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คือ โลกีย.๘๑ เจ.๕๒ อนิป.๑๐ บัญ. ๓ ชนิด เปนอารมณ

ทิฏฐิ.วิป.๔ ๓๐ ภูมิ

มีอดีต.อนาคตนิป.๑๘ และธัมมารมณ



 

  ⌫⌫   ⌫   










ภ ทภภปฏิ ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ภ น มฯลฯจุติ
ภวนิกันติกโลภชวนะ

ภ ภ ภ ภ ภ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

ภ

ตวุณสํ ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗ ตทวิปทนตี

ปญจโวการภวังค ๑๕ โดยฐานะเปนภวังคุปจเฉทะ เปนอนันตรปจจัย

ภ ภ ภ
ปญจทวาราวัชชนะ เปนอนันตรปจจยุปบัน (เปนชวนวาระก็ได)

ม ตทนตี ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗ ต ภภ (เปนชวนวาระก็ได)ภ

ปญจโวการภวังค ๑๕ โดยฐานะเปนภวังคุปจเฉทะ เปนอนันตรปจจัย
มโนทวาราวัชชนะ เปนอนันตรปจจยุปบัน

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตตี

หสิตุปบาทจิต ๑
ภ
มีปจจุบันนิป.๑๘ ที่เปนอติอิฏฐารมณเปนอารมณ

ติเหตุกปญจโว.ภ.๙
ภ

ภ ภ ภ
โสมนัสสตทา.๕

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตภ

มหากิ.โสมนัสส.๔ ดวงสุดทาย

อารมณเปนอติอิฏฐารมณ

ติเหตุกภวังค ๑๓
ภ

ภ ภ ภ
โสมนัสสตทา.๕

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตภ

มหากิ.อุเบกขา ๔ ดวงสุดทาย

อารมณเปนอิฏฐมัช. หรือ อนิฏฐะ

ติเหตุกภวังค ๑๓
ภ

ภ ภ ภ
อุเบกขาตทา.๖

มีนิป.๑๘  ๓ ชนิด เปนอารมณ


 ⌫ 
  

⌫
 ⌫ 

ภ ทภภปฏิ ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ภ น มฯลฯจุติ
ภวนิกันติกโลภชวนะ

ภ ภ ภ ภ ภ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

ภ

ตวุณสํ ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗ ตทวิปทนตี

ปญจโวการภวังค ๑๕ โดยฐานะเปนภวังคุปจเฉทะ เปนอนันตรปจจัย

ภ ภ ภ
ปญจทวาราวัชชนะ เปนอนันตรปจจยุปบัน (เปนชวนวาระก็ได)

ม ตทนตี ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗ ต ภภ (เปนชวนวาระก็ได)ภ

ปญจโวการภวังค ๑๕ โดยฐานะเปนภวังคุปจเฉทะ เปนอนันตรปจจัย
มโนทวาราวัชชนะ เปนอนันตรปจจยุปบัน

ม ภทนตี ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗ ภภ

อรูปภวังค ๔ โดยฐานะเปนภวังคุปจเฉทะ เปนอนันตรปจจัย
มโนทวาราวัชชนะ เปนอนันตรปจจยุปบัน

ตวุณสํ ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ต

ทวิ
กามกิ.ช.๙ = หสิ.๑ มหากิ.๘

ปทนตี
( ขอ  ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ภ

(เปนชวนวาระก็ได)( ขอ  ๙ )

ภ
ต ต ภ

ทวิปท สํ ณ วุ วุ วุ ช.๖ ช.๗นตีตีตีตีภ

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตตี

หสิตุปบาทจิต ๑
ภ
มีปจจุบันนิป.๑๘ ที่เปนอติอิฏฐารมณเปนอารมณ

ติเหตุกปญจโว.ภ.๙
ภ

ภ ภ ภ
โสมนัสสตทา.๕

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตภ

มหากิ.โสมนัสส.๔ ดวงสุดทาย

อารมณเปนอติอิฏฐารมณ

ติเหตุกภวังค ๑๓
ภ

ภ ภ ภ
โสมนัสสตทา.๕

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตภ

มหากิ.อุเบกขา ๔ ดวงสุดทาย

อารมณเปนอิฏฐมัช. หรือ อนิฏฐะ

ติเหตุกภวังค ๑๓
ภ

ภ ภ ภ
อุเบกขาตทา.๖

ม ตทนตี ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗

๑กามภวังค ๑๐
ตภ

กามชวนะ ๒๙ ตามสมควร ๑๐

มีนิป.๑๘  ๓ ชนิด เปนอารมณ

๑๑
ภ ภ

ขอ ๑๓ ๑๔

ภฌนุ โคปริ อุภ น ท ม
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๑ (๑,๒)  โสมนัสสมหัคคตกิริยา ๔

ภ

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๑ (๑,๒)  โสมนัสสอรหัตตผล ๔

ภ ทภภปฏิ ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ภ น มฯลฯจุติ
ภวนิกันติกโลภชวนะ

ภ ภ ภ ภ ภ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

ภ

ตวุณสํ ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗ ตทวิปทนตี

ปญจโวการภวังค ๑๕ โดยฐานะเปนภวังคุปจเฉทะ เปนอนันตรปจจัย

ภ ภ ภ
ปญจทวาราวัชชนะ เปนอนันตรปจจยุปบัน (เปนชวนวาระก็ได)

ม ตทนตี ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗ ต ภภ (เปนชวนวาระก็ได)ภ

ปญจโวการภวังค ๑๕ โดยฐานะเปนภวังคุปจเฉทะ เปนอนันตรปจจัย
มโนทวาราวัชชนะ เปนอนันตรปจจยุปบัน

ม ภทนตี ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗ ภภ

อรูปภวังค ๔ โดยฐานะเปนภวังคุปจเฉทะ เปนอนันตรปจจัย
มโนทวาราวัชชนะ เปนอนันตรปจจยุปบัน

ตวุณสํ ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ต

ทวิ
กามกิ.ช.๙ = หสิ.๑ มหากิ.๘

ปทนตี
( ขอ  ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ภ

(เปนชวนวาระก็ได)( ขอ  ๙ )

ภ
ต ต ภ

ทวิปท สํ ณ วุ วุ วุ ช.๖ ช.๗นตีตีตีตีภ

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตตี

หสิตุปบาทจิต ๑
ภ
มีปจจุบันนิป.๑๘ ที่เปนอติอิฏฐารมณเปนอารมณ

ติเหตุกปญจโว.ภ.๙
ภ

ภ ภ ภ
โสมนัสสตทา.๕

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตภ

มหากิ.โสมนัสส.๔ ดวงสุดทาย

อารมณเปนอติอิฏฐารมณ

ติเหตุกภวังค ๑๓
ภ

ภ ภ ภ
โสมนัสสตทา.๕

ตมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗
ตภ

มหากิ.อุเบกขา ๔ ดวงสุดทาย

อารมณเปนอิฏฐมัช. หรือ อนิฏฐะ

ติเหตุกภวังค ๑๓
ภ

ภ ภ ภ
อุเบกขาตทา.๖

ม ตทนตี ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ช.๖ ช.๗

๑กามภวังค ๑๐
ตภ

กามชวนะ ๒๙ ตามสมควร ๑๐

มีนิป.๑๘  ๓ ชนิด เปนอารมณ

๑๑
ภ ภ

ขอ ๑๓ ๑๔

ภฌนุ โคปริ อุภ น ท ม
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๑ (๑,๒)  โสมนัสสมหัคคตกิริยา ๔

ภ

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๑ (๑,๒)  โสมนัสสอรหัตตผล ๔
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ภฌนุ โคปริ อุภ น ท ม
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๓ (๕,๖)  อุเบกขามหัคคตกิริยา ๕

ภ

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๓ (๕,๖)  อุเบกขาอรหัตตผล ๑

ฌฌนุ โคปริ อุภ น ท ม ฌฌ ฯลฯฌ ฌฌ ฌฌ ภภ
่

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
ผลจิตทั้ง ๔ ติเหตุกภ.๑๓

ปฏิมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ต จุติ
ภภ

กามชวนะ ๒๙

ภ
  

ต
กามจุติจิต ๑๐

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ต จุติภ ต


 ⌫ ⌫   

      
⌫

 ⌫
 ⌫

ภฌนุ โคปริ อุภ น ท ม
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๓ (๕,๖)  อุเบกขามหัคคตกิริยา ๕

ภ

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๓ (๕,๖)  อุเบกขาอรหัตตผล ๑

ฌฌนุ โคปริ อุภ น ท ม ฌฌ ฯลฯฌ ฌฌ ฌฌ ภภ
มหัคคตกิรยาฌาน ๘ ที่เหลือก็เหมือนกัน

ฌฌนุ โคปริ อุภ น ท ม ฌฌ ฯลฯฌ ฌฌ ฌฌ ภภ
รูปกิริยาชวนะ ๕ ดวงสุดทาย ติ.ปญจ.ภ.๙

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
โสดาปตติผลจิต เกิด ๘ ขณะขึ้นไป

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
ผลจิตทั้ง ๔ ติเหตุกภ.๑๓

ปฏิมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ต จุติ
ภภ

กามชวนะ ๒๙

ภ
  

ต
กามจุติจิต ๑๐

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ต จุติภ
มหากิ.๘ ดวง เกิด ๕ ขณะ

ต

ติเหตุกจุติจิต ๑๓ ของพระอรหันต ปรินิพพานใน ๒๖ ภูมิ = ๗+๑๕+๔

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕

ต
จุติภ

ต

๑๙

ปฏิ
ภ

ภ ภ ภ
๑๙

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ จุติภ ปฏิ
ปจ ปย

ทวิเหตุกจุติจิต ๔, อเหตุกจุติจิต ๑  กามปฏิสนธิจิต ๑๐

ภฌนุ โคปริ อุภ น ท ม
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๓ (๕,๖)  อุเบกขามหัคคตกิริยา ๕

ภ

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
ปจ ปย

มหากิริยาชวนะคูที่ ๓ (๕,๖)  อุเบกขาอรหัตตผล ๑

ฌฌนุ โคปริ อุภ น ท ม ฌฌ ฯลฯฌ ฌฌ ฌฌ ภภ
มหัคคตกิรยาฌาน ๘ ที่เหลือก็เหมือนกัน

ฌฌนุ โคปริ อุภ น ท ม ฌฌ ฯลฯฌ ฌฌ ฌฌ ภภ
รูปกิริยาชวนะ ๕ ดวงสุดทาย ติ.ปญจ.ภ.๙

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
โสดาปตติผลจิต เกิด ๘ ขณะขึ้นไป

ผผนุ ผนุ นุน ท ม นุ ฯลฯ ผผ ภผ ภภ
ผลจิตทั้ง ๔ ติเหตุกภ.๑๓

ปฏิมทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ต จุติ
ภภ

กามชวนะ ๒๙

ภ
  

ต
กามจุติจิต ๑๐

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ ต จุติภ
มหากิ.๘ ดวง เกิด ๕ ขณะ

ต

ติเหตุกจุติจิต ๑๓ ของพระอรหันต ปรินิพพานใน ๒๖ ภูมิ = ๗+๑๕+๔

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕

ต
จุติภ

ต

๑๙

ปฏิ
ภ

ภ ภ ภ
๑๙

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ จุติภ ปฏิ
ปจ ปย

ทวิเหตุกจุติจิต ๔, อเหตุกจุติจิต ๑  กามปฏิสนธิจิต ๑๐



 

 ⌫

 ⌫

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ จุติภ ปฏิ
ปจ ปย

ติเหตุกจุติจิต ๔  ปฏิสนธิจิต ๑๙

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ จุติภ ปฏิ
ปจ ปย

รูปาวจรจุติจิต ๔  สเหตุกปฏิสนธิจิต ๑๗

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ จุติภ ปฏิ
ปจ ปย

อากาสานัญจายตนจุติจิต ๑
วิญญานัญจายตนจุติจิต ๑

 ติเหตุกกามปฏิ.๔  อรูป.ปฏิ.
 ติเหตุกกามปฏิ.๔  อรูป.ปฏิ.เบื้องบน ๓

้

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ จุติภ ปฏิ
ปจ ปย

ติเหตุกจุติจิต ๔  ปฏิสนธิจิต ๑๙

มทน ช.๑ ช.๒ ช.๓ ช.๔ ช.๕ จุติภ ปฏิ
ปจ ปย

รูปาวจรจุติจิต ๔  สเหตุกปฏิสนธิจิต ๑๗
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