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MPD ในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาระดับสู ง
1. สาระสํ าคัญเบืองต้ นเป็ นปฐมบท
มหาวิท ยาลัย และสถาบัน การศึก ษาระดับ เป็ นความหวังของชาติ ที จะผลิตพัฒนาคนระดับ สู งทีทรง
คุณ ภาพคือ มี ค วามรู ้ ปั ญญา มี คุ ณ ธรรม อัน เป็ นความปรารถนาของทุ กมหาวิท ยาลัยทุ ส ถาบัน ความเป็ นจริ ง
ประจักษ์ชดั ว่า ผลิตคนได้เพี ยงมี ความรู ้ และปั ญญาเท่า นัน ส่ วนเรื องคนดี มีคุ ณ ธรรม ยังเป็ นปั ญหาและก็เป็ น
ปัญหากันทัวโลก
บัด นี เรามี MPDเพื อพัฒ นานั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย ให้ เป็ นผู ้มี ศี ล ธรรม
(Morality) มีสุขภาพจิต (Mental Hygiene) และสุ ขภาพกาย (Physical Hygiene) ทีดีได้พร้อมๆกัน
ผูบ้ ริ ห ารของมหาวิท ยาลัยและสถาบันชันสู งมี ความปรารถนาให้บุค ลากรในมหาวิ ทยาลัยมี ความรั ก
ความสามัค คี มีน ํา ใจไมตรี เอืออาทรต่ อ กัน ไม่ มี ค วามขัด แย้ง (Conflicts) เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที อบอุ่ น (Warm
University) ตามความเป็ นจริ งคณะผูบ้ ริ หารแม้จะเพียรพยายามมาก แต่ไม่ค่อยจะบรรลุผล Conflicts ยังมีอยู่ ยัง
ต้องเลียงการกระทบกระทังเสมอ
ปั ญ หาความขั ดแย้ งจะหมดไปเมื อบุ คลากรของมหาวิท ยาลัยปฏิ บั ติ MPD สะสมกํ าลังจิ ตถึงระดั บ ที
อบอุ่นเบืองต้ น คือตังแต่ , MPUs ขึนไป (MPU: mind power unit)
ความปรารถนาของมหาวิทยาลัยหรื อองค์ กรใดๆ ต่ างปรารถนาให้ ทุ กคนในองค์ มีความสุ ข ความสุ ข ที
เกิดจากเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนนันมีตามควรแก่ฐานะ และการดํารงชีพแล้ว ตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ความสุ ขทีเกิดจากความเป็ นอยูอ่ ย่างพอเพียง (Sufficient Living) ความสุ ขทีเกิดจากความอิ มใจ ความมีโรคน้อย
โดยเฉพาะโรคทีเกิดจากความเครี ยดสะสม (Stress) มีผลกระทบอวัยวะและต่อมไร้ท่อ ทีทางการแพทย์ระบุว่า ทํา
ให้เกิดโรคจิต ประสาท ภูมิแพ้ ความดัน เบาหวาน หัวใจ และมะเร็ ง เป็ นต้น
หากทุ ก คนปฏิ บ ัติ MPD สะสมกําลังจิ ตไปเรื อยๆหลับ หรื อ ตื นก็เป็ นสุ ข Feeling Fresh จิ ตเป็ นสุ ข
สุ ขชนิดทีไม่เกียวกับสิ งแวดล้อม อาการของโรคทีเป็ นอยู่แล้ว เช่นภูมิแพ้ ความดัน เบาหวาน จะมีอาการเบาบางลง
รักษาง่ายขึน หากถึงระดับทีจิตอบอุ่นโรคบางอย่างก็ห ายไป เช่นภูมิแพ้เป็ นต้น หากยังไม่เป็ นโรคอะไร ปฏิบั ติ
MPD ก็เป็ นการป้องกันโรค
คนทุ กคนทํ างานด้ วยอารมณ์ อารมณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ กรรมและบุ คลิ กภาพ จิ ตที มี กํ าลั ง ก็ ไม่ เสพ
อารมณ์ เมือจิตมีกําลังมากมีความอดทนสู ง ทํางานได้ มาก แต่ ไม่ เหน็ ดเหนื อยดังแต่ ก่อน ประสิ ทธิภาพของงานก็
สู ง คนทีอบอุ่น ส่ งผลให้ ครอบครัวอบอุ่น (Warm Family) มีความสุ ขซึงทุกคนปรารถนา
MPD เป็ นเครืองมือพัฒนาอารมณ์ โดยตรง พร้ อมทังพัฒนา I.Q. (Cognitive Psychology ระบุว่าพัฒนา
ไม่ได้ บัดนี พัฒนาได้ดว้ ย MPD) อํานาจการรับรู้ (Grasping Power) และวินัยตนเอง (Self-discipline) รวมทังสั จ
การแห่ งตน (Self –realization) ได้ พร้ อมๆกันอย่างอัตโนมัติ
เมือ MPD มีคุณประโยชน์ มหาศาลทังส่ วนตน และส่ วนรวมมหาวิทยาลัยแน่ นอน
**Warm Person Warm Family Warm University Warm Institution
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Warm Organization Warm Community Warm Country Warm World*****
MPD ปฏิบัติง่าย เพียงครังละ นาที สะสมกําลังจิตต่ อเนื อง นั บว่ าเป็ นเรื องจิบจ๊ อยเต็มที เป็ น Doddle
Practice ใครๆก็ปฏิบัติได้ ทุกเพศทุกวัย ตังแต่ เด็กเล็ก ถึงวัยแก่ เฒ่ า ทุกชาติทุกศาสนา ไม่ มีอะไรกีดกัน ตัวเองเป็ น
ครูอาจารย์ ของตนเอง ไม่ ต้องหาครู อาจารย์ทีไหน มีแต่ ประโยชน์ มหาศาลไม่ มีภัยอันตรายใดๆเลย สามารถพิสูจน์
ทดลองได้ ...จะว่ าท้ าทาย ก็ขอท้ าทาย
2. MPD คืออะไร? อาศัยหลักการใด?
MPD คือ Mind Power Development เป็ นการพั ฒ นากําลั งจิ ต อั น เป็ นผลจากการทดลองปฏิ บัติ จากครู
อาจารย์ มากมาย ใช้ เวลานานถึง ปี โดยประมาณ จึงสรุป ผล มีผ้ ูนําไปทดลองปฏิบัติได้ ผลแล้ ว จึงนํ าเสนอต่ อ
สาธารณะ
หลักวิชาการทีอ้างอิงได้ ดังนี
. วิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ (Health Science) กล่ า วถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ของการห ายใจแบบจิ ต สํ านึ ก
(Consciousness Breathing) ทรงคุณประโยชน์มาก เป็ นการหายใจทีมีจังหวะระลึกรู ้ ปอดได้รับออกซิ เจนเต็มๆ
คายกาซคาร์ บ อนไดออกไซด์ได้หมดจรด ทําให้ระบบการฟอกโลหิ ตสมบู รณ์ (Complete Pulmonary System)
ได้โลหิ ตทีมีคุณภาพดีไปเลียงสมอง อวัยวะต่างๆ รวมทังต่อมไร้ ท่อสมบูรณ์ขึนทําหน้าทีได้ดี รวมทังช่วยให้การ
สั นดาปภายในเซลล์ (Metablosm) สังเกตได้จาก ผิวพรรณ่ ผงใสดีขึนหากปฏิบตั ิการหายใจดังกล่าวอย่างสมําเสมอ
MPD อาศัยหลักการหายใจตามวิทยาศาสตร์ สุขภาพอย่างมีเทคนิ ควิธีการ
. วิ ท ย าศ าส ต ร์ ก าร กี ฬ า (Sports Science) ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ งส ม าธิ (C o n c e n tra tio n )
แต่ ย ังไม่ มี วิ ธี ก ารที ชัด เจน ปรั ช ญา Sound mind and the sound body แล้ว กล่ า วถึ ง Mental Hygiene ว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั Physical Hygiene แล้วก็เน้นการพัฒนากล้ามเนือให้มีศกั ยภาพทรงพลัง และการตอบสนอง ด้วย
เครื องมือทางเทคโนโลยีทีมีราคา
อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ การกีฬายอมรับกําลังจิตกําลังสมาธิ และมีผลถึงร่ างกาย
MPD ยอมรับหลักการของสมาธิ การทําให้ จิตมีกําลัง ในความหมายและเป้าหมายทีแตกต่ างจาก สมาธิ จนไม่
อาจเรียกได้ ว่าเป็ นสมาธิ
. จิ ตวิ ท ยาและจิ ตวิ ท ยาคลิ นิ ก (Psychology and Clinical Psychology) หลังจากได้ศึ ก ษาพั ฒ นาเชาวน์
ปัญญา (Intelligence) และนําไปใช้ประโยชน์ทางการวิเคราะห์จดั กลุ่มบุคคล เป็ นทีรู ้กนั ทัวไปในนามของ I.Q. ซึ ง
พบข้อจํากัดว่าพัฒนาไม่ได้ และจะตําลงเมือเจ็บป่ วย หรื อถึงวัยชราหลังจากนันไม่นาน ก็ศึกษาพัฒนาความถนั ด
ตามธรรมชาติ (Aptitude) แล้วก็พ ัฒนาเป็ นความถนั ด ทางการเรี ยน (Scholastic Aptitude) ต่ อมาก็ศึ ก ษาและ
พัฒนาเรื องความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ซึ งมีอยูใ่ นการศึกษาพัฒนางานศิลปะแต่โบราณ มาเป็ นสาระ
ทางจิตวิทยา และได้ศึกษาพัฒนาไปมากจนปัจจุบนั นี
แต่การศึกษาพัฒนาความรู ้ของ Sir Isaac Newton ผูส้ ร้างทฤษฎีและกฎสําคัญทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนา
Calculus อันโด่งดัง และ Albert Einstein นักฟิ สิ กส์เรื องนาม ซึ งทังสองพัฒนาความสามารถของตน ด้วย Culture
Meditation ซึ ง Einstein ใช้การปฏิบตั ิทางจิตพัฒนาการคิดตามหลักกรรมฐานของพุทธศาสนา
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกของ Wayne Payne พ.ศ.
(1985) ศึกษาวิเคราะห์จากการทําสมาธิ แบบธิ เบตและ
ได้นาํ เสนอความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ งก็ถูก แต่ไม่สอดคล้องกับศัพท์ปัญญัตทิ างวิชาการ
เดิม จึ งไม่ค่อยได้รับความสนใจสักเท่าไรต่อมาDaniel Goleman พ.ศ.
( ) ได้นาํ เสนอใหม่ว่า Emotional
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Intelligence ในรู ปของ Emotional Quotient (E.Q.) มีความสําคัญยิงกว่า Intelligence Quotient (I.Q.) ในปี คราวนี
ดัง เป็ นพลุ แ ตก นํา เอไปกล่ า วถึ ง กัน มากมายแค่ ก ล่ า วถึ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ ก ล่ าวถึ ง การพั ฒ นาที ชั ด เจน ปฏิ บั ติ ไ ด้
(Practicality) อย่างไรเสี ยก็เรื องของสมาธิ ไปพัฒนาอารมณ์ อารมณ์ มีอิ ทธิ พลเหนื อเชาวน์ ปัญญาและความคิ ด
สร้างสรรค์
อิ น เดี ย บางกลุ่ มบางพวก บางโรงเรี ย นถื อ เอา โยคะเป็ นส่ ว นหนึ งของการพัฒนาจิ ต ผู ้เรี ย น (Yoga as a
supplementary spiritual education) ซึ งพัฒนา (จริ งๆเอามาทังดุน้ ) มาจาก โยคะ แปด จากคัมภีร์ Patanjali ได้แก่
Yam a, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Smadhi รวม ทั ก ษะ ที เรี ยกว่ า 8
Major Yoga Skills ซึ งทังหมดมีรายละเอียดและขันตอนปฏิบตั ิ มีกฎระเบียบ บรรยายยาว ต้ องมีอาจารย์ควบคุม
MPD มี ห ลั ก การใหญ่ เสมอกั น กั บ Culture Meditation และ 8Yogas. แต่ ง่ า ยสะดวกกว่ ามาก ไม่ มี
ความเครี ยด ถื อความสะดวกสบาย (Comfortable) ระยะเวลาก็ น้ อยนิ ด นาที ไม่ มี ร ะเบี ยบพิ ธี การอะไร
ไม่ มีข้อจํากัดทางศาสนาดังเช่ นอินเดีย …พึงเป็ นหรือต้ องเป็ น ฮินดู (Hinduism) เหนื อสิ งอืนใด MPD ไม่ ต้องมีครู
อาจารย์ควบคุม ตัวผู้ปฏิบัติเป็ นครูอาจารย์ของตัวเองไม่ ต้องอาศั ยผู้ใด
. วัฒนธรรมไทย มีความสําคัญมากไม่กล่าวไม่ได้ มีหลายรายในอดีต เด็กไม่สามารถเรี ยนในโรงเรี ยนได้
เพราะความจําไม่ดี ฟังครู อธิบายอะไรก็ไม่รู้เรื อง มีปัญหาครู อาจารย์กเ็ อือมระอา บิดามารดาก้มหน้าด้วยความทุกข์
ปรึ กษาเจ้าอาวาส ท่านเจ้าอาวาสเป็ นพระกรรมฐาน รับไว้ให้บวชเณรให้ทาํ กรรมฐานทีพอกับอุปนิสัยควบคู่ไปกับ
การสวดมนต์ ไม่ นานก็ส วดมนต์เจ็ ดตํานานได้ ใบหน้าผ่ องใสมีส ติปั ญญาดี ขึนบ้างเรี ยนต่อเปรี ยญธรรม เป็ น
พระภิ กษุ ท รงสมณศักดิ บ้างเป็ นพระเกจิ อ าจารย์ ทังหมดที เล่ ามา เพื อที จะบอกว่ า กรรมฐานในพุ ท ธศาสนา
สามารถพัฒนา I.Q.; E.Q. Creativity, and Grasping Power (อํานาจการรับรู ้)
*Grasping Power อํานาจการรั บรู ้ ในจิ ตวิทยา ปรั ชญาตะวันตก ไม่มีคาํ นี เป็ นเรื องวัฒนธรรมตะวันออกเอเชีย
2.5 จิตวิทยาการศึ กษา ยังมีปัญหาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีวินัยตนเอง และสั จการแห่ งตน (Self-discipline
and Self-realization) เป็ นเพียงความฝันไม่สามารถพัฒนาได้จริ งจนถึงปั จจุบนั แต่บรรดาหลวงปู่ หลวงพ่อของ
ไทยทําได้มานานแล้ว แต่ไม่ได้รับการนําพามาปฏิบตั ิและขยายผลจริ งจัง
MPD เป็ นเครื องเดียวชนิ ด เดียวพัฒ นาเพี ยงหนึ งเดียว มี ผลพั ฒ นาแล่ นตลอดในคราวเดียวอย่ างอัตโนมั ติ
กล่ าวคือพั ฒ นาได้ ทั งหมด ได้ แ ก่ I.Q., E.Q., Thinking (Critical and Creative Thinking), Grasping Power,
Self-discipline, and Self-realization.
2.6 ความเป็ นผู้ มี ศี ลธรรม (Morality) ใช้ค ํา นี ไม่ ใ ช้ค ํา ว่ า จริ ยธรรม เพราะมุ่ งหวังพฤติ ก รรมที ดี เป็ น
Behavioral Standard ส่ วน จริ ยธรรม (Ethics) เป็ นศาสตร์ เป็ นวิชาการเอาไว้พูดเอาไว้คุยกัน คือเป็ น Science of
Moral เท่านัน
คนทีปฏิบัติ MPD สะสมกําลังจิตถึงระดับทีจิตอบอุ่น , MPUs ขึนไป มีความสุ ขทีจิตแล้ ว ไม่ อยากทําชั ว
เพราะรู้ ชัด ว่ าความสุ ข จะหายไป ความเป็ นผู้มี ศี ลธรรมก็ เกิ ด ขึนทั น ที โดยไม่ ต้องศึ กษาท่ องจํ าแต่ ป ระการใด
ไม่ มีใครมาพรําสอน…รู้เอง
ยกตัวอย่าง เด็กอายุ - ปี หาปลาเก่ง อยากกินแกงไก่ ก็จับไก่มาเชือดได้ คําวันหนึ งเผอิญพีผูห้ ญิงเพือน
บ้านขอให้ไปเป็ นเพือนเพือสวดมนต์ทาํ สมาธิ ทีวัดเพราะคําแล้ว เคยมีบุญคุณก็ไปเป็ นเพือน เมือไปแล้วก็เป็ นการ
ต่อหนังสื อสวดมนต์เพราะคนไม่รู้หนังสื อก็ตอ้ งบอกให้จาํ เป็ นเวลานานจะกลับคนเดียวไม่ได้ เพราะกลัวผี ถึง
เวลาพระบอกให้นงสมาธิ
ั
เด็กคนนันเห็นเขาหลับตาก็หลับตาบ้าง ด้วยความไม่รู้ ก็นึกในใจว่า “คราวหลังไม่มา
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กลัวผี” จิตเกิดมีกาํ ลังมาก มีความสุ ขพิเศษไม่ เคยมีมาก่ อนในชี วิต หลังจากนันก็ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต พูดก็พูดสุ ภาพไม่
พูดคําหยาบ ไม่พูดโกหก ต้องปลูกผัก เข้าป่ าตัดฟื นขาย ในทีสุ ดก็บวช บัดนี เป็ นพระภิกษุทรงสมณะศักดิสู ง อายุ
- ปี แล้ว ...ไม่ ขอเอ่ยนาม เพราะไม่ ได้ข ออนุ ญ าตพระคุณ ท่ าน...เป็ นตัวอย่างเพื อยืน ยัน คนที จิ ตอบอุ่ น มี
ศีลธรรมอย่างอัตโนมัติ
ในประเด็นเรืองศีลธรรม คนมีความรู ้เคยเป็ นนักบวชมาก่อนแต่ประพฤติชวติ
ั ดคุก นักศึกษา I.Q. เรี ยนเก่ง ฆ่า
ตัวตาย, เป็ นอาชญากรก็มี เป็ นข่าวอยูเ่ สมอม ครู อาจารย์ปริ ญญาสู งสุ ดละเมิดทางเพศ, ... ความรู้และคนมีปัญญา
เป็ นผู้ทีบกพร่ องทางศีลธรรมได้ เพราะจิตไม่ อบอุ่น MPD สร้ างคนให้ มีจิตอบอุ่น***
2.7 หลักการทางลัท ธิศาสนาและความเชื อ บรรดาศาสดาทังหลายทีมี พืนฐานมาจากสมาธิ จะเป็ นการ การ
ตรั สรู ้ เองไม่มีครู อาจารย์ (Enlightenment) หรื อผูน้ าํ โองการพระผูเ้ ป็ นเจ้ามาบอก ทีเรี ยกว่า Messiah ก็ตาม หรื อ
บรรดาฤาษีทีเขียนคัมภีร์ อ้างว่าเป็ นพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ตาม แม้จะมีหลายส่ วนรวมกัน ในคําสอนนัน
ได้แก่ สั จธรรม (Ultimate Reality), โฆษณาชวนเชือ (Propaganda), หลอกลวง (Cheating), และมายา (Illusion)
หาความจริ งไม่ ได้ แต่ อาศั ยระบบเหตุผลให้ คิดๆดูเหมือนว่ าจริ ง นับเป็ นสิ งทีวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ได้ ...ไม่ ควรอย่ าง
ยิง***
*คนทีสะสมกําลังจิตถึงระดับทีจิ ตอบอุ่นเท่านัน จะเป็ นผูว้ ินิจฉัยได้เอง ว่าจะเชือหรื อไม่เชือส่ วนไหนอย่าง
ถูกต้อง*
อย่ างไรก็ตามในเบื องต้ นนี พฤติกรรมของคนทั วโลกมีความผูกพั นกับ พระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด มีการสวดมนต์
อ้ อนวอน ร้ องความช่ วยเหลือจากพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดของตนตลอกเวลา ตราบจนวันตาย แม้ ตายแล้ ว ญาติมิตรที
ยังมีชีวิตก็ขอความอนุเคราะห์ จากพระผู้เป็ นเจ้ าแทน
*MPD ได้ อั ญพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดมาใช้ ป ฏิบั ติสะสมกําลังจิตด้ วย ทรงอานุ ภ าพมหั ศ จรรย์ มาก มี
ปรากฏแล้ ว
*พระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด เป็ นเรืองของผู้ปฏิบัติ MPD สะสมกําลังจิต ประมาณ , MPUs. จึงจะรู้ได้ ด้วย
ตนเอง และยืนยัน ปกติคนทีมีกําลังจิตเพียงนัน...จะเลือกยืนยันเฉพาะคน ไม่ บอกเป็ นสาธารณะ
. การปฏิบัติ MPD และการสะสมกําลังจิต
การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบตั ิ แบบ “จิ บจ้อย” แต่ทรงคุณประโยชน์ มหาศาล ผูฝ้ ึ กนั งสบายๆ นั งท่ า
ไหนก็ได้ หลับตาหรื อไม่หลับตาตามถนัด พิจารณาปฏิบตั ิให้เหมาะสม แล้วปลงมือปฏิบตั ิได้เลย
ใช้เวลาทํา MPD ครั งละ นาที ผูส้ อนต้องสร้ าง Motivation ให้เห็นว่าเป็ นเรื องสนุ กๆ ง่ายๆ ไม่ มีการ
บังคับ เพราะอาจเกิดความเครี ยด ความคับข้องใจได้
(๑) เริ มต้ น ด้ วยการนั งสบายๆท่ าไหนก็ได้ หลับตารู ้ ลมหายใจเข้าออก สบายๆ ไม่กีวันก็ชาํ นาญ เมื อ
ชํานาญแล้ว ก็ลืมตา ยืนเดิน นังหรื อนอนก็ทาํ ได้ แม้ในห้องสุ ขาก็ทาํ ได้ ไม่จาํ กัด
(๒) คําภาวนา ทุกศาสนาปฏิบตั ิได้ โดยนําพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดทีตนเคารพเป็ นคําภาวนา หากไม่
สะดวกในการปฏิบตั ิดงั กล่าว ขอเสนอคําภาวนาทีเป็ นสากลมากขึน เก๋ ไก๋ ...แต่ ทรงอานุ ภาพและศักดิสิ ทธิมากขึน
ใช้คาํ ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่ ม หรื อ ซัมมัม โบนั ม...ก็ไม่ว่ากัน) มีความหมาย ความดีอนั สู งสุ ด
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
*หายใจเข้านึกว่า “SUMMUM” หายใจออกนึกว่า “BONUM” เท่านัน เรื อยไปเป็ นเวลา นาทีเท่ านัน ไม่
เกินนี
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พระYahweh/ พระJehovah สําหรั บชาว Christian, หรื อพระ Allah สํา หรั บ ชาว Muslim ทังสองคํา
เป็ นพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด นํามาภาวนาขอพรได้ ตามคติของศาสนาของตน นับเป็ นความดีอย่างสู ง
สํ าหรั บชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึ กว่า “พุท” หายใจออกนึ กว่า “โธ” ปฏิบตั ิเรื อยไปเป็ นเวลา นาที
เท่านัน ไม่เกินนี คติในพุทธศาสนา ถือเป็ นการปฏิบัติบูชาทีมีพลานิสงส์ สูงสุ ด
“การนัง” ให้นั งตัวตรงสบายๆไม่เกร็ ง ไม่พิงสิ งใดๆ ก่อนเริ มปฏิบตั ิ ให้หลับตา (ชํานาญแล้วจะลืมตาก็
ได้) หายใจยาวๆลึกๆ - ครัง เพือไล่อากาศเสี ยออกจากปอดให้หมด รั บอากาศดีเต็มๆ เพือให้ได้โลหิ ตทีสมบูรณ์
ต่อจากนันก็หายใจปกติ ภาวนาสบายๆ ไม่ทนั ปวดเมือย ไม่ทนั เครี ยด ก็ครบ นาทีแล้ว
*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
ภาวนาคํา ใดก็ได้ตามคติ ใน โยคะแปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่าสมควรเป็ นพระนามของพระผู ้เป็ นเจ้า สู งสุ ด
ปฏิบตั ิเพียง 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
ปฏิบัติ ครังละ นาที วันละ ครัง ต่ อเนืองทุกวันสะสมกําลังจิต
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 - สัปดาห์แรก และจะมีผลชัดเจนทีผูป้ ฏิบตั ิจะยืนยันได้ เมือสะสมกําลังจิ ตได้
,๐๐๐ MPUs
ปฏิบตั ิ วันละ ครัง ครังละ นาที ได้กาํ ลังจิตสะสม MPUs. เดือนหนึ งจะได้ MPUs .ดังนันใช้
เวลา เพียง เดือน ก็เห็นผลพิสูจน์ได้แล้ว
ทําน้ อยกว่ า ครังได้ ไหม?
ได้ ปฏิบัติ MPD ทีน้ อยทีสุ ด วันละ ๓ ครั ง น้ อยกว่ านี กําลังจิตไม่ สะสม และต้องทําทุกวันต่อเนือง ขาด
วันใดวันหนึงกําลังจิตทีสะสมจะสลายไป ให้เริ มต้นใหม่ ดีทีสุ ดเห็นผลเร็วทีสุ ด คือการปฏิบตั ิ MPD วันละ ครัง
MPD ปฏิ บัติได้ ทุ กสถานที แม้เจ็ บ ป่ วยก็น อนภาวนาบนเตี ยงคนไข้ได้ (เป็ นวิธี การทําใจให้ดีไ ว้ ที มี
อานุภาพ เพราะตัดความวิตกกังวล บรรเทาความทุกข์ทรมานด้วยตังเอง ช่วยให้การเยียวยารักษามีประสิ ทธิภาพ
หายเจ็บป่ วยได้เร็ ว) หรื อแม้อยูใ่ นห้องสุ ขาก็ทาํ ได้ ในรถในเรื อระหว่างเดินทางก็ทาํ ได้ มีอานุ ภาพมากกว่า คําร้อง
ขอ เช่น “โอ...พระเจ้าช่วยด้วย”, “Oh God help me!” เป็ นแสนๆเท่า
MPD ปฏิบัติได้ ทุกอิริยาบถ ท่ามาตรฐานคือนังตัวตรงสบายๆ แท้จริ งทําได้ทุกอริ ยาบาท เมือชํานาญแล้ว
จะปฏิบตั ิในขณะทีเดิน ก็ตอ้ งลืมตา ถ้าจะยืนปฏิบตั ิกย็ นื พิงอะไรสักอย่าง ไม่ให้ลม้ ปลอดภัยไว้ ก่อนเสมอ เดียวล้ม
ไป ศีรษะแตก ...จะหาว่า เป็ นผลจากการปฏิบตั ิ MPD ...จะเสี ยหาย
4. ทําไมจํากัดเพียง นาทีเท่ านัน?มีเหตุผลหลายประการได้แก่ ...
(1) เมือปฏิบัติเกิน นาที จิตจะตกภวังค์และเกิดโมหะ (Dullness) เกิดความคิดความเชือทีผิด แต่คิดว่าถูก ที
สําคัญพลังจิตไม่สะสม,
(2) ป้ อ งกั น ค ว าม ป วดเมื อ ย ท ร มาน ค ว าม เค รี ยด เพ ราะไม่ มี ค วาม สุ ข ใน การป ฏิ บั ติ M P D
มีเป้าหมายเพือความสุ ข และจิตอบอุ่น (Warm Mind)เท่ านัน, ถ้าปฏิบตั ิแล้วทรมานใครจะอยากทํา
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(3) ทุ ก คนมี ภ ารกิ จต้อ งทํา เวลา นาที ไม่ ก ระทบกระเทื อ นภารกิ จ แต่ ป ระการใด ทํา ได้ส บายๆ MPD
เป็ นไปเพือทุกคนปฏิบตั ิได้
(4) ทุกคนประกอบการงาน เช้าไปเย็นกลับ เสี ยงภัยทุกวีวัน เพราะอุบตั ิเหตุอนั ตรายมีมาก ออกจากบ้ านแล้ ว
ไม่ กลั บ หรื อจะกลั บ บ้ านก็ ไ ม่ ถึ ง บ้ าน ตายเสี ยระหว่ างทาง MPD เป็ นการพัฒ นาสติ สั ม ปชัญ ญะ
(Mindfulness) คือความมีสติช่วยป้ องกันอุบตั ิเหตุได้
คนทีมันคงในพระผู้เป็ นเจ้ า ก็มนใจว่
ั
าด้วยอานุภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด จะรักษาให้รอดปลอดภัยไม่
ตายด้วยอุบตั ิเหตุหรื ออาวุธใดๆ เพราะการภาวนาเพียง นาทีบูชาพระผูเ้ ป็ นเจ้า มีอานุ ภาพมากกว่า คํา
ขอให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าช่วย หลายแสนเท่านัก พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าเป็ นการปฏิบตั ิบูชาเป็ น
บุญกุศลสู งสุ ด
หมายเหตุ อย่ าใช้ น าฬิ กาปลุ ก หรื อนัด หมายให้คนช่ ว ยบอก เป็ นอัน ขาด เพราะจะไม่ เป็ นการพัฒนากําลังจิ ต
สํ าหรับผู้ปฏิบัติใหม่ เพียงตังใจไว้ ว่า นาที แรกๆ ก็ขาดบ้างเกินบ้าง เพียง - วัน จิตก็จะชินและบอกเราเอง ว่า
นาทีแล้ว พอลืมตาก็ตรงเป๋ ง แสดงว่ าจิตเริ มมีกําลังแล้ ว ครั งต่อๆไปก็ไม่พลาด นาทีอย่างอัตโนมัติ สบายๆไม่
เป็ นปัญหาอีกต่อไป
5. MPD ไม่ ใช่ สมาธิหรือการปฏิบัติทางจิตในศาสนาต่ างๆ
การปฏิบตั ิสมาธิ (Meditation) ในศาสนาต่างๆ, กรรมฐานในศาสนาพุทธ หรื อการปฏิบตั ิโยคะ (Yoga)
ในศาสนาฮินดู (Hinduism) เป็ นการปฏิบตั ิเข้มข้นเอาจริ งเอาจังเพือให้มีกาํ ลังจิตสู งๆไปตัดกิเลส เพือบรรลุโมกษะ
หรื อ ปรมาตมัน หรื อนิพพาน หรื อการเข้าสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า อันเป็ นจุดหมายสู งสุ ดของแต่ละศาสนา
การปฏิบัติทางจิตในทุกศาสนาทุกลัทธิ ปฏิบตั ินานเท่าไรยิ งดี ทรมานเท่าไรก็ยิ งดี เสี ยงภัยเท่าไรก็ยิ งดี
อดข้าวอดนําได้น านเท่ าไรก็ยิ งดี จิ ตใจจะเครี ยดเท่าไร ก็ยงดี
ิ ข้อ สํา คัญทีสุ ดต้องมี ครู อาจารย์ชนดี
ั ร ะดับ Holy
Master มิฉะนันก็ไปไม่รอด
แต่ ผลสรุ ป ทุกศาสนามีคนดีมีจํานวนน้ อยกว่ าคนเลว โลกจึงเร่ าร้ อนและร้ อนขึนเรื อยๆ อย่างน่ าห่ วงใย
ในปัจจุ บนั นี แท้ จริ งแล้ วทุกศาสนาต้ องการศาสนิ กชนทีมีจิตอบอุ่น (Warm Mind) ทังสิ น เป็ นพืนฐานสํ าคัญทีจะ
รักษาความดีของศาสนานัน MPD ก็มีเป้าหมายสํ าคัญเช่ นนัน*
MPD ปฏิ เสธการทรมานทุกรู ปแบบ เพราะถือความสบายเป็ นพืนฐานสํ าคัญ ทํ าเพือสะสมกําลังจิตสู่
ความมีจิตทีอบอุ่นเท่ านัน …แม้ จะปฏิเสธความทรมาน แต่ มีความเคารพในความดีของทุกศาสนา และเคารพพระ
ผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดของทุกศาสนา
*จิ ต อบอุ่ น เป็ นศั ก ดิ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ (Human Dignity) ที แท้ จ ริ ง ไม่ ใช่ คํ าพู ด ที เลื อนลอย
ดังทีชอบพูดกันแต่ อย่างใด ในสั งคมมนุษย์ปัจจุบันนี
มี พ ระพุ ท ธเจ้ าเท่ านั น พระองค์สั งให้แ ยก สํา หรั บ บุ ค คลที ปรารถนา “ทํา พระนิ พ พานให้ แ จ้ง ” มี
พระภิกษุสาวกเป็ นต้น ทีขอรั บผ้ากาสาวพัสตร์ เพือทําให้แจ้งซึ งพระนิ พพาน ต้องปฏิบตั ิ ให้หนักทังสมถะและ
วิปัสสนาเพือตัดกิเลสเป็ นสําคัญ เรี ยกเต็มๆว่า กรรมฐาน สํ าหรั บชาวบ้ านบุคคลธรรดา หาเช้ากินคําพระพุทธเจ้า
ทรงสั งผ่านพระสารี บุตรและพระอานนท์ ให้ ปฏิบัติเล็กน้ อย หรื อเพียงชัวช้ างสะบั ดใบหู งูแลบลินเท่ านั น และไม่
ทรงเรียกว่ ากรรมฐานแต่ อย่างใด
*ถ้าถื อ ตามพระพระพุ ท ธเจ้าตรั ส ไว้ MPDก็ เป็ นการปฏิ บั ติตามคําสอนของพระพุ ท ธเจ้ าแล้ ว อย่ างยิง เมื อ
พระพุทธเจ้าไม่ทรงตังชือไว้ เราขอตังว่า MPD ก็ไม่ขดั พุทธประสงค์แต่อย่างใด*
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MPD จึงไม่ ใช่ สมาธิตามลัทธิศาสนาแต่ อย่ างใด แม้ จะมีรากฐานเดียวกัน แต่ การปฏิบัติและเป้าหมายการ
ปฏิบัติแตกต่ างกันโดยสิ นเชิง ถือว่ าสมาธิหรื อกรรมฐาน หรื อ โยคะ เป็ นเรื องทีสู งกว่ า MPD อย่ างเทียบกันไม่ ได้
คนจิตอบอุ่นจะเจียมตัว ...แบบนกน้ อยทํารังน้ อยแต่ พอตัว
6. ผู้ทรงฌานสมาบัติไม่ ใช่ คนดีเสมอไป
นักไสยศาสตร์ พ่อมด หมอผี หมอดูลูกแก้ว ทายถูกทายผิดก็เอาเงินคนถูกดูเต็มๆ ประกอบอาชีพไม่สุจริ ตก็
เยอะ นักสะกดจิตเอามาใช้เยียวยารั กษาผูป้ ่ วยก็เป็ นความดี แต่มีไม่น้อยใช้สะกดจิตก่ออาชญากรรม นักรักษาคน
ด้วยอํานาจจิ ต (Healing) ล้ วนเป็ นผู้ท รงฌานทั งสิ น ทีบันลือโลกเห็นจะไม่มีใครเกิน Gregori Rasputin นักพรต
กาลีแห่ งรั สเซี ย เก่งทังสะกดจิ ต และรั กษาผูป้ ่ วยด้วยจิตทีการแพทย์สมัยนันรักษาไม่ได้ ผูเ้ ขย่าราชบัลลังก์โรมา
นอฟเสี ยหาย และล่มสลายในทีสุ ด ในพุทธศาสนามีผูท้ รงสมาบัติระดับเหาะเหิ นเดินอากาศได้ แต่ทาํ ชัวมหันต์
ถึงกับคิดวางแผนดําเนินการจริ งลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า แม้จะไม่ประสบผลสําเร็ จ ความชัวมหันต์กเ็ กิดขึน
แล้ว ชือเทวทัต ผูโ้ งดังในความไม่ดีคนหนึง ในพุทธประวัติ
ทังหมดทียกมา เพือทีจะบอกว่า คนทรงฌานสมาบัติ ก็เกิดโมหะ ทําชัวได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึงได้ว่าคนทรง
ฌานสมาบัติจิตไม่ อบอุ่นทําชัวได้ เป็ นอันตรายต่ อตนเองและผู้อืนได้
*MPD เป็ นไปเพื อสะสมกําลั งจิ ตให้ อบอุ่น ไม่ ป ระพฤติ ชัวอย่ างอัตโนมั ติ รั กความดีมี จิตโอบอ้ อมอารี ต่อ
มนุษย์และสั ตว์ แน่ นอนและพิสูจน์ ได้ ด้วยตนเอง เพียงสะสมกําลังจิต ได้ ,๐๐๐ MPUs ขึนไป
จึงสรุป เป็ นทฤษฎี ดังนี
*จิตอบอุ่น ก่ อน แล้ วทรงฌานง่ าย... เป็ นคนทรงฌานทีจิตอบอุ่น เป็ นคนดี
*จิตอบอุ่นก่ อน แล้ วทรงสมาบัติ...เป็ นผู้ทรงสมาบัติทีจิตอบอุ่น เป็ นคนดี
*คนของทุกศาสนาเป็ นคนทีจิตอบอุ่น ทุกศาสนาก็จะอุดมด้ วยคนดี โลกทังโลก มีแต่ คนดี โลกก็อบอุ่นทุกคน
มีความสุ ข
7. จิตอบอุ่นมีลั กษณะประการใดบ้ าง เพือให้เห็ นคุณ สมบัติทีพึ งสังเกตได้ ว่าคนที จิ ตอบอุ่นมี คุณสมบัติ
ประการใดบ้าง ดังนี
1. มีใบหน้าผ่องใส มีนาํ ใจไมตรี ไม่นิยมความขัดแย้ง (Conflict) สุ ภาพ มีวาจาสัตย์
2. มีวินยั ตนเอง (Self-discipline) เปลียนแปลงพัฒนาตนเองอัตโนมัติ
3. การทํางานมีประสิ ทธิภาพสู งขึน มีความอดทน ไม่เหน็ดเหนือยดังแต่ก่อน
4. มี เวลาพัก ผ่ อ นนอนหลับ เท่ าเดิ ม หรื อ น้ อ ยกว่ า เมื อตื นขึ นก็ มี ความสดชื นมากกว่ า การทํางาน
ซ่ อมแซมอวัยวะภายใน รวมทังต่อมไร้ ท่อสมบูรณ์ ขึน ภูมิตา้ นทานก็สูงขึนโรคภัยไข้เจ็บน้อยลง...
ป้ องกันโรคได้ ดังนัน คนทีสะสมกําลังจิตได้ , MPUs ผิวพรรณร่ างกายจึงดูดี
5. มีความจําดี สติสัมปชัญญะดีการทํางานผิดพลาดน้อย ดีกว่าเดิมแตกต่างดุจคนละคน
6. ไม่ยนิ ดีทีจะทําผิดวินยั ไม่ส่งเสริ มไม่ ยนิ ดีทีจะให้ คนทําผิดวินัย รวมทังศีลธรรมอันดี
7. รู ้จกั สิ งทีควรไม่ควรเคารพปฏิบตั ิตามประเพณี อนั ดีงาม
8. รักและปฏิบตั ิตามสัจธรรม (Ultimate Reality) ไม่สนใจคําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda) ไม่ชอบ
สิ งทีเป็ นมายา (Illusion)
9. มีความเมตตาต่อคนและสัตว์อย่างมีเหตุผล
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ฯลฯ
*หากมีการสัมมนา ผู ้ทีสะสมกําลังจิ ตได้ ,๐๐๐ MPUs ขึนไป จะได้คาํ ตอบและยืนยันกัน ได้มากกว่าที กล่า ว
มาแล้ว
. ประโยชน์ ของความมีจิตทีอบอุ่น ขอสรุ ป เพี ยงสังเขปเท่านัน ผูท้ ี ปฏิบ ัติ MPD สะสมกําลังจิ ตได้ถึง ๓,๐๐๐
MPUs เป็ นอย่างน้อย จะอธิบายขยายความเพิ มเติมได้มาก สารประโยชน์มีดงั นี
. สาระประโยชน์ สามัญ ทีผูป้ ฏิบตั ิทวไปพึ
ั
งได้รับ
( ) หลับ ได้ลึ ก เมือตื นก็รู้สึ ก สดชื นมี พ ลัง ทังๆที ใช้เวลาเท่ าหลับ เท่า เดิม มี อารมณ์ แ จ่ มใส มั นคงไม่
อ่อนไหว (Emotional Stability) ต่อสิ งทีมากระทบภายนอก มีความเป็ นมิตรต่อคนและสัตว์
( ) มีความสุ ขลึกๆในดวงจิ ต ไม่ประสงค์ทีจะสร้ างความขัด แย้งแก่ ผูใ้ ด มีความเห็น บวกจริ งๆจากใจ
อารมณ์ดียมง่
ิ าย ไม่มีอารมณ์เครี ยดเหมือนก่อน
( ) มีความคิดใคร่ ครวญมีสติยงคิ
ั ด (Mindfulness) สู งกว่าทีเคยเป็ นมา
( ) สามารถทํางานหนักได้เหมือนเดิม แต่ มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
สู งกว่ า และไม่ เหนือยเหมือนเดิม
( ) โรคประจําตัว เช่น ภูมิแพ้ (Allergy), ความดัน (Blood pressure), เบาหวาน (Diabetes), และโรคที
เกียวกับจิตประสาท จะมีอาการทุเลา ใช้ยาบรรเทาแก้ไขน้อยลงตามลําดับ
( ) อํานาจการรับรู ้ (Grasping Power) ความจํา (Retention) ดีขึนกว่าเดิม
( ) มีจิตสํานึ กในคุณธรรมและศีลธรรมสู งขึน ไม่ยอมละเมิดเหมือนก่อน เดิมสมองรับรู ้เรื องดีชวมาแต่
ั
เยาว์วยั ไม่เคยลืมแต่กย็ งั ประพฤติชวั เมือจิตอบอุ่นจิตรับรู้มีพลังไม่ ละเมิดได้ เอง โดยไม่ มีผ้ ใู ดบังคับ
. สารประโยชน์ ในการแก้ ไขเยียวยา สําหรับเด็ก,บุคคลวัยรุ่ นและวัยหนุ่มสาว
MPD เป็ นวิธีการรักษาเยียวยาทีประหยัดทีสุ ดและมีผลถาวร เพียงแต่ใช้ความเพียรพยายาม แบบค่อยเป็ น
ค่อยไป ในกรณี ทีแพทย์ลงความเห็นว่าต้องใช้ยาควบคู่ไปกับการทํากายภาพบําบัดนัน หากใช้ MPD ด้วย จะช่วย
ให้มีผลเร็ วขึน
ผูท้ ีจะแนะนํา MPD แก่ผปู ้ ่ วย ต้องมีกาํ ลังจิตสะสมไม่น้อยกว่า ,๐๐๐ MPUs ก่อน จึ งแนะนําได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ หากผูป้ ่ วยยังมีสติปัญญาทีจะรั บฟั ง/อ่านวิธีการปฏิบตั ิ MPDเข้าใจ ก็ปฏิบตั ิได้เลย รั กษาตนเองได้
ด้วย MPD
สําหรั บเด็ก ผูป้ กครองและพีเลียงเด็ก หากปฏิบ ัติ MPD ได้ไม่น้อยกว่า ,๐๐๐ MPUs จะเป็ นผูแ้ นะนํา
MPD แก่เด็กได้ดีทีสุ ด การแก้ไขอาการป่ วยหรื ออาการผิดปกติต่างๆดังนี
( )ความสนใจสัน (In-attention), เรี ยนรู ้ ช้า (Slow Learner= I.Q. 70-90), ซุ กซนเกิ น (Problem Child),
ปัญญาอ่อน (Mental Retardation) ระดับต้น ถ้าหนักกว่านี ต้องใช้ MPD สนับสนุ นการแพทย์, โรคจิต(Psychosis)
ในระดับทีพอรับรู ้พูดคุยรู ้เรื อง ถ้าหนักกว่าก็ใช้ควบคู่กบั การแพทย์ และ อาการออทิสติก (Autistic Disorder)
( )แก้ไขพฤติกรรมทีหมกมุ่นลุ่มหลง มัวเมา เช่น ติดเกม, การพนัน, ยาเสพติด, ลุ่มหลงในความรักและ
กามารมณ์ , อารมณ์ ร้าย, ซึ มเศร้ า(Depressed), โรคปวดศีรษะไมเกรน,ลุ่มหลงในกิจ กรรมอย่างใดอย่างหนึ งลื ม
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนทีต้องทํา และอาการเบียงเบนทางเพศหรื อเพศทีสาม
( )คะแนนความสั มฤทธิ ผ ลทางการเรี ยน (Learning Achievement) ตําเสี ยงต่ อ การคัด ชื อออกจาก
มหาวิทยาลัย
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( )มีความทุกข์หนัก/มีปัญหาสะสมทียังแก้ไม่ได้ เสี ยงต่อการทําลายชีวิตตนเอง MPD ช่วยสร้างกําลังจิ ต
และกําลังความคิด บรรเทาความทุกข์ มีกาํ ลังใจอดทนสู ้แก้ปัญหา
( )บุคคลเพศทีสาม ส่ วนใหญ่การเรี ยนรู ้ดี เรี ยนเก่ง แต่มีปัญหาด้านความรั กกามารมณ์ทีรุ นแรงมากกว่า
คนปกติ อาจทําร้ายตนเองหรื อเป็ นอาชญากรได้ MPD สามารถลดความกดดันทางอารมณ์ดงั กล่าวอยูใ่ นกรอบของ
ศีลธรรมอันดีได้
( )นักศึกษาทีเรี ยนเก่ง I.Q. สู งบางราย อาจมีความคิดอารมณ์ ร้าย เสี ยงต่อการทําลายตัวเอง หรื อเป็ น
อาชญากรทีร้ายแรงกว่าปกติได้ MPD จะเป็ นประโยชน์แก่เขามาก หากทําได้เขาก็จะมีจิตทีอบอุ่น...เป็ นประโยชน์
แก่ตวั เขาและผูอ้ ืนเป็ นอันมาก
หมายเหตุ ( ) อาจารย์ทีปรึ กษาหากมีกาํ ลังจิตทีอบอุ่น ( , MPUs ขึนไป) ก็สามารถมองเห็นปั ญหานักศึกษา
ของตน จะสามารถแนะนําสงเคราะห์เยียวยารักษา และป้ องกันเหตุร้ายได้ เป็ นครูอาจารย์ทีเป็ นทีพึงของนั กศึกษา
ได้ จริง
( ) ในมหาวิทยาลัยหนึงๆ มีนกั ศึกษาตายด้วยอุบตั ิเหตุ และอาชญากรรม การรณรงค์สร้างแรงจูงใจ ให้
นักศึก ษาปฏิ บตั ิ MPD ต่อเนื องสะสมกําลังจิ ตให้ถึงระดับ จิ ตอบอุ่น ซึ งจะมีสติ (Mindfulness) สามารถป้ องกัน
อุบตั ิเหตุได้มาก พร้อมกับผลพลอยได้อีกมหาศาล
. MPD ช่ วยสร้ างความสุ ขแก่ นักศึ กษา อาจารย์ พนักงาน และบุคลากรอืนๆของมหาวิทยาลัย
ทุกคนมีภารกิจในการดําเนินชีวิต มีปัญหาทีต้องขบคิด ทังในส่ วนตน ในครอบครัว และหน้าทีการงาน
ย่ อ มต้อ งเกิ ด ความคั บ ข้อ งใจ (Frustration) ความเครี ยด (Stress) สะสม การใช้ สั น ทนาการ/นั น ทนาการ
(Recreation) เพือผ่อนคลายหรื อขจัดตามทีนักจิ ตวิทยายุดก่อนแนะนําไว้ไม่ เพียงพอ ความเครี ยดทีสะสมทําให้การ
หลับพักผ่ อนไม่ ลึกพอทีจะให้ ร่างกายฟื นฟู สมรรถภาพทีสมบูรณ์ ส่งผลถึงระบบการทํางานของอวัยวะให้ผิดปกติ
ผลคือเป็ น โรคภูมิแพ้ (Allergy), เบาหวาน(Diabetes) เกิดจากการทํางานผิดปกติของตับอ่อน,โรคความดัน (Blood
Pressure), โรคหัว ใจ (Heart Disease), เส้ น เลื อ ดอุ ด ตัน ในสมอง ส่ งผลถึ งอัมพฤกษ์ อัมพาต (Paralysis) เพราะ
ไขมันบางชนิ ด ทีร่ างกายไม่ข ับ ออกมา, สารก่อ มะเร็ งสะสมจนเป็ นโรคมะเร็ ง ตามที ทางการแพทย์ท ังในและ
ต่างประเทศอธิบายไว้
MPD ช่วยป้ องกันโรคดังกล่าวได้ เพราะช่ วยพัฒ นาการหายใจเป็ นระบบดีขึน การฟอกโลหิ ตสมบูรณ์
การหมุนเวียนของโลหิ ตทังร่ างกายดีขึน การสันดาปภายในเซล (Metabolism) ทัวร่ างกายดีขึน การขจัดของเสี ย
(Excrete) และ การขจัดของเสี ยออกจากต่อม (Secrete) เป็ นไปได้อย่างปกติ
MPD ช่วยให้จิตสงบหลับ ได้ ลึก (Sound Sleep) ช่วยให้ร่างการปรั บสภาพฟื นฟูห ลังจากเหน็ ดเหนื อย
ด้วยการทํางานได้สมบูรณ์
ด้วยความจริ งทางการแพทย์เป็ นเช่นนัน MPD จึงช่ วยป้ องกันโรคได้ ไม่ให้ก่อนเกษียณอายุก็เป็ นโรค
ดังกล่าวคนละโรคสองโรค พอเกษียณก็เข้ าออกโรงพยาบาลมียาเม็ดเป็ นกํามือแทนอาหารเป็ นอาหารเสริ ม
สําหรั บผูท้ ีเป็ นโรคดังกล่าวแล้ว MPD จะช่วยบรรเทาอาการป่ วยพร้ อมกับการรั กษาของแพทย์ จะช่วย
ให้การรักษามีประสิ ทธิผลเร็ วขึน ประเด็นนีตรวจสอบกับแพทย์ได้ แพทย์จะช่วยยืนยันได้ดี
คุณประโยชน์ MPD ต่อนักศึกษาอาจารย์ พนักงาน และบุคลากรอืนทีปฏิบตั ิสะสมกํา ลังจิ ตถึงระดับที
อบอุ่นเบืองต้นมีดงั นี
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( )หลับและตืนสดชืนมีพลัง มีความขยัน อดทนทํางานได้มากไม่เหนือยหรื อเบือหน่ายง่ายดังก่อน
( ) มีอารมณ์ แจ่มใส เป็ นมิตรมีความเมตตาติและเสนอแนะเพือสร้างสรรค์ ไม่ มีลักษณะประเภท I am
right; you are wrong. ไม่เกิด Conflicts ในสํานักงาน มีความสุ ข
( )ครอบครัว มีเพียงคนหนึงทีจิตอบอุ่น ก็พากันอบอุ่นทังครอบครัว
( )เมือทุ กคนมีจิตอบอุ่น สํ านั กงาน มหาวิทยาลั ยก็อบอุ่นด้ วย ก็มีความสุ ขและความเจริ ญ ทีแท้ จริ ง ก็
เกิดขึน
. MPD ช่ วยแก้ ไขพัฒนาพฤติกรรมทีไม่ พึงประสงค์ของนักศึ กษา
สอดคล้องและสนองวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที “มุ่งผลิตบัณฑิตทีเก่ งและดี”
ทีว่า “เก่ ง” ก็ทราบกันดีว่า เก่งด้วยความรู ้ ความสามารถทางวิชาการและงานวิจัย ก็นับว่ามีประสิ ทธิ ผลของทุ ก
มหาวิทยาลัยและทีว่า “ดี” นัน ก็หวังว่าให้นักศึกษาและบัณฑิตทีจบการศึกษาเป็ นผู้มีวินัยและจริ ยธรรม อนุ รักษ์
วัฒนธรรมและระเบียบประเพณีอันดีงาม
“มนุษย์ไม่ ได้ ดีเพราะคําสั งสอน” เพราะตลอดชีวิตมีแต่คนสอนให้ทาํ แต่ความดีเท่านัน ไม่ มีบิดามารดา
ครูอาจารย์ตังแต่ อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยคนใด สอนให้ คนทําชั วเลย คําสั งสอนเป็ นเพียงบอกรู ้คอื จําได้ เป็ นความ
รู ้อยูแ่ ค่สมองประสาทเท่านัน
นักศึกษาของเราทุกคนรู ้ว่าดีหรื อไม่ดี ตังแต่อนุบาลแล้ว แต่งกายสุ ภาพไม่สุภาพนักศึกษารู ้ ดี จริ ยธรรมก็
รู ้เขาพูดได้บรรยายได้ การเข้ามาในมหาวิทยาลัยพบปะครู อาจารย์, พนักงาน เขาต้องแต่งกายสภาพ...เขาก็รู้ แต่เขา
ไม่ท าํ เพราะว่ าความรู้เหล่ านั นไม่ ได้ หยังถึงจิต จิ ตไม่ได้รับรู ้ อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้แต่งกายสุ ภาพทุกคน
ไม่ได้มีวาจาสุ ภาพทุกคน ทังๆทีอาจารย์ทุกท่านก็รู้ดีเรื องความสุ ภาพ
10. ปัจฉิมบท
แท้จ ริ งสาระการปฏิ บ ัติ MPD ไม่ มีอ ะไรยุ่งยากซั บ ซ้ อน เพี ย ง นาที ก็ล งมื อปฏิ บ ัติไ ด้แล้ว เป็ นครู
อาจารย์ ของตัวเองได้แล้ว แต่สําหรั บผูท้ รงปัญญาความรู ้ มีความเป็ นปราชญ์อยู่แล้ว ย่อมมีขอ้ สงสัยเป็ นธรรมดา
จึงต้องนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ เพือเปลืองความสงสัยในเบืองต้น แล้ วลงมือปฏิบัติด้วยความสบาย เป็ นการ
พิสูจน์ ด้วยตนเอง
การวิพากษ์ วิจารณ์ ในระหว่ างทีกําลังจิตไม่ ถึงระดับทีอบอุ่น เป็ นเหตุของความฟุ้ งซ่ านทางความคิดทีหา
จุดจบไม่ ได้ มี ผลเสี ยมากกว่ าประโยชน์ ทีพึงได้ รอให้ ผ้ ูสะสมกําลังจิต , MPUs ขึนไป สั มมนากัน จะได้ แ ต่
ประโยชน์ ฝ่ายเดียว ไม่ ผลเสี ยแต่ ประการใดเลย
บั ด นี M P D อ ยู่ ใน มื อ ท่ า น แ ล้ ว ที อํ า น ว ย แ ต่ ค ว า ม สุ ข แ ล ะ คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ เท่ า นั น
ท่ านจึงสมควรได้ รับความสุ ขก่ อนผู้ใด หากมันใจประสงค์ชักชวนผู้อืนปฏิบัติด้วย ก็จะได้ ความสุ ขร่ วมกัน
อีกประการหนึ งมิได้ หวังผู้อ่านทีทรงปั ญญาจะเชื อ แต่ ขอเชิญ ทดลองพิสูจน์ ก่อน แล้ วค่ อยตัดสิ นใจเชื อ
ภายหลัง ผู้เขียนทดลองพิสูจน์ แล้ วมีความมันใจ จึงนําเสนอมาด้ วยความรักและหวังดีอย่ างมาก
กมลาสน์ เทียนกัณฑ์ เทศน์
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