
ปรมัตถธรรม (๗)

สุภีร์ ทุมทอง

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒



ปรมัตถธรรม ๔

๑.  จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                   

๒.  เจตสิก ๕๒                           

๓.  รูป ๒๘                               

๔.  นิพพาน



๒. เจตสิกปรมัตถ์

เจตสิก ๕๒ แยกเป็น ๓ กลุ่ม 

   ๑. อัญญสมานเจตสิก ๑๓ 

   ๒. อกุศลเจตสิก ๑๔  

   ๓. โสภณเจตสิก ๒๕



๒. เจตสิกปรมัตถ์

๑. อัญญสมานเจตสิก ๑๓ 

    (๑) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ได้แก่ 

         ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  เอกัคคตา   

         ชีวิตินทริย์  มนสิการ 

    (๒) ปกิณณกเจตสิก ๖ ได้แก่ 

         วิตักกะ วิจาระ  อธิโมกข์  วิริยะ  ปีติ  ฉันทะ



๒. 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 



๒. 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 จิตตุชุกตา 

    (๒)  วิรตีเจตสิก ๓  ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

    (๓)  อัปปมัญญาเจตสิก ๒  ได้แก่ กรุณา มุทิตา 

    (๔)  ปัญญาเจตสิก



๒. เจตสิกปรมัตถ์

อุเปกฺขา ปน ทสวิธา โหติ  

ฉฬงฺคุเปกฺขา  พฺรหฺมวิหารุเปกฺขา  โพชฺฌงฺคุเปกฺขา  

วิริยุเปกฺขา  สงฺขารุเปกฺขา  เวทนูเปกฺขา  วิปสฺสนุเปกฺขา 

ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา  ฌานูเปกฺขา  ปาริสุทฺธิอุเปกฺขา. 

(อุเบกขา ๑๐ = ตัตรมัชฌัตตตา ๖, ปัญญา ๒, วิริยะ ๑, เวทนา ๑)  
(อภิ.สงฺ.อ.)



๒. เจตสิกปรมัตถ์

นัยการแสดงเจตสิก ๓ แบบ 

    (๑)  สัมปโยคนัย 

    (๒)  สังคหนัย 

    (๓)  ตทุภยมิสสกนัย



(๑)  สัมปโยคนัย

อัญญสมานเจตสิก ๑๓ มีสัมปโยคนัย ๗ นัย 

๑. สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ประกอบในจิต ๘๙ 

๒. วิตักกเจตสิก ประกอบในจิต ๕๕ 

๓. วิจารเจตสิก ประกอบในจิต ๖๖ 

๔. อธิโมกขเจตสิก ประกอบในจิต ๗๘ 

๕. วิริยเจตสิก ประกอบในจิต ๗๓ 

๖. ปีติเจตสิก ประกอบในจิต ๕๑ 

๗. ฉันทเจตสิก ประกอบในจิต ๖๙



(๑)  สัมปโยคนัย

อกุศลเจตสิก ๑๔ มีสัมปโยคนัย ๕ นัย 

๑. โมจตุกเจตสิก ๔ ประกอบในอกุศลจิต ๑๒ 

๒. โลติกเจตสิก ๓ คือ  

    โลภเจตสิก  ประกอบในโลภมูลจิต ๘ 

    ทิฏฐิเจตสิก ประกอบในโลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต์ ๔ 

    มานเจตสิก ประกอบในโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ 

๓. โทจตุกเจตสิก ๔ ประกอบในโทสมูลจิต ๒ 

๔. ถีทุกเจตสิก ๒ ประกอบในอกุศลสสังขาริกจิต ๕ 

๕. วิจิกิจฉาเจตสิก ๑ ประกอบในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑



(๑)  สัมปโยคนัย

โสภณเจตสิก ๒๕ มีสัมปโยคนัย ๔ นัย 

๑. โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ประกอบในโสภณจิต ๕๙ 

๒. วิรตีเจตสิก ๓ ประกอบในจิต ๑๖ 

๓. อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ประกอบในจิต ๒๘ 

๔. ปัญญาเจตสิก ๑ ประกอบในจิต ๔๗



๒. เจตสิกปรมัตถ์

นัยการแสดงเจตสิก ๓ แบบ 

    (๑)  สัมปโยคนัย 

    (๒)  สังคหนัย 

    (๓)  ตทุภยมิสสกนัย



(๒)  สังคหนัย

จิต ๘๙ มีจำนวนเจตสิกที่ประกอบได้ มี ๕ นัย 

๑. โลกุตตรจิต มีเจตสิกประกอบได้ ๓๖ ได้แก่  

    อัญญสมานเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๓ (เว้นอัปปมัญญา) 

๒. มหัคคตจิต มีเจตสิกประกอบได้ ๓๕ ได้แก่ 

    อัญญสมานเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒ (เว้นวิรตี ๓)  

๓. กามาวจรโสภณจิต มีเจตสิกประกอบได้ ๓๘ ได้แก่ 

    อัญญสมานเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๕



(๒)  สังคหนัย

จิต ๘๙ มีจำนวนเจตสิกที่ประกอบได้ มี ๕ นัย 

๔. อกุศลจิต มีเจตสิกประกอบได้ ๒๗ ได้แก่  

    อัญญสมานเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔  

๕. อเหตุกจิต มีเจตสิกประกอบได้ ๑๒ ได้แก่ 

    อัญญสมานเจตสิก ๑๒ (เว้นฉันทเจตสิก ๑) 



(๒)  สังคหนัย

๑. โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ  

มีเจตสิกประกอบ ๑๙ ได้แก่ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗, 

ปกิณณกเจตสิก ๖, โมจตุกเจตสิก ๔,  โลภะและทิฏฐิ ๒ 

๒. โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ  

มีเจตสิกประกอบ ๒๑ ได้แก่ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗, 

ปกิณณกเจตสิก ๖,  โมจตุกเจตสิก ๔,  โลภะและทิฏฐิ ๒,  

ถีทุกเจตสิก ๒



(๒)  สังคหนัย

๑. โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ      

มีเจตสิกประกอบ ๒๐ ได้แก่ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗, 

ปกิณณกเจตสิก ๕ (เว้นปีติ), โมจตุกเจตสิก ๔, โทจตุกเจตสิก ๔, 

๒. โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ 

มีเจตสิกประกอบ ๒๒ ได้แก่ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗, 

ปกิณณกเจตสิก ๕ (เว้นปีติ), โมจตุกเจตสิก ๔, โทจตุกเจตสิก ๔, 

ถีทุกเจตสิก ๒



(๒)  สังคหนัย

๑. โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ 

มีเจตสิกประกอบ ๓๘ ได้แก่ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗, 

ปกิณณกเจตสิก ๖, โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙, วิรตีเจตสิก ๓, 

อัปปมัญญเจตสิก ๒,  ปัญญาเจตสิก ๑ 

๕. อุเปกฺขาสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ 

มีเจตสิกประกอบ ๓๗ ได้แก่ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗, 

ปกิณณกเจตสิก ๕ (เว้นปีติ), โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙,  

วิรตีเจตสิก ๓,  อัปปมัญญเจตสิก ๒, ปัญญาเจตสิก ๑



๒. เจตสิกปรมัตถ์

นัยการแสดงเจตสิก ๓ แบบ 

    (๑)  สัมปโยคนัย 

    (๒)  สังคหนัย 

    (๓)  ตทุภยมิสสกนัย



(๓)  ตทุภยมิสสกนัย

อัญญสมานเจตสิก มี ๑๓ นัย : ผัสสะ มีเจตสิกประกอบ ๕๑... 

อกุศลเจตสิก มี ๑๔ นัย : โมหะ มีเจตสิกประกอบ ๒๖... 

โสภณเจตสิก มี ๒๕ นัย :   

   โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ มีเจตสิกประกอบ ๓๗... 

   ปัญญาเจตสิก มีเจตสิกประกอบ ๓๗ คือ  

        อัญญสมานเจตสิก ๑๓ และโสภณเจตสิก ๒๔ (เว้นตัวเอง)



สวัสดีครับ


