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MPD สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู[ MPD for Technical Teacher
Training and Teacher Education]
เรี ยบเรี ยงนําเสนอโดย กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์
*บทความนี เป็ นไปเพื อความสุ ขความสํ าเร็ จของครู ความสํ าเร็ จของการศึ กษาของชาติ และความผาสุ กของประชาชนทั ง
มวล
สภาพปัญหา
. ปัญหาการศึกษาและสั งคมทัวโลก
*ปรากฏชัดมานานแล้วว่า... การศึกษาทําได้แค่สร้างคนให้มีความรู ้ทางวิชาการและมีทกั ษะในการทํางานประกอบอาชีพได้
แต่ไม่สามารถสร้างคนดีให้แก่สังคมได้ ความหวังทีว่าการศึกษาจะสร้างคนคนดีมีคุณธรรมให้แก่สังคมนัน...ไม่จริ งจนบัดนี
*ทุกวงการล้วนคนมีการศึกษาทังสิ น และทุกวงการก็มีคนเลว แม้วงการศาสนาทุกศาสนารวมทังวงการนักศีลธรรมก็มีคน
เลว...วงการการศึกษาก็ไม่ใช่วงการของคนดีทุกคนมีคนเลวประปนอยูไ่ ม่นอ้ ย แม้วงการครู กไ็ ม่ใช่ว่าจะมีครู ทีดีทุกคน
*ประเทศต่างๆทีว่ามีการศึกษาดี ภายในประเทศของเขาก็มีอาชญากรรมไม่เว้นแต่ละวัน คดีแพ่ง คดีอาญาเต็มโรงศาล และ
ประเทศทีมีชือว่ามีการศึกษาดีนีแหละ ...เอาเปรี ยบประเทศอืนๆ
*ทังโลกมีแต่ความทุกข์ ความขัดแย้ง (Conflict) มีตงแต่
ั ระดับครอบครัว ชุมชน ถึงระดับประเทศ และระหว่างประเทศ...
โลกจึงหาความสงบสุ ขไม่ได้
. ปัญหาของครูและตัวครูก็เป็ นปัญหา
*ครู คือบุคคลทีสังคมมุ่งหวังเป็ นบุคคลทีทรงความรู ้และทรงคุณธรรมเป็ นแบบอย่างของคนในสังคม สังคมยกย่องและหวัง
มาแต่โบราณกาล และก็เลือนหายไปในปั จจุบนั ...กลายเป็ นความไม่มนใจ
ั ของคนทัวไป สังคมมีความหวังน้อย ตัวครู เองก็
อึดอัดมีความเครี ยด (Stress) เป็ นปกติ อันเป็ นมูลเหตุสําคัญทีทําให้เกิดโรค ภูมิแพ้ ความดัน เบาหวาน หัวใจ มะเร็ ง ฯลฯ
ดังเช่นบุคคลทัวไป...เครี ยดเพราะทําไม่ได้ตามทีสังคมมุ่งหวัง วงการศึกษามีคอรัปชันไม่แพ้วงการอืนๆ
*ครู พูดถึงคุณธรรมความดีมากทีสุ ด...แต่ตวั ครู เองก็ไม่แน่นกั
*คําสอนคําบอกของครู ไม่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนดีขึน ทางด้านศีลธรรมแต่อย่างใด ถ้าคําสอนคําบอกเล่ามีผล...ก็เป็ นคนดีกนั ทังสังคม
*การดําเนินชีวิต ไม่มีความสุ ข ครู จาํ นวนไม่นอ้ ยทีมีหนีสิ น ถึงรัฐบาลต้องแก้ไขเยียวยา ถึง ร้อยละ นับว่าครู ไม่มีความสุ ข
ตามสมควร
สาเหตุของการศึกษาทีไม่ บรรลุผล
การศึกษาของไทยและการศึกษาของทุกประเทศต่างให้แต่ความรู ้ ทางวิชาการ ผลิตกําลังคนให้แก่สังคม เท่านัน ขาดการ
พัฒนากําลังจิต (Mind Power) ให้ ถึงระดับจิตอบอุ่น (Warm Mind)

ทุกคนจิตอบอุ่น
*กําลังจิตเพียง ,

ทุกครอบครั วอบอุ่น
MPUs. จิตก็อบอุ่น พฤติกรรมทุกอย่าง

ทุกประเทศอบอุ่น

โลกอบอุ่น
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ก็เปลียนไปในทางทีดีอย่างอัตโนมัติ มีความสุ ขพร้ อมผลประโยชน์ อืนอย่างมโหฬาร เพียงปฏิบัติ MPD ครั งละ นาที วัน
ละอย่ างน้ อย ครั ง เพียง วัน ไม่ ถึงปี ก็อบอุ่นมีความสุ ขทังประเทศถ้ าพร้ อมกันทัวโลก...โลกทังโลกก็อบอุ่น มีความสุ ข
กันทังโลก !!!
ถ้าพู ด กัน รวมๆหรื อ โดยสรุ ป ดังกล่ าว ว่ าเป็ นประโยชน์ ยิ งใหญ่ ป ระมาณมิ ไ ด้ แต่ ย งั มี ค วามชัด เจนน้ อ ย ทัง
คุณประโยชน์และความเป็ นไปได้ จึงแยกประเด็นกล่าวให้ชดั เจน ดังต่อไปนี
คุณประโของการปฏิบัติ MPD
MPD เป็ นการพัฒนากําลังจิตเพียงครังละ ครึ งนาที, ๑ นาที, ๒ นาที, ๓ นาที หรื อ ๕ นาที ตามวัย
เท่ า นั น สู งสุ ด ไม่ เกิ น นาที สะสมกํา ลังจิ ต อัน มี ผ ลถึ งการพัฒ นาเชาวน์ ปั ญ ญา (Intelligence), ภู มิปั ญ ญา
(Wisdom), ศีลธรรม (Morals), วินยั ตนเอง (Self-discipline) และ พฤติกรรมทีพึงประสงค์ (Favourable Behaviors)
MPD ไม่ มีอัน ตรายใดๆเลย มี แต่ ประโยชน์ ฝ่ ายเดี ยว ประโยชน์ ทียิ งใหญ่ สําคัญๆ ขอแยกประเด็นนําเสนอโดย
ระดับอายุ ดังนี
๑. MPD มีประโยชน์ สําหรับเด็กเล็กและอนุบาล
เด็กตังแต่เกิดจนถึง ๖ ขวบ นักจิตวิทยาเห็นว่าเป็ นช่วงวิกฤติ (Critical Period) ต้องได้รับการฟื นฟูอย่างสมดุล หาก
ผ่านช่วงนีไปแล้ว จะพัฒนาชดเชยทดแทนไม่ได้
MPD เป็ นวิธี การทีง่ายทีสุ ดใครก็ท าํ ได้ พิ สูจน์ท ดลองได้ เพียง ๕-๖ เดือน ก็เห็นพัฒนาการมีผลสั งเกตได้ การ
รักษาเยียวยาเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป อาศัยความอดทนความเมตตาทีมีต่อเด็กเป็ นสําคัญ แต่ไม่มีความสู ญเปล่าปัญหาและ
พัฒนาการเกิดขึนจริ ง สําหรั บเด็กเล็กก่อนอนุบาล และอนุบาล ทีมีปัญหา เมือพบปั ญหาก็เริ มดําเนิ นการทันที รั กษาเยียวยา
ได้ ด้วย MPD ปัญหาทีมักพบบ่อยได้แก่
-เด็กความสนใจสัน (In-attention Child)
-เด็กเรี ยนรู ้ชา้ (Slow Learner)
-เด็กซุกซนเกินไป (Problem Child) -เด็กขีลืม (Forgetful Child)
-เด็กเชาวน์ปัญญาตํา (Low I.Q.)
-ป้ องกัน/รักษาเยียวยา Autistics
-ป้ องกันหรื อรักษา เด็ก/หรื อบุคคลวัยรุ่ นเป็ นเพศทีสาม, ... ฯลฯ
ทังหมดสามารถพัฒนาได้ดว้ ย MPD และยังสามารถทุเลา โรคจิตทีเรี ยกว่า ออทิสติก (Autistic Disorder) เพราะ
โรคนีทางจิตเวชไม่ทราบสาเหตุ อาศัยการดูแลใกล้ชิดเฉพาะราย อย่างต่อเนือง น่ าจะเป็ นการช่วยเหลือได้เท่านัน MPD เป็ น
การพัฒนากําลังจิต ทีไม่มีอนั ตรายใดๆ น่ าจะใช้สงเคราะห์เยียวยาได้ ทํา MPD เพียงอย่างเดียว ก็สามารถทุเลาปัญหาเยียวยา
ได้นานาอาการดังกล่าวได้พร้อมๆกันและยังมีผลพลอยได้ คือมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดีอย่างคาดไม่ถึง
เพศที สาม (Third Gender) ไม่ ใ ช่ เรื องธรรมชาติ แต่ เป็ นความเจ็ บ ป่ วยทางอารมณ์ (Emotional Sickness) ไม่ มี
ปัญหาเรื อง I.Q. รักษาเยียวยาได้ดว้ ย MPD เท่านัน ทังหมดรักษาเยียวยาแบบค่อยเป็ นค่อยไป ปฏิบตั ิอย่างน้อยวันละ ครั ง
(ไม่เกิน ครัง) หากสะสมกําลังจิตได้ , หน่ วย(MPUs) การป่ วยนีก็จะคลีคลายหายเป็ นคนปกติ
เด็กวัยนี ปฏิบตั ิ MPD เพียงครังละครึ งนาที ถึง ๑ นาที เท่านัน รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
หมายเหตุ ผูท้ ีจะพัฒนาเยียวยา เด็กทีมีอาการทีเป็ นปั ญหา ต้องมีกาํ ลังจิ ตสะสมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ MPUs จึ งจะ
เหมาะสม การดําเนินการ (Treatment) จึงจะมีประสิ ทธิภาพ
๒ ประโยชน์ MPD สํ าหรับเด็กระดับประถม
ปฏิ บ ัติ MPD เพี ย งอย่างเดี ยวสามารถแก้ปั ญหาและพัฒนานานาประการ ดังเช่ น พัฒนาความสามารถเรี ยนรู ้
(Learning Ability), แก้อารมณ์ ร้าย (ill-tempered), ก้าวร้ าว (Aggressive), ออทิสติก (Autistic), ปั ญหาการรับรู ้ (Perception
Problem), ปมด้ อ ย (Inferior Complex), ปมเด่ น (Superior Complex), ปั ญหาบุ ค ลิ ก ภาพ (Personality Problems), การ
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เบียงเบนทางเพศหรื อเพศทีสาม(the Third Sex) และรวมทังปัญหาวินัยและจริ ยธรรม ทังนีเพราะรากเง้าของปัญหา...เกิดจาก
จิตทีไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind)
เมือพัฒนาด้วย MPD เพี ยง ๕-๖ เดือน จิตก็ส ะสมกําลังจิ ตถึงระดับที จิตอบอุ่น (Warm Mind)ระดับต้น ปั ญหา
ดังกล่าวก็จะคลีคลาย ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (Learning Achievement) วินยั และจริ ยธรรมดีขึน อย่างสังเกตเห็นได้ ว่าเด็กมี
ใบหน้าทีแจ่มใส มีอารมณ์สดชืน
ส่ วนเด็กเรี ยนเก่งทีมีอารมณ์ เครียด (Stress), อารมณ์ กระด้าง เก็บกด แพ้ไม่เป็ น ไม่มีเพือน หรื อมีอารมณ์ ซึมเศร้ า
(Depressed) อารมณ์ดงั กล่าวก็คลีคลายหายไป เขาจะมีจิตทีนุ่มนวลขึน มีจิตทีเป็ นมิตร (Friendly Mind) มากขึนอย่างสังเกต
ได้
MPD พัฒนาจิตให้อบอุ่นได้เท่านัน เด็กจะมีวินัยตนเอง (Self – discipline) และมีมารยาทอันดีทงต่
ั อหน้าและลับ
หลังอย่างอัตโนมัติ
นอกจากนียังมีคุณประโยชน์ สําคัญโดยตรงอีก ดังนี
. ป้ องกัน อุบตั ิ เหตุอ ันตรายได้ เพราะมี สติ รอบคอบมากขึน เด็กวัยนี มักไม่ มีสติ คิด หน้าหลัง ประสบอัน ตราย
พลาดพลังพิกลพิการได้ บางรายเสี ยชีวิตน่าเวทนาอย่างยิง มีความเศร้าโศกสาหัสแก่บิดามารดาและญาติมิตร
. เด็กมีจิตอบอุ่นสามารถรั บรู ้ ว่ าใครเมตตาจริ ง ใครคิด ร้ าย ใครโกหก ใครซื อสั ตย์ เขาสามารถสร้ างกลวิธ าน
ป้ องกันตนเอง (Defense Mechanism) ได้อย่างสันติสุข
. มีความเพียรพยายาม และมีความอดทน เพิ มขึน นับเป็ นคุณสมบัติทีพัฒนาได้ยากยิง ก็เกิดขึนได้อย่างอัตโนมัติ
. เด็กจะมีแนวความคิด (Idea) ของตน ทีก้าวหน้าขึนอย่างคาดไม่ถึง
. มีความจําดีขึนมากขึนโดยลําดับ และไม่มีปัญหาการเรี ยนอีกต่อไป
หมายเหตุ
. เมือครู อาจารย์ ปฏิบตั ิ MPD พัฒนากําลังจิตสะสมกําลังจิตได้ อย่างน้อย , MPUs ครูอาจารย์ท่าน
นั นจะได้ รับ ความสุ ข อย่ างลึ กซึ งอย่ างไม่ เคยมี มาก่ อน สามารถยืน ยัน คุ ณ ประโยชน์ ข อง MPD ได้อ ย่างชัด เจนแก่ เด็ก
มากกว่าทีได้บรรยายมาแล้ว
. ครู อาจารย์พึงใช้จิตวิทยาจู งใจ (Motivation) ให้เด็กปฏิบตั ิ MPD ด้วยความพอใจ สมัครใจปฏิบตั ิเอง
ไม่ มีการบังคับเป็ นอันขาด การบังคับกวดขันเป็ นการสร้างความเครี ยดเป็ นอันตรายมาก
. อารมณ์ กระหายทางเพศอันเนื องมาจากแรงขับทางเพศ (Sexual Drive) ซึ งมีความเร่ าร้อน มักเกิดขึน
แก่เด็กในวัยประถมปลาย ก็จะเยือกเย็นลงมีสติสัมปชัญญะ (Mindfulness) และมีศีลธรรมอันดีอย่างอัตโนมัติ
คุณประโยชน์ MPD สํ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นักเรี ยนระดับนีอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น ๑๒-๑๘ ปี เป็ นวัยพายุบุแคม ทีศัพท์ทางจิตวิทยารุ่ นเก่าเรี ยกว่า Storm and stress
มีพฤติกรรมตามอารมณ์ และความอยาก ความลุ่มหลง นิยมความเสี ยงภัยอย่างไม่ยงคิ
ั ด เกิดความพิกลพิการ บาดเจ็บล้มตาย
ละเมิดศีลธรรม ประพฤติทงๆที
ั รู ้ว่าผิด มีกลุ่มแก๊ง ...เช่น กลุ่มเด็กแว๊น ทีสร้ างความปวดเศียรเวียนเกล้าแก่ผูป้ กครอง ครู
เจ้าหน้าทีตํารวจและประชาชนทัวไป มีความกระหายทางเพศ ครู ผูป้ กครองต้องดูแลใกล้ชิด เด็กจํานวนหนึ งซึ งไม่นอ้ ยไม่
เชือฟังครู หรื อผูป้ กครอง ต่อหน้าอย่างหนึงลับหลังอีกอย่างหนึง เสี ยเวลาไปกับการโทรศัพท์ และบันเทิงเริ งรมย์ มัวเมาใน
เกมคอมพิวเตอร์ ติดยาเสพติดทังๆทีรู้ว่าไม่ ดี มีแต่ความเสี ยหาย เขารู ้ แต่ก็ยงั ทํา มีความฟุ้ งเฟ้ อ เป็ นอาชญากรก็มี มีความ
เบี ยงเบนทางเพศปรากฏ อะไรต่ างๆล้ว นเป็ นสิ งที ไม่ พึ งปรารถนาทังสิ น...เด็ก จํานวนมากผ่ า นวัย นี ไปได้ด ้วยความ
ยากลําบาก พ่อแม่ค รู อาจารย์ทุกข์ยากเพราะมี เด็กเช่น นันสาเหตุ สําคัญของปั ญหา คื อจิ ตของเด็กเหล่านันไม่ อบอุ่น (Unwarm Mind)

4
เมือเด็กมีจิตทีอบอุ่น(Warm Mind) เขาก็จะเปลียนแปลงพฤติกรรม ขจัดอารมณ์ ทีเร่ าร้ อนได้ เอง เพราะดีหรือชั ว
เขารู้แล้ วตั งแต่ ชันประถมต้ น แล้ ว การรั บ ฟั งคําสอนแบบซํ าซาก ก็เบื อและอยากประชดประชั น ก็มี ความรู้เรื องดีชัวเขารู้
อย่างเต็มสมองแล้ ว จิตเขาเท่ านันยังขาดการพัฒนา เมือจิตอบอุ่น เขาก็มีกําลังทีจะรับรู้ และเรียนได้ มากและเรี ยนรู้ได้ เอง ครู
อาจารย์ทําหน้ าทีแนะนําเท่ านัน กระบวนการเรียนการสอน จะเป็ นไปตามหลักการทีว่ า เด็กเป็ นศู นย์กลาง(Child Centered)
โดยแท้ ผู้เรี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู้ ได้ เอง กระบวนการเรี ยนการสอนจะพัฒนาผู้เรี ยนได้ จริ ง อุปนิ สัยการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life-long Learning) ก็ปรากฏชัดเองอย่างอัตโนมัติ
มีสิ งเดีย วเท่ านันทีจะช่วยเขาได้คือ MPD ซึ งจะช่วยพัฒนาจิ ตให้เขามี จิตที อบอุ่น ได้ เขาจะค่อ ยๆเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมของเขาเองอย่างอัตโนมัติ ตามกําลังจิตทีสะสมได้ เมือสะสมกําลังจิตได้ถึง ๓,๐๐๐ MPUs แล้ว จะสังเกตเห็นว่า
เขามีพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปมาก ด้ วยตัวเขาเอง ประหนึงว่าปฏิวตั ิทางพฤติกรรมทีเดียว
เด็กทีมีสติปัญญาเรียนได้ ดีแล้ ว ไม่ ได้ แปลว่ า เขาเป็ นเด็กดีมีจิตทีอบอุ่นแต่ ประการใด เขาอาจเก็บกดสิ งร้ายๆเอาไว้
อาจระเบิดโป้ งป้ างในเวลาใดก็ได้ในอนาคต MPD จะช่วยสลายความเก็บกดได้...ดับไฟแต่เนิ นๆจึงจะเป็ นการดีแต่ตวั เขา
และญาติพีน้อง
เด็กทีดูภายนอกเรี ยบร้อย หน้าตาดีเรี ยนเก่งเป็ นนักศึกษาระดับเกียรตินิยม โดดตึกฆ่าตัวตาย นักศึกษาปริ ญญาเอก
จะจบแล้ว ก็เอาปื นไล่ยงิ คนทีไม่โกรธเคืองกัน นายแพทย์ทีเยียมยอด...อยูๆ่ ก็เป็ นอาชญากร ทีคนทังหลายคาดไม่ถึง ฯลฯ
MPD จึงเป็ นเครื องมือทีสําคัญ เป็ น Master Key คือกุญแจดอกเดียวทีจะช่วยแก้ปัญหานานาประการ เป็ นเครืองมือ
อนุรักษ์ 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 าร้อนกระโดก
กระเดก
(๗) ผูเ้ ป็ นโรคภูมิแพ้กท็ ุเลาเบาบาง และหายไป
นักเรี ยนทีสะสมกําลังจิตได้ ตังแต่ ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไป จะเป็ นผูร้ ะบุคุณประโยชน์ได้ดีมากกว่านี
ได้กล่ าวถึงคุณ ประโยชน์ มาพอสมควรแล้ว ยังไม่หมด ยังมี อีกมาก แต่ทว่าสมควรรู ้ ว่า MPD ปฏิบตั ิประการใด
ยากหรื อง่าย
วิธีปฏิบัติ MPD ง่ ายจริงๆแป๊ บเดียวแต่ คุณประโยชน์ มหาศาลประมาณมิได้
MPD: Mind Power Development คือการปฏิบตั ิพฒ
ั นากําลังจิ ต ชนิ ดทีทําเพียงเล็กๆน้ อยๆ แต่ สามารถสะสมเป็ น
กําลังจิต ก็ ถึงระดับ จิตอบอุ่น (Warm Mind) เมื อจิ ตถึงระดับที อบอุ่น ผู ้ปฏิ บตั ิ ได้จึงจะได้รับความสุ ขและผลประโยชน์
ดังกล่าวข้างต้น และสามารถบ่ งบอกคุณ ประโยชน์ ได้ มากกว่ าทีกล่ าวมาแล้ ว จะมี ความยินดีที จะบอกให้ผูอ้ ืนทราบและ
ปฏิบตั ิ MPD ต่อกันไป เชือว่า ไม่นานคนไทยทัวประเทศ จะได้รับรู ้ และได้รับความสุ ขเช่นกัน
การปฏิบั ติ MPD เป็ นการปฏิบ ัติ แบบ “จิ บจ้อย” แต่ทรงคุณ ประโยชน์ มหาศาล ผูฝ้ ึ กนั งสบายๆ นั งท่าไหนก็ได้
หลับตาหรื อไม่หลับตาตามถนัด พิจารณาปฏิบตั ิให้เหมาะสม แล้วปลงมือฏิบตั ิได้เลย
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เด็กเพียงพูดรู้เรือง รู ้จกั ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก สอนให้ปฏิบตั ิ MPD ได้ เอานิ วชีเด็กมาแตะจมูกเรา แล้วเราก็
หายใจรดนิ วเด็ก...เราก็ว่า “นีๆยังงี คือหายใจออก” และก็ “นีๆหายใจออก” เมือเด็กรู ้จกั หายใจเข้า- หายจออกแล้วก็สามารถ
ปฏิบตั ิ MPD ได้ แล้ว
เอานิ ว เอานิ วรอใกล้ๆจมูกลูก (ไม่แตะ) พอลูกหายใจเข้า เราก็พูดออกชือพระผูเ้ ป็ นเจ้าทีเรานับถือสู งสุด พอลูก
หายใจออกก็เอ่ยชือพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ลูกได้ยนิ หรื อ…
พอลูกหายใจเข้า เราก็ว่า “Summum” พอลูกหายใจออก เราก็ว่า “Bonum” เป็ นคําโบราณทีชาวคริ สต์ และ
อิ ส ลามเข้า ใจ ว่ าเป็ นพระผู ้เป็ นเจ้าสู งสุ ด ภายหลังก็แ ยกกัน คนละชื อ ได้แ ก่ พระYahweh หรื อ Jehovah สํา หรั บ ชาว
Christian หรือ พระAllah /Arrah สํ าหรั บชาว Muslim, ก็อญั เชิญมาภาวนาได้ ซึ งมีคุณประโยชน์อย่างยิ ง ๒ ประการ ได้แก่
การแสดงความเคารพบูชา และ การขอพรพร้อมๆกัน
สํ าหรั บชาวพุทธ พอลูกหายใจเข้า เราก็ว่า “พุท” พอลูกหายใจออก เราก็ว่า “โธ” รวมเป็ น พุทโธ คือพระนามของ
พระพุทธเจ้ าอันศักดิสิ ทธิ
แม้เด็กจะพูดไม่ได้ แต่เด็กก็นึกพูดตามผูส้ อนอย่างอัตโนมัติ...ก็เท่ากับว่า เด็กได้ภาวนาพระนามอันศักดิสิ ทธิ ของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเท่ากับปฏิบตั ิภาวนาอันเป็ นกุศลยิงแก่เด็ก โดยทีเด็กไม่รู้ตวั ...ก็ได้บุญแล้วเป็ นผลพลอยได้!?
บางครังก็เปลียนให้ลูกสอนเราบ้าง ลูกจะสนุกต่อการปฏิบตั ิ MPD บอกลูกว่า “สอนพ่อบ้างซี ” เอานิ วมือลูกมาแตะ
จมูกเรา แล้วเราก็หายใจเข้า ให้ลูกเอ่ยนามพระผูเ้ ป็ นเจ้า พอเราหายใจออก ก็ให้ลูกเอ่ยนามพระผูเ้ ป็ นเจ้า เรื อยไปเพียงครึ ง
นาที
ปฏิบตั ิดงั กล่าวเรื อยไปครังละ ครึ ง นาที ก่อน พอคล่องทําได้ดีแล้วจะเพิ มก็ได้ แต่ อย่าให้ เกิน นาที ปฏิบตั ิวนั ละ
๕ ครัง คือ เช้าช่วงเวลาป้ อนอาหารก็ได้, กลางวัน, ก่อนนอนกลางวัน, ตืนนอนกลางวัน, และก่อนนอนเวลาคํา (อย่างน้อย
ทีสุ ดวันละ ครังจึงจะได้กาํ ลังจิตสะสม ถ้ าน้ อยกว่ านีกําลังจิตไม่ สะสม
ผู้สอนคือบิดามารดา ทีอ่านเอกสารนีเข้าใจซาบซึง และปฏิบตั ิก่อนสัก เดือน ก็จะได้รับผลประโยชน์ความสุ ขที
สังเกตได้แล้ว จึงเป็ นผู้สอนได้ เพียงบอกว่า “เข้า” ให้เด็กหายใจเข้า บอก “ออก” ให้เด็กหายใจออก เลือกจังหวะให้พอดีกบั
การหายใจปกติของเด็ก ให้ถูกจังหวะ เรียนรู้จังหวะหายใจของเด็ก ตอนทีเด็กหลับก่ อน และให้ทาํ แบบเล่นๆ สนุ กๆ แบบ
สันๆ ครึ งนาทีเท่านัน
“เอ้าหนู...มาเล่นสนุกกันเดียวพ่อจะเล่านิทานไห้ฟัง” พอเด็กยิม ก็สอนแบบเล่น MPD …ซะเลย ดังนีเป็ นต้น
*หมายเหตุ คําศักดิสิ ทธิ ทีสําคัญ เช่น พระYahweh หรื อ Jehovah สําหรั บชาว Christian หรื อ พระAllah/Arrah
สําหรับชาว Muslim, และ “พุทโธ” สําหรับชาวพุทธ มีความยิงใหญ่ นํามาใช้ภาวนาได้ เป็ นความดีตามคติของทุกศาสนา แม้
คนโบราณ ก็ฝึกใช้กนั เป็ นคําอุทาน คือ เอะอะ ตกใจ อย่างไรล่ะ
เด็กระดับอนุบาล ให้เริ มเรี ยนรู ้ลมหายใจเข้าออก ดังเช่น เด็กก่อนอนบาล แต่ใช้เวลาครังละ ไม่ เกิน นาที เมือเด็ก
รู ้ลมหายใจเข้าออกชํานาญแล้ว ก็ให้เด็กนึกพูดเองในใจว่า “พ่อ” ว่า “แม่” เอง พอถึงอนุบาล จึงเพิ ม เป็ นครังละ นาที อย่า
ให้ เกิน นาที
(ปฏิบตั ิ นาที ได้กาํ ลังจิต = 1MPU)
* เด็กระดับ ป . ถึง ป. ผูส้ อนเชิญชวนเช่นบอกว่า.... “เรามาเล่นสบายๆกัน แป๊ บหนึงนะ”, “มามีความสุ ขทางใจ
กัน แป๊ บหนึง” แล้วปฏิบตั ิเช่นเดียวกับอนุ บาล คือหายใจเข้า ก็นึกว่า “พ่อ” พอหายใจออกก็ให้นึกว่า “แม่”ใช้เวลาครั งละ
ไม่ เกิน นาที ถือหลักจิตวิทยาจูงใจ อย่าบังคับเป็ นอันขาด
หมายเหตุ *อย่าใช้คาํ ว่า “สมาธิ” หรื อ “กรรมฐาน” เพราะเด็กรู ้สึกว่ายาก ลําบาก และน่ากลัว เป็ นเรื องของปู่ -ย่า,
ตา-ยาย ทีบอกกับพ่อแม่ ไม่ใช่เรื องของเด็กอย่างเขา ใช้คาํ ว่า MPD เหมาะสมกับยุคสมัยนีมากกว่า
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*เด็กระดับ ป. -ป. . ผูส้ อนเชิญชวนน้อมนํา ไม่มีการบังคับ คําภาวนา กํากับลมหายใจเข้าออก “พระ-เจ้า” ซึ งมี
ความหมายพอทีจะเข้ากันได้ทุกศาสนาในประเทศไทย จะมีความหมายกว้างขวางเพียงไร เด็กรู ้กนั แล้ว การปฏิบตั ิห ลับตา
แล้ว...ก็หายใจเข้า นึ กว่า “พระ” หายใจออกนึ กว่า “เจ้า” เรื อยไป ครั งละไม่เกิน นาที แป๊ บๆ เท่ านัน แม้เด็กบางคนไม่
พร้ อ มที จะทํา เพราะทะเลาะกับ เพื อนมา หรื อ อารมณ์ ขุ่น หมอง...เพราะคุ ณ แม่ โ ทรมาด่ า หรื อ ยังมี อ ารมณ์ วิ ตกกังวล
หม่นหมองใจด้วยปัญหาใดๆ เด็กก็ยนิ ดีปฏิบตั ิเพราะมัน...แป๊ บเดียว แต่เมือหมดเวลา สังเกตใบหน้าเด็กได้ว่าอารมณ์ เปลียน
มีความแช่มชืนขึน จะเรี ยนอะไรก็เรี ยนต่อไปก็เรี ยนได้ดี
หมายเหตุ บางท่านขอว่า ภาวนาพุ ทโธ ได้หรื อไม่ เพราะนักเรี ยนเป็ นชาวพุ ท ธทังหมด ก็ตอบว่า ได้ และดีมาก
เพราะคําภาวนา ไม่จาํ กัด ขอเป็ นคําทีมีความหมายและเป็ นคําทีศักดิสิ ทธิ เท่านัน ครู รู้จิตวิทยากันทุกท่าน สามารถพิจารณา
ปรับให้เหมาะสมได้ รู้ภาวนาพร้ อมๆหรือควบคู่กับลมหายใจเข้ าออก เป็ นหลักการสําคัญ ของ การปฏิบตั ิ MPD
*นั กเรี ยนชั น ม. ถึง ถึงอุดมศึ กษา ใช้เวลาทํา MPD ครั งละ ๕ นาที ผูส้ อนต้องสร้ าง Motivation ให้เห็นว่าเป็ น
เรื องสนุ กๆ จิ บจ้อย ง่ายๆ ไม่ มีการบั งคับ เพราะอาจเกิดความเครี ยด ความคับข้องใจ ทุกศาสนาปฏิบตั ิได้โดยใช้พระนาม
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดเป็ นคําภาวนา หากไม่สะดวกในการปฏิบตั ิดงั กล่าว ขอเสนอว่าระดับนี มีคาํ ภาวนา ทีพัฒนาเป็ นสากล
มากขึน เก๋ ไก๋ ...แต่ทรงอานุภาพและศักดิสิ ทธิมากขึน ใช้คาํ ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่ ม หรื อ ซัมมัม โบนั ม ก็ไม่ว่ากัน) มีความหมาย ความดีอนั สู งสุ ด พระผูเ้ ป็ น
เจ้าสู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
หายใจเข้านึกว่า “SUMMUM” หายใจออกนึกว่า “BONUM” ถือว่าดีเยียม
พระYahweh/ Jehovah สําหรับชาว Christian หรื อ AllahArrah สําหรับชาว Muslim ก็นาํ มาภาวนาได้เป็ นการ
ถวายความเคารพและขอพร เป็ นความดีพิเศษ
สํ าหรับชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึ กว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” ถือว่าดีเยียมเช่นกันเพราะง่ายและสันทีสุ ด
วัยอนุบาลก็ทาํ ได้สะดวก
*สํ าหรั บ ชาวฮิ นดู (Hinduism) ใช้ค าํ ภาวนาว่ า “มหาพรหมา” (Maha Brahma) ในความหมายว่า the Highest
God of Universe ไม่มีผูใ้ ดเสมอเหมือน หายใจเข้ านึ กว่ า “มหา” หายใจออกนึ กว่ า “พรหมา” หรื อ จะภาวนาคําใดก็ได้ตาม
คติใน โยคะแปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่าสมควรเป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรั บชาวซิ กห์ (Sikh / Sikhism) ใช้คาํ ภาวนาว่า มหา-กุรุ (Maha-Guru) นึ กถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด หายใจเข้า
นึกว่า “มหา” หายใจออกนึกว่า “กุรุ”ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
การนั ง สําหรับผัฝึกใหม่...ให้นั งตัวตรงสบายๆไม่เกร็ ง ไม่พิงสิ งใดๆ ก่อนเริ มปฏิบตั ิ ให้หลับตา (ชํานาญแล้วจะ
ลืมตาก็ได้) หายใจยาวๆลึกๆ ๓-๔ ครั ง เพือไล่อากาศเสี ยออกจากปอดให้หมด รับอากาศดีเต็มๆ เพือให้ได้โลหิ ตทีสมบูรณ์
ต่อจากนันก็หายใจปกติ ภาวนาสบายๆ ไม่ทนั ปวดเมือย ไม่ทนั เครี ยด ก็ครบ ๕ นาทีแล้ ว หยุดทันทีเพียงพอแล้ ว เด็กจะรู ้สึก
สบายกายเพราะการไหลเวียนของโลหิตทีดี สบายใจเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่ าน สงบได้สัก ๑-๒ วินาที ก็เยียมแล้ว
หายเหนื อยไหม? สบายๆไหม? รู ้ สึกโล่งๆไหม? “ดีมาก ทุกคนทําได้ ปรบมือให้ตวั เอง” คําพูดทํานองนี เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้รู้จักวัดและประเมินตนเอง บ่อยเข้าก็เป็ นทักษะวัดและประเมินผลอารมณ์ตวั เอง เพราะเขาจะต้ องวัดและพัฒนา
ตนเองอย่างอย่ างอัตโนมัติ เมือพัฒนาสู งขึนเขาจะเห็นว่า อารมณ์เยือกเย็นเขามีสุขเพียงไร และสามารถแยกได้ว่า อารมณ์ ที
ร้ อนระหว่ างเล่ นเกมคอม อารมณ์ ทีเร่ าร้ อนเพราะกามตัณหา...เขาไม่มีความสุ ข อารมณ์ ทีสงบค้ นหาความรู้ยงค้
ิ นยิงรู้เป็ น
อารมณ์ ทีสนุกชืนบาน เขาจะแบ่ งเวลาได้ ถูกเอง ความโกรธเกิดทุกข์ ความไม่ โกรธเป็ นสุ ข เขารู ้และวิเคราะห์ได้เอง
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ครู ผูแ้ นะนํา MPD รายงานผลการปฏิบตั ิ MPD ของตนแก่เด็ก ด้วยสัจจะอย่าเสกสรรคําพูดเพราะจิ ตของเด็กเขา
สัมผัสได้ อย่าโกหกว่าตนปฏิบตั ิ MPD ทังๆทีไม่ได้ปฏิบตั ิ สั จจะจึงเป็ นเรืองสํ าคัญสํ าหรับผู้สอนผู้แนะนํ า MPD สิ งใดทีจะ
บันทอนกําลังใจเด็ก ต้องละเว้นจริ งๆต้ องให้ กําลังใจ และสร้ าง Motivation ตามหลักจิตวิทยา และด้ วยสั จจะเสมอ
ผู้สอนผู้นําเสนอ MPD ให้ ผ้ อู ืนปฏิบัติ
ผูส้ อนหรื อผูน้ าํ เสนอ MPD ได้ พึงศึกษาข้อสนเทศนี ให้ถ่องแท้ แล้วใช้จิตวิทยาจู งใจ นักเรี ยนอย่างนิ มนวลทีสุ ด
และปฏิบตั ิพร้ อมๆกับนักเรี ยนก็ได้ ครู อาจารย์ทีมีความรู ้ ความเข้าใจมีประสบการณ์ ฝึกสมาธิ อ่านเอกสาร MPD นี จะเข้าใจ
มันใจ ก็เริ มแนะนํานักเรี ยนได้เลย แล้วผู้ให้ คาํ แนะนํ าปฏิบัติด้วยสะสมกําลังจิตทันที ทังนี เพราะจะเข้ าใจผู้ปฏิบัติอืนได้ ...
เมือจิตตนเองอบอุ่นเท่ านัน
ครู อาจารย์ ทีมีปั ญญามาก ยังสงสั ยในผล MPD พึงทดลองปฏิบัติ ให้ ได้ กําลังจิตสะสม ได้ ๓,๐๐๐ MPUs ลิมรส
ความสุ ขและความดีมีคุณประเสริ ฐก่ อน แล้ วจึงแนะนํานักเรียน ก็นับว่ าดีเลิศ
เพราะครู จะแนะนํา และพู ดถึ งสาระคุณ ประโยชน์ MPD ได้เต็มปากเต็มคํา ครู และบุค คลอืนที มีป ระสบการณ์ ฝึกสมาธิ
มาแล้ว บางคนได้ ฌานทรงฌานได้ ก็ตาม ถือว่ ายังไม่ ร้ ู MPD ต้องฝึ กสะสมกําลังจิ ต ให้ถึงระดับจิตอบอุ่น (Warm Mind) จึ ง
จะรู ้ว่าแตกต่างจากสมาธิ และกรรมฐาน เพราะสมาธิหรื อกรรมฐานจะมีคุณอนั นต์ เมือตัดกิเลสเป็ นพระอริยเจ้ า ถ้ าไม่ ถึงก็มี
โทษมหันต์ ...เมือไม่ มีครู อาจารย์ ขันดีเป็ นพระอริยเจ้ าเป็ นทีปรึกษาและควบคุม แต่ MPD มีแต่ ประโยชน์ ไม่ มีโทษใดๆเลย...
ต่ างกันมาก การปฏิบัติก็ง่ายกว่ า
ทําไมต้ องปฏิบัติ MPD วันละ ๕ ครัง (อย่างน้ อย ๓ ครัง) และนานเท่ าไรจึงจะเห็นผล?
การปฏิบตั ิ MPD สมควร/ต้องปฏิบตั ิต่อเนื องทุกวัน ครั ง ได้แก่ เช้ า, กลางวัน, เย็น, กับอีก ครั ง ทีบ้ าน ได้ แก่
ก่ อนนอน, และ ตืนนอน (พอรู ้สึกตัว ว่าตืนไม่รีบลุก นอนปฏิบตั ิ MPD ทันที นาที แล้วจึงลุกขึน) มีผลสังเกตได้ดว้ ยตนเอง
เรื 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
(หยุดพักรั บประทานอาหารกลางวัน) (๓) เย็น (ก่อนออกจากโรงเรี ยนหรื อทีทํางาน) บางครังเร่ งรี บลืม ก็ปฏิบตั ิ MPD ในรถ
ระหว่างเดินทางก็ได้ ปฏิบตั ิครังละ ๕ นาทีไม่เกินนี ก็จะได้กาํ ลังจิตสะสมวันละ ๑๕ MPUs สะสมไปเรื อยๆ ไม่นานก็ถึง
ระดับทีจิตอบอุ่นคือ ๓,๐๐๐ MPUs ไม่นาน ๒๐๐ วัน หรื อ ๖ เดือน กับ ๒๐ วัน เท่านัน
ปฏิบัติอย่างน้ อยวันละ ๓ ครัง กําลังจิตจึงสะสมกําลังได้
ดี ที สุ ด เห็ น ผลเร็ ว ที สุ ด คื อ การปฏิ บั ติ MPD วั น ละ ๕ ครั ง (๑) เช้า ตื นนอนหรื อ ก่ อ นออกจากบ้า น เพื อให้ มี
สติสัมปชัญญะ (Mindfulness) ป้ องกันภัย เพราะออกจากบ้านแล้วมีความเสี ยงภัยสู ง มีจาํ นวนไม่น้อยไม่ได้กลับบ้านเพราะ
เสี ยชีวิต, (๒) เมือถึงทีทํางาน/วิทยาลัย ต้องใช้ค วามสามารถทํางานหรื อเรี ยนรู ้ ก็ส ะสมกําลังจิ ตก่อน, (๓)เวลากลางวัน
รับประทานอาหาร ก็สะสมกําลังจิ ต อีกครังหนึง ซึ งได้ทงการสะสมกํ
ั
าลังจิตและผ่อนคลายความเครี ยดในการทํางาน/เรี ยน
ในภาคเช้า และมีกาํ ลังจิ ตสดชืนเพือปฏิบตั ิงาน/เรี ยนภาคบ่ายต่อไป, (๔)ก่อนออกจากทีทํางาน/โรงเรี ยน/วิทยาลัย ก็ปฏิบตั ิ
MPD อีกครังหนึง เป็ นการป้ องกันภัยต่างๆ ก่อนกลับถึงบ้านด้วยอารมณ์ทีแช่มชืน, (๕)ก่อนนอน ทํา MPD ช่วยให้การหลับ
สนิท หลับลึกร่ างกายพักผ่อนได้สมบูรณ์ อวัยวะได้ซ่อมแซมส่ วนทีสึ กหรอกลับคืน เมือตืนขึนก็จะมีความสดชืนมีพลัง
ปฏิบตั ิ MPD วันละ ๕ ครัง จะได้กาํ ลังจิต ๒๕ MPUs เดือนหนึงก็สะสมได้ ๗๕๐ MPUs เพียง ๔ เดือน ก็ถึงระดับ
จิตทีอบอุ่นขันต้น มีความสุ ขอย่างทีไม่ เคยมีมาก่ อนและพบความเปลียนแปลงทีสั งเกตได้
*หมายเหตุ การปฏิบตั ิมีความยืดหยุ่นตามสมควร ถือความสะดวกสบายเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งทําให้ได้อย่างน้อยวัน
ละ ๓ ครัง ทุกวัน หากขาดไปวันหนึง กําลังจิตทีสะสมไว้จะสลาย ให้เริ มต้นนับหนึงใหม่สะสมกําลังจิตใหม่ต่อไป
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MPD ปฏิบัติได้ ทุกอิริยาบถ ท่ามาตรฐานคือนั งตัวตรงสบายๆ แท้จริ งทําได้ทุกอริ ยาบาท ถ้าจะปฏิบตั ิในขณะที
เดิน ก็ตอ้ งลืมตา ถ้าจะยืนปฏิบตั ิกย็ นื พิงอะไรสักอย่าง ไม่ให้ลม้ ปลอดภัยไว้ ก่อนเสมอ พอชํานาญก็ทาํ ได้ทุกอิริยาบถ
ปฏิบัติ MPD สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตดีขึน
จากวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (Health Science) ทําให้เราทราบว่า...
๑. เมื อมี จิตที สดชื น การนอนหลับ ก็จะหลับลึ ก ร่ างกายปรั บ สภาพซ่ อ มแซมอวัยวะที สึ ก หรอ ให้ก ลับ ฟื นได้
สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
๒. สิ งทีเป็ นความเครี ยด อารมณ์ เก็บกด ถูกสลายไป บรรดาโรคภัยทีเกิดจากความเครี ยดเป็ นปฐมเหตุ ก็จะไม่มี
นับเป็ นการป้ องกันโรคเหล่านันได้ ด้วยวิธีทีง่ายและมีประสิ ทธิภาพมาก
๓. การหายใจทีเป็ นระบบ (Consciousness Breathing) เลือดได้รับออกซิ เจนมากกว่าการหายใจปกติ ทําให้การ
ฟอกโลหิตสมบูรณ์ การไหลเวียนโลหิตดีขึน การสันดาปภายในเซล ทีเรี ยกว่า Metabolism ก็สมบูรณ์ การขจัดของเสี ย สาร
ตกค้าง ไขมันทีไม่มีประโยชน์กถ็ ูกขจัด เสริ มด้วยการเล่นกีฬา การออกกําลังกาย โอกาสทีจะเป็ นโรคภัยไข้เจ็บก็ลดน้อยลง
ฉะนันจึ งเห็นได้ว่า MPD ช่ วยพัฒนาทังสุ ขภาพร่ างกาย, สุ ขภาพจิต และสะสมกําลังจิตได้ พร้ อมๆกัน ยิงกว่ า in
1 ทีนิยมพูดกันในปัจจุบนั
การพัฒนากําลังจิตมากๆและหนักๆ ทําไมจึงไม่ ดี?
การปฏิบัติหนักๆไม่ ดี เพราะมีความเสี ยง การพัฒนากําลังจิตมากๆและหนักๆนันดี เฉพาะทีมีครู อาจารย์ชันดีจริงๆ
ควบคุม ทรงฌานสมาบัติจริ ง ครูอาจารย์ทีทรงเจโตปริยญาณ ทีควบคุมดูแลสามารถแก้ไขและป้ องกันอันตรายต่างๆได้ ไม่
ว่าอยูใ่ กล้หรื อไกลท่านก็รู้ บอกหรื อไม่บอกท่านก็ทราบ ไม่ตอ้ งสอบอารมณ์ และยังรู ้ล่วงหน้าอีกด้วย ถ้ามีครู อาจารย์อย่างนี
ก็ปฏิบ ัติหนักๆดี แต่เมือยังไม่ มีครู อาจารย์ดงั กล่าว ก็ไม่ ควรเสี ยงเพราะอันตรายมีมาก...จึงกล่ าวว่ าการปฏิ บัติห นั กๆไม่ ดี
ข้อสนเทศทีพึงจดจําและเข้าใจ เกียวกับ MPD มีดงั นี
.การปฏิบัติ MPD ต้ อง ๕ นาทีเท่ านัน เพราะ หากปฏิบตั ิเกิน จิตจะตกภวังค์แล้ว โมหะ (Dullness) ความหลงก็จะ
เกิ ด เป็ นอัน ตราย และ กํ าลั ง จิตไม่ สะสม มีค วามเครี ย ดสะสม MPD ไม่ ต้องอาศั ยครู อาจารย์ ผู้ป ฏิ บั ติเป็ นครู
อาจารย์ตนเอง สบายๆ
.ปฏิบตั ิ สมถะ อย่างเดียวก็อนั ตราย เพราะ เกิดโมหะง่ าย แก้ไขยาก และกําลังจิตไม่สะสม
3. ปฏิบตั วิ ิปัสสนา อย่างเดียวก็ฟุ้งซ่ าน เป็ นอันรายมาก กําลังจิตก็ไม่สะสม
4. ศึ ก ษาอ่ านและคิ ด ตามคัมภี ร์ต่า งๆ เรี ย กว่ า ปริ ยัติ มี เหตุ ผ ล ฟั งแล้วดี แต่ มั กไม่ จ ริ ง มี ความฟุ้ งซ่ าน เป็ น
มิจฉาทิฏฐิ ง่าย มีโทษถึงอเวจีมหานรก ...ตามคติพุทธศาสนา
5. การปฏิบัติหนั กๆจริ งๆจังๆ เป็ นความประเสริฐตามหลักธรรมของศาสนา เป็ นการพัฒนาระดับสู ง แต่ MPD
เป็ นเพียงพืนฐานเท่ านัน
6. MPD เป็ นวิธีปฏิบตั ิเป็ นสากล ปฏิบตั ิได้ทุกชาติทุกศาสนา เป็ นวิธีสร้ างสะสมกําลังจิตของมนุษย์ชาติโดยแท้
7. การปฏิบตั ิ MPD ง่าย ไม่มีพิธีรีตองอะไร ทุกคนเป็ นครูอาจารย์ของตัวเองได้ อย่างสบายๆ
8. ปฏิบัติ MPD ไม่ มีอันตรายใดๆ มีแต่ ประโยชน์ มหาศาลทีทดลองพิสูจน์ ได้ จริง
คนทรงฌาน, ทรงสมาบัติ ไม่ ใช่ คนดีเสมอไป
นักไสยศาสตร์ สักเลขยันต์ เสน่ ห์เล่ห์กลมนต์ดาํ นักสะกดจิต หมอดูรวมทังดูลูกแก้ว ทํานายทายทัก พ่อมดหมอผี
ทีเขาทําได้จริ งๆ ก็ตอ้ งมีจิตทีเป็ นฌานในระดับต้น มีฉ ะนันก็ทาํ ไม่ได้ มีจํานวนไม่ น้อยทีโกหกหลอกลวงต้ มตุ๋น และก่ อ
อาชญากรรมมาแล้วก็มี ผิดพลาดสร้างความโกลาหลแก่คนทีเชือง่ายมาแล้วเป็ นข่าวมาแล้ว ทีลือลันทีสุ ด ๒ ราย ดังนี
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( ) Rasputin แห่งรัสเซี ย ผูม้ ีฉายาว่า “นักพรตกาลี” มีกาํ ลังจิตสู ง สามารถรักษาโรคทีการแพทย์ยคุ นันรักษาไม่ได้
ด้วยกําลังจิต (Healing) ดืมยาพิษทีคนธรรมดาต้องตายทันที แต่เขาดืมก็แค่มึนๆศีรษะแสบๆคอเท่านัน เขาเป็ นคนมักมากใน
กามารมณ์ ใช้อาํ นาจจิตบังคับให้หญิงงามชันสู งเรี ยกให้เรี ยกหาแต่เขา จนราชบัลลังก์รัสเซี ยสะเทือน เป็ นบุคคลทําลายความ
มันคงประเทศ ต้องขจัด วางยาพิษก็ไม่ตาย ฆ่าด้วยอาวุธปื นไม่ตาย ต้องใช้วิธีทุบให้สลบจับมัดถ่วงนําจึงสิ นชือ
( ) เทวทัต อดีตเจ้าชายแห่ งกรุ งเทวทหะ ทรงอภิญญาสมาบัติแสดงฤทธิเหาะได้ แต่ ไม่ ตัดกิเลสเป็ นพระอริ ยบุคคล
(ตังแต่พ ระโวดาบัน ขึนไปถึ งพระอรหัน ต์) บวชได้น านประมาณ ๓๕ พรรษา ก็ล อบปลงพระชนม์พ ระพุ ทธเจ้าซึ งเป็ น
ศาสดาของตน หลายครังไม่สาํ เร็ จ จบชีวิตโดยพืนดินสู บร่ างประหารชีวิต...นับเป็ นการตายทีประหลาดทีสุ ดเพราะความชัว
ของตน
*สรุ ป การทรงฌานสมาบั ติมี กําลั งจิ ตสู ง หากจิ ตไม่ อบอุ่น ก็เป็ นอั น ตราย ส่ วนMPD มีเป้ าหมายให้ จิตอบอุ่น
(Warm Mind) เป็ นสํ าคัญเท่ านัน ไม่ ม่ งุ ฌานสมาบัติอะไร
MPD มี รากฐานอ้ างอิง ทางจิตวิ ท ยา หลังจากจิ ตวิ ท ยาได้ด าํ เนิ น การศึ ก ษาวิ จัยด้ว ยวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific
Method) กล่าวคือศึกษาพฤติกรรมทีแปรเปลียนไปเชือว่ามีผลมาจากจิต แล้วพยากรณ์ลกั ษณะสภาพจิต ต่อมาวิเคราะห์ศึกษา
การทํางานของสมองระบบประสาท ทีเกียวข้องกับความคิดและพฤติกรรม ทําให้จิตวิทยาพัฒนามามาก แต่กไ็ ม่สิ นสุ ดต้อง
พัฒนาต่อไป ทีน่าสนใจเกียวกับสาขาวิชาทางความสามารถของมนุษย์ (Human Abilities) ดังนี
( ) เชาวน์ ปัญญา (Intelligence) เป็ นความฉั บไวในการคิดวิพ ากษ์ (Critical Thinking) ตอบสนองปั ญหาเฉพาะ
หน้าได้รวดเร็ ว (Prompt Response) ทีเรี ยกว่าไหวพริ บ (Wit) สามารถระบุระดับด้วย I.Q. scale ผูท้ ีมี I.Q. สู ง เรี ยนรู ้อะไรได้
รวดเร็ ว มี ผ ลสั มฤทธิ ทางการเรี ย น (Learning Achievement) สู ง เป็ นคุ ณ สมบัติที ติ ด ตัวมาแต่ ก าํ เนิ ด ...และนั กวิ ชาการ
ตะวันตกก็ระบุว่า I.Q. พัฒนาไม่ ได้
( ) ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) เป็ นความสามารถทีพัฒนาและสร้างสิ งใหม่ๆ ทีดีกว่าทีมีมาแล้ว การ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทังวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีสร้างสรรค์โลกให้กา้ วหน้าดังทุกวันนี เทคโนโลยีทางการแพทย์
ทีลึกซึงมหัศจรรย์ ทีช่วยให้แพทย์และพยาบาลทํางานง่ายและมีประสิ ทธิภาพสู ง โลกเป็ นหนีบุญคุณบุคคลประเภทนีซึ งมีอยู่
ทุกวงการ ทีจริงตามวัฒนธรรมไทย คําว่ า ปัญญา หรื อปรี ชา ตรงกับคําว่ า Creative Thinking มากทีสุ ด คนทีมีความสําเร็ จ
ในชีวิต คือคนที มีปัญญา คนทีมีค วามคิดสร้ างสรรค์ เหตุเพราะคําว่า Creative ใช้ในงานศิลป์ และสถาปนิ กมาก่อน ราช
บัณฑิตไทยจึ งกําหนดคําแปลได้แค่นัน (ไม่ตอ้ งเปลียนใหม่ให้งง) ซึ งผูเ้ สนอ/ผูเ้ ขียน ใช้คาํ ว่า “ปั ญญาสร้ างสรรค์” มาแล้ว
หลายครังในช่วง ๒๐ ปี ทีแล้ว
นั ก วิ ช าการที สํ า คัญ มี Piaget, Bruner, Guildford, Torrance, etc. กล่ า วว่ า Creativity สอนได้ พัฒ นาได้ และ
Edward De Bono ได้สร้างเครื องมือฝึ กทักษะการคิดเป็ นทียอมรับกันทัวโลก
(งานวิ จัย การพัฒ นาการคิ ด ทัง Critical และ Creative Thinking มี ม ากที คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
( ) ทัง Intelligence และ Creativity มี ค วามสั มพัน ธ์ ก ัน น้อ ย กล่ าวคื อ คนที มี I.Q. สู ง มัก มี Creativity ตํา และ
กลับกัน ประวัติศาสตร์ ปรากฏว่า คนทีมี Creativity สู งของโลก แต่มี I.Q.ตํา ได้แก่ Albert Einstein และคนทีเห็นว่าเรี ยน
มากเสี ยเวลาอ่านตํารา สู ้คิดเองไม่ได้ เช่น Bill gates, Steve Jobs เป็ นต้น
( ) Vygotsky เห็นว่า Meditation มีความสําคัญกว่าอืนใดในการพัฒนาคนตามวัฒนธรรมของตนโดยใช้ Culture
Meditation ในการพัฒนา Albert Einstein เรี ยนจบปริ ญญาตรี ทีสวิสน่ าจะด้วยวิธีการนี (สงสัยว่าแอบเริ มฝึ กสมาธิ แบบพุทธ
ทีนี)
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( ) วิท ยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกของ Wayne Payne วิเคราะห์ให้เห็ นความสําคัญของ “เชาวน์ปั ญญาทางอารมณ์ ”ซึ ง
นักวิชาการไทยใช้คาํ ว่า “ความฉลาดทางอารมณ์” ซึ งก็ถูก แต่ไม่สอดคล้องกับศัพท์ปัญญัติเดิม ซึ งองค์ความรู ้ในขณะนียังไม่
ตกผลึก เพือบัญญัติให้ตรงกับ “Emotional Intelligence” ซึ งเป็ นศัพท์วิชาการปรากฏครั งแรก พ.ศ. ๒๕๒๘(1985). แต่ยงั ไม่
ดังDaniel Goleman ได้นาํ เสนอใหม่ว่า Emotional Intelligence ในรู ปของ Emotional Quotient (E.Q.) มีความสําคัญยิ งกว่า
Intelligence Quotient (I.Q.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓( ) คราวนีดังเป็ นพลุแตก นําเอาไปกล่าวถึงกันมากมาย แต่ไม่ ได้ กล่ าวถึง
การพัฒนาทีชัดเจน ปฏิบัติได้ (Practicality)
จิตวิทยายังเป็ นเศษเสี ยวของอภิธรรมตามวัฒนธรรมไทย
อภิธรรม เป็ นหมวดหนึ งของคําสอนของพระพุ ทธเจ้าที รวบรวมไว้เรี ยกว่าพระไตรปิ ฎก อันประกอบด้วย พระ
สู ตร , เรื อง, พระอภิธรรม , เรื อง, และ พระวินยั อีก , เรื อง รวมทังสิ น เป็ น , พระธรรมขันธ์ (เรื อง/
หัวข้อ/หรื อ “ผูก” ก็เรี ยก เพราะมัดเป็ น มัดๆผูกด้วยเชือก)
ร่ างกายประกอบด้ วย ร่ างกาย + จิต (Physique + Mind) ข้อนียอมรับทางจิตวิทยาและปรัชญาทัวโลกยอมรับ *จิต
แท้ สุ กสกาว ประภั สสร ห่ อหุ้มด้ ว ยกิเลส (Defilements) คืออารมณ์ (Emotion) ทั งหลาย อารมณ์ ที เป็ นไปเพื อความทุกข์
ราคะ โทสะ โมหะ (ความเศร้ าระทมทุกข์ความหม่นหมอง อัดอัน เก็บกด อาฆาต พยาบาท ฯลฯ ) อารมณ์ กลางไม่ สุขไม่
ทุกข์ และอารมณ์ ทีเป็ นสุ ข อนิฏฐารมณ์ คืออารมณ์ทีชอบ ทีปรารถนา
ร่ างกาย ดํารงอยู่ได้ ด้วยอาหาร การพักผ่อน การออกกําลังกาย ร่ างกายอ่อนแอได้ ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ อุบตั ิภยั ต่างๆ
ตายและหมดอายุได้ตามวาระ
จิต ของคนปกติ มีกาํ ลังน้อย เสพอารมณ์ อยู่ใต้อิทธิ พลของอารมณ์ จิตคิดและสั งการให้ ร่างกายแสดงพฤติกรรม
ไปตามอารมณ์ อารมณ์ ทะยานยาก (ความอยาก ความอยากมีอยากเป็ น และความไม่อยากมีอยากเป็ น) อารมณ์เศร้าหมองจิ ต
เศร้าและกายเศร้าหมอง กระทบถึงระบบประสาท จิตเป็ นสุ ขบ้ างเมือรับอารมณ์สุข อนิฏฐารมณ์
เมือจิตมีกําลัง (Mind Power) เมือถึงระดับทีอบอุ่น (Warm Mind) จิ ตไม่เสพอารมณ์ เป็ นอิสระจากอารมณ์ พ้น
อิท ธิพ ลของอารมณ์ ถ้ ามีก็เบาบาง จิตเสพพลังของจิตและอารมณ์ ทีสงบสงัด การปฏิบัติ MPD เป็ นการเพิมกําลังจิตแบบ
ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ หักโหม กําลังจิตจึงสะสม หากหักโหม กําลังจิตไม่สะสม
เมือจิตอบอุ่น ก็เกิดความรู้และปั ญญา เมือปฏิบตั ิ MPD จนมีกาํ ลังทีอบอุ่นมาก เราก็ทราบว่า ...จิตเป็ นอมตะ ไม่
ตายไปตามร่ างกาย จิตทีมีกําลังเหนืออารมณ์ (กิเลส) ไปสุ คติ จิตทีมีอารมณ์ เศร้ าหมอง (กิเลส) ไปทุคติ ...ตรงตามอภิธรรม
จิตทีมีกําลังก็เกิดปัญญาหยังรู้ (Enlightening) วิทยาการอืนๆ สั จธรรมตามฐานะสภาพกําลังจิต...และรู้อย่ างมันใจ
ว่ า “พระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด” มีจริ งและทรงพลานุ ภาพยิ ง ยอมรั บและมีความเคารพนับถือโดยบริ สุทธิ ใจ... การเอ่ยเพียงพระ
นาม ถวายความเคารพ ก็จะมีความสุ ข ประพฤติดีประพฤติชอบ“มีความสุ ขทังทียังมีชีวิตอยู.่ ..และมีความสุ ขแม้ไม่มีร่างกาย
(ตายแล้ว)”....นีแหละคือทีมาของการปฏิบตั ิ MPD ต้ องเอ่ ยพระนามของพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดในการปฏิบตั ิ MPD
*การแสดงความเคารพสู งสุ ดของตน เป็ นการส่ งเสริ มคนให้ ร้ ูและเข้ าใจ มีสัจจะต่ อพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดตามความ
เชื อในศาสนาของตนนั นเป็ นความถูกต้ องดีงาม ของทุกลัทธิศาสนา เป็ นทียอมรั บได้ ของคนทัวโลก ไม่ มีอะไรน่ ารั งเกียจ
เดียดฉันท์ แต่ ประการใด
การปฏิบัติ MPD มีผลดีมีความสุ ขและผลประโยชน์ อืนๆอย่างคาดไม่ ถึงจึงมีมาก
บัดนี เรามี MPD พัฒนาจิตให้ มีกําลังจิตถึงระดับทีอบอุ่น Warm Mind) และพัฒนาได้ พร้ อมๆกันทัง I.Q., E.Q.,
Creativity, Grasping Power (เดิ ม เป็ นเพี ย งปรั ช ญาตะวัน ออก บัด นี เป็ นจริ งด้ว ยMPD), วิ นั ย ตนเอง (Self-discipline),
ศี ล ธรรม (Moral), ความรั บ ผิ ดชอบ (Responsibility), ค วามอดท น (Tolerance), ค วามเพี ยรพ ยายาม (Assiduity/
Painstaking/Pertinacity/ Conatus: เรี ยกได้ ห ลายคํา ตามใจชอบ), ความขยัน (Diligence/ Hard Working/ Industrious/
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Assiduous), มีอารมณ์สงบมันคง Calm Emotion/ Calm Mind), ความแช่มชืนอารมณ์จิต (Fresh Mind), ความเป็ นทีมีศกั ดิศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ (Human Dignity) เป็ นต้น...ทีได้ รับ พร้ อมกันเมือจิตถึงระดับที อบอุ่นอย่ างชั ดเจน สั งเกต วัดประเมิน ได้
อย่างเป็ นรูปธรรม
สิ งทีได้รับพร้อมๆกันยังมีอีก เป็ นการรักษาเยียวยา โรคทางจิต (Psychosis), เรี ยนรู ้ชา้ (Slow Learner), ความสนใจ
สัน (In-attention), ปัญญาอ่อน (Mental Retardation), ออทิสติก (Autistic), เป็ นต้น
ยังไม่ หมด สิ งทีได้ พร้ อมๆกันยังมีอีก ทีสํ าคัญคือความสั มฤทธิผลการเรียน (Learning Achievement) ยกตัวอย่าง
ยืนยัน ได้แก่ โรงเรี ยนสุ ธรรมยานเถระ, วัดท่าซุ ง, จ. อุทยั ธานี เป็ นโรงเรี ยนกิ นนอน นักเรี ยนทุกคนฝึ กสมาธิ, เรี ยน, และ
ทํางาน อย่างมีระบบ มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ อีกตัวอย่างหนึงได้แก่โรงเรี ยนสัตยาไส มีการปฏิบตั ิ
สมาธิ และเรี ย นประกาศว่าผลการเรี ยนดีมาก เด็ก สอบเข้ามหาวิท ยาลัยได้ ๑๐๐ เปอร์ เซ็ นต์ โรงเรี ย นของ ดร.อาจอง
ชุมสาย ท่านประกาศมานานแล้วว่าสมาธิช่วยในการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผล เรี ยน
จบปริ ญญาตรี แต่มหาวิทยาลัยให้ปริ ญญาโท เรี ยนต่อปริ ญญาเอกเลย และได้ใช้สมาธิ สร้ างชิ นส่ วนลงจอด (ไม่กระแทก
เสี ยหาย) ให้ยานอวกาศ Viking I, II ได้สาํ เร็ จ ท่านมีชือเสี ยงมาก เข้าใจว่าท่านคงมีการสอนสมาธิ...แต่ว่ายังไม่เป็ นต้นแบบ
ทีโรงเรี ยนอืนๆนําไปปฏิบตั ิกนั ให้แพร่ หลายจนบัดนี...คงมีขอ้ จํากัดทีโรงเรี ยนอืนๆไม่สามารถทําได้
ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ที ครู อ าจารย์ต้ องปฏิ บั ติ ให้ ได้ /สร้ างให้ ได้ เพื อสร้ างอุ ป นิ สัย เรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต (Life-long
Learning) ที พู ด กั น มาหลายสิ บปี ยัง ทํา กั น ไม่ ไ ด้ คื อ การสอนที ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ สร้ างองค์ ค วามรู้ เอง (Knowledge
Construction) เรียนรู้เอง ทุกอย่างเป็ นไปเพือ Learning ไม่ใช่ Teaching อย่างทีเป็ นมาแต่โบราณ ดังนัน จึงต้องใช้ Culture
Meditation ของท่ าน Vygotsky และทฤษฎี เรี ย นรู ้ Constructivist Theory ของท่ าน Piaget จึ งจะสั มฤทธิ ผล การเรี ย นรู ้ จึ ง
ดําเนิ นไปได้ตามธรรมชาติของผูเ้ รี ยนซึ งแตกต่างกัน ก็มีปัญหาว่า Culture Meditation จะทํากันแบบนักบวชหรื ออย่างไร ที
ผ่านมาแล้วก็ได้ผลเป็ นส่ วนน้อย ส่ วนใหญ่ไม่ได้
MPD ช่ วยสร้ างกําลังจิตทีอบอุ่นมีกําลังทีจะเรียนรู้ สร้ างองค์ความรู้เอง โดยครูอาจารย์แนะนําเท่ านั น สื อการเรียน
(Learning Material) สร้ างโดยบุ คลากรทีมี จิตอบอุ่นก็เป็ นสื อที มีประสิ ทธิภ าพ…การเรี ยนรู้และการสร้ างอุป นิ สัยเรี ยนรู้
ตลอดชี วิต (Life-long Learning) เกิดขึนอย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (Efficiency and Effectiveness Education)
แน่ นอน
ทังนี เพราะ MPD เป็ น Culture Meditation ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดมากกว่าทีเคยมีมา ปฏิบตั ิง่าย ใช้เวลาศึกษาวิ ธี
ปฏิบตั ิ ๒-๓ นาที ก็ปฏิบตั ิได้เลยและตลอดชีวิต เป็ นครูอาจารย์ของตนเองได้ เลย...ไม่ ต้องหาครูอาจารย์ทีไหน ไม่มีขอ้ จํากัด
เรื องชาติศาสนา เพศ และ วัย ใครๆก็ทาํ ได้ ไม่มีจุดเสี ยงภัยอันรายใดๆ มีแต่ป ระโยชน์ และประโยชน์อนั มากมาย เหลื อ
ประมาณ
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, ขอบารมี, หรื อ
ขอให้มีอ าํ นาจเหนื อสามัญมนุ ษ ย์ แต่ MPDมี เป้ าหมายสะสมกํ าลังจิ ตให้ ถึ งระดับ อบอุ่น มากขึนเรื อยๆ หวั งสุ ขภาพกาย
สุ ขภาพจิตทีดีเป็ นคนปกติ และมุ่งความเป็ นผู้มีศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ (Human Dignity) อีกด้ วย
ฌาน* ทีกล่าวถึงหมายถึงระดับความเข้มของจิต (Concentration Degree) แต่ MPD ก็มีฌาน แต่เป็ น ฌานในอนุสติ
(Concentration on Mindfulness) ซึ งนักอภิธรรมจะค้านว่าไม่มี แต่นกั วิสุทธิมรรคปฏิบตั ิท่านว่ามี และก็มีจริ งๆ
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(๓)ทั งกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ ต้ องมี ครู อาจารย์ , แต่ MPD ไม่ ต้ องมี ครู อาจารย์ ตนเองเป็ นครู
อาจารย์ของตัวเอง เพียงอ่านเทคนิคปฏิบตั ิ ๓-๕นาที ใช้ปฏิบตั ิได้ตลอดชีวิตและรับผลความดีมากขึนเป็ นลําดับจนถึงไม่อาจ
ประมาณได้
(๔)ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ มี ความเครียด, โมหะ หรือ วิปลาส เป็ นอุปสรรคขวากหนามจึงต้ อง
มีครูอาจารย์ควบคุม/ปรึกษา, แต่ MPD ไม่ มีอุปสรรคขวากหนามอะไรเลย...สบายๆ
(๕)ทังกรรมฐาน,โยคะ, ละหมาด, และสมาธิ ต้ องปฏิบัติเข้ มข้ นจึงจะมีผล ส่ วน MPD ปฏิบัติเล็กน้ อย ครังละไม่
เกิน ๕ นาที สะสมกําลังจิตไปเรือยๆสบายๆ เหมือนเดิม ศี ลมีหรือไม่ มีก็ไม่ เป็ นไร...ปฏิบัติไปเรือยๆ ศี ลก็มีเองอย่ างอัตโนมัติ
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 และขอบคุณ
๑๐. หากผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรการศึกษา ลูกจ้ าง ทุกคนปฏิบัติ MPD... จะเป็ นเช่ นไร?
เมือทุกคนปฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตถึงระดับทีอบอุ่นคือ ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไป ผลปรากฏดังนี
ก. ผลลัพธ์ ส่วนบุคคล
๑. หลับลึกใช้เวลาเท่าเดิมแต่สดชืนกว่า ไม่ค่อยจะฝันแม้ฝันก็ฝันดี อารมณ์เยือกเย็น ทํางานหนักเท่าเดิม แต่เหนือย
น้อยกว่า มีความเมตตา เข้าใจผูอ้ ืน มีนาํ ใจไมตรี รู ้ตวั ว่าเปลียนแปลงดีขึน
๒. ตนเองรู ้สึกว่าดีขึนใจอบอุ่น มีความสุ ขอย่างประหลาดทังทีสภาพแวดล้อมเหมือนเดิม มีครอบครัวทีอบอุ่นขึ น
(Warm Family)
๓. โรคภัย ที นิ ย มเป็ นกัน ได้แ ก่ ภูมิแ พ้ (Allergy), ความดัน (Blood Pressure), เบาหวาน (Diabetes), โรคหัว ใจ
(Cardiopathia), ปวดศีรษะไมเกรน ถ้าเป็ นอยูแ่ ล้ว...อาการเบาลง (ถ้ายังไม่เป็ น ก็เป็ นการป้ องกัน)
๔. เรื องทีควรกลุม้ ทุกข์ใจเหมือนเดิม แต่ไม่ทุกข์ใจ มีกาํ ลังใจแก้ปัญหามากกว่าเดิม ไม่ทุกข์ร้อนง่าย อารมณ์เสี ย
ยากขึน ฯลฯ
๕. มีวินยั มีสัจจะ มีคุณธรรมประจําใจมากขึน ตระหนักในผลประโยชน์ส่วนตน และส่ วนรวม ยึดมันในคุณธรรม
ความดี มากขึนอย่างอัตโนมัติ
๖. มี ค วามยิน ดีที จะบอกต่ อ/ ชัก ชวน/ แนะนําให้นัก เรี ยน บุ ค คลใกล้ชิด ผูป้ กครอง ปฏิ บตั ิ MPD ให้ไ ด้ลิ มรส
ความสุ ข ตามทีตนเองมีประสบการณ์และยืนยันในผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับตนได้ดว้ ยความมันใจ
๗. เมือจิตอบอุ่น สามารถคิดบวก (Positive Thinking) ได้, พระพฤติแข่งขันและแบ่งปั น (Competition and Share)
ได้, สามารถคิด ได้กบั ได้ (Win/ Win) ได้
๘.โอกาสทีจะได้รับอุบตั ิเหตุอนั ตรายน้อยหรื อไม่เกิดเลยตลอดชีวิต ทังนี เพราะมีสติสัมปชัญญะ (Mindfulness)
สู ง
ข. ผลลัพธ์ ในส่ วนรวมโรงเรียน/วิทยาลัย
๑. ทุกคนไม่นิยมความขัดแย้ง (Conflicts) มีนาํ ใจไมตรี (Friendly) ทีจะอธิบายชีแจงด้วยเหตุผลและความจริ ง ไม่
นิยมปฏิบตั ิเชิงการเมือง (Office Politic) ทีฝรั งนิ ยมสอนกันมาเพราะมีกลอุบาย (Tactics) แฝงอยู่ ไม่จริ งใจ การขัดแย้งทาง
ความคิด (Ideal Conflicts) สามารถประสานสัมพันธ์หรื อประนีประนอม (Compromise) กันง่าย ไม่มีทางเป็ นศัตรู กนั มีความ
สามัคคีเกิดขึนแน่ นอน
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๒.ทุกคนเคารพความจริ งและประโยชน์ส่ วนรวมเป็ นสําคัญ ระบบคุณ ธรรม (Merit System) เกิดขึนได้ ระบบ
ธรรมมาภิบาล (Good Governance) เกิดขึนได้จริ ง
๓. การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การประสานสัมพันธ์ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ระบบ
บริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ
๔. ความสั มพัน ธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชนผู ้ป กครองดี ขึนเพราะต่ างฝ่ ายมี น ํา ใจ ไม่ เป็ นดังแต่ ก่ อน เด็ก จาก
ครอบครัวชันกลางหรื อหาเช้ากินคํา เด็กผิดวินยั ครู เรี ยกผูป้ กครองมาตักเตือน เขาต้องหยุดงานขาดรายได้ ครอบครัวร้ าว
ฉาน พ่อลูกไม่ถูกกัน...ทีเป็ นเช่นนัน เพราะทุกคนจิตไม่ อบอุ่น
๔. บุคลากรใดประสบเคราะห์กรรม ผูอ้ ืนก็มีนาํ ใจช่วยเหลือกัน นักเรี ยนทีมีปัญหาทุกคนก็สงเคราะห์ช่วยเหลือ…
ให้ขา้ มพ้นอุปสรรคได้ สังคมในโรงเรี ยนจะอบอุ่น ทุกคนมีความสุ ข
๕. แผนพัฒ นาการศึ ก ษาก็เป็ นแผนที เป็ นจริ ง และปฏิ บ ัติใ ห้บ รรลุ ได้จ ริ ง เจริ ญจริ ง ก้า วหน้า จริ ง วิสั ยทัศ น์
(Visions) ที เขีย นไว้ก็เป็ นความจริ ง ไม่ มีล ักษณะที เป็ น Fantastic / Drama ที ชอบพู ดกัน อี กต่ อไป ผู ้บ ริ ห ารก็เป็ นสุ ข ครู
อาจารย์ บุคลากร นักเรี ยนก็เป็ นสุ ข ไม่มีอะไรทีอนาทรอีกต่อไป
๑๑. การปฏิบัติ MPD เป็ นการเตรียมคนดีให้ กับศาสนาทุกศาสนา
เนืองจากการปฏิบตั ิ MPD เป็ นกระบวนการกลาง เป็ นสากล ทุกคนปฏิบตั ิได้ ไม่จาํ กัดชาติ ศาสนา และปฏิบตั ิได้
ทุกเพศ ทุกวัย ให้ทุก คนมีก าํ ลังจิ ต เพิ มพูนสมรรถภาพความคิด ไม่งมงาย ไม่เชื อง่าย เพราะสังคมมนุ ษ ย์ทงปั
ั จจุ บ ันและ
อนาคต จะเต็มไปด้วยคําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda) นักการศาสนา ทุกศาสนาในปั จจุบนั จํานวนไม่น้อยเพียรพยายามทํา
โฆษณาชวนเชือเพื อผลประโยชน์ ของตนหรื อ ของกลุ่ ม ซึ งอาจห่ า งไกลจากคําสอนของศาสดานันๆ ผู ้ทีมี จิตอบอุ่น จะ
สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็ นสัจธรรมแท้ (Reality) อะไรเป็ นโฆษณาชวนเชือ เขาสามารถตัดสิ นใจได้เองว่า จะเชือสิ งที
เป็ นมายา…คือความงมงาย (Ignorance/ Gullibility) หรื อจะเชือถือความจริ ง…อันเป็ นคนมีปัญญามีศักดิศรีความเป็ นมนุษย์
(Human Dignity) เป็ นทีมีคุณค่าความเป็ นคน ทุกศาสนาต้องการคนดีมีคุณค่า คือคนทีมีจิตอบอุ่นนันเอง
ศาสนาทุกศาสนามีคาํ สอนทีประเสริ ฐ แต่ทุกศาสนามีคนเลวและคนร้ าย ทุกชุมชนทัวโลกจึงมีความทุกข์เต็มไป
ด้วยความขัดแย้งด้วยคนทีมีจิตไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind)
การปฏิบตั ิ MPD สร้างคนให้มีจิตอบอุ่น (Warm Mind) จึ งไม่ขดั กับหลักคําสอนของทุกศาสนา และส่ งเสริ มทุก
ศาสนาให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บไป
คนเลวและคนร้ ายเป็ นคนทีมีจิตไม่ อบอุ่น MPD พัฒนาคนเหล่ านั นได้ และพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ เป็ นคนดี ...คนดี
นับถือศาสนาอะไร ก็เป็ นคนดีทังนัน
ทีพยายามนําเสนอ ค่อนข้างละเอียดนี ก็เพือท่านผูร้ ู ้ ระดับปราชญ์นันมีมาก จะได้พิจารณากันอย่างรอบครอบ มี
เหตุผลเท่าทีจะทําได้ ทังนีเพือคลายความสงสัย และทดลองปฏิบตั ิพิสูจน์ได้เท่านัน ไม่ได้ประสงค์ให้เชือโดยปราศจากการ
พิสูจน์ทดลองแต่อย่างใด ขอเชิ ญชวนนักวิชาการนักจิตวิทยา นักการศึกษา นักศี ลธรรม ...ทําการศึ กษาวิจัย ให้ กว้ างขวางลุ่ม
ลึกต่ อไป
ผูน้ าํ เสนอ เป็ นเพียง Editor ซึ งได้ทดลองปฏิบตั ิมาต่อเนืองมาหลายสิ บปี มีความมันใจอย่างยิงว่า มีคุณค่ายิงต่อทุก
คนทีเกิดมา พึงได้รับความสุ ขความดีตลอดชีวิต
ประการแรกพึ งพั ฒ นาตนเองก่ อน หรื อชั กชวนให้ ดําเนิ น การพร้ อมๆกัน ก็ได้ ทุ กคนเป็ นครู อาจารย์ ของตนเอง
แม้ แต่ นักเรียนนั กศึ กษา...เขาก็เป็ นครู อาจารย์ของตัวเขาเอง เพียงเริ มต้ นด้ วยการจูงใจทีนุ่มนวลทีสุ ด จนเขาเห็ นดีเห็ นชอบ
ปฏิบัติและสะสมกําลังจิต เพราะ MPD ปฏิบัติเพียงเล็กน้ อยครั งละ ๕ นาที สะสมกําลังจิต คุณประโยชน์ ทีพึงได้ รับมากมาย
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มหาศาลยิงนั ก พฤติกรรมของคน แม้ ตัวผู้ปฏิบัติเองเปลียนแปลงไปมาก ดุจปฏิวัติด้วย MPD เมือจิตมีกําลัง ๓,๐๐๐ MPUs
ขึนไป
คุณประโยชน์ ของ MPD ทีเป็ นสั จธรรม
ทีว่าเป็ นสัจธรรม (Absolute Truth) คือเป็ นสิ งทีปฏิบตั ิพิสูจน์ทดลองได้ ผูท้ ีจะพิสูจน์ทดลองได้ตอ้ งปฏิบตั ิ MPD
วัน ละ ๕ ครั งๆละ ๕ นาที (อย่างน้อยทีสุ ดก็ตอ้ งไม่น้อยกว่าวันละ ๓ ครั ง) ทุกวันต่อเนื องจนมีกาํ ลังจิ ตสะสมได้ ๓,๐๐๐
MPUs ก็ท ราบได้ ยืน ยัน ผลได้ ปรากฏความเปลี ยนแปลงเห็ น ได้ชัด แต่ถ ้า สะสมกํา ลังจิ ตได้ถึ ง ๒๗,๐๐๐ MPUs ก่ อ น
(ประมาณ ๓ ปี ) จะยืนยันได้ว่าคุณประโยชน์ต่อไปนีเป็ นจริ งงและพรรณนาได้ อย่างซาบซึงเหลือประมาณ
*ทัง “พุทโธ” และ “SUMMUM BONUM” มีฐานะเป็ น คําศักดิสิ ทธิ เป็ นคาถา สมควรนอบน้อมเคารพ มีอานุภาพ
ป้ องกันภัยอันตรายได้ เพราะคนปัจจุบนั มีภาวะแวดล้อมทีเสี ยงเป็ นอุบตั ิเหตุอนั รายมาก ทังทีเป็ นคนด้วยกันและเทคโนโลยี
ลูกหลานหลายคนออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านเพราะเสี ยชีวิต สําหรับคนทีสะสมกําลังจิ ตได้ หลายๆหมืนหน่วยเขาจะรู ้
และมันใจว่านีเป็ นเชือทีตรงกับความเป็ นจริ ง ส่ วนความเชือแบบงมงายเชือ (Blindfold belief) เป็ นความเชือตามผูอ้ ืน ความ
เชือตามความเป็ นจริ งเป็ นประโยชน์ของมนุษย์ชาติ
สิ งทียอมรั บกัน ทางจิ ตวิทยาเบืองต้นคือ ความมี สติ(Mindfulness) ป้องกัน อุบัติเหตุ ได้ แต่ พอเจอเหตุการณ์ เด็ก
อาชีวะไล่ยงิ กัน ไปถูกคนนั งอยูบ่ นรถเมล์ตาย นักจิตวิทยาอธิ บายไม่ได้ แต่ คนมีMPD หลายๆหมืนหน่ วย เขาจะทราบและ
อธิบายได้ อย่างมันใจ
*คนทีกลัวผีจะภาวนาป้ องกันผีกไ็ ด้ จิตทีมีกาํ ลังอบอุ่น มีความกล้าแข็งมีเหตุผล
*สําหรับท่านทีมีความเชือเรื องตายแล้วไม่สูญ มีนรกภูมิ อบายภูมิ หรื อสุ คติโลกสวรรค์เป็ นทีไป ผูป้ ฏิบตั ิ MPD
ตามวิถีนี จะไปสวรรค์เท่านัน
*การปฏิ บ ัติ MPD เป็ นทางหนึ งที จะพิ สู จ น์ ว่ า นรก สวรรค์ มี จ ริ งๆ มิ ใ ช่ ส วรรค์ ใ นอกนรกในใจ ที พู ด เชิ ง
เปรี ยบเทียบเท่านัน เกิดมาแล้วจึงพึงปฏิบตั ิแต่ความดี
ครูทังหลายต้ องมีจิตทีอบอุ่นจึงจะมีความสุ ขสนุกกับอาชีพครูได้
เมือครู จิตอบอุ่นก็จะประสบกับความสุ ขทีลุ่มลึกในดวงจิ ต มีความสดชืนมีพลัง ทํางานหนักก็ไม่เหนือย มีก าํ ลังใจ
ท่วมท้น ไม่ตอ้ งการจากบุคคลอืนมีศีลธรรมมีวินยั เกิดขึนโดยไม่ตอ้ งท่องต้องบ่น (การท่องบ่นศีลธรรมได้...ยังไม่นบั ว่าเป็ น
คนมีศีลธรรม) เมือครูจิตอบอุ่นก็สามารถจูงใจให้ ผ้ อู ืนพัฒนากําลังจิตได้ โดยไม่ ต้องบั งคับ (การบังคับไม่สามารถสร้ างจิ ตที
อบอุ่นได้)
ทดลองพิสูจน์ ได้ ปฏิบัติสะสมกําลังจิตแต่ บัดนีเป็ นต้ นไป ปฏิบัติ MPDวันละ ครัง ก็ใช้ เวลา วัน หากปฏิบัติ
วัน ละ ครั ง ก็ ใช้ เวลา วัน จึงจะสะสมกําลังจิตได้ , MPUs. จิตเริ มอบอุ่นก็จะรู้ซึงถึงคุณ ประโยชน์ อันมากมาย
พิสูจน์ และยืนยันได้ ด้วยตนเอง การปฏิบัติก็ง่าย เป็ นครู อาจารย์ของตนเอง ไม่ ต้องหาครู อาจารย์ทีไหน การปฏิบัติก็จิบจ้ อย
(Doddle Practice)ปฏิบัติพิสูจน์ แต่ บัดนี นับเป็ นครังที ได้ เลย ฯ...

