วิปัสสนาญาณ 9 (ญาณในวิปัสสนา, ญาณที่นบั เข้าในวิปัสสนาหรื อที่จดั เป็ นวิปัสสนา คือ เป็ นความรู ้ที่ทาให้เกิดความเห็นแจ้ง
เข้าใจสภาวะของสิ่ งทั้งหลายตามเป็ นจริ ง — insight-knowledge)
1. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจ
ขันธ์ จนเห็นชัดว่า สิ่ งทั้งหลายเกิดขึ้น ครั้นแล้วก็ตอ้ งดับไป ล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไปทั้งหมด — knowledge of
contemplation on rise and fall)
2. ภังคานุปัสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเช่นนั้นแล้ว คานึงเด่นชัดในส่ วนความดับอัน
เป็ นจุดจบสิ้ น ก็เห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปทั้งหมด — knowledge of contemplation on
dissolution)
3. ภยตูปัฏฐานญาณ (ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของน่ากลัว คือ เมื่อพิจารณาเห็นความแตกสลายอันมีทวั่ ไปแก่ทุก
สิ่ งทุกอย่างเช่นนั้นแล้ว สังขารทั้งปวงไม่วา่ จะเป็ นไปในภพใดคติใด ก็ปรากฏเป็ นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้องสลายไป ไม่
ปลอดภัยทั้งสิ้ น -- knowledge of the appearance as terror)
4. อาทีนวานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคานึงเห็นโทษ คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงซึ่ งล้วนต้องแตกสลายไป เป็ นของน่า
กลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิ้ นแล้ว ย่อมคานึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่าเป็ นโทษ เป็ นสิ่ งที่มีความบกพร่ อง จะต้องระคนอยูด่ ว้ ยทุกข์ —
knowledge of contemplation on disadvantages)
5. นิพพิทานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคานึงเห็นด้วยความหน่าย คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็ นโทษเช่นนั้นแล้ว ย่อมเกิด
ความหน่าย ไม่เพลิดเพลินติดใจ — knowledge of contemplation on dispassion)
6. มุญจิตุกมั ยตาญาณ (ญาณอันคานึงด้วยใคร่ จะพ้นไปเสี ย คือ เมื่อหน่ายสังขารทั้งหลายแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสี ย
จากสังขารเหล่านั้น — knowledge of the desire for deliverance)
7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (ญาณอันคานึงพิจารณาหาทาง คือ เมื่อต้องการจะพ้นไปเสี ย จึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลาย
ขึ้นมาพิจารณากาหนดด้วยไตรลักษณ์ เพื่อมองหาอุบายที่จะปลดเปลื้องออกไป — knowledge of reflective
contemplation)
8. สังขารุ เปกขาญาณ (ญาณอันเป็ นไปโดยความเป็ นกลางต่อสังขาร คือ เมื่อพิจารณาสังขารต่อไป ย่อมเกิดความรู ้เห็นสภาวะ
ของสังขารตามความเป็ นจริ ง ว่า มีความเป็ นอยูเ่ ป็ นไปของมันอย่างนั้นเป็ นธรรมดา จึงวางใจเป็ นกลางได้ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายในสังขาร
ทั้งหลาย แต่น้ นั มองเห็นนิพพานเป็ นสันติบท ญาณจึงแล่นมุ่งไปยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสี ยได้ —
knowledge of equanimity regarding all formations)
9. สัจจานุโลมิกญาณ หรื อ อนุโลมญาณ (ญาณอันเป็ นไปโดยอนุโลมแก่การหยัง่ รู ้อริ ยสัจ คือ เมื่อวางใจเป็ นกลางต่อสังขาร
ทั้งหลาย ไม่พะวง และญาณแล่นมุง่ ตรงไปสู่ นิพพานแล้ว ญาณอันคล้อยต่อการตรัสรู ้อริ ยสัจ ย่อมเกิดขึ้นในลาดับถัดไป เป็ นขั้น
สุ ดท้ายของวิปัสสนาญาณ ต่อจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคัน่ กลาง แล้วเกิดมรรคญาณให้สาเร็ จความเป็ นอริ ยบุคคลต่อไป —
conformity-knowledge; adaptation-knowledge)
ธรรมหมวดนี้ ท่านปรุ งศัพท์ข้ ึน โดยถือตามนัยแห่งคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค นามาอธิบายพิสดารในวิสุทธิมรรค แต่ใน
อภิธมั มัตถสังคหะ ท่านเติม สัมมสนญาณ (ญาณที่กาหนดพิจารณานามรู ป คือ ขันธ์ 5 ตามแนวไตรลักษณ์ —
Comprehension-knowledge) เข้ามาเป็ นข้อที่ 1 จึงรวมเป็ น วิปัสสนาญาณ 10 และเรี ยกชื่อญาณข้ออื่นๆ สั้นกว่านี้
คือ เรี ยก อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกมั ยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุ เปกขาญาณ อนุโลม
ญาณ
ดู [285] วิสุทธิ 7; [345] ญาณ 16
Ps.I.I;
Vism.630-671;
Comp.210.

ขุ.ปฏิ. 31/1/1;
วิสุทธิ. 3/262-319;
สงฺ คห. 55.

[345] ญาณ 16 หรื อ โสฬสญาณ (ความหยัง่ รู ้ ในที่น้ ีหมายถึงญาณที่เกิดขึ้นแก่ผเู ้ จริ ญวิปัสสนาตามลาดับ ตั้งแต่ตน
้ จนถึงที่สุด
— insight; knowledge)
1. นามรู ปปริ จเฉทญาณ (ญาณกาหนดจาแนกรู ้นามและรู ป คือ รู ้วา่ สิ่ งทั้งหลายมีแต่รูปธรรมและนามธรรม และกาหนดแยก

ได้วา่ อะไรเป็ นรู ปธรรม อะไรเป็ นนามธรรม — knowledge of the delimitation of mentality-materiality)
2. ปั จจยปริ คคหญาณ (ญาณกาหนดรู ้ปัจจัยของนามและรู ป คือรู ้วา่ รู ปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัยและ

เป็ นปั จจัยแก่กนั อาศัยกัน โดยรู ้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ก็ดี ตามแนวกฏแห่งกรรม ก็ดี ตามแนววัฏฏะ 3 ก็ดี เป็ นต้น —
knowledge of discerning the conditions of mentality-materiality)
3. สัมมสนญาณ (ญาณกาหนดรู ้ดว้ ยพิจารณาเห็นนามและรู ปโดยไตรลักษณ์ คือ ยกรู ปธรรมและนามธรรมทั้งหลายขึ้น

พิจารณาโดยเห็นตามลักษณะที่เป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ มิใช่ตวั ตน — knowledge of comprehending mentalitymateriality as impermanent, unsatisfactory and not-self)
4-12. ได้แก่ วิปัสสนาญาณ 9 ดู [311]
13. โคตรภูญาณ (ญาณครอบโคตร คือ ความหยัง่ รู ้ที่เป็ นหัวต่อแห่ งการข้ามพ้นจากภาวะปุถุชนเข้าสู่ ภาวะอริ ยบุคคล —
knowledge at the moment of the ‘Change-of-lineage’)
14. มัคคญาณ (ญาณในอริ ยมรรค คือ ความหยัง่ รู ้ที่ให้สาเร็ จภาวะอริ ยบุคคลแต่ละขั้น —knowledge of the Path)
15. ผลญาณ (ญาณในอริ ยผล คือ ความหยัง่ รู ้ที่เป็ นผลสาเร็ จของพระอริ ยบุคคลชั้นนั้นๆ — knowledge of Fruition)
16. ปั จจเวกขณญาณ (ญาณหยัง่ รู ้ดว้ ยการพิจารณาทบทวน คือ สารวจรู ้มรรค ผล กิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่เหลืออยู่ และ

นิพพาน เว้นแต่วา่ พระอรหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยงั เหลืออยู่ — knowledge of reviewing)
ในญาณ 16 นี้ 14 อย่าง (ข้อ 1-13 และ 16) เป็ น โลกียญาณ, 2 อย่าง (ข้อ 14 และ 15) เป็ น โลกุตตรญาณ
ญาณ 16 (บางทีเรี ยกว่า โสฬสญาณ ซึ่งก็แปลว่าญาณ 16 นัน่ เอง) ที่จดั ลาดับเป็ นชุดและเรี ยกชื่อเฉพาะอย่างนี้ มิใช่มาใน
พระบาลีเดิมโดยตรง พระอาจารย์ในสายวงการวิปัสสนาธุระได้สอนสื บกันมา โดยประมวลจากคัมภีร์ปฏิสมั ภิทามรรค และวิ
สุทธิมรรค ในกาลต่อมา
(พึงดู ขุ.ปฏิ. 31/มาติกา/1-2 = Ps.1 และ วิสุทธิ . 3/206-328 = Vism. 587-678)
[***] รู ปพรหม หรื อ พรหมโลก 16 ดู [351] ภูมิ 4 หรื อ 31.
[***] โสฬสวัตถุกอานาปานสติ ดู [346] อานาปานสติ 16 ฐาน
[***] อานาปานสติ 16 ขั้น ดู [346] อานาปานสติ 16 ฐาน

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

[285] วิสุทธิ 7 (ความหมดจด, ความบริ สุทธิ์ ที่สูงขึ้นไปเป็ นขั้นๆ, ธรรมที่ชาระสัตว์ให้บริ สุทธิ์ ยังไตรสิ กขาให้บริ บูรณ์เป็ น

ขั้นๆ ไปโดยลาดับ จนบรรลุจุดมุง่ หมายคือนิพพาน — purity; stages of purity; gradual purification)
1. สี ลวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ งศีล คือ รักษาศีลตามภูมิข้ น
ั ของตนให้บริ สุทธิ์ และให้เป็ นไปเพือ่ สมาธิ — purity of
morality) วิสุทธิ มรรคว่าได้แก่ ปาริ สุทธิ ศีล 4 [160]
2. จิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ งจิต คือ ฝึ กอบรมจิตจนบังเกิดสมาธิ พอเป็ นบาทฐานแห่ งวิปัสสนา — purity of mind) วิ

สุทธิมรรคว่า ได้แก่ สมาบัติ 8 พร้อมทั้งอุปจาร
3. ทิฏฐิวส
ิ ุทธิ (ความหมดจดแห่งทิฏฐิ คือ ความรู ้เข้าใจมองเห็นนามรู ปตามสภาวะเป็ นจริ ง เป็ นเหตุข่มความเข้าใจผิดว่าเป็ น

สัตว์บุคคลเสี ยได้ เริ่ มดารงในภูมิแห่งความหลงผิด — purity of view; purity of understanding) จัดเป็ นขั้นกาหนดทุกข
สัจ
4. กังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็ นเหตุขา้ มพ้นความสงสัย, ความบริ สุทธิ์ ข้ น
ั ที่ทาให้กาจัดความสงสัยได้ คือ

กาหนดรู ้ปัจจัยแห่งนามรู ปได้แล้วจึงสิ้นสงสัยในกาลทั้ง 3 — purity of transcending doubts) ข้อนี้ ตรงกับ ธรรมฐิติญาณ
หรื อ ยถาภูตญาณ หรื อ สัมมาทัสสนะ จัดเป็ นขั้นกาหนดสมุทยั สัจ
5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ งญาณที่รู้เห็นว่าเป็ นทางหรื อมิใช่ทาง คือ เริ่ มเจริ ญวิปัสสนาต่อไปด้วย

พิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่ อมไปแห่งสังขารทั้งหลาย อันเรี ยกว่าอุทยัพยานุปัสสนา เป็ นตรุ ณวิปัสสนา
คือวิปัสสนาญาณอ่อนๆ แล้วมีวปิ ั สสนูปกิเลส เกิดขึ้น กาหนดได้วา่ อุปกิเลสทั้ง 10 แห่งวิปัสสนานั้นมิใช่ทาง ส่วนวิปัสสนาที่
เริ่ มดาเนินเข้าสู่วถิ ีนนั่ แลเป็ นทางถูกต้อง เตรี ยมที่จะประคองจิตไว้ในวิถีคือ วิปัสสนาญาณนั้นต่อไป — purity of the
knowledge and vision regarding path and not-path) ข้อนี้ จดั เป็ นขั้นกาหนดมัคคสัจ
6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่ งญาณอันรู ้เห็นทางดาเนิ น คือ ประกอบความเพียรในวิปัสสนาญาณทั้งหลาย

เริ่ มแต่อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ที่พน้ จากอุปกิเลสดาเนินเข้าสู่วถิ ีทางแล้วนั้น เป็ นต้นไป จนถึงสัจจานุโลมิกญาณหรื ออนุโลม
ญาณ อันเป็ นที่สุดแห่งวิปัสสนา ต่อแต่น้ ีก็จะเกิดโคตรภูญาณ คัน่ ระหว่างวิสุทธิขอ้ นี้กบั ข้อสุดท้าย เป็ นหัวต่อแห่งความเป็ น
ปุถุชนกับความเป็ นอริ ยบุคคล โดยสรุ ป วิสุทธิขอ้ นี้ ก็คือ วิปัสสนาญาณ 9 — purity of the knowledge and vision of the
way of progress)
7. ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือ ความรู ้ในอริ ยมรรค 4 หรื อ มรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภู

ญาณเป็ นต้นไป เมื่อมรรคเกิดแล้วผลจิตแต่ละอย่างย่อมเกิดขึ้นในลาดับถัดไปจากมรรคญาณนั้นๆ ความเป็ นอริ ยบุคคลย่อม
เกิดขึ้นโดยวิสุทธิขอ้ นี้ เป็ นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรื อไตรสิ กขา หรื อการปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
— purity of knowledge and vision)

วิสุทธิ 7 เป็ นปั จจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดุจรถ 7 ผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมาย โดยนัยดังแสดงแล้ว
ดู [328] วิปัสสนูปกิเลส 10; [311] วิปัสสนาญาณ 9

M.I.149;
Vism.1-710.

ม.มู. 12/298/295;
คัมภีร์วสิ ุ ทธิมรรคทั้งหมด.

