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ยมกปาลิ (๓)

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



[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 
สเหตุกํ  อกุสลํ  อกุสลมูลกํ = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ (เว้นโม..ในโม..) 
อกุสลมูลกา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ อกุศลจิตชรูป ๑๕ 
อกุสลสมุฏฺฐานํ  รูปํ  อกุสลมูลกํ  น  อกุสล ํ= จิตชรูป ๑๕  
อกุสลํ  อกุสลมูลกญฺเจว  อกุสลญฺจ = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗      

ยมกปาลิ



[๘๐]  เย เกจิ อพฺยากตา  ธมฺมา, สพฺเพ  เต  อพฺยากตมูลกาติ.   
อเหตุกํ อพฺยากตํ น อพฺยากตมูลกํ, สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูลกํ.  
เย  วา  ปน  อพฺยากตมูลกา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อพฺยากตาติ.   
อามนฺตา. 
เย เกจิ อพฺยากตา  ธมฺมา =  
อเหตุกํ อพฺยากตํ น อพฺยากตมูลกํ = อเหตุกจิต ๑๘ 
สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูลกํ =  
อพฺยากตมูลกา =  
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[๙๒] เย  เกจิ  นามา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  นามมูลกาติ.  
อเหตุกํ  นามํ  น  นามมูลกํ,  สเหตุกํ  นามํ  นามมูลกํ.   
เย  วา  ปน  นามมูลกา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  นามาติ.   
นามสมุฏฺฐานํ รูปํ นามมูลกํ น นามํ, นามํ นามมูลกญฺเจว นามญฺจ. 
เย  เกจิ  นามา  ธมฺมา =  
อเหตุกํ  นามํ  น  นามมูลกํ =  
สเหตุกํ  นามํ  นามมูลกํ =  
นามมูลกา =  

ยมกปาลิ



[๕๙]  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  กุสลมูลมูลกาติ.   
อามนฺตา.   
เย  วา  ปน  กุสลมูลมูลกา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  กุสลาติ.   
กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูลมูลกํ น กุสลํ,  
กุสลํ กุสลมูลมูลกญฺเจว กุสลญฺจ. 
เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘ 
กุสลมูลมูลกา = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘ กุศลจิตชรูป ๑๕ 
กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูลมูลกํ น กุสลํ = จิตชรูป ๑๕ 
กุสลํ กุสลมูลมูลกญฺเจว กุสลญฺจ = กุศลจิต ๒๑ เจตสิก ๓๘ 

ยมกปาลิ



[๗๑]  เย  เกจิ  อกุสลา  ธมฺมา,  สพฺเพ  เต  อกุสลมูลมูลกาติ.   
อเหตุกํ อกุสลํ น อกุสลมูลมูลกํ, สเหตุกํ อกุสลํ  อกุสลมูลมูลกํ.   
เย  วา  ปน  อกุสลมูลมูลกา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อกุสลาติ.   
อกุสลสมุฏฺฐานํ  รูปํ  อกุสลมูลมูลกํ  น  อกุสลํ,   
อกุสลํ  อกุสลมูลมูลกญฺเจว  อกุสลญฺจ. 
เย  เกจิ  อกุสลา  ธมฺมา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ 
อเหตุกํ อกุสลํ น อกุสลมูลมูลกํ = โมหเจตสิกในโมหมูลจิต ๒ 
สเหตุกํ  อกุสลํ  อกุสลมูลมูลกํ = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ (เว้นโม..ในโม..) 
อกุสลมูลมูลกา = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ อกุศลจิตชรูป ๑๕ 
อกุสลสมุฏฺฐานํ  รูปํ  อกุสลมูลมูลกํ  น  อกุสล ํ= จิตชรูป ๑๕  
อกุสลํ  อกุสลมูลมูลกญฺเจว ฃ อกุสลญฺจ = อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗   

ยมกปาลิ



[๕๑]  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลมูเลน  เอกมูลาติ.   
อามนฺตา.   
เย  วา  ปน  กุสลมูเลน  เอกมูลา,  สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลาติ.   
กุสลสมุฏฺฐานํ  รูปํ  กุสลมูเลน  เอกมูลํ  น  กุสลํ,   
กุสลํ  กุสลมูเลน  เอกมูลญฺเจว  กุสลญฺจ. 
เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา =  
กุสลมูเลน  เอกมูลา = 
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[๕๒]  เย  เกจิ  กุสลมูเลน  เอกมูลา  ธมฺมา,   
สพฺเพ  เต  กุสลมูเลน  อญฺญมญฺญมูลาติ.   
มูลานิ  ยานิ  เอกโต  อุปฺปชฺชนฺติ  กุสลมูลานิ  เอกมูลานิ เจว  
อญฺญมญฺญมูลานิ  จ,  อวเสสา  กุสลมูลสหชาตา  ธมฺมา   
กุสลมูเลน  เอกมูลา,  น จ  อญฺญมญฺญมูลา.   
เย วา ปน  กุสลมูเลน  อญฺญมญฺญมูลา, สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ.   
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. 
[##] เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลเหตูติ.   
ตีเณว กุสลเหตู, อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลเหตู.   
เย วา ปน กุสลเหตู, สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลาติ.   
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. 
[&&] เย เกจิ กุสลา  ธมฺมา, สพฺเพ เต กุสลนิทานาติ.   
ตีเณว กุสลนิทานานิ, อวเสสา กุสลา ธมฺมา น กุสลนิทานา.   
เย วา ปน กุสลนิทานา, สพฺเพ เต  ธมฺมา กุสลาติ.   
อามนฺตา. 

ยมกปาลิ



สวัสดีครับ


