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ปริจเฉทท่ี ๑ จิตตปรมตัถ์
การแสดงสภาวะของจิตแต่ละประเภทและความเป็นไปของจิต ท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของสตัวท์ั้งหลาย ท่ีวนเวียนในสงัสารวฏัฏ์

ปณามคาถาและค าปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์

สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล สสทฺธมฺมคณุตฺตม 
อภิวาทยิ  ภาสิสฺส อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

แปลความว่า
ขา้พระพทุธเจา้ (พระอนุรุทธาจารย)์ ขอนอบนอ้มถวายอภิวนัทนาการแด่
พระพทุธองค ์ผูต้รัสรู้เญยยธรรมทั้งหลายเอง ไม่มีผูเ้ปรียบปาน พร้อมดว้ย
พระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆเ์จา้ทั้งหลาย ซ่ึงเป็นผูอุ้ดมแลว้ จกัแต่ง
คมัภีร์ท่ีมีนามวา่ “อภิธัมมตัถสังคหะ” ต่อไป.
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ความหมายของปณามคาถาและค าปฏิญญา

สมฺมาสมฺพุทฺธ อตุล สสทฺธมฺม คณุตฺตม อภิวาทยิ ภาสิสฺส  อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไม่มผู้ีเปรียบปาน

พร้อมด้วยพระสัทธรรม

หมู่พระอริยสงฆ์

โสดาปัตตมิรรคบุคคล   โสดาปัตตผิลบุคคล
สกทาคามิมรรคบุคคล   สกทาคามิผลบุคคล
อนาคามิมรรคบุคคล    อนาคามิผลบุคคล
อรหัตตมรรคบุคคล     อรหัตตผลบุคคล

ค าปฏิญญาว่า จะแต่ง
คมัภีร์ อภิธัตถสังคหะ
ให้ส าเร็จ ให้จงได้พระวริิยาธิกสมัมาสมัพทุธเจา้

พระสทัธาธิกสมัมาสมัพทุธเจา้
พระปัญญาธิกสมัมาสมัพทุธเจา้

ปฏิเสธปัจเจกพทุธะ 
และ สาวกพทุธะ

ปริยติัสทัธรรม- การเรียน
ปฏิบติัสทัธรรม- การปฏิบติั
ปฏิเวธสทัธรรม- การบรรลุ

ในยคุสมยัหน่ึง มี
ไดเ้พียงพระองค์
เดียวเท่านั้น

ในยคุสมยัหน่ึง มีได้
หลายองค์

ขอนอบนอ้มดว้ย อภิวนัทนาการ คือ 
การนอบนอ้มเพราะส านึกในพระคุณ

เป็นการปฏิเสธ
ลาภวนัทนา – นอบนอ้มเพราะอยากไดล้าภ
ภยวนัทนา - นอบนอ้มเพราะเกรงกลวับารมี
จารีตวนัทนา - นอบนอ้มตามจารีตประเพณี

ผู้ตรัสรู้เญยยธรรม ๕ โดยถูกต้อง ครบถ้วน
๑. สงัขาร ๒. ลกัษณะ ๓. วกิาร ๔. นิพพาน ๕. บญัญติั
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พทุธะ ๓ ประเภท

สัมมาสัมพุทธะ ปัจเจกพุทธะ สาวกพุทธะ หรือ อนุพุทธะ

พระวริิยาธิกสมัมาสมัพทุธเจา้ บ าเพญ็บารมี ๘๐ อสงไขย แสนมหากปัป์
พระสทัธาธิกสมัมาสมัพทุธเจา้ บ าเพญ็บารมี ๔๐ อสงไขย แสนมหากปัป์
พระปัญญาธิกสมัมาสมัพทุธเจา้ บ าเพญ็บารมี ๒๐ อสงไขยแสน มหากปัป์

ผูต้รัสรู้เอง แต่ไม่มีพระสาวกสืบพระศาสนา
ในยคุสมยัหน่ึง ๆ มีพร้อมกนัไดไ้ม่จ  ากดั
และมีไดเ้ฉพาะสมยัท่ีวา่งจากศาสนาของ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้

ผูต้รัสรู้เญยยธรรมทั้งหลายเอง และสามารถ
ประดิษฐานพระพทุธศาสนาใหม้ัน่คงได้ มี
พระสาวกสืบพระศาสนาต่อไป

ในยคุสมยัหน่ึง ๆ มีได้
พระองคเ์ดียวเท่านั้น

อคัรสาวกพทุธะ ๒ องค์
มหาสาวกพทุธะ ๘๐ องค ์
(รวมอคัรสาวกทั้ง ๒ ดว้ย)
ปกติสาวก มีไม่จ ากดั

พระโสดาบนั
พระสกทาคามี
พระอนาคามี
พระอรหนัต์
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ปริยติั ๓ ประเภท
ปริยติั ปฏิบติั ผลท่ีไดรั้บ

อลคทัทูปมา
ปริยติั

๑. มุ่งแสวงหาลาภสักการะ ช่ือเสียง
เกียรติยศ เป็นคนเจา้เล่ห์ มารยาสาไถย

มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้ป็นท่ี
ติฉินนินทา ของบุคคลอ่ืน ตายไปแลว้ท าใหเ้กิด
เป็นเปรต อสุรกาย

๒. อวดโก ้โตว้าทะ แข่งดีกนั หรือ 
หกัลา้งหลกัค าสอน

ท าใหเ้กิดความทะเลาะวิวาท แตกสามคัคีกนั 
ตายไปแลว้ ท าใหเ้กิดในนรก

๓. งมงาย ไร้ระเบียบวินยั ไร้จิตส านึก ท าใหเ้ป็นท่ีดูถกูดูหม่ินและเป็นท่ีรังเกียจของ
สังคม ตายไปแลว้ ท าใหเ้กิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน

ภณัฑาคาริกปริยติั การเรียนเพื่อรักษาหลกัค าสอนไว ้เป็น
การเรียนของพระอรหนัตผ์ูอ้ยูจ่บ
พรหมจรรยแ์ลว้

สามารถท าใหห้ลกัค าสอนด ารงคงอยูสื่บต่อไป
แก่อนุชนคนรุ่นหลงัได ้โดยไม่สูญหายไป

นิสสรณตัถปริยติั ๑. มุ่งส าเหนียกศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่ี
ถว้น 

๑. ท าใหเ้กิดคุณธรรมของความเป็นกลัยาณชน 
มีความเห็นชอบ ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ
๒. ละวีติกกมกิเลสได ้

๒. มุ่งปฏิบติัตามสมควรแก่ธรรมนั้นๆ ๓. น าสู่ความหลุดพน้ สลดัตนออกจากสังสาร
ทุกข์
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ปฏิบติั ๓ อยา่ง
ปริยติั ปฏิบติั ผลท่ีไดรั้บ

อธิสีลสิกขา
๑. เวน้จากขอ้ท่ีพระพทุธเจา้ทรงหา้ม ท า
ตามขอ้ท่ีพระพทุธเจา้ทรงอนุญาตไว้

ท าใหเ้ป็นผูมี้ความดีงามในส่วนเบ้ืองตน้ มี
ระเบียบวินยัในสังคม ไม่มีพฤติกรรมบกพร่อง

๒. ส ารวมระวงั รักษากายวาจา ใหเ้ป็น
ปกติเรียบร้อย ไม่ล่วงวีติกกมโทษ ทาง
กาย ทางวาจา

ท าใหเ้ป็นผูมี้กายวาจาบริสุทธ์ิ สามารถละวีติก 
กมกิเลสได ้เจริญดว้ยโภคทรัพย ์ตายแลว้ไปสู่
สุคติ และเป็นบาทฐานน าไปสู่พระนิพพาน

อธิจิตตสิกขา ๑. การอบรมจิตใหเ้กิดก าลงัท่ีเขม้แขง็ ท าใหส้ามารถต่อสู้กบัอุปสรรคทางดา้นจิตใจได้

๒. การท าจิตใหแ้นบแน่นในอารมณ์เดียว ท าใหบ้รรลุถึงคุณวิเศษ คือ ฌาน อภิญญา ได ้
(ถา้มีอุปนิสัยบารมีไดส้ั่งสมมาพร้อมแลว้)

อธิปัญญา
สิกขา

๑. ท าใหเ้กิดสุตมยปัญญา จากการเรียน 
การฟัง การอ่าน การสอบสวนทวนถาม 
การบอก การสอน การท่องบ่นสาธยาย

ท าใหส้ าเร็จเป็นพหูสูต มีความรู้ ความเขา้ใจใน
หลกัค าสอนเป็นอยา่งดี

๒. ท าใหเ้กิดจินตามยปัญญา ท าใหมี้ความเขา้ใจลึกซ้ึงในหลกัค าสอนทั้งโดย
อรรถและพยญัชนะ

๓. ท าใหเ้กิดภาวนามยปัญญา ท าใหเ้ขา้ใจในสภาวปรมตัถท์ั้งปวงแจ่มแจง้
ยิง่ข้ึนไป จนสามารถท าใหแ้จง้พระนิพพานได้
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ความรู้ ๓ แบบ

การรู้แบบสัญญารู้ = รู้จ า
คือ การรู้โดยอาศยัการ
ก าหนดจดจ าเอาไว ้

การรู้แบบวญิญาณรู้ = รู้แจ้ง
คือ รู้แจง้อารมณ์ต่าง ๆ ท่ีมา
กระทบทางทวารนั้น ๆ อยูเ่สมอ

การรู้แบบปัญญารู้ = รู้จริง
คือ การรู้เหตุผลตามความ
เป็นจริง

การรู้อารมณ์ของจิต จึงเป็นแบบ
วญิญาณรู้นั้นเอง  เพราะค าวา่ จิต 
หรือ วญิญาณ  มีความหมายเป็น
อยา่งเดียวกนั

จิต มช่ืีอเรียก ๑๐ ช่ือ
๑. จิต แปลวา่ ธรรมชาติท่ีคิด
๒. มโน แปลวา่ ธรรมชาติท่ีนอ้มไปหาอารมณ์
๓. หทยะ แปลวา่ ธรรมชาติท่ีรวบรวมไวภ้ายใน
๔.มานัส แปลวา่ ฉนัทะท่ีมีในใจ
๕. ปัณฑระ แปลวา่ ธรรมชาติท่ีผอ่งใส
๖. มนายตนะ แปลวา่ มนะท่ีเป็นอายตนะ คือ เคร่ืองต่อ
๗. มนินทรีย์ แปลวา่ มนะท่ีเป็นมนินทรีย ์คือ ความเป็นใหญ่  
๘. วญิญาณ แปลวา่ ธรรมชาติท่ีรู้แจง้อารมณ์
๙. วญิญาณขันธ์ แปลวา่   วิญญาณท่ีเป็นขนัธ์  
๑๐. มโนวญิญาณธาตุ แปลวา่ มนะท่ีเป็นธาตุชนิดหน่ึง  

ท่ีมา… คมัภีร์ปฏิสัมภิทามรรค พระบาลีมหาวรรค

ธรรมชาติของจิต ๓ ประการ
๑. มีการรับอารมณ์อยูเ่สมอ
๒. เป็นเหตุใหเ้จตสิกทั้งหลายรู้

อารมณ์ได ้คลา้ย ๆ กบัผูน้  า
๓. ท าใหส่ิ้งท่ีมีชีวติ และไม่มีชีวติ

วจิิตรพิสดาร



8

อ านาจของจิต (ความวจิิตรของจิต) ๖ ประการ

มีอ  านาจต่ออารมณ์ต่าง ๆ เรียกวา่ 
“วจิิตรด้วยอารมณ์ต่าง ๆ”

มีอ  านาจในการกระท า  เรียกวา่ “วจิิตรในการกระท า” คิดท าส่ิงต่าง ๆ ใหว้จิิตรพิสดาร

มีอ านาจดว้ยตนเอง เรียกวา่ “วจิิตรด้วยตนเอง” กศุลจิต อกศุลจิต วบิากจิต กิริยาจิต

มีอ านาจในการสัง่สมกรรมและกิเลส  
เรียกวา่ “วจิิตรในการส่ังสมกรรมและกเิลส”

ไดก้ระท าหรือเสพคุน้ในส่ิงใด ๆ ก็
สัง่สมเป็นกรรมและกิเลส ต่อไป

มีอ  านาจในการรักษาวิบาก เรียกวา่ “วจิิตรในการ
รักษาวบิากที่กรรมและกเิลสได้ส่ังสมไว้”

รักษาผลของกรรมนั้นไม่ใหเ้น่าไปเสีย รอ
โอกาสใหผ้ลทั้งทิฏฐธมัมเวทนียกรรม,อุปปัชช
เวทนียกรรม และอปราปริยเวทนียกรรม

มีอ  านาจในการสัง่สมสนัดานของตนเอง 
เรียกวา่ “วจิิตรในการส่ังสมสันดานของ
ตนเอง”

ท า พดู คิด ส่ิงใดบ่อย ๆ ท าใหติ้ดเป็น
สนัดาน มีความช านาญในส่ิงนั้น

สามารถรับอารมณ์ไดไ้ม่จ  ากดั และขอบเขตใน
การรับอารมณ์ กเ็ป็นไปตามอุปนิสยัสนัดาน
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ลกัษณะของปรมตัถธรรม

สามัญญลกัษณะ วเิสสลกัษณะ

ลกัษณะ = เอกลกัษณะเฉพาะตน

กจิ      = หน้าทีเ่ฉพาะตน

ปัจจุปปัฏฐาน = อาการปรากฏ

ปทฏัฐาน   = เหตุใกล้ให้เกดิ

อนิจจลกัษณะ = ไม่เทีย่ง

ทุกขลกัษณะ = เป็นทุกข์

อนัตตลกัษณะ = ไม่ใช่ตัวตน

มกีารเปลีย่นแปลง
ไปอยู่เสมอ

ทนอยู่ในสภาพ
เดมิไม่ได้

บงัคบับญัชาให้อยู่ในอ านาจไม่ได้

รส มี ๒ อยา่ง คือ 
๑.  กจิรส หนา้ท่ีอนัเป็นการกระท าหรือความส าเร็จ
๒. สัมปัตตริส หนา้ท่ีอนัเป็นคุณสมบติั

ของปรมตัถธรรมแต่ละอยา่ง

ปัจจุปัฏฐาน มี ๒ อยา่ง คือ 
๑. ผลปัจจุปัฏฐาน ผลท่ีปรากฏจากกิจรส
๒. อุปัฏฐานาการปัจจุปัฏฐาน อาการท่ีปรากฏ

ของปรมตัถธรรมแต่ละอยา่ง
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ปรมัตถธรรม ๔
ตัตถะ  วุตตาภิธัมมตัถา จะตุธา  ปะระมตัถะโต
จิตตัง  เจตะสิกงั  รูปัง นิพพานะมติิ  สัพพะถา ฯ

แปลความวา่
ในค าวา่ อภิธมัมตัถสงัคหะนั้น เม่ือวา่โดยปรมตัถธรรมแลว้ ไม่วา่โดยประการใด ๆ ยอ่มมี
เน้ือความของพระอภิธรรมอยูเ่พียง ๔ ประการ เท่านั้น คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ฯ

จิต 
ธรรมชาตทิี่รู้อารมณ์
(อารัมมะณะวชิชานะ
นะ ลกัขะณงั)

เจตสิก 
ธรรมชาตทิี่อาศัยจติเกดิ
(จติตะนิสสิตะลกัขะณงั)

รูป 
ธรรมชาตทิี่มีการแตกดบัท าลายไป
โดยวโิรธิปัจจยั มีความร้อน ความ
เยน็ เป็นต้น 
(สีตุณหาทิวโิรธิปัจจะเยหิ รุปปะตตี ิ
= รูป )

นิพพาน 
ธรรมชาตทิี่สงบจาก
กเิลสและขนัธ์ ๕ 
(กเิลเสหิ ขนัเธหิ
สันตลิกัขะณงั)

สมมุติสัจจะ ปรมตัถสัจจะ
สภาวสัจจะ

สัจจะ ๒ อย่าง

อริยสัจจะ

อสังขตธรรม
สังขตธรรม

สัททบัญญตัิ อตัถบัญญตัิ
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ความเป็นไปของจิต
๑. ทูรงฺคม จิตเป็นธรรมชาติไปไดไ้กล หมายถึง นอ้มไปหาอารมณ์ท่ีอยูไ่กลแสนไกลได้ โดยท่ีตวั

ไม่ตอ้งไปถึง
๒. เอกจร  จิตเป็นธรรมชาติเท่ียวไปผูเ้ดียว หรือ ไปดวงเดียว หมายถึง รับอารมณ์ไดที้ละอยา่ง
๓. อสรีร จิตเป็นธรรมชาติไม่มีสรีระร่างกาย ไม่มีรูปร่างสัณฐาน มีสภาวะเป็นอรูปธรรม รู้ไดด้ว้ยใจ

เท่านั้น
๔. คูหาสย จิตเป็นธรรมชาติท่ีตอ้งอาศยัถ ้าคือวตัถุรูปเกิด (เฉพาะในปัญจโวการภูมิ) 

จิตตปรมตัถ์ ๔ ประเภท
ตตัถะ จิตตงั ตาวะ จะตุพพธัิง โหต ิ กามาวะจะรัง รูปาวะจะรัง อะรูปาวะจะรัง โลกตุตะรัญเจติ

แปลความวา่ ในจิตตปรมตัถ ์ท่ีท่านแสดงไวเ้ป็นอนัดบัแรกนั้น มี ๔ ประการ คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาว
จรจิต โลกตุตรจิต

๑. กามาวจรจิต หมายถึง จิตท่ีท่องเท่ียวเกิดอยูใ่นกามภูมิ หรือ ในกามอารมณ์โดยมาก  แบ่งเป็น ๓ จ าพวก 
ไดแ้ก่ อกศุลจิต ๑๒  อเหตุกจิต ๑๘ กามาวจรโสภณจิต ๒๔

๒. รูปาวจรจิต หมายถึง จิตท่ีท่องเท่ียวเกิดอยูใ่นรูปภูมิ หรือ รูปตณัหา คือ ความยนิดี ติดใจในรูปภพ หรือ
รูปฌานโดยมาก ไดแ้ก่ รูปาวจรกศุลจิต ๕ รูปาวจรวิบากจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจิต ๕ 

๓. อรูปาวจรจิต หมายถึง จิตท่ีท่องเท่ียวเกิดอยูใ่นอรูปภูมิ หรือ อรูปตณัหา คือ ความยนิดีติดใจในอรูปภพ  
หรือ อรูปฌานโดยมาก ไดแ้ก่ อรูปาวจรกศุลจิต ๔ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

๔. โลกตุตรจิต หมายถึง จิตท่ีพน้จากภพทั้ง ๓  หมายความวา่  เป็นจิตท่ีไม่ไดรั้บอารมณ์ท่ีเก่ียวกบัภพภูมิ
ทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ แต่เป็นจิตท่ีรับอารมณ์ท่ีพน้ไปจากภพทั้ง ๓ คือ พระนิพพาน อยา่งเดียว ไดแ้ก่ 
โลกตุตรจิต ๘ หรือ ๔๐
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จิตตปรมัตถ์

ลกัษณะพเิศษของจิต

กามาวจรจิต ๕๔ รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐

กจิ ปัจจุปปัฏฐาน ปทฏัฐานลกัษณะ

อารัมมะณะวชิชานะ
นะลกัขะณงั  มีการรู้
อารมณ์เป็นลกัษณะ

ปุพพงัคะมะนะระสัง
มีการเป็นประธานใน
ธรรมทั้งปวง เป็นกิจ

สันธานะปัจจุปปัฏฐานัง มี
การเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัไปไม่
ขาดสาย เป็นอาการปรากฏ

นามะรูปะปทัฏฐานัง มี
นามรูป (ปฏิสนธินาม
รูป) เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

ทุกขลกัษณะ เป็นทุกข ์ทนอยูใ่นสภาพ
เดิมไม่ได ้ เพราะเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ

อนัตตาลกัษณะ ไม่ใช่ตวัตน เพราะบงัคบั
บญัชาใหอ้ยูใ่นอ านาจ ตามท่ีปรารถนาไม่ได้

อนิจจลกัษณะ ไม่เท่ียง  
เพราะเกิดดบัอยูเ่สมอ

สามญัญลกัษณะ
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ภูม ิ๒

ฐานภูมิ ๓๑ ภูมิ อวตัถาภูมิ ๔

กามภูม ิ๑๑ รูปภูม ิ๑๖

กามอวตัถาภูมิ 
ถูกก าหนดขอบเขตโดยกามตณัหา ไดแ้ก่
กามจิต ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘

รูปอวตัถาภูมิ 
ถูกก าหนดขอบเขตโดยรูปตณัหา ไดแ้ก่  
รูปาวจรจิต ๑๕ เจตสิก ๓๕

อรูปอวตัถาภูมิ 
ถูกก าหนดขอบเขตโดยอรูปตณัหา ไดแ้ก่ 
อรูปาวจรจิต ๑๒  เจตสิก ๓๐

โลกตุตรอวตัถาภูมิ 
ไม่ถูกก าหนดขอบเขตโดยตณัหาทั้ง ๓ 
ไดแ้ก่ โลกตุตรจิต ๘ หรือ ๔๐ เจตสิก ๓๖ 
นิพพาน

อรูปภูม ิ๔

อบายภูมิ ๔

มนุษยภูมิ ๑

เทวภูมิ ๖

ปฐมฌานภูมิ ๓

ทุติยฌานภูมิ ๓

ตติยฌานภูมิ ๓

จตุตถฌานภูมิ ๗

อากาสานญัจายตนภูมิ

วิญญาณญัจายตนภูมิ

อากิญจญัญายตนภูมิ

เนวสญัญานา
สญัญายตนภูมิ
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ปิตติวสิยภูมิ อสุรกายภูมิ ติรัจฉานภูมิ

จาตุมหาราชิกาภูมิ
ดาวดึงสาภูมิ
ยามาภูมิ
ดุสิตาภูมิ

นิมมานรดีภูมิ
ปรนิมมิตวสวดัดีภูมิ

พรัหมปาริสชัชาภูมิ พรัหมปุโรหิตาภูมิ มหาพรัหมาภูมิ
ปริตตาภาภูมิ อปัปมาณาภาภูมิ อาภสัสราภูมิ
ปริตตสุภาภูมิ อปัปมาณสุภาภูมิ สุภกิณหาภูมิ

เวหปัผลาภูมิ อสญัญสตัตาภูมิ
อวหิาภูมิ
อตปัปาภูมิ
สุทสัสาภูมิ
สุทสัสีภูมิ
อกนิฏฐาภูมิ
อากาสานัญจายตนภูมิ

วญิญาณญัจายตนภูมิ
อากญิจัญญายตนภูมิ

เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
รูป

ภูม
ิ ๑๖

 =
รูป

ฌา
นป

ฏิส
นธิ

จิต
 ๕
, ก
มัม

ชรู
ปป

ฏิ
สน

ธิ ๑ สุท
ธา
วา
สภู

มิ 
๕ 
(ภู
มิท

ีเ่กดิ
ขอ

งพ
ระ
อน

าค
าม
)ี

ปุถุ
ชน

ภว
คัค

ภูม
ิ ๑

(ย
อด

ภูม
ขิอ

งปุ
ถุช

น)

กา
มภู

มิ 
๑๑
   =

กา
มป

ฏิส
นธิ

จิต
๑๐

สัพพภวคัคภูมิ ๑ (ยอดของภูมทิั้งปวง)

อริยภัคคภูมิ ๑ (ยอดภูมพิระอริยะ)

จตุ
ตถ

ฌา
นภู

มิ 
๗

กา
มสุ

คต
ิภูม

 ิ๗

ปัญ
จโ
วก
าร
ภูม

ิ ๒
๖ ค

อื ก
าม
ภูม

ิ ๑๑
 รูป

ภูม
ิ ๑๕

จตุ
โว
กา
รภู

มิ 
๔ 
คอื

 
อรู
ปภู

มิ 
๔

เอก
โว
กา
รภู

มิ 
๑ ค

อื 
อสั

ญญ
สัต

ตภู
มิ

เห
ฏฐิ

มสั
งส
าร
 ๔
 ภู
มิค

อื 
อบ

าย
ภูม

ิ ๔
มัช

ฌมิ
สัง
สา
ร ๗

 ภู
มิ 
คอื

กา
ม

สุค
ตภิู

มิ 
๗

อรู
ปภู

มิ 
๔ 

=อ
รูป

ปฏ
ิสน

ธิ
จิต

 ๔

อ ุป
ริม

สัง
สา
ร๒

๐ ภู
มิค

อื รู
ปภู

มิ 
๑๖
 อรู

ปภู
มิ 
๔

เท
วภู

ม ิ
๖

ปฐมฌานภูมิ ๓

ทุติยฌานภูมิ ๓
ตติยฌานภูมิ ๓

๕๐๐ปีทิพย์

๑,๐๐๐ปีทิพย์
๒,๐๐๐ ปีทิพย์
๔,๐๐๐ ปีทิพย์
๘,๐๐๐ ปีทิพย์

๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์

๑/๓, ๑/๒, ๑ มหากปัป์

๒, ๔, ๘ มหากปัป์

๑๖, ๓๒, ๖๔ มหากปัป์

๕๐๐ มหากปัป์

๑,๐๐๐ มหากปัป์
๒,๐๐๐ มหากปัป์
๔,๐๐๐ มหากปัป์
๘,๐๐๐ มหากปัป์

๑๖,๐๐๐ มหากปัป์

๒๐,๐๐๐ มหากปัป์

๔๐,๐๐๐ มหากปัป์
๖๐,๐๐๐ มหากปัป์
๘๔,๐๐๐ มหากปัป์

มนุสสภูมิ อายขุยั ๑๐ ปี - อสงไขยปี

อภิธรรมมหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวหิาร โทร. ๐๒-๔๑๑-๔๕๔๖
๒๖ ช้ันฟ้า ๕ ช้ันดนิสังสารวฏั ๓๑ ภูมิ

อบายภูมิ ๔

(๙,๒๑๖ ลา้นปีมนุษย)์

(๒,๓๐๔ ลา้นปีมนุษย)์

(๕๗๖ ลา้นปีมนุษย)์

(๑๔๔ ลา้นปีมนุษย)์

(๓๖ ลา้นปีมนุษย)์

(๙ ลา้นปีมนุษย)์ อบ
าย
ปฏิ

สน
ธิจิ
ต ๑

(อุ
.ส
 .อก

ุ.วิ.
๑ เ
จ.๑

๐)
อา
ยขุ
ยัไ
ม่ แ

น่น
อน

(ต
าม
กร
รม

ขอ
งส

ตัว
)์

เป็
น 
ทุค

ติบ
ุคค

ล (
อบ

าย
สตั

ว ์๔
)

รูปาวจรปฐมฌานปฏิสนธิจิต ๑

รูปาวจรทุติยฌาน + ตติยฌานปฏิสนธิจิต ๒

รูปาวจรจตุตถฌานปฏิสนธิจิต ๑

รูปาวจรปัญจมฌานปฏิสนธิจิต ๑ กมัมชรูปปฏิสนธิ ๑

กา
มสุ

คติ
อเห

ตุก
ปฏิ

สน
ธิจิ
ต๑

มีบุคคล ๗
(เวน้ทุคติ ๑)

กา
มสุ

คติ
ปฏิ

สน
ธิจิ
ต ๘

( ม
หา

วิบ
าก
 ๘
)

มีบ
ุคค

ล ๖
(เว
น้ท

ุคติ
 ๑,
สุค

ติอ
เห
ตุก

ะ ๑
)

มีบ
ุคค

ล ๕
 คือ

 ติเ
หต

ุกป
ุถุช

น 
๑, 
พร

ะโ
สด

าบ
นั 
๑, 
พร

ะส
กท

าค
ามี
 ๑,
 พ
ระ
อน

าค
ามี
 ๑,
 พ
ระ
อร
หนั

ต ์
๑

เวน้
อส

ญัญ
สตั

ตภู
มิ 
๑ มี

 สุ
คติ

อเห
ตุก

บุค
คล

 ๑
อากาสานญัจายตนปฏิสนธิจิต ๑

วิญญาณัญจายตนปฏิสนธิจิต ๑

อากิญจญัญายตนปฏิสนธิจิต ๑

เนวสญัญานาสญัญายตนปฏิสนธิจิต ๑

(เฉพาะในชมพทูวปี)
นิรยภูมิ
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อวตัถาภูมิ ๔

กามอวตัถาภูมิ  ได้แก่ กาม
จติ ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘

รูปอวตัถาภูมิ  ได้แก่ 
รูปาวจรจติ ๑๕ เจตสิก ๓๕

กามจติ 
๕๔

อรูปอวตัถาภูมิ ได้แก่ 
อรูปาวจรจติ ๑๒ 
เจตสิก ๓๐

รูปาวจรจติ 
๑๕อรูปาวจรจติ 

๑๒
โลกตุตรจติ
๘/๔๐

โลกตุตรอวตัถาภูม ิ
(พ้นจากขอบเขตของตณัหา ๓)
ได้แก่ โลกตุตรจติ ๘ เจตสิก ๓๖ 

คาถาแสดงจิตโดยภูม ิ๔
จตุปัญญาสะธา กาเม     รูเป ปันนะระสีริเย
จิตตานิ ทวาทะสารูเป    อฏัฐะธานุตตะเร ตะถาฯ

แปลความวา่
นกัศึกษาทั้งหลายพึงนบัจ านวนจิต ๘๙ โดย
ประเภทแห่งภูมิทั้ง ๔ ดงัน้ี คือ กามาวจรจิต ๕๔ รู
ปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ โลกตุตรจิต ๘

ถูกก าหนดขอบเขตโดยกามตณัหา
(เป็นอารมณ์ของกามตณัหาโดยมาก)

ถูกก าหนดขอบเขตโดย
รูปตณัหา(เป็นอารมณ์
ของรูปตณัาหาโดยมาก) 
คือ ความยนิดีพอใจใน
รูปภพ หรือ รูปฌาน

ถูกก าหนดขอบเขตโดยอรูปตณัหา (เป็นอารมณ์ของอรูปตณัหา
โดยมาก) คือ ความยนิดีพอใจในอรูปภพ หรือ อรูปฌาน

ไม่ถูกก าหนดขอบเขตโดยตณัหาทั้ง ๓
(ไม่เป็นอารมณ์ของตณัหาทั้ง ๓)
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จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง
อกุศลจิต ๑๒

โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒

อเหตุกจิต ๑๘

อกศุลวิบากจิต ๗ อเหตุกกศุลวิบากจิต ๘ อเหตุกกิริยาจิต ๓

จติ หมายถึง ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ คือ ไดรั้บอารมณ์อยูเ่สมอ จึงเรียกวา่ รู้อารมณ์ (อารมฺมณวิชฺชานนลกฺขณ )
การท่ีจิตมีไดถึ้ง ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงนั้น เน่ืองดว้ยเหตุปัจจยั ๔ ประการ คือ อดีตกรรม อารมณ์ วตัถุ และเจตสิกท่ีปรุงแต่ง

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

มหากศุลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘

รูปาวจรจิต ๑๕

รูปาวจรกศุลจิต ๕ รูปาวจรวิบากจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจิต ๕

อรูปาวจรจิต ๑๒

อรูปาวจรกศุลจิต ๔ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐

มคัคจิต ๔ หรือ ๒๐ ผลจิต ๔ หรือ ๒๐
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กามาวจรจิต ๕๔
กาเม เตวสีะ ปากานิ ปุญญาปุญญานิ  วสีติ

เอกาทะสะ  กริ๎ยา  เจติ จตุปัญญาสะ  สัพพะถา ฯ
แปลความวา่

จิตท่ีท่องเท่ียวเกิดอยูใ่นกามภูมิ ๑๑ เป็นส่วนมากน้ี เม่ือรวบรวมทั้งหมดแลว้ มีจ านวน 
๕๔ ดวง คือ วิบากจิต ๒๓ กศุลจิต อกศุลจิต รวม ๒๐ กิริยาจิต ๑๑

อกศุลจิต ๑๒

โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒

อเหตุกจิต ๑๘

อกศุลวิบากจิต ๗ อเหตุกกศุลวิบากจิต ๘ อเหตุกกิริยาจิต ๓

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

มหากศุลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘

อกศุลจิต หมายถึง จิตท่ีมีโทษ
และใหผ้ลเป็นความทุกข ์หรือ 
จิตท่ีประกอบดว้ยอกศุล
เจตสิก เป็นมูลเป็นประธาน

อเหตุกจิต หมายถึง จิตท่ี
ไม่ไดป้ระกอบดว้ยเหตุ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงในบรรดา
เหตุ ๖ มี โลภเหตุ เป็นตน้

กาม หมายถึง ความใคร่ ความน่าปรารถนา ความน่าติดใจ มี ๒ อยา่ง
๑. วตัถุกาม คือ อารมณ์อนัน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าชอบใจ
๒. กเิลสกาม คือ กิเลสท่ีมีความยนิดี พอใจในกามคุณอารมณ์ทัง้หลาย

กามาวจรจติ หมายถึง 
๑. จิตท่ีรับกามอารมณ์โดยมาก
๒. จิตท่ีเกิดอยูใ่นกามภูมิ ๑๑ โดยมาก
๓. จิตท่ีเกิดอยูก่บักามบุคคล โดยมาก

กาม ๒ อย่าง

วตัถุกาม = อารมณ์ ๖ กิเลสกาม = กิเลส ๑๐
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อกศุลจิต ๑๒
อฏัฐะธา  โลภะมูลานิ โทสะมูลานิ จะ ทว๎ธิา
โมหะมูลานิ จะ เทว๎ติ ทว๎าทะสากุสะลา สิยุง ฯ

แปลความวา่
โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ 

รวมจิต ๑๒ ดวงน้ี เป็นอกศุลจิต

โลภมูลจิต ๘

โสมนสัเวทนา
อุเบกขาเวทนา

ทิฏฐิคตสมัปยตุต์
ทิฏฐิคตวิปปยตุต์

อสงัขาริก
สสงัขาริก

โทสมูลจิต ๒

โทมนสัเวทนา ปฏิฆสมัปยตุต์ อสงัขาริก
สสงัขาริก

โมหมูลจิต ๒

อุเบกขาเวทนา วิจิกิจฉาสมัปยตุต์
อุทธจัจสมัปยตุต์

อสงัขาริก

โลภมูลจิต หมายถึง จิตท่ี
ประกอบดว้ยโลภเจตสิก 
เป็นมูลเป็นประธาน ท าให้
เกิดความอยากได ้ยนิดีติดใจ 
ยดึติดในอารมณ์ต่าง ๆ

โทสมูลจิต หมายถึง จิตท่ี
ประกอบดว้ยโทสเจตสิก เป็น
มูลเป็นประธาน ท าใหเ้กิดความ
โกรธ ความประทุษร้ายขดัเคือง
ในอารมณ์ต่าง ๆ

โมหมูลจิต หมายถึง จิตท่ีประกอบดว้ยโมหเจตสิก เป็นมูลเป็น
ประธาน ท าใหเ้กิดความหลง ความไม่รู้สภาพของอารมณ์ต่าง ๆ 
ตามความเป็นจริง

เหตุให้เกดิอกศุลจติ มี ๒ อย่าง
๑. ปาปมติตตา การคบมิตรชัว่
๒. อโยนิโสมนสิการ การท าไวใ้นใจโดยอุบายอนัไม่แยบคาย

อกศุลจิต หมายถึง จิตท่ีมีโทษและใหผ้ลเป็นความทุกข ์
หรือจิตท่ีประกอบดว้ยอกุศลเจตสิก มีลกัษณะพิเศษ ๔ 
ประการ คือ
๑. มีความเป็นโทษและใหผ้ลเป็นความทุกข ์เป็นลกัษณะ
๒. มีการเป็นปฏิปักษต่์อกศุลธรรม เป็นกิจ
๓. มีความขุ่นมวั  เป็นผลปรากฏ
๔. มีอโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกล้

อกศุลจิตทั้ง ๑๒ ดวง เป็นชวนจิต
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๑. ความอยากได้
๒. ความตอ้งการ
๓. ความก าหนดั
๔. ความเพลิดเพลิน
๕. ความยนิดีติดใจ
๖. ความชอบใจในอารมณ์

ลกัษณะพิเศษของโลภมูลจิต ๔ ประการ
๑. มีการถือมัน่ในอารมณ์ เป็นลกัษณะ
๒. มีการยดึติดในอารมณ์ เป็นกิจ
๓. มีการไม่สละอารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการเห็นสงัโยชน์เป็นท่ีน่ายนิดีพอใจ

เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

โลภมูลจิต ๘

สัสสตทิฏฐิ=เห็นวา่เท่ียง อุจเฉททิฏฐิ=เห็นวา่ขาดสูญ

โสมนสัเวทนา
อุเบกขาเวทนา

ทิฏฐิคตสมัปยตุต์
ทิฏฐิคตวิปปยตุต์

อสงัขาริก
สสงัขาริก

อเหตุกทิฏฐิ=เห็นวา่ไม่มีเหตุ อกริิยทิฏฐิ = เห็นวา่ไม่เป็นกรรมนัตถกิทิฏฐิ=เห็นวา่ผลไม่มี

๑. นัตถิ ทนินัง เห็นวา่ ทานท่ีใหแ้ลว้ ไม่มีผล ๖. นัตถิ ปะโร โลโก เห็นวา่ โลกหนา้ ไม่มี
๒. นัตถิ ยฏิฐัง เห็นวา่ การบูชา ไม่มีผล ๗. นัตถิ ปิตา เห็นวา่ คุณของบิดาไม่มี
๓. นัตถิ หุตัง เห็นวา่ การตอ้นรับเช้ือเชิญ ไม่มีผล ๘. นัตถิ มาตา เห็นวา่ คุณของมารดาไม่มี
๔. นัตถิ สุกะตะทุกะฏานัง กมัมานัง ผะละวปิาโก ๙. นัตถิ สัตตา โอปปาติกา เห็นวา่ โอปปาติกะไม่มี

เห็นวา่ กรรมดีกรรมชัว่ ไม่มีผล              ๑๐. นัตถิ โลเก สมณพราหมณา สัมมคัคตา สัมมาปฏปัินนา สัจฉิกตัวา
๕. นัตถิ อะยงั โลโก เห็นวา่ โลกน้ี ไม่มี โลก  ปเวเทนติ เห็นวา่ สมณพราหมณ์ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ เห็นแจง้

อริยสัจ ๔ แลว้ ท าโลกน้ีใหส้วา่งดว้ยปัญญาไม่มี

มานะ ๙ อย่าง
ตนดีกวา่เขา ส าคญัตนวา่ ดีกวา่ เสมอ เลวกวา่เขา
ตนเสมอเขา ส าคญัตนวา่ ดีกวา่ เสมอ เลวกวา่เขา
ตนเลวกวา่เขา ส าคญัตนวา่ ดีกวา่ เสมอ เลวกวา่เขา

ทฏิฐิคตสัมปยุตต์ ทฏิฐิคตวปิปยุตต์

กา
ยป

โย
คะ

 =
ชกั

ชว
นท

าง
กา
ย

วจี
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ยค
ะ =

ชกั
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นท
าง
วา
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มโ
นป

โย
คะ

 =
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โลภมูลจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) โสมนัสสะสะหะคะตงั ทิฏฐิคะตะสัมปะยุตตงั อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ

ประกอบดว้ยความเห็นผิด

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
ไม่ค่อยสุขมุคมัภีรภาพ
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
พน้จากพยสนะ (ความพินาศ) ๕ ประการ

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสงัขาริก
มีความสุขกายสบายใจ
มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ

มีความเห็นผดิเป็นอธัยาศยั
ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ความเห็นผดิ
เป็นผูห้นัหลงัใหพ้ระสทัธรรม
ชอบคิดนึกแต่ในเร่ืองท่ีผดิ หรือ ทางท่ีผดิ
จมอยูใ่นความคิดท่ีไม่แยบคาย

สาเหตุให้เกดิ

โสมนัสสสหคตะ ทฏิฐิคตสัมปยุตต์ อสังขาริก

พยสนะ ๕ 
ญาติพยสนะ   เส่ือมญาติ
โภคพยสนะ   เส่ือมทรัพย์
โรคพยสนะ  เส่ือมเพราะโรคร้ายเบียดเบียน
สีลพยสนะ   เส่ือมจากศีล 
ทิฏฐิพยสนะ เส่ือมเพราะความเห็นผดิ

เหตุให้เกดิโลภะ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิมาดว้ยกรรมท่ีมีโลภะเป็นบริวาร
จุติมาจากภพท่ีมีโลภะมาก (เปรต,อสุรกาย)
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีน่าชอบใจอยูเ่สมอ
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โลภมูลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) โสมนัสสะสะหะคะตงั ทิฏฐิคะตะสัมปะยุตตงั สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ 

ประกอบดว้ยความเห็นผิด

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
ไม่ค่อยสุขมุคมัภีรภาพ
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
พน้จากพยสนะ (ความพินาศ) ๕ ประการ

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสงัขาริก
ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ
ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
ไม่มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ

มีความเห็นผดิเป็นอธัยาศยั
ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ความเห็นผดิ
เป็นผูห้นัหลงัใหพ้ระสทัธรรม
ชอบคิดนึกแต่ในเร่ืองท่ีผดิ หรือ ทางท่ีผดิ
จมอยูใ่นความคิดท่ีไม่แยบคาย

สาเหตุให้เกดิ

โสมนัสสสหคตะ ทฏิฐิคตสัมปยุตต์ สสังขาริก

พยสนะ ๕
ญาติพยสนะ   เส่ือมญาติ
โภคพยสนะ   เส่ือมทรัพย์
โรคพยสนะ  เส่ือมเพราะโรคร้ายเบียดเบียน
สีลพยสนะ   เส่ือมจากศีล 
ทิฏฐิพยสนะ เส่ือมเพราะความเห็นผดิ

กายปโยคะ= ชกัชวนทางกาย
วจีปโยคะ= ชกัชวนทางวาจา
มโนปโยคะ= ชกัชวนทางใจ

สสังขาริก = การชกัชวน มี ๓ ทาง
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โลภมูลจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) โสมนัสสะสะหะคะตงั ทิฏฐิคะตะวปิปะยุตตงั อะสังขาริกงั
แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ 

ไม่ประกอบดว้ยความเห็นผิด

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
ไม่ค่อยสุขมุคมัภีรภาพ
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
พน้จากพยสนะ (ความพินาศ) ๕ ประการ

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสงัขาริก
มีความสุขกายสบายใจ
มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ

ไม่มีสสัสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเป็นอธัยาศยั
ไม่ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ความเห็นผดิ
มีอธัยาศยัหนัหนา้เขา้หาพระสทัธรรม
ชอบคิดนึกแต่ในเร่ืองท่ีถูก หรือ ทางท่ีถูก
ไม่จมอยูใ่นความคิดท่ีไม่แยบคาย

สาเหตุให้เกดิ

โสมนัสสสหคตะ ทฏิฐิคตวปิปยุตต์ อสังขาริก

พยสนะ ๕ 
ญาติพยสนะ   เส่ือมญาติ
โภคพยสนะ   เส่ือมทรัพย์
โรคพยสนะ  เส่ือมเพราะโรคร้ายเบียดเบียน
สีลพยสนะ   เส่ือมจากศีล 
ทิฏฐิพยสนะ เส่ือมเพราะความเห็นผดิ

เหตุให้เกดิโลภะ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิมาดว้ยกรรมท่ีมีโลภะเป็นบริวาร
จุติมาจากภพท่ีมีโลภะมาก (เปรต,อสุรกาย)
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีน่าชอบใจอยูเ่สมอ
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โลภมูลจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) โสมนัสสะสะหะคะตงั ทิฏฐิคะตะวปิปะยุตตงั สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ 

ไม่ประกอบดว้ยความเห็นผิด

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
ไม่ค่อยสุขมุคมัภีรภาพ
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
พน้จากพยสนะ (ความพินาศ) ๕ ประการ

สาเหตุให้เกดิ

โสมนัสสสหคตะ ทฏิฐิคตวปิปยุตต์ สสังขาริก

พยสนะ ๕ 
ญาติพยสนะ   เส่ือมญาติ
โภคพยสนะ   เส่ือมทรัพย์
โรคพยสนะ  เส่ือมเพราะโรคร้ายเบียดเบียน
สีลพยสนะ   เส่ือมจากศีล 
ทิฏฐิพยสนะ เส่ือมเพราะความเห็นผดิ

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสงัขาริก
ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ
ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
ไม่มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ

ไม่มีสสัสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเป็นอธัยาศยั
ไม่ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ความเห็นผดิ
มีอธัยาศยัหนัหนา้เขา้หาพระสทัธรรม
ชอบคิดนึกแต่ในเร่ืองท่ีถูก หรือ ทางท่ีถูก
ไม่จมอยูใ่นความคิดท่ีไม่แยบคาย

เหตุให้เกดิโลภะ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิมาดว้ยกรรมท่ีมีโลภะเป็นบริวาร
จุติมาจากภพท่ีมีโลภะมาก (เปรต,อสุรกาย)
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีน่าชอบใจอยูเ่สมอ
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โลภมูลจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ทิฏฐิคะตะสัมปะยุตตงั อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ 

ประกอบดว้ยความเห็นผิด

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
มีความสุขมุคมัภีรภาพ
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีระดบัปานกลางอยูเ่สมอ
พน้จากพยสนะ (ความพินาศ) ๕ ประการ
มีสนัดานคลา้ยเป็นคนใบ้

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสงัขาริก
มีความสุขกายสบายใจ
มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ

มีความเห็นผดิเป็นอธัยาศยั
ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ความเห็นผดิ
เป็นผูห้นัหลงัใหพ้ระสทัธรรม
ชอบคิดนึกแต่ในเร่ืองท่ีผดิ หรือ ทางท่ีผดิ
จมอยูใ่นความคิดท่ีไม่แยบคาย

สาเหตุให้เกดิ

อุเบกขาสหคตะ ทฏิฐิคตสัมปยุตต์ อสังขาริก

พยสนะ ๕ 
ญาติพยสนะ   เส่ือมญาติ
โภคพยสนะ   เส่ือมทรัพย์
โรคพยสนะ  เส่ือมเพราะโรคร้ายเบียดเบียน
สีลพยสนะ   เส่ือมจากศีล 
ทิฏฐิพยสนะ เส่ือมเพราะความเห็นผดิ

เหตุให้เกดิโลภะ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิมาดว้ยกรรมท่ีมีโลภะเป็นบริวาร
จุติมาจากภพท่ีมีโลภะมาก (เปรต,อสุรกาย)
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีน่าชอบใจอยูเ่สมอ



25

โลภมูลจิต ดวงที ่๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ทิฏฐิคะตะสัมปะยุตตงั สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ 

ประกอบดว้ยความเห็นผิด

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
มีความสุขมุคมัภีรภาพ
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีระดบัปานกลางอยูเ่สมอ
พน้จากพยสนะ (ความพินาศ) ๕ ประการ
มีสนัดานคลา้ยเป็นคนใบ้

มีความเห็นผดิเป็นอธัยาศยั
ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ความเห็นผดิ
เป็นผูห้นัหลงัใหพ้ระสทัธรรม
ชอบคิดนึกแต่ในเร่ืองท่ีผดิ หรือ ทางท่ีผดิ
จมอยูใ่นความคิดท่ีไม่แยบคาย

สาเหตุให้เกดิ

อุเบกขาสหคตะ ทฏิฐิคตสัมปยุตต์ สสังขาริก

พยสนะ ๕
ญาติพยสนะ   เส่ือมญาติ
โภคพยสนะ   เส่ือมทรัพย์
โรคพยสนะ  เส่ือมเพราะโรคร้ายเบียดเบียน
สีลพยสนะ   เส่ือมจากศีล 
ทิฏฐิพยสนะ เส่ือมเพราะความเห็นผดิ

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสงัขาริก
ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ
ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
ไม่มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ

เหตุให้เกดิโลภะ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิมาดว้ยกรรมท่ีมีโลภะเป็นบริวาร
จุติมาจากภพท่ีมีโลภะมาก (เปรต,อสุรกาย)
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีน่าชอบใจอยูเ่สมอ
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โลภมูลจิต ดวงที ่๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ทิฏฐิคะตะวปิปะยุตตงั อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ

ไม่ประกอบดว้ยความเห็นผิด

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
มีความสุขมุคมัภีรภาพ
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีระดบัปานกลางอยูเ่สมอ
พน้จากพยสนะ (ความพินาศ) ๕ ประการ
มีสนัดานคลา้ยเป็นคนใบ้

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสงัขาริก
มีความสุขกายสบายใจ
มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ

สาเหตุให้เกดิ

อุเบกขาสหคตะ ทฏิฐิคตวปิปยุตต์ อสังขาริก

พยสนะ ๕ 
ญาติพยสนะ   เส่ือมญาติ
โภคพยสนะ   เส่ือมทรัพย์
โรคพยสนะ  เส่ือมเพราะโรคร้ายเบียดเบียน
สีลพยสนะ   เส่ือมจากศีล 
ทิฏฐิพยสนะ เส่ือมเพราะความเห็นผดิ

เหตุให้เกดิโลภะ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิมาดว้ยกรรมท่ีมีโลภะเป็นบริวาร
จุติมาจากภพท่ีมีโลภะมาก (เปรต,อสุรกาย)
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีน่าชอบใจอยูเ่สมอ

ไม่มีสสัสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเป็นอธัยาศยั
ไม่ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ความเห็นผดิ
มีอธัยาศยัหนัหนา้เขา้หาพระสทัธรรม
ชอบคิดนึกแต่ในเร่ืองท่ีถูก หรือ ทางท่ีถูก
ไม่จมอยูใ่นความคิดท่ีไม่แยบคาย
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โลภมูลจิต ดวงที ่๘
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ทิฏฐิคะตะวปิปะยุตตงั สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ 

ไม่ประกอบดว้ยความเห็นผิด

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
มีความสุขมุคมัภีรภาพ
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีระดบัปานกลางอยูเ่สมอ
พน้จากพยสนะ (ความพินาศ) ๕ ประการ
มีสนัดานคลา้ยเป็นคนใบ้

สาเหตุให้เกดิ

อุเบกขาสหคตะ ทฏิฐิคตวปิปยุตต์ สสังขาริก

พยสนะ ๕ 
ญาติพยสนะ   เส่ือมญาติ
โภคพยสนะ   เส่ือมทรัพย์
โรคพยสนะ  เส่ือมเพราะโรคร้ายเบียดเบียน
สีลพยสนะ   เส่ือมจากศีล 
ทิฏฐิพยสนะ เส่ือมเพราะความเห็นผดิ

เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสงัขาริก
ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ
ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
ไม่มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสปัปายะ

เหตุให้เกดิโลภะ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิมาดว้ยกรรมท่ีมีโลภะเป็นบริวาร
จุติมาจากภพท่ีมีโลภะมาก (เปรต,อสุรกาย)
ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
ไดพ้บเห็นส่ิงท่ีน่าชอบใจอยูเ่สมอ

ผลของโทสมูลจิต
ผลในปัจจุบนั  ท าใหเ้กิดทุพภิกขิกภยั คือ ภยัท่ีเกิดจากขา้ว

ยากหมากแพง 
ผลในอนาคต   ท าใหเ้กิดเป็นเปรต อสุรกาย  ท่ีมีความโหยหิว 

อดยาก ดุจสภาพของโลภะ ท่ีมกัไม่รู้จกัพอ ไม่รู้จกัอ่ิม
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๑. ความไม่ชอบ
๒. ความเสียใจ
๓. ความกลุม้ใจ
๔. ความร าคาญใจ
๕. ความหงุดหงิด
๖. ความโกรธ
๗. ความเกลียด
๘. ความกลวั
๙. ความอาย
๑๐. ความประทุษร้าย
๑๑. ความอาฆาต
๑๒. ความคิดเบียดเบียน

ลกัษณะพิเศษของโทสมูลจิต ๔ ประการ
๑. มีความกระดา้ง เป็นลกัษณะ
๒. มีการท าใหจิ้ตใจของตนและผูอ่ื้น
หม่นไหม ้เป็นกิจ
๓. มีการประทุษร้ายอารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีอาฆาตวตัถุ ๑๐ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

โทสมูลจิต ๒

ปฏิฆสมัปยตุต์ อสงัขาริก
สสงัขาริก

เหตุใหเ้กิดโทสะ ๕ ประการ
๑. โทสัชฌาสยตา มีอธัยาศยัมากดว้ยโทสะ
๒. อคมัภีรปกติตา มีความคิดไม่แยบคาย
๓. อปัปัสสุตตา มีการศึกษานอ้ย
๔. อนิฏฐารัมมณสมาโยโค ไดป้ระสบอารมณ์
ท่ีไม่ดีอยูเ่สมอ

๕. อาฆาตวตัถุสมาโยโค ไดป้ระสบกบัอาฆาต
วตัถุ ๑๐ อยูเ่สมอ

กายปโยคะ= ชกัชวนทางกาย
วจีปโยคะ= ชกัชวนทางวาจา
มโนปโยคะ= ชกัชวนทางใจ

ผลของโทสมูลจิต
ผลในปัจจุบนั  ท าใหเ้กิดสตัถิกภยั คือ 

ภยัสงคราม รบราฆ่าฟันกนั
ผลในอนาคต   ท าใหเ้กิดในนรก  ท่ีมี

ความเร่าร้อน ดุจสภาพของโทสะ

เหตุท่ีจะท าใหป้ระหาณโทสะได ้๖ ประการ
๑. เมตตานิมิตตสัสะ อุคคโห ศึกษาในเคร่ืองหมายแห่งการเจริญเมตตา
๒. เมตตาภาวนานุโยโค ประกอบในเมตตาภาวนาเนือง ๆ
๓. กมัมัสสกตาปัจจเวกขโณ พิจารณาเนือง ๆ ในเร่ืองกฎแห่งกรรม
๔. ปฏิสังขานพหุลกีตา ท าใหม้ากดว้ยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณา
๕. กลัยาณมิตตตา คบหาสมาคมกบักลัยาณมิตรท่ีมีเมตตาธรรม
๖. สัปปายกถา ไดฟั้งถอ้ยค าท่ีสบาย คลายจากโทสะ

โทมนสัเวทนา

สสังขาริก = การชกัชวน มี ๓ ทาง
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โทสมูลจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) โทมะนัสสะสะหะคะตงั ปฏิฆะสัมปะยุตตงั อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเสียใจ ประกอบดว้ยความโกรธ

สาเหตุให้เกดิ

โทมนัสสสหคตะ ปฏิฆสัมปยุตต์ อสังขาริก

อาฆาตวตัถุ ๑๐ ประการ 
๑. อาฆาตเพราะคิดวา่ เขาไดเ้คยท าความเส่ือมเสียแก่เรา       ๖. อาฆาตเพราะคิดวา่ เขาจกัท าความเส่ือมเสียแก่ผูท่ี้เรารัก
๒. อาฆาตเพราะคิดวา่ เขาก าลงัท าความเส่ือมเสียแก่เรา    ๗. อาฆาตเพราะคิดวา่เขาไดเ้คยท าคุณประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เราเกลียดชงั
๓. อาฆาตเพราะคิดวา่ เขาจกัท าความเส่ือมเสียแก่เรา       ๘.อาฆาตเพราะคิดวา่เขาก าลงัท าคุณประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เราเกลียดชงั
๔. อาฆาตเพราะคิดวา่ เขาไดเ้คยท าความเส่ือมเสียแก่ผูท่ี้เรารัก ๙. อาฆาตเพราะคิดวา่เขาจกัท าคุณประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เราเกลียดชงั
๕. อาฆาตเพราะคิดวา่ เขาก าลงัท าความเส่ือมเสียแก่ผูท่ี้เรารัก ๑๐. โกรธเพราะเหตุอ่ืน เช่น เดินไปสะดุดกอ้นหิน ตน้ไมเ้ป็นตน้

๑. โทสัชฌาสยตา มีอธัยาศยัเป็นคนมกัโกรธ
๒. อคมัภรีปกตติา มีความคิดไม่สุขมุ
๓. อปัปัสสุตตา มีการศึกษานอ้ย
๔. อนิฏฐารัมมณสมาโยโค ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีไม่ดีอยูเ่สมอ
๕. อาฆาตวตัถุสมาโยโค ไดป้ระสบกบัอาฆาตวตัถุ ๑๐ ประการ
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โทสมูลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) โทมะนัสสะสะหะคะตงั ปฏิฆะสัมปะยุตตงั สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเสียใจ ประกอบดว้ยความโกรธ

สาเหตุให้เกดิ

โทมนัสสสหคตะ ปฏิฆสัมปยุตต์ สสังขาริก

๑. อโทสัชฌาสยตา มีอธัยาศยัไม่เป็นคนมกัโกรธ
๒. คมัภรีปกตติา มีความคิดท่ีสุขมุ
๓. พหุสสุตตา มีการศึกษาดี
๔. อฏิฐารัมมณสมาโยโค ไดป้ระสบกบัอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
๕. อาฆาตวตัถุสมาโยโค ไดป้ระสบกบัอาฆาตวตัถุ ๑๐ ประการ
๖. สสังขาริตตา ถูกกระตุน้ใหเ้กิดความโกรธ

กายปโยคะ= ชกัชวนทางกาย
วจีปโยคะ= ชกัชวนทางวาจา
มโนปโยคะ= ชกัชวนทางใจ

สสังขาริก = การชกัชวน มี ๓ ทาง



31

๑. ความไม่รู้
๒. ความโง่
๓. ความงมงาย
๔. ความหลง
จากสภาพท่ีเป็นจริง

ลกัษณะพเิศษของโมหมูลจติ ๔ ประการ
๑. มีความไม่รู้ในอริยสัจ เป็นตน้ เป็นลกัษณะ
๒. มีการปกปิดไวซ่ึ้งสภาวะแห่งอารมณ์ เป็นกิจ
๓. มีความมืดมน  เป็นผลปรากฏ
๔. มีอโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

โมหมูลจิต ๒

อุเบกขาเวทนา วิจิกิจฉาสมัปยตุต์
อุทธจัจสมัปยตุต์

อสงัขาริก

เหตุให้เกดิโมหะ ๒ 
ประการ
๑. อโยนิโสมนสิการ การท า
ไวใ้นใจโดยไม่แยบคาย
๒. อาสวสมุปบาท ความ
เกิดข้ึนและการหมกัหม
มของอาสวธรรม

เหตุให้เกดิอโยนิโสมนสิการ ๕ อย่าง
๑. ปุพเพ อกตปุญญตา ไม่ไดท้ าบุญไวใ้นปางก่อน
๒. อปัปฏิรูปเทสวาโส อยูใ่นถ่ินท่ีไม่สมควร
๓. อสัปปุริสูปนิสสโย ไม่คบหาสมาคมสตับุรุษ
๔. อสัทธัมมัสสวนัง การฟังแต่อสทัธรรม
๕. อตัตมิจฉาปณธิิ การตั้งตนไวผ้ดิ

อาสวธรรม ๔ อย่าง
๑. กามาสวะ ความหมกัหมมในเร่ืองกาม
๒. ภวาสวะ ความหมกัหมมในเร่ืองภพ
๓.ทฏิฐาสวะ ความหมกัหมมความเห็นผดิ
๔. อวชิชาสวะ ความหมกัหมมความไม่รู้
สภาพท่ีเป็นจริง

อวชิชา ๘ ประการ
๑. ทุกเข อญาณงั ไม่รู้ในทุกข์ ๒. ทุกขสมุทเย อญาณงั ไม่รู้ในสมุทยั คือ ตน้เหตุแห่งทุกข์
๓. ทุกขนิโรเธ อญาณงั ไม่รู้ในนิโรธ ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทายะ อญาณงั ไม่รู้ในมรรคปฏิปทา
๕. ปุพพนัเต อญาณงั ไม่รู้ในอดีตภพ ๖. อปรันเต อญาณงั ไม่รู้ในอนาคตภพ
๗. ปุพพนัตาปรันเต อญาณงั ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตภพ  ๘. อธัิปปัจจยตา ปฏิจจสมุปปันเนสุ ธัมเมสุ อญาณงั 

ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท
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โมหมูลจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง วจิิกจิฉาสัมปะยุตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยความสงสยั

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ วจิิกจิฉาสัมปยุตต์

วจิกิจิฉาสัมปยุตต์ ๘ ประการ
๑. พุทเธ กงัขติ สงสยัในคุณพระพทุธเจา้
๒. ธัมเม กงัขติ สงสยัในคุณพระธรรมเจา้
๓. สังเฆ กงัขติ สงสยัในคุณพระสงฆเจา้
๔. สิกขายะ กงัขติ สงสยัในไตรสิกขา
๕. ปุพพนัเต กงัขติ สงสยัในอดีตภพ
๖. อปรันเต กงัขติ สงสยัในอนาคตภพ
๗.ปุพพนัตาปรันเต กงัขติ สงสยัทั้งอดีตและอนาคตภพ
๘. อธัิปปัจจยตา ปฏิจจสมุปปันเนสุ ธัมเมสุ กงัขติ
สงสยัในปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท ๑๒
อวิชชา   เป็นปัจจยัใหเ้กิด  สงัขาร
สงัขาร   เป็นปัจจยัใหเ้กิด  วิญญาณ
วิญญาณ เป็นปัจจยัใหเ้กิด  นามรูป
นามรูป  เป็นปัจจยัใหเ้กิด   สฬายตนะ
สฬายตนะ เป็นปัจจยัใหเ้กิด ผสัสะ
ผสัสะ    เป็นปัจจยัใหเ้กิด   เวทนา
เวทนา   เป็นปัจจยัใหเ้กิด   ตณัหา
ตณัหา   เป็นปัจจยัใหเ้กิด   อุปาทาน
อุปาทาน เป็นปัจจยัใหเ้กิด   ภพ
ภพ       เป็นปัจจยัใหเ้กิด   ชาติ
ชาติ     เป็นปัจจยัใหเ้กิด    ชรา-มรณะ

เหตุที่จะให้ประหาณวจิกิจิฉาได้ มี ๖ ประการ
๑. พหุสสุตตา เป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้งมาก (คงแก่เรียน) ๒. ปริปุจฉกตา หมัน่สอบสวนทวนถามผูรู้้อยูเ่สมอ
๓. วนิเย ปกตญัญุตา ศึกษาใหร้อบรู้ในระเบียบวินยั ๔. อธิโมกขพหุลตา มีการตดัสินใจท่ีเดด็ขาด
๕. กลัยาณมิตตตา การคบหาสมาคมกบักลัยาณมิตร ๖. สัปปายกถา การไดฟั้งถอ้ยค าท่ีเป็นสปัปายะ

นิวรณวจิกิจิฉา = วิจิกิจฉาแท้
ปฏิรูปกวจิกิจิฉา = วิจิกิจฉาเทียม
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โมหมูลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง อุทธัจจะสัมปะยุตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยความฟุ้ งซ่าน

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ อุทธัจจสัมปยุตต์

เหตุให้เกดิอุทธัจจะ ๖ ประการ
๑. อปัปัสสุตตา มีการศึกษานอ้ย
๒. อปริปุจฉตา ไม่ชอบสอบสวนทวนถามผูรู้้
๓. วนิเย อปกตญัญุตา ไม่รอบรู้ในระเบียบวินยั
๔. พุทธอเสริตา ไม่ไดฟั้งธรรมของพระพทุธเจา้
๕. ปาปมิตตตา การคบคนชัว่เป็นมิตร
๖. อสัปปายตา การไม่ไดส่ิ้งท่ีเป็นสปัปายะ
๗. อาสวสมุปปาโท การหมกัหมมเร่ืองอาสวะ

เหตุทีจ่ะให้ประหาณอุทธัจจะได้ ม ี ๖ ประการ
๑. พหุสสุตตา เป็นผูไ้ดย้นิไดฟั้งมาก (คงแก่เรียน) ๒. ปริปุจฉกตา หมัน่สอบสวนทวนถามผูรู้้อยูเ่สมอ
๓. วนิเย ปกตญัญุตา ศึกษาใหร้อบรู้ในระเบียบวินยั ๔. พุทธเสริตาไดฟั้งพระธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้
๕. กลัยาณมิตตตา การคบหาสมาคมกบักลัยาณมิตร ๖. สัปปายกถา ไดฟั้งถอ้ยค าท่ีเป็นสปัปายะ คลาย

ความฟุ้งซ่าน

ผลของโมหมูลจิต
ผลในปัจจุบนั  ท าใหเ้กิดพยาธิก

ภยั คือ ภยัท่ีเกิดจากโรคภยัไขเ้จบ็
ผลในอนาคต   ท าใหเ้กิดใน

ก าเนิดเดรัจฉาน ท่ีมีความลุ่มหลง 
โง่เขลา ดุจสภาพของโมหะ
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ทุจริตทีเ่กดิจากอกศุลจิต

โลภมูลจิต โทสมูลจิต โมหมูลจิต

กายกรรม ๓
๑. ปาณาตบิาต ฆ่าสตัว์
๒. อทินนาทาน ลกัทรัพย์
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผดิในกาม

วจกีรรม ๔
๑. มุสาวาท พดูเทจ็
๒. ปิสุณวาจา พดูส่อเสียด
๓. ผรุสวาท พดูค าหยาบ
๔. สัมผปัปลาปะ พดูเพอ้เจอ้

มโนกรรม ๓
๑. อภชิฌา โลภยากไดข้องผูอ่ื้น
๒. พยาบาท คิดปองร้ายผูอ่ื้น
๓. มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผดิจาก

ท านองคลองธรรม

ทุจริต ๑๐ หรือ อกุศลกรรมบถ ๑๐

กายกรรม ๓ วจกีรรม ๓
๑. ปาณาติบาต     ๑. มุสาวาท
๒.อทินนาทาน     ๒. ปิสุณวาจา
๓.กาเมสุมิจฉาจาร ๓. สมัผปัปลาปะ

มโนกรรม ๒
๑. อภิชฌา       ๒. มิจฉาทิฏฐิ

กายกรรม ๓ คอื ๑. ปาณาติบาต ๒. อทินนาทาน
๓. กาเมสุมิจฉาจาร (โดยออ้ม) 

วจกีรรม ๔  คอื  ๑. มุสาวาท    ๒. ปิสุณวาจา
๓. ผรุสวาท   ๔. สมัผปัปลาปะ 

มโนกรรม ๑ คอื พยาบาท

เป็นปัจจยัใหเ้กิดทุจริต 
หรือ อกศุลกรรมบถได้
ทั้ง ๑๐ ประการ
เพราะความไม่รู้ จึงท า

ใหโ้ลภ ท าใหโ้กรธ ท า
ใหห้ลง ท าใหเ้ห็นผิด 
เป็นตน้
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การละอกศุลจิต
อกศุลจิต การประหาณ (ละ) อ านาจกศุลทีล่ะ

โลภมูลจิต

ตทงัคปหาน ละชัว่คร้ังชัว่คราว ดว้ยความสันโดษ

วิกขมัภนปหาน ละดว้ยการข่มไว้ ดว้ยฌานกุศล (ข่มกาม)

สมุจเฉทปหาน ละโดยเดด็ขาด ดว้ยอรหตัตมรรคญาณ

โทสมูลจิต

ตทงัคปหาน ละชัว่คร้ังชัว่คราว ดว้ยเมตตา กรุณา

วิกขมัภนปหาน ละดว้ยการข่มไว้ ดว้ยฌานกุศล

สมุจเฉทปหาน ละโดยเดด็ขาด ดว้ยอนาคามิมรรคญาณ

โมหมูลจิต

ตทงัคปหาน ละชัว่คร้ังชัว่คราว ดว้ยปัญญาในมหากุศล

สมุจเฉทปหาน ละโดยเดด็ขาด ดว้ยอรหตัตมรรคญาณ

โมหมูลจิต ไม่สามารถละโดยวกิขมัภนปหาน  ดว้ยอ านาจแห่งฌาน
กศุลได ้ เพราะฌานกศุลกเ็ป็นไปดว้ยอ านาจของโมหะ ดว้ย
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อเหตุกจิต ๑๘

อกุศลวบิากจิต ๗ อเหตุกกุศลวบิากจิต ๘ อเหตุกกริิยาจิต ๓

จกัขวุิญญาณจิต
โสตวิญญาณจิต
ฆานวิญญาณจิต
ชิวหาวิญญาณจิต
กายวิญญาณจิต
สมัปฏิจฉนจิต
อุเบกขาสนัตีรณจิต

จกัขวุิญญาณจิต
โสตวิญญาณจิต
ฆานวิญญาณจิต
ชิวหาวิญญาณจิต
กายวิญญาณจิต
สมัปฏิจฉนจิต
อุเบกขาสนัตีรณจิต
โสมนสัสนัตีรณจิต

ปัญจทวาราวชัชนจิต
มโนทวาราวชัชนจิต
หสิตุปปาทจิต

จิต
ที่เ
ป็น

ผล
ขอ

งอ
กศุ

ลจิ
ต ๑

๒
รับ

รู้อ
าร
มณ์

ที่ไ
ม่ดี

  เป็
นอ

นิฏ
ฐา
รม

ณ์

จิต
ที่เ
ป็น

ผล
ขอ

งม
หา

กศุ
ลจิ

ต ๘
 แต่

ไม่
มีเ
หตุ

ปร
ะก

อบ
 เกิ
ดขึ้

น 
รับ

รู้อ
าร
มณ์

ที่ดี
 เป็

นอิ
ฏฐ

าร
มณ์

ท  าหนา้ท่ีเฉพาะกิจ
บางอยา่ง ไม่ตอ้งอาศยัเหตุ

คาถาสังคหะ
สัตตากุสลปากานิ ปุญญปากานิ  อฏัฐะธา
กริ๎ยะจิตตานิ  ตีณตีิ อฏัฐาระสะ  อเหตุกา ฯ

แปลความวา่ 
อกศุลวบิากจิต ๗  อเหตุกกุศลวบิากจิต ๘ อเหตุกกิริยาจิต ๓  รวมจิต ๑๘  ดวงน้ี  เป็นอเหตุกะ
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อกศุลวบิากจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง จักขุวญิญาณงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับรูปารมณ์ท่ีไม่ดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ อกศุลวบิากทางตา

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้รูปารมณ์โดยอาศยัจกัขวุตัถุ เป็นลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะรูปารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อรูปารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีรูปเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. จกัขุปสาโท มีจกัขปุสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. รูปารัมมณงั มีรูปารมณ์ท่ีไม่ดีมาปรากฏ

เฉพาะหนา้ ไม่ใกลห้รือไกลเกินไป
๓. อาโลโก มีแสงสวา่งพอเหมาะ
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะดูรูปนั้น

ตี น ท ป จกั ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีรูปารมณ์ ท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางจกัขทุวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

จกัขวุญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

จักขุทวารวถิี
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อกศุลวบิากจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง โสตะวญิญาณงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับสทัทารมณ์ท่ีไม่ดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ อกสุลวบิากทางหู

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้เสียงโดยอาศยัโสตวตัถุ เป็นลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะสทัทารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อสทัทารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีเสียงเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. โสตปสาโท มีโสตปสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. สัททารัมมณงั มีสทัทารมณ์ท่ีไม่ดีมาปรากฏ

เฉพาะหนา้ ไม่ใกล ้หรือไกลเกินไป
๓. ววิรากาโส มีช่องวา่ง (ช่องหูท่ีอากาศเขา้ได)้
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะฟังเสียงนั้น

ตี น ท ป โสต ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีสัททารมณ์ ท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางโสตทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

โสตวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

โสตทวารวถิี
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อกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ฆานะวญิญาณงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับคนัธารมณ์ท่ีไม่ดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ อกสุลวบิากทางจมูก

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้กล่ินโดยอาศยัฆานวตัถุ เป็นลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะคนัธารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อคนัธารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีกล่ินเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ฆานปสาโท มีฆานปสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. คนัธารัมมณงั มีคนัธารมณ์ท่ีไม่ดีมาปรากฏ

ท่ีฆานประสาท
๓. วาโยธาตุ มีวาโยธาตุพดัพาเขา้ไป
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะดมกล่ินนั้น

ตี น ท ป ฆา ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีคนัธารมณ์ ท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางฆานทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ฆานวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ฆานทวารวถิี
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อกศุลวบิากจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ชิวหาวญิญาณงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับรสารมณ์ท่ีไม่ดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ อกสุลวบิากทางลิน้

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้รสารมณ์โดยอาศยัชิวหาวตัถุ เป็นลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะรสารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อรสารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีรสเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ชิวหาปสาโท มีชิวหาปสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. รสารัมมณงั มีรสารมณ์ท่ีไม่ดีมาปรากฏท่ี

ชิวหาประสาท
๓. อาโปธาตุ มีอาโปธาตุช่วยน ามา
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับรสนั้น

ตี น ท ป ชิว ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีรสารมณ์ ท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางชิวหาทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ชิวหาวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ชิวหาทวารวถิี
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อกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๕
(ช่ือ) ทุกขะสะหะคะตงั กายะวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยทุกขเวทนา รับโผฏฐพัพารมณ์ท่ีไม่ดี

สาเหตุให้เกดิทุกขสหคตะ อกสุลวบิากทางกาย
ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ

๑. มีการรู้โผฏฐพัพารมณ์โดยอาศยักายวตัถุ เป็น
ลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะโผฏฐพัพารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อโผฏฐพัพารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีการกระทบเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. กายปสาโท มีกายปสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. โผฏฐัพพารัมมณงั มีโผฏฐพัพารมณ์ท่ีไม่ดีมา

กระทบกายประสาท
๓. ถทัธปฐวี มีธาตุดินท่ีมีลกัษณะแขง็
๔. มนสิกาโร มีความสนใจต่อการกระทบนั้น

ตี น ท ป กาย ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีโผฏฐพัพารมณ์ ท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางกายทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

กายวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

กายทวารวถิี
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อกศุลวบิากจิต ดวงที ่๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง สัมปะฏิจฉะนะจิตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับปัญจารมณ์ท่ีไม่ดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ อกสุลวบิากทางปัญจทวาร

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ 
๑. มีการรู้รูป เป็นตน้ รองล าดบัจากปัญจวิญญาณ 
เป็นตน้ เป็นลกัษณะ

๒. มีการรับปัญจารมณ์ มีรูปเป็นตน้ เป็นกิจ
๓. มีความเป็นอยา่งเดียวกนั เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งจกัขวิุญญาณธาตุ เป็นตน้ เป็น
เหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ปัญจทวารัง มีปัญจทวารดี ไม่บกพร่อง
๒. ปัญจารัมมณงั มีปัญจารมณ์ท่ีไม่ดีมาปรากฏ

เฉพาะหนา้ทางทวารใดทวารหน่ึง
๓. หทยวตัถุ มีหทยัวตัถุเป็นท่ีอาศยัเกิด
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับอารมณ์นั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีปัญจารมณ์ ท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางปัญจทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ปัญจวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ปัญจทวารวถิี
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อกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั สันตรีะณะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไต่สวนปัญจารมณ์ท่ีไม่ดี (และหน่วงเหน่ียวอารมณ์ ๖)

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ อกสุลวบิากทางทวาร ๖

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ 
๑. มีการรู้อารมณ์ ๖ รองล าดบัจากอเหตุกวิบากจิต 
อ่ืน ๆ เป็นลกัษณะ

๒. มีการไต่สวนอารมณ์ เป็นตน้ เป็นกิจ
๓. มีความเป็นไปอยา่งเดียวกนั  เป็นผลปรากฏ
๔. มีหทยวตัถุ  เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ฉทวารานิ มีทวาร ๖ ท่ีสมบูรณ์พร้อม
๒. ฉอารัมมณงั มีอารมณ์ ๖ ท่ีไม่ดี อยา่งใด

อยา่งหน่ึง มาปรากฏ
๓. หทยวตัถุ มีหทยวตัถุ อนัเป็นท่ีเกิดของจิต
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับอารมณ์นั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีปัญจารมมณ์ ท่ีเป็นอนิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางปัญจทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ปัญจวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ตทาลมัพณะ มีอารมณ์ ๖ อยา่ง เน่ืองจากท าหนา้ท่ีทางมโนทวารดว้ย

ปัญจทวารวถิี
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อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง จักขุวญิญาณงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับรูปารมณ์ท่ีดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ กสุลวบิากทางตา

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้รูปารมณ์โดยอาศยัจกัขวุตัถุ เป็นลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะรูปารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อรูปารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีรูปเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. จกัขุปสาโท มีจกัขปุสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. รูปารัมมณงั มีรูปารมณ์ท่ีดีมาปรากฏ

เฉพาะหนา้ ไม่ใกล ้หรือไกลเกินไป
๓. อาโลโก มีแสงสวา่งพอเหมาะ
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะดูรูปนั้น

ตี น ท ป จกั ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีรูปารมณ์ ท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางจกัขทุวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

จกัขวุญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

จักขุทวารวถิี
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อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๒
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง โสตะวญิญาณงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับสทัทารมณ์ท่ีดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ กสุลวบิากทางหู

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้เสียงโดยอาศยัโสตวตัถุ เป็นลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะสทัทารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อสทัทารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีเสียงเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. โสตปสาโท มีโสตปสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. สัททารัมมณงั มีสทัทารมณ์ท่ีดีมาปรากฏ

เฉพาะหนา้ ไม่ใกล ้หรือไกลเกินไป
๓. ววิรากาโส มีช่องวา่ง (ช่องหูท่ีอากาศเขา้ได)้
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะฟังเสียงนั้น

ตี น ท ป โสต ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีสัททารมณ์ ท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางโสตทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

โสตวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

โสตทวารวถิี
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อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ฆานะวญิญาณงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับคนัธารมณ์ท่ีดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ กสุลวบิากทางจมูก

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้กล่ินโดยอาศยัฆานวตัถุ เป็นลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะคนัธารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อคนัธารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีกล่ินเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ฆานปสาโท มีฆานปสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. คนัธารัมมณงั มีคนัธารมณ์ท่ีดีมาปรากฏ

ท่ีฆานประสาท
๓. วาโยธาตุ มีวาโยธาตุพดัพาเขา้ไป
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะดมกล่ินนั้น

ตี น ท ป ฆา ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีคนัธารมณ์ ท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางฆานทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ฆานวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ฆานทวารวถิี
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อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๔
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ชิวหาวญิญาณงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับรสารมณ์ท่ีดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ กสุลวบิากทางลิน้

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้รสารมณ์โดยอาศยัชิวหาวตัถุ เป็นลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะรสารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อรสารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีรสเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ชิวหาปสาโท มีชิวหาปสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. รสารัมมณงั มีรสารมณ์ท่ีดีมาปรากฏท่ี

ชิวหาประสาท
๓. อาโปธาตุ มีอาโปธาตุช่วยน ามา
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับรสนั้น

ตี น ท ป ชิว ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีรสารมณ์ ท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางชิวหาทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ชิวหาวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ชิวหาทวารวถิี
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อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๕
(ช่ือ) สุขะสะหะคะตงั กายะวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยสุขเวทนา รับโผฏฐพัพารมณ์ท่ีดี

สาเหตุให้เกดิสุขสหคตะ กสุลวบิากทางกาย

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้โผฏฐพัพารมณ์โดยอาศยักายวตัถุ เป็น
ลกัษณะ
๒. มีอารมณ์เฉพาะโผฏฐพัพารมณ์ เท่านั้น เป็นกิจ
๓. มีการมุ่งหนา้ต่อโผฏฐพัพารมณ์  เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งกิริยามโนธาตุท่ีมีการกระทบเป็น
อารมณ์ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. กายปสาโท มีกายปสาทรูปดี ไม่บกพร่อง
๒. โผฏฐัพพารัมมณงั มีโผฏฐพัพารมณ์ท่ีดีมา

กระทบกายประสาท
๓. ถทัธปฐวี มีธาตุดินท่ีมีลกัษณะแขง็
๔. มนสิกาโร มีความสนใจต่อการกระทบนั้น

ตี น ท ป กาย ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีโผฏฐพัพารมณ์ ท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางกายทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

กายวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

กายทวารวถิี
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อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงที ่๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง สัมปะฏิจฉะนะจิตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับปัญจารมณ์ท่ีดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ กสุลวบิากทางปัญจทวาร

ลกัษณะพิเศษ ๔ ประการ 
๑. มีการรู้รูป เป็นตน้ รองล าดบัจากปัญจวิญญาณ 
เป็นตน้ เป็นลกัษณะ

๒. มีการรับปัญจารมณ์ มีรูปเป็นตน้ เป็นกิจ
๓. มีความเป็นอยา่งเดียวกนั เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกแห่งจกัขวิุญญาณธาตุเป็นตน้ เป็น
เหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ปัญจทวารัง มีปัญจทวารดี ไม่บกพร่อง
๒. ปัญจารัมมณงั มีปัญจารมณ์ท่ีดีมาปรากฏ

เฉพาะหนา้ทางทวารใดทวารหน่ึง
๓. หทยวตัถุ มีหทยัวตัถุเป็นท่ีอาศยัเกิด
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับอารมณ์นั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีปัญจารมณ์ ท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางปัญจทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ปัญจวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต

ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ปัญจทวารวถิี
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อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั สันตรีะณะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไต่สวนปัญจารมณ์ท่ีดี (และหน่วงเหน่ียวอารมณ์ ๖)

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ กสุลวบิากทางทวาร ๖

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้อารมณ์ ๖ รองล าดบัจากอเหตุกวิบากจิต
อ่ืน ๆ เป็นลกัษณะ

๒. มีการไต่สวนอารมณ์ เป็นตน้ เป็นกิจ
๓. มีความเป็นไปอยา่งเดียวกนั  เป็นผลปรากฏ
๔. มีหทยวตัถุ  เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ฉทวารานิ มีทวาร ๖ ท่ีสมบูรณ์พร้อม
๒. ฉอารัมมณงั มีอารมณ์ ๖ ท่ีดี อยา่งใด

อยา่งหน่ึง มาปรากฏ
๓. หทยวตัถุ มีหทยวตัถุ อนัเป็นท่ีเกิดของจิต
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับอารมณ์นั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีปัญจารมมณ์ ท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางปัญจทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ปัญจวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ตทาลมัพณะ มีอารมณ์ ๖ อยา่ง เน่ืองจากท าหนา้ท่ีทางมโนทวารดว้ย

ปัญจทวารวถิี
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อเหตกกศุลวบิากจิต ดวงที่ ๘
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง สันตรีะณะจิตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความดีใจ ไต่สวนปัญจารมณ์ท่ีดียิง่ (และหน่วงเหน่ียวอารมณ์ ๖)

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสสหคตะ กสุลวบิากทางทวาร ๖

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ 
๑. มีการรู้อารมณ์ ๖ รองล าดบัจากอเหตุกวิบากจิต  
อ่ืน ๆ เป็นลกัษณะ

๒. มีการไต่สวนอารมณ์ เป็นตน้ เป็นกิจ
๓. มีความเป็นไปอยา่งเดียวกนั  เป็นผลปรากฏ
๔. มีหทยวตัถุ  เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ฉทวารานิ มีทวาร ๖ ท่ีสมบูรณ์พร้อม
๒. ฉอารัมมณงั มีอารมณ์ ๖ ท่ีดียิง่ อยา่งใด

อยา่งหน่ึง มาปรากฏ
๓. หทยวตัถุ มีหทยวตัถุ อนัเป็นท่ีเกิดของจิต
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับอารมณ์นั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีปัญจารมมณ์ ท่ีเป็นอติอิฏฐารมณ์ ท่ีปรากฏทางปัญจทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ปัญจวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ตทาลมัพณะ มีอารมณ์ ๖ อยา่ง เน่ืองจากท าหนา้ท่ีทางมโนทวารดว้ย

ปัญจทวารวถิี
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อเหตุกกริิยาจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ปัญจะท๎วาราวชัชะนะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ พิจารณาปัญจารมณ์ท่ีดีและไม่ดี

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ หทยวตัถุ

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการพิจารณาปัญจารมณ์ เป็นลกัษณะ
๒. มีการรับปัญจารมณ์ มี รูปารมณ์ เป็นตน้ เป็นกิจ
๓. มีความเป็นไปอยา่งเดียวกนั เป็นผลปรากฏ
๔. มีการแผอ่อกไปแห่งภวงัคจิต เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด

๑. ปัญจทวารัง มีปัญจทวาร ท่ีสมบูรณ์พร้อม
๒. ปัญจารัมมณงั มีปัญจารมณ์ ท่ีดีและไม่ดี 

อยา่งใดอยา่งหน่ึง มาปรากฏ
๓. หทยวตัถุ มีหทยวตัถุ อนัเป็นท่ีเกิดของจิต
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับอารมณ์นั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มีปัญจารมมณ์ ท่ีปรากฏทางปัญจทวาร เป็นปัจจุบนั

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ปัญจทวาราวชัชนจิต

ปัญจวญิญาณจิต

สัมปฏิจฉนจิต

สันตีรณจิต

โวฏฐพัพนจิต

ชวนจิต (กศุล,อกศุล,กิริยา)

ตทาลมัพณจิต ภว
งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

ตทาลมัพณะ มีอารมณ์ ๖ อยา่ง เน่ืองจากท าหนา้ท่ีทางมโนทวารดว้ย

ปัญจทวารวถิี

(ท่ีเป็นอติอิฏฐะ อิฏฐมชัฌตัตะ หรืออนิฏฐะ อยา่งใดอยา่งหน่ึง)
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อเหตุกกริิยาจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง มโนทว๎าราวชัชะนะจิตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ พิจารณาอารมณ์ทางมโนทวารท่ีดีและไม่ดี

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. มีการรู้อารมณ์ ๖ รองล าดบัจากอเหตุกวิบากจิตอ่ืน ๆ 
(เฉพาะทางปัญจทวาร) เป็นลกัษณะ (ทางมโนทวารรับก่อน)
๒. มีการตดัสินปัญจารมณ์ เป็นตน้ เป็นกิจ
๓. มีความเป็นไปอยา่งเดียวกนั  เป็นผลปรากฏ
๔. มีหทยวตัถุ  เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด (เฉพาะในปัญจโวการภูมิ)

๑. ฉทวารานิ มีทวาร ๖ ท่ีสมบูรณ์พร้อม
๒. ฉอารัมมณงั มีอารมณ์ ๖ ท่ีดีและไม่ดี อยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง มาปรากฏ
๓. หทยวตัถุ มีหทยวตัถุ อนัเป็นท่ีเกิด 
(เฉพาะในปัญจโวการภูมิ ๒๖)
๔. มนสิกาโร มีความสนใจท่ีจะรับอารมณ์นั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ภว

งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ หทยวตัถุ

ตี น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มโนทวาราวชัชนจิต ท าหนา้ท่ีพิจารณาอารมณ์ใหม่ทางมโนทวาร
และตดัสินใหช้วนะเสพเลย

มีปัญจารมณ์ ท่ีปรากฏทางปัญจทวาร เป็นปัจจุบนั

มีอารมณ์ ๖ ท่ีปรากฏทางมโนทวาร ท่ีเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบนั และกาลวมุิตติ

ปัญจทวารวถิี

มโนทวารวถิี

(ท่ีเป็นอติอิฏฐะ อิฏฐมชัฌตัตะ หรืออนิฏฐะ อยา่งใดอยา่งหน่ึง)
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อเหตุกกริิยาจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง หะสิตุปปาทะจิตตัง
(แปล) จิตท่ีท าการยิม้แยม้ของพระอรหนัต ์เกิดข้ึนพร้อมดว้ยความดีใจ

ลกัษณะพเิศษ ๔ ประการ
๑. สฬารัมมณวชิชนลกัขณงั มีการรู้อารมณ์ทั้ง ๖ เป็นลกัษณะ
๒.อรหตงั อุฬารานุฬาเรสุ วตัเตสุ สหนรสัง มีการยิม้แยม้ในเร่ืองท่ีดีและไม่ดีของพระอรหนัตท์ั้งหลายเป็นกิจ                 
๓. ตถาภาวปัจจุปัฏฐานัง มีความเป็นไปโดยอาการอยา่งเดียวกนั ในอารมณ์ ๖ นั้น เป็นผลปรากฏ
๔. เอกนัตะโต หะทะยะวตัถุปทัฏฐานัง มีหทยัวตัถุ เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด โดยแน่นอน

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ภวงัคจิต รับอารมณ์เก่า
กรรมอารมณ์
กรรมนิมิตอารมณ์
คตินิมิตอารมณ์ ภว

งัค
จิต

 (ล
งภ
วงั
คเ์ห

มือ
นเ
ดิม

)

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสสหคตะ หทยวตัถุ

ตี น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

หสิตุปปาทจิต เป็นอเหตุกจิตดวงเดียว ท่ีท าหนา้ท่ีชวนะ คือ เสพอารมณ์
โดยมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการยิม้ของพระอรหนัตท์ั้งหลาย เป็นเหตุใหเ้กิด

มีปัญจารมณ์ ท่ีปรากฏทางปัญจทวาร เป็นปัจจุบนั

มีอารมณ์ ๖ ท่ีปรากฏทางมโนทวาร ท่ีเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบนั

การยิม้ การหัวเราะ ๖ อย่าง
๑. สิตะ ยิม้ไม่เห็นไรฟัง
๒. หสิตะ ยิม้พอเห็นไรฟัน
๓. วหิสิตะ หวัเราะเบาๆ
๔. อติหสิตะ หวัเราะดงั
๕. อปหสิตะ หวัเราะไหวโยก
๖. อปุหสิตะ หวัเราะน ้าตาไหล
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หน้าทีข่องอเหตุกจิต

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ตี น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

มโนทวาราวชัชนจิต ท าหนา้ท่ี ๒ อยา่ง คือ
๑. อาวชัชนกิจ คือ พิจารณาอารมณ์ใหม่ทางมโนทวาร
๒. โวฏฐพัพนกิจ คือ ตดัสินอารมณ์ทางปัญจทวาร

ปัญจทวาราวชัชนจิต ท าหนา้ท่ี อาวชัชนะ
คือ พิจารณาอารมณ์ใหม่ทางปัญจทวาร

อุเบกขาสนัตีรณจิต ๒ ดวง ท าหนา้ท่ี ๕ อยา่ง คือ 
๑. ปฏิสนธิ  เกิดในภพชาติใหม่
๒. ภวงัคะ   รักษาภพชาตินั้นไว้
๓. สนัตีรณะ ไต่สวนปัญจารมณ์ ทางปัญจทวาร
๔. ตทาลมัพณะ  หน่วงเน่ียวอารมณ์ ๖ ทางทวาร ๖
๕. จุติ ตายจากภพชาตินั้น

อุเบกขาสันตีรณจิต ๒
ทวปัิญจวญิญาณจิต ๑๐ มี ๕ หนา้ท่ี คือ
จกัขวุญิญาณจิต ๒ ท าหนา้ท่ี ทสัสนกิจ คือ เห็นสี
โสตวญิญาณจิต ๒ ท าหนา้ท่ี สวนกิจ คือ รับรู้เสียง
ฆานวญิญาณจิต ๒ ท าหนา้ท่ี ฆายนกิจ คือ รับกล่ิน
ชิวหาวญิญาณจิต ๒ ท าหนา้ท่ี สายนกิจ คือ รับรส
กายวญิญาณจิต ๒ ท าหนา้ท่ี ผสุนกิจ คือ รับกระทบ

หสิตุปปาทจิต ท าหนา้ท่ีเสพอารมณ์เก่ียวกบั
การยิม้แยม้ของพระอรหนัต์

สมั
ปฏิ

จฉ
นจิ

ต ๒
 ท
 าห
นา้

ที่
สมั

ปฏิ
จฉ

นะ
 คือ

 รับ
ปัญ

จา
รม

ณ์
ต่อ

จา
กปั

ญจ
วิญ

ญา
ณจิ

ต ๑
๐

โส
มน

สัส
นัตี

รณ
จิต

 ๑ 
ท า
หน

า้ที่
 ๒
 อย

า่ง
 คือ

๑. 
สนั

ตีร
ณะ

  ไ
ต่ส

วน
ปัญ

จา
รม

ณ์ท
าง
ป้ญ

ทว
าร

๒.
 ตท

าล
มัพ

ณะ
 ห
น่ว

งเห
นี่ย

วอ
าร
มณ์

ทา
งท

วา
ร ๖
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ข้ออุปมาทวาร ๖
ตา เปรียบเหมือน งู ชอบซอกแซกไปในท่ีล้ีลบั
หู เปรียบเหมือน จระเข้ ชอบอยูท่ี่น ้ าวงัวนเยน็สบาย
จมูก เปรียบเหมือน นก ชอบโผผนิบินไปในอากาศ เล่นลม
ล้ิน เปรียบเหมือน สุนขับา้น ชอบล้ิมเลียใหน้ ้ าลายไหลอยูเ่สมอ
กาย เปรียบเหมือน สุนขัจ้ิงจอก กลางวนัชอบหลบนอนอยูต่ามซอกเขา
ใจ เปรียบเหมือน ลิง ไม่ชอบอยูน่ิ่ง ชอบซุกซนว่ิงกระโดดไปมา

ประโยชน์ของอเหตุกจิต
๑. เม่ือไดป้ระสบกบัอกศุลวิบากทางทวารทั้ง ๕ ท าใหพิ้จารณาเห็นโทษของอกศุลกรรมไดง่้าย
๒. เม่ือไดป้ระสบกบักศุลวิบากทางทวารทั้ง ๕  ท าใหพิ้จารณาเห็นคุณของกศุลกรรมไดง่้าย
๓. กศุลวิบากและอกศุลวิบากท่ีเกิดทางทวารทั้ง ๕ นั้น เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงชีวิตของสตัวท์ั้งหลาย ใหมี้รสชาติ เป็น

แรงกระตุน้ใหมี้ชีวิตชีวา  ถา้ไม่มีวิบากพวกน้ี คนและสตัวท์ั้งหลาย กเ็หมือนกบัตาบอด หูหนวก เป็นตน้ ความเป็นสงัคม 
กมี็ไม่ได ้ การสร้างบารมีต่อไป กเ็ป็นไปไดย้าก

๔. ปัญจทวาราวชัชนจิต และ มโนทวาราวชัชนจิต เป็นจิตท่ีพิจารณาหน่วงเหน่ียวอารมณ์มาสู่ทวารเป็นคร้ังแรก 
เรียกวา่ เปิดประตูรับอารมณ์ใหม่ ทางทวาร ๖ เพ่ือใหจิ้ตอ่ืน ๆ สามารถรับรู้อารมณ์ได ้ ถา้ไม่มีจิต ๒ ดวงน้ี จิตดวงอ่ืน ๆ 
กไ็ม่สามารถรับอารมณ์ทางทวารต่าง ๆ ไดเ้ลย

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ตี น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ
มโนทวาราวชัชนจิต

ปัญจทวาราวชัชนจิต
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บทสรุป

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ตี น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

การรู้อารมณ์ของวิญญาณธาตุทั้ง ๗
๑. มโนธาตุ ๓ คือ สมัปฏิจฉนจิต ๒ ปัญจ

ทวาราวชัชนจิต ๑ รู้อารมณ์ไดน้อ้ยท่ีสุด เพราะ
อาศยัเกิดท่ีหน่ึง แต่ไปท างานอีกท่ีหน่ึง

๒. ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ รู้อารมณ์ไดป้าน
กลาง เพราะอาศยัปัญจวตัถุ คือ ปสาทรูป ๕
(เฉพาะของตน) เกิด ซ่ึงเป็นรูป มีก าลงัอ่อนกวา่
นามธรรม

๓. มโนวิญญาณธาตุ ๗๒ (เวน้อรูปวิบากจิต 
๔) รู้อารมณ์ไดม้ากท่ีสุด เพราะอาศยัเกิดทาง
มโนทวาร คือ ภวงัคจิต ซ่ึงเป็นนามธรรม มี
ก าลงัมาก

ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐

มโนธาตุ ๓

อาศยัหทยวตัถุเกิด แต่ไป
ท าหนา้ท่ีทางปัญจทวาร

ภวงัคจิต เป็น มโนทวาร

มโนวิญญาณธาตุ ๗๒ อาศยัหทยวตัถุ
เกิด รับรู้อารมณ์ทางมโนทวาร คือ
ภวงัคจิต ท าใหส้ามารถรับอารมณ์ได้
มากท่ีสุด เพราะทวารเป็นนามธรรม มี
ก าลงัมากกวา่ รูปธรรม

ความเป็นอภัพพบุคคล ๓ จ าพวก
๑. กามาวรณ์ ผูห้มกมุ่นในกาม
๒. กเิลสาวรณ์ ถูกกิเลสรุมเร้ามากเกินไป
๓. วปิากาวรณ์ ถูกอกศุลวิบากขวางกั้น หรือ
พ้ืนฐานภวงัคจิต มีก าลงัอ่อนเกินไป
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กามาวจรโสภณจิต ๒๔
กามาวจรโสภณจิต หมายถึง จิตท่ียงัรับอารมณ์ท่ีเป็นกามอารมณ์อยู ่แต่เป็นจิตท่ีดีงาม ไม่มีโทษ

คาถาสังคหะ
เวทนาญาณสังขาร- เภเทน   จตุวสีติ
สเหตุกามาวจร - ปุญญปากกริยา  มตา ฯ

แปลความวา่
จิต ๒๔ ดวง เม่ือกล่าวโดยประเภทแห่ง เวทนา ญาณ สงัขาร แลว้ เรียกวา่ สเหตุกกามาวจรกศุลจิต 
สเหตุกกามาวจรวบิากจิต และสเหตุกกามาวจรกิริยาจิต

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

สเหตุกกามาวจรกศุลจิต ๘ สเหตุกกามาวจรวบิากจิต ๘ สเหตุกกามาวจรกริิยาจิต ๘

โสมนัสสเวทนา
อุเบกขาเวทนา

ญาณสัมปยุตต์
ญาณวปิปยุตต์

อสังขาริก
สสังขาริก
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กามาวจรโสภณจิต ๒๔

มหากศุลจิต ๘ มหาวบิากจิต ๘ มหากริิยาจิต ๘

มหากศุลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ ท าหนา้ท่ีชวนะ

มห
ากิ
ริย
าจิ
ต ๘

 เป็
นจิ

ตข
อง
พร

ะอ
รห

นัต
โ์ด
ยเฉ

พา
ะ

มห
าก
ศุล

จิต
 ๘
 เป็

นจิ
ตข

อง
บุค

คล
ทัว่

ไป
ที่น

อก
จา
กพ

ระ
อร
หนั

ต์ มหาวบิากจติ ๘ ดวง ท าหน้าที่ ๔ อย่าง คอื
๑. ปฏิสนธิ คือ เกิดในภพชาติใหม่
๒. ภวงัค์ คือ รักษาภพชาตินั้นไว้
๓. ตทาลมัพณะ คือ หน่วงเหน่ียวอารมณ์ต่อจากชวนะ
๔. จุติ คือ ตายจากภพชาตินั้น

มหากศุลจติ หมายถึง จิตท่ีดีงามและ
ใหผ้ลเป็นความสุข ทั้งเป็นบาทเบ้ืองตน้
แห่งมรรค ผล นิพพาน ฌาน อภิญญา

มหาวบิากจติ หมายถึง จิตท่ีเป็นผล
ของมหากศุลจิตโดยตรง เพราะมีสภาพ
ท่ีประกอบเหมือนกนัทุกประการ

มหากริิยาจติ หมายถึง จิตของพระ
อรหนัต ์ท่ียงัรับอารมณ์ท่ีเป็นกาม
อารมณ์อยูโ่ดยมาก

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ตี น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภภวงัคจิต เป็น มโนทวาร

มหาวิบากจิตมหาวิบากจิต
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มหากุศลจิต เป็นจิตทีม่คีวามกว้างขวาง
๑. กว้างขวางในเร่ืองอารมณ์ คือ สามารถรับอารมณ์ไดท้ั้ง ๖ ทั้งอดีต 

อนาคต ปัจจุบนั และกาลวิมุตติ
๒. กว้างขวางในเร่ืองเวลา คือ สามารถเกิดติดต่อกนัไดเ้ป็นเวลานาน และ

เกิดข้ึนไดบ่้อยคร้ัง ไม่มีจ ากดั
๓. กว้างขวางในเร่ืองเหตุ คือ สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยอาศยัธรรมท่ีเป็นเหตุ 

๒๐ ประการ ไดแ้ก่ บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ และสุจริต ๑๐ หรือ อกศุลกรรมบถ ๑๐
๔. กว้างขวางในเร่ืองบุคคล คือ สามารถเกิดไดก้บับุคคลทุกจ าพวกท่ีมีจิต

เกิดข้ึนได ้(ยกเวน้พระอรหนัตท่ี์กลายเป็นมหากิริยาจิต แต่มีสภาพคลา้ยกนั)
๕. กว้างขวางในเร่ืองภพภูมิ คือ สามารถเกิดไดใ้น ๓๐ ภูมิ ท่ีสตัวมี์จิตเกิด

ได ้(ยกเวน้อสญัญสตัตภูมิ ท่ีไม่มีจิตเกิด)
๖. กว้างขวางในเร่ืองการให้ผล คือ นอกจากใหผ้ลเป็นมหาวิบากจิต ท่ีเป็น

ผลโดยตรงแลว้ ยงัใหผ้ลเป็นอเหตุกกศุลวิบากจิต ท าหนา้ท่ีเห็นรูป ไดย้นิเสียง 
ดมกล่ิน ล้ิมรส รับกระทบสมัผสั ทางปัญจทวาร และหน่วงเหน่ียวอารมณ์ทาง
ทวาร ๖ ท าใหส้ตัวมี์ชีวิตชีวา อยูใ่นปัจจุบนัภพนั้น ๆ ตามสมควร

อรรถแห่งกุศล ๕ ประการ
๑. อโรคยตัถะ ไม่มีโรค คือ กิเลสตวัเสียดแทง
๒. สุนทรัตถะ เป็นส่ิงท่ีดีงาม เป็นประโยชน์
๓. เฉกตัถะ ฉลาด มีความเรียบร้อย ดีงาม
๔. อนวชัชัตถะ ไม่มีโทษท่ีจะพึงติเตียน
๕. สุขวปิากตัถะ มีสุขเป็นก าไร

กจฺุฉิเต ปาปธมฺเม สลยต ิกมฺเปต ิวทฺิธ เสตตีิ
= กสุล   ธรรมชาติใด ยอ่มท าใหห้วัน่ไหว 
หรือ ยอ่มท าลายซ่ึงบาปธรรมอนับณัฑิตพึง
รังเกียจ ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ช่ือวา่ กศุล

อรรถแห่งบุญ
อตฺตโน สนฺตาน   ปุนาต ิโสเธตตี=ิปุญฺญ 
การกระท าใด ยอ่มช าระซ่ึงสนัดานของตน
ใหบ้ริสุทธ์ิ ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ช่ือวา่ บุญ

บุญ แปลวา่ การกระท าท่ีเป็นเคร่ืองช าระ
สนัดานของตนใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจาก
มลทินโทษ มีความตระหน่ี เป็นตน้

มหากศุลจิต ๘กศุล บุญ
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ปัจจัยให้เกดิมหากศุล

ปรโตโฆสะ = ปัจจัยภายนอก โยนิโสมนสิการ = ปัจจัยภายใน

๑. บิดามารดา
๒. ปู่ยา่ ตายาย ลุงป้า นา้อา
พี่นอ้ง ญาติมิตร

๓. ครู อุปัชฌาย ์อาจารย์
๔. พระพุทธเจา้
๕. พระปัจเจกพุทธเจา้
๖. พระสงฆส์าวก
๗. ฤาษี ชีไพร ดาบส

๑. ปุพเพกตปุญญตา เคยไดท้ าบุญไวใ้นปางก่อน
๒. ปฏิรูปเทสวาโส ไดอ้ยูใ่นถ่ินท่ีเหมาะสม
๓. สัปปุริสูปนิสสโย ไดค้บหาสมาคมกบัสตับุรุษ
๔. สัทธัมมัสสวนัง ไดฟั้งธรรมค าสอนของสตับุรุษ
๕. อตัตสัมมาปณธิิ ตั้งตนไวใ้นทางท่ีชอบสัมมาทฏิฐิ

๑. สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง การอ่าน
๒. จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา
๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา

๑. อตัถิ ทนินัง เห็นวา่ การใหท้านยอ่มมีผล
๒. อตัถิ ยฏิฐัง เห็นวา่ การบูชายอ่มมีผล
๓. อตัถิ หุตัง เห็นวา่ การตอ้นรับเช้ือเชิญยอ่มมีผล
๔. อตัถิ สุกตทุกกฎานัง กมัมานัง ผลวปิาโก เห็นวา่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่
๕. อตัถิ อะยงั โลโก เห็นวา่ โลกน้ีมี คือ สัตวท่ี์จะมาเกิดในโลกน้ีอีก มี
๖. อตัถิ ปโร โลโก เห็นวา่ โลกหนา้มี คือ สัตวท่ี์จะไปเกิดโลกหนา้มี
๗. อตัถิ มาตา เห็นวา่ คุณของมารดามี การท าดีท าชัว่ต่อมารดา มีผล
๘. อตัถิ ปิตา เห็นวา่ คุณของบิดามี การท าดีท าชัว่ต่อบิดา มีผล
๙. อตัถิ สัตตา โอปปาติกา เห็นวา่ โอปปาติกสัตว ์มี
๑๐. อตัถิ โลเก สมณพราหมณา สัมมาปฏปัินนา โลก  ปเวเทนติ เห็นสมณ
พราหมณ์ ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ แลว้ท าใหแ้จง้ในโลก มี

๑. กมัมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ รู้วา่สตัวท์ั้งหลาย 
มีกรรมเป็นสมบติัของตน

๒. วปัิสสนาสัมมาทิฏฐิ รู้เห็นความเป็นไป
ของรูปนาม ตามความเป็นจริง
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มหากศุลจิต ๘

๑. อนวชัชวปิากลกัขณงั เป็นธรรมท่ีไม่มี
โทษและใหผ้ลเป็นความสุข เป็นลกัษณะ
๒. อกสุลปฏิปักขรสัง มีการเป็นปฏิปักษต่์อ
อกศุลธรรม เป็นกิจ
๓. อกาลุสสิยปัจจุปัฏฐานัง มีความไม่ขุ่นมวั 
เป็นผลปรากฏ
๔. โยนิโสมนสิการปทัฏฐานัง มีการท าไวใ้น
ใจโดยอุบายอนัแยบคาย เป็นเหตุใกลใ้ห้เกิด

เจตนาทีเ่ป็นเหตุ เหตุทีอ่าศัยเกดิ
ลกัษณะพเิศษของกุศล ๔ ประการ

๑. อุกกฏัฐกศุล
๒. โอมกกศุล

ปุพพเจตนา
มุญจนเจตนา
อปรเจตนา

อปราปรเจตนา บุญกิริยาวตัถุ ๑๐
สุจริต ๑๐ หรือ
กศุลกรรมบถ ๑๐

จ าแนกโดยเหตุติเหตุกกุศล ทวเิหตุกกุศล

๓. อุกกฏัฐุกกฏัฐกศุล
๔. อุกกฏัโฐมกกศุล
๕. โอมกกุกฏัฐกศุล
๖. โอมโกมกกศุล

๑. ติเหตุกอุกกฏัฐกศุล
๒. ติเหตุกโอมกกศุล
๓. ติเหตุกอุกกฏัฐุกกฏัฐกศุล
๔. ติเหตุกอุกกฏัโฐมกกศุล
๕. ติเหตุกโอมกกุกฏัฐกศุล
๖. ติเหตุกโอมโกมกกศุล

๑. ทวเิหตุกอุกกฏัฐกศุล
๒. ทวเิหตุกโอมกกศุล
๓. ทวเิหตุกอุกกฏัฐุกกฏัฐกศุล
๔. ทวเิหตุกอุกกฏัโฐมกกศุล
๕. ทวเิหตุกโอมกกุกฏัฐกศุล
๖. ทวเิหตุกโอมโกมกกศุล

อุกกฏัฐกศุล หมายถึง กศุลท่ีบริบูรณ์ดว้ยเจตนา ๓ กาล
โอมกกศุล หมายถึง กศุลท่ีบกพร่องดว้ยเจตนา ๓ กาล
อุกกฏัฐุกกฏัฐกศุล หมายถึง กศุลท่ีบริบูรณ์ดว้ยเจนา ๓ 
กาล และอปราปรเจตนา
อุกกฏัโฐมกกศุลหมายถึง อปราปรเจตนากศุลท่ีไปรับ
เอาอุกกฏัฐกศุล เป็นอารมณ์แลว้ แลว้เจตนาเสียไป
โอมกกุกฏัฐกศุลหมายถึง อปราปรเจตนากศุลท่ีไปรับ
เอาโอมกกศุล แลว้ปรับเจตนาใหบ้ริบูรณ์ใหม่
โอมโกมกกศุล หมายถึง อปราปรเจตนากศุล ท่ีไปรับเอา

โอมกกศุลเป็นอารมณ์แลว้ ท าเจตนาใหเ้สียไปอีก
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เหตุให้เกดิมหากศุล

บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ กศุลกรรมบถ ๑๐ หรือ สุจริต ๑๐

ภาวนาทาน ศีล

สีลมัย การรักษาศีล
อปจายนมัย การอ่อนนอ้มถ่อมตน
เวยยาวจัจมัย การช่วยขวนขวายในกิจท่ีชอบ

ทานมัย การใหท้าน
ปัตตทิานมัย การใหส่้วนบุญ
อนุโมทนามัย การอนุโมทนาส่วนบุญ

ภาวนามัย        การเจริญจิตภาวนา
ธัมมัสสวนมัย การฟังธรรม
ธัมมเทสนามัย การแสดงธรรม
ทิฏฐุชุกมัม์ การท าความเห็นใหต้รง

กศุลกรรมบถ ๑๐ หรือ สุจริต ๑๐

มโนกรรม ๓กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔

มุสาวาทา เวรมณ ี     ไม่พดูเทจ็
ปิสุณวาจาย เวรมณี ไม่พดูส่อเสียด
ผรุสายวาจาย เวรมณ ีไม่พดูค าหยาบ
สัมผปัปลาปา เวรมณี ไม่พดูเพอ้เจอ้

ปาณาตปิาตา เวรมณี ไม่ฆ่าสตัว์
อทินนาทานา เวรมณี ไม่ลกัทรัพย์
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี ไม่ผดิทางกาม

อนภชิฌา ไม่โลภอยากไดข้องผูอ่ื้น
อพยาบาท ไม่พยาบาทปองร้ายผูอ่ื้น
สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ
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ทานกศุล

ทานตามนัยอภิธรรม ๖ทานตามนัยพระสูตร ๑๐ ทานตามนัยพระวนัิย ๔

๑. จวีรทาน  การใหจี้วร ผา้นุ่ง
ห่มเป็นทาน
๒. ปิณฑปาตทาน การให้
อาหารบิณฑบาตเป็นทาน
๓. เสนาสนทาน การให้
เสนาสนะ ท่ีอยูท่ี่อาศยัเป็นทาน
๔. เภสัชชทาน การใหย้ารักษา
โรค ตลอดถึงค่ารักษาพยาบาล
เป็นทาน

๑.อนันทาน การใหข้า้วเป็นทาน
๒. ปานทาน การใหน้ ้ าเป็นทาน
๓. วตัถทาน การใหเ้ส้ือผา้เป็นทาน
๔. ยานทาน การใหพ้าหนะเป็นทาน
๕. มาลาทาน การใหด้อกไมเ้ป็นทาน
๖. คนัธทาน การใหข้องหอมเป็นทาน
๗. วเิลปนทาน การใหข้องลูบไลเ้ป็นทาน
๘. เสยยทาน การใหท่ี้นอนเป็นทาน
๙. อาวสถทาน การใหท่ี้พกัอาศยัเป็นทาน
๑๐. ปทีปทาน การใหป้ระทีปแสงสวา่ง 

เป็นทาน

๑.รูปทาน การใหรู้ปเป็นทานทางตา
๒. สัทททาน การใหเ้สียงเป็นทานทางหู
๓. คนัธทาน การใหก้ล่ินเป็นทานทางจมูก
๔. รสทาน การใหร้ส เป็นทานทางล้ิน
๕. โผฏฐัพพทาน การใหส่ิ้งท่ีกระทบ
สมัผสั เป็นทานทางกาย
๖. ธัมมทาน การใหธ้รรมารมณ์ เป็นทาน
ทางใจ

อานิสงส์ของทาน ๔ ประการ
๑. ปฐม   ทาน  สคฺคโสปาณ เป็นบนัไดขั้นแรกน าไปสู่สวรรค์
๒. ทาน   ปาเถยฺยมุตฺตม เป็นเสบียงอนัประเสริฐในสงัสารวฏัฏ์
๓. ทาน   อุชุกมคฺค เป็นทางสายตรงไปสู่พระนิพพาน
๔. ทาน   วร  นิสฺสรณ เป็นปัจจยัอยา่งประเสริฐใหจ้ากสงัสารวฏัฏ์
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ศีลกศุล
พระภิกษุ

พระภิกษุณี

สามเณร
สามเณรี

อุบาสก
อุบาสิกา

ศีล ๒๒๗

ศีล ๓๑๑

ศีล ๑๐ เสขยิวตัร ๗๕

ศีล ๘   อุโบสถศีล
ศีล ๑๐ อาชีวฏัฐมกศีล

ปา
ริสุ

ทธิ
ศีล

  ๔

ปาตโิมกขสังวรศีล ความส ารวมในศีลอนัเป็นหลกัการใหญ่ ตามสถานภาพของตน บริสุทธ์ิดว้ย
การแสดง เรียกวา่ เทศนาวสุิทธิ

อนิทริยสังวรศีล ศีลท่ีเกิดจากการส ารวมอินทรีย ์๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ บริสุทธ์ิไดด้ว้ยการส ารวม  
เรียกวา่ สังวรวสุิทธิ

อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลท่ีบริสุทธ์ิจากการหาเล้ียงชีพในทางท่ีชอบตามสมควรแก่สถานภาพของตน 
บริสุทธ์ิดว้ยการแสวงหาในทางท่ีชอบ เรียกวา่ เอฏฐิวสุิทธิ

ปัจจยสันนิสสิตศีล ศีลท่ีเกิดจากการพิจารณาแลว้เสพปัจจยัท่ีเกิดข้ึนโดยชอบธรรม บริสุทธ์ิดว้ยการ
พิจารณา  เรียกวา่ ปัจจเวกขณวสุิทธิ

ปาติโมกขสังวรศีล

อนิทริยสังวรศีล

อาชีวฏัฐมกศีล

ปัจจยสันนิสสิตศีล

อขณัฑะ ไม่ขาด

อฉิททะ ไม่ทะลุ

อสพละ ไม่ด่าง

อกมัมาสะ ไม่พร้อย
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ภาวนากศุล

ภาวนา ๒ กมัมัฏฐาน ๒

สมถภาวนา

วปัิสสนาภาวนา

อารัมมณกมัมฏัฐาน

อารัมมณกิภาวนากมัมฏัฐาน

สมถภูมิ ๗  วปัิสสนาภูมิ ๖

องคคุ์ณของการเจริญภาวนา ๓

ตวัละคร

คนดูละคร

ภาวนา หมายถึง ธรรมชาติท่ีควรเจริญ หรือ ท าใหเ้กิดข้ึนบ่อย ๆ ในสนัดานของตน
กมัมัฏฐาน หมายถึง อารมณ์อนัเป็นท่ีตั้งแห่งการเจริญสมถะหรือวิปัสสนา 
สมถภาวนา หมายถึง การเพ่งอารมณ์ เพ่ือใหจิ้ตตั้งมัน่ในอารมณ์นั้นอนัเดียวและท าใหนิ้วรณ์สงบลง
วปัิสสนาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญาใหเ้ห็นรูปนามโดยความเป็นไตรลกัษณ์
อารัมมณกมัมัฏฐาน หมายถึง อารมณ์ของสมถะ หรือ วิปัสสนา 
อารัมมณกิภาวนากมัมัฏฐาน หมายถึง ธรรมชาติท่ีเพ่งอารมณ์ ไดแ้ก่ ความพยายามในการเจริญสมถะ หรือ  

วิปัสสนาท่ีเกิดข้ึนก่อน ๆ และเกิดข้ึนสืบต่อกนัมา เพ่ือใหไ้ดบ้รรลุมรรค ผล นิพพาน ฌาน 
อภิญญา ตามสมควร (อาตาปี สติมา สมัปชาโน)

สมถภูมิ ๗ หมวด คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐  อปัป
มญัญา ๔ อาหาเรปฏิกลูสญัญา ๑ จตุธาตุววตัถาน ๑  อรูป
กมัมฏัฐาน ๔

วปัิสสนาภูมิ ๖ หมวด คือ ขนัธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 
อินทรีย ์๒๒  อริยสจั ๔  ปฏิจจสมุปบาทองค ์๑๒
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มหากศุลจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตงั ญาณะสัมปะยุตตงั  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
๒. มีศรัทธามาก
๓. มีความเห็นถูกตอ้งหมดมลทิน
๔. เห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. ไดป้ระสบอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
๖. ไม่มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสังขาริก
๒. มีความสุขกายสบายใจ
๓. มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
๔. เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

๑. ปฏิสนธิมาดว้ยกศุลวิบากจิตท่ีประกอบดว้ยปัญญา
๒. เกิดในชาติท่ีหมดความกงัวล ปราศจากภยัพิบติั
๓. ห่างไกลจากกิเลส หนัหนา้เขา้หาพระสัทธรรม
๔. มีอินทรียแ์ก่กลา้ มีอาย ุ๔๐-๕๐ ปี (ปัญญาทสกวยั)

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสหคตะ

ญาณสัมปยุตต์

อสังขาริก

๑. ชอบไต่สวนทวนถามขอ้อรรถขอ้ธรรมอยูเ่สมอ
๒. ชอบความสะอาด มีระเบียบวินยัในตนเอง
๓. ปรับอินทรีย ์๕  ใหมี้ความเท่าเทียมกนัอยูเ่สมอ
๔. หลีกเล่ียงคนท่ีไม่มีปัญญา
๕. ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ปัญญา
๖. ชอบพิจารณาขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึง
๗. มีอินทรียแ์ก่กลา้ ชอบนอ้มจิตแสวงหาธรรม
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มหากศุลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
๒. มีศรัทธามาก
๓. มีความเห็นถูกตอ้งหมดมลทิน
๔. เห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. ไดป้ระสบอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
๖. ไม่มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสังขาริก
๒. ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
๓.ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ
๔.ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. ไม่มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

๑. ปฏิสนธิมาดว้ยกศุลวิบากจิตท่ีประกอบดว้ยปัญญา
๒. เกิดในชาติท่ีหมดความกงัวล ปราศจากภยัพิบติั
๓. ห่างไกลจากกิเลส หนัหนา้เขา้หาพระสัทธรรม
๔. มีอินทรียแ์ก่กลา้ มีอาย ุ๔๐-๕๐ ปี (ปัญญาทสกวยั)

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสหคตะ

ญาณสัมปยุตต์

สสังขาริก

๑. ชอบไต่สวนทวนถามขอ้อรรถขอ้ธรรมอยูเ่สมอ
๒. ชอบความสะอาด มีระเบียบวินยัในตนเอง
๓. ปรับอินทรีย ์๕  ใหมี้ความเท่าเทียมกนัอยูเ่สมอ
๔. หลีกเล่ียงคนท่ีไม่มีปัญญา
๕. ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ปัญญา
๖. ชอบพิจารณาขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึง
๗. มีอินทรียแ์ก่กลา้ ชอบนอ้มจิตแสวงหาธรรม
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มหากศุลจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
๒. มีศรัทธามาก
๓. มีความเห็นถูกตอ้งหมดมลทิน
๔. เห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. ไดป้ระสบอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
๖. ไม่มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสังขาริก
๒. มีความสุขกายสบายใจ
๓. มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
๔. เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

๑. ปฏิสนธิมาดว้ยกศุลวิบากจิตท่ีไม่ประกอบดว้ยปัญญา
๒. เกิดในชาติท่ีมีความกงัวล เตม็ไปดว้ยภยัพิบติั
๓. มีใจหมกมุ่นในเร่ืองกิเลส มกัหนัหลงัใหพ้ระสัทธรรม
๔. มีอินทรียอ่์อน มีอาย ุ๑-๑๐ ปี (มนัททสกวยั)

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสหคตะ

ญาณวปิปยุตต์

อสังขาริก

๑. ไม่ชอบไต่สวนทวนถามขอ้อรรถขอ้ธรรม
๒. ไม่ชอบความสะอาด ขาดระเบียบวินยัในตนเอง
๓. ไม่ปรับอินทรีย ์๕  ใหมี้ความเท่าเทียมกนั
๔. ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีไม่มีปัญญา
๕. มกัหลีกเล่ียงบุคคลผูมี้ปัญญา
๖. ไม่ชอบพิจารณาขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึง
๗. มีอินทรียอ่์อน ไม่ชอบนอ้มจิตแสวงหาธรรม
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มหากศุลจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
๒. มีศรัทธามาก
๓. มีความเห็นถูกตอ้งหมดมลทิน
๔. เห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. ไดป้ระสบอารมณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ
๖. ไม่มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสังขาริก
๒. ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
๓.ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ
๔.ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. ไม่มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสหคตะ

ญาณวปิปยุตต์

สสังขาริก

๑. ปฏิสนธิมาดว้ยกศุลวิบากจิตท่ีไม่ประกอบดว้ยปัญญา
๒. เกิดในชาติท่ีมีความกงัวล เตม็ไปดว้ยภยัพิบติั
๓. มีใจหมกมุ่นในเร่ืองกิเลส มกัหนัหลงัใหพ้ระสัทธรรม
๔. มีอินทรียอ่์อน มีอาย ุ๑-๑๐ ปี (มนัททสกวยั)

๑. ไม่ชอบไต่สวนทวนถามขอ้อรรถขอ้ธรรม
๒. ไม่ชอบความสะอาด ขาดระเบียบวินยัในตนเอง
๓. ไม่ปรับอินทรีย ์๕  ใหมี้ความเท่าเทียมกนั
๔. ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีไม่มีปัญญา
๕. มกัหลีกเล่ียงบุคคลผูมี้ปัญญา
๖. ไม่ชอบพิจารณาขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึง
๗. มีอินทรียอ่์อน ไม่ชอบนอ้มจิตแสวงหาธรรม
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มหากศุลจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
๒. มีศรัทธานอ้ย
๓. มีความเห็นยงัไม่บริสุทธ์ิ
๔. ไม่เคยเห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. มกัไดป้ระสบแต่อารมณ์ท่ีปานกลาง
๖.  มีอุปสรรคบีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสังขาริก
๒. มีความสุขกายสบายใจ
๓. มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
๔. เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

๑. ปฏิสนธิมาดว้ยกศุลวิบากจิตท่ีประกอบดว้ยปัญญา
๒. เกิดในชาติท่ีหมดความกงัวล ปราศจากภยัพิบติั
๓. ห่างไกลจากกิเลส หนัหนา้เขา้หาพระสัทธรรม
๔. มีอินทรียแ์ก่กลา้ มีอาย ุ๔๐-๕๐ ปี (ปัญญาทสกวยั)

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ

ญาณสัมปยุตต์

อสังขาริก

๑. ชอบไต่สวนทวนถามขอ้อรรถขอ้ธรรมอยูเ่สมอ
๒. ชอบความสะอาด มีระเบียบวินยัในตนเอง
๓. ปรับอินทรีย ์๕  ใหมี้ความเท่าเทียมกนัอยูเ่สมอ
๔. หลีกเล่ียงคนท่ีไม่มีปัญญา
๕. ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ปัญญา
๖. ชอบพิจารณาขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึง
๗. มีอินทรียแ์ก่กลา้ ชอบนอ้มจิตแสวงหาธรรม
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มหากศุลจิต ดวงที ่๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
๒. มีศรัทธานอ้ย
๓. มีความเห็นยงัไม่บริสุทธ์ิ
๔. ไม่เคยเห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. มกัไดป้ระสบแต่อารมณ์ท่ีปานกลาง
๖.  มีอุปสรรคบีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสังขาริก
๒. ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
๓. ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ 
๔. ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. ไม่มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

๑. ปฏิสนธิมาดว้ยกศุลวิบากจิตท่ีประกอบดว้ยปัญญา
๒. เกิดในชาติท่ีหมดความกงัวล ปราศจากภยัพิบติั
๓. ห่างไกลจากกิเลส หนัหนา้เขา้หาพระสัทธรรม
๔. มีอินทรียแ์ก่กลา้ มีอาย ุ๔๐-๕๐ ปี (ปัญญาทสกวยั)

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ

ญาณสัมปยุตต์

สสังขาริก

๑. ชอบไต่สวนทวนถามขอ้อรรถขอ้ธรรมอยูเ่สมอ
๒. ชอบความสะอาด มีระเบียบวินยัในตนเอง
๓. ปรับอินทรีย ์๕  ใหมี้ความเท่าเทียมกนัอยูเ่สมอ
๔. หลีกเล่ียงคนท่ีไม่มีปัญญา
๕. ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูมี้ปัญญา
๖. ชอบพิจารณาขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึง
๗. มีอินทรียแ์ก่กลา้ ชอบนอ้มจิตแสวงหาธรรม
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มหากศุลจิต ดวงที ่๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
๒. มีศรัทธานอ้ย
๓. มีความเห็นยงัไม่บริสุทธ์ิ
๔. ไม่เคยเห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. มกัไดป้ระสบแต่อารมณ์ท่ีปานกลาง
๖.  มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสังขาริก
๒. มีความสุขกายสบายใจ
๓. มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
๔. เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

๑. ปฏิสนธิมาดว้ยกศุลวิบากจิตท่ีไม่ประกอบดว้ยปัญญา
๒. เกิดในชาติท่ีมีความกงัวล เตม็ไปดว้ยภยัพิบติั
๓. มีใจหมกมุ่นในกิเลส มกัหนัหลงัใหพ้ระสัทธรรม
๔. มีอินทรียอ่์อน มีอาย ุ๑-๑๐ ปี (มนัททสกวยั)

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ

ญาณวปิปยุตต์

อสังขาริก

๑. ไม่ชอบไต่สวนทวนถามขอ้อรรถขอ้ธรรมอยูเ่สมอ
๒. ไม่ชอบความสะอาด ขาดระเบียบวินยัในตนเอง
๓. ไม่ปรับอินทรีย ์๕  ใหมี้ความเท่าเทียมกนัอยูเ่สมอ
๔. ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูไ้ม่มีปัญญา
๕. มกัหลีกเล่ียงคนมีปัญญา
๖. ไม่ชอบพิจารณาขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึง
๗. มีอินทรียอ่์อน ไม่ชอบนอ้มจิตแสวงหาธรรม



74

มหากศุลจิต ดวงที ่๘
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
๒. มีศรัทธานอ้ย
๓. มีความเห็นยงัไม่บริสุทธ์ิ
๔. ไม่เคยเห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. มกัไดป้ระสบแต่อารมณ์ท่ีปานกลาง
๖.  มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสังขาริก
๒. ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
๓. ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ 
๔. ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. ไม่มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

๑. ปฏิสนธิมาดว้ยกศุลวิบากจิตท่ีไม่ประกอบดว้ยปัญญา
๒. เกิดในชาติท่ีมีความกงัวล เตม็ไปดว้ยภยัพิบติั
๓. มีใจหมกมุ่นในกิเลส มกัหนัหลงัใหพ้ระสัทธรรม
๔. มีอินทรียอ่์อน มีอาย ุ๑-๑๐ ปี (มนัททสกวยั)

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ

ญาณวปิปยุตต์

สสังขาริก

๑. ไม่ชอบไต่สวนทวนถามขอ้อรรถขอ้ธรรมอยูเ่สมอ
๒. ไม่ชอบความสะอาด ขาดระเบียบวินยัในตนเอง
๓. ไม่ปรับอินทรีย ์๕  ใหมี้ความเท่าเทียมกนัอยูเ่สมอ
๔. ชอบคบหาสมาคมกบับุคคลผูไ้ม่มีปัญญา
๕. มกัหลีกเล่ียงคนมีปัญญา
๖. ไม่ชอบพิจารณาขอ้อรรถขอ้ธรรมท่ีลึกซ้ึง
๗. มีอินทรียอ่์อน ไม่ชอบนอ้มจิตแสวงหาธรรม



75

มหาวบิากจิต

โสมนัสสเวทนา
อุเบกขาเวทนา

อสังขาริก
สสังขาริก

ญาณสัมปยุตต์
ญาณวปิปยุตต์

มหาวบิากจติ หมายถึง จิตท่ีเป็นผลของมหากุศลจิต 
โดยตรง เพราะวา่ มีสภาพคลา้ยกนั โดยเวทนา ญาณ
และสงัขาร เหมือนกนัอรรถของวบิาก

อญัญมัญญวสิิฏฐานัง กสุลา   กุ
สลานัง ปากาต=ิวปิากานิ ธรรม
ทั้งหลายท่ีเป็นผลของกศุลและ
อกศุลท่ีพิเศษกวา่กนัและกนั ช่ือวา่ 
วิบาก

อกศุลใหผ้ลเป็นความทุกข์

ธรรมทีเ่ป็นผล
๑. มุขยผล ผลโดยตรง
๒.สามัญญผล ผลโดยออ้ม

กจิ หรือ หน้าทีข่องมหาวบิากจิต
๑. ปฏิสนธิกจิ เกิดข้ึนในภพภูมิใหม่
๒. ภวงัคกจิ    รักษาภพชาตินั้นไว้
๓. ตทาลมัพณกจิ หน่วงเหน่ียวอารมณ์ต่อจากชวนะ
๔. จุตกิจิ ตายจากภพชาตินั้น

ผลทีเ่กดิจากมหาวบิาก
๑. สุวณัณตา มีผวิพรรณงาม ๒. สุสรตา มีเสียงไพเราะ
๓. สุสัณฐานตา มีหุ่นดี ๔. สุรูปตา มีรูปงาม
๕. อาธิปปัจจงั มีความเป็นใหญ่ ๖. ปริวารตา มีบริวารดี

กศุลใหผ้ลเป็นความสุข

ผลทีพ่เิศษกว่ากนัและกนั
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วบิากจิต

สภาพของวบิากจิต ๔ ประการ
๑. เป็นจิตท่ีไม่ตอ้งขวนขวาย
๒. เป็นจิตท่ีสงบ ไม่ปรากฏอาการ
๓. เป็นสภาพท่ีละเอียด ไม่ปรากฏชดั
๔. เจตสิกท่ีประกอบกบัวิบากจิต กมี็
ก าลงัอ่อนตามดว้ย 

ผลของวบิากจิต
๑. วปิากกจิ ท าหนา้ท่ีเป็นผลของกรรมแต่ปางก่อน
๒. อาเสวนกจิ ท าหนา้ท่ีอาเสวนะ ป้อนขอ้มูลใหเ้สพบ่อย ๆ
๓. อุปนิสสยกจิ ท าหนา้ท่ีเป็นอุปนิสัย คือ ความประพฤติท่ีเคยชิน
๔. วาสนากจิ ท าหนา้ท่ีเป็นวาสนา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดข้วนขวาย
๕. อนุสัยกจิ ท่ีเป็นอกศุลวิบากท าหนา้ท่ีเป็นอนุสัยนอนเน่ืองในสันดาน
๖. จริตกจิ ท าหนา้ท่ีเป็นจริต คือ ความประพฤติและบุคลิกท่ีแสดงออกมา
๗. ปารมีกจิ ฝ่ายกศุลวิบากท าหนา้ท่ีเป็นบารมีสั่งสมเป็นปัจจยัใหถึ้งนิพพาน

การส่งผลของวบิากจิต
เจตนาท่ีประกอบกบัโลภมูลจิต ๘ ส่งผลเป็น  ทุคติบุคคล ท่ีเป็น เปรต อสุรกาย

เจตนาท่ีประกอบกบัโทสมูลจิต ๒ ส่งผลเป็น  ทุคติบุคคล ท่ีเป็น สัตวน์รก

เจตนาท่ีประกอบกบัโมหมูลจิต ๑ (เวน้อุทธจัจสัมปยตุตจิต) ส่งผลเป็น  ทุคติบุคคล ท่ีเป็น สัตวเ์ดรัจฉาน

เจตนาท่ีประกอบกบัมหากุศลจิตท่ีเป็นโอมกะ อุกกฏัโฐมกะและโอมโกมกะ ส่งผลเป็นสุคติอเหตุกบุคคลท่ีเป็น มนุษยแ์ละจาตุมหาราชิกาเทวดาชั้นต ่า

เจตนาท่ีประกอบกบัมหากุศลญาณวปิปยตุตจิตท่ีเป็นอุกกกัฐะ อุกกฏัฐุก
กฏัฐะ และ โอมกุกกฏัฐะ

ส่งผลเป็น ทวเิหตุกบุคคล ท่ีเป็น มนุษย ์เทวดา ๖ ชั้น ระดบักลาง

เจตนาท่ีประกอบกบัมหากุศลญาณสัมปปยตุตจิต ท่ีเป็น อุกกฏัฐะ อุกกฏัฐุก
กฏัฐะ และโอมกุกกฏัฐะ

ส่งผลเป็น ติเหตุกบุคคล ท่ีเป็นมนุษย ์เทวดา ๖ ชั้น ระดบัสูง

เจตนาท่ีในรูปาวจรกุศล ส่งผลใหเ้กิดเป็น ติเหตุกบุคคลท่ีเป็นรูปพรหม เจตนาท่ีในอรูปาวจรกุศล ส่งผลใหเ้กิดเป็น ติเหตุกบุคคลท่ีเป็นอรูปพรหม

เจตนาท่ีในรูปาวจรปัญจมฌานกุศล ท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยสัญญาวริาคภาวนา ส่งผลเป็น สุคติอเหตุกบุคคล ท่ีเป็น อสัญญสัตตพรหม
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บทสรุป
สมังคติา ๕ อจินไตย ๔

๑. อายูหนสมังคติา ความพยายามในขณะท ากศุล อกศุล
๒. เจตนาสมังคติา มีเจตนาครบทั้ง ๓ กาล
๓. กมัมสมังคติา กรรมนั้น ครบองคก์รรมบถ
๔. วปิากสมังคติา ความถึงพร้อมแห่งวิบากท่ีจะส่งผล
๕. อุปัฏฐานสมังคติา กรรมในอดีตมาปรากฏเม่ือใกลต้าย

สมังคติา หมายถึง กศุลกรรม หรือ อกศุลกรรมท่ีส าเร็จ
ลงไดค้ร้ังหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มถึงพร้อมดว้ยธรรม ๕ ประการ 
เรียกวา่ สมงัคิตา ๕

๑. พุทธวสัิย วิสยัของพระพุทธเจา้ทั้งหลายรู้ตามไดไ้ม่หมด
๒. ฌานวสัิย วิสยัของผูไ้ดฌ้าน  อภิญญา มีฤทธ์ิต่าง ๆ
๓. กมัมวบิาก ผลของกรรมต่าง ๆ รู้ตามไดย้าก
๔. โลกจนิตา ความเป็นไปของโลก รู้หมดไดย้าก

อจนิไตย แปลวา่ เร่ืองท่ีไม่ควรคิดใหเ้ลยขอบเขต
สติปัญญาของตน เพราะเป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้น ยากเกิน
วิสยัท่ีบุคคลจะรู้ตามได ้ นอกจากพระปัญญาของพระ
สมัมาสมัพุทธเจา้เท่านั้น ท่ีสามารถรอบรู้ไดท้ั้งหมด

ถา้บุคคลอ่ืน โดยเฉพาะปุถุชน ไปคิดตามใหม้ากเกินไป 
กจ็ะไดรั้บความล าบากทางจิตหนกั อาจเกิดจิตฟุ้งซ่าน มี
อาการเป็นบา้เสียสติได ้

อุปนิสัยของบุคคล ๖ ประเภท
ผูมี้โลภะแรงกลา้   มกัโลภ และชอบสบาย
ผูมี้โทสะแรงกลา้  มกัโกรธ ฉุนเฉียวง่าย
ผูมี้โมหะแรงกลา้  มกัหลงงมงาย

ผูมี้อโลภะแรงกลา้  เป็นคนไม่โลภ เสียสละ
ผูมี้อโทสะแรงกลา้ เป็นคนไม่โกรธ มีจิตใจเยอืกเยน็
ผูมี้อโมหะแรงกลา้ เป็นคนมีปัญญา เรียนรู้ไดง่้าย
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มหาวปิากจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

เป็นผลของมหากศุลจิต ดวงที ่ ๑

คุณสมบตัิพเิศษ
๑. ปฏิสนธิ เป็น ติเหตุกบุคคล เป็น มนุษย ์หรือ เทวดาในสวรรคช์ั้นสูง ในบรรดา ๖ ชั้น
๒. มีอุปนิสยัร่าเริง,สนุกสนาน, ยนิดีง่าย, ยิม้ง่าย
๓. มีปัญญาคิดอ่านส่ิงต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลุ่มลึก เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดลึ้กซ้ึง
๔. มีการตดัสินใจท าอะไรเอง ท่ีเดด็ขาด (เฉพาะในบางเร่ือง ท่ีถนดัเจนจดั,ช านาญ)
๖. ถา้มีอุปนิสยั ในทางฌาน อภิญญา กส็ามารถท าฌาน อภิญญา ใหเ้กิดได้
๗. ถา้มีอุปนิสยั ในทางมรรค ผล กส็ามารถท ามรรคผลใหเ้กิดข้ึนได้
๘. สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไดท้ั้ง ๘ จ าพวก

โสมนัสสเวทนา ญาณสัมปยุตต์ อสังขาริก

ท าหน้าที่ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิกจิ = เกิดในภพใหม่
ภวงัคกจิ = รักษาภพชาตินั้นไว้
ตทาลมัพณกจิ = หน่วงเหน่ียว
อารมณ์ต่อจากชวนะ
จุตกิจิ = ตายจากภพชาตินั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภปฏิสนธิกิจ

ตท
าล
มัพ

ณกิ
จ

ภว
งัค
กิจ

จน
ถึง
จบ

ชีว
ิตล

ง
ดว้

ยจุ
ติกิ

จ คื
อต

าย
 

ใน
วิถี

สุด
ทา้
ย
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มหาวปิากจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

เป็นผลของมหากศุลจิต ดวงที ่ ๒

คุณสมบตัิพเิศษ
๑. ปฏิสนธิ เป็น ติเหตุกบุคคล เป็น มนุษย ์หรือ เทวดาในสวรรคช์ั้นสูง ในบรรดา ๖ ชั้น
๒. มีอุปนิสยัร่าเริง,สนุกสนาน, ยนิดีง่าย, ยิม้ง่าย
๓. มีปัญญาคิดอ่านส่ิงต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลุ่มลึก เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดลึ้กซ้ึง
๔. มีการตดัสินใจไม่ค่อยเดด็ขาด ตอ้งอาศยักระตุน้เตือน หรือชกัชวน (ในบางเร่ือง)
๖. ถา้มีอุปนิสยั ในทางฌาน อภิญญา กส็ามารถท าฌาน อภิญญา ใหเ้กิดได้
๗. ถา้มีอุปนิสยั ในทางมรรค ผล กส็ามารถท ามรรคผลใหเ้กิดข้ึนได้
๘. สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไดท้ั้ง ๘ จ าพวก

โสมนัสสเวทนา ญาณสัมปยุตต์ สสังขาริก

ท าหน้าที่ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
ตทาลมัพณกิจ = หน่วงเหน่ียว
อารมณ์ต่อจากชวนะ
จุติกิจ = ตายจากภพชาตินั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภปฏิสนธิกิจ

ตท
าล
มัพ

ณกิ
จ

ภว
งัค
กิจ
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ถึง
จบ

ชีว
ิตล
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มหาวปิากจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

เป็นผลของมหากศุลจิต ดวงที ่ ๓

คุณสมบตัิพเิศษ
๑.ปฏิสนธิเป็นทวิเหตุกบุคคล เป็น มนุษยห์รือเทวดาในสวรรคช์ั้นกลางในบรรดา ๖ ชั้น
๒. มีอุปนิสัยร่าเริง,สนุกสนาน, ยนิดีง่าย, ยิม้ง่าย
๓.ไม่ค่อยมีปัญญาคิดอ่านส่ิงต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลุ่มลึกนกั (นอกจากสั่งสมเพ่ิมในปัจจุบนัภพ) 
๔. มีการตดัสินใจท าอะไรเอง ท่ีเดด็ขาด (เฉพาะในบางเร่ือง ท่ีถนดัเจนจดั,ช านาญ)
๖. ไม่สามารถท าฌาน อภิญญา ใหเ้กิดได ้เน่ืองจากวิบากปฏิสนธิขาดปัญญา
๗. ไม่สามารถท ามรรค ผล ใหเ้กิดข้ึนได ้เน่ืองจากวิบากปฏิสนธิขาดปัญญา

โสมนัสสเวทนา ญาณวปิปยุตต์ อสังขาริก

ท าหน้าที่ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
ตทาลมัพณกิจ = หน่วงเหน่ียว
อารมณ์ต่อจากชวนะ
จุติกิจ = ตายจากภพชาตินั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภปฏิสนธิกิจ

ตท
าล
มัพ

ณกิ
จ
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กิจ
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มหาวปิากจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

เป็นผลของมหากศุลจิต ดวงที ่ ๔

คุณสมบตัิพเิศษ
๑.ปฏิสนธิเป็นทวิเหตุกบุคคล เป็น มนุษยห์รือเทวดาในสวรรคช์ั้นกลางในบรรดา ๖ ชั้น
๒. มีอุปนิสัยร่าเริง,สนุกสนาน, ยนิดีง่าย, ยิม้ง่าย
๓.ไม่ค่อยมีปัญญาคิดอ่านส่ิงต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลุ่มลึกนกั (ตอ้งอาศยัการกระตุน้เตือนและชกัชวน) 
๔.มีการตดัสินใจท าอะไรไม่ค่อยเดด็ขาด (ยกเวน้บางเร่ืองท่ีถนดั, เจนจดั, ช านาญ)
๖. ไม่สามารถท าฌาน อภิญญา ใหเ้กิดได ้เน่ืองจากวิบากปฏิสนธิขาดปัญญา
๗. ไม่สามารถท ามรรค ผล ใหเ้กิดข้ึนได ้เน่ืองจากวิบากปฏิสนธิขาดปัญญา

โสมนัสสเวทนา ญาณวปิปยุตต์ สสังขาริก

ท าหน้าที่ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
ตทาลมัพณกิจ = หน่วงเหน่ียว
อารมณ์ต่อจากชวนะ
จุติกิจ = ตายจากภพชาตินั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภปฏิสนธิกิจ

ตท
าล
มัพ

ณกิ
จ

ภว
งัค
กิจ

จน
ถึง
จบ

ชีว
ิตล

ง
ดว้

ยจุ
ติกิ

จ คื
อต

าย
 

ใน
วิถี

สุด
ทา้
ย



82

มหาวปิากจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

เป็นผลของมหากศุลจิต ดวงที ่ ๕

คุณสมบตัิพเิศษ
๑. ปฏิสนธิ เป็น ติเหตุกบุคคล เป็น มนุษย ์หรือ เทวดาในสวรรคช์ั้นสูง ในบรรดา ๖ ชั้น
๒. มีอุปนิสยัเฉย ๆ,มีความสุขมุ, ไม่ค่อยแสดงอาการยนิดี, ยิม้ยาก
๓. มีปัญญาคิดอ่านส่ิงต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลุ่มลึก เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดลึ้กซ้ึง
๔. มีการตดัสินใจท าอะไรเอง ท่ีเดด็ขาด (เฉพาะในบางเร่ือง ท่ีถนดัเจนจดั,ช านาญ)
๖. ถา้มีอุปนิสยั ในทางฌาน อภิญญา กส็ามารถท าฌาน อภิญญา ใหเ้กิดได้
๗. ถา้มีอุปนิสยั ในทางมรรค ผล กส็ามารถท ามรรคผลใหเ้กิดข้ึนได้
๘. สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไดท้ั้ง ๘ จ าพวก

อุเบกขาเวทนา ญาณสัมปยุตต์ อสังขาริก

ท าหน้าที่ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
ตทาลมัพณกิจ = หน่วงเหน่ียว
อารมณ์ต่อจากชวนะ
จุติกิจ = ตายจากภพชาตินั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภปฏิสนธิกิจ

ตท
าล
มัพ
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จ
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มหาวปิากจิต ดวงที ่๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

เป็นผลของมหากศุลจิต ดวงที ่ ๖

คุณสมบตัิพเิศษ
๑. ปฏิสนธิ เป็น ติเหตุกบุคคล เป็น มนุษย ์หรือ เทวดาในสวรรคช์ั้นสูง ในบรรดา ๖ ชั้น
๒. มีอุปนิสยัเฉย ๆ, มีความสุขมุ, ไม่ค่อยแสดงอาการยนิดีง่าย, ยิม้ยาก
๓. มีปัญญาคิดอ่านส่ิงต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลุ่มลึก เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดลึ้กซ้ึง
๔. มีการตดัสินใจไม่ค่อยเดด็ขาด ตอ้งอาศยักระตุน้เตือน หรือชกัชวน (ในบางเร่ือง)
๖. ถา้มีอุปนิสยั ในทางฌาน อภิญญา กส็ามารถท าฌาน อภิญญา ใหเ้กิดได้
๗. ถา้มีอุปนิสยั ในทางมรรค ผล กส็ามารถท ามรรคผลใหเ้กิดข้ึนได้
๘. สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไดท้ั้ง ๘ จ าพวก

อุเบกขาเวทนา ญาณสัมปยุตต์ สสังขาริก

ท าหน้าที่ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
ตทาลมัพณกิจ = หน่วงเหน่ียว
อารมณ์ต่อจากชวนะ
จุติกิจ = ตายจากภพชาตินั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภปฏิสนธิกิจ

ตท
าล
มัพ

ณกิ
จ

ภว
งัค
กิจ

จน
ถึง
จบ

ชีว
ิตล

ง
ดว้

ยจุ
ติกิ

จ คื
อต
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วิถี

สุด
ทา้
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มหาวปิากจิต ดวงที ่๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

เป็นผลของมหากศุลจิต ดวงที ่ ๗

คุณสมบตัิพเิศษ
๑.ปฏิสนธิเป็นทวิเหตุกบุคคล เป็น มนุษยห์รือเทวดาในสวรรคช์ั้นกลางในบรรดา ๖ ชั้น
๒. มีอุปนิสัยเฉย ๆ, สุขมุ, ไม่ค่อยแสดงอาการยนิดีอะไรนกั, ยิม้ยาก
๓.ไม่ค่อยมีปัญญาคิดอ่านส่ิงต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลุ่มลึกนกั (นอกจากสั่งสมเพ่ิมในปัจจุบนัภพ) 
๔. มีการตดัสินใจท าอะไรเอง ท่ีเดด็ขาด (เฉพาะในบางเร่ือง ท่ีถนดัเจนจดั,ช านาญ)
๖. ไม่สามารถท าฌาน อภิญญา ใหเ้กิดได ้เน่ืองจากวิบากปฏิสนธิขาดปัญญา
๗. ไม่สามารถท ามรรค ผล ใหเ้กิดข้ึนได ้เน่ืองจากวิบากปฏิสนธิขาดปัญญา

อุเบกขาเวทนา ญาณวปิปยุตต์ อสังขาริก

ท าหน้าที่ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
ตทาลมัพณกิจ = หน่วงเหน่ียว
อารมณ์ต่อจากชวนะ
จุติกิจ = ตายจากภพชาตินั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภปฏิสนธิกิจ

ตท
าล
มัพ

ณกิ
จ

ภว
งัค
กิจ

จน
ถึง
จบ

ชีว
ิตล

ง
ดว้

ยจุ
ติกิ
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อต
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ย
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มหาวปิากจิต ดวงที ่๘
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

เป็นผลของมหากศุลจิต ดวงที ่ ๘

คุณสมบตัิพเิศษ
๑.ปฏิสนธิเป็นทวิเหตุกบุคคล เป็น มนุษยห์รือเทวดาในสวรรคช์ั้นกลางในบรรดา ๖ ชั้น
๒. มีอุปนิสัยเฉย ๆ, สุขมุ, ไม่ค่อยแสดงอาการยนิดีอะไรนกั, ยิม้ยาก
๓.ไม่ค่อยมีปัญญาคิดอ่านส่ิงต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลุ่มลึกนกั (นอกจากสั่งสมเพ่ิมในปัจจุบนัภพ) 
๔.มีการตดัสินใจท าอะไรไม่ค่อยเดด็ขาด (ตอ้งอาศยัการกระตุน้เตือนและชกัชวน)
๖. ไม่สามารถท าฌาน อภิญญา ใหเ้กิดได ้เน่ืองจากวิบากปฏิสนธิขาดปัญญา
๗. ไม่สามารถท ามรรค ผล ใหเ้กิดข้ึนได ้เน่ืองจากวิบากปฏิสนธิขาดปัญญา

อุเบกขาเวทนา ญาณวปิปยุตต์ สสังขาริก

ท าหน้าที่ ๔ อย่าง
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
ตทาลมัพณกิจ = หน่วงเหน่ียว
อารมณ์ต่อจากชวนะ
จุติกิจ = ตายจากภพชาตินั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภปฏิสนธิกิจ

ตท
าล
มัพ

ณกิ
จ

ภว
งัค
กิจ

จน
ถึง
จบ

ชีว
ิตล
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เหตุให้เกดิมหากริิยาจิต บุญกริิยาวตัถุ ๑๐

ภาวนาทาน ศีล

สีลมัย การรักษาศีล
อปจายนมัย การอ่อนนอ้มถ่อมตน
เวยยาวจัจมัย การช่วยขวนขวายในกิจท่ีชอบ

ทานมัย การใหท้าน
ปัตตทิานมัย การใหส่้วนบุญ
อนุโมทนามัย การอนุโมทนาส่วนบุญ

ภาวนามัย        การเจริญจิตภาวนา
ธัมมัสสวนมัย การฟังธรรม
ธัมมเทสนามัย การแสดงธรรม
ทิฏฐุชุกมัม์ การท าความเห็นใหต้รง

มหากริิยาจติ เป็นจิตของพระอรหนัต ์ในการงานอนัเป็นวิถีชีวิตท่ีเป็นอยูแ่บบปุถุชนหรือพระเสกขบุคคลทัว่ไป ท่ี
นอกจากการเขา้ผลสมาบติั ฌานสมาบติั นิโรธสมาบติั เป็นตน้  ในขณะท่ีประกอบกิจวตัรทัว่ไป  ตลอดถึงการพิจารณาขอ้อรรถ
ขอ้ธรรมต่าง ๆ และในการบ าเพญ็บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ อยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นตน้  เป็นจิตท่ีรับกามอารมณ์ ในวิถีชีวิตธรรมดา
โดยมาก  แต่เน่ืองจากท่านหมดมลทินกิเลสทั้งปวงแลว้ จึงเป็นแต่กิริยาการกระท าไม่เป็นกศุล ท่ีจะใหผ้ลเกิดข้ึนในอนาคตอีก
แลว้ เรียกวา่  มหากริิยาจติ เพราะมีสภาพเหมือนมหากศุลจิต

มหากริิยาจิต

โสมนัสสเวทนา
อุเบกขาเวทนา

อสังขาริก
สสังขาริก

ญาณสัมปยุตต์
ญาณวปิปยุตต์
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มหากริิยาจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
๒. มีศรัทธาในส่ิงนั้นมาก
๓. เห็นอานิสงส์แห่งการงานนั้น ๆ 
๔. ไดป้ระสบอารมณ์ท่ีดีเป็นสปัปายะ
๕. ไม่มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสังขาริก
๒. มีความสุขกายสบายใจ
๓. มีความขวนขวายในการงานนั้นมาก
๔. เขา้ใจอานิสงส์ในการงานนั้นๆ เป็นอยา่งดี
๕. มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสหคตะ

ญาณสัมปยุตต์

อสังขาริก

๑. มีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้น เป็นอยา่งดี
๒. การงานท่ีท านั้น ตอ้งใชปั้ญญาในการพินิจพิจารณา

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ท าหนา้ท่ีชวนกิจ
เสพอารมณ์เป็นกิริยา
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มหากริิยาจิต ดวงที่ ๒
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
๒. มีศรัทธาในส่ิงนั้นมาก
๓. เห็นอานิสงส์แห่งการงานนั้น ๆ
๔. ไดป้ระสบอารมณ์ท่ีดีเป็นสปัปายะ
๕. ไม่มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสังขาริก
๒. ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
๓.ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ
๔.ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. ไม่มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสหคตะ

ญาณสัมปยุตต์

สสังขาริก

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ท าหนา้ท่ีชวนกิจ
เสพอารมณ์เป็นกิริยา

๑. มีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้น เป็นอยา่งดี
๒. การงานท่ีท านั้น ตอ้งใชปั้ญญาในการพินิจพิจารณา
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มหากริิยาจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
๒. มีศรัทธาในส่ิงนั้นมาก
๓. เคยเห็นอานิสงส์แห่งการงานนั้น ๆ 
๔. ไดป้ระสบอารมณ์ท่ีดี มีสปัปายะ
๕. ไม่มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสังขาริก
๒. มีความสุขกายสบายใจ
๓. มีความขวนขวายในการงานนั้น ๆ มาก
๔. เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสหคตะ

ญาณวปิปยุตต์

อสังขาริก

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ท าหนา้ท่ีชวนกิจ
เสพอารมณ์เป็นกิริยา

๑. ไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้น 
๒. การงานท่ีท านั้นไม่ตอ้งใชปั้ญญาในการพินิจพิจารณา
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มหากริิยาจิต ดวงที่ ๔
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นโสมนสั
๒. มีศรัทธาในส่ิงนั้นมาก
๓. เห็นอานิสงส์แห่งการงานนั้น ๆ 
๔. ไดป้ระสบอารมณ์ท่ีดี เป็นสปัปายะ
๕. ไม่มีอุปสรรคใด ๆ บีบคั้น

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสังขาริก
๒. ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
๓.ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ
๔.ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. ไม่มีความช านาญ เจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิโสมนัสสหคตะ

ญาณวปิปยุตต์

สสังขาริก

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ท าหนา้ท่ีชวนกิจ
เสพอารมณ์เป็นกิริยา

๑. ไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้น
๒. การงานท่ีท านั้นไม่ตอ้งใชปั้ญญาในการพินิจพิจารณา
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มหากริิยาจิต ดวงที่ ๕
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
๒. มีศรัทธาในการงานนั้นนอ้ย
๓. เป็นผูมี้ความขวนขวายในส่ิงนั้นนอ้ย
๔. ไม่เคยเห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. มกัไดป้ระสบแต่อารมณ์ท่ีปานกลาง
๖.  มีอุปสรรคบีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสังขาริก
๒. มีความสุขกายสบายใจ
๓. มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
๔. เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ

ญาณสัมปยุตต์

อสังขาริก

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ท าหนา้ท่ีชวนกิจ
เสพอารมณ์เป็นกิริยา

๑. มีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้น เป็นอยา่งดี
๒. การงานท่ีท านั้น ตอ้งใชปั้ญญาในการพินิจพิจารณา
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มหากริิยาจิต ดวงที่ ๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
๒. มีศรัทธาในการงานนั้นนอ้ย
๓. เป็นผูมี้ความขวนขวายในส่ิงนั้นนอ้ย
๔. ไม่เคยเห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. มกัไดป้ระสบแต่อารมณ์ท่ีปานกลาง
๖.  มีอุปสรรคบีบคั้น

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสังขาริก
๒. ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
๓. ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ 
๔. ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. ไม่มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ

ญาณสัมปยุตต์

สสังขาริก

ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ท าหนา้ท่ีชวนกิจ
เสพอารมณ์เป็นกิริยา

๑. มีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้น เป็นอยา่งดี
๒. การงานท่ีท านั้น ตอ้งใชปั้ญญาในการพินิจพิจารณา

นตี
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มหากริิยาจิต ดวงที่ ๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอสังขาริก
๒. มีความสุขกายสบายใจ
๓. มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ไดดี้
๔. เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ

ญาณวปิปยุตต์

อสังขาริก

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
๒. มีศรัทธาในการงานนั้นนอ้ย
๓. เป็นผูมี้ความขวนขวายในส่ิงนั้นนอ้ย
๔. ไม่เคยเห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. มกัไดป้ระสบแต่อารมณ์ท่ีปานกลาง
๖.  มีอุปสรรคบีบคั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ท าหนา้ท่ีชวนกิจ
เสพอารมณ์เป็นกิริยา

๑. ไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้น
๒. การงานท่ีท านั้น ไม่ตอ้งใชปั้ญญาในการพินิจพิจารณา
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มหากริิยาจิต ดวงที่ ๘
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

๑.  เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นสสังขาริก
๒. ไม่ค่อยมีความสุขกายสบายใจ
๓. ไม่ค่อยมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ 
๔. ไม่เคยเห็นผลในการงานท่ีจะพึงกระท านั้น
๕. ไม่มีความช านาญเจนจดั ในการงานนั้น ๆ
๖. ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ

สาเหตุให้เกดิอุเบกขาสหคตะ

ญาณวปิปยุตต์

สสังขาริก

๑. เกิดมาดว้ยปฏิสนธิจิตท่ีเป็นอุเบกขา
๒. มีศรัทธาในการงานนั้นนอ้ย
๓. เป็นผูมี้ความขวนขวายในส่ิงนั้นนอ้ย
๔. ไม่เคยเห็นอานิสงส์แห่งกศุลกรรมนั้น ๆ 
๕. มกัไดป้ระสบแต่อารมณ์ท่ีปานกลาง
๖.  มีอุปสรรคบีบคั้น

ตี น ท ป ทวิ ส ณ โว ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ปฏิ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ

ท าหนา้ท่ีชวนกิจ
เสพอารมณ์เป็นกิริยา

๑. ไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนั้น
๒. การงานท่ีท านั้น ไม่ตอ้งใชปั้ญญาในการพินิจพิจารณา
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รูปาวจรจิต ๑๕
ปัญจะธา  ฌานะเภเทนะ รูปาวะจะระมานะสัง
ปุญญะปากกักริยาเภทา ตัง  ปัญจะทะสะธา ภะเว ฯ

แปลความวา่
รูปาวจรจิต เม่ือวา่โดยประเภทแห่งฌานแลว้ มี ๕ ประการ เม่ือวา่จ  าแนกโดยกศุล วบิาก 

กิริยาแลว้ มี ๑๕ ประการ รูปาวจรจิต ๑๕

ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌาน

รูปาวจรกุศลจิต ๕ รูปาวจรวบิากจิต ๕ รูปาวจรกริิยาจิต ๕

อานิสงส์แห่งฌาน ๕ ประการ
๑. ท าใหเ้ขา้สมาบติัได ้เพ่ือความอยูผ่าสุกในภพปัจจุบนั
๒. ใชเ้ป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาได้
๓. ใชเ้ป็นบาทใหเ้กิดโลกียอภิญญา ๕ ประการ
๔. น าใหเ้กิดเป็นพรหม (ส าหรับปุถุชนท่ีฌานไม่เส่ือม และพระเสกขบุคคลท่ีไดฌ้าน)
๕. เป็นบาทใหเ้ขา้นิโรธสมาบติัได ้(ส าหรับพระอนาคามี และ พระอรหนัต)์
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เหตุให้เกดิรูปาวจรกศุลจิต สมถภูมิ

รูปาวจรกศุลจิต ๕

โสมนัสสเวทนา
อุเบกขาเวทนา

สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ปฐมฌาน

กสิณ ๑๐
อสุภะ ๑๐
กายคตาสติ ๑
อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑
กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

ทุติยฌาน

กสิณ ๑๐
อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑
กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

ตติยฌาน

กสิณ ๑๐
อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑
กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

จตุตถฌาน

กสิณ ๑๐
อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑
กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

ปัญจมฌาน

กสิณ ๑๐
อานาปานสติ ๑
อุเบกขาอปัปมญัญา

วติก วจิาร ปีติ
สุข เอกคัคตา

วจิาร ปีต ิสุข 
เอกคัคตา

ปีต ิสุข 
เอกคัคตา

สุข
เอกคัคตา

อุเบกขา 
เอกคัคตา

การประหาณธรรมทีเ่ป็นปฏิปักษ์
วิตก   ประหาณ   ถีนมิทธนิวรณ์
วิจาร   ประหาณ   วิจิกิจฉานิวรณ์
ปีติ     ประหาณ   พยาปาทนิวรณ์
สุข     ประหาณ   อุทธจัจกกุกจุจนิวรณ์
เอกคัคตา ประหาณ กามฉนัทนิวรณ์

การเพ่งอารมณ์

รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวงน้ี ท าหนา้ท่ี ชวนกจิ อยา่งเดียว
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สมถกมัมัฏฐานะ ๒
ขณิกสมาธิ

อุปจารสมาธิ

อปัปนาสมาธิ

สงบจากนิวรณ์

สงบตั้งมัน่ในอารมณ์เดยีว

สงบจากองค์ฌานทีห่ยาบกว่า มหัคคตสมถะ สมถะท่ีมีก าลงัมาก

ปริตตสมถะ สมถะท่ีมีก าลงันอ้ย

สมถกมัมฏัฐาน หมายถึง อารมณ์อนัเป็นท่ีแห่งการเจริญภาวนา เพื่อใหจิ้ตตั้งมัน่อยูใ่นอารมณ์เดียว  
สงบระงบัจากกิเลสนิวรณ์ และสงบจากองคฌ์านท่ีหยาบกวา่ บรรลุถึงฌาน  
อภิญญา สมาบติั 

ฌาน ๒ 
๑. อารัมมณูปนิชฌาน หมายถึง การเพง่อารมณ์เพื่อใหจิ้ตสงบตั้งมัน่อยูใ่นอารมณ์เดียว และข่ม

กิเลสนิวรณ์ใหส้งบระงบั ไดแ้ก่ เอกคัคตาเจตสิก ท่ีในมหคัคตจิต
๒. ลกัขณูปนิชฌาน หมายถึง การเพง่อารมณ์เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะของอารมณ์นั้น โดยความเป็น

ไตรลกัษณ์ ไดแ้ก่ องคคุ์ณของวปัิสสนา ๓ คือ อาตาปี สติมา สมัปชาโน

๑

๒
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ภาวนา    นิมติ  สมาธิ

นิมิต ๓ สมาธิ ๓ภาวนา ๓

บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนา ขณิกสมาธิ

อุคคหนิมิต
อุปจารภาวนา อุปจารสมาธิ

อปัปนาภาวนา ปฏิภาคนิมิต อปัปนาสมาธิ

บริกรรมภาวนา อาศยับริกรรมนิมิตและอุคคหนิมิต เป็นอารมณ์ ท าใหเ้กิดขณิกสมาธิ
อุปจารภาวนา อาศยัอุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิต  เป็นอารมณ์  ท าใหเ้กิดอุปจารสมาธิ
อปัปนาภาวนา อาศยัปฏิภาคนิมิต เป็นอารมณ์  ท าใหเ้กิดอปัปนาสมาธิ
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กสิณ ๑๐

วรรณกสิณ ๔

ปฐว ี- ดนิ

อาโป - น า้

เตโช - ไฟ

วาโย - ลม

นีละ - เขยีว

ปีตะ - เหลอืง

โลหิตะ - แดง

โอทาตะ - ขาว

อาโลกะ - แสง อากาสะ - อากาศ
เห
มา
ะแ
ก่ผ

ูม้ีโ
ทส

จริ
ต

เห
มา
ะแ
ก่ทุ

กจ
ริต

ภูตกสิณ ๔

ฤทธ์ิทีเ่กดิ ฤทธ์ิทีเ่กดิ

ท าน ้าใหเ้ป็นดินได,้ เดินบนน ้า, 
บนอากาศได ้ยน่ระยะทางได้

ด าดินได,้ท าใหน้ ้าพุง่ออกจาก
กายได,้ท าดินใหเ้ป็นน ้าได้

พน่ควนัพน่ไฟได,้ ท าใหไ้ฟ
ลุกไหมส่ิ้งต่าง ๆ ได,้ ท าให้

ผูอ่ื้นเร่าร้อนได้

ท าใหเ้กิดพายพุดั,แผน่ดินไหว
ท าของหนกัใหเ้บาลอยได้

ท าใหเ้กิดแสงสวา่ง, ท าใหเ้ห็น
ส่ิงท่ีปกปิดซ่อนเร้นได้

ท าใหมี้รัศมีสีเขียวพุง่ออกจากกาย, 
เนรมิตส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ป็นสีเขียวได้

ท าใหมี้รัศมีสีเหลืองพุง่ออกจากกาย
,  เนรมิตส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ป็นสีเหลือง

หรือเนรมิตใหเ้ป็นทองได้

ท าใหมี้รัศมีสีแดงพุง่ออกจากกาย, 
เนรมิตส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ป็นสีแดงได้

กสิณ คือ ส่ิงท่ีท าใหเ้ป็นวง มีขนาดประมาณ ๑ คืบ ๔ น้ิว เพ่ือใชส้ าหรับเพง่บริกรรมใหจิ้ตสงบจากนิวรณ์
และเขา้ไปแนบแน่นในอารมณ์นั้น  

กสิณทั้ง ๑๐ น้ี ใชเ้พง่ใหเ้กิดฌานได ้ตั้งแต่ปฐมฌาน จนถึงจตุตถฌาน  (ตามจตุกนยั) หรือ ปัญจมฌาน (ตาม
ปัญจกนยั)  ในบรรดาอารมณ์สมถะ ท่ีใหถึ้งฌานได ้๓๐ อารมณ์นั้น กสิณท าใหเ้กิดฌานไดเ้ร็วกวา่อารมณ์อ่ืน

ท าใหมี้รัศมีสีขาวพุง่ออกจากกาย, 
เนรมิตส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ป็นสีขาวได้

ท าใหเ้ป็นช่องในส่ิงต่าง ๆ ได้
สามารถผา่นทะลุส่ิงกีดขวางต่าง ๆ ได้
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อสุภะ ๑๐

วนีิลกะ - เขียวคล ้า

วปุิพพกะ - น ้าหนอง

วฉิิททกะ – ขาดเป็นท่อน ๆ

วกิขติตกะ - อวยัวะกระจดักระจาย 

หตวกิขติตกะ - ถูกฟันจนยอ่ยยบั 

โลหิตกะ - มีเลือดเตม็ไปหมด

ปุฬุวกะ - มีหนอนชอนไช

วกิขายติกะ - ถูกสตัวก์ดักิน อฏัฐิกะ - เหลือแต่โครงกระดูก

เหมาะแก่ผูมี้ราคจริต

อุทธุมาตกะ - พองอืด

อสุภะ คือ ส่ิงท่ีไม่สวยงาม ปฏิกลู น่าเกลียด ไดแ้ก่ ซากศพ ต่าง ๆ มี ๑๐ ชนิด     
ผลของการเจริญอสุภกรรมฐานเหล่าน้ี  ไดเ้พียง ปฐมฌาน เท่านั้น เน่ืองจากสภาพของ

ซากศพนั้น แปรเปล่ียนสภาพไปเป็นอยา่งอ่ืนเร็ว ท าใหใ้ชเ้ป็นอารมณ์ต่อไปสู่ทุติยฌานไม่ได้

การพจิารณา

วณฺณโต - โดยสี

ลงฺิคโต - โดยเพศ

สณฺฐานโต - โดยสณัฐาน

ทิสโต – โดยทิศ (บน,ล่าง)

โอกาสโต - โดยท่ีตั้ง

ปริจเฉทโต – โดยส่วนต่าง ๆ

สนฺธิโต - โดยท่ีต่อ ววิรโต - โดยช่อง นินฺนโต - โดยท่ีลุ่ม ถลโต - โดยท่ีดอน สมนฺตโต - โดยรอบ
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อนุสสต ิ๑๐
พุทธานุสสติ - คุณพระพทุธ

ธัมมานุสสติ - คุณพระธรรม

สังฆานุสสติ - คุณพระสงฆ์

สีลานุสสติ - ศีลท่ีตนรักษาแลว้

จาคานุสสติ - ทานท่ีตนบริจาคแลว้

มรณานุสสติ - ความตาย

อุปสมานุสสติ - คุณพระนิพพาน

อานาปานสติ - ระลึกลมหายใจเขา้ออก

เทวตานุสสติ - คุณของเทวดา

กายคตาสติ - ระลึกไปในกาย ใหบ้รรลุถึงเพียงปฐมฌาน

ใหบ้รรลุถึงปัญจมฌาน

เน่ืองจากสภาพของอารมณ์นั้น มีความละเอียด
ลึกซ้ึงและกวา้งขวางเกินไป ตอ้งอาศยัการนึก
หน่วงมาเป็นอารมณ์ และประมวลความเขา้ใจ
ในอารมณ์นั้น ๆ ใหเ้กิดความเขา้ใจ เกิดศรัทธา
อยา่งต่อเน่ืองและลึกซ้ึง 

ฉะนั้น อารมณ์เหล่าน้ีจึงไม่ท าใหบ้รรลุ
ถึงอปัปนาสมาธิ คือ ฌาน ได ้

อน่ึง บุคคลท่ีจะบรรลุถึงอุปจารสมาธิได้
ตอ้งประสบดว้ยตนเอง หรือ ตอ้งพากเพียร
เจริญอยา่งสม ่าเสมอ ติดต่อกนัเป็นเวลานาน จึง
จะท าใหส้มาธิจิตเขา้ถึงอุปจาระได้

ให
บ้ร

รลุ
ถึง
เพ
ียง
อุป

จา
รส

มา
ธิ

เห
มา
ะแ
ก่ส

ทัธ
าจ
ริต

เห
มา
ะแ
ก่พ

ทุธิ
จริ
ต

เหมาะแก่ราคจริต

เห
มา
ะแ
ก่โ
มห

จริ
ต

แล
ะว
ิตก

จริ
ต

อนุสสติ แปลวา่ การตามระลึก
หมายความวา่ นึกถึงส่ิงนั้นเนือง ๆ
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กรรมที่เหลอื ๑๐

อปัปมัญญา ๔ อรูปกมัมัฏฐาน ๔

เมตตา - ความรักใคร่

กรุณา - ความสงสาร

มุทิตา - ความพลอยยนิดี

อุเบกขา - ความวางเฉย

ปิยมนาปสัตวบญัญติั

ทุกขิตสัตวบญัญติั

สุขิตสัตวบญัญติั

มชัฌตัตสัตวบญัญติั

เหมาะแก่โทสจริต

อากาสานัญจายตนะ

วญิญาณญัจายตนะ

อากญิจัญญายตนะ

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

กสิณุคฆาฎิมากาสบญัญติั

อากาสานญัจายตนะ

นตัถิภาวบญัญติั

อากิญจญัญายตนะ

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความส าคญั
หมายในอาหารวา่ปฏิกลู

จตุธาตุววตัถาน การก าหนดหมายส่ิงทั้ง
ปวงวา่ เป็นเพียงธาตุ ๔ ไม่ใช่สัตวบุ์คคล

เหมาะแก่ทุกจริต

เหมาะแก่พทุธิจริต

ไดถึ้งจตุตถฌาน

ต่อปัญจมฌาน

เม่ือเจริญอปัปมญัญา ๓ ไดถึ้งจตุตถฌาน
แลว้ จะต่อปัญจมฌานตอ้งเปล่ียน
อารมณ์เป็นมชัฌตัตสตัวบญัญติั ไดเ้พียงอุปจารสมาธิ

อารมณ์
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จริต ๖
จริต น ้าเล้ียงหวัใจ บุคลิกลกัษณะ ท่ีแสดงออกมา (หลกัเกณฑก์ารตดัสิน) จริตคู่กนั

ราคจริต

สีแดงเร่ือ

อริิยาบถ เรียบร้อย นุ่มนวล ไม่รีบร้อน

สัทธา
จริต

กจิ งานสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ

โภชนะ รสหวาน มนัอร่อย สีสนัน่ากิน

ทัสสนะ ของสวยงาม เสียงไพเราะ ตลกขบขนั

ธรรมปวตัติ เจา้เล่ห์ โออ้วด ถือตวั แง่งอน
พิถีพิถนั ชอบยอ

กรรมฐานทีเ่หมาะ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑

โทสจริต สีด า

อริิยาบถ พรวดพราด รีบร้อน กระดา้ง
พุทธิ
จริต

กจิ งานสะอาด แต่ไม่เป็นระเบียบ

โภชนะ อาหารรสจดั กินเร็ว ท าค  าโต ๆ

ทสัสนะ ชอบดูการชกต่อย สู้รบ

ธรรมปวตัติ มกัโกรธ ผกูโกรธ ตีเสมอ อิจฉาริษยา

กรรมฐานทีเ่หมาะ วณัณกสิณ ๔ อปัปมญัญา ๔
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จริต น ้าเล้ียงหวัใจ บุคลิกลกัษณะ ท่ีแสดงออกมา(หลกัเกณฑก์ารตดัสิน) จริตคู่กนั

โมหจริต

สีหม่นเหมือน
น ้าลา้งเน้ือ

อริิยาบถ เซ่ืองซึม เช่ืองชา้ เล่ือนลอย

วติกจริต
กจิ งานหยาบ คัง่คา้ง ไม่รอบคอบ เอาดีไดย้าก

โภชนะ ไม่เลือกอาหาร กินมูมมาม ไม่ส ารวม

ทัสสนะ ไม่แน่นอน เขาวา่ดีกดี็ เขาวา่ไม่ดี กไ็ม่ดีดว้ย

ธรรมปวตัติ ซึมเซา สงสัยไม่เป็นเร่ือง เขา้ใจอะไรยาก

กรรมฐานที่เหมาะ อานาปานสติ

วติกจริต สีเหมือนน ้า
เยือ่ถัว่พู

อริิยาบถ เซ่ืองซึม เช่ืองชา้ เล่ือนลอย คลา้ยโมหจริต

โมหจริต
กจิ งานไม่เป็นช้ินเป็นอนั จบัจด ชอบพดูพล่าน

โภชนะ ไม่แน่นอน อยา่งไหนกไ็ด้

ทัสสนะ เห็นตามหมู่มาก

ธรรมปวตัติ ฟุ้ งซ่าน โลเล ชอบคลุกคลีกบัหมู่คณะ

กรรมฐานที่เหมาะ อานาปานสติ
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จริต น า้เลีย้งหัวใจ บุคลกิลกัษณะ ทีแ่สดงออกมา (หลกัเกณฑ์การตัดสิน) จริตคู่กนั

สัทธาจริต

สีเหลืองอ่อน
คลา้ยสีดอก
กรรณิการ์

อริิยาบถ แช่มชอ้ย ละมุนละม่อม 

ราคจริต
กจิ เรียบร้อย สวยงาม เป็นระเบียบ

โภชนะ หวาน มนั หอม อร่อย

ทัสสนะ ชอบส่ิงสวยงาม แต่เรียบ ๆ ไม่ฟุ้ งเฟ้อ

ธรรมปวตัติ เบิกบานในบุญ เช่ือง่าย

กรรมฐานที่เหมาะ อนุสติ ๖ มีพทุธานุสสติ เป็นตน้

พทุธิจริต สีขาวเหมือน
แกว้เจียระไน

อริิยาบถ วอ่งไว ปราดเปร่ือง แต่ส ารวมระวงั

โทสจริต
กจิ งานเรียบร้อย เป็นระเบียบ  เป็นประโยชน์

โภชนะ เปร้ียว เคม็ เผด็ ขม พอกลมกล่อม ไม่จดันกั

ทัสสนะ ดูดว้ยความพินิจพิจารณา

ธรรมปวตัติ วา่ง่าย มีสติสัมปชญัญะ มีวิริยะ  เขา้ใจง่าย

กรรมฐานที่เหมาะ มรณานุสสติ อุปสมานุสสติ อาหาเรปฏิกลู
สัญญา จตุธาตุววตัถาน
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กมัมฏัฐานทีเ่กดิไม่ได้ในภูม ิ๓
กมัมัฏฐานที่มนุษย์
เจริญไม่ได้

ไม่มี เพราะโลกมนุษย ์เป็นศนูยร์วมของส่ิงทั้ง
ปวง ยอ่มมีอารมณ์กมัมฏัฐานไดทุ้กอยา่ง

กมัมัฏฐานที่เทวดา
เจริญไม่ได้

อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ เพราะในเทวโลก ไม่มีซากศพใหพ้ิจารณา 
เม่ือตายแลว้ ร่างกห็ายไปเลย

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ เพราะอาหารของเทวดาเป็นอาหารทิพย์
ไม่มีกาก และไม่สกปรกเปรอะเป้ือน

กมัมัฏฐานที่รูปพรหม
เจริญไม่ได้

อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ เพราะในพรหมโลก ไม่มีซากศพให้
พิจารณา เม่ือตายแลว้ ร่างกห็ายไปเลย

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ เพราะพวกพรหมทั้งหลาย ไม่ตอ้งกิน
อาหาร มีความเอิบอ่ิมดว้ยอ านาจปีติ

อานาปานสติ เพราะพวกพรหมทั้งหลาย ไม่มีลมหายใจ
เขา้ออก

กมัมัฏฐานที่อรูป
พรหมเจริญไม่ได้

ยกเว้นอรูปกมัมัฏฐาน ๔

ที่เหลอืนอกน้ัน อรูปพรหมเจริญไม่ได้

เพราะอรูปพรหมเป็นภูมิท่ีไม่มีรูป 
กมัมฏัฐาน เหล่านั้น ตอ้งอาศยัรูป จึงจะ
เจริญได้
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อชัฌาสัย (อธัยาศัย) ๖
อชัฌาสัย ความหมาย ธรรมปวตัติ

อโลภัชฌาสัย มีความไม่โลภ มีความพอใจในการจ าแนกแจกจ่ายทาน

อโทสัชฌาสัย มีความไม่โกรธ มีความพอใจในการแผเ่มตตาแก่สรรพสตัว์

อโมหัชฌาสัย มีความไม่หลง มีความคิดพิจารณาเหตุผลในบาป บุญ คุณ โทษ ยนิดีใน     
อปัปมาทธรรม คือ ความไม่ประมาท

เนกขมัมชัฌาสัย มีความหลีกเวน้กาม ไม่หมกมุ่นในกาม ยนิดีในเนกขมัมะ การออกบวช

ปวเิวกชัฌาสัย ชอบความสงบ ชอบสงดัไม่ชอบคลุกคลีดว้ยหมู่คณะ อนัไม่เป็นประโยชน์

นิสสรณชัฌาสัย มีใจมุ่งความหลุดพน้ มีความยนิดียิง่ในพระนิพพาน อนัเป็นท่ีสงบจากกิเลสและ
ขนัธ์ ๕ มุ่งแสวงหาธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพน้จากทุกขท์ั้ง
ปวง ในภพทั้ง ๓ 

อชัฌาสัย หรือ อธัยาศัย หมายถึง อุปนิสยั หรือ อุดมคติ คือ ความมุ่งหมายในทางท่ีดี ซ่ึงเกิดจากการ
สัง่สมในทางท่ีดี  เกิดจากกศุล หรือ บารมีธรรม อยา่งเดียว
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วสี ๕
อภิญญา ๕

อาวชัชนวสี ช านาญในการนึก

สมาปัชชนวสี ช านาญในการเขา้

อธิฏฐานวสี ช านาญในการตั้งอยูใ่นฌาน

วุฏฐานวสี ช านาญในการออกจากฌาน

ปัจจเวกขณวสี ช านาญในการพิจารณาองคฌ์าน

อทิธิวธิอภิญญา แสดงฤทธ์ิต่าง ๆ ได้

ทพิพโสตอภิญญา มีหูทิพย์

ปรจิตตวชิชานนอภิญญา รู้วาระจิตของบุคคลอ่ืน

ปุพเพนิวาสานุสสติอภิญญา ระลึกชาติก่อนได้

ทพิพจักขุอภิญญา มีตาทิพย์

เล่ือนฌานดว้ย
วสี ๕

ในสมัยว่างจากพระพุทธศาสนา พระโยคี เจริญ
ฌานเพราะเห็นโทษในร่างกาย เบ่ือหน่ายความ
วุน่วายในกามโลก ตอ้งการความสุขในฌานและใน
พรหมโลก

ส่วนในสมัยที่มีพระพุทธศาสนา พระโยคีเจริญ
ฌานเพ่ือท าสมาธิใหม้ัน่คง เพ่ือเขา้ฌานอยูเ่ป็นสุขใน
ปัจจุบนั และใชเ้ป็นบาทเจริญวิปัสสนา ท าอภิญญา 
เขา้นิโรธสมาบติั 

อภิญญาจิต เกิดจาก
รูปาวจรปัญจมฌานกศุลจิต ๑
รูปาวจรปัญจมฌานกิริยาจิต ๑

รูปฌาน ๕

ปฐมฌาน

ทุติยฌาน

ตติยฌาน

จตุตถฌาน

ปัญจมฌาน

รูปฌาน ๔

ปฐมฌาน

ทุติยฌาน

ตติยฌาน

จตุตถฌาน

รูปฌาน ๕ กล่าวโดยอภิธรรมภาชนียนยั จ าแนกโดย มนัทบุคคล
รูปฌาน ๔ กล่าวโดยสุตตนัตภาชนียนยั  จ าแนกโดย ติกขบุคคล
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อภิญญาโดยพสิดาร มี ๗ อย่าง 
๑. อทิธิวธิอภิญญา การแสดงฤทธ์ิต่าง ๆ ได้

๒. ทพิพโสตอภิญญา มีหูทิพย์

๓. ปรจิตตวชิชานนอภญิญา รู้วาระจิตของบุคคลอ่ืนได้

๔. ปุพเพนิวาสานุสสติอภิญญา ระลึกชาติก่อนได้

๕. ทพิพจักขุอภิญญา มีตาทิพย ์(เรียกวา่ จุตูปปาตญาณ)

๖. ยถากมัมูปคอภิญญา รู้เห็นกรรมของสตัวท์ั้งหลายท่ีจดัแจงใหเ้กิดในภพต่าง ๆ ได้

๗. อนาคตังสอภิญญา รู้เหตุการณ์ในอนาคตได้

๑. อญัญเดยีรถีย์ ระลึกได ้                        ๔๐   กปัป์

๒. พระปกติสาวก ระลึกได ้              ๑๐๐- ๑,๐๐๐ กปัป์

๓. พระมหาสาวก ระลึกได ้                 ๑๐๐,๐๐๐ กปัป์

๔. พระอคัรสาวก ระลึกได ้               ๑ อสงไขย กบั แสนกปัป์

๕. พระปัจเจกพุทธเจ้า ระลึกได ้               ๒ อสงไขย กบั แสนกปัป์

๖. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกได ้ ไม่มีท่ีส้ินสุด

บุคคลทีร่ะลกึชาติได้ ๖ จ าพวก 
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อทิธิวธิอภญิญา ๑๐ อย่าง
๑. อธิฏฐานอทิธิ ฤทธ์ิท่ีเกิดจากการอธิษฐาน
๒. วกิพัพนอทิธิ ฤทธ์ิท่ีท าใหจ้ าแลงกายเป็นต่าง ๆ ได้
๓. มโนมยทิธิ ฤทธ์ิท่ีเกิดทางใจท่ีมีก าลงัยิง่ใหญ่
๔. ญาณวปิผารอทิธิ ฤทธ์ิท่ีท าใหส้ามารถป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ได้
๕. สมาธิวปิผารอทิธิ ฤทธ์ิท่ีเกิดดว้ยอ านาจสมาธิ
๖. อริยอทิธิ ฤทธ์ิท่ีเกิดดว้ยอ านาจการไม่หวัน่ไหวต่อกิเลส
๗. กมัมชอทิธิ ฤทธ์ิท่ีเกิดมาจากกรรม
๘. ปุญญวโตอทิธิ ฤทธ์ิท่ีเกิดมาจากบุญของผูมี้บุญ เช่น พระเจา้จกัรพรรดิ
๙. วชิชามยอทิธิ ฤทธ์ิท่ีเกิดมาจากวชิาอาคม
๑๐. ตัตถตตัถสมาปโยคปัจจจยอทิธิ หรือเรียกวา่ อชิฌนัฏเฐนอทิธิ ฤทธ์ิท่ีเกิดมาจาก 

ความพากเพียรพยายามอยา่งแรงกลา้
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รูปฌาน ๕ 
กล่าวโดยอภิธรรมภาชนียนยั จ  าแนกโดยมนัทบุคคล คือ ผูมี้ก าลงับารมีอ่อนไปหน่อย

ฌาน องคฌ์าน

ปฐมฌาน วติก วจิาร ปีติ (ผรณาปีติ) สุข เอกคัคตา

ทุติยฌาน - วจิาร ปีติ (ผรณาปีติ) สุข เอกคัคตา

ตติยฌาน - - ปีติ (ผรณาปีติ) สุข เอกคัคตา

จตุตถฌาน - - - สุข เอกคัคตา

ปัญจมฌาน - - - อุเบกขา เอกคัคตา

รูปฌาน ๔
กล่าวโดยสุตตนัตภาชนียนยั จ  าแนกโดยติกขบุคคล คือ ผูมี้ก าลงับารมีแก่กลา้กวา่มนัทบุคคล

ปฐมฌาน วติก วจิาร ปีติ (ผรณาปีติ) สุข เอกคัคตา

ทุติยฌาน - - ปีติ (ผรณาปีติ) สุข เอกคัคตา

ตติยฌาน - - - สุข เอกคัคตา

จตุตถฌาน - - - อุเบกขา เอกคัคตา
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องค์ฌานกบัการละนิวรณ์
องค์ฌาน ๕

ถีนมทิธนิวรณ์

วจิิกจิฉานิวรณ์

พยาปาทนิวรณ์

อุทธัจจกกุกจุจนิวรณ์

เอกคัคตา กามฉันทนิวรณ์

องค์ฌาน ไดแ้ก่ อารัมมณกิสมถภาวนากมัมฏัฐาน หมายถึง ธรรมชาติท่ีเป็นตวัเพง่อารมณ์ของ
สมถะ เพื่อใหจิ้ตมีความแนบแน่นอยูใ่นอารมณ์เดียว และสงบระงบัจากนิวรณ์ทั้งหลาย
นิวรณ์ ยอ่มเป็นปฏิปักษต่์อองคฌ์านในสมถะภาวนาเท่านั้น แต่ในวปัิสสนาภาวนา สามารถ

พิจารณานิวรณ์ เป็นอารมณ์ได ้ในหมวดนิวรณ์บรรพ  แต่คนท่ีมีก าลงัอินทรียอ่์อน กอ็าจถูก
นิวรณ์ครอบง าได้

การละนิวรณ์ การละองค์ฌานทีห่ยาบกว่า

วติก

วจิาร

ปีติ

สุข

ทุตยิฌาน ละ  วติก

ตตยิฌาน ละ วิจาร

จตุตถฌาน ละ ปีติ

ปัญจมฌาน ละ สุข
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การอบรมเพือ่ให้ได้อภญิญา ๑๔ ประการ
๑. กสิณานุโลมโต โดยตามล าดบักสิณ ๘. กสิณุกกนัตกโต โดยขา้มล าดบักสิณ

๒. กสิณปฏิโลมโต โดยทวนล าดบักสิณ ๙. ฌานกสิณุกกนัตกโต โดยขา้มทั้งล าดบัฌานและ
ล าดบักสิณ

๓. กสิณานุโลมปฏิโลมโต โดยตามล าดบักสิณ
และทวนล าดบักสิณ

๑๐. องัคสังกนัติกโต โดยเล่ือนองคฌ์านตามล าดบัใน
การเพง่กสิณอยา่งใดอยา่งหน่ึง

๔. ฌานานุโลมโต โดยตามล าดบัฌาน ๑๑. อารัมมณสังกนัติกโต โดยเปล่ียนอารมณ์ในฌาน
ใดฌานหน่ึง มีปฐมฌาน เป็นตน้

๕. ฌานปฏิโลมโต โดยทวนล าดบัฌาน ๑๒. องัคารัมมณสังกนัติกโต โดยการเล่ือนองคฌ์าน
และเปล่ียนอารมณ์ตามล าดบักสิณ

๖. ฌานานุโลมปฏิโลมโต โดยตามล าดบัฌาน
และทวนล าดบัฌาน (ยอ้นกลบั)

๑๓. องัคววฏัฐาปนโต โดยก าหนดดูองคฌ์าน
ตามล าดบัแห่งสมาบติั

๗. ฌานุกกนัตกโต โดยขา้มล าดบัฌาน ๑๔. อารัมมณววฏัฐาปนโต โดยก าหนดดูอารมณ์
กรรมฐานตามล าดบัแห่งสมาบติั
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รูปาวจรกศุลจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปฐมฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

รูปาวจรปฐมกศุลจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
วิตก   ประหาณ   ถีนมิทธนิวรณ์
วิจาร   ประหาณ   วิจิกิจฉานิวรณ์
ปีติ     ประหาณ   พยาปาทนิวรณ์
สุข     ประหาณ   อุทธจัจกกุกจุจนิวรณ์
เอกคัคตา ประหาณ กามฉนัทนิวรณ์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๒๕ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐  กายคตาสติ ๑ อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑  กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวิถี

เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชนและพระเสกขบุคคล ๓ 
ใน ๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ และปฐมฌานภูมิ 
๓ ท่ีท าปฐมฌาน ท่ีเป็นประเภทติกขบุคคลและ
มนัทบุคคล

ตกิขบุคคล บุคคลท่ีมีก าลงัปัญญาบารมีแก่กลา้ มนัทบุคคล บุคคลท่ีมีก าลงัปัญญาบารมีอ่อนไปนิดหน่อย

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)
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รูปาวจรกศุลจิต ดวงที่ ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรทุติยฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

รูปาวจรทุติยฌานกศุลจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
คือ ละวิตกองคฌ์าน เน่ืองจากเป็น
สภาพท่ีหยาบกวา่องคฌ์านอ่ืน เพราะ
โทษท่ีคอยยกจิตข้ึนสู่อารมณ์ใหม่
เสมอ ท าใหส้มาธิจิตไม่แนบแน่น และ
ท าใหต้ั้งอยูใ่นอารมณ์ไม่ไดน้าน

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๑๔ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑เมตตาอปัปมญัญา ๑  
กรุณาอปัปมญัญา ๑  มุทิตาอปัปมญัญา ๑

เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชนและพระเสกขบุคคล ๓ 
ใน ๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ และทุติยฌานภูมิ 
๓ ท่ีท าทุติยฌาน ท่ีเป็นประเภทมนัทบุคคล

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

ถ้าเป็น ตกิขบุคคล กท็ าการพิจารณาเห็นโทษของวิตกและวิจาร และละวิตกวิจารไดพ้ร้อมกนั เน่ืองจาก
สภาพของวิตกและวิจารนั้น มีสภาพใกลเ้คียงกนั คือ วิตก ยกจิตข้ึนสู่อารมณ์ วิจาร เคลา้คลึงอารมณ์ วิจาร
ท าหนา้ท่ีตามหลงัวิตก ฉะนั้น กจ็ะเหลือองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา (ตามนยัแห่งฌานจตุกนยั)

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี
น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช ท าการพิจารณาองคฌ์าน
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รูปาวจรกศุลจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ตติยชัฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรตติยฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

รูปาวจรตติยฌานกศุลจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๑๔ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑เมตตาอปัปมญัญา ๑  
กรุณาอปัปมญัญา ๑ มุทิตาอปัปมญัญา ๑

เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชนและพระเสกขบุคคล ๓ 
ใน ๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ และทุติยฌานภูมิ 
๓ ท่ีท าตติยฌาน ท่ีเป็นประเภทมนัทบุคคล

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
คือ ละวิจารองคฌ์าน เน่ืองจากเป็น
สภาพท่ีหยาบกวา่องคฌ์านอ่ืน เพราะ
โทษท่ีคอยเคลา้คลึงอารมณ์อยูเ่สมอ ท า
ใหส้มาธิจิตไม่แนบแน่นในอารมณ์นั้น 
เขา้ไปอีก

ถ้าเป็น ตกิขบุคคล กท็ าการพิจารณาเห็นโทษของปีติวา่ ปีติน้ี มีสภาพเอิบอาบซึมซาบไปทัว่
สรรพางคก์าย ท าใหส้มาธิจิตแนบแน่นเขา้ไปอีกไดย้าก แลว้ละปีติเสีย กจ็ะเหลือองคฌ์าน ๒ คือ 
สุข เอกคัคตา  (ตามนยัแห่งฌานจตุกนยั)

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช ท าการพิจารณาองคฌ์าน
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รูปาวจรกศุลจิต ดวงที่ ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จตุตถัชฌานะกุสะละจิตตงั
(แปล) รูปาวจรจตุตถฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

รูปาวจรจตุตถฌานกศุลจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๑๔ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑เมตตาอปัปมญัญา ๑  
กรุณาอปัปมญัญา ๑ มุทิตาอปัปมญัญา ๑ เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชนและพระเสกขบุคคล ๓ ใน 

๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ และตติยฌานภูมิ ๓ ท่ีท า
จตุตถฌาน ท่ีเป็นประเภทมนัทบุคคล

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
คือ ละปีติองคฌ์าน เน่ืองจากเป็นสภาพ
ท่ีหยาบกวา่องคฌ์านอ่ืน เพราะโทษท่ี
ปีติน้ี มีสภาพเอิบอาบซึมซาบไปทัว่
สรรพางคก์าย ท าใหส้มาธิจิตแนบแน่นเขา้
ไปอีกไดย้าก แลว้ละปีติเสีย 

ถ้าเป็น ตกิขบุคคล กท็ าการพิจารณาเห็นโทษของสุขวา่ สุขน้ี กมี็สภาพช่ืนชมยนิดี รับรู้สภาพของอารมณ์
ยงัต้ืนอยู ่ท าใหส้มาธิจิตแนบแน่นเขา้ไปอีกไดย้าก แลว้เปล่ียนสุขใหเ้ป็นอุเบกขาเสีย กจ็ะเหลือองคฌ์าน 
๒ เหมือนเดิม คือ อุเบกขา เอกคัคตา  (ตามนยัแห่งฌานจตุกนยั เป็นรูปฌานล าดบัสุดทา้ย)

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช ท าการพิจารณาองคฌ์าน
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รูปาวจรกศุลจิต ดวงที่ ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปัญจมฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

รูปาวจรปัญจมฌานกศุลจิต

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๑๒ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑อุเบกขาอปัปมญัญา ๑

เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชนและพระเสกขบุคคล ๓ ใน ๑๓ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ และจตุตถฌานภูมิ ๖ คือ เวหปัผลาภูมิ ๑ 
และสุทธาวาสภูมิ ๕ ท่ีท าปัญจมฌาน ท่ีเป็นประเภทมนัท
บุคคล

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวิถี

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
คือ ละสุของคฌ์าน เน่ืองจากเป็นสภาพ
ท่ีหยาบกวา่องคฌ์านอ่ืน เพราะโทษท่ี
สุขน้ีมีสภาพช่ืนชมยนิดี รับรู้สภาพของ
อารมณ์ยงัต้ืนอยู ่ท าใหส้มาธิจิตแนบ
แน่นเขา้ไปอีกไดย้าก แลว้เปล่ียนสุขให้
เป็นอุเบกขาเสีย กจ็ะเหลือองคฌ์าน ๒ 
เหมือนเดิม คือ อุเบกขา เอกคัคตา เป็น
รูปฌานล าดบัสุดทา้ย ตามนยัแห่งฌาน
ปัญจกนยั 

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช ท าการพิจารณาองคฌ์าน
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เป็นผลของรูปาวจรกศุลจิต ๕ ตามกศุลของตน

รูปาวจรวบิากจิต ๕

โสมนัสสเวทนา
อุเบกขาเวทนา

สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ปฐมฌาน

น าเกิดในปฐมฌานภูมิ ๓ คือ
ปาริสชัชาภูมิ อาย ุ๑/๓ มหากปัป์
ปุโรหิตาภูมิ   อาย ุ๑/๒ มหากปัป์
มหาพรหมาภูมิ อาย ุ๑ มหากปัป์

ทุติยฌาน ตติยฌาน

น าเกิดในทุติยฌานภูมิ ๓ คือ
ปริตตาภาภูมิ     อาย ุ ๒ มหากปัป์
อปัปมาณาภาภูมิ อาย ุ๔ มหากปัป์
อาภสัสราภูมิ     อาย ุ ๘ มหากปัป์

จตุตถฌาน

น าเกิดในตติยฌานภูมิ ๓ คือ
ปริตตสุภาภูมิ อาย ุ๑๖ มหากปั
อปัปมาณสุภาภูมิ อาย ุ๓๒ มหากปั
สุภกิณหาภูมิ    อาย ุ ๖๔ มหากปัป์

ปัญจมฌาน

น าเกิดในเวหปัผลาภูมิ ๑ อาย ุ๕๐๐ มหากปั และ ถา้เป็นพระอนาคามี น าเกิดในสุทธาวาสภูมิ ๕  คือ อวิหาภูมิ อาย ุ
๑,๐๐๐ มหากปัป์, อตปัปาภูมิ อาย ุ๒,๐๐๐ มหากปัป์, สุทสัสีภูมิ อาย ุ๔,๐๐๐ มหากปัป์, สุทสัสาภูมิ อาย ุ๘,๐๐๐ มหา
กปัป์, อกนิฏฐาภูมิ อาย ุ๑๖,๐๐๐ มหากปัป์

วติก วจิาร ปีติ
สุข เอกคัคตา

วจิาร ปีต ิสุข 
เอกคัคตา

ปีต ิสุข 
เอกคัคตา

สุข
เอกคัคตา

อุเบกขา 
เอกคัคตา

ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว ้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น  เม่ือ
หมดอายขุยั

เกิดเฉพาะในรูปพรหมเท่านั้น

ที่เ
กี่ย
วเนื่

อง
ดว้

ยส
ญัญ

าวิ
รา
คภ

าว
นา

 เป็
นปั

จจ
ยัใ
หเ้
กิด

ใน
อส

ญัญ
สตั

ตา
ภูมิ

 อา
ย ุ๕

๐๐
 มห

าก
ปัป์

รูปาวจรวบิากจติ ๕ ดวงน้ี ท าหนา้ท่ี ปฏิสนธิ ภวงัค์ จุติ
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รูปภูมิ ๑๖ ช้ัน

ปฐมฌานภูม ิ๓ จตุตถฌานภูม ิ๗ตตยิฌานภูม ิ๓ทุตยิฌานภูม ิ๓

พรัหมปาริสัชชาภูมิ

พรัหมปุโรหิตาภูม ิ 

มหาพรัหมาภูม ิ     

ปริตตาภาภูมิ

อปัปมาณาภาภูมิ

อาภัสสราภูม ิ    

ปริตตสุภาภูมิ

อปัปมาณสุภาภูมิ

เรียกช่ือตามต าแหน่ง เรียกช่ือตามรัศมี เรียกช่ือตามรัศมีทีส่วยงาม เรียกช่ือตามคุณธรรม

เวหัปผลาภูมิ

อสัญญสัตตาภูมิ

สุภกณิหาภูม ิ    

อวหิาภูมิ

อตปัปาภูมิ

สุทัสสาภูมิ

สุทัสสีภูมิ

อกนิฏฐาภูมิ

สุทธาวาสภูมิ ๕

สหัสสมหาพรหม แผ่รัศมีไปได้ ๑,๐๐๐ จกัรวาล

ทวสิหัสสมหาพรหม แผ่รัศมีไปได้ ๒,๐๐๐ จกัรวาล

ตสิหัสสมหาพรหม แผ่รัศมีไปได้ ๓,๐๐๐ จกัรวาล

สัทธินทรีย์แก่กล้า

วริิยนิทรีย์แก่กล้า

สตนิทรีย์แก่กล้า

สมาธินทรีย์แก่กล้า

ปัญญนิทรีย์แก่กล้า
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รูปาวจรวบิากจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะวปิากะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปฐมฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

เป็นผลของรูปาวจรปฐมฌานกศุลจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น าเกิดในปฐมฌานภูมิ ๓ คือ
ปาริสชัชาภูมิ อาย ุ๑/๓ มหากปัป์
ปุโรหิตาภูมิ   อาย ุ๑/๒ มหากปัป์
มหาพรหมาภูมิ อาย ุ๑ มหากปัป์

วติก วจิาร ปีติ
สุข เอกคัคตา

ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว ้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น  เม่ือหมดอายขุยั

เกิดเฉพาะในปฐมฌานภูมิ ภูมิใดภูมิหน่ึงเท่านั้น

ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น  มีอินทรียแ์ก่กลา้ กเ็กิดเป็น ทา้วมหาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นราชาปกครอง
ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น มีอินทรียป์านกลาง กเ็กิดเป็น ปุโรหิตาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นปุโรหิต หรือขนุนาง
ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น มีอินทรียอ่์อน กเ็กิดเป็น ปาริสชัชาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นราษฎรทัว่ไป
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ปฐมฌานภูมิ ๓ ต าแหน่ง (ฐานะ)

พรหมทีเ่ป็นบริษัทบริวาร พรหมราษฎรทัว่ไป

พรหมทีเ่ป็นปุโรหิต พรหมทีเ่ป็นขุนนาง

พรหมทีเ่ป็นผู้ปกครอง พรหมทีเ่ป็นราชามหากษตัริย์

พรัหมปาริสัชชาภูมิ
มอีายุ ๑/๓ มหากปัป์

มหาพรัหมาภูมิ        
มอีายุ ๑ มหากปัป์

พรัหมปุโรหิตาภูมิ   
มอีายุ ๑/๒ มหากปัป์

ปฐมฌานภูม ิ๓ นี ้ ตั้งอยู่ในระดบัเดยีวกนั  เหมอืนกบัพืน้ทีข่องมนุษย์  และตั้งอยู่
ท่ามกลางอากาศ  ห่างจากสวรรค์ช้ันปรนิมมติวสวตัตีภูมขิึน้ไปประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน์  
มวีมิาน สวนดอกไม้ และสระโบกขรณ ีอนัล้วนด้วยรัตนะทั้ง ๗ ประการ  มรัีศมีสวยงามยิง่กว่า 
ปรนิมมติวสวตัตีภูมหิลายเท่า
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รูปาวจรวบิากจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะวปิากะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรทุติยฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

เป็นผลของรูปาวจรทุติยฌานกศุลจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น าเกิดในทุติยฌานภูมิ ๓ คือ
ปริตตาภาภูมิ      อาย ุ๒  มหากปัป์
อปัปมาณาภาภูมิ  อาย ุ๔ มหากปัป์
อาภสัสราภูมิ        อาย ุ๘ มหากปัป์

วจิาร ปีต ิสุข 
เอกคัคตา

ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว ้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น  เม่ือหมดอายขุยั

เกิดเฉพาะในทุติยฌานภูมิ ภูมิใดภูมิหน่ึงเท่านั้น

ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น  มีอินทรียแ์ก่กลา้ กเ็กิดเป็น อาภสัสรพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นราชาปกครอง
ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น มีอินทรียป์านกลาง กเ็กิดเป็น อปัปมาณาภาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นปุโรหิต หรือขนุนาง
ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น มีอินทรียอ่์อน กเ็กิดเป็น ปริตตาภาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นราษฎรทัว่ไป
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รูปาวจรวบิากจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ตะติยชัฌานะวปิากะจิตตงั
(แปล) รูปาวจรตติยฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

เป็นผลของรูปาวจรตติยฌานกศุลจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น าเกิดในทุติยฌานภูมิ ๓ คือ
ปริตตาภาภูมิ      อาย ุ๒  มหากปัป์
อปัปมาณาภาภูมิ  อาย ุ๔ มหากปัป์
อาภสัสราภูมิ        อาย ุ๘ มหากปัป์

ปีต ิสุข 
เอกคัคตา

ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว ้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น  เม่ือหมดอายขุยั

เกิดเฉพาะในทุติยฌานภูมิ ภูมิใดภูมิหน่ึงเท่านั้น

ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น  มีอินทรียแ์ก่กลา้ กเ็กิดเป็น อาภสัสรพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นราชาปกครอง
ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น มีอินทรียป์านกลาง กเ็กิดเป็น อปัปมาณาภาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นปุโรหิต หรือขนุนาง
ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น มีอินทรียอ่์อน กเ็กิดเป็น ปริตตาภาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นราษฎรทัว่ไป

รูปาวจรตติยฌานวบิากจิตน้ี น าเกิดในทุติยฌานภูมิ ๓ ภูมิใดภูมิ
หน่ึง เหมือนทุติยฌานวบิากจิต เน่ืองจากสภาพของฌานนั้น มี
ความใกลเ้คียงกบัทุติยฌาน 
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ทุตยิฌานภูมิ ๓ รัศม ีและ ฐานะ

มรัีศมีน้อยกว่าพรหม
ในภูมเิดยีวกนั

พรหมราษฎรทัว่ไป

มรัีศมีหาประมาณมไิด้ 
มากกว่าปริตตาภาภูมิ

พรหมทีเ่ป็นขุนนาง

มรัีศมแีผ่ซ่านพวยพุ่ง
ออกจากกายงดงามกว่า
อปัปมาณาภาภูมิ

พรหมทีเ่ป็นราชามหากษตัริย์

ปริตตาภาภูมิ
มอีายุ  ๒ มหากปัป์

อาภัสสราภูมิ
มอีายุ ๘ มหากปัป์

อปัปมาณาภาภูมิ   
มอีายุ  ๔ มหากปัป์

ทุติยฌานภูม ิ๓ นี ้ ตั้งอยู่ในช้ันเดยีวกนั แต่แบ่งเป็นชนช้ันตามรัศมีทีม่ากน้อยกว่า
กนั เหมอืนกบัปฐมฌานภูม ิ๓  อยู่ห่างจากปฐมฌานภูม ิ๓ ขึน้ไป ๔๒,๐๐๐ โยชน์

หมายเหตุ... รัศม ีได้แก่ อุตุชรูปทีเ่กดิจากกรรมและจิตตชรูป (กมัมปัจจยอุตุชรูป 
และจิตตปัจจยอุตุชรูป)
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รูปาวจรวบิากจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะวปิากะจิตตงั
(แปล) รูปาวจรจตุตถฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

เป็นผลของรูปาวจรจตุตถฌานกศุลจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น าเกิดในตติยฌานภูมิ ๓ คือ
ปริตตสุภาภูมิ      อาย ุ๑๖  มหากปัป์
อปัปมาณสุภาภูมิ  อาย ุ๓๒ มหากปัป์
สุภกิณหาภูมิ        อาย ุ๖๔ มหากปัป์

สุข เอกคัคตา ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว ้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น  เม่ือหมดอายขุยั

เกิดเฉพาะในตติยฌานภูมิ ภูมิใดภูมิหน่ึงเท่านั้น
รูปาวจรจตุตถฌานวบิากจิตน้ี น าเกิดในตติยฌานภูมิ ๓ ภูมิใด
ภูมิหน่ึง เน่ืองจากตติยฌานวบิาก ไม่สามารถน าเกิดในตติยฌาน
ภูมิได้

ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น  มีอินทรียแ์ก่กลา้ กเ็กิดเป็น สุภกิณหาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นราชาปกครอง
ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น มีอินทรียป์านกลาง กเ็กิดเป็น อปัปมาณสุภาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นปุโรหิต หรือขนุนาง
ถา้ฌานลาภีบุคคลนั้น มีอินทรียอ่์อน กเ็กิดเป็น ปริตตสุภาพรหม คือ พรหมผูเ้ป็นราษฎรทัว่ไป
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ตตยิฌานภูมิ ๓ ต าแหน่ง (ฐานะ)
มรัีศมีสวยงามน้อยกว่า
พรหมทีอ่ยู่ภูมเิดยีวกนั พรหมราษฎรทัว่ไป

มรัีศมีสวยงามหาประมาณ
มไิด้ มากกว่าปริตตสุภาภูมิ พรหมทีเ่ป็นขุนนาง

มรัีศมแีละคุณธรรมไม่
น้อยหน้าใครในภูมิ
เดยีวกนั คอื มากกว่า อัปป
มาณสุภาภูมิ

พรหมทีเ่ป็นราชามหากษตัริย์

ปริตตสุภาภูมิ
มอีายุ  ๑๖ มหากปัป์

สุภกณิหาภูมิ
มอีายุ ๖๔ มหากปัป์

อปัปมาณสุภาภูมิ
มอีายุ ๓๒ มหากปัป์

ตติยฌานภูม ิ๓ นี ้ ตั้งอยู่ในช้ันเดยีวกนั แต่แบ่งเป็นชนช้ันตามรัศมีทีส่วยงามมาก
น้อยกว่ากนั เหมอืนกบัปฐมฌานภูม ิ๓ และ ทุติยฌานภูม ิ๓  อยู่ห่างจากทุติยฌานไปขึน้ไป 
๔๒,๐๐๐ โยชน์
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รูปาวจรวบิากจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะวปิากะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปัญจฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

เป็นผลของรูปาวจรปัญจมฌานกศุลจิต

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

อุเบกขาเอกคัคตา ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว ้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น เม่ือหมดอายขุยั

เกิดเฉพาะในจตุตถฌานภูมิ เท่านั้น

น าเกิดในจตุตถฌานภูมิ ๑/๗  คือ
เวหปัผลาภูมิ      อาย ุ๕๐๐  มหากปัป์
อสญัญสตัตาภูมิ อาย ุ๕๐๐ มหากปัป์
(อสญัญสตัตพรหม เน่ืองดว้ยสญัญาวิราคภาวนา)

ถ้าเป็นพระอนาคามี    น าเกิดในสุทธาวาสภูมิ ๕  คือ
อวิหาภูมิ      อาย ุ๑,๐๐๐  มหากปัป์ อตปัปาภูมิ อาย ุ๒,๐๐๐ มหากปัป์
สุทสัสาภูมิ  อาย ุ๔,๐๐๐ มหากปัป์ สุทสัสีภูมิ   อาย ุ๘,๐๐๐ มหากปัป์
อกนิฏฐาภูมิ อาย ุ๑๖,๐๐๐ มหากปัป์
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จตุตถฌานภูมิ ๒ สุทธาวาสภูม ิ๕

พรหมท่ีมีผลอนัไพบูลย์
ในเร่ืองรัศมีและคุณธรรม
จดัเป็นปุถุชนภวคัคภูมิ

พรหมท่ีไม่มีสญัญา
คือไม่มีจิต เจตสิกเกิดเลย
เน่ืองดว้ยสญัญาวิราค
ภาวนา

เวหัปผลาภูมิ
มีอายุ ๕๐๐ มหากปัป์

อสัญญสัตตาภูมิ
มอีายุ ๕๐๐ มหากปัป์

อวหิาภูมิ
มีอายุ  ๑,๐๐๐ มหากปัป์
สัทธินทรีย์แก่กล้า

อตปัปาภูมิ
มีอายุ  ๒,๐๐๐ มหากปัป์

วริิยนิทรีย์แก่กล้า

สุทัสสาภูมิ
มีอายุ  ๔,๐๐๐ มหากปัป์

สตนิทรีย์แก่กล้า

สุทัสสีภูมิ
มีอายุ  ๘,๐๐๐ มหากปัป์
สมาธินทรีย์แก่กล้า

อกนิฏฐาภูมิ
มีอายุ  ๑๖,๐๐๐ มหากปัป์
ปัญญนิทรีย์แก่กล้า

ไม่ทอดท้ิงท่ีอยูข่องตนไป
ก่อนเวลาอนัสมควร

ไม่มีความเดือดร้อนกายใจ
อยูอ่ยา่งสุขกายสบายใจ

เห็นโดยความเป็นสุข
มองเห็นแต่ส่ิงท่ีดีงาม

เห็นโดยความสะดวก
เห็นแต่ส่ิงท่ีเจริญตาเจริญใจ

ไม่นอ้ยหนา้ใคร ในเร่ือง
คุณธรรมและความสุขสบาย

จตุตถฌานภูมิท่ี ๓ ถึงท่ี ๗ น้ี เรียกวา่ สุทธาวาส
ภูมิ ๕ แปลวา่ ภูมิเป็นท่ีอยูข่องผูบ้ริสุทธ์ิ คือ พระ
อนาคามี ผูต้ดักามราคะไดโ้ดยเดด็ขาดแลว้ และได้
บรรลุเป็นพระอรหนัต ์ปรินิพพานไปในภูมิน้ี

ช่ือวา่ อริยภวคัคะ แปลวา่ ยอดของอริยะ
มีทุสสเจดย์ี ที่บรรจุฉลองพระองค์ ของพระพุทธเจ้า 
เมื่อเสดจ็ออกบรรพชา สูง ๑๒ โยชน์  ฆฎกิารพรหม
น ามาบรรจุไว้
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กปัป์  ๔ อย่าง
๑. อายุกปัป์ หมายเอาอายขุองมนุษยใ์นชมพทูวปี ในปัจจุบนักาล
๒. อนัตรกปัป์ หมายเอาอายขุองมนุษยใ์นชมพทูวปี ท่ีมากท่ีสุด ถึง ๑ อสงไขยปี และลดลงมาถึง

นอ้ยท่ีสุด ๑๐ ปี แลว้เพิ่มข้ึนไปจนถึง ๑ อสงไขยปีอีก  เป็น ๑ รอบ นบัเป็น ๑ อนัตรกปัป์ 
๓. อสงไขยกปัป์ หมายเอา ๖๔ อนัตรกปัป์ เท่ากบั ๑ อสงไขยกปัป์

อสงไขยกปัป์ มี ๔ อยา่ง คือ
๑) สังวฏัฏอสงไขยกปัป์ เร่ิมตั้งแต่โลกเร่ิมถูกท าลาย  จนหมดส้ินไป
๒) สังวฏัฏฐายอีสงไขยกปัป์ เร่ิมตั้งแต่โลกถูกท าลายหมดส้ิน จนถึงเร่ิมก่อตวัข้ึน

ใหม่
๓) ววิฏัฏอสงไขยกปัป์ เร่ิมตั้งแต่โลกเร่ิมตั้งข้ึน  จนถึงตั้งข้ึนครบบริบูรณ์
๔) ววิฏัฎฐายอีสงไขยกปัป์ เร่ิมตั้งแต่โลกตั้งข้ึนครบบริบูรณ์  จนถึงเร่ิมถูกท าลายลง

๔. มหากปัป์ หมายเอา ๔ อสงไขยกปัป์ เท่ากบั ๑ มหากปัป์
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กปัป์ในทางพระพทุธศาสนา มี ๒ อย่าง
๑. สุญญกปัป์ ไดแ้ก่ กปัป์ท่ีวา่งจากพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ พระเจา้จกัรพรรด์ิ มี ๔ 

อยา่ง คือ
๑) สุญญมหากปัป์ ไดแ้ก่ มหากปัป์ท่ีวา่งจากพระสมัมาสมัพทุธเจา้
๒) สุญญอสงไขยกปัป์ ไดแ้ก่ สงัวฏัฏอสงไขยกปัป์, สงัวฏัฏฐายอีสงไขย

กปัป์, ววิฏัฏอสงไขยกปัป์ และววิฏัฎฐายอีสงไขยกปัป์
๓) สุญญอนัตรกปัป์ ไดแ้ก่ อนัตรกปัป์ท่ีวา่งจากพระสมัมาสมัพทุธเจา้
๔) สุญญอายุกปัป์ ไดแ้ก่ ในระหวา่งท่ีมนุษย ์(ในชมพทูวปี) มีอายตุ  ่า

กวา่ ๑๐๐ ปีลงมา หรือมากกวา่ ๑๐๐,๐๐๐ ปีข้ึนไป
๒.อสุญญกปัป์ กปัป์ท่ีมีพระสมัมาสมัพทุธเจา้มาอุบติัเกิดข้ึน มี ๕ อยา่ง คือ

๑) สารกปัป์ ไดแ้ก่ กปัป์ท่ีพระพทุธเจา้อุบติัข้ึน ๑ พระองค์
๒. มณัฑกปัป์ ไดแ้ก่ กปัป์ท่ีมีพระพทุธเจา้อุบติัข้ึน ๒ พระองค์
๓. วรกปัป์ ไดแ้ก่ กปัป์ท่ีมีพระพทุธเจา้อุบติข้ึน ๓ พระองค์
๔. สารมณัฑกปัป์ ไดแ้ก่ กปัป์ท่ีมีพระพทุธเจา้อุบติัข้ึน ๔ พระองค์
๕. ภัททกปัป์ ไดแ้ก่ กปัป์ท่ีมีพระพทุธเจา้อุบติัข้ึน ๕ พระองค์
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เวลาที่โลกพนิาศ
สังวฏัฏอสงไขยกปัป์ หมายถึง กปัป์ท่ีโลกถูกท าลาย มี ๓ ประเภท คือ
๑. เตโชสังวฏัฏอสงไขยกปัป์ คือ กปัป์ท่ีโลกถูกท าลายดว้ยไฟธาตุ  พินาศไปจนถึง

ปฐมฌานภูมิ ๓ ซ่ึงเหลืออยูไ่ด ้ตั้งแต่ทุติยฌานภูมิ ข้ึนไปถึงเนวสญัญานาสญัญาย
ตนภูมิ

๒. อาโปสังวฏัฏอสงไขยกปัป์ คือ กปัป์ท่ีโลกถูกท าลายดว้ยน ้า พินาศไปจนถึงทุติยฌาน
ภูมิ ๓ ซ่ึงเหลืออยูไ่ด ้ตั้งแต่ตติยฌานภูมิ ข้ึนไปจนถึงเนวสญัญานาสญัญายตนภูมิ

๓. วาโยสังวฏัฏอสงไขยกปัป์ คือ กปัป์ท่ีโลกถูกท าลายดว้ยลม พินาศไปจนถึงตติยฌาน
ภูมิ ๓ ซ่ึงเหลืออยูไ่ด ้ตั้งแต่จตุตถฌานภูมิ ข้ึนไปถึงเนวสญัญานาสัญญายตนภูมิ

ในจ านวนมหากปัป์ท่ีถูกท าลายดว้ยไฟ น ้า และลม นั้น มี ๖๔ มหากปัป์ 
นบัเป็น ๑ รอบ คือ ถูกท าลายดว้ยไฟ ๗ คร้ัง จึงถูกท าลายดว้ยน ้า ๑ คร้ัง วนเวยีน
ไป ๗ รอบ จึงถูกท าลายดว้ยลม ๑ คร้ัง รวมเป็น ๘ รอบ นบัไดเ้ป็น ๖๔ มหากปัป์
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ตารางแสดงโลกทีถู่กท าลายในจ านวน ๖๔ มหากปัป์
รอบเลก็ คร้ังที่ รวม

มหากปัป์๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น า้ ๘

๒ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น า้ ๘

๓ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น า้ ๘

๔ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น า้ ๘

๕ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น า้ ๘

๖ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น า้ ๘

๗ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น า้ ๘

๘ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ลม ๘

รวมมหากปัป์ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๖๔
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เหตุให้เกดิรูปาวจรกริิยาจิต สมถภูมิ

รูปาวจรกริิยาจิต ๕

โสมนัสสเวทนา
อุเบกขาเวทนา

สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ปฐมฌาน

กสิณ ๑๐
อสุภะ ๑๐
กายคตาสติ ๑
อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑
กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

ทุติยฌาน

กสิณ ๑๐
อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑
กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

ตติยฌาน

กสิณ ๑๐
อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑
กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

จตุตถฌาน

กสิณ ๑๐
อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑
กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

ปัญจมฌาน

กสิณ ๑๐
อานาปานสติ ๑
อุเบกขาอปัปมญัญา

วติก วจิาร ปีติ
สุข เอกคัคตา

วจิาร ปีต ิสุข 
เอกคัคตา

ปีต ิสุข 
เอกคัคตา

สุข
เอกคัคตา

อุเบกขา 
เอกคัคตา

การเพ่งอารมณ์

รูปาวจรกิริยาจิต เป็นจิตของพระ
อรหนัตท่ี์ท ารูปฌาน ซ่ึงไม่ตอ้งท าการ
ประหาณธรรมท่ีเป็นปฏิปักษ ์คือ 
นิวรณ์ ๕ เพราะพระอรหนัตล์ะกิเลส
ทั้งปวงโดยส้ินเชิงแลว้ เพียงแต่ท าจิต
ใหเ้ป็นสมาธิ มีความมัน่คงแนบแน่น
ยิง่ข้ึนไปเท่านั้น

รูปาวจรกริิยาจิต ๕ ดวงน้ี ท าหนา้ท่ี ชวนกจิ อยา่งเดียว (เหมือนรูปาวจรกุศลจิต)
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รูปาวจรกริิยาจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปฐมฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

รูปาวจรปฐมกริิยาจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ไม่ตอ้งท าการประหาณธรรมท่ีเป็น
ปฏิปักษ ์คือ นิวรณ์ ๕ เพราะพระ
อรหนัตล์ะกิเลสทั้งปวงโดยส้ินเชิงแลว้ 
เพียงแต่ท าจิตใหเ้ป็นสมาธิ มีความ
มัน่คงแนบแน่นยิง่ข้ึนไปเท่านั้น

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๒๕ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐  กายคตาสติ ๑ อานาปานสติ ๑
เมตตาอปัปมญัญา ๑  กรุณาอปัปมญัญา ๑
มุทิตาอปัปมญัญา ๑

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

เกิดไดก้บัพระอรหนัต ์ใน ๑๐ ภูมิ คือ กาม
สุคติภูมิ ๗ และปฐมฌานภมิู ๓ ท่ีท า
ปฐมฌาน ท่ีเป็นประเภทติกขบุคคลและ
มนัทบุคคล

ตกิขบุคคล บุคคลท่ีมีก าลงัปัญญาบารมีแก่กลา้ มนัทบุคคล บุคคลท่ีมีก าลงัปัญญาบารมีอ่อนไปนิดหน่อย

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)
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รูปาวจรกริิยาจิต ดวงที่ ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรทุติยฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

รูปาวจรทุติยฌานกริิยาจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
คือ ละวิตกองคฌ์าน เน่ืองจากเป็น
สภาพท่ีหยาบกวา่องคฌ์านอ่ืน เพราะ
โทษท่ีคอยยกจิตข้ึนสู่อารมณ์ใหม่เสมอ 
ท าใหส้มาธิจิตไม่แนบแน่นและตั้งอยู่
ในอารมณ์นั้น ไม่ไดน้าน

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๑๔ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑เมตตาอปัปมญัญา ๑  
กรุณาอปัปมญัญา ๑  มุทิตาอปัปมญัญา ๑

เกิดไดก้บัพระอรหนัต ์ใน ๑๓ ภูมิ คือ กามสุคติ
ภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ และทุติยฌานภูมิ ๓ ท่ีท า
ทุติยฌาน ท่ีเป็นประเภทมนัทบุคคล

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

ถ้าเป็น ตกิขบุคคล กท็ าการพิจารณาเห็นโทษของวิตกและวิจาร และละวิตกวิจารไดพ้ร้อมกนั เน่ืองจาก
สภาพของวิตกและวิจารนั้น มีสภาพใกลเ้คียงกนั คือ วิตก ยกจิตข้ึนสู่อารมณ์ วิจาร เคลา้คลึงอารมณ์ วิจาร
ท าหนา้ท่ีตามหลงัวิตก ฉะนั้น กจ็ะเหลือองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา (ตามนยัแห่งฌานจตุกนยั)

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี
น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช ท าการพิจารณาองคฌ์าน
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รูปาวจรกริิยาจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ตติยชัฌานะกริ๎ยะจิตตงั
(แปล) รูปาวจรตติยฌานกริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

รูปาวจรตติยฌานกริิยาจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๑๔ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑เมตตาอปัปมญัญา ๑  
กรุณาอปัปมญัญา ๑ มุทิตาอปัปมญัญา ๑

เกิดไดก้บัพระอรหนัต ์ใน ๑๓ ภูมิ คือ กามสุคติ
ภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ และทุติยฌานภูมิ ๓ ท่ีท า
ตติยฌาน ท่ีเป็นประเภทมนัทบุคคล

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวิถี

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
คือ ละวิจารองคฌ์าน เน่ืองจากเป็น
สภาพท่ีหยาบกวา่องคฌ์านอ่ืน เพราะ
โทษท่ีคอยเคลา้คลึงอารมณ์อยูเ่สมอ ท า
ใหส้มาธิจิตไม่แนบแน่นในอารมณ์นั้น 
เขา้ไปอีก

ถ้าเป็น ตกิขบุคคล กท็ าการพิจารณาเห็นโทษของปีติวา่ ปีติน้ี มีสภาพเอิบอาบซึมซาบไปทัว่สรรพางคก์าย 
ท าใหส้มาธิจิตแนบแน่นเขา้ไปอีกไดย้าก แลว้ละปีติเสีย กจ็ะเหลือองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา  (ตามนยั
แห่งฌานจตุกนยั)

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช ท าการพิจารณาองคฌ์าน
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รูปาวจรกริิยาจิต ดวงที่ ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จตุตถัชฌานะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรจตุตถฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

รูปาวจรจตุตถฌานกริิยาจิต

โสมนัสสเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๑๔ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑เมตตาอปัปมญัญา ๑  
กรุณาอปัปมญัญา ๑ มุทิตาอปัปมญัญา ๑ เกิดไดก้บัพระอรหนัต ์ใน ๑๖ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ 

๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ และตติยฌานภูมิ 
๓ ท่ีท าจตุตถฌาน ท่ีเป็นประเภทมนัทบุคคล

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
คือ ละปีติองคฌ์าน เน่ืองจากเป็นสภาพ
ท่ีหยาบกวา่องคฌ์านอ่ืน เพราะโทษท่ี
ปีติน้ี มีสภาพเอิบอาบซึมซาบไปทัว่
สรรพางคก์าย ท าใหส้มาธิจิตแนบแน่น
ยิง่ข้ึนไปอีกไดย้าก

ถ้าเป็น ตกิขบุคคล กท็ าการพิจารณาเห็นโทษของสุขวา่ สุขน้ี กมี็สภาพช่ืนชมยนิดี รับรู้สภาพของอารมณ์
ยงัต้ืนอยู ่ท าใหส้มาธิจิตแนบแน่นเขา้ไปอีกไดย้าก แลว้เปล่ียนสุขใหเ้ป็นอุเบกขาเสีย กจ็ะเหลือองคฌ์าน 
๒ เหมือนเดิม คือ อุเบกขา เอกคัคตา  (ตามนยัแห่งฌานจตุกนยั เป็นรูปฌานล าดบัสุดทา้ย)

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช ท าการพิจารณาองคฌ์าน
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รูปาวจรกริิยาจิต ดวงที่ ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปัญจมฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

รูปาวจรปัญจมฌานกริิยาจิต

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่งอารมณ์กรรมฐาน ๑๒ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ
กสิณ ๑๐  อานาปานสติ ๑อุเบกขาอปัปมญัญา ๑

เกิดไดก้บัพระอรหนัต ์ใน ๒๒ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ 
ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓ และจตุตถ
ฌานภูมิ ๖ คือ เวหปัผลาภูมิ ๑ และสุทธาวาสภูมิ ๕ ท่ีท าปัญ
จมฌาน ท่ีเป็นประเภทมนัทบุคคล

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

ท าการประหาณธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
คือ ละสุของคฌ์าน เน่ืองจากเป็นสภาพ
ท่ีหยาบกวา่องคฌ์านอ่ืน เพราะโทษท่ี
สุขน้ี กมี็สภาพช่ืนชมยนิดี รับรู้สภาพ
ของอารมณ์ยงัต้ืนอยู ่ท าใหส้มาธิจิต
แนบแน่นเขา้ไปอีกไดย้าก แลว้เปล่ียน
สุขใหเ้ป็นอุเบกขาเสีย กจ็ะเหลือองค์
ฌาน ๒ เหมือนเดิม คือ อุเบกขา 
เอกคัคตา  เป็นรูปฌานล าดบัสุดทา้ย 
ตามนยัแห่งฌานปัญจกนยั 

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช ท าการพิจารณาองคฌ์าน
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อรูปาวจรจติ ๑๒
อาลมัพะนัปปะเภเทนะ จตุธารุปปะมานะสัง
ปุญญะปากกักริยาเภทา ปุนะ  ทวาทะสะธา ฐิตัง ฯ

แปลความวา่
อรูปาวจรจิต วา่โดยประเภทแห่งอารมณ์  มี ๔ อยา่ง เม่ือจ าแนกโดยกศุล วบิาก 

กิริยาแลว้ มี ๑๒ ประการ

กสิณุคฆาฏิมากาสบญัญตัิ อากาสานัญจายตนฌาน นัตถิภาวบญัญตัิ อากญิจัญญายตนฌาน

อากาสานัญจาย
ตนฌานจิต ๓

วญิญาณญัจาย
ตนฌานจิต ๓

อากญิจัญญายตน
ฌานจิต ๓

เนวสัญญานาสัญญาย
ตนฌานจิต ๓

จ าแนกโดยประเภทแห่งอารมณ์ ม ี๔ อย่าง

จ าแนกโดยกุศล วบิาก กริิยา ม ี๑๒ ประการ
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เหตุให้เกดิอรูปาวจรกศุลจิต สมถภูมิ (อารมณ์สมถะ)

อรูปาวจรกศุลจิต ๔

สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ท าการก าหนดพิจารณาละอารมณ์ท่ี
หยาบ แลว้ยดึเอาอารมณ์ท่ีละเอียดกวา่  
เพ่ือใหส้มาธิจิต มีความละเอียด
ประณีตยิง่ข้ึนไป

บญัญติักสิณท่ีเพิกสภาพ
ของเดิมออกแลว้ เหลือแต่
อากาศท่ีวา่งเปล่าภายใน
ขอบเขตวงกสิณ โดย
บริกรรมวา่ อากาโส อนัน
โต ๆ อากาศไม่มีท่ีส้ินสุด

ยดึเอาอากาสานญัจายตน
ฌานกศุลจิตท่ีดบัไปแลว้ 
เป็นอารมณ์ โดยบริกรรม
วา่ วญิญาณงั อนันตัง ๆ
วิญญาณไม่มีท่ีส้ินสุด ๆ

ก าหนดท าความรู้สึกให้
ความรู้ของวิญญาณญัจาย
ตนกศุลจิตนั้นหายไป ไม่มี
อะไรเหลืออยูโ่ดยบริกรรม
วา่ นัตถ ิกญิจ ิๆ นิดหน่ึงก็
ไม่มี นอ้ยหน่ึงกไ็ม่มี

ก าหนดยดึเอาอากิญจญัญา 
ยตนกศุลจิตท่ีดบัไปแลว้ 
เป็นอารมณ์ โดยบริกรรมวา่ 
เอตงั สันตงั เอตงั ปณตีัง อา
กิญจญัญายตนกศุลจิตนั้น 
ละเอียดนกั ประณีตนกั

อากาสานัญจายตน
กุศลจิต ๑

วญิญาณญัจายตน
กุศลจิต ๑

อากญิจัญญายตน 
กุศลจิต ๑

เนวสัญญานาสัญญาย
ตนกุศลจิต ๑

อุเบกขาเวทนา

กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญตัิ อากาสานัญจายตนฌาน นัตถิภาวบญัญตัิ อากญิจัญญายตนฌาน

อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวงน้ี ท าหนา้ท่ี ชวนกจิ อยา่งเดียว
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อรูปาวจรกศุลจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากาสานัญจายะตะนะกุสะละจิตตัง
(แปล) อากาสานญัจายตนกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อากาสานัญจายตนกศุลจิต ๑

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่ง กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญตั ิคือ บญัญติักสิณท่ีเพิกสภาพของเดิมออกแลว้ เหลือแต่อากาศท่ี
วา่งเปล่าภายในขอบเขตวงกสิณ โดยบริกรรมวา่ อากาโส อนันโต ๆ อากาศไม่มีท่ีส้ินสุด เร่ือยไป
จนกวา่ อากาสานญัจายตนฌาน จะเกิด จดัเป็นจิตท่ีมีบญัญติั เป็นอารมณ์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)

เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชน ๑ พระเสกขบุคคล ๓ ใน ๒๓ ภูมิ คือ 
กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวน้อสญัญสตัตภูมิ) และอากาสา 
นญัจายตนพรหม ท่ีท าอากาสานญัจายตนฌาน

ท าหนา้ท่ีชวนะ คือ เสพ
อารมณ์โดยความเป็นกศุล

ท าการเปล่ียนสภาพของอารมณ์
เพ่ือใหส้มาธิจิตมีความประณีต
และแนบแน่นยิง่ข้ึน
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อรูปาวจรกศุลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง วญิญาณญัจายะตะนะกุสะละจิตตัง
(แปล) วญิญาณญัจายตนกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วญิญาณญัจายตนกศุลจิต ๑

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่ง อากาสานัญจายตนฌาน ท่ีดบัไปแลว้ โดยหน่วงนึกถึงสภาพความรู้สึกของอากาสานญัจาย
ตนฌานนั้น เป็นอารมณ์  โดยบริกรรมวา่ วญิญาณงั อนันตงั ๆ วิญญาณไม่มีท่ีส้ินสุด ๆ เร่ือยไป 
จนกวา่วิญญาณญัจายตนฌานจะเกิด  จดัเป็นจิตท่ีมีมหคัคตจิต หรือ ปรมตัถธรรม เป็นอารมณ์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)

ท าการเปล่ียนสภาพของอารมณ์
เพ่ือใหส้มาธิจิตมีความประณีต
และแนบแน่นยิง่ข้ึน

เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชน ๑ พระเสกขบุคคล ๓ ใน ๒๔ ภูมิ คือ 
กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวน้อสญัญสตัตภูมิ) และอากาสา นญั
จายตนภูมิ วิญญาณญัจายตนภูมิ ท่ีท าวิญญาณญัจายตนฌาน

ท าหนา้ท่ีชวนะ คือ เสพ
อารมณ์โดยความเป็นกสุล
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อรูปาวจรกศุลจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากญิจัญญายะตะนะกุสะละจิตตัง
(แปล) อากิญจญัญายตนกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อากญิจัญญายตนกศุลจิต ๑

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)

ท าการเปล่ียนสภาพของอารมณ์
เพ่ือใหส้มาธิจิตมีความประณีต
และแนบแน่นยิง่ข้ึน

เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชน ๑ พระเสกขบุคคล ๓ ใน ๒๕ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวน้ 
อสญัญสตัตภูมิ) และอากาสานญัจายตนภูมิ วิญญาณญัจายตนภูมิ อากิญจญัญายตนภูมิ ท่ีท า     
อากิญจญัญายตนฌาน

เพ่ง นัตถภิาวบัญญตั ิก าหนดหมายใหค้วามรู้สึกของวิญญาณญัจายตนฌานท่ีดบัไปแลว้นั้น ให้
หมดไป หายไป ไม่มีเหลืออยูเ่ลยแมแ้ต่นอ้ย โดยบริกรรมวา่ นัตถ ิกญิจิ ๆ นอ้ยหน่ึงกไ็ม่มี นิด
หน่ึงกไ็ม่มี เร่ือยไป จนกวา่อากิญจญัญายตนฌานจะเกิด  จดัเป็นจิตท่ีมีบญัญติั เป็นอารมณ์
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อรูปาวจรกศุลจิต ดวงที่ ๔
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะกุสะละจิตตัง
(แปล) เนวสญัญานาสญัญายตนกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

เนวสัญญานาสัญญายตนกศุลจิต ๑

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)

ท าการเปล่ียนสภาพของอารมณ์
เพ่ือใหส้มาธิจิตมีความประณีต
และแนบแน่นยิง่ข้ึน

เกิดไดก้บัติเหตุกปุถุชน ๑ พระเสกขบุคคล ๓ ใน ๒๖ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ 
(เวน้อสญัญสตัตภูมิ) และอรูปภูมิ ๔ ท่ีท าเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน

เพ่ง อากญิจญัญายตนฌาน ท่ีดบัไปแลว้ โดยหน่วงนึกถึงสภาพความรู้สึกของอากิญจญัญายตน
ฌานนั้น เป็นอารมณ์  โดยบริกรรมวา่ เอตงั สันตงั เอตงั ปณตีงั ๆ อากิญจญัญายตนฌานน้ีละเอียด
นกั ประณีตนกั เร่ือยไป จนกวา่เนวสญัญานาสญัญายตนฌานจะเกิด จดัเป็นจิตท่ีมีมหคัคตจิต 
หรือ ปรมตัถธรรม เป็นอารมณ์
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เป็นผลของอรูปาวจรกศุลจิต ๔ ตามกศุลของตน

อรูปาวจรวบิากจิต ๔

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว ้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น  เม่ือหมดอายขุยั

เกิดเฉพาะในอรูปพรหมเท่านั้น

อากาสานัญจายตน
วบิากจิต

วญิญาณญัจายตน
วบิากจิต

อากญิจัญญายตน
วบิากจิต

เนวสัญญานาสัญญายตน
วบิากจิต

น าเกิดในอากาสานญัจายตนภูมิ
มีอายขุยั ๒๐,๐๐๐ มหากปัป์

อุเบกขา 
เอกคัคตา

น าเกิดในวิญญาณญัจายตนภูมิ
มีอายขุยั ๔๐,๐๐๐ มหากปัป์

อุเบกขา 
เอกคัคตา

น าเกิดในอากิญจญัญายตนภูมิ
มีอายขุยั ๖๐,๐๐๐ มหากปัป์

อุเบกขา 
เอกคัคตา

น าเกิดในเนวสญัญานา
สญัญายตนภูมิ
มีอายขุยั ๘๔,๐๐๐ มหากปัป์

อุเบกขา 
เอกคัคตา
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อรูปาวจรวบิากจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากาสานัญจายะตะนะวปิากะจิตตัง
(แปล) อากาสานญัจายตนวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

เป็นผลของอากาสานัญจายตนฌานกศุลจิต

อุเบกขา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น าเกิดในอากาสานญัจายตนภูมิ
มีอายขุยั ๒๐,๐๐๐ มหากปัป์

อุเบกขา เอกคัคตา ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น เม่ือหมด
อายขุยั ในอากาสานญัจายตนภูมิ
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อรูปาวจรวบิากจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง วญิญาณญัจายะตะนะวปิากะจิตตัง
(แปล) วญิญาณญัจายตนวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

เป็นผลของวญิญาณญัจายตนฌานกศุลจิต

อุเบกขา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น าเกิดในวิญญาณญัจายตนภูมิ
มีอายขุยั ๔๐,๐๐๐ มหากปัป์

อุเบกขา เอกคัคตา ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น เม่ือหมด
อายขุยั ในวิญญาณญัจายตนภูมิ
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อรูปาวจรวบิากจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากญิจัญญายะตะนะวปิากะจิตตัง
(แปล) อากิญจญัญายตนวปิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

เป็นผลของอากญิจัญญายตนฌานกศุลจิต

อุเบกขา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น าเกิดในอากิญจญัญายตนภูมิ
มีอายขุยั ๖๐,๐๐๐ มหากปัป์

อุเบกขา เอกคัคตา ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น เม่ือหมด
อายขุยั ในอากิญจญัญายตนภูมิ
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อรูปาวจรวบิากจิต ดวงที่ ๔

(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะวปิากะจิตตัง
(แปล) เนวสญัญานาสญัญายตนวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา 

เอกคัคตา

เป็นผลของเนวสัญญานาสัญญายตนฌานกศุลจิต

อุเบกขา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น าเกิดในเนวสญัญานาสญัญายตนภูมิ
มีอายขุยั ๘๔,๐๐๐ มหากปัป์

อุเบกขา เอกคัคตา ท าหน้าที ่๓ กจิ คอื
ปฏิสนธิกิจ = เกิดในภพภูมิใหม่
ภวงัคกิจ = รักษาภพชาตินั้นไว้
จุติกิจ = ตายจากภพภูมินั้น เม่ือหมด
อายขุยั ในเนวสญัญานาสญัญายตนภูมิ
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อรูปาวจรกริิยาจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากาสานัญจายะตะนะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) อากาสานญัจายตนกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อากาสานัญจายตนกริิยาจิต ๑

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่ง กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญตั ิคือ บญัญติักสิณท่ีเพิกสภาพของเดิมออกแลว้ เหลือแต่อากาศท่ี
วา่งเปล่าภายในขอบเขตวงกสิณ โดยบริกรรมวา่ อากาโส อนันโต ๆ อากาศไม่มีท่ีส้ินสุด เร่ือยไป
จนกวา่ อากาสานญัจายตนฌาน จะเกิด  จดัเป็นจิตท่ีมีบญัญติั เป็นอารมณ์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวิถี

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)

เกิดไดก้บัอรหนัต ์ใน ๒๓ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ 
(เวน้อสญัญสตัตภูมิ) และอากาสานญัจายตนพรหมท่ีท าอา
กาสานญัจายตนฌาน

ท าหนา้ท่ีชวนะ คือ เสพ
อารมณ์โดยความเป็นกสุล

ท าการเปล่ียนสภาพของอารมณ์
เพ่ือใหส้มาธิจิตมีความประณีต
และแนบแน่นยิง่ข้ึน



152

อรูปาวจรกริิยาจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง วญิญาณญัจายะตะนะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) วญิญาณญัจายตนกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วญิญาณญัจายตนกริิยาจิต ๑

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

เพ่ง อากาสานัญจายตนฌาน กศุลหรือกริิยา ท่ีดบัไปแลว้ โดยหน่วงนึกถึงสภาพความรู้สึกของอากาสา 
นญัจายตนฌานนั้น เป็นอารมณ์  โดยบริกรรมวา่ วญิญาณงั อนันตงั ๆ วิญญาณไม่มีท่ีส้ินสุด ๆ เร่ือยไป 
จนกวา่วิญญาณญัจายตนฌานจะเกิด  จดัเป็นจิตท่ีมีมหคัคตจิต หรือ ปรมตัถธรรม เป็นอารมณ์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวถิี

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)

ท าการเปล่ียนสภาพของอารมณ์
เพ่ือใหส้มาธิจิตมีความประณีต
และแนบแน่นยิง่ข้ึน

เกิดไดก้บัพระอรหนัต ์ใน ๒๔ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ 
(เวน้อสญัญสตัตภูมิ) และอากาสานญัจายตนภูมิ วิญญาณญัจาย
ตนภูมิ ท่ีท าวิญญาณญัจายตนฌาน

ท าหนา้ท่ีชวนะ คือ เสพ
อารมณ์โดยความเป็นกสุล
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อรูปาวจรกริิยาจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากญิจัญญายะตะนะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) อากิญจญัญายตนกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อากญิจัญญายตนกริิยาจิต ๑

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวิถี

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)

ท าการเปล่ียนสภาพของอารมณ์
เพ่ือใหส้มาธิจิตมีความประณีต
และแนบแน่นยิง่ข้ึน

เกิดไดก้บัพระอรหนัต ์ใน ๒๕ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวน้อสญัญสตัตภูมิ) และ 
อากาสานญัจายตนภูมิ วิญญาณญัจายตนภูมิ อากิญจญัญายตนภูมิ ท่ีท าอากิญจญัญายตนฌาน

เพ่ง นัตถภิาวบัญญตั ิก าหนดหมายใหค้วามรู้สึกของวิญญาณญัจายตนฌาน กศุล หรือ กิริยา ท่ีดบั
ไปแลว้นั้น ใหห้มดไป หายไป ไม่มีเหลืออยูเ่ลยแมแ้ต่นอ้ย โดยบริกรรมวา่ นัตถ ิกญิจิ ๆ นอ้ยหน่ึง
กไ็ม่มี นิดหน่ึงกไ็ม่มี เร่ือยไป จนกวา่อากิญจญัญายตนฌานจะเกิด  จดัเป็นจิตท่ีมีบญัญติั เป็น
อารมณ์
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อรูปาวจรกริิยาจิต ดวงที่ ๔
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) เนวสญัญานาสญัญายตนกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

เนวสัญญานาสัญญายตนกริิยาจิต ๑

อุเบกขาเวทนา สสังขาริกญาณสัมปยุตต์

น ท ม อุปริ นุ โค ฌานเกิดเร่ือยไป ภฌานสมาบตัิวถิี

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภฌานวิถี

น ท ม ชช ช ภปัจจเวกขณวถิี ช ช ช ช
ท าการพิจารณาองคฌ์าน
(มีไดไ้ม่แน่นอน แลว้แต่บุคคล)

ท าการเปล่ียนสภาพของอารมณ์
เพ่ือใหส้มาธิจิตมีความประณีต
และแนบแน่นยิง่ข้ึน

เกิดไดก้บัพระอรหนัต ์ใน ๒๖ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวน้อสญัญสตัตภูมิ) 
และอรูปภูมิ ๔ ท่ีท าเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน

เพ่ง อากญิจญัญายตนฌาน ที่เป็นกศุล หรือ กริิยา ท่ีดบัไปแลว้ โดยหน่วงนึกถึงสภาพความรู้สึก
ของอากิญจญัญายตนฌานนั้น เป็นอารมณ์  โดยบริกรรมวา่ เอตงั สันตงั เอตงั ปณตีัง ๆ อา
กิญจญัญายตนฌานน้ีละเอียดนกั ประณีตนกั เร่ือยไป จนกวา่เนวสญัญานาสญัญายตนฌานจะเกิด 
จดัเป็นจิตท่ีมีมหคัคตจิต หรือ ปรมตัถธรรม เป็นอารมณ์
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มหัคคตจิต ๒๗
มหัคคตจิต หมายถึง จิตท่ีเขา้ถึงความเป็นใหญ่และประเสริฐ ดงัวจนตัถะแสดงวา่ 

“มหนฺตภาว  คตาติ =มหคฺคต ” หรือ “มหนฺต   คโตติ = มหคฺคโต” แปลความวา่ จิตใด ยอ่ม
เขา้ถึงความเป็นใหญ่ ฉะนั้น จิตนั้น ช่ือวา่ มหัคคตะ จิตท่ีเขา้ถึงความเป็นใหญ่และประเสริฐนั้น 
หมายถึง มีก าลงัอนัแก่กลา้สามารถกระท าใหส้ าเร็จกิจต่าง ๆ ได ้คือ

๑. ข่มกิเลสนิวรณ์ไวไ้ดน้านตามสมควรแก่ก าลงัฌาน ท่ีเรียกวา่ วกิขมัภนปหาน
๒. ใหผ้ลอนัไพบูลย ์คือ มีพรหมวหิารธรรม ใหไ้ดเ้สวยพรหมสมบติัในพรหมโลก
๓. ใหช้วนจิตมีการเกิดข้ึนสืบต่อกนัไดน้านเป็นพิเศษ คือ ฌานสมาบติั หรือ ความ

เป็นรูปพรหม อรูปพรหม ท่ีมีอายยุนืยาวนานกวา่สตัวท์ั้งหลาย  ทั้งน้ีกด็ว้ยอ านาจของมหคัคต
ปฏิสนธิจิตทั้งส้ิน

รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒

รูปาวจรกศุลจติ ๕ รูปาวจรกริิยาจติ ๕รูปาวจรวบิากจติ ๕

อรูปาวจรกศุลจติ ๔ อรูปาวจรกริิยาจติ ๔อรูปาวจรวบิากจติ ๔
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โลกตุตรจิต ๘ หรือ ๔๐
๑. จะตุมคัคปัปะเภเทนะ จะตุธา  กุสะลงั  ตะถา

ปากงั  ตัสสะ  ผะลตัตาติ อฏัฐะธานุตตะรัง มะตัง ฯ
๒. ฌานังคะโยคะเภเทนะ กะเต๎วเกกนัตุ  ปัญจะธา

วุจจะตานุตตะรัง  จิตตัง จัตตาฬีสะวธัินติ  จะ ฯ
แปลความวา่

๑. นกัศึกษาทั้งหลายพึงทราบโลกตุตรจิตโดยยอ่วา่ มี ๘ คือ กศุลจิตวา่โดยประเภทแห่งมรรคมี ๔ 
วบิากจิตวา่โดยประเภทแห่งผล กมี็ ๔ เพราะเป็นผลของมรรคทั้ง ๔

๒. โลกตุตรจิต เม่ือแสดงโดยพิสดารแลว้ มีถึง ๔๐ ดวง เพราะเม่ือวา่โดยประเภทแห่งการประกอบ
ขององคฌ์านแลว้ โลกตุตรจิตดวงหน่ึง ๆ ยอ่มมี ๕ ฉะนั้น โลกตุตรจิต ๘ จึงเป็น ๔๐ ดวง

โลกุตตรจิต โดยย่อม ี๘ ดวง โลกุตตรจิต โดยพสิดารม ี๔๐ ดวง

ผลจิต ๔ มคัคจิต ๒๐ ผลจิต ๒๐มคัคจิต ๔

โสมนสัสเวทนา
อุเบกขาเวทนา

ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
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โลกตุตรจิต โดยยอ่มี ๘ ดวง โลกตุตรจิต โดยพิสดารมี ๔๐ ดวง

ผลจิต ๔ มคัคจิต ๒๐ ผลจิต ๒๐

โลกตุตรจิต ๘ หรือ ๔๐

มคัคจิต ๔

โสดาปัตติผลจิต ๑

สกิทาคามิผลจิต ๑

อนาคามิผลจิต ๑

อรหตัตผลจิต ๑

โสดาปัตติมคัคจิต ๑

สกิทาคามิมคัคจิต ๑

อนาคามิมคัคจิต ๑

อรหตัตมคัคจิต ๑

โสดาปัตติมคัคจิต ๕

สกิทาคามิมคัคจิต ๕

อนาคามิมคัคจิต ๕

อรหตัตมคัคจิต ๕

โสดาปัตติผลจิต ๕

สกิทาคามิผลจิต ๕

อนาคามิผลจิต ๕

อรหตัตผลจิต ๕

จ าแนกโดยประเภทแห่งมรรค จ าแนกโดยประเภทแห่งฌาน

ปฐมฌานจิต ๘ ทุติยฌานจิต ๘ ตติยฌานจิต ๘ จตุตถฌานจิต ๘ ปัญจมฌานจิต ๘
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โลกตุตรจิต

โลกตุตรกศุลจิต หรือ มรรคจิต โลกตุตรวบิากจิต หรือ ผลจิต

ผลจิต ท าหนา้ท่ีเสพอารมณ์โดยความ
เป็นชวนะ คือ รับพระนิพพานเป็นอารมณ์ 
หลงัจากท่ีมรรคไดป้ระหาณอนุสยักิเลส
เสร็จแลว้ เป็น อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งรอกาลเวลา

ววิฏัฏคามินีกศุล หรือ 
อาจยคามินีกศุล เป็น
กศุลท่ีน าใหข้า้มพน้
จากสงัสารวฏัฏ์

โลกตุตรกศุล เป็นกศุลท่ีใหข้า้ม
พน้จากปุถุชน สู่ความเป็น
อริยบุคคล และจากอริยบุคคล
เบ้ืองต ่า สู่อริยบุคคลเบ้ืองสูง

โลกตุตรกศุล เป็นกศุลท่ี
รับโลกตุตรอารมณ์ คือ 
อารมณ์เหนือสภาพท่ีมี
อยูใ่นโลกทั้งหลาย 
ไดแ้ก่ นิพพาน

โลกตุตรกศุล เป็นกศุลท่ีมี
อ านาจเหนือโลกียกศุล คือ
สามารถประหาณอนุสยักิเลส
ไดโ้ดยตดัขาด การประหาณกเิลส

๑. วตีกิกมกเิลส กิเลสท่ีล่วง
ออกมาทางกาย ทางวาจา ตอ้ง
ประหาณดว้ยมหากศุล

๒. ปริยุฏฐานกเิลส กิเลสท่ีกลุม้รุมใน
จิตใจ ยงัไม่แสดงตวัเป็นวีติกกมกิเลส 
ตอ้งประหาณดว้ยอ านาจแห่งฌานกศุล

๓. อนุสัยกเิลส กิเลสท่ีนอนเน่ืองอยู่
ในขนัธสนัดาน ไม่แสดงตวัออกมา
ตอ้งประหาณดว้ยโลกตุตรกศุล
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วปัิสสนากมัมฏัฐาน

อายตนะ ๑๒

ธาตุ ๑๘ 

อินทรีย ์๒๒ 

วปัิสสนาภูม ิ๖

อริยสัจ ๔ 

ขนัธ์ ๕ 

สู่ค
วา
มเ
ป็น

รูป
นา
มที่

เป็
นไ

ตร
ลกั

ษณ์
 

ทุกขงั เป็นทุกข ์เพราะ
ทนอยูใ่นสภาพเดิมไม่ได ้

อนัตตา ไม่อยูใ่นบงัคบับญัชา 
หรือ ความปรารถนาของใคร

อนิจจัง ไม่เท่ียง เพราะมี
การเปล่ียนแปลงไปเสมอ

โดยอาศัยองค์คุณของวิปัสสนา ๓ อย่าง

อาตาปี ความเพียรยงั
กิเลสใหเ้ร่าร้อน

สติมา มีสติระลึกรู้เท่า
ทนัอารมณ์และกิเลส

สัมปชาโน มีความรู้ตวัทัว่
พร้อม ไม่ใหกิ้เลสครอบง าได้

เพื่อก าจดับ่อเกิดของกิเลสส าคญั ๒ อยา่ง ในโลกใหห้มดไป คือ
๑. อภิชฌา ความยนิดี ในอารมณ์ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา
๒. โทมนัส ความยนิร้าย ในอารมณ์ท่ีไม่น่าใคร่ ไม่น่าปรารถนาปฏิจจสมุปบาท ๑๒

รวมเป็น ๗๓ อารมณ์
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วปัิสสนา ๓
สังขารปริคคาหกวปัิสสนา

วปัิสสนาท่ีก าหนดสงัขารรูปนาม
เพื่อใหบ้รรลุมคัคญาณ ผลญาณ

ผลสมาปัตติวปัิสสนา
วปัิสสนาท่ีเจริญรูปนามเพื่อเขา้ผลสมาบติั

นิโรธสมาปัตติวปัิสสนา
วปัิสสนาท่ีก าหนดพิจารณามหคัคตธรรม   

เพื่อเขา้นิโรธสมาบติั

นาติมนัทนาติติกขวปัิสสนา

มนัทวปัิสสนา

ติกขวปัิสสนา

ทนัธาภิญญามรรค

ขปิปาภิญญามรรค

มนัทวปัิสสนา

ติกขวปัิสสนา

มนัทผลสมาบตัิ

ติกขผลสมาบตัิ

มนัทวปัิสสนา

ติกขวปัิสสนา

สมาธิมีก าลงัมากเกินไป 
ท าใหรู้ปนามไม่ดบั

ท าใหว้ิปัสสนาญาณเห็นโทษของ
รูปนาม กลายเป็นผลสมาบติัไป

ตอ้งไม่เป็น
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ขันธ์ ๕ อาการทีเ่ป็นขันธ์ ๑๑ ประการ

อดีต อนาคต ปัจจุบนั = กอง ๑

อชัฌตัตะ พหิทธะ    = กอง ๑

โอฬาริกะ สุขมุะ      = กอง ๑

หีนะ  ปณีตะ         = กอง ๑

รูปขันธ์ = รูป ๒๘

เวทนาขันธ์ = เวทนาเจตสิก

สัญญาขันธ์ = สัญญาเจตสิก

สังขารขันธ์ = เจตสิก ๕๐

วญิญาณขันธ์ = จิตทั้งหมด

รูปธรรม

นา
มธ

รร
ม

ทูระ  สนัติกะ         = กอง ๑

กาลวิมุตติอยา่งเดียว

พหิทธอารมณ์อยา่งเดียว

สุขมุะอารมณ์อยา่งเดียว

ปณีตะอารมณ์อยา่งเดียว

ทูระอารมณ์อยา่งเดียว

นิพพาน เป็น ขันธวมุิตต ิเพราะ
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อายตนะ ๑๒

อายตนะภายใน ๖

จักขายตนะ = จกัขปุสาท

โสตายตนะ = โสตปสาท

ฆานายตนะ = ฆานปสาท

ชิวหายตนะ = ชิวหาปสาท

กายายตนะ = กายปสาท

รูปายตนะ = รูปารมณ์

สัททายตนะ = สทัทารมณ์

คนัธายตนะ = คนัธารมณ์

รสายตนะ = รสารมณ์

โผฏฐัพพายตนะ = โผฏฐพัพารมณ์

ธัมมายตนะ = เจตสิก ๕๒ สุขมุรูป 
๑๖ นิพพาน

มนายตนะ = จิตทั้งหมด
นามธรรม

อายตนะ หมายถึง ธรรมชาติ ท่ีคลา้ยกบัวา่มีความ
พยายามเพ่ือยงัผลของตนใหเ้กิดข้ึน หรือ   ธรรมชาติ
ท่ีท าใหจิ้ตเจตสิก กวา้งขวางในอารมณ์ (จิตข้ึนสู่วิถี)

เป็นเหตุ

รูปธรรม และ นามธรรม

การเห็น เป็นผล

การไดย้นิ เป็นผล

การรู้กล่ิน เป็นผล

การรู้รส เป็นผล

การรู้สมัผสั เป็นผล

การรู้ธรรมารมณ์ เป็นผล

รูป
ธร
รม

อายตนะภายนอก ๖ ธรรมที่เป็นผล

๑. สัญชาตเทสัฏฐะ เพราะอรรถวา่ เป็นท่ีเกิดของวิถีจิต  ๔. สโมสรณฏัฐะ เพราะอรรถวา่ เป็นท่ีประชุมแห่งวิถีจิต
๒. นิวาสัฏฐะ เพราะอรรถวา่ เป็นท่ีอยูข่องวิถีจิต       ๕. การณฏัฐะ เพราะอรรถวา่ เป็นเหตุใหว้ิถีจิตเกิด
๓. อากรัฏฐะ เพราะอรรถวา่ เกิดข้ึนอยูใ่นสัตวท์ั้งหลาย

ช่ือว่า อายตนะ เพราะอรรถ ๕ ประการ



163

ธาตุ ๑๘

ทวารธาตุ ๕ อารัมมณธาตุ ๖ วญิญาณ ๗

จักขุธาตุ = จกัขปุสาท

โสตธาตุ = โสตปสาท

ฆานธาตุ = ฆานปสาท

ชิวหาธาตุ = ชิวหาปสาท

กายธาตุ = กายปสาท

รูปธาตุ = รูปารมณ์

สัททธาตุ = สทัทารมณ์

คนัธธาตุ = คนัธารมณ์

รสธาตุ = รสารมณ์

โผฏฐัพพธาตุ = โผฏฐพัพารมณ์

จักขุวญิญาณธาตุ = จกัขวุญิญาณจิต

โสตวญิญาณธาตุ = โสตวญิญาณจิต

ฆานวญิญาณธาตุ = ฆานวญิญาณจิต

ชิวหาวญิญาณธาตุ = ชิวหาวญิญาณจิต

กายวญิญาณธาตุ = กายวญิญาณจิต

มโนวญิญาณธาตุ = มโนวญิญาณจิต ๗๖

มโนธาตุ = สมัปฏิจฉนจิต ๒ ปัญจ
ทวาราวชัชนจิต ๑ (รับปัญจารมณ์)

ธัมมธาตุ = เจตสิก ๕๒ 
สุขมุรูป ๑๖ นิพพาน

มโนทวาร = 
ภวงัคจิต ๑๙

ช่ือวา่ ธาตุ เพราะอรรถวา่ ไม่ใช่สตัว์
ไม่ใช่ชีวติ เป็นแต่สภาวะ (นิสฺสตฺตนิชฺชีวสภาวา)

ธาตุ หมายถึง ธรรมชาติท่ีทรงไวซ่ึ้งสภาวะของตน ไม่เปล่ียนแปลงสภาวะไปเป็นอยา่งอ่ืน
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อนิทรีย์ ๒๒

รูปอนิทรีย์ ๘ เวทนินทรีย์ ๕ พลนิทรีย์ ๕ โลกตุตรอนิทรีย์ ๓

โสตินทรีย ์

ฆานินทรีย ์

ชิวหินทรีย ์

กายนิทรีย ์

อิตถินทรีย ์

ปุริสินทรีย ์

จกัขนุทรีย ์ สุขินทรีย ์

ทุกขินทรีย ์

โสมนสัสินทรีย ์

โทมนสัสินทรีย ์

อุเปกขินทรีย ์

สทัธินทรีย ์

วริิยนิทรีย ์

สตินทรีย ์

สมาธินทรีย ์

ปัญญินทรีย ์

อนญัญาตญัญสัสามิตินทรีย์

อิญญินทรีย์

อญัญาตาวนิทรีย์

รูปชีวติินทรีย ์

นามธรรม 

รูปธรรม นามชีวติินทรีย ์= ชีวติินทรียเ์จตสิก 

ปัญ
ญา

เจต
สิก

 ใน
โส

ดา
ปัต

ติม
รร
คจิ

ต 
๑

ปัญญาเจตสิก ใน
มรรคเบ้ืองบน ๓ 
และผลเบ้ืองต ่า ๓

ปัญญาเจตสิก ใน
อรหตัตมรรคจิต ๑

อนิทรีย์ หมายถึง ความเป็นใหญ่ เป็นผูป้กครองในหนา้ท่ีการงานเฉพาะของตน ๆ
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อริยสัจ ๔

ทุกขสัจจะ = โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๑ (เวน้โลภะ) รูป ๒๘

สมุทยสัจจะ = โลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘

นิโรธสัจจะ = นิพพาน

มรรคสัจจะ = องคม์รรค ๘ ท่ีในมรรคจิต ๔

โลกียจิต ๘๑
เจตสิก   ๕๑
รูป ๒๘          รูปธรรม

นามธรรม

นา
มธ

รร
ม

ปวตัตเิหตุสัจจะ สัจจะท่ีเป็นเหตุใหว้นเวียนไป

ปวตัติสัจจะ สจัจะท่ีพาวนเวยีนไป

นิวตัติสัจจะ = พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด นิวตัติเหตุสัจจะ= เหตุใหพ้น้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด

อริยสัจจะ แปลวา่ ความจริงของพระอริยะเจา้ หรือ ความจริงอนัประเสริฐ

อริยสัจจะ หมายถึง ธรรมชาติท่ีเป็นความจริง ไม่เปล่ียนแปลงสภาพไปเป็นอยา่งอ่ืน เป็นความจริงท่ี
ทนต่อการพิสูจน์ เป็นความจริงท่ีพระอริยเจา้ทั้งหลายไดรู้้แจง้ประจกัษแ์ลว้ จึงช่ือวา่ อริยสจัจะ

ทุกขสัจจะ เป็นธรรมท่ีควรก าหนดรู้ เรียกวา่ ปริญญาตัพพธรรม
สมุทยัสัจจะ เป็นธรรมท่ีควรละ       เรียกวา่ ปหาตัพพธรรม
นิโรธสัจจะ  เป็นธรรมท่ีควรท าใหแ้จง้ เรียกวา่ สัจฉิกาตัพพธรรม
มคัคสัจจะ  เป็นธรรมท่ีควรเจริญ เรียกวา่ ภาเวตัพพธรรม
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ปฏิจจสมุปบาท ๑๒
อาสวธรรม ๔

อวชิชา

สงัขาร

ฯลฯ

ชรา มรณะ

วญิ
ญา

ณ 
นา

มรู
ป 
สฬ

าย
ตน

ะ ผ
สัส

ะ เ
วท

นา

เป็นสมุฏฐาน

เป็นสมุฏฐาน เป็นสมุฏฐาน

เป็นสมุฏฐาน

เป็นสมุฏฐาน

วิญญาณ  ฯลฯ เวทนา  เป็นปัจจยัใหเ้กิด อาสวธรรม
อาสวธรรม เป็นปัจจยัใหเ้กิด อวิชชา
อวิชชา เป็นปัจจยัใหเ้กิด สงัขาร
สงัขาร เป็นปัจจยัใหเ้กิด วิญญาณ

ฯลฯ
ชรามรณะ เป็นปัจจยัใหเ้กิด    โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนสัสะ อุปายาสะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนสัสะ อุปายาสะ เป็นปัจจยัใหเ้กิด อาสวธรรม

โส
กะ

 ป
ริเท

วะ
 ทุ
กข

ะ โ
ทม

นสั
สะ

 อุป
าย
าส
ะ

คว
าม
โศ
ก เ
กิด

ขึ้น
เพ
รา
ะ ค

วา
มพ

ลดั
พร

าก
จา
กสิ่

งที่
รัก
 ดว้

ยอ
 าน
าจ
 กา

มา
สว

ะ
คว

าม
โศ
ก เ
กิด

ขึ้น
เพ
รา
ะค

วา
มอ

าล
ยัใ
นชี

วิต
แล

ะภ
พภ

ูมิ ด
ว้ย
อ า
นา
จ ภ

วา
สว

ะ
คว

าม
โศ
ก เ
กิด

ขึ้น
 เพ

รา
ะค

วา
มเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
ไป

ขอ
งรู
ปน

าม
ขนั

ธ์ ๕
 ดว้

ยอ
 าน
าจ
 ทิ
ฏฐ

าส
วะ

คว
าม
โศ
กเกิ

ดขึ้
น 
เพ
รา
ะไ
ดก้

ระ
ท า
กร
รม

ไม่
ดีไ

ว ้แ
ละ

ไม่
ได

ก้ร
ะท

 าก
รร
มดี

ไว
 ้ดว้

ยอ
 าน
าจ
 อว

ิชช
าส
วะ

วฏัฏสีสะ

อุป
าท
า

น
ภว

ปุพพนัตภวจกัร

อปรันตภวจกัร
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อุปกรณ์ของผู้เจริญวปัิสสนา

พงึรู้ฐานะ ๖ พงึตั้งอยู่ในภูมิ ๖ โดยใช้อุปกรณ์ ๙

อนิจจลกัขณงั = ลกัษณะ
แห่งความไม่เท่ียง

อนิจจัง = ความไม่เท่ียง

ทุกขงั = ความเป็นทุกข์

ทุกขลกัขณงั = ลกัษณะ
แห่งความเป็นทุกข์

อนัตตา = ความไม่ใช่ตวัตน

อนัตตลกัขณงั = ลกัษณะ
แห่งความไม่ใช่ตวัตน

อายตนะ ๑๒

ขนัธ์ ๕

ธาตุ ๑๘

อนิทรีย์ ๒๒

อริยสัจจะ ๔

ปฏิจจสมุปบาท ๑๒

มีหิริ เป็นงอน

มีศรัทธาและปัญญาเป็นมา้เทียมแอกทั้งคู่

มีใจ เป็นเชือก

มีสติ เป็นสารถี

มีศีล เป็นเคร่ืองประดบั

มีฌาน เป็นเพลา

มีความเพียร เป็นลอ้

มีอุเบกขา เป็นท่ีรองรับแอกอนัมัน่คง

มีฉนัทะ เป็นอาภรณ์เคร่ืองปกปิด
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จุดมุ่งหมายของการเจริญวปัิสสนา
๑. เพ่ือก าจดัวปิปลาสธรรม  คือ ความเห็นท่ีคลาดเคล่ือนจากสภาวะ

ตามความเป็นจริง เช่น เห็นวา่เท่ียง เห็นวา่เป็นสุข  เห็นวา่มีตวัตน  
เห็นวา่งาม เป็นตน้

๒. เพ่ือก าจดัอภิชฌา และโทมนสัทางใจใหห้มดไป
๓. เพ่ือก าจดัเสียซ่ึงฉนัทราคะในใจ เพราะการเขา้ไปยดึอยูใ่นรูปนาม 

ดว้ยอ านาจความเห็นผิด ใหห้มดไป
๔. เพ่ือไถ่ถอนลกูศรคือทุกขท่ี์เสียดแทงใจ
๕. เพ่ือความรู้แจง้ชดัยิง่ข้ึนแห่งปัญญาญาณ 
๖. เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงพระนิพพาน
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วปิปลาสธรรม
วปิปลาสธรรม หมายถึง สภาพท่ีมีความคลาดเคล่ือนจากสภาวะท่ีเป็นจิรง มี ๓  อยา่ง 

คือ
๑. ทฏิฐิวปิปลาส ความเห็นท่ีผดิไปจากสภาพธรรมตามความเป็นจริง
๒. สัญญาวปิปลาส ความส าคญัท่ีผดิไปจากความเป็นจริง
๓. จิตตวปิปลาส ความคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง

ในเหตุ ๔ อย่าง คอื
๑. นิจจวปิปลาส ความเห็นคลาดเคล่ือนวา่เท่ียง
๒. สุขวปิปลาส ความเห็นคลาดเคล่ือนวา่เป็นสุข
๓. อตัตวปิปลาส ความเห็นคลาดเคล่ือนวา่มีตวัตน
๔. สุภวปิปลาส ความเห็นคลาดเคล่ือนวา่สวยงาม 
ฉะนั้น วปิปลาส แต่ละอยา่ง ยอ่มมีในเหตุ ๔ อยา่งน้ี จึงเป็นวปิปลาส ๑๒ 

อยา่ง
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วปิปลาสธรรม ๑๒

วปิปลาส ๓ ในเหตุ ๔ ธรรมที่ละ

นิจจวปิปลาส

สุขวปิปลาส

อตัตวปิปลาส

สุภวปิปลาส

อนิจจลกัษณะ

ทุกขลกัษณะ

อนัตตลกัษณะ

อสุภลกัษณะ

ทฏิฐิวปิปลาส

สัญญาวปิปลาส

จิตตวปิปลาส

โสดาปัตติมรรค ประหาณ นิจจสญัญาวปิปลาส นิจจจิตตวปิปลาส นิจจทิฏฐิวิปปลาส 
อตัตสญัญาวปิปลาส อตัตจิตตวปิปลาส อตัตทิฏฐิวปิปลาส 
สุภทิฏฐิวปิปลาส สุขทิฏฐิวปิปลาส

อนาคามมิรรค ประหาณ    สุภสญัญาวปิปลาส  สุภจิตตวิปปลาส
อรหัตตมรรค ประหาณ    สุขสญัญาวปิลาป    สุขจิตตวปิปลาส
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การท าลายฉันทราคะ

สันตติ ความเกิดดบัสืบต่อกนั

อริิยาบถ การเปล่ียนอิริยาบถ

ฆนสัญญา ความเป็นกลุ่มกอ้น

สุภสัญญา  ความส าคญัวา่งาม

ธรรมทีปิ่ดบัง

อนิจจลกัษณะ

ทุกขลกัษณะ

อนัตตลกัษณะ

อสุภลกัษณะ

ไตรลกัษณะ

อนิจจสัญญา

ทุกขสัญญา

อนัตตสัญญา

อสุภสัญญา

ธรรมทีล่ะ

๑) เม่ือไม่ได ้กมี็ความด้ินรน ขวนขวาย ปรารถนา  
๒) เม่ือไดม้าแลว้ กย็ิง่เพ่ิมความปรารถนา ความอยากไดย้ิง่ข้ึนไปอีก หรือ อยากไดข้องท่ีดี  

ท่ีใหญ่ ท่ีแพงข้ึนไปอีก  ไม่มีท่ีพอ
๓) เม่ือไดม้าแลว้ กเ็กิดความยดึถือหวงแหน  ไม่อยากสละ
๔) เม่ือส่ิงนั้น เส่ือมเสียคุณค่าไป หรือแตกดบัท าลายไป กป็รารถนาอยากไดข้องใหม่อีก

๑) ความทุกขใ์จ เม่ือไม่ไดด้งัใจหวงั
๒) ความทุกขใ์จ  เม่ือตอ้งพลดัพรากจากบุคคล หรือ ส่ิงท่ีตนรัก ตนปรารถนา
๓) ความทุกขใ์จ  เม่ือไดป้ระสบในส่ิง หรือ บุคคล ท่ีตนไม่ปรารถนา

อภิชฌา
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วิปัสสนาญาณ ๑๐
๑. สัมมสนญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาก าหนดรูปนามโดยความเป็นไตรลกัษณ์
๒. อุทยพัพยญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นความเกิด และความดบัของรูปนาม
๓. ภังคญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นรูปนามดบัไปฝ่ายเดียว
๔. ภยตูปัฏฐานญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นรูปนามน้ีเป็นภยัท่ีน่ากลวั
๕. อาทนีวญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นรูปนามโดยความเป็นโทษ
๖. นิพพทิาญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นรูปนามเป็นสภาพท่ีน่าเบ่ือหน่าย
๗. มุญจิตุกมัมยตาญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นรูปนามเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายแลว้ใคร่จะพน้ไป
๘. ปฏิสังขาญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาหาอุบายเพื่อจะเปล้ืองตนใหพ้น้จากรูปนาม
๙. สังขารุเปกขาญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาวางเฉยในสงัขารคือรูปนาม เพื่อออกไปจากรูปนามเสีย 

เรียกวา่ วุฏฐานคามนีิวปัิสสนา เป็นยอดของโลกียวปัิสสนาญาณ
๑๐. อนุโลมญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาคลอ้ยตามสจัจะ ๔ โดยอาการ ๓ อยา่ง คือ สัจจญาณ กจิญาณ 

กตญาณ เพื่อใหม้รรคจิตเกิดโดยไม่ขดักนักบั อุทยพัพยญาณ จนถึง สังขารุเปก
ขาญาณ เรียกวา่ สัจจานุโลมกิญาณ

ส่วนวปัิสสนาญาณ ๙ นั้น ต่างกนักบัวปัิสสนาญาณ ๑๐ คือ ไม่มีสมัมสนญาณ เร่ิมนบัท่ี
อุทยพัพยญาณเลย เน่ืองจากเห็นความเกิดดบัของรูปนามอยา่งเด่นชดั
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โสฬสญาณ (วปัิสสนาญาณ)  ๑๖
๑. นามรูปปริเฉทญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาก าหนดเห็นทั้งนามทั้งรูป
๒. นามรูปปัจจยปริคคหญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นปัจจยัของนามรูป
๓. สัมมสนญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นไตรลกัษณ์
๔. อุทยพัพยญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นความเกิดและความดบัของนามรูป
๕. ภงัคญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นแต่ความดบัของนามรูปฝ่ายเดียว
๖. ภยตูปัฏฐานญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นภยัท่ีน่ากลวั
๗. อาทีนวญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นโทษทุกข์
๘. นิพพทิาญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นนามรูปเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย
๙.มุญจตุิกมัมยตาญาณ  ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นนามรูปเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย แลว้ใคร่จะหนีใหพ้น้ไป
๑๐.ปฏิสังขาญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาหาอุบายเพ่ือเปล้ืองตนออกไปจากนามรูป
๑๑. สังขารุเปกขาญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาวางเฉยในสงัขารคือนามรูป ในเม่ือยงัหาทางพน้ไปไม่ได ้
๑๒. อนุโลมญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาคลอ้ยตามสจัจะ ๔ เพ่ือใหม้รรคจิตเกิดข้ึน เรียกวา่ สัจจานุโลมิกญาณ
๑๓. โคตรภูญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาเห็นพระนิพพาน และก าลงัขา้มพน้จากโคตรปุถุชน
๑๔. มัคคญาณ ปัญญาท่ีเห็นแจง้พระนิพพานโดยประจกัษสิ์ทธิ ๑ ขณะพร้อมกบัการประหาณอนุสยักิเลสได ้

เป็นสมุจเฉทปหาณเดด็ขาดจากสนัดาน (ตามสมควรแก่ก าลงัมรรคนั้น ๆ)
๑๕. ผลญาณ ปัญญาท่ีเห็นแจง้และเสวยผลพระนิพพาน ๒ - ๓  ขณะ  อนัเป็นสภาวะสนัติสุข
๑๖. ปัจจเวกขณญาณ ปัญญาท่ีพิจารณาไต่สวนจนรู้เห็นสภาวะของมคัคจิต ผลจิต พระนิพพาน กิเลสท่ีละไปแลว้ 

และกิเลสท่ียงัเหลืออยู่
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วสุิทธิ ๗
๑. สีลวสุิทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งศีลดว้ยอ านาจปาริสุทธิศีล ๔
๒. จิตตวสุิทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งจิตดว้ยอ านาจอุปจารสมาธิและอปัปนาสมาธิ
๓. ทฏิฐิวสุิทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งความเห็นถกูตรงกบัความจริงของสภาวธรรม 

เกิดในขณะแห่ง นามรูปปริจเฉทญาณ
๔. กงัขาวติรณวสุิทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งความเห็นท่ีขา้มพน้ความสงสัยไดแ้ลว้ 

เกิดในขณะแห่ง ปัจจยปริคคหญาณ
๕. มคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งญาณปัญญาท่ีรู้วา่ทางหรือ

ไม่ใช่ทาง ท่ีจะด าเนินไปสู่พระนิพพาน เกิดในขณะแห่งตรุณอุทยพัพย
ญาณ ในขณะแห่งวปัิสสนูปกิเลสเกิด

๖. ปฏิปทาญาณทสัสนวสุิทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งญาณปัญญาท่ีรู้ทางปฏิบติัโดย
ถกูตอ้งแลว้ เกิดตั้งแต่ขณะ พลวอุทยพัพยญาณ จนถึง อนุโลมญาณ

๗. ญาณทสัสนวสุิทธิ ความบริสุทธ์ิของญาณปัญญาท่ีรู้แจง้แทงตลอดอริยสัจทั้ง 
๔ โดยถกูตอ้งไม่ผดิพลาด เกิดในขณะแห่ง โคตรภูญาณ ถึง ปัจจเวกขณ
ญาณ
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อานุภาพของญาณทสัสนวสุิทธิ ๕ ประการ

๑. ปริปุณณโพธิปักขิยภาโว บริบูรณ์ดว้ยโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
๒. นิมิตตวุฏฐาโน พน้จากสงัขารนิมิตอารมณ์ทั้งปวง
๓. พลสมาโยโค ประกอบดว้ยสมาธิพละ และปัญญาพละ
๔. เตสัปปหาโน ละกิเลส มี สงัโยชน์ เป็นตน้เสียได้
๕. ปริญญาทนีี สัมปัตโต บรรลุซ่ึงกิจแห่งอริยสจั ๔ มี ปริญญากิจ 

เป็นตน้
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วปัิสสนูปกเิลส ๑๐ (เคร่ืองเศร้าหมองแห่งวปัิสสนาญาณ)
๑. โอภาส มีแสงสวา่งปรากฏข้ึนทางใจ
๒. อธิโมกข์ เช่ือดว้ยความตดัสินใจลงด่ิงไป (ปลงใจเช่ือ ไม่พิจารณา)
๓. ปีติ มีความเอิบอ่ิมใจอยา่งยิง่
๔. ปัสสัทธิ มีจิตสงบเยอืกเยน็อยา่งประหลาด
๕. ปัคคาหะ เกิดความเพียรอยา่งโลดโผน
๖. สุขะ เกิดความสุขอยา่งประหลาด
๗. ญาณะ มีญาณเกิดมากเหลือเกิน (ญาณเทียม)
๘. อุปัฏฐาน จิตตั้งมัน่ในอารมณ์อยา่งแนบแน่น
๙. อุเปกขา จิตมีความวางเฉยมธัยสัถ ์เป็นกลาง ไม่ยนิดียนิร้าย
๑๐. นิกกนัติ มีความชอบใจในอารมณ์ ๙ ขอ้ขา้งตน้นั้น

วปัิสสนูปกิเลสเหล่าน้ี จะเกิดข้ึนในขณะแห่งกงัขาวติรณวสุิทธิ และก าลงัด าเนินไป
ในมคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิอยู ่ในขณะแห่งตรุณอุทยพัพยญาณ คือ อุทยพัพยญาณอยา่ง
อ่อน และวปัิสสนูปกิเลสน้ีปรากฏเกิดข้ึน  ยอ่มแสดงใหท้ราบวา่ บุคคลผูน้ั้น เป็นติเหตุกบุคคล 
ส่วนบุคคลนอกน้ี (ทวเิหตุกบุคคล) จะไม่ปรากฏ
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วปัิสสนาญาณ ๑๖นามรูปปริเฉทญาณ
ปัจจยปริคคหญาณ
สัมมสนญาณ

ภังคญาณ
ภยตูปัฏฐานญาณ
อาทีนวญาณ
นิพพทิาญาณ
มุญจิตุกมัมยตาญาณ

ปฏิสังขาญาณ
สังขารุเปกขาญาณ

อนุโลมญาณ
โคตรภูญาณ

มคัคญาณ
ผลญาณ

ปัจจเวกขณญาณ

วปิั
สส

นา
ญา

ณ 
๙

วปิั
สส

นา
ญา

ณ 
๑๐

วปัิสสนูปกิเลส ๑๐ 
เกิดตรงตรุณอุทยพั
พญาณ และในขณะ
แห่งมคัคามคัค
ญาณทสัสนวสุิทธิ

วสุิทธิ ๗
สีลวสุิทธิ

จิตตวสุิทธิ

ทฏิฐิวสุิทธิ

กงัขาวติรณวสุิทธิ

มคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิ

ปฏิปทาญาณทสัสนวสุิทธิ

ญาณทสัสนวสุิทธิ

อุทยพัพยญาณ
พลวอุทยพัพยญาณ

ตรุณอุทยพัพยญาณ

วปัิสสนูปกเิลส ไม่เกดิแก่บุคคล ๓ จ าพวก
๑. พระอริยบุคคล ท่ีไดเ้คยผา่นมาแลว้
๒. ผูมี้ความเพียรยอ่หยอ่น
๓. ผูป้ฏิบติัผดิทางวปัิสสนา

วุฏ
ฐา
นค

าม
นิีว

ปิัส
สน

า
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กเิลส  ๓ ชนิด
๑. วตีิกกมกเิลส คือ กิเลสท่ีหยาบ ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดั ท่ีล่วงออกมาทางกายวาจา 

ไดแ้ก่ อกศุลกรรมบถ ๑๐ หรือ ทุจริต ๑๐ เหมือนตะกอนท่ีนอนอยูก่น้ตุ่ม เม่ือ
ถกูกวนหนกั ๆ กล็อยข้ึนมาเหนือน ้า  

๒. ปริยุฏฐานกเิลส คือ กิเลสท่ีปานกลาง กลุม้รุมอยูภ่ายในจิตใจ ไม่ปรากฏชดั แต่
สามารถสังเกตเห็นได ้เช่น โกรธจนสีหนา้แดง ก าหนดัจนสีหนา้แดงเร่ือ ๆ 
เป็นตน้ ไดแ้ก่ นิวรณ์ ๕ เหมือนตะกอนท่ีนอนอยูก่น้ตุ่ม เม่ือถกูกวนเบา ๆ กมี็
การไหวตวั แต่ยงัไม่ลอยข้ึนมาเหนือน ้าใหเ้ห็นไดถ้นดั แต่สามารถพิจารณาเห็น
ได ้

๓. อนุสัยกเิลส คือ กิเลสอยา่งละเอียด ซ่ึงนอนเน่ืองอยูใ่นขนัธสันดาน เม่ือไม่มี
อารมณ์มากระทบ กย็งัไม่แสดงตวัหรือไหวตวั เหมือนตะกอนท่ีนอนอยูก่น้ตุ่ม
เม่ือยงัไม่ถกูกวนกไ็ม่ไหวตวั ไม่สามารถพิจารณาเห็นได ้นอกจากพระ
สัพพญัญุตญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เท่านั้น
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การประหาณกเิลส มี ๓ ขั้น
๑. ตทงัคปหาน การละวติีกกมกิเลส ซ่ึงเป็นการละไดช้ัว่คร้ังชัว่คราว หรือ ละไดด้ว้ยองคน์ั้น ๆ 

อาจเป็นนาที ชัว่โมง วนั สปัดาห์ เดือน ปี กระทัง่ตลอดชีวติของบุคคลนั้น ดว้ยอ านาจแห่ง
โลกียะปัญญาท่ีพิจารณาเห็นโทษของส่ิงนั้น เป็นการละดว้ยองคแ์ห่งศีล เหมือนการจบั
ตน้หญา้ถอนข้ึน แต่รากยงัติดอยูท่ี่พื้นดิน เม่ือไดน้ ้ าไดปุ๋้ย กส็ามารถงอกข้ึนมาอีกได้

๒. วกิขมัภนปหาน การละปริยฏุฐานกิเลส เป็นการละดว้ยการข่มหรือกดไว ้ดว้ยอ านาจองค์
ฌาน  เหมือนเอาหินทบัหญา้ไว ้และกิเลสเหล่าน้ีจะไม่ฟข้ึูนมารบกวน ตราบเท่าท่ีองคฌ์าน
ยงัมีก าลงัอยู ่ต่อเม่ือฌานเส่ือมแลว้ จึงฟข้ึูนมาไดอี้ก เหมือนการกล้ิงหินออกแลว้ เม่ือได้
เหตุไดปั้จจยั หญา้กง็อกข้ึนมาอีก

๓. สมุจเฉทปหาน การละอนุสยักิเลส เป็นการละโดยเดด็ขาด ไม่ใหเ้กิดอีก ดว้ยอ านาจแห่ง
มรรคญาณ เหมือนการขดุรากถอนโคนหญา้ออกเสีย

วตีิกกมกเิลส ตทังคปหาน มหากศุล

ปริยุฏฐานกเิลส วกิขัมภนปหาน มหัคคตกศุล

อนุสัยกเิลส สมุจเฉทปหาน โลกตุตรกศุล
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โสดาปัตติมรรคจิต โสดาปัตติผลจิต

โสดาปัตตมิรรคจิต โสดาปัตตผิลจิต

เป็นจิต ท่ีท าหนา้ท่ีเสพอารมณ์โดยความเป็นชว
นะ รับพระนิพพานอารมณ์ ท่ีโสดาปัตติมรรค
ไดป้ระหาณอนุสยักิเลสเสร็จแลว้ เป็นอกาลกิ
ธรรม คือ ธรรมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งรอกาลเวลา  
คือ เกิดต่อจากท่ีโสดาปัตติมรรคจิตดบัลงแลว้ 
โดยทนัที ไม่มีจิตอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่ง

ท าใหเ้ป็นโสดา
ปัตติมรรคบุคคล

ท าใหพ้น้จากอบายภูมิ 
โดยเดด็ขาด

ท าใหป้ระหาณอนุสยักิเลส
ไดโ้ดยเดด็ขาด ๒ อยา่ง คือ 
ทิฏฐานุสยั กบั วิจิกิจฉานุสยั 
เป็นสมุจเฉทปหาน

ท าใหป้ระหาณอกศุลจิต โดย
เดด็ขาดได ้๕ ดวง คือ ทิฏฐิคต
สมัปยตุตจิต ๔ วิจิกิจฉาสมัปยตุต
จิต ๑ เป็นสมุจเฉทปหาน

ท าใหเ้ป็นโสดาปัตติผลบุคคล 
หรือ พระโสดาบนับุคคล

ท าใหข้า้มพน้จากสงัสาระเบ้ืองต ่า ท่ีเรียกวา่ 
เหฏฐิมสังสาร คือ อบายภูมิ ๔ โดยเดด็ขาด

ท าหนา้ท่ีเสวยวิมุตติสุข จากการท่ีโสดา
ปัตติมรรคไดป้ระหาณกิเลสส้ินสุดลงแลว้

๑. เอกพชีีโสดาบัน ผูจ้ะเกิดอีกเพียง 
๑ ชาติ แลว้บรรลุพระอรหนัต ์
ปรินิพพานไป (อินทรียแ์ก่กลา้)

๒.โกลงัโกลโสดาบัน ผูจ้ะเกิดอีก ๒-
๖ ชาติ แลว้บรรลุพระอรหนัต ์
ปรินิพพานไป (อินทรียป์านกลาง)

๓. สัตตขตัตุปรมโสดาบัน ผูจ้ะเกิด
อีก ๗ ชาติ แลว้บรรลุพระอรหนัต ์
ปรินิพพาน ไป (อินทรียอ่์อน)

โสดาปัตตมิรรคจติ หมายถึง จิต
ท่ีเขา้ถึงกระแสพระนิพพานเป็น
คร้ังแรก
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โสดาปัตติมรรคจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) วติกักะวจิาระปีตสุิขะเอกคัคะตาสะหิตงั ปะฐะมัชฌานะโสตาปัตตมิัคคะจิตตงั
(แปล) ปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน

เกิดจากการท่ีพระโยคีบุคคลเจริญปฐมฌานใหเ้กิดแลว้ 
ออกจากปฐมฌานแลว้ ท าการพิจารณาองคฌ์านของ
ปฐมฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึง
โคตรภูญาณ และโสดาปัตติมคัคญาณ  

เกิดกบัติเหตุกปุถุชนท่ีเอาองคฌ์านของปฐมฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระโสดาบนั ใน 
๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โค ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช ปัจจเวกขณวถิี

มคั ผล ผล
ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท

น ท

เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคล
ผูเ้จริญวิปัสสนาโดยอาศยั
วิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระ
โสดาบนัแลว้ ฌานกเ็กิดพร้อม
กบัโสดาปัตติมรรคนั้น เรียกวา่ 
มัคคสิทธิฌาน
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โสดาปัตติมรรคจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) วจิาระปีตสุิขะเอกคัคะตาสะหิตงั ทุตยิชัฌานะโสตาปัตตมิัคคะจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โค ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

ปัจจเวกขณวถิี เกดิต่อ
มคั ผล ผล

ฌานวถิี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโยคีบุคคลเจริญฌานจนไดทุ้ติยฌาน
แลว้ ออกจากทุติยฌานท าการพิจารณาองคฌ์านของทุติย
ฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั 
อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึงโคตรภู
ญาณ และโสดาปัตติมคัคญาณ  

เกิดกบัติเหตุกปุถุชนท่ีเอาองคฌ์านของทุติยฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระโสดาบนั ใน ๑๓
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคล
ผูเ้จริญวิปัสสนาโดยอาศยั
วิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระ
โสดาบนัแลว้ ฌานกเ็กิดพร้อม
กบัโสดาปัตติมรรคนั้น เรียกวา่ 
มัคคสิทธิฌาน
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โสดาปัตติมรรคจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะโสตาปัตตมิคัคะจิตตัง
(แปล) ตติยฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โค ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

ปัจจเวกขณวถิี เกดิต่อ
มคั ผล ผล

ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโยคีบุคคลเจริญฌานจนไดต้ติยฌาน
แลว้ ออกจากตติยฌานท าการพิจารณาองคฌ์านของตติย
ฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั 
อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึงโคตรภู
ญาณ และโสดาปัตติมคัคญาณ  

เกิดกบัติเหตุกปุถุชนท่ีเอาองคฌ์านของตติยฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระโสดาบนั ใน ๑๓
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคล
ผูเ้จริญวิปัสสนาโดยอาศยั
วิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระ
โสดาบนัแลว้ ฌานกเ็กิดพร้อม
กบัโสดาปัตติมรรคนั้น เรียกวา่ 
มัคคสิทธิฌาน
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โสดาปัตติมรรคจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะโสตาปัตตมิคัคะจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โค ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

ปัจจเวกขณวถิี เกดิต่อ
มคั ผล ผล

ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโยคีบุคคลเจริญฌานจนไดจ้ตุตถฌาน
แลว้ ออกจากจตุตถฌานท าการพิจารณาองคฌ์านของ
จตุตถฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึง
โคตรภูญาณ และโสดาปัตติมคัคญาณ  

เกิดกบัติเหตุกปุถุชนท่ีเอาองคฌ์านของจตุตถฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระโสดาบนั ใน ๑๖ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ ตติย
ฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคล
ผูเ้จริญวิปัสสนาโดยอาศยั
วิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระ
โสดาบนัแลว้ ฌานกเ็กิดพร้อม
กบัโสดาปัตติมรรคนั้น เรียกวา่ 
มัคคสิทธิฌาน
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โสดาปัตติมรรคจิต ดวงที่ ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะโสตาปัตติมคัคะจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อุเบกขาเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โค ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

ปัจจเวกขณวถิี เกดิต่อ
มคั ผล ผล

ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโยคีบุคคลเจริญฌานจนไดปั้ญจมฌาน
แลว้ ออกจากปัญจมฌาน ท าการพิจารณาองคฌ์าน
ของปัญจมฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ 
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั 
จนถึงโคตรภูญาณ และโสดาปัตติมคัคญาณ  

เกิดกบัติเหตุกปุถุชนท่ีเอาองคฌ์านของปัญจมฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระโสดาบนั ใน 
๑๗ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ 
๓ ตติยฌานภูมิ ๓ และเวหปัผลาภูมิ ๑

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคล
ผูเ้จริญวิปัสสนาโดยอาศยั
วิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระ
โสดาบนัแลว้ ฌานกเ็กิดพร้อม
กบัโสดาปัตติมรรคนั้น เรียกวา่ 
มัคคสิทธิฌาน



186

สกทิาคามมิรรคจิต สกทิาคามผิลจิต

สกทิาคามมิรรคจิต สกทิาคามิผลจิต

เป็นจิตท่ีท าหนา้ท่ีเสพอารมณ์โดยความเป็นชว
นะ รับพระนิพพานอารมณ์ ท่ีสกิทาคามิมรรค
ไดป้ระหาณอนุสยักิเลสเสร็จแลว้ เป็น อกาลกิ 
ธรรม คือ ธรรมท่ีเกิดข้ึนไม่ตอ้งรอกาลเวลา  
คือ เกิดต่อจากท่ีสกิทาคามิมรรคจิตดบัลงแลว้ 
โดยทนัที ไม่มีจิตอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่ง

ท าใหเ้ป็นสกิทาคามิมรรค
บุคคล

ท าใหป้ระหาณอนุสยักิเลสท่ี
เหลือจากโสดาปัตติมรรค
ประหาณแลว้ โดยการท าใหเ้บา
บางลงอีก เรียกวา่ ตนุกรปหาน

ท าใหป้ระหาณอกศุลจิต ท่ีเหลือ
จากโสดาปัตติมรรคประหาณแลว้
อีก ๗ ดวง คือ ทิฏฐิคตวิปปยตุต
จิต ๔ โทสมูลจิต ๒ อุทธจัจ
สมัปยตุตจิต ๑ ใหเ้บาบางลงอีก 
เรียกวา่ ตนุกรปหาน

ท าใหเ้ป็นสกิทาคามิผลบุคคล 
หรือ พระสกิทาคามีบุคคล

ท าหนา้ท่ีเสวยวิมุตติสุข จากการท่ีสกิทาคา
มิมรรคไดป้ระหาณกิเลสส้ินสุดลงแลว้

๑. อธิะปัตวา อธิะ ปรินิพพาย ี
บรรลุในมนุษยโ์ลกปรินิพพาน
ในมนุษยโ์ลกน้ี

๒.ตตัถะปัตวา ตตัถะปรินิพ
พายี บรรลุในเทวโลก 
ปรินิพพานในเทวโลก

สกทิาคามิมรรคจติ หมายถึง จิต
ท่ีเขา้ถึงภาวะท่ีจะเวียนมาเกิด
ในกามภูมิอีกเพียงคร้ังเดียว

๓. อธิะปัตวา ตตัถะปรินิพ
พายี บรรลุในมนุษยโ์ลก 
ปรินิพพานในเทวโลก 

๔. ตตัถะปัตวา อธิะปรินิพ
พาย ีบรรลุในเทวโลก 
ปรินิพพานในมนุษยโ์ลก

๕. อธิะปัตวา ตัตถะนิพพัตติ
วา อธิะปรินิพพาย ีบรรลุใน
มนุษยโ์ลก ไปเกิดในเทวโลก
แลว้มาปรินิพพานในมนุษย์
โลก



187

สกทิาคามมิรรคจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌาสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ 

สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย       ๔. ปฏิฆานุสัย
๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

ปัจจเวกขณวถิี เกดิต่อ
มคั ผล ผล

ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโสดาบนับุคคลเจริญปฐมฌานให้
เกิดแลว้ ออกจากปฐมฌานแลว้ ท าการพิจารณาองค์
ฌานของปฐมฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ 
คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดย
ล าดบั จนถึงโคตรภูญาณ และสกิทาคามิมคัคญาณ  

เกิดกบัพระโสดาบนัท่ีเอาองคฌ์านของปฐมฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระสกิทาคามี 
ใน ๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใด
อยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระสกิทาคามี
แลว้ ฌานก็เกิดพร้อมกบัสกิทาคามิมรรค
นั้น เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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สกทิาคามมิรรคจิต ดวงที่ ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย       ๔. ปฏิฆานุสัย
๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

ปัจจเวกขณวถิี เกดิต่อ
มคั ผล ผล

ฌานวถิี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโสดาบนับุคคลเจริญฌานจนไดทุ้ติย
ฌานแลว้ ออกจากทุติยฌานแลว้ ท าการพิจารณาองคฌ์าน
ของทุติยฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึง
โคตรภูญาณ และสกิทาคามิมคัคญาณ  

เกิดกบัพระโสดาบนัท่ีเอาองคฌ์านของทุติยฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระสกิทาคามี ใน ๑๓ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใด
อยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระสกิทาคามี
แลว้ ฌานก็เกิดพร้อมกบัสกิทาคามิมรรค
นั้น เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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สกทิาคามมิรรคจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ตติยฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสยั  ๒. ภวราคานุสยั
๓. มานานุสยั       ๔. ปฏิฆานุสยั
๕. อวิชชานุสยั
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

ปัจจเวกขณวถิี เกดิต่อ
มคั ผล ผล

ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโสดาบนับุคคลเจริญฌานจนไดต้ติย
ฌานแลว้ ออกจากตติยฌานแลว้ ท าการพิจารณาองคฌ์าน
ของตติยฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึง
โคตรภูญาณ และสกิทาคามิมคัคญาณ  

เกิดกบัพระโสดาบนัท่ีเอาองคฌ์านของตติยฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระสกิทาคามี ใน ๑๓ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใด
อยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระสกิทาคามี
แลว้ ฌานก็เกิดพร้อมกบัสกิทาคามิมรรค
นั้น เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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สกทิาคามมิรรคจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย       ๔. ปฏิฆานุสัย
๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวถิี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโสดาบนับุคคลเจริญฌานจนไดจ้ตุตถ
ฌานแลว้ ออกจากจตุตถฌานแลว้ ท าการพิจารณาองค์
ฌานของจตุตถฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ 
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั 
จนถึงโคตรภูญาณ และสกิทาคามิมคัคญาณ  

เกิดกบัพระโสดาบนัท่ีเอาองคฌ์านของจตุตถฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระสกิทาคามี ใน ๑๖ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใด
อยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระสกิทาคามี
แลว้ ฌานก็เกิดพร้อมกบัสกิทาคามิมรรค
นั้น เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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สกทิาคามมิรรคจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อุเบกขาเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย       ๔. ปฏิฆานุสัย
๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวถิี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระโสดาบนับุคคลเจริญฌานจนไดปั้ญจม
ฌานแลว้ ออกจากปัญจมฌานแลว้ ท าการพิจารณาองค์
ฌานของปัญจมฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ 
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั 
จนถึงโคตรภูญาณ และสกิทาคามิมคัคญาณ  

เกิดกบัพระโสดาบนัท่ีเอาองคฌ์านของปัญจมฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระสกิทาคามี ใน 
๑๗ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ 
๓ เวหปัผลาภูมิ ๑

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใด
อยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระสกิทาคามี
แลว้ ฌานก็เกิดพร้อมกบัสกิทาคามิมรรค
นั้น เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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อนาคามมิรรคจิต อนาคามผิลจิต

อนาคามิมรรคจิต อนาคามผิลจิต

เป็นจิตท่ีท าหนา้ท่ีเสพอารมณ์โดยความเป็น ชว
นะ  รับพระนิพพานอารมณ์ท่ีอนาคามิมรรค
ญาณไดป้ระหาณอนุสยักิเลสเสร็จแลว้ เป็น 
อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งรอ
กาลเวลา  คือ เกิดต่อจากท่ีอนาคามิมรรคจิตดบั
ลงแลว้ โดยทนัที ไม่มีจิตอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่ง

ท าใหเ้ป็นอนาคามิมรรคบุคคล

ท าใหป้ระหาณอนุสยักิเลสท่ีเหลือ
เพ่ิมอีก ๒ คือ กามราคานุสัย กบั
ปฏิฆานุสัย โดยเดด็ขาด เรียกวา่ 
สมุจเฉทปหาน ท าใหข้า้มพน้จาก
มัชฌมิสังสาร คือ สงัสารวฏัฏเ์บ้ือง
กลาง ไดแ้ก่ กามสุคติภูมิ ๗

ท าใหป้ระหาณอกศุลจิต ท่ีเหลือ
อีก ๒ ดวง คือ โทสมูลจิต ๒ โดย
สมุจเฉทปหาน และ ท าทิฏฐิคต
วิปปยตุตจิต ๔ อุทธจัจสมัปยตุต
จิต ๑ ใหเ้บาบางลงไปอีก เรียกวา่ 
ตนุกรปหาน

ท าใหเ้ป็นอนาคามิผลบุคคล 
หรือ พระอนาคามีบุคคล

ท าหนา้ท่ีเสวยวิมุตติสุข จากการท่ี
อนาคามิมรรคไดป้ระหาณกิเลสส้ินสุดลงแลว้

๑. อนัตรปรินิพพาย ีปรินิพพานใน
ระหวา่งก่ึงแรกของอายขุยัในภูมินั้น

๒. อุปหัจจปรินิพพาย ี
ปรินิพพานในระหวา่ง
ก่ึงอายขุยัหลงัในภูมินั้น

อนาคามิมรรคจติ หมายถึง จิต
ท่ีเขา้ถึงภาวะท่ีจะไม่เวียนมา
เกิดในกามภูมิอีกแลว้

๓. อสังขารปรินิพพายี บรรลุ
พระอรหนัตไ์ด ้โดยไม่ตอ้ง
ใชค้วามพยายามมาก  

๔. สสังขารปรินิพพาย ี
บรรลุพระอรหนัตไ์ด ้โดย
ตอ้งใชค้วามพยายามมาก

๕. อุทธังโสโตอะกะนิฏฐะ
คามี ผูมี้กระแสในเบ้ืองบน
จนถึงอกนิฏฐาภูมิ
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อนาคามมิรรคจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวถิี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระสกิทาคามีบุคคลเจริญฌานจนได้
ปฐมฌานแลว้ ออกจากปฐมฌานแลว้ ท าการพิจารณาองค์
ฌานของปฐมฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ 
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั 
จนถึงโคตรภูญาณ และอนาคามิมคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระสกิทาคามีท่ีเอาองคฌ์านของปฐมฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอนาคามี ใน ๑๐ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็น
พระอนาคามีแลว้ ฌานก็เกิดพร้อม
กบัอนาคามิมรรคนั้น เรียกวา่ มคัค
สิทธิฌาน
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อนาคามิมรรคจติ ดวงที ่๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผู ้
เจริญวิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนา
ภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่งหน่ึง จนได้
บรรลุเป็นพระอนาคามีแลว้ ฌานก็
เกิดพร้อมกบัอนาคามิมรรคนั้น 
เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน

เกิดจากการท่ีพระสกิทาคามีบุคคลเจริญฌานจนไดทุ้ติย
ฌานแลว้ ออกจากทุติยฌานแลว้ ท าการพิจารณาองคฌ์าน
ของทุติยฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึง
โคตรภูญาณ และอนาคามิมคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระสกิทาคามีท่ีเอาองคฌ์านของทุติยฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอนาคามี ใน ๑๓ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓



195

อนาคามมิรรคจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ตติยฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระสกิทาคามีบุคคลเจริญฌานจนไดต้ติย
ฌานแลว้ ออกจากตติยฌานแลว้ ท าการพิจารณาองคฌ์าน
ของตติยฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึง
โคตรภูญาณ และอนาคามิมคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระสกิทาคามีท่ีเอาองคฌ์านของตติยฌานเป็น
บาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอนาคามี ใน ๑๓ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็น
พระอนาคามีแลว้ ฌานก็เกิดพร้อม
กบัอนาคามิมรรคนั้น เรียกวา่ มคัค
สิทธิฌาน
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อนาคามมิรรคจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระสกิทาคามีบุคคลเจริญฌานจนไดจ้ตุตถ
ฌานแลว้ ออกจากจตุตถฌานแลว้ ท าการพิจารณาองค์
ฌานของจตุตถฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ 
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั 
จนถึงโคตรภูญาณ และอนาคามิมคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระสกิทาคามีท่ีเอาองคฌ์านของจตุตถฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอนาคามี ใน ๑๖ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็น
พระอนาคามีแลว้ ฌานก็เกิดพร้อม
กบัอนาคามิมรรคนั้น เรียกวา่ มคัค
สิทธิฌาน
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อนาคามมิรรคจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อุเบกขาเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวิถี

มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระสกิทาคามีบุคคลเจริญฌานจนไดปั้ญจม
ฌานแลว้ ออกจากปัญจมฌานแลว้ ท าการพิจารณาองค์
ฌานของปัญจมฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ คือ 
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั 
จนถึงโคตรภูญาณ และอนาคามิมคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระสกิทาคามีท่ีเอาองคฌ์านของปัญจมฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอนาคามี ใน ๑๗ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓ เวหปัผลาภูมิ ๑

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็น
พระอนาคามีแลว้ ฌานก็เกิดพร้อม
กบัอนาคามิมรรคนั้น เรียกวา่ มคัค
สิทธิฌาน
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อรหัตตมรรคจิต อรหัตตผลจิต

อรหัตตมรรคจิต อรหัตตผลจิต

เป็นจิตท่ีท าหนา้ท่ีเสพอารมณ์โดยความ
เป็นชวนะ รับพระนิพพานอารมณ์ท่ีอรหตัต 
มรรคญาณ ไดป้ระหาณอนุสยักิเลสเสร็จแลว้ 
เป็น อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่
ตอ้งรอกาลเวลา  คือ เกิดต่อจากท่ีอรหตัต 
มรรคจิตดบัลงแลว้ โดยทนัที ไม่มีจิตอ่ืนมา
เกิดคัน่ระหวา่ง

ท าใหเ้ป็น
อรหตัตมรรคบุคคล

ท าใหป้ระหาณอนุสยักิเลสท่ี
เหลือทั้งหมด คือ ภวราคานุสยั 
มานานุสยั และอวิชชานุสยั โดย
เดด็ขาด เรียกวา่ สมุจเฉทปหาน

ท าใหป้ระหาณอกศุลจิต ท่ีเหลือ
ทั้งหมดอีก ๕ ดวง คือ ท าทิฏ
ฐิคตวิปปยตุตจิต ๔ อุทธจัจ
สมัปยตุตจิต ๑ โดยเดด็ขาด 
เรียกวา่ สมุจเฉทปหาน

ท าใหเ้ป็นอรหตัตผลบุคคล 
หรือ พระอรหนัต ์หรือ พระ
ขีณาสพ หรือ อเสกขบุคคล

ท าหนา้ท่ีเสวยวิมุตติสุข จากการท่ีอรหตัตมรรค
ญาณไดป้ระหาณอนุสยักิเลสหมดส้ินลงแลว้

ตดั อุปริมสังสาร คือ สงัสารวฏัฏ์
เบ้ืองสูงโดยเดด็ขาด ท าใหข้า้มพน้
จากสงัสารวฏัฏท์ั้วปวงไดเ้ดด็ขาด

๑. สุกขวปัิสสโก บรรลุโดย
วิปัสสนาอยา่งเดียว

อรหัตตมรรคจติ หมายถึง จิตท่ี
เขา้ถึงภาวะแห่งบุคคลผูค้วร
บูชาอยา่งสูงสุด

๒. เจโตวมุิตต ิบรรลุโดย
ฌานและวิปัสสนาทั้ง ๒  

๓. เตวชิโช 
ผูไ้ดว้ิชชา ๓

๔. ฉฬภญิโญ 
ผูไ้ดอ้ภิญญา ๖

๕. ปฏิสัมภทิัปปัตโต 
ผูบ้รรลุปฏิสมัภิทา ๔
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คุณสมบัตขิองพระอรหันต์

วชิชา ๓ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทา ๔

๑. บุพเพนิวาสานุสสตญิาณ
ระลึกชาติก่อนได้

๒. ทิพพจกัขุญาณ หรือ 
จุตูปปาตญาณ รู้การเกิดและ
การตายของสตัวท์ั้งหลายได้

๓. อาสวกัขยญาณ ความรู้
เป็นเหตุใหส้ิ้นอาสวกิเลส

๕. อาสวกัขยอภญิญา ความรู้
เป็นเหตุใหส้ิ้นอาสวกิเลส

๑. บุพเพนิวาสานุสสติ
อภญิญา ระลึกชาติก่อนได้

๒. ทิพพจกัขุอภญิญา หรือ 
จุตูปปาตญาณ รู้การเกิดและ
การตายของสตัวท์ั้งหลายได้

๓. ปรจติตวชิชานนอภญิญา
รู้วาระจิตของบุคคลอ่ืนได้

๔. ทิพพโสตอภญิญา มีหู
ทิพย์

๑. อตัถปฏิสัมภทิา แตกฉานใน
อรรถ คือ เหตุแห่งธรรมต่าง ๆ

๒. ธัมมปฏิสัมภทิา แตกฉานใน
ธรรม คือ ผลธรรมต่าง ๆ

๓. นิรุตตปิฏิสัมภทิา แตกฉานใน
การใชภ้าษาไดม้ากมายหลายภาษา

๔. ปฏิภาณปฏิสัมภทิา แตกฉาน
ในเร่ืองไหวพริบ การโตต้อบได้
ทนั ไม่ติดขดั
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พระอริยบุคคล ๗ ประเภท
๑. สัทธานุสารี ท่านผูย้ิง่ดว้ยศรัทธาขวนขวายปฏิบติัจนไดบ้รรลุโสดาปัตติมรรค
๒. สัทธาธิมุตตะ ท่านผูห้ลุดพน้ดว้ยอ านาจศรัทธา ไดแ้ก่ ท่านท่ีไดบ้รรลุตั้งแต่โสดาปัตติผล 

จนถึง อรหตัตผล
๓. กายสักขี ท่านมีรูปฌานเป็นพยานในการบรรลุมรรคผล ไดแ้ก่ ท่านท่ีไดรู้ปฌานและบรรลุ

มรรคผล ทั้ง ๘ บุคคล
๔. อุภโตภาควมุิตตะ ท่านผูท่ี้ไดถึ้งอรูปฌาน ๔ แลว้บรรลุถึงอรหตัตผล 
๕. ธัมมานุสารี ท่านผูมี้ปัญญามาก พิจารณาโดยความเป็นอนตัตา ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค 
๖. ทิฏฐิปัตตะ ท่านผูบ้รรลุถึงความเห็นแจง้ ไดแ้ก่ โสดาปัตติผล ถึง อรหตัตมรรค
๗. ปัญญาวมุิตตะ ท่านผูห้ลุดพน้ดว้ยอ านาจปัญญาเป็นประธาน ไดแ้ก่ อรหตัตผล

สทัธานุสารี กบั สทัธาธิมุตติ มี ศีล เป็น อธิบดี
กายสกัขี      กบั อุภโตภาควมุิตติ มี สมาธิ เป็น อธิบดี
ธมัมานุสารี ทิฏฐิปัตตะ และ ปัญญาวมุิตตะ มี ปัญญา เป็น อธิบดี
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พระอริยบุคคล ๗ กบั ปฏิปทา ๔
๑. สัทธานุสารี

๒. สัทธาธิมุตตะ

๓. กายสักขี

๔. อุภโตภาควมุิตตะ

๕. ธัมมานุสารี

๖. ทิฏฐิปัตตะ

๗. ปัญญาวมุิตตะ

สุขาปฏิปทา ทนัธาภิญญา ปฏิบติัสะดวก แต่บรรลุชา้
สุขาปฏิปทา ขปิปาภิญญา ปฏิบติัสะดวก และบรรลุเร็ว
ทุกขาปฏิปทา ทนัธาภิญญา ปฏิบติัล าบาก และบรรลุชา้
ทุกขาปฏิปทา ขปิปาภิญญา ปฏิบติัล าบาก แต่บรรลุเร็ว

พระอริยบุคคลทั้ง ๗ ประเภท ยอ่มมีความเป็นไปในปฏิปทา 
๔ อยา่งน้ี อยา่งใดอยา่งหน่ึง
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อรหัตตมรรคจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลสท่ีเหลือ ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน
ท าใหห้มดอนุสยักิเลสโดยส้ินเชิง

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวถิี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระอนาคามีบุคคลเจริญฌานจนได้
ปฐมฌานแลว้ ออกจากปฐมฌานแลว้ ท าการ
พิจารณาองคฌ์านของปฐมฌาน จนเห็นโดยความ
เป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนา
ญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึงโคตรภูญาณ และ
อรหตัตมคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระอนาคามีท่ีเอาองคฌ์านของ
ปฐมฌานเป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระ
อรหนัต ์ใน ๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ 
๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญวิปัสสนา
โดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่งหน่ึง จน
ไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ฌานก็เกิดพร้อม
กบัอรหตัตมรรคนั้น เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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อรหัตตมรรคจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลสท่ีเหลือ ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน
ท าใหห้มดอนุสยักิเลสโดยส้ินเชิง

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวถิี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระอนาคามีบุคคลเจริญฌานจนได้
ทุติยฌานแลว้ ออกจากทุติยฌานแลว้ ท าการพิจารณา
องคฌ์านของทุติยฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตร
ลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณ
เกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึงโคตรภูญาณ และอรหตัต
มคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระอนาคามีท่ีเอาองคฌ์านของทุติยฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอรหนัต ์
ใน ๑๓ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติย
ฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญวิปัสสนา
โดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่งหน่ึง จน
ไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ฌานก็เกิดพร้อม
กบัอรหตัตมรรคนั้น เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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อรหัตตมรรคจิต ดวงที่ ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตงั
(แปล) ตติยฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลสท่ีเหลือ ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน
ท าใหห้มดอนุสยักิเลสโดยส้ินเชิง

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระอนาคามีบุคคลเจริญฌานจนได้
ตติยฌานแลว้ ออกจากตติยฌานแลว้ ท าการ
พิจารณาองคฌ์านของตติยฌาน จนเห็นโดยความ
เป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนา
ญาณเกิดข้ึนโดยล าดบั จนถึงโคตรภูญาณ และ
อรหตัตมคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระอนาคามีท่ีเอาองคฌ์านของตติยฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอรหนัต ์
ใน ๑๓ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติย
ฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญวิปัสสนา
โดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใดอยา่งหน่ึง จน
ไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ฌานก็เกิดพร้อม
กบัอรหตัตมรรคนั้น เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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อรหัตตมรรคจิต ดวงที่ ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตงั
(แปล) จตุตถฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสัยกิเลส
ท่ีเหลือ ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน
ท าใหห้มดอนุสัยกิเลสโดยส้ินเชิง

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระอนาคามีบุคคลเจริญฌานจนไดจ้ตุตถ
ฌานแลว้ ออกจากจตุตถฌานแลว้ ท าการพิจารณาองค์
ฌานของจตุตถฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์
คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดย
ล าดบั จนถึงโคตรภูญาณ และอรหตัตมคัคญาณเกิด  

เกิดกบัพระอนาคามีท่ีเอาองคฌ์านของจตุตถฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอรหนัต ์ใน 
๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌาน
ภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใด
อยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 
ฌานก็เกิดพร้อมกบัอรหตัตมรรคนั้น
เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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อรหัตตมรรคจิต ดวงที่ ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อุเบกขาเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
พร้อมกบัท าการประหาณอนุสยั
กิเลสท่ีเหลือ ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหาน
ท าใหห้มดอนุสยักิเลสโดยส้ินเชิง

น ท ม อุปริ นุ โค ฌาน ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ช

มคั ผล ผล
ฌานวิถี
มคัควถิี ม ชช ช ภช ช ช ช

วปัิสสนาวถิี

น ท

ม ชช ช ภช ช ช ชวปัิสสนาวถิี น ท เกิดต่อกนัเร่ือยไปจนถึงมคัควิถี

เกิดจากการท่ีพระอนาคามีบุคคลเจริญฌานจนไดปั้ญจม
ฌานแลว้ ออกจากปัญจมฌานแลว้ ท าการพิจารณาองค์
ฌานของปัญจมฌาน จนเห็นโดยความเป็นไตรลกัษณ์ 
คือ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนโดย
ล าดบั จนถึงโคตรภูญาณ และอรหตัตมคัคญาณเกิด

เกิดกบัพระอนาคามีท่ีเอาองคฌ์านของปัญจมฌาน
เป็นบาทเจริญวิปัสสนา จนบรรลุเป็นพระอรหนัต์ ใน 
๒๒ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ 
๓ ตติยฌานภูมิ ๓ จตุตถฌานภูมิ ๖ (เวน้อสญัญสตัตภูมิ)

หรือเกิดข้ึนกบัพระโยคีบุคคลผูเ้จริญ
วิปัสสนาโดยอาศยัวิปัสสนาภูมิ ๖ อยา่งใด
อยา่งหน่ึง จนไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต์
แลว้ ฌานก็เกิดพร้อมกบัอรหตัตมรรคนั้น 
เรียกวา่ มัคคสิทธิฌาน
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โสดาปัตติผลจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) วติกักะวจิาระปีตสุิขะเอกคัคะตาสะหิตงั ปะฐะมัชฌานะโสตาปัตตผิะละจิตตงั
(แปล) ปฐมฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประ 
หาณอนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน ส้ินสุดลงแลว้

ม อุปริ นุ โค ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

ผลสมาบัติวถิี น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล ท าการพจิารณา
๑. โสดาปัตติมรรค
๒. โสดาปัตติผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากปฐมฌานโสดาปัตติมคัคจิตดบั
ลงแลว้ ปฐมฌานโสดาปัตติผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึน
ทนัที โดยไม่มีจิตดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย 
จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอ
กาลเวลา 

เกิดกบัปฐมฌานโสดาปัตติมรรคบุคคลใน 
๑๐ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓
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โสดาปัตติผลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) วจิาระปีตสุิขะเอกคัคะตาสะหิตงั ทุตยิชัฌานะโสตาปัตตผิะละจิตตงั
(แปล) ทุติยฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประ 
หาณอนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน ส้ินสุดลงแลว้

ม อุปริ นุ โค ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

ผลสมาบัติวถิี น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล
ท าการพจิารณา
๑. โสดาปัตติมรรค
๒. โสดาปัตติผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากทุติยฌานโสดาปัตติมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ทุติยฌานโสดาปัตติผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัทุติยฌานโสดาปัตติมรรคบุคคลใน ๑๓ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓
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โสดาปัตติผลจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะโสตาปัตตผิะละจิตตงั
(แปล) ตติยฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประ 
หาณอนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน ส้ินสุดลงแลว้

ม อุปริ นุ โค ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

ผลสมาบตัิวถิี น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล
ท าการพจิารณา
๑. โสดาปัตติมรรค
๒. โสดาปัตติผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากตติยฌานโสดาปัตติมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ตติยฌานโสดาปัตติผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัตติยฌานโสดาปัตติมรรคบุคคลใน ๑๓ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓
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โสดาปัตติผลจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะโสตาปัตตผิะละจิตตงั
(แปล) จตุตถฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประ 
หาณอนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน ส้ินสุดลงแลว้

ม อุปริ นุ โค ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

ผลสมาบตัิวถิี น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

ท าการพจิารณา
๑. โสดาปัตติมรรค
๒. โสดาปัตติผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากจตุตถฌานโสดาปัตติมคัคจิตดบัลงแลว้ 
จตุตถฌานโสดาปัตติผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัจตุตถฌานโสดาปัตติมรรคบุคคลใน ๑๖ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓
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โสดาปัตติผลจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตงั ปัญจะมัชฌานะโสตาปัตตผิะละจิตตงั
(แปล) ปัญจมฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อุเบกขาเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก
รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประ 
หาณอนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. ทิฏฐานุสัย ความเห็นผดิ
๒. วจิกิจิฉานุสัย ความสงสยั
โดยสมุจเฉทปหาน ส้ินสุดลงแลว้

ม อุปริ นุ โค ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

ผลสมาบตัิวถิี น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

ท าการพจิารณา
๑. โสดาปัตติมรรค
๒. โสดาปัตติผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากปัญจมฌานโสดาปัตติมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ปัญจมฌานโสดาปัตติผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มี
จิตดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม
คือ ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัปัญจมฌานโสดาปัตติมรรคบุคคลใน ๑๗
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓ เวหปัผลาภูมิ ๑
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สกทิาคามผิลจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) วติกักะวจิาระปีตสุิขะเอกคัคะตาสะหิตงั ปะฐะมัชฌานะสะกทิาคามิผะละจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตา

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

ผลสมาบัติวถิี น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ อนุสัย
กิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย      ๔. ปฏฆิานุสัย  ๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน  ส้ินสุดลง
แลว้

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ท าการพจิารณา
๑. สกิทาคามิมรรค
๒. สกิทาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากปฐมฌานสกิทาคามิมคัคจิตดบัลง
แลว้ ปฐมฌานสกิทาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที 
โดยไม่มีจิตดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น 
อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัปฐมฌานสกิทาคามิมรรคบุคคลใน ๑๐ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓
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สกทิาคามผิลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย       ๔. ปฏิฆานุสัย
๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน  
ส้ินสุดลงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. สกิทาคามิมรรค
๒. สกิทาคามิผล
๓. นิพพาน

๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากทุติยฌานสกิทาคามิมคัคจิตดบัลง
แลว้ ทุติยฌานสกิทาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที 
โดยไม่มีจิตดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น 
อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัทุติยฌานสกิทาคามิมรรคบุคคลใน ๑๓ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌาน
ภูมิ ๓
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สกทิาคามผิลจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ตติยฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย       ๔. ปฏิฆานุสัย
๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน  
ส้ินสุดลงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. สกิทาคามิมรรค
๒. สกิทาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากตติยฌานสกิทาคามิมคัคจิตดบัลง
แลว้ ตติยฌานสกิทาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที 
โดยไม่มีจิตดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น 
อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัตติยฌานสกิทาคามิมรรคบุคคลใน ๑๓ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌาน
ภูมิ ๓
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สกทิาคามผิลจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย       ๔. ปฏิฆานุสัย
๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน
ส้ินสุดลงแลว้

ผลสมาบตัิวถิี

ท าการพจิารณา
๑. สกิทาคามิมรรค
๒. สกิทาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากจตุตถฌานสกิทาคามิมคัคจิตดบัลง
แลว้ จตุตถฌานสกิทาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที 
โดยไม่มีจิตดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น 
อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัจตุตถฌานสกิทาคามิมรรคบุคคลใน
๑๖ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติย
ฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓
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สกทิาคามผิลจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อุเบกขาเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๕ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย  ๒. ภวราคานุสัย
๓. มานานุสัย       ๔. ปฏิฆานุสัย
๕. อวชิชานุสัย
ใหเ้บาบางลงไปอีก เป็นตนุกรปหาน  
ส้ินสุดลงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. สกิทาคามิมรรค
๒. สกิทาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากปัญจมฌานสกิทาคามิมคัคจิตดบัลง
แลว้ ปัญจมฌานสกิทาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที 
โดยไม่มีจิตดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น 
อกาลกิธรรม คือ ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัปัญจมฌานสกิทาคามิมรรคบุคคลใน 
๑๗ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติย
ฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓ เวหปัผลาภูมิ ๑
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อนาคามผิลจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ๒. ปฏิฆานุสัย
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุด
ลงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อนาคามิมรรค
๒. อนาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากปฐมฌานอนาคามิมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ปฐมฌานอนาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัปฐมฌานอนาคามิมรรคบุคคลใน ๑๐ ภูมิ
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓
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อนาคามผิลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม 
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุด
ลงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อนาคามิมรรค
๒. อนาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากทุติยฌานอนาคามิมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ทุติยฌานอนาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัทุติยฌานอนาคามิมรรคบุคคลใน ๑๓ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓
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อนาคามผิลจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ตติยฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม 
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุด
ลงแลว้

ผลสมาบตัิวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อนาคามิมรรค
๒. อนาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากตติยฌานอนาคามิมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ตติยฌานอนาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัตติยฌานอนาคามิมรรคบุคคลใน ๑๓ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓
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อนาคามผิลจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม 
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุด
ลงแลว้

ผลสมาบตัิวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อนาคามิมรรค
๒. อนาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากจตุตถฌานอนาคามิมคัคจิตดบัลงแลว้ 
จตุตถฌานอนาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัจตุตถฌานอนาคามิมรรคบุคคลใน ๑๖ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓



221

อนาคามผิลจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อุเบกขาเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๒ ประการ คือ
๑. กามราคานุสัย ความใคร่ในกาม 
๒. ปฏิฆานุสัย ความโกรธ
โดยเดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุด
ลงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อนาคามิมรรค
๒. อนาคามิผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้
๕. กิเลสท่ียงัเหลืออยู่

เกิดติดต่อจากปัญจมฌานอนาคามิมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ปัญจมฌานอนาคามิผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มี
จิตดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม
คือ ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัปัญจมฌานอนาคามิมรรคบุคคลใน ๑๗ 
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ 
๓ ตติยฌานภูมิ ๓ เวหปัผลาภูมิ ๑
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อรหัตตผลจิต ดวงที ่๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะอะระหัตตะผะละจิตตงั
(แปล) ปฐมฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ
อนุสยักิเลส ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย    ๒. มานานุสัย
๓. อวชิชานุสัย โดยเดด็ขาด เป็น
สมุจเฉทปหานส้ินสุดลงแลว้ และ
บริสุทธ์ิจากกิเลสทั้งปวงโดยส้ินเชิงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อรหตัตมรรค
๒. อรหตัตผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้

เกิดติดต่อจากปฐมฌานอรหตัตมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ปฐมฌานอรหตัตผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัปฐมฌานอรหตัตมรรคบุคคลใน ๑๐ ภูมิ
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓
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อรหัตตผลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะอะระหัตตะผะละจิตตงั
(แปล) ทุติยฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง โดย
เดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุดลง
แลว้ และบริสุทธ์ิจากกิเลสทั้งปวงโดย
ส้ินเชิงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อรหตัตมรรค
๒. อรหตัตผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้

เกิดติดต่อจากทุติยฌานอรหตัตมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ทุติยฌานอรหตัตผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัทุติยฌานอรหตัตมรรคบุคคลใน ๑๓ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓
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อรหัตตผลจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะอะระหัตตะผะละจิตตงั
(แปล) ตติยฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง โดย
เดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุดลง
แลว้ และบริสุทธ์ิจากกิเลสทั้งปวงโดย
ส้ินเชิงแลว้

ผลสมาบตัิวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อรหตัตมรรค
๒. อรหตัตผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้

เกิดติดต่อจากตติยฌานอรหตัตมคัคจิตดบัลงแลว้ ตติย
ฌานอรหตัตผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิตดวงอ่ืน
มาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ ธรรม
ท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัตติยฌานอรหตัตมรรคบุคคลใน ๑๓ ภูมิ
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓
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อรหัตตผลจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะอะระหัตตะผละจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

โสมนสัสเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง โดย
เดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุดลง
แลว้ และบริสุทธ์ิจากกิเลสทั้งปวงโดย
ส้ินเชิงแลว้

ผลสมาบตัิวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อรหตัตมรรค
๒. อรหตัตผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้

เกิดติดต่อจากจตุตถฌานอรหตัตมคัคจิตดบัลงแลว้ 
จตุตถฌานอรหตัตผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัจตุตถฌานอรหตัตมรรคบุคคลใน ๑๖ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓
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อรหัตตผลจิต ดวงที่ ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะอะระหัตตะผะละจิตตงั
(แปล) ปัญจมฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

อุเบกขาเวทนา ญาณสมัปยตุต์ สสงัขาริก

ม อุปริ นุ โว ภ

ม อุปริ นุ โว ภ

ม ชช ช ภช ช ช ชปัจจเวกขณวถิี

ผลเกิดเร่ือยไป

มรรควถิี

น ท

น ท

น ท

มคั ผล ผล

รับพระนิพพานเป็นอารมณ์
จากการท่ีมรรคจิตไดท้ าการประหาณ 
อนุสยักิเลส ๓ ประการ คือ
๑. ภวราคานุสัย ความใคร่ในภพ 
๒. มานานุสัย ความถือตวั
๓. อวชิชานุสัย ความไม่รู้จริง โดย
เดด็ขาด เป็นสมุจเฉทปหานส้ินสุดลง
แลว้ และบริสุทธ์ิจากกิเลสทั้งปวงโดย
ส้ินเชิงแลว้

ผลสมาบัติวถิี

ท าการพจิารณา
๑. อรหตัตมรรค
๒. อรหตัตผล
๓. นิพพาน
๔. กิเลสท่ีละไปแลว้

เกิดติดต่อจากปัญจมฌานอรหตัตมคัคจิตดบัลงแลว้ 
ปัญจมฌานอรหตัตผลจิตน้ีกเ็กิดข้ึนทนัที โดยไม่มีจิต
ดวงอ่ืนมาเกิดคัน่ระหวา่งเลย จดัเป็น อกาลกิธรรม คือ 
ธรรมท่ีไม่ตอ้งรอกาลเวลา 

เกิดกบัปัญจมฌานอรหตัตมรรคบุคคลใน ๒๒ ภูมิ 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓ จตุตถฌานภูมิ ๖ (เวน้อสญัญสตัตภูมิ)
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ฌานจิต ๖๗
๑. ยะถา  จะ  รูปาวะจะรัง คยัห๎ตานุตตะรัง  ตถา

ปะฐะมาทชิฌานะเภเท อารุปปัญจาปิ   ปัญจะเม ฯ

๒. เอกาทะสะวธัิง  ตส๎ัมา ปะฐะมาทกิะมีริตัง

ฌานะเมเกกะมนัเตตุ เตวสีะตวิธัิง  ภะเว ฯ

แปลความวา่
๑. รูปาวจรจิต นบัสงเคราะห์เขา้ในฌานทั้ง ๕ มี ปฐมฌาน เป็นตน้ ไดฉ้นัใด โลกตุตร

จิต กน็บัสงเคราะห์เขา้ในฌานจิตทั้ง ๕ มีปฐมฌาน เป็นตน้ ไดฉ้นันั้น อรูปาวจรจิต 
๑๒ ดวงนั้น กน็บัสงเคราะห์เขา้ในปัญจมฌาน (อยา่งเดียว)

๒. ฉะนั้น ท่านจึงกล่าววา่ ฌานจิตอนัหน่ึง ๆ มี ปฐมฌาน เป็นตน้ มี ๑๑ ดวง 
ส าหรับปัญจมฌาน นั้นมี ๒๓ ดวง
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เภทนัย ๙
๑. ชาติเภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยชาติ มี ๔ ชาติ คือ กศุลชาติ อกศุลชาติ วปิากชาติ กิริยา

ชาติ
๒. ภูมเิภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยภูมิ มี ๔ ภูมิ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 

โลกตุตรภูมิ (อวตัถาภูมิ ๔)
๓. โสภณเภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยโสภณะ และ อโสภณะ
๔. โลกเภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยโลกียะ และ โลกตุตระ
๕. เหตุเภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยเหตุ มี ๒ อยา่ง คือ อเหตุกะ และ สเหตุกะ
๖. ฌานเภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยฌานะ และ อฌานะ
๗. เวทนาเภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยเวทนา มี ๕ อยา่ง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา 

โสมนสัสเวทนา  โทมนสัสเวทนา อุเบกขาเวทนา
๘. สัมปโยคเภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยสมัปโยคะ มี ๒ อยา่ง คือ สมัปยตุต ์และ วปิปยตุต์
๙. สังขารเภทนัย การจ าแนกประเภทของจิตโดยสงัขาร มี ๒ อยา่ง คือ อสงัขาริก และ สสงัขาริก



229

เภทนัย ๙
ชาติเภทนัย ภูมิเภทนัย โสภณเภทนัย โลกเภทนัย เหตุเภทนัย

อกศุลชาติ ๑๒
กศุลชาติ ๒๑/๓๗

วิปากชาติ ๓๖/๕๒
กิริยาชาติ ๒๐

กามาวจรจิต ๕๔
รูปาวจรจิต  ๑๕

อรูปาวจรจิต ๑๒
โลกตุตรจิต ๘/๔๐

อโสภณจิต ๓๐
โสภณจิต ๕๙/๙๑

โลกียจิต ๘๑
โลกตุตรจิต๘/๔๐

อเหตุกจิต ๑๘
สเหตุกจิต ๗๑/๑๐๓

จิตตเภทนัย หมายถึง การจ าแนกจิตโดยประเภทต่าง ๆ 
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ฌานเภทนัย เวทนาเภทนัย สัมปโยคเภทนัย สังขารเภทนัย

อฌานจิต ๕๔

ฌานจิต  ๖๗

สุขสหคตจิต ๑
ทุกขสหคตจิต ๑

โสมนสัสสหคตจิต ๖๒

สมัปยตุตจิต ๕๕/๘๗
วิปปยตุตจิต ๓๔

อสงัขาริกจิต ๓๗
สสงัขาริกจิต ๘๔

โทมนสัสสหคตจิต ๒

อุเบกขาสหคตจิต ๕๕
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โลภมูลจิต ดวงที่ ๑
(ช่ือ) โสมนัสสะสะหะคะตัง ทฏิฐิคะตะสัมปะยุตตัง อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ย

ความเห็นผดิ
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ทิฏฐิ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๙ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โมจตุกเจตสิก ๔ โลภะ   ทิฏฐิ
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โลภมูลจิต ดวงที ่๒
(ช่ือ) โสมนัสสะสะหะคะตัง ทฏิฐิคะตะสัมปะยุตตัง สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยความเห็นผดิ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ทิฏฐิ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๒๑ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓ 
โมจตุกเจตสิก ๔ โลภะ   ทิฏฐิ  ถีทุกเจตสิก ๒
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โลภมูลจิต ดวงที ่๓
(ช่ือ) โสมนัสสะสะหะคะตัง ทฏิฐิคะตะวปิปะยุตตัง อะสังขาริกงั
แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ย

ความเห็นผดิ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ทิฏฐิ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๙ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โมจตุกเจตสิก ๔ โลภะ   มานะ
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โลภมูลจิต ดวงที ่๔
(ช่ือ) โสมนัสสะสะหะคะตัง ทฏิฐิคะตะวปิปะยุตตัง สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ย

ความเห็นผดิ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ทิฏฐิ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๒๑ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓ 
โมจตุกเจตสิก ๔ โลภะ   มานะ   ถีนทุกเจตสิก ๒
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โลภมูลจิต ดวงที ่๕
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ทฏิฐิคะตะสัมปะยุตตัง อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ย

ความเห็นผดิ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ทิฏฐิ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๘ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โมจตุกเจตสิก ๔ โลภะ   ทิฏฐิ
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โลภมูลจิต ดวงที่ ๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ทฏิฐิคะตะสัมปะยุตตัง สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ย

ความเห็นผดิ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ทิฏฐิ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๒๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โมจตุกเจตสิก ๔ โลภะ   ทิฏฐิ   ถีนทุกเจตสิก ๒
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โลภมูลจิต ดวงที ่๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ทฏิฐิคะตะวปิปะยุตตัง อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ย

ความเห็นผดิ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ทิฏฐิ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๘ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โมจตุกเจตสิก ๔ โลภะ   มานะ
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โลภมูลจิต ดวงท่ี ๘
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ทฏิฐิคะตะวปิปะยุตตัง สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ย

ความเห็นผดิ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ทิฏฐิ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๒๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โมจตุกเจตสิก ๔ โลภะ   มานะ   ถีนทุกเจตสิก ๒
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โทสมูลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) โทมะนัสสะสะหะคะตัง ปฏิฆะสัมปะยุตตัง อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเสียใจ ประกอบดว้ย

ความโกรธ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โทมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ปฏิฆะ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๒๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โมจตุกเจตสิก ๔ โทจตุกกเจตสิก ๔
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โทสมูลจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) โทมะนัสสะสะหะคะตัง ปฏิฆะสัมปะยุตตัง สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเสียใจ ประกอบดว้ย

ความโกรธ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โทมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ปฏิฆะ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๒๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โมจตุกเจตสิก ๔ โทจตุกกเจตสิก ๔ ถีทุกเจตสิก ๒
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โมหมูลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง วจิิกจิฉาสัมปะยุตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยความสงสยั

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (วจิิกิจฉา)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต
มีเจตสิกประกอบ ๑๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
อธิโมกข ์ปีติ ฉนัทะ) โมจตุกเจตสิก ๔  วจิิกิจฉา ๑
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โมหมูลจิต ดวงท่ี ๒

(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั อุทธัจจะสัมปะยุตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยความฟุ้งซ่าน

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น อกศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (อุทธจัจะ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต
มีเจตสิกประกอบ ๑๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
ปีติ ฉนัทะ) โมจตุกเจตสิก ๔
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อกุศลวบิากจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั จักขุวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับรูปารมณ์ท่ีไม่ดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
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อกุศลวบิากจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั โสตะวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับสัททารมณ์ท่ีไม่ดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
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อกุศลวบิากจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ฆานะวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับคนัธารมณ์ท่ีไม่ดี
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
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อกุศลวบิากจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ชิวหาวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับรสารมณ์ท่ีไม่ดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
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อกุศลวบิากจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) ทุกขะสะหะคะตงั กายะวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยทุกขเวทนา รับโผฏฐพัพารมณ์ท่ีไม่ดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น ทุกขสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
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อกุศลวบิากจิต ดวงท่ี ๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั สัมปะฏิจฉะนะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับปัญจารมณ์ท่ีไม่ดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ 
(เวน้วริิยะ ปีติ ฉนัทะ)
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อกุศลวบิากจิต ดวงท่ี ๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั สันตรีะณะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไต่สวนปัญจารมณ์ท่ีไม่ดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ 
(เวน้วริิยะ ปีติ ฉนัทะ)



250

อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั จักขุวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับรูปารมณ์ท่ีดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗



251

อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั โสตะวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับสัททารมณ์ท่ีดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗



252

อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ฆานะวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับคนัธารมณ์ท่ีดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗



253

อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั ชิวหาวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับรสารมณ์ท่ีดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗



254

อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) สุขะสะหะคะตงั กายะวญิญาณัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยสุขเวทนา รับโผฎฐพัพารมณ์ท่ีดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น สุขสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗



255

อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงท่ี ๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั สัมปะฏิจฉะนะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ รับปัญจารมณ์ท่ีดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ 
(เวน้วริิยะ ปีติ ฉนัทะ)



256

อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงท่ี ๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตงั สันตรีะณะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไต่สวนปัญจารมณ์ท่ีดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ 
(เวน้วริิยะ ปีติ ฉนัทะ)



257

อเหตุกกศุลวบิากจิต ดวงท่ี ๘
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง สันตีระณะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความดีใจ ไต่สวนปัญจารมณ์ท่ีดียิง่

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๑ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑
(เวน้วริิยะ ฉนัทะ)



258

อเหตุกกิริยาจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ปัญจะทว๎าราวชัชะนะจิตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ พิจารณาปัญจารมณ์ท่ีดีและไม่ดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ 
(เวน้วริิยะ ปีติ ฉนัทะ)



259

อเหตุกกิริยาจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง มโนทว๎าราวชัชะนะจิตตัง
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความเฉย ๆ พิจารณาอารมณ์ทางมโนทวารท่ีดีและไม่ดี

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๑ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ 
(เวน้ปีติ ฉนัทะ)



260

อเหตุกกิริยาจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตงั หะสิตุปปาทะจิตตงั
(แปล) จิตท่ีท าการยิม้แยม้ของพระอรหนัต ์เกิดข้ึนพร้อมดว้ยความดีใจ

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น อโสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น อเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๑๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้ฉนัทะ)



261

มหากศุลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๘ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๕



262

มหากศุลจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรจิต
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๘ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๕



263

มหากศุลจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๗ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓ โสภณ
เจตสิก ๒๔ (เวน้ปัญญา)



264

มหากศุลจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๗ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๔  (เวน้ปัญญา)



265

มหากศุลจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๗ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โสภณเจตสิก ๒๕



266

มหากศุลจิต ดวงท่ี ๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๗ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โสภณเจตสิก ๒๕



267

มหากศุลจิต ดวงท่ี ๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โสภณเจตสิก ๒๔ (เวน้ปัญญา)



268

มหากศุลจิต ดวงท่ี ๘
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โสภณเจตสิก ๒๔ (เวน้ปัญญา)



269

มหาวปิากจิต ดวงท่ี ๑

(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ปัญญา ๑



270

มหาวบิากจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ปัญญา ๑



271

มหาวบิากจิต ดวงท่ี ๓

(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙



272

มหาวบิากจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙



273

มหาวบิากจิต ดวงท่ี ๕

(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเปกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้ปีติ) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ปัญญา ๑



274

มหาวบิากจิต ดวงท่ี ๖

(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเปกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้ปีติ) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙  ปัญญา ๑



275

มหาวบิากจิต ดวงท่ี ๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเปกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๑ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้ปีติ) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙



276

มหาวบิากจิต ดวงท่ี ๘
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเปกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๑ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้ปีติ) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
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มหากริยาจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)
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มหากิริยาจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



279

มหากิริยาจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๑  (เวน้วริตี ๓ ปัญญา ๑)
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มหากิริยาจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความดีใจ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๑  (เวน้วริตี ๓ ปัญญา ๑)
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มหากิริยาจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)
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มหากิริยาจิต ดวงท่ี ๖
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)
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มหากิริยาจิต ดวงท่ี ๗
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  อะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น อสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้ปีติ) 
โสภณเจตสิก ๒๑  (เวน้วริตี ๓ ปัญญา ๑)
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มหากิริยาจิต ดวงท่ี ๘
(ช่ือ) อุเปกขาสะหะคะตัง ญาณะวปิปะยุตตัง  สะสังขาริกงั
(แปล) จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีการชกัชวน พร้อมดว้ยความเฉย ๆ ไม่ประกอบดว้ยปัญญา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น กามาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น อฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น วปิปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒  (เวน้ปีติ) 
โสภณเจตสิก ๒๑  (เวน้วริตี ๓ ปัญญา ๑)



285

รูปาวจรกุศลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปฐมฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓ 
โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)
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รูปาวจรกศุลจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรทุติยฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)
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รูปาวจรกศุลจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ตะติยชัฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรตติยฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ 
(เวน้วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



288

รูปาวจรกศุลจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุถัชฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรจตุตถฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ 
(เวน้วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



289

รูปาวจรกศุลจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะกุสะละจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปัญจมฌานกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้วติก 
วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐  (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



290

รูปาวจรวิบากจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะวปิากะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปฐมฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓ 
โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)
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รูปาวจรวบิากจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะวปิากะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรทุติยฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



292

รูปาวจรวิบากจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ตะติยชัฌานะวปิากะจิตตงั
(แปล) รูปาวจรตติยฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ 
(เวน้วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



293

รูปาวจรวิบากจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุถัชฌานะวปิากะจิตตงั
(แปล) รูปาวจรจตุตถฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ 
(เวน้วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



294

รูปาวจรวิบากจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะวปิากะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปัญจมฌานวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้วติก 
วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐  (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



295

รูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปฐมฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



296

รูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรทุติยฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ (เวน้
วติก) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



297

รูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ตะติยชัฌานะกริ๎ยะจิตตงั
(แปล) รูปาวจรตติยฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



298

รูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรจตุตถฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๒ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๒  (เวน้วริตี ๓)



299

รูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) รูปาวจรปัญจมฌานกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น รูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



300

อรูปาวจรกุศลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากาสานัญจายะตะนะกุสะละจิตตัง
(แปล) อากาสานญัจายตนกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



301

อรูปาวจรกศุลจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง วญิญาณญัจายะตะนะกุสะละจิตตัง
(แปล) วญิญาณญัจายตนกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



302

อรูปาวจรกศุลจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากญิจัญญายะตะนะกุสะละจิตตัง
(แปล) อากิญจญัญายตนกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



303

อรูปาวจรกศุลจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะกุสะละจิตตัง
(แปล) เนวสญัญานาสญัญายตนกศุลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



304

อรูปาวจรวบิากจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากาสานัญจายะตะนะวปิากะจิตตัง
(แปล) อากาสานญัจายตนวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



305

อรูปาวจรวบิากจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง วญิญาณญัจายะตะนะวปิากะจิตตัง
(แปล) วญิญาณญัจายตนวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



306

อรูปาวจรวบิากจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากญิจัญญายะตะนะวปิากะจิตตัง
(แปล) อากิญจญัญายตนวปิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



307

อรูปาวจรวิบากจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะวปิากะจิตตัง
(แปล) เนวสญัญานาสญัญายตนวบิากจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



308

อรูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากาสานัญจายะตะนะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) อากาสานญัจายตนกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



309

อรูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง วญิญาณญัจายะตะนะกริ๎ยาจิตตัง
(แปล) วญิญาณญัจายตนกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



310

อรูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง อากญิจัญญายะตะนะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) อากิญจญัญายตนกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



311

อรูปาวจรกิริยาจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะกริ๎ยะจิตตัง
(แปล) เนวสญัญานาสญัญายตนกิริยาจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กิริยาชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น อรูปาวจรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกียจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๐ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๐ (เวน้วริตี ๓ อปัปมญัญา ๒)



312

โสดาปัตติมรรคจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะโสตาปัตติมคัคะจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร 

ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



313

โสดาปัตติมรรคจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะโสตาปัตติมคัคะจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



314

โสดาปัตติมรรคจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะโสตาปัตตมิคัคะจิตตัง
(แปล) ตติยฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



315

โสดาปัตติมรรคจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะโสตาปัตตมิคัคะจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



316

โสดาปัตติมรรคจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะโสตาปัตติมคัคะจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานโสดาปัตติมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



317

สกิทาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร 

ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



318

สกิทาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ 
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



319

สกิทาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ตติยฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ 

สุข เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



320

สกิทาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



321

สกิทาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะสะกทิาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานสกิทาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



322

อนาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร 

ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



323

อนาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



324

อนาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ตติยฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



325

อนาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



326

อนาคามิมรรคจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะอะนาคามมิคัคะจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานอนาคามิมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



327

อรหตัตมรรคจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ 

สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



328

อรหตัตมรรคจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ 
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



329

อรหตัตมรรคจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตงั
(แปล) ตติยฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



330

อรหตัตมรรคจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตงั
(แปล) จตุตถฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



331

อรหตัตมรรคจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะอะระหัตตะมคัคะจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานอรหตัตมรรคจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น กศุลชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



332

โสดาปัตติผลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะโสตาปัตติผะละจิตตงั
(แปล) ปฐมฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ 

สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ) 
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓ 
โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



333

โสดาปัตติผลจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะโสตาปัตติผะละจิตตงั
(แปล) ทุติยฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ) 
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒(เวน้
วติก) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



334

โสดาปัตติมรรคจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะโสตาปัตตผิะละจิตตงั
(แปล) ตติยฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ) 
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



335

โสดาปัตติผลจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะโสตาปัตตผิะละจิตตงั
(แปล) จตุตถฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



336

โสดาปัตติผลจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะโสตาปัตติผะละจิตตงั
(แปล) ปัญจมฌานโสดาปัตติผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



337

สกิทาคามิผลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌาสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วิจาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓
โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



338

สกิทาคามิผลจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข 

เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ 
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



339

สกิทาคามิผลจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ตติยฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



340

สกิทาคามิผลจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



341

สกิทาคามิผลจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะสะกทิาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานสกิทาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา

เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



342

อนาคามิผลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ปฐมฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓ 
โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



343

อนาคามิผลจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ทุติยฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ 
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



344

อนาคามิผลจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ตติยฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



345

อนาคามิผลจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



346

อนาคามิผลจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะอะนาคามผิะละจิตตัง
(แปล) ปัญจมฌานอนาคามิผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



347

อรหตัตผลจิต ดวงท่ี ๑
(ช่ือ) วติักกะวจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ปะฐะมชัฌานะอะระหัตตะผะละจิตตงั
(แปล) ปฐมฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๕ คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๖ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๓ 
โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



348

อรหตัตผลจิต ดวงท่ี ๒
(ช่ือ) วจิาระปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง ทุติยชัฌานะอะระหัตตะผะละจิตตงั
(แปล) ทุติยฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๔ คือ วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๕ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๒ 
(เวน้วติก) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



349

อรหตัตผลจิต ดวงท่ี ๓
(ช่ือ) ปีติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง  ตะติยชัฌานะอะระหัตตะผะละจิตตงั
(แปล) ตติยฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๓ คือ ปีติ สุข เอกคัคตา
วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๔ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๑ (เวน้
วติก วจิาร) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



350

อรหตัตผลจิต ดวงท่ี ๔
(ช่ือ) สุขะเอกคัคะตาสะหิตัง จะตุตถัชฌานะอะระหัตตะผะละจิตตัง
(แปล) จตุตถฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ สุข เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น โสมนสัสสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)



351

อรหตัตผลจิต ดวงท่ี ๕
(ช่ือ) อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง ปัญจะมชัฌานะอะระหัตตะผะละจิตตงั
(แปล) ปัญจมฌานอรหตัตผลจิต ๑ เกิดข้ึนพร้อมดว้ยองคฌ์าน ๒ คือ อุเบกขา เอกคัคตา

วา่โดยชาติเภทนยั เป็น วปิากชาติ
วา่โดยภูมิเภทนยั เป็น โลกตุตรภูมิ
วา่โดยโสภณเภทนยั เป็น โสภณจิต
วา่โดยโลกเภทนยั เป็น โลกตุตรจิต
วา่โดยเหตุเภทนยั เป็น สเหตุกจิต
วา่โดยฌานเภทนยั เป็น ฌานจิต
วา่โดยเวทนาเภทนยั เป็น อุเบกขาสหคตจิต
วา่โดยสมัปโยคเภทนยั เป็น สมัปยตุตจิต (ญาณ)
วา่โดยสงัขารเภทนยั  เป็น สสงัขาริกจิต

มีเจตสิกประกอบ ๓๓ ดวง คือ อญัญสมานเจตสิก ๑๐ (เวน้
วติก วจิาร ปีติ) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวน้อปัปมญัญา ๒)


