
โสฬสญาณ 
(ญาณ ๑๖)

บรรยายโดย พระเทพวิสุทธิมุน ีวิ.
ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ



ความหมายของญาณ 

ญาณ  ๑ ๖  ต า ม ที่ ป ร า ก ฏ ใ น คั ม ภี ร์
ปฏิสัมภิทามรรคและคัมภีร์วิสุทธิมรรค ดังนี ้

“ญาณ” ตามรูปศัพท์ แปลว่า ความรู้ มี
ความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ปัญญา” ญาณใน
พระพุทธศาสนาแย่งออกเป็นหลายระดับขั้น แต่
ญาณที่จะสามารถท าลายล้างกิ เลสได้อย่าง
เด็ดขาดนั้นเป็นญาณที่เป็นผลจากการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานเทา่นัน้
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๑.นามรูปปริจเฉทญาณ  เป็นญาณท่ีแยกแยะรูปนาม

สังขารว่ามีความจริงเพียง ๒ อย่าง คือรูปกับนาม

- รูป คอื ลักษณะทางกายภาพทั้งหมด ที่สามารถจับต้อง สัมผัส ต้องการที่อยูอ่าศัย
- นาม คือ จิตใจ ซึ่งไมส่ามารถสัมผัส

รูปคือสิ่งที่สัมผัสได้  
นามคือสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ 
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๒. ปัจจยปริคคห
ญาณ เป็นญาณที่หยั่งรู้
ถึง เหตุผลของรูปนาม
ญาณ ขั้นนี้ เกิดท าให้รู้จัก

ว่าสรรพส่ิงเกิดมาล้วน
เป็นไปตามเหตุตามปัจจยั 
เป็นไปตามหลักปฏิจสมปุ
บาท 
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๓. สัมมสนญาณ ญาณ
ขั้นนี้จะได้เห็นอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา ของรูปนามชัด
ข้ึน
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๔ อุทยัพพยณาณ เป็นญาณท่ีหยั่งรู้ถึงความเกิดดับของรูปนาม  
สังขาร

ญาณระดบันีแ้บง่ออกเป็น ๒ ชว่ง

ญาณ ระดับแรกเป็นญาณระดับอ่อน (ตรุณะ)

ญาณ ระดับที่๒ เป็นญาณระดับแก่ (พลวะ)
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๑. แสงสว่าง (โอภาส) ๔.ความสงบ (ปัทสทัธิ) ๗. ความเพียร(ปัคคาหะ)

๒. ความรู้ (ญาณ) ๕.ความสุข (สุข) ๘. การตั้งสติไว ้(อุปัฏฐานะ)

๓. ความเอิบอ่ิมใจ (ปีต)ิ ๖.ความน้อมใจเช่ือ ๙. ความวางเฉย (อุเบกขา)

๑๐. ความใคร่ (นิกันติ)
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๕. ภังคานุปัสสนาญาณ เป็นญาณที่หยั่งรู้ความดับ
ไปของรูปนาม
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๖.ภยตูปัฏฐานญาณ เป็นญาณท่ีหยั่งรู้รูปนามว่า 
เป็นสิ่ง ท่ีน่ากลัว ความรู้สึก ท่ีน่ากลัวนี้  ไม่ ใ ช่ เป็น
ความรู้สึกเหมือนกลัวภูตผีปีศาจ แต่เป็นความรู้สึก
กลัวรูปนามตามสภาวะของมัน ในเวลาปฏิบัติจริง
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๗. อาทีนญาณ : เป็นญาณ
ที่หยั่งรู้รูปนามว่าเป็นส่ิงที่มี
แต่โทษ ความรู้สึกที่ไม่ได้คิด
ข้ึนมาเอง หากแต่เป็นส่ิงที่ผู้
ปฏิบัติเห็นด้วยตัวเองในเวลา
ปฏิบัติจริง
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๘. นิพพิทาญาณ : เป็นญาณท่ีผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึก
เบ่ือหน่ายต่อรูปนามสังขาร ความรู้สึกเบ่ือหน่ายนี้ ไม่ใช่
อยู่เฉย ๆ ไม่ได้ปฏิบัติก็เกิดความเบ่ือหน่ายได้ หากแต่
เกิดขึ้นเวลาท่ีผู้ปฏิบัติก าหนดรูปนามอยู่บ่อย ๆ จนเป็น
ความรู้สึกเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นกับใจ
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๙. มุญจิตุกัมยตาณาณ : เป็นญาณท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติ
อยากหลุดพ้นจากรูปนามสังขาร เพราะการได้รู้ความไม่
เท่ียงของรูปนามสังขาร เป็นเร่ืองน่าเบ่ือหน่าย ความรู้สึก
เช่นนี้ ก็มิใช่เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นมาลอย ๆ หากแต่
เกิดข้ึนในเวลาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
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๑๐. ปฏิสังขาญาณ : เป็นญาณท่ีหยั่งรู้ท่ีคอยทบทวนรูป 
นามสังขารว่า ตกอยู่ในอ านาจของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา
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๑๑. สังขารุเปกขา
ญาณ : เป็นญาณที่
หยั่งรู้รูป นาม สังขาร 
เป็นความรู้สึกวางเฉย
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๑๒. อนุโลมญาณ : เป็นญาณที่พิจารณารูปนามสังขารว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยพิจารณาตามล าดังมาตั้งแต่ อุทยัพพย
ญาณ (ญาณที่ ๔) จนถึงสังขารุเปกขาญาณ (ญาณที่ ๑๑) เปรียบ
เหมือนพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสดับการวินิจฉัยคดีของตุลาการแปด
ท่านแล้ว ทรงมีพระราชวินิจฉัยอนุโลม ตามค าวินิจฉัยของตุลาการ
ทั้งแปดนั้น
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๑๓. โคตรภูญาณ : เป็นญาณที่ข้ามเขตปุถุชนเข้าสู่อริยชน เป็น
ด่านที่สลัดอารมณ์โลกิยะ เสนอแนะนิพพานให้เป็นอารมณ์ของจิต 
ในเวลาปฏิบัติจริ ง  อนุ โลมญาณกับโคตรภูญาณจะเ กิด ข้ึน
ต่อเนื่องกันในขณะจิตดวงเดียวกัน โดยอนุโลมญาณจะเกิดข้ึนก่อน
โคตรภูญาณสองถึงสามครั้ง เพ่ือท าตัวให้เข้มแข็ง ที่สามารถไล่
ความมืดคือโมหะออกไป ในญาณนี้ผู้ปฏิบัติยังคงก าหนดรูปนาม
ต่อไปเมื่อโคตรภูญาณเกิดข้ึน จิตของผู้ปฏิบัติจะมีนิพพานเป็น
อารมณ์ ข้ามโคตรปุถุชน บรรลุถึงอริยชน โดยไม่หวนกลับมาอีก
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๑๔. มัคคญาณ : เป็นญาณที่ท าลายกิเลส ผู้ปฏิบัติได้พบพระ
นิพพานครั้งแรก เสวยนิพพานเป็นอารมณ์ เห็นแจ้งนิโรธสัจด้วย
ปัญญาของตนเอง รูปนามสังขารดับไปในญาณนี้



18

๑๕. ผลญาณ : เป็นญาณท่ีเกิดถัดมาจากมัคคญาณ เกิดขึ้นในขณะ
จิตเดียวกันกับมัคคญาณ การประหารกิเลสได้ส าเร็จในระดับมัคค
ญาณ เรียกว่า เป็นการประหารกิเลสได้อย่างเด็ดขาด (สมุทเฉท
ปหาน) ส่วนการประหารกิเลสในระดับผลญาณ เรียกว่า ปัสสทิธป
หาน



19

๑๖.ปัจจเวขณญาณ : เป็นญาณที่ย้อนกลับไปทบทวน มรรค ผล 
นิพพาน ที่ตนเองได้พบผ่านมา ตลอดถึงพิจารณากิเลสท่ีละได้แล้ว
และท่ียังละไม่ได้
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“โสฬสญาณ” หรือ “ญาณ ๑๖” เป็นเคร่ืองมือชี้ผลของ
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในสมัยพระพุทธกาลพระองค์
ทรงหยั่งรู้วาระจิตของผู้บรรลุธรรมด้วยพระองค์เอง เม่ือ
พระองค์ดับเสด็จดังขันธปริพพานแล้ว การตรวจสอบผล
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงต้องอาศัยหลักการใน
คัมภีร์ท่ีพระพุทธศาสนาตรัสไว้
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การรู้เรื่องโสฬสญาณ 
ในแง่บวก เป็นการสร้างก าลังใจให้ผูป้ฏบิัติไดเ้หน็ความส าคัญของการพัฒนาตนดว้ย

หลักวิปัสสนากรรมฐาน ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนและพบได้ในคัมภีร์ ส าหรับผู้ที่มีความ
ท้อแท้ใจ ก็มกี าลังใจที่จะปฏบิัติตอ่ไป เม่ือได้เห็นหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ใน
พระไตรปิฎก หรือในคัมภีร์อรรถกถา

ในแง่ลบ การรู้เรื่องญาณ เป็นอุปสรรคในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได ้โดยเฉพาะ
ในขณะที่ผู้ปฏิบัติก าลังปฏิบัติวปิัสสนากรรมฐานอยู่ หากผู้ปฏบิัติคอยแต่จ้องผลของการปฏบิัติ
อยู่ โดยไม่ได้ใส่ใจก าหนดรูปนาม ตามหลักวปิัสสนากรรมฐาน ก็จะท าให้ผู้ปฏบิัติพลาดโอกาสได้
ลิ้มรสพระธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าไดต้รัสไว้
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ผู้ปฏบิัตจิะมคีวามรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการของญาณ ๑๖ ครบถว้น 
แต่ในเวลาปฏบิัตจิริง ผู้ปฏิบัติจะตอ้งสลัดความรูเ้กี่ยวกับเร่ืองญาณให้หมดสิ้น 
และมุ่งหน้าก าหนดวิปัสสนากรรมฐานอยา่งเดียว จึงจะได้รับผลจากการปฏิบัติ
อยา่งแทจ้ริง

การรูเ้ร่ืองโสฬญาณในเชงิปรยิัติ น่าจะเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นการบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ของผู้ท่ีก าลังปฏิบัติวปิัสสนากรรมฐานอยู่มใิชน่้อย เปรยีบ
เหมือนกับการทุจริตในการสอบ ซึ่งนอกจากจะท าให้เราได้รับความเดือดรอ้น
แล้ว ยังท าให้เราไม่ได้ความรูท้ี่แท้จรงิในวิชาท่ีเราสอบด้วย



วิสุทธิ ๗ เปรียบเสมอืน รถเจ็ดผลัด 
ส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมาย

วิสุทธิ ๗ คือ การท าความบริสทุธิห์มดจด
ที่จะเปน็ขั้น ๆ ไปจนท าใหม้รรคสมบูรณ์ขึ้น
ท าให้ไตรสิกขาเตม็เปี่ยมขึน้ ท าให้อินทรีย์มี
ความแก่กล้าขึ้น ท าให้ถึงข้ันที่เป็นผล ท า
ให้บรรลุถึงนพิพานได้แต่ละขัน้
ประกอบด้วย
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๑. สีลวิสุทธิ (ความบรสิุทธิ์หมดจดแห่งศีล) 
ได้แก่ ปารสิุทธิศลี ๔  

๑. ปาฏิโมกขสังวรศลี
๒. อินทรยีสังวรศีล
๓. อาชีวปารสิุทธิศลี
๔. ปัจจัยสันนิตศลี
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๒. จติตวสิุทธิ (ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจติ)
อันได้แก่ สมาธ ิ๒ คือ 
๑. อุปจารสมาธิ
๒. อัปปนาสมาธิ
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๓. ทิฏฐวิสิุทธิ (ความบรสิุทธิ์หมดจดแห่งทฏิฐิ)
ได้แก ่ญาณ ที่ ๑ คือ นามรูปปริจเฉทญาณ

๔. กังขาวติรณวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัย, 
ความบริสุทธิ์ขั้นที่ท าให้ก าจัดความสงสัยได้)

ได้แก่ ญาณ ที่ ๒ คือ ปัจจยปริคคหญาณ
๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณ) 

ได้แก ่ญาณ ที่ ๓ คือ สัมมสนญาณ
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๖. ปฏปิทาญาณทัสสนวสิุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณอันรูเ้ห็นทางด าเนินไป)

ได้แก่ญาณที่ ๔. อุทยัพพยานปุัสสนาญาณ, ๕. ภังคานปุัสสนาญาณ,  ๖. ภยตู
ปัฏฐานญาณ, ๗. อาทีนวานปุัสสนาญาณ,  ๘. นิพพทิานุปัสสนาญาณ,  ๙.มุจ
จิตกุัมยตาญาณ, ๑๐.ปฏสิังขานปุัสสนาญาณ,  ๑๑. สังขารุเบกขาญาณ,  ๑๒. 
สัจจานโุลมิกญาณ,

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ)  ได้แก่ญาณที่ ๑๓. 

โคตรภูญาณ   ๑๔.มัคคญาณ  ๑๕.ผลญาณ   ๑๖. ปัจจเวกขณญาณ



Thanks!

จบบริบูรณ์
ขอความเจริญในธรรมจง
บังเกิดมีแก่ทุกท่านเทอญ 
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