
วิปัสสนาภูมิ

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

อบรมคณะวิทยากรและผู้เผยแผ่ธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 



วิปัสสนาภูมิ

๑. ความหมาย 

๒. ประเภท 

๓. ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง



๑. ความหมาย

วิปัสสนาภูมิ = วิปัสสนา + ภูมิ 

วิปัสสนา = วิ + ปัสสนา 

ภูมิ = 



๒. ประเภท

วิปัสสนาภูมิ ๖ 

๑. ขันธ์ ๕  

๒. อายตนะ ๑๒ 

๓. ธาตุ ๑๘ 

๔. สัจจะ ๔ 

๕. อินทรีย์ ๒๒ 

๖. ปฏิจจสมุปบาท



๒. ประเภท

๑. ขันธ์ ๕  

ปญฺจกฺขนฺธา:  รูปกฺขนฺโธ  เวทนากฺขนฺโธ  

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



๒. ประเภท

๒. อายตนะ ๑๒  

ทฺวาทสายตนานิ:  จกฺขายตนํ  รูปายตนํ   

โสตายตนํ  สทฺทายตนํ  ฆานายตนํ  คนฺธายตนํ  ชิวฺหายตนํ   

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



๒. ประเภท

๒. อายตนะ ๑๒  

ทฺวาทสายตนานิ:  จกฺขายตนํ  โสตายตนํ   

ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ  กายายตนํ  มนายตนํ   

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



๒. ประเภท

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)



๒. ประเภท

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)



๒. ประเภท

๔. สัจจะ ๔ 

จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ:  ทุกฺขํ  อริยสจฺจํ,   

ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ,  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํ,   

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



๒. ประเภท

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)



๒. ประเภท

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)



วิปัสสนาภูมิ

๑. ความหมาย 

๒. ประเภท 

๓. ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง 

    ๓.๑ โดยสภาวธรรม 

    ๓.๒ โดยสงเคราะห์ลงเป็นรูปนาม 

    ๓.๓ โดยกฎธรรมดา 

    ๓.๔ โดยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติวิปัสสนา



๓.๑ 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



๓.๒ โดยสงเคราะห์ลงเป็นรูปนาม

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



๓.๓ โดยกฎธรรมดา

กฎธรรมดา ๒ ชุด รวม ๔ กฎ 

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา. 

สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา. 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา. 

อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท.



๓.๔ โดยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติวิปัสสนา

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. ๑๗/๑๒/๑๘)



สวัสดีครับ


