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MPD เพือการพัฒนาการศึกษาพืนฐาน
โปรดทําความเข้าใจ คําสําคัญ (Keyed Words), ความคิดรวบยอด (Concept) เบืองต้นและ
ข้อเท็จจริ ง (Facts) บางประการก่อน ซึ งจะช่วยให้มีความเข้าใจสาระทังหมดได้ราบรื น และเห็นคุณค่า และได้
ประโยชน์เกินคุม้ ไม่เสี ยเวลาอ่าน

*MPD: Mind Power Development: การพัฒนากําลังจิต
*จิตอบอุ่น (Warm Mind): ในทางจริ ยธรรม...คนทีมีจิตอบอุ่นคือ คนทีมีสติlสัมปชัญญะ
(Mindfulness), มีสมาธิ มีเมตตาต่อคนและสัตว์ รักสัจธรรม เคารพพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดตามศาสนาของตน; ในทาง
จิตวิทยา: คนทีมีจิตอบอุ่นคือคนทีมีอารมณ์สงบ (Calm), ร่ าเริ ง (Cheerful), มีความเป็ นมิตร (Friendly), อดทน
(Tolerance), มีกาํ ลังความคิด (Good thinking ability) สามารถวิเคราะห์ได้อะไรจริ งหรื ออะไรเป็ นโฆษณาชวนเชือ
(Reality or Propaganda), โดยสรุ ปคือคนทีมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
*การพัฒนาจิตให้ ถึงระดับทีอบอุ่น โดยการปฏิบตั ิ MPD ครังละ ๕ นาทีไม่เกินนี วันละ ๕ ครังทุกวัน
ต่อเนือง จนกว่าจะสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จิตจะเริ มอบอุ่นผูป้ ฏิบตั ิรู้สึกได้ คนใกล้ชิดสังเกตได้
*MPD เป็ นเครืองมือสํ าคัญในการพัฒนา: เชาวน์ปัญญา(I.Q.), ความคิดสร้างสรรค์(Creativity), ความ
ฉลาดทางอารมณ์(Emotional Intelligence), อํานาจการรับรู ้(Grasping power), ได้โดยตรง มีผลต่อการพัฒนาวินยั
ตนเอง (Self-discipline), ศีลธรรม (Moral), และความเจริ ญแห่งตนหรื อสัจการแห่งตน (Self-realization) อย่าง
อัตโนมัติ พร้อมๆกับ ความเป็ นผูม้ ีจิตทีอบอุ่น(Warm mind person) เป็ นการพัฒนาสุ ขภาพจิตและสุ ขภาพกาย
พร้อมๆกัน ทังยังเป็ นการเยียวยารักษาความเจ็บป่ วยทางจิต (Psychosis), โรคซึ มเศร้า (Depressed), ออทิสติค
(Autistic) เป็ นต้น และป้ องกันโรคได้หลายอย่างอีกด้วย ทดลองพิสูจน์ดว้ ยวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่ให้เห็นผล
ชัดเจนได้ ภายใน ๕-๖ เดือน เท่านัน
คน I.Q. สู ง เรี ยนสิ งใดก็เรี ยนได้ดี เรี ยนเก่ง อาจมีจิตที ไม่อบอุ่น (Un-warm Mind) อาจทําร้ายตนเอง
(ฆ่าตัวตาย) หรื อกลายเป็ นอาชญากรได้

๑. MPD มีคุณประโยชน์ มากเกินประมาณ แต่ ทดลองพิสูจน์ ได้ จริง
MPD เป็ นการพัฒนากําลังจิตเพียงครังละ ครึ งนาที, ๑ นาที, ๒ นาที, ๓ นาที หรื อ ๕ นาที ตามวัย เท่านัน
ไม่ เกินนี สะสมกําลังจิต อันมีผลถึงการพัฒนาเชาวน์ปัญญา (Intelligence), ภูมิปัญญา (Wisdom), ศีลธรรม
(Morals), วินยั ตนเอง (Self-discipline) และ พฤติกรรมทีพึงประสงค์ (Favourable Behaviors) รวมทังความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Intellect) ได้โดยตรงทีนักวิชาการตะวันตกยังวิจยั ไม่ถึง ไม่มีคาํ ตอบในเรื องนี เรามีโอกาส
ดีทีค้นพบก่อน จึงสมควรให้มีการรับรู ้และดําเนินการอย่างแพร่ หลายโดยเร็ ว MPD ไม่ มีอันตรายใดๆเลย มีแต่
ประโยชน์ ฝ่ายเดียว ประโยชน์ทียิงใหญ่สาํ คัญๆ ขอแยกประเด็นนําเสนอโดยระดับอายุ ดังนี
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๑.๑ MPD มีประโยชน์ สําหรับเด็กเล็กและอนุบาล
เด็กตังแต่เกิดจนถึง ๖ ขวบ นักจิตวิทยาเห็นว่าเป็ นช่วงวิกฤติ (Critical Period) ต้องได้รับการฟื นฟูอย่าง
สมดุล หากผ่านช่วงนีไปแล้ว จะพัฒนาชดเชยทดแทนไม่ได้
MPD เป็ นวิธีการทีง่ายทีสุ ดใครก็ทาํ ได้ พิสูจน์ทดลองได้ เพียง ๕-๖ เดือน ก็เห็นพัฒนาการมีผลสังเกตได้
การรักษาเยียวยาเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป อาศัยความอดทนความเมตตาทีมีต่อเด็กเป็ นสําคัญ แต่ไม่มีความสู ญ
เปล่าปัญหาและพัฒนาการเกิดขึนจริ ง สําหรับเด็กเล็กก่อนอนุบาล และอนุบาล ทีมีปัญหา เมือพบปัญหาก็เริ ม
ดําเนินการทันที ปัญหาทีมักพบบ่อยได้แก่
-เด็กความสนใจสัน (In-attention Child)
-เด็กเรี ยนรู ้ชา้ (Slow Learner)
-เด็กซุกซนเกินไป (Problem Child)
-เด็กขีลืม (Forgetful Child)
-เด็กเชาวน์ปัญญาตํา (Low I.Q.)
-เด็ก/หรื อบุคคลวัยรุ่ นเพศทีสาม
สามารถพัฒนาได้ดว้ ย MPD และยังสามารถทุเลา โรคจิตทีเรี ยกว่า ออทิสติก (Autistic Disorder) เพราะ
โรคนีทางจิตเวชไม่ทราบสาเหตุ อาศัยการดูแลใกล้ชิดเฉพาะราย อย่างต่อเนือง น่าจะเป็ นการช่วยเหลือได้เท่านัน
MPD เป็ นการพัฒนากําลังจิต ทีไม่มีอนั ตรายใดๆ น่าจะใช้สงเคราะห์เยียวยาได้ ทํา MPD เพียงอย่างเดียว ก็
สามารถทุเลาปัญหาเยียวยาได้นานาอาการดังกล่าวได้พร้อมๆกันและยังมีผลพลอยได้
คือมีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตทีดีอย่างคาดไม่ถึง
เด็กวัยนี ปฏิบตั ิ MPD เพียงครังละครึ งนาที ถึง ๑ นาที เท่านัน รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
หมายเหตุ ผูท้ ีจะพัฒนาเยียวยา เด็กทีมีอาการทีเป็ นปัญหา ต้องมีกาํ ลังจิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓,๐๐๐
MPUs จึงจะเหมาะสม การดําเนินการ (Treatment) จึงจะมีประสิ ทธิ ภาพ
๑.๒ ประโยชน์ MPD สํ าหรับเด็กระดับประถม
ปฏิบตั ิ MPD เพียงอย่างเดียวสามารถแก้ปัญหาและพัฒนานานาประการ ดังเช่น พัฒนาความสามารถ
เรี ยนรู ้ (Learning Ability), แก้อารมณ์ร้าย (ill-tempered), ก้าวร้าว (Aggressive), ออทิสติก (Autistic), ปัญหาการ
รับรู ้ (Perception Problem), ปมด้อย (Inferior Complex), ปมเด่น (Superior Complex), ปัญหาบุคลิกภาพ
(Personality Problems), การเบียงเบนทางเพศหรื อเพศทีสาม(the Third Sex) และรวมทังปัญหาวินยั และจริ ยธรรม
ทังนีเพราะรากเง้าของปัญหา...เกิดจากจิตทีไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind)
เมือพัฒนาด้วย MPD เพียง ๕-๖ เดือน จิตก็สะสมกําลังจิตถึงระดับที จิตอบอุ่น (Warm Mind)ระดับต้น
ปัญหาดังกล่าวก็จะคลีคลาย ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (Learning Achievement) วินยั และจริ ยธรรมดีขึน อย่าง
สังเกตเห็นได้ ว่าเด็กมีใบหน้าทีแจ่มใส มีอารมณ์สดชืน
ส่ วนเด็กเรี ยนเก่งทีมีอารมณ์ เครี ยด (Stress), อารมณ์กระด้าง เก็บกด แพ้ไม่เป็ น ไม่มีเพือน หรื อมี
อารมณ์ ซึมเศร้ า (Depressed) อารมณ์ดงั กล่าวก็คลีคลายหายไป เขาจะมีจิตทีนุ่มนวลขึน มีจิตทีเป็ นมิตร (Friendly
Mind) มากขึนอย่างสังเกตได้
MPD พัฒนาจิตให้อบอุ่นได้เท่านัน เด็กจะมีวินยั ตนเอง (Self – discipline) และมีมารยาทอันดีทงต่
ั อหน้า
และลับหลังอย่างอัตโนมัติ

3
นอกจากนียังมีคุณประโยชน์ สําคัญโดยตรงอีก ดังนี
. ป้ องกันอุบตั ิเหตุอนั ตรายได้ เพราะมีสติรอบคอบมากขึน เด็กวัยนีมักไม่มีสติคิดหน้าหลัง ประสบ
อันตราย พลาดพลังพิกลพิการได้ บางรายเสี ยชีวิตน่าเวทนาอย่างยิง มีความเศร้าโศกสาหัสแก่บิดามารดาและญาติ
มิตร
. เด็กมีจิตอบอุ่นสามารถรับรู ้ว่าใครเมตตาจริ ง ใครคิดร้าย ใครโกหก ใครซื อสัตย์ เขาสามารถสร้างกล
วิธานป้ องกันตนเอง (Defense Mechanism) ได้
. มีความเพียรพยายาม และมีความอดทน เพิ มขึน นับเป็ นคุณสมบัติทีพัฒนาได้ยากยิง ก็เกิดขึนได้อย่าง
อัตโนมัติ
. เด็กจะมีแนวความคิด (Idea) ของตน ทีก้าวหน้าขึนอย่างคาดไม่ถึง
. มีความจําดีขึนมากขึนโดยลําดับ และไม่มีปัญหาการเรี ยนอีกต่อไป
หมายเหตุ
. เมือครู อาจารย์ ปฏิบตั ิ MPD พัฒนากําลังจิตสะสมกําลังจิตได้ อย่างน้อย , MPUs ครู
อาจารย์ท่านนันจะได้ รับความสุ ขอย่ างลึกซึงอย่างไม่ เคยมีมาก่ อน สามารถยืนยัน คุณประโยชน์ของ MPD ได้
อย่างชัดเจนแก่เด็ก มากกว่าทีได้บรรยายมาแล้ว
. ครู อาจารย์พึงใช้จิตวิทยาจูงใจ (Motivation) ให้เด็กปฏิบตั ิ MPD ด้วยความพอใจ สมัครใจ
ปฏิบตั ิเองไม่ มีการบังคับเป็ นอันขาด การบังคับกวดขันเป็ นการสร้างความเครี ยดเป็ นอันตรายมาก
. อารมณ์ กระหายทางเพศอันเนืองมาจากแรงขับทางเพศ (Sexual Drive) ซึ งมีความเร่ าร้อน
มักเกิดขึนแก่เด็กในวัยประถมปลาย ก็จะเยือกเย็นลงมีสติสัมปชัญญะ (Mindfulness) และมีศีลธรรมอันดีอย่าง
อัตโนมัติ
๑.๓ คุณประโยชน์ MPD สํ าหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา
นักเรี ยนระดับนีอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ๑๒-๑๘ ปี เป็ นวัยพายุบุแคม ทีศัพท์ทางจิตวิทยารุ่ นเก่าเรี ยกว่า Storm
and stress มีพฤติกรรมตามอารมณ์และความอยาก ความลุ่มหลง นิยมความเสี ยงภัยอย่างไม่ยงคิ
ั ด เกิดความพิกล
พิการ บาดเจ็บล้มตาย ละเมิดศีลธรรม ประพฤติทงๆที
ั รู ้ว่าผิด มีกลุ่มแก๊ง ...เช่น กลุ่มเด็กแว๊น ทีสร้างความปวด
เศียรเวียนเกล้าแก่ผปู ้ กครอง ครู เจ้าหน้าทีตํารวจและประชาชนทัวไป มีความกระหายทางเพศ ครู ผูป้ กครองต้อง
ดูแลใกล้ชิด เด็กจํานวนหนึงซึ งไม่นอ้ ยไม่เชือฟังครู หรื อผูป้ กครอง ต่อหน้าอย่างหนึงลับหลังอีกอย่างหนึง
เสี ยเวลาไปกับการโทรศัพท์ และบันเทิงเริ งรมณ์ มัวเมาในเกมคอมพิวเตอร์ ติดยาเสพติดทังๆทีรู้ว่าไม่ ดี มีแต่ความ
เสี ยหาย แต่กย็ งั ทํา มีความฟุ้ งเฟ้ อ เป็ นอาชญากรก็มี มีความเบียงเบนทางเพศปรากฏ อะไรต่างๆล้วนเป็ นสิ งทีไม่
พึงปรารถนาทังสิ น...เด็กจํานวนมากผ่านวัยนีไปได้ดว้ ยความยากลําบาก พ่อแม่ครู อาจารย์ทุกข์ยากเพราะมีเด็ก
เช่นนันสาเหตุสาํ คัญของปัญหา คือจิตของเด็กเหล่านันไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind)
เมือเด็กมีจิตทีอบอุ่น(Warm Mind) เขาก็จะเปลียนแปลงพฤติกรรม ขจัดอารมณ์ ทีเร่ าร้ อนได้ เอง เพราะ
ดีหรือชัว เขารู้แล้ วตังแต่ ชันประถมต้ นแล้ ว การรับฟังคําสอนแบบซําซาก ก็เบือและอยากประชดประชันก็มี
ความรู้เรื องดีชัวเขารู้อย่ างเต็มสมองแล้ ว จิตเขาเท่ านันยังขาดการพัฒนา เมือจิตอบอุ่น เขาก็มีกําลังทีจะรับรู้ และ
เรียนได้ มากและเรี ยนรู้ได้ เอง ครูอาจารย์ทําหน้ าทีแนะนํ าเท่ านัน กระบวนการเรียนการสอน จะเป็ นไปตาม
หลักการทีว่ า เด็กเป็ นศูนย์กลาง(Child Centered) โดยแท้ ผู้เรียนสามารถสร้ างองค์ ความรู้ได้ เอง กระบวนการ
เรียนการสอนจะพัฒนาผู้เรี ยนได้ จริง อุปนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ก็ปรากฏชัดเองอย่าง
อัตโนมัติ
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มีสิ งเดียวเท่านันทีจะช่วยเขาได้คือ MPD ซึ งจะช่วยพัฒนาจิตให้เขามีจิตทีอบอุ่นได้ เขาจะค่อยๆ
เปลียนแปลงพฤติกรรมของเขาเองอย่างอัตโนมัติ ตามกําลังจิตทีสะสมได้ เมือสะสมกําลังจิตได้ถึง ๓,๐๐๐ MPUs
แล้ว จะสังเกตเห็นว่า เขามีพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปมาก ด้ วยตัวเขาเอง ประหนึงว่าปฏิวตั ิทางพฤติกรรมทีเดียว
เด็กทีมีสติปัญญาเรี ยนได้ดีแล้ว ไม่ได้แปลว่า เขาเป็ นเด็กดีมีจิตทีอบอุ่นแต่ประการใด เขาอาจเก็บกดสิ ง
ร้ายๆเอาไว้ อาจระเบิดโป้ งป้ างในเวลาใดก็ได้ในอนาคต MPD จะช่วยสลายความเก็บกดได้...ดับไฟแต่เนิ นๆจึงจะ
เป็ นการดีแต่ตวั เขาและญาติพีน้อง
เด็กทีดูภายนอกเรี ยบร้อย หน้าตาดี เรี ยนเก่ง เป็ นนักศึกษาระดับเกียรตินิยม โดดตึกฆ่าตัวตาย นักศึกษา
ปริ ญญาเอกจะจบแล้ว ก็เอาปื นไล่ยงิ คนทีไม่โกรธเคืองกัน นายแพทย์ทีเยียมยอด...อยูๆ่ ก็เป็ นอาชญากร ทีคน
ทังหลายคาดไม่ถึง
MPD จึงเป็ นเครื องมือทีสําคัญ เป็ น Master Key คือกุญแจดอกเดียวทีจะช่วยแก้ปัญหานานาประการ
เป็ นเครืองมืออนุรักษ์ และพัฒนาเยาวชนชาติ
คุณประโยชน์ MPD ทีบุคคลวัยรุ่นผู้ปฏิบัติรับรู้ได้ ด้วยตนเอง
(๑) มีความสุ ขลึกๆในจิต มีความสดชืน มีอารมณ์และใบหน้าแจ่มใส
(๒) ไม่อยากทําอะไรทีไม่ดี ไม่หมกมุ่นดังแต่ก่อน
(๓) มีวาจาสุ ภาพขึน เพราะมีจิตทีอบอุ่นนุ่มนวล
(๔) มีวินยั ตนเองสู งขึน สิ งของเครื องใช้จดั เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยขึนด้วยตนเอง
(๕) มีความเพียร มีผลการเรี ยนดีขึน
(๖) มีความซาบซึงใน MPD มี MPD เป็ นนันทนาการ (Recreation) ทีสําคัญ ไม่ชอบศิลปดนตรี ทีเร่ า
ร้อนกระโดกกระเดก
(๗) ผูเ้ ป็ นโรคภูมิแพ้กท็ ุเลาเบาบาง และหายไป
นักเรี ยนทีสะสมกําลังจิตได้ ตังแต่ ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไป จะเป็ นผูร้ ะบุคุณประโยชน์ได้ดีมากกว่านี
๒. วิธีปฏิบัติ MPD
MPD: Mind Power Development คือการปฏิบตั ิพฒั นากําลังจิต ชนิดทีทําเพียงเล็กๆน้ อยๆ แต่ สามารถ
สะสมเป็ นกําลังจิต ก็ถึงระดับจิตอบอุ่น (Warm Mind) เมือจิตถึงระดับทีอบอุ่น ผูป้ ฏิบตั ิได้จึงจะได้รับความสุ ข
และผลประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น และสามารถบ่ งบอกคุณประโยชน์ ได้ มากกว่ าทีกล่ าวมาแล้ ว จะมีความยินดีทีจะ
บอกให้ผอู ้ ืนทราบและปฏิบตั ิ MPD ต่อกันไป เชือว่า ไม่นานคนไทยทัวประเทศ จะได้รับรู ้ และได้รับความสุ ข
เช่นกัน
การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบตั ิ แบบ “จิ บจ้อย” แต่ทรงคุณประโยชน์ มหาศาล ผูฝ้ ึ กนังสบายๆ นังท่า
ไหนก็ได้ หลับตาหรื อไม่หลับตาตามถนัด พิจารณาปฏิบตั ิให้เหมาะสม แล้วปลงมือฏิบตั ิได้เลย
๒.๑ เด็กเพียงพูดรู้เรือง รู ้จกั ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก สอนให้ปฏิบตั ิ MPD ได้ เอานิ วชีเด็กมาแตะ
จมูกเรา แล้วเราก็หายใจรดนิ วเด็ก...เราก็ว่า “นีๆยังงี คือหายใจออก” และก็ “นีๆหายใจออก” เมือเด็กรู ้จกั หายใจ
เข้า- หายจออกแล้วก็สามารถปฏิบตั ิ MPD ได้ แล้ว
เอานิ ว เอานิ วรอใกล้ๆจมูกลูก (ไม่แตะ) พอลูกหายใจเข้า เราก็พูดออกชือพระผูเ้ ป็ นเจ้าทีเรานับถือสู งสุ ด
พอลูกหายใจออกก็เอ่ยชือพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ลูกได้ยนิ หรื อ…
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พอลูกหายใจเข้า เราก็ว่า “Summum” พอลูกหายใจออก เราก็ว่า “Bonum” เป็ นคําโบราณทีชาว
คริ สต์ และอิสลามเข้าใจ ว่าเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ภายหลังก็แยกกันคนละชือ ได้แก่ พระYahweh หรื อ Jehovah
สําหรับชาว Christian หรื อ พระAllah /Arrah สําหรับชาว Muslim, ก็อญั เชิญมาภาวนาได้ ซึ งมีคุณประโยชน์อย่าง
ยิง ๒ ประการ ได้แก่ การแสดงความเคารพบูชา และ การขอพรพร้อมๆกัน
สํ าหรับชาวพุทธ พอลูกหายใจเข้า เราก็ว่า
“พุท” พอลูกหายใจออก เราก็วา่ “โธ”
แม้เด็กจะพูดไม่ได้ แต่เด็กก็นึกพูดตามผูส้ อนอย่างอัตโนมัติ...ก็เท่ากับว่า เด็กได้ภาวนาพระนามอัน
ศักดิสิ ทธิของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และเท่ากับปฏิบตั ิภาวนาอันเป็ นกุศลยิงแก่เด็ก โดยทีเด็กไม่รู้ตวั ...ก็ได้บุญแล้วเป็ นผล
พลอยได้!?
บางครังก็เปลียนให้ลูกสอนเราบ้าง ลูกจะสนุกต่อการปฏิบตั ิ MPD บอกลูกว่า “สอนพ่อบ้างซี” เอานิ วมือ
ลูกมาแตะจมูกเรา แล้วเราก็หายใจเข้า ให้ลูกเอ่ยนามพระผูเ้ ป็ นเจ้า พอเราหายใจออก ก็ให้ลูกเอ่ยนามพระผูเ้ ป็ นเจ้า
เรื อยไปเพียงครึ งนาที
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวเรื อยไปครังละ ครึง นาที ก่อน พอคล่องทําได้ดีแล้วจะเพิ มก็ได้ แต่ อย่าให้ เกิน นาที
ปฏิบตั ิวนั ละ ๕ ครัง คือ เช้าช่วงเวลาป้ อนอาหารก็ได้, กลางวัน, ก่อนนอนกลางวัน, ตืนนอนกลางวัน, และก่อน
นอนเวลาคํา
ผู้สอน คือบิดามารดา ทีอ่านเอกสารนีเข้าใจซาบซึง และปฏิบตั ิก่อนสัก เดือน ก็จะได้รับผลประโยชน์
ความสุ ขทีสังเกตได้แล้ว จึงเป็ นผู้สอนได้ เพียงบอกว่า “เข้า” ให้เด็กหายใจเข้า บอก “ออก” ให้เด็กหายใจออก
เลือกจังหวะให้พอดีกบั การหายใจปกติของเด็ก ให้ถูกจังหวะ เรียนรู้จังหวะหายใจของเด็ก ตอนทีเด็กหลับก่ อน
และให้ทาํ แบบเล่นๆ สนุกๆ แบบสันๆ ครึ งนาทีเท่านัน
“เอ้าหนู...มาเล่นสนุกกันเดียวพ่อจะเล่านิทานไห้ฟัง” พอเด็กยิม ก็สอนแบบเล่น MPD …ซะเลย ดังนี
เป็ นต้น
หมายเหตุ คําศักดิสิ ทธิทีสําคัญ เช่น พระYahweh หรื อ Jehovah สําหรับชาว Christian หรื อ พระAllah/Arrah
สําหรับชาว Muslim, และ “พุทโธ” สําหรับชาวพุทธ มีความยิงใหญ่ นํามาใช้ภาวนาได้ เป็ นความดีตามคติของทุก
ศาสนา แม้คนโบราณ ก็ฝึกใช้กนั เป็ นคําอุทาน คือ เอะอะ ตกใจ อย่างไรล่ะ
๒.๒ เด็กระดับอนุบาล ให้เริ มเรี ยนรู ้ลมหายใจเข้าออก ดังเช่น เด็กก่อนอนบาล แต่ใช้เวลาครังละ ไม่ เกิน
นาที เมือเด็กรู ้ลมหายใจเข้าออกชํานาญแล้ว ก็ให้เด็กนึกพูดเองในใจว่า “พ่อ” ว่า “แม่” เอง พอถึงอนุบาล จึง
เพิ ม เป็ นครังละ นาที อย่ าให้ เกิน นาที
(ปฏิบตั ิ นาที ได้กาํ ลังจิต = 1MPU)
๒.๓ เด็กระดับ ป . ถึง ป. ผูส้ อนเชิญชวนเช่นบอกว่า.... “เรามาเล่นสบายๆกัน แป๊ บหนึงนะ”, “มามี
ความสุ ขทางใจกัน แป๊ บหนึง” แล้วปฏิบตั ิเช่นเดียวกับอนุบาล คือหายใจเข้า ก็นึกว่า “พ่อ” พอหายใจออกก็ให้
นึกว่า “แม่”ใช้เวลาครังละไม่ เกิน นาที ถือหลักจิตวิทยาจูงใจ อย่าบังคับเป็ นอันขาด
หมายเหตุ *อย่าใช้คาํ ว่า “สมาธิ” หรื อ “กรรมฐาน” เพราะเด็กรู ้สึกว่ายาก ลําบาก และน่ากลัว เป็ นเรื อง
ของปู่ -ย่า, ตา-ยาย ทีบอกกับพ่อแม่ ไม่ใช่เรื องของเด็กอย่างเขา ใช้คาํ ว่า MPD เหมาะสมกับยุคสมัยนีมากกว่า
๒.๔ เด็กระดับ ป. -ป. . ผูส้ อนเชิญชวนน้อมนํา ไม่มีการบังคับ คําภาวนา กํากับลมหายใจเข้าออก
“พระ-เจ้า” ซึ งมีความหมายพอทีจะเข้ากันได้ทุกศาสนาในประเทศไทย จะมีความหมายกว้างขวางเพียงไร เด็กรู ้กนั
แล้ว การปฏิบตั ิหลับตาแล้ว...ก็หายใจเข้า นึกว่า “พระ” หายใจออกนึกว่า “เจ้า” เรื อยไป ครังละไม่เกิน นาที
แป๊ บๆ เท่านัน แม้เด็กบางคนไม่พร้อมทีจะทําเพราะทะเลาะกับเพือนมา หรื ออารมณ์ข่นุ หมอง...เพราะคุณแม่โทร
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มาด่า หรื อยังมีอารมณ์วิตกกังวล หม่นหมองใจด้วยปัญหาใดๆ เด็กก็ยนิ ดีปฏิบตั ิเพราะมัน...แป๊ บเดียว แต่เมือหมด
เวลา สังเกตใบหน้าเด็กได้ว่าอารมณ์เปลียนมีความแช่มชืนขึน จะเรี ยนอะไรก็เรี ยนต่อไปก็เรี ยนได้ดี
หมายเหตุ บางท่านขอว่า ภาวนาพุทโธ ได้หรื อไม่เพราะนักเรี ยนเป็ นชาวพุทธทังหมด ก็ตอบว่าได้ และดี
มาก เพราะคําภาวนา ไม่จาํ กัด ขอเป็ นคําทีมีความหมายและเป็ นคําทีศักดิสิ ทธิ เท่านัน ครู รู้จิตวิทยากันทุกท่าน
สามารถพิจารณาปรับให้เหมาะสมได้ รู้ภาวนาพร้ อมๆหรือควบคู่กับลมหายใจเข้ าออก เป็ นหลักการสําคัญ ของ
การปฏิบตั ิ MPD
๒.๕ นักเรียนชัน ม. ถึง ถึงอุดมศึกษา ใช้เวลาทํา MPD ครังละ ๕ นาที ผูส้ อนต้องสร้าง Motivation ให้
เห็นว่าเป็ นเรื องสนุกๆ จิ บจ้อย ง่ายๆ ไม่ มีการบังคับ เพราะอาจเกิดความเครี ยด ความคับข้องใจ ทุกศาสนาปฏิบตั ิ
ได้โดยใช้พระนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดเป็ นคําภาวนา
หากไม่สะดวกในการปฏิบตั ิดงั กล่าว ขอเสนอว่าระดับนีมีคาํ ภาวนา ทีพัฒนาเป็ นสากลมากขึน เก๋ ไก๋ ...
แต่ทรงอานุภาพและศักดิสิ ทธิมากขึน ใช้คาํ ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่ม หรื อ ซัมมัม โบนัม ก็ไม่ว่ากัน) มีความหมาย ความดีอนั สู งสุ ด
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
หายใจเข้านึกว่า “SUMMUM” หายใจออกนึกว่า “BONUM” ถือว่าดีเยียม
พระYahweh/ Jehovah สําหรับชาว Christian หรื อ AllahArrah สําหรับชาว Muslim ก็นาํ มาภาวนา
ได้เป็ นการถวายความเคารพและขอพร เป็ นความดีพิเศษ
สํ าหรับชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” ถือว่าดีเยียมเช่นกันเพราะง่ายและ
สันทีสุ ด วัยอนุบาลก็ทาํ ได้สะดวก
*สํ าหรับชาวฮินดู (Hinduism) ใช้คาํ ภาวนาว่า “มหาพรหมา” (Maha Brahma) ในความหมายว่า the
Highest God of Universe ไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือน หายใจเข้ านึกว่ า “มหา” หายใจออกนึกว่ า “พรหมา” หรื อ จะ
ภาวนาคําใดก็ได้ตามคติใน โยคะแปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่าสมควรเป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด
ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรับชาวซิกห์ (Sikh / Sikhism) ใช้คาํ ภาวนาว่า มหา-กุรุ (Maha-Guru) นึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด
หายใจเข้านึกว่า “มหา” หายใจออกนึกว่า “กุรุ”ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
๒.๖ การนัง ให้นงตั
ั วตรงสบายๆไม่เกร็ ง ไม่พิงสิ งใดๆ ก่อนเริ มปฏิบตั ิ ให้หลับตา (ชํานาญแล้วจะลืมตา
ก็ได้) หายใจยาวๆลึกๆ ๓-๔ ครัง เพือไล่อากาศเสี ยออกจากปอดให้หมด รั บอากาศดีเต็มๆ เพือให้ได้โลหิตที
สมบูรณ์ ต่อจากนันก็หายใจปกติ ภาวนาสบายๆ ไม่ทนั ปวดเมือย ไม่ทนั เครี ยด ก็ครบ ๕ นาทีแล้ ว หยุดทันที
เพียงพอแล้ ว เด็กจะรู ้สึกสบายกายเพราะการไหลเวียนของโลหิตทีดี สบายใจเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่ าน สงบได้สัก ๑-๒
วินาที ก็เยียมแล้ว
หายเหนือยไหม? สบายๆไหม? รู ้สึกโล่งๆไหม? “ดีมาก ทุกคนทําได้ ปรบมือให้ตวั เอง” คําพูดทํานองนี
เป็ นการส่ งเสริ มให้รู้จกั วัดและประเมินตนเอง บ่อยเข้าก็เป็ นทักษะวัดและประเมินผลอารมณ์ตวั เอง เพราะเขา
จะต้ องวัดและพัฒนาตนเองอย่ างอย่างอัตโนมัติ เมือพัฒนาสู งขึนเขาจะเห็นว่า อารมณ์เยือกเย็นเขามีสุขเพียงไร
และสามารถแยกได้ว่า อารมณ์ ทีร้ อนระหว่ างเล่ นเกมคอม อารมณ์ ทีเร่ าร้ อนเพราะกามตัณหา...เขาไม่มีความสุ ข
อารมณ์ ทีสงบค้นหาความรู้ยงค้
ิ นยิงรู้เป็ นอารมณ์ ทีสนุกชืนบาน เขาจะแบ่ งเวลาได้ ถูกเอง ความโกรธเกิดทุกข์
ความไม่ โกรธเป็ นสุ ข เขารู ้และวิเคราะห์ได้เอง
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ครู ผแู ้ นะนํา MPD รายงานผลการปฏิบตั ิ MPD ของตนแก่เด็ก ด้วยสัจจะอย่าเสกสรรคําพูดเพราะจิตของ
เด็กเขาสัมผัสได้ อย่าโกหกว่าตนปฏิบตั ิ MPD ทังๆทีไม่ได้ปฏิบตั ิ สั จจะจึงเป็ นเรืองสํ าคัญสํ าหรับผู้สอนผู้แนะนํ า
MPD สิ งใดทีจะบันทอนกําลังใจเด็ก ต้องละเว้นจริ งๆต้ องให้ กําลังใจ และสร้ าง Motivation ตามหลักจิตวิทยา
และด้ วยสั จจะเสมอ
๒.๗ ผู้สอนผู้นําเสนอ MPD
ผูส้ อนหรื อผูน้ าํ เสนอ MPD ได้ พึงศึกษาข้อสนเทศนีให้ถ่องแท้ แล้วใช้จิตวิทยาจูงใจ นักเรี ยนอย่างนิ ม
นวลทีสุ ด และปฏิบตั ิพร้อมๆกับนักเรี ยนก็ได้
ครู อาจารย์ทีมีความรู ้ความเข้าใจมีประสบการณ์ฝึกสมาธิ อ่านเอกสาร MPD นีจะเข้าใจมันใจ ก็เริ ม
แนะนํานักเรี ยนได้เลย
ครูอาจารย์ ทีมีปัญญามาก ยังสงสั ยในผล MPD พึงทดลองปฏิบัติ ให้ ได้ กําลังจิตสะสม ได้ ๓,๐๐๐ MPUs
ลิมรสความสุ ขและความดีมีคุณประเสริ ฐก่ อน แล้วจึงแนะนํานักเรี ยน ก็นบั ว่าดีเลิศเช่นกัน
๓. คุณประโยชน์ ของ MPD ทีเป็ นสั จธรรม
ทีว่าเป็ นสัจธรรม (Absolute Truth) คือเป็ นสิ งทีปฏิบตั ิพิสูจน์ทดลองได้ ผูท้ ีจะพิสูจน์ทดลองได้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ MPD วันละ ๕ ครังๆละ ๕ นาที (อย่างน้อยทีสุ ดก็ตอ้ งไม่น้อยกว่าวันละ ๓ ครัง) ทุกวันต่อเนืองจนมีกาํ ลัง
จิตสะสมได้ ๓,๐๐๐ MPUs ก็ทราบได้ ยืนยันผลได้ ปรากฏความเปลียนแปลงเห็นได้ชดั แต่ถา้ สะสมกําลังจิตได้ถึง
๒๗,๐๐๐ MPUs ก่อน (ประมาณ ๓ ปี ) จะยืนยันได้ว่าคุณประโยชน์ต่อไปนีเป็ นจริ งและพรรณนาได้ อย่างซาบซึง
เหลือประมาณ
๓.๑ ทัง “พุทโธ” และ “SUMMUM BONUM” มีฐานะเป็ น คําศักดิสิ ทธิ เป็ นคาถา สมควรนอบน้อม
เคารพ มีอานุภาพป้ องกันภัยอันตรายได้ เพราะคนปัจจุบนั มีภาวะแวดล้อมทีเสี ยงเป็ นอุบตั ิเหตุอนั รายมาก ทังทีเป็ น
คนด้วยกันและเทคโนโลยี ลูกหลานหลายคนออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านเพราะเสี ยชีวิต สําหรับคนทีสะสม
กําลังจิตได้ หลายๆหมืนหน่วยเขาจะรู ้และมันใจว่านีเป็ นเชือทีตรงกับความเป็ นจริ ง ส่ วนความเชือแบบงมงายเชือ
(Blindfold belief) เป็ นความเชือตามผูอ้ ืน ความเชือตามความเป็ นจริ งเป็ นประโยชน์ของมนุษย์ชาติ
สิ งทียอมรับกันทางจิตวิทยาเบืองต้นคือ ความมีสติ(Mindfulness) ป้องกันอุบัติเหตุได้ แต่พอเจอ
เหตุการณ์เด็กอาชีวะไล่ยงิ กัน ไปถูกคนนังอยูบ่ นรถเมล์ตาย นักจิตวิทยาอธิบายไม่ได้ แต่ คนมีMPD หลายๆหมืน
หน่ วย เขาจะทราบและอธิบายได้ อย่ างมันใจ
๓.๒ คนทีกลัวผีจะภาวนาป้ องกันผีกไ็ ด้ จิตทีมีกาํ ลังอบอุ่น มีความกล้าแข็งมีเหตุผล
๓.๓สําหรับท่านทีมีความเชือเรื องตายแล้วไม่สูญ มีนรกภูมิ อบายภูมิ หรื อสุ คติโลกสวรรค์เป็ นทีไป ผู ้
ปฏิบตั ิ MPD ตามวิถีนี จะไปสวรรค์เท่านัน
๓.๔ การปฏิบตั ิ MPD เป็ นทางหนึงทีจะพิสูจน์ว่า นรก สวรรค์ มีจริ งๆ มิใช่สวรรค์ในอกนรกในใจ ทีพูด
เชิงเปรี ยบเทียบเท่านัน เกิดมาแล้วจึงพึงปฏิบตั ิแต่ความดี
๔. ทําไมต้ องปฏิบัติ MPD วันละ ๕ ครัง (อย่างน้ อย ๓ ครัง) และนานเท่ าไรจึงจะเห็นผล?
การปฏิบตั ิ MPD สมควร/ต้องปฏิบตั ิต่อเนืองทุกวัน ครัง ได้แก่ เช้ า, กลางวัน, เย็น, กับอีก ครัง ทีบ้ าน
ได้ แก่ ก่ อนนอน, และ ตืนนอน (พอรู ้สึกตัว ว่าตืนไม่รีบลุก นอนปฏิบตั ิ MPD ทันที นาที แล้วจึงลุกขึน) มีผล
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สังเกตได้ดว้ ยตนเองเรื อยๆตังแต่ ๓-๔ สัปดาห์แรก และมีผลชัดเจนทีผูป้ ฏิบตั ิยนื ยันได้ เมือสะสมกําลังจิตได้
๓,๐๐๐ MPUs
การปฏิบตั ิ MPD ทีน้อยทีสุ ด วันละ ๓ ครัง ได้แก่ (๑) เช้ า ก่อนออกจากบ้านผจญภัยอันตรานอกบ้าน
(๒) กลางวัน (หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน) (๓) เย็น (ก่อนออกจากโรงเรี ยนหรื อทีทํางาน บางครังเร่ งรี บ
ลืม ก็ปฏิบตั ิ MPD ในรถระหว่างเดินทางก็ได้ ปฏิบตั ิครังละ ๕ นาทีไม่เกินนี ก็จะได้กาํ ลังจิตสะสมวันละ ๑๕
MPUs สะสมไปเรื อยๆ ไม่นานก็ถึงระดับทีจิตอบอุ่นคือ ๓,๐๐๐ MPUs ไม่นาน ๒๐๐ วัน หรื อ ๖ เดือน กับ ๒๐
วัน เท่านัน
ปฏิบัติอย่ างน้ อยวันละ ๓ ครัง กําลังจิตจึงสะสมได้
ดีทีสุ ดเห็นผลเร็วทีสุ ด คือการปฏิบตั ิ MPD วันละ ๕ ครัง
(๑)เช้าตืนนอนหรื อก่อนออกจากบ้าน เพือให้มีสติสัมปชัญญะ (Mindfulness) ป้ องกันภัย เพราะออกจาก
บ้านแล้วมีความเสี ยงภัยสู ง มีจาํ นวนไม่นอ้ ยไม่ได้กลับบ้านเพราะเสี ยชีวิต
(๒)เมือถึงทีทํางาน/วิทยาลัย ต้องใช้ความสามารถทํางานหรื อเรี ยนรู ้ ก็สะสมกําลังจิตก่อน
(๓)เวลากลางวันรับประทานอาหาร ก็สะสมกําลังจิต อีกครังหนึง ซึ งได้ทงการสะสมกํ
ั
าลังจิตและผ่อน
คลายความเครี ยดในการทํางาน/เรี ยน ในภาคเช้า และมีกาํ ลังจิตสดชืนเพือปฏิบตั ิงาน/เรี ยนภาคบ่ายต่อไป
(๔)ก่อนออกจากทีทํางาน/โรงเรี ยน/วิทยาลัย ก็ปฏิบตั ิ MPD อีกครังหนึง เป็ นการป้ องกันภัยต่างๆ ก่อน
กลับถึงบ้านด้วยอารมณ์ทีแช่มชืน
(๕)ก่อนนอน ทํา MPD ช่วยให้การหลับสนิท หลับลึกร่ างกายพักผ่อนได้สมบูรณ์ อวัยวะได้ซ่อมแซม
ส่ วนทีสึ กหรอกลับคืน เมือตืนขึนก็จะมีความสดชืนมีพลัง
ปฏิบตั ิ MPD วันละ ๕ ครัง จะได้กาํ ลังจิต ๒๕ MPUs เดือนหนึงก็สะสมได้ ๗๕๐ MPUs เพียง ๔ เดือน
ก็ถึงระดับจิตทีอบอุ่นขันต้น มีความสุ ขอย่างทีไม่ เคยมีมาก่ อนและพบความเปลียนแปลงทีสั งเกตได้
หมายเหตุ การปฏิบตั ิมีความยืดหยุน่ ตามสมควร ถือความสะดวกสบายเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งทําให้ได้อย่าง
น้อยวันละ ๓ ครัง ทุกวัน หากขาดไปวันหนึง กําลังจิตทีสะสมไว้จะสลาย ให้เริ มต้นนับหนึงใหม่สะสมกําลังจิต
ใหม่ต่อไป
MPD ปฏิบัติได้ ทุกอิริยาบถ ท่ามาตรฐานคือนังตัวตรงสบายๆ แท้จริ งทําได้ทุกอริ ยาบาท ถ้าจะปฏิบตั ิใน
ขณะทีเดิน ก็ตอ้ งลืมตา ถ้าจะยืนปฏิบตั ิกย็ นื พิงอะไรสักอย่าง ไม่ให้ลม้ ปลอดภัยไว้ ก่อนเสมอ พอชํานาญก็ทาํ ได้
ทุกอิริยาบถ
๕. ปฏิบัติ MPD สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตดีขึน
๑. เมือมีจิตทีสดชืน การนอนหลับก็จะหลับลึก ร่ างกายปรับสภาพได้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
๒. สิ งทีเป็ นความเครี ยด อารมณ์เก็บกด ถูกสลายไป บรรดาโรคภัยทีเกิดจากความเครี ยดเป็ นปฐมเหตุ ก็
จะไม่มี นับเป็ นการป้ องกันโรคเหล่านันได้
๓. การหายใจทีเป็ นระบบมากกว่าปกติให้การฟอกโลหิตสมบูรณ์ การไหลเวียนโลหิตดีขึน การสันดาป
ภายในเซล ทีเรี ยกว่า Metabolism ก็สมบูรณ์ การขจัดของเสี ย สารตกค้าง ไขมันทีไม่มีประโยชน์กถ็ ูกขจัด เสริ ม
ด้วยการเล่นกีฬา การออกกําลังกาย โอกาสทีจะเป็ นโรคภัยไข้เจ็บก็ลดน้อยลง
ฉะนันจึงเห็นได้ว่า MPD ช่ วยพัฒนาทังสุ ขภาพร่ างกาย, สุ ขภาพจิต และสะสมกําลังจิตได้ พร้ อมๆกัน ยิง
กว่ า in 1 ทีนิยมพูดกันในปัจจุบนั
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๖. การพัฒนากําลังจิตมากๆและหนักๆ ทําไมจึงไม่ ดี?
๖.๑ การปฏิบัติหนักๆไม่ ดี เพราะมีความเสี ยง การพัฒนากําลังจิตมากๆและหนักๆนันดี เฉพาะทีมีครู
อาจารย์ชันดีจริงๆควบคุม ทรงฌานสมาบัติจริ ง ทรงเจโตปริ ยญาณ แก้ไขและป้ องกันอันตรายต่างๆได้ ไม่ว่าอยู่
ใกล้หรื อไกลท่านก็รู้ บอกหรื อไม่บอกท่านก็รู้ ไม่ตอ้ งสอบอารมณ์ และยังรู ้ล่วงหน้าอีกด้วย ถ้ามีครู อาจารย์อย่างนี
ก็ปฏิบตั ิหนักๆดี แต่เมือยังไม่มีครู อาจารย์ดงั กล่าว ก็ไม่ ควรเสี ยงเพราะอันตรายมีมาก...จึงกล่ าวว่ าการปฏิบัติ
หนักๆไม่ ดี ข้อสนเทศทีพึงจดจําและเข้าใจ เกียวกับ MPD มีดงั นี
๑. การปฏิบัติ MPD ต้ อง ๕ นาทีเท่ านัน เพราะ หากปฏิบตั ิเกิน จิตจะตกภวังค์ โมหะ (Dullness) ความ
หลงก็จะเกิด เป็ นอันตราย และ กําลังจิตไม่ สะสม มีความเครี ยดสะสม MPD ไม่ ต้องอาศั ยครู
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติเป็ นครู อาจารย์ตนเอง สบายๆ
๒. ปฏิบตั ิ สมถะ อย่างเดียวก็อนั ตราย เพราะ เกิดโมหะง่ าย แก้ไขยาก และกําลังจิตไม่สะสม
๓. ปฏิบตั วิ ิปัสสนา อย่างเดียวก็ฟุ้งซ่ าน เป็ นอันรายมาก กําลังจิตก็ไม่สะสม
๔. ศึกษาอ่านและคิดตามคัมภีร์ต่างๆ เรี ยกว่าปริยตั ิ มีเหตุผล ฟังแล้วดี แต่ มักไม่ จริง มีความฟุ้ งซ่ าน
เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ง่าย มีโทษถึงอเวจีมหานรก ...ตามคติพุทธศาสนา
๕. การปฏิบัติหนักๆจริงๆจังๆ เป็ นความประเสริฐตามหลักธรรมของศาสนา เป็ นการพัฒนาระดับสู ง
แต่ MPD เป็ นเพียงพืนฐานเท่ านัน
๖. MPD เป็ นวิธีปฏิบตั ิเป็ นสากล ปฏิบตั ิได้ทุกชาติทุกศาสนา เป็ นวิธีสร้ างสะสมกําลังจิตของมนุษย์
ชาติโดยแท้
๗. การปฏิบตั ิ MPD ง่าย ไม่มีพิธีรีตองอะไร ทุกคนเป็ นครูอาจารย์ของตัวเองได้ อย่ างสบายๆ
๘. ปฏิบัติ MPD ไม่ มีอันตรายใดๆ มีแต่ ประโยชน์ มหาศาลทีทดลองพิสูจน์ ได้ จริง
๖.๒ คนทรงฌาน, ทรงสมาบัติ ไม่ ใช่ คนดีเสมอไป นักไสยศาสตร์ สกั เลขยันต์ เสน่ห์เล่ห์กลมนต์ดาํ นัก
สะกดจิต หมอดูรวมทังดูลูกแก้ว ทํานายทายทัก พ่อมดหมอผี ทีเขาทําได้จริ งๆ ก็ตอ้ งมีจิตทีเป็ นฌานในระดับต้น มี
ฉะนันก็ทาํ ไม่ได้ มีจํานวนไม่ น้อยทีโกหกหลอกลวงต้ มตุ๋น และก่ ออาชญากรรมมาแล้วก็มี ผิดพลาดสร้างความ
โกลาหลแก่คนทีเชือง่ายมาแล้วเป็ นข่าวมาแล้ว ทีลือลันทีสุ ด ๒ ราย ดังนี
(๑) Rasputin แห่งรัสเซี ย ผูม้ ีฉายาว่า “นักพรตกาลี” มีกาํ ลังจิตสู ง สามารถรักษาโรคทีการแพทย์ยคุ นัน
รักษาไม่ได้ดว้ ยกําลังจิต (Healing) ดืมยาพิษทีคนธรรมดาต้องตายทันที แต่เขาดืมก็แค่มึนๆศีรษะแสบๆคอเท่านัน
เขาเป็ นคนมักมากในกามารมณ์ ใช้อาํ นาจจิตบังคับให้หญิงงามชันสู งเรี ยกให้เรี ยกหาแต่เขา จนราชบัลลังก์รัสเซี ย
สะเทือน เป็ นบุคคลทําลายความมันคงประเทศ ต้องขจัด วางยาพิษก็ไม่ตาย ฆ่าด้วยอาวุธปื นไม่ตาย ต้องใช้วิธีทุบ
ให้สลบจับมัดถ่วงนําจึงสิ นชือ
(๒) เทวทัต อดีตเจ้าชายแห่งกรุ งเทวทหะ ทรงอภิญญาสมาบัติแสดงฤทธิเหาะได้ แต่ ไม่ ตัดกิเลสเป็ นพระ
อริยบุ คคล (ตังแต่พระโวดาบันขึนไปถึงพระอรหันต์) บวชได้นานประมาณ ๓๕ พรรษา ก็ลอบปลงพระชนม์
พระพุทธเจ้าซึ งเป็ นศาสดาของตน หลายครังไม่สาํ เร็ จ จบชีวิตโดยพืนดินสู บร่ างประหารชีวิต...นับเป็ นการตายที
ประหลาดทีสุ ดเพราะความชัวของตน
*สรุป การทรงฌานสมาบั ติมีกําลังจิตสู ง หากจิตไม่ อบอุ่น ก็เป็ นอันตราย ส่ วนMPD มีเป้าหมายให้ จิต
อบอุ่น (Warm Mind) เป็ นสํ าคัญเท่ านัน ไม่ ม่ งุ ฌานสมาบัติอะไร
๗. MPD มีรากฐานอ้ างอิงทางจิตวิทยา
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หลังจากจิตวิทยาได้ดาํ เนินการศึกษาวิจยั ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มาศึกษา
พฤติกรรมเพือ Predict สภาพจิต วิเคราะห์ศึกษาการทํางานของสมองระบบประสาท ทีเกียวข้องกับความคิดและ
พฤติกรรม ทําให้จิตวิทยาพัฒนามามาก แต่กไ็ ม่สิ นสุ ดต้องพัฒนาต่อไป ทีน่าสนใจเกียวกับสาขาวิชาทาง
ความสามารถของมนุษย์ (Human Abilities) ดังนี
(๑) เชาวน์ปัญญา (Intelligence) เป็ นความฉับไวในการคิดวิพากษ์ (Critical Thinking) ตอบสนองปัญหา
เฉพาะหน้าได้รวดเร็ ว (Prompt Response) ทีเรี ยกว่าไหวพริ บ (Wit) สามารถระบุระดับด้วย I.Q. scale ผูท้ ีมี I.Q.
สู ง เรี ยนรู ้อะไรได้รวดเร็ ว มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (Learning Achievement) สู ง เป็ นคุณสมบัติทีติดตัวมาแต่
กําเนิด ...และนักวิชาการตะวันตกก็ว่า I.Q. พัฒนาไม่ได้
(๒) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็ นความสามารถทีพัฒนาและสร้างสิ งใหม่ๆ ทีดีกว่าทีมี
มาแล้ว
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทังวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีสร้างสรรค์โลกให้กา้ วหน้าดังทุกวันนี
เทคโนโลยีทางการแพทย์ทีลึกซึงมหัศจรรย์ ทีช่วยให้แพทย์และพยาบาลทํางานง่ายและมีประสิ ทธิภาพสู ง โลก
เป็ นหนีบุญคุณบุคคลประเภทนีซึ งมีอยู่ทุกวงการ ทีจริงตามวัฒนธรรมไทย คําว่ า ปัญญา หรือปรีชา ตรงกับคําว่ า
Creative Thinking มากทีสุ ด คนทีมีความสําเร็ จในชีวิต คือคนทีมีปัญญา คนทีมีความคิดสร้างสรรค์ เหตุเพราะคํา
ว่า Creative ใช้ในงานศิลป์ และสถาปนิกมาก่อน ราชบัณฑิตไทยจึงกําหนดคําแปลได้แค่นนั (ไม่ตอ้ งเปลียนใหม่
ให้งง) ซึ งผูเ้ สนอ/ผูเ้ ขียน ใช้คาํ ว่า “ปัญญาสร้างสรรค์” มาแล้วหลายครังในช่วง ๒๐ ปี ทีแล้ว
นักวิชาการทีสําคัญ มีPiaget, Bruner, Guildford, Torrance, etc. กล่าวว่า Creativity สอนได้ พัฒนาได้
และ Edward De Bono ได้สร้างเครื องมือฝึ กทักษะการคิดเป็ นทียอมรับกันทัวโลก
(งานวิจยั การพัฒนาการคิด ทัง Critical และ Creative Thinking มีมากที คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
(๓) ทัง Intelligence และ Creativity มีความสัมพันธ์กนั น้อย กล่าวคือ คนทีมี I.Q. สู ง มักมี Creativity ตํา
และกลับกัน ประวัติศาสตร์ ปรากฏว่า คนทีมี Creativity สู งของโลก แต่มี I.Q.ตํา ได้แก่ Albert Einstein และคนที
เห็นว่าเรี ยนมากเสี ยเวลาอ่านตํารา สู ้คิดเองไม่ได้ เช่น Bill gates, Steve Jobs เป็ นต้น
(๔) Vygotsky เห็นว่า Meditation มีความสําคัญกว่าอืนใดในการพัฒนาคนตามวัฒนธรรมของตนโดยใช้
Culture Meditation ในการพัฒนา Albert Einstein เรี ยนจบปริ ญญาตรี ทีสวิสน่าจะด้วยวิธีการนี (สงสัยว่าแอบเริ ม
ฝึ กสมาธิแบบพุทธ ทีนี)
(๕) วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกของ Wayne Payne วิเคราะห์ให้เห็นความสําคัญของ “เชาวน์ปัญญาทาง
อารมณ์” ซึ งนักวิชาการไทยใช้คาํ ว่า “ความฉลาดทางอารมณ์” ซึ งก็ถูก แต่ไม่สอดคล้องกับศัพท์ปัญญัติเดิม ซึ งองค์
ความรู ้ในขณะนียังไม่ตกผลึก เพือบัญญัติให้ตรงกับ “Emotional Intelligence” ซึ งเป็ นศัพท์วิชาการปรากฏครัง
แรก พ.ศ. ๒๕๒๘(1985). แต่ยงั ไม่ดงั
Daniel Goleman ได้นาํ เสนอใหม่ว่า Emotional Intelligence ในรู ปของ Emotional Quotient (E.Q.) มี
ความสําคัญยิงกว่า Intelligence Quotient (I.Q.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓( ) คราวนีดังเป็ นพลุแตก นําเอาไปกล่าวถึง
กันมากมาย แต่ไม่ ได้ กล่ าวถึงการพัฒนาทีชัดเจน ปฏิบัติได้ (Practicality)
บัดนี เรามี MPD พัฒนาจิตให้ มีกําลังจิตถึงระดับทีอบอุ่น Warm Mind) และพัฒนาได้ พร้ อมๆกันทัง
I.Q., E.Q., Creativity, Grasping Power (เดิมเป็ นเพียงปรัชญาตะวันออก บัดนีเป็ นจริ งด้วยMPD), วินยั ตนเอง
(Self-discipline), ศีลธรรม (Moral), ความรับผิดชอบ (Responsibility), ความอดทน (Tolerance), ความเพียร
พยายาม (Assiduity/ Painstaking/Pertinacity/ Conatus: เรี ยกได้หลายคําตามใจชอบ), ความขยัน (Diligence/ Hard

11
Working/ Industrious/ Assiduous), มีอารมณ์สงบมันคง Calm Emotion/ Calm Mind), ความแช่มชืนอารมณ์จิต
(Fresh Mind), ความเป็ นทีมีศกั ดิศรี ความเป็ นมนุษย์ (Human Dignity) เป็ นต้น...ทีได้ รับพร้ อมกันเมือจิตถึงระดับที
อบอุ่นอย่ างชัดเจน สั งเกต วัดประเมินได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
สิ งทีได้รับพร้อมๆกันยังมีอีก เป็ นการรักษาเยียวยา โรคทางจิต (Psychosis), เรี ยนรู ้ชา้ (Slow Learner),
ความสนใจสัน (In-attention), ปัญญาอ่อน (Mental Retardation), ออทิสติก (Autistic), เป็ นต้น
ยังไม่ หมด สิ งทีได้ พร้ อมๆกันยังมีอีก ทีสํ าคัญคือความสั มฤทธิผลการเรียน (Learning Achievement)
ยกตัวอย่างยืนยัน ได้แก่ โรงเรี ยนสุ ธรรมยานเถระ, วัดท่าซุง, จ. อุทยั ธานี เป็ นโรงเรี ยนกินนอน นักเรี ยนทุกคนฝึ ก
สมาธิ, เรียน, และ ทํางาน อย่างมีระบบ มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ อีกตัวอย่างหนึงได้แก่
โรงเรี ยนสัตยาไส มีการปฏิบตั ิสมาธิและเรี ยนประกาศว่าผลการเรี ยนดีมาก เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ๑๐๐
เปอร์ เซ็นต์ โรงเรี ยนของ ดร.อาจอง ชุมสาย ท่านประกาศมานานแล้วว่าสมาธิช่วยในการเรี ยนรู ้และสร้างองค์
ความรู ้ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล เรี ยนจบปริ ญญาตรี แต่มหาวิทยาลัยให้ปริ ญญาโท เรี ยนต่อปริ ญญา
เอกเลย และได้ใช้สมาธิสร้างชิ นส่ วนลงจอด (ไม่กระแทกเสี ยหาย) ให้ยานอวกาศ Viking I, II ได้สาํ เร็ จ ท่านมี
ชือเสี ยงมาก เข้าใจว่าท่านคงมีการสอนสมาธิ...แต่ว่ายังไม่เป็ นต้นแบบ ทีโรงเรี ยนอืนๆนําไปปฏิบตั ิกนั ให้
แพร่ หลายจนบัดนี...คงมีขอ้ จํากัดทีโรงเรี ยนอืนๆไม่สามารถทําได้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทีครู อาจารย์ต้องปฏิบัติให้ ได้ /สร้ างให้ ได้ เพือสร้ างอุปนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long
Learning) ทีพูดกันมาหลายสิ บปี ยังทํากันไม่ได้ คือการสอนทีให้ ผ้ เู รียนเรียนรู้สร้ างองค์ ความรู้เอง (Knowledge
Construction) เรียนรู้เอง ทุกอย่างเป็ นไปเพือ Learning ไม่ใช่ Teaching อย่างทีเป็ นมาแต่โบราณ ดังนัน จึงต้องใช้
Culture Meditation ของท่าน Vygotsky และทฤษฎีเรี ยนรู ้ Constructivist Theory ของท่าน Piaget จึงจะสัมฤทธิผล
การเรี ยนรู ้จึงดําเนินไปได้ตามธรรมชาติของผูเ้ รี ยนซึ งแตกต่างกัน ก็มีปัญหาว่า Culture Meditation จะทํากันแบบ
นักบวชหรื ออย่างไร ทีผ่านมาแล้วก็ได้ผลเป็ นส่ วนน้อย ส่ วนใหญ่ไม่ได้
MPD ช่ วยสร้ างกําลังจิตทีอบอุ่นมีกําลังทีจะเรียนรู้ สร้ างองค์ ความรู้เอง โดยครู อาจารย์แนะนําเท่ านัน
สื อการเรียน (Learning Material) สร้ างโดยบุ คลากรทีมีจิตอบอุ่นก็เป็ นสื อทีมีประสิ ทธิภาพ…การเรี ยนรู้และการ
สร้ างอุปนิสัยเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เกิดขึนอย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (Efficiency
and Effectiveness Education) แน่ นอน
ทังนีเพราะ MPD เป็ น Culture Meditation ทีมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดมากกว่าทีเคยมีมา ปฏิบตั ิง่าย ใช้เวลา
ศึกษาวิธีปฏิบตั ิ ๒-๓ นาที ก็ปฏิบตั ิได้เลยและตลอดชีวิต เป็ นครูอาจารย์ของตนเองได้ เลย...ไม่ ต้องหาครูอาจารย์ที
ไหน ไม่มีขอ้ จํากัดเรื องชาติศาสนา เพศ และ วัย ใครๆก็ทาํ ได้ ไม่มีจุดเสี ยงภัยอันรายใดๆ มีแต่ประโยชน์ และ
ประโยชน์อนั มากมาย เหลือประมาณ
๙. 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 มากขึนเรือยๆ
หวังสุ ขภาพกายสุ ขภาพจิตทีดีเป็ นคนปกติ และมุ่งความเป็ นผู้มีศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ (Human Dignity) อีก
ด้ วย
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ฌาน* ทีกล่าวถึงหมายถึงระดับความเข้มของจิต (Concentration Degree) แต่ MPD ก็มีฌาน แต่เป็ น ฌาน
ในอนุสติ (Concentration on Mindfulness) ซึ งนักอภิธรรมจะค้านว่าไม่มี แต่นกั วิสุทธิมรรคปฏิบตั ิท่านว่ามี และ
ก็มีจริ งๆ
(๓)ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ ต้ องมีครูอาจารย์, แต่ MPD ไม่ ต้องมีครูอาจารย์ตนเองเป็ น
ครูอาจารย์ ของตัวเอง เพียงอ่านเทคนิคปฏิบตั ิ ๓-๕นาที ใช้ปฏิบตั ิได้ตลอดชีวิตและรับผลความดีมากขึนเป็ นลําดับ
จนถึงไม่อาจประมาณได้
(๔)ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ มี ความเครี ยด, โมหะ หรือ วิปลาส เป็ นอุปสรรคขวาก
หนามจึงต้ องมีครูอาจารย์ ควบคุม/ปรึกษา, แต่ MPD ไม่ มีอุปสรรคขวากหนามอะไรเลย...สบายๆ
(๕)ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ ต้ องปฏิบัติเข้ มข้ นจึงจะมีผล ส่ วน MPD ปฏิบัติเล็กน้ อย
ครังละไม่ เกิน ๕ นาที สะสมกําลังจิตไปเรื อยๆสบายๆ เหมือนเดิม ศีลมีหรื อไม่ มีก็ไม่ เป็ นไร...ปฏิบัติไปเรือยๆ ศีลก็
มีเองอย่างอัตโนมัติ เพราะเมือจิตเริมอบอุ่นก็ไม่ อยากทําชัว
ยังมีอีกหลายประการทีแตกต่าง ผูป้ ฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตตังแต่ ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไป
เขาจะอธิบายได้มากกว่านี...อย่างซาบซึง
*สรุป MPD คือ MPD; แต่ MPD มีรากฐานเดียวกัน กับกรรมฐาน, โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ
*หากมีผ้ ใู ดกล่ าวว่ า MPD คือ กรรมฐาน, โยคะ, ละหมาด, หรือ สมาธิ นันเอง...เราก็ไม่ โต้ แย้งยอมรับได้ และ
ขอบคุณ
๑๐. หากผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรการศึกษา ลูกจ้ าง ทุกคนปฏิบัติ MPD... จะเป็ นเช่ นไร?
เมือทุกคนปฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตถึงระดับทีอบอุ่นคือ ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไป ผลปรากฏดังนี
ก. ผลลัพธ์ ส่วนบุ คคล
๑. หลับลึกใช้เวลาเท่าเดิมแต่สดชืนกว่า ไม่ค่อยจะฝันแม้ฝันก็ฝันดี อารมณ์เยือกเย็น ทํางานหนักเท่าเดิม
แต่เหนือยน้อยกว่า มีความเมตตา เข้าใจผูอ้ ืน มีนาํ ใจไมตรี รู ้ตวั ว่าเปลียนแปลงดีขึน
๒. ตนเองรู ้สึกว่าดีขึนใจอบอุ่น มีความสุ ขอย่างประหลาดทังทีสภาพแวดล้อมเหมือนเดิม มีครอบครัวที
อบอุ่นขึน (Warm Family)
๓. โรคภัยทีนิยมเป็ นกัน ได้แก่ภูมิแพ้ (Allergy), ความดัน (Blood Pressure), เบาหวาน (Diabetes),
โรคหัวใจ (Cardiopathia), ปวดศีรษะไมเกรน ถ้าเป็ นอยูแ่ ล้ว...อาการเบาลง (ถ้ายังไม่เป็ น ก็เป็ นการป้ องกัน)
๔. เรื องทีควรกลุม้ ทุกข์ใจเหมือนเดิม แต่ไม่ทุกข์ใจ มีกาํ ลังใจแก้ปัญหามากกว่าเดิม ไม่ทุกข์ร้อนง่าย
อารมณ์เสี ยยากขึน ฯลฯ
๕. มีวินยั มีสัจจะ มีคุณธรรมประจําใจมากขึน ตระหนักในผลประโยชน์ส่วนตน และส่ วนรวม ยึดมัน
ในคุณธรรมความดี มากขึนอย่างอัตโนมัติ
๖. มีความยินดีทีจะบอกต่อ/ ชักชวน/ แนะนําให้นกั เรี ยน บุคคลใกล้ชิด ผูป้ กครอง ปฏิบตั ิ MPD ให้ได้
ลิ มรสความสุ ข ตามทีตนเองมีประสบการณ์และยืนยันในผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับตนได้ดว้ ยความมันใจ
๗. เมือจิตอบอุ่น สามารถคิดบวก (Positive Thinking) ได้, พระพฤติแข่งขันและแบ่งปัน (Competition
and Share) ได้, สามารถคิด ได้กบั ได้ (Win/ Win) ได้
๘.โอกาสทีจะได้รับอุบตั ิเหตุอนั ตรายน้อยหรื อไม่เกิดเลยตลอดชีวิต
ทังนีเพราะมีสติสัมปชัญญะ
(Mindfulness) สู ง
ข. ผลลัพธ์ ในส่ วนรวมโรงเรี ยน/วิทยาลัย
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๑. ทุกคนไม่นิยมความขัดแย้ง (Conflicts) มีนาํ ใจไมตรี (Friendly) ทีจะอธิบายชีแจงด้วยเหตุผลและ
ความจริ ง ไม่นิยมปฏิบตั ิเชิงการเมือง (Office Politic) ทีฝรั งนิยมสอนกันมาเพราะมีกลอุบาย (Tactics) แฝงอยู่ ไม่
จริ งใจ การขัดแย้งทางความคิด (Ideal Conflicts) สามารถประสานสัมพันธ์หรื อประนีประนอม (Compromise) กัน
ง่าย ไม่มีทางเป็ นศัตรู กนั มีความสามัคคีเกิดขึนแน่ นอน
๒.ทุกคนเคารพความจริ งและประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสําคัญ ระบบคุณธรรม (Merit System) เกิดขึนได้
ระบบธรรมมาภิบาล (Good Governance) เกิดขึนได้จริ ง
๓. การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การประสานสัมพันธ์ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่ งผลให้ระบบบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนผูป้ กครองดีขึนเพราะต่างฝ่ ายมีนาํ ใจ ไม่เป็ นดังแต่ก่อน เด็ก
จากครอบครัวชันกลางหรื อหาเช้ากินคํา เด็กผิดวินยั ครู เรี ยกผูป้ กครองมาตักเตือน เขาต้องหยุดงานขาดรายได้
ครอบครัวร้าวฉาน พ่อลูกไม่ถูกกัน...ทีเป็ นเช่นนัน เพราะทุกคนจิตไม่ อบอุ่น
๔. บุคลากรใดประสบเคราะห์กรรม ผูอ้ ืนก็มีนาํ ใจช่วยเหลือกัน นักเรี ยนทีมีปัญหาทุกคนก็สงเคราะห์
ช่วยเหลือ…ให้ขา้ มพ้นอุปสรรคได้ สังคมในโรงเรี ยนจะอบอุ่น ทุกคนมีความสุ ข
๕. แผนพัฒนาการศึกษาก็เป็ นแผนทีเป็ นจริ ง และปฏิบตั ิให้บรรลุได้จริ ง เจริ ญจริ ง ก้าวหน้าจริ ง
วิสัยทัศน์ (Visions) ทีเขียนไว้กเ็ ป็ นความจริ ง ไม่มีลกั ษณะทีเป็ น Fantastic / Drama ทีชอบพูดกันอีกต่อไป
ผูบ้ ริ หารก็เป็ นสุ ข ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรี ยนก็เป็ นสุ ข ไม่มีอะไรทีอนาทรอีกต่อไป
๑๑. การปฏิบัติ MPD เป็ นการเตรี ยมคนดีให้ กับศาสนาทุกศาสนา
เนืองจากการปฏิบตั ิ MPD เป็ นกระบวนการกลาง เป็ นสากล ทุกคนปฏิบตั ิได้ ไม่จาํ กัดชาติ ศาสนา และ
ปฏิบตั ิได้ทุกเพศ ทุกวัย ให้ทุกคนมีกาํ ลังจิต เพิ มพูนสมรรถภาพความคิด ไม่งมงาย ไม่เชือง่าย เพราะสังคมมนุษย์
ทังปัจจุบนั และอนาคต จะเต็มไปด้วยคําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda) นักการศาสนา ทุกศาสนาในปัจจุบนั
จํานวนไม่นอ้ ยเพียรพยายามทําโฆษณาชวนเชือเพือผลประโยชน์ของตนหรื อของกลุ่ม ซึ งอาจห่างไกลจากคําสอน
ของศาสดานันๆ ผูท้ ีมีจิตอบอุ่นจะสามารถแยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นสัจธรรมแท้ (Reality) อะไรเป็ นโฆษณาชวน
เชือ เขาสามารถตัดสิ นใจได้เองว่า จะเชือสิ งทีเป็ นมายา…คือความงมงาย (Ignorance/ Gullibility) หรื อจะเชือถือ
ความจริ ง…อันเป็ นคนมีปัญญามีศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ (Human Dignity) เป็ นทีมีคุณค่าความเป็ นคน ทุก
ศาสนาต้องการคนดีมีคุณค่า คือคนทีมีจิตอบอุ่นนันเอง
ศาสนาทุกศาสนามีคาํ สอนทีประเสริ ฐ แต่ทุกศาสนามีคนเลวและคนร้าย ทุกชุมชนทัวโลกจึงมีความ
ทุกข์เต็มไปด้วยความขัดแย้งด้วยคนทีมีจิตไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind)
การปฏิบตั ิ MPD สร้างคนให้มีจิตอบอุ่น (Warm Mind) จึงไม่ขดั กับหลักคําสอนของทุกศาสนา และ
ส่ งเสริ มทุกศาสนาให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บไป
คนเลวและคนร้ ายเป็ นคนทีมีจิตไม่ อบอุ่น MPD พัฒนาคนเหล่ านันได้ และพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ เป็ นคนดี
...คนดีนับถือศาสนาอะไร ก็เป็ นคนดีทังนัน
ทีพยายามนําเสนอ ค่อนข้างละเอียดนี ก็เพือท่านผูร้ ู ้ ระดับปราชญ์นนมี
ั มาก จะได้พิจารณากันอย่างรอบ
ครอบ มีเหตุผลเท่าทีจะทําได้ ทังนีเพือคลายความสงสัย และทดลองปฏิบตั ิพิสูจน์ได้เท่านัน ไม่ได้ประสงค์ให้เชือ
โดยปราศจากการพิสูจน์ทดลองแต่อย่างใด ขอเชิญชวนนักวิชาการนักจิตวิทยา นักการศึ กษา นักศีลธรรม ...
ทําการศึ กษาวิจัย ให้ กว้ างขวางลุ่มลึกต่ อไป
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ผูน้ าํ เสนอ เป็ นเพียง Editor ซึ งได้ทดลองปฏิบตั ิมาต่อเนืองมาหลายสิ บปี มีความมันใจอย่างยิงว่า มีคุณค่า
ยิงต่อทุกคนทีเกิดมา พึงได้รับความสุ ขความดีตลอดชีวิต
ประการแรกพึงพัฒนาตนเองก่ อน หรือชักชวนให้ ดําเนินการพร้ อมๆกันก็ได้ ทุกคนเป็ นครู อาจารย์ของ
ตนเอง แม้ แต่ นักเรี ยนนักศึกษา...เขาก็เป็ นครูอาจารย์ของตัวเขาเอง เพียงเริมต้ นด้ วยการจูงใจทีนุ่มนวลทีสุ ด จน
เขาเห็นดีเห็นชอบปฏิบัติและสะสมกําลังจิต เพราะ MPD ปฏิบัติเพียงเล็กน้ อยครังละ ๕ นาที สะสมกําลังจิต
คุณประโยชน์ ทีพึงได้ รับมากมายมหาศาลยิงนัก พฤติกรรมของคน แม้ ตัวผู้ปฏิบัติเองเปลียนแปลงไปมาก ดุจ
ปฏิวัติด้วย MPD เมือจิตมีกําลัง ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไป
ขอให้ ครูอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรทุกท่ าน นักเรี ยนทุกคน พึงได้ รับความสุ ขความสํ าเร็จทีสมบูรณ์ ด้วย
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ด้ วยการปฏิบัติ MPD สะสมกําลังจิต ถึงระดับทีจิตอบอุ่นทุกท่ าน ...ทุกคนอบอุ่น
ครอบครัวอบอุ่น โรงเรี ยนอบอุ่น ชุมชนอบอุ่น สมปรารถนาของทุกท่ านแน่ นอน
กมลาสน์ เทียนกัณฑ์ เทศน์
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