
ปรมัตถธรรม (๒)

ดร.สุภีร์ ทุมทอง

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓



ปรมัตถธรรม ๔ 

ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา    จตุธา ปรมตฺถโต      

จิตฺตํ เจตสิกํ รูปํ          นิพฺพานมิติ สพฺพถา. 



ปรมัตถธรรม

๑.  จิตปรมัตถ์                   

๒.  เจตสิกปรมัตถ์                       

๓.  รูปปรมัตถ์                              

๔.  นิพพานปรมัตถ์



๑. จิตปรมัตถ์

อารมฺมณํ จินฺเตตีติ จิตฺตํ, วิชานาตีติ อตฺโถ. (จิตทั้งหมด)   

ชวนวีถิวเสน อตฺตโน สนฺตานํ จิโนตีติ จิตฺตํ. (โลกิยกุสลจิต, อกุสลจิต, กิริยาจิต)                    

กมฺมกิเลเสหิ จิตนฺติ จิตฺตํ. (วิปากจิต) 

จิตฺตตาย จิตฺตํ. 

จิตฺตกรณตาย จิตฺตํ.                             
(อภิ.สงฺ.อ. ๑/๑/๑๑๐)



๑. จิตปรมัตถ์

จินฺเตตีติ จิตฺตํ, อารมฺมณํ วิชานาตีติ อตฺโถ. 

วิสยวิชานนลกฺขณํ จิตฺตํ.                    

จินฺเตนฺติ เอเตน กรณภูเตน สมฺปยุตฺตธมฺมาติ จิตฺตํ. 

จินฺตนมตฺตํ จิตฺตํ                             
(วิภาวินี. ๒/๑๖๕)



๑. จิตปรมัตถ์

ลักขณาทิจตุกกะของจิต                                      

    อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ                        

    ปุพฺพงฺคมรสํ                             

    สนฺธานปจฺจุปฏฺฐานํ                             

    นามรูปปทฏฺฐานํ



๑. จิตปรมัตถ์

กตมํ  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  โหติ.   

ยํ  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  มโน  มานสํ,  หทยํ ปณฺฑรํ,   

มโน  มนายตนํ  มนินฺทฺริยํ, วิญฺญาณํ วิญฺญาณกฺขนฺโธ ตชฺชามโนวิญฺญาณธาตุ;   

อิทํ  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  โหติ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๖ ธมฺมววฏฺฐวาร)



๑. จิตปรมัตถ์

ยญฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วุจฺจติ จิตฺตํ อิติปิ,  มโน อิติปิ, วิญฺญาณํ อิติปิ,  

ตํ รตฺติยา จ ทิวสสฺส จ อญฺญเทว อุปฺปชฺชติ อญฺญํ นิรุชฺฌติ.  

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มกฺกโฏ อรญฺเญ จ พฺรหาวเน จรมาโน สาขํ คณฺหาติ,  

ตํ มุญฺจิตฺวา อญฺญํ คณฺหาติ, ตํ มุญฺจิตฺวา อญฺญํ คณฺหาติ,... 
(สํ.นิ. ๑๖/๖๑ อสฺสุตวาสุตฺต)



๑. จิตปรมัตถ์

นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกธมฺมํปิ สมนุปสฺสามิ,  

ยํ เอวํ ลหุปริวตฺตํ, ยถยิทํ จิตฺตํ.  

ยาวญฺจิทํ ภิกฺขเว อุปมาปิ น สุกรา, ยาว ลหุปริวตฺตํ จิตฺตํ. 
(องฺ.เอกก. ๒๐/๔๘)



๑. จิตปรมัตถ์

ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ,  

ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺฐํ.  

ตํ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน ยถาภูตํ นปฺปชานาติ.  

ตสฺมา “อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺส จิตฺตภาวนา นตฺถี”ติ วทามิ. 
(อํ.เอกก. ๒๐/๕๑ อจฺฉราสงฺฆาตวคฺค)



๑. จิตปรมัตถ์

ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ,  

ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตํ,  

ตํ สุตวา อริยสาวโก ยถาภูตํ ปชานาติ.  

ตสฺมา “สุตวโต อริยสาวกสฺส จิตฺตภาวนา อตฺถี”ติ วทามิ. 
(อํ.เอกก. ๒๐/๕๑ อจฺฉราสงฺฆาตวคฺค)



๑. จิตปรมัตถ์

มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิญฺญาณํ,  

ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา. 
(สํ.สฬา. ๑๘/๖๐ สพฺพุปาทานปริญฺญาสุตฺต)



๑. จิตปรมัตถ์

ตมฺปิ โข ภิกฺขเว จรณํ นาม จิตฺตํ จิตฺเตเนว จิตฺติตํ,  

เตนปิ โข ภิกฺขเว จรเณน จิตฺเตน จิตฺตญฺเญว จิตฺตตรํ.  

ตสฺมาติห ภิกฺขเว อภิกฺขณํ สกํ จิตฺตํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  

“ทีฆรตฺตมิทํ จิตฺตํ สงฺกิลิฏฺฐํ ราเคน โทเสน โมเหนา”ติ.  

จิตฺตสงฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ,  

จิตฺตโวทานา สตฺตา วิสุชฺฌนฺต.ิ 
(สํ.ข. ๑๗/๑๐๐)



ปรมัตถธรรม

๑.  จิตปรมัตถ์                   

๒.  เจตสิกปรมัตถ์                       

๓.  รูปปรมัตถ์                              

๔.  นิพพานปรมัตถ์



๒.  เจตสิกปรมัตถ์

เอกุปฺปาทนิโรธา จ        เอกาลมฺพนวตฺถุกา 

เจโตยุตฺตา ทฺวิปญฺญาส   ธมฺมา เจตสิกา มตา. 
(สงฺคห. ๑/๗)



๒.  เจตสิกปรมัตถ์

เจตสิ ภวํ ตทายตฺตวุตฺติตายาติ เจตสิกํ.                                

เจตสิ นิยุตฺตํ เจตสิกํ. 
(วิภาวินี. ๒/๑๖๖)



๒.  เจตสิกปรมัตถ์

ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิก                                

    จิตฺตนิสฺสิตลกฺขณํ                             

    อวิโยคุปฺปาทรสํ                              

    เอกาลมฺพนปจฺจุปฏฺฐานํ                   

    จิตฺตุปฺปาทปทฏฺฐานํ



๒.  เจตสิกปรมัตถ์

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺฐา มโนมยา 

มนสา เจ ปทุฏฺเฐน   ภาสติ วา กโรติ วา 

ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ   จกฺกํว วหโต ปทํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑ จกขุปาลตฺเถรวตถุ) 



๒.  เจตสิกปรมัตถ์

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา   มโนเสฏฺฐา มโนมยา 

มนสา เจ ปสนฺเนน    ภาสติ วา กโรติ วา 

ตโต นํ สุขมเนฺวติ       ฉายาว อนปายินี. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑ มฏฺฐกุณฺฑลีวตฺถุ) 



ปรมัตถธรรม

๑.  จิตปรมัตถ์                   

๒.  เจตสิกปรมัตถ์                       

๓.  รูปปรมัตถ์                              

๔.  นิพพานปรมัตถ์



๓.  รูปปรมัตถ์

รุปฺปตีติ รูปํ,                                  

สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ วิการมาปชฺชติ, อาปาทียตีติ วา อตฺโถ. 
(วิภาวินี. ๒/๑๖๖)



๓.  รูปปรมัตถ์

ลักขณาทิจตุกกะของรูป                      

   รุปฺปนลกฺขณํ                                 

   วิกิรณรสํ                                    

   อพฺยากตปจฺจุปฏฺฐานํ                       

   วิญฺญาณปทฏฺฐานํ



๓.  รูปปรมัตถ์

อยํ โข เม กาโย รูปี จาตุมฺมหาภูติโก  

มาตาเปตฺติกสมฺภโว  โอทนกุมฺมาสูปจโย  

อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม,  

อิทญฺจ ปน เม วิญฺญาณํ เอตฺถ สิตํ เอตฺถ ปฏิพทฺธํ. 
(ที.สี. ๙/๒๓๔ สามญฺญผลสุตฺต)



๓.  รูปปรมัตถ์

จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา.. 

โสเตน สทฺทํ สุตฺวา..  

ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา...  
(ที.สี. ๙/๒๑๓ สามญฺญผลสุตฺต)



ปรมัตถธรรม

๑.  จิตปรมัตถ์                   

๒.  เจตสิกปรมัตถ์                       

๓.  รูปปรมัตถ์                              

๔.  นิพพานปรมัตถ์



๔.  นิพพานปรมัตถ์

วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพานํ 
(สงฺคห. ๖๒/๔๒) 

    ปทมจฺจุตมจฺจนฺตํ      อสงฺขตมนุตฺตรํ 

    นิพฺพานมิติ ภาสนฺติ   วานมุตฺตา มเหสโย. 
(สงฺคห. ๖๔/๔๓.)



๔.  นิพพานปรมัตถ์

ลักขณาทิติกของนิพพาน                             

     สนฺติลกฺขณํ                                        

     อจฺจุตรสํ                                            

     อนิมิตฺตปฏฺจุปฏฺฐานํ, นิสฺสรณปจฺจุปฏฺฐานํ



๔.  นิพพานปรมัตถ์

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

น อากาสานญฺจายตนํ น วิญฺญาณญฺจายตนํ น อากิญฺจญฺญายตนํ  น เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ,  

นายํ โลโก น ปรโลโก, น อุโภ จนฺทิมสูริยา.  

ตตฺรปาหํ ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ฐิตึ น จุตึ น อุปปตฺตึ,  

อปฺปติฏฺฐํ อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณเมว ตํ. เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส.  
(ขุ.อุ. ๒๕/๗๑ ปฐมนิพฺพานปฏิสํยุตฺตสุตฺต)



๔.  นิพพานปรมัตถ์

ชิฆจฺฉา  ปรมา  โรคา       สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา 

เอตํ  ญตฺวา  ยถาภูตํ      นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ. 
(ขุ.ธ.  ๒๕/๒๐๓) 

อาโรคฺยปรมา  ลาภา     สนฺตุฏฺฐี  ปรมํ  ธนํ 

วิสฺสาสา  ปรมา  ญาติ      นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ. 
(ขุ.ธ.  ๒๕/๒๐๔)



สวัสดีครับ


