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นิพพานปรมัตถ์



นิพฺพานํ ปน โลกุตฺตรสงฺขาตํ จตุมคฺคญาเณน สจฺฉิกาตพฺพํ, 
มคฺคผลานมารมฺมณภูตํ วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺตตฺตา  
นิพฺพานนฺติ ปวุจฺจติ 
ตเทตํ สภาวโต เอกวิธมฺปิ,   
สอุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ  อนุปาทิเสสนิพฺพานธาต ุเจติ  
ทุวิธํ โหติ การณปริยาเยน 
ตถา สุญฺญตํ อนิมตฺตํ อปฺปณิหิตญฺเจติ ติวิธํ โหติ อาการเภเทน

นิพพานปรมัตถ์



นิพพาน มี ๑  คือ สันติลักขณะ 
นิพพาน มี ๒  คือ สอุปาทิเสสนิพพาน, อนุปาทิเสสนิพพาน 
นิพพาน มี ๓  คือ สุญญตนิพพาน,  อนิมิตตนิพพาน,  
อัปปณิหิตนิพพาน

นิพพานปรมัตถ์



ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา วา  อสงฺขตา วา,   
วิราโค  เตสํ  อคฺคมกฺขายติ,  ยทิทํ มทนิมฺมทโน   
ปิปาสวินโย  อาลยสมุคฺฆาโต  วฏฺฏุปจฺเฉโท   
ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธ  นิพฺพานํ.   
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔ อัคคัปปสาทสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



อสงฺขตํ  อนตํ  อนาสวํ   สจฺจญฺจ ปารํ นิปุณํ สุทุทฺทสํ 
อชชฺชรนฺตํ  ธุวํ  อปโลกินํ     อนิทสฺสนํ  นิปฺปปญฺจสนฺตํ. 
อมตํ ปณีตญฺจ สิวญฺจ เขมํ  ตณฺหากฺขโย อจฺฉริยญฺจ  อพฺภุตํ 
อนีติกํ  อนีติกธมฺมํ          นิพฺพานเมตํ  สุคเตน  เทสิตํ. 
อพฺยาปชฺโฌ วิราโค จ       สุทฺธิ  มุตฺติ อนาลโย 
ทีปํ  เลณญฺจ  ตาณญฺจ        สรณญฺจ  ปรายนํ.   
(สํ.สฬา. ๑๘ อสงฺขตสํยุตฺต)

นิพพานปรมัตถ์



ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  อสงฺขตสฺส อสงฺขตลกฺขณานิ.  
กตมานิ ตีณิ.  
น  อุปฺปาโท  ปญฺญายติ,  น  วโย  ปญฺญายติ,  
น  ฐิตสฺส  อญฺญถตฺตํ  ปญฺญายติ. 
อิมานิ โข ภิกฺขเว  ตีณิ อสงฺขตสฺส  อสงฺขตลกฺขณานิ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๔๘ อสังขตลักขณสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ.  
กตมานิ ตีณิ.  
อุปฺปาโท  ปญฺญายติ,  วโย ปญฺญายติ,  
ฐิตสฺส  อญฺญถตฺตํ  ปญฺญายติ.  
อิมานิ โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๔๗ สังขตลักขณสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



อธิคโต โข มฺยายํ  ธมฺโม  คมฺภีโร ทุทฺทโส  ทุรนุโพโธ   
สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย.   
อาลยรามา โข ปนายํ ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา.  
อาลยรามาย โข ปน ปชาย อาลยรตาย  อาลยสมฺมุทิตาย   
ทุทฺทสํ อิทํ ฐานํ, ยทิทํ  อิทปฺปจฺจยตา  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท.  
อิทมฺปิ โข ฐานํ ทุทฺทสํ, ยทิทํ  สพฺพสงฺขารสมโถ  
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหากฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ.  
(ม.มู. ๑๒/๒๘๑ ปาสราสิสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



กตมา จ ภิกฺขเว อริยา ปริเยสนา.  
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺเม  
อาทีนวํ วิทิตฺวา อชาตํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสติ,   
อตฺตนา ชราธมฺโม... อชรํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสติ,  
อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม ... อพฺยาธึ ...,  
อตฺตนา มรณธมฺโม ... อมตํ,  อตฺตนา โสกธมฺโม ... อโสกํ,   
อตฺตนา สํกิเลสธมฺโม...อสํกิลิฏฺฐํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสติ.  
(ม.มู. ๑๒/๒๗๕ ปาสราสิสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



เทฺวมา  ภิกฺขเว  นิพฺพานธาตุโย.  กตเม เทฺว.  
สอุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ   อนุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ. 
กตมา จ  ภิกฺขเว  สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาต.ุ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อรหํ โหติ ขีณาสโว วุสิตวา  กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  
ปริกฺขีณภวสํโยชโน สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต, ตสฺส ติฏฺฐนฺเตว ปญฺจินฺทฺริยานิ,  
เยสํ  อวิฆาตตฺตา มนาปามนาปํ  ปจฺจนุโภติ,  สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวทยติ,     
ตสฺส โย ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย.  
อยํ วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สอุปาทิเสสา  นิพฺพานธาตุ. 
(ขุ.อิติ.  ๒๕/๔๔  นิพพานธาตุสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



กตมา จ  ภิกฺขเว  อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาต.ุ  
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรหํ โหติ ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย  
โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสํโยชโน 
สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต,  ตสฺส  อิเธว  ภิกฺขเว   
สพฺพเวทยิตานิ  อนภินนฺทิตานิ  สีติ  ภวิสฺสนฺติ.  
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ.  
(ขุ.อิติ.  ๒๕/๔๔  นิพพานธาตุสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



เทฺว  อิมา  จกฺขุมตา  ปกาสิตา   นิพฺพานธาตู  อนิสฺสิเตน ตาทินา 
เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏฺฐธมฺมิกา     สอุปาทิเสสา  ภวเนตฺติสงฺขยา 
อนุปาทิเสสา  ปน  สมฺปรายิกา   ยมฺหิ  นิรุชฺฌนฺติ  ภวานิ สพฺพโส 
เย  เอตทญฺญาย  ปทํ  อสงฺขตํ    วิมุตฺตจิตฺตา  ภวเนตฺติสงฺขยา 
เต  ธมฺมสาราธิคมกฺขเย  รตา     ปหํสุ เต สพฺพภวานิ ตาทิโน. 
(ขุ.อิติ.  ๒๕/๔๔  นิพพานธาตุสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



ทฺวีสุ  โข  อานนฺท  กาเลสุ  อติวิย  ตถาคตสฺส  กาโย   
ปริสุทฺโธ  โหติ ฉวิวณฺโณ  ปริโยทาโต.  กตเมสุ ทฺวีสุ.  
ยญฺจ  อานนฺท  รตฺตึ  ตถาคโต อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌต,ิ  
ยญฺจ  รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายติ. 
(ที.ม.  ๑๐/๑๙๕  มหาปรินิพพานสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



รูปสฺส เตฺวว  ภิกฺขเว  อนิจฺจตํ  วิทิตฺวา  วิปริณามํ  วิราคํ  นิโรธํ  
“ปุพฺเพ เจว  รูปํ  เอตรหิ จ  สพฺพํ  รูปํ  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  วิปริณามธมฺมนฺ”ติ  
เอวเมตํ  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย  ปสฺสโต    
เย  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา,  เต ปหิยฺยนฺติ.   
เตสํ  ปหานา  น  ปริตสฺสติ,  อปริตสฺสํ  สุขํ  วิหรติ,   
สุขวิหารี  ภิกฺขุ  “ตทงฺคนิพฺพุโต”ติ  วุจฺจติ.   
เวทนาย  เตฺวว  ภิกฺขเว ... 
(สํ.ข. ๑๗/๔๓  อัตตทีปสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



“สนฺทิฏฺฐิกํ  นิพฺพานํ  สนฺทิฏฺฐิกํ  นิพฺพานนฺ”ติ  อาวุโส  วุจฺจติ,  
กิตฺตาวตา นุ โข  อาวุโส  สนฺทิฏฺฐิกํ  นิพฺพานํ  วุตฺตํ  ภควตา. (พระอุทายี) 
อิธาวุโส  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ ... ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ.  
เอตฺตาวตาปิ โข  อาวุโส  สนฺทิฏฺฐิกํ  นิพฺพานํ วุตฺตํ  ภควตา ปริยาเยน ...  
ทุติยํ  ฌานํ ... ตติยํ ฌานํ ... จตุตฺถํ  ฌานํ ... อากาสานญฺจายตนํ ... 
วิญฺญานญฺจายตนํ ... อากิญฺจญฺญายตนํ ... เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ ... 
เอตฺตาวตาปิ โข  อาวุโส  สนฺทิฏฺฐิกํ  นิพฺพานํ วุตฺตํ  ภควตา ปริยาเยน 
(อํ.นวก. ๒๓/๔๗ สันทิฎฐิกนิพพานสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



ปุน  จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุ  สพฺพโส  เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ   
สมติกฺกมฺม  สญฺญาเวทยิตนิโรธํ  อุปสมฺปชฺช วิหรติ,  
ปญฺญาย  จสฺส  ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺติ.   
เอตฺตาวตาปิ โข  อาวุโส  สนฺทิฏฺฐิกํ  นิพฺพานํ  
วุตฺตํ ภควตา นิปฺปริยาเยน. (พระอานนท์)  
(อํ.นวก. ๒๓/๔๗ สันทิฎฐิกนิพพานสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



[๔๘] “นิพฺพานํ  นิพฺพานนฺ”ติ  อาวุโส วุจฺจติ ...  
[๔๙] “ปรินิพฺพานํ ปรินิพฺพานนฺ”ติ  อาวุโส วุจฺจติ ... 
[๕๐] “ตทงฺคนิพฺพานํ  ตทงฺคนิพฺพานนฺ”ติ  อาวุโส วุจฺจติ ... 
[๕๑] “ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานํ ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานนฺ”ติ อาวุโส วุจฺจติ ...

นิพพานปรมัตถ์



สมฺมาทิฏฺฐิยา กตเม ปญฺจ นิโรธา. วิกฺขมฺภนนิโรโธ  ตทงฺคนิโรโธ   
สมุจฺเฉทนิโรโธ  ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ  นิสฺสรณนิโรโธ.  
วิกฺขมฺภนนิโรโธ จ  นีวรณานํ  ปฐมชฺฌานํ  ภาวยโต,  
ตทงฺคนิโรโธ จ ทิฏฺฐิคตานํ  นิพฺเพธภาคิยํ  สมาธึ ภาวยโต,  
สมุจฺเฉทนิโรโธ จ โลกุตฺตรํ ขยคามึ มคฺคํ ภาวยโต,  
ปฏิปฺปสฺสทฺธินิโรโธ จ ผลกฺขเณ,   
นิสฺสรณนิโรโธ จ อมตา ธาตุ.  
... ปญฺจ วิเวกา,  ปญฺจ วิราคา,  ปญฺจ โวสฺสคฺคา ... 
(ขุ.ป.  ๓๑/๒๔  มัคคังคนิทเทส)

นิพพานปรมัตถ์



สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา  
ทิฏฐธมฺมนิพฺพานวาทา สโต สตฺตสฺส  
ปรมทิฏฐธมฺมนิพฺพานํ ปญฺญเปนฺติ ปญฺจหิ วตฺถูหิ.
(ที.สี. ๙/๙๓ พรหมชาลสูตร)

นิพพานปรมัตถ์



ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา   สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา 
เอตํ ญตฺวา ยถาภูตํ   นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ. 
(ขุ.ธ.  ๒๕/๒๐๓)

นิพพานปรมัตถ์



สวัสดีครับ


