
๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

ปรมัตถธรรม ๓

สุภีร ทุมทอง

Monday, September 16, 13 



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

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



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

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• จิต ๘๙ โดยชาติ    
๑. อกุศลจิต ๑๒   
๒. กุศลจิต ๒๑     
๓. วิบากจิต ๓๖   
๔. กริยาจิต ๒๐

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• จิต ๘๙ โดยโลกียะ โลกุตตระ    
๑. โลกียจิต ๘๑               
๒. โลกุตตรจิต ๘

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• จิต ๘๙ โดยเหตุ   
๑. อเหตุกจิต ๑๘  
๒. สเหตุกจิต ๗๑

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• จิต ๘๙ โดยเวทนา ๕         
๑. สุขเวทนา มี ๑          
๒. ทุกขเวทนา มี ๑        
๓. โสมนัสสเวทนา มี ๓๐    
๔. โทมนัสสเวทนา มี ๒                      
๕. อุเบกขาเวทนา มี ๕๕

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• จิต ๘๙ โดยสังขาร                                     

• ๑. อสังขาริกจิต มี ๓๗ คือ อกุศลจิตอสังขาริก ๗,    
อเหตุกจิต ๑๘, กามโสภณจิตอสังขาริก ๑๒   

• ๒. สสังขาริกจิต มี ๕๒ คือ อกุศลสสังขาริก ๕,  
กามโสภณจิตสสังขาริก ๑๒,  มหัคคตจิต ๒๗,     
โลกุตตรจิต ๘

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• จิต ๘๙ โดยโสภณะ

• ๑. โสภณจิต มี ๕๙ คือ กามโสภณจิต ๒๔,  
มหัคคตจิต ๒๗, โลกุตตรจิต ๘

• ๒. อโสภณจิต มี ๓๐ คือ อกุศลจิต ๑๒,    
อเหตุกจิต ๑๘

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ไวพจนของจิต                               

• กตมํ  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  โหติ. ยํ ตสฺมึ สมเย จิตฺตํ  
มโน  มานสํ,  หทยํ  ปณฺฑรํ,  มโน  มนายตนํ  
มนินฺทฺริยํ, วิฺาณํ  วิฺาณกฺขนฺโธ                         
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุ; อิทํ ตสฺมึ สมเย จิตฺตํ โหติ.
(อภิ.สํ. ๓๔/๖)

จิตปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• เจตสิกปรมัตถ                               

Monday, September 16, 13 



• เจตสิก ๕๒      

• เอกุปฺปาทนิโรธา จ        เอกาลมฺพนวตฺถุกา                   
เจโตยุตฺตา ทฺวิปฺญาส   ธมฺมา เจตสิกา มตา 

• ธรรม ๕๒ ประการ  ประกอบกับจิต  เกิด
พรอมจิต  ดับพรอมจิต รูอารมณเดียวกับจิต       
เกิดวัตถุเดียวกับจิต  เรียกวาเจตสิก

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• เจตสิก ๕๒ แยกเปน ๓ กลุม

• เตรสฺญสมานา จ    จุทฺทสากุสลา ตถา       
โสภณา ปฺจวีสาติ   ทฺวิปฺญาส ปวุจฺจเร. 

• เจตสิก ๕๒ แยกเปน อัญญสมาน ๑๓               
อกุศล ๑๔  และ โสภณะ ๒๕

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ๑. อัญญสมานเจตสิก ๑๓

• ผสฺโส  เวทนา   สฺญา  เจตนา  เอกคฺคตา  ชีวิตินฺทฺริยํ   
มนสิกาโร เจติ สตฺติเม เจตสิกา สพฺพจิตฺตสาธารณา นาม. 

• วิตกฺโก  วิจาโร  อธิโมกฺโข  วิริยํ  ปติ  ฉนฺโท  เจติ ฉ อิเม  
เจตสิกา ปกิณฺณกา นาม.  

• เอวมิเม เตรส เจตสิกา อฺญสมานาติ เวทิตพฺพา.  

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ๑. อัญญสมานเจตสิก ๑๓

• (๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ไดแก ผัสสะ เวทนา  
สัญญา  เจตนา  เอกัคคตา  ชีวิตินทริย  มนสิการ 

• (๒) ปกิณณกเจตสิก ๖ ไดแก วิตักกะ วิจาระ           
อธิโมกข  วิริยะ  ปติ  ฉันทะ

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ๒. อกุศลเจตสิก ๑๔

• โมโห  อหิริกํ  อโนตฺตปฺป  อุทฺธจฺจํ,  โลโภ  
ทิฐิ  มาโน, โทโส  อิสฺสา  มจฺฉริยํ กุกฺกุจฺจํ,  
ถีนํ มิทฺธํ, วิจิกิจฺฉา เจติ  จุทฺทสิเม  เจตสิกา  
อกุสลา นาม.  

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ๒. อกุศลเจตสิก ๑๔

• (๑)  โมจตุกเจตสิก ๔ ไดแก โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ                         

• (๒)  โลติกเจตสิก ๓  ไดแก  โลภะ  ทิฏฐิ  มานะ                     

• (๓)  โทจตุกเจตสิก ๔  ไดแก  โทสะ  อิสสา  มัจฉริยะ  กุกกุจจะ  

• (๔)  ถีทุกเจตสิก ๒  ไดแก ถีนะ  มิทธะ            

• (๕)  วิจิกิจฉาเจตสิก 

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ๓. โสภณเจตสิก ๒๕

• สทฺธา สติ หิริ โอตฺตปฺป อโลโภ อโทโส ตตฺรมชฺฌตฺตตา, 
กายปสฺสทฺธิ  จิตฺตปสฺสทฺธิ กายลหุตา  จิตฺตลหุตา       
กายมุทุตา จิตฺตมุทุตา กายกมฺมฺญตา จิตฺตกมฺมฺญตา  
กายปาคฺุญตา จิตฺตปาคฺุญตา กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา 
เจติ  เอกูนวีสตีเม  เจตสิกา  โสภณสาธารณา  นาม.  

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ๓. โสภณเจตสิก ๒๕

• สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  เจติ  
ติสฺโส  วิรติโย  นาม.  

• กรุณา  มุทิตา  อปฺปมฺญา นามาติ,  

• สพฺพถาป ปฺญินฺทฺริเยน สทฺธึ ปฺจวีสตีเม เจตสิกา 
โสภณาติ เวทิตพฺพา

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ๓. โสภณเจตสิก  ๒๕

• (๑) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙  ไดแก สัทธา  สติ  หิริ  โอตตัปปะ อโลภะ  
อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา กายปสสัทธิ  จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา  
กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา  
จิตตปาคุญญตา  กายุชุกตา  จิตฺตุชุกตา 

• (๒)  วิรตีเจตสิก ๓  ไดแก  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 

• (๓)  อัปปมัญญาเจตสิก ๒  ไดแก  กรุณา  มุทิตา  

• (๔)  ปญญาเจตสิก

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะ โลภเจตสิก                          
อารมฺมณคหณลกฺขโณ                             
อภิสงฺครโส                                 
อปริจฺจาคปจฺจุปฐาโน                    
สํโยชนิยธมฺเมสุ อสฺสาททสฺสนปทฐาโน

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะ โทสเจตสิก            
จณฺฑิกลกฺขโณ             
นิสฺสยทาหนรโส              
ทูสนปจฺจุปฐาโน            
อาฆาตวตฺถุปทฐาโน

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะ โมหเจตสิก  
อญาณลกฺขโณ                 
อารมฺมณสภาวจฺฉาทนรโส   
อนฺธการปจฺจุปฐาโน          
อโยนิโสมนสิการปทฐาโน

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะ สัทธาเจตสิก  
สทฺทหนลกฺขณา                
ปสาทนรสา                
อกาฬุสฺสิยปจฺจุปฐานา     
สทฺเทยฺยวตฺถุปทฐานา

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะ สติเจตสิก   
อปลาปนลกฺขณา                 
อสมฺโมหรสา                     
อารกฺขปจฺจุปฐานา            
ถิรสฺญาปทฐานา วา,       
กายาทิสติปทฐานา วา

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ลักขณาทิจตุกกะ ปญญาเจตสิก  
ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา       
โมหนฺธการวิทฺธํสนรสา          
อสมฺโมหปจฺจุปฐานา       
สมาธิปทฐานา

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• โย ภิกฺขเว รูปสฺมึ ฉนฺทราโค, ตํ ปชหถ.  
(สํ.ข. ๑๗/๒๕)

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• ยา โข ภิกฺขเว มุสาวาทา เวรมณ,ี..         
(สํ.ม. ๑๙/๘)

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ     
อกุสลานํ ธมฺมานํ อนุปฺปาทาย ฉนฺทํ ชเนติ..   
(สํ.ม. ๑๙/๘)

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



• อาตาป สมฺปชาโน สติมา,                    
• วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, (สํ.ม. ๑๙/๘)

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 16, 13 



สวัสดีครับ

Monday, September 16, 13 


