
ปรมัตถธรรม (๙)

ดร.สุภีร์ ทุมทอง

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓



ปรมัตถธรรม ๔

๑.  จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                   

๒.  เจตสิก ๕๒                           

๓.  รูป ๒๘                               

๔.  นิพพาน



๓.  รูป ๒๘                          

สมุทฺเทสา วิภาคา จ  สมุฏฺฐานา กลาปโต 

ปวตฺติกฺกมโต เจติ     ปญฺจธา ตตฺถ สงฺคโห.



๓.  รูป ๒๘ (๑) รูปสมุทเทสนัย                          

จตฺตาริ มหาภูตานิ จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ อุปาทาย รูปญฺเจติ ทุวิธ ํเจตํ รูปํ เอกาทสวิเธน สงฺคหํ คจฺฉติ.  

กถํ.  ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ จ มหาภูตรูปนฺนาม,  

จกฺขุ โสตํ  ฆานํ ชิวฺหา กาโย จ ปสาทรูปนฺนาม, 

รูปํ สทฺโท คนฺโธ รโส อาโปธาตุวิวชฺชิตภูตตฺตยสงฺขาตํ โผฏฺฐพฺพญฺจ โคจรรูปนฺนาม,  

อิตฺถตฺตํ ปุริสตฺตญฺจ ภาวรูปนฺนาม, หทยวตฺถุ หทยรูปนฺนาม,   

ชีวิตินฺทฺริยํ ชีวิตรูปนฺนาม, กวฬิงฺกาโร อาหาโร อาหารรูปนฺนาเมติ จ  

อฏฺฐารสวิธํ เจตํ รูปํ สภาวรูปํ สลกฺขณรูปํ นิปฺผนฺนรูปํ รูปรูปํ สมฺมสนรูปนฺติ จ สงฺขฺยํ คจฺฉติ.



๓.  รูป ๒๘ (๑) รูปสมุทเทสนัย                          

อากาสธาตุ ปริจฺเฉทรูปนฺนาม,  

กายวิญฺญตฺติ วจีวิญฺญตฺติ วิญฺญตฺติรูปนฺนาม,  

รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมญฺญตา วิญฺญตฺติทฺวยญฺจ วิการรูปนฺนาม, 

รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ลกฺขณรูปนฺนาม.



๓.  รูป ๒๘ (๑) รูปสมุทเทสนัย                          

สภาวรูป ๑๘ รูป (=สลักขณรูป, นิปผันนรูป, รูปรูป, สัมมสนรูป) 

(๑) มหาภูตรูป ๔ = ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย 

(๒) ปสาทรูป ๕=จักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท กายปสาท 

(๓) โคจรรูป ๔ = รูปะ สัททะ  คันธะ  รสะ 

(๔) ภาวรูป ๒ = อิตถัตตะ  ปุริสัตตะ 

(๕) หทยรูป ๑ = หทยวัตถุ 

(๖) ชีวิตรูป ๑ = ชีวิตินทรีย์ 

(๗) อาหารรูป ๑ = กพฬีการาหาร



๓.  รูป ๒๘ (๑) รูปสมุทเทสนัย                          

อสภาวรูป ๑๐ รูป (=อสลักขณรูป, อนิปผันนรูป, อรูปรูป, อสัมมสนรูป) 

(๘)   ปริจเฉทรูป ๑ = อากาสธาตุ 

(๙)   วิญญัติรูป ๒ = กายวิญญัติ  วจีวิญญัติ 

(๑๐) วิการรูป ๓  = ลหุตา  มุทุตา  กัมมัญญตา 

(๑๑) ลักขณรูป ๔ = อุปจยะ  สันตติ  ชรตา  อนิจจตา



๓.  รูป ๒๘ (๒) รูปวิภาคนัย                          

สพฺพญฺจ ปเนตํ  รูปํ  อเหตุกํ  สปฺปจฺจยํ  สาสวํ  สงฺขตํ  โลกิยํ   

กามาวจรํ  อนารมฺมณํ  อปฺปหาตพฺพเมวาติ เอกวิธมฺปิ  

อชฺฌตฺติกพาหิราทิวเสน  พหุธา  เภทํ  คจฺฉติ.  



๓.  รูป ๒๘ (๒) รูปวิภาคนัย                          

ปสาทสงฺขาตํ ปญฺจวิธมฺปิ อชฺฌตฺตรูปํ นาม, อิตรํ พาหิรรูปํ. 

ปสาทหทยสงฺขาตํ ฉพฺพิธมฺปิ วตฺถุรูปํ นาม, อิตรํ อวตฺถุรูปํ. 

ปสาทวิญฺญตฺติ สตฺตวิธมฺป ิทฺวารรูปํ นาม, อิตรํ อทฺวารรูปํ. 

ปสาทภาวชีวิตสงฺขาตํ อฏฺฐวิธมฺป ิอินฺทฺริยรูปํ นาม, อิตรํ อนินฺทฺริยรูปํ. 

ปสาทวิสยสงฺขาตํ ทฺวาทสวิธมฺปิ โอฬาริกรูปํ สนฺติเกรูปํ สปฺปฏิฆรูปญฺจ,   

                                                        อิตรํ สุขุมรูปํ ทูเรรูปํ อปฺปฏิฆรูปญฺจ 

กมฺมชํ อุปาทินฺนรูปํ, อิตรํ อนุปาทินฺนรูปํ. รูปายตนํ สนิทสฺสนรูปํ, อิตรํ อนิทสฺสนรูปํ. 

จกฺขาทิทฺวยํ อสมฺปตฺตวเสน, ฆานาทิตฺตยํ สมฺปตฺตวเสน ปญฺจวิธมฺปิ โคจรคฺคาหิกรูปํ, อิตรํ อโคจรคาหิกรูปํ. 

วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา ภูตจตุกฺกญฺเจติ อฏฺฐวิธมฺปิ อวินิพฺโภครูป,ํ อิตรํ วินิพฺโภครูปํ



๓.  รูป ๒๘ (๒) รูปวิภาคนัย

(๑)  อัชฌัตตรูป ๕,     พาหิรรูป ๒๓        (๒)  วัตถุรูป ๖,         อวัตถุรูป ๒๒ 

(๓)  ทวารรูป ๗,        อทวารรูป ๒๑.      (๔)  อินทรียรูป ๘,     อนินทรียรูป ๒๐ 

(๕)  โอฬาริกรูป ๑๒,   สุขุมรูป ๑๖.         (๖)  สันติเกรูป ๑๒,    ทูเรรูป ๑๖ 

(๗)  สัปปฏิฆรูป ๑๒,   อัปปฏิฆรูป ๑๖ 

(๘)  อุปาทินนรูป ๑๘,      อนุปาทินนรูป ๔๐ (๑๕, ๑๓, ๑๒) 

(๙)  สนิทัสสนรูป ๑,        อนิทัสสนรูป ๒๗ 

(๑๐)  โคจรัคคาหิกรูป ๕,  อโคจรัคคาหิกรูป ๒๓ 

(๑๑)  อวินิพโภครูป ๘,     วินิพโภครูป ๒๐



๓.  รูป ๒๘ (๓) รูปสมุฏฐานนัย                          

กมฺมํ  จิตฺตํ  อุตุ  อาหาโร  เจติ  จตฺตาริ รูปสมุฏฺฐานานิ นาม.



๓.  รูป ๒๘ (๓) รูปสมุฏฐานนัย                          

(๑) กัมมชรูป ๑๘ ได้แก่ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑  

                             อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ 

(๒) จิตตชรูป ๑๕ ได้แก่ วิญญัตติรูป ๒ สัททรูป ๑ วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘  

                             ปริจเฉทรูป ๑ 

(๓) อุตุชรูป ๑๓ ได้แก่ สัททรูป ๑ วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ 

(๔) อาหารชรูป ๑๒ ได้แก่ วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑



๓.  รูป ๒๘ (๔) รูปกลาปนัย                          

เอกุปฺปาทา  เอกนิโรธา เอกนิสฺสยา สหวุตฺติโน เอกวีสติ รูปกลาปา นาม.



๓.  รูป ๒๘ (๔) รูปกลาปนัย                                                    

(๑) กัมมสมุฏฐานกลาป ๙ ได้แก่ จักขุทสก โสตทสก ฆานทสก ชิวหาทสก กายทสก  

                                อิตถีภาวทสก ปุมภาวทสก วัตถุทสก ชีวิตนวก 

(๒) จิตตสมุฏฐานกลาป ๘ ได้แก่ สุทธัฏฐก สัททนวก กายวิญญัตตินวก วจีวิญญัตติสัทททสก  

                                ลหุตาทิเอกทสก สัททลหุตาทิทวาทส กายวิญญัตติลหุตาทิทวาทสก  

                                วจีวิญญัตติสัททลหุตาทิเตรสก 

(๓) อุตุสมุฏฐานกลาป ๔   ได้แก่ สุทธัฏฐก สัททนวก ลหุตาทิเอกาทสก สัททลหุตาทิทวาทสก 

(๔) อาหารสมุฏฐานกลาป ๒ ได้แก่ สุทธัฏฐก ลหุตาทิเอกาทสก



๓.  รูป ๒๘ (๕) รูปปวัตติกกมนัย                          

ก. โดยภูมิ  

ข. โดยกาล 

๓. โดยกำเนิด



๓.  รูป ๒๘ (๕) รูปปวัตติกกมนัย                          

(๑) กามภูมิ ๑๑     รูป ๒๘ เกิดได้ทั้งหมด 

(๒) รูปภูมิ ๑๕       รูป ๒๓ (เว้น ฆานะ ชิวหา กายะ ภาวรูป ๒) 

(๓) อสัญญสัตตภูมิ  รูป ๑๗ (เว้น ปสาทรูป ๕ สัททรูป ๑ ภาวรูป ๒  

                         หทยรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒) 

(๔) อรูปภูมิ           ไม่มีรูปเกิด



สวัสดีครับ


