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การเจริญวิปสสนาตามแนวทางของสติปฏฐานซึ่งเปนแนวทางเดียวเทานั้นที่
สามารถจะชําระจิตของผูปฏิบัติใหบริสุทธิ์หมดจด นําพาผูปฏิบัติใหพนทุกข และ
บรรลุถึงพระนิพพานได ผูปฏิบัติจะตองชําระศีลของตนใหบริสุทธิ์เปนเบื้องตนดวย
การสมาทานและรักษาศีล หากเปนพระภิกษุก็จะตองแสดงอาบัติเสียกอน สามเณรก็
จะตองตอศีล ๑๐ ขอเสียใหม สําหรับฆราวาสทั่วไปก็จะตองสมาทานศีล ๕ หรือ ศีล
๘ ตามความสามารถของตนๆ
เมื่อศีลบริสุทธิ์แลวจะเปนเหตุนอมนําสูการเกิดสมาธิไดงาย จิตที่มีสมาธิและ
จดจออยูกับอารมณกรรมฐานไดดี จิตนั้นยอมจะเปนจิตสงบ เปนจิตที่เปนอิสระจาก
นิวรณ จิตของผูปฏิบัติจะหมดจดเปนจิตตวิสุทธิ(ความบริสุทธิ์แหงจิต) จิตที่บริสุทธิ์
ปราศจากกิเลสที่มารบกวนนี้จะเกิดปญญาหยั่งรูในรูป นาม (สภาวะที่เปนธรรมชาติ
ของกายและสภาวะที่เปนธรรมชาติของจิต) ตามความเปนจริงได หากมีศรัทธาปฏิบัติ
กรรมฐานอยางตั้งใจแลวก็ยอมจะไดรับผลตามสมควรแกการปฏิบัติ ดังนี้
๑. นามรูปริจเฉทญาณ ปญญาที่หยั่งรูรูปนามแยกรูปแยกนามออกจากกันได
/The insight knowledge of the delimitation of mentalitymateriality

ขณะผูปฏิบัติกําลังสงอารมณตอพระอาจารย โดยบอกวาขณะกําลังกําหนด
พอง-ยุบอยูนั้นไดเห็นอาการพอง-ยุบแบงออกเปน ๒ ตอน คือ ตอนหนึ่งพอง และ
ตอนหนึ่งยุบ อยางนี้พึงทราบวาผูปฏิบัติสามารถหยั่งรูรูปไดและเขาถึง รูปปริเฉทญาณ
แลวเมื่อกําหนดไปๆ พออาการพอง-ยุบเกิดขึ้น ใจก็รูอาการพอง-ยุบ พึงทราบวาบัดนี้ผู
ปฏิบัติหยั่งรูและเขาถึง นามปริจเฉทญาณ อาการพอง-ยุบ และ ใจที่หยั่งรูอาการพอง• ดร. พระมหาธีรพันธ วชิรญาโณ, อาจายบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติประจําหนวยวิทยบริการ มจร. จังหวัด
เพชรบูรณ

• พระวิปสสนาจารยประจําโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ มจร.

๒

ยุบนั้นแยกกัน คือ พอง-ยุบก็อยางหนึ่ง ใจที่รูพอง-ยุบก็อยางหนึ่ง แตถาทั้งสองอยางนี้
เกิดพรอมกัน นี้พึงทราบวาผูปฏิบัติมีปรีชาญาณกําหนดรูไดทั้งรูปและนาม ๑
แมการกําหนดอิริยาบถยอยก็มีนัยดั่งเดียวกัน ขณะที่ผูปฏิบัติมีสติตามกําหนดรู
อาการที่มือหรือเทาเหยียดออก หรือ คูเขา อาการที่กายหยอนลง ๆ ที่จะนั่ง หรือ อาการ
พยุ ง กายลุ ก ขึ้ น ๆ ซึ่ ง อาการต า งๆเหล า นั้ น เกิ ด จากอาการย อ ยๆ หลายๆ อาการมา
ประกอบรวมกัน หากผูปฏิบัติมีสติกําหนดดูตามรูอาการที่เกิดขึ้นนั้นอยางจดจอและ
เท าทั นป จ จุบั นก็ จ ะรู แจ ง ชั ด วา เปน เพี ย งอาการเหยี ย ดออก คูเ ข า ที่ กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้น อยู
เทานั้น แมจิตที่กําลังกําหนดรูนั้นก็เปนเพียงสภาวธรรมทางจิตอยางหนึ่ง จากการ
ประจักษแจงนี้เอง ไดชื่อวาผูปฏิบัติสามารถจําแนกสภาวธรรมทางกาย คือ อาการ
เคลื่อนไหวและสภาวธรรมทางจิตคือ การรูอาการเคลื่อนไหวออกจากกัน จึงเรียกญาณ
นี้วา นามรูปปริจเฉทญาณ
ที่เรียกวา รูแจงเห็นจริงในนามรูปปริจเฉทญาณนั้น พึงเขาใจวาตองเปนการรู
แจงโดยปญญาอันเกิดจากการเจริญภาวนา เปนภาวนามยปญญาจริงๆ ไมใชปญญาที่
เกิดจากการศึกษาซึ่งเปนสุตมยปญญา หรือ คิดเอาเองซึ่งเปนจินตามยปญญา
การรับ รูอาการพอง อาการยุ บ ตลอดจนความอ อน ความแข็ งของกายโดย
ปราศจากรูปพรรณสัณฐานของกาย คือ การเขาไปรูแจงถึงลักษณะของธาตุ การรูแจง
นี้ชวยใหผูปฏิบัติเกิดความเขาใจที่ถูกตองวา อาการพอง อาการยุบ หรือความออน
ความแข็งนั้น แทที่จริงไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขาอยูเลย มีเพียงอาการเทานั้น จึง
นับไดวาผูปฏิบัติไดทําลายอัตตานุทิฏฐิ(ความเห็นวามีบุคคล มีตัวตนหรือมีวิญญาณ)
ไดแลว มีเพียงสภาวธรรมตามธรรมชาติเทานั้นเอง ผูปฏิบัตินี้จึงไดชื่อวาบรรลุถึงทิฏฐิ
วิสุทธิ(ความบริสุทธิ์แหงความเห็น)๒
๒. ป จ จยปริ ค คหญาณ ๓ ป ญ ญาที่ ห ยั่ ง รู เ หตุ รู ผ ลของรู ป นาม / The
insight knowledge of discerning the conditions
mentality-materiality
๑

ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ, พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย, ๒๕๓๒ หนา
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พระชนกาภิวงศ, อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ, เชมเย สยาดอ,(มณฑาทิพย คุณวัฒนา แปล), วิปสสนาญาณกาวหนาอยางไร, ไมปรากฏ

สถานที่พิมพ, โรงพิมพบุญศิริการพิมพ, ๒๕๔๙ หนา ๑๕-๑๙
๓
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๓

เมื่อผูปฏิบัติบรรลุถึงนามรูปปริจเฉทญาณแลว และมีความเพียรปฏิบัติตอไป
ผลยอมปรากฏแกผูปฏิบัติ คือ ขณะที่ผูปฏิบัตินั่งมีสติกําหนดอยูกับอาการพอง-ยุบนั้น
พอง และ ยุ บ หายไป ทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ กํ า หนดไม ไ ด จึ ง เกิ ด ความกลุ ม ใจ เบื่ อ หน า ย
ทอถอย เพราะไมรูจะกําหนดอะไร นั้นแสดงวา บัดนี้ผูปฏิบัติกําหนดปจจัยไดแลว
กลาวคือรูเหตุและผลของรูปนาม หมายความวา เมื่อพอง-ยุบไมมี ทําใหใจกําหนด
ไมไดจนเกิดความเบื่อหนาย พอง-ยุบ(รูป)และเปนเหตุทําใหเปนผลไปถึงใจ(นาม)
อยางนี้เรียกวา (รูป)พอง-ยุบไมมี เปนเหตุ (นาม)ใจที่กําหนดไมไดเปนผล
เมื่อผูปฏิบัติทราบชัดวา เวลาจะคู จะเหยียด จะกม จะเงย จะยืน เดิน นั่ง นอน
หรือจะทําอะไรก็ตาม ใจจะเปนผูสั่งกอน แลวจึงทํากิริยาอาการนั้นๆ ตามที่ใจสั่ง อยาง
นี้แสดงวา ผูปฏิบัติเห็นนามเปนเหตุ เห็นรูปเปนผล กลาวคือ นาม(ใจที่สั่ง)เปนเหตุ รูป
(กิริยาอาการตางๆที่ทําตามสั่งการของใจ)เปนผล พึงทราบวา ผูปฏิบัติบรรลุถึงปจจย
ปริคคหญาณ
นิมิต ที่กลาวมานั้นเปนอารมณของปจจยปริคคหญาณที่แสดงออกในภายใน
(อัชฌัตติการมณ) ยังมีอารมณของญาณนี้ที่แสดงออกในภายนอก(พหิทธารมณ)อีก
เชน ผูปฏิบัติบอกวา เมื่อกําหนดไปๆ ก็เห็นภาพตางๆ เปนตนวา ตนไม ภูเขา และอื่นๆ
อีกมากมาย เมื่อกําหนดก็หาย เมื่อไมกําหนดก็ไมหายไป เกิดความเขาใจวา เมื่อมี
อารมณปรากฏอยูก็กําหนดได เมื่ออารมณไมปรากฏก็กําหนดไมได ลักษณะเชนนี้
แสดงวา รูป(นิมิตตางๆ)เปนเหตุ นาม(ความรูสึก)เปนผล
ลั ก ษณะ เมื่ อ กล า วโดยลั ก ษณะของป จ จยปริ ค คหญาณนี้ อาการพอง-ยุ บ
เกิดขึ้นกอน ใจจะตามรูทีหลัง สวนญาณที่ ๑ อาการพอง-ยุบ และ ใจที่ รูอาการจะ
เกิดขึ้นพรอมกัน ผูปฏิบัติจะสามารถรูและเขาใจไดวา รูป และ นามทั้งสองนั้นตางก็
เปนเหตุเปนผลแกกันและกัน คือ รูปเปนเหตุ นามเปนผล หรือ นามเปนเหตุ รูปเปน
ผล หาใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขาไม ยอมขามพนความสงสัยเสียได เรียกวา กังขา
วิตรณวิสุทธิ
หมายความวา ผูปฏิบัติไดอาศัยความรูจากทิฏฐิวิสุทธิ เห็นวาขันธ ๕ คือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หาไดเปนตัวตน(อัตตา)ไม แทที่จริงรูป และนามนี้
มีอาการเกิด-ดับอยูตลอดเวลา แมในอดีตก็ไดเกิดดับแลว ปจจุบันก็กําลังเกิดขึ้นอยู

๔

และในอนาคตก็จะเกิด-ดับตอไปแนนอน เมื่อรูวา รูปและนามมีความเปนอยูอยางนี้
ความสงสัย ๑๖ อยางก็จะอันตรธานไป

ความสงสัย ๑๖ อยาง๔
๑. ขาพเจาเคยเกิดมาแลวในอดีตภพหรือไมหนอ ?
๒. ขาพเจาไมเคยเกิดมาในอดีตภพหรือไมหนอ ?
๓. ในอดีตขาพเจาเคยเปนอะไรหนอ ?
๔. ในอดีตขาพเจาเคยมีรูปรางสัณฐานเชนไรหนอ ?
๕. ในอดีตภพทั้งหลายที่ผานมา ขาพเจาเคยเกิดเปนอะไร แลวตอจากภพนั้นๆ
เกิดเปนอะไรอีก ?
๖. ขาพเจาตายจากภพนี้แลวจะไดเกิดไหมหนอ ?
๗. หลังจากที่ขาพเจาตายจากภพนี้แลว ตัวขาพเจาจะดับสูญไหมหนอ ?
๘. หลังจากตายแลว ในอนาคต ขาพเจาจะเกิดเปนอะไรหนอ?
๙. หลังจากตายแลว ในอนาคต ขาพเจาจะเกิดมามีรูปรางเปนอยางไรหนอ ?
๑๐.ในอนาคตตอๆ ไป หลายๆภพ ขาพเจาจะเปนอะไร และตอไปจะเปนอะไรอีก
แลวตอๆไปจะเปนอยางไรอีกหนอ ?
๑๑.ในรางกายนี้ที่วามีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขานั้นจริงหรือไมหนอ ?
๑๒.ในรางกายนี้ที่วาไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขานั้น จริงหรือไมหนอ ?
๑๓.ตัวเราเปนอะไรอยูหนอ เปนกษัตริย หรือเปนเศรษฐี ฯลฯ ?
๑๔.ตัวขาพเจากําลังมีทรวดทรงสัณฐานเชนไรหนอ ใหญหรือเล็ก กลมหรือแบน ?
๑๕.ตัวขาพเจานี้จุติมาจากภพหรือสถานที่ใดหนอ ?
๑๖.ตัวขาพเจานี้ เมื่อตายไปจากภพนี้ จะไปเกิดในภพภูมิไหนหนอ ?
การขามพนความสงสัยนี้ หมายความวา ผูปฏิบัติเชื่อความเกิดดับของรูปของ
นามในชาติ ก อ นๆในอดี ต แน แ ล ว เกิ ด หรื อ ไม เ กิ ด นั้ น ไม ส งสั ย แล ว เพราะมี
ความสามารถเขาใจทั้งเหตุและผลของรูปของนาม เมื่อมีความเขาชัดเชนนี้จึงเปนเหตุ
ใหตัดความสงสัยเรื่องชาตินี้ชาติหนาออกไปจากจิตใจได ฉะนั้น ผูปรารถนาที่จะรูวา
๔

โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), (จํารูญ ธรรมดา แปล), หลักปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน, กรุงเทพฯ : ไทยรายวัน
การพิมพ, พ.ศ. ๒๕๔๖ หนา ๖๒ -๖๔

๕

ชาติหนาจะมีจริงหรือไม ในอดีตตนเคยเกิด เคยตายมาจริงหรือไม ก็ตองมาเจริ ญ
วิปสสนากรรมฐานจนบรรลุปจจยปริคคหญาณ จึงจะขจัดความสงสัยเหลานี้ไดหมด
สิ้น
๓. สัมมสนญาณ ปญญาที่พิจารณาเห็นไตรลักษณของรูปนาม/ The
insight knowledge of
comprehending mentalitymateriality as impermanent, unsatisfactory, not-self
เมื่ อผู ป ฏิบั ติ มี ค วามพากเพีย รปฏิ บั ติ ต อ ไปสติ จ ะค อ ยๆมี กํ า ลั ง และมี ค วาม
ต อ เนื่อ งมากยิ่ งขึ้ น สมาธิแก ก ล ายิ่ งขึ้ น ผู ป ฏิ บั ติ จ ะเกิด ป ญ ญาเห็ น แจ ง ในพระไตร
ลักษณ(สามัญลักษณะ คือ อนิจจัง ความไมเที่ยง ทุกขัง ความเปนทุกข อนัตตา ความ
ไมใชตัวตน)ของสภาวธรรมทางกายและจิตอยางชัดเจนอันเปนลักษณะของสัมมสน
ญาณที่ ๓ นี้เอง ๕ กลาวคือ เมื่อผูปฏิบัติตั้งสติกําหนดพอง-ยุบ และรูอาการพอง-ยุบ
แตกตางจากที่ผานมา คือ๖
- นามรูปปริจเฉทญาณ ผูปฏิบัติจะรูอาการของพอง-ยุบในระยะกลางของ
พอง-ยุบเทานั้น
- ปจจยปริคคหญาณ ผูปฏิบัติจะรูอาการของพอง-ยุบในระยะแรก และ ระยะ
กลางของพอง-ยุบเทานั้น
- สัมมสนญาณ ผูปฏิบัติจะรูอาการของพอง-ยุบตลอดทั้งระยะแรก ระยะ
กลาง และระยะสุดทายของพอ-ยุบ
นอกจากลั ก ษณะของอั ช ฌั ต ติก ารมณ (อารมณ ภ ายใน)ที่ ป รากฏดั ง กล า ว
มาแลว ยังมี พหิทธารมณ คือ อารมณภายนอกอีกดวย เชนลักษณะของนิมิตซึ่งคอยๆ
ปรากฏขึ้น แลวก็ดํ ารงอยูนาน เมื่อจะหายไปก็ คอยๆ หายไป หรือถาเปนแสงก็จะ
ปรากฏขึ้ น อยู ต รงหน า ใกล ๆ แล ว ค อ ยๆ ลอยห า งออกไปจนเล็ ก ลงๆ และหายไป
หรือไมก็เปนดวงไฟเล็กๆปรากฏในที่ไกล แลวคอยลอยใกลเขามาๆ แลวคอยๆหายไป
ซึ่งแตกตางจากอาการปรากฏของนิมิตในญาณที่ ๒ คือนิมิตอยางหนึ่งเกิดขึ้นยังไมดับ
ไป นิมิตใหมก็เกิดซอนขึ้นมาอีก ทําใหผูปฏิบัติไมเห็นระยะทุดทายของนิมิตอารมณ

๕
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พระชนกาภิวงศ, อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ, เชมเย สยาดอ,(มณฑาทิพย คุณวัฒนา แปล), วิปสสนาญาณกาวหนาอยางไร, หนา ๔๐
ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา๙๗-๙๘
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สําหรั บสัมมสนญาณที่ ๓ นี้อาการปรากฏของนิมิตจะมีความชัดเจนทั้ง ๓
ขณะ คือ ขณะเกิด(อุปาทะ) ขณะตั้งอยู(ฐีติ) และขณะดับไป(ภังคะ) ซึ่งเปนเหตุใหเห็น
พระไตรลักษณอยางชัดเจน ญาณนี้จึงจัดเปนวิปสสนาญาณแท
เวทนาก็เปนอีกทางหนึ่งที่จะบอกใหผูปฏิบัติทราบวา ไดบรรลุถึงสัมมสนญาณ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ทุ ก ขเวทนาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งมากเหลื อ ล น และมี อ าการที่ สุ ด จะ
พรรณนา การปรากฏของเวทนาที่มากมายก็เพื่อใหผูปฏิบัติตั้งสติกําหนดใหเห็นพระ
ไตรลักษณอยางชัดเจน จะไดรูวารูป,นามเปนทุกข ครั้นกําหนดจนทุกขเวทนาหายไป
เอง ก็จะเห็นความไมเที่ยง เมื่อทราบชัดวาทุกขเวทนาแมตนไมปรารถนามันก็เกิดขึ้น
และเมื่อมันจะหายมันก็หายไปเอง อันเปนลักษณะของอนัตตาที่ผูใดจะบังคับไมได
การเห็นพระไตรลักษณอยางชัดเจนเชนนี้จึงเปนลักษณะของสัมมสนญาณที่๓
ขอที่ควรสังเกตไวในที่นี้ คือ เมื่อบรรลุถึงญาณนี้ผูปฏิบัติจะไดประสบกับทุกขเวทนา
อยางที่ไมเคยพบมากอน จึงเปนหนาที่ของพระวิปสสนาจารยที่จะตองปลอบใจและ
ปลูกศรัทธาแกผูปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น เพื่อผูปฏิบัติจะไดมีกําลังใจปฏิบัติตอไปอีก
๔. อุทยัพพยญาณ ปญญาหยั่งรูพิจารณาเห็นความเกิดดับ/The insight
knowledge of contemplation on rise and fall
เมื่อผูปฏิบัติประสบกับทุกขเวทนาอยางมากมายในญาณที่ ๓ แลว หากไมเลิก
ปฏิ บั ติ เ สี ย ก อ น แต มี ค วามตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ด ว ยวามอดทน ในไม ช า ญาณสภาวะก็ จ ะ
กาวหนาขึ้นไปสูอุทยัพพยญาณที่ ซึ่งจะรูไดจากลักษณะดังตอไปนี้๗
๑. รูไดจากอารมณภายใน(อัชฌัตติการมณ) เชน ผูปฏิบัติบอกวา เวลานี้ตน
กําหนดพอง ยุบ ไมเหมือนกอน เพราะรูสึกวาพอง ยุบเกิด ดับเร็ว อาการเกิดและดับ
เร็วเชนนี้เปนอาการปรากฏชัดของการเกิดขึ้น(อุปาทิ) และอาการดับไป(ภังคะ) แต
อาการตั้งอยู(ฐีติ)นั้นเร็วมากจนไมสามารถกําหนดได โดยสรุป คือ อาการเกิดขึ้นของ
พอง ยุบ ในญาณนี้เกิดเร็ว
๒. รูไดจากอารมณภายนอก(พหิทธารมณ) ไดแกนิมิตตางๆที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อ
เกิดขึ้นแลวก็หายไปอยางรวดเร็ว เปรียบเสมือนการโยนกอนดินขึ้นบนอากาศ พอสุด
แรงโยนกอนดินนั้นก็จะตกลงสูพื้นดินทันที ไมคางอยูในอากาศ
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๘-๙๙
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๓. รูไดจากอาการของเวทนา เวทนาในญาณนี้ยังพอมีอยูบาง เมื่อเกิดขึ้นพอ
กําหนดได ก็หายไป แลวเกิดขึ้นอีกและกําหนดอีก ก็หายไปอีก ผูปฏิบัติที่ครามตอ
เวทนาในสัมมสนญาณที่ ๓ เมื่อถึงอุทยัพยญาณจะไมรูสึกหวาดเกรงอีกตอไป
ครั้นผูปฏิบัติมีความพากเพียรพยายามปฏิบัติตอไป อินทรียทั้งหลายมีสมาธิ
เปนตนจะดิ่งลง จิตใจจะสงบเยือกเย็นลงเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถสัมผัสกับความสุข
อันแสนจะประเสริฐสุด จิตจะปราศจากสิ่งที่จะมารบกวนใดๆ สติจะคมชัด งายตอการ
ใช งาน กําหนดรูไดเร็ว แมความพากเพียรของผู ปฏิ บั ติจะมั่ นคง หนั กแน น แต ไม
เครงเครียด และไมหยอนยาน เปนความพากเพียรที่พอดี จิตของผูปฏิบัติจะผองใสดวย
อํ า นาจของสมาธิ จึ ง ทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ ไ ด ป ระสบพบเห็ น และ เกิ ด ความรู สึ ก นึ ก คิ ด
แปลกๆ ตางๆ นานา อาการเหลานี้ เรียกวา วิปสสนูปกิเลส มี ๑๐ อยาง คือ
๑.โอภาส ไดแกวิปสสโนภาส ผูปฏิบัติเห็นแสงสวางมากมาย บางทีเห็นหอง
หรือสถานที่ที่ตนนั่งบําเพ็ญวิปสสนาอยูสวางไสวไปทั่วทั้งบริเวณ บางทีมีแสงสวาง
ไปจนสุดสายตา หากผูปฏิบัติมนสิการไมดีก็จะเขาใจผิดวาตนไดบรรลุมรรคญาณ ผล
ญาณ เกิดความพอใจ นึกคิดไปวาตนมีบารมีสูงสงจึงไดพบเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม
อาจเห็นได ๘
อยางไรก็ตาม ๙ ผูปฏิบัติจะเริ่มเห็นนิมิตตางๆ ตั้งแตไดผานนามรูปปริจเฉท
ญาณแลว เชน เห็นรูปทรงสัณฐานตางๆ แตไมสามารถเห็นความเกิดและความดับของ
รูปทรงสัณฐานไดอยางชัดเจน เมื่อเขาถึงปจจยปริคคหญาณก็สามารถเห็นสีแสงตางๆ
มีสีเขียว สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลืองเปนตน ตางแตเห็นความเกิดชัด เห็นความดับไมชัด
เพราะตองตามกําหนดอารมณใหมอยูเนืองๆ ซึ่งการเห็นนิมิตตางๆเหลานี้ขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของสมาธิ หรือบางครั้งมีแสงสวางเหมือนไฟพะเนียง แสงสวางตางๆ
เหลานี้เกิดขึ้นเพราะอํานาจของสมาธิ และ จะเห็นนิมิตหลากหลายในชวงสัมมสน
ญาณ ซึ่งสามารถเห็นรูปทรงสัณฐานของนิมิตไดอยางชัดเจน เพราะนิมิตเหลานั้น
ตั้งอยูนาน แลวคอยๆเลือนหายไป
ส ว นในอุ ท ยั พ พยญาณนี้ ถ า มี ก ารกํ า หนดหนึ่ ง ครั้ ง อารมณ ที่ กํ า หนดนั้ น ก็
หายไปหนึ่ ง ครั้ ง เป น เช น นี้ ต ลอดไป แต บ างครั้ ง แม ไ ม ไ ด กํ า หนด แต เ พี ย งมี ส ติ
๘
๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๙-๑๐๐
โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), (จํารูญ ธรรมดา แปล), หลักปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน, หนา ๑๔๖-๑๔๗
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อารมณก็หายไปไดเชนกัน ลักษณะการเกิดดับของอารมณในอุทยัพพยญาณนี้ จะ
เกิดขึ้น(ไมใชคอยๆปรากฏขึ้น) เมื่อกําหนด หรือ เพียงแตมีสติ จะดับไปชั่วพริบตา
(ไมใชคอยๆจางหายไป)
เมื่อผูปฏิบัติสามารถกําหนดไดเร็วทันความเกิดดับของรูป นาม ซึ่งกําลังเกิด
ดับอยูอยางรวดเร็วไดแลว ยอมเห็นแสงสวางปรากฏขึ้น ซึ่งจัดวาเปนโอภาสที่เกิดขึ้น
ดวยอํานาจของวิปสสนาญาณ อาจเปนแสงริบหรี่ ปรากฏอยูเพียงชั่วครู หรือเหมือน
แสงไฟฉาย หรือเปนรูปดวงไฟกลมๆ ดังสัณฐานของบาตร หรือ เปนรูปทรงเหมือน
จานบินหมุนไปรอบๆ หรือบางทีอาจมีแสงสวางทั่วทั้งหองหรือแสงสวางที่มีรัศมี
กวางมากตั้งอยูนาน หรือเหมือนกับถูกสองดวยไฟรถยนต เหมือนพระจันทร พระ
อาทิตยสองสวาง ผูปฏิบัติอาจรูสึกวา แสงสวางเหลานั้นมาจากดานหนา ดานขาง
ดานบน หรือดานลางของตัวเรา ในขณะที่มีแสงสวางอยูนั้น แมจะเปนเวลากลางคืน
แตก็สวางดุจกลางวัน และหากเปนกลางวัน แสงสวางเหลานั้นก็ยังปรากฏใหเห็นได
อยางชัดเจน ดุจการไดเห็นดวยจักษุธรรมดาจริงๆ
๒. ญาณ คือ วิปสสนาญาณที่เกิดปญญาในการบําเพ็ญวิปสสนา กําหนดรูป
นามไดคลองแคลววองไวขึ้นอยางนาประหลาด ผิดไปจากแตกอนที่เคยกําหนดดวย
ความยากลําบาก ตองตั้งใจคอยระมัดระวังมากจริงๆ ถึงกระนั้นก็ยังเผลอไดบอยๆ ไม
มีความสะดวกสบายเลย ถาผูปฏิบัติมนสิการไมดีก็จะทําใหหลงผิดคิดวาตนเองได
บรรลุคุณวิเศษแลว เพราะกําหนดไดสะดวกยิ่งนัก อาจเกิดความสงสัยวา อาจารยของ
ตนขณะที่ปฏิบัติอยูจะกําหนดไดดีเชนนี้หรือไมหนอ? อาจารยคงใหกรรมฐานแกเรา
ผิดเปนแน จึงไดกําหนดยากเชนนั้น หากนํามาเปรียบเทียบ ณ ขณะนี้ซึ่งงายเกินไป จึง
เกิดความดูถูกอาจารยอยางรุนแรงอันเนื่องมาจากปญญามากเชนนี้ ๑๐
๓. ปติ คือ วิปสสนาปติ ไดแกการมีความรูสึกเยือกเย็นซาบซาไปทั้งตัว บางที
มีอาการตัวเบาลอยขึ้นไปไดก็มี
ปติ คือ ความอิ่มใจ ความเอิบอิ่มใจ มี ๕ อยาง๑๑
๑. ขุททกาปติ ปติเล็กๆ นอยๆ มีลักษณะดังนี้
๑๐
๑๑

ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา ๑๐๐
พระเทพสิทธิมุนี(โชดก ป.ธ. ๙), คูมือสอบอารมณกรรมฐาน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๑ หนา
๑๐- ๑๔
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๑.๑ มีสีขาวตางๆ
๑.๒ เยือกเย็น ขนลุก มึนตึง หนักๆ
๑.๓ น้ําตาไหล หนังหัวพองสยองเกลา
๑.๔ ตัวชา-พองขึ้น
๑.๕ ตัวใหญออก ๆ
๑.๖ ขายาว แขนยาว ฟนยาวออกไปก็มี
๒. ขณิกาปติ ปติชั่วขณะ มีลักษณะดังนี้
๒.๑ มีสีแดงๆ ดางๆ
๒.๒ เกิดในจักษุทวารดุจสายฟาแลบ
๒.๓ เปนประกายดังตีเหล็กไฟ
๒.๔ แสบทั่วกาย กายแข็ง
๒.๕ เปนดั่งแมลงเมาจับ ไตตามตัว
๒.๖ รอนตามตัว
๒.๗ หัวใจสั่น ไหว
๒.๘ ขุนลุก ขนชันบอยๆ แตไมมากนัก
๒.๙ คันยุบยิบคลายมดไต ไรคลานตามใบหนา ตามตัว
๒.๑๐ เปนดั่งปลาตอด เปนดั่งเสนเอ็นชักเปนตน
๒.๑๑ มีอาการคลาย ๆ กับน้ํารอนที่กําลังเดือดพลาน
๒.๑๒ เหมือนปลาผุดขึ้นเวลาโยนเศษอาหารลงไป
๓. โอกกันติกาปติ ปติเปนระลอก มีลักษณะดังนี้
๓.๑ ตัวไหวเอน โยก โคลง
๓.๒ สะบัดหนา สะบัดมือ สะบัดเทา
๓.๓ มีอาการสั่นๆ และบางทีมีอาการสูงๆ ต่ําๆ คลายเตียงจะคว่ํา
๓.๔ คลื่นไสดุจจะอาเจียน และบางทีอาเจียนออกมาจริงๆก็มี
๓.๕ บางก็เปนเหมือนละลอกชัด
๓.๖ สั่นระรัวดุจไมปกในน้ําไหล
๓.๗ มีสีเหลืองออน สีดอกผักตบ
๓.๘ มีกายโยกไป-มา

๑๐

๓.๙ มีอาการสะบัดรอน สะบัดหนาว
๓.๑๐ บางก็มีอาการวูบวาบมาจากขางลาง หรือมาจากขางบน
๓.๑๑ บางก็มีอาการคลายๆ แลนโตคลื่นอยูในน้ํา
๓.๑๒ บางก็รูสึกวารางกายเราผิดปกติ
๔. อุพเพงคาปติ ปติโลดลอย มีลักษณะดังนี้
๔.๑ กายสูงขึ้น ตัวเบา ตัวลอย
๔.๒ คันยุบยิบดุจไรไตตามหนา ตามตัว
๔.๓ ทองเสียอยางแรง ทองเดิน เปนบิด
๔.๔ สัปหงกไปขางหนาไปขางหลัง
๔.๕ คลายคนผลักคะมําลงไปขางหนา
๔.๖ คลายคนจับศีรษะหมุนไป-มา
๔.๗ ปากงับๆ อาๆ บาง
๔.๘ ไหว โยก โคลง โอนเอนไป-มา ดุจลมพัดตนไม
๔.๙ กายหกคะเมนถลําไป
๔.๑๐ กายกระโดดขึ้นปลิวไป
๔.๑๑ กายกระดุกกระดิก ยกแขน ยกเทา
๔.๑๒ กายเงื้อมไป – มาขางหนาบาง ขางหลังบาง
๔.๑๓ มีสีไขมุก สีขี้ลม สีนุน
๔.๑๔ มือที่อยูในทาหงายคลายมีคนจับคว่ําลง มือที่อยูในทาคว่ําคลายมีจับ
ใหหงายขึ้น
๔.๑๕ นั่งอยูตรงๆ จะรูสึกวามีอาการโอนไปเอนมา เหมือนตนออที่ลูไป
ตามลม
๕. ผรณาปติ ปติซาบซาน มีลักษณะ ดังนี้
๕.๑ มีความเยือกเย็นแผซานไปทั่วรางกาย
๕.๒ สงบเปนพักๆ
๕.๓ คันยุบๆ ตามตัว
๕.๔ ซึมๆ ไมอยากลืมตา
๕.๕ ไมอยากเคลื่อนไหวรางกาย

๑๑

๕.๖ ซูจากปลายเทาถึงศีรษะ จากศีรษะถึงปลายเทา
๕.๗ กายเย็นดุจอาบน้ํา หรือดุจถูกน้ําแข็ง
๕.๘ มีอาการยิบๆ แยบๆ เหมือนไรไตหนา
๕.๙ มีสีคราม สีเขียวใบตองออน สีเขียวมรกต
๕.๑๐ ทําใหเพลิดเพลินไมอยากกระดุกกระดิก
๕.๑๑ เปลือกตาที่ปดอยูก็ไมอยากเปดขึ้น
๔. ปสสัทธิ ๑๒ คือ วิปสสนาปสสัทธิ ไดแกความสงบทั้งกายและใจ รูสึกไปทั้ง
ราง ตัวเบา ไมแข็งกระดาง ออนสลวย ไมมีทุกขเวทนา แมใจก็ไมมีทุกข
จิตสงบ จิตเบา จิตออน และจิตตรง เปนความสงบอยางยิ่ง เสวยความยินดี
อยางที่มนุษยธรรมดาไมเคยพบเห็น
๕. สุข คือวิปสสนาสุข ไดแกสุขในวิปสสนา เปนสุขที่ละเอียดประณีตยิ่ง ซึม
ซาบไปทั่วทั้งรางกายอยางที่ไมเคยประสบมากอน เปนสุขที่ทวมทนที่ไม
อาจจะบรรยายใหถูกตองได เปนสุขที่ประเสริฐกวาความสุขธรรมดาที่
มนุษยประสบ คือ ไมมีสุขใดที่จะมาเทียบไดกับสุขที่เกิดจากวิปสสนา ถา
มนสิการไมดีก็จะทําใหผูปฏิบัติเขาใจผิดได
๖. อธิโมกข คือ ศรัทธา ไดแกศรัทธาที่เกิดขึ้นมาอยางมากมาย เปนศรัทธาที่มี
พลังมากอันเนื่องมาจากจิตและเจตสิกที่ผองใสเปนอยางยิ่ง ดวยอํานาจ
แหงศรัทธาอันแกกลานี้จึงพาใหนึกคิดไปใหญโต เชน คิดถึงคนทั้งหลาย
อยากใหเขาไดเขาปฏิบัติกรรมฐานอยางตน คิดถึงคนที่มีพระคุณ เชน บิดา
มารดา อุปชฌาย อาจารย แมทานเหลานั้นไดตายไปแลวก็ตามก็ยังอยากให
ทานเหลานั้นมาปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกับตน เมื่อนึกถึงอาจารยที่ไดให
กรรมฐานแก ต นก็ เ กิ ด นึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของท า นตลอดจนบุ ญ คุ ณ ของ
พระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่งวา ที่ตนไดพบธรรมะอันล้ําลึก และประสบ
ความสุขอยูในขณะนี้ ก็เพราะไดอาจารยแนะนําแนวทางให ซึ่งเมื่อกอนนี้
เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง ถาจะทํากุศลใดๆ ในภายหนาก็จะทําแตกุศลที่เกี่ยวกับ
วิปสสนาเทานั้น เพราะไดเห็นคุณคาของวิปสสนากรรมฐานจริงๆ เมื่อตน
๑๒
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สําเร็จออกไปก็จะไปหาสถานที่ที่เหมาะๆแลวตั้งสํานักวิปสสนากรรมฐาน
ขึ้นและจะสอนวิปสสนากรรมฐานใหแกคนทั้งหลาย เปนตน
เมื่อคิดเพลิดเพลินไปดวยอํานาจของศรัทธาอันแกกลานี้ ผูปฏิบัติก็เลย
ลืมตั้งสติกําหนด ทําใหกรรมฐานรั่ว ความเปนจริงการที่เกิดศรัทธามาก
เชนนี้ก็เปนของดี เพราะเปนศรัทธาที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตบริสุทธิ์ผองใส
ซึ่งคนธรรมดาที่ไมไดปฏิบัติวิปสสนาจะเกิดศรัทธาขนาดนี้ไมได แตก็ถือ
วาเปนวิปสสนูปกิเลสเพราะมีจิตเพลิดเพลินไปดวยศรัทธาที่เปนเหตุไมได
กําหนดจึงทําใหการปฏิบัติไมกาวหนาเทาที่ควร
๗. ป ค คหะ คือ ความเพีย รที่ เกิด ขึ้ นอยางผิด ปกติ พยายามปฏิ บั ติ วิป ส สนา
กรรมฐานอยางไมรูเหน็ดเหนื่อย ซึ่งผิดไปจากแตกอนที่แมอาจารยจะคอย
ตักเตือนอยูก็รูสึกวาไมอยากจะปฏิบัติ แตจะมีแตความออนเพลีย เหน็ด
เหนื่อย อาจารยก็คอยจูจี้เคี่ยวเข็นอยูตลอดเวลานาเบื่อหนาย แตมาบัดนี้
ความคิดเชนนั้นไดหายไปหมดสิ้น มีแตความขยันหมั่นเพียรเปนพิเศษ
หากมนสิการไมดีก็จะเขาใจผิดไปวาตนเองไดบรรลุมรรค ผล นิพพานไป
แลว จึงเปนวิปสสนูปกิเลส
๘. อุปฏฐาน คือสติ ไดแกสติที่กําหนดอารมณไดทุกอารมณอยางนาอัศจรรย
สิ่ ง ที่ เ คยกํ า หนดได ย าก มาบั ด นี้ ก ลั บ กํ า หนดได อ ย า งง า ยดายและ
คลองแคลว จนทําใหผูปฏิบัติเองแปลกใจวา สติชางดีพรอมไปเสียทุกอยาง
ในทุกอิริยาบถ ทุกขณะในทุกอิริยาบถสติจะตั้งมั่น กายไมโยกคลอน ไม
ไหว ไมเผลอ หากผูปฏิบัติมนสิการไมดีอาจทําใหเขาใจผิดไปวา ตนได
ธรรมวิเศษไปแลว จึงเปนวิปสสนูปกิเลส
๙. อุเบกขา คือวิปสสนาอุเบกขา ไดแกเกิดความวางเฉยในสังขารอารมณทั้ง
ปวง ไมยินดี ไมยินรายตอทุกสิ่ง เหมือนคนไมมีกิเลส ไมสะดุงสะเทือนตอ
อารมณทุกชนิด เปนอุเบกขาที่มีกําลังแรงกลามาก แมจะมีสิ่งใดมากระทบ
ก็ไมหวั่นไหว วางเฉยไดทุกประการ แมผูปฏิบัติเองก็แปลกใจในภาวะที่
แปรไปเชนนี้ หากมนสิการไม ดีก็อาจทําใหเขาใจผิดไปวาตนเปนพระ
อรหันตแลว จึงเปนวิปสสนูปกิเลส

๑๓

๑๐. นิกันติ คือวิปสสนานิกันติ ไดแกความใคร ความตองการ ยินดี ติดใจ ชอบ
ใจในคุณวิเศษทั้ง ๙ ประการขางตนที่กลาวมานั้น
โดยสรุป คือ อุทยัพพยญาณที่ ๔ นี้มีวิปสสนูปกิเลสเกิดขึ้นอยางประหลาด ผู
ปฏิบัติมากคน ตางก็พูดไปหลายอยางตามอาการตางๆของวิปสสนูปกิเลส แตที่สําคัญ
คือใหสังเกตลักษณะที่เกิดและดับเร็วของรูปนาม ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของอุทยัพพย
ญาณแท
วิปสสนูปกิเลสเหลานี้เกิดขึ้นดวยอํานาจของสมาธิ ที่ซึ่งผูปฏิบัติปฏิบัติมาถึง
ขั้นที่จะทําใหสมาธิดีขึ้นมาก จิตจึงผองใสเปนเหตุใหไดพบเห็น เชน โอภาสและปติ
เกิดขึ้นแลวติดใจคิดวาเปนคุณธรรมพิเศษ ไมพยายามที่จะภาวนาใหไดญาณเบื้องสูง
ตอไปอีก วิปสสนาของผูปฏิบัตินั้นยอมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได และความชอบใจ
ติดใจยินดีในสิ่งเหลานั้นก็เปนปจจัยแกอกุศลที่เรียกวา ปปญจธรรม(ธรรมเปนเหตุให
เกิดความเนิ่นชา) ๓ อยาง คือ ตัณหา,มานะ,ทิฏฐิ เขาแทรกได เชน เมื่อโอภาสเกิดขึ้น
ผูปฏิบัติก็จะมีทิฏฐิวา แสงสวางเกิดขึ้นนี้คงเปนเพราะตนไดบรรลุคุณธรรมพิเศษแลว
ตอจากนั้นมานะก็เกิดขึ้นทําใหนึกไปวาตนเองเปนผูมีบุญวาสนาแท ตอจากนั้นก็จะ
เกิดตัณหายินดีชอบใจวา ขอใหเปนอยูอยางนี้ตลอดไป จึงทําใหโอภาสซึ่งโดยความ
เปนจริงแลวเปนของดีแท แตกลับกลายเปนอุปกิเลสไป เพราะเหตุที่มีปปญจธรรมเขา
แทรก
๕. ภังคญาณ ปญญาที่หยั่งรูตามเห็นความดับสลาย/ The
insight
knowledge of dissolution
เมื่อผูปฏิบัติกําหนดรูปนามที่เกิดดับไดดีแลว พระไตรลักษณปรากฏไดดีแลว
อุท ยัพพยญาณก็จะแกก ล าเต็ ม ที่ จังหวะที่ กําหนดก็ ย อมรวดเร็ วและมั่ นคงประดุ จ
เปนไปเองโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางทันควัน จึงทําใหสังขารธรรมซึ่งเปนอารมณ
ปรากฏขึ้นอยางรวดเร็วตามไปดวย ถึงตอนนี้ผูปฏิบัติจะไมเอาจิตไปจับที่อุปปาทขณะ
และฐีติขณะ และจะไมเอาใจใสแมกระทั่งลําดับของรูปนาม(วาอะไรเกิดกอน เกิด
หลัง) หรือแมแตสังขารซึ่งเปนนิมิตที่ปรากฏดุจมีสัณฐาน เชน ขณะที่ทําการคูเขาหรือ
เหยียดออกจะปรากฏรูปสัณฐานเปนมือเปนเทาเฉพาะในตอนแรกของการปฏิบัติ แต
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ในตอนนี้กลับไมปรากฏสัณฐานของมือและเทา ในทุกๆครั้งที่กําหนดจะเกิดญาณซึ่ง
ทําหนาที่รูวา “รูปนามดับแลว” ทานจึงเรียกญาณนี้วา ภังคญาณ ๑๓
อนึ่ง พระวิปสสนาจารยรูไดจากคําบอกเลาของผูปฏิบัติเมื่อมาสงอารมณ เชน
บอกวา เวลานี้กําหนดยากเพราะไมคอยเห็นอาการของสังขารอารมณ เพราะหายไป
หมด ทําใหเบื่อหนายตอการกําหนด และคิดไปวาสมาธิญาณตกไปแลว ไดแตอยูเฉยๆ
ไมรูจะกําหนดอยางไร นี้แสดงวาผูปฏิบัติเริ่มถึงภังคญาณแลว บางครั้งอาจสังเกตุได
จากการที่พอนั่งกําหนดไป ๆ ก็กําหนดตอไปไมได แมเวทนาและนิมิตอารมณตางๆก็
หายไป จากนั้นขาและเขาตลอดถึงลําตัวจะคอยๆปรากฏเปนสีขาวลางๆแลวเลือนหาย
ดับกลายเปนอากาศไป รูสึกวารางกายนี้ไมมีอะไร ๑๔
นิโรธ หรือ ความดับ มี ๒ อยาง คือ
๑. อุปาทนิโรธ คือความดับที่ยังมีอาการเกิดขึ้น
๒. อนุปปาทนิโรธ คือความดับที่เปนมัคคนิโรธ เชนนิโรธของทานผูเขาผล
สมาบัติและนิโรธสมาบัติ
๖. ภยญาณ ปญญาที่หยั่งรูเห็นรูปนามเปนของนากลัว/The insight
knowledge of the appearance as terror
เมื่อผูปฏิบัติบรรลุถึงภังคญาณแลวและพยายามปฏิบัติตอไป ญาณสภาวะก็จะ
แกกลาขึ้นไป รูปนามก็ปรากฏหายไปๆ นานๆเขาก็จะบังเกิดความกลัวขึ้นมา ซึ่งเปน
ความกลัวที่เกิดขึ้นมาจากการกําหนด เชนเมื่อกําหนดรูปนามก็เกิดความกลัวขึ้นมาเอง
เปนตนวากลัวจะเปนบา หรือกลัวอะไรก็ไมทราบ บอกไมถูก แตรูสึกวากลัว หากผู
ปฏิบัติมีลักษณะเชนนี้พึงทราบไดวาบรรลุถึงภยญาณแลว๑๕
๗. อาทีนวญาณ ปญญาที่หยั่งรูเห็นโทษของรูปนามวาเปนความทุกขเข็ญ/
The insight knowledge of contemplation on
disadvantages
เมื่ อ ผู ป ฏิ บั ติ บ รรลุ ภ ยญาณแล ว พยายามพั ฒ นาอิ น ทรี ย ใ ห ส ม่ํ า เสมอ ญาณ
สภาวะก็จะสูงขึ้นดวยการเห็นโทษของรูปนาม กลาวคือไมวาจะกําหนดอะไรก็จะพบ
๑๓
๑๔
๑๕

โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), (จํารูญ ธรรมดา แปล), หลักปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน, หนา ๑๖๐-๑๖๑
ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา ๑๑๐-๑๑๒
เรื่องเดียวกัน หนา ๑๑๓-๑๑๔

๑๕

แตความไมพอใจ นารังเกียจ เห็นวารูปนามมีแตทุกขเข็ญ แมวาในชวงนี้จะไมมีความ
ฟุงซานมารบกวน สมาธิมั่นคงดี แตผูปฏิบัติก็ไมรูสึกเปนสุขกับการปฏิบัติ กลับมีแต
ความเซื่องซึม หอเหี่ยวอันบงบอกถึงการหมดความสนใจในการปฏิบัติ เพราะเห็น
โทษของรูปนาม เปรียบเหมือนกับคนเคยรักกัน แตมาบัดนี้ไดรูไดเห็นความไมดีของ
กันและกัน จึงเห็นแตโทษของอีกฝายหนึ่ง ผูปฏิบัติก็เชนเดียวกัน กอนนี้เคยเห็นรูป
นามเปนที่ชอบใจ ยึดเอามาเปนที่พึ่งได ภายหลังมาทราบวารูปนามแทจริงแลวเปน
ของหาแกนสารไมไดเลย จึงเกิดความเห็นโทษขึ้น๑๖
๘. นิพพิทาญาณ ปญญาที่หยั่งรูการพิจารณาเห็นความเบื่อหนายในรูปนาม/
The insight knowledge of dispassion
เมื่อผูปฏิบัติผานอาทีนวญาณแลว ก็จะพบกับความเบื่อหนายในรูปนามจนไม
อยากพบใคร หรือแมแตการตั้งสติกําหนดซึ่งเปนหนาที่ของตนก็แสนจะเบื่อหนาย
ตามธรรมดาคนเราที่ประกอบการงานเปนอิสระเฉพาะตน หากเกิดความเบื่อหนาย
ขึ้นมาก็จะเลิกเสียเพื่อที่ตนเองจะไดเปนอิสระ แตภาวะแหงนิพพิทาญาณนี้ไมเปน
อยางนั้น คือทั้งๆที่แสนจะเบื่อ แตก็จําใจกําหนดรูปนามที่ตนเบื่อหนายโดยไมมีใคร
บังคับ
เมื่อผูปฏิบัติไดประสบกับภาวการณเชนนี้ หากไมไดอาจารยมาปลอบใจดีๆ
แลวก็เปนการยากที่ผูปฏิบัติจะรอดพนจากสภาวะที่ทรมานเชนนี้ไปได กรรมฐานซึ่ง
เปนงานของตนจะบําเพ็ญไปไดไมเต็มที่ อินทรียก็จะไมไดสวนสมดุล วิปสสนาญาณ
ก็ไมกาวหนาอยางที่ควรจะเปน แตถาไดพระวิปสสนาจารยเฝาคอยปลอบใจ คอย
เตือนใหเกิดวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติอาจทําใหผูปฏิบัติคอยคลายสภาวะเบื่อหนาย
มีกําลังใจที่จะปฏิบัติตอไป๑๗
๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ ปญญาที่หยั่งรูการพิจารณาเห็นรูปนามเปนทุกขเปน
โทษ เกิดความเบื่อหนาย อยากออก อยากหนี อยากหลุด อยากพนไปจากรูปนาม/
The insight knowledge of the desire for deliverance
ผูปฏิบัติบรรลุถึงมุญจิตุกัมยตาญาณ จะมีสภาวะอาการดังตอไปนี้๑๘
๑๖
๑๗
๑๘

เรื่องเดียวกัน หนา ๑๑๕
พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร), วิปสสนาทีปนี, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา, พ.ศ. ๒๕๓๗ หนา ๒๑๖ - ๒๒๑
ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา ๑๑๘ - ๑๑๙

๑๖

๑. เวทนา หลังจากผูปฏิบัติไดประสบกับเวทนาอยางหนักในสัมมสนญาณที่ ๓
แลว ก็จะตองประสบกับทุกขเวทนาอีกครั้งหนึ่งในมุญจิกัมยตาญาณที่ ๙ เวทนาที่เกิด
ในญาณนี้จะไมรุนแรง แตก็ปรากฏมาก เชน อาการคันคลายมีตัวพยาธิชอนไชไปตาม
ตัว ตามหนา เกิดอาการซูซาตามรางกาย เกิดอาการทั้งเจ็บทั้งคันที่ใบหูทั้งสองขาง
บางครั้งเหมือนแมลงมาไตจนตองลุกขึ้นคนหา แตก็หาไดพบอะไรไม แมเพียงเจ็บๆ
คันๆ แตก็ทรมานมาก เมื่อกําหนดอาการเหลานี้บางครั้งก็หาย บางครั้งก็ไมหาย แตสติ
ของผูปฏิบัติจะดีมากเพราะไดสั่งสมมานาน กําหนดไดละเอียดไมบกพรอง เมื่อเกิด
อาการคันขึ้นมา ก็จะกําหนดตั้งแตอยากเกา ยกแขนขึ้น จนกระทั่งเกาอยางชาๆ ซึ่งตอง
กินเวลาในการเกานั้นนาน โดยสรุป เวทนาเหลานี้ แมจะไมรุนแรง แตก็กอใหเกิด
ความรําคราญแกผูปฏิบัติยิ่งนัก ไมสงบ ไมพนไปไดสักที ทั้งๆที่อยากจะพนไปเปน
ที่สุด
๒. ความรูสึกทางดานจิตใจ รูสึกวาอยากออกจากสังสารวัฏฏ ไมอยากไดรูป
นาม อยากพนไปจากขันธ ๕ โดยสรุปก็คือ ปรารถนาพระนิพพานอยางหนักแนน
มั่นคง
ความรูสึกปรารถนาอยากพนจากรูปนามของผูปฏิบัติในตอนนี้เปรียบไดกับ
ความรูสึกของสัตวและของบุคคล ดังตอไปนี้ ๑๙
- มัจฉาชาติที่ติดอยูในขาย
- กบที่อยูในปากงู
- ไกปาที่ถูกขังไวในกรง
- มฤคที่ติดอยูในบวง
- งูที่อยูในมือของหมองู
- ชางที่กําลังติดหลมลึก
- พญานาคที่กําลังอยูในปากสุบรรณ
- โยธาหาญที่ถูกขาศึกแวดลอม
๑๐.ปฏิสังขาญาณ ปญญาที่หยั่งรูการพิจารณาหาทางหลุดพน ตั้งใจจริง ปฏิบัติ
จริงอยางขะมักเขมน เขมแข็ง สูตาย ไมยอมทอถอย/
The
insight
knowledge of reflective contemplation
๑๙

พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร), วิปสสนาทีปนี, หนา ๒๒๗

๑๗

เมื่ อ ผู ป ฏิ บั ติ บ รรลุ ถึ ง ญาณนี้ แ ล ว ย อ มมี ป รี ช ากํ า หนดเห็ น พระไตรลั ก ษณ
กลาวคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดอยางชัดเจนอีกครั้ง เชนจะประสบกับทุกขเวทนา
และแมทุกขเวทนานั้นจะรุนแรง แตก็ไมทําใหผูปฏิบัติมีจิตใจทอถอยในการทําความ
เพียร ทั้งนี้เพราะสมาธิญาณสูงขึ้นแลว และมองเห็นคุณคาของการปฏิบัติไดเปนอยาง
ดียิ่ง จึงไมมีจิตรังเรเหมือนในญาณกอนๆ ๒๐
ลักษณะของปฏิสังขาญาณนี้พึงทราบจากสภาวะได ดังนี้ คือ
๑. ผูปฏิบัติจะพบกับเวทนาครั้งหนึ่ง เวทนาจะอยูในบริเวณที่แคบกวาแตกอน
แตจะรุนแรง เมื่อเกิดที่จุดใดแลวก็ตั้งอยูนานทําใหรูสึกเจ็บปวดมาก เชน ปวดที่กน
ยอยที่บริเวณที่กําหนด “ถูก” แมจะกําหนดหายไปแลวก็กลับปวดขึ้นมาอีก บางทีก็
รูสึกเมื่อยไปทั้งตัว เทาเปนเหน็บหรือหนักและชาไปทั้งขาจนไมอยากจะขยับไปทาง
ไหน
๒. การกําหนดจะไมสะดวกนัก จะตองพยายามจนเหนื่อยออน ถึงกระนั้นก็ไม
คอยทันปจจุบัน เหนื่อยและระอาเปนอยางยิ่ง ลักษณะของญาณนี้จะสังเกตไดจากการ
ที่ผูปฏิบัติตองใชความพยายามอยางหนักในการกําหนด ๒๑
ถาจะเปรียบรูปนามในตอนนี้ก็เหมือนโคดื้อ เจาของตองพยายามเคี่ยวเข็ญให
เดิน ถึงกระนั้นก็ไมคอยจะลุกขึ้นเดิน มันมักประพฤติกิริยานอนลงและมองดูเจาของ
ทําตาบริบๆ อยูอยางนั้น ถึงจะเดินก็เดินอยางเสียไมได แลวในไมชาก็ลมตัวลงนอนอีก
ทําใหเจาของตองพยายามเคี่ยวเข็ญใหมันเดินไปตามวิถีจนเหน็ดเหนื่อย บางครั้งผู
ปฏิบัติถึงกับไขวเขว และคิดไปวา “คงหมดวาสนาไปเสียแลว ชะรอยคงจะเปนคนมี
กิเลสหนาปญญาหยาบ คงไมมีหวังที่จะไดมรรคผลเสียแลวกระมัง.....” ๒๒
๑๑. สังขารุเปกขาญาณ ปญญาที่หยั่งรูการวางเฉยในรูปนาม/ The insight
knowledge of equanimity regarding all formations
สั ง ขารุ เ ปกขาญาณ เป น ญาณสภาวะสํ าคั ญ เพราะเป น ยอดของโลกี ย ญาณ
อาการเหลานี้จะเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ คือ กําหนดก็งายและสบาย ไมตองคอยระมัดระวัง

๒๐
๒๑
๒๒

เรื่องเดียวกัน หนา ๒๕๐
ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา ๑๑๙-๑๒๐
พระพรหมโมลี(วิลาส ญาณวโร), วิปสสนาทีปนี, หนา ๒๔๔

๑๘

อะไร ความเจ็บปวดก็หายไป เมื่อกําหนดไปๆ ใจจะสงบเงียบไมอยากลุกขึ้น ใหนั่ง
นานเทาไรก็ได อารมณตางๆก็สุขุมละเอียดยิ่ง
ลั ก ษณะเฉพาะของญาณนี้ คื อ ใจสงบ ไม มี ค วามเจ็ บ ปวด กํ า หนดง า ยซึ่ ง
แตกตางไปจากการกําหนดในปฏิสังขาญาณ ๒๓ ผูปฏิบัติแมไมมีผูใดมาคอยตักเตือนก็
จะพยายามไดเอง เพราะเกิดความสงบใจจึงใครที่จะปฏิบัติอยางไมลดละ เมื่ออินทรีย
ไดสวนสมดุลกันดี สังขารุเปกขาญาณก็จะคอยๆพัฒนาแกกลาขึ้น ในที่สุดก็จักสําแดง
สภาวะแหงญาณนี้ออกมา ดังนี้ คือ
๑. ไมมีความกลัว ไมมีความยินดียินราย กําหนดไดงายอยางสม่ําเสมอ
๒. ไมมีดีใจ ไมมีเสียใจ มีแตตั้งสติกําหนดรูเฉยอยู
๓. วางเฉยในสังขารอารมณทั้งปวง อุปมาเหมือนคนขับเกวียนที่เทียมดวยโค
คูตัวฉลาดรูหนทางทั้งยังมีกําลังแข็งแรง ไดรับการฝกมาอยางดี ขับตาม
ทางที่ราบเรียบไมมีหลุม ไมมีบอ ความเบาใจยอมมีแกคนขับเปนธรรมดา
เพราะไมตองคอยระมัดระวังอะไร ขับไปอยางสบายๆ
๔. สมาธิตั้งอยูนาน กําหนดอยูไดเปนเวลานานๆ ไมอยากลุกไปไหน เพราะใจ
สงบ ปราศจากนิวรณธรรมใดๆ ที่จะมารบกวน
๕. ยิ่งตั้งสติกําหนดนานวันเขา รูปนามซึ่งเปนอารมณวิปสสนากรรมฐานก็ยิ่ง
ละเอีย ดสุขุม ประณีตขึ้ น แมจะเห็ น รู ป นามไม ชั ด แต ก็ กําหนดได อย า ง
สบาย ใจสงบมาก เปรียบเสมือนคนรอนขาวสารเพื่อใหสิ่งสกปรกลอย
ขึ้นมาขางบน แลวกวาดตะลอมเก็บทิ้งไป ยิ่งมากเขาก็ยิ่งเหลือแตขาวสารที่
สะอาด ลักษณะของสังขารุเปกขาญาณนี้ก็เปนประดุจดั่งเดียวกัน
๖. จิตของผูปฏิบัติแคบเขามา กลาวคือ ความคิดฟุงซานนอยลง ขณะที่กําหนด
อยูนั้นอารมณภายนอกก็เขามานอยมาก และการกําหนดก็ไมไดกระทํา
อยางจดจอ เพียงกําหนดพอง-ยุบเทานั้นก็เพียงพอที่ทําใหใจสงบได จะเห็น
ไดวาระยะนี้กรรมฐานจะสั้นเขา เหมือนยางที่ยืดออกไปแลวหดสั้นเขามา
ที่สังขารุเปกขาญาณแสดงสภาวะออกมาเชนนี้ เปนเพราะจิตใจไดรับการฝก
ใหพิจารณารูปนามทบทวนกลับไปกลับมาจนเห็นความเปนจริงอยางชัดเจน และ
จิตใจไมไดยึดติดในคุณหรือโทษของรูปนาม แตวางเฉยตอรูปนาม ปลอยใหรูปนาม
๒๓

ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา ๑๒๑

๑๙

แสดงไปเองแตฝายเดียว จะรูสึกมีความสงบและสบายขึ้นมาทันที ทุกขเวทนาที่
กําลังไดรับอยูก็เลือนหายไปหมดสิ้น การกําหนดก็คลองแคลวขึ้นมาก เมื่อวิปสสนา
ญาณไดพัฒนามาจนถึงขั้นสังขารุเปกขาญาณนี้แลว ญาณสภาวะจะพัฒนาไปสูระดับ
ญาณขั้นสูงขึ้นไป อันเปนจุดหมายปลายทางแหงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ๒๔
อยางไรก็ตาม การที่ผูปฏิบัติจะบรรลุถึงญาณเบื้องสูงนั้น อาจตองใชเวลามาก
นอยแตกตางกันไป เพราะอินทรียไมเสมอกัน หรือความที่ผูปฏิบัติมีความรูปริยัติมา
มาก จึงทําใหเขาใจเองวา ตนเองจวนจะไดมรรค ไดผลแลว ความคิดเชนนี้เปนเหตุให
คอยดู จองอยู อยากรูวา มรรคผลที่เกิดขึ้นแกตนนั้นจะเปนอยางไร นี้เองที่เปนเหตุให
เกิดความเนิ่นชาแหงญาณสภาวะ ครั้นทําความเพียรใหอินทรียเสมอกันดี ญาณสภาวะ
กาวขึ้นสูขั้นสูง หากคอยจองอยู ญาณสภาวะก็จะเลื่อนขึ้นลง กลับไปกลับมา เปรียบ
เหมือนหาฝง
เมื่อสังขารุเปกขาญาณถึงความแกรอบ หากเห็นนิพพานสันติบท ผูปฏิบัติ
ยอมละความเปนไปของรูปนามเสียสิ้น แลวมุงตรงเขาสูนิพพานเลยทีเดียว หากไม
เห็นนิพพานสันติบท ยอมจะกลับมาสูสังขารุเปกขาญาณอีก เหมือนกาที่พอคาทาง
ทะเลในสมัยโบราณ เมื่อแลนเรือไปในมหาสมุทรอันกวางใหญ เรือตองลมแลนไปผิด
ทิศทาง มองไมเห็นฝง ไมทราบวาฝงอยูใกล หรือไกล พอคาจึงปลอยกาใหบินสูงขึ้น
ไปในอากาศ กาจะบินวนเวียนอยูเพื่อมองหาทิศทางที่จะไป หากกาเห็นฝง กาก็จะบาย
หนาสูฝงลับไปไมกลับมา หากไมเห็นฝง กาก็จะกลับมาหาเรือซ้ําแลวซ้ําอีก เพราะแม
จะพยายามบินตอไปก็คงหาที่จับไมไดจึงตองกลับมาที่เดิมอีก
อีกประการหนึ่ง แมวิปสสนาญาณของผูปฏิบัติจะแกรอบประกอบดวยองคคุณ
๖ ประการดังกลาวมา แตก็ตองกลับมายึดเอาสังขารเปนอารมณอยูซ้ําแลว ซ้ําอีก นี้
นับวาเปนปญหาสําคัญยืนยันใหเราเห็นวา โอวาทานุสาสนีแหงพระบรมศาสดานั้น
เปนสิ่งมหัศจรรยจริงที่ใครๆจะคัดคานไมไดวา กรรมหนักซึ่งเปนอันตรายตอมรรคผล
นิพพาน(อนันตริยกรรม)มาคอยขัดขวางกั้นมรรคผลนิพพานไมใหเกิด เปนอุปสรรค
ขัดขวางอยางเต็มที่ ฉะนั้น เขาจึงไมสามารถผานวิปสสนาญาณนี้เขาไปสูพระนิพพาน
ได

๒๔

พระพรหมโมลี(วิลาส ญาณวโร), วิปสสนาทีปนี, หนา ๒๕๘-๒๖๘

๒๐

กรรมที่มีโทษรองลงมา ไดแกการดุดาวากลาว ทุบดีผูบังเกิดเกลาดวยจิตใจ
โหดรา ย แต ไ ม ถึง แก ชีวิ ต ก็เ ป น อุ ป สรรคกางกั้ น พระนิ พ พาน ไม ย อมให ผูป ฏิ บั ติ
ผานสังขารุเปกขาญาณไปได แตก็มีทางแกไขไดดวยการขอขมา เมื่อรูวาตนไดเคย
ประพฤติผิดลวงเกิน ตองออกจากหองกรรมฐานไปขอขมาตอทานเสียกอน หากทาน
ถึงแกชีวิตไปแลว ก็ตองไปขอขมาที่หลุมฝงศพ หรือที่เก็บอัฐิ หรือหากไมเหลือสิ่งใด
ไวเลย ก็ใหอางเอาพระพุทธปฏิมาที่อยูเฉพาะหนาใหเปนพยาน แลวตั้งใจขอขมาตอ
บุพพการีชนที่ตนเคยไดลวงเกิน แลวคอยกลับไปปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตอไป
หากไมมีกรรมอะไรๆมาขัดขวางก็จะสามารถผานสังขารุเปกขาญาณนี้ไปได
แม ก ารดู ถู ก ดู ห มิ่ น ครู อ าจารย ผู มี คุ ณ ธรรมสู ง กว า ตน ก็ เ ป น อุ ป สรรคคอย
ขัดขวางไมใหผานสังขารุเปกขาญาณนี้ไปได แตก็อาจแกไขไดดวยการขอขมาตอครู
อาจารยในโทษที่ตนไดเคยทําไว
อุปสรรคที่จะมาขัดขวางไมใหผานวิปสสนาญาณนี้ มิใชแตกรรมที่เปนอกุศล
เทานั้น แมกรรมที่เปนกุศลอยางประเสริฐ เชน ความปรารถนาพุทธภูมิเพื่อการบรรลุ
เป น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ในอนาคตอั น ไม ไ กลนี้ ก็ เ ป น อุ ป สรรคได
เชนเดียวกัน จะตองมีพระวิปสสนาจารยคอยแนะนําตักเตือนใหไดสติพิจารณาถึง
ความเปนจริง จนสามารถเลิกลมความปรารถนาพุทธภูมินั้น ญาณสภาวะจึงจะกาวขึ้น
สูวิปสสนาญาณขั้นสูงตอไป
๑๒. อนุโลมญาณ ปญญาอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจ/ The
conformity-knowledge
หากไมมีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางกางกั้น ผูปฏิบัติก็จะเขาสูสภาวะที่สําคัญอีก
อยางหนึ่ง คือ ความดับซึ่งเปนจุดสําคัญเพราะอาจทําใหผูปฏิบัติเขาใจผิดได เพราะ
ความดับนี้มีสาเหตุมาไดหลายทาง เชน๒๕
- ความดับที่เกิดขึ้นดวยอํานาจปติ (ความอิ่มใจ)
- ความดับที่เกิดขึ้นดวยอํานาจปสสัทธิ (ความสงบกาย-ใจ)
- ความดับที่เกิดขึ้นดวยอํานาจสมาธิ (ความตั้งใจมั่น)
- ความดับที่เกิดขึ้นดวยอํานาจถีนมิทธะ (ความงวงเหงาหาวนอน)
- ความดับที่เกิดขึ้นดวยอํานาจอุเปกขา (ความวางเฉย)
๒๕

ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา ๑๒๕-๑๒๖

๒๑

ความดับที่มีเหตุเกิดแตกตางกันทั้ง ๕ ประการนี้เปนความดับเทียมซึ่งสวนมาก
เกิดขึ้นในอุทยัพพยญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ และในสังขารุเปกขาญาณ
สวนความดับที่แทจริงในที่นี้ คือ ความดับโดยมรรค เมื่อสังขารุเปกขาญาณแก
กลาแลว สังขารอารมณที่ละเอียดออนอยูในขณะนั้นก็จะคอยๆ เร็วขึ้นๆ ถี่ขึ้น(ทําให
กําหนดไมทัน) แลวก็กลับชาลงอีก (กลับไป กลับมา) ซึ่งอุปมาดั่งกาหาทิศ หากกามอง
ไมเห็นฝง มันก็กลับมาสูเสากระโดงเรืออยูดี เพราะไมมีที่อาศัย หากมันมองเห็นฝง
มันก็จะบินเขาฝงโดยไมใยดีที่จะกลับมาสูเสากระโดงเรืออีกตอไป
เมื่อผูปฏิบัติบรรลุถึงอนุโลมญาณนี้แลวจะมีประสบการณสอดคลองถูกตอง
กับวิปสสนาญาณตั้งแตเบื้องตน คือ อุทยัพพยญาณที่ ๔ ไปจนถึงญาณเบื้องสูง คือ สัง
ขารุเปกขาญาณที่ ๑๑ โดยไมขัดแยงกัน จึงเรียกญาณนี้วา เปนที่มีความเห็นสอดคลอง
ตามกัน(อนุโลมญาณ) ๒๖
๑๓. โคตรภูญาณ ปญญาที่หยั่งรูการตัดขาดเชื้อสายของปุถุชน เขาสูเชื้อสาย
ของพระอริยะเจา / The insight knowledge at the moment

of the change of lineage
เมื่อผูปฏิบัติบรรลุถึงโคตรภูญาณนี้แลวจะหนวงพระนิพพานมาเปนอารมณ
ทําลายเชื้อสายปุถุชนเสีย แลวทําใหเชื้อสายแหงพระอริยะเกิดขึ้น หมายถึงดวงจิตที่
ทําลายเชื้อสายของกาม เพราะในการปฏิบัติที่ตองกําหนดสังขารอารมณตั้งแตตนมา
นั้นไดสิ้นสุดลงที่อนุโลมญาณนี้เทานั้น จึงตองสละสังขารอารมณเสีย แลวหนวงเอา
นิพพานมาเปนอารมณ เพราะฉะนั้น ญาณนี้จึงเปนเขตแดนระหวางปุถุชนกับอริยชน
อยูใกลกับมรรคญาณที่สุด ถึงกระนั้นโคตรภูญาณนี้ก็ยังคงเปนโลกียญาณอยู เพราะ
ประหาณโมหะยังไมได ๒๗
๑๔. มัคคญาณ ปญญาที่หยั่งรูการตัดกิเลสขาด เปนสมุจเฉทปหาน มีนิพพาน
เปนอารมณ/ The insight knowledge of path
เมื่อพนจากโคตรภูญาณแลว เขาสูมรรคญาณซึ่งมีลักษณะสภาวะแหงความดับ
สําหรับความดับนี้ดังที่ไดกลาวไวในโคตรภูญาณนั้นมันเปนความดับที่ไมจริง พอเขา
๒๖
๒๗

อู ชะนะกาภิวังสะ, พระกัมมัฏฐานาจาริยะ, ธรรมบรรยายเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติ, บริษัท สหธรรมิก จํากัด, พ.ศ. ๒๕๓๗ หนา ๑๕๓
ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา ๑๒๘-๑๒๙

๒๒

สูมรรคญาณแลวก็ยังอยูในความดับ และอาการที่อยูในความดับนี้มีลักษณาการไม
เหมือนกัน ดังตอไปนี้ ๒๘
๑.สําหรับผูปฏิบัติที่มีสัทธินทรียแกกลา ยอมจะเห็นอนิจจลักษณะไดชัดเจน
ที่สุด เพราะอนิจจลักษณะมีกําลังแรง ทําใหวิปสสนาที่กําลังแลนเขาสูมรรคดําเนินไป
อยูนั้นเปนเหตุใหผูปฏิบัติสามารถเห็นรูปนามแสดงความไมเที่ยงอยางละเอียดสุขุม
อย า งยิ่ ง จนในที่ สุ ด ก็ ดั บ ไป ลั ก ษณะอย า งนี้ เรี ย กว า การเข า สู ม รรคทางอนิ จ จั ง
(อนิมิตตวิโมกข ดับทางอนัจจัง)
๒. สําหรับผูปฏิบัติที่มีสมาธินทรียแกกลา ยอมจะเห็นทุกขลักษณะชัดเจน
ที่สุด เพราะทุกขลักษณะมีกําลังแรง ทําใหวิปสสนาที่กําลังแลนเขาสูมรรคดําเนินไป
อยูนั้นเปนเหตุใหผูปฏิบัติเห็นรูปนามแสดงทุกขลักษณะอยางแสนสาหัสชัดเจนที่สุด
เชน มีอาการแนนหนาอกเรื่อยขึ้นไปจนถึงลําคอและดับไปในที่สุด ลักษณะอยางนี้
เรียกวาการเขาสูมรรคทางทุกขัง (อัปปณิหิตวิโมกข ดับทางทุกขัง)
๓. สําหรับผูปฏิบัติที่มีปญญินทรียแกกลา ยอมจะเห็นอนัตตลักษณะชัดเจน
ที่สุด เพราะอนัตตลักษณะมีกําลังแรง ทําใหวิปสสนาที่กําลังแลนเขาสูมรรคดําเนินไป
อยูนั้นเปนเหตุใหผูปฏิบัติเห็นรูปนามแสดงความเปนอนัตตาอยางชัดเจนที่สุด (สวน
จะแสดงออกมาชัดในลักษณะใดบางนั้น ผูรูทานไมไดแสดงเอาไว คงปลอยใหเปน
เรื่องปจจัตตังสําหรับผูปฏิบัติจะพึงประสบดวยตนเอง) มีอาการละเอียดสุขุมยิ่งนัก
แลว ค อ ยๆเล็ ก ลงๆ เหมื อนเส นด ายที่ เล็ ก ที่ สุ ด และขาดดั บ หายไป ลัก ษณะอย า งนี้
เรียกวาการเขาสูมรรคทางอนัตตา (สุญญตวิโมกข ดับทางอนัตตา)
อนึ่ง โดยทันทีที่เขาสูเขตโคตรภูซึ่งเปนญาณที่มีความรูสุกงอมอยูในขณะนั้น
มรรคญาณก็รอรับผูปฏิบัติผูซึ่งมีอินทรียสมบูรณนั้นอยู และเมื่อผานเขาเขตแดนแหง
มรรคญาณ เขาก็ไดบรรลุความเปนอริยชนในฉับพลันนั้นเอง และ ณ ญาณนี้เอง ผู
ปฏิ บั ติ จึ ง มี ป รี ช าหยั่ ง รู อ ริ สั จ จ ทั้ ง สี่ คื อ ทุ ก ขอริ ย สั จ สมุ ท ยอริ ย สั จ นิ โ รธอริ ย สั จ
และมัคคอริยสัจอยางทั่วถึงโดยตลอด ๒๙

๒๘
๒๙

พระพรหมโมลี(วิลาส ญาณวโร), วิปสสนาทีปนี, หนา ๒๙๓-๓๐๒
อู ชะนะกาภิวังสะ, พระกัมมัฏฐานาจาริยะ, ธรรมบรรยายเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติ, หนา ๑๕๕-๑๕๖

๒๓

การที่ผูปฏิบัติคนใดคนหนึ่งจะเขาสูมรรคญาณไดนั้นจะตองเขาทางพระไตร
ลักษณตามอํานาจวาสนาบารมีไดสั่งสมมาแตกตางกันของแตละบุคคลเทานั้น จะไมมี
ทางอื่นนอกเหนือไปจาก ๓ ทางที่กลาวมาแลวนั้นอยางแนนอน
๑๕. ผลญาณ ปญญาหยั่งรู ที่ผลสํ าเร็จของพระอริย บุคคลชั้น นั้ นๆ / The
insight knowledge of fruition
ครั้นเมื่อมรรคญาณเกิดขึ้นแลว ผลญาณซึ่งเปนผลของมรรคญาณก็จะเกิดขึ้น
ติดตามมาทันที ไมมีระหวางมาคั่นกลางเลย เพราะมรรคญาณนั้นจะปรากฏอยูไดเพียง
ระยะเวลาชั่วขณะจิตเดียวเทานั้น และจะปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวไมวาจะเปนมรรค
ญาณชั้นใด เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ทําการประหารกองกิเลส คือ ตัดสังโยชนตามอํานาจของ
มรรคญาณนั้ น ๆ แต ณ ขณะนี้ กํ า ลั ง พู ด ถึ ง การปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากรรมฐานชั้ น ต น ที่
เรียกวา ปฐมมรรค หรือโสดาปตติมรรค ซึ่งเกิดขึ้นและทําการประหาณ (การละ) กิเลส
ไดอยางเด็ดขาด คือ ๓๐
๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวของตน
๒. วิจิกิจฉา ความสงสัย
๓. สีลัพพัตตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต
๔. กามราคะ ความกําหนัดในกาม
๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ
ปฐมมรรคนี้เกิดไดครั้งเดียว ตอจากนั้นผลญาณจะปรากฏขึ้นติดตามมา และ
เปนผลๆ อยูเรื่อยไป ผลญาณนี้เมื่อกลาวตามประเภทของผูปฏิบัติ มีอยู ๒ ประเภท คือ
๓๑

๑. มัณฑบุคคล คือ บุคคลผูมีปญญานอย ปญญาไมแกกลา ผลญาณปรากฏใน
ระยะนี้ ๒ ครั้ง หมายความวา ทานกาวเขาสูมรรคผลอยางเชื่องชา โดยตองมี ปริกรรม
เปนขณะแรกเสียกอน
๒. ติกขบุคคล คือ บุคคลผูมีปญญามาก มีปญญาแกกลา ผลญาณปรากฏใน
ระยะนี้ ๓ ครั้ง หมายความวา ทานกาวเขาสูมรรคผลอยางรวดเร็ว โดยไมมีบริกรรม

๓๐
๓๑

ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ,พระอาจารย, วิปสสนาทีปนีฎีกา, หนา ๑๓๔-๑๓๕
พระพรหมโมลี(วิลาส ญาณวโร), วิปสสนาทีปนี, หนา ๓๐๓-๓๑๒

๒๔

ตอจากผล ๓ ครั้ง ก็มี ภวังค มาคั่นแลวจึงบรรลุถึงปจเวกขณญาณ อันเปนญาณสุดทาย
เลยทีเดียว
ผลญาณ คื อ การที่ ผู ป ฏิ บั ติ ผ า นพ น อุ ป สรรคต า งๆ ในการปฏิ บั ติ วิ ป ส สนา
กรรมฐานมาได แลนเขาสูแดนเกษมอันเปนโลกุตระโดยมีพระนิพพานเปนอารมณ
นั่นเอง
๑๖. ปจจเวกขณญาณ ปญญาที่หยั่งรูดวยการพิจารณา สํารวจ ทบทวนกิเลส ที่
ละ ที่เหลือ มรรค ผล นิพพาน/The insight knowledge of reviewing
วิปสสนาญาณที่ตอจากผลญาณก็คือ ปจจเวกขณญาณ กลาวคือ การที่ผูปฏิบัติ
เขาสูความดับไปแลว ครั้นรูสึกตัวขึ้นมาก็พิจารณาตนวาเปนอะไรไป สภาวะอยางนี้
เกิดขึ้ นแกตนไดอยางไร โดยนึกยอนหลังไปถึงการกํ าหนดที่ผานมาก อนที่จะเกิ ด
อาการแปลกประหลาดอันนี้ ซึ่งตนไมเคยประสบมากอนเลยในชีวิต เพราะฉะนั้น
ปจจเวกขณญาณ คือ การหวนกลับพิจารณาถึงสภาวะที่ตนไดผานมาอีกครั้งหนึ่ง ๓๒
วิปสสนาญาณที่ผูเขียนไดพยายามรวบรวมมานี้เปนความรูขั้นภาวนามยปญญา
ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติอยางถูกตองตามขั้นตอนของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
และไมไดจําเพาะเจาะจงวาผูหนึ่งผูใดจะตองรู และ เขาใจญาณเหลานี้เสียกอนแลว
ตอจากนั้นคอยลงมือปฏิบัติในภายหลัง แตความเปนจริง จะรูหรือไมรู หากผูปฏิบัติอยู
ในสถานที่เหมาะสม มีสัปปายะเหมาะแกการบําเพ็ญปฏิบัติสมณธรรม และปฏิบัติ
ถูกตองตามแนวทางแลว วิปสสนาญาณก็ยอมเกิดขึ้นมาเองอยางไมตองสงสัย
วิปสสนาญาณ คือ ความรูแจง เห็นแจงในธรรมชาติที่แทจริง(ปรมัตถธรรม)
ของกาย และ ใจ (รูป และ นาม) ที่มีอยูในลักษณะของความไมเที่ยง เปนทุกข และการ
ไมอยูในอํานาจของใคร ทานเจาคุณพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไวใน
หนังสือพุทธธรรม หนาที่ ๕๔ วา “(วิปสสนา)ญาณเปนความรูระดับสุดยอดของ
ปญญามนุษย และเปนผลสําเร็จที่สําคัญของมนุษย (วิปสสนา)ญาณไมวาจะเปนโลกีย
ญาณหรือโลกุตรญาณ ลวนเปนสวนผลักดันใหเกิดความเจริญกาวหนาในอารยธรรม
ของมนุษยชาติ” เมื่อความรูแจง เห็นจริงเหลานี้พอกพูนมากขึ้นๆ จนทําใหความรูสึก
นึกคิด ทัศนะที่มีตอโลกของผูปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป ในที่สุดสามารถทําลายกิเลส คือ
ความยึดมั่นถือมั่นอันเปนตนเหตุแหงทุกขทั้งปวง คงเหลือแตบรมสุขที่ถาวรนั่นแล
๓๒
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๒๕
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๑. ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ, วิปสสนาทีปนีฎีกา, กรุงเทพฯ: โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๒
๒. พระชนกาภิวงศ, อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ, เชมเย สยาดอ, (มณฑาทิพย
คุณวัฒนา แปล), วิปสสนาญาณกาวหนาอยางไร, ไมปรากฏสถานที่พิมพ,
โรงพิมพบุญศิริการพิมพ, พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), (จํารูญ ธรรมดา แปล),
หลักปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน, กรุงเทพฯ: ไทยรายวันการพิมพ, พ.ศ.
๒๕๔๖
๔. พระเทพสิทธิมุนี(โชดก ป.ธ. ๙), คูมือสอบอารมณกรรมฐาน, กรุงเทพฯ:
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๑
๕. พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร), วิปสสนาทีปนี, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ดอกหญา, พ.ศ. ๒๕๓๗
๖. อู ชะนะกาภิวังสะ, พระกัมมัฏฐานาจริยะ, ธรรมบรรยายเกี่ยวกับธรรม
ปฏิบัติ, กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก จํากัด, พ.ศ. ๒๕๓๗

