai school of Zen, 
and whose name (Daisetsu) means ‘Great Simplicity’. From 1949 onwards, D.T. Suzuki lectured 
at universities across the United States, and spent a few years teaching at Columbia University. 
It was his lectures at the latter that John Cage attended; though, according to Merce Cunningham, 
Cage’s first contact with Zen was via Nancy Wilson Ross. Beginnings notwithstanding, it is clear 
that Buddhism and Zen contributed to Cage’s works of the time, and one might cite the well 
recognised 4’33” (1952) as an example. Ellen Pearlman’s study connects Cage’s works with Allan 
Kaprow’s ‘happenings’ and the Gutai Group’s performances, as well as the Hi Red Center’s events. 
She concluded that, despite the Japanese groups’ quite different intent – an existentialism driv-
en by disillusionment – there were similarities or resonances in form and expression across these 
artists and groups; and for artists such as Cage, Zen Buddhism facilitated a new ‘spontaneity’ of 
medium and content. 

In the case of Kamin’s aesthetic practice, however, the application of Zen and Buddhism may be 
said to be of a slightly different nature; a nature that could be demonstrated by a series of pictures 
meant to illustrate Zen. Known as the ‘Ten Ox-herding Pictures’ this series of images was produced 
by a Zen master of the Sung Dynasty, Kaku-an Shi-en (Kuo-an Shih-yuan) from the Rinzai school, 
which extends an earlier series of five paintings of the Zen master, Seikyo (Ching-chu), also meant 
to show Zen teaching. In Seikyo’s series, the ox is seen to change from dark to light as it is pro-
gressively tamed by an ox-herd. But for Kaku-an, given that Zen’s goal is an ‘emptiness’, in his 
extension of Seikyo’s series, the ox does not only transform in colour, it also disappears together 
with the ox-herd, and the final image is simply an empty circle. As for Kamin’s artworks, the 
subject of emptiness does recur. But in addition to that, and particularly in the most recent works, 
it would appear that art practice and spiritual practice also ‘disappear’ into each other. 



To understand this ‘disappearance’ or melding of art and the spiritual within Kamin’s work, one 
would look to the artist’s reference which, from 2014, coinciding with the making of tea bowls, 
was Shunryu Suzuki. Born 34 years after D.T. Suzuki, Shunryu Suzuki began teaching in San Fran-
cisco in 1959, not long after the elder Suzuki began his lectures at Columbia University. Coming 
from a Soto lineage, Shunryu Suzuki’s approach to Zen has been described as ‘ordinary’, and the 
publication, Zen Mind, Beginner’s Mind, a collation of transcripts of Suzuki’s talks, was central to 
Kamin’s meditations whilst working on these tea bowls. The concept of the ‘beginner’s mind’ is 
key to Suzuki’s method of Zen practice, referring to the ‘empty mind’ that is thus always ready 
to receive: “in a beginner’s mind there are many possibilities; in the expert’s mind there are few.” 
For Kamin, study of the younger Suzuki’s teachings accompanied the making of the tea bowls 
which he would produce after his own meditation or zazen. The object of the tea bowl has its 
own significance for Zen Buddhism in the ritualistic tea service chanoyu. A total of 365 bowls 
were produced for the series, with 277 bearing texts reflecting developments of the artist’s 
findings in the course of these meditations and the production of these objects. Examples of 
these texts initially inscribed on the bowls were ‘Beginner’s Mind’, ‘emptiness’, ‘repetition’, ‘no 
form, no colour’, and so on. But, as the series progressed, the texts were abandoned as it was felt 
that the words and their designation were themselves limiting and, towards the end of the series, 
the treatment of the bowls also became more spontaneous, allowing for the incidental to dictate 
its finish. For Kamin, the production of these tea bowls was a form of practice not unlike the 
practice of meditation itself and, as his meditation extended into the form of the bowl, the mak-
ing of the bowl also became a meditative act, the one dissolving into the other.

The making of these tea bowls was through a simple act — not unlike zazen which is the sitting 
posture familiar in Buddhism — of scooping out or ‘emptying’ a ball of clay. In spite of or, perhaps, 
because of its simplicity, Kamin arrived at a greater understanding of the rather crucial concept 
in Zen described as ‘nothing special’, which, in relation to both meditation and bowl-making, 
would refer to non-attachment: of not attempting to attain something from the act. The reason 
(via Suzuki) being that “when you give up, when you no longer want something, or when you 
do not try to do anything special, then you do something”; or in Alan Watts’ summary, “Zen 
begins at the point where there is nothing further to seek, nothing to be gained.” Watts contin-
ues, Zen “does not confuse spirituality with thinking about God while one is peeling potatoes. 
Zen spirituality is just to peel the potatoes.” Thus, like zazen, which is just to sit, bowl-making 
becomes simply bowl-making, and the two then become the same thing. 

As for zazen (from which the word Zen is derived), it appears in both Kamin’s past and recent 
works to different effect. In the earlier work Sitting (Money) (2004–06), comprised of 366 papi-
er mâché figures produced using decommissioned currency from the Bank of Thailand, the trials 
and tribulations of spiritual pursuit is laid bare, with the seated figures seen variously grappling 
with material obstacles, distractions, as well as doctrine. However, if the recent work No Past, No 
Present, No Future (2015) is any indication, these distractions would appear to have calmed down 
a little over time. With No Past, No Present, No Future, the artist presents a fibreglass model of 
himself naked and sitting in meditation, in reference to the origin story of Zen in China, specifi-
cally of the legendary Bodhidharma’s 9-year meditation while facing a wall. Whereas one might 
consider the sculptural figure a ‘self-portrait’ of sorts of the artist, for Kamin, the figure was in-
tended to present, as much as it was a means to deliberate over, the act of sitting: sitting as a 
relinquishment of activity, as distinct from a performance of sitting. The sculpture was presented 
at Palais de Tokyo in 2015 as part of the exhibition Secret Archipelago, and during the exhibition, 
without announcement, the artist spent an evening taking the place of the sculpture within the 
gallery. Keeping still and focusing on his breath as zazen prescribes, the artist meditated in place 
of the sculpture and then, again without adding anything to the moment, returned the sculpture 
to its place. 



In No Past, No Present, No Future, the earlier mentioned conundrum of the devotional-aesthet-
ic divide is presented quite clearly, in part to due the work’s explicit and realistic rendition of 
spiritual observance. Significantly, the question of which side of this divide the artwork belongs 
to is also the question that the artwork raises, or, one might say, the question that gives rise to 
the artwork. Given the earlier works of Cage, Kaprow, and others, in sculpture and the artist’s 
intervention, No Past, No Present, No Future may be seen as an installation and performance 
about the subject of meditation. However, because the work and the artist’s act was also an 
attempt at answering the question of the nature of action in a spiritual sense, that is, having a 
‘devotional’ aspect, its aesthetic nature then comes into question. As for the spiritual question 
that the artwork attempts to answer, on the one hand, one could say that the artist had performed 
the act of sitting in his purposeful substitution of the sculpture. On the other hand, in that the 
artist sat there as one would in zazen, it may be said that no performance had happened. One 
of the methods to achieve satori via Zen is the koan, where the mind “vexed to the extreme as 
its fruitless strivings go on… is brought up to an apex [at which point] it breaks or it explodes 
and the whole structure of consciousness assumes an entirely different aspect.” Thus, just as the 
Zen koan presents the irrational in order to help the adept break out of the ‘mental impasse’ that 
generally enchants as well as perturbs our existence, perhaps Kamin’s melding of the aesthetic 
with the spiritual is not too different in setting up an aesthetic impasse that defies artistic deter-
mination. Here, art and artifice of aesthetic discourse meets reality and illusion of spiritual dis-
course.

Yet, it would seem that this cleft between the devotional and the aesthetic does not exist for 
Kamin, or else does not matter and, as such, his artworks – even if apparently representational 
– are not about representation. Rather, they are part of an ongoing process to reveal the nature 
of things, with these things taking, on occasion, the form of art. Such is the case of the painting 
The missing stone (2015) that reproduces a photograph taken by the artist’s wife of the artist 
and his son sitting at the steps of the Zen garden at Ryoan-ji temple in Kyoto, Japan. Converted 
into a Zen temple in 1450, the garden features 15 stones. However, the the garden is designed 
in a way that, at any one vantage point, only 14 stones can be seen. While there are a number 
of explanations for its composition, one interpretation of the garden’s design that appeals to 
the artist is that the missing stone is, in fact, the self. That is, to understand the entirety of the 
garden and, by extension, reality, is to understand the self as intrinsically embedded in it. Corre-
spondingly, the scene in the painting of father and son is not complete. While appearing to be 
sharing a moment in the photograph, the artist discloses that he was preoccupied by a praying 
mantis perched on the rock in front of him, and that his son was busy playing an electronic game. 
This ‘missing stone’ or unseen context is painted on the reverse of the canvas that is not seen by 
the viewer, but which then also completes the scene.

Thus, the answer to the question of the place of the spiritual and religious in contemporary 
aesthetics, at least in relation to Kamin, would appear to be that there is no need for distinction, 
their melding made possible by two common characteristics: insight and practice. In its attempt 
to navigate the age-old question of the true nature of reality, in this case through enlightenment 
and using aesthetics, Kamin’s oeuvre stands apart in being neither entirely devotional nor of 
aesthetics, at least not in their conventional and delimiting sense. Instead, one encounters the 
experiences of the spiritual path – with the pleasure of aesthetic diversion – to hopefully arrive 
at satori or, at its lesser end, an understanding and some clarity. Yet, this enlightenment or un-
derstanding, by virtue of Buddhism’s path, is not a projection, a reflection, nor of reason. Instead, 
it appears embedded in aesthetic form as much as it arises in one’s encounter of reality – upon 
the hand that supports a baby mouse, within the empty space one finds in a tea bowl, in the 
posture one assumes in sitting, and of the stone that appears when one stops looking. As Alan 
Watts was to conclude in his exposition on Zen, “When Fa-ch’ang  was dying, a squirrel screeched 
on the roof. ‘It’s just this,’ he said, ‘and nothing else.’”
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อะไรคือพ้ืนที่ของศาสนาและจิตวิญญาณในสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย?

ค�ำถำมข้ำงต้นอำจเป็นค�ำถำมท่ีแปลกท่ีจะครุ่นคิด แต่ค�ำถำมน้ีคือแก่นในกำรท�ำงำนเชิงสุนทรียะของ คำมิน 
เลิศชัยประเสริฐ อำจกล่ำวได้ว่ำค�ำตอบน้ันมีอยู่ในหุ่นป้ันเหมือนจริงจนน่ำตกใจท่ีถอดรูปมำจำก ถิง ชู ผู้ช่วย
ของตัวศิลปินเอง โดยตัวหุ่นก�ำลังมองไปยังมือทั้งสองของเธอท่ีอุ้มลูกหนูตัวหน่ึงไว้ภำยใน ผลงำนน้ีมีชื่อว่ำ 
เมตตำ ๒๕๕๙ (Living Kindness 2016) ซ่ึงศิลปินอธิบำยถึงฉำกน้ีเกี่ยวกับท่ำทีกำรปกป้องส่ิงมีชีวิตตัวเล็ก 
ๆทีไ่มส่ำมำรถป้องกนัตวัเองได ้ของ ถงิ ท่ีท�ำให้ศลิปินเกิดชัว่ขณะแห่งควำมกระจ่ำง ขณะท่ีงนุงงว่ำควรจัดกำร
อย่ำงไรเม่ือบังเอิญไปพบลูกหนูท่ีอำจตำยได้หำกถูกท้ิงไว้ด้วยตัวมันเอง ถิงแนะน�ำศิลปินโดยไม่ลังเลว่ำ ให้
เลี้ยงมันไว้ คำมิน ประหลำดใจกับธรรมชำติและควำมเป็นธรรมชำติในกำรตอบกลับอย่ำงเห็นอกเห็นใจของ
ถงิ จึงพลนันึกถึงบทสนทนำระหวำ่งเพือ่นคนหนึง่กบัลกูชำยเขำ ทีเ่ดก็คนนีบั้งเอิญไปเจอลกูหนูและคดิว่ำควร
ชว่ยและปฏิบัตติอ่มนัไมต่ำ่งจำกลกูแมวลูกหมำอ่ืน ๆ ท่ีถกูทิง้ คำมินไดว้ำดรูปของลกูชำยเพ่ือนคนน้ีทีถ่อืลกูหนู
ไว้ในมือเม่ือปี 2015 ช่ือของภำพน้ีจึงถูกใช้ซ�้ำส�ำหรับงำนป้ันหุ่นถิง ในฐำนะประสบกำรณ์ส่วนตัวกับชั่วขณะ
แห่งควำมเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่

เรำอำจตีควำมท้ังภำพจิตรกรรมและประติมำกรรมท้ังสองช้ินน้ีเป็นเหมือนกำรแสดงออกตำมแบบค�ำสอนของ
พุทธศำสนำทีคุ่น้เคยกนั หำกมองผ่ำนกำรตคีวำมเช่นน้ี สนุทรียะของงำนทีถ่กูน�ำเสนอออกมำ กจ็ะถกูจัดเป็น
เพียงภำพบอกเล่ำเร่ืองรำวทำงพุทธศำสนำ เหมือนงำนเชิงพุทธศิลป์อ่ืน ๆ แน่นอนว่ำในแง่หน่ึง เมตตำ (Living 
Kindness) ในท้ังภำพวำดและงำนป้ันน้ีย่อมมีคุณค่ำในเชิงของค�ำสอน แต่ส�ำหรับคำมินแล้ว จุดน้ีไม่ใช่จุด
ประสงค์หลักของงำนท้ังสองช้ินน้ี และกำรด่วนสรุป จัดตัวชิ้นงำนให้เป็นกำรสอนเชิงจิตวิญญำณ ก็จะท�ำให้
เรำพลำดท่ีจะช่ืนชมกำรแสดงออกท่ีละเอียดกว่ำน้ันของมัน

ควำมเช่ือเชิงศำสนำและจิตวิญญำณท่ีแทรกซึมอยู่ในสนุทรียศำสตร์และกำรสร้ำงสรรงำนศิลปะในประเทศไทย
น้ันไม่ใช่เร่ืองแปลก เพรำะว่ำคนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศำสนำโดยเฉพำะนิกำยลังกำวงค์หรือพุทธแบบ
เถรวำทซ่ึงได้เข้ำมำวำงรำกฐำนในประเทศไทยต้ังแต่ศตวรรษท่ี 13 ภำยใต้อิทธิพลของคณะสงฆ์ศรีลังกำ ถึง
แม้ว่ำก่อนหน้ำน้ีพุทธเถรวำทจะได้แผ่ขยำยในภูมิภำคนี้มำก่อนภำยใต้กำรอุปถัมภ์ของอำณำจักรต่ำงๆ แต่ใน
ช่วงก่อนหน้ำน้ี พุทธศำสนำแบบมหำยำนได้เข้ำมำมีอิทธิพลภำยในภูมิภำค ซ่ึงอยู่ในช่วงเรืองอ�ำนำจของ
อำณำจักรศรีวิชัยในอุษำคเนย์ ระหว่ำงศตวรรษท่ี 7-13 ในปัจจุบันครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ทำงตอนใต้
ของประเทศไทย พร้อม ๆ กับกำรขยำยตัวในภูมิภำคน้ีอันเป็นระยะเวลำที่ยำวนำนของพุทธศำสนำน้ัน งำน
ประติมำกรรมและงำนจิตรกรรมที่พูดถึงหลักธรรมค�ำสอนของพุทธศำสนำ ทั้งแบบตรงตัวหรือแฝงไปกับ
สัญลักษณ์ กลำยเป็นอิทธิพลภำยในที่สะท้อนผ่ำนมำทำงพิธีกรรมทำงศำสนำพุทธ ประสบกำรณ์ของกำร
สืบทอดรูปแบบของควำมศรัทธำที่มีต่อศำสนำ ทั้งหมดจึงได้กลำยมำเป็นพุทธศิลป์ในภำพรวม ผลก็คือ กำร
แสดงออกและสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำน้ีถูกตีควำมในเชิงเน้ือหำและบริบททำงประวัติศำสตร์ด้วย จึงค่อนข้ำงยำกท่ีจะ
ขยำยกรอบให้งำนศิลปะน้ีเข้ำมำสู่กรอบของสุนทรียศำสตร์สมัยใหม่และย่ิงยำกขึ้นไปอีก หำกจะน�ำมำผนวก
รวมใหเ้ขำ้กบัสนุทรียศำสตร์ควำมเป็นร่วมสมยัได ้ในขณะเดยีวกนัสิง่ทีคู่ข่นำนไปกบัเส้นเขตแดนระหว่ำงควำม
ศรัทธำท่ีมีต่อศำสนำกับสุนทรียศำสตร์ก็คือกำรอธิบำยถึงควำมแตกต่ำงของศำสนำกับจิตวิญญำณ ซ่ึง Pa-
tricia Graham บันทกึเอำไว้ในงำนแสดงของเธอเก่ียวกบัอิทธิพลของพุทธศำสนำในศิลปะและสถำปัตยกรรม
ญีปุ่่น ซึง่กลุม่แรกจะเน้นกำรศึกษำสิง่ทีเ่ป็นค�ำสอน ควำมเป็นสถำบันและกำรแสดงออกเชิงศำสนำตอ่สำธำรณะ 
ส่วนอีกกลุ่มจะพูดถึงจิตวิญญำณท่ีสัมพันธ์กับประสบกำรณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล

โดย จูน แยพ (June Yap)
ในเวลานี้ : ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลาของ คามิน เลิศชัยประเสริฐ



หำกไม่ค�ำนึงถึงกำรแบ่งหมวดหมู่หรือจัดจ�ำแนกเชิงวิชำกำรหรือสมมติฐำนท่ีร่วมมำด้วยน้ัน ศิลปินร่วมสมัย
หลำยคนได้พยำยำมน�ำเอำควำมเชื่อและเน้ือหำของพุทธศำสนำ เข้ำไปใช้ในงำนของตน ตำมท่ี Graham ได้
ท�ำกำรศึกษำและยกตัวอย่ำงเอำไว้ คือ ช่ำงภำพ Yamaka Manabu งำนของเขำ Arakan (Rakan) เป็นชุด
ภำพในปี 1989 ของชำยไร้บ้ำนท่ีดูคล้ำยกับผู้บ�ำเพ็ญเพียร และยังมีงำนวีดีโอสำมมิติของ  Mariko Mori ช่ือ
ว่ำ Nirvana (1996-1998) ซึง่เธอปรำกฏตวัในฐำนะเทพ Kichijoten แนน่อนว่ำศลิปินไทยกไ็ดรั้บแรงบันดำล
ใจจำกค�ำสอนและจิตวิญญำณเชิงพุทธเช่นเดียวกัน ดังท่ีปรำกฏในงำนของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และถวัลย์ 
ดัชนี หรือในกำรสะท้อนถึงแนวควำมคิดและสัญลักษณ์เชิงพุทธศำสนำ เช่น ควำมไม่เที่ยง ควำมกลมกลืน 
อย่ำงงำนของมณเฑยีร บุญมำ โดยเป็นภำพเชงิพุทธทีร่วมวัสดตุำ่งๆตัง้แตก่ระดิง่จนถงึสมนุไพร ซึง่มณเฑยีร 
บุญมำ ได้น�ำแนวควำมคิดและวัสดุต่ำงๆเหล่ำน้ีมำผลิตงำนที่มีศักยภำพและส่งผลต่อกำรพัฒนำผลงำนของ
ตนดังเช่นงำนชุด Lotus sound (1992) และ Sala of the mind (1995-1996) อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีของคำ
มินกำรน�ำแนวควำมคิดเชิงพุทธศำสนำของเขำมำใช้ในกำรงำนอำจจะเรียกได้ว่ำไปเกินกว่ำเน้ือหำ กำรอุปมำ
หรือกำรส่ือควำมหมำย อย่ำงไม่ต้องสงสัยว่ำงำนบำงช้ินของเขำจะมีสัญลักษณ์หรือค�ำสอนทำงพุทธศำสนำ น่ี
ยังไม่รวมถึงภำพวำดเชิงนำมธรรมของเขำท่ีมีรูปแบบคล้ำยกำรเขียนตัวอักษร อย่ำงเช่นภำพ ระหว่ำงจุดเร่ิม
กับจุดจบ ๒๕๕๕ (Between the start and the end 2012) และ ภำพวกกลับ๒๕๕๕(U-Turn 2012) อำจจะ
ถูกพิจำรณำว่ำ เป็นภำพเขียนเซนก็ได้ พุททธศำสนำแบบเซนซ่ึงเป็นรูปแบบกำรปฏิบัติที่เฉพำะอย่ำงหน่ึง
ทำงพุทธศำสนำ อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นอิทธิพลเบ้ืองหลังส�ำหรับผลงำนในช่วงระยะเวลำล่ำสุดของคำมิน กำรน�ำ
แนวคิดน้ีมำใช้ได้ท�ำให้แนวคิดและสุนทรียะของเขำถูกหล่อหลอมและนิยำมไปไกลมำกขึ้น แต่กระน้ันข้อเท็จ
จริงไม่ว่ำจะเป็นพุทธศำสนำสำยไหนก็ตำม ก็ไม่ได้มีควำมส�ำคัญอะไร ถึงแม้ว่ำบำงคนอำจจะมีเหตุผลท่ีจะมำ
จ�ำแนกควำมแตกต่ำงของพุทธศำสนำสำยต่ำง ๆ ท้ังหลำยกำรอ้ำงอิงเชิงประวัติศำสตร์ ภูมิรัฐศำสตร์ก็ตำม 
อย่ำงท่ีตัวศิลปินเองกล่ำวถึงบทสนทนำของเขำท่ีมีกับ Lodi Gyari Rinpoche  ท่ีเขำได้พบเม่ือปี 2015 ซ่ึงริน
โปเชได้ให้ข้อสังเกตุไว้ว่ำ เป็นเพียงวิธีหรือหนทำงที่แตกต่ำงกันหำกแต่น�ำไปสู่จุดหมำยเดียวกัน กำรที่คำมิน
ได้รับอิทธิพลจำกเซนนั้นหำได้มีเพียงเขำคนเดียว เพรำะในประวัติศำสตร์ของเซนนั้นมีผู้ติดตำมมำกมำยที่
เป็นศิลปินด้วย

ที่มำของแรงบันดำลใจท่ีส�ำคัญอันหน่ึงของพุทธและเซนส�ำหรับกลุ่มศิลปินล�้ำยุค (avant-garde) ในอเมริกำ 
คือ Daisetsu Teitaro Suzuki (D.T. Suzuki) ผู้ซึ่งมีครอบครัวที่มำจำกส�ำนักรินไซ (Rinsai) ของเซน และผู้ซึ่ง
ชื่อของเขำ (Daisetsu) หมำยถึง “ควำมเรียบง่ำยที่สุด” (Great Simplicity) ต้ังแต่ปี 1949 เป็นต้นมำ D.T. 
Suzuki ได้ไปบรรยำยในมหำวิทยำลัยทั่วสหรัฐอเมริกำ และใช้เวลำไม่กี่ปีในกำรสอนท่ีมหำวิทยำลัยโคลัมเบีย 
และในกำรบรรยำยครั้งหน่ึงที่มหำวิทยำลัยโคลัมเบียน้ัน ซ่ึง John Cage ได้เข้ำร่วมฟังบรรยำยด้วย ถึงแม้ว่ำ
ตำมที่ Merte Cunningham กล่ำวว่ำ Cage ได้รู้จักเซนครั้งแรกผ่ำน Nancy Willson Ross อย่ำงไรก็ตำม 
เป็นท่ีทรำบชัดเจนอยู่แล้วว่ำงำนของ Cage ได้รับอิทธิพลจำกพุทธศำสนำและเซน ซ่ึงบำงคนอำจจะนึกถึงผล
งำน 4’33” (1952) ทีรู้่จักกนัเป็นอย่ำงดกีเ็ป็นหนึ่งในตวัอย่ำงนี้ งำนวิจัยของ Ellen Pearlman ไดเ้ชือ่มโยงงำน
ของ Cage กับผลงำน ‘Happenings’ ของ Allan Kaprow และกับงำนแสดงของกลุ่ม Gutai และยังรวมถึง
เหตุกำรณ์ที่ศูนย์ Hi Red เธอสรุปไว้ว่ำ แม้ว่ำเจตนำของกลุ่มต่ำง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่นจะค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน
ออกไป ตำมอัตถิภำวะนิยมที่ถูกขับเคลื่อนมำจำกควำมผิดหวัง แต่ก็ยังมีควำมคล้ำยคลึงในรูปแบบและกำร
แสดงออกระหว่ำงศลิปินและกลุม่ตำ่งๆเหล่ำน้ี และส�ำหรับศลิปินอย่ำง Cage แล้ว พุทธะแบบเซนได้ใหส้ือ่และ
เน้ือหำท่ีเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองกับเขำ 

ในกรณีของกำรฝึกเชิงสุนทรียศำสตร์ของคำมิน กำรใช้เซนและพุทธศำสนำ อำจถูกใช้ไปในธรรมชำติที่แตก
ต่ำงไปเล็กน้อย เป็นธรรมชำติที่สำมำรถท�ำให้เห็นได้ผ่ำนรูปภำพที่พยำยำมจะพูดถึงเซน ชุดภำพ “Ten Ox- 
Hearding Pictures’ ถูกวำดข้ึนโดยปรมำจำรย์เซนสมัยรำชวงค์ซ้ง ซึ่งก็คือ Kaku – an Shi – en (Kuo-an 
Shih-Yuan) จำกส�ำนักรินไซโดยได้ขยำยงำนช้ินน้ีจำกชุดภำพจ�ำนวน 5 รูปก่อนหน้ำน้ีของปรมำจำรย์เซนอีก
ท่ำน Seikyo (Ching-chu) ก็เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงกำรสอนเซนเช่นกัน ในชุดภำพของ Seikyo จะเห็นได้ว่ำ
วัวถูกเปล่ียนจำกสีเข้มไปยังสีอ่อน ขณะท่ีมันค่อย ๆ ถูกท�ำให้เช่ืองโดยฝูงวัว แต่ส�ำหรับ Kaku – an แล้วเป้ำ
หมำยของเซน คือ ‘ควำมว่ำง’ ดังน้ันในงำนท่ีขยำยออกมำของเขำ วัวจึงไม่เพียงแค่เปล่ียนสี แต่ยังหำยไปด้วย
กันในฝูงวัว จนรูปสุดท้ำยเหลือเพียง วงกลมท่ีว่ำงเปล่ำ ส�ำหรับงำนศิลปะของคำมิน  หัวข้อเก่ียวกับควำมว่ำง
เปล่ำถูกยกขึ้นเป็นประเด็นอีกคร้ัง แต่มำกไปกว่ำน้ัน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในงำนระยะหลัง ดูประหน่ึงว่ำ กำร
ปฏิบัติทำงศิลปะ กับปฏิบัติกำรทำงจิตวิญญำณ ก็ยังกลืนหำยเข้ำไปในกันและกันอีกด้วย



ในกำรที่จะเข้ำใจ “กำรหำยไป” หรือกำรรวมกันของศิลปะและจิตวิญญำณภำยในงำนของคำมิน เรำอำจต้อง
มองไปยังแหล่งอ้ำงอิงของตัวศิลปินซึ่งก็คือ Shunryo Suzuki ซึ่งเกิดหลังจำก D.T. Suzuki 34 ปี Shunryo 
Suzuki เร่ิมสอนท่ีซำนฟรำนซิสโก ในปี 1959 ไม่นำนหลังจำกท่ี Suzuki ผู้อำวุโส เร่ิมบรรยำยท่ีมหำวิทยำลัย
โคลัมเบีย เน่ืองจำก Shunryo Suzuki มำจำกสำยตระกูลโซโต  (Soto) ท่ำทีในกำรเข้ำหำเซนของเขำจึงมักถูก
อธิบำยว่ำค่อนข้ำง ‘ธรรมดำ’ และกำรงำนตีพิมพ์ Zen mind, beginner’s mind ซ่ึงเป็นบทส�ำเนำเทียบเคียง
จำกกำรบรรยำยของ Suzuki น้ัน เป็นแกนกลำงของกำรท�ำสมำธิของคำมินขณะท่ีเขำท�ำถ้วยชำ ซ่ึงเริมตั้งแต่
ปี 2014 ขณะที่เขำน่ังป้ันถ้วยชำน้ัน แนวคิดเก่ียวกับ ‘beginner’s mind จิตของผู้เร่ิมต้น’ คือ กุญแจสู่กำร
ปฏิบัตเิซนของ Suzuki กำรพูดถงึ ‘จติทีว่่ำงเปลำ่’ กค็อืกำรพรอ้มทีจ่ะรบัเสมอ : “ในจติของผู้เร่ิมตน้น้ันมคีวำม
เป็นไปได้มำกมำย ในจิตของผู้ที่เชี่ยวชำญแล้วมีควำมเป็นไปได้ที่น้อย” คำมินได้กำรศึกษำค�ำสอนของ Suzu-
ki ผู้เยำว์และน�ำมำใชใ้นขณะทีเ่ขำท�ำถ้วยชำของเขำทกุครัง้หลังจำกทีเ่ขำปฏิบัตสิมำธิ หรือ Zazen วัตถปุระสงค์
ของถ้วยชำแต่ละใบมีควำมหมำยเฉพำะของมันเองส�ำหรับพุทธแบบเซนผ่ำนพิธีกรรมชงชำ (Chanoyu) ถ้วย
จ�ำนวนทั้งหมด 365 ใบถูกท�ำข้ึนส�ำหรับงำนชุดน้ี โดยมีข้อควำม 277 ข้อควำมเขียนไว้บนถ้วยชำเหล่ำน้ันเพ่ือ
สะท้อนถึง พัฒนำกำรของส่ิงที่ศิลปินค้นพบระหว่ำง กระบวนกำรของกำรท�ำสมำธิ และกำรผลิตถ้วยชำเหล่ำ
น้ี ตัวอย่ำงของข้อควำมที่ถูกเขียนบนถ้วย เช่น ‘จิตของผู้เร่ิมต้น’ ‘ควำมว่ำง’ ‘กำรท�ำซ�้ำ’ ‘ไร้รูป ไร้สี’ ฯลฯ แต่ใน
ขณะท่ีงำนชุดน้ีด�ำเนินไป กระท่ังในช่วงท้ำยวิธีกำรสร้ำงถ้วยก็เร่ิมคำดเดำไม่ได้มำกข้ึน หำกแต่ปล่อยให้สิ่งที่
เกดิขึน้ท่ีอยู่ตรงหน้ำน้ันก�ำหนดวิธีกำรจบของมัน ส�ำหรับคำมินแล้วกำรผลิตถว้ยชำเหล่ำน้ีเป็นรูปแบบของกำร
ปฏิบัตทิีไ่มต่ำ่งจำกกำรปฏิบัตสิมำธิ ขณะทีก่ำรท�ำสมำธิของเขำขยำยขอบเขตเขำ้สูรู่ปทรงของถว้ย กำรท�ำถว้ย
ก็ได้กลำยมำเป็นกำรกระท�ำที่สร้ำงสมำธิด้วย น่ันก็คือกำรท่ีสิ่งหน่ึงได้หลอมรวมเข้ำสู่อีกสิ่งหน่ึง

กำรสร้ำงถ้วยชำน้ันท�ำข้ึนผ่ำนกำรกระท�ำที่เรียบง่ำย ไม่ต่ำงจำกอะไรจำก Zazen ซ่ึงก็คือ ท่ำน่ังที่เรำคุ้นเคย
กนัในพุทธศำสนำ กำรกระท�ำน้ันคอืกำรคว้ำนออกหรือท�ำให้กอ้นดนิว่ำงเปล่ำ ดว้ยควำมเรียบงำ่ยน้ีเอง คำมิน 
ได้เขำ้สูค่วำมเข้ำใจทีล่กึซึง้มำกย่ิงขึน้ตอ่แนวคดิส�ำคญัของเซน ทีเ่รียกว่ำ “ไมม่อีะไรพิเศษ” (nothing special) 
ซึ่งหำกเชื่อมโยงกำรท�ำสมำธิและกำรท�ำถ้วยชำเข้ำด้วยกันแล้ว ก็อำจหมำยถึงกำรไม่ยึดติด หรือ “กำรไม่
พยำยำมให้ได้มำซ่ึงบำงอย่ำงจำกกำรกระท�ำ” หำกจะกล่ำวอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล (ตำมท่ี Suzuki ได้กล่ำวไว้) 
ก็คือ “เม่ือคุณยอมแพ้ เม่ือคุณไม่ต้องกำรอะไรอีกต่อไป หรือเมื่อคุณไม่พยำยำมท่ีจะท�ำอะไรพิเศษ เมื่อน้ัน
แหละท่ีคุณได้ท�ำอะไรบำงอย่ำง” หรือตำมท่ี Alan Watts สรุปย่อเอำไว้ว่ำ “เซนเร่ิมต้น ณ จุดที่ไม่มีอะไรให้
ค้นหำอีกต่อไป ไม่มีอะไรที่ต้องได้มำ” และ Alan Watts ได้กล่ำวต่อไว้ว่ำ เซน “จะไม่สับสนว่ำจิตวิญญำณ คือ 
กำรนึกถงึพระเจ้ำ ตอนทีค่นคนหน่ึงก�ำลงัปลอกมนัฝร่ังอยู่ จิตวิญญำณของเซนกค็อื แคป่ลอกเปลอืกมนัฝร่ัง” 
ดังเช่นกำรปฎิบัติซำเซน (zazen) ซ่ึงก็คือ กำรน่ังเฉย ๆ กำรท�ำถ้วยชำจึงกลำยเป็นแค่กำรท�ำถ้วยชำ และทั้ง
สองส่ิงจึงกลำยเป็นสิ่งเดียวกัน

ส�ำหรับกำรปฎิบัติซำเซน แล้ว (ซ่ึงมีที่มำจำกจำกค�ำว่ำ เซน) ได้ปรำกฎท้ังในผลงำนท่ีผ่ำนมำและผลงำนล่ำสุด
ของคำมินในรูปแบบท่ีต่ำงกัน ในงำนก่อนหน้ำน้ี ชุด น่ัง (เงิน), Sitting (Money) (2004-2006) ประกอบได้
ด้วย งำนประติมำกรรมกระดำษ (papier mache) จ�ำนวน 366 ช้ิน โดยใช้ธนบัตรเก่ำจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งงำนชุดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงกำรแสวงหำเชิงจิตวิญญำณที่ถูกสะท้อนให้เห็นว่ำมีหนทำงอัน
หลำกหลำยและยำกล�ำบำก โดยปรำกฏในประติมำกรรมท่ีมีอิริยำบทต่ำงกัน ทั้งแสดงภำพแทนถึงกำรถือ
ครองวัตถุ สิง่ทีล่อ่ใจ และกฎเกณฑ ์ค�ำสอน อย่ำงไรกด็ ีในงำน “ไมม่อีดตี ไมม่ปัีจจุบัน ไมม่อีนำคต ๒๕๕๘”(No 
Past, No Present, No Future 2015) จะมีสิ่งบ่งชี้อันใดก็ตำม สิ่งที่ท�ำให้ไขว้เขวเหล่ำน้ัน ดูเหมือนจะกลับมี
ควำมสขุมุมำกข้ึนตำมเวลำท่ีผ่ำนมำ งำนชดุน้ีศลิปินไดท้�ำรูปหล่อจ�ำลองตัวเองท่ีเป็นไฟเบอร์กลำส ในลักษณะ
เปล่ำเปลือยโดยอ้ำงอิงถึงเร่ืองเล่ำเซนในเมืองจีน โดยเฉพำะต�ำนำนของโพธิธรรม ซ่ึงน่ังสมำธิหันหน้ำเข้ำ
ก�ำแพงเป็นเวลำ 9 ปี ในขณะท่ีบำงคนอำจจะคิดว่ำ เป็นเพียง “หุ่นจ�ำลอง” ของศิลปิน แต่ส�ำหรับคำมินมีควำม
ตัง้ใจทีจ่ะน�ำเสนอ ท่ำทำงของกำรน่ัง : กำรน่ังในฐำนะกำรลดทอนกิจกรรม ซ่ึงแตต่ำ่งจำกกำรแสดงกำรน่ัง งำน
ชิ้นน้ีได้ถูกแสดงท่ี Palais de Tokyo ในปี 2558 โดยเป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศกำร Secret Archipelago และ
ระหว่ำงงำนแสดงน้ันศิลปินได้เข้ำไปน่ังแทนท่ีรูปป้ัน ศิลปินน่ังสมำธิในลักษณะแบบ Zazen จำกน้ันจึงน�ำหุ่น
มำต้ังแสดงดังเดิมโดยไม่มีกำรประกำศล่วงหน้ำ



ในงำน No Past, No Present, No Future ปริศนำที่ได้กล่ำวไว้ก่อนหน้ำในเรื่องของของควำมศรัทธำที่มีต่อ
ศำนำกับสุนทรียศำสตร์ ถูกน�ำเสนอแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ส่วนหน่ึงเพรำะว่ำมีกำรถอดควำมท่ีสมจริง
มำกขึ้น เกี่ยวกับกำรสังเกตเชิงจิตวิญญำณ ค�ำถำมที่ว่ำผลงำนนี้อยู่ในส่วนไหนนั้น ก็เป็นค�ำถำมที่ตัวชิ้นงำน
ตั้งไว้ด้วย หรืออำจจะกล่ำวอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ เป็นค�ำถำมที่ท�ำให้เกิดเป็นชิ้นงำนข้ึนมำ ดังที่เกิดขึ้นในก่อนหน้ำน้ี
ของ Cage, Kaprow และคนอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำนประติมำกรรม หรืองำนที่ศิลปินมีส่วนร่วมกับผลงำนNo 
Past, No Present, No Future น้ีอำจจะถูกมองได้ว่ำเป็นงำนศิลปะจัดวำง (Installation) และเป็นกำรแสดง 
(Performance) ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับกำรท�ำสมำธิ อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองด้วยตัวงำนและกำรกระท�ำของศิลปินก็
เป็นส่วนหนึ่งท่ีพยำยำมจะตอบค�ำถำมเกี่ยวกับธรรมชำติของกำรกระท�ำในเชิงจิตวิญญำณ ซึ่งก็ท�ำให้มีมุม
มองของควำมศรัทธำทีม่ตีอ่ศำสนำ โดยธรรมชำติของสุนทรียศำสตร์น้ีเองกก็ลำยมำเป็นค�ำถำม ในสว่นค�ำถำม
เชิงจิตวิญญำณท่ีตัวชิ้นงำนพยำยำมจะตอบน้ัน ด้ำนหน่ึงอำจกล่ำวได้ว่ำศิลปินได้ท�ำกำรแสดงกำรน่ังโดย
เจตนำทีจ่ะไปแทนรูปป้ัน แตใ่นอีกทำงหน่ึงกำรทีศ่ลิปินน่ังปฎบัิตซิำเซนตรงนัน้ กอ็ำจกลำ่วไดว่้ำไมม่กีำรแสดง
ใด ๆ เกิดข้ึนเลย หนึ่งในวิธีกำรที่เข้ำสู่ซำโตริ (satori) ผ่ำนเซนก็คือกำรอ่ำนโกอัน (Koan) ดังเช่นในบทที่ว่ำ ที่
ซึ่งจิต “เผชิญกับควำมสุดโต่ง ซึ่งกำรค้นหำที่ไร้ผลก็ยังคงด�ำเนินต่อไป...เม่ือไปสู่จุดสูงสุด (ณ จุดน้ันเอง) มัน
จะแตกสลำยหรือระเบิดออก และโครงสร้ำงทั้งหมดของจิตส�ำนึก ก็จะเกิดมุมมองใหม่โดยสิ้นเชิง” ดังน้ันที่โก
อัน ของเซนมักน�ำเสนอสิ่งที่ไร้ที่เหตุผลก็เพ่ือที่จะให้ผู้รับสลำย “จิตที่ไม่มีทำงออก” ซ่ึงสะกด รบกวนกำรมีอยู่
ของเรำ บำงทกีำรหลอมรวมสนุทรยีศำสตรก์บัจิตวิญญำณของคำมนิกอ็ำจไมต่ำ่งไปจำกกำรสรำ้งสุนทรยีศำสตร์
ที่ไม่มีทำงออกซ่ึงท้ำทำยต่อเจตจ�ำนงในทำงศิลปะ ณ ท่ีน้ีเอง วำทกรรมเชิงสุนทรียศำสตร์ในงำนศิลปะและ
งำนฝีมือได้พบกับควำมเป็นจริงและควำมลวงของวำทกรรมเชิงจิตวิญญำณ

ถึงกระน้ัน ดูเหมือนว่ำรอยแยกระหว่ำงควำมศรัทธำท่ีมีต่อศำสนำกับสุนทรียศำสตร์ ไม่ได้คงอยู่ส�ำหรับคำมิน 
หรือไม่ได้มีควำมสลักส�ำคัญอะไร งำนศิลปะของเขำ แม้จะปรำกฏออกมำเป็นภำพแทน ก็ไม่ได้เป็นภำพแทน
สิ่งใด แท้ที่จริงแล้ว งำนของเขำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรอันต่อเน่ือง เพื่อเผยโฉมธรรมชำติของสรรพสิ่ง 
ที่เม่ือด�ำเนินไปแล้ว บำงคร้ังก็ก่อรูปเป็นงำนศิลปะ เฉกเช่นเดียวกับภำพวำด”ก้อนหินที่หำยไป๒๕๕๘” (The 
missing stone 2015) ที่วำดจำกภำพถ่ำยซึ่งภรรยำของศิลปินได้ถ่ำยภำพศิลปินและลูกชำยนั่งอยู่บนชำนใน
สวนเซนของวัด เรียวอันจิ (Ryoan-ji) ในเมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งตัววัดถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดเซนในปี 
1490 ภำยในวัดมีสวนท่ีประกอบด้วยหิน 15 ก้อน อย่ำงไรก็ตำมสวนถูกออกแบบให้เห็นก้อนหินได้เพียง 14 
กอ้น ในขณะทีม่กีำรอธิบำยมำกมำยถงึกำรจัดองคป์ระกอบนี้ กำรตคีวำมหนึ่งทีถ่กูใจศลิปินกค็อื หินทีห่ำยไป 
คือ ตัวเรำ กำรจะเข้ำใจองค์รวมของสวนท้ังหมดหรือย่ิงไปกว่ำน้ัน น่ันคือ ในควำมเป็นจริงจะต้องเข้ำใจตัวตน
ในฐำนะที่ถูกผนวกรวมเข้ำไปในนั้นด้วย ภำพวำด ของพ่อกับลูกนี้ไม่ได้ถูกท�ำให้สมบูรณ์ ขณะที่ดูเหมือนทั้ง
สองคนก�ำลังใช้เวลำร่วมกันที่ปรำกฏในภำพถ่ำย ศิลปินเผยว่ำ ขณะน้ันเขำก�ำลังจดจ่อกับต๊ักแตนต�ำข้ำวที่
เกำะอยู่บนก้อนหิน ส่วนลูกชำยก�ำลังวุ่นกับกำรเล่นเกมส์ในมือถือ หินก้อนท่ีหำยไปหรือบริบทท่ีมองไม่เห็นน้ี 
ถูกวำดท่ีส่วนหลังของผ้ำใบซ่ึงผู้ชมไม่สำมำรถเห็นได้ แต่เพรำะเหตุผลน้ี กลับท�ำให้ภำพวำดน้ันสมบูรณ์

ดังน้ัน กำรจะตอบค�ำถำมที่ว่ำพ้ืนที่ของจิตวิญญำณและศำสนำในสุนทรียศำสตร์ร่วมสมัยอยู่ที่ใดน้ัน อย่ำง
น้อยที่เกี่ยวข้องกับคำมิน อำจกล่ำวได้ว่ำไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีค�ำตอบท่ีแน่ชัด เพรำะท้ังสองส่วนน้ีถูก
หลอมรวมท�ำใหม้คีวำมเป็นไปได ้ผ่ำนลกัษณะ 2 ประกำร นัน่กค็อื ควำมกระจำ่งและกำรปฏบัิต ิในกำรพยำยำม
หำทำงออกสูค่�ำถำมอันเก่ำแก ่เกีย่วกับธรรมชำตทิีจ่ริงแท้ของควำมเป็นจริง ในกรณีน้ี ผ่ำนกำรตระหนักรู้และ
สุนทรียศำสตร์ที่ท�ำให้ผลงำนของ คำมิน ไม่ใช่ควำมศรัทธำที่มีต่อศำสนำหรือสุนทรียศำสตร์อย่ำงสุดโต่งทำง
ใดทำงหน่ึง หรืออย่ำงน้อยก็ไม่ใช่ในควำมหมำยตำมแบบแผนและขอบเขตจ�ำกัดใดๆ ท้ังน้ี เรำสำมำรถมี
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวเน่ืองเชิงจิตวิญญำณผ่ำนมุมมองเชิงสุนทรียศำสตร์ โดยหวังที่จะเข้ำถึงซำโตริ หรือสิ่งที่
ใกล้เคียงอ่ืนใดก็ตำม เป็นควำมเข้ำใจหรือเกิดควำมกระจ่ำงแจ้งบำงอย่ำง กระน้ันก็ตำมกำรรู้แจ้งหรือควำม
เข้ำใจน้ี บนเส้นทำงแห่งพุทธะ ไม่ใช่กำรแสดงออก กำรไตรตรอง หรือกำรใช้เหตุผล ท้ังน้ีมันสำมำรถปรำกฏ
ผ่ำนรูปแบบเชงิสนุทรียศำสตร ์เทำ่ ๆ กบัทีจ่ะสำมำรถเกดิขึน้จำกกำรเขำ้ถงึควำมจรงิของบุคคลใดบุคคลหนึง่ 
ดงัเช่นทีป่รำกฏในมือท่ีอุ้มลกูหนู, จำกภำยในพ้ืนท่ีว่ำงเปล่ำของถว้ยชำ, จำกท่ำทำงท่ีเรำคิดว่ำ คอื กำรน่ัง และ
จำกกอ้นหนิทีจ่ะปรำกฏข้ึนเมือ่เรำหยุดค้นหำมนั ดังที ่Alan Watts ได้กล่ำวสรุปในกำรท�ำควำมเข้ำใจเซนของ
เขำว่ำ “ในตอนที ่Fa-ch’ang ก�ำลังใกล้ตำยกระรอกตัวหน่ึงส่งเสียงเล็กแหลมอยู่บนหลังคำ ‘มนัก็เป็นแค่น้ีเอง’ 
เขำกล่ำว ‘มันก็ แค่น้ีเอง”’
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