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๕๖๒๐๑๕๐๑๓๒๐๑๔ : สาขาวิชา : พุทธศาสนศึกษา ; ศน.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
คําสําคัญ :              วิปสสนาญาณ ๙ / ในพระพุทธศาสนา 
 ราตรี ทิพยเท่ียงแท : การศึกษาเชิงวิเคราะหวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา       
(AN ANALYTICAL STUDY OF 9 VIPASSANĀÑĀṆAS IN BUDDHISM), ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : 
พระมหาสายรุง อินฺทาวุโธ, ดร., ๑๓๓ หนา, ป พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 
 วิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาเชิงวิ เคราะหวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา มี
จุดประสงคดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ ๒) เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเรื่องวิปสสนา
ญาณ ๙  และ ๓) เพ่ือวิเคราะหคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจาก คัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ปกรณวิเสส และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามารวบรวม
เรียบเรียง แลวจัดรวมลงในบทตาง ๆ ใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาของการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา  
 วิปสสนาญาณในพระพุทธศาสนา หมายถึง ปญญาท่ีเห็นแจงในขันธ ๕ วาเปนสภาวะท่ี     
ไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา 2 3 อันเปนกระบวนการแหงไตรลักษณ มีท้ังหมด ๙ ข้ันเรียกวา 
วิปสสนาญาณ ๙ วิปสสนาญาณท้ัง ๙ นี้คือลําดับของการเห็นความเกิดดับของรูปนาม เห็นวารูปนาม
เปนภัย เปนโทษ นาเบื่อหนาย อยากหลุดพน หาทางหลุดพน วางเฉย และ23คลอยตามอริยสัจ 
  คุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้คือ  
         ๑. คุณคาตอการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดปญญาเขาใจแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ไม
ประมาทในการดําเนินชีวิตและครองชีพโดยสุจริตธรรม เขาใจบทบาทของตนและทําหนาท่ีตาม
บทบาทของตนเองไดเปนอยางดี เขาใจธรรมชาติของโลก ไมยึดติดในลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข ไม
ติดใจหลงใหลในกามคุณ เปนอิสระจากความยึดม่ันถือม่ัน  
 ๒. คุณคาตอการพัฒนาจิต เปนการพัฒนาจิตใหสูงข้ึนหรือดีข้ึนกวาเดิม เปนจิตท่ีมีแตกุศล
ถึงพรอมดวยกุศลมูล ๓ คือ ไมโลภ ไมโกรธ และไมหลง และพัฒนายกระดับจิตใหสูงข้ึนใหอยูเหนือ
อํานาจของกิเลส จนสามารถละอนุสัยกิเลสได ถือไดวาเปนการพัฒนาจิตข้ันสูง 
    ๓. คุณคาตอการบรรลุธรรม เปนความรูเพ่ือการบรรลุธรรมข้ันสูง สามารถดับกิเลสท่ีผูกมัด
จิตใจมนุษยหรือสังโยชน ๑๐ อยางใหลดลงหรือหมดไปไดตามลําดับข้ัน สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๔ 
จําพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต  
    ๔. คุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา เปนผลสําเร็จจากการปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ผูปฏิบัตยิอมไดรับผลทําใหเกิดปญญาเห็นแจงในธรรม เม่ือมีผูไดรับผลจากการปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธศาสนาปรากฏอยู ยอมทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแกผูอ่ืน เม่ือผูไดรับผล
นําไปสอนผูอ่ืนตอไปอีก ยอมทําใหพระพุทธศาสนาเจริญข้ึนและคงอยูคูกับโลกไปอีกยาวนาน 
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KEY WORDS :       9 VIPASSANĀÑĀṆAS / IN BUDDHISM 
 RATREE TIPTIANGTAE : (AN ANALYTICAL STUDY OF 9 VIPASSANĀÑĀṆAS IN 
BUDDHISM). ADVISOR : PHRAMAHA SAIRUNG INDĀVUDHO, (DR.). 133 P. 2015. 
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  The thesis objectives were as follows: 1. To study the teachings on 
Vipassanāñāṇas,  2. To study the objectives on 9 Vipassanāñāṇas, and 3. To analyze 
the values of 9 Vipassanāñāṇas in Buddhism. The data were collected from the 
Tipiṭaka, Commentaries, Canonical text, related dissertation and other documents. 
The data were compiled and composed into chapters. 

The results of the research found that:  
   Vipassanāñāṇas in Buddhism means the wisdom realizing the Five 
Aggregates as impermanence, suffering and soullessness that are the process of The 
Three Common Characteristics. Vipassanāñāṇas  have 9 steps in seeing the rising and 
extinction of corporality and immateriality as terror, disadvantage, dispassion, 
deliverance, reflective, equanimity and conformity-knowledge.   
  The values of 9 Vipassanāñāṇas in Buddhism are as follows: 
   1. In living a life, it helps create the wisdom in living a life in the correct 
approach, living a life with carelessness and honesty, understanding one’s role and 
to carry on the role properly, understanding the worldly nature, not attach to the 
gain, rank, praise and happiess, and other sensual pleasures, and to be liberated 
from attachments. 
   2. In mental development, it helps improve mental quality from 
unwholesome roots to wholesome roots; non-greed, non-hatred and non-delusion, 
and enhance the mind to be above the influence of defilements until free from 
underlying tendencies.  The mental development in this level is known as the 
advanced stage.  
   3. In enlightenment, it is the knowledge for the enlightenment and can 
gradually liberate from defilements or fetters to achieve one of the four noblehoods; 
Stream-Enterer, Once-Returner, Non-Returner, and the Worthy One. 
   4. In Buddhist propagation, when the practitioner attained the results from 
his practice that can create the belief and faith to others. The same advantage can 
occur to anyone who follows the same path of practice and that will help propagate 
the values of Buddhist doctrine globally and eternally.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธเรื่อง  “การศึกษาเชิงวิเคราะหวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา” สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดีและเปนไปตามหลักการท่ีถูกตองของการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ เพราะไดรับความ
อนุเคราะหจากหลาย ๆ ทาน ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ ทุกทาน ทุกฝาย ดังนี้ 

 ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีเปดโอกาสใหขาพเจาไดเขามาศึกษาตอและ
เรียนรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ในการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสายรุง อินฺทาวุโธ, ดร. อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีเมตตาดูแลเอาใจ
ใสในการตรวจทาน แกไข ปรับปรุง และแนะนําใหคําปรึกษาดวยดีตลอดมา จนวิทยานิพนธเลมนี้
สําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. และ รศ.ดร. สุวิญ รักสัตย ท่ีให
คําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธ ทําใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระราชดิลก, ดร. ท่ีสอนการวิเคราะหหลักธรรมในวิชาอรรถ
ปริวรรตวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ทําใหเขาใจหลักในการวิเคราะหหลักธรรมตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโ ท่ีเอ้ือเฟอหนังสือและขอมูลเพ่ือใช
ประกอบในการจัดทําวิทยานิพนธ รวมถึงใหคําปรึกษาเรื่องสภาวญาณทําใหมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะครูอาจารยผูสอนทุกทาน ท่ีสละเวลาอันมีคามาบรรยายให
ความรู รวมถึงเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีดูแลอํานวยความสะดวกดานขอมูล
ขาวสารและระบบการจัดการดวยดี 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุกทานท่ีเมตตาใหคําชี้แนะ เพ่ือแกไข 
ปรับปรุง ใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความถูกตองและเสร็จสมบูรณ 
 คุณประโยชนท่ีพึงเกิดจากการทําวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอใชเปนเครื่องสักการบูชา    
คุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณมารดา บิดา และครูอาจารย ท่ี
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูท้ังหลาย ขอแผคุณความดีท่ีไดประพฤติมาดีแลวแกผูมีพระคุณทุกทาน  
 

ราตรี  ทิพยเท่ียงแท     
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สารบัญคํายอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยใชพระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๙๑ เลม พิมพเนื่องในวโรกาสครบรอบ ๒๐๐ ป แหงพระมหาจักรีบรมราชวงศ กรุงรัตนโกสินทร 
พุทธศักราช ๒๕๒๕ พิมพครั้งท่ี ๘ กรุงเทพมหานคร โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๗ โดยมี   
คํายอและคําเต็มของคัมภีรเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
  
  คํายอ     คําเต็ม 
 พระวินัยปฎก 
  วิ.มหา.   วินยปฏก  มหาวิภงฺค 
  วิ.ม.    วินยปฏก  มหาวคฺค 
 
 พระสุตตันตปฎก 
  ที.ม.    สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺค 
  ที.ปา.    สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค 
  ม.มู.    สุตฺตนฺตปฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก 
  สํ.นิ.    สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺค 
  สํ.ข.    สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺค  
  สํ.สฬา.   สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  สฬายตนวคฺค 
  สํ.ม.    สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺค 
  องฺ.ติก.   สุตฺตนฺตปฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาต 
  องฺ.จตุกฺก.   สุตฺตนฺตปฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาต 
  ขุ.จู.    สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  จูฬนิทฺเทส 
  ขุ.ป.    สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺค 
 
 พระอภิธรรมปฎก 
  อภิ.วิ.    อภิธมฺมปฏก  วิภงฺค 
 
 อรรถกถาพระวินัยปฎก 
  วิ.มหา.อ.   วินยปฏก  สมนฺตปาสาทิกา  มหาวิภงฺคอฏกถา 
 

สารบัญคํายอ (ตอ) 
 
  คํายอ     คําเต็ม 
 อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 
  ที.สี.อ.    ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอฏกถา  



 ฉ 

  ที.ม.อ.    ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏกถา  
  ที.ปา.อ.   ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  ปาฏิกวคฺคอฏกถา  
  สํ.ข.อ.    สํยุตฺตนิกาย  สารตฺถปฺปกาสินี  ขนฺธวารวคฺคอฏกถา  
  องฺ.ติก.อ.   องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ติกนิปาตอฏกถา 
  องฺ.จตุกฺก.อ.  องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  จตุกฺกนิปาตอฏกถา 
  ขุ.อิติ.อ.   ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถทีปนี  อิติวุตฺตกอฏกถา 
  ขุ.จู.อ.    ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา  จูฬนิทฺเทสอฏกถา  
   ขุ.ป.อ.    ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺปกาสินี  ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏกถา  
 
 อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก 
  อภิ.สงฺ.อ.   อภิธมฺมปฏก  อฏสาลินี  ธมฺมสงฺคณีอฏกถา 
  อภิ.วิ.อ.   อภิธมฺมปฏก  สมฺโมหวิโนทนี  วิภงฺคอฏกถา 
  อภิ.ปุ.อ.   อภิธมฺมปฏก  ปรมตฺถทีปนี  ปุคฺคลปฺตฺติอฏกถา  
 
 ปกรณวิเสส (ภาษาไทย) 
  วิสุทฺธิ.    วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 
 
 สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังชื่อยอของพระไตรปฎกนั้นมีเลข ๓ ตอน คือ เลขเลม/เลขหัวขอ/
เลขหนา ตัวอยางเชน ที.ม. ๑๔/๒๗๓/๒๐๒ หมายถึง สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค เลมท่ี ๑๔/  
ขอท่ี ๒๗๓/หนาท่ี ๒๐๒ 
 สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังชื่อยอของพระอรรถกถานั้นมีเลข ๒ ตอน คือ เลขเลม/เลขหนา 
ตัวอยางเชน ขุ.ป.อ. ๖๘/๓๕ หมายถึง ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏกถา เลมท่ี 
๖๘/หนาท่ี ๓๕ 



 

สารบัญ 
 

                  หนา   
บทคัดยอภาษาไทย                                                                                               ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                                                                                           ข 
ประกาศคุณูปการ                                                                                                 ง 
สารบัญคํายอ                                                                                                      จ 
สารบัญ                                                                                                             ช 
สารบัญตาราง                                                                                                     ฏ 
บทท่ี  
  ๑  บทนํา                                                                                                        ๑ 
 ๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา                                                  ๑ 
 ๑.๒  โจทยวิจัย                                                                                     ๒ 
 ๑.๓  วัตถุประสงคในการวิจัย                                                                     ๓ 
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย                                                                             ๓ 
 ๑.๕  วิธีดําเนินการวิจัย                                                                            ๓ 
 ๑.๖  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ                                                               ๓ 
  ๑.๗  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย                                                               ๘ 
 ๑.๘  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั                                                                 ๘ 
 ๑.๙  คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย                                                       ๙ 
  ๒  หลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ                                                                         ๑๑ 
 ๒.๑  ความหมายของวิปสสนาญาณ                                                            ๑๑ 
   ๒.๑.๑ ความหมายตามรูปศัพท                                                           ๑๑ 
    ๒.๑.๒ ความหมายตามคัมภีร                                                             ๑๒ 
       ๒.๑.๒.๑ คําวา วิปสสนา                                                          ๑๒ 
     ๒.๑.๒.๒ คําวา ญาณ                                                              ๑๓ 
     ๒.๑.๒.๓ คําวา วิปสสนาญาณ                                                   ๑๔ 
 ๒.๒ ความสําคัญของวิปสสนาญาณ                                                           ๑๔ 
   ๒.๒.๑ วิปสสนาญาณในคัมภีรพระไตรปฎก                                            ๑๕ 
    ๒.๒.๒ วิปสสนาญาณในคัมภีรอรรถกถา                                                ๑๗ 
    ๒.๒.๓ วิปสสนาญาณในคัมภีรปกรณวิเสส                                             ๒๑ 
 
 
 
 
 



 ซ 

 
 

สารบัญ (ตอ) 
 
 

หนา 
   ๒.๒.๔ วิปสสนาญาณในพระไตรลักษณ                                                 ๒๕ 
     ๒.๒.๒.๑ ลักษณะการเห็นอนิจจลักษณะ                                        ๒๕ 
      ๒.๒.๒.๒ ลักษณะการเห็นทุกขลักษณะ                                         ๒๖ 
     ๒.๒.๒.๓ ลักษณะการเห็นอนัตตลักษณะ                                       ๒๗ 
      ๒.๒.๕ วิปสสนาญาณในการบรรลุธรรม                                                ๒๙ 
 ๒.๓  องคประกอบท่ีทําใหเกิดวิปสสนาญาณ                                                  ๓๓ 
    ๒.๓.๑ บาทฐานแหงวิปสสนาญาณ                                                      ๓๓ 
       ๒.๓.๑.๑ อธิสีลสิกขา                                                              ๓๓ 
      ๒.๓.๑.๒ อธิจิตตสิกขา                                                            ๓๔ 
      ๒.๓.๑.๓ อธิปญญาสิกขา                                                         ๓๕ 
    ๒.๓.๒ หลักสติปฏฐาน ๔                                                                 ๓๖ 
      ๒.๓.๒.๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน                                               ๓๗ 
      ๒.๓.๒.๒ เวทนานุปสสนาสตปิฏฐาน                                             ๔๐ 
      ๒.๓.๒.๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน                                              ๔๑ 
      ๒.๓.๒.๔ ธรรมานุปสสนาสตปิฏฐาน                                            ๔๒ 
     ๒.๓.๓ หลักวิปสสนาภูมิ                                                                  ๔๔ 
      ๒.๓.๓.๑ ขันธ ๕                                                                   ๔๕ 
       ๒.๓.๓.๒ อายตนะ ๑๒                                                            ๔๖ 
     ๒.๓.๓.๓ ธาตุ ๑๘                                                                  ๔๗ 
     ๒.๓.๓.๔ อินทรีย ๒๒                                                             ๔๘ 
     ๒.๓.๓.๕ อริยสัจ ๔                                                                ๔๙ 
     ๒.๓.๓.๖ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒                                                    ๕๐ 
   ๒.๓.๔ หลักธรรมท่ีสนับสนุนใหเกิดวิปสสนาญาณ                                     ๕๒ 
       ๒.๓.๔.๑ วิสุทธ ิ๗                                                                  ๕๒ 
      ๒.๓.๔.๒ สัมมัปปธาน ๔                                                          ๕๖ 
      ๒.๓.๔.๓ อิทธิบาท ๔                                                             ๕๘ 
      ๒.๓.๔.๔ อินทรีย ๕                                                               ๕๙ 
      ๒.๓.๔.๕ พละ ๕                                                                   ๖๑ 
 
 



 ฌ 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
     ๒.๓.๔.๖ โพชฌงค ๗                                                              ๖๒ 
 ๒.๔ สภาวะลักษณะของวิปสสนาญาณ                                                       ๖๔ 
  ๓  วิปสสนาญาณ ๙                                                                                          ๖๖ 
  ๓.๑  องคความรู26แหงวิปสสนาญาณ ๙26                                                         ๖๖ 

  ๓.๒ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ                                                                 ๖๗ 
   ๓.๒.๑ ความหมาย                                                                        ๖๗ 
   ๓.๒.๒ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ๒ อยาง                                             ๖๘ 
   ๓.๒.๓ สภาวะของอุทยัพพยานุปสสนาญาณ                                           ๗๐ 
  ๓.๓  ภังคานุปสสนาญาณ                                                                       ๗๔ 
   ๓.๓.๑ ความหมาย                                                                         ๗๔ 
    ๓.๓.๒ สภาวะของภังคานุปสสนาญาณ                                                 ๗๕ 

 ๓.๔ ภยตูปฏฐานญาณ                                                                          ๗๙ 
    ๓.๔.๑ ความหมาย                                                                        ๗๙ 
    ๓.๔.๒ สภาวะของภยตูปฏฐานญาณ                                                    ๗๙ 
    ๓.๕ อาทีนวานุปสสนาญาณ                                                                    ๘๑ 
    ๓.๕.๑ ความหมาย                                                                         ๘๑ 
    ๓.๕.๒ สภาวะของอาทีนวานุปสสนาญาณ                                             ๘๒ 
 ๓.๖ นิพพิทานุปสสนาญาณ                                                                    ๘๔                             
   ๓.๖.๑ ความหมาย                                                                         ๘๔ 
    ๓.๖.๒ สภาวะของนิพพิทานุปสสนาญาณ                                              ๘๔ 
 ๓.๗  มุญจิตุกัมยตาญาณ                                                                        ๘๕ 

    ๓.๗.๑ ความหมาย                                                                        ๘๕ 
    ๓.๗.๒ สภาวะของมุญจิตุกัมยตาญาณ                                                  ๘๖ 

 ๓.๘ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ                                                                   ๘๗ 
    ๓.๘.๑ ความหมาย                                                                        ๘๗ 
    ๓.๘.๒ สภาวะของปฏิสังขานุปสสนาญาณ                                             ๘๘ 
  ๓.๙  สังขารุเปกขาญาณ                                                                        ๙๐ 
    ๓.๙.๑ ความหมาย                                                                        ๙๐ 
 
 
 
 



 ญ 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
   ๓.๙.๒ สภาวะของสังขารุเปกขาญาณ                                                   ๙๐ 
 ๓.๑๐ สัจจานโุลมิกญาณ                                                                         ๙๕ 
    ๓.๑๐.๑ ความหมาย                                                                      ๙๕ 
    ๓.๑๐.๒ สภาวะของสัจจานุโลมิกญาณ                                                 ๙๕ 

 ๓.๑๑ ผลแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙                                                       ๙๘ 
    ๓.๑๑.๑ ละอุปาทานขันธ ๕                                                               ๙๘ 
        ๓.๑๑.๒ ละอวิชชา                                                                       ๑๐๐ 
  ๔  วิเคราะหคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา                                         ๑๐๔ 
 ๔.๑ คุณคาตอการดําเนินชีวิต                                                                ๑๐๔  
   ๔.๑.๑ เขาใจแนวทางการดําเนินชีวิต     ๑๐๔ 
   ๔.๑.๒ เขาใจบทบาทของตน       ๑๐๖ 
   ๔.๑.๓ ไมยึดติดในลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข     ๑๐๗ 
 ๔.๒  คุณคาตอการพัฒนาจิต                                                                 ๑๐๙ 
   ๔.๒.๑ ทําใหจิตถึงพรอมดวยกุศลมูล     ๑๐๙ 
   ๔.๒.๒ ทําใหจิตละอนุสัยกิเลสได      ๑๑๑ 
 ๔.๓  คุณคาตอการบรรลุธรรม                                                                ๑๑๕ 
   ๔.๓.๑ บรรลุข้ันท่ีหนึ่ง        ๑๑๗ 
   ๔.๓.๒ บรรลุข้ันท่ีสอง       ๑๑๘ 
   ๔.๓.๓ บรรลุข้ันท่ีสาม       ๑๑๘ 
   ๔.๓.๔ บรรลุข้ันท่ีสี่       ๑๒๙ 
  ๔.๔ คุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา                                                ๑๒๑ 
   ๔.๔.๑ ผูปฏิบัติเห็นจริงตามธรรม      ๑๒๑ 
   ๔.๔.๒ ผูอ่ืนเห็นยอมเลื่อมใส             ๑๒๒ 
  ๕  บทสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ                                                                 ๑๒๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย                                                                          ๑๒๔  

    ๕.๑.๑ หลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ                                               ๑๒๔ 
     ๕.๑.๒ วิปสสนาญาณ ๙                                                                ๑๒๖ 
     ๕.๑.๓ วิเคราะหคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา                 ๑๒๖   
 
 
 
 
                    



 ฎ 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
 ๕.๒ ขอเสนอแนะ                                                                             ๑๒๘ 
   ๕.๒.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย                                                      ๑๒๘ 
   ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย                                                      ๑๒๙ 
บรรณานุกรม                                                                                                  ๑๓๐ 
ประวัติผูวิจัย                                                                                               ๑๓๓   
 



ฏ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                                                                                         หนา 
    ๑   ตารางเปรียบเทียบ วิชชา ๓ , วิชชา ๘ และ จรณะ ๑๕                                          ๑๘ 
    ๒   ตารางเปรียบเทียบญาณ ๑๖ , วิปสสนาญาณ ๑๐ และวิปสสนาญาณ ๙                      ๒๓ 
    ๓   ตารางแสดงการบรรลุธรรมในข้ันตาง ๆ ของพระอริยบุคคล และสังโยชนท่ีละได             ๓๒ 
    ๔   ตารางแสดงผลแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙                                                  ๑๐๓ 



 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกท้ัง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ 

มีเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาบุคคลใหหลุดพนจากทุกขท้ังปวงอยางสิ้นเชิง ดับภพชาติ หยุดการ
เวียนวายตายเกิด กําจัดกิเลสตัณหาท่ีนําไปสูการเกิดภพชาติใหม เม่ือไมเกิดก็ไมตองเจ็บ ไมตองตาย 
ไมตองทุกขกายทุกขใจอีก สวนการทําบุญหรือการใหทานท่ีนิยมทํากันอยูในปจจุบันมีอานิสงสสูงสุด
เพียงแคความสุขในสวรรคเทานั้น ไมสามารถกําจัดกิเลสตัณหาหรือทําใหหลุดพนจากความทุกขได 
 พระผูมีพระภาคเจาทรงคนพบวิธีท่ีจะทําใหหลุดพนจากกองทุกขท้ังปวงได นั่นก็คือการ
เจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน ซ่ึงพระองคทรงตรัสไวในมหาสติปฎฐานสูตรวา 

ภิกษุท้ังหลาย ทางนี้เปนทางไปอันเอก เพ่ือความหมดจดวิเศษของสัตว
ท้ังหลาย เพ่ือความกาวลวงซ่ึงความโศกและความร่ําไร เพ่ืออัสดงคดับไปแหงทุกข
และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือกระทําพระนิพพานใหแจง ทางนี้คือสติปฎฐาน 
(ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสติ) ๔ อยางคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย
อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส (ความ
ยินดียินราย) ในโลกเสียใหพินาส เธอยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความ
เพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได     
เธอยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความ
เพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได       
(ที.ม. ๑๔/๒๗๓/๒๐๒, ม.มู. ๑๗/๑๓๒/๔๙๘) 

 
 การเจริญวิปสสนาจนบรรลุมรรค ผล นิพพานเทานั้น ท่ีสามารถตัดภพชาติใหขาดสะบั้นลง 
สามารถกําจัดกิเลส ตัณหา อันเปนสาเหตุใหถือกําเนิดในภพใหมได ซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาทรงสอน
เรื่องวิปสสนามาตั้งแตครั้งแรกท่ีพระองคไดตรัสรูใหม ๆ คือ ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ทานไดเสด็จไป
โปรดปญจวัคคียท้ัง ๕ ทรงสอนวิปสสนาแก พระอัญญาโกณฑัญญะ ทานวัปปะ ทานภัททิยะ ทาน
มหานามะ และทานอัสสชิ จนทานเหลานั้นสําเร็จเปนพระอรหันตดวยกันท้ังสิ้น พระองคไดทรงแสดง
ถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ไดแก มรรคมีองค ๘ ยอลงมาไดแก ศีล สมาธิ ปญญา      
ไดปรมัตถคือรูปนามเปนอารมณ การกําหนดรูปนามนั้นตองพรอมดวยองค ๓ คือ อาตาป คือ มีความ
เพียร สติมา คือมีสติ และสมฺปชาโน คือมีสัมปชัญญะรูอยูทุกขณะ เม่ือกําหนดถูกหลักอยางนี้แลวชื่อ
วาไดปจจุบันธรรม  เม่ือไดปจจุบันธรรมจึงเห็นรูปนาม   เม่ือเห็นรูปนามแลวจึงจะเห็นไตรลักษณ           
เ ม่ือเห็นไตรลักษณแลวจึงจะไดบรรลุ  มรรค ผล นิพพาน จึงจะรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔             
(พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.๙), ๒๕๕๔, หนา ๑๐) 



 ๒ 

 การปฏิบัติเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน มีผลคือทําใหเกิดปญญาเห็นแจง เขาใจสภาวะของสิ่ง
ท้ังหลายตามความเปนจริง เรียกวา วิปสสนาญาณ คือ ธรรมชาติท่ีรูแจงอริยสัจ ๔ มีลักษณะ        
แหงการรูสภาวะธรรมดา ๓ ลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แตเม่ือกลาวถึงวิปสสนาญาณ
โดยเฉพาะ หมายถึงญาณท่ีนับเขาในวิปสสนาหรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนาจะมีเพียง ๙ อยาง คือ                   
๑.อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ญาณตามเห็นความเกิดและความดับแหงนามรูป ๒. ภังคานุปสสนาญาณ 
ญาณตามเห็นจําเพาะความดับเดนข้ึนมา ๓. ภยตูปฏฐานญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของ
นากลัว ๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณคํานึงเห็นโทษ ๕. นิพพิทานุปสสนาญาณ ญาณคํานึงเห็นดวย
ความหนาย ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่งรูอันใหใครจะพนไปเสีย ๗. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
ญาณอันพิจารณาทบทวนเพ่ือจะหาทาง ๘. สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลาง    
ตอสังขาร ๙. สัจจานุโลมิกญาณ ญาณเปนไปโดยควรแกการหยั่งรูอริยสัจจ (พระพรหมคุณาภรณ  
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๓๗๔) ดังนั้นวิปสสนาญาณ ๙ จึงเปนปญญาท่ีเห็นแจงรูจริงในสังขาร
ท้ังหลายโดยไมมีความรูผิดเห็นผิด เรียกวา ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือ มีความหมดจดแหงความรู
ความเห็นในทางปฏิปทา ผูท่ีบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ เปนอันถึงท่ีสุดของวิปสสนาญาณในภูมิของปุถุชน 
และจะข้ึนสูโคตรภูญาณ แปลวา ญาณครอบโคตร เปนญาณท่ีอยูระหวางภูมิปุถุชนและภูมิอริยชน 
ตอจากนั้นก็จะเขาสูมัคคญาณและผลญาณ เปนอันบรรลุมรรค ผล นิพพานในท่ีสุด  
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะหวิปสสนาญาณ ๙ 
เพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ท่ีเกิดแกบุคคลผูท่ีเจริญวิปสสนา
กัมมัฏฐาน อันเปนทางดําเนินไปสูการบรรลุมรรค ผล นิพพาน ซ่ึงเปนเปาหมายอันสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา รวมถึงการเผยแพรความรูท่ีไดจากการศึกษานี้ใหแกบุคคลท่ีมีความสนใจในการ
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตอไป 

 

๑.๒ โจทยวิจัย 
 ๑.๒.๑ หลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ เปนอยางไร 
 ๑.๒.๒ หลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ ๙ เปนอยางไร 
 ๑.๒.๓ คุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนาเปนอยางไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ ๙ 
 ๑.๓.๓ เพ่ือวิเคราะหคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา  

 

๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย   
 การศึกษาเชิงวิเคราะหวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนานี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาจากขอมูลดังตอไปนี้ 
  ๑.๔.๑ ขอมูลปฐมภูมิ คือ คัมภีรพระไตรปฎก และคัมภีรอรรถกถา  
  ๑.๔.๒ ขอมูลทุติยภูมิ คือ คัมภีรปกรณวิเสสอ่ืน ๆ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 



 ๓ 

  ๑.๔.๓ การศึกษาวิจัยครั้งนี้จํากัดอยูในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ตามขอความ
หลักธรรมเก่ียวกับวิปสสนาญาณและวิปสสนาญาณ ๙  
 

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ แบบวิจัยเอกสาร (Qualitative 
Research Document) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 ๑.๕.๑  ศึกษาคนควาเก่ียวกับหลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณและวิปสสนาญาณ ๙ ใน
พระพุทธศาสนา เริ่มจากคัมภีรพระไตรปฎก คัมภีรอรรถกถา และคัมภีรปกรณวิเสสอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 ๑.๕.๒ รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารแลวนํามาวิเคราะห รวบรวม เรียบเรียง 
นําขอมูลท่ีวิเคราะหไดเหลานั้นมาศึกษาตามจุดประสงคท่ีตั้งไว ใหสอดคลองและเหมาะสมแกเนื้อหา
ของการวิจัย 
 ๑.๕.๓ นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับข้ันตอนโดยวิธีการพรรณนา และจัดทําเปนรูปเลม
วิทยานิพนธ เพ่ือเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 
 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ในการศึกษาเชิงวิเคราะหวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจาก
คัมภีรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของสอดคลองกับเรื่องวิปสสนาญาณและวิปสสนาญาณ ๙ รวมถึงในเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือนํามาเปนบรรทัดฐานตอการวิจัย ซ่ึงในท่ีนี้ผูวิจัยจะนํามากลาวโดยสังเขป 
ดังนี้   
 
 ๑.๖.๑ หนังสือและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๕) ไดอธิบายไวในหนังสือ พุทธธรรม สรุปไดวา 
เม่ือเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็นความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความไมเปนตัวตนชัดเจนข้ึน 
ความรูเทาทันนั้นพัฒนาตอไปจนกลายเปนความรูเห็นตามความเปนจริง ปญญาเจริญเขาสูภาวะ
สมบูรณ เรียกวารูเทาทันธรรมดาอยางแทจริง ความรูสึกเบื่อหนายรังเกียจและอยากจะหนีใหพนไป
เสียนั้นก็จะหายไป กลับรูสึกเปนกลาง ท้ังไมหลงใหล ท้ังไมหนาย ไมติดใจ แตก็ไมรังเกียจ ไมพัวพัน 
แตมีความรูชัดตามท่ีมันเปน และความรูสึกโปรงโลงเปนอิสระพรอมดวยทาทีของการปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ 
ไปตามความสมควรแกเหตุผล และตามเหตุปจจัย พัฒนาการทางจิตปญญานี้ ในระบบการปฏิบัติของ
วิปสสนา เรียกวา สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร) เปนข้ันตอนท่ี
สําคัญและจําเปนในการท่ีจะเขาถึงความรูประจักษแจงสัจจะ และความเปนอิสระของจิตโดยสมบูรณ  

 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ) (๒๕๔๘) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่องวิปสสนา
กรรมฐาน ภาค ๑ เลม ๑ สรุปไดวา การเจริญวิปสสนากรรมฐาน โดยกําหนดรูปนาม ยึดรูปนามเปน
บทภาวนาตามสติปฎฐานท้ัง ๔ หรือตามวิปสสนาภูมิ ๖ เชน ภาวนาวา พองหนอ-ยุบหนอ ในขณะ
ท่ีวา พอง-ยุบ อยูนั้น มรรค ๔ มีอยู มรรคนั้นยอลงมาคือ ศีล สมาธิ ปญญา เม่ือภาวนาครั้งท่ี ๑ ศีลก็มี 
ภาวนาครั้งท่ี ๒-๓-๔-๕ ฯลฯ ศีลก็มีอยูตลอดไป แมสมาธิ ปญญา ก็มีอยูดวยกัน แตยังออน เม่ือ
ภาวนาบอย ๆ ศีลก็เจริญมากข้ึน จึงเปนเหตุใหเกิดสมาธิ เม่ือสมาธิมีมากข้ึน ก็เปนเหตุใหเกิดปญญา 



 ๔ 

คือ เห็นรูปนาม เห็นเหตุเปนปจจัยของรูปนาม เห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝายเดียว ซ่ึงเรียกวา 
ภังคญาณ นับเปนญาณท่ี ๕ ตั้งแตนี้เปนตนไป จนกระท่ังถึงญาณท่ี ๑๖  
 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) (๒๕๕๓) ไดกลาวไวในหนังสือ วิปสสนาชุนี สรุปไดวา 
“ความรูนามรูปอยางประจักษแจงในชวงท่ีกําหนดเห็นความเกิดดับ (ของนามรูปเหลานั้น) อยางนี้วา 
นามรูปนี้ไมเท่ียง เพราะเกิดข้ึนแลวดับ นามรูปนี้เปนทุกขเพราะถูกความเกิดดับเบียดเบียนอยู
ตลอดเวลา นามรูปนี้ไมใชตัวตนของเราเพราะไมอยูในอํานาจท่ีจะบังคับได นี้เปนการกําหนด        
ไตรลักษณโดยปจจักขญาณ (ญาณท่ีเห็นอยางประจักษ) เม่ือโยคีไดกําหนดเห็นไตรลักษณอยาง
ประจักษแจงแลว ยอมสามารถอนุมานนามรูปท่ีตนยังไมไดกําหนดวา นามรูปอ่ืน ๆ ก็มีสภาพ
เชนเดียวกับนามรูปท่ีเรากําลังกําหนดอยูนี้นี่เอง นี้เปนการกําหนดไตรลักษณ โดยอนุมานญาณ (ญาณ
ท่ีรูไดดวยการคาดคะเน) สวนสาเหตุท่ีเรียกวา การยกข้ึนสูไตรลักษณนั้น เพราะวาโดยปกติแลว 
สามัญญลักษณ ๓ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา มีปรากฏอยูในนามรูปท้ังหมด เพียงแตเรา
ไมมีญาณพอท่ีจะรูเทานั้นจึงไมเห็น แตถาเราตั้งใจกําหนดสติในนามรูปเหลานั้นแลว พอภาวนาญาณ
แกกลาแลวยอมเห็นลักษณะ ๓ ประการเหลานั้นโดยประจักษแจงเลยทีเดียว, โยคีผู กําหนด       
พิจารณาไตรลักษณท่ีปรากฏอยูในรูปธรรมซ่ึงตนยังไมเคยกําหนดมากอน พระอรรถกถาจารยทาน
เรียกวา ผูยกไตรลักษณข้ึนสูรูปนั้น”  
 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) (๒๕๕๐) ไดกลาวไวในหนังสือ วิปสสนานัย เลม ๒ 
สรุปไดวา เม่ือสังขารุเปกขาญาณแกกลามีกําลังพอจะกอใหเกิดอนุโลมญาณ อินทรีย ๕ ยอมดําเนินไป
สมํ่าเสมอกัน คือ ศรัทธาท่ีมีกําลังทําใหจิตผองใสเปนพิเศษ วิริยะท่ีไมยิ่งหรือหยอนไปกวาสมาธิ        
สติท่ีกําหนดรูเทาทันอยางชัดเจน สมาธิท่ีตั้งม่ันในสภาวธรรมปจจุบันไมซัดสาย และปญญาคือ         
สังขารุเปกขาญาณท่ีปรากฏชัดเจน ในขณะนั้นผูปฏิบัติยอมรูสึกวาตนสามารถรูเทาทันสภาวธรรม
อยางชัดเจน การปฏิบัติธรรมกาวหนากวาเดิม แลวเขาจะรูเห็นรูปนามท่ีเกิดดับอยูนั้นโดยลักษณะท่ีไม
เท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตน  
 พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ (๒๕๕๔) ไดกลาวไวในหนังสือ ๑๐๐ ป อัคคมหากัมมัฏฐา
นาจริยะ สรุปไดวาผูท่ีจะบรรลุถึงโลกุตตรภูมิชั้นสูงสุดได ตองเปนผูบําเพ็ญวิปสสนาภาวนาผาน
อนาคามี  โลกุตตรภูมิมาแลว และมีใจปรารถนาท่ีจะบรรลุอริยมรรคอริยผลอันสูงสุด จึงมีอุตสาหะ
เจริญวิปสสนาภาวนาใหยิ่งข้ึน เม่ืออินทรีย ๕ ไดเสมอกันเปนอันดี โดยมีวาสนาบารมีท่ีตนไดสรางสมอ
บรมมาจนเต็มเปยมแลว สภาวะแหงวิปสสนาญาณชั้นสูงก็จะเกิดข้ึนตามลําดับตั้งแต อุทยัพพยญาณ
เปนตนไป จนถึงสังขารุเปกขาญาณ สภาวญาณเหลานี้จะปรากฏละเอียดชัดเจนเปนท่ีสุด ตอจากนั้น
อนุโลมญาณก็จะเกิดข้ึน ตามติดมาดวยโวทานะ และวาระอันสําคัญท่ีสุด คือ จตุตถมรรค หรือ 
อรหัตมรรคญาณก็จะพลันอุบัติข้ึน ทําการประหารกิเลสท้ังหลายท่ียังเหลืออยูในขันธสันดานใหหมด
ไปโดยสิ้นเชิง  
 พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ (๒๕๕๔) ไดกลาวไวในหนังสือ ปรมัตถโชติกะ อภิธัมมัตถ
สังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙ เลม ๒ วิปสสนากรรมฐาน สรุปไดวา วิปสสนาญาณท้ัง ๙ คือ อุทยัพพยญาณ 
ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขา
ญาณ อนุโลมญาณ ชื่อวาปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะเหตุ ๖ ประการคือ ๑. เพราะเปนขอปฏิบัติ
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เพ่ือญาณทัสสนวิสุทธิ คือมรรค ๒. เพราะรูพระไตรลักษณ ๓. เพราะปรากฏชัด ๔. เพราะเปนเครื่อง
เห็นพระไตรลักษณและอริยสัจ ๔ ๕. เพราะเปนปฏิปกษตอธรรมท่ีผิด ๖. เพราะบริสุทธิวิเศษ  
 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย (ประเสริฐ มนฺตเสวี) (๒๕๕๗) ไดกลาวไวในหนังสือ
วิปสสนาภาวนา ท่ีไมถูกเขียนไวในพระไตรปฎก สรุปไดวา การบรรลุธรรม คือ การเกิดปญญาเห็นแจง  
โลกุตตรธรรม ๙ และอริยสัจ ๔ ข้ันสูงสุดคือบรรลุวิชชาและวิมุตตินั่นเอง สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๔ 
จําพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต โดยการปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขา เจริญสมถะและวิปสสนาตามหลักการเจริญสติปฏฐาน ๔ ใหเห็นไตรลักษณตามความเปน
จริง เม่ือวิปสสนาญาณแกกลาดําเนินตามวิปสสนาวิถี ผูปฏิบัติสามารถรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔     
ละสังโยชนและอนุสัยไดตามกําลังของมรรค บรรลุมรรค ผล นิพพาน สําเร็จเปนพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนา  
 

 ๑.๖.๒ วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 พระมหาสมศรี เตชธมฺโม (๒๕๕๗) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความสอดคลองระหวาง    
วิสุทธิ ๗ กับวิปสสนาญาณ ๑๖ ในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท” สรุปไดวา “วิสุทธิ คือความบริสุทธิ์ 
ความหมดจด การชําระสัตวใหบริสุทธิ์ดวยการบําเพ็ญไตรสิกขาใหบริบูรณเปนข้ัน ๆ ไปโดยลําดับ   
จนบรรลุจุดหมายคือพระนิพพาน มี ๗ ชั้น สอดคลองกับวิปสสนาญาณ ๑๖ ดังนี้คือ ทิฏฐิวิสุทธิ 
สอดคลองกับ นามรูปปริจเฉทญาณ, กังขาวิตรณวิสุทธิ สอดคลองกับ ปจจยปริคคหญาณ,        
มรรคามรรคญาณทัสสนวิสุทธิ  สอดคลอง กับ  สัมมสนญาณ และตรุณอุทยัพพยญาณ,            
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ สอดคลองกับ วิปสสนาญาณ ๙ คือ ๑) พลวอุทยัพพยญาณ ๒) ภยญาณ     
๓) อาทีนวญาณ ๔) นิพพิทาญาณ ๕) มุญจิตุกัมยตาญาณ ๖) ปฏิสังขาญาณ ๗) สังขารุเปกขาญาณ      
๘) อนุ โลมญาณ ๙) โคตรภูญาณ, ญาณทัสสนวิสุทธิ  สอดคลองกับ มรรคญาณ ผลญาณ                
ปจจเวกขณญาณ” 
 พระครินทร ผลาโณ (๒๕๕๗) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาญาณ ๑๖ ในการปฏิบัติ
วิปสสนาภาวนา” สรุปไดวา “สภาวญาณ หมายถึง ปญญาท่ีเกิดข้ึนเอง เปนเอง คือการเจริญ         
สติปฏฐาน มีสติกําหนดรู โดยผูพิจารณานั้นจะตองมีความเพียร มีสติสัมปชัญญะระลึกรูอยูเสมอ 
ปฏิบัติวิปสสนาภาวนาจนเห็นอาการเกิดดับ ละเอียดข้ึนตามลําดับจนกระท่ังอินทรียท้ัง ๕ สมดุลดัน
เปนปจจัยใหเกิดญาณ ๑๖ จนเกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณตามความเปนจริง ยอมเกิดญาณ ๑๖ คือ 
นามรูปปริจเฉทญาณ ปจจยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ     
อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ     
โคตรภูญาณ มรรคญาณ ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ สูการบรรลุเปนพระอริยบุคคล คือ          
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต” 
 พระมหาอิสรเชษฐ  ปฺาวชิโร (๒๕๕๓) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดเรื่องวิปสสนาญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท กับอัชฌัตติกญาณของโอโช” สรุปไดวา “ตามทัศน
พุทธปรัชญาเถรวาท วิปสสนาญาณ หมายถึง ปญญาท่ีเห็นแจงในรูปนาม (ขันธ๕) เปนสภาวะท่ีเห็น
การเกิดดับของรูปนาม เห็นรูปนามตกอยูในกฎแหงไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง เปนทุกข และไมใชตัวตน
บุคคล และตามทัศนะของโอโช  อัชฌัตติกญาณ หมายถึง ความรูท่ีเกิดจากประสบการณตรงท่ีเกิดข้ึน
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ภายใน อัชฌัตติกญาณ เปนสภาวะท่ีเหนือเหตุผล อยูเหนอจิตสํานึก การเขาถึงอัชฌัตติกญาณตองใช
ความรูสึก ใชสติระลึกรูตัว อยูกับปจจุบันขณะ ละท้ิงความคิดปรุงแตงท้ังหลายลง  ความคลายกันของ
ท้ังสองทัศนะคือ ทัศนะท้ัง ๒ กลาวถึงความรูเกิดมาจากสิ่งภายใน เปนความรูท่ีแทท่ีเกิดจากการใช
ความรูสึกลวน ๆ ไมไดเกิดจากการปรุงแตงใด ๆ”  
 
 พระประชิต ธมฺมวโร (๒๕๔๘) ไดทําการวิจัยเรื่อง “มโนทัศนเรื่องญาณในคําสอน
พระพุทธศาสนาเถรวาท : การศึกษาเชิงวิเคราะห” สรุปไดวา “ญาณเปนหลักธรรมท่ีสามารถทําให
ผูปฎิบัติเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ ทําใหผูปฏิบัติรูจักผลของสิ่งท่ีดีสิ่งท่ีชั่ว ทําความดีและเกรงกลัวตอ
ความชั่ว มีจิตใจท่ีสะอาด บริสุทธิ์ รูแจงสัจธรรม ขันธ ๕ ตามธรรมชาติโดยความเปนไตรลักษณ คือ 
ความไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา ไมเขาไปยึดม่ันถือม่ันความเปนตัวตนอันเปนเหตุใหเกิดทุกข 
สามารถกําจัดกิเลสอยางหยาบไปจนถึงอยางละเอียดไดอยางหมดจด ทําใหผูปฏิบัติซ่ึงเปนปุถุชน
กลายเปนพระอริยบุคคลได ไมประมาทในการดําเนินชีวิต มีจิตมุงตรงตอพระนิพพาน”              
 พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (๒๕๔๕) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตาม
แนวมหาสติปฏฐานสูตร” สรุปไดวา “วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปฏฐานสูตร    
ซ่ึงไดกลาวถึงหลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยความเปนพระไตรลักษณมาเปนหลักในการเชียน 
ท้ังนี้ก็เพราะวา มหาสติปฏฐานสูตร มีหลักธรรมสําคัญอยู ๔ ประการในการนําผูปฏิบัติไปสูความ   
หลุดพนจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข คือ ๑. การกําหนดพิจารณาตามดูกายในกายอยูเปนประจํา         
๒. การกําหนดพิจารณาตามดูเวทนาในเวทนาอยูเปนประจํา ๓. การกําหนดพิจารณาตามดูจิตในจิต
อยูเปนประจํา ๔. การกําหนดพิจารณาตามดูธรรมในธรรมอยูเปนประจํา” 
 แมชีบุปผา หงสช้ัน (๒๕๔๙) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องกัมมัสสกตา
ญาณในพระพุทธศาสนาเถรวาท” สรุปไดวา “กัมมัสสกตาญาณ หมายถึง ปรีชาหยั่งรู ความท่ีสัตว มี
กรรมเปนของของตน คือ รูวาชีวิตเปนไปตามกฎแหงกรรม หรือ ปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ ๒ ประเภท 
คือ โลกียสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับโลก สอดคลองกับศีลธรรม และโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบระดับเหนือโลก ไดแก รูเขาใจสภาวะจริงแทของธรรมชาติ กัมมัสสกตาญาณเปนสิ่งสําคัญตอ
ชีวิตมนุษยในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาท้ังทางโลกและทางธรรมควบคูกันไปเพ่ือบรรลุประโยชน 
๓ อยาง คือ ๑) ประโยชนในปจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)  ๒) ประโยชนในเบื้องหนา (สัมปรายิกัตถะ)  
๓) ประโยชนอยางยิ่ง (ปรมัตถะ)”  
 ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ (๒๕๔๘) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ” สรุปวา “ชื่อปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรตอมาเม่ือนําไปใชในสูตร
ตาง ๆ มีความหมายอยางเดิมบาง มีความหมายขยายกวางออกไปบาง และยังกอกําเนิดพัฒนาการ
ดานการอธิบายขยายความ พัฒนาเนื้อหา พัฒนาการเกิดกลุมวิปสสนาญาณ และพัฒนาการคัมภีร
สายปญญา พัฒนาการคัมภีรสายปญญาท่ีดําเนินมาอยางตอเนื่อง ท้ังสวนท่ีเปนพระไตรปฎก อรรถ
กถาและฎีกา นั่นแสดงใหเห็นวา ปริยัติ  และปฏิบัติ  กาวหนาควบคู กันมาเปนลําดับ ทําให
พระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน”  
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๑.๗ กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

 
 
๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักคําสอนเก่ียวกับวิปสสนาญาณ ๙ นี้ ผูวิจัยคาด
วาจะไดรับประโยชนจากการวิจัยเรื่องนี้ ดังนี้   

 ๑.๘.๑ ทําใหทราบความหมายและความสําคัญของวิปสสนาญาณ 
 ๑.๘.๒ ทําใหทราบความหมายและความสําคัญของวิปสสนาญาณ ๙ 
 ๑.๘.๓ ทําใหทราบคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 

 

กระบวนการวิจัย 
 

- วิเคราะห  
- รวมรวม 
- เรียบเรียง 
- นําเสนอโดยพรรณนา 

 

คุณคาของวิปสสนา
ญาณ ๙  ใน

พระพุทธศาสนาตอ 
 

- การดําเนินชีวิต 
- การพัฒนาจิต    
- การบรรลุธรรม 
- การสืบทอด  
  พระพุทธศาสนา 

วิปสสนาญาณ ๙ 
-อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
-ภังคานุปสสนาญาณ 
-ภยตูปฏฐานญาณ  
-อาทีนวานุปสสนาญาณ 
-นิพพิทานุปสสนาญาณ  
-มุญจิตุกัมยตาญาณ 
-ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
-สังขารุเปกขาญาณ 
-สัจจานุโลมิกญาณ  

 

แนวคิดเรื่องวิปสสนาญาณ 
-ความหมายของวิปสสนาญาณ 
-ความสําคัญของวิปสสนาญาณ 
-องคประกอบท่ีทําใหเกิด 
 วิปสสนาญาณ 
-สภาวะลักษณะของวิปสสนาญาณ 
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๑.๙ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
23 วิปสสนา หมายถึง 2 3 การเห็นแจง หรือวิธีทําใหเกิดการเห็นแจง ขอปฏิบัติตาง ๆ ในการ
ฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจง รูชัดสิ่งท้ังหลายตรงตอสภาวะของมัน คือ ใหเขาใจตามความ
เปนจริง หรือตามสิ่งเหลานั้นมันเปนของมันเอง รูแจงชัดเขาใจจริง จนถอนความหลงผิด รูผิดและยึด
ติดในสิ่งท้ังหลายได  
23   ญาณ หมายถึง ความรู ,  ปรีชาหยั่งรู ,  ปรีชากําหนดรู  ความรู ท่ี เขาถึงความจริง มี
ความหมายเดียวกับคําวาปญญา คือ ความรูแจงเห็นจริง กําหนดรูอารมณ เห็นอยูเนือง ๆ ซ่ึงความดับ 
และญาณนี้เองท่ีจะนําบุคคลไปสูโลกุตตรปญญาหรือวิปสสนาญาณได 

 วิปสสนาญาณ ๙  หมายถึง ญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา หรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนามี ๙ 
อยาง คือ 

 ๑. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ  ญาณตามเห็นความเกิดและความดับแหงนามรูป   
 ๒. ภังคานุปสสนาญาณ  ญาณตามเห็นเฉพาะความดับ  
 ๓. ภยตูปฏฐานญาณ  ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว   
 ๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ   ญาณคํานึงเห็นโทษ   
 ๕. นิพพิทานุปสสนาญาณ   ญาณคํานึงเห็นดวยความหนาย   
 ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ   ญาณหยั่งรูอันใหใครจะพนไปเสีย  
 ๗. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ  ญาณอันพิจารณาทบทวนเพ่ือจะหาทาง   
 ๘. สังขารุเปกขาญาณ  ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร  
 ๙. สัจจานุโลมิกญาณ  ญาณเปนไปโดยควรแกการหยั่งรูอริยสัจจ 
 คุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ หมายถึง การวิเคราะหใหเห็นคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ 

อันเปนหลักคําสอนสําคัญท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีคุณคาตอการดําเนินชีวิต คุณคา
ตอการพัฒนาจิต คุณคาตอการบรรลุธรรม และคุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา   
    คุณคาตอการดําเนินชีวิต หมายถึง ผูบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ จะเห็นแจงในขันธ ๕ โดย     
ไตรลักษณ คือเห็นความไมเท่ียง เห็นความเปนทุกข และเห็นความไมใชตัวตน จะเกิดความเขาใจใน
ธรรมชาตขิองโลกและชีวิตท่ีเปนไปตามเหตุและปจจัย จึงสามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิตได ทํา
ใหดําเนินชีวิตอยางอยูในโลกไดอยางมีความสุข 
 คุณคาตอการพัฒนาจิต หมายถึง วิปสสนาญาณ ๙ สามารถพัฒนาจิตใหสูงข้ึนหรือดีข้ึน 
เปนจิตท่ีมีแตกุศล และยกระดับจิตใหสูงข้ึนอยูเหนืออํานาจของกิเลส จนสามารถละกิเลส ๓ ระดับ 
คือ ๑. วีติกกมกิเลส กิเลสข้ันหยาบ ๒. ปริยุฏฐานกิเลส กิเลสข้ันกลาง และ ๓. อนุสัยกิเลส กิเลสข้ัน
ละเอียดได 
 คุณคาตอการบรรลุธรรม หมายถึง วิปสสนาญาณ ๙ เปนความรูเพ่ือการบรรลุธรรมข้ันสูง
เพราะเห็นไตรลักษณและสามารถกําจัดกิเลสท่ีปดบังอริยสัจจออกไปไดจึงเห็นอริยสัจจชัดเจน ทําใหมี
สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนเบื้องตนแหงการพัฒนาปญญา จนกระท่ังพัฒนาเปนปญญาระดับโลกุตตระท่ีทําให
บรรลุธรรมข้ันสูง ละสังโยชน ๑๐ อยางใหลดลงหรือหมดไปได สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ไดแก      
๑. พระโสดาบัน ๒. พระสกทาคามี ๓. พระอนาคามี และ ๔. พระอรหันต  



 ๙ 

 คุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา หมายถึง วิปสสนาญาณ ๙ เปนสิ่งท่ียืนยัน
ผลสําเร็จจากการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา แสดงใหเห็นวาหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเปนหลักคําสอนท่ีถูกตอง สามารถปฏิบัติไดจริงและไดรับผลจริง ตรงตามหลักการ
และเปาหมายของพระพุทธศาสนา เม่ือมีผูไดรับผลจากการปฏิบัติปรากฏใหเห็นอยู ยอมทําใหเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธา มีผูคนเขามานับถือและปฏิบัติตาม พระพุทธศาสนาก็จะเจริญข้ึนและคงอยูกับ
โลกสืบตอไป จึงถือไดวามีคุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา  
 



 

บทท่ี ๒  
หลักคําสอนเร่ืองวิปสสนาญาณ 

  
    พุทธศาสนิกชนสวนมากจะคุนเคยกับหลักธรรมคําสอนเรื่องวิปสสนากัมมัฏฐาน วาเปน
หลักคําสอนท่ีมีความสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเปนการปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ มรรค    
มีองค ๘ และมีผลทําใหผูปฏิบัติเกิดปญญารูแจงจนสามารถตัดกิเลสไดอยางสิ้นเชิง ปญญาท่ีรูอันเปน
ผลจากการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานนี้เรียกวา วิปสสนาญาณ ซ่ึงในบทนี้จะทําการศึกษาหลักคําสอน
เรื่องวิปสสนาญาณในพระพุทธศาสนา ท่ีมีปรากฏอยูในพระไตรปฎกและในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องวิปสสนาญาณ โดยจะทําการศึกษาเนื้อหาใหครอบคลุมรายละเอียดใน ๔ 
ประเด็น ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ ความหมายของวิปสสนาญาณ 
 ๒.๒ ความสําคัญของวิปสสนาญาณ 
  ๒.๓ องคประกอบท่ีทําใหเกิดวิปสสนาญาณ 
 ๒.๔ สภาวะลักษณะของวิปสสนาญาณ 
   

๒.๑ ความหมายของวิปสสนาญาณ 
 คําวา วิปสสนาญาณ มาจากคําสองคําคือ วิปสสนา + ญาณ รวมกันเปน วิปสสนาญาณ 2 3

การศึกษาความหมายของคําวาวิปสสนาญาณ จึงจําเปนตองเขาใจความหมายของคําวา วิปสสนา และ
คําวา ญาณ ดวย 23โดยจําแนกความหมายตามรูปศัพทและตามคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ความหมายตามรูปศัพท 

23 คําวา “วิปสสนา” มาจาก วิ+ทิส+ยุ แปลง ทิส เปน ปสฺส  แปลง ยุ เปน อน ลง อา อิตถิ
โชตกปจจัย  วิเคราะหความหมายของคําไดวา อนิจฺจาทิวเสน วิวิธากาเรน ปสฺสตีติ วิปสฺสนา         
อนิจฺจานุปสฺสนาทิกา ภาวนาปฺญา แปลวา ธรรมชาติท่ีชื่อวา วิปสฺสนา เพราะอรรถวาเห็น          
สังขารธรรมโดยอาการตาง ๆ ดวยอํานาจอนิจจลักษณะเปนตน ไดแก ภาวนาปญญา มีอนิจจานุปสสนา 
เปนตน 23(พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙), ๒๕๕๐ หนา ๑๘๐23) 

 คําวา “ญาณ” มาจากธาตุ า มีความหมายวา รู + ปจจัย ยุ  แปลงเปน อน แลวแปลง น 
แหง อน เปน อณ มีรูปวิเคราะหวา ชานาติ อเนนาติ าณํ แปลวา ท่ีชื่อวา ญาณ เพราะมีความหมาย
วา เปนเครื่องชวยใหรู (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ธรมธัช ป.๙). ๒๕๔๐. หนา ๑๕๖-๑๕๗) 

 
 

23 ๒.๑.๒ ความหมายตามคัมภีร 
   ๒.๑.๒.๑ คําวา “วิปสสนา” 
23   ในอรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ไดใหความหมาย      
ของวิปสสนาไววา “วิปสสนา ไดแก เห็น เห็นแจง โดยประการตาง ๆ บาลีวา อารมฺมณปฏิสังฺขา     



 ๑๒ 

(การพิจารณาอารมณ) ดังนี้” 2 3(ขุ.ป.อ. ๖๘/๓๕) 2 3, “ชื่อวา วิปสสนา เพราะอรรถวาพิจารณาเห็นโดย
ความไมเท่ียงขณะวิปสสนาดวยจิตท่ีไดฌานแลวตั้งม่ันดวยดี”23 (ขุ.ป.อ. ๖๙/๒๒๗)  

23  ในอรรถกถา พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี จิตตุปปาทกัณฑ ไดใหความหมายของ 
วิปสสนาไววา “ชื่อวา วิปสสนา เพราะเห็นธรรมท้ังหลายโดยอาการตาง ๆ ดวยอํานาจแหงความ     
ไมเท่ียงเปนตน โดยอรรถวิปสสนานี้ก็คือปญญานั่นเอง”23 (อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๕) 

2 3ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนด
หมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ี
รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคิดคน ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน 
ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญา
เหมือนปฏัก ปญญา ปญญิณทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือน
ปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญา
เหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฐิ ในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อวา 
วิปสสนามีในสมัยนั้น23 (อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๔๓) 

 
23  ในหนังสือพุทธธรรม ใหความหมายของวิปสสนาไววา วิปสสนา แปลวา การเห็นแจง 
หรือวิธีทําใหเกิดการเห็นแจง หมายถึงขอปฏิบัติตาง ๆ ในการฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจง
รูชัดสิ่งท้ังหลายตรงตอสภาวะของมัน คือใหเขาใจตามความเปนจริง หรือตามสิ่งเหลานั้นมันเปนของ
มันเอง จนถอนความหลงผิด รูผิด และยึดติดในสิ่งท้ังหลายได (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๕๕, หนา ๔๒๗) 
   สรุปความหมายของวิปสสนาตามคัมภีรอรรถกถาไดวา วิปสสนา คือ เห็น เห็นแจง โดย
ประการตาง ๆ การพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลายโดยความไมเท่ียง เปนตน อีกนัยหนึ่งคือ ปญญา กิริยา
ท่ีรูชัด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูแจมแจง ความเห็นแจง ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนํา
ทาง ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้ชื่อวาวิปสสนา  
23  สวนการอธิบายของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา ก็มีความเห็นสอดคลองกันวา 
วิปสสนา หมายถึง การเห็นแจงหรือวิธีทําใหเกิดความเห็นแจงตามความเปนจริง ขอปฏิบัติตาง ๆ     
ในการฝกฝนอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจง รูชัดสิ่งท้ังหลายตรงตอสภาวะของมัน คือเขาใจ      
ตามความเปนจริง หรือตามสิ่งเหลานั้นมันเปนของมันเอง  
23    ๒.๑.๒.๒ คําวา “ญาณ” 
23  ญาณ หมายถึง ความรู ความหยั่งรู ความรูแจง ความรูชัด จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา 
แสงสวาง ปรีชาหยั่งรู หรือปรีชาญาณท่ีบังเกิดข้ึนภายในจิตของบุคคล ดวยผลของการปฏิบัติให
สมบูรณในหลักของไตรสิกขา ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวในพระวินัยปฎก มหาวรรค วา 

2 3ภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราใน
ธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธ
อริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสง
สวาง ไดเกิดข้ึนแกเราในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล
ควรกําหนดรู ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้นแลควรละเสีย ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแลควรทํา



 ๑๓ 

ใหแจง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแลควรใหเจริญ ภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ 
ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอน
วา ทุกขอริยสัจนี้นั้นแลเราก็ไดกําหนดรูแลว ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้นแลเราก็ไดละแลว 
ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแลเราทําใหแจงแลว ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแลเรา
ใหเจริญแลว (วิ.ม. ๖/๑๕/๒๐-๒๑) 

 
  พระสารีบุตรเถระ ใหความหมายของ ญาณ ไววา “ชื่อวา ญาณ เพราะอรรถวารูธรรม
นั้น ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด” (2 3ขุ.ป. ๖๘/๙๓/๔๒๕), 2 3“ชื่อวา ญาณ มีการแทงตลอดสภาวะ
เปนลักษณะ หรือมีการแทงตลอดอยางไมผิดพลาดเปนลักษณะ เหมือนการยิงลูกศรอันนายขมังธนูผู
ชาญฉลาดยิงไปแลวฉะนั้น” (23ขุ.ป.อ. ๖๘/๒๔) 
  ญาณ หมายถึง วิปสสนาญาณ อธิบายวา เม่ือพระโยคีนั้นกําลังไตรตรองรูปธรรมและ
อรูปธรรม (รูปและนาม) ท้ังหลายอยู ญาณซ่ึงมีกระแสปราดเปรียว แหลมคม แกกลา ชัดแจง            
ก็เกิดข้ึน ประดุจดังวชิระของพระอินทรท่ีทรงซัดออกไป (วิสุทฺธิ., ๗๓๔/๑๐๖๔) 

  ญาณ หมายถึง ความรู, ปรีชาหยั่งรู, ปรีชากําหนดรู ญาณ ๓ หมวดหนึ่ง ไดแก          
๑. อตีตังสญาณ ญาณในสวนอดีต ๒. อนาคตังสญาณ ญาณในสวนอนาคต ๓. ปจจุปปนนังสญาณ 
ญาณในสวนปจจุบัน อีกหมวดหนึ่งไดแก ๑. สัจจญาณ หยั่งรูอริยสัจจแตละอยาง ๒. กิจจญาณ      
หยั่งรูกิจในอริยสัจจ ๓. กตญาณ หยั่งรูกิจอันไดทําแลวในอริยสัจจ อีกหมวดหนึ่งไดแก วิชชา ๓      
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๘๙-๙๐) 
   สรุปความหมายของญาณไดวา ญาณ หมายถึง จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง 
ปรีชาญาณ ความรู ความหยั่งรู ปรีชาหยั่งรู ปรีชากําหนดรู ความรูบริสุทธิ์ ความรูตรงตามสภาวะ 
ญาณมีการแทงตลอดสภาวะเปนลักษณะ หรือมีการแทงตลอดอยางไมผิดพลาดเปนลักษณะ มีกระแส
ปราดเปรียว แหลมคม แกกลา ชัดแจง  
23    ๒.๑.๒.๓ คําวา “วิปสสนาญาณ” 
  วิปสสนาญาณ มาจากคําวา วิปสฺสเน าณํ ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรค และพัฒนามาเปน วิปสฺสนาาณํ ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (บรรจบ บรรณรุจิ, ๒๕๔๘, 
หนา ๑๔๔) มีความหมายดังนี ้

  พระสารีบุตรเถระ ไดใหความหมายของ วิปสสนาญาณ ไววา “ปญญาในการพิจารณา
อารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกดับไปเปนวิปสสนาญาณ” (ขุ.ป. ๖๘/๗/๒), “ปญญาใดรูในการ
ตามเห็นการดับแหงญาณท่ีเกิดข้ึนแลวโดยพิจารณาอารมณโดยความแตกดับไป ปญญานั้นทานกลาว
วา วิปสสนาญาณ” (ขุ.ป.อ. ๖๘/๓๕) 

  การกําหนดรูชื่อวา ญาณ โดยความหมายวา รูแลว ชื่อวา ปญญา โดยความหมายวา     
รูท่ัว เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดรูอารมณแลวเห็นอยูเนือง ๆ ซ่ึงความดับ     
ชื่อวา วิปสสนาญาณ (วิสุทฺธิ., ๗๔๑/๑๐๗๕) 

23  วิปสสนาญาณ คือ ความรูท่ีเปนความเห็นแจงข้ึนในขันธ ๕ ในนามรูป วาเปนอนิจจะคือ
ไมเท่ียงอยางนี้ ๆ เปนทุกขะคือเปนทุกขอยางนี้ ๆ เปนอนัตตามิใชตัวตนอยางนี้ ๆ ปรากฏชัดข้ึน     



 ๑๔ 

อันกลาวไดวาเปนวิปสสนาญาณหรือวิปสสนาปญญาท่ีบังเกิดข้ึน” 2 3 (สมเด็จพระญาณสังวร         
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก23, 23๒๕๕๒, หนา ๔๙๓)  

23  วิปสสนาญาณ แปลวา ญาณในวิปสสนา หรือญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา หรือญาณท่ี
จัดเปนวิปสสนา ไดแก ความรูท่ีทําใหเกิดความ เห็นแจง เขาใจสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง   
ทําใหจิตหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขได23 (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๖) 
    สรุปความหมายของวิปสสนาญาณตามคัมภีรไดวา วิปสสนาญาณ หมายถึง ปญญาใน
การพิจารณากําหนดรูอารมณแลวพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความแตกดับไป การเห็นซ่ึงความดับนั้น 
หมายถึงเห็นการดับของนามรูป และเห็นการดับแหงญาณท่ีเกิดข้ึนแลวโดยพิจารณาอารมณท่ีดับนั้น 
    สวนการอธิบายของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา วิปสสนาญาณ 2 3เปนความรูท่ีเปน
ความเห็นแจงข้ึนในขันธ ๕ คือนามรูป วาเปนอนิจจังคือไมเท่ียง เปนทุกขังคือเปนทุกข และเปน
อนัตตามิใชตัวตน ปรากฏชัดข้ึน คือความเห็นแจงในรูปนามตามโดยไตรลักษณ เปนความรูท่ีทําให
เขาใจสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง ทําใหจิตหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขได 23  
 

๒.๒  ความสําคัญของวิปสสนาญาณ  
    การศึกษาเรื่องความสําคัญของวิปสสนาญาณในทางพระพุทธศาสนา ผูวิจัยตองการศึกษา
คําสอนท่ีปรากฏอยูในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา คือ คัมภีรพระไตรปฎก คัมภีรอรรถกถา และคัมภีร
ปกรณวิเสสอ่ืน ๆ วาวิปสสนาญาณมีความสําคัญอยางไร และมีคุณคาตอการบรรลุธรรมอยางไร โดย
แยกความสําคัญเปน ๕ ประเด็น คือ 
  ๒.๒.๑ วิปสสนาญาณในคัมภีรพระไตรปฎก 
  วิปสสนาญาณ เปนหลักคําสอนท่ีมีความสําคัญท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสสอนแกภิกษุ
ท้ังหลายใหกระทําฉันทะ พากเพียรพยายาม เพ่ือใหบรรลุอธิปญญาธัมมวิปสสนา (โดยความหมายคือ
วิปสสนาญาณ) แลวทําการประกอบความเพียรเพ่ือการบรรลุธรรมข้ันสูงตอไป 
 ในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต ปฐมสมาธิสูตร พบวา พระพุทธเจาทรงตรัส
เรื่องวิปสสนาญาณ ในปฐมสมาธิสูตร วาดวยเรื่องบุคคล ๔ จําพวก วา 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูไดความ
สงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาธัมมวิปสสนา บางคนไดอธิปญญาธัมมวิปสสนา 
แตไมไดความสงบใจในภายใน บางคนไมได ท้ังความสงบใจในภายใน ท้ังไมได         
อธิปญญาธัมมวิปสสนา บางคนไดท้ังความสงบใจในภายใน ท้ังอธิปญญาธัมมวิปสสนา  
ภิกษุท้ังหลายบุคคล ๔ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก 

บุคคลใดท่ีไดอธิปญญาและธัมมวิปสสนา แตไมไดความสงบใจในภายใน 
บุคคลนั้นควรตั้งอยูในอธิปญญาและธัมมวิปสสนา แลวทําการประกอบความเพียรใน
ความสงบใจในภายใน ตอไป บุคคลนั้นก็ยอมจะไดท้ังอธิปญญาและธัมมวิปสสนา ท้ัง
ความสงบใจในภายในบุคคลใดท่ีไมไดท้ังความสงบใจในภายใน ท้ังอธิปญญาและ    
ธัมมวิปสสนา บุคคลนั้นควรกระทําฉันทะ พยายาม อุตสาหะ พากเพียรอยางแข็งขัน 
ไมทอถอย และทําสติสัมปชัญญะอันยิ่ง เพ่ือใหไดกุศลธรรมท้ัง ๒ นั้นจงได เปรียบ
เหมือนคนท่ีไฟไหมผาก็ดี ไหมศีรษะก็ดี พึงกระทําฉันทะ พยายาม อุตสาหะ 



 ๑๕ 

พากเพียร ไมเฉ่ือยเฉย และตั้งสติสัมปชัญญะอันยิ่งเพ่ือจะดับเสียซ่ึงผาหรือศีรษะ     
(ท่ีไหมอยูนั้น) ฉันใด บุคคลนั้นก็ควรกระทําฉันทะ พยายาม อุตสาหะ พากเพียร 
อยางแข็งขัน ไมทอถอย และทําสติสัมปชัญญะอันยิ่ง เพ่ือใหไดกุศลธรรมท้ัง ๒ นั้น   
จงไดฉันนั้น ตอไป บุคคลนั้นก็ยอมจะไดท้ังความสงบใจในภายใน ท้ังอธิปญญา
และธัมมวิปสสนา  

บุคคลใดท่ีไดท้ังความสงบใจในภายในท้ังอธิปญญาและธัมมวิปสสนา บุคคล
นั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมท้ัง ๒ นั้น แลวทําการประกอบความเพียรเพ่ือความสิ้น      
อาสวะยิ่งข้ึนไป (องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๙๒-๙๓/๒๗๒-๒๗๔)  

 
 ความสงบใจในภายในในท่ีนี้คือ อัปปนาจิตตสมาธิในภายในของตน (สมาธิแนวแน,จิตตั้ง
ม่ันสนิท เปนสมาธิในฌาน) สวนอธิปญญาธัมมวิปสสนา ไดแก วิปสสนาญาณท่ีกําหนดสังขารเปน
อารมณ วิปสสนาญาณนั้นนับวาเปนอธิปญญาและเปนวิปสสนาในธรรมท้ังหลาย กลาวคือ ปญจขันธ 
เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา อธิปญญาธัมมวิปสสนา (องฺ.จตุกฺก.อ. ๓๕/๒๗๒) 
   พระผูมีพระภาคเจาทรงใหความสําคัญกับเรื่องวิปสสนาญาณ ทรงเนนย้ําใหบุคคลผูยังไม
บรรลุอธิปญญาธัมมวิปสสนากลาวคือวิปสสนาญาณนั้น พึงกระทําฉันทะ พยายาม อุตสาหะ 
พากเพียรอยางแข็งขัน ไมทอถอย และทําสติสัมปชัญญะอันยิ่ง เพ่ือใหไดกุศลธรรมท้ังสองนั้น คือไดท้ัง
ความสงบใจในภายใน คือฌาน ท้ังอธิปญญาและธัมมวิปสสนา คือวิปสสนาญาณ แลวทําการประกอบ
ความเพียรเพ่ือความสิ้นอาสวะท้ังหลาย ดังปรากฏขอความในพระไตรปฎกวา 

บุคคลใดท่ีไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาธัมมวิปสสนา บุคคล
นั้นควรเขาไปหาบุคคลผูไดอธิปญญาธัมมวิปสสนา แลวไตถามวา สังขารท้ังหลาย   
จะพึงเห็นอยางไร จะพึงกําหนดอยางไร จะพึงเห็นแจงอยางไร? บุคคลผูไดอธิปญญา
ธัมมวิปสสนา ยอมจะกลาวแกแกบุคคลนั้นตามท่ีตนเห็นตามท่ีตนรูวา สังขารท้ังหลาย
พึงเห็นอยางนี้ พึงกําหนดอยางนี้ พึงเห็นแจงอยางนี้ ตอไป บุคคลนั้นก็ยอมจะไดท้ัง
ความสงบใจในภายใน ไดท้ังอธิปญญาธัมมวิปสสนา (องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๙๔/๒๗๕) 

 
 การพิจารณาใหเห็นสังขารท้ังหลาย กําหนดรูสังขารท้ังหลาย เห็นแจงในสังขารท้ังหลายนี้

คือวิปสสนาญาณท่ีกําหนดสังขารเปนอารมณนั่นเอง ในขอความวา สังขารท้ังหลายพึงเห็นอยางนี้ 
หมายถึง สังขารท้ังหลายพึงพิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียง พึงกําหนดโดยความไมเท่ียง พึง     
เห็นแจงโดยความไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา เม่ือกําหนดเห็นแจงอยางนี้คือ
วิปสสนาญาณ เพราะเปนวิปสสนาในธรรมท้ังหลาย (ปญจขันธ) จึงเรียกวา อธิปญญาธัมมวิปสสนา 

 พระสารีบุตรเถระ ไดอธิบายความสําคัญและลักษณะสภาวะของวิปสสนาญาณในแตละ
ญาณเอาไววา “ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบัน เปนอุทยัพพยา
นุปสสนาญาณ ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกดับไปเปนวิปสสนาญาณ 
ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัย เปนอาทีนวญาณ ปญญาในความปรารถนาจะพนไป 
พิจารณาและวางเฉยอยู เปนสังขารุเปกขาญาณ ปญญาในการออกไป และการหลีกไปจากสังขารนิมิต
ภายนอก เปนโคตรภูญาณ ปญญาในการออกไปและการหลีกไปจากกิเลส ขันธ และสังขารนิมิตท้ัง ๒ 



 ๑๖ 

เปน มรรคญาณ ปญญาในการระงับปโยคะ เปนผลญาณ ปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมท่ีเขามา
ประชุมในขณะนั้น เปนปจจเวกขณญาณ” (ขุ.ป. ๖๘/๗/๑-๒) 
 สรุปไดวาพระผูมีพระภาคเจาทรงสอนเรื่องวิปสสนาญาณแกภิกษุท้ังหลาย ใหพึงกระทํา
ฉันทะ พยายาม อุตสาหะ พากเพียรอยางแข็งขัน และทําสติสัมปชัญญะอันยิ่ง เพ่ือใหไดบรรลุ
วิปสสนาญาณ แลวใหประกอบความเพียรเพ่ือความสิ้นอาสวะ สวนพระสารีบุตรไดอธิบายลักษณะ
ของวิปสสนาญาณไววา ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบัน ปญญาใน
การพิจารณาเห็นความดับ (ของรูปนาม) ปญญาปรากฏโดยความเปนภัย ปญญาในความปรารถนาจะ
พนไป พิจารณาและวางเฉย จนถึงปญญาในการพิจารณาเห็นธรรมท่ีเขามาประชุมในขณะนั้น 
  ๒.๒.๒ วิปสสนาญาณในคัมภีรอรรถกถา 
  จากการศึกษาพบวา ในคัมภีรอรรถกถาไดอธิบายขยายความเรื่องวิปสสนาญาณใน
พระไตรปฎกใหเขาใจละเอียดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีปรากฏในคัมภีรอรรถกถาหลายเลม ดังนี้ 
 ในอรรถกถา พระวินัยปฎก มหาวิภังค พบวา พระอรรถกถาจารยไดอธิบายบทพุทธคุณ  
บทวา “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น “ชื่อวาผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ” วา 
พระพุทธเจาทรงตรัสวิปสสนาญาณเขากับมโนมยิทธิในวิชชา ๘ ดังนี้ 

ในวิชชาและจรณะนั้น วิชชา ๓ ก็ดี วิชชา ๘ ก็ดี ชื่อวาวิชชา วิชชา ๓ พึง
ทราบตามนัยท่ีตรัสไวในภยเภรวสูตรนั่นแล วิชชา ๘ ในอัมพัฏฐสูตร ก็ในวิชชา ๘ 
พระองคตรัสประมวลอภิญญา ๖ กับวิปสสนาญาณ และมโนมยิทธิเขาดวยกัน ธรรม 
๑๕ นี้ คือ สีลสังวร ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย ความเปน
ผูรูประมาณในโภชนะ ชาคริยานุโยค สัทธรรม ๗ ฌาน ๔ พึงทราบวาชื่อวาจรณะ 
จริงอยูธรรม ๑๕ นี้แหละ พระองคตรัสเรียกวา จรณะ เพราะเหตุท่ีเปนเครื่องดําเนิน
คือเปนเครื่องไปสูทิศ คืออมตธรรมของพระอริยสาวก (วิ.มหา.อ. ๑/๑๘๓) 

วิชชา ๘ ท่ีทรงตรัสไวในพระสูตรท้ังหลาย มีอัมพัฏฐสูตรเปนตน วิชชา ๕ 
เหลาใด ตางโดยวิปสสนาญาณ มโนมยิทธิ อิทธิวิธี ทิพโสต และเจโตปริยญาณ 
บรรดาวิชชา ๕ เหลานั้น เฉพาะวิปสสนาญาณอยางเดียว ยอมไมเปนวัตถุแหง
ปาราชิก วิชชาท่ีเหลือพึงทราบวาเปนวัตถุแหงปาราชิก เม่ือภิกษุกลาววา “ขาพเจา
เปนผูมีปกติไดวิปสสนาญาณ” ยังไมเปนปาราชิก (วิ.มหา.อ. ๒/๖๑๓-๖๑๔)   

 
 คําวา “ชื่อวาผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ” นั้น ความถึงพรอมดวยวิชชา หมายถึง      
ถึงพรอมดวยอภิญญาคือความรูยิ่งหรือความรูชั้นสูง มี ๖ อยางคือ อิทธิวิธี การแสดงฤทธิ์ตาง ๆ ๑ 
ทิพพโสต หูทิพย ๑ เจโตปริยญาณ ญาณท่ีใหทายใจคนอ่ืนได ๑ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณท่ีทําให
ระลึกชาติได ๑ ทิพพจักขุ ตาทิพย ๑ อาสวักขยญาณ ญาณทําใหอาสวะสิ้นไป ๑ ถึงพรอมดวย     
มโนมยิทธิ คือฤทธิ์ทางใจ และถึงพรอมดวยวิปสสนาญาณ คือปญญาเห็นแจงในสภาวะของรูปธรรม
และนามธรรมโดยความเปนไตรลักษณ  
  วิปสสนาญาณไมเปนวัตถุแหงปาราชิก เพราะในจตุตถปาราชิก คือ อุตตริมนุสสธรรม นั้น 
ไดแก ธรรมท่ีลวงเลยพวกมนุษยไป หมายถึง “ธรรมท่ีลวงเลยพวกมนุษยไปใหลุถึงความเปนพรหม 
หรือพระนิพพาน อีกอยางคือธรรมของพวกมนุษยผูยวดยิ่ง คือบุรุษผูประเสริฐสุด ซ่ึงเปนผูไดฌานและ



 ๑๗ 

เปนพระอริยเจา” (วิ.มหา.อ. ๒/๕๘๙) ดังนั้น มโนมยิทธิ อิทธิวิธี ทิพโสต และเจโตปริยญาณ ชื่อวา
อภิญญามีจตุตถฌานเปนบาท จึงเปนวัตถุแหงปาราชิก สวนวิปสสนาญาณเปนธรรมท่ียังไมลวงเลย
ความเปนมนุษยสามารถถึงไดโดยความเปนมนุษยปุถุชน จึงไมเปนวัตถุแหงปาราชิก 
ตารางท่ี ๑  ตารางเปรียบเทียบ วิชชา ๓ , วิชชา ๘ และ จรณะ ๑๕ 
 

วิชชา ๓ วิชชา ๘ จรณะ ๑๕ 
 

๑. บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
๒. ทิพพจักขุญาณ 
    (จตุปปาตญาณ) 
๓. อาสวักขยญาณ 
 
 
 

 

๑. วิปสสนาญาณ 
๒. มโนมยิทธิ 
๓. อิทธิวิธี 
๔. ทิพพโสต 
๕. เจโตปริยญาณ 
๖. บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
๗. ทิพพจักขุญาณ 
    (จตุปปาตญาณ) 
๘. อาสวักขยญาณ 
 

  

 ๑. สีลสังวร 
 ๒. อินทรียสังวร 
 ๓. โภชเนมัตตัญุตา 
 ๔. ชาคริยานุโยค 
 ๕. สัทธา 
 ๖. หิริ 
 ๗. โอตตัปปะ 
 ๘. พาหุสัจจะ 
 ๙. วิริยารัมภะ 
๑๐. สต ิ
๑๑. ปญญา 
๑๒. ปฐมฌาน 
๑๓. ทุติยฌาน 
๑๔. ตติยฌาน 
๑๕. จตุตถฌาน 
 

 
 ความไมเสื่อมไปแหงวปิสสนาญาณ ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจา ผูยังเปนพระโพธิสัตว ทรง
บําเพ็ญอนุปสสนาท้ัง ๓ ใหถึงพรอม เปรียบเหมือนฟองไขท้ังหลายไมเนา ก็เพราะแมไกทํากิริยาท้ัง ๓ 
ใหถึงพรอม, ความท่ีวิปสสนาญาณเปนคุณชาติกลาแข็ง ผองใส และองอาจ ก็เพราะพระผูมีพระภาค
เจาผูยังเปนพระโพธสิัตว ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาท้ัง ๓ ใหถึงพรอม (วิ.มหา.อ. ๑/๒๒๘) 
 พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวิปสสนาวา การสละคืนคือการละ เพราะยอมละกิเลส
ท้ังหลายพรอมท้ังขันธาภิสังขาร ดวยอํานาจตทังคปหาน และวาการสละคืนคือการแลนไป เพราะยอม
แลนไปในพระนิพพาน เหตุเพราะเห็นโทษแหงสังขตธรรม, มรรค พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา 
การสละคืนคือการละ เพราะยอมละกิเลสพรอมท้ังขันธาภิสังขาร ดวยสามารถสมุจเฉทปหาน และวา
การสละคืนคือการแลนไป เพราะยอมแลนไปในพระนิพพาน ดวยการกระทําใหเปนอารมณ ก็
วิปสสนาญาณและมรรคญาณ แมท้ัง ๒ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “อนุปสสนา” เพราะเล็งเห็นญาณ
ตน ๆ ในภายหลัง (วิ.มหา.อ. ๒/๓๕๘-๓๕๙) 

 ในอรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ กลาวถึง การละสิ่งท่ีไมมีประโยชน 
และการละทิฏฐิความเห็นผิดท้ังหลายดวยวิปสสนาญาณ ดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา 



 ๑๘ 

ชื่อวาปหานะ ๕ อยาง คือ ตทังคปหาน ๑ วิกขัมภนปหาน ๑ สมุจเฉท
ปหาน ๑ ปฏิปสสัทธิปหาน ๑ นิสสรณปหาน ๑ ในปหานะ ๕ อยางนั้น การละสิ่งไม
มีประโยชนนั้น ๆ ดวยวิปสสนาญาณ มีการกําหนดนามรูปเปนตน การละทุศีลมี
ปาณาติบาตเปนตนดวยศีล การละความไมมีศรัทธาเปนตนดวยศรัทธา การละ
สักกายทิฏฐิดวยกําหนดนามรูป การละทิฏฐิอันเปนอเหตุกะและวิสมเหตุดวยการ
กําหนดปจจัย การละความสงสัยดวยขามพนความสงสัยสวนอ่ืน ๆ นั้นเสียได การละ
ความถือม่ันวาเราของเราดวยพิจารณาเห็นเปนกลาปะ (กอง) การละความเห็นในสิ่ง
ท่ีไมเปนมรรควาเปนมรรคดวยกําหนดมรรคและอมรรค การละอุจเฉททิฏฐิดวยการ
เห็นความเกิด การละสัสสตทิฏฐิดวยเห็นความเสื่อม การละความสําคัญในสิ่งท่ีชอบ
ใจดวยการเห็นโทษ การละความสําคัญในสิ่งท่ีนาอภิรมยดวยการพิจารณาถึงความ
เบื่อหนาย การละความท่ีไมอยากหลุดพนดวยญาณ คือความอยากพน การละความ
ไมวางเฉยดวยอุเบกขาญาณ การละธรรมฐิติดวยอนุโลม การละความเปนปฏิโลม
ดวยนิพพาน การละความเปนสังขารนิมิตดวยโคตรภู การละนี้ชื่อวา ตทังคปหาน” 
(ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๖๕, ขุ.จู.อ. ๖๗/๓๗๓-๓๗๔)  

 
   ในอรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  อธิบายลักษณะของ
วิปสสนาญาณวา “ปญญาในการพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกดับไปเปนวิปสสนา
ญาณ” ไดแก ปญญาใดรูในการตามเห็นความดับแหงญาณท่ีเกิดข้ึนแลวโดยพิจารณาอารมณโดยความ
แตกดับไป ปญญานั้นทานกลาววา วิปสสนาญาณ  
 การพิจารณาอารมณนั้น คือการพิจารณาอารมณโดยนัยวาการรู การเห็น มีคําอธิบายวา 
“ปญญาในการพิจารณาเห็นความแตกดับไปเปนวิปสสนาญาณ” ก็เพราะวิปสสนายอมถึงท่ีสุดดวย
การพิจารณาเห็นความแตกดับไปนั่นแหละ มัคคามัคคญาณทัสสนะ ยอมเกิดแกพระโยคีบุคคลผูได
อุทยัพพยานุปสสนา ฉะนั้นเม่ืออุทยัพพยานุปสสนานั้นสําเร็จแลว มัคคามัคคญาณทัสสนะนั้นก็ยอม
สําเร็จดวยนั่นแหละ เพราะเหตุนั้น พึงทราบวาทานมิไดกลาวถึง มัคคามัคคญาณทัสสนะนั้นเลย กลาว
ญาณอันเปนยอดแหงวิปสสนาไวในการพิจารณาเห็นความแตกดับไปเทานั้น เม่ือสังขารท้ังหลายท่ี     
พระโยคีบุคคลผูเห็นความเกิดข้ึนและดับไปแจงชัดแลวดวยอุทยัพพยานุปสสนากําหนดดีแลว ตั้งอยู
เดี๋ยวเดียวเทานั้น เม่ือญาณแกกลาอยู สติก็ละความเกิด แลวตั้งอยูในความดับอยางเดียว เม่ือพระโยคี
บุคคลนั้นเห็นอยูวา ธรรมดาสังขารธรรมท้ังหลายเกิดข้ึนแลวอยางนี้ ยอมแตกดับไปอยางนี้            
ภังคานุปสสนาญาณก็ยอมเกิดข้ึนไดในฐานะนี้ (ขุ.ปฏิ.อ. ๖๘/๓๕-๓๖) 

 ในอรรถกถา พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี อธิบายวา ในวิชชาภาคีนั้น วิชชามี ๘ คือ 
วิปสสนาญาณ ๑ มโนมยิทธิ ๑ อภิญญา ๖ ธรรมท่ีสัมปยุตดวยวิชชาเหลานั้นชื่อวา เปนไปในสวน
วิชชา, สวนหมวดแหงอวิชชานั้น อวิชชามี ๔ คือ ความมืดท่ีปดบังทุกข ความมืดท่ีปดบังสมุทัย ความ
มืดท่ีปดบังนิโรธ และความมืดท่ีปดบังมรรค แมธรรมท่ีสัมปยุตดวยอวิชชาเหลานั้น ก็ชื่อวาเปนไปใน
สวนอวิชชา (อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๑๙๐-๑๙๑) 

 ในอรรถกถา พระอภิธรรมปฎก วิภังค อธิบายไววา พระผู มีพระภาคเจาทรงแสดง
สัมมาทิฏฐิ วาคือวิปสสนาญาณ ในธรรม ๘ (มรรคมีองค ๘) พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมาทิฏฐิ



 ๑๙ 

กอน เพราะเปนธรรมท่ีมีอุปการะมากแกพระโยคีผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพาน เพราะสัมมาทิฏฐินี้
พระองคตรัสเรียกวา “ประทีปอันโพลงท่ัวคือปญญา ศัสตราคือปญญา เปนตน ฉะนั้น พระโยคาวจรผู
ทําลายความมืดคืออวิชชา ดวยสัมมาทิฏฐิกลาวคือวิปสสนาญาณ ในกาลเบื้องตนนี้แลวฆาโจรกิเลสอยู 
ยอมบรรลุพระนิพพานไดโดยปลอดภัย” (อภิ.วิ.อ. ๗๗/๓๒๐)  
 วิปสสนาญาณและสัมมาทิฏฐิ จึงมีความหมายเหมือนกัน คือปญญาท่ีทําลายความมืดคือ
อวิชชาซ่ึงเปนธรรมหรือความมืดท่ีปดบังอริยสัจจไว และธรรมท้ังสองเปนธรรมท่ีมีอุปการะมากแกผู
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพาน เพราะทานกลาววาผูทําลายความมืดคืออวิชชาดวยสัมมาทิฏฐิกลาวคือ
วิปสสนาญาณยอมบรรลุนิพพานไดโดยปลอดภัย 

 มรรคนั้นแลเปนท้ังวิชชาและจรณะ เพราะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรงสงเคราะหไว
ดวยวิชชา ธรรมท่ีเหลือสงเคราะหไวดวยจรณะ อนึ่ง มรรคนั้นเปนท้ังสมถะและวิปสสนา เพราะความ
ท่ีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะท้ัง ๒ เหลานั้น ทรงสงเคราะหไวดวยวิปสสนาญาณ ธรรมนอกจากนี้
สงเคราะหไวดวยสมถญาณ (อภิ.วิ.อ. ๗๗/๓๓๑) 

 สรุปไดวาในคัมภีรอรรถกถาไดกลาวถึงวิปสสนาญาณในบทพุทธคุณวา “ชื่อวาผูถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ” ความถึงพรอมดวยวิชชา หมายถึง ถึงพรอมดวยอภิญญามี ๖ อยางคือ อิทธิวิธี 
คือการแสดงฤทธิ์ตาง ๆ  ๑ ทิพพโสต คือมีหูทิพย ๑ เจโตปริยญาณ คือญาณท่ีใหทายใจคนอ่ืนได ๑ ปุพ
เพนิวาสานุสติญาณ คือญาณท่ีทําใหระลึกชาติได ๑ ทิพพจักขุ คือมีตาทิพย ๑ อาสวักขยญาณ คือ
ญาณทําใหอาสวะสิ้นไป ๑ ถึงพรอมดวยมโนมยิทธิ คือฤทธิ์ทางใจ และถึงพรอมดวยวิปสสนาญาณ คือ
ปญญาเห็นแจงในสภาวะของรูปธรรมและนามธรรมตามความเปนจริงโดยความเปนไตรลักษณ  

 วิปสสนาญาณและสัมมาทิฏฐิมีความหมายเดียวกันคือ ปญญาท่ีทําลายความมืดคืออวิชชา 
ในธรรม ๘ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมาทิฏฐิกอนเพราะเปนธรรมมีอุปการะมากแกผูปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุพระนิพพาน มรรคนั้นเปนท้ังวิชชาและจรณะ เพราะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรง
สงเคราะหไวดวยวิชชา ธรรมท่ีเหลือสงเคราะหไวดวยจรณะ อนึ่ง มรรคนั้นเปนท้ังสมถะและวิปสสนา 
เพราะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรงสงเคราะหไวดวยวิปสสนาญาณ ธรรมนอกจากนี้คือ สัมมา 
วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สงเคราะหไวดวยสมถญาณ 
 ๒.๒.๓ วิปสสนาญาณในคัมภีรปกรณวิเสส 
 ในคัมภีรวิสุทธิมรรคพระพุทธโฆสเถระไดอธิบายคําวา อธิปญญาธัมมวิปสสนา ไววา
หมายถึง วิปสสนาท่ีรูอารมณ มีรูปเปนตน แลวเห็นความดับของอารมณนั้นดวย และความดับของจิต
ซ่ึงมีรูปเปนตนนั้นเปนอารมณดวยแลวถือไว ซ่ึงความวางเปลา เปนตน ดวยอํานาจภังคญาณ          
(ภังคานุปสสนาญาณ) วา “สังขารท้ังหลายนั่นแลแตกดับไป ความตายมีอยูแกสังขารท้ังหลาย ไมมี   
ใคร ๆ อ่ืน” ซ่ึงทานกลาวไวอยางนี้วา “การกําหนดรูอารมณและเห็นเนือง ๆ  ซ่ึงความดับกับท้ังความ
ปรากฏโดยความวางเปลา คือ อธิปญญาวิปสสนา”  
   อธิปญญาธัมมวิปสสนาโดยความหมายคือวิปสสนาญาณนั่นเอง เพราะวิปสสนาท่ีกําหนดรู
อารมณแลวเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความดับปรากฏอยูแกสังขารท้ังหลายคือวิปสสนาญาณ ทานกลาววา 
“ปญญารูยิ่งดวยประจักษแจงในธรรมท้ังหลายดวย” ดังนี้ “การละความยึดม่ันดวยความยึดถือวาเปน
แกนสาร มีไดดวยอธิปญญาธัมมวิปสสนานั้น เพราะเห็นแลวเปนอยางดีถึงความไมมีสาระอันเท่ียงแท
และความไมมีสาระคืออัตตา” (วิสุทธิ. ๘๕๐/๑๑๗๗) 



 ๒๐ 

 ในปญญาภาวนานิสังสนิเทศ ไดอธิบายอานิสงสของปญญาภาวนาไววา “ความจริง ข้ึนชื่อ
วาปญญาภาวนา คือการทําใหวิปสสนามรรคปญญาใหเกิดนี้มีอานิสงสหลายรอยอยาง การท่ีจะ
ประกาศอานิสงสของปญญาภาวนานั้นโดยพิสดารแมใชเวลายาวนานก็ทํามิไดงาย แตพึงทราบ
อานิสงสของปญญาภาวนาโดยสังเขปไวดังนี้ คือ  
  ๑) ทําลายกิเลสตาง ๆ 
  ๒) เสวยรสของพระอริยผล 
  ๓) สามารถเขานิโรธสมาบัติได 
  ๔) สําเร็จความเปนอาหุไนยบุคคล 
  ในอานิสงสท้ังหลายนั้น การทําลายกิเลสตาง ๆ ใด โดยความเปนสักกายทิฏฐิเปนตน ท่ี
กลาวมาแลว ตั้งแตนามรูปปริจเฉทญาณ (ญาณกําหนดรูนามและรูป) ขอนี้พึงทราบวาเปนอานิสงส
ของปญญาภาวนาฝายโลกิยะ การทําลายกิเลสตาง ๆ ใดโดยความเปนสังโยชนเปนตน ในขณะบรรลุ   
พระอริยมรรค ท่ีกลาวมาแลว ขอนี้พึงทราบวาเปนอานิสงสของปญญาภาวนา ฝายโลกุตตระ    

 “วิปสสนาปญญาท่ีโยคีทําใหเกิดข้ึนแลว ยอมทําลายขายกิเลสท่ีติดตามตลอดกาลนาน 
สรางสรรคแตสิ่งไมเปนประโยชนทุกอยางใหพินาศไป เหมือนสายฟาท่ีฟาดลงมาดวยความเร็วนา
หวาดกลัว ทําลายภูเขาศิลาท้ังหลายใหพังพินาศ เหมือนไฟไหมปาท่ีลุกโหมข้ึนดวยแรงพายุ ทําลายปา
ใหมอดไหมไปเหมือนดวงอาทิตย ซ่ึงมีมณฑลรัศมีท่ีรุงโรจนดวยความรอนของตน กําจัดความมืดให
สลายไป เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบอานิสงสในปญญาภาวนาซ่ึงเปนอานิสงสท่ีเห็นประจักษดวย
ตนเองนี้” (วิสุทธิ. ๘๕๔-๘๕๕/๑๑๘๓-๑๑๘๔) 

 
 ในวิสุทธิมรรค ไดมีการบรรยายข้ันตาง ๆ ของวิปสสนาญาณ เปน ๑๖ ข้ัน คือ  
  ๑. นามรูปปริจเฉทญาณ  หมายถึง ญาณกําหนดแยกนามและรูป   
  ๒. ปจจยปริคคหญาณ   หมายถึง ญาณกําหนดรูเหตุและปจจัยแหงนามและรูป  
  ๓. สัมมสนญาณ   หมายถึง ญาณกําหนดรูนามและรูปโดยไตรลักษณ   

 ๔. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ  หมายถึง ญาณกําหนดรูเห็นความเกิดดับแหงนามและรูป   
 ๕. ภังคานุปสสนาญาณ   หมายถึง ญาณกําหนดรูดวยการเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความดับ  
 ๖. ภยตูปฏฐานญาณ   หมายถึง ญาณกําหนดรูโดยปรากฏเปนของนากลัว   
 ๗. อาทีนวานุปสสนาญาณ   หมายถึง ญาณกําหนดรูดวยการเห็นเนือง ๆ ซ่ึงโทษชั่วราย   
 ๘. นิพพิทานุปสสนาญาณ   หมายถึง ญาณกําหนดรูเห็นเนือง ๆ ดวยความหนาย   
 ๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ  หมายถึง ญาณกําหนดรูดวยความปรารถนาจะพนไป  
 ๑๐. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ   หมายถึง ญาณกําหนดรูเห็นโดยพิจารณาทบทวน  
 ๑๑. สังขารุเปกขาญาณ  หมายถึง ญาณกําหนดรูดวยความวางเฉยในสังขาร   
 ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ   หมายถึง ญาณเปนไปโดยควรแกการหยั่งรูอริยสัจจ    
 ๑๓. โคตรภูญาณ        หมายถึง ญาณครอบโคตร คือรอยตอท่ีขามพนภาวะปุถุชน   
 ๑๔. มัคคญาณ    หมายถึง ญาณในอริยมรรค   
 ๑๕. ผลญาณ    หมายถึง ญาณอริยผล   
 ๑๖. ปจจเวกขณญาณ   หมายถึง ญาณท่ีพิจารณาทบทวน 



 ๒๑ 

 แตเม่ือกลาวถึงวิปสสนาญาณโดยเฉพาะ อันหมายถึงญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา หรือญาณท่ี
จัดเปนวิปสสนาจะมีเพียง ๙ ข้ัน คือ ตั้งแต อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ถึง สัจจานุโลมิกญาณ       
(ตามปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ข้ันหนึ่งใน วิสุทธิ ๗) ท่ีบรรยายในคัมภีรวิสุทธิมรรค แตในคัมภีร
อภิธัมมัตถสังคหะ นับรวมสัมมสนญาณดวยเปน ๑๐ ข้ัน  (พระมหาอิสรเชษฐ ปฺาวชิโร (ใจมาสุข),  
๒๕๕๓, หนา ๑๗) 

 ในหนังสือพุทธธรรม ไดอธิบายวิปสสนาญาณไววา 23วิปสสนาญาณ แปลวา ญาณในวิปสสนา 
หรือญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา หรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนา ไดแก ความรู ท่ี ทําใหเกิดความ           
เห็นแจง เขาใจสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง ทําใหจิตหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขได 23                 

 ในวิสุทธิ ๗ ขอท่ี ๖ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทางดําเนิน 
โดยสาระแท ๆ หมายถึงวิปสสนาท่ีถึงจุดสุดยอดดวยอํานาจวิปสสนาญาณ ๘ กับวิปสสนาญาณขอท่ี ๙ 
คือสัจจานุโลมิกญาณ แตพูดอยางกวาง ๆ วิสุทธิขอนี้ ไดแก วิปสสนาญาณ ๙ นั่นเอง คือนับตั้งแต 
อุทยัพพยานุปสสนาญาณท่ีพนจากวิปสสนูปกิเลสแลวเปนตนไป จนสุดทางแหงความเปนปุถุชนหรือ
สุดวิปสสนา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๖-๔๗๘) 

 
ตารางท่ี  ๒  ตารางเปรียบเทียบญาณ ๑๖ , วิปสสนาญาณ ๑๐ และวิปสสนาญาณ ๙ 
 

ญาณ ๑๖ วิปสสนาญาณ ๑๐ วิปสสนาญาณ ๙ 
 

  ๑. นามรูปปริเฉทญาณ 
  ๒. ปจจยปริคหญาณ 
  ๓. สัมมสนญาณ 
  ๔. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
  ๕. ภังคานุปสสนาญาณ 
  ๖. ภยตูปฏฐานญาณ 
  ๗. อาทีนวานุปสสนาญาณ 
  ๘. นิพพิทานุปสสนาญาณ 
  ๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ 
๑๐. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
๑๑. สังขารุเปกขาญาณ 
๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ 
๑๓. โคตรภูญาณ 
๑๔. มัคคญาณ 
๑๕. ผลญาณ 
๑๖. ปจจเวกขณญาณ 
 

 

  ๑. สัมมสนญาณ 
  ๒. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
  ๓. ภังคานุปสสนาญาณ 
  ๔. ภยตูปฏฐานญาณ 
  ๕. อาทีนวานุปสสนาญาณ 
  ๖. นิพพิทานุปสสนาญาณ 
  ๗. มุญจิตุกัมยตาญาณ 
  ๘. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
  ๙. สังขารุเปกขาญาณ 
๑๐. สัจจานุโลมิกญาณ 
 

 

 ๑. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
 ๒. ภังคานุปสสนาญาณ 
 ๓. ภยตูปฏฐานญาณ 
 ๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ 
 ๕. นิพพิทานุปสสนาญาณ 
 ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ 
 ๗. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
 ๘. สังขารุเปกขาญาณ 
 ๙. สัจจานุโลมิกญาณ 
 

 



 ๒๒ 

   สรุปไดวาในคัมภีรวิสุทธิมรรคกลาววาอธิปญญาธัมมวิปสสนา คือวิปสสนาท่ีกําหนดรู
อารมณแลวเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความดับปรากฏอยูแกสังขารท้ังหลาย กลาวคือวิปสสนาญาณนั่นเอง  
ญาณอันเกิดจากการเจริญวิปสสนามี ๑๖ ข้ัน ตั้งแตนามรูปปริเฉทญาณ จนถึง ปจจเวกขณญาณ แต
วิปสสนาญาณอันหมายถึงญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา หรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนาจะมีเพียง ๙ ข้ัน คือ
ตั้งแตอุทยัพพยานุปสสนาญาณ ถึง สัจจานุโลมิกญาณ ตามปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ขอ ๖ ในวิสุทธิ ๗) 
ท่ีบรรยายในคัมภีรวิสุทธิมรรค แตในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ นับรวมสัมมสนญาณดวยเปน ๑๐ ข้ัน 
ในวิสุทธิ ๗ ขอท่ี ๖ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือความหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทางดําเนิน หมายถึง 
วิปสสนาท่ีถึงจุดสุดยอดดวยอํานาจของวิปสสนาญาณท้ัง ๘ กับสัจจานุโลมิกญาณ วิสุทธิขอนี้ก็คือ
วิปสสนาญาณ ๙ นั่นเอง คือ นับตั้งแตอุทยัพพยานุปสสนาญาณท่ีพนจากวิปสสนูปกิเลสแลวเปนตนไป 
จนถึงสัจจานุโลมิกญาณอันเปนท่ีสุดแหงความเปนปุถุชน 
 สรุปความสําคัญของวิปสสนาญาณท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงตรัสเรื่องวิปสสนาญาณวามีความสําคัญตอผูท่ีปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพาน  ทรง
ประมวลวิปสสนาญาณเขาไวในวิชชา ๘ ดวยวิชชาและจรณะนั้นท่ีเปนเครื่องดําเนินคือเปนเครื่องไป  
สูทิศ คืออมตธรรมของพระอริยสาวก ในวิชชา ๘ นั้นเฉพาะวิปสสนาญาณอยางเดียว ยอมไมเปนวัตถุ
แหงปาราชิก ทรงเรียกวิปสสนาวาคือการสละคืน คือการละ เพราะยอมละกิเลสพรอมท้ังขันธาภิ
สังขารดวยสามารถสมุจเฉทปหาน และวาการสละคืน คือการแลนไป เพราะยอมแลนไปในพระ
นิพพานดวยการกระทําใหเปนอารมณ เรียกวา อนุปสสนา คือ อนิจจานุปสสนา (การพิจารณาเห็น
เปนของไมเท่ียง) ทุกขานุปสสนา (การพิจารณาเห็นเปนทุกข) และอนัตตานุปสสนา (การพิจารณาเห็น
วาเปนอนัตตา 
    วิปสสนาญาณมีความสําคัญตอการละกิเลส การละสิ่งไมมีประโยชนยอมละไดดวยวิปสสนา
ญาณ มีการกําหนดนามรูปเปนตน การละสักกายทิฏฐิดวยกําหนดนามรูป (นามรูปปริเฉทญาณ) การ
ละทิฏฐิอันเปนอเหตุกะและวิสมเหตุดวยการกําหนดปจจัย (ปจจยปริคหญาณ) การละความถือม่ันวา
เราของเราดวยพิจารณาเห็นเปนกลาปะ (สัมมสนญาณ) การละความเห็นในสิ่งท่ีไมเปนมรรควาเปน
มรรคดวยกําหนดมรรคและอมรรค การละอุจเฉททิฏฐิดวยการเห็นความเกิด การละสัสสตทิฏฐิดวย
เห็นความเสื่อม (อุทยัพพยานุปสสนาญาณ) การละความสําคัญในสิ่งท่ีชอบใจดวยการเห็นโทษ      
(อาทีนวานุปสสนาญาณ) การละความสําคัญในสิ่งท่ีนาอภิรมยดวยการพิจารณาถึงความเบื่อหนาย 
(นิพพิทานุปสสนาญาณ) การละความท่ีไมอยากหลุดพนดวยความอยากพน (มุญจิตุกัมยตาญาณ) การ
ละความไมวางเฉยดวยสังขารุเปกขาญาณ การละธรรมฐิติดวยอนุโลม การละความเปนปฏิโลมดวย
นิพพาน (สัจจานุโลมิกญาณ) เปนตน 
   วิปสสนาญาณเปนยอดแหงวิปสสนา ในการพิจารณาเห็นความแตกดับไปของสังขารธรรม 
และทําใหเห็นแจงซ่ึงสภาวธรรม (รูปธรรมและนามธรรม) ท้ังหลายตามกฎแหงไตรลักษณ 
     วิปสสนาญาณเปนสัมมาทิฏฐิ เพราะพระโยคาวจรผูทําลายความมืดคืออวิชชา ดวย
สัมมาทิฏฐิกลาวคือวิปสสนาญาณ ในกาลเบื้องตนนี้แลวฆากิเลสอยู ยอมบรรลุพระนิพพานไดโดย
ปลอดภัย     
    สวนญาณ ๑๖ ข้ัน ท่ีมีปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้น ไดรวมเอาญาณระดับตน คือ      
นามรูปปริจเฉทญาณ , นามรูปปจจยปริคคหญาณ และสัมมสนญาณ เขาไป และไดเพ่ิมญาณระดับสูง



 ๒๓ 

ท่ีเหนือระดับของวิปสสนาญาณข้ึนไป คือ โคตรภูญาณ, มัคคญาณ, ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ 
เปนญาณท่ีเกิดแกผูบําเพ็ญวิปสสนาโดยลําดับตั้งแตตนจนถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพาน แตเม่ือ
กลาวถึงวิปสสนาญาณโดยเฉพาะอันหมายถึงญาณท่ีนับเขาในวิปสสนาหรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนา จะ
มีเพียง ๙ ข้ัน ตั้งแต อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ถึง สัจจานุโลมิกญาณ (ตามปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ) 
ท่ีบรรยายในคัมภีรวิสุทธิมรรค แตในอภิธัมมัตถสังคหะ นับรวมสัมมสนญาณดวยเปน ๑๐ ข้ัน   
 ๒.๒.๔ วิปสสนาญาณในพระไตรลักษณ 

 การท่ีผูเจริญวิปสสนาไดเขาไปรูเห็นรูปนามตามความเปนจริงจนเกิดวิปสสนาญาณ คือ เริ่ม
ตั้งแตญาณในการพิจารณาเบญจขันธ (สัมมสนญาณ) และปญญาในการพิจารณาความแปรปรวนแหง
ธรรมสวนปจจุบัน (อุทยัพพยานุปสสนาญาณ) เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเกิดและดับของรูป
นาม นั่นถือวาเปนอาการปรากฏของสภาวะไตรลักษณ คือความไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา  
 ไตรลักษณ คือ ลักษณะท่ีเปนสามัญท่ัวไป ๓ ประการ คือความไมเท่ียง ความเปนทุกข 
ความมิใชตัวตน (วิ.ม. ๖/๒๐-๒๔/๒๕-๒๙) อาการท่ีเปนเครื่องกําหนดหมาย ๓ อยาง อันใหรูถึงความ
จริงของสภาวธรรมท้ังหลายท่ีเปนอยางนั้น ๆ ตามธรรมดาของมัน  

 วิปสสนาญาณจะเขาไปกําหนดลักษณะเฉพาะแหงสภาวธรรมเหลานั้น วิปสสนาญาณอันมี
ลักษณะเปนอารมณท่ียกสามัญลักษณะแหงสภาวธรรมเหลานั้น ๆ ข้ึนพิจารณา ดังนี้  
  ๒.๒.๔.๑ ลักษณะการเห็นอนิจจลักษณะ 
    วิปสสนาญาณจะเขาไปเพงเล็งถึงลักษณะอาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของรูปนาม จะเปน
การกําหนดอนิจจลักษณะ ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบัน คือ         
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ยอมเกิดแกพระโยคีบุคคลผูบรรลุสัมมสนญาณตามท่ีกลาวแลวในลําดับวา 
“ก็การเห็นความเกิดข้ึนยอมสําเร็จได เพราะกําหนดคําวา อุทยัพพยานุปสสนาญาณ (ปญญาในการ
ตามเห็นความเกิดและความดับไป)” แลวกําหนดความเกิดข้ึนและความดับไปท่ีปรากฏในขณะ
พิจารณาเบญจขันธนั่นแหละ (ขุ.ป.อ. ๖๘/๓๔-๓๕)  

  ในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค อตีตานาคตปจจุปนนสูตร พบวา พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงตรัสกับภิกษุท้ังหลาย วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕ ในสามกาลวา  

ภิกษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีต อนาคต ไมเท่ียง จักกลาวถึงรูปท่ีเปนปจจุบัน
ไปไยเลา ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความ
อาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปท่ีเปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบื่อ
หนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับรูปท่ีเปนปจจุบัน เวทนาท่ีเปนอดีต เวทนาท่ี
เปนอนาคต ไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาท่ีเปนอดีต สัญญาท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ฯลฯ 
สังขารท่ีเปนอดีต สังขารท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณท่ีเปนอดีต วิญญาณท่ี
เปนอนาคตไมเท่ียง จักกลาวถึงวิญญาณท่ีเปนปจจุบันไปไยเลา ภิกษุท้ังหลาย     
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในวิญญาณท่ีเปน
อดีต ไมเพลิดเพลินวิญญาณท่ีเปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือ
คลายกําหนัด เพ่ือความดับวิญญาณท่ีเปนปจจุบัน (สํ.ข. ๒๗/๓๖/๔๔-๔๕) 

 



 ๒๔ 

  ในอรรถกถา อธิบายคําวา “จักกลาวถึงรูปท่ีเปนปจจุบันไปไยเลา”(โก ปน วาโท       
ปจฺจุปฺปนฺนสฺส” หมายถึง “ในปจจุบันไมจําตองกลาวถึงเลย รูปนั้นก็คงยังเปนของไมเท่ียงอยูนั่นเอง” 
(สํ.ข.อ. ๒๗/๔๕) 
  ในอรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  อธิบายไววา “ชื่อวา     
ไมเท่ียง (อนิจฺจา) ดวยอรรถวามีแลวกลับไมมี” (ขุ.ป.อ. ๖๘/๑๒๐) 
   สรุปไดวาวิปสสนาญาณจะเห็นรูปนามในลักษณะท่ีมีสภาวะของความเปลี่ยนแปลง ไม
เท่ียง ไมม่ันคง ไมยั่งยืน ตั้งอยูไมได โดยมีความเกิดข้ึนแปรปรวนและดับไปในท่ีสุด จนเห็นวารูปนามมี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอเนื่องกันไปตามเหตุปจจัย เกิดข้ึนและดับไปอยูอยางนั้น 
และการเกิดดับนั้นแยกจากกันเปนคนละอันไมไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
     ๒.๒.๔.๒ ลักษณะการเห็นทุกขลักษณะ 

   เม่ือเห็นความไมเท่ียงของของรูปนามแลว ก็จะรูตอไปวา ความไมเท่ียงของรูปนามนั้น
เปนความทุกขดวย ซ่ึงก็หมายถึงการมองเห็นทุกขลักษณะพรอมไปกับอนิจจลักษณะดวย ดังพระบาลี    
วา “ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ” คือ “สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งนั้นเปนทุกข” ทุกขลักษณะจึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานแหง 
อนิจจลักษณะดวย (พระมหาสุนันท จนฺทโสภโณ (ดิษฐสุนนท), ๒๕๔๙, หนา ๑๘) 
     วิปสสนาญาณจะเขาไปเพงเล็งถึงลักษณะท่ีบีบบังคับตัวเองใหตองเปลี่ยนไป จะเปนการ
กําหนดทุกขลักษณะ ลักษณะท่ีเห็นจะปรากฏเปนสภาวะท่ีรูปและนามทนอยูในสภาพเดิมไมได คงอยู
ไมได จําตองเสื่อมสลายสิ้นไปโดยมีความบีบค้ันเบียดเบียนอยูเสมอ เปนสภาวะธรรมชาติท่ีทนไดยาก 
โดยเปนท่ีตั้งแหงความทุกข วิปสสนาญาณมองเห็นสังขารท้ังปวงเปนสภาพท่ีผุพังแตกสลายได จึงไมมี
ความปลอดภัย ไมมีความปลอดโปรงโลงใจ จึงเกิดความกลัวไมอยากเขาไปยึดถือ 
  พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสเรื่องความเปนทุกขแหงขันธ ๕ ในสามกาลวา 

ภิกษุท้ังหลายรูปท่ีเปนอดีต รูปท่ีเปนอนาคตเปนทุกข จักกลาวถึงรูปท่ีเปน
ปจจุบันไปไยเลา ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ยอมเปนผูไมมี
ความอาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปท่ีเปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือ
ความเบ่ือหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับรูปท่ีเปนปจจุบัน เวทนาท่ีเปนอดีต 
เวทนาท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ฯลฯ สัญญาท่ีเปนอดีต สัญญาท่ีเปนอนาคต เปนทุกข 
ฯลฯ สังขารท่ีเปนอดีต สังขารท่ีเปนอนาคต เปนทุกข ฯลฯ วิญญาณท่ีเปนอดีต 
วิญญาณท่ีเปนอนาคต เปนทุกข จักกลาวถึงวิญญาณท่ีเปนปจจุบันไปไยเลา ภิกษุ
ท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยใน
วิญญาณท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินวิญญาณท่ีเปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือ   
ความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับวิญญาณท่ีเปนปจจุบัน (สํ.ข. ๒๗/
๓๖/๔๖) 

  สรุปไดวาวิปสสนาญาณจะเห็นสังขารในลักษณะท่ีบีบบังคับตัวเองใหตองเปลี่ยนไป เปน
สภาวะท่ีรูปนามทนอยูในสภาพเดิมไมได คงอยูไมได ตั้งอยูไมได จําตองเสื่อมสลายสิ้นไป โดยมีความ
บีบค้ันเบียดเบียนอยูเสมอ เม่ือมองเห็นสังขารท้ังปวงเปนสภาพท่ีแตกสลายได ไมมีความปลอดภัย มี
แตความทุกข ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในสังขารท่ีเปนอดีต และไมเพลิดเพลินสังขารท่ีเปนอนาคต 
ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับแหงสังขารท่ีเปนปจจุบัน  



 ๒๕ 

  ๒.๒.๔.๓ ลักษณะการเห็นอนัตตลักษณะ 
  วิปสสนาญาณจะเขาไปเพงเล็งถึงลักษณะท่ีไรอํานาจบังคับตัวเองใหไมเปลี่ยนไปไมได 

จะเปนการกําหนดอนัตตลักษณะ ลักษณะท่ีปรากฏจะเห็นรูปนามเปนลักษณะท่ีวางเปลาจากตัวตน 
ไมอยูในอํานาจ จึงบังคับบัญชาไมได ไมเปนไปตามท่ีใจตนปรารถนา เห็นแจงชัดวารูปนามนี้โดยเนื้อ
แทแลวไมมีสิ่งใดเปนกลุมกอน มีแตสภาวะความวางเปลาไรตัวตน  

  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในอนัตตลักขณสูตรวา 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ถารูปนี้จักไดเปน

อัตตาแลว รูปนี้ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงไดในรูปวา รูปของเราจงเปน
อยางนี้เถิด รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะรูปเปน
อนัตตา ฉะนั้น รูปจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในรูปวา รูปของเราจง
เปนอยางนี้เถิด รปูของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย (วิ.ม. ๖/๒๐/๕๒) 

 
   ในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค อตีตานาคตปจจุปนนสูตร พบวา พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงตรัสกับภิกษุท้ังหลาย วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕ ในสามกาลวา 

ภิกษุท้ังหลายรูปท่ีเปนอดีต รูปท่ีเปนอนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงรูปท่ี
เปนปจจุบันไปไยเลา ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ยอมเปนผู
ไมมีความอาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินในรูปท่ีเปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติ
เพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับรูปท่ีเปนปจจุบัน เวทนาท่ีเปน
อดีต เวทนาท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาท่ีเปนอดีต สัญญาท่ีเปนอนาคต 
เปนอนัตตา ฯลฯ สังขารท่ีเปนอดีต สังขารท่ีเปนอนาคต เปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณ
ท่ีเปนอดีต วิญญาณท่ีเปนอนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงวิญญาณท่ีเปนปจจุบันไป
ไยเลา ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความ
อาลัยในวิญญาณท่ีเปนอดีตไมเพลิดเพลินวิญญาณท่ีเปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติ 
เพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับวิญญาณท่ีเปนปจจุบัน        
(สํ.ข. ๒๗/๓๖/๔๖) 

 
  ในอรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตก ภินทนสูตร อธิบายไววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง

วาระแหงการพิจารณา (สัมมัสสนญาณ) ตามอัธยาศัยแหงบุคคลผูรูอยางนั้น โดยมุข คือ อนิจจานุปสสนา 
และทุกขาวิปสสนา ทรงแยกรูปธรรมและวิญญาณออกจากกัน แลวทรงรวมธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ 
แมท้ังหมดเขาเปนอันเดียวกัน โดยทรงจําแนกออกเปนอุปธิอีก เพราะบรรดาลักษณะท้ัง ๓ นี้    
อนิจจลักษณะ เห็นไดงาย ก็บรรดาลักษณะท้ัง ๓ นี้ ลักษณะ ๒ อยางเทานั้น มีมาในพระบาลีก็จริง  
ถึงกระนั้น โดยพระบาลีวา สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา พึงเขาใจวาแมอนัตตลักษณะพระองคก็
ทรงแสดงไวแลวเหมือนกันดวยทุกขลักษณะนั่นเอง (ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๔๕๙) 

  สรุปไดวาวิปสสนาญาณจะเห็นสังขารในลักษณะท่ีไรอํานาจบังคับตัวเองใหไมเปลี่ยนไป
ไมได จะเปนการกําหนดอนัตตลักษณะ ลักษณะท่ีปรากฏจะเห็นรูปนามเปนลักษณะท่ีวางเปลาจาก
ตัวตน ไมอยูในอํานาจ จึงบังคับบัญชาไมได ไมเปนไปตามท่ีใจตนปรารถนา เห็นแจงชัดวารูปนามนี้



 ๒๖ 

โดยเนื้อแทแลวไมมีสิ่งใดเปนกลุมกอน มีแตสภาวะความวางเปลาไรตัวตน แมรูปนามในอดีตและใน
อนาคตก็เปนอนัตตา ยอมเปนผูไมอาลัยไมเพลิดเพลินในรูปนามแมท่ีเปนปจจุบัน 
  ลักษณะ ๓ คือความเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตานี้ เปนลักษณะสามัญของสิ่งท้ังหลาย
ท้ังปวง เปนความจริงท่ีแสดงตัวของมันเองอยูตามธรรมดาตลอดทุกเวลา แตคนโดยท่ัวไปไมสามารถ
มองเห็นได ท้ังนี้เพราะเหตุวามีสิ่งปดบังคอยปดบังไตรลักษณไว ถาไมมนสิการ คือ ไมใสใจพิจารณา
อยางถูกตอง ก็ไมสามารถท่ีจะมองเห็นได ธรรมท่ีเปนเครื่องปดบังไตรลักษณเหลานี้คือ 

 ๑) สันตติ บังอนิจจลักษณะ เพราะไมไดมนสิการความเกิดและความดับ หรือความเกิดข้ึน
และความเสื่อมสิ้นไป ก็ถูกสันตติ  คือ ความสืบตอหรือความเปนไปอยางตอเนื่องปดบังไว          
อนิจจลักษณะจึงไมปรากฏ สิ่งท้ังหลายท่ีเรารูเราเห็นนั้น ลวนแตมีความเกิดข้ึนและความแตกสลายอยู
ภายในตลอดเวลา แตความเกิดดับนั้นเปนไปอยางหนุนเนื่องติดตอกันรวดเร็วมาก คือ เกิดดับ เกิดดับ 
ฯลฯ ความเปนไปตอเนื่องอยางรวดเร็วยิ่งนั้น ทําใหเรามองเห็นเปนวา สิ่งนั้นคงท่ีถาวร เปนอยางหนึ่ง
อยางเดิม ไมมีความเปลี่ยนแปลง แตความเปนจริงความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาทีละ
นอยและตอเนื่องจนไมเห็นชองวาง   

 ๒) อิริยาบถ บังทุกขลักษณะ เพราะมิไดมนสิการความบีบค้ันกดดันท่ีมีอยูตลอดเวลา ก็ถูก 
อิริยาบถ คือความยักยายเคลื่อนไหว ปดบังไว ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ ภาวะท่ีทนอยูมิได หรือภาวะ
ท่ีคงสภาพเดิมอยูมิได หรือภาวะท่ีไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได ดวยมีแรงบีบค้ันกดดันขัดแยงเราอยู
ภายในสวนประกอบตาง ๆ นั้น จะถึงระดับท่ีปรากฏแกสายตาหรือความรูสึกของมนุษย มักจะตองกิน
เวลาระยะหนึ่ง แตในระหวางนั้นถามีการคืบเคลื่อนยักยายหรือทําใหแปรรูปเปนไปอยางอ่ืนเสียกอน  
ภาวะท่ีบีบค้ันกดดันขัดแยงนั้นก็ไมทันปรากฏใหเห็น ปรากฏการณสวนใหญมักเปนไปเชนนี้           
ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ 

  ๓) ฆนสัญญา บังอนัตตลักษณะ เพราะไมไดมนสิการความแยกยอยออกเปนธาตุตาง ๆ ก็
ถูกฆนะ คือความเปนแทงเปนกอนเปนชิ้นเปนอันเปนมวลหรือเปนหนวยรวมปดบังไว อนัตตลักษณะ
จึงไมปรากฏ สิ่งท้ังหลายลวนเกิดจากเอาสวนประกอบท้ังหลายมารวบรวมปรุงแตงข้ึน เม่ือแยกยอย
สวนประกอบเหลานั้นออกไปแลว สิ่งท่ีเปนหนวยรวมซ่ึงเรียกชื่อวาอยางนั้น ๆ ก็ไมมี โดยท่ัวไปมนุษย
มองไมเห็นความจรงินี้ เพราะถูกฆนสัญญาคือความจําหมายหรือความสําคัญหมายเปนหนวยรวมคอย
ปดบังไว ฆนสัญญายอมบังอนัตตลักษณะไวในทํานองนี้ เม่ือใชวิธีการท่ีถูกตองมาวิเคราะหมนสิการ
เห็นความแยกยอยออกเปนสวนประกอบตาง ๆ จึงจะประจักษในความมิใชตัวตน มองเห็นวาเปน
อนัตตา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๗๑-๗๒)  

 สรุปไดวาวิปสสนาญาณจะเขาไปเพงเล็งถึงลักษณะอาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของรูปนาม จะ
เปนการกําหนดอนิจจลักษณะคือ เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเกิดดับของรูปนาม ปรากฏเปน
สภาวะใหเห็นอาการท่ีมีสภาพไมเท่ียง ตั้งอยูไมได โดยมีความเกิดข้ึนแปรปรวนและดับไปในท่ีสุด จน
เห็นวารูปนามมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตอเนื่องกันไป เกิดข้ึนและดับไป เปนสภาวะของธรรมชาติ
ท่ีทนไดยาก ถูกความบีบค้ันเบียดเบียน เปนท่ีตั้งแหงความทุกข เปนการกําหนดทุกขลักษณะ 
วิปสสนาญาณจะมองเห็นสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ทุกสิ่งทุกอยางคงอยูสภาพเดิม
ไมได มีแตอันเสื่อมสลายไปท้ังสิ้น และเปนลักษณะหรืออาการท่ีวางเปลาจากตัวตน ไมอยูในอํานาจ 



 ๒๗ 

จึงบังคับบัญชาไมได ไมเปนไปตามท่ีใจปรารถนา เปนการกําหนดอนิจจลักษณะ โดยเห็นแจงวารูป
นามโดยเนื้อแทไมมีสิ่งใดเปนกลุมกอน มีแตภาวะความวางเปลาไรตัวตน  

 ลักษณะ ๓ อยางนี้เปนลักษณะสามัญของสังขารท้ังหลายเปนความจริงท่ีแสดงตัวของมัน
เองอยูตลอดทุกเวลา แตท่ีเรามองไมเห็นก็เพราะมีธรรมท่ีปดบังอยูคือ ๑) สันตติ ความสืบตอหรือ
ความเปนไปอยางตอเนื่องปดบังไว อนิจจลักษณะจึงไมปรากฏ ๒) อิริยาบถ ความยักยายเคลื่อนไหว 
ปดบังไว ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ และ ๓) ฆนสัญญา ความเปนแทงเปนกอนเปนชิ้นเปนอันเปนมวล
หรือเปนหนวยรวมปดบังไว อนัตตลักษณะจึงไมปรากฏ เม่ือมนสิการความเกิดและความดับ ความ    
บีบค้ันกดดัน และความแยกยอยออกเปนธาตุตาง ๆ จึงจะเห็นประจักษแจงในความไมเท่ียง ความเปน
ทุกข และความไมใชตัวตนของรูปนามได 

 ๒.๒.๕ วิปสสนาญาณในการบรรลุธรรม 
  วิปสสนาญาณเก่ียวของกับการบรรลุธรรมโดยตรง เพราะการบรรลุธรรม คือการเกิด

ปญญาเห็นแจงโลกุตตรธรรม ๙ คือ อริยมรรค ๔ อริยผล ๔ นิพพาน ๑ และเห็นแจงอริยสัจ ๔ ข้ัน
สูงสุดก็คือการบรรลุวิชชาและวิมุตติ สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๔ จําพวก คือ พระโสดาบัน พระ
สกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต โดยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เจริญวิปสสนาตามหลัก
สติปฏฐาน ๔ ใหเกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณตามความเปนจริง ตัวปญญาท่ีเห็นแจงไตรลักษณตาม
ความเปนจริงนั้นคือวิปสสนาญาณ ฉะนั้นกลาวไดวาวิปสสนาญาณก็คือปญญาในการบรรลุธรรม 

 ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค กลาวไววา ธรรมชาติใดยอมขวนขวาย 
ยอมเพงเล็งพระนิพพาน หรือธรรมชาติใดอันพระโยคีบุคคลผูตองการพระนิพพาน ยอมขวนขวาย        
คือยอมแสวงหา หรือธรรมชาติใดยังกิเลสท้ังหลายใหตายไป เปนไปอยู เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้น        

ชื่อวามรรค ญาณในมรรคนั้น ชื่อวามรรคญาณ (มคฺเค ญาณํ) มรรคญาณทานทําเปนเอกวจนะโดย

ชาติศัพท ก็มรรคญาณนั้นเกิดข้ึน ทําพระนิพพานใหเปนอารมณตอจากโคตรภูญาณ ตัดกิเลสอันจะพึง
ฆาเองโดยไมมีสวนเหลือ เผาผลาญหวงสมุทรคือทุกขในสังสารวัฏอันมีเบื้องตนและท่ีสุดอันบุคคล          
ไปตามอยูรูไมไดแลวใหเหือดแหงไป ปดประตูอบายท้ังปวงเสีย ทําอริยทรัพย ๗ ใหปรากฏอยูตอหนา 
ละมิจฉามรรคประกอบดวยองค ๘ ทําเวรภัยท้ังปวงใหสงบ นําตนเขาสูความเปนบุตรแหง                
พระสัมมาสัมพุทธเจา (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๖) 
   การเจริญวิปสสนาจนเกิดวิปสสนาญาณ คือ การมีญาณหยั่งรูแจงเห็นจริง จนสามารถละ
ความยึดม่ันถือม่ันในตัวตนไดอยางเด็ดขาด จึงชื่อวา บรรลุถึงนิพพาน ดังนั้นนิพพานจึงเปนเปาหมาย
ท่ีวิปสสนาญาณตองเขาไปถึงและถือเปนอารมณ ดังปรากฏในวิสุทธิมรรควา “อนุโลมญาณสามารถ
กําจัดกิเลสท่ีปดบังอริยสัจออกไปได แตไมมีนิพพานเปนอารมณ ในโคตรภูญาณ จิตสามารถนอม
อารมณไปสูนิพพานได แตไมสามารถทําลายกิเลสได เม่ือโคตรภูญาณเกิดข้ึนทําหนาท่ีของตนหมดแลว
ก็ดับไป ญาณในโลกุตตระ คือ มรรคญาณ ผลญาณ โดยมีนิพพานเปนอารมณก็เกิดข้ึนติดตอกันไป 
อุปมาเหมือน บุรุษจะขามคลองน้ํา วิ่งมาดวยกําลังแรงจับเถาไมท่ีผูกติดอยูกับตนไม แลวเหวี่ยงตัวให
ขามไปถึงอีกฝงหนึ่ง แลวปลอยเถาไมเสีย แลวมาตั้งตัวใหเปนปกติก็สบาย รูสึกวาตัวเองไดขามพน
คลองน้ําสําเร็จแลวการปลอยเถาไมนั้นก็คือ ตัดเชื้อชาติปุถุชนไปสูอริยชน ไปสูฝงคือพระนิพพาน”   
(วิสุทธิ. ๘๐๗/๑๑๓๒-๑๑๓๓) 



 ๒๘ 

 เม่ือไดบรรลุถึงข้ันสัจจานุโลมิกญาณ เปนวิปสสนาญาณท่ีสุดของภูมิปุถุชนแลว สืบข้ึนไปจะ
บรรลุโคตรภูญาณ คือ ญาณครอบโคตร เปนญาณท่ีอยูในระหวางแหงภูมิปุถุชนและภูมิอริยชน คือ
หมายความถึงความท่ีจะขามจากโคตรภูมิปุถุชนไปสูโคตรคือภูมิของอริยชน โคตรภูญาณนี้เทากับเปน
ท่ีสุดของภูมิปุถุชนจริง ๆ  แตเปนวิปสสนาญาณท่ีครอบโคตร เพราะฉะนั้นจึงสูงกวาวิปสสนาญาณ  
ขอท่ี ๙ คือ สัจจานุโลมิกญาณนั้น และเม่ือไดโคตรภูญาณก็เปนอันวา ไดกาวเขาไปสูโคตรอริยบุคคล 
จึงบรรลุมัคคญาณ คือ วิปสสนาญาณนั่นเองซ่ึงเปนตัวมรรคกําจัดกิเลสไดบางสวนจนสิ้นเชิง ท่ีเปนตัว
มรรคกําจัดกิเลสได ก็ไดผลญาณ คือ วิปสสนาญาณท่ีเปนตัวผล และตอจากนั้นจะไดปจจเวกขณญาณ 
คือ ญาณท่ีพิจารณารูวากําจัดกิเลสอะไรไดแลว และจะตองกําจัดกิเลสอะไรตอไป หรือวากําจัดกิเลส
ไดสิ้นเชิงแลว กลาวคือ เ ม่ือได มัคคญาณ ผลญาณท่ีเปนข้ันโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล 
สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผลแล ว                
ปจจเวกขณญาณ ก็จะพิจารณากิเลสท่ีละไดแลวและกิเลสท่ีจะละตอไป (สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๙๐) 

 ผูบรรลุธรรมในภาคโลกุตตระ คือบรรลุมรรคญาณ ผลญาณ ทําลายกิเลสไดจนสิ้นเชิงดังท่ี
กลาวมาขางตน ยอมกาวข้ึนสูความเปนพระอริยบุคคลตามลําดับ โดยแบงตามคุณธรรมท่ีกําจัดกิเลส
หรือละสังโยชนได คือบรรลุมรรคญาณและผลญาณ ครั้งท่ี ๑ ประหารสังโยชนเบื้องต่ําหรือกิเลสอยาง
หยาบได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส บรรลุครั้งท่ี ๒ ทําใหสังโยชนอีก ๒ คือ ราคะ 
โทสะ โมหะ เบาบางลง บรรลุครั้งท่ี ๓ ประหารสังโยชนไดอีก ๒ คือ กามราคะ ปฏิฆะ เม่ือบรรลุมรรค
ญาณและผลญาณ ครั้งท่ี ๔ ประหารสังโยชนท่ีเหลืออีก ๕ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 
อวิชชา มรรค ๔ คือทางเขาถึงความเปนอริยบุคคล หรือญาณท่ีทําใหละสังโยชนไดขาด ผล ๔ คือผลท่ี
เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสไดดวยมรรค หรือธรรมารมณอันพระอริยะพึงเสวย ท่ีเปนผลเกิดเองใน
เม่ือกิเลสสิ้นไปดวยอํานาจมรรคนั้น ๆ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต), ๒๕๕๖. หนา ๑๖๔) 
   “สังโยชน” แปลตามศัพทวา เครื่องผูก หมายถึง กิเลสท่ีผูกใจสัตว หรืออกุศลธรรมท่ีผูกมัด
สัตวไวกับทุกขในสังสารวัฏฏ เหมือนผูกเทียมสัตวไวกับรถ มี ๑๐ อยาง แบงเปนสังโยชนเบื้องต่ําหรือ
ข้ันหยาบ ๕ อยาง และสังโยชนเบื้องสูง หรือข้ันละเอียด ๕ อยาง ดังนี้ 
       ๑. โอรัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบื้องต่ํา หรือข้ันหยาบ) ๕ อยาง คือ 
           ๑) สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวของตน ความเห็นท่ียังติดแนนในสมมติวาเปน
ตัวตน เรา เขา ทําใหมีความเห็นแกตัวในข้ันหยาบและความรูสึกกระทบกระท่ังบีบค้ันเปนทุกขได 
             ๒) วิจิกิจฉา ความลังเล สงสัย เคลือบแคลงตาง ๆ เชน สังสัยในพระศาสดา ในพระ
ธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในเรื่องท่ีมาท่ีไปของชีวิต ในปฏิจจสมุปบาท เปนตน ทําใหไมม่ันใจ ไม
เขมแข็งท่ีจะดําเนินชีวิตตามหลักธรรมดวยความมีเหตุผล 
             ๓) สีลัพพตปรามาส ความถือม่ันศีลพรต คือ ความยึดถือผิดพลาดไปวาจะบริสุทธิ์ 
จะหลุดพนไดเพียงดวยศีล ไดแก การถือศีล ระเบียบ แบบแผน บทบัญญัติ และขอปฏิบัติตาง ๆ โดย
สักวาทําตามกันไปอยางงมงาย หรือเห็นเปนขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ ติดอยูแครูปและพิธีรีตอง  
             ๔) กามราคะ ความติดใครในกาม ใฝหาในเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ  
             ๕) ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังในใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง หรืองุนงานใจ 
      ๒. อุทธัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบื้องสูง หรือข้ันละเอียด) ๕ อยาง คือ 



 ๒๙ 

             ๖) รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต เชน ติดใจในอารมณแหงรูปฌาน 
พอใจในรสความสุขความสงบของสมาธิข้ันรูปฌาน ติดใจปรารถนาในรูปภพ เปนตน 
             ๗) อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม เชน ติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน เปนตน 
             ๘) มานะ ความถือตัว ความสําคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ เชน สูงกวาเขา ต่ํากวาเขา  
             ๙) อุทธัจจะ ความฟุงซาน จิตใจไมสงบ วาวุน ซัดสาย คิดพลานไป 

     ๑๐) อวิชชา  ความไมรู ไมเขาใจกฎธรรมดาแหงเหตุและผล หรือไมรูจักอริยสัจ   
   (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๐๘) 
ตารางท่ี ๓  ตารางแสดงการบรรลุธรรมในข้ันตาง ๆ ของพระอริยบุคคล และสังโยชนท่ีละได 

 

วิปสสนาญาณ ลําดับพระอริยบุคคล สังโยชนท่ีละได 
 

บรรลุมรรคญาณ ผลญาณ 
ครั้งท่ี ๑ 

 

พระโสดาบัน 
(โสดาปตติมรรค, โสดาปตติผล) 

 

  ๑. สักกายทิฏฐ ิ
  ๒. วจิิกิจฉา 
  ๓. สลีัพพตปรามาส 
 

 

บรรลุมรรคญาณ ผลญาณ 
ครั้งท่ี ๒ 

 

พระสกทาคามี 
(สกทาคามิมรรค, สกทาคามิผล) 

 
ราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง 

 
 

บรรลุมรรคญาณ ผลญาณ 
ครั้งท่ี ๓ 

 

พระอนาคามี 
(อนาคามิมรรค, อนาคามิผล) 

 

  ๔. กามราคะ 
  ๕. ปฏิฆะ 
 

 

 
 

บรรลุมรรคญาณ ผลญาณ 
ครั้งท่ี ๔ 

 

 
 

พระอรหันต 
(อรหัตมรรค, อรหัตผล) 

 

  ๖. รูปราคะ 
  ๗. อรูปราคะ 
  ๘. มานะ 
  ๙. อุทธัจจะ 
๑๐. อวิชชา 
 

 
 สรุปไดวาวิปสสนาญาณมีความเก่ียวของกับการบรรลุธรรมโดยตรง เพราะเปนตัวปญญาท่ี
เห็นแจงชัดตามความจริงในพระไตรลักษณในเบื้องตน จนกระท่ังถึงระดับวิปสสนาญาณท่ีเปนปญญา
ตัดกิเลสขาดดวยมรรคญาณ ดังพระโยคีบุคคลผูตองการพระนิพพาน ยอมขวนขวาย ยอมแสวงหา ยัง
กิเลสท้ังหลายใหตายไปและปดประตูอบายท้ังปวง อนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณนั้นสามารถ
กําจัดกิเลสท่ีปดบังอริยสัจออกไปได แตไมมีนิพพานเปนอารมณ เปนวิปสสนาญาณท่ีเปนท่ีสุดของ    
ภูมิปุถุชนแลวสืบข้ึนไปจะบรรลุโคตรภูญาณ คือ ญาณครอบโคตร เปนญาณท่ีอยูในระหวางแหง      
ภูมิปุถุชนและภูมิอริยชน เพราะฉะนั้นเม่ือไดโคตรภูญาณก็เปนอันวาไดกาวเขาไปสูโคตรอริยบุคคล จึง
บรรลุมัคคญาณ ในโคตรภูญาณจิตสามารถนอมอารมณไปสูนิพพานได แตไมสามารถทําลายกิเลสได 
ตองอาศัยญาณในโลกุตตระคือ มรรคญาณ เทานั้นจึงทําลายกิเลสใหขาดสะบั้นลงได ฉะนั้นสรุปความ
ไดวาการบรรลุธรรมในภาคโลกุตตระไดนั้น จําเปนตองอาศัยวิปสสนาญาณท้ังหลายดังท่ีกลาวมาจึงจะ



 ๓๐ 

สามารถบรรลุซ่ึงโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล อรหัตมรรค และอรหัตผลได 

๒.๓ องคประกอบที่ทําใหเกิดวิปสสนาญาณ 
 ๒.๓.๑ บาทฐานแหงวิปสสนาญาณ 
  การปฏิบัติตามทางอริยมรรคมีองค ๘ อันไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เปนหลักสําคัญของการเกิด
กระบวนการหยั่งรูหรือญาณ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ เปนอริยสัจจ ขอท่ี ๔ และไดชื่อวา มัชฌิมาปฏิปทา 
แปลวา ทางสายกลาง เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีท่ีจะนําไปสูจุดหมายแหงความหลุดพนเปนอิสระ 
ดับทุกขปลอดปญหา ไมติดของในท่ีสุดท้ังสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค  
   พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาไวในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วา  

ภิกษุท้ังหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ท่ีตถาคตไดตรัสรูแลวดวย
ปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาใหเกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู
ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพานนั้น เปนไฉน? มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) นี้คือ 
อริยมรรคมีองค ๘ ไดแก สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ๑ สัมมาสังกัปปะ (ความดําริ
ชอบ) ๑ สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) ๑ สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) ๑ สัมมาอาชีวะ 
(เลี้ยงชีพชอบ) ๑ สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) ๑ สัมมาสติ (ระลึกชอบ) ๑ สัมมาสมาธิ 
(ตั้งจิตม่ันชอบ) ๑ ภิกษุท้ังหลาย นี้แลคือมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) นั้น ท่ี
ตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาใหเกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไป
เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน (วิ.ม. ๖/๑๓/๑๙-๒๐)  

 
   อริยมรรคมีองค ๘ สามารถยอลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เปนขอปฏิบัติท่ี
เปนหลักการฝกอบรมตนในเรื่องท่ีพึงใสใจศึกษา ไดแก สิกขา ๓ ประการ คืออธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
และอธิปญญาสิกขา (วิ.มหา. ๑/๒๗/๓๗๖) อันเปนพ้ืนฐานของการเจริญวิปสสนาและเปนบาทฐาน
แหงวิปสสนาญาณ ดังนี้คือ 
  ๒.๓.๑.๑ อธิสีลสิกขา  
   อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง คือ การศึกษาเรื่องการสํารวมระวังในศีล (จุลศีล มัชฌิม
ศีล มหาศีล) มีอรรถวิเคราะหวา ศีลยิ่ง คือ สูงสุด เหตุนั้นจึงชื่อวาอธิศีล อธิศีลนั้นดวยเปนสิกขา อัน
กุลบุตรพึงศึกษาดวยเหตุนั้น จึงชือ่วา อธิศีลสิกขา ในอธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขาก็นัยนั้น  

  ศีลอันยิ่งนั้นดวยชื่อวา สิกขา เพราะจะตองศึกษาดวย เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา อธิสีลสิกขา 
แมในสิกขาท้ัง ๒ นอกนั้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน ในอธิสีลสิกขาเปนตนนั้น ศีล คือศีลอันยิ่ง จิต คือ      
จิตอันยิ่ง ปญญา ก็คือปญญาอันยิ่ง เพราะเปนตนพึงทราบความตางกันเพียงเทานี้ ศีล ๕ และ ศีล ๑๐ 
ชื่อวาศีล ความสํารวมในพระปาฏิโมกข ชื่อวา ศีลอันยิ่ง สมาบัติ ๘ จัดเปนจิต (สมาธิ) ฌานอันเปน
บาทของวิปสสนา จัดเปนจิตอันยิ่ง กัมมัสสกตาญาณ จัดเปนปญญา วิปสสนาจัดเปนปญญาอันยิ่ง 
เพราะวาศีล ๕ และศีล ๑๐ ยอมมีในพุทธุปบาทกาลแมยังไมเกิดข้ึนเพราะเหตุนั้น ศีล ๕ ศีล ๑๐ จึง
คงเปนศีลนั้นแหละ ปาติโมกขสังวรศีล ยอมมีเฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทานั้น เพราะเหตุนั้น ปาติ
โมกขสังวร จึงจัดเปนศีลอันยิ่ง แมในจิตและปญญาก็นัยนี้เหมือนกัน อีกอยางหนึ่ง ศีล ๕ ก็ดี ศีล ๑๐ 



 ๓๑ 

ก็ดีท่ีบุคคลปรารถนาพระนิพพานสมาทานแลว จัดเปนศีลอันยิ่งเหมือนกัน แมสมาบัติ ๘ ท่ีบุคคลเขา
แลวก็จัดเปนจิตอันยิ่งเหมือนกัน หรือวาโลกิยศีลท้ังหมดเปนศีลเทานั้น (สวน) โลกุตตรศีล เปนศีลอัน
ยิ่ง แมในจิตและปญญาก็มีนัยนี้เหมือนกัน (ที.ปา.อ. ๑๖/๓๑๘-๓๑๙) 
   ปาฏิโมกขสังวรศีล ทานเรียกวา อธิศีล จริงอยูปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น เปนศีลท่ียิ่งและ
สูงสุดกวาบรรดาโลกิยศีลท้ังหมดดุจพระอาทิตยยิ่งกวาแสงสวางท้ังหลาย ดุจภูเขาสิเนรุสูงกวาบรรพต
ท้ังหลายฉะนั้น ยอมเปนไปไดเฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทานั้น นอกพุทธุปบาทกาลหาเปนไปไม ดวย
วาสัตวอ่ืนไมสามารถยกบัญญัตินั้นข้ึนตั้งไวได ก็พระพุทธเจาท้ังหลายเทานั้นทรงตัดกระแสทางแหง
ความประพฤติเสียหายทางกายทวารและวจีทวารไดเด็ดขาด โดยประการท้ังปวงแลว จึงทรงบัญญัติ
ศีลสังวรนั้นไว อันสมควรแกความลวงละเมิดนั้น ๆ (วิ.มหา.อ. ๑/๗๔๙) 
   ดังนั้นการสํารวมระวังในศีล ไมวาจะเปนศีล ๕, ศีล ๑๐ หรือปาติโมกขสังวร ก็ดี ท่ี
บุคคลปรารถนาพระนิพพานสมาทานแลว จัดเปนศีลอันยิ่งเหมือนกัน คือการสํารวมระวังซ่ึงกายวาจา
ใจดวยการรักษาศีลไมใหเกิดอกุศลธรรมเขาครอบงํา ผูท่ีสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ชื่อวาเปนผู
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ตัดกระแสแหงความประพฤติเสียหายทางกายทวารและวจีทวารได
เด็ดขาด เม่ือรักษากายวาจาใจไดแลวจึงพัฒนาไปสูข้ันสมาธิและปญญาได ความบริสุทธิ์แหงศีลจึงเปน
พ้ืนฐานของการเจริญสมาธิและเจริญวิปสสนาเพ่ือใหเกิดปญญาจึงเปนบาทฐานแหงวิปสสนาญาณดวย 
   ๒.๓.๑.๒ อธิจิตตสิกขา  
   อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง คือ การศึกษาพิจารณาเรื่องจิต และบําเพ็ญทางจิตให
สงบม่ันคง ไมหวั่นไหวไปตามอารมณ การบําเพ็ญทางจิตใหสงบตั้งม่ันนั้น เม่ือจิตมีอารมณเปนหนึ่งก็
จะบรรลุฌาน เปนผูท่ีมีจิตตั้งม่ันเปนสมาธิอยูในฌาน  
  ในอรรถกถา พระวินัยปฎก มหาวิภังค อธิบายฌาน ๔ ของบุคคล ๕ ประเภทวา ฌาน 
๔ อยางเหลานี้ ของบุคคลบางพวกมีความท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่งเปนประโยชน ของคนบางพวกเปน
บาทแหงวิปสสนา ของคนบางพวกเปนบาทแหงอภิญญา ของคนบางพวกเปนบาทแหงนิโรธ ของคน
บางพวกมีการกาวลงสูภพเปนประโยชน, ฌานท้ังหลายของเหลาพระเสขะและปุถุชนผูออกจาก
สมาบัติแลวตั้งใจไววา เรามีจิตตั้งม่ันแลว จักเห็นแจง แลวใหเกิดข้ึน จัดวาเปนบาทแหงวิปสสนา, ก็
จตุตถฌานนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเกิดข้ึนแลว ณ โคนตนโพธิพฤกษ จตุตถฌานนั้น ของพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น ไดเปนบาทแหงวิปสสนาดวย เปนบาทแหงอภิญญาดวย เปนบาทแหงนิโรธ
ดวย บันดาลกิจท้ังปวงใหสําเร็จดวย บัณฑิตพึงทราบวาอํานวยใหคุณท้ังท่ีเปนโลกิยะท้ังท่ีเปนโลกุตระ
ทุกอยาง (วิ.มหา.อ. ๑/๒๖๐-๒๖๑) 
  สวนสมาบัติจิต ๘ ดวง ท่ีเปนบาทแหงวิปสสนา ทานเรียกวา อธิจิต จริงอยู อัฏฐสมาบัติ
จิตนั้น เปนจิตท่ียิ่งและสูงสุดกวาโลกิยจิตท้ังหมด ดุจอธิศีล ยิ่งกวาบรรดาศีลท้ังหลายฉะนั้น                
  ในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค กลาวไววา “อธิจิต ไดแก สมาธิอันเปนบาทแหงวิปสสนาของ
บุคคลผูเจริญวิปสสนาท้ังหลาย คือของผูเห็นแจงสังขารดวยอนุปสสนา ๓ ตั้งแตภังคานุปสสนา 
(พิจารณาเห็นความดับสังขาร)” (ขุ.ป.อ. ๖๙/๑๔๗) 
  ในหนังสือพุทธธรรม อธิบายประโยชนของการใชสมาธิภาวนาวา สมาธิภาวนาท่ีเจริญ
แลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย ขยายความวา ไดแก การเปนอยู
โดยมีปญญามองดูรูทันอยูเสมอถึงความเกิดข้ึน และความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันธท้ัง ๕ วา รูป 



 ๓๒ 

เปนดังนี้ ความเกิดข้ึนของรูปเปนดังนี้ ความดับไปของรูปเปนดังนี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เปนดังนี้ เกิดข้ึนดังนี้ ดับไปดังนี้ มองอยางกวาง ๆ ก็คือการใชสมาธิเพ่ือประโยชนทางปญญา เปน
อุปกรณในการเจริญวิปสสนา อยางท่ีเรียกวา เปนบาทฐานของวิปสสนา เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ          
อาสวักขยญาณ หรือวิชชาวิมุตติ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๔, หนา ๗๙๐) 
   สรุปไดวาอธิจิตตสิกขาโดยอาการท่ีจิตตั้งม่ันรวมเปนหนึ่งจนเกิดจากฌานสมาบัติ และ
สมาธิภาวนาท่ีเจริญแลวทําใหมากแลวยอมยกข้ึนพิจารณาตามดูรูทันถึงความเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับไป 
ฌานท้ังหลายของเหลาพระเสขะและปุถุชนผูออกจากสมาบัติแลวตั้งใจไววา เรามีจิตตั้งม่ันแลว จัก
เห็นแจง แลวใหเกิดข้ึน จัดวาเปนบาทแหงวิปสสนาถือเปนบาทของการเกิดวิปสสนาญาณดวย การใช
สมาธิเพ่ือประโยชนทางปญญาเปนอุปกรณในการเจริญวิปสสนาท่ีเรียกวาเปนบาทฐานของวิปสสนา 
เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ อาสวักขยญาณ หรือวิชชาวิมุตติ 
  ๒.๓.๑.๓ อธิปญญาสิกขา  
   อธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง คือ การศึกษาเรื่องของการใชปญญาพิจารณาให
เกิดความรูแจง อธิปญญาสิกขาโดยความหมายแลวคือวิปสสนา การใชปญญาพิจารณาเพ่ือใหเกิด
ความรูแจงไตรลักษณหรือบรรลุวิปสสนาญาณ จึงถือวาอธิปญญาสิกขาเปนบาทแหงวิปสสนาญาณ 

  ในอรรถกถา พระวินัยปฎก มหาวิภังค อธิบายไววา สวนวิปสสนาญาณท่ีเปนเครื่อง
กําหนดอาการคือไตรลักษณ ทานเรียกวา อธิปญญา จริงอยูอธิปญญานั้นเปนปญญาท่ียิ่งและสูงสุด
กวาบรรดาโลกิยปญญาท้ังหมด ดุจอธิศีล และอธิจิต ยิ่งและสูงสุดกวาบรรดาศีลและจิตท้ังหลาย        
ก็ปญญาท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลนั่นแล เปนปญญายิ่งแมกวาวิปสสนาญาณนั้น (วิ.มหา.อ. ๑/๗๕๐) 
   ในอรรถกถา พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต อธิบายไววา “วิปสสนา
ญาณท่ีกําหนดสังขารเปนอารมณ ท่ีแทวิปสสนาญาณนั้นนับวาเปนอธิปญญาและเปนวิปสสนาในธรรม
ท้ังหลายกลาวคือ ปญจขันธ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อธิปญญาธัมมวิปสสนา” (องฺ.จตุกฺก.อ. ๓๕/
๒๗๒) 
 สรุปไดวาอธิปญญาสิกขาเปนการใชปญญาพิจารณาใหเกิดความรูแจง อธิปญญาสิกขาโดย
ความหมายแลวคือวิปสสนา เพราะเปนการใชปญญาพิจารณาเพ่ือใหเกิดความรูแจงในไตรลักษณหรือ
เพ่ือใหเกิดวิปสสนาญาณ จึงถือวาเปนบาทฐานของวิปสสนาญาณ อีกอยางหนึ่ง วิปสสนาญาณนั้น
นับวาเปนอธิปญญาและเปนวิปสสนาในธรรมท้ังหลายคือปญจขันธ (ขันธ ๕) จึงเรียกวา อธิปญญา
ธัมมวิปสสนา    
  ๒.๓.๒ หลักสติปฏฐาน ๔ 
  การบรรลุวิปสสนาญาณเกิดปญญาเห็นแจงในไตรลักษณไดนั้น ตองอาศัยหลักปฏิบัติ
วิปสสนาท่ีถูกตองชัดเจน ซ่ึงการปฏิบัติวิปสสนาท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสสอนไวมีปรากฏอยูใน
พระไตรปฎก คือ หลักสติปฏฐาน ๔ อันเปนทางสายเอกหรือทางสายเดียวท่ีจะนําพาเหลาสัตวใหพน
จากกองทุกขท้ังปวงได  

 คําวา สติปฏฐาน แปลวา ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสติ หรือ การปฏิบัติมีสติเปนประธาน การตั้ง
สติกําหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายใหรูเทาทันตามความเปนจริง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๕๖, หนา ๓๙๕)  ซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวในมหาสติปฏฐานสูตรวา  



 ๓๓ 

ภิกษุท้ังหลาย ทางนี้เปนทางไปอันเอก เพ่ือความหมดจดวิเศษของสัตว
ท้ังหลาย เพ่ือความกาวลวงซ่ึงความโศกและความร่ําไร เพ่ืออัสดงคดับไปแหงทุกข
และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือกระทําพระนิพพานใหแจง ทางนี้คือสติปฎฐาน 
(ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสติ) ๔ อยาง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียใหพินาส เธอยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียรใหกิเลส
เรารอน มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  เธอยอม
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความ
เพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได     
(ที.ม. ๑๔/๒๗๓/๒๐๒, ม.มู. ๑๗/๑๓๒/๔๙๘) 

 
 “สติ”  คือ ความระลึกรูอารมณท่ีเปนฝายดี ยับยั้งมิใหจิตตกไปในทางท่ีชั่ว หรือความระลึก
ไดท่ีรูทันอารมณอันเปนฝายดี  

 “ปฏฐาน” คือ ความตั้งม่ันอยูในอารมณ   
 “สติปฏฐาน” จึงหมายถึง ความตั้งม่ันในการระลึกรูอารมณท่ีเปนฝายดี มีความหมาย

โดยเฉพาะถึงอารมณอันเปนท่ีตั้งม่ันแหงสติ ๔ ประการ  ประกอบดวย กายานุปสสนาสติปฏฐาน  
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน 

  ๒.๓.๒.๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน การมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู คือ มีสติ
กําหนดพิจารณากายใหเห็นกายในกาย คือเห็นตามความเปนจริงของกาย เชน เปนเพียงการประชุม
กันของเหตุปจจัยอันมีธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ หรือการเกิดแตเหตุท่ีเปนของสกปรกปฏิกูลโสโครก
ประกอบหรือเปนปจจัยกันข้ึน (ทวัตติงสาการ) หรือการพิจารณาสวนตาง ๆ ของรางกายเพ่ือใหเกิด
นิพพิทา  อันลวนเปนไปการระงับหรือดับตัณหาแลอุปาทานโดยตรงท้ังสิ้น 
    ในข้ันแรกนั้นเปนการฝกใหมีสติเสียกอน โดยฝกดูลมหายใจท่ีหายใจเขา ท่ีหายใจออก 
อยางมีสติ หรือการมีสติอยูในอิริยาบถของกาย ไมใชการใชอิริยาบถของกายเปนอารมณจนเกิดสมาธิ
โดยไมรูตัว แลวใชสตินั้นในการพิจารณากายในแบบตาง ๆ ตลอดจนการเกิดดับตาง ๆ ของกาย ฯลฯ  
ลวนเพ่ือใหเกิดนิพพิทา เพ่ือใหจิตลดละความยินดียินรายในกายแหงตนแลบุคคลอ่ืนเม่ือรูเห็นตาม
ความเปนจริงของกายนั้นวา ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา จิตจะไดคลายความยึดม่ันถือม่ันพึงพอใจ
หรือหลงใหลในกายแมตัวตนของตนหรือบุคคลอ่ืน เปนการตัดกําลังตัณหาแลอุปาทานโดยตรงทาง
หนึ่ง  กายานุปสสนาสติปฏฐานแบงออกเปน ๖ หมวด คือ 
  ๑. อานาปานบรรพ มีสติพิจาณาลมหายใจเขา ลมหายใจออก เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัด
วาเราหายใจเขายาว เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวาเรา
หายใจเขาสั้น เม่ือหายใจออกสั้น ก็รูชัดวาเราหายใจออกสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรู
ตลอดกองลมหายใจท้ังปวง หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจท้ัง
ปวง หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร (คือลมอัสสาสะ ปสสาสะ) หายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก (ที.ม. ๑๔/๒๗๔/๒๐๓)    



 ๓๔ 

    อานาปานบรรพ เรียกอีกอยางวา อานาปานสติ คือ ใชสติกําหนดพิจารณาลมหายใจเขา
ออก จุดประสงคอยูท่ีสติ โดยใหจิตคือสติกําหนดตามดูหรือรูตามลมหายใจเขาออกแบบตาง ๆ 
ตลอดจนสติสังเกตเห็นอาการของลมหายใจ มีจุดประสงคเพ่ือฝกใหมีสติและเพ่ือละความดําริพลาน
คือฟุงซานเปนสําคัญ เหตุเพราะลมหายใจนั้นก็สามารถใชเปนอารมณหรือการวิตกในการทําฌานหรือ
สมาธิไดดวย ขอนี้จึงมักสับสนกันอยูเนือง ๆ จนกอโทษ จึงทําสติตองเปนสติ สมาธิก็เปนสมาธิ 
กลาวคือเม่ือทําสติตองเปนสติ จึงเปนสัมมาสติ เม่ือตั้งใจทําสมาธิแลวเปนสมาธิก็เปนสัมมาสมาธิ แต
บางครั้งคราวในการปฏิบัติอาจมีการเลื่อนไหลเพราะสติขาดเกิดข้ึนบางเปนครั้งเปนคราว เปนเรื่อง
ปกติธรรมดา เนื่องจากบางครั้งฝกสติก็จริงอยูแตเกิดอาการขาดสติหรือสติออนลงเปนครั้งคราวบาง 
จึงเลื่อนไหลไปเปนฌานหรือสมาธิแทน 
  ๒. อิริยาบถบรรพ มีสติพิจารณาอิริยาบถ การเดิน การยืน การนั่ง การนอน เม่ือเดินอยู
ก็รูชัดวาเราเดิน เม่ือยืนอยูก็รูชัดวาเรายืน เม่ือนั่งอยูก็รูชัดวาเรานั่ง เม่ือนอนอยูก็รูชัดวาเรานอน อนึ่ง 
เม่ือเธอเปนผูตั้งกายไวแลวอยางใดก็ยอมรูชัดอาการกายนั้นอยางนั้น ๆ (ที.ม. ๑๔/๒๗๕/๒๐๔) 
   อิริยาบถ คือกําหนดสติใหระลึกรูในอิริยาบถอาการตาง ๆ ของกาย เชน เดิน ยืน นั่ง 
นอน มีสติรูในอิริยาบถตาง ๆ นั่นเอง มีจุดประสงคเชนเดียวกับอานาปานสติคือเพ่ือละความดําริ
พลานคือความฟุงซานเปนสําคัญ ไมไดมีจุดประสงคโดยตรงเพ่ือใชเปนอารมณในการทําสมาธิหรือ
ฌาน  
    ๓. สัมปชัญญบรรพ มีสติพิจารณาสัมปชัญญะ คือเปนผูทําสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหว
ทางกาย ในการกาวไปขางหนาและถอยกลับมาขางหลัง เปนผูทําสัมปชัญญะในการแลไปขางหนาแล
เหลียวไปทางขางซายขางขวา เปนผูทําสัมปชัญญะการคูอวัยวะเขา การเหยียดอวัยวะออก เปนผูทํา
สัมปชัญญะในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร การกิน ดื่ม เค้ียว และลิ้ม เปนผูทําสัมปชัญญะใน
การถายอุจจาระและปสสาวะ ฯลฯ (ที.ม. ๑๔/๒๗๖/๒๐๕) 

   สัมปชัญญะ ความรูตัว คือปญญาในการใหมีสติตอเนื่องในการกระทําหรือการ
เคลื่อนไหว เชน เดิน ดื่ม กิน ถาย วิ่ง ตื่น หลับ ฯลฯ กลาวคือมีสติอยางรูตัวท่ัวพรอม สติระลึกรูอยาง
ตอเนื่องสลับสับเปลี่ยนอิริยาบถกันได ตามท่ีสติระลึกรูตามความเปนจริง มีสติระลึกรูไมเพงจนแนวแน
เพ่ือการเปนสมาธิระดับสูงหรือประณีตแตอยางใด ใชแคขณิกสมาธิเปนเบื้องตนเทานั้น เพราะตองการ
ฝกสติเปนหลัก ไมใชสมาธิ สมาธิเปนผลท่ีเกิดรองลงมาเทานั้น ซ่ึงอาจเลื่อนไหลไปสูฌานสมาธิใน
ระดับประณีตไดโดยธรรมหรือธรรมชาติอีกดวย แตตองไมใชเจตนาฝกสติแลวไหลเลื่อนเปนฌานสมาธิ
เสียทุกครั้งไป ดังเชน การใชการจงกรมไปในการเจริญสมาธิเปนสําคัญก็มี กลาวคือการใชทาการเดิน
นั้นเปนอารมณเพ่ือเนนใหเกิดความสงบจากฌานสมาธิเสียเปนสําคัญแตอยางเดียว ไมไดสนใจสติหรือ
ปญญาเลย แลวไปเขาใจเอาวา ความสงบนั้นถูกตองดีงามแลว มีจุดประสงคเชนเดียวกัน คือเพ่ือละ
ความดําริพลานคือฟุงซานเปนสําคัญ หรือการรูตัวท่ัวพรอมในกิจหรืองานท่ีกระทํานั่นเอง 
   ๔. ปฏิกูลมนสิการบรรพ มีสติพิจารณาสิ่งปฏิกูล คือพิจารณาอาการ ๓๒ ในกายของตน
เบื้องบนตั้งแตพ้ืนเทาข้ึนไป เบื้องต่ําตั้งแตปลายผมลงมา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาด
มีประการตาง ๆ วามีอยูในกายนี้คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ 
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี น้ําเสลด น้ําเหลือง น้ําเหง่ือ ฯลฯ 
เปนตน ใหเห็นวากายนี้เต็มไปดวยของไมสะอาด (ที.ม. ๑๔/๒๗๗/๒๐๕-๒๐๖) 



 ๓๕ 

  เม่ือมีสติในสิ่งดังกลาวขางตน จิตยอมไมดําริพลานออกไปปรุงแตงฟุงซาน จึงใชสติท่ีฝก
มานั้นอันยอมประกอบดวยสมาธิจิตตั้งม่ันอยูเนื่องจากการละดําริพลานลงไปเสีย จึงนําสติและจิตตั้ง
ม่ันนั้นไปใชพิจารณาสวนตาง ๆ ของรางกายวาลวนเปนสิ่งปฏิกูล ไมสะอาด โสโครก ตองเขาใจวากาย
ตน(เห็นกายในกายภายใน) และกายของบุคคลอ่ืน (เห็นกายในกายภายนอก) ตางก็เปนเชนนี้ ลวน
เปนไปเพ่ือใหเกิดนิพพิทา เพ่ือลดละความยึดม่ันพึงพอใจหลงใหลในกายตนและในกายบุคคลอ่ืนลง  
เพ่ือใหเห็นตามความเปนจริงวาลวนแลวแตเปนของปฏิกูลโสโครก เพ่ือคลายความหลงใหลรักใคร   
ยึดม่ันลงไปจึงคลายกําหนัด   
    ๕. ธาตุมนสิการบรรพ มีสติพิจารณากายโดยความเปนธาตุ คือพิจารณากายอันตั้งอยู
ตามท่ีตั้งอยูปกตินี้โดยความเปนธาตุวา ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม มีอยูในกายนี้ อุปมาเหมือนคน
ฆาโคหรือลูกมือคนฆาโคผูฉลาด ฆาแมโคแลวพึงแบงออกเปนสวน แลวนั่งอยูท่ีหนทางใหญ ๔ แพรง 
แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมพิจารณากายอันตั้งอยูตามท่ีตั้งอยูตามปกตินี้นี่แล โดยความเปน
ธาตุวา ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม มีอยูในกายนี้ ดังนี้ (ที.ม. ๑๔/๒๗๘/๒๐๗) 

  ธาตุมนสิการ พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของกายนี้วา เปนเพียงกอนหรือมวล
หรือ ฆนะของธาตุท้ัง ๔ อันลวนไมงาม ไมสะอาด มาประชุมกันเปนเหตุปจจัยใหเกิดกายนี้ชั่วขณะ
ระยะหนึ่ง ท้ังกายตนเองและบุคคลอ่ืนเชนกัน  
    ๖. นวสีวถิกาบรรพ มีสติพิจารณาสรีระ (ซากศพ) ท่ีเขาท้ิงไวแลวในปาชา มีลักษณะตาง 

กันถึง ๙ ลักษณะ เชน ซากศพท่ีตายแลว ๑ วัน ถึง ๓ วัน อันพองข้ึน สีเขียวนาเกลียด แลวนอมเขา
มาสูกายนี้วาถึงรางกายเรานี้ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปได 
(ที.ม. ๑๔/๒๗๙/๒๐๗-๒๐๘) 
    ในมหาสติปฏฐานสูตร กลาวไววา 

ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็นกายใน
กายเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอกบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดข้ึนในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือความ
เสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเสื่อมไปใน
กายบาง ก็หรือวาสติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมีอยูแตเพียงสักวาเปนท่ีรู แตเพียง  
สักวาเปนท่ีอาศัยระลึก เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถือ
อะไร ๆ ในโลกดวย ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางนี ้      
(ที.ม. ๑๔/๒๗๔-๒๘๗/๒๐๓-๒๑๓) 

 
  ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ไดอธิบายวา ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานดวยการตั้งสติ 
กําหนดลมหายใจเขาออกเปนอารมณ ถือวาไดกําหนดพิจารณาท้ังรูปและนาม นั่นคือไดกําหนด
พิจารณาเห็นวา การเคลื่อนไหวอิริยาบถตาง ๆ ไดแก เดิน ยืน นั่ง นอน อันเปนรูปเกิดมีไดเพราะ
อาศัยวาโยธาตุพัดลม และวาโยธาตุพัดผันใหเกิดการเคลื่อนไหวไดนั้น เพราะอาศัยจิต อันเปนนามเม่ือ
พิจารณาเห็นปจจัยใหเกิดการเคลื่อนไหวอิริยาบถอยางนี้แลว ก็จะทําใหเห็นชัดตามเปนจริงวาการ
เคลื่อนไหวอิริยาบถท้ังหมดนี้ เกิดมีไดดวยอาศัยเหตุปจจัย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา แลวเจริญ
วิปสสนาไปตามลําดับจนไดบรรลอุรหัตผล (ที.ม.อ. ๒/๓๗๕/๓๘๑–๓๘๒)  



 ๓๖ 

 
 ๒) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  คือ การมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ใหรูเห็น
ตามเปนจริงวาเปนแตเพียงเวทนา ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา การมีสติกําหนดพิจารณาเวทนาหรือ
การเสพรสอารมณท่ีบังเกิดข้ึนเปนธรรมดาจาการกระทบคือผัสสะ ใหเห็นเวทนาท่ีเกิดข้ึน แลว
พิจารณาใหเห็นตามความจริงของเวทนาวา เวทนาเปนสักแตวาเปนการรับรู การเสพรสอารมณท่ีมา
กระทบสัมผัส(ผัสสะ) ท้ังในทางใจและกายคือใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ เปนขบวนการ
ธรรมชาติหรือสภาวธรรมแทอันยิ่งใหญท่ีมีในมนุษย เปนทุกขโดยธรรมชาติ เปนเพียงกระบวนการรับรู
ในข้ันแรก ๆ ท่ีเอาขอมูลมาจากสัญญาในอดีตหรืออาสวะกิเลส ยังไมใชความทุกขจริง ๆ พิจารณาให
เห็นวาเม่ือมีการผัสสะยอมเกิดเวทนาอันมี สุขเวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุข (ไมสุขไมทุกข) อยาง
ใดอยางหนึ่งข้ึนเปนธรรมดาทุกครั้งทุกทีไป ซ่ึงเปนเวทนาปกติหรือเปนไปโดยธรรมหรือธรรมชาติ 
หลีกเลี่ยงหลบหนีไมใหเกิดไมใหเปนไมได เปนหลักธรรมชาติธรรมดา ๆ แตสูงสุด จิตจะไดคลายความ
ยึดม่ันถือม่ันในเวทนาหรือการเสพรสอารมณท่ีบังเกิดนั้น ๆ จึงไมเกิดตัณหาข้ึน จึงเปนเพียงสุขเวทนา
หรือทุกขเวทนาตามธรรมหรือธรรมชาติแตยอมไมเรารอนเผาลนดังเวทนาท่ีประกอบดวยอุปาทาน 
จําแนกออกเปน ๙ ประการ คือ 
            ๒.๑ เม่ือเสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยสุขเวทนา 
       ๒.๒ เม่ือเสวยทุกขเวทนาอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยทุกขเวทนา 
        ๒.๓ เม่ือเสวยอุเบกขาเวทนาอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยอุเบกขาเวทนา 
       ๒.๔ เม่ือเสวยสุขเวทนามีอามิสอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยสุขเวทนามีอามิส 
       ๒.๕ เม่ือเสวยทุกขเวทนามีอามิสอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยทุกขเวทนามีอามิส 
       ๒.๖ เม่ือเสวยอุเบกขาเวทนามีอามิสอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยอุเบกขาเวทนามีอามิส 
       ๒.๗ เม่ือเสวยสุขเวทนาไมมีอามิสอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส 
      ๒.๘ เสวยทุกขเวทนาไมมีอามิสอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส 
      ๒.๙ เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิสอยู ก็รูชัดวาเรากําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
      ไมมีอามิส (ที.ม. ๑๔/๒๘๘/๒๑๓) 
   เวทนาเปนเพียงสักแตวาเวทนา คือ ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนและจําตองรับรู ท่ีแทจริงก็แค
ความรูสึกท่ีตองเกิดข้ึนจากการกระทบจึงไมควรไปยึดม่ัน เกิดข้ึนและเปนไปตามธรรมหรือสภาวธรรม
หรือธรรมชาติจริง ๆ ตามเหตุปจจัยอันมาปรุงแตง จึงเกิด ๆ ดับ ๆ ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตาไมมี
ตัวไมมีตนแทจริง ไมใชเรา ไมใชของเราอยางแทจริงอีกดวย จึงควบคุมบังคับบัญชาไมได เห็นเวทนา
ท้ังในเวทนาตนเอง (เห็นเวทนาในเวทนาภายใน) และเห็นเวทนาในเวทนาบุคคลอ่ืน (เห็นเวทนาใน
เวทนาภายนอก)  
   ในทางปฏิบัติเห็นเวทนาในเวทนา คือ มีสติรูอยูเนือง ๆ วาเวทนาสักแตวาเวทนา อันยอม
ตองเกิดความรูสึกจากการรับรูในอารมณท่ีผัสสะกันเปนธรรมดาโดยธรรมชาติ จึงไมไปยึดม่ันหมายม่ัน
ในเวทนาเหลานัน้ ดวยการอุเบกขาไมเอนเอียงไปคิดปรุงแตงหรือฟุงซานอันจะทําใหเกิดเวทนาข้ึนอีก  
  ๓) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ใหรูเห็นตามเปนจริง
วา เปนแตเพียงจิต ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา การมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิต หรือสติระลึกรูเทาทัน
หรือพิจารณาจิต (จิตตสังขารหรือมโนสังขาร เชน ความคิด, ความนึก คือธรรมารมณตาง ๆ) และ



 ๓๗ 

โดยเฉพาะอาการของจิตหรือกริยาของจิต (เจตสิก) ดังเชน ราคะ โทสะ โมหะ ฟุงซาน หดหู เปนสมาธิ 
ท่ียอมยังใหเกิดเศราหมองหรือผองแผวเปนอารมณ คือ มีสติระลึกรูเทาทันในจิตตสังขาร ตามสภาพ
เปนจริงท่ีเปนอยูในขณะนั้น ๆ (บางเรียกกันวาเห็นจิตในจิต) ท้ังในของตนเองและของบุคคลอ่ืน อัน
เพ่ือเปนเครื่องรู เครื่องระลึก เครื่องเตือนสติ และพิจารณาการเกิด ๆ ดับ ๆ วา เปนไปตามธรรมคือ
สภาวธรรมหรือธรรมชาติลวนไมเท่ียงของจิตตสังขารดังกลาว จําแนกออกเปน ๑๖ ประการ คือ 
    ๓.๑ เม่ือจิตมีราคะ ก็รูชัดวาจิตมีราคะ 
        ๓.๒ เม่ือจิตไมมีราคะ ก็รูชัดวาจิตไมมีราคะ 
       ๓.๓ เม่ือจิตมีโทสะ ก็รูชัดวาจิตมีโทสะ 
        ๓.๔ เม่ือจิตไมมีโทสะ ก็รูชัดวาจิตไมมีโทสะ 
       ๓.๕ เม่ือจิตมีโมหะ ก็รูชัดวาจิตมีโมหะ 
        ๓.๖ เม่ือจิตไมมีโมหะ ก็รูชัดวาจิตไมมีโมหะ 
        ๓.๗ เม่ือจิตหดหู ก็รูชัดวาจิตหดหู  
       ๓.๘ เม่ือจิตฟุงซาน ก็รูชัดวาจิตฟุงซาน 
       ๓.๙ เม่ือจิตเปนมหัคคตะ (มหรคต คือถึงความเปนใหญ) ก็รูชัดวาจิตเปนมหัคคตะ 
       ๓.๑๐ เม่ือจิตไมเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวาจิตไมเปนมหัคคตะ 
       ๓.๑๑ เม่ือจิตเปนสอุตตระ ก็รูชัดวาจิตเปนสอุตตระ 
        (สอุตตระ คือกามาวจรจิตท่ีมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ไมถึงอุปจารสมาธิ)  
       ๓.๑๒ เม่ือจิตเปนอนุตตระ ก็รูชัดวาจิตเปนอนุตตระ 
       (อนุตตระ คือกามาวจรจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หมายเอาอุปจารสมาธิ)  
       ๓.๑๓ เม่ือจิตตั้งม่ัน (สมาหิตจิต) ก็รูชัดวาจิตตั้งม่ัน 
       ๓.๑๔ เม่ือจิตไมตั้งม่ัน (อสมาหิตจิต) ก็รูชัดวาจิตไมตั้งม่ัน 
       ๓.๑๕ เม่ือจิตวิมุตติ (หลุดพนจากกิเลสแลว) ก็รูชัดวาจิตวิมุตติ 
       ๓.๑๖ เม่ือจิตยังไมวิมุตติ (ยังไมหลุดพนจากกิเลส) ก็รูชัดวาจิตยังไมวิมุตติ  
   (ที.ม. ๑๔/๒๘๙/๒๑๔) 
    อนึ่งอาการของจิตท้ังหลายหรือเจตสิก ดังเชน ราคะ โทสะ โมหะ จิตฟุงซาน ฯลฯ นั้นมัน
ไมมีอาการเปนรูปธรรมเปนตัวเปนตนแทจริง แตมันอาศัยแฝงอยูกับสังขารขันธ คือการกระทําตาง ๆ
นั่นเอง ดังเชน ความคิด (มโนสังขาร) ท่ีประกอบดวยราคะ, การทํารายผูอ่ืนทางกาย (กายสังขาร) ท่ี
ประกอบดวยโทสะ การคิดดาทอ ตอวา (วจีสังขาร) ท่ีประกอบดวยโมหะคืออาการหลงไปปรุงจนเกิด
ทุกขท่ีประกอบดวยความไมรูตามความเปนจริง เชนคิดหรือธรรมารมณกระทบใจแลวจะใหรูสึกเฉย ๆ  
การเก้ียวพาราสีท้ังดวยคําพูดท้ังกริยาทาทางท่ีประกอบดวยราคะ จิตคิดฟุงซานหรือคิดวนเวียนไม
หยุดหยอนในเรื่องไรแกนสาร เชน คิดไปในอดีต อนาคต ก็คือความคิดท่ีประกอบดวยจิตฟุงซานหรือ
สงจิตออกนอกไปปรุงแตงนั่นเอง 
   ในทางปฏิบัติของการเห็นจิตในจิต คือ มีสติเห็นจิตสังขาร(เชนความคิด) ท่ีเกิดข้ึนวา สักแต
วาจิตสังขารตามท่ีพิจารณาอยูเนือง ๆ แลวอุเบกขาไมเอนเอียงไปแทรกแซงดวยถอยคิดปรุงแตง หรือ
กริยาจิตใด ๆ ดังการคิดเรื่อยเปอยหรือฟุงซานจึงยอมยังใหเกิดเวทนาอ่ืน ๆ ท่ีอาจเปนปจจัยจึงมี
ตัณหาเกิดข้ึน จึงทําใหเกิดทุกขอุปาทานอันเรารอน 



 ๓๘ 

  ๔) ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ใหรูเห็นตาม
เปนจริงวาเปนเพียงแตธรรม ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา การมีสติกําหนดพิจารณาธรรม (สิ่งตาง ๆ) 
ท่ีบังเกิดแกใจเปนอารมณท้ังท่ีเปนกุศลหรืออกุศล เพ่ือเปนเครื่องเตือนสติและเครื่องระลึกรูเพ่ือใหเกิด
ปญญาเปนสําคัญ ใหสติตั้งม่ันพิจารณาเนือง ๆ ซ่ึงธรรม ๕ หมวด คือ นิวรณ ๕ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
โพชฌงค ๗ อริยสัจ ๔ ดังนี้ 
     ๔.๑ นิวรณบรรพ หรือหมวดนิวรณ ๕ คือธรรมเปนเครื่องก้ัน หรือหามไมใหบรรลุกุศล
ธรรม มี ๕ ประการ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ใหพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕ เชน เม่ือกามฉันทมีภายในจิต ยอมรูชัดวากามฉันทมีอยูภายในจิตของเรา 
หรือเม่ือกามฉันทไมมีภายในจิต ยอมรูชัดวากามฉันทไมมีภายในจิตของเรา เปนตน  
        ๔.๒ ขันธบรรพ หรือหมวดขันธ คือกองอุปาทานขันธ ๕ กอง ไดแก รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ใหพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕ เชน อยางนี้รูป(สิ่งท่ีทรุดโทรม) 
อยางนี้ความเกิดข้ึนของรูป อยางนี้ความดับไปของรูป อยางนี้เวทนา(ความเสวยอารมณ) อยางนี้ความ
เกิดข้ึนของเวทนา อยางนี้ความดับไปของเวทนา เปนตน 
      ๔.๓ อายตนบรรพ หรือหมวดอายตนะ คืออายตนะภายใน ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ อายตนะภายนอก ๖ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ใหพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรม คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก (อยางละ ๖) เชน ยอมรูจักตาดวย ยอมรูจักรูปดวย 
อนึ่ง สังโยชน (เครื่องผูก) ยอมเกิดข้ึนอาศัยตาและรูปท้ัง ๒ นั้นอันใด ยอมรูจักอันนั้นดวย อนึ่ง ความ
ท่ีสังโยชนอันยังไมเกิดข้ึนยอมเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความละสังโยชน
ท่ีเกิดข้ึนแลวเสียไดดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความท่ีสังโยชนอันตนละเสียแลว
ยอมไมเกิดข้ึนตอไปไดดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย เปนตน 
      ๔.๔ โพชฌงคบรรพ หรือหมวดโพชฌงค คือองคแหงธรรมเครื่องตรัสรู ๗ ประการ 
ไดแก๑) สติสัมโพชฌงค องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือสติความระลึกได ๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค     
องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือการเฟนธรรม ๓) วิริยสัมโพชฌงค องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู
คือความเพียร ๔) ปติสัมโพชฌงค องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู คือความอ่ิมใจ ๕) ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือความสงบ ๖) สมาธิสัมโพชฌงค องคแหงปญญาเปน
เครื่องตรัสรูคือความจิตตั้งม่ัน ๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือความวางใจ
เปนกลาง ใหพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค ๗ เชน เม่ือสติสัมโพชฌงค (องคแหงปญญาเปน
เครื่องตรัสรูคือสติ) มีภายในจิต ยอมรูชัดวาสติสัมโพชฌงคมีภายในจิตของเรา เม่ือสติสัมโพชฌงคไมมี 
ภายในจิต ยอมรูชัดวาสติสัมโพชฌงคไมมีภายในจิตของเรา อนึ่ง ความท่ีสติสัมโพชฌงคอันยัง           
ไมเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณของ         
สติสัมโพชฌงค ท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย เปนตน 
      ๔.๕ สัจจบรรพ หรือหมวดสัจจะ คือสภาวธรรมท่ีเปนจริงอันประเสริฐ มี ๔ ประการ 
ไดแกทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ใหพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออริยสัจ ๔ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูชัดตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกขสมุทัย (เหตุท่ีเกิดทุกข) ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้



 ๓๙ 

ทุกขนิโรธ (ธรรมเปนท่ีดับทุกข) ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงธรรมท่ีดับทุกข) (ที.ม. ๑๔/๒๙๐/๒๑๕-๒๒๓) 

 
  สติกําหนดเห็นสภาวธรรมโดยความเปนอริสัจ ใหเห็นวากายใจนี้เปนทุกขลวน ๆ กําหนด
เห็นเหตุแหงทุกขคือตัณหา (ความทะยานอยาก) กําหนดเห็นธรรมท่ีดับทุกข คือความสํารอกและดับ
โดยไมมีเหลือในตัณหานัน้ กําหนดเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (ขอปฏิบัติใหถึงธรรมท่ีดับทุกข) 
คือทางอันประเสริฐประกอบดวยองค ๘ ทางเดียวนี้ (ที.ม. ๑๔/๒๙๔-๒๙๙/๒๒๓-๒๔๐) 
 การมีสติกํากับดูสิ่งตาง ๆ และความเปนไปท้ังหลายโดยรูเทาทันตามสภาวะของมัน ไมถูก
ครอบงําดวยความยินดียินรายท่ีทําใหมองเห็นเพ้ียนไปตามอํานาจกิเลส การพิจารณาธรรมตาง ๆ 
เหลานี้ในจิตเปนธัมมวิจยะ (การพิจารณาธรรม) เพ่ือเปนเครื่องรู ระลึก เตือนสติ เปนแนวทางใหเกิด
ปญญาไมไปยึดม่ันถือม่ัน เพราะธรรมท้ังหลายเหลานี้จัดเปนสังขารในไตรลักษณ คือเกิดแตเหตุปจจัย 
เม่ือเหตุปจจัยของสังขารธรรมเหลานี้แปรปรวนหรือดับ สังขารธรรมนี้ก็ดับเชนกัน อีกท้ังเม่ือเรารู
ระลึกธรรมท้ังหลายก็เกิดข้ึน เม่ือเราหยุดรูระลึกธรรมท้ังหลายก็ดับลงเชนกัน ทุกสภาวธรรมลวน
เปนไปตามกฎไตรลักษณท้ังสิ้น 
   การเจริญสติปฏฐาน ๔ โดยมีศีลเปนบาทฐาน มีสมาธิเปนทามกลาง และมีปญญาเปนท่ีสุด 
จนเห็นแจงไตรลักษณในรูปนามตามความเปนจริง เม่ืออินทรียแกกลาดําเนินไปตามวิปสสนาวิถี 
สามารถรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ ละอนุสัยกิเลสและสังโยชนไดตามกําลังของมรรค เกิดปญญาเห็น
แจงโลกุตรธรรม ๙ และอริยสัจ ๔ (พระครินทร ผลาโณ (ขวัญรักษศรี), ๒๕๕๖, หนา ๕๔) 
 วิธีการของวิปสสนากรรมฐานท่ีแทจริงมีเพียงทางเดียวเทานั้น คือการกําหนดพิจารณาเห็น
สภาวะของรูปธรรมและนามธรรมตามท่ีมันเปนจริง (มีสภาวะเปนไตรลักษณหรือเกิดดับ) เม่ือพูดถึง
วิปสสนาก็ตองนึกถึงสติปฏฐาน ๔ เพราะในมหาสติปฏฐานสูตรจะสอนวิธีการปฏิบัติไวอยางละเอียด 

สวนในคัมภีรอ่ืนจะไมเนนรูปและนาม (พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพันธ), ๒๕๔๕, หนา ๑๗๘) 
   สรุปไดวาการเจริญสติปฏฐาน ๔ คือ การมีสติกําหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายใหรูเทาทันตาม
ความเปนจริง มีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีสติพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู และมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู เพ่ือใหเกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณใน     
รูปนามสังขารท้ังหลาย การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ เทานั้นท่ีสามารถทําลายสิ่งท่ีปดบัง         
ไตรลักษณได ทําใหเกิดปญญาเห็นแจงคือวิปสสนาญาณเห็นความจริงของรูปนามท่ีเปนไตรลักษณ จึง
สรุปวาวิปสสนาญาณจะเกิดข้ึนไมไดเลย หากขาดกระบวนการพิจารณาธรรมตามหลักสติปฏฐาน ๔  
 ๒.๓.๓ หลักวิปสสนาภูมิ 
   การกําหนดรูสภาวะรูปธรรมนามธรรมตามหลักของวิปสสนานั้น ตองอาศัยฐานท่ีตั้งอันเปน
ทางท่ีดําเนินไปของวิปสสนา หรืออารมณในการกําหนดรูของวิปสสนาเปนฐานท่ีตั้ง ท่ีเรียกวา 
วิปสสนาภูมิ หรือ ภูมิแหงวิปสสนา ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดวิปสสนาญาณ 

 ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ปญญาภูมินิเทศ อธิบายไววา “เพราะเหตุท่ีในธรรมท้ังหลายท่ีเปน      
ภูมิแหงปญญานี้ ธรรมท้ังหลายตางโดย ขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย สัจจะ และปฏิจจสมุปบาท เปน
อาทิ เปนภูมิ (แหงปญญา) ดังนี”้ (วิสุทธิ. ๕๗๐/๘๖๓)  



 ๔๐ 

  วิปสสนาภูมิ คือ ภูมิแหงวิปสสนา หรือฐานท่ีตั้งอันเปนพ้ืนท่ีซ่ึงวิปสสนาเปนไป พ้ืนฐานท่ี
ดําเนินไปของวิปสสนา แบงออกเปน 
   ๑) การปฏิบัติอันเปนพ้ืนฐานท่ีวิปสสนาดําเนินไป คือ การมองดูรูเขาใจ (สัมมสนะ, มักแปล
กันวาพิจารณา) หรือรูเทาทันสังขารท้ังหลายตามท่ีมันเปนอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา อันดําเนินไปโดย
ลําดับ จนเกินตรุณวิปสสนา ซ่ึงเปนพ้ืนของการกาวสูวิปสสนาท่ีสูงข้ึนไป 
 ๒) ธรรมท่ีเปนภูมิของวิปสสนา คือ ธรรมท้ังหลายอันเปนพ้ืนฐานท่ีจะมองดูรูเขาใจ ใหเกิด
ปญญาเห็นแจงตามเปนจริง ตรงกับคําวา “ปญญาภูมิ” ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย 
๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท และปฏิจจสมุปปนนธรรมท้ังหลาย เฉพาะอยางยิ่งทาน
เนนปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงเปนท่ีรวมในการทําความเขาใจธรรมท้ังหมดนั้น วาโดยสาระก็คือธรรมชาติ    
ท้ังปวงท่ีมีในภูมิ ๓ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๓๗๔)  
    ๒.๓.๓.๑ ขันธ ๕  
   ขันธ ๕ (สํ.ข. ๒๗/๙๕/๑๐๓, อภิ.วิ. ๗๗/๑/๑) คือ กองแหงรูปธรรมและนามธรรม ๕ 
หมวดท่ีประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซ่ึงบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน 
สวนประกอบ ๕ อยางท่ีรวมเขาเปนชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๑๖๒) 
ประกอบดวย 
    ๑) รูปขันธ คือ กองรูป มีหนาท่ีแตกดับ ในรูป ไดแก สวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด 
ในสวนของรางกายและพฤติกรรมท้ังหมดของรางกาย พรอมท้ังคุณสมบัติและพฤติกรรมตาง ๆ ของ
สสารพลังงานเหลานั้นทําหนาท่ีรับรูและเสพเสวยโลก หรือทําหนาท่ีเปนทางเชื่อมตอโลกภายนอก 
โดยอาศัยทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนชองเพ่ือรับรูอารมณ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ  
    ๒) เวทนาขันธ คือ กองเวทนา มีหนาท่ีเสวยรูปแตกดับ ท่ีเปนเวทนาเจตสิก และ
นามธรรม เจตสิก ไดแก ความรูสึกมี ๓ ประการ คือ สุขเวทนา (ท้ังทางกายและทางจิต) ทุกขเวทนา 
(ท้ังทางกายและจิต) หรืออุเบกขาเวทนา (ไมสุข ไมทุกข เฉย ๆ) มีหนาท่ีสําคัญตอกระบวนการแสวงหา
เสพอารมณท่ีเปนตัวตอเชื่อมในการท่ีจะเลือกเฟนอารมณท่ีนาปรารถนาและหลีกเลี่ยงสิ่งไมนา
ปรารถนาตาง ๆ ได 
    ๓) สัญญาขันธ คือ กองสัญญา มีหนาท่ีจํารูปแตกดับ ท่ีเปนสัญญาเจตสิก และ
นามธรรมเจตสิก ไดแก ความจําได หมายรู กําหนดรู บันทึกสิ่งผานเขามาทางการรับรู เปนเหตุใหจํา
อารมณตาง ๆ ได ลักษณะท่ีสําคัญของสัญญา คือ การทํางานกับอารมณท่ีปรากฏตัวอยูตอหนา จําได 
หมายรูหรือจําไดซ่ึงอารมณนั้น 
    ๔) สังขารขันธ คือ กองสังขาร มีหนาท่ีปรุงแตงรูปแตกดับ ท่ีเปนเจตสิกท่ีเหลือ ๕๐ ดวง 
ไดแก สภาวธรรมท่ีปรุงแตงใจ มี ๒ ฝายไดแก ฝายดี (โสภณเจตสิก) ฝายเลว (อกุศลเจตสิก) และฝาย
ท่ีเปนกลาง (อัญญสมานาเจตสิก) กลาวโดยท่ัวไปสังขารเปนสภาวะท่ีเปนความคิดปรุงแตงเก่ียวกับรูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณเปนกระบวนการแหงเจตจํานงท่ีชักจูง เลือกเฟนรวบรวม แลว
นํามาปรุงแตงความคิด การพูด การกระทํา ใหเกิดกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ 
    ๕) วิญญาณขันธ คือ กองวิญญาณ มีหนาท่ีรูรูปแตกดับ และเปนจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ 
ดวง ความรูแจงทางทวาร หรืออายตนะท้ัง ๖ แปลตามแบบวา ความรูแจงทางตา ทางหู ทางจมูก 



 ๔๑ 

ทางลิ้น ทายกาย ทางใจ วิญญาณในขันธ ๕ นี้ เปนความรูท่ีเปนตัวยืนหรือเปนฐานใหกับนามขันธอ่ืนท่ี
เหลือ คือ เวทนา สัญญา สังขาร แตเปนความรูท่ีมีกระบวนการเกิดดับอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา
ควบคูไปกับนามขันธอ่ืน หรือปรากฏการณทุกอยางภายในจิตใจ  
    ขันธ ๕ หรือเบญจขันธนั้น สรุปก็คือรูปและนาม การเจริญวิปสสนาคือการกําหนดรู
สภาวะของรูปและนามตามความเปนจริง เพ่ือใหเกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณในรูปและนาม คือเกิด
วิปสสนาญาณโดยอาศัยรูปและนามหรือขันธ ๕ เปนอารมณของวิปสสนา 
  ๒.๓.๓.๒. อายตนะ ๑๒  

    อายตนะ ๑๒ (อภิ.วิ. ๗๗/๙๗-๑๐๐/๑๕๐-๑๖๕) หมายถึง สิ่งท่ีเชื่อมตอกันใหเกิด
ความรู, แดนตอหรือแดนเกิดแหงความรู อันไดแก อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖     
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๒๕๖) 
    ในพระสุตตันตปฎก พบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายอายตนะบัญญัติ  
อันไดแก อายตนะภายในและอายตนะภายนอก อยางละ ๖ เหลานี้ คือ จักษุกับรูป โสตะกับเสียง    
ฆานะกับกลิ่น ชิวหากับรส กายกับโผฏฐัพพะ มนะกับธรรมารมณ (ที.ปา. ๑๕/๗๖/๑๘๗) 
              ๑) จักขายตนะ คือ จักขุทวาร เปนเครื่องตอ หรือ ตอทางจักขุทวาร องคธรรมไดแก 
        จักขุปสาท เปนรูปธรรม  
    ๒) โสตายตนะ คือ โสตทวารเปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก โสตปสาท เปนรูปธรรม 
    ๓) ฆานายตนะ คือ ฆานทวารเปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก ฆานปสาท เปน 

 รูปธรรม 
    ๔) ชิวหายตนะ คือ ชิวหาทวารเปนเครื่องตอ องคธรรม ไดแก ชิวหาปสาท เปน 
        รูปธรรม 
    ๕) กายายตนะ คือ กายทวารเปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก กายปสาท เปนรูปธรรม 
    ๖) มนายตนะ คือ จิตใจเปนเครื่องตอ โดยเฉพาะในท่ีนี้หมายถึงทวาร องคธรรม 
    ไดแก มโนทวาร เปนนามธรรม (นามจิต) 

    ๗) รูปายตนะ คือ รูป (วรรณหรือสี) เปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก รูปารมณ เปน 
       รูปธรรม 
    ๘) สัททายตนะ คือ เสียงเปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก สัททารมณ เปนรูปธรรม 
    ๙) คันธายตนะ คือ กลิ่นเปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก คันธารมณ เปนรูปธรรม 

    ๑๐) รสายตนะ คือ รสเปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก รสารมณ เปนรูปธรรม 
    ๑๑) โผฏฐัพพายตนะ คือ โผฏฐัพพะเปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก โผฏฐัพพารมณ  
          มี ๓ อยาง คือ  
       (ก) ปฐวีโผฏฐัพพารมณ ไดแก แข็ง ออน เปนรูปธรรม 

          (ข) เตโชโผฏฐัพพารมณ ไดแก รอน เย็น เปนรูปธรรม 
           (ค) วาโยโผฏฐัพพารมณ ไดแก หยอน ตึง เปนรูปธรรม 

    ๑๒) ธัมมายตนะ คือ ธรรมเปนเครื่องตอ องคธรรมไดแก ธรรม มี ๓ อยาง คือ 
        (ก) สุขุมรูป ๑๖ เปนรูปธรรม 
       (ข) เจตสิก ๕๒ เปนนามธรรม (นามเจตสิก) 



 ๔๒ 

      (ค) นิพพาน ๑ เปนนามธรรม (นามนิพพาน)  
  ในอรรถกถาอธิบายวา ท่ีชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเครื่องตอ (อายตนโต) ๑ เพราะการ      
แผธรรมอันเปนบอเกิดแหงอาสวะท้ังหลาย (อายานํ ตนนโต) ๑ เพราะนําไปสูสังสารตอไป      
(อายตสฺส จ นยนโต) ๑ จริงอยู ในบรรดาอายตนะท้ังหลายมีจักขุและรูป เปนตน มีอธิบายไววา ธรรม
ท้ังหลายคือจิตและเจตสิกมีอารมณตามทวารนั้น ๆ ยอมเจริญข้ึน ยอมตั้งข้ึน ยอมสืบตอ ยอมขยายไป
ดวยกิจ มีการเสวยอารมณเปนตนของตน ๆ ก็เม่ือธรรมอันเปนอายะ (คือเปนบอเกิดของอาสวะมีอยู) 
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลานั้นก็ยอมแผไป คือยอมยังธรรม อันเปนบอเกิดแหงอาสวะนี้ใหกวางขวาง 
ก็อายตนะเหลานั้นยอมนําไป คือ ยอมใหเปนไปถายเดียวสูสังสารทุกขอันยาวนานมาแตอดีต เปนไป
ลวงไปในสังสารอันมีเง่ือนเบื้องตนและท่ีสุดอันรูไมได ใหหวนกลับมิได เหลานี้แมท้ังหมด จึงตรัส
เรียกวา ชื่อวา อายตนะ, อายตนะ เพราะเปนเครื่องตอ เพราะเปนการแผธรรมอันเปนบอเกิดแหง     
อาสวะท้ังหลาย และเพราะนําไปสูสังสารอันยาวนานตอไป (อภิ.วิ.อ. ๗๗/๑๖๔-๑๕๓) 
  ๒.๓.๓.๓. ธาตุ ๑๘  
  ธาตุ ๑๘ (อภิ.วิ. ๗๗/๑๒๔/๒๒๖) คือ สิ่งท่ีทรงสภาวะของตนอยูเอง ตามท่ีเหตุปจจัย
ปรุงแตงข้ึน เปนไปตามธรรมนิยามคือกําหนดแหงธรรมดา ไมมีผูสรางผูบันดาล และมีรูปลักษณะ    
กิจอาการเปนแบบจําเพาะตัว อันพึงกําหนดเอาเปนหลักไดแตละอยาง ๆ คือ (พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๒๖๖)  
    ๑) จักขุธาตุ (ธาตุคือจักขุปสาท) 

    ๒) รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ) 
   ๓) จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุคือจักขุวิญญาณ) 
   ๔) โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท) 
   ๕) สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ) 
   ๖) โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุคือโสตวิญญาณ) 
   ๗) ฆานธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท) 
   ๘) คันธธาตุ (ธาตุคือคันธารมณ) 
   ๙) ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ) 
   ๑๐) ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาปสาท) 

๑๑) รสธาตุ (ธาตุคือรสารมณ) 
๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุคือชิวหาวิญญาณ) 
๑๓) กายธาตุ (ธาตุคือกายปสาท) 
๑๔) โผฏฐัพพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ) 
๑๕) กายวิญญาณธาตุ (ธาตุคือกายวิญญาณ) 
๑๖) มโนธาตุ (ธาตุคือมโน) 
๑๗) ธัมมธาตุ (ธาตุคือธรรมารมณ) 
๑๘) มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุคือมโนวิญญาณ)  

   พระพุทธโฆสเถระ ไดอธิบายการกําหนดนามและรูปทางธาตุ ๑๘ ไววา ในอัตภาพนี้ มี
จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ มีโสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฯลฯ มีมโนธาตุ ธัมมธาตุ 



 ๔๓ 

มโนวิญญาณธาต”ุ ดังนี้แลว ไมยึดถือกอนเนื้อท่ีสายเอ็นรึงรัดไวในเบาตา รูปยาวและกวาง วิจิตรดวย
วงสีขาวสีดําและสีดํามาก ซ่ึงชาวโลกหมายรูกันวา “จักขุ” แตกําหนดเอาจักขุประสาทมีประการ
ดังกลาวแลวในอุปาทายรูปท้ังหลายในขันธนิเทศวา “จักขุธาตุ” (วิสุทฺธิ. ๖๖๕/๙๘๐) 
  ๒.๓.๓.๔. อินทรีย ๒๒  
  อินทรีย ๒๒ (อภิ.วิ. ๗๗/๒๓๖/๓๕๙) คือ สิ่งท่ีเปนใหญในการทํากิจของตน คือ ทําให
ธรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเปนไปตามตนในกิจนั้น ๆ ในขณะท่ีเปนไปอยูนั้น (พระพรหมคุณาภรณ      
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๒๖๗) ประกอบดวย 

๑) จักขุนทรีย  อินทรีย คือ จักขุปสาท 
๒) โสตินทรีย  อินทรีย คือ โสตปสาท 
๓) ฆานินทรีย  อินทรีย คือ ฆานปสาท 
๔) ชิวหินทรีย  อินทรีย คือ ชิวหาปสาท 
๕) กายินทรีย  อินทรีย คือ กายปสาท 
๖) มนินทรีย        อินทรีย คือ ใจ ไดแก จิต ท่ีจําแนกเปน ๘๙ หรือ ๑๒๑ 
๗) อิตถินทรีย  อินทรีย คือ อิตถีภาวะ 
๘) ปุริสินทรีย  อินทรีย คือ ปุริสภาวะ 
๙) ชีวิตินทรีย  อินทรีย คือ ชีวิต 

    ๑๐) สุขินทรีย  อินทรีย คือ สุขเวทนา 
๑๑) ทุกขินทรีย  อินทรีย คือ ทุกขเวทนา 

    ๑๒) โสมนัสสินทรีย    อินทรีย คือ โสมนัสสเวทนา 
๑๓) โทมนัสสินทรีย    อินทรีย คือ โทมนัสสเวทนา 

    ๑๔) อุเปกขินทรีย  อินทรีย คือ อุเบกขาเวทนา 
    ๑๕) สัทธินทรีย  อินทรีย คือ ศรัทธา 

๑๖) วิริยินทรีย  อินทรีย คือ วิริยะ 
๑๗) สตินทรีย  อินทรีย คือ สติ 
๑๘) สมาธินทรีย  อินทรีย คือ สมาธิ ไดแก เอกัคคตา 
๑๙) ปญญินทรีย  อินทรีย คือ ปญญา) 

    ๒๐) อนัญญตัญญัตญัสสามีตินทรีย  อินทรียแหงผูปฏิบัติดวยมุงวาเราจักรูสัจจธรรม 
ท่ียังมิไดรู ไดแก โสตาปตติมัคคญาณ 
    ๒๑) อัญญินทรีย   อินทรีย คือ อัญญา หรือปญญาอันรูท่ัวถึง ไดแก ญาณ ๖ 
ในทามกลาง คือ โสตาปตติผลญาณ ถึง อรหัตตมัคคญาณ 
    ๒๒) อัญญาตาวินทรีย  อินทรียแหงทานผูรู ท่ัวถึงแลว กลาวคือ ปญญาของพระ
อรหันต ไดแก อรหัตตผลญาณ (อภิ.วิ. ๗๗/๒๓๖-๒๔๑/๓๕๙-๓๖๓) 
  ๒.๓.๓.๕. อริยสัจ ๔ 
  อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงท่ีทําใหผูเขาถึง
กลายเปนอริยะ ไดแก ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ (วิ.ม. ๖/๑๔/๒๐, (สํ.ม. ๓๑/๑๖๕๖/๔๐๙, อภิ.วิ. ๗๗/๑๔๕/๒๕๓)  



 ๔๔ 

            ๑) ทุกขอริยสัจ คือ ธรรมชาติท่ีเปนทุกข การมีอยูของทุกข สภาพท่ีทนไดยาก สภาวะท่ี
บีบค้ัน ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสารและความเท่ียงแท  ไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย ลวนเปนทุกข 
ความเศราโศก ความกลัว ความผิดหวัง การพลัดพรากจากของท่ีรักลวนเปนทุกข ความยึดม่ันถือม่ัน 
ความยึดติดในขันธ ๕ ลวนเปนทุกข ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา 

ภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแกก็เปน
ทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งอันไมเปนท่ีรักก็
เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดแมสิ่งนี้ ก็
เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข (อภิ.วิ. ๗๗/๑๔๕/๒๕๓) 

 
     ๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ธรรมชาติท่ีเปนเหตุใหเกิดทุกข ไดแก ตัณหา ๓ คือ 
กามตัณหา ภวตัณหาและวิภวตัณหา ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา “ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้แล 
คือ ตัณหา ตัณหาใหมีภพใหม ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ่ง
นักในอารมณนั้น ๆ ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา วิภววัตหา” (อภิ.วิ. ๗๗/๑๕๘/๒๕๖) 
    ๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ธรรมชาติท่ีเปนเครื่องดับทุกข ภาวะท่ีตัณหาดับสิ้นไป ภาวะท่ี
เขาถึงเม่ือกําจัดอวิชชาสํารอกตัณหาสิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ ปลอดโปรง         
เปนอิสระ คือนิพพาน ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา “ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้แล คือ ความดับ
ดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปลอย ความไมอาลัย”  
(อภิ.วิ. ๗๗/๑๖๐/๒๕๙) 
         ๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ปฏิปทาท่ีนําไปสูความดับแหงทุกข ขอปฏิบัติให
ถึงความดับทุกข อันไดแก อริยมรรค ๘ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา การดํารงชีวิตอยาง
มีสติ ความมีสตินําไปสูสมาธิและปญญา ทําใหพนจากความทุกขท้ังปวง ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง
ตรัสไววา “ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้แล คือ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ ซ่ึงไดแก 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ” (อภิ.วิ. ๗๗/๑๖๒/๒๖๑) 
  ๒.๓.๓.๖. ปฏิจจสมุปบาท ๑๒  
   ปฏิจจสมุปบาท (วิ.มหา. ๖/๑-๓/๑-๖, สํ.นิ. ๒๖/๑/๑, อภิ.วิ. ๗๗/๒๗๔-๒๘๑/๕๐๗-
๕๑๑) หมายถึง การเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมท้ังหลายเพราะอาศัยกัน ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนพรอม 
การท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมีข้ึน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๒๕๒) 
ประกอบดวย  
   ๑. อวิชชา    ความไมรูตามความเปนจริง คือไมรูอริยสัจ ๔  
     ๒. สังขาร สภาพท่ีปรุงแตง ไดแก สังขาร ๓ หรือ อภิสังขาร ๓ 
     ๓. วิญญาณ  ความรูแจงอารมณ ไดแก วิญญาณ ๖ 
    ๔. นามรูป ธรรมชาติท่ีนอมไปในอารมณ ชื่อวา นาม  
      ธรรมชาติท่ีสลายไป ชื่อวา รูป 
    ๕. สฬายตนะ อายตนะ ๖ ไดแก อายตนะภายใน ๖ 
    ๖. ผัสสะ  ความกระทบ ธรรมชาติท่ีกระทบอารมณ ไดแก ผัสสะ ๖ 



 ๔๕ 

    ๗. เวทนา ความเสวยอารมณ ธรรมชาติท่ีเสวยอารมณ ไดแก เวทนา ๖ 
    ๘. ตัณหา  ความทะยานอยาก ธรรมชาติท่ีติดใจซ่ึงวัตถุกาม ไดแก ตัณหา ๖  
    ๙. อุปาทาน  ความยึดม่ัน ธรรมชาติท่ีเขาไปยึดม่ัน ไดแก อุปาทาน ๔ 
    ๑๐. ภพ  ภาวะชีวิต ธรรมชาติท่ีเปนเหตุใหผลเกิดข้ึน ไดแก ภพ ๓ 
    ๑๑. ชาติ  ความเกิด ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย การไดอายตนะ  
    ๑๒. ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส คือ ความแก ความตาย 
ความเศราโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ทุกขใจ ความลําบากใจ ความคับแคนใจ   
    ปฏิจจสมุปบาท เปนธรรมท่ีแสดงกฎของธรรมชาติถึงความเปนเหตุเปนผลและ
ความสัมพันธกันของทุกสิ่งซ่ึงลวนเกิดข้ึนและดับไปตามเหตุปจจัยดวยกันท้ังสิ้น เปนผลใหเกิดความ
ทุกข และแสดงเหตุท่ีทําใหทุกขดับลง ทุกขท่ีกลาวนี้คือทุกขชนิดท่ีดับหรือทําลายลงไปไดดวยธรรม
ของพระผูมีพระภาคเจากลาวคืออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข กระบวนธรรมหรือกระบวนการในการ
เกิดข้ึนและดับไปแหงทุกขนี้ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกขอธรรมนี้วา "อิทัปปจจยตา"  
    
  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค วา 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย    
จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย         
จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมี
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติ        
เปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทว ทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหง
กองทุกข ท้ังมวลนี้  ยอมมีดวยประการอยางนี้  นี้ เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท            
(สํ.นิ. ๒๖/๒/๒) 

ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอก (วิราคะ) โดยไมเหลือ สังขารจึง
ดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูป
ดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ 
ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข
โทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
(สํ.นิ. ๒๖/๓/๓) 

 เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร 
 เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ 
 เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ 
 เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ 
 เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา 
 เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา 



 ๔๖ 

 เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน 
 เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ 
 เพราะภพเปนปจจัย   จึงมีชาติ 
 เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส  
     อุปายาส 
 เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ 
 เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 
  เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ 
 เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ 
 เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ 
 เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ 
 เพราะเวทนาดับ  ตัญหาจึงดับ 
 เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ 
 เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ 
 เพราะชาติดับ  ชราและมรณะ โสก, ปริเทว, ทุกข, โทมนัส และ 
     อุปายาสจึงดับ 

  กลาวคือสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดหรือประกอบปรุงแตงข้ึนนั้นลวนเกิดแตเหตุปจจัย ไมใชเกิดข้ึน
โดยไมมีเหตุ ไมใชเกิดข้ึนเพราะมันอยากจะเกิดเอง ไมไดเกิดข้ึนเพราะมีผูใดมาดลบันดาล เราตองทํา
ความเขาใจในหลักการนี้อยางม่ันคงเสียกอนโดยการโยนิโสมนสิการ มิฉะนั้นเราจะไมสามารถทําความ
เขาใจในกระบวนธรรมของการเกิดข้ึนและดับไปแหงทุกขนี้ไดอยางแจมแจง สังเกตการดับวาตองดับท่ี
เหตุ ถาดับท่ีผลและเหตุยังอยู ผลก็จะเกิดข้ึนไดอีก  
  สรุปไดวาหลักวิปสสนาภูมิ ๖ นี้ เม่ือยอลงก็ไดแกรูปนามเทานี้เอง ข้ันแรกตองพิจารณา
ใหเห็นรูปนามกอน คือวิปสสนาภูมิ ๔ ภูมิแรก แลวกําหนดดูจนเห็นเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดรูปนาม คือ 
ปฏิจจสมุปบาท ตอจากนั้นจึงเพงใหเห็นวารูปนามมีลักษณะท่ีไมเท่ียง เปนทุกขทนอยูไมได บังคับ
บัญชาไมได เม่ือเพงจนเห็นไตรลักษณแลวก็จะไดละความเห็นผิด วารูปนามเปนของเท่ียง เปนสุข เปน
ตัวตน ท่ีพึงบังคับบัญชาได ก็เห็นอริยสัจ ๔ ไดแกกองทุกขหรือรูปนาม เหตุปจจัยแหงรูปนาม ความ
ดับไมเหลือแหงรูปนาม และวิธีปฏิบัติใหเขาถึงความดับไมเหลือแหงรูปนาม ดังนั้นหลักวิปสสนาภูมิจึง
เปนสิ่งท่ีวิปสสนาตองใชในการพิจารณากําหนดรูสภาวะของรูปนามใหเห็นแจงตามความเปนจริง 
   ๒.๓.๔ หลักธรรมท่ีสนับสนุนใหเกิดวิปสสนาญาณ 
     วิปสสนาญาณจะเกิดข้ึนไดนอกจากจะตองอาศัยหลักการปฏิบัติวิปสสนาท่ีถูกตอง คือ 
หลักสติปฏฐาน ๔ แลวนั้น ยังตองอาศัยหลักธรรมอ่ืน ๆ เขามาชวยสนับสนุนประกอบกัน ไดแก 
    ๒.๓.๔.๑ วิสุทธิ ๗ 
  วิสุทธิ แปลวา ความหมดจด คือความบริสุทธิ์ท่ีสูงข้ึนไปเปนข้ัน ๆ หมายถึง ธรรมท่ี
ชําระสัตวใหบริสุทธิ์ยังไตรสิกขาใหบริบูรณเปนข้ัน ๆ ไปโดยลําดับ จนบรรลุจุดหมาย คือ นิพพาน            
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๕) ดังท่ีพระสารีบุตรกลาวไวในรถวินีตสูตรวา 



 ๔๗ 

เปรียบวิสุทธิ ๗ วาเสมือนรถเจ็ดผลัดสงตอกันใหบุคคลถึงท่ีหมาย วิสุทธิ ๗ กับวิปสสนาญาณเปน
ปจจัยท่ีสงตอกันข้ึนไปเพ่ือบรรลุนิพพานเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา  
   พระพุทธโฆสเถระ ไดอธิบายไวในคัมภีรวิสุทธิมรรควา “ครั้นโยคาวจรทําการบมญาณ       
(ของตน) ดวยการเลาเรียนและสอบถามในธรรมท้ังหลายท่ีเปนภูมิแหงวิปสสนาปญญา (วิปสสนาภูมิ) 
เหลานี้แลว ควรทําวิสุทธิท่ีเปนรากเหงา ๒ ประการ คือ สีลวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ของศีล) และ          
จิตตวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์ของจิต) ใหสมบูรณ (วิสุทธิ. ๖๖๒/๙๗๗) 
   วิสุทธิ จําแนกเปน ๗ ข้ัน ๓ ระดับ ไดแก 
     ๑. ระดับศีล (อธสีิลสิกขา) 
        ๑) สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล คือ ประพฤติดี เลี้ยงชีวิตถูกตอง มีศีลบริสุทธิ์ตาม
ภูมิข้ันของตน คัมภีรวิสุทธิมรรคกลาวมุงเฉพาะการปฏิบัติของพระภิกษุ หมายเอาปาริสุทธิศีล ๔         
ซ่ึงหมายถึง ความประพฤติบริสุทธิ์ท่ีจัดเปนศีล มี ๔ ขอ ไดแก 
    (๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล หมายถึง ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอ
หาม ทําตามขออนุญาต รักษาวินัย ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
    (๒) อินทรียสังวรศีล หมายถึง ศีลคือความสํารวมอินทรีย ไดแก ระวังไมใหอกุศล
ธรรมความชั่วครอบงําจิตใจในเม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง ๖ 
    (๓) อาชีวปาริสุทธิศีล หมายถึง ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ ไดแก เลี้ยงชีวิต
โดยทางชอบธรรม 

    (๔) ปจจัยสันนิสิตศีล หมายถึง ศีลท่ีเก่ียวกับปจจัย ๔ ไดแก การใชสอยปจจัย ๔ 
ดวยปญญาพิจารณา ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของสิ่งนั้น ๆ ไมบริโภคดวยตัณหา 
ปจยปฏิเสวนศีล ก็เรียก. (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๖) 
   นอกจากศีลทานแนะนําใหเลือกสมาทานคือ ถือธุดงค ๑๓ บางขอท่ีทรงอนุญาตและเหมาะ
กับตน เพ่ือสงเสริมความมักนอยสันโดษ สงัด เพียร และเลี้ยงงาย เปนการขัดเกลากิเลส อันจะชวยให
รักษาศีลไดบริสุทธิ์เปนอยางดี และชวยใหบําเพ็ญขอวัตรท้ังหลายไดสําเร็จพรอม เปนการเก้ือกูลแก
ภาวนาตอไป 
   ๒. ระดับสมาธิ (อธิจิตตสิกขา) 
   ๒) จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต คือ ฝกอบรมจิต หรือพัฒนาคุณภาพจิตและ
สมรรถภาพของจิตจนเกิดสมาธิ พอเปนบาทหรือปทัฏฐานแหงวิปสสนา คัมภีรวิสุทธิมรรควา ไดแก 
อุปจารสมาธิ จนถึง อัปปนาสมาธิ ในฌานสมาบัติท้ัง ๘ และแสดงวิธีเจริญสมาธิ จนถึงไดผลพิเศษ คือ             
โลกิยอภิญญา ท้ัง ๕  
   ๓. ระดับปญญา (อธิปญญาสิกขา) 
       ๓) ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฏฐิ คือ ความรูเขาใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะท่ี
เปนจริง ทําใหระงับความเขาใจผิดวาเปนสัตวบุคคลเสียได เริ่มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิด บางที
เรียกเปนญาณอยางหนึ่ง มีชื่อวานามรูปปริจเฉทญาณ (๑) หรือเรียกวาสังขารปริจเฉทบาง           
นามรูปววัฏฐาน บาง หมายถึง ความรูจักรูปธรรมนามธรรมวา สิ่งท่ีมีอยูเปนอยูพอนับไดวาเปนของ
จริง ก็มีแตรูปธรรมและนามธรรมเทานั้น และกําหนดไดวาในการรับรูและเคลื่อนไหวตาง ๆ ของตน



 ๔๘ 

นั้น อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม เชน เม่ือเห็นรูป จักขุประสาท แสง และรูปหรือสี เปน
รูปธรรม จักขุวิญญาณ หรือ การเห็น เปนนามธรรม ดังนี้เปนตน 
      ๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปนเหตุขามพนความสงสัย หรือความ
บริสุทธิ์ข้ันท่ีทําใหกําจัดความสงสัยได คือ กําหนดรูปจจัยแหงนามรูป ตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ตาม 
ตามแนวกฎแหงกรรมก็ตาม ตามแนวกระบวนการรับรูก็ตาม ตามแนววัฏฏะ ๓ ก็ตาม หรือตามแนว
อ่ืนก็ตาม วานามธรรมและรูปธรรมลวนเกิดจากเหตุปจจัย และเปนปจจัยแกกันและกัน อาศัยกัน    
อันเปนความรูท่ีทําใหสิ้นความสงสัยเก่ียวกับกาลท้ัง ๓ คือ อดีต อนาคต และปจจุบัน ความรูนี้กําหนด
เปนญาณข้ันหนึ่ง บางทีเรียกวา นามรูปปจจัยปริคคหญาณ (๒) แปลวา ญาณท่ีกําหนดปจจัยของ       
นามรูป ญาณข้ันนี้ เรียกไดหลายชื่อวา ธัมมัฏฐิติญาณบาง ยถาภูตญาณบาง สัมมาทัสสนะบาง      
  ผูประกอบดวยญาณข้ันนี้ พระอรรถกถาจารยเรียกวาเปน “จูฬโสดาบัน” คือ พระโสดาบัน
นอย เปนผูมีคติ คือทางไปกาวหนาท่ีแนนอนในพระพุทธศาสนา  
  ซ่ึงสอดคลองกับในคัมภีรวิสุทธิมรรคท่ีกลาวไววา ทานผูเจริญวิปสสนา (วิปสสก) ซ่ึง
ประกอบดวยญาณ (ดังกลาวมา) นี้ เปนผูไดความเบาใจแลว ไดท่ีพ่ึงในพระพุทธศาสนาแลว เปนผูมี
คติ (ภูมิท่ีดําเนินไปภายหนา) แนนอน มีนามวา พระจฬูโสดาบัน (วิสุทฺธิ. ๖๙๑/๑๐๐๘)  
           ๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  ความหมดจดแหงญาณท่ีรูเห็นวาเปนทางหรือมิใช
ทาง คือ ยกเอารูปธรรมและนามธรรมท้ังหลายข้ึนมาพิจารณาเปนหมวด ๆ ตามแนวไตรลักษณ ทีละ
อยาง ๆ เชน พิจารณารูป โดยอนิจจลักษณะ โดยทุกขลักษณะ โดยอนัตตลักษณะ แลวพิจารณา
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามลําดับ และโดยลักษณะแตละลักษณะไปทีละอยาง แลวพิจารณา
ขอธรรมอ่ืน ๆ เชน ในหมวดอายตนะ ๑๒ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ และอะไรก็ไดทุก ๆ อยาง แมแตภพ ๓ 
ฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ สมาบัติ ๔ ฯลฯ ไปตามลําดับไตรลักษณแตละอยาง ในทํานองเดียวกันนั้น 
(รวมความก็อยูในขันธ ๕ นั่นเอง) จนเริ่มมองเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงสังขารท้ังหลาย 
เรยีกวาเกิดเปนตรุณวิปสสนา คือวิปสสนาญาณออน ๆ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, 
หนา ๔๗๗) 
   การเจริญวิปสสนาในข้ันท่ีจะใหเกิดวิสุทธิขอนี้ เรียกวา นยวิปสสนา (การเจริญวิปสสนา
โดยนัย คือ พิจารณาโดยจับแงความหมายตามแนววิธีท่ีทานแสดงไวในพระบาลี เชนวา รูปอยางหนึ่ง
อยางใดก็ตาม จะเปนอดีต อนาคต หรือปจจุบัน ก็ตาม ภายในหรือภายนอก ก็ตาม ฯลฯ ลวนไมเท่ียง 
ดังนี้เปนตน) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กลาปสัมมสนะ (การพิจารณาเปนหมวด ๆ หรือรวบเปนกลุม ๆ 
อยางท่ีอธิบายแลวขางบน) และความรู ท่ีเกิดข้ึนในข้ันนี้ บางทีจัดกันเปนญาณข้ันหนึ่ง เรียกวา     
สัมมสนญาณ แปลวา ญาณท่ีพิจารณา (นามรูปตามแนวไตรลักษณ) 
 เม่ือพิจารณาดวยสัมมสนญาณไปจนญาณแกกลาข้ึน เริ่มมองเห็นความเกิดข้ึนและความ
เสื่อมสลายไปของสิ่งท้ังหลาย มองเห็นความแปรปรวนของปจจุบันธรรมวาธรรมเหลานี้ไมมีแลวก็มีข้ึน 
มีข้ึนแลวก็ดับลวงไป มองเห็นการเกิดและดับ ท้ังโดยปจจัยแลโดยขณะ ก็เริ่มเกิดญาณใหมเรียกวา 
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ แตยังเปนญาณออน ๆ  เรียกวา ตรุณวิปสสนาญาณ (วิปสสนาญาณออน ๆ)  
ผูไดตรุณวิปสสนานี้ เรียกวา “อารัทธวิปสสก” (ผูเริ่มเห็นแจงหรือผูไดเริ่มวิปสสนาแลว) และในตอนนี้
วิปสสนูปกิเลส เชน โอภาส เปนตน ก็จะเกิดข้ึน ชวนใหหลงผิดติดใจ แตถารูเทาทันก็ผานพนไปได  



 ๔๙ 

   ๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทางดําเนิน โดยสาระ
แท  ๆ หมายถึง วิปสสนาท่ีถึงจุดสุดยอดดวยอํานาจวิปสสนาญาณ ๘ กับวิปสสนาญาณขอท่ี ๙ คือ          
สัจจานุโลมิกญาณ แตพูดอยางกวาง ๆ วิสุทธิขอนี้ ไดแก วิปสสนาญาณ ๙ นั่นเอง คือ นับตั้งแต 
อุทยัพพยญาณท่ีพนจากวิปสสนูปกิเลสแลวเปนตนไป จนสุดทางแหงความเปนปุถุชน คือ สุดวิปสสนา 
วิปสสนาญาณ ๙ มีดังนี้ 

    (๑) อุทยัพพยานุปสสนาญาณ หรือ อุทยัพพยญาณ ญาณอันตามเห็นความเกิด
ดับ คือ พิจารณาความเกิดข้ึนและความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นปจจุบันธรรมท่ีกําลังเกิดข้ึนและ
ดับสลายไป ๆ ชัดเจน เขาใจภาวะท่ีเปนของไมเท่ียง ทนอยูในสภาพเดิมไมได ไมอยูในบังคับบัญชา
ตามความอยากของใคร 

     (๒) ภังคานุปสสนาญาณ หรือ ภังคญาณ ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เม่ือ
เห็นความเกิดดับเชนนั้นชัดเจนถ่ีเขา ก็จะคํานึงเห็นเดนชัดในสวนความดับท่ีเปนจุดสบสิ้น มองเห็นแต
อาการท่ีสิ่งท้ังหลายดับไป ๆ เห็นวาสิ่งท้ังหลายท้ังปวง ลวนจะตองดับสลายไป 

     (๓) ภยตูปฏฐานญาณ หรือ ภยญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนา
กลัว คือ เม่ือพิจารณาเห็นแตความแตกสลาย อันมีแกสิ่งท้ังปวงหมดทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารท้ัง
ปวงไมวาจะเปนไปในภพใดคติใดก็ปรากฏเปนของนากลัว ลวนแตจะตองสลายไป ไมปลอดภัยท้ังสิ้น 

    (๔) อาทีนวานุปสสนาญาณ หรือ อาทีนวญาณ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เม่ือ
พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงลวนตองแตกสลายไป เปนของนากลัว ไมปลอดภัยท้ังสิ้นแลว ยอมคํานึง
เห็นสังขารท้ังปวงนั้นวาเปนโทษ เปนสิ่งท่ีมีความบกพรอง จะตองระคนอยูดวยทุกข 

    (๕) นิพพิทานุปสสนาญาณ หรือ นิพพิทาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นดวยความ
หนาย คือ เม่ือพิจารณาเห็นสังขารวาเปนโทษเชนนั้นแลว ยอมเกิดความหนายไมเพลิดเพลินติดใจ 

    (๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่งรูท่ีทําใหตองการจะพนไปเสีย คือ เม่ือหนาย
สังขารท้ังหลายแลว ยอมปรารถนาท่ีจะพนไปเสียจากสังขารเหลานั้น   
    (๗) ปฏิสังขานุปสสนาญาณ หรือ ปฏิสังขาญาณ ญาณอันพิจารณาทบทวน
เพ่ือใหเห็นทาง คือเม่ือตองการจะพนไปเสีย จึงกลับหันไปยกเอาสังขารท้ังหลายข้ึนมาพิจารณา
กําหนดดวยไตรลักษณ เพ่ือมองหาอุบายท่ีจะปลดเปลื้องออกไป 

    (๘) สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ เม่ือ
พิจารณาสังขารท้ังหลายตอไป ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามเปนจริงวา มันก็เปนอยู
เปนไปของมันอยางนั้นเปนธรรมดา หรือเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง จึงวางใจเปนกลางเรียบเฉย
ได ไมยินดียินราย ไมขัดใจติดใจ ในสังขารท้ังหลาย แตนั้นก็มองเห็นนิพพานเปนสันติบท 
     (๙) สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่ง
รูอริยสัจ คือเม่ือวางใจเปนกลางตอสังขารท้ังหลาย ไมพะวง และญาณก็โนมนอมแลนมุงตรงสูนิพพาน
แลว ญาณอันคลอยตอการตรัสรูอริยสัจ ยอมเกิดข้ึนในลําดับถัดไป เปนข้ันสุดทายของวิปสสนาญาณ 
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 
     ๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึง ความหมดจดแหงญาณทัศนะ คือ ความรูใน
อริยมรรค ๔ หรือมรรคญาณ (๑๔) นั่นเอง ซ่ึงเกิดถัดจากโคตรภูญาณ เม่ือมรรคญาณเกิดแลว ผล
ญาณ (๑๕) ก็เกิดข้ึนในลําดับถัดไปจากมรรคญาณนั้น ๆ ตามลําดับของแตละข้ันของความเปน



 ๕๐ 

อริยบุคคล ความเปนอริยบุคคลยอมเกิดข้ึนโดยวิสุทธิขอนี้ เปนอันบรรลุท่ีหมายสูงสุดแหงวิสุทธิ หรือ 
ไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาท้ังหมด (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๕๕, หนา ๙๗๘)  
    สรุปไดวาวิสุทธิ ๗ เปนหลักธรรมท่ีมีความสัมพันธและสนับสนุนใหเกิดวิปสสนาญาณ 
คือเม่ือมีความบริสุทธิ์ของศีล (สีลวิสุทธิ) และจิต (จิตตวิสุทธิ) สมบูรณแลว ชื่อวามีฐานท่ีม่ันคงในการ
เจริญปญญาท่ียิ่ง ๆ ข้ึนไป จนมองเห็นนามรูปตามสภาวะท่ีเปนจริง (ทิฏฐิวิสุทธิ หรือ นามรูปปริจเฉท
ญาณ) กําหนดรูปจจัยแหงนามรูปตามแนวปฏิจจสมุปบาทวา นามรูปลวนแลวแตเกิดจากเหตุปจจัย       
(กังขาวิตรณวิสุทธิ หรือ ปจจยปริคหญาณ) มีความหมดจดแหงญาณท่ีรูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง 
(มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ หรือ สัมมสนญาณ) มีความหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทางดําเนิน 
(ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ หรือ วิปสสนาญาณ ๙) และมีความหมดจดแหงญาณทัศนะคือความรูใน
อริยมรรค ๔ (ญาณทัสสนวิสุทธิ หรือ โคตรภูญาณ มรรคญาณ ผลญาณ) 
  ๒.๓.๔.๒ สัมมัปปธาน ๔ 

  สัมมัปปธาน ๔ (ที.ปา. ๑๖/๒๓๐/๑๖๘) หมายถึง ความเพียรโดยชอบ ความเพียรใหญ 
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๑๖๐) คือความเพียรท่ีทําตอเนื่องอยางไมลดละ 
ความเพียรท่ีทําไปอยางครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทําแลวหยุดทําไมเรียกวา สัมมัปปธาน  

    ๑) สังวรปธาน หมายถึง เพียรระวัง ในท่ีนี้คือการสารวมระวังเม่ือตาเห็นรูป หูไดยิน
เสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นไดลิ้มรส กายไดถูกตองโพฏฐัพพะ ใจไดรูธรรมอารมณ ไมใหบาปธรรมหรืออกุศล
ธรรมเกิดข้ึนภายในจิตใจ สังวรปธานเปนธรรมเครื่องกําจัดความเกียจคราน สนับสนุนกําลังกายใจให
เขมแข็งอดทน 
     ๒) ปหานปธาน หมายถึง เพียรละบาปหรืออกุศลธรรม มีกามวิตก พยาบาทวิตก 
วิหิงสาวิตก และอกุศลธรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดสิ้นไปเสีย 
     ๓) ภาวนาปธาน หมายถึง เพียรสรางหรือเพียรเจริญ ในกุศลธรรมหรือความดี เชน
กุศลกรรมบถ ๑๐ ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง และโพชฌงค ๗ มี สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปติ ปสสทธิ 
สมาธิ อุเบกขา ใหเกิดข้ึน 
     ๔) อนุรักขนาปธาน หมายถึง เพียรรักษาและสงเสริมในกุศลธรรมหรือความดีท่ี
เกิดข้ึนแลวในจิตใจ คอยถนอมสมาธิท่ีเกิดข้ึนแลวใหตั้งม่ัน และกระทําในความดีใหเจริญงอกงาม
ไพบูลยยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
    พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค วา 

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑. ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตตั้งใจม่ัน เพ่ือไมใหเกิดบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ๒. ยังฉันทะใหเกิด 
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งใจม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดแลว    
๓. ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งใจม่ัน เพ่ือใหเกิดกุศล
ธรรมท่ียังไมเกิด ๔. ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งใจม่ัน 
เพ่ือความตั้งม่ัน เพ่ือไมเลือนหาย เพ่ือจําเริญยิ่ง เพ่ือความไพบูลย เพ่ือความเจริญ 
เพ่ือความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว (ที.ปา. ๑๖/๒๓๐/๑๖๘, องฺ.จตุกฺก.  
๓๕/๑๓/๔๒, อภิ.วิ. ๗๘/๔๖๕/๑๓๘) 



 ๕๑ 

 
  และทรงตรัสไวในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต วา 

“พระขีณาสพเหลานั้นมีความเพียรชอบ ครอบงําซ่ึงบวงแหงมารได เปนผูอัน
กิเลสไมอาศัยแลว พนภัยคือความเกิดและความตายแลว ถึงฝง (คือพระนิพพาน)    
พระขีณาสพเหลานั้น ชนะมารกับท้ังพลเสนามารแลว ยอมยินดี ไมมีความหวั่นไหว 
ลวงเสียไดซ่ึงกําลังแหงมารท้ังปวง ถึงซ่ึงความสุข” (องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๓/๔๓) 

 
   ในการเจริญวิปสสนาตองอาศัยความเพียรพยายามในการกําหนดอยางตอเนื่องไมลดละ 
เปนความเพียรเพ่ือเห็นแจงในธรรมและยังกุศลธรรมใหเกิดข้ึน เม่ือมีความเพียรโดยชอบในการสราง
กุศลธรรม ละบาปอกุศล และรักษาสงเสริมในกุศลธรรมความดีท่ีเกิดข้ึนแลวใหตั้งม่ันและกระทําให
เจริญงอกงามตอไป ความเพียรโดยชอบนี้สามารถเอาชนะมารกับท้ังพลเสนามาร คือกิเลสและอกุศล
ธรรมท้ังหลาย ยอมเก้ือหนุนใหเกิดผลสําเร็จจากการเจริญวิปสสนาคือเกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณ 
สัมมัปปธาน ๔ จึงนับวาเปนธรรมท่ีสนับสนุนใหเกิดวิปสสนาญาณ 
 
    ๒.๓.๔.๓ อิทธิบาท ๔ 

  อิทธิบาท ๔ (ที.ปา. ๑๖/๒๓๑/๑๖๘) หมายถึง คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ี
นําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๑๖๐) คําวา 
อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความได ความถึง ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซ่ึงธรรม
เหลานั้น 
      ๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความตองการท่ีจะทํา ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และ
ปรารถนาจะทําใหไดผลดียิง่ ๆ ข้ึนไป 
     ๒) วิริยะ ความเพียร คือขยันหม่ันประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน 
เอาธุระ ไมทอถอย การการะทําท่ีติดตอไมขาดตอนเปนระยะยาว จนประสบความสําเร็จ 
   ๓) จิตตะ ความคิดมุงไป คือตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิต
ฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทํา ไมทอดท้ิงสิ่งนั้นไปจากความรูสึก
ของตัว ทําสิ่งซ่ึงเปนวัตถุประสงคนั้นใหเดนชัดอยูในใจเสมอ 
     ๔) วิมังสา ความไตรตรอง หรือทดลอง คือหม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจ
ตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งท่ีทํานั้น ความสอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ
เก่ียวกับเรื่องนั้นๆ ใหลึกซ้ึงยิ่งๆ ข้ึนไปตลอดเวลา มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปน
ตน 
  พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค วา 

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธาน
สังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิ
บาทอันประกอบดวยจิตสมาธิปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิมังสาสมาธิปธานสังขาร (ที.ปา. ๑๖/๒๓๑/๑๖๘, อภิ.วิ. ๗๘/๕๑๘/๑๘๙) 

 



 ๕๒ 

    การทําฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ใหเปนสมาธิไดเอกัคคตาแหงจิต สมาธินี้เรียกวา
ฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตสมาธิ วิมังสาสมาธิ ทําฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต
ไว เพ่ือปองกันไมใหบาปอกุศลธรรมเกิดข้ึน ทําฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว 
เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ทําฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว เพ่ือ
สรางกุศลธรรมใหเกิดข้ึน ทําฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว เพ่ือความตั้งม่ัน
อยู เพ่ือความไพบูลย เพ่ือความเจริญ เพ่ือความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว สภาวธรรม
เหลานี้ เรียกวา ปธานสังขาร เม่ือประมวล ๒ อยางนี้เขาเปนอันเดียวกัน ยอมเปนฉันทสมาธิปธาน
สังขาร วิริยสมาธิปธานสังขาร จิตสมาธิปธานสังขาร วิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
    การจะบรรลุวิปสสนาญาณนั้นตองดําเนินไปตามแนวทางการใชอิทธิบาท ๔ ประกอบ
เขากับสัมมัปปธาน ๔ เปนการใชความเพียรในอิทธิบาทเพ่ือใหเกิดความสําเร็จในทางกุศลธรรม คือ
การการละกิเลส เพียรสรางกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึนและรักษากุศลธรรมท่ีเกิดแลวใหดํารงอยู     
อิทธิบาท ๔ จึงนับวาเปนธรรมท่ีสนับสนุนใหเกิดวิปสสนาญาณ 
  ๒.๓.๔.๔ อินทรีย ๕ 

  อินทรีย ๕ (สํ.ม. ๓๑/๘๕๘/๑๐) ธรรมท่ีเปนใหญในกิจของตน ชื่อวาอินทรียเพราะการ
ทําความเปนใหญ ธรรมท่ีกระทําความเปนใหญ ธรรมท่ีทําใหธรรมอ่ืนกระทําความเปนใหญ ชื่อวา
อินทรีย เพราะมีสภาพเปนใหญ   
            ๑) สัทธินทรีย อินทรียคือศรัทธา ศรัทธาท่ีเปนใหญในความเชื่อ มีความหมายวา 
ความเชื่อพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ในพระอภิธรรมปฎก กลาวไววา “สัทธินทรีย เปนไฉน 
ศรัทธา ความเชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา สัทธินทรีย สัทธาพละ นี้เรียกวา 
สัทธินทรีย” (สํ.ม. ๓๑/๘๕๙/๑๐, อภิ.วิ. ๗๗/๒๔๐/๓๖๑)  
      ศรัทธาเชื่อม่ันในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ๙ ประการ คือ (๑) ทรงเปนพระ
อรหันต (๒) ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง (๓) ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ (๔) ทรงเสด็จไปแลว
ดวยดี (๕) ทรงรูโลกอยางแจมแจง (๖) ทรงเปนผูฝกผูท่ีสมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา (๗) ทรงเปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย (๘) ทรงเปนพระพุทธเจา และ (๙) ทรงเปนพระผูมีพระภาค           
(พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสสฺี (โอฐสู), ๒๕๕๖, หนา ๑๙) 
             ๒) วิริยินทรีย อินทรียคือวิริยะ ความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรมเขาถึงกุศลธรรม ใน
พระอภิธรรมปฎก ใหความหมายวิริยินทรียไววา “การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน 
ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข็มแข็ง ความหม่ัน 
ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประครองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิริยะ   
วิริยพละ สัมมาวายามะ นี้เรียกวา วิริยินทรีย” (อภิ.วิ. ๗๗/๒๔๐/๓๖๒)  

   ความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม คือความเพียรในการอบรมจิต อบรมปญญา เปน
ความเพียรพยายามท่ีทําหนาท่ีละกิเลส เพ่ือใหบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสท้ังปวง 
     ๓) สตินทรีย อินทรียคือสติ ความเปนใหญคือสติ ในพระอภิธรรมปฎกใหความหมาย 
วา “สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย ความ    
ไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ นี้เรียกวา สตินทรีย” (อภิ.วิ. ๗๗/๒๔๐/๓๖๒)  



 ๕๓ 

   ในการเจริญวิปสสนาหรือเจริญสติปฏฐาน ๔  สติ คือการระลึกรูสภาวธรรมปจจุบัน
ตามความเปนจริง โดยรับรูสภาวธรรมอยางแทจริง ทุกครั้งท่ีมีการกําหนดรู (สติมา) จะมีแตเพียงรูป
และนามเกิดข้ึนเทานั้น รูปและนามท่ีเกิดข้ึนก็มีการเกิดและการดับอยูตลอดเวลา เพราะเปนรูปนาม
ปรมัตถ ตอมาก็จะเห็นความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความไมใชตัวตน  
            ๔) สมาธินทรีย อินทรียคือสมาธิ มีความหมายวา ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต คือบรรลุ
ฌาน ๔ มีปฐมฌาน เปนตน อินทรียคือสมาธิเกิดข้ึนแกบุคคลใดก็ทําบุคคลนั้นใหเปนอริยสาวกใหได
ฌาน ดังพุทธพจนวา “ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทําซ่ึงนิพพานใหเปนอารมณ 
แลวไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิตนี้เรียกวา สมาธินทรีย” (สํ.ม. ๓๑/๘๖๒/๑๑) 
   สมาธินทรีย ก็คือ ความตั้งจิตม่ันท่ีเปนใหญในการกระทําหนาท่ีครอบงําซ่ึงความ
ฟุงซาน สมาธิมีอยู ๓ ระดับ ไดแก 
     (๑) ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ เปนสมาธิข้ันตน ซ่ึงคนท่ัวไปอาจใชประโยชนใน
การปฏิบัติหนาท่ีการงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี และจะใชเปนจุดตั้งตนในการเจริญวิปสสนาก็ได 
     (๒) อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ หรือ สมาธิจวนจะแนวแนเปนสมาธิข้ันระงับ
นิวรณไดกอนท่ีจะเขาสูภาวะแหงฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิคือเปนสมาธิใกลจะได
ฌาน สมาธิใกลจะแนบแนน 
     (๓) อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน หรือสมาธิท่ีแนบสนิทเปนสมาธิระดับสูงสุด ซ่ึงมี
ในฌานท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของการเจริญสมาธิเปนสมาธิแนบแนน 
     อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิมีความเปนใหญสําหรับผูท่ีเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน
โดยอาศัยสมถะเปนบาทแลวยกข้ึนสูวิปสสนาท่ีเรียกชื่อวา สมถยานิก ขณิกสมาธิมีความเปนใหญ
สําหรับผูท่ีเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานโดยมุงสูวิปสสนาลวน ท่ีเรียกชื่อวา สุทธวิปสสนายานิก ในกรณี
ท่ีขณิกสมาธิ เปนสมาธิท่ีเกิดชั่วขณะ เม่ือกําหนดรูสภาวธรรมอยูยอมปรากฏชัดเม่ือจิตตั้งม่ันใน
อารมณปจจุบันอยางตอเนื่องปราศจากนิวรณ ในขณะท่ีอินทรีย ๕ คือ ศรัทธาวิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
มีกําลังสมํ่าเสมอกันแกผูเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน 
          ๕) ปญญินทรีย อินทรียคือปญญา มีความหมายวา ปญญาเปนเครื่องพิจารณาเห็น
ท้ังความเกิดและความดับอันเปนอริยะ ดังพุทธพจนวา “ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
มีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา ปญญินทรีย” (สํ.ม. ๓๑/๘๖๓/๑๑) 
     ปญญาพิจารณาเห็นท้ังความเกิดและความดับ คือ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
วิปสสนาญาณท่ีเห็นความเกิดดับของรูปและนาม เห็นความเกิดข้ึนความแปรปรวนและความเสื่อมไป
แหงเบญจขันธ 
  อินทรียท้ัง ๕ เปนธรรมท่ีมีความสัมพันธกันโดยความเปนปจจัยตอเนื่องกันกลาวคือ 
ศรัทธาเปนเหตุใหเกิดวิริยะ วิริยะกอใหเกิดสติตามรูเทาทันสภาวธรรมปจจุบัน สติท่ีตอเนื่องยอม
กอใหเกิดสมาธิตั้งม่ันในอารมณกรรมฐาน และสมาธิความตั้งม่ันยอมเปนเหตุเกิดของปญญา เม่ือเกิด
ปญญายอมเปนเหตุใหละสังโยชนและอนุสัยกิเลสได  
 
   พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค วา 



 ๕๔ 

“ภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือละสังโยชน เ พ่ือถอนอนุสัย เพ่ือกําหนดรู อัทธานะ เพ่ือความ         
สิ้นอาสวะ อินทรีย ๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ภิกษุท้ังหลาย 
อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือ        
ละสังโยชน เพ่ือถอนอนุสัย เพ่ือกําหนดรูอัทธานะ เพ่ือความสิ้นอาสวะ” (สํ.ม. ๓๑/
๑๐๖๗/๑๐๒) 

 
     สรุปวาอินทรีย ๕ เหลานี้เก่ียวเนื่องกันโดยความเปนปจจัยตอเนื่องกัน กลาวคือ ศรัทธา
เปนเหตุใหเกิดวิริยะ เพราะผูมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมจึงเกิดความเพียรทางกายและใจได วิริยะ
กอใหเกิดสติตามรูเทาทันสภาวธรรมปจจุบัน สติท่ีตอเนื่องยอมกอใหเกิดสมาธิตั้งม่ันในอารมณ
กรรมฐาน และสมาธิความตั้งม่ันยอมเปนเหตุเกิดของปญญาท่ีหยั่งรูสภาวธรรมตามความเปนจริง 
อินทรีย ๕ ยอมเปนเหตุใหเกิดศรัทธาและวิริยะในการปฏิบัติเจริญวิปสสนาภาวนาเพ่ือใหเกิดปญญา
เห็นแจงหรือวิปสสนาญาณ เม่ือเกิดปญญาเห็นแจงยอมเปนเหตุใหละสังโยชนและอนุสัยกิเลสได 
    ๒.๓.๔.๕ พละ ๕ 
    พละ ๕  ธรรมอันเปนกําลัง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๑๖๙) 
ซ่ึงทําใหเกิดความเขมแข็งม่ันคงดํารงอยูไดในสัมปยุตตธรรมท้ังหลายอยางไมหวั่นไหว เปนเครื่อง
เก้ือหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจําพวกโพธิปกขิยธรรม มี ๕ ไดแก 

๑) สัทธาพละ  กําลังคือความเชื่อ  
     ๒) วิริยพละ   กําลังคือความเพียร  

      ๓) สติพละ  กําลังคือสติ  
                ๔) สมาธิพละ    กําลังคือสมาธิ  
                ๕) ปญญาพละ   กําลังคือปญญา 
    พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรควา 

“ภิกษุท้ังหลาย สิ่งใดเปนสัทธินทรีย สิ่งนั้นเปนสัทธาพละ สิ่งใดเปนสัทธา
พละ สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย สิ่งใดเปนวิริยินทรียสิ่งนั้นเปนวิริยพละ สิ่งใดเปนวิริยพละ 
สิ่งนั้นเปนวิริยินทรีย สิ่งใดเปนสตินทรีย สิ่งนั้นเปนสติพละ สิ่งใดเปนสติพละ สิ่งนั้น
เปนสตินทรีย สิ่งใดเปนสมาธินทรีย สิ่งนั้นเปนสมาธิพละ สิ่งใดเปนสมาธิพละ สิ่งนั้น
เปนสมาธินทรีย สิ่งใดเปนปญญินทรีย สิ่งนั้นเปนปญญาพละ สิ่งใดเปนปญญาพละ       
สิ่งนั้นเปนปญญินทรีย” (สํ.ม. ๓๑/๙๗๗/๗๑) 

   ดังนั้นพละ ๕ กับอินทรีย  ๕ จึงเปนหมวดธรรมท่ีเหมือนกันและเก้ือกูลกัน มี
ความสัมพันธไปดวยกัน อินทรีย ๕ มองในแงของความเปนใหญยอมครอบงําสิ่งอ่ืน ๆ ไวได เปนอิสระ
ไมข้ึนกับใคร สวนพละ ๕ มองในแงของกําลังหรือพลังในการปฏิบัติ เปรียบเทียบเหมือนกองทัพ 
กองทัพท่ีมีกําลังพลมาก (พละ) ก็หมายถึงกองทัพท่ีมีความยิ่งใหญ (อินทรีย) ยอมสามารถเอาชนะศัตรู
ได เทียบเคียงเหมือนการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาท่ีมีกําลังในการปฏิบัติ ยอมสามารถเอาชนะกิเลสได 

  ๒.๓.๔.๖ โพชฌงค ๗ 



 ๕๕ 

    โพชฌงค ๗ (ที.ปา. ๑๖/๓๒๗/๒๒๐) คือ ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู หรือ  องคของ
ผูตรัสรู (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๖, หนา ๒๗๗) เปนหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนหรือ
สนับสนุนใหเกิดวิปสสนาญาณ เปนท่ีตั้งแหงความเจริญปญญา ๗ ประการ อันไดแก 
       ๑) สติสัมโพชฌงค ความมีสติประกอบดวยสติและปญญาอันยิ่ง ระลึกได ระลึกได
บอย ๆ ซ่ึงกิจท่ีทําไวนาน ๆ หรือวาจาท่ีกลาวไวนาน ๆ สติกําหนดพิจารณาธรรมในภายในและใน
ภายนอก ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือการตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
      ๒) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ความเฟนธรรม ความเลือกสรรในธรรมภายในและในธรรม
ภายนอก ใครครวญพิจารณาธรรมดวยปญญา ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
    ๓) วิริยสัมโพชฌงค ความเพียรท้ังทางกายและทางใจ ไมยอหยอน เลือกสรร 
ใครครวญพิจารณาธรรมดวยปญญา ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
          ๔) ปติสัมโพชฌงค ความอ่ิมใจ อันปราศจากอามิส ไมมีวิตกวิจาร หรือมีวิตกวิจาร 
ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
    ๕) ปสสัทธิสัมโพชฌงค ความสงบกาย สงบใจ ความสงบระงับ ยอมเปนไปเพ่ือ
ความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
    ๖) สมาธิสัมโพชฌงค ความมีใจตั้งม่ัน จิตแนวแนในอารมณ ยอมเปนไปเพ่ือความรู
ยิ่ง เพ่ือการตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
    ๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค ความมีใจเปนกลางเพราะเห็นตามความเปนจริง วางเฉยใน
สังขารท้ังปวง ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือการตรัสรู เพ่ือนิพพาน (อภิ.วิ. ๗๘/๕๔๒-๕๕๑/๒๐๒-
๒๐๕) 
    ในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนไววา 

“ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปน
ท่ีตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพ่ือนิพพาน 
โพชฌงค ๗ เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนท่ีตั้ง       
แหงความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายความคับแคน เปนไปเพ่ือนิพพาน ฯลฯ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความเจริญ
ปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพ่ือนิพพาน ภิกษุท้ังหลาย 
โพชฌงค ๗ เหลานี้แล กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความเจริญ
ปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพ่ือนิพพาน”(สํ.ม. ๓๐/๕๐๒/
๒๕๑)   

 
  โพชฌงค ๗ นี้ เปนองคธรรมท่ีแสดงคุณลักษณะของผูปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม
โดยเฉพาะ ผูบรรลุธรรมจะตองมีคุณสมบัติท้ัง ๗ ประการนี้ นอกจากเปนเครื่องแสดงคุณสมบัติของผู
บรรลุธรรมแลว ยังเปนเครื่องวัดระดับของการบรรลุธรรมของผูปฏิบัติดวย 
 
   จากการศึกษาหลักธรรมตาง ๆ เหลานี้ พบวาลวนแลวแตเปนหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกัน
และกันและชวยสนับสนุนใหเกิดวิปสสนาญาณดวยกันท้ังสิ้น ดังท่ีพระอรรถกถาจารยไดอธิบายไววา 



 ๕๖ 

“สติปฏฐานมีลักษณะบํารุง สัมมัปปธานมีลักษณะเริ่มตั้ง อิทธิบาทมีลักษณะ
สําเร็จ อินทรียมีลักษณะเปนใหญยิ่ง พละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหวั่นไหวไมได 
โพชฌงคมีลักษณะนําออกจากทุกข มรรคมีลักษณะเปนเหตุ สัจจะมีลักษณะแท 
สมถะมีลักษณะไมฟุงซาน วิปสสนามีลักษณะตามพิจารณาเห็น สมถะและวิปสสนามี
ลักษณะมีกิจเปนหนึ่ง ธรรมท่ีขนานคูกันมีลักษณะไมกลับกลาย ศีลวิสุทธิมีลักษณะ
สํารวม จิตตวิสุทธมีิลักษณะไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิมีลักษณะเห็น ขยญาณมีลักษณะตัด
ไดเด็ดขาด อนุปปาทญาณมีลักษณะระงับ ฉันทะมีลักษณะเปนมูล มนสิการมีลักษณะ
เปนสมุฏฐาน ผัสสะมีลักษณะเปนท่ีประชุม เวทนามีลักษณะเปนสโมสร สมาธิมี
ลักษณะเปนประมุข สติมีลักษณะเปนอธิปไตย ปญญามีลักษณะยอดเยี่ยมกวานั้น      
วิมุติมีลักษณะเปนสาระ พระนิพพานอันหยั่งลงสูอมตะมีลักษณะเปนปริโยสาน ซ่ึงแต
ละอยางเปนลักษณะท่ีแทไมแปรผัน พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสูลักษณะท่ีแทดวย
พระญาณคติ คือ ทรงบรรลุ ทรงบรรลุโดยลําดับไมผิดพลาดอยางนี้ เหตุนั้น จึงทรง
พระนามวา ตถาคต พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาสู
ลักษณะท่ีแท เปนอยางนี้” (ที.สี.อ. ๑๑/๑๕๑-๑๕๒) 

 
   สรุปไดวาการเจริญวิปสสนาเพ่ือบรรลุวิปสสนาญาณนั้น ตองประกอบไปดวยบาทฐานคือ
ศีลและสมาธิเปนบาทแหงวิปสสนา ตองมีหลักปฏิบัติท่ีถูกตองคือหลักสติปฏฐาน ๔ และวิปสสนาภูมิ 
๖ เปนอารมณในการกําหนด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอ่ืน ๆ ท่ีชวยสนับสนุนประคับประคองใหการ
เจริญวิปสสนาประสบความสําเร็จคือเกิดปญญาญาณ ความรูแจง ความเห็นแจงในไตรลักษณของ    
รูปนามสังขาร อันนําไปสูการละกิเลสและบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

๒.๔  สภาวะลักษณะของวิปสสนาญาณ 
   สภาวะลักษณะความรูของวิปสสนาญาณเปนความรูท่ีเปนปรมัตถ คือความรูแจงชัดท่ีอยู
เหนือจิตสํานึก ความรูท่ีอยูเหนือผัสสะ ความรูพิเศษท่ีไมไดเกิดจากเขาไปสัมผัสโดยตรง ทาง ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย แตเกิดจากกระบวนการสรุปภายในใจ เปนการเห็นดวยใจ หรือเห็นดวยจิต ในข้ันตน    
ผูเจริญวิปสสนาตองอาศัยการพิจารณารูปนามกอนวา อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม และสามารถแยก
รูปแยกนามไดชัด รูชัดวารูปก็อีกอยาง นามก็อีกอยาง (นามรูปปริจเฉทญาณ) หรือการพิจารณาเห็น
เหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดรูปนาม (ปจจยปริคคหญาณ) และเห็นรูปนามตองตกอยูในอํานาจของไตรลักษณ 
(สัมมสนญาณ) ในเบื้องตนยังเปนสภาวะความรูท่ีตองอาศัยสุตมยปญญา หรือจินตามยปญญา เม่ือ
สภาวะจิตเห็นความเกิดความดับของรูปนามในปจจุบันขณะ จึงเรียกวาเปนสภาวะของวิปสสนาญาณ 
(อุทยัพพยานุปสสนาญาณ) อยูในระดับท่ีไมตองอาศัยสุตมยปญญาหรือจินตามยปญญา แตเปนความรู
ท่ีเหนือจิตสํานึกธรรมดา เกิดจากการปฏิบัติวิปสสนาจนเห็นญาณท่ีไมอิงอาศัยการนึกคิด คือความรูท่ี
เรียกวา ภาวนามยปญญา นั่นเอง 
 ในหนังสือวิปสสนาชุนี กลาวไววา รูประจักษคือรูปรมัตถ ความหมายหรือสภาวะท่ีโยคีเห็น
ประจักษแจงไดดวยตนเองนั้นลวนเปนสภาวะท่ีมีอยูจริงตามท่ีไดเห็นนั้นแล เพราะเหตุนั้น สภาวะท่ี
เห็นไดดวยประจักษแจงดวยตนเองนั้น จึงชื่อวาเปนอุตตมัตถธรรมหรือปรมัตถธรรม หมายถึง 
สภาวธรรมท่ีประเสริฐ (พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ๒๕๕๓, หนา ๑๓๗) 



 ๕๗ 

 ลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําใหรูวาวิปสสนาญาณเกิดข้ึนแลว นั่นคือ การปรากฏของสภาวะแหง
การเกิดดับ สภาวะนี้เกิดจากผูเจริญภาวนาไดลงมือปฏิบัติจนเขาไปเห็นความจริงของรูปนาม หรือ 
กายและใจ ความจริงท่ีปรากฏนั้น คือการเขาไปเห็นสันตติหรือการสืบตอของรูปนามเกิดข้ึนและดับลง 
เชน เม่ือผูเจริญวิปสสนา เดินจงกรม ตามรูตามดูการเคลื่อนไหวของเทาท่ีกาวยางอยางมีสติ ก็ปรากฏ
เปนสภาวธรรมอยางหนึ่ง คือ เห็นการเคลื่อนไหว อาการยก อาการยางแตละครั้ง ขาดเปนชวง ๆ 
เกิดข้ึนและดับไปตอเนื่องกัน เปนการเห็นสภาวธรรมทางกายเกิดและดับไป เปนตน สภาวะเห็น    
การเกิดและดับไปอยางนี้ เปนญาณข้ันอุทยัพพยานุปสสนาญาณ (พระมหาอิสรเชษฐ ปฺาวชิโร     
(ใจมาสุข), ๒๕๕๔, หนา ๒๗-๒๘)  
 โดยปกติสันตติของรูปนามจะมีสภาวะท่ีเกิดดับตลอดเวลาสืบเนื่องไปเปนธรรมชาติอยูแลว 
แตเราไมสามารถจะมองเห็นไดดวยตาเปลา เพราะโดยธรรมชาติตัวสันตตินั้นมีสภาวะการเกิดดับอยาง
รวดเร็วมาก ทําใหไมอาจเห็นลักษณะแท ๆ ของรูปนามได ดังนั้นตองใชการเจริญวิปสสนาภาวนา
อยางเต็มกําลังแหงอินทรียพละ จนเกิดวิปสสนาญาณข้ันอุทยัพพยานุปสสนาญาณ จึงจะเห็นการเกิด
และดับของรูปนาม และทําลายความเปนกลุมเปนกอนของสิ่งนั้น ๆ สามารถเห็นสันตติความ          
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดดับสืบเนื่องกันอยางชัดเจนได  
 สรุปไดวาวิปสสนาญาณเปนหลักคําสอนพระผูมีพระภาคเจาทรงสอนอยูเสมอ ใหเพียร
พยายามปฏิบัติเพ่ือใหเกิดวิปสสนาญาณ เกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณ ทรงตรัสอภิญญา ๖ วิปสสนา
ญาณและมโนมยิทธิเขาไวในวิชชา ๘ เพราะวิชชาและจรณะนั้นท่ีเปนเครื่องดําเนินคือเปนเครื่องไปสู
ทิศ คืออมตธรรมของพระอริยสาวก ความรูของวิปสสนาญาณเปนความรูท่ีเปนปรมัตถโดยการกําหนด
สังขารเปนอารมณ นับเปนอธิปญญาและเปนวิปสสนาในธรรมท้ังหลายคือปญจขันธ เพราะฉะนั้นจึง
เรียกวา อธิปญญาธัมมวิปสสนา วิปสสนาญาณคือความรูแจงเห็นจริงในสภาวธรรม ท้ังรูปธรรมและ
นามธรรมตามกฎแหงพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปญญาท่ีรูแจงประจักษจริงท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจนี้ หมายถึง การท่ีจิตเขาไปรับรูในรูปและนามตามความเปนจริงวา รูปและนามนี้มีแต
ความแตกดับ เม่ือเห็นแตทุกขโทษของรูปนามท้ังหลายจึงสามารถปลอยวางรูปนามสังขารท้ังหลายได  
 วิปสสนาญาณจะเขาไปกําหนดเห็นอนิจจลักษณะ ปรากฏสภาวะเห็นรูปนามในลักษณะท่ีมี
ความไมเท่ียง ไมยั่งยืน ตั้งอยูไมได มีความเกิดข้ึน แปรปรวน และดับไปในท่ีสุด วิปสสนาญาณเขาไป
กําหนดเห็นทุกขลักษณะ ปรากฏสภาวะท่ีรูปนามทนสภาพเดิมไมได คงอยูไมได จําตองเสื่อมสลายโดย
ความบีบค้ันอยูเสมอ เปนท่ีตั้งแหงความทุกข วิปสสนาญาณเขาไปกําหนดเห็นลักษณะท่ีไรอํานาจ
บังคับบัญชาไมได เปนการกําหนดอนัตตลักษณะ ปรากฏสภาวะเปนลักษณะท่ีวางเปลาจากตัวตน 
ไมใชตัวตน จึงบังคับบัญชาไมได ไมเปนไปตามท่ีใจปรารถนา เห็นแจงวารูปนามโดยเนื้อแทไมมีสิ่งใด
เปนกลุมกอน มีแตภาวะความวางเปลา ไรตัวตน  
  องคประกอบท่ีทําใหเกิดวิปสสนาญาณ ไดแก การปฏิบัติเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานตามหลัก
สติปฏฐาน ๔ โดยมี อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขา เปนบาทฐาน และหลักวิปสสนาภูมิ 
ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เปนอารมณ
ของกัมมัฏฐาน นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมอ่ืน ๆ ท่ีชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติประสบผลเกิดวิปสสนา
ญาณ ไดแก วิสุทธิ ๗ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ และ โพชฌงค ๗  



 ๕๘ 

 สภาวะลักษณะของวิปสสนาญาณเปนความรูท่ีเปนปรมัตถ ความรูแจงชัดท่ีอยูเหนือผัสสะ 
อยูเหนือจิตสํานึก ไมไดเห็นดวยตา แตเปนการเห็นดวยใจ หรือเห็นดวยจิต ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
วิปสสนามีการกําหนดอยางตอเนื่อง จนสภาวะของจิตเห็นความเกิดและความดับของรูปนามแยกออก
จากกันชัดเจน เห็นสันตติความเกิดดับสืบเนื่องอยางชัดเจน ความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติวิปสสนาจน
เห็นญาณท่ีไมอิงอาศัยการนึกคิดนี้ คือความรูท่ีเรียกวา ภาวนามยปญญา นั่นเอง 
 



 

บทท่ี ๓ 

วิปสสนาญาณ ๙ 
 
    ในบทนี้ผูวิจัยจะศึกษาสภาวะลักษณะของวิปสสนาญาณ ๙ ในประเด็นท่ีเปนความรูอันเกิด
จากญาณในแตละข้ันวา การท่ีตัววิปสสนาญาณ ๙ ซ่ึงเปนวิปสสนาญาณแทเขาไปรูไปเห็นในรูปนาม
ขันธ ๕ ตามกฎแหงไตรลักษณนั้นเปนอยางไร รวมถึงผลของการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ ในทาง
พระพุทธศาสนา โดยครอบคลุมรายละเอียดดังตอไปนี้  
 ๓.๑ องคความรูแหงวิปสสนาญาณ ๙ 
 ๓.๒ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
  ๓.๓ ภังคานุปสสนาญาณ 
 ๓.๔ ภยตูปฏฐานญาณ 
 ๓.๕ อาทีนวานุปสสนาญาณ 
  ๓.๖ นิพพิทานุปสสนาญาณ 
  ๓.๗ มุญจิตุกัมยตาญาณ 
  ๓.๘ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
  ๓.๙ สังขารุเปกขาญาณ 
  ๓.๑๐ สัจจานุโลมิกญาณ 
 ๓.๑๑ ผลแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ 
      

๓.๑ องคความรูแหงวิปสสนาญาณ ๙  
 วิปสสนาญาณ ๙ หมายถึง ญาณท่ีนับเขาในวิปสสนาหรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนา เปน
ความรูท่ีทําใหเกิดความเห็นแจง 2 3เขาใจสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง 2 3คือการท่ีวิปสสนาญาณได
เขาไปเห็นการเกิดดับของรูปนาม เห็นธรรมชาติของรูปและนามปรากฏวาเปนสภาวะท่ีไมเท่ียง เปน
ทุกข และเปนอนัตตา23 อันเปนกระบวนการแหงไตรลักษณ  

วิปสสนาญาณ ๙ นั้นมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การทําลายความยึดม่ันถือม่ัน หรือ อุปาทานใน
ขันธท้ัง ๕ เรียกวา “อุปาทานขันธ ๕” ซ่ึงผลวิบากจากการเกิด “กรรมภพ” คือ “อุปาทานขันธ ๕ 
เปนทุกข” เพ่ือใหเกิดปญญาเห็นธรรมหรือดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) คือการเห็นแจงในการเกิด
การดับของนามรูป (ขันธ ๕) นั่นเอง  

 
วิปสสนาญาณ ๙ จัดอยูใน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ขอ ๖ ในวิสุทธิ ๗) หมายถึง       

ความหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทางดําเนิน คือ ประกอบความเพียรในวิปสสนาญาณท้ังหลาย       
เริ่มตั้งแต อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ท่ีพนจากอุปกิเลสดําเนินเขาสูวิถีทางแลวนั้นเปนตนไป จนถึง               
สัจจานุโลมิกญาณ หรืออนุโลมญาณ อันเปนท่ีสุดแหงวิปสสนา  

เม่ือผูเจริญวิปสสนาจนถึงพรอมดวยสัมมาทิฏฐิ เพราะมีปญญินทรีย กับ สัทธินทรียแกกลาใน
ธรรมแหงวิปสสนาภูมิ ประกอบความเพียรจนเกิดสภาวญาณระดับตน ไดแก นามรูปปริจเฉทญาณ 



 ๖๗ 

ญาณกําหนดรูนามและรูป ๑ ปจจยปริคคหญาณ ญาณกําหนดรูเหตุปจจัยของนามและรูป ๑ และ  
สัมมสนญาณ ญาณกําหนดรูดวยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ ๑ (ญาณท่ี ๑ ถึงญาณท่ี ๓ 
ในญาณ ๑๖) ก็จะเริ่มเขาสูวิถีของวิปสสนาญาณแท ๆ คือ วิปสสนาญาณท้ัง ๙ โดยเริ่มตั้งแต 
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ซ่ึงลักษณะสภาวะของวิปสสนาญาณแทท้ัง ๙ ข้ัน จะปรากฏดังนี้  
 

๓.๒ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
  ๓.๒.๑ ความหมาย 
  อุทยัพพยานุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ  
  อุทยะ (อุทโย) แปลวา ความเกิด ความเกิดข้ึน อาการเกิดใหม แหงรูปท่ีเกิดแลวนั้น 
  วยะ (วโย) แปลวา ความสิ้นไป ความดับไป (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๗๑) 
 อนุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็น (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓/๔๖๗) 
   ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ใหความหมาย อุทยัพพยานุปสสนา
ญาณ ไววา “ปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ วิปริณามานุปสฺสเน ปฺา อุทยพฺพยานุปสฺสเน าณํ” แปลวา 
“ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบันเปนอุทยัพพยานุปสสนาญาณ” 
(ขุ.ป. ๖๘/๑/๑)  
  ปญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบัน เปนอุทยัพพยานุปสสนา
ญาณ คือ รูปท่ีเกิดแลวเปนปจจุบัน ลักษณะความบังเกิดแหงรูปนั้น เปนอุทยะ (ความเกิดข้ึน) 
ลักษณะความแปรปรวน เปนวยะ (ความเสื่อม) ปญญาท่ีพิจารณาเห็นดังนี้ เปนอนุปสสนาญาณ     
(ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓/๔๖๗)  
   ในอรรถกถาอุทยัพพยานุปสสนาญาณุเทศ อธิบายวา “ปญญาในการเห็นความแปรไป คือ
ความดับไปแหงธรรมคือเบญจขันธในภายในท่ีเปนปจจุบันดวยอํานาจสันตติ” (ขุ.ป.อ. ๖๘/๓๔)  
        ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ใหความหมายวา “ปญญาในการเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความแปรผันของ
ปจจุบันธรรมท้ังหลาย ชื่อวาอุทยัพพยานุปสสนาญาณ” (วิสุทฺธิ. ๗๒๓/๑๐๕๕)   
 ในหนังสือธรรมาภิธาน ใหความหมาย อุทยัพพยานุปสสนาญาณวา “ปรีชาคํานึงเห็นท้ัง
ความเกิดท้ังความดับ” 2 3(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒,      
หนา ๔๔๘) 
 สรุปความหมายของอุทยัพพยานุปสสนาญาณ คือ ปญญาในการพิจารณาตามเห็นความ
แปรปรวนแหงธรรมสวนปจจุบัน ปญญาในการเห็นความแปรไปคือความดับไปแหงเบญจขันธ ปญญา
ท่ีเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความแปรผันของปจจุบันธรรมท้ังหลาย คือปญญาเห็นท้ังความเกิดท้ังความดับ 
 ๓.๒.๒ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ แบงเปน ๒ อยาง คือ  
   ๑) ตรุณอุทยัพพยานุปสสนาญาณ คือ วิปสสนาญาณอยางออน ชื่อวา อุทยัพพยานุปสส
นา อันแทงตลอดลักษณะ ๕๐ ถวนโดยอาการนี้วา “สิ่งท่ีมีความเสื่อมเปนธรรมดายอมเกิดข้ึนและสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเขาถึงความเสื่อม” แลวตั้งอยู วิปสสนูปกิเลส ๑๐ มีโอภาสเปนตน ยอมเกิดแก     
พระโยคาวจรผูตั้งอยูในญาณนี้ (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๗๗)  
23   เม่ือพระโยคาวจรบรรลุตรุณวิปสสนาญาณ มีชื่อวา “อุทยัพพยานุปสสนาญาณ” (วิปสสนา
อยางออน) ซ่ึงแทงตลอดลักษณะ ๕๐ โดยอาการนี้วา “สิ่งท่ีมีความดับไปเปนธรรมดานั่นเองเกิดข้ึน 



 ๖๘ 

และท่ีเกิดข้ึนแลวก็ถึงความดับไป” ดังนี้ โดยเหตุใหบรรลุตรุณวิปสสนาญาณนี้ ก็ถึงการนับวา      
“อารทฺธวิปสฺสโก ผูเริ่มตนบําเพ็ญวิปสสนา”  
23  ตรุณวิปสสนาญาณนี้ มีวิปสสนูปกิเลส คือ สิ่งท่ีทําใหวิปสสนาหมนหมอง ๑๐ ประการ 
เกิดข้ึนแกผูเริ่มตนบําเพ็ญวิปสสนา อันไดแก  

23(๑) โอภาส   แสงสวาง  
23(๒) ญาณ   ความรู  
23(๓) ปติ   ความเอิบอ่ิม  
23(๔) ปสสัทธิ   ความสงบ  
23(๕) สุข   ความสุข  
23(๖) อธิโมกข  ความเชื่อ-ศรัทธา  
23(๗) ปคคาหะ  ความเพียร-วิริยะ  
23(๘) อุปฏฐาน  ความเขาไปตั้งอยู-สติ  
23(๙) อุเบกขา  ความวางเฉย  
23(๑๐) นิกันติ  ความใคร 23(วิสุทฺธิ. ๗๓๒/๑๐๖๑)   

23   วิปสสนูปกิเลสเหลานี้ 2 3เปนธรรมารมณท่ีเกิดแกผูไดตรุณวิปสสนา ผูปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานท่ีไมฉลาด ยอมหวั่นไหว 23ในอุปกิเลสมีโอภาสเปนตน เขาใจผิดพลาดวาตนเองไดบรรลุ มรรค 
ผล นิพานแลว 2 3 สวนผูปฏิบัติท่ีฉลาดเม่ืออุปกิเลสเกิดข้ึนแลวยอมพิจารณาตามไตรลักษณวา โอภาสนี้
เกิดแกเราแลว แตโอภาสนี้ไมเท่ียงมีปจจัยปรุงแตงอาศัยกันเกิดข้ึน มีความสิ้นไปเสื่อมไปเปนธรรมดา
และดับไปเปนธรรมดา” เปนตน  
 วิปสสนูปกิเลสเหลานี้จะไมเกิดข้ึนแก  
  (๑) พระอริยสาวกผูบรรลุปฏิเวธแลว   
  (๒) ผูปฏิบัติผิด (เริ่มตนมาแตศีลวิบัติ)  
  (๓) ผูละท้ิงกัมมัฏฐาน และ  
  (๔) บุคคลเกียจคราน (แมปฏิบัติถูกตองมาแตเริ่มตน) (วิสุทฺธิ. ๗๓๒/๑๐๖๑) 
23 วิปสสนูปกิเลสไมใชสิ่งนากลัวแตอยางใด แตเปนสภาวะท่ียืนยันไดวาการปฏิบัติของผู
ปฏิบัติวิปสสนาภาวนานั้นไดดําเนินมาถูกทางดีแลวจึงมีสภาวะเหลานี้เกิดข้ึน อีกท้ังเปนเครื่องทดสอบ
การใสใจในการกําหนดรูของผูปฏิบัติวาจะยึดติดหรือไม ถายึดก็ไมใชทางท่ีถูกตอง เรียกวา อมัคคะ ถา
ไมยึดก็เปนทางท่ีถูกตอง เรียกวา มัคคะ เม่ือรูจักทางท้ังสองแลวไมยึดติด ก็ทําใหขามพนสภาวะแหง
วิปสสนูปกิเลสนี้ไปได จัดวาผูปฏิบัติไดบรรลุ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (พระมหาเดน กลฺยาณวิชฺโช 
(รุงกูล), ๒๕๕๕, หนา ๙๒) 
 เม่ือวิปสสนูปกิเลสเกิดข้ึนแกผูปฏิบัติวิปสสนา ใหผูปฏิบัติยกวิปสสนาข้ึนในอุปกิเลสนั้นแลว
กําหนดมรรคและมิใชมรรควา “ธรรมเหลานี้มิใชมรรค สวนวิปสสนาญาณท่ีดําเนินไปตามวิถี พนจาก
อุปกิเลสเปนมรรค” ญาณท่ีรูวาเปนมรรคและมิใชมรรคอยางนี้แลวดํารงอยูของพระโยคาวจรนั้น ชื่อ
วา “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ” และใหจิตมาตั้งอยูในอารมณกัมมัฏฐานท่ีตั้งเอาไว ตั้งใจกําหนดให
รูความเกิดดับของนามรูป วิปสสนาญาณก็จะมีความกาวหนาดําเนินไปในมรรคาท่ีถูก23ตอง 



 ๖๙ 

   ๒) พลวอุทยัพพยานุปสสนาญาณ คือ อุทยัพพยานุปสสนาญาณอยางแก ท่ีมีกําลังแก
กลาพนจากวิปสสนูปกิเลสแลว ปญญาท่ีพิจารณาเห็นความเกิดดับของรูปนามไดอยางรวดเร็ว เห็น      
ไตรลักษณชัดแจงตามความเปนจริง โดยปราศจากวิปสสนูปกิเลสท้ังหลาย และดําเนินไปในมรรค
ปฏิปทาท่ีถูกตอง โดยพิจารณาเห็นความเกิดดับของรูปนามอยางตอเนื่องตอไป 
 อุทยัพพยานุปสสนาญาณในตอนตน ๆ (อยางออน) เปนญาณท่ีถูกอุปกิเลส ๑๐ ทําใหมัว
หมอง ไมสามารถกําหนดรูไตรลักษณโดยหนาท่ีของตนตามเปนจริงได แตอุทยัพพยานุปสสนาญาณ
อยางแก ท่ีพนจากอุปกิเลสแลว สามารถกําหนดรู (พระไตรลักษณ) ได (วิสุทฺธิ. ๗๓๘/๑๐๗๒) 
  ในหนังสือวิปสสนานัย ปรากฏขอความวา ผูท่ีบรรลุสัมมสนญาณ สามารถรูเห็นไตรลักษณ
ของรูปนามในขณะปจจุบันโดยแจงประจักษ และอนุมานรูไตรลักษณของรูปนามอ่ืนไดโดยไมตอง    
จดจองมากนัก ในลําดับนั้นวิปสสนูเปกขา คือ ความวางเฉยดวยเห็นแจงประจักษในความเกิดข้ึนและ
ดับไปอันเปนเบื้องตนและท่ีสุดของรูปนามในปจจุบันขณะยอมเกิดข้ึน วิปสสนูเปกขาดังกลาวไดชื่อวา 
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ คือ ปญญารูเห็นความเกิดข้ึนและดับไปของรูปนาม (พระโสภณมหาเถระ 
(มหาสีสยาดอ), ๒๕๕๐, หนา ๒๑๓) 
 ๓.๒.๓  สภาวะของอุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
   สภาวะของอุทยัพพยานุปสสนาญาณ คือ สภาวะจิตท่ีเห็นความเกิดข้ึนและความดับไปของ
รูปนาม เพราะสันตติขาดทําใหเห็นการเกิดและการดับแยกจากกันอยางชัดเจน คือเห็นรูปนามดับไป
ในทันทีท่ีดับและเห็นรูปนามเกิดข้ึนในขณะท่ีเกิด หมายความวาเห็นทันท้ังในขณะท่ีดับและขณะท่ีเกิด 
สภาวะท่ีกําหนดจนรูเห็นไตรลักษณ คืออนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ อยางชัดแจง 
เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมของขันธ ๕ อยูอยางนี้ ยอมรูชัดวาการรวมเปนกองแหง
ขันธเหลานี้ท่ียังไมเกิดกอนความเกิดข้ึนยอมไมมี คือฆนสัญญาไมสามารถปดบังอนัตตลักษณะเอาไวได
อีกตอไป  
   ปญญาท่ีหยั่งรูเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมของขันธ ๕ โดยปจจัย เพราะหยั่งรูความท่ี
ธรรมท้ังหลายเปนไปเก่ียวเนื่องกับปจจัยโดยไมตองใชความพยายาม อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ ก็
ปรากฏข้ึน เพราะหยั่งรูความมีแลวไมมี หยั่งรูความบีบค้ันดวยความเกิดข้ึนและความเสื่อม หยั่งรู
ความเปนไปชั่วคราวแหงสังขตลักษณะ เพราะหยั่งรูความไมมีความเสื่อมในลักษณะแหงความเกิดข้ึน
และความไมมีความเกิดข้ึนในขณะแหงความเสื่อม สภาวะของจิตเขาสูญาณในระดับกลาง เปน
ภาวนามยปญญา 
   พระสารีบุตรเถระอธิบายความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ ไววา การพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหง
รูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการ คือ พิจารณาความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ โดยความเกิดข้ึน
แหงปจจัยวา เพราะอวิชชาเกิด รูปจึงเกิด เพราะตัณหาเกิด รูปจึงเกิด เพราะกรรมเกิด รูปจึงเกิด 
เพราะอาหารเกิด รูปจึงเกิด แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะความบังเกิด ก็ยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึน
แหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ เม่ือพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอม
พิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการโดยความดับแหงปจจัยวา เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับ เพราะตัณหา
ดับ รูปจึงดับ เพราะกรรมดับ รูปจึงดับ เพราะอาหารดับ รูปจึงดับ แมเม่ือพิจารณาเห็นลักษณะความ
แปรปรวน ก็ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕ ประการนี้ เม่ือ
พิจารณาเห็นความเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ (รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ) 



 ๗๐ 

ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการนี้ เม่ือพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอม
พิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ประการนี้ เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ 
ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕๐ ประการนี้ (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๖-๑๑๑/๔๖๘-๔๖๙)  
 (๑) เพราะอวิชชาเกิด    รูปจึงเกิด 
 (๒) เพราะตัณหาเกิด    รูปจึงเกิด 
 (๓) เพราะกรรมเกิด    รูปจึงเกิด 
 (๔) เพราะอาหารเกิด    รูปจึงเกิด 
 (๕) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความบังเกิด  ยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงรูปขันธ 
 (๖) เพราะอวิชชาเกิด    เวทนาจึงเกิด 
 (๗) เพราะตัณหาเกิด    เวทนาจึงเกิด 
 (๘) เพราะกรรมเกิด    เวทนาจึงเกิด 
 (๙) เพราะอาหารเกิด    เวทนาจึงเกิด 

 (๑๐) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความบังเกิด  ยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธ 
  (๑๑) เพราะอวิชชาเกิด    สัญญาจึงเกิด 
   (๑๒) เพราะตัณหาเกิด   สัญญาจึงเกิด 
  (๑๓) เพราะกรรมเกิด    สัญญาจึงเกิด 
  (๑๔) เพราะอาหารเกิด    สัญญาจึงเกิด 
  (๑๕) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความบังเกิด  ยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงสัญญาขันธ 
  (๑๖) เพราะอวิชชาเกิด    สังขารจึงเกิด 
   (๑๗) เพราะตัณหาเกิด    สังขารจึงเกิด 
  (๑๘) เพราะกรรมเกิด   สังขารจึงเกิด 
  (๑๙) เพราะอาหารเกิด   สังขารจึงเกิด 
  (๒๐) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความบังเกิด  ยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงสังขารขันธ 
  (๒๑) เพราะอวิชชาเกิด    วิญญาณจึงเกิด 
   (๒๒) เพราะตัณหาเกิด    วิญญาณจึงเกิด 
  (๒๓) เพราะกรรมเกิด    วิญญาณจึงเกิด 
  (๒๔) เพราะอาหารเกิด    วิญญาณจึงเกิด 
  (๒๕) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความบังเกิด      ยอมเห็นความเกิดข้ึนแหงวิญญาณขันธ 
 (๒๖ เพราะอวิชชาดับ      รูปจึงดับ 
  (๒๗) เพราะตัณหาดับ    รูปจึงดับ 
  (๒๘) เพราะกรรมดับ    รูปจึงดับ 
  (๒๙) เพราะอาหารดับ    รูปจึงดับ 
  (๓๐) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน  ยอมเห็นความเสื่อมไปแหงรูปขันธ 
  (๓๑) เพราะอวิชชาดับ    เวทนาจึงดับ 
  (๓๒) เพราะตัณหาดับ    เวทนาจึงดับ 
  (๓๓) เพราะกรรมดับ    เวทนาจึงดับ 



 ๗๑ 

  (๓๔) เพราะอาหารดับ    เวทนาจึงดับ 
  (๓๕) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ยอมเห็นความเสื่อมไปแหงเวทนาขันธ 
  (๓๖) เพราะอวิชชาดับ    สัญญาจึงดับ 
  (๓๗) เพราะตัณหาดับ    สัญญาจึงดับ 
  (๓๘) เพราะกรรมดับ    สัญญาจึงดับ 
  (๓๙) เพราะอาหารดับ    สัญญาจึงดับ 
    (๔๐) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน  ยอมเห็นความเสื่อมไปแหงสัญญาขันธ 
  (๔๑) เพราะอวิชชาดับ    สังขารจึงดับ 
  (๔๒) เพราะตัณหาดับ    สังขารจึงดับ 
  (๔๓) เพราะกรรมดับ    สังขารจึงดับ 
  (๔๔) เพราะอาหารดับ    สังขารจึงดับ 
  (๔๕) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน  ยอมเห็นความเสื่อมไปแหงสังขารขันธ 
  (๔๖) เพราะอวิชชาดับ    วิญญาณจึงดับ 
  (๔๗) เพราะตัณหาดับ    วิญญาณจึงดับ 
  (๔๘) เพราะกรรมดับ    วิญญาณจึงดับ 
  (๔๙) เพราะอาหารดับ    วิญญาณจึงดับ 
  (๕๐) เพราะพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ยอมเห็นความเสื่อมไปแหงวิญญาณขันธ 
 เม่ือเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมโดยสองสวนคือโดยปจจัยและโดยขณะ อริยสัจยอม
ปรากฏคือ ทุกขสัจยอมปรากฏโดยการเห็นความเกิดข้ึนโดยขณะเพราะหยั่งรูชาติทุกข สมุทัยสัจยอม
ปรากฏโดยการเห็นความเกิดข้ึนโดยปจจัยเพราะหยั่งรูธรรมท่ีใหเกิด นิโรธสัจยอมปรากฏโดยการเห็น
ความเสื่อมโดยปจจัยโดยความไมเกิดแหงปจจัย มรรคสัจยอมปรากฏเพราะกําจัดความหลงใหลเพราะ
การเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมนั้น อนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทยอมปรากฏโดยการเห็นความเกิดข้ึน
และความเสื่อมโดยปจจัย เพราะหยั่งรูวา “เม่ือสิ่งนี้มีอยู สิ่งนี้ยอมมี เม่ือสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ” ธรรม
ท้ังหลายท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนยอมปรากฏโดยการเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมโดยขณะ เพราะหยั่งรู
ลักษณะแหงสังขตธรรม (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๗๕) 
   คําวา “เพราะอวิชชาเกิด รูปจึงเกิด” คือ เม่ือมีอวิชชาดังกลาวแลว โมหะในกรรมภพกอน
เปนอวิชชา รูปจึงเกิดข้ึนในภพนี้ คําวา “โดยความเกิดข้ึนแหงปจจัย” คือโดยความท่ีปจจัยเกิดข้ึน 
หมายถึง อวิชชา ตัณหา กรรม เปนปจจัยท่ีเปนอดีตอันเปนเหตุแหงปฏิสนธิในภพนี้ และเม่ือถือ
อวิชชา ตัณหา กรรม ๓ อยางเหลานี้แลวก็เปนอันถือเอาสังขารและอุปาทานดวยนั่นเอง คําวา 
“เพราะอวิชชาดับ รูปจึงดับ” คือ เม่ืออวิชชาในภพนี้อันเปนปจจัยแกภพในอนาคตดับไปแลวดวย
อรหัตมรรคญาณ รูปในอนาคตยอมไมเกิด คือดับเพราะไมมีปจจัย (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๗๖) 
 เม่ือเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมโดยปจจัย ยอมละอุจเฉททิฏฐิ และละสัสสตทิฏฐิได 
เม่ือหยั่งรูวาธรรมท้ังหลายไมเปนไปในอํานาจ ยอมละอัตตทิฏฐิได และเพราะหยั่งรูความเกิดข้ึนแหง
ผลโดยสมควรแกปจจัย ยอมละอกิริยทิฏฐิไดเปนอยางดี 
  พระพุทธโฆสเถระ ไดอธิบายลักษณะการเห็นความเกิดและความดับโดยปจจัยวา การท่ี
โยคีนั้นเห็นความเกิดข้ึนของขันธท้ังหลายเพราะมีปจจัยคืออวิชชาเปนตนเกิดข้ึน และเห็นความดับ



 ๗๒ 

แหงขันธท้ังหลายเพราะมีปจจัยคืออวิชชาเปนตนดับไป นี้เปนการเห็นความเกิดและความดับโดย
ปจจัยของโยคีเทานั้น แตวาการท่ีโยคีเห็นลักษณะแหงความเกิดและลักษณะแหงความแปรผัน ก็เห็น
ความเกิดและความดับของขันธท้ังหลาย นี้เปนการเห็นความเกิดและความดับโดยขณะของโยคี 
เพราะวาลักษณะแหงความเกิด (นิพพัตติลักษณะ) ก็มีเฉพาะในขณะเกิดข้ึนเทานั้น และลักษณะแหง
ความแปรผันก็มีเฉพาะในขณะแตกดับ (ภังคขณะ) เทานั้น (วิสุทฺธิ. ๗๒๖/๑๐๕๘) 
   ในหนังสือธรรมาภิธาน ปรากฏขอความวา อุทยัพพยานุปสสนาญาณ จะไดความรูเห็น
สังขารท้ังหลายท้ังความเกิดท้ังความดับ คือจะเห็นสังขารสิ่งปรุงแตงท้ังหลายวามีความเกิดข้ึนมีความ
ดับไปเปนธรรมดา เม่ือจับพิจารณารูปหรือขันธ ๕ ก็จะเห็นวาขันธ ๕ นั้นเกิดดับไปอยู เม่ือจับ
อายตนะจับพิจารณาธาตุก็จะเห็นวา สิ่งท้ังปวงนี้เกิดดับไปอยู อันหมายความวา สังขารขอใดโผล
ข้ึนมา ก็จะเห็นเกิดเห็นดับของสังขารขอนั้นพรอมกันไปทีเดียว, สิ่งท่ีมานั้นเกิดสิ่งท่ีมานั้นดับ อะไรท่ี
เห็นทางตาก็จะเห็นอยางนี้ท้ังหมด อะไรท่ีไดยินทางหูก็จะเห็นดังนี้ท้ังหมด อะไรท่ีทราบทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ก็จะเห็นดังนี้ท้ังหมด คือวาเห็นวาขันธ ๕ เห็นวาอายตนะ เห็นวาสังขาร ไมยึดถือวาเปน
สัตวบุคคลตัวตนเราเขาท้ังหมด แตจะเห็นเปนขันธเปนธาตุเปนอายตนะเปนสังขารและสิ่งเหลานั้นเกิด
ดับท้ังหมด แปลวาเกิดปรากฏดับปรากฏ เห็นเกิดเห็นดับทันทีพรอมกันไป ดั่งนี้แหละจึงจะเปนปรีชา 
(ความรอบรู) คํานึงเห็นท้ังความเกิดท้ังความดับ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๔๘-๔๔๙) 
23   ในหนังสือพุทธธรรม ปรากฏขอความวา อุทยัพพยานุปสสนาญาณ จะพิจารณาความ
เกิดข้ึนและความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นปจจุบันธรรมท่ีกําลังเกิดข้ึน 2 3และดับสลายไป ๆ ชัดเจน 
เขาใจภาวะท่ีเปนของไมเท่ียง ทนอยูในสภาพเดิมไมได ไมอยูในบังคับบัญชาตามความอยากของใคร 2 3 
หยั่งทราบวา สิ่งท้ังหลาย เกิดข้ึนแลว ครั้นแลว ก็ตองดับไป ลวนเกิดข้ึนแลวก็ดับไปท้ังหมด เม่ือเกิด
การรับรูหรือเคลื่อนไหวใด ๆ ในแตละขณะ ก็มองเห็นนามธรรมรูปธรรมและตัวรูหรือผูรู ท่ีเกิดข้ึนแลว
ท้ังรูปธรรมและนามธรรมและตัวรูนั้น ก็ดับไปพรอมกันหมด เปนความรูเห็นชัดแกกลา ทําใหละ        
นิจจสัญญา สุขสัญญา และอัตตสัญญาได (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๘) 
23   ในหนังสือวิปสสนานัย ปรากฏขอความวา การรูลักษณะของการเกิดดับ ๒ ลักษณะ คือ 
(๑) รูลักษณะของอาการเกิด ๒๕ รูปนาม (๕ x ลักษณะ ๕) (๒) รูลักษณะของอาการดับ ๒๕ รูปนาม 
(๕ x ลักษณะ ๕) ในขณะท่ีกําหนดรูเทาทันในปจจุบันอารมณจึงไมเกิดอวิชชา ตัณหา กรรม อาหาร 
รูป กําหนดอยู 
   ลักษณะ ๕ ประการของการเกิดข้ึนของรูปขันธโดยเหตุปจจัย คือ (๑) รูปเกิดเพราะอวิชชา
เพราะทํากรรมชาติ (๒) รูปเกิดเพราะตัณหา (๓) รูปเกิดเพราะมีกรรม (๔) รูปเกิดเพราะมีอาหาร    
(๕) รูปเกิดปจจุบันท่ีตนกําหนดรูอยู  
  ลักษณะ ๕ ประการของการดับไปของรูปขันธโดยเหตุปจจัย คือ (๑) รูปดับไปเพราะไมมี
อวิชชา (๒) รูปดับเพราะตัณหา (๓) รูปดับเพราะมีกรรม (๔) รูปดับเพราะมีอาหาร (๕) รูปดับปจจุบัน
ท่ีตนกําหนดรูอยู (พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ๒๕๕๐ หนา ๒๒๔-๒๒๘)  
23   สรุปลักษณะสภาวะของ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ไดวาเปนสภาวะจิตท่ีเห็นความเกิดและ
ความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณในปจจุบันขณะ เห็นทันความ
เกิดในขณะท่ีเกิดข้ึนและเห็นความดับในขณะท่ีดับไป 23เม่ือพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป 
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ยอมพิจารณาเห็นลักษณะ ๕๐ ประการ 2 3 โดยปจจัยและโดยขณะ เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิด เพราะ
อวิชชาดับรูปจึงดับ เปนตน อริยสัจและปฏิจจสมุปบาทปรากฏโดยการเห็นความเกิดและความเสื่อม
โดยปจจัยและโดยขณะ ทําใหละอุจเฉททิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ และอกิริยทิฏฐิได จิตท่ีหยั่งรูแจงชัดวา 2 3ธรรม
ท้ังหลายท้ังมีรูปและไมมีรูป ไมมีแลวยังมีได ครั้นมีแลวยังเสื่อมได 2 3 เห็นปจจุบันธรรมท่ีกําลังเกิดข้ึน 2 3

และดับสลายไป ชัดเจน 2 3ทําให 2 3เขาใจสภาวะแหงเบญจขันธวาเปนของไมเท่ียง ถูกบีบค้ันทนอยูใน
สภาพเดิมไมได และไมอยูในบังคับบัญชาของใคร 2 3 หยั่งรูวาสิ่งท้ังหลายลวนเกิดข้ึนแลวก็ดับไปท้ังหมด 
เปนความรูเห็นแจงชัดแกกลา ทําใหละนิจจสัญญา สุขสัญญา และอัตตสัญญาได  
  

๓.๓ ภังคานุปสสนาญาณ  
 ๓.๓.๑ ความหมาย  
  ภังคานุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็นความดับ 

 ภังคะ แปลวา การแตก การทําลาย การผุพัง  
  อนุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็น (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓/๔๖๗)  
   ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ใหความหมาย ภังคานุปสสนาญาณ ไว
วา “อารมฺมณํ ปฏิสงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน ปฺา วิปสฺสเน าณํ” แปลวา “ปญญาในการพิจารณา
อารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกดับไปเปนวิปสสนาญาณ (ขุ.ป. ๖๘/๑/๒) 
   ในอรรถกถาวิปสสนาญาณุเทศ อธิบายคําวา “พิจารณาอารมณ” ไดแก พิจารณา รู เห็น 
อารมณมีรูปขันธเปนตน โดยความแตกดับไป” (ขุ.ป.อ. ๖๘/๓๕) 
  ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ใหความหมาย ภังคานุปสสนาญาณวา “ญาณกําหนดรูดวยการเห็น   
เนือง ๆ ซ่ึงความดับ” (วิสุทฺธิ. ๗๗๗/๑๐๗๑) 
   ในหนังสือธรรมาภิธาน ใหความหมาย ภังคานุปสสนาญาณวา “ปรีชาคํานึงเห็นความดับ” 
(23สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๔๘) 
  ในหนังสือพุทธธรรม ใหความหมายภังคานุปสสนาญาณวา “ญาณอันตามเห็นความสลาย” 
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 
 ในหนังสือวิปสสนากรรมฐาน ใหความหมาย ภังคานุปสสนาญาณ ไววา “ปญญาท่ีพิจารณา
รูปนามแลวตามเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝายเดียวชื่อวา  ภังคานุปสสนาญาณ”              
(พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.๙), ๒๕๕๔, หนา ๔๔๕) 
  ในหนังสือวิปสสนานัย ใหความหมายวา “วิปสสนาญาณท่ีรูเห็นความดับไปของรูปนาม
และรูเห็นความดับของจิตท่ีเห็นประจักษความดับดังกลาว ชื่อวาภังคานุปสสนาญาณ” (พระโสภณ
มหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ๒๕๕๐, หนา ๒๗๑) 
 สรุปความหมายของภังคานุปสสนาญาณไดวา ภังคานุปสสนาญาณ คือปญญาในการ
พิจารณาเห็นความแตกดับไป ญาณกําหนดรูดวยการเห็นเนือง ๆ ซ่ึงความดับ วิปสสนาญาณท่ีรูเห็น
เฉพาะความดับไปของรูปนามฝายเดียวและรูเห็นความดับของจิตท่ีเห็นประจักษความดับดังกลาว 
  ๓.๓.๒ สภาวะของภังคานุปสสนาญาณ 
 สภาวะของภังคานุปสสนาญาณ คือจิตพิจารณาเห็นแตความแตกดับไปของรูปนาม จิตท่ีรู
เห็นความเกิดดับของรูปนามแลวยอมเขาใจพระไตรลักษณอยางถองแท ยอมกําหนดรูไดชัดเจนและ
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รวดเร็วเพราะญาณมีกําลังแกกลาจนเห็นความเกิดดับของรูปนามอยางรวดเร็ว จิตละความเกิดสติตั้ง
ม่ันในความดับคือเห็นเฉพาะความดับท่ีปรากฏในปจจุบันขณะ ไมวาจะเห็นรูปหรือนามก็เห็นแตความ
ดับไป จนเขาใจชัดแจงวาสิ่งท้ังหลายลวนตองแตกดับสลายไปดวยกันท้ังสิ้น จิตท่ีกําหนดรูอยูก็ดับลง
ไปดวยกันทุกครั้งท่ีกําหนด  
 ปญญาท่ีเห็นแจงซ่ึงความดับไปของรูปนามฝายเดียว คือเห็นแจงในความไมเท่ียง เปนทุกข 
เปนอนัตตา เกิดความเบื่อหนาย คลายกําหนัด ตัดกิเลส สละกิเลส ไมยึดม่ันถือม่ัน ละนิจจสัญญา
ความสําคัญผิดวาเท่ียง ละสุขสัญญาความสําคัญผิดวาเปนสุข ละอัตตสัญญาความสําคัญผิดวาเปนตน 
ละสุภสัญญาความสําคัญผิดวาเปนของสวยงามเสียไดในญาณนี้ 
 เม่ือผูปฏิบัติธรรมกําหนดรูปนามท่ีเกิดดับไดดีแลว พระไตรลักษณปรากฏไดชัดเจน 
อุทยัพพยานุปสสนาญาณแกกลาเต็มท่ี จังหวะท่ีกําหนดยอมรวดเร็วและม่ันคงประดุจเปนไปเองโดย
อัตโนมัติ เปนไปอยางทันควันจึงทําใหสังขารธรรมซ่ึงเปนอารมณปรากฏข้ึนอยางรวดเร็ว ผูปฏิบัติ
ธรรมจะไมเอาจิตไปจับท่ีอุปปาทขณะและฐีติขณะ และจะไมเอาใจใสแมกระท่ังลําดับของรูปนาม วา
อะไรเกิดกอน เกิดหลัง หรือแมแตสังขารซ่ึงเปนนิมิตท่ีปรากฏดุจมีสัณฐาน เชน ขณะท่ีทําการคูเขา 
หรือเหยียดออกจะปรากฏรูปสัณฐานเปนมือเปนเทาเฉพาะในตอนแรกของการปฏิบัติธรรม แต
ในขณะนี้กลับไมปรากฏสัณฐานของมือและเทา หรืออวัยวะอ่ืน ๆ ในทุก ๆ ครั้งท่ีกําหนด จะเกิด     
ญาณซ่ึงทําหนาท่ีรูวา “รูปนามดับแลว” ทานจึงเรียกญาณนี้วา ภังคญาณ (พระโสภณมหาเถระ      
อัครมหาบัณฑิต (มหาสี สยาดอ), ๒๕๔๖, หนา ๑๖๐-๑๖๑) 
 ในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค กลาวไววา 

   จิตมีรูปเปนอารมณ เกิดข้ึนแลวยอมแตกดับไป พระโยคาวจรพิจารณา
อารมณนั้นแลว ยอมพิจารณาเห็นความแตกดับไปแหงจิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นโดย
ความเปนของไมเท่ียง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง ยอมพิจารณาเห็นโดย
ความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนสุข ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปน
อนัตตา ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตา ยอมเบื่อหนาย ไมเพลิดเพลิน ยอมคลาย
กําหนัด ไมกําหนัด ยอมใหดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณาเห็นโดย
ความเปนของไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาได เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข 
ยอมละสุขสัญญาได เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได 
เม่ือเบื่อหนาย ยอมละความเพลิดเพลินได เม่ือคลายกําหนัด ยอมละราคะได เม่ือ     
ใหดับ ยอมละสมุทัยได เม่ือสละคืน ยอมละความถือม่ันได (ขุ.ป. ๖๘/๑๑๒-๑๑๓/
๔๗๘-๔๗๙) 
 

   ในอรรถกถาภังคานุปสสนาญาณนิเทศ อธิบายคําวา “จิตมีรูปเปนอารมณ เกิดข้ึนแลวยอม
แตกดับไป” ไดแก จิตมีรูปเปนอารมณเกิดข้ึนแลวดับไป อีกอยางหนึ่งอธิบายวา จิตเกิดข้ึนในความมี
รูปเปนอารมณแลวดับไป  
  จิตท่ีพิจารณาอารมณนั้นแลวคือรูรูปารมณนั้นแลวเห็นโดยความสิ้นไป โดยความเสื่อมไป 
ยอมพิจารณาเห็นคือยอมเห็นตาม ๆ ไป คือเห็นบอย ๆ ซ่ึงความแตกดับไปแหงจิตนั้น คือรูปารมณนั้น
อันจิตใดเห็นโดยความสิ้นไปยอมพิจารณาเห็นความแตกดับแหงจิตนั้นดวยจิตดวงอ่ืน  



 ๗๕ 

  คําวา จิต ในท่ีนี้หมายถึง สัมปยุตจิต คําวายอมพิจารณาเห็น คือญาณยอมพิจารณาเห็น
โดยความเปนของไมเท่ียง ฉะนั้นพระโยคาวจรยอมพิจารณาเห็นท้ังสองอยาง คือจิตท่ีรูแลวและญาณ 
   การกําหนดธรรมท้ัง ๒ สวนโดยความเปนสวนเดียวกันโดยคลอยตามอารมณปจจุบัน 
หมายความวา การกําหนดธรรม ๒ ประการโดยสภาพเดียวกันอยางนี้วา “สังขารแมในอดีตแตกแลว 
แมในอนาคตก็จักแตก เหมือนสังขารนี้แตก” ดังท่ีอรรถกถาจารยกลาวไววา 

ภิกษุผูมีความเห็นบริสุทธิ์ในสังขารท่ีเปนปจจุบัน ยอมนอมนําความเห็น
บริสุทธิ์นั้นไปพิจารณาสังขารท่ีเปนอดีตและอนาคตวา สังขารท้ังหลายแมท้ังหมด     
ก็มีปกติแตกสลายไป เหมือนหยาดน้ําคางแหงไปในเม่ือพระอาทิตยข้ึนฉะนั้น 

ขันธท้ังหลายยอมดับ ไมมีอะไร ๆ อ่ืน (ไมมีสัตว บุคคล) ความแตกแหงขันธ 
ทานเรียกวา มรณะ ผูไมประมาทเห็นความสิ้นไปแหงขันธเหลานั้นโดยแยบคาย      
ดุจชางเจียรนัยเอาเพชรเจาะแกวมณีฉะนั้น   

สังขารท้ังหลายท้ังปวงยอมแตกไป ๆ เหมือนบุรุษผู มีตาดียืนอยูบนฝง      
สระโบกขรณีหรือบนฝงแมน้ํา เม่ือฝนหนาเม็ดตก พึงเห็นฟองน้ําฟองใหญ ๆ ผุดข้ึน ๆ 
บนผิวน้ําแลวก็แตกไปโดยพลันฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงพระโยคาวจร
เห็นปานนั้นวา “มัจจุราชยอมไมเห็นซ่ึงผูพิจารณาเห็นโลกเหมือนเห็นฟองน้ําหรือเห็น
พยับแดด” (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๘๓-๔๘๕)  

 
   ในคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวไววา เม่ือญาณดําเนินไปแกกลา เม่ือสังขารท้ังหลายปรากฏ
รวดเร็ว ญาณก็ตามไมทันความเกิดข้ึน หรือความตั้งอยู หรือความเปนไป หรือนิมิต (ของสังขาร
ท้ังหลาย) สติ (คือญาณ) ก็ตั้งม่ันอยูในนิโรธ คือความสิ้นไป ความเสื่อมไป และความแตกทําลายไป
อยางเดียว (วิสุทฺธิ. ๗๔๑/๑๐๗๔) 
  จิตมีรูปเปนอารมณเกิดข้ึนแลวดับไป โดยกําหนดรูอารมณนั้นแลวเห็นอยูเนือง ๆ โดยความ
ไมเท่ียง  เห็นเนือง ๆ โดยความเปนทุกข เห็นเนือง ๆ โดยความเปนอนัตตา ยอมเบื่อหนายอยู 
ปราศจากความกําหนัด ดับไป สลัดท้ิงไป  
    เม่ือเห็นเนือง ๆ โดยความไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาเสียได  
   เม่ือเห็นเนือง ๆ โดยความเปนทุกข  ยอมละสุขสัญญาเสียได  
   เม่ือเห็นเนือง ๆ โดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาเสียได  
   เม่ือเบื่อหนาย    ยอมละความเพลิดเพลินยินดี  
   เม่ือปราศจากความกําหนัด   ยอมละความกําหนัด  
   เม่ือดับ     ยอมละสิ่งท่ีเปนแดนเกิด  
   เม่ือสลัดท้ิงไป    ยอมละความยึดถือไว  
 ในหนังสือพุทธธรรม ปรากฏขอความวา ภังคานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความ
สลาย คือเม่ือเห็นความเกิดดับเชนนั้นชัดเจนถ่ีเขา ก็จะคํานึงเห็นเดนชัดในสวนความดับท่ีเปนจุดจบ
สิ้น มองเห็นแตอาการท่ีสิ่งท้ังหลายดับไป ๆ เห็นวาสิ่งท้ังหลายท้ังปวง ลวนจะตองดับสลายไปท้ังหมด 
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 



 ๗๖ 

   ในหนังสือวิปสสนานัย เลม ๒ ปรากฏขอความวา ผูท่ีรูเห็นความเกิดดับของรูปนามแลว
ยอมเขาใจพระไตรลักษณอยางถองแท สติของเขาระลึกรูเทาทันปจจุบันในขณะนั้นยอมกําหนดรูได
ชัดเจนและรวดเร็ว ทําใหเขามิไดใสใจสภาวะเกิดข้ึนและตั้งอยูของรูปนาม มิไดใสใจกระแสรูปนามท่ี
เปนไปตอเนื่องเหมือนสายน้ําท่ีไหลไปไมขาดชวง อีกท้ังมิไดใสใจรูปรางสัณฐาน โดยรูสึกวาไมมีรูปราง
ของมือเทาหรือรางกายเหมือนในเวลาเริ่มปฏิบัติ ในขณะนั้นเขารูเห็นความดับไปของรูปนามเทานั้น 
จัดวาไดบรรลุภังคานุปสสนาญาณ คือปญญารูเห็นความดับไป (พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), 
๒๕๕๐, หนา ๒๖๗) 
  ผูบรรลุภังคญาณแลวยอมรูเห็นวารูปนามในปจจุบันขณะ เชน สภาวะพอง ยุบ นั่ง ยืน เดิน 
เหยียด คู เห็น ไดยิน นึกคิด ดับไป มีสภาพดับไปอยางรวดเร็วในขณะท่ีกําหนดรูอยูนั้น ในบางขณะ
อาจรูเห็นวาจิตท่ีเห็นประจักษความดับไปไดดับลงอยางรวดเร็ว วิปสสนาญาณท่ีรูเห็นความดับไป   
ของรูปนามและรูเห็นความดับไปของจิตท่ีเห็นประจักษความดับดังกลาว ชื่อวา ภังคานุปสสนาญาณ   
(พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ๒๕๕๐, หนา ๒๗๑) 
   ภังคานุปสสนาญาณ มีอานิสงส ๘ ประการ คือ 

๑) การละภวทิฏฐิ คือ ความเห็นเนื่องดวยภพ ละสัสสตทิฏฐิ คือ ความเห็นวาเท่ียง 
๒) การสละความพอใจในชีวิต คือ ยอมสละชีวิตบูชาพระรัตนตรัยได 
๓) การประกอบความขวนขวายทุกเม่ือ คือ ขยันหม่ันเพียรภาวนาบอย ๆ 
๔) ความมีอาชีพบริสุทธิ์ คือ มีความเปนอยูอันบริสุทธิ์ครองชีพโดยสุจริตธรรม 
๕) การละความขวนขวายในการทําบาป คือ ละความหวงใยในกิจนอยใหญเสียได 
๖) ความปราศจากภัย คือ ไมมีเยื่อใยในตน ตองการจะหลุดพนจากภัยในวัฏสงสาร 
๗) การไดขันติและโสรัจจะ คือ อดทนและสงบเสง่ียม สัมมาคารวะออนนอม 
๘) การอดกลั้นความยินดียินราย คือ อดทนตอความไมยินดีในเสนาสนะอันสงัด 
    อดทนตอความยินดีในกามคุณ แตยินดีในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา 

  ดังท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไววา  
พระมุนีผูเห็นสังขารท้ังหลายแตกดับไปเนือง ๆ ครั้นเห็นอานิสงส ๘ ประการ

อันมีการละภวทิฏฐิเปนตนเหลานี้วาเปนธรรมสูงสุด เพ่ือบรรลุอมตะคือพระนิพพาน 
ยอมพิจารณาสังขารนั้นบอย ๆ เหมือนบุคคลผูมีผาโพกศรีษะถูกไฟไหมฉะนั้น (ขุ.ป.อ. 
๖๘/๔๘๕)  

 
   สรุปไดวาลักษณะสภาวะของภังคานุปสสนาญาณ เปนสภาวะท่ีจิตละความเกิดแลวตั้งสติ
ม่ันในความดับเพียงอยางเดียว จิตมีรูปเปนอารมณพิจารณาอารมณแลวพิจารณาเห็นความแตกดับไป
ของรูปและนาม และพิจารณาเห็นความแตกดับไปแหงจิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไม
เท่ียง ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมเบื่อหนาย ไม
เพลิดเพลิน ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด ยอมใหดับ ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไมถือม่ัน เม่ือพิจารณา
เห็นโดยความเปนของไมเท่ียงยอมละนิจจสัญญา การพิจารณาเห็นความไมเท่ียงเปนตนนี้ เรียกวาเปน
การสละคืน เพราะสละกิเลสจากขันธและอภิสังขารพรอมดวยตทังคปหาน และเพราะแลนไปใน



 ๗๗ 

นิพพานอันตรงกันขามกับกิเลสนั้น โดยนอมไปในนิพพานนั้นดวยการเห็นโทษของสังขตธรรม คือเม่ือ
เห็นในความไมเท่ียงของขันธท้ังหลาย ทําใหสามารถละกิเลสและนอมจิตไปในพระนิพพานได  
  ภังคานุปสสนาญาณนี้มีอานิสงสทําใหผูปฏิบัติท่ีขยันหม่ันเพียรในการพิจารณาอยูบอย ๆ 
ซ่ึงความดับไปดับไปของรูปนามเหลานี้ ละภวทิฏฐิความเห็นเนื่องดวยภพ และความเห็นวาเท่ียงเสียได 
ยอมเปนอยูอันบริสุทธิ์โดยสุจริตธรรม  มีความอดทนขยันหม่ันเพียรในการภาวนา มีความเปนอยูอัน
บริสุทธิ์ครองชีพโดยสุจริตธรรม ตองการจะหลุดพนจากภัยในวัฏสงสาร อดทนและสงบเสง่ียม สัมมา
คารวะออนนอม อดทนตอความไมยินดีในเสนาสนะอันสงัด และอดทนตอความยินดีในกามคุณ แต
ยินดีในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
 

๓.๔  ภยตูปฏฐานญาณ  
  ๓.๔.๑ ความหมาย 
  ภยตูปฏฐานญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็นโดยความเปนภัย 
  ภยนฺติ (ภยํ) แปลวา เปนภัย ชื่อวาภัยเพราะมีภัยเฉพาะหนาโดยประกอบดวยความบีบค้ัน 
  อนุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็น (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓/๔๖๗)  
   ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ใหความหมายวา “ภยตุปฏาเน      
ปฺา อาทีนเว าณํ” แปลวา “ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัยเปนอาทีนวญาณ”       
(ขุ.ป. ๖๘/๑/๒) ซ่ึงญาณนี้ไดรวมญาณท่ี ๖ ๗ และ ๘ ของญาณ ๑๖ ไวดวยกัน  
  ในอรรถกถาอาทีนวญาณุเทศ อธิบายความหมายไววา “ชื่อวาภยตูปฏฐาน เพราะอรรถวา
ยอมเขาไปตรวจสอบโดยความเปนภัย, ภยตูปฏฐานนั้นก็คือปญญา” (ขุ.ปฏิ.อ. ๖๘/๓๖) 
  ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดแยกแสดง เปนภยตูปฏฐานญาณ อาทีนวานุปสสนาญาณ และ
นิพพิทานุปสสนาญาณ โดยใหความหมาย ภยตูปฏฐานญาณ วา “ญาณกําหนดรูโดยปรากฏเปนของ
นากลัว” (วิสุทฺธิ. ๗๓๗/๑๐๗๑) 
   สรุปความหมายของภยตูปฏฐานญาณไดวา คือปญญาท่ีพิจารณาเห็นสังขารท้ังหลายโดย
ความเปนจริงวาเปนภัย ญาณท่ีกําหนดรูมองเห็นสังขารท้ังหลายปรากฏเปนของนากลัว 
  ๓.๔.๒ สภาวะของภยตูปฏฐานญาณ 
   สภาวะของภยตูปฏฐานญาณ คือสภาวะจิตกําหนดจนเห็นวารูปนามนี้เปนภัยเปนสิ่งนากลัว 
เพราะเห็นแตความดับไปดับไปของรูปนามอยางรวดเร็ว เม่ือพิจารณาเห็นความแตกสลายอันมีท่ัวไป
แกทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดปญญารูแจงวาสังขารท้ังปวงไมวาจะเปนไปในภพใด คติใด ก็ปรากฏเปนของ
นากลัว ไมนาเอา ไมนาเปน ไมอยากเขาไปยึดถือ เพราะทุกสิ่งลวนแตจะตองแตกสลายดับไปท้ังสิ้น  
  สังขารท้ังหลายปรากฏเหมือนเปนฝ เปนโรค เปนไข เปนอาพาธ เปนของคับแคน ไมมี
ความแชมชื่น มีแตทุกข มีแตวิบัติ เปนกองแหงทุกขโทษใหญหลวง จิตละความปรารถนา ความยึดม่ัน
ถือม่ันในสังขารท้ังหลาย และนอมไปในสันติบท คือ พระนิพพาน 
   ลักษณะความกลัวของญาณนี้คือ จิตจะเกิดอาการกลัวตอความเปนไปในรูปนามอยาง
ประหลาดโดยหาเหตุผลใหแกตนเองมิได เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่งเดินเขาไปในปาพบสัตวนากลัว เชน 
เสือโครง เสือเหลือง และอสรพิษรายตาง ๆ ท่ีบังเอิญปรากฏข้ึนเฉพาะหนาโดยไมรูตัวมากอน  



 ๗๘ 

   ในอรรถกถาอาทีนวญาณุเทศ อธิบายไววา พระโยคีบุคคลผูเห็นอยูวา “สังขารท้ังหลายใน
อดีตก็ดับไปแลว ในปจจุบันก็กําลังดับ ถึงแมในอนาคตก็จักดับไปอยางนี้เหมือนกัน” ความปรารถนาก็
ดี ความถือม่ันก็ดี ในสังขารท้ังหลายอันมีในภพ กําเนิด คติ ฐิติ นิวาสะท้ังหมด แมสักสังขารเดียวยอม
ไมมี ภพท้ัง ๓ ปรากฏดุจหลุมถานเพลิงท่ีเต็มดวยถานเพลิงอันไมมีเปลว มหาภูตรูป ๔ ปรากฏดุจ
อสรพิษท่ีมีพิษราย ขันธ ๕ ปรากฏดุจเพชฌฆาตท่ีกําลังเง้ือดาบ อายตะภายในท้ัง ๖ ปรากฏดุจเรือน
วางเปลา อายตนะภายนอกท้ัง ๖ ปรากฏดุจโจรปลนชาวบาน วิญญาณฐิติ ๗ และสัตตาวาส ๙ 
ปรากฏดุจถูกไฟ ๑๑ กองลุกเผาอยูโชติชวง สังขารท้ังหลายท้ังปวงปรากฏเหมือนเปนฝ เปนโรค      
เปนลูกศร เปนไข  เปนอาพาธ ปราศจากความแชมชื่น หมดรสชาด เปนกองแหงโทษใหญ        
(ขุ.ป.อ. ๖๘/๓๗-๓๘) 
  พระพุทธโฆสเถระอธิบายไววา เม่ือโยคีมีความดับของสังขารท้ังปวงเปนอารมณอยูอยางนี้ 
สังขารท้ังหลายซ่ึงมีความแตกดับ (บรรดามีอยู) ในภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙  
ทุกหนทุกแหง ก็ปรากฏเปนของนากลัวมาก เชนเดียวกับ สีหะ พยัคฆะ เสือเหลือง หมี เสือดาว ยักษ 
รากษส โคดุ สุนัขดุ ชางดุตกมัน อสรพิษราย สายฟา ปาชา สนามรบ และหลุมถานเพลิงท่ีลุกโชติชวง
เปนตน ปรากฏเปนท่ีนากลัวมากแกบุรุษขลาด ผูปรารถนาดํารงชีวิตอยูโดยสุขสบาย เม่ือโยคีนั้นเห็น
อยูวา “สังขารท้ังหลายท่ีเปนอดีตก็ดับไปแลว ท่ีเปนปจจุบันก็กําลังดับอยู ถึงแมสังขารท้ังหลายท่ีจะ
บังเกิดข้ึนในอนาคต ก็จักดับไป” (วิสุทฺธิ. ๗๕๐/๑๐๘๑) 
   ในหนังสือธรรมาภิธาน ปรากฏขอความวา 2 3เม่ือมีความเห็นวาตองเกิดตองดับอยูอยางนั้น 
จึงเปนเหมือนอยางวาเปนเรือนท่ีถูกไฟไหม เพราะฉะนั้นเรือนท่ีถูกไฟไหมนั้นก็เปนสิ่งท่ีนากลัว แตไม
กลัวก็เพราะวามายืนดูอยูขางนอก ไมไดยืนอยูในเรือนท่ีกําลังไฟไหม แปลวาดูอยูขางนอก ก็เห็นเรือน
กําลังถูกไฟไหมหมดไปเปนของนากลัว ไมควรท่ีจะเขาไปใกลเรือนท่ีกําลังถูกไฟไหมนั้น ตองถอยหาง
ออกมา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๔๘) 
   ในหนังสือพุทธธรรม ปรากฏขอความวา ภยตูปฏฐานญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏ
เปนของนากลัว คือเม่ือพิจารณาเห็นแตความแตกสลาย อันมีแกสิ่งท้ังปวงหมดทุกอยางเชนนั้นแลว 
สังขารท้ังปวงไมวาจะเปนไปในภพใดคติใด ก็ปรากฏเปนของนากลัว เพราะลวนตองแตกสลายไป ไม
ปลอดภัยท้ังสิ้น (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 
  ในหนังสือวิปสสนานัย เลม ๒ ปรากฏขอความวา ภยตูปฏฐานญาณ เปนปญญาท่ี
ประกอบดวยความกลัวในรูปนามท่ีดับไปทุก ๆ ขณะท่ีรูเห็น และยังเปนญาณท่ีสําคัญวานากลัว      
ในอารมณท่ีพิจารณารูอีกดวย จิตจะไมสดชื่นแจมใสเหมือนในอุทพยัพพยานุปสสนาญาณและ        
ภังคานุปสสนาญาณ (พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ๒๕๕๐, หนา ๒๘๘) 
 ในหนังสือคูมือสอบอารมณกรรมฐาน ปรากฏขอความวา ผูปฏิบัติจะเห็นวารูปนามท่ีอยูใน
ภูมิท้ัง ๓๑ ภูมิ ยอมมีความเกิดดับ มีภัยเฉพาะหนา เปนของนากลัว เม่ือพิจารณาเห็นอนิจจัง รูปนาม
อดีต อนาคต ปจจุบัน ปรากฏเปนของนากลัว เม่ือพิจารณาเห็นทุกข รูปนามท่ีโลกสมมติวาเปนสุขก็
ปรากฏวาเปนทุกขเปนของนากลัว เพราะถูกบีบค้ันอยูเนือง ๆ เม่ือพิจารณาเห็นอนัตตา รูปนามเปน
ของวางเปลา เปนของสูญ ไมมีเจาของไมมีหัวหนา เปนดุจบานราง ดุจพยับแดด ดุจเมืองลับแล ยอม
ปรากฏเปนของนากลัว ดังนั้นญาณนี้จึงไดชื่อวา ภยตูปฏฐานญาณ (พระธรรมธีรราชมหามุนี     
(โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ. ๙), ๒๕๕๐, หนา ๓๖) 



 ๗๙ 

   สรุปไดวาสภาวะของภยตูปฏฐานญาณ คือ สภาวะจิตท่ีเห็นสังขารปรากฏเปนภัยเปนของ
นากลัวเพราะเห็นแตความดับไปดับไปของรูปนามอยางรวดเร็ว ปญญาท่ีเห็นวาสังขารท้ังหลายในอดีต
ก็ดับไปแลว ในปจจุบันก็กําลังดับ ถึงแมในอนาคตก็จักดับไปอยางนี้เหมือนกัน จึงเกิดความกลัวในรูป
นามท่ีดับไปอยางประหลาด ความปรารถนาก็ดี ความถือม่ันก็ดี ในสังขารท้ังหลายอันมีในภพ กําเนิด 
คติ ฐิติ นิวาสะท้ังหมด แมสักสังขารเดียวยอมไมมี ปญญาท่ีพิจารณาเห็นแตความแตกสลายอันมีแกสิ่ง
ท้ังปวงหมดทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารท้ังปวงไมวาจะเปนไปในภพใดคติใด ก็ปรากฏเปนภัยเปนของ
นากลัว เพราะลวนตองแตกสลายไปไมปลอดภัยท้ังสิ้น 
 

๓.๕  อาทีนวานุปสสนาญาณ  
 ๓.๕.๑ ความหมาย 
  อาทีนวานุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็นโดยความเปนโทษ 
  อาทีนว แปลวา โทษ สวนเสีย ขอบกพรอง ผลราย ความหมายตรงขามกับอานิสงส 
   อนุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็น (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓,๔๖๗)  
 ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค กลาวแลวคือ “ภยตุปฏาเน ปฺา   
อาทีนเว าณํ” แปลวา “ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัย เปนอาทีนวญาณ” ขอความ     
ดังนี้ตรงกันในญาณท้ัง ๓ คือญาณท่ี ๖ , ๗ และ ๘ ของญาณ ๑๖ (ขุ.ป. ๖๘/๑/๒) 
  ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ใหความหมายของอาทีนวานุปสสนาญาณวา “ญาณกําหนดรูดวยการ
เห็นเนือง ๆ ซ่ึงโทษชั่วราย” (วิสุทฺธิ. ๗๓๗/๑๐๗๑) 
  ในหนังสือธรรมาภิธาน ใหความหมายของอาทีนวานุปสสนาญาณวา “ปรีชาคํานึงเห็น
โทษ” (23สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๔๘) 
  สรุปความหมายของอาทีนวานุปสสนาญาณ คือ ปญญาท่ีกําหนดจนรูเห็นวารูปนามเปน
โทษ ญาณกําหนดรูดวยการเห็นเนือง ๆ ซ่ึงโทษรายของรูปนาม  
  ๓.๕.๒ สภาวะของอาทีนวานุปสสนาญาณ 
 สภาวะของญาณนี้จะตอเนื่องจากภยตูปฏฐานญาณ เม่ือพิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงซ่ึงลวน
ตองแตกสลายไปเปนของนากลัว ยอมเห็นวาสิ่งใดนากลัวสิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกขสิ่งนั้นเปน
อามิสคือเปนเหยื่อลอใหหลงติดอยูในสิ่งนั้น ยอมมีแตทุกขแตโทษท้ังสิ้น ยอมคํานึงเห็นสังขารท้ังปวง
นั้นวาเปนโทษ เปนสิ่งท่ีมีความบกพรอง จะตองระคนอยูดวยทุกข เห็นทุกขโทษรอบดาน เม่ือมองเห็น
โทษก็ไมมีความยินดีในสังขาร ละอัสสารทสัญญาคือสัญญาท่ียินดีเสียได 
 ผูปฏิบัติจะเห็นโทษของรูปนาม ไมวาจะกําหนดอะไรก็จะพบแตความไมพอใจ นารังเกียจ 
เห็นวารูปนามมีแตทุกข แมวาชวงนี้จะไมมีความฟุงซานมารบกวน สมาธิม่ันคงดี แตผูปฏิบัติก็ไมรูสึก
เปนสุขกับการปฏิบัติธรรม กลับมีแตความเซ่ืองซึม หอเหี่ยว อันบงบอกถึงการหมดความสนใจในการ
ปฏิบัติธรรม เพราะเห็นโทษของรูปนาม เปรียบเหมือนกับคนเคยรักกัน แตมาบัดนี้ไดรูไดเห็นความ   
ไมดีของกันและกัน จึงเห็นแตโทษของอีกฝายหนึ่ง ผูปฏิบัติก็เชนเดียวกัน กอนนี้เคยเห็นรูปนามเปนท่ี
ชอบใจ ยึดเอามาเปนท่ีพ่ึงได ภายหลังมาทราบวารูปนามแทจริงแลวเปนของหาแกนสารไมไดเลย จึง
เกิดความเห็นโทษข้ึน (พระภัททันตะอาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ, ๒๕๓๒, หนา ๑๑๕) 



 ๘๐ 

    ปญญาในความปรากฏโดยความเปนภัย คือความเกิดข้ึนเปนภัย นิมิตเปนภัย ฯลฯ ความ
บังเกิดเปนภัย ความอุปบัติเปนภัย ชาติเปนภัย ชราเปนภัย พยาธิเปนภัย มรณะเปนภัย ความโศกเปน
ภัย ความรําพันเปนภัย ความคับแคนใจเปนภัย เปนอาทีนวญาณทุกอยาง  
   ญาณในสันติบทวา ความไมเกิดข้ึนปลอดภัย ความไมเปนไปปลอดภัย ฯลฯ ความไมคับ
แคนใจปลอดภัย ความเกิดข้ึนเปนทุกข ความไมเกิดข้ึนเปนสุข ความเปนไปเปนทุกข ความไมเปนไป
เปนสุข ฯลฯ ความคับแคนใจเปนทุกข ความไมคับแคนใจเปนสุข พระโยคาวจรพิจารณาเห็นความไม
เกิดข้ึน ความไมเปนไป ความไมมีนิมิต ความไมมีกรรมท่ีประมวลมา และความไมปฏิสนธิวาเปนสุข นี้
เปนญาณในสันติบท อาทีนวญาณนี้ยอมเกิดในฐานะ ๕ ญาณในสันติบทยอมเกิดในฐานะ ๕ พระ
โยคาวจรยอมรูชัดญาณ ๑๐ ยอมไมหวั่นไหวในเพราะทิฏฐิตาง ๆ เพราะเปนผูฉลาดในญาณท้ัง ๒ 
(ขุ.ป. ๖๘/๑๑๕-๑๑๙/๔๘๖-๔๘๗) 

 พระโยคาวจรยอมรูชัดญาณท้ัง ๑๐ เหลานี้ คือ 
   (๑) ความเกิดข้ึนเปนทุกข           
   (๒) ความเปนไปเปนทุกข     
  (๓) นิมิตเปนทุกข   

   (๔) กรรมท่ีประมวลมาเปนทุกข     
   (๕) ปฏิสนธิเปนทุกข   

    (๖) ความไมเกิดข้ึนเปนสุข 
   (๗) ความไมเปนไปเปนสุข 
    (๘) ความไมมีนิมิตเปนสุข 

    (๙) ความไมมีกรรมท่ีประมวลมาเปนสุข 
    (๑๐) ความไมปฏิสนธิเปนสุข    
 เม่ือจิตของพระโยคาวจรผูเห็นโทษรายในความเกิดข้ึน ความเปนไป ฯลฯ ความปฏิสนธิ 

ปรากฏชัดเจนโดยความนากลัว จิตยอมนอมไปในฝายตรงกันขามกับอาการเหลานั้น 
   ในคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาววา เม่ือโยคีนั้นเสพเนือง ๆ อยู ทําใหเกิดอยู ทําใหมาก ๆ อยูซ่ึง 
ภยตุปฏฐานญาณนั้น ภพ ๓ ก็ปรากฏเหมือนหลุมถานเพลิงซ่ึงเต็มไปดวยถานเพลิงท่ีปราศจากเปลว 
มหาภูตรูป ๔ ก็ปรากฏประดุจเปนอสรพิษมีพิษราย ขันธ ๕ ก็ปรากฏประดุจเพชฌฆาตท่ียกดาบเง้ืองา
อยูแลว อายตนะภายใน ๖ ก็ปรากฏประดุจหมูบานราง อายตนะภายนอก ๖ ก็ปรากฏประดุจพวกโจร
ปลนฆาชาวบาน วิญญาณฐิติ ๗ และสัตตาวาส ๙ ก็ประดุจถูกเผาดวยไฟ ๑๑ กอง ลุกโพลงและโชติ
ชวงอยู สังขารท้ังหลายท้ังปวงก็ปรากฏประดุจเปนฝ เปนโรค ถูกลูกศรเสียบ เปนสิ่งชั่วราย และเปน
อาพาธ เปนกองแหงโทษรายใหญหลวง หาความอบอุนมิได ไมมีรส (วิสุทฺธิ. ๗๕๒/๑๐๘๔) 
  ในหนังสือธรรมาภิธาน 2 3ปรากฏขอความวา เม่ือเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัวโดยมี
ความเห็นวาตองเกิดตองดับอยูอยางนั้น ก็คํานึงเห็นโทษ เม่ือเปนของนากลัวอยางนั้น ก็เปนสิ่งท่ีมีโทษ
ไมมีคุณ23 (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๕๐) 
  ในหนังสือพุทธธรรม ปรากฏขอความวา อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ 
คือเม่ือพิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงลวนตองแตกสลายไป เปนของนากลัว ไมปลอดภัยท้ังสิ้นแลว        



 ๘๑ 

ยอมคํานึงเห็นสังขารท้ังปวงนั้นวาเปนโทษ เปนสิ่ง ท่ีมีความบกพรอง ตองระคนอยูดวยทุกข          
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 
  ในหนังสือวิปสสนานัย ปรากฏขอความวา เม่ือภยตูปฏฐานญาณแกกลาแลว อาทีนวา    
นุปสสนาญาณยอมเกิดข้ึน ผูปฏิบัติยอมไมเห็นรูปนามท่ีกําหนดรูอยูวาเปนสิ่งท่ีดีงาม อีกท้ังไมเห็น    
รูปนามอ่ืนและภพท่ีตนอนุมานรูดวยการพิจารณาวาเปนสิ่งท่ีดีงาม เขาพบแตความนารังเกียจของสิ่งท่ี
กําหนดรูและพิจารณา (พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ๒๕๕๐, หนา ๒๘๙) 
   สรุปไดวาลักษณะสภาวะของอาทีนวานุปสสนาญาณ คือ ปญญาในความปรากฏโดยความ
เปนภัย สภาวะท่ีเห็นความเกิดข้ึนเปนภัย ความเปนไปเปนภัย นิมิตเปนภัย ฯลฯ กรรมท่ีประมวลมา
เปนภัย ปฏิสนธิเปนภัย คติเปนภัย ความบังเกิดเปนภัย ความอุปบัติเปนภัย ชาติเปนภัย ชราเปนภัย 
พยาธิเปนภัย มรณะเปนภัย ความโศกเปนภัย ความรําพันเปนภัย ความคับแคนใจเปนภัย ทุกอยาง
เปนทุกขเปนโทษท้ังสิ้น ปญญาปรากฏชัดวาใน ภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ 
ท่ัวทุกหนทุกแหง ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีหลบลี้ ไมมีท่ีจะไป ไมมีท่ีพ่ึงอาศัย ไมมีความปรารถนา หรือ
ความยึดเหนี่ยว สังขารท้ังหลายท้ังปวงปรากฏประดุจเปนฝ เปนโรค ถูกลูกศรเสียบ เปนสิ่งชั่วราย 
และเปนอาพาธ เปนกองแหงโทษรายใหญหลวง 

๓.๖  นิพพิทานุปสสนาญาณ  
  ๓.๖.๑ ความหมาย 
  นิพพิทานุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็นโดยความหนาย 
  นิพพิทา แปลวา ความหนาย หมายถึงความหนายท่ีเกิดจากปญญาพิจารณาเห็นความจริง 
  อนุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็น (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓/๔๖๗)  
  ญาณนี้ปรากฏท้ังในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณท่ี ๘ ของญาณ 
๗๓) และในคัมภีรอรรถกถา ดังกลาวแลว ซ่ึงไดรวมญาณท่ี ๖ ๗ และ ๘ ของญาณ ๑๖ ไวดวยกัน   
  สวนในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดแยกแสดง นิพพิทานุปสสนาญาณ วา “ญาณกําหนดรูดวยการ
เห็นเนือง ๆ ดวยความเบื่อหนาย” (วิสุทฺธิ. ๗๗๗/๑๐๗๑)  
  ในหนังสือธรรมาภิธาน ใหความหมายของ นิพพิทานุปสสนาญาณวา “ปรีชาคํานึงถึงความ
เบื่อหนาย” (23สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๔๘) 
  สรุปความหมายของนิพพิทานุปสสนาญาณ คือ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นโดยความหนาย 
ญาณกําหนดรูดวยการเห็นเนือง ๆ ดวยความเบื่อหนาย ปรีชาคํานึงถึงความเบื่อหนาย 
  ๓.๖.๒ สภาวะของนิพพิทานุปสสนาญาณ 
  สภาวะของญาณนี้จะเกิดตอเนื่องจากภยตูปฏฐานญาณและอาทีนวานุปสสนาญาณ คือเม่ือ
เห็นรูปนามเปนของนากลัวเปนภัยเปนโทษใหญหลวง เม่ือเห็นแจงชัดวารูปนามมีแตโทษไมมีคุณก็เกิด
ความรูสึกเบื่อหนายในรูปนามท่ีตนเห็นโทษนั้นแลว ไมวาจะพิจารณากําหนดรูเห็นอะไรก็รูสึกวา     
เบื่อหนายไปหมด แมแตความฟุงซานก็ยังเบื่อหนาย 
   ลักษณะความเบื่อหนายในญาณนี้จะเบื่อหนายตอสังขารคือรูปนาม ทุกภูมิ ทุกชั้น มิใช
เฉพาะในอบายภูมิ แตเบื่อหนายรูปนามท้ังหมดไมวาจะอยูภูมิใดภพใดก็ไมมีความยินดีพอใจ เห็นวา
โลกท้ังหลายลวนเปนของไมนาอยูไมนาพอใจท้ังสิ้น  
 ในอรรถกถาอาทีนวญาณุเทศ อธิบายไววา 



 ๘๒ 

   “เหมือนอยางพญาชางฉัททันต เผือกผองท้ังตัว มีท่ีตั้งดี ๗ สถาน มีฤทธิ์ 
เหาะไปในเวหาสได ยอมไมยินดีในใจกลางพระนคร แตยอมยินดีในสระใหญชื่อ
ฉัททันตในปาหิมวันตเทานั้น ฉันใด พระโยคีบุคคลเพียงดังชางตัวประเสริฐนี้ ยอมไม
ยินดีในสังขารธรรมแมท้ังปวง แตยอมยินดีในสันติบทคือพระนิพพานเทานั้น อันทาน
แสดงแลวโดยนัยเปนตนวา “การไมเกิดข้ึน เปนสิ่งเกษม” มีใจนอมไปโนมไปเง้ือมไป
ในสันติบทคือพระนิพพานนั้น นิพพานุปสสนาญาณยอมเปนอันเกิดข้ึนแลวแกพระ
โยคีบุคคลผูนั้น ดวยคําเพียงเทานี้แล” (ขุ.ป.อ. ๖๘/๓๙)  

 
  เม่ือเห็นสังขารท้ังปวงไมเท่ียงมีแตทุกข เม่ือนั้นยอมหนายในทุกข ดวยเห็นสังขารท้ังปวง
เปนทุกข ยอมเบื่อหนายระอา ไมยินดีในสังขารอันมีความแตกดับไปอันเปนไปในภพ กําเนิด คติ 
วิญญาณฐิติ และสัตตาวาสท้ังปวง เหมือนอยางพญาชางฉัททันต มีฤทธิ์ เหาะไปในเวหาสได ยอมไม
ยินดีในใจกลางพระนคร แตยอมยินดีในสระใหญชื่อฉัททันตในปาหิมวันตเทานั้น ฉันใด พระโยคีบุคคล
ยอมไมยินดีในสังขารอันมีความแตกดับไป อันลวนแลวดวยโทษอันตนเห็น  แจมแจงแลว แตยอมยินดี
ในสันติบทคือพระนิพพานเทานั้น  

 พระพุทธโฆสเถระ กลาวไวในวิสุทธิมรรควา เม่ือโยคีเห็นสังขารท้ังปวงโดยความเปนโทษ
อยูอยางนี้ก็เบื่อหนายเอือมระอา ไมอภิรมยในสังขารอันมีการแตกดับ ซ่ึงดําเนินอยูในภพ ๓ กําเนิด ๔ 
คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ท่ัวทุกหนทุกแหง (วิสุทฺธิ. ๗๕๔/๑๐๙๐) 
      สรุปไดวาสภาวะของนิพพิทานุปสสนาญาณ จะเห็นสังขารท้ังปวงโดยความเปนโทษ แลว
เกิดรูสึกเบื่อหนาย ระอา ไมยินดี ในสังขารอันมีความแตกดับไปอันเปนไปในภพ กําเนิด คติ วิญญาณ
ฐิติ และสัตตาวาสท้ังปวง เพราะเห็นสังขารท้ังหลายเปนของนากลัวเปนทุกขเปนโทษเสียท้ังสิ้น เม่ือ
เห็นสังขารเปนของนากลัวอยางนั้นก็เปนสิ่งท่ีมีโทษไมมีคุณ จึงเกิดความเบื่อหนาย ไมอภิรมยในสังขาร
อันมีการแตกดับ ไมเพลิดเพลินติดใจในสังขารท้ังหลายอีกตอไป แตมีใจนอมไปโนมไปในพระนิพพาน  
 

๓.๗  มุญจิตุกัมยตาญาณ  
  ๓.๗.๑ ความหมาย 
  มุญจิตุกัมยตาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็นดวยใครท่ีจะพนไป  
  มุจิตุกมฺยตา แปลวา ความเปนผูใครจะพน (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๐) 
  อนุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็น (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓/๔๖๗) 
  ญาณนี้ปรากฏท้ังในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณท่ี ๙ ของญาณ 
๗๓) และในคัมภีรอรรถกถา โดยใหความหมายวา “มฺุจิตุกมฺยตา ปฏิสงฺขาสนฺติฏนา ปฺา        
สงฺขารุเปกฺขาสุ าณํ” แปลวา “ปญญาในความปรารถนาจะพนไป พิจารณา และวางเฉยอยู เปน         
สังขารุเปกขาญาณ” โดยไดรวมความหมายของญาณท้ัง ๓ คือมุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนา
ญาณ และสังขารุเปกขาญาณ ไวดวยกัน (ขุ.ป. ๖๘/๑/๒) 
 ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ใหความหมาย มุญจิตุกัมยตาญาณวา “ญาณกําหนดรูดวยความ
ปรารถนาจะพนไป” (วิสุทฺธิ. ๗๗๗/๑๐๗๑) 



 ๘๓ 

  ในหนังสือธรรมาภิธาน ใหความหมาย มุญจิตุกัมยตาญาณวา “ปรีชาคํานึงดวยใครจะพน
ไปเสีย” (23สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๔๘) 
  สรุปความหมายของ มุญจิตุกัมยตาญาณวา ปญญาท่ีพิจารณาดวยใครจะพนไป ปรารถนา
จะพนไปเสียจากรูปนาม 
  ๓.๗.๒ สภาวะของมุญจิตุกัมยตาญาณ 
   ลักษณะสภาวะของมุญจิตุกัมยตาญาณนี้ จะเกิดสภาวะท่ีรูสึกอยากหลุดพนจากรูปนาม 
ญาณนี้เกิดตอเนื่องจากนิพพิทาญาณคือเกิดความเบื่อหนาย ไมยินดีในรูปนามแลว เพราะเห็นแจงวา
รูปนามนี้เปนของนากลัว เปนทุกขเปนโทษ นาเบื่อหนาย ระอา ไมนาอภิรมยอีกตอไป จึงเกิดสภาวะท่ี
อยากจะหลุดพน ใครจะพนไปเสีย คืออยากหนี อยากหลุด อยากพนไปจากรูปนามนี้ เหมือนบุคคลท่ี
ตกอยูในกองเพลิง ก็อยากจะไปใหพนจากกองเพลิงเหลานี้ 
  พระสารีบุตรเถระ อธิบายปญญาในความปรารถนาจะพนไปวา  

ปญญาในความปรารถนาจะพนไปจากความเปนไป พิจารณาและวางเฉยอยู 
ปญญาในความปรารถนาจะพนไปจากนิมิต ฯลฯ จากกรรมท่ีประมวลมา จากปฏิสนธิ 
จากคติ จากความบังเกิด จากความอุปบัติ จากชาติ จากชรา จากพยาธิ จากมรณะ 
จากความโศก จากความรําพัน ปญญาในความปรารถนาจะพนไปจากความคับแคนใจ 
พิจารณาและวางเฉยอยู (ขุ.ป. ๖๘/๑๒๐/๔๙๒ )  

 
ในอรรถกถาสังขารุเปกขาญาณุเทศ อธิบายวา ความวา พระโยคีบุคคลใดยอมประสงค ยอม

ปรารถนาเพ่ือจะละเพ่ือจะสละ เพราะเหตุนั้น พระโยคีบุคคลนั้น จึงชื่อวา มฺุจิตุกมฺโย (ผูใครจะละ) 
ความเปนผูใครจะละ ชื่อวามฺุจิตุกมฺยตา, พระบาลีวา “มุจฺจิตุกามสฺสมุจฺจิตุกมฺยตา” (ความใคร       
ท่ีจะพนของพระโยคีบุคคลผูใครจะพน) กลาวไดวา ความเปนผูใครเพ่ือจะพนจากการเกิดข้ึน         
(อุปฺปาทา มุจฺจิตุกมฺยตา) มุญจิตุกัมยตาญาณยอมเกิดแกพระโยคีบุคคลนั้นผูทอดอาลัยในสังขาร      
ท้ังปวงแลว ผูใครจะปลอยวางซ่ึงสังขารท้ังปวง พระโยคีบุคคลผูใครจะปลอยวางซ่ึงสังขารท้ังหลาย 
อันมีความแตกดับไป อันมีในภพ กําเนิด คติ วิญญาณฐิติ และสัตตาวาสท้ังปวงอยางนี้ (ขุ.ป.อ. ๖๘/
๔๑) 
 เม่ือเบื่อหนายอยู เอือมระอาอยู ไมยินดีอยู จิตก็ไมของ ไมเกาะ ไมติดอยูในสังขารท้ังหลาย 
ซ่ึงมีความแตกดับท่ีดําเนินไปใน ภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ท่ัวทุกหนทุกแหง 
เปนจิตท่ีใครจะพนไปปรารถนาจะออกไปเสียจากสังขารท้ังปวง เปรียบเหมือน 

- ปลาติดอยูภายในอวน 
- กบอยูในปากงู 
- ไกปาถูกขังไวในกรง 
- เนื้ออยูในบวงบาศอันเหนียวแนน 
- งูอยูในเง้ือมมือของหมองู 
- ชางกุญชรติดอยูในหลมลึก 
- พญานาคอยูในปากครุฑ 
- พระจันทรเขาไปอยูในปากราหู 



 ๘๔ 

- บุรุษถูกศัตรูลอมไว เปนตน 
   ผูมีความปรารถนาจะพนไป มีความมุงม่ันจะออกไปเสียจากท่ีนั้น ๆ ชื่อฉันใด จิตของพระ
โยคีผูนั้น ก็ฉันนั้น เปนจิตปรารถนาจะพนไป ประสงคจะออกไปเสียจากสังขารท้ังปวง ทันใดนั้น พระ
โยคีทานนั้นผูปราศจากความอาลัยในสังขารท้ังปวงอยูอยางนี้ มุญจิตุกัมยตาญาณก็เกิดข้ึน ดวย
ประการฉะนี้ (วิสุทฺธิ. ๗๕๖/๑๐๙๑-๑๐๙๒) 
   ในหนังสือพุทธธรรม กลาวสอดคลองกับในคัมภีรท้ังสองวา มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่งรู
ท่ีทําใหตองการจะพนไปเสีย คือ เม่ือหนายสังขารท้ังหลายแลว ยอมปรารถนาจะพนไปเสียจากสังขาร
เหลานั้น (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 
   สรุปไดวาสภาวะของมุญจิตุกัมยตาญาณ คือสภาวะท่ีจิตใครจะพนไปเสียจากรูปนาม เม่ือ
เบื่อหนาย เอือมระอา ไมยินดี จิตก็ไมของ ไมเกาะ ไมติดอยูในสังขารท้ังหลายซ่ึงมีความแตกดับ เปน
จิตท่ีปรารถนาจะพนไปจากความเกิดข้ึน จากความเปนไป จากนิมิต จากปฏิสนธิ จากคติ จากความ
บังเกิด จากความอุปบัติ จากชาติ จากชรา จากพยาธิ จากมรณะ จากความโศก จากความรําพัน จิต
ปรารถนาจะพนไปจากสังขารท้ังปวง โดยปราศจากความอาลัยในสังขารเหลานั้น  
 

๓.๘  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ   
  ๓.๘.๑ ความหมาย 
  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาสังขารท้ังหลาย 
  ปฏิสังขา แปลวา การพิจารณาสังขารท้ังหลาย  
  อนุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็น (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓/๔๖๗) 
  ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ไดรวมความหมายของญาณท้ัง ๓ คือ         
มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ ไวดวยกัน โดยใหความหมายวา 
“ปญญาในความปรารถนาจะพนไป พิจารณา และวางเฉยอยู เปนสังขารุเปกขาญาณ” (ขุ.ป. ๖๘/   
๑/๒)  
  ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ใหความหมาย ปฏิสังขานุปสสนาญาณ วา “ญาณกําหนดรูดวยการ
เห็นเนือง ๆ โดยพิจารณาทบทวน” (วิสุทฺธิ. ๗๗๗/๑๐๗๑) 
  ในหนังสือธรรมาภิธาน ใหความหมาย ปฏิสังขานุปสสนาญาณวา “ปรีชาคํานึงดวย
พิจารณาหาทาง” ( 2 3สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา 
๔๔๘) 
  สรุปความหมายของปฏิสังขานุปสสนาญาณ คือ ปญญาในการพิจารณาสังขารท้ังหลายโดย
พิจารณาทบทวนเพ่ือหาทาง ญาณกําหนดรูดวยการพิจารณาทบทวน ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง 
  ๓.๘.๒ สภาวะของปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
   ลักษณะและสภาวะของปฏิสังขานุปสสนาญาณ คือสภาวะจิตท่ีอยากหนีอยากพนไปเสีย
จากรูปนามโดยมีจิตนอมไปสูพระนิพพาน เชื่อวาพระนิพพานมีจริงและอยากถึงพระนิพพาน เกิด
ปญญาท่ียอนกลับไปพิจารณาไตรลักษณเพ่ือหาทางหลุดพน ตั้งใจจริงปฏิบัติจริง ปฏิบัติอยาง
ขะมักเขมนจริง ๆ มีจิตใจหนักแนนมุงม่ันไมมีใจรวนเรคิดจะเลิกปฏิบัติแตอยางใด 



 ๘๕ 

   ในอรรถกถาสังขารุเปกขาญาณุเทศ อธิบายญาณนี้วา เม่ือมุญจิตุกัมยตาญาณยอมเกิดแก  
พระโยคีบุคคลนั้น ผูทอดอาลัยในสังขารท้ังปวงแลว ผูใครจะปลอยวางซ่ึงสังขารท้ังปวง พระโยคีบุคคล
ผูใครจะปลอยวางสังขารท้ังหลายอันมีความแตกดับไป ยอมยกสังขารเหลานั้นข้ึนสูไตรลักษณ 
พิจารณาเห็นแจงดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณอีก เพ่ือทําอุบายแหงการปลอยวางใหสําเร็จ ก็เม่ือ    
พระโยคีบุคคลนั้นเห็นแจงอยูอยางนี้ ปฏิสังขาญาณอันมีความกําหนดหมายดวยอนิจจลักษณะยอม
เกิดข้ึน ปฏิสังขาญาณอันเปนไปดวยอํานาจเปนทุกขลักษณะยอมเกิดข้ึน และปฏิสังขาญาณอันมีความ
กําหนดหมายและเปนไปดวยอํานาจเปนอนัตตลักษณะก็ยอมเกิดข้ึน พระโยคีบุคคลนั้นเห็นวา 
“สังขารท้ังหลายท้ังปวงเปนของวาง” ดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณแลวจึงยกข้ึนสูไตรลักษณ พิจารณา
สังขารท้ังหลายอยู ละความกลัวและความยินดีเสียได (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๑-๔๒) 
 ในคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาววา โยคีผูปรารถนาเพ่ือจะพนไปเสียจากสังขารท้ังหลาย ซ่ึงมีแต
ความแตกดับ อันดําเนินไปอยูในภพ ในกําเนิด ในคติ ในฐิติ และในนิวาส ทุกหนทุกแหงดังกลาวนั้น 
จึงยกเอาสังขารท้ังหลายเหลานั้นข้ึนสูพระไตรลักษณ แลวกําหนดรูดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณตอไป
อีก เพ่ือพนไปเสียจากสังขารท้ังปวง อุปมาเหมือนบุรุษจับปลา ควาเอาสุมลงไปในน้ํา บุรุษผูนั้นหยอน
มือลงไปในปากสุม จับเอางูไวท่ีคอในน้ํา ก็ดีใจวาจับไดปลา เม่ือยกข้ึนมาดูจึงรูวาเปนงู เห็นโทษราย 
ทอใจในการจับงู ปรารถนาจะพนไปจึงทําอุบายใหพนไปจากงู  แกะปลดมือออกจากงูตั้งแตปลายหาง 
แลวยกแขนข้ึนแกวงเหนือศรีษะ ๒-๓ รอบ ทําใหงูเปลี้ยแลวเหวี่ยงงูไป แลวรีบข้ึนไปขอบหนอง ยืน
มองดูทางท่ีตนมา โดยรําพึงอยูวา “เอาละเปนอันวาเรารอดพนจากปากของเจางูใหญมาแลว” 
   ในอุปมานั้น กาลเวลาท่ีโยคีไดอัตภาพ (เกิดเปนมนุษย) แลวยินดีพอใจมาตั้งแตแรก เปรียบ
เหมือนบุรุษผูจับงูท่ีคอมันไวแลวดีใจวาเปนปลา การท่ีโยคีผูนี้ยอยความเปนกอนของสังขารออกไป 
แลวเห็นไตรลักษณในสังขารท้ังหลาย เปรียบเหมือนการท่ีบุรุษผูนั้นนํางูออกมาจากปากสุม แลวเห็น
วาเปนงู ภยตุปฏฐานญาณ (ญาณกําหนดรูปรากฏโดยความเปนท่ีนากลัว) ของโยคีทานนี้ เปรียบ
เหมือนบุรุษท่ีกลัวงู อาทีนวานุปสสนาญาณ (ญาณกําหนดรูโดยเห็นเปนโทษ) เปรียบเหมือนการเห็น
โทษรายจากการจับงูนั้น นิพพิทานุปสสนาญาณ (ญาณกําหนดรูโดยความเบื่อหนาย) เปรียบเหมือน
ความทอใจในการจับงูไว มุญจิตุกัมยตาญาณ (ญาณกําหนดรูดวยความปรารถนาจะพนไปเสีย) เปรียบ
เหมือนความมุงหมายท่ีจะพนจากงู การยกพระไตรลักษณเขาในสังขารท้ังหลายดวยปฏิสังขานุปสสนา
ญาณ เปรียบเหมือนการทําอุบายแหงการพนไป (จากงู) เปนอันวา ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ไดเกิดข้ึน
แลวแกโยคาวจรทานนั้น ดวยการกําหนดเพียงเทานี้ (วิสุทฺธิ. ๗๕๘/๑๐๙๔-๑๐๙๕) 
 ในหนังสืออภิธัมมัตถสังคหะ ปรากฏขอความวา ปฏิสังขาญาณ คือวิปสสนาญาณท่ีเปนไป
ชัดเจนกวาเดิม โดยเนื่องดวยความคํานึงพิจารณาวา สังขตธรรมมีกองโทษอันมากมายดวยอาการ ๔๐ 
(มีความไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค ฯลฯ) เพ่ือใหผูตองการหลุดพนไดขามพนโดยเร็ว (พระอนุรุทธาจารย, 
๒๕๔๖, หนา ๗๙๒) 
 ในหนังสือปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทท่ี ๙ ปรากฏขอความวา ปฏิสังขาญาณ ปญญายอนกลับ
ไปพิจารณาสังขารยกข้ึนสูพระไตรลักษณดวยอาการ ๔๐ อยาง คือพิจารณาสังขารเปนอนิจจังดวย
อาการ ๑๐ อยาง พิจารณาสังขารเปนทุกขดวยอาการ ๒๕ อยาง พิจารณาสังขารเปนอนัตตาดวย
อาการ ๕ อยาง (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ๒๕๕๔, หนา ๑๕๘) 



 ๘๖ 

   ในหนังสือธรรมาภิธาน ปรากฏขอความวา ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ปรีชาคํานึงดวย
พิจารณาหาทาง คือการพิจารณาหาทางท่ีจะปลอยวางสังขารนั้น ก็เหมือนอยางวาพิจารณาวาจะ
หาทางเหวี่ยงงูออกไปอยางไร งูจึงจะไมหวนมากัดเอา เพราะฉะนั้นเม่ือหาทางท่ีจะปลอยงูได ก็ชูงูข้ึน      
เหนือศีรษะแลวก็เหวี่ยงงูท้ิงไปเสียใหไกล ก็เหมือนอยางความท่ีวางสังขารได 2 3(สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๕๐) 
   ในหนังสือพุทธธรรม ปรากฏขอความวา ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ญาณอันพิจารณาทบทวน
เพ่ือใหเห็นทาง คือ เม่ือตองการจะพนไปเสีย จึงกลับหันไปยกเอาสังขารท้ังหลายข้ึนมาพิจารณา
กําหนดดวยไตรลักษณ เพ่ือมองหาอุบายท่ีจะปลดเปลื้องออกไป (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 
  การพิจารณาหาทางท่ีจะพนไปจากสังขารเหลานั้น ก็คือการกําหนดรูสังขารใหประจักษแจง
วาไมเท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตน โดยยกสังขารเหลานั้นข้ึนสูไตรลักษณอีกเพ่ือพิจารณาลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่งท่ีปรากฏชัด อันไดแก อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ เปนการเห็น
ประจักษแจงไตรลักษณ 
   สรุปไดวาลักษณะสภาวะของปฏิสังขานุปสสนาญาณ คือเปนผูใครจะปลอยวางสังขารอันมี
ความแตกดับไป เกิดปญญาท่ียอนกลับไปพิจารณาไตรลักษณเพ่ือหาทางหลุดพน ตั้งใจจริง ปฏิบัติจริง 
พิจารณาทบทวนโดยยกสังขารท้ังหลายเหลานั้นข้ึนสูไตรลักษณ พิจารณาลักษณะอยางใดอยางหนึ่งท่ี
ปรากฏชัดแจงไตรลักษณดวยอาการ ๔๐ อยาง ไดแก อนิจจลักษณะ ๑๐ ทุกขลักษณะ ๒๕ และ
อนัตตลักษณะ ๕ เพ่ือทําอุบายแหงการปลอยวางใหสําเร็จ ปฏิสังขานุปสสนาญาณอันมีความกําหนด
หมายดวยอนิจจลักษณะยอมเกิดข้ึน ปฏิสังขานุปสสนาญาณอันเปนไปดวยอํานาจทุกขลักษณะยอม
เกิดข้ึน และปฏิสังขานุปสสนาญาณอันมีความกําหนดหมายและเปนไปดวยอํานาจเปนอนัตตลักษณะ
ก็ยอมเกิดข้ึน จนเห็นวาสงัขารท้ังหลายท้ังปวงเปนของวางจึงละความกลัวและความยินดีเสียได 

๓.๙  สังขารุเปกขาญาณ  
  ๓.๙.๑ ความหมาย 
  สังขารุเปกขาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาวางเฉยในสังขารท้ังหลาย 
  สังขารุเปกขา (สงฺขารุเปกฺขาสุ) แปลวา การวางเฉยในสังขารท้ังหลาย  
 อนุปสสนาญาณ แปลวา ปญญาท่ีพิจารณาเห็น (ขุ.ป. ๖๘/๑๐๓/๔๖๗) 
   ญาณนี้ปรากฏท้ังในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ญาณท่ี ๙ ของญาณ
๗๓) และในคัมภีรอรรถกถา ดังกลาวแลว โดยรวมความหมายของญาณท้ัง ๓ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ 
ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ ไวดวยกันวา “ปญญาในความปรารถนาจะพนไป 
พิจารณา และวางเฉยอยู เปนสังขารุเปกขาญาณ” (ขุ.ป. ๖๘/๑/๒)   
  ในคัมภีรวิสุทธิมรรคใหความหมาย สังขารุเปกขาญาณ วา “ญาณกําหนดรูดวยการวางเฉย
ในสังขาร” (วิสุทฺธิ. ๗๗๗/๑๐๗๑) 
  ในหนังสือธรรมาภิธาน ใหความหมาย สังขารุเปกขาญาณวา “ปรีชาคํานึงดวยความวาง
เฉยเสีย” (23สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๔๘) 
  สรุปความหมายของ สังขารุเปกขาญาณ คือ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นและวางเฉยในสังขาร
ท้ังหลาย ญาณกําหนดรูดวยการวางเฉยในสังขาร ปรีชาคํานึงดวยความวางเฉยเสีย 
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  ๓.๙.๒ สภาวะของสังขารุเปกขาญาณ 
   สภาวะของญาณนี้จิตจะมีลักษณะวางเฉยตอรูปนามสังขาร เม่ือกําหนดรูวายังไงก็หนีไมพน 
จึงวางเฉยในสังขาร โดยไมตองจดจอใหรูเห็นการดับหรือความไมเท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตน แต
สามารถกําหนดรูไดเองตามธรรมชาติโดยไมรูสึกวามีตัวตนผูกําหนดรู การวางเฉยอยูนี้ทําใหสภาวะจิต
เขาสูความเปนปกติในระดับสูง ไมเหมือนบุคคลท่ัวไป จิตไมแลนออกไป แนวแนอยูกับรูปนาม ละ
ความหวาดหวั่น ละความยินดี วางเฉยในการพิจารณารูปนาม และตั้งอยูดวยอํานาจอนุปสสนา ๓  
   ในสังขารุเปกขาญาณนิเทศ กลาวไววา ความเกิดข้ึนเปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขาร
เหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา สังขารุเปกขาญาณ แมธรรม ๒ ประการนี้คือ สังขารและอุเบกขาก็
เปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึง ชื่อวาสังขารุเปกขาญาณ ความเปนไป    
เปนสังขาร ฯลฯ นิมิตเปนสังขาร กรรมท่ีประมวลมาเปนสังขาร ปฏิสนธิเปนสังขาร คติเปนสังขาร 
ความบังเกิดเปนสังขาร ความอุปบัติเปนสังขาร ชาติเปนสังขาร ชราเปนสังขาร ชราเปนสังขาร    
พยาธิเปนสังขาร มรณะเปนสังขาร ความโศกเปนสังขาร ความรําพันเปนสังขาร ความคับแคนใจ    
เปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา สังขารุเปกขาญาณ แมธรรม ๒ 
ประการนี้ คือ สังขารและอุเบกขาก็เปนสังขาร ญาณวางเฉยสังขารเหลานั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา      
สังขารุเปกขาญาณ 
  การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน ยอมมีไดดวยอาการ ๒ คือ ปุถุชนยอมยินดี        
สังขารุเปกขา ๑ ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของพระเสขะ ยอมมีได
ดวยอาการ ๓ คือ พระเสขะยอมยินดีสังขารุเปกขา ๑ ยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ พิจารณาแลวเขา
ผลสมาบัติ ๑ การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของทานผูปราศจากราคะ ยอมมีไดดวยอาการ ๓ คือ ผู
ปราศจากราคะยอมเห็นแจงสังขารุเปกขา ๑ พิจารณาแลวเขาผลสมาบัติ ๑ วางเฉยสังขารุเปกขานั้น
แลวยอมอยูดวยสุญญตวิหารสมาบัติ อนิมิตตวิหารสมาบัติ หรืออัปปณิหิตวิหารสมาบัติ ๑ 
   การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนยอมพิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของ
ไมเท่ียงบาง เปนทุกขบาง เปนอนัตตาบาง แมพระเสขะก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของ
ไมเท่ียงบาง เปนทุกขบาง เปนอนัตตาบาง แมทานผูปราศจากราคะก็พิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดย
ความเปนของไมเท่ียงบาง เปนทุกขบาง เปนอนัตตาบาง การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชน 
ของพระเสขะและของทานผูปราศจากราคะ เปนอยางเดียวกันโดยการพิจารณาอยางนี้. สังขารุเปกขา
ของปุถุชนเปนกุศล แมของพระเสขะก็เปนกุศล แตของทานผูปราศจากราคะเปนอัพยากฤต มีความ
ตางกันโดยสภาพเปนกุศลและอัพยากฤตอยางนี้. การนอมจิตไปในสังขารุเปกขาของปุถุชนยอม
พิจารณาสังขารุเปกขาเพ่ือจะละสังโยชน ๓ เพ่ือตองการโสดาปตติมรรค พระเสขะยอมพิจารณา      
สังขารุเปกขาเพ่ือตองการไดมรรคชั้นสูงข้ึนไป เพราะเปนผูละสังโยชน ๓ ไดแลว ทานผูปราศจาก
ราคะยอมพิจารณาสังขารุเปกขาเพ่ือตองการอยูเปนสุขในปจจุบัน เพราะเปนผูละกิเลสท้ังปวงไดแลว    
(ขุ.ป. ๖๘/๑๒๐-๑๓๔/๔๙๒-๔๙๘) 
   สังขารุเปกขาญาณ ๘ ท่ีเกิดดวยอํานาจสมถะ คือ  
 ๑) ปญญาท่ีพิจารณานิวรณแลววางเฉย เพ่ือไดปฐมฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๒) ปญญาท่ีพิจารณาวิตกวิจารแลววางเฉย เพ่ือไดทุติยฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑   
 ๓) ปญญาท่ีพิจารณาปติแลววางเฉย เพ่ือไดตติยฌาน เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑  
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 ๔) ปญญาท่ีพิจารณาสุขและทุกขแลววางเฉย เพ่ือไดจตุตถฌานเปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๕) ปญญาท่ีพิจารณารูปสัญญา ปฏิฆสัญญา และนานัตตสัญญาแลววางเฉย เพ่ือได 
  อากาสานัญจายตนสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑  
 ๖) ปญญาท่ีพิจารณาอากาสานัญจายตนสัญญาแลววางเฉย เพ่ือไดวิญญาณัญจายตน 
  สมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑  
 ๗) ปญญาท่ีพิจารณาวิญญาณัญจายตนสัญญาแลววางเฉย เพ่ือไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
   เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑  
 ๘) ปญญาท่ีพิจารณาอากิญจัญญายตนสัญญาแลววางเฉย เพ่ือไดเนวสัญญานาสัญญายตน 
  สมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑  
 สังขารุเปกขาญาณ ๑๐ ท่ีเกิดดวยอํานาจวิปสสนา คือ  
 ๑) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคนใจ 
  แลววางเฉย เพ่ือไดโสดาปตติมรรค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๒) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ 
   ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคนใจ 
  แลววางเฉย เพ่ือไดโสดาปตติผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๓) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคนใจ 
  แลววางเฉย เพ่ือไดสกทาคามิมรรค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๔) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคน 
  ใจแลววางเฉย เพ่ือไดสกทาคามิผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๕) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคน 
  ใจแลววางเฉย เพ่ือไดอนาคามิมรรค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๖) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคน 
  ใจแลววางเฉย เพ่ือไดอนาคามิผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๗) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคน 
  ใจแลววางเฉย เพ่ือไดอรหัตมรรค เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๘) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคน 
  ใจแลววางเฉย เพ่ือไดอรหัตผลสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๙) ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคน 



 ๘๙ 

  ใจแลววางเฉย เพ่ือไดสุญญตวิหารสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ ๑ 
 ๑๐)ปญญาท่ีพิจารณาความเกิดข้ึน ความเปนไป นิมิต กรรมท่ีประมวลมา ปฏิสนธิ คติ  
  ความบังเกิด ความอุปบัติ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ความโศก ความรําพัน ความคับแคน 
  ใจแลววางเฉย เพ่ือไดอนิมิตตวิหารสมาบัติ เปนสังขารุเปกขาญาณ  
    ปญญาท่ีพิจารณาแลววางเฉยเปนโคจรภูมิของสมาธิจิต ๘ คือ เปนโคจรภูมิของปุถุชน ๒ 
เปนโคจรภูมิของพระเสขะ ๓ เปนเครื่องใหจิตของทานผูปราศจากราคะหลีกไป ๓ เปนปจจัยแหง
สมาธิ ๘ เปนโคจรภูมิแหงญาณ ๑๐ สังขารุเปกขา ๑๘ เปนปจจัยแหงวิโมกข ๓ อาการ ๑๘ นี้      
พระโยคาวจรอบรมแลวดวยปญญา พระโยคาวจรผูฉลาดในสังขารุเปกขายอมไมหวั่นไหวในเพราะ
ทิฏฐิตาง ๆ ฉะนี้แล (ขุ.ป. ๖๘/๑๓๔-๑๓๕/๔๙๗-๔๙๘) 
     ในญาณนี้สภาวะลักษณะจิตของพระโยคีบุคคลนั้น เม่ือรูอยู เห็นอยู อยางนี้ ก็ยอมหลีก
ออก ถอยกลับ หมุนกลับ ไมยินดีในภพท้ัง ๓ ความวางเฉยยอมตั้งม่ัน สังขารุเปกขาญาณยอมเปนอัน
เกิดข้ึนแลวแกพระโยคีบุคคลนั้นดวยประการฉะนี้ เม่ือพระโยคีบุคคลนั้น เสพอยู เจริญอยู กระทําให
มากอยูซ่ึงสังขารุเปกขาญาณนั้น อธิโมกขสัทธาก็ยอมมีกําลังยิ่ง วิริยะก็ประคองไวไดดวยดี สติก็ตั้งม่ัน 
จิตก็เปนสมาธิ สังขารุเปกขาญาณก็ยอมเปนไปอยางแกกลากวา 
   เม่ือเห็นรูปโดยความไมเท่ียง ความเปนทุกข ความเปนอนัตตา โดยเปนของควรหลีกหนีไป 
ชื่อวาเห็นโลกโดยความเปนของวางเปลา เม่ือเห็นเวทนาโดยความไมเท่ียง ฯลฯ เห็นวิญญาณ โดย
ความไมเท่ียง ฯลฯ โดยเปนของควรหลีกหนีไป ชื่อวาเห็นโลกโดยความเปนของวางเปลา  
  ดังพุทธดํารัสท่ีตรัสแกทานโมฆราชวา “โมฆราช ทานจงเปนผูมีสติทุกเม่ือ พิจารณาเห็น
โลกโดยความเปนของสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว พึงขามพนมัจจุไดดวยอุบายอยางนี้ เม่ือบุคคล
พิจารณาเห็นโลกอยางนี้ มัจจุราชจึงไมเห็น” (ขุ.จู. ๖๗/๕๐๔/๓๕๑) 
 การพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ดวยเหตุสองประการ คือ ดวยการกําหนด
วาไมเปนไปในอํานาจ ๑ ดวยการพิจารณาเห็นสังขารเปนของวางเปลา ๑  
 คําวา ไมเปนไปในอํานาจ หมายถึง ใคร ๆ ยอมไมไดอํานาจในรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ สวนคําวา พิจารณาเห็นสังขารโดยเปนของวางเปลา หมายถึง ใคร ๆ ยอมไมได
แกนสารใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยสาระวาความเท่ียงเปนแกนสาร เม่ือ
พิจารณาโดยความไมเท่ียง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไมมีแกนสาร ไรแกนสาร  
   สังขารุเปกขาญาณเปรียบดวยบุรุษผูหยาขาดภรรยา คือ บุรุษผูมีภรรยาเปนท่ีนาปรารถนา 
นารักใคร นาพึงพอใจ ปราศจากภรรยานั้นเสียแลว เขามิสามารถทนอยูไดแมแตครูเดียว เขารักภรรยา
เขาเสียเหลือเกิน บุรุษผูนั้นเห็นภรรยานั้น ยืนอยูก็ดี นั่งอยูก็ดี (หรือนอนอยูก็ดี) พูดอยูก็ดี หัวเราะอยู
ก็ดี กับบุรุษอ่ืน เขาก็โกรธ ขัดเคืองใจ ประสบโทมนัสเปนอยางยิ่ง ครั้นตอมาบุรุษไดเห็นโทษชั่วราย
ของสตรีผูนั้น ก็มีความปรารถนาท่ีจะพน(จากเธอ) จึงหยาขาดเธอ ไมถือหญิงนั้นวา “เปนของเรา” 
แมเขาจะเห็นเธอ ทําอะไร ๆ อยูกับใคร ๆ ก็ไมโกรธเคือง ไมถึงความโทมนัส มีตนเปนกลางวางเฉยได
โดยแท ชื่อฉันใด โยคาวจรผูนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น เปนผูมีความปรารถนาจะพนไปเสียจากสังขาร     
ท้ังปวง กําหนดรูสังขารท้ังหลายดวยปฏิสังขานุปสสนา ไมเห็นความท่ีสังขารท้ังหลายเปนของท่ีพึง
ถือเอาไดวา “เปนเรา เปนของเรา” จึงละความกลัวและความพอใจเสียได เปนผูมีตนเปนกลาง วาง
เฉยในสังขารท้ังปวง เม่ือโยคาวจรผูนั้นรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็ถอยกลับ หวนกลับไป



 ๙๐ 

แพรกระจายในภพ ๓ ในกําเนิด ๔ ในคติ ๕ ในวิญญาณฐิติ ๗ ในสัตตาวาส ๙ วางเฉยอยู หรือถอย
กลับมาตั้งม่ันอยู (วิสุทฺธิ. ๗๖๕/๑๑๐๒-๑๑๐๓) 
 ในหนังสือธรรมาภิธาน ปรากฎขอความวา สังขารุเปกขาญาณ คือความท่ีไมตองเปนทุกข
เปนรอน มีความเบาสบาย อันเรียกวาวางเฉย เม่ือวางสังขารได ก็แปลวาวางเฉยในสังขารท้ังหลายได 2 3

เม่ือไดความวางเฉยในสังขารแลว ก็พิจารณาตามสมควร กําหนดรูอริยสัจ ก็คือพิจารณาถึงความรู
ความเห็นท่ีไดมาจนถึงข้ันวางสังขารท้ังหลายลงได ไดความวางเฉยในสังขารแลว (สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๕๐) 
  ในหนังสือพุทธธรรม ปรากฏขอความวา สังขารุเปกขาญาณ คือ เม่ือพิจารณาสังขาร
ท้ังหลายตอไป ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามเปนจริงวา มันก็เปนอยูเปนไปของมันอยาง
นั้นเปนธรรมดา หรือเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง จึงวางใจเปนกลางเรียบเฉยได ไมยินดียินราย ไม
ขัดใจติดใจ ในสังขารท้ังหลาย แตนั้นก็มองเห็นนิพพานเปนสันติบท ญาณจึงโนมนอมท่ีจะมุงแลนไปยัง
นิพพาน เลิกละความเก่ียวเกาะกับสงัขารท้ังหลาย ญาณขอนี้จัดเปนสิขาปปตตวิปสสนา คือวิปสสนาท่ี
ถึงจุดสุดยอด และเปนวุฏฐานคามินีวิปสสนา คือวิปสสนาท่ีเชื่อมถึงมรรค อันเปนท่ีออกจากสิ่งท่ียึด 
หรือออกจากสังขาร (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙)  
  ในหนังสือวิปสสนานัย ปรากฏขอความวา สังขารุเปกขาญาณสุดทายท่ีนับเขาในวิถีจิต ท่ี
เกิดซํ้ากัน ๒ หรือ ๓ ครั้ง ชื่อวาสังขารุเปกขาญาณอันถึงท่ีสุดแลว และไดชื่อวาวุฏฐานคามินีวิปสสนา 
เพราะนําพาไปถึงมรรค ญาณ ๓ ประการคือ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ และโคตรภูญาณ ไดชื่อ
วา วุฏฐานคามินี เพราะนําพาไปถึงมรรค ท่ีชื่อวา วุฏฐานะ เพราะไดออกจากนิมิตคือสังขารเนื่องจาก
ไมรับเอาสังขาร (อันเปนอารมณของวิปสสนา) เปนอารมณ และออกจากกระแสกิเลสและวิบาก 
เนื่องจากระงับกระแสเหลานั้น (พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ๒๕๕๐, หนา ๓๔๘) 
  สรุปไดวาสังขารุเปกขาญาณ คือปญญาวางเฉยสังขารท้ังหลาย การวางเฉยคือการนอมจิต
ไปในสังขารุเปกขายอมพิจารณาเห็นสังขารุเปกขาโดยความเปนของไมเท่ียงบาง เปนทุกขบาง เปน
อนัตตาบาง การกําหนดรูสังขารท้ังหลายเปนของวางเปลาดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณ จึงกําหนด
สุญญตา (ความวางเปลา) เม่ือเห็นรูปโดยความไมเท่ียง ฯลฯ โดยเปนของควรหลีกหนีไป ชื่อวาเห็น
โลกโดยความเปนของวางเปลา เม่ือเห็นโดยความเปนของวางเปลาอยางนั้น แลวยกข้ึนสูไตรลักษณ
กําหนดรูสังขารท้ังหลายอยู ก็ละความกลัวและความพึงพอใจเสียได เปนผูมีตนเปนกลาง วางเฉยใน
สังขารท้ังหลาย ไมถือวา “เปนเรา” หรือวา “เปนของเรา” ไมยินดียินราย ไมขัดใจติดใจ แตนั้นก็
มองเห็นนิพพานเปนสันติบท จิตจึงโนมนอมท่ีจะมุงแลนไปยังพระนิพพาน ญาณขอนี้จัดเปน
สิขาปปตตวิปสสนา คือวิปสสนาท่ีถึงจุดสุดยอด และเปนวุฏฐานคามินีวิปสสนา คือวิปสสนาท่ีเชื่อมถึง
มรรค อันเปนท่ีออกจากสังขาร เพราะไดออกจากนิมิตคือสังขารไมรับเอาสังขารเปนอารมณ 

 ๓.๑๐  สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ 
  ๓.๑๐.๑ ความหมาย 
  สัจจานุโลมิกญาณ แปลวา ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจ 
 สัจจะ แปลวา ความจริง , สัจจญาณ หมายถึง ปรีชากําหนดรูความจริง คือรูอริยสัจ ๔ 
  อนุโลม แปลวา เปนไปตาม คลอยตาม ตามลําดับ  



 ๙๑ 

  สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ เปนญาณท่ี ๑๒ แหงโสฬสญาณ เปนญาณท่ี ๙ คือ 
ญาณสุดทายแหงวิปสสนาญาณ ๙  
  ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ไมมีกลาวถึงความหมายของญาณนี้ แต
มีกลาวอธิบายไวในอรรถกถาสังขารุเปกขาญาณุเทศวา อนุโลมญาณกับสังขารุเปกขาญาณนี้ เปนเหตุ
ใหสําเร็จโคตรภูญาณในเบื้องสูง (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๒)  
   ในหนังสือธรรมาภิธาน ใหความหมาย สัจจานุโลมิกญาณวา “ปรีชาเปนไปโดยสมควร      
แกกําหนดรูอริยสัจ” ( 2 3สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒,  
หนา ๔๔๘) 
 ในหนังสือพุทธธรรม ใหความหมาย สัจจานุโลมิกญาณ วา “ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแก
การหยั่งรูอริยสัจ” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 
  สรุปความหมายของสัจจานุโลมิกญาณ คือ ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจ
ปรีชาเปนไปโดยสมควรแกการกําหนดรูอริยสัจ 
  ๓.๑๐.๒ สภาวะของสัจจานุโลมิกญาณ 
   สภาวะของญาณนี้จะพิจารณารูปนามอนุโลมแกธรรมท้ังหลายตามญาณในเบื้องตนท้ัง ๘ ท่ี
ไดรูไดเห็นผานมาแลว คือตั้งแต อุทยัพพยานุปสสนาญาณ จนถึง สังขารุเปกขาญาณ โดยกําหนด
พิจารณาไตรลักษณ และอนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการคือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และมรรคมีองค ๘ ท่ีจะบรรลุในเบื้องหนา 
  ลักษณะการอนุโลมหรือคลอยตามญาณในเบื้องตนท้ัง ๘ เปนดังนี้คือ 

๑) อนุโลมแก อุทยัพพยานุปสสนาญาณ คือพิจารณาเห็นคลอยตามวาสังขารท้ังหลายมี
ความเกิดข้ึนและความดับไปเปนธรรมดา 

๒) อนุโลมแก ภังคานุปสสนาญาณ คือพิจารณาเห็นคลอยตามวาสังขารท้ังหลายลวนตอง
แตกดับไปท้ังสิ้น 

๓) อนุโลมแก ภยตูปฏฐานญาณ คือพิจารณาเห็นคลอยตามวาสังขารท้ังหลายเปนสิ่งนากลัว 
๔) อนุโลมแก อาทีนวานุปสสนาญาณ คือพิจารณาเห็นคลอยตามวาสังขารท้ังหลายเปนโทษ 
๕) อนุโลมแก นิพพิทานุปสสนาญาณ คือพิจารณาเห็นคลอยตามวาสังขารท้ังหลายเปนสิ่ง

นาเบื่อหนาย 
๖) อนุโลมแก มุญจิตุกัมยตาญาณ คือพิจารณาเห็นคลอยตามวาสังขารท้ังหลายเปนสิ่งท่ีควร

ละและควรจะพนไปเสีย 
๗) อนุโลมแก ปฏิสังขานุปสสนาญาณ คือพิจารณาเห็นคลอยตามวาสังขารท้ังหลายเปนสิ่งท่ี

ควรละและควรหาทางท่ีจะพนไปเสีย 
๘) อนุโลมแก สังขารุเปกขาญาณ คือพิจารณาเห็นคลอยตามวาสังขารท้ังหลายเปนสิ่งท่ีควร

วางเฉย 
     และอนุโลมแกญาณในเบ้ืองปลาย คือ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการดังกลาวนั้น ซ่ึงเปน
ธรรมเบื้องสูงท่ีพึงถึงไดดวยการปฏิบัต ิ
 ญาณอันสัมปยุตกับชวนจิตนั้นชื่อวา อนุโลมญาณ สัจจานุโลมิกญาณนั้นยอมอนุโลมตาม
วิปสสนาญาณ ๘ ในเบื้องตน ตั้งแตอุทยัพพยานุปสสนาญาณ จนถึง สังขารุเปกขาญาณ เพราะมีกิจ
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เหมือนอยางนั้น และยอมอนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔      
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และมรรคมีองค ๘ อันเปนธรรมท่ีจะบรรลุในเบื้องหนา  
 สัจจานุโลมิกญาณมีอุปมาเหมือนอยางวา พระราชาผูทรงธรรมประทับนั่งบนบัลลังกเปนท่ี
วินิจฉัย ทรงสดับการวินิจฉัยของมหาอํามาตยผูฉลาดในโวหาร ๘ คน แลวทรงละอคติ วางพระองค
เปนกลาง อนุโมทนาวาเปนอยางนั้นเถิด ยอมอนุโลมตามขอวินิจฉัยของอํามาตยท้ัง ๘ คนเหลานั้น 
และยอมอนุโลมตามโบราณราชธรรม ในขออุปมานั้น อนุโลมญาณเปรียบเหมือนพระราชา วิปสสนา
ญาณ ๘ เปรียบเหมือนมหาอํามาตยผูฉลาดในโวหาร ๘ คน โพธิปกขิยธรรม ๓๗ เปรียบเหมือน
โบราณราชธรรม พระราชาทรงอนุโมทนาวาเปนอยางนั้นเถิด ชื่อวายอมอนุโลมตามขอวินิจฉัยของ
เหลาอํามาตยผูฉลาดในโวหารและตามราชธรรม ฉันใด อนุโลมญาณนี้ก็ฉันนั้น ยอมอนุโลมตาม
วิปสสนาญาณ ๘ ท่ีเกิดข้ึนปรารภสังขารท้ังหลายดวยสามารถแหงไตรลักษณ มีอนิจจลักษณะเปนตน 
เพราะมีกิจเหมือนอยางนั้น และยอมอนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ อันเปนธรรมท่ีจะพึง
บรรลุในเบื้องหนา เพราะฉะนั้นญาณนี้ทานจึงเรียกวา อนุโลมญาณ” (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๓-๔๔)  
     ในคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวไววา คําวา อนุโลม เปนอนุโลมของญาณท้ังหลายท่ีเปนสวน
เบื้องหนาและของธรรมท้ังหลายท่ีเปนสวนเบื้องหลัง เพราะวาอนุโลมญาณนั้นคลอยตามวิปสสนา
ญาณ ๘ เบ้ืองหนาเพราะมีกิจเหมือนกัน และคลอยตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗  ประการเบื้องบน 
(เบื้องหลัง) จริงอยู อนุโลมญาณนั้น เพราะเหตุปรารภสังขารท้ังหลายแลวดําเนินไปโดยลักษณะมี
อนิจจลักษณะเปนตน จึงอนุโลมคลอยตามญาณท้ัง ๘ ประการเหลานี้ เพราะมีกิจ (กําหนดพิจารณา
พระไตรลักษณ) เหมือนกัน (วิสุทฺธิ., ๒๕๕๔, หนา ๑๑๒๖) 
 ในอภิธัมมัตถสังคหะ ปรากฏขอความวา สังขารุเปกขาญาณอันถึงท่ีสุดแลว พรอมท้ัง
อนุโลมญาณ เรียกวา วุฏฐานคามินีวิปสสนา คือวิปสสนาอันพาไปถึงมรรค (พระคันธสาราภิวงศ, 
๒๕๔๖, หนา ๑๐๔) 
  ในหนังสือธรรมาภิธาน ปรากฏขอความวา 2 3 สัจจานุโลมิกญาณ คือญาณท่ีอนุโลมแก       
สัมมาปฏิปทาท่ีปฏิบัติมาแลว และแกอริยสัจหรือโพธิปกขิยธรรมท่ีจะปฏิบัติตอไป ก็เหมือนอยาง
เจาของเรือนท่ีเห็นทางท่ีจะหนีออกจากเรือนท่ีไฟไหม (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช      

สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๔๕๐)23  
  ในหนังสือพุทธธรรม ปรากฏขอความวา สัจจานุโลมิกญาณ ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแก
การหยั่งรูอริยสัจ คือ เม่ือวางใจเปนกลางตอสังขารท้ังหลาย ไมพะวง และญาณก็โนมนอมแลนมุงตรง
สูนิพพานแลว ญาณอันคลอยตอการตรัสรูอริยสัจ ยอมเกิดข้ึนในลําดับถัดไป เปนข้ันสุดทายของ
วิปสสนาญาณ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๔๗๙) 
   ในหนังสือคูมือสอบอารมณกรรมฐาน อธิบายไววา อนุโลมญาณนี้ คือ ปญญาท่ีพิจารณา    
รูปนาม อนุโลมตามญาณต่ําและญาณสูง เตรียมตัวเขาสูมรรค ผล นิพพาน คือ 

๑) อนุโลมตามญาณต่ํา คือ เริ่มปรากฏตั้งแตญาณท่ี ๔ (อุทยัพพยานุปสสนาญาณ) จนถึง
ญาณท่ี ๑๑ (สังขารุเปกขาญาณ) ถายังขามไมได ตองปฏิโลมถอยกลับมาตั้งแตญาณท่ี 
๑๑-๑๐-๙-๘-๗-๖-๕-๔ กลับไปกลับมาอยูอยางนี้จนกวาจะขามได    

๑. อนุโลมตามญาณสูง คือ อนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ไดแก สติปฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และมรรคมีองค ๘  
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(พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.๙), ๒๕๕๐, หนา ๖๒)   
 ผูปฏิบัติบรรลุถึงอนุโลมญาณนี้จะมีประสบการณสอดคลองกับวิปสสนาญาณตั้งแตเบื้องตน 
คืออุทยัพพยญาณ ไปจนถึงญาณเบื้องสูง คือสังขารุเปกขาญาณ โดยไมขัดแยงกัน จึงเรียกญาณนี้วา 
ความเห็นคลอยตาม (อนุโลมญาณ) (พระชนกาภิวงศ (อู สยาดอ), ๒๕๓๗, หนา ๑๕๓) 
   สรุปไดวาสภาวะของสัจจานุโลมิกญาณหรืออนุโลมญาณ คือสภาวะญาณอันสัมปยุตกับ
ชวนจิตนั้น สัจจานุโลมิกญาณนั้นยอมอนุโลมคลอยตามวิปสสนาญาณทั้ง ๘ ในเบื้องตน ปรารภ
สังขารท้ังหลายดวยสามารถแหงไตรลักษณมีอนิจจลักษณะเปนตน เพราะมีกิจเหมือนอยางนั้น และ
อนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ อันเปนธรรมที่จะบรรลุในเบื้องหนา พิจารณารูปนามอนุโลมตาม
ญาณต่ําคือปรากฏตั้งแตอุทยัพพยานุปสสนาญาณ จนถึงสังขารุเปกขาญาณ ถายังขามไมไดตอง
ปฏิโลมถอนกลับมาตั้งแตสังขารุเปกขาญาณ จนถึงอุทยัพพยานุปสสนาญาณ อนุโลมตามญาณสูง  
คืออนุโลมตามโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และมรรคมีองค ๘ สัจจานุโลมิกญาณและสังขารุเปกขาญาณนี้    
เปนเหตุใหสําเร็จโคตรภูญาณซึ่งเปนญาณในเบื้องสูง และเพราะอนุโลมคลอยตามใหเห็นอริยสัจ จึง
ชื่อวา สัจจานุโลมิกญาณ 
 
 

๓.๑๑ ผลแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙  
  ๓.๑๑.๑ ละอุปาทานขันธ ๕ 
   จุดมุงหมายสําคัญของวิปสสนาญาณ ๙ คือ การทําลายความยึดม่ันถือม่ันในสังขาร
ท้ังหลาย เม่ือผูปฏิบัติวิปสสนาทําความเพียรจนบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ เกิดปญญาเห็นแจงรูปนามใน
ไตรลักษณ รูวารูปนามนีเ้ปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโทษ เปนของนากลัว ไมนาเอา ไมนาเปน และ
เปนอนัตตา ไมใชตัวตนบังคับบัญชาไมได นั่นหมายความวาเห็นแจงใน “อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข” 
(ทุกขในปฏิจจสมุปบาท ๑๒) เม่ือเห็นแจงตามความเปนจริงเชนนั้นแลวสามารถทําลายความยึดม่ันถือ
ม่ันและปลอยวางในสังขารท้ังหลาย ถอนอัตตานุทิฏฐิ ละความยึดม่ันถือม่ันในรูปนาม (ขันธ ๕) จึงชื่อ
วาละอุปาทานขันธ ๕ ได  
 ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปน
ภายใน เปนภายนอก หยาบ ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ชื่อวาธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน  
 ความกําหนัด ความพอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต 
และปจจุบัน เปนภายใน เปนภายนอก หยาบ ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล จึงชื่อวา 
อุปาทานขันธ ๕  
  อุปาทานขันธ ๕ คือ ความยึดม่ันถือม่ัน ยึดติด ในขันธ ๕  หรือขันธ ๕ ท่ีประกอบดวย    
อาสวะเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน หรือถูกอุปาทานครอบงําไว  
 วิปสสนาญาณ ๙ ละอุปาทานขันธ ๕ ไดเพราะเห็นแจงในอุปาทานขันธ ๕ วาเปนของไม
เท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา คือกระทําอุปาทานขันธ ๕ ไวในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 
โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนอ่ืน เปน
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ของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนของวาง เปนอนัตตา เปนการพิจารณาดวยปญญาใหเห็นแจงใน
อุปาทานขันธ ๕ โดยความเปนไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดวยวิปสสนาญาณ ๙ นั่นเอง 
 พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสเรื่องขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ และธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน
ขันธ ๕ ไวในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วา 

“ภิกษุท้ังหลาย รูปอยางใดอันหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปน
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล นี้
เรียกวา รูปขันธ เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขาร
เหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน 
เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล นี้
เรียกวา วิญญาณขันธ ภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕” (สํ.ข. ๒๗/๙๕/๑๐๓)  

 
ภิกษุท้ังหลาย รูปอยางใดอันหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล เปนไปกับดวย    
อาสวะ เปนปจจัยแกอุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทานขันธคือรูป เวทนาอยางใดอยาง
หนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณ
อยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล เปนไปกับดวยอาสวะ เปนปจจัยแก
อุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทานขันธคือวิญญาณ ภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา อุปาทาน
ขันธ ๕ (สํ.ข. ๒๗/๙๖/๑๐๓) 

ภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุปาทานเปนไฉน? อุปาทานเปนไฉน? 
ภิกษุท้ังหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ชื่อวาธรรมเปนท่ีตั้งอุปาทาน 
ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ชื่อวา 
อุปาทาน ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทาน
(สํ.ข. ๒๗/๓๐๙/๓๖๓) 

 
 การละอุปาทานขันธ ๕ จึงตองพิจารณากระทําอุปาทานขันธ ๕ ไวในใจโดยแยบคาย โดย
ความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ดังท่ีพระสารีบุตรไดกลาวตอบพระมหาโกฏฐิตะ ปรากฏ
ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค สีลวันตสูตร วา 

ทานโกฏฐิตะ ภิกษุผูมีศีล ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดย   
แยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดังลูกศร    
เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนอ่ืน เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนอนัตตา 
ทานโกฏฐิตะ ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีไดท่ีภิกษุผูมีศีลกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวใน
ใจโดยแยบคาย ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล (สํ.ข. ๒๗/
๓๑๐/๓๖๔) 

 



 ๙๕ 

 ในสีลวันตสุตรนั้น พระสารีบุตรกลาวไววา ภิกษุผูเปนโสดาบันก็ควรกระทําอุปาทาน
ขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา แมภิกษุผู
เปนพระสกทาคามี ภิกษุผูเปนพระอนาคามี ภิกษุผูเปนพระอรหันต ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ 
เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา 
     ในอรรถกถาสีลสูตร อธิบายวา อุปาทานขันธ ๕ ภิกษุพึงใสใจวาไมเท่ียง โดยอาการท่ีมีแลว
กลับไมมี (เกิดแลวดับ) พึงใสใจวาเปนทุกข โดยอาการท่ีเบียดเบียนบีบค้ัน พึงใสใจวาเปนโรค เพราะ
หมายความวา เจ็บปวย พึงใสใจวาเปนฝ เพราะหมายความวา เสียอยูขางใน พึงใสใจวา เชือดเฉือน
เพราะเปนปจจัยของฝเหลานั้น หรือเพราะหมายความวา ขุด พึงใสใจวาเปนความคับแคน เพราะ
หมายความวา เปนทุกข พึงใสใจวาเปนอาพาธ เพราะหมายความวา เปนปจจัยใหเกิดอาพาธ อันมี
มหาภูตรูปท่ีเปนวิสภาคกันเปนสมุฏฐาน พึงใสใจวาเปนอ่ืน เพราะหมายความวา ไมใชของตน พึงใสใจ
วาทรุดโทรม เพราะหมายความวา ยอยยับ พึงใสใจวาเปนของสูญ เพราะหมายความวา วางจากสัตว 
พึงใสใจวา เปนอนัตตา เพราะไมมีอัตตา ในท่ีนี้อธิบายเพ่ิมเติมอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง
การใสใจวาไมเท่ียง ดวยสองบทวา อนิจฺจโต ปโลกโต (ไมเท่ียง เปนของทรุดโทรม) ตรัสถึงการใสใจวา
เปนอนัตตา ดวยสองบทวา สฺุญโต อนตฺตโต (เปนของสูญ เปนอนัตตา) ตรัสถึงการใสใจวาเปนทุกข 
ดวยบทท่ีเหลือ (สํ.ข.อ. ๒๗/๓๖๖) 
 วิปสสนาญาณท้ัง ๙ เห็นแจงความเกิดและความดับในสังขารท้ังหลาย กลาวคือ ขันธ ๕ 
เห็นแจงประจักษแลววาขันธ ๕ วาตกอยูในสภาวะท่ีไมเท่ียง เปนทุกข และไมใชตัวตน เปนเพียงธาตุ
ท้ังหลายท่ีมาประชุมกันอยูชั่วขณะหนึ่ง และมีอันตองสลายไป จึงเปนภัย เปนทุกข เปนโทษ นาเบื่อ
หนาย อยากออกไปพนไปจากขันธ ๕ (รูปนาม) เม่ือไมยินดีพอใจ ไมติดใจ ไมอยากเอา ไมอยากเปน 
ไมอยากเขาไปยึดถือ จึงละความยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ ละความยึดม่ันวาเปนตัวตน เปนของตน เปน
ของสวยงาม เปนของดีได จึงชื่อวา ละอุปาทานขันธ ๕ ได โดยไมติดใจอาลัยในขันธ ๕ เหลานั้น 
   สรุปไดวาผลแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ สามารถละอุปาทานขันธ ๕  คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม 
ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกลก็ตาม ท่ีประกอบดวยอาสวะเปนท่ีตั้งแหง
อุปาทาน เรียกวา อุปาทานขันธ ๕ ดวยควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ โดยความเปนของไมเท่ียง เปน
ทุกข และเปนอนัตตา คือ เห็นโดยเห็นอาการท่ีมีแลวกลับไมมี (เกิดแลวดับ) พึงใสใจวาเปนทุกขโดย
อาการท่ีเบียดเบียนบีบค้ัน พึงใสใจวาเปนอ่ืนเพราะหมายความวาไมใชของตน พึงใสใจวาวางเพราะ
หมายความวาวางจากสัตว พึงใสใจวาเปนอนัตตาเพราะไมมีอัตตา พึงใสใจวาไมเท่ียงเปนอนัตตา 
แสดงใหเห็นวาการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ คือเห็นแจงในอุปาทานขันธ ๕ โดยความเปนของไมเท่ียง 
เปนทุกข และเปนอนัตตา จนละวางสังขารท้ังหลาย คลายความยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ คือ สามารถละ
อุปาทานขันธ ๕ ได  
 ๓.๑๑.๒ ละอวิชชา 
23 การท่ีวิปสสนาญาณ ๙ เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมแหงรูปนาม โดยปจจัยและโดย
ขณะวา ความเกิดข้ึนแหงรูปนามเปนอยางนี้ เสื่อมไปอยางนี้ จิตจะรูวาธรรมเหลานี้ไมมีแลวมี มีแลว
เสื่อม สมุทัยสัจยอมปรากฎโดยการเห็นความเกิดข้ึนโดยปจจัย เพราะหยั่งรูธรรมท่ีใหเกิด ทุกขสัจยอม
ปรากฏโดยการเห็นความเกิดข้ึนโดยขณะ นิโรธสัจยอมปรากฏโดยการเห็นความเสื่อมโดยปจจัย โดย



 ๙๖ 

ความไมเกิดแหงปจจัย มรรคสัจยอมปรากฏเพราะกําจัดความหลงใหลหลงผิด เพราะเห็นความเกิดข้ึน
และความเสื่อมนั้นเอง จึงชื่อวาไดกําจัดอวิชชาคือความมืดท่ีปดบังอริยสัจออกไปได 23  
   เม่ือวิปสสนาญาณ ๙ เห็นแจงวารูปนามสังขารเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา 
คือเห็นแจงในรูปนามโดยความเปนไตรลักษณ เม่ือเห็นดังนี้ชื่อวาเห็นตามความเปนจริง คือ สัมมาทิฏฐิ 
(ความเห็นชอบ) คือรูเห็นสังขารท้ังหลายตามความเปนจริง จึงละอวิชชาได  
   ในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค พบวา ในปฐมอวิชชาสูตร วาดวยการละ
อวิชชาได วิชชาก็เกิดข้ึน พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสแกภิกษุรูปหนึ่งวา  

ภิกษุ ธรรมขอหนึ่ง คืออวิชชาแล ซ่ึงเม่ือภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได 
วิชชายอมเกิดข้ึน ภิกษุ เม่ือภิกษุรูอยู เห็นอยูซ่ึงจักษุโดยความเปนของไมเท่ียง จึงละ
อวิชชาได วิชชาจึงเกิดข้ึน เม่ือภิกษุรูอยู เห็นอยูซ่ึงรูปท้ังหลาย ฯลฯ ซ่ึงสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความ
เปนของไมเท่ียง จึงละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดข้ึน ภิกษุ เม่ือภิกษุรูอยูอยางนี้ เห็นอยู
อยางนี้แล จึงละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดข้ึน (สํ.สฬา. ๒๘/๙๕/๙๕-๙๖) 

 
   ในอรรถกถามูลสูตร อธิบายการทําลายอกุศลมูลหรืออวิชชาดวยวิปสสนาญาณ ดังนี้  

ก็สัตวโลกพึงเห็นเหมือนตนไมตนใดตนหนึ่ง ในบรรดาตนรังเปนตน อกุศลมูล
ท้ัง ๓ พึงเห็นเหมือนเถายานทราย ๓ เถา พระโยคาวจรพึงเห็นเหมือนบุรุษผูมาทํา
เถาวัลยเหลานั้นใหดํารงอยูไมได (ขุดเถาวัลยท้ิง) ปญญา พึงเห็นเหมือนจอบ ตะกรา
คือศรัทธา พึงเห็นเหมือนจอบกับตะกรา การขุดดวยวิปสสนา พึงเห็นเหมือนการขุด
ดวยจอบ เวลาท่ีพระโยคาวจรใชวิปสสนาญาณตัดรากของอวิชชา พึงเห็นเหมือนการ
ตัดรากของเถาวัลยโดยการขุด เวลาท่ีพระโยคาวจรเห็นรูปนาม ดวยสามารถแหงขันธ 
พึงเห็นเหมือนเวลาท่ีตัดเถาวัลยใหเปนทอนนอยทอนใหญ เวลาท่ีพระโยคาวจรถอน
กิเลสข้ึนไดดวยมัคคญาณ พึงเห็นเหมือนเวลาท่ีผาเถาวัลย เวลาท่ีเบญจขันธยังดํารง
อยู พึงเห็นเหมือนเวลาทําเถาวัลยใหเปนข้ีเถา เวลาท่ีพระโยคาวจรดับอุปาทินนกขันธ
โดยการดับไมใหมีปฏิสนธิ แลวไมถือปฏิสนธิในภพใหม พึงเห็นเหมือนเวลาท่ีเขาโปรย
ข้ีเถาลงไปในพายใุหญ ทําใหไมใหเกิดอีก ฉะนั้นแล (องฺ.ติก.อ. ๓๔/๓๘๗-๓๘๘)  

 
 ในสองพระสูตรนี้แสดงถึงการละอวิชชาดวยวิปสสนาญาณ ดวยการพิจารณาสังขารโดย
ความเปนของไมเท่ียง จึงละอวิชชาไดวิชชาจึงเกิดข้ึน พิจารณาซ่ึงรูปท้ังหลาย ฯลฯ ซ่ึงสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา โดยความเปนของไมเท่ียง จึงละอวิชชาไดวิชชาจึงเกิดข้ึน อนึ่ง 
เปรียบอวิชชาเหมือนตนเถาวัลย ๓ เถา (โลภะ โทสะ โมหะ) ซ่ึงพระโยคาวจรใชจอบขุดตนเถาวัลย 
(วิปสสนา) และใชวิปสสนาญาณตัดรากของอวิชชา อันเปนตนตอของอกุศลมูลท้ัง ๓ คือ โลภะ โทสะ 
และโมหะ  
 ในอรรถกถาพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ อธิบายไววา  

ชื่อวาปหานะ ๕ อยาง คือ ตทังคปหาน ๑ วิกขัมภนปหาน ๑ สมุจเฉทปหาน ๑ 
ปฏิปสสัทธิปหาน ๑ นิสสรณปหาน ๑ ในปหานะ ๕ อยางนั้น การละสิ่งไมมีประโยชน



 ๙๗ 

นั้น ๆ ดวยวิปสสนาญาณ มีการกําหนดนามรูปเปนตน การละทุศีลมีปาณาติบาตเปน
ตนดวยศีล การละความไมมีศรัทธาเปนตนดวยศรัทธา การละสักกายทิฏฐิดวยกําหนด
นามรูป การละทิฏฐิอันเปนอเหตุกะและวิสมเหตุดวยการกําหนดปจจัย การละความ
สงสัยดวยขามพนความสงสัยสวนอ่ืน ๆ นั้นเสียได การละความถือม่ันวาเราของเรา
ดวยพิจารณาเห็นเปนกลาปะ (กอง) การละความเห็นในสิ่งท่ีไมเปนมรรควาเปนมรรค
ดวยกําหนดมรรคและอมรรค การละอุจเฉททิฏฐิดวยการเห็นความเกิด การละ         
สัสสตทิฏฐิดวยเห็นความเสื่อม การละความสําคัญในสิ่งท่ีชอบใจดวยการเห็นโทษ 
การละความสําคัญในสิ่งท่ีนาอภิรมยดวยการพิจารณาถึงความเบื่อหนาย การละความ
ท่ีไมอยากหลุดพนดวยญาณคือความอยากพน การละความไมวางเฉยดวยอุเบกขา
ญาณ การละธรรมฐิติดวยอนุโลม การละความเปนปฏิโลมดวยนิพพาน การละความ
เปนสังขารนิมิตดวยโคตรภู การละนี้ชื่อวา ตทังคปหาน (ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๖๕)  

 
 ในอรรถกถาวรรณนานิเทศวาร อธิบายไววา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมาทิฏฐิ วา
คือวิปสสนาญาณ ในธรรม ๘ (มรรคมีองค ๘) พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมาทิฏฐิกอน เพราะ
เปนธรรมอุปการะมากแกพระโยคีผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพาน เพราะสัมมาทิฏฐินี้พระผูมีพระภาค
เจาตรัสเรียกวา “ประทีปอันโพลงท่ัวคือปญญา ศัสตราคือปญญา” เปนตน ฉะนั้นพระโยคาวจรผู
ทําลายความมืดคืออวิชชา ดวยสัมมาทิฏฐิ กลาวคือ วิปสสนาญาณในกาลเบื้องตนนี้แลวฆากิเลสอยู
ยอมบรรลุพระนิพพานไดโดยปลอดภัย (อภิ.วิ.อ. ๗๗/๓๒๐)  
 สรุปไดวาผลแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ สามารถละอวิชชาคือความมืดท่ีปดบังอริยสัจ
ออกไปได เพราะ 2 3วิปสสนาญาณ ๙ เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมแหงรูปนาม โดยปจจัยและโดย
ขณะวา ความเกิดข้ึนแหงรูปนามเปนอยางนี้ เสื่อมไปอยางนี้ ทุกขสัจยอมปรากฏโดยการเห็นความ
เกิดข้ึนโดยขณะ นิโรธสัจยอมปรากฏโดยการเห็นความเสื่อมโดยปจจัย โดยความไมเกิดแหงปจจัย 
มรรคสัจยอมปรากฏเพราะกําจัดความหลงใหลหลงผิด เพราะเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมนั้นเอง 2 3

วิปสสนาญาณ ๙ เห็นแจงในรูปนามสังขารท้ังหลายตามความเปนจริง จึงเปนสัมมาทิฏฐิ (ความ
เห็นชอบ) จึงละอวิชชาได วิชชาคือความรูจึงเกิดข้ึน เพราะสัมมาทิฏฐิคือปญญาเปรียบดังประทีปอัน
โพลงท่ัว ฉะนั้นพระโยคาวจรผูทําลายความมืดคืออวิชชาดวยสัมมาทิฏฐิ กลาวคือวิปสสนาญาณใน
กาลเบื้องตนนี้แลวฆากิเลสอยูยอมบรรลุพระนิพพานไดโดยปลอดภัย 
 
ตารางท่ี  ๔  ตารางแสดงผลแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ 

 

วิปสสนาญาณ ๙ สภาวะญาณ ผลแหงการบรรลุ 
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ เห็นความเกิดดับของรูปนาม 

โดยปราศจากวิปสสนูปกิเลส 
ละ อุจเฉททิฏฐิ เห็นผิดวาตาย
แลวสูญ เปน ตีรณปริญญา 

ภังคานุปสสนาญาณ เห็นแตความดับของรูปนาม ละ สัสสตทิฏฐิ เห็นผิดวาเท่ียง 
เปน ปหานปริญญา 

ภยตูปฏฐานญาณ เกิดปญญารูแจงวารูปและนาม ละ สภเยอภยสัญญา สัญญาท่ี 



 ๙๘ 

เปนภัย เปนสิ่งนากลัว ไมแจงในภัย เปนปหานปริญญา 
อาทีนวานุปสสนาญาณ เกิดปญญารูแจงวารูปและนาม

เปนโทษ 
ละ อัสสาทสัญญา สัญญาท่ียินดี 
เปน ปหานปริญญา 

นิพพิทานุปสสนาญาณ เกิดปญญาเบื่อหนายในรูปนาม ละ อภิรติสัญญา สัญญาท่ี
เพลิดเพลิน เปน ปหานปริญญา 

มุญจิตุกัมยตาญาณ อยากพนไปจากรูปนาม ละ อมุญจิตุกามภาวะ การของ 
อยูในกาม เปน ปหานปริญญา 

ปฏิสังขานุปสสนาญาณ หาอุบายท่ีจะใหพนจากรูปนาม ละ อปฏิสังขา การยึดโดยไม
ไตรตรอง เปน ปหานปริญญา 

สังขารุเปกขาญาณ การวางเฉยตอรูปนาม ละ อนุเปกขณะ การยึดโดย 
ไมวางเฉย เปน ปหานปริญญา 

สัจจานุโลมิกญาณ คลอยตามใหเห็นอริยสัจจ ละ สัจจปฏิโลมคาหะ การยึด 
โดยไมคลอยตามสัจจะ  
เปน ปหานปริญญา 

 

2 3สรุปสภาวะของวิปสสนาญาณท้ัง ๙ ไดวา คือสภาวะจิตท่ีเห็นแจงความเกิดข้ึน ความ
แปรปรวนและความเสื่อมไปแหงสังขารท้ังหลาย เห็นแจงวาสังขารท้ังหลายมีแตความดับสลายไปจึง
เปนภัยเปนของนากลัว เห็นโทษของสังขาร เพราะเม่ือเปนของนากลัวก็เปนสิ่งท่ีมีโทษไมมีคุณ 2 3 จึง 2 3เกิด
ความเบื่อหนาย ไมยินดี ไมเพลิดเพลินติดใจ 2 3ใครท่ีจะพนไปเสียจากสังขารท้ังหลาย 2 3จึงยกสังขาร
เหลานั้นข้ึนสูไตรลักษณ พิจารณาเพ่ือทําอุบายแหงการปลอยวางใหสําเร็จ 2 3 คือพิจารณาถึงความรู
ความเห็นท่ีไดมาจนถึงข้ันวางสังขารท้ังหลายลงได 23ละความกลัวและความพึงพอใจเสียได เปนผูวางใจ
เปนกลางวางเฉยในสังขารท้ังหลายและโนมจิตมุงตรงสูพระนิพพาน ญาณอันคลอยตอการตรัสรู
อริยสัจยอมเกิดข้ึนเปนข้ันสุดทายของวิปสสนาญาณอันเปนท่ีสุดของภูมิปุถุชน ผลแหงการบรรลุ
วิปสสนาญาณ ๙ สามารถละอุปาทานขันธ ๕ และละอวิชชาได  



 

บทท่ี ๔ 
วิเคราะหคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา 

 
   ในบทนี้ผูวิจัยจะนําผลจากการศึกษาท่ีไดมาวิเคราะหคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในทาง
พระพุทธศาสนา โดยจะวิเคราะหครอบคลุมเนื้อหาใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
 ๔.๑ คุณคาตอการดําเนินชีวิต     
 ๔.๒ คุณคาตอการพัฒนาจิต      
   ๔.๓ คุณคาตอการบรรลุธรรม 
  ๔.๔ คุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 

๔.๑ คุณคาตอการดําเนินชีวิต 
   การดําเนินชีวิตของมนุษยยอมแตกตางกันไปข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สภาพพ้ืนท่ีท่ี
เปนอยู สภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา ฯลฯ แตทุกชีวิตตางดิ้นรนแสวงหาเพ่ือให
ไดสิ่งท่ีมาตอบสนองความตองการอันเปนไปดวยอํานาจของกิเลสท้ังสิ้น แตเราไมรูไมเห็นแจงใน       
สิ่งท้ังหลายตามท่ีเปนจริงเหลานี้ เพราะมีความเห็นผิดท่ีเรียกวา วิปลาสธรรม และยังมีธรรมท่ีปดบัง
ไตรลักษณ คือไมเห็นความไมเท่ียง ไมเห็นวาเปนทุกข และไมเห็นความเปนอนัตตา จึงทําใหหลงติดอยู
กับความยึดม่ันถือม่ันในรูปนามสังขาร ความเปนตัวตน เปนเรา เปนเขา ดวยกันท้ังสิ้น 
  วิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย ชวยใหมนุษยเกิดปญญามองเห็นโลกและชีวิตตามความเปนจริงชัดเจนข้ึน ทํา
ใหพนจากความยึดม่ันถือม่ันในกายใจและพนจากทิฏฐิความเห็นผิดท้ังหลาย บุคคลผูเจริญวิปสสนา
จนเกิดปญญาท่ีเรียกวา วิปสสนาญาณ จะเห็นประจักษแจงในสังขารท้ังหลายวา เปนอนิจจังคือ       
ไมเท่ียง ทุกขังเปนทุกข และเปนอนัตตามิใชตัวตน 2 3 ทําใหละจากความยึดม่ันถือม่ันในรูปนามสังขาร 
ความเปนตัวตน เปนเรา เปนเขา จึงทําใหมีทัศนะมุมมองตอโลกและการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมคือ 
 ๔.๑.๑ เขาใจแนวทางการดําเนินชีวิต 
 เม่ือเห็นกระบวนการแหงธรรมคือไตรลักษณ เริ่มตั้งแตเห็นความเกิดและความดับของรูป
นามสังขาร เห็นความจริงของธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงและเปนไปอยูอยางนั้น ทําใหเกิดปญญาเขา
ใจความจริงในสิ่งท้ังหลาย เขาใจสภาวะของธรรมชาติและชีวิตวาเกิดข้ึนแปรปรวนและดับไปตามเหตุ
ปจจัย เกิดปญญาเขาใจแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองและอยูในกรอบแหงศีลธรรมอันดีงาม 2 3 มี
ความเปนอยูอันบริสุทธิ์ครองชีพโดยสุจริตธรรม 
23 ผูเจริญวิปสสนาจนไดวิปสสนาญาณ ๙ ดวยการพิจารณาไตรลักษณในสังขารท้ังหลาย ยอม
พัฒนาความเขาใจตอโลกและชีวิตใหเขมคมชัดเจนยิ่งข้ึน ไมยึดม่ันถือม่ันในสังขาร ละอุปาทานขันธ ๕ 
ได ไมยึดม่ันวาเปนตน เปนเรา เปนเขา เปนของเรา เปนของเขา จิตจะผองใสบริสุทธิ์ ไมเศราหมอง 
เปนผูไมประมาทในการดําเนินชีวิตเพราะเห็นแจงในความไมเท่ียงในสิ่งท้ังหลายท้ังปวง ดําเนินชีวิตไป
ในทางท่ีถูกตองตั้งม่ันอยูในศีล สมาธิ และปญญา 



 ๑๐๕ 

 ผูท่ีผานภังคานุปสสนาญาณ เห็นแตความดับสลายไปของทุกรูปทุกนาม เห็นแจงวาสังขาร
ท้ังหลายลวนตองแตกสลายไปท้ังสิน้ ผูท่ีเห็นความดับไปในสังขารหรือชีวิตนั้นยอมเปนผูไมประมาทใน
การดําเนินชีวิต ยอมเปนผูเห็นธรรมวาเปนสิ่งท่ีสําคัญ เปนผูท่ีสละความสุขความพอใจในชีวิต ทน
ความลําบากท่ีจะปฏิบัติธรรม โดยไมเอาแตความสุขสบายในชีวิตความเปนอยู แตเห็นความสุขจาก
การปฏิบัติธรรม จิตใจยึดม่ันบูชาพระรัตนตรัย ประกอบความขวนขวายในการเจริญภาวนา ละความ
ขวนขวายในการทําบาปอกุศล  
23 ผูท่ีผานวิปสสนาญาณ ๙ เห็นแจงวารูปนามสังขารเปนภัยเปนโทษเปนท่ีตั้งแหงกองทุกขท้ัง
ปวง จึงไมปรารถนาท่ีจะตกอยูในกองทุกขนั้นไมวาจะในภพใด เพราะเห็นโทษภัยอันใหญหลวงของรูป
นามสังขารเหลานั้น ยอมมีความตองการท่ีจะหลุดพนไปจากภัยในวัฏสงสาร ขวนขวายในการปฏิบัติ
เจริญวิปสสนาโดยมีเปาหมายเพ่ือใหถึงความดับทุกข และดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง คือทางแหง
อริยมรรคมีองค ๘  
23 พระประชิต ธมฺมวโร (ผาตากแดด) กลาวไววา บุคคลผูมีญาณ ผูมีความรูแจง จะสามารถ
ดําเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกตอง จะมีการประกอบอาชีพในทางสุจริตธรรม ไมวาจะเปนทางกาย วาจา 
และใจ ผูมีญาณจะรูแจงในสัจจธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล คือการกระทําท่ีเปนสวนดี และเปนสวนชั่ว 
ตามหลักพระพุทธศาสนาแลวญาณมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยมาก (พระประชิต ธมฺมวโร 
(ผาตากแดด), ๒๕๔๘, หนา ๙๖) 
23 สรุปไดวา 2 3วิปสสนาญาณ ๙ ทําใหเขาใจแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง เม่ือเห็น
กระบวนการแหงธรรมคือไตรลักษณ เริ่มตั้งแตเห็นความเกิดและความดับของรูปนามสังขาร เห็น
ความจริงของธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงและเปนไปอยูอยางนั้น ทําใหเกิดปญญาเขาใจความจริงในสิ่ง
ท้ังหลาย เขาใจสภาวะของธรรมชาติและชีวิตวาเกิดข้ึนแปรปรวนและดับไปตามเหตุปจจัย เกิดปญญา
เขาใจแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองอยูในกรอบศีลธรรมอันดีงาม 2 3 เม่ือเห็นความดับไปในสังขาร
หรือชีวิต ยอมเปนผูไมประมาทในการดําเนินชีวิต เห็นธรรมะเปนสิ่งสําคัญ สละความสุขความพอใจใน
ชีวิต ทนความลําบากท่ีจะปฏิบัติธรรม เห็นความสุขจากการปฏิบัติธรรม จิตใจยึดม่ันบูชาพระรัตนตรัย 
ประกอบความขวนขวายในการเจริญภาวนา ละความขวนขวายในการทําบาปอกุศล มีความตองการท่ี
จะหลุดพนไปจากภัยในวัฏสงสาร ขวนขวายในการปฏิบัติเจริญวิปสสนาโดยมีเปาหมายเพ่ือใหถึงความ
ดับทุกข และดําเนินชีวิตตามทางสายกลางคือทางแหงอริยมรรคมีองค ๘  
 ๔.๑.๒ เขาใจบทบาทของตน 
 เม่ือเกิดปญญารูเทาทันรูปนามสังขารวาเปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เปนทุกข และมิใชตัวตน เปน
เพียงธาตุ ๔ ท่ีรวมตัวกันเปนรูปหรือกาย จึงไมมีสิ่งใดเปนตัวตนท่ีแทจริง เพราะทุกสิ่งลวนเกิดข้ึน     
และเปนไปตามเหตุและปจจัย ควบคุมหรือบังคับบัญชาไมได ทําใหละความพึงพอใจในตัวตน         
ละอัตตทิฏฐิและอัตตสัญญา ความเห็นผิดและความสําคัญผิดวาเปนตน แตเขาใจธรรมชาติของสิ่ง
ท้ังหลายวาเกิดจากเหตุปจจัยตามแนวปฏิจจสมุปบาท เขาใจการเกิดข้ึนแหงรูปหรือกายของตนวาเกิด
จากปจจัยในอดีตอันเปนเหตุแหงปฏิสนธิในภพนี้ แมรูปกายผูอ่ืนก็เชนกัน ทําใหลดทิฏฐิ มานะ ความ
ถือตัวถือตนลงได มีความสํารวม ออนนอมถอมตน อดทนและสงบเสง่ียม เม่ือเขาใจตนแลวยอมเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนในการปฏิบัติเพ่ืออยูรวมกับสังคมท่ีเปนไปตามเหตุและปจจัยไดเปนอยางดี 
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 เม่ือพิจารณาเห็นกระบวนการแหงธรรมคือไตรลักษณแลว ก็จะเขาใจวาสรรพสิ่งลวนแต
เปนการสมมติกันข้ึนมา ท้ังการกิน การเปนอยู การดําเนินชีวิต และสามารถยอมรับกับความเปนไป
ตามสภาวะนั้น ๆ ได เพราะบุคคลหรือสังคมท่ัว ๆ ไปลวนแลวแตตองทําตามกฎหรือระเบียบท่ีสังคม
กําหนดข้ึนหรือสมมติข้ึนมาดวยกันท้ังนั้น เม่ือพิจารณาโดยแยบคายถ่ีถวนก็จะรูวา สรรพสิ่งท้ังหลาย
ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ลวนตกอยูในความไมเท่ียง เปนทุกข ไมใชตัว ไมใชตน ไมควรเขาไป
ยึดม่ันถือม่ัน มีแตจะทําใหเดือนรอนใจทุกขใจเสียเปลา ๆ จึงสามารถวางใจเปนกลางตอสิ่งท้ังหลายได 
แตรูเทาทันเห็นชัดเจนตามความเปนจริง ดํารงอยูดวยความไมประมาทและสํารวมระมัดระวังในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ืออยูรวมกับสังคม 
 เม่ือเห็นแจงความจริงในสิ่งท้ังหลายชัดเจนดวยวิปสสนาญาณ ยอมมีสติรูชัดในบทบาท
หนาท่ีของตน เขาใจบทบาทของตนและทําหนาท่ีตามบทบาทของตนเองไดเปนอยางดี ทําบทบาท
หรือทําสมมติใหสมบูรณ ในความเปนพอ เปนแม หรือเปนลูก เชน ถาเปนพอก็เปนพอท่ีดีอบรมสั่ง
สอนลูกในทางท่ีถูกตองตามหลักศีลธรรม เปนตัวอยางท่ีดีใหกับลูก ถาเปนแมก็เปนแมท่ีดีเลี้ยงดูให
ความรักความอบอุนดูแลเอาใจใส ถาเปนลูกก็เปนลูกท่ีดีเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม มีความกตัญู
ตอบแทนพระคุณมารดาบิดา เปนตน เม่ือเขาใจในบทบาทของตนแลวยอมจะประพฤติปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาท่ีของตนในการอยูรวมกับสังคมไดอยางถูกตอง 
 พระมหาสุนันท จนฺทโสภโณ (ดิษฐสุนนท) กลาววา ประโยชนของการเรียนรูเรื่องอนิจจัง
เม่ือไดเรียนรูความไมเท่ียงของสิ่งท้ังปวงแลว จะไดประโยชนคือ ทําใหคนไมประมาทมัวเมาในวัยวา  
ยังหนุมสาว ในความไมมีโรค และในชีวิต เพราะความตายอาจมาถึงเม่ือไรก็ได ทําใหไมประมาทใน
ทรัพยสิน เพราะคนมีทรัพยอาจกลับเปนคนจนไดทําใหไมดูหม่ินผูอ่ืน เพราะผูท่ีไรทรัพย ไรยศ ต่ําตอย
กวา ภายหนาอาจมีทรัพย มียศ และเจริญรุงเรืองกวาก็ได เม่ือคิดไดดังนี้จะทําใหสํารวมตน ออนนอม
ถอมตน ไมยโสโอหังวางทาใหญยกตนขมทาน (พระมหาสุนันท จนฺทโสภโณ (ดิษฐสุนนท), ๒๕๕๐, 
หนา ๑๐๓) 
    เม่ือความรูเทาทันสังขารพัฒนาตอไปจนกลายเปนความรูเห็นตามเปนจริง ปญญาเจริญเขา
สูภาวะท่ีสมบูรณ เรียกวารูเทาทันธรรมดาอยางแทจริง ความรูสึกเบื่อหนายรังเกียจอยากจะหนีไปให
พนไปเสียนั้นกลับหายไป กลับรูสึกเปนกลาง ๆ ไมหลงใหล ท้ังไมหนายแสยง ไมติดใจ แตไมรังเกียจ     
ไมพัวพัน แตก็ไมเหม็นเบ่ือ มีแตความรูชัดตามท่ีมันเปน และความรูสึกโปรงโลงเปนอิสระ พรอมดวย
ทาทีของการปฏิบัติตอสิ่งนั้น ๆ  ไปตามความสมควรแกเหตุผลและตามเหตุปจจัย  

    ในข้ันตอนนี้ในระบบของการปฏิบัติวิปสสนา เรียกวา สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเปนไป
โดยความเปนกลางตอสังขาร) เปนข้ันตอนสําคัญและจําเปนในการท่ีจะเขาถึงความรูแจงประจักษแจง
สัจจะ และความเปนอิสระของจิตโดยสมบูรณ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา 
๑๑๔-๑๑๕) 
  สรุปไดวาผูท่ีเกิดปญญารูเทาทันรูปนามสังขารวาเปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เปนทุกข และมิใชตัวตน 
เขาใจธรรมชาติของสิ่งท้ังหลายวาเกิดจากเหตุปจจัยตามแนวปฏิจจสมุปบาท เขาใจในบุคคลหรือ
สังคมท่ัว ๆ ไปวาลวนแลวแตตองทําตามกฎหรือระเบียบท่ีสังคมกําหนดข้ึนหรือสมมติข้ึนมา ทําให
ลดทิฏฐิ มานะ ความถือตัวถือตนลงได มีความสํารวม ออนนอมถอมตน อดทน สงบเสง่ียม และไม
ประมาท เขาใจบทบาทของตนและทําหนาท่ีตามบทบาทของตนเองไดเปนอยางดี ทําบทบาทหรือทํา
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สมมติใหสมบูรณในความเปนพอ เปนแม หรือเปนลูก เชน ถาเปนพอก็เปนพอท่ีดีอบรมสั่งสอนลูก
ในทางท่ีถูกตองตามหลักศีลธรรม เปนตัวอยางท่ีดีใหกับลูก เปนตน เม่ือเขาใจในบทบาทของตนแลว
ยอมจะประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของตนในการอยูรวมกับสังคมไดอยางถูกตอง ดวยทาที
ของการปฏิบัตินั้นเปนไปตามสมควรแกเหตุและปจจยั 
 ๔.๑.๓ ไมยึดติดในลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข 
  ผูท่ีผานวิปสสนาญาณ ๙ จะเปนผูท่ีมีปญญารูเทาทันโลกและชีวิต เชาใจและรูเทาทัน
ธรรมชาติของโลกหรือโลกธรรม ๘ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข 
ทุกข วาเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนกับทุกคนลวนตองประสบดวยกันท้ังนั้น และทุกสิ่งลวนเปนอนิจจังคือ
ไมเท่ียง ไมมีสิ่งใดท่ีจะคงอยูถาวร เกิดข้ึนชั่วระยะเวลาหนึ่งและตองดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปดวยกัน
ท้ังสิ้น จึงไมควรยึดม่ันถือม่ันกับสิ่งใดแมแตความสุข เพราะทุกสิ่งลวนไมเท่ียง ไมจีรังยั่งยืน เกิดข้ึนและ
เปนไปตามเหตุและปจจัย 
 โลกธรรม ๘ (อฏ โลกธมฺมา) ธรรม ๘ อยางเหลานี้คือ ลาภ ไมมีลาภ ยศ ไมมียศ นินทา 
สรรเสริญ สุข ทุกข เปนธรรมของโลก เพราะเปนธรรมท่ีไมขาดหาย ตราบท่ีโลกยังเปนไปอยู เพราะ
เหตุนั้นจึงชื่อวาโลกธรรม ชื่อวาสัตวจะพนจากโลกธรรมเหลานี้ยอมไมมี โลกธรรมเหลานี้ยอมมีแมแก
พระพุทธเจา ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา “ภิกษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘ เหลานี้ยอมหมุนไปตาม
โลก และโลกก็ยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘” (ขุ.ป.อ. ๖๘/๒๒๖)  
 พระมหาสุนันท จนฺทโสภโณ (ดิษฐสุนนท) กลาววา การเห็นไตรลักษณทําใหรูทันโลกธรรม 
คือรูจักพิจารณารูเทาทัน ตั้งสติใหถูกตองตอสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในชีวิตท่ีอยู
ทามกลางโลก ซ่ึงเรียกวา “โลกธรรม” (ธรรมดาของโลกหรือความเปนไปตามคติธรรมดา              
ซ่ึงหมุนเวียนมาหาชาวโลก และชาวโลกก็หมุนเวียนไปตามมัน) (พระมหาสุนันท จนฺทโสภโณ        
(ดิษฐสุนนท), ๒๕๕๐, หนา ๑๐๑) 
   เม่ือเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็นความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความไมเปนตัวตน
ชัดเจนข้ึนในระดับปานกลาง จะมีความรูสึกทํานองเปนปฏิกิริยาเกิดข้ึน คือรูสึกในทางตรงกันขามกับ
ความรูสึกท่ีเคยมีมาแตเดิม กอนนั้นเคยยึดติดหลงใหลในรูป รส กลิ่น เสียง เปนตน มัวเมาเพลิดเพลิน
อยูกับสิ่งเหลานั้น พอมองเห็นไตรลักษณแลวความรูสึกเปลี่ยนไป กลายเปนรูสึกเบื่อหนาย รังเกียจ 
อยากจะหนีไปเสียใหพน บางทีถึงกับรูสึกเกลียดกลัว หรือขยะแขยง นับวาเปนข้ันท่ีความรูสึกรุนแรง
กวาความรู (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๕, หนา ๑๑๔) 
      ปฏิกิริยาของผูท่ีไดวิปสสนาญาณจะเปลี่ยนไปจากเดิม คือรูสึกในทางตรงกันขาม ตั้งแตเห็น
รูปนามเกิดข้ึนดับไป จนเห็นแตดับไป ๆ เกิดความกลัวท่ีจะตองแตกดับ ความหลงใหลในรูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส ความอยากได อยากครอบครอง อยากยึดถือไว เปลี่ยนไปเปนไมอยากได ไมอยาก
ครอบครอง ไมอยากยึดถือไวอีก ละจากความยึดม่ันถือม่ัน เพราะเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็น
ความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความไมเปนตัวตนชัดเจน ทําใหใชชีวิตอยูดวยความไมประมาท มี
สติและเขาใจทุกสภาวะท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามเหตุและปจจัย  
   ผูท่ีผานวิปสสนาญาณ ๙ จะเปนผูท่ีมีปญญารูเทาทันโลกและชีวิต เชาใจและรูเทาทัน
ธรรมชาติของโลกหรือโลกธรรม ๘ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข 
ทุกข วาทุกสิ่งลวนเปนอนิจจังคือไมเท่ียง จึงไมควรยึดม่ันถือม่ันแมแตความสุข และทําใหมีทาทีของ



 ๑๐๘ 

การปฏิบัติตอโลกและการดําเนินชีวิตในทํานองท่ีเปนปฏิกิริยาเกิดข้ึน คือรูสึกในทางตรงกันขามกับ
ความรูสึกท่ีเคยมีมาแตเดิม ท่ีเคยติดใจหลงใหลในกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส กลายเปนเบื่อ
หนาย ไมอยากได ไมอยากยึดถือไว อยากหนี อยากหลุดพน เปนผูท่ีมีอิสระจากความยึดม่ันถือม่ัน 
    สรุปไดวาวิปสสนาญาณ ๙ ชวยใหเกิดปญญาเขาใจธรรมชาติของโลกหรือโลกธรรม ๘ คือ 
ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข วาเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนกับทุกคน
ลวนตองประสบดวยกันท้ังนั้น และทุกสิ่งลวนเปนอนิจจังคือไมเท่ียง ไมมีสิ่งใดท่ีจะคงอยูถาวร เกิดข้ึน
ชั่วระยะเวลาหนึ่งและตองดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปดวยกันท้ังสิ้น จึงไมควรยึดม่ันถือม่ันแมแต
ความสุข เม่ือเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็นความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความไมเปนตัวตน
ชัดเจนข้ึน ทําใหมีความรูสึกทํานองเปนปฏิกิริยาเกิดข้ึน คือรูสึกในทางตรงกันขามกับความรูสึกท่ีเคยมี
มาแตเดิม กอนนั้นเคยติดใจหลงใหลในกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส กลายเปนรูสึกเบื่อหนาย 
ไมอยากได ไมอยากครอบครอง ไมอยากยึดถือไว เปนอิสระจากความยึดม่ันถือม่ัน 

๔.๒ คุณคาตอการพัฒนาจิต 
 จิตของมนุษยเปนธรรมชาติท่ีเปนนามธรรม ธรรมชาติท่ีรูอารมณ สภาพท่ีนึกคิด ความคิด 
ท่ีมักตกไปในอารมณท่ีตนปรารถนา ตกไปในอารมณตามความใคร เปนไปตามอํานาจความตองการ
ของกิเลส รักษายาก หามยาก เกิดเร็ว ดับเร็ว เปลี่ยนแปลงไปตามองคประกอบตาง ๆ หรืออารมณ
ตาง ๆ ท่ีเรียกวา เจตสิก แตเปนธรรมชาติท่ีฝกไดพัฒนาได การท่ีจะพัฒนาพฤติกรรมทางกายและ
วาจาของมนุษย ใหมีความประพฤติดีงามมีศีลธรรมนั้น จะตองเริ่มจากการพัฒนาจิตเสียกอน เพราะ
จิตจะควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทางกายและวาจาใหเปนไปในทางกุศลหรืออกุศลตามท่ีจิต
ปรารถนาได  
   การพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา คือ การฝกฝนอบรมจิตใจของมนุษยใหพัฒนา
สูงข้ึนจากจิตของปุถุชนท่ีเต็มไปดวยกิเลสซ่ึงสั่งสมมาชานาน ทําใหมนุษยดิ้นรนแสวงหาสิ่งท่ีมา
ตอบสนองความตองการของกิเลสนั้น ๆ อยางไมมีวันจบสิ้น การพัฒนาจิตของมนุษยใหสูงข้ึนก็เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปในทางท่ีดีงามมีศีลธรรม สามารถยกจิตข้ึนให
อยูระดับสูงเหนืออํานาจของกิเลสได และพัฒนาตอเนื่องไปจนเกิดปญญาเห็นแจงในสังขารท้ังหลาย 
นําไปสูการละกิเลสและความดับทุกขคือพระนิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา 
 วิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาตอการพัฒนาจิตของมนุษย เปนการพัฒนายกระดับจิตของ
มนุษยใหสูงข้ึนหรือดีข้ึนกวาเดิมไดดังนี้ คือ 
 ๔.๒.๑ ทําใหจิตถึงพรอมดวยกุศลมูล 
 เม่ือเห็นความเกิดดับของสังขารโดยปจจัยและโดยขณะ เปนจุดเริ่มตนของการเกิดปญญา
เห็นแจงอริยสัจและปฏิจจสมุปบาท เห็นแจงลักษณะธรรมดาของรูปธรรมและนามธรรมท้ังหลายตาม
ความเปนจริง และเห็นแจงเหตุปจจัยของความเกิดและความดับโดยปจจัยตามแนวปฏิจจสมุปบาท จึง
เปนสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนธรรมท่ีเปนบอเกิดแหงกุศลธรรมท้ังปวง ละอวิชชาซ่ึงเปนบอเกิดแหงอกุศลมูล 
คือ โลภะ โทสะ โมหะ ยอมทําใหจิตถึงพรอมดวยกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และ อโมหะ 
  พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสเรื่องกุศลมูล ไวในมูลสูตร ดังนี้ 

ภิกษุท้ังหลาย กุศลมูล (รากเหงาของกุศล) ๓ นี้ คือ กุศลมูลคืออโลภะ กุศล
มูลคืออโทสะ กุศลมูลคืออโมหะ ภิกษุท้ังหลาย อโลภะยอมเปนกุศลมูล กรรมท่ีบุคคล



 ๑๐๙ 

ผูไมมีโลภะปรุงแตงทางกาย ทางวาจา ทางใจ แมนั้นก็เปนกุศล กรรมท่ีบุคคลผูไมมี  
โลภะ ไมถูกโลภะครอบงํา มีจิตไมถูกโลภะยึดครอง ยอมไมกอทุกขใหเกิดแกผูอ่ืน 
ดวยเรื่องท่ีไมเปนจริง ดวยการฆา การจองจํา การทําใหเสียทรัพย การติเตียน หรือ
การขับไล ดวยถือวา ขาพเจามีกําลัง ทรงพลัง ดังนี้ก็ดี แมนั้นก็เปนกุศล กุศลธรรม
ท้ังหลายเปนอันมากซ่ึงเกิดจากอโลภะ มีอโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนบอเกิด มีอโล
ภะเปนปจจัย ยอมเกิดข้ึนไดดวยประการฉะนี้ (องฺ.ติกฺ. ๓๔/๕๐๙/๓๘๒) 

 วิปสสนาญาณ ๙ เปนสัมมาทิฏฐิอันเปนธรรมท่ีเปนบอเกิดแหงกุศลธรรมท้ังปวง เม่ือละ
อวิชชาซ่ึงเปนอกุศลไดยอมทําใหจิตเจริญดวยกุศล คือถึงพรอมดวยกุศลมูล อันเปนตนตอของความดี
ท้ังปวง จากจิตท่ีมักตกไปตามอํานาจของกิเลสในทางอกุศล กลายเปนจิตท่ีถึงพรอมดวยกุศลมูล ๓ คือ 
๑. อโลภะ คือไมโลภ ความเปนผูไมมีความทะยานอยาก ๒. อโทสะ คือไมโกรธ ความท่ีไมมีความคิด
ประทุษราย ไมผูกพยาบาท และ ๓. อโมหะ คือไมหลง เปนผูท่ีมีสติระลึกรูตัวอยูเสมอไมวาจะกระทํา
สิ่งใด ๆ บุคคลผูไมมีโลภะ โทสะ โมหะ ปรุงแตงทางกาย ทางวาจา ทางใจ ยอมไมกระทํากรรมอันเปน
เหตุใหเกิดทุกขท้ังปวงแกผูอ่ืน  
 วิปสสนาญาณ ๙ สามารถพัฒนาจิตใหถึงพรอมดวยกุศลมูลไดดังนี้ 
 ๑. เม่ือวิปสสนาญาณ ๙ เห็นแจงไตรลักษณในรูปนามสังขารท้ังหลาย ทําใหจิตละความยึด
ม่ันถือม่ันในรูปนาม ละอุปาทานขันธ ๕ ไดแลว จึงเปนผูไมมีความทะยานอยาก ไมอยากได ไมอยากมี 
ไมอยากเปน เพราะเห็นความไมเท่ียง ความเปนทุกข ความไมใชตัวตนของสังขารท้ังหลาย จึงไมยึดม่ัน
วา23เปนตัวเปนตน เปนเรา เปนเขา เปนของเรา เปนของเขา 2 3ไมอยากได ไมอยากครอบครอง เปนจิตท่ี
ถึงพรอมดวยอโลภะ (ความไมโลภ) 
 ๒. เม่ือเห็นอริยสัจและเห็นปฏิจจสมุปบาทชัดเจน เห็นความจริงแหงรูปหรือกายวาเปน
ท่ีตั้งแหงความทุกขเกิดจากเหตุปจจัย ทําใหจิตจึงไมมีความคิดประทุษราย ไมโกรธ ไมผูกพยาบาท 
เพราะรูเทาทันสังขารรูเหตุปจจัยแหงการเกิดข้ึนและความเปนไป จะเปนผูมีเหตุผลและเขาใจความ
เปนไปของสิ่งท้ังหลาย เปนผูท่ีมีสติระลึกรูตัวอยูเสมอไมวาจะกระทําสิ่งใด ๆ มีแตความยินดี เปนจิตท่ี
บริบูรณตั้งม่ันในศีลอันบริสุทธิ์ ละบาปอกุศลท้ังปวง ไมคิดประทุษรายใคร ไมผูกพยาบาทใคร เปนจิต
ท่ีถึงพรอมดวยอโทสะ (ความไมโกรธ) 
 ๓. เม่ือจิตมีสัมมาทิฏฐิ กําจัดอวิชชาคือความมืดท่ีปดบังอริยสัจ ทําใหจิตเห็นตามความเปน
จริง กําจัดความไมรูหรือความหลงออกไปได จะทําใหเปนผูท่ีมีสติระลึกรูตัวอยูเสมอไมวาจะกระทําสิ่ง
ใด ๆ จะใชปญญาในการประกอบการตัดสินใจตาง ๆ ทําใหจิตไมมีความหลงงมงาย ไมประมาทอัน
เปนสาเหตุใหเกิดความชั่วท้ังปวง เพราะมีสติระลึกรูมีปญญาเห็นแจงไตรลักษณเขาใจธรรมชาติและ
ชีวิตท่ีเปนไปตามเหตุและปจจัย จิตท่ีมีสัมมาทิฏฐิเปนจิตท่ีถึงพรอมดวยอโมหะ (ความไมหลง) 
 สรุปไดวาวิปสสนาญาณ ๙ คือสัมมาทิฏฐิกําจัดอวิชชาซ่ึงเปนบอเกิดแหงอกุศลมูล คือโลภะ 
โทสะ และโมหะ เม่ือมีสัมมาทิฏฐิจึงพัฒนาจิตใหสูงข้ึนหรือดีข้ึนได คือทําใหจิตเจริญดวยกุศลถึงพรอม
ดวยกุศลมูล อันเปนรากเหงาของกุศล เปนตนตอของความดีท้ังปวง ขจัดความโลภ ความอยากได 
ดวยการละความยึดม่ันละอุปาทานขันธ ๕ ขจัดความโกรธ ความคิดประทุษราย ดวยความรูเหตุปจจัย 
ตั้งม่ันในศีลบริสุทธิ์ และขจัดความหลง ดวยการใชปญญาเพราะเห็นอริยสัจชัดแจงแลว จึงเปนผูท่ีมีสติ



 ๑๑๐ 

ระลึกรูตัวอยูเสมอไมวาจะกระทําสิ่งใด ๆ จะใชปญญาในการประกอบการตัดสินใจตาง ๆ ทําใหจิตไม
มีความหลงงมงาย ไมประมาทอันเปนสาเหตุใหเกิดความชั่วท้ังปวง  
 ๔.๒.๒ ทําใหจิตละอนุสัยกิเลสได 
 ความรูของวิปสสนาญาณ ๙ คือปญญาเห็นแจงท่ีขจัดกิเลสท่ีสะสมอยูภายในจิตใตสํานึก
ของมนุษย เม่ือไดบรรลุวิปสสนาญาณในแตละข้ันจิตจะเกิดความรูท่ีเรียกวาปญญาเห็นแจงไป
ตามลําดับ เม่ือเห็นไตรลักษณและเห็นอริยสัจ ทําใหจิตมีสัมมาทิฏฐิ ละมิจฉาทิฏฐิและละอวิชชา ซ่ึง
เปนอนุสัยกิเลส กิเลสข้ันละเอียด อันเปนเชื้อใหเกิดวีติกกมกิเลส กิเลสข้ันหยาบ อันเปนกิเลสท่ีทําให
ลวงละเมิดศีลทางกายและวาจา และปริยุฏฐานกิเลส กิเลสข้ันกลางประเภทนิวรณ อันเปนกิเลสท่ี
ครอบงําจิตใหเศราหมอง เปนสิ่งท่ีก้ันจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรมได จึงตองกําจัดอนุสัยกิเลสอันเปน
เชื้อท่ีทําใหเกิดกิเลสท้ังสองดวยความรูของวิปสสนาญาณ 
 อนุสัยกิเลส เปนกิเลสอยางละเอียดท่ีสะสมอยูในภวังคจิต หรือจิตไรสํานึกของคนเรา ถายัง
ไมมีอารมณภายนอกมากระทบ กิเลสชนิดนี้จะยังนอนสงบอยู ไมแสดงอาการปรากฏออกมาใหเห็น 
เปนกิเลสท่ีละเอียดอยางยิ่ง และนอนเนื่องอยูในขันธสันดานของทุกคน อันไดแก 

๑) กามราคะ    ความกําหนัดในกาม  
๒) ปฏิฆะ     ความขัดเคืองหรือโทสะ  
๓) มิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิด  
๔) วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  
๕) มานะ       ความถือตัว 
๖) ภวราคะ  ความกําหนัดในภพ  
๗) อวิชชา      ความไมรูหรือโมหะ   

    จิตของผูบรรลุอุทยัพพยานุปสสนาญาณและภังคานุปสสนาญาณ เห็นความเกิดข้ึนและดับ
ไปของรูปนามโดยปจจัยและโดยขณะ อริยสัจปรากฏโดยการเห็นความเกิดข้ึน โดยปจจัยและโดยขณะ 
ปฏิจจสมุปบาทปรากฏโดยการเห็นความเกิดข้ึนและดับไปโดยปจจัย เม่ือเห็นอริยสัจชัดเจน คือเห็นอยู
โดยความไมเท่ียง ก็ละนิจจสัญญาความสําคัญผิดวาเท่ียง เห็นอยูโดยความเปนทุกข ก็ละสุขสัญญา
ความสําคัญผิดวาเปนสุข เห็นโดยความเปนอนัตตาก็ละอัตตสัญญาความสําคัญผิดวาเปนตน และละ
สุภสัญญาความสําคัญผิดวาวาเปนของสวยงาม เห็นแจงในความเกิดก็ละอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นผิดวา
ตายแลวสูญ เห็นแจงในความดับของรูปนามก็ละสัสสตทิฏฐิความเห็นผิดวาเท่ียง เพราะหยั่งรูวาไม
เปนไปในอํานาจ ยอมละอัตตทิฏฐิความเห็นผิดวาเปนตัวตนได และเพราะหยั่งรูความเกิดข้ึนแหงผล
โดยสมควรแกปจจัย (ตามแนวปฏิจจสมุปบาท) ยอมละอกิริยทิฏฐิความเห็นผิดวากรรมทําแลวไมเปน
ผล หรือความไมเชื่อในบุญและบาปได และภังคานุปสสนาญาณยังมีอนิสงสคือละภวทิฏฐิ ความเห็น
เนื่องดวยภพได เม่ือเห็นแจงวาไมเท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตน เม่ือเบื่อหนายยอมละความเพลิดเพลิน 
เม่ือคลายความกําหนัดยอมละราคะได เม่ือใหดับยอมละสมุทัยได เม่ือสละคืนยอมละความถือม่ันได 
ดังนี้ 
 เม่ือเห็นวาไมเท่ียง   จิตก็ละนิจจสัญญา ความสําคัญผิดวาเท่ียง 
  เม่ือเห็นวาเปนทุกข  จิตก็ละสุขสัญญา ความสําคัญผิดวาเปนสุข 
  เม่ือเห็นวาไมใชตัวตน จิตก็ละอัตตสัญญา ความสําคัญผิดวาเปนตน 
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 เม่ือเห็นความแตกสลาย จิตก็ละสุภสัญญา ความสําคัญผิดวาเปนของสวยงาม 
 เม่ือเห็นความเกิด  จิตก็ละอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นผิดวาตายแลวสูญ 
   เม่ือเห็นความดับ  จิตก็ละสัสสตทิฏฐิ ความเห็นผิดวาเท่ียง 
 เม่ือหยั่งรูวาไมเปนไปในอํานาจ จิตก็ละอัตตทิฏฐิ  ความเห็นผิดวาเปนตัวตน 
 เม่ือหยั่งรูความเกิดโดยปจจัย จิตก็ละละอกิริยทิฏฐ ิความเห็นผิดวากรรมทําแลวไมเปนผล 
         ความไมเชื่อในบุญและบาป  
 เม่ือเบื่อหนาย   จิตก็ละความเพลิดเพลิน  
  เม่ือคลายความกําหนัด  จิตก็ละราคะได  
  เม่ือใหดับ    จิตก็ละสิ่งท่ีเปนแดนเกิด (สมุทัย) 
 เม่ือสลัดท้ิงไป   จิตก็ละความยึดถือไว (ความยึดม่ันถือม่ัน) 
 จิตของผูบรรลุภยตูปฏฐานญาณ อาทีนวานุปสสนาญาณ และนิพพิทานุปสสนาญาณ เปน
สภาวะจิตท่ีเกิดตอเนื่องกันโดยไมมีอะไรมาค่ัน จิตจะเกิดปญญารูแจงวารูปนามเปนภัยเปนของนากลัว 
ยอมเห็นวาสิ่งใดนากลัวสิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกขสิ่งนั้นเปนอามิส คือเปนเหยื่อลอใหหลงติดอยูใน
สิ่งนั้น ยอมมีแตทุกขแตโทษท้ังสิ้น เม่ือมองเห็นโทษก็ไมมีความยินดีในสังขาร เกิดความรูสึกเบื่อหนาย
ในรูปนามท่ีตนเห็นโทษนั้นแลว ความเบื่อหนายตอสังขารคือรูปนาม ทุกภูมิ ทุกชั้น มิใชเฉพาะใน
อบายภูมิ แตเบื่อหนายรูปนามท้ังหมด ไมวาจะอยูภูมิใดภพใดก็ไมมีความยินดีพอใจ เห็นวาโลก
ท้ังหลายลวนเปนของไมนาอยูไมนาพอใจท้ังสิ้น จึงไมอยากได ไมอยากเขาไปยึดถือ ไมอยากเอา ไม
อยากเปน ไมปรารถนา ไมยินดีในสิ่งนั้น ๆ จิตเริ่มมองไปในสันติบทคือสิ่งท่ีตรงกันขามกับความเกิด 
ความเปนไป นิมิต กรรม และปฏิสนธิ เริ่มนอมไปสูพระนิพพาน 
 เม่ือเห็นแจงวารูปนามเปนภัย จิตก็ละสภเยอภยสัญญา สัญญาท่ีไมแจงในภัย 
 เม่ือเห็นแจงวารูปนามเปนโทษ จิตก็ละอัสสาทสัญญา สัญญาท่ียินดี 
 เม่ือเห็นแจงวานาเบื่อหนาย จิตก็ละอภิรติสัญญา สัญญาท่ีเพลิดเพลิน 
 จิตของผูบรรลุ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ เปน
ความรูสึกท่ีตอเนื่องกันโดยไมมีอะไรมาค่ัน คือจิตท่ีใครจะพนไปเสียจากรูปนาม พิจารณา และวางเฉย 
เม่ือจิตอยากพนไปจากรูปนาม ก็ละอมุญจิตุกามภาวะ การของอยูในกามได เม่ือพิจารณาหาทางหลุด
พน ยอนกลับไปพิจารณาไตรลักษณยกเอาสังขารท้ังหลายข้ึนสูไตรลักษณ ก็ละอปฏิสังขา การยึดโดย
ไมไตรตรองได และเม่ือวางเฉยในการพิจารณารูปนาม ก็ละอนุเปกขณะ การยึดโดยไมวางเฉยได 
 เม่ืออยากพนไปจากรูปนาม จิตก็ละอมุญจิตุกามภาวะ การของอยูในกาม 
 เม่ือพิจารณาหาทางหลุดพน จิตก็ละอปฏิสังขา การยึดโดยไมไตรตรอง 
 เม่ือวางเฉยตอรูปนาม จิตก็ละอนุเปกขณะ การยึดโดยไมวางเฉย 
  ในสัจจานุโลมิกญาณ จิตจะเกิดปญญาข้ึนมาเองวาตองอนุโลม คือตองคลอยตามอริยสัจ     
จึงจะหนีพน ก็อริยสัจอันไดแก ทุกขสัจ สมุทยสัจ นิโรธสัจ และมัคคสัจ เพราะจิตกําลังจะกาวขาม
โคตรของปุถุชนข้ึนสูโคตรของพระอริยะ จิตของผูท่ีบรรลุถึงสัจจานุโลมิกญาณแลวถือไดวามาถึงท่ีสุด
ของภูมิปุถุชนแลว แตยังไมขามยังอยูในภาวะท่ียอนไปพิจารณาไตรลักษณ คลอยตามญาณปญญา
ความรูท่ีไดรูเห็นผานมาเปนลําดับ ก็ละสัจจปฏิโลมคาหะ การยึดโดยไมคลอยตามสัจจะได 
 วิปสสนาญาณ ๙ ทําใหจิตละอนุสัยกิเลสไดดังนี้ 
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 ๑. ละกามราคะ ดวยการละนิจจสัญญา สําคัญผิดวาเท่ียง ละสุขสัญญา สําคัญผิดวาสุข 
ละอัตตสัญญา สําคัญผิดวาเปนตน และละสุภสัญญา สําคัญผิดวาเปนของสวยงาม ยอมทําใหเบื่อ
หนาย คลายกําหนัด ไมยินดี ไมเพลิดเพลิน เม่ือคลายความกําหนัดยินดี ยอมละราคะ เม่ืออยากพนไป
จากรูปนามก็ละอมุญจิตุกามภาวะ การของอยูในกาม กลาวคือละกามราคะ ความกําหนัดในกามได  
 ๒. ละปฏิฆะ ดวยความหยั่งรูเหตุและปจจัยของความเกิดข้ึนและความดับไปโดยปจจัย 
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท เม่ือหยั่งรูความเกิดข้ึนแหงผลโดยสมควรแกปจจัย จึงทําใหเขาใจความ
เปนไปของสิ่งท้ังหลาย ทําใหเขาใจเหตุและผลของสิ่งท้ังหลาย เม่ือเขาใจท่ีมาท่ีไปของสิ่งท้ังหลายแลว
ทําใหคลายจากความขุนเคือง ความไมพอใจ ความขัดเคืองท้ังหลาย คือ ละปฏิฆะ ความขัดเคืองลงได 
 ๓. ละมิจฉาทิฏฐิ ดวยการเห็นอริยสัจ เปนสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หรือความเห็นแจง
ตามความเปนจริง คือเห็นอริยสัจโดยความเกิดข้ึนและความดับไปโดยปจจัยและโดยขณะ และ
เห็นปฏิจจสมุปบาทโดยความเกิดข้ึนและความดับไปโดยปจจัย ยอมกําจัดความเห็นผิดท้ังหลาย คือ 
อุจเฉททิฏฐิ เห็นผิดวาตายแลวสูญ สัสสตทิฏฐิ เห็นผิดวาเท่ียง อัตตทิฏฐิ เห็นผิดวาเปนตน อกิริยทิฏฐิ
เห็นผิดวากรรมทําแลวไมเปนผล กลาวคือละมิจฉาทิฏฐิได 
 ๔. ละวิจิกิจฉา ดวยสัมมาทิฏฐิ เพราะความเห็นตามความเปนจริงคือเห็นอริยสัจ ๔ อันเปน
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา ทําใหละความลังเลสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ 
และความหยั่งรูความเกิดข้ึนโดยปจจัย ทําใหละอกิริยทิฏฐิ ความเห็นผิดวากรรมทําแลวไมเปนผล 
ความไมเชื่อในบุญและบาป สงสัยวาบาปบุญมีหรือไม รวมท้ังเรื่องนรกสวรรคกฎแหงกรรม ลงได และ
ละความลังเลสงสัยความเปนไปของชีวิต กลาวคือละวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยลงได  
 ๕. ละมานะ ดวยอุทยัพพยานุปสสนาญาณ ภังคานุปสสนาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ 
เม่ือรูวารูปนามไมใชตัวตน จึงละอัตตสัญญา ความสําคัญผิดวาเปนตน เม่ือหยั่งรูวาธรรมท้ังหลายไม
เปนไปในอํานาจ ทําใหละอัตตทิฏฐิ ความเห็นผิดวาเปนตัวตน เม่ือเห็นถูกตองวารูปนามหรือกายใจนี้
ไมใชตัวไมใชตน ไมอยูในอํานาจ บังคับบัญชาไมได จึงวางเฉยตอรูปนามสังขาร ละความถือตัววาเปน
นั่น เปนนี่ได กลาวคือละมานะ ความถือตัวลงได 
 ๖. ละภวราคะ ดวยภังคานุปสสนาญาณ ภยตูปฏฐานญาณ อาทีนวานุปสสนาญาณ 
นิพพิทานุปสสนาญาณ และมุญจิตุกัมยตาญาณ เม่ือเห็นสังขารท้ังปวงยอมแตกดับไป ยอมมนสิการวา 
“สิ่งท่ียังไมดับยอมดับไป สิ่งท่ียังไมแตกยอมแตกไป” แลวสละนิมิตอันเปนไปในความเกิดข้ึนและ
ความตั้งอยู (ขุ.ป.อ. ๖๘/๔๘๔) จึงละภวทิฏฐิ ความเห็นเนื่องดวยภพได และเม่ือเห็นรูปนามเปนภัย 
เปนโทษ นาเบื่อหนาย จึงอยากจะพนไปจากรูปนาม ไมวาจะในภพใดก็ไมปรารถนาท้ังสิ้น ยอมทําให
ละภวราคะ ความกําหนัดในภพได 
 ๗. ละอวิชชา ดวยสัจจานุโลมิกญาณ เม่ือคลอยตามอริยสัจ ก็ละสัจจปฏิโลมคาหะ การยึด
โดยไมคลอยตามสัจจะได เห็นอริยสัจปรากฏชัดโดยความเห็นความเกิดข้ึนโดยปจจัยและโดยขณะ 
ปฏิจจสมุปบาทปรากฏโดยการเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมโดยปจจัย เม่ือเห็นอริยสัจและ 
ปฏิจจสมุปบาทชัดเจนจึงเปนสัมมาทิฏฐิ ความเห็นตามความเปนจริง ยอมทําใหละอวิชชาซ่ึงเปน
อนุสัยกิเลสตัวสําคัญท่ีเปนโมหะหรือเปนตนตอของกิเลสท้ังหลายลงได 
 การละอนุสัยกิเลสทําใหจิตถูกพัฒนาข้ึน เปนจิตท่ีมีคุณภาพมีศักยภาพในการดํารงชีวิต 
ไมใหไหลไปกับกิเลสท่ีผลักดัน แสดงวาเปนจิตท่ีถูกพัฒนาข้ึนดวยพลังแหงวิปสสนาญาณ จิตท่ีละ
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อนุสัยกิเลสซ่ึงฝงแนนนอนเนื่องในแตละตัว ถือวาเปนการพัฒนาจิตในข้ันสูง การท่ีจิตเห็นความดับ
ความแตกสลายไปของรูปนาม ทําใหเห็นแจงวาเปนโทษไมใชของดีไมใชของสวยงาม ยอมละกามราคะ
ได เม่ือเห็นแจงความจริงคือเห็นอริยสัจจึงไมลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย ยอมละวิจิกิจฉาได จิตท่ีมี
สัมมาทิฏฐิ เห็นถูกตองตามความเปนจริง ยอมละความเห็นผิดวาเท่ียง เห็นผิดวาเปนสุข เห็นผิดวาเปน
ตัวตน เห็นผิดวากรรมทําแลวไมเปนผลไมเชื่อในบุญและบาป เม่ือเห็นแจงความจริงแลวยอมละ
มิจฉาทิฏฐิเหลานั้นได เปนตน เม่ือขจัดกิเลสอยางละเอียดออกไปจากขันธสันดานไดแลว จึงเปนจิตท่ี
บริสุทธิ์ ผองใส จึงชื่อวาจิตไดถูกพัฒนาข้ึนอยูในระดับสูงดวยวิปสสนาญาณ ๙  
 สรุปไดวาวิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาตอการพัฒนาจิตของมนุษยใหสูงข้ึนหรือดีข้ึนกวาเดิม 
เพราะวิปสสนาญาณ ๙ คือสัมมาทิฏฐิ กําจัดอวิชชาซ่ึงเปนบอเกิดแหงอกุศลมูล คือโลภะ โทสะ และ
โมหะ ทําใหจิตถึงพรอมดวยกุศลมูลอันเปนรากเหงาของกุศลเปนตนตอของความดี คืออโลภะ ความ
ไมโลภ อโทสะ ความไมโกรธ และอโมหะ ความไมหลง และยังสามารถทําใหจิตพัฒนาใหสูงข้ึนจนอยู
เหนืออํานาจของกิเลส สามารถละอนุสัยกิเลสซ่ึงเปนกิเลสข้ันละเอียดท่ีฝงแนนอยูในขันธสันดาน เปน
เชื้อใหเกิดวีติกกมกิเลสและปริยุฏฐานกิเลสไดอีก จึงตองกําจัดดวยความรูของวิปสสนาญาณ คือละ
กามราคะ ดวยเห็นแจงวาไมเท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตน ไมใชของสวยงาม เปนภัย เปนโทษ นาเบื่อ
หนาย ละปฏิฆะ ดวยหยั่งรูเหตุและปจจัยแหงความเกิดข้ึน ละมิจฉาทิฏฐิและวิจิกิจฉา ดวยสัมมาทิฏฐิ 
ละมานะ ดวยเห็นแจงวาไมใชตัวตน ละภวราคะ ดวยการเห็นความแตกดับในสังขารท้ังปวง และละ
อวิชชา ดวยการคลอยตามอริยสัจ เม่ือขจัดกิเลสอยางละเอียดออกไปจากขันธสันดานไดแลว จึงเปน
จิตท่ีบริสุทธิ์ ผองใส จึงชื่อวาจิตไดถูกพัฒนาข้ึนอยูในระดับสูงดวยวิปสสนาญาณท้ัง ๙ นั้น 

๔.๓ คุณคาตอการบรรลุธรรม 
 วิปสสนาญาณ ๙ เปนความรูท่ีมีคุณคาตอการบรรลุธรรม เพราะการท่ีจะบรรลุถึงความเปน
พระอริยบุคคลไดนั้นตองอาศัยการฝกฝนอบรมเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน จนเกิดวิปสสนาญาณคือ
ปญญาเห็นแจงไตรลักษณ คือเห็นความไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา เม่ือเห็นไตรลักษณแลวก็
เกิดสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นท่ีถูกตองตามความเปนจริง จึงละอวิชชา ดับความไมรูหรือความมืดท่ี
ปดบังอริยสัจ เม่ือดับอวิชชาแลว วิชชาคือความรูก็เกิดข้ึน จิตก็มุงสูการบรรลุมรรค ผล นิพพาน  
  การบรรลุธรรม คือการเกิดปญญาเห็นแจงโลกุตตรธรรม ๙ คือ อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ 
นิพพาน ๑ และอริยสัจ ๔ ข้ันสูงสุดก็คือการบรรลุวิชชาและวิมุตตินั่นเอง สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๔ 
จําพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต โดยการปฏิบัติตาม         
หลักไตรสิกขาเจริญวิปสสนาตามหลักสติปฏฐาน ๔ ใหเห็นแจงไตรลักษณตามความเปนจริง เม่ือ
วิปสสนาญาณแกกลาดําเนินตามวิปสสนาวิถี ผูปฏิบัติสามารถรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ ละสังโยชน
และอนุสัยไดตามกําลังของมรรค บรรลุมรรค ผล นิพพาน สําเร็จเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา   
(พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย (ประเสริฐ มนฺตเสวี), ๒๕๕๗, หนา ๓๕๑) 
 การเจริญวิปสสนาภาวนาจนเกิดวิปสสนาญาณเพ่ือพัฒนาปญญาจนถึงระดับโลกุตตระนั้น 
ตองอาศัยเหตุปจจัยสําคัญมากตัวหนึ่ง ซ่ึงเปนบอเกิดแหงกุศลธรรมท้ังปวงนั่นก็คือ “สัมมาทิฏฐิ” เปน
เบื้องตนแหงการพัฒนาปญญาไปในทางท่ีถูกท่ีควร เพราะมีความเห็นท่ีถูกตองตามความเปนจริง     
ละมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดท้ังหลาย และละอวิชชา คือความไมรูอริยสัจหรือความมืดท่ีปดบัง
อริยสัจออกไปได จนกระท่ังพัฒนาเปนปญญาระดับโลกุตตระ ท่ีทําใหถึงความพนทุกข 
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   สมัมาทิฏฐิ แปลวา ความเห็นถูกตองตามความเปนจริง มีลักษณะ ๕ ประการ คือ 
  ๑) ไมอาจยึดถือสังขารวาเปนของเท่ียง 
  ๒) ไมอาจยึดถือสังขารวาเปนสุข 
  ๓) ไมอาจยึดถือธรรมวาเปนอัตตา 
  ๔) ไมอาจทําอนันตริยกรรม 
  ๕) ไมอาจเชื่อความบริสุทธิ์โดยถือมงคลตื่นขาว 
 ปจจัยท่ีมีอุปการะในการทําใหสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึนอยางสมบูรณมี ๒ ประการ คือ 
     ๑. ปจจัยภายนอก เรียกวา ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผูอ่ืน เปนการกระตุนหรือชักจูงจาก
ภายนอก จากผู อ่ืนท่ีดีงามถูกตองถูกธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฟงธรรม คําแนะนําจาก
กัลยาณมิตรเปนตน ขอนี้เปนวิธีการแหงศรัทธา 
    ๒. ปจจัยภายในเรียกวา โยนิโสมนสิการ คือการทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย เปนการ
รูจักคิด รูจักพิจารณา โดยมองตามท่ีสิ่งนั้น ๆ สืบคน สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้น ๆ ออกให
เห็นตามสภาวะท่ีสืบตอกันแหงเหตุปจจัย ขอนี้เปนวิธีการแหงปญญา (ม.มู. ๑๒/๔๕๒/๔๙๑) 
  ปจจัยภายนอกมีจุดเริ่มตนดวยศรัทธา อาศัยศรัทธาเปนเหตุปจจัยสงเสริมใหเกิดปญญา 
การพัฒนาปญญาตองอาศัยปจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตร และปจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการเปนตัว
หลักการใชปญญา สัมมาทิฏฐิจึงสมบูรณพรอมเปนพระโสดาบัน 
 วิปสสนาญาณ ๙ เปนสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือเห็นตามความเปนจริง เห็นไตรลักษณ 
เห็นอริยสัจและเห็นปฏิจจสมุปบาท ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกสัมมาทิฏฐิวา “ประทีปอันโพลง
ท่ัวคือปญญา ศัสตราคือปญญา เปนตน ฉะนั้นพระโยคาวจรผูทําลายความมืดคืออวิชชา  ดวย
สัมมาทิฏฐิกลาวคือวิปสสนาญาณ ในกาลเบื้องตนนี้แลวฆากิเลสอยูยอมบรรลุพระนิพพานไดโดย
ปลอดภัย” (อภิ.วิ.อ. ๗๗/๓๒๐) 
   พระพุทธโฆสะเถระ กลาวไวในวิสุทธิมรรควา 

อนุโลมญาณสามารถกําจัดกิเลสท่ีปดบังอริยสัจออกไปได แตไมมีนิพพาน
เปนอารมณ ในโคตรภูญาณ จิตสามารถนอมอารมณไปสูนิพพานได แตไมสามารถ
ทําลายกิเลสได เม่ือโคตรภูญาณเกิดข้ึนทําหนาท่ีของตนหมดแลวก็ดับไป ญาณใน   
โลกุตตระ คือ มรรคญาณ ผลญาณ โดยมีนิพพานเปนอารมณก็เกิดข้ึนติดตอกันไป 
อุปมาเหมือนบุรุษจะขามคลองน้ํา วิ่งมาดวยกําลังแรง จับเถาไมท่ีผูกติดอยูกับตนไม 
แลวเหวี่ยงตัวใหขามไปถึงอีกฝงหนึ่งแลวปลอยเถาไมเสีย แลวมาตั้งตัวใหเปนปกติ    
ก็สบาย รูสึกวาตัวเองไดขามพนคลองน้ําสําเร็จแลว การปลอยเถาไมนั้นก็คือตัดเชื้อ
ชาติปุถุชนไปสูอริยชน ไปสูฝงคือพระนิพพาน (วิสุทธิ. ๘๐๗/๑๑๓๒-๑๑๓๓) 

 
 เม่ือบรรลุถึงข้ันสัจจานุโลมิกญาณ ซ่ึงเปนวิปสสนาญาณท่ีสุดของภูมิปุถุชนแลว สืบข้ึนไป
จะบรรลุโคตรภูญาณ คือญาณครอบโคตร เปนญาณท่ีอยูในระหวางแหงภูมิปุถุชนและภูมิอริยชน คือ
หมายความถึงความท่ีจะขามจากโคตรภูมิปุถุชนไปสูโคตรคือภูมิของอริยชน โคตรภูญาณนี้เทากับเปน
ท่ีสุดของภูมิปุถุชนจริง ๆ แตเปนวิปสสนาญาณท่ีครอบโคตร เพราะฉะนั้นจึงสูงกวาวิปสสนาญาณขอท่ี 
๙ คือ สัจจานุโลมิกญาณนั้น และเม่ือไดโคตรภูญาณก็เปนอันวาไดกาวเขาไปสูโคตรอริยบุคคล จึง
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บรรลุมัคคญาณ คือวิปสสนาญาณนั่นเองซ่ึงเปนตัวมรรค กําจัดกิเลสไดบางสวนจนสิ้นเชิงท่ีเปนตัว
มรรคกําจัดกิเลสได ก็ไดผลญาณคือวิปสสนาญาณท่ีเปนตัวผล และตอจากนั้นจะไดปจจเวกขณญาณ 
คือญาณท่ีพิจารณารูวากําจัดกิเลสอะไรไดแลว และจะตองกําจัดกิเลสอะไรตอไป หรือวากําจัดกิเลสได
สิ้นเชิงแลว กลาวคือเม่ือไดมัคคญาณ ผลญาณท่ีเปนข้ันโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค 
สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผลแลว ปจจเวกขณญาณก็จะ       
พิจารณากิเลสท่ีละไดแลวและกิเลสท่ีจะละตอไป (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช         
สกลมหาสังฆปริณายก, ๒๕๕๒, หนา ๙๐) 
 
 ดังนั้นการท่ีจะบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลไดนั้น ตองผานวิปสสนาญาณท้ัง ๙ ข้ัน ตั้งแต
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ จนถึงสัจจานุโลมิกญาณเปนข้ันสุดทาย จึงจะขามจากโคตรภูมิปุถุชนไปสู
โคตรคือภูมิของอริยชนได หากไมไดบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ ก็ไมบรรลุธรรม คือไมบรรลุมรรค ผล
นิพพาน ไมบรรลุสูความเปนพระอริยบุคคลได 
   พระอริยบุคคล แปลวา บุคคลผูมีความบริสุทธิ์ เปนผูไกลจากกิเลสท้ังหลาย ประเสริฐกวา
โลกพรอมท้ังเทวโลก (อภิ.ปุ.อ. ๗๙/๒๐๗) เปนผูทําลายบาปอกุศลท่ีกอใหเกิดความเศราหมองท่ีนําไป
เกิดในภพใหม (ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป) ไดแลว เพราะเปนผูรูแจงในอริยสัจ ๔ และสามารถปฏิบัติ
ธรรมตามมรรคมีองค ๘ จนเกิดวิปสสนาญาณ เกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณ เห็นแจงอริยสัจ สามารถ
ดับกิเลสท่ีผูกมัดจิตใจมนุษยท้ัง ๑๐ อยางใหลดลงหรือหมดไปตามระดับของสังโยชนท่ีละได สําเร็จ
เปนพระอริยบุคคล ๔ จําพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต จึงชื่อ
วาบรรลุธรรม วิปสสนาญาณ ๙ ทําใหละสังโยชน ๑๐ อยางใหลดลงหรือหมดไปไดดังนี้ 
 ๔.๓.๑ บรรลุข้ันท่ีหนึ่ง 
 ผูท่ีบรรลุอุทยัพพยานุปสสนาญาณ และภังคานุปสสนาญาณ เห็นแจงในความเกิดและ
ความดับไปของรูปนามสังขาร เห็นแจงวารูปนามไมเท่ียง เปนทุกข และมิใชตัวตน เห็นอริยสัจในความ
เกิดข้ึนและความดับไปโดยปจจัยและโดยขณะ เม่ือเห็นแจงตามความเปนจริงวารูปนามไมใชตัวตน ทํา
ใหละความเห็นผิดวาเปนตัวเปนตน และทําใหละสังโยชนเบื้องต่ํา ๓ อยางได ดังนี้ 
 (๑) เม่ือเห็นความเกิดและความดับของรูปนาม เห็นความไมเท่ียง ความเปนทุกข และ
ความมิใชตัวตน ทําใหละอัตตสัญญาความสําคัญผิดวาเปนตน ละอัตตทิฏฐิ ความเห็นผิดวาเปนตัวตน 
กลาวคือทําใหละสักกายทิฏฐิ ได 
  (๒) เม่ือเห็นแจงความจริงคืออริยสัจอันเปนคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา ทําใหขจัด
ความลังเลสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆความสงสัยวาบาปบุญมีหรือไม รวมท้ังเรื่อง
นรกสวรรคกฎแหงกรรม และละความลังเลสงสัยความเปนไปของชีวิต กลาวคือทําใหละวิจิกิจฉาได 
 (๓) เม่ือละสักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉาไดแลว ยอมละสีลัพพตปรามาสไดดวย เพราะมีปญญา
เห็นแจงตามความเปนจริง ไมมีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยแลว มีสัมมาทิฏฐิ เห็นถูกตองตาม
ความเปนจริง ทําใหไมหลงยึดม่ันในศีลพรตท่ีผิด หรือยึดถือในกฎระเบียบพิธีกรรมตาง ๆ อยางงมงาย 
กลาวคือทําใหละสีลัพพตปรามาสได 
 สรุปไดวาผูท่ีบรรลุอุทยัพพยานุปสสนาญาณ และภังคานุปสสนาญาณ เห็นแจงในความเกิด
และความดับไปของรูปนามสังขาร เม่ือเห็นแจงตามความเปนจริงวารูปนามไมใชตัวตน ทําใหละ
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ความเห็นผิดวาเปนตัวเปนตน เม่ือเห็นแจงความจริงคืออริยสัจ ทําใหละความลังเลสงสัย มีปญญาเห็น
แจงตามความเปนจริง ทําใหละความหลงผิดในศีลพรตท่ีผิด กลาวคือ ละสังโยชนเบื้องต่ํา ๓ อยาง คือ 
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ได 
 ๔.๓.๒ บรรลุข้ันท่ีสอง 
 ผูท่ีบรรลุภยตูปฏฐานญาณ และอาทีนวานุปสสนาญาณ เห็นแจงวารูปนามสังขารนี้เปนภัย 
เปนโทษ ยอมทําใหสังโยชนเบื้องต่ําคือ ราคะอยางหยาบ โทสะอยางหยาบ และโมหะ เบาบางลง ดังนี้  
 (๑) เม่ือเห็นแตความดับไปของทุกรูปทุกนามเห็นวารูปนามนี้เปนภัยใหญหลวง ทําให
สามารถละสุภสัญญา สําคัญผิดวาเปนของสวยงาม ละสัญญาท่ีไมแจงในภัยได ยอมทําใหเบื่อหนาย 
คลายความกําหนัด ไมยินดี ไมเพลิดเพลิน เม่ือคลายความกําหนัดยินดี ยอมทําใหกามราคะเบาบางลง  
 (๒) เม่ือเห็นวารูปนามนี้เปนภัยใหญหลวง เปนโทษราย เปนท่ีตั้งแหงความทุกข ดุจเปนโรค
ราย จากท่ีเคยยึดม่ันหลงใหลในรูปกายตน บัดนี้เม่ือเห็นโทษเสียแลวยอมเห็นภัยในการยึดถือรูปกายนี้ 
จึงไมอาลัยไมยึดติดอีกตอไป และเกิดปญญาหยั่งรูเหตุและปจจัยของความเกิดข้ึนและความดับไปแหง
รูปนามอันเปนโทษรายนี้ หยั่งรูความเกิดข้ึนแหงผลโดยสมควรแกปจจัย จึงทําใหเขาใจความเปนไป
ของชีวิต เม่ือเขาใจท่ีมาท่ีไปของชีวิตและสิ่งท้ังหลายแลว ยอมทําใหคลายจากความขุนเคือง คลาย
ความไมพอใจ ทําใหโทสะ และโมหะ เบาบางลง 
 สรุปไดวาท่ีบรรลุภยตูปฏฐานญาณ อาทีนวานุปสสนาญาณ เห็นแจงในความดับไปของ
สังขาร เห็นแจงวาสังขารเปนภัย เปนโทษ ยอมทําใหเบื่อหนาย คลายความกําหนัด ไมยินดี ไม
เพลิดเพลิน เม่ือคลายความกําหนัดยินดี และเกิดปญญาหยั่งรูเหตุและปจจัยของความเกิดข้ึนและ
ความดับไปแหงรูปนามนี้ หยั่งรูความเกิดข้ึนแหงผลโดยสมควรแกปจจัย ยอมทําใหคลายจากความขุน
เคือง คลายความไมพอใจ ยอมทําใหราคะ โทสะ และโมหะ เบาบางลงได 
   ๔.๓.๓ บรรลุข้ันท่ีสาม  
 ผูท่ีบรรลุนิพพิทานุปสสนาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ และปฏิสังขานุปสสนาญาณ เห็นวา
รูปนามเปนภัยเปนโทษ ยอมเกิดความเบื่อหนายในรูปนามสังขารท่ีตนเห็นภัยเห็นโทษแลว และอยาก
หนีอยากพนไปจากรูปนามสังขาร พิจารณาหาทางเพ่ือพนไปจากรูปนามอันเปนโทษนี้ ทําใหละ
สังโยชนเบื้องต่ําอีก ๒ อยาง คือ กามราคะ และปฏิฆะไดเด็ดขาด ดังนี้ 
 (๑) เม่ือเห็นโทษของรูปนามอันมีแตความแตกดับไป เกิดความเบื่อหนายในรูปนามอันเปน
โทษนี้ ยอมอยากพนไปจากรูปนามท่ีดําเนินไปในภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ 
ทุกหนทุกแหง ไมปรารถนาในภพใดคติใดท้ังสิ้น ทําใหละอัสสาทสัญญา สัญญาท่ียินดี และสัญญาท่ี
เพลิดเพลินได เม่ือเบื่อหนาย ยอมคลายความกําหนัด ไมยินดี ไมเพลิดเพลินในรูปนามสังขารอีกตอไป 
เม่ืออยากพนไปจากรูปนาม ยอมละอมุญจิตุกามภาวะ การของอยูในกาม กลาวคือ ยอมละกามราคะ 
ละความติดใครในกามได  
 (๒) เม่ืออยากพนไปจากรูปนาม จึงพิจารณาหาทางเพ่ือหลุดพนไป โดยยกสังขารท้ังหลาย
ข้ึนสูไตรลักษณ พิจารณาสังขารในความไมเท่ียง เปนทุกข และไมใชตัวตนอีก เพ่ือหาอุบายปลอยวาง
สังขารท้ังหลาย และทําใหเกิดปญญาหยั่งรูความเกิดข้ึนแหงผลโดยสมควรแกปจจัย จึงเขาใจความ
เปนมาเปนไปของรูปนามอันเปนภัยเปนโทษนี้ ไมติดใจ หลงใหลในรูปนามแลว ทําใหคลายจากความ
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กระทบกระท่ังในใจ คลายความหงุดหงิดขัดเคือง ความงุนงานในใจในความยึดม่ันถือม่ันในสังขาร
ท้ังหลาย คือละปฏิฆะ หรือโทสะได 
 สรุปไดวาผูท่ีผานนิพพิทาญาณและมุญจิตุกัมยตาญาณ เห็นวารูปนามเปนภัยเปนโทษ ยอม
เกิดความเบื่อหนายในรูปนามสังขารท่ีตนเห็นภัยเห็นโทษแลว และอยากหนีอยากพนไปจากรูปนาม
สังขาร จึงพิจารณาหาทางเพ่ือหลุดพนไป โดยยกสังขารท้ังหลายข้ึนสูไตรลักษณ และเกิดปญญาหยั่งรู
ความเกิดข้ึนแหงผลโดยสมควรแกปจจัย จึงเขาใจความเปนมาเปนไปของรูปนามอันเปนภัยเปนโทษนี้ 
ทําใหคลายความหงุดหงิดขัดเคืองในใจเพราะยึดม่ันในสังขาร ทําใหละสังโยชนเบื้องต่ําอีก ๒ อยาง คือ 
กามราคะ และปฏิฆะได 
 ๔.๓.๔ บรรลุข้ันท่ีส่ี 
 ผูท่ีบรรลุสังขารุเปกขาญาณ และสัจจานุโลมิกญาณ คือผูท่ีสามารถปลอยวางสังขาร วางใจ
เปนกลางตอสังขารท้ังหลาย ละความกลัว ละความขุนเคือง ละความยึดติดในสังขารท้ังหลายไดแลว 
โนมใจไปสูพระนิพพาน โดยไมอาลัยในสังขารท้ังหลาย และคลอยตามอริยสัจเพ่ือตองการบรรลุธรรม
ข้ันสูง คือ มรรค ผล นิพพาน ทําใหละสังโยชนเบื้องสูง ๕ อยาง ไดดังนี้  
 (๑) เม่ือเกิดปญญาวางเฉยในรูปนามสังขารท่ีดําเนินไปในภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณ
ฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ทุกหนทุกแหง ไมปรารถนาท้ังสิ้น ไมอาลัยในสังขารเหลานั้น ทําใหละอนุเปกขณะ 
การยึดโดยไมวางเฉย ยอมทําใหละรูปราคะและอรูปราคะ ละความปรารถนาในรูปภพและอรูปภพได 
 (๒) เม่ือเกิดปญญาวางเฉยในรูปนามสังขาร ดวยความหยั่งรูวาธรรมท้ังหลายไมใชตัวตนไม
เปนไปในอํานาจ ทําใหละอัตตสัญญา ความสําคัญผิดวาเปนตน และละอัตตทิฏฐิ ความเห็นผิดวาเปน
ตัวตน เม่ือวางเฉยไมอาลัยในสังขารท้ังหลาย ละอนุเปกขณะ การยึดโดยไมวางเฉย เม่ือวางเฉยตอรูป
นามสังขาร วางเฉยในความเปนตัวตน ยอมทําใหละมานะ คือความถือตัวถือตนได  
 (๓) เม่ือเกิดปญญาวางเฉยในรูปนามสังขาร และโนมใจไปในพระนิพพาน จิตใจแนวแนไม
ฟุงซานไมซัดสาย ตองการบรรลุพระนิพพาน ยอมละอุทธัจจะ ความฟุงซาน ความวาวุนใจได  
 (๔) สัจจานุโลมิกญาณ อันเปนญาณท่ีคลอยตามอริยสัจ คือความรูแจงท่ีไดรูมาตั้งแต
อุทยัพพยานุปสสนาญาณจนถึงสังขารุเปกขาญาณ ละสัจจปฏิโลมคาหะ การยึดโดยไมคลอยตามสัจจะ 
เม่ือเห็นอริยสัจชัดเจน เปนสัมมาทิฏฐิ ยอมละอวิชชาคือความมืดท่ีปดบังอริยสัจออกไปได  
 แมชีบุปผา หงสชั้น กลาวไววา ประโยชนของญาณ คือ ดับอวิชชา ไดแก การดับความไมรู 
ดับความไมรูจริง ดับความไมรูแจง แลวจึงเกิดเปนความรู ความรูจริง ความรูแจง ข้ึนมาแทนท่ี เม่ือ
บุคคลดับความไมรูคืออวิชชาไดแลว ก็เกิดวิชชา คือความรู ความรูจริง ความรูแจง หมายถึง ความรูใน
เรื่องบาปบุญ รวมท้ังรูเรื่องของชีวิตตามสภาพความเปนจริง (แมชีบุปผา หงสชั้น, ๒๕๔๙, หนา ๓๑) 
 สรุปไดวาผูท่ีบรรลุสังขารุเปกขาญาณ และสัจจานุโลมิกญาณ เปนผูท่ีปลอยวางสังขาร
ท้ังหลาย โนมใจไปสูพระนิพพาน โดยคลอยตามอริยสัจคือความรูตั้งแตอุทยัพพยานุปสสนาญาณ 
จนถึงสังขารุเปกขาญาณ และคลอยตามโพธิปกขิยธรรม อันเปนธรรมเบื้องสูงท่ีจะบรรลุในเบื้องหนา  
ทําใหละสังโยชนเบื้องสูง ๕ อยาง คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาได 
 พระมหาอิสระเชษฐ ปฺาวชิโร (ใจมาสุข) กลาวไววา ในพุทธปรัชญาไดแสดงใหเห็นถึง
จุดมุงหมายท่ีสําคัญของวิปสสนาญาณประเด็นแรกไดอธิบายถึงการบรรลุธรรมเขาสูภาวะแหงความ
เปนอริยบุคคล ท่ีไดมีระดับแหงการพัฒนาศักยภาพทางจิต โดยสามารถตัดสินในแตละบุคคลภาวะนั้น
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ได วาละสังโยชนในขอใดไดบาง จนถึงระดับท่ีละสังโยชนไดท้ังหมด คือการบรรลุเขาสูความเปนพระ
อรหันตได (พระมหาอิสระเชษฐ ปฺาวชิโร (ใจมาสุข), ๒๕๕๔, หนา ๘๓) 
 ความรูของวิปสสนาญาณ ๙ เปนความรูเพ่ือการบรรลุธรรมโดยตรง เปนความรูเพ่ือละ
กิเลส ละสังโยชน แตการละกิเลสและละสังโยชนของวิปสสนาญาณ เรียกวา ตทังคปหาน คือการละ
ดวยธรรมท่ีเปนคูปรับ หรือธรรมท่ีตรงกันขาม เม่ือถึงมรรคญาณเปนสมุจเฉทปหาน จึงละไดเด็ดขาด 
ผูบรรลุวิปสสนาญารยอมตั้งม่ันอยูในอนุปสสนา ๓ คือ การพิจารณาเห็นสังขารอยูเนือง ๆ โดยความ
เปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข และโดยความเปนอนัตตา จนกวาจะขามโคตรปุถุชนเขาสูโคตร
พระอริยบุคคลได คือเขาสูมรรคญาณ สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๔ จําพวก คือ  
 ๑. พระโสดาบัน ละสังโยชนได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส  
 ๒. พระสกทาคามี ละสังโยชนไดเทากับพระโสดาบัน แตสามารถทําใหราคะ โทสะ และ
โมหะเบาบางลง  
 ๓. พระอนาคามี ละสังโยชนไดเพ่ิมอีก ๒ คือ กามราคะและปฏิฆะ รวมละสังโยชนเบื้องตํ่า
ได ๕ อยาง  
 ๔. พระอรหันต ละสังโยชนเบื้องสูงไดอีก ๕ อยาง คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 
และอวิชชา รวมละสังโยชนไดท้ังหมด ๑๐ อยาง 
    สรุปไดวาวิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาตอการบรรลุธรรมโดยตรง เม่ือบรรลุวิปสสนาญาณข้ัน
ท่ี ๙ คือสัจจานุโลมิกญาณแลว ก็จะเกิดโคตรภูญาณคือญาณครอบโคตร อันเปนญาณท่ีอยูระหวาง
ความเปนปุถุชนและความเปนพระอริยะ จากนั้นจะเขาสูมรรคญาณประหานกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน 
สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๔ จําพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต 
ตามระดับของสังโยชนท่ีละได ดวยความรูของวิปสสนาญาณท้ัง ๙ สามารถละกิเลสท่ีผูกมัดใจสัตวท่ี
เรียกวาสังโยชน ๑๐ อยางใหลดลงหรือหมดไปได เชน อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ทําใหละสักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสได เปนตน หากไมบรรลุวิปสสนาญาณก็ไมเกิดสัมมาทิฏฐิ เม่ือไมเกิด
สัมมาทิฏฐิก็ไมสามารถละมิจฉาทิฏฐ ิ ไมสามารถละอวิชชา ไมสามารถละสังโยชนได วิปสสนาญาณ ๙ 
จึงถือวาเปนความรูท่ีมีคุณคาตอการบรรลุธรรมโดยตรง 

๔.๔ คุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
   วิปสสนาญาณ ๙ ถือวามีคุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะเปนเครื่องหมายของ
ผลสําเร็จจากการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีท้ังหลักการ มีท้ังวิธีการ เพ่ือนําไปสู
การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตอง ทําใหทราบวาผูปฏิบัติวิปสสนาปฏิบัติถูกตองจึงไดผลท่ีถูกตองคือเกิด
ปญญาเห็นแจงไตรลักษณในรูปนามสังขารและนําไปสูการบรรลุมรรค ผล นิพพาน การสืบทอดอายุ
ของพระพุทธศาสนานั้นตองอาศัยพุทธบริษัท ๔ ชวยกันทําหนาท่ีในการสืบตออายุพระพุทธศาสนา 
โดยการศึกษาหลักคําสอนใหเขาใจหลักการและนําไปปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง เม่ือปฏิบัติถูกตอง
ตามหลักคําสอนก็จะไดรับผลท่ีถูกตองเกิดปญญาเห็นแจงคือวิปสสนาญาณ นําไปสูการละกิเลสและ
บรรลุมรรค ผล นิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
 การสืบทอดพระพุทธศาสนาเปนหนาท่ีของพุทธบริษัท ๔ ท่ีจะตองศึกษาพระธรรมคําสอน
กอน อันนี้เรียกวา ปริยัติสัทธรรม หลังจากท่ีไดศึกษาแลวก็นําเอาสิ่งท่ีไดเรียนรูมาปฏิบัติกับตัวเรา 
เรียกวา ปฏิบัตสิัทธรรม หลังจากท่ีไดปฏิบัติแลวข้ันตอไปก็จะเปนข้ันปฏิเวธสัทธรรม คือการบรรลุเห็น
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ผลจากการปฏิบัติ หลังจากท่ีไดบรรลุเห็นธรรมแลวจึงเอาไปเผยแผสั่งสอนผูอ่ืนตอไป นี่คือวิธีสืบทอด
พระพุทธศาสนา เปนวิธีท่ีจะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยูกับโลกเราไปได 
   ๑. ปริยัติสัทธรรม คือ คําสอนในพระไตรปฎกท้ังหมด ไดแก พระธรรมวินัย 
  ๒. ปฏิบัตสิัทธรรม คือ ธรรมะอันเปนหลักปฏิบัติท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงสอน ไดแก การ
เจริญภาวนา เจริญมรรคมีองค ๘ เพ่ือทําอริยมรรคอริยผลใหแจงตามแนวไตรสิกขา 
  ๓. ปฏิเวธสัทธรรม คือ การท่ีไดบรรลุจากการปฏิบัติใหสมบูรณในไตรสิกขา ทํามรรคมีองค 
๘ ใหเจริญ ตามแนวทางปริยัติธรรม และปฏิบัติธรรมขางตน ผลท่ีเกิดข้ึนคือ “บรรลุธรรม” 
   ท้ังปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรมนั้น เปนธรรมท่ีจะตองควบคูกันไป 
ถาศึกษาอยางเดียวแลวไมประพฤติปฏิบัติ ปฏิเวธก็จะไมเกิดข้ึน ผลก็จะไมเกิดไมบรรลุธรรม แตถา
ปฏิบัติโดยไมศึกษากอนก็จะหลงทางได เพราะไมทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงสอนใหทําอะไร หรือ
ทําไปอยางผิด ๆ ผลท่ีไดก็ปรากฏไปในทางท่ีไมถูกตอง วิปสสนาญาณ ๙ จึงเปนเครื่องวัดผลการ
ปฏิบัติวาไดศึกษาและปฏิบัติมาถูกตองแลวจึงเกิดผลคือปฏิเวธ 
 ๔.๔.๑ ผูปฏิบัติเห็นจริงตามธรรม 
 ผูบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ คือผูท่ีสมบูรณพรอมท้ังปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และ
ปฏิเวธสัทธรรม ถือวาเปนผูทําหนาท่ีสืบตออายุของพระพุทธศาสนาดวยความรูของวิปสสนาญาณ ๙ 
อันเปนผลจากการศึกษาและปฏิบัติตามทางอริยมรรคมีองค ๘ หรือไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
เปนความรูข้ันสูงเชื่อมโยงไปสูการบรรลุมรรค ผล นิพพาน ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เม่ือ
เกิดปญญาเห็นแจงดวยวิปสสนาญาณท้ัง ๙ แลวยอมทําใหเกิดคุณคามากมายแกชีวิต ยอมทําใหจิต
พัฒนาสูงข้ึนและมุงสูการบรรลุธรรมอันเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
 ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแกปญจวัคคียท้ัง ๕ ใหปฏิบัติตาม 
มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) คืออริยมรรคมีองค ๘ เพ่ือทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ 
เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน ครั้งนั้นดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได
เกิดข้ึนแกทานพระโกณฑัญญะวา “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งนั้นท้ังมวลมีความดับ
เปนธรรมดา” เม่ือพระอัญญาโกณฑัญญะไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว 
จึงขอบรรพชาในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา (วิ.ม. ๖/๑๖-๑๘/๒๒-๒๓)  
 ในพระวินัยปฎก มหาวรรค พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานโอวาทดวยธรรมกถาวา 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา 
ทานท้ังสองไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่ง
ลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผู
แกลวกลา ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา (วิ.ม. ๖/๑๙-๒๐/๒๔)  

 
 ตอมาพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร ใหพระปญจวัคคียพิจารณาสังขาร
โดยความไมเท่ียง เปนทุกข และไมใชตัวตน ทําใหพระปญจวัคคียท้ัง ๕ สําเร็จเปนพระอรหันต  
 แสดงใหเห็นวาการท่ีผูปฏิบัติไดเห็นแจงในธรรมเกิดญาณปญญาคือวิปสสนาญาณ ยอมทํา
ใหเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ยอมนอมนําไปปฏิบัติใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึน 
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ยอมนําไปสูหนทางแหงความดับทุกขอยางสิ้นเชิง คือ พระนิพพาน ทําใหเกิดพระอริยบุคคลผูทํา
หนาท่ีในการสืบทอดพระพุทธศาสนา   
 สรุปไดวาวิปสสนาญาณ ๙ ทําใหเกิดคุณคามากมายแกชีวิต ทําใหผูปฏิบัติมีดวงตาเห็น
ธรรม เกิดปญญาเห็นแจงในธรรม ขามพนความสงสัย เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนา นอมนําไปปฏิบัติใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึน ยอมนําไปสูหนทางแหงความดับทุกขอยาง
สิ้นเชิง ยอมทําใหเกิดพระอริยบุคคลผูทําหนาท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนา  
 ๔.๔.๒ ผูอ่ืนเห็นยอมเล่ือมใส 
   เม่ือผูอ่ืนเห็นตัวอยางของผูปฏิบัติท่ีไดรับผลสําเร็จจากการปฏิบัติตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา เกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณในรูปนามสังขารนําไปสูการบรรลุมรรค ผล นิพพาน 
เกิดพระอริยบุคคลเปนตัวอยางปรากฏใหเห็นอยูในสังคม ยอมทําใหบุคคลอ่ืนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน ยอมมีผูเขามานับถือเขามาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนา เม่ือมี
ผูปฏิบัติตามจนเกิดผลคือวิปสสนาญาณและนําผลท่ีไดจากการปฏิบัติไปเผยแผใหผูอ่ืนทราบและ
ปฏิบัติตามตอไปอีก ทําใหหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาถูกเผยแผออกไปอยางกวางขวาง ยอมทํา
ใหพระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองข้ึนและคงอยูคูกับโลกยาวนานตอไป ดังนั้นวิปสสนาญาณ ๙ 
ซ่ึงเปนผลของการปฏิบัติจึงถือวามีคุณคาในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา  
 พระอรหันตท่ีเปนท่ีเคารพเปนท่ีเลื่อมใสศรัทธาแกพุทธศาสนิกชนท้ังหลายในประเทศไทย 
ทําใหมีผูเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามทานมากมาย เปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศไทย 
นั่นก็คือ หลวงปูม่ัน ภูริทัตโต ทานไดปฏิบัติตนตามแนวทางคําสอนพระศาสดาอยางเครงครัด และ
ยึดถือธุดงควัตรดวยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงาม จนไดรับการยกยองจากผูเลื่อมใสศรัทธาท้ังหลายวา
เปนพระผูเลิศทางธุดงควัตร ทานวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปสสนาตามหลักธรรมคําสอน
ของพระผูมีพระภาคเจาใหแกสมณะและประชาชนอยางกวางขวาง มีผูเลื่อมใสและยึดทานเปน
แบบอยางในการประพฤติปฏิบัติเปนจํานวนมาก  
 อีกทานหนึ่งท่ีเปนตัวอยางของการเผยแผการเจริญวิปสสนากรรมฐานและวิปสสนาญาณ 
คือ พระธรรมธีรราชมหามุนี หรือหลวงพอโชดก ทานไดนําเอาการเจริญวิปสสนากรรมฐานตามแนว
สติปฏฐาน ๔ มาเผยแผและสอนใหกับพุทธศาสนิกชนและผูท่ีสนใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ 
สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ และไดนําวิปสสนาญาณมาเปนตัววัดผลของการปฏิบัติ 
ภายหลังมีการจัดพิมพเปนหนังสือวิปสสนากรรมฐานและคูมือสอบอารมณกรรมฐาน เผยแผใหแก
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปผูสนใจในการปฏิบัติ มีผูเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติสืบตอกันมาโดยลําดับ แสดงให
เห็นถึงความม่ันคงในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 เม่ือมีพระอริยบุคคลเกิดข้ึนในโลกมีปรากฏใหเห็นอยูตราบใด ยอมทําใหเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา ยอมทําใหผูคนเขามานับถือเขามาปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เม่ือผูใดปฏิบัติ
แลวไดรับผลเกิดปญญาเห็นแจงในธรรม ยอมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา แลวนําผลท่ีใดจากการปฏิบัติไปสอนแกผูอ่ืนตอไปอีก ยอมทําใหหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาถูกเผยแผออกไปกวางขวางมากยิ่งข้ึน ทําใหพระพุทธศาสนามีความเจริญข้ึนและคง
อยูคูกับโลกยาวนานตอไป  



 ๑๒๑ 

   สรุปไดวาวิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะเปนเครื่องหมาย
ของผลสําเร็จจากการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เม่ือผูศึกษาพระธรรมคํา
สอนและนําไปปฏิบัติตามจนเกิดผลสําเร็จคือเกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณ ทําใหมีดวงตาเห็นธรรม 
เกิดปญญาเห็นแจงในธรรม ขามพนความสงสัย ยอมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา นอมนําไปปฏิบัติใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึน เม่ือมีผูไดรับผลจากการปฏิบัติเกิดพระอริยบุคคล
ปรากฏใหเห็นอยูในโลกตราบใด ยอมทําใหบุคคลอ่ืนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยอม
มีผูเขามานับถือ เขามาปฏิบัติตาม เม่ือมีผูปฏิบัติตามและไดรับผลนําไปสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติตอไปอีก 
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาก็จะถูกเผยแผออกไปอยางกวางขวาง ยอมทําใหพระพุทธศาสนามี
ความเจริญรุงเรืองข้ึนและคงอยูยาวนานตอไป วิปสสนาญาณ ๙ ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธศาสนางถือไดวามีคุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 



 

บทท่ี ๕ 
บทสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเชิงวิเคราะหวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงคในการศึกษา ๓ 
ประการ คือ เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ ๙ 
และเพ่ือวิเคราะหคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากคัมภีรพระไตรปฎก 
อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส หนังสือ เอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ จากการศึกษาวิจัยทําให
สามารถสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ หลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ 
   จากการศึกษาหลักคําสอนเรื่องวิปสสนาญาณ ท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ทําให
ทราบความหมาย ความสําคัญ องคประกอบท่ีทําใหเกิดวิปสสนาญาณ สภาวะของวิปสสนาญาณและ
จุดหมายแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังนี้ 
  วิปสสนาญาณ แปลวา ญาณเห็นแจง หมายถึง ปญญาเห็นแจงในรูปธรรมและนามธรรม
ท้ังหลายตามความเปนจริง ปญญา23เห็นแจงในรูปนามตามกฎแหงไตรลักษณ 23เห็นแจงในขันธ ๕ วาเปน
อนิจจังคือไมเท่ียง ทุกขังเปนทุกข และเปนอนัตตามิใชตัวตน ลักษณะการเห็นแจงของวิปสสนาญาณ
คือปญญาท่ีรูแจงชัดในสิ่งท้ังหลาย รูตรงตามสภาวะท่ีเปนจริง เหมือนแสงสวางหรือปรีชาญาณท่ี
บังเกิดข้ึนภายในจิตของบุคคล เปนธรรมชาติท่ีรูแจงสภาวธรรมดา ๓ ประการแหงธรรมท้ังหลาย คือ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนสัมมาทิฏฐิ กําจัดความมืดคืออวิชชา(ความไมรู) ขณะเดียวกันก็ทําวิชชา 
คือความรู ซ่ึงเปรียบเสมือนความสวางใหเกิดข้ึน จึงรูท่ัวถึงและแทงตลอดสภาวธรรมท้ังปวง 2 3ทําใหจิต
ปลอยวางจากความยึดม่ันถือม่ันในรูปนามสังขารและยกจิตใหบริสุทธิ์ละอนุสัยกิเลสหรือสังโยชนได  

วิปสสนาญาณเปนหลักคําสอนท่ีมีความสําคัญท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสสอนใหบุคคล
พึงกระทําฉันทะ พยายาม อุตสาหะ พากเพียรอยางแข็งขัน ไมทอถอย และทําสติสัมปชัญญะอันยิ่ง 
เพ่ือใหไดบรรลุวิปสสนาญาณ อันเปนกุศลธรรม แลวใหประกอบความเพียรเพ่ือความสิ้นอาสวะ
ยิ่งข้ึนไปคือนิพพาน เพราะวิปสสนาญาณคือปญญาเห็นแจงในสังขารธรรมตามกฎแหงไตรลักษณ 
ปญญาเพ่ือการละกิเลส อันเปนทางนําไปสูการบรรลุมรรค ผล นิพพาน พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัส
สอนใหบุคคลนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมท้ัง ๒ คือความสงบใจในภายใน หมายถึง อัปปนาจิตตสมาธิใน
ภายในของตน (เปนสมาธิในฌาน) สวนวิปสสนาญาณทานตรัสเรียกวา อธิปญญาธัมมวิปสสนา 
หมายถึง วิปสสนาญาณท่ีกําหนดสังขารเปนอารมณ เพราะวิปสสนาญาณนั้นนับวาเปนอธิปญญาและ
เปนวิปสสนาในธรรมท้ังหลายกลาวคือ ปญจขันธ เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา อธิปญญาธัมมวิปสสนา 

ในปฏิสัมภิทามรรค พระสารีบุตรไดอธิบายวิปสสนาญาณแตละญาณออกมาอยางชัดเจน     
วิปสสนาญาณอันหมายถึงญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา หรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนา จะมีเพียง ๙ ข้ัน คือ 
ตั้งแต อุทยัพพยานุปสสนาญาณ จนถึง สัจจานุโลมิกญาณ ตามปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ข้ันหนึ่งใน 
วิสุทธิ ๗) ในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ นับรวมสัมมสนญาณดวยเปน ๑๐ ข้ัน สวนในวิสุทธิมรรคได
บรรยายวิปสสนาญาณออกเปน ๑๖ ข้ัน คือ นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกําหนดแยกนามรูป นามรูป



 ๑๒๕ 

ปจจัยปริคคหญาณ ญาณจับปจจัยแหงนามรูป สัมมสนญาณ ญาณพิจารณานามรูปโดยไตรลักษณ 
อุทยัพพยญาณ ญาณตามเห็นความเกิดและความดับแหงนามรูป ภังคญาณ ญาณตามเห็นเฉพาะ
ความดับ ภยญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว อาทีนวญาณ ญาณคํานึงเห็นโทษ 
นิพพิทาญาณ ญาณคํานึงเห็นดวยความหนาย มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่งรูอันใครจะพนไปเสีย 
ปฏิสังขาญาณ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพ่ือจะหาทาง สังขารุเปกขาญาณ อันเปนไปโดยความเปน
กลางตอสังขาร อนุโลมญาณ ญาณเปนไปโดยควรแกการหยั่งรูอริยสัจจ โคตรภูญาณ ญาณครอบโคตร 
มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค ผลญาณ ญาณในอริยผล ปจจเวกขณญาณ ญาณท่ีพิจารณาทบทวน
มรรค ผล กิเลสท่ีละได และกิเลสท่ีเหลืออยู  
   วิปสสนาญาณเปนยอดแหงวิปสสนา ในการพิจารณาสภาวธรรมท้ังหลายตามกฎของ        
ไตรลักษณ วิปสสนาญาณจะเขาไปกําหนดเห็นอนิจจลักษณะ ปรากฏสภาวะเห็นรูปนามในลักษณะท่ีมี
ความไมเท่ียง ไมยั่งยืน ตั้งอยูไมได มีความเกิดข้ึน แปรปรวน และดับไปในท่ีสุด วิปสสนาญาณเขาไป
กําหนดเห็นทุกขลักษณะ ปรากฏสภาวะท่ีรูปนามทนสภาพเดิมไมได คงอยูไมได จําตองเสื่อมสลายโดย
ความบีบค้ันอยูเสมอ เปนท่ีตั้งแหงความทุกข วิปสสนาญาณเขาไปกําหนดเห็นลักษณะท่ีไรอํานาจ
บังคับบัญชาไมได เปนการกําหนดอนัตตลักษณะ ปรากฏสภาวะเปนลักษณะท่ีวางเปลาจากตัวตน 
ไมใชตัวตน จึงบังคับบัญชาไมได ไมเปนไปตามท่ีใจปรารถนา เห็นแจงวารูปนามโดยเนื้อแทไมมีสิ่งใด
เปนกลุมกอน มีแตภาวะความวางเปลา ไรตัวตน เปนของสูญ 
  องคประกอบท่ีทําใหเกิดวิปสสนาญาณ ไดแก การปฏิบัติเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานตามหลัก
สติปฏฐาน ๔ โดยมี อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขา เปนบาทฐาน และหลักวิปสสนาภูมิ 
ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เปนอารมณ
ของกัมมัฏฐาน นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมอ่ืน ๆ ท่ีชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติประสบผลเกิดวิปสสนา
ญาณ ไดแก วิสุทธิ ๗ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ และ โพชฌงค ๗  
   สภาวะความรูของวิปสสนาญาณเปนความรูท่ีเปนปรมัตถคือรูประจักษ ความรูท่ีอยูเหนือ
จิตสํานึก คือรูไดดวยใจ เปนภาวนามยปญญา เปนความรูท่ีสวางโพลงข้ึนในจิตใจ โดยการพิจารณา
กําหนดสังขารเปนอารมณ ปญญารูแจงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจนี้ หมายถึง การท่ีจิตเขาไปรับรูในรูปนาม
ตามความเปนจริงวารูปและนามนีมี้แตความแตกดับ มีภัย มีแตความนากลัว เม่ือเห็นแตทุกขโทษของ
รูปนามสังขาร จึงสามารถวางเฉยตอสังขารท้ังหลายและคลายจากความยึดม่ันถือม่ันในรูปนามได  
 ๕.๑.๒ วิปสสนาญาณ ๙ 
   วิปสสนาญาณ ๙ หมายถึง ญาณท่ีนับเขาในวิปสสนา หรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนา คือการท่ี
วิปสสนาญาณไดเขาไปเห็นการเกิดดับของรูปนาม เห็นธรรมชาติของรูปและนามปรากฏวาเปน   
สภาวะท่ีไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา 2 3 อันเปนกระบวนการแหงไตรลักษณ มี 2 3 ๙ ข้ัน คือ 
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นความเกิดดับของรูปนาม ภังคานุปสสนาญาณ ปญญา
ท่ีพิจารณาเห็นความดับ ภยตูปฏฐานญาณ ปญญาท่ีพิจารณาเห็นโดยความเปนภัย เปนตน 
23   สภาวะของวิปสสนาญาณท้ัง ๙ คือ 2 3สภาวะจิตท่ีเห็นความเกิดข้ึนและความดับไปของ       
รูปนาม เพราะสันตติขาด23คือ23เห็นรูปนามดับไปในทันทีท่ีดับและเห็นรูปนามเกิดข้ึนในขณะท่ีเกิด จิตจะ
พิจารณาเห็นแตความดับไปของรูปนาม 2 3จนเห็นวารูปนามมีแตความดับไปดับไป จึงเห็นวาสังขาร
ท้ังหลายเปนภัยเปนของนากลัว เห็นโทษของรูปนามสังขารเพราะเม่ือเปนของนากลัวก็เปนสิ่งท่ีมีโทษ
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ไมมีคุณ23 จึง23เกิดความเบื่อหนาย ไมยินดี ไมเพลิดเพลินติดใจ 23ใครท่ีจะพนไปเสียจากสังขารท้ังหลาย 2 3จึง
ยกสังขารเหลานั้นข้ึนสูไตรลักษณ พิจารณาเพ่ือทําอุบายแหงการปลอยวางใหสําเร็จ 2 3 คือพิจารณาถึง
ความรูความเห็นท่ีไดมาจนถึงข้ันวางสังขารท้ังหลายลงได 2 3ละความกลัวและความพึงพอใจเสียได เปน
ผูวางใจเปนกลางวางเฉยในสังขารท้ังหลาย โนมนอมมุงตรงสูพระนิพพาน ญาณอันคลอยตอการตรัสรู
อริยสัจยอมเกิดข้ึนเปนข้ันสุดทายของวิปสสนาญาณอันเปนท่ีสุดของภูมิปุถุชน 
   ผลแหงการบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ คือสามารถละอุปาทานขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ท่ีประกอบดวยอาสวะเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน เรียกวาอุปาทานขันธ ๕ ดวยพิจารณา
อุปาทานขันธ ๕ โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา คือเห็นโดยอาการท่ีมีแลวกลับ
ไมมี (เกิดแลวดับ) เห็นวาเปนทุกขโดยอาการท่ีเบียดเบียนบีบค้ัน เห็นวาเปนอ่ืนเพราะไมใชของตน 
บังคับบัญชาไมได การบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ คือเห็นแจงอุปาทานขันธ ๕ โดยความเปนของไมเท่ียง 
เปนทุกข และเปนอนัตตา จนละความยึดม่ันถือม่ัน คือละอุปาทานขันธ ๕ ได และวิปสสนาญาณ ๙ 
ยังสามารถละอวิชชาคือความมืดท่ีปดบังอริยสัจออกไปได เพราะเห็นแจงในรูปนามสังขารท้ังหลาย
ตามความเปนจริง เปนสัมมาทิฏฐิจึงละอวิชชาได วิชชาคือความรูจึงเกิดข้ึน 
  ๕.๑.๓ วิเคราะหคุณคาของวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา  
  คุณคาตอการดําเนินชีวิต 
   วิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย ผูบรรลุวิปสสนาญาณ ๙ จะเกิดปญญามองเห็นโลกและชีวิตตามความเปนจริงชัดเจน
ข้ึน เห็นแจงในสังขารท้ังหลายวาไมเท่ียง เปนทุกข และมิใชตัวตน 2 3 ยอมเปนผูไมประมาทในการดําเนิน
ชีวิต ยอมเห็นธรรมวาเปนสิ่งสําคัญ ทนความลําบากท่ีจะปฏิบัติธรรม ขวนขวายในการเจริญภาวนา 
ละความขวนขวายในการทําบาปอกุศล23 เม่ือเห็นแจงความจริงในสิ่งท้ังหลายชัดเจนดวยวิปสสนาญาณ 2 3

ยอมมีสติรูชัดใน 2 3บทบาทหนาท่ีของตนและทําหนาท่ีตามบทบาทของตนไดเปนอยางดี เม่ือเขาใจใน
บทบาทของตนแลวยอมจะประพฤติปฏิบัติตนในการอยูรวมกับสังคมไดอยางถูกตอง 2 3เม่ือมีปญญา
รูเทาทันโลกและชีวิต 2 3ยอมเขาใจธรรมชาติของโลกหรือโลกธรรม ๘ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ 
ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข วาเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนกับทุกคนลวนตองประสบดวยกัน
ท้ังนั้น และทุกสิ่งลวนเปนอนิจจังคือไมเท่ียง ไมมีสิ่งใดท่ีจะคงอยูถาวร เกิดข้ึนชั่วระยะเวลาหนึ่งและ
ตองดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปดวยกันท้ังสิ้น จึงไมควรยึดม่ันถือม่ันกับสิ่งใดแมแตความสุข เขาใจใน
กามคุณ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แตไมยึดติดหลงใหล ไมลุมหลง ไมติดใจ เพราะรูเทาทันชัดเจน
ตามท่ีมันเปน เม่ือเขาใจชีวิตสังคมและโลกตามความเปนจริงดังท่ีกลาวมาแลว ทําใหสามารถดําเนิน
ชีวิตอยูในโลกไดอยางมีความสุข 
     คุณคาตอการพัฒนาจิต 
     วิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาตอการพัฒนาจิตของมนุษยเปนการพัฒนายกระดับจิตของมนุษย
ใหสูงข้ึนหรือดีข้ึนกวาเดิม เปนจิตท่ีมีแตกุศลถึงพรอมดวยกุศลมูล ๓ คือเปนผูไมมีความทะยานอยาก 
เปนผูท่ีมีสติระลึกรูตัวอยูเสมอไมวาจะกระทําสิ่งใด ๆ มีแตความยินดี จิตท่ีไมมีความคิดประทุษราย ไม
โกรธ ไมผูกพยาบาท ใชปญญาในการประกอบการตัดสินใจตาง ๆ จิตท่ีไมมีความหลงงมงาย ไม
ประมาทอันเปนสาเหตุใหเกิดความชั่วท้ังปวง เปนผูมีสติปญญาม่ันคงใชปญญาพิจารณาไตรตรองโดย
ยึดหลักเหตุและผลเสมอ และวิปสสนาญาณ ๙ ทําใหสภาวะของจิตใจเปลี่ยนไปในทางท่ีสูงข้ึนจากจิต
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ของปุถุชนท่ีเต็มไปดวยกิเลส ใหสามารถยกระดับจิตข้ึนใหอยูสูงกวาอํานาจของกิเลสจนสามารถละ
อนุสัยกิเลส กิเลสข้ันละเอียด เปนกิเลสท่ีฝงแนนนอนเนื่องอยูในขันธสันดานท่ีแมแตตัวเราเองก็ไมรู 
เปนเชื้อใหเกิดวีติกกมกิเลส กิเลสข้ันหยาบ และปริยุฏฐานกิเลส กิเลสข้ันกลางไดอีก จึงตองกําจัดดวย
ความรูของวิปสสนาญาณ การละอนุสัยกิเลสทําใหจิตถูกพัฒนาข้ึน เปนจิตท่ีมีคุณภาพมีศักยภาพใน
การดํารงชีวิตไมใหไหลไปกับกิเลสท่ีผลักดัน เปนจิตท่ีถูกพัฒนาข้ึนดวยพลังแหงวิปสสนาญาณ ถือวา
เปนการพัฒนาจิตข้ันสูง จิตท่ีไมมีกิเลสจึงเปนจิตท่ีบริสุทธิ์ ผองใส พรอมท่ีจะบรรลุธรรมในข้ันสูงตอไป 
    คุณคาตอการบรรลุธรรม  
   วิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาตอการบรรลุธรรม เปนความรูเพ่ือการบรรลุธรรมข้ันสูงเพราะ
เห็นไตรลักษณและสามารถกําจัดกิเลสท่ีปดบังอริยสัจออกไปไดจึงเห็นอริยสัจชัดเจน ทําใหมี
สัมมาทิฏฐิ ละมิจฉาทิฏฐิและอวิชชา การบรรลุธรรมคือการเกิดปญญาเห็นแจงโลกุตตรธรรม ๙ คือ
อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ นิพพาน ๑ และอริยสัจ ๔ ข้ันสูงสุดก็คือการบรรลุวิชชาและวิมุตติ การ
พัฒนาปญญาเพ่ือบรรลุธรรมตองอาศัยเหตุปจจัยสําคัญตัวหนึ่งซ่ึงเปนบอเกิดแหงกุศลธรรมท้ังปวงนั่น
ก็คือสัมมาทิฏฐิ เปนเบื้องตนแหงการพัฒนาปญญาไปในทางท่ีถูกท่ีควร เพราะมีความเห็นท่ีถูกตอง
ตามความเปนจริง จนกระท่ังพัฒนาเปนปญญาระดับโลกุตตระท่ีทําใหบรรลุธรรมข้ันสูง สามารถดับ
กิเลสท่ีผูกมัดจิตใจมนุษยหรือสังโยชนท้ัง ๑๐ อยางใหลดลงหรือหมดไปไดตามลําดับข้ัน จากข้ันท่ี   
ละไดบางสวนจนถึงข้ันท่ีละไดท้ังหมด สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ๔ จําพวก ไดแก ๑. พระโสดาบัน    
ละสังโยชนได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ๒. พระสกทาคามี ละสังโยชนได ๓ 
เทากับพระโสดาบัน แตสามารถทําใหราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง ๓. พระอนาคามี ละสังโยชนได
เพ่ิมอีก ๒ คือ กามราคะและปฏิฆะ ๔. พระอรหันต ละสังโยชนไดท้ังหมด ๑๐ อยาง วิปสสนาญาณ ๙ 
จึงถือวาเปนความรูท่ีมีคุณคาตอการบรรลุธรรมโดยตรง 
    คุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา  
 วิปสสนาญาณ ๙ มีคุณคาตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะเปนผลสําเร็จจากการ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เปนความรูข้ันสูงเชื่อมโยงไปสูการบรรลุมรรค ผล 
นิพพาน เปนเครื่องหมายหรือสิ่งท่ียืนยันความถูกตองและความมีอยูจริงของหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ท่ีมีท้ังหลักการและวิธีการเพ่ือนําไปสูการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตอง เม่ือผูศึกษาและ
นําไปปฏิบัติตามจนเกิดปญญาเห็นแจงไตรลักษณ ทําใหมีดวงตาเห็นธรรม เกิดปญญาเห็นแจงในธรรม 
ขามพนความสงสัย ยอมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เม่ือมีผู
ไดรับผลจากการปฏิบัตินําไปสูการบรรลุมรรค ผล นิพพาน มีพระอริยบุคคลเกิดข้ึนปรากฏเปน
ตัวอยางใหเห็นอยูในสังคมตราบใด ยอมทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแกบุคคลอ่ืน ทําใหคนเขามานับ
ถือ เขามาปฏิบัติในตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามากข้ึน และเม่ือผูท่ีไดรับผลจากการ
ปฏิบัตินําผลท่ีไดไปสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติตามตอไปอีก หลักคําสอนของพระพุทธศาสนายอมถูกเผยแผ
ออกไปอยางกวางขวาง ทําใหพระพุทธศาสนามีความเจริญข้ึนและคงอยูคูกับโลกไปอีกยาวนาน 
วิปสสนาญาณ ๙ อันเปนผลของการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา จึงถือวามีคุณคาตอ
การสืบทอดพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 

๕.๒ ขอเสนอแนะ         
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  ๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 จากการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหวิปสสนาญาณ ๙ ในพระพุทธศาสนา ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะวา ควรใหความรูความเขาใจในเรื่องวิปสสนาญาณ ๙ แกผูปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานท่ี
มุงม่ันปฏิบัติเพ่ือตองการบรรลุธรรมข้ันสูง ใหเขาใจอยางแทจริงวาวิปสสนาญาณคือผลของการปฏิบัติ 
เม่ือปฏิบัติถูกตองก็จะเกิดผลข้ึนเอง วิปสสนาญาณมิใชวิธีการปฏิบัติแตเปนผลจากวิธีการปฏิบัติซ่ึง
เปนสภาวะของจิตท่ีรับรูตามความเปนจริงโดยไมมีการปรุงแตง เม่ือปฏิบัติไปก็จะพบสภาวะตาง ๆ 
เกิดข้ึน เชน บางคนเกิดหลงติดในวิปสสนูปกิเลสหรือเกิดวิปลาสจึงคิดวาตนเองไดบรรลุมรรค ผล 
นิพพาน เพราะไมไดทําความเขาใจในเรื่องวิปสสนาญาณมากอน เม่ือพบกับวิปสสนูปกิเลสก็หลงผิด
คิดวาไดบรรลุพระอรหันตแลว จึงมีความเห็นวาตองใหการศึกษาในเรื่องวิปสสนาญาณ ๙ แกผูปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐานอยางเปนรูปธรรม 
 
  ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย   
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารเปนหลัก และเพ่ือใหการศึกษาใน
ลักษณะแบบเดียวกันนี้มีความสมบูรณสามารถอางอิงได สมควรศึกษาวิจัยเรื่องดังตอไปนี้ 
   ๑) ศึกษาวิปสสนาญาณ ๙ เพ่ือกําจัดวิปลาสธรรม 
 ๒) ศึกษาวิปสสนาญาณ ๙ เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
  ๓) ศึกษาเชิงวิเคราะหวิปสสนูปกิเลสในวิปสสนาญาณ ๙ 
 



 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ขอมูลปฐมภมู ิ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. (๒๕๕๗). พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เลม ครบรอบ ๒๐๐ ป 

แหงพระมหาจักรีบรมราชวงศ กรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช ๒๕๒๕. เลมท่ี ๑, ๒, ๖, 
๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๓๐, ๓๑, ๓๔, ๓๕, ๔๕, ๖๗, ๖๘, ๖๙, 
๗๕, ๗๗, ๗๘, ๗๙. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

 

 ขอมูลทุติยภูมิ 
     ๑) หนังสือทั่วไป  
พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย (ประเสริฐ มนฺตเสวี). (๒๕๕๗). วิปสสนาภาวนา ท่ีไมถูกเขียนไว

ในพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทยการพิมพ. 
พระชนกาภิวงศ (อู สยาดอ) กัมมัฏฐานาจาริยะ. (๒๕๓๗). ธรรมบรรยายเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติ. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ. ๙). (๒๕๕๐). คูมือสอบอารมณกรรมฐาน. พิมพครั้ง

ท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
________. (๒๕๕๔). วิปสสนากรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙). (๒๕๕๐). อภิธัมมัตถวิภาวินีแปล. พิมพครั้งท่ี ๑. 

กาญจนบุรี : ม.ป.ท. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๕). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. ฉบับขอมูลคอมพิวเตอร.  

พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : กองทุน ป.อ. ปยุตฺโต. 
________. (๒๕๕๕). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพครั้งท่ี ๓๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ผลิธัมม. 
________. (๒๕๕๖). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๑๙. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา. 
________. (๒๕๕๖). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๒๔. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา. 
พระพุทธโฆสเถระ. (๒๕๕๔). คัมภีรวิสุทธิมรรค. สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), แปล

และเรียบเรียง. พิมพครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จํากัด. 
พระภัททันตะอาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ. (๒๕๓๒). วิปสสนาทีปนีฎีกา. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
________. (๒๕๕๔). ๑๐๐ ป อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อัมรินพริ้นติ้ง

แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด 



 ๑๓๑ 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. (๒๕๕๔). ปรมัตถโชติกะ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙ เลม ๒ 
วิปสสนากรรมฐาน. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ทิพยวิสุทธิ์. 

พระโสภณมหาเถระ (พระมหาสีสยาดอ). (๒๕๕๐). วิปสสนานัย เลม ๒. พระคันธสาราภิวงศ, แปล
และเรียบเรียง . กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ซีเอไอ เซ็นเตอร. 

________. (๒๕๔๖). หลักปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน. จํารูญ ธรรมดา, แปล. กรุงเทพมหานคร : 
หางหุนสวนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ. 

________. (๒๕๕๓). วิปสสนาชุนี หลักการปฏิบัติวิปสสนา (ฉบับสมบูรณ). จํารูญ ธรรมดา, แปล. 
กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย การพิมพ. 

พระอนุรุทธาจารย. (๒๕๔๖). อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี. พระคันธสาราภิวงศ, แปล. 
กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. (๒๕๕๒). ธรรมาภิธาน 
พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนด     
พับลิสชิ่ง จํากัด (มหาชน). 

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ธรมธัช ป. ๙). (๒๕๔๐). ธาตุปฺปทีปกา (หรือพจนานุกรม บาลี-ไทย). 
พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

 
 ๒) วิทยานิพนธ / สารนิพนธ / รายงานการวิจัย  
บรรจบ บรรณรุจิ, ผศ. รท. ดร. (๒๕๔๘). ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ. 

รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครินทร ผลาโณ (ขวัญรักษศรี). (๒๕๕๗). ศึกษาญาณ ๑๖ ในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา. บัณฑิตวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระประชิต ธมฺมวโร (ผาตากแดด). (๒๕๔๘). มโนทัศนเรื่องญาณในคําสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท : 
การศึกษาเชิงวิเคราะห. วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาพุทธศาสนศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

พระมหาเดน กลฺยาณวิชฺโช (รุงกูล). (๒๕๕๕). ศึกษาวิปสสนูปกิเลสในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิปสสนาภาวนา. บัณฑิตวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู). (๒๕๕๕). การสรางตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะหอินทรีย ๕ เปรียบเทียบ
กับญาณ ๑๖ ในผูปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพันธ). (๒๕๔๕). การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปฏฐาน
สูตร. วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 



 ๑๓๒ 

พระมหาสมศรี เตชธมฺโม (ทักษิณ). (๒๕๕๗). ศึกษาความสอดคลองระหวางวิสุทธิ ๗ กับ วิปสสนา
ญาณ ๑๖ ในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
วิปสสนาภาวนา. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาสุนันท  จนฺทโสภโณ (ดิษฐสุนนท).  (๒๕๕๐). การศึกษาคําสอนเรื่องไตรลักษณใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. 
บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาอิสรเชษฐ ปฺาวชิโร (ใจมาสุข). (๒๕๕๓). การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องวิปสสนา
ญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทกับอัชฌัตติกญาณของโอโช. วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

แมชีบุปผา หงสชั้น. (๒๕๔๙). การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องกัมมัสสกตาญาณในพระพุทธศาสนา      
เถรวาท. วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 



๑๓๓ 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล          :  นางราตรี  ทิพยเท่ียงแท 
วัน เดือน ปเกิด        :  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๑๒ 
สถานท่ีเกิด         :  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
สถานท่ีอยูปจจุบัน         :  ๔๔/๘๓ หมูท่ี ๑ ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน  
           จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ 
การศึกษา                       
         พ.ศ. ๒๕๔๗      :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
         พ.ศ. ๒๕๕๐      :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประสบการณการทํางาน 
          พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐     :  ผูจัดการแผนกการเงิน บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด 
          พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔     :  ผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด 
          พ.ศ. ๒๕๕๔-ปจจุบัน    :  หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัดตรีรกิตตการบัญชี 
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