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สุภีร์ ทุมทอง



๒. ขันธยมก



ขันธยมก เป็นต้นไป มี ๓ วาระ 
๑. ปัณณัตติวาระ 
๒. ปวัตติวาระ 
๓. ปริญญาวาระ

๒. ขันธยมก



ปัณณัตติวาระ มี ๔ วาระ 
๑. ปทโสธนวาระ 
๒. ปทโสธนมูลจักกวาระ 
๓. สุทธขันธวาระ 
๔. สุทธขันธมูลจักกวาระ 
แต่ละวาระ มี ๒ ส่วน คือ อนุโลม กับ ปัจจนีก 
ใน อนุโลม และ ปัจจนีก มี ๒ ส่วน คือ อุทเทส กับ นิทเทส

๒. ขันธยมก



ขันธ์ ๕ 
๑. รูปขันธ์ = รูป ๒๘ 
๒. เวทนาขันธ์ = เวทนาเจตสิก 
๓. สัญญาขันธ์ = สัญญาเจตสิก 
๔. สังขารขันธ์ = เจตสิก ๕๐ ที่เหลือ  
๕. วิญญาณขันธ์ = จิต ๘๙

๒. ขันธยมก



[๓๘]  รูปํ  ขนฺโธติ.  อามนฺตา.   
ขนฺธา  รูปกฺขนฺโธติ.  
รูปกฺขนฺโธ ขนฺโธ เจว  รูปกฺขนฺโธ จ,   
อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา  น รูปกฺขนฺโธ. 
รูปํ = โลกิยจิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ 
ขนฺธา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘ 
รูปกฺขนฺโธ = รูป ๒๘ 
อวเสสา ขนฺธา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒

๒. ขันธยมก



สญฺญา  ขนฺโธติ.  อามนฺตา.   
ขนฺธา  สญฺญากฺขนฺโธติ.   
สญฺญากฺขนฺโธ  ขนฺโธ  เจว  สญฺญากฺขนฺโธ  จ,   
อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา  น  สญฺญากฺขนฺโธ. 
สญฺญา = สัญญาเจตสิก, ทิฏฐิเจตสิก 
ขนฺธา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘  
สญฺญากฺขนฺโธ = สัญญาเจตสิก 
อวเสสา ขนฺธา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๑, รูป ๒๘

๒. ขันธยมก



[๓๙]  น  สงฺขารา  น  ขนฺโธติ. อามนฺตา.  
น  ขนฺธา  น  สงฺขารกฺขนฺโธติ. อามนฺตา.  
น สงฺขารา = นิพพาน 
น ขนฺธา = นิพพาน 

๒. ขันธยมก



น  วิญฺญาณํ  น  ขนฺโธติ.  วิญฺญาณํ ฐเปตฺวา  
อวเสสา ขนฺธา  น  วิญฺญาณํ  ขนฺธา,  วิญฺญาณญฺจ  
ขนฺเธ จ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว  วิญฺญาณํ น  จ ขนฺธา.   
น  ขนฺธา  น  วิญฺญาณกฺขนฺโธติ. อามนฺตา.   
น  วิญฺญาณํ = เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘, นิพพาน 
อวเสสา ขนฺธา = เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘ 
อวเสสา = นิพพาน 
น ขนฺธา = นิพพาน  

๒. ขันธยมก



ปัณณัตติวาระ มี ๔ วาระ 
๑. ปทโสธนวาระ 
๒. ปทโสธนมูลจักกวาระ 
๓. สุทธขันธวาระ 
๔. สุทธขันธมูลจักกวาระ 
แต่ละวาระ มี ๒ ส่วน คือ อนุโลม กับ ปัจจนีก 
ใน อนุโลม และ ปัจจนีก มี ๒ ส่วน คือ อุทเทส กับ นิทเทส

๒. ขันธยมก



[๔๐] รูปํ  ขนฺโธติ.  อามนฺตา.   
ขนฺธา  เวทนากฺขนฺโธติ.   
เวทนากฺขนฺโธ  ขนฺโธ  เจว  เวทนากฺขนฺโธ  จ,   
อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา  น  เวทนากฺขนฺโธ. 
รูปํ = โลกิยจิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘  
ขนฺธา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘  
เวทนากฺขนฺโธ = เวทนาเจตสิก 
อวเสสา ขนฺธา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๑, รูป ๒๘

๒. ขันธยมก



[๔๓]  สงฺขารา  ขนฺโธติ.  อามนฺตา.   
ขนฺธา  วิญฺญาณกฺขนฺโธติ.   
วิญฺญาณกฺขนฺโธ  ขนฺโธ  เจว  วิญฺญาณกฺขนฺโธ  จ,   
อวเสสา  ขนฺธา  ขนฺธา  น  วิญฺญาณกฺขนฺโธ. 
สงฺขารา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘  
ขนฺธา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘  
วิญฺญาณกฺขนฺโธ = จิต ๘๙ 
อวเสสา ขนฺธา = เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘

๒. ขันธยมก



[๔๖]  น  เวทนา  น  ขนฺโธติ.  เวทนํ  ฐเปตฺวา   
อวเสสา  ขนฺธา  น  เวทนา  ขนฺธา,  เวทนญฺจ   
ขนฺเธ จ  ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว  เวทนา น จ ขนฺธา.  
น  ขนฺธา  น  สญฺญากฺขนฺโธติ.  อามนฺตา. 
น  เวทนา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๑, รูป ๒๘, นิพพาน 
อวเสสา ขนฺธา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๑, รูป ๒๘  
อวเสสา = นิพพาน 
น ขนฺธา = นิพพาน

๒. ขันธยมก



[๔๙]  น  วิญฺญาณํ  น  ขนฺโธติ. วิญฺญาณํ  ฐเปตฺวา   
อวเสสา  ขนฺธา  น  วิญฺญาณํ  ขนฺธา, วิญฺญาณญฺจ   
ขนฺเธ จ ฐเปตฺวา  อวเสสา น เจว วิญฺญาณํ น จ  ขนฺธา.  
น  ขนฺธา  น  สงฺขารกฺขนฺโธติ.  อามนฺตา.   
น  วิญฺญาณํ = เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘, นิพพาน 
อวเสสา ขนฺธา = เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘  
อวเสสา = นิพพาน 
น ขนฺธา = นิพพาน

๒. ขันธยมก



สวัสดีครับ


