
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ปรมัตถธรรม (๖)

สุภีร์ ทุมทอง



(๑)  จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                   
(๒)  เจตสิก ๕๒                           
(๓)  รูป ๒๘                               
(๔)  นิพพาน 

ปรมัตถธรรม ๔



เจตสิกปรมัตถ์



เอกุปฺปาทนิโรธา จ        เอกาลมฺพนวตฺถุกา                   
เจโตยุตฺตา ทฺวิปญฺญาส   ธมฺมา เจตสิกา มตา

เจตสิกปรมัตถ์



เจตสิก ๕๒ แยกเป็น ๓ กลุ่ม 
เตรสญฺญสมานา จ    จุทฺทสากุสลา ตถา       
โสภณา ปญฺจวีสาติ   ทฺวิปญฺญาส ปวุจฺจเร. 
เจตสิก ๕๒ = อัญญสมาน ๑๓, อกุศล ๑๔,  
และ โสภณะ ๒๕

เจตสิกปรมัตถ์



๑. อัญญสมานเจตสิก ๑๓ 
ผสฺโส เวทนา  สญฺญา  เจตนา  เอกคฺคตา  ชีวิตินฺทฺริยํ   
มนสิกาโร เจติ  
สตฺติเม เจตสิกา สพฺพจิตฺตสาธารณา นาม. 
วิตกฺโก วิจาโร  อธิโมกฺโข  วิริยํ  ปีติ  ฉนฺโท  เจติ  
ฉ อิเม  เจตสิกา ปกิณฺณกา นาม.  
เอวมิเม เตรส เจตสิกา อญฺญสมานาติ เวทิตพฺพา.   

เจตสิกปรมัตถ์



๑. อัญญสมานเจตสิก ๑๓ 
(๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗  
ผัสสะ เวทนา  สัญญา  เจตนา  เอกัคคตา   
ชีวิตินทริย์  มนสิการ 
(๒) ปกิณณกเจตสิก ๖  
วิตักกะ วิจาระ  อธิโมกข์  วิริยะ  ปีติ  ฉันทะ

เจตสิกปรมัตถ์



๒. อกุศลเจตสิก ๑๔ 
โมโห  อหิริกํ  อโนตฺตปฺปํ  อุทฺธจฺจํ,   
โลโภ  ทิฏฺฐิ  มาโน,   
โทโส อิสฺสา มจฺฉริยํ กุกฺกุจฺจํ,   
ถีนํ มิทฺธํ, วิจิกิจฺฉา เจติ   
จุทฺทสิเม  เจตสิกา  อกุสลา นาม.  

เจตสิกปรมัตถ์



๒. อกุศลเจตสิก ๑๔ 
(๑)  โมจตุกเจตสิก ๔ ได้แก่ โมหะ อหิริกะ  อโนตตัปปะ  
      อุทธัจจะ 
(๒)  โลติกเจตสิก ๓  ได้แก่  โลภะ  ทิฏฐิ  มานะ  
(๓)  โทจตุกเจตสิก ๔ ได้แก่ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ  
(๔)  ถีทุกเจตสิก ๒  ได้แก่ ถีนะ  มิทธะ 
(๕)  วิจิกิจฉาเจตสิก 

เจตสิกปรมัตถ์



โลโภ จ ปาปโก, โทโส จ ปาปโก, โกโธ จ ปาปโก,  
อุปนาโห จ ปาปโก, มกฺโข จ ปาปโก,  
ปฬาโส จ ปาปโก, อิสฺสา จ ปาปิกา, มจฺเฉรญฺจ ปาปกํ,  
มายา จ ปาปิกา, สาเฐยฺยํ 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



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

เจตสิกปรมัตถ์



๓. โสภณเจตสิก ๒๕ 
สทฺธา สติ หิริ โอตฺตปฺปํ อโลโภ อโทโส ตตฺรมชฺฌตฺตตา, 
กายปสฺสทฺธิ  จิตฺตปสฺสทฺธิ  กายลหุตา  จิตฺตลหุตา       
กายมุทุตา จิตฺตมุทุตา กายกมฺมญฺญตา จิตฺตกมฺมญฺญตา  
กายปาคุญฺญตา จิตฺตปาคุญฺญตา กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา 
เจติ  เอกูนวีสตีเม  เจตสิกา  โสภณสาธารณา  นาม.  

เจตสิกปรมัตถ์



๓. โสภณเจตสิก ๒๕ 
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  เจติ   
ติสฺโส  วิรติโย  นาม, 
กรุณา  มุทิตา  อปฺปมญฺญา นามาติ,    
สพฺพถาปิ ปญฺญินฺทฺริเยน  สทฺธึ ปญฺจวีสตีเม เจตสิกา 
โสภณาติ เวทิตพฺพา

เจตสิกปรมัตถ์



๓. โสภณเจตสิก ๒๕ 
(๑) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙  ได้แก่ สัทธา  สติ  หิริ   
โอตตัปปะ อโลภะ  อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา  
กายปัสสัทธิ  จิตตปัสสัทธิ  กายลหุตา จิตตลหุตา  
กายมุทุตา จิตตมุทุตา  กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา  
กายปาคุญญตา  จิตตปาคุญญตา  กายุชุกตา  จิตฺตุชุกตา 
(๒)  วิรตีเจตสิก ๓  ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
(๓)  อัปปมัญญาเจตสิก ๒  ได้แก่  กรุณา  มุทิตา 
(๔)  ปัญญาเจตสิก

เจตสิกปรมัตถ์



จตฺตาโร สติปฏฺฐานา, จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา,  
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา, ปญฺจินฺทฺริยานิ, ปญฺจ พลานิ, 
สตฺต โพชฺฌงฺคา, อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. 

(ที.ม. ๑๐/๑๘๔ มหาปรินิพพานสูตร)

โพธิปักขิยธรรม



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

เจตสิกปรมัตถ์



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนานํ  ปาปกานํ  อกุสลานํ  
ธมฺมานํ อนุปฺปาทาย ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ,  
วีิริยํ อารภติ, จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ.    
(สํ.ม. ๑๙/๘)

เจตสิกปรมัตถ์



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขํ วา เวทนํ เวทยมาโน  
‘สุขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ,  
ทุกฺขํ วา เวทนํ เวทยมาโน  
‘ทุกฺขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ,  
อทุกฺขมสุขํ วา เวทนํ เวทยมาโน  
‘อทุกฺขมสุขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ; 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๐ มหาสติปัฏฐานสูตร)

เจตสิกปรมัตถ์



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺทํ  
‘อตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺโท’ติ ปชานาติ,  
อสนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺทํ  
‘นตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺโท’ติ ปชานาติ;  
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาโท โหติ, ตญฺจ ปชานาติ; 
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส ปหานํ โหติ, ตญฺจ ปชานาติ;  
ยถา จ ปหีนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ, ตญฺจ ปชานาติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๒ มหาสติปัฏฐานสูตร)

เจตสิกปรมัตถ์



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ  
‘อตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ สติสมฺโพชฺฌงฺโค’ติ ปชานาติ,  
อสนฺตํ วา อชฺฌตฺตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ  
‘นตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ สติสมฺโพชฺฌงฺโค’ติ ปชานาติ;  
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท โหติ, ตญฺจ ปชานาติ;  
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูรี โหติ, ตญฺจ ปชานาติ. 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๕ มหาสติปัฏฐานสูตร)

เจตสิกปรมัตถ์



กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ.  
ยํ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข ญาณํ,  
ทุกฺขสมุทเย ญาณํ,  
ทุกฺขนิโรเธ ญาณํ,  
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ;  
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ. 
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร)

เจตสิกปรมัตถ์



กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป.  
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป  
อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  
อวิหึสาสงฺกปฺโป;  
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป. 
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร)

เจตสิกปรมัตถ์



กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา.  
มุสาวาทา เวรมณี, ปิสุณาย วาจาย เวรมณี,  
ผรุสาย วาจาย เวรมณี, สมฺผปฺปลาปา เวรมณี;  
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา. 
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร)

เจตสิกปรมัตถ์



กตเม  ธมฺมา  กุสลา.  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ   
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ วา สทฺทารมฺมณํ วา คนฺธารมฺมณํ วา   
รสารมฺมณํ  วา  โผฏฺฐพฺพารมฺมณํ  วา  ธมฺมารมฺมณํ  วา,  ยํ  ยํ  วา  ปนารพฺภ;   
ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ,  เวทนา  โหติ,  สญฺญา  โหติ, เจตนา  โหติ, จิตฺตํ  โหติ,   
วิตกฺโก  โหติ,  วิจาโร  โหติ,  ปีติ  โหติ,  สุขํ  โหติ,  จิตฺตสฺเสกคฺคตา  โหติ;   
สทฺธินฺทฺริยํ  โหติ,  วีริยินฺทฺริยํ    โหติ,  สตินฺทฺริยํ  โหติ,  สมาธินฺทฺริยํ  โหติ,   
ปญฺญินฺทฺริยํ  โหติ,   มนินฺทฺริยํ  โหติ,  โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โหติ,  ชีวิตินฺทฺริยํ  โหติ,   
สมฺมาทิฏฺฐิ  โหติ,  สมฺมาสงฺกปฺโป  โหติ,  สมฺมาวายาโม  โหติ,  สมฺมาสติ  โหติ,  
สมฺมาสมาธิ  โหติ,   
(อภิ.สํ. ๓๔/๑ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

จิตตุปบาท, กุศลจิต ดวงที่ ๑



สทฺธาพลํ  โหติ,  วิริยพลํ  โหติ,  สติพลํ  โหติ,  สมาธิพลํ  โหติ,  ปญฺญาพลํ  โหติ,   
หิริพลํ  โหติ,  โอตฺตปฺปพลํ  โหติ,  อโลโภ  โหติ,  อโทโส  โหติ,  อโมโห  โหติ,   
อนภิชฺฌา  โหติ, อพฺยาปาโท  โหติ, สมฺมาทิฏฺฐิ โหติ; หิรี  โหติ, โอตฺตปฺปํ โหติ;  
กายปสฺสทฺธิ  โหติ,  จิตฺตปสฺสทฺธิ  โหติ,  กายลหุตา  โหติ,  จิตฺตลหุตา  โหติ,  
กายมุทุตา โหติ, จิตฺตมุทุตา โหติ, กายกมฺมญฺญตา  โหติ, จิตฺตกมฺมญฺญตา โหติ,  
กายปาคุญฺญตา โหติ, จิตฺตปาคุญฺญตา  โหติ, กายุชุกตา โหติ,  จิตฺตุชุกตา โหติ;  
สติ  โหติ,  สมฺปชญฺญํ  โหติ,  สมโถ  โหติ,  วิปสฺสนา  โหติ;  ปคฺคาโห  โหติ,   
อวิกฺเขโป  โหติ;  เย วา ปน  ตสฺมึ  สมเย  อญฺเญปิ  อตฺถิ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  
อรูปิโน  ธมฺมา;  อิเม  ธมฺมา  กุสลา. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๑ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

จิตตุปบาท, กุศลจิต ดวงที่ ๑



กตโม  ตสฺมึ  สมเย  วิตกฺโก  โหติ.   
โย  ตสฺมึ  สมเย  ตกฺโก  วิตกฺโก  สงฺกปฺโป, อปฺปนา  
พฺยปฺปนา  เจตโส  อภินิโรปนา  สมฺมาสงฺกปฺโป;   
อยํ  ตสฺมึ  สมเย  วิตกฺโก  โหติ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๗ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



กตมํ  ตสฺมึ  สมเย  สตินฺทฺริยํ  โหติ.   
ยา  ตสฺมึ  สมเย  สติ  อนุสฺสติ  ปฏิสฺสติ,  
สติ สรณตา, ธารณตา อปิลาปนตา อสมฺมุสฺสนตา,  
สติ  สตินฺทฺริยํ  สติพลํ  สมฺมาสติ;   
อิทํ  ตสฺมึ  สมเย  สตินฺทฺริยํ  โหติ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๔ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



กตมํ  ตสฺมึ  สมเย  สมาธินฺทฺริยํ  โหติ.   
ยา  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตสฺส  ฐิติ  สณฺฐิติ            
อวฏฺฐิติ  อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา,  
สมโถ  สมาธินฺทฺริยํ  สมาธิพลํ  สมฺมาสมาธิ;   
อิทํ  ตสฺมึ  สมเย  สมาธินฺทฺริยํ  โหติ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๕ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



กตมํ  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺญินฺทฺริยํ  โหติ.   
ยา  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺญา  ปชานนา,  วิจโย  ปวิจโย  ธมฺมวิจโย,   
สลฺลกฺขณา  อุปลกฺขณา  ปจฺจุปลกฺขณา, ปณฺฑิจฺจํ  โกสลฺลํ  
เนปุญฺญํ,  เวภพฺยา  จินฺตา  อุปปริกฺขา, ภูรี  เมธา  ปริณายิกา,  
วิปสฺสนา  สมฺปชญฺญํ  ปโตโท,  ปญฺญา  ปญฺญินฺทฺริยํ  ปญฺญาพลํ,  
ปญฺญาสตฺถํ  ปญฺญาปาสาโท  ปญฺญาอาโลโก  ปญฺญาโอภาโส   
ปญฺญาปชฺโชโต  ปญฺญารตนํ,  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ;   
อิทํ  ตสฺมึ  สมเย  ปญฺญินฺทฺริยํ  โหติ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๖ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



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

จิตตุปบาท; อกุศล ดวงที่ ๑



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

จิตตุปบาท; อกุศลดวงที่ ๑



กตโม  ตสฺมึ  สมเย  โลโภ  โหติ.   
โย  ตสฺมึ  สมเย  โลโภ  ลุพฺภนา  ลุพฺภิตตฺตํ,            
สาราโค  สารชฺชนา  สารชฺชิตตฺตํ  อภิชฺฌา,   
โลโภ  อกุสลมูลํ;   
อยํ  ตสฺมึ  สมเย  โลโภ  โหติ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๓๘๙ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



กตโม  ตสฺมึ  สมเย  โมโห  โหติ.   
ยํ  ตสฺมึ  สมเย  อญฺญาณํ  อทสฺสนํ, อนภิสมโย อนนุโพโธ   
อสมฺโพโธ  อปฺปฏิเวโธ,  อสงฺคาหนา  อปริโยคาหนา,   
อสมเปกฺขนา  อปจฺจเวกฺขนา  อปจฺจกฺขกมฺมํ,  
ทุมฺเมชฺฌํ  พาลฺยํ  อสมฺปชญฺญํ,  โมโห  ปโมโห  สมฺโมโห,   
อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค อวิชฺชานุสโย อวิชฺชาปริยุฏฺฐานํ  
อวิชฺชาลงฺคี,  โมโห  อกุสลมูลํ;  อยํ ตสฺมึ  สมเย  โมโห  โหติ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๓๙๐ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



กตมา  ตสฺมึ  สมเย  มิจฺฉาทิฏฺฐิ  โหติ.   
ยา ตสฺมึ  สมเย  ทิฏฺฐิ  ทิฏฺฐิคตํ  ทิฏฺฐิคหนํ ทิฏฺฐิกนฺตาโร  
ทิฏฺฐิวิสูกายิกํ  ทิฏฺฐิวิปฺผนฺทิตํ  ทิฏฺฐิสญฺโญชนํ,   
คาโห  ปฏิคฺคฐาโห,  อภินิเวโส  ปรามาโส,  กุมฺมคฺโค   
มิจฺฉาปโถ,  มิจฺฉตฺตํ  ติตฺถายตนํ  วิปริเยสคฺคาโห;   
อยํ  ตสฺมึ  สมเย  มิจฺฉาทิฏฺฐิ  โหติ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๓๘๑ ธมฺมววฏฺฐวาร) 

เจตสิกปรมัตถ์



ตตฺถ  กตโม  อโลโภ.  
โย  อโลโภ  อลุพฺภนา  อลุพฺภิตตฺตํ,   
อสาราโค  อสารชฺชนา  อสารชฺชิตตฺตํ อนภิชฺฌา,  
อโลโภ  กุสลมูลํ;  อยํ วุจฺจติ  อโลโภ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๖๑ ทุกนิกเขป) 

เจตสิกปรมัตถ์



ตตฺถ  กตโม  อโทโส.   
โย อโทโส  อทุสฺสนา อทูสิตตฺตํ, เมตฺติ เมตฺตายนา         
เมตฺตายิตตฺตํ,  อนุทฺทา  อนุทฺทายนา  อนุทายิตตฺตํ,  
หิเตสิตา  อนุกมฺปา,  อพฺยาปาโท  อพฺยาปชฺโช,   
อโทโส  กุสลมูลํ;  อยํ  วุจฺจติ  อโทโส. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๖๒ ทุกนิกเขป) 

เจตสิกปรมัตถ์



ตตฺถ  กตโม  อโมโห.  ทุกฺเข  ญาณํ,  ทุกฺขสมุทเย  ญาณํ,  ทุกฺขนิโรเธ  ญาณํ,     
ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  ญาณํ,  ปุพฺพนฺเต  ญาณํ,  อปรนฺเต  ญาณํ,  
ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  ญาณํ,  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  ญาณํ;  
ยา  เอวรูปา  ปญฺญา  ปชานนา,  วิจโย  ปวิจโย  ธมฺมวิจโย,  สลฺลกฺขณา   
อุปลกฺขณา  ปจฺจุปลกฺขณา,  ปณฺฑิจฺจํ  โกสลฺลํ  เนปุญฺญํ,  เวภพฺยา  จินฺตา       
อุปปริกฺขา,  ภูรี  เมธา  ปริณายิกา,  วิปสฺสนา  สมฺปชญฺญํ  ปโตโท,   
ปญฺญา  ปญฺญินฺทฺริยํ  ปญฺญาพลํ,  ปญฺญาสตฺถํ  ปญฺญาปาสาโท   
ปญฺญาอาโลโก  ปญฺญาโอภาโส  ปญฺญาปชฺโชโต  ปญฺญารตนํ;   
อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ;  อยํ  วุจฺจติ  อโมโห.   
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๖๓ ทุกนิกเขป) 

เจตสิกปรมัตถ์



ตตฺถ  กตโม  โลโภ.  โย  ราโค  สาราโค,  อนุนโย  อนุโรโธ, นนฺที นนฺทีราโค, จิตฺตสฺส  สาราโค,  
อิจฺฉา  มุจฺฉา  อชฺโฌสานํ,  เคโธ  ปลิเคโธ,  สงฺโค  ปงฺโก,  เอชา  มายา,  ชนิกา สญฺชนนี,   
สิพฺพินี ชาลินี,  สริตา วิสตฺติกา  สุตฺตํ  วิสฏา,  อายูหนี  ทุติยา  ปณิธิ  ภวเนตฺติ, วนํ วนโถ,  
สนฺถโว  สิเนโห,  อเปกฺขา  ปฏิพนฺธุ,  อาสา  อาสึสนา  อาสึสิตตฺตํ,  รูปาสา  สทฺทาสา         
คนฺธาสา  รสาสา  โผฏฺฐพฺพาสา  ลาภาสา  ธนาสา  ปุตฺตาสา  ชีวิตา, ชปฺปา ปชปฺปา อภิชปฺปา,         
ชปฺปา  ชปฺปนา  ชปฺปิตตฺตํ,  โลลุปฺปํ  โลลุปฺปายนา  โลลุปฺปายิตตฺตํ,  ปุญฺจิกตา  สาธุกมฺยตา,    
อธมฺมราโค  วิสมโลโภ,  นิกนฺติ  นิกามนา,  ปตฺถนา  ปิหนา  สมฺปตฺถนา,  กามตณฺหา   
ภวตณฺหา  วิภวตณฺหา,  รูปตณฺหา  อรูปตณฺหา,  นิโรธตณฺหา,  รูปตณฺหา  สทฺทตณฺหา   
คนฺธตณฺหา  รสตณฺหา  โผฏฺฐพฺพตณฺหา  ธมฺมตณฺหา,  โอโฆ  โยโค  คนฺโถ  อุปาทานํ, อาวรณํ  
นีวรณํ,  ฉาทนํ  พนฺธนํ,  อุปกฺกิเลโส  อนุสโย  ปริยุฏฺฐานํ,  ลตา  เววิจฺฉํ,  ทุกฺขมูลํ  ทุกฺขนิทานํ  
ทุกฺขปฺปภโว,  มารปาโส  มารพลิสํ  มารวิสโย,  ตณฺหานที  ตณฺหาชาลํ  ตณฺหาคทฺทุลํ  ตณฺหา
สมุทฺโท  อภิชฺฌา,  โลโภ อกุสลมูลํ;  อยํ  วุจฺจติ  โลโภ. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๖๕ ทุกนิกเขป) 

เจตสิกปรมัตถ์



ตตฺถ  กตโม  โทโส.  “อนตฺถํ  เม  อจรี”ติ อาฆาโต ชายติ,  “อนตฺถํ  เม  จรตี”ติ     
อาฆาโต  ชายติ,  “อนตฺถํ  เม  จริสฺสตี”ติ  อาฆาโต  ชายติ,  ปิยสฺส  เม   
มนาปสฺส  อนตฺถํ  อจริ,  ฯเปฯ  อนตฺถํ  จรติ,  “อนตฺถํ  จริสฺสตี”ติ  อาฆาโต  
ชายติ;  อปฺปิยสฺส  เม  อมนาปสฺส  อตฺถํ  อจริ, ฯเปฯ  อตฺถํ  จรติ,  ฯเปฯ   
อตฺถํ  จริสฺสตี”ติ  อาฆาโต  ชายติ;  อฏฺฐาเน  วา  ปน  อาฆาโต  ชายติ;   
โย    เอวรูโป  จิตฺตสฺส  อาฆาโต  ปฏิฆาโต  ปฏิฆํ  ปฏิวิโรโธ,  โกโป  ปโกโป  
สมฺปโกโป,  โทโส  ปโทโส  สมฺปโทโส,  จิตฺตสฺส  พฺยาปตฺติ  มโนปโทโส,   
โกโธ  กุชฺฌนา  กุชฺฌิตตฺตํ,  โทโส  ทุสฺสนา  ทูสิตตฺตํ,   พฺยาปตฺติ  พฺยาปชฺชนา   
พฺยาปชฺชิตตฺตํ,  วิโรโธ  ปฏิวิโรโธ  จณฺฑิกฺกํ  อสุโรโป  อนตฺตมนตา  จิตฺตสฺส;   
อยํ  วุจฺจติ  โทโส. (อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๖๖ ทุกนิกเขป) 

เจตสิกปรมัตถ์



ตตฺถ  กตโม  โมโห. ทุกฺเข  อญฺญาณํ,  ทุกฺขสมุทเย  อญฺญาณํ,   
ทุกฺขนิโรเธ อญฺญาณํ,  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  อญฺญาณํ,   
ปุพฺพนฺเต  อญฺญาณํ,  อปรนฺเต  อญฺญาณํ,  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  อญฺญาณํ,  
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  อญฺญาณํ;  ยํ  เอวรูปํ  อญฺญาณํ  
อทสฺสนํ,  อนภิสมโย  อนนุโพโธ  อสมฺโพโธ  อปฺปฏิเวโธ, อสงฺคาหนา   
อปริโยคาหนา,  อสมเปกฺขนา  อปจฺจเวกฺขณา  อปจฺจกฺขกมฺมํ,  ทุมฺเมชฺฌํ  
พาลฺยํ  อสมฺปชญฺญํ,  โมโห  ปโมโห  สมฺโมโห,  อวิชฺชา   อวิชฺโชโฆ   
อวิชฺชาโยโค  อวิชฺชานุสโย  อวิชฺชาปริยุฏฺฐานํ  อวิชฺชาลงฺคี,  
โมโห  อกุสลมูลํ;  อยํ  วุจฺจติ  โมโห.   
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๖๗ ทุกนิกเขป) 

เจตสิกปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะ โลภเจตสิก                          
อารมฺมณคหณลกฺขโณ                             
อภิสงฺครโส                                  
อปริจฺจาคปจฺจุปฏฺฐาโน                     
สํโยชนิยธมฺเมสุ อสฺสาททสฺสนปทฏฺฐาโน

เจตสิกปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะ โทสเจตสิก             
จณฺฑิกลกฺขโณ              
นิสฺสยทาหนรโส               
ทูสนปจฺจุปฏฺฐาโน             
อาฆาตวตฺถุปทฏฺฐาโน

เจตสิกปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะ โมหเจตสิก   
อญาณลกฺขโณ                  
อารมฺมณสภาวจฺฉาทนรโส    
อนฺธการปจฺจุปฏฺฐาโน           
อโยนิโสมนสิการปทฏฺฐาโน

เจตสิกปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะ สัทธาเจตสิก   
สทฺทหนลกฺขณา                 
ปสาทนรสา                 
อกาฬุสฺสิยปจฺจุปฏฺฐานา      
สทฺเทยฺยวตฺถุปทฏฺฐานา

เจตสิกปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะ สติเจตสิก    
อปิลาปนลกฺขณา                  
อสมฺโมหรสา                      
อารกฺขปจฺจุปฏฺฐานา             
ถิรสญฺญาปทฏฺฐานา วา,        
กายาทิสติปทฏฺฐานา วา

เจตสิกปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะ ปัญญาเจตสิก   
ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา       
โมหนฺธการวิทฺธํสนรสา           
อสมฺโมหปจฺจุปฏฺฐานา        
สมาธิปทฏฺฐานา

เจตสิกปรมัตถ์



สวัสดีครับ


