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พุุทธศาสนากัับกัาร
เสรมิสรา้งสขุภาพุ
จิติท่�ด่ีห้้าประกัาร
กระทรวงสาธารณสขุ (NHS) ได้้แนะนาํวธิเีสรมิสรา้งสขุภาพจิติที�ด้ ี5 ข้�นตอน ให้้
คุณุได้ล้องพจิิารณา เพ่�อพฒ้นาสขุภาพจิติและคุณุภาพชีวีติให้ด้้ ีข้�น ซึ่้�งคุณุอาจิจิะ
พบวา่ใชีไ้ด้ผ้ลจิรงิ เม่�อนําแต่ละขอ้มาฝึึกฝึนในแต่ละวน้ ก็จิะมผีลดี้ต่ออารมณแ์ละ
คุณุภาพชีวีติอย่า่งมาก

http://good-thinking.uk


หนึ่ง

การสรา้งสมัพันัธภาพั
ท่ี่�ด่ีกับผู้้อ่้ื่�น

เน่�องจิากัขอ้จิำากััดีล็็อกัดีาวน์มก่ัารเปล่็�ยนแปล็ง โปรดีตรวจิสอบเวบ็ไซต์ของ 
UK Government (รฐับาล็สห้ราชอาณาจิกััร)  ห้รอ่เวบ็ไซต์ของสว่นปกัครอง
ท้องถิิ่�นของคณุเก่ั�ยวกัับกัฎให้มใ่นกัารพุบปะระห้วา่งครวัเรอ่นอ่�นๆ
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→  ผ้อ่้�นก็มคีุวามทกุขเ์ชีน่ก้น

→  ผ้อ่้�นก็ล้วนเด้นิอย้่บ่นเสน้ทางแห้ง่จิติวญิญาณของตนเชีน่ก้น

→  การฝึึกจิติเชีน่การแผเ่มตตา ทําให้คุ้ณุภาพชีวีติของเราดี้ข้�นและทําให้้
ย่อมรบ้ผ้อ่้�นได้ม้ากข้�น

→  การฝึึกจิติไมจ่ิาํเป็น็ต้องถูก้ป็ดิ้ก้�นด้ว้ย่ขอ้จิาํก้ด้ใด้ๆ และการแบง่แย่กที�เรา
สรา้งข้�นเอง

สขุภาพุจิติท่�ด่ีเกิัดีจิากัสมัพุนัธภาพุท่�ด่ีกัับคนอ่�น เปรย่บ
เห้มอ่นอาห้ารด่ีๆ ท่�เรารบัประทาน เราสามารถิ่เจิรญิ
สติแล็ะทำาจิติให้้เปน็กัศุล็ โดียกัารฝึกึัสติ แล็ะสมาธไิป
พุรอ้มๆ กัับคนอ่�น

สมัพุนัธภาพุเปน็สิ�งท่�สำาคัญต่อสขุภาพุจิติท่�ด่ีของคณุ 
เพุราะชว่ยให้้เห็้นวา่:

กัารสง่ความปรารถิ่นาด่ี ไปพุรอ้มๆ กัับความ
ห่้วงใยต่อผู้้้อ่�น เปน็กัารฝึกึัจิติแบบห้น่�ง ใจิท่�เปดิี
กัวา้งก็ัค่อใจิท่�อย้กั่ับตัวเรา แล็ะปราศจิากั เคร่�อง
ผู้ก้ัมดัี

พุระไตรรตัน์องค์ท่�สามค่อ พุระสงฆ์:์ 
ซ่�งห้มายถ่ิ่งห้ม้แ่ห่้งบุคคล็ท่�ปฏิิบติัตามพุระธรรม
วนิยั พุุทธศาสนิกัชนยด่ีถ่ิ่อพุระสงฆ์ว์า่เปน็ท่�พุ่�ง
ท่�ระล่็กั 

กัารฝึกึัสมาธโิดียกัารแผู้เ่มตตา: 
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สอง

ทํําตััวกระฉับักระเฉัง
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→  พย่าย่ามสรา้งคุวามร้ต้้วท้�วพรอ้มในกาย่นี�เนอ่งๆ

→  ระล้กร้ถู้้งคุวามร้ส้ก้ ในแต่ละสว่นของรา่ง

→  เอาสติมาด้ก้าย่ให้ม้ากข้�น เพ่�อพฒ้นาคุณุภาพชีวีติที�ด้ขี้�น

→  แทนที�จิะป็ล่อย่ใจิให้ร้้ส้ก้ท้อถูอย่ ฝึึกให้ม้สีติม้�นคุงอย้่ใ่นกาย่นี� 

→  ป็รบ้สมด้ลุย่ ์กาย่ ใจิและจิติ เพ่�อพฒ้นาคุณุภาพของชีวีติ โด้ย่
การด้แ้ลท้�งสามอย่า่งไป็พรอ้มๆ ก้น

กัารเคล่็�อนไห้วรา่งกัายไมเ่พุย่งแต่จิะเปน็
ประโยชนต่์อสขุภาพุกัาย ทำาให้้รา่งกัายแขง็แรง 
แล็ะยงัชว่ย เสรมิสรา้งสขุภาพุจิติท่�ด่ีอ่กัด้ีวย

มว่ธิก่ัารห้ล็ายอยา่ง ท่�จิะชว่ยทำาตัวเราให้้
กัระฉับักัระเฉัง เชน่: กัารฝึกึัโยคะ ไทช ิช่�กัง 
กิัจิกัรรมนอกับา้น เชน่ กัารทำาสวน กิัจิกัรรมใน
บา้น เชน่ กัารเต้นรำา กัารทำาให้้กัายแล็ะใจิจิดีจิอ่ 
อย้กั่ับสิ�งท่�ทำา 

“  บุคคล็พุง่ร้ว้า่กัายน่� เปรย่บเห้มอ่นห้มอ้ดิีน ควรปอ้งกััน
จิติไว ้เห้มอ่นปอ้งกัันพุระนคร แล้็วใชอ้าวุธค่อปญัญารบ
กัับมาร* เม่�อชนะแล้็ว ก็ัรกััษาชยัชนะนั�น  เอาไวโ้ดียไมน่ิ�ง
นอนใจิอย้”่ 

 พุระคาถิ่าธรรม บทท่� 40

มาร* - ล้กษณะของสภาวะจิติที�เศรา้ห้มอง
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สาม

เรียีนร้ี�สิ่่�งใหม่่ๆ  ใน
แต่่ละวันั
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คุณุป้็�สอนห้ลานเกี�ย่วก้บชีวีติ

คุณุป้็�กล่าวก้บห้ลานวา่ “มสีนุข้ป็�าสองต้วกําล้งต่อส้ก้้นในต้วป้็�

สนุ้ขป็�าสเีขม้ คุ่อ คุวามโกรธ อิจิฉา เศรา้โศก เสยี่ใจิ โลภ เย่อ่ห้ย่ิ�ง นอ้ย่เน่�อ
ตํ�าใจิ ร้ส้ก้ผดิ้ ร้ส้ก้ด้อ้ย่กวา่ โป็ป้็ด้ จิองห้องอวด้ด้ ีย่กตนขม่ท่าน และถู่ออ้ตตา

สนุ้ขป็�าสอ่ีอน คุ่อ คุวามเพลินเพลิน สน้ติสขุ คุวามรก้ คุวามห้วง้ คุวามสงบ 
อ่อนนอ้มถู่อมตน เมตตา กรณุา เขา้อกเขา้ใจิ โอมอ้อมอาร ีคุวามจิรงิ และ
คุวามป็ราณี

ในต้วของห้ลานก็มสีนุข้ป็�าสองต้วกําล้งต่อส้ก้้นเชีน่ก้น... คุนท้�งห้ลาย่บนโลก
ใบนี�ก็ เห้มอ่นก้น”

ผ้เ้ป็น็ห้ลานคิุด้ใคุรคุ่รวญอย้่คุ่ร้ห่้น้�งแล้วก็ถูามวา่ “สนุข้ป็�าต้วไห้นจิะชีนะเห้รอ
คุรบ้ ป้็�”

ชีาย่ชีราย่ิ�มแล้วตอบเพยี่งส้�นๆ วา่ “ต้วที�ห้ลานให้อ้าห้ารมน้ไงล่ะ”

เร่�องสนุขัปา่สองตัว
ล็องอ่านเร่�่องน่�อยา่งชา้ๆ  จิดีบนัท่กัคำา / ขอ้ความท่�นา่สนใจิ

→  ป็ระสบการณ์ให้ม่ๆ  เติมคุวามแป็ลกให้ม ่แทนที�คุวามซึ่ํ�าซึ่ากจิาํเจิ

→  เสรมิสรา้งคุวามม้�นใจิ คุวามภาคุภม้ใิจิในตนเอง และลด้คุวามซึ่ม้เศรา้ 
ทําให้ร้้ส้ก้วา่ชีวีติมจุีิด้ห้มาย่

→  มสีติอย้่ก้่บกาย่ คุวามร้ส้ก้ และจิติใจิ

→  ใฝึ�ร้ ้คุ้นห้าสิ�งให้ม่ๆ  และมคีุวามคิุด้สรา้งสรรค์ุ

กัารเรย่นร้ทั้กัษะให้ม่ๆ  ชว่ยเสรมิสรา้งสขุภาพุจิติ
ท่�ด่ีให้้กัับคณุโดีย:

โรคระบาดีครั�งน่�เปน็โอกัาสให้้เราได้ีทำาความเขา้ใจิกัับ
ศาสนาพุุทธให้้มากัข่�น 

ขอ้ม้ลการเรยี่นพุทธศาสนาฟรก้ีบมห้าวทิย่าล้ย่ชี้�นนาํเห้ล่านี�อาจิเป็น็ป็ระโย่ชีน์ 
ห้รอ่ไมก็่ลองฝึึกอ่านคุ้มภีรช์ี้ �นต้นจิากภาษาต้นฉบบ้ (เชีน่ บาลี/สน้สกฤต)
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สี่่�

รู้้�จักัให้�ผู้้�อ่ื่�น
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→  สรา้งคุวามร้ส้ก้ดี้ๆ และร้ส้ก้วา่การให้คุ่้อการได้้
→  ทําให้ม้จุีิด้มุง่ห้มาย่และเห้น็คุณุคุ่าของตนเอง
→  ชีว่ย่สรา้งคุวามสม้พน้ธก้์บผ้อ่้�น

เปน็ท่�ทราบกัันด่ีวา่กัารให้้แล็ะความมเ่มตตาชว่ยให้้
สขุภาพุจิติของเราด่ีข่�นโดีย:

คนท่�สนใจิชว่ยเห้ล่็อผู้้อ่้�นมกััมแ่นวโนม้ท่�จิะคิดีวา่ตนเอง
มค่วามสขุ ไมว่า่จิะเปน็กัารแสดีงความมน่ำ�าใจิเล็็กัๆ 
นอ้ยๆ ไปจินถ่ิ่งกัารให้้อยา่งสมำ�าเสมอ เชน่ กัารเปน็จิติ
อาสา เราควรแสดีงความเห็้นอกัเห็้นใจิกัับทกุัคน

“คนเราทกุัคนล้็วนแต่มห่้นา้ท่�รบัผิู้ดีชอบต่อมนษุยชาติ 
 ดัีงนั�นเราจิง่ควรคิดีต่อผู้้อ่้�นเห้มอ่นเปน็พุ่�นอ้งของเรา
แท้ๆ แล็ะชว่ยบรรเทาทกุัขใ์ห้้กัับผู้้้อ่�น แทนท่�จิะทำาแต่งาน
เพุ่�อสะสมความมั�งคั�งรำ�ารวย เราต้องทำาสิ�งท่�เปน็ประโยชน ์
สิ�งท่�เปน็ไปเพุ่�อมวล็มนษุยชาติทั�งห้ล็ายอยา่งจิรงิจิงั” 

 องค์ทะไล็ล็ามะ
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ห้้า

มีสีติิอยู่่�กัับ
ปัจัจุบนั
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→  ร้ว้า่จิติฟุง้ ไมอ่ย้่ก้่บปั็จิจุิบน้มากนอ้ย่แคุ่ไห้น ไป็อย้่ก้่บ
เร่�องในอด้ตี และก้งวลก้บอนาคุตที�ย่ง้ไมไ่ด้เ้กิด้ข้�นบอ่ย่
แคุ่ไห้น

→  พย่าย่ามด้ง้สติกล้บมาส้ปั่็จิจุิบน้เพ่�อชีว่ย่ทําให้จ้ิติมพีล้งที�
แขง็แกรง่ภาย่ใน

→  สรา้งคุวามสงบให้จ้ิติและกาย่ในขณะปั็จิจุิบน้
→  เม่�อร้ว้า่กาย่และใจิสงบลงจิะทําให้คุ้วามร้คุ้วามเขา้ใจิมี
คุวามชีด้้เจินแจิม่แจิง้ข้�นแคุ่ไห้น

กัารมส่ติอย้กั่ับปัจิจุิบนัแล็ะร้เ้ท่าทันความคิดีของ
ตัวเอง ความร้ส้ก่ั ร้ก้ัายแล็ะสิ�งรอบตัวชว่ยทำาให้้
สขุภาพุจิติของคณุด่ีข่�น สติน่�จิะชว่ยให้้คณุเขา้ใจิ
ตัวเองได้ีด่ีข่�น เปล่็�ยนวธิก่ัารท่�จิะจิดัีกัารกัับความ
ท้าทายต่างๆ แล็ะมค่วามสขุมากัข่�นกัับชว่ติ

คณุสามารถิ่เริ�มโดีย:

“จิติไมเ่คยห้ยุดีนิ�งปรากัฏิในทกุัร้ปทรง 
เห้นอ่คณานบั มากัเกิันกัารรบัร้ ้ไมร่บัร้ซ้่�งกัันแล็ะกััน เชน่
เด่ียวกัับท่�จิติรกัรไมร้่ถ่้ิ่งจิติของตน แต่ก็ัยงัวาดีภาพุไป
ตามจินิตนากัาร ได้ีเชน่เด่ียวกัับธรรมชาติของสรรพุสิ�ง”
ติช นทั ฮัันห์้
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เก่ั�ยวกัับเรา
Good Thinking ได้ร้บ้การสนบ้สนนุโด้ย่โด้ย่กระทรวงสาธารณสขุ (NHS) และ
สภาเทศบาลแห้ง่กรงุลอนด้อน  เราให้คุ้วามชีว่ย่เห้ล่อโด้ย่ไมคิุ่ด้คุ่าใชีจ้ิา่ย่ผา่น
ระบบด้จิิท้ิลตลอด้ 24 ชี้�วโมงทกุวน้สาํห้รบ้ผ้อ้าศ้ย่อย้่ใ่นกรงุลอนด้อนที�ต้องการ
คํุาป็รก้ษาด้า้นสขุภาพจิติ และต้องการคุวามชีว่ย่เห้ล่อไมว่า่จิะอย้่ใ่นสภาพใด้ เรา
พรอ้มที�จิะให้ก้ารสนบ้สนนุตลอด้เวลารวมท้�งทางเล่อกในการด้แ้ลตนเองที�คุณุ
สามารถูเขา้ถู้งและเล่อกด้ไ้ด้ง่้าย่

ภารกิัจิของเรา
เราให้ก้ารสนบ้สนนุการด้แ้ลด้า้นสขุภาพจิติในแนวทางที�ด้ทีี�สดุ้สาํห้รบ้แต่ละบุคุคุล 
เราสง่เสรมิให้ท้กุคุนใสใ่จิก้บสขุภาพจิติและเรามเีคุร่�องมอ่และขอ้แนะนําต่างๆ เพ่�อ
ชีว่ย่สนบ้สนนุ ห้ากคํุาแนะนาํห้รอ่ขอ้ม้ลของ Good Thinking ย่ง้ไมส่ามารถูชีว่ย่
อะไรคุณุได้ ้ลองป็รก้ษาก้บแพทย่ ์(GP) ของคุณุวา่มอีะไรอีกที�จิะชีว่ย่คุณุได้บ้า้ง

สำาห้รบัขอ้ม้ล็เพุิ�มเติม คลิ็กัไปท่� www.good-thinking.uk

บทคุวามได้ร้บ้การป็รบ้โด้ย่คีุธ มน้นงิส ์(Keith Munnings) และมารอิาโน มารซ์ึ่กิก์เลีย่ 
(Mariano Marcigaglia) โด้ย่ได้ร้บ้คุวามเห้น็ชีอบจิากเคุรอ่ขา่ย่องค์ุกรชีาวพุทธ (Network 
of Buddhist Organisations) และพุทธสมาคุม (The Buddhist Society) 

https://www.good-thinking.uk/

