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ปรมัตถธรรม ๔



รูปปรมัตถ์



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, 

รูปปรมัตถ์



หทยวตฺถุ หทยรูปนฺนาม,  
ชีวิตินฺทฺริยํ ชีวิตรูปนฺนาม,  
กวฬิงฺกาโร อาหาโร อาหารรูปนฺนาเมติ จ  
อฏฺฐารสวิธํ เจตํ รูปํ สภาวรูปํ สลกฺขณรูปํ   
นิปฺผนฺนรูปํ รูปรูปํ สมฺมสนรูปนฺติ จ สงฺขฺยํ คจฺฉติ. 

รูปปรมัตถ์



อากาสธาตุ ปริจฺเฉทรูปนฺนาม,  
กายวิญฺญตฺติ วจีวิญฺญตฺติ วิญฺญตฺติรูปนฺนาม,  
รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมญฺญตา  
วิญฺญตฺติทฺวยญฺจ วิการรูปนฺนาม, 
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ รูปสสฺ ชรตา  
รูปสฺส อนิจฺจตา ลกฺขณรูปนฺนาม. 
 

รูปปรมัตถ์



สภาวรูป, สลักขณรูป, นิปผันนรูป, รูปรูป, สัมมสนรูป มี ๑๘ รูป 
มหาภูตรูป ๔ = ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย 
ปสาทรูป ๕=จักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท กายปสาท 
โคจรรูป ๔ = รูป สัทท  คันธ  รส 
ภาวรูป ๒ = อิตถัตตะ  ปุริสัตตะ 
หทยรูป ๑ = หทยวัตถุ 
ชีวิตรูป ๑ = ชีวิตินทรีย์ 
อาหารรูป ๑ = กพฬีการาหาร

รูปปรมัตถ์



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

รูปปรมัตถ์



ปสาทสงฺขาตํ ปญฺจวิธมฺปิ อชฺฌตฺตรูปํ นาม, อิตรํ พาหิรรูปํ 
ปสาทหทยสงฺขาตํ ฉพฺพิธมฺปิ วตฺถุรูปํ นาม, อิตรํ อวตฺถุรูปํ 
ปสาทวิญฺญตฺติ สตฺตวิธมฺปิ ทฺวารรูปํ นาม, อิตรํ อทฺวารรูปํ 
ปสาทภาวชีวิตสงฺขาตํ อฏฺฐวิธมฺป ิอินฺทฺริยรูปํ นาม, อิตรํ อนินฺทฺริยรูปํ 
ปสาทวิสยสงฺขาตํ ทฺวาทสวิธมฺปิ โอฬาริกรูปํ สนฺติเกรูปํ  
สปฺปฏิฆรูปญฺจ,  อิตรํ สุขุมรูปํ ทูเรรูปํ อปฺปฏิฆรูปญฺจ 
วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา ภูตจตุกฺกญฺเจติ อฏฺฐวิธมฺปิ อวินิพฺโภครูปํ,  
อิตรํ วินิพฺโภครูปํ

รูปปรมัตถ์



กมฺมํ จิตฺตํ อุตุ อาหาโร เจติ  
จตฺตาริ รูปสมุฏฺฐานานิ นาม

รูปปรมัตถ์



ยงฺกิญฺจิ ราหุล อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ กกฺขฬํ  ขริคตํ  อุปาทินฺนํ.  
เสยฺยถีทํ,  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ,  มํสํ  นฺหารู อฏฺฐี   
อฏฺฐิมิญฺชํ  วกฺกํ,  หทยํ  ยกนํ  กิโลมกํ  ปิหกํ  ปปฺผาสํ,   
อนฺตํ  อนฺตคุณํ  อุทริยํ  กรีสํ,  ยํ วา ปนญฺญมฺปิ กิญฺจิ  
อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตํ กกฺขฬํ  ขริคตํ  อุปาทินฺนํ;   
อยํ  วุจฺจติ  ราหุล  อชฺฌตฺติกา  ปฐวีธาตุ.  
ยา เจว โข ปน อชฺฌตฺติกา  ปฐวีธาตุ,  
ยา จ  พาหิรา ปฐวีธาตุ, ปฐวีธาตุเรเวสา. 
(ม.ม. ๑๓/๑๑๔ มหาราหุโลวาทสูตร)

รูปปรมัตถ์



ยํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  อาโป  อาโปคตํ  อุปาทินฺนํ.   
เสยฺยถีทํ,  ปิตฺตํ  เสมฺหํ  ปุพฺโพ  โลหิตํ  เสโท  เมโท,   
อสฺสุ  วสา  เขโฬ  สิงฺฆาณิกา  ลสิกา  มุตฺตํ,  ยํ วา  
ปนญฺญมฺปิ กิญฺจิ 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)

รูปปรมัตถ์



ยํ อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  เตโช  เตโชคตํ  อุปาทินฺนํ. เสยฺยถีทํ,   
เยน จ  สนฺตปฺปติ,  เยน จ  ชีรียติ, เยน จ  ปริฑยฺหติ,   
เยน จ  อสิตปีตขายิตสายิตํ  สมฺมา ปริณามํ คจฺฉติ,  ยํ วา   
ปนญฺญมฺปิ กิญฺจิ 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)

รูปปรมัตถ์



ยํ อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  วาโย  วาโยคตํ  อุปาทินฺนํ.  เสยฺยถีทํ,   
อุทฺธงฺคมา วาตา, อโธคมา วาตา,  กุจฺฉิสยา วาตา,   
โกฏฺฐสยา วาตา,  องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา,   
อสฺสาโส  ปสฺสาโส  อิติ,  ยํ วา ปนญฺญมฺปิ  กิญฺจิ   
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)

รูปปรมัตถ์



ยํ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  อากาสํ  อากาสคตํ  อุปาทินฺนํ. เสยฺยถีทํ,  
กณฺณจฺฉิทฺทํ  นาสจฺฉิทฺทํ  มุขทฺวารํ, เยน จ อสิตปีตขายิตสายิตํ  
อชฺโฌหรติ,  ยตฺถ จ  อสิตปีตขายิตสายิตํ  สนฺติฏฺฐติ,   
เยน จ  อสิตปีตขายิตสายิตํ  อโธภาคา  นิกฺขมติ,  ยํ วา   
ปนญฺญมฺปิ  กิญฺจิ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ  อากาสํ  อากาสคตํ  
อฆํ  อฆคตํ  วิวรํ  วิวรคตํ  อสมฺผุฏฺฐํ  มํสโลหิเตหิ  อุปาทินฺนํ;   
อยํ วุจฺจติ ราหุล อชฺฌตฺติกา  อากาสธาตุ. ยา เจว โข ปน  อชฺฌตฺติกา   
อากาสธาตุ, ยา จ พาหิรา  อากาสธาตุ, อากาสธาตุเรเวสา.  
(ม.ม. ๑๓/๑๑๘ มหาราหุโลวาทสูตร)

รูปปรมัตถ์



ตํ “เนตํ  มม,  เนโสหมสฺมิ, น  เมโส  อตฺตา”ติ  
เอวเมตํ  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย  ทฏฺฐพฺพํ.   
เอวเมตํ  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย  ทิสฺวา   
อากาสธาตุยา  นิพฺพินฺทติ,   
อากาสธาตุยา  จิตฺตํ  วิราเชติ. 
(ม.ม. ๑๓/๑๑๘ มหาราหุโลวาทสูตร)

รูปปรมัตถ์



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
จกฺขุญฺจ ปชานาติ, รูเป จ ปชานาติ,  
ยญฺจ ตทุภยํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สญฺโญชนํ,  
ตญฺจ ปชานาติ; 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๔ มหาสติปัฏฐานสูตร)

รูปปรมัตถ์



โสตญฺจ ปชานาติ, สทฺเท จ ปชานาติ...  
ฆานญฺจ ปชานาติ, คนฺเธ จ ปชานาติ... 
ชิวหญฺจ ปชานาติ, รเส จ ปชานาต.ิ.. 
กายญฺจ ปชานาติ, โผฏฺฐพฺเพ จ ปชานาติ... 
มนญฺจ ปชานาติ, ธมฺเม จ ปชานาติ... 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๔ มหาสติปัฏฐานสูตร)

รูปปรมัตถ์



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

รูปปรมัตถ์



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

รูปปรมัตถ์



ทุวิเธน  รูปสงฺคโห. 
อตฺถิ  รูปํ  อุปาทา,  อตฺถิ  รูปํ  โน  อุปาทา. 
อตฺถิ  รูปํ  อุปาทินฺนํ,  อตฺถิ  รูปํ  อนุปาทินฺนํ. 
อตฺถิ  รูปํ  อุปาทินฺนุปาทานิยํ, อตฺถิ รูปํ อนุปาทินินุปาทานิยํ. 
อตฺถิ  รูปํ  สนิทสฺสนํ,  อตฺถิ  รูปํ  อนิทสฺสนํ. 
อตฺถิ  รูปํ  สปฺปฏิฆํ,  อตฺถิ  รูปํ  อปฺปฏิฆํ. 
อตฺถิ  รูปํ  อินฺทฺริยํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  อินฺทฺริยํ. 
อตฺถิ  รูปํ  มหาภูตํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  มหาภูตํ. 
 (อภิ.สํ. ๓๔/๕๘๔)

รูปปรมัตถ์



อตฺถิ  รูปํ  วิญฺญตฺติ,  อตฺถิ  รูปํ  น  วิญฺญตฺติ. 
อตฺถิ  รูปํ  จิตฺตสมุฏฺฐานํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  จิตฺตสมุฏฺฐานํ. 
อตฺถิ  รูปํ  จิตฺตสหภุ,  อตฺถิ  รูปํ  น  จิตฺตสหภุ. 
อตฺถิ  รูปํ  จิตฺตานุปริวตฺติ,  อตฺถิ  รูปํ  น  จิตฺตานุปริวตฺติ. 
อตฺถิ  รูปํ  อชฺฌตฺติกํ,  อตฺถิ  รูปํ  พาหิรํ. 
อตฺถิ  รูปํ  โอฬาริกํ,  อตฺถิ  รูปํ  สุขุมํ. 
อตฺถิ  รูปํ  ทูเร,  อตฺถิ  รูปํ  สนฺติเก. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๕๘๔)

รูปปรมัตถ์



[๖๔๖] กตมนฺตํ  รูปํ  โน  อุปาทา.  โผฏฺฐพฺพายตนํ  อาโปธาตุ. 
[๖๔๗] กตมนฺตํ รูปํ โผฏฺฐพฺพายตนํ. ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ,   
กกฺขฬํ  มุทุกํ  สณฺหํ  ผรุสํ  สุขสมฺผสฺสํ  ทุกฺขสมฺผสฺสํ  ครุกํ ลหุกํ;   
ยํ  โผฏฺฐพฺพํ  อนิทสฺสนํ  สปฺปฏิฆํ  กาเยน  อนิทสฺสเนน   
สปฺปฏิเฆน  ผุสิ วา,  ผุสติ วา,  ผุสิสฺสติ วา,  ผุเส วา;   
โผฏฺฐพฺโพเปโส โผฏฺฐพฺพายตนํเปตํ  โผฏฺฐพฺพธาตุเปสา;   
อิทนฺตํ  รูปํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ. 
(อภิ.สํ. ๓๔)

รูปปรมัตถ์



[๖๔๘]  กตมนฺตํ  รูปํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ. ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ,   
กกฺขฬํ  มุทุกํ  สณฺหํ  ผรุสํ  สุขสมฺผสฺสํ  ทุกฺขสมฺผสฺสํ  ครุกํ  ลหุกํ;  
ยมฺหิ  โผฏฺฐพฺพมฺหิ  อนิทสฺสนมฺหิ  สปฺปฏิฆมฺหิ  กาโย  อนิทสฺสโน   
สปฺปฏิโฆ  ปฏิหญฺญิ วา,  ปฏิหญฺญติ วา,  ปฏิหญฺญิสฺสติ วา,   
ปฏิหญฺเญ วา;  โผฏฺฐพฺโพเปโส  โผฏฺฐพฺพายตนํเปตํ   
โผฏฺฐพฺพธาตุเปสา;  อิทนฺตํ  รูปํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ. 
(อภิ.สํ. ๓๔)

รูปปรมัตถ์



[๖๔๙] กตมนฺตํ  รูปํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ. ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ,   
กกฺขฬํ  มุทุกํ  สณฺหํ  ผรุสํ  สุขสมฺผสฺสํ  ทุกฺขสมฺผสฺสํ  ครุกํ  ลหุกํ;   
โย  โผฏฺฐพฺโพ  อนิทสฺสโน  สปฺปฏิโฆ  กายมฺหิ  อนิทสฺสนมฺหิ   
สปฺปฏิฆมฺหิ  ปฏิหญฺญิ วา,  ปฏิหญฺญติ วา,  ปฏิหญฺญิสฺสติ วา,   
ปฏิหญฺเญ  วา; โผฏฺฐพฺโพเปโส  โผฏฺฐพฺพายตนํเปตํ   
โผฏฺฐพฺพธาตุเปสา;  อิทนฺตํ  รูปํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ. 
(อภิ.สํ. ๓๔)

รูปปรมัตถ์



[๖๕๐]  กตมนฺตํ  รูปํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ. ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ,   
กกฺขฬํ  มุทุกํ  สณฺหํ  ผรุสํ  สุขสมฺผสฺสํ  ทุกฺขสมฺผสฺสํ  ครุกํ  ลหุกํ;   
ยํ  โผฏฺฐพฺพํ  อารพฺภ  กายํ  นิสฺสาย  กายสมฺผสฺโส  อุปฺปชฺชิ วา,   
อุปฺปชฺชติ วา,  อุปฺปชฺชิสฺสติ วา,  อุปฺปชฺเช  วา;  ฯเปฯ   
ยํ  โผฏฺฐพฺพํ  อารพฺภ กายํ  นิสฺสาย กายสมฺผสฺสชา  เวทนา  ฯเปฯ   
สญฺญา  ฯเปฯ  เจตนา  ฯเปฯ  กายวิญฺญาณํ อุปฺปชฺชิ วา,   
อุปฺปชฺชติ วา, อุปฺปชฺชิสฺสติ วา, อุปฺปชฺเช วา;   
(อภิ.สํ. ๓๔/๕๘๔)

รูปปรมัตถ์



[๖๕๑]  กตมนฺตํ  รูปํ  อาโปธาตุ.   
ยํ  อาโป  อาโปคตํ,  สิเนโห  สิเนหคตํ   
พนฺธนตฺตํ รูปสฺส;  อิทนฺตํ  รูปํ  อาโปธาตุ.   
(อภิ.สํ. ๓๔)

รูปปรมัตถ์



[๕๙๕]  กตมนฺตํ  รูปํ  อุปาทา. จกฺขายตนํ  โสตายตนํ   
ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ  กายายตนํ,  รูปายตนํ  สทฺทายตนํ   
คนฺธายตนํ  รสายตนํ,  อิตฺถินฺทฺริยํ  ปุริสินฺทฺริยํ  ชีวิตินฺทฺริยํ,   
กายวิญฺญตฺติ  วจีวิญฺญตฺติ,  อากาสธาตุ,  รูปสฺส  ลหุตา   
รูปสฺส  มุทุตา  รูปสฺส  กมฺมญฺญตา,  รูปสฺส  อุปจโย   
รูปสฺส  สนฺตติ,  รูปสฺส  ชรตา  รูปสฺส  อนิจฺจตา;   
กพฬึกาโร  อาหาโร. 
(อภิ.สํ. ๓๔)

รูปปรมัตถ์



ยํ รูปํ นิสฺสาย  มโนธาตุ จ  มโนวิญฺญาณธาตุ จ  วตฺตนฺติ,   
ตํ รูปํ มโนธาตุยา จ  มโนวิญฺญาณธาตุยา จ ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ   
ธมฺมานํ  นิสฺสยปจฺจเยน  ปจฺจโย. 
(อภิ.ป. ๔๐/๘)

รูปปรมัตถ์



[๕๙๖]  กตมนฺตํ  รูปํ  จกฺขายตนํ. ยํ จกฺขุํ  จตุนฺนํ  มหาภูตานํ   
อุปาทาย  ปสาโท  อตฺตภาวปริยาปนฺโน  อนิทสฺสโน  สปฺปฏิโฆ,   
เยน  จกฺขุนา  อนิทสฺสเนน  สปฺปฏิเฆน  รูปํ  สนิทสฺสนํ  สปฺปฏิฆํ   
ปสฺสิ  วา,  ปสฺสติ  วา,  ปสฺสิสฺสติ  วา,  ปสฺเส  วา;   
จกฺขุํเปตํ  จกฺขายตนํเปตํ  จกฺขุธาตุเปสา  จกฺขุนฺทฺริยํเปตํ   
โลโกเปโส  ทฺวาราเปสา  สมุทฺโทเปโส  ปณฺฑรํเปตํ  เขตฺตํเปตํ   
วตฺถุํเปตํ  เนตฺตํเปตํ  นยนํเปตํ โอริมนฺตีรํเปตํ  สุญฺโญ  คาโมเปโส;   
อิทนฺตํ  รูปํ  จกฺขายตนํ... 
(อภิ.สํ. ๓๔)

รูปปรมัตถ์



[๖๐๐] กตมนฺตํ  รูปํ  โสตายตนํ. ยํ  โสตํ  จตุนฺนํ  มหาภูตานํ   
อุปาทาย  ปสาโท  อตฺตภาวปริยาปนฺโน  อนิทสฺสโน  สปฺปฏิโฆ,  
เยน  โสเตน อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน  สทฺทํ  อนิทสฺสนํ  สปฺปฏิฆํ  
สุณิ วา,  สุณาติ วา,  สุณิสฺสติ วา,  สุเณ วา;   
โสตํเปตํ  โสตายตนํเปตํ  โสตธาตุเปสา โสตินฺทฺริยํเปตํ  โลโกเปโส  
ทฺวาราเปสา  สมุทฺโทเปโส  ปณฺฑรํเปตํ  เขตฺตํเปตํ  วตฺถุํเปตํ   
โอริมนฺตีรํเปตํ  สุญฺโญ  คาโมเปโส;  อิทนฺตํ  รูปํ  โสตายตนํ. 
(อภิ.สํ. ๓๔)

รูปปรมัตถ์



กกฺขฬตฺตลกฺขณา ปถวีธาตุ  
ปติฏฺฐานรสา  สมฺปฏิจฺฉนปจฺจุปฏฺฐานา.  
เตโชธาตุ อุณฺหตฺตลกฺขณา  
ปริปาจนรสา  มทฺทวานุปฺปทานปจฺจุปฏฺฐานา.  
วาโยธาตุ วิตฺถมฺภนลกฺขณา  
สมุทีรณรสา  อภินีหารปจฺจุปฏฺฐานา.  
เอเกกา เจตฺถ เสสตฺตยปทฏฺฐานาติ เวทิตพฺพา. 
(อ.อัฏฐสาลินี.)

รูปปรมัตถ์



รูปาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ ํ
ทฏฺฐุกามตานิทานกมฺมสมุฏฺฐานภูตปฺปสาทลกฺขณํ วา  
จกฺขุ,   
รูเปสุ อาวิญฺฉนรสํ  
จกฺขุวิญฺญาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏฺฐานํ  
ทฏฺฐุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏฺฐานํ. 
(อ.อัฏฐสาลินี.)

รูปปรมัตถ์



สทฺทาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณํ 
โสตุกามตานิทานกมฺมสมุฏฺฐานภูตปฺปสาทลกฺขณํ วา  
โสตํ,  
สทฺเทสุ อาวิญฺฉนรสํ  
โสตวิญฺญาณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏฺฐานํ  
โสตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏฺฐานํ. 
(อ.อัฏฐสาลินี.)

รูปปรมัตถ์



จกฺขุปฏิหนนลกฺขณํ รูปํ  
จกฺขุวิญฺญาณสฺส วิสยภาวรสํ  
ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏฺฐานํ 
จตุมหาภูตปทฏฺฐานํ. 
โสตปฏิหนนลกฺขโณ สทฺโท  
โสตวิญฺญาณสฺส วิสยภาวรโส  
ตสฺเสว โคจรปจฺจุปฏฺฐาโน. 
(อ.อัฏฐสาลินี.)

รูปปรมัตถ์



สวัสดีครับ


