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MPD เพือแก้ปัญหาพัฒนาปัญญา, เยียวยา
รักษาความบกพร่ องทางจิตและป้องกันโรค
เรี ยบเรี ยงนําเสนอโดย กมลาสน์ เทียนกัณฑ์เทศน์
โปรดทําความเข้าใจ คําสําคัญก่อน แล้วจะทําความเข้าใจได้ราบรื น และเห็นคุณค่า คุม้ ค่าไม่เสี ยเวลาอ่าน
*MPD: Mind Power Development: การพัฒนากําลังจิต
*จิตอบอุ่น (Warm Mind) ในทางศาสนา คนทีมีจิตอบอุ่นคือ คนทีมีสติมีสมาธิ มีเมตตาต่อคนและสัตว์
รักสัจธรรม เคารพพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดตามศาสนาของตน; ในทางจิตวิทยา: คนทีมีจิตอบอุ่นคือคนทีมีอารมณ์สงบ
(Calm), ร่ าเริ ง (Cheerful), มี ค วามเป็ นมิ ต ร (Friendly), อดทน (Tolerance), มี ก ํา ลั งความคิ ด (Good thinking
ability) สามารถวิเคราะห์ได้อะไรจริ งหรื ออะไรเป็ นโฆษณาชวนเชือ (Reality or Propaganda), มีวินยั ตนเอง (Selfdiscipline), มีอาํ นาจการรับรู ้(Grasping power) สู งขึน โดยสรุ ปคือคนทีมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
*การพั ฒ นาจิตให้ อบอุ่น โดยการปฏิ บตั ิ MPD ครั งละ ๕ นาทีไ ม่เกิน นี วัน ละ ๕ ครั งทุก วัน ต่อ เนื อง
จนกว่าจะสะสมกําลังจิ ตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จิ ตเริ มอบอุ่ นผูป้ ฏิบ ัติจึงรู ้ ตวั ว่ามีความสุ ขลึกๆอย่างไม่ เคยมีมาก่อ น
ชัดเจน ผูอ้ ืนก็สังเกตเห็นว่ามีลกั ษณะสี หน้าอารมณ์ และพฤติกรรมพัฒนา รายละเอียดจะกล่าวภายหลัง ขอเสนอ
รากฐานความสอคล้องกับศาสนาก่อน
1. บทนํา
การพัฒนากําลังจิต ด้วย MPD มีคุณประโยชน์อย่างเดียว ไม่เป็ นอันตรายใดๆเลย เป็ นการดําเนินการที
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุ ษย์ เพราะธรรมชาติของชีวิตมนุ ษย์ดาํ รงอยูไ่ ด้ ด้วยการแก้ปัญหา ดังเช่น ตืนเช้า
ขึนมา ก็เจอปั ญหาคือหิ ว ทําอย่างไรจึ งจะหายหิ ว ประกอบอาชีพอะไรๆก็มีปัญหา...ก็ตอ้ งแก้ปัญหา มีทรั พย์สิน
มากก็มีปัญหาว่าจะรักษาไว้ได้อย่างไร ...สรุ ปว่า มนุษย์ทุกคนมีปัญหาตังแต่เกิด จนถึงตาย ขณะทีจะตายก็มีปัญหา
ตายแล้ว...เราก็ไม่รู้ว่าหมดปั ญหาหรื อไม่ ปั ญหาก็คือทุกข์นั นเอง มหาบุรุษผูท้ รงปั ญญายิงจึ งกล่าวว่า “ชีวิตเป็ น
ทุกข์”จึงถูกต้องปฏิเสธไม่ได้ เป็ นทียอมรับกันทัวโลก
มนุ ษ ย์ต้อ งแก้ปั ญ หาตลอดเวลา หรื อ มนุ ษ ย์ต้อ งแก้ทุ ก ข์อ ยู่ตลอดเวลา นั นคื อ มนุ ษ ย์ต้อ งใช้ปั ญ ญา
ตลอดเวลา คําว่าใช้ปัญญาก็คือใช้ความคิด คิดได้ดีกแ็ ก้ปัญหาได้ดี
เราต้อ งการการคิ ด ที ดี แต่ ก ารคิ ด ที ดี นั นต้อ งเกิ ด จากจิ ตที อบอุ่น (Warm Mind) จึ งเป็ นการคิ ด ที พึ ง
ปรารถนา เป็ นไปเพือความสุ ขของตนเอง และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผูใ้ ด สังคมเป็ นสุ ข โลกทังโลกก็เป็ นสุ ข
ดังนันจิตทีอบอุ่นจึงสําคัญเป็ นพืนฐานของมนุษย์ทุกผูท้ ุกนาม
จากประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบนั ปรากฏว่าคนทีได้ชือว่าฉลาดมีสติปัญญาสู ง สร้างความเดือดร้อนแก่คน
ทัวไป ล้มตายเป็ นอันมาก แม้แต่ตวั เขาเองก็ไม่รอด ไม่ถูกฆ่า ก็ฆ่าตัวเอง คนฉลาดมีสติปัญญามากดังกล่าว มีกาํ ลัง
จิตทีเร่ าร้อน (Temper Mind)

หากชาวโลกทุกคนมีจิตทีอบอุ่น สังคมก็จะมีแต่ความสุ ขสันติ (Peaceful Happiness)
สาระทังหลายที จะนําเสนอต่ อไปนี เป็ นการนําเสนอ MPD เพือพัฒนากําลังจิ ตให้ถึงระดับ ที อบอุ่ น
สําหรับบุคคลวัยต่างๆ ซึงมิใช่ เป็ นการพัฒนาอย่างเดียว ยังเป็ นการเยียวยารักษาจิตด้ วย
. MPD สํ าหรับคนปกติพัฒนาตนเองให้ มีจิตอบอุ่น
MPD เพือพัฒนาคนให้มีจิตทีอบอุ่นได้แต่เยาว์วยั จนถึงวัยชรา วิธีการพัฒนาตนเองต่อไปนี เมือท่านอ่าน
แล้ว เข้าใจแล้ว ฝึ กพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื องทุ ก วัน เป็ นเวลาประมาณ - เดือ น มี จิ ตที อบอุ่น และได้รับ ผล
ความสุ ขชืนใจก่อน ท่านจึงจะมันใจว่า MPD เป็ นวิธีการฝึ กพัฒนาจิตตนเองทีประเสริ ฐ และสามารถยืนยันผลตาม
ความเป็ นจริ ง แล้วจึงแนะนําผูอ้ ืนได้อย่างบริ สุทธิใจ ไม่ มีคาํ โฆษณาชวนเชือ เพราะคําโฆษณาชวนเชือจะลดความ
ศรัทธาของผูฟ้ ังอย่างอัตโนมัติ
วิธีการปฏิบตั ิมีง่ายๆเป็ นเรื องที จิ บจ้อย ดังต่อไปนี
. เด็กเพียงพูดรู ้ เรื อง รู้จักลมหายใจเข้ า-ลมหายใจออก สอนให้รู้กไ็ ด้ เอานิ วชีเด็กมาแตะจมูกเรา แล้วเรา
ก็หายใจรดนิ วเด็ก...เราก็ว่านีๆยังงี คือหายใจออก เมือเด็กรู ้แล้วก็สามารถปฏิบตั ิ MPD ได้ แล้ว ปฏิบตั ิครังละ ครึ ง
นาที ก่อน พอคล่องทําได้ดีแล้วจะเพิ มก็ได้ แต่ อย่าให้ เกิน นาที
ผู้สอน คือบิดามารดา ทีอ่านเอกสารนีเข้าใจซาบซึง และปฏิบตั ิก่อนสัก เดือน ก็จะได้รับผลประโยชน์
ความสุ ขทีสั งเกตได้แล้ว จึ งเป็ นผู้สอนได้ เพียงบอกว่า “เข้า” ให้เด็กหายใจเข้า บอก “ออก” ให้เด็กหายใจออก
เลือกจังหวะให้พอดีกบั การหายใจปกติของเด็ก ให้ถูกจังหวะ เรี ยนรู้จังหวะหายใจของเด็ก ตอนทีเด็กหลับก่ อน
และให้ทาํ แบบเล่นๆ สนุกๆ แบบสันๆ ครึ งนาทีเท่านัน
“เอ้าหนู ..มาเล่นสนุ กกันเดียวพ่อจะเล่านิ ทานไห้ฟัง” พอเด็กยิ ม ก็สอนแบบเล่น MPD …ซะเลย ดังนี
เป็ นต้น
ฝึ กพัฒนาครังละ ครึงนาที วันละ ครัง เช้ า, กลางวัน, เย็น, และก่ อนนอน ติดต่ อกันทุกวัน
. เด็กระดับอนุบาล ให้เริ มเรี ยนรู ้ ลมหายใจเข้าออก ดังเช่น เด็กก่อนอนุบาล แต่ใช้เวลาครังละ ครึ งนาที
ไม่ เกิ น นาที เมื อเด็กรู ้ ลมหายใจเข้าออกชํา นาญแล้ว ก็ใ ห้เด็กนึ ก พู ดเองในใจว่ า “เข้า” ว่า “ออก” เอง พอถึ ง
อนุบาล จึงเพิ ม เป็ นครังละ นาที อย่าให้ เกิน นาที ปฏิบัติ วันละ ครัง เช้ า กลางวัน และเย็น เมือเด็กปฏิบัติได้
ดีแล้ ว ให้ ไปฝึ กเพิมทีบ้ านอีกครัง ก่ อนนอน รวม วันละ ครั ง และให้ ปฏิบัติ ในวันหยุดไม่ มาโรงเรียน ให้ ทําทีบ้ าน
วันละ ครัง
ครู เพียงติดตามสอบถามและจูงใจให้ปฏิบตั ิทีบ้าน ให้ผปู ้ กครองช่วยสนับสนุน ห้ ามตําหนิ หรือลงโทษใด
มีเพียงจูงใจให้ กําลังใจปฏิบัติ MPD เท่ านัน
หมายเหตุ: 1. ถ้าเป็ นเด็กพุทธศาสนา ผูส้ อนภาวนาออกเสี ยงเบาๆให้เด็กได้ยนิ ว่า “พุทโธ” เรื อยไป ส่ วนศาสนา
อืน ก็ใช้นามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด หรื อ “Summum Bonum”
2. สําหรั บเด็กทีมีปั ญหา เช่น ความสนใจสัน (In-attention), ซุ กซนเกิน (Problem Child), เรี ยนรู ้ ชา้
หรื อ I.Q. ตํา, เอาแต่ใจตนเอง, หงุดหงิดง่าย, โมโหร้ าย, ทําร้ ายตนเอง เป็ นต้น ผู้สอนผู้แนะนํ า MPD ต้องเป็ นผูม้ ี
กําลังจิตสะสมไม่น้อยกว่า , MPUs ก่อนแล้วใช้กลวิธีจูงใจ ให้เขาทํา MPD อย่างสนุกๆ ต่อเนื อง ไม่นาน ( เดือน) จะเห็นความเปลียนแปลงในตัวเด็กอย่างเห็นได้ชดั

. เด็กระดับ ป . ถึง ป. ผูส้ อนเชิญชวนเช่นบอกว่า.... “เรามาเล่นสบายๆกัน แป๊ บหนึงนะ” แล้วปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับ อนุ บาล คือหายใจเข้า ก็นึกว่า “เข้า” พอหายใจออกก็ให้นึ กว่า “ออก” เริ มต้นใช้เวลา นาทีก่อ น
แล้วจึงเพิ มเวลาครังละไม่ เกิน นาที ถือหลักจิตวิทยาจูงใจ อย่าบังคับเป็ นอันขาด
. เด็กระดับ ป. -ป. . ผูส้ อนเชิญชวนน้อมนํา ไม่มีการบังคับ คําภาวนา กํากับลมหายใจเข้าออก “พระเจ้า” ซึ งมีความหมายพอทีจะเข้ากันได้ทุกศาสนาในประเทศไทย จะมีความหมายกว้างขวางเพียงไร เด็กรู ้ กนั แล้ว
การปฏิบตั ิหลับตาแล้ว...ก็หายใจเข้า นึ กว่า “พระ” หายใจออกนึกว้า “เจ้า” เรื อยไป ครั งละไม่เกิน นาที แป๊ บๆ
เท่านัน แม้เด็กบางคนไม่พร้ อมทีจะทําเพราะทะเลาะกับเพือนมา หรื ออารมณ์ ข่นุ หมอง...เพราะคุณแม่โทรมาด่า
หรื อยังมีอารมณ์ วิตกกังวล หม่นหมองใจด้วยปัญหาใดๆ เด็กก็ยินดีปฏิบตั ิเพราะมัน...แป๊ บเดียว แต่เมือหมดเวลา
สังเกตใบหน้าเด็กได้ว่าอารมณ์เปลียนมีความแช่มชืนขึน เรี ยนอะไรก็เรี ยนต่อไปได้ดี
หมายเหตุ ระดับชันประถม ป. -ป. ให้ปฏิบตั ิวนั ละ ครั ง เช้า กลางวัน และเย็น เมือเด็กปฏิบตั ิได้ดีแล้ว ให้ไปฝึ ก
เพิ มทีบ้านอีกครัง ก่อนนอน รวม วันละ ครัง และให้ปฏิบตั ิ ในวันหยุดไม่มาโรงเรี ยน ให้ทาํ ทีบ้าน วันละ ครัง
. นั กเรียนชั น ม. ถึง ถึงอุดมศึ กษา ใช้เวลาทํา MPD ครั งละ ๕ นาที ผูส้ อนต้องสร้ าง Motivation ให้
เห็ นว่าเป็ นเรื องสนุ กๆ จิ บจ้อ ย แต่ทรงคุ ณ ค่ายิ งใหญ่ หากเด็กได้เคยฝึ กปฏิบตั ิ MPD มามากกว่า , mpus.
มาแล้ว มีความซาบซึงอยูแ่ ล้ว ปฏิบตั ิต่อได้เลย คําภาวนา พัฒนาเป็ นสากลมากขึน เก๋ ไก๋ ...มากขึน ทุกศาสนาปฏิบตั ิ
ได้ดี ใช้คาํ ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุมมุ่ม โบนุ่มหรื อ ซัมมัม โบนัม ก็ไม่ว่ากัน) มีความหมาย ความดีอนั สู งสุ ด พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
หายใจเข้านึ กว่ า “SUMMUM” หายใจออกนึ ก ว่ า “BONUM” ถื อ ว่า ดีเยียม หรื อ จะภาวนาด้ว ยความ
เคารพว่า
สําหรั บชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึ กว่า “พุ ท” หายใจออกนึ กว่า “โธ” หรื อ หายใจเข้านึ กว่า “นะโม”
หายใจออกนึกว่า “พุทธายะ” ถือว่าดีเยียมเช่นกัน
*ทัง “พุ ท โธ” “นะโมพุ ท ธายะ” และ “SUMMUM BONUM” มี ฐ านะเป็ น คํา ศัก ดิ สิ ทธิ เป็ นคาถา
สามารถป้ องกันภัย หรื อคนทีกลัวผี ภาวนาป้ องกันผีได้??!!
*คนทีมีความเชือ เรื องนรก สวรรค์ ปฏิบตั ิ MPD ตามวิถีนี จะไปสวรรค์เท่านัน ??!!
*จงเชือว่า คนทีสะสมกําลังจิต ได้ สูงๆ ทําความชัวได้ยาก
หมายเหตุ ให้ปฏิบตั ิวนั ละ ครั ง เช้า , กลางวัน, และ เย็น เมือชินและคล่องแล้ว ให้เพิ ม ก่อนนอน๕ นาที และ
เมือตืนนอน รู ้สึกตัว ให้ทาํ นาทีสบายๆ แล้วจึงลุกจากทีนอนไปทําภารกิจ คราวใดเมือรู ้สึกตัวจําเป็ นต้องเข้าห้อง
สุ ขา ก็ทาํ MPD ในห้องสุ ขา ก็ได้ นับว่าดีมาก ได้ประโยชน์ ทังสองอย่าง เมือจิ ตอบอุ่นแล้ว...*เรื องปมเด่ น ปม
ด้ อย จะถูกลบเลือน ไม่ มีอิทธิพลต่ อ อารมณ์ และพฤติกรรมอีกต่ อไป
. ระดับอาชีวศึ กษา ในสายช่างอุตสาหกรรม มีอารมณ์แข็งกร้าว สร้างปัญหาอาชญากรรมและอืนๆมา
มากน่ าวิตกห่ วงใยทังสิ น หากได้ฝึกปฏิบตั ิ MPD ติดต่อกันเพียง - เดือน จิตก็จะอ่ อนนุ่ม อบอุ่น เลือกประพฤติ
ปฏิบตั ิเองในสิ งทีดี เพราะเรืองดีเรืองชัว เขารู้ดี แต่ เขาไม่ ปฏิบัติเพราะขาดกําลังจิต
อย่าบอกว่า “เรามาปฏิบตั ิสมาธิ กนั ” เขาก็จะหนี ... ไม่เล่นด้วย แต่บอกว่า “เรามาทํา MPD กัน สบายๆ
แป๊ บเดียว ๕ นาทีนะ”

อาจารย์ อาชี ว ศึ กษา พึ งทํา Case Study หรื อ Classroom Research ที เรี ย กว่ า วิ จัย หน้า เดี ย วแก้ปั ญ หา
บุคลิกภาพ พัฒนาพฤติกรรมตามหลักจิ ตวิทยาโดยเร็ ว แก้ปัญหาโดยด่วน เพราะห้องหนึ งจะมีนักศึกษา - คน
เท่านันทีเป็ นหัวโจก หัวหน้าแก๊ง แต่ไม่เป็ นไร เมือครู อาจารย์พฒ
ั นากําลังจิตตนเอง ให้ได้ , mpus. ไม่นาน
หรอก - เดือนก็ได้แล้ว และเริมพัฒนากําลังจิตแก่ นักศึกษา ทันที เมือนักศึกษาสะสมกําลังจิตถึงขันจิตอบอุ่น เขา
จะปฏิ วตั ิพ ฤติก รรมของเขาเอง (Own self revolution) โดยอาจารย์แ ละผูป้ กครองไม่ต้องสอนแนะนําอะไรเลย
สภาพครอบครัวจะไม่มี ความเครี ยด และไม่มีอิทธิพลจากสิ งแวดล้อมให้เขา ประพฤติผิดประชดประชันอีกต่อไป
. ธรรมชาติและคุณสมบัติพิเศษของ MPD
1. ตามปกติธรรมชาติของมนุ ษย์ ประกอบอาชีพการงานทังหลายด้วยกําลังกาย (Physical Power) และ
กําลังจิ ต (Mind Power) เมือกําลังจิตน้อยหรื อหมดไป ก็รู้สึกเหนื อยหน่ ายเกียจคร้าน ทํางานก็ซังกะตายทํา ทังๆที
กําลังกายดีอยู่ เขาก็ไม่อยากทําอะไร เรื องเช่นนี ทุกท่านทราบดี การทํางานของมนุ ษย์ทงวั
ั น ย่อมใช้ทงกํ
ั าลังกาย
และกําลังจิ ต เมือเลิกงาน ก็จะอ่อนเพลียทังกายและจิ ต เกิดขึนทังคนทีทํา งานในสํานักงาน และคนทีทํางานใน
เรื อกสวนไร่ นา
เมือกลับถึงบ้านเขาก็ได้รับประทานอาหารและพักผ่อน แล้วก็นอนหลับ เมือจะหลับจิตก็สงบเป็ นสมาธิ
จึงหลับได้ การนอนหลับก็เป็ นการสะสมกําลังจิ ต ร่ างกายก็มีการซ่ อมแซมส่ วนทีสึ กหรอ เมือตืนขึนก็มีกาํ ลังทัง
กายและกําลังจิต แล้วก็ไปทํางานจนหมดไปทังพลังกายและกําลังจิต วนเวียนอยูเ่ ช่นนี ... กําลังจิตไม่ได้สะสม แต่
MPD สะสมกําลังจิตได้
. MPD คล้ายเป็ นการทําสมาธิ อย่างหนึ งทีเล็กน้อยมาก จนไม่อาจเรี ยกว่า สมาธิ หรื อกรรมฐาน หรื อ
โยคะ ได้ เพราะไม่ เข้ มข้ นเท่ าในศาสนา ตามทีพระ นักบวช หรื อฤาษีต่างๆทีท่าน สอนกัน อีกประการหนึ ง MPD
มุ่งสะสมกําลังจิตให้ถึงระดับทีอบอุ่นเท่านัน มิได้มุ่งให้ถึง ฌาน สมาบัติแต่อย่างใด เป็ นขันต้นธรรมดาทีใครก็ทาํ
ได้ จะเรี ยกว่าเป็ นพืนฐานของกรรมฐาน, โยคะ, หรื อสมาธิ ก็ได้ ดังนัน MPD จึงเป็ น กรรมฐาน, สมาธิ, หรื อ โยคะ
แต่อย่างใด มีลักษณะเป็ นสากลไม่ มีกรอบจํากัดด้ วยศาสนา ลัทธิใด จึงเรี ยกว่ า MPD แต่ใครจะเรี ยกว่า เป็ นโยคะ
เป็ นกรรมฐาน เป็ นMeditation ก็ไม่ขดั ข้อง เรี ยกได้ตามใจชอบ เพราะมีรากฐานเดียวกัน
ในทีนี ใช้ MPD เพือพืนฐานความเป็ นมนุษย์ทีมีจิตอบอุ่น ไม่เป็ นภัยแก่คนและสัตว์ สร้างคนดีให้แก่ทุก
ศาสนา
ผูท้ รงอภิญญาโลกีย ์ (อภิญญา ๕) ก็ประพฤติชวร้
ั ายแรงได้ ดังเช่น เทวทัต, ผูท้ รงฌานระดับทีรักษาโรค
ได้ (Healing) ก็ทาํ ชัวได้มากถึงระดับเป็ นภัยต่อความมันคงของประเทศ เช่น รัสปูติน นัดพรตกาลี แห่ งรัสเซี ย พ่อ
มดหมอผี ทําเสน่ห์ไสยศาสตร์ เป็ นภัยสังคม หรื อความมันคงประเทศในเมืองไทยก็มีมาแล้ว บุคคลดังกล่าวล้วนมี
กําลังจิ ตทีไม่ อบอุ่นทังสิ นคนทีมีจิตอบอุ่น จาก MPD จะมีพฤติ กรรมที เป็ นไปเพือความดีเท่ านั น จะเรี ยกว่าเป็ น
สั มมาทิฏฐิ ก็ว่าได้
การสอนทําสมาธิของทุกศาสนานับว่ าเป็ นวิธีการทีประเสริฐ เหมาะสําหรับคนทีมีกาํ ลังจิตพืนฐานเพียง
พอทีจะรับได้ จึงปรากฏว่ามีจาํ นวนหนึงบรรลุผล แต่กม็ ีจาํ นวนไม่นอ้ ยทีไม่บรรลุผล แล้วก็มีจาํ นวนหนึงเสี ยหาย
ผลปรากฏตังแด่อดีตถึงปัจจุบนั ย้อนหลังได้เป็ นร้อยเป็ นพันปี จนถึงปัจจุบนั มีคนปฏิบตั ิน้อยส่ วนคนไม่ปฏิ บตั ิมี
มากกว่า คนไม่ปฏิบตั ิเหล่านี แหละ ทําให้สังคมเสี ยหายมีปัญหากันทัวโลก ทีปรากฏชั ดว่ า เป็ นการทําสมาธิทีหนั ก
และมีพิธีกรรมทางศาสนาประกอบ เสี ยเวลาปฏิบัตินาน น้อยคนนักทีจะปฏิบตั ิได้ ทีสํ าคัญคือกําลังจิตพืนฐานไม่
เพียงพอทีจะรองรับได้

MPD ปฏิ บตั ิเล็กน้อ ยนิ ดหน่ อยเพียงครั งละ นาที ต่อเนื อง วันละ ครั ง ไม่เป็ นภาระหนักอะไรเลย
แล้วมีกาํ ลังจิตก็สะสม มีความสุ ขอย่างประหลาด มีกาํ ลังใจทีจะคิด มีกาํ ลังใจทีจะปฏิบตั ิงาน มีความอดทน มีความ
เพียรสู งขึน มีอาํ นาจการรั บรู ้ สู งขึน ปรากฏชัดเมื อกําลังจิ ตสะสมได้ , MPUs เขาจะมี ความสุ ข และพัฒนา
พฤติก รรมตนเอง สอนตนเองได้ ชาวไร่ ชาวนา นักเรี ย นนัก ศึก ษา มี วินัยตนเอง (Self discipline) มีค วามเพี ย ร
ทํางานได้นานไม่เหนือยง่าย ถอนตัวเองจากอบายมุขได้ เพราะมีจิตทีอบอุ่นแล้ ว ถ้าเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ผลการ
เรี ยนดีขึนอย่างเห็นได้ชดั วิธีปฏิบตั ิสมาธิแบบอืนสะสมกําลังจิตได้ยาก
. คนทีมีกาํ ลังจิตอบอุ่น จะรักความดี เลือกปฏิบตั ิแต่สิ งทีดี ถ้าไม่มีกาํ ลังจิ ต เขาเพียงแต่รู้ว่าอะไรไม่ดี
แต่เขาก็ยงั ปฏิบตั ิผิดแล้วผิดอีก
. MPD มิใช่ พัฒนากําลังจิตเท่ านัน มีผลต่ อสุ ขภาพกาย-จิต และความอบอุ่นของสั งคมด้ วย
( ) คนมีกาํ ลังจิตอบอุ่น นอนหรับลึกตืนขึนก็สดชืนทังกายและใจ ไม่ฝันร้าย
( ) ระบบหมุนเวียนโลหิตและ ระบบฟอกโลหิตดี อวัยวะภายในดี เป็ นการป้ องกันโรค ( ) ไม่เป็ นโรค
จิตและโรคประสาท
( ) หากปฏิบตั ิต่อเนืองตลอดไปจะไม่เป็ นโรคสมองฝ่ อ
( ) เมือจิ ตอบอุ่นก็มีอารมณ์ ทีแจ่ มใสส่ งผลถึงคนใกล้ชิด ครอบครั ว และสังคมสงบสุ ข ไม่ สร้างความ
ขัดแย้ง (Conflict)
. 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
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
คนเลวและคนร้ ายเป็ นคนทีมีจิตไม่ อบอุ่น MPD พัฒนาคนเหล่ านันได้ และพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ เป็ นคนดี
...คนดีนับถือศาสนาอะไร ก็เป็ นคนดีทังนัน
เป็ นโอกาสสํ าคัญทีสถาบั นการศึ กษาทุกระดับ พึงพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีจิตทีอบอุ่นและมีพ ลังด้ วยการเริ ม
ปฏิบัติ MPD แต่ บัดนี ด้ วยวิธีการจูงใจทีสุ ภาพนิมนวลทีสุ ด!
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