
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 ๑๐๕ ๔๓๓ ยมกปาลิ (๒)

สุภีร์ ทุมทอง



๑. มูลยมก



มูล = โลภะ, โทสะ, โมหะ, อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ 
กุสลมูล ๓ = อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ 
อกุศลมูล ๓ = โลภะ, โทสะ, โมหะ 
อพยากตมูล ๓ = อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ 
นามมูล ๙ = กุสลมูล ๓, อกุสลมูล ๓, อพยากตมูล ๓

๑. มูลยมก



วาระ ๑๐  
มูลํ  เหตุ  นิทานญฺจ    สมฺภโว ปภเวน  จ 
สมุฏฺฐานาหารารมฺมณา  ปจฺจโย สมุทเยน จ. 
(๑) มูลวาระ  (๒) เหตุวาระ  (๓) นิทานวาระ 
(๔) สัมภววาระ  (๕) ปภววาระ (๖) สมุฏฐานวาระ 
(๗) อาหารวาระ  (๘)  อารัมมณวาระ 
(๙) ปัจจยวาระ  (๑๐) สมุทยวาระ

๑. มูลยมก



โครงสร้างมูลยมก 
บท ๔ = กุสลบท, อกุสลบท, อพยากตบท, นามบท 
นย ๔ = มูลนัย, มูลมูลนัย, มูลกนัย, มูลมูลกนัย 
ยมก ๓ = มูลยมก, เอกมูลยมก, อัญญมัญญมูลยมก 
รวมยมกในวาระเดียวกัน = ๔ X ๔ X ๓ = ๔๘

๑. มูลยมก



[๕๐] เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลาติ.   
ตีเณว กุสลมูลานิ, อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลา.   
เย วา ปน กุสลมูลา, สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลาติ.   
อามนฺตา. 
คู่ที่ ๑ อนุโลม - ปฏิโลม 
อนุโลม = เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลา 
ปฏิโลม = เย วา ปน กุสลมูลา, สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลา

ยมกปาลิ



[๕๐] เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลาติ.   
ตีเณว กุสลมูลานิ, อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลา.   
เย วา ปน กุสลมูลา, สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลาติ.   
อามนฺตา. 
คู่ที่ ๒ ปุจฉา - วิสัชชนา 
ปุจฉา = เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลา 
วิสัชชนา = ตีเณว กุสลมูลานิ, อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลา 
ปุจฉา = เย วา ปน กุสลมูลา, สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลา 
วิสัชชนา = อามนฺตา

ยมกปาลิ



[๕๐] เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลาติ.   
ตีเณว กุสลมูลานิ, อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลา.   
เย วา ปน กุสลมูลา, สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลาติ.   
อามนฺตา. 
คู่ที่ ๓ สันนิฏฐานบท - สังสยบท 
สันนิฏฐานบท = เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา  
สังสยบท = สพฺเพ เต กุสลมูลา 
สันนิฏฐานบท = เย วา ปน กุสลมูลา 
สังสยบท = สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลา

ยมกปาลิ



[๕๐] เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูลาติ.   
ตีเณว กุสลมูลานิ, อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลา.   
เย วา ปน กุสลมูลา, สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลาติ.   
อามนฺตา. 
เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘  
ตีเณว กุสลมูลานิ = อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลา = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๕

ยมกปาลิ



[๖๒]  เย เกจิ  อกุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  อกุสลมูลาติ.   
ตีเณว  อกุสลมูลานิ, อวเสสา อกุสลา ธมฺมา น อกุสลมูลา.   
เย วา ปน  อกุสลมูลา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลาติ.   
อามนฺตา. 
เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ 
ตีเณว อกุสลมูลานิ = โลภะ โทสะ โมหะ 
อวเสสา อกุสลา ธมฺมา น อกุสลมูลา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔

ยมกปาลิ



[๗๔] เย เกจิ  อพฺยากตา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูลาติ.   
ตีเณว อพฺยากตมูลานิ, อวเสสา อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตมูลา.   
เย  วา  ปน  อพฺยากตมูลา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อพฺยากตาติ.        
อามนฺตา. 
เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา =  
          วิบากจิต ๓๖ กริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน 
ตีเณว อพฺยากตมูลานิ = อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
อวเสสา อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตมูลา =  
          วิบากจิต ๓๖ กริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๕ รูป ๒๘ นิพพาน

ยมกปาลิ



[๘๖]  เย  เกจิ  นามา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  นามมูลาติ.   
นเวว  นามมูลานิ ,  อวเสสา  นามา  ธมฺมา  น  นามมูลา.   
เย  วา  ปน  นามมูลา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามาติ.   
อามนฺตา. 
เย  เกจิ  นามา  ธมฺมา = จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ 
นเวว  นามมูลานิ = โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
อวเสสา  นามา  ธมฺมา  น  นามมูลา = จิต ๘๙ เจตสิก ๔๖        

ยมกปาลิ



[๕๓]  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  กุสลมูลมูลาติ.   
ตีเณว  กุสลมูลมูลานิ, อวเสสา กุสลา  ธมฺมา น กุสลมูลมูลา.  
เย  วา  ปน  กุสลมูลมูลา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลาติ.   
อามนฺตา. 
เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘  
ตีเณว กุสลมูลมูลานิ = อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลมูลา = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๕

ยมกปาลิ



[๖๕]  เย  เกจิ  อกุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  อกุสลมูลมูลาติ.   
ตีเณว อกุสลมูลมูลานิ, อวเสสา อกุสลา ธมฺมา น อกุสลมูลมูลา.   
เย  วา  ปน  อกุสลมูลมูลา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลาติ.   
อามนฺตา. 
เย เกจิ อกุสลา ธมฺมา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ 
ตีเณว อกุสลมูลมูลานิ = โลภะ โทสะ โมหะ 
อวเสสา อกุสลา ธมฺมา น อกุสลมูลมูลา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๔

ยมกปาลิ



[๗๗] เย เกจิ อพฺยากตา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูลมูลาติ.  
ตีเณว อพฺยากตมูลมูลานิ, อวเสสา อพฺยากตา ธมฺมา น   
อพฺยากตมูลมูลา.  เย วา ปน อพฺยากตมูลมูลา,   
สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อพฺยากตาติ. อามนฺตา. 
เย เกจิ อพฺยากตา ธมฺมา =  
          วิบากจิต ๓๖ กริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน 
ตีเณว อพฺยากตมูลมูลานิ = อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
อวเสสา อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตมูลมูลา =  
          วิบากจิต ๓๖ กริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๕ รูป ๒๘ นิพพาน

ยมกปาลิ



[๘๙]  เย  เกจิ  นามา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  นามมูลมูลาติ.   
นเวว  นามมูลมูลานิ, อวเสสา  นามา  ธมฺมา  น  นามมูลมูลา.  
เย  วา  ปน  นามมูลมูลา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามาติ.  
อามนฺตา. 
เย  เกจิ  นามา  ธมฺมา = จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ 
นเวว นามมูลมูลานิ = โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
อวเสสา  นามา  ธมฺมา  น  นามมูลมูลา = จิต ๘๙ เจตสิก ๔๖        

ยมกปาลิ



[๕๖]  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  กุสลมูลกาติ.   
อามนฺตา.   
เย  วา  ปน  กุสลมูลกา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลาติ.   
กุสลสมุฏฺฐานํ  รูปํ  กุสลมูลกํ  น  กุสลํ,   
กุสลํ  กุสลมูลกญฺเจว  กุสลญฺจ. 
เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘ 
กุสลมูลกา = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘ กุศลจิตชรูป ๑๕ 
กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ  กุสลมูลกํ  น  กุสลํ = จิตชรูป ๑๕  
กุสลํ  กุสลมูลกญฺเจว  กุสลญฺจ = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘      

ยมกปาลิ



[๖๘]  เย  เกจิ  อกุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  อกุสลมูลกาติ.   
อเหตุกํ  อกุสลํ  น  อกุสลมูลกํ, สเหตุกํ  อกุสลํ  อกุสลมูลกํ.   
เย  วา  ปน  อกุสลมูลกา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลาติ.   
อกุสลสมุฏฺฐานํ  รูปํ  อกุสลมูลกํ  น  อกุสลํ,   
อกุสลํ  อกุสลมูลกญฺเจว  อกุสลญฺจ.  
เย  เกจิ  อกุสลา  ธมฺมา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ 
อเหตุกํ  อกุสลํ  น  อกุสลมูลกํ = โมหเจตสิกในโมหมูลจิต ๒ 
อกุสลมูลกา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ อกุศลจิตชรูป ๑๕ 
อกุสลสมุฏฺฐานํ  รูปํ  อกุสลมูลกํ  น  อกุสล ํ= จิตชรูป ๑๕  
อกุสลํ  อกุสลมูลกญฺเจว  อกุสลญฺจ = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗      

ยมกปาลิ



สวัสดีครับ


