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MPD เพือการพัฒนา I.Q. Emotion,
Creativity, and GraspigPower.
ความจริงพืนฐานทีพึงทราบ
. เชาวน์ ปัญญา (Intelligence) เป็ นความคิดทีฉั บไวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ ว, มีความจําดีมาก สามารถ
ระลึกได้อย่างรวดเร็ ว เรี ยนรู ้ อะไรได้รวดเร็ ว เรี ยนรู ้ได้มาก และบุคคลใดมีสูงมาก...ก็มีความเป็ นอัจฉริ ยะ (Genius) เชาวน์
ปั ญญาสามารถวัด ได้ด ้ว ย อัตรภาค I.Q. (Intelligent Quotient) เป็ นคุ ณ สมบัติเฉพาะตนตังแต่เกิ ด นัก จิ ตวิ ท ยาทั วโลก
ประกาศตรงกันว่า เป็ นธรรมชาติเฉพาะบุคคล ไม่ สามารถพัฒนาได้
. คนที มี เชาวน์ ปั ญ ญาสู งก็ ไม่ ใช่ คนดี เสมอไป ที ก่ อเหตุ ร้ ายเป็ นอาชญากรปรากฏมาแล้ ว ทั วโลก บางคนเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับเกียรตินิยมอัน ดับ ๑ โดดตึกฆ่ าตัวตายอย่างน่ าเวทนา สาเหตุทีแท้ จริ งคือ จิตไม่ อบอุ่น …จิ ต
อบอุ่น (Warm Mind) เป็ นสิ งทีพึ ง ปรารถนาของมวลมนุ ษย์ ชาติ เพราะเป็ นความสุ ข สมบู รณ์ ข องสุ ขภาพจิ ต (Mental
Hygiene) และสุ ขภาพกาย (Healthy) โดยแท้
. ตามภูมิปัญญาไทย เชาวน์ปัญญานันสามารถพัฒนาได้โดยการปฏิบตั ิสมาธิจนกระทังจิตเป็ นฌาน เชาวน์ปัญญา
ก็พฒ
ั นา แต่ ก็มีจุดเสี ยง “เกิดโมหะ” ง่าย และ วิธิการปฏิบตั ิสมาธิก็ยุ่งยาก ต้ องมีครู อาจารย์ ชันดี ปฏิบัติเองไม่ ได้ เพราะมี
อันตรายอาจได้ ไม่ เท่ าเสี ย
. ทรงฌาน ทรงสมาบั ติมิ ใช่ สิงที ดีเสมอไป...อาจสร้ างความเสี ยหายรุ น แรงที สุ ด ได้ พวกพ่ อมดหมอผี หมอดู
ลูกแก้ว นักสะกดจิ ต และผูท้ ีสามารถใช้อาํ นาจจิ ตรั กษาโรค (Healing) นับได้ว่าเป็ นผูท้ รงฌานทังนัน ดํารงชีวิตด้วยการ
โกหก หลอกลวงเสี ยมากต่อมาก ยกตัวอย่างทีเห็นชัดและโด่งดัง เช่นรัสปูติน (Rasputin) นักพรตกาลีแห่งรัสเซี ย ผูเ้ ขย่าราช
บัลลังก์กษัตริ ยร์ าชวงศ์โรมานอฟ เป็ นภัยต่อความมันคงของชาติ ใช้อาํ นาจจิ ตคุกคามแก่เหล่าสตรี ชนสู
ั ง ด้วยความมักมาก
ทางกามารมณ์ ต้องถูกขจัดอย่างน่าเอน็จอนาถ นีก็เป็ นข้อเสี ยและจุดเสี ยงของผู้ทรงฌาน…ทีจิตไม่ อบอุ่น (Un-warm Mind)
. ผู้ทรงสมาบัติระดับเหาะได้ (อภิญญาโลกีย)์ ทีโด่งดังแต่ครั งพุทธกาล คือ อดีตเจ้าชายเทวทัต แห่งกรุ งเทวทหะ
บวชแล้วทรงอภิญญาโลกีย ์ ไม่ยอมตัดกิเลสเป็ นพระอริ ยะเจ้า เหาะไปเกลียกล่อมให้จา้ ชายอชาตศัตรู ยดึ ราชบัลลังก์ฆ่าพระ
บิดา ส่ วนตัวเทวทัตนัน...จะปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า ถึงแม้ไม่สาํ เร็ จ แต่ก็เป็ นเครื องยืนยันได้ว่า แม้ ว่าจะทรงสมาบั ติสูง
กว่ าทรงฌานแล้ วก็ตามยังประพฤติชัวได้ สาเหตุสาํ คัญก็คือหากจิตไม่ อบอุ่น แม้ จะทรงฌาน ทรงสมาบั ติ ก็ยงั ประพฤติชัวได้
เป็ นอันตรายทังตัวเองและผู้อืน ...ดังนัน จิตอบอุ่น (Warm Mind) จึงมีความสํ าคัญต่ อชีวิตมนุษย์โดยแท้ และการพัฒนาจิ ต
ให้ถึงระดับดังกล่าว ผูเ้ ขียนจะได้นาํ เสนอเพือพิสูจน์ทดลอง อย่างมีกระบวนการและง่ายๆมาก ด้วยการปฏิบตั ิแบบจิ บจ๊อย
(Doddle Practice) แต่ทรงคุณค่ามหาศาลต่อไป
. อารมณ์ (Emotion) เป็ นความรู ้ สึ ก (Feeling) ที มี ค วามเข้มแสดงออกทางกายให้ สั งเกตได้ เช่ น ความสุ ข
สนุกสนาน, เสี ยใจ, ดีใจเศร้าสร้อย เป็ นต้น จิต (Mind) ปกติจิตเสพอารมณ์ ...อารมณ์ไม่ดี จิตก็ไม่ดี อารมณ์ดี...จิตก็ดี เมือจิต
มีกําลังมากจิตก็ไม่ เสพอารมณ์ จิตจะกินพลังของจิตเองและขจัดอารมณ์ ไม่ ดีได้ มีอารมณ์ เป็ นสุ ขเกิดขึนแทน เมือจิตเป็ นสุ ข
ความคิดดีๆก็เกิด นักจิตวิทยาเรี ยกว่าความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกของ Wayne
Payne วิเคราะห์ให้เห็นความสําคัญของ “เชาวน์ปัญญาทางอารมณ์ ” ซึ งนักวิชาการไทยใช้คาํ ว่า “ความฉลาดทางอารมณ์ ”
ซึ งก็ถู ก แต่ ไม่ ส อดคล้อ งกับ ศัพ ท์ปั ญ ญัติเดิ ม ซึ งองค์ความรู ้ ใ นขณะนี ยังไม่ตกผลึ ก เพื อบัญญัติใ ห้ตรงกั บ “Emotional
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Intelligence” ซึ งเป็ นศัพ ท์วิ ชาการปรากฏครั งแรก พ.ศ. ๒๕๒๘(ค.ศ.1985). ยังไม่เป็ นที ยอมรั บสั กเท่าไร ต่อ มา Daniel
Goleman ได้นาํ เสนอ Emotional Intelligence ในรู ปของ Emotional Quotient (E.Q.) ซึ งเขาระบุ ว่ามีความสําคัญยิ งกว่า
Intelligence Quotient (I.Q.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓( ) คราวนี ดังเป็ นพลุแตก นําเอาไปกล่ าวถึงกัน มากมายซึ งก็ได้เพี ยง
พูดคุยในวงสัมมนาวิชาการ ทังในวงนักจิ ตวิทยาและนักการศึกษาทังหมด แต่ไม่ ได้ กล่ าวถึงการพัฒนาทีชั ดเจน ปฏิบัติได้
(Practicality) และกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยการพัฒนาอารมณ์ โดยใช้สมาธิแ บบพุ ทธมหายานธิเบตซึ งการ
ปฏิ บ ัติยุ่งยาก มี ค วามลํา บาก จึ งทําให้ค นสามัญต้อ งปฏิ บ ัติห น้าที แบบหาเช้ากิ น คําไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติไ ด้…จึ งนํา มาใช้
ประโยชน์ไม่ได้
7.ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) นักวิชาการไทยบัญญัติคาํ แปลไว้เช่นนี ซึ งดูไม่ค่อยจะตรงนัก ทังนี เพราะการ
ทีโลกเราพัฒนาก้าวหน้าในทุกด้านนัน เป็ นเพียงความคิดสร้ างสรรค์...ไม่น่าถูกต้อง ผูเ้ ขียนแท้จริ งคือ “ปั ญญา” ถ้าจะใช้
ศัพท์ไทยโบราณเรี ยกว่า “ปรี ชา” Creativity คือตัวปัญญาแท้และยิงใหญ่ของมนุ ษย์ เชาวน์ปัญญาเป็ นเรื องของไหวพริ บทียัง
ไม่ถึง ปัญญาทีแท้จริ ง การทังนี สร้ างสรรค์ในงานศิลปะ...คือปัญญาในทางศิลปะ ซึ งน่ าจะใช้คาํ ว่า “ปัญญาสร้ างสรรค์ทาง
ศิลปะ” หรื อในสาขาวิชาการอืน เช่น สถาปัตย์, ดนตรี , ก็ลว้ นเป็ นปัญญาสร้างสรรค์ ทังสิ น
คําจํากัดความของคําว่ า Creativity หมายถึ งผลของการคิดที ได้ มาซึ ง “สิ งใหม่ กว่ า, ดี กว่ า, มีคุ ณ ค่ ากว่ า, เป็ น
ประโยชน์ กว่ า , สะดวกกว่ า, ประหยั ด กว่ า เป็ นต้ น ” ความเจริ ญทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ นผลมาจาก
นักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี...มี ปัญญาสร้ างสรรค์ ไม่ใช่เรื องของเชาวน์ปัญญาแต่อย่างใด
เชาวน์ ปัญญา (Intelligence) กับ ปั ญญาสร้ างสรรค์ (Creativity) มีความสัมพันธ์เป็ นอย่างไร? นักวิชาการหลาย
คนได้ทาํ การวิจัยซําต่างประชาการและต่างสถานที ผลปรากฏว่า มีความสั มพัน ธ์ กัน ตํา หมายความว่าบุ คคลที มี เชาวน์
ปัญญาสู งมักมีปัญญาสร้ างสรรค์ตํา หรื อมีปัญญาสร้ างสรรค์สูงมักมีเชาวน์ ปัญญาตํา บุคคลใดทีมีสูงทังสองประการในคนๆ
เดียวกัน...จึงเป็ นเรื องทียากยิง
คนมีเชาวน์ปัญญาดีเรี ยนรู ้ อะไรได้รวดเร็ ว คนทีมีปัญญาสร้ างสรรค์จะเรี ยนรู ้อะไรได้ชา้ เพราะมีความคิดทีเป็ น
ของตัวเองสู ง ในสถานการณ์ความเป็ นจริ งจึ งพบว่า ผู้ทีจบปริ ญญาตรี คะแนนเฉลียตํา...มีความสํ าเร็ จในชี วิตสู งกว่ าคนทีได้
คะแนนสู งๆ ดังนัน ครู อาจารย์ทีดีพึงสนใจผู้เรียนทีได้ คะแนนน้ อยเกือบได้ หรือเกือบตกให้ มาก...เพือให้ เขาเรียนผ่ านไปได้
เป็ นสํ าคัญ ทังนีเพราะพวกเขาน่ าจะเป็ นผู้มี Creativity สู งก็ได้
นั กปรัชญาจิตนิ ยม (Idealism) และนั กวิทยาศาสตร์ ค้น คว้าหาความรู ้ ใหม่ดว้ ยการทําจิ ตให้สงบแล้วเกิดความรู ้
ใหม่ (Enlightened) ว่ากันตังแต่ พลาโต, โซเครติส และ Sir Isaac Newton ล้วนแต่คน้ หาความรู ้ จากจิ ตทังสิ น พูดไปก็ยืด
ยาว เอาเป็ นว่า ไอน์สไตน์ คนดัง เมือ ปี มาแล้วนักจิตวิทยาการศึกษาวิเคราะห์ว่า ท่านเป็ น Slow Learner เรี ยนรู ้ ชา้ (I.Q.
75-90) มีปัญหาเรื องการเรี ยนรู ้ และเมือภายหลังกลายเป็ นอัจฉริ ยะ ก็จดั ว่าเป็ น Late Bloomer (บานช้า) แต่ ไอน์สไตน์ เลือก
พัฒ นาจิ ตตนเอง ด้ว ย Culture Meditation ท่ านเลื อ กวิ ธี ก ารของพุ ท ธศาสนา เพี ย งจบปริ ญ ญาตรี ก็เขี ย นบทความทาง
วิทยาศาสตร์ อาศัยความรู ้จากการทําจิ ตให้สงบ เกิดจิตหยังรู ้ (Enlighten) แล้วประกาศตังทฤษฎี ทังๆทียังไม่การทดลองอะไร
เลย เพราะมี ฐานะเพียงบรรณรั กษ์ห้อ งสมุ ดเท่ านัน เพี ยงบทความเท่ านัน ก็มีผู ้น ําไปทดลองปฏิบ ัติก็เป็ นความจริ ง จึ งมี
ชือเสี ยงเป็ นทียอมรับทัวไป จนมีคาํ กล่าวเป็ นประโยคทองว่า ... “Imagination is better than knowledge”
คนทัวไปก็คิดว่า Imagination มีความหมายแค่ “จินตนาการ” ธรรมดาๆดังทีคนทังหลายเป็ น จนกระทังท่าน ดร.
อาจอง ชุมสาน ณ อยุธยา กล่าวความว่า “หลังจากทีออกแบบและทําการทดลองล้มเหลวหลายครัง จึงไปนังสมาธิ บนภูเขา
วันทีห้าของการปฏิบตั ิ ก็เกิดภาพ และรู ้ System ภายในทังหมด จึงได้ออกแบบและทดลองเป็ นผลสําเร็ จ เป็ นอุปกรณ์จอดลง
พืนของยานอวกาศ Apollo ขององค์การ NAZA เราจึงเข้าใจกําว่า จินตนาการทีไอน์สไตน์ กล่าวถึง และท่านขอลาออกกลับ
เมืองไทยเพราะ ไม่ อยากทําวิจัยสร้ างอาวุธ เพราะเห็นว่าเป็ นการทําลายล้างกันเป็ นบาป
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เราก็เห็นว่ า “ผู้มีจิตอบอุ่น (Warm Mind) จะไม่ ยอมทําร้ ายผู้ใด ไม่ ยอมทําบาป แน่ นอน
บัด นี เรามี MPD: Mind Power Development เพื อสร้ างกําลัง จิตให้ อบอุ่น ปฏิ บั ติสะสมกําลั งจิต เพี ยงครั งละ
นาที วันละ - ครัง กล่ าวคือ ปฏิบัติอย่างน้ อย เพียงวันละ ครั ง อย่างมาก ครัง ถ้ าเกินนี ก็เสี ยหายเพราะกิจการงานอืนที
ต้ องทําจะบกพร่ องเสี ยหาย ปฏิบัติง่าย ไม่ ต้องหาครูอาจารย์ ทีไหน? ตัวเองเป็ นครูอาจารย์ ของตัวเอง ปฏิบัตไิ ด้ ตังแต่ เด็กเล็ก
จนถึงวัยแก่ เฒ่ า ปฏิบั ติได้ ทุกชาติทุกศาสนา ไม่ มีข้อจํ ากั ด ไม่ มีข้อเสี ยหรื อจุดเสี ยงภั ย (Risks) ใดๆเสี ยมีแต่ ป ระโยชน์ อั น
ยิงใหญ่ ทีทดลองพิสูจน์ ได้ …ไม่ มีอะไรเลือนลอย ผู้ปฏิบัติเท่ านั นจะเป็ นผู้ร้ ูและรู้อย่างซาบซึ ง (Appreciation) รู้มากกว่ าคํา
สอนคําบอกเล่ า เกินคําบรรยายใดๆทีรับฟังมา และมากกว่ าตําราหรื อคัมภีร์ใดๆระบุไว้ ในโลกนี ตังแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน
MPD จึ งเป็ นการพั ฒ นา I.Q. Emotion, Creativity โดยตรงจะเห็ น ผลได้ ชัด เจน เมื อปฏิ บั ติสะสมกําลั งจิตถึ ง
ระดับทีอบอุ่น (Warm Mind) เมือมีกําลังจิตสะสมได้ , MPUs ขึนไป
วิธีการปฏิบัติ MPD: Mind Power Development
. รู้ลมหายใจเข้ าหรือหายใจออก การรู ้ ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็ นของง่าย รู ้ได้ตงแต่
ั เด็กอายุ - ขวบ คนสติไม่ดี
ก็ยงั รู ้ ดังนัน MPD ทําได้ทงคนดี
ั
และคนบ้าทียังพอมีสติเล็กน้อย ก็ทําได้ ...และก็หายบ้ าได้
. ระบุ พ ระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู ง สุ ด ในศาสนาของตน เอ่ ย พระนามด้ว ยความเคารพ รู ้ ค วามหมายหรื อ ไม่ รู้
ความหมาย ดังเช่ นเด็ก เล็ก หรื อคนสติ ไม่ ค่อ ยดี มีเปอร์ เซ็ น ต์บ ้า ก็ท รงคุ ณ ค่ า ซึ งจะรู ้ ซึ งเมื อจิ ตถึงระดับ ทีอบอุ่น เบืองต้น
สําหรับคนไม่นบั ถือศาสนาอะไรก็ปฏิบตั ิ MPD ได้ ดูคาํ อธิบายต่อไป
.เริมต้ นด้ วยการนังสบายๆ (ชํานาญแล้วทําได้ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นอน แม้ในห้องส้วมก็ทาํ ได้...ไม่จาํ กัด) เริ มต้น
ต้องหลับตา (เมือชํานาญแล้ว จะหลับตาหรื อลืมตาก็ได้) หายใจลึกๆเต็มปอด รั บอากาศดีๆเต็มที แล้วค่อยๆหายใจออกยาวๆ
เต็มที เอาอากาศเสี ยออกจากปอดให้ ห มด และรั บ อากาศดี ๆ เต็มๆ ทําเพี ย ง - ครั ง เท่ านั น ต่อ จากนันปฏิ บ ัติต่อ ตาม
คําแนะนําดังนี รวมเวลาเพียง นาทีเท่ านัน
(1) ชาวซิ กส์ นั บถือศาสนาซิ กซ์ (Sikh-ism) หายใจเข้านึ กว่า “Maha” หายใจออกนึ กว่ า “Guru” ครังละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
(2) ชาวพราหมณ์ นั บถือ ฮิ นดู (Hinduismหายใจเข้านึ กว่า “Maha” หายใจออกนึ กว่ า “Brahma” ครั งละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครัง รวมทังพิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*)
(3) ชาวมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม(Islamism) หายใจเข้านึกว่า “Allah” หายใจออกนึกว่ า “Allah” ครังละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
(4) ชาวคริ สเตียน นั บถือศาสนาคริสต์ (Christianity) หายใจเข้านึกว่า “Summum” หายใจออกนึ กว่ า “Bonum” ครั ง
ละ นาที ไม่เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
(5) ชาวพุทธนั บถือศาสนาพุทธ (Buddhism) หายใจเข้านึ กว่า “พุท ; Bud” หายใจออกนึกว่ า “โธ :dho” เรื อยไปครั ง
ละ นาที ไม่เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
(6) ท่ านทีไม่ นับถือศาสนาอะไร หายใจเข้านึ กว่า “พ่ อ : Dad” หายใจออกนึ กว่ า “แม่ : Mom” เรื อยไปครั งละ นาที
ไม่เกินนี วันละ - ครัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
หรือหายใจเข้านึ กว่า “ปู่ /ตา :Grand-fa” หายใจออกนึ กว่ า “ย่ า/ยาย :grand- mom” เรื อยไปครั งละ นาที ไม่เกิน นี
วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครั ง* ทังนี บางคนไม่มีพ่อแม่ อยู่กบั ญาติผใู ้ หญ่ ก็เอาชือของท่านผูม้ ีคุณมา
ภาวนาได้
***ห้ ามบั งคับให้ คนปฏิบัติ MPD เป็ นอันขาด ใช้ วิธีเชิ ญชวนจูงใจเท่ านั น ให้ เขาปฏิบัติด้วยความสมัครใจ MPD
ต้ องปฏิบัติด้วยความพอใจเท่ านัน
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*ผู้เชิญชวนให้ ผ้ ใู ดปฏิบัติ ..*ผู้เชิญชวนพึงมีกําลังจิตสะสมได้ ไม่ น้อยกว่ า , MPUs.
หมายเหตุ ทีว่าพิเศษก่ อนนอนอีก ครั ง หมายความว่า ให้นึกในใจว่า “เราจะนอนหลับให้ สบาย คือการนอนปฏิบตั ิ
MPD เรื อยไปจนกว่าจะหลับ
เป็ นอันว่ าจบวิธีปฏิบัติ MPD…ง่ ายไม่ มีอะไรซั บซ้ อน รู ้ เพียงเท่านี ก็พอแล้ว สอนตัวเองควบคุมตัวเองได้ ปฏิบตั ิ
สะสมกําลังจิตต่อไป ...ไม่นาเลยก็จะเห็นความมหัศจรรย์หลายประการ แล้วจะรู ้
ทําไมต้ องปฏิบัติเพียง นาที ไม่ เกินนี และทําไมต้ องวันละ ครัง?
ทีจริ งเด็กเล็กๆทีพูดรู ้เรื อง - นาทีกพ็ อ, เด็กอนุบาล ถึงชันประถม - นาที, มัธยม - นาที, อายุตงแต่
ั
ปี ถึง
แก่เฒ่า ครังละ นาที
คนสติไม่ดีถึงคนบ้าทีบ้าเป็ นพักๆ เพียงเริ มต้น ควรใช้เวลา - นาที ทังนี ผูแ้ นะนําผูเ้ ชิญชวน พึงมีกําลังจิตสะสม
ได้ ไม่ น้อยกว่ า , MPUs.
*ทีจํากัดเพียง นาที เพราะเพือให้เป็ นทีรับรู ้ว่า “แป๊ บเดียว” ไม่มีอะไรต้องอดทน ปวดเมือย ไม่เครี ยด ไม่ถึงกับ
เบือหน่ายก็เสร็ จแล้ว เพียง นาทีนี พอผูป้ ฏิบตั ิลืมตาขึน ก็จะรู้โล่ งสบายใจ จะยินดีฝึกปฏิบตั ิครังต่อๆไปได้อย่างมีความสุ ข
*ถ้ าปฏิบัติเกิน นาที มีผลเสี ยคือจิตจะตกภวังค์ (อาการทีจะเป็ นฌาน) และเกิดโมหะ (ความโง่/ Dullness) ได้ไม่
เท่าเสี ย ข้ อเสี ยทีสํ าคัญอีกประการหนึง กําลังจิตไม่ สะสม
ปฏิบัติครั งแรกๆ บางทีกเ็ กิน บางทีก็ไม่ถึง นาที ก็อย่าตกใจ ห้ ามตังนาฬิ กาปลุก จะมีความพะวงเสี ยหาย อย่าทํา
เชียวนะ เพียง - สัปดาห์ ก็จะปฏิบัติได้ ตรงเวลาเป๊ ะๆเอง นันแสดงว่ าจิตดีขึน มีกําลังมากขึน หลังจากนันก็จะพบความสุ ข
ความมหัศจรรย์ เช่น เดิมทํางานทังวันเหน็ดเหนือยอ่อนเพลีย...มาเป็ น ทํางานทังวันเหมือนว่ าทําแป๊ บเดียว ไม่ เหน็ ดเหนื อย
เหมือนก่ อน..ยังคงอารมณ์ ทีแจ่ มใสไว้ ได้ อีกต่ างหาก
*ทีว่ าต้ องปฏิบัติวันละ ครั ง หรืออย่ างน้ อย ครังต่ อวัน ทังนี เพราะเป็ นภารกิจในชีวิตมนุ ษย์ทีต้องใช้กาํ ลังจิ ต
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และทุกชีวิตอยูใ่ นความเสี ยงภัยตลอดเวลา หลายคนออกจากบ้านแล้ว ไม่ได้กลับมา เพราะ
เสี ย ชีวิตเสี ยก่อ น หรื ออกจากที ทํางานแล้วไม่ถึงบ้านตายก่ อนก็มี แม้เด็กเล็กก็ตกตายด้วยอุ บตั ิเหตุทุ กเวลานาที ผู้มีสติ ดี
(Mindfulness) จะช่วยป้ องกันรั กษาตัวเองได้ (อีกประการหนึ งมีสิ งทีเหนือธรรมชาติเหนือเหตุผล/ความคิดของมนุ ษย์มีอยู่
ปฏิบัติ MPD สะสมกําลังจิตมากๆ จะรู้คาํ ตอบเอง และมันใจซึงรู้ได้ เฉพาะผู้ปฏิบัติเท่ านัน)
ปฏิบัติวันละ ครัง เวลาไหนบ้ าง?
( ) เพียงรู ้ สึกตัวตืน ทํา MPD บนทีนอนไม่รีบลุกจากทีนอน/จําเป็ นต้องตืนไปนั งทําในห้องนํา หรื อแต่งตัวเสร็ จ
แล้วก่อนออกจากบ้าน ก็ได้,
( ) เมือถึงทีทํางาน/โรงเรี ยน/สถานประกอบการ ก็ปฏิบตั ิ MPD เป็ นครังที 2,
(3) ในช่วงพักเทียงรับประทานอาหารกลางวัน,
(4) หลังจากปฏิบตั ิงานแล้ว ก่อนออกจากทีทํางาน/สถานประกอบการ/โรงเรี ยน ก็ปฏิบตั ิ MPD,
(5) ปฏิบตั ิ MPD ก่อนนอน
หมายเหตุ แรกๆก็เผลอไป ได้เพี ยงวัน ละ - ครั ง ไม่ ถึง ครั ง ก็นับ ว่า ดีมากแล้ว ขันตําสุ ด ครั ง พอได้ ครั งเป๊ ะๆ
ความสุ ขพิเศษก็เริ มเกิดขึนให้ประจักษ์ และมีกาํ ลังใจปฏิบตั ิต่อไปได้ ถึงเวลาเมือไร จิตมันบอกเราเอง เราไม่ พลาดเองเป็ น
อัตโนมัติ
คิดหน่ วยกําลังจิตอย่างไร และสะสมอย่างไร
หน่ ว ยกํ าลัง จิต MPU: Mind Power Unit คิ ดจากความสั มพัน ธ์มูลฐาน คือ ปริ มาณออกซี เยนทีนําเข้าไปฟอก
โลหิ ต ในระบบทีว่า Pulmonary System เป็ นการฟอกโลหิ ตในปอด มีความสัมพันธ์กบั เวลา จึ งถือเวลาเป็ นเกณฑ์ เช่ น
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ปฏิบตั ิ นาที ถือ ได้ว่า หน่ วยกําลังจิ ต คือ MPUs วันละ 5ครั ง ก็สะสมได้ วัน ละ 25 MPUs. บันทึ กลงบัญชีไว้ ทุ กวัน
เป็ นหลักฐานส่ วนตัวของผูป้ ฏิบตั ิ ต้ องปฏิบัติต่อเนืองทุกวันมิได้ ขาดแม้ เจ็บป่ วยนอนโรงพยาบาลก็ทําได้ เจ็บป่ วยก็รักษาง่ าย
ใครไม่ มาเยียมก็ไม่ มีอะไรน้ อยใจเสี ยใจ จิตจะทรงกําลัง มีอารมณ์ ทีมันคง (Emotional Stability)
เมื อสะสมได้ ถึ ง , MPUs จิ ต ถึ ง ระดั บ ที อบอุ่ น เบื องต้ น* ตอนนี ก็ จ ะมี ค วามเข้า ใจมี ค วามซาบซึ งถึ ง
คุณประโยชน์ของ MPD เบืองต้น ยืน ยันผลการปฏิบตั ิ บรรยายคุณ ประโยชน์ได้มากมาย สามารถแนะนํ าผู้อื นปฏิ บัติได้
ถูกต้ อง ไม่มีศิลปะหรื ออุบาย ไม่มีถอ้ ยคําทีเป็ นความเท็จ มีแต่ ความซือและความจริงทีเป็ นสั จธรรมเท่ านัน
คุณประโยชน์ อืนทีได้ รับอัตโนมัติ มีอะไรบ้ าง?
คุณประโยชน์ทีจะได้รับมากมายหลายประการพร้อมกันปรากฏชัดเจนเมือมีกาํ ลังจิตสะสมถึงระดับอบอุ่น มีดงั นี
1. ระดับสติปัญญา (I.Q.), ความเจริ ญทางอารมณ์ (E.Q.), ความเชือมันตนเอง (Self Confidence), สัจการแห่ ง
ตน (Self Realization), ฯลฯ อันเป็ นคุณ สมบัติสําคัญของศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์ (Human Dignity) อันเป็ น
คุณสมบัติทีพึงปรารถนาของชาวโลก
2. เป็ นศาสนิ กชนที มีคุณ ค่า ไม่ว่าจะนับถื อศาสนาใดๆ ก็ยอมรั บ แต่ สัจ ธรรมคําสอน (Reality) ไม่ ยอมรั บคํา
โฆษณาชวนเชื อ (Propaganda) ทังนี เพราะศาสนาแต่ล ะศาสนามีอายุผ่ านมานาน พวกนักบวชในศาสนา
ต่างๆคิดคําสอนใหม่ๆทีไม่ใช่สัจธรรม ผนวกเข้าไปมาก ทําให้ สัจธรรมคําสอนทีมีอยู่เดิมบิดเบี ยวไม่ จริ งเป็ น
อันมาก อันเป็ นเหตุของความขัด แย้ง นํามาซึ งความทุ กข์ค วามเดื อดร้ อน คนทีจิ ตอบอุ่ นเท่านันทีมี ปัญญา
แยกแยะ เลือกเชือและปฏิบตั ิแต่สิ งทีดีงาม สิ งใดทีจะสร้ างความขัดแย้ งความทุกข์ ...คนทีจิ ตอบอุ่นจะไม่ทาํ
ปรารถนาแต่สันติสุขเท่านัน
3. มีความรู ้สึกรักเคารพบูชาในพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดด้ วยความจริงใจ
4. ยอมรับความเสมอภาคและเสรีภาพด้ วยความจริงใจ
5. เป็ นผู้มีครอบครัวทีอบอุ่นมีความสุ ข
6. มีความขยันในการประกอบอาชีพและการงานทีสุ จริต ไม่ประกอบอาชีพและการงานทีทุจริ ต
7. เป็ นผู้ทีมีจิตเมตตา มีมนุษย์สัมพันธ์ ทีดี
8. เป็ นผู้มีสุขภาพดีไม่ ค่อยเจ็บป่ วย
ฯลฯ
ทําไม MPD ทรงคุณประโยชน์ ถึงเพียงนัน?
ทังๆทีการปฏิบตั ิกจ็ ิ บจ๊อย กระจุ๋มกระจิ ม ใช่ เข้ าใจถูกต้ อง..ปฏิบัติเล็กน้ อยจริงๆ ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่า
เป็ นการปฏิบตั ิเพียงชัวช้างสะบัดใบหู งูแลบลิ น เป็ นผู้ไม่ ว่างจากฌาน...คือเป็ นผู้ไม่ พลาดจากความดี กล่าวคือเมือยังมีชีวิต
อยูก่ ม็ ีความสุ ข/ทุกข์นอ้ ย เมือตายไปก็ส่ ูสุคติโลกสวรรค์ (เรื องนรกสวรรค์ ผูป้ ฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตตังแต่ 50,000 MPUs
ขึนไปจึงมีโอกาสพิสูจน์ได้ดว้ ยตนเอง คนอืนและคําสอนก็เชือ แต่อย่างไรก็เชือไม่เต็ม ต้องพบเองจึงเชือ)
MPD เป็ นเรื องของการพิสูจน์ ทดลองแล้ วจึงเชื อ ถ้าเชือเลยก็เป็ นคนเชือง่าย...ปั ญญาน้อย ถ้ าไม่ เชื อปฏิเสธเลยก็
ปัญญาน้อยอีก ตัวเองถูกคนเดียวคนอืนผิดหมด จัดเป็ นพวก Negativism เป็ น โมฆะบุคคล เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ...กลายเป็ น จ๊าด
ง่าว ทํานองเดียวกัน หาความดีไม่ได้
อาหารอร่ อย/ไม่ อร่ อย...เรารู้ได้ โดยการชิ ม เท่ านัน ฟังจากคนเขาบอกนี...มันไม่ นัก
MPD ก็ต้องทดลองพิสูจน์ เพียงสะสมกําลังจิตให้ ได้ อย่ างน้ อย 3,000 MPUs ก่ อน แล้วจึ งมาวิจารณ์ ถ้าวิจารณ์ เลย
เป็ นคติทีไม่ถูกต้อง เป็ นเรื องของคนเลว การปฏิบตั ิง่ายๆไม่เสี ยเงินเสี ยทอง ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเสี ยเงินทองไปนั งฟังบรรยาย ไม่
ต้ องมีครูอาจารย์ปฏิบัติเองได้ เลย เป็ นครูอาจารย์ของตัวเองได้ สบายๆ
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เหตุดงั กล่าว ผูเ้ ขียน/ผูน้ าํ เสนอ จึงไม่ รับเป็ นวิทยากรบรรยายในทีใดๆ แต่ ยินดีเข้ าร่ วมสั มมนากับกลุ่มคนทีปฏิบัติ
สะสมกําลังจิตได้ อย่ างน้ อย , MPUs จะเป็ นประโยชน์มากกว่า เพราะการวิจารณ์เลยคิดเอง/เออเอง เป็ นเรื องของคนจิ ต
ฟุ้ งซ่ าน...นํามาซึ งความน่ารําคาญ
อย่างไรก็ตามเพือคลีคลายควาสงสั ยในเบื องต้ น เพราะคนมีปัญญา จะให้ เชื อเลยนันยาก ต้ องมีรากฐานทางวิชาการ
พอสมควร จึงขอนําเสนอในเบืองต้นดังนี
1. ข้ อสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (Health Science) ว่าการหายใจมี ลักษณะ ได้แก่ การหายใจแบบไร้สติ
(Unconscious Breathing) เป็ นการหายใจธรรมดาปกติ ไม่ตอ้ งระลึกรู ้อะไร ก็ดาํ รงชีวตอยูไ่ ด้ของมนุษย์ทวไป
ั
และ การหายใจแบบมีสติระลึกรู้ (Conscious Breathing) เป็ นการหายใจทีสมบูรณ์ เป็ นการหายใจเอาอากาศ
ดีๆเข้าปอดเต็มๆและคายเอาอากาศเสี ยออกจากปอดสุ ดๆ ทํ าให้ การฟอกโลหิ ตและการหมุน เวี ยนโลหิ ตดี
สมบู รณ์ (good pulmonary system) เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายมหาศาล วิชาการด้านนี มีบทความสนับสนุ น
มากมาย ถึงคุณประโยชน์มหาศาล..หาอ่านได้มากมาย จะไม่สงสัยคุณค่าของการปฏิบตั ิ MPD ไปได้มาก
2. ข้ อ สนเทศทางจิ ต วิ ท ยา (Psychology)และทางการแพทย์ จิ ต แพทย์ เห็ น ว่ า อารมณ์ ดี แ ละอารมณ์ เสี ย มี
ผลกระทบต่อจิ ตและร่ างกายชัดเจน เช่น คนกําลังโกรธ-หน้าแดงตาแดงตัวสั นมือสั น พูดเสี ยงดัง- ตะหวาด
ลัน ดังนีเป็ นต้น ...ไม่เป็ นผลดีกบั ร่ างกาย สมอง และจิต...แต่ MPD เป็ นการระงับอารมณ์ เสี ยเหล่ านัน ทําให้
เกิดอารมณ์ สงบเป็ นกลางมีพลัง มีประโยชน์ ต่อร่ างกายและจิต
3. ทางสุ ขภาพจิต (Mental Hygiene) และความมันคงของมนุ ษย์ (Human Security) พบว่าโลกมีความสับสน
วุ่นวาย มีผลกระทบต่อสุ ขภาพจิต ความเครี ยด (Stress) ความซึ มเศร้า (Depressed), ความรุ นแรง (Violence)
ทังในครอบครั วและสังคมเกิดขึนมาก อาชญากรรมมีอตั ราเพิ มสู งขึน คนทีสุ ขภาพจิตไม่ดีและคนเพศทีสาม
ก่ออาชญากรรม ไม่แพ้กนั ทําลายความมันคงในหมู่มนุษย์ MPD ช่วยลดและขจัดปัญหาดังกล่าวได้
4. ศาสนาและปรัชญา ต่างบ่งบอกความดี/กุศล เป็ นทางแห่ งความสุ ข เมือตกตายไปก็ไม่ สิ นสุ ด และไปเกิดใน
แดนแห่งความสุ ข คือสวรรค์ และระบุความชัว/บาป/อกุศล ...ก็ไปเกิดในแดนแห่งความทุกข์ทรมาน คือ นรก
และอบายภูมิ MPD เป็ นทางแห่ งกุศลความดี ทียิงใหญ่ ปิดทางทีจะไปนรกอบายภูมิเสี ยสิ น
5. หลักคําสอนของศาสดาศาสนาต่ างๆ ให้ มีความรั กและภักดี ต่อพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด ทังสิ น ถือเป็ น “สรณะ”
ของทุก คนในศาสนานันๆ ผูท้ ี จะนําโองการ (คําสอนของพระผูเ้ ป็ นเจ้า) มาบอกแก่ป ระชาชน ทีเรี ย กว่ า
Messiah ได้ ทุกท่านก็ตอ้ งปฏิบตั ิความดี/ภาวนา ด้วยกันทังสิ น MPD เป็ นการปฏิบัติภาวนา เอ่ยพระนามพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดด้วยความเคารพด้วยจิตทีสงบ ย่อมเป็ นความดีระดับสู ง เป็ นการปฏิบัติบูชา
6. หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาชัดเจนมาก พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ดงั นี
6.1 เพียงเอ่ ยพระนามก็มีอานุภาพถึงสวรรค์
อทินนกะปุพพกะพราหมณ์ทูลถามว่า “พระสมณโคดม คนทีนึ กถึงชือท่านอย่างเดียว ไม่เคยยกมือไหว้
ไม่เคยใส่ บาตร ไม่เคยฟังเทศน์ ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์...มีไหม?”
*พระพุทธเจ้าตรั สตอบความว่า “ดูก่อนพราหมณ์ ...คนทีนึ กถึงชื อตถาคต (แค่นึกถึงเท่านันนะ) อย่ าง
เดี ยว ไม่ เคยยกมื อไหว้ ไม่ เคยใส่ บาตร ไม่ เคยฟั ง เทศน์ ตายแล้ ว ไปเกิ ด เป็ นเทพบุ ตรเทพธิ ด าอยู่บ น
สวรรค์ไม่ ใช่ นับร้ อยนับพัน แต่ นับเป็ นโกฏิ”
MPD ต้องนึ กถึงพระนามตามลมหายใจเข้าออก ครั งละ นาที วันละ - ครั ง ก็เอ่ยพระนามถึงวันละ
ครัง ทุกวันเป็ นเวลานับเดือนนับปี ..ย่อมมีอานุภาพสู งยิง
6.2 อานุภาพของการปฏิบัติแบบ จิบจ๊อย
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พระดํารัสของพระพุทธเจ้าแก่พระสารี บุตรพระอัครสาก ความว่า “ดูก่อนสารีบุตร บุคคล
ใดทําจิตให้ สงัดจากนิวรณ์ วันละเพียงชัวขณะจิตหนึง ตถาคตถือว่ า ผู้นันม่ จิตไม่ ว่างจาก
ฌาน”
อีกครังหนึง พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์พระพุทธอุปัฏฐาก ความว่า “ดูก่อนอานนท์
บุคคลใดทําจิตให้ สงบวันละชัวช้ างสะบัดใบหู หรืองูแลบลิน ตถาคตเรียกว่ า ผู้นันมีจิตไม่
ว่ างจากฌาน”
พระพุทธองค์ไม่ทรงเรี ยกว่าปฏิบตั ิอะไร เพราะมันเล็กน้อย เรามาเรี ยกว่า MPD (Mind
Power Development) จึงไม่ ผิดอะไร เป็ นผลดีต่อสั งคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ทําเพียง
เล็กน้ อย นาที วันละ - ครัง เพือมนุษย์มีกําลังจิตพอทีจะปฏิบัติภารกิจและอยู่ในโลก
มนุษย์ทีแสนวุ่นวายในปัจจุบันนี และ MPD สามารถปฏิบัติได้ ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา
ทุกเพศทุกวัยไม่ จํากัด !!!
6.3 ความสํ าคัญของ “พระพุทธานุสติกรรมฐาน” คือกรรมฐานทีระลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็ น
อารมณ์ มีความสําคัญพียงใด ครังหนึงพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์พระพุทธอุปัฏฐาก ความว่า...
“ดูก่อน อานนท์ เมือตถาคตยังมีชีวิตอยู่...แม้ บุคคลใดเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่ แต่ ว่าบุคคล
นั นมิเคยเจริ ญพุทธานุ สติกรรมฐาน ก็ได้ ชือว่ าไม่ ได้ เกาะชายสั งฆาฏิตถาคตเลย” และทรงกล่าวต่อไป
ความว่า…
“ดูก่อน อานนท์ เมือตถาคตยังมีชีวิตอยู่หรือนิ พพานแล้ วก็ตาม หากบุคคลใดเจริ ญพุทธานุ สติ
กรรมฐาน บุคคลนันได้ ชือว่ าเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่”
เมือ MPD ถือเป็ น พระพุทธานุสติกรรมฐาน แท้จริ งด้วย ก็ถือว่าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ใกล้ ชิดพระพุทธเจ้ ามาก ประดุจดัง เกาะชายสั งฆาฏิพระพุทธเจ้ า อย่างแน่นอน
อีกประการหนึง หลวงปู่ หลวงพ่อหลายท่าน ต่างกล่าวรับรองให้เห็นความสําคัญ
ชองพระพุทธานุสติกรรมฐาน ความว่า “พระพุทธานุสติกรรมฐาน เป็ นกรรมฐานทีมี
ความสํ าคัญมาก ทีทําให้ พระภิกษุบรรลุเป็ นพระอรหันต์ เข้ า พระนิพพานมากทีสุ ด”
ดังนัน การปฏิบตั ิ MPD ของชาวพุทธจึงเป็ นรากฐานสํ าคัญในการปฏิบัติธรรมของ
ชาวพุทธ สู่ความเป็ นพุทธศาสนิกชนทีแท้ จริงอีกด้ วย
6.4 อานาปานสติกรรมฐาน เป็ นกรรมฐานทีพระพุ ทธเจ้าและพระอริ ยะสงฆ์ทงหลายทรงมากที
ั
สุ ด และ
สามารถเข้ าถึงฌานสู งสุ ด คือฌาน๔ ได้อีกด้วย เป็ นกรรมฐานทีมีกาํ ลังมาก
การปฏิ บัติ MPD ยึด ลมหายใจเข้ าออกด้ วย จึ งเป็ นอานาปานสติ กรรมฐานด้ วย จึ งกล่ าวได้ ว่า ปฏิ บั ติ
MPD เป็ นการปฏิบัติแบบ Two in One (พุทธานุสติ + อานาปานสติ)ควบกันอย่างอัตโนมัติ
*ปัจฉิมสั งเขป
MPD เป็ นผลจากการปฏิบัติทดลองพิสูจน์ มาเป็ นเวลานาน ผู้ทีจะรู้คุณประโยชน์ แท้ จริ งและเข้ าถึง MPD ได้ โดย
การปฏิบัติพิสูจน์ เท่านัน ไม่สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยการคิดและระบบเหตุผลตรรกะ (Logic) แต่ประการใด สํ าหรับบุ คคลเพศ
ทีสาม ทดลองปฏิบัติสะสมกําลังจิต เพียง , MPUs เท่ านั น จงพิสูจน์ โดยการปฏิบัติเท่ านั น ไม่ วิธีการใดเลย ห้ามบังคับ
ให้คนอืนปฏิบตั ิ มีวิธีเดียวคือเชิญชวนจูงใจให้ทดลองพิสูจน์เท่านัน
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