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*“ดี” หรื อ “ไม่ ดี” คนรู้ มาแต่ อยู่ชันประถม แต่
ทําไมยังทําชัว?
*ทําไมจึงว่ าตนเองดี/ถูก... คนอืนไม่ ถูก...ผิดและไม่
ดี?
*ทําไมคนไม่ มีวินัย ไม่ ปฏิบัติตามกฎ ทังทีเพือ
ความสุ ขความปลอดภัยของตนเอง?
*ทําไมคนเก่ ง เรียนเก่ ง บางคนโดดตึกฆ่าตัวตาย
หรือบางคนก็ก่ออาชญากรรม?
*สุ รายาเมา ใครๆก็ว่าไม่ ดี แต่ ก็มีคนดืมคนเสพกัน
ทัวโลก แม้ แต่ แพทย์ ก็ดืม...ทังทีรู้ มากกว่ าใครๆ?
*ทําไม...ทําไม...และก็ทําไม?
เรี ยบเรี ยงนําเสนอโดย กมลาสน์ เทียนกัณฑ์เทศน์
ท่ านผู้อ่าน ก็สามารถตังคําถามได้ มากเช่ นกัน ถามไปเถอะ ถามได้ มากมาย และก็ตอบได้
มากมายจนฟุ้ งซ่ าน มีการทําวิจยั หาคําตอบกันทัวโลก กระดาษหมดเป็ นตันๆ นักวิชาการผูเ้ ชียวชาญ
ประชุมกันเป็ นร้อยๆพันๆครัง ก็ได้คาํ ตอบทีคลุมเครื อยาวเป็ นสิบเป็ นร้อยหน้า อ่านก็งงกันต่อไป
เป็ นเช่นนีมานานแล้ว…แต่กย็ งั แก้ไม่ได้ สักที
บัดนี มีคาํ ตอบทีตรงและสมบูรณ์ทีสุ ดชนิ ดทีเป็ น Absolute Solution คือมีมูลเหตุ เพียงเหตุ
เดียว คือ จิตไม่ อบอุ่น คนทีมีจิตไม่อบอุ่น เขาก็ทาํ ไม่ดีนานาประการดังกล่าวแล้ว
*ถ้ าจิตเขาอบอุ่น (Warm Mind) เขาก็ทําแต่ความดี, มีความสุ ข ประหนึงเขามีอาหารทีบ้าน
อร่ อยเลิศรส... แล้วเขาจะไปหาอาหารทีรสทรามๆกินทําไมเล่า?

จิตอบอุ่นเป็ นอย่ างไรหรือ?
จิตอบอุ่น คือจิตทีมีกําลังจิตสะสมได้ 3,000 MPUs ขึนไป*
คําตอบนี เพิงตอบได้ เมือ สิงหาคม ๒๕๕๕ นีเอง* ฤกษ์ ดีจริงๆของโลก ทีคนไทยพึงได้ รับ
ผลความดีความสุ ขก่อนใครๆ

*คนไม่ดีนับถือศาสนาอะไรก็ไม่ดี คนไม่ดีจงึ มีอยู่ทัวโลก สร้ างความเดือดร้ อนแก่คนดีๆและ
สังคมทัวทุกวันนี โลกจึงยังไม่ มปี ระเทศใดเป็ นประเทศทีเจริญเลย ยังมีการเอาเปรียบกันในสังคม
และก็เอาเปรียบประเทศอืน หาประโยชน์ อย่างไม่มแี บ่ งปัน จะเป็ นเช่ นนีต่อไปอีกในอนาคต...ทีไม่ ร้ ู
จบสิน เพราะคนทัวโลก ไม่มจี ติ ทีอบอุ่น
สถาบันการศึกษา พึงสร้ างคนทีมีจติ อบอุ่นให้ แก่สังคม และให้ แก่ ศาสนาและลัทธิต่างๆทีมี
อยู่ในปัจจุบัน และจะมีขึนในอนาคตอีกก็ตาม ทังนีเพราะสถาบันการศึกษาเข้ าถึงเยาวชนทุกคน แต่
สถาบันศาสนาเข้าถึงเยาวชนได้นอ้ ย เพราะเยาวชนทีเข้าสุเหล่า เข้าโบสถ์ เข้าวัด เข้าศาลเจ้า จะเรี ยก
Church, Mosque, Chapel, Cathedral, Temple ก็ว่าไปมีจํานวนน้ อ ย ดี ไม่ดีเขาก็เข้าไปทําความ
เสียหายให้แก่สถานทีเหล่านันเสียอีก ทังนีเพราะคนมีจติ ไม่อบอุ่น
ดังนัน แม้คนทีเข้ าวัดเข้ าโบสถ์ เข้ าสุ เหร่ า ก็ไม่ใช่ว่า จะเป็ นคนดีทุกคน
*คนทรงฌาน, ทรงสมาธิ, ทรงอภิญญา๕ เพราะยังทําชัวได้ ดังเช่น พ่อมดหมอผี นักสักเลข
ยัน ต์ศกั ดิสิ ทธิ, นักทําเสน่ ห์เล่ห์กลมนต์ดาํ , นักอยู่ยงคงกะพัน , หมอดูนักสะเดาะเคราะห์ และนัก
สะกดจิตเป็ นต้น ทีต้มตุ๋นหลอกลวงหาผลประโยชน์จากผูค้ นทีหลงใหล คนประเภทนีเราพบและได้
ยินมามากแล้ว ล้วนเป็ นทรงฌานทรงสมาธิทงสิ
ั น ดังนันคนทรงฌานทรงสมาธิจงึ ไม่ใช่ คนดีแท้ จริง
ยกตัวอย่าง เช่นคนดังระดับโลกคนหนึงชือ Rasputin แห่งรัสเซีย สามารถสะกดจิต และรักษาโรคที
แพทย์สมัยนันรักษาไม่ได้แต่เขารักษาได้ดว้ ยกําลังจิตของเขา (Healing) แต่ตวั เขาเป็ นผูม้ กั มากใน
กามารมณ์ จนกระทบต่อความมันคงของประเทศ ต้องถูกกําจัดโดยการประหารทีเหียมโหด เพราะ
อาวุธปื นหรื อยาพิษไม่อาจฆ่าเขาได้
อีกรายหนึ งปรากฏในพุทธประวัติ ชาวพุทธรู้จกั ดี พระภิกษุรูปนันชือ เทวทัต ทรงอภิญญา ๕ เหาะ
เหิรเดินอากาศได้ แสดงฤทธิได้ แต่ไม่ ตัดกิเลศเป็ นพระโสดาบัน พลาดพลังอย่างหนักถึงกับคิดชัว
รอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าหลายครัง ไม่เป็ นผล ในทีสุ ดก็กลิ งหิ นหวังให้ทบั พระพุทธเจ้า ก็ได้
แค่สะเก็ดหินกระเด็นถูกนิ วพระบาทห้อเลือดเท่านัน...เทวทัตต้องตกนรกทังเป็ น...ธรณี สูบ แล้วดิ งสู่
อเวจีมหานรกแต่บดั นัน
ดังนัน ถ้ าคนจิตไม่ อบอุ่น แม้ จะทรงฌาน ทรงสมาธิ ทรงอภิญ ญา ๕ ก็ยังเป็ นคนเลวได้
ฉะนัน จิตอบอุ่น (Warm mind) จึงเป็ นพืนฐานสํ าคัญของคนดี เพราะ MPD เป็ นของง่าย ไม่ ต้อง
อาศัยครู อาจารย์ทีไหนเลย
ดังนันสถาบันการศึกษาทุกระดับชันจะต้ องดําเนินการสะสมกําลังจิตแก่ ผ้ ูเรียน ซึงทําได้
ตังแต่อนุบาล ถึงผู้แก่เฒ่ าวัยชรา
ถ้ าทําได้ ก็จะไม่มีความขัดแย้ ง(Conflict) ทีทําให้ เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลและสั งคม ทัง
ระดับครอบครัว , กลุ่มคน, ชุ มชน, หมู่บา้ น, อําเภอ, จังหวัด , พรรคการเมือง, รัฐบาล, ประเทศ,
ระหว่างประเทศ, และสังคมโลก เป็ น World Peace โดยแท้

คนทีจะพรรณนาความดี ของการมีกําลังจิตทีอบอุ่นได้ ชนิดทีปากกับใจตรงกัน คือคนที
ดําเนินสะสมกําลังจิตให้ แก่ ตนเองต่ อเนืองได้ ตังแต่ , MPUs ขึนไป ซึงผูน้ ันจะบรรยายได้ดี
ชนิดนําไหลไฟดับ และยืนยันได้อย่างชัดเจน...ด้วยความมันใจ ถึงพันเปอร์เซ็นต์หรื อมากกว่า

แล้ วใครจะเป็ นคนสอนล่ ะ?
อ้าว...ใครจะสอนคนอย่างท่ านได้ ท่ านต้ องสอนตัวเองเท่ านัน อ่านวิธีปฏิบัติ - นาที ลง
มือปฏิบัตเิ อง เป็ นครู อาจารย์ ของตัวเอง แล้วก็ร้ ูเอง ดีเอง มีความสุ ขเอง ซาบซึงเอง...ท่ านต้องเป็ น
ครู ของตนเองเท่ านัน เพราะ MPD ไม่มอี นั ตรายใดๆมีแต่คุณประโยชน์ เท่ านัน
“ยังติดใจเรือง MPUอยู่เลย มาไงไปไง กําลังจิตมีหน่ วยวัดด้ วยหรือ?”
“ตอบว่ามี เพราะจะได้ ร้ ูว่า มีกาํ ลังจิตสะสมอยู่ในเกณฑ์อบอุ่นแล้ว หรือไม่ ยงั ไงล่ะ”
“ทําเป็ นเล่นไป เรืองใหญ่ นะเนีย...”
*เรืองเล่ น ๆนีแหละ การสะสมกําลังจิตนีแหละ มัน ยิงกว่ าเรืองเล่ น ๆเสี ยอีก...มัน จิบ จ้ อ ย
เหลือเกิน มันเล็กๆ ชนิดเด็กอนุบาลก็ทําได้ แต่ทรงคุณค่ามหาศาล ลงทุ่นขนาดแมลงหวี (Gnat Fly)
แต่ได้ ผลเป็ นคุณประโยชน์ ยงั กะช้ างโบราณ (Mammoth)!!!”

กําลังจิตสะสมมีหน่ วยเป็ น MPU หรือ mpus โดยการทํา MPD
*MPD: Mind Power Development คือการพัฒนากําลังจิต
*ทํา MPD เพียง นาที ท่านกําลังจิต 5 MPU จากฐานหน่วยเวลา (based on time unit) หรื อ
mpus ฐานหน่ ว ยปริ มาณ Oxygen ที จะเข้าไปฟอกโลหิ ต อัน มีผลได้เลือดดี ไปเลียงสมองและ
สรรพางค์ร่างกาย ทําให้ร่างกายสดชืน ทําให้ร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิงเป็ นการรักษาโรค
และป้ องกันโรค เช่น โรคภูมิแพ้ (Allergy) โรคสมองฝ่ อ (Brain Wither) เป็ นต้น…เป็ นอันว่า หาย
ข้องใจเรื อง MPU
*ทํา MPD ครังละ นาที เท่ านัน อย่าทําเกิน นาทีเป็ นอันขาด สําหรับตังแต่วยั มัธยมถึงวัย
แก่เฒ่า ห้ามเกินนี อนุบาล ครึ งนาที ชันประถมต้น - นาที ประถมปลาย ถึงมัธยมต้น - นาที
*ทําเกิน จะเป็ นอะไรไหม?
เป็ นอันตราย เดียวจิตจะตกภวังค์ เกิด โมหะ(มัว/โง่) ผลเสีย สําคัญคือกําลังจิตไม่สะสม พอ
เลิกก็หายไป ไม่มีอะไรได้ เสียเวลาแล้วไม่ได้อะไร
*ทํา MPD สะสมทุกวัน วันละ ครัง เช้ า, กลางวัน, เย็น, ก่อนอน, ตืนนอน, สบายๆ ง่ายๆ
ทังนี เพือให้ได้กาํ ลังจิตสะสม ไม่เว้นแม่เจ็บป่ วยนอนทีโรงพยาบาล ก็นอนทํา เข้าส้วมทําก็
ยังได้ ไม่มีพิธีรีตองอะไร...เป็ นอะไรก็หายเร็ ว หมอวินิจฉัยโรคก็ไม่พลาด เพราะคุณมีกาํ ลังจิตช่วย
หมอได้อย่างอัตโนมัติ...แม้ผที ีโรงพยาบาลทัวโลกก็ยงั เกรงใจ??!!

ถ้าเว้นไม่ทาํ MPD กําลังจิตจะไม่เพิ มแล้ว กําลังจิตทีสะสมไว้ก็สลายไปในอัตราเร็ ว ตาม
สัดส่ วนแล้วจะเท่ากับศูนย์ ในเวลาไม่นาน กลับสู่สภาพจิตแบบเดิมทีเสี ยงต่อความผิดพลาด และ
ความอับเฉาต่อหน้าทีและการงานการประกอบอาชีพ...น่าเสียดายมาก
*จําเป็ นไหมทีต้องทํา MPD?
นอกจากคุ ณ ประโยชน์ ม หาศาลที กล่ า วแล้ว MPD สํา หรั บ คนที ประสงค์ค วามสุ ข ,
ปรารถนาอยากให้ผอู้ ืนมีค วามสุ ข , และไม่ต ้องการเป็ นโรคที คนนิ ยมเป็ นกัน ได้แก่ โรคภูมิแพ้,
โรคเบาหวาน, โรคหั ว ใจ, โรคความดัน , โรคสมองฝ่ อ, โรคมะเร็ ง เป็ นต้น ประสงค์ที จะมี
สมรรถภาพ สติปัญญา รักษาตนเองจนสิ นอายุขยั ไม่อยากตายด้วยอุบตั ิ เหตุ หรื อ โรคภัยไข้เจ็บ
ใดๆ….จึงยืนยันได้ว่า จําเป็ นมากและทุกคนต้องทํา เพือประโยชน์ และความสุ ขของตนเอง
*วิธีปฏิบัติ MPD ง่ ายมาก ไม่ต้องให้ ใครสอน เป็ นครู อาจารย์ของตัวเองได้ สบายๆ ดังนี
1. นั งท่าไหนก็ได้สบายๆ สูดลมหายใจลึกๆ - ครัง แล้วก็นึกพูดในใจตามลมหายใจเข้า
ออกดังต่อไปนี
. เป็ นบุคคลศาสนาใด ก็แนะนําให้ใช้พระนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด มาภาวนาตามลมหายใจ
เข้า หายใจออก ด้วยความเคารพดังเช่น
(๑) ชาวพุทธ หายใจเข้า ก็นึกว่า “พุท” พอหายใจออก ก็นึกว่า “โธ”
(๒ ) ฮิ น ดู (Hinduism) จะใช้ ค ํ า ภ าวน าว่ า พ รหมั น (Brahman), มน ตรา (Mantra),
ปรมาตมัน (Para-mattaman) ก็ได้
(๓) อิสลาม ก็ควรภาวนาพระนาม “อัลเลาะห์” บางท่านก็ว่า Allah, Arrah ก็มี ซึงคําใดก็ไม่
สําคัญ ขอให้ จิตนึกถึงพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดก็แล้ วกัน นับเป็ นการบูชาความดีของพระผูเ้ ป็ นเจ้าก่อน
แล้วก็ขอพรภายหลัง
(๔) คริสต์ ก็ควรภาวนา พระนาม “ยะโฮวา” หรื อ“Yahweh/ Jehovah” ซึงเป็ นพระผูเ้ ป็ น
เจ้าสูงสุดคําทีเป็ นกลางทีสุด คือ “SUMMUM BONUM” หมายถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด ผูท้ รง
อานุ ภ าพสู งสุ ด ผูม้ ีความดีสูงสุ ด ทรงพระปั ญญาสูงสุ ด ผูท้ รงพระเมตตาสู งสุ ด หายใจเข้า นึ กว่า
“SUMMUM” หายใจออกนึกว่า “BONUM”
(๕) ชาวซิ กซ์ (Sikhism) หายใจเข้า ภาวนา Maha หายใจออกภาวนา Guru เรื อยไปเป็ น
เวลา ๕ นาที
(๖) คําทีมีความสําคัญมากทีสุ ดอีกคําหนึง คือ “มารดาบิดา” ผูท้ รงคุณอันประเสริ ฐของคน
ทังหลาย ลูกจะเลวทรามตําช้าเพียงไร พ่อแม่ก็รัก แม้จะลงโทษบุตรทีรุ นแรงด้วยความผิดของลูก แต่
ในใจลึกๆท่านก็ทุกข์ระทม ทุกชาติทุกภาษา ทุกศาสนา ก็สอนให้เคารพบูชาบิดามารดา การนําคําว่า
“พ่ อ แม่ ” มาภาวนาตามลมหายใจเข้าออกด้ว ยความรั ก และเคารพ พระและเทพเจ้าทังหลายก็

สรรเสริ ญ พ่อแม่เป็ นเนื อนาบุ ตรของลูก ใครเคารพบูชาพ่อแม่ ก็เป็ นบุ ญ ดุ จการกระทําต่ อ พระ
อรหันต์ พระพุทธองค์จึงตรัสว่าบิดามารดาเป็ นพระอรหันต์ของบุตร
๓. ปฏิบัตวิ นั ละ ๕ ครัง เช้า ก่อนออกจากบ้าน, กลางวัน, เย็น, ก่อนนอน, และตืนนอน
รู้สึกตัว ก็นอนภาวนาเลย ต่อจากนันจึงลุกขึนมาทําภารกิจประจําวัน บางท่ านเห็นว่ามากไป ก็ลดลง
ได้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ิวนั ละไม่นอ้ ยกว่า ๓ ครัง
๔. เวลา ๕ นาที ห้ามตังนาฬิกา ให้ประมาณเวลาเอาเอง จะเกินบ้างขาดบ้าง ไม่เป็ นไร ใน
ตอนต้น พอจิตชินแล้ว ก็จะตรงเวลา ๕ นาทีเป๊ ะๆ หมายความว่า จิตเริ มมีพลังแล้ว บางท่ านฉลาด
มาก ท่านนับลมหายใจเข้า-หายใจออก นับ ๑, หายใจเข้า พอหายใจออก ก็นับว่า ๒,...ดังนี เรื อยไป
บางท่านบอกว่า พอถึง ๕๐ ก็เป็ นเวลา ๕ นาที บางท่านก็ว่า ๔๖ ครัง ๕ นาที บางท่านอาวุโสหน่อย
ท่านก็ว่า ๔๕ ครัง ก็ครบเวลา ๕ นาที ซึงก็เป็ นเรื องของแต่ละบุคค
๕. การสะสมกําลังจิต ปฏิบตั ิได้ วันละ ๕ ครัง หนึงวันก็จะได้กาํ ลังจิตสะสม ๒๕ หน่วย
กําลังจิต (MPUs) *ปฏิบตั ิ MPD ๑ นาที = 1 MPU, หากปฏิบตั ิ ได้ ๓ ครังต่อวันก็จะสะสมกําลังจิต
ได้ ๑๕ หน่วยกําลังจิต (MPUs) หากหยุดไม่ปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิไม่ถึงวันละ ๓ ครัง นอกจากจะไม่ มี
กําลังจิตสะสมเพิมแล้ว พลังจิตทีสะสมมาก็สลายไปด้ วย จะสังเกตได้ว่าความสุ ขความสดชืนใจที
เคยได้รับก็หายไปด้วย ดังนันจึงต้องปฏิบัตอิ ย่ างต่อเนืองทุกวันอย่างน้ อยวันละ ๓ ครัง หากปฏิบัติ
วันละ ๕ ครังก็จะเห็นผลเร็วขึน เพียง ๔-๕ เดือน ก็สะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ หน่ วย จะเห็นผลได้
ชัดเจน คุ้มค่าเกินความคาดหมาย เห็นประโยชน์ มากมหาศาล มีกําลังใจทีจะปฏิบัตสิ ะสมกําลังจิต
ต่อไป แต่ก็ยงั มีโอกาสสูญหายสลายไปเมือหยุดปฏิบตั ิ
หากผูใ้ ดสะสมกําลังจิตได้ ตังแต่ ๑๐,๐๐๐ หน่ วยกําลังจิตขึนไป ก็จะมีความซาบซึงและ
มันคง ปฏิบัตติ ่อไปได้ ตลอดชีวติ
ทําไมต้องปฏิบัติ ครังละ ๕ นาที และทําไมต้องปฏิบัตวิ นั ละ ๕ ครังอีกด้ วย
ข้ อทีว่ า ข้อพึงระวังอย่าทําเกิน ๕ นาที เพราะนิ วรณ์(ศัตรู ของสมาธิ, ศัตรู ของกําลังจิต) จะ
เข้า หรื อ ไม่ จิ ต อาจตกภวัง ค์ (Passive state of mind) ก็ เกิ ด โมหะ (Dullness) จะเกิ ด เป็ นผลเสี ย
มากกว่าได้ อีกทังความปวดเมือย ความตึงเครี ยด (Stress) จะเกิด ทําให้ไม่อยากปฏิบตั ิ MPD ต่อไป
ก็เป็ นผลเสีย ทีสําคัญคือกําลังจิตไม่สะสม ทําน้ อยๆ ๕ นาที ดีทีสุ ดแล้ว แค่ช้างสะบัดใบหูงูแลบลิน ก็
พอ ตามทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ ประเสริฐแล้ว พระพุทธเจ้าทรงประทานคําสอนนีแก่ปุถุชนคนสามัญ
หาเช้ากิน คําสมัยนัน ไม่มีเวลาฟังเทศน์ฟังธรรม ก็ทรงประทานคําสอนทีง่ายทีสุ ดสามัญทีสุ ด คน
ปัจจุบนั ไม่ว่ายากดีมีจนล้วนมีภารกิจมากมายทังนัน โอกาสทีจะเข้าวัดก็มีน้อย ดูเถิดคนตัง หกสิ บ
กว่าล้าน เข้าวัดกัน ๒๐-๓๐ คนวัดใหญ่ๆก็เป็ นร้อย มากทีสุด ก็ประมาณแสน แต่ก็นานทีปีหน คนที
เหลือจํานวนมากนันไม่มีโอกาส จึงมีคนเลวจึงมีทุกชาติทุกศาสนา คนดีทีสุ ดอยู่ในพุทธศาสนา คน
เลวทีสุ ดก็อยู่ในพุทธศาสนา

ธรรมชาติแห่ งจิต
ในพุทธศาสนา มีคาํ สอนเกียวกับจิต และให้พฒั นาจิต ธรรมชาติของจิตมีกาํ ลังความเข้ม
ของจิตแตกต่างกัน แยกได้ถึง ๗ ระดับ ดังนี
๑. ระดับจิตสามัญ (Common Mind) ได้แก่จิตทัวไปของมนุ ษย์ ตังแต่จาํ ชือตัวเองได้ ถึง
ระดับอัจฉริ ยะ (Genius) กล่าวคือตังแต่ I.Q. ตําจนถึงสูงสุ ด คนทีเรี ยนเก่งมากยอดเยียม ก็ยงั อยู่ใน
ระดับจิตสามัญ กล่าวคือยังมีโอกาสทําชัวได้มาก เป็ นโจร นักค้ายาเสพติด นักค้าของผิดกฎหมาย
และ ก่ออาชญากรรมได้ หรื อฆ่าตัวเองตายก็ได้ เพราะจิตไม่อบอุ่น
๒. จิตระดับขณิกหรื อ ขณิกสมาธิ (Kha-nika) เป็ นระดับจิ ตทีควรค่าแก่ การงาน ศึกษา

เล่าเรี ยน ในพุทธศาสนาใช้เริ มปฏิบตั ิวิปัสสนา เมือออกจากสมาธิ กําลังของจิตก็หายไป
ได้
๓. จิตอุ ป จารสมาธิ (Upa-cara) เป็ นจิ ตระดับที โปร่ ง เบามากขึ น เห็ นสิ งที เป็ น
นามธรรมได้ เจริ ญ วิปั สสนาดี ขึนง่ายขึ น จะพิ จารณา กาย เวทนา จิ ต และ ธรรม เห็ น
ชัดเจนขึน ไม่ใช่แค่คิดๆ เท่านัน
๔. ฌานที๑ ( the First Jhana) จิตสงบสงัดสูงขึน รู้ตวั ทัวพร้อม มีวิตก-วิจาร, ปี ติ
, สุข, เอกคตา (เรี ยกว่ามีองค์ประกอบ ครบ ๕ ประการ)
๕. ฌานที ๒ (the Second Jhana) จิ ตสงบสงัดสู งขึนไปอีก ไม่มีวิตก-วิจาร มีแต่
ปี ติ, สุข, และเอกคตา
๖. ฌานที ๓ (the Third Jhana) มีแต่ สุข เอกคตา เพียง ๒ ประการเท่านัน
๗. ฌานที ๔ (the Fourth Jhana) ก็ เหลื อ แค่ เอกคตา ในทางปฏิ บ ัติ ก็ แ ค่ นี มี
อารมณ์เดียว จะเรี ยกว่า อุเบกขา ก็ได้เพราะมันเหมือนกัน อภิธรรมท่านแยกกัน ก็ละเอียด
ขึนไปอีก เป็ นฌานที ๕ ก็เป็ นเรื องของท่าน เพราะ อภิธรรม พระพุทธเจ้ามีไว้เพือกําราบ
นักวิชาการ นักตํารา เอาไว้ทรมานท่านทีจบไตรเพท ปัจจุบนั ก็เพือกําราบนักวิชาการจบ
ปริ ญญาเอกหลายสาขา ให้พวกเขาสํานึ กว่า พุทธศาสนาเป็ นวิชาการชันสู งสุ ด...ก็ว่าได้
ชนิ ดที ท่อ งได้จาํ ได้ แต่อ ธิ บายไม่ค่อ ยจะได้ ซักไซ้ไล่เลี ยงจะตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้
ปฏิบตั ิ
จะเป็ นอภิญญาโลกีย์ ก็ตอ้ งทรงฌาน๔ และปฏิบตั ิกสิ ณ ๑๐ กอง ทรงฌาน ๔ ทุก
กอง แล้วตัดสังโยชน์ ก็เป็ นพระอริ ยเจ้า อภิญญา ก็ไม่เสื อม
จะเป็ นปฏิสัมภิทาญาณได้ (ความสามารถเหนื ออภิญญา) ก็ตอ้ งปฏิบตั ิอรู ปฌาน
อีก๔ ให้ได้ถึงฌาน๔ ทุกกอง แล้วจึงตัดกิเลสเป็ นพระอริ ยเจ้าผูท้ รงปฏิสมั ภิทา

เมื อจิ ตยังทรงอยู่ในฌาน ก็มีอานุ ภาพมาก แต่เพียงกระทําผิดคิดชัวเมือไร ฌาน
ทังหลายทีเคยได้ก็สูญหมดทันที (ดังเช่น ท่านเทวทัต เป็ นต้น) อย่างทีเรี ยกว่า ตบะแตก
นันแหละ ครู อาจารย์ ทีดีท่ านก็ให้ ปฏิบัติตัดกิเลสเป็ นพระโสดาบัน ฌานทังหลายก็ไม่
เสื อม มีจติ ทีอบอุ่นมันคง (Permanent Warm Mind) แน่นอนตลอดไป
ทีกล่าวมาแล้ว เป็ นแนวทางของพุทธศาสนา
เมือปฏิบัติ MPD ถึงระดับจิตทีอบอุ่นจะมีจติ ถึงระดับไหน
การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการสะสมกําลังจิตทีละน้อยค่อยเป็ นค่อยไป มีความหนักแน่ นสูง มี
ผลทังพัฒ นากายและพัฒ นาจิ ต ปฏิ บัติ ห น้า ที การงานแบบคนดี อ ย่างอัต โนมัติ เป็ นการเพิ ม
ความสามารถการคิด ระดับความสงบของจิต อยูใ่ นขัน ขณิกสมาธิทีสมบู รณ์ มันคงไม่ เสื อมสลาย
เพราะเป็ นการปฏิบตั ิตลอดชีวิต ทังนีเพราะได้ลิ มรสความสุขลึกๆในดวงจิต ผูกพันแล้วเลิกไม่ได้
ท่านบอกว่า บุ คคลผู้มีจิตทีอบอุ่น ย่ อมปฏิบัติเข้ าถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรื อ
ศาสนาอืนๆ ได้ ง่าย เป็ นบุ คคลชันดีของศาสนานันๆ มีความพึงพอใจคําสอนทีเป็ นสัจธรรม ไม่ยอม
รับคําสอนทีเป็ นคําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda) หรือล่อลวงให้ ยอมรับ (Promotion) แม้จะเป็ น
อุบายก็ต้องเป็ นความจริงไม่ หลอกล่อ จึงเป็ นกุศโลบาย (Virtue policy) โดยแท้ คนจิตอบอุ่นจะไม่
ยอมรั บ คํา สอนที คิ ด ขึ นภายหลัง ซึ งมัก ให้ เหตุ ผ ลให้ ส อดคล้อ งเป็ นตรรกศาสตร์ (Logical
statements) ซึ งดูดี แต่ไม่จ ริ งซึ งมีมากในศาสนาต่ างๆ ไม่เป็ นสัจ ธรรม ทังนี เพราะไม่เป็ นไปเพือ
ประโยชน์และความสุขแท้จริ ง
บุคคลผู้มีจติ ทีอบอุ่น ย่อมปฏิบัตเิ ข้ าถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอืนๆ ได้
ง่ าย เป็ นบุคคลชันดีของศาสนานันๆ
ผู้ปฏิบัติ MPD ไม่ เป็ นอันตรายต่อตนเองและผู้อนใดๆเลย
ื
มีแต่ประโยชน์ มหาศาล มีคุณค่ า
อย่างยิงแก่คนปฏิบัติ ไม่มีข้อจํากัดเชือชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดๆเลย ดังนันจึงเชิญชวนให้ ปฏิบัติ
พิ สู จน์ ทดลอง...ให้ ได้ ลิ มรสความสุ ข มี พ ลั ง จิ ต ที เข้ มแข็ ง ประกอบอาชี พ การงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสําเร็จลุล่วงและมีความสุ ขได้ ตลอดชีวติ
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