
๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ปรมัตถธรรม ๕

สุภีร ทุมทอง

Monday, October 7, 13 



ปรมัตถธรรม ๔                         
๑.  จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                  
๒.  เจตสิก ๕๒                          
๓.  รูป ๒๘                              
๔.  นิพพาน

ปรมัตถธรรม

Monday, October 7, 13 



จิต ๘๙
๑. อกุศลจิต ๑๒   
๒. กุศลจิต ๒๑     
๓. วิบากจิต ๓๖   
๔. กริยาจิต ๒๐

จิตปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



เจตสิก ๕๒
๑. อัญญสมานเจตสิก ๑๓               
๒. อกุศลเจตสิก ๑๔   
๓. โสภณเจตสิก ๒๕

เจตสิกปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



จตฺตาริ  มหาภูตานิ, 
จตุนฺนฺจ  มหาภูตานํ  อุปาทายรูป 

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



ตา รูป
หู เสียง
จมูก กลิ่น 
ล้ิน รส 
กาย โผฏฐัพพะ  ปฐวี เตโช วาโย
มน ธรรม  สุขุมรูป ๑๖, 

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



สภาวรูป, สลักขณรูป, นิปผันนรูป, รูปรูป, สัมมสนรูป ๑๘
มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย
ปสาทรูป ๕  คือ จักขุ  โสต  ฆาน  ชิวหา  กาย
โคจร (วิสย) รูป ๔ คือ รูป (วัณณ)  สัทท  คันธ  รส
ภาวรูป ๒ คือ อิตถัตตะ  ปุริสัตตะ
หทยรูป ๑ คือ หทยวัตถุ
ชีวิตรูป ๑ คือ ชีวิตินทรีย
อาหารรูป ๑ คือ กพการาหาร (โอชา)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



อสภาวรูป, อสลักขณรูป, อนิปผันนรูป, อรูปรูป, 
อสัมมสนรูป ๑๐ 
ปริจเฉทรูป ๑ คือ อากาสธาตุ
วิญญัติรูป ๒  คือ กายวิญญัติ  วจีวิญญัติ
วิการรูป ๓  คือ ลหุตา  มุทุตา  กัมมัญญตา
ลักขณรูป ๔  คือ อุปจยะ  สันตติ  ชรตา  อนิจจตา

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



ปสาทสงฺขาตํ ปฺจวิธมฺป อชฺฌตฺตรูป นาม, อิตรํ พาหิรรูป
ปสาทหทยสงฺขาตํ ฉพฺพิธมฺป วตฺถุรูป นาม, อิตรํ อวตฺถุรูป
ปสาทวิฺญตฺติ สตฺตวิธมฺป ทฺวารรูป นาม, อิตรํ อทฺวารรูป
ปสาทภาวชีวิตสงฺขาตํ อฐวิธมฺป อินฺทฺริยรูป นาม, อิตรํ อนินฺทฺริยรูป
ปสาทวิสยสงฺขาตํ ทฺวาทสวิธมฺป โอฬาริกรูป สนฺติเกรูป สปฺปฏิฆรูปฺจ,
อิตรํ สุขุมรูป ทูเรรูป อปฺปฏิฆรูปฺจ
วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา ภูตจตุกฺกฺเจติ อฐวิธมฺป อวินิพฺโภครูป, 
อิตรํ วินิพฺโภครูป

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



กมฺมํ จิตฺตํ อุตุ อาหาโร เจติ 
จตฺตาริ รูปสมุฐานานิ นาม

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



ยงฺกิฺจิ ราหุล อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ กกฺข  ขริคตํ  อุปาทินฺนํ. เสยฺยถีทํ,  
เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ,  มํสํ  นฺหารู  อี  อิมิฺชํ  วกฺกํ,  
หทยํ  ยกนํ  กิโลมกํ  ปหกํ  ปปฺผาสํ,  อนฺตํ  อนฺตคุณํ  อุทริยํ  กรีสํ,  
ยํ วา ปนฺมฺป กิฺจิ อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ กกฺข  ขริคตํ  อุปาทินฺนํ;  
อยํ  วุจฺจติ  ราหุล  อชฺฌตฺติกา  ปวีธาต.ุ ยา เจว โข ปน อชฺฌตฺติกา  
ปวีธาตุ,  ยา จ  พาหิรา ปวีธาตุ, ปวีธาตุเรเวสา.
(ม.ม. ๑๓/๑๑๔ มหาราหุโลวาทสูตร)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



ยํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  อาโป  อาโปคตํ  อุปาทินฺนํ.  เสยฺยถีทํ,
ปตฺตํ  เสมฺหํ  ปุพฺโพ  โลหิตํ  เสโท  เมโท,  อสฺสุ  วสา  เขโฬ  
สิงฺฆาณิกา  ลสิกา  มุตฺตํ,  ยํ  วา  ปนฺมฺป  กิฺจิ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  
อาโป  อาโปคตํ  อุปาทินฺนํ;  อยํ  วุจฺจติ  ราหุล  อชฺฌตฺติกา  อาโปธาตุ.  
ยา  เจว  โข  ปน  อชฺฌตฺติกา  อาโปธาตุ,  ยา  จ  พาหิรา  อาโปธาตุ,  
อาโปธาตุเรเวสา. 
(ม.ม. ๑๓/๑๑๔ มหาราหุโลวาทสูตร)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



 ยํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  เตโช  เตโชคตํ  อุปาทินฺนํ.  เสยฺยถีทํ,  
เยน  จ  สนฺตปฺปติ,  เยน  จ  ชีรียติ, เยน  จ  ปริฑยฺหติ,  
เยน  จ  อสิตปตขายิตสายิตํ  สมฺมา  ปริณามํ  คจฺฉติ,  
ยํ  วา  ปนฺมฺป  กิฺจิ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  เตโช  เตโชคตํ  อุปาทินฺนํ;  
อยํ  วุจฺจติ  ราหุล  อชฺฌตฺติกา  เตโชธาตุ.  ยา เจว  โข  ปน อชฺฌตฺติกา  
เตโชธาตุ,  ยา  จ  พาหิรา  เตโชธาตุ,  เตโชธาตุเรเวสา.
(ม.ม. ๑๓/๑๑๖ มหาราหุโลวาทสูตร)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



ยํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  วาโย  วาโยคตํ  อุปาทินฺนํ.  เสยฺยถีทํ,  
อุทฺธงฺคมา วาตา, อโธคมา วาตา,  กุจฺฉิสยา  วาตา,  โกสยา วาตา,  
องฺคมงฺคานุสาริโน  วาตา,  อสฺสาโส  ปสฺสาโส  อิติ,  ยํ วา ปนฺมฺป  
กิฺจิ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  วาโย  วาโยคตํ  อุปาทินฺนํ;  อยํ วุจฺจติ ราหุล  
อชฺฌตฺติกา  วาโยธาตุ.  ยา  เจว  โข  ปน  อชฺฌตฺติกา  วาโยธาตุ,  
ยา  จ  พาหิรา  วาโยธาตุ,  วาโยธาตุเรเวสา.
(ม.ม. ๑๓/๑๑๗ มหาราหุโลวาทสูตร)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



ยํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  วาโย  วาโยคตํ  อุปาทินฺนํ.  เสยฺยถีทํ,  
อุทฺธงฺคมา วาตา, อโธคมา วาตา,  กุจฺฉิสยา  วาตา,  โกสยา วาตา,  
องฺคมงฺคานุสาริโน  วาตา,  อสฺสาโส  ปสฺสาโส  อิติ,  ยํ วา ปนฺมฺป  
กิฺจิ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  วาโย  วาโยคตํ  อุปาทินฺนํ;  อยํ วุจฺจติ ราหุล  
อชฺฌตฺติกา  วาโยธาตุ.  ยา  เจว  โข  ปน  อชฺฌตฺติกา  วาโยธาตุ,  
ยา  จ  พาหิรา  วาโยธาตุ,  วาโยธาตุเรเวสา.
(ม.ม. ๑๓/๑๑๗ มหาราหุโลวาทสูตร)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



ตตฺถ  กตมํ  สพฺพํ  รูป,  จตฺตาโร  จ  มหาภูตา  จตุนฺนํ  จ  
มหาภูตานํ  อุปาทาย  รูป;  อิทํ  วุจฺจติ  สพฺพํ  รูป.  
สพฺพํ  รูป  น  เหตุ  อเหตุกํ  เหตุวิปฺปยุตฺตํ  สปฺปจฺจยํ สงฺขตํ รูป  
โลกิยํ  สาสวํ  สฺโชนิยํ  คนฺถนิยํ  โอฆนิยํ  โยคนิยํ  นีวรณิยํ  
ปรามํ  อุปาทานิยํ  สํกิเลสิกํ  อพฺยากตํ  อนารมฺมณํ  อเจตสิกํ  
จิตฺตวิปฺปยุตฺตํ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมํ  อสงฺกิลิสงฺกิเลสิกํ  
(อภิ.สํ. ๓๔/๕๘๔)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



นสวิตกฺกสวิจารํ  นอวิตกฺกวิจารมตฺตํ  อวิตกฺกอวิจารํ  นปติสหคตํ  
นสุขสหคตํ  นอุเปกฺขาสหคตํ  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพํ  
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกํ  เนว อาจยคามินอปจยคามิ  
เนวเสกฺขนาเสกฺขํ  ปริตฺตํ  กามาวจรํ   นรูปาวจรํ  นอรูปาวจรํ  
ปริยาปนฺนํ  โนอปริยาปนฺนํ  อนิยตํ  อนิยฺยานิกํ  อุปฺปนฺนํ  
ฉหิ  วิฺาเณหิ  วิฺเยฺยํ  อนิจฺจํ  ชราภิภูตํ.  
(อภิ.สํ. ๓๔/๕๘๔)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



กตมนฺตํ  รูป  อุปาทา. จกฺขายตนํ  โสตายตนํ  ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ  
กายายตนํ,  รูปายตนํ  สทฺทายตนํ  คนฺธายตนํ  รสายตนํ,  อิตฺถินฺทฺริยํ  
ปุริสินฺทฺริยํ  ชีวิตินฺทฺริยํ,  กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ,  อากาสธาตุ,  
รูปสฺส  ลหุตา  รูปสฺส  มุทุตา  รูปสฺส  กมฺมฺตา,  รูปสฺส  อุปจโย  
รูปสฺส  สนฺตติ,  รูปสฺส  ชรตา  รูปสฺส  อนิจฺจตา; กพกาโร อาหาโร.
(อภิ.สํ. ๓๔/๕๙๕)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



ยํ  รูป  นิสฺสาย  มโนธาตุ  จ  มโนวิฺาณธาตุ  จ  วตฺตนฺติ,  
ตํ  รูป  มโนธาตุยา  จ  มโนวิฺาณธาตุยา จ  ตํสมฺปยุตฺตกานฺจ  
ธมฺมานํ  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย.
(อภิ.ป. ๔๐/๘)

รูปปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



นิพฺพานํ ปน โลกุตฺตรสงฺขาตํ จตุมคฺคญาเณน สจฺฉิกาตพฺพํ,
มคฺคผลานมารมฺมณภูตํ วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺตตฺตา 
นิพฺพานนฺติ ปวุจฺจติ
ตเทตํ สภาวโต เอกวิธมฺป,  สอุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ 
อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ เจติ ทุวิธํ โหติ การณปริยาเยน
ตถา สฺุญตํ อนิมตฺตํ อปฺปณิหิตฺเจติ ติวิธํ โหติ อาการเภเทน

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



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

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



สนฺทิฐิกนิพฺพานํ 
นิพฺพาน ๕ ไดแก วิกฺขมฺภนนิพฺพาน, ตทงฺคนิพฺพาน, 
สมุจฺเฉทนิพฺพาน, ปฏิปสฺสทฺธินิพฺพาน, นิสฺสรณนิพฺพาน

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



อตฺถิ ภิกฺขเว  ตทายตนํ,  ยตฺถ  เนว ปฐวี  น อาโป  น เตโช  น วาโย,  
น  อากาสานฺจายตนํ  น  วิฺญาณฺจายตนํ  น  อากิฺจฺญายตนํ    
น  เนวสฺญานาสฺญายตนํ,  นายํ  โลโก  น  ปรโลโก,  
น  อุโภ  จนฺทิมสูริยา.  ตตฺรปาหํ  ภิกฺขเว  เนว  อาคตึ  วทามิ  
น  คตึ  น  ฐิตึ  น จุตึ  น  อุปปตฺตึ,  อปฺปติฐํ  อปฺปวตฺตํ  
อนารมฺมณเมว  ตํ.  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส.
(ขุ.อุ. ๒๕/๗๑ ปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตร)

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



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

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



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

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



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

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



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. 
อิทมฺป โข ฐานํ ทุทฺทสํ, ยทิทํ  สพฺพสงฺขารสมโถ 
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหากฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ. 
(ม.มู. ๑๒/๒๘๑ ปาสราสิสูตร)

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



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 ...  อสํกิลิฐํ  อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสติ. 
(ม.มู. ๑๒/๒๗๕ ปาสราสิสูตร)

นิพพานปรมัตถ

Monday, October 7, 13 



สวัสดีครับ

Monday, October 7, 13 


