
สมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอน ๖๘

สุภีร์ ทุมทอง

๒๙ พฤศจิกายน 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



ภูมิวิปัสสนา

(๑)  ขันธ์ ๕  

(๒)  อายตนะ ๑๒ 

(๓)  ธาตุ ๑๘  

(๔)  อริยสัจ ๔ 

(๕)  อินทรีย์ ๒๒ 

(๖)  ปฏิจจสมุปบาท



(๑) ขันธ์ ๕

๑. ขันธ์ ๕  

ปญฺจกฺขนฺธา:  รูปกฺขนฺโธ  เวทนากฺขนฺโธ  

สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ วิญฺญาณกฺขนฺโธ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๑/๑)



ปรมัตถธรรม ๔ กับ ขันธ์ ๕

๑.  รูปขันธ์      = รูป ๒๘ 

๒.  เวทนาขันธ์  =  เวทนาเจตสิก 

๓.  สัญญาขันธ์  =  สัญญาเจตสิก 

๔.  สังขารขันธ์  = เจตสิก ๕๐ 

๕.  วิญญาณขันธ์ = จิต ๘๙ 

นิพพาน = ขันธวิมุตติ



(๒) อายตนะ ๑๒

๒. อายตนะ ๑๒  

ทฺวาทสายตนานิ:  จกฺขายตนํ  รูปายตนํ   

โสตายตนํ  สทฺทายตนํ  ฆานายตนํ  คนฺธายตนํ  ชิวฺหายตนํ   

รสายตนํ  กายายตนํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ  มนายตนํ  ธมฺมายตนํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๕๔/๗๙ สุตตันตภาชนีย์)



(๒) อายตนะ ๑๒

๒. อายตนะ ๑๒  

ทฺวาทสายตนานิ:  จกฺขายตนํ  โสตายตนํ   

ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ  กายายตนํ  มนายตนํ   

รูปายตนํ  สทฺทายตนํ  คนฺธายตนํ  รสายตนํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ  ธมฺมายตนํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๕๕/๗๙ อภิธัมมภาชนีย์)



ปรมัตถธรรม ๔ กับ อายตนะ ๑๒

๑.  จักขายตนะ  = จักขุปสาทรูป     ๗.   รูปายตนะ = วัณณรูป 

๒.  โสตายตนะ  = โสตปสาทรูป      ๘.   สัททายตนะ = สัททรูป 

๓.  ฆานายตนะ = ฆานปสาทรูป      ๙.   คันธายตนะ = คันธรูป 

๔.  ชิวหายตนะ = ชิวหาปสาทรูป   ๑๐.  รสายตนะ = รสรูป 

๕.  กายายตนะ = กายปสาทรูป     ๑๑.  โผฏฐัพพายตนะ =  

                                                  ปฐวีธาตุ, เตโชธาตุ, วาโยธาตุ 

๖.  มนายตนะ  = จิต ๘๙            ๑๒.  ธัมมายตนะ =  

                                                  สุขุมรูป ๑๖, เจตสิก ๕๒, นิพพาน



(๓) ธาตุ ๑๘

๓. ธาตุ ๑๘ 

ฉ  ธาตุโย:  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ   

อากาสธาตุ  วิญฺญาณธาตุ. (อภิ.วิ. ๓๕/๑๗๒/๙๖) 

ฉ  ธาตุโย:  สุขธาตุ  ทุกฺขธาตุ  โสมนสฺสธาตุ  โทมนสฺสธาตุ   

อุเปกฺขาธาตุ  อวิชฺชาธาตุ. (อภิ.วิ. ๓๕/๑๗๙/๙๙) 

ฉ  ธาตุโย:  กามธาตุ  พฺยาปาทธาตุ  วิหึสาธาตุ   

เนกฺขมฺมธาตุ อพฺยาปาทธาตุ  อวิหึสาธาตุ. (อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๑/๑๐๐)



(๓) ธาตุ ๑๘

๓. ธาตุ ๑๘ 

อฏฺฐารส  ธาตุโย:  จกฺขุธาตุ  รูปธาตุ  จกฺขุวิญฺญาณธาตุ   

โสตธาตุ  สทฺทธาตุ โสตวิญฺญาณธาตุ  ฆานธาตุ  คนฺธธาตุ   

ฆานวิญฺญาณธาตุ  ชิวฺหาธาตุ  รสธาตุ  ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุ      

กายธาตุ  โผฏฺฐพฺพธาตุ  กายวิญฺญาณธาตุ   

มโนธาตุ  ธมฺมธาตุ  มโนวิญฺญาณธาตุ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๓/๑๐๒)



ปรมัตถธรรม ๔ กับ ธาตุ ๑๘

๑.  จักขุธาตุ =จักขุปสาทรูป   ๒. รูปธาตุ =วัณณรูป   ๓. จักขุวิญญาณธาตุ =จักขุวิญญาณ ๒        

๔.  โสตธาตุ =โสตปสาทรูป    ๕. สัททธาตุ =สัททรูป  ๖. โสตวิญญาณธาตุ =โสตวิญญาณ ๒ 

๗.  ฆานธาตุ =ฆานปสาทรูป   ๘. คันธธาตุ =คันธรูป  ๙. ฆานวิญญาณธาตุ =ฆานวิญญาณ ๒ 

๑๐. ชิวหาธาตุ =ชิวหาปสาท ๑๑. รสธาตุ =รสรูป  ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ=ชิวหาวิญญาณ ๒ 

๑๓. กายธาตุ =กายปสาทรูป   

๑๔. โผฏฐัพพธาตุ = ปฐวีธาตุ, เตโชธาตุ, วาโยธาตุ  

๑๕. กายวิญญาณธาตุ =กายวิญญาณ ๒   

๑๖. มโนธาตุ =ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑, สัมปฏิจฉนจิต ๒                    

๑๗. ธัมมธาตุ =สุขุมรูป ๑๖, เจตสิก ๕๒, นิพพาน 

๑๘. มโนวิญญาณธาตุ =จิต ๗๖



(๔) อริยสัจ ๔

๔. อริยสัจ ๔ 

จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ:  ทุกฺขํ  อริยสจฺจํ,   

ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ,  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํ,   

ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๙/๑๑๗)



ปรมัตถธรรม ๔ กับ อริยสัจ ๔

๑. ทุกขอริยสัจ        =  โลกียจิต ๘๑, เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ), รูป ๒๘ 

๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ =  โลภเจตสิก 

๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ  =  นิพพาน 

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา = มัคคังคเจตสิก ๘ ที่เกิดในมรรคจิต ๔ 

    ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ – ปัญญาเจตสิก,  สัมมาสังกัปปะ – วิตักกเจตสิก,   

    สัมมาวาจา – สัมมาวาจาเจตสิก, สัมมากัมมันตะ – สัมมากัมมันตเจตสิก,   

    สัมมาอาชีวะ – สัมมาอาชีวเจตสิก,  สัมมาวายามะ – วิริยเจตสิก,   

    สัมมาสติ – สติเจตสิก, สัมมาสมาธิ – เอกัคคตาเจตสิก



(๕) อินทรีย์ ๒๒

๕. อินทรีย์ ๒๒ 

พาวีสตินฺทฺริยานิ:  จกฺขุนฺทฺริยํ  โสตินฺทฺริยํ  ฆานินฺทฺริยํ  ชิวฺหินฺทฺริยํ  

กายินฺทฺริยํ  มนินฺทฺริยํ  อิตฺถินฺทฺริยํ  ปุริสินฺทฺริยํ  ชีวิตินฺทฺริยํ   

สุขินฺทฺริยํ ทุกฺขินฺทฺริยํ โสมนสฺสินฺทฺริยํ โทมนสฺสินฺทฺริยํ อุเปกฺขินฺทฺริยํ   

สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ  ปญฺญินฺทฺริยํ  

อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ  อญฺญินฺทฺริยํ  อญฺญาตาวินฺทฺริยํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๑๙/๑๔๕)



ปรมัตถธรรม ๔ กับ อินทรีย์ ๒๒

๑.  จกฺขุนฺทฺริยํ = จักขปสาทรูป  

๒.  โสตินฺทฺริยํ = โสตปสาทรูป   

๓.  ฆานินฺทฺริยํ = ฆานปสาทรูป 

๔.  ชิวฺหินฺทฺริยํ = ชิวหาปสาทรูป  

๕.  กายินฺทฺริยํ = กายปสาทรูป  

๖.  มนินฺทฺริยํ  = จิต ๘๙  

๗.  อิตฺถินฺทฺริยํ = อิตถีภาวรูป   

๘.  ปุริสินฺทฺริยํ = ปุริสภาวรูป 

๙.  ชีวิตินฺทฺริยํ = ชีวิตรูป, ชีวิตินทรีย์เจตสิก   



ปรมัตถธรรม ๔ กับ อินทรีย์ ๒๒

๑๐. สุขินฺทฺริยํ = เวทนาเจตสิกในสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 

๑๑. ทุกฺขินฺทฺริยํ = เวทนาเจตสิกในทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 

๑๒. โสมนสฺสินฺทฺริยํ = เวทนาเจตสิกในโสมนัสสหคตจิต ๖๒ 

๑๓. โทมนสฺสินฺทฺริยํ = เวทนาเจตสิกในโทสมูลจิต ๒ 

๑๔. อุเปกฺขินฺทฺริยํ = เวทนาเจตสิกในอุเบกขาสหคตจิต ๕๕ 

๑๕. สทฺธินฺทฺริยํ = สัทธาเจตสิกในโสภณจิต ๙๑ 

๑๖. วีริยินฺทฺริยํ = วิริยเจตสิกในวิริยสัมปยุตตจิต ๑๐๕ 

๑๗. สตินฺทฺริยํ = สติเจตสิกในโสภณเจตสิก ๙๑  

๑๘. สมาธินฺทฺริยํ = เอกัคคตาเจตสิกในจิต ๗๒  

                       (เว้นอวิริยจิต ๑๖ วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑)  



ปรมัตถธรรม ๔ กับ อินทรีย์ ๒๒

๑๙. ปญฺญินฺทฺริยํ = ปัญญาเจตสิกในญาณสัมปยุตตจิต ๔๗ หรือ ๗๙ 

๒๐. อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ = ปัญญาเจตสิกในโสดาปัตติมัคคจิต ๑   

๒๑. อญฺญินฺทฺริยํ = ปัญญาเจตสิกในโสดาปัตตผลจิต - อรหัตตมัคคจิต  

๒๒. อญฺญาตาวินฺทฺริยํ = ปัญญาเจตสิกในอรหัตตผลจิต ๑



(๖) ปฏิจจสมุปบาท

๖. ปฏิจจสมุปบาท 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูปํ,  

นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ,  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,  

เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา,  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ,  อุปาทานปจฺจยา  ภโว,  

ภวปจฺจยา  ชาติ,  ชาติปจฺจยา ชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  

สมฺภวนฺติ;  เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๒๕/๑๖๑)



(๖) ปฏิจจสมุปบาท

๖. ปฏิจจสมุปบาท 

อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ,  สงฺขารนิโรธา  วิญฺญาณนิโรโธ,   

วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ,  นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ,   

สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ,  ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ,   

เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ,  ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ,   

อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ,  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ,   

ชาตินิโรธา ชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  นิรุชฺฌนฺติ;  

เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร)



ปรมัตถธรรม ๔ กับ ปฏิจจสมุปบาทองค์ ๑๒

๑. อวิชชา = โมหเจตสิก 

๒. สังขาร = เจตนาเจตสิกในอกุศลจิต ๑๒ และโลกิยกุศลจิต ๑๗ 

๓. วิญญาณ = ปฏิสนธิจิต ๑๙ และปวัตติวิญญาณ  

                  คือโลกิยวิปากจิต ๓๒ 

๔. นามรูป = เจตสิก ๓๕ ที่ประกอบกับโลกิยวิบากจิต ๓๒,   

                 ปฏิสนธิกัมมชรูป, ปวัตติกัมมชรูป, จิตตชรูป 

๕. สฬายตนะ = อายตนะภายใน ๖  

๖. ผัสสะ = ผัสสเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิบากจิต ๓๒  

๗. เวทนา = เวทนาเจตสิก       



ปรมัตถธรรม ๔ กับ ปฏิจจสมุปบาทองค์ ๑๒

๘. ตัณหา = โลภเจตสิกในโลภมูลจิต ๘ 

๙. อุปาทาน = ตัณหาเจตสิกและทิฏฐิเจตสิกที่มีกำลังมาก 

๑๐. ภวะ = กัมมภวะ, อุปปัตติภวะ,  

      กัมมภาวะ ได้แก่ เจตนาเจตสิกในอกุศลจิต ๑๒ และโลกิยกุศลจิต ๑๗  

      อุปปัตติภวะ ได้แก่ โลกิยวิบากจิต ๓๒ เจตสิก ๓๕ กัมมชรูป ๒๐ 

๑๑. ชาติ = การเกิดขึ้นของขันธ์ 

๑๒. ชรามรณะ = ชรา ได้แก่ ความแก่ไปของขันธ์,  

      มรณะ ได้แก่ ความดับไปของขันธ์,  

      โสกะ = โทมนัสสเวทนา, ปริเทวะ = จิตตชวิปปลาสสัททะ,  

      ทุกข์ = ทุกข์ทางกาย, โทมนัส = ทุกข์ทางใจ, อุปายาส = โทสเจตสิก



 ก. โดยสภาวธรรม

สภาวธรรม ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘

จักขุ

รูปขันธ์

จักขายตนะ จักขุธาตุ 

โสตะ โสตายตนะ โสตธาตุ

ฆานะ ฆานายตนะ ฆานธาตุ

ชิวหา ชิวหายตนะ ชิวหาธาตุ

กาย กายายตนะ กายธาตุ

รูป รูปายตนะ รูปธาตุ

สัททะ สัททายตนะ สัททธาตุ

คันธะ คันธายตนะ คันธธาตุ

รสะ รสายตนะ รสธาตุ

ปฐวี เตโช วาโย โผฏฐัพพายตนะ โผฏฐัพพธาตุ

สุขุมรูป

ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
เวทนาเจตสิก เวทนาขันธ์
สัญญาเจตสิก สัญญาขันธ์

เจตสิกอื่น สังขารขันธ์

นิพพาน -

จิต วิญญาณขันธ์ มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗



ข. โดยสงเคราะห์เป็นรูปนาม

วิปัสสนาภูมิ รูปธรรม นามธรรม

ขันธ์ ๕ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

อายตนะ ๑๒

จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ  

รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
มนายตนะ

ธัมมายตนะ

ธาตุ ๑๘

จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ   

รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ

จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ  

ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ  

กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ

ธัมมธาตุ

สัจจะ ๔ ทุกขอริยสัจ
ทุกขอริยสัจ

ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

อินทรีย์ ๒๒

จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์  

ปุริสินทรีย์ อิตถินทรีย์ 

มนินทรีย์ สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ 

โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์  

วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์  

อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ อัญญินทรีย์ อัญญาตาวินทรีย์

ชีวิตินทรีย์



ค. โดยกฎธรรมดา

กฎธรรมดา ๒ ชุด รวม ๔ กฎ 

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา. 

สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา. 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา. 

อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท.



สวัสดีครับ


