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MPD กับการหยังรู้ ความรู้ ใหม่ คําตอบปัญหาหรือวิธีการแก้ ปัญหาหรือความคิดใหม่
MPD and the Insight of New Knowledge, New Solution, New Method or Ideas
1.0 การหยังรู้คอื อะไร?
การหยังรู้ ตรงกับคําว่า “Insight” ซึ งปราชญ์ไทยเดิมใช้คาํ ว่า “วิปัสนฌาน” มีความหมายว่า เป็ นความสามารถที
รั บ รู ้ สิ งใดๆได้อ ย่ า งลุ่ ม ลึ ก ชัด เจน แม้จ ะเป็ นเรื องที ซั บ ซ้ อ น หรื อ ปั ญ หาที ยาก ที ไม่ เคยประสบมาก่ อ น นั บ ว่ า เป็ น
ความสามารถ เป็ นความประเสริ ฐของมนุ ษย์ การหยังรู ้เป็ นสมรรถภาพทีสําคัญ ทีมนุ ษย์พึงสร้างเสริ มพัฒนาให้เกิดขึนแก่
คนได้มากเท่าไรก็เป็ นความประเสริ ฐมากเท่านัน
การทดลองทางจิ ตวิทยาของกล่ม Gestalt Psychology นําเสนอโดย Wolfgang Kohler กล่าวว่า “การเรี ยนรู ้ จาก
ส่ วนรวมหรื อสนามก่อนสามารถทีจะเรี ยนรู ้ ได้ดีกว่า เรี ยนจากส่ วนย่อยก่ อน” (The Whole is more than the sum of its
parts) เขานําลิงซิ มแปนซี มาขังกรง แขวนกล้วยทีสุ กงอมไว้ในทีสู ง ลิงเห็นกล้วยก็อยากกิน ปรารถนาทีจะกินโดดขึนไป
หลายครังก็ไม่สามารถคว้ากล้วยมากินได้ Kohler เอาไม้ อันทีเสี ยบต่อกันได้เป็ นไม้ยาวสอยกล้วยมากินได้ แต่วางไว้ใน
กรง ให้ลิงเห็น ลิงมองกล้วย มองไม้อยู่นาน ในทีสุ ดลิงซิ มแปนซี ก็เอาไม้สองอันนัน พยายามเสี ยบต่อกันด้านโน้นด้านนี
แล้วก็ต่อกันได้เป็ นไม้ยาว และสอยกล้วยมากินได้ อย่างพึงพอใจ ตาเป็ นประกาย
ต่อไปเขาก็ทดลองอีก ใช้ลงั ไม้หลายๆลังวางไวอย่างระเกะระกะ ไม่ มีมีไม้ให้ต่อกัน แขวนกล้วยสุ ก พวงโตสู ง
เหมือนเดิม คือลิงไม่สามารถโดดขึนไปจับกล้วยมากินได้ ลิงก็ใช้เวลาไม่นานนัก ลิงก็เอาลังไม้มาวางเทินๆกันให้สูงขึนไป
จนสามารถไต่ขึนไปยืนบนลังบนสุ ด แล้วก็เอือมหยิบกล้วยมากินได้
แม้ Kohler จะพยายามอธิบายทฤษฎีสนาม (Field Theory) ก็ตาม แต่ก็อธิ บายพฤติกรรมการคิดของลิงซิ มแปนซี
ว่า การทีลิงเอาไม้ อันมาต่ อกันได้ หรื อสามารถนํ าลังไม้ มาวางเทินกันจนสามารถไต่ ขึนไปหยิบกล้ วยมากินได้ เพราะลิง
เกิด Insight ในการแก้ ปัญหา คือหยังรู ้วิธีการแก้ปัญหา นันเอง ชนิดทีไม่เคยทํามาก่อนได้
สรุ ปการหยังรู้เป็ นกระบวนการทางจิตของแต่ ละบุ คคล ทีจะเข้ าใจ หรื อได้ ความรู้ใหม่ หรือวิธีวิธีการแก้ ปัญหาใหม่
หรือ กระบวนการใหม่
2.0 การหยังรู้จะเกิดขึนได้ เพียงใด...ต้ องอาศัยกําลังจิต
การหยังรู้ ใช้เวลาไม่ได้เกิดอย่างฉับพลันทัน ที ดังเช่น ไหวพริ บ แต่อย่างใด นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีสําคัญ
หลายท่านใช้กาํ ลังจิ ต ให้จิตสงบรํางับมีกาํ ลัง เพียงนังนิ งๆนานๆ ก็ความรู ้จากจิตหยังรู ้ได้อย่างมหัศจรรย์ ขอยกตัวอย่างสัก
- ท่านดังนี
2.1. Isaac Newton (1642-1726/ พ.ศ.
- - อายุ ปี ) นั กฟิ สิ กส์ , นั กปรั ชญาธรรมชาติ, นั กคณิ ตศาสตร์ , นั ก
ดาราศาสตร์ , นั กเล่ นแร่ แปรธาตุ , นั กเทววิ ท ยาคริ ส เตี ย น และนั กเศรษฐศาสตร์ (Physics, Natural philosophy,
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Mathematics, Astronomy, Alchemy, Christian theology, and Economics) ท่านทรงอิทธิพลมากของอังกฤษและโลก ที
สําคัญได้แ ก่ กฎการโน้มถ่ วง กฎการเคลื อนที กฎการโคจรของดวงดาว ยืนยัน ดวงอาทิตย์เป็ นศูน ย์ก ลางสุ ริย จัก รวาล
ผูพ้ ฒ
ั นาคณิ ตศาสตร์ Calculus เป็ น Derivative Calculus อัน โด่งดังถึงปั จจุ บนั นี ทังๆที เป็ นคนโบราณ ตรงกับไทยสมัย
อยุธยาโน่ น ช่วงสมัยพระเจ้าปราสาททอง(พ.ศ. - /ค.ศ. - ) ควบกับสมัยเจ้าฟ้ าไชย, พระศรี สุธรรมราชา,
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช( - ), พระเพทราชา, พระเจ้าเสื อ, ถึงพระเจ้าท้ายสระ ( - )...
ความเป็ นนักปรัชญาก็ตอ้ งปฏิบตั ิสมาธิ ความรู ้ทีเกิดจากสมาธิ จุดประกายให้พิสูจน์ทดลองและก็เป็ นจริ ง ทําให้ท่านทํา
อะไรได้มาก บางอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ เป็ นคณิ ตศาสตร์ แล้วก็เป็ นนักปรั ชญา และประกอบกับ มีความสุ ขในจิ ตในชีวิต
เพราะจิ ตอบอุ่นแล้ว สิ งใดทีไม่จริ งท่านก็คดั ค้าน ท่านไม่แต่งงาน เป็ นลูกคนเดียวของชาวนาทีเป็ นเศรษฐี เป็ นศาสตราจารย์
ในมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ท่านได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ รุ่นหลังๆไว้มาก ความสุ จริ ตของท่านจึงได้รับแต่งตัง
ให้เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงกษาปณ์ ด้วย
Edmond Halley ผู ้ค ้น พบ ดาวหางที ให้ชื อตามเขาว่ า ดาวหาง Halley แต่ ไ ม่ ท ราบว่ า มี ก ารโคจรเป็ นอย่า งไร จึ ง
สอบถามจาก Newton ในเดือนสิ งหาคม คศ.
ซึ งท่านก็ตอบได้ทนั ทีว่าเป็ นวงรี เป็ นบริ วารของดวงอาทิตย์ รอบวงโคจร
ใช้เวลา ปี เป็ นคําตอบทีทําให้ผถู ้ ามทึงมาก เพราะตอบจากสมาธิโดยไม่ได้แสดงการคํานวณอะไรเลย (ดร.อาจอง ชุมสาย
ก็ยนื ยันเรื องนี ) ต่อจากนัน นิ วตันจึ งสนใจคณิ ตศาสตร์ เพือยืนยันการคํานวณภายหลัง ซึ งหลังจากนัน เดือนก็ตีพิมพ์
Principia Mathematica (Mathematical Principles of Natural Philosophy) ทําให้ นิวตันมีชือเสี ยงด้านคณิ ตศาสตร์ มาก
นิวตันมีความเป็ นอยูท่ ีบริ สุทธิ มีความรักในสัจธรรม ถึงกับกล่าวไว้ ต่างกรรมต่างวาระกัน ดังนี
(1) "I do not know what I may appear to the world; but to myself I seem to have been only like a boy playing
on the seashore, and diverting myself now and then in finding a smoother pebble or prettier shell than
ordinary, while the great ocean of truth lay all undiscovered before me."
(2) "Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is Truth."
(3) "If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants."
(4) "It is the perfection of God's works that they are all done with the greatest simplicity."
(5) "To every action there is always opposed an equal reaction: or, the mutual actions of two bodies upon
each other are always equal, and directed to contrary parts."
Etc.
Newton จึงเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ผูบ้ ุกเบิกค้นคว้าหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยอํานาจกําลังจิต ค้นหาความรู ้ใหม่
จึงปรากฏนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นักการศึกษา ผู้มีชือเสี ยง ล้ วนปฏิบัติสมาธิด้วยกันทังสิ น
2.2 Albert Einstein (1879 German-1955 US. อายุ ปี ) จบปริ ญญาตรี จากสวิส แล้วได้รับการประเมินเป็ น ปริ ญญา
เอก ด้วยผลงาน ทีได้ มาจากการหยังรู้เท่านัน โด่งดังทีสุ ดจนถึงปัจจุบนั นี เจ้าของวาทะประโยคเพชร บันลือโลก ...
“Imagination is better than Knowledge”
ประวัติและผลงานของท่าน เราท่านทังหลายพอทราบตามสมควร ในทีนี นํามายําว่า การเรียนรู้/การหาความรู้ได้ ด้วย
วิธีการทีจิตหยังรู้
. พระมหากษัตริย์ไทยปัจจุบัน, พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรรดาพระราชดําริ ทงหลายล้
ั
วนเป็ น
จริ งปฏิบตั ิมีผลจริ ง เช่น ทรงพยากรณ์ “พายุเก”แม่นยํา ในขณะทีกรมอุตุผิดพลาด ทังทีมีเทคโนโลยีและเครื องมือ แต่พระ
เจ้าอยูห่ ัว ไม่มี พระราชดําริ เกียวกับการแก้ปัญหานําท่วมทีมีประสิ ทธิ ผล ด้วยพระองค์ทรงเห็นลิงกินกล้วย แต่ครังเยาว์วยั ...
ทรงนํามาใช้แก้ปัญหาเป็ นทีประจักษ์แล้ว และโครวการอืนๆอีกหลายโครงการ
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ทังนียกมานําเสนอ เพือยําให้เห็นว่า การแก้ ปัญหายากๆทังหลาย...สามารถแก้ ไขได้ ด้วย “จิตหยังรู้”
2.4 Steve Jobs และ Bill Gates ผูห้ นั หลังให้กบั การศึ กษาในระบบระดับอุดมศึ กษา ศึกษาพัฒนาตนด้วย วิธีการจิตหยัง
รู้ จนประสบผลสํ าเร็จ ระดับเชี ยวชาญของโลก เป็ นแบบอย่างการศึกษาพัฒนาตนเอง แก่ชาวโลก ประวัติของบุคคลทังสอง
ศึกษาได้ทวไป
ั แม้บุคคลทังสองจะไม่ได้บอกว่าจิ ตหยังรู ้เป็ นประการใด แต่วิเคราะห์ได้ชดั เจนว่า ใช้ กระบวนการจิตหยังรู้
แน่ นอน
. ดร.อาจอง (อาด-อง) ชุ มสาย ท่านยังมีชีวิตอยูถ่ ึงปัจจุ บนั นี ท่านไม่ได้ใช้คาํ ว่า “กําลังจิต (Mind power)” และไม่ได้
ใช้คาํ ว่า “จิตหยังรู้ (Insight)” แต่กอ็ ยูใ่ นความหมายเดียวกัน ท่านเล่าประวัติการเรี ยนของท่าน เป็ นประโยชน์ มากสํ าหรับนั ก
การศึกษา ครูอาจารย์ เยาวชนไทยเป็ นอย่ างยิง แต่ ก็ชักจะจางหายไป ยังไม่ มีใครมาใช้ ปฏิบัติจริงจัง ทังๆทีเป็ นการศึกษาและ
การแก้ ปัญหาด้ วย จิตหยังรู้ตามวัฒนธรรมไทยโดยแท้ ในทีนี จึ งขอนําสาระทีท่านให้สัมภาษณ์ ผ่านสื อต่างๆ บันทึกไว้ใช้
อ้างอิงได้ ถ้าไม่จริ งคลาดเคลือน ก็สอบถามจากท่านได้...อาวุโสยังไม่แก่ สาระสันๆพร้ อมบทวิเคราะห์ มีดงั นี
( ) วัยศึกษา-ตอนวัยเด็กระหว่ างทีเรียนชันประถมมัธยม เป็ นเด็กเกเรเรี ยนทีโหล่แต่กไ็ ด้เลือนชัน แต่เมือได้รับคํา
เตือนจากชาวโลกนามธรรม (The Abstract World) ท่านก็หันมาพัฒนากําลังจิตแบบชาวพุทธ คือการทําสมาธิ เริ มต้ นด้ วย
วันละ นาที และเพิมถึงวันละครึงชัวโมง เพียงหนึงปี เท่านัน ผลก็คือ...
จากทีโหล่ ...ก็มาเป็ นทีหนึงทุกวิชา
จากนันก็เข้าเรี ย นมหาวิท ยาลัย เคมบริ ดจ์ ทีคนอังกฤษถือ เป็ นอันดับ หนึ งเก่งจริ งจึ งเข้าเรี ย นได้ เรี ยนได้ ปี (ตาม
หลัก สู ตร ปี ) เพียงส่ งผลงานทีไม่ มีใครรู้มาก่ อน กรรมการมหาวิทยาลัย ให้ จ บการศึ กษา ให้ ปริ ญ ญาโท อีกด้ วย คือต่ อ
ปริญญาเอกได้ เลย !!!
เรียนปริญญาเอกทีมหาวิทยาลัยลอนดอน ด้วยทุน Colombo Plan (โดยทัวไปทังยุโรปและเครื อจักรภพ ถือวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว ไม่มี Course Work คือนั งเรี ยนในชันเรี ยน มีอาจารย์สอน) ท่านอยู่ว่างๆ ปี ทํากิจกรรมอืนเทียวบรรยายพุทธ
ศาสนา และเรื องสมาธิ จนเป็ นทีระอาของอาจารย์ทีปรึ กษา จึงขอเข้าพบอาจารย์ทีปรึ กษาและสัญญาว่าจะส่ งวิทยานิ พนธ์
โดยเร็ ว อาจารย์ทีปรึ กษาก็ว่า “ไม่ มีทาง” และหัวเราะประกอบ
ในทีสุ ดท่านก็ส่งวิทยานิพนธ์ ในเรื องทีบรรดาอาจารย์ทังหลายไม่ ทราบพร้ อมอุปกรณ์ ทีสร้ างขึนเป็ นเรืองของการขยาย
คลืนไมโครเวพ ในทีสุ ดคณะกรรมการก็ให้จบชนิดทีไม่ซักถามอะไรมาก
( ) สมัครเข้ าทํางานที NAZA ด้ วยเสนอว่ าอะไรที NAZA ทําไม่ ได้ …จะทําให้ ในทีสุ ดก็รับเข้าทํางาน รับผิดชอบ
ทําอุปกรณ์ ร่อนลงพืน (Landing Equipment) ของยานอวกาศไวกิ ง ท่านว่าทําอย่างไรก็ลม้ เหลว จึ งปลีกตัวไปเพิ มกําลังจิ ต
ด้วยการทําสมาธิ บนภู เขาทีเงียบสงัด 4 คืน วันที 5 ของการอยู่บ นภู เขา ท่ านว่ า “เห็ นภาะอุป กรณ์ ร่อนจอด และรู้ท ฤษฎี
ภายในทังหมด”
*ท่า นนําภาพและความรู ้ ที ได้จากการหยังรู ้นันมาสร้ างเครื องมื อ/อุ ปกรณ์ ร่ อนจอดมาสร้ างจริ งๆแบบ Simulation
ปรั บปรุ งไม่กีครั งก็สาํ เร็ จเป็ นทีพึงพอใจ ในทีสุ ด Viking Space Vehicle ก็เสร็ จสมบูรณ์ ตามทีปรากฏในประวัติการอวกาศ
ของอเมริ กา
*ท่ านลาออกจาก NAZA เนื องจาก ทางองค์การ ขอให้ ทําเครื องบิ น ทีใครๆก็ ยิงไม่ ตกทําลายไม่ ได้ ” ท่านปฏิเสธ
เพราะไม่ ต้องการทําอะไรเกียวกับอาวุธ.... (มนุษย์ทีจิตอบอุ่นไม่ สามารถทําชัวได้ ...ผู้เขียน)
( ) ท่านตังโรงเรี ยน ด้วยปรัชญาทีว่า “มนุษย์พึงเข้ าถึงจิตใจของตน และพัฒนาจิตดีกว่ า”เป็ นทีมาการตังโรงเรี ยน
ศรี สัตยาศัย
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( ) แนวคิด/คติเชิ งอภิปรั ชญา(Metaphysics) ท่านว่า อธิ ษฐานไว้แต่อายุ ขวบว่า “ข้ าพเจ้ าไม่ ไปสวรรค์ ขอไป
นรกก่ อน...เพือช่ วยเหลือคนทุกข์ ตราบใดทีมนุษย์ยังทุกข์ อยู.่ ..ผมขอเกิดก็ขอเกิดเป็ นมนุษย์” นับเป็ นอุดมคติของผูม้ ีเมตตา
ธรรม แต่เมือท่านยังเป็ นเด็กความเข้าใจรู ้เห็นกฎของจักรวาลนามธรรม (The Abstract Universe)
ด้วยตัวอย่างบุคคลทีนําเสนอมานี พอทีจะเห็นความสํ าคัญและคุณประโยชน์ ยิงใหญ่ ของการหยังรู้ และยืนยันว่ ามี
จริงและเป็ นได้
ปั ญหามี ว่ า การหยังรู ้ เป็ นเรื องเฉพาะบุ ค คลและแตกต่ างกัน บุ ค คลไม่ ส ามารถหยังรู ้ ไ ด้ทุ ก เรื องเพราะอะไร
คําอธิ บายในพุทธศาสนาอธิ บายไว้เบ็ดเสร็ จไม่มีคาํ อธิบายใด สมบู รณ์ เท่ าคําอธิบายของพระพุทธเจ้ า คือเป็ นเรืองกุศลกรรม
ในอดี ตทีสะสมมา เป็ นวิถี จิตของบุ คคลนั น วิถี แห่ ง การตรั สรู้ข องพระพุ ท ธเจ้ า เป็ นการหยังรู้ที สู งสุ ด คือพ้ น ทุ กข์ และ
สามารถนําพาผู้คนอืนให้ พ้นทุกข์ เพียงแค่ปฏิบัติตามคําสอน ความหลุดพ้ นก็เกิด และเข้ าสู่แดน นิรทุกข์ คอื พระนิพพาน
MPD (Mind Power Development) เป็ นไปเพือลดความทุกข์ ของความเป็ นมนุษย์ เพิมความสามารถของจิต เป็ น
ทางของความดี เป็ นสั มมาทิฏฐิ อย่ างอัตโนมัติ...ยังไม่ สินทุกข์ แต่ อย่ างใด เพียงแต่ ทุกข์ น้อยลงกว่ าเดิมทีเป็ นอยู่ และสั มผัส
ความสุ ขทีแท้ จริงเท่ านัน ไม่ ถึงปราศจากทุกข์ เป็ นบันไดขันต้ นของผู้ทีจะก้ าวสู่ความดี
3.0 การหยังรู้เกิดขึนได้ แก่ บุคคลทุกสาขา (Academic Fields)
ทังนี ตามทีพระพุทธองค์ตรั สหรื อบรรดาพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดตรั สไว้ตรงกัน พูดด้วยภาษาปั จจุบนั คือ บุคลิกภาพ
(Personality) ซึ งแตกต่ างกันในปั จเจกบุ คคล (Individual Differences) คือจิ ตที สั งสมประสบการณ์ มาข้ามภพข้ามชาติ ที
ผ่านมาแล้วนับไม่ ถว้ น จนเป็ นวิถีแ ห่ งจิ ต (Mind Path) ซึ งจะรู้ได้ ชัด เมื อจิตมีกํ าลังถึง ระดับ ที อบอุ่น (Warm Mind) เป็ น
พืนฐาน จึงจะเป็ นทางแห่ งความสุ ขสั นติ PEACE จึงมีความหมายอย่ างยิง จะรู้ ได้ อย่ างซาบซึ ง เมือจิตหยังรู้ เท่ านั น ไม่
จํากัดเฉพาะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คํ า ว่ า Human Right, Human Dignity, Freedom, Wisdom, Justice, Future Shock, Third Wave, Worldwide
Classroom, Student Centered, Common Wealth, and so on. ผู้ทีนํ ามาบอกประกาศแก่ ชนทัวไปได้ เป็ นคนแรก ล้ วนเกิดจาก
จิตหยังรู้ (Insight) ทังสิ น… ดังนัน จิตหยังรู้เกิดได้ ทุกคนทุกสาขาวิชา ไม่ มีข้อจํากัดใดๆเลย
4.0 ทฤษฎีวิถีการพัฒนาจิตทีประเสริฐเป็ นไปเพือประโยชน์ และความดีของมวลมนุษย์
ได้ก ล่าวไว้ในบทความอืนหลายครั งว่า การทรงฌานอย่ างเดียวไม่ มีจิ ตที อบอุ่น มัก เป็ นโมหะ ทําความชัว ไม่
เป็ นไปเพือความดีแห่ งตนและคนอืน พวกพ่อมดหมอผี หมอดูทางจิต นักไสยศาสตร์ นักสะกดจิต คนรักษาโรคด้วยกําลังจิ ต
(Healing) ล้วนเป็ นผูท้ รงฌานทังสิ น พลาดพลังเสี ยหายเป็ นผลร้ ายต่อตนเองและคนอืน เช่น Grigori Rasputin นักพรตกาลี
แห่ งรั สเซี ย หรื อผูท้ รงสมาบัติระดับเหาะเหิ นเดิน อากาศได้ ในพุทธประวัติ เช่น เทวทัต ประพฤติเสี ยหายคิดลอบทําร้ าย
หมายชีวิตพระพุทธเจ้า

ทฤษฎีวถิ ีการพัฒนาจิตทีประเสริฐ
*จิตอบอุ่น ครอบครัวอบอุ่น ชุ มชนอบอุ่น องค์กรอบอุ่น ชาติอบอุ่น ทุกชาติอบอุ่น โลกอบอุ่น
*จิตอบอุ่นก่อนแล้วทรงฌาน...เป็ นคนดีมศี ีลธรรมความดีตลอด
*จิตอบอุ่นก่อนแล้วทรงสมาบัต.ิ ..เป็ นคนดีมศี ีลธรรมความดีตลอด
. ระดัตบอบอุ
ความเข้
นของจิ
ต (Level of Mind Concentration)
*คนจิ
่น เป็มข้นที
ต้องการของครอบครั
ว ชุ มชน สังคม ทุกชาติทุกศาสนา...และต้องการมากเสมอ
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จากคําอธิบายในพุทธศาสนา สามารถจําแนกได้เป็ น ระดับ ความเข้มข้นของจิต เริ มตังแต่ ขันต้นจนถึงสู งสุ ด มี ระดับ
ดังนี
. .จิตสามัญ ได้แก่จิตปกติ พูดกันรู ้เรื อง มีความรู ้ความจํา
. . ขณิก (ขะนิ-กะ) เป็ นจิตทีเข้มข้นมากกว่าสามัญเป็ นสมาธิชวขณะ
ั
อ่านหนังสื อ นิยายตํารารู ้เรื อง พอจิตคลายก็
จะสับสน ง่วงนอน ต้องหยุดพัก
. .อุ ปจาร (อุ-ปะ-จา-ระ) เป็ นจิ ตทีเข้มข้น สู งขึนนิ วรณ์ ระงับ ไป มีความรู ้ ตวั ทั วพร้ อม คือมี วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข
เอกัคคตา (พร้อม ประการ) เป็ นความเข้มข้นของจิตทีจะรู ้เห็น หยังรู้ (Insight) เห็นสิ งทีเป็ นนามธรรม มีแสงสว่าง เห็นสิ ง
ทีตาเนือมองไม่เห็น เห็น สิ งทีปกปิ ด ของทีอยู่ในเซฟก็ได้ (รมทังนรกสวรรค์) เป็ นระดับทีผูไ้ ด้ญาณต่างๆมาใช้ญาณทีจิ ต
ระดับนี
. . ปฐมฌาน(ปะ-ถม-ชาน) มี วิตก วิจาร ปี ติ สุ ข เอกัคคตา และมี ระดับ ต้น กลาง ละเอียด
. . ทุติยฌาน (ทุ-ติ-ยะ-ชาน) มีปีติ สุ ข เอกัคคตา (ตัดวิตก วิจาร ได้)
. . ตติยฌาน (ตะ-ติ-ยะ) สุ ข เอกัคคตา (ตัดปี ติ-ออก/ได้)
. . จตุถฌาน (จะ-ตุ-ถะ-ชาน) มีเอกัคคตา หรื อ อุเบกขา จิต
การปฏิบตั ิให้ได้ครบทุกระดับ เป็ นเรื องของนักบวชและต้ องมี ครู อาจารย์ทีเก่ งจริง เพราะมีอนั ตรายต่างๆทีคาดไม่ถึงจึงเป็ น
ความเสี ยงและอันตราย พลาดพลังงาย
การปฏิบตั ิทีง่าย คือการปฏิบตั ิเล็กน้อย วันละ นาที (ดร.อาจอง) และนักวิชาการทังหลายทัวโลก ต่างคนต่างก็มี
ภารกิจ ท่านก็ใช้วิธีปฏิ บตั ิ ครั งละเล็ก น้อย ค่อ ยเป็ นค่ อยไปทังนัน ไม่มีความเครี ย ด ไม่มีค วามเบือหน่ ายอะไรเลย และมี
ความสุ ขสดชืนทางจิ ต เมือจิตมีกาํ ลังก็ทาํ งานได้นาน ทํางานได้มาก และไม่เหนือย แต่ส่วนใหญ่ท่านทํากันค่อนข้างหนัก...
ไม่ เหมาะกับคนทัวไป หรือคนทัวไปทําไม่ ได้
5.8การทําสมาธิแบบนักวิชาการ...เขาทําแบบค่อยเป็ นค่อยไป สุ ขภาพก็ดีขึนทังสุ ขภาพจิต (Mental Hygiene) และ
สุ ขภาพกาย (Physical Hygiene)
สุ ขภาพจิตสังเกตได้จากการมีอารมณ์ทีแช่มชืนแจ่มใส มีอารมณ์ทีมันคง ไม่โกรธ ไม่ทุกข์ ไม่เศร้าหมอง ไม่วา้ วุ่น
ไม่เบือหน่ายง่าย มีสติสัมปชัญญะ (Mindfulness) สู งขึนกว่าปกติ ระบบการคิดดีขึนตามธรรมชาติของตน
สุ ขภาพกาย การนอนหลับก็หลับลึก อวัยวะต่างๆกลับฟื นคืนพลัง ให้เป็ นปกติ และมากกว่าปกติทีเคยเป็ นมา เมือ
รู ้สึกตัวว่าตืน ก็ลุกขึนได้ ไม่รู้สึกอยากนอนอีกต่อไป มีเรี ยวแรงกระฉับกระเฉง มีใบหน้าทีสดชืนแจ่มใสเพราะมีความสบาย
ใจลึ ก ๆ บั ด นี วิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ (Health Science) ได้ อ ธิ บ ายคุ ณ ประโยชน์ ข องการหายใจอย่ า งมี ส ติ ร ะลึ ก รู ้
(Consciousness Breathing) ช่วยให้ระบบการฟอกเลือดในปอดและการไหลเวียนของโลหิตดีขึน (Pulmonary System) มีผล
ถึงการสันดาปภายในเซล (Metabolism) สังเกตได้จากผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิม
. การทําสมาธิแบบค่ อยเป็ นค่อยไปสบายๆ มีผลเป็ นการสะสมกําลังจิต ทีถูกต้ อง ทังนีเพราะมีภาระกิจทีต้องทํา
เพือดําเนินชีวิตให้อยูร่ อดแบบสามัญมนุษย์ ไม่ สามารถทําแบบหักโหมเช่ นนักบวชได้
ในการปฏิ บัติจ ริ งเราไม่ ท ราบ รู้ได้ แต่ ว่ามีความสุ ขความสบาย เพราะเป็ นสิ งทีคนทั งหลายปรารถนา ไม่รู้ว่าจิ ต
เข้มข้นสงบสงัดถึงระดับไหน เมือปฏิบตั ิไปนานๆก็มีความชํานาญ ก็สามารถแยกระดับได้ ...อ่านตํารากรรมฐาน...ก็ร้องอ้อ
เอง
เมือปฏิบตั ิจนชํานาญ จับลมหายใจไม่ กีครั ง จิตก็สงบถึงระดับสู งสุ ดทีเคยได้ ชํ านาญจริงๆ...ท่ านว่ าหายใจเข้ าไม่
ทันหายใจออก ก็ถึงแล้ ว
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*มีระดับจิตระดับเดียว ทีสามารถเห็นภาพนิ มิตได้ เห็นผีสาง เทวดาได้ เห็นหรื อพบ พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด หรื อได้
ยินคําสอนของพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ คือจิ ตระดับ อุปจาระสมาธิเท่ านั น สู งกว่ า/ตํากว่ าไม่ เห็ น*** ผู้ปฏิบัติทีแคล่ วคล่ อง ท่ านรู้...
ท่ านก็ลดความเข้ มของท่ านได้
*การหยังรู้ทีเกิดจากจิตระดับอุปจาระ....เป็ นการหยังรู้ขันสู ง มีความมันใจมาก รั บรองยืนยันแม่นมัน เช่น Isaac
Newton ระบุเวลารอบโคจรของดาวหางฮัลเล่ย ์ ว่า ปี หรื อจะมาให้ชาวโลกเห็น ในปี
(พ.ศ.
) ก็เป็ นจริ ง โดย
ไม่ได้คาํ นวณ (ตามที ดร.อาจอง เคยอ้าง) หรื อ Albert Einstein เขียนบทความประกาศตังทฤษฎีทางฟิ สิ กส์ ด้วยฐานะเด็ก
หนุ่มพืนความรู ้ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสวิส และทํางานเป็ นบรรณารักษ์หอ้ งสมุด ไม่มีการทดลองใดๆเลย [นักจิตวิทยาลง
ความเห็นว่า ท่านเป็ น Slow Learner (I.Q. = 75-90)]
***การรู้เรือง MPD เป็ นการรู้โดยวิธีนี หลังจากทดลองปฏิบัติ เรือยมาเป็ นเวลาประมาณ 50 ปี เพียงอยากทราบว่ า
“คนรู้ดีร้ ูชัวแล้ ว...แต่ ทําไมยังทําชัว” (ครู เมืออยู่ชนประถม...ถู
ั
กจับในวงการพนัน, ครู มธั ยมสอนดีมาก ติดยาฝิ น และพัฒนา
เป็ นเฮโรอีน เมือผูเ้ ขียนจบมัธยมไปแล้ว) เพิงมาสรุ ปแน่ นอนมันใจมาก เมือ สิ งหาคม
นี เอง หลังจากเกษียณ ปี ไม่
น่าเชือ จึ งขอตังศูนย์ขอ้ มูล MPD ใน Web-site ภาควิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี, มจธ. โชคดีของเยาวชนและคนไทย ทีจะค้นคว้าทดลองปฏิบตั ิ เป็ นครูอาจารย์ของตนเองได้ ง่ ายๆสบายๆ...ไม่ มี
อันตรายใดๆมีแต่ ประโยชน์ มหาศาล ซึ งผู้สะสมกําลังจิตได้ อย่ างน้ อย , MPUs. จะสามารถสาธยายคุณประโยชน์ ชนิ ด
ไม่ ร้ ูจบและอย่างซาบซึง
*การหยังรู้จ ากระดั บ จิตสามัญ ...เพี ย งคิ ดว่ ารู ้ ในระดับ ทีน่ า จะเป็ นเท่า นัน ต้องทบทวนทดลองหลายหนจึ งจะ
มันใจ***
. กระบวนการหยังรู้ (Process of Getting Insight) เกิดขึนได้ อย่างไรเมือไร?
การหยังรู ้ จะเกิ ดขึนได้ เมือจิตสะสมกําลัง ได้ ถึ งระดับ อบอุ่น เบื องต้ น กล่ าวคือ ตังแต่ , MPUs.ขึ นไป การ
ปฏิบัติ MPD มีความสุ ขสั มผัสได้ ชืนใจแล้ ว ปฏิบัติได้ เป็ นอุนิสัย (MPD-habit) หลังจากปฏิบตั ิได้วนั ละ ครั ง ครั งละ นา
ทีเป๊ ะๆ (ก่อนนอน, ตืนนอน, เช้าทีโรงเรี ยนหรื อทีทํางาน, ช่วงพักเทียง, เย็นก่อนออกจากทีทํางานหรื อโรงเรี ยน) จิตอบอุ่น
รักความดีมีศีล มีเมตตาอย่างอัตโนมัติ
เมือต้องการจะหยังรู ้ เรื องอะไร ก็เพิมเวลาหลังตืนนอนเช้ ามืดเป็ น นาที ภาวนาเพียง - นาที จิตสบาย อยากรู้
อยากทราบอะไรก็บอกไป เรี ยกว่าอธิษฐานถามแล้วสนใจแต่ลมหายใจและคําภาวนาต่อไป (เป็ นเทคนิคการตัดอารมณ์อยาก
ให้หายไป) แล้วภาวนาเรื อย จนถึงความสุ ขความสบายทีเคยได้ นาที ก็เลิก Solution ของปัญหาหรือสิ งทีอยากรู้ ไม่ ได้ เกิด
ทันที จะได้หรื อไม่ได้ ก็ไม่สนใจ ปฏิบตั ิ MPD เรื อยไป คําตอบจะมาปรากฏเอง เป็ นภาพ เป็ นคําบรรยาย สันๆเป็ นวินาที แต่
เข้าใจลึกซึงกว้างขวางสามารถเขียนบรรยายได้อย่างยืดยาว... *จิตมีสภาพจํา บางคนได้คาํ ตอบเร็ วทันทีกม็ ี บางคนได้คาํ ตอบ
ช้า เป็ นเดือน เดือนก็มี (ดร.อาจอง ท่านใช้เวลา คืน ได้คาํ ตอบวันที นับว่าเร็ วมาก สําหรับอุปกรณ์ร่อนลงจอดแบบไม่
กระแทกของยานไวกิ ง)
เรื องดีๆที ไม่ เคยตังใจอยากรู้ ก็ร้ ูได้ ได้ แก่ “เรื อง MPD กั บการหยังรู้ ”ทังภาษาไทยและอังกฤษขึนมาในจิ ตอย่าง
พร่ างพรู บอกความเป็ นมาก็ได้ ญาติคนหนึ งอายุ ปี หมอนัดให้ไปยิงเลเซอร์ ทีตา บอกว่าให้เอาญาติไปด้วย เพราะเมือ
เสร็ จแล้ว ตาอาจฝ้ าขาวเห็นไม่ชดั เห็นแต่แสง ลูกหลานก็ทาํ งาน ขอให้ผเู ้ ขียนไปเป็ นเพือนคอยจูงกัน ท่านผูน้ ีเคยไปนอนเฝ้ า
ผูเ้ ขี ยนป่ วยทีโรงพยาบาลมาแล้ว ผู ้เขี ยนต้องนั งรอ ดี นะทีเป็ น โรงพยาบาลกลาง ระบบบริ การดีมากดีที สุ ด ในเมือ งไทย
โรงพยาบาลของรัฐทีมีชือเสี ยงทางฝี มือหมอ แต่ระบบบริ การแย่มาก...ติเพือก่อประโยชน์ ไม่มีอะไรขุ่นหมอง
เมือต้ องรอนาน ก็ต้องทํา MPD เมือจิตเป็ นสุ ขโปร่ งเบา (อุปจาระสมาธิ) ความรู้เรื อง MPD กับการหยังรู้ …ก็เกิด
ณ วันจันทร์ ที ตุลาคม
นีเอง***
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เพือความชัดเจนในการปฏิบตั ิเพือการหยังรู ้ สรุ ปเป็ นแผนภูมิกระบวนการได้ดงั นี
จิตอบอุ่น

อธิษฐาน/
ตังปั ญหา

ทํา MPD
ต่ อไปเรื อยๆ

หยังรู้ *
INSIGHT*

. การปฏิบัติ MPD เพือการหยังรู้เป็ นไปได้ ง่าย มีหน่ วยสะสมกําลังจิต
MPD ปฏิบตั ิง่ายทีสุ ดครั งละ 5 นาที วันละอย่างน้อย 3 ครั ง อย่างมาก 5 ครัง มีเวลาเหลือทําภาระกิจประจําวันของ
ตน ตามหน้าทีของตน เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกศาสนา เด็กเล็ก ก็ใช้เวลา ครังละ นาที ก็ได้
*ทุกคนปฏิบัติได้ ไม่ จํากัดด้ วยเพศ วัย ชาติ ศาสนา เป็ นครูอาจารย์ของตนเองไม่ ต้องพึงใคร ดังนี
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 ทังนีผูแ้ 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 นทํางานทังวันเหมือนว่ 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)
* . หน่ วยกําลังจิต มี ระบบ
. ระบบหน่ าวยเวลา ปฏิบตั ิครังหนึ ง นาที ได้กาํ ลังจิ ต MPUs (Mind Power Unit) สะสมกําลังจิ ตไปเรื อยๆ
เมือจิ ตถึงระดับอบอุ่น ก่อน แล้ วจึงฝึ กการหยังรู้ต่อไป อย่าทําก่อนทีจิ ตอบอุ่น เพราะจิตจะติดโมหะ ความรู ้ ทีได้ไม่ถูกต้อง
และเป็ นอันตราย *จิตจะเริ มอบอุ่นเมือสะสมกําลังจิตได้ 3,000 MPUs.
. ระบบปริ มาณออกซีเยน ปฏิบตั ิ นาที จะได้ หน่วยกําลังจิต (mind power unit: mpus.) ปฏิบตั ิวนั ละ ครั ง
จะได้กาํ ลังจิตสะสม mpus. จิตจะเริ มอบอุ่นเมือสะสมได้ , mpus.
จะปฏิบัติการหยังรู้เมือสะสมกําลังจิตได้ เท่ าไร ทีจริ งการหยังรู ้จะเกิดขึนได้อาศัยกําลังจิตสู งๆ จิ ตอบอุ่นมากๆยิงดี
ในทีนี ขอเสนอว่า ควรสะสมกําลังจิตอย่ างน้ อย , MPUs หรือ 50,000 mpus. ก่ อน ใช้ เวลาปฏิบัติ MPD ครั งละ5 นาที
วันละ 5 ครัง ประมาณ 6 เดือนครึง หรือ 200 วันเท่ านัน
*ขอเชิ ญปฏิบัติ MPD บรรลุถึงจิตอบอุ่น ก่ อน *แล้ วดําเนิ นการหยังรู้ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลทุก
ท่ าน...เทอญ
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. สมมติฐานเชิ งอภิปรัชญา ซึ งก็พูดกันไปภาษาวิชาการปัจจุบนั ว่าเป็ นเรื อง Metaphysics แท้จริ งแล้วเป็ นเรื อง
สั จธรรม (Reality) หากจิ ตหยังรู ้ อดีตชาติของตนได้ พระอริยะเจ้ าทีมีภูมิห ลังเป็ นวิชชาสาม, อภิญญา, ปฏิสัมภิท า ท่ านมี
จุตูปปาตญาณ ท่ านรู้ได้ ตามทีท่ านปรารถนา ยกเว้นพระอริ ยะเจ้าทีเป็ นสุ กขวิปัสสกะมีมหาสติเป็ นพืนฐาน ไม่มีทางทราบได้
มนุ ษย์ทีเกิ ดมาในโลกนี เป็ นยุคๆอายุก็แตกต่างกัน ไป ปั จจุ บ ันนี ปี จะถึ งร้ อ ยปี ก็ห ายาก จนถึงว่างพระศาสนา
เหลือ ปี แล้วก็พฒั นาใหม่ เรื อยไป ถึง อายุ , ปี พระศรี อาริ ยะเมตไตรย ทีทรงเป็ นราชาของเทวดาชันดุสิตขณะนี จะ
มาเกิดเป็ นมนุ ษย์นามว่าปรี ชาทรงธรรม แล้วตรั สรู ้ เป็ นพระพุทธเจ้านามว่าสมเด็จพระศรี อาริ ยะเมตไตรย หลวงปู่ หลวงพ่อ
ท่านรู ้ท่านก็บอก
คนนีเป็ นยุคๆ , ปี ก็มี , ปี ก็มี มนุษย์ยุคนัน เป็ นเทวดาและพรหมจุติมาเกิดทังนัน โลกก็งดงามคนก็มีศีลห้า
เหล่าสัตว์จากนรกไม่มีสิทธิเกิด ทุกสิ งทุกอย่าง เป็ น Supreme Hi-Tech ทังนัน คนดีนักวิทยาศาสตร์ ทีดี ต่างก็เคยเกิดในยุค
นันๆมาแล้ว พอมาเกิดชาตินีเพียงทําสมาธิซึงก็เคยทํามาแล้ วในชาติก่อน เพียงสงัดจากนิวรณ์ อันเป็ นเปลือกห่ อหุ้มจิต ก็เกิด
นิมิตหยังรู้ สิ งทีตนเคยสร้ างเคยทําก็ปรากฏ จิตก็ย่อมหยังรู้เป็ นธรรมดา เป็ นนักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยีทีดี ไม่ยอมทํา
ชัว...แน่นอน
นิ มิต หยังรู ้ ถา้ ใช้ภาษาที Einsteine ใช้ เขาเรี ยกว่า “Imagination” บางทีผูท้ รงอํานาจในโลกแห่ งนามธรรม มาเป็ นผู ้
เปิ ดให้กม็ ี ทีว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า” มาบอกให้
สมาธิเป็ นของยาก...น้ อยคนนักทีจะได้ แม้นกั บวชหลายสิ บพรรษายังทรงฌานไม่ได้กม็ ีมาก
MPD เท่ านัน ทีทําง่ าย เพียงครังละ นาที แป๊ บเดียว เหมือนทําเล่ นๆ ใครก็ทําได้ ทังชายหญิงและเพศทีสาม ก็ทําได้ คน
ปัญญาอ่ อนทีจําชือตนเองได้ พูดรู้เรือง ก็ทําได้ ... อาการปัญญาอ่ อนก็หายไปเมือจิตอบอุ่น คนออทิสติค ทําได้ เมือจิตอบอุ่น
อาการออทิ สติ ค ก็ห าย...เด็ กความสนใจสั น เด็กเด็ กเรี ยนรู้ช้า เด็กดาวน์ ทังหลาย พอจิ ตอบอุ่น อาการทังหลายก็ห ายสิ น
....MPD ก็เป็ นโอสถอันประเสริฐ ได้ อีกด้ วย ประการฉะนี
อ. กังวล เทียนกัณฑ์ เทศน์ …ผู้เรียบเรียงนําเสนอ.

