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MPD เพือการพัฒนาองค์ กร

*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
๑ . ปัญหาอุปสรรคในองค์กร
*องค์กรเจริ ญหรื อเสื อมขึนอยูก่ บั บุคลากร
*ความปรารถนาของผูบ้ ริ หารประสงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าทีอย่างมีความสุ ข ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล มีความสามัคคีในองค์กร
*สภาพจริ งทีปรากฏในองค์กร
-มีบุคคล ประเภท “I am right, you are wrong!” เข้าทีไหน มีปัญหาทีนัน
-มีบุคคลเห็นคนดีกว่าไม่ได้ Jealousy
-มีรายงานทีดี แต่คลาดเคลือนความเป็ นจริ ง
-บุคลากรมีโรคประจําตัว มีวนั ลาบ่อยแต่พอรับได้
-บุคลากรมีครอบครัวทีไม่อบอุ่น กระทบต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน
-บุคลากรขยันแต่ไม่แช่มชืน
-มี Conflicts ระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน
-มีประสิ ทธิผลงาน เพียงพอรับได้ แต่ตอ้ งประกาศว่า ดีเยียม
-พนักงานมี Frustrations และ Stress
-พนักงานมาสาย แล้วอ้างเหตุต่างๆมีจาํ นวนมากขึน
-พนักงานบางคนฆ่าตัวตาย
-พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ ขัดแย้งกับลูกค้า บางรายส่ งผลกระทบถึงองค์กร
ดังนีเป็ นต้น
๒. สาเหตุของ ของลักษณะปัญหาดังกล่ าว คือพนักงาน ..ขาดจิตทีอบอุ่น
๓. พนักงานทีมีจิตอบอุ่น (Warm Mind) จะเป็ นเช่ นไร?
( ) พนักงานมีอารมณ์ มีใบหน้าทีแจ่มใส เพราะสามารถขจัดอารมณ์ทีขุ่นมัวหลับลึกได้
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( ) พนักงานมีอารมณ์ทีมันคง มีเหตุผล
( ) พนักงานทํางานด้วยเหตุผล มากกว่าการทํางานด้วยอารมณ์
( ) พนักงานมีสุขภาพดีขึน สถิติการป่ วยลาหรื อขาด ลดลง
( ) พนักงานมีจิตทีอบอุ่น นําพาครอบครัวอบอุ่น
( ) พนักงานมีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กรไม่หลีกเลียง เพราะผูท้ ีมีจิตทีอบอุ่นปรารถนาแต่
ความดี และปฏิบตั ิตนเพือความดี ไม่จาํ เป็ นต้องอบรมเรื องศีลธรรมจริ ยธรรม เพราะรู ้ มาแต่ชนประถมแล้
ั
ว แต่ที
ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ได้ ก็เพราะขาดกําลังจิตทีอบอุ่น
( ) Conflicts ในองค์ก รลดน้อยลง อยู่ในระดับ ธรรมชาติ เพราะความเห็ น ต่าง ย่อ มมี เป็ นปกติ ซึ งไม่
กระทบต่ อความสามัคคีในองค์กร
( ) หากปฏิบตั ิ MPD ต่อไป ก็ป้องกันโรคสมองฝ่ อได้ แม้แก่เฒ่าเพียงไรก็ตาม
ยังมีคุณประโยชน์อีกมาก ผูท้ ีมีจิตอบอุ่นจะพรรณนาได้มากและลึกซึง ชนิ ดทีไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไร จะ
บรรยายเป็ นคําพูดได้อย่างไร เพราะมันสุ ขในจิตอย่างประหลาด
๔. จะพัฒนาจิตให้ อบอุ่นได้ อย่างไร?
*จะพัฒนาให้ จิตอบอุ่นได้ ก็ต้องปฏิบัติ MPD จนมีกําลังจิตสะสมได้ , MPUs จึงมีจิตทีอบอุ่น ปรากฏผลได้
ชัดเจน
๕. ปฏิบัติ MPD เป็ นอย่างไร?
MPD คือ Mind Power Development คือการพัฒนากําลังจิตนั นเอง ชนิดทีสะสมพลังจิตได้ เมือสะสมถึง
ระดับทีอบอุ่น ก็จะมีความสุ ขมาก ทํางานได้ มากไม่ เหนือยมากเหมือนก่ อน
การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการปฏิบตั ิ ง่ายๆ ครังละ นาที วันละ เวลา เช้า, กลางวัน, และเย็น เป็ นอย่างน้อย
เพราะทีดีๆ แจ๋ วๆ ได้ผลเร็ ว ก็ตอ้ งเพิ ม ก่อนนอน นาที พอตืนนอน ก็อีก นาที ครั งละ นาทีเท่ านั น ไม่ เกิน
นาที
การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการสะสมพลังจิต ปฏิบตั ิมากกว่านี กําลังจิตไม่สะสม และอาจเป็ นผลเสี ย ?!
๖. ปฏิบัติ MPD ยากไหม?
* ปฏิบัติ MPD ไม่ ยากเลย ไม่ ต้องเสี ยเวลาไปฝึ กอบรมทีไหน เป็ นครูอาจารย์ของตนเองได้ เพราะเป็ นเรือง จิบจ้ อย
ในการปฏิบัติ แต่ ส่งผลประโยชน์ แก่ ผ้ ปู ฏิบัติ อย่างมโหฬาร
๗. วิธีการปฏิบัติ MPD เป็ นอย่างไร?
( ) นังสบายๆ ท่าใดก็ได้ ยืนพิงข้างฝา นังในห้องสุ ขาก็ได้ ไม่จาํ กัด แต่งกายอย่างไรก็ได้ จะไม่แต่งกาย
อะไร...ก็อย่าให้ใครเห็นเท่านัน ขอให้รู้ว่าหายใจเข้าออกเป็ นอย่างไร เท่านัน คนทีไม่ ร้ ูว่าลมหายใจเข้ า หายใจออก
ฝึ กไม่ ได้ ...เพราะขาดปัญญาพืนฐาน
( ) มีคาํ ทีผูกจิต คู่กบั ลมหายใจเข้าออกใช้คาํ ทีศักดิสิ ทธิ ตามศาสนาทีนับถือ เช่น ยะโฮวาห์, อัลเลาะห์,
Jesus Christ เป็ นต้น ล้วนเป็ นคําศักดิสิ ทธิ ทังสิ น สําหรับคนทีมีปัญญามากเพราะนับถือศาสนาตามวงศ์ตระกูล ไม่
มันใจ ก็ขอเสนอให้ใช้คาํ กลาง คื อ SUMMUM BONUM คํานี เป็ นภาษา ละติ น หมายถึ ง พระผู ้เป็ นเจ้าสู งสุ ด ,
ความดีสูงสุ ดของสากลจักรวาล, พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูค้ มุ ้ ครองสรรพสัตว์ [SUMMUM BONUM: the Supreme God, the
Eminent Enlightenment God, the Supreme Guardian Cod of Human Being of Universe]
หายใจเข้า นึกว่า ‘SUMMUM’ หายใจออกนึกว่า ‘BONUM’เรื อยไป นาที
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สําหรับชาวพุทธ หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ”
หรื อ หายใจเข้านึกว่า “นะโม” หายใจออกนึกว่า “พุทธายะ”
ทุกคําทีนําเสนอ นีเป็ นคาถาศักดิสิ ทธิ ป้ องกันภัยและสิ งไม่ดีทงหลายได้
ั
เมือปฏิบตั ิถึงจิตระดับอบอุ่นจะ
เข้าใจและมันใจ
. เมือเริ มปฏิบตั ิ ให้หายใจเข้า-ออก ลึก - ครั ง เพือไล่อากาศเสี ย และรับ ออกซิ เจนเต็มปอด แล้วจึ ง
หายใจปกติ สบายๆแล้วนึกพูดในใจ...ตามลมหายใจเข้าออกตามคําแนะนําตามข้อทีแล้ว
๘. การสะสมกําลังจิต
. ปฏิบ ัติ MPD ครั งละ นาที วันละ ครั งไม่มากเลย เล็กน้อยจริ ง เช้าก่อนปฏิบตั ิงานประจํา, เทียง,
หลังเลิกงาน (มีผลพลอยได้ ขจัดความเครี ยด เป็ น นันทนาการ (Recreation) พิเศษ, ก่อนนอน, และตืนนอนเพียง
รู ้สึกตัวก็ทาํ MPD ทันที หากจําเป็ นต้องลุกออกจากทีนอน ก็ทาํ ในห้องนําก็ได้ ท่านก็จะได้กาํ ลัง จิ ตสะสม ๒๕
หน่วย เต็มๆ เรี ยกว่า MPUs
ปฏิบตั ิให้ได้อย่างน้อยวันละ ๓ ครัง ถ้าน้อยกว่า พลังจิตไม่ สะสม
ท่านต้องปฏิบตั ิต่อเนืองทุกวัน วันละ ครัง สบายๆ เพียง - เดือน จิตก็ก็จะสัมผัสกับความสุ ข ทํางาน
ไม่เหนือยไม่อ่อนเพลียเหมือนก่อน
*เจ็บป่ วยก็กป็ ฏิบตั ิ MPD จะช่วยให้หายได้เร็ ว
. ปฏิบตั ิวนั ละ ครั ง ได้กาํ ลังจิตสะสม MPUs เดือนหนึ งก็ได้ MPUs ปฏิบตั ิติดต่อกัน เดือน
ท่านก็ได้กาํ ลังจิ ตสะสม , MPUs ท่ านก็มีจิตทีอบอุ่น (Warm Mind) มีจิตทีเป็ นสุ ข เห็นคุณประโยชน์ ของ
MPD ชัด เจน บรรยายได้มากกว่าทีกล่ าวมาแล้ว อารมณ์ เปลียน พฤติก รรมเปลี ยน ครอบครั วอบอุ่น แม้ยงั ขาด
แคลนในวัตถุกม็ ีความสุ ข มีกาํ ลังใจปฏิบตั ิงาน ไม่ ทําร้ ายตนเองและผู้อืน มีกาํ ลังใจต่อสู ้ปัญหา ไม่หวันไหว โรค
ประจําตัว เช่นภูมิแพ้ (Allergy) ความดัน (Blood pressure) มีอาการทุเลา สังเกตได้
. ความสุ ขจะมีมากขึนโดยลําดับ เมื อปฏิบ ัติต่อเนื องต่อ ไป เมือสะสมได้ , MPUsก็จะซาบซึ ง
ถึงกับปฏิญาณว่า จะปฏิบตั ิ MPD ตลอดชีวิต
*เมื อ MPD ปฏิ บัติง่ายเช่ นนี ปฏิบั ติเองได้ ไม่ ต้องหาครู อาจารย์ ทีไหน ไม่ มี อันตรายใดๆ ทดลองพิสู จน์ ได้ดว้ ย
ตนเอง เมือตนเองได้รับผลแล้ว ท่านจะอดใจไม่บอกคนทีท่านรักและชอบพอไม่ได้
๙. การปฏิบัติ MPD เป็ นการสร้ างความสุ ขแก่ ตนเอง สร้ างคนให้ แก่ ศาสนาทุกศาสนา
คนเลว (จิตไม่อบอุ่น) อยูศ่ าสนาไหนก็เป็ นคนเลว คนเลวจึงมีอยูใ่ นทุกศาสนา ในโลกปั จจุบนั นีจึ งมีคน
เลวสร้ างความทุกข์ความเดือดร้ อนแก่ตนเอง และสร้างความทุกข์ความเดือดร้ อนแก่ผูอ้ ืน คนทีจิตอบอุ่น จะรั ก
ความสงบความสุ ข เข้าใจความดีและปฏิบตั ิความดีอย่างอัตโนมัติ คนฉลาดเรี ยนรู ้ จบการศึกษาสู ง ฆ่าตัวตาย ทํา
ร้ายผูอ้ ืน คอรั ปชัน เอาเปรี ยบผูอ้ ืน และเป็ นอาชญากรก็มี มีความรู ้อะไรดีอะไรชัวรู ้ บรรยายได้ แต่ ก็ทํ าความชั ว
หลายกรณีร้ายแรง เพราะจิตไม่ อบอุ่น
เมือคนมีจิตทีอบอุ่น เขาจะรับหลักธรรมคําสอนดีๆของศาสนาปฏิบัติ สามารถอนุรักษ์ และพัฒนาศาสนา
ของเขาได้ แน่ นอน
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ศาสนาทุกศาสนาในโลกปั จจุบนั ประกอบด้วย หลักธรรมคําสอนของศาสดาแท้ ๆ กับคําโฆษณาชวนเชื อ
(Propaganda) มากมาย คนทีจิตอบอุ่นจะมีกาํ ลังจิตและมีกาํ ลังความคิด ไม่เป็ นคนเชือง่าย รู ้ว่าอะไรเป็ นสัจธรรม
แท้ อะไรเป็ นโฆษณาชวนเชือ เขาจะเลือกสรรปฏิบตั ิได้เอง
คนทีมี จิตทีอบอุ่น เขาจะเปลี ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเองโดยอั ตโนมัติ มีสัจจะ บางท่ านมีกําลังจิ ต
สะสมมาก จากคนก้ าวร้ าว กลายเป็ นคนสุ ภาพ ละเอียดลึกซึ ง ถึงกับ กล่ าวได้ ว่า MPD ปฏิ วัติพฤติกรรมของเขา
ด้ วยตัวเขาเองทีเดียว
๑๐. ทุกศาสนาทุกลัทธิมีการสอนพัฒนากําลังจิตทังนัน
พราหมณ์ หรื อฮินดูมี โยคะ (Yoga), อิสลาม มีละมาส (Lamas) หรื อ ละหมาด ถึงวันละ ครัง และมีถือ
ศีลอด, คริ สต์มีการขอพร ขอบคุณพระผูเ้ ป็ นเจ้า และเข้าโบสถ์ฟังคําสอนทุกวันอาทิตย์พุทธศาสนา ก็มีกรรมฐาน
ล้วนแล้วมีพิธีกรรมใช้เวลานาน จึงมีคนจํานวนหนึงเข้าไม่ถึงคําสอน และคนทีเข้าไม่ถึงหลักธรรมคําสอนนันมีทุก
ระดับชันในสังคม เป็ นผูส้ ร้างความทุกข์ความเดือดร้ อนให้แก่ตนเอง, ครอบครั วและสังคมทุกสังคม ดังทีปรากฏ
ให้เห็นในทุกวันนี
MPD จึ งเป็ นส่ วนเสริ มให้คนทังหลายเป็ นศาสนิ กชนที ดี ไม่มีอะไรขัดแย้ง ไม่มีโทษอะไรเลย MPD
บํารุ งจิต และป้ องกันโรคจิตประสาท ลดภาระแก่จิตแพทย์ มีฐานะดังเช่นจิตวิทยาคลินิกซึ งใช้ได้กบั คนทุกศาสนา
ดังนัน MPD จึ งปฏิ บ ัติไ ด้ ทุ กศาสนา ทุก เพศทุ ก วัยทุ ก ระดับ ตังแต่ วยั ก่อ นอนุ บ าล ถึ งอุ ดมศึ กษา ถึ ง
ผูใ้ หญ่และแก่เฒ่า
การปฏิ บั ติพั ฒ นาจิ ตในพุ ท ธศาสนาสํ าคัญ ลึ กซึ ง ต้ องมี ครู อาจารย์ ที รู้ จ ริ ง ควบคุ ม มิ ฉ ะนั นจะเป็ น
อันตราย ดังนี
(๑) สมถะมากไป ก็เกิดโมหะ หลงผิด และวิปลาส
(๒) วิปัสสนา มากไป ก็ฟุ้งซ่ าน
(๓) ปริยตั ิ มากไปไม่มีปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป ก็เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ง่าย
๑๑. ทําไมทํา MPD เพียง นาทีเท่ านัน ไม่ เกินนี
หากปฏิบตั ิ MPD เกิน นาที จิ ตจะตกภวังค์ คืออาการของจิ ตจะเข้าสู่ ฌาน แล้วจะเกิด โมหะ ทีสําคัญ
ทีสุ ด กําลังจิตไม่ สะสม
*การนอนหลับของมนุษย์ ก็เป็ นการสะสมกําลังจิต
คนนอนหลับได้ เพราะจิ ตสงบเป็ นฌาน มิฉะนันก็จะไม่ หลับ คนทีมีความทุกข์กลัดกลุม้ กังวล ก็จะนอน
ไม่หลับ กําลังจิตอ่อน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ตามมา
คนทีนอนหลับได้ก็สะสมกําลังจิ ต เมือตืนขึนก็มีกาํ ลังจิต แต่ก็ใช้กาํ ลังจิ ตหมดไปในแต่ละวัน ไม่ มีการ
สะสมกําลังจิต
การปฏิบัติ MPD เท่ านันสะสมกําลังจิตได้ นอกจากนี MPD ช่วยให้การนอนหลับได้ลึก สะสมกําลังจิตที
จะใช้ประกอบภารกิจแล้ว กําลังจิตจาก MPD ช่วยให้จิตแช่มชืนแจ่มใส ปฏิบตั ิงานเหมือนเดิม แต่เหนือยน้อยกว่า
เดิมรู ้สึกว่าทํางานนานกว่าจะหมดวัน เมือมีกําลังจิต MPD จะรู้สึกว่ าไม่ นาน อ้ าว...หมดวันเสี ยแล้ ว
เมือ MPD มีคุณค่ าถึงเพียงนี ท่ านผู้มีสติปัญญา จะไม่ ทดลองพิสูจน์ ลิมรสความสุ ขด้ วยตนเอง เป็ นครู
อาจารย์ของตัวเอง ด้ วยวิธีการง่ ายๆ จิบจ้ อย...เชียวหรือ?
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังวล เทียนกัณฑ์ เทศน์
Editor of MPD
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