
ลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาศึกษาและปฏบิัตธิรรม
ครั�งที� ๙๐  นิพพาน  ตอนที� ๖

อ.สุภรี์  ทุมทอง

๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔



นิพพาน 

๑.  ชื�อของนิพพาน
๒.  สภาวะนิพพาน
๓.  ประเภทของนิพพาน
๔.  เทคนิควธิีเพื�อเขา้ถึงนิพพาน



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 ฯเปฯ 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 ํ ฯเปฯ 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 ํ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  
อมโตคธ ํ อมตปรายน ํ อมตปริโยสาน.ํ
ส.ํม. ๑๙/๑๑๕



๔.๑ ทาํให้มากซึ�งโพธิปักขยิธรรม 

เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา, 
เอวเมว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุป4ฺจินฺทฺริยานิ ภาเวนฺโต ป4ฺจินฺทฺริยานิ 
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร. 
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ สทฺธินฺทฺริย ํ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต ํวิราคนิสฺสิต ํ
นิโรธนิสฺสิต ํ โวสฺสคฺคปริณามึ.  วีริยนิฺทฺริย ํฯเปฯ  สตินฺทฺริย ํฯเปฯ 
สมาธินฺทฺริย ํฯเปฯ ป4ฺญินฺทฺริย ํ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต ํวิราคนิสฺสิต ํ
นิโรธนิสฺสิต ํโวสฺสคฺคปริณามึ. 
ส.ํม. ๑๙/๕๔๑



๔.๑ ทาํให้มากซึ�งโพธิปักขยิธรรม 

สีเล ปติฏฺโต ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ จ สวํโุต
โภชนมฺหิ จ มตฺต4ฺ4ู ชาคริย ํ อนุย4ฺุชติ.
เอว ํ วิหรมาตาปี อโหรตฺตมตนฺทิโต
ภาวย ํ กสุลํ ธมฺมํ โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา.
อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ ปมาเท ภยทสฺสี วา
อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก.  
อ.ํจตุกฺก.  ๒๑/๓๗ อปริหานิยสูตร



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 

กตมา จ สา ภิกฺขเว  นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทา.   อิธ ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ
จกฺขุอนิจฺจนฺติ ปสฺสติ,  รูปา อนิจฺจาติ ปสฺสติ,  
จกฺขวุิ4ฺญาณ ํอนิจฺจนฺติ ปสฺสติ,  จกฺขสุมฺผสฺโส  อนิจฺโจติ  ปสฺสติ, 
ยมฺปิท ํจกฺขสุมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยติ ํสุข ํวา ทุกฺข ํวา อทุกฺขมสุข ํวา, 
ตมฺปิ  อนิจฺจนฺติ  ปสฺสติ ... มโน  อนิจฺโจติ  ปสฺสติ, ธมฺมา อนิจฺจาติ ปสฺสติ, 
มโนวิ4ฺญาณ ํอนิจฺจนฺติ ปสฺสติ, มโนสมฺผสฺโส อนิจฺโจติ ปสฺสติ, 
ยมฺปิท ํมโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยติ ํสุข ํวา ทุกฺข ํวา อทุกฺขมสุข ํวา, 
ตมฺปิ  อนิจฺจนฺติ  ปสฺสติ. อย ํโข สา ภิกฺขเว นิพฺพานสปฺปายา ปฏิปทา. 
ส.ํสฬา. ๑๘/๑๔๗  ปฐมนิพพานสปัปายปฏิปทาสูตร



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 

โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ ก4ฺจิ  สงฺขารํ  นิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต 
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ  เนต ํ ฐาน ํ วิชฺชติ, 
อนุโลมิกาย ขนฺติยา  อสมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยาม ํโอกฺกมิสฺสตีติ 
เนต ํ ฐาน ํ วิชฺชติ,   
สมฺมตฺตนิยาม ํ  อโนกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผล ํวา  สกทาคามิผล ํวา 
อนาคามิผล ํวา  อรหตฺตผล ํวา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนต ํฐาน ํวิชฺชติ. 
ข.ุป. ๓๑/๓๖ วปิัสสนากถา



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 

โส วต  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ สพฺพสงฺขาเร  อนิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต 
อนุโลมิกาย ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ ฐานเมต ํวิชฺชติ, 
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยาม ํโอกฺกมิสฺสตีติ 
ฐานเมต ํวิชฺชติ,  
สมฺมตฺตนิยาม ํ โอกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผล ํวา  สกทาคามิผล ํวา 
อนาคามิผล ํวา อรหตฺตผล ํวา สจฺฉิกริสฺสตีติ ฐานเมต ํวิชฺชติ.
ข.ุป. ๓๑/๓๖ วปิัสสนากถา



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 

โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ นิพฺพาน ํ ทุกฺขโต  สมนุปสฺสนฺโต 
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนต ํฐาน ํวิชฺชติ, 
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  อสมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยาม ํโอกฺกมิสฺสตีติ 
เนต ํ ฐาน ํวิชฺชติ, 
สมฺมตฺตนิยาม ํ อโนกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผล ํวา สกทาคามิผล ํวา 
อนาคามิผล ํวา อรหตฺตผล ํวา สจฺฉิกริสฺสตีติ เนต ํฐาน ํวิชฺชติ. 
ข.ุป. ๓๑/๓๖ วปิัสสนากถา



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 

โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ นิพฺพาน ํ สุขโต สมนุปสฺสนฺโต 
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ ฐานเมต ํวิชฺชติ, 
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยาม ํโอกฺกมิสฺสตีติ 
ฐานเมต ํ วิชฺชติ,  
สมฺมตฺตนิยาม ํโอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล ํวา สกทาคามิผล ํวา 
อนาคามิผล ํวา อรหตฺตผล ํวา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  ฐานเมต ํวิชฺชติ. 
ข.ุป. ๓๑/๓๖ วปิัสสนากถา



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 
[๓๗]  จตฺตารีสาย  อากาเรหิ  อนุโลมิก ํ ขนฺตึ  ปฏิลภติ, 
จตฺตารีสาย  อากาเรหิ  สมฺมตฺตนิยาม ํ โอกฺกมติ.  ป4ฺจกฺขนฺเธ  
(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) สุ4ฺญโต 
ข.ุป. ๓๑/๓๖ วปิัสสนากถา



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 

(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



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 

(๑)  ป4ฺจกฺขนฺเธ  อนิจฺจโต  ปสฺสนฺโต  อนุโลมิก ํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, 
ป4ฺจนฺน ํ ขนฺธาน ํ นิโรโธ  “นิจฺจ ํนิพฺพานนฺ”ติ ปสฺสนฺโต 
สมฺมตฺตนิยาม ํ โอกฺกมติ.  
(๒)  ป4ฺจกฺขนฺเธ  ทุกฺขโต ปสฺสนฺโต อนุโลมิก ํขนฺตึ ปฏิลภติ, 
ป4ฺจนฺน ํ ขนฺธาน ํ นิโรโธ “สุข ํ นิพฺพานนฺ”ติ  ปสฺสนฺโต ..
(๓)  โรคโต,     อาโรคฺย ํ นิพฺพาน.ํ 
(๔)  คณฺฑโต,   นิคณฺโฑ  นิพฺพาน.ํ 
(๕)  สลฺลโต,     นิสลฺลํ  นิพฺพาน.ํ 
ข.ุป. ๓๑/๓๘ วปิัสสนากถา



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 
(๖)   อฆโต,         อนโฆ  นิพฺพาน.ํ 
(๗)  อาพาธโต,   อนาพาโธ  นิพฺพาน.ํ 
(๘)  ปรโต,          อปรปฺปจฺจย ํนิพฺพาน.ํ 
(๙)  ปโลกโต,      อปโลกธมฺโม นิพฺพาน ํ 
(๑๐)  อีติโต,         อนีติก ํ นิพฺพาน.ํ 
(๑๑)  อุปทฺทวโต, อนุปทฺทว ํนิพฺพาน ํ 
(๑๒) ภยโต,         อภย ํนิพฺพาน.ํ 
(๑๓) อุปสคฺคโต, อนุปสคฺค ํนิพฺพาน.ํ 
(๑๔) จลโต,         อจล ํนิพฺพาน.ํ 



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 
(๑๕)  ปภงฺคุโต,   อปฺปภงฺคุ นิพฺพาน.ํ 
(๑๖)  อทฺธุวโต,    ธุว ํนิพฺพาน.ํ 
(๑๗) อตาณโต,    ตาณ ํนิพฺพาน.ํ 
(๑๘) อเลณโต,     เลณ ํนิพฺพาน.ํ 
(๑๙) อสรณโต,    สรณ ํนิพฺพาน.ํ 
(๒๐) ริตฺตโต,       อริตฺต ํนิพฺพาน.ํ 
(๒๑) ตุจฺฉโต,       อตุจฺฉ ํนิพฺพาน.ํ 
(๒๒) สุ4ฺญโต,    ปรม ํ สุ4ฺญ ํนิพฺพาน.ํ 
(๒๓) อนตฺตโต,    ปรมฏฺฐ ํ นิพฺพาน.ํ 



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 
(๒๔) อาทีนวโต,     อนาทีนว ํนิพฺพาน.ํ 
(๒๕) วิปริณามธมฺมโต, อวิปริณามธมฺม ํนิพฺพาน.ํ  
(๒๖)  อสารกโต,     สารํ นิพฺพาน.ํ 
(๒๗) อฆมูลโต,      อนฆมูล ํนิพฺพาน.ํ 
(๒๘) วธกโต,          อวธก ํนิพฺพาน.ํ 
(๒๙)  วิภวโต,         อวิภว ํนิพฺพาน.ํ 
(๓๐) สาสวโต,        อนาสว ํนิพฺพาน.ํ 
(๓๑)  สงฺขตโต,       อสงฺขต ํนิพฺพาน.ํ 
(๓๒) มารามิสโต,   นิรามิส ํนิพฺพาน.ํ 
(๓๓) ชาติธมฺมโต,   อชาต ํนิพฺพาน.ํ  



๔.๒ เจริญวปิัสสนา 
(๓๔)  ชราธมฺมโต,     อชรํ นิพฺพาน.ํ 
(๓๕)  พฺยาธิธมฺมโต,  อพฺยาธิธมฺมนํิพฺพาน.ํ 
(๓๖)  มรณธมฺมโต,    อมต ํนิพฺพาน.ํ 
(๓๗)  โสกธมฺมโต,     อโสก ํนิพฺพาน.ํ 
(๓๘)  ปริเทวธมฺมโต,   อปริเทว ํนิพฺพาน.ํ 
(๓๙)  อุปายาสธมฺมโต,  อนุปายาส ํ นิพฺพาน.ํ 
(๔๐)  ป4ฺจกฺขนฺเธ  สงฺกิเลสิกธมฺมโต  ปสฺสนฺโต อนุโลมิก ํขนฺตึ 
ปฏิลภติ,  ป4ฺจนฺน ํ ขนฺธาน ํ นิโรโธ “อสงฺกิลิฏฺฐ ํนิพฺพานนฺ”ติ 
ปสฺสนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม ํ โอกฺกมติ.



สวสัดีครับ


