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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
การรักษาสัญญา

ความขยัน

การตัดสินใจ

เมื่อมีคนมาขอให้ช่วย
...

ศีล ๕

กาหนดจิต การทา /
สมาธิ

เมื่อพบกับความผิดหวัง
หรือ ยั่วยุอารมณ์

เมื่อพบกับความ
สูญเสีย ...พลัดพราก /

การตัง้ เป้าหมาย /
เป้าหมายในชีวิต

เมื่อพบกับผูท้ ่ี
เดือดร้อน...

เป็ นเรื่องยากที่
ข้าพเจ้าจะรักษา
สัญญาได้

ข้าพเจ้ารู ส้ กึ ว่า
ตนเองไม่ใช่คนขยัน
เลย

ข้าพเจ้ามักจะ
ด่วนตัดสินใจ
โดยไม่ทนั ได้
ใคร่ครวญให้ดี

ข้าพเจ้ามักจะไม่
ช่วยเหลือ โดยถือคติ
ว่าคนเราต้องช่วย
ตนเอง

การรักษาศีล ๕ ไม่
อยู่ในความคิดของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไม่คอ่ ยทา
สมาธิ หรือ ไม่ได้ทา
สมาธิเป็ นกิจลักษณะ
เลย

บางครัง้ ข้าพเจ้าตอบโต้
โดยใช้กาลัง

ปกติแล้วข้าพเจ้าทา
ใจไม่ได้ เคยถึงขัน้ คิด
สัน้ หรือ ถึงขัน้ เข้า
โรงพยาบาล

ข้าพเจ้าไม่เคยมี
เป้าหมายในชีวิต

บอกตามตรง
ข้าพเจ้ารู ส้ กึ เฉย ๆ คิด
ว่าเป็ นธรรมดาของ
โลก

ข้าพเจ้ารักษา
สัญญาได้ แต่ขนึ ้ อยู่
กับบุคคล โอกาส และ
สถานการณ์

ข้าพเจ้าเป็ นคนขยัน
บ้าง ขีเ้ กียจบ้าง ตาม
อารมณ์

ข้าพเจ้าคิด
ใคร่ครวญก่อน
ตัดสินใจบ้าง
เหมือนกัน แต่ก็
เป็ นส่วนน้อย

ข้าพเจ้าจะพิจารณา
ก่อนว่าควรจะช่วย
หรือไม่ควรจะช่วยดี

เป็ นเรื่องยากที่
ข้าพเจ้าจะรักษาศีล ๕
ให้ครบทุกข้อ

ข้าพเจ้าพยายามทา
สมาธิในบางโอกาส

ข้าพเจ้าไม่ใช้กาลัง แต่
แสดงออกทางสีหน้า
ท่าทาง และ คาพูด

ข้าพเจ้าเป็ นคนทา
ใจได้ยาก แม้ไม่ถึงขัน้
เข้าโรงพยาบาลแต่ก็
ทาให้เกิดอาการทาง
กาย หรือ ทางจิตใจ

ข้าพเจ้าเคยนึกถึง
เป้าหมายในชีวิต
เหมือนกันแต่ไม่เคย
ตัง้ เป้าหมายอย่าง
จริงจัง

ข้าพเจ้ารู ส้ กึ สงสาร
เหมือนกัน แต่ก็ไม่
เสมอไป

ข้าพเจ้ามักจะรักษา ข้าพเจ้ารู ส้ กึ ว่าแม้
สัญญา ในเรื่องสาคัญ ตนเองจะขีเ้ กียจบ้าง
ๆ หรือ มีผลกระทบ
แต่ก็ขยันเป็ นส่วนใหญ่
มาก

ข้าพเจ้ามักจะ
คิดใคร่ครวญก่อน
ตัดสินใจแต่ก็ไม่
ทุกครัง้

ข้าพเจ้าจะ
ช่วยเหลือเพื่อตัด
ราคาญ หรือ เพื่อเป็ น
การป้องกันไม่ให้เขา
มาขออีก

ข้าพเจ้าตัง้ ใจรักษา
ศีล ๕ แต่ก็ ทาได้บา้ ง
ไม่ได้บา้ ง

ข้าพเจ้าทาสมาธิ
เป็ นประจาแต่ไม่ได้ทา
ทุกวัน

ข้าพเจ้าไม่ใช้กาลัง ไม่
แสดงทางคาพูด แต่ก็
แสดงออกทางสีหน้า
ท่าทางให้รบั รู ้

ข้าพเจ้าเป็ นคนทา
ใจได้ยาก ต้องใช้
เวลานานมาก เมื่อ
เทียบกับคนอื่น ๆ

ข้าพเจ้าตัง้ เป้าหมาย
ในชีวิตบ้าง เป็ น
บางครัง้ บางคราว

ข้าพเจ้ารู ส้ กึ สงสาร
เสมอ หากบุคคล
เหล่านัน้ เป็ นคนที่
ข้าพเจ้ารู จ้ กั

ข้าพเจ้ารักษา
สัญญาเป็ นประจา
แม้เรื่องไม่ใหญ่หรือไม่
มีผลกระทบมาก

ข้าพเจ้ารู ส้ กึ ว่า
ตนเองขยัน ขันแข็ง
ตามหน้าที่ หรือ ตามที่
ได้รบั มอบหมาย

ข้าพเจ้าคิด
ใคร่ครวญก่อน
ตัดสินใจแทบจะ
ทุกครัง้

ข้าพเจ้ามักจะ
ช่วยเหลือถ้าสามารถ
ทาได้ และ ไม่เกินวิสยั
ของตนเอง

ข้าพเจ้ารักษาศีล ๕
ได้ แต่นานๆครัง้ ก็จะ
ละเมิดบ้าง

ข้าพเจ้าทาสมาธิทกุ
วัน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง

ข้าพเจ้าไม่พดู และ
พยายามแสดงสีหน้า
ท่าทางให้เป็ นปกติ แม้ว่า
จะรู ส้ กึ อึดอัดข้างในก็ตาม

ข้าพเจ้าทาใจได้แม้
จะใช้เวลาบ้าง แต่
เทียบไปแล้วก็ไม่ตา่ ง
กับคนอื่นๆ

ข้าพเจ้ามีเป้าหมาย
ชีวิตและตัง้ เป้าหมาย
ในเรื่องต่างๆที่ทาเป็ น
ส่วนใหญ่

ข้าพเจ้ามักจะรู ส้ กึ
สงสารเสมอ แม้วา่ จะ
ไม่รูจ้ กั บุคคลนัน้ มา
ก่อนก็ตาม

ข้าพเจ้ารักษา
สัญญาเป็ นประจา
แล้วจะทาตามนัน้ ให้
ได้เสมอแม้จะเกิด
ผลกระทบต่อตนเองก็
ตาม

ข้าพเจ้ารู ส้ กึ ว่า
ตนเองเป็ นคนขยัน
ขันแข็ง และทางาน
เกินกว่าที่กาหนด
เสมอ

ข้าพเจ้าคิด
ใคร่ครวญก่อน
ตัดสินใจทุก ๆ
ครัง้

ข้าพเจ้าจะ
ช่วยเหลือเสมอและถ้า
เกินวิสยั ตนเองก็จะ
พยายามหาช่องทาง
หรือ วิธีอ่ืน

ข้าพเจ้ารักษาศีล ๕
ได้เป็ นปกติ เท่าที่จา
ได้ไม่เคยละเมิดศีล
โดยเจตนาเลย

ข้าพเจ้าทาสมาธิทกุ
วัน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง รวมทัง้ เวลาอื่น
ๆ ที่มีโอกาส

ข้าพเจ้าพยายามแสดงสี
หน้า ท่าทาง คาพูดให้เป็ น
ปกติและเพื่อให้ทกุ อย่าง
ดาเนินต่อไปได้

ข้าพเจ้าทาใจได้และ
คิดว่าใช้เวลาทาใจ
น้อยกว่าคนอื่นๆ

ข้าพเจ้ามีเป้าหมาย
ชีวิตและตัง้ เป้าหมาย
ในทุกๆเรื่องที่ทา

ข้าพเจ้ารู ส้ กึ สงสาร
แม้จะเป็ นบุคคลที่
ข้าพเจ้าไม่ชอบมา
ก่อนก็ตาม
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