
สมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอน ๗๒

สุภีร์ ทุมทอง

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

วิปัสสนา ตอนที่ ๗ 

การพิจารณาขันธ์ ๕ ตอนที่ ๔



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

ปญฺจกฺขนฺเธ (๑) อนิจฺจโต (๒) ทุกฺขโต (๓) โรคโต (๔) คณฺฑโต (๕) สลฺลโต,  

(๖) อฆโต (๗) อาพาธโต (๘) ปรโต (๙) ปโลกโต (๑๐) อีติโต,  

(๑๑) อุปทฺทวโต (๑๒) ภยโต (๑๓) อุปสคฺคโต (๑๔) จลโต (๑๕) ปภงฺคุโต,  

(๑๖) อทฺธุวโต (๑๗) อตาณโต (๑๘) อเลณโต (๑๙) อสรณโต (๒๐) ริตฺตโต,  

(๒๑) ตุจฺฉโต (๒๒) สุญฺญโต (๒๓) อนตฺตโต (๒๔) อาทีนวโต (๒๕) วิปริณามธมฺมโต,  

(๒๖) อสารกโต (๒๗) อฆมูลโต (๒๘) วธกโต (๒๙) วิภวโต (๓๐) สาสวโต,  

(๓๑) สงฺขตโต (๓๒) มารามิสโต (๓๓) ชาติธมฺมโต (๓๔) ชราธมฺมโต (๓๕) พฺยาธิธมฺมโต,  

(๓๖) มรณธมฺมโต (๓๗) โสกธมฺมโต (๓๘) ปริเทวธมฺมโต (๓๙) อุปายาสธมฺมโต  

(๔๐) สงฺกิเลสิกธมฺมโต.  (ขุ.ป. ๓๑/๓๗ วิปัสสนากถา) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

โส วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กญฺจิ  สงฺขารํ  นิจฺจโต  สมนุปสฺสนฺโต   

อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ  เนตํ ฐานํ วิชฺชติ,   

อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ  

เนตํ ฐานํ วิชฺชติ,   

สมฺมตฺตนิยามํ อโนกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา   

อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนตํ ฐานํ วิชฺชติ.  
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๘ อนิจจสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

โส วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺพสงฺขาเร อนิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต      

อนุโลมิกาย  ขนฺติยา   สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  ฐานเมตํ วิชฺชติ,   

อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมิสฺสตีติ  

ฐานเมตํ วิชฺชติ,   

สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา   

อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  ฐานเมตํ วิชฺชติ.  
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๘ อนิจจสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ  กญฺจิ  สงฺขารํ สุขโต สมนุปสฺสนฺโต ...  

ฐานเมตํ วิชฺชติ. 

สพฺพสงฺขาเร ทุกฺขโต  สมนุปสฺสนฺโต …                          

ฐานเมตํ วิชฺชติ.  
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๙ ทุกขสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ ธมฺมํ อตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต ...  

ฐานเมตํ วิชฺชติ. 

สพฺพธมฺเม อนตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต ...   

ฐานเมตํ วิชฺชติ.  
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๐ อนัตตสูตร)



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

สตฺตฏฺฐานกุสโล ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติวิธูปปริกฺขี  

อิมสฺมึ ธมฺมวินเย เกวลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจติ.  

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺตฏฺฐานกุสโล โหติ. 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ รูปํ ปชานาติ, รูปสมุทยํ ปชานาติ, รูปนิโรธํ ปชานาติ, 

รูปนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานาติ. รูปสฺส อสฺสาทํ ปชานาติ,  

รูปสฺส อาทีนวํ ปชานาติ, รูปสฺส นิสฺสรณํ ปชานาติ.  

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

กตมญฺจ ภิกฺขเว รูปํ. จตฺตาโร จ มหาภูตา  

จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ อุปาทายรูปํ. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว รูปํ.  

อาหารสมุทยา รูปสมุทโย, อาหารนิโรธา รูปนิโรโธ.  

อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค รูปนิโรธคามินี ปฏิปทา.  

เสยฺยถิทํ : สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ.  

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

รูปํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, อยํ รูปสฺส อสฺสาโท.  

ยํ รูปํ อนิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, อยํ รูปสฺส อาทีนโว.  

โย รูปสฺมึ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานํ,  

อิทํ รูปสฺส นิสฺสรณํ. 

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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 คาธนฺติ. 

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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 สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

กตมา จ ภิกฺขเว เวทนา.  

ฉยิเม ภิกฺขเว เวทนากายา : จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ...  

มโนสมฺผสฺสชา เวทนา.  อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว เวทนา.  

ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ.  

อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค เวทนานิโรธคามินี ปฏิปทา.  

เสยฺยถิทํ : สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

กตมา จ ภิกฺขเว สญญา.  

ฉยิเม ภิกฺขเว สญฺญากายา : รูปสญฺญา สทฺทสญฺญ คนฺธสญฺญา 

รสสญฺญา โผฏฺฐพฺพสญฺญา ธมฺมสญฺญา. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สญฺญา.  

ผสฺสสมุทยา สญฺญาสมุทโย, ผสฺสนิโรธา สญฺญานิโรโธ.  

อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค สญฺญานิโรธคามินี ปฏิปทา. 

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

กตเม จ ภิกฺขเว สงฺขารา.  ฉยิเม ภิกฺขเว เจตนากายา :  

รูปสญฺเจตนา สทฺทสญฺเจตนา คนฺธสญฺเจตนา รสสญฺเจตนา  

โผฏฺฐพฺพสญฺเจตนา ธมฺมสญฺเจตนา. อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สงฺขารา.  

ผสฺสสมุทยา สงฺขารสมุทโย, ผสฺสนิโรธา สงฺขารนิโรโธ.  

อยเมว อริโย อฏฺฐิงฺคิโก มคฺโค สงฺขารนิโรธคามินี ปฏิปทา.  

เสยฺยถีทํ : สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

กตมญฺจ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ. ฉยิเม ภิกฺขเว วิญฺญาณกายา :  

จกฺขุวิญฺญาณํ โสตวิญฺญาณํ ฆานวิญฺญาณํ ชิวฺหาวิญฺญาณํ  

กายวิญฺญาณํ มโนวิญฺญาณํ. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ.  

นามรูปสมุทยา วิญญาณสมุทโย, นามรูปนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ.  

อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค วิญญาณนิโรธคามินี ปฏิปทา.  

เสยฺยถีทํ : สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

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. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอวํ วิญฺญาณํ อภิญฺญาย,  

เอวํ วิญฺญาณสมุทยํ อภิญฺญาย, เอวํ วิญฺญาณนิโรธํ อภิญฺญาย,  

เอวํ วิญฺญาณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อภิญฺญาย, เอวํ วิญฺญาณสฺส อสฺสาทํ อภิญฺญาย,  

เอวํ วิญฺญาณสฺส อาทีนวํ อภิญฺญาย, เอวํ วิญฺญาณสฺส  

นิสฺสรณํ อภิญฺญาย วิญฺญาณสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย  

ปฏิปนฺนา, เต สุปฏิปนฺนา. เย สุปฏิปนฺนา, เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย คาธนฺติ. 

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา เอวํ วิญฺญาณํ  

อภิญฺญาย, เอวํ วิญฺญาณสมุทยํ อภิญฺญาย, เอวํ วิญฺญาณนิโรธํ  

อภิญฺญาย, เอวํ วิญฺญาณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อภิญฺญาย,  

เอวํ วิญฺญาณสฺส อสฺสาทํ อภิญฺญาย, เอวํ วิญฺญาณสฺส อาทีนวํ อภิญฺญาย,  

เอวํ วิญฺญาณสฺส นิสฺสรณํ อภิญฺญาย วิญฺญาณสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา  

อนุปาทา วิมุตฺตา, เต สุวิมุตฺตา. เย สุวิมุตฺตา, เต เกวลิโน.  

เย เกวลิโน, วฏฺฏํ เตสํ นตฺถิ ปญฺญาปนาย. 

(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 



วิปัสสนา ๑ : พิจารณาขันธ์ ๕

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติวิธูปปริกฺขี โหติ.  

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธาตุโส อุปปริกฺขติ,  

อายตนโส อุปปริกฺขติ,  

ปฏิจฺจสมุปฺปาทโส อุปปริกฺขติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๕๗ สัตตัฏฐานสูตร) 
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