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MPD เพือข้ าราชการ การบริหาร การเมือง
การปกครอง
๑. ปัญหาทีน่ าสะพรึงกลัวในวงราชการและการเมือง ดังเช่น
-มีความขัดแย้ ง(Conflicts) ในทุกหน่ วยงาน ทําให้ราชการด้อยประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลใน
การบริ หารจัดการ นักการเมืองขัดแย้งกันในทุกระดับและทัวโลก
-ช่ อราษฎร์ บังหลวง/คอรัปชันมีมากทังในวงราชการและการเมืองทุกระดับ ตังแต่ ระดับ อบต. ถึง
ระดับรัฐบาล ตังแต่อดีตถึงปัจจุบนั หากแต่ยงั มีคนดีอยูบ่ า้ ง ประเทศจึงรอดมาถึงทุกวันนี
-ทุ ก ระดับ มี บุ ค คลประเภท ข้า พเจ้าถู ก คนอื นผิ ด I am right, you are wrong ในทุ ก วงการสร้ า ง
ปัญหามาโดยตลอด
-ระบบคุณธรรม เป็ นเพียงในฝั น ยังไม่เป็ นความจริ ง การวิ งเต้น แย่งชิง ปรากฏชัดเจนวุ่นวาย คน
ซื อสัตว์สุจริ ตมีนอ้ ยเต็มที
-ระบบนิติรัฐ นิติธรรม ความยุติธรรมก็มีปัญหา มีระบบกินเงียบอย่างทีปฏิเสธมิได้
-ระบบจริยธรรมศีลธรรม เพียงจําได้, พูดบรรยายได้ ไม่นาํ มาปฏิบตั ิจริ ง ประเภทผิดแล้วผิดอีก
-ละเมิดกฎหมาย ด้วยช่องว่างของกฎหมาย ไม่มีผใู ้ ดกล่าวโทษได้
อะไรๆอีกมาก ท่านผูอ้ ่านบรรยายเอง
ทุกท่านรู ้ว่าอะไรดี อะไรชัวทังสิ น แต่กป็ ระพฤติชวั ทังอายุกม็ าก การศึกษา(แค่ความรู ้
เท่านัน) สู ง และ ตําแหน่งในสังคมก็สูง ...ใครจะสอนท่านเหล่านันได้ เขาต้ องสอนตัวเขาเองเท่านัน เกือบทังหมด
มีโรคประจําตัวกันคนละโรค สองโรค ทีนิยมกันได้แก่ ความดัน หัวใจ เบาหวาน และ มะเร็ ง ลาภ(ทรัพย์สินเงิน
ทอง) ยศ สรรเสริ ญปลอมๆ ทีแย่งชิงกันมาอย่างทุจริ ต...ช่วยอะไรไม่ได้เลย จะเวทนาก็ไม่ได้ จะสงสารก็ไม่ได้ ก็
ให้ได้เฉพาะกรุ ณาธรรมเท่านัน บทความนี เป็ นไปเพือทุเลาสํ าหรับคนรุ่นเก่ า ... เป็ นการป้องกันสํ าหรับคนรุ่นใหม่
ข้ าราชการและนั กการเมืองรุ่นใหม่ บุคคลชันนําหลายท่าน บอกว่าหมดทางแก้ไข และปลงว่า ...สั ตว์ โลกเป็ นไป
ตามกรรม แต่ บทความนี มีความหวัง แก้ ไขได้ พัฒนาได้ ...แน่ นอน
๒. มูลเหตุสําคัญคืออะไร
ทําวิจัยกันมาสิ นกระดาษเป็ นตันๆก็ยงั ไม่ได้คาํ ตอบทีชัดเจน บัดนี ได้คาํ ตอบแล้วว่า มูลเหตุทีแท้จริ ง คือ
จิตไม่ อบอุ่น (Un-warmed Mind)
จะมีความรู ้มากแค่ไหน สติปัญญามากเพียงไร (คิดทําอะไรได้มากชนิ ดเหนื อชัน) ก็ทาํ ชัวได้มากมหันต์
เช่นกัน เป็ นอาชญากร ของโลกก็มีมาแล้วในประวัติศาสตร์ (ยกประวัติศาสตร์ -ไม่เป็ นอันตรายแก่ผเู ้ ขียน) ต้ม ตุ๋น
หลอกคนได้มากก็มีมาแล้ว เช่นกัน ทังนีเพราะจิตเขาไม่อบอุ่น นันเอง
สรุปปัญหาจะหมดไปเมือทุกคนมี “จิตอบอุ่น”
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๓. ถ้ าจิตอบอุ่น เป็ นเช่ นไร
๑. มีจิตทีแช่มชืน มีความสุ ข หลับตืนเต็มอิ ม อารมณ์แจ่มใส อารมณ์มนคง
ั
๒. มีวาจาสัตย์อตั โนมัติ ไม่คิดร้ าย มี Conflicts ก็เป็ นเพียงความคิด ไม่โกรธแค้นอาฆาตด้วยจิ ตคิดหา
หนทางดีทีสุ ดเพือส่ วนรวม ไม่ ใช่ เพือตนเอง ประกอบอาชีพ สุ จริ ตไม่เบี ยดเบียนผูใ้ ด...อย่างเป็ น
ธรรมชาติ แข่งขันได้ ...แต่กแ็ บ่งปัน (Competition and share)
๓. มีครอบครัวทีอบอุ่น เป็ นผูส้ ร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว หน่วยงาน หรื อพรรคการเมือง
๔. นอนหลับพักผ่อนลึกสมบูรณ์ การปรั บสภาพร่ างกายทีเหน็ดเหนื อยจากการงานทังวัน แม้บางครั ง
จะมีเวลาหลับน้อย ก็รู้สึกว่าเพียงพอ การปฏิบตั ิงานรู ้สึกไม่เหนือยเหมือนก่อน
๕. ไม่ทาํ ร้ายผูอ้ ืนด้วยกาย หรื อวาจา หรื อความคิดด้วยเล่ห์กล
๖. โรคประจําตัวทุเลาเบาบาง
๗. ป้ องกันโรค ได้หลายอย่าง ไม่เป็ นโรคทางจิต โรคสมองฝ่ อ
๘. ไม่พิการด้วยอุบตั ิเหตุ เพราะมีจิตทีอบอุ่น?
๙. ไม่ว่าจะมีฐานะเช่นไร ก็เป็ นคนดี เป็ นทีรักของผูค้ น
๑๐. มีพฤติกรรมเปลียนแปลงไปในทางทีดีบุคคลรอบข้าง และตนเองก็รู้ว่าไม่เหมือนก่อน
ยังมีอีกมาก คนทีสะสมกําลังจิตได้ถึง ๓,๐๐๐ MPUs (จิตอบอุ่นชันต้น) บรรยายได้มากกว่า
นี ท่านทําได้ถึงขันท่านก็ทราบดี ช่วยยืนยันคุณความดีได้
๔. ทําจิตให้ อบอุ่นได้ อย่างไร
จิตทีอบอุ่นสามารถสร้างให้เกิดแก่ตนเองได้ทุกคน คือปฏิบตั ิ MPD: Mind Power
Development ครังละ ๕ นาที ไม่ เกินนี จนสะสมกําลังจิ ตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จึ งจะปรากฏผลได้อย่างชัดเจน เป็ น
ระดับทีจิตอบอุ่นเบืองต้น

๕. ปฏิบัติเพือให้ ถึงจิตอบอุ่นได้ อย่างไร?
การปฏิบตั ิ เพือสะสมกําลังจิ ต เรี ยกว่าปฏิ บตั ิ MPD คือการพัฒนากําลังจิ ต Mind Power Development:
MPD จะเรี ยกอย่างอืนก็ไม่ว่ากระไรแล้วแต่จะเรี ยก เรี ยก MPD เป็ น Inter ดี เพราะปฏิบตั ิได้ทวโลก
ั
ไม่จาํ กัดด้วย
เชือชาติศาสนาละวัฒนธรรมใดๆเลย ปฏิบตั ิได้ทุกเพศทุกวัย ขอครู หรื อผูแ้ นะนํา สะสมกําลังจิตได้ , MPUs
เป็ นอย่างน้อย คนทีอ่ านบทความนี แล้ วเข้ าใจ สามารถเป็ นครู ของตนเองได้ เลย ไม่ ต้องหาครู อาจารย์ทีไหน ทังนี
เพราะ MPDไม่ มีอันตรายใดๆมีแต่ ประโยชน์ เท่ านัน
ปฏิ บั ติ MPD ครั งละ 5 นาที เท่ านั น ไม่ เกิ นนี ปฏิบั ติอย่ างน้ อยวั นลํ า ครั ง (เช้า, กลางวัน และ เย็น )
อย่างมากก็ ครัง (ก่อนนอน. ก่อนออกจากบ้าน, เช้าทีทํางาน, เทียง, เย็นก่นออกจากทีทํางาน)
วิธีปฏิบัติ MPD เป็ นวิธีปฏิบัติแบบจิบจ๊ อย (Doddle Practice) มาก แต่ ทรงคุณอนันต์ วิธีปฏิบตั ิมีดงั นี
(๑) เริมต้ นด้ วยการนังสบายๆท่ าไหนก็ได้ หลับตารู ้ลมหายใจเข้าออก สบายๆ ไม่กีวันก็ชาํ นาญ เมือ
ชํานาญแล้ว ก็ลืมตา ยืนเดิน นังหรื อนอนก็ทาํ ได้ แม้ในห้องสุ ขาก็ทาํ ได้
(๒) คําภาวนา ทุกศาสนาปฏิบตั ิได้ โดยนําพระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ดทีตนเคารพเป็ นคําภาวนา
หากไม่สะดวกในการปฏิบตั ิดงั กล่าว
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*สํ าหรั บชาวอิสลาม พระอัลลาห์ (Allah/ Arrah) หรื อ อัลเราะห์ (Araoh) ทังสองคําเป็ นพระนาม
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด นํามาภาวนาขอพรได้ ตามคติของศาสนาของตน นับเป็ นความดีอย่างสู ง
ภาวนาด้วยความเคารพ หายใจเข้าก็นึกว่า “อัลเราะห์” หายใจออกนึ กว่า “อัลเราะห์” เรื อยไป เป็ น
เวลา นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรั บชาวพุทธ จะใช้ หายใจเข้านึ กว่า “พุท” หายใจออกนึ กว่า “โธ” ปฏิบตั ิเรื อยไปเป็ นเวลา ๕
นาที เท่านัน ไม่เกินนี ง่ายๆแต่ทรงอานุภาพ
บางท่าน เห็น คําว่า “นะโมพุ ทธายะ” เป็ นพระนามย่อของพระพุทธเจ้า พระองค์ ในกัปนี ทรง
อานุ ภ าพ ป้ องกัน เหตุร้าย รั ก ษาโรคภัยยามเจ็ บป่ วย ประสงค์จ ะภาวนา ท่านให้ภ าวนา “นะมะพะธะ” ... “หายใจเข้านึกว่า “นะมะ” หายใจออกนึกว่า “พะธะ”
เด็ก อนุ บ าล จะใช้คาํ ว่า “พ่ อ -แม่ ” ก็ไ ด้ เป็ นกตัญ ู ธ รรม ตามคติ ว่า เทวดาคุ ้มครองสําหรั บ ผู ้มี
กตัญ ูธรรม
*สํ าหรับชาวคริสต์ ขอเสนอคําภาวนาทีเป็ นสากลมากขึน เก๋ ไก๋ ...แต่ทรงอานุ ภาพและศักดิสิ ทธิมาก
ขึน ใช้คาํ ภาวนา...เป็ นภาษาละติน ดังนี...
SUMMUM BONUM (ซุ มมุ่ม โบนุ่ ม หรื อ ซัมมัม โบนั ม...ก็ได้ไม่ว่ากัน) มีความหมาย ความดีอนั
สู งสุ ด พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ใน Universe ก็แล้วกัน
*หายใจเข้านึ ก ว่า “SUMMUM” หายใจออกนึ ก ว่า “BONUM” เท่ านัน เรื อยไปเป็ นเวลา นาที
เท่านัน ไม่เกินนี
หมายเหตุ จะใช้คาํ ภาวนา Yahweh หรื อ พระJehovah สําหรับชาว Christian, ก็ได้
*สํ าหรับชาวฮิ นดู (Hinduism) ใช้คาํ ภาวนาว่า “มหาพรหมา” (Maha Brahma) ในความหมายว่า
the Highest God of Universe ไม่ มีผู ้ใ ดเสมอเหมื อ น หายใจเข้ านึ กว่ า “มหา” หายใจออกนึ กว่ า
“พรหมา” หรื อ จะภาวนาคําใดก็ได้ตามคติใน โยคะแปด อย่างไรก็ได้ ขอเสนอว่าสมควรเป็ นพระ
นามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
*สํ าหรั บ ชาวซิ กห์ (Sikh / Sikhism) ใช้ค าํ ภาวนาว่ า มหา-กุรุ (Maha-Guru) นึ ก ถึ งพระผู ้เป็ นเจ้า
สู งสุ ด หายใจเข้านึกว่า “มหา” หายใจออกนึกว่า “กุรุ”ปฏิบตั ิเพียง นาที ไม่เกินนี
หน่ วยกําลังจิตและการสะสมกําลังจิต เป็ นอย่างไร?
หน่ วยกําลังจิต รากฐานจริ งๆเพ่งเล็งทีปริ มาณออกซี เจนเข้าไปฟอกโลหิ ต การวัดจึ งไม่แน่ นอนเพราะ
การหายใจแตกต่ างกัน แต่ ล ะคน จึ ง ถื อเอา นาที เป็ น หน่ วยกํ าลั ง จิ ต : MPU: Mind Power Unit ก็ คือ ได้
MPUs สะสมกําลังจิ ตไว้ ปฏิบ ัติวนั ละ ครั งก็ได้วนั ละ 15 MPUs หรื อ ปฏิบตั ิ วันละ ครั ง ก็จะได้ MPUs
สะสมไปเรื อยทุ ก วัน ไม่ น านก็ถึ ง , MPUs เหนื อสิ งอื นใดผู้ป ฏิ บั ติจะได้ รับ ความสุ ข จากจิ ตที อบอุ่น อั น
มหัศจรรย์ลึกซึงเหลือประมาณ ทีคนทังหลายพบได้ ยากยิง จะซาบซึงในคุณค่า MPD อย่างประมาณมิได้
ปฏิบัติน้อยกว่ าวันละ ครังพลังจิตไม่ สะสมนะ
ปฏิบัติทุกวันต่ อเนื องไม่ ว่างเว้ น เจ็บป่ วยมีสติก็ทําได้ ทําในห้ องนําห้ องส้ วมก็ทําได้ สั งอาหารแล้ วอาหาร
ยังไม่ มาก็ทําได้ สบายๆ
อย่ าบั ง คับ ให้ ใครทํ า MPD เป็ นอั น ขาด ทุ กคนต้ องปฏิ บั ติ MPD ด้ วยความสมั ครใจพึ ง พอใจ ที จะทํ า
เพราะจะเกิดความเครี ยด (Stress) ไม่ เป็ นผลดีต่อจิต

4
MPD นอกเหนื อ จากคุ ณประโยชน์ นานาประการแล้ ว ยังเป็ นผู้เข้ าถึ งคุณ ค่ าศั กดิศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ ที
สมบูรณ์ ทีสุ ดเท่ าทีโลกมีมา
๖.ปฏิบัติต่อเนืองทุกวัน วันละ ๓ ครัง (เช้ า, กลางวัน, เย็น)
หากประสงค์จะให้ ได้ ผลเร็ว ปฏิบัติวันละ ๕ ครัง (เช้า, กลางวัน, เย็น, ก่อนนอน, ตืน
นอนก่อนลุกจากทีนอนรู ้สึกตัวก็ภาวนาเลย) ปฏิบตั ิต่อเนืองทุกวันไม่เว้น หากเว้นกําลังจิตไม่ สะสม (อย่างน้อยวัน
ละ๓ ครัง)
ถ้าปฏิบตั ิวนั ละ ๓ ครัง ก็จะได้วนั ละ MPUs สะสมกําลังจิ ตได้เดือนละ MPUs ต้องปฏิบตั ิ เกือบ
๗ เดือน ( วัน) จึงจะได้ ๓,๐๐๐ MPUs
ถ้าปฏิบ ัติวนั ละ ๕ ครั ง ก็จะได้วนั ละ MPUs สะสมกําลังจิ ตได้เดือ นละ MPUs ต้องใช้เวลา ๔
เดือน ( วัน) จึงจะได้ ๓,๐๐๐ MPUs
๗. มีเหตุผลหลักการใดสนับสนุน MPD
๑. คนจะนอนหลับได้กต็ ่อเมือจิ ตเป็ นสมาธิ ผูป้ ฏิบตั ิ MPD จิตเป็ นสมาธิ ได้ง่าย เป็ นผลดีต่อร่ างกายและ
จิตใจ ร่ างกายแข็งแรงขึน จิตใจก็ชุ่มชืน
การนอนหลับ ก็เป็ นการสะสมกําลังจิ ต แต่ ก็ใช้ หมดไปแต่ ละวัน คนหมดกําลังจิ ตจะเหนื อยเบือหน่ าย
และเกียจคร้าน
๒. การหายใจทีดี เป็ นจังหวะ การฟอกโลหิตดีขึน ระบบการสันดาปภายในร่ างกาย ภายในเซล ก็ดีขึน ผู ้
ทีเป็ นโรคภูมิแพ้กจ็ ะพบว่าโรคภูมิแพ้จะทุเลาและหายไปในทีสุ ด จึงกล่าวได้ว่าเป็ นการป้ องกันโรคได้
๓. แม้อายุจะมากเพียงใด ก็ไม่เป็ นโรคสมองฝ่ อ
๔. เมือจิตอบอุ่น ไม่โกรธง่าย ไม่หุนหันพลันแล่น มีเหตุผลมากขึนอย่างอัตโนมัติ
๕. เมือจิตอบอุ่น มีความจําดี เพราะมีสติสัมปชัญญะดี
๖. เมือจิตอบอุ่น ไม่วิตกกังวลเกินไป ไม่เหงา ไม่ฟุ้งซ่ านไม่เคียดแค้น ไม่ฟุ้งซ่ าน
๗. ศาสดาทุกศาสนา ทุกท่านทุกพระองค์ มีจิตทีอบอุ่นเหนือมนุษย์ทงสิ
ั น
๘. ภารกิจของแต่ล ะคนแต่ล ะวันหนักและเครี ยด เมื อเครี ย ดก็เป็ นมูล เหตุ ให้ร่างกาย สมองประสาท
ผิดปกติ เป็ นทีมาของโรคต่างๆ โรคหัวใจ ความดัน ภูมิแพ้ และมะเร็ ง ปฏิบตั ิ MPD จิ ตอบอุ่น เป็ นการผ่อนคลาย
เป็ นนันทนาการ (Recreation) โดยแท้ โดยตรง
๙. ผูน้ าํ เสนอ MPD ได้ทาํ การศึกษาทดลองปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ของครู อาจารย์มากท่าน ในช่วงเวลา
๕๐ ปี จนกระทังมีความเชือมัน และสรุ ปได้ เมือ สิ งหาคม ๒๕๕๕ นีเอง จึงได้นาํ เสนอเพือประโยชน์ของผูอ้ ืน
และสังคมต่อไป
สรุ ป บุคคลทังหลาย รู ้ จักความดีและความชัว ทีปฏิบ ัติชวเพราะจิ
ั
ตไม่อ บอุ่น เมื อจิ ตอบอุ่นก็ไม่อ ยาก
ประพฤติชวั เด็กแว้น, นักกีฬาไม่สามารถเล่นตามทีโค้ตสั งได้, ดาราประพฤติชว,
ั นักศึกษาเรี ยนเก่ง แต่ประพฤติ
ชัว ฆ่าตัวตาย, เป็ นนายแพทย์ แต่เป็ นฆาตกร, นักเรี ยนยกพวกตีกนั ฆ่ากัน เหล่านี เป็ น สาเหตุเพราะจิตไม่ อบอุ่น
เมือจิตอบอุ่นก็จะเป็ นคนดีอตั โนมัติ
๘. ทําไมต้ อง ๕ นาทีเท่ านัน
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๑. หากปฏิบตั ิเกิน ๕ นาที จิ ตจะตกภวังค์ อารมณ์ ทีจะเข้าสู่ ฌาน จิตจะเกิดโมหะ เป็ นผลเสี ย ต้องมีครู
อาจารย์ทีเชียวชาญรู ้ จริ งควบคุม ครู อาจารย์ทีทีว่านี หายาก อันตราย...ทีสําคัญพลังจิตไม่สะสม จึงจําเป็ นต้ องเป็ น
ครูอาจารย์ตนเองดีกว่ า ง่ ายดี
๒. ปฏิบตั ิมากไปก็ปวดเมือย และก็ความเครี ยด มีความเบือแฝงอยู่ และกําลังจิตก็ไม่สะสม ได้ไม่เท่าเสี ย
๓. ปฏิบตั ิเพียง ๑-๓ นาที ก็เป็ นการสลายความเครี ยด เปลียนอารมณ์ ไม่สะสมกําลังจิต
ฉะนัน ๕ นาที เหมาะสมดี สําหรับผูใ้ หญ่ และเป็ นการสะสมกําลังจิตได้จริ ง
๙. ทําไมไม่ เรียก “สมาธิ” ทําไมเรียก “MPD”
แม้ MPD เป็ นเรื องสมาธิ เบืองต้น แต่ สมาธิจริ งๆ หรื อ โยคะ (Yoga) อย่างหนึงซึ งเป็ นการปฏิบตั ิทีหนัก
หน่ วง เพือบรรลุมรรคผล คนที ปฏิบ ัติไ ม่ได้ก็ห นี ห่าง คําว่าสมาธิ ให้ภ าพที หนักหน่ ว งเป็ นเรื องคนเฒ่ าคนแก่
พระภิกษุผูค้ รําเคร่ ง เมือชวนเด็กๆ หรื อนักศึกษาอาชีวะ ให้มาทําสมาธิกนั พวกเขาก็จะไม่มา ถึงมาก็ก็จาํ ใจมา...
ต้องข่มใจ อย่างนีก็เป็ นผลเสี ย มากกว่าผลดี เสี ยหาย
ถ้าบอกว่า “มาปฏิบตั ิ MPD กัน ๕ นาที แป๊ บเดียว” อย่างนีพวกเขาจะมาด้วยความยินดี
ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นัก การเมือง ยังดื มเครื องดืมแอลกอฮอล์ อยู่ เขาไม่ท าํ สมาธิ แน่ ๆ แต่ว่า ทํา
MPD ๕ นาทีเขาก็จะทํา ไม่ นานหรอก ...ก็ไม่ อยากดืมสุ รา!?
*ทหาร ตํารวจ เสี ยงภัยทุกวัน การปฏิบัติ MPD เป็ นกระทําทีศักดิสิ ทธิ มีอานุภาพคุ้มครองตัวเขาได้ มาก
เพราะ มีกําลังจิตสู ง สติปัญญา สู งกว่ าโจรผู้ก่อการร้ าย ไม่ ตายง่ ายๆในสนามรบแน่ นอน
เรี ยก MPD สะดวกและเป็ นสากล ไม่ว่าศาสนาใดๆก็ปฏิบตั ิได้ มีผลจริ ง ถ้ าทํากันทัวโลก โลกก็จะอบอุ่น
ไม่ มี Conflicts ทัวโลก
๑๐. MPD เป็ นการสร้ างคนดีให้ แก่ ทุกศาสนา
คนไม่ ดี นั บ ถื อศาสนาใดๆก็ ไ ม่ ดี และมั กเป็ นผู้ทํ าลายศาสนานั นอี กด้ วย ปั จ จุ บ ัน ทุ ก ศาสนาดี ๆ และ
ประเสริ ฐทังสิ น แต่มีคนไม่ดีทุกศาสนา โลกจึงยังเต็มไปด้ วยความขัดแย้ง คนดีๆทัวโลกจึงเดือดร้ อนไปด้ วย
MPD สร้ างคนทีมีจิตอบอุ่น แก่ ทุกศาสนา ทุกศาสนาประสงค์ แต่ คนดีๆมาเป็ นศาสนิ กชนทังสิ น MPD
จึงเป็ นการสนับสนุนศาสนาทุกศาสนา
ปั จ จุ บ ัน ศาสนาทุ ก ศาสนา ทีเผยแพร่ ก ัน ทุ กวัน นี มีอ งค์ป ระกอบ ๒ ส่ วน ได้แก่ สั จธรรมความจริ ง
(Reality) +คําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda)
สั จธรรมความจริ ง (Reality) มีคุณค่าต่อมนุษย์ชาติ แต่คําโฆษณาชวนเชือ (Propaganda) เป็ นอันตราย
อย่างยิงต่อมนุ ษย์ บางครังแม้จะมีประโยชน์ทางจิ ตวิทยา แต่กไ็ ม่เป็ นความจริ ง ยากนั กทีคนอืนจะบอกเขา แต่ คนที
มีจิตอบอุ่น เขาจะมีปัญญาแยกแยะเลือกปฏิบัติ และถ่ ายแก่ อืนได้ ดีทีสุ ด
๑๑. สมาธิในพระพุทธศาสนาประเสริ ฐแล้ ว มิใช่ หรือ
เห็นด้วยว่าประเสริ ฐ ในศาสนาอืนก็คงประเสริ ฐด้วย แต่ ยังมีคนเลวอยู่ในทุกศาสนา แม้ในพุทธศาสนา
เอง อีกประการหนึง แม้ว่าในพระพุทธศาสนา มีกรรมฐานประเสริ ฐสุ ด แต่ ว่าใครจะเป็ นครู อาจารย์ จริ งๆ รู้จริ งๆ
นันหายากเข้าถึงยาก สํานักมีเกลือนกราด แต่ละสํานักท่านก็ว่า ดีกว่าสํานักอืนทังนัน I am right, you are wrong.
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นับได้ว่า สํานักนันๆ บรรดาสมาชิก จิตยังไม่ อบอุ่น นักบวชไทยบางท่าน ยังบอกว่าของพม่าเขาดี เราก็ไม่ทราบว่า
ดีอย่างไร คนมีปัญญาก็ไม่แน่ใจ เกรงว่า...ต้องกลับไปเป็ นเมืองขึนพม่า...เป็ นอันว่าเอาอะไรแน่นอนไม่ได้
คนทีมี จิตอบอุ่น เท่ านั น ที ท่านสามารถแยกแยะได้ เลือ กสรรเองได้ เขามี ปัญญาจัด การกับ ตัวเขาเอง
เลือกสรรและเข้าสู่ สัจธรรมได้เอง เป็ นพุทธศาสนิกชน ทีเป็ นสั นทิฏฐิ โกได้... โดยแท้
การปฏิบัติกรรมฐาน ในพระพุทธศาสนาต้องมีครู อาจารย์ทีรู ้จริ งๆ มิฉะนันจะได้รับอันตราย ดังนี
สมถะ มากไป...ก็เกิดโมหะง่ าย
วิปัสสนา มากไป...ก็เกิด ฟุ้ งซ่ าน
ปริยัติมากไป (ไม่ปฏิบตั ิกรรมฐานควบคู่แบบนักบวชไทยสมัยก่อน-ปั จจุบนั ก็มี) ก็เป็ นมิจฉาทิฏฐิ หนัก
มาก ถึงอเวจีมหานรกทีเดียว
เป็ นอันว่ าทังสามส่ วนต้ องพอดี คําว่ า “พอดี” จึ งเป็ นเรื องยากทีจะเข้าถึง ดังนัน MPD จึงเป็ นเครืองมือ
เตรียมการ เข้ าสู่การปฏิบัติธรรมเบืองสู ง สู่แนวทางพระอริยบุคคลได้ โดยง่ าย
๑๒. บทสรุป
๑. MPD เหมาะแก่คนทุเพศทุกวัย ทุกชาติทุกศาสนา ท่านทังหลายพึงปฏิบตั ิรู้เองสัมผัสเอง ปฏิบตั ิ อย่าง
ต่อเนือง สะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs แล้วนัดประชุมสัมมนา แลกเปลียน แบบ Conference จะเป็ นประโยชน์
๒. MPD เป็ นเรื องเล็ ก ๆมี คุ ณ ค่ า สู ง หากสะสมได้ หลายหมื น MPUs ก็ จ ะอํา นวยประโยชน์ ถึ ง
สั มปรายภพ ท่ านเป็ นครู อาจารย์ ข องตนเอง ไม่ ต้องไปเสาะหาที ไหน ให้ เสี ยเวลา ดังนั นผู ้น ํา เสนอในฐานะ
EDITOR เท่านัน จึ งไม่รับ ไปบรรยายทีใด เสี ยเวลาท่านผูฟ้ ั งเปล่ าๆ เพราะวิธีการจิ บจ้อยเต็มที แต่ทรงอานุ ภาพ
ประมาณไม่ได้
๓. ในฐานะ EDITOR ขอเรี ยนว่า MPD อุบตั ิในเมืองไทยแห่ งแรกของโลก ขอท่านผูท้ รงปัญญาพิจารณา
และลงมือปฏิบตั ิเก็บสะสมกําลังจิต ได้ลิ มรสความสุ ขและประสบกับอานุภาพอันมหัศจรรย์ ก่อนชาติใดในโลก
๔. ขอท่านพึงดําเนินการ เพือประโยชน์ของตัวท่าน และความสุ ขของครอบครัว สมความปรารถนา
๕. EDITOR ได้ศึกษาทดลองปฏิบตั ิจากครู อาจารย์มากมาย จนไม่อาจเอ่ยนามได้ครบ เริ มจริ งก่อน ก่อน
ปี ๒๕๐๗ เพิ งสรุ ปผลได้ ในปี ๒๕๕๕ นี เอง หากท่านปฏิบ ัติได้ ๓,๐๐๐ MPUs แล้วไม่ ป ระสบสุ ขสั มฤทธิผ ล
ดังกล่ าว ยินดีรับคําสาปแช่ ง และรับโทษทัณฑ์ ทุกประการ
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