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๓.  อายตนยมก 
๑.  ปณฺณตฺติวารอุทฺเทส 

[๑]  ทฺวาทสายตนานิ:  จกฺ ขายตนํ  โสตายตนํ   ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ   กายายตนํ          
รูปายตนํ    สทฺทายตนํ  คนฺธายตนํ  รสายตนํ  โผฏฺฐพฺพายตนํ  มนายตนํ  ธมฺมายตนํ.   

_________________ 

๑.  ปณฺณตฺติวารนิทฺเทส 
๑.  ปทโสธนวาร 

อนุโลม 
[๑๐]  จกฺขุ  จกฺขายตนนฺติ?  ทิพฺพจกฺขุ  ปญฺญาจกฺขุ  จกฺขุ  น  จกฺขายตนํ,  จกฺขายตนํ  

จกฺขุ  เจว  จกฺขายตนญฺจ.  จกฺขายตนํ  จกฺขูติ?  อามนฺตา. 
     โสตํ  โสตายตนนฺติ?  ทิพฺพโสตํ  ตณฺหาโสตํ  โสตํ  น  โสตายตนํ,  โสตายตนํ         

โสตญฺเจว   โสตายตนญฺจ.  โสตายตนํ  โสตนฺติ?  อามนฺตา. 
     ฆานํ  ฆานายตนนฺติ?  อามนฺตา.  ฆานายตนํ  ฆานนฺติ?  อามนฺตา.  ชิวฺหา            

ชิวฺหายตนนฺติ?   อามนฺตา.   ชิวฺหายตนํ  ชิวฺหาติ?  อามนฺตา. 
     กาโย  กายายตนนฺติ?  กายายตนํ  ฐเปตฺวา  อวเสโส กาโย น กายายตนํ, กายายตนํ  

กาโย  เจว  กายายตนญฺจ.  กายายตนํ  กาโยติ?  อามนฺตา. 
     รูปํ  รูปายตนนฺติ?  รูปายตนํ  ฐเปตฺวา  อวเสสํ  รูปํ  รูปํ   น  รูปายตนํ,  รูปายตนํ     1

รูปญฺเจว   รูปายตนญฺจ.  รูปายตนํ  รูปนฺติ?  อามนฺตา. 
     สทฺโท  สทฺทายตนนฺติ?  อามนฺตา.  สทฺทายตนํ  สทฺโทติ?  อามนฺตา. 
     คนฺโธ  คนฺธายตนนฺติ?  สีลคนฺโธ  สมาธิคนฺโธ  ปญฺญาคนฺโธ  คนฺโธ  น  คนฺธายตนํ,  

คนฺธายตนํ  คนฺโธ  เจว  คนฺธายตนญฺจ.  คนฺธายตนํ  คนฺโธติ?  อามนฺตา. 
     รโส  รสายตนนฺติ?  อตฺถรโส  ธมฺมรโส  วิมุตฺติรโส  รโส  น  รสายตนํ,  รสายตนํ      

รโส  เจว  รสายตนญฺจ.  รสายตนํ  รโสติ?  อามนฺตา. 
     โผฏฺฐพฺโพ  โผฏฺฐพฺพายตนนฺติ?  อามนฺตา.  โผฏฺฐพฺพายตนํ  โผฏฺฐพฺโพติ? อามนฺตา. 
     มโน  มนายตนนฺติ?  อามนฺตา.  มนายตนํ  มโนติ?  อามนฺตา. 
     ธมฺโม  ธมฺมายตนนฺติ?  ธมฺมายตนํ  ฐเปตฺวา  อวเสโส  ธมฺโม  น  ธมฺมายตนํ,         

ธมฺมายตนํ  ธมฺโม  เจว  ธมฺมายตนญฺจ.  ธมฺมายตนํ  ธมฺโมติ?  อามนฺตา.   

 ฉ.ม. อวเสสํ  รูปํ.  เอวมุปริปิ.1
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ปจฺจนีก 
[๑๑]  น  จกฺขุ  น  จกฺขายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  จกฺขายตนํ  น  จกฺขูติ?  ทิพฺพจกฺขุ  

ปญฺญาจกฺขุ  น  จกฺขายตนํ  จกฺขุ,  จกฺขุญฺจ  จกฺขายตนญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสํ   น  เจว  จกฺขุ      2

น  จ  จกฺขายตนํ. 
     น  โสตํ  น  โสตายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  โสตายตนํ  น  โสตนฺติ?  ทิพฺพโสตํ  ตณฺหา

โสตํ  น  โสตายตนํ  โสตํ,  โสตญฺจ  โสตายตนญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสํ  น เจว  โสตํ น จ  โสตายตนํ. 
     น  ฆานํ  น  ฆานายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  ฆานายตนํ  น  ฆานนฺติ.  อามนฺตา. 
     น  ชิวฺหา  น  ชิวฺหายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  ชิวฺหายตนํ  น  ชิวฺหาติ?  อามนฺตา.  
     น  กาโย  น  กายายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  กายายตนํ  น  กาโยติ?  กายายตนํ  

ฐเปตฺวา  อวเสโส  น  กายายตนํ  กาโย,  กายญฺจ  กายายตนญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสโส   น  เจว  3

กาโย  น  จ  กายายตนํ. 
     น  รูปํ  น  รูปายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  รูปายตนํ  น  รูปนฺติ?  รูปายตนํ  ฐเปตฺวา  

อวเสสํ  รูปํ  น  รูปายตนํ  รูปํ,  รูปญฺจ  รูปายตนญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสํ น เจว  รูปํ น จ  รูปายตนํ. 4

     น  สทฺโท  น  สทฺทายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  สทฺทายตนํ  น  สทฺโทติ?  อามนฺตา. 
     น  คนฺโธ  น  คนฺธายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  คนฺธายตนํ  น  คนฺโธติ? สีลคนฺโธ     

สมาธิคนฺโธ  ปญฺญาคนฺโธ  น  คนฺธายตนํ  คนฺโธ,  คนฺธญฺจ  คนฺธายตนญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสํ  น  
เจว  คนฺโธ  น  จ  คนฺธายตนํ. 

     น  รโส  น  รสายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  รสายตนํ  น  รโสติ?  อตฺถรโส  ธมฺมรโส      
วิมุตฺติรโส  น  รสายตนํ  รโส,  รสญฺจ  รสายตนญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสา9  น  เจว  รโส  น  จ  
รสายตนํ. 

     น  โผฏฺฐพฺโพ น  โผฏฺฐพฺพายตนนฺติ? อามนฺตา. น  โผฏฺฐพฺพายตนํ  น  โผฏฺฐพฺโพติ?  
อามนฺตา. 

     น  มโน  น  มนายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  มนายตนํ  น  มโนติ?  อามนฺตา. 
     น  ธมฺโม  น  ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา.  น  ธมฺมายตนํ  น  ธมฺโมติ?  ธมฺมายตนํ  

ฐเปตฺวา   อวเสโส  ธมฺโม  น  ธมฺมายตนํ  ธมฺโม,  ธมฺมญฺจ  ธมฺมายตนญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสํ      
น  เจว  ธมฺโม  น  จ  ธมฺมายตนํ.   

 ก.  อวเสสา2

 ฉ.ม. อวเสสํ3

 ฉ.ม. อิเม  สทฺทา  นตฺถิ.4
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๒.  ปทโสธนมูลจกฺกวาร 
อนุโลม 

[๑๒]  จกฺขุ  จกฺขายตนนฺติ?   ทิพฺพจกฺขุ  ปญฺญาจกฺขุ  จกฺขุ  น  จกฺขายตนํ,  จกฺขายตนํ  
จกฺขุ  เจว  จกฺขายตนญฺจ.   อายตนา  โสตายตนนฺติ?  โสตายตนํ  อายตนญฺเจว  โสตายตนญฺจ,  
อวเสสา  อายตนา  น  โสตายตนํ. 

   จกฺขุ  จกฺขายตนนฺติ?  ทิพฺพจกฺขุ  ปญฺญาจกฺขุ  จกฺขุ  น  จกฺขายตนํ,  จกฺขายตนํ  
จกฺขุ  เจว  จกฺขายตนญฺจ.  อายตนา  ฆานายตนนฺติ?  ฯเปฯ อายตนา  ธมฺมายตนนฺติ?              
ธมฺมายตนํ  อายตนญฺเจว  ธมฺมายตนญฺจ,  อวเสสา  อายตนา  น  ธมฺมายตนํ. 

   โสตํ  โสตายตนนฺติ  ฯเปฯ  อวเสสา  อายตนา  น  ธมฺมายตนํ  ฯเปฯ   
   ธมฺโม  ธมฺมายตนนฺติ?  ธมฺมายตนํ  ฐเปตฺวา  อวเสโส  ธมฺโม  น  ธมฺมายตนํ,         

ธมฺมายตนํ  ธมฺโม  เจว  ธมฺมายตนญฺจ.  อายตนา  จกฺขายตนนฺติ?  จกฺขายตนํ  อายตนญฺเจว  
จกฺขายตนญฺจ,  อวเสสา  อายตนา  น  จกฺขายตนํ. 

   ธมฺโม  ธมฺมายตนนฺติ?  ธมฺมายตนํ  ฐเปตฺวา  อวเสโส  ธมฺโม  น  ธมฺมายตนํ,         
ธมฺมายตนํ  ธมฺโม  เจว  ธมฺมายตนญฺจ. อายตนา โสตายตนนฺติ? ฯเปฯ อายตนา มนายตนนฺติ?  
มนายตนํ  อายตนญฺเจว  มนายตนญฺจ,  อวเสสา  อายตนา  น  มนายตนํ. 

(เอเกกปทมูลกํ  จกฺกํ  พนฺธิตพฺพํ  อสมฺโมหนฺเตน.) 

ปจฺจนีก 
[๑๓]  น  จกฺขุ  น  จกฺขายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  โสตายนนฺติ?  อามนฺตา. 
     น  จกฺขุ  น  จกฺขายตนนฺติ?  อามนฺตา. นายตนา น  ฆานายตนนฺติ?  อามนฺตา ฯเปฯ  

นายตนา  น  ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา.  (๑) 
   น  โสตํ  น  โสตายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  จกฺขายตนํ  ฯเปฯ  นายตนา  น  

ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา. 
   น  ฆานํ  น  ฆานายตนํ  ฯเปฯ  นายตนา  น  ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา ฯเปฯ  

(๒-๑๑) 
     น  ธมฺโม  น  ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  จกฺขายตนนฺติ?  อามนฺตา. 
   น  ธมฺโม  น  ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  โสตายตนํ  ฯเปฯ  นายตนา  

น  มนายตนนฺติ?  อามนฺตา.  (๑๒) 
(จกฺกํ  พนฺธนฺเตน  สพฺพตฺถ  อามนฺตาติ  กาตพฺพํ.)   
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๓.  สุทฺธายตนวาร 
อนุโลม 

[๑๔]  จกฺขุ  อายตนนฺติ?  อามนฺตา.  อายตนา  จกฺขายตนนฺติ?   จกฺขายตนํ  อายตนญฺเจว            5

จกฺขายตนญฺจ,  อวเสสา  อายตนา  น  จกฺขายตนํ. 
   โสตํ  อายตนนฺติ?  อามนฺตา  ฯเปฯ  ฆานํ  ฯเปฯ  ชิวฺหา  ฯเปฯ  กาโย  ฯเปฯ  รูปํ  

ฯเปฯ  สทฺโท  ฯเปฯ  คนฺโธ  ฯเปฯ  รโส  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺโพ  ฯเปฯ  มโน  ฯเปฯ   
ธมฺโม  อายตนนฺติ?  อามนฺตา.   อายตนา  ธมฺมายตนนฺติ?  ธมฺมายตนํ  อายตนญฺเจว     

ธมฺมายตนญฺจ,  อวเสสา  อายตนา  น  ธมฺมายตนํ.   

ปจฺจนีก 
[๑๕]  น  จกฺขุ  นายตนนฺติ?  จกฺขุํ  ฐเปตฺวา  อวเสสา  อายตนา  น  จกฺขุ  อายตนา,  

จกฺขุญฺจ  อายตนญฺจ ฐเปตฺวา  อวเสสา น เจว จกฺขุ น  จ  อายตนา. นายตนา น จกฺขายตนนฺติ?  
อามนฺตา. 

   น  โสตํ  นายตนนฺติ?  โสตํ  ฐเปตฺวา  ฯเปฯ  ฆานํ  ฐเปตฺวา  ฯเปฯ  ชิวฺหํ  ฐเปตฺวา  
ฯเปฯ  น  จ  อายตนา.  นายตนา  น  ชิวฺหายตนนฺติ?  อามนฺตา. 

     น  กาโย  นายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  กายายตนนฺติ?  อามนฺตา. 
   น  รูปํ  นายตนนฺติ?  รูปํ  ฐเปตฺวา  ฯเปฯ  สทฺทํ  ฐเปตฺวา  ฯเปฯ  คนฺธํ  ฐเปตฺวา  

ฯเปฯ  รสํ          ฐเปตฺวา  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพํ  ฐเปตฺวา  ฯเปฯ  น  จ  อายตนา.  นายตนา  น  
โผฏฺฐพฺพายตนนฺติ?  อามนฺตา. 

     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  ธมฺโม  นายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา.   

 อิธาปิ  นิทฺเทโส  อุทฺเทเสน  น  สเมติ  อตฺถาธิปฺปาโย  ขนฺธยมกวณฺณนายํ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ.5
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๔.  สุทฺธายตนมูลจกฺกวาร 
อนุโลม 

[๑๖]  จกฺขุ  อายตนนฺติ?  อามนฺตา.  อายตนา  โสตายตนนฺติ?   โสตายตนํ  อายตนญฺเจว         6

โสตายตนญฺจ,  อวเสสา  อายตนา  น  โสตายตนํ. 
   จกฺขุ  อายตนนฺติ?  อามนฺตา.  อายตนา  ฆานายตนํ ฯเปฯ อายตนา ธมฺมายตนนฺติ?  

ธมฺมายตนํ  อายตนญฺเจว  ธมฺมายตนญฺจ,  อวเสสา  อายตนา  น  ธมฺมายตนํ.  (๑) 
   โสตํ  อายตนนฺติ?  อามนฺตา.  อายตนา  จกฺขายตนนฺติ?  ฯเปฯ  น  จกฺขายตนํ  ฯเปฯ  

อายตนา  ธมฺมายตนนฺติ?  ฯเปฯ  น  ธมฺมายตนํ.  (๒)   
   ฆานํ  ฆานายตนนฺติ?  อามนฺตา.  อายตนา  จกฺขายตนนฺติ  ฯเปฯ  อายตนา          

ธมฺมายตนนฺติ  ฯเปฯ  น  ธมฺมายตนํ  ฯเปฯ  (๓-๑๑)   
   ธมฺโม  อายตนนฺติ?  อามนฺตา.  อายตนา  จกฺขายตนํ  ฯเปฯ  อายตนา มนายตนนฺติ?  

มนายตนํ  อายตนญฺเจว มนายตนญฺจ, อวเสสา อายตนา น  มนายตนํ. (๑๒) (จกฺกํ พนฺธิตพฺพํ.)   

ปจฺจนีก 
[๑๗]  น  จกฺขุ  นายตนนฺติ?  จกฺขุํ  ฐเปตฺวา  อวเสสา  อายตนา  น  จกฺขุ  อายตนา,  

จกฺขุญฺจ  อายตนญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสา  น  เจว จกฺขุ น จ  อายตนา. นายตนา น  โสตายตนนฺติ?  
อามนฺตา. 

   น  จกฺขุ  นายตนนฺติ?  จกฺขุํ  ฐเปตฺวา  อวเสสา  อายตนา  น  จกฺขุ  อายตนา,  
จกฺขุญฺจ  อายตนญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จกฺขุ  น  จ  อายตนา. นายตนา น ฆานายตนํ  
ฯเปฯ  นายตนา  น  ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา.  (๑) 

   น  โสตํ  นายตนนฺติ?  โสตํ  ฐเปตฺวา  ฯเปฯ  ฆานํ  ฐเปตฺวา  ฯเปฯ  ชิวฺหํ  ฐเปตฺวา  
ฯเปฯ  น  จ  อายตนา.  นายตนา  น  ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา.  (๔) 

   น  กาโย  นายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  จกฺขายตนนฺติ?  อามนฺตา  ฯเปฯ  
นายตนา  น   ธมฺมายตนนฺติ?  อามนฺตา  ฯเปฯ  (๕-๑๑) 

     น  ธมฺโม  นายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  จกฺขายตนนฺติ?  อามนฺตา. 
     น  ธมฺโม  นายตนนฺติ?  อามนฺตา.  นายตนา  น  โสตายตนนฺติ?  อามนฺตา  ฯเปฯ  

นายตนา  น  มนายตนนฺติ?  อามนฺตา.  (๑๒)  (จกฺกํ  พนฺธิตพฺพํ.)   
ปณฺณตฺตินิทฺเทสวาร. 

--------------
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