
สมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอน ๖๗

สุภีร์ ทุมทอง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒



ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา

๑.  อนุสาสนี 

๒.  ตัวสภาวะวิปัสสนา 

๓.  ตำแหน่งของวิปัสสนา 

๔.  สังขาร กับ นิพพาน 

๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ 

๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ 

๗.  บุคคล ๔ จำพวก 

๘.  ภูมิของวิปัสสนา 

๙.  วิธีของวิปัสสนา



๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ

จตสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา. กตมา จตสฺโส.        

อตฺถิ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาราย สํวตฺตติ,(๑)                                 

อตฺถิ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา ญาณทสฺสนปฺปฏิลาภาย สํวตฺตติ, (๒)  

อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา สติสมฺปชญฺญาย สํวตฺตติ, (๓)                                

 อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา อาสวานํ ขยาย สํวตฺตติ. (๔)  
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑ สมาธิภาวนาสูตร)



๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ

กตมา จ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา  

ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาราย สํวตฺตติ.                                   

อิธ ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ   

สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ.   

วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ  เจตโส  เอโกทิภาวํ  

อวิตกฺกํ  อวิจารํ  สมาธิชํ ปีติสุขํ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑ สมาธิภาวนาสูตร)



๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ

ปีติยา จ  วิราคา  อุเปกฺขโก จ  วิหรติ  สโต จ  สมฺปชาโน   

สุขญฺจ  กาเยน  ปฏิสํเวเทติ, ยนฺตํ อริยา  อาจิกฺขนฺติ    

“อุเปกฺขโก สติมา  สุขวิหารี”ติ ตติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.   

สุขสฺส จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส จ  ปหานา  ปุพฺเพว   

โสมนสฺสโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ         

อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถํ ฌานํ  อุปสมฺปชฺช วิหรติ.      

อยํ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา          

ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหาราย สํวตฺตติ. (๑) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑ สมาธิภาวนาสูตร)



๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ

กตมา จ ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา ภาวิตา  พหุลีกตา     

ญาณทสฺสนปฺปฏิลาภาย สํวตฺตติ.   

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  อาโลกสญฺญํ  มนสิกโรติ,   

ทิวาสญฺญํ  อธิฏฺฐาติ  ยถา ทิวา ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา,                    

อิติ  วิวิตฺเตน เจตสา อปริโยนทฺเธน สปฺปภาสํ  จิตฺตํ ภาเวติ.      

อยํ ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา           

ญาณทสฺสนปฺปฏิลาภาย  สํวตฺตติ. (๒) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑ สมาธิภาวนาสูตร)



๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ

กตมา จ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สติสมฺปชญฺญาย สํวตฺตติ.   

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   

วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ,  วิทิตา อุปปฏฺฐนฺติ,  วิทิตา  อพฺภตฺถํ  คจฺฉนฺติ.   

วิทิตา  สญฺญา อุปฺปชฺชนฺติ,  วิทิตา อุปปฏฺฐนฺติ,  วิทิตา  อพฺภตฺถํ  คจฺฉนฺติ.  

วิทิตา วิตกฺกา  อุปฺปชฺชนฺติ, วิทิตา  ติฏฺฐนฺติ,  วิทิตา  อพฺภตฺถํ  คจฺฉนฺติ.                                        

อยํ  ภิกฺขเว  สมาธิภาวนา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สติสมฺปชญฺญาย  สํวตฺตติ. (๓) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑ สมาธิภาวนาสูตร)



๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ

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, อิติ เวทนาย สมุทโย, อิติ เวทนาย  อตฺถงฺคโม.  

อิติ สญฺญา, อิติ สญฺญาย สมุทโย,  อิติ สญฺญาย อตฺถงฺคโม.  

อิติ  สงฺขารา,  อิติ สงฺขารานํ  สมุทโย,  อิติ  สงฺขารานํ  อตฺถงฺคโม.   

อิติ  วิญฺญาณํ,  อิติ วิญฺญาณสฺส สมุทโย, อิติ วิญฺญาณสฺส อตฺถงฺคโม”ติ.    

อยํ  ภิกฺขเว สมาธิภาวนา..อาสวานํ ขยาย สํวตฺตติ. (๔) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑ สมาธิภาวนาสูตร)



ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา

๑.  อนุสาสนี 

๒.  ตัวสภาวะวิปัสสนา 

๓.  ตำแหน่งของวิปัสสนา 

๔.  สังขาร กับ นิพพาน 

๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ 

๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ 

๗.  บุคคล ๔ จำพวก 

๘.  ภูมิของวิปัสสนา 

๙.  วิธีของวิปัสสนา



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

จตสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ปฏิปทา.  กตมา  จตสฺโส.            

ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา, ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา,   

สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา,  สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา.          
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๒ วิตถารสูตร) 



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

กตมา จ ภิกฺขเว ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา.                 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปกติยาปิ  ติพฺพราคชาติโก โหติ,           

อภิกฺขณํ  ราคชํ  ทุกฺขํ  โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ.           

ปกติยาปิ ติพฺพโทสชาติโก  โหติ, ...           

ปกติยาปิ ติพฺพโมหชาติโก  โหติ, ....         

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ :      

สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ ปญฺญินฺทฺริยํ.   

โส อิเมสํ ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ มุทุตฺตา ทนฺธํ อานนฺตริยํ ปาปุณาติ อาสวานํ ขยาย.                                     

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา. (๑)        
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๒ วิตถารสูตร) 



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

กตมา จ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา.             

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล  ปกติยาปิ  ติพฺพราคชาติโก โหติ,   

อภิกฺขณํ  ราคชํ  ทุกฺขํ  โทมนสฺสํ  ปฏิสํเวเทติ.                  

ปกติยาปิ  ติพฺพโทสชาติโก  โหติ, ...          

ปกติยาปิ  ติพฺพโมหชาติโก  โหติ, ...            

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  อธิมตฺตานิ  ปาตุภวนฺติ :         

สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ  ปญฺญินฺทฺริยํ.   

โส อิเมสํ ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ อธิมตฺตตฺตา ขิปฺปํ อานนฺตริยํ  ปาปุณาติ อาสวานํ ขยาย.                                     

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา. (๒)   
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๒ วิตถารสูตร) 



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

กตมา  จ  ภิกฺขเว  สุขา ปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา.  

อิธ ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปกติยาปิ  น  ติพฺพราคชาติโก  โหติ,         

น  อภิกฺขณํ  ราคชํ  ทุกฺขํ  โทมนสฺสํ  ปฏิสํเวเทติ.              

ปกติยาปิ  น  ติพฺพโทสชาติโก  โหติ, ...  

ปกติยาปิ  น  ติพฺพโมหชาติโก  โหติ, ...    

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ :              

สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ ปญฺญินฺทฺริยํ.   

โส  อิเมสํ  ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  มุทุตฺตา ทนฺธํ อานนฺตริยํ ปาปุณาติ อาสวานํ  ขยาย.                                     

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา. (๓) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๒ วิตถารสูตร) 



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

กตมา  จ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา.  

อิธ ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปกติยาปิ  น  ติพฺพราคชาติโก  โหติ,        

น  อภิกฺขณํ  ราคชํ  ทุกฺขํ  โทมนสฺสํ  ปฏิสํเวเทติ.              

ปกติยาปิ  น  ติพฺพโทสชาติโก  โหติ, ...   

ปกติยาปิ  น  ติพฺพโมหชาติโก  โหติ, ...  

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  อธิมตฺตานิ  ปาตุภวนฺติ :          

สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ  ปญฺญินฺทฺริยํ.   

โส อิเมสํ ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  อธิมตฺตตฺตา ขิปฺปํ อานนฺตริยํ ปาปุณาติ อาสวานํ ขยาย.                        

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา. (๔) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๒ วิตถารสูตร) 



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

กตมา จ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา ปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา. (๑) 

อิธ ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อสุภานุปสฺสี  กาเย วิหรติ,  อาหาเร  ปฏิกูลสญฺญ,ี   

สพฺพโลเก  อนภิรติสญฺญ,ี  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี,   

มรณสญฺญา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ  สูปฏฺฐิตา  โหติ.             

โส  อิมานิ  ปญฺจ  เสกฺขพลานิ  อุปนิสฺสาย  วิหรติ :          

สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปญฺญาพลํ.          

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ: ...                   

โส อิเมสํ ปญฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  มุทุตฺตา ทนฺธํ อานนฺตริยํ ปาปุณาติ อาสวานํ ขยาย.  
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๓ อสุภสูตร)



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

กตมา จ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา. (๒) 

อิธ ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรติ,  อาหาเร ปฏิกูลสญฺญี,   

สพฺพโลเก  อนภิรติสญฺญี,  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี,   

มรณสญฺญา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ  สุปฏฺฐิตา  โหติ.            

โส  อิมานิ  ปญฺจ  เสกฺขพลานิ  อุปนิสฺสาย  วิหรติ :           

สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปญฺญาพลํ.          

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  อธิมตฺตานิ  ปาตุภวนฺติ : ...         

โส อิเมสํ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อธิมตฺตตฺตา ขิปฺปํ อานนฺตริยํ ปาปุณาติ อาสวานํ ขยาย. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๓ อสุภสูตร)



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

กตมา  จ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิญฺญา. (๓)            

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว  กาเมหิ .. ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ...   

ทุติยํ  ฌานํ ... ตติยํ ฌานํ ... จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.                 

โส  อิมานิ  ปญฺจ  เสกฺขพลานิ  อุปนิสฺสาย   วิหรติ :          

สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปญฺญาพลํ.           

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ: ..                 

โส อิเมสํ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ มุทุตฺตา ทนฺธํ อานนฺตริยํ ปาปุณาติ อาสวานํ  ขยาย. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๓ อสุภสูตร)



๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ

กตมา  จ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิญฺญา. (๔)              

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว  กาเมหิ .. ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช  วิหรติ...   

ทุติยํ  ฌานํ … ตติยํ ฌานํ ... จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.                 

โส  อิมานิ  ปญฺจ  เสกฺขพลานิ  อุปนิสฺสาย   วิหรติ :          

สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปญฺญาพลํ.           

ตสฺสิมานิ  ปญฺจินฺทฺริยานิ  อธิมตฺตานิ ปาตุภวนฺติ: ..                 

โส อิเมสํ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อธิมตฺตตฺตา ขิปฺปํ อานนฺตริยํ ปาปุณาติ อาสวานํ  ขยาย. 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๓ อสุภสูตร)



ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา

๑.  อนุสาสนี 

๒.  ตัวสภาวะวิปัสสนา 

๓.  ตำแหน่งของวิปัสสนา 

๔.  สังขาร กับ นิพพาน 

๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ 

๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ 

๗.  บุคคล ๔ จำพวก 

๘.  ภูมิของวิปัสสนา 

๙.  วิธีของวิปัสสนา



๗.  บุคคล ๔ จำพวก

จตฺตาโรเม ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  สนฺโต  สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ.  

กตเม จตฺตาโร. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ   

อชฺฌตฺตํ เจโตสมถสฺส,  น ลาภี อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย. (๑)  

อิธ ปน  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ   

อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย. น ลาภี อชฺฌตฺตํ เจโตสมถสฺส. (๒) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๙๓ ทุติยสมาธิสูตร)



๗.  บุคคล ๔ จำพวก

อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล น เจว ลาภี โหติ  

อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถสฺส,  น จ ลาภี อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย. (๓)   

อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี เจว โหติ   

อชฺฌตฺตํ เจโตสมถสฺส, ลาภี จ อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย. (๔) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๙๓ ทุติยสมาธิสูตร)



๗.  บุคคล ๔ จำพวก

ตตฺร  ภิกฺขเว  ยฺวายํ ปุคฺคโล  ลาภี  โหติ   

อชฺฌตฺตํ เจโตสมถสฺส,  น ลาภี  อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย.   

เตน  ภิกฺขเว  ปุคฺคเลน  อชฺฌตฺตํ  เจโตสมเถ  ปติฏฺฐาย   

อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย  โยโค  กรณีโย,   

โส อปเรน สมเยน  ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถสฺส,   

ลาภี จ  อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย. (๑) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๙๓ ทุติยสมาธิสูตร)



๗.  บุคคล ๔ จำพวก

ตตฺร  ภิกฺขเว  ยฺวายํ  ปุคฺคโล  ลาภี  อธิปญฺญา 

ธมฺมวิปสฺสนาย,  น  ลาภี  อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถสฺส.   

เตน ภิกฺขเว ปุคฺคเลน อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย ปติฏฺฐาย   

อชฺฌตฺตํ  เจโตสมเถ  โยโค  กรณีโย,   

โส อปเรน สมเยน  ลาภี  เจว  โหติ  อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย,   

ลาภี  จ  อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถสฺส. (๒) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๙๓ ทุติยสมาธิสูตร)



๗.  บุคคล ๔ จำพวก

ตตฺร  ภิกฺขเว  ยฺวายํ  ปุคฺคโล  น  เจว  ลาภี   

อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถสฺส,  น  จ  ลาภี  อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย.   

เตน  ภิกฺขเว  ปุคฺคเลน  เตสํเยว  กุสลานํ  ธมฺมานํ  ปฏิลาภาย 

อธิมตฺโต  ฉนฺโท จ  วายาโม จ  อุสฺสาโห จ  อุสฺโสฬฺหี จ  

อปฺปฏิวานี จ  สติ จ สมฺปชญฺญญฺจ กรณียํ. (๓) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๙๓ ทุติยสมาธิสูตร)



๗.  บุคคล ๔ จำพวก

ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวายํ  ปุคฺคโล  ลาภี เจว โหติ  

อชฺฌตฺตํ เจโตสมถสฺส, ลาภี จ อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย.   

เตน  ภิกฺขเว  ปุคฺคเลน  เตสุเยว กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏฺฐาย  

อุตฺตรึ อาสวานํ  ขยาย  โยโค กรณีโย. (๔) 
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๙๓ ทุติยสมาธิสูตร)



ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา

๑.  อนุสาสนี 

๒.  ตัวสภาวะวิปัสสนา 

๓.  ตำแหน่งของวิปัสสนา 

๔.  สังขาร กับ นิพพาน 

๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ 

๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ 

๗.  บุคคล ๔ จำพวก 

๘.  ภูมิของวิปัสสนา 

๙.  วิธีของวิปัสสนา



ภูมิของวิปัสสนา

๑.  ขันธ์  

๒.  อายตนะ 

๓.  ธาตุ  

๔.  อินทรีย์ 

๕.  ปฏิจจสมุปบาท 

๖.  อริยสัจ



ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา

๑.  อนุสาสนี 

๒.  ตัวสภาวะวิปัสสนา 

๓.  ตำแหน่งของวิปัสสนา 

๔.  สังขาร กับ นิพพาน 

๕.  สมาธิภาวนา ๔ แบบ 

๖.  ปฏิปทา ๔ แบบ 

๗.  บุคคล ๔ จำพวก 

๘.  ภูมิของวิปัสสนา 

๙.  วิธีของวิปัสสนา 



สวัสดีครับ


