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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 สมฺมท�ฺญา วิมุตฺโต, ตสฺส ติฏฺฐนฺเตว ป�ฺจินฺทฺริยานิ, 

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 สมฺมท�ฺญา 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  เอตท�ฺญาย  ปท ํ อสงฺขต ํ       วิมุตฺตจิตฺตา  ภวเนตฺติสงฺขยา

เต  ธมฺมสาราธิคมกฺขเย  รตา         ปหสํุ เต สพฺพภวานิ ตาทิโน.
ข.ุอิติ.  ๒๕/๔๔  นิพพานธาตุสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน 

ทฺวีสุ  โข  อานนฺท  กาเลสุ  อติวิย  ตถาคตสฺส  กาโย  ปริสุทฺโธ  โหติ 

ฉวิวณฺโณ  ปริโยทาโต.  กตเมสุ ทฺวีสุ.

ย�ฺจ  อานนฺท  รตฺตึ  ตถาคโต  อนุตฺตรํ  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพชฺุฌติ, 

ย�ฺจ  รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายติ.
ที.ม.  ๑๐/๑๙๕  มหาปรินิพพานสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน 

เทฺวเม  ปิณฺฑปาตา  สมสมผลา  สมสมวปิากา  อติวยิ  อ�ฺเญหิ 

ปิณฺฑปาเตหิ  มหปฺผลตรา จ  มหานิสสํตรา จ.  กตเม เทฺว.

ย�ฺจ   ปิณฺฑปาต ํ ปริภุ�ฺชิตฺวา  ตถาคโต  

อนุตฺตรํ  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพชฺุฌติ, 

ย�ฺจ  ปิณฺฑปาต ํ ปริภุ�ฺชิตฺวา  ตถาคโต  

อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายติ.
ที.ม.  ๑๐/๑๙๗  มหาปรินิพพานสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน 

อาคมิสฺสนฺติ โข  อานนฺท  สทฺธา  ภิกฺข ูภิกฺขนุิโย อุปาสกา อุปาสิกาโย 

‘อิธ ตถาคโต ชาโต’ติปิ, ‘อิธ ตถาคโต  อนุตฺตรํ  สมฺมาสมฺโพธึ 

อภิสมฺพทฺุโธ’ติปิ, ‘อิธ ตถาคเตน อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺก ํปวตฺติตนฺ’ติปิ, 

‘อิธ  ตถาคโต  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพโุต’ติปิ. 

เย หิ เกจิ  อานนฺท  เจติยจาริก ํ อาหิณฺฑนฺตา ปสนฺนจิตฺตา การํ กริสฺสนฺติ, 

สพฺเพ  เต  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค ํ โลก ํ อุปปชฺชิสฺสนฺติ.
ที.ม.  ๑๐/๑๙๗  มหาปรินิพพานสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน 

สาธุ  สาธุ  ภิกฺข,ุ   สาธุ โข  ตฺว ํ ภิกฺข ุ อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ ํ 

มยา  ธมฺม ํ เทสิต ํ อาชานาสิ, 

อนุปาทาปรินิพฺพานตฺโถ หิ  ภิกฺข ุ มยา  ธมฺโม  เทสิโต.
ส.ํสฬา..  ๑๘/๗๕  ทุติยคิลานสูตร

กิมตฺถ ํ จรหาวโุส  ภควติ  พฺรหฺมจริย ํ วสฺุสติ.  (พระสารีบุตร)

อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ ํโข  อาวโุส  ภควติ พฺรหฺมจริย ํวสฺุสติ. (พระปุณณะ)

ม.มู.  ๑๒/๒๕๗  รถวนิีตสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน 

เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  ภาวิโต  พหุลีกโต  ป�ฺญาปฺปเภทาย  สวํตฺตติ. 

อนุปาทาปรินิพฺพานาย   สวํตฺตติ.  กตโม เอกธมฺโม.  กายคตา สติ. 

อย ํโข  ภิกฺขเว  เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลีกโต ป�ฺญาปฺปเภทาย  สวํตฺตติ. 

อนุปาทาปรินิพฺพานาย  สวํตฺตติ.
อ.ํเอกก. ๒๐/๕๗๕-๖



๓. ประเภทของนิพพาน 

วินโย  สวํรตฺถาย, สวํโร  อวิปฺปฏิสารตฺถาย,  อวิปฺปฏิสาโร ปามุชฺชตฺถาย, 

ปามุชฺช ํ ปีตตฺถาย,  ปีติ  ปสฺสทฺธตฺถาย,  ปสฺสทฺธิ  สุขตฺถาย, 

สุข ํ สมาธตฺถาย,  สมาธิ  ยถาภูตญาณทสฺสนตฺถาย,  ยถาภูตญาณทสฺสน ํ

นิพฺพิทตฺถาย,   นิพฺพิทา วิราคตฺถาย,  วิราโค วิมุตฺตตฺถาย, 

วิมุตฺติ  วิมุตฺติญาณทสฺสนตฺถาย,  

วิมุตฺติญาณทสฺสน ํ อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย. 
ว.ิป. ๘/๓๖๖



๓. ประเภทของนิพพาน

รูปสฺส เตฺวว  ภิกฺขเว  อนิจฺจต ํ วิทิตฺวา  วิปริณาม ํ วิราค ํ นิโรธ ํ

“ปุพฺเพ เจว  รูปํ  เอตรหิ จ  สพฺพ ํ รูปํ  อนิจฺจ ํ ทุกฺข ํ วิปริณามธมฺมนฺ”ติ 

เอวเมต ํ ยถาภูต ํ สมฺมปฺป�ฺญาย  ปสฺสโต   

เย  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา,   เต ปหิยฺยนฺติ.  

เตส ํ ปหานา  น  ปริตสฺสติ,  อปริตสฺส ํ สุข ํ วิหรติ,  

สุขวิหารี  ภิกฺข ุ “ตทงฺคนิพฺพโุต”ติ  วจฺุจติ.  

เวทนาย  เตฺวว  ภิกฺขเว ...
ส.ํข.  ๑๗/๔๓  อตัตทีปสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน

“สนฺทิฏฺฐิก ํ นิพฺพาน ํ สนฺทิฏฺฐิก ํ นิพฺพานนฺ”ติ  อาวโุส  วจฺุจติ, 

กิตฺตาวตา นุ โข  อาวโุส  สนฺทิฏฺฐิก ํ นิพฺพาน ํ วตฺุต ํ ภควตา. (พระอุทาย)ี

อิธาวโุส  ภิกฺข ุ วิวิจฺเจว  กาเมหิ ... ปฐม ํฌาน ํอุปสมฺปชฺช วิหรติ. 

เอตฺตาวตาปิ โข  อาวโุส  สนฺทิฏฺฐิก ํ นิพฺพาน ํวตฺุต ํ ภควตา ปริยาเยน ... 

ทุติย ํ ฌาน ํ... ตติย ํฌาน ํ... จตุตฺถ ํ ฌาน ํ... อากาสาน�ฺจายตน ํ...

วิ�ฺญาน�ฺจายตน ํ... อากิ�ฺจ�ฺญายตน ํ... เนวส�ฺญานาส�ฺญายตน ํ...

เอตฺตาวตาปิ โข  อาวโุส  สนฺทิฏฺฐิก ํ นิพฺพาน ํวตฺุต ํ ภควตา ปริยาเยน
อ.ํนวก.  ๒๓/๔๗  สันทิฎฐิกนิพพานสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน

ปุน  จปรํ  อาวโุส  ภิกฺข ุ สพฺพโส  เนวส�ฺญานาส�ฺญายตน ํ 

สมติกฺกมฺม  ส�ฺญาเวทยตินิโรธ ํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, 

ป�ฺญาย  จสฺส  ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺติ.  

เอตฺตาวตาปิ โข  อาวโุส  สนฺทิฏฺฐิก ํ นิพฺพาน ํ วตฺุต ํภควตา นิปฺปริยาเยน.
(พระอานนท)์ 

อ.ํนวก.  ๒๓/๔๗  สันทิฎฐิกนิพพานสูตร



๓. ประเภทของนิพพาน

[๔๘]  “นิพฺพาน ํ นิพฺพานนฺ”ติ  อาวโุส วจฺุจติ ... 

[๔๙] “ปรินิพฺพาน ํ ปรินิพฺพานนฺ”ติ  อาวโุส วจฺุจติ ...

[๕๐]  “ตทงฺคนิพฺพาน ํ  ตทงฺคนิพฺพานนฺ”ติ  อาวโุส วจฺุจติ ...

[๕๑]  “ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพาน ํ ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานนฺ”ติ  อาวโุส วจฺุจติ ...



๓. ประเภทของนิพพาน

สมฺมาทิฏฺฐิยา กตเม ป�ฺจ นิโรธา.  วิกฺขมฺภนนิโรโธ   ตทงฺคนิโรโธ  

สมุจฺเฉทนิโรโธ  ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ  นิสฺสรณนิโรโธ. 

วิกฺขมฺภนนิโรโธ จ  นีวรณาน ํ ปฐมชฺฌาน ํ ภาวยโต, 

ตทงฺคนิโรโธ จ  ทิฏฺฐิคตาน ํ นิพฺเพธภาคิย ํ สมาธึ  ภาวยโต, 

สมุจฺเฉทนิโรโธ จ โลกตฺุตรํ ขยคามึ มคฺค ํภาวยโต, 

ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ จ ผลกฺขเณ,  

นิสฺสรณนิโรโธ จ อมตา ธาตุ. 

... ป�ฺจ วิเวกา,  ป�ฺจ วิราคา,  ป�ฺจ โวสฺสคฺคา ...
ข.ุป.  ๓๑/๒๔  มคัคงัคนิทเทส



๔.  เทคนิควธิีเพื�อเข้าถงึนิพพาน



๔.๑ ทาํให้มากซึ�งโพธิปักขยิธรรม 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว  คงฺคา นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา, 

เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ อริย ํอฏฺฐงฺคิก ํมคฺค ํ ภาเวนฺโต อริย ํ อฏฺฐงฺคิก ํ

มคฺค ํพหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร. 

.. อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ สมฺมาทิฏฐึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต ํ วิราคนิสฺสิต ํ

นิโรธนิสฺสิต ํ โวสฺสคฺคปริณามึ ... สมฺมาสมาธึ ภาเวติ 

วิเวกนิสฺสิต ํ วิราคนิสฺสิต ํ นิโรธนิสฺสิต ํ โวสฺสคฺคปริณามึ. 
ส.ํม. ๑๙/๙๑ ปฐมปาจีนนินนสูตร



๔.๑ ทาํให้มากซึ�งโพธิปักขยิธรรม 

เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ อริย ํอฏฺฐงฺคิก ํมคฺค ํ ภาเวนฺโต อริย ํ อฏฺฐงฺคิก ํ

มคฺค ํพหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร. 

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ สมฺมาทิฏฺฐึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน ํ

โทสวินยปริโยสาน ํ โมหวินยปริโยสาน ํ... สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ 

ราควินยปริโยสาน ํโทสวินยปริโยสาน ํโมหวินยปริโยสาน.ํ 
ส.ํม. ๑๙/๑๐๓



๔.๑ ทาํให้มากซึ�งโพธิปักขยิธรรม 

เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ อริย ํอฏฺฐงฺคิก ํมคฺค ํ ภาเวนฺโต อริย ํ อฏฺฐงฺคิก ํ

มคฺค ํพหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร. 

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ สมฺมาทิฏฐึ  ภาเวติ  อมโตคธ ํ อมตปรายน ํ 

อมตปริโยสาน ํ... สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  

อมโตคธ ํ อมตปรายน ํ อมตปริโยสาน.ํ
ส.ํม. ๑๙/๑๑๕



สวสัดีครับ


