
ลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาลาํดบัขั �นตอนของการศึกษา
นิพพานระหว่างวนั

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๑๒ มกราคม  ๒๕๕๕



๑.  ความรู้ทัวไปเกียวกบันิพพาน
๒. นิพพานเป็นสภาวะมีอยูจ่ริง
๓.  สงัขาร กบั นิพพาน
๔.  ประเภทของนิพพาน
๕.  นิพพานระหวา่งวนั
๖.  ขอ้ปฏิบตัิใหถ้ึงนิพพาน

นิพพานระหว่างวนั



๑.  ความรู้ทัวไปเกียวกบันิพพาน



การแสวงหาทีประเสริฐ เป็นอยา่งไร
คือ คนบางคนในโลกนี1   ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดา  ทราบชดัถึงโทษ
ในสิงทีมีความเกิดเป็นธรรมดา  ยอ่มแสวงหานิพพานทีไม่มีความเกิด 
ไม่มีธรรมอืนยิงกวา่  และเกษมจากโยคะ
ตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา ..ยอ่มแสวงหานิพพานทีไม่มีความแก่ ..
ตนเองมีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ..ยอ่มแสวงหานิพพานทีไม่มีความเจบ็ไข้
ตนเองมีความตายเป็นธรรมดา .. ยอ่มแสวงหานิพพานทีไม่มีความตาย 
ตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ..ยอ่มแสวงหานิพพานทีไม่มีความเศร้าโศก 
ตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ..ยอ่มแสวงหานิพพานทีไม่มี
ความเศร้าหมอง ..
ม.มู.  ๑๒/๒๗๕  ปาสราริสูตร

๑.๑  อริยปริเยสนา



ธรรมทีเราไดบ้รรลุแลว้นี1   ลึกซึ1 ง  เห็นไดย้าก  รู้ตามไดย้าก  สงบ ประณีต 
ไม่เป็นวิสยัแห่งตรรกะ  ละเอียด  บณัฑิต(เท่านั1น)จึงจะรู้ได ้ ส่วนหมู่ประชา
ผูร้ืนรมยด์ว้ยอาลยั ยนิดีในอาลยั  เพลิดเพลินในอาลยั  ฐานะทีหมู่สตัวผ์ู ้
รืนรมยด์ว้ยอาลยั  ยนิดีในอาลยั  เพลิดเพลินในอาลยันี1   ยอ่มเป็นสิงทีเห็น
ไดย้าก  กล่าวคือ หลกัอิทปัปัจจยตา  หลกัปฏิจจสมุปบาท 
ถึงแมฐ้านะอนันี1   กเ็ป็นสิงทีเห็นไดย้ากนกั  กล่าวคือ ความสงบแห่งสงัขาร
ทั1งปวง  ความสลดัทิ1งอุปธิทั1งปวง  ความสิ1นตณัหา  วิราคะ  นิโรธ  นิพพาน
ม.มู.  ๑๒/๒๘๑  ปาสราริสูตร

๑.๒  เห็นได้ยาก



ธรรมทีถูกปัจจยัปรุงแต่ง  หรือธรรมทีไม่ถูกปัจจยัปรุงแต่ง  มีประมาณเท่าใด 
วิราคะ (ความคลายกาํหนดั) คือ  ความสร่างความเมา  ความดบัความกระหาย 
ความถอนอาลยั  ความตดัวฏัฏะ  ความสิ1นตณัหา  ความคลายกาํหนดั 
ความดบัทุกข ์  นิพพาน   เรากล่าววา่   เลิศกวา่ธรรมเหล่านั1น 
บุคคลผูเ้ลือมใสในวิราคธรรม  ชือวา่  เลือมใสในสิงทีเลิศ 
และวิบากทีเลิศยอ่มมีแก่บุคคลผูเ้ลือมใสในสิงทีเลิศ
อ.ํจตุกก.  ๒๑/๓๔ อคัคปัปสาทสูตร

๑.๓  เลศิสุด



ความหลุดพน้ของภิกษุนั1น  เป็นอนัตั1งอยู ่ ไม่กาํเริบในสจัจะ 
เพราะวา่สิงใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา  สิงนั1นเป็นของเทจ็ 
สิงใดไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา  สิงนั1นเป็นของจริงคือนิพพาน 
เพราะฉะนั1น  ภิกษุผูเ้พียบพร้อมแลว้อยา่งนี1   จึงชือวา่เป็นผูป้ระกอบดว้ย
อธิษฐานธรรมคือสจัจะอนัยอดเยียมนี1   
เพราะสจัจะนี1 เป็นบรมอริยสจัคือนิพพาน 
อนัไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา 
ม.อุ.  ๑๔/๓๖๖ ธาตุวภิงัคสูตร

๑.๔  จริงสุด



๑.    ธรรมทั1งปวงมีฉนัทะเป็นมูล 
๒. ธรรมทั1งปวงมีมนสิการเป็นตน้กาํเนิด 
๓. ธรรมทั1งปวงมีผสัสะเป็นเหตุเกิด 
๔. ธรรมทั1งปวงมีเวทนาเป็นทีชุมนุม
๕. ธรรมทั1งปวงมีสมาธิเป็นประมุข 
๖. ธรรมทั1งปวงมีสติเป็นใหญ่ 
๗. ธรรมทั1งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิง 
๘. ธรรมทั1งปวงมีวิมุตติเป็นแก่น 
๙. ธรรมทั1งปวงมีอมตะเป็นทีหย ังลง 
๑๐. ธรรมทั1งปวงมีนิพพานเป็นทีสุด
อ.ํทสก.  ๒๔/๕๘  มูลกสูตร

๑.๕  ที'สุด



๒. นิพพานเป็นสภาวะมีอยูจ่ริง



ภิกษุทั1งหลาย อายตนะมีอยู่   (แต่) ในอายตนะนั1นไม่มีปฐวีธาตุ
ไม่มีอาโปธาตุ  ไม่มีเตโชธาตุ  ไม่มีวาโยธาตุ   
ไม่มีอากาสานญัจายตนะ ไม่มีวิญญาณญัจายตนะ  ไม่มีอากิญจญัญายตนะ 
ไม่มีเนวสญัญานาสญัญายตนะ  ไม่มีโลกนี1  ไม่มีโลกหนา้ 
ไม่มีดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ทั1งสองนั1น
ภิกษุทั1งหลาย  เราไม่เรียกอายตนะนั1นวา่  มีการมา  มีการไป  มีการตั1งอยู ่
มีการจุติ  มีการอุบตัิ   อายตนะนั1นไม่มีทีตั1งอาศยั ไม่เปลียนแปลง
ไม่มีอารมณ์ยดึเหนียว นี1แลคือทีสุดแห่งทุกข์
ข.ุอุ. ๒๕/๗๑  ปฐมนิพพานปฏิสังยตุตสูตร

นิพพานมอียู่



ภิกษุทั1งหลาย  ธรรมชาติทีไม่เกิด  ไม่ปรากฏ   
ไม่ถูกเหตุสร้าง   ไม่ถูกปัจจยัปรุงแต่ง มีอยู่
ภิกษุทั1งหลาย ถา้ธรรมชาติทีไม่เกิด ไม่ปรากฏ  ไม่ถูกเหตุสร้าง 
ไม่ถูกปัจจยัปรุงแต่ง จกัไม่มี
ในโลกนี1กจ็ะไม่ปรากฏภาวะสลดัออกจากธรรมชาติทีเกิดแลว้
ทีปรากฏแลว้  ทีถูกเหตุสร้างแลว้  ทีถูกปัจจยัปรุงแต่งแลว้
ภิกษุทั1งหลาย  กเ็พราะธรรมชาติทีไม่เกิด  ไม่ปรากฏ
ไม่ถูกเหตุสร้าง ไม่ถูกปัจจยัปรุงแต่ง มีอยู่
ฉะนั1น  จึงปรากฏภาวะสลดัออกจากธรรมชาติทีเกิดแลว้
ทีปรากฏแลว้ ทีถูกเหตุสร้างแลว้ ทีถูกปัจจยัปรุงแต่งแลว้
ข.ุอุ. ๒๕/๗๓  ตติยนิพพานปฏิสังยตุตสูตร

นิพพานมอียู่



๓.  สงัขาร กบั นิพพาน



ความหิวเป็นโรคอยา่งยิง    
สงัขารทั1งหลายเป็นทุกขอ์ยา่งยิง
บณัฑิตรู้เรืองนี1ตามความเป็นจริงแลว้
ยอ่มทาํนิพพานใหแ้จง้   
เพราะนิพพานเป็นสุขอยา่งยิง
ข.ุธ. ๒๕/๒๐๓

สังขารเป็นทุกข์  นิพพานเป็นสุข



ความเกิดขึ1นเป็นสงัขาร   ความไม่เกิดขึ1นเป็นนิพพาน”  
“ความเป็นไปเป็นสงัขาร   ความไม่เป็นไปเป็นนิพพาน”  
“นิมิตเป็นสงัขาร  อนิมิตเป็นนิพพาน”  
“กรรมเป็นเครืองประมวลมาเป็นสงัขาร  ความไม่มีกรรมเป็นเครือง
ประมวลมาเป็นนิพพาน” 
“ปฏิสนธิเป็นสงัขาร  ความไม่มีปฏิสนธิเป็นนิพพาน” 
“คติเป็นสงัขาร   อคติเป็นนิพพาน” 
“ความบงัเกิดเป็นสงัขาร   ความไม่บงัเกิดเป็นนิพพาน” 
“ความอุบตัิเป็นสงัขาร  ความไม่อุบตัิเป็นนิพพาน”
ข.ุป. ๓๑/๑๐  ญาณกถา

สังขาร กบั นิพพาน



“ความเกิดเป็นสงัขาร   ความไม่เกิดเป็นนิพพาน” 
“ความแก่เป็นสงัขาร   ความไม่แก่เป็นนิพพาน” 
“ความเจบ็ไขเ้ป็นสงัขาร   ความไม่เจบ็ไขเ้ป็นนิพพาน” 
“ความตายเป็นสงัขาร   ความไม่ตายเป็นนิพพาน” 
“ความเศร้าโศกเป็นสงัขาร   ความไม่เศร้าโศกเป็น นิพพาน” 
“ความรําพนัเป็นสงัขาร   ความไม่รําพนัเป็นนิพพาน” 
“ความคบัแคน้ใจเป็นสงัขาร    ความไม่คบัแคน้ใจเป็นนิพพาน”
ข.ุป. ๓๑/๑๐  ญาณกถา

สังขาร กบั นิพพาน



๔.  ประเภทของนิพพาน



ภิกษุทั1งหลาย  นิพพานธาตุ ๒ ประการนี1  นิพพานธาตุ ๒ ประการ อะไรบา้ง 
คือ   ๑. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ    ๒. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นอยา่งไร
ภิกษุในธรรมวินยันี1 เป็นพระอรหนัตขีณาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 
ทาํกิจทีควรทาํเสร็จแลว้  ปลงภาระไดแ้ลว้  บรรลุประโยชน์ตนโดยลาํดบัแลว้ 
สิ1นภวสงัโยชน์แลว้  หลุดพน้แลว้เพราะรู้ชอบ  เพราะอินทรีย ์๕ ทียงัคงอยู ่
ไม่ดบัไป  ภิกษุนั1นจึงประสบอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ เสวยสุขและทุกขอ์ยู ่
ภิกษุทั1งหลาย  ความสิ1นราคะ  ความสิ1นโทสะ  ความสิ1นโมหะของภิกษุนั1น 
เราเรียกวา่ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ข.ุอิติ. ๒๕/๔๔ นิพพานธาตุสูตร

ประเภทนิพพาน



อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นอยา่งไร
ภิกษุในธรรมวินยันี1 เป็นพระอรหนัตขีณาสพ  อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 
ทาํกิจทีควรทาํเสร็จแลว้  ปลงภาระไดแ้ลว้  บรรลุประโยชน์ตนโดยลาํดบัแลว้ 
สิ1นภวสงัโยชน์แลว้  หลุดพน้แลว้เพราะรู้ชอบ  ภิกษุทั1งหลาย  เวทนาทั1งปวง
ในอตัภาพนี1นันแลของภิกษุนั1น อนัตณัหาเป็นตน้ใหเ้พลิดเพลินไม่ไดต้่อไป
แลว้  จกัระงบัดบัสนิท   ภิกษุทั1งหลาย  สภาวะดงักล่าวนี1  
เราเรียกวา่ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ข.ุอิติ. ๒๕/๔๔ นิพพานธาตุสูตร

ประเภทนิพพาน



สัมมาทฏิฐิมีนิโรธ ๕ อะไรบา้ง คือ     ๑. วิกขมัภนนิโรธ (ดบัดว้ยข่มไว)้
๒. ตทงัคนิโรธ (ดบัดว้ยองคน์ั1น ๆ)  ๓. สมุจเฉทนิโรธ (ดบัดว้ยตดัขาด)
๔.   ปฏิปัสสทัธินิโรธ (ดบัดว้ยสงบระงบั)  
๕. นิสสรณนิโรธ (ดบัดว้ยสลดัออกได)้
นิโรธในการข่มนิวรณ์ของภิกษุผูเ้จริญปฐมฌาน,  นิโรธในการละทิฏฐิดว้ย
องคน์ั1นๆ ของภิกษุผูเ้จริญสมาธิทีเป็นส่วนแห่งการชาํแรกกิเลส, 
สมุจเฉทนิโรธของภิกษุผูเ้จริญโลกตุตรมรรคทีใหถ้ึงความสิ1นไป, 
ปฏิปัสสทัธินิโรธในขณะแห่งผล, 
และนิสสรณนิโรธทีเป็นความดบัคืออมตธาตุ 
ข.ุป.  ๓๑/๒๔ มคัคงัคนิทเทส

ประเภทนิพพาน



๕.  นิพพานระหวา่งวนั



ภิกษุทั1งหลาย  กเ็มือภิกษุรู้วา่รูปไม่เทียง  แปรผนัไป  คลายไป  ดบัไป 
เห็นดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอยา่งนี1วา่ รูปในกาลก่อน
และรูปทั1งปวงในบดันี1   ลว้นไม่เทียง  เป็นทุกข ์ มีความแปรผนัเป็นธรรมดา 
กจ็ะละโสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั และอุปายาสได ้ เพราะละโสกะเป็นตน้
เหล่านั1นได ้ จึงไม่สะดุง้  เมือไม่สะดุง้  กอ็ยูเ่ป็นสุข  
ภิกษุผูอ้ยูเ่ป็นสุข  เรากล่าววา่  ผูด้บักิเลสแลว้ดว้ยองคธ์รรมนั1น
ส.ํข.  ๒๔/๔๓  อตัตทีปสูตร

ตทงัคนิพพาน



ท่านพระอุทายถีามวา่  ผูม้ีอาย ุ พระผูม้ีพระภาคตรัสวา่ “สนัทิฏฐิกนิพพาน 
สนัทิฏฐิกนิพพาน” ท่านผูม้ีอาย ุดว้ยเหตุเพียงเท่าไรหนอ 
พระผูม้ีพระภาค จึงตรัสสนัทิฏฐิกนิพพาน”
ท่านพระอานนทต์อบวา่  “ผูม้ีอาย ุภิกษุในพระธรรมวินยันี1สงดัจากกาม .. 
บรรลุปฐมฌานอยูไ่ด ้ ดว้ยเหตุเพียงเท่านี1  
พระผูม้ีพระภาคจึงตรัสสนัทิฏฐิกนิพพานโดยปริยายแลว้ ..
ภิกษุล่วงเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทั1งปวง 
บรรลุสญัญาเวทยตินิโรธอยู ่ อาสวะทั1งหลายของเธอหมดสิ1นแลว้
เพราะเห็นดว้ยปัญญา   ดว้ยเหตุเพียงเท่านี1  
พระผูม้ีพระภาคจึงตรัสสนัทิฏฐิกนิพพานโดยนิปปริยายแลว้” 
อ.ํนวก.  ๒๓/๔๗  สันทิฏฐิกนิพพานสูตร

สันทฏิฐิกนิพพาน



๖.  ขอ้ปฏิบตัิใหถ้ึงนิพพาน



ภิกษุทั1งหลาย ภิกษุประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ  ไม่อาจเสือม
ชือวา่อยูใ่กลน้ิพพานแน่แท ้   ธรรม ๔ ประการ  อะไรบา้ง คือ
ภิกษุในธรรมวินยันี1
๑. สมบูรณ์ดว้ยศีล
๒. คุม้ครองทวารในอินทรียท์ั1งหลาย
๓. รู้จกัประมาณในการบริโภค
๔. ประกอบความเพียรเครืองตืนอยูเ่นือง ๆ
อ.ํจตุกก.  ๒๑/๓๗ อปริหานิยสูตร

 ใกล้นิพพาน



ภิกษุผูย้นิดีในความไม่ประมาท
หรือมีปกติเห็นภยัในความประมาท
ไม่อาจเสือม  ชือวา่อยูใ่กลน้ิพพานแน่แท้
อ.ํจตุกก.  ๒๑/๓๗ อปริหานิยสูตร

ใกล้นิพพาน



ภิกษุทั1งหลาย  แม่นํ1 าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน  บ่าไปสู่ทิศปราจีน 
หลากไปสู่ทิศปราจีน  แมฉ้นัใด  ภิกษุกฉ็นันั1นเหมือนกนั 
เมือเจริญอริยมรรคมีองค ์๘ ทาํอริยมรรคมีองค ์๘ ใหม้าก 
ยอ่มนอ้มไปสู่นิพพาน โนม้ไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน
ส.ํม.  ๑๙/๙๑ ปฐมปาจีนนินนสูตร

โน้มไปนิพพาน



ภิกษุทั1งหลาย  เราจกัแสดงปฏิปทาทีเป็นสปัปายะแก่นิพพานแก่เธอทั1งหลาย 
เธอทั1งหลายจงฟัง ฯลฯ
ปฏิปทาทีเป็นสปัปายะแก่นิพพาน  นั1นเป็นอยา่งไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยันี1   ยอ่มเห็นวา่  จกัขไุม่เทียง  เห็นวา่ รูปไม่เทียง 
เห็นวา่ จกัขวุิญญาณไม่เทียง  เห็นวา่ จกัขสุมัผสัไม่เทียง 
เห็นวา่ แมค้วามเสวยอารมณ์ ทีเป็นสุขหรือทุกขห์รือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์
ทีเกิดขึ1นเพราะจกัขสุมัผสัเป็นปัจจยักไ็ม่เทียง
ส.ํสฬา.  ๑๘/๑๔๗  ปฐมนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร

สัปปายะแก่นิพพาน



ภิกษุทั1งหลาย เราจกัแสดงปฏิปทาทีเป็นสปัปายะแก่นิพพานแก่เธอทั1งหลาย 
เธอทั1งหลายจงฟัง ฯลฯ
ปฏิปทาทีเป็นสปัปายะแก่นิพพาน  นั1นเป็นอยา่งไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยันี1  ยอ่มเห็นวา่ จกัขเุป็นทุกข ์เห็นวา่ รูปเป็นทุกข ์
เห็นวา่ จกัขวุิญญาณเป็นทุกข ์ เห็นวา่ จกัขสุมัผสัเป็นทุกข ์
เห็นวา่ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเป็นสุขหรือทุกขห์รือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์
ทีเกิดขึ1นเพราะจกัขสุมัผสัเป็นปัจจยักเ็ป็นทุกข ์
ส.ํสฬา.  ๑๘/๑๔๘  ทุติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร

สัปปายะแก่นิพพาน



ภิกษุทั1งหลาย  เราจกัแสดงปฏิปทาทีเป็นสปัปายะแก่นิพพานแก่เธอทั1งหลาย 
เธอทั1งหลายจงฟัง ฯลฯ
ปฏิปทาทีเป็นสปัปายะแก่นิพพาน  นั1นเป็นอยา่งไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยันี1   ยอ่มเห็นวา่ จกัขเุป็นอนตัตา  เห็นวา่ รูปเป็นอนตัตา 
เห็นวา่ จกัขวุิญญาณเป็นอนตัตา เห็นวา่ จกัขสุมัผสัเป็นอนตัตา 
เห็นวา่ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเป็นสุขหรือทุกขห์รือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์
ทีเกิดขึ1นเพราะจกัขสุมัผสัเป็นปัจจยักเ็ป็นอนตัตา 
ส.ํสฬา.  ๑๘/๑๔๙  ตติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร

สัปปายะแก่นิพพาน



ภิกษุทั1งหลาย  เราจกัแสดงปฏิปทาทีเป็นสปัปายะแก่นิพพานแก่เธอทั1งหลาย 
เธอทั1งหลายจงฟัง ฯลฯ
ปฏิปทาทีเป็นสปัปายะแก่นิพพาน  นั1นเป็นอยา่งไร
เธอทั1งหลายเขา้ใจความขอ้นั1นวา่อยา่งไร  “จกัขเุทียงหรือไม่เทียง”
“ไม่เทียง พระพทุธเจา้ขา้”
“กส็ิงใดไม่เทียง  สิงนั1นเป็นทุกขห์รือเป็นสุข”
“เป็นทุกข ์ พระพทุธเจา้ขา้”
“กส็ิงใดไม่เทียง  เป็นทุกข ์ มีความแปรผนัเป็นธรรมดา  ควรหรือทีจะ
พิจารณาเห็นสิงนั1นวา่  ‘นันของเรา เราเป็นนัน นันเป็นอตัตาของเรา”
“ขอ้นั1นไม่ควรเลย  พระพทุธเจา้ขา้”
ส.ํสฬา.  ๑๘/๑๕๐  จตุตถนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร

สัปปายะแก่นิพพาน



สวสัดีครับ


