
ลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาลาํดบัขั �นตอนของการศึกษา
ครั�งที�  ๕๔  นิพพาน  ตอนที� ๓

อ.สุภรี์  ทุมทอง

๒๗ มถิุนายน  ๒๕๕๕

สาระธรรมจากพระสุตตนัตปิฎก



๑. ชื�อของนิพพาน  
(๑) นิพฺพาน     (๒) อชาต     (๓) อนุตฺตร    (๔) โยคกฺเขม 

(๕) อชร          (๖) อพฺยาธิ    (๗) อมต        (๘) อโสก

(๙) อสกํิลิฏฺฐ   (๑๐) สนฺติวรปท   (๑๑)  คมฺภีร  (๑๒) ทุทฺทส  

(๑๓)  ทุรนุโพธ   (๑๔)  สนฺต   (๑๕) ปณีต   (๑๖)  อตกฺกาวจร 

(๑๗)  นิปุณ    (๑๘)  ปณฺฑิตเวทนีย    (๑๙)  สพฺพสงฺขารสมถ 

(๒๐)  สพฺพปูธิปฏินิสฺสคฺค  (๒๑) ตณฺหากฺขย  (๒๒) วิราค  

(๒๓) นิโรธ    (๒๔)  ปฏิโสตคามิ   (๒๕) อณุ   (๒๖) อนูปลิตฺต

(๒๗) วิมุตฺต    (๒๘)  สีติภูต   (๒๙) นิพฺพตุ

ม.มู. ๑๒/๒๗๕  ปาสราสิสูตร



๑. ชื�อของนิพพาน  

(๓๐) อสงฺขต   (๓๑) ราคกฺขย   (๓๒)  โทสกฺขย  (๓๓) โมหกฺขย

(๓๔)  อนต   (๓๕)  อนาสว  (๓๖)  สจฺจ   (๓๗)  ปาร   (๓๘)  ธุว   

(๓๙)  อปโลกิน   (๔๐)  อนิทสฺสน   (๔๑)  นิปฺปป%ฺจ   (๔๒)  สิว  

(๔๓)  เขม   (๔๔)  อจฺฉริย   (๔๕)  อพฺภุต   (๔๖)  อนีติก   

(๔๗)  อนีติกธมฺม   (๔๘)  อพฺยาปชฺฌ   (๔๙)  สุทฺธิ   (๕๐)  มุตฺติ   

(๕๑)  อนาลย   (๕๒) ทีป   (๕๓)  เลณ  (๕๔)  ตาณ  (๕๕)  สรณ  

(๕๖)  ปรายน    (๕๗)  อชชฺชร  (๕๘)  สนฺทิฏฺฐิก  (๕๙) อกาลิก  

(๖๐)  เอหิปสฺสิก  (๖๑) โอปนยกิ  (๖๒) ปจฺจตฺต  (๖๓) มทนิมฺมทน

(๖๔)  ปิปาสวินย   (๖๕) อาลยสมุคฺฆาต  (๖๖) วฏฺฏุปจฺเฉท



๑. ชื�อของนิพพาน  

(๖๗) ปรมสุข   (๖๘) อาโรคฺย   (๖๙)  นิทฺทร  (๗๐) นิปฺปาป

(๗๑)  อุปสนฺต   (๗๒)  วิ%ฺญาณ  (๗๓) สพฺพโตปภ

(๗๔)  อโมสธมฺม  (๗๕)  ปรมอริยสจฺจ



๒. สภาวะนิพพาน



๒. สภาวะนิพพาน

อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน,ํ ยตฺถ เนว ปฐวี น อาโป น เตโช น วาโย,

น อากาสาน%ฺจายตนํ น วิ%ฺญาณ%ฺจายตนํ น อากิ%ฺจ%ฺญายตนํ

น เนวส%ฺญานาส%ฺญายตน,ํ นาย ํ โลโก น ปรโลโก,

น อุโภ จนฺทิมสูริยา.  ตตฺรปาหํ ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ

น คตึ น ฐิตึ น จุตึ น อุปปตฺตึ, อปฺปติฏฺฐํ อปฺปวตฺตํ

อนารมฺมณเมว  ต.ํ  เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส.
ข.ุอุ.  ๒๕/๗๑  ปฐมนิพพานปฏิสังยตุตสูตร



๒. สภาวะนิพพาน

ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  อสงฺขตสฺส  อสงฺขตลกฺขณานิ.  กตมานิ  ตีณิ.

น  อุปฺปาโท  ป3ฺญายติ,  น  วโย  ป3ฺญายติ,

น  ฐิตสฺส  อ3ฺญถตฺต ํ ป3ฺญายติ.

อิมานิ โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  อสงฺขตสฺส  อสงฺขตลกฺขณานิ.
อ.ํติก. ๒๐/๔๘ อสังขตลกัขณสูตร



๒. สภาวะนิพพาน

ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ.  กตมานิ  ตีณิ.

อุปฺปาโท  ป3ฺญายติ,  วโย  ป3ฺญายติ,

ฐิตสฺส  อ3ฺญถตฺต ํ ป3ฺญายติ. 

อิมานิ โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ.
อ.ํติก. ๒๐/๔๗ สังขตลกัขณสูตร



๒. สภาวะนิพพาน  

อตฺถิ ภิกฺขเว อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขต,ํ

โน เจ   ตํ ภิกฺขเว อภวสิฺส อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขต,ํ

นยธิ ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณํ ป%ฺญาเยถ.  

ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขต,ํ

ตสฺมา ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณํ ป%ฺญายติ.
ข.ุอุ.  ๒๕/๗๓  ตติยนิพพานปฏิสังยตุตสูตร



๒. สภาวะนิพพาน 

นิสฺสิตสฺส จลิต,ํ อนิสฺสิตสฺส จลิตํ นตฺถิ,

จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ,  ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ,

นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ,

อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ,

จุตูปปาเต อสติ เนวธิ น หุรํ น อุภยมนฺตเรน.  

เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส. 
ข.ุอุ.  ๒๕/๗๓  จตุตถนิพพานปฏิสังยตุตสูตร



๒. สภาวะนิพพาน  

กตฺถ  อาโป  จ  ปฐวี เตโช  วาโย  น  คาธติ

กตฺถ  ทีฆ%ฺจ  รสฺส%ฺจ       อณุ ํ ถูล ํ สุภาสุภํ

กตฺถ  นาม%ฺจ  รูป%ฺจ        อเสส ํ อุปรุชฺฌติ.

ว%ิฺญาณ ํ อนิทสฺสนํ อนนฺต ํ สพฺพโตปภํ

เอตฺถ  อาโป  จ  ปฐวี เตโช  วาโย  น  คาธติ.

เอตฺถ  ทีฆ%ฺจ  รสฺส%ฺจ      อณุ ํ ถูล ํ สุภาสุภํ

เอตฺถ  นาม%ฺจ  รูป%ฺจ       อเสส ํ อุปรุชฺฌติ

ว%ิฺญาณสฺส  นิโรเธน เอตฺเถต ํ อุปรุชฺฌติ.
ที.สี.  ๙/๔๙๙  เกวฏัฏสูตร



๒. สภาวะนิพพาน  

ยตฺถ อาโป จ ปฐวี เตโช วาโย น คาธติ

น ตตฺถ สุกฺกา โชตนฺติ อาทิจฺโจ นปฺปกาสติ

น ตตฺถ จนฺทิมา ภาติ ตโม ตตฺถ น วชิฺชติ

ยทา จ อตฺตนา  เวทิ       มุนิ โมเนน พฺราหฺมโณ

อถ รูปา อรูปา จ สุขทุกฺขา ปมุจฺจติ.
ข.ุอุ.  ๒๕/๑๐  พาหิยสูตร



๒. สภาวะนิพพาน 

ทุทฺทสํ อนตํ นาม        น หิ สจฺจํ สุทสฺสนํ

ปฏิวทิฺธา ตณฺหา ชานโต        ปสฺสโต นตฺถิ กิ%ฺจน.ํ
ข.ุอุ.  ๒๕/๗๒  ทุติยนิพพานปฏิสังยตุตสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน 



๓. ประเภทของนิพพาน 

เทฺวมา  ภิกฺขเว  นิพฺพานธาตุโย.  กตเม เทฺว.

สอุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ   อนุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ.

กตมา จ  ภิกฺขเว  สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ.  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ 

อรห ํโหติ ขีณาสโว วสุิตวา  กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ 

ปริกฺขีณภวสโํยชโน สมฺมท3ฺญา วิมุตฺโต, ตสฺส ติฏฺฐนฺเตว ป3ฺจินฺทฺริยานิ, 

เยส ํ อวิฆาตตฺตา มนาปามนาปํ  ปจฺจนุโภติ,  สุขทุกฺข ํ  ปฏิสเํวทยติ,    

ตสฺส โย ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย. 

อย ํวจฺุจติ  ภิกฺขเว  สอุปาทิเสสา  นิพฺพานธาตุ.

ข.ุอิติ.  ๒๕/๔๔  นิพพานธาตุสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน 

กตมา จ  ภิกฺขเว  อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ.

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ อรห ํโหติ ขีณาสโว วสุิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร 

อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสโํยชโน สมฺมท3ฺญา วิมุตฺโต, 

ตสฺส  อิเธว  ภิกฺขเว  สพฺพเวทยติานิ  อนภินนฺทิตานิ  สีติ  ภวิสฺสนฺติ. 

อย ํวจฺุจติ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ. 

ข.ุอิติ.  ๒๕/๔๔  นิพพานธาตุสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน 

เทฺว  อิมา  จกฺขมุตา  ปกาสิตา       นิพฺพานธาตู  อนิสฺสิเตน  ตาทินา

เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏฺฐธมฺมิกา        สอุปาทิเสสา  ภวเนตฺติสงฺขยา

อนุปาทิเสสา  ปน  สมฺปรายกิา     ยมฺหิ  นิรุชฺฌนฺติ  ภวานิ สพฺพโส

เย  เอตท3ฺญาย  ปท ํ อสงฺขต ํ       วิมุตฺตจิตฺตา  ภวเนตฺติสงฺขยา

เต  ธมฺมสาราธิคมกฺขเย  รตา         ปหสํุ เต สพฺพภวานิ ตาทิโน.

ข.ุอิติ.  ๒๕/๔๔  นิพพานธาตุสูตร



สวสัดีครับ


