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MPD เพือพวกเราชาวมุสลิม
1. บทนํา
MPD: Mind Power Development เป็ นการปฏิบตั ิทีแสดงความเคารพบูชาอย่างยิงต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด คือ
พระอัลเลาะห์ หรื อ พระอัลลาห์ หรื อ อัลเราะห์ หรื อ อัลราห์ ครังละ นาทีไม่เกินนี เป็ น การแสดงความเคารพบูชาอย่าง
สู งสุ ดเพียงอย่างเดียว ไม่ประสงค์ทีจะร้องขอให้ทรงอนุเคราะห์ช่วยเหลือแต่ประการใด ตามแต่ พระองค์จะเมตตา
สงเคราะห์ อนุเคราะห์ เป็ นการปฏิบตั ิเพือสะสมความดีไปเรื อยๆ ทุกวันต่อเนือง เพียง สะสมได้ , MPUs ก็ถึงระดับจิตที
อบอุ่น (Warm Mind) เบืองต้น ก็ประสบความสุ ขมหัศจรรย์ยงและคุ
ิ
ณประโยชน์มหาศาล และเมือปฏิบลัติต่อเนืองทุกวัน
เมือสะสมความดี ถึง , - . MPUs จะได้พบหรื อยืนยันได้อย่างมันใจพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดนันมีจริ ง ทรงพระ
มหิทรานุภาพอย่างยิง ไม่ใช่เป็ นความเชือทีบอกกันให้เชือแต่ประการใด เป็ นความเชือตามความเป็ นจริง (Ultimate
Reality) ไม่ใช่ความเชือตามคําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda) ซึ งไม่ใช่ความจริ งหรื อสัจธรรมทีหาประโยชน์ไม่ได้ และ
บางครังก็เป็ นผลเสี ยร้ายแรง ดังทีปรากฏในศาสนาหรื อลัทธิอืนๆ ชาวมุสลิมพึงเชือและรักแต่ สัจจะความจริง เท่ านัน
MPD เป็ นผลจากการวิเคราะห์วิธีการปฏิบตั ิพฒั นากําลังจิตของผูเ้ ป็ นผูร้ ับโองการจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดมาบอก
สอนมนุษย์ (Messiah) และการปฏิบตั ิพฒั นาจิตตามลัทธิศาสนาอืนๆ รวมทังการวิเคราะห์ อ้างอิงหลักวิชาการทียอมรับนับ
ถือทัวโลก ได้แก่ปรั ชญา, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์ สุขภาพ, และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หาความเป็ นบูรณาการ (Integration)
เป็ นวิธีการปฏิบตั ิทีปราศจากภัยอันตรายใดๆ มีคุณประโยชน์ฝ่ายเดียว เท่านัน ง่ายไร้พิธีรีตอง ทุกคนปฏิบตั ิได้ ตังแต่วยั
อนุบาลถึงวัยชราภาพ ไม่ขดั คําสอนของศาสนา ทุกคนต้องเคารพบู ชาพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดด้ วยจิตทีเป็ นสั จจะจริงใจ ทีได้
พิสูจน์ทดลองแล้ว จึงเชิญชวนให้พิสูจน์ทดลองก่อนแล้วจึงเชือ อันเป็ นคุณสมบัติสาํ คัญของมนุษย์ทีมีปัญญาและใช้ปัญญา
กล่าวคือไม่ เชือ...ขอพิสูจน์ ทดลองก่ อน ดังเช่น อาหารทีเราไม่เคยกิน แต่คนอืนๆเขาบอกเราว่าอร่ อย เราจะบอกว่าอร่ อยตาม
เขาก็ไม่ดี ...ขาดปัญญา แต่คนมีปัญญาเขาก็บอกว่า “ขอชิมหน่อย” ก่อน เมือชิมแล้วจึงให้คาํ ตอบได้ MPD ก็เช่นกัน ขอเชิญ
ทดลองก่ อน สะสมกําลังจิตสั ก , MPUs. ก่ อน
MPD เพียงรู ้หลักการวิธีการใช้เวลาไม่ถึง นาที ก็ลงมือปฏิบตั ิได้ทนั ที เป็ นครูอาจารย์ ของตัวเองไม่ ต้องหาครู
อาจารย์ทีไหน ปฏิบัติได้ ทุกโอกาส แม้ เจ็บป่ วยอยู่บนเตียงคนไช้ เพียงมีสติเท่ านันก็ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ทุกสถานทีไม่ จํากัด
แม้ จะอยู่ในห้ องสุ ขาก็ปฏิบัติได้ เพราะใช้ เวลาเพียงจิบจ๊ อย คือ นาทีเท่ านัน สะสมกําลังจิต ให้ ถึงระดับทีอบอุ่น ก็มี
คุณประโยชน์ มหาศาล ประมาณไม่ ได้
2. ประโยชน์ ของจิตอบอุ่น
การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการปฏิบตั ิแบบค่อยเป็ นค่อยไป สะสมกําลังจิตเรื อยไป ปฏิบตั ิอย่างน้อยวันละ 3 ครัง และ
มาตรฐานวันละ ครัง ก่อนหรื อหลังละหมาดก็ได้ ...แล้วจะนําเสนอต่อไป ผูป้ ฏิบตั ิ จะรู ้สึกว่าดีตงแต่
ั
- สัปดาห์แรก และ
ได้รับคุณประโยชน์โดยลําดับ และจะเห็นการเปลียนแปลงไปในทางทีดีจนบุคคลภายนอกสังเกตได้อย่างชัดเจน เห็นคุณ
บารมีของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด (เพียงรู ้เท่านัน-ยังไม่สามารถพบได้) เมือสะสมกําลังจิตได้ ประมาณ , MPUs (ใช้เวลา
ปฏิบตั ิ - เดือน) ผลประโยชน์ทีได้รับทีสําคัญๆระบุได้ดงั นี
(1) มีอารมณ์ดี ยิมง่าย ใบหน้าแจ่มใส การนอนหลับลึกขึน ตืนขึนก็สดชืนทังๆทีใช้เวลานอนเท่าเดิม
(2) มีวาจาสุ ภาพขึน ไม่พูดคําหยาบ มีนาํ ใจไมตรี เมตตาปราณี กบั คนทีรู ้จกั ใกล้ชิดไม่มอี ารมณ์เสี ยง่าย มีเหตุผล มี
ระเบียบจัดการตนเองเรี ยบร้อย ตรงต่อเวลา มีความขยันอย่างอัตโนมัติ
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(3) การปฏิบตั ิงานประจํา งานอาชีพ ปฏิบตั ิงานมีคุณภาพและประสิ ทธิสูงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชดั แม้การ
ปฏิบตั ิงานตลอดวันเหมือนเดิม แต่ไม่เหน็ดเหนือยเท่าเดิม และมีอารมณ์ทีแจ่มใสกว่า
(4) เป็ นคนรักและปฏิบตั ิความดี ไม่ยอมทําสิ งชัวร้าย (เรื องดีหรื อไม่ดี คนรู ้กนั แต่เยาว์วยั ทําผิดทังทีรู ้ คนมี
การศึกษาสู งทําผิดร้ายแรงกว่าคนมีการศึกษาน้อย...เป็ นเช่นนีทัวโลก)
(5) มีความรักเคารพ และภักดีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดด้วยความจริ งใจ...ไม่เปลียนแปลง
(6) มีสติปัญญา มีสติ มีเหตุผลสู งขึน มีความจําดี มีอารมณ์ทีมันคงกว่าแต่ก่อนดุจคนละคนกัน ถ้าเป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา คะแนนผลการเรี ยนดีขึนอย่างชัดเจน มีความขยัน อดทน และเพียรพยายามสู งขึนอย่างมาก
(7) ถ้ามีโรคประจําตัว เช่น ภูมิแพ้ ความดัน หรื อโรคหัวใจ อาการจะทุเลาลง รักษาง่าย และอาจหายได้ ตามการ
วินิจฉัยของแพทย์ เป็ นเครื องยืนยัน
ประโยชน์ของการปฏิบตั ิ MPD มีมากมาย ผูป้ ฏิบตั ิสะสมกําลังจิตได้ ตังแต่ , MPUs ขึนไป สามารถอธิบาย
ได้มากกว่านีอีกมาก

