
๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ยมกปาลิ (๘)

สุภีร์ ทุมทอง



ยมกปาลิ : แสดงอธิบายหลักธรรม ๑๐ เรื่อง  
          (๑) มูลยมก        (๒) ขันธยมก 
          (๓) อายตนยมก   (๔) ธาตุยมก 
          (๕) สัจจยมก       (๖) สังขารยมก 
          (๗) อนุสยยมก     (๘) จิตตยมก 
          (๙) ธัมมยมก     (๑๐) อินทริยยมก 
เล่ม ๓๘ ยมก ภาค ๑ มี ๗ ยมก 
เล่ม ๓๙ ยมก ภาค ๒ มี ๓ ยมก

ยมกปาลิ



๓. อายตนยมก



อายตนยมก เป็นต้นไป มี ๓ วาระ 
๑. ปัณณัตติวาระ  มี ๕๗๖ ยมก 
๒. ปวัตติวาระ 
๓. ปริญญาวาระ

(๓) อายตนยมก



ปัณณัตติวาระ มี ๔ วาระ 
๑. ปทโสธนวาระ  มี ๒๔ ยมก (อนุโลม ๑๒ ปัจจนีก ๑๒) 
๒. ปทโสธนมูลจักกวาระ    มี ๒๖๔ ยมก (๑๓๒, ๑๓๒) 
๓. สุทธายตนวาระ           มี ๒๔ ยมก  
๔. สุทธายตนมูลจักกวาระ  มี ๒๖๔ ยมก 
แต่ละวาระ มี ๒ ส่วน คือ อนุโลม กับ ปัจจนีก 
ใน อนุโลม และ ปัจจนีก มี ๒ ส่วน คือ อุทเทส กับ นิทเทส

(๓) อายตนยมก



๑.  จักขายตนะ  = จักขุปสาท         ๗.  รูปายตนะ = วัณณะ 
๒.  โสตายตนะ = โสตปสาท           ๘.  สัททายตนะ = สัททะ 
๓.  ฆานายตนะ = ฆานปสาท          ๙.  คันธายตนะ = คันธะ 
๔.  ชิวหายตนะ = ชิวหาปสาท        ๑๐.  รสายตนะ = รส 
๕.  กายายตนะ = กายปสาท  ๑๑.  โผฏฐัพพายตนะ = ปฐวี,เตโช,วาโย 
๖.  มนายตนะ = จิต ๘๙       ๑๒.  ธัมมายตนะ = สุขุมรูป ๑๖,  
                                                             เจตสิก ๕๒, นิพพาน

ปรมัตถธรรม ๔ กับ อายตนะ ๑๒



ทฺวาทสายตนานิ:  จกฺขายตนํ  โสตายตนํ   
ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ  กายายตนํ,           
รูปายตนํ  สทฺทายตนํ  คนฺธายตนํ  รสายตนํ  
โผฏฺฐพฺพายตนํ, มนายตนํ  ธมฺมายตนํ.   

(๓) อายตนยมก



[๑๒]  จกฺขุ  จกฺขายตนนฺติ?   
ทิพฺพจกฺขุ  ปญฺญาจกฺขุ  จกฺขุ  น จกฺขายตนํ,   
จกฺขายตนํ  จกฺขุ  เจว  จกฺขายตนญฺจ.    
อายตนา  โสตายตนนฺติ?  
โสตายตนํ  อายตนญฺเจว  โสตายตนญฺจ,   
อวเสสา อายตนา  น  โสตายตนํ.  
อายตนา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘, นิพพาน 
อวเสสา อายตนา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๗, นิพพาน  

(๓) อายตนยมก



[๑๓]  น  จกฺขุ  น  จกฺขายตนนฺติ?  อามนฺตา.   
นายตนา  น  โสตายนนฺติ?  อามนฺตา.  
น จกฺขุ = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๑, รูป ๒๗, นิพพาน 
นายตนา = ไม่มี 

(๓) อายตนยมก



[๑๔]  ธมฺโม  อายตนนฺติ?  อามนฺตา.    
อายตนา  ธมฺมายตนนฺติ?   
ธมฺมายตนํ  อายตนญฺเจว  ธมฺมายตนญฺจ,   
อวเสสา  อายตนา  น  ธมฺมายตนํ.    
อายตนา = จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘, นิพพาน 
ธมฺมายตนํ = เจตสิก ๕๒, สุขุมรูป ๑๖, นิพพาน 
อวเสสา อายตนา = จิต ๘๙, โอฬาริกรูป ๑๒

(๓) อายตนยมก



[๑๕]  น  มโน  นายตนนฺติ?   
มนํ  ฐเปตฺวา  อวเสสา อายตนา  น  มโน  อายตนา,   
มนญฺจ  อายตนญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสา   
น  เจว  มโน  น  จ  อายตนา.   
นายตนา  น  มนายตนนฺติ? อามนฺตา. 
น  มโน = เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘, นิพพาน 
อวเสสา อายตนา = เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘, นิพพาน 

(๓) อายตนยมก



[๑๖]  จกฺขุ  อายตนนฺติ?  อามนฺตา.   
อายตนา  โสตายตนนฺติ?   
โสตายตนํ  อายตนญฺเจว โสตายตนญฺจ,   
อวเสสา  อายตนา  น  โสตายตนํ. 
จกฺขุ = ปัญญาเจตสิก, จักขุปสาทรูป 
อวเสสา อายตนา = จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒, รูป ๒๗, นิพพาน 

(๓) อายตนยมก



[๑๗]  น  ธมฺโม  นายตนนฺติ?  อามนฺตา.   
นายตนา  น  จกฺขายตนนฺติ?  อามนฺตา. 
น  ธมฺโม = ไม่มี 
นายตนา = ไม่มี

(๓) อายตนยมก



สวัสดีครับ


