
คติ 5

กำ�เนิดเดรัจฉ�น

(ติรจฉ�นโยนิ)

เปรตวิสัย 

(ปิตฺติวิสโย)

มนุษย์ 

(มนุสฺส�)

เทวด� 

(เทว�)

นรก 

(นิรโย)

อัพพุทนรก (อพฺพุโท นิรโย)

นิรัพพุทนรก (นิรพฺพุโท นิรโย)

อพพนรก (อพโพ นิรโย)

อฏฏนรก (อฏโฏ นิรโย)

อหหนรก (อหโห นิรโย)

กุมุทนรก (กุมุโท นิรโย)

โสคันธิกนรก (โสคนฺธิโก นิรโย)

อุปปลกนรก (อุปฺปลโก นิรโย)

ปุณฑริกนรก (ปุณฺฑรีโก นิรโย)

ปทุมนรก (ปทุโม นิรโย)

สค�. สำ. 15/185/603

มห�นรก (มห�นิรย) 

นรกคูถ (คูถนิรย) 

นรกเถ้�รึง (กุกฺกุลนิรย) 

ป่�งิ้ว (สิมฺพลิวน) 

ป่�ต้นไม้มีใบเป็นด�บ (อสิปตฺตวน) 

แน่น้ำ�ใหญ่ น้ำ�เป็นด่�ง (ข�โรทก� นที)

อุปริ. ม. 14/261/517

อเวจีนรก (อวีจินิรย) อ�ยุ 1 กัปป์
วิ. จุลฺล 7/136/402

โลกันตรินรก
จตุกฺก. อำ. 21/131/127

โครงกระดูกลอยอยู่ในเวห�ส (อฏฺฐิสงฺขลิกำ เวห�สำ)

ชิ้นเนื้อลอยอยู่ในเวห�ส (มำ สเปสึ เวห�สำ)

ก้อนเนื้อลอยอยู่ในเวห�ส (มำ สปิณฺฑำ เวห�สำ)

บุรุษไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวห�ส (นิจฺฉวึ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษผู้มีขนเป็นด�บลอยอยู่ในเวห�ส (อสิโลมำ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษมีขนเป็นหอกลอยอยู่ในเวห�ส (สตฺติโลมำ ปุริสำ  เวห�สำ)

บุรุษมีขนเป็นลูกธนูลอยอยู่ในเวห�ส (อุสุโลมำ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษมีขนเป็นประตักลอยอยู่ในเวห�ส (สูจิโลมำ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษมีขนเป็นเข็มลอยอยู่ในเวห�ส (สูจิโลมำ  ปุริสำ  เวห�สำ)

บุรุษมีอัณฑะใหญ่เท่�หม้อลอยอยู่ในเวห�ส 
(กุมฺภณฺฑำ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษจมอยู่ในหลุมคูถจนมิดศีรษะ 

บุรุษผู้จมอยู่ในหลุมคูถ ใช้มือทั้งสองกอบคูถกิน 

หญิงผู้ไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวห�ส 

หญิงมีกลิ่นเหม็นน่�เกลียดลอยอยู่ในเวห�ส 

หญิงผู้มีน้ำ�เหลืองไหลเยิ้มเต็มไปด้วยถ่�นเพลิงลอยอยู่ในเวห�ส

ตัวกะพันธ์ไม่มีศีรษะ มีต�และป�กอยู่ที่อก ลอยอยู่ในเวห�ส 

ภิกษุลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

   ร่�งก�ยก็ดี ของภิกษุนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

ภิกษุณีลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

   ร่�งก�ยก็ดี ของภิกษุณีนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

สิกขม�น�ลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

   ร่�งก�ยก็ดี ของสิกขม�น�นั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

ส�มเณรลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

   ร่�งก�ยก็ดี ของส�มเณรนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

ส�มเณรีลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

   ร่�งก�ยก็ดี ของส�มเณรีนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

นิท�น. สำ. 16/256/639.
มห�. วิ. 1/211/295.

ตระกูลสูง (อุจฺเจ กุเล)

กษัตริย์มห�ศ�ล (ขตฺติยมห�ส�ลกุเล)

พร�หมณ์มห�ศ�ล (พฺร�หฺมณมห�ส�ลกุเล)

คหบดีมห�ศ�ล (คหปติมห�ส�ลกุเล)

สค�. สำ. 15/117/396

อุปริ. ม. 14/291/593

ตระกูลต่ำ� (นีเจ กุเล)
 

ตระกูลจัณฑ�ล (จณฺฑ�ลกุเล)

ตระกูลพร�น (เวณกุเล)

ตระกูลจักส�น (เนส�ทกุเล)

ตระกูลช่�งทำ�รถ (รถก�รกุเล)

ตระกูลเทขยะ (ปุกฺกุสกุเล)
 

สค�. สำ. 15/116/393

อุปริ. ม. 14/290/592

พระเจ้�จักรพรรดิ (จกฺกวตฺติ)

อิติวุ. ขุ. 25/173/200

ติก. อำ. 20/217/520

เทวด�ที่นับเนื่องในหมู่คนธรรพ์

จ�ตุมห�ร�ชิก�

ด�วดึงส์

ย�ม�

ดุสิต

นิมม�นรดี

ปรนิมมิตตวสวัตตี

พรหมก�ยิก�

อ�ภ�

ปริตต�ภ�

อัปปม�ณ�ภ�

อ�ภัสสร�

สุภ�

ปริตตสุภ�

อัปปม�ณสุภ�

สุภกิณหกะ

เวหัปผละ

อวิห�

อัตปป�

สุทัสส�

สุทัสสี

อกนิฏฐะ

อ�ก�ส�นัญญ�จยตนะ

วิญญ�ณัญจ�ยตนะ

อ�กิญจัญญ�ยตนะ

เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะ

ม.ม. 12/376/491

พวกมีหญ้�เป็นภักษ� (ติณภกฺข�)

พวกมีคูถเป็นภักษ� (คูถภกฺข�)

พวกเกิด แก่ ต�ยในที่มืด 
(อนฺธก�เร ช�ยนฺติ อนฺธก�เร ชียนฺติ 

อนฺธก�เร  มียนฺติ)

พวกเกิดแก่ต�ยในน้ำ� 
(อุทกสฺมึ  ช�ยนฺต ิ อุทกสฺมึ  ชียนฺติ 

อุทกสฺมึ มียนฺติ)

พวกเกิดแก่ต�ยในของโสโครก 
(อสุจิสฺมึ ช�ยนฺติ อสุจิสฺมึ  ชียนฺติ   

อสุจิสฺมึ   มียนฺติ )

อุปริ. ม. 14/245/176



กำ�เนิดเดรัจฉ�น

(ติรจฉ�นโยนิ)
นรก 

(นิรโย)

อัพพุทนรก (อพฺพุโท นิรโย)

นิรัพพุทนรก (นิรพฺพุโท นิรโย)

อพพนรก (อพโพ นิรโย)

อฏฏนรก (อฏโฏ นิรโย)

อหหนรก (อหโห นิรโย)

กุมุทนรก (กุมุโท นิรโย)

โสคันธิกนรก (โสคนฺธิโก นิรโย)

อุปปลกนรก (อุปฺปลโก นิรโย)

ปุณฑริกนรก (ปุณฺฑรีโก นิรโย)

ปทุมนรก (ปทุโม นิรโย)

สค�. สำ. 15/185/603

มห�นรก (มห�นิรย) 

นรกคูถ (คูถนิรย) 

นรกเถ้�รึง (กุกฺกุลนิรย) 

ป่�งิ้ว (สิมฺพลิวน) 

ป่�ต้นไม้มีใบเป็นด�บ (อสิปตฺตวน) 

แน่น้ำ�ใหญ่ น้ำ�เป็นด่�ง (ข�โรทก� นที)

อุปริ. ม. 14/261/517

อเวจีนรก (อวีจินิรย) อ�ยุ 1 กัปป์
วิ. จุลฺล 7/136/402

โลกันตรินรก
จตุกฺก. อำ. 21/131/127

พวกมีหญ้�เป็นภักษ�  (ติณภกฺข�)

พวกมีคูถเป็นภักษ� (คูถภกฺข�)

พวกเกิด แก่ ต�ย ในที่มืด
(อนฺธก�เร  ช�ยนฺติ อนฺธก�เร  ชียนฺติ  อนฺธก�เร  

มียนฺติ)

พวกเกิด แก่ ต�ย ในน้ำ�
(อุทกสฺมึ  ช�ยนฺติ

อุทกสฺมึ   ชียนฺติ  อุทกสฺมึ  มียนฺติ)

พวกเกิด แก่ ต�ย ในของโสโครก
(อสุจิสฺมึ   ช�ยนฺติ   อสุจิสฺมึ   ชียนฺติ   อสุจิสฺมึ   มียนฺติ )

อุปริ. ม. 14/245/176



คติ

เปรตวิสัย 

(ปิตฺติวิสโย)

โครงกระดูกลอยอยู่ในเวห�ส (อฏฺฐิสงฺขลิกำ เวห�สำ)

ชิ้นเนื้อลอยอยู่ในเวห�ส (มำ สเปสึ เวห�สำ)

ก้อนเนื้อลอยอยู่ในเวห�ส (มำ สปิณฺฑำ เวห�สำ)

บุรุษไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวห�ส (นิจฺฉวึ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษผู้มีขนเป็นด�บลอยอยู่ในเวห�ส (อสิโลมำ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษมีขนเป็นหอกลอยอยู่ในเวห�ส (สตฺติโลมำ ปุริสำ  เวห�สำ)

บุรุษมีขนเป็นลูกธนูลอยอยู่ในเวห�ส (อุสุโลมำ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษมีขนเป็นประตักลอยอยู่ในเวห�ส (สูจิโลมำ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษมีขนเป็นเข็มลอยอยู่ในเวห�ส (สูจิโลมำ  ปุริสำ  เวห�สำ)

บุรุษมีอัณฑะใหญ่เท่�หม้อลอยอยู่ในเวห�ส 
(กุมฺภณฺฑำ ปุริสำ เวห�สำ)

บุรุษจมอยู่ในหลุมคูถจนมิดศีรษะ (ปุริสำ คูถกูเป สีสก� นิมุคฺคำ)

บุรุษผู้จมอยู่ในหลุมคูถ ใช้มือทั้งสองกอบคูถกิน  
(ปุริสำ คูถกูเป นิมุคฺคำ อุโภหิ หตฺเถหิ คูถำ ข�ทนฺตำ)

หญิงผู้ไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวห�ส (นิจฺฉวึ   อิตฺถึ   เวห�สำ)

หญิงมีกลิ่นเหม็นน่�เกลียดลอยอยู่ในเวห�ส 

(อิตฺถึ ทุคฺคนฺธำ มงฺคุฬึ เวห�สำ)

หญิงผู้มีน้ำ�เหลืองไหลเยิ้มเต็มไปด้วยถ่�นเพลิง

ลอยอยู่ในเวห�ส (อิตฺถึ อุปกฺกำ โอกิลินึ โอกิริณึ เวห�สำ)

ตัวกะพันธ์ไม่มีศีรษะ มีต�และป�กอยู่ที่อก 

ลอยอยู่ในเวห�ส (อสีสกพนฺธำ เวห�สำ)

ภิกษุลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

ร่�งก�ยก็ดี ของภิกษุนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

ภิกษุณีลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

ร่�งก�ยก็ดี ของภิกษุณีนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

สิกขม�น�ลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

ร่�งก�ยก็ดี ของสิกขม�น�นั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

ส�มเณรลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

ร่�งก�ยก็ดี ของส�มเณรนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

ส�มเณรีลอยอยู่ในเวห�ส ผ้�สังฆ�ฏิก็ดี บ�ตรก็ดี ประคตเอวก็ดี 

ร่�งก�ยก็ดี ของส�มเณรีนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติช่วงแล้ว

นิท�น. สำ. 16/256/639

มห�. วิ. 1/211/295



มนุษย์ 

(มนุสฺส�)

ตระกูลสูง (อุจฺเจ กุเล)

กษัตริย์มห�ศ�ล (ขตฺติยมห�ส�ลกุเล)

พร�หมณ์มห�ศ�ล (พฺร�หฺมณมห�ส�ลกุเล)

คหบดีมห�ศ�ล (คหปติมห�ส�ลกุเล)

สค�. สำ. 15/117/396

อุปริ. ม. 14/291/593

ตระกูลต่ำ� (นีเจ กุเล)
 

ตระกูลจัณฑ�ล (จณฺฑ�ลกุเล)

ตระกูลพร�น (เวณกุเล)

ตระกูลจักส�น (เนส�ทกุเล)

ตระกูลช่�งทำ�รถ (รถก�รกุเล)

ตระกูลเทขยะ (ปุกฺกุสกุเล)
 

สค�. สำ. 15/116/393

อุปริ. ม. 14/290/592

พระเจ้�จักรพรรดิ (จกฺกวตฺติ)

อิติวุ. ขุ. 25/173/200

ติก. อำ. 20/217/520



เทวด� 

(เทว�)

เทวด� 

(เทว�)

เทวด�ที่นับเนื่องในหมู่คนธรรพ์

จ�ตุมห�ร�ชิก�

ด�วดึงส์

ย�ม�

ดุสิต

นิมม�นรดี

ปรนิมมิตตวสวัตตี

พรหมก�ยิก�

อ�ภ�

ปริตต�ภ�

อัปปม�ณ�ภ�

อ�ภัสสร�

สุภ�

ปริตตสุภ�

อัปปม�ณสุภ�

สุภกิณหกะ

เวหัปผละ

อวิห�

อัตปป�

สุทัสส�

สุทัสสี

อกนิฏฐะ

อ�ก�ส�นัญญ�จยตนะ

วิญญ�ณัญจ�ยตนะ

อ�กิญจัญญ�ยตนะ

เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะ

ขนฺธ. สำ. 17/281/537

ม. ม. 12/376/491

เทวด�ที่นับเนื่องในหมู่คนธรรพ์

จ�ตุมห�ร�ชิก�

ด�วดึงส์

ย�ม�

ดุสิต

นิมม�นรดี

ปรนิมมิตตวสวัตตี

สหัสสพรหม

ทวิสหัสสพรหม

ติสหัสสพรหม

จตุสหัสสพรหม

ปัญจสหัสสพรหม

ทสสหัสสพรหรม

สตสหัสสพรหรม

อ�ภ�

ปริตต�ภ�

อัปปม�ณ�ภ�

อ�ภัสสร�

สุภ�

ปริตตสุภ�

อัปปม�ณสุภ�

สุภกิณหกะ

เวหัปผละ

อวิห�

อตัปป�

สุทัสส�

สุทัสสี

อกนิฏฐะ

อ�ก�ส�นัญญ�จยตนะ

วิญญ�ณัญจ�ยตนะ

อ�กิญจัญญ�ยตนะ

เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะ

ขนฺธ. สำ. 17/281/537

อุปริ. ม. 14/172/318


