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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความหมายในจิตใจอันส่ งผลต่อการดาเนิ นชีวิตและการ
ทาความเข้าใจในตนเอง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้การเขียนเชิ งอัตตชี วประวัติเพื่อย้อนกลับไปศึกษาชี วิตตนเองในอดีตเป็ นเวลา 5 ปี
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 – 2559 งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั ตนเองที่ท้ งั ผูว้ ิจยั และผูถ้ ูกวิจยั เป็ นบุคคลคนเดียวกันใช้สรรพนามเรี ยก
แทนตัว เองว่า “ฉั น ” และน าเสนอประสบการณ์ ผ่ า นเรื่ องเล่ า เพื่ อ สื่ อความเข้า ใจทั้ งชวนให้ ติ ด ตามและส ารวจใน
ประสบการณ์ร่วมกัน การศึกษาวิจยั นี้เริ่ มต้นจากประเด็นคาถามต่อตนเองที่ทาค่อย ๆ พาผูว้ ิจยั ไปพบคุณค่าและความหมาย
ของคาว่า “ยึด” และ “ละ” ที่ปรากฏขึ้นเป็ นความหมายในจิตใจ ผูว้ ิจยั พบว่ากิจวัตรประจาวันและการดาเนินชีวติ ได้สะท้อน
ความเกี่ ยวเนื่ องกับผูค้ นและบริ บ ทต่าง ๆ ซึ่ งแฝงความหมายในสองลักษณะ หนึ่ งคือโลกแห่ งสมมติบญ
ั ญัติซ่ ึ งบุ คคลได้
กาหนด ตีความ แปลความหมายไปตามความคิดเห็น ความรู้ และความเชื่ ออันมาจากกรอบสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ขณะที่โลกแห่งสัจธรรมที่ดาเนินคู่ขนานกันไปและปรากฏอยูท่ ุกขณะ ทว่า เรากลับมิได้สังเกตและใส่ ใจที่จะมองเห็น
ต่อเมื่อได้พิจารณาและมีโอกาสมองเห็นสัจธรรม จึงทาให้การดาเนิ นชีวิตมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ ไร้ซ่ ึ งการยึดโยง
ครอบครองจากความปรารถนาหรื อการอ้างอิงเหตุผลใด ๆ จากการยึดมัน่ ถือมัน่ และให้คุณค่าความหมายไปตามกระแสแห่ ง
กิเลสและความปรารถนาในใจตนจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดตัวตนและทาให้รู้สึกว่าฉันก็คือผูป้ ระสบกับความสุ ขความ
ทุกข์ในเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การรับรู้และอยู่ร่วมกับกระแสแห่ งสมมติบญ
ั ญัติของโลกระหว่างเพื่อนมนุ ษย์ซ่ ึ ง
อาศัยความสัมพันธ์ที่มีรากฐานของความเอาใจใส่ และเข้าใจในความหมายของกันและกันและขยายไปสู่ ปฏิสัมพัน ธ์กับ
ธรรมชาติอย่างใส่ ใจ ด้วยหัวใจแห่งรักและปั ญญาที่เกิดจากเข้าใจ ขณะเดียวกัน ความรู้ความเข้าใจต่อการพ้นไปจากกระแส
แห่ งกิเลสและความยึดมัน่ ถือมัน่ เป็ นความหมายในจิตใจที่จะเกิดขึ้นได้ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิขดั เกลาจิตใจซึ่ งดาเนิ นควบคู่ไป
ในการเดิน ทางของชี วิตที่ จะมอบความมัน่ คงภายในและเป็ นอิส ระให้กับ ผูท้ ี่เข้าใจในสัจธรรม ผูว้ ิจยั ได้มองเห็ น ว่า การ
ดาเนิ น ชี วิตที่ ยึดติดอยู่กับ กระแสแห่ งกิ เลสภายนอกมาจากการยึดติดที่ เกิ ดขึ้นภายในใจซึ่ งบางขณะรู้ เท่ าทัน การยึดติดที่
เกิ ดขึ้นภายในตนเองอันส่ งผลให้เกิ ดการละวางจากสิ่ งที่ยึดลงได้และบางช่ วงยังติดอยู่ในกระแสของการยึดติดอย่างไม่รู้
เท่าตัว การเปลี่ยนผ่านของสภาวะเช่ นนี้ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเริ่ มต้นจากการไม่รู้ เป็ นการรู้ แต่ยงั มิเท่าทันและค่อย ๆ รู้
และเท่าทันเพิ่มมากขึ้นทีละน้อย
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the influences of meanings in the researcher’s
heart which has affected her ways of life and self-understanding. The researcher used is Autobiography,
which looked back on her own life 5 years ago (2011-2016). The knower and the known were the same
person using the pronoun “I”, and the researcher delivered her experiences through story-telling in order
to convey understanding and also allow the readers to explore with the researcher’s experiences
together.
The research started from questions the researcher asked herself. These questions led her
to gradually find the important meanings in her heart; “attachment” and “letting oneself on”. The
researcher found that activities in daily life reflected the connection between people and contexts,
concealing 2 different meanings. The first one was the world of supposition, which a person defined,
interpreted, and gave meanings according to one’s opinions, knowledge, and beliefs from the frame of
experiences. The second one was the world of truth going on parallel and appearing every moment, the
researcher and other just did not recognize it. Once one contemplated and saw the truth, then one could
live according to the nature without attachment and the rational mind does not desires for any
possession. Attachment and interpretation driven by desires crucially created the sense of “self”, which
are confronted with all happiness and suffering.
The research results found that perception and co-living with other people within the
world of supposition needed relationship based on caring and understanding in meanings of each other,
and then expanded caring relationship to the nature. To do this, one needed to have a loving heart and
wisdom. In the same time, one could go beyond the stream of desires and attachment, by practicing to
refine one’s heart all along with one’s life journey. This would give stability and freedom to the person
who understands the world of truth. The researcher saw that people living with attachment in their heart
were sometimes aware of it and could let oneself on, but sometimes were not aware of it. Therefore, this
transition happened all the time from “not knowing” to “knowing but not aware all the time”, and
“gradually know and be more and more aware”.
KEY WORDS:
82 pages

THE MEANING IN MIND/ THE LIFE JOURNEY/ AUTOBIOGRAPHY

