
ลำดับขั้นตอนของการศึกษาลำดับขั้นตอนของการศึกษา
ครั้งที่  ๕๖  นิพพาน  ตอนที่ ๕

อ.สุภีร  ทุมทอง
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

สาระธรรมจากพระสุตตันตปฎก

Tuesday, August 28, 12 



นิพพาน 

๑.  ชื่อของนิพพาน

๒.  สภาวะนิพพาน

๓.  ประเภทของนิพพาน

๔.  เทคนิควิธีเพื่อเขาถึงนิพพาน

Tuesday, August 28, 12 



๔.๑ ทำใหมากซึ่งโพธิปกขิยธรรม 

เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา, 

เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริยํ อฺฐงฺคิกํ มคฺคํ  ภาเวนฺโต อริยํ  อฺฐงฺคิกํ 

มคฺคํ  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร. 

.. อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฐึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิตํ  วิราคนิสฺสิตํ 

นิโรธนิสฺสิตํ  โวสฺสคฺคปริณามึ ... สมฺมาสมาธึ ภาเวติ 

วิเวกนิสฺสิตํ  วิราคนิสฺสิตํ  นิโรธนิสฺสิตํ  โวสฺสคฺคปริณามึ. 
สํ.ม. ๑๙/๙๑ ปฐมปาจีนนินนสูตร

Tuesday, August 28, 12 



๔.๑ ทำใหมากซึ่งโพธิปกขิยธรรม 

เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริยํ อฺฐงฺคิกํ มคฺคํ  ภาเวนฺโต อริยํ  อฺฐงฺคิกํ 

มคฺคํ พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร. 

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฺฐึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสานํ 

โทสวินยปริโยสานํ  โมหวินยปริโยสานํ ... สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ 

ราควินยปริโยสานํ โทสวินยปริโยสานํ โมหวินยปริโยสานํ. 
สํ.ม. ๑๙/๑๐๓

Tuesday, August 28, 12 



๔.๑ ทำใหมากซึ่งโพธิปกขิยธรรม 

เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริยํ อฺฐงฺคิกํ มคฺคํ  ภาเวนฺโต อริยํ  อฺฐงฺคิกํ 

มคฺคํ พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร. 

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฐึ  ภาเวติ  อมโตคธํ  อมตปรายนํ  

อมตปริโยสานํ ... สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  

อมโตคธํ  อมตปรายนํ  อมตปริโยสานํ.
สํ.ม. ๑๙/๑๑๕

Tuesday, August 28, 12 



๔.๑ ทำใหมากซึ่งโพธิปกขิยธรรม 

เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา, 

เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ปฺจินฺทฺริยานิ  ภาเวนฺโต  ปฺจินฺทฺริยานิ 

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร. 

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธินฺทฺริยํ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ 

นิโรธนิสฺสิตํ  โวสฺสคฺคปริณามึ.  วีริยินฺทฺริยํ ... สตินฺทฺริยํ ...

สมาธินฺทฺริยํ ... ปฺญินฺทฺริยํ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ 

นิโรธนิสฺสิตํ  โวสฺสคฺคปริณามึ. 
สํ.ม. ๑๙/๕๔๑

Tuesday, August 28, 12 



๔.๑ ทำใหมากซึ่งโพธิปกขิยธรรม 

สีเล  ปติฺฐิโต ภิกฺขุT อินฺทฺริเยสุ  จ  สํวุโต

โภชนมฺหิ  จ  มตฺตฺู  T ชาคริยํ  อนุยฺุชติ.

เอวํ  วิหรมาตาป  T อโหรตฺตมตนฺทิโต

ภาวยํ  กุสลํ  ธมฺมํ  T โยคกฺเขมสฺส  ปตฺติยา.T

อปฺปมาทรโต  ภิกฺขุ  T ปมาเท  ภยทสฺสี  วา

อภพฺโพ  ปริหานาย  T นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเก.  
อํ.จตุกฺก.  ๒๑/๓๗ อปริหานิยสูตร

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

กตมา จ สา ภิกฺขเว  นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทา.   

อิธ ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จกฺขุ  อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ,  รูปา อนิจฺจาติ ปสฺสติ,  

จกฺขุวิฺญาณํ อนิจฺจนฺติ ปสฺสติ,  จกฺขุสมฺผสฺโส  อนิจฺโจติ  ปสฺสติ, 

ยมฺปทํ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, 

ตมฺป  อนิจฺจนฺติ  ปสฺสติ ... มโน  อนิจฺโจติ  ปสฺสติ, ธมฺมา อนิจฺจาติ ปสฺสติ, 

มโนวิฺญาณํ  อนิจฺจนฺติ  ปสฺสติ,  มโนสมฺผสฺโส  อนิจฺโจติ  ปสฺสติ, 

ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, 

ตมฺป  อนิจฺจนฺติ  ปสฺสติ. อยํ โข สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทา. 
สํ.สฬา. ๑๘/๑๔๗  ปฐมนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กฺจิ  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  อรหตฺตผลํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 
ขุ.ป. ๓๑/๓๖ วิปสสนากถา

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

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 อรหตฺตผลํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ ฐานเมตํ วิชฺชติ.
ขุ.ป. ๓๑/๓๖ วิปสสนากถา

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพานํ  ทุกฺขโต  สมนุปสฺสนฺโต 

อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ, 

อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  อสมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ 

เนตํ  ฐานํ วิชฺชติ, 

สมฺมตฺตนิยามํ  อโนกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา 

อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตผลํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 
ขุ.ป. ๓๑/๓๖ วิปสสนากถา

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพานํ  สุขโต สมนุปสฺสนฺโต 

อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ ฐานเมตํ วิชฺชติ, 

อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมิสฺสตีติ 

ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  

สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา 

อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตผลํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  ฐานเมตํ วิชฺชติ. 
ขุ.ป. ๓๑/๓๖ วิปสสนากถา

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

[๓๗]  จตฺตารีสาย  อากาเรหิ  อนุโลมิกํ  ขนฺตึ  ปฏิลภติ, 

จตฺตารีสาย  อากาเรหิ  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมติ.  ปฺจกฺขนฺเธ  

(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) สฺุญโต 
ขุ.ป. ๓๑/๓๖ วิปสสนากถา

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

(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

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

(๑)  ปฺจกฺขนฺเธ  อนิจฺจโต  ปสฺสนฺโต  อนุโลมิกํ  ขนฺตึ ปฏิลภติ, 

ปฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  นิโรโธ   “นิจฺจํ นิพฺพานนฺ”ติ  ปสฺสนฺโต 

สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมติ.  

(๒)  ปฺจกฺขนฺเธ  ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, 

ปฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  นิโรโธ  “สุขํ  นิพฺพานนฺ”ติ  ปสฺสนฺโต ..

(๓)  โรคโต,       อาโรคฺยํ  นิพฺพานํ. 

(๔)  คณฺฑโต,    นิคณฺโฑ  นิพฺพานํ. 

(๕)  สลฺลโต,      นิสลฺลํ  นิพฺพานํ. 
ขุ.ป. ๓๑/๓๘ วิปสสนากถา

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

(๖)   อฆโต,          อนโฆ  นิพฺพานํ. 

(๗)  อาพาธโต,    อนาพาโธ  นิพฺพานํ. 

(๘)  ปรโต,           อปรปฺปจฺจยํ นิพฺพานํ. 

(๙)  ปโลกโต,       อปโลกธมฺโม นิพฺพานํ  

(๑๐)  อีติโต,         อนีติกํ  นิพฺพานํ. 

(๑๑)  อุปทฺทวโต, อนุปทฺทวํ นิพฺพานํ  

(๑๒) ภยโต,         อภยํ นิพฺพานํ. 

(๑๓) อุปสคฺคโต, อนุปสคฺคํ นิพฺพานํ. 

(๑๔) จลโต,         อจลํ นิพฺพานํ. 

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

(๑๕)  ปภงฺคุโต,   อปฺปภงฺคุ นิพฺพานํ. 

(๑๖)  อทฺธุวโต,    ธุวํ นิพฺพานํ. 

(๑๗) อตาณโต,    ตาณํ นิพฺพานํ. 

(๑๘) อเลณโต,      เลณํ นิพฺพานํ. 

(๑๙) อสรณโต,     สรณํ นิพฺพานํ. 

(๒๐) ริตฺตโต,        อริตฺตํ นิพฺพานํ. 

(๒๑) ตุจฺฉโต,        อตุจฺฉํ นิพฺพานํ. 

(๒๒) สฺุญโต,     ปรมํ  สฺุญํ นิพฺพานํ. 

(๒๓) อนตฺตโต,    ปรมฺฐํ  นิพฺพานํ. 

Tuesday, August 28, 12 



๔.๒ เจริญวิปสสนา 

(๒๔) อาทีนวโต,     อนาทีนวํ นิพฺพานํ. 

(๒๕) วิปริณามธมฺมโต, อวิปริณามธมฺมํ นิพฺพานํ.  

(๒๖)  อสารกโต,     สารํ นิพฺพานํ. 

(๒๗) อฆมูลโต,      อนฆมูลํ นิพฺพานํ. 

(๒๘) วธกโต,          อวธกํ นิพฺพานํ. 

(๒๙)  วิภวโต,         อวิภวํ นิพฺพานํ. 

(๓๐) สาสวโต,        อนาสวํ นิพฺพานํ. 

(๓๑)  สงฺขตโต,       อสงฺขตํ นิพฺพานํ. 

(๓๒) มารามิสโต,   นิรามิสํ นิพฺพานํ. 

(๓๓) ชาติธมฺมโต,   อชาตํ นิพฺพานํ.  
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๔.๒ เจริญวิปสสนา 

(๓๔)  ชราธมฺมโต,       อชรํ นิพฺพานํ. 

(๓๕)  พฺยาธิธมฺมโต,    อพฺยาธิธมฺมํนิพฺพานํ. 

(๓๖)  มรณธมฺมโต,      อมตํ นิพฺพานํ. 

(๓๗)  โสกธมฺมโต,       อโสกํ นิพฺพานํ. 

(๓๘)  ปริเทวธมฺมโต,   อปริเทวํ นิพฺพานํ. 

(๓๙)  อุปายาสธมฺมโต, อนุปายาสํ  นิพฺพานํ. 

(๔๐)  ปฺจกฺขนฺเธ  สงฺกิเลสิกธมฺมโต  ปสฺสนฺโต อนุโลมิกํ ขนฺตึ 

ปฏิลภติ,  ปฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  นิโรโธ  “อสงฺกิลิฺฐํ นิพฺพานนฺ”ติ 

ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมติ.
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สวัสดีครับ
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