
ลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาลาํดบัขั �นตอนของการศึกษา
ครั�งที� ๕๒  นิพพาน  ตอนที� ๑

อ.สุภรี์  ทุมทอง

๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕

สาระธรรมจากพระสุตตนัตปิฎก



๑. ชื�อของนิพพาน  
กตมา จ ภิกฺขเว อริยา ปริเยสนา. 
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺเม อาทีนว ํวิทิตฺวา 
อชาต ํอนุตฺตรํ โยคกฺเขม ํนิพฺพาน ํปริเยสติ,  อตฺตนา ชราธมฺโม ... อชรํ 
อนุตฺตรํ โยคกฺเขม ํนิพฺพาน ํปริเยสติ, อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม ... อพฺยาธึ ..., 
อตฺตนา มรณธมฺโม ... อมต,ํ  อตฺตนา โสกธมฺโม ...  อโสก,ํ  
อตฺตนา สกํิเลสธมฺโม ...  อสกํิลิฏฺฐ ํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขม ํนิพฺพาน ํปริเยสติ. 
อย ํ ภิกฺขเว  อริยา ปริเยสนา.
ม.มู. ๑๒/๒๗๕  ปาสราสิสูตร  (มี ๙ ชื,อ)



๑. ชื�อของนิพพาน  
ตสฺส มยฺห ํภิกฺขเว เอตทโหสิ “กินฺนุ โข อห ํอตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน 
ชาติธมฺม0ฺเญว ปริเยสามิ, ชราธมฺโม .. พฺยาธิธมฺโม .. มรณธมฺโม .. 
โสกธมฺโม .. สกํิเลสธมฺโม สมาโน สกํิเลสธมฺม0ฺเญว ปริเยสามิ. 
ยนฺนูนาห ํอตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺเม อาทีนว ํวิทิตฺวา อชาต ํ
อนุตฺตรํ โยคกฺเขม ํนิพฺพาน ํ ปริเยเสยฺย,ํ ชราธมฺโม .. พฺยาธิธมฺโม .. 
มรณธมฺโม .. โสกธมฺโม .. อตฺตนา สกํิเลสธมฺโม  สมาโน  สกํิเลสธมฺเม 
อาทีนว ํวิทิตฺวา อสกํิลิฏฺฐ ํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขม ํนิพฺพาน ํ ปริเยเสยฺย ํ
ม.มู. ๑๒/๒๗๖  ปาสราสิสูตร



๑. ชื�อของนิพพาน  

โส โข อห ํภิกฺขเว  อปเรน  สมเยน  ทหโรว  สมาโน 
สุสุกาฬเกโส ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปฐเมน วยสา 
อกามกาน ํ มาตาปิตูน ํ อสฺสุมุขาน ํโรทนฺตาน ํ เกสมสฺสุ ํ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา 
อนคาริย ํ ปพฺพชึ.  โส เอว ํ ปพฺพชิโต  สมาโน  กึกสุลคเวสี  
อนุตฺตรํ  สนฺติวรปท ํ ปริเยสมาโน  
 ม.มู. ๑๒/๒๗๗ ปาสราสิสูตร (มีเพิ,ม ๑ ชื,อ รวมเป็น ๑๐)



๑. ชื�อของนิพพาน  

อธิคโต โข มฺยาย ํ ธมฺโม  คมฺภีโร ทุทฺทโส  ทุรนุโพโธ  สนฺโต 
ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย.  อาลยรามา โข 
ปนาย ํปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา. อาลยรามาย โข ปน ปชาย 
อาลยรตาย  อาลยสมฺมุทิตาย  ทุทฺทส ํอิท ํฐาน,ํ 
ยทิท ํ อิทปฺปจฺจยตา  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. 
อิทมฺปิ โข ฐาน ํทุทฺทส,ํ ยทิท ํ สพฺพสงฺขารสมโถ 
สพฺพปูธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหากฺขโย วริาโค นิโรโธ นิพฺพาน.ํ 
ม.มู. ๑๒/๒๘๑ ปาสราสิสูตร



๑. ชื�อของนิพพาน  

กิจฺเฉน เม อธิคต,ํ หลนฺทานิ ปกาสิตุ ํ
ราคโทสปเรเตหิ นาย ํธมฺโม สุสมฺพโุธ.
ปฏิโสตคามึ นิปุณ ํ คมฺภีรํ ทุทฺทส ํอณุํ
ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ ตโมกฺขนฺเธน อาวตุา.
ม.มู. ๑๒/๒๘๑  ปาสราสิสูตร



๑. ชื�อของนิพพาน 
สพฺพาภิภู  สพฺพวิทูหมสฺมิ,   
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต

สพฺพ0ฺชโห  ตณฺหากฺขเย วิมุตฺโต 
สย ํอภิ0ฺญาย  กมุทฺทิเสยฺย.ํ

น เม อาจริโย อตฺถิ สทิโส เม น วิชฺชติ
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล.
อห0ฺหิ อรหา โลเก        อห ํสตฺถา อนุตฺตโร,
เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพทฺุโธ  สีติภูโตสฺมิ นิพฺพโุต.
ธมฺมจกฺก ํปวตฺเตตุ ํ        คจฺฉามิ กาสิน ํปุรํ
อนฺธภูตสฺมึ โลกสฺมึ        อาห0ฺฉ ํ อมตทุนฺทุภึ

ม.มู. ๑๒/๒๘๕  ปาสราสิสูตร



สวสัดีครับ


