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๑. แนวสังเขปรายวิชา

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ได้แก่  จิต  เจตสิก  รูป  

นิพพาน  ให้เข้าใจถึงลักษณะ กิจหน้าที่ อาการปรากฏ  และ

เหตุใกล้ให้เกิด   เข้าใจถึงวิธีการนับจำนวน  วิธีแยกประเภท

ในรูปแบบต่าง ๆ  และสามารถเชื่อมโยงไปสู่วิปัสสนาภูมิทั้ง ๖  

ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๔ อินทรีย์ ๒๒    

และปฏิจจสมุปบาทได้ 



๒. วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อให้เข้าใจลักษณะเป็นต้นของปรมัตถธรรม ๔  

๒.๒  เพื่อให้ทราบวิธีการนับจำนวน  

       และการแยกประเภทของปรมัตถธรรม ๔ 

๒.๓  เพื่อให้บอกองค์ธรรมของวิปัสสนาภูมิ ๖ ได้ถูกต้อง 

๒.๔  เพื่อนำไปใช้ในการเจริญวิปัสสนา 

       และแนะนำบอกสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง



๓. การวัดและประเมินผล

๓.๑  การเข้าชั้นเรียน  ความสนใจ                  ๑๐  คะแนน 

๓.๒  งานสรุปสาระการเรียนประจำสัปดาห์       ๒๐  คะแนน 

๓.๓  ทดสอบในห้องเรียน                            ๒๐  คะแนน 

๓.๔  งานค้นคว้าวิจัยปรมัตถธรรมกับวิปัสสนา    ๕๐ คะแนน                                                                                                                   

                                       รวม  ๑๐๐   คะแนน



๔. แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ เนื้อหา

๑ แนวสังเขปรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา  การวัดและการประเมินผล, 
สัจจะ ๒, ความหมายของปรมัตถธรรม, ลักษณะ ๒ 

๒ ความหมาย และ ลักขณาทิจตุกกะของจิต เจตสิก รูป นิพพาน

๓ การจำแนกจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๔ การจำแนกจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ (ต่อ)

๕ วิธีการจำแนกจิต ๙ แบบ

๖ จำแนกเจตสิก ๕๒ 

๗ นัยของการแสดงเจตสิก ๓ แบบ



๔. แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ เนื้อหา

๘ การจำแนกรูป ๒๘ 

๙ นิพพาน ประเภทและชื่อของนิพพาน

๑๐ ปรมัตถธรรมกับวิปัสสนาภูมิ ๖ 

๑๑ ปรมัตถธรรมกับวิปัสสนาภูมิ ๖ (ต่อ)

๑๒ - ๑๕ รายงานกลุ่ม

๑๖ สอบในชั้นเรียน



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

ปรมัตถธรรม ๔ 

ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา  จตุธา ปรมตฺถโต      

จิตฺตํ เจตสิกํ รูปํ         นิพฺพานมิติ สพฺพถา. 



ปรมัตถธรรม

๑.  จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                   

๒.  เจตสิก ๕๒                           

๓.  รูป ๒๘                               

๔.  นิพพาน



๑. จิตปรมัตถ์

จิต – อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ                 

อารมฺมณํ จินฺเตตีติ = จิตฺตํ                    

จินฺตนมตฺตํ = จิตฺตํ                             

จินฺเตนฺติ สมฺปยุตฺตธมฺมา เอเตนาติ = จิตฺตํ  

จิตฺตี กโรตีติ = จิตฺตํ



๑. จิตปรมัตถ์

ลักขณาทิจตุกกะของจิต                                      

   อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ                        

   ปุพฺพงฺคมรสํ                             

   สนฺธานปจฺจุปฏฺฐานํ                             

   นามรูปปทฏฺฐานํ



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



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

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)



สวัสดีครับ


