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ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ได้แก่  จิต  เจตสิก   
รูป  นิพพาน  ให้เข้าใจถึงลักษณะ  กิจหน้าที่   
อาการปรากฏ  และเหตุใกล้ให้เกิด    
เข้าใจถึงวิธีการนับจำนวน  วิธีแยกประเภทในรูปแบบต่างๆ    
และสามารถเชื่อมโยงไปสู่วิปัสสนาภูมิทั้ง ๖ ได้แก่  
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  อินทรีย์ ๒๒  อริยสัจ ๔  
และปฏิจจสมุปบาทได ้

๑. แนวสังเขปรายวิชา



๒.๑  เพื่อให้สามารถแยกแยะปรมัตถธรรมกับบัญญัติธรรมได้  
๒.๒  เพื่อให้ทราบวิธีการนับจำนวนและการแยกประเภทของ    
       ปรมัตถธรรม ๔ 
๒.๓  เพื่อให้บอกองค์ธรรมของวิปัสสนาภูมิ ๖ ได้ถูกต้อง 
๒.๔  เพื่อนำไปใช้ในการเจริญวิปัสสนาและแนะนำบอกสอน 
       ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

๒. วัตถุประสงค์



๓.๑  การเข้าชั้นเรียน  ความสนใจ                  ๑๐  คะแนน 
๓.๒  งานสรุปสาระการเรียนประจำสัปดาห์       ๒๐  คะแนน 
๓.๓  ทดสอบในห้องเรียน                            ๒๐  คะแนน 
๓.๔  งานค้นคว้าวิจัยปรมัตถธรรมกับวิปัสสนา    ๕๐ คะแนน                                                                                                                   
                                       รวม  ๑๐๐   คะแนน

๓. การวัดและประเมินผล



• คาถาสรุปปรมัตถธรรม                                                          
ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา  จตุธา ปรมตฺถโต     
จิตฺตํ เจตสิกํ รูปํ         นิพฺพานมิติ สพฺพถา. 

ปรมัตถธรรม



• สัจจะ ๒                                                
๑. ปรมัตถสัจจะ – ปรมัตถธรรม                    
๒. สมมุติสัจจะ – บัญญัติธรรม  

• ปรมัตถธรรม = ปรม + อตฺถ + ธมฺม 

• อภิธรรม ๗ คัมภีร์ = สํ, วิ, ธา, ปุ, ก, ย, ป

ปรมัตถธรรม



• ทุเว  สจฺจานิ  อกฺขาสิ   สมฺพุทฺโธ  วทตํ  วโร              
สมฺมุตึ  ปรมตฺถญฺจ       ตติยํ  นุปลพฺภติ. 
(อ.มโนรถปูรณี)

ปรมัตถธรรม



• ลักษณะ ๒                                                         
๑.  วิเสสลักษณะ – ปัจจัตตลักษณะ                   
ลักษณะ รสะ  ปัจจุปัฏฐาน ปทัฏฐาน                                                      
๒.  สามัญญลักษณะ – ไตรลักษณ์                    
อนิจจลักษณะ  ทุกขลักษณะ  อนัตตลักษณะ 

ปรมัตถธรรม



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

ปรมัตถธรรม ๔



จิต – อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ                
อารมฺมณํ จินฺเตตีติ = จิตฺตํ                   
จินฺตนมตฺตํ = จิตฺตํ                            
จินฺเตนฺติ สมฺปยุตฺตธมฺมา เอเตนาติ = จิตฺตํ 
จิตฺตี  กโรตีติ = จิตฺตํ

จิตปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะของจิต                                   
อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ                       
ปุพฺพงฺคมรสํ                            
สนฺธานปจฺจุปฏฺฐานํ                            
นามรูปปทฏฺฐานํ

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

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)

จิตปรมัตถ์



ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ,  
ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺต,ํ  
ตํ สุตวา อริยสาวโก ยถาภูตํ ปชานาติ.  
ตสฺมา “สุตวโต อริยสาวกสฺส จิตฺตภาวนา อตฺถี”ติ วทามิ. 
(อํ.เอกก. ๒๐/๕๐-๕๑ อจฺฉราสงฺฆาตวคฺค)

จิตปรมัตถ์



มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิญฺญาณํ,  
ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส. ผสฺสปจฺจยา เวทนา. 
(สํ.สฬา. ๑๘/๖๐ สพฺพุปาทานปริญฺญาสุตฺต)

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. (= ๑๐ ชื่อ) 
(อภิ.สํ. ๓๔/๖ ธมฺมววฏฺฐวาร)

จิตปรมัตถ์



เจตสิก – จิตฺตนิสฺสิตลกฺขณํ                       
เจตสิ ภวํ = เจตสิกํ,                               
เจตสิ นิยุตฺตํ = เจตสิกํ 
เจโตยุตฺตลกฺขณ                                 
เอกุปฺปาท, เอกนิโรธ, เอกาลมฺพน, เอกวตฺถุก

เจตสิกปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิก                            
จิตฺตนิสฺสิตลกฺขณํ                             
อวิโยคุปฺปาทรสํ                              
เอกาลมฺพนปจฺจุปฏฺฐานํ                    
จิตฺตุปฺปาทปทฏฺฐานํ

เจตสิกปรมัตถ์



มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฐา มโนมยา 
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน      ภาสติ วา กโรติ วา 
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ   จกฺกํว วหโต ปทํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑ จกขุปาลตฺเถรวตถุ) 

เจตสิกปรมัตถ์



มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฐา มโนมยา 
มนสา เจ ปสนฺเนน   ภาสติ วา กโรติ วา 
ตโต นํ สุขมเนฺวติ      ฉายาว อนปายินี. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑ มฏฺฐกุณฺฑลีวตฺถุ) 

เจตสิกปรมัตถ์



กตเม  ธมฺมา  กุสลา.  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ   
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ วา สทฺทารมฺมณํ วา คนฺธารมฺมณํ วา   
รสารมฺมณํ  วา  โผฏฺฐพฺพารมฺมณํ  วา  ธมฺมารมฺมณํ  วา,  ยํ  ยํ  วา  ปนารพฺภ;   
ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ,  เวทนา  โหติ,  สญฺญา  โหติ, เจตนา  โหติ, จิตฺตํ  โหติ,   
วิตกฺโก  โหติ,  วิจาโร  โหติ,  ปีติ  โหติ,  สุขํ  โหติ,  จิตฺตสฺเสกคฺคตา  โหติ;   
สทฺธินฺทฺริยํ  โหติ,  วีริยินฺทฺริยํ    โหติ,  สตินฺทฺริยํ  โหติ,  สมาธินฺทฺริยํ  โหติ,   
ปญฺญินฺทฺริยํ  โหติ,   มนินฺทฺริยํ  โหติ,  โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โหติ,  ชีวิตินฺทฺริยํ  โหติ,   
สมฺมาทิฏฺฐิ  โหติ,  สมฺมาสงฺกปฺโป  โหติ,  สมฺมาวายาโม  โหติ,  สมฺมาสติ  โหติ,  
สมฺมาสมาธิ  โหติ,   
(อภิ.สํ. ๓๔/๑ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



สทฺธาพลํ  โหติ,  วิริยพลํ  โหติ,  สติพลํ  โหติ,  สมาธิพลํ  โหติ,  ปญฺญาพลํ  โหติ,   
หิริพลํ  โหติ,  โอตฺตปฺปพลํ  โหติ,  อโลโภ  โหติ,  อโทโส  โหติ,  อโมโห  โหติ,   
อนภิชฺฌา  โหติ, อพฺยาปาโท  โหติ, สมฺมาทิฏฺฐิ โหติ; หิรี  โหติ, โอตฺตปฺปํ โหติ;  
กายปสฺสทฺธิ  โหติ,  จิตฺตปสฺสทฺธิ  โหติ,  กายลหุตา  โหติ,  จิตฺตลหุตา  โหติ,  
กายมุทุตา โหติ, จิตฺตมุทุตา โหติ, กายกมฺมญฺญตา  โหติ, จิตฺตกมฺมญฺญตา โหติ,  
กายปาคุญฺญตา โหติ, จิตฺตปาคุญฺญตา  โหติ, กายุชุกตา โหติ,  จิตฺตุชุกตา โหติ;  
สติ  โหติ,  สมฺปชญฺญํ  โหติ,  สมโถ  โหติ,  วิปสฺสนา  โหติ;  ปคฺคาโห  โหติ,   
อวิกฺเขโป  โหติ;  เย วา ปน  ตสฺมึ  สมเย  อญฺเญปิ  อตฺถิ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  
อรูปิโน  ธมฺมา;  อิเม  ธมฺมา  กุสลา. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๑ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



รูป – รุปฺปนลกฺขณํ                                  
สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ รุปฺปตีติ = รูปํ

รูปปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะของรูป                      
รุปฺปนลกฺขณํ                                 
วิกิรณรสํ                                    
อพฺยากตปจฺจุปฏฺฐานํ                        
วิญฺญาณปทฏฺฐานํ

รูปปรมัตถ์



อยํ โข เม กาโย รูปี จาตุมฺมหาภูติโก  
มาตาเปตฺติกสมฺภโว  โอทนกุมฺมาสูปจโย  
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม,  
อิทญฺจ ปน เม วิญฺญาณํ เอตฺถ สิตํ เอตฺถ ปฏิพทฺธํ. 
(ที.สี. ๙/๒๓๔ สามญฺญผลสุตฺต)

รูปปรมัตถ์



จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา.. 
โสเตน สทฺทํ สุตฺวา..  
ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา...  
(ที.สี. ๙/๒๑๓ สามญฺญผลสุตฺต)

รูปปรมัตถ์



นิพพาน – สนฺติลกฺขณํ 
วานโต นิกฺขนฺตนฺติ = นิพฺพานํ 
นิพฺพายนฺติ สพฺเพ วฏฺฏทุกฺขสนฺตาปา เอตสฺมินฺติ = 
นิพฺพานํ 
นิพฺพายนฺติ อริยชนา เอตสฺมินฺติ = นิพฺพานํ

นิพพานปรมัตถ์



ลักขณาทิของนิพพาน                             
สนฺติลกฺขณํ                                        
อจฺจุตรสํ                                            
อนิมิตฺตปฏฺจุปฏฺฐานํ, นิสฺสรณปจฺจุปฏฺฐานํ

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)

นิพพานปรมัตถ์



สวัสดีครับ


