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MPD เป็ นพืนฐานการดําเนินชีวติ ของชาวพุทธ
๑. บทนํา
MPD เป็ นพืนฐานการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนในสากลโลก มนุษย์ทีประกอบกรรมชัวทุกคน เพราะ
เหตุมจี ิตทีไม่ อบอุ่นทังสิ น หากคนมีจิตอบอุ่น (Warm Mind) เขาไม่ทาํ ชัวโดยอัตโนมัติ เป็ นคนดีของทุกศาสนา
คนทีจิตอบอุ่น เป็ นจิ ตทีมีความสุ ข ไม่เร่ าร้อนโอกาสทีจะทําชัวได้ยาก คนมีความสุ ขแล้วเขาจะหาทุกข์
อีกทําไม เรื องดีหรื อชัวเขารู ้กนั มาตังแต่เด็กชันประถมแล้ว เขารู ้และก็คิดได้ นักบวชทําผิดวินยั ทังทีท่องได้จาํ ได้ ก็
เพราะจิ ตทีไม่อ บอุ่น จิ ตไม่มีกาํ ลัง นักปฏิ บตั ิ กรรมฐานที จิ ตไม่อ บอุ่น ก็เพราะกําลั งของโมหะครอบงํา เห็น ว่ า
กรรมฐานของตนดี ที สุ ด ของคนอื นผิ ด หมดเพ่ งเล็งโทษของผู ้อื นมากกว่ า ของตน ทังๆที เป็ นคํา สอนของ
พระพุทธเจ้าทีพึงเลือกปฏิบตั ิตามอุปนิ สัยของตน มีอารมณ์ อิจฉา บางรายถึงกับยกเอานิ กายของตนข่มนิ กายอืน
ดังนีเป็ นต้น เพราะจิตไม่อบอุ่นเป็ นพืนฐาน และได้ครู อาจารย์ทีไม่ใช่นกั บวชจริ ง
ทุกศาสนามุ่งสอนคนให้เป็ นคนดีทงนั
ั น แต่ ก็ได้ คนดีจํานวนน้ อย คนชัวมีมาก ดังนันทุกศาสนาจึงมีคน
ชัวอยูม่ าก มีความทุกข์ยากด้วยคนชัวทุกๆศาสนาและก็ทุกประเทศเรื อยไป คดีความอาชญากรรมมิจฉาชีพก็มีกนั
ถ้วนทัว คนทีมีจิตอบอุ่นเท่ านัน จึงเข้ าถึงคําสอนทีแท้ จริงได้
คนทีมีจิตไม่อบอุ่น คนเลว ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร เขาก็เป็ นคนเลววันยังคํา แม้ไป เป็ นนักบวชก็ไป
ก่ออาชญากรรมได้
คนมี ไ หวพริ บ มี เชาวน์ ปั ญ ญาที เรี ย กว่ า I.Q. สู ง เรี ย นจบด้ว ยคะแนนยอดเยียม ก็ฆ่ าตัว ตายบ้าง ก่ อ
อาชญากรรมทําร้ ายเข่นฆ่าผูค้ น เป็ นนักการเมืองมีตาํ แหน่ งฐานะ ก็คอรัปชัน ประพฤติชวในเรื
ั
องกามารมณ์ ครู
อาจารย์ประพฤติชวั ดังนีเป็ นต้น นับว่าทุกคนรู ้ทงนั
ั นว่า อะไรดีไม่ดี แต่เขาประพฤติชวเพราะจิ
ั
ตไม่ อบอุ่น
*คนดีของโลกหรื อคนดีทีโลกต้ องการ คือ คนทีมีทังสติและปั ญญา (Mindfulness and Good Thinker)
คือคนทีมีจิตอบอุ่น โดยลําดับ ขันต้ นมีกําลังจิตสะสม อย่างน้ อยตังแต่ ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไป*
๒. จิตอบอุ่น (Warm Mind)
ลักษณะของคนทีมีจิตอบอุ่น มีลกั ษณะสําคัญดังนี
(๑) เป็ นคนทีมีจิตแช่มชืน หลับลึกร่ างกายได้พกั ผ่อน ร่ างกายปรับสภาพซ่ อมแซมอวัยวะทีสึ กหรอ กาย
และจิตสอดคล้องกัน ในครรลองของ Sound mind in the sound body.
(๒) มีความเป็ นมิตรกับคนและสัตว์ มีเมตตาธรรมโดยอัตโนมัติ
(๓) มีความสุ ขลึกๆในดวงจิต ไม่ยอมทําสิ งใดทีจะทําลายความสุ ขนัน
(๔) มีสติและมีความคิดใคร่ ครวญ มีความเยือกเย็นไม่ติดในอบายมุข
(๕) ไม่ติดใน...ดนตรี และเสี ยงเพลง เพราะให้ความสุ ขน้อยกว่า การปฏิบตั ิ MPD ยอมรั บว่าเพลงและ
ดนตรี เป็ น Entertainment รั บฟั งได้ไม่รังเกียจ แต่จิตของคนทีมีจิตอบอุ่น ชอบ MPD มากกว่า ให้
Entertainment ได้มากกว่า
(๖) เป็ นคนรักความสงบสันติ
(๗) มีความอดทนอดกลันสู งกว่าคนปกติ

ระบุลกั ษณะของคนทีมีจิตอบอุ่น ทีสําคัญๆเท่านัน คนทีปฏิบตั ิ MPD จนจิ ตถึงระดับทีอบอุ่นสามารถ
ระบุได้มากกว่านี
๓. คนทีมีจิตอบอุ่นเป็ นคนมีศีลอย่างอัตโนมัติ
คนทีปฏิบตั ิ MPD ครังละ ๕ นาที วัน ๕ ครัง ได้อย่างต่อเนื องทุกวันไม่ขาด จนกระทังมีกาํ ลังจิตสะสม
ได้ถึงระดับทีอบอุ่นเบืองต้น คือ ๓,๐๐๐ MPUs ต้องเป็ นคนมีสัจจะ, มีความอดทน, มีความเพียร เมือจิ ตถึงระดับที
อบอุ่น ก็ได้ รับความสุ ขพิเศษลึกๆในดวงจิต เมือจิ ตอบอุ่นความเมตตาก็เกิด ไม่สามารถทําร้ ายคนและสัตว์ได้ จะ
ลักทรัพย์หรื อนึ กอยากได้ทรั พย์คนอืนก็ไม่มี จะโกหกคนเพือทําลายผลประโยชน์ของคนอืนแล้วนํามาเป็ นของตน
ก็ไม่ได้ แม้จะมีความอยากในกามารมณ์ ก็ไม่ทาํ ผิดประเพณี ให้เกิดข้อตําหนิจากญาติมิตร เรื องสุ รายาเมาก็ไม่อยาก
ข้องแวะ เพราะทําลายความสุ ขจาก MPD ศี ลห้ าเกิดขึนในดวงจิตอย่างแท้ จริ ง มิได้เกิดจากการท่องจํา คําสั ง ข้อ
ห้าม หรื อกฎหมายแต่อย่างใด เป็ นศีลแท้ เมือเป็ นชาวพุทธก็สมาทานศีล ก็เป็ นศี ลทีบริ สุทธิ ยิงขึนตามคําสอนของ
พระพุทธเจ้ า ความเป็ นชาวพุทธถึงไตรสรณคมน์โดยแท้
๔. MPD ช่ วยปฏิวัติพฤติกรรมของเยาวชนอย่ างอัตโนมัติ
วัยรุ่ นทังไทยและทัวโลก ประพฤติผิดสร้ างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ้ ืน เช่นก่ออาชญากรรม และ
ความประพฤติทางเพศ มีความเสี ยหายและเร่ าร้ อนรุ นแรง เด็กอาชีวะ ยกพวกตีกนั กลุ่มเด็กแว้นก่ออาชญากรรมที
น่าสลด น่ าสังเวช การตังครรภ์ก่อนวัยอันควรมีมากน่ าเวทนา เป็ นเรื องเศร้ าสลดทุกข์ใจของผูเ้ ป็ นบิดามารดา ครู
อาจารย์ทงหลาย
ั
เด็ก วัย รุ่ น ทังหลายประพฤติ เช่ น นัน ทั งๆที รู้ ดี ไม่ ใช่ ไม่ ร้ ู ทางราชการ ทางศาสนาก็ใช้วิ ธี อ บรมทาง
ศีลธรรม ใช้สํานวนภาษาโน้มน้าวจิ ตใจให้ซาบซึงคล้อยตาม เข้าค่ายพัฒนา ทีเรี ยกว่าวิวฒั น์พลเมือง จัดบวชภาค
ฤดูร้อน บวชชีบวชพราหมณ์ บ้าง จัดให้เล่นกีฬา แข่งขัน แข่งขันกีฬาล้วนดีๆทังนัน ลดปัญหาได้บา้ ง แต่กย็ งั เหลือ
อีกมาก การพนันบอล ยาเสพติดก็เป็ นปัญหาเพิ มเข้ามาอีก หลายท่านพยายามเอาเด็กมาฝึ กกรรมฐาน เด็กดีอยูแ่ ล้ว
ก็เข้า ฝึ กกรรมฐานได้ แต่ เด็ก วัย เสี ยงหนี ...ไม่ ร่ ว มด้วย เพราะกรรมฐานที ให้ นันหนัก มี วิ นัย มาก ปฏิ บ ัติเป็ น
เวลานาน มีแต่ ความเครียดและปวดเมือย ๓ วัน ๗ วัน จึ งมีแต่ความทรมาน บางท่านให้ทาํ มหาสติ บางท่านก็ให้
ปิ ดวาจาโคเอลก้า หนัก เข้าไปอี ก เรื องเช่น นี เป็ นปั ญหาทังผู ้ส อนและผูป้ ฏิ บตั ิ รวมทังความอ่ อนด้อยทังด้า น
จิตวิทยาและหลักธรรมทางพุทธศาสนา การแก้ปัญหาจึงมีผลอย่างทีทราบกัน
ถ้ าบอกว่ า “เรามาปฏิบัติ MPD แบบจิบจ๊ อย ๕ นาที หาความสุ ขทางใจ ป้องกันอันตรายประสบโชคดีกัน
เถอะ”
“เฮ้ย ๕ นาที จิบจ๊อย บ่เป็ นหยัง ข้อยทําได้” เด็กๆเขาพูดกัน แปลว่า...เขารับได้
ถ้าบอกว่า “เอ้า...พวกเราทําสมาธิกนั ” เด็กๆก็ร้อง ฮู.้ ...หนีดีกว่า เด็กไม่เอาด้วย
ครู อาจารย์รู้จิตวิทยา “Motivation” กันทังนัน ต้องประยุกต์จูงใจอย่างมีเทคนิค MPD เป็ นของง่าย เมือจู ง
ใจอย่างเหมาะสม ทําให้น่าปฏิบตั ิ มีระเบียนสะสมกําลังจิต บันทึกหน่ วยการปฏิบตั ิเรี ยบร้ อย เป็ นผลงานทีเป็ น
รู ปธรรมของผูป้ ฏิบตั ิ เป็ น Reinforcement หรื อ Reward แก่ผปู ้ ฏิบตั ิได้อย่างหนึง ขันตอนปฏิบตั ิรวดเร็ ว ดังนี
ขันที๑ บอกว่า “นังนิ งๆ หลับตาหายใจยาวๆให้เต็มปอด ๓-๔ ครัง ชืนใจ เพือสุ ขภาพ การฟอกโลหิตดีๆ
ร่ างกาย ทําให้สมองสดชืน ถูกต้องตามหลักการแพทย์ และการสาธารณสุ ข

ขันที ๒ บอกว่า “หายใจปรกติสบายๆ คนพุทธ ...หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” เรื อยไป
สบายๆ
หรื อจะใช้ “นโมพุทธายะ” ซึ งหมายถึงพระนามย่อของพระพุทธเจ้า ในกัปนี ถึง ๕ พระองค์ ซึ งเป็ นทัง
คําทีศักดิสิ ทธิ เป็ นคาถาป้ องกันภัยไปในตัว พร้อมๆไปกับการสะสมกําลังจิ ต ก็ได้ บางท่านจะใช้คาํ ว่า “นะมะพะธะ” ซึ งคําย่อของคําย่อ ดังกล่าวก็ได้ ในความหมายพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ก็ดี (ไม่ใช่ ธาตุ ๔) ระลึกในใจว่า
เป็ นพระนามพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ จึงมีประโยชน์สูงสุ ด
คนศาสนาอืนให้ ใช้ พระนามของพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด มาภาวนาตามลมหายใจเข้าออก ดังเช่น ศาสนา
ฮินดู (Hinduism) จะใช้คาํ ภาวนาว่า พรหมัน (Brahman), มนตรา (Mantra), ปรมาตมัน (Para-mataman) ก็ได้
ศาสนาอิสลาม ก็ใช้พระนามสู งสุ ด คือ อัลเลาะห์ เป็ นคําภาวนาด้วยความเคารพ หรื ออะไร ทีว่าดีทีสุ ด
ประเสริ ฐสุ ด นํามาภาวนาก็ได้ เป็ นมงคลแก่ผภู ้ าวนา
ศาสนาคริสต์ ก็ไม่มีผใู ้ ดประเสริ ฐเท่า พระ “ยะโฮวาห์”
เมือนึกไม่ออกไม่กล้าเอ่ยนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ให้ใช้คาํ ว่า “Summum Bonum” หมายถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า
สู งสุ ด ผูม้ ีคุณความดีและมีมหิทธานุภาพทีสุ ดในสากลจักรวาล
ขันที ๓ เมือหมดเวลา ๕ นาที บอก “หยุดภาวนา ค่อยๆลืมตาอย่าลืมตาเร็ วนะค่อยๆ”
ขันที ๔ สนทนาประเมินผลและให้กาํ ลังใจ ผูส้ อนผูแ้ นะนํามีกาํ ลังจิ ตสะสม อย่างน้อย ๓,๐๐๐ MPUs
สามารถรู ้ว่าใครทําได้ดีจิตสงบ ก็ชมเชย คนทีจิตยังไม่สงบ...บกพร่ องอะไร แนะนํานิดหนึ ง ตบท้ายด้วย “แก้ตรง
นี ได้...ก็สุ ด ยอด น่ า คารวะ” เท่ านี เด็ก ๆเขาก็ห น้า บาน ต้ องมี คําดี ๆ น่ าฟั ง เป็ นกั น เอง ทุ กคนต้ องพอใจ นี คื อ
Reinforcement หรื อ Reward ที สําคัญ ของการปฏิ บตั ิ MPD เขาจะได้ยินดีสะสมกําลังจิ ตต่อไป จนถึงขันทีจิ ตมี
กําลังสะสมอบอุ่นต่อไป
๕ นาที ไม่ทนั ปวด ไม่ทนั เมือย ไม่ทนั เครี ยดก็เลิกเสี ยแล้ว
ครูอาจารย์พึงเน้ นว่ า อย่าทํานานกว่ านี สบายๆ ทํามากกําลังจิตไม่ สะสมนะ
เมือเด็กมีกาํ ลังจิ ตสะสม พฤติกรรมของเขาก็เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึนเอง โดยไม่สั งหรื อบีบบังคับ
จากผูใ้ ดเลย เมือถึงระดับจิตทีอบอุ่น พฤติกรรมเขาเปลียนแปลงจากหน้ ามือเป็ นหลังมือ เขาปฏิวัติตัวเขาเอง อย่าง
แท้ จริง
คิดดูเถิด ถ้าครู อาจารย์ บิดามารดา หันมาปฏิบตั ิ MPD เพือความสุ ขของตนเอง และสร้างภูมิป้องกันโรค
(Immunity) ไม่เป็ นโรคทีนิ ยมกัน เช่น ภูมิแพ้ ความดัน เบาหวาน มะเร็ ง และ อืนๆ เมือสะสมกําลังจิ ตได้ ๓,๐๐๐
MPUs ก็จะมีกาํ ลังใจ และเห็นประโยชน์อย่างลึกซึง จะมีความยินดีแนะนําผูอ้ ืนให้ปฏิบตั ิได้
การปฏิบัติ MPD ปฏิบัติง่ายๆ แต่ คุณประโยชน์ แก่ ผ้ ูปฏิบัติมหาศาล ไม่ มีอันตรายใดๆเลย ทุกคนเป็ นครู
อาจารย์ของตนเองไม่ ต้องไปหาอาจารย์ท่านใดให้ เสี ยเวลา
๕. การปฏิบัติ MPD สอคล้ องโดยตรงกับวิสุทธิมรรค ตรงตามคําสอนพระบรมศาสดาเปี ยบ
(๑) การยึดเพ่งในลมหายเข้าออก เป็ นกรรมฐานในหมวด อานาปานสติ หากปฏิบตั ิมาก ก็มีผลถึง ฌาน ๔
(๒) การภาวนา “พุ ทโธ” เป็ นพุท ธานุ ส สติ กรรมฐาน เป็ นกรรมฐานใหญ่ ดังที พระพุท ธองค์ตรั สไว้
ความว่า

“ดูก่อน อานนท์ ผู้ใดแม้ เกาะสั งฆาฏิตถาคตอยู่ แต่ ไม่ เคยเจริญ พุทธานุ สสติกรรมฐานผู้นันไม่ ได้ ชือว่ า
เกาะสั งฆาฏิตถาคต ดูก่อน...อานนท์ แม้ ตถาคตมีชีวิตอยู่หรือนิพพานไปแล้ ว หากผู้ใดเจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน
...ผู้นันก็ได้ ชือว่ า เกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่”
บรรดาหลวงปู่ หลวงพ่อหลายองค์กล่าวตรงกันว่า พุทธานุ สสติกรรมฐาน ช่วยให้บรรลุอรหันต์และเข้า
พระนิพพานมากทีสุ ด มากกว่ากรรมฐานกองใดๆ
(๓) ความตอนหนึ งทีพระอาจารย์รุ่นเก่ากล่าวอ้าง พระพุทธองค์ตรัสความว่า “การปฏิบัติกรรมฐานวัน
หนึงๆ เพียงชัวช้ างสะบัดใบหู หรืองูแลบลินนัน ได้ ชือว่ า ผู้นันไม่ ว่างจากฌาน”
แต่ครู อาจารย์ท่านไม่แปลความตีความให้ชดั เจน ช้างสะบัดใบหูกีครัง งูแลบลิ นกีหน
ครู อาจารย์หลวงปู่ หลวงพ่อหลายท่าน กล่าวสอนบรรดาศิษย์ทีเป็ นฆราวาส ความว่า “กรรมฐานนั นอย่ า
ตังเวลาต้ องเท่ านั นเท่ านี (คนและพระส่ วนใหญ่ บอกว่าไม่น้อยกว่าครึ งชัวโมง บ้างว่า ๒-๓ ชัวโมงก็มี) ปฏิบั ติ
น้ อยๆและบ่ อยๆ ปฏิบัตินานๆมันเครียด ได้ ไม่ เท่ าเสี ย” ทังนี เพราะทุกคนมีภาระมากในการดําเนิ นชีวิตแต่ละวัน
แต่สาํ หรับพระภิกษุลูกศิษย์ของท่านท่านก็สอนอีกระบบหนึงซึ งทุกรู ปมีความสุ ขและพอใจปฏิบตั ิ
(๔) การปฏิบตั ิ MPD ครังละ ๕ นาที วันละ ๕ ครัง ได้แก่ ก่อนนอน, รู ้สึกตัวตืนก็นอนภาวนาแล้วจึงลุก
ออกจากทีนอน, ก่อนออกจากบ้านตอนเช้าไปทํางานหรื อทํากิจใด, เมือพักกลางวัน และตอนเย็นก่อนออกจากที
ทํางานหรื อโรงเรี ยนกลับบ้านอีกครังหนึง รวมวันละ ๕ ครัง
การนึ กเสมอว่าตนเองต้องปฏิ บตั ิ MPD ถึงวัน ละ ๕ หน ก็เป็ นอนุ สติ ในธรรมปฏิ บตั ิ เป็ นการปฏิ บ ัติ
กรรมฐานอีก กองหนึ ง การนึ กทุ กวัน เป็ นเวลานาน๔-๕ เดือ น จนกว่าจิ ตจะมีกาํ ลังสะสมได้ถึงระดับทีอบอุ่ น
เบืองต้น จิตก็เป็ นฌานในอนุสติ
ดังนัน การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบัติกรรมฐาน กองอานาปานุสติ กองพุทธานุ สติ และกองธัมมานุสติ
พร้ อมกันในการปฏิบัติครังเดียว เป็ นความชาญฉลาดของครู อาจารย์
(๕) คนเลวๆไม่ มีศีลสั กข้ อ ก็ปฏิบัติ MPD ได้ ขอเพียงมีกาํ ลังใจทีจะปฏิบตั ิ ครังละ ๕ นาที วันละ ๕ ครั ง
(แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าวันละ ๓ ครัง) ทุกวันต่อเนื องสะสมกําลังจิตไปเรื อยๆ แล้วพฤติกรรมของเขาก็จะเปลียนแปลง
เอง ไปเรื อยๆ เมือสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs พฤติกรรมของเขาก็จะเปลียนแปลงไป อย่างเป็ นคนละคน
คนไม่ ได้ ดี ไปตามคําสอนคําบอก เขาจะดีเมือจิ ตพร้ อมคือมีกาํ ลังใจสู งระดับหนึ งเท่านัน เช่น บอกให้
“อดทน” “พยายาม” “ขยัน” เด็กหรื อผูใ้ หญ่กใ็ ช่ว่าจะเปลียนแปลงแต่อย่างใด หนําซําจะบังคับขู่เข็ญ คนก็อาจทํา
ตรงกันข้ามกับคําสอน หรื อหลบหนี ชนิ ด...ตายดาบหน้า หรื อ ไม่ ก็ฆ่ าตัว ตาย ก็มี คนจะปฏิบั ติดี เมื อจิ ตอบอุ่น
เท่ านัน คนต้องดีมาจากข้างใน คือจากจิตของเขาเองเท่านัน.
๖. กรรมฐานในพระพุทธศาสนา
กรรมฐาน (Kammat-thana) ในพุ ท ธศาสนา มี อ งค์ป ระกอบ เป็ น ๒ ได้แ ก่ สมถะภาวนา (Sama-tha
Bhavana) และวิปัสสนาภาวนา (Vipas-sana Bhavana) ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึง ไม่ได้
สมถะ เป็ นการทําจิ ตให้มีความสงบแน่ วแน่มีกาํ ลัง วิปัสสนา เป็ นการคิดด้วยกําลังจิ ตทีสงบเพือให้เห็น
ความเป็ นจริ ง และตัดกิเลส คิดด้วยจิตทีไม่มีกาํ ลังไม่ได้ เพราะจะไม่เห็นความจริ ง เรี ยกว่า ต้องอาศัยสมถะ ส่ วน
สมถะจะทรงอยูไ่ ด้ก็ดว้ ยวิปัสสนา เช่น สมถะมีอาํ นาจของฌานสมาบัติ อํานาจฤทธิ เสื อมสลายได้ วิปัสสนาช่วย
ให้สมถะไม่เสื อม

การใช้วิปัสสนาตัดกิเลส ถึงโสดาบัน(พระอริ ยบุคคลเบืองต้น)ได้เมือใด เมือนันบรรดาฌานสมาบัติทีได้
ก็ไม่เสื อม ท่านเทวทัตเหาะไปหาพระเจ้าอชาตศัตรู เมือตกลงคิดทําร้ายพระพุทธเจ้า ฝ่ ายพระเจ้าอชาตศัตรู คิดยึด
อํานาจจากพระเจ้าพิมพิสารตกลงกันแล้ว ท่านเทวทัตขากลับท่านเหาะไม่ได้เพราะจิตสกปรกฌานจึงเสื อม
กรรมฐานตามวิสุทธิมรรคมี ๔๐ กอง ได้แก่ อนุสติ ๑๐ กอง, อสุ ภะ ๑๐ กอง,
กสิ ณ ๑๐ กอง, พรหมวิหาร ๔ กอง,
อรู ปฌาน ๔ กอง, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ กอง, จตุธาตุวตั ถาน
สี ๑ กอง รวมทังสิ น ๔๐ กอง ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระอรหันต์ท่านรวบรวม จากพระไตรปิ ฎก ส่ วนเรื องมหา
สติปัฏฐาน พระภิกษุไทยในยุคก่อนๆ และปัจจุบนั พระป่ าหลวงพ่อเห็นว่า หลังจากสมถะดังกล่าวได้แล้ว เป็ นทาง
ทีจะไปเป็ นพระอริ ยเจ้า ต้องผ่านกรรมฐานกองนี ก่อน แล้ วพิจารณาตัดสั งโยชน์ คําว่า “เอกมัคคะ” แปลว่าทาง
หนึง แต่เมียนม่าแปลว่าทางสายเอก ทีจะไปพระนิพพาน พ้นความทุกข์ทงหลายมี
ั
แต่ความสุ ข พระไทยส่ วนหนึงก็
เห็นด้วย ก็มาประกาศกับคนไทย จนกระทังคนไทยจํานวนหนึงก็เชือตาม ...ชนิดทีใครคัดค้านไม่ได้
ทีนีเมียนม่า คือพม่านั นแหละ ทีเราต้องเสี ยกรุ ง ถึง ๒ ครังสองคราเป็ นเมืองขึนพม่า เสนอว่า มหาสติปัฏ
ฐานจะต้องเป็ นอีกกองหนึง มีคาํ อธิบายสนับสนุ นจากอภิธรรมมีเหตุมีผล พระไทยก็เห็นด้วยมีการส่ งพระภิกษุไป
เรี ยน กลับมาแล้วก็ประกาศว่า กรรมฐานกองอืนไม่ดี กองนีสุ ดยอดเป็ นสายตรงว่าอย่างนัน
กรรมฐานตามแบบวิสุทธิมรรค กลายเป็ นคัมภีร์ทีเรี ยนเพือสอบ กรรมฐานแบบสมเด็จพระวันรัตน์วดั ป่ า
แก้ว หลวงปู่ ทวด หลวงปู่ แสง หลวงปู่ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่ แช่ม วัดท่าฉลอง ผู ้ใช้อาํ นาจอภิญญา
รักษาเกาะภูเก็ตไม่ให้ตกอยูใ่ นอํานาจของอังยี การปฏิบตั ิสายหลวงปู่ มันทีโด่งแม้บรรดาศิษย์ของท่าน สื บสายกัน
มาล้วนแล้วแต่เป็ นพระผูใ้ หญ่ทงสิ
ั นจนถึงปั จจุ บนั นี หลวงปู่ ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงพ่อเดิมวัดหนอง
โพธิ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน, หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม ผูจ้ บเปรี ยญธรรมสู งสุ ดและทรงกรรมฐาน เป็ นต้น
ล้วนเป็ นพระกรรมฐานทีโด่งดังมีผลจริ งตามทีพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ ทุกรู ปทุกองค์ลว้ นอยู่ในสายวิสุทธิมรรค
ทังสิ น
แต่ในปั จจุ บ ัน มีบางท่ านว่ ามีความหมายน้อ ย สู ้ มหาสติจ ากเมี ยนม่าไม่ได้ อ้างว่าเป็ นสายตรงถึ งพระ
นิพพาน ซึ งก็เป็ นเรื องพระท่าน ...นีเป็ นสถานการณ์จริ งทีปรากฏ บันทึกเป็ นประวัติศาสตร์ ได้
หลวงพ่อท่านหนึ งท่ านเสนอประนี ประนอม ให้เพิ มเป็ นกรรมฐานกองที ๔๑ คือมหาสติปัฏฐาน แต่
ท่านก็หมายเหตุว่า พึงปฏิบตั ิหลังจากได้ฌานในกรรมฐานกองหนึ งกองใดก่อน จะรู ้ มหาสติปัฏฐานได้เมือจิตเป็ น
ฌานเท่ านั น เป็ นทางของพระอริ ยเจ้า ก่อนทีจะพิจารณาตัดสั งโยชน์ พระท่านบอกอย่างนันเราก็รับ ฟั งไว้ และ
พิจารณาปฏิบตั ิต่อไป
พระพม่านิ ยมอภิธรรม พระไทยใหญ่นิยมพระวินัย ท่องได้จาํ ได้ อธิ บายได้ และพระพม่าบางรู ป ถึงกับ
ท่องพระไตรปิ ฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ได้ คนไทยหลายท่านก็ยกย่องว่ายอดเยียม แล้วก็มาพูดข่มว่าพระไทยสู ้
ไม่ได้...อย่างนี ก็มี ทังๆทีพระธรรมคําสั งสอนของพระพุทธเจ้าอยูท่ ีการปฏิบตั ิได้และกิเลสหมด การท่องได้จาํ ได้
ไม่ได้แปลว่ากิเลสหมด...ท่องจําได้อย่างเดียวธุดงค์ในป่ าก็เป็ นอาหารเสื อ เป็ นอาหารงู จะเป็ นประโยชน์อนั ใด
ชาวตะวันตกทีสนใจพุทธศาสนาเป็ นนักปฏิบตั ิธรรม และหลวงปู่ หลวงพ่อท่านบอกตรงกันว่า เมืองไทย
มีพระอริ ยเจ้ ามากที สุ ด จะรั กษาพระศาสนาสื บต่ อไปได้ ครบ ๕,๐๐๐ ปี ตามที พระพุ ทธเจ้ าทรงพยากรณ์ ไว้ น่ า
ภาคภูมิใจอย่างยิง
ทังหมดนับเป็ นเรื องน่ารู ้น่าคิดทังนัน เพราะการคิดการพิจารณาเป็ นบุญ ทิฏขุชุกัมม์ คือทําความเห็ นให้
ตรง เป็ นสั มมาทิฏฐิ เป็ นข้ อต้ นของมรรคมีองค์แปด พระท่านบอกอย่างนัน

*คนที ปฏิ บั ติ MPD ถึ งระดับ ที จิตอบอุ่น แล้ ว จะเลื อกปฏิบั ติกรรมฐานกองใด...ก็ น่าจะปฏิ บั ติได้ ง่าย
เพราะมีพื นฐานกรรมฐานอยู่แล้ ว ในพุ ทธานุ สติ และอานาปนสติเป็ นสํ าคัญ คนทีมีจิตอบอุ่ นมีความศรั ทธา จะ
ปฏิบตั ิกรรมฐานแบบไหน สํานักใด ก็ไม่เป็ นทีหนักใจของครู อาจารย์เจ้าสํานัก
๗. หลักสู ตรการปฏิบัติเพือขจัดกิเลส
บรรดาพระธรรมคําสั งสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นไปเพือปฏิบัติขจัดกิเลสทังสิ น การท่องจําได้ เทศนา
โปรดญาติโยมได้แต่โปรดตนเองไม่ได้คือกิเลสไม่ลด พระพุทธองค์ทรงตําหนิ ว่า เถรใบลานเปล่ า พระสงฆ์ผทู ้ รง
คุณ ท่านสรุ ปตามพระไตรปิ ฎกว่า การปฏิบตั ิธมั มะในพระพุทธศาสนา ให้เลือกแนวทางปฏิบตั ิ ขจัดกิเลสให้สิ น
ไปตามอุปนิสัยของผูป้ ฏิบตั ิ มี ๔ แนวทาง หรื อ ๔ หลักสู ตร ตามทีพระท่านบอไว้มีดงั นี
๗.๑ หลักสู ตรสุ กขวิปัสสกะ มีศีลบริ สุทธิ ปฏิบตั ิกรรมฐานเล็กน้อยในขัน ขณิ กสมาธิ เป็ นสมาธิ ขนต้
ั น
แล้วเจริ ญวิปัสสนาตัดกิเลสเลย กิเลสหมดก็เป็ นพระอรหันต์ รู ้ตวั ว่าเป็ นพระอรหันต์ ไม่รู้ไม่เห็นนรกสวรรค์อะไร
มีแต่ความเชืออย่างเดียว ญาติโยมทุกข์ร้อนก็สงเคราะห์ช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ให้ปลงอย่างเดียว อะไรจะเกิดก็ตอ้ ง
เกิด...ทํานองนัน
๗.๒ หลักสู ตรเตวิชโช มีศีลบริ สุทธิ ปฏิบตั ิพระกรรมฐานจนได้ทิพพจักขุญาณเป็ นพืนฐาน แล้วปฏิบตั ิ
จนได้ความรู ้ วิเศษ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ระลึกชาติของตนเองได้, (๒) รู ้การเกิดการตายของสัตว์ (มนุ ษย์ เทวดา
และสัตว์ทงหลาย),
ั
(๓) มีความสามารถทํากิเลสให้สิ นไป เรี ยกว่าท่านรู ้หมด ท่านสงเคราะห์ญาติโยมได้ พยากรณ์
อะไรก็แม่นยํา ไม่ตอ้ งใช้ตาํ ราหมอดู ขีดเขียนลงเลขยันต์อะไร ทีเขาบอกว่าหมอเดา...เพราะผิดพลาดได้มาก
๗.๓ หลั กสู ตรฉลภิ ญ โญ มีศี ล บริ สุ ท ธิ ปฏิ บตั ิ พ ระกรรมฐาน มีก สิ ณ ๑๐ กอง เป็ นพืนฐาน มีค วามรู ้
ความสามารถยิงยวด ๖ ประการ ได้แก่ (๑) แสดงฤทธิได้, (๒) หู ทิพย์, (๓) รู ้ใจ รู ้ความคิดของผูอ้ ืนได้, (๔) ระลึก
ชาติได้, (๕) รู ้ผลกรรมการเกิดการตายของสัตว์, (๖) มีญาณทีทํากิเลสให้สิ นไป เป็ นพระอรหันต์ทีมีความสามารถ
เหนือวิชชาสาม คือเหนือเตวิชโช
๗.๔ หลั กสู ตรปฏิ สั ม ภิ ท าญาณ มี ศี ล บริ สุ ท ธิ ปฏิ บ ัติพ ระกรรมฐานมี ส มาบัติแ ปดเป็ นพื นฐาน มี
ความสามารถเหนืออภิญญา และมีปัญญาแตกฉานพิเศษ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) แตกฉานในพระไตรปิ ฎกทังๆทีไม่
เคยอ่านเลย, (๒) มีไหวพริ บปั ญญาไม่อบั จน, (๓) แตกฉานในอรรถ เรื องราวทียืดยาววกวนมากมายจําได้และ
เข้าใจทังหมด พระท่านบอกว่า หากมีคนเอาบัญชีธนาคารมาอ่านให้ฟัง ๓ วัน ท่านก็จาํ ได้หมด, (๔) มีความรู ้ความ
เข้าใจทังภาษาคนและภาษาสัตว์ทงหมด
ั
พระภิกษุในสายปฏิสัมภิทาญาณ เท่านันทีสามารถเข้านิ โรธสมาบั ติได้ ตังแต่เป็ นพระอนาคามีเป็ นการ
พักผ่อนพิเศษและหยุดการทํางานของร่ างกาย ใช้เวลา ๗ วัน ๑๕ วัน เป็ นปกติ ผูท้ ีถวายอาหารแด่พระทีออกจาก
นิโรธสมาบัติมีอานิสงส์มาก สัมฤทธิผล ก่อนอาทิตย์ตกดิน พระท่านบอกอย่างนัน
๘. การปฏิบัติพระกรรมฐานและการบรรลุธรรมเป็ นสิ งทียาก
การบวชเป็ นพระภิกษุสงฆ์ เป็ นของง่ายเมือมีคุณสมบัติทีจะบวชได้ ชายไทยปกติบวชได้ทุกคน เมือบวช
แล้ว พระพุทธองค์บอกว่าเป็ นสมมติสงฆ์เท่านัน จะเป็ นพระภิกษุแท้เมือเป็ นพระโสดาบัน คือพระอริ ยเจ้าเบืองต้น
เท่านัน
บวชแล้วก็สึกเป็ นส่ วนใหญ่ ทีเหลือก็บวชต่อไปจะมีศีลบริ สุทธิก็ยาก จะเหลือพระภิกษุทีปฏิบตั ิตามคํา
ปฏิญาณในพิธีกรรแต่วนั บวชความว่า “ข้ าพเจ้ าขอรับผ้ ากาสาวพัสตร์ เพือทําพระนิ พพานให้ แจ้ ง” แล้วกว่าจะได้
หลวงปู่ หลวงพ่อผูท้ รงศีลทรงธรรม ได้กราบไหว้ เป็ นสรณะเป็ นทีพึง ก็ยากมาก แต่ นับว่ าเป็ นบุ ญของคนไทยทีมี
หลวงพี หลวงพ่ อ หลวงปู่ เป็ นเนือนาบุญ เป็ นทีพึงและกราบไหว้ ได้ เป็ นอันมาก

การปฏิบตั ิพระกรรมฐาน กว่าจะทรงฌานได้ก็แสนยาก พระท่านบอกว่า แม้จะทรงฌานได้สัก ๑,๐๐๐
คน จะสามารถทรงทิพพจักขุญาณสัก ๑ คน ก็แสนยาก แต่เมืองไทยเราก็มีพระภิกษุทีทรงทิพพจักขุญาณมาก
ครู อาจารย์กรรมฐานทีรู ้จริ งปฏิบตั ิได้เป็ นแบบอย่างได้กห็ ายากมาก แต่กใ็ ช่ไม่มี
๙. การสร้ างคนทีมีจิตอบอุ่นช่ วยให้ เรื องยากเป็ นเรื องง่ าย
ตามทีกล่าวแล้วว่า คนทีมีจิตอบอุ่น เป็ นผู้มีศีลห้ าเป็ นปกติ และมีฌานในอนุ สติ หากจะปฏิบตั ิธรรมใน
พระพุ ท ธศาสนามี พ ระนิ พ พานเป็ นจุ ด หมาย ก็น่ า จะทํา ได้ดี เพราะมี ส ติ ปั ญญา ที จะเลื อ กหาครู อ าจารย์ที มี
ความสามารถจริ ง เลือ กกรรมฐานกองที ถู กจริ ตของตน มี ความเคารพบู ชาพระรั ตนตรั ย จริ ง ดําเนิ น ตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาได้ ไม่เป็ นภาระหนักของพระอาจารย์ผสู ้ อนธรรม
เพราะการปฏิบตั ิ MPD จนเป็ นอุปนิสัย เป็ นความสุ ขทางจิตทีพึงเสพ เมือมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ก็จะบวชเป็ นพระภิกษุทีมีแต่ความภักดีในพระรั ตนตรั ย ไม่ละเมิดพระวินัย ประกอบแต่กรรมดีเป็ นกุศล, ละบาป
อกุศลทังมวล, และทําจิตใจให้ผ่องแผ้ว
คนทีจิตอบอุ่น แล้ วเข้ ามาวัดก็ไม่ รบกวนพระ ไม่ ล่วงเกินพระจะมีความเคารพในพระรัตนตรั ยไม่ สร้ าง
ปัญหาแก่ พระและบุคคลอืน และจะเป็ นอุบาสกอุบาสิ กาทีดี พระภิกษุครูอาจารย์ไม่ หนักใจ
๑๐. กรรมฐานและการตัดกิเลสเป็ นเรื องของพระภิกษุสาวกและพุทธศาสนิกชนทีมีจิตเข้ มแข็งพิเศษเท่ านัน
๑๐.๑ คนทีเข้ าวัดถือศี ลปฏิบัติธรรม มีจํานวนน้ อย ทังนี เพราะเป็ นของยาก ยากทังคําสอนและวิธีการ
ปฏิบตั ิของสํานัก รวมทังระเบียบและวิธีการของเจ้าสํานักแตกต่างกันไป หลายสํานักก็ยงั เป็ นทีสงสัย เพราะสัจ
ธรรมมีน้อยจึงต้องทําโฆษณาชวนเชื อมาก บรรดาศิษย์ก็มีบุคลิกลักษณะแปลกและเปลียนไปไม่ปกติก็มี ใครไม่
เข้าพวกเขาไปเข้าสํานักอืนเป็ นคนเลว สํานักของเขาดีกว่าใครๆสํานักเช่นนีก็มีอยู่
ถ้าเราสรุ ปว่าทุกสํานักดีปฏิบตั ิตามคําสอนของพระบรมศาสดาทุกสํานัก แต่ว่าจํานวนคนทีเข้าวัดจํานวน
น้อยนิ ดเมือเทียบกับจํานวนคนทีไม่เข้าวัด คนทีเข้าวัดถือศีลปฏิบตั ิธรรมสําหรับเมืองไทยเราคิดบวกเท่าไรก็ไม่
เกิน ๒ ล้านคน แต่คนทียังไม่เข้าไปถือศีลปฏิบตั ิธรรมก็เหลืออีก ๖๓ ล้าน พูดกันตรงๆพระภิกษุกไ็ ม่ใช่ดีทุกรู ป
เจ้าสํานัก ก็ใช่ว่าจะดีทุก องค์ คนเข้าวัด ก็ใช่ว่าจะเป็ นคนดี ทุกคน...มีค นแปลกๆเยอะ ปั ญหาความขัดแย้งก็มีทุ ก
สํานักเราไม่รู้ฝ่ายไหนถูกฝ่ ายไหนผิด นีก็เป็ นเรื องของสํานัก สรุปว่ าคนเข้ าวัดยังมีจํานวนน้ อยและคนทีเข้ าวัดแล้ ว
ไม่ ใช่ ว่าจะเป็ นคนดีทุกคนคน
๑๐.๒ คนส่ วนใหญ่ หรือเกือบทังหมดเป็ นคนหาเช้ ากินคําทังนัน เดิมคนทีหาเช้ากินคําคือคนยากจนเป็ น
เพียงสํานวนพูดกัน ตามความเป็ นจริ งแล้ วคนทีเช้ าออกจากบ้ านไปทํางานแล้ วเย็นก็กลับบ้ านเป็ นคนหาเช้ ากินคํา
ซึ งก็ได้แก่ ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, นักธุรกิจพ่อค้าแม่ขาย, ลูกจ้าง, นักเรี ยนนักศึกษา, เกษตรกรทังหลาย
รวมทังผูใ้ ช้แรงงานทุกระดับ รวมแล้วมากกว่า ๙๕ เปอร์ เซ็นต์ ทีเหลือก็เป็ นคนแก่และผูม้ ีอนั จะกิน ทํางานหรื อไม่
ทํางานก็มีกินและผูม้ ีศรัทธามากลางานเพือเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมซึ งก็เป็ นครังคราว
คนหาเช้ากินคําไม่ใช่คนเลวเขามีภาระการงานมากเพราะการดํารงชีวิตในโลกปัจจุบนั มีความยากลําบาก
ต้องใช้เวลาเกือบทังหมดทํางาน ต่างก็รู้ว่าคําสอนของพระบรมศาสดาประเสริ ฐสู งส่ ง จึ งทําได้แค่บริ จาคทรัพ ย์
ทําบุญต่างๆ แต่จะให้เข้าวัดปฏิบตั ิธรรม ๓ วัน ๗ วัน ก็ยากยิง
การปฏิบตั ิธรรมให้บรรลุ โสดา สกทาคามี เป็ นต้นจึ งเป็ นเรื องยากสําหรั บฆราวาส แม้ พระภิกษุท่านมี
เวลามากกว่ าฆราวาส...แม้ ท่านปฏิบัติมาแล้ ว หลายสิ บพรรษ...ท่ านก็บอกว่ ายาก แม้ ความเป็ นสมณะสารูปก็ยงั เป็ น
ยาก ท่านบอกอย่างนัน ส่ วนพระอรหั นต์ พระอริยะเจ้ าทังหลายยังมีอยู่แต่ มีน้อย ไม่ จํากัดว่ าต้ องเป็ นพระป่ า แต่
เป็ นพระในบ้ านในเมือง ในกรุ งเทพก็มีหลายรู ป เราพู ดกัน ในส่ วนของพระดี พระภิกษุไม่ดีก็มีมาก เราไม่ทราบ

เมือเราจะทําบุญถวายทานเราก็สํารวมใจว่ าเราเพือบูชาพระพุทธเจ้ าเอากุศลมากๆไว้ ก่อน...พระภิกษุทีรับไปจะเป็ น
อย่างไรก็เรืองของท่ าน
๑๐.๓ พระพุทธองค์ทรงประทานคําสอนแก่ คนหลายระดับต่ างๆกัน
พระพุทธองค์ทรงประทานคําสอนด้วยพระเมตตาอย่างยิง เบื องต้ นให้ พ้นอบายภูมิ สู่ สุคติภูมิเป็ นอย่ าง
น้ อย สู่ เทวโลก พรหมโลก และสู งสุ ดคือพระนิพพานธรรม อันเป็ นธรรมจุดหมายของพุทธศาสนิ กชน แม้บุคคล
ทีมีความรักความผูกพันเป็ นสามีภรรยากัน...เขาอยากเกิดมาเป็ นมนุษย์อีกเป็ นคู่ครองกันทุกชาติ ...พระพุทธองค์ก็
ทรงเมตตาให้ธรรมนันไปปฏิบตั ิ
๑๑. พระพุทธเจ้ าทรงประทานธรรมปฏิบัติง่ายมากเหมาะสมกับฐานะของบุคคล
พระพุท ธเจ้า ทรงประทานธรรมปฏิ บั ติแ บบจิบจ้ อย (Doddle Practice) แบบพ้ น อบายภู มิ อย่ างง่ ายๆ
หลวงปู่ หลวงพ่ อ หลายท่ า นก็น ํา มาสอนมาแนะนําคนหาเช้ากิ น คําอย่า งประชาชนทั วไปปฏิ บ ัติไ ด้และได้รั บ
ความสุ ขแม้ยงั มีชีวิตอยู่ ประกอบอาชีพทํางานการเป็ นกิจวัตรประจําวันก็ทาํ ได้ อย่างไม่เคร่ งเครี ยด ไม่รู้สึกว่าเป็ น
การทรมานแต่อย่างใด แบบไม่ ตกอบายภูมไิ ว้ ก่อน ปฏิบตั ิสบายๆใครก็ทาํ ได้
แต่มีจาํ นวนไม่น้อยท่านสอนการปฏิบตั ิขนสู
ั งเลยยากๆและลําบาก บางแห่ งก็นิยมความเครี ยดแบบปิ ด
วาจาห้ ามพูดห้ ามจากันแก่ ชาวบ้ านหาเช้ ากินคํา ดูแปลกประหลาดดูเก๋ ท่านชอบกันอย่างนัน อธิ บายกันยืดยาวใช้
เวลาฟังนานปฏิบตั ิกน็ าน...จนบางคนเข็ด บอกว่าดี...แต่ไม่มาอีกก็มี ทังๆทีพระพุทธองค์ ทรงสอนง่ าย พระผู้ใหญ่
(ทีบอกกันว่าพระอริ ยะเจ้า)ท่ านสอนกันง่ ายน่ าปฏิบัติน่าบรรลุธรรมง่ ายด้ วย...มีความหวัง
๑๑.๑ เพียงเอ่ ยพระนามด้ วยความเคารพก็ถึงสุ คติโลกสวรรค์
ท่านอทินนกะปุพพกะพราหมณ์ ท่านถามพระพุทธเจ้าตรงๆแบบยิงตรงไม่ออ้ มค้อม แต่มีความจริ งใจว่า
“ท่ านสมณะโคดม คนทีนึ กถึงชื อท่ านอย่ างเดียว ไม่ เคยยกมือไหว้ ไม่ เคยใส่ บาตร ไม่ เคยฟั งเทศน์ ตายแล้ ว ไป
สวรรค์มีไหม?”ท่านพราหมณ์ถามดือๆเปรี ยงเลย พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสตอบตรงและชัดเจนมาก
ความว่า...
“ดูก่อนพราหมณ์ คนทีนึ กถึงชือชื อตถาคตอย่ างเดียว ไม่ เคยยกมือไหว้ ไม่ เคยใส่ บาตร ไม่ เคยฟั งเทศน์
ตายแล้ วไปเกิดเป็ นเทวดาอยู่บนสวรรค์ ไม่ ใช่ นับร้ อยนับพัน...แต่ นับเป็ นโกฏิ”
คํา ว่ า “เทวดา” เป็ นคํา รวม เทวดาชายเรี ย กว่ า เทพบุ ต ร เทวดาหญิ งเรี ย กว่ า เทพธิ ด า บางครั งใน
พระไตรปิ ฎก หมายรวมถึงพรหมด้วย เป็ นอันว่าแม้พระนามพระพุทธเจ้า ก็ทรงอานุภาพ พระพุทธองค์ท่านยืยนั
สาธุชนไม่มีเวลาเข้าวัดฟังธรรม เพียงนึ กถึงพระนามอยูเ่ รื อยๆก็ไม่ตกอบายภูมิไปสวรรค์ บางคนบังอาจ
แย้งพระพุทธเจ้าว่าไม่จริ งก็เรื องของเขา คนเลวนึ กไม่ ออกนึ กไม่ ได้ คนต้ องดีพอสมควรจึงจะนึ กชือพระพุทธเจ้ า
ได้ ดังเช่น ลูกชายเป็ นพระไปเยียมโยมพ่อป่ วยหนัก พ่อมีอาชีพหาปลาทําบาปเป็ นอาจิ นต์ พระท่านบอกทางสุ คติ
ว่า “โยมพ่อ พูดตามอาตมานะ” โยมพ่อพยักหน้าเพราะป่ วยหนัก
พระว่า “อรหัง”
โยมพ่อว่า “ไอ้โด” (คือปลาชะโด) พระภิกษุผเู ้ ป็ นลูกตกใจ เห็นว่า “อรหัง”
ใช้ไม่ได้กบั โยมพ่อ จึงเปลียนใช้คาํ ว่า “พุทโธ” แทน
“โยมพ่อ ว่า ‘พุทโธ’ ซิ ” ….โยมพ่อก็ว่า “ไอ้ช่อน”
(เรื องนีอดีตเจ้าคณะอําเภอวัดสิ งห์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาทท่านเทศน์)
อีกคนหนึ งในพุทธประวัติ โอกาสทีจะทําบุญตักบาตรเข้าวัดฟังพระธรรมเทศนาไม่มี รู ้ จกั พระพุทธเจ้า
ตามคําบอกเล่า และเคยเห็นจี วรพระภิ กษุเป็ นสี เหลืองๆเท่านัน ครั นกลับจากทํางานใกล้คาเห็
ํ น ดอกบวบขมสี

เหลืองๆก็คิดว่า จะเอาบูชาสถูปบรรจุอฐั ิพระอรหันต์ เพียงเดินไปก็ถูกว่าบ้าขวิดตาย ไปเกิดเป็ นเทพธิดาในสวรรค์
ชันดาวดึงส์ นามว่าสาตกีเทพธิดา
๑๑.๓ พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่ า “พุทธานุสติ” มีความสํ าคัญเพียงไร
ทีมาของคําว่า “เกาะชายสั งฆาฏิ” ถือเป็ นผูม้ ีบุญวาสนาระดับเกาะชายสังฆาฏิเป็ นอย่างไรในทางปฏิบตั ิ
ธรรมตามคําสอนของพุทธเจ้า ครังหนึงพระพุทธองค์ ตรัสกับพระอานนท์ ความว่า...
“ดูก่อนอานนท์ เมือตถาคตยังมีชีวิตอยู่มีบุคคลใดแม้ ว่าจะเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่ แต่ ทว่ าบุ คคลนั น
ไม่ เคยเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเลย ผู้นันได้ ชือว่ าไม่ เคยเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตเลย
ดู ก่ อนอานนท์ ...แม้ ว่ าตถาคตยั ง มี ชีวิ ต อยู่ห รื อ นิ พ พานแล้ ว ก็ ตาม หากบุ คคลใดเจริ ญ พุ ท ธานุ ส ติ
กรรมฐาน ผู้นันได้ ชือว่ าเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่”
พระพุทธองค์ตรัสเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความสําคัญของพุทธานุสติกรรมฐาน แล้วหลวงปู่ หลวงพ่อของ
เรายุคปั จจุ บนั มักกล่าวสําทับสรรเสริ ญเน้นความสําคัญเพิ มแก่บรรดาศิษย์อีกด้วย ความว่า “พระพุทธานุ สติเป็ น
พระกรรมฐานทีนําพาพระภิกษุสาวกบรรลุพระอรหันต์ เข้ าพระนิพพานได้ มากทีสุ ด”
๑๑.๔ พุทธศาสนิกชนคนธรรมดา (หาเช้ ากินคํา) พึงปฏิบัติภาวนานานเท่ าไร
พระพุ ทธองค์ท รงเห็ นว่าแม้ในสมัยพุ ทธกาล ก็ยงั มี บุคคลทีจะเข้าถึ งพระธรรมคําสั งสอนได้ แต่ทว่ า
ภารกิจในชีวิตประจําวันต้องทํางานประกอบอาชีพเช้ายันเย็น ในปัจจุบนั นี ก็มีบุคคลเป็ นอันมากทีมีภารกิจมากล้น
หรื อขัดสนชนิดทีไม่มีค่ารถไปวัดก็มี รายได้จาํ กัดต้องเก็บไว้ใช้จ่าย โอกาสจะเข้าวัดฟั งธรรม ปฏิบตั ิธรรมก็ยาก
นักเรี ยนนักศึกษา ถ้าโรงเรี ยนไม่จดั กิจกรรม โอกาสจะฟังพระธรรมเทศนาก็ยากยิง
(๑) พระพุทธองค์ทรงประทานแนะนําพระสารี บุตรอัครสาวก เพือแนะนําพระภิกษุไปสอนประชาชน
ความมีดงั นี
“ดูก่อนสารีบุตร บุคคลใดมีจิตว่ างจากนิ วรณ์ วันหนึ งชั วขณะจิตเดียว เรากล่ าวว่ าบุ คคลผู้นันเป็ นผู้ไม่
ว่ างจากฌาน”
พระพุทธองค์ตรัสสันเพียงเท่านัน สําหรับพระอัครสาวก เพราะว่าทรงปัญญามากย่อมเข้าใจ แท้จริ งก็คือ
ปฏิบตั ิภาวนานันเอง ปฏิบตั ิเพียงแค่จิตสงบ...เมือจิตสงบนิวรณ์กห็ ายไปนันเอง ไม่มีอะไรมาก
(๒) อีกวาระหนึ ง พระพุทธเจ้าทรงบอกกับพระอานนท์ เพือนําคําสั งหรื อคําสอนของพระพุทธองค์บอก
ต่อพระภิกษุอืน ทังนี เพราะพระอานนท์เป็ นพระพุทธอุปัฏฐาก ย่อมมีพระภิก ษุมาติดต่อ หรื อพบพระภิกษุหลาย
กลุ่มหลายคณะ พระพุทธบัญชาย่อมแพร่ หลายและทัวถึง พระดํารัสนันมีความเป็ นดังนี...
“ดูก่อนอานนท์ บุ คคลใดทํ าจิตให้ สงบได้ เพี ยงชั วช้ างสะบั ดใบหู งูแลบลิน ตถาคตเรี ยกว่ าผู้นันมีจิตไม่
ว่ างจากฌาน”
สรุ ปได้ว่า ให้ปฏิบัติภาวนาแต่เพียงเล็กน้อยก็พอ
๑๑.๕ ปฏิบัติภาวนาเพียงชัวช้ างสะบัดใบหูงูแลบลินนานเท่ าไร
น่ าจะเที ยบสํานวนปั จจุ บนั ว่า “แป๊ บเดียว” ที นีแป๊ บเดียวสําหรั บการภาวนาควรจะเป็ นเท่าไร มีหลาย
ท่านแล้วท่านให้ภาวนา ๕ นาที และ ๕ นาที คือแป๊ บเดียว อีกท่านหนึ ง พระธรรมมงคลญาณ (วิริยงั ค์ สิ รินธโร)
ท่านได้คน้ พบว่า ปฏิบตั ิภาวนาครั งละ ๕ นาที ปฏิบตั ิ วันละ ๓ ครัง เรี ยกว่าปฏิบตั ิ “วิทิสาสมาธิ” เผยแพร่ ทงใน
ั
และต่างประเทศ ตามคติทางพุทธศาสนา และท่านบอกด้วยว่า หากปฏิบตั ิภาวนาเกิน ๕ นาที จิตจะตกภวังค์ เกิด
โมหะได้ง่าย (โง่ หลงผิด ยึดติดเป็ นอันตรายแก่ผปู ้ ฏิบตั ิ)
๑๒. MPD มีรากฐานจากศาสนาอืนๆ ผนวกด้ วยจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

๑๒.๑ MPD: Mind Power Development เป็ นคํากลางมีรากฐานจาก กรรมฐานในพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
อย่างยิง พุทธานุ สติและอานาปนสติรวมทังคติอืนๆในพุทธศาสนา, สมาธิในคริ สต์ศาสนา, ละหมาด (Lamas) ใน
ศาสนาอิสลาม, แนวทางการปฏิบตั ิตนของผูท้ ีเคารพพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดทีเรี ยกว่า Messiah (ผูร้ ับโองการจากพระผู ้
เป็ นเจ้า), และ โยคะ (Yoga) ใน ๖ หมวด (โยคะมี ๘ หมวด) ได้แก่ Pranayama: การควบคุมลมหายใจ (Breath
control); Prattyahara: ควบคุ มใจและความรู ้ สึ ก (control of mind and sense); Dharana: ควบคุ มความสนใจ
(control of attention); Dhyana: concentration, proper reflection; Samadhi: absorption, personal integration
แม้ว่าจะมีความหมายแตกต่างกันบ้าง ก็เอาเพียงสาระทีเข้ากันได้ มาเป็ นหลักการปฏิบตั ิ MPD
๑๒ .๒ จิ ต วิ ท ยา ในส่ วนเป็ นCognitive Psychology, Educational Psychology, Theory of Learning,
Thinking Abilities: I.Q., E.Q., Creative Thinking; รวมทังจิ ตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) ในส่ วนของการ
บํ า บั ด แ ล ะ พั ฒ น า Mental Retardation, Stress, Frustration, Depressed, Autistic, the Third-Sex Emotion
Correction เป็ นต้น MPD ช่วยพัฒนา รักษาเยียวยาความไม่ปกติได้
๑๒.๓ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ(Health Science): ที ว่าด้วยเรื อง Conscious Breathing, Blood Circulation,
Metabolism, Immunity Development, Pulmonary System, etc. MPD ช่ ว ยสร้ า งพัฒนาทังสุ ข ภาพกาย (Physical
Hygiene) และสุ ขภาพจิต (Mental Hygiene)
๑๒.๔ จริ ยธรรมพื นฐานและมาตรฐาน: ความเสมอภาคและภราดรภาพ (Impartiality and Fraternity)
รวมทังศักดิ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ (Human Dignity) กล่าวคือ บุคคลพึ งเสมอกัน ให้ความเคารพศักดิศรี ความเป็ น
มนุ ษย์ บุคคลพึงเคารพคนดีของทุกชาติทุกศาสนา เคารพผูน้ าํ ของทุกประเทศ ไม่มีเชือชาติศาสนา ผิวพรรณและ
วัฒนธรรมมาปิ ดกัน ทุกอย่างจะเกิดขึนได้เมือทุกคนมีจิตอบอุ่น (Warm Mind) เท่านัน MPD ช่วยสร้ างให้คนมี
ความสุ ขและมีจิตทีอบอุ่น
๑๒.๕ มีหน่ วยวัดกําลังจิตสะสม โดยถือปริ มาณการหายใจเข้ารับ Oxygen และการคาย Carbon dioxide
ออกเป็ นสําคัญ ให้ถือเวลาปฏิบตั ิ หากปฏิบตั ิ ๕ นาที ได้กาํ ลังจิ ต 5 MPUs ต้ องปฏิบัติต่อเนื องทุกวัน อย่ างน้ อย
ทีสุ ดวันละ ๓ ครัง กําลังจิตจึงสะสม ทีจะให้ ผลเร็ ว ก็ปฏิบัติวันละ ๕ ครั ง สะสมได้ , MPUs จิตจะเริมอบอุ่น
เห็นการพัฒนาเปลียนแปลง
๑๓. อานุภาพของการปฏิบัติ MPD
ชีวิตของคนในปั จจุ บนั และอนาคตเต็มไปด้วยความเสี ยงภัย โดยเฉพาะภัยจากคนทีขาดศีลธรรมและ
เทคโนโลยีได้แก่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าและยานพาหนะ แค่เมืองไทยคนตายด้วยมอเตอร์ ไซค์และรถยนต์ทุกนาที อยู่
ในบ้านก็เสี ยงภัยน้อย แต่เมือออกจากบ้าน ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรื อไม่
การปฏิ บตั ิ MPD ๕ นาที แป๊ บเดียวก่ อนออกจากบ้าน, และก่อ นออกจากทีทํางานกลับบ้าน ก็ป ฏิบ ัติ
MPD ก็สร้างสวัสดิภาพได้ อานุภาพของการภาวนา พุทโธ ย่อมรักษาชีวิตให้ปลอดภัย กรรมทีเป็ นอุปฆาตกรรมจะ
ตัดรอนชีวิต อันเป็ นกรรมทีสะเดาะเคราะห์ได้ การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการสะเดาะเคราะห์ตามคติในพุทธศาสนา แต่
เมือถึงวาระแห่งอายุขยั จริ งๆ...ก็ไปสุ คติภูมิ
หากเด็กๆตังแต่วยั อนุ บาล ชันประถม มัธยม และอุดมศึกษา ถือปฏิบตั ิ MPD ครังละ ๕ นาที (๑-๒ นาที
ระดับอนุบาล) ไม่เกินนี วันละ ๕ ครัง
(๑) MPD ช่วยพัฒนา I.Q., พัฒนาการเรี ยนรู ้แก้ไขปั ญหา Slow Learner, ความสนใจสัน (In-attention
Child), แก้ไขเยียวยาปั ญญาอ่อน (Mental Retardation) โดยเฉพาะอย่างยิ ง ปั ญญาอ่อนระดับ น้อย

ระดับเชาว์ปัญญา 50 - 70 และระดับปานกลาง จะเห็นผลเร็ ว รวมทังการป้ องกันแก้ไขอาการออทิ
สติ ก (Autistic) ซึ งทั วโลกยังหาสาเหตุ ไม่ ไ ด้ และยังไม่ มี วิธี ก ารรั ก ษาเยียวยาโดยเฉพาะ เพี ย ง
นัก จิ ตวิ ทยา/นักจิ ตเวช/นักจิ ตวิท ยาคลิ นิก ปฏิ บ ัติ MPD จนตนเองมี กาํ ลังจิ ตสะสมถึงระดับ ทีจิ ต
อบอุ่น (3,000 MPUs) ก็สามารถสอนพัฒนาเด็กออทิสติก มีผลเปลียนแปลงให้สังเกตได้ชดั ภายใน
๕-๖ เดือน
(๒) MPDเป็ นการพัฒนาสิ งทีนักจิ ตวิทยาว่าเป็ นความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ ง
MPDเป็ นเครืองมือพัฒนาได้ โดยตรง ในขณะทีความรู ้เรื องนีของนักจิตวิทยาทัวโลกยังไม่ตกผลึก
(๓) คนทีมี I.Q. สู ง หากมีจิตไม่อบอุ่น ก็เป็ นอัน ตรายต่อตนเองและผู ้อืน MPD ช่วยพัฒนาให้คนที มี
เชาวน์ปัญญาสู งมีจิตทีอบอุ่นและมีความสุ ขได้
(๔) เมือคนทังหลายมีจิตทีอบอุ่น ศีลห้า และความเมตตาก็เกิดขึนเอง อย่างอัตโนมัติ ดังนันบุคคลทุ ก
สาขาวิชาชีพ ทังนักการเมืองนักกฎหมาย นักปกครอง ทุกเพศทุกวัยทุ กศาสนา พึงปฏิบัติทังนั น
เพราะเป็ นการปฏิ บั ติเพี ยงเล็ กน้ อยแต่ ท รงคุ ณ มหาศาล ทุ กชาติ ทุ กศาสนามี คนที มี จิ ตที อบอุ่น
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนอบอุ่น สังคมอบอุ่น ประเทศอบอุ่น โลกอบอุ่น มีความสุ ขกันทังโลก
(๕) คนทุกเพศทุกวัยใฝ่ หา Entertainment และเสพอบายมุขกัน อย่างไม่จาํ กัด คนทีทีจิ ตอบอุ่น จะเสพ
แต่ ค วามดีข องศิ ล ปะดนตรี น้อยลง เพราะ MPD เป็ น Entertainment ที ยิงใหญ่ เป็ นความสุ ข ที
ลึกซึ งละเอียดอ่ อนสู งค่ าอย่างเปรี ยบเทียบกันไม่ ได้ และไม่ มีจิตไม่ อยากข้ องแวะในอบายมุข พระ
เจ้าอยู่หัวตรั สว่า เมืองทีมีอบายมุขมาก เป็ นเมืองอวิชชามืดบอด พระองค์ทรงบอกประชาชนของ
ท่าน ด้วยภาพในหนังพระมหาชนก นันแหละ
ขอยกมาแต่ พ อสมควร คนที ปฏิ บ ัติ MPD สะสมกํา ลังจิ ตเป็ น หมื นๆ MPUs จะอธิ บ ายเพิ มเติ ม ได้
มากกว่านีอย่างซาบซึง...ต่อไป
๑๔. การปฏิบัติ MPD ไม่ ใช่ การปฏิบัติกรรมฐาน ไม่ ใช่ การปฏิบัติสมาธิ และไม่ ใช่ การปฏิบัติโยคะ
การปฏิบตั ิ MPD แม้จะมีรากมาจากกรรมฐาน, มาจากการปฏิบตั ิสมาธิ , มาจากการปฏิบตั ิโยคะ, มาจาก
การละหมาดของอิส ลาม, หลักวิชาการที เรี ยกว่า จิ ตวิท ยา และรวมทังปรั ชญาสาขาจิ ตนิ ย ม ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มี
แนวทางและเป้ าหมายตามลัทธิความเชือรวมถึงหลักวิชาเหล่านัน
แต่ การปฏิบั ติ MPD เป็ นพืนฐานของชี วิตและเป็ นพืนฐานทีจะเข้ าสู่ ศาสนาลัท ธิ จิตวิทยา และปรัชญา
ไม่ มีอะไรขัดแย้ง MPD ไม่ใช่หลักวิชาการทีลึกซึงอะไร ปฏิบตั ิเองรู ้เอง เป็ นครูอาจารย์ของตนเองสบายๆง่ ายๆ
ขอยกตัวอย่างให้เห็นความแตกต่าง ให้เห็นชัดเจน ดังนี
(๑) การปฏิบตั ิ “สมถะ” มีเป้ าหมายให้จิตมีกาํ ลังระดับ ฌาน เพือให้การปฏิบตั ิวิปัสสนา มี
ประสิ ทธิภาพ เป็ นกําลังของวิปัสสนา
(๒) การปฏิบตั ิ “วิปัสสนา” มีเป้ าหมายเพือขจัดกิเลส และเพือรักษา “สมถะ” ให้ทรงตัว มี
กําลังไม่เสื อมถอย จนกระทังตัดกิเลสเป็ นพระอริ ยบุคคลเบืองต้น “สมถะ” จึงไม่เสื อม เมือไม่หยุดยัง ก็บรรลุพระ
อรหันต์ ถือเสร็ จกิจพระศาสนา ถึงนิพพานพอดี
(๓) การปฏิบตั ิโยคะ มีเป้ าหมายสร้างความบริ สุทธิอาตมัน (จิต) เพือให้เข้าถึง ปรมาตมัน
หรื อ พรหม ต้องปฏิบตั ิคน้ คว้า ปลีกวิเวก มีรายละเอียดมากมาย ต้องมีครู อาจารย์ แต่ปฏิบตั ิ MPD ไม่ตอ้ งศึกษา
อะไร ไม่ตอ้ งอ่านอะไร ไม่ตอ้ งมีครู อาจารย์

(๔) การปฏิบตั ิแบบฤๅษีดาบส ทีเป็ นสัมมาทิฏฐิกม็ ี ดังเช่น ท่านอสิ ตดาบส เห็นท่าน
สิ ทธัตถะกุมารยังเป็ นทารกนอนแบเบาะอยู่ เพียงรู ้ว่าพระกุมารมีบารมีมากเหนื อตน ท่านก็ถวายความเคารพ ท่าน
โกณฑัญญะทรงฌานสมัยทีพยากรณ์พระสิ ทธัตถะกุมาร ท่านก็รอรับใช้เมือพระสิ ทธัตถะกุมารออกบวช หรื อฤาษี
ทีพยากรณ์ ท่านอายุวฒั นกุมารว่าจะตายภายใน ๗ วัน และบอกว่าตัวท่านช่วยอะไรไม่ได้เพราะบารมีไม่พอ และ
แนะนําว่า พระสมณะโคดมเท่านันทีจะต่ออายุให้ได้
(๕)การปฏิบตั ิธรรมในพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง ในหลักสู ตร วิชชาสาม, ฉลภิญโญ
หรื อ อภิญญา และ ปฏิสัมภิทาญาณ ต้องมีครู อาจารย์ทีปฏิบตั ิได้จริ ง ทีดีทีสุ ดครู อาจารย์ตอ้ งมีเจโตปริยญาณ ลูก
ศิษย์อยูไ่ กลแค่ไหน ปฏิบตั ิผิดอย่างไรท่านก็รู้และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ตอ้ งใช้วิธีสอบอารมณ์ คือการ
เรี ยกมาสัมภาษณ์ เล่าอาการครู อาจารย์ถึงรู ้ ได้ ข้อสําคัญเพราะการปฏิบตั ิแล้วเกิดโมหะง่าย และ ถึงขันวิปลาสก็มี
แก้ ไขยากจําเป็ นต้ องมีครูอาจารย์ทีรู้จริง
ทีนีก็มีปัญหาว่า จะไปหาครู อาจารย์ทีไหน? ... คนทีมีจิตอบอุ่นเท่านัน เขาก็จะรู ้และมี
วิธีคน้ หาเฉพาะตน
(๖) การ ละหมาด ก็เป็ นการขอพรพระผูเ้ ป็ นเจ้า ให้ทรงเมตตาประทานสิ งทีดีงามทีตน
ประสงค์ แต่การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการกระทําเพือสะสมกําลังจิตและสุ ขภาพอนามัยของตนเอง เอ่ยนามพระผูเ้ ป็ น
เจ้าเป็ นการแสดงความเคารพบูชาด้วยใจทีจงรักและภักดีต่อพระองค์เท่านัน
(๗) MPD เป็ นพืนฐานสําคัญทีจะเข้าถึงพระกรรมฐาน, สมาธิ, โยคะ, ละหมาด และเข้าถึง
คําสอนของศาสดาทีตนเคารพนับถือได้ เข้าถึงพระสัจธรรมคําสอนทีแท้จริ งของพระองค์ได้ ไม่ หลงไม่ติดในคํา
โฆษณาชวนเชื อ(Propaganda) ของบรรดาคณาจารย์รุ่ น หลังๆที พยายามเสริ มแต่ งเรี ย กร้ อ งความศรั ท ธาเพื อ
ประโยชน์ของตน และพลาดจากสัจธรรม
สั จธรรม ความจริ งเท่านันทีจะนําไปสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื องของมนุษย์ และตรงตามปรารถนา
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทีแท้จริ ง ไม่มีพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์ใดปรารถนาความเสื อมความตําช้าของมนุ ษย์ สัจธรรมเท่านัน
เป็ นสิ งทีทรงคุณค่าพึงส่ งทอด จากรุ่ นสู่ รุ่นของมนุษย์ชาติ (From generation to generations)
เพือให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง MPD กับ การปฏิบตั ิกรรมฐาน, สมาธิ , โยคะ รวมทังการ
ปฏิบตั ิตามหลักการศาสนาต่างๆ ประเด็นต่อประเด็น แต่ อย่ าเข้ าใจผิดว่ า MPD ดีกว่ า กรรมฐาน, สมาธิ, โยคะ หรื อ
ละหมาด แต่ อ ย่ างใด เพราะ MPD เป็ นเพี ย งพื นฐานเล็ก น้ อ ยเท่ า นัน เพื อให้มี ค วามชัด เจนดู ค วามแตกต่ า ง
เปรี ยบเทียบได้ ดังต่อไปนี

การปฏิบตั ิ MPD
พระกรรมฐาน, สมาธิ, โยคะ, ละหมาดและอืนๆ
๑. ไม่ มี พิ ธี รี ตอง ขอเพี ย งมี ใ จเคารพศรั ท ธาในพระ ๑. มีพิ ธีรีตองเคร่ งครั ด มีฉะนันจะเป็ นบาป พระผูเ้ ป็ น
ศาสดา หรื อ พระผูเ้ ป็ นเจ้า สู งสุ ดเท่านัน
เจ้า หรื อสิ งศักดิสิ ท ธิ จะลงโทษ เพราะมีคุณ ประเสริ ฐ
สู งส่ ง เหนือสามัญมนุษย์ ผูป้ ฏิบตั ิจึงจะสามารถรู ้ได้เอง
๒. จํ าเป็ นต้ องมี ค รู อ าจารย์ ให้ คํ าแนะนํ าและเป็ นที
๒.ปฏิ บั ติ ไ ด้ เองไม่ ต้ อ งมี ค รู อ าจารย์ ใดเลย ปฏิ บ ั ติ ปรึ กษา ให้ปฏิบตั ิถูกต้องตามคําสอนของศาสนานันๆ
สบายๆง่ายๆ ตัวเองเป็ นครูอาจารย์ของตนเอง
ตามลําดับขันตอนทีครู อาจารย์กาํ หนด หากพลาดพลัง
ไป จะมีอนั ตรายกับผูป้ ฏิบตั มิ าก
๓. ต้องมีความรู ้ พืนฐานมีคมั ภีร์ตาํ รา ครู อาจารย์อบรม
ก่อ นบรรยายยาวๆ บางรายต้อ งเข้า Course ฝึ กอบรม
๓. ไม่ ต้อ งใช้ค วามรู ้ พื นฐาน ไม่ มีตาํ ราหรื อ คัมภี ร์ ใ ด หลายวัน จึงจะเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิทีถูกต้อง
ต้อ งรู ้ ไม่ ต้อ งอบรมก่ อ น MPD มี ส าระเพี ย ง ๕ นาที ๔. มีสวดมนต์ออ้ นวอน/ถวายความเคารพพระศาสดา
เท่านัน ปฏิบตั ิได้ตลอดชีวิต
ก่ อ นแล้ว ปฏิ บ ัติ ค รั งละนานๆ อย่า งน้อ ยครึ งชั วโมง
หลายชัวโมง และเป็ นวันๆได้กย็ งดี
ิ
๔. ใช้เวลาปฏิบตั ิเพียง ครั งละ ๕ นาทีเท่านัน ไม่ เกินนี ๕. เมือจิ ตถึงฌานแล้ว หากปฏิบตั ิผิดเพียงไม่กีวินาที ก็
แต่ปฏิบตั ิวนั ละ ๕ ครัง (ต้องไม่นอ้ ยกว่าวันละ ๓ ครัง) สลายหมด ประพฤติ เลวได้ท ัน ที (กรณี ย ์ท่ านเทวทัต
เพือสะสมกําลังจิตไปเรื อยๆ
เป็ นอุทาหรณ์)
๕. มีกาํ ลังจิ ตทีสะสมเพิ มขึนเรื อยๆ เมือปฏิบตั ิต่อเนื อง ๖. เป็ นการปฏิ บ ัติเพื อความประเสริ ฐ ของความเป็ น
ทุกวัน มีความสุ ขเพิ มขึนเรื อยๆ
มนุ ษย์ เพือเข้าถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า หรื อเพือเป็ นพระผูเ้ ป็ น
เจ้าเสี ยเอง (ผูท้ ีจะเป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็เป็ นได้
๖. เป็ นการปฏิบตั ิ เพือความมีจิตทีอบอุ่น (Warm Mind) บําเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์ หรื อพระมหาสัตว์)
และมีดีก รี เพิ มขึนเรื อยๆ ตลอดชี วิต และเป็ นอุ ปนิ สั ย ๗. มีระเบียบกฎเกณฑ์บงั คับ มีศีลเป็ นเบืองต้น และยัง
(Habit) ปฏิบตั ิได้อย่างอัตโนมัติ
ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของสํานักทีครู อาจารย์กาํ หนด
พลาดพลังมีโทษ หนักถึงขันไล่ออกจากสํานักก็มี
๘. มี ส ถานที จํากัด ตังแต่ ใ นสํา นัก สถานที สั ป ปายะ
๗. ไม่มีกฎเกณฑ์บงั คับ แต่ เมื อจิ ตมีก าํ ลังสะสมได้ถึ ง สงบสงัด ในป่ าช้า สุ สาน ป่ าเขาลําเนาไพร เป็ นทีนิ ยม
ระดับอบอุ่น วินัยและศี ลห้ าก็เกิดขึนแก่ ผ้ ูนัน เพราะไม่ กันมากมาแต่โบราณ
๙. ต้องเงียบสงัด ไม่มีผูค้ นก็ยิ งดี เพี ยงเข้าเขตก็เจอป้ าย
ยินดีทําชัวทุกประการอย่างอัตโนมัติ
๘. ปฏิ บ ั ติ ไ ด้ทุ ก สถานที แม้อ ยู่ ใ นห้ อ งสุ ข า เพราะ อย่าทําเสี ยงดัง อยูบ่ า้ นก็บงั คับให้อย่าเปิ ดวิทยุโทรทัศน์
อุบตั ิ เหตุเภทภัยอาจตายได้ในห้อ งสุ ข าก็ได้, MPD ไม่ เสี ยงดัง เผลอเปิ ดเสี ยงดัง โดนนักปฏิบตั ิดุดว้ ยเสี ยงทีดัง
กว่า บางรายก็ขว้างปาสิ งของจะทําร้ายก็มี
จํากัดสถานที
๙. ปฏิบตั ิสบายๆ แม้สถานทีเต็มไปด้วยเสี ยงอึกทึกก็ทาํ ๑๐. มีความเครี ยด มีความกดดันมาก บางสํานักปิ ดวาจา
ได้ ขอเพียงมีความปลอดภัยและมีเวลาพอ คนทีจิ ตถึ ง ห้ามพูด ถือเป็ นการดัดนิ สัย ฝึ กทนต่อเวทนา ปวดเมือย
ระดับ อบอุ่น ไฟไหม้วิ งเก็บของหนี ไฟ ก็เผลอภาวนา เท่ าไรยิ งดี ถ้ามี ครู อาจารย์ที ไม่ ดีพ อ ก็เกิ ดโมหะ และ
MPD ได้ไม่เหนือย และทุกอย่างก็เรี ยบร้อยเพราะมีสติ วิปลาส มีอนั ตราย กรรมฐานแตก กสิ ณแตก ท่านบอก
๑๐. ไม่ มี อั น ตรายใดๆ สบายๆแป๊ บเดี ย วก็ เ ลิ ก ไม่ มี อย่างนัน

ความเครี ยดกดดันอะไร มี ความสุ ขลึ กๆในดวงจิต ชุ่ ม
ชื นจิต มีพ ลังปฏิบั ติการงานประกอบอาชี พได้ มากขึ น
ไม่ เหนือย ไม่ เบือง่ ายเหมือนก่ อนปฏิบัติ
๑๑. MPD เป็ นการปฏิบตั ิพืนๆไม่สูงส่ งอะไร เพียงเพือ
จิ ต อบอุ่ น เพื อความเป็ นมนุ ษ ย์ป กติ ไ ม่ ป ระพฤติ ชั ว
เท่านัน
๑๒. เพี ย งจิ ตอบอุ่ น มากขึนก็ เป็ น Habit แล้ว มี ใ จรั ก
ถึงกับมีปณิ ธานว่าจะปฏิบตั ิต่อไปตลอดชีวิต
๑๓. เป็ นการปฏิบตั ิป้องกันโรค ตามวิถี Sound mind in
the sound body

๑๑. เป็ นวิ ธี ก ารที ประเสริ ฐสู งสุ ดเหนื อสามั ญ ชน
ทังหลาย ทําให้เป็ นปู ชนี ยบุ ค คลที คนทังหลายเคารพ
บูชา
๑๒. ไม่เป็ น Habit จนกว่าจะเป็ นพระอริ ยเจ้าเบืองต้น
คื อ พระโสดาบัน (นึ ก ถึ งกรณี ข องท่ า นเทวทัต เป็ น
ตัวอย่างของการพิจารณา)
๑๓. ไม่แน่ นัก ทรมานจนเจ็บป่ วยตกตายไปก็มี หลาย
รายที รอดเป็ นโรคเรื อรั ง ก็ ม าก ต้ อ งปฏิ บ ั ติ จ นถึ ง
ระดับสู งๆจึงจะมีผล
๑๔. ต้องปฏิบตั ิกบั ครู อาจารย์นานๆ ถึงจะมีผลในทาง
เยียวยารักษาโรค

๑๔ . เป็ นการเยี ย วยารั ก ษาพั ฒ นาอํา นาจการรั บ รู ้
(Grasping power), I.Q. ตํา, เรี ยนรู ้ ช้ า (Slow learner),
ปั ญ ญาอ่ อ น(Mental Retardation), อาการออทิ ส ติ ก
(Autistic) รวมทังคนฉลาดทีจิตเร่ าร้อน ให้มีจิตอบอุ่น ๑๕. มี เกณฑ์ เป็ นฌาน และญาณ ซึ งครู อาจารย์ ผ้ ูสอน
๑๕. มี เกณฑ์ สะสมกํ าลั ง จิต ชั ด เจน เป็ นเกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ท่ านรู้ แต่ ผ้ ปู ฏิบัติไม่ แน่ นักทีจะรู้ได้
เช่ น ปฏิบัติต่อเนื องสะสมกําลังจิต ได้ ถึง ๓,๐๐๐ MPUs
จะถึงกําลังจิตอบอุ่นเบืองต้ น ซึงผู้ปฏิบัติร้ ูได้ เอง
๑๖. มี ข อบเขตจํา กัด ด้ว ยลัท ธิ ศ าสนา ทังที เป็ นมนุ ษ ย์
ชาติเกิดและตายเป็ นปกติ เมือยังมีชีวิตอยูก่ ป็ ระสบทุกข์
ยากเจ็บป่ วยเสมอกัน นําใจของคนไม่แผ่กว้างไปในทุก
ศาสนา เสมอว่าเป็ นเพือนมนุษย์โลกด้ วยกัน โลกเราจึ ง
มีคนศาสนาหนึง รังเกียจคนนอกศาสนา ปรากฏให้เห็น
เสมอๆ
เมื ออ่ านประเด็ น เปรี ยบเที ยบแล้ ว อย่ าเห็ น MPD ดี กว่ า จุ ด ประสงค์ก็เพื อให้เห็ น ว่ า ง่ ายและสะดวกกว่ า
สําหรั บคนที ไม่มีโ อกาสเข้าวัดเท่านัน ถ้ าจะเปรี ยบเทียบก็ได้ ว่า MPD เป็ นชั นประถม กรรมฐานเป็ นเรื องของ
ปริญญาเอก คนธรรมดายังไม่รู้อะไรเลย เรี ยนระดับดอกเตอร์ ไม่ได้ ต้องเรี ยนชันประถมก่อน คนทีเข้ าวัดอยู่แล้ ว ก็
เพียรพยายามกันต่ อไป เพราะเลยชันประถมไปแล้ว
สรุป MPD ไม่ ประเสริฐเท่ ากรรมฐานเป็ นเพียงพืนฐาน เตรียมคนให้ เป็ นพุทธศาสนิ กชนทีเป็ นสั มมาทิฏฐิ เมือเข้ า
วัดก็เป็ นอุบาสกอุบาสิ กาทีดี
*เมือปฏิบัติ MPD ถึงระดับทีจิตอบอุ่น ขันสู งสะสมกําลังจิต ได้ หลายหมืนหรื อเป็ นแสน MPUs แล้ วจะมีความ
ปรารถนาทีจะปฏิบัติพระกรรมฐาน เพือเข้ าถึงพระธรรมคําสอนอันประเสริ ฐของพระพุทธองค์ต่อไป
*คนทีมี MPD ถึงระดับทีอบอุ่น เมือบวชแล้ ว ก็ม่ ุงปฏิบัติตามปณิ ธานทีให้ ไว้ ทีว่ า “ข้ าพเจ้ าจะรั บผ้ ากา
สาวพั สตร์ เพือทําพระนิ พพานให้ แจ้ ง” ก็มี ปัญญาทีจะเลือกหาครู อาจารย์ ทีรู้จริ งและเลือกหลักสู ตรปฏิบัติพ ระ
๑๖. ไม่มีขอบเขตจํากัดด้วยศาสนา หรื อลัทธิ ความเชือ
ใดๆ ทุกคนปฏิบตั ิได้ เพราะ MPD สร้ างคนดีให้แก่ทุก
ศาสนา เพราะทุ กศาสนาขาดคนดีอี กมาก โลกจึ งเป็ น
ปั ญ หาดังทุ ก วัน นี คนไม่ ดี นั บ ถื อศาสนาอะไรก็ ไ ม่ ดี
ส่ วนคนดีนันนับถือศาสนาอะไรก็เป็ นคนดี

กรรมฐานตามอุปนิสัย และตามความปรารถนาของตนได้ ศาสนาพุทธซึงเต็มไปด้ วยสั จธรรม ทดลองได้ พิสูจน์ ได้
จะรุ่งเรืองอีกมาก
*เมือคนทัวโลกปฏิบตั ิ MPD ถึงระดับทีจิ ตอบอุ่นแล้ว ศาสนาทีมีสัจธรรมน้อย มี Propaganda มาก คือคํา
โฆษณาชวนเชือมากจะจางหายไป พุทธศาสนาซึงมีสัจธรรมล้ วนๆ จะเป็ นทียอมรับของคนทีมีจิตอบอุ่น
๑๕. MPD เป็ นพืนฐานของกรรมฐาน
คนไม่มีศีลก็ปฏิบตั ิ MPD ได้ เพราะ ศี ล สมาธิ ปั ญญา(มรรค๘ สรุ ปย่อเหลื อ ๓) บางคนเริ มต้นด้วยปั ญญา
บางคนเริ มต้นด้วยศีล บวชเป็ นสามเณรก่อนจึ งทําสมาธิ แล้วก็เกิดปั ญญาไม่ยอมสึ ก เป็ นพระภิกษุผูท้ รงคุณ ให้
สาธุชนกราบไหว้กนั มาแล้วมากต่อมาก บางท่านเข้าถึงด้วยสมาธิ เด็กอายุ๑๒-๑๓ ปี หาผักหาปลาเก่ง บังเอิญหญิง
สาวรุ่ นพีทีเคยมีคุณ ขอให้ไปส่ งทีวัดเพราะคําแล้ว จะไปต่อสวดมนต์และทําสมาธิกบั หลวงปู่ กงมา เด็กคนนันส่ ง
ถึงวัดแล้วก็กลับไม่ได้เพราะกลัวผี พอเขานังหลับตาก็นงบ้
ั าง ไม่รู้ว่าเขาภาวนาอะไรทําอย่างไรก็ไม่รู้มาก่อน ก็นึก
ในใจว่า “ทีห ลังไม่มาๆๆ” เรื อยไป รู ้ สึก ตัวอีก ทีก็มายืนอยู่นอกตัวทีนั งอยู่ (อาทิส มานกายออกมา) โปร่ งเบามี
ความสุ ขความกลัวไม่มีเลย ท่านจึงลงจากศาลาออกไปเดินเล่น อย่างเพลิดเพลินมีความสุ ขมาก แล้วก็รู้เวลากลับ
เข้าร่ างตรงเวลาทีหลวงปู่ กงมายุติกรรมฐาน ต่อจากนันก็ไม่อาจทอดแหหาปลามาเป็ นอาหารอีก ในทีสุ ดก็บวช
กลายเป็ นพระภิกษุผูท้ รงคุณสู งยิงท่านหนึ งของชาวพุทธ ประกอบกิจพระศาสนายิงใหญ่มโหฬาร ท่านผูน้ ันคือ
หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินธโร หรื อเจ้าประคุณพระธรรมมงคลญาณ ในปัจจุบนั
MPD เป็ นการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ด้วยพระพุทธานุสติกรรมฐานควบกับอานาปนสติกรรมฐาน เพือพัฒนา
คนสะสมกําลังจิตแบบสบายค่อยเป็ นค่อยไป พฤติกรรมเปลียนแปลงคลีคลายไปเรื อยๆ พอถึงจิตมีกาํ ลังถึงระดับที
อบอุ่น (Warm Mind) ก็ไม่อยากทําชัว ไม่ยกพวกตีกนั ติดเกมคอมพิวเตอร์ ก็เหลือเล็กน้อยหรื อหมดไปเลย พวกที
ชอบการพนัน ประพฤติมิจฉาชีพก็จะลดละเอง จะเลือกแต่สิ งทีดีมีประโยชน์เอง...โดยไม่ ต้องมีใครบังคับเคียวเข็ญ
แต่ อย่างใด เขาเปลียนแปลงเอง นักเรี ยนนักศึกษาผลการเรี ยนดีขึน พวกอารมณ์ร้าย ก็เย็นลงดุจคนละคน ดังนีเป็ น
ต้น
พวกนักไสยศาสตร์ ทาํ เสน่ ห์เล่ห์กล อยูย่ งคงกระพัน ปลุกเสกเลขยันต์ ยาสั ง นักสะกดจิ ตล้วนเป็ นผูท้ รงฌาน
สมบัติ ก่อกรรมทําชัวก็มีปรากฏเสมอ Rasputin นักพรตกาลีรัสเซี ยขนาดรักษาโรคด้วยอํานาจจิตได้ แต่ละโมบใน
กามารมณ์เสี ยหายถึงประเทศ
อีกท่ านหนึ งนามว่าเทวทัตทรงอภิ ญญาโลกี ยเ์ หาะเหิ น เดิ นอากาศได้ กลับคิ ดชัวหนักถึงกับ ปลงพระชนม์
พระพุทธเจ้า...ธรณี สูบตายทังเป็ นน่ าสังเวชยิง ทังนี ไม่ ว่าจะทรงฌานหรือทรงอภิญ ญาโลกีย์ หากจิตไม่ อบอุ่น ก็
สร้ างความเสี ยหายได้ มาก ทังตัวเองและผู้อืน
ดังนัน ถ้ าฝึ ก MPD แต่ ชันประถม เพียง๔-๕ เดือนแรกจิตก็เริ มอบอุ่นโดยลําดับ เพียงไม่ทนั จบประถมกําลัง
จิ ตอบอุ่น มากก็ไม่ยอมประพฤติชั วแล้ว สุ ขภาพร่ างกายก็ดีไปด้วย โรคภัยไข้เจ็บ ก็เบี ยดเบียนน้อย เป็ นผลดีตอ่
ตัวเองต่อครอบครัวและเป็ นผลดีต่อสังคม
หากศรั ท ธาที จะบวชปฏิ บั ติธ รรมก็ จ ะเป็ นผู้ ท รงฌานทรงสมาบั ติ ด้ ว ยจิ ตที อบอุ่น ไม่ ป ระพฤติ ชั วเป็ น
พระภิกษุผ้ ทู รงคุณสื บต่ พระศาสนาได้ อย่างงดงามสื บไป

๑๖. บทส่ งท้ าย
ทีกล่าวมาแล้ว น่ าจะเห็นชัดเจน MPD ไม่สูงส่ ง และแตกต่างจาก กรรมฐาน สมาธิ โยคะ และ ละหมาด
ทีจํากัดมี ขอบเขตด้วยศาสนา แต่ MPD เป็ นเพียงพืนฐานของชีวิตมนุ ษย์ท ั วโลก เป็ นไปเพื อความสุ ขของมวล
มนุษย์ ไม่มีขอบเขตจํากัดด้วยศาสนา ด้วยชาติพนั ธุ์ รวมทังเพศและวัย แต่อย่างใด
เพือนชาวอิสลาม ใกล้ชิด สังเกตได้ว่า จะดูอาห์ , ละหมาด ก็ใช้ เวลา ประมาณ ๕ นาที
(๒) MPD ไม่มีลิขสิ ทธิ ครู อาจารย์ นักจิตวิทยา นักจิ ตเวช ท่านใดทดลองปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนถึงระดับ
จิ ตอบอุ่ น (Warm Mind) คื อ ๓,๐๐๐ MPUs เป็ นอย่างน้อ ย ก็จ ะซาบซึ ง และสามารถนําเสนอแก่ ผู ้อื นได้ด ้ว ย
ความหวังดี ไม่ หวังประโยชน์ ส่วนตนและไม่ รับอามิสสิ นจ้ างใดๆ ดําเนิ น การได้อ ย่างมี Motivation ไม่มีก ารบี บ
บังคับ จัด Reinforcement เป็ นระยะๆ จนถึงระดับจิ ตทีอบอุ่น ทุกคนจะเห็นคุณคุณประโยชน์มหาศาลด้วยตนเอง
ซึ ง เขาจะพูดได้ยนื ยันได้เอง อย่างทีเราคาดไม่ถึง
การนําเสนอ MPD ต้ องปฏิบัติฉับไว แนะนํ าด้ วยคําพูดกระชับชัดเจน เพียง ๖-๗ นาที แล้ วลงมือปฏิบัติ
ทันที ๕ นาที แล้ วสรุปผล ให้ Reinforcement พูดคุยกันอีกไม่เกิน๑๐ นาทีจบ ง่ายๆสบายๆ
(๓) เด็กๆวัยรุ่ นมีปัญหา ประพฤติผิดเสี ยหาย ไม่ ใช่ เขาไม่ ร้ ู...เขาทําทังๆทีรู้ ทงนั
ั น เด็กอาชีวะ เด็กมัธยม
เด็กมหาวิทยาลัย คนติดยาเสพติด หมอเป็ นอาชญากร นักการเมืองคอรั ปชัน ลุ่มหลงอํานาจ ไม่มีสัจจะ อาชีพนัก
กฎหมายกินเงียบเอาผิดไม่ได้ ลุ่มหลงกามตัณหา การพนัน ประกอบอาชีพอบายมุข สถานเริ งรมณ์ ส่งเสริ มความ
ต้องการทางเพศ ยาเสพติด ผับต่างๆ ล้ วนเกิดจากสาเหตุจิตไม่ อบอุ่นทังสิ น การชักชวนคนเหล่านันมาปฏิบตั ิธรรม
มาละหมาด มาทําสมาธิ มาทําโยคะ ...คนพวกนัน เขาจะหนี ดีไม่ดีเขาจะ ว่าให้อย่างหยาบคาย
ถ้าบอกเด็กวัยรุ่ น “เรามาทํา MPD กัน แป๊ บหนึ ง ๕ นาที ป้ องกันอุบตั ิเหตุ ไม่บาดเจ็บตกตายกันเถอะ”
เด็กวัยรุ่ นเด็กอาชีวะก็ยนิ ดีทาํ เพราะมันแป๊ บเดียว
พวกคอรั ปชัน หาเลียงชีพมิชอบ จิตเร่ าร้อน จิ ตเสพสิ งทีเป็ นพิษภัย มีโรคประจําตัวกันทุกคน หากเชิญ
ชวนให้ปฏิบตั ิ MPD บรรเทาอาการโรคและป้ องกันโรคครั งละ ๕ นาที จูงใจไม่กีครังเขาก็จะทํา คนเขามีฐานะสู ง
เขาไม่อยากเป็ นเบียล่างใคร เป็ นลูกศิษย์ใคร เขาเป็ นครูอาจารย์ของตัวเขาเอง เขาก็จะทําเอง ง่ายและเป็ นอิสระ อัน
เป็ นจุ ด เด่ น ของ MPD เขาก็น่ า จะทํา มิ ฉ ะนัน ลู ก ภรรยาสามี ข องเขาก็ชวนให้ ท าํ เมื อเขามี จิ ตที อบอุ่น เขาจะ
เปลียนแปลงพฤติกรรมอย่างหน้ ามือเป็ นหลังมือเอง
(๔) คนที จะได้ รับ อุ บั ติเหตุ บ าดเจ็ บ ล้ มตาย ล้ว นรู ้ ล่ ว งหน้า ได้ด ้วยสิ งที เรี ย กว่า ลางสั ง หรณ์ (Omen)
ด้วยกันทังสิ น คนทีมีจิตอบอุ่น จะรู้ลางสั งหรณ์ ได้ดีกว่าคนปกติ การปฏิบตั ิ MPD มีการเอ่ยพระนามของพระผู ้
เป็ นเจ้าสู งสุ ดด้วยความเคารพ รักษาสติดว้ ยลมหายใจเข้าออก มี อานุ ภาพเหนื อการสวดมนต์ ขอพร เป็ นร้ อยๆเท่ า
เมือจิตอบอุ่นก็รู้ลางสังหรณ์ ก็สามารถเตรียมตัว ระมัดระวังป้องกันได้ ถูกต้ อง หากทหารตํารวจตังใจปฏิบตั ิ MPD
ก็จะเป็ นประโยชน์ กบั ตัวเขาเอง จิ ตอบอุ่ นมีอ าํ นาจเหนื อผู ้ก่อการร้ าย ก็จะไม่พ ลาดพลังแก่ผูก้ ่อ การร้ ายได้ ไม่
จําเป็ นต้องดืมสุ ราให้เสี ยสติ ปลุกความระหําแต่อย่างใด เพราะมีจิตทีอบอุ่นสบายใจเสี ย อย่าง ประสาทสัมผัสดี
แล้ว ทางคติในพุทธศาสนาก็ว่า ไม่ ตายด้ วยอุปฆาตกรรม (กรรมทีสะเดาะเคราะห์ผ่านได้ เพราะยังไม่หมดอายุขยั )
พวกทหารตํารวจ พวก รปภ. พึงปฏิบตั ิอย่างยิง ปฏิบัติ MPD เพือตัวเขาเอง ...จะไม่ทาํ ก็แล้วไป
(๕) ผูน้ าํ เสนอ เป็ นเสมือนผูร้ วบรวมข้อสนเทศ จากปรมาจารย์หลายท่ าน เพียรพยายามทดลองปฏิบตั ิ
ด้วยตัวเอง รู้เห็นยอมรับและยืนยันได้ ในช่วงเวลา ๕๐ ปี โดยประมาณ มันใจสรุ ปชัดเจนพอทีจะนําเสนอได้ เมือ
สิ งหาคม ๒๕๕๕ ด้ วยเหตุ MPD เป็ นของง่ ายสบายๆทดลองพิ สูจ น์ ได้ จึง ขอเชิ ญ พิ สูจ น์ ท ดลองก่ อน แล้วจึ ง
วิพากษ์วิจารณ์ MPD

คนทีจะวิจารณ์ MPD ทีน่ ารับฟั งทีสุ ด ได้แก่คนทีปฏิบตั ิ MPD ต่อเนื องจนมีกาํ ลังจิ ตสะสมได้ ๕,๐๐๐
MPUs ขึนไป แล้ววิพากษ์วิจารณ์ เพราะ MPD เข้ าถึงได้ ร้ ูได้ ...ด้ วยการปฏิบัติจริงเท่ านัน ไม่ใช่เพียงคิดๆแล้วพูด...
ไม่มีทางถูกต้อง อาหารทีอร่ อยต้องกินต้องชิมก่อน จึงบอกได้ว่าอร่ อย/ไม่อร่ อย ผูว้ ิจารณ์จึงอยูใ่ นเกณฑ์ของคนดี
ขณะนี มีนักศึกษาของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มจธ. เริ มทดลองปฏิบตั ิ MPD กัน
หลายคน จิ ตยังไม่ถึงเกณฑ์ทีอบอุ่นก็ยอมรั บว่าดีมาก หน้าตาผ่องใสตามๆกัน ผูน้ ําเสนอไม่รับ บรรยายทีไหน
เสี ยเวลาและเสี ยทรั พย์ทงผู
ั พ้ ูดและผูฟ้ ั ง เพราะMPD ง่ ายทีสุ ดในโลก ทุกคนเข้ าใจได้ ปฏิบั ติได้ ในเวลาไม่ เกิน ๑๐
นาที แล้วจะเสี ยเวลาพูดเวลาฟังอีกทําไม
หากประสงค์จะได้ขอ้ มูลข้อสนเทศ ก็Loadได้จากศูนย์ ข้ อสนเทศ MPD ภาควิชาครุศาสตร์ เทคโนโลยี
และสื อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
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