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ศึกษาความรู้พิื้นฐานของวิปัสสนาภาวนาโดยทั่วไป  
หลักวิปัสสนาภาวนาตามนัยของพระไตรปิฏก  
อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสสต่าง ๆ  

ก. สังเขปรายวิชา



๑. นิสิตมีความรู้พื้นฐานวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 
๒. นิสิตเข้าใจหลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในคัมภีร์ 
๓. นิสิตเข้าใจหลักวิปัสสนาที่จัดเป็นระบบในคัมภีร์ 
๔. นิสิตสามารถอธิบายเชื่อมโยงหลักธรรมต่าง ๆ  
    ที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนาภาวนาได้ตรงตามคัมภีร์

ข. วัตถุประสงค์



๑.  การเข้าชั้นเรียน  ความสนใจ                  ๑๐  คะแนน 
๒.  งานสรุปสาระการเรียนประจำสัปดาห์       ๔๐  คะแนน 
๓.  ทดสอบในห้องเรียน                            ๕๐  คะแนน                                                                                                                  
                                             รวม  ๑๐๐   คะแนน

ค. การวัดและประเมินผล



๑.  ๓  เม.ย. ๖๒ ความรู้พื้นฐานวิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก 
๒. ๑๐ เม.ย. ๖๒ หลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก 
๓. ๑๗ เม.ย. ๖๒ หลักวิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ 
๔. ๒๔ เม.ย. ๖๒ วิปัสสนาภาวนากับหลักธรรมต่าง ๆ และทดสอบ

ง. เวลาและหัวข้อการบรรยาย



๑.๑ สภาวะของวิปัสสนา 
๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา 
๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา

๑. ความรู้พื้นฐานวิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก



กตเม  ธมฺมา  กุสลา. ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ   
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ  วา  สทฺทารมฺมณํ  วา   
คนฺธารมฺมณํ วา  รสารมฺมณํ วา  โผฏฺฐพฺพารมฺมณํ วา  ธมฺมารมฺมณํ วา,   
ยํ  ยํ  วา  ปนารพฺภ;  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ, เวทนา โหติ, สญฺญา โหติ,   
เจตนา  โหติ,  จิตฺตํ  โหติ, ... สติ  โหติ,  สมฺปชญฺญํ  โหติ,   
สมโถ  โหติ, วิปสฺสนา โหติ;  ปคฺคาโห  โหติ,  อวิกฺเขโป  โหติ;   
เย วา  ปน ตสฺมึ สมเย อญฺเญปิ อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปิโน ธมฺมา;   
อิเม  ธมฺมา  กุสลา. 
(อภิ.สงฺ. ๓๔/๑)

๑.๑ ตัวสภาวะของวิปัสสนา



กตมา ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติ.  
ยา  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺญา  ปชานนา, วิจโย ปวิจโย  ธมฺมวิจโย,   
สลฺลกฺขณา  อุปลกฺขณา  ปจฺจุปลกฺขณา,  ปณฺฑิจฺจํ  โกสลฺลํ  เนปุญฺญํ,   
เวภพฺยา  จินฺตา  อุปปริกฺขา,  ภูรี  เมธา  ปริณายิกา,   
วิปสฺสนา  สมฺปชญฺญํ  ปโตโท,  ปญฺญา  ปญฺญินฺทฺริยํ  ปญฺญาพลํ,   
ปญฺญาสตฺถํ  ปญฺญาปาสาโท  ปญฺญาอาโลโก  ปญฺญาโอภาโส   
ปญฺญาปชฺโชโต ปญฺญารตนํ,  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ;   
อยํ  ตสฺมึ  สมเย  วิปสฺสนา  โหติ. 
(อภิ.สงฺ. ๓๔/๕๕)

๑.๑ ตัวสภาวะของวิปัสสนา



ตสฺส เอวํ อิมํ อริยํ อฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ ภาวยโต  
จตฺตาโรปิ สติปฏฺฐานา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ,  
จตฺตาโรปิ สมฺมปฺปธานา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ,  
จตฺตาโรปิ อิทฺธิปาทา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ,  
ปญฺจปิ อินฺทฺริยานิ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ,  
ปญฺจปิ พลานิ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ,  
สตฺตปิ โพชฺฌงฺคา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ. 
ตสฺสิเม เทฺว ธมฺมา ยุคนทฺธา วตฺตนฺติ. สมโถ จ วิปสฺสนา จ. 
(ม.อุ. ๑๔/๔๓๑)

๑.๑ ตัวสภาวะของวิปัสสนา



(ก) กตเม เทฺว ธมฺมา พหุการา.  
     สติ จ สมฺปชญฺญญฺจ. อิเม เทฺว ธมฺมา พหุการา. 
(ข) กตเม เทฺว ธมฺมา ภาเวตพฺพา.  
     สมโถ จ วิปสฺสนา จ. อิเม เทฺว ธมฺมา ภาเวตพฺพา. 
(ค) กตเม เทฺว ธมฺมา ปริญฺเญยฺยา.  
     นามญฺจ รูปญฺจ. อิเม เทฺว ธมฺมา ปริญฺเญยฺยา. 
(ฆ) กตเม เทฺว ธมฺมา ปหาตพฺพา.  
     อวิชฺชา จ ภวตณฺหา จ. อิเม เทฺว ธมฺมา ปหาตพฺพา. 
(ที.ปา. ๑๑/๓๕๒)

๑.๑ ตัวสภาวะของวิปัสสนา



จตสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา.  กตมา  จตสฺโส.   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาราย  สํวตฺตติ,   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา      
ญาณทสฺสนปฺปฏิลาภาย  สํวตฺตติ,   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
สติสมฺปชญฺญาย  สํวตฺตติ,   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อาสวานํ ขยาย สํวตฺตติ. 
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑)

๑.๑ ตัวสภาวะของวิปัสสนา



กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อาสวานํ  ขยาย  สํวตฺตติ.   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปญฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ   
อุทยพฺพยานุปสฺสี  วิหรติ  “อิติ  รูปํ,   
อิติ  รูปสฺส  สมุทโย,  อิติ  รูปสฺส  อตฺถงฺคโม,  
อิติ  เวทนา,... 
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑)

๑.๑ ตัวสภาวะของวิปัสสนา



๑.๑ ตัวสภาวะของวิปัสสนา 
๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา 
๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา

๑. ความรู้พื้นฐานวิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก



โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ  
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต  
ญาณทสฺสนาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ;  
โส เอวํ ปชานาติ ‘อยํ โข เม กาโย รูปี จาตุมฺมหาภูติโก  
มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสูปจโย  
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม,  
อิทญฺจ ปน เม วิญฺญาณํ เอตฺถ สิตํ เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺ’ติ. 
(ที.สี. ๙/๒๓๔)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ, เวทนา อนิจฺจา, สญฺญา อนิจฺจา,  
สงฺขารา อนิจฺจา, วิญฺญาณํ อนิจฺจํ.  
เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมิมฺปิ นิพฺพินฺทติ,  
เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ, สญฺญายปิ นิพฺพินฺทติ, สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, 
วิญฺญาณสฺมิมฺปิ นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ, 
วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺต”มิติ ญาณํ โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ,  
กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๑๒)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



รูปํ ภิกฺขเว ทุกฺขํ, เวทนา ทุกฺขา, สญฺญา ทุกฺขา,  
สงฺขารา ทุกฺขา, วิญฺญาณํ ทุกฺขํ.  
เอวํ ปสฺสํ ... นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๑๓)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สญฺญา อนตฺตา,  
สงฺขารา อนตฺตา, วิญฺญาณํ อนตฺตา.  
เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมิมฺปิ นิพฺพินฺทติ,  
เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ, สญฺญายปิ นิพฺพินฺทติ, สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, 
วิญฺญาณสฺมิมฺปิ นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ,  
วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺต”มิติ ญาณํ โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ,  
กตํ กรณียํ. นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๑๔)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ, ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ, ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา,  
ยทนตฺตา ตํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ  
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญญาย ทฏฺฐพฺพํ.  
เวทนา อนิจฺจา ...สญฺญา อนิจฺจา ...สงฺขารา อนิจฺจา ... 
วิญฺญาณํ อนิจฺจํ, ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ, ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา,  
ยทนตฺตา ตํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ  
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทฏฺฐพฺพํ.  
เอวํ ปสฺสํ ฯเปฯ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๑๕)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ, โยปิ เหตุ โยปิ ปจฺจโย รูปสฺส อุปฺปาทาย,  
โสปิ อนิจฺโจ, อนิจฺจสมฺภูตํ ภิกฺขเว รูปํ, กุโต นิจฺจํ ภวิสฺสติ.  
เวทนา อนิจฺจา ... สญฺญา อนิจฺจา ... สงฺขารา อนิจฺจา ... 
วิญฺญาณํ อนิจฺจํ, โยปิ เหตุ โยปิ ปจฺจโย วิญฺญาณสฺส อุปฺปาทาย,  
โสปิ อนิจฺโจ, อนิจฺจสมฺภูตํ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ, กุโต นิจฺจํ ภวิสฺสติ.  
เอวํ ปสฺสํ ฯเปฯ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๑๘)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



อนิจฺจญฺเญว ภิกฺขเว ภิกฺขุ รูปํ “อนิจฺจนฺ”ติ ปสฺสติ.  
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏฺฐิ, สมฺมา ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ,  
นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย, ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย,  
นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ วิมุตฺตํ “สุวิมุตฺตนฺ”ติ วุจฺจติ.  
อนิจฺจญฺเญว ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทนํ “อนิจฺจนฺ”ติ ปสฺสติ... 
(สํ.ข. ๑๗/๕๑)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



รูปํ ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกโรถ, รูปานิจฺจตญฺจ ยถาภูตํ สมนุปสฺสถ. 
รูปํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโส มนสิกโรนฺโต  
รูปานิจฺจตญฺจ ยถาภูตํ สมนุปสฺสนฺโต รูปสฺมึ นิพฺพินฺทติ, 
นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย, ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย,  
นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ วิมุตฺตํ “สุวิมุตฺตนฺ”ติ วุจฺจติ.  
เวทนํ ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกโรถ,... 
(สํ.ข. ๑๗/๕๑)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



อยํ โข ปน อคฺคิเวสฺสน กาโย รูปี จาตุมฺมหาภูติโก  มาตาเปตฺติกสมฺภโว   
โอทนกุมฺมาสูปจโย  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม   
อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต  สลฺลโต  อฆโต  อาพาธโต   
ปรโต  ปโลกโต  สุญฺญโต  อนตฺตโต  สมนุปสฺสิตพฺโพ,   
ตสฺสิมํ กายํ อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต  สลฺลโต   
อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สุญฺญโต อนตฺตโต สมนุปสฺสโต   
โย กายสฺมึ  กายจฺฉนฺโท  กายสิเนโห  กายนฺวยตา  สา  ปหียติ. 
(ม.ม. ๑๓/๒๐๕)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



สุขาปิ  โข  อคฺคิเวสฺสน  เวทนา  อนิจฺจา  สงฺขตา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   
ขยธมฺมา  วยธมฺมา  วิราคธมฺมา  นิโรธธมฺมา,   
ทุกฺขาปิ โข  อคฺคิเวสฺสน  เวทนา  อนิจฺจา  สงฺขตา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   
ขยธมฺมา  วยธมฺมา  วิราคธมฺมา  นิโรธธมฺมา,   
อทุกฺขมสุขาปิ โข  อคฺคิเวสฺสน  เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา   
ขยธมฺมา  วยธมฺมา  วิราคธมฺมา  นิโรธธมฺมา.   
เอวํ ปสฺสํ อคฺคิเวสฺสน สุตวา อริยสาวโก สุขายปิ  เวทนาย  นิพฺพินฺทติ,   
ทุกฺขายปิ  เวทนาย  นิพฺพินฺทติ,  อทุกฺขมสุขายปิ  เวทนาย  นิพฺพินฺทติ,   
นิพฺพินฺทํ  วิรชฺชติ,  วิราคา  วิมุจฺจติ,  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  ญาณํ  โหติ,.. 
(ม.ม. ๑๓/๒๐๕)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



ยา  เจว  โข  ปน  อชฺฌตฺติกา  ปฐวีธาตุ,   
ยา  จ  พาหิรา  ปฐวีธาตุ,  ปฐวีธาตุเรเวสา.   
ตํ  “เนตํ  มม,  เนโสหมสฺมิ,  น  เมโส  อตฺตา”ติ   
เอวเมตํ  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย  ทฏฺฐพฺพํ.   
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา ปฐวีธาตุยา นิพฺพินฺทติ,  
ปฐวีธาตุยา จิตฺตํ วิราเชติ. 
(ม.มู. ๑๓/๑๑๔)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



ยงฺกิญฺจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา  
โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา, ยํ ทูเร วา สนฺติเก วา,  
สพฺพํ รูปํ  “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ  
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทฏฺฐพฺพํ..เวทนา..สญฺญา..สงฺขารา..วิญฺญาณํ.. 
เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ,  
สญฺญายปิ นิพฺพินฺทติ, สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, วิญฺญาณสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ,  
นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ, วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญานํ โหติ,  
“ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. 
(วิ.ม. ๔/๒๒-๒๓)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ, กิญฺจ ภิกฺขเว สพฺพํ อาทิตฺตํ.  
จกฺขุํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ, รูปา อาทิตฺตา, จกฺขุวิญฺญาณํ อาทิตฺตํ, จกฺขุสมฺผสฺโส อาทิตฺโต,  
ยมฺปิทํ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, ตมฺปิ อาทิตฺตํ.  
เกน อาทิตฺตํ. ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา อาทิตฺตํ,  
ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตฺตนฺติ วทามิ.  
โสตํ อาทิตฺตํ, สทฺทา อาทิตฺตา...ฆานํ อาทิตฺตํ, คนฺธา อาทิตฺตา...ชิวฺหา อาทิตฺตา, รสา อาทิตฺตา...  
กาโย อาทิตฺโต, โผฏฺฐพฺพา อาทิตฺตา ... มโน อาทิตฺโต, ธมฺมา อาทิตฺตา ... 
เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, รูเปสุปิ นิพฺพินฺทติ,  
จกฺขุวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ, จกฺขุสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ,  
ยมฺปิทํ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา,  
ตสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ ... นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานาติ. 
(วิ.ม. ๔/๕๔)

๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา



๑.๑ ตัวสภาวะของวิปัสสนา 
๑.๒ ลักษณะของวิปัสสนา 
๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา

๑. ความรู้พื้นฐานวิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎก



วินโย สํวรตฺถาย, สํวโร อวิปฺปฏิสารตฺถาย, อวิปฺปฏิสาโร ปามุชฺชตฺถาย,  
ปามุชฺชํ ปีตตฺถาย, ปีติ ปสฺสทฺธตฺถาย, ปสฺสทฺธิ สุขตฺถาย, สุขํ สมาธตฺถาย,  
สมาธิ ยถาภูตญาณทสฺสนตฺถาย, ยถาภูตญาณทสฺสนํ นิพฺพิทตฺถาย,  
นิพฺพิทา วิราคตฺถาย. วิราโค วิมุตฺตตฺถาย, วิมุตฺติ วิมุตฺติญาณทสฺสนตฺถาย,  
วิมุตฺติญาณทสฺสนํ อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย. เอตทตฺถา กถา,  
เอตทตฺถา มนฺตนา, เอตทตฺถา อุปนิสา, เอตทตฺถํ โสตาวธานํ,  
ยทิทํ อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข. 
(วิ.ป. ๘/๓๖๖)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



เอวเมว โข ภิกฺขเว อวิชฺชูปนิสา สงฺขารา, สงฺขารูปนิสํ วิญฺญาณํ,  
วิญฺญาณูปนิสํ นามรูปํ, นามรูปูปนิสํ สฬายตนํ, สฬายตนูปนิโส ผสฺโส,  
ผสฺสูปนิสา เวทนา, เวทนูปนิสา ตณฺหา, ตณฺหูปนิสํ อุปาทานํ,  
อุปาทานูปนิโส ภโว, ภวูปนิสา ชาติ, ชาตูปนิสํ ทุกฺขํ,  
ทุกฺขูปนิสา สทฺธา, สทฺธูปนิสํ ปามุชฺชํ, ปามุชฺชูปนิสา ปีติ, ปีตูปนิสา ปสฺสทฺธิ,  
ปสฺสทฺธูปนิสํ สุขํ, สุขูปนิโส สมาธิ, สมาธูปนิสํ ยถาภูตญาณทสฺสนํ,  
ยถาภูตญาณทสฺสนูปนิสา นิพฺพิทา, นิพฺพิทูปนิโส วิราโค,  
วิราคูปนิสา วิมุตฺติ, วิมุตฺตูปนิสํ ขเยญาณํ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๓)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ หิเตสินา  
อนุกมฺปเกน อนุกมฺปํ อุปาทาย, กตํ โว ตํ มยา.  
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ, เอตานิ สุญฺญาคารานิ.  
ฌายถ ภิกฺขเว, มา ปมาทตฺถ,  
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสารีโน อหุวตฺถ. อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี. 
(ม.มู. ๑๒/๒๑๕)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



ฌายถาติ อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน อฏฺฐตึสารมฺมณานิ  
ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน  จ  อนิจฺจาทิโต  ขนฺธายตนาทีนิ   
อุปนิชฺฌายถ สมถญฺจ วิปสฺสนญฺจ วฑฺเฒถาติ วุตฺตํ โหติ. 
(ม.มู.อ. ๑/๘๘)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กญฺจิ  สงฺขารํ  นิจฺจโต  สมนุปสฺสนฺโต  
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ,  
อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ  
เนตํ ฐานํ วิชฺชติ,   
สมฺมตฺตนิยามํ อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา  
อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 
(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๙๘)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺพสงฺขาเร  อนิจฺจโต  สมนุปสฺสนฺโต  
อนุโลมิกาย ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ,   
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ  
ฐานเมตํ  วิชฺชติ,   
สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา  
อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ ฐานเมตํ วิชฺชติ. 
(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๙๘)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ สงฺขารํ สุขโต สมนุปสฺสนฺโต.. 
เนตํ ฐานํ วิชฺชติ.   
สพฺพสงฺขาเร ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต..  
ฐานเมตํ วิชฺชติ. 
(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๙๙)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ ธมฺมํ อตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต.. 
เนตํ ฐานํ วิชฺชติ.   
สพฺพธมฺเม อนตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต..   
ฐานเมตํ  วิชฺชติ. 
(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๐)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพานํ ทุกฺขโต  สมนุปสฺสนฺโต   
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ,   
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ   
เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,   
สมฺมตฺตนิยามํ  อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา   
อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 
(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๑)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพานํ  สุขโต  สมนุปสฺสนฺโต   
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ ฐานเมตํ วิชฺชติ,   
อนุโลมิกาย ขนฺติยา  สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ           
ฐานเมตํ  วิชฺชติ,   
สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา  
อนาคามิผลํ วา อรหตฺตํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ ฐานเมตํ  วิชฺชตีติ.
(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๑)

๑.๓ ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา



(๑)  ปญฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ,  
ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  นิโรโธ  “นิจฺจํ นิพฺพานนฺ”ติ  ปสฺสนฺโต  
สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมติ.   
(๒)  ปญฺจกฺขนฺเธ  ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ,  
ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  นิโรโธ  “สุขํ นิพฺพานนฺ”ติ  ปสฺสนฺโต .. 
(๓)  ปญฺจกฺขนฺเธ โรคโต,      อาโรคฺยํ  นิพฺพานํ.  
(๔)  ปญฺจกฺขนฺเธ คณฺฑโต,    นิคณฺโฑ  นิพฺพานํ.  
(๕)  ปญฺจกฺขนฺเธ สลฺลโต,     นิสลฺลํ  นิพฺพานํ. 
(ขุ.ป. ๓๑/๓๖ วิปัสสนากถา)
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(๖)    ปญฺจกฺขนฺเธ อฆโต,         อนโฆ  นิพฺพานํ.  
(๗)    ปญฺจกฺขนฺเธ อาพาธโต,    อนาพาโธ  นิพฺพานํ.  
(๘)    ปญฺจกฺขนฺเธ ปรโต,         อปรปฺปจฺจยํ นิพฺพานํ.  
(๙)    ปญฺจกฺขนฺเธ ปโลกโต,      อปโลกธมฺโม นิพฺพานํ   
(๑๐)  ปญฺจกฺขนฺเธ อีติโต,         อนีติกํ  นิพฺพานํ.  
(๑๑)  ปญฺจกฺขนฺเธ อุปทฺทวโต,   อนุปทฺทวํ นิพฺพานํ   
(๑๒)  ปญฺจกฺขนฺเธ ภยโต,         อภยํ นิพฺพานํ. 
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(๑๓)  ปญฺจกฺขนฺเธ อุปสคฺคโต,  อนุปสคฺคํ นิพฺพานํ.  
(๑๔)  ปญฺจกฺขนฺเธ จลโต,        อจลํ นิพฺพานํ. 
(๑๕)  ปญฺจกฺขนฺเธ ปภงฺคุโต,    อปฺปภงฺคุ นิพฺพานํ.  
(๑๖)  ปญฺจกฺขนฺเธ อทฺธุวโต,    ธุวํ นิพฺพานํ.  
(๑๗)  ปญฺจกฺขนฺเธ อตาณโต,    ตาณํ นิพฺพานํ.  
(๑๘)  ปญฺจกฺขนฺเธ อเลณโต,    เลณํ นิพฺพานํ.  
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(๑๙) ปญฺจกฺขนฺเธ อสรณโต,        สรณํ นิพฺพานํ.  
(๒๐) ปญฺจกฺขนฺเธ ริตฺตโต,          อริตฺตํ นิพฺพานํ.  
(๒๑) ปญฺจกฺขนฺเธ ตุจฺฉโต,          อตุจฺฉํ นิพฺพานํ.  
(๒๒) ปญฺจกฺขนฺเธ สุญฺญโต,         ปรมํ  สุญฺญํ นิพฺพานํ.  
(๒๓) ปญฺจกฺขนฺเธ อนตฺตโต,        ปรมฏฺฐํ  นิพฺพานํ.  
(๒๔) ปญฺจกฺขนฺเธ อาทีนวโต,       อนาทีนวํ นิพฺพานํ.  
(๒๕) ปญฺจกฺขนฺเธ วิปริณามธมฺมโต, อวิปริณามธมฺมํ นิพฺพานํ.  
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(๒๖) ปญฺจกฺขนฺเธ อสารกโต,     สารํ นิพฺพานํ.  
(๒๗) ปญฺจกฺขนฺเธ อฆมูลโต,      อนฆมูลํ นิพฺพานํ.  
(๒๘) ปญฺจกฺขนฺเธ วธกโต,         อวธกํ นิพฺพานํ.  
(๒๙)  ปญฺจกฺขนฺเธ วิภวโต,        อวิภวํ นิพฺพานํ.  
(๓๐) ปญฺจกฺขนฺเธ สาสวโต,       อนาสวํ นิพฺพานํ.  
(๓๑) ปญฺจกฺขนฺเธ สงฺขตโต,       อสงฺขตํ นิพฺพานํ.  
(๓๒) ปญฺจกฺขนฺเธ มารามิสโต,    นิรามิสํ นิพฺพานํ. 
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(๓๓) ปญฺจกฺขนฺเธ ชาติธมฺมโต,      อชาตํ นิพฺพานํ.   
(๓๔) ปญฺจกฺขนฺเธ ชราธมฺมโต,      อชรํ นิพฺพานํ.  
(๓๕) ปญฺจกฺขนฺเธ พฺยาธิธมฺมโต,    อพฺยาธิธมฺมํ นิพฺพานํ.  
(๓๖) ปญฺจกฺขนฺเธ มรณธมฺมโต,     อมตํ นิพฺพานํ.  
(๓๗) ปญฺจกฺขนฺเธ โสกธมฺมโต,      อโสกํ นิพฺพานํ.  
(๓๘) ปญฺจกฺขนฺเธ ปริเทวธมฺมโต,   อปริเทวํ นิพฺพานํ. 
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(๓๙)  ปญฺจกฺขนฺเธ อุปายาสธมฺมโต ปสฺสนฺโต  
อนุโลมิกํ  ขนฺตึ  ปฏิลภติ,  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  นิโรโธ  
“อนุปายาสํ  นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ. 
(๔๐) ปญฺจกฺขนฺเธ  สงฺกิเลสิกธมฺมโต ปสฺสนฺโต  
อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  นิโรโธ  
“อสงฺกิลิฏฺฐํ นิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมติ. 
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สวัสดีครับ


