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MPD ในการอยู่ค่ายฝึ กอบรม, เก็บตัวนักกีฬา,
ประชุ มสัมมนา, การประชุ มวิชาการ, ประชุ มเชิง
ปฏิบัติการ, การประชุ มระดมสมอง, การประชุ ม
กําหนดกิจกรรมตามโอกาสต่ างๆ
๑. การอยู่ค่ายฝึ กอบรม มีหลายลักษณะและวัตถุประสงค์ ดังเช่น
-เพื อพัฒนาความรู ้ ทักษะปฏิ บตั ิต่างๆ ต้องอาศัยกําลังจิ ต หากสมาชิ กผูเ้ ข้าค่ายฝึ กอบรม มีก าํ ลังจิ ตที
อบอุ่น ก็จ ะมีอาํ นาจการรั บรู ้ (Grasping Power) สู ง มี ทกั ษะปฏิบ ัติทีมั นคง ดังนัน MPD จึ งมีความสําคัญ หาก
สมาชิกมีการสะสมกําลังจิ ตถึงระดับทีอบอุ่น ตังแต่ ๓,๐๐๐ MPUs ขึนไปแล้ว ก่อนทีจะเข้าค่ายฝึ กอบรม...ก็จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
-เพือการพัฒนาอุปนิสัยแก้ไขพฤติกรรม(สถานควบคุมความประพฤติ, โรงเรี ยนวิวฒั น์พลเมือง) เป็ นการ
ดํา เนิ น การให้ เกิ ด การรั บ รู้ (Perception) แก่ จิ ต สํ านึ ก (Consciousness) และหยังรากลึ ก ถึ งจิ ต ใต้ สํ านึ ก (Subconsciousness) จึงบรรลุวัตถุประสงค์ พฤติกรรมจึงจะเปลียนได้ ...นีเป็ นหลักการจิตวิทยา ในทางปฏิบตั ิจริ งทํา
ได้ยากและไม่บรรลุผล การปฏิบตั ิวินัยเข้มข้นควบคุมความประพฤติทงกิ
ั นอยู่หลับนอนทังวันทังคืน เพียงดูดี มี
การเล่นเกมสนุ กสนานคลายเครี ยดได้ชวขณะ
ั
(เมือว่าง เวลากิน เวลานอน จิตของเขาก็อาวรณ์ถึงบิดามารดา ความ
อิสระ และรอโอกาสนัน หากรู ้กาํ หนดว่า ๓ เดือน, ๖ เดือน เขาก็นับวันรอ ...มีความเครียดทีฝังลึก
การนําเสนอ MPD ให้ทงผู
ั ค้ วบคุม ผูด้ าํ เนินการและผูเ้ ข้ารับการอบรม ปฏิบตั ิร่วมกันครังละ ๕ นาที วัน
ละ ๕ ครัง ความเครี ยดอารมณ์ทีขุ่นหมอง จะสลายไปเรื อยๆ และมีกาํ ลังจิตทีสะสม หากถึง ๓,๐๐๐ MPUs เขาก็จะ
มีจิตทีอบอุ่น มีความสุ ขลึกๆจิตเกาะความดี มีอารมณ์ และใบหน้ าแจ่ มใส ความเครียด ความน้ อยเนื อตําใจ และปม
ด้ อยก็สลายไป เมือกลับสู่ ครอบครัว เขาก็สามารถสร้างครอบครัวอบอุ่นได้อีกด้วย
๒.*การเก็บตัวนั กกีฬา เป็ นการฝึ กทักษะการกีฬาเข้มข้น ฝึ กเทคนิ คการเอาชนะคู่แข่ง การหาจุ ดอ่อนของคู่แข่ง
การพัฒ นาร่ า งกายให้แ ข็ งแรงเต็ มศัก ยภาพ ตามหลัก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า และมี เครื องมื อ วัด ประเมิ น เป็ น
เทคโนโลยีทีทันสมัย เป็ นทีเชือถือได้ว่ามีกาํ ลังกายทีสมบูรณ์ เต็มศักยภาพ ส่ วนกําลังใจนันบรรดาโคตก็คาดหวัง
และเร้าให้นักกีฬามีความหวังชัยชนะและรางวัลมาเป็ นกําลังใจเท่านัน นักกีฬาทุกชาติเก็บตัวฝึ กซ้อม ด้วยเทคนิ ค
วิธีการเช่นเดียวกัน ทีพ่ ายแพ้ กันก็ด้วยกําลังสมาธิ (Concentration) เพียงแต้มตามกําลังสมาธิ กต็ ก การเล่นสับสน
สะเปะสะปะ โคตพยายามสร้าง บอกเทคนิคให้กาํ ลังใจต่างๆ เป็ นผล และไม่เป็ นผลตามทีปรากฏมาแล้ว

หากนักกีฬาปฏิบตั ิ MPD สะสมกําลังจิตได้ มากกว่า ๕,๐๐๐ MPUs แม้จะเล่นกีฬาหนักแต่กจ็ ะรู ้สึกว่าไม่
เหน็ดเหนื อยเหมือนเดิมทีเป็ นมาก่อนนัน ความตืนเต้ น ตกใจตืนกลัว ความเสี ยใจก็ไม่ มี...มีกําลังจิตทีมันคงมาก มี
อารมณ์ เบิกบานแจ่ มใสเสมอ ไม่ ข่ นุ หมอง
การอยูค่ ่ายเก็บตัวเป็ นเวลานาน โอกาสปฏิบตั ิสะสมกําลังจิตทําได้มาก ไม่เสี ยเวลาเลย เพราะปฏิบัติครั ง
๕ นาที วันละ ๕ ครัง (ก่อนนอน, ตืนนอน, เช้าก่อนฝึ กกีฬา, ก่อนอาหารกลางวัน, เย็นเมือเลิกฝึ กกีฬา)
หมายเหตุ เมือจิ ตอบอุ่นถึง ๕,๐๐๐ MPUs นักกีฬาจะเผลอภาวนาชือพระผูเ้ ป็ นเจ้าทีตนเคารพสู งสุ ด จะ
คิ ด แก้ ปั ญห า และตั ด สิ น ใจได้ ร วดเร็ ว ไม่ พ ลาดพลั ง ผู ้ เ ล่ น จะมี อ ํา นาจลึ กๆท างจิ ต สู งส่ ง Tactics
ในเชิ งกีฬ าก็พั ฒนาได้ และเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตน นักกีฬาทังหลายย่อมเก็บ ตัวฝึ กซ้ อมเพือความสมบูร ณ์ ของ
ร่ างกาย ตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ การกีฬากันทังนัน โค้ชก็ทาํ หน้าทีเสนอแนะเตือนสติเป็ นสําคัญ สิ งทีน่ าจะ
แตกกันไม่มีอะไรนอกจาก กําลังจิต (Mind Power) เฉพาะตนเท่านัน หรื อกล่าวอีกนัยหนึงก็คือ แพ้ หรือชนะอยู่ที
กําลังจิตเท่ านัน
๓. ประชุมสั มมนา, การประชุมวิชาการ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ,
เป็ นวิธีการพัฒนากิจกรรมของมนุ ษย์เพือความสุ ขและความเจริ ญของมนุ ษย์ชาติ การแลกเปลียนความ
คิดเห็นจากบุคคลทีทรงภูมิความรู ้และประสบการณ์ หลอมรวมความคิดเพือสร้างสรรค์สิ งทีดีงาม ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ แต่ สิ งทีเป็ นอุ ปสรรคบั นทอนประสิ ทธิ ภาพของการประชุ มสัมมนา การประชุมวิชาการ หรื อการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ มักเกิดขึน ได้แก่
(๑) ผูเ้ ข้าประชุมเตรี ยมตัวไม่พร้ อม แต่จาํ เป็ นต้องเข้าประชุม ความรู ้ ความคิดทีไม่ตกผลึก จึงนําเสนอ
อย่างไม่เชือมัน ทําให้ดอ้ ยคุณภาพ
(๒) ผูจ้ ัดต้องเร่ งจัด เพราะต้องการใช้งบประมาณให้หมดไป ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีเวลาเตรี ยมตัวสัน ผล
การประชุมจึ งไม่ค่อยบรรลุเป้ าหมายหลักทีตังไว้ มักเขียนด้วยภาษาทีดีมาก น่าเชือถือ...แต่ไม่จริ ง
สิ งทีได้ มักเป็ นการพัฒนามนุษยสั มพันธ์ และ นันทนาการรืนเริงบันเทิงใจเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นทีรู ้กนั
ว่า จะเข้าประชุมทีใดสมาชิกต้องฝึ กร้ องคาราโอเกะ เป็ นอย่างไม่จาํ กัดอายุ คนทีมีตาํ แหน่ งสู ง แม้
จะร้องเพลงน่าเกลียด...บรรดาลูกน้องว่า ร้องเพราะ ทังทีไม่จริ งก็ชืนใจได้เหมือนกัน
(๓) ทีประชุมใด มีบุคคลประเภท I am right, all of you are wrong. เพียง ๒-๓ คน เท่านัน เพราะคน
พวกนี เห็นว่าความคิดของคนอืนผิดหมด ตัวเองถูกหมด มักแสดงความคิดเห็นทุกเรื อง ไม่เกรงใจ
ผูอ้ ืนว่าจะมีความรู ้สึกรําคาญ
ยังมีปัญหาอุปสรรคอืน ผูม้ ีประสบการณ์เข้าร่ วมประชุมสัมมนา ฯลฯ สามารถระบุได้มาก
อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวมีความสําคัญ มีประโยชน์มาก ทีหยิบยกมาก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี
เท่านัน …MPD ช่ วยแก้ ปัญหาช่ วยแก้ สถานการณ์ และปัญหาคนเหล่ านันได้
๔. การประชุมระดมสมอง (Brain Storming)
การประชุ มระดมสมองเป็ นการประชุ ม ที มี เป้ าหมาย ให้ ไ ด้ค วามคิ ด ใหม่ , วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาใหม่ ,
กระบวนการใหม่ ที สะดวก ประหยัด และดี กว่ าเดิ ม การประชุ มระดมสมองเป็ นวิธี ก ารค้น หา แนวความคิด
สร้ างสรรค์ (Creativity) การประชุ มระดมสมอง ต้ องใช้ กระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking
Process) เท่ านันจึงจะเป็ น ระดมสมองทีถูกต้ องและเป็ นประโยชน์

แต่ทีนํามาใช้กนั ทังในไทยและบางประเทศนัน ใช้แต่เพียงชือให้ฟังดูดีเท่านัน แต่ไม่นาํ กระบวนการมา
ใช้ ทุกคนทีเข้ าประชุมต่ างนํ าความรู้และประสบการณ์ ซึ งเป็ นสิ งเก่ าๆทังนั น ไม่ มีอะไรใหม่ เมือต่ างนํ าเสนอในที
ประชุ ม ถึงแม้ จะมีการอภิปรายกัน ก็อภิปรายกันตามประสบการณ์ ของ ผลสรุ ปทีนํ าออกไปปฏิบัติจึงเป็ นผลของ
ความประนีประนอม (Compromise) เท่ านัน.
ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการจราจรใน กทม. หลายชุดหลายสมัย ต่างก็สรุ ปตรงกันว่า ใน กทม. รถต้อง
ติด เพราะเมือเอาจํานวนรถทีมีมาต่อๆกัน...ก็ยาวกว่าถนนใน กทม. หลายเท่า ...ย่อมแก้ไม่ได้ เมือประชุมกันแต่
ครังก็ไม่ได้วิธีการใหม่อะไร เพราะต่ างคนก็เอาประสบการณ์ มาพูดกันอย่างประนีประนอม ออกกําหนดกฎเกณฑ์
ใหม่ ทีไร ก็เกิดปัญหามากกว่ าเก่ า ซึ งมีมาแล้วในอดีต
เมือพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานความคิดแก้ปัญหาจราจร ทรงเห็น ความว่า “บรรดารถยนต์ ทังหลายที
แล่ นอยู่ในกรุ งเทพนั น แล่ นไปเพือไปจอดหรื อออกไปจาก กทม. คนทีมี รถหลายคัน ก็ขับออกจากบ้ านคันเดียว
ถนนยังมีทีว่ างต้ องบริหารจัดการจราจรให้ ดี” ต่อจากนันพระองค์กม็ ีพระกระแสเกียวการจัดการ มีทางลัดทางแยก
เพิ ม...แล้วการจราจรก็ดีขึนมาก ไม่เหมือนเดิม เรี ยกว่า ทรงมีพระปรี ชาสร้างสรรค์มาก
ดังนั น การประชุมระดมสมองนั น ผู้เข้ าร่ วมประชุ มแต่ ละคน ต้ องได้ รับปัญหาล่ วงหน้ า ให้ มีเวลาฟู มฟั ก
ความคิด (Idea Incubation) ก่ อน - สั ปดาห์ ให้ ได้ แนวความคิดใหม่ มาเสนอทีประชุมเท่ านัน
การส่ งคนไปดูงานต่างทีนิยมทํากัน...ถ้าเพือไปเลือกซือเทคโนโลยีมาใช้ ก็นับว่าถูกต้อง แต่ มักมีปัญหา
ว่ าจะใช้ อย่างไรจึงจะคุ้มค่ า...เป็ นเรื องของปั ญญา ต่างคนต่างคิดให้ได้คาํ ตอบ แล้วเข้าประชุมระดมสมองจึ งเป็ น
ประโยชน์สูง
การส่ งคนไปดูงานต่างประเทศเพือไปลอกแบบมาใช้ไม่ควรทําอย่างยิง แต่ นํามาเพือพัฒนาใหม่ ให้ เป็ น
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระเทศและประหยัด ไม่ แพงเหมื อนต้ น แบบ เป็ นเรื องที สมควรทํ าทังหมดนี ต้อ งใช้ก าํ ลัง
ความคิดใช้เวลาใคร่ ครวญ ซึ งต้องอาศัยกําลังจิต ทีมีความอดทนจึงจะคิดได้มาก...ปัญญาจึงจะเกิด
MPD ช่ วยพัฒนากําลังจิต สนับสนุนและแก้ ปัญหาดังกล่ าวได้
๕. จิตอบอุ่น เป็ นพืนฐานสํ าคัญของทุกคน
ไม่ว่ า จะเป็ นชาวไร่ ชาวนา พ่ อ ค้าประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักวิชาการ นัก การเมื องหาก
พัฒนาสะสมกําลังจิ ตด้วย MPD แล้วจนกระทังสะสมกําลังจิตถึง ระดับทีอบอุ่นแล้วจะมีความสุ ขลึกๆ มีกาํ ลังจิ ต
คือคิดอะไรได้มาก โดยเฉพะความคิดสร้างสรรค์
เป็ นเกษตรกร เป็ นประชาชน คนใดมีจิตทีอบอุ่น ก็จะเป็ นผูน้ าํ แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน พัฒนาชุมชนทีมี
ความสุ ขได้ อย่างอัศจรรย์ เช่นมีกองทุนหมู่บา้ นหลายล้าน (ได้จากรั ฐบาลเพียง ๑ ล้านพืนฐานเท่านัน) กองทุ น
ประกันสุ ขภาพ หลายร้อยล้าน เป็ นต้น
ข้าราชการทหารตํารวจและนักวิชาการ เป็ นกลุ่มคนทีมีเชาวน์ปัญญาสู ง (I.Q. สู ง) มีความรู ้ ทังทีรู ้ดีรู้ชวั
มากกว่าคนกลุ่มอืนๆ แต่ก็มีบางคน กระทําผิดคิดร้าย คอรัปชัน ฆ่าตัวตาย เป็ นอาชญากรจํานวนไม่น้อย ...ทังนี
เพราะมีจิตทีไม่อบอุ่น

๖. ทําจิตให้ อบอุ่นได้ อย่างไร
จิตทีอบอุ่นสามารถสร้างให้เกิดแก่ตนเองได้ทุกคน คือปฏิบตั ิ MPD: Mind Power
Development ครั งละ ๕ นาที ไม่ เกินนี จนสะสมกําลังจิตได้ ๓,๐๐๐ MPUs จึ งจะปรากฏผลได้อย่างชัดเจน เป็ น
ระดับทีจิตอบอุ่นเบืองต้น
๗. วิธีปฏิบัติ MPD เป็ นอย่างไร
การปฏิบัติ MPD และการสะสมกําลังจิต (Mind–Power-Unit Accumulation)
ขอยําว่ า MPD คือการปฏิบตั ิพฒั นากําลังจิต ชนิดทีทําเพียงเล็กๆน้ อยๆ แต่ สามารถสะสมเป็ นกําลังจิต ก็
ถึงระดั บ จิตอบอุ่น (Warm Mind) เมื อจิ ตถึ งระดับ ทีอบอุ่น ผู ้ป ฏิบ ัติได้จึงจะได้รับ ความสุ ขและผลประโยชน์
ดังกล่าวข้างต้น และสามารถบ่ งบอกคุณประโยชน์ ได้ มากกว่ าทีกล่ าวมาแล้ ว จะมีความยินดีทีจะบอกให้ผูอ้ ืนทราบ
และปฏิบตั ิ MPD ต่อกันไป เชือว่า ไม่นานคนไทยทัวประเทศ จะได้รับรู ้ และได้รับความสุ ขเช่นกัน
ทีว่า...การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบตั ิ แบบ “จิ บจ้อย” แต่ทรงคุณประโยชน์ มหาศาล ผูฝ้ ึ กนังสบายๆ นั ง
ท่าไหนก็ได้ หลับตาหรื อไม่หลับตาตามถนัด พิจารณาปฏิบตั ิให้เหมาะสม แล้วลงมือปฏิบตั ิได้เลย
ใช้เวลาทํา MPD ครังละ ๕ นาที ผูส้ อน/ผูแ้ นะนําต้องสร้าง ต้องสร้างสถานการณ์ จูงใจ (Motivation) ให้
เห็นว่าเป็ นเรื องสนุกๆง่ายๆ ไม่ มีการบังคับ เพราะอาจเกิดความเครี ยด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ได้
(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 นความดีอ ย่างสู 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
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 ัติ ต่อ 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
๘.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
๙. 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
๑๐. ทําไมต้ อง ๕ นาทีเท่ านัน
๑. หากปฏิบตั ิเกิน ๕ นาที จิ ตจะตกภวังค์ อารมณ์ ทีจะเข้าสู่ ฌาน จิตจะเกิ ดโมหะ 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
๑๑. 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
๑๒. 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 ๑๓. สมาธิในพระพุทธศาสนาประเสริ ฐ
แล้ 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.
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
การปฏิบัตกิ รรมฐาน 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
๑๓. 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 ั งเปล่าๆ 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 การ
วิพากษ์วิจารณ์ ทาํ ได้มาก และฟุ้ งซ่ านไม่รู้จบ หากผู้วิพากษ์ วิจารณ์ มีกําลังจิตสะสมได้ ๓,๐๐๐ MPUsเป็ นอย่างน้ อย
คําวิพากษ์ วิจารณ์ จึงมีคุณค่า พึงรับและเป็ นความจริง ถือเป็ นข้ อยุติได้
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
ดัง กล่ าว ยิน ดี รับ คําตํ าหนิ และรั บ โทษทั ณ ฑ์ ทุ กประการ ขอเชิ ญ พิ สู จ น์ ท ดลองกัน เถิ ด ง่ ายๆ จิ บจ๊ อย แต่ ท รง
คุณประโยชน์ มหาศาล ...ไม่ มีผลเสี ยใดๆเลย
ขอเชิญปฏิบัติ ตัวท่ านเป็ นครูอาจารย์ของตัวเอง...ไม่ ต้องหาครูอาจารย์ ใดเลย
กมลาสน์ เทียนกัณฑ์เทศน์
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