
ลำดับขั้นตอนของการศึกษาลำดับขั้นตอนของการศึกษาทางสูความพนทุกข

อ.สุภีร  ทุมทอง
๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

Friday, May 24, 13 



๑. ความพนทุกขคือนิพพาน

Friday, May 24, 13 



๑. นิพพาน  
(๑) นิพฺพาน     (๒) อชาต     (๓) อนุตฺตร    (๔) โยคกฺเขม 

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

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

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

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

(๒๐)  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺค  (๒๑) ตณฺหากฺขย  (๒๒) วิราค  

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

(๒๗) วิมุตฺต    (๒๘)  สีติภูต   (๒๙) นิพฺพุต
ม.มู. ๑๒/๒๗๕  ปาสราสิสูตร

Friday, May 24, 13 



๑. นิพพาน  

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

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

(๓๙)  อปโลกิน   (๔๐)  อนิทสฺสน   (๔๑)  นิปฺปปฺจ   (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)  สนฺทิฺฐิก  (๕๙) อกาลิก  

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

(๖๔)  ปปาสวินย    (๖๕) อาลยสมุคฺฆาต   (๖๖) วฺปจฺเฉท 

Friday, May 24, 13 



๑. นิพพาน  

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

(๗๑)  อุปสนฺต   (๗๒)  วิฺญาณ  (๗๓) สพฺพโตปภ

(๗๔)  อโมสธมฺม  (๗๕)  ปรมอริยสจฺจ

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข

มคฺคานฺงฺคิโก เสฺโ S สจฺจานํ จตุโร ปทา

วิราโค เสฺโ ธมฺมานํ S      ทิปทานฺจ จกฺขุมา.

เอเสว มคฺโค นตฺถฺโ S ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา

เอตฺหิ ตุเมฺห ปฏิปชฺชถ S มารสฺเสตํ ปโมหนํ.

เอตฺหิ ตุมฺเห ปฏิปนฺนา S ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสถ

อกฺขาโต โว มยา มคฺโค S อฺาย สลฺลสตฺถนํ

ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป S S อกฺขาตาโร ตถาคตา

ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ S       ฌายิโน มารพนฺธนา.

ขุ.ธ. ๒๕/๒๗๓-๖

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข  
เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌิมา ปฏิปทา 

ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี าณกรณี อุปสมาย อภิฺาย 

สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. กตมา จ สา ภิกฺขเว 

มชฺฌิมา ปฏิปทา ... นิพฺพานาย สํวตฺตติ. 

อยเมว อริโย อฺงฺคิโก มคฺโค.  เสยฺยถีทํ. 

สมฺมาทิฺิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต 

สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. 
วิ.ม. ๔/๑๓ 

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 

ภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง

ไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมยินดียิ่ง

ในสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อชาติ  

ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อชรา 

ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อมรณะ   ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย

ที่เปนไปเพื่อโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
สํ.ม.  ๑๙/๑๑๑๒  ปปาตสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 

สมณะหรือพราหมณเหลานั้นผูยินดียิ่งแลวในสังขารทั้งหลาย

ที่เปนไปเพื่อชาติ ผูยินดียิ่งแลวในสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อชรา 

ผูยินดียิ่งแลวในสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อมรณะ  ผูยินดียิ่งแลวในสังขาร

ทั้งหลายที่เปนไปเพื่อโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 

ยอมปรุงแตงสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อชาติบาง ... เพื่อชราบาง ...

เพื่อมรณะบาง   ยอมปรุงแตงสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อโสกะ 

ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสบาง
สํ.ม.  ๑๙/๑๑๑๒  ปปาตสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 

สมณะหรือพราหมณเหลานั้นครั้นปรุงแตงสังขารทั้งหลาย

ที่เปนไปเพื่อชาติก็ดี  ครั้นปรุงแตงสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อชราก็ดี 

ครั้นปรุงแตงสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อมรณะก็ดี 

ครั้นปรุงแตงสังขารทั้งหลายที่เปนไปเพื่อโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 

และอุปายาสก็ดี ยอมตกไปสูเหวคือชาติบาง ตกไปสูเหวคือชราบาง 

ตกไปสูเหวคือมรณะบาง ตกไปสูเหวคือโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 

และอุปายาสบาง  เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมพน

จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 

และชื่อวาไมพนจากทุกข
สํ.ม.  ๑๙/๑๑๑๒  ปปาตสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 

ภิกษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งรูชัด

ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เปนไป

เพื่อชาติ ... เพื่อชรา ... เพื่อมรณะ ... เพื่อโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 

และอุปายาส  ยอมไมปรุงแตง ...  ชื่อวาพนไปจากทุกข
สํ.ม.  ๑๙/๑๑๑๒  ปปาตสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 

อายสฺมา  อานนฺโท  เอตทโวจ :  โย  หิ  โกจิ  อาวุโส  ภิกฺขุ  วา  

ภิกฺขุนี  วา  มม  สนฺติเก  อรหตฺตปฺปตฺต  พฺยากโรติ,      

สพฺพโส  จตูหิ  มคฺเคหิ  เอเตสํ  วา  อฺตเรน.

กตเมหิ  จตูหิ.   อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สมถปุพฺพงฺคมํ  วิปสฺสนํ  ภาเวติ,  

ตสฺส  สมถปุพฺพงฺคมํ  วิปสฺสนํ  ภาวยโต  มคฺโค  สฺชายติ.  

โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ.  ตสฺส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวโต 

ภาวยโต พหุลีกโรโต สฺโชนานิ ปหียนฺติ,  อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ.
อํ.จตุกฺก.  ๒๑/๑๗๐ ยุคนัทธสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 

ปุน  จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุ  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมํ  สมถํ  ภาเวติ,  

ตสฺส  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมํ  สมถํ  ภาวยโต  มคฺโค  สฺชายติ.  

โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ.  

ตสฺส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวโต  ภาวยโต  พหุลีกโรโต  

สฺโชนานิ  ปหียนฺติ,  อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ.
อํ.จตุกฺก.  ๒๑/๑๗๐ ยุคนัทธสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 

ปุน  จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุ  สมถวิปสฺสนํ  ยุคนทฺธํ  ภาเวติ,  

ตสฺส  สมถวิปสฺสนํ  ยุคนทฺธํ    ภาวยโต  มคฺโค  สฺชายติ.  

โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ.  

ตสฺส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวโต  ภาวยโต  พหุลีกโรโต  

สฺโชนานิ  ปหียนฺติ,  อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ.
อํ.จตุกฺก.  ๒๑/๑๗๐ ยุคนัทธสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 

ปุน  จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุโน  ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตํ  มานสํ  โหติ,  

โส  อาวุโส  สมโย,  ยนฺตํ  จิตฺตํ  อชฺฌตฺตเมว  สนฺติฺติ 

สนฺนิสีทติ  เอโกทิ  โหติ  สมาธิยติ,  ตสฺส  มคฺโค  สฺชายติ.  

โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ.  

ตสฺส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวโต  ภาวยโต  พหุลีกโรโต  

สฺโชนานิ  ปหียนฺติ,  อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ.
อํ.จตุกฺก.  ๒๑/๑๗๐ ยุคนัทธสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข  
อสงฺขตฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ  อสงฺขตคามิฺจ มคฺคํ,  ตํ สุณาถ.  

กตมฺจ  ภิกฺขเว  อสงฺขตํ. 

โย ภิกฺขเว ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย. 

อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขตํ. 

กตโม จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค. กายคตาสติ.  

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค.
สํ.สฬา. ๑๘/๓๖๖  กายคตาสติสูตร

Friday, May 24, 13 



๒. ทางสูความพนทุกข 
ปรายนฺจ โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  ปรายนคามิฺจ มคฺคํ,  ตํ สุณาถ. 

กตมฺจ ภิกฺขเว ปรายนํ. 

โย ภิกฺขเว ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย. 

อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปรายนํ.  

กตโม จ ภิกฺขเว ปรายนคามิมคฺโค.  กายคตาสติ.

อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปรายนคามิมคฺโค. 
สํ.สฬา. ๑๘/๔๐๙  ปรายนสูตร

Friday, May 24, 13 



สวัสดีครับ

Friday, May 24, 13 


