
๙ กันยายน ๒๕๕๖

ปรมัตถธรรม ๒

สุภีร ทุมทอง

Monday, September 9, 13 



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

ปรมัตถธรรม

Monday, September 9, 13 



• จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                       
๑.  กามาวจรจิต ๕๔                 
๒.  รูปาวจรจิต ๑๕          
๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒          
๔.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



•  ๑.  กามาวจรจิต ๕๔             

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• กามาวจรจิต ๕๔                        
(๑)  อกุศลจิต ๑๒                  
(๒)  อเหตุกจิต ๑๘                 
(๓)  กามาวจรกุศลจิต ๘               
(๔)  สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘     
(๕)  สเหตุกกามาวจรกริยาจิต ๘ 

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อกุศลจิต ๑๒          
(๑)  โลภมูลจิต ๘          
(๒)  โทสมูลจิต ๒      
(๓)  โมหมูลจิต ๒ 

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• โลภมูลจิต ๘                                                
โสมนสฺสสหคตํ  ทิฐิคตสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ         
โสมนสฺสสหคตํ  ทิฐิคตสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริก ํ       
โสมนสฺสสหคตํ  ทิฐิคตวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ  
โสมนสฺสสหคตํ  ทิฐิคตวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ   
อุเปกฺขาสหคตํ  ทิฐิคตสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ   
อุเปกฺขาสหคตํ  ทิฐิคตสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 
อุเปกฺขาสหคตํ  ทิฐิคตวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ทิฐิคตวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• โทสมูลจิต ๒                                    
โทมนสฺสสหคตํ  ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ      
โทมนสฺสสหคตํ  ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• โมหมูลจิต ๒                                      
อุเปกฺขาสหคตํ  วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ           
อุเปกฺขาสหคตํ  อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตํ 

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• คาถาสรุปอกุศลจิต ๑๒                 
อฐธา โลภมูลานิ    โทสมูลานิ จ  ทฺวิธา 
โมหมูลานิ จ เทฺวติ   ทฺวาทสากุสลา  สิยุํ 

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อเหตุกจิต ๑๘                                 
(๑)  อกุศลวิบากจิต ๗                        
(๒)  อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘               
(๓)  อเหตุกกริยาจิต ๓

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อกุศลวิบากจิต ๗                                
อุเปกฺขาสหคตํ  จกฺขุวิฺญาณํ                    
อุเปกฺขาสหคตํ  โสตวิฺญาณํ               
อุเปกฺขาสหคตํ  ฆานวิฺญาณํ           
อุเปกฺขาสหคตํ  ชิวฺหาวิฺญาณํ             
ทุกฺขสหคตํ      กายวิฺญาณํ              
อุเปกฺขาสหคตํ  สมฺปฏิจฺฉนฺนจิตฺตํ          
อุเปกฺขาสหคตํ  สนฺตีรณจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘                                
อุเปกฺขาสหคตํ  จกฺขุวิฺญาณํ                      
อุเปกฺขาสหคตํ  โสตวิฺญาณํ                     
อุเปกฺขาสหคตํ  ฆานวิฺญาณํ                    
อุเปกฺขาสหคตํ  ชิวฺหาวิฺญาณํ               
สุขสหคตํ        กายวิฺญาณํ                      
อุเปกฺขาสหคตํ  สมฺปฏิจฺฉนฺนจิตฺตํ          
โสมนสฺสสหคตํ  สนฺตีรณจิตฺตํ            
อุเปกฺขาสหคตํ  สนฺตีรณจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อเหตุกกริยาจิต ๓                       
อุเปกฺขาสหคตํ  ปฺจทฺวาราวชฺชนจิตฺตํ 
อุเปกฺขาสหคตํ  มโนทฺวาราวชฺชนจิตฺตํ 
โสมนสฺสสหคตํ  หสิตุปฺปาทจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• กามาวจรกุศลจิต ๘                                  
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริก ํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘                
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริก ํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริก ํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• สเหตุกกามาวจรกริยาจิต ๘               
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริก ํ
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริก ํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• คาถาสรุปกามาวจรจิต ๕๔                
เวทนาญาณสงฺขาร-  เภเทน จตุวีสติ          
สเหตุกามาวจร-      ปฺุญปากกฺริยา  มตา.  
กาเม เตวีส ปากานิ  ปฺุญาปฺุญานิ  วีสติ 
เอกาทส กฺริยา เจติ   จตุปฺญาส  สพฺพถา. 

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• แปลคาถาสรุปกามาวจรจิต ๕๔                       

• สเหตุกกามาวจรกุศล, วิบาก และกิริยา มี 
๒๔ โดยแยกตามเวทนา, ญาณ และสังขาร  

• จิตทั้งหมดในกามาวจร มี ๕๔ ไดแก วิบาก 
๒๓, กุศลและอกุศล ๒๐  กิริยา ๑๑

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



•  ๒.  รูปาวจรจิต ๑๕             

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• รูปาวจรกุศลจิต ๕                                      
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปฐมชฺฌานกุสลจิตฺต ํ 
วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ทุติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ       
ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ตติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ            
สุเขกคฺคตาสหิตํ  จตุตฺถชฺฌานกุสลจิตฺตํ              
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ  ปฺจมชฺฌานกุสลจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• รูปาวจรวิบากจิต ๕                                              
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ปฐมชฺฌานวิปากจิตฺตํ 
วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ทุติยชฺฌานวิปากจิตฺตํ        
ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ตติยชฺฌานวิปากจิตฺตํ               
สุเขกคฺคตาสหิตํ  จตุตฺถชฺฌานวิปากจิตฺตํ                  
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ  ปฺจมชฺฌานวิปากจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• รูปาวจรกริยาจิต ๕                                                       
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ปฐมชฺฌานกฺริยาจิตฺตํ            
วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ทุติยชฺฌานกฺริยาจิตฺตํ               
ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ตติยชฺฌานกฺริยาจิตฺตํ                  
สุเขกคฺคตาสหิตํ  จตุตฺถชฺฌานกฺริยาจิตฺตํ                
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ  ปฺจมชฺฌานกฺริยาจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• คาถาสรุปรูปาวจรจิต ๑๕                
ปฺจธา ฌานเภเทน    รูปาวจรมานสํ    
ปฺุญปากกฺริยาเภทา   ตํ ปฺจทสธา ภเว.

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อัสสาทะ, อาทีนวะ, นิสสรณะ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



•  ๓. อรูปาวจรจิต ๑๒             

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อรูปาวจรกุศลจิต ๔                    
อากาสานฺจายตนกุสลจิตฺตํ       
วิฺญาณฺจายตนกุสลจิตฺตํ 
อากิฺจฺญายตนกุสลจิตฺตํ 
เนวสฺญานาสฺญายตนกุสลจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อรูปาวจรวิปากจิต ๔                 
อากาสานฺจายตนวิปากจิตฺตํ      
วิฺญาณฺจายตนวิปากจิตฺตํ 
อากิฺจฺญายตนวิปากจิตฺตํ 
เนวสฺญานาสฺญายตนวิปากจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• อรูปาวจรกริยาจิต ๔                
อากาสานฺจายตนกฺริยาจิตฺตํ      
วิฺญาณฺจายตนกฺริยาจิตฺตํ 
อากิฺจฺญายตนกฺริยาจิตฺตํ 
เนวสฺญานาสฺญายตนกฺริยาจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• คาถาสรุปอรูปาวจรจิต ๑๒                     
อาลมฺพนปฺปเภเทน     จตุธารุปฺปมานสํ 
ปฺุญปากกฺริยาเภทา   ปุน ทฺวาทสธา ฐิตํ. 

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



•  ๔. โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐           

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• โลกุตตรกุศลจิต ๔   
โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ    
สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ     
อนาคามิมคฺคจิตฺตํ  
อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• โลกุตตรวิบากจิต ๔    
โสตาปตฺติผลจิตฺตํ      
สกทาคามิผลจิตฺตํ        
อนาคามิผลจิตฺตํ    
อรหตฺตผลจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• คาถาสรุปโลกุตตรจิต ๘                     
จตุมคฺคปฺปเภเทน      จตุธา กุสลนฺตถา 
ปากนฺตสฺส  ผลตฺตาติ  อฐธานุตฺตรํ มตํ. 

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• โลกุตตรกุศลจิต ๒๐                                                      
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ปฐมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ
วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ทุติยชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ      
ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ   ตติยชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ            
สุเขกคฺคตาสหิตํ  จตุตฺถชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ               
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ  ปฺจมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ

• .. สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ .. อนาคามิมคฺคจิตฺตํ .. อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



• โลกุตตรวิบากจิต ๒๐                                                                
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ปฐมชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺต ํ           
วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ทุติยชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ                  
ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ   ตติยชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ                    
สุเขกคฺคตาสหิตํ  จตุตฺถชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ                     
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ  ปฺจมชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ

• .. สกทาคามิผลจิตฺตํ .. อนาคามิผลจิตฺตํ .. อรหตฺตผลจิตฺตํ

จิตปรมัตถ

Monday, September 9, 13 



สวัสดีครับ

Monday, September 9, 13 


