ปรับระบบความคิดและพฤติกรรมของตัวเอง จากสายด่วนชาวพุทธ
ก่อนนอนทุกวัน ตื่นนอนทุกวัน ให้พิจารณาตัวเองและฝึ กตามนี้
ฝึ กต่อเนื่ องไปทุก ๆ วัน เป็ นเวลา 9 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
ชีวิตคนเรา มีสขุ มีทกุ ข์ มีพบ มีจาก มีผิดหวัง มีสมหวัง มีได้ มีเสีย มีเสียงชื่น
ชมสรรเสริ ญ มีเสียงนิ นทาด่าแขวะ คละเคล้าผสมปนเปไปทุกวัน
สิง่ นี้เป็ นธรรมดา เพราะสติ เพราะปั ญญาของคนเราไม่ได้เต็มเปี่ ยมตลอดเวลา
ชีวติ คือปรากฎการณ์ชวคราว
ั่
ชีวติ คนเรานี้สนั ้ มาก ๆ จงใช้ชวี ติ อันแสนสัน้ นี้
สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามให้กบั ตนเอง คนอื่น สังคมและโลก จงทาให้เต็มทีจ่ นสุดความสามารถ
ของเรา
เมื่อมีชวี ติ อยู่ จงมีสติเต็มเปี่ ยม พร้อมเผชิญกับทุกเหตุการณ์ ทัง้ ทีเ่ ราชอบและไม่ชอบ
ผิดหวังและสมหวัง เผชิญกับมันอย่างมีสติ มีปัญญาสูงสุด เราต้องดูทุกอย่างตามความเป็ น
จริง และลุยแก้ปัญหาตามความเป็ นจริงบนเส้นทางทีถ่ ูกธรรมเท่านัน้ ไม่ตอ้ งเข้าข้างตัวเอง
หรือใครอื่น
**********
วันเวลาของชีวิตหมดไปอย่างรวดเร็ว
อายุ วัยและความหนุ่มสาว หายไปอย่างเร็วไว วันและคืนหมุนเวียนไป ย่อมกลืนกิน
ชีวติ ให้หมดหายไป เชื่ออะไร เชื่ออย่างไร คิดอย่างไร ทาอย่างไร ย่อมขึน้ อยูก่ บั กาลังสติและ
ปั ญญาของบุคคลนัน้ ๆ
ทุกชีวติ ย่อมผันแปรและเป็ นไปต่าง ๆ ตามการคิด การพูด และการกระทาของตัวเอง
ไม่มใี ครมาบันดาลให้ใครเป็ นอะไรและอย่างใดได้ นอกจากตัวเองเท่านัน้ ดังนัน้ จงระวังใน
การคิด การพูด และการกระทาของตัวเองให้ดที ส่ี ุด
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คิดอะไร ก็คดิ ได้ แต่อย่าให้ผดิ ศีลผิดธรรม
พูดอะไร ก็พดู ได้ แต่อย่าให้ผดิ ศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมาย
ทำอะไร ก็ทำได้ แต่อย่าให้ผดิ ศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมาย
**********
ธรรมะ แก้ปัญหาได้ทกุ อย่าง
ธรรมะคือภูมปิ ั ญญาดัง้ เดิมทีม่ อี ยูเ่ พือ่ มนุ ษย์ทุกคน แต่จะมีใครสนใจหรือไม่เท่านัน้ ถ้า
ต้องการแก้ปัญหาชีวติ ขอเพียงตัง้ ใจ อดทน อ่านหนังสือธรรม ฟั งธรรม และฝึกจิตให้อยูก่ บั
ศีลกับธรรมต่อเนื่องไปไม่เกิน 9 เดือน อะไร ๆ ก็จะดีขน้ึ งดงามขึน้ ชีวติ จะมีความสุขได้งา่ ย
ขึน้ ทุกข์ยากขึน้ ปั ญหาชีวติ จะน้อยลง
การพึง่ ตัวเองได้ การฝึกตัวเองให้อยูก่ บั ศีลกับธรรมนันแหละ
่
คือการนาธรรมะมา
จัดการชีวติ ทีด่ ี
**********
เวลาเดือดร้อน เกิ ดปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
คนมักเครียดและมัวแต่จะโทษเวรกรรม โทษดวง โทษชะตา โทษปี โทษเดือน โทษวัน
เกิด โทษปี ชง โทษเบญจเพส และเอาแต่บน่ โวยวายว่า
"ทำไม จึงเป็ นแบบนี้นะ ทำไมชีวติ ฉันต้องมำเจออะไรแบบนี้ มันเป็ นเวรเป็ นกรรม
อะไรของฉันอย่ำงนี้..."
แต่คนทีม่ ปี ั ญญา จะไม่โวยวาย ไม่ตโี พยตีดาย เมื่อเผชิญหน้ากับปั ญหาต่าง ๆ จะ
มองปั ญหาแล้วไล่ตรวจดูวา่ สาเหตุมาจากอะไร แล้วหาทางแก้ไขทีส่ าเหตุนนั ้ ๆ มากกว่าจะ
ไปสนใจเรื่องเวรกรรม ความซวย ดวงไม่ดี ปี ชง ฯลฯ อะไรนัน่
**********
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เกิ ดเป็ นคน ต้องพร้อมเผชิ ญกับทุกสิ่ งอย่างมีสติ อย่างมีปัญญาสูงสุด
เห็นคนอื่นเครียด เราต้องไม่เครียด
เห็นคนอื่นหงุดหงิด เราต้องไม่หงุดหงิด
เห็นคนอื่นโกรธ เราต้องไม่โกรธ
เห็นคนอื่นเศร้า เราต้องไม่เศร้า
เห็นคนอื่นเหงา เราต้องไม่เหงา
เห็นคนอื่นอ่อนแอ เราต้องไม่ออ่ นแอ
ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใด เราต้องยิม้ ได้และพร้อมเผชิญกับทุกสิง่ อย่างมีสติอย่างมี
ปั ญญาสูงสุดเสมอ
**********
ชีวิตคนเรา ไม่มีอะไรมาก
เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งได้พบกับสิง่ ทีด่ ี ไม่ดี สมหวัง ผิดหวังคละเคล้าปนเปกันไปทุกวีว่ นั
ทุกเดือนทุกปี อยูแ่ ล้ว
จริง ๆ แล้ว ชีวติ คนเรา ก็ไม่มอี ะไรมาก เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งพบกับสิง่ ทีด่ ี ไม่ดี สมหวัง
ผิดหวังคละเคล้าปนเปกันไปทุกวีว่ นั ทุกเดือนทุกปี อยูแ่ ล้ว เมื่อเราเข้าใจความจริงนี้แล้ว ไม่
ยึดติดมัน เราจะไม่เครียด ไม่เศร้า ไม่หมอง ไม่อ่อนแอ ไม่ทอ้ แท้ เราจะเดินต่อไปข้างหน้าได้
อย่างมันคง
่ ไม่โทษเวรกรรม ไม่โทษคนโน้นคนนี้
ชีวติ แต่ละคน เป็ นสมบัตขิ องตัวเอง คนแต่ละคนสามารถสร้างสิง่ ดีงามได้ดว้ ยร่างกาย
ของตนนี้ แต่เมื่อหมดลมหายใจแล้ว ก็หมดสิทธิใช้
์ รา่ งกายนี้สร้างกุศลได้แล้ว ต้องไปตาม
กรรมทีต่ นได้กระทาไว้ตอนมีชวี ติ อยูน่ นเอง
ั่
ทีพ่ ง่ึ อื่นของเราไม่มี มีแต่ตวั เราเท่านัน้ พึง่ ตัวเราเองได้ คือจิตของเราทีฝ่ ึกให้ดแี ล้ว
ฝึกให้มศี ลี ให้มธี รรมแล้วนันแหละจะเป็
่
นทีพ่ ง่ึ ของเรา
เมื่อเราหมดลมหายใจลง ลูก เมีย พ่อ แม่ ญาติ หรือใคร ๆ ก็ไม่ได้ไปกับเราเลย เราผู้
เดียวเท่านัน้ ไปสูโ่ ลกหน้าแต่เพียงผูเ้ ดียว บุญหรือบาปทีเ่ ราทาไว้ขณะมีชวี ติ อยูน่ นเอง
ั่
จะนา
เราไปสูส่ ุคติ คือสถานทีด่ งี าม เช่น เทพ พรหม มนุ ษย์ หรือนาเราไปทุคติ สถานทีต่ กต่า
เลวร้าย เช่น นรก เปรต เดรัจฉาน
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ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใด จะดีเลิศ หรือเลวร้ายแบบไหน จงรักษาจิตของเราให้มี
ศีล มีธรรม มีเมตตาอยูเ่ สมอ อย่าให้สติหลุดหาย อย่าให้ปัญญาตกต่าไป ทาแบบนี้ ชีวติ เรา
จะงดงามและคุม้ ค่าทีไ่ ด้เกิดมา
**********
ธรรมะแก้ปัญหาได้ทกุ อย่าง ธรรมะป้ องกันปัญหาได้ทกุ อย่าง
จงรีบนาธรรมะมาใช้ดแู ลชีวติ ตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาทุกวันคืนตัง้ แต่
ตื่นนอนจนกระทังนอนหลั
่
บ เพราะ-;
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะท้อแท้ สิน้ หวัง
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะรูส้ กึ โดดเดีย่ ว ไม่เหลือใคร
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะเสียศูนย์ เศร้าหมอง
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะอ่อนแอ ร้องไห้
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะร้อนรน น้อยใจ
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะก่อเวร สร้างศัตรู
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะขาดพลังสร้างสรรค์
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะไม่อยากอยู่ จะอยากตาย
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะทาลาย จะรุนแรง
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เมื่อพบเจอปั ญหา จะไม่สหู้ น้าแก้ปัญหา คิดแต่จะหนีปัญหา
ชีวติ ทีข่ าดธรรมะ เป็ นชีวติ ทีส่ ญ
ู เปล่า
**********
ชีวิตไม่ใช่การหายใจทิ้ งไปวัน ๆ
ชีวติ ไม่ใช่การนังนอนให้
่
ผา่ นพ้นไปวัน ๆ
ชีวติ ไม่ใช่การกิน เทีย่ ว เล่น สนุ กไปวัน ๆ
ชีวติ ไม่ใช่การผลาญทรัพยากรโลกไปวัน ๆ
ชีวติ ไม่ใช่การรอให้แก่และตายไปวัน ๆ
แต่ชวี ติ คือการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามสาหรับตนเอง เพือ่ นมนุ ษย์ และโลก
ทุกลมหายใจเข้าออกของคนเราสามารถสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามได้
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และสิง่ ทีด่ งี ามทีส่ ุดก็คอื ทาน (กำรมีน้ ำใจเผือ่ แผ่แบ่งปั นทรัพยำกรในโลกต่อกัน) ศีล
(กำรมีควำมเคำรพต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื ่ ทัง้ โลก) และ จิตภาวนา (กำรฝึกสติรบั รู/้
ตำมรูท้ ุกสิง่ ตำมควำมเป็นจริงด้วยวิธตี ำมมหำสติปัฏฐำนสูตร)
**********
จงเปิ ดใจ ยิม้ ให้ตวั เอง ให้โลก ให้เพือ่ นร่วมโลกทุกชีวติ แม้เขาจะไม่ชอบเราก็ตาม
จงเปิ ดตา มองทุกคน สบตากับคน พูดคุยกับทุกคน กล้านับถือชีวติ อื่น ๆ ทุกคน แม้
เขาจะคิดต่างจากเรา
จงเปิ ดใจ ให้อภัยทุกคน มีเมตตาทุกชีวติ ไม่ตดิ ใจ ไม่แค้นเคืองใคร
จงเปิ ดความกล้า กล้าฟั งคนด่า กล้าฟั งคนนินทา ไม่หนีเมื่อเขาด่าว่านินทา พร้อม
ฟั ง พร้อมอธิบายความจริง และไม่โกรธคนเหล่านัน้
จงเปิ ดความกล้า ไม่กลัวใคร ไม่หวันเกรงใด
่
ๆ เมื่อเราคิดถูก พูดถูก และทาถูกแล้ว
จงเปิ ดความมุ่งมั ่น มุง่ มันเรี
่ ยนให้ดเี ลิศ ทางานให้ดเี ลิศ สร้างชีวติ ให้กา้ วหน้าไปให้ดี
เลิศทีส่ ุด ดีเลิศตามศีล ดีเลิศตามธรรม
**********
ไม่มีที่พึ่งอื่นใด ดีเท่ากับจิ ตของเราเอง
ไม่มีเพื่อนคนใด ดีเท่าจิ ตของเราที่ฝึกได้แล้ว
จิตคนเรานี้ แม้มนั จะวอกแวกวุน่ วายกลับกลอกแค่ไหน แต่กส็ ามารถฝึกได้
จิตทีฝ่ ึกดีแล้ว คือทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงของคนเรา ดังนัน้ เราต้องฝึกจิตทุก ๆ วัน ทุกเวลา
เหมือนร่างกายต้องกินอาหารทุกวัน ฝึกจิตให้อยูก่ บั ศีลกับธรรม ไม่ใช่ไปอยูก่ บั ความหลง
ความยึดติด ความเครียด ความโกรธ ความงุน่ ง่านหงุดหงิด ความเศร้า ความเหงา ความ
อยากได้อยากมีเกินฐานะความเป็ นจริง
ทุก ๆ วัน ให้หามุมทีเ่ งียบสงบ ปิ ดเครื่องมือสื่อสาร หยุดกิจกรรมอื่น ๆ นังตั
่ วตรง ๆ
นิ่ง ๆ หลับตา ผ่อนคลาย สารวมจิต ตัง้ ใจรับรูล้ มหายใจเข้าออกของเราเท่านัน้ สัก 15-30
นาที ต้องผ่อนคลาย เป็ นธรรมชาติ ไม่บงั คับลมหายใจ หน้าทีเ่ ราคือ เพียงรับรูใ้ ห้ทนั ว่า ลม
หำยใจออก ก็รวู้ ำ่ ลมหำยใจออก ลมหำยใจเข้ำ ก็ตำมรับรูว้ ำ่ หำยใจเข้ำ รับรูไ้ ปเรื่อย ๆ ไม่ให้
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วอกแวก ถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่น ๆ ไปคิดเรื่องในอดีต ไปคิดฟุ้งถึงเรื่องในอนาคต ก็รบี ดึงจิต
มาตัง้ ใจดูลมหายใจนี้อกี ดึงมันกลับมา ไม่เคร่งเครียด หรือท้อแท้ใจ ทาแบบนี้ทุก ๆ วัน ๆ
ละ 15-30 นาที ต่อเนื่องไปสัก 9 เดือน ทาแบบนี้แหละ จิตของเราจะสงบ มันคง
่ และมีพลัง
จิตทีส่ งบ มันคง
่ มีพลัง ทาอะไรก็ประสบความสาเร็จได้งา่ ย
**********
ความไม่รู้ ทาให้ผิดพลาดทุกอย่าง
ความไม่รู้ ทาให้เสียหายทุกสิง่
ความไม่รู้ ทาให้พา่ ยแพ้ทุกสังเวียน
ความไม่รู้ ทาให้ลม้ เหลวทุกกรณี
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
ความไม่รู้ ทาให้เหงา
ความไม่รู้ ทาให้เศร้า
ความไม่รู้ ทาให้ทอ้ แท้
ความไม่รู้ ทาให้สน้ิ หวัง
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
ความไม่รู้ ทาให้เจ็บปวด
ความไม่รู้ ทาให้รวดร้าว
ความไม่รู้ ทาให้ชงิ ชัง
ความไม่รู้ ทาให้ทุรนทุราย
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
ความไม่รู้ ทาให้แค้นเคือง
ความไม่รู้ ทาให้เดือดดาล
ความไม่รู้ ทาให้ฟาดฟั น
ความไม่รู้ ทาให้ลา้ งผลาญ
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
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ความไม่รู้ ทาให้แตกแยก
ความไม่รู้ ทาให้เลิกรา
ความไม่รู้ ทาให้หย่าร้าง
ความไม่รู้ ทาให้อาฆาต
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
ความไม่รู้ ทาให้เมามัน
ความไม่รู้ ทาให้โอ่อวด
ความไม่รู้ ทาให้เปลืองตัว
ความไม่รู้ ทาให้เปลืองตังค์
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
ความไม่รู้ ทาให้เสพติ ด
ความไม่รู้ ทาให้ถอื ตัว
ความไม่รู้ ทาให้มวั เมา
ความไม่รู้ ทาให้เป็ นบ้า
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
ความไม่รู้ ทาให้เย่อหยิ่ ง
ความไม่รู้ ทาให้เหยียดหยาม
ความไม่รู้ ทาให้เลวทราม
ความไม่รู้ ทาให้หยาบช้า
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
ความไม่รู้ ทาให้ด่า
ความไม่รู้ ทาให้แช่ง
ความไม่รู้ ทาให้เกรีย้ วกราด
ความไม่รู้ ทาให้ก่อเวร
จงกำจัดควำมไม่รู้ ก่อนทีค่ วำมไม่รจู้ ะกำจัดเรำ
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ถามว่า ทีว่ า่ ไม่รนู้ นั ้ คือไม่รอู้ ะไร
ตอบว่า ไม่รอู้ นิจจัง ไม่รทู้ ุกขัง ไม่รอู้ นัตตาของสังขาร (สิง่ ทีม่ เี หตุปัจจัยปรุงประกอบ
ให้เกิดมีขน้ึ ) เช่น ไม่รชู้ วี ติ ไม่รโู้ ลก ไม่รธู้ รรม ไม่รกู้ รรม ไม่รสู้ มมุติ ไม่รบู้ ญ
ั ญัติ ไม่รปู้ รมัตถ์
นันเอง
่
**********
ถ้าท้อแท้ อยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่
ให้นึกถึงแม่สุนขั ตัวผอมโซหนังติดโครงกระดูก มันวิง่ พล่านหากินไปทัว่ เผือ่ จะมี
อะไรให้ได้แทะได้กนิ บ้าง วิง่ ทัง้ วันก็ไม่มอี ะไรให้กนิ เลย แต่มนั ก็ยงั วิง่ เอานมเหีย่ ว ๆ
โตงเตง ๆ นัน้ มาป้ อนให้ลกู ของมัน
นี่คอื ความรักของแม่ต่อลูก มันเป็ นความรักทีย่ งิ่ ใหญ่
เราเป็ นคน ถ้าท้อแท้ อยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่
เราต้องคิ ดได้ดีกว่าและทาได้ดีกว่าแม่สนุ ัขตัวนัน้
**********
เมื่อรู้สึกว่า ไม่มีใคร ไม่เหลือใคร อ่อนแรง หมดสิ้ นกาลังใจ
บางครัง้ ในยามทีพ่ บปั ญหาร้อยแปดพันเก้าประเดประดังเข้ามา ปั ญหาต่าง ๆ นัน้
ล้วนเป็ นผลจากการการกระทาและการเข้าไปเกีย่ วข้องของเราเมื่อวันก่อน ๆ นันเอง
่
วันแล้ววันเล่าทีต่ อ้ งเหนื่อยหน่ายกับการแก้ปัญหาทีไ่ ม่รวู้ า่ จะหมดสิน้ ไปเมื่อไหร่ จึง
ทาให้รสู้ กึ ว่า ชีวติ นี้ไม่มใี คร ไม่เหลือใครเลย ขาดทีเ่ หนี่ยวเกาะ ไม่มที พ่ี ง่ึ พิง ไร้กาลังใจ จน
บางครัง้ รูส้ กึ ไม่อยากมีชวี ติ อยู่ ไม่อยากพบปั ญหาใด ๆ อีกแล้ว ไม่อยากรับรูอ้ ะไร ๆ ไม่
อยากพบใคร และอยากหนีไปให้พน้ ๆ
บ้ำงอำจรูส้ กึ อยำกจบชีวติ ลง
นี่คอื ความอ่อนแอของจิต นี่คอื จิตทีข่ าดพลังทางกุศล นี่คอื จิตทีต่ กอยูภ่ ายใต้อานาจ
ความรูส้ กึ ทางอกุศล ซึง่ นับว่า อันตรายและล้าหลังมาก ๆ เราอย่าเป็ นทาสความรูส้ กึ นี้
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จงปลุกจิ ตตัวเองให้กล้าแกร่งขึ้นมา
เอาชนะความรูส้ กึ ก้าวข้ามและอยูเ่ หนือความรูส้ กึ เหงา เศร้า ท้อแท้ ไร้กาลังใจให้ได้
แล้วฝึกตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกให้มสี ติและมีปัญญาตลอดเวลา
สติและปั ญญา หมายถึง รับรูค้ วามเป็ นจริงขณะทีก่ าลังสัมผัสเกีย่ วข้อง เข้าใจความ
จริง มองเห็นความจริง ยอมรับความจริง และลงมือแก้ไขปั ญหาตามความเป็ นจริง
ไม่ตอ้ งไปหวังกาลังใจจากใคร เพราะแท้จริงแล้ว ไม่มใี ครให้กาลังใจแก่ใครได้ จงสร้าง
กาลังใจขึน้ มาด้วยตัวของเราเอง มันจะยังยื
่ นมันคงมากกว่
่
า
การที่เราได้เกิ ดมามีรปู ร่างเป็ นคนนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมที่สดุ แล้ว
การได้เกิดมาเป็ นคน แสดงว่าได้ทาบุญเก่าไว้มากมายเลย แต่ในปั จจุบนั จงพิสจู น์
ฝีมอื ตัวเองว่า เราอยูใ่ นโลกนี้ได้อย่างกล้าแกร่ง เข้มแข็ง มันคง
่ ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์
ทุกข์ยากหรือขาดแคลนเพียงใด
จงใช้เป็ นเวทีทดสอบและพิสจู น์พลังสติ พลังปั ญญา พลังความอดทนของตัวเอง จง
ปลุกใจตัวเองให้ต่นื อยูเ่ สมอ แม้จะรูส้ กึ ว่า ขณะนี้ กาลังมีปัญหามากมาย เหมือนมีไฟ 10 กอง
กาลังไหม้ลอ้ มรอบตัวเราอยูก่ ต็ าม ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใด อย่าให้ความอ่อนแอมา
ครอบงาจิตเรา อย่าเป็ นทาสความอ่อนแอ อย่ายอมให้ความท้อแท้มามีอานาจเหนือตัวเรา
**********
วิ ธีดแู ลตัวเองแบบง่าย ๆ ในชีวิตประจาวัน
ทุกวันฝึกดูแลตัวเองง่าย ๆ แบบนี้ ฝึกทาวันละ 3 ครัง้ เป็ นอย่างน้อย หรือทุกครัง้ ทีร่ สู้ กึ
เบื่อ เหงา ว้าเหว้ โหยหาใครสักคน ต้องการคนทีร่ ใู้ จ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ฯลฯ
อาบน้ าให้สบาย สวมใส่ชุดทีส่ บาย ๆ เปิ ดอากาศในห้องพักให้ถ่ายเทสะดวก ปิ ด
เครื่องมือสื่อสาร ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา สัก 5 นาที แล้ว นังหลั
่ บตานิ่ง ๆ สงบเงียบ นัง่
ตัวตรง ไม่พงิ อะไร (นังบนเก้
่
าอีก้ ไ็ ด้)
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หลับตา เอาความรูส้ กึ ไปกาหนดจดจ่อทีล่ มหายใจตัวเอง ไม่เกร็ง ไม่บบี ไม่เพ่ง ไม่ยดึ
ติด ไม่รบี ไม่เร่ง ไม่รอ้ น แต่ทาให้เป็ นธรรมชาติ เรื่อย ๆ เราแค่เอาความใส่ใจความตัง้ ใจมา
คอยจับทีล่ มหายใจ (ทีเ่ ข้า/ออกตรงปลายจมูก)
อย่าเอาสายตาไปจับมัน เราแค่รบั รูด้ ว้ ยใจเท่านัน้ ว่า "อันนี้ ลมหำยใจเข้ำ อันนี้ ลม
หำยใจออก" ตามติดจับไปเรื่อย ๆ แค่ให้ตงั ้ ใจรูใ้ ห้ทนั ว่า "เข้ำ-ออก ๆ" หรือ "หำยใจเข้ำยำว
หำยใจออกยำว หำยใจเข้ำสัน้ หำยใจออกสัน้ ๆ" แค่นนั ้ ไม่ตอ้ งท่อง ไม่ตอ้ งบ่นคาอะไร ไม่ตอ้ ง
ออกเสียง แค่รบั รูล้ มหายใจเข้าออกนี้อย่างต่อเนื่องกันไปเท่านัน้
ถ้าในระหว่างทีน่ งอยู
ั ่ น่ นั ้ จิตไปคิดเรื่องราวต่าง ๆ ทัง้ เรื่องในอดีต เรื่องในอนาคต ให้
รีบดึงกลับมาทีล่ มหายใจเข้าออกนี้ ฝึกให้จติ ตัง้ มัน่ จดจ่อกับลมหายใจให้ต่อเนื่องไปเท่านัน้
ฝึกทาแบบนี้เป็ นปกติทุกวัน ครัง้ ละ 15-30 นาที วันละ 3 ครัง้ ก็ได้ คือ ตื่นนอน ก่อน
กินข้าว และก่อนนอน หรือทุก ๆ ครัง้ ทีร่ สู้ กึ ว่า เราเครียด วิตก จิตตก ฟุ้งซ่าน ร้อนรอน ไม่
สงบ คิดมาก กระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธ แค้นเคือง ฯลฯ ก็หามุมทีเ่ หมาะสมแล้วลงมือทา
ได้เลย
การฝึกแบบนี้ จะทาให้จติ ของเราได้พกั ผ่อน ได้ละคลายการยึดติด (สิง่ ทีม่ าทาให้จติ
ร้อนพล่าน เช่น ความอยากได้ อยากมี อยากเป็ นต่างๆ ) จิตได้สงบ จิตทีส่ งบจะมีพลังและ
มันคง
่ จิตทีส่ งบมันคง
่ จะใส และมีปัญญาขึน้ มา เมื่อจิตมีคุณสมบัตสิ งบมันคงแบบนี
่
้แล้ว จะ
ทาอะไรก็ประสบความสาเร็จได้งา่ ย
อย่าช้า อยากประสบความสาเร็จในชีวติ รีบฝึกจิตของเราเลย ตัง้ แต่วนิ าทีน้ีเลย ไม่
ต้องไปรอใคร ไม่ตอ้ งไปเรียกร้องให้ใครทาก่อนเรา ทาของเราเองเลย
**********
ชีวิตคนเรานัน้ ไม่มีใครห้ามเราได้ นอกจากตัวเราเอง
ไม่มีใครเตือนเราได้ นอกจากตัวเราเอง
จงเตือนตัวเอง จงห้ามตัวเองจากอกุศล ด้วยตัวของเราเอง
จงตัง้ ใจฝึกจิตตัวเองให้มนคง
ั ่ สงบ เพือ่ มีชวี ติ อยูต่ ่อไปได้อย่างกล้าแกร่ง
เพือ่ จะได้สร้างสรรค์กุศลอันยิง่ ใหญ่ให้ตวั เองและชาวโลกอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุดต่อไป
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(พระบาลี) ทุนฺนิคคฺ หสฺส ลหุโน ยตฺถกามนิ ปาติ โน
จิ ตตฺ สฺส ทมโถ สาธุ จิ ตตฺ ทนฺ ต สุขาวห
การฝึ กจิ ต (จิ ตที่ว่ากันว่าจับฝึ กได้ยาก,เกิ ดและดับเร็ว,
ชอบไหลไปตามความอยากได้อยากมีอยากเป็ นในสิ่ งต่างๆ) เป็ นสิ่ งดี,
จิ ตที่ได้รบั การฝึ กแล้ว จะนาความสุขมาให้
ทนฺ โต เสฏฺโฐ มนุสเฺ สสุ
ผูฝ้ ึ กตนได้แล้ว เป็ นผูป้ ระเสริ ฐที่สดุ ในหมู่มนุษย์

ชีวิตมีปัญหา ปรึกษาสายด่วนชาวพุทธ
www.buddhisthotline.com
Line id : buddhisthotline
091-550-9893, 099-442-5935, 093-834-0986, 090-878-5882

โครงการสายด่วนชาวพุทธ
4 มีนาคม 2561
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