การพัฒนาใจใหสวางใส
การฝกพัฒนาใจตามคําสอนของพระศาสดาขอ ๓ ที่วา สจิตตปริโยทปน ซึ่งแปลวา ทําใจใหสวางใสนั้น มีการฝก
เปน ๒ แบบ คือฝกเฉพาะตน และฝกเปนหมูคณะ มีขอแนะนําดังนี้

๑. การฝกเฉพาะตน
จะตองเครงตอตนเอง วาจะฝกนานเทาไร จะตองหาสถานที่สงบ หาอุปกรณการฝกไวเฉพาะตน เชน
ดวงแกวกลมขาวใส ภาพแสดงทางเดินของใจ ๗ ฐาน ทองคําสวดกอนฝกใหได เพราะจะตองกลาวคําสวดกอน
ฝกพัฒนาใจ ทองจําวิธีเลื่อนดวงนิมิต ตั้งแตกําหนดดวงนิมิต เลื่อนดวงนิมิตไปฐานที่ ๑ ถึงฐานที่ ๗ ใหจําได
แมนยํา เพราะเราปฏิบัติเอง เมื่อถึงขั้นฝกจริง ทําไปแลวเกิดติดขัด หากไปเปดหนังสืออานดูอีก จะทําใหเสีย
จังหวะหรือเสียอารมณ ดังนั้น ตองทองจําใหจําได เพื่อความคลองตัวในการฝกของเรา

(ก) ลําดับแรก ปรับปรุงทานั่งเจริญภาวนาใหถูกตํารา
(ข) ลําดับสอง หลับตาแลวนึกกําหนดดวงนิมิต เลื่อนดวงนิมิตจากฐานที่ ๑ ไปถึงฐานที่ ๗ ทําใจนิ่ง
อยูที่ฐานที่ ๗ คือศูนยกลางของกาย แลวกลาวคําสวดในใจ เมื่อทองคําสวดในใจจบแลว ให
ภาวนาตอไปไดเลย บริกรรม สัม มา อะ ระ หัง เรื่อยไป ตามกําหนดเวลาที่เราตั้งใจไว

(ค) ลําดับที่สาม ผลจากการเจริญภาวนาของเรา หากถึงขั้นเห็นดวงธรรมเบื้องตนแลว จากนั้นเปน
การฝกชั้นสูง ซึ่งจะไดกลาวตอไป

(ง) เมื่อเสร็จการฝก อยาเพิ่งลืมตา จะตองสวดแผเมตตาในใจเสียกอน เสร็จจากสวดแผเมตตาแลว
จึงลืมตา พักจากการฝกได บทสวดมนตและบทสวดแผเมตตา ไดพิมพไวใหแลว

๒. การฝกเปนหมูคณะ
ไดแก การฝกในครอบครัวหรือการฝกในที่ประชุม หากผูฝกมีจํานวนมาก จําตองจัดที่นั่งใหหางกัน
พอสมควร ปองกันคนขางเคียงสัมผัสกับผูอื่น เพราะผูอื่นกําลังทําสมาธิ หากคนขางเคียงมีเสียงรบกวนหรือไป
สัมผัสตัวเขา จะทําใหเขาเสียสมาธิทันที หากจัดแถวก็ตองเวนชองใหแตละบุคคลหางกันพอสมควร เมื่อจัดที่นั่ง
ใหแกผูฝกเสร็จแลว จึงทําความตกลงในประการอื่นตอไป
การฝกแบบหมูคณะนี้ จะตองมีผูนําหรือครู เพราะจะตองทําหนาที่นําเขาในทุกเรื่องตั้งแตตนจนปลาย
ดังนั้น ครูหรือผูนําจะตองฝกตนเองใหทําเปนเสียกอน เพื่อจะไดนําเขาไดคลองตัว ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบผล
การฝกและบอกวิชาชั้นสูงแกสมาชิกได ดังนั้นจึงขอใหผูนําหรือครูทองจําบทสวดมนตกอนฝก, บทสวดแผเมตตา,
บทสวดมนตบูชาพระศาสดา, บอกวิธีกําหนดดวงนิมิตและเลื่อนดวงนิมิตจากฐานที่ ๑ ถึงฐานที่ ๗ ใหจําได
ทั้งหมด อีกทั้งตองจําขั้นตอนตางๆ ของการฝกไวทั้งหมดวาขั้นตอนใดทําอะไรอยางไร

(ก) การจัดหองฝก ในหองนี้จะตองตั้งโตะหมูบูชาในที่สูง ควรยกพื้นใหสูงขึ้นเพื่อตั้งโตะหมูบูชา
โตะหมูบูชาประกอบดวยพระพุทธรูป แจกันดอกไมสดแตพองาม

(ข) อุปกรณการสอน ตั้งใหต่ํากวาโตะหมูบูชา มีดวงแกวขาวใส ๑ ดวง ควรเปนขนาดใหญเพื่อจะได
เห็นกันทั่ว มีภาพแสดงทางเดินของดวงนิมิต ๗ ฐาน ควรเขียนใหใหญ เพื่อจะไดเห็นกันทั่ว

ขั้นอธิบายแสดงวิธีปฏิบัติ
เมื่อผูนําหรือครูจัดที่นั่งใหแกสมาชิกเสร็จแลว จากนี้ไปเปนการอธิบายแสดงวิธีปฏิบัติการพัฒนาใจดังนี้
(ก) ทานั่งสมาธิ วานั่งอยางไร ตามแบบที่กลาวมาแลว
(ข) อธิบายวิธีพัฒนาใจ วาทําอยางไร เริ่มตนจากการกําหนดดวงนิมิต ชูดวงนิมิตใหเห็นกันทั่ว การ
เลื่อนดวงนิมิตไปตามจุดตางๆ ในกายเรา ชี้ใหดูภาพอุปกรณที่เตรียมไว เห็นวาเขาใจกันดีแลว จึง
เริ่มปฏิบัติจริง

ขั้นปฏิบัติจริง
(ก) กลาวคําสวด ใหผูนําหรือครูกลาวนํา แลวสมาชิกสวดตามไปทีละวรรค จนกวาจะจบ(หรือจัดให
นั่งหลับตาทําสมาธิ โดยกําหนดดวงนิมิตไปตามฐานตางๆ ๗ ฐานกอน แลวจึงกลาวคําสวดที่ฐานที่
๗ คือที่ศูนยกลางกลายก็ได)

(ข) เมื่อกลาวคําสวดจบแลว ครูหรือผูนําสั่งใหสมาชิกนั่งสมาธิ หลับตา สั่งใหกําหนดดวงนิมิตและ
นําใหสมาชิกเลื่อนดวงนิมิตไปตามฐานตางๆ ๗ ฐาน ตามที่กลาวแลว จากนั้น ใหโอกาสสมาชิก
ปฏิบัติเฉพาะตนประมาณ ๒๐ นาที

(ค) การวัดผล ใหผูนําหรือครูถามสมาชิกวาทานใดเห็นดวงธรรมเบื้องตนบาง เปนหนาที่ของครู
จะตองคัดสมาชิกที่เห็นดวงธรรมเบื้องตนมาไวสวนหนึ่ง เพื่อบอกวิชาชั้นสูงใหเขาปฏิบัติตอไป

(ง) เมื่อเสร็จจากการปฏิบตั ิ ใหผูนําหรือครูกลาวคําสวดแผเมตตากอน โดยสมาชิกกลาวตามไปทีละ
วรรค จนกวาจะจบ ครั้นเสร็จจากกลาวแผเมตตาแลว จึงจะถือวา เสร็จสิ้นการฝกคราวนี้

วิธีบูชาพระ
ของพระมงคลเทพมุนี
บูชาพระกอนนั่งภาวนาทุกครั้ง

ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต,(ชาย) คะตา,(หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา ผูตรัสรูแลวเองโดยชอบ ซึ่งขาพเจาถึง วาเปนที่พึ่ง กําจัดทุกข
ไดจริง ดวยสักการะนี้
ยะมะหัง สะวากขาตัง ภะคะวะตา ธัมมัง สะระณัง คะโต,(ชาย) คะตา,(หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซึ่งพระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ซึ่งขาพเจาถึง วาเปนที่พึ่ง กําจัดภัยได
จริง ดวยสักการะนี้
ยะมะหัง สุปะฏิปนนัง สังฆัง สะระณัง คะโต,(ชาย) คะตา,(หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามิ

ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซึ่งพระสงฆผูปฏิบัติดี ซึ่งขาพเจาถึง วาเปนที่พึ่ง กําจัดโรคไดจริงดวยสักการะนี้

ไหวพระตอไป
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบลง ๑ หน)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบลง ๑ หน)
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบลง ๑ หน)

คําขอขมาโทษ

บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เมื่อเราไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสร็จแลว ตอจากนี้ไป
ตั้งใจใหแนวแน ขอขมาโทษงดโทษตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่เราไดพลาดพลั้งลงไปแลว ดวยกาย วาจา
ใน ตั้งแตเด็กเล็กยังไมรูจักเดียงสามาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ขอขมาโทษ งดโทษแลว กาย วาจา ใจ ของเรา จะไดเปน
ของบริสุทธิ์ สมควรเปนภาชนะทองรองรับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอดีต ปจจุบัน อนาคตสืบตอไป แต
กอนจะขอขมาโทษงดโทษพระรัตนตรัย พึงนอบนอมพระรัตนตัยดวยปณามคาถา คือนะโม ๓ หน หนที่ ๑ นอบ
นอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอดีต นะโมหนที่ ๒ นอบนอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในปจจุบัน
นะโมหนที่ ๓ นอบนอมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอนาคต ทั้งหมดดวยกัน ตางคนตางวานะโมดังๆ พรอม
กัน ๓ หน ได ณ บัดนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจัคคะมา ยะถา พาเล ยะถา มุฬเห ยะถา อะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง
ภันเต มะยัง อัจจะโย โน,ฃ ปะฏิคตัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ
ขาพระพุทธเจาขอวโรกาส ไดพลั้งพลาดดวยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เพียงไร แต
ขาพระพุทธเจาเปนคนพาลเปนคนหลง อกุศลเขาสิงจิต ใหกระทําความผิดตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงงดความผิดทั้งหลายเหลานั้น แกขาพระพุทธเจา จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป
ขาพระพุทธเจาจักขอสํารวมระวังซึ่ง กาย วาจา ใจ สืบตอไปในเบื้องหนา
กาย วาจา ใจ ของเราเปนของบริสุทธิ์ตอไปนี้ จะไดอาราธนาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในอดีต
ปจจุบัน อนาคต เขาสิงสถิตในกาย วาจา จิต สืบตอไป

คําอาราธนา

อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจา ที่ไดตรัสรูลวงไปแลวในอดีตกาล มากกวาเมล็ด
ทรายในทองมหาสมุทรทั้ง ๔ แลสมเด็จพระพุทธเจา อันจักไดตรัสรู ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนา และสมเด็จ
พระพุทธเจา ที่ไดตรัสรูในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิด ในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร
มโนทวาร แหงขาพระพุทธเจา ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนาพระนพโลกุตรธรรมเจา ๙ ประการ ในอดีตกาลลวงลับไปแลว จะ
นับประมาณมิไดและนพโลกุตรธรรมเจา ๙ ประการ ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนาและพระนพโลกุตรธรรมเจา
๙ ประการ ในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิด ในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แหง
ขาพระพุทธเจา ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนาพระอริยสงฆ กับสมมติสงฆ ในอดีตกาลลวงลับไปแลว จะนับ
ประมาณมิไดและพระอริยสงฆกับสมมติสงฆ ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนา และพระอริยสงฆกับสมมติสงฆ
ในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิด ในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แหง
ขาพระพุทธเจา ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

คําอธิษฐาน
ขอเดชคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรมเจา คุณพระสงฆเจา (ทานผูหญิงวาคุณครูบาอจารย) คุณครู
อุปชฌายอาจารย คุณมารดา บิดา คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจ
จบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมา แตรอยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ
ก็ดี ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมา ตั้งแตเล็กแตนอย ระลึกไดก็ดี มิระลึกไดก็ดี ขอบุญบารมีทั้งหลายเหลานั้น จงมาชวย
ประคับประคองขาพเจา ขอใหขาพเจาไดสําเร็จมรรคและผล ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพานะปจจะโย โหตุฯ

การบอกกําหนดดวงนิมิต
เพื่อพัฒนาใจตอไป
บัดนี้ ทานทั้งหลายใหสวดมนตไหวพระเสร็จเรียบรอย ซึ่งการกลาวคําสวดเชนนี้ เปนอุปการะใหการ
พัฒนาใจไดผลดียิ่ง ดังนั้นกอนฝกพัฒนาใจทุกครั้ง จะตองกลาวคําสวดใหครบบทสวด
จากนี้ไป ใหทุกทานนั่งขัดสมาธิ คือเทาขวาทับเทาซาย วางมือบนหนาตัก มือขวาทับมือซาย นิ้วชี้ขวา
จรดหัวแมมือซาย ตั้งกายตรง ตั้งใบหนาใหตรง ไมกมหนา แลวนึกทําใจใหวาง คือปราศจากเรื่องกังวลใจทั้งปวง
แมหนาที่การงานและภารกิจสวนตัว ไมตองนํามาขบคิด นึกถึงคําสอนของพระศาสดาขอ ๓ วา สจิตตปริโยทปน
แปลวา ทําใจใหสวางใสนั้น มีวิธีทําดังนี้

ใหทุกทานหลับตา เพื่อใหใจเปด เมื่อหลับตาแลว ใหนึกถึงดวงแกวกลมขาวใสสวางโชติ มีขนาดเทา
แกวตา นึกใหเห็นดวงแกวขาวใสดวยใจ เมื่อนึกไดแลว พึงเลื่อนดวงนิมิตไปตามฐานตางๆ ในตัวเรา ดังตอไปนี้

(๑) ปากชองจมูก (หญิงซาย ชายขวา)
นอมดวงนิมิตใสมาที่ปากชองจมูก สําหรับทานหญิงปากชองจมูกซาย สําหรับทานชายนอมมาที่ปาก
ชองจมูกขวา เอาใจสัมผัสดวงนิมิตใสเบาๆ พรอมกับบริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง แลวนึกให
ดวงนิมิตใสสวางโชติ

(๒) เพลาตา (หญิงซาย ชายขวา)
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสมาที่เพลาตาสําหรับทานหญิงเพลาตาซาย และทานชายเพลาตาขางขวา นึก
บรรจุดวงนิมิตใสลงไปที่รูน้ําตาออกคือเพลาตา เอาใจสัมผัสนิ่งกลางดวงนิมิตใส บริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ
หัง จํานวน ๓ ครั้ง และนึกใหดวงนิมิตใส เกิดความสวางโชติ

(๓) จอมประสาท (ในกะโหลกศีรษะ)
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสไปในจอมประสาท อยูในกะโหลกศีรษะ วิธีเลื่อนดวงนิมิตใส ใหทําตาขาว
เหมือนตาคนเปนลม คือนึกเหลือกตากลับเขาไปในกะโหลกศีรษะ พรอมกับเลื่อนดวงนิมิตไปดวย ใหดวงนิมิตใส
นิ่งอยูในกะโหลกศีรษะ แลวใหลืมเรื่องการเหลือกตาทันที เอาใจสัมผัสนิ่งกลางดวงนิมิตใส บริกรรมในใจวา สัม
มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง และนึกใหดวงนิมิตสวางโชติ

(๔) ปากชองเพดาน
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสมาที่ปากชองเพดาน เอาใจสัมผัสนิ่งกลางดวงนิมิตใส บริกรรมในใจวา สัม มา
อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง และนึกใหดวงนิมิตสวางโชติ

(๕) ปากชองลําคอ
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสมาที่ปากชองลําคอ อยูในหลอดลําคอ คะเนวาอยูเหนือลูกกระเดือกนิดหนึ่ง เอา
ใจสัมผัสนิ่งกลางดวงนิมิตใส บริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง และนึกใหดวงนิมิตใสสวางโชติ

(๖) ฐานของศูนยกลางกาย
จากนั้น เลื่อนดวงนิมิตใสไปในทองของเรา ดวงนิมิตใสตั้งอยูตรงไหน สมมติวามีเสนดาย ๒ เสน เสน
แรกสมมติวาแทงจากสะดือตัวเราเอง ขึงตึงทะลุขางหลัง อีกเสนหนึ่งสมมติวา แทงจากสีขางขวาขึงตึงทะลุสีขาง
ซาย เราเห็นเปนมโนภาพวา ในทองเรามีเสนดายตัดกัน ๒ เสน เปนรูปกากบาท ตรงจุดตัดคือฐานของศูนยกลาง
กาย เอาดวงนิมิตใสไปตั้งไวตรงจุดตัดของเสนดาย บริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ ครั้ง และนึกให
ดวงนิมิตใสสวางโชติ

(๗) ศูนยกลางกาย (ศูนยถาวร)
จากนี้ไป เลื่อนดวงนิมิตใสจากฐานที่ ๖ ใหสูงขึ้นมาประมาณ ๒ นิ้วมือตัวเองคือเลื่อนจากฐานของ
ศูนยกลางกาย มาที่ศูนยกลางกาย เอาใจสัมผัสนิ่งกลางดวงนิมิตใส บริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง นึกใหดวง
นิมิตใสสวางโชติ บริกรรมเรื่อยไปจํานวนรอยครั้งพันครั้ง อยางนอย ๒๐ นาที ตางคนตางบริกรรม ผูนําวิชาหรือ
ครูเงียบเสียงชั่วคราว ใหโอกาสสมาชิกฝก ตางคนตางฝก ตามวิธีการดังกลาวแลว

การวัดผล
การวัดผลเบื้องตน เปนเรื่องจําเปนที่ผูนําหรือครูจะตองติดตามตรวจสอบเพื่อทราบผลการปฏิบัติวา ฝก
ใจไดผลเพียงใดหรือไม? หากผูใดยังทําไมเปน จําตองฝกเบื้องตนตอไป รายใดที่สามารถฝกใจระดับเบื้องตนได
ผูนําหรือครูจะตองบอกความรูชั้นสูงตอไปเรื่อยๆ ตามระดับความรูหลักสูตรตางๆ
นั่นคือ เมื่อสมาชิกฝกเฉพาะตนเปนเวลา ๒๐ นาทีแลว ผูนําหรือครูจะตองถามสมาชิกวาผูใดสามารถ
เห็นดวงธรรมในทองของตน แสดงวาฝกพัฒนาใจเบื้องตนไดแลว ผูนําหรือครูจะตองบอกความรูชั้นสูงใหเขาฝก
ตอไป ดังนี้

การบอกวิชาเมื่อฝกเห็นดวงธรรมเบื้องตนแลว
เมื่อการฝกดําเนินการมาพอสมควรแลว ผูนําหรือครูกลาวเตือนสมาชิกผูฝก ทานใดยังไมเห็นดวงธรรม
หรือเห็นแลวแตยังไมชัด หรือเห็นๆ หายๆ ใหบริกรรมในใจวา สัม มา อะ ระ หัง ตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะเห็นดวง
ธรรมในทองของตนเองสวางใส จึงจะฝกความรูชั้นสูงตอไปได
สําหรับทานที่ฝกจนเห็นดวงธรรมในทองของตนเอง เปนดวงแกวขาวใสสวางโชติ ใหบริกรรมในใจวา
หยุดในหยุด และหยุดในหยุด ตอไป โดยสงใจนิ่งไปกลางดวงธรรมนั้น จนกวาจะเห็น “จุดขาวใสเทาปลายเข็ม
กลางดวงธรรม” นั้น และเมื่อเห็นจุดขาวใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมแลว ใหสงใจนิ่งลงไปที่จุดใสเทาปลายเข็ม
นั้น พรอมกับบริกรรมในใจวา หยุดในหยุด และหยุดในหยุดๆๆๆ แลวจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมจะวาง
และหายไป ในวางใสนั้นจะเห็น พระพุทธรูปขาวใสเปนเพชร เกตุดอกบัวตูม ตัวเราหันหนาไปทางใด องคพระก็
หันหนาไปทางนั้น ทองเราขณะนั้น มีสถานะประดุจทองฟาปราศจากเมฆ พระพุทธรูปขาวใสนี้เรียกวา
“ธรรมกาย” เปนกายแกว มีชีวิตจิตใจ มีความศักดิ์สิทธิ์ในการปกปกรักษาแกผูเขาถึง

กลาวสวดแผเมตตา
กอนเลิกจากการฝก พึงกลาวสวดแผเมตตาเสียกอนโดยผูนําหรือครูเปนผูกลาวนําสมาชิกกลาวตาม คําสวดแผ
เมตตา มีดังนี้
สัพเพ สัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น
อเวรา โหนตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดมีเวรซึ่งกันและกันเลย
อัพยาปชฌา โหนตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา โหนตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ
ธรรมกายทานจริงตอเรา
แตเราจริงตอพระองคแคไหน
ถาเราจริงตอพระองค
เราตองหยุดตองนิ่งใหเห็นพระองค
ใสแจมอยูเสมอ
จึงจะเชื่อวา
จริงตอพระองคอยางแทจริง

บทพัฒนาใจที่ ๑
การดวงธรรมและรักษาองค
พระธรรมกายไมใหเลือนหาย
ทานที่ฝกพัฒนาใจจนเห็นดวงธรรมขาวใสในทองของตนแลวก็ดี หรือทานที่เห็นดวงธรรมแลว และตอ
วิชาจนเห็นพระพุทธรูปขาวใส (ธรรมกาย) แลวก็ดี พึงรักษาดวงธรรมหรือองคพระไวใหจงดี ถาไมรักษาไว จะ
เลือนหายไป เราจะเสียใจวาเราหมดที่พึ่งทางใจเสียแลว วิธีรักษาใหปฏิบัติดังนี้
๑. สําหรับทานที่เห็นเพียงดวงธรรม ใหสงใจนิ่งอยูกับดวงธรรมนั้น พรอมกับบริกรรมในใจวา หยุดใน
หยุด นิ่งในนิ่ง ในอิริยาบถทั้ง ๔ คือยืน ดิน นั่ง นอน ถาสภาพใจของเราหยุดไดสวนหรือนิ่งไดสวน ทานจะเห็น
ดวงธรรมชัดเจน หากไมหมั่นตรึก นึกตรอง คือไมเอาใจจรดนิ่งไวที่ดวงธรรม จะทําใหดวงธรรมมัวหมอง เลอะ
เลือนและหายไป
๒. สําหรับทานที่เห็นองคพระพุทธรูปขาวใส คือเห็นดวงธรรมแลว ผูนําหรือครูบอกวิชาใหจนสามารถ
ทําไดถึงขั้นเห็นองคธรรมกาย วิธีรักษา ก็คือ ทําใจนิ่งอยูกับดวงธรรมในทองขององคพระธรรมกาย มีวิธีทําดังนี้
ลําดับแรกสงใจนิ่งไปที่ปากชองจมูกขององคพระธรรมกาย ทานหญิงสงใจเขาทางปากชองจมูกซาย ทานชายสงใจ
เขาทางปากชองจมูกทางขวา บริกรรมในใจ หยุดในหยุด แลวเลื่อนไปเพลาตาขององคพระธรรมกาย จนในที่สุด
สงใจนิ่งไปฐานที่ ๗ ขององคธรรมกาย วิธีเดินใจเหมือนกับวิธีเลื่อนดวงนิมิตซึ่งเราเคยฝกมาแลว เมื่อเราเลื่อนใจ
ไปที่ศูนยกลางกายขององคพระธรรมกายแลว พึงบริกรรมหยุดในหยุดๆๆ ในอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ให
เห็นองคพระธรรมกายขาวใสไวเนืองๆ หากไมหมั่นตรึก นึกตรอง คือไมเอาใจจรดนิ่งไวตามที่กลาวแลว ทําให
องคพระธรรมกายเลอะเลือนและจะหายไป

บทพัฒนาใจที่ ๒
การลําดับองคธรรมกายใหได ๔ องค
จากดวงธรรมดวงเดียว ทั้งอนุโลม ปฏิโลม
การฝกบทนี้ เริ่มตนจากการเห็นดวงธรรมเพียงดวงเดียว ใหไดองคพระธรรมกาย ๔ องค มีวิธีการฝก
ดังนี้

พื้นฐานเดิม
พื้นฐานเดิม หมายความวา ขณะนี้ทานพัฒนาใจไดระดับใด เราจะเริ่มเดินวิชาจากระดับนั้น สมมติวา
ขณะนี้ทานเห็นดวงธรรมเบื้องตน คือเห็นดวงแกวขาวใสในทองของทาน การเดินวิชาจะเริ่มจากดวงธรรมดวง
เดียวนี้ ใหไดพระธรรมกาย ๔ องค มีวิธีทองวิชาในใจ เปนคําทองใจดังนี้

ลําดับแรก
-- ใหสมมติใจของเราเปนปลายเข็มเย็บผา เข็มเย็บผานั้นคือใจของเรา สงเข็มใจสัมผัสนิ่งไปกลางดวง
ใส บริกรรมใจ “หยุดในหยุด ๆ ๆ” นึกใหเห็น จุดเล็กใสเทาปลายเข็มกลางดวงใส
-- สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทาปลายเข็มวาง
ออกไป
-- เกิดกายธรรมพระโสดา เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา
นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
-- เราก็จะเห็นกายธรรมพระโสดาใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ
ลําดับสอง
-- สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระโสดา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ
“หยุดในหยุด”
-- เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองเขาไปที่จอมประสาทในกะโหลกศีรษะของกายธรรมพระโสดา ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองผานปากชองลําคอลัดฐานลงไปในทองของกายธรรมพระโสดา ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นดวง
ธรรม
-- สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
-- สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทาปลายเข็มวาง
ออกไป
-- เกิดกายธรรมพระสกิทาคามี เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๑๐ วา สูง ๑๐ วา
นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
-- เราก็จะเห็นกายธรรมพระสกิทาคามี ใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ
ลําดับสาม
-- สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระสกิทาคามี ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา
ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองเขาไปที่จอมประสาทในกะโหลกศีรษะของกายธรรมพระสกิทาคามี ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองผานปากชองลําคอลัดฐานลงไปในทองของกายธรรมพระสกิทาคามี ทองใจ “หยุดในหยุด”
เห็นดวงธรรม
-- สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
-- สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทาปลายเข็มวาง
ออกไป
-- เกิดกายธรรมพระอนาคามี เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา
นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
-- เราก็จะเห็นกายธรรมพระอนาคามี ใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ

ลําดับสี่
-- สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระอนาคามี ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทอง
ใจ “หยุดในหยุด”
-- เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองเขาไปที่จอมประสาทในกะโหลกศีรษะของกายธรรมพระอนาคามี ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองผานปากชองลําคอลัดฐานลงไปในทองของกายธรรมพระอนาคามี ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็น
ดวงธรรม
-- สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
-- สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทาปลายเข็มวาง
ออกไป
-- เกิดกายธรรมพระอรหัตต เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
-- เราก็จะเห็นกายธรรมพระอรหัตต ใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ
หมายเหตุ - นี่คือการเดินวิชาอนุโลมกายธรรม ๔ กายธรรม จากดวงธรรมดวงเดียวของแตละกาย ตอไป
จะเปนการเดินวิชาปฏิโลมกายธรรมทั้ง ๔ กายธรรม ใหทานทั้งหลายทองวิชาในใจดังตอไปนี้
ลําดับหา
-- สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระอรหัตต ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทอง
ใจ “หยุดในหยุด”
-- เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองเขาไปที่จอมประสาทในกะโหลกศีรษะของกายธรรมพระอรหัตต ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองผานปากชองลําคอลัดฐานลงไปในทองของกายธรรมพระอรหัตต ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็น
ดวงธรรม
-- สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
-- สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทาปลายเข็มวาง
ออกไป
-- เกิดกายธรรมพระอนาคามี เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๑๕ วา สูง ๑๕ วา
นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
-- เราก็จะเห็นกายธรรมพระอนาคามี ใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ
ลําดับหก
-- สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระอนาคามี ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทอง
ใจ “หยุดในหยุด”
-- เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองเขาไปที่จอมประสาทในกะโหลกศีรษะของกายธรรมพระอนาคามี ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองผานปากชองลําคอลัดฐานลงไปในทองของกายธรรมพระอนาคามี ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็น
ดวงธรรม

-- สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
-- สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทาปลายเข็มวาง
ออกไป
-- เกิดกายธรรมพระสกิทาคามี เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๑๐ วา สูง ๑๐ วา
นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
-- เราก็จะเห็นกายธรรมพระสกิทาคามี ใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ
ลําดับเจ็ด
-- สงใจมองปากชองจมูกของกายธรรมพระสกิทาคามี ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา
ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- เลื่อนใจมองเพลาตา ทานหญิงมองขางซาย ทานชายมองขางขวา ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองเขาไปที่จอมประสาทในกะโหลกศีรษะของกายธรรมพระสกิทาคามี ทองใจ “หยุดในหยุด”
-- มองผานปากชองลําคอลัดฐานลงไปในทองของกายธรรมพระสกิทาคามี ทองใจ “หยุดในหยุด”
เห็นดวงธรรม
-- สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรม ทองใจ “หยุดในหยุด” เห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม
-- สงใจนิ่งไปกลางจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ทองใจ “หยุดในหยุด” นึกใหจุดเล็กใสเทาปลายเข็มวาง
ออกไป
-- เกิดกายธรรมพระโสดา เปนพระพุทธรูปขาวใส เกตุดอกบัวตูม หนาตักกวาง ๕ วา สูง ๕ วา
นั่งขัดสมาธิอยูในกลางวางใส หันหนาไปทางเดียวกับเรา
-- เราก็จะเห็นกายธรรมพระโสดาใสขึ้น ชัดขึ้น ดวยการทองใจวา หยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ
หมายเหตุ - นี่คือการเดินปฎิโลมกายธรรม ๔ กายธรรม จากดวงธรรมดวงเดียว ใหเราเดินวิชาอนุโลม-ปฎิ
โลมกายธรรมเชนนี้หลายๆ เที่ยว จะทําใหดวงธรรม-กายธรรมของทุกกายใสขึ้น จงสงผลใหรู
ญาณของเราดีขึ้น และเปนบาทฐานใหเราเดินวิชาชั้นสูงไดตอไป
ลําดับแปด
เมื่อเราเดินวิชาอนุโลม-ปฎิโลมกายธรรมหลายๆ เที่ยว จนเปนที่พอใจแลว คือ เกิดความใสสะอาดทุก
ดวงธรรมและทุกกายธรรมแลว ใหเราจบการเดินวิชาประจําวันที่กายธรรมพระอรหัตต โดยสงใจมองเขาไปใน
ทองของกายธรรมพระอรหัตต (อยาลืมเดินใจไปตามฐานทั้ง ๗ ฐานดวย) นึกใหเห็นดวงธรรมของกายธรรมพระ
อรหัตต แลวสงใจนิ่งไปกลางดวงธรรมของกายธรรมพระอรหัตต นึกใหเห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม
ทองใจหยุดในหยุดๆ ใสในใสๆ แลวเราจะเห็นดวงธรรมของกายธรรมพระอรหัตต และกายธรรมพระอรหัตตใส
แจมในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน กายธรรมก็จะใหการดูแลปกปกรักษา พวกเราไดอยางเต็มกําลังของพระองค
หมายเหตุ ใจเราตองทํางานสองอยางควบคูกันไป คือ
(๑) ทองวิชาใจใจและ
(๒) ใจเราอีกใจ ทํางาน ตามที่ เราทอง
อยาลืม ตองทองวิชาดวย ถาไมทอง กิเลสจะปดวิชา ทําใหเกิดความวกวน

การเห็นที่ถูกตอง
- ตองเห็นธรรมกายในทองของตนเพราะที่ศูนยกลางกายของเรา มีสภาวะเปน “สุญญาตา” มีลักษณะ
กวางใหญไพศาล ประดุจทองฟาปราศจากเมฆ มีสภาพขาวและใส ธรรมกายใหญเทาไรและของจํานวนมากเทาไร
ก็บรรจุเทาไรไมเต็ม
- การเห็นธรรมกายเปนการเห็นดวยใจ ไมไดเห็นดวยนัยนตาของกายมนุษยหยาบเพราะถาเราหลับตา
แลวใจจะเปด ถาตาไมหลับใจก็ไมเปด การเห็นธรรมกายนั้น เห็นไดทุกดาน ทั้งดานบน ดานหนา ดานหลัง
ดานลาง ดานขาง ธรรมกายนั่งในทาขัดสมาธิ กายมนุษยหันหนาไปทางใด ธรรมกายก็หันไปทางนั้น

การนําไปใช
- นึกใหเห็นกายธรรมพระอรหัตตในทองของตนเนื่องนิจ โดยแบงใจออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งใชใน
ภาระหนาที่ประจําวัน อีกสวนหนึ่งใหนึกดูดวงธรรมในทองกายธรรมพระอรหัตต เมื่อมีทุกขภัยอะไร ใหสงใจนิ่ง
ไปกลางดวงธรรมของกายธรรมพระอรหัตต แลวอธิษฐานใหพระองคทรงชวย ประสงคอะไร ก็บอกความ
ตองการไปในทางที่ชอบ อธิษฐานใจเสร็จแลว ใหหยุดนิ่งกลางดวงธรรม จรดใจใหถูก “กลาง” บริกรรม “สัม มา
อะ ระ หัง” หรือ”หยุดในหยุด ๆๆ ใสในใส ๆๆ” เรื่อยไป องคธรรมกายจะเปลงรัศมีและปฎิหาริยกายใหญขึ้น
- วันหนึ่งๆ ตองเดินวิชาอนุโลม-ปฎิโลมกายธรรมทั้ง ๔ กายธรรมนี้ ใหไดสองครั้งตอวัน คือกอนนอน
และหลังตื่นนอน คราวละ ๑๕ นาที จะทําใหประสบความสําเร็จในหนาที่การงานทุกเรื่อง

การรักษาธรรมกาย
- เมื่อเห็นธรรมกายแลว ใหรักษาไวจงดี วิธีรักษาคือ ทําใจหยุดและนิ่งกลางดวงธรรมในทองธรรมกาย
ใหเห็นธรรมกายขาวใสแจมจรัสรัศมีในทุกอิริยาบถ ทั้งอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ธรรมกายก็จะคุมครองรักษา
(ธมโม หเว รกขติ ธมมจารี ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม)
- แตถาไมหมั่นนึก ไมหมั่นดู ไมหมั่นหยุด ไมหมั่นนิ่ง การกระทําเชนนี้ ถือวาไมบูชาธรรม ธรรมกายก็
จะหาย ไมเห็นอีกตอไป เราก็หมดที่พึ่งทางใจ นับเปนการสูญเสียอยางใหญหลวงของชีวิต
- ถาดวงธรรรมใสสะอาดและองคธรรมกายจรัสแจมใส แปลวาชีวิตของเราจะรุงเรืองเจริญกาวหนา แต
ถาดวงธรรมซูบซีด มัว ไมผองใส เปนผลใหธรรมกายไมใสดวย บงถึงวาชีวิตเราจะเสื่อม ทํามาหากินไมเจริญ จะมี
อุปสรรค จะมีโรคภัยเบียดเบียนฯลฯ

อานิสงสทันตาเห็น
ของการเห็นกายธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ทําใหเรียนหนังสือดีขึ้น ความทรงจําดีขึ้น
ทําใหพนจากอุบัติเหตุทั้งปวง
ทําใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ
ทําใหมีปญญาคมกลา
ทําใหหางจากอบายมุขและยาเสพติดทั้งปวง

อานิสงสของการเห็นธรรม
การเห็นธรรมนั้น แบงเปน ๒ อยาง คือการเห็นดวงปฐมมรรค เพียงอยางเดียวและการเห็นธรรมกาย
ประโยชนจากการเห็นดวงปฐมมรรคนั้นอยางหนึ่ง และประโยชนของการเห็นธรรมกายนั้นอีกอยาง
หนึ่ง
เราสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากนอยเพียงไร ยอมขึ้นอยูกับการเห็นของเราวา เราเห็นเนืองๆ
หรือเห็นกันชั่วครู ความตางกันอยูตรงนี้
ถาเราเห็นอยางชัดเจน และเห็นไดเนืองๆ ยอมเกิดอานิสงสมาก เกิดประโยชนมาก ในทางกลับกัน หาก
เราเห็นเลือนลางและเห็นไดไมนาน ยอมไดประโยชนนอย เกิดอานิสงสนอยลงไป

ก. อานิสงสและประโยชนของการเห็นดวงปฐมมรรค
อยางนอย อานิสงสและประโยชนจากการเห็นดวงปฐมมรรค มี ๑๘ ประการคือ
(๑)
มีใจเปนหิริโอปตัปปะ โดยที่ไมทราบวาหิริโอตตัปปะ คืออะไร
(๒)
เปลี่ยนสภาพใจจากแข็งกระดางเปนออนโยน จากใจบาปเปนใจเมตตากรุณา
(๓)
หลับเปนสุข ตื่นเปนสุข ฝนแตสิ่งมิ่งมงคล
(๔)
ปราศจากโรคภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุ
(๕)
พนจากไฟพิษ และคมศาสตรา
(๖)
เทวดายอมคุมครอง
(๗)
เปนที่รักของมนุษยและอมนุษย
(๘)
ตายแลวไปสูสวรรค (ไมหลงตาย)
(๙)
สุขภาพจิตดี
(๑๐)
ใบหนาผองใส
(๑๑)
ไมแกเกินวัย
(๑๒)
ความจําดี
(๑๓)
ตัดสินใจถูกตอง ความคิดมีเหตุผล
(๑๔)
ไมฟุงซาน มีสติ
(๑๕)
ปกครองตัวเองได ไมหมดอาลัยในชีวิต
(๑๖)
ทํากุศลขึ้น บุญไมเสื่อม

(๑๗)
(๑๘)

บริหารงานไมเหนื่อย แมเหนื่อยก็สดชื่น คืนสภาพเดิมอยางเร็ว
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และความคิดทันสมัย

ข. อานิสงสและประโยชนของการเห็นธรรมกาย
อยางนอยอานิสงคและประโยชนจากการเห็นธรรมกาย มี ๑๙ ประการคือ
(๑)
ปราศจากทุกข ภัย โรค
(๒)
เปนผูชวยตัวเอง ทําตนใหหมดเวร หนีเวร
(๓)
เปนผูไมกอหนี้ ไมสรางเวรใหแกตน
(๔)
ชื่อวาบําเพ็ญตบะ เผาผลาญกิเลสใหหมดไปจากใจตน
(๕)
เปนการยกสภาพใจ สูความเปนอารยะ
(๖)
เปนผูมีใจเปนพระ เปนผูเขาถึงพระรัตนตรัย
(๗)
รูทางเดินของพระอริยเจา ตาหลักมรรค ๘ ชื่อวาเจริญรอยตามยุคลบาท
(๘)
เปนผูตื่นแลว เบิกบานแลว
(๙)
เปนผูใกลตถาคต
(๑๐)
เปนผูมีมงคล แมเห็นสมณะก็เปนมงคลอยูแลว แตเห็นธรรมกายเปนมงคลรอยเทา
พันทวี
(๑๑)
เปนการทําคนใหหมดชาติ หมดภพ พนจากเวียนวายตายเกิดเขาไปทุกที
(๑๒)
เปนผูเขาถึงโมกธรรม
(๑๓)
เปนหนอเนื้อพุทธางกูร ดําเนินชีวิตเยี่ยงโพธิสัตว
(๑๔)
เปนสุคโต คือมาดีไปดีทุกชาติ ไมไปอบายภูมิเลย
(๑๕)
เปนผูเห็นแดนเกษม แจงนิพพาน ไดมรรค ไดผล ไดนิพพาน
(๑๖)
เปนผูสืบศาสนา เปนทนายแทนพระศาสนา
(๑๗)
เปนที่พึ่งของศาสนา ไมเปนหนี้ศาสนา
(๑๘)
เปนเนื้อนาบุญเขต เปนเนื้อนาบุญของโลก เปนทักขิโณยบุคคล
(๑๙)
ไดเห็นวิชชาที่พระพุทธเจาทรงเห็น และไดบรรลุธรรมอยางที่ พระพุทธเจาทรง
บรรลุ เชนไดเห็นวิชชา ๓ คือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขย
ญาณ เปนตน

การเห็นธรรมกาย
มีคุณสถานเดียว
โทษไมมีเลย

