
พระพุทธศาสนา 
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ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน



ประวัติพระพุทธเจา 
•  พุทธศาสนาเปนศาสนาแบบอเทวนิยม 

–  ไมเนนความสําคัญของพระเจาและเทพเจา 
–  ไมมีหลักคําสอนเร่ืองพระเจาสรางโลก ควบคุมโลก 
หรือพระเจาเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต 
–  แมจะกลาวถึงเทพเจาตางๆแตไมไดแสดงบทบาทและ 
อิทธิพลของเทพเจาเหลานั้นเหนือชีวิตมนุษย ทั้งเทพเจา 
และมนุษยยังคงอยูภายใตกฎแหงกรรม



สกุลกําเนิดและปฐมวัย 
•  กอนพุทธศักราช ๘๐  ป  พระนางสิริมายา  ราชธิดา 
ของกษัตริยโกลิยวงคผูครองกรุงเทวทหะ พระ 
มเหสีของพระเจาสุทโธทนะ  กษัตริยผูครองกรุง 
กบิลพัสดุ  ทรงประสูตรพระโอรส  เมื่อวันศุกร  ขึ้น 
๑๕  ค่ํา  เดือน  ๖  ปจอ ณ  สวนลุมพินีวัน  ซึ่งต้ังอยู 
ระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะ



สกุลกําเนิดและปฐมวัย 
•  หลังจากประสูติ  อสิตดาบส  เดินทางมาเย่ียม  และไดทํานายวาถาพระ 

กุมารอยูครองฆราวาสจะไดเปนจักรพรรดิ  ถาออกบวชจะไดเปนศาสดา 
เอกของโลก 

•  ๕  วันหลังประสูติพระเจาสุทโธทนะพรอมท้ังพระนางสิริมหามายา  ได 
จัดพิธีขนานพราหมณ  ๑๐๘  คนมาเลี้ยง  แลวไดคัดเลือกเอาพราหมณ 
ชั้นยอด ๘  คนใหเปนผูทํานายลักษณะพระกุมาร 

•  เมื่อประสูติได  ๗  วัน  พระมารดาก็เสด็จทิวงคต พระเจาสุทโธทนะ  จึง 
มอบใหพระนางประชาบดีซึง่เปนพระขนิษฐาของพระนางสิริมหามายา 
เปนผูเลี้ยงดู



อภิเษกสมรส 
เมื่อเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได ๑๖ พรรษา พระราช 
บิดาไดโปรดใหสรางปราสาท ๓ หลัง ใหประทับใน ๓ ฤดู 
และทรงสูขอพระนางโสธราพิมพา พระราชธิดาของพระ 
เจาสุปปพุทธะ แหงกรุงเทวทหะ อยูในตระกูลโกลิยวงคให 
อภิเษกดวย  เจาชายสิทธัตถะไดเสวยสุขสมบตัจินพระชน 
มายุ ๒๙ พรรษา พระนางยโสธราก็ประสูติพระโอรส ทรง 
พระนามวาราหุล



ออกบรรพชา 
•  เจาชายสิทธัตถะทรงเบือ่หนายในโลกียวิสยั  พระองคคิดวา 
ถายังอยูในเพศฆราวาส พระองคคงหาทางแกทุกข  อันเกิด 
จากความแก  ความเจ็บ  ความตายไมไดแน  พระองคจึง 
ตัดสินใจเสด็จออกบวช  โดยพระองคทรงมากัณฐกะ  สู 
แมน้ําอโนมา พระองคทรงอธิษฐานเพศเปนบรรพชิตและ 
มอบหมายเครื่องประดับและมากัณฐกะใหนายฉันนะนํา 
กลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ



ตรัสรู 
  พระองคตั้งจติอธิษฐานวา  แมเลือดในกายของเราจะเหือดแหง 
ไปเหลือแตหนัง  เอ็น  กระดูก  ก็ตาม  ถายงัไมพบธรรมวิเศษแลวจะ 
ไมยอมหยุดความเพียรเปนอันขาด  เม่ือทรงตั้งจติอธิษฐานแลว 
พระองคก็ทรงสํารวมจิตใหสงบแนวแน  พระองคเร่ิมบําเพ็ญเพียร 
ทางจิต  และในที่สุดทรงทรงบรรลุความสําเร็จ  จิตกพ็นจากกิเลส 
ทั้งปวง 
  พระองคตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  เม่ือพระชนมายุ  ๓๕ 
พรรษา  ในวันเพ็ญ  เดือน  ๖  ประกา  ธรรมสูงสงที่พระพุทธเจา 
ตรัสรูนั้น  คือ  อริยสัจ  ไดแก  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  และมรรค



ประกาศศาสนาครั้งแรก 
l ทรงแสดงปฐมเทศนา  เรียกวา  ธรรมจักกปัวัตนสูตร  ในวัน 

ขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือนอาสาฬหะ  (เดือน  ๘) ณ  ปาอิสิปตน 
มฤคทายวัน  แกพวกปญจวัคคีย 

l  ในขณะที่ทรงแสดงธรรมนั้น  ทานโกณฑัญญะไดธรรมจักษุ 
คือ  พระโสดาบัน  ไดทูลขออุปสมบทในพระธรรมวนิัย 
ของสัมมสัมพุทธเจา  เรียกการบวชครั้งนี้วา 
"เอหิภิกขุอุปสัมปทา"  พระอัญญาโกณฑญัญะ  จึงเปน 
พระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนา



การประกาศศาสนา 
n  พรรษาท่ี  ๑  จําพรรษาที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ไดสาวกเปนพระอรหันต 

จํานวน  ๖๐  องค 
n  พรรษาท่ี ๒  จําพรรษาท่ีพระเชตวัน  กรุงสาวัตถี  แควนโกศล 
n  พรรษาท่ี  ๓  จําพรรษาที่วัดบุพพารามท่ีนางวิสาขาสรางถวาย  กรุงสาวัตถี 
n  พรรษาท่ี  ๔  ทรงจําพรรษาที่วัดเวฬุวัน  ณ  กรุงราชคฤห  แควนมคธ 
n  พรรษาท่ี  ๕  โปรดพระราชบิดาจนไดบรรลุอรหัตตผล  ทรงบรรพชา 

อุปสมบทพระนางปชาบดีโคตมี  และคณะเปนภิกษณุี



การประกาศศาสนา การประกาศศาสนา 
•  พรรษาท่ี  ๖  ทรงแสดงยมกปาฏิหารยในกรุงสาวัตถี  ทรงจําพรรษาบน 

ภูเขามังกลุบรรพต 
•  พรรษาท่ี  ๗  ทรงเทศนาและจําพรรษาท่ีกรุงสาวัตถี  ระหวางจําพรรษา 

เสด็จขึ้นไปยังสวรรคชั้นดาวดึงสโปรดพุทธมารดาดวยพระอภิธรรม 
•  พรรษาท่ี  ๘  ทรงเทศนาในแควนภัคคะ  ทรงจําพรรษาในสวนเภสกลาวัน 
•  พรรษาท่ี  ๙  ทรงเทศนาในแควนโกสัมพี 
•  พรรษาท่ี  ๑๐  คณะสงฆแหงโกสัมพีแตกแยกกันอยางรุนแรง  ทรง 

ตักเตือนไมเชื่อฟง  จึงเสด็จไปประทับและจําพรรษาในปาปาลิเลยยกะ  มี 
ชางเชือกหนึ่งมาเฝาพิทักษและรับใชตลอดเวลา



การประกาศศาสนา 
l พรรษาท่ี  ๑๑  เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี  คณะสงฆแหงโกสัมพีปรองดองกันได 

ทรงจําพรรษาในหมูบานพราหมณชื่อ  เอกนาลา 
l พรรษาท่ี  ๑๒  ทรงเทศนาและจําพรรษาท่ีเวรัญชา  เกิดความอดอยาก 

รุนแรง 
l พรรษาท่ี  ๑๓  ทรงเทศนาและจําพรรษาบนภูเขาจาลิกบรรพต 
l พรรษาท่ี  ๑๔  ทรงเทศนาและจําพรรษาท่ีกรุงสาวัตถี  ราหุลขอบรรพชา 

อุปสมบท 
l พรรษาท่ี  ๑๕  เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ  สุปปพุทธะถูกแผนดินสูบเพราะ 

ขัดขวางทางโคจร



การประกาศศาสนา 
p  พรรษาท่ี  ๑๖  ทรงเทศนาและจําพรรษาที่เมืองอาลวี 
p  พรรษาท่ี  ๑๗  เสด็จไปยังกรุงสวตัถี  กลับมายังอาลวีและทรงจําพรรษาที่กรุงรา 

ชคฤห 
p  พรรษาท่ี  ๑๘  เสด็จไปยังอาลวี  ทรงจําพรรษาบนภูเขาจาลิกบรรพต 
p  พรรษาท่ี  ๑๙  ทรงเทศนาและจําพรรษาท่ีบนภูเขาจาลิกบรรพต 
p  พรรษาท่ี  ๒๐  โจรองคุลีมาลย  กลับใจเปนสาวก  ทรงแตงตั้งใหพระอานนทรับใช 

ใกลชิดตลอดกาล  ทรงจําพรรษาที่กรุงราชคฤห  ทรงเริ่มบญัญัติวนิัย



การประกาศศาสนา 

¢พรรษาที่  ๒๑  -  ๔๔  ทรงยึดเอาเชตวันและบุพพารามใน 
กรุง  สาวัตถีเปนศูนยกลางการเผยแพรและเปนที่ 
ประทับจําพรรษา  เสด็จพรอมสาวกออกเทศนาโปรดเวไนย 
สัตวตามแวนแควนตาง  ๆ  โดยรอบ 

¢พรรษาที่  ๔๕ พรรษาสุดทาย  พระเทวทัตคดิปลงพระ 
ชนม  กล้ิงกอนหินจนเปนเหตุใหพระบาทหอโลหิต  ทรง 
ไดรับการบําบัดจากหมอชีวก



ปรินิพพาน 
o  วันเพ็ญเดือนวิสาขะ  (เดือน ๖) ณ ปาไมสาละ 

(สาลวันอุทยาน) ของกษัตริยมัลละ กรุงกุสินารา 
o  พระองคไดประทับใตตนสาละคู หลังจากตรัสโอวาทใหแก 

พระอริยสงฆแลว พระองคมิไดตรัสอะไรอีก แลวเสด็จ 
ปรินิพพาน ดวยพระอาการสงบ 

o  สิ่งที่นาอัศจรรยคือวันประสูติ  วันตรัสรู  และวันปรินิพพาน 
ของพระพุทธเจาตรงกัน คือ  วันเพ็ญเดือน ๖



คัมภีรพระ คัมภีรพระ ไตรปฏก ไตรปฏก 
l l คําวา คําวา “ “ไตรปฏก ไตรปฏก” ”  แปลวา แปลวา  ๓ ๓  คัมภีร คัมภีร  มาจากคําวา มาจากคําวา  ไตร ไตร 

แปลวา แปลวา  ๓ ๓  และคําวา และคําวา  ปฏก ปฏก  แปลวา แปลวา  คัมภีร คัมภีร  กระจาด กระจาด  หรือ หรือ 
ตระกรา ตระกรา 

l l พระ พระไตรปฏก ไตรปฏก  หมายถึง หมายถึง  คมัภีรที่รวบรวมคําสั่งสอนของ คมัภีรที่รวบรวมคําสั่งสอนของ 
พระพุทธเจาทั้งโดยตรงและโดยออม พระพุทธเจาทั้งโดยตรงและโดยออม  จดัเปน จดัเปน  ๓ ๓  หมวดหมู หมวดหมู 
คลายกระจาดหรือ คลายกระจาดหรือตระกรา ตระกราที่เปนภาชนะใสของตางๆ ที่เปนภาชนะใสของตางๆ  ไวดวยกัน ไวดวยกัน 
ไมใหกระจัดกระจาย ไมใหกระจัดกระจาย  เปนคัมภีรที่เปนแนวทางความเช่ือและ เปนคัมภีรที่เปนแนวทางความเช่ือและ 
การปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนผานการสังคายนามาหลายคร้ัง การปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนผานการสังคายนามาหลายคร้ัง 
เพื่อใหถูกตอง เพื่อใหถูกตอง  ชัดเจนและครบถวนตามท่ีพระพุทธเจาทรงสั่ง ชัดเจนและครบถวนตามท่ีพระพุทธเจาทรงสั่ง 
สอนไว สอนไว



พระวินัยปฏก 
n  พระวินัยปฏกเปนคัมภีรที่กลาวถึงเรื่องศีลขอปฏิบัติของนักบวชใน 

พระพุทธศาสนา  เปนขอหามและบทลงโทษ  แบงออกเปน  ๕  สวน 
คือ 

มหาวิภังค  มีสาระสําคัญกลาวถึงศีล  (สิกขาบท/ขอปฏิบัติ)  ของ 
พระภิกษุจํานวน ๒๒๗  ขอ  และเหตุการณที่ทําใหพระพุทธเจาทรง 
บัญญัติสิกขาบทน้ันๆ  มีคํายอเรียกวา  อา 

ภิกขุณีวิภังค  มีสาระสําคัญกลาวถึงศีล  (สิกขาบท/ขอปฏิบัติ) 
ของภิกษุณีจํานวน  ๓๑๑  ขอ  และเหตุการณที่ทําใหพระพุทธเจาทรง 
บัญญัติสิกขาบทน้ันๆ  มีคํายอเรียกวา  ปา



พระวินัยปฏก  (ตอ) 

•  มหาวรรค  กลาวถึงขอหามและขอควรปฏิบัติตางๆ  โดย 
ละเอียด  เชน  การบวช  การสวดปาฏิโมกข  การจําพรรษา 
และการปวารณา  เปนตน มีคํายอเรียกวา  ม 

•  จุลวรรค  กลาวถึงขอบัญญัติปลีกยอย  วัตรปฏิบัตรตางๆ 
การลงโทษตามพระธรรมวินัย  การใชเตรื่องใชตางๆ มีคํายอ 
เรียกวา  จุ 

•  ปริวาร  คัมภีรประกอบหรือคูมือทบทวนความรูเก่ียวกับพระ 
วินัย มีคํายอเรียกวา  ป



พระสุตตันตปฏก 
•  พระสุตตันตปฏก  คือ  คัมภีรที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจา 

และพระสาวกที่มีเร่ืองราวประกอบ  มีการกลาวถึงสถานที่ 
เหตุการณ  บุคคล  เวลา  รวมท้ังการโตตอบกับนักบวชของ 
ศาสนาอ่ืนและผูที่มาซักถาม  มีท้ังรูปแบบรอยแกวและรอยกรอง 
มีจํานวน ๕  คัมภีร  คือ 

๑.  ทีฆนิกาย  (ที)  เปนท่ีรวมของคําสอนท่ีมีขนาดยาว  จํานวน 
๓๔  สูตร  (เร่ือง)  จํานวน ๓  เลม 

๒.  มัชฌิมนิกาย  (ม)  เปนท่ีรวมของคําสอนท่ีมีความยาวปาน 
กลาง  มีจํานวน  ๑๕๒  สูตร  จํานวน ๓  เลม



พระสุต พระสุต ตันตปฏก ตันตปฏก  ( ( ตอ ตอ ) ) 
๓.  สังยุตตนิกาย  (สัง)  เปนท่ีรวมของคําสอนท่ีจัดเขาเปนหมวดๆ 

หรือเปนชุด  เรียกวา  สังยุตต  เชน  หมวดท่ีกลาวถึงเร่ืองเทวดา  ก็เรียกวา 
เทวดาสังยุตต  เปนตนมีจํานวน  ๕๖  สังยุตต  (หมวด)  จํานวน  ๗๗๒๖ 
สูตร  จําวน  ๕  เลม 

๔.  อังคุตตรนิกาย  (อัง)  เปนที่รวมคําสอนซ่ึงจัดเปนขอๆ 
เชน  หลักธรรมที่มีจํานวน  ๑  ขอ  ก็เรียกวา  เอกนิบาต  เปนตน  มี 
จํานวน  ๑๑  นิบาต  จํานวน  ๙๕๕๗  สูตร  จํานวน  ๕  เลม 

๕.  ขุททกนิกาย  (ขุ)  เปนที่รวมคําสอนตางๆที่ไมสามารถจัด 
เขาในคัมภีรลําดับท่ี  ๑-๔  ได  มีท้ังหมด  ๑๕  คัมภรี  จํานวน  ๙ 
เลม



พระอภิธรรมปฏก 
อภิธรรมปฏก  เปนสวนคําสอนที่เปนวิชาการลวนๆ  ไมมี 

เนื้อเร่ืองประกอบ  กลาวถึงเร่ืองจิต  คุณสมบัติของจติ 
องคประกอบของสิ่งมีชีวิต  (รูป)  และนิพพาน  (สภาวะที่ 

จิตไมมีกิเลส  หลุดพนจากทุกข) มีจํานวน ๗  คัมภรี  จํานวน 
๑๒  เลม



คัมภีรอธิบายความพระไตรปฏก 

•  ๑. อรรถกถา เปนตําราอธิบายพระไตรปฎกซึ่งแตงโดยอาจารย 
ในกาลตอมาท่ีเรียกวาพระอรรถกถาจารย เปนเนื้อความสอนชั้น 
ท่ี ๒ รองจากพระไตรปฎก 

•  ๒. ฎีกา เปนตําราอธิบายขยายความอรรถกถา ซึ่งแตงโดย 
อาจารยท่ีเรยีกวาพระฎีกาจารย ถือเปนตําราชั้นท่ี ๓ 

•  ๓. อนุฎีกา เปนตําราอธิบายขยายความฎีกา หรือเรื่องเกร็ดยอย 
เบ็ดเตล็ด ซึ่งเขียนโดยอาจารยท่ีเรยีกวา พระอนุฎีกาจารย เปน 
ตําราชั้นท่ี ๔



หลักคําสอนสําคัญ 
๑.  ละเวนความช่ัวทุกอยาง 
ทําความดีทุกชนิด 
ทําจิตของตนใหผองใส 
๒.  หลักไตรลักษณ  คือ 
ความไมเที่ยง  (อนิจจัง) 
ไมทนอยูในสภาพเดิม  (ทุกข) 
และไมมีตัวตน  (อนัตตา) 

๓.  หลักกรรม  คือ  กฎของเหตุผล 
เปนกฎธรรมชาติ 
ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดช่ัว 
๔.  การเวียนวายตายเกิด  ไดแก 
มนุษยตองตกอยูในกระแส 
ของการเวียนวายตายเกิด 
ตราบใดที่จิตยงัไมสิ้นกิเลส



หลักคําสอนสําคัญ  (ตอ) 
•  พระรัตนตรัย 
•  พระรัตนตรัย  แปลวา  ดวงแกวอันประเสริฐ  ๓  ดวง  เปนสัญลักษณ 

อันมีคา  และเปนท่ีเคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน  ๓  อยาง 
คือพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ 

•  หลักสัมมาทิฏฐิ 
•  สัมมาทิฏฐิ  หมายถึง  คําสอนท่ีทําใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงตาม 

ความเปนจริงของโลกและชีวิต ๖



หลักคําสอนสําคัญ  (ตอ) 
๕.  อริยสัจ  ๔  หรือ  หลักความเปนเหตุและผลของกันและกัน  ความ 
จริงแทของสรรพสิ่ง  คือ  ทุกข  เหตุเกิดของความทุกข  (สมุทัย) 
ความดับทุกข  (นิโรธ)  และขอปฏิบัติท่ีทําใหถึงความดับทุกข 
(มรรค)  ไดแก 
– ความเห็นถูกตอง  (สัมมาทิฏฐ)ิ 
– ความคิดริเริ่มถูกตอง(สัมมาสังกปัปะ) 
– การเจรจาถูกตอง  (สัมมาวาจา) 
– การกระทําที่ถกูตอง  (สัมมากัมมนัตะ) 
– การเลี้ยงชีวิตถูกตอง  (สัมมาอาชีวะ) 
– ความเพียรพยายามถูกตอง  (สัมมาวายามะ) 
– ความระลึกถกูตองมีสติ  (สัมมาสติ) 
– การตั้งใจชอบหรอืจิตใจเปนสมาธิ  (สัมมาสมาธิ)



หลักคําสอนสําคัญ  (ตอ) 
o  ๖.  ไตรสิกขา  คือ  ขอที่ควรปฏิบัติ  ๓  อยาง  คือ 

การมีศีล  ไดแก  การทําหนาที่ของตนใหเปนปกติ 
สมาธิ  ไดแก  การตั้งใจมั่นในการทําหนาที่ 
ปญญา  ไดแก  การรูสิ่งที่ควรและไมควร  สิ่งที่เปน 
ประโยชนและไมเปนประโยชน  มโีทษและไมมโีทษ



หลักคําสอนสําคญั  (ตอ) 
o๗. นิพพาน แปลวา ความดับ หมายถึง ความดับกิเลสและ 

กองทุกข หรือ สภาวะที่ไมมีกิเลส ตัณหา เปนภาวะที่ทําให 
กิเลสและทุกขทั้งปวงดับไปโดยสิ้นเชิง จะไมกลับมาเกิดมีข้ึน 
อีก ผูที่เขาถึงนิพพานดงักลาวนี้ ศาสนาพุทธเรียกวา พระ 
อรหันต 
oนิพพานนั้นมี ๒ ประเภทคือ (๒) สอุปาทิเสสนิพพาน หรือ 

ดับกิเลสแลวแตเบญจขันธยังเหลืออยู  (๒) อนุปาทิเสสนิ 
พพาน หรือดับกิเลสไดแลวเบญจขันธไมเหลืออยู



นิกายในพระพุทธศาสนา 
n  ๑.  นิกายเถรวาท  นิกายท่ียึดถือคําสั่งสอนดั้งเดิมท้ังหมด  ไมเปลี่ยนแปลง 

เปนพวกอนุรักษนิยม  ไดแก  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  พมา  ลาว 
เขมร  ศรีลังกา  เปนตน 

n  ๒.  นิกายมหายาน  (อาจริยวาท)  คือ  นิกายท่ีเนนเร่ืองความอัศจรรยของ 
พระพุทธเจา  โดยสอนวา  พระพุทธเจามี  ๓  กาย  คือ  ธรรมกาย 
สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย  นิยมดัดแปลงคําสอนใหเขากับสังคม  เนน 
เร่ืองพระโพธิสัตว  มีหลายนิกายยอย  เชน  นิกายเซน  นิกายสุขาวดี 
นิกายวัชรยาน  นิกายมันตรยาน  เปนตน  ไดแก  พระพุทธศาสนาใน 
ประเทศ  จีน  ญ่ีปุน  ทิเบต  เกาหลี  ภูฏาน  เปนตน



พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
l  ๑.  พิธีท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ  เชน  พิธีบวช  กฐิน  สวดปาฏิโมกข 

ปลงอาบัติ  จําพรรษา  ออกพรรษา 
l ๒.  พิธีท่ีเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา  เชน  วันวิสาขบูชา 

มาฆบูชา  อาสาฬหบูชา  อัฏฐมีบูชา  วันเขาพรรษา  วนัออก 
พรรษา  วันธรรมสวนะ พธิีตักบาตรเทโว  เปนตน 

l ๓.  พิธีกรรมที่เกี่ยวกบัการดํารงชีวิตของพุทธศาสนิกชน  เชน 
การตักบาตร  แตงงาน  พิธีท่ีเกี่ยวกับการตาย  การสวดพระ 
อภิธรรมศพ  เทศนหนาศพ  สวดหนาไฟ



เปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

n เปาหมายสูงสดุของพระพุทธศาสนา  คือ  การบรรลุพระ 
นิพพาน  ซ่ึงเปนสภาวะทีจ่ิตสิ้นกิเลสเคร่ืองเศราหมองอยาง 
สิ้นเชิง  เปนสภาวะที่ทําใหมนุษยไมตองเกิด  แก  เจ็บ  ตายอีก 
ตอไป  เปนสภาวะที่สิ้นทกุขดวยประการทั้งปวง  การจะ 
บรรลุถึงนิพานไดก็ดวยการปฏิบัติตามหลักมรรคทั้ง  ๘ 
ประการ


