MPD เป็ นพืนฐานสํ าคัญเพือความสุ ขความเจริญ
ของชาวพุทธ
*อ่านขข้อความในกรอบนีก่อนถือเป็ นประหนึงบทนํา แล้วจึงอ่านรายละเอียดแบบสังเขปต่อไป
*MPD เป็ นกระบวนการสะสมกําลังจิ ต ปฏิบตั ิเพียงครั งละ นาที วันละ ครั ง เป็ นอย่างน้อย และอย่างมาก
ครั ง ต่อ เนื องทุ กวัน จะเริ มพบกับ ความสุ ข อย่างมากชนิ ด ทีไม่ เคยพบมาก่อน...เมื อสะสมกําลัง จิตได้ อย่ างน้ อย
, MPUs ซึงเป็ นระดับทีจิตอบอุ่นเบืองต้ น จะเห็นคุณประโยชน์ เป็ นอนันต์
*จิตอบอุ่น(Warm Mind): คนทีจิ ตอบอุ่นมีความสุ ข, มีปัญญา และรักความดี ไม่ทาํ ชัวอย่างอัตโนมัติ มีความรู ้สึก
นึกคิดและพฤติกรรมทีมีศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ (Human Dignity) อย่ างแท้ จริง เห็นคุณค่าของชีวิตของตนและ
คนอื นๆได้มากกว่า ที เป็ นมาก่ อน เป็ นคนคิด บวก (Positive Thinker) หรื อคิด ได้ กั บ ได้ (Win-Win Thinking)
อย่างแท้ จริง
*คนทีจิตอบอุ่น ไม่ ใช่ คนทรงฌาน, ทรงสมาธิ, ทรงอภิญญา๕ (อภิญญาโลกีย)์ เพราะยังทําชัวได้ ดังเช่น พ่อมด
หมอผี นักสักเลขยันต์ศกั ดิสิ ทธิ , นักทําเสน่ห์เล่ห์กลมนต์ดาํ , นักอยู่ยงคงกะพัน, หมอดู, นักสะเดาะเคราะห์ และ
นักสะกดจิ ตเป็ นต้น ทีต้มตุ๋นหลอกลวงหาผลประโยชน์จากผูค้ นทีหลงใหล คนประเภทนีเราพบและได้ยนิ มามาก
แล้ว คนดังระดับโลก อีกคนหนึงชือ Rasputin แห่ งรัสเซี ย สามารถสะกดจิตและรักษาโรคทีแพทย์สมัยนันรักษา
ไม่ได้แต่เขารักษาได้ดว้ ยกําลังจิตของเขา (Healing) แต่ตวั เขาเป็ นผูม้ กั มากในกามารมณ์ จนกระทบต่อความมันคง
ของประเทศ ต้องถูกกําจัดโดยการประหารที เหี ยมโหด เพราะอาวุธปื นหรื อยาพิษไม่อาจฆ่าเขาได้ อีกรายหนึ ง
ปรากฏในพุทธประวัติ พระภิกษุรูปหนึงชือ เทวทัต ทรงอภิญญา ๕ เหาะเหิรเดินอากาศได้ แสดงฤทธิได้ แต่ไม่ ตัด
กิเลศเป็ นพระโสดาบัน พลาดพลังอย่างหนักถึงกับคิดชัวรอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า...เทวทัตต้องตกนรกทัง
เป็ น...ธรณี สูบ แล้วดิ งสู่ อเวจีมหานรกแต่บดั นัน
*คนจิตอบอุ่น เป็ น คนทรงฌานแต่ เป็ นฌานในอนุสติ (Mindfulness concentration) คือไม่ยอมคิดทีผิดศีลธรรม
อย่างอัตโนมัติ ข้อนีถามนักอภิธรรมอย่างเดียวท่านจะไม่รู้ ต้ องถามพระปฏิบัติตามแนววิสุทธิมรรค มีสมาบัติแปด
เป็ นพืนฐานท่านบอกได้อย่างชัดเจน
*คนดีจริ ง ๆแน่ นอนไม่ เปลียนแปลงได้แ ก่ พระอริ ยะเจ้ า ตังแต่ พ ระโสดาบั น ขึนไป ซึ งเป็ นได้ ทั งพระภิกษุ และ
ฆราวาส
*เมือวิเคราะห์หนักๆลึกๆเป็ นเวลานาน ในทีสุ ดก็พบว่า...คน/ท่านทีทรงฌานทรงอภิญญาโลกียเ์ หล่านัน ท่ านขาด
จิตทีอบอุ่น เป็ นพืนฐาน และครู อาจารย์ผทู ้ รงคุณ ท่านยังบอกอีกว่า...
คนทีจิตอบอุ่น ...ทรงฌานง่ ายขึน คนทรงฌานด้ วยจิตทีอบอุ่น...ไม่ ทําชัว*
คนทีจิตอบอุ่น...ทรงสมาบัติง่ายขึน คนทรงสมาบัติด้วยจิตทีอบอุ่น...ไม่ ทําชัว*
คนทีจิตอบอุ่น...ทรงอภิญญา๕ ง่ ายขึน คนทรงอภิญญาด้ วยจิตทีอบอุ่น...ไม่ ทําชัว*
*เมือคนมีจิตอบอุ่น ก็สามารถมีครอบครัวทีอบอุ่น ชุมชนองค์กรก็อบอุ่น ประเทศก็อบอุ่น เมือคนจิ ตอบอุ่นอาจ
เลือกทางชีวิตนักบวช ก็สามารถปฏิบตั ิธรรมเพือความหลุดพ้นได้ ทรงศีลทรงฌานสมาบัติ ด้ วยมีจิตทีอบอุ่นเป็ น

พืนฐาน เป็ นสั มมาทิฏฐิ ไม่ มี โอกาสทีจะเป็ นมิจฉาทิฏฐิ
*ผู้ทีมีจิตอบอุ่น เป็ นคนทีมีความอดทนอดกลัน มีความเพียร มีพลังความคิด มีวินยั มีความเมตตาต่อคนและสัตว์
รั กในความดี รั กสั จธรรม ไม่ลุ่มหลงมัวเมา รั ก การแข่ งขัน ในความดี ไม่เห็ น คู่แข่ งขัน เป็ นศัตรู เพราะมี เมตตา
แบ่งปัน (Competition and Share) ทีปัจจุ บนั เรี ยกว่า Win Win ไม่มีใครเป็ นผูแ้ พ้ ในทางปฏิบตั ิจริ งก็ทาํ กันไม่ค่อย
จะได้ เพราะจิตคนยังไม่ อบอุ่น
*MPD ช่วยให้เป็ นผูม้ ีโรคน้อย เจ็บป่ วยบ้างเป็ นธรรมดา ตกตายตามอายุขัย ไม่ ตายก่ อนอายุขัย
*MPD เป็ นเครื องเยีย วยารั ก ษา โรคความจํา สั น, I.Q. ตํา, โรคหลงลื ม, โรคจิ ตบางชนิ ด ที มี พื นฐานมาจาก
ความเครี ยด (Stress), ออทิสติก (Autistic) เป็ นต้นได้ ชนิดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รักษาง่ายๆสบายๆ นอกจากนี ยังช่วย
ป้ องกันโรคต่างๆได้หลายอย่าง
*ทุกคนปฏิบั ติ MPD ได้ เป็ นครู อาจารย์ ข องตนเองได้ สบายมาก เด็ กชั นประถมก็เป็ นครู อาจารย์ ของตนเองได้
เพราะสาระสําคัญการปฏิบตั ิ ใครๆก็รู้ได้ เพียง ๕ นาทีเท่านัน แต่ทีนําเสนอมายาวๆนี เพราะคนมีปัญญามากเขาจะ
สงสัย ไม่เชืออะไรง่ายๆ แต่ก็พยายามให้สันทีสุ ด แต่ จะหมดข้ อสงสั ย เมือปฏิบัติ MPD มีกําลังจิตสะสมถึง ,
MPUs ตอนนียังมีขอ้ สงสัยหลายประเด็น อ่านต่อไปก็หายสงสัย...
*ขออภัย ทีต้องเขียนเป็ นบทความยาว ทังนี เพือผูอ้ ่านทีมีปัญญามากรู ้ มากเป็ นปราชญ์ ท่านเหล่านี จะมี
ความสงสัยมาก จําเป็ นต้องบรรเทาความสงสัย ก่อนและท้าทายท่ านเหล่านันทดลองพิสู จน์ก่อน ท่ านจึ งจะเชื อ
สาระจริ งๆคือวิธีปฏิบตั ิและการสะสมกําลังจิ ต ใช้เวลา เพียง ๓-๕ นาที ก็ลงมือปฏิบตั ิ และเก็บเกียวความสุ ขได้
ตลอดชีวิต
โลกจะเป็ นสุ ขได้ ต้องขจัดทุกข์ ทุกข์ เพราะอะไร?
*ทุกข์เพราะเกิดมาแล้ว ต้องเลียงชีพได้ให้มีชีวิตอยู่ ต้องดิ นรนประกอบอาชีพ ต้องคิดและต้องทํางาน
หนัก มีการงานทีต้องทําทุกวันเหน็ดเหนือย มีปัญหาชีวิตทีรุ มเร้า นอนหลับพักผ่อนน้อย นอนไม่หลับเพราะความ
วิตกกังวล ความห่วงใย โรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือน โรคทีแพทย์รักษาเยียวยาได้กม็ ีความหวังว่าจะหาย แต่กม็ ีโรคชนิ ด
ทีแพทย์ไม่สามารถรักษาเยียวยา ก็นบั วันรอวันตาย ...ทุกข์หนัก ไม่ว่าจนหรื อรวยก็ทุกข์พอกัน บางโรคก็ตอ้ งรักษา
แบบประคับประครอง เพราะกินยาก่อนอาหารหลังอาหาร หลายท่านบอกว่ารายได้ไม่พอค่ายา บางท่านก็เป็ นโรค
จิตโรคประสาท ...ชีวิตมีแต่ทุกข์ หาความสุ ขไม่ได้จริ งๆ
*ชี วิตทุ กชี วิตมี แต่ ค วามเสี ยงภัย ออกจากบ้านไปแล้ว...ก็ไ ม่แ น่ นักว่ าจะได้ก ลับ บ้านหรื อไม่ เพราะ
อุบตั ิเหตุเภทภัยมีมาก คนทุกเพศ ทุกวัย แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็ตายกันทุกเวลานาที แม้อยูบ่ า้ นว่าปลอดภัยแล้ว ก็มีคน
ตายในบ้านทุกเวลานาทีเพราะภัยมาเยือนถึงในบ้าน ทรัพย์สินทีหาสะสมมาด้วยความเหนือยยาก บางทีกม็ ลายหาย
วับไปอย่างน่าใจหาย
*ลู ก หลานผู ้เป็ นแก้วตาดวงใจของพ่ อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย เกิ ด เจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคภัย มี ค วามบกพร่ องทาง
สติปัญญา เรี ยนรู ้ชา้ , ความสนใจสัน, เป็ นออทิสติก หรื อไม่กม็ ีความประพฤติเสี ยหาย ดังนีเป็ นต้น ก็พากันทุกข์ใจ
ทังครอบครัว
ทุกข์เพราะเหตุอืนๆมีอีกมาก ทางทีจะบรรเทาทุกข์ ก็ตอ้ งสร้างกําลังจิ ตให้ถึงระดับทีจิตอบอุ่น (Warm
Mind) ด้วยการปฏิบตั ิ MPD (Mind power Development) ซึ งเป็ นวิธีทีง่ายๆสบายๆเสี ยเวลาน้อยทีสุ ด ทําแบบจิ บ
จ้อย...แต่ ผลประโยชน์ มีมากมหาศาล เป็ นทางแก้ทุกข์ แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด และมีผลประโยชน์ พลอย
ได้ ติดตามมามากมาย อย่างอัตโนมัติ

*คนทีจิตอบอุ่น เมือประสบปั ญ หา...ปั ญหาก็คอื ทุกข์ แต่ เขามีกําลังใจแก้ ปัญหาแก้ ทุกข์ เมือยังไม่ หมด
ปัญหาหมดทุกข์ เขาก็อดทนและเพียรพยายาม...ไม่ ยอมแพ้
สั งคมมีปัญหามีความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์
ในครอบครัวในส่ วนตัวก็ทุกข์กนั มากแล้ว ปัญหาทางสังคมก็กระหนําซําเข้าไปอีก ได้แก่ปัญหาการเมือง
ปัญหาเศรษฐกิจ การแย่งชิงและทําลายกันอย่างไร้ศีลธรรม โจรภัยและอาชญากรรมก็เกิดขึนอย่างต่อเนืองและนับ
วันทีจะมากขึน การศึกษาก็เป็ นเพียงการสร้างคนให้มีความรู ้ มีความสามารถประกอบอาชีพหาเลียงชีพได้เท่านั น
คนประพฤติชัวจึงมีมากทังๆทีตัวเองก็ร้ ูว่าชั วไม่ อยากทํา แต่ พวกเขาก็ทํากัน ทุกคนรักความดีด้วยกันทังนันแม้ แต่
คนชัวคนร้ ายก็รักความดีด้วยกันทังสิ น แต่ พฤติกรรมชัวนันมาจากจิตของเขาทีไม่ อบอุ่นทังสิ น
คนชัวทังหลายจึงไม่ใช่คนทีน่ารังเกียจแต่เป็ นคนทีน่าสงสารน่าเวทนาทังสิ น ครังหนึงพระพุทธองค์ตรัส
แก่องคุลีมาลย์เมือองคุลีมาลย์ปรารภว่าตนเองได้ฆ่าคนมามาก และชนทังหลายก็ตอ้ งแก้แค้นเข่นฆ่าตนหาคนรั ก
ไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบความว่า...“ดูก่อน องคุลีมาลย์ เรารักคนทังทังทีคนอืนเกลียด”
พระพุทธเจ้าตรัสเช่นนัน เพราะทรงเห็นความจริ งว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาความดีดว้ ยกันทังสิ น พูดตาม
ภาษาปัจจุบนั ก็ว่า พระองค์ทรงเห็นศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ (Human Dignity) ของมนุษย์ทุกคน
แน่ นอนคนชัวมีพฤติกรรมกระทบกระทังคนดีๆให้ตอ้ งทุกข์และเดือดร้อนกันมากต่อมาก ทังนี ก็ไม่ใช่
เฉพาะประเทศเราเท่านัน เป็ นกันทัวโลก แต่ ถ้าเราจูงใจอย่างนุ่มนวล (Tenderly motivation) ให้ คนทัวโลกปฏิบัติ
MPD แก่ คนทุกวัยตังแต่ วัยอนุบาลถึงอุดมศึกษา คนวัยทํางาน คนแก่ คนเฒ่ า แม้ คนเจ็บป่ วยก็ไม่ เว้ น ไม่ นานเพียง
๕-๖ เดือน จิตเขาก็เริ มอบอุ่นมี ความสุ ข มี กําลังประกอบกิ จการงาน รั กความดี ครอบครั วอบอุ่น ชุ มชนอบอุ่น
ประเทศอบอุ่น ทั วโลกอบอุ่น เพราะทุ กคนมี นํ าใจเมตตาอารี ต่อกั น Conflicts ไม่ มี มีแ ต่ ความเห็ น ต่ างซึ งเป็ น
Warm Conflicts ไม่ เป็ นอันตรายแก่ ใครเลย
*คําสอนตําราก็เป็ นเพียงคําบอกให้ จําไว้ คนทีจําได้ บอกได้ ว่าอะไรเป็ นความดี ก็ยังไม่ ใช่ คนดีแท้ จริง ใน
ประวั ติศ าสตร์ บ อกเราว่ า บาทหลวง, อิ ห ม่ าม,พระภิ ก ษุ ผู้ส อนความดี ท่ านรู้ ท่ านบอกท่ านสอนคนได้ แต่ ก็
ประพฤติชัวปรากฏมาแล้ วมากต่ อมาก เพราะความดีเริมต้ นทีใจก่ อนแล้ วกายวาจาจึงดีตาม....ดังนั นต้ องปฏิบัติที
ใจ เริมต้ นง่ ายๆสบายๆด้ วยการปฏิบัติ MPD
MPD ไม่ ใช่ กรรมฐาน, ไม่ ใช่ โยคะ (Yoga), ไม่ ใช่ ละหมาด (Lamas), ไม่ ใช่ สมาธิ (Meditation)?!
ทีว่าไม่ใช่ๆทุกประการทีกล่าว ด้วยเหตุผลดังนี...
(๑) ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ มีพิธีกรรม แต่ MPD ไม่มีพิธีกรรม
(๒) ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ มีเป้ าหมาย ฌาน, ญาณ, ขจัดกิเลส, อ้อนวอนขอพร, ขอ
บารมี, หรื อขอให้มีอาํ นาจเหนือสามัญมนุษย์ แต่ MPDมีเป้าหมายสะสมกําลังจิตให้ ถึงระดับอบอุ่น
มากขึนเรื อยๆ หวังสุ ขภาพกายสุ ขภาพจิตทีดี เป็ นคนปกติ และมุ่งความเป็ นผู้มีศักดิศรี ความเป็ น
มนุษย์(Human Dignity) อีกด้ วย
(๓) ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ ต้ องมีครู อาจารย์ , แต่ MPD ไม่ ต้องมีครู อาจารย์ ตนเอง
เป็ นครูอาจารย์ของตัวเอง เพียงอ่านเทคนิคปฏิบตั ิ ๓-๕นาที ใช้ปฏิบตั ิได้ตลอดชีวิตและรั บผลความ
ดีมากขึนเป็ นลําดับจนถึงไม่อาจประมาณได้
(๔) ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ มี ความเครียด, โมหะ หรื อ วิป ลาส เป็ นอุปสรรคขวาก
หนามจึงต้ องมีครูอาจารย์ ควบคุม/ปรึกษา, แต่ MPD ไม่ มอี ุปสรรคขวากหนามอะไรเลย...สบายๆ

(๕) ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ ต้ องปฏิบัติเข้ มข้ นจึงจะมีผล ส่ วน MPD ปฏิบัติเล็กน้ อย
ครังละไม่ เกิน ๕ นาที สะสมกําลังจิตไปเรือยๆสบายๆ เหมือนเดิม ศีลมีหรือไม่ มีก็ไม่ เป็ นไร...ปฏิบัติ
ไปเรือยๆ ศีลก็มีเองอย่างอัตโนมัติ เพราะเมือจิตเริมอบอุ่นก็ไม่ อยากทําชัว
ยังมีอีกหลายประการทีแตกต่าง ผูป้ ฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตตังแต่ ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไปเขาจะอธิ บาย
ได้มากกว่านี...อย่างซาบซึง
*สรุป MPD คือ MPD; แต่ MPD มีรากฐานเดียวกัน กับกรรมฐาน, โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ
*หากมีผ้ ูใดกล่ าวว่ า MPD คือ กรรมฐาน, โยคะ, ละหมาด, หรือ สมาธิ นันเอง...เราก็ไม่ โต้ แย้งยอมรั บได้
และขอบคุณ
พระพุทธเจ้ าทรงสอน MPD มาแล้ ว!?
ภาษาไม่ใช่เรื องสําคัญ เช่นว่า “ก่อนกึงพุทธกาล ๑๕ ปี นกเหล็ก ทิ งลูกไฟจากอากาศ ...ผูค้ นล้มตายเป็ น
อันมาก..” ก็คาํ ว่าเครื องบิน ลูกแตก ลูกระเบิด ไม่มีในสมัยโบราณ พระพุทธองค์ตรัสเช่นนัน สมัยนันคนอาจจะไม่
เข้าใจ สมัยนีเราเข้าใจ เหล็กลอยนําเราก็เข้าใจ...ว่าเรื อ เป็ นต้น
“ดู ก่อน สารี บุ ตร บุ คคลใดสํ ารวมจิต เพียงวันละเล็กน้ อย*...ตถาคตเห็ น ว่ าบุ คคลนั นไม่ ว่างจากฌาน”
เมือพระพุทธองค์ตรั สความเช่นนันกับพระสารี บุตรก็เพือให้พระสารี บุตรไปสอนพระให้สอนชาวบ้าน แม้คนหา
เช้ากินคําทําไร่ ทาํ นาค้าขาย ก็ทาํ ได้ ไม่ให้ชาวบ้านทําอย่างพระภิกษุ เพราะพระภิกษุตอ้ งปฏิบตั ิเข้มข้น ปลีกวิเวก
จริ งจังกินน้อย นอนน้อย ชาวบ้านทําไม่ได้เพราะเกินวิสัยชาวบ้าน เพราะชาวบ้านต้องหลับต้องนอนทําอย่างว่ากัน
...คือคิดงานคิดการว่าพรุ่ งนีทําอะไร ลูกหลานกินอะไร ฯลฯ
คําว่า “สํ ารวมจิตเพียงเล็กน้ อย” คืออะไร...ทีแน่ๆ ก็ไม่ใช่กรรมฐานอย่างพระภิกษุปฏิบตั ิแน่นอน....
“ดูก่อนอานนทะ บุคคลใดทําจิตให้ สงบเพียงวันหนึงๆ เพียงชัวช้ างสะบัดใบหู ...งูแลบลิน ตถาคตกล่ าว
ว่ า ผู้นั นมี จิตไม่ ว่ างจากฌาน” นี ก็เป็ นสาระหลักที พระพุ ท ธเจ้า ทรงแนะนําพระอานนท์ สั งสอนชาวบ้า น จะ
เรี ยกว่าปฏิบตั ิกรรมฐานก็ดูหนักไป จะเรี ยกว่าทําวิปัสสนา ...ชาวบ้านรั บไม่ได้มนั หนักไป จะบอกคนเมาขับรถ
ต้องตังสติให้ดี...มันอันตราย อย่างนี คนเมาฟั งได้ บอกนักการพนันว่า “เฮ้ยต้องทํากรรมฐานก่อน...ไปเล่น การ
พนัน” อย่างนีก็โดนด่า ดีไม่ดีอาจเจ็บตัวก็ได้
หากเราบอกเด็กช่างกล ทีชอบตีกนั ให้ทาํ กรรมฐาน ทําวิปัสสนา นิมนต์พระไปเทศน์ เด็กๆพวกนันก็ส่าย
หน้าไม่เอาด้วย แต่ถา้ บอก “มาทํา MPD ก่อนเรี ยน ๕ นาที” เขาก็จะทําเพราะมัน แป๊ บเดียว แล้วชือ MPD ก็ดูเป็ น
อินเตอร์ ดูเก๋ ไก๋ อีกต่างหาก เป็ นว่า อย่าให้ ภาษาเป็ นอุปสรรค
คําว่ าสํ ารวมจิต, ทําจิตให้ สงบ ในสมัยนัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยงั ค์ ใช้คาํ ว่า “วิทิสาสมาธิ” เป็ นที
ยอมรับและมีผลการปฏิบตั ิดี
เพือให้เป็ นสากลมากขึน ให้คนฮิ นดู, คนคริ สต์, อิสลาม, รวมทังลัทธิความเชืออืน ปฏิบตั ิได้ไม่ขดั เขิน
ให้ได้รับความสุ ขกันถ้วนทัว เอาพระนามของพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดทีเขาเคารพนั บถือมาเป็ นองค์ ภาวนา เป็ นการ
บู ชาและขอพรด้ วยความเคารพ เราจึงเรี ยกว่ า MPD ย่ อมาจาก Mind Power Development ให้ เข้ าถึงชาวโลกทุ ก
คน โลกจะได้ สงบสุ ขสั นติ ปราศจาก Conflicts ซึงมีมากทุกหนทุกแห่ ง ตังแต่ ครอบครัว องค์ กร ชุ มชน ประเทศ
และระหว่ างประเทศ
สรุป MPD พระพุทธเจ้ าทรงสอนมาแล้ ว แต่ ทรงใช้ คาํ ว่ า สํ ารวมจิต ทําจิตสงบชั วเวลาสั นเท่ านั นพอแล้ ว
สํ าหรับปุถุชนคนทัวไป

เทคนิควิธีปฏิบัติ MPD
๑.หายใจลึกๆ ๓-๕ ครั ง เพือไล่อากาศเสี ยรั บอากาศดีเต็มๆ จะได้รู้สึกสดชืนไม่เกร็ งสบายๆคําภาวนาไม่
จํากัด คําใดก็ได้ขอให้เป็ นคําทีดี คําภาวนาเสนอแนะมีดงั นี
(๑)“พุทโธ” หายใจเข้า นึกว่า “พุท” หายออกนึกว่า “โธ”
(๒)“สัมมา อะระหัง” หายใจเข้านึกว่า “สัมมา” หายใจออกนึกว่า “อะระหัง”
(๓)“นะโม พุทธายะ” หมายถึงพระพุทธเจ้ากัปนี ๕ พระองค์ หายใจเข้า นึกว่า “นะโม” หายใจออกนึกว่า
“พุทธายะ”
(๔)“นะมะ พะธะ” หมายถึงพระพุท ธเจ้า ๕ พระองค์ (ไม่ใช่ธาตุ ๔) หายใจเข้านึ กว่า “นะมะ” หายใจ
ออกนึกว่า “พะธะ”
ทุกคําทีภาวนา เป็ นพระคาถาทีทรงอานุภาพ อธิษฐานได้ ตามใจปรารถนา
*เริ มต้ น ก็นั งหลับตาภาวนาก่อน พอชํานาญก็ลืมตาก็ได้ หลับตาก็ได้ตามสบาย อิริยาบถก็ไม่จาํ กัด ยืน
เดิน นัง นอน ก็ได้ สถานทีก็ไม่ จํากัด ทีใดก็ได้ แม้แต่ในห้องสุ ขาก็ได้ พักกลางวัน สั งอาหารแล้วก็รอ ระหว่างทีรอ
อาหารมา...ก็ทาํ ได้ ๕ นาที แป๊ บเดียวเสร็ จ
๒. บุคคลศาสนาอืน ก็แนะนําให้ใช้พระนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด มาภาวนาตามลมหายใจเข้า หายใจออก
ด้วยความเคารพดังเช่น
(๑) ฮิ น ดู (Hinduism) จะใช้ค ํา ภาวนาว่ า พรหมัน (Brahman), มนตรา (Mantra), ปรมาตมัน (Paramattaman) ก็ได้
(๒) อิสลาม ก็ควรภาวนาพระนาม “อัลเลาะห์” บางท่านก็ว่า Allah, Arrah ก็มี ซึ งคําใดก็ไม่
สําคัญ ขอให้ จิตนึ กถึงพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดก็แล้ วกัน นับเป็ นการบูชาความดีข องพระผูเ้ ป็ นเจ้าก่ อน แล้วก็ขอพร
ภายหลัง
(๓) คริ สต์ ก็ควรภาวนา พระนาม “ยะโฮวา” หรื อ“Yahweh/ Jehovah” ซึ งเป็ นพระผูเ้ ป็ น
เจ้าสู งสุ ด
คําภาวนาทีเป็ นกลาง
(๑) คําทีเป็ นกลางทีสุ ด คือ “SUMMUM BONUM” หมายถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ผูท้ รง
อานุ ภาพสู งสุ ด ผู ้มีความดีสูงสุ ด ทรงพระปั ญญาสู งสุ ด ผูท้ รงพระเมตตาสู งสุ ด หายใจเข้า นึ กว่า “SUMMUM”
หายใจออกนึกว่า “BONUM”
(๒) คําทีมีความสําคัญมากทีสุ ดอีกคําหนึง คือ “มารดาบิดา” ผูท้ รงคุณอันประเสริ ฐของคนทังหลาย ลูก
จะเลวทรามตําช้าเพี ยงไร พ่ อแม่ก็รัก แม้จะลงโทษบุ ตรทีรุ นแรงด้ว ยความผิด ของลูก แต่ ในใจลึก ๆท่านก็ทุก ข์
ระทม ทุกชาติทุกภาษา ทุกศาสนา ก็สอนให้เคารพบูชาบิดามารดา การนําคําว่า “พ่อแม่” มาภาวนาตามลมหายใจ
เข้าออกด้วยความรักและเคารพ พระและเทพเจ้าทังหลายก็สรรเสริ ญ พ่อแม่เป็ นเนือนาบุตรของลูก ใครเคารพบูชา
พ่อแม่ ก็เป็ นบุญดุจการกระทําต่ อพระอรหันต์ พระพุทธองค์จึงตรัสว่าบิดามารดาเป็ นพระอรหันต์ของบุตร
๓. ปฏิบัติวันละ ๕ ครัง เช้า ก่อนออกจากบ้าน, กลางวัน, เย็น, ก่อนนอน, และตืนนอน
รู ้สึกตัว ก็นอนภาวนาเลย ต่อจากนันจึ งลุกขึนมาทําภารกิจประจําวัน บางท่ านเห็ นว่ ามากไป ก็ลดลงได้ แต่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิวนั ละไม่นอ้ ยกว่า ๓ ครัง
๔. เวลา ๕ นาที ห้ามตังนาฬิกา ให้ประมาณเวลาเอาเอง จะเกินบ้างขาดบ้าง ไม่เป็ นไร ใน

ตอนต้น พอจิตชินแล้ว ก็จะตรงเวลา ๕ นาทีเป๊ ะๆ หมายความว่า จิตเริ มมีพลังแล้ว บางท่ านฉลาดมาก ท่านนับลม
หายใจเข้า-หายใจออก นับ ๑, หายใจเข้า พอหายใจออก ก็นับว่า ๒,...ดังนี เรื อยไป บางท่านบอกว่า พอถึง ๕๐ ก็
เป็ นเวลา ๕ นาที บางท่านก็ว่า ๔๖ ครัง ๕ นาที บางท่านอาวุโสหน่ อย ท่านก็ว่า ๔๕ ครัง ก็ครบเวลา ๕ นาที ซึ งก็
เป็ นเรื องของแต่ละบุคคล
๕. การสะสมกําลังจิต ปฏิบตั ิได้ วันละ ๕ ครัง หนึงวันก็จะได้กาํ ลังจิตสะสม ๒๕ หน่วย
กําลังจิ ต (MPUs) *ปฏิบตั ิ MPD ๑ นาที = 1 MPU, หากปฏิบตั ิ ได้ ๓ ครังต่อวันก็จะสะสมกําลังจิ ต ได้ ๑๕ หน่ วย
กําลังจิ ต (MPUs) หากหยุดไม่ปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิไม่ถึงวันละ ๓ ครั ง นอกจากจะไม่ มีกําลังจิตสะสมเพิมแล้ ว พลัง
จิตทีสะสมมาก็สลายไปด้ วย จะสังเกตได้ว่าความสุ ขความสดชืนใจทีเคยได้รับก็หายไปด้วย ดังนันจึงต้ องปฏิบัติ
อย่ างต่ อเนืองทุกวันอย่ างน้ อยวันละ ๓ ครัง หากปฏิบัติวันละ ๕ ครังก็จะเห็นผลเร็วขึน เพียง ๔-๕ เดือน ก็สะสม
กําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ หน่ วย จะเห็ นผลได้ ชัดเจน คุ้มค่ าเกินความคาดหมาย เห็ นประโยชน์ มากมหาศาล มีกําลังใจที
จะปฏิบัติสะสมกําลังจิตต่ อไป แต่กย็ งั มีโอกาสสู ญหายสลายไปเมือหยุดปฏิบตั ิ
หากผูใ้ ดสะสมกําลังจิ ตได้ ตังแต่ ๑๐,๐๐๐ หน่ วยกําลังจิตขึนไป ก็จะมีความซาบซึ งและมันคง ปฏิบั ติ
ต่ อไปได้ ตลอดชีวิต
ทําไมต้ องปฏิบัติ ครังละ ๕ นาที และทําไมต้ องปฏิบัติวันละ ๕ ครังอีกด้ วย
ข้ อทีว่ า ข้อพึงระวังอย่าทําเกิน ๕ นาที เพราะนิวรณ์ (ศัตรู ของสมาธิ, ศัตรู ของกําลังจิต) จะเข้า หรื อไม่ จิ ต
อาจตกภวังค์ (Passive state of mind) ก็เกิดโมหะ (Dullness) จะเกิด เป็ นผลเสี ยมากกว่าได้ อีกทังความปวดเมือย
ความตึงเครี ยด (Stress) จะเกิด ทําให้ไม่อ ยากปฏิ บตั ิ MPD ต่อไป ก็เป็ นผลเสี ย ที สํ าคัญ คือกําลังจิตไม่ สะสม ทํ า
น้ อยๆ ๕ นาที ดีทีสุ ดแล้ ว แค่ ช้างสะบัดใบหู งูแลบลิน ก็พอ ตามทีพระพุทธเจ้ าตรั สไว้ ประเสริฐแล้ ว พระพุทธเจ้า
ทรงประทานคําสอนนี แก่ปุถุชนคนสามัญหาเช้ากินคําสมัยนัน ไม่มีเวลาฟั งเทศน์ฟังธรรม ก็ทรงประทานคําสอน
ทีง่ายทีสุ ดสามัญทีสุ ด คนปัจจุบนั ไม่ว่ายากดีมีจนล้วนมีภารกิจมากมายทังนัน โอกาสทีจะเข้าวัดก็มีนอ้ ย ดูเถิดคน
ตัง หกสิ บกว่าล้าน เข้าวัดกัน ๒๐-๓๐ คนวัดใหญ่ ๆก็เป็ นร้อ ย มากทีสุ ด ก็ประมาณแสน แต่ก็นานทีปีหน คนที
เหลือจํานวนมากนันไม่มีโอกาส จึงมีคนเลวอยู่ทุกชาติทุกศาสนา คนดีทีสุ ดอยู่ในพุทธศาสนา คนเลวทีสุ ดก็อยู่ใน
พุทธศาสนา
ในองค์กรต่างๆก็มีปัญหา แม้ในองค์กรนักบวชของทุกศาสนา ท่านก็บอกว่า องค์กรของท่านก็มีปัญหา
ของความอ่อนด้อยทางศีลธรรมเช่นกัน
สรุ ปได้ว่า ปั ญ หาของสั งคมปั ญหาขององค์ กรอยู่ทีคน ปั ญ หาโครงสร้ างและกระบวนการปฏิบัติ เป็ น
ปัญหารองลงไป เล็กกว่ าปัญหาคนเป็ นร้ อยเป็ นพันเท่ า...ปัญหาเกิดจากคนทีจิตไม่ อบอุ่น
ถ้ าแต่ ละคน มีจิตที อบอุ่น (Warm Mind) สั งคมและองค์ กรต่ างๆก็อบอุ่น มีความสุ ขความเจริ ญได้ ใน
ฐานะมนุษย์โลก ซึงดีกว่ าและสู งส่ งมากกว่ า อย่างเทียบกันไม่ ได้ ในปัจจุบัน
ไม่ มีใคร...ทําให้ ใครมีจิตอบอุ่นได้ !?
คนทีมีจิตอบอุ่น จะมีความสุ ขลึกๆ จิ ตมีกาํ ลัง มีความอดทนอดกลัน (Tolerance) สู ง มีสติสัมปชัญญะ
(Mindfulness), มี เ มตตา (Loving kindness) และมี ศี ล ๕ (Five moral precepts) ให้ เป็ นปกติ อ ย่ า งอัต โนมัติ มี
อารมณ์ จิตทีแช่มชืน เท่ านีก็เป็ นความสุ ขเหนือสามัญมนุษย์ปกติทัวไปแล้ ว นับว่ าขจัดทุกข์ ได้ ระดับหนึง ทุกคนจึง

ต้ องสร้ างพัฒนาจิตตนเอง ไม่ มีใครพัฒนาให้ ได้ เป็ น “อัตตาหิ อัตโน นาโถ” โดยแท้ เป็ นไปตามคําสอนของพระ
พุทธองค์โดยแท้
พระบรมสุ ค ตยังตรั ส ว่า “อั กขาตาโร ตถาคตา” พระพุทธองค์ท รงเป็ นเพียงผูบ้ อก (ผู ้แนะนํา) เท่านัน
หมายความว่ า ผู ้ป ฏิ บ ัติตามคําสอนเท่ านั น จึ งจะได้รั บ รสพระธรรมตามที สอนไว้ พระธรรมคํา สั งสอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า “ไม่ ใช่ ภ าษาพู ด เป็ นภาษาเพื อปฏิ บั ติ ทั งสิ น” ดังนั นพระธรรมคํา สอน ที เราอ่ านจําได้ท่ อ งได้
วิเคราะห์ได้ดว้ ยความคิดของเราและอธิบายให้คนอืนฟังได้ นับว่ ายังไม่ ร้ ูธรรม จนกว่ าจะปฏิบัติได้
เรือง MPD ไม่ ใช่ เรืองใหม่ พระพุทธเจ้ าทรงสอนไว้ แล้ วทังสิ น มีเพียงภาษาเท่านัน ทีใช้เรี ยก ให้ดูเสมือน
ใหม่ เรี ยกร้องความสนใจ ให้มาพิสูจน์ปฏิบตั ิทดลอง ให้ได้พบความสุ ขความจริ ง มีเกณฑ์การวัดปริ มาณกําลังจิ ต
สะสม สอดคล้องตามอิทธิบาทธรรม (ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ,วิมงั สา)
เอกสาร MPD ที นําเสนอนี เป็ นไปเพื อปฏิบั ติและรั บความสุ ขได้ ด้วยตนเอง จึงจะซาบซึ งและแนะนํ า
ผู้อืนต่ อไปได้ อย่างมันใจ และสุ ขใจเมือได้ แนะนํา เป็ นกุศลมหาศาลตามคติทางพุทธศาสนาโดยแท้
ทีต้องใช้ชือ MPD เพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ทรงประทานไว้แก่ชาวโลก จึ งได้กาํ หนด
ชือทีคนทัวโลกในปั จจุบนั รับได้ และนําไปปฏิบตั ิได้ เพราะเนื อแท้ เป็ นพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ทังสิ น
ให้สนองและตรงกันกับกระแสอารมณ์ของคนปัจจุบนั ทีพึงรับได้อย่างกว้างขวางทัวโลก ไม่มีขอ้ จํากัดของศาสนา
และลัทธิใดๆ ซึ งคนทังหลายน่ าจะรับได้ อย่างสนิทใจ
ทุกคนสามารถปฏิบัติ MPD ได้ ด้ วยตนเอง ไม่ มีอันตรายใดๆเลย มีแต่ ประโยชน์ อย่ างเดียวรั บไปเต็มๆ
และผู้ปฏิบัติไม่ ต้องอาศั ยครูอาจารย์ ใดมาเป็ นครู อาจารย์ ของตนเอง เพี ยงทํ าง่ ายๆเพี ยงครั งละ ๕ นาที ไม่ เกิน นี
ปฏิบัติเพียงวันละ ๕ ครั ง ถ้ าเห็ นว่ าหนั กไป ก็ลดเหลือ เพียง ๓ ครั งก่ อน แล้ วก็ค่อยๆเพิมเป็ น ๕ ครังต่ อวัน เป็ น
อิสระสบายๆ ไม่ มีข้อจํากัดใดเลย
ไม่จาํ กัดอายุ ปฏิบตั ิได้ตงแต่
ั เด็กน้อย ถึงแก่เฒ่าก็ทาํ ได้ แม้เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บนเตียงพยาบาล ก็ทาํ ได้ อยู่
ในห้องนําห้องสุ ขาก็ทาํ ได้ ไม่จาํ กัดเวลาและสถานที ยืน เดินหรื อนังนอนก็ทาํ ได้ เพราะใช้เวลา ๕ นาที ไม่เกินนี
ปฏิบตั ิตอ่ เนืองทุกวัน วัน ๕ ครัง แต่ไม่น้อยกว่า ๓ ครัง สะสมกําลังจิตเรื อยไป เมือสะสมได้ ถึง ๓,๐๐๐ MPUs จิต
เริมอบอุ่นและเห็นคุณค่า ลิมรสความสุ ขในเบืองต้ น อย่างอัศจรรย์ ชนิดทีไม่ เคยมีมาก่ อน
เทคนิคการปฏิบัติ MPDตามวุฒิภาวะของแต่ ละคน
๑. ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งรู ้ว่าหายใจเข้าและรู ้ว่าตัวเองหายใจออก เด็กเล็กรู ้จกั ลมหายใจเข้าหายใจ
ออกก็ฝึกได้แล้ว เริ มตังแต่ครั งละ ครึ งนาทีก็ได้ แล้วเพิ มขึนเรื อยๆ เด็กวัยประถมต้น อาจเริ มต้นด้วยเวลาเพียง๑
หรื อ ๒ นาทีเท่านัน ระดับมัธยมต้น ๓-๔ นาที ส่ วนระดับมัธยมปลายถึงมหาวิทยาลัยรวมทังบุคคลทัวไปครั ง ๕
นาที ไม่ เกินนี คนทีแนะนําทีมีกําลังจิตสะสมได้ ถึง ๓,๐๐๐MPUs ขึนไป จะวินิจฉัยและแนะนําได้ อย่างเหมาะสม
๒. ต้ องมีคาํ ภาวนาควบคู่กับลมหายใจเข้ าและหายใจออก ดังทีกล่าวมาแล้ว
มีเหตุผลใดหรือ...จึงต้ องปฏิบัติวัน ๕ ครัง?
ข้อทีว่า สมควรปฏิบตั ิวนั ละ ๕ ครัง มีเหตุผลสําคัญ ดังนี
ครั งที ๑ ปฏิ บัติ MPD ก่ อนนอน ทําให้หลับ ลึก ร่ างกายพักผ่อนสมบูรณ์ อวัยวะทุกส่ วนฟื นตัว , มีภู มิ
ต้านทานขับของเสี ยออกจากร่ างกายได้ดี โอกาสทีจะเป็ นโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน และ มะเร็ ง ยากขึนหรือไม่

เป็ นเอาเสี ยเลย เพราะโรคเหล่านี เกิดจากความเครี ยด...นอนไม่ค่อยหลับทังสิ น เมือหลับ ได้ ลึก ตืนขึนก็สดชื นมี
กําลัง ปฏิบัติภารกิจ
ครังที ๒ ปฏิบัติ MPD เมือตืนขึน จะยังนอนอยูก่ ป็ ฏิบตั ิได้ เข้าห้องนําห้องส้วมก็ปฏิบตั ิได้เพราะ ๕ นาที
เท่ านัน ต่ อ จากนันก็เดิ น ทางปฏิ บ ัติภ ารกิ จ หลายคนไม่ ถึ งที ทํา งานตกตายระหว่ างทาง MPD จะช่ ว ยให้ ร อด
ปลอดภัย ถึงทีทํางาน ถึงโรงเรี ยนได้อย่างปลอดภัย
ครังที ๓ ปฏิบัติ MPDก่ อนลงมือทํางาน/ เรียน หน้าทีประกอบอาชีพ เรี ยนสําหรับคนทีอยูใ่ นวัยเรี ยน ก็
ต้องเรี ยน MPD ก็เสริ มให้มีป ระสิ ทธิ ภาพสู งขึน เพราะมีสติสั มปชัญญะ (Mindfulness) สมบูรณ์ ไม่ปวดหัวไม่
เหนือย/เบือง่าย อดทน ไม่ยอ่ ท้อ มีอารมณ์ดี
ครังที ๔ ปฏิบัติ MPD เทียงหรือพักกลางวัน เป็ นการเสริ มพลังลดความเครี ยดจากการปฏิบตั ิงาน/เรี ยน
ช่วยให้การย่อยอาหารมือเทียงเป็ นไปด้วยดี
ครั งที ๕ ปฏิบัติ MPDก่ อนออกจากทีทํางาน การเดินทางอุบตั ิเหตุอนั ตรายมีมาก อาจตายก่อนถึงบ้าน
ดังเช่นรถนักเรี ยนชนกับรถใหญ่ ตายเกือบหมด รถแก๊ส...ระเบิดไฟไหม้ เสาไฟฟ้ าล้มทับ คนร้ายบุกจี เด็กช่างกล
ยิงกราด ฯลฯ MPD ช่วยให้รอดปลอดภัย เพราะมี ส ติสั มปชัญญะรู ้ ตวั ทัวพร้ อมย่อ มป้ องกัน หลบหลี กได้ และ
อานุภาพของ MPD มีมาก ผูป้ ฏิบตั ิ MPD ถึงระดับทีจิตอบอุ่นจะทราบดีดว้ ยตนเอง ยืนยันและอธิบายได้มาก
หมายเหตุ (๑) ตามระบบเหตุผล และนิรภัยศึกษา ความมีสติระลึกรู ้ ย่อมระวังภัยและป้ องกันภัยได้
(๒)ท่านผูร้ ู ้ระดับพระอริ ยะเจ้า คนจะตายได้ตามวาระแห่งกรรม มียมทูตเป็ นผูจ้ ดั การให้
เป็ นตามวาระนั นๆ คนปฏิ บั ติ MPD มี พ ระนามของพระพุ ท ธเจ้ า หรื อพระผู้เป็ นเจ้ าสู ง สุ ด มี เทวดาคุ้มครอง
ประการหนึ ง อี กประการหนึ งท่ านว่ า...ผู้ใดปฏิ บั ติภ าวนา ยมทู ตหมดอานุ ภ าพที จะเอาชี วิตได้ ต้องรอไปก่อ น
จนกว่าจะหมดอายุขยั ท่านยมทูตจึงจะจัดการได้
(๓)สําหรับท่านทีทรงฌาน หรื อได้ฌานอยู่แล้ว หากเกรงว่าจิ ตยังไม่อบอุ่น ท่านให้เจริ ญพรหมวิหาร
ธรรม เจริ ญเพียง “เมตตา” เท่านันก็แล่นตลอดถึงทังหมด พรหมวิหาร๔, และท่านก็ว่าช่วยให้การรักษาศีลมันคง
และบริ สุทธิ หรื อ ปฏิบตั ิ MPD ก็จะช่วยรักษาฌาน ให้มนคงไม่
ั
เสื อม
การปฏิบัติ MPD เป็ นการสร้ างคนดีให้ แก่ ทุกศาสนา
คนทีปฏิบตั ิ MPD ถึงระดับทีจิ ตอบอุ่นแล้ว หากเกิดศรั ทธาอยากปฏิบตั ิขนสู
ั ง ได้ แก่ พระกรรมฐาน ก็
สามารถเลือกครู อาจารย์กรรมฐานทีท่านรู ้ จริ ง ทีมีความสามารถและเป็ นปูชนี ยบุคคลแท้จริ งได้ เพราะผูป้ ฏิบ ัติ
MPD มีปัญญาใคร่ ครวญได้ ทังสํานักกรรมฐานมีมาก มีทงดี
ั และไม่ดี หรื อไม่จริ งมีแต่คาํ โฆษณาชวนเชือ คนทีจิ ต
อบอุ่นมีปัญญาเขาสามารถเลือกเองได้ ไม่เป็ นไปคําชักชวนหรื อคําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda) ทังนีเพราะโลก
ปั จจุ บ ันมีท ังความจริ งและคําโฆษณาชวนเชื อ ศาสนาทุ กศาสนาในปั จจุ บ ันก็มีลกั ษณะเช่น เดีย วกัน คนทีมีจิ ต
อบอุ่นเขารักความจริ ง รักสัจธรรม เขาจะบํารุ งรั กษาสัจธรรมของพระศาสดาสื บต่อให้แก่คนรุ่ นหลัง คนทีมีจิต
อบอุ่นจะเป็ นกําลังสํ าคัญของทุกศาสนาทีเขาสั งกัด
ด้ วยเหตุผลดังกล่ าว MPD จึงเป็ นการส่ งเสริ มสื บต่ อพระศาสนาทุกศาสนา และMPD เป็ นประโยชน์ต่อ
ทุกศาสนา เพราะเป็ นการสร้างคนดี แก่ทุกศาสนา
MPD สอดคล้ องกับภารกิจชีวิตของคนปัจจุบัน

โลกปัจจุบนั คนส่ วนใหญ่หรื อเกือบทังหมด มีภาระการงานมากในการดําเนิ นชีวิต มีปัญหา มีความทุกข์
เป็ นปกติ เด็กเล็กวัยศึกษาตังแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ต่างก็มีภาระหน้าทีผูกพันมากมาย ไม่มีโอกาสเข้าวัดฟั ง
ธรรม หริ อจะให้มีความสนใจเข้าวัด เข้าโบสถ์ หรื อเข้าสุ เหร่ านันยาก มี บางครอบครั วเท่ านันที ทําได้ แต่มีค น
จํานวนมากและมากกว่าหลายเท่าไม่มีโอกาสหรื อไม่อยากเข้า
MPD เป็ นทางหนึงทีเรี ยบง่าย สบายๆเสี ยเวลาเพียงน้อยนิด ในการปฏิบตั ิ แต่อาํ นวยประโยชน์มหาศาล
ข้ อสํ าคัญไม่ มีอันตรายใดๆทีต้ องเสี ยงเลย มีแต่ ได้ กับได้ ตามสํ านวนไทยเราทีชอบพู ดกัน MPD จึงมีแต่ ได้ กับได้
จริงๆ
อานุภาพหรือคุณประโยชน์ ทีผู้ปฏิบัติ MPD ทีจะพึงได้ รับหรือผลพลอยได้ ...ทีได้ จริงๆ
๑. การหายใจเอาอากาศดีและเป็ นจังหวะทีเหมาะสมถึงวันละ ๕ ครัง แต่ละครังช่วยให้การฟอกโลหิตดี
ขึน การหมุนเวียน และการสันดาปภายในเซล (Metabolism) ดีขึน มีผลถึงอวัยวะต่างๆรวมทังสมองทํางานดีขึน ผู ้
ปฏิบตั ิ MPD เพียง เดือนต่อเนืองทุกวัน จึงมีอารมณ์และใบหน้าแจ่มใสเปลียนแปลงเห็นได้ชดั
๒. การปฏิบตั ิ MPD ก่อนนอน ช่วยให้การนอนหลับ หลับลึก การซ่ อมแซมอวัยวะทีสึ กหรอ ขจัดความ
อ่อนเพลียจากการงานได้มาก เมือรู ้สึกตัวตืนขึน ก็ยงั ไม่ลุกออกจากทีนอน ก็ทาํ MPD เพิ มพลังเข้าไปอีก หลังจาก
นันจึ งลุกจากทีนอน ก็ร้ ูสึกว่ ามีความแช่ มชื นลึกๆ ความรู้สึกเกียจคร้ านไม่ ค่อยจะมี มีกาํ ลังใจปฏิบตั ิหน้าทีการงาน
มากกว่าทีเคยเป็ นมา
เมือเดินทางไปถึงทีทํางาน แล้วก็ ก็ทาํ MPD แป๊ บหนึ ง ๕ นาที เพิ มกําลังจิ ตแล้วปฏิบตั ิงานตามหน้าที
พักเทียงรั บประทานอาหาร มีเวลาเข้าห้องนํา ทํา MPD ในนันก็ได้ เย็นเลิกงานก่อนกลับบ้าน ก็ทาํ MPD อีกครั ง
เป็ นครังที ๕ เพิ มกําลังจิตเข้าไปอีก กลับถึงบ้านหน้าตาก็แจ่มใส เกิดความอบอุ่นในครอบครัว
การทํางานแม้จะหนักเท่าเดิม แต่ไม่เหน็ดเหนือยเหมือนก่อน เพราะ MPD เป็ นนันทนาการ (Recreation)
โดยตรง ปฏิ บ ัติ ๕ นาที ดีก ว่ าร้ อ งเพลง ฟั งดนตรี เป็ นชัวโมง ที เห็ น ได้ ชัด คือประสิ ท ธิภ าพการทํ างานสู ง ขึ น
ทํางานหนักเหมือนเดิมแต่ไม่เหนือยเหมือนเก่า/ก่อน
๓. คนที ใจร้ อ นฉุ นเฉี ยวโกรธง่ า ย มี ค วามวิ ต กกัง วล ก็ ค ลี คลาย มี ส ติ ดี ขึ น มี ร อยยิ มให้ เ ห็ น ได้
เปลียนแปลงเรื อยๆเมือถึงระดับจิตทีอบอุ่น (๓,๐๐๐ หน่วยกําลังจิต)
๔. คนทีเป็ นโรคภูมิแพ้ (Allergy) ความดันโลหิต (Blood pressure) จะมีอาการทุเลา
๕. เมือจิ ตมีกาํ ลังถึงระดับทีอบอุ่น จะมีจิตทีละเอียดอ่อนนุ่ มนวล มีเมตตาต่อคนและสัตว์มีนาํ ใจไมตรี
มากขึน ไม่สร้ างความขัดแย้ง อารมณ์ Ego ประเภท I always right, you are always wrong. ก็จางหายไปเป็ นปลิด
ทิ ง มีแต่ความเป็ นมิตรและให้อภัยอย่างอัตโนมัติ
๖. โรคทางกายหรื อทางจิ ต ทีมีพืนฐานมาจากความเครียด (Stress) ทังทีร่ างกายตอบสนองทันที (Acute
Stress) และชนิ ดที ร่ างกายเก็บ สะสม (Chronic Stress) จนมี ผลทางกาย เช่ น ความดัน สู ง, ใจสั น, หรื ออารมณ์
ผิ ด ปกติ เป็ นต้น จะถู ก ปลดปล่ อ ยด้ว ย MPD ความเครี ย ดก็ ส ลายไป การปฏิ บ ั ติ MPD จึ งเป็ นสุ ด ยอดของ
นันทนาการ (Recreation) ทีอัศจรรย์ทีสุ ด เสี ยเวลาน้อยทีสุ ด และประหยัดค่าใช้จ่ายทีสุ ด
คุณประโยชน์ MPD สํ าหรับเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
๑. เด็ก I.Q. ตํา - ทีเรี ยกว่า Slow Learner ดังเช่น Albert Einstein เคยเป็ น, หรื อเด็กความสนใจสัน
(In-attention Child), หรื อเด็กซุ ก ซนเกิ นไป (Problem Child) รวมทังเด็กออทิส ติกMPD ช่วยแก้ไขพัฒนาได้ ขอ

เพียงครู , จิตแพทย์ , พีเลียง, พยาบาล หรื อ บิ ดามารดา ปฏิ บัติสะสมกําลังจิตอย่ างน้ อย , MPUs ก็สามารถ
ช่วยแก้ไขเด็กทีมีอาการป่ วยดังกล่าวได้
สําหรับเด็กปัญญาอ่อนทีมีความบกพร่ องทางประสาท ก็ใช้ควบคู่กบั การเยียวยารักษาทางแพทย์
๒. คนที I.Q. สู งไม่มีปั ญหาการเรี ยน หากมีจิตเร้ าร้ อนเพราะความหลง ก็เป็ นอัน ตรายแก่ ตวั เองและ
บุคคลอืน ฆ่าตัวตายบ้าง เป็ นอาชญากรเลือดเย็นบ้าง หากได้ปฏิบตั ิ MPD จนถึงระดับจิ ตทีอบอุ่น เขาก็จะเป็ นคนที
เก่ งและก็เป็ นคนดี รักตัวเอง รักเพือนมนุษย์และสัตว์
๓. MPD ช่วยพัฒนาสมรรถภาพของมนุ ษ ย์ในทางจิ ตวิทยา ได้แก่ อํานาจการรั บรู ้ (Grasping Power),
ไหวพริ บหรื อเชาวน์ ปั ญ ญา (Intelligence), ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity), และ ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence) ได้โดยตรง เรียกได้ ว่า เป็ น Master Key ของการพัฒนามนุษย์
๔. MPD ช่ วยพั ฒ นาการเรี ย นรู้ โดยตรง นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาจะมี ผ ลสํ าฤทธิ ทางเรี ย น (Learning
Achievement) สู งขึน
๕. เมือมีจิตทีอบอุ่น จะไม่เจ็บป่ วยง่าย จึ งเป็ นการป้ องกันโรคอีกทางหนึ งทีสําคัญมากดังทีคนไทยและ
ต่างประเทศโบราณมีความเชือตามความเป็ นจริ งว่า Sound mind (is always) in the Sound Body
๖. ไม่ มีอารมณ์ เครี ยด (Stress) หรืออารมณ์ เก็บกด (Mental Complex) มีอารมณ์ สดชืนรื นเริ งและเงียบ
สงบ (Calm) ได้ตามสถานการณ์อนั ควร
๗. คนทีมีจิตอบอุ่น มีลางสั งหรณ์ (Augury/ boding/ forebode/ forerunner/ omen/ presage/ premonition/
presentiment) หรื อ สั มผัสที (Sixth Sense)ทีแม่นยํามากขึนเป็ นลําดับ

คนทีมีจิตอบอุ่น กับความเชือความศรัทธา(Faith)
ความเชือ ความศรัทธา (Faith) มี ๒ ประเภท เชือเพราะพิสูจน์แล้วว่าจริ ง อีกประเภทหนึงคือความเชือ
ต่อๆกันมา ไม่ตอ้ งพิสูจน์หรื อห้ามพิสูจน์ จัดเป็ นความเชือทีไม่ลืมหูลืมตา (Blindfold Belief/Faith) เป็ นความเชือที
งมงาย เป็ นอันตรายต่ อตนเอง ต่ อศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ (Human Dignity)
MPD ส่ งเสริ มความเป็ นมนุ ษ ย์ อย่ างมี ศั กดิ ศรี และเคารพศั กดิ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ ข องผู้อืนได้ อย่ าง
แท้ จริง
คนที มี จิ ตอบอุ่น จะเชือตามความเป็ นจริ งพิ สู จน์ ไ ด้ ส่ ว นที พิ สู จ น์ ไ ม่ ได้เขาจะเก็บ ไว้เป็ นข้อ สนเทศ
(Information) รับรู ้ รับทราบเท่านัน และไม่ ขัดใจผู้ใด อย่ างมีเมตตาธรรม เช่น ต้องบูชาราหู ด้วยของดํา จึ งจะพ้น
ภัย (ไม่รู้ว่าภัยอะไร นิยมขู่ให้กลัว) หาไก่ดาํ ไม่ได้ ก็ให้เอาไก่ขาวมา แล้วก็ทาสี ดาํ จึงจะบูชาได้... อย่างนี คนทีจิ ต
อบอุ่น ไม่เชือ ถ้าราหูเป็ นคนธรรมดาทีปัญญาอ่อนไม่ควรบูชา แค่คนเอาสี ดาํ ทาไก่...ก็ตม้ ตุ๋นราหู ได้ ไม่รู้จะบูชา
ไปทําไม คนทีสวดมงคลสู ตรได้ ควรพิจารณาดีๆ ว่าควรบูชาหรื อไม่ รวมทังการให้บูชา “ชูชก” เพือให้ขอทานเก่ง
เป็ นมงคลตรงไหน อย่างนีเป็ นต้น
ข้ อความตามคัมภีร์พระไตรปิ ฎก ตามคําบอกของพระอานนท์ มหาเถระเจ้าบันทึกว่า ราหู เป็ นพญาอสู ร
ไปรบกวนพระสุ ริยะเทพบุตร และ พระจันทราเทพบุตร เพียงทังสองเทพบุตรพนมมืออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า
ด้วยอานุภาพของพระพุทธองค์ ราหู กต็ วั สั นหวาดกลัวอย่างยิงศีรษะจะแตกเป็ นเสี ยงๆ วิ งไปหาพญาอสู รลูกพี ชือ
เวปจิตติซึงเป็ พญาอสู รทีมีอานุภาพกว่า (คนโบราณ เห็นสุ ริยคราส จันทรคราส ก็คิดว่าราหูไปอม แท้จริ งเป็ นเรื อง
ธรรมชาติ, เรื องสวรรค์เทวดา ราหู เป็ นเรื องนามธรรม ท่านทีทรงทิพพจักขุญาณจึงจะทราบได้)

พญาอสู รทังหมด กลัวท้าวจาตุโลกบาลทังสี เพราะมีอานุ ภาพมากกว่า แล้วก็กลัวพระอินทร์ เป็ นหนัก
หนา และพญาอสู รก็ไม่กล้าแหยมกับเทวดาชันจาตุมหาราช, นิมมานนรดี, ปรนิ มมิตวะสวัสตี ถ้าเป็ นพรหมท่านก็
สู งส่ งกว่าเทวดา...ไม่ตอ้ งพู ดกัน พญาอสู รรบกวนได้เฉพาะเทวดาและมนุ ษย์ผูม้ ีบารมีน้อยกว่าเท่านัน มนุ ษย์ที
พญาอสู รกลัว คือพระอริ ยเจ้าผูท้ รงอภิญญาสมาบัติ
ข้อน่ าคิดอีกประการหนึ ง บูชาทําไม ราหู บูชา ลูกพีเก่งกว่า คือ เวปจิ ตติ ให้ท่านกํา หลาบกันเองจะไม่
ดีกว่าหรื อ แต่มนั ไม่จบ...เพราะพญาอสู รมีถึง ๘ ตน ก็เป็ นภาระหนักของมนุ ษย์ อีกประการหนึง บูชาพญาอสู ร...
เป็ นมงคลตรงไหน ดูมงคล ๓๘ ทีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ดียงแล้
ิ ว...ทําไมไม่เชือ
พระพุทธเจ้าทรงประทานพระพุทธมนต์ไว้ป้องกันพญาอสู รทังหลาย ก็นับว่าเบ็ดเสร็ จ ถ้าไม่แน่ ใจก็ขอ
ความอนุเคราะห์ พระภิกษุผทู ้ รงทิพยจักขุญาณ ดูว่าสําเร็ จหรื อไม่
คนทีจิตอบอุ่นเขาก็ยอมรับข้ อมูลจากผู้ทรงศีลจริง เพราะผูท้ รงศีลไม่มีเหตุผลว่าจะพูดโกหกทําไม ท่าน
ก็ไม่คิ ดจะขายรู ปปั นราหู ห ากิน แน่ ๆ แต่คนคนทีจิ ตอบอุ่นจะมันใจ ๙๙% เท่านันจะไม่มนใจ
ั ๑๐๐ เปอร์ เซ็ น ต์
ตราบทีตนเองไม่รู้เห็น พูดคุยกับเทวดาหรื อราหูได้เอง
MPD เป็ นเครืองมือปฏิวัติพฤติกรรมมนุษย์
เด็ก เยาวชนของเรารู ้ ดี ว่าอะไรดีและไม่ดี เพราะตังแต่ เกิด มาพวกเขาก็รับฟั งคําสอนคําแนะนําทีดี มา
ตลอด เขาได้เรี ยนรู ้เองตามธรรมชาติจากสังคมและสิ งแวดล้อมทังหลาย เขาประพฤติผิดทังทีรู ้ว่าไม่ดี มีแต่ผลเสี ย
แต่ เขาก็ทําเพราะจิตไม่ อบอุ่น
เยาวชนมัวกามตัณ หา เพราะทนต่อ ความอยากตามธรรมชาติ ของสัตว์โลก แต่ ความเป็ นมนุ ษ ย์ตอ้ งมี
วัฒนธรรมระเบียบประเพณี มนุ ษย์จะสนองความอยากแบบสั ตว์ เดรั จฉานไม่ ได้ อะไรเป็ นความดีและอะไรเป็ น
ความชัว แต่ทีเขาทําชัว เพราะจิตไม่ อบอุ่น
เด็กแก๊ ง เด็ก ยกพวกตี กนั กลุ่มกวนเมื อง รวมกลุ่ มเสพยาเสพติด มั วสุ มในสถานอบายมุข ประกอบ
อาชญากรรมต่างๆตามทีปรากฏในสังคมทัวโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย
หากครู อาจารย์ ผูป้ กครองพากันทํา MPD สะสมกําลังจิ ต เพียง ๕-๖ เดือน (ครังละ ๕ นาที วันละ ๕ ครั ง
แต่ ไม่น้อ ยกว่าวันละ ๓ ครั ง ต่ อเนื องทุก วัน ) จิตก็ถึ งระดับ ที อบอุ่น จะเห็ น อานุ ภ าพ มีความสุ ข เปลี ยนแปลง
พฤติกรรมตนเอง กายวาจาและการคิด ตัวเองก็แปลกใจ คนรอบข้ างก็แปลกใจ จะมีความยินดีอธิบายคุณประโยชน์
ได้มากกว่าทีเขียนในเอกสารนี และยินดีแนะนําผูอ้ ืน จูงใจชีชวนให้ผอู ้ ืนปฏิบตั ิตามได้
ท่านทีมีจิตใจอบอุ่นนี จะแนะนําเยาวชนบุตรหลานของตน ปฏิบตั ิ MPD ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หาก
ท่านใดมีความรู ้ ทางจิ ตวิทยาเป็ นภูมิหลัง หรื อเคยปฏิบตั ิส มาธิจนจิ ตถึงระดับฌานมาแล้ว จะเป็ นผูน้ าํ เสนอ MPD
ได้ดีเยียม
ผลจากการปฏิบัติของนั กศึ กษาครู ช่างอุตสาหกรรม (หลักสู ตร ๕ ปี ๔ สาขา วิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้ า,
เครื องกล, และอุตสาหการ) นักศึกษาแต่ละห้อง มีนกั ศึกษาสนใจทดลองปฏิบตั ิหอ้ งละ ๙-๑๓ คน (ห้องละ ๔๐๕๐ คน) นําไปปฏิบตั ิเองต่อเนืองทุกวัน อย่างต่อเนื องทุกวัน การนําเสนอทุกครังนักศึกษาทุกคนทดลองปฏิบตั ิ ๕
นาที ทุกคนก็ยนิ ดี
เมือเวลาผ่านไป ๑ ภาคการศึกษา ก็สอบถามนักศึกษาตามโอกาสทีพบอย่างไม่เป็ นทางการ และนักศึกษา
หลายคน ทังๆทีทํา MPD กันได้วนั ละ ๓, ๔ หรื อบางวันทําได้ ๕ ครั งบ้าง บางคนก็ขอพบและขอบอกผลการ
ปฏิบตั ิสรุ ปทีสําคัญๆอันเป็ นผลทีได้ ดังนี

-

สบายขึนอย่างไม่มีเหตุผล (มีหน้าตาผ่องใส)
เข้าเรี ยนได้ทนั เวลาทุกครัง (แต่ก่อนหาเหตุลาหยุด และเข้าเรี ยนช้าบ่อยๆ)
ปี ก่อนงานการบ้านเยอะ ส่ งไม่ทนั บ่อย เทอมที แล้วงานการบ้านมากกว่าปี ก่ อนรู ้ สึกว่ า
เยอะ แต่กส็ ่ งงาน/การบ้านทัน
- ปี ทีแล้วไม่ถึง ๒.๐๐ คิดว่าจะไปเสี ยแล้ว เทอมทีแล้วผ่านตลอด ได้ ๒ กว่าๆ
- แต่ก่อนต้องใช้ยา ฉี ดจมูก ฉี ดเข้าลําคอ แพ้อากาศ เดียวนีเบามากใช้นอ้ ย
- แต่ก่อนชอบเก็บภาพสาวสวยโป้ ๆ ตอนนีเบือลบทิ งหมดแล้ว
- โทรไปบอกแม่ ให้ทาํ MPD ...แล้ว แม่กบ็ อกว่าอยากทํา เพราะง่ายดี
- ไม่ขีเกียจเหมือนก่อน ข้าวของเสือผ้าจัดระเบียบเรี ยบร้อยดีขึนแล้ว
- นักศึกษาทีออกฝึ กสอนบอกว่า...เทอมนีสอนทุกวันพุธ แรกๆเด็กไม่สนใจเรี ยน ก็อึดอัดใจ
ไม่ รู้ จ ะสอนอย่า งไร ตอนหลังก็ชวนทํา MPD บอกว่ า เพิ มปั ญ ญาเรี ย นอะไรก็ รู้ ก่ อ นเรี ย น ๓ นาที
บรรยากาศการเรี ยนดีขึน ครังแรกๆ ๓ นาทีเกรงว่าเขาไม่ทาํ กัน ตอนหลังเพิ มเป็ น ๕ นาที เราเป็ นคนจับ
เวลา...นักเรี ยนเขาไม่รู้ บอกเขาว่า แป๊ บเดียว...นักเรี ยนเขาก็ว่าแป๊ บเดียว เดิมผมก็รู้แต่ไม่ได้ทาํ MPD
ตามทีอาจารย์บอก เพิ งไปทําพร้อมกับนักเรี ยน ตอนนีรู ้ว่าดี...สบายใจนอนหลับดี
-เทอมทีแล้ว ออกฝึ กสอน สงสารเด็ก ปวช. จัง ...หูกเ็ สี ยบหูฟัง นังหมอบหลังห้อง เล่นเกม ๓๔ คน หลายคนก็เอาอะไรมาเคียวกิน คุยกัน หัวเราะกัน ตังใจฟังคําแนะนําคําสอน เพียง ๗-๘ คนเท่านัน
จนต้องเปลียนวิธีสอนใหม่ แจกคําถาม ให้อ่านตําราแล้วตอบลงในสมุด ส่ งตรวจให้คะแนน แล้วจึงเฉลย
ในชัวโมงต่อไป แล้วให้ตอบเพิ มเติมลงในสมุดเรี ยน...จึงดีขึน สอนยากจัง
-เพือนๆบอกว่าผมไม่หงุดหงิด เพือนบอกว่าผมเป็ นขีโกรธ หน้าเปลียนสี ง่าย เพือนบอกว่าผม
“ยิมเป็ นแล้ว” ทังๆทีผมทําวันละ ๓ ครังบ้าง ๔ ครังบ้าง ยังไม่ ถึ ง ๕ ครั ง แต่ ก็ ท ํา สะเปะสะปะบน
รถเมล์ ทีมามหาลัย รู ้ว่าดีมาก ยังไม่ถึง ๓ เดือนเลย สักสองเดือนได้
- “หนูทาํ MPD ก่อนนอน ก่อนออกจากบ้านมา มหาลัย ตอนพักเทียง ตอนรอรถเมล์บางทีกบ็ น
รถเมล์ตอนกลับที พัก เพือนว่า ว่า “ใช้เครื องสําอางอะไร หน้าตาผ่องใส” ทังๆที ใช้เพียงสบู่ล ้างหน้า
เหมือนเดิมเท่านัน ...น่าจะเป็ น MPD ทีอาจารย์บอกไว้ในเอกสาร”
นักศึกษาต่ างภาควิชา ไม่ เคยเรียนไม่ เคยฟังคําแนะนํ า
นักศึก ษาขอคุ ยด้วย ไม่เคยเรี ยนกับ อาจารย์แต่ว่ าได้รับเอกสารจากเพื อนสนิ ท อยู่ภาควิชาครุ ศาสตร์
เครื องกล ไม่ใช่ชาวพุทธ ใช้คาํ ภาวนา “Summum Bonum” (ซุมมุม โบนุ่ม)
นักศึกษา “ผมได้รับเอกสารจากเพือน อ่านแล้วพอใจอยากทดลอง ปฏิบตั ิเลย ไม่ได้ขอ
อนุญาตอาจารย์ก่อน ผมไม่เคยเรี ยนกับอาจารย์ ผมมาขออนุญาต ครับ”
อาจารย์
“ไม่ตอ้ งขออนุญาต เพราะอนุญาตให้ทุกคนทดลองพิสูจน์ก่อนแล้วจึงเชือ ดี...คน
ฉลาดไม่เชือง่าย อาจารย์กท็ า้ ทายให้พิสูจน์ เมือคุณมาขออนุญาต อาจารย์กอ็ นุญาต จะได้สบาย
ใจ อาจารย์ เป็ นอาจารย์ มหาวิท ยาลัยเท่ านั น คุณ เป็ นอาจารย์ MPD ของตัวคุ ณ เอง ทํ าต่ อไป
แล้ วจะเจอดี แล้ วมาเล่ าให้ ฟังบ้ างนะ”
(ปิ ดการสนทนา คิดว่านักศึกษาจะลากลับ)
นักศึกษา
ผมเจอดีแล้วครับอยากบอกอาจารย์ ดูซี...ผมขนลุกอีกแล้ว ผมมีความสุ ขตืนเต้น
ผมฝันไปชัดเจนเหมือนจริ ง ผมพบ พระผูเ้ ป็ นเจ้า....(ขอสงวนชือ) น่าเคารพทรง

เมตตา พระองค์มาจับมือผม อบอุ่นมีความสุ ขมาก เห็นองค์ชดั มาก...มีความสุ ข
มากทีได้เห็น พระองค์ไม่ได้ตรัสอะไร แล้ว...(เรื องยาว เป็ นความลับเฉพาะตัว ไม่
ควรบอกผูอ้ ืน)
อาจารย์
ดีแล้วจิตอบอุ่นเร็ ว อย่างนี การเรียนก็ไม่ มีปัญหา ครอบครัวเราก็จะอบอุ่นมากขึน
พ่อแม่และน้อง เห็นเราเขาจะสบายใจ ต่ อไปนีอะไรทีว่ าไม่ ดี เราทําได้ ยาก อย่าไป
ฝื นทําเข้ านะ จิตทีอบอุ่นมีความดี ก็จะหายไป
นักศึกษา
“ผมไม่ทาํ แน่ครับ”
อาจารย์
แม้พระผูเ้ ป็ นเจ้ายังเสด็จอนุโมทนา อาจารย์กย็ นิ ดีดว้ ยอย่างยิง ทําต่อไปนะ...นีเป็ น
เพียงขันต้น ถ้ามีอะไรมากขึนไปอีก จะเล่าให้คนอืนฟังต้องพิจารณาให้ดี อาจารย์
ยินดีรับฟัง มาปรึ กษาได้ตลอดยินดีตอ้ นรับ คุณมันใจใน MPD แล้ว แนะนําคนอืนให้ปฏิบตั ิ ได้ อย่ า
บังคับใครนะ เพียงแต่ บอก เท่ านั น ให้ เขาตัดสิ นใจเอง อย่ าคิดว่ าเราจะเป็ นครู อาจารย์ใครนะ ให้ เขาเป็ นครูอาจารย์
ของเขาเอง ยังมีความสุ ขทีสู งกว่ านี รออยู่จงปฏิบัติแบบสบายๆ ไม่ เร่ งรัด เพียงครังละ ๕ นาที สบายๆนะ
ที ยกตัว อย่า งผลการปฏิ บ ัติ MPD ที นําเสนอครั งแรกแก่ นั ก ศึ ก ษา เมื อภาคเรี ย นที แล้ว ในเดื อ น
กันยายน ๒๕๕๕ มีนกั ศึกษาส่ วนน้อยทีปฏิบตั ิ MPD ต่างก็บอกผลการปฏิบตั ิ ดังกล่าวน่าพึงพอใจอย่างยิง หากครู
อาจารย์ปฏิบัติ MPD ถึงระดับทีจิตอบอุ่นเบืองต้ นแล้ ว ก็จะมีกําลังใจ จูงใจนักศึกษาได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ เพราะ
ปฏิบัติง่ายมาก สะสมกําลังจิตมีคุณประโยชน์ ต่อตนเองเท่ านัน ไม่ มีอันตรายใดๆ
นักเรี ยนนั กศึกษา เขาพัฒนาพฤติกรรมของเขได้ เอง ด้ วยการปฏิบัติ MPD มีผลต่ อความสั มฤทธิผล
ทางการเรี ยน และมีพ ฤติกรรมอยู่ในกรอบของความดีมี วินัยอย่ างอั ตโนมัติ รวมทังอืนๆทีงดงาม มี คุณค่ าสู งใน
ความเป็ นมนุษย์ ตามทีสั งคมไทยปรารถนา
MPD สอดคล้ องตามแนวพระพุทธศาสนา
๑. การเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าซําๆกันเป็ นเวลานานถึง ๕ นาที เบืองต้นก็เป็ นการเอ่ยด้วยความเคารพ
อยู่แล้ว แม้เด็กชันประถม ๑ ไม่ทราบประวัติไม่ทราบคุณความดี ก็มีอานุ ภาพประมาณมิได้ เมือทราบ
ประวัติและความสําคัญก็ยิ งทรงพลานุ ภาพ และยังเป็ นการปฏิบัติธรรมในหมวดพุทธานุ สติกรรมฐาน
และเป็ นการปฏิบัติบูชา ทียิงใหญ่ กว่ าอามิสบูชา ประมาณได้สักร้อยเท่า
๒. การปฏิบตั ิ พุทธานุ สติกรรมฐาน ปิ ดอบายภูมิ (ไม่ไปนรก ไม่เป็ นเปรต ไม่เป็ นอสุ รกาย และไม่ไปเป็ น
สัตว์เดรัจฉาน) มีสุคติเป็ นทีไป ได้แก่สวรรค์เทวโลก พรหมโลก ( และพระนิพพาน) มีขอ้ ความสําคัญทัง
จากพระไตรปิ ฎก และหลวงปู่ หลวงพ่อนํามาบอกญาติโยมเสมอ...พระพุทธองค์ตรัสมีสารความว่า
“ดูก่อนอานนท์ ผูใ้ ดเกาะชายสังฆาฏิตถาคตอยู่ แต่ว่าไม่เคยเจริ ญพุทธานุ สติกรรมฐาน ผูน้ ันได้ชือว่าไม่
เคยเกาะชายสั งฆาฏิของตถาคตเลย ดูก่อนอานนท์ แม้ว่าตถาคตยังมีชีวิตอยู่ หรื อนิ พพานแล้ว หากผู้ใดเจริ ญ
พุทธานุสติกรรมฐาน ผู้นันได้ ชือว่ าเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู”่
และบรรดาหลวงปู่ หลวงพ่อยังบอกอีกว่า พุทธานุ สติกรรมฐาน นําพระและฆราวาส เป็ นพระอริ ยเจ้าเข้า
พระนิพพานมากทีสุ ด
๓. การรู ้ ลมหายใจเข้าหายใจออก เป็ นอานาปานสติกรรมฐาน ซึ งมีอานุ ภาพให้จิตมีกาํ ลังถึงฌาน๔ แต่การ
ปฏิบตั ิ MPD มีวตั ถุประสงค์สะสมกําลังจิต ให้ จิตมีพลังถึงระดับทีอบอุ่น เมือจิตอบอุ่น ความเมตตาก็เกิด ไม่ อยาก
ทําร้ ายใคร มีสติสัมปชั ญญะ (Mindfulness) สู งขึน ศี ลก็ย่อมดีขึนบริสุทธิขึนอย่างอัตโนมัติ พร้ อมด้ วยสั จจะ ขันติ

และวิริยะก็เกิดขึน ในดวงจิต ทังนี เพราะต้องปฏิบตั ิครังละ ๕ นาที วันละ ๕ ครัง ต่อเนืองทุกวัน คนไม่มีสัจจะทํา
ไม่ได้ คนไม่อดทนทําไม่ได้ ไม่มีความเพียร ก็ทาํ ไม่ได้ เมือมีสติยงคิ
ั ดจะทําร้ ายผูใ้ ด ก็เห็นผลร้ าย จะเบียดเบียน
สัตว์ก็เห็นว่าเป็ นความชัว ความเมตตาก็เกิด แล้ วปั ญญาก็ย่อมเกิด ความมีวินัย ก็ย่อมเกิด สิ งใดทีชือว่ าไม่ ดี จะไม่
ยอมทํา
๔. หากคนที มี จิตอบอุ่นมากขึ น ก็ย่อมแสวงหาพระสั จธรรมความจริ ง ก็จ ะเข้ าวัด เข้ าหาพระภิ กษุ ทีเขา
ศรั ทธา เขาจะเป็ นอุบาสกชันดี ง่ายต่อการรั บพระธรรมคําสั งสอน ครู อาจารย์จะสอนกรรมฐานกองใดหลักสู ตร
อันควรแก่อุปนิ สัย ก็ได้ ทังสุ กขวิปัสสโก, เตวิชโช, ฉฬภิญโญ, หรื อ ปฏิสัมภิทาญาณ ก็ยอ่ มได้ ตามอุปนิสัยของผู ้
นัน
๕. การเข้าถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มนุษย์ทงหลายมั
ั
กเดินทางไปตามความอยาก
มีอยากเป็ น...เรี ยกว่าเดินทางไปตามยถากรรม ไม่ ใช่ ทางแห่ งอริยมรรค คือทางแห่ งความสุ ขความเจริ ญ คือสุ ขใน
ภพนี และภพหน้า มีปัญหาว่าจะรู ้จกั ทางอริ ยมรรคได้อย่างไร อริ ยมรรคมีองค์แปด สรุ ปรวมเป็ น ศีล สมาธิ ปัญญา
เป็ นอริ ยมรรค บางคนประสบทุกข์ก่อน หากไม่มีความคิดทีดีกก็ ินเหล้าเมายา ฆ่าตัวตายทําร้ายผูอ้ ืนก็ทุกข์หนักขึน
ไปอีก หากมีความคิดทีดี ก็เข้าหาธรรมปฏิบตั ิธรรม เรี ยกว่าเข้าหาธรรม ด้วยปั ญญา MPD ก็เป็ นการปฏิบตั ิธรรม
จิตอบอุ่นก็มีสมาธิ เมือสมาธิเกิดแล้วปัญญาก็เกิด ปั ญญาเกิดก็ทราบว่า อะไรดี อะไรไม่ดี ศีล ก็เกิด เป็ นวัฏฏะจักร
สามเสาหลักก็วนเวียนสู งขึนโดยลําดับ จนเป็ นปกติศีล สมาธิ ตงมั
ั น ปัญญาก็สูงขึน จนกระทังเห็ นว่ า ตัวตนต้ อง
ตาย (เมือไรก็ไม่รู้แต่ว่าต้องตายแน่ ) แล้วเกิดปณิ ธานแน่ นอนมันคงในใจว่า ต่ อไปนี เราทําชั วอีกไม่ ได้ ถึงระดั บ
ทีตังมันเมือไร ก็เป็ นพระโสดาบันเบืองต้ นทันที
ก็สงสัยว่า โสดาบันก็ตอ้ งตัดสังโยชน์ ๓ ข้อแรกได้ หลวงปู่ หลวงพ่อท่านว่า นันมันตํารา
ปฏิบตั ิจริ ง ตัดสังโยชน์เพียงข้อแรก ก็ขาดสะบันถึงข้อสุ ดท้าย คือ อวิชชา แต่มนั ขาดไม่หมดหรอก พอจะเปรี ยบ
ได้ว่า ประมาณสัก ๕๐ % โสดาบันท่านแต่งงานได้ ตัดสั กกายทิฏฐิ ก็ประมาณครึ งๆ เป็ นสังโยชน์ขอ้ แรก ข้อ ๒
สี ลพั พตปรามาส ก็ว่าไม่ทาํ ชัวอีกแล้ว ข้อ ๓ วิจิกิจฉา มีความสงสัยในพระรั ตนตรั ย ก็ยอ่ มไม่มี เพราะ คนปฏิบตั ิ
MPD ภาวนาพุท โธอยู่ทุกวัน ได้รับความสุ ขและผลประโยชน์อืนๆก็ก็ได้รับอย่างชุ่มชืนใจ กําลังจิ ตก็สะสมมา
หลายหมืน สรุ ปได้ว่ามันแล่นถึงกันหมด
พอถึงพระสกิทาคามี ก็ตดั อีก เป็ น ๗๐% พระอนาคามี ก็ตดั สักกายทิฏฐิ มากขึนไปอีก
น่าจะถึง ๘๐% ทังพระสกิทาคามี และอนาคามี ไม่เสพกามแล้วเพราะเห็นว่าสกปรกเกินไป ไม่สามารถแต่งงานกับ
ใครได้อีกแล้ว พระท่านว่าเพียงโสดาบัน ขันสู งคือเอกพิชีโสดาบัน ก็ไม่เสพกามแล้ว หากจะกลับมาเกิดก็เกิดเป็ น
มนุษย์ได้เพียงชาติเดียว
ผูป้ ฏิ บ ัติ MPD ถึงระดับ จิ ตอบอุ่น ขันสู ง หลายหมื น MPUs ย่อมพัฒนาเป็ นพระอริ ยบุ คคลได้ไม่ยาก
เพีย งได้ครู อาจารย์ที เป็ นพระอริ ยบุค คลแล้ว เท่านัน คนที มีจิตอบอุ่น หาครู อาจารย์ที เป็ นพระอริ ยบุ คคลไม่ ยาก
เพราะเขามีปัญญาแล้ว ปรกติทีเป็ นอยู่ในสังคมหลวงปู่ หลวงพ่อท่านไม่ได้ปิดป้ ายบอกว่าท่านเป็ นพระอริ ยบุคคล
หรื อไม่ เท่าทีปรากฏก็มีแต่บรรดาลูกศิษย์แต่งตังเป็ นพระอรหันต์ คนทีมีจิตอบอุ่นจะเข้าใจได้ดี เลือกหาครู อาจารย์
ได้ถูกต้อง
๖.โดยสรุป MPD ช่ วยเตรียม หรือสร้ างคนดีทีมีกําลังจิตพืนฐานถวายแด่ พระพุทธศาสนาโดย
แท้ ที ใช้ ชื อ MPD : Mind Power Development เป็ นเพี ยงภาษา ที ให้ เข้ ากระแสอารมณ์ ความคิด ของมนุ ษ ย์
ปัจจุบัน ไม่ ได้ เป็ นการแปลงสารแต่ อย่ างใด ดังเช่นโบราณไม่มีเครื องบิน ไม่มีลูกระเบิด ท่านก็ยงั เรี ยกว่านกเหล็ก
ทิ งไข่ลงมาลุกเป็ นไฟเผาผลาญ ทําลายล้างทังชีวิตและทรัพย์สิน

ดังนั น ขอได้ โปรดอย่าติดในเรืองภาษา คํานึ งถึงคุณประโยชน์ ทีพึงมีพึงได้ เป็ นสํ าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ ง
MPD เป็ นประหนึงสื อพระธรรมคําสอนสู่ สังคมโลก หวังกุศลความดี ตาม “สั พพะทานั ง ธัมมะทานั ง ชิ นา
ติ”
ผู้นําเสนอ เป็ นเพียงผู้เรียบเรียง คําสอนต่ างจากครูอาจารย์ และทดลองปฏิบัติ เรือยมาในช่ วงเวลา ๕๐ ปี
โดยประมาณ เห็ นว่ าเป็ นประโยชน์ ต่อชาวไทยและชาวโลก เป็ นวิธีการง่ ายๆ สะสมหน่ วยกํา ลังจิตได้ ด้วยตนเอง
เพราะ MPD ง่ ายมากจนไม่ ต้องอาศัยครูอาจารย์ ใดๆ ทุกคนเป็ นครู อาจารย์ของตัวเองได้ ทุกคน ไม่ มีอันตรายใดๆ มี
แต่ ประโยชน์ มหาศาลเท่ านัน ทุกท่ านทดลองพิสูจน์ ได้ ด้วยตนเอง จะได้ พบคุณค่าอันสู งของความเป็ นมนุษย์ ทีทุก
คนสามารถทดลองพิสูจน์ ได้ อย่างอิสระต่ อไปได้ มีโอกาสพบความสุ ขความเจริญได้ โดยแท้
หวัง อย่ างมากว่ า จะมี Conference ในอนาคตที ผู้เข้ าร่ ว มประชุ ม ล้ ว นมี กําลั งจิ ตสะสมคนละ ๑๐,๐๐๐
MPUs ทุกคน
เรามีศูนย์ข้อมูล และจะดําเนินการวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา เพือเป็ นศูนย์ข้อสนเทศอ้ างอิงแก่
ผู้ปฏิบัติ MPD ได้ ต่อไป
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