บทที่ 6
บทตรวจสอบความเปนจริงขององคธรรมความเปนโลกุตตระ
และตัวแบบพัฒนาการของอริยชน
ในบทนี้เปนการตรวจสอบความเปนจริงของการวิเคราะหในบทที่ 5 อยางตรงทุก
ประเด็นที่สําคัญ เพื่อยืนยันผลการศึกษาวิจัยกับแหลงอางอิงขอมูลในพระไตรปฏกเกี่ยวกับหมวด
ธรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธวจนะของพระพุทธองคที่ทรงตรัสรับรองความเปนโลกุตตระ
บุคคลดวยเหตุ ดวยองคประกอบอะไร อยางไร ใหเปนที่แจงชัดแกเหลาสาวกภูมิผูมีศรัทธามั่นคง
ใฝรู ฝกฝน ปฏิบัติจนกาวข ามพนโคตรปุถุชนมาสูโคตรอริยชนไดเปนลําดับขั้นตอนจากระดับ
เบื้องตนทามกลางบั้นปลายไดอยางไร
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 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่งายและชัดเจนในการเรียนรูฝกฝนไปพรอม
กับการคนควาองคความรูในระดับอริยชนขั้นตนควรมี
6.1.1 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีโครงสรางของกิจในอริยสัจ 4
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีกระสวนของกิจในการละตนเหตุ
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีผลลัพธของกิจที่ดับตนเหตุไดแลว
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีตัวแบบของกิจผูทํากิจมีผลลัพธไดแลว
6.1.2 จรณะ 15 วิชชา 8 มีขอดีประโยชนสูงในการรอยเรียงกิจทั้ง 4 ในอริยสัจ 4 ดังนั้น
เมื่อปฏิบัติกาวหนาในจรณะ 15 วิชชา 8 จึงเทากับกําลังปฏิบัติอยูในกิจทั้ง 4 ของอริยสัจ 4 ซึ่งก็คือ
กําลังดําเนินอยูในอริยสัจ 4 ดวย ตรงนี้นี้เปน “จุดความคลาด” ที่สําคัญ เพราะปราศจากจรณะ 15
วิชชา 8 ผูปฏิบัติจะอยูภายนอกอริยสัจ 4 แมกําลังตั้งใจมุงมั่นปฏิบัติในไตรสิกขา (ที่ยังไมมีขั้นอธิ)
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อยูก็ตาม
6.1.3 การปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 อยูในกิจทั้ง 4 ในอริยสัจ 4 จึงเปนโลกุตตระอยาง
เดียว เพราะอริยสัจ 4 เปนโลกุตตระ เพราะผูปฏิบัติอยูภายนอกอริยสัจ 4 ยอมชื่อวาเปนโลกียะอยู
จนกวาจะเขาถึงอริยสัจ 4 จึงจะเปนโลกุตตระ แตในจรณะ 15 วิชชา 8 เปนโลกุตตระในตัวตลอดสาย
โดยแบงเปนเสขบุคคลคือผูปฏิบัติที่ยังมีเชื้ออาสวะเหลือกับอเสขบุคคลคือผูปฏิบัติที่หมดดับสนิท
สิ้นอาสวะ (อนาสวะ) แลว แตเสขบุคคลก็เปนอริยบุคคลซึ่งก็คือโลกุตตระบุคคล ดังนั้นผูที่ประสงค
จะผานมิติของเวลาในผลของการปฏิบัติใหเร็วขึ้น เพราะพระพุทธองคไมทรงสรรเสริญความเนิ่นชา
พึงรีบศึกษาและลงมือฝกฝนปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ซึ่งไดชื่อวา เสขปฏิปทาสูตร ใหแกผูฝกฝนที่ยัง
มีเชื้ออาสวะเหลือเพื่อเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนหรือผูเขาถึงอริยสัจ 4 ไดแลวตามลําดับ
6.1.4 โครงสรางของกิจในอริยสัจ 4 ที่สัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 มี 4 หมวดคือ
หมวดวิชชา ที่สัมพันธกับ เจริญปญญาขั้นญาณทัสสนะหรือภาวนา
หมวดฌาน
ที่สัมพันธกับ แจงความดับสิ้นเหตุอยากหรือสัจจิกิริยา
หมวดสัทธรรม ที่สัมพันธกับ ละความอยากหรือปหานะ
หมวดจรณะ 4 ที่สัมพันธกับกิจรูทุกขมาจากกิเลสหรือปริญเญยยะนั่นคือ รูจัก
กิเลสเปนทุกขที่ตองเอาออก
6.1.5 กระสวนของกิจในการละตนเหตุไมไดมีเฉพาะในขอสัทธรรม แตมีโฮลอนในทั้ง
4 หมวด โดยเฉพาะเริ่มในหมวดจรณะ 4 ซึ่งทําบทบาทหลักในการละ โดยขอสํารวมอินทรียหรือ
อินทรียสังวรที่ตอจากศีลสังวร โดยเริ่มจากฐานกาย หมายถึง พฤติกรรมในฐานศีล 5 ละอบายมุข
ตรวจหาวาขอใดที่มีพฤติกรรมติดเสพอยู ก็ตั้งเปนขอกําหนดวาควรมีศีลมาสังวรดวยการอธิษฐานใจ
วาจะไมลวงละเมิดศีลขอนั้น ๆ
6.1.5.1 แมในฐานกายก็มีเวทนา สุข ทุกข และเฉย ๆได โดยการบริ หารจัดการ
เวทนาที่ถูกตองในบทบาทของสํารวมอินทรีย 6 คือ ทางกายมี 5 ไดแก หู ตา จมูก ลิ้น กาย และทางใจ
มีหนึ่งรวมเปน 6 ซึ่งพระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล (พ.ศ. 2554 ข) ใชคําคมวามีปฏิบัติการ”ตามดูไมตามไป...”
6.1.5.2 โดยหลักวิชาระบุวา เวทนาเกิดขึ้นจากองคประกอบ 3 อยางของอินทรีย 6
(นิยมเรียกทั่วไปวา ทวาร 6 คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ) ยกตัวอยาง ตากับรูป เกิดวิญญาณหรือการ
รับรูทางตา (จักษุวิญญาณ) โดยการประกอบพรอมกันของทั้งสามอยางในเวลาเดียวกัน ที่เรียกวา
“ผัสสะปจจุบัน” (บางทานเรียกวาสัมผัส)
6.1.5.3 “ผัสสะปจจุบัน” จึงเปนคําสําคัญ ที่ระบุวามีวิญญาณรับรูในทุกทวารที่
เกิ ด ทุ ก ข เหตุ แ หงทุก ข ความดับ ไมเ หลื อ แหง ทุก ขแ ละความเจริญของการปฏิ บัติอ อกจากทุ ก ข
เกิดขึ้นที่นี่ ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ไดถาทําถูกตองในปหาน 5 ก็จะไดนิพพานโดยมีวิมุต 5 ไปตามลําดับ
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6.1.5.4 บทบาทของสํา รวมอิน ทรียมีอ ยูใ นเวทนา 3 ทุก หมวดของจรณะ 15
วิชชา 8 คือ
จรณะ 4
ใหละกิเลสในเวทนา 3
สัทธรรม
ใหละความอยาก (ตัณหา) ในเวทนา 3
ฌาน
ใหละความยึดติด (อุปาทาน) ในเวทนา 3
วิชชา
ใหละความเคยชิน (อนุสัยอาสวะ) ในเวทนา 3
นี่คือจุดความคลาดที่สําคัญ เพราะมักทําสํารวมอินทรียไมครบโครงสราง
ของกิจในอริยสัจ 4 ทั้ง 4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 ดังเชน หมวดฌาน แสดงถึงสิ่งที่ตองละคือ
ความเพลิน (นันทิ) ในอุปาทานขันธ 5 มีพุทธพจน (ขนธ. ส. 17/39/64. อางจากพระคึกฤทธิ์ โสตถิ
พโล 2554 ข : 20 - 21) ภิกษุ ท. ผูใดเพลิดเพลินอยูในรูป ผูนั้นเทากับเพลิดเพลินอยูในสิ่งที่เปนทุกข
(ตอไปเหมือนกันทั้งในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) เรากลาววา “ผูใดเพลิดเพลินอยูในสิ่งที่เปน
ทุกข ผูนั้นยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้
หมวดวิชาที่แสดงถึงสิ่งที่ตองละอนุสัยในเวทนา 3 มีพุทธพจน (อุปริ.ม.
14/512/822. อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ข : 16 - 19)
บุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกตองอยูยอมเพลิดเพลิน...เมาหมกอยู อนุสัยคือ
ราคะยอมมีอยู
บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยูยอมเศราโศก...คร่ําครวญ...อนุสัยคือ
ปฏิฆะยอมมีอยู
บุคคลนั้นเมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข (อทุกขมสุขเวทนา) ถูกตองอยู
เขายอมไมรูตามจริง ซึ่งเหตุเกิด (สมุทยะ) ของเวทนา (3) นั้น
เขายอมไมรูตามจริง ซึ่งความดับไมเหลือ (อัตถังคมะ) ของเวทนา (3) นั้น
เขายอมไมรูตามจริง ซึ่งรสอรอย (อัสสาทะ) ของเวทนา (3) นั้น
เขายอมไมรูตามจริง ซึ่งโทษ (อาทีนวะ) ของเวทนา (3) นั้น
เขายอมไมรูตามจริง ซึ่งอุบายเครื่องออกไป (นิสสรณะ) ของเวทนา (3) นั้น
อนุสัย คืออวิชชายอมเพิ่มความเคยชินใหแกบุคคลนั้น เมื่อยังละความเคย
ชินในราคะหรือราคานุสัยจากสุขเวทนาไมไดบรรเทาความเคยชินในความขัดเคืองหรือปฏิฆานุสัย
จากทุกขเวทนาไมได ถอนความเคยชินในความไมรูหรืออวิชชานุสัยจากอทุกขมสุขเวทนาไมได
และยังทําวิชชาใหเกิดขึ้นไมได เขาจักทําที่สุดแหงทุกขในการรูเห็นไดในปจจุบันหรือทิฏฐธรรมนั้น
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จักมีได
จุดความคลาดที่สําคัญยิ่งของความรูสึกไมสุขไมทุกขหรืออทุกขมสุข
เวทนาที่นิยมในการทําสมาธิทั่วไป (meditation) คือทําอารมณเฉยไดแลวแตไมรูตามจริงซึ่งเหตุ
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เกิด - ความดับไมเหลือ – รสอรอย – โทษ - อุบายเครื่องออกพนไปนี้สงผลใหเปนอุเบกขาที่จมอยูใน
โลกียะหรือ เคหสิตอุเบกขาเวทนา สวนอุเบกขาที่มีคุณสมบัติครบรูตามจริงขางตนทั้งหมดแลวยัง
เปนอุเบกขาที่ออกจากโลกียะไดหรือเนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนานี้เปนเวทนาที่เกิดขึ้นแลวนําไปสู
สัมมาสมาธิ (right concentration)
6.1.5.5 การทําฌานคือการละความเพลินในอุปาทานขันธ 5 จิตยอมหลุดพนดังมี
ในพุทธพจน (สฬง. สํ. 18/179/245 - 6, อางจาก พระคึกฤทธิ์ 2554 ข : 32)
เมื่อเห็นอยูโดยถูกตองยอมเบื่อหนาย
เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ (ความเพลิน) จึงมีความสิ้นไปแหงราคะ
เพราะความสิ้นไปแหงราคะ จึงมีความสิ้นไปแหงนันทิ
เพราะความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ กลาวไดวา “จิตหลุดพนแลวดวยดี”
นี่เ ป น จุ ด ความคลาดที่ สํา คั ญ ยิ่ง ของสมถภาวนาในกระแสหลั ก ที่ เ ป น
โลกียะ แตไมเปนในจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะในหมวดฌานมีบทบาทในการทําความสิ้นไปแหง
นันทิราคะในอุปาทานขันธ 5 จึงเปนจิตหลุดพนหรือเจโตวิมุตที่เปนโลกุตตระ สวนการทําวิชชาให
พ น ไปจากอวิ ช ชาสวะได เ ป น ป ญ ญาวิ มุ ต (ตั้ ง แต วิ ป ส สนาญาณไปจนครบวิ ช ชาข อ แปด คื อ
อาสวักขยญาณ)
6.1.6 การละหรือปหานะที่เปนกิจในการละตนเหตุ หรือสมุทัยมีกระสวนที่เปนตาราง
สรุปแสดงความสัมพันธของขั้นตอนในการละชั่วประพฤติดี (ในแถวที่ 7)
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ตารางที่ 6.1 สรุปความสัมพันธของขั้นตอน การกําจัดอกุศลมูล (ละชั่ว) สรางกุศล (ประพฤติดี)
0
“รูป-นาม”

“นาม”
ฐานใจ

1

2

สติปฏ
ฐาน 4

จนณะ 15
วิชชา 8

ธรรมใน
ธรรม

ธรรม
(นอก)
จิตในจิต

จิต
(นอก)
เวทนาใน
เวทนา

“รูป”
ฐานกาย

เวทนา
(นอก)
กายใน
กาย
กาย
(นอก)

อาสวักขยญาณ
จุตุปปาตยาณ
บุพเพนิวาสานุส
สติญาณ
เจโตปริยญาณ

ทิพพโสตญาณ
อิทธิวิธญาณ
มโนมยิทธิญาณ
วิปสสนาญาณ
ฌานที่ 4
ฌานที่ 3
ฌานที่ 2

3
ฐานเวทนา

บุพเพนิวาสา
นุสสติญาณ

4
กิเลส(อกุศล)

อาสวะ3
อวิชชาสวะ

อนุสัยกิเลส
(กิเลสขั้นละเอียด)
ขนาดละเอียดลออ

อนุสัยกิเลส
ขนาดละเอียดธุลี

อุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน
สีสัพพตุปาทาน
ทิฎฐปาทาน

ปริยุฏฐานกิเลส
(กิเลสขั้นกลาง)
ขนาดกลางบาง

มโนมยิทญาณ

ฌานที่ 2(ปติ)

กามุปาทาน

ปญญา
สติ
วิริยะ
พาหุสัจจะชั้น
หลัง

นิวรณ 5
วิจิกิจฉา
อุทธัจจกุกกุจจะ
ถินมิทธะ
พยาบาท
กาม

ชาคริยานุโยคะ
โภชเนมัตตัญุ
ตาสํารวมอินทรีย
สังวรศีล

กิเลสหยาบกลาง
ละเอียด

ภวาสะ
กามาสวะ

ฌานที่ 1

พาหุสัจจะชั้น
แรก
โอตตัปปะ
หิริ
ศรัทธา

5

วิริยะ

หิริ
เนกขัมมสิตะ

สํารวมอินทรีย
(เคหสิตะ)
เปลี่ยนใหเปน
เนกขัมมสิต

อกุศลมูล 3
(บาง)
โมหะ
โทสะ
ราคะ
อกุศลมูล 3
(หนา)
โมหะ
โทสะ
ราคะ

ปริยุฏฐานกิเลส
(กิเลสขั้นกลาง)
ขนาดกลางหนา

6
ตัณหา

วิภวตัณหา
(พน
ภวตัณหา)

7

8

ปหาน 5

สัมมัปปธาน
4

นิสสรณ
ปหาน

ยังกุศลที่เกิด
แลวใหเจริญ
ไพบูลยยิ่งขึ้น

(อนุรักขนา
ปธาน)
พนภวตัณหา
ละเอียด

ภวตัณหา
หยาบ

ปฏิปสสัทธิ
ปหาน

สมุจเฉท
ปหาน

ยังกุศลที่ยัง
ไมเกิดให
เกิดขึ้น
(ภาวนา
ปธาน)

กามตัณหา
ละเอียด

ตทังคปทาน
(ใชปญญา
จัดการ)
วิติกกมลิเลส
(กิเลสขั้นหยาบ)
ขนาดหยาบบาง

กามตัณหา
กลาง

วิติกกมลิเลส
(กิเลสขั้นหยาบ)
ขนาดหยาบหนา

กามตัณหา
หยาบ

วิกขัมภนป
หาน
(แยก
ระหวางตัว
เรากับ
กิเลส)

ยังอกุศลที่
เกิดขึ้นแลว
ใหดับไป
(ปหาน
ปธาน)

ยังอกุศลที่ยัง
ไมเกิด ไมให
เกิดขึ้น
(สังวรปธาน)
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6.1.6.1 เมื่ อ มี ผั ส สะป จ จุ บั น สิ่ ง ที่ ต อ งรู (ปริ ญ เญยยะ) ก อ นคื อ เป น กิ เ ลสใน
(อกุศลมูล) อะไรซึ่งเปนกิเลสชั้นหยาบ ชั้นกลาง ชั้นละเอียดโดยดูรวมกับประเภทของกิเลสตัณหา
กํากับ เชน กิเลส ตัณหา อุปาทาน อนุสัย อาสวะและมีตนเหตุของความอยากคือ ความอยากในกาม
ในภพ และความอยากในการออกจากภพ ก็ จ ะทํ า ให เ ลื อ กเครื่ อ งมื อ ละอกุ ศ ลคื อ ปหาน 5 ได
เหมาะสม
6.1.6.2 การใชปหาน 5 กับฐานปฏิบัติการในเวทนาของการสํารวมอินทรียไดใน
แตละหมวดของจรณะ 15 วิชชา 8
1) “วิขัมปนปหาน” เปนการละกิเลสขั้นหยาบที่รุนแรง เชน อาการดิ้น
รนอยางมาก (หรือที่เรียกวา “ลงแดง”) ในขั้นนี้ทานสอนใหใชความสงบทางจิต สยบความเคลื่อนไหว
ของพลังกิเลส ดวยอาการยื้อยุด กอดรัดอยูกับกิเลส เพื่อสรางสติ เพราะถาเผลอสติเมื่อใดกิเลสจะเขา
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 ลั้ 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 แตใหรวมกําลังใจตั้งมั่น
อยูในศีลใหได เหตุผลทั้งหลายของกิเลสและอาการลีลาของกิเลสดิ้นรนเปนการไมยอมรับความจริง
ในสวนจิตใจของผูปฏิบัติ (ที่อาจทําใหรับไมไดวาผูปฏิบัติเลวรายปานนี้) นั่นเพราะผูปฏิบัติยังแยก
จิตใจของผูปฏิบัติกับตัวตนของกิเลสขั้นหยาบ (ที่เรียกวาสักกายะของกิเลส) ใหออกจากกันไมได
จึ งต อ งอดทนให วิ ขั ม ภนเป น ฐานของการปหานด ว ย กระบวนการเห็ น กิ เ ลสเป น ความไม เ ที่ ย ง
เมื่อกิเลสไมเที่ยง ก็เห็นความเปนทุกข และที่สุดกิเลสเองก็หมดแรงนอยลง จนมีคราวที่ดับลงไป
ตอหนาผูปฏิบัติได นี่คือการที่กิเลสถูกละหรือปหานเปนสภาวะจิตที่เมื่อผานกระบวนการไตรลักษณ
จะเห็นกิเลสไมใชตัวตน (อนัตตา) ของผูปฏิบัติ แยกรูปคือกิเลส ออกจากนามคือใจของผูปฏิบัติ
ไดแลว
นี่เปนจุดความคลาดที่สําคัญยิ่ง เพราะวิขัมภนปหานทั่วไปทําไมครบ
ขั้นตอน ทําเพียง “วิขัมภน” ที่ยังไมถึงขั้น “ปหาน” กลาวคือกดขมกิเลสอยูจริงโดยการไมเรียนรู
สภาวะของกิเลสดวยการใชวิธีเปลี่ยนตัดภาพ (หรือภาวะ) นั้นไป สนใจรับรูเรื่องอื่นแทนเสมอ การ
ทําเชนนี้อาจใหผลดีเบื้องแรก แตนานไปกิเลสที่ถูกกดขมซึ่งจะตกตะกอนลงไปประดุจระเบิดเวลาที่
นั บ ว า รุ น แรงเพิ่ ม กํ า ลั ง ความร า ยแรงให กั บ กิ เ ลสโดยผู ป ฏิ บั ติ ไ ม รู เ ท า ทั น ทํ า ให ภ ายหลั ง เกิ ด มี
ประสบการณลมเหลวของผูปฏิบัติ ทําใหมีขอสรุปเปนความเชื่อผิดไปวากิเลสไมมีทางทําใหหมดไป
ได เพราะปฏิบัติทีไร ทายสุดก็แพหรือลมทุกที เพราะไมเขาใจ “วิขัมภนปหานวิธี” ที่เปนโลกุตตระ
ไปเอาแต “วิขัมภน” ที่เปรียบดังหินทับหญา นั้นแตไมใช “ปหานะ” ที่เปนกิจของอริยสัจ 4 เพราะถา
ใชไดถูกตองโดยปหานดวยกระบวนการไตรลักษณที่ทําใหพลังของกิเลสหมดหายไปเรื่อย ๆ จนถึง
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ขั้นอนัตตาจึงสามารถเห็นกิเลสหรือสักกายะวาไมใชตัวตนของผูปฏิบัติ ไมมีตัวตนเพราะกิเลสดับลง
ไปไดแลว จึงเกิดปญญาขั้นอธิ 3 ขั้นตอน คือ
นามรูปปริเฉทญาณ คือ ปญญาญาณที่แยกรูปนามคือเห็นสิ่งที่ถูกรู (รูป)
เปนกิเลสที่มีการรับรูของผูปฏิบัติ (นาม) เห็นอยูซึ่งความไมเที่ยง (อนิจจัง) ของกิเลส เดี๋ยวมาก เดี๋ยว
นอย เดี๋ยวมี เดี๋ยวเหมือนไมมี ฯลฯ เปนตน
ปจจยปริคคหญาณ คือ ญาณกําหนดไดถึงปจจัยของนามรูป (ในขอตน)
พบวามีศีลและสํารวมอินทรียไดนานพอจะทําใหกิเลสออนแรงลงทุกที (ทุกขัง) กิเลสแพแน
สัมมสนญาณ คือ ญาณพิจารณานามรู ป (ในขอตน ) โดยไตรลัก ษณ
ครบถวน คือเห็นไปตลอดจนถึงความไมมีตัวตนของกิเลส (อนัตตา) เพราะกิเลสดับลงไดจริงดวย
อํานาจของกระบวนการ (พระ) ไตรลักษณ
นี่จึงเปนปญญาระดับญาณขั้นตนที่พรอมจะพัฒนาเขาสูวิปสสนาญาณ 9
หลวงปูมั่นภูริทัตโต จึงตอบคําถามศิษยวา สํารวมอินทรียหรืออินทรียสังวร (หรือปฏิบัติการกับฐาน
เวทนา) โบราณทานจัดสงเคราะหลงเปนอธิจิตอยางออน ๆ ในจรณะ 4
เมื่อเขาใจวาปหาน 5 อันเปนกิจในการละของอริยสัจ 4 เปนเสนทางโล
กุตตระ แมแตปหานตัวแรก คือ “วิขัมภนปหาน” ก็มีผลสัมฤทธิ์เปนโลกุตตระไดในจรณะ 4 ปหานที่
เหลืออีก 4 ตัว ก็จะเขาใจไดงายขึ้นตามหมวดใหญของจรณะ 15 วิชชา 8 ที่ตอเนื่องจากชุดแรก
(จรณะขอ 1-4) ไปจนถึงชุดที่ 6 ตามลําดับดังนี้
2) “ตทังคปหาน” เปนการใชปญญาพิจารณาองคธรรมประกอบเขาไป
หลังจากขั้นตอนวิขัมภนปหาน โดยเฉพาะในฐานปฏิบัติการเวทนาที่เกิดเปนความรูสึกละอายใจหรือ
หิริขึ้นเมื่อจะกาวลวงศีล ซึ่งมักจะเกิดในที่ลับ ไมมีใครรูเห็น (ไมเปนไร นิดเดียว ครั้งเดียวเอง เปน
ตน) จึงตองมีการใชปญญาพิจารณาวาโทษภัยของกิเลสตัณหาหรือใชหลักพุทธพจนสุภาษิตวาท
กรรมของผูรูตาง ๆ ที่มีผลชวยใหพลังปญญามีมากขึ้นจนไมกาวลวงศีลใหเปนทุจริตและสามารถ
รักษาศีลใหเปนสุจริตธรรมไดเสมอในจรณะชุดที่ 2 (จรณะขอ 5-8) ของหมวดสัทธรรมวิธีการละ
รวมกันของวิขัมภนปหานและตทังคปหาน ในการละเครื่องเศราหมองของจิตหรือนิวรณ 5 คือ ความ
พอใจในกาม ความไมพอใจหรือพยาบาท ความงวงซึมหรือถีนมิทธะ ความฟุงซาน (อุทธัจจะ) และ
ความสงสัย (วิจิกิจฉา) เมื่อทําสําเร็จมีผลใหเกิดมีอธิศีลขึ้นในใจและรักษาความบริสุทธิ์ทางกายไวได
รวมกันเปนธรรมจริยาดวยจรณะชุดที่ 3 (จรณะขอ 8-11) ของหมวดสัทธรรม
3) การใช “สมุทเฉทปหาน” ในขั้นฌาน เพื่อละอุปาทานอันเปนกิเลส
ขั้นกลางและเปนความอยากในภพตาง ๆหรือภวตัณหา ดวยการพิจารณาดับความเพลิดเพลินหรือ
นัน ทิราคะ หรื อเวทนาของอุปาทานคือความพึงพอใจยึด ติ ดหรื อฉันทราคะ ในอุ ปาทานขั นธ 5
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(ในระดับฐานศีล 5 และละอบายมุข) ไปจนถึงขั้นจิตหลุดพนในที่สุดอันเปนฝายสมถภาวนาที่เปน
โลกุตตระเพราะละราคะเสียไดในจรณะชุดที่ 4 (จรณะขอ 12-15) ของหมวดฌาน
4) การใช “ปฏิปสสัทธิปหาน” อันเปนเครื่องมือปหานกิเลสขั้นละเอียด
หรืออนุสัยกิเลสและเปนภวตัณหาในขั้นละเอียดระดับอรูปราคะ กําจัดความเคยชินที่ตามนอนมา
หรื อ อนุ สั ย ด ว ยการสํ า รวมอิ น ทรี ย ร ะดั บ อิ น ทรี ย ภ าวนาชั้ น เลิ ศ หรื อ อนุ ต ตราอิ น ทรี ย ภ าวนา
(ในอุปริ. ม. 14/542-545/856-861, อางจากพระศึกฤทธิ์ โสตถิผโล, พ.ศ. 2554 ข : 112 - 113)
กลาวคือภิกษุรูชัดอยางนี้วา “อารมณที่เกิดขึ้นแลวแกเรานี้เปนสิ่งมีปจจัยปรุงแตง (สังขต) เปนของ
หยาบ ๆ (โอฬาริก) เปนสิ่งที่อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปปนน) แตมีสิ่งหนึ่งซึ่งระงับและ
ประณีต กลาวคืออุเบกขา” “อานนท อารมณอันเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่ชอบใจ ทั้งเปนที่ไมทุกขไม
สุขอันบังเกิดแกภิกษุนั้นยอมดับไป “เร็วเหมือนการกระพริบตาของคน” ในอุเบกขาที่ยังดํารงอยู”
“อานนท นี้แล เราเรียกวาอินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแหง
รูปที่รูแจงดวยจักษุ” และทั้งหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ตรัสทํานองอยางเดียวกัน ตางกันที่ความเร็ว
ในกรณีเสียง
เปรียบดวยความเร็วแหงการดีดนิ้วมือ
ในกรณีกลิ่น
เปรียบดวยความเร็วแหงหยดน้ําตกจากใบบัว
ในกรณีรส
เปรียบดวยความเร็วแหงน้ําลายที่ถมจากปลายลิ้นของคนแข็งแรง
ในกรณีโผฏฐัพพะ เปรียบดวยความเร็วแหงการเหยียดแขน พับแขนของคนแข็งแรง
ในกรณีธรรมารมณ เปรียบดวยความเร็วแหงการแหงของหยดน้ําบนกะทะเหล็กทีร่ อ น
แดงตลอดวัน
การสํารวมอินทรียที่พัฒนาถึงขั้นเปนเลิศ ในจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดที่ 5
(คือวิชชาขอ 1 - 4) อันมีฐานปฏิบัติการของเวทนาอยูที่มโนมยิทธิญาณ จึงเปนโลกุตตระที่ประณีต
ยิ่งขึ้นในเครื่องมือขั้นสูงคือปฏิปสสัทธิปหาน ดังกลาวมานี้เอง
5) การใช “นิสสรณปหาน” อันเปนเครื่องมือปหานกิเลสละเอียดขั้น
สุดทายคืออวิชชาสวะ ดังนี้ (ในอุปริ. ม. 14/518/823, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ข : 118 – 119)
“บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซึ่งเหตุเกิด (สมุทยะ) ของเวทนานั้น
บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซึ่งความดับไมเหลือ (อัตถังคมะ) ของเวทนานั้น
บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซึ่งรสอรอย (อัสสาทะ) ของเวทนานั้น
บุค คลนั้น ย อมรู ต ามจริง ซึ่งอุ บายเครื่ อ งออกพ น ไป (นิ ส สรณะ) ของ
เวทนานั้นจึงละอนุสัยคืออวิชชาที่ตามนอน (ความเคยชิน) ในบุคคลนั้นเสียได ยอมละความเคยชิน
ในระคะหรือราคานุ สัยจากสุขเวทนาบรรเทาความเคยชินในความขัดเคืองหรื อปฏิฆานุสัยจาก
ทุกขเวทนาและถอนความเคยชินในความไมรูหรืออวิชชานุสัยจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได จึงยอม
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ทําวิชชาใหเกิดขึ้นได (และพนกามาสวะ พนภวาสวะและพนอวิชชาสวะ - ผูวิจัย) จึงทําที่สุดแหง
ทุกขในทิฏฐธรรมนั้น ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได”
นี่จึงเปนการใชจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดที่ 6 หรือวิชชาขอ 5-8 ซึ่งเปน
วิปสสนาภาวนาขั้นปลายสรางญาณทัสสนะขั้นสูง ที่ทําใหคลายพนจากอวิชชาไดเปนนิสสรณวิมุตที่
ทําใหทราบชัดถึงโคตรภูญาณหรือญาณครอบโคตรจากปุถุชนเปนอริยชนผูสิ้นอาสวะบางสวนได
จริงใน 4 ระดับ อาทิเชน ตามเกณฑระดับฐานศีล 5 ละอบายมุข (หรือปดอบายภูมิ) เปนผูมีศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีความเชื่อมั่นในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา มีศีลอันเปนอริยะ
จนถึงอรหัตตผลไดตามลําดับ (ในฐานศีล 5) ดวยมีผลจากการปฏิบัติไดวิมุต 5 จริง นับเปนเกณฑ
ความรูขั้นละเอียดที่แสดงถึงระดับการไดเปนพระโสดาปตติผลอันเปนความหมายที่กลาวแสดงใน
บทสวดมนต (ที่ฉบับดั้งเดิมจารึกดวยอักษรขอมคือ) ยอดพระกัณฑไตรปฎกวา “โสตาอรหัตตปฏิผล
ธาตุสัมมาทิยานะสัมปนโน”
6.1.7 ผลลัพทของกิจที่ดับตนเหตุไดอยางแจมแจงในการปหานกิเลสหยาบ กลางจนรู
ไดละเอียดชัดเจนหรือสัจฉิกิริยา เมื่อปหานสําเร็จเปนวิมุต 5 รูผลแจมแจงไดแลวหรือสัจฉิกัตวา
ดังนั้นสัมมาวิมุตของพุทธจึงเกิดจากปหาน 5 แบบพุทธ ไมใชมิจฉาวิมุตดวยการทําสมาธิทั่วไป
(meditation) กลาวคือ
เมื่อกระทํา วิขัมภนปหาน
สําเร็จไดผลเปน วิขัมภนวิมุตขึ้นที่จิต
เมื่อกระทํา ตทังคปหาน
สําเร็จไดผลเปน ตทังควิมุตขึ้นที่จิต
เมื่อกระทํา สมุทเฉทปหาน
สําเร็จไดผลเปน สมุทเฉทวิมุตขึ้นที่จิต
เมื่อกระทํา ปฏิปสสัทธิปหาน สําเร็จไดผลเปน ปฏิปสสัทธิวิมุตขึ้นที่จิต
เมื่อกระทํา นิสสรณปหาน
สําเร็จไดผลเปน นิสสรณวิมุตขึ้นที่จิต
นี่เปนจุดความคลาดที่ทําใหไขวเขวอยางสําคัญในประเด็นความเขาใจที่วาวิมุตนั้น
มาจากการทําสมาธิทั่วไปถึงขั้นมีอุเบกขาในรูปฌาน 4 (ตามที่เลือกมาจากกรรมฐาน 40) แลวพัฒนา
ตอเปนอรูปฌาน 4 แลวจึงทําสัญญาเวทยิตนิโรธไดสภาวะเปนสภาพกึ่งหลับ คือดับความรูสึก
(เวทยิต) และความกําหนดหมายรู (สัญญา) ไดเปนความดับสนิทอยางยิ่งที่เปนนิโรธของพุทธ อัน
นับวาเขาใจผิดทางไปเปนมิจฉาวิมุต ดวยยังมีความไมรูหรืออวิชชาสวะอยูจริง ๆ ที่หางไกลจาก
สัมมาวิมุต สัมมาวิ มุตญาณทัสสนะของพระพุทธเจา เพราะจะไมสามารถมีอธิปญญาหรือญาณ
ทัสสนะที่แสดงผลเปน โลกุตตรธรรมอันเกิดขึ้นจากการละตนเหตุไดแก กิเลสตัณหา อุปาทาน
อาสวะมาเปนลําดับไดแตอยางใด ดังมีรายละเอียดที่แสดงอยูในกระสวนของปหาน ในขอ 6.1.6.2
มาแลว
6.1.8 ตัวแบบของผูทํากิจที่มีผลลัพธดับตนเหตุไดแลว
ตัวแบบหรือผูมีวิชชาจรณสัมปนโนคืออริยบุคคล 4 โดยมีตัวแบบภาวะโสดาบัน
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บุคคลเปนอันดับแรก ตอไปคือตัวแบบสกิทาคามีบุคคล อนาคามีบุคคลและอรหันตบุคคล ดังนั้น
หมวดธรรมที่เปนองคความรูที่แสดงหลักเกณฑของภาวะโสดาบันบุคคลจึงเปนสิ่งที่ตองศึกษาใสใจ
ดังมีใน “พุทธวจน คูมือโสดาบัน” ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐเพื่อตรวจสอบความเปนโสดาบันของ
ตนเองดวยตนเอง (พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล, 2554 ก)
6.1.8.1 ผูวิ จัยไดคัดเลือกมาจากพระสูตร (ทสก. อํ . 24/195 - 198/92 อางจากพระ
คึกฤทธิ์ 2554 ก : 11 - 18) ที่ทรงตรัสกับฆราวาส โดยใชคําวา “คหบดี” เพื่อใหเห็นชัดเจนวา ฆราวาส
ควรเรียนรูฝกฝน โลกุตตรธรรมของเกณฑขั้นเบื้องตนคือพระโสดาบันอยางไร
“คหบดี ในกาลใด ภัยเวร 5 ประการ อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับได
แลวดวย อริยสาวกประกอบพรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะ 4 ดวย อริยญายธรรมเปนธรรมที่อริย
สาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาดวย
ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น เมื่อหวังอยูก็พยากรณตนดวยตนนั่นแหละวา
“เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแลว
เราเปนผูถึงแลวซึ่งกระแส (แหงนิพพาน) มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน
มีการตรัสรูพรอมเปนเบื้องหนา” ดังนี้
(การมีศีล 5 ทําใหพนภัยเวร 5 ประการ - ผูวิจัย)
เงื่อนไขขอที่ 1 “คหบดี ภัยเวร 5 ประการเหลาไหน อันอริยสาวกทําให
สงบรํางับไดแลว คหบดี บุคคลผูฆาสัตวอยูปกติ ยอมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) บาง
ยอมประสพภัยเวรในสัมปรายิก (ในเวลาตอมา) บาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง เพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจุบัน ภัยเวรนั้น ๆ เปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาดแลวจากปาณาติบาตทําใหสงบได
แลว” ภัยเวรอีก 4 ขอ คือเนื้อหาที่พนดวยศีล 5 หมายถึง ศีลขอ 2 - 5
เงื่อนไขขอที่ 2 “คหบดี อริยสาวกเปนผูประกอบพรอมแลวดวยความ
เลื่อมใสอันหยั่งลึกลงมั่นไมหวั่นไหวในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ” (ดังมีรายละเอียดใน
บทสวดมนตอิติปโสฯ สรรเสริญ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ที่รูกันทั่วไป) สวนขอ 4 คือ “คหบดี
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบพรอมแลวดวยศีลทั้งหลายในลักษณะเปนที่นาพอใจของพระ
อริยเจา เปนศีลที่ไมขาดไมทะลุ ไมดางไมพรอย เปนศีลที่เปนไทจากตัณหา วิญูชนสรรเสริญ ไม
ถูกทิฏฐิลูบคลํา เปนศีลที่เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ ดังนี้” ผูวิจัยเห็นวาเมื่อประกอบเงื่อนไขขอแรกพน
ภัยเวร 5 กับองคแหงโสดาบัน 4 ขอ ก็หมายความวามีการถือศีล 5 ใหบริสุทธิ์ จึงพนภัยเวร 5
เงื่อนไขขอที่ 3 โสดาบันรูชัดเจนในปฏิจจสมุปบาท “คหบดี ก็อริยญาย
ธรรมเปนสิ่งที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาเปนอยางไรเลา คหบดี อริย
สาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมทําไวในใจโดยแยบคายเปนอยางดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียว ดังนี้ เพราะ
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สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะความ
ดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ขอนี้ไดแกสิ่งเหลานี้คือ..” (จากนี้ก็เปนขอความของปฏิจจสมุปบาท
สายเกิดแลวตามดวยสายดับของเหตุปจจยาการ “อวิชชา – สังขาร – วิญญาณ – นามรูป – สฬายตนะ
– ผัสสะ – เวทนา – ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ - ชรามรณะ” - ผูวิจัย) คหบดี อริยญายธรรมนี้แล
เปนธรรมที่อริยสาวกนั้นเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญา”
สรุปครบพรอมทั้ง 3 ขอ เปนโสดาบัน
“คหบดี ในกาลใดแล ภัยเวร 5 ประการเหลานี้เปนสิ่งที่อริยสาวกทําให
สงบรํางับไดแลวดวย อริยสาวกเปนผูประกอบพรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะสี่เหลานี้ดวย อริยญาย
ธรรมนี้เปนธรรมอันอริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาดวย
ในกาลนั้น อริยสาวกนั้นปรารถนาอยู ก็พยากรณตนดวยตนแหละวา “เราเปนผูมีนรกสิ้น
แลว มีกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแลว เราเปนผูถึงซึ่งกระแส
(แหงนิพพาน) มีความไมตกต่ําเปนธรรมดาเปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพรอมเปนเบื้อง
หนา ดังนี้”
6.1.8.2 องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดในฐานศีล 5 ของพระโสดาบัน
มีพุทธพจนที่คดั เลือกมาแสดงประกอบดังนี้
1) หมวดจรณะ 4
- พนภัยเวร 5 มีโสดาปตติยังคะ 4 (ดูขอ 6.1.8.1)
2) หมวดสัทธรรม - พระโสดาบันรูจักอินทรีย 6 เปนความเขมขน
จากสํารวมอินทรีย 6 ใหมากยิ่งขึ้นในหมวดสัทธรรม (มหาวาร. สํ. 19/271/902-903, อางจากพระคึก
ฤทธิ์ 2554 ก : 20 - 21) ภิกษุ.ท! อินทรีย 6 เหลานี้มีอยูคือ จักขุนทรีย (ตา) โสตินทรีย (หู) ฆานินทรีย
(จมูก)ชิวตินทรีย (ลิ้น) กายินทรีย (กาย) มนินทรีย (ใจ)
“ภิกษุ ท เมื่อใดแล อริยสาวกมา
รูจักความกอขึ้นแหงอินทรียทั้งหกเหลานี้
รูจักความตั้งอยูไมไดแหงอินทรียทั้งหกเหลานี้
รูจักรสอรอยของอินทรียทั้งหกเหลานี้
รูจักโทษอันรายกาจของอินทรียทั้งหกเหลานี้
รูจักอุบายที่ไปใหพน (เหนือ) อินทรียทั้งหกเหลานี้
ตามที่ถูกที่จริง
ภิกษุ ท เมื่อนั้นแหละ อริยสาวกนั้นเราเรียกวาเปนพระโสดาบันผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เที่ยงแท
ตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา”
3) หมวดฌาน
- พระโสดาบันรูจักอุปาทานในขันธ 5
(จาก ขนฺธ สํ 17/196/296, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 19)
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“ภิกษุ ท เมื่อใดแล สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้
มารูจักความกอขึ้นแหงอุปาทาน
(ในขันธหา)
มารูจักความตั้งอยูไมไดของอุปาทาน (ในขันธหา)
มารูจักรสอรอยของอุปาทาน
(ในขันธหา)
มารูจักโทษอันรายกาจของอุปาทาน (ในขันธหา)
มารูจักอุบายที่ไปใหพนจากอุปาทาน (ในขั น ธ ห า ) นี้ ไ ด ต ามที่ ถู ก ที่
จริงภิกษุ.ท! เมื่อนั้นแหละสาวกของพระอริยเจาผูนั้นเราเรียกวาเปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดาเที่ยงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา”
4) หมวดวิชชา - พระโสดาบันรูจักสัมมาอริยมรรคมีองคแปด
- พระโสดาบันรูจักสัมมัตตะ 10
- พระโสดาบันรูจักอริยสัจ 4 ในปฏิจจสมุปบาท
(4.1) พระโสดาบันประกอบพรอมแลวดวยอริยมรรคมีองคแปด
(มหาวาร. สํ 19/435/1432 - 1433, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 10) “สารีบุตร ที่มักกลาวกันวา
โสดาบัน-โสดาบัน ดังนี้เปนอยางไรเลา “ขาแตพระองคผูเจริญ ทานผูใดเปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยอริยมรรคมีองคแปดอยู ผูเชนนั้นแล ขาพระองคเรียกวาเปนพระโสดาบัน ผูมีชื่ออยางนี้ มีโคตร
อยางนี้ พระเจาขา” สารีบุตร ถูกแลว ถูกแลว ผูที่ประกอบพรอมแลวดวยอริยมรรคมีองคแปดนี้อยู
ถึงเราเองก็เรียกผูเชนนั้นวาเปนพระโสดาบันผูมีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้”
(4.2) พระโสดาบันรูจักสัมมัตตะ 10 คือโสตาปตติยังคะ 4 จําแนก
ดวยอาการ 10 อยาง (มหาวาร. สํ 19/479/1549, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 222 - 229)
เนื้อความมีวาทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี (อุบาสกที่มีชื่อเสียง
มากผูหนึ่ง) ปวยไดรับทุกขเปนไขหนัก จึงนิมนตพระสารีบุตรผูเปนที่เคารพยิ่งของทาน พระสารี
บุตรจึงมาเยี่ยมพรอมกับพระอานนท เมื่อถามไถอาการจึงทราบวาปวยไขหนักมาก มีทุกขเวทนา
กําเริบหนัก ไมทุเลาลงเลย พระสารีบุตรจึงแสดงธรรมใหเวทนาสงบลงโดยแสดงธรรมวา ทานอนาถ
บิ ณ ฑิ ก เป น ผู ถึ ง พร อ มด ว ยโสตาป ต ติ ยั ง คะ 4 คื อ เลื่ อ มใสไม ห วั่ น ไหวในพระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ และมีศีลที่พระอริยเจาพอใจ เมื่อทานเห็นองคคุณทั้ง 4 ในตน เวทนาจึงสงบระงับโดยพลัน
จากนั้นก็แสดงสัมมาอริยมรรคมีองคแปดและอริยผลสอง (รวมเปนสัมมัตตะ 10 - ผูวิจัย) ดังจะยกมา
3 ขอปลายคือ
“คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาสมาธิเห็น
ปานใด เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสมาธิ เห็นปานนั้น ยอมไมมีแก
ทาน สวนทานมีสัมมาสมาธิ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาสมาธินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน
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คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาญาณะเห็น
ปานใด เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาญาณะ เห็นปานนั้น ยอมไมมี
แกทาน สวนทานมีสัมมาญาณะ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาญาณะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน
คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาวิมุตติเห็น
ปานใด เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวิมุตติ เห็นปานนั้น ยอมไมมีแก
ทาน สวนทานมีสัมมาวิมุตติ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาวิมุตตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน”
ครั้งนั้น เวทนาของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงับแลว
โดยพลัน ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาสทานพระสารีบุตรและทานพระอานนท ดวยอาหารที่เขา
จัดมาเฉพาะตน ครั้งนั้นทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เมื่อทานพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาตร
แลว จึงถือเอาอาสนะต่ําอันหนึ่ง นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ทานพระสารีบุตรอนุโมทนาดวย
คาถาเหลานี้
“ผูใดตั้งมั่นไมหวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริย
เจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใสในพระสงฆ และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตทั้งหลายเรียก
ผูนั้นวาเปนคนไมขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้นบุคคลผูมีปญญา เมื่อระลึกถึง
คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบตามซึ่งศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม”
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตร ครั้นอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้แลว
จึงลุกจากอาสนะหลีกไป
ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับถวายบังคมพระผุมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัส
ถามทานพระอานนทวา
“อานนท เธอมาจากไหนแตยังวัน
ขาแตพระองคผูเจริญ! ทานพระสารีบุตรกลาวสอน อนาถ
บิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทขอนี้
อานนท
สารีบุตรเปนบัณฑิต
สารีบุตรมีปญญามาก
ไดจําแนกโสตาปตติยังคะ 4 ดวยอาการ 10 อยาง”
(4.3) พระโสดาบันรูจักอริยสัจ 4 ในปฏิจจสมุปบาท 11 อาการ ชื่อ
วาญาณวัตถุ 44 (นิทาน สํ 16/67-71/118 - 125, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 63 - 77)
“ภิกษุ ท เราจักแสดงซึ่งญาณวัตถุ 44 อยาง แกพวกเธอ
ทั้งหลาย...
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ภิกษุ ท ก็ญาณวัตถุ 44 อยางเปนอยางไรเลา ญาณวัตถุ 44
อยาง คือ:(หมวด 1)
ญาณ คือ ความรูในชรามรณะ
ญาณ คือ ความรูในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ
ญาณ คือ ความรูในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ
ญาณ คือ ความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ”
(ญาณในอริยสัจ 4 ในหมวดที่ 2 -11 คือ ชาติ – ภพ – อุปาทาน – ตัณหา – เวทนา – ผัสสะ – สฬายตนะ
– นามรูป – วิญญาณ - สังขาร มีเหมือนกัน - ผูวิจัย)
ภิกษุ.ท เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ 44 อยาง”
(ผูวิจัยเห็นวาพระองคมาขยายขอสุดทายจากอวิชชาใหเกิดเปนวิชชา ดวยการขยายสัมมาอริยมรรคมี
องคแปด นําสูความรูชื่อวาญาณในธรรมหรือธัมมญาณ แลวนําความรูนั้นไปสูนัยยะอันเปนอดีตและ
อนาคต เรียกความรูนี้ของอริยสาวกวาญาณในการรูตามหรืออันวยญาณ โดยเริ่มปฏิจจสมุปบาทใหมจาก
ชรา มรณะ – ชาติ – ภพ – อุปาทาน – ตัณหา – เวทนา – ผัสสะ – สฬายตนะ – นามรูป – วิญญาณ – แลวก็
ถึงสังขารซึ่ง มีเนื้อความเหมือนกันหมด ตางแตหัวขอดังนี้)
“ภิกษุ.ท ก็สังขารเปนอยางไรเลา
ภิกษุ.ท สังขารทั้งหลาย สามอยางเหลานี้ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ภิกษุทั้งหลาย เหลานี้
เรียกวาสังขารทั้งหลาย ความกอขึ้นพรอมแหงสังขารยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา
ความดับไมเหลือแหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงอวิชชา มรรคอันประกอบดวยองค
แปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ความ
เห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก ยอมมารูทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายวา
เปนอยางนี้ ๆ มารูทั่วถึง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขารวาเปนอยางนี้ ๆ มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือ
แหงสังขารวาเปนอยางนี้ ๆ มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร
วาเปนอยางนี้ ๆ ในกาลใด ในกาลนั้นความรูของอริยสาวกนั้นชื่อวาญาณในธรรมหรือธัมมญาณ
ดวยธรรมนี้อัน เปนอริยสาวกนั้นเห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว และเปนธรรมอันใชได
ไมจํากัดกาล อริยสาวกนั้น ยอมนําความรูไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดีตไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งสังขารทั้งหลาย ไดรู
อยางยิ่งแลว ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร ไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร ไดรูอยาง

214
ยิ่งแลวซึ่ง ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทุกทาน ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้ ถึงแมสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่งซึ่งสังขารทั้งหลาย จักรูอยางยิ่งซึ่งเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงสังขาร จักรูอยางยิ่งซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร จักรูอยางยิ่งซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทํา
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขารก็ตาม สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็รูจักอยางยิ่ง
เหมือนอยางที่เราไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้” ดังนี้ ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา ญาณในการรูตาม
หรืออันวยญาณภิกษุทั้งหลาย ญาณทั้งสองคือธัมมญาณและอันวยญาณเหลานี้ของอริยสาวกเปน
ธรรมชาติบริสุทธิ์ ผองใส ในกาลใด ภิกุทั้งหลาย ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้นวา:“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”
ดังนี้บาง
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”
ดังนี้บาง
“ผูมาถึงสัทธรรมนี้แลว”
ดังนี้บาง
“ผูไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้”
ดังนี้บาง
“ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ”
ดังนี้บาง
“ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ”
ดังนี้บาง
“ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว”
ดังนี้บาง
“ผูประเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส”
ดังนี้บาง
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”
ดังนี้บาง, ดังนี้แล”
6.1.9 ประโยชนจากการพัฒนายกระดับจิตวิญาณของตนเขาสูการเปนอริยบุคคลขั้นตน
6.1.9.1 ผลแหงความเปนโสดาบัน จากพระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล (2554 ก)
(ฉกฺก. อํ. 22/490/368 : 105) “ภิกษุ.ท.อานิสงสแหงการทําใหแจงโสตาปตติผล 6 อยาง คือ
เปนบุคคลผู เที่ยงแทตอพระสัทธรรม
เปนบุคคลผู มีธรรมอันไมรูเสื่อม ทุกขดับไปทุกขั้นตอนแหงการ
กระทําที่ทําแลว
เปนบุคคลผู ประกอบดวยอสาธารณญาณ (ที่ไมทั่วไปแกพวกอื่น);
เปนบุคคลผู เห็นธรรมที่เปนเหตุ และเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแตเหตุ”
6.1.9.2 ความเปนโสดาบันประเสริฐกวาการเปนพระเจาจักรพรรดิ (มหาวาร. สํ.
19/428-429/1411-1413, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 106 - 107) “ภิกษุทั้งหลาย แมพระเจา
จักรพรรดิไดครองความเปนใหญยิ่งแหงทวีปทั้งสี่ เบื้องหนาจากการตายเพราะการแตกทําลายแหง
กาย...แตกระนั้นทาวเธอก็ยังรอดพนไปไมไดจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต และ
จากอบายทุคติ วินิบาต.
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ภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ แมเปนผูยังอัตตภาพใหพอ
เปนไปดวยคําขาวที่ไดมาจากบิณฑบาตดวยปลีแขงของตนเอง...หากแตวาเปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยธรรม 4 ประการ เธอก็ยังสามารถรอดพนเสียไดจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต
และจากอบาย ทุคติ วินิบาต
ธรรม 4 ประการ คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไมหวั่นไหว
...ในองคพระพุทธเจา
...ในองคพระธรรม
...ในองคพระสงฆ
...เปนผูประกอบพรอมแลวดวยศีลทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจของเหลา
อริยเจา ฯลฯ
ภิกษุทั้งหลาย! ระหวางการไดทวีปทั้งสี่ กับการไดธรรม 4 ประการนั้น
การไดทวีปทั้งสี่มีคาไมถึงเสี้ยวที่สิบหกของการไดธรรม 4 ประการนี้เลย”
6.1.9.3 ความเปนโสดาบันไมอาจแปรปรวน (มหาวาร. สํ. 19/457-458/1495-6,
อางในพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 108 - 109) “ภิกษุทั้งหลาย แมมหาภูตรูปสี่ กลาวคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ก็ยัง
มีความแปรปรวนเปนอยางอื่นไปได แตอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูประกอบพรอมแลวดวยความ
เลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลว...ยังจะมีการแปรปรวนเปนเสียอยางอื่น
จนเขาถึงนรกก็ดี กําเนิดเดรัจฉานก็ดี วิสัยแหงเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไมใชเปนฐานะที่จะมีไดเลย”
ภิกษุทั้งหลาย แมมหาภูตสี่รูป กลาวคือ ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ ก็ยังมีความ
แปรปรวนเปนอยางอื่นไปได...แตอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูประกอบพรอมแลวดวยศีลทั้งหลาย
ชนิดเปนที่พอใจของเหลาอริยเจา ยอมไมมีความแปรปรวนเปนอยางอื่นไดเลย”
6.1.9.4 สิ่งที่ผูถึงพรอมดวยทิฎฐิ (พระโสดาบันทําไมไดโดยธรรมชาติ) (ฉกฺก. อํ.
22/489/364, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 110 - 111) มีฐานะที่ไมอาจเปนไปได 6 ประการ ดังนี้
“ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความเปนของเที่ยง
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความเปนของสุข
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงธรรมะไร ๆ โดยความเปนตัวตน
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจกระทําอนันตริยกรรม
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจหวังการถึงความบริสุทธิ์โดยโกตุหลมงคล
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไม อ าจแสวงหาทั ก ขิ เ ณยยบุค คลภายนอกจาก
ศาสนานี้”
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6.1.9.5 ฐานะที่เ ป น ไปไมไ ดสํา หรั บผูถึ ง พร อ มดว ยทิ ฎ ฐินัย ที่ห นึ่ง (ฉกฺก . อํ .
22/489/363, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 112 - 113) ฐานะที่ไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ
“ไมอาจอยูอยางไมมีมีความเคารพยําเกรงในพระศาสนา
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในพระธรรม
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในพระสงฆ
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในสิกขา
ไมอาจนํามาสูอนาคมนียวัตถุ (วัตถุที่ไมควรเขาหา)
ไมอาจยังภพที่แปดใหเกิดขึ้น”
6.1.9.6 ฐานะที่ เ ป น ไปไม ไ ด สํ า หรั บผู ถึ ง พร อมด ว ยทิ ฎฐิ นั ย ที่ สอง (ฉกฺ ก . อํ .
22/489-490/365, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 114 - 115) ฐานะที่ไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ
“ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดา
ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตบิดา
ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตพระอรหันต
ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงคิดประทุษรายตถาคตเพียงทําใหโลหิตหอ
ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงทําใหสงฆแตกกัน
ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงถือศาสดาอื่น (นอกไปจากพระสัมมาสัมพุทธเจา)”
6.1.9.7 ฐานะที่ เ ป น ไปไม ไ ด สํ า หรั บผู ถึ ง พร อมด ว ยทิ ฎฐิ นั ย ที่ สาม (ฉกฺ ก .อํ .
22/490/366, อางจากพระคึกฤทธิ์ 2554 ก : 116 - 117) ฐานะที่ไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ
“ไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกข ตนทําเอง”
ไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกข ผูอื่นทําให”
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกขตนทําเองก็มี ผูอื่นทําใหก็มี”
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองทําเอง เกิดขึ้นไดตามลําพัง”
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองใครอื่นทําให เกิดขึ้นไดตามลําพัง”
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองทําเองและไมตองใครอื่นทําให
เกิดขึ้นไดตามลําพัง”
ขอนั้น เพราะเหตุไรเลา?
“ภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นเพราะเหตุวาเหตุ (แหงสุขและทุกข) อันผูถึงพรอม
ดวยทิฏฐิ เห็นแลวโดยแทจริงและธรรมทั้งหลาย ก็เปนสิ่งที่เกิดมาแตเหตุดวย
ภิกษุทั้งหลาย เหลานี้แล
ฐานะที่ไมอาจเปนไปได 6 ประการ”
6.1.10 สรุปการประมวลผลการคนควาชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8
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ผูวิจัยไดทําการประมวลผลการศึกษาในประเด็นสาระสําคัญขององคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 ไปพรอมกับการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น กับหลักเกณฑที่อางในพระ
ไตรป ฏก โดยเฉพาะขอมู ลหลั กฐานที่เ ปนพุทธวจนในพระไตรป ฏกที่แสดงชัด เจนวาผู มีวิ ชชา
จรณสัมปนโนขั้นตนคือโสดาบัน สมควรมีองคความรูในพุทธธรรมมากนอยเพียงใด
ผูวิจัยพยายามใชภาษาที่งายตอการทําความเขาใจในขณะที่หัวขอเนื้อหามีความ
ลึกซึ้งเปนสภาวะจิตสภาวะธรรมที่ละเอียดออนรูไดยาก
ผูวิจัยไดขยายใหเห็น “ความตางกัน” ในการเรียนรูตามพุทธกระแสหลักที่ไมมี
รายละเอียดของจรณะ 15 วิชชา 8 โดยเฉพาะในการเชื่อมความสัมพันธกับชุดความรูหลักที่สําคัญ
ของพุทธธรรม เชน ไตรสิกขา กิจของอริยสัจ 4 เปนตน ความตางกันที่แสดงใหเห็นไดในหลาย
เหลี่ยมมุมนี้เรียกวา “จุดความคลาด” ตัวอยางเชน การสํารวมอินทรีย นําไปสูการทําอารมณสุข ทุกข
ใหปรับเปลี่ยนเปนอุเบกขา การทําวิขัมปหาน เปนการทําสมาธิกดขมกิเลสใหดับลงไปประดุจหิน
กับหญาเปนโลกียะ นั้นมี “จุดความคลาด” เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียนรูจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะสามารถ
ทําใหหมวดธรรมสองขอขางตนสัมพันธกันไดและเปนการเรียนรูฝกฝนไปดวยกันโดยมีการสะสม
ผลสัมฤทธิ์เล็ก ๆ ที่เปนโลกุตตระดวยการทําวิปสสนาภาวนารูปนามพิจารณาไตรลักษณในผัสสะ
ปจจุบันประกอบพรอมกันไปทุกคราว
หรื อบทบาทของสํ ารวมอินทรี ยในพุ ทธกระแสหลัก คือการสํ ารวมอารมณ
โดยระวังการกระทบสัมผัสทางทวาร 6 คือหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เกิดมี “จุดความคลาด” ในการ
เรียนรูที่มีจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะวาสามารถขยายบทบาทของการสํารวมอินทรียเขาไปใน 4 หมวด
ของจรณะ 15 วิชชา 8 ไดเพราะเปนความตอเนื่องของการทําใหตัวการใหญของทุกข (สักกายะ)
เล็กลงไปเรื่อย ๆ จนเปนการตามเห็นไดในระดับอัตตา หรืออัตตานุทิฎฐิ จึงสามารถทําความตอเนื่อง
ของสํารวมอินทรียใหเกิดผลที่ลึกซึ้งกวาการทําอารมณสุข ทุกข เฉยวาง โดยเจาะลึกเขาไปถึงตัว
บงการใหญของกิเลสหรืออกุศลมูล 3 หรือราคะ โทสะ โมหะ ใหลดละจางคลายลงไปอีกไดตามระดับ
ของตนเหตุคือความอยากหรือตัณหา ความยึดติดหรืออุปาทาน ความเคยชินหรืออนุสัย ความเหลือ
เชื้อหมักดองหรืออาสวะ ซึ่งก็ลวนเปนกิจของอริยสัจ 4 ในการลงมือกําจัดหรือปหานและชําระสราง
ความบริสุทธิ์ของจิตที่ประกอบดวยปญญาสูงขึ้นเปนลําดับใน 4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 เปนตน
การแสดง “จุดความคลาด” เหลานี้ไมไดเปนความประสงคใหเปนประเด็น
แตกแยกหรือ “ถูก-ผิด” หรือ “เพี้ยนไปจากธรรมวินัย” ถาตราบใดยังไมไดออกนอกกรอบของการ
ลดละกิเลสตัณหาอุปาทานอาสวะใน “กิจของอริยสัจ 4”
ตรงกันขาม “จุดความคลาด” เหลานี้จะมีประโยชนในการเนนใหเห็นจุดเชื่อม
ตอที่ขาดหายไป (หรือไมไดปรากฏในรายละเอียดของคัมภีรหลัก) ใหกับผูสนใจเรียนรูฝกฝนปฏิบัติ
มีความเขาใจในขั้นตอนตาง ๆ ที่ทําใหการปฏิบัติเกิดความตอเนื่องไหลเลื่อนเชื่อมตอไปไดตลอด
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ดั ง นั้ น การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง “จุ ด ความคลาด” บนพื้ น ฐาน
ของการศึกษาในกระบวนทัศนบูรณาการจึงมีประโยชนในการเห็นภาพรวม (เห็นชางทั้งตัว) ของ
วิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ไดชัดเจนมากขึ้น
ผลสําเร็จของผูปฏิบัติฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 คือผูมีวิชชาจรณสัมปนโน
เปนอริยบุคคล 4 โดยฉพาะขั้นตนคือ พระโสดาบันนั้นสามารถรูและเขาใจไดมากขึ้นวาทําไมจึง
ไดชื่อวาเปนผูแรกถึงซึ่งกระแสแหงธรรมอันเปนทางไปสูนิพพานบาง เปนผูมีวิชชาอันเปนเสขะ
บางเปนผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะบาง เหลานี้ยืนยันสภาวะของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
จรณะ 15 วิชชา 8 ที่เปนสภาวะโลกุตตระทั้งสิ้น ทําใหเกิดความชัดเจนในผลความกาวหนาผูปฏิบัติ
บนเสนทางโลกุตตระไปตามลําดับ จึงลดความพรามัวหรือไมชัดเจนในการตีความหรืออธิบาย
ในพุทธกระแสหลักและชาวพุทธทั่วไปที่แบงแยกระดับของวิชชา 8 ไวดังนี้วา วิชชา 7 ขอแรก
เปนอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยหรือดักรูทายใจคนอื่นเปนอาเทสนาปาฏิหาริยกันอยูมากจนถึงกับเขาใจวา
เปนหลักเกณฑของคุณสมบัติ ความเปนผูบรรลุธรรมของพระพุทธเจา
การตีความของวิชชา 8 ในอนาคตแมแตผูมีองคความรูระดับปญญาทัศน
ก็สมควรจะรับทราบอยางถูกตองเสียตั้งแตแรกใหเปนวิชชา 8 ของพระพุทธเจาทุกขอ ตั้งแต
วิปสสนาญาณก็ถูกใชเพื่อเห็นผลชําระจิตในการกาวออกจากกิเลสขั้นหยาบกลางละเอียดหรือขาม
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
จริงแลวยังมีประโยชนเปนหลักฐานอางอิงพาดพิงถึงองคความรูในบทที่ 5 ขอ 5.1.5 เรื่องเกณฑ
วัดผลอริยผลสองที่สัมพันธถึงสัมมัตตะ 10 และขอ 5.1.6 เรื่องเกณฑวัดอรหัตตผลของการพน
อวิชชาสวะ 8 ในความสัมพันธของการพนความไมรูในอริยสัจ 4 และพนความไมรูเรื่องปฏิจจสมุป
บาท หรือแมแตในการวิเคราะหในบทที่ 7 ขอ 7.3.3.4 ขั้นวิญญาณอันติมะหรือขั้นเขาถึง “ธรรมใน
ธรรม”ซึ่งก็คือ เรื่ององคความรูของญาณในธรรมหรือธัมมญาณ ตั้งแตขอ 4.5 เรื่องสัมมัตตะ 10 ไป
ถึงขอ 4.10 โดยเฉพาะขอ 4.8 เรื่องการพนอํานาจของกาลเวลาที่เปนอดีตเนื่องกับอนาคตของเวทนา
108 เปนตน
จึงกลาวโดยรวมไดวางานคนควาวิจัยนี้ ซึ่งมีโครงสรางความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
สอดรอยกันตลอดยอมมีการพาดพิงสงผลตอเนื่องกันไปในความนาเชื่อถือของการประพฤติธรรม
สมควรแกธรรมซึ่งหมายถึงการปฏิบัติถูกตองตามกระบวนธรรมตามหลักองคธรรมยอยที่สงเคราะห
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สอดคลองไปกับหลักองคธรรมใหญไดหรือธัมมานุธัมมปฏิบัติ ในวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15
วิชชา 8 นั่นเอง อันเปนขอที่ 4 ในองคคุณเครื่องบรรลุโสดาบันหรือโสตาปตติยังคะ 4 ไดแก เสวนา
สัตบุรุษหรือสัปปุริสสังเสวะ สดับสัทธรรมหรือสัทธัมมัสสวนะ ทําในใจโดยแยบคายหรือ
โยนิ โ สมนสิ ก าร และปฏิ บั ติ ธ รรมสมควรแก ธ รรมหรื อ ธั ม มานุ ธั ม มปฏิ ป ต ติ ซึ่ ง ตรงกั บ หมวด
วุฒิธรรม 4 ที่พระพุทธองคตรัสวาธรรม 4 ประการนี้ เมื่อเจริญปฏิบัติทําใหมากยอมเปนไปเพื่อการ
บรรลุอริยผลไดทุกขั้น จนถึงอรหัตตผล (ที.ปา, 11/240/239; สํ.ม. 19/1428/434; 1620/509 อางใน
พระพรหมคุณาภรณ (2553) พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม)
6.2 ประเด็นการพิจารณาตรวจสอบปญญารอบรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโน
ถาถามผูวิจัยวาสามารถสรุปประมวลผลงานวิจัยที่เปนการรวบยอดระดับความรอบรู
(wisdom) ไดอยางไร คําตอบทายสุดจะมาบรรจบครบรอบอยูที่คําเริ่มตนชื่องานวิจัยคือ วิชชา
จรณสัมปนโน (เพื่อการหลุดพน)
เพราะวาวิชชาจรณสัมปนโน มีหนวยเปนบุคคลผูหลุดพน (ไปตามลําดับ) พุทธะ
บุคคลผูหลุดพนตองอาศัยหมวดธรรมคําสอน (ของผูตรัสรูชอบเอง) ธรรมมะ
ผูใฝหลุดพนตองปฏิบัติฝกฝนตามธรรมสมควรแกธรรมนั้น (เพื่อตรัสรูตาม) สังฆะ
6.2.1 บุคคลผูบรรลุวิชชาจรณสัมปนโนคือ ผูที่กาวขามพนออกมา (transpersonal) จาก
ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพและอรูปภพ ทําใหเขาถึงอริยสัจที่ซอนเหนือโลก (โลกุตตระ) ของ
3 แดนโลกธาตุ คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก จึงเปนผูดํารงอยูในอริยภูมิที่พัฒนาสูงขึ้น 4 ระดับ คือ
อริยภูมิโสดาบัน
เปนผูกาวขามพน (transcend) ปดอบายภูมิ
อริยภูมิสกิทาคามี
เปนผูกาวขามพนออกจากกามาวจรภูมิ
อริยภูมิอนาคามี
เปนผูกาวขามพนออกจากกามาวจรภูมแิ ลวและรูปาวจรภูมิ
อริยภูมิอรหันต
เปนผูกาวขามพนออกจากภูมิท้งั 2 และอรูปาวจรภูมิ
6.2.2 ขอคนพบความจริงที่ซอนอยูใหเปดเผยใหมโดยจรณะ 15 วิชชา 8
6.2.2.1 จรณะ 15 วิชชา 8 ทั้ง 6 ชุด เปนการปฏิบัติออกจากภพทั้ง 3 คือ
จรณะขอ 1-11
(หรือชุดที่ 1-3) ขามพนกามภพ
จรณะขอ 1-15
(หรือชุดที่ 1-4) ขามพนกามภพ, รูปภพ
จรณะขอ 1 ถึงวิชชา 8 (หรือชุดที่ 1-6) ขามพนภพทั้ง 2 และอรูปภพ
6.2.2.2 จรณะขอที่ 1 สังวรศีลหรือศีลสัมปทาเปนการกอตั้งฐานของอริยภูมิ คือ
ศีล 5
เปนฐานอริยภูมิของโสดาบันที่กาวขามพนออกจากโลก
อบายทุคติวินิปาต
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ศีล 8

เปนฐานอริยภูมิของสกิทาคามีที่กาวขามพนออกจากโลก

อบาย กามโลก
ศีล 10
เปนฐานอริยภูมิของอนาคามีที่กาวขามพนออกจากโลก
อบาย กามโลก แลวเนนที่รูปโลก
ศีลสูงกวา และโอวาทปาฏิโมกขศีลเปนฐานอริยภูมิของอรหันตทีก่ า ว
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 ที่มีความกาวหนาของการปฏิบัติฝกฝนไปจนครบทั้ง 6 ชุด ตามลําดับ
กลาวคือ
โสดาบัน
กาวขามภพทั้ง 3 ในโลกอบายภูมิ (ในกามภูมิ) ดวยศีล 5
สกิทาคามี กาวขามภพทั้ง 3 ในโลกกามภูมิดวยศีล 8
อนาคามี
กาวขามภพทั้ง 3 ในโลกกามภูมิแลวรูปภูมิดวยศีล 10
อรหันต
กาวขามภพทั้ง 3 ในโลกกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิดวยศีล
สูงกวาศีล 10 และโอวาทปาฏิโมกขศีล
6.2.2.4 อาจจะมีคําถามวาใชหลักการอะไรหรือหลักฐานที่ใดในพระไตรปฎก
มาแบงอริยบุคคลตามฐานศีล เพราะมีแตโสดาบันที่ระบุไวจริง (พนภัยเวร 5 ดวยศีลขอ 1-5) ความรู
ดังกลาวนี้มีอยูแลวในพระไตรปฎก ในพุทธกระแสหลักก็รูชัดวาพระอรหันตคือ ผูพนแลวจาก
กามภพ รูปภพและอรูปภพ ดังในหลักปฏิจจสมุปปาทก็มีรายละเอียดของภพ 3 และหมวดธรรมการ
พนอวิชชาสวะ 8 ขอสุดทายคือพนความไมรูเรื่องปฏิจจสมุปปาท
พนกามภพ (เชน ราคานุสัย) ถึงขั้นรูชัดวาพนกามาสวะ
พนรูปภพ (เชน ปฏิฆานุสัย) ถึงขั้นรูชัดวาพนภวาสวะ
พนอรูปภพ (เชน อวิชชานุสัย) ถึงขั้นรูชัดวาพนอวิชชาสวะ
พระอรหั น ต ก็ คื อ ผู เ ป น อเสขศี ล บุ ค คล มี ธ รรมนู ญ ของศี ล คื อ จุ ล ศี ล
มัชฌิมศีล มหาศีลและมีโอวาทปาฏิโมกขศีล
พระอนาคามี คื อ ผูล ะทิ้ ง เรื อ นชานทรั พ ย สิ น ครอบครั ว ญาติ มิ ต รหรื อ
ตัดปลิโพธิ 3 ดวยศีลขอ 1 - 10
โดยเฉพาะศีลขอ 10 ก็คือเวนขาดจากทรัพยสินทั้งมวล ดังนั้นในพระวินัย
แมเปนเพียงสามเณรซึ่งถือศีล 1 - 10 ก็มีสิทธิถือบาตรออกบิณฑบาตไดรับการดูแลสนับสนุนจาก
ผูคนในสังคม เพราะขาดจากทรัพยสินทั้งมวลแลว
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สมณโพธิรักษเนนเสมอวาพระอนาคามีคือผูปฏิบัติฐานจิตในจิตหรือเปน
โอปปาติกสัตวประเภทที่ไมกลับมาสูกามโลก (คือการเสพสุขทุกขทางทวารกาย 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น
กาย) เมื่อตายลงจึงไปสูพรหมโลกซึ่งก็คือรูปโลก ถึงแมจะมีรายละเอียดของความสําเร็จในการทําจิต
บริ สุ ท ธิ์ ป ระกอบด ว ยอธิ ป ญ ญาถึ ง 5 ระดั บ แต ก็ ยั ง ไม พ น พรหมโลก 20 (รู ป พรหม 16
อรูปพรหม 4) ไดทั้งหมด (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 เปนศีลที่เปนธรรม
โอสถมีอานิสงสสูงมากเปนฐานรองรับสกิทาคามีในฐานฆราวาส ดังมีตัวอยางเชน บุตรสาวของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีในพระไตรปฏกก็มีกลาวถึงวาได เรียกบิดาวา นองชาย (เพื่อเปนอุบาย
ใหบิดารูและมีศรัทธายิ่งขึ้น)
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” คือวิถีการปลดปลอยภพหรือภาวะที่หลงเกาะยึดติด
อยูในจิตมนุษยทุกคนดวยเสนทางจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนความจริงภายใน เพราะการตั้งฐานศีล
เปนเรื่องใหญ เปนการเลือกภูมิของชีวิตและภูมินั้นจะดีหรือเปนชัยภูมิที่มีชัยสูที่เจริญจนไมกลับพาย
แพ (อปราชิตปลลังเก ดังมีในบทสวดมนตชยปริตตัง - ผูวิจัย) เพราะมีการปฏิบัติสังวรศีลอันเปนขอ
ที่ 1 ในจรณะ 15 วิชชา 8 เรื่อยไปจนถึงขั้นปลายคือวิชชา 8 ซึ่งก็สงเคราะหลงในอริยสัจ 4 อันเปน
เรื่องเดียวกับเสนทางมรรคมีองค 8 ที่พาเขาถึงอริยสัจ เชนกัน ดังจะเห็นไดจากภาพรวมของ “วิถี
ธรรม” ในวิถีชีวิตที่พึงประสงคของมนุษยชาติ (ดูแผนภูมิภาพรวมวิถีธรรมนําวิถีชีวิตความจริงอัน
ประเสริฐ) ขางลางนี้
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ภาพที่ 6.1 แผนภูมิ ภาพรวมวิถีธรรมนําสูวิถีชีวิตที่เขาถึงอริยสัจ 4
6.2.4 ความสําเร็จของการเขาถึงอริยสัจ 4 สมบูรณตองเปนไปตามลําดับ 3 รอบ
(ปริวัฎฎ) ของ 3 ญาณ คือ สัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ ดังที่เรียกกันทั่วไปวา อริยสัจ 4 โดยปริวัฎฎ 3
อาการ 12 จบกิจตนหรือพรหมจรรยอยูจบเปนพระอรหันตรูไดดวยตนเองหรือปจจัตตัง
สัจญาณ คือ ญาณที่รูในอริยสัจ 4
กิจญาณ คือ ญาณที่รูในกิจของอริยสัจ 4 (หรือ “รู-ละ-แจง-เจริญ”)
กตญาณ คือ ญาณที่รูวากิจที่ควรทําสําเร็จแลว (กต)
ทั้ง 3 ญาณหรือ 3 รอบ ลวนเปนเรื่องของอริยสัจ 4 เกิดขึ้นแลวเปนพระอรหันต ซึ่งเปนเสมือนหนึ่ง
ความรูที่ไกลตัว เนื่องจากไมสามารถเขาใจสภาวะของธรรม แตเมื่อมีจรณะ 15 วิชชา 8 ซึ่งเปนภาค
ดําเนินกิจของอริยสัจ 4 ทําใหเขาใจญาณ 3 โดยปริวัฎฎ 3 อาการ 12 ไดงายขึ้น (ดูแผนภูมิภาพรวมวิถี
ธรรมนําสูวิถีชีวิตที่เขาถึงอริยสัจ 4) กลาวคือ
6.2.4.1 สัจจญาณ คือญาณที่รูในอริยสัจ 4 ดวยความจริง (สัจจะ) ของอริยภูมิที่
พัฒนากอเกิดขึ้นมาบนฐานศีลไดแลว ญาณที่รูในอริยสัจ 4 ทั้ง 3 รอบจึงจะเกิดขึ้นเปนจริงใหผัสสะ
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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 คือญาณที่รูในกิจของอริยสัจ 4 ที่สัมพันธกับ 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 ไมรูไมเห็นไดหรือระดับอรูปภพในขั้นอาสวะที่
ยั ง เหลื อ เศษผู ก มั ด ยึ ด ติ ด (สั ง โยชน ) ก็ ส ามารถมี ค วามเจริ ญ หลุ ด พ น อวิ ช ชาสวะจนสิ้ น อวิ ช ชา
สังโยชนได ไดทําใหเกิด “มรรคญาณ”
6.2.4.3 กตญาณ (ในกลองบน) คือญาณที่รูวากิจที่ควรทําสําเร็จแลว ซึ่งก็คือภาค
ผลที่เปนวิชชาพนความไมรู (อวิชชา) เจริญขึ้นมาตามลําดับ ดวยการดําเนินสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ใน
ชีวิตประจําวันปกติ ซึ่งพระพุทธองคตรัสวาดวยทางสายเอกคือสัมมาอริยมรรคมีองค 8 จึงมีอริยบุคคล
4 เกิดขึ้น ก็เพราะมีอริยผลสอง คือสัมมาญาณ และสัมมาวิมุต รวมเปนสัมมัตตะ 10 การเห็นเปน 4 แถบ
ในแผนภูมิเปนเพียงการแสดงภาพความเจริญตามลําดับที่ความรูในเรื่องโฮลอนจะชวยใหเขาใจวาความ
จริงวาเปนเรื่องความเจริญที่เปนไปดุจเปนกลองเดียวกันโดยไมไดแยกขาดออกจากกัน คือการเขาถึง
อริยสัจ 4 โดยแสดงผลสัมฤทธิ์ชัดเดน 4 ขั้นตอน ไดแก
1) โสดาบันเปนผูแรกเขาถึงกระแสของอริยสัจ 4 โดยมีผลสัมฤทธิ์
ของ “ทุกขญาณ” ชัดเดนในทุกขอริยสัจ การเขาถึงภาวะที่เปนจริง (สัจจะ) ของการออกหาง (อริยะ)
จากทุกขขั้นหยาบ ในกามภพที่เรียกวาอบายทุคติวินิบาต ปดอบายภูมิไดแลว แตโสดาบันก็เปนผูมี
อริยภูมิที่ซอนอยูในโลกกามภูมิและยังไมชัดเดนในทุกขสมุทยญาณ ดังจะเห็นไดจากศีลขอ 3 เวน
ขาดจากการประพฤติผิดในกามขั้นหยาบแลวจึงมีคูครองเพียงคนเดียวก็พอ ดังนั้นจึงยังตองกลับมา
เกิดในมนุษยภูมิกันอีกหลายชาติ
2) สกิทาคามีเปนผูกลับมาเกิดในเทวโลกอีกครั้งหนึ่ง โดยมีผลสัมฤทธิ์
ของ “ทุกขสมุทยญาณ” เพราะเปนผูทําสิ่งผูกยึดอยูดวยกามราคะ และปฏิฆะใหลดนอยจางคลาย เปน
ผูมีเทวธรรมคือความละอายกลัวตอบาป (หิริโอตตัปปะ) ประจําใจอยูเปนนิตย ดังนั้นแมความสุขใน
ใจที่เ กิ ด จากการเสพยทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย คือ กามภพ อันมีอยูในกามโลกในชีวิ ตประจําวัน
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สกิทาคามีจะมีความสามารถในการกําจัด (ปหาน) ความอยาก (ตัณหา) ออกจากจิตไดอยูเสมอโดย
ไมยาก ไมลําบากนัก เปนผูมีทุกขสมุทยญาณชัดเดนในการเขาถึงภาวะที่เปนจริง (สัจจะ) ของการ
ออกหาง (อริยะ) จากทุกขชั้นกลางหรือสุขภาวะในกามภพได ดังจะเห็นไดจาก การถือประพฤติ
พรหมจรรย เวนขาดจากการมีเพศสัมพันธ (เมถุนสังวาสใด ๆ) ในศีลขอที่ 3 เปนอพรหมจริยาเวรมณี
สิกขาปฏิปทา
พระสกิทาคามีเปนผูที่กําลังยอมปลดปลอยความรูสึกสุขจากการเสพย
รสอรอย (อัสสาทะ) อันเปนรสของโลกียารมณไดอยางดีและสามารถเก็บเกี่ยวผลสัมฤทธิ์ของการ
ปหานตนเหตุคือความอยากอันไดแก กามตัณหาที่เปนตัวการใหญ นี่คือการแสดงใหเห็นวาเกิดมีอธิ
จิตสูงขึ้น โดยเฉพาะอธิปญญาที่เฉียบคมสามารถออกจากความหลงของมายาชีวิตที่ถูกปดตาหรือจูง
ดึงดวยรสสุขอันมีเหยื่อลอหรืออามิสสุขในกามภพทางทวาร หู ตา จมูก ลิ้น กาย พระสกิทาคามีถือ
ศีลขอ 6 เพื่อลดละเกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคซึ่งก็คือกามโลก ศีลขอ 7 ขอ 8 ก็เพื่อลดละการเสพย
อารมณเกี่ยวกับทวารหู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส เย็นรอนออนนุมแข็งละเอียดเนียนหยาบแรงสารพัด
ลวนเปนเรื่องใหญมากในกามโลกที่ประสพอยูในชีวิตประจําวัน พระสกิทาคามีจึงปฏิบัติจรณะ 15
วิชชา 8 เพื่อทํากิจขอปหานะ คือละจากภพ 3 ในกามโลกหรือภูมิที่ดําเนินไปอยูที่เต็มไปดวยกาม
(กามาวจรภูมิ) อยูอยางเอาจริง จึงมีผลใหสิ่งผูกมัดยึดติด (สังโยชน) ในกามราคะสังโยชนและปฏิฆะ
สังโยชนผอนคลายลงรวมถึงโลกธรรม 8 คือการไดลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและการเสื่อมทั้ง 4 ใน
สวนที่สัมพันธกับกามโลกจะลดนอยอยางเห็นไดชัดจะ เปนผูใหทานงาย ศีลเครงครัด ภาวนามีผล
จางคลายหรือวิราคานุปสสีชัดเดน
3) พระอนาคามีเปนผูถือศีลขอ 10 เปนผูออกบวชหรือเปนอนาคาริกชน
ผูละทิ้งบานชองเรือนชานและพระอรหันตซึ่งเปนพระอริยสงฆมีโอวาทปาฏิโมกขศีล ซึ่งอยูนอก
ขอบเขตการวิจัย จึงยกไวกอนในรายละเอียด เพียงแตรับรูวาเปนโครงสรางกระสวนเชนเดียวกับตัว
แบบของฐานฆราวาสคือโสดาบันและสกิทาคามี ในการเปนผูปฏิบัติอยูในกามโลก แตกําลังออกจาก
กามโลก สวนพระอนาคามีและพระอรหันตคือผูที่กําลังออกจากกามภพ รูปภพและอรูปภพ เมื่อ
สําเร็จก็เปนพระอรหันตสมบูรณถึงกตญาณในรอบที่ 3 ของอริยสัจ 4 และพอจะสรุปยอ ๆ ตาม
ฐานขอมูลที่วิจัย มาไดดังนี้
เมื่อเลื่อนขั้นเปนฐานศีล 10 สละบานชองเรือนชานทรัพยสมบัติ เครื่อง
ผูกที่เปนปลิโพธิ 3 ออกเปนอนาคาริกชน จึงสามารถเรียนรูความดับ (นิโรธ) ของอุปาทานในจิตใต
สํานึกที่ฝงลึกอยูซึ่งเมื่อเผาผลาญไดดวยฌานแลวเปนจิตนิโรธดวยสภาวะของสมาธิ 4 ไดแก จิตออน
แววไว (มุทุภูเต) จิตออนสมควรแกการงาน (กัมมนีเย) จิตตั้งมั่น (ฐีเต) จิตไมหวั่นไหวเปนอุเบกขา
(อเนญฌัปปตเต) จึงไดผลเปน “ทุกขนิโรธญาณ” ชัดเจนเชนนี้ พระอนาคามีของพระพุทธจึงเปนผูมี
ทุกขญาณ สมุ ทยญาณ และนิโ รธญาณแลว ไมเ วีย นกลับลงสูโ ลกกามภูมิแ ละโลกอบายภูมิเ ป น
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สมุทเฉทนิโรธไดจริง แตพระอนาคามี ก็ยังไมมีญาณชัดเดนถึงขั้นมรรคญาณที่สามารถกาวพน
ออกมา (เนกขัมมะ) จากรูปภูมิ อรูปภูมิ ไดหมด
จากฐานศีล 10 เพิ่มรายละเอียดของอธิศีลเปนจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล
จนถึงโอวาทปาฏิโมกขศีล สัมพันธลึกเขาไปถึง “จิตในจิต” มีอานิสงสองคคุณ 5 ของอุเบกขาในการ
สรางอธิปญญามีความแหลมคมและละเอียดเปนนามธรรมจนถึงสภาวะขั้นอรูปที่สัมพันธซอนเชิงกัน
อยู (หรือคัมภีรา) ของสังโยชน 5 เบื้องสูงไปกับความเจริญยิ่ง ๆขึ้นของหมวดธรรมในธรรม 5 ไดแก
นิวรณ 5; อุปาทานคือฉันทราคะในปญจุปาทานขันธ อายตนะ 6 ทางสูองคแหงการตรัสรู คือ
โพชฌงค 7 และอริยสัจ 4 ที่ประพฤติจนสมบูรณถึงอาสวักขยญาณจบกิจเปนพระอรหันตปญญาวิมุติ
เปนตน อันเปนภาคเจริญยิ่งขึ้นของ “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ”
6.2.5 องคความรูที่จุดประกายขึ้นมาจากขอ 6.2.3 และ 6.2.4 ทําใหเห็นความสัมพันธของ
จรณะ 15 วิชชา 8 กับไตรสิกขาลึกซึ้งเพิ่มขึ้น กลาวคือ
6.2.5.1 สัจจญาณ เปนญาณที่ตรวจทานในความกาวหนาของฐานศีลที่สูงขึ้นเปน
ลําดับสัมพันธกับอริยภูมิ 4 ระดับ จึงเห็นไดวาเมื่อถึงที่สุดก็จะไดเปนไตรสิกขาที่ไมตองศึกษาแลว
(ไตรสิกขาขั้นอเสขะ) โดยเนนที่ฐานศีล จึงไดเปนอเสขศีล
6.2.5.2 กิจญาณ เปนญาณที่ตรวจทาน ความกาวหนาของจิต (หรืออธิจิต) ที่ขาม
พนออกจากกามภพ รูปภพ อรูปภพ ที่เจริญขึ้นดวยการฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 เมื่อถึงที่สุดก็เปน
อเสขจิต
6.2.5.3 กตญาณ เปนญาณที่ตรวจทานความกาวหนาของจิตที่มีผลถึงขั้นสัม
มัตตะ 10 มีสัมมาญาณ สัมมาวิมุต เมื่อถึงที่สุดก็เปนอเสขปญญาตามแตละฐานศีลของของอริยภูมิ
(ดังมีในบทสวดมนตยอดพระกัณฑไตรปฎก - ผูวิจัย) เปนโสตาอรหัตตปฏิผล สกิทาคาอรหัตต
ปฏิผล อนาคามีอรหัตต ปฏิผล จนในที่สุดบรรลุเปนพระอรหันตไดตามลําดับ
6.3 ตัวแบบพัฒนาการของอริยบุคคล 4
องคความรูจากขอ 6.1 และแผนภูมภิ าพรวมวิถีธรรมนําสูว ิถีชีวิตทีเ่ ขาถึงอริยสัจ 4 เมื่อนํามา
ประกอบกับพัฒนาการของลําดับความเจริญในการปฏิบตั ิจรณะ 15 วิชชา 8 ของอริยบุคคล 4 มีผลให
เห็นตัวแบบ 3 อยางคือไดตามเกณฑปกติ, ต่ํากวาเกณฑปกติและสูงกวาเกณฑปกติ ดังนี้
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ภาพที่ 6.2 ขอสรุปพัฒนาการของอริยบุคคล 4
6.3.1 ตัวแบบพัฒนาการตามเกณฑปกติ (หรือที่พึงประสงค) ระดับวิชชาทัศน
พัฒนาการความเจริญของอริยบุคคล 4 ตามเกณฑปกติคือระดับแนวทะแยงของ
วงกลมทั้ง 4 ในภาพ ซึ่งเปนตําแหนงที่มีการบรรจบของความเปนภพและภูมิจึงใชเรียกแทนกันได
6.3.1.1 โสดาบันเปนผูปฏิบัติจรณะ 4 ซึ่งเปนผลพนทุกขอยางหยาบใหญของ
อบายมุข ถือศีล 5 มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พนอบายภพ (ภาวะไมสบาย) หรือ
อบายภูมิมาในระดับเบื้องตน แตยังไมคอยมีความสามารถในการลดละรสอรอย (อัสสาทะ) ของ
กามภพ ที่เรียกวา กามคุณ 5 โสดาบันจึงยังเปนผูอยูในกามโลกและถาโสดาบันนี้ไมพัฒนาการอาน
ใจในการรับรูรสอรอยใหสามารถเห็นเปนโทษ ก็จะจมอยูในกามโลกนี้ไปอีกยาวนานนับเปนชาติ ๆ
6.3.1.2 สกิ ท าคามี เ ป น ผู เ จริ ญ ในสั ท ธรรมและความเป น ผู มี เ ทวธรรมหรื อ
หิริโอตตัปปะประจําใจอยูเปนนิตยเมื่อฝกฝนในฐานศีลขอ 1 - 8 จะเปนผูมีใจสบาย พนทุกขของกาม
หยาบผัวเดียวเมียเดียวดวยการเวนขาดเมถุนธรรมจึงมีแตรสของกามคุณ 5 จากทวาร หู ตา จมูก ลิ้น
กาย แตก็รูเทาทันและยังลดละไดเพิ่มขึ้นจากศีลขอ 6-8 ทําใหเปนผูสามารถอานความรูสึกในใจ
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แยกแยะความรูสึกที่จมอยูในกามคุณที่ยังเปนโลกียะหรือเคหสิตเวทนา 18 (สุข – ทุกข – ไมสุข
ไมทุกขในทวาร 6) แลวปรับเปลี่ยนกาวขามออกมาจากกามภพหรือกามภูมิดวยสามารถดับ
กามตัณหาไดเสมอจึงเปนเนกขัมมสิตเวทนา 18 รวมเปนเวทนา 36 ซึ่งจะตางกับโสดาบันที่รูเพียง
เวทนา 18 ในกามโลกซึ่งยังไมเรียกวารูเคหสิตเวทนา 18 เพราะการรูจักสภาวะเคหสิตเวทนาเปนคา
ปฏิสัมพันธตอกันที่เกิดขึ้นตอเมื่อรูจักเวทนาที่กาวขามพนออกมาหรือเนกขัมมสิตเวทนาไดแลว
6.3.1.3 อนาคามีอยูนอกขอบเขตการวิจัย แตตามขอมูลงานวิจัยนับเปนผูเจริญใน
ฌานหรือที่เรียกกันวาฌานลาภีบุคคล หมาย (รวมเอา) ความวาเปนผูมีลาภที่เกิดจากการเพงเผากิเลส
ตัณหาอุปาทานไดแข็งแรงเสมอ จึงทําใหเปนผูมีจิตสงบตั้งมั่นหรือสมาธิจิต นี่แหละคือลาภชนิดไมมี
โลกียและพนจากเหยื่อลอหรือนิรามิสดวยฐานศีลขอ 10 ทําใหไมกลับมายังกามโลกคือไมเสพยเสวย
รสอรอยในกามภูมิ แตยังมีรสของการยึดติดในกามหรือกามุปาทานอันนําไปยังอุปาทานอื่น ๆจนครบ
อุปาทานทั้ง 4 นี้ มีรสของอุปาทานที่เรียกวาการเพลิน (นันทิ) ของฉันทราคะหรือตัวอุปาทานแทที่เปน
การจมอยู สะสมอยูของความอยาก (ตัณหา) ที่ไมเคลื่อนเปนพลวัต แตเปนภาวะสถิต (static) ซึ่งก็คือ
จิตใตสํานึก (subconcious) เปนอดีตที่จมอยู; อนาคามีจึงปฏิบัติเวทนาที่เนนลดละความอยากใน
ปจจุบัน 36 และเวทนาที่เนนละอุปาทานในสวนอดีต 36 รวมกันเปนเวทนา 72
6.3.1.4 อรหั น ต แ ม อ ยู น อกขอบเขตการวิ จั ย แต ต ามข อ มู ล งานวิ จั ย แสดงว า
อรหันตไดเพิ่มฐานจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีลและโอวาทปาฏิโมกขศีล จึงเจนจบในเวทนา 108 โดย
เพิ่มจากสวนอดีตกับปจจุบันรวมเปน 72 แลวใหรวมเวทนาที่เนื่องกันอยู อีก 36 ที่จะกระเพื่อมใน
สวนอนาคตซึ่งเปนความรูสึกสั่นสะเทือนถึงจิตไรสํานึก (unconcious) ไดหรืออาสวะที่เปรียบเทียบ
เหมือนเครื่องหมักดองตัวยีสตที่จะพรอมกอเชื้อเจริญทางโลกียขึ้นไดตลอดเวลา แตอรหันตของพุทธ
สามารถสลัดคืนหรือนิสสรณะแมในสวนสภาวะอรูปของจิตไรสํานึกได จึงมีแตสภาวะสูญสั่งสม
จากอดีตมาในปจจุบันก็เปนสูญดังนี้ เมื่อปรากฏตอไปในอนาคตก็ยังเปนสภาวะสูญอยูนั่นเองพรอม
กับเปนสภาวะพลวัต (dynamic) ที่ไหลเลื่อนเชื่อมตอเนื่องกันของกาลเวลาทั้ง 3 ดําเนินไปตามเหตุ
ปจจยาการอยางเปนกระแสที่ตัดใหเปนกรอบอดีต-ปจจุบัน-อนาคตไมได จึงพนความไมรูเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทอันเปนขอที่ 8 (สุดทาย) ในการพนอวิชชาสวะ 8 เปนพระอรหันต
6.3.2 ตั ว แบบพัฒ นาการต่ํ า กวา เกณฑป กติ (หรือที่ พึ งประสงค) ระดับป ญญาทัศ น
พัฒนาการของจิตวิญญาณมนุษยต่ํากวาเกณฑปกติ คือต่ํากวาเสนทแยงมุมของแนววงกลมจาก
จรณะ 4 ถึงวิชชา (ดูแผนภูมิในขอ 6.2) เนื่องดวยเหตุ 3 ประการ คือ
6.3.2.1 ไมรูจักหรือไมมีองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ที่สมบูรณพอจึงชื่อวา
ปริยัติไมเพียงพอ
6.3.2.2 ปฏิ บั ติ ไ ตรสิ ก ขาแต ไ ม ส ามารถมี ผ ลเข า ไปยกระดั บ จิ ต วิ ญ ญาณเป น
ไตรสิกขาขั้นอธิใหครบถวนไดเปน
อธิปญญาไดมาจากอธิจิตและอธิศีล
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อธิจิตไดมาจากอธิศีล
อธิศีลไดมาจากจรณะ 4
ทั้งนี้เพราะปฏิบัติฝกฝนไตรสิกขาโดยไมมีความรูสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 จึงชื่อวา
ปฏิบัติไมเพียงพอ
6.3.2.3 “ปริยัติอาพาธ ปฏิบัติอาเพศ ปฏิเวธจึงอาภัพ” (สมณโพธิรักษ 2554 คั้น
ออกมาจากศีล น.119) เพราะทําใหเปนไตรสิกขาขั้นอธิไมได จึงไมเขาใจวา
ปริยัติ เริ่มตนที่ควบคุมกายดวยศีลที่ปฏิบัติไมผิดทางหรืออธิศีลจาก
จรณะ 4
ปฏิบัติ มีผลขึ้นที่จิตดวยศีลจากจรณะ 4 นั้น เปนความเจริญยิ่ง ๆขึ้น (อธิ
จิต) ดวยสัทธรรมและฌาน
ปฏิเวธ เปนผลลัพทที่จิตบริสุทธิ์และมีปญญาระดับญาณทัสสนะหรือ
อธิปญญาที่มี วิมุติ 5 มาตามลําดับดวยวิชชา
จึงทําใหเห็นชัดวาจรณะ 15 วิชชา 8 สัมพันธกับระบบการศึกษาคือ
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเปนตัวเรียนฝกฝนทําใหเกิดมีไตรสิกขาขั้นอธิ คืออธิศีล อธิจิต อธิปญญา
ครบถวน
ดัง นั้ น คํ า ตอบของการช ว ยยกระดับ บุค คลที่เ ปน กั ลยาณชนในระดั บ
ปญญาทัศนใหเขาสูโลกุตตระอยูในบทวิเคราะหภาค 3 (ขอ 4.3.2) โดยดูแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
ระหวางจรณะ 15 วิชชา 8 ที่สัมพันธกับไตรสิกขา ซึ่งจะสั่งสมผลสัมฤทธิ์ใหไดโลกุตตระเปน
อริยบุคคล 4 ระดับ โดยเนนขั้นตอนแรกที่ทําใหกัลยาณชนเปนโคตรภูชนเขาสูโลกุตตระ กอนจะเขา
สูวงจรหรือวงรอบตอ ๆ มาของอริยบุคคล 4 จริง ซึ่งไดมาเพิ่มรายละเอียดในแผนภูมิขอ 6 กับขอ
6.2.1 และดังจะมีเพิ่มเติมในขอ 6.3.3 ตอไป
6.3.3 ตัวแบบพัฒนาการสูงกวาเกณฑปกติ (หรือที่พึงประสงค) ระดับวิชชาทัศนเชิง
บูรณาการซึ่งเปนองคความรูที่เกินขอบเขตงานวิจัย เพราะเปนเรื่องละเอียดออนภายในจิตวิญญาณ
ของโสดาบันยังมีความเจริญที่ตองคนควาวิเคราะหเพิ่มเติมตอไป เชน โสดาบัน 3 ระดับคือ
สัตตักขัตตุปรมะโสดา 7 ชาติ อาศัยองคคุณโสดาบัน 4
โกลังโกละ 3 - 2 ชาติ
อาศัยญาณ 7 ของโสดาบัน
เอกพีชี 1 ชาติ
อาศัยองคคุณ 8 ของโสดาบัน
ถาเกณฑชี้วัดทั้ง 3 ถูกพิจารณาวาสงเสริมโสดาบัน 3 ระดับได ก็แสดงวาโสดาบันสามารถยกระดับ
อินทรียพละของอริยภูมิโสดาบันฐานศีล 5 เดียวกัน ตางกันเปน 2 สาย คือสายศรัทธามีความเชื่อ
นอมจิตไปในธรรม 6 อยาง คือหูตา จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนศรัทธานุสารีมีผลเปนศรัทธาวิมุตสาย
ปญญา ธรรม 6 อยางเหลานี้ ทนตอการเพงโดยประมาณอัน ยิ่งแหงปญญาของบุคคลใดเปน
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ธัมมานุสารี มีโสดาปตติผลเปนทิฎฐิปฏฏะตามพุทธวจนะแลวจะมีความเจริญสูงขึ้นตามหมวด
4 ของจรณะ 15 วิชชา 8 เปนเรื่องที่พระพุทธองคพึงประสงค กลาวคือพระโสดาบันกับพระอรหันต
ตางกันในการเห็นธรรม โดยมีหลักการวาพระโสดาบันเห็นทุกขั้นตอนเหมือนพระอรหันตไดแต
ตางกันตรงที่พระอรหันตเปนผูหลุดพนเพราะไมมีความยึดมั่น (และมีรายละเอียดของสภาวจิต
สภาวธรรมที่เปนจริงเหนือระดับตรรกะไดอยางลึกซึ้งแลว – ผูวิจัย) ยกตัวอยางพุทธวจนเกี่ยวกับ
อินทรีย 6 (หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ - ผูวิจยั )
ภิกษุ ท. อินทรียหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มนินทรีย
ภิกษุ ท. เมื่อใดอริยสาวกรูชัดแจงตามเปนจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ความตั้งอยูไมได
ซึ่งรสอรอย ซึ่งโทษอันต่ําทราม และซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอินทรียหกเหลานี้
เราเรียกวาเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน
จักตรัสรูพรอมในเบื้องแท (มหาวารํ. สํ 19/271-272/902-903, อางจาก พระศึกฤทธิ์ โสตถิผโล, 2554
ก : 143)
ภิกษุ ท. (ขอความเหมือนของโสดาบัน) ตางกันตรงที่มีขอความเพิ่มขึ้นคือ ซึ่ง
อุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอินทรียหกเหลานี้ ดังนี้และเปนผูหลุดพนแลว เพราะไมมีความยึดมั่น
เราเรียกวาพระอรหันต มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว เปนผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบดังนี้
(มหาวารํ. สํ 19/272/904 - 905, อางแลว : 144)
มีพุทธวจนะที่แสดงอุปาทานขันธ 5 อันจะลบเผาในหมวดฌานทั้ง 4 (ขนฺธ. สํ
17/196/297: 141)
มีพุ ท ธวจนเห็ น ชัด ในรายละเอี ย ดของปฏิ จ จสมุป บาทไปพรอ มกั บนั ย ยะของ
อริยสัจ 4 (นิทาน. สํ 16/51 - 53/91-93: 49 - 62)
แสดงวาการเจริญขึ้นของโสดาบัน 3 ประเภท ก็เปนความลึกซึ้งของระดับชั้นกต
ญาณในอริยสัจ 4 ที่ปฏิสัมพันธกับการเจริญขึ้นของ 4 หมวดธรรมในจรณะ 15 วิชชา 8 นั่นเอง
สรุปแลวพระพุทธองคไมสรรเสริญความเนิ่นชา จะเห็นวาผูบวชเปนพระภิกษุก็
ไดภูมิที่รองรับอรหันตภูมิดังที่กลาวกันอยูวา มีจีวรปนดุจธงชัยของพระอรหันต ดังนั้นความเจริญ
ขึ้นของพระภิกษุในแถวทายสุดนี้เมื่อปฏิบัติสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดคือจรณะ 4
สัทธรรม ฌานและวิชชานั้นก็เปนการปฏิบัติกาวออกจากภพ 3 คือกามภพ รูปภพ อรูปภพไดก็เปน
การผุดเกิดทางจิตวิญญาณ (เพราะระดับความเปนสัตว – คนระดับตาง ๆ ของโอปปาติกะ) ขึ้นเปน
อริยบุคคล 4
แตสําหรับฐานฆราวาสถือศีล 5 ละอบายมุข ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆมั่งคงเปนสัตตักขัตตุปรมะโสดาแลว พระพุทธองคก็ยังตรัสสอนโลกุตตรธรรมไปตามลําดับ
4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 คืออินทรีย 6 ในฐานสัทธรรม, อุปาทานในขันธ 5ในฐานฌานและ
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อริยสัจในฐานวิชชา ซึ่งเปนเหตุปจจัยที่ปฏิสัมพันธดวยปฏิจจสมุปบาทในการเหนือกาละทั้ง 3 คือ
เวทนา ปจจุบัน 36 อดีต 36 และอดีตเนื่องกับอนาคต (นิยต) อีก 36 รวมเปนเวทนา 108 ที่พระ
โสดาบั นเอกพี ชีจะย อมรูและฝ กฝนอยูเพื่อสําเร็จผลในสั มโพธิ ปรายนะเที่ยงแทตอการเปนพระ
อรหันตแนพระโสดาบันโกลังโกละก็อยูตรงกลางระหวางเอกพีชีกับสัตตักขัตตุปรมะโสดา ทั้งหมดนี้
จึงเปนผลปฏิสัมพัทธภาพของกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเปนครรลองและกอเกิดเปนตัวแบบของ
โสดาบัน 3 ระดับ อันเปนความเจริญเพิ่มขึ้นตามลําดับของกตญาณ ซึ่งโสดาบันที่เขาใจได (แมจะ
ลึกซึ้งรูไดยากตามเห็นไดยาก) ก็เปนผลสําเร็จที่สงบสันติเจริญยิ่งขึ้นในโลกุตตรธรรมแนแท
ดวยองคความรูจากบทที่ 2 มาถึงบทที่ 6 ทําใหมีพื้นฐานความรูพุทธธรรมวิชชา
จรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหตอยอดหลักพุทธธรรมใหแก
แนวทางบูรณาการตะวันตกรวมถึงแนวทางการประยุกตใชในการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพชีวิต
ที่สมดุลผาสุก สงบศานติกับโลกสิ่งแวดลอมอันเปนการลดหายนะธรรมเหตุแหงวิกฤตโลกใหผาน
พนไปได ดังมีรายละเอียดในบทที่ 7 ตอไป

