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MPD สํ าหรับอาชีพแพทย์ , พยาบาล
และครู อาจารย์ ทัวไป

ปรารภปัญหาทีน่ าคิดทัวไปเบืองต้น
บุคคลผูม้ ีอาชีพแพทย์และพยาบาล เป็ นบุคคลทีมีระดับสติปัญญาสูง มี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของคนในสังคมอย่างยิง มีสถานภาพทางสังคม
(Social Status) สูง เป็ นบุคคลทีมีเกียรติสูงเป็ นทียอมรับนับถือของทุกคนในสังคมเช่นกัน
แต่หมอและพยาบาลก็ไม่ใช่เป็ นผูป้ ลอดจากโรคภัย ยังมีความเจ็บป่ วย และยังมีผู้
ประพฤติชวละเมิ
ั
ดศีลธรรม อย่างร้ายแรง เป็ นอาชญากรทีร้ายกาจมหันต์ในทุกสังคม ซึง
หมอและพยาบาลทีดีเป็ นส่วนใหญ่ไม่ปรารถนาให้มีคนเช่นนันในสังคมหมอและพยาบาล
แต่ปัญหาทีปรากฏแล้วและอาจปรากฏต่อไป ได้แก่
-หมอและพยาบาลทําอัตวินิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย)
-นายแพทย์ท่าทางดีมวี าจาสุภาพ มีชือเสียงทางการรักษาและศัลยกรรม
บางรายเป็ นอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย เป็ นอาชญากรทีน่าสะพรึ งกลัว
-เป็ นแพทย์ทีมีวาจาหยาบคายเหยียดหยามดูหมิ นประชาชน ผูป้ ่ วย และคนสาขาวิชาชีพอืน
-แพทย์และพยาบาลละเมิดจรรยาบรรณ ทังๆทีรู้และจดจําจรรยาบรรณได้
-นายแพทย์วนิ ิจฉัยโรคผิดทังทีเป็ นโรคสามัญ จนผูป้ ่ วยเสียชีวิต
-นายแพทย์ประพฤติต่อบิดามารดาจนได้ชือว่าเนรคุณ
-หมอเป็ นโรคจิตแต่ไม่รู้ตวั
-พยาบาลไม่สามารถทนอารมณ์ผปู้ ่ วย ดุด่าและทําร้ายผูป้ ่ วย
-หมอพยาบาลประพฤติผดิ ศีลธรรม
-นักศึกษาปริ ญญาเอกแพทย์ศาสตร์ อยูๆ่ ก็คว้าปื นมายิงคนทีไม่ใช่ศตั รู ...ตายไปหลายคน
การศึกษาวิจยั ทํากันแต่ละ Case แต่ละกรณี มีผลสรุ ปแตกต่างกันไป มากมายแล้วแต่ภูมิ
ปัญญาของผูว้ ิจยั สรุ ปแล้วก็ยงั แก้ไขและป้ องกันอะไรไม่ได้ หาสาเหตุทีแท้จริ งก็ยงั ไม่พบ จึงแก้ไข
และป้ องกันอะไรไม่ได้จนบัดนี นักจิตวิทยาคลินิกก็ว่า เพราะแฟคเตอร์องค์ประกอบชีวิตแต่ละคน
แต่ละยุคแต่ละสมัยแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ต้อง Observe เป็ นรายบุคคล ยิงเป็ นหมอ
พยาบาลวิชาชีพ มีภาระงานขนาดนัน จะทําได้อย่างไร จึงแก้ไขป้ องกันอะไรไม่ได้...สรุ ปว่าหมด
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ทาง…. บัดนีเรามี MPD ช่วยแก้ไขและพัฒนาได้ทงั สุ ขภาพจิต (Mental Hygiene) และ
สุ ขภาพกาย (Physical Hygiene)ทีดี และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ไม่เหน็ดเหนือยไม่
เครี ยดดังแต่ก่อน มีความสุขได้ตลอดชีวิต ด้วยกําลังจิตทีอบอุ่น ครอบครัวอบอุ่น ทังผูป้ ่ วยและ
บุคคลผูร้ ่ วมงาน ก็มคี วามอุ่นใจด้วยพร้อมๆกัน
๒. MPD กับความปรารถนาของพยาบาลและแพทย์
ทังพยาบาลและแพทย์ เป็ นอาชีพทีบําบัดทุกข์ทีมากอย่างยิงแก่ประชาชนทีเจ็บป่ วย จะรอด
ชีวิตหรื อตาย แพทย์และพยาบาลจึงเป็ นทีพึงของผูป้ ่ วย หากแพทย์และพยาบาลมีจติ ทีอบอุ่น(Warm
Mind) ก็จะมีความเมตตา เป็ นอาชีพทีสังสมความดีบุญกุศล (Merit Cultivation) เหนือกว่าอาชีพ
ใดๆในโลก ... MPD ช่วยให้พยาบาลและแพทย์สู่เป้ าหมายแห่งปรัชญานันได้ แล้วปฏิบตั ิหน้าที
อย่างมีความสุข ตลอดชีวติ
อย่างไรก็ตาม ทังพยาบาลและแพทย์ ก็มคี วามต้องการทังทางกายและใจ (Psychological
and Physical Needs) ดังเช่น คนทังหลาย และ MPD ช่วยอนุเคราะห์ได้อย่างมากมายเหลือพรรณา
๒.๑ พยาบาล
(๑) ต้องการดํารงชีพอยูร่ อดปลอดภัยในสังคม มีความสุ ขดังเช่น บุคคลอาชีพอืนๆ… MPD
ช่วยให้สมปรารถนานีได้
(๒) อาชีพพยาบาล มีความเหน็ดเหนือยทังกายและใจ อันมีผลมาจากผูป้ ่ วย ญาติผปู้ ่ วยซึงมี
ความทุกข์ความเครี ยดกระทบต่อพยาบาล คําสังคําขอของแพทย์ทพยาบาลต้
ี
องปฏิบตั ิ หากผิดพลาด
ก็มีผลต่อผูป้ ่ วย จึงต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวัง ความเครี ยดก็เกิด...จึงปรารถนาว่า จะปฏิบตั ิงาน
อย่างไรทีไม่เหนือยและเครี ยดจนเกินไป… MPD ช่วยให้สมปรารถนานีได้ ไม่เหนือยและไม่เครี ยด
ดังทีเคยเป็ นมา
(๓) มีครอบครัวทีอบอุ่น และมีความอบอุ่นในสถานทีทํางาน ในโรงพยาบาล... MPD
ช่วยให้สมปรารถนานีได้
(๔) ปลอดภัยจากการติดเชือโรคจากผูป้ ่ วย... MPD ช่วยให้สมปรารถนานีได้
(๕) มีชีวิตทีมีความสุข แม้จะถึงบันปลายชีวิต ก็ไปสู่สุคติในโลกแห่งนามธรรม... MPD
ช่วยให้สมปรารถนานีได้อย่างมีความมันใจสูง
(๖) รู้ความรู้สึกนึกคิดของผูป้ ่ วย สามารถขจัดความรู้สึกทีไม่ดี สร้างกําลังใจให้แก่ผปู้ ่ วยได้
(๗) มีความเมตตาและอดทนต่อผูป้ ่ วยนานาประเภทได้ ปฏิบตั ิงานด้วยความแช่ มชืน
(Mind Fresher) เห็นว่าการปฏิบตั ิหน้าของตนเป็ นการสะสมกุศลความดี (Merit Cultivation) โดย
แท้ พยาบาลทีมีจิตทีอบอุ่น (Warm Mind) เท่านันทีทําได้ สบายๆไร้ความเครี ยด (Stressed) ... MPD
เท่านันทีช่วยให้มีจิตทีอบอุ่น
MPD ช่ วยให้ พยาบาลปฏิบัตหิ น้ าทีด้ วยจิตทีมีความสุ ขลึกๆ มีประสิทธิภาพของงานสู ง
และเป็ นทีพึงพอใจของทุกคนและเป็ นคุณแก่ผ้ปู ่ วยโดยแท้ ไม่มคี วามเห็ดเหนือยดังทีเคยเป็ นมา มี
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แต่ความสดชืน ...ทุกอย่างทีเป็ นความสุขและความดีจะเกิดขึนได้ เมือปฏิบัติ MPD
สะสมกําลังจิตถึงระดับทีอบอุ่นเบือง กล่าวคือ ตังแต่ , MPUs ขึนไป
๒.๒ แพทย์
หมอมีสถานะทางสังคม (Social Status) สู ง เป็ นทียอมรับของบุคคลทัวไป และ
ความต้องการพืนฐานได้รับการตอบสนองมากกว่าอาชีพอืนๆ อยูแ่ ล้ว แต่แพทย์ไม่ใช่เป็ นผู้
ปราศจากโรค ยังเจ็บป่ วย และสภาพจิตทีบกพร่ อง ซึงเป็ นอันตรายต่อตนเองและผูท้ ี
เกียวข้องรวมทังผูป้ ่ วยด้วย
แพทย์ยงั ปรารถนาครอบครัวทีอบอุ่น โรงพยาบาลหรื อคลินิกทีทํางานรวมทัง
สังคมแพทย์มีความอบอุ่น ปฏิบตั ิหน้าทีและมีชีวติ ทีมีสุข ปราศจากความขัดแย้ง
(Conflicts)
เมือแพทย์ปฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตจนถึงระดับทีจิตอบอุ่น (Warm Mind)
เบืองต้น ตังแต่ , MPUs ขึนไป ปัญหาดังกล่าวก็คลีคลาย มีความสุ ขลึกๆอย่างไม่เคยมี
มาก่อน ทังๆทีสภาพแวดล้อมเดิมๆ ความเบือหน่ายทีเคยมี...ก็มลายหายสิ น
ความมีจิตทีอบอุ่นส่ งผลให้ปฏิบตั งิ านในหน้ าทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Efficiency and Effectiveness) สู ง มีความสบายใจ ไม่เห็ดเหนือย ดังแต่ก่อน
๓. MPD ปฏิบัตงิ ่ ายแบบจิบจ๊อย ณู้เองปฏิบัตเิ องไม่ต้องมีครู อาจารย์ใด เป็ นครูอาจารย์ตนเอง??!!!
MPD คือ Mind Power Development เป็ นการปฏิบัตพิ ฒ
ั นาสะสมกําลังจิตทีละเล็กทีละ
น้ อย (ปฏิบตั ิแบบหักโหมกําลังจิตไม่สะสม) มีจติ อบอุ่น (Warm Mind) เป็ นเป้าหมาย
เป็ นการปฏิบตั ิแบบจิ บจ๊อย (Doddle Practice) จริ งๆ ปฏิบตั ิเพียงครังละ
นาที สบายๆไม่มีความเครี ยด ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลย อันตรายใดๆก็ไม่มี มีแต่
ประโยชน์ มหาศาลประมาณมิได้ พิสูจน์และยืนยันได้ เมือสะสมกําลังจิตได้ ,
MPUs.
๓.๑ วิธีปฏิบตั ิ MPD
(๑) เริมต้นด้ วยการนังสบายๆท่ าไหนก็ได้ หลับตารู้ลมหายใจเข้าออก สบายๆ ไม่กี
วันก็ชาํ นาญ เมือชํานาญแล้ว ก็ลืมตา ยืนเดิน นังหรื อนอนก็ทาํ ได้ แม้ในห้องสุขาก็ทาํ ได้
(๒) คําภาวนา ทุกศาสนาปฏิบตั ิได้ โดยนําพระนามพระผู้เป็ นเจ้าสู งสุ ดทีตนเคารพ
เป็ นคําภาวนา
*สําหรับชาวอิสลาม พระอัลลาห์ (Allah/ Arrah) หรื อ อัลเราะห์ (Araoh) ทังสอง
คําเป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด นํามาภาวนาขอพรได้ ตามคติของศาสนาของตน
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นับเป็ นความดีอย่างสูง ภาวนาด้วยความเคารพ หายใจเข้าก็นึกว่า“อัลเราะห์” หายใจออกนึกว่า “อัล
เราะห์” เรื อยไป เป็ นเวลา นาที ไม่เกินนี
*สําหรับชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึกว่า“พุท” หายใจออกนึกว่า“โธ” ปฏิบตั ิเรื อยไปเป็ น
เวลา ๕ นาที เท่านัน ไม่เกินนี ง่ายๆแต่ทรงอานุภาพยิงใหญ่
บางท่าน เห็นคําว่า “นะโมพุทธายะ” เป็ นพระนามย่อของพระพุทธเจ้า พระองค์ ในกัปนี
ทรงอานุภาพป้ องกันเหตุร้าย รักษาโรคภัยยามเจ็บป่ วย ประสงค์จะภาวนา ท่านให้ภาวนา “นะมะพะธะ” ... “หายใจเข้านึกว่า “นะมะ” หายใจออกนึกว่า “พะธะ”
เด็กอนุบาล จะใช้คาํ ว่า “พ่อ-แม่” ก็ได้ เป็ นกตัญ ูธรรม ตามคติว่า เทวดาคุม้ ครองสําหรับผู้
มีกตัญ ูธรรม
*สําหรับชาวคริสต์ ขอเสนอคําภาวนาทีเป็ นสากลมากขึน เก๋ ไก๋ ...แต่ทรงอานุภาพและ
ศักดิสิทธิมากขึน ใช้คาํ ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่ม หรื อ ซัมมัม โบนัม...ก็ได้ไม่ว่ากัน) มีความหมาย
ความดีอนั สูงสุด พระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด ใน Universe ก็แล้วกัน
*หายใจเข้านึกว่า “SUMMUM” หายใจออกนึกว่า “BONUM” เท่านัน เรื อยไปเป็ นเวลา
นาทีเท่านัน ไม่เกินนี
หมายเหตุ จะใช้คาํ ภาวนา Yahweh หรื อ พระJehovah สําหรับชาว Christian, ก็ได้
*สําหรับชาวฮินดู (Hinduism) ใช้คาํ ภาวนาว่า “มหาพรหมา” (Maha Brahma) ใน
ความหมายว่า the Highest God of Universe ไม่มีผใู้ ดเสมอเหมือน หายใจเข้ านึกว่า “มหา” หายใจ
ออกนึกว่า “พรหมา” หรื อ จะภาวนาคําใดก็ได้ตามคติใน โยคะแปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่าสมควร
เป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
*สําหรับชาวซิกห์ (Sikh / Sikhism) ใช้คาํ ภาวนาว่า มหา-กุรุ (Maha-Guru) นึกถึงพระผู้
เป็ นเจ้าสูงสุด หายใจเข้านึกว่า “มหา” หายใจออกนึกว่า “กุรุ”ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
๓.๒ หน่ วยกําลังจิต (Mind Power Unit: MPU)
เป็ นหน่วยทีมุ่งหมายวัดปริมาณออกซีเจนทีหายใจได้ในเวลา นาที เป็ นหนึงหน่วยกําลัง
จิต(Mind Power Unit: MPU) ปฏิบตั ิครังละ นาที ก็สะสมกําลังจิตได้ MPUs
ต้องปฏิบตั ิวนั ละ ครัง หรืออย่างน้ อยวันละ ครัง ต่อเนืองทุกวัน เว้นวันใดวันหนึงไม่ได้
เพราะกําลังจิตทีสะสมมาจะใช้ หมดไป กําหนดปฏิบตั ิเวลาใดก็เวลานัน การสะสมกําลังจิตจึงจะ
สมบูรณ์
ปฏิบัตวิ นั ละ ครัง ได้แก่ ) ก่อนนอนปฏิบตั ิจึงขออนุเคราะห์ทีเป็ นไปได้, ) ตืนนอน/
ก่อนออกจากบ้าน, ) เช้าทีทํางาน, ) ช่วงพักกลางวัน, ) ก่อนออกจากทีทํางาน ถ้ าปฏิบตั วิ นั ละ
ครังให้เลือกกําหนดเวลาเอาเองตามความเหมาะสม
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ปฏิบตั ิวนั ละ ครัง ก็สะสมกําลังจิตได้ หน่วย / MPUs เพียง วัน ก็ถึง
ระดับทีจิตอบอุ่นระดับต้น มีผลสังเกตได้ยนื ยันได้ถึงคุณประโยชน์แน่ชดั หากปฏิบตั ิเพียง
วันละ ครัง ก็จะได้กาํ ลังจิต MPUs ใช้เวลา วัน จิตจึงจะถึงระดับทีอบอุ่นเบืองต้น
(3,000 MPUs)
*การปฏิบัตเิ พียงเล็กน้อยเช่ นนีไม่ต้องหาครู อาจารย์แต่ประการใด *ตัวเองเป็ นครู อาจารย์
ของตนเองได้อย่างสบายไม่ต้องหาครูอาจารย์ทีไหน
๔. ทําไมจํากัดเพียง นาที เท่ านัน ไม่เกินนี
MPD เป็ นการปฏิบตั ิแบบสบายๆไม่รู้สึกว่าต้องทุ่มเทเป็ นภาระ หรื อรู้สึกว่าเสียเวลาการ
ทํางานแต่ประการใด มีเป้ าหมายเพียงสะสมกําลังจิตให้ถึงระดับทีอบอุ่นเท่านัน จึงจํากัดเพียง
นาทีให้รู้สึกว่าจิ บจ๊อยเรื องขีผงทําได้ หากปฏิบัตเิ กิน นาที ความปวดเมือย ความเครี ยดก็เกิดและมี
ความเครี ยดสะสม นํามาซึงความเบือหน่าย จิตอาจตกภวังค์...เข้าฌาน เสียงต่อการเกิดโมหะ
(Dullness) ไม่เป็ นผลดี ทีสําคัญคือกําลังจิตไม่สะสม
๕. การทรงฌานทรงสมาบัตทิ รงอภิญญาโลกีย์ มีอนั ตรายมาก
นักสะกดจิต หมอดูลกู แก้ว นักไสยศาสตร์ นักจิตบําบัด (Healing) ทีดีก็มี ทีเลวก็มากเป็ น
อันตรายเป็ นอาชญากรก็มี เพราะจิตเร้าร้อนไม่อบอุ่น ทีดังบันลือโลก ได้แก่ Grigori Rasputin
นักพรตกาลีแห่งรัสเซีย สามารถใช้กาํ ลังจิตรักษาโรคชนิดทีการแพทย์สมัยนันรักษาไม่ได้ แต่มกั
มากในกามคุณ ทําให้ราชบัลลังก์และความมันคงของประเทศสันคลอน จนต้องกําจัดถูกฆ่าตาย
อย่างน่าอนาถ...รักษาตัวเองไม่ได้ ผูท้ รงฌานสมาบัติระดับอภิญญาโลกีย.์ ..เหาะเหิรเดินอากาศได้ ที
โด่งดังทีสุดในประวัติพุทธศาสนา คือ เทวทัต ผูก้ ่ออาชญากรรมหมายปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า
หลายครัง แต่ไม่เป็ นผล ต้องตกตายอย่างน่าอนาถ
คนจิตอบอุ่น ไม่ยอมทําชัว มีศีลมีวินยั ตนเอง (Self-discipline) อย่างอัตโนมัติ
คนจิตอบอุ่นจึงไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ใด เป็ นทีปรารถนาของคนทุกชาติทุกศาสนา ทังนี
เพราะทุกศาสนาต่างมีบุคคลทีไม่ดีมคี นชัวเป็ นอาชญากร
แม้คนทีชือว่าเป็ นนักจริ ยธรรมก็ยงั
ประพฤติชวั Conflict เกิดขึนทุกหนทุกแห่ง ทังในองค์กรในชุมชนในชาติและระหว่างชาติ
แม้แต่ในครอบครัวก็ไม่สงบสุข ทังนีเพราะคนจิตไม่อบอุ่น
๖. MPDไม่ใช่ สมาธิ ไม่ใช่ กรรมฐาน ไม่ใช่ โยคะ แม้ว่าจะมีรากฐานเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ แตกต่างกัน
และห่างไกลกันมาก ประเด็นสําคัญมีดงั นี
. MPD มีเป้าหมายคือกําลังจิตทีอบอุ่น (Warm Mind) ส่ วนสมาธิกรรมฐานและโยคะนัน
มีเป้าหมายเป็ น ฌาน สมาบัติ และตัดกิเลสทังหลาย ส่วนใหญ่ก็ตดั ไม่ได้
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. ปฏิบตั ิเพียงเล็กน้อย ครังละไม่เกิน นาที สบายๆไร้ ความเครียด แต่*สมาธิกรรมฐาน
และโยคะทํานานๆและนานเท่ าไรก็ยงดี
ิ บางรายถึงง่อยเปลียเสียขาก็มี เครี ยดเท่าไรก็ยงดี
ิ บางราย
ถึงกับเป็ นโรคประสาทโรคจิตฯลฯ
. MPD ไม่มภี ัยอันตรายใดๆเลยมีแต่ประโยชน์ เท่ านัน *แต่สมาธิกรรมฐานและโยคะมี
อันตรายมากทังตนเองและผู้อนื
. MPD ไม่ตอ้ งการครู อาจารย์ *ตนเองเป็ นครูอาจารย์ของตนเองเพียงรู้ทฤษฎีไม่เกิน
นาทีปฏิบตั ิได้เลยสบายๆ แต่สมาธิกรรมฐานและโยคะต้องมีครู อาจารย์ควบคุม บรรยายทฤษฎีเป็ น
ชัวโมงๆ เป็ นวัน หลายวัน และต้องมีครู อาจารย์เก่งๆดีๆจึงจะโชคดีและปลอดภัย
อืนๆอีกหลายประการ ดังนัน MPD ไม่ใช่ สมาธิกรรมฐานและโยคะ
๗. MPD กับการอ้างอิงศาสตร์ สาขาอืน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพและการแพทย์ (Health Science and Medical Science) บอกเราว่า
การหายใจอย่างเป็ นจังหวะทีดี (Rhythmic Breathing) และการหายใจแบบระลึกรู้ (Consciousness
Breathing) เป็ นการเปลียนถ่าย คาร์บอนไดออกไซด์กบั ออกซิเจนได้มาก ส่งผลถึง Pulmonary
ทีสมบูรณ์ ได้โลหิตทีดี และ Metabolism คือการสันดาปภายในเซลสมบูรณ์ ทําให้สุขภาพดีหน้าตา
แจ่มใส ผูป้ ฏิบตั ิ MPD ก็มีผลเช่นนัน จึงกล่าวได้ว่า ปฏิบตั ิ MPD จึงเป็ นการป้ องกันและรักษา
เยียวยาโรคหลายชนิด
ในทางจิตวิทยา วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกของ Wayne Payne วิเคราะห์ให้เห็นความสําคัญ
ของ “เชาวน์ปัญญาทางอารมณ์”ซึงนักวิชาการไทยใช้คาํ ว่า “ความฉลาดทางอารมณ์” ซึงก็ถกู แต่ไม่
สอดคล้องกับศัพท์ปัญญัติเดิมซึงองค์ความรู้ในขณะนียังไม่ตกผลึก
ทังนีเพือบัญญัติให้ตรงกับ
“Emotional Intelligence” ซึงเป็ นศัพท์วิชาการปรากฏครังแรก พ.ศ. ๒๕๒๘(1985). แต่ยงั ไม่ดงั ...
พอ Daniel Goleman ได้นาํ เสนอใหม่ว่า Emotional Intelligence ในรู ปของ Emotional Quotient
(E.Q.) มีความสําคัญยิงกว่า Intelligence Quotient (I.Q.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓( ) คราวนีดังเป็ น
พลุแตก นําเอาไปกล่าวถึงกันมากมาย แต่ไม่ได้ กล่าวถึงการพัฒนาทีชัดเจน ปฏิบัตไิ ด้ (Practicality)
เพียงนํามากล่าวอ้างแล้วฟังดูดีเท่านัน
MPD จึงเป็ นคําตอบทีดีทีสุ ด ทังทีใช้ พฒ
ั นา I.Q.; E.Q. ทังป้องกัน/รักษาโรคจิตหลายชนิด
โรคความสนใจสัน/ซุ กซนเกินไป ซึมเศร้ า โรคเครียส ฯลฯ
เทววิทยา (Theology) ในสาขาวิชาปรัชญา ระบุถึงพลานุภาพอันประมาณมิได้ ของพระผู้
เป็ นเจ้าสูงสุด ว่าทรงพลานุภาพประมาณมิได้ สงเคราะห์และอนุเคราะห์มนุษย์ทีจงรักและภักดีต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า มีการเซ่นสรวงบูชาพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยพิธีกรรมต่างๆ
ผูม้ ีMPD ได้วิเคราะห์แล้วพบว่า ความเชือความศรัทธา (Faith) มี ระดับ ได้แก่ ความเชือ
ตามความเป็ นจริงพิสูจน์ได้ เป็ นสัจธรรม (Reality/ Ultimate Reality) เป็ นความเชือความศรัทธาที
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ทรงคุณประโยชน์ ต่อมนุษย์ชาติ ความเชืออีกอย่างหนึงคือ ความเชือตามคําโฆษณาชวนเชือ
(Propaganda) เป็ นความเชือแบบหลับหูหลับตาเชือ (Blindfold Belief) เป็ นความเชือทีไม่มี
ประโยชน์ นําไปสู่ ความความงมงายโง่เขลาเบาปัญญานําไปสู่ ความชัวบาป
เดิมมนุษย์เชือตามคําบอกเล่า ไม่มีทางพิสูจน์ได้ ว่าอะไรเป็ นความจริ งหรื อโฆษณาชวนเชือ
และมีคาํ แนะนําเพือปฏิบตั ิเพือปฏิบตั ิถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าทีไม่มีผปู้ ฏิบตั ิได้ หรื อเหลือกําลังทีจะเข้าถึง
ได้ (แม้คนทีพูดบรรยายเกียวกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด ก็จาํ คําอธิบายตามคัมภีร์มาพูด/เล่าเท่านัน
MPD เป็ นการกระทําเพือถวายความเคารพบูชาพระผู้เป็ นเจ้าสู งสุ ด เป็ นการบูชาระดับ
สู งสุ ดมากกว่าพิธีกรรมใดๆ เมือสะสมกําลังจิตถึงระดับทีอบอุ่น จะมีปัญญาและเหตุผลมาก ไม่เชือ
ง่ าย จะเชือเมือมีประสบการณ์เท่ านัน และรู้ว่าอะไรควรแสดงออกหรือไม่แสดงออก มีคุณธรรมมี
สัจจะ หากสะสมกําลังจิตได้ ถึง , MPUs. ก็สามารถอธิษฐานพิสูจน์ โดยการรู้เห็นได้ด้วยจิต
คนจิตอบอุ่นเชือสัจธรรมความจริงเท่ านัน ไม่เชือตามคําโฆษณาชวนเชือ
๘. MPD vs. จิตวิทยาและการแพทย์ (Psychology and Medical Science)
จากการปฏิบตั ิ MPD เราพบว่า “จิต (Mind)” ไม่เคยเจ็บป่ วย ทีเจ็บป่ วย คือ “อารมณ์
(Emotion) เพราะมนุษย์ธรรมดา/ปกติทงหลายแสดงออกไปตามอารมณ์
ั
เท่ านัน
จิตวิทยายอมรับ คน = ร่ างกาย+จิต ....ร่ างกายเป็ นรูปธรรม (Material) จับต้องได้
ส่ วนจิตเป็ นนามธรรม (Abstract) จับต้องไม่ได้
สมัยเริ มแรกการศึกษาจิตวิทยาเริ มต้นด้วยการศึกษาจิตวิญญาณ
แต่ก็ลม้ เหลวหาความ
แน่นอนไม่ได้ ต่อมาก็ศึกษาก็ศกึ ษาพฤติกรรมทดลองกับสัตว์ แล้วอนุมานพฤติกรรมมนุษย์ ศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ แล้วคาดคะเน (Predict) สภาพจิต ศึกษาระบบประสาทสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและ
อารมณ์ ถ้าอารมณ์ผดิ ปกติ...ก็ว่าเป็ น “โรคจิต” ถ้าพบว่าประสาทผิดปกติ...ก็สรุ ปว่าเป็ น “โรค
ประสาท” ถ้าผิดปกติทงอารมณ์
ั
และประสาท...ก็ว่าเป็ น “โรคจิตประสาท” นับเป็ นการสรุ ปที
หละหลวมทําให้การรักษาเยียวยามีความยากลําบาก
ผูป้ ่ วยบางรายต้องร่ วมมือกันทัง แพทย์
อายุรเวท จิตแพทย์ และนักสังคม ทําการเยียวยารักษา
บรรดาโรคทีนักจิตวิทยาเรี ยกว่าโรคจิต (Psychosis) แต่จากการศึกษาของ MPD
พบว่าเป็ นการเจ็บป่ วยทางอารมณ์ (Emotional Sickness) ทังสิ น เช่น อาการหลอน (delusions),
อาการเพ้อ (hallucinations), ปัญหาการพูด (disorganized speech), ซึมเศร้า (depression), ความวิตก
กังวล (anxiety), คิดฆ่าตัวตาย (suicidal thoughts or actions), เป็ นต้น ทังหมดเป็ นความเจ็บป่ วยทาง
อารมณ์ไม่ใช่ความเจ็บป่ วยทางจิตแต่ประการใด
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Autistic ทีพบมาแล้วมากกว่า ปี ทางการแพทย์ยงั ไม่ทราบสาเหตุ และเพศทีสาม (Third
Gender) เฉพาะหญิงเป็ นชายและชายเป็ นหญิง ทังการแพทย์จิตแพทย์ ยกให้เป็ นเรื องธรรมชาติ เกิด
มาเป็ นเช่นนัน
เรี ยนรู้ชา้ (Slow Learner: I.Q. 75-90) ความสนใจสัน (In-attention), ซุกซนเกินไป
(Problem Child) และ ปัญญาอ่อนบางชนิด เป็ นความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ ป้องกันรักษาเยียวยา/
พัฒนาได้ด้วย MPD
ทังออทิสติคและเพศทีสามดังกล่าวรวมทังเพศทีสามชนิดอืนๆทีทีมีอารมณ์บกพร่ อง
รุ นแรง ทาง MPD พบว่ามีสาเหตุมาจากความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ และต้องรักษาโดย MPD เท่ านัน
ทีเป็ นทางตรงคือแก้ทีสาเหตุ
นักจิตวิทยาเห็นว่าการพัฒนาวินยั ตนเอง(Self-discipline),สัจการแห่ งตน(Self-realization)
จรรยาบรรณ(Code of Conduct), ค่านิยม (Values), และศีลธรรม(Moral) ทังทีระบุว่าต้องพัฒนา
ภายในทีจิตสํานึก (Mindfulness) แต่ก็ทาํ ได้แค่บอกกล่าว ทําเป็ นบทกลอน บทเพลง...จึงล้มเหลว
ในการพัฒนามนุษย์ชาติ แต่ MPD ระบุว่าต้องพัฒนาทีกําลังจิต ทุกอย่างทีกล่าวแล้ว พัฒนาได้ ด้วย
การปฏิบัติ MPD เมือสะสมกําลังจิตได้ , MPUs ก็ถึงระดับทีอบอุ่นเบืองต้น ทุกอย่างทีกล่าว
แล้วก็บรรลุผลพร้ อมๆกัน ชนิด Hundred in One !!!
๘.๑ การรักษาเยียวยาด้ วย MPD
ผู้ทีจะทําการรักษาเยียวยาผู้เจ็บป่ วยทางอารมณ์ได้ต้องปฏิบัตM
ิ PD และสะสมกําลังจิตได้
อย่างน้ อย , MPUs ก่อน เพราะการเยียวยารักษาผู้ป่วยทางอารมณ์ เป็ นการแนะนําจูงใจให้
ผู้ป่วยทางอารมณ์ปฏิบัติ MPD แบบค่อยเป็ นค่อยไป ทังนีเพราะผูท้ ีมีกาํ ลังจิตอบอุ่นเท่านันทีจะ
เข้าใจอารมณ์ของผูป้ ่ วย ซึงเริ มต้นด้วยความคุน้ เคยและการสังเกตอย่างใกล้ชิด ต้องจูงใจผูป้ ่ วยด้วย
วิธีการแปลกใหม่เสมอ ให้ ผ้ปู ่ วยมีความยินดีพอใจและสนุกกับการปฏิบัติ MPD
สําหรับเด็กเล็กๆ อาจใช้ เวลาเริมต้นได้ ตงแต่
ั ครังละ วินาทีก่อนวันละ - ครัง และเริม
นับการสะสมกําลังจิต เมือผู้ป่วยสามารถปฏิบัติ MPD ได้ครังละ นาที เป็ นต้นไป เมือสะสมกําลัง
จิตได้ถึง . MPUs อาการป่ วยก็จะหายเป็ นปกติ...หรือไม่พฤติกรรมของผู้ป่วย ก็เปลียนแปลงไป
ดีขึนมากดุจคนละคนกัน
๙. MPD สอดคล้องกับสัจธรรมและคติทางศาสนา
บุคคลทีสามารถรับโองการจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุดได้ ทีเรี ยกว่า Messiah นัน ไม่ว่าจะเป็ น
ท่าน Nabi Mohammad, Jesus Christ, หรื อท่าน Moses ต่างเริ มปฏิบตั ิพฒั นากําลังจิตทีละเล็กทีละ
น้อยอ้างพระนามพระผูเ้ ป็ นเจ้า ถวายความเคารพและขอพระเมตตาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าเรื อยๆบ่อยๆ
พอจิตอบอุ่นก็มีกาํ ลังมาก ท่านก็ไม่ทาํ ชัวโดยอัตโนมัติ ท่านก็สามารถปฏิบตั ิทรงสมาธิ จิตเป็ นกุศล
สูงสามารถติดต่อกับพระผู้เป็ นเจ้าสู งสุ ด หรือพระผู้เป็ นเจ้าสู งสุ ดทรงเมตตาสังสอนบอกสาระธรรม
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ให้ เพือถ่ายทอดประกาศแก่หมู่ชนต่อไป ดังเช่น ท่านMoses รับ บัญญัติ ประการ (The Ten
Commandments of the Old testament) จากพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด
MPD เป็ นการเอ่ยพระนามพระผู้เป็ นเจ้าสู งสุ ดด้ วยความเคารพ ครังละ นาที วันละ ครัง นับว่าเป็ นการปฏิบัติ ตาม Messiah ทังหลาย
โยคะ(Yoga) ในศาสนาพราหมณ์ หรื อฮินดูในปัจจุบนั การกําหนดลมหายใจก็เป็ นหนึงใน
โยคะแปดประการ เพือพัฒนาจิตและปัญญา การเอ่ยนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าซึงมีมากองค์ เอ่ยนามองค์ใดก็
ถือว่าองค์นนคื
ั อพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด พระพรหมว่าสร้างสรรพสิ ง เดียวนีอาจเป็ นเทพเจ้าเฝ้ า
มหาสมุทร ก็เป็ นได้ ในอินเดียปัจจุบนั ก็มีนกั บวช... ร้อง “สีตา-รามๆๆ (คือพระรามและนางสีดา)”
ก็เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด เช่นกัน
พุทธศาสนา มีสาระสนับสนุนอ้างอิง MP ได้มาก ในหลายประการดังนี
. อานุภาพของพระนาม “พุทโธ” ในหลายวาระทีพระโมคคัลลานะ กล่าวยืนยัน มีผเู้ อ่ย
พระนามก่อนสิ นใจตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์
พระอัครสาวกท่านไปพิสูจน์ไปคุยกับเทพบุตร
เทพธิดาเหล่านัน ข่าวเล่าลือจนเป็ นทีสงสัยว่าเป็ นไปได้หรื อ พราหมณ์ผหู้ นึงมีนามว่า อทินกะปุปพ
กะ ทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสตรงไม่ผดิ เพียน เมือได้โอกาส เขาก็เข้าไปกราบทูลถาม ความว่า “ท่าน
สมณโคดม คนทีไม่เคยพบ ไม่เคยใส่บาตร ไม่เคยฟังเทศน์ท่าน แต่ก่อนตายเพียงเอ่ยนามท่านเท่านัน
ก่อนตาย ตายแล้วไปสวรรค์ มีไหม?”
“ดูก่อน พราหมณ์ คนทีไม่เคยพบ ไม่เคยไหว้ ไม่เคยฟังเทศน์ตถาคตเลย เมือถึงกาละไป
สุคติโลกสวรรค์ไม่ใช่ มเี ป็ นสิบเป็ นร้ อย แต่มเี ป็ นโกฏิ” พระพุทธเจ้าตรัสตอบพราหมณ์
2. ความดีของการทําจิตให้ สงบเพียงเล็กน้ อย พระพุทธองค์ทรงอนุสรณ์ถึงมหาชนทีหาเช้า
กินคํา และผูท้ ีอยูห่ ่างไกล ไม่มีโอกาสได้ ฟังธรรม ใส่บาตรพระพุทธองค์ แต่ก็มีพระสาวกจาริ กไป
ยังแว่นแคว้นต่างๆ หากได้รู้สาระธรรมปฏิบตั ิเพียงเล็กน้อย แม้ไม่ถึงพระนิพพานก็พน้ อบายภูมิ สู่
สุคติโลกสวรรค์ จึงตรัสแก่พระสารี บุตร และพระอานนท์ เพือบอกแก่พระภิกษุอืนสู่มหาชน สาระมี
ดังนี
( ) พระพุทธเจ้าตรัสกับพระเอกอัครสาวกสารี บุตรมหาเถระความว่า “ดูก่อนารีบุตร บุคคล
ใดทําจิตให้ สงบแม้ชัวขณะหนึง ตถาคตถือว่าผู้นันมีจติ ไม่ว่างจากฌาน” น่าจะเป็ นหลักการในการ
แนะนํากรรมฐานแก่ชาวบ้าน
( ) พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์มหาเถระ พระพุทธอุปัฏฐาก ความว่า “ดูก่อนอานนท์
บุคคลใดทําจิตให้ สงบอุปมาเพียงแค่ช้างสะบัดใบหู งูแลบลิน ตถาคตว่าผู้นันมีจติ ไม่ว่างจากฌาน”
พระดํารัสนี พระองค์ให้เห็นภาพพจน์ แจ่มแจ้ง แบบง่ายๆเล็กน้อยๆ แต่ยงใหญ่
ิ
มาก
3. พระพุทธานุสติกรรมฐาน มีความสําคัญมาก พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้แล้ว ดังนี
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( ) พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์มหาเถระ ความว่า “ดูก่อนอานนท์ เมือตถาคตยังมี
ชีวติ อยู่ บุคคลใด...แม้เกาะชายสังฆาฏิตถาคตอยู่แต่ว่าไม่เคยเจริญพุทธานุสติกรรมฐาน ผู้นันชือว่า
ไม่เคยเกาะสังฆาฏิตถาคตเลย, ดูก่อนอานนท์ ...แม้เมือตถาคตนิพพานแล้ว หากบุคคลใดเจริญพุทธ
นุสติกรรมฐานเป็ นปกติอยู่ ผู้นนได้
ั ชือว่าเกาะสังฆาฏิตถาคต แน่ แท้ ” ทรงเน้นให้เห็นว่า พระพุทธา
นุสติกรรมฐานมีความสําคัญมาก
( ) อีกครังหนึง พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์มหาเถระความว่า “ดูก่อน อานนท์ บุคคล
ใดเกิดมาทันสมัยทีตถาคตมีชีวิตอยู่ แม้ว่าจะเกาะชายสังฆาฏิอยูก่ ็ตาม แต่ว่าท่ านผู้นันไม่เคยเจริญ
พุทธานุสติกรรมฐาน ตถาคตถือว่า เขาผู้นนไมเคยเห็
ั
นตถาคตเลย”
*พุทธานุสติกรรมฐานคือการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าหรื อความดีอนั ประมาณ
มิได้ของพระพุทธเจ้าเป็ นอารมณ์ แม้คนไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครก็ตาม เพียงกล่าวคํา
ว่า “พุทโธ” ซําๆ ก็ทรงอานุภาพมากดังกล่าวแล้ว
. อานาปนสติกรรมฐาน คือการรู้ลมหายใจเข้าออก เป็ นกรรมฐานกองสําคัญ มีผลถึงฌาน
มีอานุภาพมาก พระพุทธเจ้าถึงกับตรัสรับรองว่า พระองค์ทรงมากด้ วย อานาปนสติกรรมฐาน
MPD เป็ นการภาวนาพระนาม “พุทโธ” ตามลมหายใจเข้ าออก จึงเป็ นทังพุทธานุสติ
กรรมฐาน และอานาปนสติกรรมฐาน กรรมฐานทังสองกองรวมกัน จึงสมบูรณ์และมีอานุภาพมาก
เป็ นอัศจรรย์ยงนั
ิ ก การปฏิบตั เิ พียงเล็กน้อย พระพุทธเจ้าไม่ทรงเรียกว่า กรรมฐาน เราจึงเรียกใหม่
เพือชนทังโลกปฏิบัตไิ ด้ ว่า Mind Power Development เรี ยกย่อว่า MPD
๑๐. ทฤษฎีทีพึงรณรงค์ปฏิบัติ
เมือคุณความดีของความของคนทีมีจิตอบอุ่น นํามาซึงความสุขแก่ตนเองผูป้ ฏิบตั ิและผูท้ ี
ใกล้ชิดสมาคมด้วย สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสันติมีแต่มิตรไมตรี ความสามัคคีก็เกิด ผูท้ าํ ผิด
กฎหมาย อาชญากรก็ไม่มี หากได้จูงใจปราศจากการบังคับให้ทุกคนปฏิบตั ิ ซึงปฏิบตั ิได้ตงแต่
ั เด็ก
เล็กชันประถมจนถึงวัยแก่เฒ่า ปฏิบตั ิได้ตลอดชีวิต ขอเพียงว่าผู้ทีจะนําเสนอแนะนํา MPD
พึงมีกาํ ลังจิตสะสมได้ 3,000 MPUs เป็ นอย่างน้อย ซึงจะตัดสินใจได้ว่า เด็กอนุบาลจะใช้เวลา กี
นาที (ทีจริ ง นาที ก็มีประโยชน์มาก แล้วสําหรับเด็กอนุบาล)
ทฤษฎีทีนําเสนอทดลองพิสูจน์ และรณรงค์ มีดงั นี
*ทรงฌานอย่างเดียวมีอนั ตราย ต้องตัดความเร้ าร้ อน(กิเลสตัณหาอุปาทาน) ทันทีซึงก็ยากนัก
*จิตอบอุ่น แล้วทรงฌาน มีคุณประโยชน์ มคี วามดี มีศีลธรรมอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งท่องจํา เป็ น
การเรี ยนรู้ได้ดว้ ยจิตและเป็ นการรู้ทีแท้จริ ง เพราะความรู้ความจํากฎของศีลธรรม ไม่ทําให้ คนรู้
ศีลธรรมแท้ จริง นักบวชทีท่องจํากฎของศีลได้ทงหมดแต่
ั
ทาํ ชัวมีมากมาแล้ว ในนักบวชทุกศาสนา
*จิตอบอุ่น แล้วทรงสมาบัตทิ รงอภิญญาโลกีย์ ไม่มอี นั ตรายมีแต่คุณประโยชน์
คนจิตอบอุ่น ครอบครัวอบอุ่น ชุ มชนอบอุ่น

ทุกองค์กรอบอุ่น ประเทศอบอุ่น*
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๑๑. MPD เป็ นเครืองมือสําคัญของแพทย์และพยาบาลพัฒนากําลังใจผู้ป่วย
) ผูป้ ่ วยย่อมมีความทุกข์ทรมานทางกาย ส่วนใหญ่กาํ ลังใจอ่อน บางรายกระวนกระวายใจ
บางรายวิตกกังวลว่าจะหายและได้กลับบ้านของตนหรื อไม่ บางรายห่วงใยปัญหาทางบ้าน หมอและ
พยาบาลส่วนใหญ่ก็ทราบ ก็ทาํ ได้แค่ปลอบใจด้วยคําพูด การยิมให้กาํ ลังใจเท่านัน และก็ทราบดีว่า
ถ้าผูป้ ่ วยกําลังเสีย/กําลังใจน้อย...การรักษาเยียวยาจะมีผลน้อยและใช้เวลานาน
) เรื องกําลังใจของผูป้ ่ วย การมีญาติมิตรผูม้ าเยียมเยือนการให้กาํ ลังใจ และกําลังใจจาก
หมอและพยาบาล ซึงก็ดีแต่มีผลน้อย เพราะมีเวลาจํากัด สู้ผ้ปู ่ วยสร้ างกําลังด้ วยตนเองไม่ได้
การบอกผู้ป่วยให้ “ทําใจดีๆไว้ ”เป็ นคําพูดทีดีมากแล้ว ผูป้ ่ วยก็บอก/เถียงว่า “ก็ป่วยนี จะทํา
ใจดีได้อย่างไร?” ถ้าหมอจะอธิบายต่อไปก็จะเป็ นการถกเถียงกัน...ก็ไม่เป็ นผลต่อหมอและผูป้ ่ วย
คําแนะนําให้ทาํ MPD จะเป็ นการดีทงผู
ั ป้ ่ วยและหมอ แต่จะดียงเมื
ิ อผูป้ ่ วยมีความเคารพนับถือใน
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด
) พระผู้เป็ นเจ้าสู งสุ ดมีจริง และพิสูจน์ได้ เมือสะสมกําลังจิตได้ ถึง , MPUs. แล้ว
อธิษฐานขอพบได้ และเมือพบแล้วก็เกิดความมันใจมาก มีความปลืมปี ติสูง และตรวจสอบยืนยันได้
จากผูม้ ีกาํ ลังจิตเสมอกันหรื อสูงกว่า
การพิจารณาด้วยระบบเหตุผล อย่างท่าน Rene Descartes นักปรัชญาเรื องนาม ทีใช้ระบบ
เหตุผล (Logical Reasoning) นัน ก็เป็ นแค่คิดๆไม่มนใจสั
ั
กเท่าไร MPD เราจะมันใจและยืนยันได้
เป็ นล้านๆเปอร์เซ็นต์ เมือก็ถามคนทีท่านพบมาแล้ว สักหลายคนก็
) ถ้าผูป้ ่ วย ทํา MPD เพียงเล็กน้ อยก็เป็ นการลดความเครียด (Stressed) ความเก็บกด
(Depressed) ความคับข้องใจ (Frustration) ลดความทรมานลงได้ และ MPD ยังเป็ นนันทนาการ
(Recreation)ทีแท้จริ งมีผลทําให้จิตทีแช่มชืนได้โดยตรง แม้อยูค่ นเดียวก็มีสุขได้ ผูป้ ่ วยเกือบ
ทังหมดมีความเคารพและเชือศรัทธาในอานุภาพอันยิงใหญ่ประมาณไม่ได้ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุด
ในศาสนาของตนอยูแ่ ล้ว หากหมอและพยาบาลแนะนําเชิญชวนให้ปฏิบตั ิ ผูป้ ่ วยก็ยอ่ มยินดีปฏิบตั ิ
MPD เป็ นได้ ทงสร้
ั างกําลังใจ และเป็ นบันเทิง (Entertainment) ของผู้ป่วยได้ พร้ อมๆกัน
๑๒. MPD เป็ นการสร้ างคนดีให้ แก่ทุกศาสนา
คนไม่ดีนบั ถือศาสนาใดๆก็ไม่ดี และมักเป็ นผู้ทําลายศาสนานันอีกด้ วย ปัจจุบนั ทุกศาสนา
ดีๆและประเสริ ฐทังสิ น แต่มีคนไม่ดีทุกศาสนา โลกจึงยังเต็มไปด้ วยความขัดแย้ง คนดีๆทัวโลกจึง
เดือดร้ อนไปด้ วย
MPD สร้ างคนทีมีจติ อบอุ่น แก่ทุกศาสนา ทุกศาสนาประสงค์แต่คนดีๆมาเป็ นศาสนิกชน
ทังสิน MPD จึงเป็ นการสนับสนุนศาสนาทุกศาสนา
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ปัจจุบนั ศาสนาทุกศาสนา ทีเผยแพร่ กนั ทุกวันนี มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ได้แก่ สัจธรรม
ความจริง (Reality) +คําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda)
สัจธรรมความจริง (Reality) มีคุณค่าต่อมนุษย์ชาติ แต่คาํ โฆษณาชวนเชือ (Propaganda)
เป็ นอันตรายอย่างยิงต่อมนุษย์ บางครังแม้จะมีประโยชน์ทางจิตวิทยา แต่ก็ไม่เป็ นความจริ ง ยากนัก
ทีคนอืนจะบอกเขา แต่คนทีมีจติ อบอุ่น เขาจะมีปัญญาแยกแยะเลือกปฏิบัติ และถ่ ายแก่อนได้
ื ดีทีสุ ด
๑๓. MPD เป็ นทังการป้องกันและการรักษาเยียวผู้ป่วย
บทสรุ ป
๑. MPD เหมาะแก่คนทุเพศทุกวัย, ทุกชาติ, ทุกศาสนา, ท่านทังหลายพึงปฏิบตั ิรู้เองสัมผัส
เอง ปฏิบตั ิ อย่างต่อเนือง ทุกวัน อย่างน้อยทีสุดวันละ ๓ ครัง (เช้า, กลางวัน, เย็น) จนกระทังสะสม
กําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs ก็จะเห็นคุณค่ามีความสุขลึกๆ ชุ่มฉําดวงจิต ถ้ าจะให้ ได้ ผลเร็ว ปฏิบัตวิ นั
ละ ๕ ครัง (เช้า, กลางวัน, เย็น, ก่อนนอน, และตืนนอน) ไม่เป็ นภาระอะไรเลย ๕ นาทีเท่านัน สัง
อาหารกลางวัน กว่าเขาจะมาเสริ ฟให้ ก็ทาํ MPD เสร็ จแล้ว ไม่มีพิธีรีตองอะไร ในห้องนําก็ทาํ ได้ ขอ
เพียงตังใจปฏิบตั ิดว้ ยใจเคารพ Concentrate ทีลมหายใจ และคําภาวนาทีเป็ นคําศักดิสิทธิ เท่านัน
นักศึกษาแพทย์ พยาบาล พึงปฏิบตั ิ เพราะ เป็ น Emotional Intelligence โดยแท้ ทีนักวิชาการ
ต่างชาติยงั ไม่ทราบ มีแบบบันทึกกําลังจิตสะสมเฉพาะตน (กันลืม)
เมือสมาชิกปฏิบตั ิ MPD สะสมได้อย่างน้อย ๓,๐๐๐ MPUs แล้วนัดประชุมสัมมนา
แลกเปลียนประสบการณ์กนั แบบ Conference จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิง
(แบบฟอร์ม บันทึกกําลังจิต มีพร้อมแล้ว Down Load ได้จากศูนย์ขอ้ สนเทศ MPD)
หมายเหตุ ปฏิบตั ิทุกวันอย่างน้อย วันละ ๓ ครัง เจ็บป่ วย ก็นอนปฏิบตั ิ MPD ได้ ปฏิบตั ิ
น้อยกว่านีไม่มีผล
๒. MPD เป็ นเรื องเล็กๆมีคุณประโยชน์มหาศาล หากสะสมได้ หลายหมืน MPUs ก็จะ
อํานวยประโยชน์ถึงสัมปรายภพ ท่ านเป็ นครู อาจารย์ของตนเอง ไม่ต้องไปเสาะหาทีไหน ให้ เสียเวลา
ดังนันผูน้ าํ เสนอ (ผูเ้ ขียน) มีฐานะเป็ น EDITOR เท่านัน จึงไม่รับไปบรรยายทีใด เสียเวลาท่านผูฟ้ ัง
เปล่าๆ เพราะวิธีปฏิบตั ิการ จิ บจ้อย เต็มที แต่ทรงอานุภาพประมาณไม่ได้ ถ้าท่านสอนตัวเองไม่ได้
แต่เด็กชันประถมทําได้...ท่านก็นึกเอาเอง ให้กาํ ลังใจตนเอง สูๆ้ ๆๆ แบบสบายๆ ไม่รู้จะสูก้ บั อะไร
๓. ในฐานะ EDITOR ขอเรี ยนว่า MPD อุบตั ิในเมืองไทยแห่งแรกของโลก ขอท่านผูท้ รง
ปัญญาพิจารณาและลงมือปฏิบตั ิเก็บสะสมกําลังจิต ได้ลิ มรสความสุขและประสบกับอานุภาพอัน
มหัศจรรย์ ก่อนชาติใดในโลก
๔. ขอท่านพึงดําเนินการ เพือประโยชน์ของตัวท่าน และความสุขของครอบครัว สมความ
ปรารถนาเถิด
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๕. ผูน้ าํ เสนอเป็ นเพียง EDITOR ได้ศึกษาทดลองปฏิบตั ิดว้ ยตัวเองจากครู อาจารย์
มากมาย จนไม่อาจเอ่ยนามได้ ณ ทีนี ขอยืนยันผลการปฏิบตั ิ MPD หากท่านปฏิบตั ิได้
๓,๐๐๐ MPUs แล้วไม่ประสบสุ ขสัมฤทธิผลดังกล่าว ยินดีรับคําสาปแช่ ง และรับโทษทัณฑ์
ทุกประการ
๖. ปฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตถึงระดับอบอุ่นเบืองต้น คือ , MPUs ขึนไป ก็
จะได้ รับความสุ ขชนิดทีไม่เคยประสบมาก่อน ส่ งผลถึงการปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสู ง ไม่เหน็ดเหนือยดังก่อน
แพทย์และพยาบาลผู้รักษาชีวติ มนุษย์ พึงมีความสุ ข ได้ ลมรสความสุ
ิ
ขก่อนผู้ใด มี
จิตทีอบอุ่น ครอบครัวทีอบอุ่น สถานพยาบาลอบอุ่นได้ โดยปฏิบัติ MPD ง่ ายๆแบบจิบจ๊อย
(Doddle Practice) แต่มคี ุณประโยชน์ มหาศาล เป็ นครู อาจารย์ของตนเองอย่างสบายๆ
ไม่ต้องอาศัยผู้ใด ทดลองพิสูจน์ ในระยะเวลาอันสัน เพียง - เดือนเท่ านัน เพียงเริมต้น ณ
บัดนี
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