
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ปรมัตถธรรม ๕

สุภีร์ ทุมทอง



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

ปรมัตถธรรม ๔



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

จิตปรมัตถ์



ทูรงฺคมํ เอกจรํ       อสรีรํ คุหาสยํ 
เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ  โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๗ สํฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ) 

จิต



ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ   ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ 
อุชุํ กโรติ เมธาวี      อุสุกาโรว เตชนํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓-๔ เมฆิยตฺเถรวตฺถุ)

จิต



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

สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ      ยตฺถกามนิปาตินํ 
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี   จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๖ อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุวตฺถ)ุ

จิต



เภทนัย : วิธีการจำแนกจิต ๙ แบบ

จิตปรมัตถ์



(๑) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ โดยชาติ     
๑. อกุศลจิต ๑๒    
๒. กุศลจิต ๒๑ หรือ ๓๗      
๓. วิบากจิต ๓๖  หรือ ๕๒ 
๔. กริยาจิต ๒๐

จิตปรมัตถ์



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

จิตปรมัตถ์



(๓) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ โดยโสภณะ         
๑. โสภณจิต มี ๕๙ (หรือ ๙๑) คือ  
กามโสภณจิต ๒๔,  มหัคคตจิต ๒๗, โลกุตตรจิต ๘  
๒. อโสภณจิต มี ๓๐ คือ อกุศลจิต ๑๒,     
อเหตุกจิต ๑๘

จิตปรมัตถ์



(๔) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ โดยโลกะ     
๑. โลกียจิต ๘๑               
๒. โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐

จิตปรมัตถ์



(๕) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ โดยเหตุ    
๑. อเหตุกจิต ๑๘   
๒. สเหตุกจิต ๗๑ หรือ ๑๐๓

จิตปรมัตถ์



(๖) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ โดยฌาน    
๑. อฌานจิต ๕๔  
๒. ฌานจิต ๖๗

จิตปรมัตถ์



(๗) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ โดยเวทนา          
๑. สุขสหคตจิต ๑           
๒. ทุกขสหคตจิต ๑         
๓. โสมนัสสสหคตจิต ๓๐     
๔. โทมนัสสสหคตจิต ๒                      
๕. อุเบกขาสหคตจิต ๕๕

จิตปรมัตถ์



(๘) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ โดยสัมปโยคะ   
๑. สัมปยุตตจิต ๘๗  
๒. วิปปยุตตจิต ๓๔

จิตปรมัตถ์



(๙) จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ โดยสังขาร          
๑. อสังขาริกจิต ๓๗ 
๒. สสังขาริกจิต ๘๔

จิตปรมัตถ์



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 ได้แก่  
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



สวัสดีครับ


