
วิปัสสนาญาณ 9 (ญาณในวิปัสสนา, ญาณท่ีนบัเขา้ในวปัิสสนาหรือท่ีจดัเป็นวิปัสสนา คือ เป็นความรู้ท่ีท าใหเ้กิดความเห็นแจง้ 
เขา้ใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามเป็นจริง — insight-knowledge) 

       1. อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ (ญาณอนัตามเห็นความเกิดและความดบั คือ พิจารณาความเกิดข้ึนและความดบัไปแห่งเบญจ
ขนัธ์ จนเห็นชดัวา่ ส่ิงทั้งหลายเกิดข้ึน คร้ันแลว้ก็ตอ้งดบัไป ลว้นเกิดข้ึนแลว้ก็ดบัไปทั้งหมด — knowledge of 

contemplation on rise and fall) 

       2. ภงัคานุปัสสนาญาณ (ญาณอนัตามเห็นความสลาย คือ เม่ือเห็นความเกิดดบัเช่นนั้นแลว้ ค านึงเด่นชดัในส่วนความดบัอนั
เป็นจุดจบส้ิน ก็เห็นวา่สังขารทั้งปวงลว้นจะตอ้งสลายไปทั้งหมด — knowledge of contemplation on 

dissolution) 

       3. ภยตูปัฏฐานญาณ (ญาณอนัมองเห็นสงัขารปรากฏเป็นของน่ากลวั คือ เม่ือพิจารณาเห็นความแตกสลายอนัมีทัว่ไปแก่ทุก
ส่ิงทกุอยา่งเช่นนั้นแลว้ สังขารทั้งปวงไม่วา่จะเป็นไปในภพใดคติใด ก็ปรากฏเป็นของน่ากลวั เพราะลว้นแต่จะตอ้งสลายไป ไม่
ปลอดภยัทั้งส้ิน -- knowledge of the appearance as terror) 

       4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ (ญาณอนัค านึงเห็นโทษ คือ เม่ือพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงซ่ึงลว้นตอ้งแตกสลายไป เป็นของน่า
กลวัไม่ปลอดภยัทั้งส้ินแลว้ ยอ่มค านึงเห็นสงัขารทั้งปวงนั้นวา่เป็นโทษ เป็นส่ิงท่ีมีความบกพร่อง จะตอ้งระคนอยูด่ว้ยทุกข ์— 

knowledge of contemplation on disadvantages) 

       5. นิพพิทานุปัสสนาญาณ (ญาณอนัค านึงเห็นดว้ยความหน่าย คือ เม่ือพิจารณาเห็นสงัขารวา่เป็นโทษเช่นนั้นแลว้ ยอ่มเกิด
ความหน่าย ไม่เพลิดเพลินติดใจ — knowledge of contemplation on dispassion) 

       6. มุญจิตุกมัยตาญาณ (ญาณอนัค านึงดว้ยใคร่จะพน้ไปเสีย คือ เม่ือหน่ายสังขารทั้งหลายแลว้ ยอ่มปรารถนาท่ีจะพน้ไปเสีย
จากสงัขารเหล่านั้น — knowledge of the desire for deliverance) 

       7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (ญาณอนัค านึงพิจารณาหาทาง คือ เม่ือตอ้งการจะพน้ไปเสีย จึงกลบัหนัไปยกเอาสังขารทั้งหลาย
ข้ึนมาพิจารณาก าหนดดว้ยไตรลกัษณ์ เพ่ือมองหาอุบายท่ีจะปลดเปล้ืองออกไป — knowledge of reflective 

contemplation) 

       8. สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอนัเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร คือ เม่ือพิจารณาสังขารต่อไป ยอ่มเกิดความรู้เห็นสภาวะ
ของสงัขารตามความเป็นจริง วา่ มีความเป็นอยูเ่ป็นไปของมนัอยา่งนั้นเป็นธรรมดา จึงวางใจเป็นกลางได ้ไม่ยนิดียนิร้ายในสงัขาร
ทั้งหลาย แต่นั้นมองเห็นนิพพานเป็นสันติบท ญาณจึงแลน่มุ่งไปยงันิพพาน เลิกละความเก่ียวเกาะกบัสงัขารเสียได ้— 

knowledge of equanimity regarding all formations) 

       9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ (ญาณอนัเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยัง่รู้อริยสัจ คือ เม่ือวางใจเป็นกลางต่อสงัขาร
ทั้งหลาย ไม่พะวง และญาณแล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแลว้ ญาณอนัคลอ้ยต่อการตรัสรู้อริยสัจ ยอ่มเกิดข้ึนในล าดบัถดัไป เป็นขั้น
สุดทา้ยของวิปัสสนาญาณ ต่อจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคัน่กลาง แลว้เกิดมรรคญาณใหส้ าเร็จความเป็นอริยบคุคลต่อไป — 

conformity-knowledge; adaptation-knowledge) 

 

       ธรรมหมวดน้ี ท่านปรุงศพัทข้ึ์น โดยถือตามนยัแห่งคมัภีร์ปฏิสัมภิทามรรค น ามาอธิบายพิสดารในวิสุทธิมรรค แต่ใน
อภิธมัมตัถสังคหะ ท่านเติม สัมมสนญาณ (ญาณท่ีก าหนดพิจารณานามรูป คือ ขนัธ ์5 ตามแนวไตรลกัษณ์ — 

Comprehension-knowledge) เขา้มาเป็นขอ้ท่ี 1 จึงรวมเป็น วิปัสสนาญาณ 10 และเรียกช่ือญาณขอ้อ่ืนๆ สั้นกวา่น้ี 
คือ เรียก อุทยพัพยญาณ ภงัคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกมัยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลม
ญาณ 

       ดู [285] วิสุทธิ 7; [345] ญาณ 16 

Ps.I.I;  

Vism.630-671;  

Comp.210.  

ข.ุปฏิ. 31/1/1;  

วิสุทธิ. 3/262-319;  

สงฺคห. 55. 
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[345] ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ (ความหยัง่รู้ ในท่ีน้ีหมายถึงญาณท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้จริญวปัิสสนาตามล าดบั ตั้งแต่ตน้จนถึงท่ีสุด 
— insight; knowledge) 

       1. นามรูปปริจเฉทญาณ (ญาณก าหนดจ าแนกรู้นามและรูป คือ รู้วา่ส่ิงทั้งหลายมีแต่รูปธรรมและนามธรรม และก าหนดแยก

ไดว้า่ อะไรเป็นรูปธรรม อะไรเป็นนามธรรม — knowledge of the delimitation of mentality-materiality) 

       2. ปัจจยปริคคหญาณ (ญาณก าหนดรู้ปัจจยัของนามและรูป คือรู้วา่ รูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจยัและ

เป็นปัจจยัแก่กนั อาศยักนั โดยรู้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ก็ดี ตามแนวกฏแห่งกรรม ก็ดี ตามแนววฏัฏะ 3 ก็ดี เป็นตน้ — 

knowledge of discerning the conditions of mentality-materiality) 

       3. สมัมสนญาณ (ญาณก าหนดรู้ดว้ยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลกัษณ์ คือ ยกรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายข้ึน

พิจารณาโดยเห็นตามลกัษณะท่ีเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข ์มิใช่ตวัตน — knowledge of comprehending mentality-

materiality as impermanent, unsatisfactory and not-self) 

       4-12. ไดแ้ก่ วปัิสสนาญาณ 9 ดู [311] 

       13. โคตรภูญาณ (ญาณครอบโคตร คือ ความหยัง่รู้ท่ีเป็นหวัตอ่แห่งการขา้มพน้จากภาวะปุถุชนเขา้สู่ภาวะอริยบุคคล — 

knowledge at the moment of the ‘Change-of-lineage’) 

       14. มคัคญาณ (ญาณในอริยมรรค คือ ความหยัง่รู้ท่ีใหส้ าเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละขั้น —knowledge of the Path) 

       15. ผลญาณ (ญาณในอริยผล คือ ความหยัง่รู้ท่ีเป็นผลส าเร็จของพระอริยบุคคลชั้นนั้นๆ — knowledge of Fruition) 

       16. ปัจจเวกขณญาณ (ญาณหยัง่รู้ดว้ยการพิจารณาทบทวน คือ ส ารวจรู้มรรค ผล กิเลสท่ีละแลว้ กิเลสท่ีเหลืออยู ่และ

นิพพาน เวน้แต่วา่พระอรหนัตไ์ม่มีการพิจารณากิเลสท่ียงัเหลืออยู ่— knowledge of reviewing) 

 

       ในญาณ 16 น้ี 14 อยา่ง (ขอ้ 1-13 และ 16) เป็น โลกียญาณ, 2 อยา่ง (ขอ้ 14 และ 15) เป็น โลกตุตรญาณ 

       ญาณ 16 (บางทีเรียกวา่ โสฬสญาณ ซ่ึงก็แปลวา่ญาณ 16 นัน่เอง) ท่ีจดัล าดบัเป็นชุดและเรียกช่ือเฉพาะอยา่งน้ี มิใช่มาใน

พระบาลีเดิมโดยตรง พระอาจารยใ์นสายวงการวปัิสสนาธุระไดส้อนสืบกนัมา โดยประมวลจากคมัภีร์ปฏิสมัภิทามรรค และวิ

สุทธิมรรค ในกาลต่อมา 

 

       (พึงดู ข.ุปฏิ. 31/มาติกา/1-2 = Ps.1 และ วสุิทธิ. 3/206-328 = Vism. 587-678) 

 

[***] รูปพรหม หรือ พรหมโลก 16 ดู [351] ภูมิ 4 หรือ 31. 

[***] โสฬสวตัถุกอานาปานสติ ดู [346] อานาปานสติ 16 ฐาน 

[***] อานาปานสติ 16 ขั้น ดู [346] อานาปานสติ 16 ฐาน 
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พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 
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 [285] วสุิทธิ 7 (ความหมดจด, ความบริสุทธ์ิท่ีสูงข้ึนไปเป็นขั้นๆ, ธรรมท่ีช าระสตัวใ์หบ้ริสุทธ์ิ ยงัไตรสิกขาใหบ้ริบูรณ์เป็น

ขั้นๆ ไปโดยล าดบั จนบรรลุจุดมุ่งหมายคือนิพพาน — purity; stages of purity; gradual purification) 

       1. สีลวสุิทธิ (ความหมดจดแห่งศีล คือ รักษาศีลตามภูมิขั้นของตนใหบ้ริสุทธ์ิ และใหเ้ป็นไปเพ่ือสมาธิ — purity of 

morality) วสุิทธิมรรควา่ไดแ้ก่ ปาริสุทธิศีล 4 [160] 

       2. จิตตวสุิทธิ (ความหมดจดแห่งจิต คือ ฝึกอบรมจิตจนบงัเกิดสมาธิพอเป็นบาทฐานแห่งวปัิสสนา — purity of mind) วิ

สุทธิมรรควา่ ไดแ้ก่ สมาบติั 8 พร้อมทั้งอุปจาร 

       3. ทิฏฐิวสุิทธิ (ความหมดจดแห่งทิฏฐิ คือ ความรู้เขา้ใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะเป็นจริง เป็นเหตขุ่มความเขา้ใจผิดวา่เป็น

สตัวบุ์คคลเสียได ้เร่ิมด ารงในภูมิแห่งความหลงผิด — purity of view; purity of understanding) จดัเป็นขั้นก าหนดทุกข

สจั 

       4. กงัขาวติรณวสุิทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตขุา้มพน้ความสงสยั, ความบริสุทธ์ิขั้นท่ีท าใหก้ าจดัความสงสยัได ้คือ 

ก าหนดรู้ปัจจยัแห่งนามรูปไดแ้ลว้จึงส้ินสงสยัในกาลทั้ง 3 — purity of transcending doubts) ขอ้น้ี ตรงกบั ธรรมฐิติญาณ 

หรือ ยถาภูตญาณ หรือ สมัมาทสัสนะ จดัเป็นขั้นก าหนดสมุทยัสจั 

       5. มคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิ (ความหมดจดแห่งญาณท่ีรู้เห็นวา่เป็นทางหรือมิใช่ทาง คือ เร่ิมเจริญวปัิสสนาต่อไปดว้ย

พิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปแห่งสงัขารทั้งหลาย อนัเรียกวา่อุทยพัยานุปัสสนา เป็นตรุณวปัิสสนา 

คือวปัิสสนาญาณอ่อนๆ แลว้มีวปัิสสนูปกิเลส เกิดข้ึน ก าหนดไดว้า่อุปกิเลสทั้ง 10 แห่งวปัิสสนานั้นมิใช่ทาง ส่วนวปัิสสนาท่ี

เร่ิมด าเนินเขา้สู่วถีินัน่แลเป็นทางถูกตอ้ง เตรียมท่ีจะประคองจิตไวใ้นวถีิคือ วปัิสสนาญาณนั้นต่อไป — purity of the 

knowledge and vision regarding path and not-path) ขอ้น้ีจดัเป็นขั้นก าหนดมคัคสจั 

       6. ปฏิปทาญาณทสัสนวสุิทธิ (ความหมดจดแห่งญาณอนัรู้เห็นทางด าเนิน คือ ประกอบความเพียรในวปัิสสนาญาณทั้งหลาย

เร่ิมแต่อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ ท่ีพน้จากอุปกิเลสด าเนินเขา้สู่วถีิทางแลว้นั้น เป็นตน้ไป จนถึงสจัจานุโลมิกญาณหรืออนุโลม

ญาณ อนัเป็นท่ีสุดแห่งวปัิสสนา ต่อแต่น้ีก็จะเกิดโคตรภูญาณ คัน่ระหวา่งวสุิทธิขอ้น้ีกบัขอ้สุดทา้ย เป็นหวัต่อแห่งความเป็น

ปุถุชนกบัความเป็นอริยบุคคล โดยสรุป วสุิทธิขอ้น้ี ก็คือ วปัิสสนาญาณ 9 — purity of the knowledge and vision of the 

way of progress) 

       7. ญาณทสัสนวสุิทธิ (ความหมดจดแห่งญาณทสัสนะ คือ ความรู้ในอริยมรรค 4 หรือ มรรคญาณ อนัเกิดถดัจากโคตรภู

ญาณเป็นตน้ไป เม่ือมรรคเกิดแลว้ผลจิตแต่ละอยา่งยอ่มเกิดข้ึนในล าดบัถดัไปจากมรรคญาณนั้นๆ ความเป็นอริยบุคคลยอ่ม

เกิดข้ึนโดยวสุิทธิขอ้น้ี เป็นอนับรรลุผลท่ีหมายสูงสุดแห่งวสุิทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบติัธรรมในพระพทุธศาสนาทั้งส้ิน 
— purity of knowledge and vision) 

 

       วสุิทธิ 7 เป็นปัจจยัส่งต่อกนัข้ึนไปเพ่ือบรรลุนิพพาน ดุจรถ 7 ผลดัส่งต่อกนัใหบุ้คคลถึงท่ีหมาย โดยนยัดงัแสดงแลว้ 

 

       ดู [328] วปัิสสนูปกิเลส 10; [311] วปัิสสนาญาณ 9 
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M.I.149;  

Vism.1-710. 

ม.มู. 12/298/295;  

คมัภีร์วิสุทธิมรรคทั้งหมด. 
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