
 
 

 
บทท่ี 6 

บทตรวจสอบความเปนจริงขององคธรรมความเปนโลกุตตระ 
และตัวแบบพัฒนาการของอริยชน 

 
ในบทนี้เปนการตรวจสอบความเปนจริงของการวิเคราะหในบทท่ี 5 อยางตรงทุก

ประเด็นท่ีสําคัญ เพื่อยืนยันผลการศึกษาวิจัยกับแหลงอางอิงขอมูลในพระไตรปฏกเกี่ยวกับหมวด
ธรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธวจนะของพระพุทธองคท่ีทรงตรัสรับรองความเปนโลกุตตระ
บุคคลดวยเหตุ ดวยองคประกอบอะไร อยางไร ใหเปนท่ีแจงชัดแกเหลาสาวกภูมิผูมีศรัทธาม่ันคง 
ใฝรู ฝกฝน ปฏิบัติจนกาวขามพนโคตรปุถุชนมาสูโคตรอริยชนไดเปนลําดับข้ันตอนจากระดับ
เบ้ืองตนทามกลางบ้ันปลายไดอยางไร 

มีหัวขอในการตรวจสอบ 3 ประเด็นไดแก 
6.1 การตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 

สาระสําคัญ 10 ประการ 
6.2 ประเด็นการพิจารณาปญญารอบรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
6.3 ตัวแบบพัฒนาการของอริยชน 

 
6.1 การตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของชุดองคความรูจรณะ  15  วิชชา  8  ในสาระสําคัญ     
 10 ประการ 
 

ประโยชนในขอนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีงายและชัดเจนในการเรียนรูฝกฝนไปพรอม
กับการคนควาองคความรูในระดับอริยชนข้ันตนควรมี 

6.1.1 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีโครงสรางของกิจในอริยสัจ 4 
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีกระสวนของกิจในการละตนเหตุ 
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีผลลัพธของกิจท่ีดับตนเหตุไดแลว 
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีตัวแบบของกิจผูทํากิจมีผลลัพธไดแลว 

6.1.2 จรณะ 15 วิชชา 8 มีขอดีประโยชนสูงในการรอยเรียงกิจท้ัง 4 ในอริยสัจ 4 ดังนั้น
เม่ือปฏิบัติกาวหนาในจรณะ 15 วิชชา 8 จึงเทากับกําลังปฏิบัติอยูในกิจท้ัง 4 ของอริยสัจ 4 ซ่ึงก็คือ
กําลังดําเนินอยูในอริยสัจ 4 ดวย ตรงนี้นี้เปน “จุดความคลาด” ท่ีสําคัญ เพราะปราศจากจรณะ 15 
วิชชา 8 ผูปฏิบัติจะอยูภายนอกอริยสัจ 4 แมกําลังต้ังใจมุงม่ันปฏิบัติในไตรสิกขา (ท่ียังไมมีข้ันอธิ)  
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อยูก็ตาม 
6.1.3 การปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 อยูในกิจท้ัง 4 ในอริยสัจ 4 จึงเปนโลกุตตระอยาง

เดียว เพราะอริยสัจ 4 เปนโลกุตตระ เพราะผูปฏิบัติอยูภายนอกอริยสัจ 4 ยอมช่ือวาเปนโลกียะอยู 
จนกวาจะเขาถึงอริยสัจ 4 จึงจะเปนโลกุตตระ แตในจรณะ 15 วิชชา 8 เปนโลกุตตระในตัวตลอดสาย
โดยแบงเปนเสขบุคคลคือผูปฏิบัติท่ียังมีเช้ืออาสวะเหลือกับอเสขบุคคลคือผูปฏิบัติท่ีหมดดับสนิท
ส้ินอาสวะ (อนาสวะ) แลว  แตเสขบุคคลก็เปนอริยบุคคลซ่ึงก็คือโลกุตตระบุคคล ดังนั้นผูท่ีประสงค
จะผานมิติของเวลาในผลของการปฏิบัติใหเร็วข้ึน เพราะพระพุทธองคไมทรงสรรเสริญความเนิ่นชา 
พึงรีบศึกษาและลงมือฝกฝนปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงไดช่ือวา เสขปฏิปทาสูตร ใหแกผูฝกฝนท่ียัง
มีเช้ืออาสวะเหลือเพื่อเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนหรือผูเขาถึงอริยสัจ 4 ไดแลวตามลําดับ 

6.1.4 โครงสรางของกิจในอริยสัจ 4 ท่ีสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 มี 4 หมวดคือ 
หมวดวิชชา ท่ีสัมพันธกับ เจริญปญญาข้ันญาณทัสสนะหรือภาวนา 
หมวดฌาน ท่ีสัมพันธกับ แจงความดับส้ินเหตุอยากหรือสัจจิกิริยา 
หมวดสัทธรรม  ท่ีสัมพันธกับ ละความอยากหรือปหานะ 
หมวดจรณะ 4 ท่ีสัมพันธกับกิจรูทุกขมาจากกิเลสหรือปริญเญยยะน่ันคือ รูจัก 
 กิเลสเปนทุกขท่ีตองเอาออก 

6.1.5 กระสวนของกิจในการละตนเหตุไมไดมีเฉพาะในขอสัทธรรม แตมีโฮลอนในท้ัง 
4 หมวด โดยเฉพาะเร่ิมในหมวดจรณะ 4 ซ่ึงทําบทบาทหลักในการละ โดยขอสํารวมอินทรียหรือ
อินทรียสังวรที่ตอจากศีลสังวร โดยเร่ิมจากฐานกาย หมายถึง พฤติกรรมในฐานศีล 5 ละอบายมุข 
ตรวจหาวาขอใดท่ีมีพฤติกรรมติดเสพอยู ก็ต้ังเปนขอกําหนดวาควรมีศีลมาสังวรดวยการอธิษฐานใจ
วาจะไมลวงละเมิดศีลขอนั้น ๆ 

6.1.5.1 แมในฐานกายก็มีเวทนา สุข ทุกขและเฉย ๆได โดยการบริหารจัดการ
เวทนาที่ถูกตองในบทบาทของสํารวมอินทรีย 6 คือ ทางกายมี 5 ไดแก หู ตา จมูก ล้ิน กาย และทางใจ   
มีหนึ่งรวมเปน 6 ซ่ึงพระคึกฤทธ์ิ โสตถิผโล (พ.ศ. 2554 ข) ใชคําคมวามีปฏิบัติการ”ตามดูไมตามไป...” 

6.1.5.2 โดยหลักวิชาระบุวา เวทนาเกิดข้ึนจากองคประกอบ 3 อยางของอินทรีย 6 
(นิยมเรียกท่ัวไปวา ทวาร 6 คือ หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ) ยกตัวอยาง ตากับรูป เกิดวิญญาณหรือการ
รับรูทางตา (จักษุวิญญาณ) โดยการประกอบพรอมกันของท้ังสามอยางในเวลาเดียวกัน ท่ีเรียกวา 
“ผัสสะปจจุบัน” (บางทานเรียกวาสัมผัส) 

6.1.5.3 “ผัสสะปจจุบัน” จึงเปนคําสําคัญ ท่ีระบุวามีวิญญาณรับรูในทุกทวารท่ี
เกิดทุกข เหตุแหงทุกข ความดับไมเหลือแหงทุกขและความเจริญของการปฏิบัติออกจากทุกข 
เกิดข้ึนท่ีนี่ ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ไดถาทําถูกตองในปหาน 5 ก็จะไดนิพพานโดยมีวิมุต 5 ไปตามลําดับ 
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6.1.5.4 บทบาทของสํารวมอินทรียมีอยู ในเวทนา 3 ทุกหมวดของจรณะ 15 
วิชชา 8 คือ 

จรณะ 4 ใหละกิเลสในเวทนา 3 
สัทธรรม  ใหละความอยาก (ตัณหา) ในเวทนา 3 
ฌาน ใหละความยดึติด (อุปาทาน) ในเวทนา 3 
วิชชา ใหละความเคยชิน (อนุสัยอาสวะ) ในเวทนา 3 
นี่คือจุดความคลาดท่ีสําคัญ เพราะมักทําสํารวมอินทรียไมครบโครงสราง

ของกิจในอริยสัจ 4 ท้ัง 4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 ดังเชน หมวดฌาน แสดงถึงส่ิงท่ีตองละคือ
ความเพลิน (นันทิ) ในอุปาทานขันธ 5 มีพุทธพจน (ขนธ. ส. 17/39/64. อางจากพระคึกฤทธ์ิ โสตถิ 
พโล 2554 ข : 20 - 21) ภิกษุ ท. ผูใดเพลิดเพลินอยูในรูป ผูนั้นเทากับเพลิดเพลินอยูในส่ิงท่ีเปนทุกข 
(ตอไปเหมือนกันท้ังในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) เรากลาววา “ผูใดเพลิดเพลินอยูในส่ิงท่ีเปน
ทุกข ผูนั้นยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้ 

หมวดวิชาท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีตองละอนุสัยในเวทนา 3 มีพุทธพจน (อุปริ.ม.
14/512/822. อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ข : 16 - 19)  

บุคคลนั้นเม่ือสุขเวทนาถูกตองอยูยอมเพลิดเพลิน...เมาหมกอยู อนุสัยคือ
ราคะยอมมีอยู 

บุคคลนั้นเม่ือทุกขเวทนาถูกตองอยูยอมเศราโศก...ครํ่าครวญ...อนุสัยคือ
ปฏิฆะยอมมีอยู 

บุคคลนั้นเม่ือเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข (อทุกขมสุขเวทนา)  ถูกตองอยู 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงเหตุเกิด (สมุทยะ) ของเวทนา (3) นั้น 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงความดับไมเหลือ (อัตถังคมะ) ของเวทนา (3) นั้น 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงรสอรอย (อัสสาทะ) ของเวทนา (3) นั้น 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงโทษ (อาทีนวะ) ของเวทนา (3) นั้น 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงอุบายเคร่ืองออกไป (นิสสรณะ) ของเวทนา (3) นั้น 
อนุสัย คืออวิชชายอมเพ่ิมความเคยชินใหแกบุคคลนั้น เม่ือยังละความเคย

ชินในราคะหรือราคานุสัยจากสุขเวทนาไมไดบรรเทาความเคยชินในความขัดเคืองหรือปฏิฆานุสัย
จากทุกขเวทนาไมได ถอนความเคยชินในความไมรูหรืออวิชชานุสัยจากอทุกขมสุขเวทนาไมได 
และยังทําวิชชาใหเกิดข้ึนไมได เขาจักทําท่ีสุดแหงทุกขในการรูเห็นไดในปจจุบันหรือทิฏฐธรรมนั้น 
ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจักมีได 

จุดความคลาดท่ีสําคัญยิ่งของความรูสึกไมสุขไมทุกขหรืออทุกขมสุข
เวทนาที่นิยมในการทําสมาธิท่ัวไป (meditation) คือทําอารมณเฉยไดแลวแตไมรูตามจริงซ่ึงเหตุ   
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เกิด - ความดับไมเหลือ – รสอรอย – โทษ - อุบายเคร่ืองออกพนไปนี้สงผลใหเปนอุเบกขาท่ีจมอยูใน
โลกียะหรือ เคหสิตอุเบกขาเวทนา สวนอุเบกขาที่มีคุณสมบัติครบรูตามจริงขางตนท้ังหมดแลวยัง
เปนอุเบกขาท่ีออกจากโลกียะไดหรือเนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนานี้เปนเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลวนําไปสู
สัมมาสมาธิ (right concentration)  

6.1.5.5 การทําฌานคือการละความเพลินในอุปาทานขันธ 5 จิตยอมหลุดพนดังมี
ในพุทธพจน (สฬง. สํ. 18/179/245 - 6, อางจาก พระคึกฤทธ์ิ 2554 ข : 32) 

เม่ือเห็นอยูโดยถูกตองยอมเบ่ือหนาย 
เพราะความส้ินไปแหงนันทิ (ความเพลิน) จึงมีความส้ินไปแหงราคะ 
เพราะความส้ินไปแหงราคะ จึงมีความส้ินไปแหงนันทิ 
เพราะความส้ินไปแหงนันทิและราคะ กลาวไดวา “จิตหลุดพนแลวดวยดี” 
นี่เปนจุดความคลาดท่ีสําคัญยิ่งของสมถภาวนาในกระแสหลักท่ีเปน  

โลกียะ แตไมเปนในจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะในหมวดฌานมีบทบาทในการทําความส้ินไปแหง 
นันทิราคะในอุปาทานขันธ 5 จึงเปนจิตหลุดพนหรือเจโตวิมุตท่ีเปนโลกุตตระ สวนการทําวิชชาให
พนไปจากอวิชชาสวะไดเปนปญญาวิมุต ( ต้ังแตวิปสสนาญาณไปจนครบวิชชาขอแปด คือ          
อาสวักขยญาณ) 

6.1.6 การละหรือปหานะท่ีเปนกิจในการละตนเหตุ หรือสมุทัยมีกระสวนท่ีเปนตาราง
สรุปแสดงความสัมพันธของข้ันตอนในการละช่ัวประพฤติดี (ในแถวท่ี 7) 
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ตารางท่ี  6.1  สรุปความสัมพันธของข้ันตอน การกําจัดอกุศลมูล (ละช่ัว) สรางกุศล (ประพฤติดี) 
 

0          1                2                  3                  4                   5                  6               7              8          
“รูป-นาม” สติปฏ

ฐาน 4 
จนณะ 15 
วิชชา 8 

ฐานเวทนา กิเลส(อกุศล) กิเลสหยาบกลาง
ละเอียด 

ตัณหา ปหาน 5 สัมมัปปธาน
4 

 
 
 
 
 

“นาม” 
ฐานใจ 

 
 
 
 

ธรรมใน 
ธรรม 

อาสวักขยญาณ 
จุตุปปาตยาณ 

บุพเพนิวาสานุส
สติญาณ 

เจโตปริยญาณ 
 

 
บุพเพนิวาสา 
นุสสติญาณ 

 
อาสวะ3 

อวิชชาสวะ 

 
อนุสัยกิเลส 

(กิเลสข้ันละเอียด) 
ขนาดละเอียดลออ 

 
 

อนุสัยกิเลส 
ขนาดละเอียดธุล ี

 

 
วิภวตัณหา 

(พน
ภวตัณหา) 

 
 

นิสสรณ
ปหาน 

ยังกุศลท่ีเกิด
แลวใหเจริญ
ไพบูลยย่ิงข้ึน 

 
 

(อนุรักขนา
ปธาน)  

ทิพพโสตญาณ
อิทธิวิธญาณ

มโนมยิทธิญาณ
วิปสสนาญาณ 

 
 

มโนมยิทญาณ 

ภวาสะ 
กามาสวะ 

 
พนภวตัณหา 
ละเอียด 

 
ปฏิปสสัทธิ
ปหาน 

ธรรม
(นอก) 
จิตในจิต 

ฌานท่ี 4 
ฌานท่ี  3 
ฌานท่ี 2 

 
ฌานท่ี 2(ปติ) 

 

อุปาทาน 
อัตตวาทุปาทาน 
สีสัพพตุปาทาน 
ทิฎฐปาทาน 

ปริยุฏฐานกิเลส 
(กิเลสข้ันกลาง) 
ขนาดกลางบาง 

 
 

ภวตัณหา 
หยาบ 

 
 

สมุจเฉท
ปหาน 

ยังกุศลท่ียัง
ไมเกิดให
เกิดข้ึน 
(ภาวนา
ปธาน) 

  ฌานท่ี 1  กามุปาทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

“รูป” 
ฐานกาย 

 
 

จิต 
(นอก) 

เวทนาใน
เวทนา 

 
 

 
ปญญา 
สติ 
วิริยะ 

พาหุสัจจะชั้น 
หลัง 

 
 

วิริยะ 

นิวรณ 5 
วิจิกิจฉา 

อุทธัจจกุกกุจจะ  
ถินมิทธะ 
พยาบาท 
กาม 

 
ปริยุฏฐานกิเลส 
(กิเลสข้ันกลาง) 
ขนาดกลางหนา 

 
กามตัณหา 
ละเอียด 

 
 
 
 
 
 

ตทังคปทาน 
(ใชปญญา
จัดการ) 

 
 
 
 
 

ยังอกุศลท่ี
เกิดข้ึนแลว
ใหดับไป
(ปหาน
ปธาน) 

 
เวทนา 
(นอก) 
กายใน
กาย 

พาหุสัจจะชั้น 
แรก 

โอตตัปปะ 
หิริ 

ศรัทธา 

 
หิริ 

เนกขัมมสิตะ 

อกุศลมูล 3 
(บาง) 
โมหะ 
โทสะ 
ราคะ 

 
วิติกกมลิเลส 

(กิเลสข้ันหยาบ) 
ขนาดหยาบบาง 

 
กามตัณหา 
กลาง 

 

 
กาย

(นอก) 

 
ชาคริยานุโยคะ 
โภชเนมัตตัญ ุ
ตาสํารวมอนิทรีย 

สังวรศีล 

 
สํารวมอินทรีย 

(เคหสิตะ) 
เปลี่ยนใหเปน
เนกขัมมสิต 

 
 

 
อกุศลมูล 3 

(หนา) 
โมหะ 
โทสะ 
ราคะ 

 
วิติกกมลิเลส 

(กิเลสข้ันหยาบ) 
ขนาดหยาบหนา 

 
กามตัณหา 
หยาบ 

 
วิกขัมภนป

หาน 
(แยก

ระหวางตัว
เรากับ
กิเลส) 

 
ยังอกุศลท่ียัง
ไมเกิด ไมให

เกิดข้ึน 
(สังวรปธาน) 
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6.1.6.1 เม่ือมีผัสสะปจจุบัน ส่ิงท่ีตองรู (ปริญเญยยะ) กอนคือเปนกิเลสใน 
(อกุศลมูล) อะไรซ่ึงเปนกิเลสช้ันหยาบ ช้ันกลาง ช้ันละเอียดโดยดูรวมกับประเภทของกิเลสตัณหา
กํากับ เชน กิเลส ตัณหา   อุปาทาน อนุสัย อาสวะและมีตนเหตุของความอยากคือ ความอยากในกาม 
ในภพ และความอยากในการออกจากภพ ก็จะทําใหเลือกเคร่ืองมือละอกุศลคือ ปหาน 5 ได
เหมาะสม 

6.1.6.2 การใชปหาน 5 กับฐานปฏิบัติการในเวทนาของการสํารวมอินทรียไดใน
แตละหมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 

1) “วิขัมปนปหาน” เปนการละกิเลสข้ันหยาบที่รุนแรง เชน อาการดิ้น
รนอยางมาก (หรือท่ีเรียกวา “ลงแดง”) ในข้ันนี้ทานสอนใหใชความสงบทางจิต สยบความเคล่ือนไหว
ของพลังกิเลส ดวยอาการยื้อยุด กอดรัดอยูกับกิเลส เพื่อสรางสติ เพราะถาเผลอสติเม่ือใดกิเลสจะเขา
ควบคุมพฤติกรรมทันที จึงตองไมยอมทําตามใจกิเลสใหไดดวยการกดขม คือสะกดกิเลสไวดวย
กํ า ลั ง ใ จ ห รื อ ข ม ทั บ กิ เ ล ส ไ ว ด ว ย ค ว า ม อ ด ก ล้ั น เ ต็ ม แ ร ง  อ า จ จ ะ ผ ลั ด กั น แ พ ช น ะ 
ไมเปนไร ทํากระบวนทาเดียว ไมตองแบงพลังไปคิดนึก เพราะกิเลสมืดมนมาก มีลีลาหลอกลอ
ตอรองมากมาย โบราณาจารยจึงสอนวายังไมตองใชความคิดนึกปรุงแตง แตใหรวมกําลังใจตั้งม่ัน 
อยูในศีลใหได เหตุผลท้ังหลายของกิเลสและอาการลีลาของกิเลสดิ้นรนเปนการไมยอมรับความจริง
ในสวนจิตใจของผูปฏิบัติ (ท่ีอาจทําใหรับไมไดวาผูปฏิบัติเลวรายปานน้ี) นั่นเพราะผูปฏิบัติยังแยก
จิตใจของผูปฏิบัติกับตัวตนของกิเลสข้ันหยาบ (ท่ีเรียกวาสักกายะของกิเลส) ใหออกจากกันไมได 
จึงตองอดทนใหวิขัมภนเปนฐานของการปหานดวย กระบวนการเห็นกิเลสเปนความไมเท่ียง 
เม่ือกิเลสไมเท่ียง ก็เห็นความเปนทุกข และท่ีสุดกิเลสเองก็หมดแรงนอยลง จนมีคราวท่ีดับลงไป 
ตอหนาผูปฏิบัติได นี่คือการท่ีกิเลสถูกละหรือปหานเปนสภาวะจิตท่ีเม่ือผานกระบวนการไตรลักษณ 
จะเห็นกิเลสไมใชตัวตน (อนัตตา) ของผูปฏิบัติ แยกรูปคือกิเลส ออกจากนามคือใจของผูปฏิบัติ 
ไดแลว 

นี่เปนจุดความคลาดท่ีสําคัญยิ่ง เพราะวิขัมภนปหานท่ัวไปทําไมครบ
ข้ันตอน ทําเพียง “วิขัมภน” ท่ียังไมถึงข้ัน “ปหาน” กลาวคือกดขมกิเลสอยูจริงโดยการไมเรียนรู
สภาวะของกิเลสดวยการใชวิธีเปล่ียนตัดภาพ (หรือภาวะ) นั้นไป สนใจรับรูเร่ืองอ่ืนแทนเสมอ การ
ทําเชนนี้อาจใหผลดีเบ้ืองแรก แตนานไปกิเลสท่ีถูกกดขมซ่ึงจะตกตะกอนลงไปประดุจระเบิดเวลาท่ี
นับวารุนแรงเพิ่มกําลังความรายแรงใหกับกิเลสโดยผูปฏิบัติไมรูเทาทัน ทําใหภายหลังเกิดมี
ประสบการณลมเหลวของผูปฏิบัติ ทําใหมีขอสรุปเปนความเช่ือผิดไปวากิเลสไมมีทางทําใหหมดไป
ได เพราะปฏิบัติทีไร ทายสุดก็แพหรือลมทุกที เพราะไมเขาใจ “วิขัมภนปหานวิธี” ท่ีเปนโลกุตตระ 
ไปเอาแต “วิขัมภน” ท่ีเปรียบดังหินทับหญา นั้นแตไมใช “ปหานะ” ท่ีเปนกิจของอริยสัจ 4 เพราะถา
ใชไดถูกตองโดยปหานดวยกระบวนการไตรลักษณท่ีทําใหพลังของกิเลสหมดหายไปเร่ือย  ๆ  จนถึง
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ข้ันอนัตตาจึงสามารถเห็นกิเลสหรือสักกายะวาไมใชตัวตนของผูปฏิบัติ ไมมีตัวตนเพราะกิเลสดับลง
ไปไดแลว จึงเกิดปญญาข้ันอธิ 3 ข้ันตอน คือ 

นามรูปปริเฉทญาณ  คือ  ปญญาญาณท่ีแยกรูปนามคือเห็นส่ิงท่ีถูกรู (รูป) 
เปนกิเลสที่มีการรับรูของผูปฏิบัติ (นาม) เห็นอยูซ่ึงความไมเท่ียง (อนิจจัง) ของกิเลส เดี๋ยวมาก เดี๋ยว
นอย เดี๋ยวมี เดี๋ยวเหมือนไมมี ฯลฯ เปนตน 

ปจจยปริคคหญาณ  คือ  ญาณกําหนดไดถึงปจจัยของนามรูป (ในขอตน) 
พบวามีศีลและสํารวมอินทรียไดนานพอจะทําใหกิเลสออนแรงลงทุกที (ทุกขัง) กิเลสแพแน 

สัมมสนญาณ คือ  ญาณพิจารณานามรูป (ในขอตน) โดยไตรลักษณ
ครบถวน คือเห็นไปตลอดจนถึงความไมมีตัวตนของกิเลส (อนัตตา) เพราะกิเลสดับลงไดจริงดวย
อํานาจของกระบวนการ (พระ) ไตรลักษณ 

นี่จึงเปนปญญาระดับญาณข้ันตนท่ีพรอมจะพัฒนาเขาสูวิปสสนาญาณ 9 
หลวงปูม่ันภูริทัตโต จึงตอบคําถามศิษยวา สํารวมอินทรียหรืออินทรียสังวร (หรือปฏิบัติการกับฐาน
เวทนา) โบราณทานจัดสงเคราะหลงเปนอธิจิตอยางออน ๆ ในจรณะ 4 

เม่ือเขาใจวาปหาน 5 อันเปนกิจในการละของอริยสัจ 4 เปนเสนทางโล
กุตตระ แมแตปหานตัวแรก คือ “วิขัมภนปหาน” ก็มีผลสัมฤทธ์ิเปนโลกุตตระไดในจรณะ 4 ปหานท่ี
เหลืออีก 4 ตัว ก็จะเขาใจไดงายข้ึนตามหมวดใหญของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีตอเนื่องจากชุดแรก 
(จรณะขอ 1-4) ไปจนถึงชุดท่ี 6 ตามลําดับดังนี้ 

2) “ตทังคปหาน” เปนการใชปญญาพิจารณาองคธรรมประกอบเขาไป
หลังจากข้ันตอนวิขัมภนปหาน โดยเฉพาะในฐานปฏิบัติการเวทนาท่ีเกิดเปนความรูสึกละอายใจหรือ
หิริข้ึนเม่ือจะกาวลวงศีล ซ่ึงมักจะเกิดในท่ีลับ ไมมีใครรูเห็น (ไมเปนไร นิดเดียว คร้ังเดียวเอง  เปน
ตน) จึงตองมีการใชปญญาพิจารณาวาโทษภัยของกิเลสตัณหาหรือใชหลักพุทธพจนสุภาษิตวาท
กรรมของผูรูตาง ๆ ท่ีมีผลชวยใหพลังปญญามีมากข้ึนจนไมกาวลวงศีลใหเปนทุจริตและสามารถ
รักษาศีลใหเปนสุจริตธรรมไดเสมอในจรณะชุดท่ี 2 (จรณะขอ 5-8) ของหมวดสัทธรรมวิธีการละ
รวมกันของวิขัมภนปหานและตทังคปหาน ในการละเคร่ืองเศราหมองของจิตหรือนิวรณ 5 คือ ความ
พอใจในกาม ความไมพอใจหรือพยาบาท ความงวงซึมหรือถีนมิทธะ ความฟุงซาน (อุทธัจจะ) และ
ความสงสัย (วิจิกิจฉา) เม่ือทําสําเร็จมีผลใหเกิดมีอธิศีลข้ึนในใจและรักษาความบริสุทธ์ิทางกายไวได 
รวมกันเปนธรรมจริยาดวยจรณะชุดท่ี 3 (จรณะขอ 8-11) ของหมวดสัทธรรม 

3) การใช “สมุทเฉทปหาน” ในข้ันฌาน เพื่อละอุปาทานอันเปนกิเลส
ข้ันกลางและเปนความอยากในภพตาง ๆหรือภวตัณหา ดวยการพิจารณาดับความเพลิดเพลินหรือ
นันทิราคะ หรือเวทนาของอุปาทานคือความพึงพอใจยึดติดหรือฉันทราคะ ในอุปาทานขันธ 5 
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(ในระดับฐานศีล 5 และละอบายมุข) ไปจนถึงข้ันจิตหลุดพนในท่ีสุดอันเปนฝายสมถภาวนาท่ีเปน 
โลกุตตระเพราะละราคะเสียไดในจรณะชุดท่ี 4 (จรณะขอ 12-15) ของหมวดฌาน 

4) การใช “ปฏิปสสัทธิปหาน” อันเปนเคร่ืองมือปหานกิเลสข้ันละเอียด
หรืออนุสัยกิเลสและเปนภวตัณหาในข้ันละเอียดระดับอรูปราคะ กําจัดความเคยชินท่ีตามนอนมา
หรืออนุสัย ดวยการสํารวมอินทรียระดับอินทรียภาวนาช้ันเลิศหรืออนุตตราอินทรียภาวนา 
(ในอุปริ. ม. 14/542-545/856-861, อางจากพระศึกฤทธ์ิ โสตถิผโล, พ.ศ. 2554 ข : 112 - 113) 
กลาวคือภิกษุรูชัดอยางนี้วา “อารมณท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรานี้เปนส่ิงมีปจจัยปรุงแตง (สังขต) เปนของ
หยาบ ๆ (โอฬาริก) เปนส่ิงท่ีอาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึน (ปฏิจจสมุปปนน) แตมีส่ิงหนึ่งซ่ึงระงับและ
ประณีต กลาวคืออุเบกขา” “อานนท อารมณอันเปนท่ีชอบใจ ไมเปนที่ชอบใจ ท้ังเปนท่ีไมทุกขไม
สุขอันบังเกิดแกภิกษุนั้นยอมดับไป “เร็วเหมือนการกระพริบตาของคน” ในอุเบกขาท่ียังดํารงอยู” 

“อานนท นี้แล เราเรียกวาอินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแหง
รูปท่ีรูแจงดวยจักษุ” และท้ังหู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็ตรัสทํานองอยางเดียวกัน ตางกันท่ีความเร็ว  

ในกรณีเสียง  เปรียบดวยความเร็วแหงการดีดนิ้วมือ 
ในกรณีกล่ิน  เปรียบดวยความเร็วแหงหยดน้ําตกจากใบบัว 
ในกรณีรส  เปรียบดวยความเร็วแหงน้ําลายท่ีถมจากปลายล้ินของคนแข็งแรง  
ในกรณีโผฏฐัพพะ เปรียบดวยความเร็วแหงการเหยียดแขน พับแขนของคนแข็งแรง 
ในกรณีธรรมารมณ เปรียบดวยความเร็วแหงการแหงของหยดนํ้าบนกะทะเหล็กท่ีรอน

แดงตลอดวัน 
การสํารวมอินทรียท่ีพัฒนาถึงข้ันเปนเลิศ ในจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 5 

(คือวิชชาขอ 1 - 4) อันมีฐานปฏิบัติการของเวทนาอยูท่ีมโนมยิทธิญาณ จึงเปนโลกุตตระท่ีประณีต
ยิ่งข้ึนในเคร่ืองมือข้ันสูงคือปฏิปสสัทธิปหาน ดังกลาวมานี้เอง 

5) การใช “นิสสรณปหาน” อันเปนเครื่องมือปหานกิเลสละเอียดข้ัน
สุดทายคืออวิชชาสวะ ดังนี้ (ในอุปริ. ม. 14/518/823, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ข : 118 – 119) 

“บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซ่ึงเหตุเกิด (สมุทยะ) ของเวทนานั้น 
บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซ่ึงความดับไมเหลือ (อัตถังคมะ) ของเวทนานั้น 
บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซ่ึงรสอรอย (อัสสาทะ) ของเวทนานั้น 
บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซ่ึงอุบายเคร่ืองออกพนไป (นิสสรณะ) ของ

เวทนานั้นจึงละอนุสัยคืออวิชชาท่ีตามนอน (ความเคยชิน) ในบุคคลนั้นเสียได ยอมละความเคยชิน
ในระคะหรือราคานุสัยจากสุขเวทนาบรรเทาความเคยชินในความขัดเคืองหรือปฏิฆานุสัยจาก
ทุกขเวทนาและถอนความเคยชินในความไมรูหรืออวิชชานุสัยจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได จึงยอม
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ทําวิชชาใหเกิดข้ึนได (และพนกามาสวะ พนภวาสวะและพนอวิชชาสวะ - ผูวิจัย) จึงทําท่ีสุดแหง
ทุกขในทิฏฐธรรมนั้น ขอนี้เปนฐานะท่ีจักมีได” 

นี่จึงเปนการใชจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 6 หรือวิชชาขอ 5-8 ซ่ึงเปน
วิปสสนาภาวนาข้ันปลายสรางญาณทัสสนะข้ันสูง ท่ีทําใหคลายพนจากอวิชชาไดเปนนิสสรณวิมุตท่ี
ทําใหทราบชัดถึงโคตรภูญาณหรือญาณครอบโคตรจากปุถุชนเปนอริยชนผูส้ินอาสวะบางสวนได
จริงใน 4 ระดับ อาทิเชน ตามเกณฑระดับฐานศีล 5 ละอบายมุข (หรือปดอบายภูมิ) เปนผูมีศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  มีความเช่ือม่ันในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา มีศีลอันเปนอริยะ
จนถึงอรหัตตผลไดตามลําดับ (ในฐานศีล 5) ดวยมีผลจากการปฏิบัติไดวิมุต 5 จริง นับเปนเกณฑ
ความรูข้ันละเอียดท่ีแสดงถึงระดับการไดเปนพระโสดาปตติผลอันเปนความหมายท่ีกลาวแสดงใน
บทสวดมนต (ท่ีฉบับดั้งเดิมจารึกดวยอักษรขอมคือ) ยอดพระกัณฑไตรปฎกวา “โสตาอรหัตตปฏิผล 
ธาตุสัมมาทิยานะสัมปนโน”  

6.1.7 ผลลัพทของกิจท่ีดับตนเหตุไดอยางแจมแจงในการปหานกิเลสหยาบ กลางจนรู
ไดละเอียดชัดเจนหรือสัจฉิกิริยา เม่ือปหานสําเร็จเปนวิมุต 5 รูผลแจมแจงไดแลวหรือสัจฉิกัตวา
ดังนั้นสัมมาวิมุตของพุทธจึงเกิดจากปหาน 5 แบบพุทธ ไมใชมิจฉาวิมุตดวยการทําสมาธิท่ัวไป 
(meditation) กลาวคือ 

เม่ือกระทํา วิขัมภนปหาน สําเร็จไดผลเปน วิขัมภนวิมุตข้ึนท่ีจิต 
เม่ือกระทํา ตทังคปหาน  สําเร็จไดผลเปน ตทังควิมุตข้ึนท่ีจิต 
เม่ือกระทํา สมุทเฉทปหาน สําเร็จไดผลเปน สมุทเฉทวิมุตข้ึนท่ีจิต 
เม่ือกระทํา ปฏิปสสัทธิปหาน สําเร็จไดผลเปน ปฏิปสสัทธิวิมุตข้ึนท่ีจิต 
เม่ือกระทํา นิสสรณปหาน สําเร็จไดผลเปน นิสสรณวิมุตข้ึนท่ีจิต 
นี่เปนจุดความคลาดท่ีทําใหไขวเขวอยางสําคัญในประเด็นความเขาใจท่ีวาวิมุตนั้น

มาจากการทําสมาธิท่ัวไปถึงข้ันมีอุเบกขาในรูปฌาน 4 (ตามท่ีเลือกมาจากกรรมฐาน 40) แลวพัฒนา
ตอเปนอรูปฌาน 4 แลวจึงทําสัญญาเวทยิตนิโรธไดสภาวะเปนสภาพกึ่งหลับ คือดับความรูสึก 
(เวทยิต) และความกําหนดหมายรู (สัญญา) ไดเปนความดับสนิทอยางยิ่งท่ีเปนนิโรธของพุทธ อัน
นับวาเขาใจผิดทางไปเปนมิจฉาวิมุต ดวยยังมีความไมรูหรืออวิชชาสวะอยูจริง ๆ ท่ีหางไกลจาก
สัมมาวิมุต สัมมาวิมุตญาณทัสสนะของพระพุทธเจา เพราะจะไมสามารถมีอธิปญญาหรือญาณ     
ทัสสนะท่ีแสดงผลเปน โลกุตตรธรรมอันเกิดข้ึนจากการละตนเหตุไดแก กิเลสตัณหา อุปาทาน      
อาสวะมาเปนลําดับไดแตอยางใด ดังมีรายละเอียดท่ีแสดงอยูในกระสวนของปหาน ในขอ 6.1.6.2 
มาแลว  

6.1.8 ตัวแบบของผูทํากิจท่ีมีผลลัพธดับตนเหตุไดแลว 
ตัวแบบหรือผูมีวิชชาจรณสัมปนโนคืออริยบุคคล 4 โดยมีตัวแบบภาวะโสดาบัน 
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บุคคลเปนอันดับแรก ตอไปคือตัวแบบสกิทาคามีบุคคล อนาคามีบุคคลและอรหันตบุคคล ดังนั้น
หมวดธรรมท่ีเปนองคความรูท่ีแสดงหลักเกณฑของภาวะโสดาบันบุคคลจึงเปนส่ิงท่ีตองศึกษาใสใจ 
ดังมีใน “พุทธวจน คูมือโสดาบัน” ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐเพื่อตรวจสอบความเปนโสดาบันของ
ตนเองดวยตนเอง (พระคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล, 2554 ก) 

6.1.8.1 ผูวิจัยไดคัดเลือกมาจากพระสูตร (ทสก. อํ. 24/195 - 198/92 อางจากพระ      
คึกฤทธ์ิ 2554 ก : 11 - 18) ท่ีทรงตรัสกับฆราวาส โดยใชคําวา “คหบดี” เพื่อใหเห็นชัดเจนวา ฆราวาส
ควรเรียนรูฝกฝน โลกุตตรธรรมของเกณฑข้ันเบ้ืองตนคือพระโสดาบันอยางไร 

“คหบดี ในกาลใด ภัยเวร 5 ประการ อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับได
แลวดวย อริยสาวกประกอบพรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะ 4 ดวย อริยญายธรรมเปนธรรมท่ีอริย
สาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาดวย 

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น เม่ือหวังอยูก็พยากรณตนดวยตนนั่นแหละวา 
“เราเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิดเดรัจฉานส้ินแลว มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบายทุคติวินิบาตส้ินแลว 
เราเปนผูถึงแลวซ่ึงกระแส (แหงนิพพาน) มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน 
มีการตรัสรูพรอมเปนเบ้ืองหนา” ดังนี้ 
(การมีศีล 5 ทําใหพนภัยเวร 5 ประการ - ผูวิจัย) 

เงื่อนไขขอท่ี 1   “คหบดี ภัยเวร 5 ประการเหลาไหน อันอริยสาวกทําให
สงบรํางับไดแลว คหบดี บุคคลผูฆาสัตวอยูปกติ ยอมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) บาง 
ยอมประสพภัยเวรในสัมปรายิก (ในเวลาตอมา) บาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง เพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจุบัน ภัยเวรนั้น ๆ เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผูเวนขาดแลวจากปาณาติบาตทําใหสงบได
แลว” ภัยเวรอีก 4 ขอ คือเนื้อหาท่ีพนดวยศีล 5 หมายถึง ศีลขอ 2 - 5 

เงื่อนไขขอท่ี 2   “คหบดี อริยสาวกเปนผูประกอบพรอมแลวดวยความ
เล่ือมใสอันหยั่งลึกลงมั่นไมหวั่นไหวในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ” (ดังมีรายละเอียดใน
บทสวดมนตอิติปโสฯ สรรเสริญ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ท่ีรูกันท่ัวไป) สวนขอ 4 คือ “คหบดี 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลายในลักษณะเปนท่ีนาพอใจของพระ
อริยเจา เปนศีลท่ีไมขาดไมทะลุ ไมดางไมพรอย เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา วิญูชนสรรเสริญ ไม
ถูกทิฏฐิลูบคลํา เปนศีลท่ีเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ ดังนี้” ผูวิจัยเห็นวาเม่ือประกอบเง่ือนไขขอแรกพน
ภัยเวร 5 กับองคแหงโสดาบัน 4 ขอ ก็หมายความวามีการถือศีล 5 ใหบริสุทธ์ิ จึงพนภัยเวร 5 

เงื่อนไขขอท่ี 3   โสดาบันรูชัดเจนในปฏิจจสมุปบาท “คหบดี ก็อริยญาย
ธรรมเปนส่ิงท่ีอริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาเปนอยางไรเลา คหบดี อริย
สาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมทําไวในใจโดยแยบคายเปนอยางดี ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียว ดังนี้ เพราะ
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ส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะความเกิดข้ึนแหงส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน เพราะส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี เพราะความ
ดับไปแหงส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงดับไป ขอนี้ไดแกส่ิงเหลานี้คือ..” (จากนี้ก็เปนขอความของปฏิจจสมุปบาท
สายเกิดแลวตามดวยสายดับของเหตุปจจยาการ “อวิชชา – สังขาร – วิญญาณ – นามรูป – สฬายตนะ 
– ผัสสะ – เวทนา – ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ - ชรามรณะ” - ผูวิจัย) คหบดี อริยญายธรรมนี้แล
เปนธรรมท่ีอริยสาวกน้ันเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญา”  

สรุปครบพรอมท้ัง 3 ขอ เปนโสดาบัน 
“คหบดี ในกาลใดแล ภัยเวร 5 ประการเหลานี้เปนส่ิงท่ีอริยสาวกทําให

สงบรํางับไดแลวดวย อริยสาวกเปนผูประกอบพรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะส่ีเหลานี้ดวย อริยญาย
ธรรมนี้เปนธรรมอันอริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาดวย 

ในกาลนั้น อริยสาวกน้ันปรารถนาอยู ก็พยากรณตนดวยตนแหละวา “เราเปนผูมีนรกส้ิน
แลว มีกําเนิดเดรัจฉานส้ินแลว มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบายทุคติวินิบาตส้ินแลว เราเปนผูถึงซ่ึงกระแส 
(แหงนิพพาน) มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดาเปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพรอมเปนเบ้ือง
หนา ดังนี้” 

6.1.8.2 องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดในฐานศีล 5 ของพระโสดาบัน 
มีพุทธพจนท่ีคัดเลือกมาแสดงประกอบดังนี้ 

1)  หมวดจรณะ 4 - พนภัยเวร 5 มีโสดาปตติยังคะ 4 (ดูขอ 6.1.8.1) 
2)  หมวดสัทธรรม - พระโสดาบันรูจักอินทรีย 6 เปนความเขมขน

จากสํารวมอินทรีย 6 ใหมากยิ่งข้ึนในหมวดสัทธรรม (มหาวาร. สํ. 19/271/902-903, อางจากพระคึก
ฤทธ์ิ 2554 ก : 20 - 21) ภิกษุ.ท! อินทรีย 6 เหลานี้มีอยูคือ จักขุนทรีย (ตา) โสตินทรีย (หู) ฆานินทรีย 
(จมูก)ชิวตินทรีย (ล้ิน) กายินทรีย (กาย) มนินทรีย (ใจ) 

“ภิกษุ ท เม่ือใดแล อริยสาวกมา 
รูจักความกอข้ึนแหงอินทรียท้ังหกเหลานี้ 
รูจักความตั้งอยูไมไดแหงอินทรียท้ังหกเหลานี้ 
รูจักรสอรอยของอินทรียท้ังหกเหลานี้ 
รูจักโทษอันรายกาจของอินทรียท้ังหกเหลานี้ 
รูจักอุบายท่ีไปใหพน (เหนือ) อินทรียท้ังหกเหลานี้ 
ตามท่ีถูกท่ีจริง 

ภิกษุ ท เม่ือนั้นแหละ อริยสาวกน้ันเราเรียกวาเปนพระโสดาบันผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เท่ียงแท
ตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา” 

3) หมวดฌาน - พระโสดาบันรูจักอุปาทานในขันธ 5   
(จาก ขนฺธ สํ 17/196/296, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 19) 
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“ภิกษุ ท เม่ือใดแล สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้ 
มารูจักความกอข้ึนแหงอุปาทาน  (ในขันธหา) 
มารูจักความตั้งอยูไมไดของอุปาทาน  (ในขันธหา) 
มารูจักรสอรอยของอุปาทาน   (ในขันธหา) 
มารูจักโทษอันรายกาจของอุปาทาน  (ในขันธหา) 
มารูจักอุบายท่ีไปใหพนจากอุปาทาน  (ในขันธหา) นี้ไดตามที่ถูกท่ี

จริงภิกษุ.ท! เม่ือนั้นแหละสาวกของพระอริยเจาผูนั้นเราเรียกวาเปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกตํ่า
เปนธรรมดาเท่ียงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา” 

4) หมวดวิชชา - พระโสดาบันรูจักสัมมาอริยมรรคมีองคแปด 
  - พระโสดาบันรูจักสัมมัตตะ 10 
  - พระโสดาบันรูจักอริยสัจ 4 ในปฏิจจสมุปบาท 

(4.1) พระโสดาบันประกอบพรอมแลวดวยอริยมรรคมีองคแปด 
(มหาวาร. สํ 19/435/1432 - 1433, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 10)  “สารีบุตร ท่ีมักกลาวกันวา
โสดาบัน-โสดาบัน ดังนี้เปนอยางไรเลา  “ขาแตพระองคผูเจริญ ทานผูใดเปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยอริยมรรคมีองคแปดอยู ผูเชนนั้นแล ขาพระองคเรียกวาเปนพระโสดาบัน ผูมีช่ืออยางนี้ มีโคตร
อยางนี้ พระเจาขา” สารีบุตร ถูกแลว ถูกแลว ผูท่ีประกอบพรอมแลวดวยอริยมรรคมีองคแปดนี้อยู 
ถึงเราเองก็เรียกผูเชนนั้นวาเปนพระโสดาบันผูมีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้” 

(4.2) พระโสดาบันรูจักสัมมัตตะ 10 คือโสตาปตติยังคะ 4 จําแนก
ดวยอาการ 10 อยาง (มหาวาร. สํ 19/479/1549, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 222 - 229)  

เนื้อความมีวาทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี (อุบาสกท่ีมีช่ือเสียง
มากผูหนึ่ง) ปวยไดรับทุกขเปนไขหนัก จึงนิมนตพระสารีบุตรผูเปนท่ีเคารพยิ่งของทาน พระสารี
บุตรจึงมาเยี่ยมพรอมกับพระอานนท เม่ือถามไถอาการจึงทราบวาปวยไขหนักมาก มีทุกขเวทนา
กําเริบหนัก ไมทุเลาลงเลย พระสารีบุตรจึงแสดงธรรมใหเวทนาสงบลงโดยแสดงธรรมวา ทานอนาถ
บิณฑิกเปนผูถึงพรอมดวยโสตาปตติยังคะ 4 คือเล่ือมใสไมหวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ และมีศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ เม่ือทานเห็นองคคุณท้ัง 4 ในตน เวทนาจึงสงบระงับโดยพลัน 
จากนั้นก็แสดงสัมมาอริยมรรคมีองคแปดและอริยผลสอง (รวมเปนสัมมัตตะ 10 - ผูวิจัย) ดังจะยกมา 
3 ขอปลายคือ  

“คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาสมาธิเห็น
ปานใด เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสมาธิ เห็นปานนั้น ยอมไมมีแก
ทาน สวนทานมีสัมมาสมาธิ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาสมาธินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน   
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คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาญาณะเห็น
ปานใด เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาญาณะ เห็นปานนั้น ยอมไมมี
แกทาน สวนทานมีสัมมาญาณะ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาญาณะน้ันอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน 

คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาวิมุตติเห็น
ปานใด เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวิมุตติ เห็นปานนั้น ยอมไมมีแก
ทาน สวนทานมีสัมมาวิมุตติ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาวิมุตตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน” 

คร้ังนั้น เวทนาของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงับแลว
โดยพลัน ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาสทานพระสารีบุตรและทานพระอานนท ดวยอาหารที่เขา
จัดมาเฉพาะตน คร้ังนั้นทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เม่ือทานพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาตร
แลว จึงถือเอาอาสนะต่ําอันหนึ่ง นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ทานพระสารีบุตรอนุโมทนาดวย
คาถาเหลานี้ 

“ผูใดต้ังม่ันไมหวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามท่ีพระอริย
เจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเล่ือมใสในพระสงฆ และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตท้ังหลายเรียก
ผูนั้นวาเปนคนไมขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะน้ันบุคคลผูมีปญญา เม่ือระลึกถึง
คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงประกอบตามซ่ึงศรัทธา ศีล ความเล่ือมใส และความเห็นธรรม” 

คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตร คร้ันอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้แลว 
จึงลุกจากอาสนะหลีกไป 

ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี
ประทับถวายบังคมพระผุมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัส
ถามทานพระอานนทวา 

“อานนท เธอมาจากไหนแตยังวัน 
ขาแตพระองคผูเจริญ! ทานพระสารีบุตรกลาวสอน อนาถ 

บิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทขอนี้  
อานนท  
สารีบุตรเปนบัณฑิต 
สารีบุตรมีปญญามาก 
ไดจําแนกโสตาปตติยังคะ 4 ดวยอาการ 10 อยาง” 

(4.3) พระโสดาบันรูจักอริยสัจ 4 ในปฏิจจสมุปบาท 11 อาการ ช่ือ
วาญาณวัตถุ 44 (นิทาน สํ 16/67-71/118 - 125, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 63 - 77) 

“ภิกษุ ท เราจักแสดงซ่ึงญาณวัตถุ 44 อยาง แกพวกเธอ
ท้ังหลาย... 
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ภิกษุ ท ก็ญาณวัตถุ 44 อยางเปนอยางไรเลา ญาณวัตถุ 44 
อยาง คือ:- 

(หมวด 1) 
ญาณ คือ ความรูในชรามรณะ 
ญาณ คือ ความรูในเหตุใหเกิดข้ึนแหงชรามรณะ 
ญาณ คือ ความรูในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ 
ญาณ คือ ความรูในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับ

ไมเหลือแหงชรามรณะ” 
(ญาณในอริยสัจ 4 ในหมวดท่ี 2 -11 คือ ชาติ – ภพ – อุปาทาน – ตัณหา – เวทนา – ผัสสะ – สฬายตนะ 
– นามรูป – วิญญาณ - สังขาร มีเหมือนกัน - ผูวิจัย) 

ภิกษุ.ท เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ 44 อยาง” 
(ผูวิจัยเห็นวาพระองคมาขยายขอสุดทายจากอวิชชาใหเกิดเปนวิชชา ดวยการขยายสัมมาอริยมรรคมี
องคแปด นําสูความรูช่ือวาญาณในธรรมหรือธัมมญาณ แลวนําความรูนั้นไปสูนัยยะอันเปนอดีตและ
อนาคต เรียกความรูนี้ของอริยสาวกวาญาณในการรูตามหรืออันวยญาณ โดยเร่ิมปฏิจจสมุปบาทใหมจาก
ชรา   มรณะ – ชาติ – ภพ – อุปาทาน – ตัณหา – เวทนา – ผัสสะ – สฬายตนะ – นามรูป – วิญญาณ – แลวก็
ถึงสังขารซ่ึง    มีเนื้อความเหมือนกันหมด ตางแตหัวขอดังนี้) 

“ภิกษุ.ท ก็สังขารเปนอยางไรเลา 
ภิกษุ.ท สังขารท้ังหลาย สามอยางเหลานี้ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร  ภิกษุท้ังหลาย เหลานี้
เรียกวาสังขารท้ังหลาย ความกอข้ึนพรอมแหงสังขารยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา
ความดับไมเหลือแหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงอวิชชา มรรคอันประกอบดวยองค
แปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร ไดแกส่ิงเหลานี้ คือ ความ
เห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ 

ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึงสังขารท้ังหลายวา
เปนอยางนี้ ๆ มารูท่ัวถึง ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหงสังขารวาเปนอยางนี้ ๆ มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงสังขารวาเปนอยางนี้ ๆ มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร
วาเปนอยางนี้  ๆ ในกาลใด ในกาลนั้นความรูของอริยสาวกนั้นช่ือวาญาณในธรรมหรือธัมมญาณ 
ดวยธรรมนี้อัน  เปนอริยสาวกน้ันเห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว และเปนธรรมอันใชได    
ไมจํากัดกาล อริยสาวกนั้น ยอมนําความรูไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดีตไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงสังขารท้ังหลาย ไดรู
อยางยิ่งแลว ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหงสังขาร ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร ไดรูอยาง
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ยิ่งแลวซ่ึง ขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทุกทาน  ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยางท่ีเราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้ ถึงแมสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่งซ่ึงสังขารท้ังหลาย จักรูอยางยิ่งซ่ึงเหตุ
ใหเกิดข้ึนแหงสังขาร จักรูอยางยิ่งซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร จักรูอยางยิ่งซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทํา
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขารก็ตาม สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็รูจักอยางยิ่ง 
เหมือนอยางท่ีเราไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้” ดังนี้ ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ช่ือวา ญาณในการรูตาม
หรืออันวยญาณภิกษุท้ังหลาย ญาณท้ังสองคือธัมมญาณและอันวยญาณเหลานี้ของอริยสาวกเปน
ธรรมชาติบริสุทธ์ิ ผองใส ในกาลใด ภิกุท้ังหลาย  ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกน้ันวา:- 

“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”   ดังนี้บาง  
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”   ดังนี้บาง  
“ผูมาถึงสัทธรรมนี้แลว”   ดังนี้บาง  
“ผูไดเห็นอยูซ่ึงพระสัทธรรมนี้”  ดังนี้บาง  
“ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง  
“ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง  
“ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”  ดังนี้บาง  
“ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส” ดังนี้บาง  
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”  ดังนี้บาง, ดังนี้แล” 

6.1.9 ประโยชนจากการพัฒนายกระดับจิตวิญาณของตนเขาสูการเปนอริยบุคคลข้ันตน 
6.1.9.1 ผลแหงความเปนโสดาบัน จากพระคึกฤทธ์ิ โสตถิผโล (2554 ก) 

(ฉกฺก. อํ. 22/490/368 : 105) “ภิกษุ.ท.อานสิงสแหงการทําใหแจงโสตาปตติผล 6 อยาง คือ 
เปนบุคคลผู เท่ียงแทตอพระสัทธรรม 
เปนบุคคลผู มีธรรมอันไมรูเส่ือม ทุกขดับไปทุกข้ันตอนแหงการ

กระทําท่ีทําแลว 
เปนบุคคลผู ประกอบดวยอสาธารณญาณ (ท่ีไมท่ัวไปแกพวกอ่ืน); 
เปนบุคคลผู เห็นธรรมท่ีเปนเหตุ และเห็นธรรมท้ังหลายท่ีเกิดมาแตเหตุ” 

6.1.9.2 ความเปนโสดาบันประเสริฐกวาการเปนพระเจาจักรพรรดิ (มหาวาร. สํ. 
19/428-429/1411-1413, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 106 - 107) “ภิกษุท้ังหลาย แมพระเจา
จักรพรรดิไดครองความเปนใหญยิ่งแหงทวีปท้ังส่ี เบ้ืองหนาจากการตายเพราะการแตกทําลายแหง
กาย...แตกระน้ันทาวเธอก็ยังรอดพนไปไมไดจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต และ
จากอบายทุคติ วินิบาต. 
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ภิกษุท้ังหลาย สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ แมเปนผูยังอัตตภาพใหพอ
เปนไปดวยคําขาวท่ีไดมาจากบิณฑบาตดวยปลีแขงของตนเอง...หากแตวาเปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยธรรม 4 ประการ เธอก็ยังสามารถรอดพนเสียไดจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต
และจากอบาย ทุคติ วินิบาต 

ธรรม 4 ประการ คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน ไมหวั่นไหว 

...ในองคพระพุทธเจา 

...ในองคพระธรรม 

...ในองคพระสงฆ 

...เปนผูประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลายชนิดเปนท่ีพอใจของเหลา
อริยเจา ฯลฯ 

ภิกษุท้ังหลาย! ระหวางการไดทวีปท้ังส่ี กับการไดธรรม 4 ประการนั้น 
การไดทวีปท้ังส่ีมีคาไมถึงเส้ียวท่ีสิบหกของการไดธรรม 4 ประการนี้เลย” 

6.1.9.3 ความเปนโสดาบันไมอาจแปรปรวน (มหาวาร. สํ. 19/457-458/1495-6, 
อางในพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 108 - 109) “ภิกษุท้ังหลาย แมมหาภูตรูปส่ี กลาวคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ก็ยัง
มีความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไปได แตอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูประกอบพรอมแลวดวยความ
เล่ือมใสอันหยั่งลงม่ันในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลว...ยังจะมีการแปรปรวนเปนเสียอยางอ่ืน 
จนเขาถึงนรกก็ดี กําเนิดเดรัจฉานก็ดี วิสัยแหงเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไมใชเปนฐานะท่ีจะมีไดเลย” 

ภิกษุท้ังหลาย แมมหาภูตส่ีรูป กลาวคือ ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ ก็ยังมีความ
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไปได...แตอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลาย 
ชนิดเปนท่ีพอใจของเหลาอริยเจา ยอมไมมีความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไดเลย”  

6.1.9.4 ส่ิงท่ีผูถึงพรอมดวยทิฎฐิ (พระโสดาบันทําไมไดโดยธรรมชาติ) (ฉกฺก. อํ. 
22/489/364, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 110 - 111) มีฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ ดังนี้  

“ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความเปนของเท่ียง 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความเปนของสุข 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงธรรมะไร ๆ โดยความเปนตัวตน 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจกระทําอนันตริยกรรม 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจหวังการถึงความบริสุทธ์ิโดยโกตุหลมงคล 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคลภายนอกจาก

ศาสนานี้” 
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6.1.9.5 ฐานะท่ีเปนไปไมไดสําหรับผูถึงพรอมดวยทิฎฐินัยท่ีหนึ่ง (ฉกฺก. อํ. 
22/489/363, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 112 - 113) ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ 

“ไมอาจอยูอยางไมมีมีความเคารพยําเกรงในพระศาสนา 
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในพระธรรม 
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในพระสงฆ 
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในสิกขา 
ไมอาจนํามาสูอนาคมนียวตัถุ (วัตถุท่ีไมควรเขาหา) 
ไมอาจยังภพท่ีแปดใหเกิดข้ึน” 

6.1.9.6 ฐานะท่ีเปนไปไมไดสําหรับผูถึงพรอมดวยทิฎฐินัยท่ีสอง (ฉกฺก. อํ. 
22/489-490/365, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 114 - 115) ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ 

“ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดา 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตบิดา 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตพระอรหันต 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงคิดประทุษรายตถาคตเพียงทําใหโลหิตหอ 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงทําใหสงฆแตกกัน 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงถือศาสดาอ่ืน (นอกไปจากพระสัมมาสัมพุทธเจา)” 

6.1.9.7 ฐานะท่ีเปนไปไมไดสําหรับผูถึงพรอมดวยทิฎฐินัยท่ีสาม  (ฉกฺก.อํ.
22/490/366, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 116 - 117)  ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ 

“ไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกข ตนทําเอง” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกข ผูอ่ืนทําให” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกขตนทําเองก็มี ผูอ่ืนทําใหก็มี” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองทําเอง เกิดข้ึนไดตามลําพัง” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองใครอื่นทําให เกิดข้ึนไดตามลําพัง” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองทําเองและไมตองใครอ่ืนทําให

เกิดข้ึนไดตามลําพัง” 
ขอนั้น เพราะเหตุไรเลา? 
“ภิกษุท้ังหลาย ขอนั้นเพราะเหตุวาเหตุ (แหงสุขและทุกข) อันผูถึงพรอม

ดวยทิฏฐิ เห็นแลวโดยแทจริงและธรรมท้ังหลาย ก็เปนส่ิงท่ีเกิดมาแตเหตุดวย 
ภิกษุท้ังหลาย เหลานี้แล 
ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ” 

6.1.10 สรุปการประมวลผลการคนควาชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 



217 

ผูวิจัยไดทําการประมวลผลการศึกษาในประเด็นสาระสําคัญขององคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 ไปพรอมกับการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น กับหลักเกณฑท่ีอางในพระ
ไตรปฏก โดยเฉพาะขอมูลหลักฐานท่ีเปนพุทธวจนในพระไตรปฏกท่ีแสดงชัดเจนวาผูมีวิชชา
จรณสัมปนโนข้ันตนคือโสดาบัน สมควรมีองคความรูในพุทธธรรมมากนอยเพียงใด 

ผูวิจัยพยายามใชภาษาท่ีงายตอการทําความเขาใจในขณะท่ีหัวขอเนื้อหามีความ
ลึกซ้ึงเปนสภาวะจิตสภาวะธรรมท่ีละเอียดออนรูไดยาก 

ผูวิจัยไดขยายใหเห็น “ความตางกัน” ในการเรียนรูตามพุทธกระแสหลักท่ีไมมี
รายละเอียดของจรณะ 15 วิชชา 8 โดยเฉพาะในการเช่ือมความสัมพันธกับชุดความรูหลักท่ีสําคัญ
ของพุทธธรรม เชน ไตรสิกขา กิจของอริยสัจ 4 เปนตน ความตางกันท่ีแสดงใหเห็นไดในหลาย
เหล่ียมมุมนี้เรียกวา “จุดความคลาด” ตัวอยางเชน การสํารวมอินทรีย นําไปสูการทําอารมณสุข ทุกข 
ใหปรับเปล่ียนเปนอุเบกขา การทําวิขัมปหาน เปนการทําสมาธิกดขมกิเลสใหดับลงไปประดุจหิน 
กับหญาเปนโลกียะ นั้นมี “จุดความคลาด” เกิดข้ึนเม่ือมีการเรียนรูจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะสามารถ
ทําใหหมวดธรรมสองขอขางตนสัมพันธกันไดและเปนการเรียนรูฝกฝนไปดวยกันโดยมีการสะสม
ผลสัมฤทธ์ิเล็ก ๆ ที่เปนโลกุตตระดวยการทําวิปสสนาภาวนารูปนามพิจารณาไตรลักษณในผัสสะ
ปจจุบันประกอบพรอมกันไปทุกคราว   

หรือบทบาทของสํารวมอินทรียในพุทธกระแสหลัก คือการสํารวมอารมณ 
โดยระวังการกระทบสัมผัสทางทวาร 6 คือหู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็เกิดมี “จุดความคลาด” ในการ
เรียนรูท่ีมีจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะวาสามารถขยายบทบาทของการสํารวมอินทรียเขาไปใน 4 หมวด 
ของจรณะ 15 วิชชา 8 ไดเพราะเปนความตอเนื่องของการทําใหตัวการใหญของทุกข (สักกายะ) 
เล็กลงไปเร่ือย ๆ จนเปนการตามเห็นไดในระดับอัตตา หรืออัตตานุทิฎฐิ จึงสามารถทําความตอเนื่อง
ของสํารวมอินทรียใหเกิดผลท่ีลึกซ้ึงกวาการทําอารมณสุข ทุกข เฉยวาง โดยเจาะลึกเขาไปถึงตัว 
บงการใหญของกิเลสหรืออกุศลมูล 3 หรือราคะ โทสะ โมหะ ใหลดละจางคลายลงไปอีกไดตามระดับ
ของตนเหตุคือความอยากหรือตัณหา ความยึดติดหรืออุปาทาน ความเคยชินหรืออนุสัย ความเหลือ
เช้ือหมักดองหรืออาสวะ ซ่ึงก็ลวนเปนกิจของอริยสัจ 4 ในการลงมือกําจัดหรือปหานและชําระสราง
ความบริสุทธ์ิของจิตท่ีประกอบดวยปญญาสูงข้ึนเปนลําดับใน 4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 เปนตน 

การแสดง “จุดความคลาด” เหลานี้ไมไดเปนความประสงคใหเปนประเด็น
แตกแยกหรือ “ถูก-ผิด” หรือ “เพี้ยนไปจากธรรมวินัย” ถาตราบใดยังไมไดออกนอกกรอบของการ
ลดละกิเลสตัณหาอุปาทานอาสวะใน “กิจของอริยสัจ 4” 

ตรงกันขาม “จุดความคลาด” เหลานี้จะมีประโยชนในการเนนใหเห็นจุดเช่ือม
ตอท่ีขาดหายไป (หรือไมไดปรากฏในรายละเอียดของคัมภีรหลัก) ใหกับผูสนใจเรียนรูฝกฝนปฏิบัติ
มีความเขาใจในข้ันตอนตาง ๆ ท่ีทําใหการปฏิบัติเกิดความตอเนื่องไหลเล่ือนเช่ือมตอไปไดตลอด 
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ดังนั้นการ ศึกษาวิจั ย ท่ีแสดงให เห็น ถึง  “จุดความคลาด” บนพื้นฐาน 
ของการศึกษาในกระบวนทัศนบูรณาการจึงมีประโยชนในการเห็นภาพรวม (เห็นชางท้ังตัว) ของ
วิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ไดชัดเจนมากข้ึน 

ผลสําเร็จของผูปฏิบัติฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 คือผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
เปนอริยบุคคล 4 โดยฉพาะข้ันตนคือ พระโสดาบันนั้นสามารถรูและเขาใจไดมากข้ึนวาทําไมจึง 
ไดช่ือวาเปนผูแรกถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมอันเปนทางไปสูนิพพานบาง เปนผูมีวิชชาอันเปนเสขะ 
บางเปนผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะบาง เหลานี้ยืนยันสภาวะของผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติ
จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปนสภาวะโลกุตตระท้ังส้ิน ทําใหเกิดความชัดเจนในผลความกาวหนาผูปฏิบัติ
บนเสนทางโลกุตตระไปตามลําดับ จึงลดความพรามัวหรือไมชัดเจนในการตีความหรืออธิบาย 
ในพุทธกระแสหลักและชาวพุทธท่ัวไปที่แบงแยกระดับของวิชชา 8 ไวดังนี้วา วิชชา 7 ขอแรก 
เปนอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยหรือดักรูทายใจคนอ่ืนเปนอาเทสนาปาฏิหาริยกันอยูมากจนถึงกับเขาใจวา
เปนหลักเกณฑของคุณสมบัติ ความเปนผูบรรลุธรรมของพระพุทธเจา  

การตีความของวิชชา 8 ในอนาคตแมแตผูมีองคความรูระดับปญญาทัศน 
ก็สมควรจะรับทราบอยางถูกตองเสียต้ังแตแรกใหเปนวิชชา 8 ของพระพุทธเจาทุกขอ ต้ังแต
วิปสสนาญาณก็ถูกใชเพื่อเห็นผลชําระจิตในการกาวออกจากกิเลสข้ันหยาบกลางละเอียดหรือขาม
พนตัณหา 3 อยาง อุปาทาน 4 อยาง จนสุดทายพนอวิชชาสวะ 3 อยาง ในวิชชา 3 ขอปลาย หรือ 
เตวิชโชของวิชชา 8 จึงจะสอดคลองไดตลอดไมขัดแยงกัน เพราะโลกียะคืออวิชชา แตคําวาวิชชา
ของพุทธคือโลกุตตระ เพราะสามารถพนอวิชชาหรือพนโลกียะไปไดเปนลําดับ ดังนั้นจึงไมสามารถ
และไมสมควรอธิบายวิชชาเปนอวิชชา (หรือเปนโลกียะ) 7 ขอกับวิชชา 1 ขอ (เปนโลกุตตระ) 

การคนควาอางอิงพระไตรปฎกในบทที่ 6 นี้ไมเพียงเพื่อเปนการตรวจสอบความ
ถูกตองตรงประเด็น ของการประมวลผลงานวิจัยในชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 เทานั้น แตความ
จริงแลวยังมีประโยชนเปนหลักฐานอางอิงพาดพิงถึงองคความรูในบทท่ี 5  ขอ 5.1.5 เร่ืองเกณฑ
วัดผลอริยผลสองท่ีสัมพันธถึงสัมมัตตะ 10 และขอ 5.1.6  เร่ืองเกณฑวัดอรหัตตผลของการพน
อวิชชาสวะ 8 ในความสัมพันธของการพนความไมรูในอริยสัจ 4 และพนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุป
บาท หรือแมแตในการวิเคราะหในบทท่ี 7 ขอ 7.3.3.4 ข้ันวิญญาณอันติมะหรือข้ันเขาถึง “ธรรมใน
ธรรม”ซ่ึงก็คือ เร่ืององคความรูของญาณในธรรมหรือธัมมญาณ ต้ังแตขอ 4.5 เร่ืองสัมมัตตะ 10 ไป 
ถึงขอ 4.10 โดยเฉพาะขอ 4.8 เร่ืองการพนอํานาจของกาลเวลาท่ีเปนอดีตเนื่องกับอนาคตของเวทนา 
108 เปนตน 

จึงกลาวโดยรวมไดวางานคนควาวิจัยนี้ ซ่ึงมีโครงสรางความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
สอดรอยกันตลอดยอมมีการพาดพิงสงผลตอเนื่องกันไปในความนาเช่ือถือของการประพฤติธรรม
สมควรแกธรรมซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติถูกตองตามกระบวนธรรมตามหลักองคธรรมยอยท่ีสงเคราะห
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สอดคลองไปกับหลักองคธรรมใหญไดหรือธัมมานุธัมมปฏิบัติ ในวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 
วิชชา 8 นั่นเอง อันเปนขอท่ี 4 ในองคคุณเคร่ืองบรรลุโสดาบันหรือโสตาปตติยังคะ 4 ไดแก เสวนา
สัตบุรุษหรือสัปปุริสสังเสวะ สดับสัทธรรมหรือสัทธัมมัสสวนะ ทําในใจโดยแยบคายหรือ 
โยนิโสมนสิการ และปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมหรือธัมมานุธัมมปฏิปตติ ซ่ึงตรงกับหมวด 
วุฒิธรรม 4 ท่ีพระพุทธองคตรัสวาธรรม 4 ประการนี้ เม่ือเจริญปฏิบัติทําใหมากยอมเปนไปเพื่อการ
บรรลุอริยผลไดทุกข้ัน จนถึงอรหัตตผล (ที.ปา, 11/240/239; สํ.ม. 19/1428/434; 1620/509 อางใน  
พระพรหมคุณาภรณ (2553) พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม)  

 
6.2 ประเด็นการพิจารณาตรวจสอบปญญารอบรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
 

ถาถามผูวิจัยวาสามารถสรุปประมวลผลงานวิจัยท่ีเปนการรวบยอดระดับความรอบรู 
(wisdom) ไดอยางไร คําตอบทายสุดจะมาบรรจบครบรอบอยูท่ีคําเร่ิมตนช่ืองานวิจัยคือ วิชชา
จรณสัมปนโน (เพื่อการหลุดพน) 

เพราะวาวิชชาจรณสัมปนโน มีหนวยเปนบุคคลผูหลุดพน (ไปตามลําดับ)  พุทธะ 
บุคคลผูหลุดพนตองอาศัยหมวดธรรมคําสอน (ของผูตรัสรูชอบเอง) ธรรมมะ 
ผูใฝหลุดพนตองปฏิบัติฝกฝนตามธรรมสมควรแกธรรมนั้น (เพื่อตรัสรูตาม)  สังฆะ 
6.2.1 บุคคลผูบรรลุวิชชาจรณสัมปนโนคือ ผูท่ีกาวขามพนออกมา (transpersonal) จาก

ภพท้ัง 3 คือ กามภพ รูปภพและอรูปภพ ทําใหเขาถึงอริยสัจท่ีซอนเหนือโลก (โลกุตตระ) ของ 
3 แดนโลกธาตุ คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก จึงเปนผูดํารงอยูในอริยภูมิท่ีพัฒนาสูงข้ึน 4 ระดับ คือ 

อริยภูมิโสดาบัน เปนผูกาวขามพน (transcend) ปดอบายภูมิ 
อริยภูมิสกิทาคามี เปนผูกาวขามพนออกจากกามาวจรภูมิ 
อริยภูมิอนาคามี เปนผูกาวขามพนออกจากกามาวจรภูมิแลวและรูปาวจรภมิู 
อริยภูมิอรหันต เปนผูกาวขามพนออกจากภมิูท้ัง 2 และอรูปาวจรภูมิ 

6.2.2 ขอคนพบความจริงท่ีซอนอยูใหเปดเผยใหมโดยจรณะ 15 วิชชา 8 
6.2.2.1 จรณะ 15 วิชชา 8 ท้ัง 6 ชุด เปนการปฏิบัติออกจากภพท้ัง 3 คือ 

 จรณะขอ 1-11  (หรือชุดท่ี 1-3) ขามพนกามภพ 
จรณะขอ 1-15  (หรือชุดท่ี 1-4) ขามพนกามภพ, รูปภพ 
จรณะขอ 1 ถึงวิชชา 8 (หรือชุดท่ี 1-6) ขามพนภพท้ัง 2 และอรูปภพ 

6.2.2.2 จรณะขอท่ี 1 สังวรศีลหรือศีลสัมปทาเปนการกอต้ังฐานของอริยภูมิ คือ 
 ศีล 5   เปนฐานอริยภูมิของโสดาบันท่ีกาวขามพนออกจากโลก

อบายทุคติวินิปาต 
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ศีล 8   เปนฐานอริยภูมิของสกิทาคามีท่ีกาวขามพนออกจากโลก
อบาย กามโลก 

ศีล 10  เปนฐานอริยภูมิของอนาคามีท่ีกาวขามพนออกจากโลก
อบาย  กามโลก แลวเนนท่ีรูปโลก 

ศีลสูงกวา  และโอวาทปาฏิโมกขศีลเปนฐานอริยภูมิของอรหันตท่ีกาว 
ศีล 10  ขามพนออกจากโลกอบาย กามโลก รูปโลก อรูปโลก 

6.2.2.3 ความสําคัญของการออกจาก 3 โลกหรือ 3 ภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูป
ภูมิ ดวยการสรางฐานศีลนั้น ยังมีความสัมพันธกับการออกจาก 3 ภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
ดวยจรณะ 15 วิชชา 8  ท่ีมีความกาวหนาของการปฏิบัติฝกฝนไปจนครบท้ัง 6 ชุด ตามลําดับ 
กลาวคือ  

โสดาบัน      กาวขามภพท้ัง 3 ในโลกอบายภูมิ (ในกามภูมิ) ดวยศีล 5 
สกิทาคามี    กาวขามภพท้ัง 3 ในโลกกามภูมิดวยศีล 8 
อนาคามี     กาวขามภพท้ัง 3 ในโลกกามภูมิแลวรูปภูมิดวยศีล 10 
อรหันต       กาวขามภพท้ัง 3 ในโลกกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิดวยศีล

สูงกวาศีล 10 และโอวาทปาฏิโมกขศีล 
6.2.2.4 อาจจะมีคําถามวาใชหลักการอะไรหรือหลักฐานท่ีใดในพระไตรปฎก 

มาแบงอริยบุคคลตามฐานศีล เพราะมีแตโสดาบันท่ีระบุไวจริง (พนภัยเวร 5 ดวยศีลขอ 1-5) ความรู
ดังกลาวนี้มีอยูแลวในพระไตรปฎก ในพุทธกระแสหลักก็รูชัดวาพระอรหันตคือ ผูพนแลวจาก 
กามภพ รูปภพและอรูปภพ ดังในหลักปฏิจจสมุปปาทก็มีรายละเอียดของภพ 3 และหมวดธรรมการ
พนอวิชชาสวะ 8 ขอสุดทายคือพนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุปปาท 

พนกามภพ (เชน ราคานุสัย)  ถึงข้ันรูชัดวาพนกามาสวะ 
พนรูปภพ (เชน ปฏิฆานุสัย)  ถึงข้ันรูชัดวาพนภวาสวะ 
พนอรูปภพ (เชน อวิชชานุสัย)  ถึงข้ันรูชัดวาพนอวิชชาสวะ 
พระอรหันตก็คือผูเปนอเสขศีลบุคคล มีธรรมนูญของศีล คือจุลศีล 

มัชฌิมศีล มหาศีลและมีโอวาทปาฏิโมกขศีล 
พระอนาคามีคือผูละท้ิงเรือนชานทรัพยสิน ครอบครัวญาติมิตรหรือ 

ตัดปลิโพธิ 3 ดวยศีลขอ 1 - 10 
โดยเฉพาะศีลขอ 10 ก็คือเวนขาดจากทรัพยสินท้ังมวล ดังนั้นในพระวินัย

แมเปนเพียงสามเณรซ่ึงถือศีล 1 - 10 ก็มีสิทธิถือบาตรออกบิณฑบาตไดรับการดูแลสนับสนุนจาก
ผูคนในสังคม เพราะขาดจากทรัพยสินท้ังมวลแลว 
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สมณโพธิรักษเนนเสมอวาพระอนาคามีคือผูปฏิบัติฐานจิตในจิตหรือเปน 
โอปปาติกสัตวประเภทท่ีไมกลับมาสูกามโลก (คือการเสพสุขทุกขทางทวารกาย 5 คือ หู ตา จมูก ล้ิน 
กาย) เม่ือตายลงจึงไปสูพรหมโลกซ่ึงก็คือรูปโลก ถึงแมจะมีรายละเอียดของความสําเร็จในการทําจิต
บริ สุทธ์ิประกอบดวยอธิปญญาถึง  5 ระดับ  แตก็ ยั งไมพนพรหมโลก  20 ( รูปพรหม  16 
อรูปพรหม 4) ไดท้ังหมด (เพราะถาพนไดหมดกอนตายก็เปนอรหันต) 

พระสกิทาคามีนั้นอยูระหวางศีล 5 และศีล 10 ดังจะเห็นไดวาใน
พระไตรปฎกมีกลาวถึงความสัมพันธของฐานศีล 5 ของโสดาบัน (ดูขอ 6.1.8.1)  ฐานศีล 10 ของ 
อนาคาริกชน (เชน สามเณร) ฐานจุลศีลมัชฌิมศีล มหาศีลและโอวาทปาฏิโมกขศีล รองรับพระสงฆ 
จึงเปนอริยสงฆ 4 เหลาไดหมด สวนอุบาสกอุบาสิกามีระบุศีล 8 เปนอุโบสถศีล เปนศีลท่ีเปนธรรม
โอสถมีอานิสงสสูงมากเปนฐานรองรับสกิทาคามีในฐานฆราวาส ดังมีตัวอยางเชน บุตรสาวของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีในพระไตรปฏกก็มีกลาวถึงวาได เรียกบิดาวา นองชาย (เพื่อเปนอุบาย 
ใหบิดารูและมีศรัทธายิ่งข้ึน) 

6.2.3 การเปดเผยความจริงของ “ภพ-ภูมิ” คือการเนนย้ําความสัมพันธของการสราง
ฐานศีลเพื่อออก “ภูมิ 3” คือกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 เพื่อออกจาก 
“ภพ 3” คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะ 

   6.2.3.1  การออกจาก “ภูมิ 3” คือวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันในเสนทางมรรคมี
องค 8 

   6.3.2.2  การออกจาก “ภพ 3” คือวิถีการปลดปลอยภพหรือภาวะท่ีหลงเกาะยึดติด
อยูในจิตมนุษยทุกคนดวยเสนทางจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนความจริงภายใน เพราะการต้ังฐานศีล
เปนเร่ืองใหญ เปนการเลือกภูมิของชีวิตและภูมินั้นจะดีหรือเปนชัยภูมิท่ีมีชัยสูท่ีเจริญจนไมกลับพาย
แพ (อปราชิตปลลังเก ดังมีในบทสวดมนตชยปริตตัง - ผูวิจัย) เพราะมีการปฏิบัติสังวรศีลอันเปนขอ
ท่ี 1 ในจรณะ 15 วิชชา 8 เร่ือยไปจนถึงข้ันปลายคือวิชชา 8 ซ่ึงก็สงเคราะหลงในอริยสัจ 4 อันเปน
เร่ืองเดียวกับเสนทางมรรคมีองค 8 ท่ีพาเขาถึงอริยสัจ เชนกัน ดังจะเห็นไดจากภาพรวมของ “วิถี
ธรรม” ในวิถีชีวิตท่ีพึงประสงคของมนุษยชาติ (ดูแผนภูมิภาพรวมวิถีธรรมนําวิถีชีวิตความจริงอัน
ประเสริฐ) ขางลางนี้ 
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ภาพท่ี  6.1  แผนภูมิ ภาพรวมวิถีธรรมนําสูวิถีชีวิตท่ีเขาถึงอริยสัจ 4 

 
6.2.4 ความสําเร็จของการเขาถึงอริยสัจ 4 สมบูรณตองเปนไปตามลําดับ 3 รอบ 

(ปริวัฎฎ) ของ 3 ญาณ คือ สัจจญาณ  กิจญาณ กตญาณ ดังท่ีเรียกกันท่ัวไปวา อริยสัจ 4 โดยปริวัฎฎ 3 
อาการ 12 จบกิจตนหรือพรหมจรรยอยูจบเปนพระอรหันตรูไดดวยตนเองหรือปจจัตตัง 

สัจญาณ คือ ญาณท่ีรูในอริยสัจ 4 
กิจญาณ คือ ญาณท่ีรูในกิจของอริยสัจ 4 (หรือ “รู-ละ-แจง-เจริญ”) 
กตญาณ คือ ญาณท่ีรูวากิจท่ีควรทําสําเร็จแลว (กต) 

ท้ัง 3 ญาณหรือ 3 รอบ ลวนเปนเร่ืองของอริยสัจ 4 เกิดข้ึนแลวเปนพระอรหันต ซ่ึงเปนเสมือนหนึ่ง
ความรูท่ีไกลตัว เนื่องจากไมสามารถเขาใจสภาวะของธรรม แตเม่ือมีจรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงเปนภาค
ดําเนินกิจของอริยสัจ 4 ทําใหเขาใจญาณ 3 โดยปริวัฎฎ 3 อาการ 12 ไดงายข้ึน (ดูแผนภูมิภาพรวมวิถี
ธรรมนําสูวิถีชีวิตท่ีเขาถึงอริยสัจ 4) กลาวคือ 

6.2.4.1 สัจจญาณ คือญาณท่ีรูในอริยสัจ 4 ดวยความจริง (สัจจะ) ของอริยภูมิท่ี
พัฒนากอเกิดข้ึนมาบนฐานศีลไดแลว ญาณท่ีรูในอริยสัจ 4 ท้ัง 3 รอบจึงจะเกิดข้ึนเปนจริงใหผัสสะ
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สภาวะสัจจะของอริยสัจได และมีอริยศีลขันธรองรับอริยบุคคล 4 คือโสดาบัน (ศีล 5) สกิทาคามี   
(ศีล 8) อนาคามี (ศีล 10) และอรหันต (จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล และโอวาทปาฏิโมกขศีล) 

6.2.4.2 กิจญาณ คือญาณท่ีรูในกิจของอริยสัจ 4 ท่ีสัมพันธกับ 4  หมวดของ
จรณะ 15 วิชชา 8 ไดแก 

จรณะ 4  สรางใหเกิดปริญญาคือ “รู” ทุกขอริยสัจดวยดวยการชําระ
กิเลสดวยศีลสังวรจนถึงวิชชาไดทําใหเกิด “ทุกขญาณ” 

สัทธรรม  สรางใหเกิดปหานะคือ “ละ” ตนเหตุความอยากในกามภพได
ทําใหเกิด “สมุทยญาณ” 

ฌาน   สรางใหเกิดสัจฉิกิริยาคือ “แจง” การดับความอยากในกามภพและ
ดับความยึดติด (อุปาทาน) ในรูปภพหรืออุปาทานขันธ 5 ไดทําใหเกิด “นิโรธญาณ” 

วิชชา  สรางใหเกิดภาวนาคือ “เจริญ” การกาวขามความไมรูหรืออวิชชา
ทุกระดับจากหยาบกลางจนแมเล็กละเอียดแทบ ไมรูไมเห็นไดหรือระดับอรูปภพในข้ันอาสวะที่
ยังเหลือเศษผูกมัดยึดติด (สังโยชน) ก็สามารถมีความเจริญหลุดพนอวิชชาสวะจนส้ินอวิชชา
สังโยชนได ไดทําใหเกิด “มรรคญาณ” 

6.2.4.3 กตญาณ (ในกลองบน) คือญาณท่ีรูวากิจท่ีควรทําสําเร็จแลว ซ่ึงก็คือภาค
ผลท่ีเปนวิชชาพนความไมรู (อวิชชา) เจริญข้ึนมาตามลําดับ ดวยการดําเนินสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ใน
ชีวิตประจําวันปกติ ซ่ึงพระพุทธองคตรัสวาดวยทางสายเอกคือสัมมาอริยมรรคมีองค 8 จึงมีอริยบุคคล 
4 เกิดข้ึน ก็เพราะมีอริยผลสอง คือสัมมาญาณ และสัมมาวิมุต รวมเปนสัมมัตตะ 10 การเห็นเปน 4 แถบ
ในแผนภูมิเปนเพียงการแสดงภาพความเจริญตามลําดับท่ีความรูในเรื่องโฮลอนจะชวยใหเขาใจวาความ
จริงวาเปนเร่ืองความเจริญท่ีเปนไปดุจเปนกลองเดียวกันโดยไมไดแยกขาดออกจากกัน คือการเขาถึง
อริยสัจ 4 โดยแสดงผลสัมฤทธ์ิชัดเดน 4 ข้ันตอน ไดแก 

1) โสดาบันเปนผูแรกเขาถึงกระแสของอริยสัจ 4 โดยมีผลสัมฤทธ์ิ
ของ “ทุกขญาณ” ชัดเดนในทุกขอริยสัจ การเขาถึงภาวะท่ีเปนจริง (สัจจะ) ของการออกหาง (อริยะ) 
จากทุกขข้ันหยาบ ในกามภพที่เรียกวาอบายทุคติวินิบาต ปดอบายภูมิไดแลว  แตโสดาบันก็เปนผูมี
อริยภูมิท่ีซอนอยูในโลกกามภูมิและยังไมชัดเดนในทุกขสมุทยญาณ ดังจะเห็นไดจากศีลขอ 3 เวน
ขาดจากการประพฤติผิดในกามข้ันหยาบแลวจึงมีคูครองเพียงคนเดียวก็พอ ดังนั้นจึงยังตองกลับมา
เกิดในมนุษยภูมิกันอีกหลายชาติ 

2) สกิทาคามีเปนผูกลับมาเกิดในเทวโลกอีกคร้ังหนึ่ง โดยมีผลสัมฤทธ์ิ
ของ “ทุกขสมุทยญาณ” เพราะเปนผูทําส่ิงผูกยึดอยูดวยกามราคะ และปฏิฆะใหลดนอยจางคลาย เปน
ผูมีเทวธรรมคือความละอายกลัวตอบาป (หิริโอตตัปปะ) ประจําใจอยูเปนนิตย ดังนั้นแมความสุขใน
ใจท่ีเกิดจากการเสพยทางหู ตา จมูก ล้ิน กาย คือกามภพ อันมีอยูในกามโลกในชีวิตประจําวัน 
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สกิทาคามีจะมีความสามารถในการกําจัด (ปหาน) ความอยาก (ตัณหา) ออกจากจิตไดอยูเสมอโดย
ไมยาก ไมลําบากนัก เปนผูมีทุกขสมุทยญาณชัดเดนในการเขาถึงภาวะท่ีเปนจริง (สัจจะ) ของการ
ออกหาง (อริยะ) จากทุกขช้ันกลางหรือสุขภาวะในกามภพได ดังจะเห็นไดจาก การถือประพฤติ
พรหมจรรย เวนขาดจากการมีเพศสัมพันธ (เมถุนสังวาสใด ๆ) ในศีลขอท่ี 3 เปนอพรหมจริยาเวรมณี
สิกขาปฏิปทา 

พระสกิทาคามีเปนผูท่ีกําลังยอมปลดปลอยความรูสึกสุขจากการเสพย
รสอรอย (อัสสาทะ) อันเปนรสของโลกียารมณไดอยางดีและสามารถเก็บเกี่ยวผลสัมฤทธ์ิของการ
ปหานตนเหตุคือความอยากอันไดแก กามตัณหาที่เปนตัวการใหญ นี่คือการแสดงใหเห็นวาเกิดมีอธิ
จิตสูงข้ึน โดยเฉพาะอธิปญญาท่ีเฉียบคมสามารถออกจากความหลงของมายาชีวิตท่ีถูกปดตาหรือจูง
ดึงดวยรสสุขอันมีเหยื่อลอหรืออามิสสุขในกามภพทางทวาร หู ตา จมูก ล้ิน กาย พระสกิทาคามีถือ
ศีลขอ 6 เพื่อลดละเกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคซ่ึงก็คือกามโลก ศีลขอ 7 ขอ 8 ก็เพื่อลดละการเสพย
อารมณเกี่ยวกับทวารหู ตา จมูก ล้ิน กายสัมผัส เย็นรอนออนนุมแข็งละเอียดเนียนหยาบแรงสารพัด 
ลวนเปนเร่ืองใหญมากในกามโลกท่ีประสพอยูในชีวิตประจําวัน พระสกิทาคามีจึงปฏิบัติจรณะ 15 
วิชชา 8 เพื่อทํากิจขอปหานะ คือละจากภพ 3 ในกามโลกหรือภูมิท่ีดําเนินไปอยูท่ีเต็มไปดวยกาม 
(กามาวจรภูมิ) อยูอยางเอาจริง จึงมีผลใหส่ิงผูกมัดยึดติด (สังโยชน) ในกามราคะสังโยชนและปฏิฆะ
สังโยชนผอนคลายลงรวมถึงโลกธรรม 8  คือการไดลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและการเส่ือมท้ัง 4 ใน
สวนท่ีสัมพันธกับกามโลกจะลดนอยอยางเห็นไดชัดจะ เปนผูใหทานงาย ศีลเครงครัด ภาวนามีผล
จางคลายหรือวิราคานุปสสีชัดเดน 

3) พระอนาคามีเปนผูถือศีลขอ 10 เปนผูออกบวชหรือเปนอนาคาริกชน
ผูละทิ้งบานชองเรือนชานและพระอรหันตซ่ึงเปนพระอริยสงฆมีโอวาทปาฏิโมกขศีล ซ่ึงอยูนอก
ขอบเขตการวิจัย จึงยกไวกอนในรายละเอียด เพียงแตรับรูวาเปนโครงสรางกระสวนเชนเดียวกับตัว
แบบของฐานฆราวาสคือโสดาบันและสกิทาคามี ในการเปนผูปฏิบัติอยูในกามโลก แตกําลังออกจาก
กามโลก สวนพระอนาคามีและพระอรหันตคือผูท่ีกําลังออกจากกามภพ รูปภพและอรูปภพ เม่ือ
สําเร็จก็เปนพระอรหันตสมบูรณถึงกตญาณในรอบท่ี 3 ของอริยสัจ 4 และพอจะสรุปยอ ๆ ตาม
ฐานขอมูลท่ีวิจัย  มาไดดังนี้ 

เม่ือเล่ือนข้ันเปนฐานศีล 10 สละบานชองเรือนชานทรัพยสมบัติ เคร่ือง
ผูกท่ีเปนปลิโพธิ 3 ออกเปนอนาคาริกชน จึงสามารถเรียนรูความดับ (นิโรธ) ของอุปาทานในจิตใต
สํานึกท่ีฝงลึกอยูซ่ึงเม่ือเผาผลาญไดดวยฌานแลวเปนจิตนิโรธดวยสภาวะของสมาธิ 4 ไดแก จิตออน
แววไว (มุทุภูเต) จิตออนสมควรแกการงาน (กัมมนีเย) จิตต้ังม่ัน (ฐีเต) จิตไมหวั่นไหวเปนอุเบกขา 
(อเนญฌัปปตเต) จึงไดผลเปน “ทุกขนิโรธญาณ” ชัดเจนเชนนี้ พระอนาคามีของพระพุทธจึงเปนผูมี
ทุกขญาณ สมุทยญาณ และนิโรธญาณแลวไมเวียนกลับลงสูโลกกามภูมิและโลกอบายภูมิเปน     
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สมุทเฉทนิโรธไดจริง แตพระอนาคามีก็ยังไมมีญาณชัดเดนถึงข้ันมรรคญาณท่ีสามารถกาวพน
ออกมา (เนกขัมมะ) จากรูปภูมิ อรูปภูมิ ไดหมด 

จากฐานศีล 10 เพิ่มรายละเอียดของอธิศีลเปนจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล 
จนถึงโอวาทปาฏิโมกขศีล สัมพันธลึกเขาไปถึง “จิตในจิต” มีอานิสงสองคคุณ 5 ของอุเบกขาในการ
สรางอธิปญญามีความแหลมคมและละเอียดเปนนามธรรมจนถึงสภาวะข้ันอรูปท่ีสัมพันธซอนเชิงกัน
อยู (หรือคัมภีรา) ของสังโยชน 5 เบ้ืองสูงไปกับความเจริญยิ่ง ๆข้ึนของหมวดธรรมในธรรม 5 ไดแก 
นิวรณ 5; อุปาทานคือฉันทราคะในปญจุปาทานขันธ อายตนะ 6 ทางสูองคแหงการตรัสรู คือ   
โพชฌงค 7 และอริยสัจ 4 ท่ีประพฤติจนสมบูรณถึงอาสวักขยญาณจบกิจเปนพระอรหันตปญญาวิมุติ 
เปนตน อันเปนภาคเจริญยิ่งข้ึนของ “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ” 

6.2.5 องคความรูท่ีจุดประกายข้ึนมาจากขอ 6.2.3 และ 6.2.4 ทําใหเห็นความสัมพันธของ
จรณะ 15 วิชชา 8 กับไตรสิกขาลึกซ้ึงเพิ่มข้ึน กลาวคือ 

6.2.5.1 สัจจญาณ  เปนญาณท่ีตรวจทานในความกาวหนาของฐานศีลท่ีสูงข้ึนเปน
ลําดับสัมพันธกับอริยภูมิ 4 ระดับ จึงเห็นไดวาเม่ือถึงท่ีสุดก็จะไดเปนไตรสิกขาท่ีไมตองศึกษาแลว 
(ไตรสิกขาข้ันอเสขะ) โดยเนนท่ีฐานศีล จึงไดเปนอเสขศีล 

6.2.5.2 กิจญาณ  เปนญาณท่ีตรวจทาน ความกาวหนาของจิต (หรืออธิจิต) ท่ีขาม
พนออกจากกามภพ รูปภพ อรูปภพ ท่ีเจริญข้ึนดวยการฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 เม่ือถึงท่ีสุดก็เปน   
อเสขจิต 

6.2.5.3 กตญาณ  เปนญาณท่ีตรวจทานความกาวหนาของจิตท่ีมีผลถึงข้ันสัม
มัตตะ 10 มีสัมมาญาณ สัมมาวิมุต เม่ือถึงท่ีสุดก็เปนอเสขปญญาตามแตละฐานศีลของของอริยภูมิ 
(ดังมีในบทสวดมนตยอดพระกัณฑไตรปฎก - ผูวิจัย) เปนโสตาอรหัตตปฏิผล  สกิทาคาอรหัตต   
ปฏิผล  อนาคามีอรหัตต  ปฏิผล จนในท่ีสุดบรรลุเปนพระอรหันตไดตามลําดับ 
 
6.3 ตัวแบบพัฒนาการของอริยบคุคล 4 

    องคความรูจากขอ 6.1 และแผนภูมิภาพรวมวิถีธรรมนําสูวิถีชีวิตท่ีเขาถึงอริยสัจ 4 เม่ือนํามา
ประกอบกับพฒันาการของลําดับความเจริญในการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ของอริยบุคคล 4 มีผลให
เหน็ตัวแบบ 3 อยางคือไดตามเกณฑปกติ, ตํ่ากวาเกณฑปกติและสูงกวาเกณฑปกติ ดังนี้ 
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ภาพท่ี  6.2  ขอสรุปพัฒนาการของอริยบุคคล 4 
 

6.3.1 ตัวแบบพัฒนาการตามเกณฑปกติ (หรือท่ีพึงประสงค) ระดับวิชชาทัศน 
 พัฒนาการความเจริญของอริยบุคคล 4 ตามเกณฑปกติคือระดับแนวทะแยงของ

วงกลมท้ัง 4 ในภาพ ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมีการบรรจบของความเปนภพและภูมิจึงใชเรียกแทนกันได 
6.3.1.1 โสดาบันเปนผูปฏิบัติจรณะ 4 ซ่ึงเปนผลพนทุกขอยางหยาบใหญของ

อบายมุข ถือศีล 5 มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พนอบายภพ (ภาวะไมสบาย) หรือ
อบายภูมิมาในระดับเบ้ืองตน แตยังไมคอยมีความสามารถในการลดละรสอรอย (อัสสาทะ) ของ
กามภพ ท่ีเรียกวา กามคุณ 5 โสดาบันจึงยังเปนผูอยูในกามโลกและถาโสดาบันนี้ไมพัฒนาการอาน
ใจในการรับรูรสอรอยใหสามารถเห็นเปนโทษ ก็จะจมอยูในกามโลกนี้ไปอีกยาวนานนับเปนชาติ ๆ 

6.3.1.2 สกิทาคามีเปนผู เจริญในสัทธรรมและความเปนผูมีเทวธรรมหรือ
หิริโอตตัปปะประจําใจอยูเปนนิตยเม่ือฝกฝนในฐานศีลขอ 1 - 8 จะเปนผูมีใจสบาย พนทุกขของกาม
หยาบผัวเดียวเมียเดียวดวยการเวนขาดเมถุนธรรมจึงมีแตรสของกามคุณ 5 จากทวาร หู ตา จมูก ล้ิน 
กาย แตก็รูเทาทันและยังลดละไดเพิ่มข้ึนจากศีลขอ 6-8 ทําใหเปนผูสามารถอานความรูสึกในใจ
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แยกแยะความรูสึกท่ีจมอยูในกามคุณท่ียังเปนโลกียะหรือเคหสิตเวทนา 18 (สุข – ทุกข – ไมสุข     
ไมทุกขในทวาร 6) แลวปรับเปล่ียนกาวขามออกมาจากกามภพหรือกามภูมิดวยสามารถดับ
กามตัณหาไดเสมอจึงเปนเนกขัมมสิตเวทนา 18 รวมเปนเวทนา 36 ซ่ึงจะตางกับโสดาบันท่ีรูเพียง
เวทนา 18 ในกามโลกซ่ึงยังไมเรียกวารูเคหสิตเวทนา 18 เพราะการรูจักสภาวะเคหสิตเวทนาเปนคา
ปฏิสัมพันธตอกันท่ีเกิดข้ึนตอเม่ือรูจักเวทนาท่ีกาวขามพนออกมาหรือเนกขัมมสิตเวทนาไดแลว 

6.3.1.3 อนาคามีอยูนอกขอบเขตการวิจัย แตตามขอมูลงานวิจัยนับเปนผูเจริญใน
ฌานหรือท่ีเรียกกันวาฌานลาภีบุคคล หมาย (รวมเอา) ความวาเปนผูมีลาภท่ีเกิดจากการเพงเผากิเลส
ตัณหาอุปาทานไดแข็งแรงเสมอ จึงทําใหเปนผูมีจิตสงบต้ังม่ันหรือสมาธิจิต นี่แหละคือลาภชนิดไมมี
โลกียและพนจากเหยื่อลอหรือนิรามิสดวยฐานศีลขอ 10 ทําใหไมกลับมายังกามโลกคือไมเสพยเสวย
รสอรอยในกามภูมิ แตยังมีรสของการยึดติดในกามหรือกามุปาทานอันนําไปยังอุปาทานอ่ืน ๆจนครบ
อุปาทานท้ัง 4 นี้ มีรสของอุปาทานท่ีเรียกวาการเพลิน (นันทิ) ของฉันทราคะหรือตัวอุปาทานแทท่ีเปน
การจมอยู สะสมอยูของความอยาก (ตัณหา) ท่ีไมเคล่ือนเปนพลวัต แตเปนภาวะสถิต (static) ซ่ึงก็คือ  
จิตใตสํานึก (subconcious) เปนอดีตท่ีจมอยู; อนาคามีจึงปฏิบัติเวทนาที่เนนลดละความอยากใน
ปจจุบัน 36 และเวทนาท่ีเนนละอุปาทานในสวนอดีต 36 รวมกันเปนเวทนา 72    

6.3.1.4 อรหันตแมอยูนอกขอบเขตการวิจัย แตตามขอมูลงานวิจัยแสดงวา
อรหันตไดเพิ่มฐานจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีลและโอวาทปาฏิโมกขศีล จึงเจนจบในเวทนา 108 โดย
เพิ่มจากสวนอดีตกับปจจุบันรวมเปน 72 แลวใหรวมเวทนาที่เนื่องกันอยู อีก 36 ท่ีจะกระเพื่อมใน
สวนอนาคตซ่ึงเปนความรูสึกส่ันสะเทือนถึงจิตไรสํานึก (unconcious) ไดหรืออาสวะท่ีเปรียบเทียบ
เหมือนเคร่ืองหมักดองตัวยีสตท่ีจะพรอมกอเช้ือเจริญทางโลกียข้ึนไดตลอดเวลา แตอรหันตของพุทธ
สามารถสลัดคืนหรือนิสสรณะแมในสวนสภาวะอรูปของจิตไรสํานึกได จึงมีแตสภาวะสูญส่ังสม
จากอดีตมาในปจจุบันก็เปนสูญดังนี้ เม่ือปรากฏตอไปในอนาคตก็ยังเปนสภาวะสูญอยูนั่นเองพรอม
กับเปนสภาวะพลวัต (dynamic) ท่ีไหลเล่ือนเช่ือมตอเนื่องกันของกาลเวลาท้ัง 3 ดําเนินไปตามเหตุ
ปจจยาการอยางเปนกระแสท่ีตัดใหเปนกรอบอดีต-ปจจุบัน-อนาคตไมได จึงพนความไมรูเร่ือง
ปฏิจจสมุปบาทอันเปนขอท่ี 8 (สุดทาย) ในการพนอวิชชาสวะ 8 เปนพระอรหันต 

6.3.2 ตัวแบบพัฒนาการตํ่ากวาเกณฑปกติ (หรือท่ีพึงประสงค) ระดับปญญาทัศน
พัฒนาการของจิตวิญญาณมนุษยตํ่ากวาเกณฑปกติ คือตํ่ากวาเสนทแยงมุมของแนววงกลมจาก  
จรณะ 4 ถึงวิชชา (ดูแผนภูมิในขอ 6.2) เนื่องดวยเหตุ 3 ประการ คือ 

6.3.2.1 ไมรูจักหรือไมมีองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสมบูรณพอจึงช่ือวา
ปริยัติไมเพียงพอ 

6.3.2.2 ปฏิบัติไตรสิกขาแตไมสามารถมีผลเขาไปยกระดับจิตวิญญาณเปน
ไตรสิกขาข้ันอธิใหครบถวนไดเปน อธิปญญาไดมาจากอธิจิตและอธิศีล 
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     อธิจิตไดมาจากอธิศีล 
     อธิศีลไดมาจากจรณะ 4 

ท้ังนี้เพราะปฏิบัติฝกฝนไตรสิกขาโดยไมมีความรูสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 จึงช่ือวา
ปฏิบัติไมเพียงพอ 

6.3.2.3  “ปริยัติอาพาธ ปฏิบัติอาเพศ ปฏิเวธจึงอาภัพ” (สมณโพธิรักษ 2554 ค้ัน
ออกมาจากศีล น.119) เพราะทําใหเปนไตรสิกขาข้ันอธิไมได จึงไมเขาใจวา 

ปริยัติ   เร่ิมตนท่ีควบคุมกายดวยศีลท่ีปฏิบัติไมผิดทางหรืออธิศีลจาก
จรณะ 4 

ปฏิบัติ  มีผลข้ึนท่ีจิตดวยศีลจากจรณะ 4 นั้น เปนความเจริญยิ่ง ๆข้ึน (อธิ
จิต) ดวยสัทธรรมและฌาน  

ปฏิเวธ  เปนผลลัพทท่ีจิตบริสุทธ์ิและมีปญญาระดับญาณทัสสนะหรือ
อธิปญญาท่ีมี วิมุติ 5 มาตามลําดับดวยวิชชา 

จึงทําใหเห็นชัดวาจรณะ 15 วิชชา 8 สัมพันธกับระบบการศึกษาคือ
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเปนตัวเรียนฝกฝนทําใหเกิดมีไตรสิกขาข้ันอธิ คืออธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
ครบถวน 

ดังนั้นคําตอบของการชวยยกระดับบุคคลท่ีเปนกัลยาณชนในระดับ
ปญญาทัศนใหเขาสูโลกุตตระอยูในบทวิเคราะหภาค 3 (ขอ 4.3.2) โดยดูแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
ระหวางจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับไตรสิกขา ซ่ึงจะส่ังสมผลสัมฤทธ์ิใหไดโลกุตตระเปน
อริยบุคคล 4 ระดับ โดยเนนข้ันตอนแรกท่ีทําใหกัลยาณชนเปนโคตรภูชนเขาสูโลกุตตระ กอนจะเขา
สูวงจรหรือวงรอบตอ ๆ มาของอริยบุคคล 4 จริง ซ่ึงไดมาเพ่ิมรายละเอียดในแผนภูมิขอ 6 กับขอ 
6.2.1 และดังจะมีเพิ่มเติมในขอ 6.3.3 ตอไป 

6.3.3 ตัวแบบพัฒนาการสูงกวาเกณฑปกติ (หรือท่ีพึงประสงค) ระดับวิชชาทัศนเชิง
บูรณาการซ่ึงเปนองคความรูท่ีเกินขอบเขตงานวิจัย เพราะเปนเร่ืองละเอียดออนภายในจิตวิญญาณ
ของโสดาบันยังมีความเจริญท่ีตองคนควาวิเคราะหเพิ่มเติมตอไป เชน โสดาบัน 3 ระดับคือ 

สัตตักขัตตุปรมะโสดา 7 ชาติ อาศัยองคคุณโสดาบัน 4 
โกลังโกละ 3 - 2 ชาติ  อาศัยญาณ 7 ของโสดาบัน 
เอกพีชี 1 ชาติ   อาศัยองคคุณ 8 ของโสดาบัน 

ถาเกณฑช้ีวัดท้ัง 3 ถูกพิจารณาวาสงเสริมโสดาบัน 3 ระดับได ก็แสดงวาโสดาบันสามารถยกระดับ
อินทรียพละของอริยภูมิโสดาบันฐานศีล 5 เดียวกัน ตางกันเปน 2 สาย คือสายศรัทธามีความเช่ือ 
นอมจิตไปในธรรม 6 อยาง คือหูตา จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนศรัทธานุสารีมีผลเปนศรัทธาวิมุตสาย
ปญญา ธรรม 6 อยางเหลานี้ทนตอการเพงโดยประมาณอันยิ่งแหงปญญาของบุคคลใดเปน 
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ธัมมานุสารี มีโสดาปตติผลเปนทิฎฐิปฏฏะตามพุทธวจนะแลวจะมีความเจริญสูงข้ึนตามหมวด 
4 ของจรณะ 15 วิชชา 8 เปนเร่ืองท่ีพระพุทธองคพึงประสงค กลาวคือพระโสดาบันกับพระอรหันต
ตางกันในการเห็นธรรม โดยมีหลักการวาพระโสดาบันเห็นทุกข้ันตอนเหมือนพระอรหันตไดแต
ตางกันตรงท่ีพระอรหันตเปนผูหลุดพนเพราะไมมีความยึดม่ัน (และมีรายละเอียดของสภาวจิต 
สภาวธรรมท่ีเปนจริงเหนือระดับตรรกะไดอยางลึกซ้ึงแลว – ผูวิจัย) ยกตัวอยางพุทธวจนเกี่ยวกับ
อินทรีย 6 (หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ - ผูวิจยั) 
 ภิกษุ ท. อินทรียหก คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มนินทรีย 
 ภิกษุ ท. เม่ือใดอริยสาวกรูชัดแจงตามเปนจริง ซ่ึงความเกิดข้ึน  ความต้ังอยูไมได 
ซ่ึงรสอรอย ซ่ึงโทษอันตํ่าทราม และซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรียหกเหลานี้ 

เราเรียกวาเปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงแทตอพระนิพพาน
จักตรัสรูพรอมในเบ้ืองแท (มหาวารํ. สํ 19/271-272/902-903, อางจาก พระศึกฤทธ์ิ โสตถิผโล, 2554 
ก : 143) 

ภิกษุ ท. (ขอความเหมือนของโสดาบัน) ตางกันตรงท่ีมีขอความเพิ่มข้ึนคือ ซ่ึง
อุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรียหกเหลานี้ ดังนี้และเปนผูหลุดพนแลว เพราะไมมีความยึดม่ัน 
เราเรียกวาพระอรหันต มีสังโยชนในภพส้ินไปรอบแลว เปนผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบดังนี้ 
(มหาวารํ. สํ 19/272/904 - 905, อางแลว : 144) 

มีพุทธวจนะท่ีแสดงอุปาทานขันธ 5 อันจะลบเผาในหมวดฌานทั้ง 4 (ขนฺธ. สํ 
17/196/297: 141) 

มีพุทธวจนเห็นชัดในรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาทไปพรอมกับนัยยะของ
อริยสัจ 4 (นิทาน. สํ 16/51 - 53/91-93: 49 - 62) 

แสดงวาการเจริญข้ึนของโสดาบัน 3 ประเภท ก็เปนความลึกซ้ึงของระดับช้ันกต
ญาณในอริยสัจ 4 ท่ีปฏิสัมพันธกับการเจริญข้ึนของ 4 หมวดธรรมในจรณะ 15 วิชชา 8 นั่นเอง 

สรุปแลวพระพุทธองคไมสรรเสริญความเนิ่นชา จะเห็นวาผูบวชเปนพระภิกษุก็
ไดภูมิท่ีรองรับอรหันตภูมิดังท่ีกลาวกันอยูวา มีจีวรปนดุจธงชัยของพระอรหันต ดังนั้นความเจริญ
ข้ึนของพระภิกษุในแถวทายสุดนี้เม่ือปฏิบัติสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดคือจรณะ 4 
สัทธรรม ฌานและวิชชานั้นก็เปนการปฏิบัติกาวออกจากภพ 3 คือกามภพ รูปภพ อรูปภพไดก็เปน
การผุดเกิดทางจิตวิญญาณ (เพราะระดับความเปนสัตว – คนระดับตาง ๆ ของโอปปาติกะ) ข้ึนเปน
อริยบุคคล 4 

แตสําหรับฐานฆราวาสถือศีล 5 ละอบายมุข ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆม่ังคงเปนสัตตักขัตตุปรมะโสดาแลว พระพุทธองคก็ยังตรัสสอนโลกุตตรธรรมไปตามลําดับ 
4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 คืออินทรีย 6 ในฐานสัทธรรม, อุปาทานในขันธ 5ในฐานฌานและ
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อริยสัจในฐานวิชชา ซ่ึงเปนเหตุปจจัยท่ีปฏิสัมพันธดวยปฏิจจสมุปบาทในการเหนือกาละท้ัง 3 คือ
เวทนา ปจจุบัน 36 อดีต 36 และอดีตเนื่องกับอนาคต (นิยต) อีก 36 รวมเปนเวทนา 108 ท่ีพระ
โสดาบันเอกพีชีจะยอมรูและฝกฝนอยูเพื่อสําเร็จผลในสัมโพธิปรายนะเท่ียงแทตอการเปนพระ
อรหันตแนพระโสดาบันโกลังโกละก็อยูตรงกลางระหวางเอกพีชีกับสัตตักขัตตุปรมะโสดา ท้ังหมดนี้
จึงเปนผลปฏิสัมพัทธภาพของกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเปนครรลองและกอเกิดเปนตัวแบบของ
โสดาบัน 3 ระดับ อันเปนความเจริญเพิ่มข้ึนตามลําดับของกตญาณ ซ่ึงโสดาบันท่ีเขาใจได (แมจะ
ลึกซ้ึงรูไดยากตามเห็นไดยาก) ก็เปนผลสําเร็จท่ีสงบสันติเจริญยิ่งข้ึนในโลกุตตรธรรมแนแท 

ดวยองคความรูจากบทที่ 2 มาถึงบทท่ี 6 ทําใหมีพื้นฐานความรูพุทธธรรมวิชชา 
จรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับเพียงพอท่ีจะนําไปวิเคราะหตอยอดหลักพุทธธรรมใหแก
แนวทางบูรณาการตะวันตกรวมถึงแนวทางการประยุกตใชในการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีสมดุลผาสุก สงบศานติกับโลกส่ิงแวดลอมอันเปนการลดหายนะธรรมเหตุแหงวิกฤตโลกใหผาน
พนไปได ดังมีรายละเอียดในบทที่ 7 ตอไป 


