
ปรมัตถธรรม (๕)

สุภีร์ ทุมทอง

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒



ปรมัตถธรรม ๔

๑.  จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                   

๒.  เจตสิก ๕๒                           

๓.  รูป ๒๘                               

๔.  นิพพาน



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                        

    ๑.  กามาวจรจิต ๕๔                  

    ๒.  รูปาวจรจิต ๑๕           

    ๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒           

    ๔.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 
(ชื่อจิตทั้งหมดจาก สงฺคห. ปฐมปริจฺเฉท)



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ 

   ๑. กามาวจรจิต ๕๔                         

       ๑.๑  อกุศลจิต ๑๒                   

       ๑.๒  อเหตุกจิต ๑๘                  

       ๑.๓  สเหตุกกามาวจรกุศลจิต ๘                

       ๑.๔  สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘      

       ๑.๕  สเหตุกกามาวจรกริยาจิต ๘  

   ๒.  รูปาวจรจิต ๑๕           

   ๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒           

   ๔.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                        

    ๑.  กามาวจรจิต ๕๔                  

    ๒.  รูปาวจรจิต ๑๕  

         ๒.๑  รูปาวจรกุศลจิต ๕  

         ๒.๒  รูปาวจรวิบากจิต ๕ 

         ๒.๓  รูปาวจรกริยาจิต ๕ 

    ๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒           

    ๔.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                        

    ๑.  กามาวจรจิต ๕๔                  

    ๒.  รูปาวจรจิต ๑๕           

    ๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒ 

         ๓.๑  อรูปาวจรกุศลจิต ๔ 

         ๓.๒  อรูปาวจรวิบากจิต ๔  

         ๓.๓  อรูปาวจรกริยาจิต ๔                          

    ๔.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                                

    ๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒ 

         ๓.๑  อรูปาวจรกุศลจิต ๔ 

                อากาสานญฺจายตนกุสลจิตฺตํ        

                วิญฺญาณญฺจายตนกุสลจิตฺตํ  

                อากิญฺจญฺญายตนกุสลจิตฺตํ  

                เนวสญฺญานาสญฺญายตนกุสลจิตฺตํ



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                                

    ๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒ 

         ๓.๒  อรูปาวจรวิบากจิต ๔                      

                อากาสานญฺจายตนวิปากจิตฺตํ        

                วิญฺญาณญฺจายตนวิปากจิตฺตํ  

                อากิญฺจญฺญายตนวิปากจิตฺตํ  

                เนวสญฺญานาสญฺญายตนวิปากจิตฺตํ



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                                

    ๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒ 

         ๓.๓  อรูปาวจรกริยาจิต ๔                     

                อากาสานญฺจายตนกฺริยาจิตฺตํ        

                วิญฺญาณญฺจายตนกฺริยาจิตฺตํ  

                อากิญฺจญฺญายตนกฺริยาจิตฺตํ  

                เนวสญฺญานาสญฺญายตนกฺริยาจิตฺตํ



๑. จิตปรมัตถ์

สพฺพโส  รูปสญฺญานํ  สมติกฺกมา  ปฏิฆสญฺญานํ  อตฺถงฺคมา   

นานตฺตสญฺญานํ  อมนสิการา “อนนฺโต อากาโส”ติ   

อากาสานญฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,   

สพฺพโส  อากาสานญฺจายตนํ  สมติกฺกมฺม   

“อนนฺตํ วิญฺญาณนฺ”ติ วิญฺญาณญฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ,   
(อภิ.วิ. ๓๕/๕๐๘ ฌานวิภังค์)  



๑. จิตปรมัตถ์

 สพฺพโส  วิญฺญาณญฺจายตนํ  สมติกฺกมฺม   

“นตฺถิ กิญฺจี”ติ อากิญฺจญฺญายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ,   

สพฺพโส  อากิญฺจญฺญายตนํ  สมติกฺกมฺม   

เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ อุปสมฺปชฺช  วิหรติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๕๐๘ ฌานวิภังค์)  



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                        

    ๑.  กามาวจรจิต ๕๔                  

    ๒.  รูปาวจรจิต ๑๕           

    ๓.  อรูปาวจรจิต ๑๒           

    ๔.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 

         ๔.๑  โลกุตตรกุศลจิต ๔ 

         ๔.๒  โลกุตตรวิบากจิต ๔    



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                                 

    ๔.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 

         ๔.๑  โลกุตตรกุศลจิต ๔ 

                โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ     

                สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ      

                อนาคามิมคฺคจิตฺตํ   

                อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ    



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                                 

    ๔.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 

         ๔.๒  โลกุตตรวิบากจิต ๔ 

                โสตาปตฺติผลจิตฺตํ     

                สกทาคามิผลจิตฺตํ      

                อนาคามิผลจิตฺตํ   

                อรหตฺตผลจิตฺตํ    



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                                 

         ๔.๑  มัคคจิต ๒๐ 

                วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ปฐมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺต ํ

                วิจารปีติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ทุติยชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ       

                ปีติสุเขกคฺคตาสหิตํ   ตติยชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ             

                สุเขกคฺคตาสหิตํ  จตุตฺถชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ                

                อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ  ปญฺจมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ 

   สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ (๕) .. อนาคามิมคฺคจิตฺตํ (๕) .. อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ (๕)



๑. จิตปรมัตถ์

ก. จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑                                 

         ๔.๒ ผลจิต ๒๐ 

               วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ปฐมชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ             

               วิจารปีติสุเขกคฺคตาสหิตํ  ทุติยชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ                   

               ปีติสุเขกคฺคตาสหิตํ   ตติยชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ                      

               สุเขกคฺคตาสหิตํ  จตุตฺถชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ                      

               อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ  ปญฺจมชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ 

    สกทาคามิผลจิตฺตํ (๕) .. อนาคามิผลจิตฺตํ (๕) .. อรหตฺตผลจิตฺตํ (๕)



๑. จิตปรมัตถ์

กตเม  ธมฺมา  กุสลา. ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ   

อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา,   

วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺกํ สวิจารํ  วิเวกชํ   

ปีติสุขํ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ;   

ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ,  เวทนา  โหติ,  สญฺญา  โหติ,  เจตนา  โหติ,   

จิตฺตํ  โหติ;  วิตกฺโก  โหติ,  วิจาโร  โหติ,  ปีติ  โหติ,  สุขํ  โหติ,.. 

สมโถ  โหติ,  วิปสฺสนา  โหติ;  ปคฺคาโห  โหติ,  อวิกฺเขโป  โหติ,   

เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อญฺเญปิ อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปิโน  ธมฺมา,   

อิเม  ธมฺมา  กุสลา. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๒๗๗ โลกุตตรกุศล)



๑. จิตปรมัตถ์

กตเม  ธมฺมา  กุสลา.  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  

นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ รูปราคอรูปราคมานอุทฺธจฺจอวิชฺชาย   

อนวเสสปฺปหานาย  จตุตฺถาย  ภูมิยา  ปตฺติยา,   

วิวิจฺเจว  กาเมหิ...  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   

ทุกฺขปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ;  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ,... 

อญฺญินฺทฺริยํ  โหติ,... อวิกฺเขโป  โหติ;... อิเม  ธมฺมา  กุสลา. 
(อภิ.สํ. ๓๔/๒๖๓ โลกุตตรกุศล)



๑. จิตปรมัตถ์

อิธ มหาลิ ภิกฺขุ ติณฺณํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา  

โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน.  

อยมฺปิ โข มหาลิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ ปณีตตโร จ,  

ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริยํ จรนฺติ. 
(ที.สี. ๙/๓๗๓ มหาลิสูตร)



๑. จิตปรมัตถ์

ปุน จปรํ มหาลิ ภิกฺขุ ติณฺณํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา  

ราคโทสโมหานํ ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ,  

สกิเทว อิมํ โลกํ อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตํ กโรติ.  

อยมฺปิ โข มหาลิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ ปณีตตโร จ,  

ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริยํ จรนฺติ. 
(ที.สี. ๙/๓๗๓ มหาลิสูตร)



๑. จิตปรมัตถ์

ปุน จปรํ มหาลิ ภิกฺขุ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ 

สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ  

ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา.  

อยมฺปิ โข มหาลิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ ปณีตตโร จ,  

ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริยํ จรนฺติ. 
(ที.สี. ๙/๓๗๓ มหาลิสูตร)



๑. จิตปรมัตถ์

ปุน จปรํ มหาลิ ภิกฺขุ อาสวานํ ขยา  

อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏเฐ ว ธมฺเม  

สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ.  

อยมฺปิ โข มหาลิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ ปณีตตโร จ,  

ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริยํ จรนฺติ. 
(ที.สี. ๙/๓๗๓ มหาลิสูตร)



๑. จิตปรมัตถ์

เภทนัย : วิธีการจำแนกจิต ๙ แบบ   



๑. จิตปรมัตถ์

(๑) จิต ๘๙ โดยชาติ    

    ๑. อกุศลจิต ๑๒    

    ๒. กุศลจิต ๒๑  

    ๓. วิบากจิต ๓๖ 

    ๔. กริยาจิต ๒๐  



๑. จิตปรมัตถ์

(๒) จิต ๘๙ โดยภูมิ                       

     ๑. กามาวจรจิต ๕๔               

     ๒. รูปาวจรจิต ๑๕            

     ๓. อรูปาวจรจิต ๑๒           

     ๔. โลกุตตรจิต ๘



๑. จิตปรมัตถ์

(๓) จิต ๘๙ โดยโสภณะ         

     ๑. โสภณจิต มี ๕๙ คือ กามโสภณจิต ๒๔,     

         มหัคคตจิต ๒๗, โลกุตตรจิต ๘  

     ๒. อโสภณจิต มี ๓๐ คือ อกุศลจิต ๑๒,     

        อเหตุกจิต ๑๘



๑. จิตปรมัตถ์

(๔) จิต ๘๙ โดยโลกะ     

     ๑. โลกียจิต ๘๑               

     ๒. โลกุตตรจิต ๘



๑. จิตปรมัตถ์

(๕) จิต ๘๙ โดยเหตุ    

     ๑. อเหตุกจิต ๑๘   

     ๒. สเหตุกจิต ๗๑



๑. จิตปรมัตถ์

(๖) จิต ๘๙ โดยฌาน    

     ๑. อฌานจิต ๕๔  

     ๒. ฌานจิต ๓๕



๑. จิตปรมัตถ์

(๖) จิต ๘๙ โดยฌาน    

     ๑. อฌานจิต ๕๔  

     ๒. ฌานจิต ๓๕



๑. จิตปรมัตถ์

(๗) จิต ๑๒๑ โดยเวทนา          

     ๑. สุขสหคตจิต ๑           

     ๒. ทุกขสหคตจิต ๑         

     ๓. โสมนัสสสหคตจิต ๖๒     

     ๔. โทมนัสสสหคตจิต ๒                       

     ๕. อุเบกขาสหคตจิต ๕๕



๑. จิตปรมัตถ์

(๘) จิต ๘๙ โดยสัมปโยคะ   

     ๑. สัมปยุตตจิต ๕๕  

     ๒. วิปปยุตตจิต ๓๔



๑. จิตปรมัตถ์

(๙) จิต ๑๒๑ โดยสังขาร          

     ๑. อสังขาริกจิต ๓๗ 

     ๒. สสังขาริกจิต ๘๔



สวัสดีครับ


