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MPD ในครอบครัวทังในองค์ กรภาครัฐ และเอกชน
๑. บทนํา
ครอบครัวเป็ นองค์กรพืนฐานของสังคม ล้วนมีความทุกข์ความหนักใจ ไม่ว่าจะเป็ นครอบครั วระดับใด
นับวันทีจะมีความทุกข์หนักและซับซ้อนยิงขึน อันได้แก่ความขัดแย้ง พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหา และโรคภัยไข้เจ็บที
แปลกใหม่ อุบตั ิภยั ต่างๆ และอาชญากรรมรู ปแบบต่างๆ
ในองค์กรใดๆ ตังแต่องค์กรระดับชุมชนหมู่บา้ น จนถึงพรรคการเมืองและรัฐบาลก็ตาม รวมทังองค์กร
ภาคเอกชน ล้วนมีปัญหาอันเป็ นเหตุของความทุกข์ใจหนักใจทังผูบ้ ริ หารและบุคลากรทุกคน
นักวิชาการ นักจิตวิทยาเห็นว่าสาเหตุของความทุกข์ความหนักใจ เกิดจากความขัดแย้ง (Conflicts) ไม่ใช่
เพือความสัมฤทธิผลของงาน แต่เป็ นการแสดงออกของบุคคลทียดึ ติดในตัวตนสู ง แสดงว่า “ผมถูก พวกคุณผิด” I
am right, you are wrong. และความริ ษยา (Jealousy) ไม่อยากเห็นใครดีกว่า ความเห็นแก่ตวั เพือพรรคพวกตนเอง
ปรากฏอยูใ่ นคณะกรรมการทุกระดับ ทังๆเรื องศีลธรรม (Moral) อันเป็ นมาตรฐานพฤติกรรมของมนุษย์ คุณความ
ดี (Merit) และความยุติธรรม (Fair) ซึ งทุกคนรู ้จักดี แต่ก็ไม่ได้นาํ มาปฏิบตั ิ ทําให้เกิดความเก็บกดอึดอัด (Stress)
เกิด ความเครี ยดทังอารมณ์ และร่ างกาย เกิด ความคับ ข้องใจ (Frustration) เพราะความปรารถนาไม่บ รรลุผ ลถึ ง
ระดับทีพึงพอใจ
ผูบ้ ริ หารก็ปันหน้าปั นตาอดทนรอวันหมดวาระ เว้นไว้แต่คนทีนังบนหลังเสื อจําเป็ นต้องอยูต่ ่อไป ส่ วน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็นับแล้วนับอีก อยากจะ Early Retire กันทังนัน แต่ทีแน่ ๆ ก็เป็ นโรคประจําตัว คนละโรคสอง
โรค...ทังทีไม่น่าจะเป็ น หรื อเป็ นโรคทีคนทัวไปเขาไม่เป็ นกัน
ขณะนีแม้คนจะ Early Retire ในบางหน่วยราชการยังต้องวิ งเต้น ให้สินจ้างรางวัลแก่ผทู ้ ีช่วยเหลือ หรื อผู ้
มีอาํ นาจอนุมตั ิ เป็ นคอรัปชัน ในรู ปแบบใหม่...อย่างน่าปลงสังเวชอีกกรณี หนึง
๒. การแก้ ไขทียังไม่ บรรลุผล
นักจิ ตวิทยารู ้ และตระหนักดี เสนอให้มีกิจกรรม Recreation ซึ งแรกๆ - ปี นักวิชาการไทยแปลว่า
“สั น ทนาการ” พอคนใช้ติดปาก แล้วนั ก วิชาก็เปลี ยนมาเป็ น “นัน ทนาการ” ประมาณปี ๒๕๒๐ จนบัด นี ปี
๒๕๕๕ แล้ว ยังมีคนรู ้จัก คําว่านันทนาการ น้อย เช่นเดียวกับคําว่า Attitude แรกๆนันแปลว่า “ทัศนคติ” เมือใช้
กันแพร่ หลายดีแล้ว แม้แต่เด็กชันประถมก็ใช้กนั แล้ว ก็เปลียนหลังปี ๒๕๒๐ ว่า “เจตคติ” จนบัดนี เหมือนยังไม่
เป็ นทียอมรับกันเท่าไร ยกเว้นในหมู่นกั ศึกษาจิตวิทยาเท่านัน
กิจกรรมสันทนาการมีมานาน เริ มต้นด้วยการประชุมสังสรรค์ ชมการเล่น เล่นกีฬาเต้นรํา รําวงกันตาม
เรื อง ในช่วง ๑๐ หลังนี ชักหนักข้อขึน มีเกมละลายพฤติกรรม ร้องเพลงคาราโอเกะ กันไม่จาํ กัดอายุ ถึงขนาดจาก
คําพังเพย…จนจะกลายเป็ นภาษิต ในสังคมไทยว่า “ผูบ้ ริ หารต้องร้องเพลงเป็ น”
แล้วก็พากันร้ องเพลงทุก
งานไป ขาดไม่ได้ คิดว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครี ยดความคับข้องใจ แต่มนั ผ่อนคลายได้จริ งในขณะร้ องเพลง แต่
มนุ ษย์ไม่ได้ร้องเพลงกันทังวัน ในชีวิตจริ งต้องทํางานเลียงชีวิต และต้องแก้ปัญหา ความเครี ยดความคับข้องใจก็
กลับ มาทับถมใจเป็ นปกติ ...จึ งเป็ นโรคทีนิ ยมกันเป็ น ปกติคือ โรคนอนไม่หลับ เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ

มะเร็ ง หรื อ สมองฝ่ อ เลือกเป็ นกันไปคนละโรคสองโรค ไม่เป็ นกะเขาสั กโรคก็ค นที มีจิตอบอุ่น (Warm mind
person)เท่านัน โรคแปลกๆจะมีอะไรอีกก็ไม่รู้ในอนาคตอันใกล้นี จึ งเห็นได้ว่า Recreation มีประโยชน์จริ งแต่ให้
ประโยชน์นอ้ ย ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นได้
นักการศาสนา สร้ างสรรค์กิจกรรมพัฒนาศีลธรรมอย่างหลากหลายวิธี ก็มีผลแก่คนทีดีแล้ว แต่คนเลวก็
ยังเลวอยูม่ ากมาย สังคมจึงยังมีคนเลวจํานวนมากทุกสังคม
คนทีว่าฉลาดและเก่ง แม้คนทีมีสติปัญญาดีระดับเกียรตินิยม ก็มาโดดตึก นายตํารวจ นายทหาร ฆ่าตัว
ตาย แม้คนทีได้ชือว่าฉลาดมากอยู่ๆก็จับปื นมากราดยิงคนเล่นอย่างน่ าสลดใจ ตายไปหลายศพในอเมริ กาเมือไม่
นานมานี
นายแพทย์ ที มี ชือเสี ยงที คนทั วไปเชื อว่า เป็ นคนดี มีปั ญญาเป็ นคนชันสู ง แต่ ก็มหี ลายราย กลายเป็ น
อาชญากรทีโหดเหียมร้ายกาจทีสุ ด
นักการเมือง นับเป็ นคนชันนําของสังคม เป็ นคนทุจริ ตจนมุมด้วยคําพิพากษาศาลฎีกาซึ งสู งสุ ด ก็มีมา
เป็ นระยะๆ สังคมไทยเป็ นสังคมมืด ดังทีสถาบันจัดลําดับทีทัวโลกเชือถือได้ ชาวไทย...ก็ห่างไกลจากประเทศ
สิ งคโปร์ ทังๆไทยทีมี พ ระพุ ท ธศาสนาที มีค าํ สอนอัน ประเสริ ฐ ...แต่ค นไทยตังแต่ร ะดับ ล่ างถึงระดับสู ง...ไม่
สามารถเข้าถึงหลักธรรมคําสอนได้ สังคมไทยจึงมีความเลวร้ายไม่แพ้ประเทศใดในโลก
องค์กรทางศีลธรรม องค์กรทางความยุติธรรม องค์กรทางสิ ทธิมนุษย์ธรรม องค์ทางสังคมสงเคราะห์ ก็
สร้างความสงสัยว่าเป็ นองค์กรเพือเพือผลประโยชน์ของสังคม หรื อเพือตนเอง เพราะมีหลายกรณี ทีสังคมสงสัย ที
คนไทยรู ้สึกละอายเมือสนทนากับคนต่างชาติ
คนร้ายและคนเลวมีอยูใ่ นคนทุกชาติและทุกศาสนา
ทังหมดมีสาเหตุมาจากคนด้วยกันทังสิ น และอะไรเป็ นเหตุให้ คนเป็ นเช่ นนั น ทังๆทีทุกคนรู ้ ว่าอะไรดี
อะไรชัวทังนัน แล้ วทําไมคนจึงทําชัวทังๆทีรู้?
๓. สาเหตุทีแท้ จริง
บัดนี ได้คน้ พบชัดเจนแล้วว่าสาเหตุของปั ญหาทังปวง เกิดจากคนทีมีจิตไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind) จึ ง
ไม่มีจิตสํานึกของความดี มีความรู ้บอกได้ว่าอะไรดีหรื อชัวแต่ชอบทีจะทําชัว
หากทุ ก คนพัฒ นาจิ ตให้ อ บอุ่ น (Warm Mind) เขาก็จ ะมี ค วามสุ ข ชุ่ มฉําดวงจิ ต ไม่ ยิน ดี ที จะทํา ชั ว มี
ความสุ ขอบอุ่นพึงพอใจ ไม่ประพฤติชวอย่
ั างอัตโนมัติ ส่ งผลให้คนใกล้ชิดมีความอบอุ่นใจ ครอบครั วก็อบอุ่น
ประกอบกิจอาชีพใดๆก็เป็ นไปเพือความดี เมือสมาชิกขององค์กรเป็ นเช่นนันองค์กรก็กา้ วหน้า เมือทุกคนมีจิตที
อบอุ่นแล้ว ครอบครัวก็อบอุ่น ทุกองค์กรก็อบอุ่น สังคมก็อบอุ่น ถ้าทํากันทัวโลก โลกก็อบอุ่น
สาเหตุที คนประพฤติไม่ดีงาม เพราะคนมีจิตทีไม่ อบอุ่น ทางเดียวทีจะทําให้คนดีขึน ครอบครั วอบอุ่น
องค์กรทุกองค์กร-อบอุ่น สังคมอบอุ่น ประเทศอบอุ่น โลกอบอุ่นฯ
๔. จิตทีอบอุ่น (Warm Mind) เป็ นอย่างไร
จิ ตที อบอุ่ น (Warm Mind) คื อ จิ ตที สะสมกํา ลังจิ ตได้ตงแต่
ั
, MPUs ขึนไป ด้ว ยวิ ธี ก ารทํา MPD
(Mind Power Development) ไม่มีอนั ตราย ง่ายๆแต่ประโยชน์มหาศาล ครังละ นาทีเท่านัน ปฏิบตั ิต่อเนื องเพียง
เดื อ นก็ลิ มรสความสุ ข โรคบ้างโรคทุ เลา ป้ องกัน โรคอื นๆได้ เมื อจิ ตถึ งระดับ อบอุ่ น ก็จะเริ มเปลียนแปลง
พฤติกรรมเอง ไม่ว่าจะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ รู ้เห็นสัมผัสได้ดว้ ยตนเองว่า MPD มีประเสริ ฐเพียงใด

๕. ใคร...จะเป็ นผู้สอน ผู้พัฒนา MPD ?
ทุ กคนเป็ นครู อาจารย์ ข องตนเอง ไม่ ต้อ งไปหาครู อ าจารย์ใ ดๆเลย ไม่ ต้อ งเสี ยเวลาเดิ น ทาง ไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ เงียบๆสบายๆประกอบกิจการงานของตนได้ตามปกติ เมือมีกาํ ลังจิตแล้วก็สามารถประกอบกิจการ
งานอาชีพได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ สุ ขสบายใจกว่ าเดิมทีเคยเป็ นมา
ทีว่าทุกคนเป็ นครู อาจารย์ของตนเองได้ ไม่ตอ้ งอาศัยผูใ้ ดเลย ทังนี เพราะ การปฏิบตั ิ MPD ง่ายๆ ...ง่าย
เหลือเกิน อาศัยแต่คาํ ปฏิญาณแก่ตนเองเท่านัน ว่ า “ด้ วยสั จจะแก่ ตนเองว่ าข้ าพเจ้ าจะปฏิบัติ MPD เป็ นการทดลอง
ให้ สะสมกําลังจิตให้ ได้ , MPUs เป็ นเบืองต้ น …แต่ บัดนีเป็ นต้ นไป”
ทังนี เพราะMPD เพราะเป็ นการปฏิ บ ั ติ แ บบ “จิ บจ้ อ ย” เต็ ม ที มัน ง่ า ยและเล็ ก น้ อ ยที สุ ด แต่ ท รง
คุณประโยชน์ มหาศาล จึ งเป็ นครู อาจารย์ของตนได้ สบายๆ มีคุณค่าชนิ ดทีทดลองพิสูจน์ ได้ ด้วยตนเอง หากท่าน
ปฏิบตั ิทดลองจนสะสมกําลังจิตได้ถึง , MPUs แล้ว ไม่ได้คุณประโยชน์ใดๆ ผู้นําเสนอเอกสารนี มีความยินดี
ให้ ท่านแช่ งชักหักกระดูกทุกประการ
๖. วิธีปฏิบัติ MPD ปฏิบัติครังละ นาที ปฏิบตั ิวนั ละ ครั ง ได้แก่ เช้า, กลางวัน, เย็น, ก่อนนอน, และ ตืนนอน
ต้องทําต่อเนืองทุกวัน ไม่ เว้ น (แม้เจ็บป่ วยก็นอนภาวนาได้ จะหายเร็ ว) ท่านจะได้กาํ ลังจิตสะสม วันละ MPUs
เป็ นเวลา เดือน ก็จะได้ , MPUs แล้ว
(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 นความดีอย่างสู 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
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 กถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด
หายใจเข้านึกว่า “มหา” หายใจออกนึกว่า “กุรุ”ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
๗. หน่ วยกําลังจิต (Mind Power Unit: MPU)
ความมุ่งหมายทีจะวัด ปริ มาณออกซิ เยนที ช่ วยที เลื อดดูดซั บ ใน นาที คิด เป็ นหนึ งหน่ ว ยกําลังจิ ต ดังนัน
ปฏิบตั ิ นาที ก็จะได้ MPUs
ปฏิบัติ MPD วันละ ครัง อย่างน้ อย ครัง ต่ อเนืองทุกวันกําลังจิตจึงสะสม
ปฏิบัติวันละ ครัง ( ) เช้า บนทีนอน, หรื อก่อนออจากบ้าน, ( ) เมือถึงทีทํางาน, สํานักงาน, หรื อโรงเรี ยน,
( ) เทียง- ก่อนหรื อหลังอาหารกลางวัน, ( ) ก่อนออกจากทีทํางาน, โรงเรี ยนหรื อสํานักงาน, ( ) ก่อนนอน ซึ ง
สะสมกําลังจิ ตได้ วัน ละ MPUs สั ป ดาห์ ล ะ MPUs ต้อ งปฏิ บ ัติต่อ เนื องทุ ก วัน จะได้รั บ ผลประโยชน์
ความสุ ข พฤติกรรมเปลียนแปลง เมือสะสมกําลังจิตได้ , MPUs ใช้ เวลา วัน
ปฏิบัติวันละ ครั ง ( )ก่ อนนอน ( ) เช้าก่อนออกจากบ้าน ( ) ทีทํางาน ซึ งจะได้กาํ ลังจิ ตสะสม วันละ
MPUs สะสมกําลังจิตเรื อยไป จะได้รับผลสังเกตได้ชดั เจน เมือสะสมได้ , MPUs ใช้ เวลา วัน
หมายเหตุ
. หากขาดวันใด กําลังจิตทีสะสมมาสลายหมด ให้ เริมต้ นใหม่
. เวลา นาที ผู้ปฏิบัติเริมต้ น ห้ ามใช้ นาฬิ กาจับเวลา/นาฬิ กาปลุก ให้ผปู ้ ฏิบตั ิใช้การคาดคะเน
ครังแรกๆ ย่อมเกินหรื อไม่ถึง นาที ไม่นานไม่เกิน สัปดาห์แรก (บางคนเพียง - วัน) เพียงลืมตาขึนดูนาฬิ กา
ก็ตรงเป๋ ง นาที ก็เริมนับสะสมกําลังจิตแต่ บัดนัน
อาการทีสั งเกตได้ ว่าจิตเริมอบอุ่นแล้ ว
1. มีใบหน้าแจ่มใส ผิวพรรณผ่องใสดีขึน อารมณ์ดี ไม่หงุดหงิดโกรธง่าย ยิมง่าย บ่งบอกความสุ ข
2. คนทีเป็ นสิ ว ภูมิแพ้ อาการ จะเบาบางลง
3. มีความขยัน กระฉับกระเฉงขึน (Actives)
4. มีวินยั ตนเองดีขึน เรี ยบร้อยขึน
5. หลับลึกไม่ฝันร้าย ถ้าฝันก็ฝันดี
6. มีพฤติกรรมเปลียนแปลงไปในทางทีดี รักทีจะทําดี ไม่พูดคําหยาบ เป็ นต้น
7. มีความจําดีขึน อํานาจการรับรู ้ (Grasping Power) สู งขึน I.Q. สู งขึน
8. ก่อนหน้านันชอบการพนัน เล่นเกมนานๆ ร้องเพลงนานๆ จะเปลียนแปลง มากและปฏิเสธ
ฯลฯ
ทําไมต้ อง นาทีเท่ านัน?
ถ้าปฏิบตั ิเกิน นาที จิตจะตกภวังค์ หากตกโมหะ กําลังจิตไม่ สะสม MPD มุ่งสะสมกําลังจิต มีความอบอุ่น
ของจิตเป็ นเป้าหมาย บุคคลทีมีภาระหน้าทีต้องปฏิบตั ิตอ้ งทํา ก็เกิดความวิตกรบกวนทําให้จิตไม่เป็ นสุ ข เสี ยทํา
เวลาการงาน MPD ต้ องปฏิ บั ติสบายๆมี ความสุ ข ไม่ เครี ยด ให้ การฟอกโลหิ ตที ปอดและการไหลเวียนโลหิ ตที
สมบูรณ์ ได้ ทังสุ ขภาพการและสุ ขภาพจิตพร้ อมๆกัน

ถ้ าเป็ นการทํ าสมาธิกรรมฐาน ทํ านานๆดี ปวดเมื อยเท่ าไรก็ ดี เครี ยดเก็บ กดเท่ าไรก็ชอบทรมานเท่ าไรก็ ใช่
เพราะมุ่งฌานสมบัติตัดกิเลส ต้ องมีครูอาจารย์ผ้ เู ชี ยวชาญคุม* จิตตกโมหะ มีอาจารย์แก้ ไข
*MPD ไม่ ใช่ สมาธิ ไม่ ใช่ กรรมฐาน ต้ องการความสบาย ไม่ ต้องการความเครี ยด ความปวดเมื อย หรื อความ
ทรมานใดๆ...ง่ ายๆสบายบรือ เพียง นาที นับว่ าไม่ เสี ยเวลา ปฏิบัติได้ ตังแต่ เด็กเล็กถึงคนแก่ เฒ่ าก็ปฏิบัติได้
บทสรุปท้ าย
MPD ปฏิบั ติง่ายเล็กน้ อยๆ คุ ณ ประโยชน์ มหาศาล ไม่ ต้องหาครู อาจารย์ ที ไหน ตนเองเป็ นครู อาจารย์ ของ
ตัวเอง มีแต่ ประโยชน์ ทีจะได้ รับเท่ านันไม่ มีข้อเสี ยประการใดเลย ผู้ทีมีความซาบซึ งในศาสนาในพระผู้เป็ นเจ้ าของ
ตน ถือเป็ นการสร้ างคุณความดี เป็ นบุญกุศลทียิงใหญ่ อีกด้ วย
ห้ ามบั งคับให้ ผ้ ูใดปฏิ บัติ MPD เป็ นอันขาด ใช้ วิธีเชิ ญ ชวนจูงใจ (Motivate) ตามหลักจิตวิทยาเท่ านั น หรื อ
ปฏิ บั ติให้ เห็ น เช่ น นั กศึ กษาสาว ปฏิ บัติ MPD จนผิว หน้ าผ่ องไส จนเพื อนถามว่ าใช้ เครื องสํ าอางยีห้ ออะไร ...
เช่ นนีเป็ นต้ น คนทีเชือเห็นหลักฐานประจักษ์ ก็ชวนกันทํา MPD
อย่ าชั กชวนคนซํ าซาก...เพราะจะเกิดความรําคาญ... ไม่ ดี ครูอาจารย์ บิ ดามารดา อยากให้ บุตรมี I.Q. สู งขึน
“เรามาทํา MPD สั กแป๊ บสั กแบนะ” เด็กซนๆก็ทาํ ได้ เด็กอาชีวะ ทีชอบตีกนั ชวนเขาทําไปเรื อย ๆ - เดือน ก็
เปลียนแปลง
บัดนี MPD อยู่ในมือท่ านแล้ ว อาหารทีมีรสอร่ อยทีสุ ด ไม่ เคยปรากฏมาก่ อน ท่ านจะไม่ ลองลิมรส สั ก ,
MPUs มีความสุ ขก่ อนใครๆ พิสูจน์ ด้วยตัวเองก่ อน แล้ วจึงบอกใครๆได้ อย่างมันใจ
ขอท่ านจงทดลองปฏิบัติ ลิมรสความสุ ขความสบายจิตและสบายกายก่ อนผู้ใด ง่ ายจริ งๆ ไม่ เสี ยเวลาเลย
แล้ วท่ านจะเห็นคุณประโยชน์ อันประมาณมิได้ ด้วยตัวท่ านเอง
กมลาสน์ เทียนกัณฑ์ เทศน์
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