
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ปรมัตถธรรม ๗

สุภีร์ ทุมทอง



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

ปรมัตถธรรม



๑.  ทุกขอริยสัจ         = โลกียจิต ๘๑,  เจตสิก ๕๑, รูป ๒๘ 
๒.  ทุกขสมุทยอริยสัจ  = โลภเจตสิก 
๓.  ทุกขนิโรธอริยสัจ   =  นิพพาน 
๔.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา = เจตสิก ๘ ดวงที่เกิดในมรรคจิต ๔ 
สัมมาทิฏฐิ – ปัญญา,  สัมมาสังกัปปะ – วิตักกะ,  สัมมาวาจา – สัมมาวาจา, 
สัมมากัมมันตะ – สัมมากัมมันตะ,  สัมมาอาชีวะ – สัมมาอาชีวะ, 
สัมมาวายามะ – วิริยะ,  สัมมาสติ – สติ,  สัมมาสมาธิ – เอกัคคตา

ปรมัตถธรรม ๔ กับ อริยสัจ ๔



อกุศลวิบาก อุเปกขาสันตีรณจิต ๑ 
กุศลวิบาก  อุเปกขาสันตีรณจิต ๑ 
กามาวจรกุศลวิบากจิต ๘ 
รูปาวจรวิบากจิต ๕ 
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ 
                    

ปฏิสนธิจิต ๑๙



ปญฺญา เจว สติ จาปิ (อิจฺจายสฺมา อชิโต) 
นามรูปญฺจ มาริส 
เอตมฺเม ปุฏฺโฐ ปพฺรูหิ  
กตฺเถตํ อุปรุชฺฌติ. 
(ขุ.จู. ๓๐/๖)              

จริมจิต



ยเมตํ ปญฺหํ อปุจฺฉิ   อชิต ตํ วทามิ เต 
ยตฺถ นามญฺจ รูปญฺจ   อเสสํ อุปรุชฺฌติ 
วิญฺญาณสฺส นิโรเธน   เอตฺเถตํ อุปรุชฺฌติ. 
(ขุ.จู. ๓๐/๖)              

จริมจิต



อรหตฺตมคฺคญาเณน อภิสงฺขารวิญฺญาณสฺส นิโรเธน  
เย อุปฺปชฺเชยฺยุํ นามญฺจ รูปญฺจ, เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ  
วูปสมฺมนฺติ อตฺถํ คจฺฉนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ.  
อรหโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายนฺตสฺส  
จริมวิญฺญาณสฺส นิโรเธน ปญฺญา จ สติ จ นามญฺจ รูปญฺจ, 
เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วูปสมฺมนฺติ อตฺถํ คจฺฉนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ. 
(ขุ.จู. ๓๐/๖)              

จริมจิต



ตตฺถ อปายภูมิ กามสุคติภูมิ รูปาวจรภูมิ  
อรูปาวจรภูมิ เจติ จตสฺโส ภูมิโย นาม 
(สงฺคห.) 
                    

ภูมิ ๔



ตาสุ นิรโย ติรจฺฉานโยนิ เปตฺติวิสโย อสุรกาโย เจติ   
อปายภูมิ จตุพฺพิธา  โหติ 
                    

ภูมิ ๔



มนสฺุสา  จาตุมฺมหาราชิกา  ตาวตึสา  ยามา  ตุสิตา 
นิมฺมานรตี  ปรนิมฺมิตวสวตฺตี  เจติ   
กามสุคติภูมิ สตฺตวิธา โหติ  
                    

ภูมิ ๔



!

สา ปนายํ เอกาทสวิธาปิ กามาวจรภูมิจฺเจว  
สงฺคหํ คจฺฉติ 
                    

ภูมิ ๔



!

พฺรหฺมปาริสชฺชา พรฺหฺมปุโรหิตา มหาพฺรหฺมา เจติ 
ปฐมชฺฌานภูมิ 
ปริตฺตาภา อปฺปมาณาภา อาภสฺสรา เจติ ทุติยชฺฌานภูม ิ
ปริตฺตสุภา อปฺปมาณสุภา สุภกิณฺหา เจติ ตติยชฺฌานภูมิ 
!

                    

ภูมิ ๔



!

เวหปฺผลา อสญฺญีสตฺตา สุทฺธาวาสา เจติ  
จตุตฺถชฺฌานภูมิ เจติ รูปาวจรภูมิ โสฬสวิธา โหติ 
!

                    

ภูมิ ๔



!

อวิหา อตปฺปา สุทสฺสา สุทสฺสี อกนิฏฐา เจติ 
สุทฺธาวาสภูมิ ปญฺจวิธา โหติ 
!

                    

ภูมิ ๔



!

อากาสานญฺจายตนภูมิ วิญฺญาณญฺจายตนภูมิ 
อากิญฺจญฺญายตนภูมิ เนวสญฺญานาสญฺญายตนภูมิ เจติ 
อรูปภูมิ จตุพฺพิธา โหติ 
!

                    

ภูมิ ๔



!

ปถุชฺชนา น ลพฺภนฺติ   สุทฺธาวาเสสุ สพฺพถา  
โสตาปนฺนา จ สกิทา-  คามิโน จาปิ ปุคฺคลา.  
อริยา โนปลพฺภนฺติ     อสญฺญาปายภูมิสุ  
เสสฏฺฐาเนสุ ลพฺภนฺติ   อริยานริยาปิ จ. 
!

                    

ภูมิ ๔



!

อปายปฏิสนฺธิ กามสุคติปฏิสนฺธิ รูปาวจรปฏิสนฺธิ  
อรูปาวจรปฏิสนฺธิ เจติ จตุพฺพิธา ปฏิสนฺธิ นาม 
!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

ตตฺถ อกุสลวิปาโกเปกฺขาสหคตสนฺตีรณํ อปายภูมิยํ  
โอกฺกนฺติกฺขเณ ปฏิสนฺธิ หุตฺวา ตโต ปรํ ภวงฺคํ หุตฺวา  
ภวงฺคปริโยสาเน จวนํ หุตฺวา โวจฺฉิชฺชติ. 
อยเมกา อปายปฏิสนฺธิ นาม 
!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

กุสลวิปาโกเปกฺขาสหคตสนฺตีรณํ ปน กามสุคติยํ  
มนุสฺสานญฺเจว ชจฺจนฺธาทีนํ สตฺตานํ ภุมฺมนิสฺสิตานญฺจ  
วินิปาติกาสุรานํ ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน ปวตฺตติ 
!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

มหาวิปากานิ ปนฏฺฐ สพฺพตฺถาปิ กามสุคติยํ  
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน ปวตฺตนฺติ  
อิมา นว กามสุคติปฏิสนฺธิโย นาม 
!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

เตสุ จตุนฺนํ อปายานํ มนุสฺสานํ วินิปาติกาสุรานญฺจ  
อายุปฺปมาณคณนาย นิยโม นตฺถิ 
!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

จาตุมฺมหาราชิกานํ ปน เทวานํ ทิพฺพานิ ปญฺจวสฺสสตานิ  
อายุปฺปมาณํ มนุสฺสคณนาย นวุติวสฺสสตสหสฺสปฺปมาณํ โหติ.  
ตโต จตุคุณํ ตาวตึสานํ, ตโต จตุคุณํ ยามานํ, ตโต จตุคณํ ตุสิตานํ,  
ตโต จตุคุณํ นิมฺมานรตีนํ, ตโต จตุคุณํ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนํํ. 
!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

ปฐมชฺฌานวิปากํ ปฐมชฺฌานภูมิยํ ปฏิสนฺธภิวงฺคจุติวเสน ปวตฺตต.ิ 
ตถา ทุติยชฺฌานวิปากํ ตติยชฺฌานวิปากญฺจ ทุติยชฺฌานภูมิยํ.  
จตุตฺถชฺฌานวิปากํ ตติยชฺฌานภูมิยํ. 
!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

ปญฺจมชฺฌานวิปากํ จตุตฺถชฺฌานภูมิยํ.  
อสญฺญีสตฺตานมฺปน รูปเมว ปฏิสนฺธิ โหติ.   
ตถา ตโต ปรํ ปวตฺติยํ จวนกาเล จ รูปเมว ปวตฺติตฺวา นิรุชฺฌติ.  
อิมา ฉ รูปาวจรปฏิสนฺธิโย นาม 
!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

เตสุ พฺรหฺมปาริสชฺชานํ เทวานํ กปฺปสฺส ตติโย ภาโค อายุปฺปมาณํ  
พฺรหฺมปุโรหิตานํ อุปฑฺฒกปฺโป, มหาพฺรหฺมานํ เอโก กปฺโป,  
ปริตฺตาภานํ เทฺว กปฺปานิ,  อปฺปมาณาภานํ จตฺตาริ กปฺปาน,ิ  
อาภสฺสรานํ อฏฺฐ กปฺปานิ,  ปริตฺตสุภานํ โสฬส กปฺปานิ. 
!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

อปฺปมาณสุภานํ ทฺวตฺตึส กปฺปานิ, สุภกิณฺหานํ จตุสฏฐี กปฺปานิ,  
เวหปฺผลานํ อสญฺญีสตฺตานญฺจ ปญฺจ กปฺปสตานิ,  
อวิหานํ กปฺปสหสฺสํ, อตปฺปานํ เทฺว กปฺปสหสฺสานิ,  
สุทสฺสานํ จตฺตาริ กปฺปสหสฺสานิ,  สุทสฺสีนํ อฏฺฐ กปฺปสหสฺสานิ  
อกนิฏฐานํ โสฬส กปฺปสหสฺสานิ อายุปฺปมาณํ 
!

!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

ปฐมารปูาทิวิปากานิ  ปฐมารูปาทิภูมีสุ  ยถากฺกมํ 
ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติวเสน ปวตฺตนฺติ.  
อิมา จตสฺโส อรูปปฏิสนฺธิโย นาม 
!

!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

อากาสานญฺจายตนูปคานํ เทวานํ วีสติ กปฺปสหสฺสานิ อายุปฺปมาณํ,  
วิญฺญาณญฺจายตนูปคานํ เทวานํ จตฺตาฬีส กปฺปสหสฺสาน,ิ 
อากิญฺจญฺญายตนูปคานํ เทวานํ สฏฺฐี กปฺปสหสฺสาน,ิ 
เนวสญฺญานาสญฺญายตนูปคานํ เทวานํ จตุราสีติ กปฺปสหสฺสานิ. 
!

!

!

                    

ปฏิสนธิ ๔



!

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 
!

!

!

                    

ปรมัตถ์ กับ ธรรมทั้งปวง



!

ฉนฺทมูลกา  สพฺเพ  ธมฺมา.   มนสิการสมฺภวา  สพฺเพ  ธมฺมา.   
ผสฺสสมุทยา  สพฺเพ  ธมฺมา.  เวทนาสโมสรณา  สพฺเพ  ธมฺมา.   
สมาธิปมุขา  สพฺเพ  ธมฺมา.  สตาธิปเตยฺยา  สพฺเพ  ธมฺมา.  
ปญฺญุตฺตรา  สพฺเพ  ธมฺมา.  วิมุตฺติสารา  สพฺเพ  ธมฺมา.   
อมโตคธา  สพฺเพ  ธมฺมา.    นิพฺพานปริโยสานา  สพฺเพ  ธมฺมา 
(อํ.ทสก. ๒๔ มูลกสูตร) 
!

!

                    

ปรมัตถ์ กับ ธรรมทั้งปวง



!

รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาวิ, เวทนา, สญฺญา ฯเปฯ  
สงฺขารา  วิญฺญาณํ อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาวิ.  
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ สทฺทหติ อธิมุจฺจติ.  
อยํ วุจฺจติ สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ, สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต,  
วีติวตฺโต ปุถุชฺชนภูมึ, อภพฺโพ ตํ กมฺมํ กาตุํ, ยํ กมฺมํ กตฺวา นิรยํ วา  
ติรจฺฉานโยนึ วา ปิตฺติวิสยํ วา อุปปชฺเชยฺย, อภพฺโพว ตาว กาลํ กาตุํ,  
ยาว น โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกโรติ. (สํ.ข. ๑๗) 
!

!

!

!

                    

พระอริยเจ้า



!

ยสฺส โข ภิกฺขเว อิเม ธมฺมา เอวํ ปญฺญาย มตฺตโส นิชฺฌานํ ขมนฺติ.  
อยํ วุจฺจติ ธมฺมานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ,  
สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต, วีติวตฺโต ปุถุชฺชนภูมึ,  
อภพฺโพ ตํ กมฺมํ กาตุํ, ยํ กมฺมํ กตฺวา นิรยํ วา ติรจฺฉานโยนึ วา  
ปิตฺติวิสยํ วา อุปปชฺเชยฺย, อภพฺโพว ตาว กาลํ กาตุํ,  
ยาว น โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกโรติ. 
!

!

!

!

                    

พระอริยเจ้า



!

โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ ปชานาติ เอวํ ปสฺสติ. 
อยํ วุจฺจติ โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต  
สมฺโพธิปรายโนติ. 
!

!

!

!

                    

พระอริยเจ้า



สวัสดีครับ


