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MPD เพือความสุ ขความเจริญของชาวพุทธ
ธรรมดาๆแต่ ยงใหญ่
ิ
เกินคณนาตามแนวทางที
พระพุทธองค์ ทรงสอนไว้
ชาวพุทธ ในที นี คื อคนธรรมดาสามัญต้องทํามาหากิน เลียงตนเองและครอบครั ว เมือยังเด็กก็ต้องเล่ า
เรี ย นศึ กษาหาความรู ้ แต่ ก็ตอ้ งแบ่ งเวลาไปทําบุ ญบํารุ งภิก ษุส งฆ์บู ชาพระพุ ท ธเจ้า เป็ นระยะๆก็พ อแล้ว ไม่ว่ า
ชาวกรุ งหรื อ ต่ างจังหวัด ทังไทยและต่ างประเทศ ล้วนเรี ยกเป็ นสํา นวนไทยว่ า “ต่ างหาเช้ากิ น คํากัน ทังนัน”
กล่าวคือเช้าก็ออกจากบ้าน เย็นก็กลับบ้าน ต่างเหน็ดเหนื อยจากการทํามาหากินทังนัน โอกาสทีจะเข้าถึงพระธรรม
คําสอนไม่มี อย่างมากก็จาํ เขามาพูดคุย ธรรมทีเกิดทีใจไม่มีเลย
*บั ดนี ทุกคนมีโอกาสแล้ ว ปฏิบัติธรรมได้ เข้ าถึงพระธรรมคําสอนได้ โดยการปฏิบัติง่ายๆ ทําได้ ตังแต่
เด็กรู้ความ จนถึงคนแก่ เฒ่ าชรา ก็ป ฏิบั ติได้ เขาถึงธรรมได้ ไม่ ละเมิ ดศี ล มี ศีลห้ าอย่ างอัตโนมัติ ไม่ ต้องท่ องจํ า
เพราะศี ลเกิดทีจิต ไม่ ใช่ การท่ องจํา รู้ธรรมได้ โดยการปฏิบัติแท้ ๆ ปฏิบัติ จิบจ๊ อย (Doddle Practice) เด็กทีรู้ความ
ทําครังละ วินาที เด็กวัยชันประถม ครังละ นาที สํ าหรับคนมัธยมถึงมหาวิทยาลัยตลอดถึงวัยแก่ เฒ่ า ครังละ
นาทีเท่ านัน ไม่ เกิน นาทีจริงๆ
*ผลลัพธ์ ทีได้ เป็ นผลพลอยได้ (By Products) มีมากมายมโหฬาร เช่น สุ ขภาพกายสุ ขจิตดี เจ็บป่ วยน้อย
เป็ นการป้ องกัน /เยียวยารั ก ษาโรคจิ ตทุ กชนิ ด พัฒนาสติปั ญญาความจําความคิดดี ขึน ป้ องกัน /รั กษาออทิสติ ค
(Autistics) โดยตรง ป้ องกันหรื อเยียวยารั กษา เพศทีสาม (Third Gender) คือหญิงไม่เป็ นหญิง หรื อชายไม่เป็ น
ชาย เป็ นชายจริ งหญิงแท้ โรคซึมเศร้ า (Depressed) โรคสมองฝ่ อแก่เท่าไรก็ไม่ฟั นเฟื อน ฯลฯ
*เหนื อสิ งอืนใดมีความสุ ขทางจิตลึกๆ มีวินัยตนเองมีระเบี ยบแจ่ มใส มีอายุยืนยาวด้ วยพระธรรม และ
พระพุทธานุภาพโดยแท้
*ทังหมดมีเหตุผลทังทางวิชาการและทดลองพิสูจน์ ให้ เห็นผลได้ ภายใน เดือนเท่ านัน
*สุ ดยอดของความง่ ายของการปฏิบัติคอื ทุกคนสามารถเป็ นครู อาจารย์ของตนเอง ไม่ ต้องหาครู อาจารย์
ทีไหน...อันตรายเสี ยงภัยก็ไม่ มี ...มีแต่ ประโยชน์ นานาประการฝ่ ายเดียว
*เป้าหมายระดับระดับจิตอบอุ่น...คนจิตอบอุ่น แล้ วครอบครั วอบอุ่น ทุกครอบครั วอบอุ่น...แล้ วชุมชนก็
อบอุ่น ทุกชุมชนอบอุ่น...ทังประเทศอบอุ่น ถ้ าทุกประเทศอบอุ่น...แล้ วโลกก็อบอุ่นทังโลก มีความสุ ขกันถ้ วนทัว
*ปฏิ บัติครั งละ นาที วัน ละ ๔ ครั ง เพี ยง เดือน ก็สะสมกําลังจิ ต ได้ , หน่ ว ยกําลั งจิต จิตเริ ม
อบอุ่น มีความสุ ขชีวิตเปลียนแปลงไปในทางทีดี เดือนเท่ านัน ก็พิสูจน์ อะไรได้ มาก พรรณนาคุณประโยชน์ ของ
การปฏิบัตอิ ย่าละเอียดลออ มากมายกว่ าทีกล่ าวมาแล้ ว
หลักการเหตุผลทีหนักแน่นและวิธีการปฏิบตั ิสันๆมีดงั ต่อไปนี ...
๑. ปัญหาศีลธรรม: ทําไมหนอคนทีรู้ว่าอะไรดี อะไรชัวแล้ ว ศีลก็จําได้ ท่องได้ ทําไมเขา/เรา จึงทําชัว?
เรื องนี ผูเ้ รี ยบเรี ยง สังเกตตนเองและผูอ้ ืน คนมีความรู ้ ดีมีตาํ แหน่ งสู ง คอรั ปชัน คือโกงชาติบา้ นเมื อง
ทังๆทีรู ้ดีว่าทําชัว...เขาก็ทาํ นักบวชบางคนในทุกศาสนาก็ทาํ ชัวทังทีรู ้ นักศึกษาเรี ยนเก่งระดับเกียรตินิยมอันดับ๑
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โดดตึกฆ่าตัวตาย หมอเก่งเป็ นอาชญากร นักการเมืองระดับสู งทุกชาติทุกภาษา ต้องดืมสุ ราเลียงฉลองกันทังๆที
ไม่มีศาสนาใด...สอนให้ดืมสุ ราแต่อย่างใด ทุกคนรู ้ดีทงนั
ั น แต่ ยงั ทําชัวเพราะอะไร?
ปั ญหาข้ อนี ติดค้ างในใจมาเป็ นเวลานาน จนกระทัง ครู อาจารย์ พิเศษ ก็ได้ คําตอบว่ า คนทังหลายทําชั ว
เพราะจิตไม่ อบอุ่น หากคนมีจิตอบอุ่นจะไม่ทาํ ชัว
จากนันจึงได้ทดลองปฏิบตั ิ ก็ทราบว่า หากปฏิบตั ิสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ หน่วย กําลังจิตก็จะอบอุ่น มี
วินยั ตนเอง (Self-discipline) สู งขึน มีพฤติกรรมเปลียนแปลงไปในทางทีดีงามอย่างเห็นได้ชดั ศีลก็เกิดขึนในดวง
จิตอย่างอัตโนมัติ
ศีลธรรม และธรรมของพระพุทธเจ้ า เกิดขึนทีจิตเท่ านั น ไม่ ได้ เกิดจากจากจากจากความจํา การอ่ านการ
จําได้ ถือว่ ายังไม่ ร้ ู และยังไม่ มี ศีลธรรม ยังไม่ มีธรรม...เรียนรู้ได้ โดยการปฏิบัติให้ เกิดที จิต (Mind) เท่ านัน
๒.. หลักวิชาการทางจิตวิทยาและการแพทย์จิตเวช
( ) อารมณ์ มีความสําคัญต่อจิต อารมณ์ทีคับข้องใจ (Frustration) และอารมณ์เครี ยด (Emotional Stress)
หากมี มากก็เป็ นโรคจิ ต (Psychosis) ส่ งผลถึ งระบบร่ างกายกลายเป็ นโรคประสาท (Neurosis) การทํางานของ
ระบบอวัยวะภายใน เช่น ความดันโลหิ ต (Blood pressure) เบาหวาน (Diabetes) โรคภูมิแพ้ (Allergy) และมะเร็ ง
(cancer) เป็ นต้น ล้วนแล้วรักษายาก และก็มีผคู ้ นเป็ นกันมาก ทุกเพศทุกวัย รวมทังหมอ พยาบาลและจิตแพทย์กไ็ ม่
เว้น
( ) หมอแนะนําคนไข้เสมอว่า ทําใจให้ดีนะ จะหายป่ วยเร็ ว ทําใจให้ ดี หมายความว่าอย่างไร ทังๆทีไม่รู้
ว่าทําอย่างไร คนไข้กพ็ ยักหน้า แท้จริ งการทําใจให้ดี คือทําจิตให้อบอุ่นนันเอง จิตอบอุ่นก็ไม่มีความวิตกกังวล ไม่
ทุกข์ ไม่ห่วงใย ไม่กลัวตายจึงเรี ยกว่า มีจิตอบอุ่น
( ) คนทีมี I.Q. สู งเรี ยนรู ้อะไรได้ดี ทีเป็ นคนดีไม่ได้กเ็ พราะจิตไม่อบอุ่น
คนทีมี I.Q. ตําเรี ยนรู ้ อะไรได้ชา้ และเรี ยนยาก ก็เพราะจิตไม่อ บอุ่น หากทําจิ ตให้อบอุ่น I.Q. ก็สูงขึน
เรี ยนรู ้ได้ดีขึนพร้อมด้วยจิตทีอบอุ่น มีความสุ ข
( ) การพัฒนาจิตให้อบอุ่น เป็ นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ทีทัวโลกยัง
ค้น ไม่ พ บ เมื อจิ ต อบอุ่ น ก็พ บว่ า การใช้ค าํ ว่ า ฉลาดทางอารมณ์ ก็ เป็ นใช้ผิ ด ความจริ ง เป็ นการใช้ค าํ ใหม่ ใ น
วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญาเอกเท่านัน ความรู ้ ย งั ไม่ตกผลึก (Crystalized) พอรั บฟั งได้ เพราะอารมณ์ ฉ ลาดไม่ไ ด้ จิ ต
เท่ านั นทีจะมี ปั ญ ญาได้ เพราะการคิด การจําได้ห มายรู ้ เป็ นหน้าที ของจิ ต จิ ตเป็ นผู ้สั งการสมอง ให้สั งการให้
ร่ างกายแสดงพฤติกรรม
( ) ออทิสติค (Autistics) ทางการแพทย์จิตเวชและจิตวิทยา หลังจากศึกษาวิจัยหาสาเหตุมาประมาณ
ปี ยังมืดมนกับ สาเหตุการเกิดอาการป่ วยทีเรี ยกว่า ออทิสติก ซึ งไม่มีปัญหา เรื อง Q.I. แต่ประการใด เป็ นอันว่ายัง
หาสาเหตุไ ม่ได้ แต่ จากการปฏิบ ัติพ ัฒนากําลังจิ ต ทราบว่า เป็ นการเจ็บ ป่ วยทางอารมณ์ (Emotional Sickness)
หากได้ป ฏิบ ัติส ะสมกํา ลังจิ ตให้ถึ งระดับ อบอุ่ น อาการออทิ สติ คก็จะหายเป็ นปกติ พร้ อมผลพลอยได้อนั เป็ น
ประโยชน์ยงนานาประการ
ิ
( ) เพศที สาม (Third Gender) ชายเป็ นหญิ ง หญิ งเป็ นชายไม่ ต รงเพศ จากการศึ ก ษาพัฒ นาทาง
การแพทย์ และจิตเวช ต่างลงความเห็นว่าเป็ นเรื องธรรมชาติ เกิดมาเช่นนัน บุคคลเพศทีสามจึงไม่ได้รับการเยียวยา
รักษา มีทีพึงเป็ นนักสิ ทธิมนุษย์ชน เท่านัน
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เกือบทังหมดหรื อทังหมด บุคคลเพศทีสามมีสติปัญญาทีจะศึกษาพัฒนาความรู ้ความสามารถสู ง โดด
เด่นในการประกอบอาชีพการงานไม่เป็ นภาระของผูใ้ ด แท้ จริ งบุ คคลเพศทีสามมีความทุกข์ มาก เพราะมีความ
ทะยานอยากในอารมณ์สูงมาก โดยเฉพาะกามตัณหา และกามตัณหานีแหละ ผลักดันให้ก่ออาชญากรรมสยดสยอง
ทัวไป...ทําให้เกิดการตกตาย ทังคนเพศทีสามและคนดีเกียวข้องกับพวกเขา ...น่าเวทนายิงยัก
สาเหตุ แท้ จ ริ งที ทําให้ เป็ นบุ คคลเพศทีสามคือ การเจ็ บป่ วยทางอารมณ์ (Emotional Sickness) รั กษา
เยียวยาด้ วยการพัฒนากําลังจิต (Mind Power Development: MPD.)เมือพัฒนาสะสมกําลังจิ ตแบบค่อยเป็ นค่อย
ไป ไม่ น านก็ถึ งระดับ ที อบอุ่ น เบืองต้น อากาศเพศเพศที สาม ก็ห ายไปเพราะเข้าถึ ง ความจริ ง แห่ ง ตน (Selfrealization) แค่กาํ ลังจิ ตอบอุ่นเบืองต้นก็มีผลยิงใหญ่ หากอบอุ่นมากๆระดับสู ง ก็เข้าถึง พระสั จธรรม (Ultimate
Reality) อันบริ สุทธิยิงใหญ่ดุจห้วงมหาสมุทรและสู งส่ งสุ ดประมาณการได้!!!
ตัวอย่างอันโด่งดังประจักษ์ได้ เช่น นางงามทิฟฟั นนี สาวประเภทสองทีสวยงามกว่าหญิงนั นแหละ เขา
ปฏิบตั ิพฒั นากําลังจิ ตของเขาเอง ทําไปเรื อยๆเป็ นบุคคลทีโชคดี ทีปฏิบตั ิถูกต้องถูกทาง พอจิ ตเริ มอบอุ่น ก็เข้าถึง
สัจการแห่งตน (Self Realization) เป็ นชายตามความเป็ นจริ งดีกว่าคือ เลิกเป็ นหญิ งเป็ นชายดีกว่ า ไปบวชเป็ นภิกษุ
ทีจังหวัดสงขลา เป็ นทีทราบกันทัวไปแล้ว
( ) ผู้อ่านย่ อมสงสั ย ทําไมกําลังจิ ตทีอบอุ่นทําไมมีผลมากถึงเพียงนัน ขอเรี ยนว่าเป็ นผลจากการทดลอง
วิ เคราะห์ ด้ว ยความช่ ว ยเหลื อ จากผู ้ท รงความรู ้ ค วามสามารถสู งยิ งในช่ ว งเวลาต่ อ เนื อง ยาวนาน ถึ ง ปี
โดยประมาณ จึ งสรุ ป ได้ จึ งท้ ายท่ านทั งหลายทดลองปฏิ บั ติพิ สู จน์ เป็ น เอหิ ปัสสิ โกโดยแท้ เข้าถึงได้โดยการ
ปฏิบตั ิเท่านัน เพียงอ่านๆและคิดๆมาโต้ แย้งกันไม่ พึงทํา หรือทําไม่ ได้ ถ้ าปฏิบัติแล้ วไม่ มีผลจริง...ก็ยนิ ดีต้อนรับคํา
วิพากษ์ ทุกประการ
( ) ตัวอย่างทีพึงคิด ท่ าน Sir Isaac Newton ผูพ้ ัฒนา คณิ ตศาสตร์ Calculus คํานวณวงโคจรดาวหาง
Halley ว่ าใช้เวลารอบหนึ ง ปี โดยไม่ไ ด้แ สดงวิ ธีก ารคํานวณ และระบุ ว่าวงโครจรของวัตถุ บานฟากฟ้ า มี
เส้ น ทางเป็ นรู ป Ellipse เป็ นจริ งจนทุ ก วัน นี โดยอาศัย กํา จิ ต ท่ าน Albert Einstein นัก ฟิ สิ ก ส์ เรื อ งนาม เขี ย น
บทความตังทฤษฎีทางฟิ สิ กส์ โดยไม่ได้ทดลองสักนิ ด เพราะขณะนันมีฐานะเป็ นบรรณารักษ์หอ้ งสมุดเท่านัน แต่
นักวิท ยาศาสตร์ อเมริ กนั ไปทดลองจริ ง และยอมรั บว่ายิ งใหญ่ เพราะท่านได้อาศัยหลักการพัฒนาจิ ตจากพุท ธ
ศาสนา ท่านพูดถึงพุทธศาสนาได้ดีกว่านักการพุทธศาสนาในเมืองไทยได้อย่างอัศจรรย์ ท่ าน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ
อยุ ธ ยา ระบุ ผ่ า นสื อที วี ว่ า ท่ า นสร้ า ง Landing Equipment ของยานอวกาศไวกิ ง (Viking Space Vehicle)
โดยการทําสมาธิ บนเขาในมลรั ฐแคลิฟอร์ เนีย วัน ได้เห็นภาพด้วยจิต (นิ มิต) และจิ ตก็รู้ทฤษฏีภายในทังหมด
นํามาสร้างและประสบผลสําเร็ จได้จริ งดังทีปรากฏแล้ว
ผูเ้ ขียนไม่ได้รู้เอง เรื อง Mind Power Development: MPD มี ท่านผูท้ รงคุณ มาบอกหลายท่าน จากนัน
ก็พิสูจน์ทดลองด้วยตนเอง ทังเพือนสนิ ท และลูกศิษย์ทีเชือถือกัน ต่างก็ทดลองและระบุ ผลสําเร็ จ มาแล้วทังสิ น
ในช่วงเวลายาวนาน...มีความมันใจมากทีจะสงเคราะห์ผคู ้ นให้มีความสุ ขตามควรแก่อตั ภาพมนุษย์
๓. จิตวิทยา VS. อภิธรรมของพุทธศาสนา
อภิ ธ รรม คนต่ า งชาติ ที คงแก่ เรี ย นเขารู ้ ว่ าเป็ น The Analytic Doctrine of the Buddha’s Teaching อัน
ลึกซึงยิง มีถึง , หวด/เรื องละเอียดทีสุ ด เป็ นเรื องของจิ ตทังนัน แท้จริ งคําสอนเพียงเล็กน้อยของพระองค์ ก็
สามารถบรรลุได้แล้ว แต่ว่านักบวชนักคิดนอกศาสนา มักรู ้ สึกว่าไม่มีอะไรนัก รู ้สึกและคิดอย่างสามัญว่า คําสอน
ของพระพุ ทธเจ้ามีน้อยไม่ค่อยเป็ นวิชาการ วิชาการต้อ งลึกซึ งซี ...จึ งน่ าเรี ยนรู ้ คัมภีร์ไตรเพทของตนลึก ซึ งกว่า
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พระพุท ธเจ้าตรั ส อภิ ธรรมเพือความละเอี ยดลึกซึ ง มีค าํ ศัพ ท์วิ ชาการมากมาย ยาวเหยียด มากกว่ าคัมภีร์ใ ดๆที
ศาสดาของทุกศาสนาเขียนไว้ (ส่ วนใหญ่ในศาสนาอืนสาวกเขียน มีถอ้ ยคําทีเป็ นการโฆษณาชวนเชือมากกว่า
ความจริ งทีเป็ นสัจธรรม) สําหรั บอภิธรรมเป็ นความจริ งล้วนๆไม่มีสิ งอืนปะปน นับเป็ นการกําหลาบนักคิดนัก
คัมภีร์ ได้อีกโสตหนึง
พระพุทธเจ้ าทําจิตให้ มีกําลังมาก และรู้จติ อืนได้ อย่างเป็ นสั จธรรมไม่ ผิดเพียน***
จิตวิ ท ยาเป็ นวิ ท ยาศาสตร์ ศึ กษาจากพฤติ กรรม แล้ วคาดคะเนสภาพจิ ตที เป็ นนามธรรม จึ งมี ความ
คลาดเคลือนไปมาก การรั กษาเยียวยาก็คลาดเคลือน เปลียนแปลงไปเรื อยๆ จนกว่าจะได้ผลหรื อไม่ได้ผล เป็ น
ปัญหามาโดยตลอด อย่างไรก็ตามทางการแพทย์กเ็ ห็นว่าดีทีสุ ดทีมีอยู.่ ..ก็ใช้กนั ไป
อภิธรรม หากได้ศึ กษาและปฏิบตั ิ แล้ว ก็พบแต่สัจธรรมความจริ งทางจิ ต ไม่ใช่ท่ องจําแม่น ยําแล้วไป
บรรยายให้ศิษย์ฟัง...ก็ไปไม่ได้ทงอาจารย์
ั
และลูกศิษย์ คว้านําเหลวมามากต่อมาก สําหรับท่านทีมีภูมิหลังทังทาง
จิ ตวิท ยาและอภิ ธ รรม ควบคู่กับ การปฏิ บั ติพั ฒ นากําลั งจิ ตแล้ ว ก็ พ บว่ า อภิธรรม เป็ นสุ ด ยอดของทฤษฎีท าง
จิตวิทยา ทีโดดเด่ นเป็ นสั จธรรม
( ) สิ งที ยอมรั บ ตรงกั น ระหว่ างจิ ตวิ ท ยากั บ อภิ ธรรม คื อ คน มี ร่ างกาย (Body/ physique) กับ จิ ต
(Mind) ร่ างกายบํารุ งด้วยนําและอาหาร เกิดได้ตายได้ เน่ าเปื อยผุพงั สลายไปได้ตามธรรมชาติ แต่จิตวิทยาศึกษา
ไม่ได้ว่า จิตก็ตายไปกับร่ างกาย หรื อมีอะไรเป็ นทีไป มีแต่คาํ สันนิ ษฐานไปตามเรื อง ฝ่ าปรัชญาก็มีแต่เหตุผล การ
สรุ ป ผลผิ ด ๆมี ม ากมาย เชื อถื อ อะไรไม่ ไ ด้ จิ ต วิ ท ยารู ้ ว่ า อารมณ์ มี ผ ลต่ อ ร่ างกาย ระบบประสาทสมอง มี
ความสัมพันธ์กบั จิต ส่ วนใหญ่รับว่า อารมณ์คือจิต เมืออารมณ์ ผิดปกติ ก็สรุ ปว่ า/สั นนิษฐานว่ า จิตป่ วย เป็ นโรคจิต
ข้ อนีไม่ ตรงกับอภิธรรม
( ) อภิ ธรรม ระบุ ว่ า จิ ตแท้ๆ ประภั สสรผ่ องใส เมื อร่ างกายตกตายร่ า งกายก็คื น แร่ ธ าตุ อากาศ แม้
ของเหลว ทีเป็ นนําก็แตกสลาย พลังงานความร้ อนทังหมดคืนให้ธรรมชาติเป็ นอนู , ปรมานู , อนุ ปรมนู อนภาค
(Molecule, Atom, particles, Alfa, Beta, Protons, Neutrons, etc) ส่ วนจิ ตนัน มีสภาพอมตะ มีภพ มีชาติ มีกฎของ
กรรมกํากับ บุ คคลผู้มีกอเลส ก็มีพฤติกรรมสนองกิเลส กิเลสทําให้ จิตเศร้ าหมองไม่ กําลัง ขจัดกิเลสด้ วยการเพิ ม
กําลังจิตให้ มีกําลังเหนือกิเลส โดยการปฏิบัติพระกรรมฐาน เท่ นัน ไม่ มีทางอืน
( ) การปฏิ บั ติพั ฒ นาสะสมกําลั งจิ ต MPD (Mind Power Development) พบว่ า จิ ตเดิ มแท้มนคงเป็
ั
น
อมตะ ผ่องใส ไม่ เคยเจ็บป่ วยใดๆเลย ตรงตามอภิธรรม* ดังนันโรคจิตไม่ มี ไม่ มีโรคจิต ศั พท์ นีไม่ ตรงกับความจริ ง
ทังนีเพราะนักจิ ตวิทยาได้จากการสันนิษฐานเท่านันจึงพลาดไป จึงทําให้การรักษาเยียวยาจึงได้ผลน้อยหรื อ ไม่ได้
เลย
*อารมณ์ (Emotion) เป็ นเป็ นสิ งฉาบทาจิต ถ้ ามี กําลังมาก อารมณ์ ก็ควบคุมจิต ให้ แสดงพฤติกรรมไป
ตามอารมณ์
*อารมณ์ ทีเป็ นอารมณ์ เลวอกุศล (Bad emotion) เป็ นอารมณ์ กิเลส (Defilements) สร้ างความเสี ยหายต่อ
ร่ างกาย เป็ นเหตุของความเจ็บป่ วย เกิดโรคทังมวล สร้างความเสี ยหายต่อตนเองหรื อผูอ้ ืน จะว่าจิตบริ โภคอารมณ์
ก็ไม่ผิด คนทีมีความแค้นคุกรุ่ นต้องเพิ มปริ มาณความแค้นมากขึน จนมีกาํ ลังพอ จึ งฆ่าคนได้ อารมณ์ ดีคอื กุศล ไม่
เป็ นกิเลสเป็ นความดี จิตบริ โภคอารมณ์ ดี ก็มีความสุ กแช่ มชื นสนุ กสนาน แต่ ถ้าเกิน ไป ก็มีอัน ตรายถึงชี วิต เช่ น
ฟลุคถูกห้วยวิ งโร่ ขา้ มถนน รถชนตาย
*เมือจิตไม่ ป่วย แล้ วอะไรป่ วย? ตอบว่ าอารมณ์ ป่วย (Emotional Illness) **โรคจิต (Psychosis) ลบออก
บัญชีสารระบบโรคป่ วยทางจิตได้
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*ข้ อค้ นพบทีสํ าคัญ ของการปฏิบัติ MPD สะสมกําลังจิต คือ เมือจิตมีกําลังสู ง ก็มีกําลังเหนื ออารมณ์ ดี
และอารมณ์ ชัว เมือจิตอบอุ่น (Warm Mind) ก็มีกําลังเหนื ออารมณ์ นับเป็ นจิตทีสมบู รณ์ (Sound Mind) โดยแท้
เมือจิตสมบูรณ์ ร่ างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ (Sound body) จริงแท้ แน่ นอน
*อภิธรรม แบ่ งแยกจิตตามอารมณ์ ทีจิตเสพ พระพุ ทธองค์ ทรงแยกไว้ เป็ นดวงๆมากมายเป็ นร้ อย ทังนี
เพือความสะดวกต่ อการอธิบายสร้ างความเข้ าใจเท่ านั น หากจะแยกจริง พระพุทธองค์ ตรั สว่ ามากมายนั ก...แต่ ไม่
เป็ นประโยชน์ ต่อการอธิบาย จะฟันเฝื อเลอะเทอะ ไม่เป็ นประโยชน์ แห่ งธรรม ทีสาธุชนทังหลายพึงปฏิบัติ
MPD พบเห็ นความจริ งตามอภิธรรม พึงระลึกว่ า “จิตแท้ ๆมีดวงเดียวเท่ านั น อันข้ อสรุ ปของพระบรม
ศาสดา
*จิตวิท ยาการศึ กษา เดิม ระบุว่ า การบังคับ ให้มีวินัย การลงโทษให้บ าดเจ็ บร่ างกาย วาจาดุ ว่าอย่า ง
รุ นแรง ทําให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดี มี คติ “Teacher who spares the rod, spoils the child”ครู ละไม้เรี ยวเด็กเสี ย เป็ น
คติ ที ผิ ด ทังยุโ รป เพิ งสํ านึ กผิ ด เมื อ พุ ท ธประวั ติแ ละหลั กธรรม ปรากฏในหนั ง สื อ The Light of Asia โดย
*Edwin Arnold (ค.ศ. 1832-1904) ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติตามคัมภีร์ พุ ท ธศาสนาทรงฌานสมาบัติ มี ค วามสุ ข ถึงกับ
เดินทางสํารวจปูชนียสถานในอินเดียส่ วนใหญ่ถูกศาสนาอืนยึดครอง พุทธคยา ฮินดู-มหันต์ยดึ ครอง...ท่านถึงกับ
เสนอ "ให้รัฐบาลอังกฤษต้องทําอะไรสักอย่างเพืออนุรักและฟื นฟู"...ท่านได้เขียนพุทธประวัติและพระสัทธรรม
ชือ "The Light of Asia" อัน โด่งดัง ชาวยุโรปซาบซึ งมาก ถึงกับนําไปพัฒนาการศึ กษา ยกเลิก ไม้เรี ยว และการ
ทรมานผูเ้ รี ยน
*Karl Adolph Gjellerup (1857-1957) ด้ ว ยอิ ท ธิ พ ล The Light of Asia ซาบซึ งและลงมื อ ปฏิ บ ั ติ ธ รรม เกิ ด
"มโนมยฤทธิ " คือมโนมยิทธิ ทีเราพอรู ้ จักในปั จ จุ บนั เดิน ทางจาริ กในอิน เดี ย เห็น ภาพภูมิหลังอันรุ่ งเรื อ งสมัย
พุทธกาล เขียน "นิยายรั กแทรกธรรมซ้อนพุทธประวัติ" มี 2 ภาค ภาคพืนดิน และภาคสวรรค์ ดืมดําในพระธรรม
พัฒนาได้โดยลําดับ ทังพระเอก "กามนิต" และนางเอก "วาสิ ฏฐี " เข้า "พระอมตนิพพาน" (นิ พพานไม่ดบั ไม่สูญ
อย่างคนและภิกษุเอเซี ย ว่าดับสู ญหมดจริ งๆ...แต่ท่านผูน้ ีรู ้เห็นพระนิพพาน และว่ามันสู ญเฉพาะกิเลส) หนังสื อชือ
The Pilgrim Kamanita ซึ งท่านเสถียร โกเศรษฐ และ ท่าน นาคะ ปทีป แปลได้อย่างซาบซึง ครับ
* ฝรั งทังสองท่าน ทําให้ชาวยุโรปศึกษาพุทธศาสนาในฐานะ "สัจธรรม" ไม่ใช่คมั ภีร์ศาสนา ศึกษาและ
ปฏิบตั ิจริ งๆได้ผลจริ ง..
ทั งหมดทํ าให้ นั กการศึ กษายุโรปโดยเฉพาะจิ ตวิ ท ยาการศึ กษา ทํ าการวิ จั ยพั ฒ นาตามแนวทางของ
พระพุทธเจ้ า ยกเลิกการบั งคับขู่เข็ญ การลงโทษทํ าร้ ายร่ างกาย เป็ นอุป สรรคต่ อการเรี ยนรู้ อารมณ์ ทีอึดอัดเศร้ า
หมองเจ็บแค้น จะเรียนดีได้ อย่างไรทังยุโรปและอเมริ กา ยกเลิกไปแล้ว หาวิธีการจูงใจนานแล้วประมาณ สัก ปี
แต่ ปัจจุบันครูไทยภิกษุไทยทีมีเด็กวัด ยังใช้ วิธีตบกระบาน เฆียนตี ทําร้ าย ครู ส่วนหนึ งยกเลิกได้ แล้ ว ยังมีครูและ
คนไทยชาวพุทธ เรี ยกร้ องให้ กลับมา ประหนึ งหลักธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ าไม่ มีผลเลย...ต่อคนไทย
*MPD ระบุ ชัดว่ า ผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ได้ ดีและเรี ยนรู้ได้ มาก เมือผู้เรี ยนมีกําลังจิตถึงระดับ ทีอบอุ่น วินั ย
เกิ ดขึ นที จิต มิไ ด้ เกิด ขึ นจากการขู่บัง คับ การลงโทษให้ เจ็บ ร่ างกายแต่ ป ระการใด ผู้เรี ยนเป็ นผู้มี วินั ย สามารถ
เรียนรู้ได้ อย่างมีความสุ ข และมีประสิ ทธิภาพสู งเมือจิตอบอุ่น***
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๔. วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (Health Science) วิจัยพัฒนาพบแล้ วทีสอดคล้ องสนับสนุนกําลังจิต
การพัฒนาสะสมกําลังจิ ตสู่ ความเป็ นผูม้ ีจิตทีอบอุ่น ยึดเอาลมหายใจเป็ นหลักสําคัญส่ วนหนึ งของการ
ปฏิบตั ิ MPD วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ชี ให้ เห็ นคุณประโยชน์ ของการหายใจแบบระลึกรู้ตลอดเวลา (Consciousness
Breathing) มีผลต่ อระบบฟอกโลหิต (Pulmonary System) สมบูรณ์ ปลอดรั บอากาศดีมีออกซีเจนสมบูรณ์ โลหิ ต
ดําคายคาร์ บอนไดออกไซด์ เบ็ ดเสร็ จ มีโลหิ ตทีดีไปเลียงร่ างกาย อวัยวะต่ างๆ รวมทังสมองประสาทสมบู รณ์ เพิม
ภูมิต้านทาน การขับของเสี ย และขับสารก่ อมะเร็งออกจากอวัยวะได้ มาก...โอกาสทีจะเจ็บป่ วยจึงมีน้อย
อี ก ประการหนึ งที สั งเกตได้ การหายใจอย่ างมี จั ง หวะระลึ ก รู้ มี ผ ลถึ ง ถึ ง การสั น ดาปภายในเซล
(Metabolism) ทัวทุกอวัยวะของร่ างกาย สั งเกตได้ จากผิวพรรณ ของคนปฏิบัติสมาธิ
แต่ การปฏิ บัติสมาธิมีอันตรายและไม่ สะดวกมีความเสี ยงมาก การปฏิบัติพั ฒนาสะสมกําลังจิต (Mind
Power Development) ทีเรียกย่อสั นว่ า MPD ดีทีสุ ด มีแต่ ประโยชน์ ไม่ มีโทษใดๆ
*เมือไรจะบอกวิธีปฏิบัติ MPD สั กที ?
*ประเดียว ... รอก่ อน ทําความเข้ าใจสาระสํ าคัญ...จะได้ สว่ างจ้ า เมือถึงตอนนัน
๕. การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบัติตามพระพุทธประสงค์ ของพระผู้มีพระภาคเจ้ าโดยแท้
ทีว่าเป็ นพระพุทธประสงค์ ก็ดว้ ยหลักฐานพระพุทธดํารัสตรั สสอน แนะนําไว้ ให้ระลึกปฏิบตั ิให้จงได้
เพราะเป็ นเรื องทีง่ายมาก เป็ นพระพุทธบัญชาแก่หมู่สงฆ์ พอกาลเวลาผ่านไป บรรดาพระภิกษุทงหลายท่
ั
านก็สอน
ฆราวาสให้เป็ นแบบพระภิกษุ...ประหนึ งยกช้างให้อมุ ้ หลายสิ บปี ตลอดชีวิต บางสํานักไม่ได้คนดีคนเข้าถึงธรรม
(ระดับพระโสดาบันขันต้น) สักคน ทังนี เพราะ เพิกเฉยต่ อพระดํารัสตรั สไว้ มีเส้ นผมมาปิ ดบัง ด้ วยกฎของกรรม
บัดนีหมดกรรมนันแล้ว พึงรับความดีได้แล้ว คําสอนของพระพุทธเจ้า ทีพึงยกมาพิจารณาก่อน ดังนี
(๑) การระลึกรู้ ลมหายเข้ าออก เป็ นรากฐานของกรรมฐานในหมวด อานาปานสติ หากปฏิบตั ิมากก็มีผล
ถึงฌาน ๔ แต่ MPD ไม่เอาฌานเอาแค่ระลึกรู้ลมหายใจเข้ าออกเท่านัน
*การภาวนา “พุทโธ” เป็ นพุ ทธานุ สสติก รรมฐาน เป็ นกรรมฐานทียิงใหญ่ ดังที พระพุทธองค์ตรั ส ไว้
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”การปฏิบตั ิ MPD ต้องช่วยให้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากขึน นั บเป็ นผู้ที
เกาะชายพระพุทธสั งฆาฏิโดยแท้ เพราะ MPD ดึงเอาพระพุทธานุสติ
และอานาปานสติปฏิบัติพร้ อมกันได้ อย่ างเบ็ดเสร็ จ...ได้เกาะชายสั งฆาฏิอย่ างแน่ นอน
บรรดาหลวงปู่ หลวงพ่อหลายองค์กล่าวตรงกันว่า พุทธานุ สสติกรรมฐานช่ วยให้ บรรลุอรหั นต์ และเข้ า
พระนิพพานมากทีสุ ด มากกว่ ากรรมฐานกองใดๆ
(๒) การปฏิ บ ัติ เพี ย งเล็ก น้ อ ย ทรงคุ ณ ค่ า ดังพระพุ ท ธดํารั ส ที ว่ า “ดู ก่ อนสารี บุ ตร บุ ค คลใดทํ าใจให้
ปราศจากนิวรณ์ เพียงวันละชัวขณะจิตหนึง ตถาคตชือว่ า ผู้นันมีจิตไม่ ว่างจากฌาน” พระพุทธองค์ตรัสไว้ เพือให้
พระภิกษุทงหลาย
ั
ไปแนะนําญาติโยมปฏิบตั ิ เพราะภารกิจของคนทังหลายสมัยนันมีมาก ไม่มีเวลาปฏิบตั ิ ยิ งมี
ภาระมาก ทุกคนเช้าไปเย็นกลับ และจํานวนไม่น้อยทีไปแล้วไม่กลับ...ตกตายไปทุกวันด้วยอุบตั ิเหตุเภทภัยมี ทุก
ประเทศทัวโลก
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(๓) พระพุทธองค์ทรงยําอีกครังหนึ งกับพระอานนท์ เพราะพระพุทธองค์ทรงตระหนักสาธุชนชาวพุทธ
มีภ าระชี วิตมากไม่มีเวลาอย่างภิ กษุ ก็ให้ปฏิ บตั ิ เล็กน้อ ยใช้ช่วงเวลาสันๆให้รู้ กนั ถ้ว นทั ว พระองค์ตรั ส อย่างมี
ภาพพจน์ความว่า “ดูก่อนอานนท์ การทําใจให้ สงบวันหนึ งๆ เพียงชั วช้ างสะบั ดใบหู งูแลบลินนั น ตถาคตชือว่ าผู้
นันไม่ ว่างจากฌาน” นับว่ามีความสําคัญมาก เพราะบรรดามหาสาวกทังหมดมีความคุน้ เคยกับพระอานนท์ทุกท่าน
สะดวกทีจะสื อคําแนะนําของพระพุทธเจ้าสู่ พระภิกษุและมหาชนชาวพุทธได้
(๔) แม้พระนามของพระพุทธเจ้าก็ทรงอานุ ภาพเป็ นกุศลบารมีทีสู งยิง อทินนกะปุพกะพราหมณ์ ท่าน
ไม่ใช่ชาวพุทธ ท่านทูลถามตรงโผงผางน่าดู ความว่า “ท่ านสมณโคดม คนทีไม่ เคยพบ ไม่ เคยไหว้ ไม่ เคยใส่ บาตร
ไม่ เคยฟังเทศน์ เพียงเอ่ ยนามท่ านเท่ านัน มีไหมตายไปเกิดในสุ คติโลกสวรรค์”
พระพุทธเจ้ าตรัสตอบว่ า “ดูก่อนพราหมณ์ ...คนทีไม่ เคยพบ ไม่ เคยไหว้ ไม่ เคยใส่ บาตร ไม่ เคยฟั งเทศน์
เพียงเอ่ ยนามตถาคต ตายไปอุบัติในสวรรค์ ไม่ ใช่ สิบ ไม่ ใช่ ร้อย แต่ เป็ นโกฏิ”
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสความจริ งเป็ นหนึง คือตรัสตรง ไม่มีคาํ โฆษณาชวนเชือไม่โอ้อวด พระองค์
ตรัสตรงความจริ งทุกประการ
๖. วิธีปฏิบัติ MPD (Mind Power Development)
๖.๑ ทําไมเรี ยก MPD? เพราะการปฏิบตั ิแบบจิ บจ๊ อย ดังทีพระพุ ทธเจ้าตรั สไว้ พระองค์ไม่ทรงเรี ยกว่า
“กรรมฐาน” หรื อ “สมาธิ” แต่ประการใด เพือไม่ให้รู้สึกว่าเป็ นของยาก สบายๆน่าปฏิบตั ิ ครู อาจารย์จาํ นวนมาก
บอกเด็กวัยรุ่ นว่า “เอ้า...พวกเรา มาทําสมาธิกนั ” เด็กส่ ายหน้าหนี ไม่เอาด้วย หลังจากทดลองมาหลายสิ บปี มาได้
ชือเมือประมาณ ๖ ปี ทีแล้ว ให้ เป็ นชื อสากลทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา ทุกเพศทุกวัยปฏิบัติได้ จึ งยุติชือว่า Mind
Power Development ชือย่อสันเรี ยกง่ายว่า MPD นับว่าเก๋ ไก๋ น่าเรี ยก ถูกใจคนได้ง่าย และอนุโลมชืออืนสําหรั บ
ชาวพุทธไทยอีก ๒ ชือ
(๑) ปฏิบตั ิแบบ “ช้ างสะบัดใบหูงูแลบลิน”
(๒) ปฏิบตั ิแบบ “ช้ างแลบลิน”เป็ นชือย่อจากแบบแรก สําหรั บเด็กน้อย ก่ อนอนุ บาลหรื ออนุ บาล เพียง
บอกว่า “หนู/ลูก...มาทําช้ างแลบลินกัน” เด็กก็ยมิ
*กําหนดสัญลักษณ์ เป็ น *MASCOTคือ แบมือทังสองชิ ดหูทังสองช้ าง (แบบช้ างหู ผึง) แล้ วแลบลิน ก็รู้
กันไม่ตอ้ งพูด ...มีความหมายว่าปฏิบตั ิ MPD แบบเด็กน้อย ทําสนุกๆแต่ มีผลมหาศาล
๖.๒ วิธีปฏิบัติ MPD สํ าหรับเด็กก่ อนอนุบาลหรืออนุบาล
(๑) พ่อ/แม่/พีเลียงบอก “หนูสูดลมหายใจเข้ าเต็มทีสบาย นึ กถึงพุทธรู ปสวยๆ พนมมือ” เมือเด็กพนมมือ
แล้ว ให้เด็กพูดคําว่า “พุทโธ, พุทโธ, พุทโธ” เสร็จสิ นการปฏิบัติ MPD แล้ ว ใช้ เวลา น่ าจะ วินาทีเท่ านั น เพียง
วันสองวันเด็กก็ชินแล้ ว ก็เรี ยนรู ้ MASCOT
(๒) เมือชินแล้ ว พ่อ/แม่/พีเลียงหรื อใครๆไม่ตอ้ งพูดไม่ตอ้ งสั ง เพียงส่ ง MASCOTเด็กก็ยมิ แล้วทํา MPD
อย่า งมี ค วามสุ ข และทรงอานุ ภ าพดั ง ที พระพุ ท ธเจ้ าตรั สไว้ แม้ เทวดาพรหมก็ สาธุ การอภิ บ าลรั กษาผู้ป ฏิ บั ติ
(พิสูจน์ได้สาํ หรับคนสะสมกําลังจิตได้ สัก , หน่วยโดยประมาณ)*
(๓) ปฏิบัติวันละ ครัง เป็ นมาตรฐาน และไม่ น้อยกว่ าวันละ ครัง กําลังจิตจึงสะสม ปฏิบัติ ( )ก่ อน
นอน ต้ องปฏิบัติ, ( )ก่ อนออกจากบ้ าน, ( )ทีโรงเรียน/พักกลางวัน, ( ) ก่ อนออกจากโรงเรียนกลับบ้ าน
(๔) ประโยชน์ , เหตุผลและความเชือตามสั จธรรม พิสูจน์ได้สําหรับคนทีมีกาํ ลังจิตสู ง ประมาณ ,
MPUs (Mind Power Unit) ซึ งจะมีประสบการณ์เกียวกับผีสางเทวดา
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. ความซุ กซนเป็ นธรรมชาติของเด็ก การดุเฆียนตีเป็ นการทําร้ายเด็กทังใจและกาย ไม่มีประโยชน์ใดๆ
การบอกการห้ามด้วยเหตุผล พึงทํา...เด็กจะค่อยๆปรับพฤติกรรมเอง ไปตามกําลังจิตทีสะสมได้
. การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการพัฒนา I.Q. และอารมณ์ เด็กจะเรี ยนรู ้ได้ดีขึนโดยลําดับ
. การปฏิบตั ิ MPD ก่อนนอน ทําให้การพักผ่อนของเด็กสมบูรณ์
. เป็ นการป้ องกัน/รักษา ภูมิแพ้ ออทิสติค และเพศทีสาม
. ป้ องกันอุบตั ิเหตุเภทภัยอันตรายต่างๆ เทวดาคุ้มครองรักษาให้ รอดปลอดภัย คําว่า “พุทโธ”เป็ นพระ
นามพระพุทธเจ้า และเป็ น คาถาอันศักดิสิ ทธิ พระพุทธเจ้าทรงรับรองแล้ว
6. การปฏิบัติ MPD เป็ นการบํ าเพ็ญกุศลทีสู งสุ ด* เป็ นทางเดียวทีบาปกรรมทีจะให้ผลต้องรอไว้ก่อน ผู้
ปฏิบัติต้องรับกุศลทันทีก่อน คือคลาดแคล้วจากภัยทังปวง
หลวงปู่ หลวงพ่ อผู้ทรงคุณทีคุ้นเคยกับท่ านพระยายมราช กล่าวว่า ท่านพระยายมราชมีบญ
ั ชาห้ามยมทูต
วางยาบุคคลทีภาวนา “พุทโธ” คําว่า “ วางยา” หมายถึงวางอุบตั ิเหตุเภทภัยให้ตกตายตามกฎของกรรมทังนัน
สถานการณ์ ทีน่ าสลดใจเด็กประสบเหตุเภทภัยกันมากในปั จจุบันนี ออกจากบ้าน-ไม่ถึงโรงเรี ยน กลับ
จากโรงเรี ยน-ไม่ ถึงบ้าน ตกตายก่อ นน่ าเวทนายิ งนัก เมือปฏิบั ติ MPD ชี วิตจะราบรื นมีความสุ ข ... กล่ าวเช่ น นี
ไม่ ใช่ ความเชือธรรมดา เป็ นความเชือตามความเป็ นจริงทีพิสูจน์ ได้ โดยคนทีมีกําลังจิตมากๆ ขอยืนยัน
พ่ อแม่ ครูอาจารย์พึงตระหนัก นํ าพาลูกหลานปฏิบัติ ด้ วยการประโลมจูงใจ ห้ ามบั งคับอย่ างเด็ดขาด ให้
ทําอย่างสนุกยิมได้ แบบ “ช้ างแลบลิน”
๖.๓ วิธีปฏิบัติ MPD สํ าหรับเด็กวัยประถมศึกษาถึงวัยแก่ เฒ่ า ชาวพุทธทังหลาย
. เริมฝึ กครังแรก
ขันที . ผูฝ้ ึ กนังสบายๆทีไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้ไม่ขดั สมาธิ (ขัด-สะ-หมาด)ก็ได้ นึกถึงพระพุทธรูปทีตน
ชอบ (ทําความรู ้ สึกคล้ายนึ กถึงบิดามารดาทีรั ก...ก็นึกเห็นหน้าท่านได้ นั นแหละ) ยกมือพนมไหว้ จรดหน้ าผาก
ครังเดียว เอามือลงวางมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ วโป้ ทังสองซ้อนเกาะกันมันคง (ไม่ใช่ชนกันนะ)
ขันที . หลับ ตา สู ดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆ แล้วหายใจออกยาวๆจนสุ ด นับ เป็ นการหายใจ ครัง หาย
เช่น นี - ครั ง เพือไล่ อากาศเสี ยให้ห มดสิ นออกจากปอด เพื อรั บอากาศดีๆมี ออกซิ เจนเพี ยงพอต่ อไปก็ห ายใจ
สบายๆ พอหายใจเข้ า นึกว่ า “พุท” พอลมหายออก ก็นึกว่ า “โธ” เรื อยไป นาทีเท่านัน เลิกทันทีอย่าเกิน นาที
*ตังเวลานาฬิ กาปลุกได้ ไ หม? ตอบว่าไม่ ได้ ห้ามใช้น าฬิ ก าปลุก ต้องใช้ค วามรู ้ สึ ก คือ ใช้จิตคาดคะเน
แรกๆ อาจเกินไป อาจไม่ถึง นาทีบา้ ง เป็ นธรรมดา มินาน - วัน หรื อสัปดาห์หนึ ง พอลืมตาก็ตรงเป๊ ะ นาที
พอดี หมายความว่ าจิตเริมดีมีกําลัง ต่ อจากนัน จึงนับสะสมกําลังจิต***
*ปฏิบัติมาตรฐาน วัน ครัง มีเทคนิคดังนี
ครังที . ก่ อนนอน นังนึกถึงพระพุทธรูปแล้ วภาวนา นาที แล้วจะขอพรต่อพระพุทธเจ้า อย่าง (ไม่ขอ
ก็ได้) แล้วก็นอนในขณะทีนอนก็ภาวนาพุทโธตามลมหายใจเข้ าออก จนหลับไปเลย
ครังที . พอรู้สึกตัวตืน จะปฏิบัติ ก็นึกถึงพุทธรูปและนอนภาวนาต่ อไป นาที ก็ได้ หรือ ก่ อนทีจะออก
จากบ้ านก็ได้ นาที
ครังที . ทีทํางาน /โรงเรียน มหาวิทยาลัย เช้ าปฏิบัติ นาที
ครังที . ก่ อนกลับบ้ าน เลิกงาน/เลิกเรียน ปฏิบัติ นาที
. การปฏิบัติ MPD เมือชํานาญแล้ ว
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ให้ ลืมตา.. อริ ยาบถท่าไหนก็ได้ยืนพิง(ถ้าหลับตา)เดินก็ทาํ ได้ ไม่ตอ้ งยกมือไหว้พระพุทธรู ป...คนจะทัก
ไหว้อะไร ทําให้เสี ยจังหวะ ให้ น้อมใจนึกไหว้ พระพุทธรูปในโบลถ์
สรุป จบวิธีปฏิบัติ MPD วิธีปฏิบัติจริงๆ ให้ อ่านหรื ออธิบายไม่ เกิน นาทีจบ หลักสู ตรง่ ายมาก เอกสาร
นี เขียนยาวเพราะป้องกัน ข้ อสงสั ย สร้ างความเข้ าใจ สํ าหรั บ นั กวิชาการ นั กคิด ครู อาจารย์ นั กปราชญ์ ...ซึ งไม่
สามารถเชืออะไรง่ ายๆ
๗. หน่ วยกําลังจิต (Mind Power Unit: MPU) รากฐานหน่ วยกําลังจิ ต มุ่งยึดโยงกับ ปริ มาณออกซี เจนทีใช้ฟอก
โลหิตใน นาที เท่ากับ หน่ วยกําลังจิต (1 MPU) ซึ งมีความยุง่ ยาก เพือความสะดวกจึงใช้หน่วยเวลา ดังนี
*ปฏิ บั ติครั งหนึ ง นาที ก็ ไ ด้ กํ าลั ง จิ ต MPUs ปฏิ บั ติวั น ละ ครั ง ก็ ได้ กํ าลั ง จิ ตสะสม MPUs.
สั ปดาห์ หนึงก็สะสมได้ MPUs เดือนหนึงก็ได้ MPUs.
๘. เมือไรจิตจะอบอุ่น? การปฏิบตั ิ MPD มาตรฐานวันละ ครังดังกล่าวแล้ว ต้ องไม่ น้อยกว่ าวันละ ครัง ต่ อเนือง
ทุกวันจึงสะสมกําลังจิตได้ กําลังจิตถึงระดับอบอุ่นเบื องต้ น คือกําลังจิตทีสะสมได้ , MPUs ใช้ เวลา เพี ยง
เดือน เท่ านัน ผู้ปฏิบัติได้ รับความสุ ขความดี ทีคนใกล้ ชิดสั งเกตเห็นได้ ถึงความเปลียนแปลงในทางทีดีชัดเจน
๙ .คุณประโยชน์ ทีสั งเกตได้ ของคนทีมีกําลังจิตอบอุ่น (Warm Mind)
นอกจากคุ ณ ประโยชน์ ข องการปฏิ บ ัติ MPD ได้ก ล่ า วมาแล้ว ประปรายในเบื องต้น ต่ อ ไปนี เป็ น
คุณประโยชน์เพิ มเติมทีสังเกตได้ มีดงั นี
1. มีใบหน้าแจ่มใส มีอารมณ์ดี ยิมง่าย เป็ นมิตร
2. เมือตืนขึนก็มีความแช่มชืนกว่าทีเป็ นมา ทังๆทีใช้เวลาเท่ากัน ทังนีเพราะหละบลึก อวัยวะได้รับการ
ซ่ อมแซมส่ วนทีสึ กหรอ
3. ไม่มีอารมณ์ ทอ้ ถอย มีความอดทนมากขึน ทํางานได้นานขึน ประสิ ทธิ ของงาน หรื อประสิ ทธิ ผล
ของการเรี ยนดีขึนเห็นได้ชดั
4. แต่ก่อน เมือก่อนกลับถึงบ้านมีอาการเมือยล้าหมดแรง จากการทํางาน หรื อการเรี ยน แต่มาบัดนี ยัง
มีพลังเหลือไม่เมือยล้าหมดแรงดังแต่ก่อน
5. การจัดระเบียบเรี ย บร้ อยความสะอาดทังในส่ วนตน และครอบครั ว มีนาํ ใจเอืออารี ต่อทุ กคนใน
ครอบครัว
6. ไม่หงุดหงิดโมโหง่าย เหมือนเมือก่อน
7. มีความจําดีขึน ความจําเป็ นสมรรถนะพืนฐานสําคัญของมนุษย์ การคิด การตัดสิ นใจทังหลายต้อง
ใช้ขอ้ มูล ข้อมูลทีจําได้ทาํ ให้การคิดและการตัดสิ นใจได้เร็ วขึน เป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ สิ งใหม่
เทคโนโลยีใหม่
8. ไม่พูดคําหยาบเหมือนเมือก่อน มีความสุ ภาพอ่อนโยน เด็กวัยรุ่ นชอบพูดคําหยาบ พอมีกาํ ลังจิ ตที
อบอุ่น ก็เปลียนเป็ นตรงกันข้าม
9. คนทีปวดไมเกร็ น ภูมิแพ้ โรคลมชัก อาการก็เบาบางลงหรื อหายไปเป็ นอัศจรรย์
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10. มีความสุ ข ไม่ยนิ ดีหรื อสนับสนุนให้คนทําชัว มีเมตตาธรรมเกิดขึนทีจิต มีศีลห้าอย่างอันโนมัติทงๆ
ั
ทีไม่ได้สมาทาน หากเด็กและบุ คคลวัยรุ่น ได้ รับการพัฒนาจิต สะสมกําลังจิตจนถึงระดับทีอบอุ่น
พฤติกรรมทีเป็ นปัญหาดังทีปรากฏ และไม่ ลุกลามเป็ นปัญหาสั งคมดังเช่ นทุกวันนี
ทีกล่าวมาทังหมดเป็ นเพียงตัวอย่าง บุ คคลทีสะสมกําลังจิตได้ ถึง , MPUs. บอกได้ มากกว่ านี แม้ ตัว
ท่ านเองก็จะพรรณนาได้ มากมาย เช่ นกัน เมือมีกําลังจิตทีอบอุ่น
๑๐. ทําไมต้ องจํากัดเวลา นาที?
เหตุผลหลักๆมีดงั นี
เวลา นาทีเป็ นเวลาทีเล็กน้อย ผูป้ ฏิบตั ิไม่รู้สึกว่าเป็ นภาระเสี ยเวลา ...เสี ยสละได้ง่ายๆสบายๆไม่มีขอ้
โต้แย้งว่านาน ว่าลําบาก
. เวลา นาที พอจะอนุ มานตรงกับช่วงเวลา “แค่ชา้ วสะบัดใบหูงูแลบลิ น” ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสสอน
ไว้
. การปฏิบัติเกิน นาที จิตจะตกภวังค์ (จะเข้าถึงฌาน) โมหะจะเกิด มีอันตราย เราไม่ ให้ เกิด ปิ ดโอกาส
เกิดโมหะ
*คนทีได้ฌาน ได้อภิญญาโลกีย ์ เป็ นอันตรายต่อตัวเองละบุคคลอืนอย่างยิ ง จะอภิป รายต่อไป เมือเกิด
โมหะแก้ไขยาก แม้ครู อาจารย์ชนดี
ั มีชือเสี ยง ก็ยงั แก้ไม่ได้มาแล้ว
. MPD ไม่ ป ระสงค์ให้เกิ ด เวทนาทางกายปวดเมื อย แม้แต่ น้อ ย อารมณ์ เครี ยด (Emotional Stress)
เราก็ไม่ตอ้ งการ เราต้ องการความสบาย มีจิตอบอุ่น (Warm Mind) เป็ นเป้าหมายเท่ านั น มีความสุ ขความสํ าเร็ จ
ตามสภาพความเป็ นมนุษย์...และสุ คติในสั มปรายภพ ทีพระพุทธเจ้ าตรัสรับรองไว้ แล้ ว
๑๑. ทรงฌาน ทรงสมบัติ อภิญญาโลกีย์ เป็ นความลเวอันตราย
พ่อมด หมอผี นักสะกดจิ ต นักคุณ ไสย หมอเสน่ ห์เล่ห์กล มนต์ทงหลาย...ล้
ั
วนเป็ นผูท้ รงฌานสมาบัติ
ทังนัน มีดว้ ยกันทุกชาติทุกศาสนา ทีร้ายกาจทีสุ ดเห็นจะได้แก่ Rasputin นักพรตกาลีในประวัติศาสตร์ รัสเซี ย ทัง
เจ้าฟ้ า ราชินี หญิงสู งศักดิ คนรํารวย ...ต้องไปหาเขาและให้เขาเสพกาม ยาพิษ ลูกปื น ทําให้เขาตายไม่ได้...ต้องเอา
ทหารรุ มตีให้สลบ จับมัดแน่นทิ งแม่นาํ วอดก้า...จึงตายอย่างอนาถ
เทวทัต ทรงอภิญญาโลกีย ์ เหาะได้ แปลงกาย ได้ ลอบฆ่าพระพุทธเจ้าหลายหน ในทีสุ ดด้ วยบาปอันหนั ก
เพียงเท้ าเหยียบดินแผ่ นดินก็แยกดูดร่ างเทวทัต สุ ดดินรน ไม่ มีผ้ ใู ดช่ วยได้ ค่ อยตายอย่ างน่ าอนาถ ทรมานทีสุ ด...
ขาดใจ ตายปุ๊ บ ไปเกิดเป็ นสั ตว์ นรกในอเวจีมหานรก จนบัดนี
๑๒. MPD ไม่ ใช่ กรรมฐาน, สมาธิ, โยคะ, ละหมาด หรือใดๆทีพัฒนาจิต
MPD เป็ นการปฏิบัติทีง่ ายทีสุ ด ผู้ปฏิบัติเป็ นครู อาจารย์ของตนเองไม่ตอ้ งวิ งหาครู อาจารย์ทีไหน เรี ยนรู ้
หรื อฟั งคําแนะนํา นาที จบหลักสู ตรปฏิบัติ คุณประโยชน์ มหาศาลสํ าหรั บความเป็ นมนุษย์ ทังยังป้องกัน รักษา
อาการเจ็บป่ วยทางจิตทางอารมณ์ ได้ แม้ เพศทีสาม...ก็ยังรั กษาเยียวยาได้ ทังความดันเบาหวาน โรคหั วใจ ภูมิแพ้
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MPD แตกต่ างกัน เยอะกับ กรรมฐาน, สมาธิ , โยคะ, ละหมาด หรื อ ใดๆที พัฒนาจิ ต เปรี ย บเที ยบได้
ดังต่อไปนี
การปฏิบัติ 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 งศักดิจะลงโทษ
๒.ปฏิ บั ติ ไ ด้ เองไม่ ต้ อ งมี ค รู อ าจารย์ ใดเลย ปฏิ บ ั ติ ๒. จําเป็ นต้องมีครู อาจารย์ หากพลาดพลังไปมีอนั ตราย
มาก
สบายๆง่ายๆ
๓. ไม่ ต้อ งใช้ค วามรู ้ พื นฐาน ไม่ มีตาํ ราหรื อ คัมภี ร์ ใ ด ๓. ต้องมีความรู ้ พืนฐานมีคมั ภีร์ตาํ รา ครู อาจารย์อบรม
ต้อ งรู ้ ไม่ ต้อ งอบรมก่ อ น MPD มี ส าระเพี ย ง ๕ นาที ก่อ นบรรยายยาวๆ บางรายต้อ งเข้า Course ฝึ กอบรม
หลายวัน
เท่านัน ปฏิบตั ิได้ตลอดชีวิต
๔. ใช้เวลาปฏิบตั ิเพียง ครั งละ ๕ นาทีเท่านัน ไม่ เกินนี ๔. มีส วดมนต์ออ้ นวอนก่อนแล้วปฏิ บตั ิครั งละนานๆ
อย่างน้อยครึ งชัวโมง หลายชัวโมง และเป็ นวันๆได้กย็ ิ ง
แต่ปฏิบตั ิวนั ละ ๕ ครัง เพือสะสมกําลังจิตไปเรื อยๆ
๕. มีกาํ ลังจิ ตทีสะสมเพิ มขึนเรือยๆ เมือปฏิบตั ิต่อเนื อง ดี
๕. เมือจิ ตถึงฌานแล้ว หากปฏิบตั ิผิดเพียงไม่กี วินาที ก็
ทุกวัน มีความสุ ขเพิ มขึนเรื อยๆ
๖. เป็ นการปฏิบตั ิ เพือความมีจิตทีอบอุ่น (Warm Mind) สลายหมด ประพฤติเลวได้ทนั ที
และมีดีก รี เพิ มขึนเรื อยๆ ตลอดชี วิต และเป็ นอุ ปนิ สั ย ๖. เป็ นการปฏิ บ ัติเพื อความประเสริ ฐ ของความเป็ น
มนุ ษย์ เพือเข้าถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า หรื อเพือเป็ นพระผูเ้ ป็ น
(Habit) ปฏิบตั ิได้อย่างอัตโนมัติ
๗. ไม่มีกฎเกณฑ์บงั คับ แต่ เมื อจิ ตมีก าํ ลังสะสมได้ถึ ง เจ้าเสี ยเอง
ระดับอบอุ่น วินัยและศี ลห้ าก็เกิดขึนแก่ ผ้ ูนัน เพราะไม่ ๗. มีระเบียบกฎเกณฑ์บงั คับ มีศีลเป็ นเบืองต้น และยัง
ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของสํานักทีครู อาจารย์กาํ หนด
ยินดีทําชัวทุกประการอย่างอัตโนมัติ
๘. ปฏิ บ ั ติ ไ ด้ทุ ก สถานที แม้อ ยู่ ใ นห้ อ งสุ ข า เพราะ พลาดพลังมีโทษ หนักถึงขันไล่ออกจากสํานักก็มี
อุบตั ิ เหตุเภทภัยอาจตายได้ในห้อ งสุ ข าก็ได้, MPD ไม่ ๘. มี ส ถานที จํากัด ตังแต่ ใ นสํา นัก สถานที สั ป ปายะ
สงบสงัด ในป่ าช้า สุ สาน ป่ าเขาลําเนาไพร เป็ นทีนิ ยม
จํากัดสถานที
๙. ปฏิบตั ิสบายๆ แม้สถานทีเต็มไปด้วยเสี ยงอึกทึกก็ทาํ กันมากมาแต่โบราณ
ได้ ขอเพียงมีความปลอดภัยและมีเวลาพอ คนทีจิ ตถึ ง ๙. ต้องเงียบสงัด ไม่มีผูค้ นก็ยิ งดี เพี ยงเข้าเขตก็เจอป้ าย
ระดับ อบอุ่น ไฟไหม้วิ งเก็บของหนี ไฟ ก็เผลอภาวนา อย่าทําเสี ยงดัง อยูบ่ า้ นก็บงั คับให้อย่าเปิ ดวิทยุโทรทัศน์
MPD ได้ไม่เหนือย และทุกอย่างก็เรี ยบร้อยเพราะมีสติ เสี ยงดัง เผลอเปิ ดเสี ยงดัง โดนนักปฏิบตั ิดุดว้ ยเสี ยงทีดัง
๑๐. ไม่ มี อั น ตรายใดๆ สบายๆแป๊ บเดี ย วก็ เ ลิ ก ไม่ มี กว่า บางรายก็ขว้างปาสิ งของจะทําร้ายก็มี
ความเครี ยดกดดันอะไร มี ความสุ ขลึ กๆในดวงจิต ชุ่ ม ๑๐. มีความเครี ยด มีความกดดันมาก บางสํานักปิ ดวาจา
ชื นจิต มีพ ลังปฏิบั ติการงานประกอบอาชี พได้ มากขึ น ห้ามพูด ถือเป็ นการดัดนิ สัย ฝึ กทนต่อเวทนา ปวดเมือย
เท่าไรยิงดี ครู อาจารย์ทีไม่ดีพอ ก็เกิดโมหะ และวิปลาส
ไม่ เหนือย ไม่ เบือง่ ายเหมือนก่ อนปฏิบัติ
๑๑. MPD เป็ นการปฏิบตั ิพืนๆไม่สูงส่ งอะไร เพียงเพือ มีอนั ตราย กรรมฐานแตก กสิ ณแตก ท่านบอกอย่างนัน
จิ ต อบอุ่ น เพื อความเป็ นมนุ ษ ย์ป กติ ไ ม่ ป ระพฤติ ชั ว ๑๑. เป็ นวิ ธี ก ารที ประเสริ ฐสู งสุ ดเหนื อสามั ญ ชน
ทังหลาย เป็ นปูชนียบุคคลทีคนทังหลายเคารพบูชา
เท่านัน
๑๒. เพี ย งจิ ตอบอุ่ น มากขึนก็ เป็ น Habit แล้ว มี ใ จรั ก ๑๒. ไม่เป็ น Habit จนกว่าจะเป็ นพระอริ ยเจ้าเบืองต้น
คื อ พระโสดาบัน (นึ ก ถึ งกรณี ข องท่ า นเทวทัต เป็ น
ถึงกับมีปณิ ธานว่าจะปฏิบตั ิต่อไปตลอดชีวิต
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๑๓. เป็ นการปฏิบตั ิป้องกันป้ องกันโรค ตามวิถี Sound
mind in the sound body
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 เกณฑ์ส ะสมกํา ลังจิ ตชัด เจน เป็ นเกณฑ์ ป ฏิ บ ัติ
เช่น ปฏิบตั ิต่อเนื องสะสมกําลังจิ ต ได้ถึง ๓,๐๐๐ MPUs
จะถึงกําลังจิตอบอุ่นเบืองต้น ซึ งผูป้ ฏิบตั ิรู้ได้เอง
๑๖. ไม่มีขอบเขตจํากัดด้วยศาสนา หรื อลัทธิ ความเชือ
ใดๆ ทุ ก คนปฏิ บ ัติไ ด้ เพราะ MPD สร้ า งคนดี แ ก่ ทุ ก
ศาสนา เพราะทุ กศาสนาขาดคนดีอี กมาก โลกจึ งเป็ น
ปั ญ หา ดังทุ ก วัน นี คนไม่ ดี นั บ ถื อศาสนาอะไรก็ ไม่ ดี
ส่ วนคนดีนันนับถือศาสนาอะไรก็ดี

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

๑๕. มีเกณฑ์เป็ นฌาน และญาณ ซึ งครู อาจารย์ผู ้สอน
ท่านรู ้ แต่ผปู ้ ฏิบตั ิไม่แน่นกั ทีจะรู ้ได้

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

*หมายเหตุ ทังนี เป็ นการเปรี ย บเที ย บแต่ พ อสั งเขปเท่ านั น คนที ปฏิ บ ัติถึ งขันที จิ ตอบอุ่ น จะสามารถเพิ มได้
มากกว่านี
ปัญหายาเสพติด คอรั ปชัน โจรภัย มิจฉาชี พ นั กการเมืองก็สุจริ ต กระบวนการยุติธรรมเทียงตรงเป็ นที
เชื อถือได้ ไม่ มีบุคคลกินเงียบเอาเปรียบผู้คน ความขัดแย้ งก็ไม่ มี มีแต่ ความสงบสุ ขสั นติ ปั ญหาสั งคมและปั ญหา
ชี วิ ตของแต่ ละคนจะหมดไป...ทั งสั ง คมมีศิ วิ ไลส์ โดยแท้ เมื อทุ กคนปฏิ บั ติ MPD พร้ อมกั น เพี ยง - เดื อน
ทุกคนก็จะมีจิตทีอบอุ่น
โลกเปลี ยน ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เปลี ยนได้ ดุ จ พลิ ก ฝามื อ ยิงกว่ าการปฏิ วั ติ ใดๆในโลก MPD ประเสริ ฐ สุ ด
จงเผยแพร่ เอากุศลความดี กันเถิด สาธุครับ ไม่ สงวนลิขสิ ทธิใดๆ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์
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