
๒ กันยายน ๒๕๕๖

ปรมัตถธรรม ๑

สุภีร ทุมทอง

Monday, September 2, 13 



• ปกรณารมฺภคาถา                                               
สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล      สสทฺธมฺมคณุตฺตม                
อภิวาทิย ภาสิสฺส       อภิธมฺมตฺถสงฺคห.             
ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา  จตุธา ปรมตฺถโต    
จิตฺต เจตสิก รูป         นิพฺพานมิติ สพฺพถา. 

ปรมัตถธรรม

Monday, September 2, 13 



• ปกรณารมฺภคาถา                                               
สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล      สสทฺธมฺมคณุตฺตม                
อภิวาทิย ภาสิสฺส       อภิธมฺมตฺถสงฺคห.             
ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา  จตุธา ปรมตฺถโต    
จิตฺต เจตสิก รูป         นิพฺพานมิติ สพฺพถา. 

ปรมัตถธรรม

Monday, September 2, 13 



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

• ปรมัตถธรรม = ปรม + อตฺถ + ธมฺม

ปรมัตถธรรม

Monday, September 2, 13 



• ทุเว  สจฺจานิ  อกฺขาสิ   สมฺพุทฺโธ  วทตํ  วโร              
สมฺมุตึ  ปรมตฺถฺจ       ตติยํ  นุปลพฺภติ. 
มโนรถปูรณีอรรถกถา

ปรมัตถธรรม

Monday, September 2, 13 



• ลักษณะ ๒                                                         
๑.  วิเสสลักษณะ – ปจจัตตลักษณะ         
ลักษณะ  รสะ  ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน                                                      
๒.  สามัญญลักษณะ – ไตรลักษณ             
อนิจจลักษณะ  ทุกขลักษณะ  อนัตตลักษณะ 

ปรมัตถธรรม

Monday, September 2, 13 



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

ปรมัตถธรรม

Monday, September 2, 13 



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

จิตปรมัตถ

Monday, September 2, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะของจิต                                   
อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ                       
ปุพฺพงฺคมรสํ                            
สนฺธานปจฺจุปฐานํ                            
นามรูปปทฐานํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 2, 13 



• เจตสิก – จิตฺตนิสฺสิตลกฺขณํ                       
เจตสิ ภวํ = เจตสิกํ,                               
เจตสิ นิยุตฺตํ = เจตสิกํ

• เจโตยุตฺตลกฺขณ ๔                                 
เอกุปฺปาท, เอกนิโรธ, เอกาลมฺพน, เอกวตฺถุก

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 2, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิก                            
จิตฺตนิสฺสิตลกฺขณํ                            
อวิโยคุปฺปาทรสํ                             
เอกาลมฺพนปจฺจุปฐานํ                   
จิตฺตุปฺปาทปทฐานํ

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 2, 13 



• รูป – รุปฺปนลกฺขณํ                                 
สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ รุปฺปตีติ = รูป

รูปปรมัตถ

Monday, September 2, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะของรูป                     
รุปฺปนลกฺขณํ                                
วิกิรณรสํ                                    
อพฺยากตปจฺจุปฐานํ                       
วิฺญาณปทฐานํ

รูปปรมัตถ

Monday, September 2, 13 



• นิพพาน – สนฺติลกฺขณํ                       

• วานโต นิกฺขนฺตนฺติ = นิพฺพานํ

• นิพฺพายนฺติ สพฺเพ วฏทุกฺขสนฺตาปา            
เอตสฺมินฺติ = นิพฺพานํ

• นิพฺพายนฺติ อริยชนา เอตสฺมินฺติ = นิพฺพานํ

นิพพานปรมัตถ

Monday, September 2, 13 



• ลักขณาทิของนิพพาน                            
สนฺติลกฺขณํ                                       
อจฺจุตรสํ                                           
อนิมิตฺตปจุปฐานํ, นิสฺสรณปจฺจุปฐานํ

นิพพานปรมัตถ

Monday, September 2, 13 



• ขันธ ๕ กับ ปรมัตถธรรม                        
๑.  รูปขันธ       = รูป ๒๘                       
๒.  เวทนาขันธ   = เวทนาเจตสิก                 
๓.  สัญญาขันธ   = สัญญาเจตสิก              
๔.  สังขารขันธ   = เจตสิก ๕๐ ที่เหลือ                  
๕.  วิญญาณขันธ = จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

วิปสสนาภูมิ กับ ปรมัตถธรรม

Monday, September 2, 13 



สวัสดีครับ

Monday, September 2, 13 


