
ปรมัตถธรรม (๓)

ดร.สุภีร์ ทุมทอง

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓



ปรมัตถธรรม ๔

๑.  จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                   

๒.  เจตสิก ๕๒                           

๓.  รูป ๒๘                               

๔.  นิพพาน



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

ทูรงฺคมํ เอกจรํ       อสรีรํ คุหาสยํ 

เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ   โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๗ สํฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ)



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ   ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ 

อุชุํ กโรติ เมธาวี   อุสุกาโรว เตชนํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓-๔ เมฆิยตฺเถรวตฺถุ)



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน     ยตฺถกามนิปาติโน 

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ    จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๕ อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ)



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ       ยตฺถกามนิปาตินํ 

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี      จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๖ อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุวตฺถุ)



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑  กามาวจรจิต ๕๔                  

๑.๒  รูปาวจรจิต ๑๕           

๑.๓  อรูปาวจรจิต ๑๒           

๑.๔  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 
(จำนวนและชื่อจิตทั้งหมดจาก สงฺคห. ปฐมปริจฺเฉท)



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑  กามาวจรจิต ๕๔                         

       ๑.๑.๑  อกุสลจิต ๑๒                   

       ๑.๑.๒  อเหตุกจิต ๑๘                  

       ๑.๑.๓  กามาวจรกุสลจิต ๘                

       ๑.๑.๔  สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘      

       ๑.๑.๕  สเหตุกกามาวจรกิริยจิต ๘  

๑.๒  รูปาวจรจิต ๑๕           

๑.๓  อรูปาวจรจิต ๑๒           

๑.๔  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑  กามาวจรจิต ๕๔                         

       ๑.๑.๑  อกุสลจิต ๑๒  

                 (๑)  โลภสหคตจิต ๘           

                 (๒)  ปฏิฆจิต ๒       

                 (๓)  โมมูหจิต ๒                  

       ๑.๑.๒  อเหตุกจิต ๑๘                  

       ๑.๑.๓  กามาวจรกุสลจิต ๘                

       ๑.๑.๔  สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘      

       ๑.๑.๕  สเหตุกกามาวจรกิริยจิต ๘ 



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

(๑)  โลภสหคตจิต หรือ โลภมูลจิต ๘                                                

          โสมนสฺสสหคต ํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ          

          โสมนสฺสสหคตํ  ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ         

          โสมนสฺสสหคตํ  ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ   

          โสมนสฺสสหคตํ  ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ    

          อุเปกฺขาสหคตํ  ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ    

          อุเปกฺขาสหคตํ  ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ  

          อุเปกฺขาสหคตํ  ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 

          อุเปกฺขาสหคตํ  ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑.๑  อกุสลจิต ๑๒ 

         (๑)  โลภสหคตจิต ๘ หรือ โลภมูลจิต ๘                                                 

         (๒)  ปฏิฆจิต หรือ โทสมูลจิต ๒                                     

               โทมนสฺสสหคตํ  ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ       

               โทมนสฺสสหคตํ  ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 

         (๓)  โมมูหจิต ๒ หรือ โมหมูลจิต ๒



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑.๑  อกุสลจิต ๑๒ 

         (๑)  โลภสหคตจิต ๘ หรือ โลภมูลจิต ๘                                                

         (๒)  ปฏิฆจิต หรือ โทสมูลจิต ๒                                     

         (๓)  โมมูหจิต ๒ หรือ โมหมูลจิต ๒ 

              อุเปกฺขาสหคตํ  วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ            

              อุเปกฺขาสหคตํ  อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตํ



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ.  

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  

สราคํ วา จิตฺตํ ‘สราคํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๑) 

วีตราคํ วา จิตฺตํ ‘วีตราคํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๒) 

สโทสํ วา จิตฺตํ ‘สโทสํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๓) 

วีตโทสํ วา จิตฺตํ ‘วีตโทสํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๔) 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร)



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

สโมหํ วา จิตฺตํ ‘สโมหํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๕) 

วีตโมหํ วา จิตฺตํ ‘วีตโมหํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๖) 

สํขิตฺตํ วา จิตฺตํ ‘สํขิตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๗) 

วิกฺขิตฺตํ วา จิตฺตํ ‘วิกฺขิตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. (๘) 
(ที.ม. ๑๐/๓๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร)



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑  กามาวจรจิต ๕๔                         

       ๑.๑.๑  อกุสลจิต ๑๒  

       ๑.๑.๒  อเหตุกจิต ๑๘  

                (๑)  อกุสลวิบากจิต ๗                         

                (๒)  กุสลวิบากอเหตุกจิต ๘                

                (๓)  อเหตุกกิริยจิต ๓                                 

       ๑.๑.๓  กามาวจรกุสลจิต ๘                

       ๑.๑.๔  สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘      

       ๑.๑.๕  สเหตุกกามาวจรกิริยจิต ๘ 



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑.๒  อเหตุกจิต ๑๘  

          (๑)  อกุสลวิบากจิต ๗  

                อุเปกฺขาสหคตํ  จกฺขุวิญฺญาณํ                    

                อุเปกฺขาสหคตํ  โสตวิญฺญาณํ 

                อุเปกฺขาสหคตํ  ฆานวิญฺญาณํ 

                อุเปกฺขาสหคตํ  ชิวฺหาวิญฺญาณํ 

                ทุกฺขสหคตํ      กายวิญฺญาณํ              

                อุเปกฺขาสหคตํ  สมฺปฏิจฺฉนจิตฺตํ          

                อุเปกฺขาสหคตํ  สนฺตีรณจิตฺตํ                                                    



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑.๒  อเหตุกจิต ๑๘  

          (๒)  กุสลวิบากอเหตุกจิต ๘                                    

                อุเปกฺขาสหคตํ  จกฺขุวิญฺญาณํ                       

                อุเปกฺขาสหคตํ  โสตวิญฺญาณํ  

                อุเปกฺขาสหคตํ  ฆานวิญฺญาณํ  

                อุเปกฺขาสหคตํ  ชิวฺหาวิญฺญาณํ  

                สุขสหคตํ        กายวิญฺญาณํ  

                อุเปกฺขาสหคตํ  สมฺปฏิจฺฉนจิตฺตํ           

                โสมนสฺสสหคตํ  สนฺตีรณจิตฺตํ 

                อุเปกฺขาสหคตํ  สนฺตีรณจิตฺตํ



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑.๒  อเหตุกจิต ๑๘  

          (๑)  อกุสลวิบากจิต ๗  

          (๒)  กุศลวิบากอเหตุกจิต ๘                                    

          (๓)  อเหตุกกิริยจิต ๓                        

                อุเปกฺขาสหคตํ  ปญฺจทฺวาราวชฺชนจิตฺตํ  

                อุเปกฺขาสหคตํ  มโนทฺวาราวชฺชนจิตฺตํ 

                โสมนสฺสสหคตํ  หสิตุปฺปาทจิตฺตํ  



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส,  

โสตญฺจ ปฏิจฺจ สทฺเท จ อุปฺปชฺชติ โสตวิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส, ... 

มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส, 
(ม.อุ. ๑๔/๔๒๑ ฉฉักกสูตร)



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑  กามาวจรจิต ๕๔                         

       ๑.๑.๑  อกุสลจิต ๑๒                   

       ๑.๑.๒  อเหตุกจิต ๑๘                  

       ๑.๑.๓  กามาวจรกุสลจิต ๘                

       ๑.๑.๔  สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘      

       ๑.๑.๕  สเหตุกกามาวจรกิริยจิต ๘  

๑.๒  รูปาวจรจิต ๑๕           

๑.๓  อรูปาวจรจิต ๑๒           

๑.๔  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑.๓  กามาวจรกุสลจิต ๘                                      

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ  

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ  

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ  

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑.๔  สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘                                      

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ  

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ  

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ  

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ



๑. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑

๑.๑.๕  สเหตุกกามาวจรกิริยจิต ๘                                      

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ  

          โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ 

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ  

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ  

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 

          อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาริกํ



สวัสดีครับ


