
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ปรมัตถธรรม ๖

สุภีร์ ทุมทอง



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

ปรมัตถธรรม



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



จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา … 
โสเตน สทฺทํ สุตฺวา … 
กาเยน โผฏฺฐพฺพํ ผุสิตฺวา … 
มนสา ธมฺมํ วิญฺญาย … 
(ที.สี. ๙/๒๑๓)

วิเคราะห์ปรมัตถธรรม



สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา (วิ.ม. ๔/๑๔) 
ขันธ์ = ? 
อุปาทาน = ? 
อุปาทานขันธ์ = ?

ขันธ์ ๕ กับ อุปาทานขันธ์ ๕



ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา  
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี.  เสยฺยถีทํ.  
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. (วิ.ม. ๔/๑๔)  
!

ตัณหา ๖ ในปิยรูป สาตรูป 

วิเคราะห์ปรมัตถธรรม



โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค  
ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ อนาลโย.  
!

อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค.  
เสยฺยถีทํ. สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

วิเคราะห์ปรมัตถธรรม



โสตาปัตติมรรค ละ ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔,  
                        วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ 
อนาคามิมรรค   ละ โทสมูลจิต ๒ 
อรหัตตมรรค    ละ  ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔,  
                         อุทธัจจสัมปยุตตจิต ๑

ละ อกุศลจิต ๑๒ โดยมรรค ๔



โสตาปัตติมรรค ละ 
สกทาคามิมรรค ละ 
อนาคามิมรรค ละ 
อรหัตตมรรค ละ   
                    

ละ อกุศลเจตสิก ๑๔ โดยมรรค ๔



โสตาปัตติมรรค ละ 
อนาคามิมรรค ละ 
อรหัตตมรรค ละ   
                    

ละ สังโยชน์ ๑๐ โดยมรรค ๔



โสตาปัตติมรรค ละ 
อนาคามิมรรค ละ 
อรหัตตมรรค ละ   
                    

ละ อกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยมรรค ๔



โสตาปัตติมรรค ละ 
อนาคามิมรรค ละ 
อรหัตตมรรค ละ   
                    

ละ มิจฉัตตธรรม ๑๐ โดยมรรค ๔



โสตาปัตติมรรค ละ 
อนาคามิมรรค ละ 
อรหัตตมรรค ละ   
                    

ละ วิปัลลาส ๑๒ โดยมรรค ๔



โสตาปัตติมรรค ละ 
สกทาคามิมรรค ละ 
อนาคามิมรรค ละ 
อรหัตตมรรค ละ   
                    

สรุป การละกิเลสด้วยมรรค ๔



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)  
                    

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 นิรุชฺฌนฺติ; 
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. (วิ.ม. ๔/๑)  
                    

ปฏิจจสมุปบาท



ชรามรณํ.  ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย,  
ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ.  
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค ชรามรณนิโรธคามินี  
ปฏิปทา. เสยฺยถีทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 
 (ม.มู ๑๒/๙๒)  
                    

ปฏิจจสมุปบาท



ฉยิเม อาวุโส ตณฺหากายา: รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา  
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏฺฐพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา.  
เวทนาสมุทยา ตณฺหาสมุทโย, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ.  
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค ตณฺหานิโรธคามินี ปฏิปทา. 
เสยฺยถีทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 
 (ม.มู ๑๒/๙๖)  
                    

ปฏิจจสมุปบาท



ยํ โข อาวุโส ทุกฺเข อญาณํ, ทุกฺขสมุทเย อญาณํ,  
ทุกฺขนิโรเธ อญาณํ, ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อญาณํ.  
อยํ วุจฺจตาวุโส อวิชฺชา.  
อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย,  อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ.  
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค อวิชฺชานิโรธคามินี ปฏิปทา.  
เสยฺยถีทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 
 (ม.มู ๑๒/๙๖)  
                    

ปฏิจจสมุปบาท



สวัสดีครับ


