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ความสุขจากการเขาถึงความจริง 
 
 ในวาระดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุมผูสนใจเรื่องจิตววิัฒนขออวยพรใหเพื่อนคนไทยประสบ
ความสุขสวัสดี อวยพรแปลวาใหส่ิงทีป่ระเสริฐที่สุด ส่ิงที่ประเสริฐที่สุดคงจะมีความหลากหลายไปตาม
ความหลากหลายของใจของแตละคน ส่ิงที่ประเสริฐที่สุดในความหมายหนึ่งคือ การเขาถึงความจริง 
 มนุษยเมื่อเขาถึงความจริงจะประสบอิสรภาพ เกิดความสุขอยางล้ําลึก เกิดความรักอันไพศาลตอ
เพื่อนมนษุยและสรรพธรรมชาติทั้งหมด อันเปนไปเพื่อการอยูรวมกันดวยสันติ ทั้งระหวางมนุษยกับมนุษย
และระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ผูที่ตองการความสุขอยางแทจริง และตองการการอยูรวมกนัอยางสันติ จึง
ควรสนใจการเขาถึงความจริง 
 เพื่อความเขาใจงาย จะขออธิบายวา จิตมี ๒ ประเภท และธรรมชาติมี ๒ ประเภท (ดูรูป) คือ 
 

จิตท่ีปรุงแตง กับ จิตที่ไมปรุงแตง หรือจิตสงบ หรือจิตเดิมแท 

 
ธรรมชาติท่ีปรุงแตง กับ ธรรมชาติที่ไมปรุงแตง 

 
ธรรมชาติที่ปรุงแตง คือ ธรรมชาติที่เรารับรูตามปรกติวิสัย เปนตนไม เปนสัตว เปนบคุคล เปนกอน 

เปนแทง เปนขาว เปนดํา เปนบวก เปนลบ หรือแยกเปนสวนๆ เปนสภาวะชัว่คราว มเีกิด มีตาย 
ธรรมชาติที่ไมปรุงแตง คือ ความเปนหนึ่งเดียวของธรรมชาติทั้งหมด ใหญโต กวางขวาง ไมมทีี่

ส้ินสุด เปนนิรันดร สงบ เพราะไมปรุงแตง ไมมีเกิด ไมมตีาย 

จิตสงบ 

  
 

   
 

   
 

       
 

   

ธรรมชาติที่ไมปรุงแตง 

จิต ธรรมชาต ิ

ธรรมชาติที่ปรุงแตง 

จิตปรุงแตง 
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จิตตามปรกติเปนจิตที่ปรุงแตงและรับรูธรรมชาติที่ปรุงแตง หรือเพราะจิตที่ปรุงแตงนั่นแหละจงึ
เกิดธรรมชาติที่ปรุงแตงอยางนั้นๆ จิตทีก่ิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ จึงมาปรุงแตงความคิด และรับรูส่ิง
ตางๆ ไปตามความคิดที่ปรุงแตง 

จิตที่ปรุงแตงดวยกิเลสเปนจติที่เล็กและคับแคบ เพราะเอาตัวกูของกเูปนตัวตั้ง เมื่อคบัแคบจึงบีบคัน้ 
ขาดอิสรภาพ กอความทุกขใหตัวเองและผูอ่ืน 

แตจิตที่สงบสามารถรับรูธรรมชาติที่ไมปรุงแตงหรือเรียกวาความจริง ธรรมชาติที่ไมปรุงแตงหรือ
ความจริงนี้มีขนาดใหญ ไรขอบเขต จิตที่สงบเขาถึงความจริงที่มีขนาดใหญ จิตจึงใหญ หลุดพนจากความบีบ
คั้นของตัวกูของกูอันคับแคบ เมื่อหลุดพนจากความคับแคบจึงเปนอิสระ อิสรภาพคือความสุขอันลํ้าลึก หรือ
ความสุขอันเปนทิพย และเพราะมคีวามเปนหนึ่งเดียวกนักับทั้งหมด จงึเกิดความรักอันไพศาลตอมนุษยและ
สรรพธรรมชาติทั้งมวล 

คําวาโลกุตตระ แปลวาเหนอืโลก แตไมไดหมายความวานอกโลก โลกหมายถึงโลกแหงเนื้อหนังมัง
สาหรือโลกแหงการปรุงแตง การอยูเหนือโลกสามารถเกิดไดในชวีติประจําวนันี่เอง เราสามารถทําใหโล
กุตตรโอสถเปนยาสามัญประจําบานที่ชวยเยียวยาชวีิตของเราได จากการเขาถึงความจริง ถาเราเขาใจจิต ๒ 
ประเภท และธรรมชาติ ๒ ประเภทดังกลาวขางตน เราจะมีทักษะในการเขาถึงความจริงไดดวยพหุวิธี อยาง
ร่ืนรมยหรือแมแตสนุกสนาน เราอาจเขาถึงความจริงไดดวยวิธีตางๆ เชน 

๑. การสัมผัสกับธรรมชาติ เมือ่มนุษยสัมผัสกับธรรมชาติ เชน ปาเขา ทะเล ทองฟา แลวเกิดความสุข
สงบ เพราะธรรมชาติกวางใหญทําใหลืมนึกถึงตัวเอง เมื่อนึกถึงตัวเองก็บีบคั้น หัดเอาใจไวกบัธรรมชาติ
เสมอๆ จิตจะสงบ แทที่จริงเราสัมผัสกับธรรมชาติตลอดเวลา แตเราไมระลึกรู เพราะไปอยูแตในความคิด 
(ปรุงแตง) หดัใหระลึกรูถึงธรรมชาติรอบตัวและในตวับอยๆ ก็จะเขาถึงความจริงไดงายขึ้นๆ มีความเบา
สบาย เปนอิสระ และมีความสุขมากขึ้นๆ การปลีกวิเวก (retreat) จะไปอยูในปาคนเดียวหรือในทะเลทราย
คนเดียว กเ็ปนวิธีหนึ่งที่ทําใหจิตสงบและสัมผัสกบัความจริงตามธรรมชาติ 
 ๒. ทําความรูจักจิตท่ีไมปรุงแตงบอยๆ จนคุนเคย เราจะคุนเคยอยูกับจิตท่ีรับรูทางตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ จิตท่ีรูสึกสุขทุกข ชอบไมชอบ และจิตท่ีคิดปรุงแตงไปตามนัน้ เชน เกลียด โกรธ อยากได อยากหน ี
ที่เรียกวาอยากเปนอยากเอา แลวกว็ุนวาย ฟุงซาน บีบคั้น แลวไปกอกรรมตามจิตที่รูสึกและคิดปรงุแตงขึ้นมา 
ตามปรกติ จิตจะเขาไปวุนวายอยูกับการรับรู รูสึก คิด และทําโดยไมรูสึกตัวเอง 
 แตเรายังมจีิตอกีประเภทหนึ่ง เปนจิตท่ีรูเฉยๆ ทดลองดูได เหมือนเปนอีกคนหนึ่งแยกมาดูหรือรูตัว
เอง มาดูกายดจูิตของตัวเอง โดยดูเฉยๆ ไมรวมทุกขรวมสุขดวย เหน็กายเดิน นั่ง ยืน สัมผัส เย็นรอนออนแข็ง 
หรือเจ็บ สามารถเห็นความรูสึกนึกคิดของตัวเอง จิตนีจ้ะเปนจติที่สงบ เพียงแตดูหรือรูกายรูจิตของตัวเองอยู
เฉยๆ พระกรรมฐานสายพระอาจารยมัน่เรยีกวา “ผูรู” เมื่อจิตสวนที่ไมปรุงแตงหรือผูรูตามรูกายรูจิต จะเกิด
ความสงบ เมื่อสงบก็ไปสัมผัสธรรมชาติที่ไมปรุงแตง หรือเขาถึงความจริง 
 ฝกใหคุนเคยกบัจิตที่ไมปรุงแตงหรือผูรูที่ตามรูกายรูจิตไวเนืองๆ จะเกิดทักษะทีเ่ขาถึงความจริงได
งายขึ้นบอยขึน้ 
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 แทที่จริง การระลึกรูกายรูจติที่วานี้ คือ สติ นั่นเอง ฝกเจริญสติบอยๆ จิตจะสงบ เขาถึงความจริง 
เปนสุขอยางยิง่ 
 ๓. ไมวาจะทําอะไรๆ ก็โยงเขามาสูการพิจารณาจิตของตวัเองเสมอ เชน การออกกําลัง การทํางาน 
การทํางานศิลปะ การสรางความเปนชุมชน การเรียนรู ฯลฯ การโยงมาสูการพิจารณาจิตของตัวเองจะเกิด
ปญญา เรียกวา จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) จิตตปญญาศึกษาควรเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาทกุประเภทและทุกระดับ และสําหรับคนทั่วไป ปรกติเราทําอะไรๆ ก็เปนแตเพียงเรื่องภายนอกตวั 
ไมเชื่อมโยงกบัการรูจิตของตัวเอง จึงไมเกิดปญญา เขาไมถึงความจรงิ อยูในความทุกขความบีบคั้นชั่วกาล
นาน มหาวิทยาลัยมหดิลไดเร่ิมทําหลักสูตรจิตตปญญาศึกษา หวังวาในอนาคต จติตปญญาศึกษาจะเปน
ปรกติธรรมดาทั่วไป 
 ๔. สุนทรียสนทนา การทะเลาะดาทอกนั การพูดสวนกันไปมา การพูดเปรี้ยงทําเปรี้ยง เปนเรื่องที่
ตื้นเขิน เมื่อตืน้เขินกแ็ยกสวน เปนเขาเปนเรา เปนดําเปนขาว เปนบวกเปนลบ เกิดความขัดแยงและรุนแรง 
สุนทรียสนทนาเนนการฟงอยางสงบหรือฟงอยางลึก (deep listening) เมื่อสงบและลึก ก็สัมผัสความจริงได 
ทําใหเกิดปญญา จะคิด จะพดู จะทํา ก็ผานสภาวะทางปญญามาแลว จึงตรงตอความจริง และเกิด
อรรถประโยชนมากกวาการคิด การพูด การทําอยางตืน้ๆ สุนทรียสนทนากําลังไดรับการนํามาใชมากขึ้น
เร่ือยๆ เพราะทําใหจิตสงบและประสบอสิรภาพได 

๕. การอานหนังสือธรรมะบอยๆ โดยเฉพาะหนังสือธรรมะที่พาเราเขาถึงธรรม เมื่ออานบอยๆ กท็ํา
ใหเขาใจมากขึน้ จิตสงบมากขึ้น และเขาถึงธรรมหรือธรรมชาติอันไมปรุงแตงมากขึ้น มีอิสรภาพและ
ความสุขมากขึ้น 
 ๖. การสวดมนต และการเขาถึงพระผูเปนเจา การสวดมนตใหยาวๆ นานๆ ทําใหจิตสงบ เมื่อจิต
สงบก็สัมผัสความจริงตามธรรมชาติได พระผูเปนเจาคือธรรมชาติที่ใหญที่สุด การเขาถึงพระผูเปนเจาทําให
จิตใหญ เปนอิสระจากความบีบคั้นของความคับแคบในตัวกูของก ู แตตองไมเขาใจพระเจาแบบจิตเล็กวา 
เปนพระเจาของเราเทานั้น ไมใชของคนอื่น พระเจาตองเปนของทุกคนและสรรพธรรมชาติทั้งหมด 
 ๗. ฝกเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเปนเนืองนิจ ตามปรกติเราเหน็แบบแยกสวนเปนกอนเปน
แทง แยกกันอยูเปนสวนๆ ซ่ึงไมจริง เพราะความจริงคือสรรพสิ่งลวนเชื่อมโยง ไมมอีะไรอยูโดดๆ ดวยตวั
ของตัวเอง ควรฝกใหเหน็ความเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ รอบตัวเรา หรือในตัวเรา หรือกบัตัวเรา เชน เรากินขาว 
กินน้ํา สวมเสื้อผา ก็ไมเหน็เพียงเปนขาว เปนน้ํา เปนเสื้อผา อยางโดดๆ แตขาวยอมสัมพันธกับสรรพสิ่ง
มากมาย เชน กับพลังงานจากแสงอาทิตย กับออกซิเจนในอากาศ กับดนิ กับน้ํา กับชาวนาผูไถ หวาน เกี่ยว 
คนสีขาว คนขายขาว คนหงุขาว ... ขาวไมไดอยูโดดๆ น้ําก็ไมใชเหน็สั้นเพียงกอกน้าํ แตสัมพันธกับสรรพ
ส่ิงรวมทั้งคนที่ตนน้ําลําธาร เสื้อผาที่เราใสก็สัมพันธอยูกับคนปลูกฝาย คนทําดาย คนทอผา คนขายผา คน
ตัดเสื้อผา ... เราไมสามารถดํารงอยูโดดๆ แตตองพึ่งพาอาศัยส่ิงอื่นและคนอื่น ถาเราเห็นความเชื่อมโยงของ
สรรพสิ่ง เราจะมีความกตญัูในหวัใจ อันเปนจิตใจทีไ่มแข็งกระดาง ไมหยาบคาย แตเปนจิตใจที่เขาถึง
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ความจริงได ความจริงคือความเปนกระแสของเหตุปจจยัของสรรพสิ่ง ที่เรียกวาอิทปัปจจยตา ไมมีตัวตนใน
ตัวของตัวเอง การเขาถึงกระแสของอิทัปปจจยตา คือการเขาถึงความจริง 
 เหลานี้เปนตน 
 การเขาถึงความจริงยังมีวิธีการอันหลากหลายและพิสดารมากกวานี้ หากเราสนใจแสวงหา ศึกษา 
และปฏิบัติเนอืงๆ เราก็จะสามารถเขาถึงความจริงไดงายขึ้น บอยข้ึน และดีขึ้น 
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ ขออวยพรใหเพื่อนคนไทยพบความสุขและอิสรภาพกนัใหมากที่สุด เพื่อ
สามารถฝาความเสียดทานของความซับซอนของสังคมปจจุบันได 
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