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MPD เพือการพัฒนาการอาชีวศึกษา
โปรดทํา ความเข้าใจ คําสําคัญ (Keyed Words), ความคิด รวบยอด (Concept) เบืองต้น และข้อ เท็จจริ ง
(Facts) บางประการก่อน ซึ งจะช่วยให้มีความเข้าใจสาระทังหมดได้ราบรื น และเห็นคุณค่า และได้ประโยชน์เกิน
คุม้ ไม่เสี ยเวลาอ่าน

*MPD: Mind Power Development: การพัฒนากําลังจิต
*จิ ต อบ อุ่ น (Warm Mind): ใน ท างจริ ยธรรม...คน ที มี จิ ต อบ อุ่ น คื อ คน ที มี ส ติ lสั ม ปชั ญ ญ ะ
(Mindfulness), มีสมาธิ มีเมตตาต่อคนและสัตว์ รักสัจธรรม เคารพพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดตามศาสนาของตน; ในทาง
จิ ตวิท ยา: คนที มีจิตอบอุ่น คือ คนที มีอารมณ์ สงบ (Calm), ร่ าเริ ง (Cheerful), มี ความเป็ นมิตร (Friendly), อดทน
(Tolerance), มีกาํ ลังความคิด (Good thinking ability) สามารถวิเคราะห์ได้อะไรจริ งหรื ออะไรเป็ นโฆษณาชวนเชือ
(Reality or Propaganda), โดยสรุ ปคือคนทีมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
*การพัฒ นาจิตให้ ถึงระดับทีอบอุ่น โดยการปฏิบตั ิ MPD ครั งละ ๕ นาทีไม่เกินนี วันละ ๕ ครั งทุกวัน
ต่อเนือง จนกว่าจะสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จิตจะเริ มอบอุ่นผูป้ ฏิบตั ิรู้สึกได้ คนใกล้ชิดสังเกตได้
*MPD เป็ นเครื องมื อสํ าคัญ ในการพัฒนา: เชาวน์ปัญญา(I.Q.), ความคิดสร้ างสรรค์(Creativity), ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence), อํานาจการรับรู ้(Grasping power), ได้โดยตรง มีผลต่อการพัฒนาวินัย
ตนเอง (Self-discipline), ศีล ธรรม (Moral), และความเจริ ญแห่ งตนหรื อ สัจ การแห่ งตน (Self-realization) อย่า ง
อัตโนมัติ พร้ อมๆกับ ความเป็ นผูม้ ี จิตที อบอุ่น (Warm mind person) เป็ นการพัฒนาสุ ขภาพจิ ตและสุ ขภาพกาย
พร้ อมๆกัน ทังยังเป็ นการเยียวยารั กษาความเจ็ บป่ วยทางจิ ต (Psychosis), โรคซึ มเศร้ า (Depressed), ออทิ ส ติ ค
(Autistic) เป็ นต้น และป้ องกันโรคได้หลายอย่างอีกด้วย ทดลองพิสูจน์ดว้ ยวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่ให้เห็นผล
ชัดเจนได้ ภายใน ๕-๖ เดือน เท่านัน
คน I.Q. สู ง เรี ยนสิ งใดก็เรี ยนได้ดี เรี ยนเก่ ง อาจมีจิ ตที ไม่อบอุ่น (Un-warm Mind) อาจทําร้ ายตนเอง
(ฆ่าตัวตาย) หรื อกลายเป็ นอาชญากรก็ได้

๑. ขอปรารภก่ อน
ทําไมนักศึกษาจํานวนมากไม่ สนใจพัฒนาตนเองเรี ยนรู้ด้วยความตังใจ?
ทําไมนักศึกษาจึงรวมกลุ่มแก๊ ง ต่ อสู้เข่ นฆ่ าฝ่ ายตรงกันข้ ามก่ ออาชญากรรมทีน่ าสะพรึงกลัว?
ทําไมนักศึกษาจํานวนหนึงหมกมุ่นในกามารมณ์ ติดการพนันบอล ยาเสพติด?
ทําไมนักศึกษาจึงขาดวินัยตนเองและศีลธรรม?
ทําไมนักศึกษาไม่ เคารพบิดามารดาครูอาจารย์?
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ในวิทยาลัยก็มี Conflicts บริห ารจัดการยากไม่ ราบรื น บางกลุ่มก็มีอิท ธิพ ลการเมือง ประชาชนก็วิตกต่ างๆนานา
น่ าอึดอัดใจ...ทําไม?
ทําไม...ทําไม...และทําไม ได้อีกมากมาย
ปัญหาทีกล่ าวมานี เป็ นปั ญหาทีแก้ ยาก และหลายท่ านทอดอาลัยว่ าแก้ ไม่ ได้ ปลงว่ าสั ตว์ โลกเป็ นไปตาม
กรรม ทุกฝ่ ายตังแต่ ระดับต้ นถึงสู งสุ ด ต่ างมีอาการ...รั กษาตัวรอดไปวันๆ ทุกวิทยาลัยมีปัญหา หลายคนก็ยกให้
ผู้ปกครองรับผิดไป แล้วทุกอย่างก็ยงั ไม่ได้แก้ไข คาราคาซังจนบัดนี ทังนีเพราะจิตไม่ มีกําลัง…จิตไม่ อบอุ่น
แม้นักเรี ยนทีมีสติปัญญาเรี ยนดี ครอบครัวดี ก็ใช่ว่าไม่มีปัญหา โดดตึกฆ่าตัวตาย จี ปล้น เป็ นอาชญากร
มีคดีปรากฏให้เห็นกันมามากแล้ว ทังนีเพราะ จิตไม่ มีกําลัง…จิตไม่ อบอุ่น
นักเรี ยนนักศึกษาทังหลายรู ้แล้วแล้วว่าอะไรไม่ดี อะไรดี แต่ประพฤติผิด ดังเช่น คนรู ้เรื องศีล ท่องได้ จํา
ได้ บรรยายได้ แต่ ประพฤติผิ ดศี ล นัก การเมื อง นัก กฎหมายฝ่ ายยุติธรรม รู ้ ดีว่ าอะไรไม่ ถูก กฎหมาย แต่ทํ าผิ ด
กฎหมายเสี ยเอง คอรัปชัน กินเงียบเพราะหาโจทย์กล่าวโทษฟ้ องร้องยาก ทังนี เพราะศีลธรรมอยูเ่ พียงแค่สมอง ไม่
ถึงจิต ...จิตไม่ มีกําลังสร้ างความดี ดี/ชัวไม่ ได้ มาจากความรู้...แต่ ต้องมาจากจิต
นักศึ กษาอาชี วะทังหลายก็เป็ นเช่ นเดียวกัน รู้ว่าอะไรๆไม่ ดีตังแต่ อยู่ชันประถมแล้ ว การสร้ างมาตรการ
ต่างๆลงโทษตัดคะแนน ก็ว่ากันไป นักศึกษาไม่ได้ยหละอะไร
ี
อยากตัดคะแนนก็ตดั ไป ปั ญหาก็มีอยูเ่ หมือนเดิม
แม้ว่าจะส่ งเข้าโรงเรี ยนวิวฒ
ั น์พลเมือง พฤติกรรมก็ระงับไปได้ขณะเพราะการเก็บตัวดูแลทัวถึง...ทังกินอยู่หลับ
นอนในสถานทีบริ เวณจํากัด แต่เมือปล่อยกลับบ้าน ไม่นานก็เข้า...ก็เหมือนเดิม ทังนีเพราะจิตไม่ได้รับการพัฒนา
จิตไม่ มีกําลังถึงระดับทีอบอุ่น
การอาชีวศึกษามีบทบาสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แหล่งผลิตกําลังคนทีสําคัญ
ของชาติ แต่สภาพการณ์ ปั จจุ บนั ยังมี ปัญหาดังกล่าวแล้ว ทําให้ค วามหวังทีจะเป็ นประเทศชันนํา ทางเศรษฐกิ จ
อุสาหกรรมในสมาคมอาเซี ยนนัน...ไม่แน่นกั
บัดนี เรามีความหวังและมันใจแล้ว ว่าเราจะเข้าสู่ แผน ASEAN Economic Community: AEC อย่างสง่า
งามได้อย่างแน่ น อน วิ ทยาลัยอาชีว ศึกษาของไทยต้องก้าวหน้า เหนื อประเทศใดในอาเซี ยนและในโลก อย่า ง
แน่ นอน เพราะเราสามารถขจัดปั ญหาดังกล่าวได้ทงหมดและสามารถพั
ั
ฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ครู อาจารย์มี
ความสุ ขขึน นักศึกษาพัฒนาตนเองได้ทงสติ
ั ปัญญา ความรู ้ความสามารถ และเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความสุ ข นักศึกษามี
วินยั มีศีลธรรมอย่างน่าชืนชม เมือเขามีกําลังจิต (Mind power) ถึงระดับทีจิตอบอุ่น (Warm Mind)
๒. มูลเหตุของปัญหาพฤติกรรม และ Conflicts ในวิทยาลัย
การบริ หารองค์กรใดๆในโลกล้วนมีความขัดแย้ง (Conflict) ทังภายในและภายนอก ทีองค์กรทังหลาย
เจริ ญก้าวหน้าได้เพราะผูบ้ ริ หารสามารถลอดกําลังความขัดแย้งได้ตามสมควรเท่านัน แต่ความขัดแย้งก็มีอยู่ ใน
วิทยาลัยก็มีความขัดแย้งทังในกลุ่มและระหว่างกลุ่มแก้ไขเท่าไรก็ไม่หมด หากยกให้เป็ นธรรมชาติของคนตามที
นักบริ หารตะวันตกบอก ความขัดแย้งก็มีอยูต่ ่อไป มูลเหตุของปั ญหาจริ งๆอยู่ทีบุ8ลากรมีจิตไม่ อบอุ่น (Un-warm
Mind)
ปั ญหานักศึกษาขาดวินัยตนเอง (Self-discipline) ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตํา (Low Achievement) ขาด
ศีลธรรมประจําจิตความประพฤติจึงไม่งดงามเป็ นอันตรายแก่ตนและคนอืน จึงไม่เกิดความเจริ ญแห่ งตนหรื อสัจ
การแห่งตน (Self-realization) ทังนีเพราะนักเรียนนักศึกษาขาดกําลังจิตทีอบอุ่น (Warm Mind)
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ดังนั น ทังผู้บริ หาร, อาจารย์ , บุ คลากรทางการศึ กษา,และนั กเรี ยนนั กศึ กษา รวมทังนั กการภารโรงและ
ลูกจ้ าง พึงปฏิบัติ MPD เพือสะสมกําลังจิตให้ ถึงระดับ มีจิตทีอบอุ่น (Warm mind) ทุกคน แล้ วปั ญหาทุกอย่ างก็
จะคลีคลายนับแต่ เริมปฏิบัติ และหมดไปในเวลาไม่นานนัก
เพราะเริ มปฏิบตั ิ MPD เพียงครั งละ ๕ นาทีวนั ละ ๕ ครั งทุกวัน เพียง ๔ เดือน สุ ขภาพจิตสุ ขภาพกายก็
เปลียนแปลงอย่าง ตนเองก็ร้ ูสึกได้ ผู้อืนก็สังเกตได้
๓. เมือทุกคนในวิทยาลัยมีจิตทีอบอุ่น ปัญหาต่ างๆก็จะหมดไป คุณภาพชีวิตเกิดขึนทันที
ขอระบุคุณประโยชน์ ของจิตทีอบอุ่น แยกกล่ าวได้ เป็ น ๒ ส่ วนดังนี
๓.๑ เมือนั กศึ กษามีจิตทีอบอุ่นมีกําลัง เมือสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จิ ตถึงระดับทีอบอุ่นเบืองต้น
ผลปรากฏเป็ นรู ปธรรมทีสังเกตได้ดงั นี
(๑) มีความสุ ขมีอารมณ์ทีแจ่มใส มีใบหน้าผ่องใส จะเลือกปฏิบัติแต่ สิงทีดีมีศีลธรรมเอง
(๒) มีวินยั ตนเอง (Self Discipline) มีความเพียรพยายาม โดยไม่ตอ้ งสอน ไม่ตอ้ งบีบบังคับ
(๓) อํานาจการรับรู ้ (Grasping Power) สู งขึน ความจําดีขึนความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน มี
พลังในการคิดวิพากษ์ (Critical Thinking) ก็สูงขึน
(๔) ความสัมฤทธิผลการเรี ยน (Learning Achievement) ของนักศึกษาสู งขึนทุกคน
(๕) พฤติกรรมปรับเปลียนไปด้วยตนเอง ไปในทางทีดีขึนอย่างเห็นได้ชดั
(๖) ความสนใจบันเทิง เกม การพนันบอล ยาเสพติด และอบายมุข น้อยลงหรื อไม่มี เพราะจิ ตเป็ นสุ ข
แล้ว เพราะ MPD เป็ นทังนันทนาการ (Recreation) ขันสู งสุ ดของมนุษย์ชาติ
*วิทยาลัยจะเข้าถึง มีความรู้ค่คู ุณธรรม ได้อย่างแท้จริ ง ดังทีประกาศไว้ อย่างแน่นอน
๓.๒ เมืออาจารย์และพนักงานมีจิตทีอบอุ่น
(๑) มีจิตทีสดชืน แม้ใช้เวลานอนหลับเท่าเดิม แต่หลับลึกกว่า ตืนขึนก็กระปรี กระเปร่ า
(๒) อาจารย์ประเภท I am right, you are wrong. ทีสร้าง Conflict บ่อยๆในทีประชุมหรื อนอกทีประชุม
ก็จะไม่มี มีเฉพาะมีความเห็นแตกต่างกันเพือความสัมฤทธิ ของงาน ไม่ถือเป็ นความขัดแย้ง เพราะไม่มีความแค้น
และผูกโกรธ
(๓) มีนาํ ใจไมตรี เป็ นมิตร (Friendly) มีความอบอุ่นในวิทยาลัย มีความสามัคคีไม่แยกหมู่พวก ( ๔ )
เมืออาจารย์ทุกคนมีจิตทีอบอุ่น ครอบครัวก็อบอุ่น ทุกคนมีความสุ ขมากขึน
(๕) อาการโรคประจําตัว เช่น ภูมิแพ้ ความดัน เบาหวาน เป็ นต้นมีอาการทุเลา อย่างสังเกตได้ชดั ตรวจ
พิสูจน์ได้ทางการแพทย์แผนปัจจุบนั
หมายเหตุ ทุกท่านเมือมีจิตถึงระดับอบอุ่นเพียงขันต้น จะสามารถระบุ คุณประโยชน์ ได้ มากกว่ าทีกล่ าว
แล้ ว ผูท้ าํ ได้ทุกคนต่างยืนยันคุณประโยชน์ได้เป็ นอเนกประการ
๔. ทําอย่างไรให้ ทุกคนมีจิตทีอบอุ่น
ไม่มีใครครู อาจารย์ทีไหนเป็ นผูพ้ ฒั นาจิตผูอ้ ืนให้อบอุ่นได้ ทุกคนเป็ นครู อาจารย์ของตนเอง...พัฒนาจิต
ตนเองให้ อบอุ่นได้ แต่ ผ้ เู ดียวเท่ านัน
วิธีทีจะสร้างกําลังจิตให้อบอุ่นมีพลัง คือ การปฏิบตั ิ MPD เท่านัน ไม่มีทางอืนใดเลย
การปฏิบตั ิ MPD ง่าย จิ บจ้อย แต่ทรงคุณมหาศาล เรี ยนรู ้ เองปฏิบตั ิเองได้ ไม่ตอ้ งอาศัยครู อาจารย์ทีไหน
เลยเป็ นครู อาจารย์ตวั เอง ปฏิบัติสบายๆไม่ มีอะไรเสี ยงหรือเสี ยหายเลย...มีแต่ ประโยชน์ มหาศาลทีผู้ปฏิบัติจะพึง
ได้ รับอย่างอัศจรรย์มโหฬาร ทุกท่านทดลองพิสูจน์ โดยการปฏิบตั ิจริ งได้
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ดังนัน ผูน้ าํ เสนอจึงไม่รับเกียรติไปบรรยายนําเสนอ ณ ทีใดๆ ยกเว้นในทีประชุมสัมมนา ทีมีสมาชิกเข้า
ประชุมทุกท่านล้วนมีกาํ ลังจิตสะสม คนละ ๓,๐๐๐ MPUs เป็ นอย่างน้อย เท่านัน
๕. วิธีการปฏิบัติ MPD
ขอยําว่ า MPD คือการปฏิบตั ิพฒั นากําลังจิต ชนิดทีทําเพียงเล็กๆน้ อยๆ แต่ สามารถสะสมเป็ นกําลังจิต ก็
ถึงระดั บ จิตอบอุ่น (Warm Mind) เมื อจิ ตถึ งระดับ ทีอบอุ่น ผู ้ป ฏิบ ัติได้จึงจะได้รับ ความสุ ขและผลประโยชน์
ดังกล่าวข้างต้น และสามารถบ่ งบอกคุณประโยชน์ ได้ มากกว่ าทีกล่ าวมาแล้ ว จะมีความยินดีทีจะบอกให้ผูอ้ ืนทราบ
และปฏิบตั ิ MPD ต่อกันไป เชือว่า ไม่นานคนไทยทัวประเทศ จะได้รับรู ้ และได้รับความสุ ขเช่นกัน
ทีว่า...การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบตั ิ แบบ “จิบจ้อย” แต่ทรงคุณประโยชน์ มหาศาล ผูฝ้ ึ กนังสบายๆ นั ง
ท่าไหนก็ได้ หลับตาหรื อไม่หลับตาตามถนัด พิจารณาปฏิบตั ิให้เหมาะสม แล้วลงมือปฏิบตั ิได้เลย
ใช้เวลาทํา MPD ครังละ ๕ นาที ผูส้ อน/ผูแ้ นะนําต้องสร้าง สถานการณ์จูงใจ (Motivation) ให้เห็นว่าเป็ น
เรื องสนุกๆง่ายๆ ไม่ มกี ารบังคับ เพราะอาจเกิดความเครี ยด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ได้
(๑) เริ มต้ น ด้ วยการนั งสบายๆท่ าไหนก็ได้ หลับตารู ้ ลมหายใจเข้าออก สบายๆ ไม่กีวันก็ชาํ นาญ เมื อ
ชํานาญแล้ว ก็ลืมตา ยืนเดิน นังหรื อนอนก็ทาํ ได้ แม้ในห้องสุ ขาก็ทาํ ได้
(๒) คําภาวนา ทุกศาสนาปฏิบตั ิได้ โดยนําพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดทีตนเคารพเป็ นคําภาวนา หากไม่
สะดวกในการปฏิบตั ิดงั กล่าว
*สํ าหรั บชาวอิสลาม พระอัลลาห์ (Allah/ Arrah) หรื อ อัลเราะห์ (Araoh) ทังสองคําเป็ นพระนามของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด นํามาภาวนาขอพรได้ ตามคติของศาสนาของตน นับเป็ นความดีอย่ างสู ง ภาวนาด้วยความ
เคารพ หายใจเข้าก็นึกว่า “อัลเราะห์” หายใจออกนึกว่า “อัลเราะห์” เรื อยไป เป็ นเวลา นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรับชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึ กว่า “โธ” ปฏิบตั ิเรื อยไปเป็ นเวลา ๕ นาที
เท่านัน ไม่เกินนี ง่ายๆแต่ทรงอานุภาพ
บางท่าน เห็นคําว่า “นะโมพุทธายะ” เป็ นพระนามย่อของพระพุทธเจ้า พระองค์ ในกัปนี ทรงอานุภาพ
ป้ องกันเหตุร้าย รักษาโรคภัยยามเจ็บป่ วย ประสงค์จะภาวนา ท่านให้ภาวนา “นะมะ-พะธะ” ... “หายใจเข้านึ กว่า
“นะมะ” หายใจออกนึกว่า “พะธะ”
เด็กอนุ บาล จะใช้คาํ ว่า “พ่ อ -แม่ ” ก็ได้ เป็ นกตัญ ู ธรรม ตามคติว่า เทวดาคุม้ ครองสําหรั บผู ้มีกตัญ ู
ธรรม
*สํ าหรั บชาวคริ สต์ ขอเสนอคําภาวนาทีเป็ นสากลมากขึน เก๋ ไก๋ ...แต่ทรงอานุภาพและศักดิสิ ทธิ มากขึน
ใช้คาํ ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่ม หรื อ ซัมมัม โบนั ม...ก็ได้ไม่ว่ากัน) มีความหมาย ความดีอนั สู งสุ ด
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
*หายใจเข้านึ กว่า “SUMMUM” หายใจออกนึ กว่า “BONUM” เท่านัน เรื อยไปเป็ นเวลา นาทีเท่านัน
ไม่เกินนี
หมายเหตุ จะใช้คาํ ภาวนา Yahweh หรื อ พระJehovah สําหรับชาว Christian, ก็ได้
*สํ าหรั บชาวฮิ นดู (Hinduism) ใช้คาํ ภาวนาว่า “มหาพรหมา” (Maha Brahma) ในความหมายว่า the
Highest God of Universe ไม่มีผูใ้ ดเสมอเหมื อน หายใจเข้ านึ กว่ า “มหา” หายใจออกนึ กว่ า “พรหมา” หรื อ จะ
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ภาวนาคํา ใดก็ได้ตามคติ ใน โยคะแปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่าสมควรเป็ นพระนามของพระผู ้เป็ นเจ้า สู งสุ ด
ปฏิบตั เิ พียง นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรั บชาวซิ กห์ (Sikh / Sikhism) ใช้คาํ ภาวนาว่า มหา-กุรุ (Maha-Guru) นึ กถึ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด
หายใจเข้านึกว่า “มหา” หายใจออกนึกว่า “กุรุ”ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
๖. ปฏิบัติ MPD จํากัดอิริยาบถไม
การปฏิบัติ MPD ไม่จํากัดอิริยาบถ จะยืนเดินนังนอนทําได้ทงนั
ั น ยืนพิงต้นไม้หวั หลักหัวตอก็ทาํ ได้ ตืน
แล้ว อยาก ทํา MPD ก็นอนทําต่อก็ได้ เจ็บป่ วย ก็ทาํ ได้เพราะช่วยให้หายเร็ ว และไม่ เลือกสถานที แม้แต่ในห้อง
สุ ขา ขอให้มีเวลาพอ นาที เป็ นทําได้ ในร้านอาหาร สั งอาหารแล้วเขายังไม่มาเสริ ฟให้ ก็ทาํ ได้
เมือเริ มต้นเท่านัน ขอเสนอว่า พึงนัง เพราะเป็ นการฝึ กหัดเบืองต้น ให้ชาํ นาญก่อน ต่อไปถึงท่าไหนก็ได้
ไม่มีพิธีรีตองอะไร คนศรัทธาในพระผูเ้ ป็ นเจ้ามาก...ก็ยกมือไหว้ขึนไปบนฟ้ าสักครังหนึงก็ได้
“การนั ง” ให้นงตั
ั วตรงสบายๆไม่เกร็ ง ไม่พิงสิ งใดๆ ก่อนเริ มปฏิบตั ิ ให้หลับตา (ชํานาญแล้วจะลืมตาก็
ได้) หายใจยาวๆลึกๆ ๓-๔ ครั ง เพือไล่อากาศเสี ยออกจากปอดให้หมด รับอากาศดีเต็มๆ เพือให้ได้โลหิตทีสมบูรณ์
ต่อจากนันก็หายใจปกติ ภาวนาสบายๆ ไม่ทนั ปวดเมือย ไม่ทนั เครี ยด ก็ครบ ๕ นาทีแล้ว
๗. ต้ องปฏิบัติ MPD วันละกีครัง นานเท่ 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 ทัน ที นาที แล้วจึ งลุกขึน) มี ผล
สังเกตได้ดว้ ยตนเองเรื อยๆตังแต่ ๓-๔ สัปดาห์แรก และมีผลชัดเจนทีผูป้ ฏิบตั ิจะยืนยันได้ เมือสะสมกําลังจิตได้
๓,๐๐๐ MPUs
การปฏิบ ัติ MPD ทีน้อยทีสุ ด วันละ ๓ ครั ง ได้แก่ (๑) เช้ า ก่อนออกจากบ้านผจญภัยอัน ตรานอกบ้าน
(๒) กลางวัน (หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน) (๓) เย็น (ก่อนออกจากโรงเรี ยนหรื อทีทํางาน บางครังเร่ งรี บ
ลืม ก็ปฏิ บตั ิ MPD ในรถระหว่างเดิน ทางก็ได้ ปฏิบ ัติครั งละ ๕ นาทีไ ม่เกิ นนี ก็จะได้ก าํ ลังจิ ตสะสมวันละ ๑๕
MPUs (ปฏิบตั ิ ๑ นาที = 1 MPU.) สะสมไปเรื อยๆ ไม่นานก็ถึงระดับทีจิตอบอุ่นคือ ๓,๐๐๐ MPUs ไม่นาน ๒๐๐
วัน หรื อ ๖ เดือน กับ ๒๐ วัน เท่านัน
ดีทีสุ ดเห็นผลเร็วทีสุ ด คือการปฏิบตั ิ MPD วันละ ๕ ครัง ในช่วงเวลาต่อไปนี
(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 อีกครังหนึงได้ทงการสะสมกํ
ั
าลังจิตและผ่อนคลาย
ความเครี ยดในการทํางาน/เรี ยน ในภาคเช้า และมีกาํ ลังจิตสดชืนเพือปฏิบตั ิงาน/เรี ยนภาคบ่ายต่อไป
(๔)ก่อนออกจากทีทํางาน/วิทยาลัย ก็ปฏิบตั ิ MPD อีกครั งหนึ ง เป็ นการป้ องกัน ภัยต่างๆ ก่อนกลับถึ ง
บ้าน
(๕)ก่อนนอน ทํา MPD ช่วยให้การหลับสนิ ท หลับลึกร่ างกายพักผ่อนได้สมบูรณ์ อวัยวะได้ซ่อมแซม
ส่ วนทีสึ กหรอกลับคืน เมือตืนขึนก็จะมีความสดชืนมีพลัง
ปฏิบตั ิ MPD อย่างน้อยวันละ ๓ ครัง มาตรฐานสู งก็วนั ละ ๕ ครัง ไม่เกินนี (เพราะถ้าเกินจะไม่มีเวลาทํา
อย่างอืน) ถ้าปฏิบตั ิ ๕ ครัง/วัน จะได้กาํ ลังจิ ตวันละ ๒๕ MPUs เดือนหนึงก็สะสมได้ ๗๕๐ MPUs เพียง ๔ เดือน
ก็ถึงระดับจิตทีอบอุ่นขันต้น มีความสุ ขอย่างทีไม่ เคยมีมาก่ อนและพบความเปลียนแปลงทีสั งเกตได้

6
หมายเหตุ 1.การปฏิบ ัติมีความยืด หยุ่นตามสมควร ถือความสะดวกสบายเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งทําให้ไ ด้
อย่างน้อยวันละ ๓ ครัง ทุกวัน หากขาดไปวันหนึง กําลังจิตทีสะสมไว้จะสลาย ให้เริ มต้นนับหนึงใหม่สะสมกําลัง
จิตใหม่ต่อไป
2. อย่าใช้นาฬิกาปลุกตังเวลา การปฏิบตั ิเริ มต้นอาจเกินไปบ้าง ขาดไปบ้าง ไม่ตรง ๕นาที ไม่
เป็ นไร ต่อไปไม่นาน ก็ตรงเวลาเป๊ ะเอง...แปลว่าจิตเริ มมีกาํ ลังสะสม
. MPD ปฏิบัติได้ ทุกอิริยาบถ ท่ามาตรฐานคือนังตัวตรงสบายๆ แท้จริ งทําได้ทุกอริ ยาบาท ถ้า
จะปฏิบตั ิในขณะทีเดิน ก็ตอ้ งลืมตา ถ้าจะยืนปฏิบตั ิกย็ นื พิงอะไรสักอย่าง ไม่ให้ลม้ ปลอดภัยไว้ ก่อนเสมอ เดียวล้ม
ไป ศีรษะแตกเลือดออก ...จะหาว่า เป็ นผลจากการปฏิบตั ิ MPD ...จะเสี ยหาย
๘. เรียกว่ าปฏิบัติ MPD ไม่ เรียกว่ าทําสมาธิ
การปฏิ บ ัติส มาธิ (Meditation) ในศาสนาต่ างๆ, กรรมฐานในศาสนาพุ ท ธ (Kammat-than), หรื อ การ
ปฏิบตั ิโยคะ (Yoga) ในศาสนาฮิ นดู (Hinduism) เป็ นการปฏิบัติเข้ มข้ นเอาจริงเอาจังเพือให้ มีกําลังจิตสู งๆไปตัด
กิเลส เพือบรรลุโมกษะ หรื อ ปรมาตมัน หรื อนิ พพาน อันเป็ นจุ ดหมายสู งสุ ดของแต่ละศาสนา ซึ งน้อยนักที จะ
บรรลุได้ หรื อ การละหมาด (วันละ ๕ ครัง) และการถือศีลอดในอิสลาม เพือสะสมความดี แต่ ผลสรุป ทุกศาสนามี
คนดี มีจํานวนน้ อยกว่ าคนเลวในทุกระดับ โลกจึงเร่ าร้ อนและร้ อนขึนเรือยๆ อย่างน่าห่วงใย
MPD เป็ นการปฏิบตั ิทีเล็กน้อยเต็มที แม้จะมีรากฐานมาจากศาสนาทุกศาสนา มีเป้าหมายเพือจิตอบอุ่น
ควรค่ าแก่ การงานของความเป็ นมนุ ษย์ เป็ นคนทีมีศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์ (Human Dignity) เป็ นการสร้ างคนดี
ให้ แก่ ทุกศาสนาเท่ านัน
ไม่ มีพิ ธี ก รรม ขอเพี ย งมี ใ จเคารพพระผู ้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด ในศาสนาของตนเท่ า นั น
เสี ยเวลา เพียงครังละ ๕ นาที ไม่ เกินนี แต่ยงั ทรงอานุ ภาพศักดิสิ ทธิ คือคุณประโยชน์มหาศาล เมือปฏิบตั ิต่อเนือง
ทุกวันก็มีกาํ ลังจิตสะสม (Mind Power Accumulation)
คําว่ าสมาธิ เป็ นที รู ้ จักกัน เป็ นสากลพร้ อ มๆกับ ความยากลําบาก น้อ ยคนนักที จะปฏิ บตั ิ ได้ เมื อชวน
นักศึกษาอาชีวะมาปฏิบตั ิสมาธิ กนั เขาก็จะส่ ายหน้ า...หนี ไม่ เอาไม่ ปฏิบัติด้วย แต่เมือบอกว่า “มาปฏิบัติ MPD กัน
แป๊ บเดียว ๕ นาที” เขาก็ยมรั
ิ บได้ หากจู งใจให้ปฏิบตั ิต่อเนื องได้เพียงระยะหนึง เขาก็จะลิ มรสความสุ ขและความดี
ต่อไปเขาปฏิ บ ัติเอง ...ไม่ ต้องจู งใจให้ป ฏิ บตั ิ บางที ค รู ใหม่อ าจารย์ใหม่ไ ม่รู้ จัก MPD นักศึ กษาจะเชิ ญชวนให้
ปฏิบตั ิ MPD ได้เองอีกด้วย
สรุ ป MPD คือ MPD ไม่ ใช่ สมาธิ หรื อกรรมฐานหรื อโยคะ แต่ใ ครจะเรี ย กว่ า กรรมฐาน, โยคะ หรื อ
สมาธิ ก็ไม่โต้แย้งยอมรับได้ เพราะมีรากฐานเดียวกัน และเป็ นการให้เกียรติและยกย่อง MPD ให้สูงขึนจึงยอมรั บ
ได้เท่านัน
๙. ทําไมต้ อง ๕ นาทีเท่ านัน
๑. หากปฏิ บ ัติเกิน ๕ นาที จิ ตจะตก ภวัง ค์ คื อ อารมณ์ ที จะเข้าสู่ ฌาน จิ ตจะเกิด โมหะ(Dullness) เป็ น
ผลเสี ย ต้องมีครู อาจารย์ทีเชียวชาญรู ้จริ งควบคุม ครู อาจารย์ทีว่านี หายาก มีอนั ตราย...ทีสําคัญพลังจิตไม่สะสม ไม่
นําไปสู่ ความอบอุ่นจึงจําเป็ นต้ องเป็ นครูอาจารย์ตนเองดีกว่ า ง่ ายดีและไม่ มีอนั ตราย
๒. ปฏิบตั ิมากนานไปก็ปวดเมือย และก็ความเครี ยด มีความเบือหน่ายแฝงอยู่ และกําลังจิตก็ไม่สะสม ได้
ไม่เท่าเสี ย
๓. ปฏิบตั ิเพียง ๑-๒ นาที ก็เป็ นการสลายความเครี ยด เปลียนอารมณ์ เพราะการเดินทางเรี ยนสับเปลียน
ห้องเรี ยน มีอารมณ์ติดค้างในการเรี ยนวิชาก่อน, MPD ก็มีคุณต่อการปรับเปลียนอารมณ์ เรี ยนวิชาอืนต่อไปได้ดี
ฉะนัน ๕ นาที เหมาะสมดี มีความปลอดภัยไม่มีอนั ตรายใดๆเลย และเป็ นการสะสมกําลังจิตได้จริ ง
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การปฏิบัติกรรมฐาน ในพระพุทธศาสนาต้องมีครูอาจารย์ทีรู้จริงๆ มิฉะนันจะได้รับอันตราย ดังนี
สมถะ มากไป...ก็เกิดโมหะง่ าย
วิปัสสนา มากไป...ก็เกิด ฟุ้ งซ่ าน
ปริ ยัติ ม ากไป (ไม่ ป ฏิ บ ัติก รรมฐานควบคู่ แ บบนัก บวชไทยสมัย ก่ อ น-ปั จ จุ บ ัน ก็มี ห ลายสํ านั ก และ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ฟืนฟูการปฏิบตั ิ ธรรมมากขึน) เสี ยงต่อ มีความฟุ้ งซ่ านและก็เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ได้ง่าย มีโทษ
หนักมาก ถึงอเวจีมหานรกทีเดียว
เป็ นอันว่ าทังสามส่ วนต้ องพอดี คําว่ า “พอดี” จึ งเป็ นเรื องยากทีจะเข้าถึง ดังนัน MPD จึงเป็ นเครืองมือ
เตรียมการ เข้ าสู่การปฏิบัติธรรมเบืองสู ง สู่แนวทางพระอริยบุคคลได้ โดยง่ าย
๙. อันตรายจากผู้ทรงฌานสมาบัติ
นักปลุกเสก เลขยันต์ทีอ้างว่าศักดิสิ ทธิ นักไสยศาสตร์ ทาํ เสน่ห์ เล่ห์กลมนต์ดาํ รวมทังนักสะกดจิต ล้วน
เป็ นผูม้ ีกาํ ลังจิตเป็ น ฌานทังสิ น แต่ จิตไม่ อบอุ่น ก็สร้ างปั ญหาต้มตุ๋นหลอกลวง ทําร้ ายผูค้ นได้ เป็ นอันตรายอย่าง
มาก...เป็ นคนเลว กันมากต่อมาก ยกตัวอย่าง ชัดสัก ๒ ราย ดังนี
(๑) Rasputin แห่ งรั สเซี ย ผูม้ ีฉายาว่า “นักพรตกาลี” มีกาํ ลังจิ ตสู ง สามารถรักษาโรคทีการแพทย์ยุคนัน
รั กษาไม่ได้ด ้วยกําลังจิ ต (Healing) ดืมยาพิ ษที คนธรรมดาต้องตายทัน ทีเขาดืมก็แค่มึนๆศี รษะแต่เขามักมากใน
กามารมณ์ ใช้อาํ นาจจิตบังคับให้หญิงงามชันสู งเรี ยกหาแต่เขา จนราชบัลลังก์รัสเซี ยสะเทือน เป็ นบุคคลทําลาย
ความมันคงประเทศ ต้องขจัด วางยาพิษก็ไม่ตาย ฆ่าด้วยอาวุธปื นไม่ตาย ต้องใช้วิธีทุบให้สลบจับมัดถ่วงนําจึงสิ น
ชือ
(๒) เทวทัต อดีตเจ้าชายแห่งกรุ งเทวทหะ ทรงอภิญญาสมาบัติแสดงฤทธิเหาะได้ แต่ ไม่ ตัดกิเลสเป็ นพระ
อริ ยบุ คคล (ตังแต่พระโวดาบันขึนไปถึงพระอรหันต์) บวชได้นานประมาณ ๓๕ พรรษา ก็ยงั ลอบปลงพระชนม์
พระพุทธเจ้าซึ งเป็ นศาสดาของตน หลายครังไม่สาํ เร็ จ จบชีวิตโดยพืนดินสู บร่ างประหารชีวิต...นับเป็ นการตายที
ประหลาดทีสุ ดเพราะความชัวของตน
*สรุ ป การทรงฌานสมาบัติมีกําลังจิตสู ง หากจิตไม่ อบอุ่น ก็เป็ นอันตราย MPD มีเป้าหมายให้ จิตอบอุ่น
(Warm Mind) เป็ นสํ าคัญ มิได้ ม่ งุ ทรงฌานตัดกิเลสแต่ อย่างใด
*พระอริ ยเจ้ า มีกําลังจิตสู งยิง และมีจิตทีอบอุ่นยิง มีชีวิตทีประเสริ ฐสุ ด คนปฏิบัติ MPD ถึงระดับทีจิต
อบอุ่น เพียงไม่ ละเมิดศีลห้ าและมีเมตตาอย่างอัตโนมัติเท่ านัน ห่ างไกลกับพระอริยเจ้ ามากอย่ างเทียบกัน
ไม่ ได้
(๓) นักกรรมฐาน ก็มีโอกาสวิปลาสหากไม่มีครู อาจารย์ทีดีควบคุม ยกตัวอย่างเช่น นักบวชมีจิตวิปลาส
จิตพลาดเพียงนิ ดเดียว ก็เห็นพระพุทธรู ปเป็ นรู ปเคารพ (Idol) ทังๆทีพระพุทธรู ปไม่ใช่รูปเคารพทีพระพุทธทรง
ห้าม เพราะชาวพุทธสร้ างเป็ นองค์แทนไว้เคารพระลึกถึง ดังเช่นสร้ างรู ปกษัตริ ยท์ ีทรงคุณในอดีตทังทีไม่เคยเห็น
เลย ก็อาศัยจินตนาการสร้างทําขึน...ก็มีเหตุผลทํานองเดียวกัน จึงไม่ใช่รูปเคารพทีพระพุทธเจ้าทรงห้ามแต่อย่างใด
เมื อตนวิ ป ลาสก็เห็ น ผิ ด และเกี ยวกราดผู ้อื น หรื อวิ ป ลาสไปว่ า พระรั ต นตรั ย ไม่ มี มี แ ต่ พ ระธรรมเท่ า นั น
พระพุทธเจ้าไม่มี พระสงฆ์กไ็ ม่มี เช่นนีเป็ นต้น ทังนี เพราะจิตเขาไม่ อบอุ่น
สรุ ป เราไม่ตอ้ งการให้ประชาชนเป็ นเช่นนัน จึ งสมควรให้พฒ
ั นาจิ ตตนเองให้อบอุ่นแต่เยาว์วยั เมือโต
ขึนก็เป็ นพลเมืองทีมีจิตอบอุ่น ถ้าเป็ นนักบวช ก็เป็ นนักบวชทีมีจิตอบอุ่นเป็ นพืนฐาน พัฒนาเป็ นพระสาวกแท้จริ ง
ต่อไปได้ง่าย ดังนัน MPD จึงเป็ นการเตรียมคนดีให้ แก่ ทุกศาสนา
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หมายเหตุ อย่าวิจารณ์ พระภิกษุและวัด ท่านปฏิบตั ิตามคําสอนของพระบรมศาสดา และสาธุ ชนทีเข้าวัด
ก็ มี เว ล า เป็ น ก าร บํ า เพ็ ญ เน ก ขั ม บ ารมี มี อ านิ ส งส์ ม าก ตาม ค ติ ท างศ าส น า แ ต่ M P D
สําหรับผูม้ ีภาระไม่มีเวลามาก และมีวตั ถุประสงค์ต่างกัน คือแค่จิตอบอุ่น
แต่เมือคนจิตอบอุ่นจะเข้าวัด…ก็พฒั นาทางธรรมได้ง่าย
๑๐. มาตรการเสริม (Reinforcement) เพือจูงใจให้ ปฏิบัติ MPD ให้ ถึงระดับจิตทีอบอุ่น
การปฏิบตั ิ MPD ไม่มีการบังคับ มีแต่การเชิญชวน น้อมนํา เท่านัน ผู้ปฏิบัติได้ รับผลความดีแล้ ว จะช่ วย
บอกต่ อๆกันเอง อย่างไรเสี ย ก็ตอ้ งมีมาตรการเสริ ม
(๑) ครู อาจารย์ทุกท่านพึงจู งใจยําเตือนเป็ นระยะๆทุกสัปดาห์ให้ทุกคนมีใจน้อมนําปฏิบตั ิ กําหนดให้มี
ทะเบียนสะสมกําลังจิตด้วยก็ยงดี
ิ คําชีชวน อาจเป็ น...“เรามาปฏิบตั ิ MPD กันแป๊ บเดียว ๕ นาที”, “เรามาเพิ มกําลัง
จิตกันสบายๆ สักเล็กน้อย..แป๊ บเดียวนะ”
อย่าใช้คาํ ว่า สมาธิ ใช้คาํ ว่า “MPD”รณรงค์ บ่อยๆ ทุกสัปดาห์ทุกเดือน จนนักศึกษา สะสมกําลังจิตได้สัก
๑,๐๐๐ MPUs จิ ตชักชิน และเริ มจะอบอุ่น เขาจะชักชวนกันว่า “เฮ้ย...ทํา MPD หลังกินข้าวเทียง”, “มึงทํา MPD
หรื อยัง”...เขาจะเตือนกันเอง
รณรงค์เชิญเรื อยไป จนกระทังนักศึกษา ปฏิบตั ิจนชิน และสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs เขาจะได้รับ
ความสุ ข มีความซาบซึง แล้วเขาจะสะสมกําลังจิตต่อไปชัวชีวิต
(๒) ครู อ าจารย์ทีสามารถประยุกต์จิตวิท ยาจู งใจ หรื อ มี พืนฐานการปฏิ บ ัติส มาธิ สามารถปฏิ บตั ิ ไ ป
พร้อมๆกับนักศึกษา เรี ยกว่า จะพากันปฏิบตั ิ MPD ได้ดี
ผู้บริ ห ารวิ ทยาลัยพึ งปฏิบั ติ MPD ให้ ถึงระดั บจิตที อบอุ่น เบื องต้ น (๓,๐๐๐ MPUs) จะมีความสุ ขมาก
อย่างไม่ เคยมีมาก่ อน จะซาบซึง และเป็ นผู้นํา ทางMPD ในวิทยาลัยต่ อไป
(๓) ให้น ําสถิตินัก ศึกษาประสบอุ บตั ิ เหตุ บาดเจ็บ ตาย ผิดวิ นัย ขาดเรี ยน ผิ ดวินัย ผิด กฎหมาย ในปี
ก่อนๆ มาเปรี ยบเทียบ หลังจากนักศึกษาปฏิบตั ิ MPD ๓-๔ เดือนเป็ นต้นไป ก็จะเห็นคุณค่า MPD ได้อีกทางหนึง
(๔) อาจารย์ ออกเยียมบ้านนักศึกษากลุ่มเสี ยง (ห้องเรี ยนหนึ งๆ มีไม่กีคน) แสดงให้เห็น ว่าวิทยาลัยมี
ความห่ วงใยนักศึกษา และแนะนําให้ผูป้ กครอง ปฏิบตั ิ MPD ด้วย เพราะ ปฏิบตั ิง่ายทุกชาติทุกศาสนา ใครๆก็ทาํ
ได้ ซึ งจะได้ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
(๕) ให้ประกาศนี ยบัตร หรื อเกียรติบตั ร แก่นักศึกษา ทีสะสมกําลังจิ ต ได้ ๓,๐๐๐; ๕,๐๐๐; ๗,๕๐๐;
๑๐,๐๐๐ MPUs เป็ นต้น เป็ นการให้กาํ ลังใจ
(๖) ในวิทยาลัย สามารถเชิญชวนจูงใจให้ปฏิบตั ิได้ ๓ ครัง คือ เช้า กลางวัน เย็น เป็ นทางเดียวทีจะช่วย
ให้นกั เรี ยนนักศึกษา มีสติสัมปชัญญะ (Mindfulness) รักษาตัวรอดปลอดภัย กลับถึงบ้าน และแนะนําให้นักศึกษา
ให้ทาํ MPD ก่อนนอนจะทําให้หลับเต็มอิ มสดชืนเมือตืนขึน และทําก่อนออกจากบ้านมาวิทยาลัยด้วย เรื องนี เป็ น
เรื องจริ ง บุคคลที ปฏิบตั ิสะสมกําลังจิตได้ , MPUs จะช่วยยืนยันได้
๑๑. การปฏิบัติ MPD เป็ นการเตรียมคนดีให้ กับศาสนาทุกศาสนา
เนืองจากการปฏิบตั ิ MPD เป็ นกระบวนการกลาง เป็ นสากล ทุกคนปฏิบตั ิได้ ไม่จาํ กัดชาติ ศาสนา และ
ปฏิบตั ิได้ทุกเพศ ทุกวัย ให้ทุกคนมีกาํ ลังจิต เพิ มพูนสมรรถภาพความคิด ไม่งมงาย ไม่เชือง่าย เพราะสังคมมนุษย์
ทังปั จ จุ บ ัน และอนาคต จะเต็มไปด้วยคําโฆษณาชวนเชื อ (Propaganda) นักการศาสนา ทุ กศาสนาในปั จจุ บ ัน
จํานวนไม่นอ้ ยเพียรพยายามทําโฆษณาชวนเชือเพือผลประโยชน์ของตนหรื อของกลุ่ม ซึ งอาจห่างไกลจากคําสอน
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ของศาสดานันๆ ผูท้ ีมีจิตอบอุ่นจะสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็ นสัจธรรมแท้ (Reality) อะไรเป็ นโฆษณาชวน
เชือ เขาสามารถตัดสิ นใจได้เองว่า จะเชือสิ งทีเป็ นมายา หรื อจะเชือถือความจริ ง
ศาสนาทุกศาสนาต้องการคนทีทีมีจิตทีอบอุ่น คนทีมีปัญญาเป็ นสมาชิกทังสิ น และ MPD เป็ นการปฏิบตั ิ
เพือพัฒนาจิ ตทีอบอุ่น มีปัญญาและดําเนินชีวิตได้อย่างเป็ นสุ ขในสังคมทีปราศจากความขัดแย้ง มีเมตตาเกือกูลกัน
อย่างอัตโนมัติ เป็ นชีวิตทีมีคุณภาพ
การปฏิบตั ิ MPD จึงไม่ขดั กับหลักคําสอนของทุกศาสนา และส่ งเสริ มทุกศาสนาให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บไป
ศาสนาทุกศาสนามีคาํ สอนทีประเสริ ฐ แต่ ทุกศาสนามีคนเลวและคนร้ าย ทุกชุมชนทัวโลกจึ งมีความ
ทุกข์เต็มไปด้วยความขัดแย้งด้วยคนเลวและคนร้าย
เรื องรากฐานความสอดคล้อ งของ MPD กับ ศาสนาและจิ ตวิ ท ยามี อ ยู่อี ก บทความหนึ ง มี ค วามยาว
มากกว่า ๓๐ หน้า สนใจLoad อ่านได้ จาก MPD Information Center
คนเลวและคนร้ ายเป็ นคนทีมีจิตไม่ อบอุ่น MPD พัฒนาคนเหล่ านันได้ และพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ เป็ นคนดี
...คนดีนับถือศาสนาอะไร ก็เป็ นคนดีทังนัน
ทีจริ งวิธีการปฏิบัติ MPD เรียนรู้ได้ เพียง ๒-๓ นาทีเท่านัน ก็ปฏิบตั ิได้ตลอดชีวิต ทีนําเสนอยาวหน่ อย
เพราะคนดีมีปัญญามาก ย่อมต้องสงสัยไม่เชือง่ายจึงจําเป็ นนําเสนอยาวหน่ อย หากยังไม่เพียงพอ ก็โปรดค้นหา
ข้อสนเทศอืนๆจาก MPD Information Center ได้ต่อไป
ขอเรียนว่ าเป็ นโอกาสสํ าคัญทีสถาบันการศึกษาทุกระดับ พึงพัฒนาผู้เรียนให้ มีจิตทีอบอุ่นและมีพลังด้ วย
การเริมปฏิบัติ MPD แต่ บัดนี ด้ วยวิธีการจูงใจทีสุ ภาพนิมนวลทีสุ ด ต่ อไป
ขอทุกท่ านจงมีจิตทีอบอุ่นและประสบสุ ขอันประมาณมิได้ เร็วๆนี
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