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MPD ป้องกัน/รักษาเยียวยา เพศทีสาม
[MPD for Prevention or Cure of the third Genders]

“บุคคลเพศทีสาม (third gender) ยังไม่ ปรากฏว่ า วิธีป้องกัน และการรั กษาเยียวยาสั กเท่ าไร มีแต่ เรื องยอมรับ/ ไม่
ยอมรั บ ยอมรั บอย่ างมีกฎหมายรั บรอง การเรี ยกร้ องห้ องนํ าสาธารณะ สํ าหรั บเพศทีสาม จัดให้ /ไม่ จัดให้ บุ คคลเพศทีสาม
ก่ ออาชญากรรมและประพฤติวิตถารทางกามารมณ์ ทีเป็ นข่ าวรู้กันทัวไป...
เท่ าทีรู้ จักบุ คคลเพศทีสาม หลายคนบอกว่ ามี ความทรมาน เหลือกําลั งทีจะควบคุมคนเอง...ทังทีใจจริ งๆแล้ วไม่
อยากมีไม่ อยากเป็ น แต่ ก็ จําเป็ นต้ องมีต้องเป็ น...ก็น่าเห็ น ใจ MPD เป็ นเครื องมื อ, เป็ นวั คซี น และเป็ นโอสถเยียวยารั กษา
เบ็ ด เสร็ จชนิ ด THREE IN ONE พิ สู จ น์ และทดลองได้ 3,000 MPUs สํ าหรั บ การป้ องกั น และ 5,000 MPUs สํ าหรั บ การ
รักษาเยียวยาทีเริมเห็นผล…สั งเกตได้ ชัดเจน”
บุคคลเพศทีสาม แม้ เพียงจิตอบอุ่นเบืองต้ น ความเร้ าร้ อนแห่ งอารมณ์ และความวิตถาร ก็มลายหายไป
*เพศทีสามเป็ นอย่างไร?
เนืองจากปัจจุบนั ปรากฏบุคคลไม่ใช่ชายจริ งหญิงแท้มีเป็ นจํานวนมากเพิ มขึน มีลกั ษณะแตกต่างกัน และมีทงศั
ั พท์
บัญญัติและสแลง มีมากทังในทางจิ ตวิทยาและการแพทย์ เรี ยกแตกต่างกันไปมากมายหลายประการ นักวิชาการขีเกียจจํา
และสื อความหมาย เข้าใจกันยาก...จึงใช้ศพั ท์บญั ญัติใหม่ เรี ยกว่าเพศทีสาม(third gender / third sex)
เพศทีสาม (third gender/ third sex) คือเพศทีไม่ใช่ชายจริง หรื อ หญิงแท้ กล่าวคือ ชายหรื อหญิงแท้นนต้
ั องเป็ น
ทังกายและใจ ถ้าเป็ นกายแต่ ใจเป็ นอีกเพศหนึ ง (Transgender) ทีไทยเราเรี ยกว่า “ลักเพศ”, พวกทีชอบแต่งตัวเป็ นเพศครง
ข้ าม (Cross dresser) ก็จัดเป็ นเพศทีสาม และหมายรวมถึงพวกกะเทย (Hermaphrodite) มีทงสองเพศในร่
ั
างกาย พวกรั ก
ร่ ว มเพศ (homosexual) : เกย์ (Gay), เลสเบี ย น (Lesbian) หรื อ...ทอม-ดี , พวกที ศั ล ยกรรมแปลงเพศแล้ ว (Gender
transition), ผ่าตัดแปลงเพศใบหน้ า (facial feminization), พวกไม่ ใช่ ทังหญิ งและชาย (Gender queer) เดิมเป็ นหญิงหรื อ
ชายแท้ พอโตขึนก็เปลียนพฤติกรรมเป็ นเพศตรงกันข้าม บางคนมีครอบครัวมีบุตรแล้ว อยูๆ่ ก็กม็ ีพฤติกรรมเป็ นเพศตรงกัน
ข้ามเรี ยกว่า เกิดการเบียงเบนทางเพศ (Sex deviation) เมือเบียงเบนไปแล้วก็จดั เป็ นเพศทีสาม
พวกขันที(โบราณ) ...เดิมเป็ นเพศชาย ยอมตัวยอมตนตัดอวัยวะเพศทิ งเหลือไว้ใช้ปัสสาวะเท่านัน และทีปรากฏใน
สมัยโบราณปรากฏในโบราณคดี กลางวันเป็ นเพศหนึ ง...กลางคืนปรากฏอีกเพศหนึ ง หรื อข้างขึนเป็ นเพศหนึ ง ข้างแรมก็
เป็ นอีกเพศหนึงตรงกันข้าม...อย่างนีก็มี เราก็จดั เอาไว้เป็ นเพศทีสาม
*การยอมรับของสั งคมมีเพียงไร?
สังคมคือคนทัวไปยอมรั บคนเพศทีสามแตกต่างกันไป ทียอมรับตราเป็ นกฎหมายก็มี ทีไม่ค่อยจะยอมรับก็มี ทีไม่
ยอมรับในบางสาขาวิชาชีพเช่ น ครูอาจารย์ นักบวช ทหารจํากัดไว้ สําหรับชายจริงหญิ งแท้ เท่ านัน ทังนีเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
วัฒนธรรมและความเหมาะสม
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การทีสังคมยอมรับ ก็เป็ นการยอมรับในระดับหนึ งเท่านัน เพราะอยู่ในภาวะทีต้ องทําใจ กล่าวคือเป็ นการยอมรั บ
ความเป็ นมนุษย์ดว้ ยกัน เพราะเกิดมาเป็ นเช่นนัน ยอมรับในความแตกต่างเท่านัน แต่ถา้ จะมีการแต่งงานกัน ครอบครั วญาติ
มิตรมักเป็ นอุปสรรคขัดขวาง ทําให้บุคคลเพศทีสามมีความลําบากใจ และสู ้ทนอยูใ่ นสังคม
บางประเทศบางวัฒนธรรมทีรังเกียจคนเพศทีสามมากถึงกับตราเป็ นกฎหมาย เป็ นความผิดมหันต์ มีระวางโทษถึง
ประหารชี วิตเลยก็มี พวกทีรักคนเพศเดียวกันแอบรอบรั กกัน ถูกจับได้ แล้วถูกประหารชีวิตหลายคู่แล้ว นับเป็ นเรื องทีน่ า
สลดใจมาก
คนทีเป็ นเพศทีสาม ทังทีใจเขาลึกๆไม่ อยากเป็ น แต่ ว่าธรรมชาติและจิตของเขาผลักดัน...มีความแรงสู งเขาไม่อาจ
ทัดทานได้...ถ้ าเป็ นเช่ นว่ านี MPD ช่ วยเขาได้ แน่ นอน เพียงเรี ยนรู้ วิธีปฏิบัติ MPD เสี ยเวลา ไม่ เกิน นาที เขาก็เป็ นครู
อาจารย์ ของตนเองได้ แล้ วปฏิบัติ MPD เพียงครั งละ นาที วันละ - ครัง พอสะสมกําลังจิตได้ , MPUs. พฤติกรรม
และอาการก็เปลียนอย่างสั งเกตได้ ใช้เวลา เพียง - เดือนเท่านัน
ก่อนทีจะสะสมได้ถึง ผู้ปฏิบัติก็ได้ รับความสุ ขอย่างประหลาด ชนิ ดทีไม่เคยพบมาก่อนในชีวิต หลังจากมีกาํ ลังจิ ต
สะสมได้ , MPUs แล้วผู้ป ฏิบัติจะซาบซึ งในคุ ณค่ าของ MPD จะมี กําลังปฏิบัติต่อไป จนกลายเป็ นอุ ปนิ สัย (Habit)
ความเป็ นเพศที ก็จางหายไปในที สุ ด ช้าเร็ วขึนอยู่กบั ดีกรี ความเข้มของอาการ ถึงขันนี ผูเ้ ป็ นเพศที สามก็มีจิตทีอบอุ่ น
(Warm Mind) ก็ไม่ มีพฤติกรรมทีเป็ นอันตรายต่ อตนเอง และผู้อืนเป็ นผู้มีศีลธรรมอย่างอัตโนมัติ
*บุคคลเพศทีสามมีสุขทุกข์ ประการใด? สมควรปฏิบัติ MPD หรือไม่ ?
แม้เพียงอยู่เพียงอยู่ในวัยแรกรุ่น (Pre-adolescence) ตนเองก็รู้สึกแปลกแยกจากคนอืนแม้จะเริ มเก็บกด แต่กย็ งั มี
พฤติกรรมทีเพือนๆสังเกตได้ เมือถูกล้อเลียนก็มีความอึดอัด เป็ นคนเจ้าอารมณ์ บิดามารดาก็สังเกตได้ บิดามารดาก็ยากทีจะ
ยอมรับในระยะแรกๆ หลายต้องแอบซับนําตา น้อยใจระทมใจในวาสนาของตนทีมีลูกเป็ นเช่นนัน และความรักและสงสาร
ลูก ก็มีคละค้าวในอารมณ์ กว่ าจะยอมรับได้ สามารถปลุกปลอบให้ กําลังใจลูกได้ ก็ตอ้ งใช้เวลาพอสมควร
เด็กเองก็มีความเก็บกดมากรอวันทีจะเหลือทนและระเบิดออกมา แม้เพียงพฤติกรรมทีเผลอตัวออกมา สายตาญาติ
พีน้องและสายตาของคนวัยเดียวกัน แม้ไม่พูดออกมาก็รับรู้กันได้ ทังผู้ทีเป็ นเพศทีสาม เหมือนธรรมชาติชดเชย สิ งทีเป็ น
ความเด่ นของคนเพศทีสาม คือเชาวน์ ปัญญา (I.Q.)ไม่มีปัญหาเรื องการเรี ยนรู ้ ความฉับไวในการปรับตัว (Self-adjustment)
ไม่ มีปัญหาเรื องการเลียงชี พ แต่ มีปัญหาในเรืองอารมณ์ ทีรุนแรง โดยเฉพาะอย่ างยิงในด้ านกามารมณ์ จํานวนไม่
น้อยทีประวัติชีวิตเสี ยหายด้วยเหตุนี ตกตายด้วยถูกฆาตกรรม หรื อต้องเป็ นอาชญากรทีต้องคําพิพากษาให้ตกตายไปตามกัน
หรื อจําคุกตลอดชีวิต
*ถ้ ายังไม่ ร้ ูยังไม่ เป็ นเพศที สาม ปฏิบั ติ MPD …ก็เป็ นการป้ องกัน และรั บคุ ณประโยชน์ อย่ างมโหฬารประมาณ
มิได้ อย่างอัตโนมัติ มากมายอย่างคาดไม่ ถึง
*ถ้ ารู้ว่าเป็ นเพศทีสาม ประสงค์ ทีจะเยียวยาแก้ ไขก็ป ฏิบัติ MPD เป็ นการแก้ ไขเยียวยา และรั บ คุณประโยชน์ อื น
เป็ นอันมากอย่างอัตโนมัติ (ค่อยระบุภายหลังในบทความนี)
*ถ้ าเป็ นเพศทีสามและมีความพึงพอใจทีได้ เป็ นเพศทีสามแล้ ว แต่ มีสติปัญญาเห็ นคุณค่ าของชี วิตตัวเองทีเกิดมา
เป็ นมนุ ษย์ เห็ นความตายต้ องเกิดขึนแก่ ตัวเองแน่ น อน และคนอืนๆทังหลายมีจุ ดจบเช่ น เดี ยวกัน คือตาย สงสั ยเรื องคุ ณ
ความดี บาป กุศล มีจริงหรือไม่ นรกสวรรค์ พระผู้เป็ นเจ้ า มีจริงไหม หรื อเป็ นเพียงคําโฆษณาชวนเชือ ทางทีจะพิสูจน์และรู ้
ได้มีท างเดี ย วคื อ ปฏิ บั ติ MPD ซึ งมี รายละเอียดสั นๆง่ ายๆ เป็ นทางพิ สู จน์ ท างเดี ยว… เท่ านั น ...เป็ น “ เอกมั คคะ” อัน
ประเสริ ฐยิง
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*ถ้ าเป็ นเพศที สามเป็ นสุ ดยอดความปรารถนา ไม่ตอ้ งการสิ งใดมาเต็มอีกแล้ว จงหยุด ไม่ ต้องอ่ านต่ อไปอีกแล้ ว
หยุดเดียวนี...อย่าเสี ยเวลา จงเดินไปตามทางของตนเถิด...
*วิธีปฏิบัติ MPD เพือป้องกัน/รักษาเป็ นอย่างไร?
ต่างก็ถามกันไป... ก็ขอตอบเรื องตามลําดับ ดังนี...ฮ่ะ (ชัก..จะเป็ นพวกเดียวกัน) คนทีเคารพนั บถือพระผู้เป็ นเจ้ า
สู งสุ ดในศาสนาของตน ...หรือ ผู้ทีเคารพบิดามารดาสู งสุ ด เพราะเห็นว่าตังแต่เกิดมาไม่เคยพบพระผูเ้ ป็ นเจ้า พบแต่ “ท่าน
พ่อท่านแม่”...ก็ถือว่าเป็ นคนดีมีเหตุผล...ถือว่าเป็ นคนดีเพียงพอทีจะปฏิบตั ิ MPD ได้...ส่ วนคนทีพระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ไม่นบั ถือไม่
เชือ...พ่อแม่กไ็ ม่เคารพ เคารพรัก ตา-ยาย, ปู่ ย่า ก็ยงั ดีปฏิบตั ิ MPD ได้ พวกทีไม่รู้ว่ามีอะไรน่าเคารพรัก... “ก็ตอ้ งให้ไปทางที
ชอบๆ” หมดชาติกนั ไป ไม่มีทางทีจะรู ้จกั MPD
MPD ย่อมาจาก Mind Power Development คือการพัฒนากําลังจิ ต กําลังจิตพัฒนาได้ สะสมได้ จากการปฏิบตั ิที
พอดี กระจุ๋มกระจิ ม ฝรั งเรี ยกว่า จิ บจ้อย(Doddle) แต่ ทว่ ามีผลเกินคาด พิลึกมโหฬาร แล้วค่อยว่ากันแบบท้าพิสูจน์ ภายหลัง
ตอนนีเอาวิธีปฏิบตั ิก่อน...
ผู้ปฏิบัติต้องเอ่ ยพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดในใจพร้ อมกับลมหายใจเข้ าออก ดังต่อไปนี
1. ชาวซิ กส์ นั บถือศาสนาซิ กซ์ (Sikh-ism) หายใจเข้านึ กว่า “Maha” หายใจออกนึ กว่ า “Guru” ครังละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
2. ชาวพราหมณ์ นั บถือ ฮิ นดู (Hinduismหายใจเข้านึ กว่า “Maha” หายใจออกนึ กว่ า “Brahma” ครั งละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครัง รวมทังพิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*)
3. ชาวมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม(Islamism) หายใจเข้านึกว่า “Allah” หายใจออกนึกว่ า “Allah” ครังละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
4. ชาวคริ สเตียน นั บถือศาสนาคริสต์ (Christianity) หายใจเข้านึกว่า “Summum” หายใจออกนึ กว่ า “Bonum” ครั ง
ละ นาที ไม่เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
5. ชาวพุทธนั บถือศาสนาพุทธ (Buddhism) หายใจเข้านึ กว่า “พุท ; Bud” หายใจออกนึกว่ า “โธ :dho” เรื อยไปครั ง
ละ นาที ไม่เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
***ท่ านทีไม่ นับถือศาสนาอะไร หายใจเข้านึกว่า “พ่ อ : Dad” หายใจออกนึกว่ า “แม่ : Mom” เรื อยไปครังละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
หรือหายใจเข้านึ กว่า “ปู่ /ตา :Grand-fa” หายใจออกนึ กว่ า “ย่ า/ยาย :grand- mom” เรื อยไปครั งละ นาที ไม่เกิน นี
วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
อิริยาบถปฏิบัติ ปฏิบตั ิได้ทุกอิริยาบถ ยืน, เดิน, นั ง, นอน, ทําได้หมด ไม่จาํ กัด แม้อยู่ในห้องสุ ขาก็ทาํ ได้ หรื อสั ง
อาหารแล้วยังไม่มาเสริ ฟให้...ขณะทีรอเวลาอยู่ ก็ทาํ ได้เพราะใช้เวลาเพียง นาทีแป๊ บเดียวเท่านนัน
หมายเหตุ สําหรั บผูเ้ ริ มปฏิบตั ิใหม่ พึงนั งปฏิบัติในท่ าทีสบายปลอดภัย เพราะนังบนเก้าอีอาจตกจากเก้าอีได้ควร
นังกับพืน สําหรับครัง พิเศษก่ อนนอน..ต้องนังเท่านัน
*ทีว่ าปฏิบัติ - ครัง เวลาใดบ้ าง? และพิเศษก่ อนนอนทําอย่างไร?
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ทีว่าปฏิบตั ิ วันละ ครัง ได้แก่ ( ) เช้าก่อนออกจากบ้านไปทําภารกิจ, ( ) เมือถึงทีปฏิบตั ิภารกิจหน้าที, ( ) เวลา
เทียงในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน, ( ) ก่อนออกจากสถานทีทํางานกลับบ้าน ทุกครั งใช้ เวลา นาที เป๊ ะๆ ไม่มากไม่
น้อยกว่านี และครังที ( )ก็ปฏิบตั ิก่อนก่อน นาทีเช่นกันเหมือนเดิม
แต่สาํ หรับผูเ้ ป็ นเพศทีสามอยู่แล้วประสงค์เยียวยาแก้ไข ก็ต้อง ปฏิบัตพิ ิเศษก่ อนนอน ใช้ เวลา นาทีเป๊ ะ ๆ ไม่เกินี
...รวมการปฏิบตั ิเป็ นวันละ ครัง สําหรับผูป้ ฏิบตั ิใหม่ อาจจะพลังเผลอลืมไปบ้าง แต่ ต้องไม่ น้อยกว่ าวันละ ครัง รวมทัง
การปฏิบัติก่อนอนซึ งขาดไม่ได้ตอ้ งปฏิบตั ิทุกวัน มิฉะนัน กําลังจิตจะไม่ สะสม
ขันตอนการปฏิบตั ิพิเศษก่ อนนอน หมายความว่าเป็ นการปฏิบตั ิอย่างมีพิธีการเล็กน้อย
( ) ต้ องนั งในท่ าทีเรียบร้ อย(นั งคุกเข้าพนมมือ) แสดงความเคารพสู งสุ ด ประหนึ งนั งอยู่เฉพาะพระพักตร์ พระผู้
เป็ นเจ้ าสู งสุ ด พนมมือแสดงความเคารพ (ไม่ใช่ขอพร) หลับตาตังใจอธิษฐานว่า ....
“ขออาราธนาพระบารมี... (ระบุพระนาม) ได้ โปรดสงเคราะห์ ให้ ข้าพระเจ้ ามีใจและกายเป็ นเพศ... ขอให้ ข้าพระ
เจ้ ามีกําลังใจขจัดทุกข์ภัยทังมวล และมีความสุ ขความเจริญตราบสิ นอายุขัย” แล้ วกราบถวายความเคารพ ครัง
( ) นั งในท่ าขัดสมาธิ มือขวาทับฝ่ ามืซ้ายวางบนตัก แล้วนึ กในใจว่า “ร่ างกายมนุ ษย์ของเรานีมีแต่ ความสกปรก
มีอุจจาระ ปั สสาวะ นํ าเลือดอันเหม็นคาว นําเหลือง นํ าหนอง ไม่ มีอะไรน่ ายินดี ไม่ ยงยื
ั น มีเจ็บป่ วย แล้ วก็ตายไปในสุ ด...ไม่
มีอะไรน่ าหลงใหลเลย”
( ) จากนันก็ภาวนา พระนามของพระผู้เป็ นเจ้ าตามลัทธิศาสนาของตน ภาวนาตามลมหายใจเข้ าออกดังกล่ าวแล้ ว
เป็ นเวลา นาที โดยไม่ตอ้ งตังนาฬิกา แรกๆเวลาก็คลาดเคลือนไปบ้าง เป็ นธรรมดา ไม่ นานก็ตรงเวลาเป๊ ะๆ หมายความว่า
จิตเริ มมีกาํ ลัง เริมมีความสุ ขจากการสงบของจิต
เป็ นครูอาจารย์ของตัวเองได้ ไหม?
เมือวิธีการปฏิบตั ิง่ายๆสัน อ่านเพียง - นาทีกเ็ ข้าใจแล้ว ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย และ MPD มีแต่ ประโยชน์ เท่ านั น
ไม่ มีอันตรายใดๆเลย สาระก็มีเพียงแค่นัน จึงกล่ าวได้ ว่าทุ กคนสามารถเป็ นครู อาจารย์ ของตัวเองได้ แล้ ว ไม่ ต้องไปหาครู
อาจารย์ทีไหน
เมือไรจะรู้ผล?
การเปลียนแปลงพัฒนาตลอดเวลา แบบค่อยเป็ นค่อยไป จะรู้สึกเปลียนแปลง มีพฤติกรรม ต่ างกันมาก ดุจเป็ นคน
ละคนกัน เมือสะสมกําลังจิตได้ , MPUs คือหน่วยกําลังจิต ย่อมาจาก Mind Power Unit
ปฏิ บ ัติค รั งละ นาที ก็ส ะสมกํา ลังจิ ตได้ MPUs และเมื อปฏิ บ ัติได้ว ัน ละ 5 ครั ง ก็จะได้ก าํ ลังจิ ตสะสม 25
MPUs. ทําต่ อเนืองทุกวัน อย่างน้ อยวันละ ครัง มิฉะนันกําลังจิตไม่ สะสม
เมือสะสมกําลังจิ ตได้ถึง , MPUs ซึ งใช้เวลาเพียง 4-5 เดือ น ก็เห็ นความเปลียนแปลงอย่ างเห็ นได้ ชัดเจน มี
อารมณ์สงบเยือกเย็น มีระเบียบ มีสติสัมปชัญญะ มีความอดทน ไม่ระเมิดศีลห้า มีความเมตตาต่อเพือนมนุ ษย์และสัตว์ ไม่
ยอมทําสิ งทีผิดวัฒนธรรมอันดีงาม ฯลฯ
ทังนี เพราะ คนเพศทีสาม เป็ นคนปฏิบัติตามอารมณ์ เพราะจิตเสวยแต่ อารมณ์ เท่ านัน จิตจึงไม่ มีกําลัง ต่ อเมือจิตมี
กําลั งถึ งระดั บ ที อบอุ่น แล้ ว ช่ วยให้ อารมณ์ ความรั กและกามารมณ์ อยู่ในขอบเขตของศี ลธรรมอั น ดี เมื อจิ ตมีระดั บ ที สู ง
อารมณ์ เบืองตําจึงไม่ มีอิทธิพลใดๆ
เมือคนเพศทีสามสะสมกําลังจิตถึง , MPUs. แล้ ว พฤติ กรรมก็ เปลียนแปลงมากดุจคนละคนกัน เขามีจิตที
เป็ นสุ ข
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บุคคลเพศทีสามเมือจิตถึงระดับทีอบอุ่นจะเป็ นอย่างไร?
คุณลักษณะทีสังเกตได้ชดั เจนได้แก่
1. จิตมีความสุ ข มีใบหน้าแจ่มใส ร่ าเริ งอิ มเอิบ ความเครี ยดความเก็บกดสลายไป
2. มีความสุ ขมุ เยือกเย็น มีเหตุผล รักทีจะปฏิบตั ิ MPD ต่อไป
3. มีความมันใจพระอานุภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด รู ้ว่าคําอธิษฐานบันเริ มเป็ นจริ งขึนเรื อยๆ
4. โรคภัยไข้เจ็บประจําตัวคลีคลายลง เช่นโรคภูมิแพ้
5. อารมณ์ทีเกียวกับความรักความผูกพันทางเพศน้อยลง อยูใ่ นระดับทีควบคุมได้สบายๆ...เป็ นปกติมนุษย์
6. ยอมรับความจริ งและเข้าใจผูอ้ ืน
ฯลฯ
คุณประโยชน์ อืนทีได้ รับอัตโนมัติ มีอะไรบ้ าง?
คุณประโยชน์ทีจะได้รับมากมายหลายประการพร้อมกันปรากฏชัดเจนเมือมีกาํ ลังจิตสะสมถึงระดับอบอุ่น มีดงั นี
1. ระดับสติปัญญา (I.Q.), ความเจริ ญทางอารมณ์ (E.Q.), ความเชือมันตนเอง (Self Confidence), สัจการแห่ ง
ตน (Self Realization), ฯลฯ อันเป็ นคุณ สมบัติสําคัญของศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์ (Human Dignity) อันเป็ น
คุณสมบัติทีพึงปรารถนาของชาวโลก
2. เป็ นศาสนิ กชนที มีคุณ ค่า ไม่ว่าจะนับถื อศาสนาใดๆ ก็ยอมรั บ แต่ สัจ ธรรมคําสอน (Reality) ไม่ ยอมรั บคํา
โฆษณาชวนเชื อ (Propaganda) ทังนี เพราะศาสนาแต่ล ะศาสนามีอายุผ่ านมานาน พวกนักบวชในศาสนา
ต่างๆคิดคําสอนใหม่ๆทีไม่ใช่สัจธรรม ผนวกเข้าไปมาก ทําให้ สัจธรรมคําสอนทีมีอยู่เดิมบิดเบี ยวไม่ จริ งเป็ น
อันมาก อันเป็ นเหตุของความขัด แย้ง นํามาซึ งความทุ กข์ค วามเดือดร้ อน คนทีจิ ตอบอุ่ นเท่านันทีมี ปัญญา
แยกแยะ เลือกเชือและปฏิบตั ิแต่สิ งทีดีงาม สิ งใดทีจะสร้ างความขัดแย้ งความทุกข์ ...คนทีจิ ตอบอุ่นจะไม่ทาํ
ปรารถนาแต่สันติสุขเท่านัน
3. มีความรู ้สึกรักเคารพบูชาในพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดด้ วยความจริงใจ
4. ยอมรับความเสมอภาคและเสรีภาพด้ วยความจริงใจ
5. เป็ นผู้มีครอบครัวทีอบอุ่นมีความสุ ข
6. มีความขยันในการประกอบอาชีพและการงานทีสุ จริต ไม่ประกอบอาชีพและการงานทีทุจริ ต
7. เป็ นผู้ทีมีจิตเมตตา มีมนุษย์สัมพันธ์ ทีดี
8. เป็ นผู้มีสุขภาพดีไม่ ค่อยเจ็บป่ วย
ฯลฯ
ทําไม MPD ทรงคุณประโยชน์ ถึงเพียงนัน?
ทังๆทีการปฏิบตั ิกจ็ ิ บจ๊อย กระจุ๋มกระจิ ม ใช่ เข้ าใจถูกต้ อง..ปฏิบัติเล็กน้ อยจริงๆ ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่า
เป็ นการปฏิบตั ิเพียงชัวช้างสะบัดใบหู งูแลบลิ น เป็ นผู้ไม่ ว่างจากฌาน...คือเป็ นผู้ไม่ พลาดจากความดี กล่าวคือเมือยังมีชีวิต
อยูก่ ม็ ีความสุ ข/ทุกข์นอ้ ย เมือตายไปก็ส่ ูสุคติโลกสวรรค์ (เรื องนรกสวรรค์ ผูป้ ฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตตังแต่ 50,000 MPUs
ขึนไปจึงมีโอกาสพิสูจน์ได้ดว้ ยตนเอง คนอืนและคําสอนก็เชือ แต่อย่างไรก็เชือไม่เต็ม ต้องพบเองจึงเชือ)
MPD เป็ นเรื องของการพิสูจน์ ทดลองแล้ วจึงเชื อ ถ้าเชือเลยก็เป็ นคนเชือง่าย...ปั ญญาน้อย ถ้ าไม่ เชื อปฏิเสธเลยก็
ปัญญาน้อยอีก ตัวเองถูกคนเดียวคนอืนผิดหมด จัดเป็ นพวก Negativism เป็ น โมฆะบุคคล เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ...กลายเป็ น จ๊าด
ง่าว ทํานองเดียวกัน หาความดีไม่ได้
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อาหารอร่ อย/ไม่ อร่ อย...เรารู้ได้ โดยการชิ ม เท่ านัน ฟังจากคนเขาบอกนี...มันไม่ นัก
MPD ก็ต้องทดลองพิสูจน์ เพียงสะสมกําลังจิตให้ ได้ อย่ างน้ อย 3,000 MPUs ก่ อน แล้วจึ งมาวิจารณ์ ถ้าวิจารณ์ เลย
เป็ นคติทีไม่ถูกต้อง เป็ นเรื องของคนเลว การปฏิบตั ิง่ายๆไม่เสี ยเงินเสี ยทอง ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเสี ยเงินทองไปนั งฟังบรรยาย ไม่
ต้ องมีครูอาจารย์ปฏิบัติเองได้ เลย เป็ นครูอาจารย์ของตัวเองได้ สบายๆ
เหตุดงั กล่าว ผูเ้ ขียน/ผูน้ าํ เสนอ จึงไม่ รับเป็ นวิทยากรบรรยายในทีใดๆ แต่ ยินดีเข้ าร่ วมสั มมนากับกลุ่มคนทีปฏิบัติ
สะสมกําลังจิตได้ อย่ างน้ อย , MPUs จะเป็ นประโยชน์มากกว่า เพราะการวิจารณ์เลยคิดเอง/เออเอง เป็ นเรื องของคนจิ ต
ฟุ้ งซ่ าน...นํามาซึ งความน่ารําคาญ
อย่างไรก็ตามเพือคลีคลายควาสงสั ยในเบื องต้ น เพราะคนมีปัญญา จะให้ เชื อเลยนันยาก ต้ องมีรากฐานทางวิชาการ
พอสมควร จึงขอนําเสนอในเบืองต้นดังนี
1. ข้ อสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (Health Science) ว่าการหายใจมี ลักษณะ ได้แก่ การหายใจแบบไร้สติ
(Unconscious Breathing) เป็ นการหายใจธรรมดาปกติ ไม่ตอ้ งระลึกรู ้อะไร ก็ดาํ รงชีวตอยูไ่ ด้ของมนุษย์ทวไป
ั
และ การหายใจแบบมีสติระลึกรู้ (Conscious Breathing) เป็ นการหายใจทีสมบูรณ์ เป็ นการหายใจเอาอากาศ
ดีๆเข้าปอดเต็มๆและคายเอาอากาศเสี ย ออกจากปอดสุ ดๆ ทํ าให้ การฟอกโลหิ ตและการหมุน เวี ยนโลหิ ตดี
สมบู รณ์ (good pulmonary system) เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายมหาศาล วิชาการด้านนี มีบทความสนับสนุ น
มากมาย ถึงคุณประโยชน์มหาศาล..หาอ่านได้มากมาย จะไม่สงสัยคุณค่าของการปฏิบตั ิ MPD ไปได้มาก
2. ข้ อ สนเทศทางจิ ต วิ ท ยา (Psychology)และทางการแพทย์ จิ ต แพทย์ เห็ น ว่ า อารมณ์ ดี แ ละอารมณ์ เสี ย มี
ผลกระทบต่อจิ ตและร่ างกายชัดเจน เช่น คนกําลังโกรธ-หน้าแดงตาแดงตัวสั นมือสั น พูดเสี ยงดัง- ตะหวาด
ลัน ดังนีเป็ นต้น ...ไม่เป็ นผลดีกบั ร่ างกาย สมอง และจิต...แต่ MPD เป็ นการระงับอารมณ์ เสี ยเหล่ านัน ทําให้
เกิดอารมณ์ สงบเป็ นกลางมีพลัง มีประโยชน์ ต่อร่ างกายและจิต
3. ทางสุ ขภาพจิต (Mental Hygiene) และความมันคงของมนุ ษย์ (Human Security) พบว่าโลกมีความสับสน
วุ่นวาย มีผลกระทบต่อสุ ขภาพจิต ความเครี ยด (Stress) ความซึ มเศร้า (Depressed), ความรุ นแรง (Violence)
ทังในครอบครั วและสังคมเกิดขึนมาก อาชญากรรมมีอตั ราเพิ มสู งขึน คนทีสุ ขภาพจิตไม่ดีและคนเพศทีสาม
ก่ออาชญากรรม ไม่แพ้กนั ทําลายความมันคงในหมู่มนุษย์ MPD ช่วยลดและขจัดปัญหาดังกล่าวได้
4. ศาสนาและปรัชญา ต่างบ่งบอกความดี/กุศล เป็ นทางแห่ งความสุ ข เมือตกตายไปก็ไม่สิ นสุ ด และไปเกิดใน
แดนแห่งความสุ ข คือสวรรค์ และระบุความชัว/บาป/อกุศล ...ก็ไปเกิดในแดนแห่งความทุกข์ทรมาน คือ นรก
และอบายภูมิ MPD เป็ นทางแห่ งกุศลความดี ทียิงใหญ่ ปิดทางทีจะไปนรกอบายภูมิเสี ยสิ น
5. หลักคําสอนของศาสดาศาสนาต่ างๆ ให้ มีความรั กและภักดี ต่อพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด ทังสิ น ถือเป็ น “สรณะ”
ของทุก คนในศาสนานันๆ ผูท้ ี จะนําโองการ (คําสอนของพระผูเ้ ป็ นเจ้า) มาบอกแก่ป ระชาชน ทีเรี ย กว่ า
Messiah ได้ ทุกท่านก็ตอ้ งปฏิบตั ิความดี/ภาวนา ด้วยกันทังสิ น MPD เป็ นการปฏิบัติภาวนา เอ่ยพระนามพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดด้วยความเคารพด้วยจิตทีสงบ ย่อมเป็ นความดีระดับสู ง เป็ นการปฏิบัติบูชา
6. หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาชัดเจนมาก พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ดงั นี
6.1 เพียงเอ่ ยพระนามก็มีอานุภาพถึงสวรรค์
อทินนกะปุพพกะพราหมณ์ทูลถามว่า “พระสมณโคดม คนทีนึ กถึงชือท่านอย่างเดียว ไม่เคยยกมือไหว้
ไม่เคยใส่ บาตร ไม่เคยฟังเทศน์ ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์...มีไหม?”
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*พระพุทธเจ้าตรั สตอบความว่า “ดูก่อนพราหมณ์ ...คนทีนึ กถึงชื อตถาคต (แค่นึกถึงเท่านันนะ) อย่ าง
เดี ยว ไม่ เคยยกมื อไหว้ ไม่ เคยใส่ บาตร ไม่ เคยฟั ง เทศน์ ตายแล้ ว ไปเกิ ด เป็ นเทพบุ ตรเทพธิ ด าอยู่บ น
สวรรค์ไม่ ใช่ นับร้ อยนับพัน แต่ นับเป็ นโกฏิ”
MPD ต้องนึ กถึงพระนามตามลมหายใจเข้าออก ครั งละ นาที วันละ - ครั ง ก็เอ่ยพระนามถึงวันละ
ครัง ทุกวันเป็ นเวลานับเดือนนับปี ..ย่อมมีอานุภาพสู งยิง
6.2 อานุภาพของการปฏิบัติแบบ จิบจ๊ อย
พระดํารัสของพระพุทธเจ้าแก่พระสารี บุตรพระอัครสาก ความว่า “ดูก่อนสารีบุตร บุคคล
ใดทําจิตให้ สงัดจากนิวรณ์ วันละเพียงชัวขณะจิตหนึง ตถาคตถือว่ า ผู้นันม่ จิตไม่ ว่างจาก
ฌาน”
อีกครังหนึง พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์พระพุทธอุปัฏฐาก ความว่า “ดูก่อนอานนท์
บุคคลใดทําจิตให้ สงบวันละชัวช้ างสะบัดใบหู หรืองูแลบลิน ตถาคตเรียกว่ า ผู้นันมีจิตไม่
ว่ างจากฌาน”
พระพุทธองค์ไม่ทรงเรี ยกว่าปฏิบตั ิอะไร เพราะมันเล็กน้อย เรามาเรี ยกว่า MPD (Mind
Power Development) จึงไม่ ผิดอะไร เป็ นผลดีต่อสั งคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ทําเพียง
เล็กน้ อย นาที วันละ - ครัง เพือมนุษย์มีกําลังจิตพอทีจะปฏิบัติภารกิจและอยู่ในโลก
มนุษย์ทีแสนวุ่นวายในปัจจุบันนี และ MPD สามารถปฏิบัติได้ ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา
ทุกเพศทุกวัยไม่ จํากัด !!!
6.3 ความสํ าคัญของ “พระพุทธานุสติกรรมฐาน” คือกรรมฐานทีระลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็ น
อารมณ์ มีความสําคัญพียงใด ครังหนึงพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์พระพุทธอุปัฏฐาก ความว่า...
“ดูก่อน อานนท์ เมือตถาคตยังมีชีวิตอยู่...แม้ บุคคลใดเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่ แต่ ว่าบุคคล
นั นมิเคยเจริ ญพุทธานุ สติกรรมฐาน ก็ได้ ชือว่ าไม่ ได้ เกาะชายสั งฆาฏิตถาคตเลย” และทรงกล่าวต่อไป
ความว่า…
“ดูก่อน อานนท์ เมือตถาคตยังมีชีวิตอยู่หรือนิ พพานแล้ วก็ตาม หากบุคคลใดเจริ ญพุทธานุ สติ
กรรมฐาน บุคคลนันได้ ชือว่ าเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่”
เมือ MPD ถือเป็ น พระพุทธานุสติกรรมฐาน แท้จริ งด้วย ก็ถือว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ใกล้ ชิดพระพุทธเจ้ ามาก ประดุจดัง เกาะชายสั งฆาฏิพระพุทธเจ้ า อย่างแน่นอน
อีกประการหนึง หลวงปู่ หลวงพ่อหลายท่าน ต่างกล่าวรับรองให้เห็นความสําคัญ
ชองพระพุทธานุสติกรรมฐาน ความว่า “พระพุทธานุสติกรรมฐาน เป็ นกรรมฐานทีมี
ความสํ าคัญมาก ทีทําให้ พระภิกษุบรรลุเป็ นพระอรหันต์ เข้ า พระนิพพานมากทีสุ ด”
ดังนัน การปฏิบตั ิ MPD ของชาวพุทธจึงเป็ นรากฐานสํ าคัญในการปฏิบัติธรรมของ
ชาวพุทธ สู่ความเป็ นพุทธศาสนิกชนทีแท้ จริงอีกด้ วย
6.4 อานาปานสติกรรมฐาน เป็ นกรรมฐานทีพระพุ ทธเจ้าและพระอริ ยะสงฆ์ทงหลายทรงมากที
ั
สุ ด และ
สามารถเข้ าถึงฌานสู งสุ ด คือฌาน๔ ได้อีกด้วย เป็ นกรรมฐานทีมีกาํ ลังมาก
การปฏิ บัติ MPD ยึด ลมหายใจเข้ าออกด้ วย จึ งเป็ นอานาปานสติ กรรมฐานด้ วย จึ งกล่ าวได้ ว่า ปฏิ บั ติ
MPD เป็ นการปฏิบัติแบบ Two in One (พุทธานุสติ + อานาปานสติ)ควบกันอย่างอัตโนมัติ
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*ปัจฉิมสั งเขป
MPD เป็ นผลจากการปฏิบัติทดลองพิสูจน์ มาเป็ นเวลานาน ผู้ทีจะรู้คุณประโยชน์ แท้ จริ งและเข้ าถึง MPD ได้ โดย
การปฏิบัตพิ ิสูจน์ เท่านัน ไม่สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยการคิดและระบบเหตุผลตรรกะ (Logic) แต่ประการใด สํ าหรับบุ คคลเพศ
ทีสาม ทดลองปฏิบัติสะสมกําลังจิต เพียง , MPUs เท่ านั น จงพิสูจน์ โดยการปฏิบัติเท่ านั น ไม่ วิธีการใดเลย ห้ามบังคับ
ให้คนอืนปฏิบตั ิ มีวิธีเดียวคือเชิญชวนจูงใจให้ทดลองพิสูจน์เท่านัน
ผูเ้ รี ยบเรี ยงนําเสนอ กมลาสน์ เทียนกัณฑ์เทศน์
MPD Information Center
Department of Technology and Mass Com. Education
Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT, Thailand.

