ท่ านเคยตรวจเช็คระบบเบรกในชีวิตบ้ างหรื อยัง?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : peoplevalue@yahoo.com

ชีวิตคนเราก็เปรี ยบเสมือนรถยนต์คนั หนึง่ ที่มีหน้ าที่เดินทางเพื่อไปสูจ่ ดุ หมายซึง่ คนแต่ละคนมีจุดหมายระหว่าง
ทางแตกต่างกันไป บางคนมีจุดหมายเรื่ องความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน บางคนมีจุดหมายเรื่ องความสาเร็ จทางด้ าน
การเงิน ด้ านชื่อเสียง ฯลฯ คนส่วนใหญ่มกั จะขับรถยนต์ชีวิตคันนี ้ด้ วยความประมาท เช่น


ไม่ เคยติดตัง้ ระบบเบรกในชีวติ

เกิดมาอย่างไรก็ใช้ อย่างนัน้ ระบบเบรกส่วนใหญ่ที่ทกุ คนมีคือระบบเบรกที่เกิดจากสัญชาติญาณ ไม่ค่อยมีการ
ติดตังระบบเบรกเพิ
้
่มเติม เหมือนกับการที่คนขับรถเหยียบเบรกเพราะตกใจเท้ าเลยไปแตะเบรก ถ้ ารถวิ่งช้ าก็โชคดีไป แต่
ถ้ าโชคร้ ายเพราะดันไปเหยียบเบรกอย่างเต็มที่เพราะตกใจในขณะที่รถวิ่งด้ วยความเร็ ว รถอาจจะพลิกคว่าได้


ไม่ เคยเคยตรวจสอบและซ้ อมระบบเบรก

คนเรามักจะคิดได้ ก็ตอ่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ขึ ้นมาแล้ วเท่านัน้ เช่น พอเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นมาก็คอ่ ยมา
นัง่ ทบทวนว่าเราไม่น่าขับรถเร็ วเลย เหมือนกับคนหลายคนที่พอเจอมรสุมชีวิตขึ ้นมาก็มานัง่ คิดทบทวนว่าเราน่าจะรู้ จกั
ยับยังชั
้ ง่ ใจก่อนที่จะทาอะไรลงไป แต่...คนเรามักจะไม่ค่อยคิดก่อนที่จะตัดสินใจทา เราไม่เคยตรวจสอบระบบเบรกทาง
ความคิด ไม่เคยให้ เวลากับการตรวจสอบผลกระทบของความคิดที่กาลังแล่นอยูใ่ นหัว ชีวิตหลายคนจึงไม่ตา่ งอะไรกับรถที่
เบรกแตก เพราะไม่เคยตรวจสอบ ไม่เคยซ้ อมมาก่อนว่าระบบเบรกในชีวิตสามารถต้ านทานกับความเร็ วและความแรงของ
อุปสรรคที่เราจะเจอในชีวิตมากน้ อยเพียงใด


มีระบบเบรกเพียงระบบเดียว แต่ ใช้ เบรกกับเรื่องทุกเรื่อง

ชีวิตคนเราต้ องวิ่งบนเส้ นทางที่หลากหลาย บางช่วงของชีวิตต้ องวิ่งบนถนนลูกรัง บางช่วงวิ่งบนหิมะ บางช่วงวิ่ง
ลุยน ้า ลุยโคลน ดังนัน้ ระบบเบรกจึงจาเป็ นต้ องมีหลายระบบ คนส่วนใหญ่จะมีระบบเบรกในชีวิตเพียงระบบเดียวคือ เบรก
เมื่อเจออันตราย (ระบบเบรกฉุกเฉิน) เช่น จะฉุกคิดเรื่ องหนี ้ก็ตอ่ เมื่อเจ้ าหนี ้มาทวงและไม่มีอะไรจ่าย จะฉุกคิดเรื่ องสุขภาพ
ก็ต่อเมื่อคุณหมอบอกว่าสุขภาพเราไม่ดีแล้ ว ในชีวิตคนเรามีภั ยในหลากหลายรู ปแบบทังด้
้ านร่ างกายและด้ านจิตใจ ยิ่ง

เป็ นภัยด้ านจิตใจมีตงแต่
ั ้ กิเลส ความโลภ โทสะ โมหะ ซึ่งภัยเหล่านี ้ถ้ าเราไม่มีระบบเบรกที่ดีแล้ ว อาศัยแต่ระบบเบรกตาม
สัญชาติญาณเพียงอย่างเดียวคงจะเอาไม่อยู่ และใช้ ไม่ได้ ผล
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ เราควรจะทบทวน ตรวจสอบดูวา่ ระบบเบรกในชีวิตของเรามีความพร้ อมที่จะใช้ แตะเบรกรถยนต์ชีวติ
คันนี ้หรื อยัง ซึง่ ควรจะดาเนินการดังนี ้


ประเมินความเสี่ยงในชีวิต

ก่อนอื่นเราจะต้ องประเมินดูว่าช่วงชีวิตนี ้ของเรากาลังจะมีความเสี่ยงอะไรบ้ าง เช่น คนบางคนอยู่ในช่วงก่อร่าง
สร้ างตัว อาจจะมีความเสี่ยงเรื่ องการเป็ นหนี ้ คนบางคนเสี่ยงต่อกิเลสตัณหา คนบางคนอยู่ในวัยเกษี ยณ อาจจะมีความ
เสีย่ งเรื่ องสุขภาพ ความโดดเดี่ยว ฯลฯ เพื่อให้ เราทราบว่าเรากาลังจะขับรถชีวิตคันนี ้ไปบนถนนแบบไหน จะมีภยั อะไรบ้ าง
ที่จะเข้ ามาคุกคามรถยนต์ชีวิตคันนี ้ของเรา


ตรวจสอบระบบเบรกที่มอี ยู่ในปั จจุบนั

เมื่อเราทราบแล้ วว่าในแต่ละช่วงชีวติ ของเรามีความเสีย่ งอะไรบ้ าง ก็ต้องหันกลับมาตรวจสอบดูวา่ รถยนต์ชีวติ คัน
นี ้มีระบบเบรกครบถ้ วนพร้ อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงทังหมดแล้
้
วหรื อยัง เช่น เรามีระบบเบรกเรื่ องการกินอาหารด้ วย
แนวคิดชีวจิต เรามีระบบเบรกเรื่ องความโลภด้ วยแนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง แต่เราอาจจะยังขาดระบบเบรกเรื่ องการ
แก้ ไขปั ญหาอารมณ์ในครอบครัว


ติดตัง้ ระบบเบรกเพิ่มเติม

หลัง จากเราได้ ตรวจประเมิ นและทราบแล้ วว่ารถยนต์ ชี วิตคันนี ข้ องเรายัง ขาดระบบเบรกในเรื่ อ งใดบ้ าง ก็
จาเป็ นต้ องติดตังระบบเบรกนั
้
นๆเพิ
้ ่มเติม เช่น ชีวิตเรายังขาดระบบเบรกที่จะรับมือกับปั ญหาชีวิตที่คิดไม่ตกหลายเรื่ อง ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องความเครี ยดจากงาน อารมณ์ในครอบครัว ความโลภ ความเห็นแก่ตวั ฯลฯ เราอาจจะต้ องไปติดตังระบบ
้
เบรกธรรมะเพิ่มเติมให้ กบั รถชีวิตคันนี ้


ทดสอบระบบเบรกเป็ นประจา

ระบบเบรกในชีวิตจะแตกต่างจากระบบเบรกของรถยนต์ตรงที่ต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าระบบเบรกมี
ครบถ้ วนเพียงพอกับการรับมือกับความเสี่ยงในชีวิตหรื อไม่ ระบบแต่ละระบบยังคงมีประสิทธิภาพหรื อไม่ เช่น บางช่วงแค่
เพียงสวดมนต์ก่อนนอน อาจจะยังไม่เพียงพอ อาจจะต้ องไปฝึ กปฏิบตั ิธรรมด้ วย บางช่วงแค่เพียงนึกถึงพ่อแม่เพียงอย่าง
เดียวคงจะไม่พอ อาจจะต้ องนึกถึงลูกนึกถึงสามีภรรยาด้ วยจึงจะเบรกได้ และสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เราต้ องมีการ
ทดสอบระบบเบรกในเรื่ องต่างๆอยู่เป็ นประจา เช่น เพื่อนชวนดื่มเหล้ า อยากซื ้อของฟุ่ มเฟื อย อยากกินอาหารที่มีคลอ
เลสโตรอลสูง อยู่ท่ามกลางสิ่งล่อใจทาให้ ล่มุ หลงอยู่กบั ตัณหา สิ่งล่อใจที่ทาให้ เกิดความโลภ ฯลฯ ให้ ลองทดสอบระบบ

เบรกดูว่ายังทางานอยู่หรื อไม่ โดยการฝึ กปฏิเสธ ถอยห่างจากสิ่งล่อใจ หลีกเลี่ยงออกห่าง เพื่อทดสอบดูว่าระบบเบรกใน
เรื่ องต่างๆของเรายังคงมีและยังทางานได้ ผลดีอยู่
สรุ ป ความสาเร็ จของการขับรถยนต์ชีวิตคันนี ้ไม่ได้ อยู่ที่ความเร็ วและความแรงในการเดินทางไปสูจ่ ดุ หมายเพียง
อย่างเดียว แต่ต้องประคับประคองรถยนต์ชีวิตคันนี ้ให้ เสียหายน้ อยที่สดุ ด้ วย เพราะถ้ าไปถึงจุดหมายปลายทางเร็ วกว่า
ดีกว่าคนอื่นก็จริ ง แต่รถยนต์เสียหายไปหลายส่ว นคงจะไม่ค้ มุ ค่า เหมือนคนบางคนที่ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน
มีชื่อเสียงทางสังคม แต่ครอบครัวแตกแยก จิตใจมีแต่ความเห็นแก่ตวั ในขณะที่คนบางคนอาจจะไปถึงจุดหมายของชีวติ ไม่
เร็ วหรื อไม่ช้าเกินไป แต่ไปถึงจุดหมายในขณะที่ชีวิตนี ้ไม่มีอะไรบุบสลาย น่าจะเป็ นเรื่ องที่ดี กว่า ดังนัน้ การขับรถชีวิตคันนี ้
ให้ ได้ ดีจะต้ องมีทงั ้ จุดหมาย(เป้าหมายในชีวิต) มีพลังในการขับเคลือ่ น(แรงจูงใจ) มีแผนที่เดินทาง (แผนชีวิต) และที่สาคัญ
จะต้ องมีระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพ (ข้ อคิด ข้ อเตือนใจ) อย่าลืมว่าความสาเร็ จในชีวิตประเมินได้ จากสองส่วนคือ ไปถึ ง
จุดหมายได้ ดีกว่าคนอื่นหรื อไม่ และชีวิตมีอะไรบุบสลายหรื อเสียหายน้ อยกว่าคนอื่นหรื อไม่ สุดท้ ายนี ้ ก็หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
ท่านผู้อ่านคงจะสามารถนาเอาข้ อคิดนี ้ไปตรวจสอบระบบเบรกในชีวิตของท่านได้ ด้วยตัวเอง แต่ถ้าระบบเบรกบางเรื่ องยัง
เสียอยูก่ ็กรุณานารถยนต์คนั นี ้เข้ าศูนย์บริ การเสียบ้ างนะครับ

