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รากฐานและความสอดคล้องของ
MPDกับศาสนาและจิตวิทยา

เรี ยบเรี ยงโดย กมลาสน์ เทียนกัณฑ์เทศน์
*MPD: Mind Power Development: การพัฒนากําลังจิต
*จิตอบอุ่น (Warm Mind) ในทางศาสนา คนที มี จิตอบอุ่นคื อ คนที มี สติ มี สมาธิ มี เมตตาต่อคนและสั ตว์ รั กสัจธรรม
เคารพพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดตามศาสนาของตน; ในทางจิตวิทยา: คนที มี จิตอบอุ่นคื อคนที มี อารมณ์ สงบ (Calm), ร่ าเริ ง (Cheerful),
มี ค วามเป็ นมิ ตร (Friendly), อดทน (Tolerance), มี กํา ลั ง ความคิ ด (Good thinking ability) สามารถวิ เคราะห์ ได้ อ ะไรจริ งหรื อ
อะไรเป็ นโฆษณาชวนเชื อ (Reality or Propaganda), มี วิ นั ย ตนเอง (Self-discipline),มี อํ านาจการรั บ รู ้ (Grasping power)สู งขึ น
โดยสรุ ปคื อคนทีมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
*การพั ฒนาจิตให้ อบอุ่น โดยการปฏิ บัติ MPD ครั งละ ๕ นาที ไม่เกิน นี วันละ ๕ ครั งทุกวันต่อเนื อง จนกว่าจะสะสม
กําลังจิ ตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จิ ตเริ มอบอุ่น ผูป้ ฏิ บตั ิ จึงรู ้ ตวั ว่ามี ความสุ ขลึ กๆอย่างไม่ เคยมี ม าก่ อนชั ดเจน ผู ้อื นก็ สัง เกตเห็น ว่า มี
ลักษณะสี หน้าอารมณ์และพฤติกรรมก็พฒั นา รายละเอียดจะกล่าวภายหลัง ขอเสนอรากฐานความสอคล้องกับศาสนาก่อน
MPD: มีรากฐานสอดคล้ องกับทุกศาสนา
(๑) ศาสนาพราหมณ์ (Brahmanism) อันเป็ นต้ นกําเนิ ดของศาสนาฮิ นดู (Hinduism) ซึ งตัดเอาเฉพาะเรื องความเชื อที
เป็ นสัจธรรมซึ งเป็ นความจริ งพิสูจน์ได้ และเป็ นกลางชนิ ดทีใครๆก็พิสูจน์ได้เป็ นสากล ไม่ เอาความเชื อที พิสู จน์ไม่ได้ ที เรี ยกว่า
Blindfold Beliefs ซึ งล้วนแล้ว เป็ นการโฆษณาชวนเชื อ (Propaganda) ออก เลื อกเฉพาะฤๅษี ชี ไ พรทีรู ้ สัจ ธรรมท่ านก็ส อนสั จ
ธรรมเท่านัน ซึ งท่ านไม่ค่อ ยจะเขี ยนคัม ภี ร์อ ะไร แต่คนที ไม่รู้ชอบเขี ยน ชอบชี ชวนเชิ ญชวนให้คนที ปั ญญาน้อยเชื อ แล้วก็เป็ น
ผลร้ายต่อคนเชื อ ถ้าเชื อกันมากๆเข้าก็เป็ นผลเสี ยต่อสังคมข้อเท็จจริ งปรากฏตามประวัติศ าสตร์ แก้ไขยากเพราะเชื อเสี ยแล้ว ฤๅษี
ทีสะอาดจิ ตใจแจ่มใสสติปัญญาสู ง ดูท่านมี ความสุ ข มีปรากฏถึ งปัจ จุบนั ขอยกตัวอย่างสัก ๓ ท่าน
(๒) ท่ านอสิ ตดาบส ฤๅษีทีทรงสมาบัติ ใช้กายทิพย์หรื อ กายแท้ท่องเทียวท่านมีวิมานของท่านปรากฏที ดาวดึงส์เทวโลก
(คนที ทํากรรมฐานในหลักสู ตร ฉฬภิ ญ โญ ถ้าทําได้กัน ทุกท่านจะมี วิ มานของตนเองทุ กท่านในสวรรค์) ท่านอสิ ตะไปนอน
พักผ่อนของท่านที วิมานของท่ าน ทิ งกายเนื อเอาไว้ในบรรณศาลาในป่ าเขาดงดิ บครั งหลายๆวัน ในคราวหนึ ง ท่ านหลับพักผ่อ น
หลายวันจนกระทังเทวดาทังหลายจัดงานฉลองสดุดี ในวาระที พระสิ ทธัตถกุมารบรมโพธิ สัตว์ประสู ติจากพระครรภ์มารดาพระ
นางสิ ริมหามายา พระมเหสี พระเจ้าสุ ทโธทนะแห่ งกรุ งกบิ ลพัสดุ์ เพียงทราบข่ าวตกใจกลับเข้าสู่ ร่างของตน ฉัน ผลไม้ให้ร่างกาย
มีกาํ ลังก็เข้าเฝ้ าทันที เพียงเห็น พระกุมารมีบุญบารมีเหนือตน ก็ถวายความเคารพทันทีรู้ตวั เองแม้จะแก่เฒ่าก็มีใจเป็ นสัมมาทิ ฏ ฐิ
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ท่านมีใจที อบอุ่น (Warm Mind) สู งมากและกําลังฌานก็สู ง ถึ งระดับที ท่องเทียวสวรรค์ได้ นอนพักเล่นเสพสุ ขในสวรรค์ได้ทงๆ
ั
ทียังมี ชีวิตอยู่ ความถือตัวถื อตนไม่มีเลย
(๓) ท่ านฤๅษี ที คุ ้นเคยกับบิ ดาของท่านอายุวฒ
ั นะกุม าร ท่ านฤๅษี รู้ว่า อายุวฒั นะกุมาร ตอนนันอายุ ๗ ปี ว่าต้องตาย
ภายใน ๗ วัน บิ ดาขอให้ท่านฤๅษี ต่ออายุให้แก่ บุตรของตน ท่านฤาษี ก็บอกว่าท่านได้แต่รู้เท่ านันไม่ มีบารมี สูงพอทีจะต่อ อายุให้
ได้ มี พระสมณโคดมพุทธเจ้ าเท่ านั นทีต่ ออายุให้ ได้ บรรดาฤๅษีทังหลายไม่สามารถต่ออายุให้ได้ แล้ว อายุวฒั นกุมารก็ได้รับพระ
มหากรุ ณาธิ คุณจากพระพุทธองค์ รอดพ้นจากความตาย จนมี อายุยืนยาวถึ ง ๑๒๐ ปี จึ งได้ชือว่าอายุว ฒ
ั นะกุมาร ท่ านฤๅษีท่ านนี มี
จิตที อบอุ่นมากท่ านยอมรั บ นั บถื อนั กบวชคนละลัทธิ ไม่ มีทิฏฐิ มานะ ท่ านมี จิ ตอบอุ่น ระดับที สู งมาก ต่ างจากครู ทัง ๖ ในสมัย
พุท ธกาล ที ลิ ดรอนพระพุทธเจ้า (ซึ งมี ผ ลกรรมหนัก แล้วแต่คนจะรู ้) แต่ เขาก็มีผ ลงานที เด็ก ยุคปั จจุบ ัน เรี ยนกัน ในฐานะวิช า
ปรัชญา
(๔) ท่ านมหาฤๅษีพาวรี มี ศิษย์ทีจบการศึ กษาจากท่านมากที สุ ดถึ ง ๑๖,๐๑๖ คน ท่ านรู ้ตวั ดีว่าท่านไม่ใช่ อรหันต์ ท่านรู ้
ลักษณะมหาบุรุษ คื อบุรุษที เหนื อบุรุษทังหลาย กล่ าวคื อมี ลกั ษณะอวัยวะพิเศษ ๓๒ ประการ แต่ตัวท่านมี เพียง ๓ อย่างเท่านัน
ช่างด้อยกว่ามาก ท่านอายุ ๑๒๐ ปี แล้ว ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบตั ิ ขึนแล้ว ท่านส่ งศิ ษย์ ชันหัวหน้า ๑๖ คน พร้อมบริ วารอี กคนละ
พัน แยกย้ายกัน ค้นหาพระพุทธเจ้า เมือพบแล้วให้กลับมาบอกตน ตนจะไปเฝ้ าและขอสมัครเป็ นศิ ษย์โดยเร็ว เพราะอายุมากแล้ว
คนทีมีจิตทีอบอุ่น ย่ อมอ่ อนถ่ อมตนตามความเป็ นจริ ง ต่างจากท่านชฎิ ลทัง ๓ มี นที กัสสปะ, อุรุเวละกัสสปะ และคยากัสสปะ มี
ศิษย์รวมกันเพียง ๕๐๐ คน ท่านถือ ตัวมากพระพุทธเจ้าใช้เวลาให้ทดลองพิสูจ น์เป็ นเวลานานกว่าจะยอมตัวยอมตน แต่ท่านพาวรี
ท่านมีศิ ษย์มากทีสุ ด แต่ ท่านขวนขวายอยากเป็ นศิ ษย์ ยอมรับฐานะว่าใครเป็ นใคร ฤๅษี เมื องไทยในป่ า และในป่ าเมื องพม่า พบ
พระธุ ดงค์ท่านก็กราบก็ไหว้ เพราะจิตท่ านอบอุ่นแล้ วท่ านรู้ ว่าใครเป็ นใคร (ฤๅษี ดีๆตามตํารา ท่านมี ศีล ๘ ครบ คนละพวกกับฤๅษี
ทีออกจากป่ ามาต้มชาวบ้าน)
(๕) โยคะ (Yoga) โดยหลักการมนุ ษย์ทงหลายห่
ั
างไกลจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า หรื อจุดสู งสุ ดคื อความเป็ น พระผู้เป็ นเจ้า คื อ
บรรลุ โมกษะเพราะความมื ดมัวแห่ งจิ ตครอบงําจิ ตอยู่ ความจริ งแล้วบรรดาฤๅษี ผ มู ้ ี จิตใจดี เขาสามารถขึนไปถามเทวดาพรหม
มาแล้วตังแต่ ก่อ นพุทธกาล รู ้จกั คําว่า “โมกขะธรรม”, คําว่า “อรหัน ต์ ” คําว่า “นิ รวาน” เรี ยกว่าท่านสามารถไปสนทนาธรรมกับ
เทวดา เทวดาเขาก็บอกว่า คุณธรรมที สู งพ้นสภาพโยคี พ้นสภาพฤๅษี ก็คือ “โมกขะธรรม” เป็ นอรหัน ต์ เข้าพระนิ พพาน อัน เป็ น
แดนทีมี ความสุ ขอย่างยิ ง เป็ นแดนของพระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยแท้ ต่อข้อ ถามว่า จะปฏิ บตั ิ อย่างไรจึ งจะบรรลุ เทวดาบอกไม่รู้ จากนัน
บรรดาฤๅษี นักบวชทังหลาย ก็คิดกันเองเดาสุ่ ม ไป ฝ่ ายฤๅษี ดีๆท่ านก็ไม่ เดาท่ านคุยท่านสอนเท่ าที รู ้ ถามท่านมากกว่านันท่ านก็
บอกว่าไม่รู้ ฝ่ ายเดาก็ว ่าปฏิ บัติอ ย่างนันอย่างนี ส่ วนใหญ่ ก็ว่า คนที เหาะได้เป็ นอรหันต์ทังนัน ซึ งก็ไม่จริ งล่ วงเลยจนสมัยพระ
พุทธกาล พระพุทธเจ้า ทรงทําความกระจ่างแก่พวกเทวดาและมนุ ษย์ บรรลุโมกขะธรรม ก็เป็ นพระอรหันต์ก็ถึงพระนิ พพาน พระ
พุทธองค์ทรงตรัสรู ้เองบรรลุพระสัมมาสัมโพธิ ญาณจึงได้เป็ นพระสัมมาสัมโพธิ ญาณ จะเห็นว่าบรรดาโยคีทงหลายที
ั
มีฤทธิ มี เดช
ก็ห่างไกลจากพระอริ ยะเจ้าซึ งพระพุทธสาวกอย่างมาก พวกฮิ น ดูยืน ยัน “โมกษะ” และ “นิ รวาน” ด้วยภาษาสันสกฤต แต่ ทาง
พุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ทรงกําหนดภาษา “ปาลี (Pali)” เป็ นภาษาทางพุทธศาสนา
ท่ านปะตัน ชะลี (Patanjali) ท่ านเป็ นผู ้ว างหลัก การปฏิ บัติ โยคะเป็ น ๘ ขัน (Stages) คนไทยที รู ้ เรื องวรรณคดี พุท ธ
ศาสนา ไปเรี ยนกับแขก ก็ยกเป็ น มรรค ๘ ของปรัชญาโยคะ เพื อขอประกาศนี ยบัตรก็เป็ นเรื องโลกีย์วิสัยก็วา่ กันไป ไม่ ผิดอะไร
คนอินเดีย เขาเขี ยนอธิ บายหลักการตามที ท่านปะตันชะลี (Patanjali’s Yoga Sutra) วางไว้สันๆ ดังนี
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Yama:
Rules governing social responsibility:
ยมะ
Niyama:
Rules governing meditation, proper reflection: นิ ยมะ
Asana:
Proper orientation of physical body, physical posture: อาสนะ
Pranayama:
Breath control, proper use of vital force:
ปราณะยามะ
Pratyahara:
Controlling of mind and sense:
ปรัตยาหารา(ปรัด-ตะยา-หารา)
Dharana:
Concentration, control of attention: ธาระณะ
DHyana: Meditation, proper reflection:
ธยานะ
Samadhi:
Absorption, personal integration
สมาธิ
หลักการปฏิบัติโดยสรุ ปที นํ ามาใช้ ในMPD ได้ แก่ การเอ่ ยนามพระผู้เป็ นเจ้ าโดยความเคารพและการควบคุมลมหายใจ
เข้ าออก เพือให้ จิตสงบผ่ องใส....มี แนวทางไปสู่ ความอบอุ่นของจิ ต (Warm Mind) เป็ นเป้ าหมาย
จะเห็นว่า การปฏิบตั ิ โยคะของโยคีทีถู กแนวทาง สามารถเป็ นเทวดา หรื อพรหมได้ ถึ งพรหมไม่เกิน ชันที ๑๑ ส่ วนอรู ป
พรหมอยูใ่ นอวกาศเวิ งว้างระยิบระยับแพรวพราวไร้รูปดังเช่น เทวดาและรู ปพรหมทังหลาย อยู่ทางซ้ายมือระหว่างพรหมชันที ๘
กับชันที ๙ รู ปเทวดาและรู ปพรหมเป็ นรู ปในโลกนามธรรม (The Abstract World) ซึ งเราเห็ นได้ด้วยจิ ตอันเป็ นทิ พย์เท่านัน ตา
เนื อของเราไม่สามารถเห็นได้ ผีสัม ภเวสี , เปรต, อสุ รกาย ก็เป็ นนามธรรมเช่ น เดียวกัน สําหรับคนไม่มี ทิพพจักขุญาณ เทวดาและ
ผีเขาบัน ดาลให้เห็นก็ได้ ภาษาพระนักปฏิ บตั ิ ท่านเรี ยกรู ปชนิ ดนี ว่า รู ปในนาม ผู้ทีมี จิตที มีกาํ ลังมีความอบอุ่นมากๆ ท่ านเห็นได้
ท่ านยื นยัน ในหมู่พวกเดียวกันได้ อรู ปพรหมมีลกั ษณะเป็ นละอองหมองทีระยิยระยับมี สีกลุ่ม ไม่สามารถรับรู ้อะไรได้ พระพุทธ
องค์โปรดไม่ได้ตอ้ งอยู่ไปเช่ นนันจนกว่าจะสิ นอายุขยั ซึ งนานนักเกินปั ญญามนุษย์ทีจะนับได้
เรื องพระพรหมที มี ๔ หน้า ๘ มื อนัน ไม่มี ในพรหมโลก ที จริ งมี หน้าเดี ยว ๒ มื อเหมื อ นเทวดาและมนุษย์ ร่ างสวยใส
มากกว่าเทวดา เป็ นที เคารพของเทวดา ท่านเหล่านันตายจากความเป็ นมนุ ษย์และเข้าฌานตาย ก็ไปเกิดในพรหมโลก ส่ ว นเรื อง ๔
หน้า ๘ มื อ เป็ นเรื องเป็ นเรื องศิ ลปะ เป็ นเรื อง Promotion และเป็ นเรื อง Propaganda ของพวกมนุ ษย์เรานี เอง แต่ ทว่าคนที เคารพ
บูชาด้วยความจริ งใจ พรหมท่านก็มารับและอนุโมทนา ลองถามนักบูชาพระพรหม ต้องถวายอาหาร ๔ จานไหม? เวลาท่านเสวย
อาหารมื อคงเกะกะชนกันบ้าง ปากที ได้กินก็อิ มปากที ไม่ได้กินไม่ ทนั ใจจะบ่นไหม นอนหลับอย่างไร? พวกสาวกพระพรหม
กลุม้ ตอบไม่ได้ ถูๆไถๆไป เพราะหมอตังศาล พวกบาบา(พระฮินดู) เขาไม่รู้จ ะตอบอย่างไร ไม่เคยไปเทียวพรหมโลก ไม่เคยเห็น
แต่ กเ็ ชื อตามกัน ต่อๆกันมา...แต่อย่างไรก็อ ย่าไปขัดคอกัน เขาจะโกรธ...ไม่ดี เชื ออย่างไรก็ตามใจ อย่าบังคับคนอื นให้เชื อตามก็
แล้วกัน ถ้าจะชวนพิสูจน์กเ็ ป็ นเรื องของคนมีปัญญา ก็ยินดี กบั เขา
*คนทีสะสมกําลังจิ ตใกล้หรื อ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ MPUs เขาก็จะรู ้เองเห็นเอง เขายืน ยันเอง เขาพิสูจน์ เรื องต่างๆได้เอง
เพราะเขามี ปัญญาเป็ นของเขาเองไม่เชื อใครง่ายๆ รับทุกเรื องไว้พิจารณา ไม่ ยินดี ทีจะถกเถียงกับใคร เพราะเห็นว่ าเป็ นเรื องขัดใจ
คนอืน ไม่ มีประโยชน์ เสี ยเวลา
*ในโลกนีมีพ ระพุทธเจ้ าเท่ านั น ที ทรงคุณมาก พระพุท ธองค์ โปรดคนมีปัญญา “พระพุทธองค์ ไม่ ให้ เชื อพระพุทธองค์
แต่ ให้ ทุกคนพิสูจน์ จนแน่ ใจเห็น จริ งแล้วจึงเชื อ” เป็ นพุทธดํารัสมี สาระความที ประเสริ ฐยิ ง เป็ นแบบฉบับของการปฏิ บตั ิ MPD
เป็ นการท้าทายให้ทดลองพิสูจน์เป็ นสํ าคัญ ถึงแม้ผูน้ ําเสนออยากให้ทุกคนปฏิ บตั ิ ม ากเพียงไร...ก็ไม่ อยากให้ คนเป็ นคนเชื อง่ าย
พลาดพลังไปก็เสี ย ความเป็ นมนุษย์ ก็จะเป็ นเรื องทีน่าเวทนามากกว่า

4
ฮิ น ดู เป็ นศาสนาที มี คุณ มาก เฉพาะที เป็ นสายสั จ ธรรม ดังเช่ น ท้าวธตรฐ หนึ งในสี ท้าวจาตุ โลกบาล เดิ ม ท่ านเป็ น
พราหมณ์ มาก่อน หลังจากหมดอายุขยั ท่านบังเกิดเป็ นท้าวธตรฐ...ต่อมาก็เป็ นชาวพุทธ บัดนี ท่านเป็ นพระอนาคามี แล้ว ไม่เชื อก็
ไปถามท่านท้าวธตรฐ หลวงปู่ หลวงพ่อ ท่านบอก
MPD ก็อาศัยหลักของโยคะอยู่ แต่ นาํ มาปฏิบตั ิ เพียงเล็กน้อย เพือพัฒนาจิตสะสมกําลังจิ ต มี จิตอบอุ่นเป็ นเป้ าหมาย ไม่
สู งส่ งถึ งเข้าถึ ง “โมกษะ” หรื อ เข้าสู่ “ปรมาตมัน”แต่ อ ย่างใด เล็ กน้อยเกิน ไปไม่ถึงกับการปฏิ บตั ิ “โยคะ” จึ งขอเรี ยกว่า MPD
เท่านัน หากผูใ้ ดจะเรี ยกว่า โยคะ ก็ไม่ขดั ข้องแต่ประการใด
*การปฏิ บัติ MPD เป็ นการเอ่ ยพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด ทีตนเคารพ ตามลมหายใจเข้ าออกเป็ นเวลา ๕ นาที ไม่ เกิน
นี ไม่ มีพิธีรีตองอะไร ขอมีใจเคารพพระผู้เป็ นเจ้ าพระองค์ นันก็พอ
*ปฏิ บั ติ MPD ทุกวัน วั น ละ ๕ ครั งแต่ ไม่ น้อยกว่ า ๓ ครั ง ต่ อเนื องทุกวัน พอสะสมกําลังจิตเรื อยไป พอได้ อย่ างน้ อย
๓,๐๐๐ MPUs ก็จะเห็นคุณประโยชน์ ชัดเจนเกินความคาดหมาย และสามารถแนะนําผู้อืนได้
*ผู้ปฏิบัติ MPD เป็ นครู อาจารย์ ของตนเองไม่ ต้องอาศัย ผู้ใด และMPDมีแต่ ประโยชน์ ไม่ มีโทษใดๆเลย
*ผู้ทีสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs สามารถใช้ MPD รั กษาเยียวยา เด็ กความสนใจสั น ออทิสติ ก เด็ กเพศที๓, ปัญญา
อ่อน หรื อ โรคทางจิตอืนๆควบคู่กับการแพทย์ ได้ เห็น ผลเร็ วขึน อย่ างสั งเกต หรื อวั ด วิเคราะห์ ประเมินได้ การประยุกต์ MPD
ดังกล่ าว ผู้ ทีมีกําลังจิ ตอบอุ่นจะวินิ จฉั ย ได้ ว่า จะใช้ ๑, ๒, ๓ นาที ได้ อย่ างเหมาะ พร้ อมกับเทคนิ คการ Motivation ทางจิตวิ ทยา
อย่ างมีประสิ ทธิผลต่ อไป
๒. พุทธศาสนา
(๑) พระพุทธเจ้าตรั สกับพระเอกอัครสาวกสารี บุต รมหาเถระ ความว่า “ดู ก่อนารี บุ ตร บุ ค คลใดทําจิ ตให้ ส งบแม้ ชั ว
ขณะหนึ ง ตถาคตถือว่ าผู้นันมีจิตไม่ ว่างจากฌาน” น่าจะเป็ นหลักการในการแนะนํากรรมฐานแก่ชาวบ้าน แต่สําหรับพระภิ กษุ
นัน แตกต่างเข้มข้น ปลี กวิเวกจริ งจัง เพราะต้ องทําพระนิพพานให้ แจ้ งเป็ นจุดหมายของพระสาวกทุกองค์
(๒) พระพุทธองค์ต รัสกับพระอานนท์มหาเถระ พระพุทธอุปัฏ ฐาก ความว่า “ดูก่อนอานนท์ บุค คลใดทําจิ ตให้ ส งบ
อุป มาเพี ยงแค่ ช้ างสะบัดใบหู งูแลบลิน ตถาคตว่ าผู้ นันมี จิตไม่ ว่างจากฌาน” พระดํารั สนี น่ าจะเป็ นคําแนะนําเพือสอนชาวบ้าน
แบบง่ายๆเล็กน้อยๆ แต่ยิ งใหญ่ม าก
(๓) พระพุทธองค์ตรัส กับพระอานนท์มหาเถระ ความว่า “ดูก่อนอานนท์ เมือตถาคตยังมีชีวิตอยู่ บุคคลใด...แม้ เกาะ
สั งฆาฏิ ตถาคตอยู่ แ ต่ ว่าไม่ เคยเจริ ญ พุ ทธานุ ส ติ กรรมฐาน ผู้ นั นชื อว่ าไม่ เคยเกาะสั งฆาฏิ ต ถาคตเลย, ดู ก่อนอานนท์ ...แม้ เมื อ
ตถาคตนิ พพานแล้ ว หากบุคคลใดเจริ ญพุทธนุ สติกรรมฐานเป็ นปกติอยู่ ผู้นั นได้ ชือว่ าเกาะสั งฆาฏิ ตถาคต แน่ แท้ ” ทรงเน้นให้
เห็นว่า พระพุทธานุสติ กรรมฐานมีความสําคัญมาก
(๔) อี กครังหนึ ง พระพุทธองค์ตรัส กับพระอานนท์ม หาเถระความว่า “ดูก่อ น อานนท์ บุคคลใดเกิดมาทัน สมัยที ตถาคต
มีชี วิตอยู่ แม้ว่าจะเกาะชายสั งฆาฏิ อยูก่ ็ตาม แต่ ว่าท่ านผู้นันไม่ เคยเจริ ญ พุทธานุ สติ กรรมฐาน ตถาคตถือว่ า เขาผู้ นันไมเคยเห็ น
ตถาคตเลย”
*พุท ธานุ สติ กรรมฐานคื อ การระลึ กถึ งพระคุณ ของพระพุทธเจ้าหรื อความดี อ นั ประมาณมิ ได้ของพระพุทธเจ้าเป็ น
อารมณ์ แม้คนไม่รู้อ ะไรเลย ไม่รู้วา่ พระพุทธเจ้าคือใครก็ตาม เพียงกล่าวคําว่า “พุทโธ” ซําๆ ท่านยมทูตก็ให้ความนับถื อ ดังทีคน
ตายแล้วฟื นขึนมาเล่าให้ฟัง ปรากฏเป็ นหนังสื อเผยแพร่ มาเป็ นระยะๆยืนยันอานุภาพมาหลายรายแล้ว
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(๕) พระเทวทัต อดี ตเจ้าชายแห่งกรุ งเทวทหะ บวชแล้วทรงสมาบัติมีฤทธิ แต่ ไม่สามารถตัดกิ เลสเป็ นพระอริ ยะบุคคล
ได้ ทังๆทีบวชได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ พรรษา ลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า ในปี ที ๓๗ นับแต่การตรัสรู ้ ส่ งผลให้แผ่นดินแยกกลื น
ชี วิ ตเทวทัต ตกอเวจี มหานรกทันที ไม่ เป็ นภาระของท่านพระยายมราชเลย ปั ญหาว่าผูท้ รงสมาบัติมี ฤทธิ ทําไมจึ ง ทําผิดได้ถึ ง
ขนาดนัน มีคํ าตอบที น่ ารั บฟั งมากคื อท่ านไม่ ได้ เจริ ญพระกรรมฐานในหมวดพุทธานุ สสติกรรมฐาน จิตจึ งไม่ อบอุ่น หรื อกล่าว
อีกนั ยหนึ ง การมีฌานสมาบั ติ...ไม่ มีผลที จะทําให้ จิตอบอุ่น ได้ หรื อ อาจกล่าวได้วา่ จิตอบอุ่นดีกว่ าทรงฌานสมาบัติ ก็น่ารับฟังได้
เช่นกัน
*การทรงฌานทรงสมาบัติ หรื อ ได้อภิ ญญาโลกี ย์ หากไม่ตดั กิเลส (ระดับสั งโยชน์ ๓ ข้อแรก)เป็ นพระโสดาบันขันต้น
จิตยังไม่ อบอุ่น ยังสามารถสร้างกรรมหนักยิ งได้ คื อประทุ ษร้ ายพระพุทธเจ้าดังเช่ นเทวทัต ถ้ าเป็ นพระโสดาบั น แล้ ว จิตก็อบอุ่น
เหนือสามัญ เหนือจิตอบอุ่น ทีสร้ างสะสมกําลังจิต ด้ วย MPD
*การปฏิบั ติ MPD สะสมกําลังจิ ตจนถึ งระดั บที อบอุ่น เบื องต้ น (ประมาณ ๓,๐๐๐ MPUs) หากสนใจจะปฏิ บัติพระ
กรรมฐาน ก็สามารถจะได้ ฌานชนิ ดทีมีจิตอบอุ่นเป็ นพืนฐาน (ดูรายละเอี ยดคุณลักษณะของคนทีมีจิตอบอุ่นท้ายบทความนี )
(๖) หลวงปู หลวงพ่อยุคปั จจุบนั หลายท่ าน ต่ างบอกว่า พุทธานุ ส ติกรรมฐาน มีผลให้ บุคคลเป็ นพระอริ ยะเจ้ าเข้ าพระ
นิพ พานมากทีสุ ด หรื อบางครังท่านกล่าวว่า ไม่ มีพระอริ ยะเจ้ ารู ปใด ไม่ เคยเจริญพุทธานุสติกรรมนัน...ไม่มี
(๗) พระเดชพระคุ ณ หลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี ที พระราชนิ โรธรั งสี คมั ภี รปั ญญวิศิษ ฏ์ กล่าว ความว่า “ทํ ากรรมฐาน
ห่ างไกลครู อาจารย์ ไม่ ดี อาตมาเคยวิปลาส หลงว่ า พระพุทธเจ้ าพระอริ ยะสงฆ์ ไม่ มี มีแต่ พ ระธรรม แหม...หลงอยู่ นาน กว่ าจะ
แก้ ไขตก” แสดงว่า กรรมฐานอย่าห่างอาจารย์ ต้องมีครู อาจารย์ดี โอกาสวิปลาสมี อยู่ โทษก็มีอยูพ่ ึงระมัดระวังอย่างมาก
(๘) พระธรรมญาณมงคล (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินธโร) กล่าวความว่า “สมาธิทําเพียง ๕ นาที วันละ ๓ ครั ง ต่ อเนืองทุก
วัน พลังจิตจะสะสม ถ้ าทํ าเกิน ๕ นาที จิตจะตกภวั งค์ แ ล้ วเกิดโมหะง่ าย เป็ นอันตราย พลังจิ ตไม่ สะสม” หลวงพ่อรู ปนี มี คุณู
ประการต่ อ พระศาสนาและประเทศชาติ ม าก โดยเฉพาะ “สถาบัน พลังจิ ต (The Will-power Institute)” มี ส าขามากมาย ทังใน
ประเทศไทยและแคนาดา (“ภวังค์” เป็ นอาการของจิตทีจะเข้าเป็ น ฌาน)
(๙) อริ ย สั จจั ง (Ariyasaccam) เป็ นธรรมสรุ ป ผลของการตรั ส รู ้ ทั งหมด (The Enlightenment Result Conclusion) อัน
เป็ นการสรุ ปพระธรรมคําสั งสอนทัง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ (เรื อง/headlines) รวมลง ตรงที อริ ยสัจจัง มี เป้ าหมายเป็ นความสุ ข
อย่ างยิงบริ สุทธิไม่ มีทุกข์ เจือปนและเป็ นสุ ขที ยังยืนเป็ นนิรันดร์ แม้ กายแตกทําลายไป ก็ไม่ ไปเกิด ในภพอืนทีเป็ นสุ คติภูมิอย่ างมี
อายุขัย (เทวโลก, พรหมโลก) สู่ ภพนอกวัฏฏสงสาร คือพระนิพพานเท่ านั น
พระพุท ธศาสนาจึงเป็ นศาสนาแห่ งความสุ ข และจะเป็ นสุ ขได้ จริ งๆก็ต้องปราศจากทุกข์ ต้ องดับทุ กข์ เสี ยให้ สิ น ดังนัน
พึงเข้าใจ อริ ยสัจธรรมให้ถ่องแท้เป็ นเบืองต้นก่อน ดังนี
*ความจริ งอย่ างยิงคือทุกข์ เป็ นอย่ างไรหรื อคืออะไร พระพุทธเจ้าให้คาํ จํากัดความสรุ ปเบ็ดเสร็ จ ว่า เกิด (อยู่ในครรภ์ก็
อึดอัดเดื อดร้อนเพราะการเคลือนไหว อาหารโรคภัยไข้เจ็บที แม่เป็ นกระทบถึงลูกในครรภ์ ทนไม่ไหวก็ตายในครรภ์ เมือออกจาก
ครรภ์ ก็แผดร้อ นด้ว ยอากาศจึ งต้องแผดร้อ งดังสุ ดๆ) แก่ (เรี ยวแรงก็น ้อยลําบาก) เจ็บป่ วย (ความเจ็บป่ วยมี ขึนเป็ นระยะๆตลอด
ชี วิต) ตาย (ขันสุ ดท้ายของชี วิตทรมานที สุ ดไม่สามารถรอดพ้นได้ตอ้ งตาย) การประสบกับสิ งทีไม่ รักไม่ ชอบ การพลัดพรากจาก
สิ งทีรั กทีชอบ แล้วพระพุทธองค์สรุ ปว่า การมีร่างกายนีแหละเป็ นทุกข์ เป็ นการสรุ ปทีชัดเจนที สุ ด
*ความจริ งอย่ างยิงคื อเหตุ ทีทํ าให้ เกิดทุก ข์ สื บเนื องจากประการแรก คื อเมือมี ร่ างกายแล้ ว ก็มี ค วามต้อ งการความ
ทะยานอยากต่างๆคือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา (จะเกิดสิ งเหล่านีได้ เพราะมีร่างกายนันเอง)
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*ความจริ งอย่ างยิง เป็ นความดับ (นิ โรธะ)อะไร สื บเนื องจากความจริ งอย่างยิ ง ๒ ประการแรก เมื อมีร่างกายแล้วก็เป็ น
ดังความจริ งประการที ๒ ความจริ งประการที ๓ นี เป็ นความดับของความทะยานอยาก (ตัณหา) ดับความรัก(ราคะ)ก็สละเสี ยให้
สิ นไม่ ให้ เหลือเชื อ ทังนีเพราะมีร่างกายทังนันแหละ (อย่าเผลอไปพัวพันกับนิ โรธสมาบัติ หรื อ นิ พพาน เพราะเป็ นเรื องที เนื องกัน
และขันสู งสุ ดในสัมมาสมาธิ และอยูใ่ นกรอบของอริ ยสัจ)
ทังหมด เพราะมี ร่างกายเป็ นเหตุ จึงต้ องตัดสั กกายทิฏฐิ ตัดร่ างกายเป็ นสังโยชน์ ขอ้ แรก ตัดข้อเดี ยวนี แหละด้ว ยความ
เคารพเชื อฟังไม่สงสัยในพระรัตนตรัย และเคร่ งครั ดในศีลอยูแ่ ล้ว มิ ฉะนันก็ไม่คิดตัดร่ างกาย เมื อตัดร่ างกายได้มากเพีย งไร มัน ก็
ตัด แล่ นไปสั งโยชน์ ข้อสิ บได้ อย่ างอัตโนมั ติ พูด กันสั นๆแค่ นีจบ...ไม่ น่ารําคาญแต่ ประการใด ที นีฮิ นดูเขามี คมั ภี ร์มาก ... คนน่ ะ
คิ ดว่ามี คําภี ร์มากก็ดูยิ งใหญ่ ที นี ใครท่อ งได้มาก จําได้มากปุถุชนเขาว่าเก่งว่าดี พระพุทธองค์ก็ตามใจ...ไม่ว่ากัน ก็ทรงอธิ บาย
ขยายความ ยาวเหยียดเท่าไรก็ได้ แค่ สังโยชน์ ๑๐ ข้อ จะอธิ บายข้อ ละวันก็ได้ ข้อละสั ปดาห์ก็ได้ ถ้าจะพูดกัน ให้ คนทีจบคัมภี ร์
ไตรเพท..ฟั งแล้ วหนาว พวกคลั ง Literature หนาว ยั งไม่ พอ อัดเข้ าด้ วยอภิธรรมอีก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็หนาวหนักขึน
ไปอีก ทังพระภิ กษุและฆราวาสที ยังมีอารมณ์ ปุถุชนในปั จจุบนั ก็รู้สึกว่ายิ งใหญ่ซับซ้อ น ใครท่อ งจําได้มากก็เก๋ ไปเจอพระพม่า
ท่องจําพระไตรปิ ฎกได้ทงหมดหลายองค์
ั
ก็ตืนเต้น ยกย่องเป็ นนักหนา พระพุท ธเจ้ าถือการตัดกิเลสได้ ตังแต่ พระโสดาบั นขึนไป
เป็ นสํ าคัญ เข้ ากระแสพระนิ พพานเป็ นพระอริ ยะบุคคล ซึ งชาวพุทธพึงนําพาเป็ นสําคัญ นีแหละเป็ นเส้ นทางพีพระพุทธองค์ ทรง
ดําเนินลวงหน้ า รอสาธุชนทังหลายอยู่ทีพระนิพพาน
อยากจะรู ้พ ระไตรปิ ฎกทัง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขัน ธ์ รู้ จริ งชนิ ด ไม่ คลาดเคลือน อ่ านหนังสื อ มากเสี ยเวลาตัดกิ เลส
ปฏิ บตั ิให้ทรงสมาบัติแปด ตัดกิ เลสตัดจริ งๆพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว ่า จะเป็ นพระอรหัน ต์ ในอาสนะเดียว หมายความว่า เป็ น
พระอรหัน ต์ ณ ทีนันได้เลย ก็ถึงพร้ อมด้ วยปฏิสัมภิทาญาณ รู ้แจ้งพระไตรปิ ฎก สอบถามอะไรก็ได้รู้หมด โดยไม่ ตอ้ งอ่านสักตัว
ยังรู้ภาษาคนทุกภาษา และภาษาสั ตว์ทุกชนิ ด ดังเช่นหลวงปู่ เกษม เขมโก มี พระมหาเปรี ยญเอกไปนมัสการท่ าน ซึ งมีฐานะสมณ
ศักดิ รองเจ้าคณะจังหวัด หลวงปู่ ท่านธุ ดงค์อ ยู่ป่า ออกจากป่ าก็อ ยู่สุส าน ไม่ได้ไปเรี ยนบาลี ทีไหน ท่านสอบถามพูดคุ ยกับพระ
มหาเปรี ยญเอกอย่างแคล่วคล่องด้วยภาษาบาลี ท่านเปรี ยญเอกเสี ยอีกต้องเสี ยเวลานึ ก
คนที ผูเ้ ขี ยนรู ้ จกั เห็ น หน้ากันบ่อย ท่านเอาภาษาอี ยิปต์โบราณ Hieroglyphic ไปทดลองหลวงพ่อ วัด ท่าซุ ง ท่ านอ่านได้
ทังๆทีอยูใ่ นมือคนถวาย
*ความจริ งทีประเสริ ฐ ยิ ง คื อการปฏิบัติไปสู่ ความสุ ขความเจริ ญอย่ างยิง มี อ งค์ประกอบ ๘ ประการ ขาดเสี ยอย่างใด
อย่างหนึ งมิได้ ปฏิบัติตามฐานะของตน ทังฆราวาสหรื อนั กบวช ขอสรุ ปความด้วยภาษาปัจจุบนั เพือความเข้าใจชัดเจนดังนี
ประการที๑ ตังมันอยู่ในกรอบสั มมาทิฏฐิ คือไม่ทาํ ชั วทุกอย่าง, ทําแต่ความดี, มีจิ ตทีผ่องใส
ประการที ๒ สั มมาสั งกัปโป จะคิดใคร่ ครวญสิ งใด ก็อยูใ่ นกรอบสัมมาทิ ฏฐิ
ประการที ๓ สั มมาวายาโม มี วาจามี คาํ พูดเพือประโยชน์ สุ ภาพ ความดี ลว้ นๆ (โกหกเพือความดี ไม่ได้ ต้องดี ลว้ นๆทัง
เบืองต้นและผลลัพธ์ พูดจาอยูใ่ นกรอบ กุศลกรรมบถ ๑๐ นันเอง)
ประการที ๔ สั มมากัมมันโต กระทําการใดๆหรื อควบคุมพฤติ กรรมของตนให้อ ยูใ่ นกรอบสัมมาทิฏฐิ นนเอง
ั
จึงเรี ยกว่า
เป็ นการกระทําทีชอบมี ศีล ๕ ข้อกํากับเป็ นอย่างน้อย
ประการที ๕ สั มมาอาชี พ หาเลี ยงชี พ ให้อ ยูใ่ นกรอบของความดี คือ สัม มาทิ ฏ ฐิ มีศีล ๕ เป็ นหลักในเบื องต้นขายเครื อง
ดองของเมา ยาเสพติ ด ขายกามารมณ์ ขายการบันเทิงเริ งรมย์ ทีชักนําส่ งเสริ มกามราคะ ไม่เป็ นสัมมาทิฏฐิ
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ประการที ๖ สั มมาวายาโม มี ความเพียรที พอดี คื อเต็ม ที ไม่ถึ งกับเจ็บป่ วยเดื อดร้อนไม่มีลกั ษณะที หย่อนยานเลย จึ ง
เรี ยกว่าพยายามชอบ และต้องเป็ นไปตามแนวทางทีดี
ประการที ๗ สั มมาสติ คื อระลึ กอยู่เสมอว่า กาย วาจาใจคื อ คิด ให้ตงอยู
ั ่ในกรอบความดี ตามทีพระพุทธองค์ตรัสไว้ ดี
อย่างยิ งแล้ว
ประการที ๘ สั มมาสมาธิ คือการสร้ างกําลังจิตทีดี มีเมตตาธรรมกํากับ
อริ ยมรรค ๘ ประการเป็ นทางดําเนินชี วิตของชาวพุทธปกติ
การปฏิบัติธัมมะ เพือขจัดกิ เลสให้เบาบาง จนถึ งเข้ากระแสพระนิ พ พาน มี พระโสดาบันเป็ นเบืองต้น พระอรหันต์เป็ น
สุ ด ท้ายของศาสนานี เรี ย กว่าเสร็ จ กิ จ คื อ ไม่ มีกิจ อะไรที ต้อ งทําอี กแล้ว ถึ งพระนิ พพานแล้ว น่ าจะเรี ย ก อริ ยมรรค ๓ แต่ ท่า น
เรี ยกว่า ไตรสิ กขาสําหรั บธรรมปฏิ บัติ และอธิ บายว่าเป็ นมรรค ๘ โดยสรุ ปนั นเอง สํ าหรั บ ฆราวาสอุบาสก อุบาสิ กา ก็ บําเพ็ ญ
ทานคือ การให้ทงทรั
ั พ ย์และไม่ใช่ ทรัพ ย์ การให้ธัมมะเป็ นทานสู งสุ ด, รั กศี ลมี ศีล๕ เป็ นเบืองต้น ภาวนา คื อกรรมฐานนั นเอง
สําหรั บนักบวชท่านให้ ปฏิ บัติ ศี ลคื อ รักษาศี ลให้ครบถ้ว นสมาธิ คือปฏิ บัติกรรมฐาน, ปั ญ ญาคื อการใช้ความคิ ดใคร่ ครวญจน
มันใจเป็ นองค์ประกอบสาม เกียวข้อง เนื องกันตลอดเป็ นวัฏฏจักร (Circular rotation) หมุนตลอดจากเบืองล่ างตํ าสุ ดแล้ วสู งขึน
เรื อยๆสู่ จุดสู งสุ ดหมดกิเลสก็ถึงพระนิ พพานพอดี ส่ วนเรื องเดี ยวได้ไม่ได้ถอยหน้าถอยหลัง ไม่สิ นสุ ด เป็ นเรื องของคนปฏิ บ ัติ
ทังนีเพราะความประมาท เป็ นสําคัญ
ศีล, สมาธิ, ปั ญญา จะเริ มต้นทีไหน ตรงไหน ศีล, หรื อสมาธิ หรื อปั ญญา ก่อนดี
(ก) คนมีปัญญาเขาไม่เชื ออะไรง่าย เขาต้ องคิดก่ อน จนมันใจว่าเห็นคุณประโยชน์ก่อน จึ งเริ มรั กษาศีล ทําสมาธิ อย่างนี
เรี ยกว่า เริ มต้ นด้ วยปั ญ ญา หรื อ คนที ทุกข์มากกลัดกลุม้ แต่ไม่อยากทําชั วหรื อ ฆ่าตัวตาย หัน เข้าหาธัมมะ ปฏิ บตั ิ ธรรม อย่างนี
เริ มต้นด้วยปัญญา
(ข) บางคนตามคนไปวัด ไม่ตงใจไปเพราจํ
ั
าใจเพราะคนชวนหรื อผูใ้ หญ่ขอร้อ งทอแหหาปลามาเมื อบ่ายวันเดี ยวกันนัน
(ศี ลข้อ แรกปี ป่ น ข้ อ อื นก็ พ ร่ อ งเป็ นระยะ แต่ เมื อเข้า ไปวัดแล้วพระผูใ้ หญ่ บ อกว่ า “มาแล้ว อย่า มาเปล่ า ทํ าสมาธิ กะเขาซี มี
ประโยชน์นะ” ทังๆที ไม่รู้อ ะไรเลยรู ้ สึกเกรงใจจําเป็ นต้องทํา คื อหลับตาเหมื อนเขาที สั งเกตเห็น แต่ในใจนึ กบ่นซําๆกัน ว่า “ที
หลังไม่มา, ที หลังไม่ ม า,ๆๆ” ว่าไปเรื อยเผอิ ญจริ งรู ้สึ กสบายมาก มี ความสุ ขมาก รู ้สึกตัวอี กที ว ่า ตัวเรานี มี ความสุ ขมาก ไอ้ ตั ว
ข้ างหน้ าก็ตัวเรานี มันหนั กอึงมี กลินเหม็นอีกต่ างหาก คิดว่าคงนังกันอี กนานจึ งลุกขึนลงศาลาออกไปเที ยว ไม่ มีความกลัวอะไร
เลย ออกไปเดิน ล้อ เล่นกับหมาวัดเวลาคําคื นอย่างนัน มองเห็นทุ กอย่างไม่มื ด ไม่กลัวผี ทังๆปกติ กลัวผีม าก เกิ ดปั ญญา ไอ้ตวั เนื อ
นังทื ออยูน่ ั นไม่ ใช่ ตวั เราของเรา มันเป็ น อนั ตตา รู ้อนัตตาแต่ย งั ตัดไม่ได้ ...คนที เรี ยนหนังสื อปฏิ บตั ิ ไม่ ได้ ก็เถี ยงกันเรื องอนัตตา
เป็ นที ขบขันของคนทีรู ้จ ริ ง การปฏิ บตั ิ เริ มต้นของท่ านผูน้ ี อย่ างนี เริ มต้ นด้ วยสมาธิ ตอนท่านเป็ นเด็ก แล้วก็ฝักใฝ่ ในธรรมเป็ น
เณร เป็ นพระภิกษุ ขณะทีเขียนนี พระเดชพระคุณอายุประมาณ๙๓ ปี เรื องจริ งไม่ได้เสกสรรมาเขียนแต่อย่างใด
(ค) บางท่ านเป็ นพระเป็ นเณรตังใจจะบวชชั วคราว เมื อเป็ นพระเป็ นเณรต้อ งรักษาศี ล อย่างเคร่ ง ครั ด พระพี เลี ยงดี
อาจารย์ดี ศี ลก็บริ สุทธิ ทําสมาธิ ก็มีผล ปั ญญาก็เกิด เอาปั ญญาไปพัฒนาศีลมากขึนโดยลําดับเป็ นปกติ ศีล เป็ นอธิ ศีล สมาธิ ก็ดีขึน
โดยลําดับ ปัญญาก็ตดั กิ เลสเบาบางขึนโดยลําดับ ...อย่างนี เรี ยกว่า เริ มต้ นด้ วยศี ล
ทีจริ งเริ มต้ นด้ วยอะไรก็มีผลเสมอกัน เพราะเป้ าหมายอยู่ทีการตัดกิเลส ...พระท่ านบอกอย่ างนัน
MPD เป็ นการเริ มต้นด้วยสมาธิ ตาสุ
ํ ดมี เป้ าหมายเพือสะสมกําลังจิ ตอบอุ่ น(Warm Mind) เป็ นอย่างน้อ ย ไม่มีเป้ าหมาย
ให้เป็ นฌาน และตัดกิ เลสแต่ อ ย่างใด จึ งไม่ประสงค์เรี ยกว่า สมาธิ ใครจะเรี ยกว่าสมาธิ กไ็ ด้ ไม่ มีอ ะไรขัดข้อ ง ขอเรี ยกว่า MPD
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เพราะคนศาสนาอื นจะได้ไม่ ขดั ข้อ ง ใครจะเปลี ยนศาสนาก็เป็ นเรื องของแต่บุค คล MPD ก็ติดตัว ไป MPD ที เข้ม ข้น ในพุ ท ธ
ศาสนาต่อไป ผูท้ ีได้ ฌาน ทรงฌาน MPD ก็ช่ วยรักษาฌาน รักษาสมาธิ ไม่ให้สลายไป จนกระทั งเป็ นพระอริ ยะเจ้า MPD ก็หมด
หน้าที...พระพุทธเจ้าข้า
(๑๐) สั มมาสมาธิ เดิ มพระท่ านยึ ดวิสุ ทธิมรรค มาช้ านาน ที กําหนดว่ากรรมฐานที พระพุ ทธเจ้าทรงสอนไว้ ว่ามี ๔๐
แบบ โบราณใช้ ค ําว่า ๔๐ ทัศ ปั จ จุบ ัน พระพม่ าเพิ มอี ก ๑ ก่ อน แล้วพระไทยท่ านก็เพิ มด้วย เป็ น ๔๑ ทัศ แล้ว ก็มี กรรมฐาน
ประยุกต์อีกหลายแบบ ให้เลื อกสรร ทังหมดก็เป็ นเรื องของพระท่ านว่ าดีเราก็ดีด้วย
(๑๑) การตัดกิเลส ตัดไม่ ได้ ตัดทีกิเลสแต่ อย่ างใด?
พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชดั ว่าโดยสรุ ปแล้ว “ปุญจุ ปาทานักขันธา ทุกขา” การยึ ดมันในร่ างกายเป็ นทุกข์ ทุกข์ เมื อมี ร่างกายก็มี
กิเลสตันหา ความดับจะเกิด ขึนได้ กิเลสตัณหาต้องไม่มี ความหมดไปอย่างไม่เหลื อเชื อ เป็ นการระบุ วา่ อะไรมันดับเท่ านัน ส่ ว น
วิธีทางดับทุกข์นนั คนสามัญมี ครอบครัว พระองค์ก็ให้ดาํ เนิ นชี วิตปกติ ความดี ด้ว ยมรรค ๘ ปฏิ บตั ิทาน ศี ล ภาวนา ควบคู่กันไป
หรื อศี ล สมาธิ ปัญญา
ตัดกิเลสพระพุทธองค์ ให้ ตัดทีเหตุ ต้ นเหตุหลักของกิเลสตัณหา คือร่ างกาย คือขันธ์ ๕ เป็ นต้ นเหตุ เครื องมือ สําคัญ คื อ
มรณานุ ส ติ กายคตานุ ส ติ และอสุ ภกรรมฐาน ตัดร่ างกายหรื อใช้ ตัดสังโยชน์ ข ้อ แรก สั ก กายทิ ฏฐิ ข้อ เดี ยวถึ ง ระดับหนึ ง ก็
สมบูรณ์ อยู่ในเกณฑ์ พระโสดาบัน ด้วยเหตุความจริ ง ดังนี
พระโสดาบัน ตัดสั กกายทิฏฐิ คือตัดร่ างกายแค่ ต้ องตาย กามกิเลสจํากัด ยังแต่งงานมีลูกหลานได้
พระโสดาบัน ตัดวิจิ กิจฉา คื อ ความลังเลสงสั ย ในพระรั ตนตรัย ภาวนาพุทโธเสมอทุกวัน จะไปสงสัย อะไร มี ความ
เคารพจริ ง และมุ่งพระนิ พพานไม่สั นคลอน
โสดาบันตัด สี ลัพพตปรามาส ไม่ ลูบคลําศีล เดี ยวขาดเดียวสมาทาน ศี ล๕ มันคงเป็ น ปกติแน่ น อน ยอมตายดีกว่าศี ล ๕
ข้อใดข้อหนึ งขาด
ทีจริ งการตัดสักกายทิฏ ฐิขอ้ เดี ยวแต่ละครัง มันแล่นไปถึ งสังโยชน์ข้อสุ ดท้าย อวิช ชา ระดับไม่มวั เมาในชี ว ิต ไม่ได้ตัด
หมดจรดอะไร เท่านัน
เป็ นพระโสดาบันเพียงขันต้ น ปิ ดประตูอบายภูมิ มีสวรรค์ เท่ านันเป็ นทีไป
พระโสดาบั น ตัด ร่ างกายแค่ ว่ าต้ อ งตาย ไม่ หลงไม่ ม ัวเมาในร่ า งกาย แต่ ยงั แต่งงานได้ ถ้าตัดร่ างกายต่ อ ไปอี ก เป็ น
โสดาบันขันสู งเรี ยกว่า เอกพิชี ก็ไม่สามารถร่ วมรักกับใคร ท่านว่ายังนึ กนิ ดหน่ อยแต่พูดไม่ได้ทาํ ไม่ได้ได้ ตัดร่ างกายอี กมากขึ น
ก็เป็ น อานาคามีไม่ มี อ ยู่ในใจแล้ว ไม่ กลับมาเกิ ดเป็ นมนุ ษย์อีกแล้ว เป็ นเทวดาหรื อพรหมเท่านันบําเพ็ญต่อ มี พ ระนิ พ พานเป็ น
จุดหมายเท่านัน ตัดร่ างกายหมดจดก็แล่นไปถึ ง อวิชชา สังโยชน์ ๑๐ ไม่มีอะไรเหลือเป็ นพระอรหันต์ ถึงพระนิพพานพอดี
คนปฏิบัติ MPD มีจิตทีอบอุ่นจึงมีพืนฐานสํ าคัญ ทีจะปฏิบัติธัมมะในพระพุทธศาสนาง่ ายขึน
(๑๑) ประวัติศาสตร์ ของชาวพุทธในอินเดียทีเสื อมสลายไปเป็ นบทเรี ย นเป็ นบทเรี ยนทีต้ องพิจารณาอย่ างหนั ก แม้พระ
พุทธองค์ตรัสบอกไว้ว่าพระธรรมวิ นัย จะยื นยง ๕,๐๐๐ ปี เราเชื อมั นว่าต้ องเป็ นความจริ ง เชื อมากไปเราก็ประมาท เป็ นความ
เสี ยหายของเราเอง ชาวพุทธในอิ นเดียที เอาตัวไม่ รอดต้องเสื อมสลายไป ให้ คุณประโยชน์ แก่ เรามากคื อไม่ ให้เราเอาอย่างนั นเอง
๒ เรื อง
เรื องที๑ เกิ ดโมหะอย่างแรงคื อเห็น ผิ ดว่า “พระธรรมคําสั งสอนของพระพุท ธเจ้ าว่ าเป็ นวิชาการ (Academy)” ทังนี
เพราะวิชาการสามัญ อ่ าน, ท่ อ งจํา, ใช้ความคิ ดเหตุ ผ ลสามัญ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ ถือว่ ารู้ แล้ วจบแล้ วเอาประกาศนี ย บั ตร/
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ปริ ญญาไป แต่ พระธรรมคําสั งสอนของพระพุทธเจ้ าเป็ นการพั ฒนาจิตของตนเองให้ กเิ ลสในจิตเบาบางและหมดไปจึงได้ ชือว่ ารู้
ธรรม/รู้ พระพุทธศาสนา
เมื อสํ าคัญผิดเช่ น นัน ก็เอาคํา สอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขัน ธ์ มาแบ่งแยกสร้ างเป็ นหลักสู ตรดังวิ ช าการทางโลก ทาง
โลกี ย์ ตังเป็ นมหาวิทยาลัยพระเณรมาอยู่รวมกันมากๆ ชาวบ้านเลี ยงไม่ ไหว ก็ตอ้ งทําไร่ ทาํ นาหากิ นเอง เพือความอยู่รอด พระ
ธรรมวินัย ก็เสื อมไปจากจิ ตเหลือแค่ ท่องได้ จําได้ เท่ านั น ชาวบ้านก็เสื อมศรั ทธาเป็ นธรรมดา ศัตรู ไม่ ตอ้ งมาทําลายก็พ งั อยู่แล้ว
มหาวิ ท ยาลั ย ใหญ่ มี พ ระมี สามเณ รแห่ ง ละหลายพั น หลายหมื นรู ปในยุ ค นั น ได้ แ ก่ Nalanda, Valabhi, Vikramasila,
Odantapuri, Jagaddala, Somapura, Taxila รวม ๗ แห่ ง ที โด่ งดัง ในประวัติ ศ าสตร์ กองทัพ ตุ ร กี บุ ก เผาทํ า ลาย พระเณร
รวมกันก็น่าจะหลายแสนรู ปถูกฆ่าตายหมดคงหนี เล็ดรอดบ้าง...แต่ก็หมดความเป็ นพระเป็ นเณร
โชคดี มากทีมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ท่านสนใจพระกรรมฐานทีพระพุทธองค์ทรงสอนไว้
พระพุทธดํารัส ความว่า “ดูก่อนอานนท์ ...ไม่ มีผ้ ใู ดทํ าลายธรรมวิ นัยของตถาคตได้ นอกจากพระภิกษุ ภิกษุ ณี อุบาสก
อุบาสิ กา” จึงสรุ ปได้วา่ ชาวพุทธเท่ านันทีทําลายพุทธศาสนา
เมื อชาวพุทธไม่ มี “ภาวนามยปั ญญา” อัน เป็ นปั ญญาสู งสุ ดที เกิ ดจาการภาวนา/ดารปฏิ บตั ิ ธรรม ซึ งพระพุทธองค์ม ั น
หมายให้ชาวพุทธพัฒนาตนเอง ดังนันชาวพุทธสมัยนันจึงไม่มีปัญญารักษาตัวเอง
หลวงปู่ หลวงพ่อที บอกว่า พระพุทธองค์ตรั สความว่า “หากมีพระอภิญญาเพียงรู ปเดีย ว กองทัพนั บหมื นนับ แสน..ไม่
อาจทําลายท่ านได้ ” ถ้ายึดพระพุทธดํารัสนี ดังนัน มหาวิทยาลัยสงฆ์ในอดี ตทัง ๗ แห่ งในอดี ตไม่มีพระอภิ ญญา๖ สักรู ปแน่นอน
เพราะมีแต่พระเณรนักท่องนักจํา พวกเรายุคปั จจุบนั พอได้ข่าวว่าพระพม่าท่อ งจําพระไตรปิ ฎกไดทังหมด เราก็แตกตื นนับถือยก
ย่อง ทังทีไม่มีความหมายว่าเป็ นพระอริ ยะเจ้าเลย
เมื อชาวพุทธไม่ มี ภาวนามยปั ญญา มิ จ ฉทิ ฏ ฐิ นักคัมภี ร์อย่าง Sankaracharya (ศังกราจารย์) แกก็เขี ยนคัม ภี ร์ใช้ภาษา
สละสลวยโกหกคนอินเดียและคนไทยบางพวกได้ ถึงปั จจุบันว่ า “...องค์ พระวิษณุ ลงมาอุบัติเป็ นพระพุทธเจ้ า โอรสราชาอัญชนะ
...” พระวิษณุอวตารมาเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นข้อความที เบาปัญญามาก ทังๆที รู ้ว่าพระวิษณุ มีพระชายาหลายองค์สนมอีกต่างหาก
ยังเสพกามอยูจ่ ะอวตารมาเป็ นพระพุทธเจ้าได้อย่างไร (พระวิ ษณุ เป็ นเทวดาที ต้องไหว้พรหม ขนาดท้าวมหาพรหมซึ งสู งสุ ดยัง
เคารพบูชาพุทธองค์ หรื อพระอินทร์ /ท้าวสักกะเทวราชายังมาเทกระโถนของพระพุทธเจ้า เมือคราวพระพุทธองค์ทรงอาพาธใน
พระพรรษาที ๔๔นับการตรัสรู้) มิ หนําซํานายศังกราจารย์ยงั ระบุชือพุทธบิ ดาผิดอี กด้วย ราชาอัญชนะเจ้าเมื องเทวทหะ พระเจ้าสุ
ทโธทนะราชากรุ งกบิ ลพัส ดุ์ทีเป็ นพุ ทธบิ ดา สรุ ปได้ว่า นายศังกราจารย์ ยังห่ างไกลสัจ ธรรมห่ างไกลความดี เพราะยังโกหก
ชาวบ้านหากิ น...แต่คนบางพวกเขาเชื อไปแล้วเพราะขาดปั ญญาก็เป็ น เรื องเขา การบอกตรงๆตามสัจธรรมอย่างนี ถ้าผูใ้ ดระคาย
เคือง ก็ขออภัย เพราะเจตนาจะบอกแต่ความจริ ง
หากเยาวชนของเรามีจิตที อบอุ่น เมื อได้ บ วชเป็ นพระเป็ นเณร หวั งได้ อย่ างมากว่ าจะได้ พ ระเณรที เคร่ งครั ดในพระ
ธรรมวินัย เพราะมีใจทีอบอุ่นเป็ นพืนฐาน
เรื องที ๒ เมื อธรรมวินั ยเสื อมไปจากใจชาวพุท ธอินเดีย กล่ าวคื อคนที มี สติ ปัญญาทํามาหากิ น อยู่รอดปลอดภัย วัดใน
พุท ธศาสนาไม่ มี พระสงฆ์ ส่ว นใหญ่ แล้ว แต่ ยงั อาศัยได้ก็ถูกยึ ด เป็ นของฮิ น ดู พวกยากจนก็หากิ น ลําบาก ก็โกนหั วห่ มเหลื อ ง
เลียนแบบพระสงฆ์ ฮินดูทีมีความเชื อวิปลาสคือหากิ นแบบวิปลาส ทางการปกครองก็ชอบเพราะเมืองใดมี พลเมือ งมากเมื องนัน
เข้มแข็ง หาทางให้คนร่ วมสังวาสกันมากๆ จะได้มีลูกหลานมาก ก็อา้ งเรื องเทพเจ้ายังร่ วมรักกันเป็ นคู่ ๆ ไสยศาสตร์เสน่ ห์เล่ห์กล
มนต์ขลัง ทรงเจ้าเข้าผี สักยันต์ ทําเสน่ ห์ สนับสนุ นเรื องลามกอานาจาร ให้ประพฤติ (๑) ดื มสุ รา-ดี (๒) ต้องกิ นเนื อสั ตว์เนื อปลา
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เพิ มกําลัง (๓) ไม่เลื อกสามี ภรรยาใครแต่อย่าให้จบั ได้ (๔) มุทรา ท่ายัวกาม ทําไม้ทาํ มื อ จี บนิ ว (พระพุทธองค์ไม่เคยจีบนิ ว มาปั น
รูปจี บนิ วก็ยคุ นี) (๕)ท่าร่ วมรั ก ต่างๆ ปากคนเหม็นไม่ เคยเลียปากกัน ก็สอนให้เลียปากกันแบบสัตว์ก็ยคุ นี ...ถื อว่าเป็ นการเคารพ
“ศักดิ ” วิป ลาสมากสํ านวนโวหารก็อ ธิ บายไป ไม่ เช่ น นั นจะให้หญิ งชาย เคารพอวัยวะเพศได้อ ย่ างไร เรี ยกว่า ลัท ธิตัน ตระ
(Tantraism) คนโกนหัวห่ ม เหลื องอ้างว่าเป็ น ชาวพุทธ เห็นว่าสนุกดี ก็เอาด้วย ประกาศตนว่าเป็ น พุทธตันตระ (Buddhatantra)
ไม่ มีคําสอนใดของพระพุทธเจ้าเหลื อ อยู่เลย แถมยังทํารู ป พระพุทธองค์ร่ว มรักกับหญิ ง กําลังทําศักดิ กนั ...เป็ นไปได้ถึงเพี ยงนัน
ปั จ จุบัน ยังมี ให้เห็นที เนปาล ทําเศี ยรพระพุทธรู ปแบบไทยเลยนะ แต่ เป็ นที เขียบุ หรี เป็ น ที ทับกระดาษ รู ้ ว่าเราเป็ นชาวพุทธเรา
ถาม เขาก็ตอบเป็ นเศี ยรคนอื น...เป็ น เช่ นนัน
บุ ค คลใดอ้ างบาปว่ าเป็ นบุ ญ อ้ า งอธรรมเป็ นสั จ ธรรมต่ อ ต้ านความดีข องผู้ ทรงความดี หลอกคนให้ หลงผิด เพื อ
ประโยชน์ ของตน เมือกายแตกทําลายไป(ตาย) มีอบายภูมิเท่ านันเป็ นทีไป...นรก
คนทีจิตไม่ อบอุ่น...มักทําวิตถารห่ างไกลความดี มีอบายภูมิเป็ นทีหมาย คนทีมีจิตอบอุ่นมีสุคติภูมิเป็ นทีหมาย
(๑๒) พระพุ ทธเจ้ า ตรั สสั งแก่ บ รรดาสงฆ์ที ออกเผยแผ่พระธรรมคําสั งสอน ให้สังวรระวัง อย่างมาก เพราะคนต่ าง
ศาสนาต่ างลัทธิ มี มาก ครู ทัง ๖ ก็ลัทธิ ฮิ น ดู เชนหรื อเจน แม้จะทรงทราบว่าเป็ นมิ จ ฉาทิ ฏฐิ ผิดสัจ ธรรมเป็ นบาปอยู่แล้ว แต่ไม่
ประสงค์ ทีจะเพิ มบาปให้แ ก่ พ วกเขาหากไปข้องแวะชี แจง เขาก็ ไม่ รั บ เขาจะด่ าทอก็เป็ นการเพิ มบาปให้แก่ เขา เว้น แต่ เมื อ
เผชิ ญหน้าหลีกเลียงไม่ได้กใ็ ห้อาศัยเมตตาธรรม พระองค์ทรงปรารถนาให้ภิกษุและชาวพุทธปฏิ บตั ิอย่างสุ ภาพชน ในวันประชุ ม
พร้อมเป็ นจาตุรงคสันนิบาต ความมีดงั นี
อนู ปวาโท จงอย่าว่าร้าย,จงอย่าค่อนขอด, หรื อ ดูถูก ดูหมิ นเขา (เป็ นอันขาด)
อนู ปฆาโต จงอย่ารังแก, กดขี ข่มเหงหรื อให้เขาเจ็บชําใจ
ปาฏิโมกเข จะ สั งวโร จงระวังกิริยามารยาท และสิ ขาบทให้เรี ยบร้อย
พระพุทธเจ้ า มีจิตทีอบอุ่นสู งสุ ด
ดังนัน ชาวพุทธทังในประวัติศ าสตร์จ นถึ งปั จ จุ บัน ไม่ เคยทําร้ ายคนศาสนาอื นเลย เป็ นสุ ภาพชนที สุ ดของโลก แม้
กษัตริ ย ท์ ี เคารพพระพุทธเจ้า จะประกอบพิ ธีบูชายัญเซ่ นสังเวยด้วยชี วิ ตสัตว์เป็ นอันมาก เพราะเป็ นราชประเพณี ป ฏิ บตั ิ ม าแต่
โบราณ พระพุทธองค์มิได้ตรัสอะไรให้ระคายเคื อง เว้นแต่ กษัตริ ย์จะเห็ นว่าเป็ นบาปก็ยกเลิ กพิธีน ันเอง ดังเช่ น พระเจ้าปเสนทิ
โกศล
(๑๓) พุ ทธศาสนามีห ลายนิก าย ไม่ ทราบว่ านิ กายไหนดี และอยู่ประเทศไหน ธิ เบต ภูตานมี นิ กายเดี ย วคื อ มหายาน
ญี ปุ่ น พุทธนิ กายเซ็ น จี น -มหายาน ศรี ลังกามี เถรวาท ๒ กลุ่ ม ลังกาวงศ์ สยามวงศ์, บังคราเทศ-เถรวาท พม่ าเป็ นเถรวาท มี ๓
นิกาย มหานิ กาย ธรรมยุติ และมหาธรรมยุติ ไทยเถรวาท แบ่ง ๒ นิ กาย มหานิ กาย กับ ธรรมยุติ เช่ นเดียวกับกัม พูชา ลาวมีนิ กาย
เดียว คือ เถรวาท เรี ยกว่า มหานิ กาย ถ้าจะแยกกันจริ งๆ ไนเมื อ งไทย วัดแต่ละวัดก็แตกต่างกันบางวัดก็แตกต่างกัน เหมือนคนละ
นิ กายเราต้องดูรวมๆก็แล้วกัน เป็ นเรื องของพระ...ไม่ใช่ เรื องของเรา พระท่านว่า ถ้ าเคารพพระพุ ทธเจ้ าจริ งก็ปฏิ บั ติตามพระ
ธรรมวินัยให้ ครบถ้ วน เป็ นพระกันจริ งๆ ก็มีนิกายเดียว
คําตอบของพระภิ กษุ ผ ยู ้ ิ งใหญ่มาก ที พูดกันว่ามี ศิ ษย์เป็ น พระอริ ยะเจ้ามากทีสุ ด คื อหลวงปู่ มัน ภู ริทัตโต ท่านได้ตอบ
หลวงพ่อ ชา สุ ภั ท โท ดัง นี ”ในการประพฤติ ป ฏิ บั ตินั น ถ้ าถื อพระธรรมวิ นั ย เป็ นหลั กแล้ ว ก็ ไม่ ต้ องไปสงสั ย นิ กายทั งสอง
(มหานิ กาย, ธรรมยุตินิกาย)หรอก และไม่ จําเป็ นด้ วยทีคุณจะต้ องญัตติเข่ าธรรมยุตินิกาย”
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ด้ว ยเหตุ นี วัดหนองป่ าพง มี หลวงพ่ อชาเป็ น พระมหานิ กายรู ปเดี ยว แต่ บรรดาศิ ษ ย์ในวัดท่านให้บวชธรรมยุตินิ กาย
หมด เพราะ เคารพหลวงปู่ มั น ซึ งเป็ นธรรมยุตินิ กาย เรื องนิ กายประเทศอื น เราไม่ สนใจนิ ก าย เราถือ ว่ า พระธรรมวินั ย เป็ น
เครื องชี ชั ดว่ า เป็ นพระภิกษุแท้ หรื อเทียม ในทีสุ ดก็เป็ นเรื องของพระท่าน เราจะทําบุญก็ใช้ปัญญากันหน่อยก็แล้วกัน
เราสนใจเรื องจิตอบอุ่น(Warm Mind) ดําเนิ นชี วิตให้อ ยูใ่ นหลัก ไม่ ทําชั วทุ กอย่ าง ทําแต่ ความดี ทํ าใจให้ ผ่องแผ้ ว เป็ น
หลัก ยังไม่ ต้องปรารถนา ฌาน ญาณใด ดูอย่ างท่ านเทวทัต มีอภิ ญญาโลกีย์ ยังทําผิดพลาดได้ ถึงเพีย งนัน เพราะจิตท่ านไม่ อบอุ่น
เป้ าหมายของการปฏิบัติ MPD คือสะสมกําลังจิ ตให้ อบอุ่นก่ อน เพราะคนที จิ ตอบอุ่นจะมีศีล ๕ และเมตตาธรรม อย่ างอัตโนมัติ
เป็ นพืนฐานสํ าคัญของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
การปฏิ บตั ิ MPD เราขออัญเชิ ญพระนามอันศักดิ สิ ทธิ ทรงอานุ ภาพประมาณมิได้ เพือระลึกถึงด้ว ยความเคารพ อัน เป็ น
พระพุทธานุ สติ กรรมฐาน และอานาปานุ สติ กรรมฐานเท่านันปฏิบัติเองได้ ไม่ ต้องอาศั ยครู อาจารย์ ใดๆ เพราะไม่ มีอันตรายใด มี
แต่ ประโยชน์ เท่ านั น
คนทรงสมาธิ ท รงสมาบัติโลกีย์ อาจมี จิตไม่ อบอุ่ น ได้ เป็ นอัน ตราย พระพุ ท ธองค์ ท รงให้ ตั ด สั งโยชน์ ๓ เป็ นพระ
โสดาบันเป็ นอย่ างน้ อย จิตจึงจะอบอุ่นและรั กษาสมาบัติไว้ ได้ (ดังท่านเทวทัตได้อภิ ญญาโลกี ยเ์ วลาไปหาพระเจ้าอชาตศัตรู เหาะ
ไป พอวางแผนร้ายเสร็ จเหาะกลับไม่ได้สมาบัติเสื อม ตรองเดินกลับ-มีจิตไม่อบอุ่นจึ งคิ ดแผนร้ายได้ถึงเพียงนัน)
บทสรุ ปเชิ งทฤษฎี เกียวกับจิตอบอุ่น (Warm Mind) กับการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา
*จิตอบอุ่นแล้ วทรงฌาน ไม่ ทําชั ว เป็ นทางสู่ พระอริ ยะเจ้ า
*จิตอบอุ่น แล้วทรงสมาบัติ...ไม่ ทําชั วเป็ นทางพระอริ ยะเจ้ า
*บุคคลทีจิตอบอุ่น ไม่ ทําชั ว เป็ นอุบาสกอุบาสิ กาทีดี
บทสรุ ป จากพุทธศาสนา ทํา MPD ด้วยพุทธานุ สติ กรรมฐานควบอานาปนสติ กรรมฐาน ครั งละ ๕ นาที ตอนเช้าตื น
นอนหรื อก่อ นออกจากบ้านไปทํา งาน เรี ยนหรื อประกอบภารกิ จ มี อ ันตรายอุบัติเหตุเภทภัยมี ต้องทํา ๑ ครั งก่ อนออกจากบ้าน
(ไปไม่กลับมี มากขึนทุกวัน), เมื อถึงที ทํางานก็เผชิ ญปั ญหาต้องใช้กาํ ลังความคิ ดควรทําอี ก ๑ ครัง, เมือพักเทียงรับประทานอาหาร
ก็สมควรสะสมกําลังจิตไว้สู้กบั งานตอนบ่าย ก็ควรทําอี ก ๑ ครัง, เลิ กงานแล้ว ก่อนออกจากที ทํางานก็ควรทําอีก ๑ ครัง เพราะภัย
ก่อนถึ งบ้านมีอ ยูอ่ าจไม่ถึงบ้าน, ก่อนนอนทําอี ก ๑ ครังเพือการพักผ่อนทีสมบูรณ์ ทงร่
ั างกายและจิ ตใจ รวมเป็ นวันละ ๕ ครัง จะ
สามารถสะสมกําลังจิตได้ ถึ งระดับที อบอุ่น เบื องต้น คื อ , MPUs ได้เร็ว ต้องทําต่อ เนื องทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๓ ครัง (ถ้า
เห็ นว่า ๕ ครั งมากไป) แต่ ถ้าทํา ๕ ครั งดั งกล่ าว เป็ นการป้ องกันอุบั ติเหตุ เภทภั ย ด้ วยพระพุ ทธานุ ภาพและคุ ณประโยชน์ อืน
มหาศาล ผู้ปฏิบัติจะรู้ อย่ างซาบซึ งบรรยายได้ มากกว่ าทีคิด !
อานาปานสติ มีผลถึงฌาน ๔ มีพุ ทธานุ สติ ด้วยพร้ อมกัน จะเป็ นผู้ทรงฌานและจิตทีอบอุ่น ด้ วย * พร้ อมกัน ศี ลก็เกิด
ปัญญาก็มี เป็ นชาวพุทธชั นดีในเบืองต้ น สามารถรองรั บพระธรรมคําสั งสอนของพระพุทธองค์ อนั บริ สุทธิได้ เต็มๆต่ อไป
“หายเข้ า นึกว่ า “พุท” หายจออกนึ กว่ า “โธ” เพียงเท่านี นั งยืน นอน อยูใ่ นห้องนํา หรื อนั งรออาหารตามสั ง ๕ นาที ทาํ
ได้สบายๆไม่หนักหนาอะไร จิ บจ้อย...แต่ คุณประโยชน์ ยิงใหญ่ มหาศาลไม่ มีโทษใดๆ
*ผู้ปฏิบัติ MPD สะสมกําลังจิต ตังแต่ ๓,๐๐๐ MPUs สามารถคาดคะเนจูงใจหรื ออาศัยความรู ้ จิตวิทยาเล็กน้อยสามารถ
เยี ย วยารั ก ษา เด็ ก ความสนใจสั น (In-attention Child), อาการออทิ ส ติ ก (Autistic), ซึ ม เศร้ า (Depressed), ปั ญ ญาอ่ อ น (Mental
Retardation), เรี ยนช้า (Slow learner), หรื อ โรคจิ ต (Psychosis) ควบคู่กบั การแพทย์ จะได้ผลเร็ วกว่าที คาดคะเนไว้
(๓)คริ สต์ ศาสนา
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เรื องการสอนวิธีปฏิ บตั ิ ให้จิตสงบมีพลังถึงระดับทีอบอุ่น มีก่อ นนานแล้ว ปรากฏตามคัมภี ร์เก่า เรี ยกว่าOld Testament
บ่งบอกให้ผมู ้ ี ความทุกข์ผู้ปรารถนาความสุ ขยิ งๆขึน สามารถดําเนิ นการได้ โดยการสวดอ้อนวอนขอต่อพระผูเ้ ป็น เจ้า และให้รอ
คอย พระผู ้เป็ นเจ้าจะส่ ง พระผู ้ช่ว ยให้รอดหรื อพระผูป้ ลดเปลื องทุ กข์ เรี ยกว่าเมสไซอาห์ (Messiah) มาช่ วยเหลือ ชาวโลก ใน
คัม ภี ร์นี มี คําสอนของท่ าน โมเสส (Moses) ระบุ ว่ามี พ ระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดองค์เดี ยว นามว่ าพระยะโฮวา ท่ านโมเสเส ภายหลัง
ปรากฏว่า ท่านเป็ น Messiah คําสอนที เป็ น หลักใหญ่ สําคัญ คื อท่านได้รับพระโองการจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า คื อ บัญญั ติสิบประการ
(The Ten Commandments) ได้แก่ (๑) อย่านับถือพระเจ้าอืน,
(๒) อย่าบูชารู ปเคารพ (Idol)}
(๓) อย่ า ออกนาม
พระยะโฮวา เปล่า, (๔) จงทํางานให้เสร็ จภายใน ๖ วัน วันที ๗ อย่าทํางานอะไร,
(๕) จงเคารพนับถื อบิ ดามารดาของตน,
(๖) อย่าฆ่าคน, (๗) อย่าล่วงประเวณี , (๘) อย่าลักทรัพย์, (๙) อย่า เป็ นพยานเท็จ , (๑๐) อย่าอยากได้ท รั พ ย์ใดๆของ
เพือนบ้าน,
กว่ า ท่ าน Moses จะได้เ ป็ น Messiah ท่ านต้ อ งบํ าเพ็ ญ ความดี ม าก มี กํา ลัง จิ ต สู ง จึ ง สามารถรั บ พระโองการและ
หลักธรรมคําสอนของพระผูเ้ ป็ นเจ้า มิ ใช่ เกิ ดมาก็เป็ นเลย ท่านบําเพ็ญเพี ยรทําสมาธิ หนักมากเพือให้จิตบริ สุ ทธิ มี กําลัง ท่านสั ง
สอนผูค้ นพอสมควรแล้ว บันปลายชี วิต ท่านหลี กหนี ผคู ้ น บําเพ็ญภาวนาในถํา ทิ งร่ างกายไม่ให้เป็ นภาระของใคร สร้างความ
เคารพความศรัทธาแก่มหาชนเป็ นอันมาก หลักธรรมคําสอนของท่านปรากฏใน คัม ภีร์ Old Testament พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ท่าน
ว่าชื อพระ ยะโฮวา พระผูเ้ ป็ นเจ้ามีคุณธรรมสู งสุ ดเหนื อสามัญมนุษย์ ปรากฏในภาษา Latin ว่า Summum Bonum
ศัพ ท์คาํ ว่า Messiah (เมสไซอาห์) แปลว่า ผูป้ ลดเปลื องทุกข์ หรื อ ผูช้ ่ ว ยให้รอดปลอดภัย ในภาษากรี กเรี ยกว่า Christos
(คริ สโตส์ ) ภาษาโรมันใช้วา่ Christus (คริ สตัส) ภายหลังพระเยซูสิ นพระชนม์ และ New Testament เกิดนานแล้ว ชาวตะวันตก
ก็ใช้คําว่า Christ แทน หลายท่ านออกเสี ยงว่า “คริ ส ต์” หลายท่านก็ให้อ อกเสี ยงว่า “ไครสต์” บอกว่ามีความหมายมากกว่า เราก็
รับทังสองคํา แล้วแต่ผฟู ้ ังจะชอบคําไหน และ ต่อท้ายพระนามว่า Jesus Christ เป็ นต้น
หลังจากพระเยซู ส์ (Jesus) บางท่ านก็ อ อกเสี ยงว่า “เจซั ส” สิ นพระชนม์ด้ว ยการประหารอันเหี ยมโหดของผูส้ ํ าเร็ จ
ราชการโรมันที ส่ ง มาจากโรม โดยการตรึ งบนไม้กางเขนเป็ นที สลดใจอย่างยิ งของมหาชนที เคารพนับถื อ พระองค์ เรื องของ
พระองค์สังเขป ขอนําเสนอสันๆต่อไป
หลังจากนันบรรดาสานุ ศิษย์ส าวกของพระองค์เขียนขึน เป็ นประวัติอ านุภาพและคํา สั งสอนของพระเยซู เรี ยกว่า New
Testament ถือเป็ น คัมภีร์อนั ศักดิสิ ทธิ เรี ยกว่า Bible เช่นเดี ยวกับ Old Testament
Jesus หรื อที เรี ยกว่า Jesus Christ หรื อ Jesus of Nazareth ก็เรี ยก พระมารดาชื อ Virgin Mary ท่ านมารี ย์ผ้ ูบริ สุ ทธิ ไม่
เคยแต่งงาน ตามคัม ภีร์ Bible ท่านตังเพราะอานุภาพพระวิญญาณ ท่านJoseph ได้รับคําบอกจากทูตสวรรค์ ให้รับ ท่าน Mary มา
เป็ นภรรยา ท่าน Jesus ทรงสมภพทีเมือง Bethlehem แคว้นGalilee
ท่ า น Jesus เมื อวัยเด็ ก บิ ดามารดาของท่ านเคยพาอพยพไปอยู่ประเทศอี ยิป ต์ ครังหนึ ง ต่ อมาภายหลังก็อ พยพกลับ
ภูมิลําเนาเดิม คื อ Nazareth แล้วท่ าน Jesus ได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยน แต่ทีเมื องนาซาเรธ มี คนหลายชาติ หลายภาษาอพยพมาอยู่
โรงเรี ยนจึ งสอนหลายภาษา เป็ นเหตุให้ ท่าน Jesus รู ้หลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ งภาษากรี ก และกรี กเป็ นชาวศิ วิไลย์ เจริ ญ
มากในยุคนัน นักปราชญ์ช าวกรี กมี มาก เป็ นนัก Meditation ที เรี ยกภายหลังว่า จิตนิ ยม (Idealism) ดังเช่ น Socrates ราว B.C.; Aristotle ราว - B.C.; Plato ราว 427-347 B.C.; เป็ นต้ น โดยเฉพาะ Plato ท่ านได้แ นวความคิ ด ใหม่ ๆ ทาง
การเมื องการปกครอง และกฎหมาย แต่ก็ม าเสี ย ท่าตรงเรื อง Philosopher King ว่ากษัตริ ยท์ ี ดี ตอ้ งเป็ นนั กปรั ชญา ไปบรรยาย
ถวายพระมหากษัตริ ย ์ พระองค์ทรงพิโรธ สั งให้จบั Plato ไปขายเป็ นทาส
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ท่ าน Jesus สนใจศึ กษาพระคัมภี ร์ Old Testament มาก ได้ฝากตัวเป็ นศิ ษย์อาจารย์ผูใ้ หญ่ ท่านหนึ งชื อ โยฮาน มี ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติ Meditation สามารถบําเพ็ญเพียรเป็ นเวลานานๆ ในที สุ ด ก็สามรถแสดงฤทธิ ต่ างๆได้พอสมควร ในทีสุ ด
ก็ได้ยิน เสี ยงจากสวรรค์บอกว่า ท่ านคื อพระบุ ตรของพระผู้ เป็ นเจ้ า (The Son of God) แล้วพระเยซู ก็เสด็จออกสั งสอน และ
สงเคราะห์ ผ คู ้ นยากจน เรี ยกหยิบอาหารจากอากาศมาให้คนยากจน ช่ ว ยรั กคนด้ วยอํานาจจิต (Healing)ให้คนป่ วยหายเจ็บป่ วย
เช่น คนใบ้ คนตาบอด คนง่อ ย คนโรคเรื อน ให้หายได้โดยเร็ วพลัน เป็ นอัศจรรย์มาก แม้ในวันสิ นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว
แม่และน้องสาวของท่าน Benhur เป็ นโรคเรื อนไปดูพระศพด้ว ยความสลดใจ ได้สวดมนต์ร้องขอพระผูเ้ ป็ นเจ้า ช่ว ยท่ าน Jesus
ด้วยเถิด ปรากฏว่าทังสองท่านก็หายจากโรคเรื อนเช่นกันเป็ นทีอัศจรรย์มาก
เหตุทีถูกจับตรึ งไม้กางเขน พวกพระที เป็ นชาวยิว ซึ งนับถื อ Old Testament มากอยูก่ ่ อ นแล้ว เห็นว่า ท่ าน Jesus สอน
ผิดและขัดแย้งคัมภีร์เก่านันจึ งเกิดความไม่พอใจ อี กประการหนึ งท่าน Jesus เทศน์โจมตีนักบวชชาวยิว ทังหลายจะลงนรก ไม่มี
โอกาสขึนสวรรค์ มีความผิดมากที โกหกชาวบ้านว่าเป็ น Messiah ทําให้นักบวชยิ ว เก่ าโกรธแค้น และเกิ ดความอิ จฉาระคนกัน
เพราะเพี ยงเริ มเทศนา มหาชนก็เชื อถื อ ทวีจ ํานวนมากขึนอย่างรวดเร็ ว พระยิ ว หรื อ นักบวชยิ วเก่า เริ มกระจายข่าวแบบปากต่ อ
ปาก ท่ าน Jesus ซ่ อ งสุ ม ผูค้ นจะเป็ นกบฏต่ อ โรมัน และตังตนเป็ นกษัต ริ ย์ ในที สุ ด คณะกรรมการศาสนายิ ว ขอให้ ผู ้สํ าเร็ จ
ราชการโรมันส่ งทหารไปจับท่าน Jesus ประหารชี วิตเสี ย มีกลุ่มคนรวยลูกน้องทาสก็มากเป็ นแนวร่ ว มเป็ นปรปักษ์ เพราะต่างก็
โกรธแค้น ท่าน Jesus ที เทศน์ ร ะบุว่ าโอกาสที คนรวยจะขึ นสวรรค์ยาก พอๆกับ “จูงอูฐรอดรู เข็ม” เราฟั ง แล้วก็เข้าใจ เพราะ
อุปนิ สัยของชาวยิ ว ที เชคสเปี ยร์ ท่านบรรยายไว้ ว่าสุ ดยอดของความเห็ นแก่ตวั เอาเปรี ยบได้เท่าไรยิ งดี ชาวยิ วถูกฆ่ามากเพราะ
เหตุใดอะไรเป็ นสาเหตุทีต้องฆ่ าแบบร้ างเผ่า พันธุ์ ในสงครามโลกครังที ๒ ทีเราอึดอัดมากก็คือ ทําไมคนดี ๆต้องถูกฆ่าด้วย?
คนรวยทีเห็นแก่ตัวนันมีอยูแ่ ละมี มากกว่าคนรวยที เมตตาแบ่งปั น สังคมยิ วคนรวยย่อ มเห็นแก่ตัวจํานวนมากทีสุ ด พระ
เยซู ท่ านพูดตรงตามความเป็ นจริ งแน่ เพราะท่านก็เป็ นชาวยิว ท่ านไม่ประณามพวกเดี ยวกัน แน่ ถ้ าสั งคมเป็ นสั งคมแห่ งความ
เอืออาทรต่ อกัน ความสามัคคีก็เกิด ก็มีพลัง โรมันก็ไม่ อาจยึด ครองได้ ไม่ ตกเป็ นทาสของโรมัน ความไม่ เมตตาเอืออาทร ทําให้
เกิดริ ษยาแตกสามัคคี แม้นั กบวชชาวยิวเอง ก็ใส่ ความ ให้ โรมันจับพวกเดียวไปฆ่ าได้ ชาวยิ วขาดเมตตาธรรมมาก คําเทศน์ คําสั ง
สอนของพระองค์ ทรงเน้ นหนั กทีเมตตาธรรมเป็ นสํ าคัญ ตลอดพระชนม์ ชี พ ท่ าน Jesus Christ ได้ เทศน์ สอนผู้คน เมืออายุได้
๓๐ ปี ชัวเวลาเพียง ๓ ปี ก็สินสุ ดการเทศนาสั งสอนตังแต่ บัดนัน
หลังจากอาหารว่างที พระองค์เสวยร่ วมกับพระสาวก กลายเป็ นอาหารมื อประวัติศาสตร์ ทีชาวคริ สต์รู้จกั ดี ในนาม The
Last Supper พระยิ ว ที หั ก หลัง ชื อ Judah ชี เบาะแสนํ า ทหารโรมัน เข้าไปจับ แล้ว ประหารโดยตรึ งไม้กางเขน (Crucified
Execution) ทรมานจนกว่ าจะตายไปเอง แล้ว จึ งนําเข้าฝั งไว้ในสุ ส าน (Tomb) แม้จะถู ก ทรมานขนากนัน ก็ไม่มี เสี ยงร้องครํ า
ครวญ ร้องขอชี วิตแต่อย่างใด มีแต่เสี ยงครําครวญสงสารอาลัยจากมหาชนผูจ้ งรักภักดี ต่อพระองค์เท่านัน
หลังจากสิ นพระชนม์ ได้ ๓ วัน พระองค์ ก็เสด็ จออกจากสุ สาน ไปปรากฏต่ อหน้ าบรรดาสาวกของท่ านหลายครั ง และ
ต่ างก็โจษจั นกันทัวในครั งนัน ในช่ วงเวลา ๔๐ วัน หลังจากนันจึงเสด็จสู่ สรวงสวรรค์ ไม่ น่าเป็ นเรื องของความเชื อ แต่ เป็ นความ
จริ ง ท่ านย่ อมทําได้ เพราะการเยียวยารั กษาด้วยอํานาจจิต (Healing) ทรงทํามาแล้ วมากต่ อมาก
ท่ าน Jesus มี พ ระเมตตามาก มี พ ลังมาก เพราะสามารถทรงแสดงอิ ทธิ ป าฏิ หาริ ย์ส งเคราะห์ ผูค้ นมากต่ อ มาก และ
ประทานคํา สอนให้ตังอยู่ ในความเมตตาไม่ โกรธ “เมื อเขาโกรธตบหน้ า เราข้ างหนึ ง เราก็ยื นให้ เขาตบอีก ข้ างหนึ ง” แปล
ความหมายได้ชัดเจนว่า ไม่โกรธโต้ตอบแม้ว่าจะเป็ นศัตรู ของเรา การตายบนไม้ กางเขนทีศั ตรู ต้องการนั น พระองค์ ต้องใช้ พลัง
เมตตา และความอดทนอย่ างยิ ง พระองค์ มีพลังจิตสู งจึงแสดงอิทธิฤทธิ ได้ และหลบความเจ็บปวดทางกายได้ ไม่ มอี ารมณ์ โกรธ
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ถึงกับสาปแช่ งแต่ ป ระการใด ทั งนี ก็ไม่ มีอะไรอืน พระองค์ ทรงเมตตาแม้ แต่ ศัตรู นันเอง พระองค์ ทรงเป็ นพระบุ ตรของพระผู้
เป็ นเจ้ าโดยแท้ เป็ นศาสดาที ยิงใหญ่ ของโลกพระองค์ แม้ จะมี เวลาเทศนาสั งสอน เพี ยง ๓ ปี เท่ านั น ก็มีผู้ค นนั บ ถื อทัวโลกจน
ปัจจุบันนี
ท่ าน Jesus Christ มีพระจิ ตที อบอุ่นยิงเหนื อสามั ญ ทรงความเมตตาไม่ เคยประสงค์ ร้ ายแก่ ผ้ ู ใด เพราะพระองค์ ท รง
เป็ นพระบุตร ของพระผู้เป็ นเจ้ าโดยแท้
ทังท่าน Moses และท่ าน Jesus ต่างก็ปฏิ บตั ิ Meditation และต่ างก็ออ้ นวอนเป็ นเวลานานต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า นามว่า ยะ
โฮวา จนได้รับแต่งตังเป็ น Messiah
การสวดมนต์อ ้อ นวอนขอบคุ ณ ต่ อ พระผูเ้ ป็ นเจ้าก่ อ นรับประทานอาหารทุ กมื อของชาวคริ ส ต์ น่ าจะนั บได้ว่าเป็ น
Meditation อย่างหนึ ง
MPDเป็ นการเอ่ ย พระนามพระผู้เป็ นเจ้ าผู้คุ ณธรรมและเมตตาสู งสุ ดและเราเคารพสู งสุ ด เพือถวายการเคารพบู ช า
(Worship) เพือพระองค์ จักได้ ประทานพร ให้ เรามีกาํ ลังจิตทีอบอุ่น สามารถประกอบความดี เพือตนเองและผู้อืนได้
ตัวอย่ างนั กบวชทีมีกําลังจิตกล้ าแข็งแต่ ไม่ อบอุ่นเป็ นอันตรายมาก เหตุเกิ ดที รั สเซี ย มี นักบวชคนหนึ งมี อ ํานาจจิ ตสู ง
กล้ า แข็ ง มาก สามารถรั ก ษาโรคที แพทย์ส มั ย นั นรั ก ษาไม่ ไ ด้ แต่ เขารั ก ได้ ด้ ว ยอํา นาจจิ ต ของเขารั ก ษา โรคฮี โมฟี เลี ย
(Haemophillia) คือ โรคโลหิ ตไหลไม่ หยุด ซึ งเจ้าชายอะเลคเซย์ ทรงประชวร พระองค์เป็ นพระราชโอรสองค์สุดท้องในพระเจ้า
ซาร์ นิโคลัส ที แห่ งรัส เซี ย ดูจะดี เรื องนี เรื องเดี ยว แต่เขามักมากในกามคุณ ใช้อาํ นาจจิ ตสะกดจิ ตผูค้ น โดยเฉพาะสตรี สวยๆ
รํารวยและสูงศักดิ สั นสะเทื อนราชวงศ์ โรมานอฟ แห่ งรัส เซี ยจนเจ้าชายเฟลิ กซ์ ยูสชู ปอฟ (Felix Yussupov) เห็นว่า เป็ นภัยต่ อ
ประเทศชาติ และราบัลลังก์ สั งการฆ่าให้ดืมยาพิษอย่างแรงก็แค่ มึน ๆ ยิงก็ไม่ ตาย ต้องมัด ถ่ว งนําจึ งตาย ในปี ค.ศ. ๑๙๑๖ เขาเป็ น
นักบวชชื อ กรี กอรี เยฟ่ โมวิช รั สปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) เรี ยกสันๆว่า รั สปูติน มีฉายาว่า นักบวชกาลี
จิตอบอุ่น เกิดจากการสะสมกําลังจิตทีละน้ อยๆต่ อเนืองไปแบบสบาย ไม่ นานจิ ตก็อบอุ่นมีเมตตา ไม่ ทําชั ว คนเกเรก็เลิก
เกเรเอง โกระง่ายก็กลายเป็ นคนอารมณ์ เยือกเย็นอย่ างอัตโนมัติ หากปฏิ บัติเข้ มข้ นขึ นเป็ นสมาธิเป็ นฌาน แม้ มีอํานาจจิต เช่ น รั ส
ปูติน หรื อสู งถึงเทวทัต ก็ไม่ ทําชั วดังเช่ นท่ านทังสอง
๓. ศาสนาอิสลาม
ชาวอาหรับเดิ มก็มี ความเชื อแบบชาวยิวหรื อคล้ายๆยิว คือพระผูเ้ ป็ น เจ้าเป็ นผูส้ ร้างโลกและมนุษย์ มนุษย์คู่แรกของโลก
ได้แก่ Adam กับ Eva แต่ ชาวอาหรั บเดิม มี เทพเจ้าของตนเองถึง ๓๖๐ องค์ มีรูปสลักอยู่ที สถานกบะห์ นครเมกกะห์ ประเทศซา
อุดิอารเบี ย ซึ งอาจกล่าวได้ว่าเดิ มนับถื อลัทธิ บูช าเทพเจ้า ภายหลังเมื อ ท่ านนบี มูฮัม หมัด(Mohammed) ประกาศศาสนา ท่ าน
คัดค้ านรุ นแรง ในทีสุ ดก็ยกเลิกไป เหลือ “พระอัลเลาะห์ ” องค์เดียวเท่านันทีสู งสุ ดสมควรสักการบูชา
“นบี” แปลว่า นักบุ ญผูว้ ิเศษ หรื อ ผูเ้ ผยแผ่คาํ สอนของพระอัลเลาะห์ทีพระองค์แต่ งตัง มีฐานะเช่ นเดี ยวกับท่าน Moses
หรื อ ท่าน Jesus ซึ งใช้คาํ ว่า Messiah หรื อ Christ
ท่านมูฮมั หมัด ประสู ติทีนครมักกะห์ ปี ค.ศ. ๕๗๐ ตรงกับ พ.ศ. ๑๑๑๓ บิ ดาชื ออับดูลเลาะห์เสี ยชี วิตเมื อท่านมูฮมั หมัด
อายุ ๒ เดื อน ส่ วน มารดาชื อ อามีน ะห์ และเสี ยชี วิ ตเมือท่านมูฮัมหมัดอายุได้ ๕ ขวบ ท่านอยู่กบั ปู่ ซึ งไม่นานก็เสี ยชี วิต ท่านมูฮ มั
หมัดต้อ งไปเป็ นคนรับจ้างเลี ยงแกะ พออายุ ๒๕ ปี ก็ส มรสกับเศรษฐี นีหม้ายชื อ คอดิย ะห์ ซึ งอายุ ๔๐ ปี แล้วปั ญหาทางการเงิ น
และทรัพย์สินไม่มีแล้ว มี ฐานะเป็ นนายกองเกวียนคาราวาน ขนสิ นค้าไปค้าขายระหว่างเมื อง ความเข้ม แข็งผสมกับความน้อยเนื อ
ตําใจ ที ไร้ ทีพึ งแต่ เยาว์วยั ความเมตตาคนจนจึ งฝั งแน่ นจิ ต เป็ นความดี งามทางจิ ตของท่าน ประกอบกับความเฉลี ยวฉลาดของ
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ท่าน ความรู ้จากคัมภีร์เก่าและคําแนะนําของผูค้ งแก่เรี ยนผูช้ รา ทีปรึ กษาในการเดิ นทางไปค้าขายต้องเดินทางข้ามทะเลทรายเป็ น
เวลาหลายวัน ก่อ นที ถึ งเมื อ งหนึ งๆ มี เวลาที จะปฏิ บัติ Meditation ดังที Moses และ ท่าน Jesus ทํามาก่อ นแล้ว (จะเหมื อนกัน
หรื ออย่างไรเราไม่ทราบแต่ผลลัพ ธ์กค็ ล้ายคลึงกัน) ความสุ ขจากการทําใจให้สงบ ท่ านก็ได้รับมาเป็ นระยะๆ เมื อกลับสู่ บา้ นเกิ ด
เมืองนอนก็มี ความสุ ขด้ว ยการดูแลเอาใจใส่ ของท่าน คอดิ ยะห์และสาวรับใช้อีกหลายคน แต่ความสุ ขนันๆไม่สามารถเที ยบกับ
การทําใจให้สงบไม่ได้เลย ท่านต้องปลี กตัวไปทํา Meditation เสมอ ครังหลังสุ ด ที ถํา ฮี รอห์ ไม่ ไกลจากเมื องมักกะห์ ออกเสี ยง
ตามอิ สลามไทย ภาษาอังกฤษเขียน Mecca ในถํานัน เมือจิ สงบสงัดมี ความสุ ข พลัดก็ได้ยินเสี ยงทีทรงอํานาจว่า
“จงเทศนา นําคําสอนจากเราไปสอนพวกมนุ ษย์ ”
“ท่านเป็ นใคร ขอรับ” ท่านโมฮัมหมัดกําหนดจิตถาม
“เราคือ อัลเลาะห์ ผู้ ทรงอํานาจสู งสุ ดในสวรรค์ ” เสี ยงนันตอบอย่างชัดเจนและทรงอํานาจน่ าประหวันพรั นพรึ งยิ งนัก
ท่านคลายสมาธิ อ อกอย่างอัตโนมัติ พอได้สติ ก็วิ งออกจากถําทังที ตัว ยังสั นด้ว ยความกลัว นางคอดิ ยะห์ สอบถามอย่างไรก็ไม่
ตอบ ท่านผลุนผัน เข้าห้องนอน แล้วนอนคลุมโปงตัวสั นด้ว ยความกลัว ท่ านคอดิ ยะห์ ผูภ้ รรยารู ้ เห็นอาการเช่ นนันก็ตกใจเกรงว่า
สามีหนุ่ มจะเป็ นอะไรไป จึ งนําความไปปรึ กษา ท่าน ฟาร์ร็อก ปราชญ์ผคู ้ งแก่เรี ยนเพือนบ้านผูเ้ ป็ นที นับถื อของนางและท่านมูฮ มั
หมัดด้วย สําเนี ยงออกเสี ยงตามอิ สลามไทย ภาษาอังกฤษเขียน Mohammed
เมือท่าน Mohammed ได้สติ สมประดี แล้ว ท่านฟาร์ร็อก และคอดิ ยะห์ ก็ช่วยกันปลอบประโลมและแจ้ง Mohammed
ให้ทราบว่า เสี ยงนันเป็ นเสี ยงพระผู้เป็ นเจ้ าจริ ง พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเลือกและแต่ งตังท่ านแล้ วให้ เป็ น Messiah แล้ ว จงยอมรั บและ
เทศนาโปรดประชาชนเถิด ปวงประชาเราจักได้ เป็ นสุ ข ท่ าน Mohammed คิดอยู่นานในทีสุ ดก็ยอมรั บ
ท่าน Mohammed เริ มสอนเริ มเทศนา ราว ค.ศ. ๖๑๐ อายุ ๔๐ ปี ท่านบอกประชาชนว่า ทังหมดเป็ นโองการของพระผู้
เป็ นเจ้ าอัลเลาะห์ ให้มาแจ้งให้ชนทังหลายทราบ พระผู้เป็ นเจ้ า อัลเลาะห์ เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์ เดี ยวที สู งสุ ด ผู ้อืนหามี ไ ม่
อย่าได้เคารพนับถื อเป็ นอันขาด ให้เคารพนับถือ พระองค์เดี ยวเท่านัน คือ พระผู้เป็ นเจ้ าอัลเลาะห์
ในที สุ ดก็มีคาํ สอน ทีเกิ ดการขัดแย้งและสร้างปรปั กษ์เป็ นศัตรู ของท่ าน คื อ ให้ คนรวยสละรายได้ ของตนปี ละ ๑ ใน ๔๐
ของรายได้ ช่วยเหลือคนจน เพราะคนจนเป็ นคนทํางานให้ แก่ ผ้ ูรํารวย (ไม่ต่างอะไรกับกระบวนการเก็บภาษี บาํ รุ งประเทศใน
ปัจ จุบนั แต่ว่ากระบวนการโบราณมี เพียงเท่ านัน) แต่ คาํ สอนดังกล่าวเป็ นที เสี ยดแทงคนรํารวย เพราะคนรํารวยมีความละเอี ยด
มัธยัสถ์อยู่แล้ว มี หรื อที จะยอมกันง่ ายๆ คนรวยก็รวมหัว กัน แต่ ละคนก็มี ขา้ ทาสบริ วารมาก ต่ างก็แบ่ งปั นผูค้ นรวมกัน จัดเป็ น
กองทัพประหัตประหารกัน กับกลุ่มของท่าน Mohammed ซึ งท่านตังตัวไม่ ทนั ต้อ งระเห็จพาสาวกที เคารพรั กท่านหนี จากเมื อง
Mecca สู่ เมือ ง Medina ในปี ค.ศ. ๖๒๒ ฝ่ ายคนรวยย่ามใจคิ ดว่าหมดเสี ยนหนาม ฝ่ ายท่ าน Mohammed ก็จดั รู ปกองทัพ ฝึ กการ
ต่อ สู ้ พร้ อ มๆกับการเทศนาสั งสอนผูค้ นสะสมกําลังคน ทุกคนสร้างกําลังจิ ตโดยการ นมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ้าวัน ละ ๕ ครั ง ที
เรี ยกว่า “ละหมาด” ทหารของท่านจึ งเข้มแข็งทังกายและใจ มี ความอดทนสู ง ทหารของท่านรบเพือพระผูเ้ ป็ นเจ้า ฝ่ ายข้าศึ กนัน
รบเพราะรับจ้างคนรวย และเพือคนรวย
ท่ าน Mohammed ยกทัพ กลับ เข้าโจมตี เมื อง Mecca แพ้บา้ งชนะบ้าง อาจเป็ นกลยุทธ์ ให้คนรวยเสี ยเงิ นจ้างมากขึ น
เรื อยๆ ในที สุ ดหมดเงิน ทหารก็หมดแรง แต่ ทหารของท่ าน Mohammed มี กําลังสู งขึนเรื อยๆในที สุ ดก็ชนะอย่างราบคาบ ในปี
ค.ศ. ๖๓๐ คนรวยถูกประหารหมด ริ บทรั พย์สิ นทังหกมด ท่ านMohammed เป็ น ผูน้ ําประเทศทันที เป็ นผู้นํ าทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิ จ และศาสนา รํ ารวยกว่าสุ ล ต่ านเมื อ งไหนๆ คนจนก็ ได้รั บการดูแล ต่างจากเมื อ งอื นคนจนเป็ นทาสเสี ย
ส่ ว นมาก จึ งง่ ายต่อ การกําจัดและรวบรวมมาเป็ นเมื อ งขึนอย่างง่ ายดาย เมื อปกครอง Mecca ได้ ท่ านก็ว างหลักการหลัก การ
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ปกครอง การศาสนา การดําเนิ นชี วิต และกําหนดชื อศาสนาเป็ น อิสลาม (Islam) มี ศาสนิ กชนว่า มุสลิม (Muslim) ทังหมด รวม
เป็ นคัมภี ร์กุร ะอาน (Koran) คัมภี ร์นี จึงเป็ น ทังรัฐธรรมนู ญ กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาและวิ ถีชี วิตของอิ สลามในยุคนัน กล
ยุทธ์ทีเด่นและสําคัญมากได้แก่ใครจะแต่งงานกับคนนอกศาสนาไม่ได้ เว้นแต่ผนู ้ ันจะโอนเป็ นมุสลิม ดังนันจํานวนศาสนิ กชนจึ ง
ไม่มีลด มีแต่เพิ มขึน อีกไม่นานก็น่าจะมากทีสุ ดในโลก
ท่ าน Mohammed มี ฉายานามว่ า นบี โมฮั มหมั ด (Nabee Mohammed) นับแต่ วนั เริ มประกาศาสนา เมื อเข้าปกครอง
เมือง Mecca ก็ไม่ได้เปลี ยนเป็ นกษัตริ ย์ (King) หรื อสุ ลตาน (Sultan) แต่ อย่างใด เพราะถื อว่า “นบี ” สู งกว่ามาก เมื อครองเมื อง ก็
มี พ ระชายารวม ๑๔ องค์ มี พ ระนาง คอดิยะห์ เป็ นชายาอาวุโสและทรงเกี ยรติ อ ัน ดับที ๑ และพระชายา ญะมี ละห์ เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย
ท่านนบี โมฮัมหมัดประชวรเป็ นไข้ สิ นพระชนม์ เมืออายุได้ ๖๓ ปี เมือปี ค.ศ. ๖๓๒ หรื อ ฮ.จ. ๑๑
ฮิจเราะห์ ศักราช : ฮ.จ. เริ มนับ ๑ ตังแต่ ปีทีหนีจาก Mecca ไป ตังหลักทีเมือง Medina
๔. ศาสนากับ MPD
*ทุกศาสนาดี เยียม และก็มีคนดีเยียมทุกศาสนา แต่ ทุกศาสนาก็มีคนเลว หรื อกล่ าวอีกนั ยหนึ งก็ได้ ว่า คนดีนบั ถือศาสนา
อะไรก็เป็ นคนดี คนเลวนับศาสนาอะไรก็เลว โลกมนุษย์จึงเร่ าร้อนไม่อบอุ่น
*คนเลวทุกคนรู้ ว่าอะไรดีอะไรชั ว ทุกคน(ยกเว้นคนบ้า) แต่ เขาเลือกทําชั ว...เพราะจิตไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind)
*MPD ช่ วยให้ ค นมีจิตอบอุ่น เป็ นการสร้ างคมจิ ตอบอุ่นให้ แ ก่ ทุกศาสนา ดังนัน MPD เพือประโยชน์ ให้ แก่ ทุกศาสนา
MPD ช่ วยให้ โลกไม่ เร่ าร้ อน อบอุ่นร่ มเย็น
*MPD สร้ างปั ญญาแก่มนุ ษย์ชาติ เป็ นปั ญญาขันสู งที เรี ยกว่า “ภาวนามยปั ญญา” ซึ งมี คําศัพท์นี เฉพาะศาสนาพุท ธ
แท้จริ งศาสนาอื นก็มี แต่ไม่มีศพั ท์เรี ยกเท่านัน
MPD มีรากฐานสอดคล้ องกับจิตวิทยาการศึ กษาและจิตวิทยาคลินิก
สรุ ปเฉพาะสาระสําคัญทีนํามาพิจ ารณาได้ดงั นี
(๑) Intelligence (เชาวน์ ปัญญา) เป็ นความฉับไวในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ (Critical Thinking)
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลันทันที (Promptly Response) มีโสตประสาทและสายตาเฉี ยบคม มีอ าํ นาจการรับรู ้สู ง
(High grasping power) มี ความจํ าดี เยี ยม จํ า แล้ ว ไม่ ลื ม มี ห น่ วยการวัด เป็ นหน่ วยสั ม พั ท ธ์ I.Q. (Intelligent Quotient) เป็ น
คุณ สมบัติประจําตัวมนุ ษย์แต่ละคน นั กจิตวิ ทยาทั วโลกระบุ ว่าพัฒนาไม่ ได้ สอนไม่ ได้ I.Q. จะเปลี ยนแปลงลดลงเมื อเจ็บป่ วย
หรื อเข้าสู่ วยั ชรา คนสุ ขภาพไม่ดีหากวัด I.Q. ก็จะตํา แต่เมือสุ ขภาพดี ขึน I.Q. ก็สูงขึน
คน I.Q. สู ง เรี ยนรู ้อ ะไรได้รวดเร็ ว เรี ยนเก่ ง แต่ คนเรี ยนเก่ งคนฉลาดนั นยื นยันไม่ได้ว่าเป็ น คนดี บางที ทาํ งาน
ร่วมกับคนอืนไม่ได้บางที กอ็ าจฆ่าตัวตาย หรื อบางทีกเ็ ป็ นอาชญากรมาแล้วมากต่อมาก เพราะเขามีจิตทีไม่ อบอุ่น.
* MPD ช่ วยให้ เขามีจิตทีอบอุ่นได้ ไม่ ทําอันตรายตนเองหรื อผู้อืน
(๒) Creativity ความสามารถสร้ างสรรค์ หรื อความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) โลก
เจริ ญก้าวหน้าทุกด้านมาได้ทุกวัน นี เพราะคนมี ความคิ ดสร้างสรรค์ นั กจิตวิ ทยาการศึ กษาทั วโลก ยอมรั บและแสดงให้ ปรากฏ
แล้ วว่ าสอนได้ พัฒนาได้ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี โดยคณะครุ ศ าสตร์ อุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทําการ
วิจ ัยเรื องการสอนการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ม ากที สุ ดแห่ งหนึ งของโลก คนที มี Creativity มักทํางานร่ วมกับคนอื นไม่ไ ด้
เพราะคิดไม่ ค่อนเหมือนใคร และไม่ ค่อยประนีประนอมกับใครง่ายๆ
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*MPD ช่วยให้เขามีจิตทีอบอุ่น มี นาํ ใจไมตรี ได้ แต่การทํางานการคิดให้เขาคิดเขาทําคนเดียว เท่านัน
*คนที มี Creativity สู งมากเห็ น ว่ าความรู ้ ค ้น หาที ไหนก็ได้ การเรี ยนมากเสี ยเวลาอ่ านตํารา สู ้ คิด เองไม่ ได้ เช่ น Bill
gates, Steve Jobs เป็ นต้น
(๓) ความสั มพันธ์ ระหว่ าง I.Q. กับ Creativity ผลการวิจยั หลายแห่งสรุ ปชัดเจนแล้วว่า มีค่า
สัม ประสิ ทธิ สหสั มพันธ์ตาํ กล่าวคือคนที มี I.Q. สู ง มักมี Creativity ตํา และกลับกัน เช่ น Albert Einstein ท่านเป็ น Slow Learner
(I.Q.: 75-90) เกื อบเรี ยนไม่จ บปริ ญญาตรี แต่ เมื อเรี ยนจบแล้ว ก็ส ร้างทฤษฎี ใหม่บนั ลื อโลก, นักศึ กษาที จบจากมหาวิทยาลัยที ได้
คะแนนตํา ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชี พสู งกว่าคนทีได้คะแนนดีๆ ดังนี เป็ นต้น
(๔) สมรรถภาพทางสมองของมนุษย์ Bryan ระบุว่า Particles ในสากลจักรวาล ยกกําลัง แต่
สมองมนุ ษย์ มี ความสามารถจดจําหรื อ บันทึ ก signals ได้ ถึ ง ยกกําลัง ดังนันสามารถคิดเรี ยนรู ้อ ะไรได้เป็ นอเนกอนัน ต์
แต่มนุษย์เรี ยนมากคิ ดมากไม่ได้...ปวดหัว ไม่เกียวกับสมองเลย มันเกียวกับอารมณ์
MPD ช่วยพัฒนาอารมณ์ ไม่ขนุ มัว (Moody) ง่าย ช่วยให้เรี ยนรู ้ได้มากไม่ปวดหัวเสี ยอารมณ์ง่าย
(๕) การศึ กษาเรื อสมองซี กซ้ ายซี กขวา (Left Brain and Right Brain) สําหรับคนปกติ ทีถนัดมือขวา
สมองซี กซ้ายทําหน้าที จดจํา ภาษา การคิ ดตามระบบส่ ว นซี กขวาจะทําหน้าที ศีลปะดนตรี และ จิ นตนาการ เป็ นต้น ถ้าถนั ดมือ
ซ้ าย สมองทังสองซี กก็ทําหน้าที กลับกันกลับที กล่าวมาแล้ว จะเห็ น ว่าสมองอี กซี กหนึ งไม่ ค่อ ยได้ใช้ ซี กสมองนันก็จ ะหมด
สมรรถภาพ จึงแนะนําให้ใช้
Einstein ท่ านบอกว่ า “Imagination is better than knowledge.” จินตนาการ ดีกว่ าความรู้
ทังหลาย. พึ งเข้าใจให้ชัดเจนคําว่า “จิ นตนาการ” เป็ นจิน ตนาการที เป็ นจริ งได้เท่ านั น ไม่ใช่ จิ นตนาการเพ้อพกลมๆแล้งๆ เป็ น
จิน ตนาการอย่างที พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าที มาของโครงการแก้มลิ ง ในครั งนันพระองค์ทรงห่ว งใยว่านําจะท่ว ม
กทม. พระองค์เห็นภาพลิงกําลังกิ นกล้วยแก้มตุง(จิ นตนาการ) ก็ทรงคิดได้วา่ หาที ให้นําไหลไปรวมกันโดยซึ งทําให้เป็ นที ลึกและ
เก็บนําได้มากใกล้ๆ ทะเล แล้ว ระดมสู บนํา ลงทะเลไป ที เก็บ นํานันเรี ยกว่าแก้ม ลิ ง แล้ว กทม. ก็ป ลอดนําท่ วมในครั งนัน...
แก้ปัญหาได้จริ ง
ท่าน ดร.อาจองชุมสาย ณ อยุธยา ทีท่านบอกในรายการ TV เมือท่านจะทํา Landing Equipment
สําหรั บยาน Viking ลงจอดอย่างปลอดภัยไม่กระแทกนั นแหละ คิ ดอย่างไรก็ไม่สํ าเร็ จ ก็ปลี กวิเวกไปทําสมาธิ บนภูเขา วันที ๕
ของการทําสมาธิ ท่านก็เห็น ภาพอุ ปกรณ์ น ันและรู ้ระบบภายในทังหมด แล้ว ก็มาสร้ างและทดลองก็สําเร็ จ ดังนันจิ นตนาการที
กล่าวถึงไม่ใช่จินตนาการแบบคนทัวไป
ณ ทีนี ขอเรี ยนว่า MPD ช่ วยสร้ างจินตนาการดังกล่าวได้
(๖) นักจิตวิทยาการศึกษา เช่น ท่าน Vygotskey แนะนําให้ครู เป็ นเพียงผูแ้ นะนําเท่านันไม่ ใช่ เป็ นผู้บอก
วิช า แต่ ครู ต้องส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้สร้างกําลังจิ ต ด้วยวิ ธีการ Culture Meditation (การทําสมาธิ ตามวัฒนธรรมที ตนเองรู ้ ใน
ประเทศของตน...รู อ้ ิ สลาม ทําแบบอิสลาม รู ้คริ สต์ทาํ แบบคริ สต์ รู ้พุทธก็ทาํ แบบพุทธ รู ้ฮินดู ก็ทาํ แบบโยคะ เป็ นต้น)
Piaget นําเสนอ Constructivist Theory ให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ ได้ เอง โดยมีครู เป็ นผู้แนะนํา
เท่ านัน ไม่ ใช่ ผู้บอกวิชา ประโยคทองของท่านกล่าวว่า “อย่ าเห็นว่ าเด็กมีปัญญาน้ อยกว่ าผู้ใหญ่ ” เด็กสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ได้
เองตามธรรมชาติของแต่ ละคนไม่ เหมือนกัน ดังนันการสอนของครู ต้องเปิ ดโอกาสให้ เด็กเรี ย นรู้ เอง
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นับเป็ นวิธีสอนที ตรงกับการสอนของพระพุทธองค์ ที พระองค์ตรั สว่า “อักขา ตาโร ตถาคตา” พระพุทธองค์เป็ น
เพียงผูแ้ นะนําเท่านัน
ในยุคปัจจุบันและอนาคต เป็ นการเรี ยนการสอนผ่านสื อ IT ผู้เรี ยนต้ องใช้ กาํ ลังจิตมากเพือสร้ างองค์
ความรู้ ของตนเอง และเป็ นการบ่ มเพาะอุปนิสัย การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต
*MPD สามารถช่ วยสร้ างกําลังจิตได้ เหมาะกับสภาพปัจจุ บนั และอนาคต การสร้ างกําลังจิ ต ให้ถึงระดับที อบอุ่น จึ
จะสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๗) วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญาเอกของ Wayne Payne วิ เคราะห์ ให้ เห็น ความสํ าคัญ ของ “เชาวน์ ปั ญ ญาทางอารมณ์ ” ซึ ง
นักวิชาการไทยใช้คาํ ว่า “ความฉลาดทางอารมณ์ ” ซึ งก็ถูก แต่ไม่สอดคล้องกับศัพท์ปัญญัติเดิ ม ซึ งองค์ความรู ้ในขณะนี ยังไม่ตก
ผลึ ก เพือบัญญัติให้ตรงกับ “Emotional Intelligence” ซึ งเป็ นศัพ ท์วิช าการปรากฏครังแรก พ.ศ. ๒๕๒๘(1985). ซึ งขณะนันยัง
ไม่ดงั
Daniel Goleman ได้นําเสนอว่ า Emotional Intelligence ในรู ปของ Emotional Quotient (E.Q.) มี ความสํ าคัญยิ งกว่า
Intelligence Quotient (I.Q.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓( ) คราวนี ดังเป็ นพลุ แตก นํา เอาไปกล่ าวถึ งกันมากมาย แต่ ไม่ ได้ ก ล่ าวถึ ง
การพัฒนาทีชั ดเจน ปฏิบัติได้ (Practicality)
MPD เป็ นการพั ฒนาอารมณ์ E.Q.โดยตรง รวมทั ง เป็ นการพั ฒนา I.Q.; Creativity และ ศี ลธรรม (Moral) พร้ อมๆ
กันอย่ างอัตโนมัติ
การเปลียนแปลงจะเห็นผลได้ ชัด เมือมีกําลังจิตสะสมได้ ๓,๐๐๐ MPUs เป็ นต้ นไป พร้ อมๆกับคุ ณประโยชน์อืนๆอย่าง
มโหฬารจะได้กล่าวให้ชดั เจนต่อไป
สรุ ป MPD มีรากฐานสอดคล้ องกับ หลักการศาสนาในการพัฒนาคนให้ สูงด้ วยศี ลธรรม และเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาในการ
พัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ โดยตรง
*เทคนิ คปฏิบัติ MPD
ปฏิบัติเพือให้ ถึงจิตอบอุ่นได้ อย่างไร?
การปฏิ บัติเพือสะสมกําลังจิ ต เรี ยกว่ าปฏิ บัติ MPD คื อการพัฒนากําลังจิ ต Mind Power Development: MPD จะเรี ย ก
อย่างอื นก็ไม่ วา่ กระไรแล้วแต่จะเรี ยก เรี ยก MPD เป็ น Inter ดี เพราะปฏิ บตั ิ ได้ท วโลก
ั
ไม่จาํ กัดด้วยเชื อชาติ ศาสนาละวัฒนธรรม
ใดๆเลย ปฏิ บตั ิได้ทุกเพศทุกวัย ขอครู หรื อผูแ้ นะนํา สะสมกําลังจิ ตได้ , MPUs เป็ น อย่างน้อย คนทีอ่ านบทความนีแล้ วเข้ าใจ
สามารถเป็ นครู ของตนเองได้ เลย ไม่ ต้องหาครู อาจารย์ ทีไหน ทังนี เพราะ MPDไม่ มีอันตรายใดๆมีแต่ ประโยชน์ เท่านัน
ปฏิ บัติ MPD ครั งละ 5 นาทีเท่ านั น ไม่ เกิน นี ปฏิบัติอย่ างน้ อยวันลํา ครั ง (เช้า, กลางวัน และ เย็น ) อย่ างมากก็ ครั ง
(ก่อนนอน. ก่อนออกจากบ้าน, เช้าทีทํางาน, เทียง, เย็นก่น ออกจากที ทํางาน)
วิธีปฏิบัติ MPD เป็ นวิธีปฏิบัติแบบจิบจ๊ อย (Doddle Practice) มาก แต่ ทรงคุณอนันต์ วิธีปฏิบตั ิมีดงั นี
(๑) เริ มต้ นด้ วยการนังสบายๆท่ าไหนก็ได้ หลับตารู ้ลมหายใจเข้าออก สบายๆ ไม่กีวันก็ชํานาญ เมือชํานาญแล้ว ก็ลืมตา
ยืนเดิน นังหรื อนอนก็ทาํ ได้ แม้ในห้องสุ ขาก็ทาํ ได้
(๒) คําภาวนา ทุกศาสนาปฏิบตั ิ ได้ โดยนําพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดทีตนเคารพเป็ นคําภาวนา หากไม่สะดวกในการ
ปฏิ บตั ิดงั กล่าว
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*สํ าหรั บ ชาวอิส ลาม พระอัลลาห์ (Allah/ Arrah) หรื อ อัลเราะห์ (Araoh) ทังสองคําเป็ นพระนามของพระผู ้เป็ นเจ้า
สู งสุ ด นํามาภาวนาขอพรได้ ตามคติ ของศาสนาของตน นับเป็ น ความดี อย่างสู ง ภาวนาด้วยความเคารพ หายใจเข้าก็นึ กว่า “อัล
เราะห์” หายใจออกนึ กว่า “อัลเราะห์” เรื อยไป เป็ นเวลา นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรั บชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึ กว่า “พุท” หายใจออกนึ กว่า “โธ” ปฏิ บตั ิเรื อยไปเป็ นเวลา ๕ นาที เท่านัน ไม่ เกิ น
นี ง่ ายๆแต่ทรงอานุ ภาพ บางท่ าน เห็นคําว่า “นะโมพุทธายะ” เป็ นพระนามย่อของพระพุทธเจ้า พระองค์ ในกัปนี ทรงอานุ ภาพ
ป้ องกันเหตุร้าย รักษาโรคภัยยามเจ็บป่ วย ประสงค์จะภาวนา ท่านให้ภาวนา “นะมะ-พะธะ” ... “หายใจเข้านึ กว่า “นะมะ” หายใจ
ออกนึกว่า “พะธะ”
เด็กอนุบาล จะใช้คาํ ว่า “พ่ อ-แม่ ” ก็ได้ เป็ นกตัญ ูธรรม ตามคติ วา่ เทวดาคุม้ ครองสําหรับผูม้ ีกตัญ ูธรรม
*สํ าหรั บชาวคริ สต์ ขอเสนอคําภาวนาทีเป็ นสากลมากขึ น เก๋ ไก๋ ...แต่ ทรงอานุ ภาพและศักดิ สิ ทธิ มากขึ น ใช้ คาํ ภาวนา...
เป็ นภาษาละติน ดังนี ...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่ม หรื อ ซัมมัม โบนั ม...ก็ได้ไม่วา่ กัน) มี ความหมาย ความดี อนั สูงสุ ด พระผูเ้ ป็ นเจ้า
สู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
*หายใจเข้านึ กว่า “SUMMUM” หายใจออกนึ กว่า “BONUM” เท่านัน เรื อยไปเป็ นเวลา นาที เท่านัน ไม่เกินนี
หมายเหตุ จะใช้คาํ ภาวนา Yahweh หรื อ พระJehovah สําหรับชาว Christian, ก็ได้
*สํ าหรั บชาวฮิ นดู (Hinduism) ใช้คาํ ภาวนาว่า “มหาพรหมา” (Maha Brahma) ในความหมายว่า the Highest God of
Universe ไม่ มีผใู ้ ดเสมอเหมื อ น หายใจเข้ านึ กว่ า “มหา” หายใจออกนึกว่ า “พรหมา” หรื อ จะภาวนาคําใดก็ได้ตามคติ ใน โยคะ
แปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่าสมควรเป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ปฏิ บตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรั บชาวซิ กห์ (Sikh / Sikhism) ใช้คาํ ภาวนาว่า มหา-กุรุ (Maha-Guru) นึ กถึ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด หายใจเข้านึ กว่า
“มหา” หายใจออกนึ กว่า “กุรุ”ปฏิ บตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
หน่ วยกําลังจิตและการสะสมกําลังจิต เป็ นอย่ างไร?
หน่ วยกํ าลั งจิ ต รากฐานจริ งๆเพ่ง เล็งที ปริ ม าณออกซี เจนเข้า ไปฟอกโลหิ ต การวัดจึ งไม่ แน่ น อนเพราะการหายใจ
แตกต่ างกัน แต่ ละคน จึ งถื อเอา นาที เป็ น หน่ วยกํ าลั งจิ ต : MPU: Mind Power Unit ก็คื อ ได้ MPUs สะสมกํา ลังจิ ตไว้
ปฏิ บัติว นั ละ ครั งก็ได้วนั ละ 15 MPUs หรื อ ปฏิ บ ัติ วัน ละ ครั ง ก็จะได้ MPUs สะสมไปเรื อยทุ กวัน ไม่น านก็ถึ ง ,
MPUs เหนือสิ งอืนใดผู้ปฏิบั ติจะได้ รับความสุ ขจากจิตทีอบอุ่น อันมหัศจรรย์ ลกึ ซึ งเหลือประมาณ ที คนทังหลายพบได้ ยากยิง จะ
ซาบซึงในคุณค่ า MPD อย่ างประมาณมิได้
ปฏิบัติน้อยกว่ าวันละ ครั งพลังจิตไม่ สะสมนะ
ปฏิบัติทุกวันต่ อเนื องไม่ ว่างเว้ น เจ็บป่ วยมีสติกท็ ําได้ ทําในห้ องนํ าห้ องส้ วมก็ทําได้ สั งอาหารแล้วอาหารยังไม่ มาก็ทําได้
สบายๆ
อย่ าบั งคั บ ให้ ใครทํ า MPD เป็ นอั น ขาด ทุ กคนต้ องปฏิ บั ติ MPD ด้ วยความสมั ค รใจพึ งพอใจ ที จะทํ า เพราะจะเกิ ด
ความเครี ยด (Stress) ไม่ เป็ นผลดีต่อจิต
MPD นอกเหนื อ จากคุ ณประโยชน์ น านาประการแล้ ว ยั งเป็ นผู้ เข้ าถึ งคุ ณค่ าศั กดิศรี ค วามเป็ นมนุ ษย์ ทีสมบูรณ์ ทีสุ ด
เท่ าทีโลกมีมา
การบันทึกและการคํานวณกําลังจิตสะสม
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๑. เพือให้ ผ้ ู ปฏิบั ติทราบฐานะของตนเอง ว่าสะสมกําลังจิ ตได้เพียงไรแล้ว จึงทําบันทึกแต่ วันว่ า ได้ ปฏิบัติ MPD ไปแล้ว กี
ครังในแต่ละวัน แรกๆอาจได้เพียง ๓, ๔ ครัง ก็ถือว่า มีกาํ ลังจิ ตสะสม ทุกวัน หากน้อ ยกว่า ๓ ครังหรื อ เว้นไปในบางวัน
ถื อ ว่า ไม่ มี กําลังจิ ตสะสมต้อ งเริ มต้น ใหม่ แบบฟอร์ ม /แบบเก็บ สถิ ติ สามารถ Download ได้จ าก MPD Information
Center, ภาควิ ช าครุ ศ าสตร์ เทคโนโลยี แ ละการสื อสารการศึ กษา, คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี , ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๒. หากท่ านปฏิบัติต่อเนื องทุ กวั น วันละ๕ ครังแต่ไม่น ้อยกว่า ๓ ครัง ๑ นาที เท่ากับกําลังจิ ต ๑ MPU หากท่ านปฏิ บตั ิ ว นั
ละ ๕ ครั ง ท่านก็ได้ วันละ ๒๕ MPUs เดื อนหนึ งท่านก็สะสมกําลังจิ ตได้ ๗๕๐ MPUs ปฏิ บตั ิ ต่อไป ๑๒๐ วัน ท่ านก็
สะสมกําลังจิต ได้ ๓,๐๐๐ MPUs ถึงระดับ จิตอบอุ่นเบื องต้ น ได้ สัมผัสอานุ ภาพอันมหั ศจรรย์ ของการปฏิบัติ MPD มี
ความสุ ขชุ่ มชืนใจเพียงไร สามารถสอบถามแรกเปลียนประสบการณ์ กับคนทีสะสมกําลังจิตระดับเดียวกัน
๓. ท่ านทีประสงค์ จะใช้ MPD เพือแก้ ไขเยียวยา เด็กเล็ก เยาวชนทีมีปัญ หา ท่ านต้ องสะสมกําลังจิตให้ ได้ ๓,๐๐๐ MPUs
ก่อน พร้ อมกับมีกลยุ ท ธ์ จูงใจหลายรู ปแบบ เพือจูงใจให้ ปฏิบัติให้ เด็กเล็ก หรื อเยาวชน ยินดีทีจะปฏิบัติ ด้ วยความพึง
พอใจ ต้ องทําแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป จนกว่ าเขามีจิตทีอบอุ่น
MPD ช่ วยแก้ปัญหาเยียวยาอะไรได้ บ้าง
การปฏิ บตั ิ MPD เป็ นเรื องจิ บจ้อ ยเต็ม ที ง่ ายๆไม่ มี อะไรเลย ไม่ มีอะไรเสี ยหาย มีแ ต่ ประโยชน์ อนั มหาศาล แต่ สําหรั บ
เด็กเล็ก ก็ใช้ ครั งละ ๑-๒ นาทีก็พอ (คนที มี กาํ ลังจิต ๓,๐๐๐ MPUs จะวินิ จฉัยได้) สําหรั บเด็กที มี ปัญ หา ดังนี ความสนใจสั น (Inattention), เป็ นออทิ ส ติ ก (Autistic), เรี ย นรู้ ช้ า (Slow Learner), ปั ญ ญาอ่ อน (Mental Retardation) ที ไม่ ใช่ ร ะดับ รุ น แรง,
ผูป้ กครองที มี จิ ต อบอุ่ น จู ง ใจให้ป ฏิ บัติ อ ย่ างใกล้จิ ต ด้ว ยความรั ก เมตตา วัน ละ ๓-๔ ครั งเป็ นอย่ างน้ อ ย ๔-๕ เดื อ นก็ มี ผ ล
เปลียนแปลงทีสังเกตได้ ใจเย็นปฏิบัติแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป ทําแบบเล็กน้ อยๆนี
โรคจิต (Psychosis) ทียังพูดรู ้เรื อง ปฏิบตั ิ MPD ควบคู่กบั การรักษาทางการแพทย์
เด็กติดเกม ห้ามปรามไม่มีผล ผูป้ กครองทีมี จิตอบอุ่น จูงใจให้ทํา MPD ทังก่อนนอน ตืนนอน ก่อ นออกจากบ้าน (ถ้าครู
อาจารย์ช่วยให้ทาํ ทีโรงเรี ยนด้วย สักวันละ ๒ ครัง มี ผลเร็ว) เพิ มอีก ๑ ครังก่อนไปเล่นเกม เขาก็จะค่อยๆการเล่นเกมเอง เมือเด็กมี
จิตถึงระดับที อบอุ่นก็จะเล่นเกมน้อย พึงพอใจทีจะทําสิ งที เป็ นประโยชน์มากกว่า ๔-๕ เดือนผลการเรี ยนของเขาก็ดีกว่าเดิม
เด็ก I.Q. สู ง...ทีอารมณ์รุนแรง, เด็กเป็ นภูมิแพ้ (Allergy) ก็คลีคลายใช้ยาน้อยลงเรื อยๆได้ตว้ ย MPD
เด็กวัยรุ่ นเพศที ๓ อารมณ์ รุนแรง, เด็กอาชี วะยกพวกตี กนั หากจู งใจให้ทาํ MPD ให้ถึงระดับจิ ตอบอุ่น มี ความสุ ขแล้ว
เขาปรั บ แก้พ ฤติ กรรมของเขาได้เอง เขามี อ ารมณ์ ยงคิ
ั ด (Mindfulness) สู งขึ น มี วิ นัย ตนเอง (Self-discipline) สู งขึ นเป็ นลําดับ
อย่างอัตโนมัติ ทังนี ดีชั วเขารู ้แล้วทุกคนแต่ชนประถม
ั
ทีทําชั วเพราะจิตไม่ อบอุ่น
เด็กวัยรุ่ น อาการซึ มเศร้ า (Depressed), คับ ข้ องใจ (Frustration), มีความเครี ยด (Stress), หงอยเหงา (Lonely), อารมณ์
ไม่ แน่ นอน (Moody),ยึ ด ติ ด ในปมด้ อย (Inferior Complex), ก้ า วร้ าว (Aggressive), ไม่ มี ม นุ ษย์ สั มพั น ธ์ (Human relation
rarity), ขาดมนุ ษย์ ธรรม (Humanity rarity), เห็ น แก่ตั ว (Selfish) เป็ นต้น เป็ นอันตรายต่อตนเอง ครอบครั วและผูอ้ ืน...ทังหมด
ล้วนมีเหตุ มาจากจิ ตไม่ อบอุ่นทั งสิ น….MPD ช่ วยแก้ ไขได้ โดยตรง ต้ องใช้ จิตวิ ทยาจู งใจอย่ างมากและเพี ย งพอ ให้ เขาเกิดความ
ยิน ดี ป ฏิ บั ติMPD ซึ งเราสามารถติ ด ตาผลให้ กําลัง ใจ (Reinforcement) ได้ ต ลอดอย่ างใกล้ ชิ ด เพี ยง ๔-๕ เดื อ นก็สั งเกตผลได้
ชั ด เจน บางรายอาจคลี คลายก่ อนหน้ านี ได้ ขึนอยู่ กับ ความหนั กเบาของปั ญ หา (ทําMPDครั งละ ๕ นาที วัน ละ ๕ ครั งทุ กวัน
ต่อเนื อง)
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MPD ป้ องกันหรื อรั กษาโรคอะไรได้บ้าง?
โรคที เกี ยวกับจิ ต (Psychosis) …MPD สามารถป้ องกัน และรักษา โรคประสาท (Neurosis), โรคปวดศี รษะ(Migraine),
โรคภู มิ แ พ้ (Allergy), โรคความดัน (Blood pressure), โรคหั ว ใจ (Heart Disease), เบาหวาน(Diabetes), โรคกลั ว (Phobia), โรค
อ้วน(Obesity) …MPD ปฏิ บตั ิควบคู่กบั การแพทย์แผนปัจจุ บนั จะมี ประสิ ทธิ ผ ลเร็ ว ไม่ ตอ้ งเพิ มยาไปเรื อยๆ...บางรายตลอดชี วิตก็
มี เมือปฏิบตั ิ MPD ก็สามารถลดยาได้ลงเรื อยๆตรวจพิสูจน์ดว้ ยวิธีการแพทย์ได้อย่างชัดเจน
*การปฏิบัติ MPDช่วยให้การหายใจอย่างเป็ นระบบดี ๆ ถึ งวันละ ๕ ครังๆละ ๕ นาที ต่อเนื องทุกวันส่ งผลให้การฟอก
โลหิ ตสมบู รณ์ ช่ วยให้การสั นดาปภายในเซลล์ทั วร่ างกาย ช่ วยปรั บสภาพร่ างกายได้มากขึน มิใช่ เป็ นการสะสมกําลังจิ ตอย่ าง
เดีย ว
คนทุกวั นนี มี ภ ารกิจมาก ส่ งผลให้ เกิด ความเครี ย ด (Stress) มี ความทุกข์ความห่ ว งใย กลัว การงานไม่ บรรลุ ผ ล กลัว
ความไม่ สมหวัง มี ความสู ญเสี ย ทุกข์ระทม นอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอสะสมเป็ นเวลานาน ร่ างกายไม่ สามารถปรับสภาพ
หรื อซ่อ มแซมอวัยวะที สึ กหรอ พออายุเพียงเข้าวัยกลางคน โรคก็เกิดเช่น โรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจหรื อโรคมะเร็ ง พอถึ ง
วัยเกษียณอายุ...แทนทีจะได้พกั ผ่อน กลับต้องรักษาเยียวยากันคนละโรคสองโรค
MPD นอกจากจะช่ วยการไหลเวียนโลหิตการฟอกโลหิ ตแล้ว ยังช่ วยการนอนหลับให้ หลับได้ ลึก การพักผ่ อนสมบูร ณ์
ขึน พั กผ่ อนทังกายและจิต ไม่ ค่อยจะฝั น ถ้ าฝั นก็ฝันดี ตื นขึนก็สดชื นมี พ ลัง ทํางานทังวันไม่ เหนื อยเหมื อนก่ อน เมือจิตอบอุ่น
(Warm Mind) ความสุ ขมหัศจรรย์ กเ็ กิด ซึงมากกว่ าสุ ขทีได้ จากวัตถุ อย่ างเทียบกันไม่ ได้ ...ผูท้ ี จิ ตอบอุ่นตังแต่ ๓,๐๐๐ MPUs ขึน
ไปจะบรรยายได้มากกว่านี ...แบบไม่รู้จบ
MPD เป็ นการปฏิวัติพฤติกรรมตัวเองอย่ างไม่ ร้ ู ตัว
ผูท้ ี มีจิตอบอุ่น จะมีใบหน้าแจ่มใสมี ความสุ ข เปลี ยนแปลงถึงนักศึ กษาสาวของมหาวิทยาลัย มจธ. ครู ช่าง ถึ งกับเพือน
ถามเพื อนๆถามว่า “เธอใช้เครื องสําอางอะไร?” ดังนี เป็ นต้น แต่ ก่อนเล่ น Net, face-book หามรุ่ งหามคํา อ่านตําราบทเรี ยนน้อ ย
ไปหน่ อ ย เพลงคาราโอเกะ โชว์ต่างๆสนใจมาก เดี ยวนี น้อ ยลงจัดระบบดี ขึน...นอนหลับสบาย ตื นก็สดชื น...นั กศึ กษาหนุ่ ม
สารภาพ บางคนก็ว่า แต่ก่อนชอบเข้าเรี ยนสายเป็ นนิ สัย...เดียวนี รู ้สึกว่าตรงเวลาทุ กครัง แต่ก่อน...เพือนพูดไม่ถูกใจก็อยากจะถี บ
เดียวนี เฉยๆ
คนทีมีจิตอบอุ่น มีหน้าตาแจ่ม ใสอารมณ์ดี มีวินัยตนเอง (Self discipline) อย่างอัตโนมัติ มีสติ ยงคิ
ั ดหรื อสติ สัม ปชัญญะ
(Mindfulness) มี เมตตาต่อ คนและสั ตว์ มี ความเป็ นมิ ตรสู งขึ นอย่างอัศจรรย์ ไม่อยากทําอะไรที ไม่ดี เพราะดีหรื อไม่ดีเขารู้ ม าแต่
เด็ก ดังเช่ นนักการเมื องบางคน หรื อคนที ฐานะทางสังคมสู ง การศึ กษา ทีคอรัปชัน ทําสิ งทีเป็ นช่ อ งว่างของกฎหมาย ผิดศี ลธรรม
เขารู ้ดีมากบรรยายได้ว่าอะไรดี อ ะไรชั ว แต่ เขาประพฤติ เพราะจิตเขาไม่ อบอุ่น มีแต่ I.Q. สู งเท่ านั น จึ งทําลายได้ทงตั
ั วเองและ
สังคม...นับว่าร้ายกาจเป็ นอัตรายอย่างยิ ง
คุณประโยชน์ MPD ทีลําลึกมหั ศจรรย์
เมื อ วัยเด็กตังแต่อ นุ บาล,ประถม,มัธยม จนถึงอุดมศึ กษา ปฏิ บตั ิ MPD เรื อยมากําลังจิ ตสะสมก็มาก ประสิ ทธิ ผลการ
เรี ยนรู ้ (Learning Achievement) ก็สู ง เป็ นคนดี ของชาติของศาสนาที ตนนั บ ถือ เขาจะรั กษาชาติบ้ านเมืองด้ วยสติปั ญ ญาและมี
คุณธรรมได้ เองอย่ างไม่ ต้องห่ วงใย ทุกอาชี พ ทุ กสาขามี แต่ คนที มีจิตอบอุ่น มี เมตตาเกือกูลต่ อกันเอง ความขัดแย้ ง (Conflicts)
ของสั งคมไม่ มี มิจฉาชี พไม่ มี ถ้ าจะมีก็น้อยและถูกขจัดง่าย (ทีไม่มี MPDทีหลงเหลืออยูน่ อ้ ย)
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คนทีมี จิตอบอุ่น จะสามารถแยกได้ว ่าอะไรเป็ นสั จ ธรรม(Reality)อะไรที เป็ นโฆษณาชวนเชื อ (Propaganda) ทังใน
ศาสนา การเมื อ ง เขาสามารถเลื อกสรรได้ และขจัดความเชื อทีงมงาย (Blindfold Believe) แบบหลับหู หลับตาเชื อ เชื ออย่างไม่
พิสู จน์ก่อนแล้วจึงเชื อ เขาจะบํารุ งชาติ ศาสนามันคงเจริ ญก้าวหน้า ขจัดสิ งที มัวในศาสนาของเขาเองเริ มต้นที ตัวเขาก่อนไม่บีบ
บังคับใคร เขาจะเป็ นตัวอย่างที ดีของศาสนิ กชน
หากบุคคลใดสะสมกําลังจิตของตนแต่ บัดนี ไม่นานก็จะได้ หลายหมืน หลายแสน MPUs เขาจะมีความเขาใจในศาสนา
ของตน เข้าใจหรื อสัมผัส รู ้เห็นด้ว ยจิ ตของเขาเอง รู ้ และท่องเทียวในจักรวาลแห่งนามธรรม (The Abstract Universe) นรกสวรรค์
มีจริ งเพราะรู้ เห็ นด้ วยคนเองมาแล้ว ความดีความชั วส่ งผลแน่ นอน รู้ จักพระอานุ ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้ าสู งสุ ดนันประมาณไม่ ได้
จริ งๆ ไม่ ได้ พูด และเชื อตามเขาแบบล่ อ งลอย แบบสวรรค์ในอกนรกในใจ เป็ นอุปมาอุ ปมัยเกิ น ไป คนที มี จิต อบอุ่น ระดับสู ง
ดังกล่าวรับไม่ได้ เขาจะเคารพศาสดาของศาสนาของเขาด้ วยความจริ งใจ เพราะศาสดาของเขาพูดสอนนรกสวรรค์ เช่นกัน และ
เขาก็รู้เห็นแล้ว
ประการสํ าคัญขอกล่ าวเป็ นประการสุ ดท้ าย คือชี วิตมนุษย์ปัจจุบนั เต็ม ไปด้วยเภทภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้
มีคุณอย่างเดียว แต่ก็มีโทษมหันต์ ชี วิตคนต้องตกตายหรื อพิกลพิการด้วยเทคโนโลยี เพราะคนใช้เทคโนโลยีดว้ ยจิ ตทีเร่ าร้อน คน
ประมาทก็เสี ยหายเป็ นอัน ตราย ภัยจากมนุ ษย์ ด้วยกันก็มีม ากมายนานาประการ เราดํารงชี วิตด้วยความเสี ยงตลอดเวลา อยู่ในบ้าน
ก็มี ความปลอดภัยสู งแต่ก็มีความเสี ยง เมือออกจากบ้ านแล้ ว ก็ไม่ แน่ ใจว่ าจะได้ กลับบ้ านหรื อไม่ เพราะภัยอันตรายมีมากผูค้ นตก
ตายกันกัน มาก ด้วยเภทภัยทีคาดไม่ ถึงนับว่ าเป็ นการตายทีไม่ สมควร เด็กเล็ก หนุ่มสาว แม้ ผ้ ูชราก็ตายอย่ างสยดสยอง รู ้เป็ น ข่าว
ทุกวันก็เศร้าสลดทุกที พูดได้ว่าตายเป็ นธรรมดา แต่ว่าคนที รั กคนสนิ ท ใกล้ชิดคนที พูดว่าธรรมดา ตาย ก็เห็น เศร้าสลดร้อ งไห้
แม้แต่สัปเหร่ อก็ร้องไห้ ยกเว้นพระอริ ยะเจ้าเท่านัน คําว่ าตายเป็ นธรรมดาเป็ นคําพู ดของพระอริ ยะเจ้ าเท่ านั น เพราะพระคุณท่าน
สามารถ ปลงธรรมสั งเวชได้ ดังนัน ตายธรรมดาจึ งไม่ใช่คาํ พูดของคนอย่างเราๆท่านๆ
ถ้าพูดตามหลักจิตวิทยาก็ได้วา่ คนมี MPD ย่อมมี สติสัมปชัญญะสู งป้ องกันตนเองได้
การเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้าหรื อพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดด้วยความเคารพถึ งวันละ ๕ ช่วงเวลา ย่ อมมีมหิทธานุภาพป้ องกัน
ภัยต่ างๆได้ เรื องนี ก็ไม่ ได้ อ้างลอยๆ คนทีมีกําลังจิตเป็ นหมืนเป็ นแสน จะยืนยันได้
เมือ MPD ทําง่ายทําได้ ด้วยคนเอง เวลาก็น้อยนิดไม่ เป็ นภาระใด ไม่ มีอนั ตรายใดๆเลย มีแต่ ประโยชน์ มหาศาลและลําลึก
เกิน บรรยาย ท่ านจะไม่ ท ดลองพิ สู จ น์ เก็บ เกี ยวผลประโยชน์ ก็แ ล้ วแต่ ท่ าน ถึ งอย่ า งไรผู้ เรี ย บเรี ยง ก็ ให้ ท่ านจงเจริ ญ และมี
ความสุ ข ด้ วย MPD…ทุกท่ านเทอญ.
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