
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา (๕)

สุภีร์ ทุมทอง



๑.  การเข้าชั้นเรียน  ความสนใจ                     ๑๐  คะแนน 
๒.  งานสรุปสาระการเรียนประจำสัปดาห์          ๒๐  คะแนน 
๓.  ทดสอบในห้องเรียน                               ๒๐  คะแนน 
๔.  วิเคราะห์วิปัสสนาภาวนาในพระสูตร ๑ เรื่อง  ๕๐  คะแนน 
     ๔.๑ ที่มาและเหตุเกิดพระสูตร 
     ๔.๒ เนื้อหาโดยรวมของพระสูตร 
     ๔.๓ วิปัสสนาภาวนาที่ปรากฏในพระสูตร  
     ๔.๔ วิเคราะห์พร้อมหลักฐานอ้างอิงประกอบ  
     ๔.๕ สรุป   
     ๔.๖ ภาคผนวกเนื้อหาพระสูตรต้นฉบับ                                                                                            
                                                    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 (๑) 
๔. ๒๔ เม.ย. ๖๒ หลักวิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ (๒) 
๕. ๔   มิ.ย.  ๖๒ หลักวิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ (๓) 
๖. ๖   มิ.ย.  ๖๒ นิสิตนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
๗. ๒๑ มิ.ย.  ๖๒ สอบในชั้นเรียน

ง. เวลาและหัวข้อการบรรยาย



๓.๑ วิปัสสนาภาวนารวมองค์มรรค 
๓.๒ มรรคเดียวแสดงหลายแบบ 
๓.๓ ระบบคฤหัสถ์ 
๓.๔ ระบบบรรพชิต 
๓.๕ ระบบเรียงลำดับสภาวธรรม 
๓.๖ ระบบเรียงลำดับธรรมดำเนินงาน 
๓.๗ ระบบเรียงลำดับความบริสุทธิ์  
๓.๘ ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา

๓. หลักวิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ



๓.๘ ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา 
      ๓.๘.๑ รู้ด้วยปัญญา ตัณหาไม่เกิด 
      ๓.๘.๒ ผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลาย 
      ๓.๘.๓ ธัมมัฏฐิติญาณก่อน นิพพานญาณหลัง 
      ๓.๘.๔ ภาวนามยญาณ 
      ๓.๘.๕ ปริญญา ๓ 
      ๓.๘.๖ วิสุทธิ ๗ 
      ๓.๘.๗ ญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค 
      ๓.๘.๘ ญาณในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
      ๓.๘.๙ ญาณในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

๓. หลักวิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ



เอวเมว โข อาวุโส สีลวิสุทฺธิ ยาวเทว จิตฺตวิสุทฺธตฺถา,  
จิตฺตวิสุทฺธิ ยาวเทว ทิฏฺฐิวิสุทฺธตฺถา,  
ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ ยาวเทว กงฺขาวิตรณวิสุทฺธตฺถา,  
กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ ยาวเทว มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา,  
มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ยาวเทว ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา,  
ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ยาวเทว ญาณทสฺสนวิสุทฺธตฺถา,  
ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ยาวเทว อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถา,  
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถํ โข อาวุโส ภควติ พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ. 
(ม.มู. ๑๒/๒๕๙)

๓.๘.๖ วิสุทธิ ๗



๓.๘ ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา 
      ๓.๘.๑ รู้ด้วยปัญญา ตัณหาไม่เกิด 
      ๓.๘.๒ ผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลาย 
      ๓.๘.๓ ธัมมัฏฐิติญาณก่อน นิพพานญาณหลัง 
      ๓.๘.๔ ภาวนามยญาณ 
      ๓.๘.๕ ปริญญา ๓ 
      ๓.๘.๖ วิสุทธิ ๗ 
      ๓.๘.๗ ญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค 
      ๓.๘.๘ ญาณในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
      ๓.๘.๙ ญาณในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

๓. หลักวิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ



[๑] โสตาวธาเน ปญฺญา สุตมเย ญาณํ. 
[๒] สุตฺวาน สํวเร ปญฺญา สีลมเย ญาณํ. 
[๓] สํวริตฺวา สมาทหเน ปญฺญา สมาธิภาวนามเย ญาณํ. 
[๔] ปจฺจยปริคฺคเห ปญฺญา ธมฺมฏฺฐิติญาณํ. 
[๕] อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา  
     สมฺมสเน ญาณํ. 
[๖] ปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ วิปริณามานุปสฺสเน ปญฺญา  
     อุทยพฺพยานุปสฺสเน ญาณํ. 
[๗] อารมฺมณํ ปฏิสงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน ปญฺญา วิปสฺสเน ญาณํ. 
(ขุ.ป. ๓๑)

๓.๘.๗ ญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค



[๘] ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา อาทีนเว ญาณํ. 
[๙] มุญฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏฺฐนา ปญฺญา สงฺขารุเปกฺขาสุ ญาณํ. 
[๑๐] พหิทฺธาวุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา โคตฺรภูญาณํ. 
[๑๑] ทุภโตวุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา มคฺเค ญาณํ. 
[๑๒] ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิปญฺญา ผเล ญาณํ.  
[๑๓] ฉินฺนมนุปสฺสเน ปญฺญา วิมุตฺติญาณํ. 
[๑๔] ตทา สมุปาคเต ธมฺเม ปสฺสเน ปญฺญา ปจฺจเวกฺขเณ ญาณํ.,... 
(ขุ.ป. ๓๑)

๓.๘.๗ ญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค



๓.๘ ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา 
      ๓.๘.๑ รู้ด้วยปัญญา ตัณหาไม่เกิด 
      ๓.๘.๒ ผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลาย 
      ๓.๘.๓ ธัมมัฏฐิติญาณก่อน นิพพานญาณหลัง 
      ๓.๘.๔ ภาวนามยญาณ 
      ๓.๘.๕ ปริญญา ๓ 
      ๓.๘.๖ วิสุทธิ ๗ 
      ๓.๘.๗ ญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค 
      ๓.๘.๘ ญาณในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
      ๓.๘.๙ ญาณในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

๓. หลักวิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ



(นามรูปปริจฺเฉทญาณํ  ปจฺจยปริคฺคหญาณํ  สมฺมสนญาณํ) 
อุทยพฺพยานุปสฺสนาญาณํ  ภงฺคานุปสฺสนาญาณํ  
ภยตุปฏฺฐานญาณํ  อาทีนวานุปสฺสนาญาณํ  
นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณํ  มุญฺจิตุกมฺยตาญาณํ  
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณํ  สงฺขารุเปกฺขาญาณํ  สจฺจานุโลมิกญาณํ 
(โคตฺรภูญาณํ  มคฺคญาณํ  ผลญาณํ  ปจฺจเวกฺขณญาณํ). 
(วิสุทฺธิ. ๒/๖๖๒-๘๕๓/๒๕๐-๓๘๔)

๓.๘.๘ ญาณในคัมภีร์วิสุทธิมรรค



๓.๘ ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา 
      ๓.๘.๑ รู้ด้วยปัญญา ตัณหาไม่เกิด 
      ๓.๘.๒ ผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลาย 
      ๓.๘.๓ ธัมมัฏฐิติญาณก่อน นิพพานญาณหลัง 
      ๓.๘.๔ ภาวนามยญาณ 
      ๓.๘.๕ ปริญญา ๓ 
      ๓.๘.๖ วิสุทธิ ๗ 
      ๓.๘.๗ ญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค 
      ๓.๘.๘ ญาณในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
      ๓.๘.๙ ญาณในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

๓. หลักวิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ



สมฺมสนญาณํ อุทยพฺพยญาณํ ภงฺคญาณํ ภยญาณํ 
อาทีนวญาณํ นิพฺพิทาญาณํ มุญฺจิตุกมฺยตาญาณํ 
ปฏิสงฺขาญาณํ สงฺขารุเปกฺขาญาณํ อนุโลมญาณญฺเจติ 
ทส วิปสฺสนาญาณาน.ิ 
(อภิธมฺมตฺถ. ๔๖/๖๐)

๓.๘.๙ ญาณในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ



เชื่อมโยง ปริญญา วิสุทธิ ญาณ

ปริญญา วิสุทธิ ญาณ กำหนดสัจจะ

ญาตปริญญา
ทิฏฐิวิสุทธิ นามรูปปริจเฉทญาณ กำหนดทุกขสัจ

กังขาวิตรณวิสุทธิ ปัจจยปริคคหญาณ กำหนดสมุทัยสัจ

ตีรณปริญญา มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ สัมมสนญาณ กำหนดมัคคสัจ

ปหานปริญญา ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ 

ภังคานุปัสสนาญาณ  

ภยตุปัฏฐานญาณ 

  อาทีนวานุปัสสนาญาณ  

นิพพิทานุปัสสนาญาณ   

มุญจิตุกัมยตาญาณ 

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ   

สังขารุเปกขาญาณ 

สัจจานุโลมิกญาณ 



๑. ความรู้พื้นฐานวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 
๒. หลักวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ในคัมภีร์ 
๓. หลักวิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 
๔. เชื่อมโยงหลักธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อบรรยาย



โลกิยา ปญฺญา,  โลกุตฺตรา ปญฺญา.  
(อภิ.วิ. ๓๕/๗๕๒) 

จินฺตามยา ปญฺญา, สุตมยา ปญฺญา, ภาวนามยา ปญฺญา. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๗๕๓)   
กมฺมสฺสกตํ ญาณํ,  สจฺจานุโลมิกํ ญาณํ,  
มคฺคสมงฺคิสฺส ญาณํ, ผลสมงฺคิสฺส ญาณํ.  
(อภิ.วิ. ๓๕/๗๕๔)    

๔. เชื่อมโยงหลักธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



สวัสดีครับ


