
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ปรมัตถธรรม ๔

สุภีร ทุมทอง

Monday, September 30, 13 



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

ปรมัตถธรรม

Monday, September 30, 13 



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

จิตปรมัตถ

Monday, September 30, 13 



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

จิตปรมัตถ

Monday, September 30, 13 



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

จิตปรมัตถ

Monday, September 30, 13 



เจตสิก ๓ กลุม
๑. อัญญสมานเจตสิก ๑๓               
๒. อกุศลเจตสิก ๑๔   
๓. โสภณเจตสิก ๒๕

เจตสิกปรมัตถ

Monday, September 30, 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 30, 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 30, 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 30, 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 30, 13 



โลโภ จ ปาปโก, โทโส จ ปาปโก, โกโธ จ ปาปโก, 
อุปนาโห จ ปาปโก, มกฺโข จ ปาปโก, 
ปฬาโส จ ปาปโก. อิสฺสา จ ปาปกา, มจฺเฉรฺจ ปาปกํ. 
มายา จ ปาปกา, สาเยฺยํ จ ปาปกํ. ถมฺโภ จ ปาปโก, 
สารมฺโภ จ ปาปโก. มาโน จ ปาปโก, อติมาโน จ  
ปาปโก. มโท จ ปาปโก, ปมาโท จ ปาปโก;
(ม.มู. ๑๒/๓๓ ธัมมทายาทสูตร)

อุปกิเลส ๑๖

Monday, September 30, 13 



เย ปน เต กุลปุตฺตา สทฺธา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตา, อสา, 
อมายาวิโน, อเกภิโน, อนุทฺธตา, อนุนฺนฬา, อจปลา, อมุขรา,   
อวิกิณฺณวาจา, อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารา, โภชเน มตฺตฺุโน,   
ชาคริยํ อนุยุตฺตา, สามฺเ อเปกฺขวนฺโต, สิกฺขาย ติพฺพคารวา, 
นพาหุลฺลิกา, นสาถลิกา, โอกฺกมเน นิกฺขิตฺตธุรา, ปวิเวเก ปุพฺพงฺคมา, 
อารทฺธวีริยา, ปหิตตฺตา, อุปิตสฺสติโน, สมฺปชานา, สมาหิตา, 
เอกคฺคจิตฺตา, ปฺวนฺโต, อเนฬมูคา, เตหิ ภวํ โคตโม สทฺธึ สํวสติ.
(ม.อุ. ๑๔ คณกโมคัลลานสูตร)

คุณสมบัติภิกษุผูอยูกับพระพุทธเจา

Monday, September 30, 13 



อปฺปจโฉ

คุณสมบัติภิกษุผูอยูกับพระพุทธเจา

Monday, September 30, 13 



จตฺตาโร สติปานา, จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา, 
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา, ปฺจินฺทฺริยานิ, ปฺจ พลานิ, 
สตฺต โพชฺฌงฺคา, อริโย องฺคิโก มคฺโค.
(ที.ม. ๑๐/๑๘๔ มหาปรินิพพานสูตร)

โพธิปกขิยธรรม

Monday, September 30, 13 



กตเม  ธมฺมา  อกุสลา?  ยสฺมึ  สมเย  อกุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  
โสมนสฺสสหคตํ  ทิคตสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ วา  สทฺทารมฺมณํ วา  
คนฺธารมฺมณํ วา  รสารมฺมณํ วา  โผพฺพารมฺมณํ วา  ธมฺมารมฺมณํ วา,  
ยํ ยํ วา  ปนารพฺภ;  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ,  เวทนา  โหติ,  สฺา  
โหติ, เจตนา  โหติ, จิตฺตํ  โหติ,  วิตกฺโก  โหติ,  วิจาโร โหติ,  ปติ  โหติ,  
สุขํ  โหติ,  จิตฺตสฺเสกคฺคตา  โหติ; วิริยินฺทฺริยํ  โหติ, สมาธินฺทฺริยํ  โหติ,  
มนินฺทฺริยํ  โหติ,  โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โหติ,  ชีวิตินฺทฺริยํ  โหติ;      
(อภิ.สํ. ๓๔/๓๖๕)

จิตตุปบาท; อกุศลดวงที่ ๑

Monday, September 30, 13 



มิจฺฉาทิ โหติ, มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ,  มิจฺฉาวายาโม โหติ,  
มิจฺฉาสมาธิ  โหติ;  วิริยพลํ  โหติ,  สมาธิพลํ  โหติ, อหิริกพลํ  
โหติ,  อโนตฺตปฺปพลํ  โหติ;  โลโภ  โหติ,  โมโห  โหติ;  
อภิชฺฌา  โหติ,  มิจฺฉาทิ  โหติ;  อหิริกํ  โหติ  อโนตฺตปฺป  
โหติ;  สมโถ  โหติ,  ปคฺคาโห  โหติ,  อวิกฺเขโป  โหติ;   
เย วา ปน  ตสฺมึ สมเย อฺเป  อตฺถิ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  
อรูปโน ธมฺมา; อิเม  ธมฺมา  อกุสลา.
(อภิ.สํ. ๓๔/๓๖๕)

จิตตุปบาท; อกุศลดวงที่ ๑

Monday, September 30, 13 



กตเม  ธมฺมา  กุสลา?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  
โหติ  โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ วา  สทฺทารมฺมณํ วา  
คนฺธารมฺมณํ วา  รสารมฺมณํ วา  โผฐพฺพารมฺมณํ วา ธมฺมารมฺมณํ วา,  
ยํ ยํ วา  ปนารพฺภ;  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ,  เวทนา  โหติ,  สฺา  
โหติ, เจตนา  โหติ,  จิตฺตํ  โหติ,  วิตกฺโก  โหติ,  วิจาโร  โหติ, ปติ โหติ,  
สุขํ  โหติ,  จิตฺตสฺเสกคฺคตา  โหติ;  สทฺธินฺทฺริยํ  โหติ,  วีริยินฺทฺริยํ  โหติ,  
สตินฺทฺริยํ  โหติ,  สมาธินฺทฺริยํ  โหติ,  ปฺนฺทฺริยํ  โหติ,  มนินฺทฺริยํ  
โหติ,  โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โหติ,  ชีวิตินฺทฺริยํ  โหติ,  
(อภิ.สํ. ๓๔/๑)

จิตตุปบาท; กุศลดวงที่ ๑

Monday, September 30, 13 



สมฺมาทิ โหติ,  สมฺมาสงฺกปฺโป  โหติ,  สมฺมาวายาโม  
โหติ,  สมฺมาสติ  โหติ,   สมฺมาสมาธิ  โหติ;  
สทฺธาพลํ  โหติ,  วิริยพลํ โหติ,  สติพลํ โหติ, สมาธิพลํ  
โหติ, ปฺาพลํ  โหติ,  หิริพลํ  โหติ,  โอตฺตปฺปพลํ  โหติ,  
อโลโภ  โหติ,  อโทโส  โหติ,  
อโมโห  โหติ,  อนภิชฺฌา โหติ,  อพฺยาปาโท  โหติ,  สมฺ
มาทิ  โหติ;  (อภิ.สํ. ๓๔/๑)

จิตตุปบาท; กุศลดวงที่ ๑

Monday, September 30, 13 



หิรี  โหติ, โอตฺตปฺป  โหติ;  กายปสฺสทฺธิ  โหติ,  จิตฺตปสฺสทฺธิ  โหติ,  
กายลหุตา  โหติ,  จิตฺตลหุตา  โหติ,  กายมุทุตา  โหติ,  จิตฺตมุทุตา  
โหติ,  กายกมฺมฺตา โหติ, จิตฺตกมฺมฺตา โหติ,  กายปาคฺุตา  
โหติ,  จิตฺตปาคฺุตา  โหติ,  กายุชุกตา  โหติ,  จิตฺตุชุกตา  โหติ;  
สติ  โหติ,  สมฺปชฺํ  โหติ,  สมโถ  โหติ,  วิปสฺสนา  โหติ; 
ปคฺคาโห  โหติ,  อวิกฺเขโป  โหติ;  เย วา ปน  ตสฺมึ  สมเย  
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน  ธมฺมา; อิเม ธมฺมา กุสลา.
(อภิ.สํ. ๓๔/๑)

จิตตุปบาท; กุศลดวงที่ ๑

Monday, September 30, 13 



กุสลติกะ
๑. กุสลา ธมฺมา       ไดแก กุศลจิต ๒๑, เจตสิก ๓๘
๒. อกุสลา ธมฺมา     ไดแก อกุศลจิต ๑๒, เจตสิก ๒๗
๓. อพฺยากตา ธมฺมา  ไดแก วิบากจิต ๓๖, กริยาจิต ๒๐, เจตสิก ๓๘
                          (รูป ๒๘ และนิพพาน เปน อพฺยากตา ธมฺมา)

จิตตุปบาท

Monday, September 30, 13 



๑. โสมนสฺสสหคตํ ทิฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ 
มีเจตสิกเกิดประกอบ ๑๙ ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗,
ปกิณณกเจตสิก ๖,  โมจตุกเจตสิก ๔,  โลภะและทิฏฐิ ๒

๒. โสมนสฺสสหคตํ ทิฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ 
มีเจตสิกเกิดประกอบ ๒๑ ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗,
ปกิณณกเจตสิก ๖,  โมจตุกเจตสิก ๔,  โลภะและทิฏฐิ ๒, 
ถีทุกเจตสิก ๒

โลภมูลจิต ดวงที่ ๑, ๒

Monday, September 30, 13 



๑. โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ     
มีเจตสิกเกิดประกอบ ๒๐ ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗,
ปกิณณกเจตสิก ๕ (เวนปติ),  โมจตุกเจตสิก ๔, โทจตุกเจตสิก ๔,

๒. โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
มีเจตสิกเกิดประกอบ ๒๒ ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗,
ปกิณณกเจตสิก ๕ (เวนปติ),  โมจตุกเจตสิก ๔, โทจตุกเจตสิก ๔,
ถีทุกเจตสิก ๒

โทสมูลจิต ดวงที่ ๑,๒

Monday, September 30, 13 



๑. โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
มีเจตสิกเกิดประกอบ ๓๘ ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗,
ปกิณณกเจตสิก ๖, โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙, วิรตีเจตสิก ๓,
อัปปมัญญเจตสิก ๒,  ปญญาเจตสิก ๑

๕. อุเปกฺขาสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
มีเจตสิกเกิดประกอบ ๓๗ ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗,
ปกิณณกเจตสิก ๕ (เวนปติ), โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙, วิรตีเจตสิก ๓,
อัปปมัญญเจตสิก ๒, ปญญาเจตสิก ๑

กามาวจรกุศลจิต ดวงที่ ๑, ๕

Monday, September 30, 13 



กระบวนการทำงานของจิต

Monday, September 30, 13 



กิจฺจานิ  นาม  ปฏิสนฺธิภวงฺคาวชฺชนทสฺสนสวนฆายนสายนผุสน-
สมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณโวฐวนชวนตทาลมฺพนจุติวเสน 
จุทฺทสวิธานิ  ภวนฺติ.

กิจ ๑๔ ไดแก (๑) ปฏิสนธิ  (๒) ภวังค (๓) อาวัชชนะ  (๔) ทัสสนะ
(๕) สวนะ  (๖) ฆายนะ  (๗) สายนะ  (๘) ผุสนะ  (๙) สัมปฏิจฉันนะ
(๑๐) สันตีรณะ  (๑๑) โวฏฐัพพนะ  (๑๒) ชวนะ  
(๑๓) ตทาลัมพนะ  (๑๔) จุติ

กิจของจิต ๑๔

Monday, September 30, 13 



ปญจทวารวิถี 
(๑) อตีตภวังค (๒) ภวังคจลนะ (๓) ภวังคุปจเฉทะ (๔) ปญจทวาราวัชชนะ
(๕) ทวิปญจวิญญาณ  (๖) สัมปฏิจฉันนะ  (๗) สันตีรณะ  (๘) โวฏฐัพพนะ
(๙) ชวนะ ๑ (๑๐) ชวนะ ๒ (๑๑) ชวนะ ๓  (๑๒) ชวนะ ๔  (๑๓) ชวนะ ๕  
(๑๔) ชวนะ ๖  (๑๕) ชวนะ ๗ (๑๖) ตทาลัพนะ ๑  (๑๗) ตทาลัมพนะ ๒

วิถีจิต

Monday, September 30, 13 



มโนทวารวิถี 
(๑) ภวังคจลนะ (๒) ภวังคุปจเฉทะ (๓) มโนทวาราวัชชนะ
(๔) ชวนะ ๑   (๕) ชวนะ ๒  (๖) ชวนะ ๓  (๗) ชวนะ ๔  (๘) ชวนะ ๕  
(๙) ชวนะ ๖  (๑๐) ชวนะ ๗ (๑๑) ตทาลัมพนะ ๑  (๑๒) ตทาลัมพนะ ๒

ปฏิสนธิ, ภวังค, จุติ เปน วิถีมุตตจิต

วิถีจิต

Monday, September 30, 13 



ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ 
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิ. ตํ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน 
ยถาภูตํ นปฺปชานาติ.  ตสฺมา “อสฺสุตวโต 
ปุถุชฺชนสฺส จิตฺตภาวนา นตฺถี”ติ วทามิ.
(อํ.เอก. ๒๐/๕๑)

จิตและเจตสิก

Monday, September 30, 13 



ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ 
อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตํ, ตํ สุตวา อริยสาวโก 
ยถาภูตํ ปชานาติ. ตสฺมา “สุตวโต อริยสาวกสฺส 
จิตฺตภาวนา อตฺถี”ติ วทามิ.
(อํ.เอก. ๒๐/๕๒)

จิตและเจตสิก

Monday, September 30, 13 



มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา    มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปทุเน i i ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ i i จกฺกํว วหโต ปทํ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑)

จิตและเจตสิก

Monday, September 30, 13 



มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา i มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปสนฺเนน i i ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ สุขมเนฺวติ i i ฉายาว อนปายินี.
(ขุ.ธ. ๒๕/๒)

จิตและเจตสิก

Monday, September 30, 13 



ยโต โข เต พาหิย ทิเ ทิมตฺตํ ภวิสฺสติ, สุเต สุตมตฺตํ 
ภวิสฺสติ, มุเต มุตมตฺตํ ภวิสฺสติ, วิฺาเต วิฺาตมตฺตํ 
ภวิสฺสติ,  ตโต ตฺวํ พาหิย นตฺถิ. 
ยโต ตฺวํ พาหิย เนวตฺถิ, ตโต ตฺวํ พาหิย น ตตฺถ. 
ยโต ตฺวํ พาหิย น ตตฺถ, ตโต ตฺวํ พาหิย เนวิธ น หุรํ 
น อุภยมนฺตเร. เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสา.
(ขุ.อุ. ๒๕/๑๐ พาหิยสูตร)

จิตและเจตสิก

Monday, September 30, 13 



เปมโต ชายตี โสโก

เวรมณี แปลวา เจตนา, งดเวน
เจตนา เปนกรรม อยู อัญญสมานเจตสิก
วิรตี เปนมรรค อยู โสภณเจตสิก
เวร + มณี 

จิตและเจตสิก

Monday, September 30, 13 



สวัสดีครับ

Monday, September 30, 13 


