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วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

สุภีร์ ทุมทอง



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



๒.๑ แบบสามัญทั่วไป 
๒.๒ แบบถาม - ตอบยืนยันความเห็น 
๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย 
๒.๔ แบบสืบค้น 
๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก 
๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล

๒. หลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก



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)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



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

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



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)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



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)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



รูปํ โข ราธ มาโร, เวทนา มาโร, สญฺญา มาโร,  
สงฺขารา มาโร, วิญฺญาณํ มาโร.  
เอวํ ปสฺสํ ราธ สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ,  
เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ, สญฺญายปิ นิพฺพินฺทติ,  
สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, วิญฺญาณสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ,  
นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ,  
วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺต”มิติ ญาณํ โหติ,  “ขีณา ชาติ,  
วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๑๗๐)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



รูปํ โข ราธ มารธมฺโม,... 
รูปํ โข ราธ อนิจฺจํ,... 
รูปํ โข ราธ อนิจฺจธมฺโม,... 
รูปํ โข ราธ ทุกฺขํ,... 
รูปํ โข ราธ ทุกฺขธมฺโม,... 
รูปํ โข ราธ อนตฺตา,... 
รูปํ โข ราธ อนตฺตธมฺโม,... 
รูปํ โข ราธ ขยธมฺโม,... 
รูปํ โข ราธ วยธมฺโม,... 
รูปํ โข ราธ สมุทยธมฺโม,... 
รูปํ โข ราธ นิโรธธมฺโม,... 
(สํ.ข. ๑๗/๑๗๑-๑๘๑)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



สพฺพํ ภิกฺขเว อนิจฺจ.ํ กิญฺจ ภิกฺขเว สพฺพํ อนิจฺจํ.  
จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจํ, รูปา อนิจฺจา, จกฺขุวิญฺญาณํ อนิจฺจํ, จกฺขุสมฺผสฺโส อนิจฺโจ,  
ยมฺปิทํ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา,  
ตมฺปิ อนิจฺจํ.  
โสตํ อนิจฺจํ..ฆานํ อนิจฺจํ.. ชิวฺหา อนิจฺจา.. กาโย อนิจฺโจ.. มโน อนิจฺโจ..  
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. 
(สํ.สฬา. ๑๘/๔๓)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



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)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



[๔๔] สพฺพํ ภิกฺขเว ทุกฺขํ ... 
[๔๕] สพฺพํ ภิกฺขเว อนตฺตา ... 
[๔๖] สพฺพํ ภิกฺขเว อภิญฺเญยฺยํ ... 
[๔๗] สพฺพํ ภิกฺขเว ปริญฺเญยฺยํ ... 
[๔๘] สพฺพํ ภิกฺขเว ปหาตพฺพํ ... 
[๔๙] สพฺพํ ภิกฺขเว สจฺฉิกาตพฺพํ ... 
[๕๐] สพฺพํ ภิกฺขเว อภิญฺญา ปริญฺเญยฺยํ ... 
[๕๑] สพฺพํ ภิกฺขเว อุปทฺทุตํ ... 
(สํ.สฬา. ๑๘)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



[๓๓] สพฺพํ ภิกฺขเว ชาติธมฺมํ... 
[๓๔] สพฺพํ ภิกฺขเว ชราธมฺมํ... 
[๓๕] สพฺพํ ภิกฺขเว พยาธิธมฺมํ... 
[๓๖] สพฺพํ ภิกฺขเว มรณธมฺมํ... 
[๓๗] สพฺพํ ภิกฺขเว โสกธมฺมํ... 
[๓๘] สพฺพํ ภิกฺขเว สงฺกิเลสิกธมฺมํ... 
[๓๙] สพฺพํ ภิกฺขเว ขยธมฺมํ... 
[๔๐] สพฺพํ ภิกฺขเว วยธมฺมํ... 
[๔๑] สพฺพํ ภิกฺขเว สมุทยธมฺมํ... 
[๔๒] สพฺพํ ภิกฺขเว นิโรธธมฺมํ... 
(สํ.สฬา. ๑๘)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



จกฺขุํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ, ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ, ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา,  
ยทนตฺตา ตํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ  
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทฏฐพฺพํ. โสตํ อนิจฺจํ.. 
ฆานํ อนิจฺจํ.. ชิวฺหา อนิจฺจา.. กาโย อนิจฺโจ.. มโน อนิจฺโจ..  
เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก จกฺขุสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ,  
โสตสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, ฆานสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, ชิวฺหายปิ นิพฺพินฺทติ,  
กายสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, มนสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ,  
วิราคา วิมุจฺจติ, วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺต”มิติ ญาณํ โหติ,  
“ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. 
(สํ.สฬา. ๑๘/๑)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



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)

๒.๑ แบบสามัญทั่วไป



๒.๑ แบบสามัญทั่วไป 
๒.๒ แบบถาม - ตอบยืนยันความเห็น 
๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย 
๒.๔ แบบสืบค้น 
๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก 
๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล

๒. หลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก



ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว,  
รูปํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ. อนิจฺจํ ภนฺเต.  
ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ. ทุกฺขํ ภนฺเต.  
ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุํ  
“เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต.  
เวทนา.. สญฺญา.. สงฺขารา.. วิญฺญาณํ..  
(สํ.ข. ๑๗/๕๙)

๒.๒ แบบถาม - ตอบยืนยันความเห็น



ตสฺมาติห ภิกฺขเว ยงฺกิญจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา  
พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา,  
สพฺพํ รูปํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ  
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทฏฺฐพฺพํ.  
ยา กาจิ สญฺญา.. เย เกจิ สงฺขารา.. ยงฺกิญจิ วิญฺญาณํ.. 
เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ,... 
นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๕๙)

๒.๒ แบบถาม - ตอบยืนยันความเห็น



๒.๑ แบบสามัญทั่วไป 
๒.๒ แบบถาม - ตอบยืนยันความเห็น 
๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย 
๒.๔ แบบสืบค้น 
๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก 
๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล

๒. หลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก



สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ,  
วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ,  
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๗๔) 

สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ,  
วยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ,  
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๐)

๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
สนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺทํ ‘อตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺโท’ติ ปชานาติ,  
อสนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺทํ ‘นตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺโท’ติ ปชานาติ;  
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาโท โหติ, ตญฺจ ปชานาติ;  
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส ปหานํ โหติ, ตญฺจ ปชานาติ;  
ยถา จ ปหีนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ, ตญฺจ ปชานาติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๒)

๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
จกฺขุญฺจ ปชานาติ, รูเป จ ปชานาติ,  
ยญฺจ ตทุภยํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สญฺโญชนํ, ตญฺจ ปชานาติ;  
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส สญฺโญชนสฺส อุปฺปาโท โหติ, ตญฺจ ปชานาติ;  
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส สญฺโญชนสฺส ปหานํ โหติ, ตญฺจ ปชานาติ;  
ยถา จ ปหีนสฺส สญฺโญชนสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ, ตญฺจ ปชานาติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๔)

๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
สนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ‘อตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ สติสมฺโพชฺฌงฺโค’ติ ปชานาติ,  
อสนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ‘นตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ สติสมฺโพชฺฌงฺโค’ติ ปชานาติ;  
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท โหติ, ตญฺจ ปชานาต;ิ  
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูรี โหติ, ตญฺจ ปชานาติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๕)

๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย



๒.๑ แบบสามัญทั่วไป 
๒.๒ แบบถาม - ตอบยืนยันความเห็น 
๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย 
๒.๔ แบบสืบค้น 
๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก 
๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล

๒. หลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปริวีมํสมาโน ปริวีมํสติ  
“ยํ โข อิทํ อเนกวิธํ นานปฺปการกํ ทุกฺขํ โลเก อุปฺปชฺชติ ชรามรณํ,  
อิทํ นุ โข ทุกฺขํ กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ,  
กิสฺมึ สติ ชรามรณํ โหติ, กิสฺมึ อสติ ชรามรณํ น โหต”ีติ.  
โส ปริวีมํสมาโน เอวํ ปชานาติ  
“ยํ โข อิทํ อเนกวิธํ นานปฺปการกํ ทุกฺขํ โลเก อุปฺปชฺชติ ชรามรณํ,  
อิทํ โข ทุกฺขํ ชาตินิทานํ ชาติสมุทยํ ชาติชาติกํ ชาติปฺปภวํ,  
ชาติยา สติ ชรามรณํ โหติ, ชาติยา อสติ ชรามรณํ น โหตี”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๕๑)

๒.๔ แบบสืบค้น



โส ชรามรณญฺจ ปชานาติ, ชรามรณสมุทยญฺจ ปชานาติ,  
ชรามรณนิโรธญฺจ ปชานาติ,  
ยา จ ชรามรณนิโรธสารุปฺปคามินี ปฏิปทา, ตญฺจ ปชานาติ,  
ตถา ปฏิปนฺโน จ โหติ อนุธมฺมจารี. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ สพฺพโส สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย ปฏิปนฺโน ชรามรณนิโรธาย. 
(สํ.นิ. ๑๖/๕๑)

๒.๔ แบบสืบค้น



ตสฺส เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เอวํ สตสฺส สมฺปชานสฺส อปฺปมตฺตสฺส  
อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา, โส เอวํ ปชานาติ  
“อุปฺปนฺนา โข เม อยํ สุขา เวทนา, สา จ โข ปฏิจฺจ, โน อปฺปฏิจฺจ.  
กึ ปฏิจฺจ. อิมเมว กายํ ปฏิจฺจ.  
อยํ โข ปน กาโย อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน.  
อนิจฺจํ โข ปน สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ กายํ ปฏิจฺจ  
อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา กุโต นิจฺจา ภวิสฺสตี”ติ.  
(สํ.สฬา. ๑๘/๒๕๕)

๒.๔ แบบสืบค้น



โส กาเย จ สุขาย จ เวทนาย อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ, วยานุปสฺสี วิหรติ,  
วิราคานุปสฺสี วิหรติ, นิโรธานุปสฺสี วิหรติ, ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี วิหรติ.  
ตสฺส กาเย จ สุขาย จ เวทนาย อนิจฺจานุปสฺสิโน วิหรโต  
วยานุปสฺสิโน วิหรโต วิราคานุปสฺสิโน วิหรโต  
นิโรธานุปสฺสิโน วิหรโต ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสิโน วิหรโต  
โย กาเย จ สุขาย จ เวทนาย ราคานุสโย, โส ปหิยฺยติ. 
(สํ.สฬา. ๑๘/๒๕๕)

๒.๔ แบบสืบค้น



กถญฺจ ภิกฺขเว ชานโต กถํ ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวานํ ขโย โหติ. 
อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท  
อริยธมฺเม อวินีโต, สปฺปุริสานํ อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท  
สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ,  
ยา โข ปน สา ภิกฺขเว สมนุปสฺสนา, สงฺขาโร โส.  
โส ปน สงฺขาโร กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว.  
อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏฺฐสฺส อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺส อุปฺปนฺนา ตณฺหา,  
ตโตโช โส สงฺขาโร. อิติ โข ภิกฺขเว โสปิ สงฺขาโร อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน,  
สาปิ ตณฺหา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา. สาปิ เวทนา... โสปิ ผสฺโส...  
สาปิ อวิชฺชา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา.  
เอวํปิ โข ภิกฺขเว ชานโต เอวํ ปสฺสโต อนนฺตรา อาสวานํ ขโย โหติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๘๑)

๒.๔ แบบสืบค้น



กิสฺมึ นุ โข ภิกฺขเว สติ กึ อุปาทาย กึ อภินิวิสฺส เอวํ ทิฏฺฐิ อุปฺปชฺชติ  
“น วาตา วายนฺติ, น นชฺโช สนฺทนฺติ, น คพฺภินิโย วิชายนฺติ,  
น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา อเปนฺติ วา, เอสิกฏฺฐายิฏฺฐิตา”ติ. 
รูเป โข ภิกฺขเว สติ รูปํ อุปาทาย รูปํ อภินิวิสฺส เอวํ ทิฏฺฐิ อุปฺปชฺชติ,  
“น วาตา วายนฺติ, น นชฺโช สนฺทนฺติ, น คพฺภินิโย วิชายนฺติ,  
น จนฺทิมสุริยา อุเทนฺติ วา อเปนฺติ วา, เอสิกฏฺฐายิฏฺฐิตา”ติ.  
เวทนาย สติ... สญฺญาย สติ... สงฺขาเรสุ สติ... วิญฺญาเณ สติ... 
(สํ.ข. ๑๗/๒๐๖)

๒.๔ แบบสืบค้น



๒.๑ แบบสามัญทั่วไป 
๒.๒ แบบถาม - ตอบยืนยันความเห็น 
๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย 
๒.๔ แบบสืบค้น 
๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก 
๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล

๒. หลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก



ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา สสฺสตํ  
อตฺตานญฺจ โลกญฺจ ปญฺญเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ,... 
สพฺเพ เต ฉหิ ผสฺสายตเนหิ ผุสฺส ผุสฺส ปฏิสํเวเทนฺติ, เตสํ เวทนาปจฺจยา 
ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, 
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ. 
ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฉนฺนํ ผสฺสายตนานํ สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ  
อสฺสาทญฺจ อาทีนวญฺจ นิสฺสรณญฺจ ยถาภูตํ ปชานาติ;  
อยํ อิเมหิ สพฺเพเหว อุตฺตริตรํ ปชานาติ. 
(ที.สี. ๙/๑๔๔ - ๑๔๕)

๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก



โน เจทํ ภิกฺขเว รูปสฺส อสฺสาโท อภวิสฺส, น อิทํ สตฺตา รูปสฺมึ สารชฺเชยฺยุํ.  
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ รูปสฺส อสฺสาโท, ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมึ สารชฺชนฺติ.  
โน เจทํ ภิกฺขเว รูปสฺส อาทีนโว อภวิสฺส, น อิทํ สตฺตา รูปสฺมึ นิพฺพินฺเทยฺยุํ.  
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ รูปสฺส อาทีนโว, ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมึ นิพฺพินฺทนฺติ. 
โน เจทํ ภิกฺขเว รูปสฺส นิสฺสรณํ อภวิสฺส, น อิทํ สตฺตา รูปสฺมา นิสฺสเรยฺยุํ. 
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ รูปสฺส นิสฺสรณํ, ตสฺมา สตฺตา รูปสฺมา นิสฺสรนฺติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๒๘)

๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก



ยโต จ โข ภิกฺขเว สตฺตา อิเมสํ ปญฺจนฺนํ อุปาทานกฺขนฺธานํ 
อสฺสาทญฺจ อสฺสาทโต อาทีนวญฺจ อาทีนวโต  
นิสฺสรณญฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูตํ อพฺภญฺญึสุ.  
อถ ภิกฺขเว สตฺตา สเทวกา โลกา สมารเก สพฺรหฺมเก  
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย นิสฺสฏา  
วิสญฺญุตฺตา วิปฺปมุตฺตา วิมริยาทีกเตน เจตสา วิหรนฺติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๒๘)

๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก



ยํ โข รูปํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, อยํ รูปสฺส อสฺสาโท.  
ยํ รูปํ อนิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, อยํ รูปสฺส อาทีนโว.  
โย รูปสฺมึ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานํ, อิทํ รูปสฺส นิสฺสรณํ.  
ยํ เวทนํ .. ยํ สญฺญํ .. ยํ สงฺขาเร ปฏิจฺจ ..  
ยํ วิญฺญาณํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, อยํ วิญฺญาณสฺส อสฺสาโท.  
ยํ วิญฺญาณํ อนิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, อยํ วิญฺญาณสฺส อาทีนโว.  
โย วิญฺญาณสฺมึ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานํ, อิทํ วิญฺญาณสฺส นิสฺสรณํ. 
(สํ.ข. ๑๗/๒๖)

๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก



๒.๑ แบบสามัญทั่วไป 
๒.๒ แบบถาม - ตอบยืนยันความเห็น 
๒.๓ แบบรู้เหตุปัจจัย 
๒.๔ แบบสืบค้น 
๒.๕ แบบรู้ข้อดี ข้อเสีย ทางออก 
๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล

๒. หลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก



รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาวิ,  
เวทนา อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี,  
สญฺญา.. สงฺขารา.. วิญฺญาณํ อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาวิ.  
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ สทฺทหติ อธิมุจฺจติ.  
อยํ วุจฺจติ สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ, สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต,  
วีติวตฺโต ปุถุชฺชนภูมึ, อภพฺโพ ตํ กมฺมํ กาตุํ,  
ยํ กมฺมํ กตฺวา นิรยํ วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปิตฺติวิสยํ วา อุปปชฺเชยฺย,  
อภพฺโพว ตาว กาลํ กาตุํ, ยาว น โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกโรติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๑)

๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล



ยสฺส โข ภิกฺขเว อิเม ธมฺมา เอวํ ปญฺญาย มตฺตโส นิชฺฌานํ ขมนฺติ.  
อยํ วุจฺจติ ธมฺมานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ, สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต,  
วีติวตฺโต ปุถุชฺชนภูมึ, อภพฺโพ ตํ กมฺมํ กาตุํ,  
ยํ กมฺมํ กตฺวา นิรยํ วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปิตฺติวิสยํ วา อุปปชฺเชยฺย, 
อภพฺโพว ตาว กาลํ กาตุํ, ยาว น โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกโรติ.  
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ ปชานาติ เอวํ ปสฺสติ.  
อยํ วุจฺจติ โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน. 
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๑)

๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล



เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา  
เอวํ รูปํ อภิญฺญาย, เอวํ รูปสมุทยํ อภิญฺญาย, เอวํ รูปนิโรธํ อภิญฺญาย,  
เอวํ รูปนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อภิญฺญาย, เอวํ รูปสฺส อสฺสาทํ อภิญฺญาย,  
เอวํ รูปสฺส อาทีนวํ อภิญฺญาย, เอวํ รูปสฺส นิสฺสรณํ อภิญฺญาย  
รูปสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺนา, เต สุปฏิปนฺนา.  
เย สุปฏิปนฺนา, เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คาธนฺต.ิ 
(สํ.ข. ๑๗/๕๗)

๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล



เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา  
เอวํ รูปํ อภิญฺญาย, เอวํ รูปสมุทยํ อภิญฺญาย, เอวํ รูปนิโรธํ อภิญฺญาย, 
เอวํ รูปนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อภิญฺญาย, เอวํ รูปสฺส อสฺสาทํ อภิญฺญาย, 
เอวํ รูปสฺส อาทีนวํ อภิญฺญาย, เอวํ รูปสฺส นิสฺสรณํ อภิญฺญาย  
รูปสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺตา, เต สุวิมุตฺตา.  
เย สุวิมุตฺตา, เต เกวลิโน. เย เกวลิโน, วฏฺฏํ เตสํ นตฺถิ ปญฺญาปนาย. 
(สํ.ข. ๑๗/๕๗)

๒.๖ แบบความแตกต่างระหว่างบุคคล



สวัสดีครับ


