
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ปรมัตถธรรม (๑๑)

สุภีร์ ทุมทอง



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

ปรมัตถธรรม ๔



๑.  รูปขันธ์      = รูป ๒๘ 
๒.  เวทนาขันธ์  =  เวทนาเจตสิก 
๓.  สัญญาขันธ์  =  สัญญาเจตสิก 
๔.  สังขารขันธ์  = เจตสิก ๕๐ 
๕.  วิญญาณขันธ์ = จิต ๘๙ 
นิพพาน = ขันธวิมุตติ

ปรมัตถธรรม ๔ กับ ขันธ์ ๕



๑.  จักขายตนะ  = จักขุปสาท         ๗.  รูปายตนะ = วัณณะ 
๒.  โสตายตนะ = โสตปสาท           ๘.  สัททายตนะ = สัททะ 
๓.  ฆานายตนะ = ฆานปสาท          ๙.  คันธายตนะ = คันธะ 
๔.  ชิวหายตนะ = ชิวหาปสาท        ๑๐.  รสายตนะ = รส 
๕.  กายายตนะ = กายปสาท   ๑๑.  โผฏฐัพพายตนะ = ปฐวี,เตโช,วาโย 
๖.  มนายตนะ = จิต ๘๙       ๑๒.  ธัมมายตนะ = สุขุมรูป ๑๖,  
                                                             เจตสิก ๕๒, นิพพาน

ปรมัตถธรรม ๔ กับ อายตนะ ๑๒



๑.  จักขุธาตุ  = จักขุปสาท     ๒.  รูปธาตุ = วัณณะ       ๓. จักขุวิญญาณธาตุ = จักขุวิญญาณ ๒        
๔.  โสตธาตุ = โสตปสาท       ๕.  สัททธาตุ = สัททะ      ๖.  โสตวิญญาณธาตุ = โสตวิญญาณ ๒ 
๗.  ฆานธาตุ = ฆานปสาท     ๘.  คันธธาตุ = คันธะ       ๙.  ฆานวิญญาณธาตุ = ฆานวิญญาณ ๒ 
๑๐.ชิวหาธาตุ = ชิวหาปสาท  ๑๑.  รสธาตุ = รส       ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ = ชิวหาวิญญาณ ๒ 
๑๓.กายธาตุ = กายปสาท     ๑๔.  โผฏฐัพพธาตุ =    ๑๕.  กายวิญญาณธาตุ  = กายวิญญาณ ๒ 
                                          ปฐวี, เตโช, วาโย 
๑๖.มโนธาตุ =                   ๑๗.  ธัมมธาตุ =         ๑๘.  มโนวิญญาณธาตุ = จิต ๗๖ 
ปัญจทวาราวัชชนะ ๑,                  สุขุมรูป ๑๖,  
สัมปฏิจฉนะ ๒                         เจตสิก ๕๒, นิพพาน

ปรมัตถธรรม ๔ กับ ธาตุ ๑๘



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



จกฺขุนฺทฺริยํ  โสตินฺทฺริยํ  ฆานินฺทฺริยํ  ชิวฺหินฺทฺริยํ  กายินฺทฺริยํ  
มนินฺทฺริยํ  อิตฺถินฺทฺริยํ  ปุริสินฺทฺริยํ  ชีวิตินฺทฺริยํ  สุขินฺทฺริยํ   
ทุกฺขินฺทฺริยํ  โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โทมนสฺสินฺทฺริยํ  อุเปกฺขินฺทฺริยํ  
สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ  ปญฺญินฺทฺริยํ  
อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ  อญฺญินฺทฺริยํ  อญฺญาตาวินฺทฺริย.ํ 
อภิ.ปุ. ๓๖/๖     

ปรมัตถธรรม ๔ กับ อินทรีย์ ๒๒



อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ,  
วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ,  นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ,  
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา เวทนา,  
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา,  ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ,  
อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ,  
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ,  
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.  
(วิ.ม. ๔/๑)           

ปรมัตถธรรม ๔ กับ ปฏิจจสมุปบาท



อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,  
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ,  
วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ,  
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ,  
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ,  
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ,  
ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺต,ิ 
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ.  
(วิ.ม. ๔/๑)           

ปรมัตถธรรม ๔ กับ ปฏิจจสมุปบาท



สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา, 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา. 
                    

ปรมัตถธรรม ๔ 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)                    

ปรมัตถธรรม ๔ กับ ธรรมทั้งปวง



สวัสดีครับ


