
ลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาลาํดบัขั �นตอนของการศึกษา
ครั�งที�  ๕๓  นิพพาน  ตอนที� ๒

อ.สุภรี์  ทุมทอง

๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

สาระธรรมจากพระสุตตนัตปิฎก



๑. ชื�อของนิพพาน  
(๑) นิพฺพาน     (๒) อชาต     (๓) อนุตฺตร    (๔) โยคกฺเขม 
(๕) อชร          (๖) อพฺยาธิ    (๗) อมต        (๘) อโสก
(๙) อสกํิลิฏฺฐ   (๑๐) สนฺติวรปท   (๑๑)  คมฺภีร  (๑๒) ทุทฺทส  
(๑๓)  ทุรนุโพธ   (๑๔)  สนฺต   (๑๕) ปณีต   (๑๖)  อตกฺกาวจร 
(๑๗)  นิปุณ    (๑๘)  ปณฺฑิตเวทนีย    (๑๙)  สพฺพสงฺขารสมถ 
(๒๐)  สพฺพปูธิปฏินิสฺสคฺค  (๒๑) ตณฺหากฺขย  (๒๒) วิราค  
(๒๓) นิโรธ    (๒๔)  ปฏิโสตคามิ   (๒๕) อณุ   (๒๖) อนูปลิตฺต
(๒๗) วิมุตฺต    (๒๘)  สีติภูต   (๒๙) นิพฺพตุ
ม.มู. ๑๒/๒๗๕  ปาสราสิสูตร



๑. ชื�อของนิพพาน  

อสงฺขต3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ  อสงฺขตคามิ3ฺจ มคฺค,ํ  ต ํสุณาถ. 
กตม3ฺจ  ภิกฺขเว  อสงฺขต.ํ โย ภิกฺขเว ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย. 
อิท ํ วจฺุจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขต.ํ 
กตโม จ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค. กายคตาสติ.  
อย ํ วจฺุจติ  ภิกฺขเว  อสงฺขตคามิมคฺโค.
ส.ํสฬา. ๑๘/๓๖๖  กายคตาสติสูตร (๔ ชื7อ)



๑. ชื�อของนิพพาน  

อนต3ฺจ โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ ...   ส.ํสฬา. ๑๘/๓๗๘  อนตสูตร

อนาสว3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ... ส.ํสฬา. ๑๘/๓๗๙  อนาสวสูตร

สจฺจ3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
ปาร3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
ธุว3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
อปโลกิน3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ... 
อนิทสฺสน3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ... 
นิปฺปป3ฺจ3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
สิว3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...  (๙ ชื7อ)



๑. ชื�อของนิพพาน  
เขม3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ... 
อจฺฉริย3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
อพฺภุต3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ... 
อนีติก3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
อนีติกธมฺม3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ... 
อพฺยาปชฺฌ3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
สุทฺธิ3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
มุตฺติ3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
อนาลย3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...  (๙ ชื7อ)



๑. ชื�อของนิพพาน  
ทีป3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ... 
เลณ3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
ตาณ3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
สรณ3ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ...
ปรายน3ฺจ โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  ปรายนคามิ3ฺจ มคฺค,ํ  ต ํสุณาถ. 
กตม3ฺจ ภิกฺขเว ปรายน.ํ โย ภิกฺขเว ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย. 
อิท ํวจฺุจติ ภิกฺขเว ปรายน.ํ  กตโม จ ภิกฺขเว ปรายนคามิมคฺโค. 
กายคตาสติ. อย ํวจฺุจติ ภิกฺขเว ปรายนคามิมคฺโค. 
ส.ํสฬา. ๑๘/๔๐๙  ปรายนสูตร  (๕ ชื7อ)



๑. ชื�อของนิพพาน  
อสงฺขต ํ อนต ํ อนาสว ํ สจฺจ3ฺจ  ปารํ  นิปุณ ํ สุทุทฺทสํ
อชชฺชรนฺต ํ ธุว ํ อปโลกินํ        อนิทสฺสน ํ นิปฺปป3ฺจสนฺต.ํ
อมต ํ ปณีต3ฺจ  สิว3ฺจ เขม ํ ตณฺหากฺขโย  อจฺฉริย3ฺจ  อพฺภุตํ
อนีติก ํ อนีติกธมฺม ํ        นิพฺพานเมต ํ สุคเตน  เทสิต.ํ
อพฺยาปชฺโฌ วิราโค จ สุทฺธิ  มุตฺติ อนาลโย
ทีปํ  เลณ3ฺจ  ตาณ3ฺจ          สรณ3ฺจ  ปรายน.ํ 
                           อสงฺขตสยํตฺุต ํสมตฺต ํ (๑ ชื7อ)



๑. ชื�อของนิพพาน  

อสนฺต3ฺจ  อชฺฌตฺต ํ ธมฺเมสุ  ราค ํ
“นตฺถิ  เม  อชฺฌตฺต ํ ธมฺเมสุ  ราโค”ติ  ปชานาติ, ...
เอวมฺปิ โข  อุปวาณ  สนฺทิฏฺฐิโก  ธมฺโม  โหติ, 
อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยโิก  ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิ3ฺ3ูหิ. 
ส.ํสฬา.  ๑๘/๗๐  อุปวาณสันทิฏฐิกสูตร  (๕ ชื7อ)



๑. ชื�อของนิพพาน  
ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา,
วิราโค เตสํ อคฺคมกฺขายติ, ยทิท ํ : มทนิมฺมทโน ปิปาสวินโย
อาลยสมุคฺฆาโต วฏฺฏุปจฺเฉโท ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน.ํ  
เย ภิกฺขเว วิราเค ธมฺเม ปสนฺนา, อคฺเค เต ปสนฺนา,
อคฺเค โข ปน ปสนฺนานํ อคฺโค วิปาโก โหติ.
อ.ํจตุกฺก.  ๒๑/๓๔  อคัคปัปสาทสูตร  (๔ ชื7อ)



๑. ชื�อของนิพพาน  

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

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

(๓๙)  อปโลกิน   (๔๐)  อนิทสฺสน   (๔๑)  นิปฺปป%ฺจ   (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)  สนฺทิฏฺฐิก  (๕๙) อกาลิก  

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

(๖๔)  ปิปาสวินย   (๖๕) อาลยสมุคฺฆาต  (๖๖) วฏฺฏุปจฺเฉท



๑. ชื�อของนิพพาน  

ชิฆจฺฉา  ปรมา โรคา สงฺขารา  ปรมา ทุกฺขา

เอตํ ญตฺวา ยถาภูตํ นิพฺพานํ ปรมํ สุข.ํ
ข.ุธ.  ๒๕/๒๐๓

อาโรคฺยปรมา ลาภา สนฺตุฏฺฐี  ปรมํ ธนํ

วิสฺสาสา  ปรมา ญาติ      นิพฺพานํ ปรมํ สุข.ํ

ข.ุธ.  ๒๕/๒๐๔



๑. ชื�อของนิพพาน  

นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม กลิ

นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา        นตฺถิ สนฺติปรํ สุข.ํ
ข.ุธ.  ๒๕/๒๐๒

ปวิเวกรสํ ปิตฺวา      รสํ อุปสมสฺส จ

นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป      ธมฺมปีติรสํ ปิว.ํ
ข.ุธ.  ๒๕/๒๐๕



๑. ชื�อของนิพพาน  

สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิโต

วนฺตโลกามิโส ภิกฺขุ “อุปสนฺโต”ติ วจฺุจติ.
ข.ุธ.  ๒๕/๓๗๘

วิ%ฺญาณ ํ อนิทสฺสนํ อนนฺต ํ สพฺพโตปภํ
ที.สี.  ๙/๔๙๙  เกวฏัฏสูตร



๑. ชื�อของนิพพาน  

ตสฺส  สา  วิมุตฺติ  สจฺเจ  ฐิตา  อกปฺุปา  โหติ.  

ต ํ หิ  ภิกฺข ุ มุสา  ย ํ โมสธมฺม,ํ  ต ํ สจฺจ ํ  ย ํ อโมสธมฺม ํ นิพฺพาน.ํ  

ตสฺมา  เอว ํ สมนฺนาคโต  ภิกฺข ุ อิมินา  ปรเมน  สจฺจาธิฏฺฐาเนน  

สมนฺนาคโต  โหติ.  

เอต ํ หิ  ภิกฺข ุ ปรม ํ อริยสจฺจ,ํ  ยทิท ํ อโมสธมฺม ํ นิพฺพาน.ํ
ม.อุ.  ๑๔/๓๖๖  ธาตุวภิงัคสูตร



๒. สภาวะนิพพาน

อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน,ํ ยตฺถ เนว ปฐวี น อาโป น เตโช น วาโย,

น อากาสาน%ฺจายตนํ น วิ%ฺญาณ%ฺจายตนํ น อากิ%ฺจ%ฺญายตนํ

น เนวส%ฺญานาส%ฺญายตน,ํ นาย ํ โลโก น ปรโลโก,

น อุโภ จนฺทิมสูริยา.  ตตฺรปาหํ ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ

น คตึ น ฐิตึ น จุตึ น อุปปตฺตึ, อปฺปติฏฺฐํ อปฺปวตฺตํ

อนารมฺมณเมว  ต.ํ  เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส.
ข.ุอุ.  ๒๕/๗๑  ปฐมนิพพานปฏิสังยตุตสูตร



๒. สภาวะนิพพาน

ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  อสงฺขตสฺส อสงฺขตลกฺขณานิ.  กตมานิ ตีณิ.
น  อุปฺปาโท  ป3ฺญายติ,  น  วโย  ป3ฺญายติ,
น  ฐิตสฺส  อ3ฺญถตฺต ํ ป3ฺญายติ.
อิมานิ โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  อสงฺขตสฺส  อสงฺขตลกฺขณานิ.
อ.ํติก. ๒๐/๔๘ อสังขตลกัขณสูตร



๒. สภาวะนิพพาน

ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ. กตมานิ ตีณิ.
อุปฺปาโท  ป3ฺญายติ,  วโย ป3ฺญายติ,
ฐิตสฺส  อ3ฺญถตฺต ํ ป3ฺญายติ. 
อิมานิ โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ.
อ.ํติก. ๒๐/๔๗ สังขตลกัขณสูตร



สวสัดีครับ


