
สมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอน ๗๐

สุภีร์ ทุมทอง

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

วิปัสสนา ตอนที่ ๕



ภูมิวิปัสสนา

(๑)  ขันธ์ ๕  

(๒)  อายตนะ ๑๒ 

(๓)  ธาตุ ๑๘  

(๔)  อริยสัจ ๔ 

(๕)  อินทรีย์ ๒๒ 

(๖)  ปฏิจจสมุปบาท



วิธีของวิปัสสนา

๑.  แบบแยกกระจายส่วนประกอบ 

๒.  แบบรู้เห็นตามเป็นจริง 

๓.  แบบสืบค้นเหตุปัจจัย 

๔.  แบบรู้ละเอียดครอบคลุมครบถ้วน 

     ฯลฯ



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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 วิมุจฺจต,ิ วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺต”มิติ ญาณํ โหติ, 

“ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ.  
(สํ.ข. ๑๗/๑๒ อนิจจสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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 ... 
(สํ.ข. ๑๗/๑๕ ยทนิจจสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ, โยปิ เหตุ โยปิ ปจฺจโย รูปสฺส อุปฺปาทาย,   

โสปิ อนิจฺโจ, อนิจฺจสมฺภูตํ ภิกฺขเว รูปํ, กุโต นิจฺจํ ภวิสฺสต.ิ  

เวทนา อนิจฺจา ... สญฺญา อนิจฺจา ... สงฺขารา อนิจฺจา ...  

วิญฺญาณํ อนิจฺจํ, โยปิ เหตุ โยปิ ปจฺจโย วิญฺญาณสฺส อุปฺปาทาย, 

โสปิ อนิจฺโจ, อนิจฺจสมฺภูตํ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ, กุโต นิจฺจํ ภวิสฺสติ.  

เอวํ ปสฺสํ ... นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ.                    
(สํ.ข. ๑๗/๑๘ สเหตุอนิจจสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

รูปํ ภิกฺขเว ทุกฺขํ, โยปิ เหตุ โยปิ ปจฺจโย รูปสฺส อุปฺปาทาย, 

โสปิ ทุกฺโข, ทุกฺขสมฺภูตํ ภิกฺขเว รูปํ, กุโต สุขํ ภวิสฺสติ.  

เวทนา ทุกฺขา ... สญฺญา ทุกฺขา ... สงฺขารา ทุกฺขา ...  

วิญฺญาณํ ทุกฺขํ, โยปิ เหตุ โยปิ ปจฺจโย วิญฺญาณสฺส อุปฺปาทาย, 

โสปิ ทุกฺโข, ทุกฺขสมฺภูตํ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ, กุโต สุขํ ภวิสฺสติ...                
(สํ.ข. ๑๗/๑๘ สเหตุทุกขสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา, โยปิ เหตุ โยปิ ปจฺจโย รูปสฺส อุปฺปาทาย, 

โสปิ อนตฺตา, อนตฺตสมฺภูตํ ภิกฺขเว รูปํ, กุโต อตฺตา ภวิสฺสติ.  

เวทนา อนตฺตา... สญฺญา อนตฺตา... สงฺขารา อนตฺตา...  

วิญฺญาณํ อนตฺตา, โยปิ เหตุ โยปิ ปจฺจโย วิญฺญาณสฺส อุปฺปาทาย,        

โสปิ อนตฺตา, อนตฺตสมฺภูตํ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ, กุโต อตฺตา ภวิสฺสติ.     

เอวํ ปสฺสํ ... นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ.                   
(สํ.ข. ๑๗/๑๘ สเหตุอนัตตสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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)



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

รูเป โข ราธ สติ มาโร วา อสฺส มาเรตา วา, โย วา ปน มียติ,  

ตสฺมาติห ตฺวํ ราธ รูปํ “มาโร”ติ ปสฺส, “มาเรตา”ติ ปสฺส,  

“มียตี”ติ ปสฺส, “โรโค”ติ ปสฺส, “คณฺโฑ”ติ ปสฺส,  

“สลฺลนฺ”ติ ปสฺส, “อฆนฺ”ติ ปสฺส, “อฆภูตนฺ”ติ ปสฺส.  

เย นํ เอวํ ปสฺสนฺติ, เต สมฺมา ปสฺสนฺติ. 

(สํ.ข. ๑๗/๑๖๐ มารสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

เวทนาย สติ ฯเปฯ สญฺญาย สติ... สงฺขาเรสุ สติ... วิญฺญาเณ สติ  

มาโร วา อสฺส มาเรตา วา, โย วา ปน มียติ,   

ตสฺมาติห ตฺวํ ราธ วิญฺญาณํ “มาโร”ติ ปสฺส, “มาเรตา”ติ ปสฺส,  

“มียตี”ติ ปสฺส, “โรโค”ติ ปสฺส, “คณฺโฑ”ติ ปสฺส, “สลฺลนฺ”ติ ปสฺส,  

“อฆนฺ”ติ ปสฺส, “อฆภูตนฺ”ติ ปสฺส.  

เย นํ เอวํ ปสฺสนฺติ, เต สมฺมา ปสฺสนฺตีติ. 

(สํ.ข. ๑๗/๑๖๐ มารสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

สมฺมาทสฺสนํ ปน ภนฺเต กิมตฺถิยนฺติ. สมฺมาทสฺสนํ โข ราธ นิพฺพิทตฺถํ.  

นิพฺพิทา ปน ภนฺเต กิมตฺถิยาติ. นิพฺพิทา โข ราธ วิราคตฺถา.  

วิราโค ปน ภนฺเต กิมตฺถิโยติ. วิราโค โข ราธ วิมุตฺตตฺโถ.  

วิมุตฺติ ปน ภนฺเต กิมตฺถิยาติ. วิมุตฺติ โข ราธ นิพฺพานตฺถา.  

นิพฺพานํ ปน ภนฺเต กิมตฺถิยนฺติ. อจฺจสรา ราธ ปญฺหํ,  

นาสกฺขิ ปญฺหสฺส ปริยนฺตํ คเหตุํ, นิพฺพาโนคธํ หิ ราธ  

พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ นิพฺพานปรายนํ นิพฺพานปริโยสานํ. 

(สํ.ข. ๑๗/๑๖๐ มารสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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)



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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 นันทิกขยสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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 ฯลฯ   
(สํ.ข. ๑๗/๕๑ ทุติยนันทิกขยสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา, รูปญฺจ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส,        

นยิทํ รูปํ อาพาธาย สํวตฺเตยฺย,                                  

ลพฺเภถ จ รูเป “เอวํ เม รูปํ โหตุ,  เอวํ เม รูปํ มา อโหสี”ติ.    

ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว รูปํ อนตฺตา, ตสฺมา รูปํ อาพาธาย สํวตฺตติ,  

น จ ลพฺภติ รูเป “เอวํ เม รูปํ โหตุ, เอวํ เม รูปํ มา อโหสี”ติ.  
(สํ.ข. ๑๗/๕๙ อนัตตลักขณสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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 ฯเปฯ สญฺญา ฯเปฯ สงฺขารา ฯเปฯ วิญฺญาณํ ฯลฯ     
(สํ.ข. ๑๗/๕๙ อนัตตลักขณสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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.     
(สํ.ข. ๑๗/๕๙ อนัตตลักขณสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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. ๑๗/๕๙ อนัตตลักขณสูตร)



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

กตเม ปญฺจ. เสยฺยถีทํ: รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ    

สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิญฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ.  

สีลวตาวุโส โกฏฺฐิต ภิกฺขุนา อิเม ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา               

อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต           

ปรโต ปโลกโต สุญฺญโต อนตฺตโต โยนิโส มนสิกาตพฺพา.                            
(สํ.ข. ๑๗/๑๒๒ สีลวันตสูตร) 



สวัสดีครับ


