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ศึกษาไดอยางรวดเร็ว และคณะทํางานมหาบาลีวิชชาลัยมีเวลาจํากัด จึงไมไดทําเชิงอรรถอางอิงถึง
สูตรทางไวยากรณเทียบเคียงกับฉบับบาลีอื่น ๆ   
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 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  

ปทรปูสิทฺธิ 
คนฺถารมภฺ 

[ก] 
วสิุทฺธสทฺธมฺมสหสฺสทธีติ,ิ 
สพุุทฺธสมฺโพธยิคุนฺธโรทติ;ํ 
ตพุิทฺธเขตฺเตกทวิากร ํชนํิ, 
สธมฺมสงฺฆ ํสริสา’ภวินฺทยิฯ 

[ข] 
กจฺจายน ฺจาจรยิํ นมตฺิวา, 
นิสฺสาย กจฺจายนวณฺณนาท;ิ 
พาลปปฺโพธตฺถมชุุํ กรสฺิส,ํ 
พฺยตฺตํ สุกณฺฑ ํปทรปูสิทธิฺฯ 
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๑. สนฺธิกณฺฑ 
ตตฺถ ชนิสาสนาธคิมสฺส อกฺขรโกสลฺลมลูกตฺตา ตํ สมฺปาเทตพฺพนฺต ิทสฺเสตุ ํอภเิธยฺยปปฺ

โยชนวากฺยมทิมุจฺจเตฯ 
๑. อตฺโถ อกขฺรส ญฺาโตฯ 
โย โกจ ิโลกยิโลกุตฺตราทเิภโท วจนตฺโถ, โส สพฺโพ อกฺขเรเหว ส ฺญายเตฯ สถิลิธนิ

ตาทอิกฺขรวปิตฺตยิ ฺห ิอตฺถสฺส ทุนฺนยตา โหต,ิ ตสฺมา อกฺขรโกสลฺล ํพหปูการ ํพุทฺธวจเนสุ, 
เอตฺถ ปทานิปิ อกฺขรสนฺนิปาตรปูตฺตา อกฺขเรสฺเวว สงฺคยฺหนฺตฯิ 

ตสฺมา อกฺขรโกสลฺลํ, สมฺปาเทยฺย หติตฺถโิก; 
อุปฏฺฐหํ ครุ ํสมฺมา, อุฏฺฐานาทหี ิป ฺจหฯิ 

ส ญฺาวิธาน 
ตตฺถาโท ตาว สทฺทลกฺขเณ โวหารวิ ฺญาปนตฺถ ํส ฺญาวธิานมารภยีเตฯ 
๒. อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสฯํ 
อกฺขรา อปิ อาทโย เอกจตฺตาลสี,ํ เต จ โข ชนิวจนานุรปูา อการาทโย นิคฺคหตีนฺตา 

เอกจตฺตาลสีมตฺตา วณฺณา ปจฺเจก ํอกฺขรา นาม โหนฺตฯิ ตํ ยถา – อา อ ิอ ีอุ อู เอ โอ, ก ข ค 
ฆ ง, จ ฉ ช ฌ ญ, ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ลว ส ห ฬ อ-ํอติ ิอกฺขราฯ 

นกฺขรนฺตตี ิอกฺขรา, อ อาท ิเยส ํเต อาทโยฯ อการาทนีมนุกฺกโม ปเนส ฐานาทกฺิกมสนฺ
นิสฺสโิต, ตถา ห ิฐานกรณปปฺยตเนห ิวณฺณา ชายนฺเต, ตตฺถ ฉ ฐานานิ กณฺฐตาลุมทฺุธทนฺต
โอฏฺฐนาสกิาวเสนฯ 

ตตฺถ – อวณฺณ กวคฺค หการา กณฺฐชาฯ 
อิวณฺณ จวคฺค ยการา ตาลชุาฯ ฏวคฺค รการ ฬการา มทุธฺชาฯ ตวคฺค ลการ สการา 

ทนฺตชาฯ อวุณฺณ ปวคฺคา โอฏฺฐชาฯ เอกาโร กณฺฐตาลุโชฯ โอกาโร กณฺโฐฏฺฐโชฯ 
วกาโร ทนฺโตฏฺฐโชฯ 
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นิคฺคหตี ํนาสิกฏฺฐานชฯํ 
ง ญ ณ น มา สกฏฺฐานชา, นาสิกฏฺฐานชา จาตฯิ 

หการํ ป ฺจเมเหว, อนฺตฏฺฐาห ิจ สยํุต;ํ 
โอรสนฺต ิวทนฺเตตฺถ, กณฺฐชํ ตทสยํุตํฯ 

กรณํ ชวฺิหามชฺฌ ํตาลุชานํ, ชวฺิโหปคฺค ํมทฺุธชานํ, ชวฺิหาคฺค ํทนฺตชานํ, เสสา สกฏฺฐาน
กรณาฯ 

ปยตนํ สวํุตาทกิรณวเิสโสฯ สวุํตตฺตมการสฺส, ววิฏตฺตํ เสสสรานํ สการหการาน ฺจ, ผฏฺุฐํ 
วคฺคานํ, อสีํผฏฺุฐ ํยรลวานนฺตฯิ 

เอว ํฐานกรณปปฺยตนสตุกิาลภนฺิเนสุ อกฺขเรสุ สรา นิสฺสยา, อติเร นิสฺสติาฯ ตตฺถ – 
นิสฺสยาโท สรา วุตฺตา, พฺย ฺชนา นิสฺสติา ตโต; 
วคฺเคกชา พหุตฺตาโท, ตโต ฐานลหุกฺกมาฯ 

วุตฺต ฺจ – 
‘‘ป ฺจนฺนํ ปน ฐานานํ, ปฏปิาฏวิสาปิ จ; 
นิสฺสยาทปิปฺเภเทห,ิ วุตฺโต เตสมนุกฺกโม’’ตฯิ 

เอเกนาธกิา จตฺตาลสี ํเอกจตตฺาลีส,ํ เอเตน คณนปรจฺิเฉเทน – 
อธกิกฺขรวนฺตานิ, เอกตาลสีโต อโิต; 
น พทฺุธวจนานีต,ิ ทเีปตาจรยิาสโภฯ 

อปิคฺคหณํ เหฏฺฐา วุตฺตานํ อเปกฺขากรณตฺถํฯ 
๓. ตตโฺถทนฺตา สรา อฏฺฐฯ 
ตตฺถ เตสุ อกฺขเรส ุอการาทสี ุโอการนฺตา อฏฺฐ อกฺขรา สรา นาม โหนฺตฯิ ตํ ยถา – อ อา 

อ ิอ ีอุ อู เอ โอ-อติ ิสราฯ 
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โอ อนฺโต เยส ํเต โอทนฺตา, ทกาโร สนฺธโิช, สรนฺต ิคจฺฉนฺตตี ิสรา, พฺย ฺชเน สาเรนฺตตีปิิ 
สราฯ 

‘‘ตตฺถา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔. ลหมุตตฺา ตโย รสสฺาฯ 
ตตฺถ อฏฺฐส ุสเรสุ ลหุมตฺตา ตโย สรา รสฺสา นาม โหนฺตฯิ ตํ ยถา – อ อ ิอุ-อติ ิรสฺสาฯ 
ลหุกา มตฺตา ปมาณํ เยส ํเต ลหมุตตฺา, มตตฺาสทฺโท เจตฺถ อจฺฉราสงฺฆาตอกฺขนิิมลีนสงฺ

ขาตํ กาลํ วทต,ิ ตาย มตฺตาย เอกมตฺตา รสสฺา, ทฺวมิตฺตา ทีฆา, อฑฺฒมตฺตา พยฺ ชฺนาฯ 
ลหคฺุคหณ ฺเจตฺถ ฉนฺทส ิทยิฑฺฒมตฺตสฺสาปิ คหณตฺถฯํ รสฺสกาลโยคโต รสฺสา, รสฺสกาลวนฺโต 
วา รสสฺาฯ 

สรรสสฺคฺคหณานิ จ วตฺตนฺเตฯ 
๕. อ เฺญ ทีฆาฯ 
ตตฺถ อฏฺฐส ุสเรสุ รสฺเสห ิอ ฺเญ ทฺวมิตฺตา ป ฺจ สรา ทฆีา นาม โหนฺตฯิ ต ํยถา – อา อ ี

อ ูเอ โอ-อติ ิทฆีาฯ 
อ ญฺคฺคหณํ ทยิฑฺฒมตฺตกิานมฺปิ สงฺคหณตฺถํฯ ทฆีกาเล นิยตฺุตา, ตพฺพนฺโต วา ทีฆาฯ 

กฺวจ ิสโํยคปพฺุพา เอกาโรการา รสฺสา อวิ วุจฺจนฺเตฯ ยถา – เอตฺถ, เสยฺโย, โอฏฺโฐ, โสตฺถฯิ กฺ
วจีต ิก?ิ ม ํเจ ตฺว ํนิขณํ วเนฯ ปตฺุโต ตฺยาห ํมหาราชฯ 

๖. ทุมหิฺ ครฯุ 
ทฺวนฺินํ สมโูห ทุ, ตสฺม ิทุมฺหฯิ สโํยคภูเต อกฺขเร ปเร โย ปุพฺโพ รสฺสกฺขโร, โส ครสุ ฺโญ 

โหตฯิ ยถา – ทตฺวา, หตฺิวา, ภุตฺวาฯ 
‘‘คร’ู’ต ิวตฺตเตฯ  
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๗. ทีโฆ จฯ  
       ทโีฆ จ สโร ครุส ฺโญ โหตฯิ ยถา – นาวา, นท,ี วธ,ู ทฺเว, ตโยฯ ครกุโต อ ฺโญ ‘‘ลหุโก’’ต ิ
เวทติพฺโพฯ 

๘. เสสา พยฺ ชฺนาฯ 
ฐเปตฺวา อฏฺฐ สเร เสสา อฑฺฒมตฺตา อกฺขรา กการาทโย นิคฺคหตีนฺตา เตตฺตสิ พฺย ฺชนา 

นาม โหนฺตฯิ วุตฺเตห ิอ ฺเญ เสสาฯ พฺย ฺชยีต ิเอเตห ิอตฺโถต ิพยฺ ชฺนาฯ ตํ ยถา – ก ข ค 
ฆ ง, จ ฉ ช ฌ ญ, ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ลว ส ห ฬ อํ-อติ ิพฺย ฺชนาฯ 
กการาทสฺีวกาโร อุจฺจารณตฺโถฯ 

‘‘พฺย ฺชนา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๙. วคคฺา ป จฺป จฺโส มนฺตาฯ 
เตส ํโข พฺย ฺชนานํ กการาทโย มการนฺตา ป ฺจวสีต ิพฺย ฺชนา ป ฺจป ฺจวภิาเคน วคฺ

คา นาม โหนฺตฯิ ตํ ยถา – ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ ญ, ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม-อิ
ต ิวคฺคาฯ 

เต ปน ปฐมกฺขรวเสน กวคฺคจวคฺคาทโิวหาร ํคตา, วคโฺคต ิสมโูห, ตตฺถ ป ฺจป ฺจวภิาเค
นาต ิวา ป ฺจ ป ฺจ เอเตสมตฺถตี ิวา ป จฺป จฺโส, โม อนฺโต เยส ํเต มนฺตาฯ 

๑๐. ออิํติ นิคคฺหีตฯํ 
อกาโร อุจฺจารณตฺโถ, อิติสทฺโท ปนานนฺตรวุตฺตนิทสฺสนตฺโถ, ออํติ ิย ํอการโต ปร ํวุตฺต ํ

พนฺิท,ุ ตํ นิคฺคหตํี นาม โหตฯิ รสฺสสฺสร ํนิสฺสาย คยฺหต,ิ กรณํ นิคฺคเหตฺวา คยฺหตตี ิวา นิคคฺ
หีตฯํ 

กรณํ นิคฺคเหตฺวาน, มุเขนาววิเฏน ย;ํ 
วุจฺจเต นิคฺคหตีนฺต,ิ วุตฺตํ พนฺิท ุสรานุคฯํ 

อธิ อวุตฺตานํ ปรสม ฺญานมฺปิ ปโยชเน สต ิคหณตฺถํ ปรภิาสมาหฯ 
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๑๑. ปรสม ญฺา ปโยเคฯ 
ยา จ ปน ปรสฺม ิสกฺกตคนฺเถ, ปเรส ํวา เวยฺยากรณานํ สม ฺญา โฆสาโฆสโลปสวณฺณสํ

โยคลงฺิคาทกิา, ตา ปโยเค สต ิเอตฺถาปิ ยุชฺชนฺเตฯ 
ปรสฺม,ิ ปเรส ํวา สม ฺญา ปรสม ญฺา, เวยฺยากรเณ, เวยฺยากรณมธตีานํ วา 

สม ฺญาตฺยตฺโถฯ ปยุชฺชนํ ปโยโค, วนิิโยโคฯ 
ตตฺถ วคฺคานํ ปฐมทตุยิา, สกาโร จ อโฆสาฯ วคฺคานํ ตตยิจตุตฺถป ฺจมา, ย ร ลว ห ฬา 

จาต ิเอกวสีต ิโฆสา นามฯ 
เอตฺถ จ วคฺคานํ ทตุยิจตุตฺถา ธนิตาตปิิ วุจฺจนฺต,ิ อติเร สิถิลาตฯิ วนิาโส โลโปฯ 

รสฺสสฺสรา สกทเีฆห ิอ ฺญม ฺญ ํสวณฺณา นาม, เย สรปูาตปิิ วุจฺจนฺตฯิ สรานนฺตรติานิ พฺย ฺ
ชนานิ สโํยโคฯ ธาตุปปฺจฺจยวภิตฺตวิชฺชติมตฺถว ํลิงคฺฯํ วภิตฺยนฺต ํปทฯํ อจฺิเจวมาทฯิ 

อติ ิส ฺญาวธิานํฯ 
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สนฺธิวิธาน 
อถ สรสนฺธ ิวุจฺจเตฯ 
โลก อคฺคปคฺุคโล, ป ฺญา อนฺิทฺรยิ,ํ ตณิี อมิานิ, โน ห ิเอต,ํ ภกฺิขนีุ โอวาโท, มาตุ 

อุปฏฺฐานํ, สเมตุ อายสฺมา, อภภิู อายตนํ, ธนา เม อตฺถ,ิ สพฺเพ เอว, ตโย อสฺส ุธมฺมา, อสนฺโต 
เอตฺถ น ทสฺิสนฺต ิอติธี สราทสิ ฺญาย ํสพฺพสนฺธกิรณฏฺฐาเน พฺย ฺชนวโิยชนตฺถํ ปรภิาสมาหฯ 

๑๒. ปพุพฺมโธฐิตมสสฺร ํสเรน วิโยชเยฯ 
สเรนาต ินิสฺสกฺเก กรณวจนํ, สหโยเค วา, สนฺธติพฺเพ สรสหติํ ปพฺุพพฺย ฺชนํ อนติกฺกมนฺ

โต อโธฐติมสฺสร ฺจ กตฺวา สรโต วโิยชเยต ิสรโต พฺย ฺชนํ วโิยเชตพฺพฯํ เอตฺถ จ อสฺ
สรคฺคหณสามตฺถเิยน ‘‘พฺย ฺชน’’นฺต ิลทฺธฯํ 

๑๓. สรา สเร โลปํฯ 
สรา โข สพฺเพปิ สเร ปเร ฐเิต โลปํ ปปโฺปนฺตฯิ โลโปต ิอทสฺสนํ อนุจฺจารณํฯ เอตฺถ สราต ิ

การยินิีทฺเทโสฯ พหวุจนํ ปเนตฺถ เอเกกสฺม ิสเร ปเร พหนํู โลปญาปนตฺถํฯ สเรต ินิมตฺิตนิทฺ
เทโส, นิมตฺิตสตฺตม ีจาย,ํ นิมตฺิโตปาทานสามตฺถยิโต วณฺณกาลพฺยวธาเน สนฺธกิารยิ ํน โหตฯิ 
โลปนฺต ิการยินิทฺเทโส, อทิ ํปน สุตฺตํ อุปร ิปรโลปวธิานโต ปุพฺพโลปวธิานนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ เอว ํ
สพฺพตฺถ สตฺตมนิีทฺเทเส ปพฺุพสฺเสว วธิ,ิ น ปรสฺส วธิานนฺต ิเวทติพฺพฯํ 

‘‘อสฺสร,ํ อโธฐติ’’นฺต ิจ วตฺตเต, สลิฏฺิฐกถเน ปรภิาสมาหฯ 
๑๔. นเย ปร ํยตุเฺตฯ 
สรรหติํ โข พฺย ฺชนํ อโธฐติ ํปรกฺขร ํนเย ยตฺุเต ฐาเนต ิปรนยนํ กาตพฺพฯํ เอตฺถ 

ยตฺุตคฺคหณํ นิคฺคหตีนิเสธนตฺถ,ํ เตน ‘‘อกฺโกจฺฉิ ม ํอวธ ิม’’นฺตอิาทสีุ ปรนยนสนฺเทโห น โหตฯิ 
โลกคฺคปคฺุคโล, ป ฺญนฺิทฺรยิ,ํ ตณิีมานิ, โนเหต,ํ ภกฺิขโุนวาโท, มาตุปฏฺฐานํ, สเมตายสฺมา, 

อภภิายตนํ, ธนา มตฺถ,ิ สพฺเพว, ตยสฺส ุธมฺมา, อสนฺเตตฺถ น ทสฺิสนฺตฯิ 
ยสฺส อทิานิ, ส ฺญา อติ,ิ ฉายา อวิ, กถา เอว กา, อติ ิอปิ, อสฺสมณี อส,ิ จกฺข ุอนฺิทฺรยิ,ํ 

อกต ฺ  ูอส,ิ อากาเส อวิ, เต อปิ, วนฺเท อห,ํ โส อห,ํ จตฺตาโร อเิม, วสโล อติ,ิ โมคฺคลฺลาโน 
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อาส ิพชีโก, ปาโต เอวาตธี ปพฺุพโลเป สมฺปตฺเต ‘‘สเร’’ต ิอธกิาโร, อธิ ปน ‘‘อตฺถวสา วภิตฺตวิิ
ปรณิาโม’’ต ิกตฺวา ‘‘สโร, สรมฺหา, โลป’’นฺต ิจ วตฺตมาเน – 

๑๕. วา ปโร อสรปูาฯ 
อสมานรูปมฺหา สรมฺหา ปโร สโร โลปํ ปปโฺปต ิวาฯ สมานํ รปํู อสฺสาต ิสรโูป, น สรโูป อส

รโูป, อสวณฺโณฯ ยสฺมา ปน มรยิาทาย,ํ อภวิธิมฺิห ิจ วตฺตมาโน อาอุปสคฺโค วยิ วาสทฺโท ทฺ
วธิา วตฺตเต, กตฺถจ ิวกิปเฺป, กตฺถจ ิยถาววตฺถติรปูปรคฺิคเห, อธิ ปน ปจฺฉิเม, ตโต นิจฺจมนิจฺ
จมสนฺต ฺจ วธิเิมตฺถ วาสทฺโท ทเีปตฯิ ‘‘นเย ปร ํยตฺุเต’’ต ิปร ํเนตพฺพฯํ 

ยสฺสทานิ ยสฺส อทิานิ, ส ฺญาต ิส ฺญา อติ,ิ ฉายาว ฉายา อวิ, กถาว กา กถา เอว กา, อิ
ตปิี อติ ิอปิ, อสฺสมณสี ิอสฺสมณี อสฯิ จกฺขุนฺทฺรยิ มติ ินิจฺจฯํ อกต ฺ สู ิอกต ฺ  ูอส,ิ อากาเสว 
อากาเส อวิ, เตปิ เต อปิ, วนฺเทห ํวนฺเท อห,ํ โสห ํโส อห,ํ จตฺตาโรเม จตฺตาโร อเิม, วสโลต ิ
วสโล อติ,ิ โมคฺคลฺลาโนส ิพชีโก โมคฺคลฺลาโน อาส ิพชีโก, ปาโตว ปาโต เอวฯ 

อธิ น ภวต ิ– ป ฺจนฺิทฺรยิานิ, สทฺธนฺิทฺรยิ,ํ สตฺตุตฺตโม, เอกูนวสีต,ิ ยสฺเสเต, สคุโตวาโท, 
ทฏฺิฐาสโว, ทฏฺิโฐโฆ, จกฺขายตนํ, ตํ กุเตตฺถ ลพฺภา อจฺิจาทฯิ 

ภวต ิจ ววตฺถติวภิาสายฯ 
อวณฺณโต สโรทานี-ตเีววาท ิวนิา ปโร; 
น ลุปปฺต ฺญโต ทโีฆ, อาเสวาทวิวิชฺชโิตฯ 

พนฺธสฺุส อวิ, อุป อกฺิขต,ิ อุป อโิต, อว อจฺิจ, ชนิ อรีติ,ํ น อุเปต,ิ จนฺท อุทโย, ยถา อุทเก อิ
ตธี ปพฺุพาวณฺณสฺสรานํ โลเป กเต ‘‘ปโร, อสรเูป’’ต ิจ วตฺตเต, ตถา ‘‘อวิณฺโณ ย ํนวา’’ต ิอโิต 
อิวณฺณคฺคหณ ฺจ, ‘‘วโมทุทนฺตาน’’นฺต ิอโิต อคฺุคหณ ฺจ สหีคตยิา อธิานุวตฺเตตพฺพฯํ 

๑๖. กฺวจาสวณฺณํ ลตุเฺตฯ 
อิวณฺณภโูต, อกุารภโูต จ ปโร สโร อสรเูป ปพฺุพสฺสเร ลุตฺเต กฺวจ ิอสวณฺณํ ปปโฺปตฯิ 

นตฺถ ิสวณฺณา เอเตสนฺต ิอสวณฺณา, เอกาโรการา, ตตฺถ ฐานาสนฺนวเสน อวิณฺณุการานเมกา
โรการา โหนฺตฯิ 
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พนฺธสฺุเสว, อุเปกฺขต,ิ อุเปโต, อเวจฺจ, ชเินรติ,ํ โนเปต,ิ จนฺโททโย, ยโถทเกฯ กฺวจีต ิก?ิ 
ตตฺรเิม, ยสฺสนฺิทฺรยิานิ, มหทฺิธโิก, สพฺพตีโิย, เตนุปสงฺกม,ิ โลกุตฺตโรฯ ลุตเฺตต ิก?ิ ฉ อเิม ธมฺมา
, ยถา อทิ,ํ กุสลสฺส อุปสมฺปทาฯ อสรเูปต ิก?ิ จตฺตารมิานิ, มาตุปฏฺฐานํฯ 

เอตฺถ จ สตปิิ เหฏฺฐา วาคฺคหเณ กฺวจิกรณโต อวณฺเณ เอว ลุตฺเต อธิ วุตฺตวธิ ิโหตตี ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ ตโต อธิ น ภวต ิ– ทฏฺิ ปุาทานํ, ป ฺจหุปาล,ิ มทุนฺิทฺรยิ,ํ โย มสฺิสโรตฯิ 

ตตฺร อย,ํ พทฺุธ อนุสฺสต,ิ ส อตฺถกิา, ป ฺญวา อสฺส, ตทา อห,ํ ยานิ อธิ ภูตานิ, คจฺฉาม ิอติ,ิ 
อต ิอโิต, กกิ ีอวิ, พห ุอุปการ,ํ มธุ อุทก,ํ ส ุอุปธารติ,ํ โยปิ อย,ํ อทิานิ อห,ํ สเจ อย,ํ อปปฺสฺสุโต 
อย,ํ อติร อติเรน, สทฺธา อธิ วตฺิต,ํ กมฺม อุปนิสฺสโย, ตถา อุปม,ํ รตฺต ิอุปรโต, ว ิอุปสโม อจฺิจตฺร 
ปุพฺพสฺสรานํ โลเป กเต – 

‘‘กฺวจ’ี’ต ิอธกิาโร, ‘‘ปโร, ลุตฺเต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๗. ทีฆฯํ 
สโร โข ปโร ปุพฺพสฺสเร ลุตฺเต กฺวจ ิทฆีภาวํ ปปโฺปตตีิ ฐานาสนฺนวเสน รสฺสสฺสรานํ 

สวณฺณทโีฆฯ 
ตตฺราย,ํ พุทฺธานุสฺสต,ิ สาตฺถกิา, ป ฺญวาสฺส, ตทาห,ํ ยานีธ ภตูานิ, คจฺฉามตี,ิ อตโีต, กกิวี

, พหปูการ,ํ มธทูก,ํ สปูธารติ,ํ โยปาย,ํ อทิานาห,ํ สจาย,ํ อปปฺสฺสุตาย,ํ อติรตีเรน, สทฺธธี วตฺิตํ, 
กมฺมปูนิสฺสโย, ตถปูม,ํ รตฺตปูรโต, วปูสโมฯ 

กฺวจีต ิก?ิ อจริ ํวต’ย ํกาโย, กมฺิปิมาย, ตณิีมานิ, ป ฺจสปุาทานกฺขนฺเธส,ุ ตสฺสตฺโถ, 
ป ฺจงฺคโิก, มนิุนฺโท, สตนฺิทฺรยิ,ํ ลหุฏฺฐานํ, คจฺฉามห,ํ ตตฺรทิ,ํ ป ฺจหุปาล,ิ นตฺถ ฺญํฯ ลุตฺเตต ิ
ก?ิ ยถา อย,ํ นิม ิอวิ ราชา, กกิ ีอวิ, ส ุอุปธารติฯํ 

โลกสฺส อติ,ิ เทว อติ,ิ ว ิอต ิปตนฺต,ิ ว ิอต ินาเมนฺต,ิ สงฺฆาฏ ิอปิ, ชวีติเหตุ อปิ, วชฺิชุ อวิ, กิ
ส ุอธิ วตฺิตํ, สาธ ุอติ ิอติธี ปรสฺสรานํ โลเป กเต – 

‘‘ลุตฺเต, ทฆี’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
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๑๘. ปพุโฺพ จฯ  
       ปุพฺโพ สโร ปรสฺสเร ลุตฺเต กฺวจทิฆี ํปปโฺปตฯิ จคฺคหณํ ลุตฺตทฆีคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถํ, ตํ 
‘‘จานุกฑฺฒติมตฺุตรตฺร นานุวตฺตเต’’ต ิญาปนตฺถํฯ 

โลกสฺสาต,ิ เทวาต,ิ วตีปิตนฺต,ิ วตีนิาเมนฺต,ิ สงฺฆาฏปิี, ชวีติเหตูปิ, วชฺิชวู, กสิูธ วตฺิต,ํ สาธู
ตฯิ 

กฺวจีต ิก?ิ ยสฺสทานิ, อติสฺิส, อทิานิปิ, เตสุปิ, จกฺขนฺุทฺรยิ,ํ กนฺินุมาวฯ 
อธคิโต โข เม อย ํธมฺโม, ปตฺุโต เต อห,ํ เต อสฺส ปหนีา, ปพฺพเต อห,ํ เย อสฺส อติธี ปพฺุพ

โลเป สมฺปตฺเต – 
๑๙. ยเมทนฺตสสฺาเทโสฯ 
เอการสฺส ปทนฺตภตูสฺส ฐาเน สเร ปเร กฺวจ ิยการาเทโส โหตฯิ อกาเรเมเตเยสทฺทาทสฺิเส

วายํ วธิ,ิ ยนฺต ิย ํรปํู, เอ เอว อนฺโต เอทนฺโต, อาเทสฏฺิฐาเน อาทสฺิสตตี ิอาเทโสฯ ‘‘พฺย ฺชเน’’
ต ิอธกิจฺิจ ‘‘ทฆี’’นฺต ิทโีฆฯ 

อธคิโต โข มฺยาย ํธมฺโม, ปตฺุโต ตฺยาห,ํ ตฺยาสฺส ปหนีา, ปพฺพตฺยาห,ํ ยฺยาสฺสฯ 
กฺวจีต ิก?ิ เต นาคตา, ปตฺุตา มตฺถฯิ อนฺตคฺคหณํ ก?ิ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตนฺโต, ทเมนฺโต 

จตฺิตฯํ 
ยาวตโก อสฺส กาโย, ตาวตโก อสฺส พฺยาโม, โก อตฺโถ, อถ โข อสฺส, อห ํโข อชฺช, โย อย,ํ 

โส อสฺส, โส เอว, ยโต อธกิรณํ, อนุ อทฺธมาส,ํ อนุ เอต,ิ ส ุอาคต,ํ ส ุอากาโร, ทุ อากาโร, จกฺข ุ
อาปาถํ, พห ุอาพาโธ, ปาตุ อกาส,ิ น ตุ เอวาตธี – 

๒๐. วโมททุนฺตานํฯ 
โอการุการานํ อนฺตภตูานํ สเร ปเร กฺวจ ิวการาเทโส โหตฯิ ก ข ย ตสทฺทาทโิอการสฺเสทํ 

คหณํฯ 
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ยาวตกฺวสฺส กาโย, ตาวตกฺวสฺส พฺยาโม, กฺวตฺโถ, อถ ขฺวสฺส, อห ํขฺวชฺช, ยฺวาย,ํ สฺวสฺส, สฺ
เวว, ยตฺวาธกิรณํ, อนฺวทฺธมาส,ํ อนฺเวภ,ิ สฺวาคต,ํ สฺวากาโร, ทฺวากาโร, จกฺขฺวาปาถ,ํ พหฺวา
พาโธ, ปาตฺวากาส,ิ น ตฺเววฯ 

กฺวจีต ิก?ิ โก อตฺโถ, อถ โข อ ฺญตรา, โยห,ํ โสห,ํ จตฺตาโรเม, สาคต,ํ สาธาวุโส, โหตูตฯิ 
อนฺตคฺคหณํ ก?ิ สวนีย,ํ วริวนฺตฯิ 

ปฏสินฺถารวุตฺต ิอสฺส, สพฺพา วตฺิต ิอนุภุยฺยเต, ว ิอ ฺชนํ, ว ิอากโต, นท ีอาสนฺโน อติธี 
มณฺฑกูคตยิา ‘‘อสรเูป’’ต ิวตฺตเตฯ 

๒๑. อิวณฺโณ ย ํนวาฯ 
ปุพฺโพ อวิณฺโณ อสรเูป สเร ปเร ยการ ํปปโฺปต ินวาฯ อ ิเอว วณฺโณ อิวณฺโณ, นวาสทฺ

โท กฺวจิสทฺทปรยิาโยฯ 
ปฏสินฺถารวุตฺยสฺส, สพฺพา วตฺิยานุภุยฺยเต, พฺย ฺชนํ, พฺยากโต, นทฺยาสนฺโนฯ 
นวาต ิก?ิ ป ฺจหงฺเคห,ิ ตานิ อตฺตนิ, คจฺฉามห,ํ มตฺุตจาค ีอนุทฺธโตฯ อสรเูปต ิก?ิ อติหิทิ,ํ 

อคฺควี, อตฺถตีฯิ 
อต ิอนฺต,ํ อต ิโอทาตา, ปต ิอโย, ปต ิอาหรต,ิ ปต ิเอต,ิ อติ ิอสฺส, อติ ิเอต,ํ อติอิาท ิอติธี 

‘‘อวิณฺโณ ย ํนวา’’ต ิยการาเทเส สมฺปตฺเต – 
๒๒. สพโฺพ จนฺติฯ 
อตปิตอิตินํี ติสทฺทสฺเสทํ คหณํฯ 
สพฺโพ ติอจฺิเจโส สทฺโท สเร ปเร กฺวจ ิจการํ ปปโฺปตฯิ ตีต ินิทฺเทสโต อกตยการสฺเสวาย ํ

วธิ,ิ อติรถา กฺวจิคฺคหณสฺส จ ‘‘อตสฺิส จนฺตสฺสา’’ตสุิตฺตสฺส จ นิรตฺถกตา สยิาฯ ‘‘ปรทฺเวภาโว 
ฐาเน’’ต ิทฺวตฺิตํฯ 

อจฺจนฺต,ํ อจฺโจทาตา, ปจฺจโย, ปจฺจาหรต,ิ ปจฺเจต,ิ อจฺิจสฺส, อจฺิเจต,ํ อจฺิจาทฯิ 
กฺวจีต ิก?ิ อติสฺิส, อติ ิอากงฺขมาเนนฯ 
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‘‘เต น วาอวิณฺเณ’’ต ิอิโต ‘‘น อวิณฺเณ’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๓. อติสสฺ จนฺตสสฺฯ 
อติอจฺิเจตสฺส อนฺตภตูสฺส ติสทฺทสฺส อวิณฺเณ ปเร ‘‘สพฺโพ จ ํต’ี’ต ิวุตฺตรูปํ น โหตฯิ อติสฺ

สาต ิอติอุปสคฺคานุกรณเมตฯํ เตเนเวตฺถ วภิตฺตโิลปาภาโวฯ เอตฺถ จ อนฺตสทฺโท สทฺทวธิิ
นิเสธปปฺกรณโต อติสทฺทนฺตภตู ํติสทฺทเมว วทต,ิ น อวิณฺณนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ อติรถา อทิํ สุตฺต
เมว นิรตฺถกํ สยิาฯ 

‘‘อิวณฺโณ ย ํนวา’’ตธี, อสรปูาธกิารโต; 
อวิณฺณสฺส สรปูสฺม,ิ ยาเทโส จ น สมฺภเวฯ 

จกาโร อนุตฺตสมจฺุจยตฺโถ, เตน อิติปตีนมนฺตสฺส จ น โหตฯิ อต ิอสิคิโณ อตสีคิโณ, เอวํ 
อตโีต, อตรีติ,ํ อติตี,ิ อติที,ํ ปตโีตฯ 

อภ ิอกฺขานํ, อภ ิอุคฺคโต, อภ ิโอกาโส อติธี ยกาเร สมฺปตฺเต – 
‘‘สเร’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๔. อพฺโภ อภิฯ 
อภอิจฺิเจตสฺส สพฺพสฺส สเร ปเร อพฺภาเทโส โหตฯิ 

‘‘อภ’ี’ต ิปฐมนฺตสฺส, วุตฺตยิ ํฉฏฺฐโิยชนํ; 
อาเทสาเปกฺขโต วตฺุตํ, ‘‘อโํม’’ตอิาทเิก วยิฯ 

ปุพฺพสฺสรโลโป, อพฺภกฺขานํ, อพฺภุคฺคโต, อพฺโภกาโสฯ 
อธิ อคมา, อธ ิอุปคโต, อธ ิโอคาเหตฺวา อติธี 
๒๕. อชโฺฌ อธิฯ 
อธิอจฺิเจตสฺส สพฺพสฺส สเร ปเร อชฌฺาเทโส โหตฯิ อชฺฌคมา, อชฺฌปุคโต, อชฺโฌคาเหตฺ

วาฯ 
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อภ ิอจฺิฉิตํ, อธ ิอรีติ ํอติธี 
‘‘อพฺโภ อภ,ิ อชฺโฌ อธ’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๖. เต น วา อิวณฺเณฯ 
เต จ โข อภิอธิอจฺิเจเต อุปสคฺคา อิวณฺเณ ปเร อพฺโภ อชฺโฌอติ ิวุตฺตรปูา น โหนฺต ิวาฯ 

สรโลปปรนยนานิฯ อภจฺิฉิตํ, อธรีติฯํ วาต ิก?ิ อพฺภรีติํ, อชฺฌณิมุตฺโต, อชฺฌฏฺิโฐฯ 
เอกมธิ อหนฺตธี 
๒๗. โท ธสสฺ จฯ 
ธอจฺิเจตสฺส สเร ปเร กฺวจ ิทกาโร โหตฯิ เอกสทฺทโต ปรสฺส อิธสฺส ธการสฺเสวาย,ํ สรโลป

ทฆีาฯ เอกมทิาหฯํ กฺวจีต ิก?ิ อเิธวฯ 
จสทฺเทน กฺวจ ิสาธสฺุส ธสฺส หกาโร, ยถา – สาหุ ทสฺสนํฯ 
ยถา เอว ตถา เอวาตธี 
‘‘นวา’’ต ิวตฺตเต, ‘‘สรมฺหา’’ต ิจฯ 
๒๘. เอวาทิสสฺ ริ ปพุโฺพ จ รสโฺสฯ 
ยถาตถาทฺวยปรสฺเสท ํคหณํฯ ทฆีสรมฺหา ปรสฺส เอวสทฺทาทภิตูสฺส เอการสฺส ริกาโร โห

ต,ิ ปพฺุโพ จ สโร รสฺโส โหต ินวาฯ ยถรวิ, ตถรวิฯ นวาต ิก?ิ ยเถว, ตเถวฯ 
ต ิอนฺต,ํต ิอทฺธ,ํ อคฺค ิอคาเร, สตฺตม ีอตฺเถ, ป ฺจม ีอนฺต,ํ ทุ องฺคกิ,ํ ภกฺิข ุอาสเน, ปถุุ อาส

เน, สยมฺภ ูอาสเน อติธี ยวาเทเสสุ สมฺปตฺเตสุ – 
‘‘ส ฺญา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๙. อิวณฺณุวณฺณา ฌลาฯ 
อวิณฺณอุวณฺณอจฺิเจเต ยถากฺกม ํฌลส ฺญา โหนฺตฯิ วณฺณคฺคหณํ สวณฺณคฺคหณตฺถํฯ 
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ฌลส ฺญา ปส ฺญาว, น ลงฺิคนฺตํว นิสฺสติา; 
อาขฺยาเต ลงฺิคมชฺเฌ จ, ทฺวลิงฺิคนฺเต จ ทสฺสนาฯ 

๓๐. ฌลานมิยวุา สเร วาฯ 
ฌลอจฺิเจเตส ํอิยอวุอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา สเร ปเร, สรโลโปฯ 
ตยินฺตํ, ตยิทฺธ,ํ อคฺคยิาคาเร, สตฺตมยิตฺเถ, ป ฺจมยินฺต,ํ ทุวงฺคกิ,ํ ภกฺิขวุาสเน, ปถุุวาสเน, 

สยมฺภุวาสเนฯ วาต ิก?ิ อคฺยาคาเร, สตฺตมอีตฺเถ, ภกฺิขอุาสเน นิสทีตฯิ 
โค อชนํิ, โค เอฬกํ อติธี 
‘‘โค, อโว, สมาเส’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๑. โอ สเร จฯ 
โคอจฺิเจตสฺส โอการสฺส สเร ปเร อวาเทโส โหต ิสมาเสฯ ควาชนํิ, คเวฬกฯํ จสทฺทคฺคห

เณน อุวณฺณสฺส อวุอวาเทสาฯ ยถา – ภุว,ิ ปสโวฯ 
ปุถ เอวาตธี 
๓๒. โค สเร ปถุสสฺาคโม กวฺจิฯ 
ปถุอจฺิเจตสฺส นิปาตสฺส อนฺเต กฺวจ ิคการาคโม โหต ิสเร ปเรฯ อาคจฺฉตตี ิอาคโม, อสนฺ

ตุปปฺตฺต ิอาคโมฯ เอตฺถ จ ‘‘สเร’’ต ินิมตฺิตาสนฺนวเสน ปถุสฺส อนฺเตต ิลพฺภตฯิ ปุถเคว, ปถุ เอว
ฯ 

ปา เอวาตธี 
‘‘สเร, โค, อาคโม, กฺวจ’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๓. ปาสสฺ จนฺโต รสโฺสฯ 
ปาอจฺิเจตสฺส อนฺเต สเร ปเร กฺวจ ิคการาคโม โหต,ิ ปาสฺส อนฺโต จ สโร รสฺโส โหตฯิ 

ปเคว วุตฺยสฺส, ปา เอวฯ 
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‘‘วา, สเร’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๔. ยว ม ท น ต ร ลา จาคมาฯ 
สเร ปเร ยการาทโย อฏฺฐ อาคมา โหนฺต ิวาฯ จสทฺเทน คการาคโม จ, ววตฺถติวภิาสตฺ

โถย ํวาสทฺโทฯ 
ตตฺถ ยการาคโม ยถาทโิภ อกิาเรการาทสีุฯ ยถา อทิ ํยถยทิ,ํ พฺย ฺชเนต ิอธกิจฺิจ ‘‘รสฺส’’

นฺต ิรสฺสตฺต,ํ ยถา อทิ ํวา, ยถา เอว, ยถาเยว, ยเถว, เอว ํมายทิ,ํ มาเยว,ํ ตํยทิ,ํ ตํเยว, นยทิ,ํ 
นยมิสฺส, นยมิานิ, นวยเิม ธมฺมา, พทฺุธานํเยว, สนฺตเิยว, โพธยิาเยว, สตเิยว, ปถวเียว, ธาตุเยว
, เตสุเยว, โสเยว, ปาฏเิยกฺกํฯ 

ตถา สเร วิปริยาทโิต จฯ ว ิอ ฺชนา วยิ ฺชนา, พฺย ฺชนา วา, เอว ํวยิากาส,ิ พฺยากาสฯิ 
ปรอินฺตํ ปรยินฺต,ํ เอว ํปรยิาทานํ, ปรยิฏฺุฐานํ, ปรเิยสต,ิ ปรโิยสานมติ ินิจฺจฯํ นิ อาโยโค นิยาโย
โคฯ อธิ น ภวต,ิ ปรกฺิขโต, อุปปรกฺิขตฯิ 

วกาโร ติสทฺทาทโิต อวณฺณุกาเรสุฯ ต ิองฺคลุ ํตวิงฺคลุ,ํ เอว ํตวิงฺคกิ,ํ ภวูาทโย, มคิ ีภนฺตา 
วุทกฺิขต,ิ ปวุจฺจต,ิ ปาคุ ฺญวุชุตาฯ 

มกาโร ลหปุปฺภุตโิต สเร ฉนฺทานุรกฺขณาทมฺิหฯิ ลหุ เอสฺสต ิลหุเมสฺสต,ิ เอว ํครเุมสฺสต,ิ 
อธิมาห,ุ เกน เต อธิ มชฺิฌต,ิ ภทฺโร กสามวิ, อากาเส มภปิชูย,ิ เอกเมกสฺส, เยน มเิธกจฺเจ, อา
สตเิมวฯ 

ทกาโร ออุุปสคฺค สก ิเกนจ ิกิ ฺจ ิกสฺิมิ ฺจ ิโกจ ิสมฺมา ยาว ตาว ปุน ย เต’ตตฺตสาทหีฯิ อุ
อุปสคฺคโต นิจฺจ,ํ อุ อคฺโค อุทคฺโค, เอว ํอุทโย, อุทปาท,ิ อุทาหฏ,ํ อุทโิต, อุทรีติํ, อเุทตฯิ 

นิปาตโต จ, สก ิเอว สกเิทว, เอว ํสกทาคาม,ิ มหาวุตฺตสิุตฺเตน อิการสฺส อกาโรฯ ตถา 
เกนจเิทว, กิ ฺจเิทว, กสฺิมิ ฺจเิทว, โกจเิทว, สมฺมา อตฺโถ สมฺมทตฺโถ, รสฺสตฺตฯํ เอว ํสมฺมทกฺขา
โต, สมฺมท ฺญา วมิตฺุตานํ, สมฺมเทว, ยาวทตฺถ,ํ ยาวเทว, ตาวเทว, ปนุเทวฯ 

นามโต, ยทตฺถํ, ตทตฺถ,ํ ยทนฺตรา, ตทนฺตรา, ตทงฺควมิตฺุต,ิ เอตทตฺถ,ํ อตฺตทตฺถ,ํ สทตฺถปสุ
โต สยิาฯ ยเตตตฺตเสห ิสมาเสเยวฯ 

อาทิสทฺเทน อ ฺญทตฺถ,ํ มนสาท ฺญา วมิตฺุตานํ, พหุเทว รตฺต,ิ อหุเทว ภยฯํ 
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วาต ิก?ิ เกนจ ิอตฺถกาเมน, สมฺมา อ ฺญาย, ยาวาหํ, ตาวาห,ํ ปนุาปร,ํ อตฺตตฺถํฯ 
นกาโร อายตาทมฺิหฯิ อโิต อายต ิอโิต นายต,ิ จริ ํนายตฯิ 
ตกาโร ยสฺมา ตสฺมา อชฺชาทโิต อหิคฺคาทมฺิหฯิ ยสฺมาตหิ, ตสฺมาตหิ, อชฺชตคฺเคฯ 
รกาโร นิ ทุปาตุ ปุน ธ ีปาต จตุราทโิตฯ นิ อนฺตร ํนิรนฺตร,ํ เอว ํนิราลโย, นิรนฺิธโน, นิรหีกํ

, นิรุตฺตโร, นิโรชฯํ ทุ อตกฺิกโม ทุรตกฺิกโม, ทุราคต,ํ ทุรุตฺตํฯ ปาตุรโหส,ิ ปาตุรเหสุฯํ ปนุราคจฺ
เฉยฺย, ปนุรตฺุต,ํ ปนุเรว, ปุนเรตฯิ ธริตฺถุฯ ปาตราโสฯ 

จตสุทฺทาทโิต, จตุรงฺคกิ,ํ จตุรารกฺขา, จตุรทฺิธปิาทปฏลิาโภ, จตุโรฆนิตฺถรณตฺถฯํ ภตฺตุรตฺ
เถ, วุตฺตเิรสา, ปถวธีาตุเรเวสาฯ 

ตถา สรโต อเิวเวสุ ฉนฺทานุรกฺขเณฯ นกฺขตฺตราชารวิ ตารกานํ, วชฺิชุรวิพฺภกเูฏ, อารคฺเค
รวิ สาสโป, สาสโปรวิ อารคฺเค, อุสโภรวิ, สพฺภเิรว สมาเสถฯ 

วาต ิก?ิ ทฺวาธฏฺิฐติ,ํ ปาตฺวากาส,ิ ปนุปิฯ 
ลกาโร ฉสงฺขฺยาหฯิ ลฬานมวเิสโสฯ ฉ อภิ ฺญา ฉฬภิ ฺญา, ฉฬงฺค,ํ ฉฬาสตี,ิ ฉฬํสา, 

สฬายตนํฯ 
วาต ิก?ิ ฉ อภิ ฺญาฯ 

อติ ิสรสนฺธวิธิานํ นิฏฺฐติํฯ 
ปกติสนฺธิวิธาน 

อถ สรานเมว สนฺธกิารเิย สมฺปตฺเต ปกตภิาโว วุจฺจเตฯ 
‘‘สรา, ปกต’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๕. สเร กฺวจิฯ 
สรา โข สเร ปเร กฺวจ ิฉนฺทเภทาสุขุจฺจารณฏฺฐาเน, สนฺธจฺิฉารหติฏฺฐาเน จ ปกตริปูานิ 

โหนฺต,ิ น โลปาเทสวกิารมาปชฺชนฺเตต ิอตฺโถฯ 
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ตตฺถ ปกติฏฺฐานํ นาม อาลปนนฺตา อนิตสฺิม ิอจฺฉนฺทานุรกฺขเณ อสมาเส ปทนฺตทฆีา จ อิ
การุการา จ นามปทนฺตาตตีกฺรยิาทมฺิหตี ิเอวมาทฯิ 

อาลปนนฺเตส ุตาว – กตมา จานนฺท อนิจฺจส ฺญา, กตมา จานนฺท อาทนีวส ฺญา, สา
รปิตฺุต อเิธกจฺโจ, เอห ิสวิกิ อุฏฺเฐห,ิ อุปาสกา อเิธกจฺโจ, โภต ิอยฺเย, ภกฺิข ุอโรค ํตว สลี,ํ สิ ฺจ 
ภกฺิข ุอมิ ํนาวํ, ภกฺิขเว เอว ํวทาม,ิ ป ฺจเิม คหปตโย อานิสํสา อจฺิเจวมาทสีุ ปกตภิาโว, 
ปุพฺพสฺสรโลปยวาเทสาทโย น โหนฺตฯิ 

กฺวจิคฺคหเณน อิติสฺม ิฉนฺทานุรกฺขเณ สนฺธ ิโหต,ิ ยถา – สกฺกา เทวตี,ิ นโม เต พทฺุธ 
วรีตฺถุฯ 

สเรต ิก?ิ สาธุ มหาราชาต,ิ เอวํ กริ ภกฺิขตูฯิ 
อสมาเส ปทนฺตทีเฆสุ – อายสฺมา อานนฺโท คาถา อชฺฌภาส,ิ เทวา อาภสฺสรา ยถา, เต

วชฺิชา อทฺิธปิปฺตฺตา จ, ภควา อุฏฺฐายาสนา, ภควา เอตทโวจ, อภวิาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาส,ิ 
คนฺตฺวา โอโลเกนฺโต, ภตูวาท ีอตฺถวาท,ี ย ํอตฺิถ ีอรหา อสฺส, สามาวต ีอาห, ปาปการ ีอุภยตฺถ 
ตปปฺต,ิ นท ีโอตฺถรต,ิ เย เต ภกฺิข ูอปปิฺจฺฉา, ภกฺิข ูอามนฺเตส,ิ ภกฺิขอุูชฺฌายสิ,ุ ภกฺิข ูเอวมาหสํ,ุ 
อมิสฺม ิคาเม อารกฺขกา, สพฺเพ อเิม, กตเม เอกาทส, คมฺภเีร โอทกนฺตเิก, อปปฺมาโท อมตปท,ํ 
สงฺโฆ อาคจฺฉตุ, โก อมิ ํปถว ิวจฺิเจสฺสต,ิ อาโลโก อุทปาท,ิ เอโก เอกาย, จตฺตาโร โอฆาฯ 

นิปาเตสปิุ – อเร อหมฺปิ, สเจ อมิสฺส กายสฺส, โน อภกฺิกโม, อโห อจฺฉรโิย, อโถ อนฺโต จ, 
อถ โข อายสฺมา, อโถ โอฏฺฐวจตฺิตกา, ตโต อามนฺตย ีสตฺถาฯ 

กฺวจิคฺคหเณน อการ อติเีวเวตฺถาทสุี สนฺธปิิฯ ยถา – อาคตตฺถ, อาคตมฺหา, กตมาสฺสุ จตฺ
ตาโร, อปปฺสฺสตุาย ํปรุโิส, อตฺิถตี,ิ จ มรวี, สพฺเพว, สฺเวว, เอเสว นโย, ปรสิทฺุเธตฺถายสฺมนฺโต, 
เนตฺถ, ตํ กุเตตฺถ ลพฺภา, สเจส พฺราหฺมณ, ตถูปม,ํ ยถาหฯ 

อสมาเสต ิก?ิ ชวฺิหายตนํ, อวชฺิโชโฆ, อตฺิถนฺิทฺรยิ,ํ อภภิายตนํ, ภยตุปฏฺฐานํฯ อจฉฺนฺทา
นุรกขฺเณต ิก?ิ สทฺธธี วตฺิตํ ปรุสิสฺส เสฏฺฐ,ํ โย มสฺิสโรฯ 

นามปทนฺตอิการกุาเรสุ – คาถาห ิอชฺฌภาส,ิ ปปุผฺานิ อาหรสิ,ุ สตฺถุ อทาสฯิ 
กฺวจีต ิก?ิ มนสากาสฯิ 
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๓๖. สรา ปกติ พฺย ชฺเนฯ 
สรา โข พฺย ฺชเน ปเร ปกตริปูา โหนฺตตี ิเยภุยฺเยน ทฆีรสฺสโลเปห ิวกิาราภาโวฯ ยถา – 

อจฺจโย, ปจฺจโย, ภาสต ิวา กโรต ิวา, เวทนากฺขนฺโธ, ภาคฺยวา, ภทฺโร กสามวิ, ทยีต,ิ ตุณฺหภีโูต
, โส ธมฺม ํเทเสตฯิ 

อติ ิปกตสินฺธวิธิานํ นิฏฺฐติํฯ 
พยฺ ชฺนสนฺธิวิธาน 

อถ พฺย ฺชนสนฺธ ิวุจฺจเตฯ 
‘‘พฺย ฺชเน’’ต ิอธกิาโร, ‘‘สรา, กฺวจ’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๗. ทีฆฯํ 
สรา โข พฺย ฺชเน ปเร กฺวจ ิทฆี ํปปโฺปนฺตตี ิสตฺุตสขุจฺุจารณฉนฺทานุรกฺขณฏฺฐาเนสุ ทโีฆฯ 
ตฺยสฺส ปหนีา ตฺยาสฺส ปหนีา, สฺวสฺส สฺวาสฺส, มธุว ม ฺญต ิพาโล มธุวา ม ฺญต ีพาโล, 

ตถา เอว ํคาเม มนีุ จเร, ขนฺต ีปรม ํตโป ตติกฺิขา, น มงฺก ูภวสฺิสาม,ิ สฺวากฺขาโต, ยฺวาห,ํ กาม
โต ชายต ีโสโก, กามโต ชายต ีภย,ํ สกฺโก อุชู จ สุหุช ูจ, อนูปฆาโต, ทรูกฺข,ํ ทรูม,ํ สรูกฺข,ํ ทหูร
ตาฯ 

กฺวจีต ิก?ิ ตฺยชฺช, สฺวสฺส, ปตลิยฺิยตฯิ 
ยฏฺิฐ ํวา หุตํ วา โลเก, ยท ิวา สาวเก, ปคฺุคลา ธมฺมทสา เต, โภวาท ีนาม โส โหต,ิ ยถา

ภาว ีคุเณน โส อติธี – 
ปุพฺพสฺมเิยวาธกิาเร – 
๓๘. รสสฺฯํ 
สรา โข พฺย ฺชเน ปเร กฺวจ ิรสฺสํ ปปโฺปนฺตตี ิฉนฺทานุรกฺขเณ, อาคเม, สโํยเค จ รสฺสตฺตํฯ 
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ฉนฺทานุรกขฺเณ ตาว ยฏฺิฐวํ หตุํว โลเก, ยทวิ สาวเก, ปคฺุคล ธมฺมทสา เต, โภวาท ินาม 
โส โหต,ิ ยถาภาว ิคเุณน โสฯ 

อาคเม ยถยทิ,ํ สมฺมทกฺขาโตฯ 
สโํยเค ปรากโม ปรกฺกโม, อาสาโท อสฺสาโท, เอว ํตณฺหกฺขโย, ฌานสฺส ลาภมฺิห,ิ วสมฺิห,ิ 

ถุลฺลจฺจโยฯ 
กฺวจีต ิก?ิ มายทิ,ํ มนสา ท ฺญา วมิุตฺตานํ, ยถากฺกม,ํ อาขฺยาตกิ,ํ ทยีฺยต,ิ สยฺูยตฯิ 
เอโส โข พฺยนฺต ิกาหติ,ิ โส คจฺฉํ น นิวตฺตต ิอจฺิจตฺร – 
ตสฺมเิยวาธกิาเร – 
๓๙. โลป จฺ ตตรฺากาโรฯ 
สรา โข พฺย ฺชเน ปเร กฺวจ ิโลปํ ปปโฺปนฺต,ิ ตตฺร ลุตฺเต ฐาเน อการาคโม จ โหตฯิ 

เอตตสทฺทนฺโตการสฺเสวาย ํโลโปฯ 
เอส โข พฺยนฺต ิกาหติ,ิ ส คจฺฉํ น นิวตฺตต,ิ เอว ํเอส ธมฺโม, เอส ปตฺโตส,ิ ส มนิุ, ส สลีวาฯ 
กฺวจีต ิก?ิ เอโส ธมฺโม, โส มนิุ, โส สลีวาฯ 
จสทฺเทน เอตสทฺทนฺตสฺส สเรปิ กฺวจ ิโลโปฯ ยถา – เอส อตฺโถ, เอส อาโภโค, เอส อทิานิ

ฯ 
วปิรณิาเมน ‘‘สรมฺหา, พฺย ฺชนสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๐. ปรทฺเวภาโว ฐาเนฯ 
สรมฺหา ปรสฺส พฺย ฺชนสฺส ทฺเวภาโว โหต ิฐาเนฯ ทฺวนฺินํ ภาโว ทฺวภิาโว, โส เอว ทฺเวภา

โวฯ 
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เอตฺถ จ ฐานํ นาม รสฺสาการโต ปร ํป ปต ิปฏกิมกุุส กุธ ก ีคห ชุต ญาส ิสุ สมฺภ ูสร สสา
ทนีมาทพฺิย ฺชนานํ ทฺเวภาวํ, ตกิ ตย ตสิ วตาทนีมาท ิจ, วตุ วฏุทสิาทนีมนฺต ฺจ, อุ ทุ นิ-
อุปสคฺค ต จตุ ฉ สนฺตสทฺทาเทสาทปิร ฺจ, อปทนฺตา นาการทฆีโต ยการาท ิจ, 

ยวต ํตลนาทนี-มาเทโส จ สยาทนํิ; 
สห ธาตฺวนฺตสฺสาเทโส, สสีกาโร ตปาทโิตฯ 

ฉนฺทานุรกขฺเณ จ – ฆร เฌ ธสํุ ภมาทนีมาท ิจ, รสฺสาการโต วคฺคานํ จตุตฺถทุตยิา จ อจฺิ
เจวมาทฯิ 

ตตฺถ ป ปติ ปฏีส ุตาว – อธิ ปมาโท อธิปปฺมาโท, เอว ํอปปฺมาโท, วปิปฺยตฺุโต, สปุปฺสนฺ
โน, สมฺมา ปธานํ สมฺมปปฺธานํ, รสฺสตฺต,ํ อปปฺตวิตฺตโิย, อธปิตปิปฺจฺจโย, สุปปฺตฏฺิฐโิต, 
อปปฺฏปิคฺุคโล, วปิปฺฏสิาโร, สุปปฺฏปินฺโน, สุปปฺฏปิตฺตฯิ 

กมาทิธาตูส ุ– ปกฺกโม, ปฏกฺิกโม, เหตุกฺกโม, อากมต ิอกฺกมต,ิ เอว ํปรกฺกมต,ิ ยถากฺกมํ
ฯ 

ปกฺโกสต,ิ ปฏกฺิโกสต,ิ อนุกฺโกสต,ิ อาโกสต,ิ อกฺโกสตฯิ 
อกฺกุทฺโธ, อตกฺิโกโธฯ 
ธนกฺกโีต, วกฺิกโย, อนุกฺกโยฯ 
ปคฺคโห, วคฺิคโห, อนุคฺคโห, นิคฺคโห, จนฺทคฺคโห, ทฏฺิฐคฺิคาโหฯ 
ปชฺโชโต, วชฺิโชตต,ิ อุชฺโชโตฯ 
กต ฺ ,ู วิ ฺ ,ู ป ฺญาณํ, วิ ฺญาณํ, อนุ ฺญา, มนุ ฺญา, สม ฺญาฯ 
อวสฺสโย, นิสฺสโย, สมุสฺสโยฯ 
อปปฺสฺสุโต, วสฺิสุโต, พหสฺุสโุต, อาสวา อสฺสวาฯ 
ปสฺสมฺภนฺโต, วสฺิสมฺภตฯิ 
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อฏฺฏสฺสโร, วสฺิสรต,ิ อนุสฺสรตฯิ 
ปสฺสสนฺโต, วสฺิสสนฺโต, มหุสฺสสนฺโต, อาสาโส อสฺสาโสฯ 
อวสฺิสชฺเชนฺโต, วสฺิสชฺเชนฺโต, ปรจฺิจชนฺโต, อุปทฺทโว, อุปกฺกลิฏฺิโฐ, มตฺิตทฺทุ, อายพฺพโย, 

อุทพฺพห ิอจฺิจาทฯิ 
สรมหฺาต ิก?ิ สมฺปยุตฺโต, สมฺปตชิาโต, สมฺปฏจฺิฉนฺนํ, สงฺกมนฺโต, สงฺคโหฯ 
ฐาเนต ิก?ิ มา จ ปมาโท, ปตคิยฺหต,ิ วจปีโกปํ รกฺเขยฺย, เย ปมตฺตา ยถา มตา, มโนป

โกปํ รกฺเขยฺย, อธิ โมทต,ิ เปจฺจ โมทตฯิ 
ติกาทีสุ – กุสลตฺตกิ,ํ ปีตตฺิตกิํ, เหตุตฺตกิํ, เวทนาตฺตกิ,ํ โลกตฺตย,ํ โพธตฺิตย,ํ วตฺถุตฺตยฯํ 

เอกตฺตสิ, ทฺวตฺตสิ, จตุตฺตสิฯ สลีพฺพต,ํ สพฺุพโต, สปปีฺตโิก, สมนฺนาคโต, ปนุปปฺนํุ อจฺิจาทฯิ 
วต ุวฏุ ทิสาทีนมนฺเต ยถา – วตฺตต,ิ วฏฺฏต,ิ ทสฺสนํ, ผสฺโส อจฺิจาทฯิ 
อ ุทุ นิ อปุสคคฺาทิปเรส ุ– อุกํโส อุกฺกโํสฯ ทกุร ํทุกฺกร,ํ นิกงฺโข นิกฺกงฺเขฯ 
เอว ํอุคฺคต,ํ ทุจฺจรติํ, นิชฺชฏ,ํ อุ ฺญาต,ํ อุนฺนต,ิ อุตฺตโร, ทุกฺกโร, นิทฺทโร, อุนฺนโต, ทุปปฺ ฺ

โญ, ทุพฺพโล, นิมฺมโล, อยฺุยุตฺโต, ทุลฺลโภ, นิพฺพตฺโต, อุสฺสาโห, ทุสฺสโห, นิสฺสาโรฯ 
ตถา ตกฺกโร, ตชฺโช, ตนฺนินฺโน, ตปปฺภโว, ตมฺมโยฯ 
จตุกฺก,ํ จตุทฺทสิ,ํ จตุปปฺาโท, จตุพฺพธิํ, จตุสฺสาลฯํ 
ฉกฺก,ํ ฉนฺนวุต,ิ ฉปปฺทกิา, ฉพฺพสฺสานิฯ 
สกฺกาโร, สกฺกโต, สทฺทฏฺิฐ,ิ สปปฺรุโิส, มหพฺพโลฯ 
ฐาเนต ิก?ิ นิกาโย, นิทานํ, นิวาโส, นิวาโต, ตโต, จตุวสีต,ิ ฉสฏฺฐฯิ 
ยการาทิมหิฺ – นียฺยต,ิ สยฺูยต,ิ อภภิยฺูย, วเิจยฺย, วเินยฺย, เธยฺย,ํ เนยฺย,ํ เสยฺโย, เชยฺโย, เวยฺ

ยากรโณฯ 
อาทิสทฺเทน เอตฺโต, เอตฺตาวตาฯ 
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อนาการคฺคหณํ ก?ิ มาลาย, โทลาย, สมาทายฯ 
ฐาเนต ิก?ิ อุปนียต,ิ สยูต,ิ โตยฯํ 
ยวตมาเทเส – ชาต ิอนฺโธ, วปิล ิอาโส, อนิ อาโย, ยท ิเอว,ํ อปิ เอกจฺเจ, อปิ เอกทา 

อจฺิจตฺร, อิการสฺส ‘‘อวิณฺโณ ยํ นวา’’ต ิยกาเร กเต – 
‘‘สพฺพสฺส โส ทามฺห ิวา’’ต ิอโิต มณฺฑกูคตยิา วาต ิวตฺตเตฯ 
๔๑. ยวต ํตลนทการานํ พฺย ชฺนานิ จลญชการตตฺฯํ 
ยการวนฺตานํ ตลนทการานํ สโํยคพฺย ฺชนานิ ยถากฺกม ํจลญชการตฺตมาปชฺชนฺเต วาฯ 
การคฺคหณํ ยวต ํสการ ก จ ฏ ปวคฺคานํ สการกจฏปวคฺคาเทสตฺถ,ํ ตถา ยวต ํต ธ ณกา

รานํ ฉ ฌญการาเทสตฺถ ฺจ, ตโต ยวตมาเทสสฺส อเนน ทฺวภิาโวฯ 
ชจฺจนฺโธ, วปิลฺลาโส, อ ฺญาโย, ยชฺเชว,ํ อปเฺปกจฺเจ อปเฺปกทาฯ 
วาต ิก?ิ ปฏสินฺถารวุตฺยสฺส, พาลฺย,ํ อาลสฺยฯํ 
สรมหฺาต ิก?ิ อญาโย, อากาสาน ฺจายตนํฯ 
ตปาทโิต สิมฺห ิ– ตปสฺส,ี ยสสฺสฯี 
ฉนฺทานุรกขฺเณ – นปปฺชฺชเห วณฺณพล ํปุราณํ, อุชฺชุคเตสุ เสยฺโย, คจฺฉนฺต ิสุคฺคตนฺิตฯิ 
วคฺคจตุตฺถทุตเิยส ุปน ตสฺมเิยวาธกิาเร ‘‘ปรทฺเวภาโว ฐาเน’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
วคฺคจตุตฺถทุตยิานํ สทสิวเสน ทฺวภิาเว สมฺปตฺเต นิยมตฺถมาหฯ 
๔๒. วคเฺค โฆสาโฆสานํ ตติยปฐมาฯ 
สรมฺหา ปรภตูานํ วคฺเค โฆสาโฆสานํ พฺย ฺชนานํ ยถากฺกม ํวคฺคตตยิ ปฐมกฺขรา ทฺวภิาวํ 

คจฺฉนฺต ิฐาเนต ิฐานาสนฺนวเสน ตพฺพคฺเค ตตยิปฐมาว โหนฺตฯิ 
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เอตฺถ จ สมฺปตฺเต นิยมตฺตา โฆสาโฆสคฺคหเณน จตุตฺถทุตยิาว อธปิเฺปตา, อติรถา 
อนิฏฺฐปปฺสงฺโคสยิาฯ เตน ‘‘กต ฺ ,ู ตนฺนโย, ตมฺมโย’’ตอิาทสีุ วคฺคป ฺจมานํ สตปิิ โฆสตฺเต 
ตตยิปปฺสงฺโคน โหต,ิ ฐานาธกิารโต วาฯ 

ฆราทีส ุป อ ุทุ นิอาทิปรจตุตเฺถส ุตาว – ปฆรต ิปคฺฆรต,ิ เอว ํอคฺุฆรต,ิ อุคฺฆาเฏต,ิ ทุคฺ
โฆโส, นิคฺโฆโส, เอเสว จชฺฌานผโล, ปฐมชฺฌานํ, อภชฺิฌายต,ิ อุชฺฌายต,ิ วทฺิธเํสต,ิ อุทฺธสํโิต, 
อุทฺธาโร, นิทฺธาโร, นิทฺธโน, นิทฺธโุต, วพฺิภนฺโต, อุพฺภโต, ทุพฺภกฺิข,ํ นิพฺภย,ํ ตพฺภาโว, จตุทฺธา, 
จภุพฺภ,ิ ฉทฺธา, สทฺธมฺโม, สพฺภูโต, มหทฺธโน, มหพฺภยํฯ 

ยวต มาเทสาทีสุ – โพชฺฌงฺคา, อาสพฺภ,ํ พุชฺฌติพฺพ,ํ พุชฺฌตฯิ 
ฐาเนต ิก?ิ สลีวนฺตสฺส ฌายโิน, เย ฌานปปฺสุตา ธรีา, นิธานํ, มหาธนํฯ 
รสสฺาการโตปร ํวคคฺทุติเยสุ – ป ฺจ ขนฺธา ป ฺจกฺขนฺธา, เอวํรปูกฺขนฺโธ, อกฺขโม, 

อภกฺิขณํ, อวกฺิเขโป, ชาตกฺิเขตฺต,ํ ธาตุกฺโขโภ, อายกฺุขโยฯ เสตฉตฺต ํเสตจฺฉตฺต,ํ เอว ํ
สพฺพจฺฉนฺนํ, วจฺิฉินฺนํ, โพธจฺิฉายา, ชมฺพจฺุฉายา, สมุจฺเฉโทฯ ตตฺร ฐโิต ตตฺรฏฺฐโิต, เอว ํถลฏฺฐ,ํ 
ชลฏฺฐ,ํ อธฏฺิฐติ,ํ นิฏฺฐติํ, จตฺตารฏฺิฐานานิ, ครุฏฺฐานิโย, สมุฏฺฐโิต, สปุปฺฏฺฐาโนฯ ยสตฺเถโร, ยตฺถ, 
ตตฺถ, ปตฺถรต,ิ วตฺิถาโร, อภตฺิถุโต, วตฺิถมฺภโิต, อนุตฺถุนํ, จตุตฺโถ, กุตฺถฯ ปปโฺผเฏต,ิ มหปผฺล,ํ 
นิปผฺล,ํ วปิผฺาโร, ปรปิผฺเุสยฺย, มธุปผฺาณติํฯ 

อาการโต – อาขาโต อากฺขาโต, เอว ํตณฺหากฺขโย, อาณากฺเขตฺต,ํ ส ฺญากฺขนฺโธ, อาฉาท
ยต,ิ อาจฺฉาทยต,ิ เอว ํอาจฺฉินฺทต,ิ นาวาฏฺฐ,ํ อาตฺถรต,ิ อาปโฺผเฏตฯิ 

สรมหฺาต ิก?ิ สงฺขาโร, ตงฺขเณ, ส ฺฉนฺนํ, ตณฺฐานํ, สนฺถุโต, ตมฺผลฯํ 
ฐาเนต ิก?ิ ปวูขชฺชก,ํ ตสฺส ฉวยิาทนิี ฉินฺทตฺิวา, ยถา ฐติ,ํ กถ,ํ กมฺมผลฯํ 
นิกมต,ิ นิปตฺต,ิ นิจโย, นิจรต,ิ นิตรณํ อจฺิจตฺร – ‘‘โท ธสฺส จา’’ต ิเอตฺถ จคฺคหณสฺส 

พหลุตฺถตฺตา เตน จคฺคหเณน ยถาปโยค ํพหธุา อาเทโส สยิาฯ 
ยถา – นิ อปุสคคฺโต กม ุปท จ ิจร ตรานํ ปฐมสฺส วคฺคทุตโิย อมินิา ทฺวตฺิตํ, นิกฺขมต,ิ 

นิปผฺตฺต,ิ นิจฺฉโย, นิจฺฉรต,ิ นิตฺถรณํฯ 
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ตถา โพ วสสฺ กุว ทวิ สวิ วชาทนํี ทฺวริปูสฺสาต ิวการทฺวยสฺส พการทฺวย,ํ ยถา – กุพฺพนฺโต
, เอวํ กุพฺพาโน, กุพฺพนฺต,ิ สธาตฺวนฺตยาเทสสฺส ทฺวตฺิตํฯ ทวิต ิทพฺิพต,ิ เอวํ ทพฺิพนฺโต, สพฺิพต,ิ 
สพฺิพนฺโต, ปวชต ิปพฺพชต,ิ ปพฺพชนฺโต, นิวานํ นิพฺพานํ, นิพฺพุโต, นิพฺพนฺิทต,ิ อุทพฺพย ํอจฺิจาทิ
ฯ 

โล รสสฺ ปร ิตรณุาทนํี กฺวจฯิ ปรปินฺโน ปลปินฺโน, เอว ํปลโิพโธ, ปลฺลงฺก,ํ ตรุโณ ตลุโน, 
มหาสาโล, มาลุโต, สขุุมาโลฯ 

โฏ ตสสฺ ทุกฺกตาทนํี กฺวจฯิ ยถา – ทุกฺกต ํทุกฺกฏ,ํ เอว ํสกุฏ,ํ ปหโฏ, ปตฺถโฏ, อุทฺธโฏ, วสิ
โฏ อจฺิจาทฯิ 

โก ตสสฺ นิยตาทนํี กฺวจฯิ นิยโต นิยโกฯ 
โย ชสสฺ นิชาทสฺิส วา, นิชํปุตฺต ํนิยปํตฺุตํฯ 
โก คสสฺ กุลูปคาทนํี, กุลปูโค กุลูปโกฯ 
ตถา โณ นสสฺ ป ปริอาทิโตฯ ปนิธานํ ปณิธานํ, เอว ํปณิปาโต, ปณาโม, ปณีต,ํ ปรณิโต, 

ปรณิาโม, นินฺนโย นิณฺณโย, เอว ํอุณฺณโต, โอณโต อิจฺจาทฯิ 
ปตอิคฺค,ิ ปตหิ ฺญต ิอติธี – 
๔๓. กฺวจิ ปฏิ ปติสสฺฯ 
ปติอจฺิเจตสฺส อุปสคฺคสฺส สเร วา พฺย ฺชเน วา ปเร กฺวจ ิปฏิอาเทโส โหต ิปพฺุพสฺสรโลโป

ฯ ปฏคฺค,ิ ปฏหิ ฺญตฯิ 
กฺวจีต ิก?ิ ปจฺจตฺต,ํ ปตลิยีตฯิ 
ปุถชโน ปุถภตู ํอติธี ‘‘อนฺโต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๔. ปถุสสฺ ุพยฺ ชฺเนฯ 
ปถุอจฺิเจตสฺส อนฺโต สโร อกุาโร โหต ิพฺย ฺชเน ปเร, ทฺวตฺิตํฯ ปถุุชฺชโน, ปถุุภตูํฯ 
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พยฺ ชฺเนต ิก?ิ ปถุ อยฯํ ‘‘ปถุสฺส อ ปถุ’’อติ ิสมาเสเนว สทฺิเธ ปนุ อนฺตคฺคหณาธกิาเรน 
กฺวจ ิอปถุนฺตสฺสาปิ อุตฺตํ สเรฯ 

มโน อ ฺญํ มนุ ฺญํ, เอว ํอมิ ํเอวุม,ํ ปรโลโป, อติ ิเอว ํอตฺิเวว,ํ อกุารสฺส วกาโรฯ 
อวกาโส, อวนทฺโธ, อววทต,ิ อวสานมติธี – 
‘‘กฺวจ ิพฺย ฺชเน’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๕. โอ อวสสฺฯ 
อวอจฺิเจตสฺส อุปสคฺคสฺส โอกาโร โหต ิกฺวจ ิพฺย ฺชเน ปเรฯ โอกาโส, โอนทฺโธ, โอวทต,ิ 

โอสานํฯ 
กฺวจีต ิก?ิ อวสานํ, อวสุสฺสตุฯ 
พยฺ ชฺเนต ิก?ิ อวยาคมนํ, อเวกฺขตฯิ 
อวคเต สูรเิย, อวคจฺฉต,ิ อวคเหตฺวา อติธี – 
‘‘อวสฺเส’’ต ิวตฺตเต โอคฺคหณ ฺจฯ 
๔๖. ตพพิฺปรีตปูปเท พยฺ ชฺเน จฯ 
อวสทฺทสฺส อุปปเท ตฏฺิฐมานสฺส ตสฺโสการสฺส วปิรโีต จ โหต ิพฺย ฺชเน ปเรฯ 
ตสฺส วปิรโีต ตพฺพปิรโีต, อุโปจฺจารติ ํปทํ อุปปท,ํ โอการวิปรีโตต ิอุการสฺเสตํ อธวิจนํฯ 

จสทฺโท กตฺถจ ินิวตฺตนตฺโถ, ทฺวตฺิตํฯ อุคฺคเต สูรเิย, อุคฺคจฺฉต,ิ อคฺุคเหตฺวาฯ 
อตปิปฺโข ตาว, ปรสตํ, ปรสหสฺส ํอติธี – 
‘‘อาคโม’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๔๗. กฺวจิ โอ พยฺ ชฺเนฯ 
พฺย ฺชเน ปเร กฺวจ ิโอการาคโม โหตตี ิอติปปฺ ปรสทฺเทห ิโอการาคโม ‘‘ยวมท’’อจฺิจาทิ

สตฺุเต จสทฺเทน อติปปฺโต คการาคโม จฯ 
อตปิปฺโค โข ตาว, ปโรสตํ, ปโรสหสฺส,ํ เอตฺถ ‘‘สรา สเร โลป’’นฺต ิปพฺุพสฺสรโลโปฯ 
มนมย,ํ อยมย ํอติีธ ‘‘มโนคณาทนี’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๔๘. เอเตสโม โลเปฯ 
เอเตสํ มโนคณาทนีมนฺโต โอตฺตมาปชฺชเต วภิตฺตโิลเป กเตฯ 
มโนมย,ํ อโยมย,ํ เอว ํมโนเสฏฺฐา, อโยปตฺโต, ตโปธโน, ตโมนุโท, สโิรรโุห, เตโชกสณํิ, 

รโชชลฺล,ํ อโหรตฺต,ํ รโหคโตฯ 
อาทิสทฺเทน อาโปธาตุ, วาโยธาตุฯ 
สหีคตยิา วาธกิารโต อธิ น ภวต,ิ มนมตฺเตน มนจฺฉฏฺฐานํ, อยกปลฺล,ํ ตมวโินทโน, มน

อายตนํฯ 
อติ ิพฺย ฺชนสนฺธวิธิานํ นิฏฺฐติํฯ 

นิคคฺหีตสนฺธิวิธาน 
อถ นิคฺคหตีสนฺธ ิวุจฺจเตฯ 
ตณฺห ํกโร, รณํ ชโห, ส ํฐโิต, ชุต ิธโร, ส ํมโต อติธี ‘‘นิคฺคหตี’’นฺต ิอธกิาโร, ‘‘พฺย ฺชเน’’ต ิ

วตฺตเตฯ 
๔๙. วคคฺนฺต ํวา วคเฺคฯ 
วคฺคภูเต พฺย ฺชเน ปเร นิคฺคหตีํ โข วคฺคนฺตํ วา ปปโฺปตตี ินิมตฺิตานุสฺวรานํ ฐานาสนฺนว

เสน ตพฺพคฺคป ฺจโม โหตฯิ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ เตน ‘‘ตณฺหงฺกโร, รณ ฺชโห, สณฺฐิ
โต, ชุตนฺิธโร, สมฺมโต’’ตอิาทสีุ นิจฺจฯํ 
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ตงฺกโรต ิตํ กโรต,ิ ตงฺขณํ ตขํณํ, สงฺคโห สคํโห, ตงฺฆต ํตํ ฆตํฯ ธมฺม ฺจเร ธมฺม ํจเร, 
ต ฺฉนฺนํ ต ํฉนฺนํ, ต ฺชาตํ ตํ ชาต,ํ ต ฺญาณํ ตํ ญาณํฯ ตณฺฐานํ ตํ ฐานํ, ตณฺฑหต ิภ ํฑหตฯิ 
ตนฺตโนต ิตํ ตโนต,ิ ตนฺถริ ํตํ ถริ,ํ ตนฺทานํ ต ํทานํ, ตนฺธนํ ต ํธนํ, ตนฺนิจฺจุตํ ตํ นิจฺจตุํฯ ตมฺปตฺโต 
ตํ ปตฺโต, ตมฺผลํ ต ํผล,ํ เตสมฺโพโธ เตส ํโพโธ, สมฺภโูต สภํูโต, ตมฺมตฺิต ํตํ มตฺิตํฯ กงฺิกโต ก ิ
กโต, ทาตุงฺคโต ทาตุ ํคโตต ิเอวมาทสีุ วกิปเฺปนฯ 

อธิ น ภวต,ิ น ตํ กมฺม ํกตํ สาธุ, สรณํ คจฺฉามฯิ 
สต ิโจปร ิวาคฺคหเณ วชฺิฌนฺตเร วา อธิ วาคฺคหณกรณมตฺถนฺตรวิ ฺญาปนตฺถํ, เตน นิคฺค

หตีสฺส สอํุปสคฺคปุมนฺตสฺส เล ลกาโรฯ ยถา – ปฏสิลํโีน ปฏสิลฺลโีน, เอว ํปฏสิลฺลาโณ, 
สลฺลกฺขณา, สลฺเลโข, สลฺลาโป, ปุํลงฺิค ํปุลฺลงฺิคฯํ 

ปจฺจตฺตํ เอว, ตํ เอว, ต ฺห ิตสฺส, เอว ฺห ิโว อติธี ‘‘วา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๕๐. เอเห ญฯํ 
เอการหกาเร ปเร นิคฺคหตี ํโข ญการ ํปปโฺปต ิวา, เอกาเร ญาเทสสฺส ทฺวภิาโวฯ 
ปจฺจตฺต ฺเญวปจฺจตฺตํ เอว, ต ฺเญว ตํ เอว, ต ฺห ิตสฺส ต ฺห ิตสฺส, เอว ฺห ิโว เอว ฺห ิ

โวฯ 
ววตฺถติวภิาสตฺตา วาสทฺทสฺส เอวหินิปาตโต อ ฺญตฺถ น โหต,ิ ยถา – เอวเมตํ, เอว ํโหติ

ฯ 
สโํยโค, สโํยชนํ, สยํโต, สยําจกิาย, ย ํยเทว, อานนฺตรกิํ ยมาห ุอติธี ‘‘ญ’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๕๑. ส เย จฯ 
นิคฺคหตี ํโข ยกาเร ปเร สห ยกาเรน ญการ ํปปโฺปต ิวา, ญาเทสสฺส ทฺวตฺิตํฯ 
ส ฺโญโค สํโยโค, ส ฺโญชนํ สโํยชนํ, ส ฺญโต สยํโต, ส ฺญาจกิาย สยําจกิาย, ย ฺญเทว 

ย ํยเทว, อานนฺตรกิ ฺญมาหุ อานนฺตรกิํ ยมาหุฯ 
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วาสทฺทสฺส ววตฺถติวภิาสตฺตาว สปํทนฺตโต จ สพฺพนามยการปรโต จ นิคฺคหตีา อ ฺญตฺถ 
น โหตฯิ ยถา – เอตํ โยชนํ, ตํ ยานํ, สรณํ ยนฺตฯิ 

เอตฺถ จ ‘‘สห เย จา’’ต ิวตฺตพฺเพ ‘‘ส เย จา’’ต ิวจนโต สตฺุตนฺเตสุ สุขุจฺจารณตฺถมกฺขรโล
โปปีต ิทฏฺฐพฺพ,ํ เตน ปฏสิงฺขาย โยนิโส ปฏสิงฺขา โยนิโส, สยํ อภิ ฺญาย สจฺฉกิตฺวา สย ํ
อภิ ฺญา สจฺฉิกตฺวา, ปรเิยสนาย ปรเิยสนาตอิาท ิสชฺิฌตฯิ 

ตํ อห ํพฺรมู,ิ ย ํอาหุ, ธนํ เอว, ก ิเอต,ํ นินฺทตุิ ํอรหต,ิ ย ํอนิจฺจ,ํ ต ํอนตฺตา, เอตํ อโวจ, เอตํ 
เอว อจฺิจตฺร – 

๕๒. มทา สเรฯ 
นิคฺคหตีสฺส โข สเร ปเร มการทการาเทสา โหนฺต ิวาฯ เอตฺถ จ วาสทฺทาธกิารสฺส ววตฺถติ

วภิาสตฺตา ทกาโร ยเตตสทฺทโต ปรสฺเสวฯ 
ตมห ํพฺรมู,ิ ยมาห,ุ ธนเมว, กเิมต,ํ นินฺทตุิมรหต,ิ ยทนิจฺจ,ํ ตทนตฺตา, เอตทโวจ, เอตเทวฯ 
วาต ิก?ิ ต ํอห,ํ เอตํ เอว, อกฺโกจฺฉิ ม ํอวธ ิมฯํ 
เอตฺถ จ มทาต ิโยควภิาเคน พฺย ฺชเนปิ วา มกาโรฯ เตน ‘‘พทฺุธม สรณม คจฺฉาม’ี’ตอิาท ิ

สชฺิฌตฯิ 
ตาสํ อห ํสนฺตเิก, วทินํู อคฺค,ํ ตสฺส อทาส ิอหํ อติธี ‘‘สเร’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๓. กฺวจิ โลปํฯ 
นิคฺคหตี ํโข สเร ปเร โลปํ ปปโฺปต ิกฺวจ ิฉนฺทานุรกฺขเณ สขุจฺุจารณฏฺฐาเนฯ ปพฺุพสฺสรโล

โป, ปรสฺส อสโํยคนฺตสฺส ทโีฆฯ 
ตาสาห ํสนฺตเิก, วทินูคฺค,ํ ตสฺส อทาสาห,ํ ตถาคตาห,ํ เอวาห,ํ กฺยาหฯํ 
กฺวจีต ิก?ิ เอวมสฺส, กมิหฯํ 
อรยิสจฺจานํ ทสฺสนํ, เอตํ พทฺุธานํ สาสนํ, สรํตฺโต, สรําโค, สรํมฺโภ, อวสิหําโร, จริ ํปวาส,ิ 

คนฺตุ ํกาโม, คนฺตุ ํมโน อติธี ‘‘กฺวจ ิโลป’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
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๕๔. พยฺ ชฺเน จฯ 
นิคฺคหตี ํโข พฺย ฺชเน จ ปเร โลปํ ปปโฺปต ิกฺวจ ิฉนฺทานุรกฺขณาทมฺิหฯิ รการหกาเรส ุ

อุปสคฺคนฺตสฺส ทโีฆฯ 
อรยิสจฺจาน ทสฺสนํ, เอตํ พทฺุธาน สาสนํ, สารตฺโต, สาราโค, สารมฺโภ, อวสิาหาโร, 

จริปปฺวาส,ิ ทฺวตฺิต,ํ คนฺตุกาโม, คนฺตุมโนฯ 
กฺวจีต ิก?ิ เอตํ มงฺคลมตฺุตมฯํ 
กตํ อติ,ิ ก ิอติ,ิ อภนินฺทุํ อติ,ิ อุตฺตตฺตํ อวิ, จกฺกํ อวิ, กล ิอทิานิ, ก ิอทิานิ, ตฺว ํอส,ิ อทิ ํอปิ, 

อุตฺตร ิอปิ, ทาตุํ อปิ, สทสิ ํเอว อติธี ‘‘นิคฺคหตีมฺหา, โลป’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๕. ปโร วา สโรฯ 
นิคฺคหตีมฺหา ปโร สโร โลปํ ปปโฺปต ิวาฯ นิคฺคหตีสฺส วคฺคนฺตตฺตํฯ 
กตนฺต,ิ กนฺิต,ิ อภนินฺทุนฺต,ิ อุตฺตตฺตํว, จกฺกวํ, กลนฺิทานิ, กนฺิทานิ, ตฺวํส,ิ อทิมฺปิ, อุตฺตรมฺิปิ, 

ทาตุมฺปิ, สทสิวํฯ 
วาต ิก?ิ กตํ อติ,ิ กมิติ,ิ ทาตุมปิ, สาม ํเอวฯ 
อยมฺปิ วาสทฺทสฺส ววตฺถติวภิาสตฺตา อติวีทีานิสเีปวาทโิต อ ฺญตฺถ น โหตฯิ ยถา – อหํ 

เอตฺถ, เอตํ อโหสฯิ 
เอว ํอสฺส เต อาสวา, ปปุผฺ ํอสฺสา อุปปฺชฺชต ิอติธี สเร ปเร ลุตฺเต วปิรณิาเมน ‘‘ปรสฺม,ิ สเร

, ลุตฺเต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๖. พยฺ ชฺโน จ วิส โฺญโคฯ 
นิคฺคหตีมฺหา ปรสฺม ิสเร ลุตฺเต พฺย ฺชโน ส ฺโญโค เจ, วสิ ฺโญโคว โหตตี ิสโํยเคก

เทสสฺส ปรุมิพฺย ฺชนสฺส โลโปฯ 
ทฺวนฺินํ พฺย ฺชนานเมกตฺร ฐติ ิส ฺโญโค, อธิ ปน สยํชฺุชตตี ิส ฺโญโค, ปุรโิม วณฺโณ, วคิ

โต ส ฺโญโค อสฺสาต ิวิส โฺญโค, ปโรฯ 
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เอว ํส เต อาสวา, ปปุผฺสํา อุปปฺชฺชตฯิ 
ลุตเฺตต ิก?ิ เอวมสฺสฯ 
จสทฺเทน ตณฺิณํ พฺย ฺชนานํ สรปูสโํยโคปิ วสิ ฺโญโค โหตฯิ ยถา – อคฺยาคาร,ํ วุตฺยสฺสฯ 
จกฺข ุอุทปาท,ิ อว สโิร, ยาวจธิ ภกฺิขเว, อณุถลูานิ, ต สมฺปยุตฺตา อภิธี ‘‘สเร, อาคโม, กฺวจ,ิ 

พฺย ฺชเน’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๗. นิคคฺหิต จฺฯ 
นิคฺคหตี ฺจ อาคโม โหต ิสเร วา พฺย ฺชเน วา กฺวจ ิสขุจฺุจารณฏฺฐาเนฯ นิคฺคหตีสฺส รสฺ

สานุคตตฺตา รสฺสโตเยวายฯํ 
จกฺขุ ํอุทปาท,ิ อวสํโิร, ยาว ฺจธิ ภกฺิขเว, อณํุถูลาน,ิ ตํสมฺปยุตฺตา, เอวํ ตงฺขเณ, ตสํภาโวฯ 
กฺวจีต ิก?ิ น ห ิเอเตห,ิ อธิ เจวฯ 
เอว ํวุตฺเต, ตํ สาธ,ุ เอกํ สมย ํภควา, อคฺควิ สนม ํอติธี โลปาเทสการเิย สมฺปตฺเต เยภุยฺ

เยน ตทปวาทตฺถมาหฯ 
๕๘. อ ํพยฺ ชฺเน นิคคฺหีตฯํ 
นิคฺคหตี ํโข พฺย ฺชเน ปเร อํอติ ิโหตฯิ 
อกาโร อุจฺจารณตฺโถ, ‘‘สรโลโป’’ตอิาทนิา ปพฺุพสฺสรโลโป วาฯ 
เอว ํวุตฺเต, ตํ สาธ,ุ เอกํ สมย ํภควา, อคฺควิ สนฺธมฯํ 
อธิ อวุตฺตวเิสสานมฺปิ วุตฺตนยาตเิทสตฺถมตเิทสมาหฯ 
๕๙. อนุปทิฏฺฐานํ วตุตฺโยคโตฯ 
เย อธิ อมฺเหห ิวเิสสโต น อุปทฏฺิฐา อุปสคฺคนิปาตาทโย, เตส ํวุตฺตโยคโต วุตฺตนเยน 

สรสนฺธาทสีุ วุตฺตนยานุสาเรน รปูสทฺิธ ิเวทติพฺพาฯ 
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เตน ‘‘โท ธสฺส จา’’ต ิสุตฺเต จสทฺเทน ปรยิาทนํี รหนาทวิณฺณสฺส วปิรยิโย ยวาทหี,ิ ยถา – 
ปรยิทุาหาส ิปยริทุาหาส,ิ อรยิสฺส อยริสฺส, พหฺวาพาโธ พวฺหาพาโธ, น อภเินยฺย อนภเินยฺยฯ 

‘‘ตํ อมินิาปิ ชานาถา’’ต ิเอตฺถ ‘‘ปโร วา สโร’’ต ิสเร ลุตฺเต ‘‘ตตฺรากาโร’’ต ิโยควภิาเคน 
อกาโร นิคฺคหตีสฺส ทกาโร, ตทมนิาปิ ชานาถ อจฺิจาทฯิ 

อติ ินิคฺคหตีสนฺธวิธิานํ นิฏฺฐติฯํ 
ส ฺญาวธิานํ สรสนฺธ ิสนฺธ,ิ 
นิเสธนํ พฺย ฺชนสนฺธ ิสนฺธ;ิ 
โย นิคฺคหตีสฺส จ สนฺธกิปเฺป, 
สนิุจฺฉโย โสปิ มเยตฺถ วตฺุโตฯ 

อติ ิรปูสทฺิธยิ ํสนฺธกิณฺโฑ 
ปฐโมฯ 
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๒. นามกณฺฑ 
อถ นามกิวภิตฺยาวตาโร วุจฺจเตฯ 
อตฺถาภมิขุ ํนมนโต, อตฺตนิ จตฺถสฺส นามนโต นาม,ํ ทพฺพาภธิานํฯ 
ตํ ปน ทุวธิ ํอนฺวตฺถรฬฺุหวีเสน, ตวิธิ ํปมุตฺิถนิปุํสกลงฺิควเสนฯ ยถา – รุกฺโข, มาลา, ธนํฯ 
จตุพฺพธํิ สาม ฺญคุณกฺรยิายทจฺิฉาวเสน, ยถา – รกฺุโข, นีโล, ปาจโก, สริวิฑฺโฒตอิาทฯิ 
อฏฺฐวธิ ํอวณฺณิวณฺณุวณฺโณการนิคฺคหตีนฺตปกตเิภเทนฯ 

ปลฺุลิงฺค 
ตตฺถ ปฐม ํอการนฺตมฺหา ปลฺุลงฺิคา ชาตนิิมตฺิตา ปริุสสทฺทา สยฺาทวิภิตฺตโิย ปรา โยชยีนฺ

เตฯ 
๖๐. ชินวจนยตุตฺ หิฺฯ 
อธิกาโรยฯํ ตตฺถ ป ฺจ มาเร ชติวาต ิชโิน, พุทฺโธฯ ชนิสฺส วจนํ ชนิวจนํ, ตสฺส ชนิวจนสฺส 

ยตฺุตํ ชินวจนยตฺุต,ํ เตปิฏกสฺส พุทฺธวจนสฺส มาคธกิาย สภาวนิรุตฺตยิา ยตฺุตํ อนุรปูเมวาต ิอทิ ํ
อธกิารตฺถํ เวทติพฺพฯํ 

สา มาคธ ีมูลภาสา, นรา ยายาทกิปปิฺกา; 
พฺรหฺมาโน จ’สฺสุตาลาปา, สมฺพทฺุธา จาปิ ภาสเรฯ 

อธิกาโร ปน ตวิโิธ สหีคตกิมณฺฑกูคตกิยถานุปพฺุพกิวเสน, อย ํปน สหีคตโิก ปพฺุพาปรวิ
โลกนโต, ยถานุปุพฺพโิกเยว วาฯ 

สกฺกตวสิทสิ ํกตฺวา ชนิวจนานุรปูวเสน ปกตฏฺิฐปนตฺถํ ปรภิาสมาหฯ 
๖๑. ลิงคฺ จฺ นิปจฺจเตฯ 
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ลิงคฺปําฏปิทกิ,ํ ยถา ยถา ชนิวจนยตฺุต ฺห ิลงฺิค,ํ ตถา ตถา อธิ ลงฺิค ํนิปจฺจเต ฐปียตฯิ 
จสทฺเทน ธาตโว จาต ิชนิวจนานุรปูโต ‘‘ปุรสิ’’อติิ ลงฺิเค ฐปิเต ตโต ตสฺส ธาตุปปฺจฺจยวภิตฺตวิชฺ
ชติสฺส อตฺถวโต สทฺทสฺส ‘‘ปรสม ฺญา ปโยเค’’ต ิปรภิาสโต ลงฺิคส ฺญาย ํ– 

อโิต ปร ํวภิตฺตปิปฺจฺจยาทวิธิาเน สพฺพตฺถ ลิงคฺคฺคหณมนุวตฺตเตฯ 
๖๒. ตโต จ วิภตติฺโยฯ 
ตโต ชนิวจนยุตฺเตห ิลงฺิเคห ิปรา วภิตฺตโิย โหนฺตฯิ จสทฺทคฺคหเณน ตเวตุนาทปิจฺจยนฺตนิ

ปาตโตปิฯ กมฺมาทวิเสน, เอกตฺตาทวิเสน จ ลงฺิคตฺถํ วภิชนฺตตี ิวภิตฺตโิยฯ 
กา จ ปน ตา วภิตฺตโิย? ‘‘วภิตฺตโิย’’ต ิอธกิาโรฯ 
๖๓. สิโย, อโํย, นาหิ, สนํ, สมฺาหิ, สนํ, สฺมิสฯุ 
สฺยาทโย ทฺวสิตฺต วภิตฺตโิย นาม โหนฺตฯิ ตตฺถ ส,ิ โย อติ ิปฐมา, อ,ํ โย อติ ิทตุยิา, นา, ห ิ

อติ ิตตยิา, ส, นํ อติ ิจตุตฺถ,ี สฺมา, ห ิอติ ิป ฺจม,ี ส, นํ อติ ิฉฏฺฐ,ี สฺม,ิ สุ อติ ิสตฺตมฯี 
อทิ ํปน ส ฺญาธกิารปรภิาสาวธิสิตฺุเตส ุส ญฺาสุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ วุตฺต ฺห ิวุตฺตยิ ํ‘‘วภิตฺ

ตอิจฺิจเนน กฺวตฺโถ, อมฺหสฺส มม ํสวภิตฺตสฺิส เส’’ต,ิ อติรถา ปรุมิสตฺุเตน เอกโยโค กตฺตพฺโพตฯิ 
เอตฺถ จ ปฐมาทโิวหาโร, เอกวจนาทโิวหาโร จ อนฺวตฺถวเสน, ปรสม ฺญาวเสน วา สทฺิโธต ิ
เวทติพฺโพฯ 

เอกสฺส วจนํ เอกวจนํ, พหนํู วจนํ พหุวจนํ, ทฺวนฺินํ ปรูณ ีทุตยิาตอิาท,ิ อติรถา ปรุมิสุตฺเต 
จสทฺเทน ส ฺญากรเณ อปปฺกตนิรตฺถกวธิปิปฺสงฺโค สยิาฯ 

‘‘ชนิวจนยตฺุต ฺห,ิ ลงฺิค ฺจ นิปจฺจเต’’ต ิจ วตฺตเตฯ อธิ ปน ปทนิปผฺาทนมฺปิ ชนิวจนสฺสาวิ
โรเธนาต ิญาเปตุ ํปรภิาสนฺตรมาหฯ 

๖๔. ตทนุปโรเธนฯ 
ยถา ยถา เตส ํชนิวจนานํ อุปโรโธ น โหต,ิ ตถา ตถา อธิ ลงฺิค,ํ จสทฺเทนาขฺยาต ฺจ 

นิปจฺจเต, นิปผฺาทยีตตี ิอตฺโถฯ เตเนว อธิ จ อาขฺยาเต จ ทฺววิจนาคฺคหณํ, สกฺกตวสิทสิโต 
วภิตฺตปิปฺจฺจยาทวิธิาน ฺจ กตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 
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ตตฺถ อวเิสเสน สพฺพสฺยาทวิภิตฺตปิปฺสงฺเค ‘‘วตฺตจฺิฉานุปพฺุพกิา สทฺทปปฺวตฺต’ี’ต ิวตฺตจฺิ
ฉาวสา – 

๖๕. ลิงคฺตเฺถ ปฐมาฯ 
ลงฺิคตฺถาภธิานมตฺเต ปฐมาวภิตฺต ิโหตตี ิปฐมาฯ ตตฺถาปิ อนิยเมเนกวจนพหุวจนปปฺสงฺ

เค ‘‘เอกมฺห ีวตฺตพฺเพ เอกวจน’’นฺต ิปรภิาสโต ลงฺิคตฺถสฺเสกตฺตวจนิจฺฉาย ํปฐเมกวจนํ สิฯ 
‘‘อโต เนนา’’ต ิอโิต ‘‘อโต’’ต ิวตฺตเต, ลิงคฺคฺคหณ ฺจฯ 
๖๖. โสฯ 
ส,ิ โออติ ิทฺวปิทมทิฯํ ลงฺิคสฺส อการโต ปรสฺส สิวจนสฺส โอกาโร โหตฯิ 
สตฺุเตสุ ห ิปฐมานิทฺทฏฺิฐสฺส การยิโิน ฉฏฺฐวีปิรณิาเมน ววิรณํ อาเทสาเปกฺขนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 
เอตฺถ จ สีต ิวภิตฺต ิคยฺหเต วภิตฺตกิารยิวธิปิปฺกรณโต, ‘‘ตโต จ วภิตฺตโิย’’ต ิอโิต วิภตฺ

ติคฺคหณานุวตฺตนโต วา, เอว ํสพฺพตฺถ สยฺาทนํี การยิวธิาเน วภิตฺตเิยวาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 
‘‘วา ปโร อสรปูา’’ต ิปรโลเป สมฺปตฺเต ตทปวาเทน ปพฺุพโลปมาหฯ 
๖๗. สรโลโป’มาเทสปปฺจฺจยาทิมหิฺ สรโลเป ต ุปกติฯ 
ปุพฺพสฺสรสฺส โลโป โหต ิอวํจเน, อาเทสปปฺจฺจยาทภิเูต จ สเร ปเร, สรโลเป กเต ตุ ปร

สรสฺส ปกตภิาโว โหตฯิ เอตฺถ จ ‘‘สรโลเป’’ต ิปุนคฺคหณํ อมินิาว กตสรโลปนิมตฺิเตเยว ปรสฺส 
วกิาเร สมฺปตฺเต ปกตภิาวตฺถฯํ ปรสรสฺส ปกตภิาววธิานสามตฺถยิโต อมาเทสปปฺจฺจยาทภิเูต 
สเร ปเรตปิิ สทฺิธฯํ 

ตฺยาทวิภิตฺตโิย เจตฺถ, ปจฺจยตฺเตน คยฺหเร; 
อาทคฺิคหณมาขฺยาต-กติเกสฺวาคมตฺถทิํฯ 
ปจฺจยสาหจรยิา, จาเทโส ปกตปีโร; 
ปทนฺตสฺสรโลโป น, เตน’พฺภาหาทเิก ปเรฯ 

ตคฺุคหณํ ภิกฺขนีุอาทสีุ สรโลปนิวตฺตนตฺถ,ํ ‘‘นเย ปร ํยุตฺเต’’ต ิปร ํเนตพฺพฯํ ปุรโิส ตฏฺิฐตฯิ 
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ปุรโิส จ ปุรโิส จาต ิปรุสิ ปรุสิอติ ิวตฺตพฺเพ – 
๖๘. สรปูานเมกเสสวฺสกิฯ 
สรปูานํ สมานรูปานํ ปทพฺย ฺชนานํ มชฺเฌ เอโกว สสฺิสเต, อ ฺเญ โลปมาปชฺชนฺเต อสกนฺิ

ต ิเอกเสโสฯ เอตฺถ จ ‘‘สรปูาน’’นฺต ิวุตฺตตฺตาว สทฺิเธ อสกมฺิปโยเค ปนุาสกิคหณํ เอกวภิตฺติ
วสิยานเมวาสกมฺิปโยเค เอวายนฺต ิทสฺสนตฺถํ, น จ วจฺิฉาปโยเค’ตปิปฺสงฺโคฯ ‘‘วคฺคา ป ฺจป ฺจ
โส มนฺตา’’ต ิเอตฺถ ‘‘ป ฺจป ฺจโส’’ต ินิทฺเทเสเนว วจฺิฉาปโยคสทฺิธยิา ญาปิตตฺตา, อถ วา 
สหวจนิจฺฉาย’มย’เมกเสโสฯ 

โยควภิาคโต เจตฺถ, เอกเสสฺวสก ิอติ;ิ 
วริเูปกเสโส โหต,ิ วา ‘‘ปิตูน’’นฺตอิาทสิุฯ 

ตตฺเถว ลงฺิคตฺถสฺส พหุตฺตวจนิจฺฉายํ ‘‘พหุมฺห ิวตฺตพฺเพ พหุวจน’’นฺต ิปฐมาพหวุจนํ โย, ปุ
รสิ โย อติธี ‘‘อโต, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 

๖๙. สพพฺโยนีนมาเอฯ 
อการนฺตโต ลงฺิคมฺหา ปเรส ํสพฺเพส ํปฐมาโยนีนํ, ทุตยิาโยนีน ฺจ ยยากฺกม ํอากาเรการา

เทสา โหนฺต ิวาต ิอากาโร, สพพฺคฺคหณํ สพฺพาเทสตฺถ,ํ สรโลปาท ิปรุมิสทสิเมว, ปรุสิา ตฏฺิฐนฺ
ตฯิ 

วา อจฺิเจว รปูา รปูานิ, อคฺคโย, มนุโยฯ 
วาสทฺโทย ํววตฺถติปิภาสตฺโถ, เตน เจตฺถ – 

นิจฺจเมว จ ปลฺุลงฺิเค, อนิจฺจ ฺจ นปุํสเก; 
อสนฺตํ เฌ กตตฺเต ตุ, วธิ ิทเีปต ิวาสตุฯิ 

ตตฺเถวาลปนวจนิจฺฉาย ํ‘‘ลงฺิคตฺเถ ปฐมา’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๗๐. อาลปเน จฯ 
อภมิขุ ํกตฺวา ลปนํ อาลปนํ, สมฺโพธนํฯ ตสฺม ิอาลปนตฺถาธเิก ลงฺิคตฺถาภธิานมตฺเต จ ปฐ

มาวภิตฺต ิโหตฯิ ปเุร วยิ เอกวจนาทฯิ 
ปุรสิ ส ิอจฺิจตฺร – 
๗๑. อาลปเน สิ คส โฺญฯ 
อาลปนตฺเถ วหิโิต สิ คส ฺโญ โหตตี ิคส ฺญาย ํ‘‘โภ เค ต’ู’ต ิอโิต ‘‘เค’’ต ิวตฺตเตฯ 
๗๒. อการปิตาทฺยนฺตานมาฯ 
ลงฺิคสฺส สมฺพนฺธ ีอกาโร จ ปิตุสตถฺอุจฺิเจวมาทนีมนฺโต จ อาการตฺตมาปชฺชเต เค ปเรฯ 
‘‘เค, รสฺส’’มติ ิจ วตฺตเตฯ 
๗๓. อากาโร วาฯ 
ลงฺิคสฺส สมฺพนฺธ ีอากาโร รสฺสมาปชฺชเต เค ปเร วกิปเฺปน, อทูรฏฺฐสฺสาลปเนวายฯํ 
๗๔. เสสโต โลปํ คสิปิฯ 
‘‘ส,ิ โส, สฺยา จ, สขโต คสฺเส วา, ฆเต จา’’ต ิเอวมาทหี ินิทฺทฏฺิเฐห ิอ ฺโญ เสโส นาม, ตโต 

เสสโต ลงฺิคมฺหา คสิอจฺิเจเต โลปมาปชฺชนฺเตฯ อปิคฺคหณํ ทุตยิตฺถสมฺปิณฺฑนตฺถํ, เอตฺถ จ 
สตปิิ สิคฺคหเณ วอติ ิวจนเมว ญาปกม ฺญตฺถาปิ สิคฺคหเณ อาลปนาคฺคหณสฺสฯ เกจ ิอาลป
นาภพฺิยตฺตยิา ภวนฺตสทฺท ํวา เหสทฺท ํวา ปยชฺุชนฺเตฯ โภ ปรุสิ ตฏฺิฐ, เห ปรุสิา วาฯ 

พหวุจเน น วเิสโส, ภวนฺโต ปุรสิา ตฏฺิฐถฯ 
ตตฺเถว กมฺมตฺถวจนิจฺฉาย ํ‘‘ว,’’ต ิวตฺตเตฯ 
๗๕. ย ํกโรติ ต ํกมมฺฯํ 
ย ํวา กโรต,ิ ย ํวา วกิโรต,ิ ย ํวา ปาปณุาต,ิ ตํ การกํ กฺรยิานิมตฺิตํ กมฺมส ฺญ ํโหตฯิ 
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๗๖. กมมฺตฺเถ ทุติยาฯ 
กมฺมตฺเถ ทุตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ ปเุร วยิ ทุตเิยกวจนํ อํ, ‘‘สรโลโป’’ตอิาทนิา สเร ลุตฺเต 

‘‘ทฆี’’นฺต ิทเีฆ สมฺปตฺเต ปกตภิาโว จ, ปรุสิ ํปสฺสฯ 
พหวุจเน ‘‘สพฺพโยนีนมาเอ’’ต ิโยวจนสฺเสกาโร, ปรุเิส ปสฺสฯ 
ตตฺเถว กตฺตุวจนิจฺฉาย ํ– 
๗๗. โย กโรติ ส กตตฺาฯ 
โย อตฺตปปฺธาโน กฺรยิ ํกโรต,ิ โส กตฺตุส ฺโญ โหตฯิ 
‘‘ตตยิา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๗๘. กตตฺริ จฯ 
กตฺตร ิจ การเก ตตยิาวภิตฺต ิโหตตี ิตตเิยกวจนํ นาฯ 
๗๙. อโต เนนฯ 
เอนาต ิอวภิตฺตกินิทฺเทโสฯ อการนฺตโต ลงฺิคมฺหา ปรสฺส นาวจนสฺส เอนาเทโส โหต,ิ 

สรโลปาท,ิ ปรุเิสน กตํฯ 
พหวุจนมฺห ิ– 
๘๐. สหิุสวฺกาโร เอฯ 
ส,ุ หิอจฺิเจเตสุ วภิตฺตริเูปส ุปเรสุ ลงฺิคสฺส สมฺพนฺธ ีอกาโร เอตฺตมาปชฺชเตฯ 
๘๑. สมฺาหิสมิฺนํ มหฺาภิมหิฺ วาฯ 
สพฺพโต ลงฺิคมฺหา สมฺา หิ สมิฺอจฺิเจเตส ํยถากฺกม ํมหฺา, ภิ, มหิฺอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา, 

ปุรเิสห,ิ ปุรเิสภ ิกตํฯ 
ตตฺเถว กรณวจนิจฺฉายํ – 
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๘๒. เยน วา กยิรเต ต ํกรณํฯ 
เยน วา กยริเต, เยน วา ปสฺสต,ิ เยน วา สุณาต,ิ ตํ การกํ กรณส ฺญ ํโหตฯิ 
๘๓. กรเณ ตติยาฯ 
กรณการเก ตตยิาวภิตฺต ิโหต,ิ เสสํ กตฺตสุม,ํ อาวฏฺิเฐน ปรุเิสน โส ปุ ฺญํ กโรต,ิ ปรุเิสห,ิ 

ปุรเิสภฯิ 
ตตฺเถว สมฺปทานวจนิจฺฉาย ํ– 
๘๔. ยสสฺ ทาตกุาโม โรจเต ธารยเต วา ต ํสมปฺทานํฯ 
ยสฺส วา ทาตุกาโม, ยสฺส วา โรจเต, ยสฺส วา ธารยเต, ตํ การกํ สมฺปทานส ฺญํ โหตฯิ 
๘๕. สมปฺทาเน จตตฺุถีฯ 
สมฺปทานการเก จตุตฺถวีภิตฺต ิโหตตี ิจตุตฺถยิา เอกวจนํ สฯ 
๘๖. สาคโม เสฯ 
สพฺพโต ลงฺิคมฺหา สการาคโม โหต ิเส วภิตฺตมฺิห ิปเรฯ ปรุสิสฺส ธนํ ททาตฯิ 
พหวุจนมฺห ิ‘‘ทฆี’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๘๗. สนํุหิส ุจฯ 
ส ุนํ หิอจฺิเจเตสุ ปเรสุ ลงฺิคสฺส อนฺตภตูา สพฺเพ รสฺสสรา ทฆีมาปชฺชนฺเต, จคฺคหณมกิารุ

การานํ กฺวจ ินิวตฺตนตฺถฯํ ปรุสิานํฯ 
ตตฺเถวาปาทานวจนิจฺฉาย ํ– 
๘๘. ยสมฺา ทเปติ ภยมาทตเฺต วา ตทปาทานํฯ 
ยสฺมา วา อวธภิตูา อเปต,ิ ยสฺมา วา ภย,ํ ยสฺมา วา อาทตฺเต, ต ํการกํ อปาทานส ฺญํ โห

ตฯิ 
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๘๙. อปาทาเน ป จฺมีฯ 
อปาทานการเก ป ฺจมวีภิตฺต ิโหตตี ิป ฺจมยิา เอกวจนํ สมฺาฯ 
‘‘อโต, สพฺเพส,ํ อา เอ’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๙๐. สมฺาสฺมิน วาฯ 
อการนฺตโต ลงฺิคมฺหา สพฺเพส ํสมฺา สมิฺอจฺิเจเตส ํยถากฺกม ํอากาเรการาเทสา โหนฺต ิวา, 

อ ฺญตฺถ มหฺาเทโสฯ ปรุสิา อเปต,ิ ปุรสิมฺหา, ปรุสิสฺมาฯ 
พหวุจเน สพฺพตฺถ ตตยิาสม,ํ หิสฺส ภิอาเทโส โหตฯิ ปรุเิสห,ิ ปรุเิสภ ิอเปตฯิ 
ตตฺเถว สามวิจนิจฺฉาย ํ– 
๙๑. ยสสฺ วา ปริคคฺโห ต ํสามิฯ 
ยสฺส วา ปรคิฺคโห, ตํ สามสิ ฺญํ โหตฯิ 
๙๒. สามิสฺมิ ฉฏฺฐีฯ 
สามสฺิม ิฉฏฺฐวีภิตฺต ิโหตฯิ ฐเปตฺวา อายาเทส ํสพฺพตฺถ จตุตฺถฉีฏฺฐนํี สมานํ รปํูฯ ปรุสิสฺส 

เอตํ ธนํ, ปรุสิานํฯ 
ตตฺเถว โอกาสวจนิจฺฉาย ํ– 
๙๓. โยธาโร ตโมกาสฯํ 
โย กตฺตุกมฺมานํ กฺรยิาย อาธาโร, ตํ การกํ โอกาสส ฺญ ํโหตฯิ 
๙๔. โอกาเส สตตฺมีฯ 
โอกาสการเก สตฺตมวีภิตฺต ิโหตตี ิสตฺตมยิา เอกวจนํ สฺม,ิ ตสฺส ‘‘สฺมาสฺมนํิ วา’’ต ิเอกาโร, 

มหิฺอาเทโส จ, ปรุเิส ปตฏฺิฐติ,ํ ปรุสิมฺห,ิ ปรุสิสฺมฯิ 
พหวุจเน ‘‘สหุสฺิวกาโร เอ’’ต ิเอกาโร, ปรุเิสสุฯ 
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ปุรโิส, ปรุสิา, โภ ปุรสิ โภ ปุรสิา วา, ภวนฺโต ปุรสิา, ปุรสิ,ํ ปรุเิส, ปรุเิสน, ปรุเิสห ิ
ปุรเิสภ,ิ ปรุสิสฺส, ปรุสิานํ, ปรุสิา ปรุสิสฺมา ปรุสิมฺหา, ปรุเิสห ิปรุเิสภ,ิ ปรุสิสฺส, ปรุสิานํ, 
ปุรเิส ปุรสิสฺม ิปรุสิมฺห,ิ ปรุเิสสุฯ 

ตถา สุคโต, สคุตา, โภ สุคต โภ สุคตา วา, ภวนฺโต สุคตา, สคุต,ํ สคุเต, สุคเตน, 
สคุเตห ิสคุเตภ,ิ สคุตสฺส, สคุตานํ, สคุตา สคุตสฺมา สุคตมฺหา, สุคเตห ิสคุเตภ,ิ สุคตสฺส, 
สคุตานํ, สุคเต สุคตสฺม ิสคุตมฺห,ิ สคุเตสฯุ 

เอว ํสรุา’สรุ นโร’รค นาค ยกฺขา, 
คนฺธพฺพ กนฺินร มนุสฺส ปิสาจ เปตา; 
มาตงฺค ชงฺคม ตุรงฺค วราห สหีา, 
พฺยคฺฆ’จฺฉ กจฺฉป ตรจฺฉ มคิ’สฺส โสณาฯ 
อาโลก โลก นิลยา’นิล จาค โยคา, วายาม คาม 
นิคมา’คม ธมฺม กามา; 
สงฺโฆ’ฆ โฆส ปฏฆิา’สว โกธ โลภา, 
สารมฺภ ถมฺภ มท มาน ปมาท มกฺขาฯ 
ปุนฺนาค ปคู ปนสา’สน จมฺปก’มฺพา, 
หนฺิตาล ตาล พกุล’ชฺชุน กสิุกา จ; 
มนฺทาร กนฺุท ปุจมินฺท กร ฺช รุกฺขา, 
เญยฺยา มยรู สกุนณฺฑช โก ฺจ หํสา – 

อจฺิจาทโยปิฯ 
มโนคณาทิสสฺ ตุ นาสสฺมาสฺมสิ ุวเิสโสฯ อ ฺญตฺถ ปุรสิสมฯํ 
มโน, มนา, เห มน เห มนา วา, ภวนฺโต มนา, มนํ, มเนฯ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๙๕. มโนคณาทิโต สมิฺนานมิอาฯ 
มโนปภตุ ิคโณ มโนคโณ, มโนคณาทโิต สมิฺ, นาอจฺิเจเตส ํยถากฺกม ํอกิาราการาเทสา 

โหนฺต ิวาฯ อาทิคฺคหเณน พิลปทาทโิตปิฯ 
‘‘มโนคณาทโิต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๙๖. ส สเร วาคโมฯ 
เอเตเหว มโนคณาทหี ิสเร ปเร สาคโม โหต ิวาฯ มนสา, มเนนฯ 
ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, เตน ‘‘มโน มนา มนํ มเน มนอายตน’’นฺตอิาทสีุ น โหตฯิ 

‘‘มานสกิํ, เจตสกิ’’นฺตอิาทสุี นิจฺจฯํ มเนห,ิ มเนภฯิ 
‘‘มโนคณาทโิต, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๙๗. สสสฺ โจฯ 
มโนคณาทโิต ปรสฺส สสฺส วภิตฺตสฺิส โอกาโร โหต ิวาฯ สาคโมฯ 

มนโส มนสฺส, มนานํ, มนา มนสฺมา มนมฺหา, มเนห ิมเนภ,ิ มนโส มนสฺส, มนานํ, 
มนส ิมเน มนสฺม ิมนมฺห,ิ มเนสฯุ 

เอว ํวโจ วโย เตโช, 
ตโป เจโต ตโม ยโส; 
อโย ปโย สโิร ฉนฺโท, 
สโร อุโร รโห อโห – 

อจฺิจาท ิมโนคโณฯ 
คณุวนฺตสุทฺทสฺส เภโทฯ คณุวนฺตุ ส ิอติธี – 
‘‘สวภิตฺตสฺิส, นฺตุสฺสา’’ต ิจ อธกิาโรฯ 
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๙๘. อา สิมหิฺฯ 
สพฺพสฺเสว นฺตปุจฺจยสฺส สวภิตฺตสฺิส อาอาเทโส โหต ิสมฺิห ิวภิตฺตมฺิหฯิ คุณวาฯ 
‘‘โยมฺห,ิ ปฐเม”ต ิ สหีคตยิา ‘‘วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๙๙. นฺตสุสฺ นฺโตฯ 
สพฺพสฺเสว นฺตปุจฺจยสฺส สวภิตฺตสฺิส นฺโตอาเทโส โหต ิวา โยมฺห ิปฐเม, คุณวนฺโต ตฏฺิฐนฺ

ตฯิ 
‘‘สุนํหสิ,ุ อตฺต’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๐๐. นฺตสุสฺนฺโต โยส ุจฯ 
นฺตปุจฺจยสฺส อนฺโต อกุาโร อตฺตมาปชฺชเต สนํุหิ โยอจฺิเจเตส,ุ จคฺคหเณน อ ฺเญสุ อ ํนา 

สมฺาสมิฺส ุจฯ คุณวนฺตา, ฉฏฺฐยิา สทฺิเธปิ อนฺตาเทเส ปนุ อนฺตคฺคหณกรณโต โยนํ อิกาโร จ 
กฺวจฯิ คณุวนฺตฯิ 

‘‘อ’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๑๐๑. อวณฺณา จ เคฯ 
สพฺพสฺเสว นฺตปุจฺจยสฺส สวภิตฺตสฺิส อ ํอวณฺณอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิเค ปเรฯ 

โภ คุณวํ โภ คุณว โภ คุณวา, ภวนฺโต คณุวนฺโต คุณวนฺตา, คณุวนฺต,ํ คุณวนฺเตฯ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๐๒. โตติตา สสมิฺนาสฯุ 
สพฺพสฺเสว นฺตปุจฺจยสฺส สวภิตฺตสฺิส โตติ ตาอาเทสา โหนฺต ิวา สสมิฺนาอจฺิเจเตสุ 

ยถาสงฺขฺยฯํ คณุวตา คณุวนฺเตน, คณุวนฺเตห ิคณุวนฺเตภฯิ 
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๑๐๓. นฺตสสฺ เส วาฯ 
สพฺพสฺเสว นฺตปุจฺจยสฺส สวภิตฺตสฺิส นฺตสสฺอจฺิจยมาเทโส โหต ิวา เส วภิตฺตมฺิหฯิ 

คณุวนฺตสฺส คุณวโตฯ 
๑๐๔. นํมหิฺ ต ํวาฯ 
สพฺพสฺเสว นฺตปุจฺจยสฺส สวภิตฺตสฺิส ตอําเทโส โหต ิวา นํมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ คุณวต ํคณุวนฺ

ตานํฯ 
‘‘อมฺห ตุมฺห นฺตุ’’อจฺิจาทนิา สมฺาวจนสฺส นาพฺยปเทโสฯ 

คณุวตา คณุวนฺตา คุณวนฺตสฺมา คณุวนฺตมฺหา, คณุวนฺเตห ิคณุวนฺเตภ,ิ 
คณุวนฺตสฺส คุณวโต, คณุวตํ คณุวนฺตานํ, คุณวต ิคุณวนฺเต คุณวนฺตสฺม ิคุณวนฺตมฺห,ี 
คณุวนฺเตสฯุ 

เอว ํคณวา กุลวา พลวา ยสวา ธนวา สุตวา ภควา หมิวา ผลวา สลีวา ป ฺญวา อจฺิจาท
โยฯ 

หิมวนฺตสุทฺทโต สิมฺห ิกเต – 
‘‘อตฺต,ํ นฺตุสฺส’นฺโต’’ต ิจ วตฺตมาเน – 
๑๐๕. สิมหีฺ วาฯ 
นฺตปุจฺจยสฺส อนฺโต อตฺต ํโหต ิวา สิมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ หมิวนฺโต, หมิวา, เสส ํสมฯํ 
ปุน วาคฺคหณกรณํ หิมวนฺตสุทฺทโต อ ฺญตฺร อตฺตนิเสธนตฺถํ, ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺ

โทฯ เตน คณุวนฺตาทสี ุนาตปิปฺสงฺโคฯ 
เอว ํสตมิา ธติมิา คตมิา มตมิา มตุมิา มตฺุตมิา ชุตมิา สริมิา หริมิา ถุตมิา รตมิา 

ยตมิา สุจมิา กลมิา พลมิา กสมิา รุจมิา พุทฺธมิา จกฺขมุา พนฺธมุา เหตุมา เสตุมา เกตุ
มา ราหุมา ภาณุมา ขาณุมา วชฺิชมุา อจฺิจาทโยฯ 

ตตฺถ สติมนฺต ุพนฺธมุนฺตสุทฺทานํ อเํสสุ รปูเภโทฯ ‘‘อตฺตํ, นฺตุสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
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๑๐๖. สพพฺสสฺ วา อเํสสฯุ 
สพฺพสฺเสว นฺตปุจฺจยสฺส อตฺตํ โหต ิวา อสํอจฺิเจเตสุฯ อธิาปิ วาสทฺทสฺส ววตฺถติวภิาสตฺ

ตา นาตปิปฺสงฺโคฯ สตมิ ํสตมินฺต,ํ พนฺธมุ ํพนฺธมุนฺตํ, สตมิสฺส สตมิโต สตมินฺตสฺส, พนฺธมุสฺส 
พนฺธมุโต พนฺธมุนฺตสฺส, เสส ํสมฯํ 

คจฺฉนฺตสทฺทสฺส เภโท, คจฺฉนฺต ส,ิ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๐๗. สิมหิฺ คจฺฉนฺตาทีนํ นฺตสทฺโท อฯํ 
คจฉฺนฺติจฺเจวมาทนํี อนฺตปปฺจฺจยนฺตานํ นฺตสทฺโท อรํปํู อาปชฺชเต วา สิมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ 

สรโลปสิโลปา, โส คจฺฉํ, คจฺฉนฺโต วา คณฺหาตฯิ 
‘‘คจฺฉนฺตาทนํี, นฺตสทฺโท’’ต ิจ วตฺตมาเน – 
๑๐๘. เสเสส ุนฺตวุฯ 
คจฺฉนฺตาทนํี นฺตสทฺโท นฺตปุจฺจโยว ทฏฺฐพฺโพ เสเสส ุวภิตฺตปิปฺจฺจเยส,ุ อสมิฺมฺห ิการยิา

ตเิทโสยฯํ เสส ํคณุวนฺตสุมฯํ 
เต คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตา, โภ คจฺฉํ โภ คจฺฉ โภ คจฺฉา, ภวนฺโต คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตา, 

[คจฺฉํ] คจฺฉนฺต,ํ คจฺฉนฺเต, คจฺฉตา คจฺฉนฺเตน, คจฺฉนฺเตห ิคจฺฉนฺเตภ,ิ คจฺฉโต 
คจฺฉนฺตสฺส, คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ, คจฺฉตา คจฺฉนฺตสฺมา คจฺฉนฺตมฺหา, คจฺฉนฺเตห ิคจฺฉนฺ
เตภ,ิ คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส, คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ, คจฺฉต ิคจฺฉนฺเต คจฺฉนฺตสฺม ิคจฺฉนฺตมฺห,ี 
คจฺฉนฺเตสุฯ 

เอว ํมห ํจร ํตฏฺิฐ,ํ ทท ํภุ ฺช ํสณํุ ปจ;ํ 
ชย ํชรี ํจว ํมยี,ํ สร ํกุพฺพ ํชปํ วช ํ– 

อจฺิจาทโยฯ 
ภวนฺตสทฺทสฺส ค โย นา สวจเนสุ วเิสโสฯ โส ภวฯํ 
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‘‘ภวโต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๐๙. โอภาโว กฺวจิ โยส ุวการสสฺฯ 
ภวนฺตอจฺิเจตสฺส วการสฺส โอภาโว โหต ิกฺวจ ิโยอจฺิเจเตสุฯ เต โภนฺโต ภวนฺโต ภวนฺตาฯ 
‘‘ภวโต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๑๐. โภ เค ตฯุ 
สพฺพสฺเสว ภวนฺตสทฺทสฺส โภ โหต ิเค ปเรฯ ตสุทฺเทน ภนฺเต, โภนฺตาท ิจ, คโลโป, โภ 

ภนฺเต โภนฺต โภนฺตา, โภนฺโต ภวนฺโต ภวนฺตา, ภวนฺตํ, โภนฺเต ภวนฺเตฯ 
นาเสส ุ‘‘โอภาโว กฺวจ’ี’ต ิโยควภิาเคน โอภาโวฯ 
โภตา ภวตา ภวนฺเตน, โภโต ภวโต ภวนฺตสฺส อจฺิจาทฯิ 
๑๑๑. ภทนฺตสสฺ ภททฺนฺต ภนฺเตฯ 
สพฺพสฺเสว ภทนฺตสทฺทสฺส ภททฺนฺต ภนฺเตอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิกฺวจ ิเค ปเร โยสุ จฯ 

โภ ภทฺทนฺต ภนฺเต, ภทนฺต ภทนฺตา วา อจฺิจาท ิปริุสสทฺทสมฯํ 
๑๑๒. สนฺตสทฺทสสฺ โส เภ โพ จนฺเตฯ 
สพฺพสฺเสว สนฺตสทฺทสฺส สสทฺทาเทโส โหต ิภกาเร ปเร, อนฺเต จ พการาคโม โหตฯิ 
จสทฺทคฺคหเณน อภกาเรปิ สมาเส กฺวจ ิสการาเทโสฯ สพฺภฯิ 
เภต ิก?ิ สนฺเตห,ิ เสส ํคจฉฺนฺตสทฺทสมฯํ 
อตฺถ ิราช พฺรหฺม อตตฺ สขสทฺทาทนํี เภโท, ตเถว สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ ‘‘ราช ส’ิ’อติ ิฐเิต – 
‘‘พฺรหฺมตฺตสขราชาทโิต’’ต ิอธกิาโรฯ 
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๑๑๓. สยฺา จฯ 
พรฺหฺม อตตฺ สข ราชอจฺิเจวมาทโิต สิวจนสฺส อากาโร โหตฯิ อาทิสทฺเทน อาตุ

มาทสิทฺทโต จฯ สรโลปาทฯิ ราชา ตฏฺิฐตฯิ 
๑๑๔. โยนมาโนฯ 
พรฺหฺมตตฺสขราชาทโิต โยนํ อาโนอาเทโส โหตฯิ ราชาโน ตฏฺิฐนฺต,ิ โภ ราช โภ ราชา, 

ภวนฺโต ราชาโนฯ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๑๕. พรฺหฺมตตฺสขราชาทิโต อมานํฯ 
พรฺหฺมาทหี ิปรสฺส อวํจนสฺส อานํ โหต ิวาฯ ราชานํ ปสฺส ราช ํวา, ราชาโนฯ 
‘‘สวภิตฺตสฺิส, ราชสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๑๖. นามหิฺ ร ญฺา วาฯ 
สพฺพสฺเสว ราชสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส ร ญฺาอาเทโส โหต ิวา นามฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ ร ฺญา 

กตํ ราเชน วาฯ 
๑๑๗. ราชสสฺ ราชุ สนํุหิส ุจฯ 
สพฺพสฺส ราชสทฺทสฺส ราชอุาเทโส โหต ิส ุนํ หิอจฺิเจเตส ุวจเนสุฯ จสทฺโท วกิปปฺนตฺโถ, 

‘‘สุนํหสิุ จา’’ต ิทโีฆ, ราชหู ิราชภู,ิ ราเชห ิราเชภ ิวาฯ 
‘‘สวภิตฺตสฺิสา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๑๑๘. ราชสสฺ ร โฺญราชิโน เสฯ 
สพฺพสฺเสว ราชสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส ร โฺญ ราชิโนอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิเส วภิตฺตมฺิหฯิ 

ร ฺโญ, ราชโิน เทตฯิ 
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‘‘ราชสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๑๙. ร ญฺ ํนํ มหีฺ วาฯ 
สพฺพสฺเสว ราชสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส ร ญฺอําเทโส โหต ิวา นํมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ ร ฺญ ํราชนํู 

ราชานํฯ 
ป ฺจมยิ ํ– 
๑๒๐. อมหฺตมุหฺนฺตุราชพฺรหฺมตตฺสขสตถฺปิุตาทีหิ สฺมา นาวฯ 
อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขสตฺถุปิตุอจฺิเจวมาทหี ิสมฺาวจนํ นาว ทฏฺฐพฺพนฺต ิสฺ

มาวจนสฺส นาภาวาตเิทโสฯ อติเทโส ปน ฉพฺพโิธฯ 
วุตฺต ฺจ – 

‘‘พฺยปเทโส นิมตฺิต ฺจ, ตํรปํู ตํสภาวตา; 
สตฺุต ฺเจว ตถา การ-ิยาตเิทโสต ิฉพฺพโิธ’’ตฯิ 

ตตฺราย ํพรฺหฺมตตฺสขาทสีุ ปาฐสามตฺถยิโต รปูาติเทโสฯ เสส ํตตยิาสมฯํ 
ร ฺญา อเปต,ิ ราชหู ิราชภู,ิ ราเชห ิราเชภ,ิ ร ฺโญ, ราชโิน สนฺตก,ํ ร ฺญํ ราชนํู ราชานํฯ 
‘‘ราชสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๒๑. สมิฺมหิฺ ร เฺญ ราชินิฯ 
สพฺพสฺเสว ราชสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส ร เฺญราชินิอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิสมิฺมฺห ิวภิตฺตมฺิ

หฯิ ร ฺเญ, ราชนิิ ปตฏฺิฐติํ, ราชสู ุราเชสฯุ 
พรฺหฺมสทฺทสฺส จ ค นา ส สมิฺส ุวเิสโสฯ พฺรหฺมา, พฺรหฺมาโนฯ 
อาลปเน จ ‘‘เอ’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๑๒๒. พฺรหฺมโต คสสฺ จฯ 
พรฺหฺมสทฺทโต คสฺส จ เอกาโร โหต,ิ จคฺคหณํ เอคฺคหณานุกฑฺฒนตฺถ,ํ โภ พฺรหฺเม, ภวนฺ

โต พฺรหฺมาโน, พฺรหฺมานํ พฺรหฺม,ํ พฺรหฺมาโนฯ 
วปิรณิาเมน ‘‘พฺรหฺมสฺส, อนฺโต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๒๓. อตุตฺ ํสนาสฯุ 
พรฺหฺมสทฺทสฺส อนฺโต อตฺุตมาปชฺชเต ส นาอจฺิเจเตส ุวจเนสฯุ อตฺุตมติ ิภาวนิทฺเทโส 

กตฺถจ ิอภาวทสฺสนตฺโถฯ พฺรหฺมุนา, พฺรหฺเมห ิพฺรหฺเมภฯิ 
สสฺม ิอตฺุเต กเต ‘‘อวิณฺณุวณฺณา ฌลา’’ต ิลส ฺญายํ – 
๑๒๔. ฌลโต สสสฺ โน วาฯ 
ฌลส ฺเญห ิอวิณฺณุวณฺเณห ิปรสฺส สอจฺิเจตสฺส วจนสฺส โนอจฺิจาเทโส โหต ิวาฯ พฺรหฺมุ

โน พฺรหฺมสฺส, พฺรหฺมานํ พฺรหฺมนํู วา, อตุตฺมติ ิโยควภิาเคน อ ฺญตฺถาปิ อุตฺตํฯ 
ป ฺจมยิ ํนาภาวาตเิทโสฯ พฺรหฺมุนา, พฺรหฺเมห ิพฺรหฺเมภ,ิ พฺรหฺมุโน พฺรหฺมสฺส, พฺรหฺมานํ 

พฺรหฺมูนํ วาฯ 
๑๒๕. พรฺหฺมโต ต ุสมิฺ นิฯ 
พรฺหฺมสทฺทโต สมิฺวจนสฺส นิ โหตฯิ ตสุทฺเทน กมมฺจมมฺมทุธฺาทโิต จ กฺวจฯิ พฺรหฺมนิ, 

พฺรหฺเมสุฯ 
อตตฺสทฺทสฺส ตตยิาทสฺีเวว วเิสโสฯ 
อตฺตา, อตฺตาโน, โภ อตฺต โภ อตฺตา, ภวนฺโต อตฺตาโน, อตฺตานํ อตฺต,ํ อตฺตาโนฯ 
นามฺห ิ‘‘อกมฺมนฺตสฺส จา’’ต ิเอตฺถ จสทฺเทน อตฺตนฺตสฺส อตฺตํ วาฯ อตฺตนา อตฺเตน วาฯ 
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๑๒๖. อตฺตนฺโต หิสมิฺมนตฺตฯํ 
อตตฺสทฺทสฺส อนฺโต อนตฺตมาปชฺชเต หิสฺม ิปเรฯ อตฺตเนห ิอตฺตเนภฯิ 
‘‘ตโต, อตฺตโต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๒๗. สสสฺ โนฯ 
ตโต อตตฺสทฺทโต สสฺส วภิตฺตสฺิส โน โหตฯิ อตฺตโน, อตฺตานํฯ 
๑๒๘. สมฺา นาฯ 
ตโต อตตฺสทฺทโต สมฺาวจนสฺส นา โหตฯิ อตฺตนา อเปตฯิ 
นาภาวาติเทเสเนว สทฺิเธปิ อุตฺตรสตฺุเตน เอกโยคมกตฺวา ภนฺินโยคกรณํ อตฺถนฺตร

วิ ฺญาปนตฺถํ, เตน อตตฺนฺตตการสฺส รกาโร ชกาเร กฺวจฯิ อตฺรโช อตฺตโช วาฯ อตฺตเนห ิ
อตฺตเนภ,ิ อตฺตโน, อตฺตานํฯ 

‘‘อตฺตโต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๒๙. ตโต สมิฺ นิฯ 
ตโต อตตฺสทฺทโต สมิฺวจนสฺส นิ โหตฯิ อตฺตนิ, อตฺเตสุฯ 
สขสทฺทสฺส เภโทฯ สขา, สขาโนฯ 
‘‘โยน’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๑๓๐. สขโต จาโยโนฯ 
สขสทฺทโต โยนํ อาโย โนอาเทสา จ โหนฺตฯิ สขาโยฯ 
๑๓๑. สขนฺตสสิฺ โนนานํเสสฯุ 
สขสทฺทนฺตสฺส อิการาเทโส โหติ โนนานํสอจฺิเจเตสุ ปเรสุฯ สขโิน ตฏฺิฐนฺตฯิ 
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อาลปเน คส ฺญาย ํ– 
๑๓๒. สขโต คสเฺส วาฯ 
สขโต คสฺส อการ อาการ อิการ อกีารเอการาเทสา โหนฺตฯิ วาสทฺเทน อ ฺญสฺมาปิ กฺวจ ิ

เอกาโรฯ ยถา – ภทฺทนฺเต อเิส อติฯิ 
อ จ อา จ อ ิจ อ ีจ เอ จาตปิิ เอ, ปพฺุพสฺสรานํ กเมน โลโปฯ 
โภ สข โภ สขา โภ สข ิโภ สข ีโภ สเข, ภวนฺโต สขาโน สขาโย สขโินฯ 
‘‘สขนฺตสฺส, อาโร จา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๓๓. สนุมสํ ุวาฯ 
สขนฺตสฺส อาโร โภต ิวา สนํุ ออํจฺิเจเตส ุปเรสุฯ สขาร ํสขานํ สข,ํ สขาโน สขาโย สขโิน, 

สขนิาฯ 
‘‘สขนฺตสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๓๔. อาโร หิมหิฺ วาฯ 
สขนฺตสฺส อาโร โหติ วา หิมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ สขาเรห ิสขาเรภ,ิ สเขห ิสเขภฯิ 
อิการาเทเส ‘‘ฌลโต สสฺส โน วา’’ต ิโนฯ สขโิน สขสฺิส, สขารานํ สขนํีฯ 
สมฺาวจนสฺส นาภาโวฯ สขนิา, สขาเรห ิสขาเรภ ิสเขห ิสเขภ,ิ สขโิน สขสฺิส, สขารานํ 

สขนํีฯ 
‘‘สขโต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๓๕. สมิฺเมฯ 
สขโต สฺมิวจนสฺส เอกาโร โหตฯิ นิจฺจตฺโถยมารมฺโภฯ สเข, สขาเรส ุสเขสฯุ 
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อาตมุสทฺทสฺส ปฐมาทุตยิาสุ อตฺตสทฺทสฺเสว รปูนโยฯ อาตมุา, อาตุมาโน, โภ อาตุม โภ 
อาตุมา, ภวนฺโต อาตุมาโน, อาตุมานํ อาตุม,ํ อาตุมาโน, อาตุเมน อจฺิจาท ิปริุสสมํฯ 

ปมุสทฺทสฺส เภโทฯ ปุม ส,ิ 
‘‘สวภิตฺตสฺิสา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๑๓๖. ปมุนฺตสสฺา สิมหิฺฯ 
ปมุสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส อาการาเทโส โหต ิสิมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ อนฺตคฺคหเณน มฆวยวุาที

นมนฺตสฺส จฯ ปมุาฯ 
‘‘ปมุนฺตสฺสา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๑๓๗. โยสวฺาโนฯ 
ปมุนฺตสฺส สวภิตฺตสฺิส อาโนอาเทโส โหต ิโยส ุวภิตฺตสีุฯ ปมุาโนฯ 
๑๓๘. อมาลปเนกวจเนฯ 
ปมุนฺตสฺส สวภิตฺตสฺิส อ ํโหต ิอาลปเนกวจเน ปเรฯ เห ปมุ,ํ เห ปมุาโน, ปมุ,ํ ปมุาโนฯ 
‘‘อา, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๓๙. อ ุนามหิฺ จฯ 
ปมุนฺตสฺส อาออุาเทสา โหนฺต ิวา นามฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ จสทฺเทน ปุมกมฺมถามนฺตสฺส จ’ุกา

โร วา สสมฺาสุฯ ปมุานา ปมุนุา ปเุมน วาฯ 
‘‘อาเน’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๔๐. หิวิภตติฺมหิฺ จฯ 
ปมุนฺตสฺส หิวภิตฺตมฺิห ีจ อาเนอาเทโส โหตฯิ วิภตฺติคฺคหณํ สวภิตฺตคฺิคหณนิวตฺตนตฺถํฯ 

ปุมาเนห ิปมุาเนภฯิ 
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จสทฺเทน ยวุมฆวาทนีมนฺตสฺส วา อานาเทโส โหต ิสพฺพวภิตฺตสีุฯ ‘‘อุ นามฺห ิจา’’ต ิ
เอตฺถ จสทฺเทน ปมุนฺตสฺสกุาโร วา สสมฺาสุ วภิตฺตสีุฯ ‘‘ฌลโต สสฺส โน วา’’ต ิโนฯ ปมุโุน 
ปุมสฺส, ปมุานํฯ 

‘‘สฺมา, นา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๔๑. ฌลโต จฯ 
ฌลอจฺิเจเตห ิสมฺาวจนสฺส นา โหตฯิ จคฺคหณํ กฺวจ ินิวตฺตนตฺถฯํ ปมุานา ปมุนุา ปมุา 

ปุมสฺมา ปมุมฺหา, ปมุาเนห ิปมุาเนภ ิปุเมห ิปุเมภ,ิ ปมุโุน ปมุสฺส, ปมุานํฯ 
๑๔๒. อาเน สมิฺมหิฺ วาฯ 
ปมุนฺตสฺส สวภิตฺตสฺิส อาเนอาเทโส โหต ิวา สฺมมฺิห ิวภิตฺตมฺิหฯิ ปมุาเน ปเุม ปมุสฺม ิ

ปุมมฺหฯิ 
๑๔๓. สสุมิฺมา วาฯ 
ปมุนฺตสฺส สอุจฺิเจตสฺม ิปเร อาอาเทโส โหต ิวาฯ ปมุาสุ ปเุมสฯุ 
ยวุาทสีุ ‘‘ยวุ ส’ิ’ อติธี – 
‘‘ปมุนฺตสฺสา สมฺิห’ี’ต ิเอตฺถ อนฺตคฺคหเณน อากาโร, ‘‘หวิภิตฺตมฺิห ิจา’’ต ิสุตฺเต จสทฺเทน 

อานาเทโส จฯ 
ยวุา ยวุาโน, ยวุานา ยุวา, เห ยวุ เห ยวุา เห ยวุาน เห ยุวานา, ภวนฺโต ยุวานา, 

ยวุานํ ยวุ,ํ ยวุาเน ยเุวฯ 
‘‘อกมฺมนฺตสฺส จา’’ต ิเอตฺถ จสทฺเทน ยวุมฆวาทนีมนฺตสฺส อา โหต ิวา นาสอุจฺิเจเตสตู ิ

อาตฺตฯํ 
ยวุานา ยเุวน ยวุาเนน วา, ยวุาเนห ิยวุาเนภ ิยเุวห ิยุเวภ,ิ ยวุานสฺส ยวุสฺส, ยวุา

นานํ ยุวานํ, ยวุานา ยวุานสฺมา ยุวานมฺหา, ยวุาเนห ิยวุาเนภ ิยเุวห ิยเุวภ,ิ ยวุานสฺส 
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ยวุสฺส, ยวุานานํ ยุวานํ, ยวุาเน ยวุานสฺม ิยุวานมฺห ิยเุว ยวุมฺห ิยวุสฺม,ิ ยวุาเนส ุยุวาสุ 
ยเุวสุฯ 

เอว ํมฆวา มฆวาโน, มฆวานา อจฺิจาท ิยวุสทฺทสมฯํ 
อการนฺตฯํ 

อาการนฺโต ปลฺุลงฺิโค สาสทฺโทฯ 
สา สิ, สิโลโป, สา สุนโขฯ 
พหวุจเน – 
๑๔๔. อโฆ รสสฺเมกวจนโยสวฺปิ จฯ 
ฆส ฺญกอาการวชฺชโิต ลงฺิคสฺสนฺโต สโร รสฺสมาปชฺชเต เอกวจเนสุ โยส ุจ ปเรสตู ิ

รสฺสตฺตฯํ อปิคฺคหณํ สิมฺห ินิวตฺตนตฺถฯํ เสส ํเนยฺยฯํ 
สา ตฏฺิฐนฺต,ิ เห ส เห สา, เห สา, ส,ํ เส, เสน, สาห ิสาภ,ิ สสฺส สาย, สานํ, สา สสฺ

มา สมฺหา, สาห ิสาภ,ิ สสฺส, สานํ, เส สสฺม ิสมฺห,ิ สาสุฯ 
เอว ํปจฺจกฺขธมฺมา คาณฺฑวีธนฺวาปภุตโยฯ 

อาการนฺตํฯ 
อิการนฺโต ปลฺุลงฺิโค อคคิฺสทฺโทฯ สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อคฺค ิส,ิ 
‘‘อนฺโต, สมฺิห,ิ วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๔๕. อคคิฺสสิฺนิฯ 
อคคิฺสฺส อนฺโต อินิ โหต ิวา สิมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ ‘‘เสสโต โลปํ คสปีิ’’ต ิสิโลโปฯ อคฺคนิิ อคฺคิ

ฯ 
พหวุจเน ‘‘อวิณฺณุวณฺณา ฌลา’’ต ิฌลส ฺญาย ํ– 
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‘‘ฌลโต, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๔๖. ฆปโต จ โยนํ โลโปฯ 
ฆปส ฺเญห ิอตฺิถวิาจเกห ิอาการวิณฺณุวณฺเณห,ิ ฌลส ฺเญห ิจ ปเรส ํโยวจนานํ โลโป 

โหต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสายฯํ 
๑๔๗. โยส ุกตนิการโลเปส ุทีฆฯํ 
ลงฺิคสฺสนฺตภตูา สพฺเพ รสฺสสรา โยส ุกตนิการโลเปสุ ทฆีมาปชฺชนฺเตฯ กตา นิการโลปา 

เยส ํเต กตนิการโลปาฯ อคฺคฯี 
‘‘ป ฺจาทนีมตฺต’’นฺต ิอโิต ‘‘อตฺต’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๑๔๘. โยสวฺกตรสโฺส โฌฯ 
โยสุ ปเรสุ อกตรสฺโส โฌ อตฺตมาปชฺชเตฯ อคฺคโยฯ 
โฌต ิก?ิ รตฺตโิยฯ 
อาลปเนเปวฯํ เห อคฺค,ิ เห อคฺค ีเห อคฺคโยฯ 
ทุตเิยกวจเน ปพฺุพสฺสรโลเป สมฺปตฺเต – 
๑๔๙. อ ํโม นิคคฺหีต ํฌลเปหิฯ 
ฌลปอจฺิเจเตห ิปรสฺส อวํจนสฺส, มการสฺส จ นิคฺคหตีํ อาเทโส โหติฯ อคฺคฯิ 
อคฺค ีอคฺคโย, อคฺคนิา, อคฺคหี ิอคฺคภี,ิ ‘‘สนํุหสิ ุจา’’ต ิเอตฺถ จคฺคหเณน กตฺถจ ิทฆีาภาโวฯ 

อคฺคหิ ิอคฺคภิฯิ 
‘‘ฌลโต สสฺส โน วา’’ต ิโนฯ อคฺคโิน อคฺคสฺิส, อคฺคนํีฯ 
‘‘สฺมา นา’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘ฌลโต จา’’ต ิวกิปเฺปน นาฯ อคฺคนิา อคฺคสฺิมา อคฺคมฺิหา, อคฺคหี ิ

อคฺคภี ิอคฺคหิ ิอคฺคภิ,ิ อคฺคโิน อคฺคสฺิส, อคฺคนํี อคฺคนํิ, อคฺคมฺิห ิอคฺคสฺิม,ิ อคฺคสี ุอคฺคสิฯุ 
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เอวม ฺเญปิ – 
โชต ิปาณิ คณฺฐ ิมฏฺุฐ,ิ กุจฺฉิ วตฺถ ิสาล ิวหี;ิ 
พฺยาธ ิโอธ ิโพธ ิสนฺธ,ิ ราส ิเกส ิสาต ิทปิีฯ 
อสิ ิมนิุ มณิ ธนิ ยต ิคริ ิรว ิกว,ิ 
กปิ อส ิมส ินิธ ิวธิ ิอห ิกมิ ิปต;ิ 
หร ิอร ิตมิ ิกล ิพล ิชลธ ิคหปต,ิ 
อุรธุติ ิวรมต ินิรปุธ ิอธปิตฯิ 

อ ฺชล ิสารถ ิอตถิ ิสมาธ ิอุทธปิปฺภุตโยฯ 
อิการนฺตฯํ 

อีการนฺโต ปลฺุลงฺิโค ทณฺฑสีทฺโทฯ 
‘‘ทณฺฑ ีส’ิ’ อติธี – 
‘‘อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จา’’ต ิรสฺสตฺเต สมฺปตฺเต เอตฺเถวาปิคฺคหเณน สิสฺม ิตทภาเว 

สทฺิเธ นิยมตฺถมาหฯ 
‘‘รสฺส’’นฺต ิวตฺตมาเน – 
๑๕๐. น สิสมิฺมนปุํ สกานิฯ 
สิสฺม ินปุํสกวชฺชติานิ ลงฺิคานิ น รสฺสมาปชฺชนฺเตต ิรสฺสตฺตาภาโว, สิโลโปฯ ทณฺฑ ีตฏฺิฐติ

ฯ 
อนปุํ สกานีต ิก?ิ สขุการ ิทานํฯ 
เอตฺถ จ – 

วสิทาวสิทาการ-โวหาโรภยมตฺุตกา; 
ปุมาทชิานเน เหตุ-ภาวโต ลงฺิคมรีติาฯ 
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โยโลเป ทณฺฑ ีตฏฺิฐนฺตฯิ 
อติรตฺร ‘‘อโฆ รสฺส’’มจฺิจาทนิา รสฺสตฺเต กเต – 
‘‘ฌโต, กตรสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๕๑. โยนํ โนฯ 
สพฺเพส ํโยนํ สาลปนานํ ฌโต กตรสฺสา ปเรส ํโนอจฺิจาเทโส โหตฯิ ทณฺฑโิน ตฏฺิฐนฺตฯิ 
กตรสสฺาต ิก?ิ อคฺคโยฯ 

อธกิาร ํวนิา ‘‘โยนํ, 
โน’’ต ิโยควภิาคโต; 
กฺวจ ิอกตรสฺสาปิ, 
โน สารมตโิน ยถาฯ 

อาลปเน ‘‘เค’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๕๒. ฌลปา รสสฺฯํ 
ฌลปอจฺิเจเต รสฺสมาปชฺชนฺเต เค ปเรฯ โภ ทณฺฑฯิ 
‘‘อโฆ รสฺส’’นฺตอิาทนิาว สทฺิเธปิ รสฺสตฺเต ปนุารมฺโภ นิยมตฺโถ, เตน ‘‘โภ โค’’ตอิาทสีุ น 

ภวตฯิ ทณฺฑ ีทณฺฑโินฯ 
ทุตยิายํ รสฺสตฺเต กเต ‘‘อ’’มติ ิวตฺตเต, ‘‘ฆปโต สฺม ิย ํวา’’ต ิอโิต มณฺฑกูคตยิา ‘‘วา’’ต ิ

วตฺตเตฯ 
๑๕๓. นํ ฌโต กตรสสฺาฯ 
ฌโต กตรสฺสา ปรสฺส อวํจนสฺส นํ โหต ิวาฯ ทณฺฑนํิ ทณฺฑ,ิ ทณฺฑ ีทณฺฑโิน, ทณฺฑนิา, 

ทณฺฑหี ิทณฺฑภี,ิ ทณฺฑโิน ทณฺฑสฺิส, ทณฺฑนํีฯ 
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‘‘ฌลโต จา’’ต ินาฯ ทณฺฑนิา ทณฺฑสฺิมา ทณฺฑมฺิหา, ทณฺฑหี ิทณฺฑภี,ิ ทณฺฑโิน ทณฺฑสฺิส, 
ทณฺฑนํีฯ 

‘‘ฌโต, กตรสฺสา’’ต ิจ วตฺตเต, ปเุร วยิ ‘‘วา’’ต ิจฯ 
๑๕๔. สมิฺ นิฯ 
ฌโต กตรสฺสา ปรสฺส สมิฺวจนสฺส นิอจฺิจาเทโส โหต ิวาฯ ทณฺฑนิิ ทณฺฑสฺิม ิทณฺฑมฺิห,ิ 

ทณฺฑสีฯุ 
เอวม ฺญานิปิ – 

ธมฺม ีสงฺฆ ีญาณ ีหตฺถ,ี จกฺก ีปกฺข ีทาฐ ีรฏฺฐ;ี 
ฉตฺต ีมาล ีวมฺม ีโยค,ี ภาค ีโภค ีกาม ีสามฯี 
ธช ีคณี สส ีกุฏฺฐ,ี ชฏ ียานี สุข ีสขิ;ี 
ทนฺต ีมนฺต ีกร ีจาค,ี กุสล ีมสุล ีพลฯี 
ปาปการ ีสตฺตุฆาต,ี มาลฺยการ ีทฆีชวี;ี 
ธมฺมจาร ีสฆียาย,ี สหีนาท ีภมูสิาย ี– 

อจฺิจาทนิี อีการนฺตนามานิฯ 
คามณีสทฺทสฺส ตุ สตฺตมยิ ํเภโทฯ 

คามณ,ี คามณ ีคามณโิน, โภ คามณิ, โภนฺโต คามณี โภนฺโต คามณิโน, คามณนํิ 
คามณ,ิ คามณ ีคามณโินฯ 

เสส ํทณฺฑีสมฯํ นิอาเทสาภาโวว วเิสโสฯ เอว ํเสนานี สธีุปปฺภุตโยฯ 
อีการนฺตฯํ 

อกุารนฺโต ปลฺุลงฺิโค ภิกฺขสุทฺโทฯ 
ตเถว ภิกฺขสุทฺทโต สิ, สิโลโปฯ โส ภกฺิขฯุ 
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พหวุจเน ‘‘ฆปโต จ โยนํ โลโป’’ต ิโยโลโป, ‘‘โยส ุกต’’อจฺิจาทนิา ทโีฆฯ เต ภกฺิขฯู 
โลปาภาเว ‘‘วา, โยน’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๕๕. ลโต โวกาโร จฯ 
ลส ฺญโต ปเรส ํโยวจนานํ โวการาเทโส โหต ิวาฯ การคฺคหเณน โยนํ โน จ โหตฯิ 

จสทฺทคฺคหณํ กตฺถจ ินิวตฺตนตฺถฯํ อถ วา จคฺคหณํ โนคฺคหณานุวตฺตนตฺถํ, เตน ชนฺ
ตสุพฺพ ฺ อูาทโิต โยนํ โน จ โหตฯิ วาสทฺโท ววตฺถติวภิาสตฺโถฯ เตน – 

ภกฺิขปุปฺภุตโิต นิจฺจ,ํ โว โยนํ เหตุอาทโิต; 
วภิาสา น จ โว โน จ, อมุปปฺภุตโิต ภเวฯ 

‘‘อตฺต,ํ อกตรสฺโส’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๕๖. เวโวส ุโล จฯ 
เว โวอจฺิเจเตส ุจ ปเรส ุอกตรสฺโส โล อตฺตมาปชฺชเตฯ ภกฺิขโว, โภ ภกฺิขุ, ภวนฺโต ภกฺิขฯู 
โลปาภาเว – 
๑๕๗. อกตรสสฺา ลโต ยวฺาลปนสสฺ เวโวฯ 
อกตรสฺสา ลโต ปรสฺส อาลปเน วหิติสฺส โยอจฺิเจตสฺส เว โวอาเทสา โหนฺตฯิ อตฺตํฯ ภวนฺ

โต ภกฺิขเว ภกฺิขโวฯ ‘‘อํ โม นิคฺคหตี ํฌลเปห’ี’ต ินิคฺคหตีํฯ 
ภกฺิขุ,ํ ภกฺิข ูภกฺิขโว, ภกฺิขนุา, ภกฺิขหู ิภกฺิขภู ิภกฺิขุห ิภกฺิขภุ,ิ ภกฺิขโุน ภกฺิขสฺุส, 

ภกฺิขนํู ภกฺิขนํุ, ภกฺิขนุา ภิกฺขสฺุมา ภกฺิขมฺุหา, ภกฺิขหู ิภกฺิขภู ิภกฺิขหุ ิภกฺิขุภ,ิ ภกฺิขโุน 
ภกฺิขสฺุส, ภกฺิขนํู ภกฺิขนํุ, ภกฺิขมฺุห ิภกฺิขสฺุม,ิ ภกฺิขสูุ ภกฺิขสุุฯ 

เอว ํเสตุ เกตุ ราหุ ภานุ ปงฺค ุอุจฺฉุ เวฬุ มจฺจ ุสนฺิธุ พนฺธุ เนรุ เมรุ สตฺตุ การ ุเหตุ ชนฺตุ รุรุ 
ปฏ ุอจฺิจาทโยฯ 

เหตชุนฺตสุทฺทานํ ปฐมาทุตยิาสุ วเิสโสฯ 
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เหต,ุ เหตู เหตโว เหตุโย, โภ เหต,ุ โภนฺโต เหตู เหตเว เหตโว, เหตุ,ํ เหตู เหตโว 
เหตุโยฯ เสส ํภิกฺขสุมฯํ 

ชนฺต,ุ ชนฺตู ชนฺตโวฯ การคฺคหเณน โยนํ โน จ โหตฯิ ชนฺตุโน ชนฺตุโย, โภ ชนฺตุ, 
ชนฺตู ชนฺตเว ชนฺตโว, ชนฺตุ,ํ ชนฺตู ชนฺตโว ชนฺตุโน ชนฺตุโย อจฺิจาทฯิ 

สตถฺสุทฺทสฺส เภโทฯ ‘‘สตฺถุ ส’ิ’อติธี – 
‘‘อนฺโต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๕๘. สตถฺปิุตาทีนมา สิสมิฺ สิโลโป จฯ 
สตถฺ ุปิต ุมาต ุภาต ุธีตุ กตตฺอุจฺิเจวมาทนีมนฺโต อาตฺตมาปชฺชเต สิสฺม,ิ สิโลโป จ โหตฯิ 

สตฺถาฯ 
‘‘สตฺถุ ปิตาทนี’’นฺต ิอธกิาโรฯ 
๑๕๙. อ ฺเญสวฺารตตฺฯํ 
สตถฺ ุปิตาทนีมนฺโต สิวจนโต อ ฺเญส ุวจเนสุ อารตฺตมาปชฺชเตฯ อารตตฺมติภิาวนิทฺเท

เสน กตฺถจ ิอนิยม ํทสฺเสตฯิ 
อารคฺคหณมนุวตฺตเตฯ 
๑๖๐. ตโต โยนโม ตุฯ 
ตโต อาราเทสโต สพฺเพสํ โยนํ โอการาเทโส โหตฯิ 
ตคฺุคหเณน อ ฺเญหปิิ จตอุภุนทีควาทหี ิโยนโมกาโร โหต,ิ สรโลปาทฯิ สตฺถาโรฯ 
อาลปเน ‘‘อการปิตาทฺยนฺตานมา’’ต ิอาตตฺฯํ ‘‘เค รสฺส’’นฺต ิอธกิจฺิจ ‘‘อากาโร วา’’ต ิวกิป ฺ

เปน รสฺสตฺต,ํ วโลโปฯ โภ สตฺถ โภ สตฺถา, ภวนฺโต สตฺถาโร, สตฺถาร,ํ สตฺถาเร สตฺถาโรฯ 
‘‘ตโต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
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๑๖๑. นา อาฯ 
ตโต อาราเทสโต นาวจนสฺส อาการาเทโส โหตฯิ สตฺถารา, สตฺถุนาต ิอารตฺตมติภิาวนิทฺ

เทเสน สทฺิธฯํ สตฺถาเรห ิสตฺถาเรภฯิ 
‘‘วา นํมฺห’ี’ต ิอโิต ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๖๒. อ ุสสฺมิ สโลโป จฯ 
สตถฺ ุปิตอุจฺิเจวมาทนีมนฺตสฺส อตฺุตํ โหต ิวา สสฺม,ิ สโลโป จ โหตฯิ อาราเทสาปวาโทยํฯ 

สตฺถุ, อ ฺญตฺถ ภาวนิทฺเทเสนาราภาโวฯ สตฺถุสฺส สตฺถุโนฯ 
‘‘อารตฺต’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๑๖๓. วา นํมหิฺฯ 
สตถฺ ุปิตอุาทนีมนฺโต อารตฺตมาปชฺชเต วา นํมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ สตฺถารานํฯ 
อาราภาเว ‘‘วา นํมฺห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๖๔. สตถฺนุตตฺ จฺฯ 
สตถฺสุทฺทนฺตสฺส, ปิตาทนีมนฺตสฺส จ อตฺตํ โหต ิวา นํมฺห ิวภิตฺตมฺิห,ิ ปนุ สตถฺคฺุคหณํ 

สตฺถุโน นิจฺจวธิานตฺถฯํ สตฺถานํฯ 
‘‘อมฺหตุมฺหนฺตุราชพฺรหฺมตฺตสขสตฺถุปิตาทหี ิสฺมา นาวา’’ต ิสมฺาวจนสฺสนาภาโวฯ สตฺถา

รา, สตฺถาเรห ิสตฺถาเรภ,ิ สตฺถุ สตฺถุโน สตฺถุสฺส, สตฺถารานํ สตฺถานํฯ 
‘‘อารโต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๖๕. ตโต สมิฺมิฯ 
ตโต อาราเทสโต สมิฺวจนสฺส อิการาเทโส โหตฯิ ปนุ ตโตคฺคหเณน อ ฺญสฺมาปิ 

สมิฺวจนสฺส อิกาโรฯ ยถา – ภุว,ิ ทวิฯิ 
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๑๖๖. อาโร รสสฺมิกาเรฯ 
อาราเทโส รสฺสมาปชฺชเต อกิาเร ปเร, สตฺถร,ิ สตฺถาเรสุฯ 

เอว ํกตฺตา, กตฺตาโร, โภ กตฺต โภ กตฺตา, ภวนฺโต กตฺตาโร, กตฺตาร,ํ กตฺตาเร กตฺ
ตาโร, กตฺตารา, กตฺตาเรห ิกตฺตาเรภฯิ ‘‘อุ สสฺม ิสโลโป จา’’ต ิอตฺุต,ํ สโลโป จฯ กตฺตุ 
กตฺตุโน กตฺตุสฺส, กตฺตารานํ กตฺตานํ กตฺตูนํ กตฺตุนํ, กตฺตารา, กตฺตาเรห ิกตฺตาเรภ,ิ กตฺ
ตุ กตฺตุโน กตฺตุสฺส, กตฺตารานํ กตฺตานํ กตฺตนํู กตฺตุนํ, กตฺตร,ิ กตฺตาเรส,ุ อาราภาเว 
กตฺตูสุ กตฺตุสุฯ 

เอว ํ– 
ภตฺตุ วตฺตุ เนตุ โสตุ, ญาตุ เชตุ เฉตฺตุ เภตฺตุฯ ทาตุ ธาตุ นตฺตุ โพทฺธุ, วิ ฺญาเปตุ อาทโยปิฯ 
‘‘อุ สสฺม ิสโลโป จา’’ต ิวตฺตเตฯ 

๑๖๗. สกมนฺธาตาทีน จฺฯ 
สกมนฺธาตอุจฺิเจวมาทนีมนฺโต จ อตฺุตมาปชฺชเต สสฺม,ิ สโลโป จ, นิจฺจ ํปนุพฺพธิานาฯ 

สกมนฺธาตุ วยิ อสฺส ราชโิน วภิโว, เสสํ สมฯํ เอว ํมหามนฺธาตุปปฺภตุโยฯ 
ปิตสุทฺทสฺส เภโทฯ สิมฺห ิอาตฺต,ํ สิโลโป, ปิตาฯ 
โยมฺห ิ‘‘อาโร, รสฺส’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๖๘. ปิตาทีนมสิมฺหิฯ 
ปิตาทนีมาราเทโส รสฺสมาปชฺชเต อสิมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ สิสฺม ิอาราเทสาภาเวปิ อสิมหีฺต ิ

อธกิวจนมตฺถนฺตรวิ ฺญาปนตฺถํ, เตน โตอาทมฺิห ิปิตาทนีมกิาโร จฯ ยถา – ปิตโิต, มาตโิต, 
ภาตโิต, ธตีโิต, ปิตปิกฺโข, มาตปิกฺโขตฯิ 

ปิตโร, เสส ํกตตฺสุมํฯ โภ ปิต โภ ปิตา, ภวนฺโต ปิตโร, ปิตร,ํ ปิตเร ปิตโร, ปิตรา 
ปิตุนา, ปิตเรห ิปิตเรภฯิ ภาวนิทฺเทเสน อาราเทสาภาเว ปิตหู ิปิตูภ ิปิตุห ิปิตุภ,ิ ปิตุ 
ปิตุโน ปิตุสฺส, ปิตรานํ ปิตานํ ปิตูนํ, ทฆีาภาเว ปิตุนํ วา, ปิตรา, ปิตเรห ิปิตเรภ ิปิตหู ิ
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ปิตภู ิปิตุห ิปิตุภ,ิ ปิตุ ปิตุโน ปิตุสฺส, ปิตรานํ ปิตานํ ปิตนํู ปิตุนํ, ปิตร,ิ ปิตเรสุ ปิตูสุ ปิตุ
สฯุ 

เอว ํภาตา, ภาตโร อจฺิจาทฯิ 
อกุารนฺตฯํ 

อกูารนฺโต ปลฺุลงฺิโค อภิภสูทฺโทฯ 
ตเถว สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ สิโลโปฯ โส อภภิ,ู โยโลเป กเต เต อภภิฯู 
‘‘อโฆ รสฺส’’นฺตอิาทนิา รสฺสตฺตํ, โวกาโรฯ กตรสฺสตฺตา อตฺตาภาโวฯ อภภุิโว, โภ อภภิ,ุ 

ภวนฺโต อภภิ ูอภภิุโวฯ 
กตรสฺสตฺตา เวอาเทโส น โหตฯิ เสส ํภิกฺขสุทฺทสม,ํ รสฺสตฺตเมว วเิสโสฯ อภภิุ,ํ อภภิ ู

อภภิุโว, อภภิุนา, อภภิูห ิอภภิภู,ิ อภภิุโน อภภุิสฺส, อภภินํู อจฺิจาทฯิ 
เอว ํสยมฺภ,ู เวสฺสภ,ู ปราภภิ,ู สหภอูาทโยฯ สหภสูทฺทสฺส โยนํ โนอาเทโสว วเิสโสฯ สหภู

, สหภ ูสหภุโว สหภโุน อจฺิจาทฯิ 
ตถา สพพฺ ฺ สูทฺทสฺส โยสฺเวว วเิสโสฯ โส สพฺพ ฺ  ูเต สพฺพ ฺ ,ู โยโลปาภาเว 

รสฺสตฺต,ํ ‘‘ลโต โวกาโร จา’’ต ิเอตฺถ การคฺคหเณน โยนํ โนอาเทโสฯ วาธกิารสฺส ววตฺถติ
วภิาสตฺตา น จ โวกาโรฯ สพฺพ ฺ โุน, โภ สพฺพ ฺ ,ุ โภนฺโต สพฺพ ฺ  ูสพฺพ ฺ โุน, สพฺพ ฺ ุ,ํ 
สพฺพ ฺ  ูสพฺพ ฺ โุน อจฺิจาทฯิ 

เอว ํมคฺค ฺ  ูธมฺม ฺ  ูอตฺถ ฺ  ูกาล ฺ  ูรตฺต ฺ  ูมตฺต ฺ  ูกต ฺ  ูตถ ฺ  ูวิ ฺ  ูวทิู 
เวทค ูปารค ูอจฺิจาทโยฯ 

อกูารนฺตฯํ 
เอการนฺโต อปปฺสทฺิโธฯ 
โอการนฺโต ปลฺุลงฺิโค โคสทฺโทฯ 
ตโต สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ สิโลโป, โค คจฺฉตฯิ 
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‘‘คาว เส’’ต ิอโิต ‘‘โค’’ต ิอธกิาโร, ‘‘อาวา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๖๙. โยส ุจฯ 
โคอจฺิเจตสฺส โอการสฺส อาวาเทโส โหต ิโยสฯุ จสทฺเทน นา สมฺา สมิฺสอุจฺิเจเตส ุจฯ 

‘‘ตโต โยนโม ตู’’ต ิเอตฺถ ตคฺุคหเณน โยนโมกาโร, สรโลปาทฯิ คาโว ตฏฺิฐนฺตฯิ 
๑๗๐. อวมํหิฺ จฯ 
โคอจฺิเจตสฺส โอการสฺส อาว อวอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิอมฺํห ิวภิตฺตมฺิหฯิ เสทฺเทน โย นา 

ส สมฺาสฺมิสอุจฺิเจเตสุ จ อวาเทโส โหตฯิ คโว คจฺฉนฺต,ิ เห โค, เห คาโว เห คโวฯ 
ทุตยิาย ํ‘‘อมํหีฺ’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๗๑. อาวสสฺ ุวาฯ 
อาวอจฺิเจตสฺส คาวาเทสสฺส อนฺตสรสฺส อกุาราเทโส โหต ิวา อมฺํห ิวภิตฺตมฺิหฯิ อาวสฺส อ 

อาว, ตสฺส อาวสทฺทนฺตสฺสฯ ‘‘อํโม’’ตอิาทนิา นิคฺคหตีํฯ คาวุ ํคาวํ ควํ, คาโว คโวฯ 
‘‘โคณ, วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๗๒. สหิุนาส ุจฯ 
ส ุหิ นาอจฺิเจเตสุ สพฺพสฺส โคสทฺทสฺส โคณาเทโส โหต ิวาฯ จสทฺเทน เสเสสุ จฯ โคโณ, 

โคณา, เห โคณ เห โคณา, โคณํ, โคเณ, โคเณน, โคเณห ิโคเณภ,ิ โคณสฺสฯ 
๑๗๓. โคณ นํมหิฺ วาฯ 
สพฺพสฺส โคสทฺทสฺส โคณาเทโส โหต ิวา นํมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ โคณานํ, โคณา โคณสฺมา 

โคณมฺหา, โคเณห ิโคเณภ,ิ โคณสฺส, โคณานํ, โคเณ โคณสฺม ิโคณมฺห,ิ โคเณสุฯ 
โคณาเทสาภาเว คาเวน คเวน, โคห ิโคภฯิ 
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๑๗๔. คาว เสฯ 
‘‘โค อาว เส’’อติ ิตปิทมทิฯํ โคสฺส โอ โค, โคสทฺโทการสฺส อาวาเทโส โหต ิเส วภิตฺตมฺิหฯิ 

คาวสฺส ควสฺสฯ 
นํมฺห ิ‘‘โค, อวา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๗๕. ตโต นม ํปติมหฺาลุตเฺต จ สมาเสฯ 
ตโต โคสทฺทโต ปรสฺส นํวจนสฺส ออําเทโส โหต,ิ โคสทฺโทการสฺส อวาเทโส จ ปติมฺห ิ

ปเร อลุตฺเต จ สมาเสฯ จสทฺเทน อสมาเสปิ อ ํอวาเทสาฯ ควํปตสิฺส เถรสฺส, ควฯํ 
‘‘สุหนิาสุ จา’’ต ิเอตฺถ จสทฺเทน นํมฺห ิคอุาเทโสฯ ‘‘โน จ ทฺวาทโิต นํมฺห’ี’ต ิสุตฺเต จสทฺ

เทน นการาคโม จฯ คุนฺนํโคนํ วาฯ 
คาวา คาวมฺหา คาวสฺมา ควา ควมฺหา ควสฺมา, โคห ิโคภ,ิ คาวสฺส ควสฺส, คว ํ

คนฺุนํ โคนํ, คาเว คาวมฺห ิคาวสฺม ิคเว ควมฺห ิควสฺม,ิ คาเวสุ คเวส ุโคสฯุ 
โอการนฺตํฯ 

ปุรโิส คณุวา ราชา, สา’คฺค ิทณฺฑ ีจ ภกฺิข ุจ; 
สตฺถา’ภภิ ูจ สพฺพ ฺ ,ู โคต ิปุลฺลงฺิคสงฺคโหฯ 

ปลฺุลงฺิค ํนิฏฺฐติํฯ 
อสฺมา นสฺมา ตสฺมา นมฺหา ตมฺหา, เนห ิเนภ ิเตห ิเตภ,ิ อสฺส นสฺส ตสฺส, เนส ํเตส ํ

เนสานํ เตสานํ, อสฺม ินสฺม ิตสฺม ินมฺห ิตมฺห,ิ เนสุ เตสุฯ 
อตฺิถยิ ํ‘‘ตา ส’ิ’ อติธี สาเทสสิโลปาฯ สา ก ฺญา, นตฺตฯํ นา ตา นาโย ตาโย, นํ ต,ํ นา ตา 

นาโย ตาโย, นาย ตาย, นาห ิตาห ินาภ ิตาภฯิ 
‘‘เอตมิาสม’ี’ต ิอโิต เอติมาคฺคหณ ฺจ ‘‘ตสฺสา วา’’ต ิอโิต ตคฺคหณ ฺจ ป ฺจมยินฺตวเสน 

วตฺตเต ‘‘วา’’ต ิจฯ 
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อิตถิฺลิงฺค 
อถ อตฺิถลิงฺิคานิ วุจฺจนฺเตฯ 
อการนฺโต อตฺิถลิงฺิคสทฺโท อปปฺสทฺิโธฯ 
อาการนฺโต อตฺิถลิงฺิโค ก ญฺาสทฺโทฯ ‘‘ก ฺญ’’อติ ิฐเิต – 
๑๗๖. อิตถิฺยมโต อาปปฺจจฺโยฯ 
อตฺิถยิ ํวตฺตมานา อการนฺตโต ลิงฺคมฺหา ปโร อาปปฺจฺจโย โหตฯิ 

ปกตฺยตฺถโชตกา อตฺิถ-ิปปฺจฺจยา สฺยาทโย วยิ; 
ณาทโย ปจฺจยตฺถสฺส, สกตฺถสฺสาปิ วาจกาฯ 

‘‘สรโลโป’’ตอิาทนิา ปพฺุพสฺสเร ลุตฺเต, ปรนยเน จ กเต ‘‘ธาตุปปฺจฺจยวภิตฺตวิชฺชติมตฺถวํ 
ลงฺิค’’นฺต ิวุตฺตตฺตาว ปจฺจยนฺตสฺสาปิ อลงฺิคตฺตา วภิตฺตุปปฺตฺตยิมสมฺปตฺตาย ํ‘‘ตทฺธติสมาสกติ
กา นาม ํวา’ตเวตุนาทสี ุจา’’ต ิเอตฺถ วคฺคหเณน อตฺิถปิปฺจฺจยนฺตสฺสาปิ นามพฺยปเทโสฯ ปเุร 
วยิ สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ ‘‘เสสโต โลปํ คสปีิ’’ต ิสิโลโปฯ สา ก ฺญาฯ 

พหวุจเน ‘‘อาลปเน ส ิคส ฺโญ’’ต ิอโิต ‘‘ส ฺโญ’’, ‘‘เต อิตฺถขฺิยา โป’’ต ิอโิต ‘‘อตฺิถขฺิยา’’ต ิจ 
วตฺตเตฯ 

๑๗๗. อา โฆฯ 
ลงฺิคสฺสนฺโต อากาโร ยทา อตฺิถขฺิโย, ตทา ฆส ฺโญ โหตตี ิฆส ฺญาย ํ‘‘ฆปโต จ โยนํ โล

โป’’ต ิวกิปเฺปน โยโลโปฯ ตา ก ฺญา ก ฺญาโยฯ 
อาลปเน ‘‘สขโต คสฺเส วา’’ต ิอโิต ‘‘คสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๗๘. ฆเต จฯ 
ฆโต ปรสฺส คสฺส เอกาโร โหต,ิ สรโลปาทฯิ โภต ิก ฺเญ, โภตโิย ก ฺญา ก ฺญาโยฯ 
อมฺํห ิสรโลปปกตภิาวา ก ฺญ,ํ ก ฺญา ก ฺญาโยฯ 
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ตตยิาทสีุ ‘‘อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ตู’’ต ิอโิต ‘‘อาโย, เอกวจนาน’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๗๙. ฆโต นาทีนํฯ 
ฆส ฺญโต ลงฺิคสฺสาการา ปเรส ํนาทนํี สมิฺปรยินฺตานํ เอกวจนานํ วภิตฺตคิณานํ อายา

เทโส โหตฯิ สรโลปปรนยนานิฯ ก ฺญาย, ก ฺญาห ิก ฺญาภ,ิ ก ฺญาย, ก ฺญานํ, ก ฺญาย, 
ก ฺญาห ิก ฺญาภ,ิ ก ฺญาย, ก ฺญานํฯ 

สมิฺมฺห ิ– 
๑๘๐. ฆปโต สมิฺ ย ํวาฯ 
ฆปโต ปรสฺส สมิฺวจนสฺส ย ํโหต ิวา, อ ฺญตฺถายาเทโสฯ ก ฺญาย ํก ฺญาย, ก ฺญาสุฯ 
เอวม ฺเญปิ – 

สทฺธา เมธา ป ฺญา วชฺิชา, จนฺิตา มนฺตา วณีา ตณฺหา; 
อจฺิฉา มจฺุฉา เอชา มายา, เมตฺตา มตฺตา สกฺิขา ภกฺิขาฯ 
ชงฺฆา ควีา ชวฺิหา วาจา, 
ฉายา อาสา คงฺคา นาวา; 
คาถา เสนา เลขา สาลา, 
มาลา เวลา ปชูา ขฑฺิฑาฯ 
ปิปาสา เวทนา ส ฺญา, เจตนา ตสณิา ปชา; 
เทวตา วฏฺฏกา โคธา, พลากา ปรสิา สภาฯ 
อกูาเสผาลกิา ลงฺกา, สลากา วาลกิา สขิา; 
วสิาขา วสิขิา สาขา, วจา ว ฺฌา ชฏา ฆฏาฯ 
เชฏฺฐา โสณฺฑา วติณฺฑา จ, กรุณา วนิตา ลตา; 
กถา นิทฺทา สุธา ราธา, วาสนา สสิปา ปปาฯ 
ปภา สมีา ขมา ชายา, 
ขตฺตยิา สกฺขรา สรุา; 
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โทลา ตลุา สลิา ลลีา, 
ลาเล’ลา เมขลา กลาฯ 
วฬวา’ลมฺพสุา มสูา, ม ฺชสูา สลุสา ทสิา; 
นาสา ชุณฺหา คหุา อหีา, ลสกิา วสธุาทโยฯ 

อมฺมาทนํี อาลปเนว รปูเภโทฯ อมฺมา, อมฺมา อมฺมาโยฯ 
คสฺส ‘‘ฆเต จา’’ต ิเอกาเร สมฺปตฺเต – 
๑๘๑. น อมมฺาทิโตฯ 
อมมฺา อนฺนาอจฺิเจวมาทโิต ปรสฺส คสฺส อาลปเนกวจนสฺส น เอการตฺตํ โหตฯิ ‘‘อากาโร 

วา’’ต ิรสฺสตฺตํฯ 
โภต ิอมฺม โภต ิอมฺมา, โภตโิย อมฺมา อมฺมาโยฯ เอว ํอนฺนา, อนฺนา อนฺนาโย, โภต ิ

อนฺน โภต ิอนฺนา, โภตโิย อนฺนา อนฺนาโยฯ อมฺพา, อมฺพา อมฺพาโย, โภต ิอมฺพ โภต ิ
อมฺพา, โภติโย อมฺพา อมฺพาโย อจฺิจาทฯิ 
                                        อาการนฺตํฯ 

อิการนฺโต อตฺิถลิงฺิโค รตติฺสทฺโท; 
ตเถว สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ สิโลโป, รตฺตฯิ 

พหวุจเน ‘‘ส ฺญา, อวิณฺณุวณฺณา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๘๒. เต อิตถิฺขยฺา โปฯ 
อตฺิถยิา อาขฺยา ส ฺญา อิตถิฺขยฺา, ลงฺิคสฺสนฺตา เต อวิณฺณุวณฺณา ยทา อตฺิถขฺิยา, ตทา 

ปส ฺญา โหนฺตตี ิปส ฺญาย ํ‘‘ฆปโต จา’’ตอิาทนิา โยโลโป, ‘‘โยสุ กต’’อจฺิจาทนิา ทโีฆฯ รตฺต ี
รตฺตโิย รตฺโย วา, เห รตฺต,ิ เห รตฺต ีเห รตฺตโิยฯ 

‘‘อํโม’’ตอิาทนิา นิคฺคหตี,ํ รตฺต,ิ รตฺต ีรตฺตโิย; 
ตตยิาทสีุ ‘‘เอกวจนานํ, นาทนี’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
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๑๘๓. ปโต ยาฯ 
ปส ฺญโต อวิณฺณุวณฺเณห ิปเรส ํนาทนีเมกวจนานํ วภิตฺตคิณานํ ยาอาเทโส โหตฯิ รตฺติ

ยา, รตฺตหี ิรตฺตภี ิรตฺตหิ ิรตฺตภิ,ิ รตฺตยิา, รตฺตนํี รตฺตนํิฯ 
ป ฺจมยิ ํ– 
๑๘๔. อมา ปโต สมิฺสฺมานํ วาฯ 
ปอจฺิเจตสฺมา ปเรสํ สมิฺ สมฺาอจฺิเจเตส ํยถากฺกม ํอ ํอาอาเทสา โหนฺต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสตฺ

โถย ํวาสทฺโท, เตน อวุณฺณนฺตโต น โหนฺต,ิ อิวณฺณนฺตโตปิ ยถาปโยคฯํ 
‘‘สเร, ยกาโร’’ต ิจ วตฺตเต, สหีมณฺฑกูคตหี ิโยวจเนกวจนคฺคหณ ฺจฯ 
๑๘๕. ปส ญฺสสฺ จฯ 
ปส ฺญสฺส อิวณฺณสฺส โยวจเนกวจนวภิตฺตนีมาเทเส สเร ปเร ยกาโร โหตฯิ เอตฺถ จ 

ยการสฺเสวาธกิารโต ปส ญฺคฺคหเณน อิวณฺโณว คยฺหต,ิ จคฺคหณํ ‘‘รตฺโต’’ตอิาทสุี นิวตฺตนตฺถํ
ฯ รตฺยา รตฺตยิา, รตฺตหี ิรตฺตภี ิรตฺตหิ ิรตฺตภิ,ิ รตฺตยิา, รตฺตนํี รตฺตนํิฯ สมิฺวจเน อมาเทสยกา
ราเทสา, รตฺยฯํ ‘‘ฆปโต สฺม ิย ํวา’’ต ิยอําเทโส, รตฺตยิฯํ 

อ ฺญตฺถ ‘‘อํ, สฺม,ิ วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๘๖. อาทิโต โอ จฯ 
อาทิอจฺิเจตสฺมา สฺมิวจนสฺส อ ํโออาเทสา โหนฺต ิวาฯ จสทฺเทน อ ฺญสฺมาปิ อา อ ํโออา

เทสาฯ รตฺยา รตฺต ิรตฺโต รตฺตยิา, รตฺตสีุ รตฺตสิุฯ 
เอวม ฺญานิปิ – 

ปตฺต ิยุตฺต ิวุตฺต ิกตฺิต,ิ มตฺุต ิตตฺิต ิขนฺต ิกนฺต;ิ 
สนฺต ิตนฺต ิสทฺิธ ิสทฺุธ,ิ อทฺิธ ิวุทฺธ ิพทฺุธ ิโพธฯิ 
ภมู ิชาต ิปีต ิสูต,ิ นนฺท ิสนฺธ ิสาณ ิโกฏ;ิ 
ทฏฺิฐ ิวุฑฺฒ ิตุฏฺฐ ิยฏฺฐ,ิ ปาฬ ิอาฬ ินาฬ ิเกฬ;ิ 
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สต ิมต ิคต ิจตุ,ิ ธติ ิยวุต ิวกิตฯิ 
รต ิรุจ ิรสฺม ิอสนิ วสนิ โอสธ ิองฺคลุ ิธลู ิทุนฺทุภ ิโทณิ อฏว ิฉว ิอาทนิี อิการนฺตนามานิฯ 

อิการนฺตฯํ 
อีการนฺโต อตฺิถลิงฺิโค อิตถีฺสทฺโท; 
‘‘อตฺิถ’’อติธี ‘‘อตฺิถยิ,ํ ปจฺจโย’’ติ จ วตฺตเตฯ 

๑๘๗. นทาทิโต วา อีฯ 
นทาทโิต วา อนทาทโิต วา อตฺิถยิ ํวตฺตมานา ลงฺิคมฺหา อปีปฺจฺจโย โหตฯิ วาคฺคหณมน

ทาทสิมฺปิณฺฑนตฺถํ, เตน ปถุคุวาทโิต จ อฯี 
สรโลเป ‘‘กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต’’ต ิอสวณฺเณ สมฺปตฺเต ปกตภิาโว นามพฺยปเทโส, สยฺาทฺ

ยปุปฺตฺตฯิ อตฺิถ,ี อตฺิถ ี‘‘อโฆ รสฺส’’นฺตอิาทนิา รสฺสตฺตํ, อตฺิถโิยฯ สมฺโพธเน ‘‘ฌลปา รสฺส’’นฺต ิ
รสฺสตฺตฯํ โภต ิอตฺิถ,ิ โภตโิย อตฺิถ ีอตฺิถโิยฯ 

ทุตเิยกวจเน ‘‘ฆปโต สฺม ิย ํวา’’ต ิอโิต ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๘๘. อ ํยมีโต ปส ญฺโตฯ 
ปส ฺญโต อีการโต ปรสฺส อวํจนสฺส ย ํโหต ิวาฯ อตฺิถยิ ํอตฺิถ,ิ อตฺิถ ีอตฺิถโิย, อตฺิถยิา, อตฺิ

ถหี ิอตฺิถภี,ิ อตฺิถยิา, อตฺิถนํี, อตฺิถยิา, อตฺิถหี ิอตฺิถภี,ิ อตฺิถยิา, อตฺิถนํี, อตฺิถยิ ํอตฺิถยิา, อตฺิถสีฯุ 
เอว ํนท,ี นทฯี โยโลปาภาเว ‘‘ตโต โยนโม ตู’’ต ิเอตฺถ ตสุทฺเทน โยนโมกาโร จ, 

‘‘ปส ฺญสฺส จา’’ต ิอกีารสฺส ยกาโร, ‘‘ยวต ํตลน’’อจฺิจาทนิา ทฺยสฺส ชกาโร, ทฺวตฺิตํฯ นชฺโช 
สนฺทนฺต,ิ นทโิยฯ 

เอตฺถ เจว ํสชฺิฌนฺตานํ นชฺโชอาทนํี วุตฺตยิํ อานตฺตคฺคหณาทนิา นิปผฺาทนํ อตรฺช สคุตา
ทนํี วยิ นิปผฺาทนูปายนฺตรทสฺสนตฺถนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

เห นท,ิ เห นท ีเห นชฺโช เห นทโิย, นทยิ ํนท,ิ นท ีนชฺโช นทโิยฯ 
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อมาทสิุตฺเต อา ปโตต ิโยควภิาเคน กฺวจ ินาสาน ฺจาตฺต,ํ เตน น ชจฺจา วสโล โหต,ิ ปถพฺ
ยา เอกรชฺเชนาต ิอาท ิจ สชฺิฌต,ิ ปเุร วยิ ยการชการาเทสทฺวตฺิตานิฯ 

นชฺชา กตํ นทยิา, นทหี ินทภี,ิ นชฺชา นทยิา, นทนํี, นชฺชา นทยิา, นทหี ินทภี,ิ นชฺ
ชา นทยิา, นทนํี, นชฺชํ นทยิ ํนทยิา, นทสีฯุ 

อ ฺเญปิ – 
มห ีเวตรณี วาปี, ปาฏล ีกทล ีฆฏ;ี 
นาร ีกุมาร ีตรณุ,ี วารุณ ีพฺราหฺมณ ีสขฯี 
คนฺธพฺพ ีกนฺินร ีนาค,ี เทว ียกฺข ีอช ีมคิ;ี 
วานร ีสกูร ีสหี,ี หสํ ีกาก ีจ กุกฺกุฏ ี– 

อจฺิจาทโย อิตถีฺสทฺทสมาฯ 
ตเถว มาตุลสทฺทโต อปีปฺจฺจเย กเต – 
๑๘๙. มาตุลาทีนมานตฺตมีกาเรฯ 
มาตลุ อยยฺกวรณุอจฺิเจวมาทนีมนฺโต อานตฺตมาปชฺชเต อกีาเร ปจฺจเย ปเร, อนฺตาเปกฺ

ขาย ํฉฏฺฐ,ี สรโลปาทฯิ มาตุลานี, เอว ํอยฺยกานี, วรณุานี, เสส ํอิตถีฺสทฺทสมฯํ 
อนทาทสี ุปถุสุทฺทโต อปีปฺจฺจโยฯ ‘‘โอ สเร จา’’ต ิเอตฺถ จสทฺเทน อกุารสฺส อวาเทโสฯ 

ปุถว,ี ปถุวโิยฯ สสมฺา สมิฺส ุปถุพฺยา ปถุวยิา, ปถุพฺยา ปถุวยิา, ปถุพฺย ํปุถวยิ ํปถุวยิา อจฺิจาทิ
ฯ 

โคสทฺทโต ‘‘นทาทโิต วา อ’ี’ต ิอปีปฺจฺจโยฯ มหาวุตฺตนิา วา ‘‘คาว เส’’ต ิเอตฺถ คาวอติ ิ
โยควภิาเคน วา โอการสฺส อาวาเทโสฯ คาว,ี คาว ีคาวโิย อจฺิจาท ิอิตถีฺสทฺทสมฯํ 

‘‘มานว’’อติธี ‘‘อตฺิถยิ,ํ วา, อ’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
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๑๙๐. ณว ณิก เณยยฺ ณนฺตุหิฯ 
ณว ณิก เณยยฺ ณนฺตปุปฺจฺจยนฺเตห ิอตฺิถยิ ํวตฺตมาเนห ิลงฺิเคห ิอปีปฺจฺจโย โหตฯิ วาธกิา

โร กตฺถจ ินิวตฺตนตฺโถ, สรโลปาทฯิ มานว,ี เอว ํนาวกิ,ี เวนเตยฺย,ี โคตมฯี 
‘‘คณุวนฺตุ อ’ี’อติธี ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๙๑. นฺตสุสฺ ตมีกาเรฯ 
สพฺพสฺเสว นฺตปุปฺจฺจยสฺส ตกาโร โหต ิวา อีการปปฺจฺจเย ปเร, อ ฺญตฺถ สรโลปาทฯิ 

คณุวต,ี คณุวต ีคุณวตโิย, คุณวนฺต,ี คณุวนฺต ีคณุวนฺตโิย อจฺิจาท ิอิตถีฺสทฺทสมฯํ 
เอว ํกลุวต,ี สลีวต,ี ยสวต,ี รปูวต,ี สตมิต,ี โคตฺตมตฯี 
มหนฺตสทฺทโต ‘‘นทาทโิต วา อ’ี’ต ิอีปปฺจฺจโย, นฺตพฺุยปเทโส วกิปเฺปน ตการาเทโสฯ มห

ต ีมหนฺตฯี 
‘‘ภวนฺต อ’ี’อติธี ‘‘อกีาเร’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๙๒. ภวโต โภโตฯ 
สพฺพสฺเสว ภวนฺตสทฺทสฺส โภตาเทโส โหต ิอกีาเร อตฺิถคิเต ปเรฯ สา โภต,ี โภต ีโภตโิย, 

เห โภต,ิ เห โภต ีโภตโิย อจฺิจาทฯิ 
‘‘ภกฺิข’ุ’ อติธี ‘‘อตฺิถยิ’’นฺต ิวตฺตเต ‘‘วา’’ต ิจฯ 
๑๙๓. ปติภิกฺขรุาชีการนฺเตหิ อินีฯ 
ปติ ภิกฺข ุราช อจฺิเจเตห ิอีการนฺเตห ิจ อตฺิถยิ ํวตฺตมาเนห ิลงฺิเคห ิอินีปปฺจฺจโย โหตฯิ 
‘‘สรโลโป’มาเทส’’อจฺิจาทสิุตฺเต ตคฺุคหเณน กฺวจ ิปพฺุพโลปสฺส นิเสธนโต ‘‘วา ปโร อสรู

ปา’’ต ิสรโลโปฯ ภกฺิขนีุ, ภกฺิขนีุ ภกฺิขุนิโย อจฺิจาทฯิ 
คหปติสทฺทโต อนีิ, ‘‘อตฺต’’มติ ิวตฺตเตฯ 
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๑๙๔. ปติสสิฺนีมหิฺฯ 
ปติสทฺทสฺส อนฺโต อตฺตมาปชฺชเต อินีปปฺจฺจเย ปเรฯ ตเถว ปรสเร ลุตฺเต ‘‘ปุพฺโพ จา’’ต ิ

ทโีฆ, คหปตานีฯ 
ตเถว ราชสทฺทโต อินี, สรโลปปกตภิาวา, ราชนีิฯ อีการนฺเตส ุทณฺฑีสทฺทโต อนีิ, สรโล

ปาท,ิ ทณฺฑนีิ, ทณฺฑนิี ทณฺฑนิิโย, เอว ํหตฺถนีิ, เมธาวนีิ, ตปสฺสนีิ, ปิยภาณินี อจฺิจาทฯิ 
‘‘โปกฺขรนีิ’’ อติธี ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา อิการนการานํ อการณการาเทสา, โปกฺขรณี, 

โปกฺขรณีฯ ‘‘ตโต โยนโม ตู’’ต ิสุตฺเต ตคฺุคหเณน โยนโมกาโร จ, อีการสฺส ยกาโร, ‘‘ยวต’’มจฺิ
จาทสิุตฺเต การคฺคหเณน ณฺยสฺส ญกาโร, ทฺวตฺิตํฯ โปกฺขร ฺโญ โปกฺขรณิโย วา อจฺิจาทฯิ 

วาธกิาโร อนุตฺตสมจฺุจยตฺโถ, เตน วิทู ยกขฺาทโิตปิ อินี, ปรจตฺิตวทิุนี, สรโลปรสฺสตฺตานิ, 
ปรจตฺิตวทิุนี ปรจตฺิตวทิุนิโย, ยกฺขนีิ ยกฺขนิิโย, สหีนีิ สหีนิิโย อจฺิจาทฯิ 

อีการนฺตฯํ 
อกุารนฺโต อตฺิถลิงฺิโค ยาคสุทฺโทฯ 
ตสฺส รตติฺสทฺทสฺเสว รปูนโยฯ อมาเทสาทอิภาโวว วเิสโสฯ 

ยาค,ุ ยาค ูยาคโุย, เห ยาค,ุ เห ยาค ูยาคโุย, ยาคุ,ํ ยาค ูยาคโุย, ยาคุยา, ยาคหู ิ
ยาคภู ิยาคหุ ิยาคุภ,ิ ยาคุยา, ยาคูนํ ยาคุนํ, ยาคุยา, ยาคหู ิยาคภู ิยาคุห ิยาคุภ,ิ ยาคุ
ยา, ยาคนํู ยาคนํุ, ยาคุย ํยาคยุา, ยาคูส ุยาคุสุฯ 

เอว ํธาตุ เธนุ กาส ุททฺทุ กจฺฉุ กณฺฑุ รชฺชุ กเรณุ ปิยงฺคุ สสฺสอุาทนิีฯ 
มาตสุทฺทสฺส เภโทฯ ตสฺส ปิตสุทฺทสฺเสว รปูนโยฯ ‘‘อารตฺต’’มติ ิภาวนิทฺเทเสน อาราเท

สาภาเว ‘‘ปโต ยา’’ต ิยาเทโสว วเิสโสฯ 
มาตา, มาตโร, โภต ิมาต, โภต ิมาตา โภตโิย มาตโร, มาตร,ํ มาตเร มาตโร, 

มาตรา มาตุยา มตฺยา, ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา อกุารโลโป, รสฺสตฺต ฺจฯ มาตเรห ิมาต
เรภ ิมาตูห ิมาตูภ ิมาตุห ิมาตุภ,ิ มาตุ มาตุสฺส มาตุยา, มาตรานํ มาตานํ มาตูนํ มาตุนํ, 
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มาตรา มาตุยา, มาตเรห ิมาตเรภ ิมาตูห ิมาตูภ,ิ มาตุ มาตุสฺส มาตุยา, มาตรานํ มา
ตานํ มาตูนํ มาตุนํ, มาตร,ิ มาตเรสุ มาตสูุ มาตุสฯุ 

เอว ํธตีา, ธตีโร, ทุหติา, ทุหติโร อจฺิจาทฯิ 
อกุารนฺตฯํ 

อกูารนฺโต อตฺิถลิงฺิโค ชมพฺสูทฺโทฯ 
ชมฺพ,ู ชมฺพ ูชมฺพุโย, เห ชมฺพ,ุ เห ชมฺพ ูชมฺพุโย, ชมฺพุ,ํ ชมฺพ ูชมฺพุโย อจฺิจาท ิอิตฺ

ถีสทฺทสมฯํ 
เอว ํวธ ูจ สรภ,ู สรพ ูสุตนู จม;ู 
วามรู ูนาคนาสรู,ู สมานิ ขลุ ชมฺพยุาฯ 

อกูารนฺตฯํ 
โอการนฺโต อตฺิถลิงฺิโค โคสทฺโทฯ 
ตสฺส ปลฺุลงฺิคโคสทฺทสฺเสว รปูนโยฯ 

ก ฺญา รตฺต ินท ีอตฺิถ,ี มาตุลานี จ ภกฺิขุนี; 
ทณฺฑนิี ยาคุ มาตา จ, ชมฺพ ูโคตตฺิถสิงฺคโหฯ 

อตฺิถลิงฺิค ํนิฏฺฐติฯํ 
นปุํ สกลิงฺค 

อถ นปุํสกลงฺิคานิ วุจฺจนฺเตฯ 
อการนฺโต นปุํสกลงฺิโค จิตฺตสทฺโทฯ 
ปุเร วยิ สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ ‘‘จตฺิต ส’ิ’ อติธี – 
‘‘นปุํสเกห,ิ อโต นิจฺจ’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
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๑๙๕. สิฯ 
สิ, ออํติ ิทฺวปิทมทิํฯ อการนฺเตห ินปุํสกลงฺิเคห ิปรสฺส สิวจนสฺส อ ํโหต ินิจฺจฯํ สรโลป

ปกตภิาวาท,ิ จตฺิตํฯ 
พหวุจเน ‘‘โยนํ นิ นปุํสเกห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๙๖. อโต นิจฺจฯํ 
อการนฺเตห ินปุํสกลงฺิเคห ิโยนํ นิจฺจ ํนิ โหตฯิ ‘‘สพฺพโยนีนมาเอ’’ต ินิสฺส วา อากาโรฯ 

อ ฺญตฺถ ‘‘โยส ุกต’’อจฺิจาทนิา ทโีฆฯ จตฺิตา จตฺิตานิฯ 
โยนํ นิภาเว จาเอตฺเต, สทฺิเธปิ อวเิสสโต; 
‘‘อโต นิจฺจ’’นฺต ิอารมฺภา, อาเอตฺต ํกฺวจเิทวธิฯ 

อาลปเน คโลโปฯ เห จตฺิต, เห จตฺิตา จตฺิตานิ, ทุตยิาย ํนิสฺส วกิปเฺปเนกาโรฯ จตฺิต,ํ จตฺิเต 
จตฺิตานิฯ เสส ํปริุสสทฺเทน สมฯํ 
เอวม ฺญานิปิ – 

ปุ ฺญ ปาป ผล รปู สาธนํ, 
โสต ฆาน สุข ทุกฺข การณํ; 
ทาน สลี ธน ฌาน โลจนํ, 
มลู กลู พล ชาลมงฺคลฯํ 
นฬนิ ลงฺิค มขุ’งฺค ชล’มฺพุช,ํ 
ปุลนิ ธ ฺญ หริ ฺญ ปทา’มต;ํ 
ปทมุ วณฺณ สสุาน วนา’ยธุ,ํ 
หทย จวีร วตฺถ กุล’ินฺทฺรยิฯํ 
นยน วทน ยาโน’ทาน โสปาน ปานํ, 
ภวน ภวุน โลหา’ลาต ตุณฺฑ’ณฺฑ ปีฐํ; 
กรณ มรณ ญาณา’รมฺมณา’ร ฺญ ตาณํ, 
จรณ นคร ตรีจฺฉตฺต ฉิทฺโท’ทกานิ – อจฺิจาทนิีฯ 
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กมมฺสทฺทสฺส ตตเิยกวจนาทสีุ รปูเภโทฯ 
กมฺม,ํ กมฺมา กมฺมานิ, เห กมฺม, เห กมฺมา กมฺมานิ, กมฺม,ํ กมฺเม กมฺมานิฯ 
‘‘วา, อุ, นามฺห,ิ จา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๙๗. อ กมมฺนฺตสสฺ จฯ 
กมมฺสทฺทนฺตสฺส อกุาร อการาเทสา โหนฺต ิวา นามฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ อนฺตคฺคหเณน 

ถามทธฺาทนีมนฺตสฺสปิ อตฺุตฯํ จสทฺทคฺคหเณน ยวุ มฆวานมนฺตสฺส อา โหต ิกฺวจ ินา สอุจฺิเจ
เตสุฯ กมฺมุนา กมฺมนา กมฺเมน วา, กมฺเมห ิกมฺเมภฯิ 

สสมฺาส ุ‘‘อุ นามฺห ิจา’’ต ิเอตฺถ จสทฺเทน ปมุ กมมฺถามนฺตสฺส จกุาโร วา สสมฺาสูต ิอตฺุตํ
ฯ กมฺมุโน กมฺมสฺส, กมฺมานํ, กมฺมนุา กมฺมา กมฺมมฺหา กมฺมสฺมา, กมฺเมห ิกมฺเมภ,ิ กมฺมุโน 
กมฺมสฺส, กมฺมานํฯ 

สมิฺวจเน ‘‘พฺรหฺมโต ตุ สฺมนีิ’’ต ิเอตฺถ ตสุทฺเทน กฺวจ ินิ โหติฯ กมฺมนิ กมฺเม กมฺมมฺห ิ
กมฺมสฺม,ิ กมฺเมสฯุ 

เอว ํถามนุา ถาเมน ถามสา วา, ถามโุน ถามสฺส, ถามุนา ถามาฯ อทฺธุนา, อทฺธุโน อจฺิ
จาท ิปรุมิสมฯํ 

คณุวนฺต ุสิ, ‘‘สวภิตฺตสฺิส, นฺตุสฺส, สมฺิห’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๑๙๘. อ ํนปุํ สเกฯ 
นปุํสเก วตฺตมานสฺส ลงฺิคสฺส สมฺพนฺธโิน นฺตปุปฺจฺจยสฺส สวภิตฺตสฺิส อ ํโหต ิสิมฺห ิวภิตฺตมฺิ

หฯิ คุณวํ จตฺิตํฯ 
โยมฺห ิ‘‘นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จา’’ต ิอตฺต,ํ อิกาโร จฯ คุณวนฺต,ิ คุณวนฺตานิ, เสส ํเญยฺยฯํ 
คจฺฉนฺต สิ, ‘‘สมฺิห ิคจฺฉนฺตาทนํี นฺตสทฺโท อ’’มติ ิอฯํ คจฺฉํ คจฺฉนฺตํ, คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตานิ

ฯ 
อการนฺตฯํ 
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อาการนฺโต นปุํสกลงฺิโค อสสฺทธฺาสทฺโทฯ 
‘‘อสฺสทฺธา’’อติ ิฐเิต – 
‘‘สมาสสฺสา’’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘สโร รสฺโส นปุํสเก’’ต ิสมาสนฺตสฺส รสฺสตฺตํ, สมาสตฺตา นามพฺยป

เทโส, สยฺาทฺยปุปฺตฺตฯิ เสสํ จิตฺตสมฯํ 
อสฺสทฺธ ํกุล,ํ อสฺสทฺธา อสฺสทฺธานิ กุลานิ อจฺิจาทฯิ 
ตถา มขุนาสิกาสทฺโทฯ ตสฺส ทฺวนฺเทกตฺตา สพฺพตฺเถกวจนเมวฯ มขุนาสกิํ, เห มขุนาสกิ, 

มขุนาสกิ,ํ มุขนาสเิกน อจฺิจาทฯิ 
อาการนฺตํฯ 

อิการนฺโต นปุํสกลงฺิโค อฏฺฐิสทฺโทฯ 
สยฺาทฺยุปปฺตฺต,ิ สิโลโป, อฏฺฐฯิ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๑๙๙. โยนํ นิ นปุํ สเกหิฯ 
นปุํสกลงฺิเคห ิปเรส ํสพฺเพส ํโยนํ นิ โหต ิวาฯ 
อฏฺฐนิี, อ ฺญตฺถ นิจฺจ ํโยโลโป, ทโีฆ จ, อฏฺฐ,ี ตถา เห อฏฺฐ,ิ เห อฏฺฐ ีอฏฺฐนิี, อฏฺฐ,ิ อฏฺฐ ี

อฏฺฐนิี, อฏฺฐนิา อจฺิจาท ิอคคิฺสทฺทสมํฯ 
เอว ํสตฺถ ิทธ ิวาร ิอกฺข ิอจฺฉิ อจฺจ ิอจฺิจาทนิีฯ 

อิการนฺตฯํ 
อีการนฺโต นปุํสกลงฺิโค สขุการสีทฺโทฯ  

‘‘สุขภาร ีส’ิ’ อติธี อนปุํสกตฺตาภาวา สิสฺมมฺิปิ ‘‘อโฆ รสฺส’’มจฺิจาทนิา รสฺสตฺตํ, สิโลโปฯ สขุการ ิ
ทานํ, สุขการ ีสขุการนิี, เห สุขการ,ิ เห สุขการ ีเห สุขการนิี, สุขการนํิ สุขการ,ิ สุขการ ี 
สขุการนิีฯ 
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เสส ํทณฺฑีสทฺทสมฯํ เอว ํสีฆยายีอาทนิีฯ 
อีการนฺตฯํ 

อกุารนฺโต นปุํสกลงฺิโค อายสุทฺโทฯ ตสฺส อฏฺฐิสทฺทสฺเสว รปูนโยฯ 
อาย,ุ อายู อายนู,ิ เห อาย,ุ เห อาย ูเห อายนิู, อายุ,ํ อาย ูอายูนิ, อายุนา อายสุาต ิ

มโนคณาทตฺิตา สทฺิธฯํ อายูห ิอายภู,ิ อายุโน อายสฺุส, อายนูมจฺิจาทฯิ 
เอว ํจกฺข ุวส ุธนุ ทารุ ตปิุ มธุ หงฺิค ุสคฺิคุ วตฺถุ มตฺถุ ชตุ อมฺพ ุอสฺสอุาทนีิฯ 

อกุารนฺตฯํ 
อกูารนฺโต นปุํสกลงฺิโค โคตรฺภสูทฺโทฯ 
โคตรฺภ ูสิ, นปุํสกตฺตา รสฺสตฺต,ํ สิโลโปฯ โคตฺรภุ จตฺิตํ, โคตฺรภ ูโคตฺรภนิู, เห โคตฺรภุ, เห 

โคตฺรภ ูเห โคตฺรภนิู, โคตฺรภุ,ํ โคตฺรภ ูโคตฺรภนิู, โคตฺรภุนา อจฺิจาท ิปลฺุลงฺิเค อภิภสูทฺทสมํฯ 
เอว ํอภภิู สยมฺภ ูธมฺม ฺ อูาทนิีฯ 

อกูารนฺตฯํ 
โอการนฺโต นปุํสกลงฺิโค จิตฺตโคสทฺโทฯ 
‘‘จตฺิตา คาโว อสฺส กุลสฺสา’’ต ิอตฺเถ พหุพฺพหีสิมาเส กเต ‘‘สโร รสฺโส นปุํสเก’’ต ิโอ

การสฺส ฐานปปฺยตนาสนฺนตฺตา รสฺสตฺตมุกาโร, สฺยาทฺยปุปฺตฺต,ิ สิโลโปฯ จตฺิตคุ กุลํ, จตฺิตค ู
จตฺิตคนิู อจฺิจาท ิอายสุทฺทสมฯํ 

โอการนฺตํฯ 
จตฺิต ํกมฺม ฺจ อสฺสทฺธ-มถฏฺฐ ิสขุการ ิจ; 
อายุ โคตฺรภ ูธมฺม ฺ ,ู จตฺิตคตู ินปุํสเกฯ 

นปุํสกลงฺิค ํนิฏฺฐติฯํ 
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สพพฺนาม 
อถ สพฺพนามานิ วุจฺจนฺเตฯ 
สพฺพ, กตร, กตม, อุภย, อติร, อ ฺญ, อ ฺญตร, อ ฺญตม, ปพฺุพ, ปร, อปร, ทกฺขณิ, อุตฺตร, 

อธร, ย, ต, เอต, อมิ, อม,ุ ก,ิ เอก, อุภ, ทฺว,ิ ต,ิ จตุ, ตุมฺห, อมฺห อติ ิสตฺตวสีต ิสพฺพนามานิ, ตานิ 
สพฺพนามตฺตา ตลิงฺิคานิฯ 

ตตฺถ สพพฺสทฺโท นิรวเสสตฺโถ, โส ยทา ปลฺุลงฺิควสิฏฺิฐตฺถาภธิาย,ี ตทา รูปนโยฯ ปเุร วยิ 
สยฺาทฺยุปปฺตฺต,ิ ‘‘โส’’ต ิสิสฺส โอกาโร, สรโลปปรนยนานิฯ สพฺโพ ชโนฯ 

พหวุจเน ‘‘สพฺพ โย’’ อติธี ‘‘ปรสม ฺญา ปโยเค’’ต ิสพฺพาทนํี สพฺพนามส ฺญาฯ 
‘‘โย’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๐๐. สพพฺนามการเต ปฐโมฯ 
สพฺเพส ํอตฺิถปิมุนปุํสกานํ นามานิ สพพฺนามานิ, เตส ํสพฺเพส ํสพฺพนามส ฺญานํ ลงฺิคานํ 

อการโต ปโร ปฐโม โย เอตฺตมาปชฺชเตฯ สพฺเพ ปุรสิาฯ 
อการโตต ิก?ิ สพฺพา อมฯู 
เห สพฺพ สพฺพา, เห สพฺเพ, สพฺพ,ํ สพฺเพ, สพฺเพน, สพฺเพห ิสพฺเพภฯิ 
จตุตฺเถกวจเน อายาเทเส สมฺปตฺเต – 
‘‘อโต, อา เอ, สฺมาสฺมนํิ, อาย จตุตฺเถกวจนสฺสา’’ติ จ วตฺตเตฯ 
๒๐๑. ตโย เนว จ สพพฺนาเมหิฯ 
อการนฺเตห ิสพฺพนาเมห ิปเรส ํสมฺา สมิฺ อจฺิเจเตส,ํ จตุตฺเถกวจนสฺส จ อา เอ อายอจฺิเจ

เต อาเทสา เนว โหนฺตตี ิอายาเทสาภาโวฯ จคฺคหณํ กตฺถจ ิปฏเิสธนิวตฺตนตฺถํ, เตน ปพฺุพา
ทหี ิสมฺา สมิฺนํ อา เอ จ โหนฺตฯิ สพฺพสฺสฯ 

‘‘อกาโร, เอ’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
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๒๐๒. สพพฺนามานํ นํมหิฺ จฯ 
สพฺเพส ํสพฺพนามานํ อกาโร เอตฺตมาปชฺชเต นํมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ 
‘‘สพฺพนามโต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๐๓. สพพฺโต นํ สสํานํฯ 
สพฺพโต สพฺพนามโต ปรสฺส นํวจนสฺส ส ํสานํอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺตฯิ 

      สพฺเพส ํสพฺเพสานํ, สพฺพสฺมา สพฺพมฺหา, สพฺเพห ิสพฺเพภ,ิ สพฺพสฺส, สพฺเพส ํสพฺเพสานํ, 
สพฺพสฺม ิสพฺพมฺห,ิ สพฺเพสุฯ 

อตฺิถยิ ํ‘‘อตฺิถยิมโต อาปปฺจฺจโย’’ต ิอาปปฺจฺจโยฯ อ ฺญ ํก ญฺาสทฺทสม ํอ ฺญตฺร ส นํ 
สมิฺวจเนหฯิ สพฺพา ปชา, สพฺพา สพฺพาโย, เห สพฺเพ, เห สพฺพา สพฺพาโย, สพฺพ,ํ สพฺพา สพฺ
พาโย, สพฺพาย, สพฺพาห ิสพฺพาภฯิ 

จตุตฺเถกวจเน ‘‘สพฺพนามโต วา’’, สพพฺโต โกต ิอโิต ‘‘สพฺพโต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๐๔. ฆปโต สมิฺสานํ สสําฯ 
สพฺพโต สพฺพนามโต ฆปส ฺญโต สมิฺ สอจฺิเจเตส ํยถากฺกม ํสสําอาเทสา โหนฺต ิวาฯ 
‘‘สํสาสฺเวกวจเนสุ จา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๐๕. โฆ รสสฺฯํ 
ฆส ฺโญ อากาโร รสฺสมาปชฺชเต สสําสฺเวกวจเนสุ วภิตฺตาเทเสสุ ปเรสฯุ 
‘‘สาคโม’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๐๖. สสําสฺเวกวจเนส ุจฯ 
ส ํสาอจฺิเจเตสุ เอกวจนฏฺฐานสมฺภเูตส ุวภิตฺตาเทเสส ุปเรสุ ลงฺิคมฺหา สการาคโม โหตฯิ 
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สพฺพสฺสา สพฺพาย, สพฺพาสํ สพฺพาสานํ, สพฺพาย, สพฺพาห ิสพฺพาภ,ิ สพฺพสฺสา สพฺพาย, 
สพฺพาสํ สพฺพาสานํฯ 

สมิฺมฺห ิ‘‘สพฺพนามโต, ฆปโต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๐๗. เนตาหิ สมิฺมายยาฯ 
เอเตห ิสพฺพนาเมห ิฆปส ฺเญห ิปรสฺส สมิฺวจนสฺส เนว อาย ยาเทสา โหนฺตตี ิอายาภา

โวฯ วาธกิารโต กฺวจ ิโหต ิทกฺขณิาย อุตฺตรายาต ิอาทฯิ 
สยํมาเทสา, สพฺพสฺส ํสพฺพาย,ํ สพฺพาสุฯ 
นปุํสเก สพฺพ ํจตฺิต,ํ สพฺพานิ, เห สพฺพ, เห สพฺพานิ, สพฺพ,ํ สพฺพานิฯ เสสํ ปลฺุลงฺิเค วยิ 

เญยฺยฯํ 
เอว ํกตราทนํี อ ญฺตมสทฺทปรยินฺตานํ ตสีุปิ ลงฺิเคส ุรปูนโยฯ 
ตตฺถ กตรกตมสทฺทา ปุจฺฉนตฺถาฯ 
อภุยสทฺโท ทฺวอิวยวสมทุายวจโนฯ 
อิตรสทฺโท วุตฺตปปฺฏโิยควจโนฯ 
อ ญฺสทฺโท อธกิตาปรวจโนฯ 
อ ญฺตร อ ญฺตมสทฺทา อนิยมตฺถาฯ 
‘‘โย, สพฺพนามการเต ปฐโม’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๐๘. ทวฺนฺทฏฺฐา วาฯ 
ทฺวนฺทสมาสฏฺฐา สพฺพนามการโต ปโร ปฐโม โย เอตฺตมาปชฺชเต วาฯ กตโร จ กตโม จา

ต ิกตรกตเม, กตรกตมา วา อจฺิจาทฯิ 
ปพุพฺาทโย ทสิาทวิวตฺถานวจนาฯ 
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ปุพฺโพ กาโลฯ พหุวจเน ‘‘ธาตุลงฺิเคห ิปรา ปจฺจยา’’ต ิเอตฺถ ปราต ินิทฺเทสโต ปุพฺพาทหี ิ
โยวจนสฺส วกิปเฺปเนกาโรฯ 

ปุพฺเพ ปุพฺพา, เห ปพฺุพ, เห ปพฺุเพ เห ปพฺุพา, ปพฺุพ,ํ ปพฺุเพ, ปพฺุเพน, ปพฺุเพห ิ 
ปุพฺเพภ,ิ ปุพฺพสฺส, ปพฺุเพส ํปุพฺเพสานํฯ ‘‘สฺมาสฺมนํิ วา’’ต ิวกิปเฺปนากาเรการาฯ ปพฺุ
พา ปพฺุพสฺมา ปพฺุพมฺหา, ปพฺุเพห ิปุพฺเพภ,ิ ปพฺุพสฺส, ปพฺุเพส ํปพฺุเพสานํ, ปพฺุเพ 
ปุพฺพสฺม ิปพฺุพมฺห,ิ ปพฺุเพสฯุ 

อตฺิถยิ ํปพฺุพา ทสิา, ปพฺุพา ปพฺุพาโย อจฺิจาท ิสพฺพาสทฺทสมฯํ 
นปุํสเก ปพฺุพ ํฐานํ, ปุพฺพานิ, เห ปพฺุพ, เห ปพฺุพานิ, ปพฺุพ,ํ ปพฺุพานิ, เสส ํปลฺุลงฺิคสมฯํ 

เอว ํปราปรทกขิฺณุตตฺราธรสทฺทาฯ 
‘‘สพฺพนามโต, ทฺวนฺทฏฺฐา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๐๙. นา ญฺ ํสพฺพนามิกฯํ 
ทฺวนฺทฏฺฐา สพฺพนามโต ปรสฺส โยวจนสฺส ฐเปตฺวา เอตฺตํ อ ฺญ ํสพฺพนามกิ ํการยิ ํน โห

ตตี ิสสํานมาเทสาภาโวฯ ปพฺุพาปรานํ, ปพฺุพุตฺตรานํ อธรุตฺตรานํ, ‘‘นา ฺญ ํสพฺพนามกิ’’นฺต ิวิ
นาธกิาเรน โยเคน ตตยิาสมาเสปิฯ มาสปุพฺพาย, มาสปพฺุพานํฯ 

‘‘นา ฺญํ สพฺพนามกิ’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๑๐. พหพฺุพีหิมหิฺ จฯ 
พหพฺุพหีมฺิห ิจ สมาเส สพฺพนามกิวธิานํ นา ฺญ ํโหตฯิ ปิยปพฺุพาย, ปิยปพฺุพานํ, ปิยปพฺุ

เพฯ 
จสทฺทคฺคหเณน ทสิตฺถสพฺพนามานํ พหพฺุพหีมฺิห ิสพฺพนามกิวธิานํว โหตฯิ 
ทกฺขณิสฺสา จ ปุพฺพสฺสา จ ยทนฺตราฬนฺต ิอตฺเถ พหุพฺพหี,ิ ทกฺขณิปุพฺพสฺส,ํ ทกฺขณิปุพฺพสฺ

สา, เอว ํอุตฺตรปพฺุพสฺสํ, อุตฺตรปุพฺพสฺสา อจฺิจาทฯิ 
ยเตตสทฺทาทนีมาลปเน รปํู น สมฺภวตฯิ ยสทฺโท อนิยมตฺโถฯ 
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โย ปุรโิส, เย ปรุสิา, ย,ํ เยฯ ยา ก ฺญา, ยา ยาโย, ย,ํ ยา ยาโยฯ ย ํจตฺิตํ, ยานิ, ย,ํ ยานิ
ฯ เสส ํสพฺพตฺถ สพพฺสทฺทสมํฯ 

ต เอต อิม อม ุกิอจฺิเจเต ปรมฺมขุ สมปี อจฺจนฺตสมปีทรู ปจฺุฉนตฺถวจนาฯ 
ตสทฺทสฺส เภโทฯ ‘‘ต ส’ิ’ อติธี – 
‘‘อนปุํสกสฺสาย ํสมฺิหตี,ิ ส’’มติ ิจ วตฺตเตฯ 
๒๑๑. เอตเตส ํโตฯ 
เอต ตอจฺิเจเตส ํอนปุํสกานํ ตกาโร สการมาปชฺชเต สิมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ โส ปรุโิสฯ 
สพพฺนามคฺคหณ ฺจ, อโิต ตคฺคหณ ฺจ วตฺตเตฯ 
๒๑๒. ตสสฺ วา นตฺต ํสพพฺตถฺฯ 
ตอจฺิเจตสฺส สพฺพนามสฺส ตการสฺส นตฺตํ โหต ิวา สพฺพตฺถ ลงฺิเคสุฯ เน เต, นํ ต,ํ เน เต, 

เนน เตน, เนห ิเนภ ิเตห ิเตภฯิ 
‘‘สพฺพสฺส, ตสฺส วา สพฺพตฺถา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๑๓. สสมฺาสมิฺสสําสวฺตตฺฯํ 
ตอจฺิเจตสฺส สพฺพนามสฺส สพฺพสฺเสว อตฺตํ โหต ิวา ส สมฺา สมิฺ ส ํสาอจฺิเจเตส ุวจเนสุ 

สพฺพตฺถ ลงฺิเคสุฯ อสฺส นสฺส ตสฺส, เนส ํเตส ํเนสานํ เตสานํฯ 
‘‘สฺมาหสฺิมนํิ มฺหาภมฺิห ิวา’’ต ิอโิต ‘‘สฺมาสฺมนํิ, มฺหามฺห’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๑๔. น ติเมหิ กตากาเรหิฯ 
ต อิมอจฺิเจเตห ิกตากาเรห ิปเรส ํสมฺาสมิฺนํ มหฺา มหิฺอจฺิเจเต อาเทสา น โหนฺตฯิ 
๒๑๕. ตโต สสสฺ สสฺายฯ 
ตโต ตา เอตา อิมาโต ปรสฺส สสฺส วภิตฺตสฺิส สสฺายาเทโส โหต ิวาฯ 
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‘‘สํสาสฺเวกวจเนสุ จ, อ’ิ’อติ ิจ วตฺตเตฯ 
๒๑๖. ตสสฺา วาฯ 
ตาอจฺิเจตสฺส อตฺิถยิ ํวตฺตมานสฺส อนฺตสฺส อิกาโร โหต ิวา ส ํสาสฺเวกวจเนส ุวภิตฺตาเทเส

สฯุ ตสฺิสาย ตสฺสาย อสฺสาย นสฺสาย อสฺสา นสฺสา ตสฺิสา ตสฺสา นาย ตาย, นาส ํตาสฯํ 
ป ฺจมฉีฏฺฐสี ุตตยิาจตุตฺถสีมฯํ สตฺตมยิํ อสฺส ํนสฺส ํตสิฺส ํตสฺส ํนาย ํตาย,ํ นาสุ ตาสฯุ 
นปุํสเก สิมฺหสิาเทสาภาวา นตฺตฯํ นํ ตํ, นานิ ตานิ, นํ ต,ํ นานิ ตานิ, เนน เตน อจฺิจาท ิ

ปุลฺลงฺิคสมฯํ 
เอต สิ, ‘‘เอตเตส ํโต’’ต ิสการาเทโสฯ เอโส ปุรโิส, เอเต, เอตํ, เอเต อจฺิจาท ิสพพฺสทฺทสมํ

ฯ 
อตฺิถยิ ํเอตา สิ, สาเทโสฯ เอสา ก ฺญา, เอตา เอตาโย, เอต,ํ เอตา เอตาโย, เอตาย, เอ

ตาห ิเอตาภฯิ 
ส สมิฺส ุปน ‘‘สสําสฺเวกวจเนสุ จา’’ติ วตฺตเตฯ 
๒๑๗. เอติมาสมิฯ 
อนฺตาเปกฺขาย ํฉฏฺฐ,ี เอตา อิมาอจฺิเจเตสมนฺโต สโร อิกาโร โหต ิสสําสฺเวกวจเนส ุวภิตฺ

ตาเทเสสุฯ สาเทสคตกิตฺตา สสฺายาเทเสปิฯ จสทฺทาธกิารโต อ ฺเญกาสทฺทาทนีมนฺตสฺส จฯ 
เอตสฺิสาย เอตสฺิสา เอตาย, เอตาสํ เอตาสานํ, เอตาย, เอตาห ิเอตาภ,ิ เอตสฺิสาย  
เอตสฺิสา เอตาย, เอตาส ํเอตาสานํ, เอตสฺิส ํเอตาย,ํ เอตาสุฯ 

จสทฺทโต อ ฺญสฺิสา อ ฺญาย, อ ฺญสฺิส ํอ ฺญายํฯ เอกสฺิสา เอกาย, เอกสฺิส ํเอกายฯํ อิ
ตรสฺิสา อติราย, อติรสฺิส ํอติราย ํอจฺิจาทฯิ 

นปุํสเก เอต,ํ เอตานิ, เอต,ํ เอตานิ, เสสํ เญยฺยฯํ 
อิมสทฺทสฺส เภโทฯ อิม สิ – 
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‘‘สพฺพสฺสมิสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๑๘. อนปุํ สกสสฺาย ํสิมหิฺฯ 
อิมสทฺทสฺส สพฺพสฺเสว อนปุํสกสฺส อยอําเทโส โหต ิสิมฺห ิวภิตฺตมฺิห,ิ สิโลโปฯ อยํ ปรุโิส, 

อเิม, อมิ,ํ อเิมฯ 
๒๑๙. อนิมิ นามหิฺ จฯ 
อิมสทฺทสฺส สพฺพสฺเสว อน อิมิอาเทสา โหนฺต ินามฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ อนิตฺถลิงฺิคสฺเสเวต ํ

คหณํฯ อเนน อมินิาฯ 
‘‘สุนํหสิ’ู’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๒๐. สพพฺสสิฺมสเฺส วาฯ 
สพฺพสฺส อิมสทฺทสฺส เอกาโร โหต ิวา ส ุนํ หิอจฺิเจเตส ุวจเนสุฯ 

อาปปฺจฺจยนฺตานิทฺเทสา, สพฺพตฺถาต ิอวุตฺตโต; 
อนิตฺถลิงฺิคสฺเสเวตฺถ, คหณ ฺห ิอมิสฺสติฯิ 

เอห ิเอภ ิอเิมห ิอเิมภฯิ 
‘‘สพฺพสฺส, วา, สพฺพตฺถ, สสฺมาสฺมสิสําสฺวตฺต’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๒๑. อิมสททฺสสฺ จฯ 
อิมสทฺทสฺส จ สพฺพสฺเสว อตฺตํ โหต ิวา ส สมฺา สมิฺส ํสาอจฺิเจเตส ุวจเนส ุสพฺพตฺถ ลงฺิเค

สฯุ 
อสฺส อมิสฺส, เอส ํเอสานํ อเิมส ํอเิมสานํ, อสฺมา อมิสฺมา อมิมฺหา, เอห ิเอภ ิอเิมห ิอเิมภิ
, อสฺส อมิสฺส, เอส ํเอสานํ อเิมส ํอเิมสานํ, อสฺม ิอมิสฺม ิอมิมฺห,ิ เอสุ อเิมสุฯ 

อตฺิถยิ ํอิมา สิ, อยมาเทสสโิลปาฯ 
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อย ํก ฺญา, อมิา อมิาโย, อมิ,ํ อมิา อมิาโย, อมิาย, อมิาห ิอมิาภฯิ จตุตฺถยิ ํอตฺต,ํ อิ
การ- สสฺายาเทสา จ, อสฺสาย อมิสฺิสาย อสฺสา อมิสฺิสา อมิาย, อมิาส ํอมิาสานํฯ สตฺต
มยิ ํอสฺส ํอมิสฺิส ํอมิสฺิสา วา, ‘‘เตส ุวุทฺธโิลปา’’ทนิา สมิฺวจนสฺส วา สาเทโสฯ อมิาย,ํ อิ
มาสุฯ เสสํ เญยฺยฯํ 

นปุํสเก อิม สิ, ‘‘สวภิตฺตสฺิส, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๒๒. อิมสสิฺทมสิํส ุน ปุํ สเกฯ 
นปุํสเก วตฺตมานสฺส สพฺพสฺเสว อิมสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส อิท ํโหต ิวา อ ํสิส ุปเรสฯุ 
อทิ ํจตฺิตํ วโิรจต,ิ อมิ,ํ อมิานิ, อทิํ ปุปผฺ ํปสฺสส,ิ อมิ,ํ อมิานิ, อเนน อมินิา, เอห ิเอภ ิอเิมห ิ

อเิมภ ิอจฺิจาท ิปลฺุลงฺิเค วยิ เญยฺยฯํ 
อมสุทฺทสฺส เภโทฯ อมุ สิ – 
‘‘วา, อนปุํสกสฺส, สมฺิห’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๒๓. อมุสสฺ โม สฯํ 
อนปุํสกสฺส อมสุทฺทสฺส มกาโร สการมาปชฺชเต วา สิมฺห ิปเรฯ อส ุราชาฯ 
‘‘สพฺพนามโต, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๒๔. สพพฺโต โกฯ 
สพฺพโต สพฺพนามโต ปโร กอจฺิจยมาคโม โหต ิวาฯ ปนุ สพพฺโตคฺคหเณน หีนาทโิตปิ โก

ฯ ‘‘อมุสฺส โม ส’’นฺต ิวนิาธกิาเรน โยเคน กกาเรปิ สาเทโสฯ 
อสุโก, อสุกา, อสุกํฯ สาเทสาภาเว อมุโก, อมุกา, อมุก ํอจฺิจาทฯิ 
พหวุจเน ‘‘ลโต โวกาโร จา’’ต ิสุตฺเต อนุวตฺตมานวาคฺคหเณน โวกาโร น โหต,ิ นิจฺจ ํโยโล

โป, ทโีฆ จฯ 
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อม ูปรุสิา, อมุ,ํ อม,ู อมุนา, อมหู ิอมภู ิอมหุ ิอมุภ,ิ อมุสฺสฯ ‘‘อมุสฺสาทุ’’นฺต ิวนิาธกิาเรน 
โยเคน อทุอําเทโส, อทุสฺส, อมสู ํอมสูานํ อมุสํ อมสุานํ, อมุสฺมา อมุมฺหา, อมหู ิอมภู ิ
อมุห ิอมุภ,ิ อมุสฺส อทุสฺส, อมสู ํอมสูานํ อมสุํ อมสุานํ, อมุสฺม ิอมุมฺห,ิ อมสู ุอมุสุฯ 

อตฺิถยิ ํสิมฺห ิสาเทสาทฯิ 
อสุ ก ฺญา อสุกา อมุกา วา, อมู อมโุย, อมุ,ํ อม ูอมโุย, อมุยา, อมหู ิอมภู,ิ อมุสฺสา อมุ
ยา, อมสู ํอมสูานํ, อมุยา, อมูห ิอมภู,ิ อมุสฺสา อมุยา, อมสู ํอมสูานํ, อมุสฺส ํอมยุ ํอมยุา, 
อมสูุฯ 

นปุํสเก อมุสิฯ ‘‘สวภิตฺตสฺิส’’, อิมสสิฺทมจฺิจาทโิต ‘‘อสํสิ ุนปุํสเก’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๒๕. อมสุสฺาทุฯํ 
นปุํสเก วตฺตมานสฺส สพฺพสฺเสว อมสุทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส อทุ ํโหต ิอสิํส ุปเรสฯุ อทุ ํปปุผฺ,ํ 

อม ูอมนิู, อทุ,ํ อม ูอมูนิ, อมุนา อจฺิจาทิ ปลฺุลงิฺคสมฯํ 
กิสทฺทสฺส เภโทฯ ‘‘ก ิส’ิ’ อติธี – 
‘‘กสฺิส ก เว จา’’ต ิอโิต ‘‘กสฺิส, ก’’อติ ิจ วตฺตเตฯ 
๒๒๖. เสเสส ุจฯ 
กิมจฺิเจตสฺส กสทฺโท อาเทโส โหต ิวปปฺจฺจยโต เสเสส ุวภิตฺตเิภเทสุฯ เอตฺถ จ ‘‘กสฺิส ก เว 

จา’’ต ิสุตฺเต จสทฺเทน วปปฺจฺจยาวสฏฺิฐ ถมาทปิปฺจฺจยานํ คหติตฺตา เสสคฺคหเณน วภิตฺตโิยว 
คยฺหนฺเตฯ จคฺคหณํ กตฺถจ ินิวตฺตนตฺถํ, เตน ‘‘กสฺิส, กสฺิม’ิ’นฺตอิาท ิจ สชฺิฌตฯิ ‘‘โส’’ต ิสิสฺส โอ, 
สรโลปาทฯิ 

โก เอโส, เก, ก,ํ เก, เกน, เกห ิเกภ,ิ กสฺส กสฺิส, นิคฺคหตีโลปาท,ิ เกส ํเกสานํ,  
กสฺมา กมฺหา, เกห ิเกภ,ิ กสฺส กสฺิส, เกส ํเกสานํ, กสฺม ิกสฺิม ิกมฺห ิกมฺิห,ิ เกสุฯ 

อตฺิถยิ ํ‘‘ก ิส’ิ’อติธี ‘‘เสเสสุ จา’’ต ิวภิตฺตยิ ํปราย ํกาเทเส กเต ‘‘อตฺิถยิมโต อาปปฺจฺจโย’’ต ิ
มชฺเฌ อาปปฺจฺจโย, สิโลโปฯ 
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กา เอสา ก ฺญา, กา กาโย, ก,ํ กา กาโย อจฺิจาท ิสพพฺาสทฺทสมฯํ 
นปุํสเก กิ สิ, โลปวธิสฺิส พลวตรตฺตา ปฐม ํสิโลเป กเต ปุน วภิตฺตปิรตฺตาภาวา, ‘‘ตทนุป

โรเธนา’’ต ิปรภิาสโต วา กาเทสาภาโวฯ ก ิเอต,ํ กานิฯ 
ทุตเิยกวจเน ‘‘กฺวจ ิโลป’’นฺต ินิคฺคหตีโลเป กเต ‘‘อํโม นิคฺคหตี ํฌลเปห’ี’ต ินิคฺคหตีํฯ ก,ิ 

กานิ อจฺิจาท ิปลฺุลงฺิคสมฯํ 
เอกสทฺโท สงฺขฺยาตุลฺยาสหาย ฺญวจโนฯ ยทา สงฺขฺยาวจโน, ตทา สพฺพตฺเถกวจนนฺโตว, 

อ ฺญตฺถ พหุวจนนฺโตปิฯ เอโก, เอกา, เอกํ อจฺิจาท ิสพฺพตฺถ สพพฺสทฺทสมฯํ สสําสฺเวว วเิสโส
ฯ 

อภุสทฺโท ทวิฺสทฺทปรยิาโย, สทา พหุวจนนฺโตวฯ 
‘‘อุภ โย’’ อติธี ‘‘ตโต โยนโม ตู’’ต ิเอตฺถ ตคฺุคหเณน กฺวจ ิโยนโมกาโรฯ อุโภ ปรุสิาอุเภ 

วา, อุโภ ปรุเิส อุเภฯ ส ุหิสุ ‘‘เตส ุวุทฺธ’ี’ตอิาทนิา กฺวจ ิเอการสฺโสกาโรฯ อุโภห ิอุโภภ ิอุเภห ิ
อุเภภฯิ 

๒๒๗. อภุาทิโต นมินฺนํฯ 
อภุอจฺิเจวมาทโิต นํวจนสฺส อินฺนํ โหติฯ 
อุภนฺินํ, อุโภห ิอุโภภ ิอุเภห ิอุเภภ,ิ อุภนฺินํ, อุโภส ุอุเภสุฯ 
ทฺวิอาทโย สงฺขฺยาสงฺขฺเยยฺยวจนา, พหนํู วาจติตฺตา สทา พหุวจนนฺตาวฯ 
‘‘ทฺว ิโย’’อติธี ‘‘สวภิตฺตสฺิส, อตฺิถปิุมนปุํสกสงฺขฺย’’นฺต ิจ อธกิาโรฯ 
๒๒๘. โยส ุทฺวินฺนํ ทเฺว จฯ 
ทฺวิอจฺิเจตสฺส สงฺขฺยาสทฺทสฺส อตฺิถปิุมนปุํสเก วตฺตมานสฺส สวภิตฺตสฺิส ทเฺวอจฺิจาเทโส โห

ต ิโยส ุปเรสุฯ จสทฺเทน ทุเว จ, กฺวจ ิทุว ิจ นํมฺหฯิ พหวุจนจฺุจารณํ ทวิฺสทฺทโต พหวุจนเมว 
โหตตี ิญาปนตฺถํฯ ทฺเว ธมฺมา, ทฺเว อตฺิถโิย, ทฺเว รปูานิ, ทุเว วา, เอว ํทุตยิายมฺปิ, ทฺวหี ิทฺวภีฯิ 

นํมฺห ิทเีฆ สมฺปตฺเต – 
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๒๒๙. โน จ ทฺวาทิโต นํมหิฺฯ 
ทฺวิอจฺิเจวมาทโิต สงฺขฺยาโต นการาคโม โหต ินํมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ จสทฺทคฺคหเณน อตฺิถยิ ํติ 

จ ตสุทฺทโต สสฺ ฺจาคโม นํมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ ทฺวนฺินํ ทวุนฺินํ วา, ทฺวหี ิทฺวภี,ิ ทฺวนฺินํ ทวุนฺินํ, ทฺวสีุ
ฯ 

ติสทฺทสฺส เภโทฯ ‘‘ต ิโย’’อติธี 
โยโลเป สมฺปตฺเต 
‘‘โยส’ู’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๓๐. ติ จตนฺุนํ ติสโฺส จตสโฺส ตโยจตตฺาโรตีณิ จตตฺาริฯ 
ติ จตุนฺนํ สงฺขฺยานํ อตฺิถปิมุนปุํสเก วตฺตมานานํ สวภิตฺตนํี ยถากฺกม ํติสโฺส จตสโฺส ตโย 

จตฺตาโรตีณิ จตฺตาริอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิโยส ุปเรสุฯ ตโย ปรุสิา, ตโย ปรุเิส ปสฺส, ตหี ิ
ตภีฯิ 

‘‘น’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๒๓๑. อิณฺณมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขยฺาหิฯ 
ติอจฺิเจตสฺมา สงฺขฺยาสทฺทา ปรสฺส นํวจนสฺส อิณฺณํ อิณฺณนฺนํอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต,ิ 

สรโลปาทฯิ ตณฺิณํ ตณฺิณนฺนํ, ตหี ิตภี,ิ ตณฺิณํ ตณฺิณนฺนํ, ตสุีฯ 
อตฺิถยิ ํตสฺิโส อตฺิถโิย, ตสฺิโส, ตหี ิตภี,ิ นํมฺห ิสสฺ ฺจาคโม, ตสฺิสนฺนํ, สสฺพฺํยวธานโต 

อิณฺณาภาโว, เสส ํสมฯํ 
นปุํสเก ตณี,ิ ตณิีฯ เสส ํปลฺุลงฺิคสมฯํ 
ตถา จตสุทฺทสฺสปิ โยส ุ‘‘ตจิตุนฺน’’นฺตอิาทนิา ยถาวุตฺตาเทโส, ‘‘ตโต โยนโม ตู’’ต ิเอตฺถ 

ตสุทฺเทน กฺวจ ิโอกาโร จฯ จตฺตาโร จตุโร วา, จตฺตาโร จตุโร, จตูห ิจตูภ ิจตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, นกา
ราคโมฯ จตหู ิจตูภ ิจตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, จตูสุฯ 
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อตฺิถยิ ํจตสฺโส, จตสฺโส, นํมฺห ิสสฺ ฺจาคโม, ‘‘เตสุ วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา จตุรกุารสฺส อกาโรฯ 
จตสฺสนฺนํฯ เสสํ สมฯํ 

นปุํสเก จตฺตาร,ิ จตฺตารฯิ เสส ํปลฺุลงฺิคสมฯํ 
ตถา – 

นีลาทคิุณนาม ฺจ, พหพฺุพหี ิจ ตทฺธติํ; 
สาม ฺญวุตฺยตตีาท-ิกตินฺต ํวาจฺจลงฺิคกิํฯ 

เอตฺเถท ํวุจฺจเต – 
เอเส’โส เอตมติ ิจ, 
ปสทฺิธ ิอตฺเถส ุเยสุ โลกสฺส; 
ถปีนฺุนปุํสกานิต,ิ 
วุจฺจนฺเต ตานิ นามานิฯ 

ตลิงฺิค ํนิฏฺฐติฯํ 
อลิงฺคนาม 

อถาลงฺิเคส ุนาเมส ุตมุหฺมหฺสทฺทา วุจฺจนฺเตฯ 
เตส ํปนาลิงฺคตฺตา ตสี ุลงฺิเคสุ สมานรปํูฯ ‘‘ตมุหฺมหฺ’’อติ ิฐเิต สยฺาทฺยปุปฺตฺตฯิ 
‘‘สวภิตฺตนํี, ตุมฺหมฺหาก’’นฺต ิอธกิาโรฯ 
๒๓๒. ตวฺมห ํสิมหิฺ จฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺอมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ยถากฺกม ํตวฺอํหอํจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิสิมฺห ิวภิตฺ

ตมฺิหฯิ จสทฺเทน ตมุหฺสฺส ตวุ ฺจ โหตฯิ ตฺว ํปมุา, ตฺว ํอตฺิถ,ี ตฺวํ นปุํสก,ํ ตุวํ สตฺถา วาฯ อหํ 
ปุมา, อหํ อตฺิถ,ี อห ํนปุํสกฯํ 

พหวุจเน ‘‘สพฺพนามการเต ปฐโม’’ต ิเอกาโรฯ ตุมฺเห ตฏฺิฐถ, ภยฺิโย อมฺเห มเหมเสฯ 
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‘‘อมฺหสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๓๓. มย ํโยมหิฺ ปฐเมฯ 
สพฺพสฺส อมหฺสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส มยอําเทโส โหต ิโยมฺห ิปฐเมฯ มย ํคจฺฉามฯ 
เอตฺถ จ เอกสฺมมฺิปิ คารวพหุมาเนน พหตฺุตสมาโรปา พหุวจนํ โหตฯิ 
‘‘อมฺํห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๓๔. ตว ํมม จฺ นวาฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ตว ํมมอํจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ินวา ยถากฺกม ํอมฺํ

ห ิวภิตฺตมฺิหฯิ ตว,ํ มม ํปสฺสฯ 
๒๓๕. ต ํมมมํหิฺฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ต ํมอํจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิยถากฺกม ํอมฺํห ิวภิตฺ

ตมฺิหฯิ ต,ํ มฯํ 
๒๓๖. ตมุหฺสสฺ ตวุ ํตวฺมมํหิฺฯ 
สพฺพสฺส ตมุหฺสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส ตวุตฺํวอํจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิอมฺํห ิวภิตฺตมฺิหฯิ ตุวํ 

ตฺวฯํ 
พหวุจเน ‘‘ตุมฺหมฺเหห,ิ อาก’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๓๗. วา ยฺวปปฺฐโมฯ 
ตมุหฺมเฺหห ิปโร อปปฺฐโม โย อาก ํโหต ิวาฯ ตุมฺหาก ํปสฺสาม,ิ ตุมฺเห ปสฺสาม,ิ อมฺหาก ํ

ปสฺสส,ิ อมฺเห ปสฺสสฯิ 
๒๓๘. นามฺหิ ตยา มยาฯ  

       สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ตยา มยาอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิยถากฺกม ํนามฺ
ห ิวภิตฺตมฺิหฯิ 
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๒๓๙. ตยาตยีนํ ตกาโร ตวฺตตฺ ํวาฯ 
ตยา ตยิอจฺิเจเตส ํตกาโร ตวฺตฺตมาปชฺชเต วาฯ ตฺวยา ตยา, มยา, ตุมฺเหห ิตุมฺเหภ,ิ อมฺ

เหห ิอมฺเหภฯิ 
‘‘สสฺม,ิ วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๔๐. สสสฺฯํ 
ตมุหฺมเฺหห ิสสฺส วภิตฺตสฺิส อมาเทโส โหต ิวาฯ ตุมฺห,ํ อมฺห ํทยีเตฯ 
๒๔๑. ตว มม เสฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ยถากฺกม ํตวมมอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิเส วภิตฺ

ตมฺิห,ิ วกิปเฺปนายํ วชฺิฌนฺตรสฺส วชฺิชมานตฺตาฯ 
‘‘เส’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๔๒. ตยุหฺ ํมยหฺ จฺฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ยถากฺกม ํตยุหฺมํยหฺอํจฺิเจเต อาเทสา จ โหนฺต ิเส 

วภิตฺตมฺิหฯิ ตว, มม ตุยฺห,ํ มยฺห ํวา ทยีเตฯ 
๒๔๓. อมหฺสสฺ มม ํสวิภตติฺสสฺ เสฯ 
สพฺพสฺเสว อมหฺสทฺทสฺส สวภิตฺตสฺิส มมอําเทโส โหต ิเส วภิตฺตมฺิหฯิ มม ํทยีเตฯ 
‘‘สสฺส’’นฺต ิอโิต สหีคตยิา ‘‘อ’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๒๔๔. ตมุหฺมเฺหหิ นมากฯํ 
ตมุหฺมเฺหห ิปรสฺส นํวจนสฺส อากมจฺิจาเทโส โหต,ิ อ ฺจฯ ‘‘เตสุ วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา อมหฺสฺส 

กฺวจ ิอสมฺาเทโสฯ ตุมฺห ํตุมฺหาก,ํ อมฺห ํอมฺหาก ํอสฺมาก ํวาฯ 
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ป ฺจมยิ ํ‘‘อมฺหตุมฺหนฺตุราช’’อจฺิจาทนิา สมฺาวจนสฺส นาภาวาตเิทโสฯ ตยา, มยา อเปต,ิ 
ตุมฺเหห,ิ อมฺเหห ิตุมฺเหภ ิอมฺเหภ,ิ ตุมฺห ํอมฺห ํตว มม, ตุยฺห,ํ มยฺหํ มม ํปรคฺิคโห, ตุมฺห ํตุมฺหาก,ํ 
อมฺห ํอมฺหาก ํอสฺมากํ ธมฺมตาฯ 

‘‘สฺมมฺิห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๔๕. ตมุหฺมหฺาก ํตยิ มยิฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ตยิ มยิอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิยถากฺกม ํสมิฺมฺห ิ

วภิตฺตมฺิหฯิ ตการสฺส ตวฺตฺตํฯ ตฺวย ิตย ิมย,ิ ตุมฺเหสุ อมฺเหสุฯ 
เตส ํเอว ตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ ปทโต ปเรส ํกฺวจ ิอาเทสนฺตรวธิาเน รปูเภโทฯ 
‘‘นวา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๒๔๖. ปทโต ทุติยาจตุตฺถีฉฏฺฐีส ุโว โนฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ปทสฺมา ปเรส ํโว โนอาเทสา โหนฺต ิยถากฺกม ํทุติ

ยาจตุตฺถฉีฏฺฐสุี พหุวจเนสุ นวาฯ เอตฺถ จ ‘‘เอกวจเนส’ู’ต ิวกฺขมานตฺตา ‘‘พหุวจเนส’ู’ต ิลทฺธฯํ 
ปหาย โว คมสฺิสาม,ิ มา โน อชฺช วกินฺตสิ,ุ ธมฺม ํโว ภกฺิขเว เทสสฺิสาม,ิ สวํภิเชถ โน รชฺเชน, 
ตุฏฺโฐสฺม ิโว ปกตยิา, สตฺถา โน ภควา อนุปปฺตฺโตฯ 

นวาต ิก?ิ ภย ํตุมฺหาก โน สยิา, เอโส อมฺหากํ สตฺถาฯ 
‘‘ปทโต, จตุตฺถฉีฏฺฐสี’ู’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๔๗. เตเมกวจเนส ุจฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ปทสฺมา ปเรส ํเต เมอาเทสา โหนฺต ิยถากฺกม ํ

จตุตฺถฉีฏฺฐสี ุเอกวจเนส ุนวาฯ ททาม ิเต คามวรานิ ป ฺจ, ททาห ิเม คามวร,ํ อทิ ํเต รฏฺฐ,ํ อยํ 
เม ปตฺุโตฯ 

นวาต ิก?ิ อทิ ํจวีร ํตุยฺห ํวกิปปฺนตฺถาย ทมฺม,ิ สณุาถ วจนํ มมฯ 
        นวาธกิารโต เจตฺถ, 
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โว โน เต เมต ิเย อเิม; 
ปาทาโท จ จ วา เอวา- 
ทโิยเค จ น โหนฺต ิเตฯ 

ยถา – 
น โสจาม ิน โรทาม,ิ ตว สุตฺวาน มาณว; 
ตุยฺห ฺจาปิ มหาราช, มยฺห ฺจ รฏฺฐวฑฺฒนฯ 

เอวมทิํ ทฆีมทฺธานํ สนฺธาวติํ สสํรติํ มม ฺเจว ตุมฺหาก ฺจาตฯิ 
ปทโตต ิก?ิ ตว ญาต,ิ มม ญาตฯิ 
‘‘เต เม’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๔๘. น อมํหิฺฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ปทสฺมา ปเรส ํเต เมอาเทสา น โหนฺต ิอมฺํห ิวภิตฺ

ตมฺิหฯิ ปสฺเสยฺย ตํ วสฺสสตํ อาโรคฺยฯํ โส มมพฺรวตีฯิ 
‘‘เตเมกวจเน’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๔๙. วา ตติเย จฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ปทสฺมา ปเรส ํเต เม อาเทสา โหนฺต ิวา ยถากฺกม ํ

ตตเิยกวจเน ปเรฯ กตํ เต ปาปํ, กตํ ตยา ปาปํ, กตํ เม ปุ ฺญํ, กตํ มยา ปุ ฺญํฯ 
‘‘วา, ตตเิย’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๕๐. พหวุจเนส ุโว โนฯ 
สพฺเพส ํตมุหฺ อมหฺสทฺทานํ สวภิตฺตนํี ปทสฺมา ปเรส ํโว โนอาเทสา โหนฺต ิวา ยถากฺกม ํ

ตตยิาพหุวจเน ปเรฯ กต ํโว กมฺม,ํ กตํ โน กมฺมฯํ 
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พหวุจนนิทฺเทเสน กฺวจ ิโยมฺห ิปฐเม จ โว โน โหนฺตฯิ คาม ํโว คจฺเฉยฺยาถ, คาม ํโน คจฺ
เฉยฺยามฯ 

ตถา ป จฺาทนีมฏฺฐารสนฺตานํ, กติสทฺทสฺส จาลงฺิคตฺตา ตลิงฺิเคปิ สมานรปํู, อลงฺิคตฺตา 
เอว ป จฺาทโิต อตฺิถปิปฺจฺจยาภาโวฯ 

‘‘ป ฺจ โย’’อติธี – 
‘‘โยส ุทฺวนฺินํ ทฺเว จา’’ต ิอโิต ‘‘โยสู’’ต ิวตฺตเต, ‘‘อตฺิถปิมุนปุํสกสงฺขฺย’’นฺต ิจฯ 
๒๕๑. ป จฺาทีนมกาโรฯ 
อนฺตาเปกฺขาย ํฉฏฺฐ,ี ป จฺาทนํี อฏฺฐารสนฺตานํ สงฺขฺยานํ อตฺิถปิมุนปุํสเก วตฺตมานา

นมนฺตสฺส สวภิตฺตสฺิส อกาโร โหต ิโยสุ ปเรสุฯ อา เออาเทสาปวาโทย,ํ ป ฺจกฺขนฺธา, ป ฺจ คติ
โย, ป ฺจ อนฺิทฺรยิานิฯ เอวํ ทุตยิาย ฺจฯ 

‘‘สุนํหสิ’ู’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๕๒. ป จฺาทีนมตตฺฯํ 
ป จฺาทนีมฏฺฐารสนฺตานํ สงฺขฺยานมนฺโต อตฺตมาปชฺชเต ส ุนํ หิอจฺิเจเตส ุปเรสุฯ เอตฺต

ทฆีาปวาโทยฯํ ป ฺจห ิป ฺจภ,ิ ป ฺจนฺนํ, ป ฺจห ิป ฺจภ,ิ ป ฺจนฺนํ, ป ฺจสฯุ เอว ํฉ ส ตตฺ 
อฏฺฐนว ทสสทฺทาฯ 

‘‘เอก ฺจ ทส จา’’ต ิอตฺเถ ทฺวนฺทสมาเส, ‘‘เอเกน อธกิา ทสา’’ต ิอตฺเถ ตปปฺรุเิส วา กเต 
‘‘สงฺขฺยาเน’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๕๓. ทเฺวกฏฺฐานมากาโร วาฯ 
ทฺวิเอกอฏฺฐอจฺิเจเตสมนฺโต อากาโร โหต ิวา สงฺขฺยาเน อุตฺตรปเท ปเรฯ ววตฺถติวภิา

สายฯํ เอกาทส, ทฺวาทส, อฏฺฐารสฯ 
สงขฺฺยาเนต ิกมิตฺถ?ํ เอกทนฺโต, ทฺวทินฺโต, อฏฺฐตฺถมฺโภฯ ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๒๕๔. เอกาทิโต ทสสฺ ร สงฺขฺยาเนฯ 
เอกาทโิต สงฺขฺยาโต ปรสฺส ทสสฺส อาทสฺิส ทสฺส รกาโร โหต ิวา สงฺขฺยาเนฯ เสส ํสมฯํ 

เอการส, เอกาทสฯ 
ทฺเว จ ทส จ, ทฺวหี ิวา อธกิา ทสาต ิทฺวทิส อติธี – 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๕๕. วีสติทเสส ุพา ทวิฺสสฺ ตฯุ 
วีสติ ทสอจฺิเจเตสุ ปเรสุ ทฺวิสทฺทสฺส พา โหต ิวาฯ ตสุทฺเทน ติสายมฺปิฯ รกาโร, 

อาตฺต ฺจฯ พารส, ทฺวาทสฯ 
ตโย จ ทส จ, ตหี ิวา อธกิา ทสาต ิเตรสฯ เอตฺถ ‘‘เตสุ วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา ติสทฺทสฺส เตอา

เทโส อานวุตยิาฯ 
จตฺตาโร จ ทส จ, จตูห ิวา อธกิา ทสาต ิจตุทฺทส อจฺิจตฺร – 
‘‘คณเน, ทสสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๕๖ . จตูปปทสสฺ โลโป ตตุตฺรปทาทิ จสสฺ จ ุโจปิ นวาฯ 
คณเน ทสสฺสาทมฺิห ิฐติสฺส จตอุจฺิเจตสฺส อุปปทสฺส ตสุทฺโท โลโป โหต,ิ อุตฺตรปทาทมฺิห ิ

ฐติสฺส จตปูปทสฺส จการสฺส จ ุโจอาเทสา โหนฺต ินวาฯ จทฺุทส, โจทฺทส, จตุทฺทสฯ 
อปิคฺคหเณน อนุปปทสฺสาปิ คณเน ปทาทจิการสฺส โลโป, จ ุโจ โหนฺต ินวาฯ ยถา – ตา

ลสี,ํ จตฺุตาลสี,ํ โจตฺตาลสี,ํ จตฺตาลสีฯํ 
ป ฺจ จ ทส จ, ป ฺจห ิวา อธกิา ทสาต ิอตฺเถ ป ฺจทสฯ ‘‘เตสุ วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา 

ป จฺสทฺทสฺส ทส วีสตีส ุกฺวจ ิปนฺนปณฺณอาเทสาฯ ปนฺนรส, ปณฺณรสฯ 
ฉ จ ทส จ, ฉห ิวา อธกิา ทสาต ิอตฺเถ ฉทส อติธี – 
‘‘ฉสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๒๕๗. ทเส โส นิจฺจ จฺฯ 
ฉอจฺิเจตสฺส สงฺขฺยาสทฺทสฺส นิจฺจํ โส โหต ิทเส ปเรฯ 
‘‘สงฺขฺยานํ, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๕๘. ล ทรานํฯ 
สงฺขฺยานํ ทการรการานํ ลการาเทโส โหต ิวาฯ 
ลฬานมวเิสโสฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, เตน ‘‘โสฬส’’ อติ ินิจฺจ,ํ ‘‘เตฬส, เตรส, จตฺ

ตาลสี,ํ จตฺตารสี’’มติ ิวภิาสา, ทส ปนฺนรสาทสีุ น จ โหตฯิ 
สตฺต จ ทส จ, สตฺตห ิวา อธกิา ทสาต ิอตฺเถ สตฺตรส, สตฺตทสฯ 
อฏฺฐ จ ทส จ, อฏฺฐห ิวา อธกิา ทสาต ิอตฺเถ อฏฺฐทส อติธี อาตฺเต กเต – 
‘‘วา, ทสฺส, ร, สงฺขฺยาเน’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๕๙. อฏฺฐาทิโต จฯ 
อฏฺฐาทโิต จ ทสสทฺทสฺส ทการสฺส รกาโร โหต ิวา สงฺขฺยาเนฯ อฏฺฐารส, อฏฺฐาทสฯ 
อฏฺฐาทิโตต ิก?ิ จตุทฺทสฯ 
กติสทฺโท พหุวจนนฺโตว, ‘‘กต ิโย’’ อติธี 
นิจฺจ ํโยโลปาท,ิ รสฺสตฺต,ํ กต ิตฏฺิฐนฺต,ิ กต ิปสฺสส,ิ กตหิ ิกตภิ,ิ กตนํิ, กตหิ ิกตภิ,ิ กตนํิ,  

กตสิุฯ 
อลงฺิคนาม ํนิฏฺฐติํฯ 
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วิภตติฺปปฺจจฺยวิธาน 
อถ วภิตฺตปิปฺจฺจยนฺตา วุจฺจนฺเตฯ 
เตส ํปนาลิงฺคตฺตา, นิปาตตฺตา จ ตลิงฺิเค, วจนทฺวเย จ สมานํ รปํูฯ 
ปุรสิสฺมา, ปรุเิสห ิวาต ิอตฺเถ – 
๒๖๐. กฺวจิ โต ป จฺมยฺตเฺถฯ 
สพฺพสฺมา สทฺุธนามโต, สพฺพนามโต จ ลงฺิคมฺหา กฺวจ ิโตปจฺจโย โหต ิป ฺจมฺยตฺเถฯ 
๒๖๑. ตวฺาทโย วิภตติฺส ญฺาฯ 
โตอาท ิเยส ํทานิปรยินฺตานํ ปจฺจยานํ เต โหนฺต ิปจฺจยา ตวฺาทโย, เต ปจฺจยา วภิตฺ

ตสิ ฺญา โหนฺตฯิ เตน ตทนฺตานมฺปิ วภิตฺยนฺตปทตฺตํ สทฺิธํ โหตฯิ 
ปุรสิโต, เอวํ ราชโต วา, โจรโต วา, อคฺคโิต วา, คหปตโิต วา, หตฺถโิต, เหตุโต, สพฺพ ฺ ุ

โต, ก ฺญโต, ยตฺุตโิต, อตฺิถโิต, ภกฺิขนิุโต, เอตฺถ จ ‘‘กฺวจาทมิชฺฌตฺุตรานํ ทฆีรสฺสาปจฺจเยสุ จา’’
ต ิโตปจฺจเย รสฺสตฺตฯํ ยาคโุต, ชมฺพุโต, จตฺิตโต, อายุโต อจฺิจาทฯิ 

สพฺพนามโต สพฺพสฺมา, สพฺเพหตี ิวา อตฺเถ สพฺพโต, เอว ํยโต, ตโต, กตรโต, กตมโต, 
อติรโต, อ ฺญโต, เอกโต, อุภยโต, ปพฺุพโต, ปรโต, อปรโต, ทกฺขณิโต, อุตฺตรโต, อมุโตฯ 

‘‘กสฺิส, ก’ุ’อติ ิจ วตฺตเตฯ 
๒๖๒. ตรฺโตเถส ุจฯ 
กิมจฺิเจตสฺส ก ุโหต ิตรฺโต ถอจฺิเจเตส ุจ ปเรสฯุ กสฺมา, เกหตี ิวา กุโตฯ 
‘‘โตเถส’ู’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๖๓. สพพฺสเฺสตสสฺากาโร วาฯ 
สพฺพสฺส เอตสทฺทสฺส อกาโร โหต ิวา โตถอจฺิเจเตสฯุ เอตสฺมา, เอเตหตี ิวา อโตฯ 
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‘‘สพฺพสฺเสตสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๖๔. เอ โตเถส ุจฯ 
สพฺพสฺส เอตสทฺทสฺส เอกาโร โหต ิวา โตถอจฺิเจเตสฯุ ทฺวตฺิต,ํ เอตฺโตฯ 
‘‘สพฺพสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๖๕. อิมสสิฺ ถทํานิหโตเธส ุจฯ 
อิมสทฺทสฺส สพฺพสฺเสว อิกาโร โหต ิถทํานิหโตธอจฺิเจเตส ุจฯ อมิสฺมาต ิอโิตฯ 
‘‘กฺวจ ิโต’’ต ิโยควภิาเคน อาทิปปฺภุตหี ิโต สตฺตมยิตฺเถฯ อนิจฺจาทีห ิตตยิตฺเถ จฯ ยถา – 

อาทมฺิหภี ิอตฺเถ อาทโิตฯ เอว ํมชฺฌโต, เอกโต, ปรุโต, ปจฺฉโต, ปสฺสโต, ปิฏฺฐโิต, ปาทโต, 
สสีโต, อคฺคโต, มลูโต, ปรโต อจฺิจาทโยฯ 

ตติยตฺเถ อนิจฺเจนาต ิอนิจฺจโต, อนิจฺจโต สมฺมสตฯิ เอว ํทุกฺขโต, โรคโต, คณฺฑโต อจฺิ
จาทโยฯ 

‘‘อตฺเถ, กฺวจ’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๖๖. ตรฺถ สตตฺมิยา สพพฺนาเมหิฯ 
สพฺพนาเมห ิปรา ตรฺ ถอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิกฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ สพฺพสฺม,ิ สพฺเพสุ จาต ิ

สพฺพตฺร สพฺพตฺถฯ เอว ํยตฺร ยตฺถ, ตตฺร ตตฺถ, อติรตฺร อติรตฺถ, อ ฺญตฺร อ ฺญตฺถ, อุภยตฺร 
อุภยตฺถ, ปรตฺร ปรตฺถ, กุตฺร กุตฺถ, ‘‘ตฺรโตเถสุ จา’’ต ิกตฺุตํฯ ‘‘กสฺิส ก เว จา’’ต ิสุตฺเต จสทฺเทน 
กาเทโสฯ กตฺถ, อมุตฺร อมุตฺถฯ 

‘‘สพฺพสฺเสตสฺสากาโร’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๖๗. ตเฺร นิจฺจฯํ 
สพฺพสฺเสว เอตสทฺทสฺส อกาโร โหต ินิจฺจ ํตเฺร ปเรฯ อตฺรฯ ‘‘สพฺพสฺเสตสฺสากาโร วา’’ต ิ

อตฺต,ํ ‘‘เอ โตเถส ุจา’’ต ิเอกาโร, อตฺถ, เอตฺถฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๐๐   

‘‘กฺวจ,ิ อตฺเถ, สตฺตมยิา’’ต ิจ อธกิาโร, สพฺพสฺมนฺิต ิอตฺเถ – 
๒๖๘. สพพฺโต ธิฯ 
สพพฺอจฺิเจตสฺมา ธิปปฺจฺจโย โหต ิกฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ สพฺพธฯิ 
๒๖๙. กิสมฺา โวฯ 
กิมจฺิเจตสฺมา วปปฺจฺจโย โหต ิกฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ 
๒๗๐. กิสสฺ ก เว จฯ 
กิมจฺิเจตสฺส กสทฺโท อาเทโส โหต ิวปปฺจฺจเยปเรฯ จคฺคหเณน ถหมาทอิวปปฺจฺจเยปิฯ ‘‘เต

ส ุวุทฺธ’ี’ตอิาทนิา กกาเร อการสฺส โลโป จ วมฺหฯิ กฺว คโตส ิตฺวํฯ 
‘‘กสฺิมา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๗๑. หิหหิํ จฺนํฯ 
กิมจฺิเจตสฺมา หิ ห ํหิ จฺนํอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิกฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ 
‘‘กสฺิสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๗๒. ก ุหิหสํ ุจฯ 
กิมจฺิเจตสฺส ก ุโหต ิหิ ห ํอจฺิเจเตสฯุ จคฺคหเณน หิ จฺนํทาจนมจฺิจาทสีุปิฯ กสฺิมนฺิต ิกุห,ิ 

กุห,ํ กุหิ ฺจนํ, กห ํกาเทโสฯ 
‘‘ห ิห’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๒๗๓. ตมหฺา จฯ 
ตอจฺิเจตสฺมา จ สพฺพนามโต หิหปํจฺจยา โหนฺต ิกฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ ตสฺมนฺิต ิตห,ิ ตหฯํ 
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๒๗๔. อิมสมฺา หธา จฯ 
อิมสทฺทโต หธปปฺจฺจยา โหนฺต ิกฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ ‘‘อมิสฺส ิถ’’นฺตอิาทนิา อิกาโรฯ อมิสฺ

มนฺิต ิอหิ, อธิฯ 
๒๗๕. ยโต หิฯ 
ยอจฺิเจตสฺมา สพฺพนามโต หิปจฺจโย โหต ิกฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ ยสฺมนฺิต ิยหฯิ 
‘‘กาเล’’ต ิอธกิาโรยฯํ 
กสฺม ิกาเลต ิอตฺเถ 
๒๗๖. กิสพพฺ เฺญกยกหิุ ทา ทาจนํฯ 
กิ สพพฺอ ญฺเอกยอจฺิเจเตห ิสพฺพนาเมห ิทาปจฺจโย โหตฯิ กอุจฺิเจตสฺมา ทาจน ฺจ 

กาเล กฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ 
‘‘กสฺิส ก เว จา’’ต ิสุตฺเต จสทฺเทน กาเทโส, กทาฯ 
๒๗๗. สพพฺสสฺ โส ทามหิฺ วาฯ 
สพพฺอจฺิเจตสฺส สทฺทสฺส สสทฺทาเทโส โหต ิวา ทาปจฺจเย ปเรฯ สพฺพสฺม ิกาเลต ิสทา, 

สพฺพทาฯ 
เอว ํอ ฺญทา, เอกทา, ยทา, กสฺม ิกาเลต ิกทุาจนํ, ‘‘กุ หหิสํ ุจา’’ต ิสุตฺเต จสทฺเทน กตฺุต,ํ 

‘‘ก’ุ’อติ ินิปาตเนน วาฯ 
‘‘ทา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๗๘. ตมหฺา ทานิ จฯ 
ตอจฺิเจตสฺมา สพฺพนามโต ทานิทาปจฺจยา โหนฺต ิกาเล กฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ ตสฺม ิกาเลต ิ

ตทานิ, ตทาฯ 
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๒๗๙. อิมสมฺา รหิธนุาทานิ จฯ 
อิมสทฺทโต รหิ ธนุา ทานิอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิกาเล กฺวจ ิสตฺตมฺยตฺเถฯ 
‘‘สพฺพสฺส, อมิสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๘๐. เอต รหิมหิฺฯ 
สพฺพสฺส อิมสทฺทสฺส เอตาเทโส โหต ิรหิมฺห ิปจฺจเย ปเรฯ อมิสฺม ิกาเลต ิเอตรหฯิ 
๒๘๑. อ ธนุามหิฺ จฯ 
สพฺพสฺเสว อิมสทฺทสฺส อกาโร โหต ิธนุาปจฺจเย ปเรฯ อธุนา, อิมสทฺทสฺส อิกาโรฯ อมิสฺม ิ

กาเลต ิอทิานิฯ 
วภิตฺตปิปฺจฺจยวธิานํ นิฏฺฐติํฯ 
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โอปสคคิฺกปท 
อถาลงฺิคสงฺขฺยาวภิตฺตเิภทา อุปสคฺคนิปาตา วุจฺจนฺเตฯ 
ป ปรา นิ นี อุ ทุ ส ํว ิอว อนุ ปร ิอธ ิอภ ิปต ิสุ อา อต ิอปิ อป อุป อติ ิปีสติ อปุสคคฺาฯ 
ตตฺถ ปสทฺโท ปการา’ทกิมฺม ปธานิ’สฺสรยิ’นฺโตภาววโิยค ตปปฺร ภุสตฺถ สมฺภวตตฺิต ิอนา

วลิ ปตฺถนาทสีฯุ ปอติ ิอยมปุสคฺโค เอเตสุ ปการาทสีุ อตฺเถสุ วตฺตต,ิ ยถา – ปกาเร ป ฺญา, 
อาทิกมเฺม วปิปฺกต,ํ ปธาเน ปณีต,ํ ปธานํ ปธานตฺต,ํ อิสฺสริเย ปภ ูอย ํเทสสฺส, อนฺโตภาเว 
ปกฺขตฺิตํ, วิโยเค ปวาส,ี ตปปฺเร ปาจรโิย, ภสุตเฺถ ปวุทฺธกาโย, สมภฺเว หมิวตา คงฺคา ปภวต,ิ 
ติตติฺย ํปหตูมนฺนํ, อนาวิเล ปสนฺนมทุก,ํ ปตถฺเน ปณิหติํฯ 

ปราอติ ิปรหิานิ ปราชย คตวิกฺิกมา’มสนาทสีุฯ ยถา – ปริหานิย ํปราภโว, ปราชเย ปรา
ชโิต, คติย ํปรายนํฯ วิกฺกเม ปรกฺกมต,ิ อามสเน องฺคสฺส ปรามสนํฯ 

นิอติ ินิสฺเสส นิคฺคต นีหรณ’นฺโตปเวสนา’ภาวนิเสธ นิกฺขนฺต ปาตุภาวา’วธารณ วภิชน 
อุปม’ูปธารณา’วสานเฉกาทสุีฯ นิสเฺสเส นิรุตฺต,ิ นิรวเสส ํเทต,ิ นิคคฺเต นิกฺกเิลโส, นิยฺยาต,ิ นี
หรเณ นิทฺธารณํ, อนฺโตปเวสเน นิขาโต, อภาเว นิมฺมกฺขกิ,ํ นิเสเธ นิวาเรต,ิ นิกขฺนฺเต นิพฺ
พาโน, นิพฺพานํ, ปาตภุาเว นิมฺมติ,ํ อวธารเณ นิจฺฉโย, วิภชเน นิทฺเทโส, อปุมาย ํนิทสฺสนํ, 
อปุธารเณ นิสามนํ, อวสาเน นิฏฺฐติ,ํ เฉเก นิปโุณฯ 

นีอติ ินีหรณา’วรณาทสีุฯ นีหรเณ นีหรต,ิ อาวรเณ นีวรณํฯ 
ออุติ ิอุคฺคตุ’ทฺธกมฺม ปธาน วโิยค สมฺภว อตฺถลาภสตฺต ิสรปูกถนาทสีุฯ อคุคฺเต อุคฺคจฺฉ

ต,ิ อทฺุธกมเฺม อาสนา อุฏฺฐโิต, อุกฺเขโป, ปธาเน อุตฺตโม, โลกุตฺตโร, วิโยเค อุพฺพาสโิต, สมภฺ
เว อุพฺภโูต, อตฺถลาเภ อปุปฺนฺนํ ญาณํ, สตติฺย ํอุสฺสหต ิคนฺตํุ, สรปูกถเน อุทฺทสิต ิสตฺุตฯํ 

ทุอติ ิอโสภนา’ภาวกุจฺฉิตา’สมทฺิธ ิกจฺิฉ วริปูตาทสีฯุ อโสภเน ทุคฺคนฺโธ, อภาเว ทุพฺภกฺิข,ํ 
กจฺุฉิเต ทุกฺกฏ,ํ อสมิทธิฺย ํทุสฺสสฺส,ํ กิจฺเฉ ทุกฺกร,ํ วิรปูตาย ํทุพฺพณฺโณ, ทุมฺมโุขฯ 

สอํติ ิสโมธาน สมฺมาสม สมนฺตภาวสงฺคต สงฺเขปภุสตฺถ สหตฺถ อปปฺตฺถ ปภวา’ภมิขุภาว 
สงฺคห ปิธาน ปนุปปฺนุกรณ สมทฺิธาทสีฯุ สโมธาเน สนฺธ,ิ สมมฺาสเมส ุสมาธ,ิ สมฺปยุตฺโต, 
สมนฺตภาเว สกํณฺิณา สมุลฺลปนา, สงคฺเต สงฺคโม, สงเฺขเป สมาโส, ภสุตฺเถ สารตฺโต, สหตเฺถ 
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สวําโส, อปปฺตเฺถ สมคฺโฆฯ ปภเว สมฺภโว, อภิมขุภาเว สมฺมขุ,ํ สงคฺเห สงฺคณฺหาต,ิ ปิธาเน 
สวํุต,ํ ปนุปปฺนุกรเณ สนฺธาวต,ิ สมิทธิฺย ํสมฺปนฺโนฯ 

วิอติ ิวเิสส ววิธิ วริทฺุธ วคิต วโิยค วริปูตาทสีุฯ วิเสเส วมิุตฺต ิวสิฏฺิโฐ, วิวิเธ วมิต ิวจิตฺิร,ํ 
วิรทุเฺธ ววิาโท, วิคเต วมิล,ํ วิโยเค วปิปฺยตฺุโต, วิรปูตาย ํวริโูปฯ 

อวอติ ิอโธภาค วโิยค ปรภิว ชานน สทฺุธ ินิจฺฉยเทส เถยฺยาทสีฯุ อโธภาเค 
อวกฺขตฺิตจกฺข,ุ วิโยเค โอมุกฺกอุปาหโน อวโกกลิํ วนํ, ปริภเว อวชานนํ อวม ฺญต,ิ ชานเน 
อวคจฺฉต,ิ สทุธิฺย ํโวทานํ, นิจฉฺเย อวธารณํ, เทเส อวกาโส, เถยเฺย อวหาโรฯ 

อนุอติ ิอนุคตา’นุปจฺฉินฺน ปจฺฉตฺถ ภุสตฺถ สาทสฺิส หนีตตยิตฺถ ลกฺขณิ’ตฺถมฺภตูกฺขาน ภาค 
วจฺิฉาทสีุฯ อนุคเต อนฺเวต,ิ อนุปจฉิฺนฺเน อนุสโย, ปจฺฉาสททฺตฺเถ อนุรถํ, ภสุตฺเถ อนุรตฺโต, 
สาทิสเฺส อนุรปํูฯ หีเน อนุสารปิตฺุตํ ป ฺญวนฺโต, ตติยตฺเถ นทมินฺววสติา เสนา, ลกฺขเณ รุกฺข ํ
อนุ วชฺิโชตเต วชฺิช,ุ อิตถฺมภฺตูกฺขาเน สาธุ เทวทตฺโต มาตร ํอนุ, ภาเค ยเทตฺถ ม ํอนุสยิา ตํ 
ทยีต,ุ วิจฺฉาย ํรุกฺข ํรกฺุข ํอนุ วชฺิโชตเต จนฺโทฯ 

ปริอติ ิสมนฺตโตภาว ปรจฺิเฉท วชฺชนา’ลงฺิคน นิวาสนปชูาโภชนา’วชานน โทสกฺขาน 
ลกฺขณาทสีุฯ สมนฺตโตภาเว ปรวิุโต, ปริจฺเฉเท ปริ ฺเญยฺย,ํ วชชฺเน ปรหิรต,ิ อาลิงฺคเน 
ปรสฺิสชต,ิ นิวาสเน วตฺถํ ปรธิสฺสต,ิ ปชูาย ํปารจิรยิา, โภชเน ภกฺิขุ ํปรวิสิตฯิ อวชานเน ปริ
ภวต,ิ โทสกฺขาเน ปรภิาสต,ิ ลกฺขณาทีส ุรุกฺข ํปร ิวชฺิโชตเต วชฺิชุอจฺิจาทฯิ 

อธิอติ ิอธกิ’ิสฺส’รปูรภิาวา’ธภิวนชฺฌายนา’ธฏฺิฐานนิจฺฉยปาปณุนาทสีุฯ อธิเก อธสิลี,ํ 
อิสฺสเร อธปิต,ิ อธ ิพฺรหฺมทตฺเต ป ฺจาลา, อปุริภาเว อธโิรหต,ิ ปถว ิอธเิสสฺสต,ิ อธิภวเน อธิ
ภวต,ิ อชฌฺายเน พฺยากรณมธเีต, อธิฏฺฐาเน ภมูกิมฺปาท ิอธฏฺิฐาต,ิ นิจฉฺเย อธโิมกฺโข, ปา
ปณุเน โภคกฺขนฺธ ํอธคิจฺฉตฯิ 

อภิอติ ิอภมิขุภาว วสิฏฺิฐา’ธ ิก’ุทฺธกมฺม กุล สารุปปฺวนฺทน ลกฺขณิ’ตฺถมฺภูตกฺขาน วจฺิฉาทสีุ
ฯ อภิมขุภาเว อภมิโุข อภกฺิกมต,ิ วิสิฏฺเฐ อภธิมฺโม, อธิเก อภวิสฺสต,ิ อทฺุธกมเฺม อภริหุต,ิ 
กเุล อภชิาโต, สารปุเฺป อภริโูป, วนฺทเน อภวิาเทต,ิ ลกฺขณาทีส ุปรุมิสมฯํ 

ปติอติ ิปตคิต ปฏโิลมปตนิิธ ิปตทิาน นิเสธนิวตฺตน สาทสฺิส ปตกิรณา’ทาน ปตโิพธ 
ปฏจฺิจ ลกฺขณ’ิตฺถมฺภตูกฺขาน ภาควจฺิฉาทสีุฯ ปติคเต ปจฺจกฺข,ํ ปฏิโลเม ปตโิสต,ํ ปตินิธิมหิฺ 
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อาจรยิโต ปต ิสสฺิโส, ปติทาเน เตลตฺถกิสฺส ฆตํ ปต ิททาต,ิ นิเสเธ ปฏเิสธนํ, นิวตตฺเน ปฏกฺิ
กมต,ิ สาทิสเฺส ปตริปูก,ํ ปติกรเณ ปตกิาโร, อาทาเน ปตคฺิคณฺหาต,ิ ปติโพเธ ปฏเิวโธ, ปฏิจฺ
เจ ปจฺจโย, ลกฺขณาทีส ุปรุมิสมฯํ 

สอุติ ิโสภน สุฏฺ สุมฺมา สมทฺิธ ิสขุตฺถาทสีุฯ โสภเน สุคนฺโธ, สฏฺุ สุมมฺาทตฺเถส ุสุฏฺ  ุ
คโต สุคโต, สมฺมา คโตตปิิ สุคโต, สมิทธิฺย ํสภุกฺิข,ํ สุขตเฺถ สุกโรฯ 

อาอติ ิอภมิขุภาวุ’ทฺธกมฺม มรยิาทา’ภวิธิ ิปตฺต’ิจฺฉาปรสฺิสชน อาทกิมฺมคฺคหณ นิวาส 
สมปี’วฺหานาทสีุฯ อภิมขุภาเว อาคจฺฉต,ิ อทฺุธกมเฺม อาโรหต,ิ มริยาทาย ํอาปพฺพตา เขตฺต,ํ 
อภิวิธิมหิฺ อากุมาร ํยโส กจฺจายนสฺส, ปตติฺย ํอาปตฺตมิาปนฺโน, อิจฺฉาย ํอากงฺขา, ปริสสฺชเน 
อาลงฺิคนํ, อาทิกมเฺม อารมฺโภ, คหเณ อาทยีต ิอาลมฺพต,ิ นิวาเส อาวสโถ, สมีเป อาสนฺนํ, 
อวหฺาเน อามนฺเตสฯิ 

อติอติ ิอภกฺิกมนา’ตกฺิกนฺตา’ตสิย ภุสตฺถาทสีุฯ อติกฺกมเน อติโรจต ิอมฺเหห,ิ อตโีต, 
อติกฺกนฺเต อจฺจนฺต,ํ อติสเย อตกิสุโล, ภสุตเฺถ อตกฺิโกโธ อตวุิทฺธฯิ 

อปิอติ ิสมฺภาวนา’เปกฺขา สมจฺุจย ครห ป ฺหาทสีฯุ สมภฺาวนาย ํอปิ ทพฺิเพสุ กาเมส,ุ 
เมรุมฺปิ วนิิวชฺิฌตฺิวา คจฺเฉยฺย, อเปกขฺาย ํอยมฺปิ ธมฺโม อนิยโต, สมจุจฺเย อติปิิ อรห,ํ อนฺตมฺปิ 
อนฺตคณุมฺปิ อาทาย, ครเห อปิ อมฺหาก ํปณฺฑติก, ป เฺห อปิ ภนฺเต ภกฺิข ํลภตฺิถฯ 

อปอติ ิอปคต ครห วชฺชน ปชูา ปทุสฺสนาทสีุฯ อปคเต อปมาโน อเปโต, ครเห อปคพฺโภ
, วชชฺเน อปสาลาย อายนฺต ิวาณิชา, ปชูาย ํวุทฺธาปจาย,ี ปทสุสฺเน อปรชฺฌตฯิ 

อปุอติ ิอุปคมน สมปี’ูปปตฺต ิสาทสฺิสา’ธกิ’ูปรภิาวา’นสน โทสกฺขาน ส ฺญา ปพฺุพกมฺม 
ปชูา คยฺหาการ ภุสตฺถาทสีุฯ อปุคมเน นิสนฺินํ วา อุปนิสเีทยฺย, สมีเป อุปนครํ, อปุปตติฺย ํ
สคฺค ํโลก ํอุปปชฺชต,ิ อถ วา อปุปตฺติ ยตฺุต,ิ ยถา – อุปปตฺตโิต อกฺิขตตี ิอุเปกฺขา, สาทิสเฺส 
อุปมานํ อุปมา, อธิเก อุป ขารยิ ํโทโณ, อปุริภาเว อุปสมฺปนฺโน, อนสเน อุปวาโส, โทสกฺ
ขาเน ปร ํอุปปทต,ิ ส ญฺาย ํอุปธา อุปสคฺโค, ปพุพฺกมเฺม อุปกฺกโม อุปกาโร, ปชูาย ํ
พทฺุธุปฏฺฐาโก, มาตุปฏฺฐานํ, คยหฺากาเร โสเจยฺยปจฺจปุฏฺฐานํ, ภสุตเฺถ อุปาทานํ, อุปายาโส, 
อุปนิสฺสโยตฯิ อติ ิอเนกตฺถา ห ิอุปสคฺคาฯ 

วุตฺต ฺจ – 
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‘‘อุปสคฺค นิปาตา จ, ปจฺจยา จ อเิม ตโย; 
เนเกเนกตฺถวสิยา, อติ ิเนรุตฺตกิาพฺรว’ุ’นฺตฯิ 

ตตฺถ อุปสคฺคานํ นามาขฺยาตวเิสสกตฺตา ลงฺิคส ฺญาย ํอนิยเมน สฺยาทมฺิห ิสมฺปตฺเต เตสํ 
สงฺขฺยากมฺมาทเิภทาภาวา เตห ิปฐเมกวจนเมว ภวตฯิ 

‘‘โลป’’นฺต ิวตฺตมาเน 
๒๘๒. สพพฺาสมาวโุสปสคคฺนิปาตาทีหิ จฯ 
อาวโุสสทฺทโต, อุปสคฺคนิปาเตห ิจ สพฺพาส ํปราส ํวภิตฺตนํี โลโป โหตฯิ อาทิสทฺเทน กฺว

จ ิสุตตฺปทาทหี ิจฯ เอตฺถ จ อาวโุสตมิสฺส วสิุ ํคหณํ สสงฺขฺยตฺตทปีนตฺถนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 
อุเปจฺจตฺถ ํสชฺชนฺตตี,ิ อุปสคฺคา ห ิปาทโย; 
จาท ีปทาทมิชฺฌนฺเต, นิปาตา นิปตนฺตติฯิ 

ปหรณํ ปหาโร, เอว ํปราภโว, นิวาโส, นีหาโร, อุหาโร, ทุหาโร, สหําโร, วหิาโร, อวหาโร, 
อนุหาโร, ปรหิาโร, อธหิาโร, อภหิาโร, ปตหิาโร, สุหาโร, อาหาโร, อตหิาโร, อปิหาโร, อปหาโร, 
อุปหาโรฯ ปหรต,ิ ปราภวต,ิ นิวสต,ิ นีหรต,ิ อุทฺธรต ิอจฺิจาท ิโยเชตพฺพฯํ 

ธาตฺวตฺถํ พาธเต โกจ,ิ โกจ ิตมนุวตฺตเต; 
ตเมว ฺโญ วเิสเสต,ิ อุปสคฺคคต ีตธิาฯ 

โอปสคฺคกิปท ํนิฏฺฐตํิฯ 
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เนปาติกปท 
สมุจฺจยวกิปปฺนปฏเิสธปรูณาทอิตฺถํ อสตฺววาจกํ เนปาติก ํปทฯํ 
ตตฺร จอติ ิสมุจฺจยา’นฺวาจเย’ตรตีรโยคสมาหารา’วธารณาทสีุฯ 
วาอติ ิวกิปปฺนู’ปมาน สมุจฺจย ววตฺถติวภิาสาสุฯ 
น โน มา อ อล ํหล ํอจฺิเจเต ปฏเิสธนตฺเถฯ 
อล ํปรยิตฺต ิภสูเนส ุจฯ 
ปรูณตถฺ ํทุวธิ ํอตฺถปรูณํ ปทปรูณ ฺจฯ 
ตตฺถ อถ ขลุ วต วถ อโถ อสฺส ุยคฺเฆ ห ิจรห ินํ ตํ วา จ ตุว โว ปน หเว กวี ห ตโต ยถา 

สทุ ํโข เว ห ํเอนํ เสยฺยถทิ ํอจฺิเจวมาทนีิ ปทปรูณานิฯ 
ตตฺถ – อถอติ ิป ฺหา’นนฺตรยิา’ธกิาราทสี ุจฯ 
ขลอุติ ิปฏเิสธา’วธารณ ปสทฺิธสี ุจฯ 
วตอติ ิเอกสํ เขทา’นุกมฺปสงฺกปเฺปส ุจฯ 
อโถอติ ิอนฺวาเทเส จฯ 
หิอติ ิเหต ุอวธารเณสุ จฯ 
ตอุติ ิวเิสส เหตุ นิวตฺตนาทสีุ จฯ 
ปนอติ ิวเิสเสปิฯ 
หเว, เวอจฺิเจเต เอกสํตฺเถปิฯ 
หอํติ ิวสิาท สมฺภเมสปิุฯ 
เสยฺยถิทนฺต ิต ํกตมนฺต ิอตฺเถปิฯ 
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อตถฺปรูณํ ทุวธิ ํวภิตฺตยิตฺุตํ, อวภิตฺตยิุตฺต ฺจฯ 
อตถิฺ สกกฺา ลพภฺา อจฺิเจเต ปฐมายฯํ 
อาวโุส อมโฺภ หมโฺภ เร อเร หเร เชอจฺิเจเต อามนฺตเนฯ 
ทิวา ภิยฺโย นโม อจฺิเจเต ปฐมาย,ํ ทุตยิาย ฺจฯ 
สย ํสาม ํส ํสมมฺา กินฺติ อจฺิเจเต ตตยิตฺเถ, โสโต ธาปจฺจยนฺตา จฯ สุตฺตโส ปทโส อนิจฺจ

โต ทุกฺขโต เอกธา ทฺวธิา อจฺิจาทฯิ 
ตเว ตุปํจฺจยนฺตา จตุตฺถยิา, กาตเว ทาตเว กาตุ ํกาเรตุ ํทาตุ ํทาเปตุ ํอจฺิจาทฯิ 
โส โตปจฺจยนฺตา ป ฺจมยิตฺเถ, ทฆีโส โอรโส ราชโต วา โจรโต วา อจฺิจาทฯิ 
โต สตฺตมฺยตฺเถปิ, ตรฺถาทปิจฺจยนฺตา จฯ เอกโต ปรุโต ปจฺฉโต ปสฺสโต ปิฏฺฐโิต ปาทโต 

สสีโต อคฺคโต มลูโต ยตฺร ยตฺถ ยห ิตตฺร ตตฺถ ตห ิตห ํอจฺิจาทฯิ 
สมนฺตา สามนฺตา ปริโต อภิโต สมนฺตโต เอกชฌฺ ํเอกมนฺต ํเหฏฺฐา อปุริ อทฺุธ ํอโธ ติ

ริย ํสมมฺขุา ปรมมฺุขา อาวิ รโห ติโร อจุจฺ ํนีจ ํอนฺโต อนฺตรา อชฌฺตตฺ ํพหิทธฺา พาหิรา 
พาหิร ํพหิ โอร ํปาร ํอารา อารกา ปจฉฺา ปเุร หรุ ํเปจจฺ อจฺิเจเต สตฺตมยิาฯ 

สมปฺติ อายติ อชชฺ อปรชชฺ ุปรชชฺ สเุว สเฺว ปรสเุว หิยโฺย ปเร สชฺช ุสาย ํปาโต กาล ํ
กลฺล ํทิวา นตตฺ ํนิจจฺ ํสตต ํอภิณฺห ํอภิกฺขณํ มหุุ ํมหุตฺุต ํภตูปพฺุพ ํปรุา ยทา ตทา กทา อจฺิ
จาทโย กาลสตฺตมยิาฯ อติ ิวภิตฺตยิุตฺตานิฯ 

อวภิตฺตยิุตฺเตสุ จ อปเฺปว อปเฺปวนาม นุ อจฺิเจเต สสํยตฺเถฯ 
อทฺธา อ ญฺทตถฺ ุตคฆฺ ชาต ุกาม ํสสกฺกอํจฺิเจเต เอกสํตฺเถฯ 
เอวอติ ิอวธารเณฯ 
กจจิฺนุ’กินฺนุนนุกถ ํกิส ุกิอจฺิเจเต ปจฺุฉนตฺเถฯ 
เอว ํอิติ อิตถฺ ํอจฺิเจเต นิทสฺสเนฯ 
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อิติ เหตุ วากฺยปรสิมตฺตสีุ จฯ 
ยาว ตาว ยาวตา ตาวตา กิตตฺาวตา เอตตฺาวตา กีว อจฺิเจเต ปรจฺิเฉทนตฺเถฯ 
เอว ํสาห ุลห ุโอปายิก ํปติรปํู อาม สาธ ุอติ ิสมฺปฏจฺิฉนตฺเถฯ 
ยถา ตถา ยเถว ตเถว เอว ํเอวเมว เอวเมว ํเอวมปิฺ ยถาปิ เสยยฺถาปิ เสยยฺถาปินาม 

วิย อิว ยถริว ตถริว ยถานาม ตถานาม ยถาหิ ตถาหิ ยถาจตถาจ อจฺิเจเต ปฏภิาคตฺเถฯ 
ยถาอติ ิโยคฺคตา วจฺิฉา ปทตฺถานตวิตฺตนิทสฺสเนสุ จฯ 
เอวอํติ ิอุปเทส ป ฺหาทสี ุจฯ 
กิ จฺาปิอติ ิอนุคฺคหตฺเถฯ 
อโหอติ ิครห ปสสํน ปตฺถเนสุ จฯ 
นามอติ ิครห ปสสํน ส ฺญา ป ฺเหส ุจฯ 
สาธอุติ ิปสสํน ยาจเนสุ จฯ 
อิงฆฺ หนฺท อจฺิเจเต โจทนตฺเถฯ 
สาธ ุสฏฺุ  ุเอวเมตนฺต ิอนุโมทเนฯ 
กิรอติ ิอนุสฺสวณ อสฺสทฺเธยฺเยสุฯ 
นูนอติ ิอนุมานา’นุสฺสรณ ปรวิติกฺกเนสุฯ 
กสมฺาอติ ิการณปจฺุฉเนฯ 
ยสมฺา ตสมฺา ตถาหิ เตน อจฺิเจเต การณจฺเฉทนตฺเถฯ 
สห สทฺธิ สม ํอมาอติ ิสมกฺรยิายฯํ 
วินา ริเตอติ ิวปิปฺโยเคฯ 
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นานา ปถุ ุพหปุปฺกาเรฯ 
ปถุ ุวิสุ ํอสงฺฆาเต จฯ 
ทุฏฺ  ุก ุชคิจฺุฉายํฯ 
ปนุ อปปฺฐเมฯ 
กถ จิฺ กจฺิฉตฺเถ จฯ 
ธา กฺขตตฺุ ํสกิ จฺ สงฺขฺยาวภิาเคฯ 
อีสก ํอปปฺตฺเถฯ 
สณิก ํมนฺทตฺเถฯ 
ขิปปํฺ อร ํลห ุอาสุ ํตณฺุณํ อจิร ํสฆีตฺเถฯ 
จิร ํจิรสสฺ ํทฆีกาเลฯ 
เจ ยทิ สงฺกาวฏฺฐาเนฯ 
ธวุ ํถริาวธารเณสฯุ 
หา วสิาเทฯ 
ตณฺุหี อภาสเนฯ 
สจฉิฺ ปจฺจกฺเขฯ 
มสุา มิจฺฉา อลิก ํอสจฺเจฯ 
สวุตถิฺ อาสสีตฺเถ อจฺิจาทฯิ 
ตนุ ตวฺาน ตวฺาปจฺจยนฺตา อุสฺสกฺุกนตฺเถ ภวนฺตฯิ 
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ยถา – ปสฺสติุน ปสฺสยิ ปสฺสตฺิวาน ปสฺสตฺิวา ทสฺิวา ทสฺิวานทสฺเสตฺวา ทาตุน ทตฺวาน ทตฺ
วา อุปาทาย ทาเปตฺวา วิ ฺญาเปตฺวา วเิจยฺย วเินยฺย นิหจฺจ สเมจฺจ อเปจฺจ อุเปจฺจ อารพฺภ 
อาคมฺม อจฺิจาทฯิ 

เอว ํนามาขฺยาโตปสคฺควนิิมตฺุต ํยทพฺยยลกฺขณํ, ตํ สพฺพ ํนิปาตปทนฺต ิเวทติพฺพฯํ 
วุตฺต ฺจ – 

‘‘มตฺุต ํปทตฺตยา ยสฺมา, ตสฺมา นิปตตฺยนฺตรา; 
เนปาตกินฺต ิตํ วตฺุตํ, ย ํอพฺยย สลกฺขณ’’นฺตฯิ 

เนปาตกิปท ํนิฏฺฐติฯํ 
ปุลฺลงฺิค ํอตฺิถลิงฺิค ฺจ, นปุํสกมถาปร;ํ 
ตลิงฺิค ฺจ อลงฺิค ฺจ, นามกิ ํป ฺจธา ฐตํิฯ 

อติ ิปทรปูสทฺิธยิ ํนามกณฺโฑ ทุตโิยฯ 
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๓. การกกณฺฑ 
อถ วภิตฺตนีมตฺถเภทา วุจฺจนฺเตฯ 
ตตฺถ เอกมฺปิ อตฺถํ กมฺมาทวิเสน, เอกตฺตาทวิเสน จ วภิชนฺตตี ิวิภตติฺโย, สฺยาทโยฯ ตา 

ปน ปฐมาทเิภเทน สตฺตวธิาฯ 
ตตฺถ กสฺม ิอตฺเถ ปฐมา? 
๒๘๓. ลิงคฺตเฺถ ปฐมาฯ 
ลงฺิคตฺถาภธิานมตฺเต ปฐมาวภิตฺต ิโหตฯิ 
ลงฺิคสฺส อตฺโถ ลิงคฺตโฺถฯ เอตฺถ จ ลนํี องฺคนฺต ิลงฺิค,ํ อปากโฏ อวยโว, ปรุโิสตอิาทนี ฺห ิ

ปกตปิปฺจฺจยาทวิภิาคกปปฺนาย นิปผฺาทติานํ สทฺทปปฺตริปูกานํ นามกิปทานํ ปฐม ํฐเปตพฺพ ํ
ปกตริปํู อปากฏตฺตา, อวยวตฺตา จ ลงฺิคนฺต ิวุจฺจตฯิ อถ วา วสิทาวสิโทภยรหติาการโวหาร
สงฺขาเตน ตวิธิลงฺิเคน สหติตฺถสฺส, ตพฺพนิิมตฺุตสฺสุปสคฺคาทนีมตฺถสฺส จ ลนีสฺส คมนโต, ลงฺิคน
โต วา ลงฺิคนฺต ิอนฺวตฺถนามวเสน วา ‘‘ธาตุปปฺจฺจยวภิตฺตวิชฺชติมตฺถวํ ลงฺิค’’นฺต ิวจนโต ปร
สม ฺญาวเสน วา ลงฺิคนฺต ิอธิ ปาฏปิทกิาปรนามเธยฺย ํสยฺาทวิภิตฺยนฺตปทปกตริปูเมว วจฺุจตตี ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ 

ลงฺิคสฺสตฺโถ นาม ปพนฺธวเิสสากาเรน ปวตฺตมาเน รปูาทโย อุปาทาย ป ฺญาปียมาโน 
ตท ฺญาน ฺญภาเวน อนิพฺพจนีโย สมหูสนฺตานาทเิภโท อุปาทาป ฺญตฺตสิงฺขาโต ฆฏปฏาทิ
โวหารตฺโถ จ ปถวธีาตุผสฺสาทนํี สภาวธมฺมานํ กาลเทสาทเิภทภนฺินานํ วชิาตยิวนิิวตฺโต สชา
ตยิสาธารโณ ยถาสงฺเกตมาโรปสทฺิโธ ตชฺชาป ฺญตฺตสิงฺขาโต กกฺขฬตฺตผสุนาทสิาม ฺญากาโร 
จฯ 

โส ปน กมฺมาทสิํสฏฺโฐ, สทฺุโธ จาต ิทุวโิธฯ ตตฺถ กมฺมาทสุี ทุตยิาทนํี วธิยีมานตฺตา กมฺ
มาทสิสํคฺครหโิต ลงฺิคสงฺขฺยาปรมิาณยุตฺโต, ตพฺพนิิมตฺุตุปสคฺคาทปิทตฺถภโูต จ สุทฺโธ สทฺทตฺโถ 
อธิ ลิงคฺตโฺถ นามฯ 
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โย ปน อาขฺยาตกติกตทฺธติสมาเสห ิวุตฺโต กมฺมาทสิสํฏฺโฐ อตฺโถ, โสปิ ทุตยิาทนํี ปนุ 
อตฺตนา วตฺตพฺพสฺส อตฺถวเิสสสฺสาภาเวน อวสิยตฺตา, ลงฺิคตฺถมตฺตสฺส สมฺภวโต จ ปฐมาเยว 
วสิโยฯ 

โหต ิเจตฺถ – 
ปฐมาวุปสคฺคตฺเถ, เกส ฺจตฺเถ นิปาตสทฺทานํ; 
ลงฺิคาทเิก จ สุทฺเธ-ภหิเิต กมฺมาทอิตฺเถปิฯ 

สลงฺิเค ตาว – เอโส ปรุโิส, เอเต ปรุสิา, เอสา ก ฺญา, เอตา ก ฺญาโย, เอต ํจตฺิตํ, เอตานิ 
จตฺิตานิฯ 

สสงฺขฺเย – เอโก ทฺเวฯ 
สปรมิาเณ – โทโณ ขาร ีอาฬฺหกฯํ 
ลงฺิคาทวินิิมตฺุเต สตฺตามตฺเต – จ วา ห อห ํอตฺถ ิสกฺกาลพฺภา อจฺิจาทฯิ 
‘‘ลงฺิคตฺเถ ปฐมา’’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘อาลปเน จา’’ต ิอาลปนตฺเถ จ ปฐมา, อภมิุข ํกตฺวา ลปนํ 

อาลปนํ, อามนฺตนํ อวฺหานนฺต ิอตฺโถฯ 
เอตฺถ จ อามนฺตนํ นาม ปเคว ลทฺธสรปูสฺส สทฺเทน อภมิุขกีรณํ, กตาภมิโุข ปน ‘‘คจฺฉา’’ติ

อาทนิา นเยน กฺรยิาย โยชยีต,ิ ตสฺมา อามนฺตนสมเย กฺรยิาโยคาภาวโต อทิ ํการกโวหาร ํน 
ลภตฯิ 

วุตฺต ฺจ 
‘‘สทฺเทนาภมิขุกีาโร, วชฺิชมานสฺส วตฺถุโน; 
อามนฺตนํ วธิาตพฺเพ, นตฺถ ิ‘ราชา ภเว’ตทิ’’นฺตฯิ 

โภ ปรุสิ เอห,ิ โภ ปรุสิา วา, ภวนฺโต ปุรสิา เอถฯ 
กสฺม ิอตฺเถ ทุตยิา? 
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๒๘๔. กมมฺตเฺถ ทุติยาฯ 
กมฺมตฺเถ ลงฺิคมฺหา ทุตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ 
อนภหิเิต เอวาย,ํ ‘‘กมฺมนิ ทตุยิาย ํตฺโต’’ต ิวจน ฺเจตฺถ ญาปกํฯ 
ก ิกมฺม?ํ 
‘‘เยน วา กยริเต ต ํกรณ’’นฺต ิอโิต ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๒๘๕. ย ํกโรติ ต ํกมมฺฯํ 
ย ํวา กโรต,ิ ย ํวา วกิโรต,ิ ย ํวา ปาปณุาต,ิ ตํ การกํ กมฺมส ฺญ ํโหตฯิ 
อธิ ลงฺิคกาลวจนมตนฺตํฯ กรยีตตี ิกมมฺฯํ ตตฺถ การก,ํ สาธก ํกฺรยิานิปผฺตฺตยิา การณมจฺุจ

เต, ตํ ปน การก ํฉพฺพธิ ํกมฺม ํกตฺตา กรณํ สมฺปทานมปาทานโมกาโส จาตฯิ ตตฺถ สภาวโต, 
ปรกิปปฺโต วา กมฺมาทมฺิห ิสตเิยว กฺรยิาภาวโต กมฺมาทนํี ฉนฺนมฺปิ การกโวหาโร สทฺิโธว โหติ
ฯ 

ตํ ปน กมมฺ ํตวิธิ ํนิพฺพตฺตนีย ํวกิรณยีํ ปาปณีย ฺจาตฯิ ยถา – มาตา ปตฺุตํ วชิายต,ิ อา
หาโร สุข ํชนยตฯิ ฆฏ ํกโรต ิเทวทตฺโต, กฏฺฐมงฺคาร ํกโรต,ิ สวุณฺณํ เกยรู,ํ กฏก ํวา กโรต,ิ วี
หโย ลุนาตฯิ เทวทตฺโต นิเวสนํ ปวสิต,ิ อาทจฺิจ ํปสฺสต,ิ ธมฺม ํสณุาต,ิ ปณฺฑเิต ปยริปุาสตฯิ 

วุตฺต ฺจ 
‘‘นิพฺพตฺตวิกิตปิปฺตฺต-ิเภเทน ตวิธิํ มต;ํ 
กตฺตุ กฺรยิาภคิมฺม ํต,ํ สขุงฺคาร ํนิเวสน’’นฺตฯิ 

เอตฺถ จ อจฺิฉิตานิจฺฉิตกถติากถติาทเิภทมนเปกฺขตฺิวา สพฺพสงฺคาหกวเสน ‘‘ย ํกโรต ิต ํ
กมฺม’’นฺต ิวุตฺตตฺตา, อตฺถนฺตรวกิปปฺนวาธกิารโต จ สพฺพตฺถ อมินิาว กมฺมส ฺญา โหตฯิ 

ตตฺถ อนิจฺฉิตกมมฺ ํยถา – กณฺฏกํ มทฺทต,ิ วสิ ํคลิต,ิ คาม ํคจฺฉนฺโต รุกฺขมลู ํอุปคจฺฉตฯิ 
อกถิตกมมฺ ํยถา – ย ฺญทตฺตํ กมฺพลํ ยาจเต พฺราหฺมโณฯ เอตฺถ ห ิ‘‘กมฺพล’’มติ ิกถิ

ตกมฺมํ ทฺวกิมฺมกิาย ยาจนกฺรยิาย ปตฺตุมจฺิฉติตรตฺตาฯ ‘‘ย ฺญทตฺต’’มติ ิอปปฺธานตฺตา อกถิ
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ตกมฺมํฯ ตถา สมทฺิธ ํธนํ ภกฺิขเต, อชํ คาม ํนยต,ิ ปราภวนฺตํ ปรุสิ,ํ มย ํปจฺุฉาม โคตม,ํ ภควา 
ภกฺิข ูเอตทโวจ อจฺิจาทฯิ 

อภิหิตกมเฺม ปน น โหต,ิ ยถา – กโฏ กรยีเต เทวทตฺเตน, สุคเตน เทสโิต ธมฺโม, 
ย ฺญทตฺโต กมฺพล ํยาจยีเต พฺราหฺมเณน อจฺิจาทฯิ 

‘‘ทุตยิา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๒๘๖. คติ พทุธิฺ ภชุ ปฐ หร กร สยาทีนํ การิเต วาฯ 
คม ุสปปฺ คตมฺิห,ิ พธุ โพธเน, พธุ อวคมเน วา, ภชุ ปาลนพฺยวหรเณสุ, ปฐ พฺยตฺตยิํ วา

จาย,ํ หร หรเณ, กร กรเณ, สิ สเย อจฺิเจวมาทนํี ธาตูนํ ปโยเค การเิต สต ิปโยชฺชกกตฺตุภเูต 
กมฺมนิ ลงฺิคมฺหา ทุตยิาวภิตฺต ิโหต ิวาฯ นิจฺจสมฺปตฺเต วกิปปฺตฺโถย,ํ เตน ตสฺส ปกฺเข ตตยิา โห
ตฯิ 

โย โกจ ิปรุโิส คาม ํคจฺฉต,ิ ตม ฺโญ ปโยชยตฯิ ปรุโิส ปุรสิ ํคาม ํคมยต,ิ ปรุเิสน วา คามํ 
คมยตฯิ เอว ํสสฺิสํ ธมฺม ํโพเธต ิอาจรโิย, มาตา ปตฺุตํ โภชนํ โภชยต,ิ สสฺิส ํธมฺม ํปาเฐต ิอาจริ
โย, ปรุโิส ปรุสิ ํภาร ํหาเรต,ิ ตถา ปรุโิส ปรุสิ ํกมฺม ํการยต,ิ ปรุเิสน วา กมฺม ํการาปยต,ิ ปรุโิส 
ปุรสิ ํสยาปยตฯิ เอว ํสพฺพตฺถ การเิต กตฺตุกมฺมนิ ทุตยิาฯ 

การิเตต ิก?ิ ปรุโิส คาม ํคจฺฉตฯิ 
อภหิเิต น ภวต,ิ ปรุเิสน ปรุโิส คาม ํคมยีเต, สสฺิโส ธมฺม ํโพธยีเต อจฺิจาทฯิ 
๒๘๗. กาลทธฺานมจฺจนฺตสโํยเคฯ 
อจฺจนฺตํ นิรนฺตร ํสโํยโคอจจฺนฺตสโํยโคฯ กาลทฺธานํ ทพฺพคณุกฺรยิาห ิอจฺจนฺตสโํยเค เตห ิ

กาลทฺธานวาจหี ิลงฺิเคห ิทุตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ 
กาเล ตาว – สตฺตาหํ ควปานํ, มาส ํมโํสทนํ, สรท ํรมณยีา นท,ี สพฺพกาล ํรมณีย ํนนฺทนํ, 

มาสํ สชฺฌายต,ิ ตโย มาเส อภธิมฺม ํเทเสสฯิ 
อทฺธาเน – โยชนํ วนราช,ิ โยชนํ ทโีฆ ปพฺพโต, โกส ํสชฺฌายตฯิ 
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อจจฺนฺตสโํยเคต ิก?ิ มาเส มาเส ภุ ฺชต,ิ โยชเน โยชเน วหิาร ํปตฏฺิฐาเปสฯิ 
๒๘๘. กมมฺปปฺวจนียยตฺุเตฯ 
กมฺมปปฺวจนีเยห ินิปาโตปสคฺเคห ิยตฺุเต โยเค สต ิลงฺิคมฺหา ทุตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ 
กมฺม ํปวจนีย ํเยส ํเต กมมฺปปฺวจนียา, ปรสม ฺญาวเสน วา อนฺวาทโย กมฺมปปฺวจนียาฯ 
ตตฺถ อนุสทฺทสฺส ลกฺขเณ, สหตฺเถ, หเีน จ กมฺมปปฺวจนียส ฺญา วุตฺตาฯ ยถา – ปพฺพชติ

มนุ ปพฺพชสิ,ุ นทมินฺววสติา พาราณส,ี นทยิา สห อวพทฺธาต ิอตฺโถ, อนุ สารปิตฺุต ํป ฺญวาฯ 
ลกฺขณาทสีุ ‘‘ลกฺขณิ’ตฺถมฺภูตกฺขานภาค วจฺิฉาสุ ปต ิปร ิอนโว’’ต ิปต ิปร ิอนูนํ 

กมฺมปปฺวจนียส ฺญา วุตฺตาฯ 
ลกฺขเณ สรูยิุคฺคมนํ ปต ิทพฺิพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุ,ํ รุกฺข ํปต ิวชฺิโชตเต จนฺโท, รุกฺข ํปร,ิ 

รุกฺข ํอนุฯ 
อิตถฺมภฺตูกฺขาเน สาธุ เทวทตฺโต มาตร ํปต,ิ มาตร ํปร,ิ มาตร ํอนุฯ 
ภาเค ยเทตฺถ มํ ปติ สยิา, ม ํปร,ิ ม ํอนุ, ตํ ทยีตุฯ 
วิจฺฉาโยเค อตฺถมตฺถํ ปต ิสทฺโท นิวสิต,ิ รุกฺข ํรกฺุข ํปต ิวชฺิโชตเต จนฺโท, รุกฺข ํรกฺุข ํปร,ิ 

รุกฺข ํรกฺุข ํอนุฯ 
‘‘อภริภาเค’’ต ิอภสฺิส ภาควชฺชเิตสุ ลกฺขณาทสีุ กมฺมปปฺวจนียส ฺญา วุตฺตาฯ ตํ โข ปน 

ภวนฺตํ โคตม ํเอว ํกลฺยาโณ กตฺิตสิทฺโท อพฺภุคฺคโต, สาธุ เทวทตฺโต มาตร ํอภฯิ 
นิปาเต ธ ิพฺราหฺมณสฺส หนฺตาร มจฺิเจวมาทฯิ 
๒๘๙. กฺวจิ ทุติยา ฉฏฺฐีนมตเฺถฯ 
ฉฏฺฐนํี อตฺเถ กฺวจ ิทุตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ อนฺตราอภโิต ปรโิต ปต ิปฏภิาตโิยเค อยฯํ อนฺตรา 

จ ราชคหํ อนฺตรา จ นาฬนฺท ํอทฺธานมคฺคปปฺฏปินฺโน, ราชคหสฺส จ นาฬนฺทาย จ มชฺเฌต ิอตฺ
โถฯ อภโิต คาม ํวสต,ิ ปรโิต คาม ํวสต,ิ นท ิเนร ฺชร ํปต,ิ เนร ฺชราย นทยิา สมเีปต ิอตฺโถฯ 
ปฏภินฺตุ ตํ จุนฺท โพชฺฌงฺคา, อุปมา ม ํปฏภิาต,ิ อุปมา มยฺห ํอุปฏฺฐหตตี ิอตฺโถฯ 
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‘‘กฺวจ ิทุตยิา, อตฺเถ’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๒๙๐. ตติยาสตตฺมีน จฺฯ 
ตตยิาสตฺตมนีมตฺเถ จ กฺวจ ิลงฺิคมฺหา ทุตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ 
ตติยตฺเถ สเจ ม ํนาลปิสฺสต,ิ ตฺว ฺจ ม ํนาภภิาสส,ิ วนิา สทฺธมฺม ํกุโต สขุ,ํ อปุายมนฺตเรน 

น อตฺถสทฺิธฯิ 
สตตฺมิยตเฺถ – กาเล, อุปานฺวชฺฌาวสสฺส ปโยเค, อธสิฏฺิฐาวสานํ ปโยเค, ตปปฺานจาเร จ 

ทุตยิาฯ 
กาเล ตาว – ปพฺุพณฺหสมย ํนิวาเสตฺวา, เอกํ สมย ํภควาฯ อมิ ํรตฺต ิจตฺตาโร มหาราชา

โนฯ 
อปุาทปิุพฺพสฺส วสธาตุสฺส ปโยเค – คาม ํอุปวสต,ิ คาม ํอนุวสต,ิ วหิาร ํอธวิสต,ิ คาม ํ

อาวสต,ิ อคาร ํอชฺฌาวสตฯิ ตถา ปถว ิอธเิสสฺสต,ิ คาม ํอธติฏฺิฐต,ิ คาม ํอชฺฌาวสตฯิ 
ตปปฺานจาเรส ุ– นท ิปิวต,ิ คาม ํจรต ิอจฺิจาทฯิ 
กสฺม ิอตฺเถ ตตยิา? 
๒๙๑. กรเณ ตติยาฯ 
กรณการเก ตตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ 
ก ิกรณํ? 
๒๙๒. เยน วา กยิรเต ต ํกรณํฯ 
เยน วา กตฺตา อุปกรณภเูตน วตฺถุนา กฺรยิ ํอพฺยวธาเนน กโรติ, เยน วา วกิโรต,ิ เยน วา 

ปาปณุาต,ิ ตํ การกํ กรณส ฺญํ โหตฯิ 
กรยีเต อเนนาต ิกรณํ, เอตฺถ จ สตปิิ สพฺพการกานํ กฺรยิาสาธกตฺเต ‘‘เยน วา กยริเต’’ต ิ

วเิสเสตฺวา วจนํ กตฺตูปกรณภเูตส ุการเกสุ สาธกตมสฺเสว คหณตฺถฯํ 
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วุตฺต ฺจ  
‘‘ยสฺส สพฺพวเิสเสน, กฺรยิาสสํทฺิธเิหตุตา; 
สมฺภาวยีต ิตํ วตฺุต,ํ กรณํ นาม การก’’นฺตฯิ 

ตํ ปน ทุวธิ ํอชฺฌตฺตกิ พาหริวเสนฯ 
ยถา – หตฺเถน กมฺม ํกโรต,ิ จกฺขนุา รปํู ปสฺสต,ิ มนสา ธมฺม ํวิ ฺญายฯ ทตฺเตน วหีโย ลุ

นาต,ิ อคฺคนิา กุฏ ิฌาเปตฯิ 
‘‘ตตยิา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๒๙๓. กตตฺริ จฯ 
กตฺตร ิจ การเก ลงฺิคมฺหา ตตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ จคฺคหเณน อตฺิถมฺภตูลกฺขเณ, กฺรยิาปวคฺเค, 

ปุพฺพสทสิสมนูตฺถ กลห นิปุณ มสฺิสก สขลิตฺถาทโิยเค, กาลทฺธาเนส,ุ ปจฺจตฺตกมฺมตฺถป ฺจมยิตฺ
ถาทสี ุจ ตตยิาฯ 

โก จ กตฺตา? 
๒๙๔. โย กโรติ ส กตตฺาฯ 
โย กฺรยิ ํอตฺตปปฺธาโน หุตฺวา กโรต,ิ โส กตฺตุส ฺโญ โหตฯิ 
โส ตวิโิธ สทฺุธกตฺตา เหตกุตฺตา กมฺมกตฺตาตฯิ ตตฺถ โย สยเมว กฺรยิํ กโรต,ิ โส สทุธฺกตฺ

ตาฯ โย อ ฺญํ กาตุ ํสมตฺถ ํอกโรนฺตํ กมฺม ํนิโยเชต,ิ โส เหตกุตฺตา, ยถา – คนฺตุ ํสมตฺโถ 
เทวทตฺโต, ตม ฺโญ ปโยเชต ิ‘‘คมยต ิเทวทตฺต’’นฺตฯิ 

ย ํปน ตตฺถ ตตฺถ คจฺฉต ิเทวทตฺโต, ตม ฺโญ ปโยชยต ิ‘‘คมยต ิเทวทตฺต’’นฺต ิ
เหตฺวตฺถนิทสฺสนํ, ตมฺปิ สามตฺถยิทสฺสนวเสน วุตฺตนฺต ิคเหตพฺพฯํ อ ฺญถา ยท ิสยเมว คจฺฉต,ิ 
ก ิตตฺถ ปโยชกพฺยาปาเรน อกโรนฺตํ พเลน การยต,ิ ปาสาณํ อุฏฺฐาปยตตีอิาทกิ ฺจ น สชฺิ
เฌยฺยฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘กตฺตา’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๒๙๕. โย กาเรติ ส เหตฯุ 
โย กตฺตาร ํกาเรต,ิ โส เหตุส ฺโญ โหต,ิ กตฺตา จาต ิเหตุกตฺตุส ฺญาฯ 
โย ปน ปรสฺส กฺรยิ ํปฏจฺิจ กมฺมภูโตปิ สุกรตฺตา สยเมว สชฺิฌนฺโต วยิ โหต,ิ โส กมมฺกตฺ

ตา นาม, ยถา – สย ํกรยีเต กโฏ, สยเมว ปจฺจเต โอทโนตฯิ 
วุตฺต ฺจ 

‘‘อตฺตปปฺธาโน กริยิ,ํ โย นิพฺพตฺเตต ิการโก; 
อปปฺยุตฺโต ปยุตฺโต วา, ส กตฺตาต ิปวุจฺจตฯิ 
เหตุกตฺตาต ิกถโิต, 
กตฺตุโน โย ปโยชโก; 
กมฺมกตฺตาต ิสุกโร, 
กมฺมภโูต กถยีเต’’ตฯิ 

นนุ จ ‘‘สโํยโค ชายเต’’ตอิาทสีุ กถ ํปเุร อสโต ชนนกฺรยิาย กตฺตุภาโวสยิาต?ิ วุจฺจเต – 
โลกสงฺเกตสทฺิโธ ห ิสทฺทปปฺโยโค, อวชฺิชมานมฺปิ ห ิโลโก สทฺทาภเิธยฺยตาย วชฺิชมานํ วยิ 
คเหตฺวา โวหรต,ิ วกิปปฺพทฺุธคิหติากาโรเยว ห ิสทฺเทนาภธิยีเต, น ตุ วตฺถุสภาโว, อ ฺญถา สุ
ตมยญาเณนปิ ปจฺจกฺเขน วยิ วตฺถุสภาวสจฺฉิกรณปปฺสงฺโค จ มสุาวาท กุทฏฺิฐวิาทาทนีม
ภาวปปฺสงฺโค จ สยิา, ตสฺมา พทฺุธปิรกิปปิฺตป ฺญตฺตวิเสนปิ สทฺทปปฺวตฺต ิโหตตี ิอสโต สโํย
คาทสฺิสปิ โหเตว ชนนกฺรยิาย กตฺตุการกตาตฯิ 

ยถาห 
‘‘โวหารวสิโย สทฺโท, เนกนฺตปรมตฺถโิก; 
พทฺุธสิงฺกปปิฺโต อตฺโถ, ตสฺสตฺโถต ิปวุจฺจตฯิ 
พทฺุธยิา คหติตฺตา ห,ิ สํโยโค ชายเต อติ;ิ 
สโํยโค วชฺิชมาโนว, กตฺตา ภวต ิชาตยิา’’ตฯิ 

ตตฺร ตติยา ชเินน เทสโิต ธมฺโม, พทฺุเธน ชโิต มาโร, อหนิา ทฏฺโฐ นโร, พุทฺเธน โพธโิต 
โลโก, สทฺเธห ิการโิต วหิาโรฯ 
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อภหิเิต น ภวตฯิ กฏ ํกโรต ิเทวทตฺโต, กาเรต ิวาฯ 
อิตถฺมภฺตูสสฺ ลกฺขเณ – สา ภนฺิเนน สเีสน ปคฺฆรนฺเตน โลหเิตน ปฏวิสฺิสกานํ อุชฺฌาเปสิ

, อูนป ฺจพนฺธเนน ปตฺเตน อ ฺญํ นว ํปตฺตํ เจตาเปยฺย, ตทิณฺฑเกน ปรพฺิพาชกมทฺทกฺขฯิ 
อปวคเฺค – เอกาเหเนว พาราณส ิปายาส,ิ นวห ิมาเสห ิวหิารํ นิฏฺฐาเปส,ิ โยชเนน อธตี ํ

พฺยากรณํ, กฺริยาปวคโฺคต ิกฺรยิาย อาสุ ํปรนิิฏฺฐาปนํฯ 
ปพุพฺาทิโยเค – มาเสน ปพฺุโพ, ปิตรา สทโิส, มาตรา สโม, กหาปเณน อโูน, ธเนน วกิโล, 

อสนิา กลโห, อาจาเรน นิปโุณ, วาจาย นิปุโณ, คเุฬน มสฺิสก,ํ ตเิลน มสฺิสก,ํ วาจาย สขโิล, มณิ
นา อตฺโถ, ธเนน อตฺโถ, ปิตรา ตุลฺโยฯ 

กาลทธฺาเนส ุ– มาเสน ภุ ฺชต,ิ โยชเนน คจฺฉตฯิ 
ปจฺจตฺเต – อตฺตนาว อตฺตานํ สมฺมนฺนตฯิ 
กมมฺตฺเถ – ตเิลห ิเขตฺเต วปตฯิ 
ป จฺมิยตฺเถ – สมุุตฺตา มย ํเตน มหาสมเณนฯ 
๒๙๖. สหาทิโยเค จฯ 
สห สทฺธิ สม ํนานา วินา อล ํกิมจฺิเจวมาทหี ิโยเค ลงฺิคมฺหา ตตยิาวภิตฺต ิโหต,ิ จสทฺเทน 

สหตฺเถปิฯ 
ตตฺถ สหสทฺเทน โยโค กฺรยิา คุณ ทพฺพ สมวาเย สมฺภวตฯิ ยถา – วติกฺเกน สห วตฺตต,ิ 

ปุตฺเตน สห ถูโล, อนฺเตวาสกิสทฺธวิหิารเิกห ิสห อาจรยิปุชฺฌายานํ ลาโภ, นิสที ิภควา สทฺธ ิ
ภกฺิขสุงฺเฆน, สหสฺเสน สม ํมติา, สพฺเพห ิเม ปิเยห ิมนาเปห ินานาภาโว วนิาภาโว, สงฺโฆ วิ
นาปิ คคฺเคน อุโปสถํ กเรยฺย, อลํ เต อธิ วาเสน, ก ิเม เอเกน ตณฺิเณน, ปรุเิสน ถามทสฺสนิา, ก ิ
เต ชฏาห ิทุมฺเมธ, ก ิเต อชนิสาฏยิาฯ 

สหตเฺถ – เทวทตฺโต ราชคห ํปาวสิ ิโกกาลเิกน ปจฺฉาสมเณน, ทุกฺโข พาเลห ิสวําโสฯ 
๒๙๗. เหตวฺตเฺถ จฯ 
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โยคคฺคหณมหิานุวตฺตเต, เหตฺวตฺเถ, เหตฺวตฺถปปฺโยเค จ ลงฺิคมฺหา ตติยาวภิตฺต ิโหตฯิ 
กสฺิมิ ฺจ ิผเล ทฏฺิฐสามตฺถยิ ํการณํ เหตุ, โสเยว อตฺโถ, ตสฺม ิเหตฺวตฺเถ, อนฺเนน วสต,ิ ธมฺ

เมน วสต,ิ วชฺิชาย วสตฯิ 
น ชจฺจาวสโล โหต,ิ 
น ชจฺจา โหต ิพฺราหฺมโณ; 
กมฺมุนา วสโล โหต,ิ 
กมฺมุนา โหต ิพฺราหฺมโณฯ 

ทาเนน โภควา, อาจาเรน กุลฯี 
เกน ปาณ ิกามทโท, เกน ปาณิ มธุสฺสโว; 
เกน เต พฺรหฺมจรเิยน, ปุ ฺญํ ปาณิมฺห ิอชฺิฌตฯิ 

เหตวฺตถฺปปฺโยเค – เกน นิมตฺิเตน, เกน ปโยชเนน, เกนฏฺเฐน, เกน เหตุนา วสตฯิ 
๒๙๘. สตตฺมยฺตเฺถ จฯ 
สตฺตมฺยตฺเถ จ ลงฺิคมฺหา ตตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ 
กาลทฺธานทสิาเทสาทสี ุจายฯํ เตน สมเยน, เตน กาเลน, กาเลน ธมฺมสฺสวณํ, โส โว มมจฺ

จเยน สตฺถา, มาเสน ภุ ฺชต,ิ โยชเนน ธาวตฯิ ปุรตฺถเิมน ธตรฏฺโฐ, ทกฺขเิณน วริฬฺูหโก, ปจฺ
ฉิเมน วริปูกฺโข, อุตฺตเรน กสวินฺโต ชโนฆมปเรน จ, เยน ภควา เตนุปสงฺกม ิอจฺิจาทฯิ 

๒๙๙. เยนงฺควิกาโรฯ 
เยน พฺยาธมิตา องฺเคน องฺคโิน วกิาโร ลกฺขยีเต, ตตฺถ ตตยิาวภิตฺต ิโหตฯิ เอตฺถ จ องฺ

คมสฺส อตฺถตี ิองฺค,ํ สรรีํฯ อกฺขนิา กาโณ, หตฺเถน กุณี, ปาเทน ข ฺโช, ปิฏฺฐยิา ขชฺุโชฯ 
๓๐๐. วิเสสเน จฯ 
วเิสสยีต ิวเิสสติพฺพ ํอเนนาต ิวิเสสนํ, โคตฺตาทฯิ ตสฺม ิโคตฺตนามชาตสิปิปฺวโยคุณสงฺขา

เต วเิสสนตฺเถ ตตยิาวภิตฺต ิโหต,ิ จสทฺเทน ปกติอาทหี ิจฯ โคตฺเตน โคตโม นาโถฯ 
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สารปิตฺุโตต ินาเมน, วสฺิสโุต ป ฺญวา จ โส; 
ชาตยิา ขตฺตโิย พทฺุโธ, โลเก อปปฺฏปุิคฺคโลฯ 
ตทหุ ปพฺพชโิต สนฺโต, ชาตยิา สตฺตวสฺสโิก; 
โสปิ ม ํอนุสาเสยฺย, สมฺปฏจฺิฉาม ิมตฺถเกฯ 

สปิเฺปน นฬกาโร โส, เอกนูตโิส วยสา, วชฺิชาย สาธ,ุ ป ฺญาย สาธ,ุ ตปสา อุตฺตโม, สวุณฺ
เณน อภริโูปฯ 

ปกติอาทสีุ – ปกตยิา อภริโูป, เยภุยฺเยน มตฺตกิา, สเมน ธาวต,ิ วสิเมน ธาวต,ิ ทฺวิ
โทเณน ธ ฺญํ กณิาต,ิ สหสฺเสน อสฺสเก กณิาต ิอจฺิจาทฯิ 

กสฺม ิอตฺเถ จตุตฺถ?ี 
๓๐๑. สมปฺทาเน จตุตฺถีฯ 
สมฺปทานการเก ลงฺิคมฺหา จตุตฺถวีภิตฺต ิโหตฯิ 
กิ ฺจ สมฺปทานํ? 
๓๐๒. ยสสฺ ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ต ํสมปฺทานํฯ 
ยสฺส วา ทาตุกาโม, ยสฺส วา โรจเต, ยสฺส วา ธารยเต, ตํ การกํ สมฺปทานส ฺญํ โหตฯิ สมฺ

มา ปทยีเต อสฺสาต ิสมปฺทานํ, ปฏคฺิคาหโกฯ 
ตํ ปน ตวิธํิ ทยฺิยมานสฺสานิวารณชฺเฌสนานุมตวิเสนฯ ยถา – พุทฺธสฺส ปุปผฺ ํยชต,ิ โพธิ

รุกฺขสฺส ชล ํททาตฯิ อชเฺฌสเน – ยาจกานํ ธนํ ททาตฯิ อนุมติย ํ– ภกฺิขนํู ทานํ เทตฯิ 
ยถาห 

‘‘อนิรากรณาราธ-นาพฺภนุ ฺญวเสน ห;ิ 
สมฺปทานํ ตธิา วุตฺตํ, รุกฺข ยาจก ภกฺิขโว’’ตฯิ 

ทาตกุาโมต ิก?ิ ร ฺโญ ทณฺฑ ํททาตฯิ 
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โรจนาทสีุ ปน – สมณสฺส โรจเต สจฺจ,ํ มายสฺมนฺตานมฺปิ สงฺฆเภโท รุจฺจตฺิถ, ยสฺสายสฺม
โต ขมต,ิ เทวทตฺตสฺส สุวณฺณจฺฉตฺตํ ธารยเต ย ฺญทตฺโตฯ 

‘‘สมฺปทานํ, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๐๓. สิลาฆ หนุ ฐา สป ธาร ปิห กธุ ทุหิ สสฺาสยู ราธิกฺข ปจฺจาสณุ อนุปติคิณปพฺุ

พกตตฺาโรจนตถฺตทตถฺ ตมุตฺถาลมตถฺ ม ญฺานาทรปปฺาณินิ คตยฺตถฺกมมฺนิ อาสิสตถฺ 
สมมฺติุ ภิยยฺสตตฺมยฺตฺเถส ุจฯ 

จตุปปฺทมทิํฯ สิลาฆ กตฺถเน, หนุ อปนยเน, ฐา คตนิิวตฺตมฺิห,ิ สป อกฺโกเส, ธร ธารเณ, 
ปิห อจฺิฉาย ํอจฺิเจเตส ํธาตูนํ ปโยเค, กธุ โกเป, ทุห ชฆิสําย,ํ อิสสฺ อสฺิสาย,ํ อสุยู โทสาวกิรเณ 
อจฺิเจเตส ํตทตฺถวาจนี ฺจ ธาตูนํ ปโยเค จ ราธ หสิาสํราเธส,ุ อิกฺข ทสฺสนงฺเกสตู ิอเิมส ํปโยเค 
จ ปติ อาปุพฺพสฺส ส ุสวเณต ิอมิสฺส จ อนุปติปุพฺพสฺส เคสทฺเทต ิอมิสฺส จ ปพฺุพกตฺตา จ อาโร
จนตฺถปปฺโยเค, ตทตฺเถ, ตุมตฺเถ, อลมตฺถปปฺโยเค จ ม ฺญตปิปฺโยเค อนาทเร อปปฺาณินิ จ 
คตฺยตฺถานํ กมฺมนิ จ อาสสิตฺถปปฺโยเค จ สมฺมุต ิภยฺิยปปฺโยเคสุ จ สตฺตมฺยตฺเถ จาต ิตํ กมฺมาทิ
การกํ สมฺปทานส ฺญํ โหต,ิ จสทฺทคฺคหเณน ปหณิตกิปปฺต ิปโหต ิอุปมา ฺชลกิรณ ผาส ุอตฺถ
เสยฺยปปฺภุตโิยเค จ ปุเร วยิ จตุตฺถฯี 

สิลาฆาทิปปฺโยเค ตาว – พทฺุธสฺส สลิาฆเตฯ อุปชฺฌายสฺส สลิาฆเต, โถเมตตี ิอตฺโถฯ 
หนุเต มยฺหเมว, หนุเต ตยฺุหเมว, อปลปตตี ิอตฺโถฯ 
อุปตฏฺิเฐยฺย สกฺยปุตฺตานํ วฑฺฒก,ี เอตฺถ จ อุปฏฺฐานํ นาม อุปคมนํฯ ภกฺิขสฺุส ภุ ฺ

ชมานสฺส ปานีเยน วา วธิปูเนน วา อุปตฏฺิเฐยฺยฯ 
ตุยฺห ํสปเต, มยฺหํ สปเต, เอตฺถ จ สปนํ นาม สจฺจกรณํฯ 
ธารยติปปฺโยเค ธนิโกเยว สมฺปทานํ, สวุณฺณํ เต ธารยเต, อณํิ ธารยตตี ิอตฺโถฯ ตสฺส 

ร ฺโญ มย ํนาค ํธารยามฯ 
ปิหปฺปโยเค อจฺิฉิโตเยว, เทวาปิ ตสฺส ปิหยนฺต ิตาทโิน, เทวาปิ เตส ํปิหยนฺต,ิ สมฺพทฺุธานํ 

สตมีต,ํ ปตฺเถนฺตตี ิอตฺโถฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๒๔   

โกธาทิอตถฺานํ ปโยเค ย ํปต ิโกโป, ตสฺส กุชฺฌ มหาวรี, ยทหิํ ตสฺส กุปเฺปยฺยฯํ 
ทุหยต ิทสิานํ เมโฆ, โย มตฺิตานํ น ทุพฺภตฯิ 
ตตฺิถยิา อสฺิสนฺต ิสมณานํฯ 
ทุชฺชนา คุณวนฺตานํ อุสูยนฺต,ิ กา อุสยูา วชิานตฯํ 
ราธิกขฺปปฺโยเค ยสฺส วปุิจฺฉนํ กมฺมวขฺิยาปนตฺถ,ํ วาธกิารโต ทุตยิา จฯ อาราโธ เม ร ฺ

โญ, ร ฺโญ อปรชฺฌต,ิ ราชานํ วา อปรชฺฌต,ิ กฺยาห ํอยฺยานํ อปรชฺฌาม,ิ กฺยาห ํอยฺเย 
อปรชฺฌาม ิวาฯ 

อายสฺมโต อุปาลตฺิเถรสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข อุปตสฺิโส, อายสฺมนฺต ํวาฯ 
ปจฺจาสณุ อนุปติคิณานํ ปพุพฺกตตฺา จ สโุณตสฺิส ธาตุสฺส ปจฺจาโยเค, คณิสฺส จ อนุปติ

โยเค ปุพฺพสฺส กมฺมโุน โย กตฺตา, โส สมฺปทานส ฺโญ โหตฯิ ยถา – ภควา ภกฺิข ูเอตทโวจ, 
เอตฺถ ‘‘ภกฺิข’ู’ต ิอกถติกมฺม,ํ ‘‘เอต’’นฺต ิกถติกมฺม,ํ ปพฺุพสฺส วจนกมฺมสฺส กตฺตา ภควาฯ ภกฺิข ู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ,ํ อาสุณนฺต ิพทฺุธสฺส ภกฺิข,ู ตถา ภกฺิข ุชนํ ธมฺม ํสาเวต,ิ ตสฺส ภกฺิขโุน ชโน 
อนุคณิาต,ิ ตสฺส ภกฺิขโุน ชโน ปตคิณิาต,ิ สาธุการทานาทนิา ตํ อุสฺสาหยตตี ิอตฺโถฯ 

โย วเทต ิส กตฺตาต,ิ วุตฺตํ กมฺมนฺต ิวุจฺจต;ิ 
โย ปฏคฺิคาหโก ตสฺส, สมฺปทานํ วชิานิยาตฯิ 

อาโรจนตฺถปปฺโยเค ยสฺส อาโรเจต,ิ ตํ สมฺปทานํฯ อาโรจยาม ิโว ภกฺิขเว, ปฏเิวทยาม ิ
โว ภกฺิขเว, อามนฺตยาม ิเต มหาราช, อามนฺต โข ต ํคจฺฉามาต ิวาฯ เอตฺถ จ อาโรจนสทฺทสฺส 
กถนปปฺการตฺถตฺตา เทสนตฺถาทปิปฺโยเคปิ จตุตฺถฯี ธมฺม ํโว เทเสสฺสาม,ิ เทเสตุ ภนฺเต ภควา 
ธมฺม ํภกฺิขนํู, ยถา โน ภควา พฺยากเรยฺย, นิรุตฺต ิเต ปวกฺขาม ิอจฺิจาทฯิ 

ตทตฺเถ สมฺปทานส ฺญา, จตุตฺถ ีจฯ 
‘‘อโต, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
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๓๐๔. อาย จตตฺุเถกวจนสสฺ ตฯุ 
อการนฺตโต ลงฺิคมฺหา ปรสฺส จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทโส โหต ิวา, สรโลปาทฯิ 
พทฺุธสฺสตฺถาย ธมฺมสฺสตฺถาย สงฺฆสฺสตฺถาย ชวีติ ํปรจฺิจชาม,ิ ปิณฺฑปาตํ ปฏเิสวาม ิเนว 

ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วภิสูนาย, อนูสฺส ปารปิรูยิา, อตฺถาย หติาย สุขาย สํวตฺตตฯิ 
ตมุตฺเถ – โลกานุกมฺปาย, โลกมนุกมฺปิตุนฺต ิอตฺโถฯ ตถา ผาสุวหิารายฯ 
อลสํทฺทสฺส อตฺถา อรหปฏกฺิเขปาฯ อรหตเฺถ – อลํ เม รชฺชํ, อลํ ภกฺิข ุปตฺตสฺส, อกฺขธุตฺโต 

ปุรสิปคฺุคโล นาลํ ทารภรณาย, อลํ มลฺโล มลฺลสฺส, อรหต ิมลฺโล มลฺลสฺสฯ 
ปฏิกฺเขเป – อลํ เต อธิ วาเสน, อลํ เม หริ ฺญสุวณฺเณน, ก ิเม เอเกน ตณฺิเณน, ก ิเต 

ชฏาห ิทุมฺเมธ, ก ิเตตฺถ จตุมฏฺฐสฺสฯ 
ม ญฺติปปฺโยเค อนาทเร อปปฺาณินิ กมฺมนิเยว – กฏฺฐสฺส ตุวํ ม ฺเญ, กฬงฺิครสฺส ตุวํ 

ม ฺเญ, ชวีติํ ตณิายปิ น ม ฺญมาโนฯ 
อนาทเรต ิก?ิ สวุณฺณํ ตํ ม ฺเญฯ อปปฺาณินีต ิก?ิ คทฺรภํ ตุวํ ม ฺเญฯ 
คตยฺตถฺกมมฺนิ วาธกิารโต ทตุยิา จฯ อปโฺป สคฺคาย คจฺฉต,ิ อปโฺป สคฺค ํคจฺฉต,ิ นิพฺพา

นาย วชนฺตยิา, มลูาย ปฏกิสฺเสยฺย, มลู ํปฏกิสฺเสยฺยฯ 
อาสีสนตฺเถ อายภุททฺกสุลาทโิยเคเยว, อายสฺมโต ทฆีาย ุโหตุ, ‘‘โตตติา สสฺมนิาส’ู’ต ินฺ

ตสฺุส สวภิตฺตสฺิส โต อาเทโสฯ ภทฺทํ ภวโต โหตุ, กุสลํ ภวโต โหตุ, อนามย ํภวโต โหตุ, สขุ ํภว
โต โหตุ, อตฺถํ ภวโต โหตุ, หติ ํภวโต โหตุ, สฺวาคตํ ภวโต โหตุ, โสตฺถ ิโหตุ สพฺพสตฺตานํฯ 

สมมฺติุปปฺโยเค – สาธุ สมฺมตุ ิเม ตสฺส ภควโต ทสฺสนายฯ 
ภิยฺยปปฺโยเค ภยฺิโยโส มตฺตายฯ 
สตตฺมิยตเฺถ อาวิกรณ ปาตภุวนาทโิยเค – ตุยฺห ฺจสฺส อาวกิโรม,ิ ตสฺส เม สกฺโก ปาตุ

รโหสฯิ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๒๖   

จสทฺทคฺคหเณน ปหณิาทกฺิรยิาโยเค, ผาสุอาทนิามปโยเค จ – ตสฺส ปหเิณยฺย, ภกฺิขนํู 
ทตูํ ปาเหส,ิ กปปฺต ิสมณานํ อาโยโค, เอกสฺส ทนฺินํ ทฺวนฺินํ ตณฺิณํ ปโหต,ิ อุปม ํเต กรสฺิสาม,ิ 
อ ฺชล ิเต ปคฺคณฺหามฯิ ตถา ตสฺส ผาสุ โหต,ิ โลกสฺสตฺโถ, มณินา เม อตฺโถ, เสยฺโย เม อตฺโถ 
อจฺิจาทฯิ 

‘‘จตุตฺถ’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๐๕. นโมโยคาทีสวฺปิ จฯ 
นโมสทฺทโยเค, โสตถิฺสวฺาคตาทีห ิจ โยเค ลงฺิคมฺหา จตุตฺถวีภิตฺต ิโหตฯิ นโม เต พทฺุธ 

วรีตฺถ,ุ นโม กโรห ินาคสฺส, นมตฺถุ พทฺุธานํ, นมตฺถุ โพธยิา, โสตฺถ ิปชานํ, สฺวาคต ํเต มหาราช
, อโถ เต อทุราคตํฯ 

‘‘กาเล, ภวสฺิสต’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๐๖. ภาววาจิมหิฺ จตุตถีฺฯ 
ภาววาจมฺิห ิจตุตฺถวีภิตฺต ิโหต ิภวสฺิสตกิาเลฯ ภวนํ ภาโวฯ ปจฺจสฺิสเต, ปจนํ วา ปาโก, 

ปากาย วชต,ิ ปจติุํ คจฺฉตตี ิอตฺโถฯ เอว ํโภคาย วชต ิอจฺิจาทฯิ 
กสฺม ิอตฺเถ ป ฺจม?ี 
๓๐๗. อปาทาเน ป จฺมีฯ 
กมิปาทานํ? 
๓๐๘. ยสมฺาทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานํฯ 
ยสฺมา วา อวธโิต อเปต,ิ ยสฺมา วา ภยเหตุโต ภย ํภวต,ิ ยสฺมา วา อกฺขาตารา วชฺิช ํอาท

ทาต,ิ ตํ การกํ อปาทานส ฺญํ โหตฯิ อปเนตฺวา อโิต อาททาตตี ิอปาทานํฯ 
ตํ ปน ตวิธํิ วสิยเภเทน นิทฺทฏฺิฐวสิย,ํ อุปาตฺตวสิย,ํ อนุเมยฺยวสิย ฺจาตฯิ 
อปาทานส ฺญาวสิยสฺส กฺรยิาวเิสสสฺส นิทฺทฏฺิฐตฺตา นิททิฺฏฺฐวิสยฯํ ยถา – คามา อเปนฺต ิ

มนุโย, นครา นิคฺคโต ราชาฯ 
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เอตฺถ จ ‘‘ปาปา จตฺิต ํนิวารเย, ปาปา นิวาเรนฺต’ี’ตอิาทสีุ ยทปิิ กายสโํยคปุพฺพกาปคมนํ 
นตฺถ,ิ ตถาปิ จตฺิตสโํยคปพฺุพกสฺส อปคมนสฺส สมฺภวโต อมินิา จ อปาทานส ฺญาฯ 

ยตฺถ ปน อปคมนกฺรยิํ อุปาตฺต ํอชฺฌาหฏ ํวสิย ํกตฺวา ปวตฺตต,ิ ตํ อปุาตตฺวิสยฯํ ยถา – 
วลาหกา วชฺิโชตเต วชฺิชุ, กุสลูโต ปจตตีฯิ เอตฺถ จ ‘‘วลาหกา นิกฺขมฺม, กุสลูโต อปเนตฺวา’’ต ิจ 
ปุพฺพกฺรยิา อชฺฌาหรยีตฯิ 

อนุเมยยฺวิสย ํยถา – มาถุรา ปาฏลปิุตฺตเกห ิอภริปูาฯ เอตฺถ ห ิเกนจ ิคุเณน อุกฺกํสยีนฺตี
ต ิอนุเมยฺโยว กฺรยิาวเิสโสฯ อธิ ปน ทูรนฺติกาทสิุตฺเต วิภตฺตคฺคหเณน อปาทานส ฺญาฯ 

วุตฺต ฺจ 
‘‘นิทฺทฏฺิฐวสิย ํกิ ฺจ,ิ อุปาตฺตวสิย ํตถา; 
อนุเมยฺยวสิย ฺจาต,ิ อปาทานํ ตธิา มต’’นฺตฯิ 

ตเทว จลาจลวเสน ทุวธิมฺปิ โหตฯิ 
จล ํยถา – ธาวตา หตฺถมฺิหา ปตโิต องฺกุสธารฯี 
อจล ํยถา – ปพฺพตา โอตรนฺต ิวนจราฯ 
ภยเหตมุหิฺ – โจรา ภย ํชายต,ิ ตณฺหาย ชายต ีภย,ํ ปาปโต อุตฺตสต,ิ อกฺขาตริ – อุปชฺฌา

ยา สกฺิข ํคณฺหาต,ิ อาจรยิมฺหา อธเีต, อาจรยิโต สุณาตฯิ 
‘‘อปาทาน’’นฺต ิอธกิาโรฯ 
๓๐๙. ธาตุนามานมปุสคฺคโยคาทีสวฺปิ จฯ 
ธาตโว จ นามานิ จ ธาตุนามานิ, เตส ํอวหิติลกฺขณานํ ธาตุนามานํ ปโยเค, อุปสคฺคโยเค 

จ อาทิสทฺเทน นิปาตโยเค จ ตยํุตฺตํ การกํ อปาทานส ฺญํ โหตฯิ 
ธาตุปปฺโยเค ตาว – ปราชิโยเค โย อสยฺโห, ปภโูยเค ปภโว, ชนิโยเค ชายมานสฺส ปกต ิ

จฯ ยถา – พุทฺธสฺมา ปราเชนฺต ิอ ฺญตตฺิถยิาฯ หมิวตา ปภวนฺต ิป ฺจ มหานทโิย, อนวตตฺตมฺ
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หา มหาสรา ปภวนฺต,ิ อจริวตยิา ปภวนฺต ิกุนฺนทโิยฯ กามโต ชายต ีโสโก, ยสฺมา โส ชายเต คิ
นิ, อุรสฺมา ชาโต ปุตฺโต, กมฺมโต ชาตํ อนฺิทฺรยิฯํ 

นามปปฺโยเค อ ญฺตถิฺตราทหี ิยุตฺเต – นา ฺญตฺร ทุกฺขา สมฺโภต,ิ นา ฺญํ ทกฺุขา นิรุชฺฌ
ต,ิ ตโต อ ฺเญน กมฺเมน, ตโต อติร,ํ อุภโต สุชาโต ปตฺุโต อจฺิจาทฯิ 

อปุสคคฺยตฺุเตส ุอปปรีห ิวชฺชนตฺเถห ิโยเค, มรยิาทาภวิธิอิตฺเถ อาโยเค ปตินา ปตนิิธิ
ปตทิานตฺเถน โยเค จฯ ยถา – อปสาลาย อายนฺต ิวาณิชา, สาลํ วชฺเชตฺวาต ิอตฺโถฯ ตถา 
ปรปิพฺพตา เทโว วสฺสต,ิ ปพฺพตํ วชฺเชตฺวาต ิอตฺโถฯ มริยาทาย ํ– อาปพฺพตา เขตฺตํฯ อภิวิธิมฺ
หิ – อาพฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉต,ิ พฺรหฺมโลก ํอภพฺิยาเปตฺวาต ิอตฺโถฯ ปตินิธิมหิฺ – 
พทฺุธสฺมา ปต ิสารปิตฺุโต ธมฺมเทสนาย อาลปต ิเตมาสฯํ ปติทาเน – ฆตมสฺส เตลสฺมา ปต ิ
ททาต,ิ กนกมสฺส หริ ฺญสฺมา ปต ิททาตฯิ 

นิปาตยตุเฺตส ุริเต นานา วินาทหี ิโยเค – รเิต สทฺธมฺมา กุโต สุข ํลภตฯิ เต ภกฺิข ู
นานากุลา ปพฺพชติาฯ วนิา สทฺธมฺมา นตฺถ ฺโญ โกจ ินาโถ โลเก วชฺิชตฯิ อรเิยห ิปุถเควาย ํ
ชโน, ยาว พฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉตฯิ 

อปิคฺคหเณน กมฺมาปาทานการกมชฺเฌปิ ป ฺจม ีกาลทฺธาเนห,ิ ปกฺขสฺมา วชฺิฌต ิมคิ ํ
ลุทฺทโก, อโิต ปกฺขสฺมา มคิ ํวชฺิฌตตี ิวุตฺตํ โหตฯิ เอว ํมาสสฺมา ภุ ฺชต ิโภชนํ, โกสา วชฺิฌต ิ
กุ ฺชรฯํ 

จสทฺทคฺคหเณน ปภตุยฺาทอิตฺเถ, ตทตฺถปปฺโยเค จ – ยโตหํ ภคนิิ อรยิาย ชาตยิา ชาโต, 
ยโต สราม ิอตฺตานํ, ยโต ปตฺโตสฺม ิวิ ฺ ตุ,ํ ยตฺวาธกิรณเมนํ, ยโต ปภุต,ิ ยโต ปฏฺฐาย, ตโต 
ปฏฺฐาย อจฺิจาทฯิ 

๓๑๐. รกฺขณตถฺานมิจฺฉิตฯํ 
รกฺขณตฺถานํ ธาตูนํ ปโยเค ย ํอจฺิฉิต,ํ ตํ การกํ อปาทานส ฺญ ํโหต,ิ จการาธกิารโต อนิจฺ

ฉิต ฺจฯ รกฺขณ ฺเจตฺถ นิวารณํ, ตายน ฺจฯ กาเก รกฺขนฺต ิตณฺฑุลา, ยวา ปฏเิสเธนฺต ิคาโวฯ 
อนิจฺฉิต ํยถา – ปาปา จตฺิต ํนิวารเย, ปาปานิวาเรนฺต,ิ ราชโต วา โจรโต วา อคฺคโิต วา 

อุทกโต วา นานาภยโต วา นานาโรคโต วา นานาอุปทฺทวโต วา อารกฺข ํคณฺหนฺตุฯ 
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‘‘อจฺิฉิต’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๓๑๑. เยน วา’ทสสฺนํฯ 
เยน อทสฺสนมจฺิฉิตํ อนฺตรธายนฺเตน, ตํ การกํ อปาทานส ฺญํ โหต ิวา, อนฺตรธาเนวายฯํ 

อุปชฺฌายา อนฺตรธายต ิสสฺิโส, นิลยีตตี ิอตฺโถฯ มาตาปิตหู ิอนฺตรธายต ิปตฺุโตฯ 
วาต ิก?ิ เชตวเน อนฺตรหโิตฯ เยนาต ิก?ิ ยกฺโข ตตฺเถว อนฺตรธายตฯิ 
๓๑๒. ทูรนฺติกทฺธกาลนิมมฺานตฺวาโลปทิสาโยควิภตตฺารปฺปโยค สทุธฺปปฺโมจน เหตุ 

วิวิตตฺปปฺมาณ ปพุพฺโยค พนฺธน คณุวจน ป หฺ กถนโถกากตฺตสู ุจฯ 
ทรูตฺเถ, อนฺตกิตฺเถ, อทฺธนิมฺมาเน, กาลนิมฺมาเน, ตฺวาโลเป, ทสิาโยเค, วภิตฺเต, อารตปิปฺ

โยเค, สุทฺธตฺถปปฺโยเค, ปโมจนตฺถปปฺโยเค, เหตฺวตฺเถ, ววิตฺิตตฺถปปฺโยเค, ปมาณตฺเถ, ปพฺุพโย
เค, พนฺธนตฺถปปฺโยเค, คณุวจเน, ป ฺเห, กถเน, โถกตฺเถ, อกตฺตร ิจ ยทวธภิตูํ, เหตุกมฺมาทิ
ภตู ฺจ, ตํ การกํ อปาทานส ฺญํ โหต,ิ จสทฺเทน ยถาโยคํ ทตุยิา, ตตยิา, ฉฏฺฐ ีจฯ 

เอตฺถ จ ทรูนฺตกิ ฺจ ทรูนฺตกิตฺถ ฺจาต ิทูรนฺติกนฺต ิสรเูปกเสส ํกตฺวา วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ 
เตน ทรูนฺตกิตฺถปปฺโยเค, ตทตฺเถ จ อปาทานส ฺโญ โหตฯิ 

ทูรตถฺปปฺโยเค ตาว – กวีทโูร อโิต นฬการคาโม, ตโต หเว ทูรตร ํวทนฺต,ิ คามโต นาติ
ทเูรฯ อารกา เต โมฆปรุสิา อมิสฺมา ธมฺมวนิยา, อารกา เตห ิภควาฯ ทูรตฺเถ – ทูรโตว 
นมสฺสนฺต,ิ อทฺทส ทรูโตว อาคจฺฉนฺตํฯ 

อนฺติกตถฺปปฺโยเค – อนฺตกิ ํคามา, อาสนฺนํ คามา, สมปํี คามา, คามสฺส สมปีนฺต ิอตฺโถฯ 
ทุตยิา, ตตยิา จ, ทรู ํคาม ํอาคโต, ทเูรน คาเมน อาคโต, ทรูโต คามา อาคโตต ิอตฺโถฯ 

ทรูํ คาเมน วาฯ อนฺตกิ ํคามํ อาคโต, อนฺตกิ ํคาเมน วา, อาสนฺนํ คาม,ํ อาสนฺนํ คาเมน วา อจฺิ
จาทฯิ 

อทฺธกาลนิมมฺาเน นิมฺมานํ นาม ปรมิาณํ, ตสฺม ิคมฺยมาเน – อโิต มถุราย จตูส ุโยชเนสุ 
สงฺกสฺส,ํ ราชคหโต ป ฺจจตฺตาลสีโยชนมตฺถเก สาวตฺถฯิ  
       กาลนิมฺมาเน – อโิต เอกนวตุกิปปฺมตฺถเก วปิสฺส ีภควา โลเก อุทปาท,ิ อโิต วสฺสสหสฺสจฺ
จเยน พุทฺโธ โลเก อุปปฺชฺชสฺิสตฯิ 
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ตวฺาปจจฺยนฺตสสฺ โลโป นาม ตทตฺถสมฺภเวปิ อวชฺิชมานตา, ตสฺม ิตฺวาโลเป กมฺมาธิ
กรเณสุ – ปาสาทา สงฺกเมยฺย, ปาสาท ํอภริหุตฺิวา สงฺกเมยฺยาต ิอตฺโถฯ ตถา หตฺถกฺิขนฺธา 
สงฺกเมยฺย, อภธิมฺมา ปจฺุฉนฺต,ิ อภธิมฺม ํสตฺุวา วา, อภธิมฺมา กถยนฺต,ิ อภธิมฺม ํปฐตฺิวา วา, 
อาสนา วุฏฺฐเหยฺย, อาสเน นิสทีตฺิวา วาฯ 

ทิสตถฺวาจีหิ โยเค, ทิสตเฺถ จ – อโิต สา ปรุมิา ทสิา, อโิต สา ทกฺขณิา ทสิา, อโิต สา ปจฺ
ฉิมา ทสิา, อโิต สา อุตฺตรา ทสิา, อวจีโิต อุปรภิวคฺคา, อุทฺธ ํปาทตลา, อโธ เกสมตฺถกา อจฺิ
จาทฯิ ทิสตเฺถ – ปรุตฺถมิโต ทกฺขณิโตตอิาทฯิ เอตฺถ ปน สตฺตมยิตฺเถ โตปจฺจโยปิ ภวสฺิสตฯิ 

วิภตฺต ํนาม สย ํวภิตฺตสฺเสว ตท ฺญโต คเุณน วภิชนํ, ตสฺม ิวภิตฺเต – ยโต ปณีตตโร วา 
วสิฏฺิฐตโร วา นตฺถ,ิ อตฺตทนฺโต ตโต วรฯํ กิ ฺจาปิ ทานโต สลีเมว วร,ํ ตโต มยา สุตา อสฺสตุ
เมว พหุตร,ํ สลีเมว สตุา เสยฺโยฯ ฉฏฺฐ ีจ, ฉนฺนวุตนํี ปาสณฺฑานํ ปวร ํยททิํ สุคตวนิโยฯ 

อารติปปฺโยโค นาม วริมณตฺถสทฺทปปฺโยโคฯ ตตฺถ – อสทฺธมฺมา อารต,ิ วริต ิปาปา, 
ปาณาตปิาตา เวรมณ,ี อทนฺินาทานา ปฏวิริโต, อปปฺฏวิริโต มุสาวาทาฯ 

สทุธฺตถฺปปฺโยเค – โลภนีเยห ิธมฺเมห ิสทฺุโธ อสสํฏฺโฐ, มาตโิต จ ปิตโิต จ สุทฺโธ อนุปกฺ
กุฏฺโฐ อครหโิตฯ 

ปโมจนตถฺปปฺโยเค – ปรมิตฺุโต ทุกฺขสฺมาต ิวทาม,ิ มตฺุโต มารพนฺธนา, น เต มจฺุจนฺต ิมจฺ
จนุา, มตฺุโตห ํสพฺพปาเสหฯิ 

เหตวฺตเฺถ, สรเูปกเสสสฺส คหติตฺตา เหตฺวตฺถปปฺโยเค จ สพฺพนามโต – กสฺมา นุ ตุมฺหํ 
ทหรา น มยีเร, กสฺมา อเิธว มรณํ ภวสฺิสต,ิ กสฺมา เหตุนา, ยสฺมา จ กมฺมานิ กโรนฺต,ิ ยสฺมา 
ตหิ ภกฺิขเว, ตสฺมา ตหิ ภกฺิขเว เอวํ สกฺิขติพฺพ,ํ ตสฺมา พทฺุโธสฺม ิพฺราหฺมณ, ยสฺมา การณา, ตสฺ
มา การณา, ก ิการณาฯ ทุตยิา, ฉฏฺฐ ีจ, ก ิการณํ, ตํ กสฺิส เหตุ, กสฺิส ตุมฺเห กลิมถฯ 

เกน เหตุนา, เกน การเณน, เยน มเิธกจฺเจ สตฺตา, เตน นิมตฺิเตน, เตน วุตฺตมจฺิจาทสีุ 
‘‘เหตฺวตฺเถ จา’’ต ิตตยิาฯ 

วิวิตตฺ ํนาม วเิวจนํ, ตทตฺถปปฺโยเค – ววิตฺิโต ปาปกา ธมฺมา, ววิจฺิเจว กาเมห,ิ ววิจฺิจ 
อกุสเลห ิธมฺเมหฯิ 
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ปมาณตฺเถ ตตยิา จ, อายามโต จ วตฺิถารโต จ โยชนํ, คมฺภรีโต จ ปถุุลโต จ โยชนํ จนฺท
ภาคาย ปรมิาณํ, ปรกฺิเขปโต นวโยชนสตปรมิาโณ มชฺฌมิปเทโสฯ 

ทฆีโส นว วทิตฺถโิย สุคตวทิตฺถยิา ปมาณกิา กาเรตพฺพาฯ 
เอตฺถ จ ‘‘สฺมาหสฺิมนิ’’มจฺิจาทโิต ‘‘สฺมา’’ต ิจ ‘‘โส, วา’’ต ิจ วตฺตมาเน 
๓๑๓. ทีโฆเรหิฯ 
ทีฆ โอรอจฺิเจเตต ิสมฺาวจนสฺส โสอาเทโส โหต ิวาฯ 
ทฆีโส, ทฆีมฺหา วา, [โอรโส, โอรมฺหา วา] ตตยิา จ, โยชนํ อายาเมน, โยชนํ วตฺิถาเรน, 

โยชนํ อุพฺเพเธน สาสปราสฯิ 
ปฐมตฺถวาจเกน ปพุพฺสทฺเทน โยโค ปพฺุพโยโค, เอตฺถ จ ปพฺุพคฺคหณํ อทสิตฺถวุตฺตโิน 

ปพุพฺาทคฺิคหณสฺสุปลกฺขณนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ เตน ปราทโิยเคปิฯ ยถา – ปุพฺเพว เม ภกฺิขเว สมฺ
โพธา, อโิต ปุพฺเพนาโหส,ิ ตโต ปร ํปจฺจนฺตมิา ชนปทา, ธาตุลงฺิเคห ิปรา ปจฺจยา, ตโต อปเรน 
สมเยน, ตโต อุตฺตรมฺิปิ อจฺิจาทฯิ 

พนฺธนตถฺปปฺโยเค พนฺธนเหตุมฺห ิอเิณ ป ฺจม,ี ตตยิา จ โหต,ิ สตสฺมา พทฺโธ นโร 
ร ฺญา, สเตน วา พทฺโธ นโรฯ 

ผลสาธนเหตุภตูสฺส คุณสฺส วจนํ คณุวจนํ, ตสฺม ิคุณวจเน ป ฺจม,ี ตตยิา จ, อสฺิสรยิา ชนํ 
รกฺขต ิราชา, อสฺิสรเิยน วา, สลีโต นํ ปสสํนฺต,ิ สเีลน วา, ป ฺญาย วมิุตฺตมิโน อจฺิจาทฯิ 

ป หฺกถเนส ุ– กุโตส ิตฺวํ, กุโต ภว,ํ ปาฏลปิตฺุตโตฯ เอตฺถ จ กถนํ นาม วสฺิสชฺชนํฯ 
โถกตเฺถ อสตวฺวจเน กรเณ ตตยิา จ, โถกา มุจฺจต,ิ โถเกน มจฺุจต ิวา, อปปฺมตฺตกา มจฺุจ

ต,ิ อปปฺมตฺตเกน วา, กจฺิฉา มุจฺจต,ิ กจฺิเฉน วาฯ 
อกตฺตริ อการเก ญาปกเหตมุหิฺ – กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจติตฺตา อุสฺสนฺนตฺตา วปิลุตฺตา 

อุปปฺนฺนํ โหต ิจกฺขวุิ ฺญาณ, น ตาวทิํ นามรปํู อเหตุกํ สพฺพตฺถ สพฺพทา สพฺเพส ฺจ เอกสทิ
สภาวาปตฺตโิตฯ 
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หุตฺวา อภาวโต นิจฺจา, อุทยพฺพยปีฬนา; 
ทุกฺขา อวสวตฺตตฺิตา, อนตฺตาต ิตลิกฺขณํฯ 

‘‘ป ฺจม’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๑๔. การณตเฺถ จฯ 
กโรต ิอตฺตโน ผลนฺต ิการณํ, การกเหตุ [ชนกเหตุ], ตสฺม ิการณตฺเถ จ ป ฺจมวีภิตฺต ิโหติ

, วกิปเฺปนาย,ํ เหตฺวตฺเถ ตตยิาย จ วหิติตฺตา, อนนุโพธา อปปฺฏเิวธา จตุนฺนํ อรยิสจฺจานํ ยถา
ภตูํ อทสฺสนา เอวมทิ ํทฆีมทฺธานํ สนฺธาวติํ สสํรติ,ํ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา 
วิ ฺญาณํ, อวชฺิชาย ตฺเวว อเสสวริาคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิ ฺญาณนิโรโธ, วิ ฺ
ญาณนิโรธา อจฺิจาทฯิ 

กสฺม ิอตฺเถ ฉฏฺฐ?ี 
๓๑๕. สามิสมิฺ ฉฏฺฐีฯ 
โก จ สาม?ี 
๓๑๖. ยสสฺ วา ปริคคฺโห ต ํสามีฯ 
ปรคฺิคยฺหตตี ิปริคฺคโห, โย ยสฺส ปรคฺิคโห อายตฺโต สมฺพนฺธ,ี ตํ ปต ิโส อตฺโถ สามสิ ฺโญ 

โหตฯิ วาคฺคหเณน สามติพฺพ รุชาทโิยเคปิฯ 
เอตฺถ จ กฺรยิาภสิมฺพนฺธาภาวา น การกตา สมฺภวตฯิ สามภิาโว ห ิกฺรยิาการกภาวสฺส ผล

ภาเวน คหโิต, ตถา ห ิ‘‘ร ฺโญ ปรุโิส’’ต ิวุตฺเต ยสฺมา ราชา ททาต,ิ ปรุโิส จ ปตคฺิคณฺหาต,ิ ตสฺ
มา ‘‘ราชปรุโิส’’ต ิวิ ฺญายตฯิ เอว ํโย ยสฺส อายตฺโต เสวกาทภิาเวน วา ภณฺฑภาเวน วา สมปี 
สมหูาวยววกิาร การยิอวตฺถา ชาต ิคุณ กฺรยิาทวิเสน วา, ตสฺส สพฺพสฺสาปิ โส สมฺพนฺธาธารภู
โต วเิสสนฏฺฐานี อาคมวีเสน ตวิโิธปิ อตฺโถ สามี นามาต ิคเหตพฺโพฯ 

วุตฺต ฺจ 
‘‘กฺรยิาการกส ฺชาโต, 
อสฺเสทํ ภาวเหตุโก; 
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สมฺพนฺโธ นาม โส อตฺโถ, 
ตตฺถ ฉฏฺฐ ีวธิยีเตฯ 
ปารตนฺตฺย ฺห ิสมฺพนฺโธ, 
ตตฺถ ฉฏฺฐ ีภเวตโิต; 
อุปาธฏฺิฐานา คมโิต, 
น วเิสสฺยาทโิต ตโิต’’ตฯิ 

วิเสสนโต ตาว – ร ฺโญ ปรุโิสต,ิ เอตฺถ จ ราชา ปรุสิํ อ ฺญสามโิต วเิสเสต ินิวตฺเตตตี ิวิ
เสสนํ, ปรุโิส เตน วเิสสยีตตี ิวิเสสิตพโฺพ, เอวํ สพฺพตฺถ วเิสสติพฺพโยเค วเิสสนโตว ฉฏฺฐฯี 

ภณฺเฑน สมพฺนฺเธ – ปหตู ํเม ธนํ สกฺก, เอตสฺส ปฏวิโีส, ภกฺิขสฺุส ปตฺตจวีรฯํ 
สมีปสมพฺนฺเธ – อมฺพวนสฺส อวทิูเร, นิพฺพานสฺเสว สนฺตเิกฯ 
สมหูสมพฺนฺเธ – สวุณฺณสฺส ราส,ิ ภกฺิขนํู สมโูหฯ 
อวยวสมพฺนฺเธ – มนุสฺสสฺเสว เต สสี,ํ รุกฺขสฺส สาขาฯ 
วิการสมพฺนฺเธ – สุวณฺณสฺส วกิต,ิ ภฏฺฐธ ฺญานํ สตฺตุฯ 
การิยสมพฺนฺเธ – ยวสฺส องฺกโุร, เมฆสฺส สทฺโท, ปตฺุตาปิ ตสฺส พหโว, กมฺมานํ ผลํ วปิาโก

ฯ 
อวตถฺาสมพฺนฺเธ – ขนฺธานํ ปาตุภาโว, ขนฺธานํ ชรา, ขนฺธานํ เภโทฯ 
ชาติสมพฺนฺเธ – มนุสฺสสฺส ภาโว, มนุสฺสานํ ชาตฯิ 
คณุสมพฺนฺเธ – สวุณฺณสฺส วณฺโณ, วณฺโณ น ขเียถ ตถาคตสฺส, พุทฺธสฺส คณุโฆโส, ปุปฺ

ผานํ คนฺโธ, ผลานํ รโส, จตฺิตสฺส ผสุนา, สปิปิฺกานํ สต ํนตฺถ,ิ ตลิานํ มุฏฺฐ,ิ เตส ํสมาโยโค, สนฺธิ
โน วโิมกฺโข, ตถาคตสฺส ป ฺญาปารม ิอารพฺภ, ปพฺุพจรยิ ํวา, สุข ํเต, ทุกฺข ํเต, เจตโส ปรวิติกฺ
โก อุทปาท,ิ ป ฺญาย ปฏุภาโว, รปูสฺส ลหุตา, รปูสฺส มทุุตา, รปูสฺส อุปจโยฯ 
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กฺริยาสมฺพนฺเธ – ปาทสฺส อุกฺขปินํ, ปาทสฺส อวกฺเขปนํ วา, หตฺถสฺส สมิ ฺชนํ, ปาทานํ 
ปสารณํ, ธาตูนํ คมนํ, ธาตูนํเยว ฐานํ, นิสชฺชา, สยนํ วาฯ ตถา ตสฺส นามโคตฺตาท,ิ ตสฺส 
การณํ, ตสฺส มาตาปิตโร, ตสฺส ปรุโต ปาตุรโหส,ิ ตสฺส ปจฺฉโต, นครสฺส ทกฺขณิโต, วสฺสานํ ตติ
เย มาเส, น ตสฺส อุปมา, กุเวรสฺส พล ิอจฺิจาทฯิ 

ฐานิโต – ยเมทนฺตสฺสาเทโส, โอ อวสฺสฯ 
อาคมิโต – ปถุสฺสาคโม อจฺิจาทฯิ 
สามิโยเค – เทวานมนฺิโท, มคิานํ ราชาฯ 
ตพพฺ รชุาทิโยเค – มหาเสนาปตนํี อุชฺฌาเปตพฺพ ํวกินฺทติพฺพ ํวริวติพฺพํ, เทวทตฺตสฺส 

รุชต,ิ ตสฺส โรโค อุปปฺชฺชต,ิ รชกสฺส วตฺถ ํททาต,ิ มสุาวาทสฺส โอตฺตปปํฺ อจฺิจาทฯิ 
‘‘กฺวจ,ิ ตตยิาสตฺตมนี’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๑๗. ฉฏฺฐี จฯ 
ตตยิาสตฺตมนีมตฺเถ กฺวจ ิฉฏฺฐวีภิตฺต ิโหตฯิ 
ยชสสฺ กรเณ – ปปุผฺสฺส พทฺุธ ํยชต,ิ ปุปเฺผน วา, ฆตสฺส อคฺค ิชุโหตฯิ 
สหิุตตถฺโยเค – ปตฺต ํโอทนสฺส ปเูรตฺวา, โอทเนนาต ิอตฺโถฯ อมิเมว กาย ํปรู ํนานปฺ

ปการสฺส อสุจโิน ปจฺจเวกฺขต,ิ ปรู ํหริ ฺญสวุณฺณสฺส, ปรูต ิพาโล ปาปสฺสฯ 
ตลฺุยตถฺกิมลมาทิโยเค – ปิตุสฺส ตุลฺโย, ปิตรา วา ตลฺุโย, มาตุ สทโิส, มาตรา สทโิส วา, 

ก ิตสฺส จ ตุฏฺฐสฺส, ก ิเตน ตุฏฺเฐนาต ิอตฺโถฯ อลํ ตสฺส จ ตุฏฺฐสฺสฯ 
กตตฺริ กิตปปฺจฺจยโยเค – โสภนา กจฺจายนสฺส กต,ิ กจฺจายเนน วา, ร ฺโญ สมฺมโต, 

ร ฺญา วา, เอว ํร ฺโญ ปชูโิต, ร ฺโญ สกฺกโต, ร ฺโญ อปจโิต, ร ฺโญ มานิโต, อมต ํเตส ํภกฺิข
เว อปรภุิตฺต,ํ เยส ํกายคตาสต ิอปรภุิตฺตา อจฺิจาทฯิ 
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๑๓๕   

สตตฺมิยตเฺถ กสุลาทิโยเค – กุสลา นจฺจคตีสฺส สกฺิขติา จาตุรตฺิถโิย, กุสโล ตฺวํ รถสฺส 
องฺคปจฺจงฺคานํ, กุสโล มคฺคสฺส, กุสโล อมคฺคสฺส, สนฺต ิห ิภนฺเต อุฬารา ยกฺขา ภควโต ปสนฺนา, 
ทวิสสฺส ตกฺิขตฺตุ,ํ ทวิเส ตกฺิขตฺตุ ํวา, มาสสฺส ทฺวกฺิขตฺตุ ํอจฺิจาทฯิ 

‘‘กฺวจ,ิ ฉฏฺฐ’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๑๘. ทุติยาป จฺมีน จฺฯ 
ทุตยิาป ฺจมนีมตฺเถ จ กฺวจ ิฉฏฺฐวีภิตฺต ิโหตฯิ 
ทุติยตเฺถ กมมฺนิ กิตกโยเค – ตสฺส ภวนฺต ิวตฺตาโร, สหสา กมฺมสฺส กตฺตาโร, อมตสฺส 

ทาตา, ภนฺินานํ สนฺธาตา, สหติานํ อนุปปฺทาตา, โพเธตา ปชาย, กมฺมสฺส การโก นตฺถ,ิ วิ
ปากสฺส จ เวทโก, อวสิวําทโก โลกสฺส, ปาปานํ อกรณํ สุข,ํ จตุนฺนํ มหาภูตานํ อุปาทาย 
ปสาโท, อจฺฉรโิย อรชเกน วตฺถานํ ราโค, อจฺฉรโิย อโคปาลเกน คาวนํี โทโหฯ 

ตถา สริจฺฉาทีนํ กมมฺนิ – มาตุ สรต,ิ มาตร ํสรต,ิ น เตสํ โกจ ิสรต,ิ สตฺตานํ กมฺมปปฺจฺจ
ยา, ปตฺุตสฺส อจฺิฉต,ิ ปตฺุตมจฺิฉตฯิ 

กโรติสสฺ ปติยตเน จ – ปตยิตนํ อภสิงฺขาโร, อุทกสฺส ปตกิุรเุต, อุทกํ ปตกิุรุเต, กณฺฑสฺส 
ปตกิุรุเต, กณฺฑ ํปตกิุรเุตฯ 

ป จฺมิยตฺเถ ปริหานิภยตถฺโยเค – อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปรหิายนฺต,ิ ก ินุ โข อห ํตสฺส 
สขุสฺส ภายาม,ิ สพฺเพ ตสนฺต ิทณฺฑสฺส, สพฺเพ ภายนฺต ิมจฺจโุน, ภโีต จตุนฺนํ อาสวิสิานํ อจฺิจาทิ
ฯ 

กฺวจีต ิก?ิ คมฺภรี ฺจ กถํ กตฺตา, กาเลน ธมฺม ิกถ ํภาสติา โหติ, ปเรส ํปุ ฺญานิ อนุโมทติา
, พุชฺฌติา สจฺจานิ, กฏ ํการโก, ปสโว ฆาตโกฯ 

ตถา น นิฏฺฐาทีส ุจ – สุขกาม ีวหิาร ํกโต, รถํ กตวนฺโต, รถํ กตาว,ี กฏ ํกตฺวา, กฏ ํกโรนฺ
โต, กฏ ํกราโน, กฏ ํกุรมุาโน อจฺิจาทฯิ 

กสฺม ิอตฺเถ สตฺตม?ี 
๓๑๙. โอกาเส สตตฺมีฯ 
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๑๓๖   

โอกาสการเก สตฺตมวีภิตฺต ิโหตฯิ 
โก จ โอกาโส? 
๓๒๐. โยธาโร ตโมกาสฯํ 
อาธารยีต ิอสฺมนฺิต ิอาธาโร, อธกิรณํฯ กตฺตุกมฺมสมเวตานํ นิสชฺชปจนาทกฺิรยิานํ ปตฏฺิ

ฐานฏฺเฐน โย อาธาโร, ตํ การกํ โอกาสส ฺญํ โหตฯิ 
กเฏ นิสทีต ิเทวทตฺโต, ถาลยิ ํโอทนํ ปจตฯิ เอตฺถ ห ิเทวทตฺตตณฺฑลุานํ กตฺตุกมฺมานํ 

ธารณโต ตํสมเวตํ อาสนปจนสงฺขาต ํกฺรยิ ํธาเรต ินามฯ 
โส ปนายโมกาโส จตุพฺพโิธ พฺยาปิโก โอปสเิลสโิก สามปิีโก เวสยโิกตฯิ 
ตตฺถ พยฺาปิโก นาม ยตฺถ สกโลปิ อาธารภูโต อตฺโถ อาเธยฺเยน ปตฺถโฏ โหต,ิ ยสฺมิ ฺจ 

อาเธยฺยภตูํ กิ ฺจ ิพฺยาเปตฺวา ตฏฺิฐต,ิ ตํ ยถา – ตเิลสุ เตลํ อตฺถ,ิ ขเีลส ุชล,ํ ทธมฺิห ิสปปีฺตฯิ 
โอปสิเลสิโก นาม ปจฺเจกสทฺิธานํ ภาวานํ ยตฺถ อปุสเิลเสน อุปคโม โหต,ิ ยสฺมิ ฺจ อาเธยฺ

โย อุปสลิสฺิสต ิอลฺลยีตฺิวา ติฏฺฐต,ิ ตํ ยถา – อาสเน นิสนฺิโน สงฺโฆ, ถาลยิ ํโอทนํ ปจต,ิ ฆเฏสุ 
อุทก ํอตฺถ,ิ ทูเร ฐโิต, สมเีป ฐโิตตฯิ 

สามีปิโก นาม ยตฺถ สมเีป สมปิีโวหาร ํกตฺวา ตทายตฺตวตฺุตติาทปีนตฺถํ อาธารภาโว 
วกิปปีฺยต,ิ ตํ ยถา – คงฺคาย ํโฆโส วสต,ิ คงฺคาย สมเีป วโช วสตตี ิอตฺโถฯ ภควา สาวตฺถยิ ํวิ
หรต ิเชตวเน, สาวตฺถยิา สมเีปต ิอตฺโถฯ 

เวสยิโก นาม ยตฺถ อ ฺญตฺถาภาววเสน, เทสนฺตราวจฺเฉทวเสน วา อาธารภาโว ปรกิปโฺป
, ตํ ยถา – อากาเส สกุณา ปกฺขนฺต,ิ ภมูสี ุมนุสฺสา จรนฺต,ิ ชเลสุ มจฺฉา, ปาเทสุ ปตโิต, ปาปสฺม ิ
รมต ีมโน, ปสนฺโน พทฺุธสาสเน, ป ฺญาย สาธ,ุ วนิเย นิปุโณ, มาตร ิสาธ,ุ ปิตร ินิปโุณ อจฺิจาทิ
ฯ 

สพฺโพปิ จายมาธาโร ปธานวเสน วา ปรกิปปิฺตวเสน วา กฺรยิาย ปตฏฺิฐา ภวตตี ิโอ
กาโสตฺเวว วุตฺโตต ิเวทติพฺโพฯ 

วุตฺต ฺเจต ํ
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๑๓๗   

‘‘กริยิา กตฺตุกมฺมานํ, 
ยตฺถ โหต ิปตฏฺิฐติา; 
‘โอกาโส’ต ิปวุตฺโต โส, 
จตุธา พฺยาปิกาทโิตฯ 
พฺยาปิโก ตลิขรีาท,ิ 
กโฏ โอปสเิลสโิก; 
สามปิีโก ตุ คงฺคาท,ิ 
อากาโส วสิโย มโต’’ตฯิ 

‘‘ฉฏฺฐ,ี สตฺตม’ี’ต ิจ อธกิาโรฯ 
 
๓๒๑. สามิสสฺราธิปติทายาทสกฺขีปติภปูสตูกสุเลหิ จฯ 
สาม ีอสฺิสร อธปิต ิทายาท สกฺขปิตภิ ูปสตู กุสลอจฺิเจเตห ิโยเค ฉฏฺฐวีภิตฺต ิโหต,ิ สตฺตม ี

จฯ อุภยตฺถํ วจนํฯ 
ควํ สาม,ิ โคสุ สาม,ิ คว ํอสฺิสโร, โคสุ อสฺิสโร, คว ํอธปิต,ิ โคส ุอธปิต,ิ คว ํทายาโท, โคสุ 

ทายาโท, คว ํสกฺข,ิ โคส ุสกฺข,ิ คว ํปตภิู, โคสุ ปตภิ,ู คว ํปสโูต, โคสุ ปสโูต, คว ํกุสโล, โคสุ 
กุสโลฯ 

๓๒๒. นิทธฺารเณ จฯ 
นีหรตฺิวา ธารณํ นิทธฺารณํ, ชาต ิคุณ กฺรยิา นาเมห ิสมุทายโต เอกเทสสฺส ปถุกฺกรณํ, 

ตสฺม ินิทฺธารณตฺเถ คมฺยมาเน ตโต สมทุายวาจลิงฺิคมฺหา ฉฏฺฐวีภิตฺต ิโหต,ิ สตฺตม ีจฯ 
มนุสฺสานํ ขตฺตโิย สรูตโม, มนุสฺเสสุ ขตฺตโิย สรูตโม, กณฺหา คาวนํี สมฺปนฺนขรีตมา, กณฺ

หา คาวสี ุสมฺปนฺนขรีตมา, อทฺธกิานํ ธาวนฺโต สฆีตโม, อทฺธเิกส ุธาวนฺโต สฆีตโม, อายสฺมา 
อานนฺโท อรหต ํอ ฺญตโร อโหส,ิ อรหนฺเตสุ วา อจฺิจาทฯิ 
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๑๓๘   

๓๒๓. อนาทเร จฯ 
อนาทเร คมฺยมาเน ภาววตา ลงฺิคมฺหา ฉฏฺฐวีภิตฺต ิโหต,ิ สตฺตม ีจฯ อกามกานํ มาตาปิตูนํ 

รุทนฺตานํ ปพฺพช,ิ มาตาปิตูสุ รุทนฺเตส ุปพฺพชฯิ 
อาโกฏยนฺโต โส เนต,ิ 
สวิริาชสฺส เปกฺขโต; 
มจฺจ ุคจฺฉต ิอาทาย, 
เปกฺขมาเน มหาชเนฯ 

๓๒๔. กมมฺกรณนิมิตฺตตเฺถส ุสตตฺมีฯ 
กมฺมกรณนิมตฺิตอจฺิเจเตสฺวตฺเถสุ ลงฺิคมฺหา สตฺตมวีภิตฺต ิโหตฯิ 
กมมฺตฺเถ – ภกฺิขสูุ อภวิาเทนฺต,ิ มทฺุธนิ จมฺุพตฺิวา, ปรุสิสฺส พาหาส ุคเหตฺวาฯ 
กรณตเฺถ – หตฺเถสุ ปิณฺฑาย จรนฺต,ิ ปตฺเตสุ ปิณฺฑาย จรนฺต,ิ ปเถสุ คจฺฉนฺต,ิ โสปิ ม ํอนุ

สาเสยฺย, สมฺปฏจฺิฉาม ิมตฺถเกฯ 
นิมิตตฺตเฺถ – ทปิี จมฺเมสุ ห ฺญเต, กุ ฺชโร ทนฺเตสุ ห ฺญเต, อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภย

ทสฺสาว,ี สมฺปชานมสุาวาเท ปาจตฺิตยิ,ํ มสุาวาทนิมตฺิต ํมุสาวาทปปฺจฺจยาต ิอตฺโถฯ 
‘‘สตฺตม’ี’ต ิอธกิาโรฯ 
๓๒๕. สมปฺทาเน จฯ 
สมฺปทานตฺเถ จ ลงฺิคมฺหา สตฺตมวีภิตฺต ิโหตฯิ สงฺเฆ ทนฺินํ มหปผฺล,ํ สงฺเฆ โคตม ิเทห,ิ สงฺ

เฆ เต ทนฺิเน อห ฺเจว ปชูโิต ภวสฺิสามฯิ 
ยา ปลาลมย ํมาล,ํ นาร ีทตฺวาน เจตเิย; 
อลตฺถ ก ฺจนมย,ํ มาลํ โพชฺฌงฺคกิ ฺจ สาฯ 

๓๒๖. ป จฺมยฺตเฺถ จฯ 
ป ฺจมฺยตฺเถ จ ลงฺิคมฺหา สตฺตมวีภิตฺต ิโหตฯิ กทลสีุ คเช รกฺขนฺตฯิ 
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๑๓๙   

๓๒๗. กาลภาเวส ุจฯ 
กาโล นาม นิเมส ขณ ลย มหุุตฺต ปุพฺพณฺหาทโิก, ภาโว นาม กฺรยิา, สา เจตฺถ กฺรยินฺ

ตรปูลกฺขณาว อธปิเฺปตา, ตสฺม ิกาลตฺเถ จ ภาวลกฺขเณ ภาวตฺเถ จ ลงฺิคมฺหา สตฺตมวีภิตฺต ิโห
ตฯิ 

กาเล – ปุพฺพณฺหสมเย คโต, สายนฺหสมเย อาคโต, อกาเล วสฺสต ิตสฺส, กาเล ตสฺส น วสฺ
สต,ิ ผุสฺสมาสมฺหา ตสีุ มาเสสุ เวสาขมาโส, อโิต สตสหสฺสมฺห,ิ กปเฺป อุปปฺชฺช ิจกฺขมุาฯ 

ภาเวนภาวลกฺขเณ – ภกฺิขสุงฺเฆสุ โภชยีมาเนสุ คโต, ภุตฺเตส ุอาคโต, โคส ุทุยฺหมานาสุ 
คโต, ทุทฺธาสุ อาคโต, ชายมาเน โข สารปิตฺุต โพธสิตฺเต อย ํทสสหสฺสโิลกธาตุ สกํมฺปิ สมฺ
ปกมฺปิ สมฺปเวธฯิ 

ปาสาณา สกฺขรา เจว, กฐลา ขาณุกณฺฏกา; 
สพฺเพ มคฺคา ววิชฺเชนฺต,ิ คจฺฉนฺเต โลกนายเกฯ 

อมิสฺม ิสต ิอทิํ โหต ิอจฺิจาทฯิ 
๓๒๘. อปุาฌาธิกิสสฺรวจเนฯ 
ทฺวปิทมทิํฯ อธกิตฺเถ, อสฺิสรตฺเถ จ วตฺตมาเนห ิอปุอธิอจฺิเจเตห ิโยเค อธกิสฺิสรวจเน คมฺย

มาเน ลงฺิคมฺหา สตฺตมวีภิตฺต ิโหตฯิ 
อธิกวจเน – อุป ขารยิ ํโทโณ, ขารยิา โทโณ อธโิกต ิอตฺโถฯ ตถา อุป นิกฺเข กหาปณํ, 

อธ ิเทเวสุ พทฺุโธ, สมฺมตุอิุปปตฺตวิสิุทฺธเิทวสงฺขาเตห ิตวิเิธหปิิ เทเวห ิสพฺพ ฺ  ูพทฺุโธว อธโิก
ต ิอตฺโถฯ 

อิสฺสรวจเน – อธ ิพฺรหฺมทตฺเต ป ฺจาลา, พฺรหฺมทตฺตสฺิสรา ป ฺจาลาต ิอตฺโถฯ 
๓๒๙. มณฺฑิตสุสฺกฺุเกส ุตติยา จฯ 
มณฺฑติอุสฺสุกฺกอจฺิเจเตสฺวตฺเถส ุคมฺยมาเนส ุลงฺิคมฺหา ตตยิาวภิตฺต ิโหต,ิ สตฺตม ีจฯ มณฺ

ฑิตสทฺโท ปเนตฺถ ปสนฺนตฺถวาจโก, อสุสฺกฺุกสทฺโท สอหีตฺโถฯ ญาเณน ปสนฺโน, ญาณสฺม ิ
ปสนฺโน, ญาเณน อุสฺสุกฺโก, ญาณสฺม ิอุสฺสกฺุโก สปปฺรุโิสฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๔๐   

การก ํฉพฺพธิ ํส ฺญา-วสา ฉพฺพสีตวีธิํ; 
ปเภทา สตฺตธา กมฺม,ํ กตฺตา ป ฺจวโิธ ภเวฯ 
กรณํ ทุวธิ ํโหต,ิ สมฺปทานํ ตธิา มตํ; 
อปาทานํ ป ฺจวธิ,ํ อาธาโร ตุ จตุพฺพโิธฯ 

วภิตฺตโิย ปน ปจฺจตฺตวจนาทวิเสน อฏฺฐวธิา ภวนฺตฯิ ยถาห 
‘‘ปจฺจตฺตมปุโยค ฺจ, กรณํ สมฺปทานิย;ํ 
นิสฺสกฺก ํสามวิจนํ, ภุมฺมาลปนมฏฺฐม’’นฺตฯิ 

อติ ิปทรปูสทฺิธยิ ํการกกณฺโฑ 
ตตโิยฯ 
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๔. สมาสกณฺฑ 
อถ นามเมว อ ฺญม ฺญสมฺพนฺธนํี สมาโสต ินามนิสฺสติตฺตา, สย ฺจ นามกิตฺตา นา

มานนฺตร ํสมาโส วุจฺจเตฯ 
โส จ ส ฺญาวเสน ฉพฺพโิธ อพฺยยภีาโว กมฺมธารโย ทคิุ ตปปฺรุโิส พหุพฺพหี ิทฺวนฺโท จาติ

ฯ 
อพฺยยีภาวสมาส 

ตตฺร ปฐม ํอพฺยยภีาวสมาโส วุจฺจเต; 
โส จ นิจฺจสมาโสต ิอสฺสปทวคฺิคโหฯ 

‘‘อุปนคร’ํ’อติธี – อปุสทฺทโต ปฐเมกวจนํ สิ, ตสฺส อุปสคฺคปรตฺตา ‘‘สพฺพาสมาวุโสปสคฺค
นิปาตาทหี ิจา’’ต ิโลโป, นครสทฺทโต ฉฏฺเฐกวจนํ ส, นครสฺส สมปีนฺต ิอ ฺญปเทน วคฺิคเห – 

‘‘นามานํ สมาโส ยตฺุตตฺโถ’’ต ิสมาสวธิาเน สพฺพตฺถ วตฺตเตฯ 
๓๓๐. อปุสคคฺนิปาตปุพพฺโก อพฺยยีภาโวฯ 
อปุสคคฺปพฺุพโก, นิปาตปพฺุพโก จ นามโิก ยุตฺตตฺโถ เตเหว อตฺตปพฺุพเกห ิอุปสคฺคนิปา

เตห ิสห นิจฺจ ํสมสยีเต, โส จ สมาโส อพฺยยีภาวส ฺโญ โหตฯิ อธิ อพฺยยภีาวาทสิ ฺญาวธิา
ยกสุตฺตาเนว วา ส ฺญาวธิานมเุขน สมาสวธิายกานีต ิทฏฺฐพฺพานิฯ 

ตตฺถ อพยฺยมติ ิอุปสคฺคนิปาตานํ ส ฺญา, ลงฺิควจนเภเทปิ พฺยยรหติตฺตา, อพฺยยานํ อตฺถํ 
วภิาวยตตี ิอพฺยยีภาโว อพฺยยตฺถปพฺุพงฺคมตฺตา, อนพฺยย ํอพฺยย ํภวตตี ิวา อพฺยยภีาโวฯ 
ปุพฺพปทตฺถปปฺธาโน ห ิอพฺยยภีาโว, เอตฺถ จ ‘‘อปุสคฺคนิปาตปพฺุพโก’’ต ิวุตฺตตฺตา อุปสคฺคนิ
ปาตานเมว ปพฺุพนิปาโตฯ 

๓๓๑. นามานํ สมาโส ยตุตฺตโฺถฯ 
เตส ํนามานํ ปยชฺุชมานปทตฺถานํ โย ยุตฺตตฺโถ, โส สมาสส ฺโญ โหต,ิ ตท ฺญ ํวากฺยมติ ิ

รฬฺุหฯํ 
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นามานิ สยฺาทวิภิตฺยนฺตานิ, สมสฺสเตต ิสมาโส, สงฺขปิิยตตี ิอตฺโถฯ 
วุตฺต ฺห ิ

‘‘สมาโส ปทสงฺเขโป, ปทปปฺจฺจยสํหติ;ํ 
ตทฺธติ ํนาม โหเตว,ํ วิ ฺเญยฺย ํเตสมนฺตร’’นฺตฯิ 

ทุวธิ ฺจสฺส สมสนํ สทฺทสมสนมตฺถสมสน ฺจ, ตทุภยมฺปิ ลุตฺตสมาเส ปรปุิณฺณเมว ลพฺภติ
ฯ อลตฺุตสมาเส ปน อตฺถสมสนเมว วภิตฺตโิลปาภาวโต, ตตฺถาปิ วา เอกปทตฺตูปคมนโต 
ทุวธิมฺปิ ลพฺภเตวฯ ทฺเว ห ิสมาสสฺส ปโยชนานิ เอกปทตฺตเมกวภิตฺตตฺิต ฺจาตฯิ 

ยตฺุโต อตฺโถ ยตุตฺตฺโต, อถ วา ยุตฺโต สงฺคโต, สมฺพนฺโธ วา อตฺโถ ยสฺส โสย ํยตฺุตตฺโถ, เอ
เตน สงฺคตตฺเถน ยตุตฺตฺถวจเนน ภนฺินตฺถานํ เอกตฺถภีาโว สมาสลกฺขณนฺต ิวุตฺตํ โหตฯิ เอตฺถ 
จ ‘‘นามาน’’นฺต ิวจเนน ‘‘เทวทตฺโต ปจต’ี’ตอิาทสีุ อาขฺยาเตน สมาโส น โหตตี ิทสฺเสติฯ 
สมฺพนฺธตฺเถน ปน ยตฺุตตถฺคฺคหเณน ‘‘ภโฏ ร ฺโญ ปตฺุโต เทวทตฺตสฺสา’’ตอิาทสีุ 
อ ฺญม ฺญานเปกฺเขส,ุ ‘‘เทวทตฺตสฺส กณฺหา ทนฺตา’’ตอิาทสีุ จ อ ฺญสาเปกฺเขส ุอยุตฺตตฺถตาย 
สมาโส น โหตตี ิทเีปตฯิ 

‘‘อตฺถวสา วภิตฺตวิปิรณิาโม’’ต ิวปิรณิาเมน ‘‘ยตฺุตตฺถาน’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๓๓๒. เตส ํวิภตติฺโย โลปา จฯ 
อธิ ปทนฺตเรน วา ตทฺธติปปฺจฺจเยห ิวา อายาทปิปฺจฺจเยห ิวา เอกตฺถภีูตา ยุตฺตตฺถา นาม, 

เตน ‘‘เตส ํยตฺุตตฺถานํ สมาสานํ, ตทฺธติายาทปิปฺจฺจยนฺตาน ฺจ วภิตฺตโิย โลปนียา โหนฺต’ี’ต ิ
อตฺโถฯ สมาสคฺคหณาธกิาเร ปน สต ิเตสคํหเณน วา ตทฺธติายาทปิปฺจฺจยนฺต วภิตฺตโิลโปฯ 
จคฺคหณํ ‘‘ปภงฺกโร’’ตอิาทสีุ โลปนิวตฺตนตฺถํฯ 

วปิรณิาเมน ‘‘ลุตฺตาส,ุ วภิตฺตสี’ู’ต ิวตฺตเต, ยตุตฺตฺถคฺคหณ ฺจฯ 
๓๓๓. ปกติ จสสฺ สรนฺตสสฺฯ 
ลุตฺตาส ุวภิตฺตสี ุสรนฺตสฺส อสฺส ยตฺุตตฺถภตูสฺส ตวิธิสฺสปิ ลงฺิคสฺส ปกตภิาโว โหตฯิ จสทฺ

เทน กิสมทุย อิทปปฺจฺจยตาทสีุ นิคฺคหตีนฺตสฺสปิฯ นิมตฺิตาภาเว เนมตฺิตกาภาวสฺส อธิ อนิจฺ
ฉิตตฺตา อยมตเิทโสฯ 
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สกตฺถวริเหนิธ สมาสสฺส จ ลงฺิคภาวาภาวา วภิตฺตุปปฺตฺตยิมสมฺปตฺตาย ํนามพฺยปเทสาติ
เทสมาหฯ 

๓๓๔. ตทธิฺตสมาสกิตกา นามวํา’ตเวตุนาทีส ุจฯ 
ตทฺธตินฺตา, กตินฺตา, สมาสา จ นามมวิ ทฏฺฐพฺพา ตเวตุน ตวฺาน ตวฺาทปิปฺจฺจยนฺเต วชฺ

เชตฺวาฯ จคฺคหณํ กจฺิจปปฺจฺจยอาอีอินีอตฺิถปิปฺจฺจยนฺตาทสฺิสปิ นามพฺยปเทสตฺถฯํ อธิ 
สมาสคฺคหณํ อตฺถวตํ สมทุายานํ นามพฺยปเทโส สมาสสฺเสวาต ินิยมตฺถนฺต ิอปเรฯ 

‘‘อพฺยยภีาโว’’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๓๕. โส นปุํ สกลิงฺโคฯ 
โส อพฺยยภีาวสมาโส นปุํสกลงฺิโคว ทฏฺฐพฺโพต ินปุํสกลงฺิคตฺตฯํ เอตฺถ ห ิสตปิิ ลงฺิคาตเิท

เส ‘‘อธปิ ฺญ’’นฺตอิาทสีุ ‘‘อธญิาณํ’’นฺตอิาท ิรปูปปฺสงฺโค น โหต ิสทฺทนฺตรตฺตา, ‘‘ตปิ ฺญ’’นฺตอิา
ทสี ุวยิาต ิทฏฺฐพฺพ,ํ น จาย ํอตเิทโส, สตฺุเต อตเิทสลงฺิคสฺส อิวสทฺทสฺส อทสฺสนโตฯ ปเุร วยิ สฺ
ยาทฺยปุปฺตฺตฯิ 

‘‘กฺวจ’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๓๖. อ ํวิภตตีฺนมการนฺตา อพยฺยีภาวาฯ 
ตสฺมา อการนฺตา อพฺยยภีาวา ปราส ํวภิตฺตนํี กฺวจ ิอ ํโหต,ิ เสสํ เนยฺยฯํ 
ตํ อุปนคร,ํ นครสฺส สมปํี ตฏฺิฐตตี ิอตฺโถฯ ตานิ อุปนครํ, อาลปเนเปว,ํ ตํ อุปนคร ํปสฺส, 

ตานิ อุปนครฯํ 
น ป ฺจมฺยายมมฺภาโว, กฺวจีต ิอธกิารโต; 
ตตยิาสตฺตมฉีฏฺฐ-ีนนฺตุ โหต ิวกิปปฺโตฯ 

เตน อุปนคร ํกต,ํ อุปนคเรน วา, เตห ิอุปนคร,ํ อุปนคเรห ิวา, ตสฺส อุปนคร ํเทห,ิ เตส ํอุป
นคร,ํ อุปนครา อานย, อุปนครมฺหา อุปนครสฺมา, อุปนคเรห,ิ อุปนคร ํสนฺตก,ํ อุปนครสฺส วา, 
เตส ํอุปนคร,ํ อุปนครานํ วา, อุปนคร ํนิเธห,ิ อุปนครมฺห ิอุปนครสฺม,ิ อุปนคร ํอุปนคเรสุ วาฯ 
เอว ํอุปกุมฺภฯํ 
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อภาเว – ทรถานํ อภาโว นิทฺทรถํ, นิมฺมสกํฯ 
ปจฺฉาอตเฺถ – รถสฺส ปจฺฉา อนุรถ,ํ อนุวาตํฯ 
โยคคฺตาย ํ– ยถาสรปํู, อนุรปํู, รูปโยคฺคนฺต ิอตฺโถฯ 
วิจฺฉาย ํ– อตฺตานมตฺตานํ ปต ิปจฺจตฺตํ, อทฺธมาส ํอทฺธมาสํ อนุ อนฺวทฺธมาสฯํ 
อนุปพฺุพิย ํ– เชฏฺฐานํ อนุปพฺุโพ อนุเชฏฺฐฯํ 
ปฏิโลเม – โสตสฺส ปฏโิลมํ ปฏโิสตํ, ปฏปิถํ, ปตวิาต,ํ อตฺตานํ อธกิจฺิจ ปวตฺตา อชฺฌตฺตฯํ 
ปริยาทาภิวิธีส ุอาปาณโกฏยิา อาปาณโกฏกิ,ํ ‘‘กฺวจ ิสมาสนฺตคตานมการนฺโต’’ต ิ

กปปฺจฺจโย, อากุมาเรห ิยโส กจฺจายนสฺส อากมุารฯํ 
สมิทธิฺย ํ– ภกฺิขาย สมทฺิธตี ิอตฺเถ สมาเสว นปุํสกลงฺิคตฺเต จ กเต – 
‘‘สมาสสฺส, อนฺโต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๓๗. สโร รสโฺส นปุํ สเกฯ 
นปุํสเก วตฺตมานสฺส สมาสสฺส อนฺโต สโร รสฺโส โหตฯิ เอตฺถ จ อพฺยยีภาวคฺคหณํ นา

นุวตฺเตตพฺพ,ํ เตน ทคิทฺุวนฺทพหุพฺพหีสีปิุ นปุํสเก วตฺตมานสฺส สมาสนฺตสฺสรสฺส รสฺสตฺตํ สทฺิธ ํ
โหตฯิ ‘‘อ ํวภิตฺตนี’’มจฺิจาทนิา อมาเทโส, สภุกฺิขฯํ คงฺคาย สมเีป วตฺตตตี ิอุปคงฺค,ํ มณิกาย 
สมปํี อุปมณิกฯํ 

อตฺิถสี ุอมกิจฺิจาต ิอตฺเถ สมาสนปุํสกรสฺสตฺตาทสีุ กเตสุ – 
‘‘อพฺยยภีาวา, วภิตฺตนี’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๓๘. อ ญฺสมฺา โลโป จฯ 
อการนฺตโต อ ฺญสฺมา อพฺยยภีาวสมาสา ปราส ํวภิตฺตนํี โลโป จ โหตฯิ อธตฺิต,ิ อตฺิถสี ุ

อธกิจฺิจ กถา ปวตฺตตตี ิอตฺโถฯ อธตฺิถ ิปสฺส, อธตฺิถ ิกตํ อจฺิจาท,ิ เอว ํอธกิุมาร,ิ วธยุา สมปํี 
อุปวธ,ุ คนฺุนํ สมปํี อุปค,ุ โอการสฺส รสฺสตฺต ํอกุาโรฯ เอว ํอปุสคคฺปพุพฺโกฯ 
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นิปาตปพฺุพโก ยถา – วุฑฺฒานํ ปฏปิาฏ,ิ เย เย วฑฺุฒา วา ยถาวุฑฺฒ,ํ ปทตถฺานติกกฺเม 
– ยถากฺกม,ํ ยถาสตฺต,ิ ยถาพล ํกโรต,ิ พลมนตกฺิกมตฺิวา กโรตตี ิอตฺโถฯ ชวีสฺส ยตฺตโก ปรจฺิเฉ
โท ยาวชวี,ํ ยาวตายกุ,ํ กปปฺจฺจโยฯ ยตฺตเกน อตฺโถ ยาวทตฺถ,ํ ปพฺพตสฺส ปรภาโค ตโิรปพฺพตํ, 
ตโิรปาการ,ํ ตโิรกุฏฺฏํ, ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาท,ํ อนฺโตนคร,ํ อนฺโตวสฺส,ํ นครสฺส พห ิพหิ
นคร,ํ ปาสาทสฺส อุปร ิอุปรปิาสาท,ํ อุปรมิ ฺจ,ํ ม ฺจสฺส เหฏฺฐา เหฏฺฐาม ฺจ,ํ เหฏฺฐาปาสาท,ํ 
ภตฺตสฺส ปเุร ปเุรภตฺตํ, เอวํ ปจฺฉาภตฺตฯํ 

สากลฺลตเฺถ – สห มกฺขกิาย สมกฺขกิ ํภุ ฺชต,ิ น กิ ฺจ ิปรวิชฺเชตตี ิอตฺโถฯ ‘‘เตสุ วุทฺธ’ี’ติ
อาทนิา สหสทฺทสฺส สาเทโสฯ คงฺคาย โอร ํโอรคงฺคมจฺิจาทฯิ 

อพฺยยภีาวสมาโส นิฏฺฐโิตฯ 
กมมฺธารยสมาส 

อถ กมฺมธารยสมาโส วุจฺจเตฯ 
โส จ นววโิธ วเิสสนปพฺุพปโท วเิสสนุตฺตรปโท วเิสสโนภยปโท อุปมานุตฺตรปโท สมฺ

ภาวนาปพฺุพปโท อวธารณปพฺุพปโท นนิปาตปพฺุพปโท กปุพฺุพปโท ปาทปิพฺุพปโท จาตฯิ 
ตตฺถ วิเสสนปพุพฺปโท ตาว – ‘‘มหนฺต ปรุสิ’’อติธี อุภยตฺถ ปฐเมกวจนํ สิ, ตุลฺยาธกิรณ

ภาวปปฺสทฺิธตฺถ ํจสทฺท ตสทฺทปปฺโยโค, มหนฺโต จ โส ปรุโิส จาต ิวคฺิคเห – 
อโิต ปร ํ‘‘วภิาสา รกฺุขตณิ’’อจฺิจาทโิต ‘‘วภิาสา’’ต ิสมาสวธิาเน สพฺพตฺถ วตฺตเตฯ 
๓๓๙. ทฺวิปเท ตลฺุยาธิกรเณ กมมฺธารโยฯ 
ทฺเว ปทานิ นามกิานิ ตุลฺยาธกิรณานิ อ ฺญม ฺเญน สห วภิาสา สมสฺยนฺเต, ตสฺม ิทฺวปิเท 

ตุลฺยาธกิรเณ สต ิโส สมาโส กมฺมธารยส ฺโญ จ โหตฯิ 
ทฺเว ปทานิ ทวิฺปท,ํ ตุลฺย ํสมานํ อธกิรณํ อตฺโถ ยสฺส ปททฺวยสฺส ตํ ตลฺุยาธิกรณํ, ตสฺม ิทฺ

วปิเท ตุลฺยาธกิรเณฯ ภนฺินปปฺวตฺตนิิมตฺิตานํ ทฺวนฺินํ ปทานํ วเิสสนวเิสสติพฺพภาเวน เอกสฺม ิ
อตฺเถ ปวตฺต ิตลฺุยาธิกรณตาฯ กมฺมมวิ ทฺวย ํธารยตตี ิกมมฺธารโยฯ ยถา ห ิกมฺม ํกฺรยิ ฺจ 
ปโยชน ฺจ ทฺวย ํธารยต,ิ กมฺเม สต ิกฺรยิาย, ปโยชนสฺส จ สมฺภวโต, ตถา อย ํสมาโส เอกสฺส 
อตฺถสฺส ทฺเว นามานิ ธารยต,ิ ตสฺม ิสมาเส สต ิเอกตฺถโชตกสฺส นามทฺวยสฺส สมฺภวโตฯ 
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ปุเร วยิ สมาสส ฺญาวภิตฺตโิลปปกตภิาวา, สมาเสเนว ตุลฺยาธกิรณภาวสฺส วุตฺตตฺตา 
‘‘วุตฺตตฺถานมปปฺโยโค’’ต ิจสทฺท ตสทฺทานมปปฺโยโคฯ 

๓๔๐. มหต ํมหา ตลฺุยาธิกรเณ ปเทฯ 
มหนฺต สทฺทสฺส มหา โหต ิตุลฺยาธกิรเณ อุตฺตรปเท ปเรฯ มหตนฺต ิพหุวจนคฺคหเณน กฺว

จ ิมหอาเทโส จ, เอตฺถ จ วเิสสนสฺส ปพฺุพนิปาโต วเิสสนภตูสฺส ปพฺุพปทสฺส มหาเทสวธิาน
โตว วิ ฺญายตฯิ 

‘‘กมฺมธารโย, ทคิ’ู’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๔๑. อเุภ ตปปฺริุสาฯ 
อุเภ กมฺมธารยทคิุสมาสา ตปปฺรุสิส ฺญา โหนฺตฯิ 
ตสฺส ปรุโิส ตปปฺุรโิส, ตปปฺรุสิสทสิตฺตา อยมฺปิ สมาโส อนฺวตฺถส ฺญาย ตปปฺริุโสต ิวุตฺโต

ฯ ยถา ห ิตปปฺุริสสทฺโท คณุมตวิตฺโต, ตถา อย ํสมาโสปิฯ อุตฺตรปทตฺถปปฺธาโน ห ิตปปฺรุโิสติ
ฯ ตโต นามพฺยปเทโส สฺยาทฺยุปปฺตฺตฯิ อย ํปน ตปปฺรุโิส อภเิธยฺยวจโน, ปรลงฺิโค จฯ 

มหาปรุโิส, มหาปรุสิา อจฺิจาท ิปริุสสทฺทสม,ํ เอวํ มหาวโีร, มหามนุ,ิ มหนฺต ฺจ ต ํพล ฺจา
ต ิมหาพล,ํ มหพฺภย,ํ มหอาเทโสฯ สนฺโต จ โส ปรุโิส จาต ิสปปฺรุโิส, ‘‘สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ 
จนฺเต’’ต ิเอตฺถ จสทฺเทน สนฺตสทฺทสฺส สมาเส อภกาเรปิ สาเทโส, ตถา ปพฺุพปรุโิส, ปรปุรโิส, 
ปฐมปรุโิส, มชฺฌมิปรุโิส, อุตฺตมปรุโิส, ทนฺตปรุโิส, ปรมปุรโิส, วรีปรุโิส, เสตหตฺถ,ี กณฺหสปโฺป, 
นีลุปปฺล,ํ โลหติจนฺทนํฯ 

กฺวจ ิวภิาสาธกิารโต น ภวต,ิ ยถา – ปณฺุโณ มนฺตานิปตฺุโต, จตฺิโต คหปต,ิ สกฺโก เทวรา
ชาตฯิ 

ปุมา จ โส โกกโิล จาต ิอตฺเถ สมาเส กเต – 
‘‘โลป’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
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๓๔๒. ปมุสสฺ ลิงคฺาทีส ุสมาเสสฯุ 
ปมุอจฺิเจตสฺส อนฺโต อกาโร โลปมาปชฺชเต ลิงฺคาทสี ุปรปเทส ุสมาเสส,ุ ‘‘อโํม นิคฺคหตีํ 

ฌลเปห’ี’ต ิมการสฺส นิคฺคหตีํฯ ปงฺุโกกโิลฯ เอว ํปนฺุนาโคฯ 
ขตฺตยิา จ สา ก ฺญา จาต ิวคฺิคยฺห สมาเส กเต – 
‘‘ตุลฺยาธกิรเณ, ปเท, อตฺิถยิ ํภาสติปมุตฺิถ ีปมุาว เจ’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๔๓. กมมฺธารยส เฺญ จฯ 
กมฺมธารยส ฺเญ จ สมาเส อตฺิถยิ ํวตฺตมาเน ตุลฺยาธกิรเณ อุตฺตรปเท ปเร ปพฺุพภูโต 

อตฺิถวิาจโก สทฺโท ปุพฺเพ ภาสติปมุา เจ, โส ปมุา อวิ ทฏฺฐพฺโพต ิปพฺุพปเท อตฺิถปิปฺจฺจยสฺส 
นิวตฺต ิโหตฯิ 

ขตฺตยิก ฺญา, ขตฺตยิก ฺญาโย อจฺิจาทฯิ เอว ํรตฺตลตา, ทุตยิภกฺิขา, พฺราหฺมณ ีจ สา 
ทารกิา จาต ิพฺราหฺมณทารกิา, นาคมาณวกิาฯ 

ปุพฺพปทสฺเสวาย ํปมฺุภาวาตเิทโส, เตน ‘‘ขตฺตยิกุมาร ีกุมารสมณี ตรุณพฺราหฺมณ’ี’ตอิาทสีุ 
อุตฺตรปเทส ุอตฺิถปิปฺจฺจยสฺส น นิวตฺต ิโหตฯิ 

อิตถิฺยมจฺิเจว ก?ิ กุมารรีตนํ, สมณปีทุมฯํ 
ภาสิตปมุาต ิก?ิ คงฺคานท,ี ตณฺหานท,ี ปถวธีาตุฯ ‘‘นนฺทาโปกฺขรณี, นนฺทาเทว’ี’ตอิาทสีุ 

ปน ส ฺญาสทฺทตฺตา น โหตฯิ 
ตถา ปรุตฺถโิม จ โส กาโย จาต ิปรุตฺถมิกาโย, เอตฺถ จ กาเยกเทโส กายสทฺโทฯ เอวํ ปจฺ

ฉิมกาโย, เหฏฺฐมิกาโย, อุปรมิกาโย, สพฺพกาโย, ปรุาณวหิาโร, นวาวาโส, กตรนิกาโย, กตมนิ
กาโย, เหตุปปฺจฺจโย, อพหุล ํพหุล ํกตนฺต ิพหุลกีต,ํ ชวีติปปฺธานํ นวก ํชวีตินวกํ อจฺิจาทฯิ 

วิเสสนุตตฺรปเท ชนิวจนานุปโรธโต เถราจรยิปณฺฑติาท ิวเิสสนํ ปร ฺจ ภวตฯิ ยถา – 
สารปิตฺุโต จ โส เถโร จาต ิสารปิุตฺตตฺเถโรฯ เอวํ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร, มหากสฺสปตฺเถโร, 
พทฺุธโฆสาจรโิย, ธมฺมปาลาจรโิย, อาจรยิคุตฺตโิลต ิวา, มโหสโธ จ โส ปณฺฑโิต จาต ิ
มโหสธปณฺฑโิตฯ เอว ํวธิุรปณฺฑโิต, วตฺถุวเิสโสฯ 
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วิเสสโนภยปโท ยถา – สตี ฺจ ตํ อุณฺห ฺจาต ิสตีณฺุห,ํ สนิิทฺโธ จ โส อุณฺโห จาต ิสิ
นิทฺธณฺุโห, มาโสฯ ข ฺโช จ โส ขชฺุโช จาต ิข ฺชขชฺุโชฯ เอว ํอนฺธพธโิร, กตากต,ํ ฉิทฺทาวฉิทฺท,ํ 
อุจฺจาวจ,ํ ฉินฺนภนฺินํ, สตฺิตสมฺมฏฺฐ,ํ คตปจฺจาคตํฯ 

อปุมานุตตฺรปเท อภธิานานุโรธโต อุปมานภูต ํวเิสสนํ ปร ํภวตฯิ ยถา – สโีห วยิ สโีห, 
มนิุ จ โส สโีห จาต ิมุนิสโีหฯ เอวํ มนิุวสโภ, มนิุปุงฺคโว, พุทฺธนาโค, พทฺุธาทจฺิโจ, รสํ ิวยิ รสํ,ิ 
สทฺธมฺโม จ โส รสํ ิจาต ิสทฺธมฺมรํสฯิ เอว ํวนิยสาคโร, ปุณฺฑรกีมวิ ปณฺุฑรโีก, สมโณ จ โส 
ปุณฺฑรโีก จาต ิสมณปณฺุฑรโีก, สมณปทุโมฯ จนฺโท วยิ จนฺโท, มขุ ฺจ ตํ จนฺโท จาต ิมขุจนฺโท
ฯ เอว ํมุขปทุม ํอจฺิจาทฯิ 

สมภฺาวนาปพุพฺปโท ยถา – ธมฺโม อติ ิพทฺุธ ิธมฺมพทฺุธฯิ เอว ํธมฺมส ฺญา, ธมฺมสงฺขาโต, 
ธมฺมสมฺมโต, ปาณส ฺญติา, อสุภส ฺญา, อนิจฺจส ฺญา, อนตฺตส ฺญา, ธาตุส ฺญา, ธตุีส ฺญา, 
อตฺตส ฺญา, อตฺถสิ ฺญา, อตฺตทฏฺิฐ ิอจฺิจาทฯิ 

อวธารณปพุพฺปโท ยถา – คุโณ เอว ธนํ คณุธนํฯ เอว ํสทฺธาธนํ, สลีธนํ, ป ฺญาธนํ, 
จกฺข ุเอว อนฺิทฺรยิ ํจกฺขนฺุทฺรยิฯํ เอว ํจกฺขายตนํ, จกฺขธุาตุ, จกฺขทฺุวาร,ํ รปูารมฺมณมจฺิจาทฯิ 

นนิปาตปพุพฺปโท ยถา – น พฺราหฺมโณต ิอตฺเถ กมฺมธารยสมาเส, วภิตฺตโิลปาทมฺิห ิจ 
กเต – 

‘‘อุเภ ตปปฺุรสิา’’ต ิตปปฺรุสิส ฺญาฯ 
๓๔๔. อตฺต ํนสสฺ ตปปฺริุเสฯ 
นสฺส นิปาตปทสฺส ตปปฺรุเิส อุตฺตรปเท ปเร สพฺพสฺเสว อตฺตํ โหตฯิ ตปปฺุรเิสกเทสตฺตา 

ตปปฺรุโิส, อพฺราหฺมโณฯ 
น นิเสโธ สโต ยตฺุโต, 
เทสาทนิิยม ํวนิา; 
อสโต จาผโล ตสฺมา, 
กถมพฺราหฺมโณต ิเจ? 
นิเสธตฺถานุวาเทน, ปฏเิสธวธิ ิกฺวจ;ิ 
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ปรสฺส มจฺิฉาญาณตฺตา-ขฺยาปนาโยปปชฺชเตฯ 
ทุวโิธ จสฺสตฺโถ ปสชฺชปปฺฏเิสธปรยิุทาสวเสนฯ 
ตตฺถ โย ‘‘อสรูยิปสฺสา ราชทารา’’ตอิาทสีุ วยิ อุตฺตรปทตฺถสฺส สพฺพถา อภาว ํทเีปต,ิ โส 

ปสชชฺปปฺฏิเสธวาจี นามฯ โย ปน ‘‘อพฺราหฺมณ อมนุสฺสา’’ตอิาทสีุ วยิ อุตฺตรปทตฺถํ ปรยิทุา
สตฺิวา ตํสทเิส วตฺถุมฺห ิการยิํ ปฏปิาทยต,ิ โส ปริยุทาสวาจี นามฯ 

วุตฺต ฺจ 
‘‘ปสชฺชปปฺฏเิสธสฺส, ลกฺขณํ วตฺถุนตฺถติา; 
วตฺถุโต อ ฺญตฺร วุตฺต,ิ ปรยิทุาสลกฺขณ’’นฺตฯิ 

นนฺเวว ํสนฺเตปิ ‘‘อพฺราหฺมโณ’’ตอิาทสีุ กถมตฺุตรปทตฺถปปฺธานตา สยิาต?ิ 
วุจฺจเต – พรฺาหฺมณาทสิทฺทานํ พฺราหฺมณาทอิตฺถสฺเสว ตํสทสิาทอิตฺถสฺสาปิ วาจกตฺตา, พฺ

ราหฺมณาทสิทฺทา ห ิเกวลาพฺราหฺมณาทอิตฺเถสฺเวว ปากฏา, ภสูทฺโท วยิสตฺตาย,ํ ยทา เต ปน 
อ ฺเญน สทสิาทวิาจเกน นอติ ินิปาเตน ยชฺุชนฺต,ิ ตทา ตํสทสิตท ฺญตพฺพริุทฺธตทภาเวสุปิ 
วตฺตนฺต,ิ ภสูทฺโท วยิ อนฺวภิยาทโิยเค อนุภวนอภภิวนาทสีุ, ตสฺมา อุตฺตรปทตฺถโชตโกเยเวตฺถ 
นอติ ินิปาโตต ิน โทโส, เตน อพฺราหฺมโณต ิพฺราหฺมณสทโิสต ิวุตฺตํ โหตฯิ เอว ํอมนุสฺโส, อสฺ
สมโณฯ 

อ ญฺตฺเถ – น พฺยากตา อพฺยากตา, อสกํลิฏฺิฐา, อปรยิาปนฺนาฯ 
วิรทุธฺตเฺถ – น กุสลา อกุสลา, กุสลปฏปิกฺขาต ิอตฺโถฯ เอว ํอโลโภ, อมตฺิโตฯ 
ปสชชฺปปฺฏิเสเธ – น กตฺวา อกตฺวา, อกาตุน ปุ ฺญํ อกโรนฺโตฯ 
‘‘นสฺส, ตปปฺรุเิส’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๔๕. สเร อนฯ 
นอจฺิเจตสฺส ปทสฺส ตปปฺุรเิส อุตฺตรปเท อน โหต ิสเร ปเรฯ 
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น อสฺโส อนสฺโส, น อรโิย อนรโิยฯ เอว ํอนิสฺสโร, อนิฏฺโฐ, อนุปวาโท, น อาทาย อนาทาย
, อโนโลเกตฺวา อจฺิจาทฯิ 

กปุพุพฺปโท ยถา – กุจฺฉิตมนฺนนฺต ินิจฺจสมาสตฺตา อ ฺญปเทน วคฺิคโห, กมฺมธารยสมาเส 
กเต – 

‘‘ตปปฺรุเิส, สเร’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๔๖. กทท กสุสฺฯ 
กอุจฺิเจตสฺส นิปาตสฺส ตปปฺุรเิส อุตฺตรปเท กท โหต ิสเร ปเรฯ กทนฺนํฯ เอวํ กทสนํฯ 
สเรต ิก?ิ กุทารา, กุปตฺุตา, กุทาสา, กุทฏฺิฐฯิ 
‘‘กุสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๔๗. กาปปฺตเฺถส ุจฯ 
กอุจฺิเจตสฺส อปปฺตฺเถ วตฺตมานสฺส กา โหต ิตปปฺรุเิส อุตฺตรปเท ปเรฯ พหุวจนุจฺจารณโต 

กุจฺฉิตตฺเถ จ กฺวจ ิตปปฺุรเิสฯ อปปฺก ํลวณํ กาลวณํฯ เอว ํกาปปุผฺ,ํ กุจฺฉิโต ปรุโิส กาปรุโิส, กุปุ
รโิส วาฯ 

ปาทิปพุพฺปโท จ นิจฺจสมาโสว, ปธานํ วจนํ ปาวจนํ, ภุส ํวทฺธ ํปวทฺธ,ํ สรรี,ํ สม,ํ สมฺมา วา 
อาธานํ สมาธานํ, ววิธิา มต ิวมิต,ิ ววิโิธ กปโฺป วกิปโฺป, วสิฏฺิโฐ วา กปโฺป วกิปโฺป, อธโิก เทโว 
อตเิทโวฯ เอว ํอธเิทโว, อธสิลี,ํ สนฺุทโร คนฺโธ สุคนฺโธ, กุจฺฉิโต คนฺโธ ทุคฺคนฺโธ, โสภนํ กตํ 
สกุต,ํ อโสภนํ กตํ ทุกฺกฏ ํอจฺิจาทฯิ 

เย อธิ อวหิติลกฺขณา นามนิปาโตปสคฺคา, เตส ํ‘‘นามานํ สมาโส’’ต ิโยควภิาเคน สมาโส 
ทฏฺฐพฺโพฯ ยถา – อปนุเคยฺยา คาถา, อจนฺทมลฺุโลกกิานิ มขุานิ, อสฺสทฺธโภช,ี อลวณโภชตีอิา
ทสี ุอยตฺุตตฺถตฺตา นา ฺเญน สมาโสฯ 

ตถา ทฏฺิโฐ ปพฺุพนฺต ิทฏฺิฐปพฺุโพ ตถาคตํฯ เอวํ สตุปพฺุโพ ธมฺมํ, คตปุพฺโพ มคฺค,ํ กมมฺนิ 
ทฏฺิฐา ปพฺุพนฺต ิทฏฺิฐปพฺุพา เทวา เตนฯ เอว ํสตุปพฺุพา ธมฺมา, คตปพฺุพา ทสิา, ปหาโร, ปราภ
โว, วหิาโร, อาหาโร, อุปหาโร อจฺิจาทฯิ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๕๑   

กมฺมธารยสมาโสฯ 
ทิคสุมาส 

อถ ทคิุสมาโส วุจฺจเตฯ 
ตโย โลกา สมาหฏา จตฺิเตน สมฺปิณฺฑติา, ตณฺิณํ โลกานํ สมาหาโรต ิวา อตฺเถ – 
‘‘นามานํ สมาโส ยตฺุตตฺโถ’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘ทฺวปิเท’’ตอิาทนิา กมฺมธารยสมาโส, ตโต 

สมาสส ฺญาย,ํ วภิตฺตโิลเป, ปกตภิาเว จ กเต – 
‘‘กมฺมธารโย’’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๔๘. สงขฺยฺาปพฺุโพ ทิคฯุ 
สงฺขฺยาปพฺุโพ กมฺมธารยสมาโส ทคิุส ฺโญ โหตฯิ 
ทฺเว คาโว ทคิุ, ทคิสุทสิตฺตา อยมฺปิ สมาโส ทิคตู ิวุตฺโตฯ อถ วา สงฺขฺยาปพฺุพตฺ

ตนปุํสเกกตฺตสงฺขาเตห ิทฺวหี ิลกฺขเณห ิคโต อวคโตต ิทคิตู ิวุจฺจต ,ิ ทฺวหี ิวา ลกฺขเณห ิคจฺฉต ิ
ปวตฺตตตี ิทคิฯุ เอตฺถ จ ‘‘สงฺขฺยาปุพฺโพ’’ต ิวุตฺตตฺตา สงฺขฺยาสทฺทสฺเสว ปพฺุพนิปาโต, ‘‘อุเภ ตปฺ
ปุรสิา’’ต ิตปปฺรุสิส ฺญาฯ 

‘‘นปุํสกลงฺิโค’’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๔๙. ทิคสุเฺสกตตฺฯํ 
ทคิสฺุส สมาสสฺส เอกตฺตํ โหต,ิ นปุํสกลงฺิคตฺต ฺจฯ 
สมาหารทคิุสฺเสตํ คหณํ, ตตฺถ สพฺพตฺเถกวจนเมว โหต,ิ อ ฺญตฺร ปน พหวุจนมฺปิ, 

นามพฺยปเทสสฺยาทฺยุปปฺตฺต ิอมาเทสาทฯิ 
ตโิลก,ํ เห ตโิลก, ตโิลก,ํ ตโิลเกน, ตโิลกสฺส, ตโิลกา ตโิลกสฺมา ตโิลกมฺหา, ตโิลกสฺส, ติ

โลเก ตโิลกมฺห ิตโิลกสฺมฯิ 
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เอว ํตโย ทณฺฑา ตทิณฺฑ,ํ ตณิี มลานิ สมาหฏานิ, ตณฺิณํ มลานํ สมาหาโรต ิวา ตมิลํ, 
ตลิกฺขณํ, จตุสฺสจฺจ,ํ จตสฺโส ทสิา จตุทฺทสิ,ํ ‘‘สโร รสฺโส นปุํสเก’’ต ิรสฺสตฺต,ํ ป ฺจสกฺิขาปท,ํ 
สฬายตนํ, สตฺตาห,ํ อฏฺฐสลี,ํ นวโลกุตฺตร,ํ ทสสลี,ํ สตโยชนํฯ 

ตถา – ทฺเว รตฺตโิย ทฺวริตฺตํ, ตสฺิโส รตฺตโิย ตริตฺตํ, ทฺเว องฺคลุโิย ทฺวงฺคลุ,ํ สตฺต โคทาวรโิย
, ตาส ํสมาหาโรต ิวา สตฺตโคทาวรฯํ 

เอตฺถ จ รตฺต ิองฺคุล ิโคทาวรนีมนฺตสฺส – 
๓๕๐. กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโตฯ 
ราชาทคิณสฺเสต ํคหณํ, เตน สมาสนฺตคตานํ ราชาทีนํ นามานํ อนฺโต กฺวจ ิอกาโร โหตตี ิ

อตฺโถฯ การคฺคหเณน พหุพฺพหีาทมฺิห ิสมาสนฺเต กฺวจ ิกปปฺจฺจโย โหต,ิ สรุภิ ส ุท ุปตีูห ิ
คนฺธนฺตสฺสกิาโร จฯ 

อถ วา อ จ โก จ อกา, รกาโร ปทสนฺธกิโร, เตน กฺวจ ิสมาสนฺตคตานมนฺโต หุตฺวา อ ก 
อจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตตี ิอตฺโถฯ เตน ป ฺจ คาโว สมาหฏาต ิอตฺเถ สมาสาท ิกตฺวา สมาสนฺเต 
อปปฺจฺจเย, ‘‘โอ สเร จา’’ต ิอวาเทเส จ กเต ‘‘ป ฺจคว’’นฺตอิาท ิจ สชฺิฌตฯิ ‘‘ทฺวริตฺต’’นฺตอิาทสุี 
ปน อปปฺจฺจเย กเต ปพฺุพสรสฺส ‘‘สรโลโป’’ตอิาทนิา โลโปฯ 

อสมาหารทิค ุยถา – เอโก จ โส ปคฺุคโล จาต ิเอกปคฺุคโลฯ เอว ํเอกธมฺโม, เอกปตฺุโต, 
ตโย ภวา ตภิวา, จตสฺโส ทสิา จตุทฺทสิา, ทสสหสฺสจกฺกวาฬานิ อจฺิจาทฯิ 

ทคิสุมาโสฯ 
ตปปฺุริสสมาส 

อถ ตปปฺรุสิสมาโส วุจฺจเตฯ 
โส ปน ทุตยิาทสี ุฉสุ วภิตฺตสี ุภาวโต ฉพฺพโิธฯ ตตฺถ ทุตยิาตปปฺรุโิส คตนิสฺสติาตตีา

ตกฺิกนฺตปปฺตฺตาปนฺนาทหี ิภวตฯิ 
สรณํ คโตต ิวคฺิคเห – 
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‘‘ตปปฺรุโิส’’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๕๑. อมาทโย ปรปเทภิฯ 
อมาทวิภิตฺยนฺตานิ ยุตฺตตฺถานิ ปุพฺพปทานิ นาเมห ิปรปเทภ ิสห วภิาสา สมสฺยนฺเต, โส 

สมาโส ตปปฺรุสิส ฺโญ โหตฯิ อย ฺจ ตปปฺรุโิส อภเิธยฺยวจนลงฺิโคฯ 
คตาทสิทฺทา กตินฺตตฺตา ตลิงฺิคา, วภิตฺตโิลปาท ิสพฺพ ํปพฺุพสมฯํ โส สรณคโต, เต สรณค

ตาฯ สา สรณคตา, ตา สรณคตาโยฯ ต ํกุลํ สรณคต,ํ ตานิ กุลานิ สรณคตานิ อจฺิจาทฯิ 
เอว ํอร ฺญคโต, ภมูคิโต, ธมฺม ํนิสฺสโิต ธมฺมนิสฺสโิต, อตฺถนิสฺสโิต, ภว ํอตโีต ภวาตโีต, กา

ลาตโีต, ปมาณํ อตกฺิกนฺต ํปมาณาตกฺิกนฺตฯํ โลกาตกฺิกนฺต,ํ สขุ ํปตฺโต สุขปปฺตฺโต, ทุกฺขปปฺตฺโต
, โสตํ อาปนฺโน โสตาปนฺโน, นิโรธสมาปนฺโน, รถ ํอารฬฺุโห รถารุฬฺโห, สพฺพรตฺต ิโสภโน สพฺ
พรตฺตโิสภโน, มหุุตฺตสุขฯํ 

อปุปทสมาเส ปน วุตฺตเิยว ตสฺส นิจฺจตฺตาฯ ยถา – กมฺม ํกโรตตี ิกมฺมกาโร, กุมฺภกาโร, 
อตฺถํ กาเมตตี ิอตฺถกาโม, ธมฺมกาโม, ธมฺม ํธาเรตตี ิธมฺมธโร, วนิยธโร, สจฺจ ํวทตุิํ สลีมสฺสาต ิ
สจฺจวาท ีอจฺิจาทฯิ 

ตวนฺตมุานนฺตาทกิตินฺเตห ิวากฺยเมว ววตฺถติวภิาสาธกิารโตฯ ยถา – โอทนํ ภุตฺตวา, 
ธมฺม ํสณุมาโน, ธมฺม ํสณุนฺโต, กฏ ํกราโน, อนภธิานโต วา, อภธิานลกฺขณา ห ิตทฺธติสมาสกติ
กาตฯิ 

ทุตยิาตปปฺรุโิสฯ 
ตตยิา กติก ปพฺุพ สทสิ สมนูตฺถ กลห นิปณุ มสฺิสสขลิาทหีฯิ 
พทฺุเธน ภาสโิต พทฺุธภาสโิต, ธมฺโมฯ เอว ํชนิเทสโิต, สตฺถารา วณฺณิโต สตฺถุวณฺณโิต, 

วิ ฺ หู ิครหโิต วิ ฺ คุรหโิต, วิ ฺ ปุปฺสตฺโถ, อสฺิสรกต,ํ สยกํต,ํ สเุกห ิอาหฏ ํสกุาหต,ํ ร ฺญา 
หโต ราชหโต, โรคปีฬโิต, อคฺคทิฑฺโฒ, สปปฺทฏฺโฐ, สลฺเลน วทฺิโธ สลฺลวทฺิโธ, อจฺิฉาย อปกโต 
อจฺิฉาปกโต, สเีลน สมฺปนฺโน สลีสมฺปนฺโนฯ เอว ํสุขสหคต,ํ ญาณสมฺปยตฺุตํ, มตฺิตสสํคฺโค, ปิย
วปิปฺโยโค, ชาตตฺิถทฺโธ, คณุหโีน, คณุวุฑฺโฒ, จตุวคฺคกรณีย,ํ จตุวคฺคาทกิตฺตพฺพ,ํ กาเกห ิเปยฺ
ยา กากเปยฺยา, นทฯี 
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กฺวจ ิวุตฺตเิยว, อุเรน คจฺฉตตี ิอุรโค, ปาเทน ปิวตตี ิปาทโปฯ กฺวจ ิวากฺยเมว, ปรสนุา 
ฉินฺนวา, กาเกห ิปาตพฺพา, ทสฺสเนน ปหาตพฺพาฯ 

ปพุพฺาทิโยเค – มาเสน ปพฺุโพ มาสปพฺุโพฯ เอวํ มาตุสทโิส, ปิตุสโม, เอกนูวสีต,ิ สลีวกิโล
, อสกิลโห, วาจานิปุโณ, ยาวกาลกิสมํสฺิส,ํ วาจาสขโิล, สตฺถารา สทโิส สตฺถุกปโฺป, ปุ ฺเญน 
อตฺถโิก ปุ ฺญตฺถโิก, คณุาธโิก, คเุฬน สสํฏฺโฐ โอทโน คุโฬทโน, ขโีรทโน, อสฺเสน ยตฺุโต รโถ 
อสฺสรโถ, มคฺคจตฺิตํ, ชมฺพุยา ป ฺญาโต ลกฺขโิต ทโีป ชมฺพุทโีป, เอเกน อธกิา ทส เอกาทส, 
ชาตยิา อนฺโธ ชจฺจนฺโธ, ปกตยิา เมธาว ีปกตเิมธาว ีอจฺิจาทฯิ 

ตตยิาตปปฺรุโิสฯ 
จตุตฺถ ีตทตฺถอตฺถหติเทยฺยาทหีฯิ 
ตทตฺเถ – กถนิสฺส ทสฺุส ํกถนิทุสฺส,ํ กถนิจวีรตฺถายาต ิอตฺโถฯ เอว ํจวีรทุสฺสํ, จวีรมลฺูย,ํ 

ยาคุยา อตฺถาย ตณฺฑุลา ยาคุตณฺฑุลา, ภตฺตตณฺฑุลา, สงฺฆสฺสตฺถาย ภตฺต ํสงฺฆภตฺตํ, อาคนฺตุ
กานมตฺถาย ภตฺต ํอาคนฺตุกภตฺตํฯ เอว ํคมกิภตฺต,ํ ปาสาทาย ทพฺพ ํปาสาททพฺพฯํ 

อตเฺถ ภกฺิขสุงฺฆสฺสตฺถาย วหิาโร ภกฺิขสุงฺฆตฺโถ วหิาโร, ภกฺิขสุงฺฆตฺถา ยาค,ุ ภกฺิขสุงฺฆตฺถํ 
จวีรฯํ ยสฺสตฺถาย ยทตฺโถ, ยทตฺถา, ยทตฺถฯํ เอว ํตทตฺโถ, ตทตฺถาฯ ตทตฺถฯํ เอตทตฺโถ วายา
โม, เอตทตฺถา กถา, เอตทตฺถํ โสตาวธานํฯ กมิตฺถํ, อตฺตตฺถ,ํ ปรตฺถ,ํ วนิโย สวํรตฺถาย, สุข ํ
สมาธตฺถาย, นิพฺพทิา วริาคตฺถาย, วริาโค วมิุตฺตตฺถายฯ ตถา โลกสฺส หโิต โลกหโิต, พทฺุธสฺส 
เทยฺย ํพุทฺธเทยฺย,ํ ปปุผฺฯํ สงฺฆเทยฺย,ํ จวีรํฯ อธิ น ภวต,ิ สงฺฆสฺส ทาตพฺพ,ํ สงฺฆสฺส ทาตุ ํอจฺิ
จาทฯิ 

จตุตฺถตีปปฺรุโิสฯ 
ป ฺจม ีอปคมน ภย วริต ิโมจนตฺถาทหีฯิ 
เมถุนสฺมา อเปโต เมถุนาเปโตฯ เอว ํปลาปาปคโต, นครนิคฺคโต, ปิณฺฑปาตปฏกฺิกนฺโตฯ 

คามโต นิกฺขนฺตํ คามนิกฺขนฺตํ, รุกฺขคฺคา ปตโิต รกฺุขคฺคปตโิต, สาสนจโุต, อาปตฺตวิฏฺุฐานํ, 
ธรณติลุคฺคโต, สพฺพภเวห ินิสฺสโฏ สพฺพภวนิสฺสโฏฯ 

ภยตถฺาทิโยเค ยถา – ราชโต ภย ํราชภย,ํ โจเรห ิภย ํโจรภยํ, อมนุสฺเสห ิภย ํอม
นุสฺสภย,ํ อคฺคโิต ภย ํอคฺคภิยฯํ ปาปโต ภโีต ปาปภโีต, ปาปภรีโุก, อกตฺตพฺพโต วริต ิอกตฺตพฺ
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พวริตฯิ เอว ํกายทจฺุจรติวริต,ิ วจทีุจฺจรติวริต,ิ พนฺธนา มตฺุโต พนฺธนมตฺุโต, วนมุตฺโต, พนฺธน
โมกฺโข, กมฺมโต สมฏฺุฐติํ กมฺมสมุฏฺฐติ,ํ อุกฺกฏฺ กฺุกฏฺฐ,ํ โอมโกมกฯํ 

กฺวจ ิวุตฺตเิยว, กมฺมโต ชาตํ กมฺมชํฯ เอว ํจตฺิตช,ํ อุตุช,ํ อาหารชํฯ อธิ น ภวต,ิ ปาสาทา 
ปตโิตฯ 

ป ฺจมตีปปฺรุโิสฯ 
ฉฏฺฐ ีร ฺโญ ปตฺุโต ราชปตฺุโตฯ เอว ํราชปรุโิส, อาจรยิปชูโก, พทฺุธสาวโก, พุทฺธรปํู, 

ชนิวจนํ, สมุทฺทโฆโส, ธ ฺญานํ ราส ิธ ฺญราส,ิ ปปุผฺคนฺโธ, ผลรโส, กายสฺส ลหุตา กายลหุตา, 
มรณสฺสต,ิ รุกฺขมลู,ํ อยสฺส ปตฺโต อโยปตฺโต, เอว ํสวุณฺณกฏาห,ํ ปานียถาลก,ํ สปปิฺกุมฺโภฯ 

‘‘เทวานํ ราชา’’ต ิอตฺเถ สมาสาทมฺิห ิกเต ‘‘กฺวจ ิสมาสนฺตคตานมการนฺโต’’ต ิอกาโร, ตโต 
‘‘สฺยา จา’’ต ิอาตฺต ํน ภวตฯิ เทวราโช, เทวราชา, เทวราช,ํ เทวราเช อจฺิจาท ิปริุสสทฺทสมฯํ 
อตฺตาภาเว โส เทวราชา, เต เทวราชาโน อจฺิจาท ิราชสทฺทสมฯํ ตถา เทวานํ สขา เทวสโข, 
เทวสขา, โส เทวสขา, เต เทวสขาโน อจฺิจาทฯิ 

ปุมสฺส ลงฺิคํ ปลฺุลงฺิคฯํ เอว ํปมฺุภาโว, ปมุนฺตโลปาทฯิ 
หตฺถปิท,ํ อตฺิถริปํู, ภกฺิขนิุสงฺโฆ, ชมฺพสุาขา, เอตฺถ จ ‘‘กฺวจาทมิชฺฌตฺุตราน’’นฺตอิาทนิา มชฺ

เฌ อีการกูารานํ รสฺสตฺตฯํ 
วภิาสาธกิารโต กฺวจ ิวากฺยเมว, สหสา กมฺมสฺส กตฺตาโร, ภนฺินานํ สนฺธาตา, กปปฺสฺส ตติ

โย ภาโค, ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺฐม,ี มนุสฺสานํ ขตฺตโิย สรูตโมฯ 
ยตฺุตตฺโถ อจฺิเจว? ‘‘ภโฏ ร ฺโญ ปรุโิส เทวทตฺตสฺสา’’ต ิเอตฺถ ‘‘ภฏสมฺพนฺเธ ฉฏฺฐ’ี’ต ิ

อ ฺญม ฺญานเปกฺขตาย อยุตฺตตฺถภาวโต สมาโส น ภวต,ิ ‘‘โกสลสฺส ร ฺโญ ปตฺุโต’’ตอิาทสีุ 
ปน สาเปกฺขตาย อสมตฺถตฺตา น ภวต,ิ สมพฺนฺธีสทฺทานํ ปน นิจฺจ ํสาเปกฺขตฺเตปิ คมกตฺตา 
สมาโส, ยถา – เทวทตฺตสฺส ครุกุุลํ, ภควโต สาวกสงฺโฆตอิาทฯิ 

ฉฏฺฐตีปปฺรุโิสฯ 
สตฺตม ีรเูป ส ฺญา รปูส ฺญา, เอว ํรปูส ฺเจตนา, สํสารทุกฺข,ํ จกฺขมฺุห ิสนฺนิสฺสติํ วิ ฺญาณํ 

จกฺขวุิ ฺญาณํ, ธมฺเม รโต ธมฺมรโต, ธมฺมาภริต,ิ ธมฺมรุจ,ิ ธมฺมคารโว, ธมฺเมส ุนิรุตฺต ิธมฺมนิรุตฺติ
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, ทานาธมิุตฺต,ิ ภวนฺตรกต,ํ ทสฺสเน อสฺสาโท ทสฺสนสฺสาโท, อร ฺเญ วาโส อร ฺญวาโส, วกิาเล 
โภชนํ วกิาลโภชนํ, กาเล วสฺสํ กาลวสฺส,ํ วเน ปปุผฺ ํวนปปุผฺฯํ เอว ํวนมหโิส, คามสูกโร, สมุทฺ
ทมจฺโฉ, อาวาฏกจฺฉโป, อาวาฏมณฺฑโูก, กูปมณฺฑโูก, ตตฺิถนาวา, อตฺิถสีุ ธุตฺโต อตฺิถธิตฺุโต 
ฉายาย สกฺุโข ฉายาสกฺุโข, องฺคารปกฺก,ํ จารกพทฺโธฯ 

อธิ วุตฺตเิยว, ยถา – วเน จรตตี ิวนจโร, กุจฺฉิมฺห ิสยตตี ิกุจฺฉิสโย, ถเล ตฏฺิฐตตี ิถลฏฺโฐฯ 
เอว ํชลฏฺโฐ, ปพฺพตฏฺโฐ, มคฺคฏฺโฐ, ปงฺเก ชาตํ ปงฺกช,ํ สเิร รุหตตี ิสโิรรหุ ํอจฺิจาทฯิ 

อธิ น ภวต,ิ โภชเน มตฺต ฺ ตุา, อนฺิทฺรเิยส ุคตฺุตทฺวารตา, อาสเน นิสนฺิโน, อาสเน นิสี
ทติพฺพฯํ 

สตฺตมตีปปฺรุโิสฯ 
‘‘ตทนุปโรเธนา’’ต ิวุตฺตตฺตา ยถาภธิานํ ตปปฺรุเิส กฺวจ ิอจจฺนฺตาทสี ุอมาทวิภิตฺยนฺต ํ

ปุพฺพปท ํปรํ สมฺภวตฯิ 
ยถา – อนฺตํ อตกฺิกนฺตํ อจฺจนฺตํ, อจฺจนฺตานิ, เวล ํอตกฺิกนฺโต อตเิวโล, รสฺสตฺตฯํ เอว ํมาล ํ

อตโีต อตมิาโล, ปตฺตชวีโิก, อาปนฺนชวีโิก, อกฺข ํปตคิตํ นิสฺสตินฺต ิปจฺจกฺขํ ทสฺสนํ, ปจฺจกฺโข 
อตฺตภาโว, ปจฺจกฺขา พทฺุธ,ิ อตฺถ ํอนุคตํ อนฺวตฺถ,ํ โกกลิาย อวกุฏฺฐ ํอวโกกลิ ํวนํ, ปรจฺิจตฺตนฺต ิ
อตฺโถฯ อวมยรู,ํ อชฺฌยนาย ปรคิลิาโน ปรยิชฺฌยโน, กมฺมสฺส อล ํสมตฺโถต ิอลํกมฺโม, วจนาย 
อลนฺต ิอลํวจโน, วานโต นิกฺขนฺตํ นิพฺพานํ, กเิลเสห ินิกฺขนฺโต นิกฺกเิลโส, นิรงฺคโณ, โกสมฺพยิา 
นิกฺขนฺโต นิกฺโกสมฺพ,ี วนโต นิยฺยาโต นิพฺพโน, อาจรยิโต ปโร ปาจรโิยฯ เอวํ ปยฺยโก, ปรหยิฺ
โย, คงฺคาย อุปร ิอุปรคิงฺคฯํ เอว ํเหฏฺฐานท,ี อนฺโตสมาปตฺต,ิ หสํานํ ราชา ราชหโํส, หสํราชา 
วา, มาสสฺส อทฺธ ํอทฺธมาส,ํ มาสทฺธ ํวา, อามลกสฺส อทฺธ ํอทฺธามลก,ํ อามลกทฺธ ํวา, 
กหาปณสฺส อฑฺฒ ํอฑฺฒกหาปณํ, อฑฺฒมาสก,ํ รตฺตยิา อฑฺฒํ อฑฺฒรตฺตํ, รตฺตยิา ปพฺุพ ํปพฺุ
พรตฺตํ, รตฺตยิา ปจฺฉา ปจฺฉารตฺตํฯ เอตฺถ จ ‘‘กฺวจ ิสมาสนฺตคตานมการนฺโต’’ต ิรตฺ
ติสทฺทนฺตสฺส อตฺต,ํ อหสฺส ปุพฺพ ํปพฺุพนฺหํฯ เอวํ สายนฺห,ํ ‘‘เตส ุวุทฺธ’ี’ตอิาทนิา อหสฺส อนฺหา
เทโสฯ 

อมาทปิรตปปฺรุโิสฯ 
กฺวจ ิตปปฺรุเิส ‘‘ปภงฺกรา’’ทสี ุวภิตฺตโิลโป น ภวตฯิ 
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ยถา – ปภํ กโรตตี ิอตฺเถ ‘‘อมาทโย ปรปเทภี’’ต ิสมาโส, ‘‘นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถ’’ต ิ
สมาสส ฺญา, ตโต ‘‘เตสํ วภิตฺตโิย โลปา จา’’ต ิวภิตฺตโิลเป สมฺปตฺเต ตตฺเถว จคฺคหเณน 
ปุพฺพปเท วภิตฺตโิลปาภาโวฯ เสส ํสมฯํ ปภงฺกโร, อมตํ ททาตีต ิอมตนฺทโท, รณํ ชหาตตี ิ
รณ ฺชโห, ชุต ิธาเรตตี ิชตุนฺิธโร, ตถา สหสากต,ํ ปรสฺสปทฯํ อตฺตโนปทํ, ภยโต อุปฏฺฐานํ ภย
ตูปฏฺฐานํ, ปรโตโฆโส, ควํปตตฺิเถโร, มนสกิาโร, ปพฺุเพนิวาโส, ปพฺุเพนิวาสานุสฺสต,ิ มชฺเฌกลฺ
ยาณํ, อนฺเตวาส,ี อนฺเตวาสโิก, ชเนสุโต, อุรสโิลโม, กณฺเฐกาโฬ, สรสชิมจฺิจาทฯิ 

อโลปตปปฺรุโิสฯ 
ตปปฺรุสิสมาโส นิฏฺฐโิตฯ 

พหพุพีฺหิสมาส 
อถ พหุพฺพหีสิมาโส วุจฺจเตฯ 
โส จ นววโิธ ทฺวปิโท ตุลฺยาธกิรโณ, ทฺวปิโท ภนฺินาธกิรโณ, ตปิโท นนิปาตปพฺุพปโท, สห

ปุพฺพปโท อุปมานปพฺุพปโท สงฺขฺโยภยปโท ทสินฺตราฬตฺโถ พฺยตหิารลกฺขโณ จาตฯิ 
ตตฺถ ทวิฺปโท ตลฺุยาธิกรโณ พหพฺุพหี ิกมฺมาทสีุ ฉสุ วภิตฺยตฺเถสุ ภวตฯิ 
ตตฺถ ทุติยตเฺถ ตาว – ‘‘อาคตา สมณา อมิ ํสงฺฆาราม’’นฺต ิวคฺิคเห – 
๓๕๒. อ ญฺปทตเฺถส ุพหพุพีฺหิฯ 
สมสฺยมานปทโต อ ฺเญส ํปฐมทุตยิาทวิภิตฺยนฺตานํ ปทานมตฺเถส ุยตฺุตตฺถานิ นามานิ 

วภิาสา สมสฺยนฺเต, โส สมาโส พหุพฺพหีสิ ฺโญ จ โหตฯิ 
พหโว วหีโย ยสฺส โส พหุพฺพหี,ิ พหพฺุพหีสิทสิตฺตา อยมฺปิสมาโส อนฺวตฺถส ฺญาวเสน 

พหพุพีฺหีต ิวุตฺโต, อ ฺญปทตฺถปปฺธาโน ห ิพหพฺุพหีฯิ 
ทุวโิธ จาย ํพหุพฺพหี ิตคฺคณุสวํิ ฺญาณาตคฺคณุสวํิ ฺญาณวเสน, เตสุ ยตฺถ วเิสสนภโูต 

อตฺโถ อ ญฺปทตถฺคฺคหเณน คยฺหต,ิ โส ตคคฺณุสวิํ ญฺาโณ, ยถา – ลมฺพกณฺณมานยาตฯิ 
ยตฺถ ปน น คยฺหต,ิ โส อตคคฺณุสวิํ ญฺาโณ, ยถา – พหุธนมานยาตฯิ 
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อธิ พหพุพีฺหิสทฺเท วยิ วเิสสนสฺส ปพฺุพนิปาโต, เสส ํปุพฺพสมฯํ 
อาคตสมโณ สงฺฆาราโมฯ เอตฺถ จ อาคตสทฺโท, สมณสทฺโท จ อตฺตโน อตฺเถ อฏฺฐตฺวา 

ทุตยิาวภิตฺยตฺถภเูต สงฺฆารามสงฺขาเต อ ฺญปทตฺเถ วตฺตนฺต,ิ ตทตฺถโชตนตฺถเมว ตทนนฺตร ํ
‘‘สงฺฆาราโม’’ต ิปทนฺตร ํปยชฺุชต,ิ ตโต สมาเสเนว กมฺมตฺถสฺส อภหิติตฺตา ปนุ ทุตยิา น โหตฯิ 
อิทสํทฺทสฺส จ อปปฺโยโค, เอวํ สพฺพตฺถฯ พหุพฺพหี ิจาย ํอภเิธยฺยลงฺิควจโนฯ 

ตถา อาคตสมณา สาวตฺถ,ิ อาคตสมณํ เชตวนํ, ปฏปินฺนา อทฺธกิา ย ํปถ ํโสย ํปฏปินฺนทฺธิ
โก ปโถ, อภริฬฺุหา วาณชิา ย ํนาว ํสา อภริฬฺุหวาณิชา นาวาฯ เอว ํกมฺมตฺเถ พหุพฺพหีฯิ 

ตติยตฺเถ พหพฺุพหี ิยถา – ชติานิ อนฺิทฺรยิานิ เยน สมเณน โสย ํชตินฺิทฺรโิย สมโณฯ เอว ํ
ทฏฺิฐธมฺโม, ปตฺตธมฺโม, กตกจฺิโจ, ชติา มารา อเนนาต ิชติมาโร ภควา, ปฏวิทฺิธสพฺพธมฺโมฯ 

จตุตถิฺยตเฺถ พหพฺุพหี ิยถา – ทนฺิโน สงฺุโก ยสฺส ร ฺโญ โสย ํทนฺินสงฺุโก ราชา, อุปนีต ํ
โภชนํ อสฺส สมณสฺสาต ิอุปนีตโภชโน สมโณ, อุปหโฏ พลิ อสฺสาต ิอุปหฏพล ิยกฺโขฯ 

ป จฺมิยตฺเถ พหพฺุพหี ิยถา – นิคฺคตา ชนา อสฺมา คามา โสย ํนิคฺคตชโน คาโม, นิคฺคโต 
อโย อสฺมาต ินิรโย, นิคฺคตา กเิลสา เอตสฺมาต ินิกฺกเิลโส, อเปตํ วิ ฺญาณํ อสฺมาต ิอเปตวิ ฺญา
โณ มตกาโย, อปคตํ ภยเภรว ํอสฺมาต ิอปคตภยเภรโว อรหาฯ 

ฉฏฺฐิยตฺเถ พหพฺุพหี ิยถา – ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส ปรุสิสฺส โสย ํฉินฺนหตฺโถ ปรุโิสฯ เอว ํปริ
ปุณฺณสงฺกปโฺป, ขณีาสโว, วโีต ราโค อสฺสาต ิวตีราโค, ทฺเว ปทานิ อสฺสาต ิทฺวปิโท, ทฺวหิตฺโถ 
ปโฏ, เตวชฺิโช, จตุปปฺโท, ป ฺจ จกฺขนิู อสฺสาต ิป ฺจจกฺข ุภควา, ฉฬภิ ฺโญ, รสฺสตฺต,ํ นวงฺค ํ
สตฺถุสาสนํ, ทสพโล, อนนฺตญาโณ, ตณิี ทส ปรมิาณเมเตสนฺต ิตทิสา เทวา, สมาสนฺตสฺส อตฺต,ํ 
อธิ ปริมาณสทฺทสฺส สนฺนิธานโต ทสสทฺโท สงฺขฺยาเน วตฺตเต, อย ํปจฺจโย เอเตสนฺต ิอทิปปฺจฺจ
ยา, โก ปภโว อสฺสาต ิกปิภโว อย ํกาโย, วคิตํ มลมสฺสาต ิวมิโล, สนฺุทโร คนฺโธ อสฺสาต ิสคุนฺธ ํ
จนฺทนํฯ เอว ํสุสโีล, สมุุโข, กุจฺฉิโต คนฺโธ อสฺสาต ิทุคฺคนฺธ ํกุณปํ, ทุฏฺ  ุมโน อสฺสาต ิทุมฺมโนฯ 
เอว ํทุสฺสโีล, ทุมฺมโุข, ตโป เอว ธนํ อสฺสาต ิตโปธโน, ขนฺตสิงฺขาต ํพล ํอสฺสาต ิขนฺตพิโล, อนฺิ
โทต ินาม ํเอตสฺสาต ิอนฺิทนาโมฯ 

ฉนฺทชาตาทสี ุวเิสสนวเิสสติพฺพานํ ยถจฺิฉิตตฺตา อุภย ํปุพฺพ ํนิปตต,ิ ยถา – ฉนฺโท ชาโต 
อสฺสาต ิฉนฺทชาโต, ชาโต ฉนฺโท อสฺสาตปิิ ชาตฉนฺโทฯ เอว ํส ฺชาตปีตโิสมนสฺโส, ปีติ
โสมนสฺสส ฺชาโต, มาสชาโต, ชาตมาโส, ฉินฺนหตฺโถ, หตฺถจฺฉินฺโนฯ 
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‘‘ทฆีา ชงฺฆายสฺสา’’ต ิวคฺิคยฺห สมาสาทมฺิห ิกเต – 
‘‘ตุลฺยาธกิรเณ, ปเท’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๕๓. อิตถิฺย ํภาสิตปมิุตถีฺ ปมุาว เจฯ 
อตฺิถยิ ํวตฺตมาเน ตุลฺยาธกิรเณ ปเท ปเร ปพฺุเพ ภาสติปมุา อตฺิถวิาจโก สทฺโท อตฺถ ิเจ, 

โส ปมุา อวิ ทฏฺฐพฺโพต ิปพฺุพปเท อตฺิถปิปฺจฺจยาภาโว, พหพฺุพหีวิสิโยย,ํ อุปร ิ‘‘กมฺมธารยส ฺ
เญ จา’’ต ิวกฺขมานตฺตาฯ 

๓๕๔. กฺวจาทิมชฺฌตฺุตรานํ ทีฆรสสฺาปจฺจเยส ุจฯ 
กฺวจ ิตทฺธติสมาสนาโมปสคฺคาทสี ุปเทสุ อาทมิชฺฌตฺุตรภตูานํ สรานํ ชนิวจนานุปโรเธน 

ทฆีรสฺสา โหนฺต ิปจฺจเยสุ, อปจฺจเยสุ ปเรส,ุ อปรภเูตสุ จฯ 
ตตฺถ  

ทฆีตฺตํ ปากฏานูป- ฆาตาโท มธวุาทสิุ; 
รสฺสตฺต ํอชฺชเว อตฺิถ-ิ รูปาโท จ ก, ตาทสิตูฯิ 

พหพฺุพหีสิมาเส สต ิปลฺุลงฺิเค อุตฺตรปทนฺตสฺส รสฺสตฺตํฯ ทฆีชงฺโฆ ปุรโิส, ตถา ปหตูา ชวฺิ
หา อสฺสาต ิปหตูชวฺิโห ภควาฯ มหต ีป ฺญา อสฺสาต ิมหาป ฺโญฯ ‘‘มหต ํมหา ตุลฺยาธกิรเณ 
ปเท’’ต ิมหาเทโสฯ 

อิตถิฺยมติ ิก?ิ ขมาธโนฯ ภาสิตปมุาต ิก?ิ สทฺธาธโุร, สทฺธาปกตโิก, ป ฺญาปกตโิก, 
ป ฺญาวสิทฺุธโิก, เอตฺถ จ ‘‘กฺวจ ิสมาสนฺตคตานมการนฺโต’’ต ิกปปฺจฺจโยฯ ตุลฺยาธิกรเณ อจฺิ
เจว? สมณภิตฺตโิก, กุมารภิตฺตโิก, กุมารภิตฺตฯิ 

ปุพฺพปทสฺเสวาย ํปมฺุภาวาตเิทโส, เตน อธิ น ภวตฯิ พหุทาสโิก ปรุโิสฯ พหุกุมารกิ ํกุลํฯ 
‘‘คาณฺฐโิว ธนุ อสฺสา’’ต ิวคฺิคยฺห สมาสาทมฺิห ิกเต – 
๓๕๕. ธนุมหฺา จฯ 
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ตปิทมทิฯํ กฺวจสิมาสนฺตคตา ธนุสทฺทา อาปจฺจโย โหต,ิ จสทฺเทน ธมมฺาทโิต จ, ‘‘วโม
ทุทนฺตาน’’นฺต ิวกาโร, คาณฺฐวิธนฺวาฯ เอว ํปจฺจกฺขธมฺมาฯ 

กฺวจีต ิก?ิ สหสฺสถามธนุ, ปจฺจกฺขธมฺโม, วทิติธมฺโมฯ 
นานาทุมปติตปปุผฺวาสิตสานุ อจฺิจตฺร – นานปปฺการา ทุมา นานาทุมา, นานาทุเมห ิ

ปตติานิ นานาทุมปตติานิ, นานาทุมปตติานิ จ ตานิ ปปุผฺานิ จาต ินานาทุมปตติปุปผฺานิ, เตห ิ
วาสติา นานาทุมปตติปุปผฺวาสติา, นานาทุมปตติปปุผฺวาสติา สานู ยสฺส ปพฺพตสฺส โสย ํนานา
ทุมปตติปุปผฺวาสติสานุ ปพฺพโตฯ อย ํปน กมฺมธารยตปปฺรุสิคพฺโภ ตุลฺยาธกิรณพหุพฺพหีฯิ 

ตถา พฺยาลมฺโพ อมฺพุธโร พฺยาลมฺพมฺพุธโร, ตสฺส พนฺิทนิู พฺยาลมฺพมฺพุธรพนฺิทนิู, เตห ิ
จมฺุพโิต พฺยาลมฺพมฺพธุรพนฺิทุจมฺุพโิต, ตาทโิส กูโฏ ยสฺส โสย ํพยฺาลมพฺมพฺธุรพินฺทุจมุพิฺต
กโูฏ อจฺิจาทฯิ 

สตตฺมิยตเฺถ พหพฺุพหี ิยถา – สมฺปนฺนานิ สสฺสานิ ยสฺม ิชนปเท โสย ํสมฺปนฺนสสฺโส ชนป
โท, สลุโภ ปิณฺโฑ อมิสฺมนฺิต ิสลุภปิณฺโฑ เทโสฯ อากณฺิณา มนุสฺสา ยสฺส ํราชธานิย ํสา อา
กณฺิณมนุสฺสา ราชธานี, พหโว ตาปสา เอตสฺมนฺิต ิพหุตาปโส อสฺสโม, อุปจติ ํมํสโลหติ ํอสฺมนฺิ
ต ิอุปจติมสํโลหติํ สรรี,ํ พหโว สามโิน อสฺมนฺิต ิพหุสฺสามกิ ํนครฯํ 

‘‘พห ูนทโิย อสฺม’ิ’นฺต ิอตฺเถ สมาสาทมฺิห ิกเต – 
สมาสนฺตคฺคหณํ, กปปฺจฺจโย จ วตฺตเตฯ 
๓๕๖. นทิมหฺา จฯ 
สมาสนฺตคตา นทิมฺหา กปปฺจฺจโย โหต,ิ จสทฺเทน ตุอนฺตา จฯ นิจฺจตฺถํ วจนํฯ นทีต ิเจตฺถ 

อตฺิถวิาจกานํ อีการกูารานํ ปรสม ฺญา, ตโต ‘‘กฺวจาทมิชฺฌตฺุตราน’’นฺตอิาทนิา นทสิ ฺญสฺส 
กปปฺจฺจเย รสฺสตฺตํ, พหุนทโิก ชนปโทฯ เอว ํพหชุมฺพกุํ วนํฯ พหุนารโิกต ิฉฏฺฐพีหุพฺพหีนิา 
สทฺิธฯํ พหโว กตฺตาโร อสฺม,ิ อสฺสาต ิวา พหุกตฺตุโก เทโสฯ เอว ํพหุภตฺตุโกฯ 

ภินฺนาธิกรโณ ยถา – เอกรตฺต ิวาโส อสฺสาต ิเอกรตฺตวิาโส, สมาเนน ชเนน สทฺธ ิวาโส 
อสฺสาต ิสมานวาโส ปรุโิสฯ อุภโต พฺย ฺชนมสฺส อตฺถตี ิอุภโภพฺย ฺชนโก, ฉตฺต ํปาณิมฺห ิอสฺ
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สาต ิฉตฺตปาณ ิปรุโิสฯ เอว ํทณฺฑปาณิ, สตฺถปาณ,ิ วชริปาณ,ิ ขคฺคหตฺโถ, สตฺถหตฺโถ, ทาเน 
อชฺฌาสโย อสฺสาต ิทานชฺฌาสโย, ทานาธมิุตฺตโิก, พทฺุธภตฺตโิก, สทฺธมฺมคารโว อจฺิจาทฯิ 

ติปโท ยถา – ปรกฺกเมนาธคิตา สมฺปทา เยห ิเต ภวนฺต ิปรกฺกมาธคิตสมฺปทา มหาปรุสิา
ฯ เอว ํธมฺมาธคิตโภคา, โอณีโต ปตฺตโต ปาณิ เยน โสย ํโอณตีปตฺตปาณ,ิ สหีสฺส ปพฺุพทฺธํ วยิ 
กาโย อสฺสาต ิสหีปพฺุพทฺธกาโย, มตฺตา พหโว มาตงฺคา อสฺมนฺิต ิมตฺตพหุมาตงฺค ํวนํ อจฺิจาทฯิ 

นนิปาตปพุพฺปโท ยถา – นตฺถ ิเอตสฺส สโมต ิอสโม ภควาฯ อธิ ‘‘อตฺตํ นสฺส ตปปฺุรเิส’’ต ิ
สตฺุเต ‘‘อตฺตํ นสฺสา’’ต ิโยควภิาเคน นสฺส อตฺตฯํ เอวํ อปปฺฏปิคฺุคโล, อปุตฺตโก, อเหตุโก, ‘‘กฺวจ ิ
สมาสนฺต’’อจฺิจาทนิา กปปฺจฺจโย, นตฺถ ิสวําโส เอเตสนฺต ิอสวําสา, น วชฺิชเต วุฏฺฐ ิเอตฺถาต ิ
อวุฏฺฐโิก ชนปโท, อภกฺิขโุก วหิาโร, นตฺถ ิเอตสฺส อุตฺตโรต ิอนุตฺตโร, ‘‘สเร อน’’ต ิอน, ตปปฺุ
ริสคฺคหณมปุลกฺขณํ, อถวา ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา นสฺส อนฯ เอว ํนตฺถ ิอนฺโต อสฺสาต ิอนนฺต,ํ 
น วชฺิชนฺต ิอาสวา เอเตสนฺต ิอนาสวา อจฺิจาทฯิ 

ปฐมายตฺเถ สหปพุพฺปโท ยถา – สห เหตุนา โย วตฺตเตต ิสเหตุโก, สเหตุ วา, ‘‘เตสุ 
วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา สหสทฺทสฺส สาเทโส, ‘‘กฺวจ ิสมาสนฺต’’อจฺิจาทนิา กปปฺจฺจโย จ, สห ปีตยิา อเิม 
วตฺตนฺตตี ิสปปีฺตกิาฯ เอว ํสห ปจฺจเยห ิวตฺตนฺตตี ิสปปฺจฺจยา, สกเิลโส, สอุปาทาโน, สปรวิาโร, 
สห มเูลน อุทฺธโต สมลูุทฺธโต รุกฺโขฯ 

อปุมานปพฺุพปโท ปฐมายตฺเถ ตาว – อุปมาโนปเมยฺยภาวปปฺสทฺิธตฺถ ํอิวสทฺทปปฺโยโค
, กายพฺยามานํ สมปปฺมาณตาย นิคฺโรโธ อวิ ปรมิณฺฑโล โย ราชกุมาโร โสยนํิคฺโรธปรมิณฺฑโล 
ราชกุมาโรฯ ‘‘วุตฺตตฺถานมปปฺโยโค’’ต ิอิวสทฺทสฺส อปปฺโยโค, สงฺโข วยิ ปณฺฑโร อยนฺต ิ
สงฺขปณฺฑโร, กาโก วยิ สโูร อยนฺต ิกากสโูร, จกฺข ุอวิ ภูโต อย ํปรมตฺถทสฺสนโตต ิจกฺขภุูโต 
ภควาฯ เอว ํอตฺถภูโตฯ ธมฺมภูโต, พฺรหฺมภโูต, อนฺโธ วยิ ภโูต อยนฺต ิอนฺธภโูต พาโลฯ 
มุ ฺชปพฺพชมวิ ภตูา อยนฺต ิมุ ฺชปพฺพชภตูา กทุฏฺิฐฯิ ตนฺตากุลกมวิ ชาตา อยนฺต ิตนฺตากุลก
ชาตาฯ 

ฉฏฺฐิยตฺเถ – สุวณฺณวณฺโณ วยิ วณฺโณ ยสฺส โสย ํสุวณฺณวณฺโณ ภควาฯ อุตฺตรปทโลโป, 
นาคสฺส วยิ อสฺส คตตี ินาคคตฯิ เอว ํสหีคต,ิ นาควกฺิกโม, สหีวกฺิกโม, สหีหนุ, เอณสฺิส วยิ อสฺส 
ชงฺฆาต ิเอณิชงฺโฆ, สหีสฺส ปพฺุพทฺธ ํวยิ อสฺส กาโยต ิสหีปพฺุพทฺธกาโย, พฺรหฺมุโน วยิ อฏฺฐงฺค
สมนฺนาคโต สโร อสฺสาต ิพฺรหฺมสฺสโรฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๖๒   

วาสทฺทตเฺถ สงขฺโฺยภยปโท ยถา – ทฺเว วา ตโย วา ปตฺตา ทฺวตฺตปิตฺตา, ‘‘ทฺเวกฏฺฐานมา
กาโร วา’’ต ิทฺวิสทฺทนฺตสฺส อาตฺต,ํ รสฺสตฺต,ํ ทฺวหี ํวา ตหีํ วา ทฺวหีตหี,ํ ฉ วา ป ฺจ วา วาจา 
ฉปปฺ ฺจวาจาฯ เอว ํสตฺตฏฺฐมาสา, เอกโยชนทฺวโิยชนานิฯ 

ทิสนฺตราฬตโฺถ ยถา – ปุพฺพสฺสา จ ทกฺขณิสฺสา จ ทสิาย ยทนฺตราฬํ สาย ํปพฺุพทกฺขณิา 
วทิสิาฯ เอตฺถ ตุลฺยาธกิรณปทปรตฺตาภาวา น ปมฺุภาวาตเิทโส, ‘‘กฺวจาทมิชฺฌตฺุตราน’’นฺตอิาทิ
นา ทสินฺตราฬตฺเถ ปพฺุพปทสฺส รสฺสตฺตฯํ เอวํ ปุพฺพตฺุตรา, อปรทกฺขณิา, ปจฺฉิมตฺุตราฯ ยทา 
ปน ทกฺขณิา จ สา ปพฺุพา จาต ิกมฺมธารยสมาโส โหต,ิ ตทา ปมฺุภาวาตเิทโส 
อุตฺตรปทตฺถปปฺธานตฺตา, สพฺพนามกิวธิานมฺปิ นิจฺจ ํภวตเิยว, ยถา – ทกฺขณิปพฺุพสฺสา, 
ทกฺขณิปุพฺพสฺสมติฯิ 

พยฺติหารลกฺขโณ ยถา – เกเสส ุจ เกเสสุ จ คเหตฺวา อทิ ํยทฺุธ ํปวตฺตตตี ิเกสาเกส,ิ ทณฺ
เฑห ิจ ทณฺเฑห ิจ ปหรตฺิวา อทิํ ยทฺุธ ํปวตฺตตตี ิทณฺฑาทณฺฑ,ิ ‘‘กฺวจาทมิชฺฌตฺุตราน’’นฺตอิาทิ
นา มชฺเฌทโีฆ, ‘‘เตส ุวุทฺธ’ี’ตอิาทนิา อนฺตสฺสกิาโรฯ 

ปฐมาวภิตฺยตฺถพหุพฺพหีฯิ 
พหพฺุพหีสิมาโส นิฏฺฐโิตฯ 

ทวฺนฺทสมาส 
อถ ทฺวนฺทสมาโส วุจฺจเตฯ 
โส จ ทุวโิธ อติรตีรโยค สมาหารตฺถเภเทนฯ 
ตตฺถ อิตรีตรโยเค ตาว – ‘‘สารปิตฺุตโมคฺคลฺลาน’’อติธี อุภยตฺถาปิ ปฐเมกวจนํ, สมุจฺจย

โชตนตฺถํ จสทฺทปปฺโยโค จฯ 
‘‘สารปิุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จา’’ต ิวคฺิคเห – 
๓๕๗. นามานํ สมจฺุจโย ทวฺนฺโทฯ 
นานานามานเมว เอกวภิตฺตกิานํ ยุตฺตตฺถานํ โย สมุจฺจโย, โส วภิาสา สมาโส ภวต,ิ 

ทฺวนฺทส ฺโญ จฯ 
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เอตฺถ จ สมจุจฺโย นาม สมฺปิณฺฑนํ, โส ปน อตฺถวเสน เกวลสมจฺุจโย อนฺวาจโย อติรตีรโย
โค สมาหาโร จาต ิจตุพฺพโิธฯ 

ตตฺถ เกวลสมจฺุจเย, อนฺวาจเย จ สมาโส น ภวต,ิ กฺรยิาสาเปกฺขตาย นามานํ อ ฺญม ฺญํ 
อยุตฺตตฺถภาวโต, ยถา – จวีรํ ปิณฺฑปาต ฺจ ปจฺจยํ สยนาสนํ อทาส,ิ ทาน ฺจ เทห,ิ สลี ฺจ รกฺ
ขาหฯิ อติรตีรโยเค, สมาหาเร จ สมาโส ภวต,ิ ตตฺถ นามานํ อ ฺญม ฺญ ํยตฺุตตฺถภาวโตฯ 

ทฺเว ทฺเว ปทานิ ทฺวนฺทา, ทฺวนฺทฏฺฐา วา ทฺวนฺทา, ทฺวนฺทสทสิตฺตา อยํ สมาโสปิ 
อนฺวตฺถส ฺญาย ทวฺนฺโทต ิวุจฺจต,ิ อุภยปทตฺถปปฺธาโน ห ิทฺวนฺโทฯ 

นนุ จ อุภยปทตฺถปปฺธานตฺเต สต ิทฺวนฺเท กถเมกตฺถภีาโว สยิาติ? วุจฺจเต – สทสิาทอิตฺ
เถปิ สทฺทปปฺวตฺตสิมฺภเวนทฺวนฺินํ ปทานํ เอกกฺขเณเยว อตฺถทฺวยทปีกตฺตา น วโิรโธ, ต ฺจ 
ทฺวนฺทวสิยเมว, เตสมตฺถทฺวยทปีกตฺตาฯ ยถา ห ิภสูทฺโท อนุภวอภภิวาทเิก อตฺเถ อนฺวภิอาทิ
อุปสคฺคสหโิตว ทเีปต,ิ น เกวโล, เอว ํ‘‘ควสฺสก’’นฺตอิาทสี ุควาทนํี อสสฺาทสิทฺทนฺตรสหติาน
เมว อตฺถทฺวยทปีนํ, น เกวลานนฺต ิต ฺจ ทฺวนฺทวสิยเมว, น สพฺพตฺถาต ิทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา ทฺ
วนฺินมฺปิ ยถาวุตฺตสมจฺุจยทปีกตฺตา อตฺถ ิทฺวนฺเทเปกตฺถติาต ิน โกจ ิวโิรโธ, ตโต สมาสส ฺญา
วภิตฺตโิลปาท ิวตฺุตนยเมว, สมาเสเนว จตฺถสฺส วุตฺตตฺตา ‘‘วุตฺตตฺถานมปปฺโยโค’’ต ิจสทฺทสฺส 
อปปฺโยโคฯ 

อธิ ทฺวนฺเท อจฺจติตร ํปุพฺพ ํนิปตต,ิ ปรสฺเสว ลงฺิค ฺจฯ อติรตีรโยคสฺส อวยวปปฺธานตฺตา 
สพฺพตฺถ พหุวจนเมวฯ 

สารปิตฺุตโมคฺคลฺลานา, สารปิตฺุตโมคฺคลฺลาเน, สารปิตฺุตโมคฺคลฺลาเนห ิอจฺิจาท,ิ สมโณ จ 
พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณาฯ เอว ํพฺราหฺมณคหปตกิา, ขตฺตยิพฺราหฺมณา, เทวมนุสฺสา, จนฺ
ทมิสรูยิา, มาตา จ ปิตา จ มาตาปิตโร, ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา ทฺวนฺเท มาตอุาทปิพฺุพปทุการสฺส 
อากาโรฯ เอว ํปิตาปตฺุตาฯ 

‘‘ชายา จ ปต ิจาต ิชายาปต’ิ’อติธี – 
‘‘กฺวจ’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๖๔   

๓๕๘. ชายาย ตทุ ํชานิ ปติมหิฺฯ 
ชายาสทฺทสฺส ตทุ ํชานิอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิปติสทฺเท ปเร กฺวจฯิ ตุทปํต,ิ ชานิปต,ิ 

ชยมฺปตกิาฯ เอตฺถ นิคฺคหตีาคโม, ‘‘กฺวจา’’ทนิา รสฺสตฺต ฺจฯ 
กฺวจ ิอปปฺสร ํปุพฺพ ํนิปตต,ิ ยถา – จนฺโท จ สรูโิย จ จนฺทสรูยิา, นิคมา จ ชนปทา จ นิคม

ชนปทา, สุรา จ อสรุา จ ครุฬา จ มนุชา จ ภุชคา จ คนฺธพฺพา จ สรุาสุรครฬุมนุชภุชคคนฺธพฺ
พาฯ 

กฺวจ ิอิวณฺณุวณฺณนฺตานํ ปพฺุพนิปาโต, ยถา – อคฺค ิจ ธโูม จ อคฺคธิมูาฯ เอวํ คตพุิทฺธิ
ภุชปฐหรกรสยา, ธาตโว จ ลงฺิคานิ จ ธาตุลงฺิคานิฯ 

กฺวจ ิสราทอิการนฺตานํ ปพฺุพนิปาโต, ยถา – อตฺโถ จ ธมฺโม จ อตฺถธมฺมาฯ เอว ํอตฺถสทฺ
ทา, สทฺทตฺถา วาฯ 

สมาหาเร ปน – ‘‘จกฺข ุจ โสต ฺจา’’ต ิอตฺเถ ‘‘นามานํ สมุจฺจโย ทฺวนฺโท’’ต ิทฺวนฺทสมาส ํ
กตฺวา วภิตฺตโิลปาทมฺิห ิกเต – 

‘‘นปุํสกลงฺิค,ํ เอกตฺต ฺจา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๕๙. ตถา ทวฺนฺเท ปาณิ ตริูย โยคฺค เสนงฺค ขทุทฺชนฺตกุ วิวิธ วิรทุธฺ วิสภาคตถฺา

ทีน จฺฯ 
ยถา ทคิุสมาเส, ตถา สมาหารทฺวนฺทสมาเสปิ ปาณิ ตรูยิ โยคฺค เสนงฺคตฺถานํ, ขทฺุทชนฺ

ตุกววิธิ วริุทฺธวสิภาคตฺถอจฺิเจวมาทนี ฺจ เอกตฺตํ โหต,ิ นปุํสกลงฺิคตฺต ฺจฯ 
ปาณิโน จ ตูรยิานิ จ โยคฺคานิ จ เสนา จาต ิปาณติูรยิ โยคฺคเสนา, ตาสมงฺคานิ ปาณิตู

ริยโยคคฺเสนงคฺานิ, ทฺวนฺทโต ปรตฺตา องฺคสทฺโท ปจฺเจกมภสิมฺพชฺฌเตฯ ขทฺุทา จ เต ชนฺตุ
กา เจต ิขทุทฺชนฺตกุา, ววิเิธนากาเรน วริทฺุธา วิวิธวิรทฺุธา, นิจฺจวโิรธโินฯ สมาโน ภาโค เยสํ 
เต สภาคา, ‘‘เตส ุวุทฺธ’ี’ตอิาทนิา สมานสฺส สอาเทโส, ววิธิา จ เต ลกฺขณโต สภาคา จ กจฺิจโต
ต ิวิสภาคาฯ ปาณิตูรยิโยคฺคเสนงฺคานิ จ ขทฺุทชนฺตุกา จ ววิธิวริทฺุธา จ วสิภาคา จาต ิทฺวนฺโท
, อธิ พหตฺุตา ปพฺุพนิปาตสฺส อนิยโม, เต อตฺถา เยส ํเต ปาณิตูรยิโยคฺคเสนงฺคขทฺุทชนฺตุกววิธิ
วริทฺุธวสิภาคตฺถา, เต อาทโย เยสํ เต ตทาทโยฯ 
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อาทิคฺคหเณน อ ฺโญ ฺญลงฺิควเิสสติ สงฺขฺยาปรมิาณตฺถ ปจนจณฺฑาลตฺถ ทสิตฺถาทนี ฺจ 
ทฺวนฺเท เอกตฺต,ํ นปุํสกลงฺิคตฺต ฺจ, อติ ิปาณฺยงฺคตฺถภาวโต จกฺขุโสตสทฺทานํ อมินิา เอกตฺตํ, 
นปุํสกลงฺิคตฺต ฺจ กตฺวา สมาสตฺตา นามพฺยปเทเส กเต สยฺาทฺยปุปฺตฺต ิอมาเทสาทฯิ 

จกฺขโุสต,ํ เห จกฺขโุสต, จกฺขโุสต,ํ จกฺขโุสเตนฯ เอวํ สพฺพตฺเถกวจนเมวฯ มขุ ฺจ นาสกิา จ 
มขุนาสกิ,ํ ‘‘สโร รสฺโส นปุํสเก’’ต ิอนฺตสฺส รสฺสตฺต,ํ หนุ จ ควีา จ หนุควํีฯ เอว ํกณฺณนาสํ, ปาณิ
ปาท,ํ ฉวมิสํโลหติฯํ หตฺถปาทา มสํโลหติานีตอิาทนํี ปน อติรตีรโยเคน สทฺิธํฯ เอว ํ
ปาณฺยงฺคตฺเถฯ 

ตริูยงฺคตเฺถ คตี ฺจ วาทติ ฺจ คตีวาทติ,ํ สมฺม ฺจ ตาฬ ฺจ สมฺมตาฬ,ํ สมมฺนฺต ิกสํตาฬฯํ 
ตาฬนฺต ิหตฺถตาฬํฯ สงฺเข จ ปณโว จ ฑณฺิฑโิม จ, สงฺขา จ ปณวา จ ฑณฺํฑมิา จาติ วา 
สงฺขปณวฑณฺิฑมิ,ํ ปณวาทโย ทฺเวปิ เภรวิเิสโสฯ 

โยคคฺงฺคตเฺถ ยถา – ผาโล จ ปาจน ฺจ ผาลปาจนํ, ยคุ ฺจ นงฺคล ฺจ ยคุนงฺคลฯํ 
เสนงฺคตเฺถ หตฺถโิน จ อสฺสา จ หตฺถอิสฺส,ํ รถา จ ปตฺตกิา จ รถปตฺตกิํ, อส ิจ จมฺม ฺจ 

อสจิมฺม,ํ จมมฺนฺต ิสรวารณผลกํฯ ธนุ จ กลาโป จ ธนุกลาปํ, กลาโปต ิตณีูรฯํ 
ขทุทฺชนฺตกุตเฺถ ฑสํา จ มกสา จ ฑํสมกสฯํ เอว ํกนฺุถกปิิลฺลกํิ, กฏีปฏงฺค,ํ กฏีสรสีปํฯ 

ตตฺถ กนฺุถา สขุมุกปิิลฺลิกา, กีฏา กปาลปิฏฺฐกิปาณาฯ 
วิวิธวิรทฺุธตเฺถ อห ิจ นกุโล จ, อห ีจ นกุลา จาติ วา อหนิกุลฯํ เอวํ พฬิารมสูกิํ, อนฺตสฺส 

รสฺสตฺต,ํ กาโกลกูํ, สปปฺมณฺฑกู,ํ ครุฬสปปํฺฯ 
วิสภาคตเฺถ สลี ฺจ ป ฺญาณ ฺจ สลีป ฺญาณํ, สมโถ จ วปิสฺสนา จ สมถวปิสฺสนํฯ เอว ํ

นามรปํู, หโิรตฺตปปํฺฯ สตสิมฺปช ฺญ,ํ โลภโมห,ํ โทสโมห,ํ อหริกิาโนตฺตปปํฺ, ถนิมทฺิธ,ํ อุทฺธจฺจกุกฺ
กุจฺจมจฺิจาทฯิ ‘‘อํโม นิคฺคหตี ํฌลเปห’ี’ต ิเอตฺถ ‘‘อํโม’’ต ินิทฺเทสทสฺสนโต กตฺถจ ินปุํสกลงฺิคตฺต ํ
น โหตตี ิทฏฺฐพฺพ,ํ เตน อาธปิจฺจปรวิาโร ฉนฺทปารสิทฺุธ ิปฏสินฺธปิปฺวตฺตยินฺตอิาท ิสชฺิฌตฯิ 

อ โฺญ ญฺลิงฺควิเสสิตานํ ทวฺนฺเท ทาส ีจ ทาโส จ ทาสทิาส,ํ ‘‘กฺวจาท’ี’ตอิาทนิา มชฺเฌ 
รสฺสตฺตฯํ เอวํ อตฺิถปิมุ,ํ ปตฺตจวีร,ํ สาขาปลาสมจฺิจาทฯิ 
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สงขฺฺยาปริมาณตถฺานํ ทฺวนฺเท เอกก ฺจ ทุก ฺจ เอกกทุก,ํ สงฺขฺยาทฺวนฺเท อปปฺสงฺขฺยา 
ปุพฺพ ํนิปตตฯิ เอวํ ทุกตกิ,ํ ตกิจตุกฺก,ํ จตุกฺกป ฺจก,ํ ทโีฆ จ มชฺฌโิม จ ทฆีมชฺฌมิฯํ 

ปจนจณฺฑาลตถฺานํ ทวฺนฺเท โอรพฺภกิา จ สกูรกิา จ โอรพฺภกิสกูรกิฯํ เอว ํสากุณกิ
มาควกิ,ํ สปาโก จ จณฺฑาโล จ สปากจณฺฑาลํ, ปกฺุกุสฉวฑาหกํ, เวนรถการํฯ ตตฺถ เวนา ตจฺ
ฉกา, รถการา จมฺมการาฯ 

ทิสตถฺานํ ทฺวนฺเท ปพฺุพา จ อปรา จาติ อตฺเถ ทฺวนฺทสมาส,ํ วภิตฺตโิลป ฺจ กตฺวา 
อธิาทิคฺคหเณน เอกตฺเต, นปุํสกลงฺิคตฺเต จ กเต ‘‘สโร รสฺโส นปุํสเก’’ต ิรสฺสตฺต,ํ ปุพฺพาปร,ํ เห 
ปุพฺพาปร, ปุพฺพาปร,ํ ปพฺุพาปเรน, ปพฺุพาปรสฺส อจฺิจาทฯิ เอว ํปรุตฺถมิปจฺฉิม,ํ ทกฺขณุิตฺตร,ํ อธ
รุตฺตรฯํ 

‘‘นปุํสกลงฺิค,ํ เอกตฺต,ํ ทฺวนฺเท’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๖๐. วิภาสา รกฺุข ติณ ปส ุธน ธ ญฺ ชนปทาทีน จฺฯ 
รุกฺข ตณิ ปสุ ธน ธ ฺญ ชนปทาทนีเมกตฺตํ, นปุํสกลงฺิคตฺต ฺจ วภิาสา โหต ิทฺวนฺเท สมา

เสฯ เอกตฺตาภาเว พหวุจนํ, ปรสฺเสว ลงฺิค ฺจฯ 
ตตฺถ รกฺุขานํ ทฺวนฺเท อสฺสตฺถา จ กปิตฺถา จาต ิอตฺเถ สมาหาเร ทฺวนฺทสมาสาทมฺิห ิกเต 

อมินิา วกิปเฺปเนกตฺต,ํ นปุํสกลงฺิคตฺต ฺจฯ อสฺสตฺถกปิตฺถ,ํ อสฺสตฺถกปิตฺถา วาฯ เอว ํอมฺพปนส,ํ 
อมฺพปนสา วา, ขทริปลาส,ํ ขทริปลาสา วา, ธวสฺสกณฺณก,ํ ธวสฺสกณฺณกา วาฯ 

ติณานํ ทวฺนฺเท อุสรีานิ จ พรีณานิ จ อุสรีพรีณํ, อุสรีพรีณานิ วาฯ เอว ํมุ ฺชปพฺพช,ํ 
มุ ฺชปพฺพชา วา, กาสกุส,ํ กาสกุสา วาฯ 

ปสนํู ทวฺนฺเท อชา จ เอฬกา จ อเชฬก,ํ อเชฬกา วา, หตฺถ ีจ คาโว จ อสฺสา จ วฬวา จ 
หตฺถคิวสฺสวฬว,ํ หตฺถคิวสฺสวฬวา วา, ‘‘กฺวจา’’ตอิาทนิา รสฺสตฺต,ํ ‘‘โอสเร จา’’ต ิอวาเทโส จ, 
โคมหสิ,ํ โคมหสิา วา, เอเณยฺยวราห,ํ เอเณยฺยวราหา วา, สหีพฺยคฺฆตรจฺฉํ, สหีพฺยคฺฆตรจฺฉา 
วาฯ 

ธนานํ ทฺวนฺเท หริ ฺญ ฺจ สุวณฺณ ฺจ หริ ฺญสุวณฺณํ, หริ ฺญสวุณฺณานิ วาฯ เอว ํชา
ตรปูรชตํ, ชาตรปูรชตานิ วา, มณิมตฺุตสงฺขเวฬุรยิ,ํ มณิมตฺุตสงฺขเวฬุรยิา วาฯ 
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ธ ญฺานํ ทวฺนฺเท สาล ีจ ยวา จ สาลยิว,ํ สาลยิวา วาฯ เอว ํตลิมคฺุคมาส,ํ ตลิมุคฺคมาสา 
วาฯ 

ชนปทานํ ทวฺนฺเท กาส ีจ โกสลา จ กาสโิกสล,ํ กาสโิกสลา วา, วชฺช ีจ มลฺลา จ วชฺชมิลฺลํ
, วชฺชมิลฺลา วา, องฺคา จ มคธา จ องฺคมคธ,ํ องฺคมคธา วาฯ 

อาทิคฺคหเณน อ ฺโญ ฺญปปฺฏปิกฺขธมฺมานํ, สกุณตฺถาน ฺจ ทฺวนฺเท วภิาสา เอกตฺตํ โหติ
, นปุํสกลงฺิคตฺต ฺจฯ กุสล ฺจ อกุสล ฺจ กุสลากสุล,ํ กุสลากุสลา วา, เอว ํสาวชฺชานวชฺช,ํ สาวชฺ
ชานวชฺชา วา, หนีปปฺณตี,ํ หนีปปฺณตีา วา, กณฺหสุกฺก,ํ กณฺหสุกฺกา วา, สุขทุกฺข,ํ สุขทุกฺขานิ 
วา, ปฏฆิานุนย,ํ ปฏฆิานุนยา วา, ฉายาตปํ, ฉายาตปา วา, อาโลกนฺธการ,ํ อาโลกนฺธการา วา, 
รตฺต ิจ ทวิา จ รตฺตนฺิทวิ,ํ รตฺตนฺิทวิา วา, อห ฺจ รตฺต ิจ อโหรตฺตํ, อโหรตฺตา วา, ‘‘กฺวจ ิ
สมาสนฺต’’อจฺิจาทนิา อาการกิารานมตฺตํฯ 

สกณุานํ ทวฺนฺเท หํสา จ พกา จ หสํพกํ, หสํพกา วาฯ เอว ํการณฺฑวจกฺกวากํ, 
การณฺฑวจกฺกวากา วา, มยรูโก ฺจ,ํ มยรูโก ฺจา วา, สกุสาลกิ,ํ สกุสาลกิา วาฯ 

สมาหารทฺวนฺโทฯ 
เยภยฺุเยน เจตฺถ – 

อจฺจติปปฺสร ํปพฺุพ,ํ อวิณฺณุวณฺณกํ กฺวจ;ิ 
ทฺวนฺเท สราทฺยการนฺต,ํ พหสฺูวนิยโม ภเวฯ 

ทฺวนฺทสมาโส นิฏฺฐโิตฯ 
ปุพฺพตฺุตรภุย ฺญตฺถ-ปปฺธานตฺตา จตุพฺพโิธ; 
สมาโสยํ ทคิ ุกมฺม-ธารเยห ิจ ฉพฺพโิธฯ 
ทุวโิธ อพฺยยภีาโว, นวธา กมฺมธารโย; 
ทคิ ุทุธา ตปปฺรุโิส, อฏฺฐธา นวธา ภเว; 
พหพฺุพหี ิทฺวธิา ทฺวนฺโท, สมาโส จตุรฏฺฐธาตฯิ 

อติ ิปทรปูสทฺิธยิ ํสมาสกณฺโฑ จตุตฺโถฯ 
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๕. ตทธิฺตกณฺฑ 
อปจฺจตทธิฺต 

อถ นามโต เอว วภิตฺยนฺตา อปจฺจาทอิตฺถวเิสเส ตทฺธติุปปฺตฺตตี ินามโต ปร ํตทฺธติวธิาน
มารภยีเตฯ 

ตตฺถ ตสฺมา ตวิธิลงฺิคโต ปร ํหุตฺวา หติา สหติาต ิตทธิฺตา, ณาทปิจฺจยานเมตํ อธวิจนํ, 
เตส ํวา นามกิานํ หติา อุปการา ตทฺธติาต ิอนฺวตฺถภตูปรสม ฺญาวเสนาปิ ณาทปิปฺจฺจยาว 
ตทฺธติา นามฯ 

‘‘วสฏฺิฐสฺส อปจฺจ’’นฺต ิวคฺิคเห – 
‘‘ลงฺิค ฺจ นิปจฺจเต’’ต ิอโิต ลิงคฺคฺคหณมนุวตฺตเตฯ 
๓๖๑. วา ณ’ปจฺเจฯ 
ฉฏฺฐยินฺตโต ลงฺิคมฺหา ณปปฺจฺจโย โหต ิวกิปเฺปน ‘‘ตสฺส อปจฺจ’’มจฺิเจตสฺม ิอตฺเถฯ 
โส จ – 
๓๖๒. ธาตลิุงเฺคหิ ปรา ปจจฺยาฯ 
ธาตูห,ิ ลงฺิเคห ิจ ปจฺจยา ปราว โหนฺตตี ิปรภิาสโต อปจฺจตฺถสมฺพนฺธลิงฺิคโต ฉฏฺฐยินฺตา

เยว ปโร โหตฯิ ปฏจฺิจ เอตสฺมา อตฺโถ เอตตี ิปจจฺโย, ปตยีนฺต ิอเนน อตฺถาต ิวา ปจฺจโย, 
‘‘วุตฺตตฺถานมปปฺโยโค’’ต ิอปจจฺสทฺทสฺส อปปฺโยโค, ‘‘เตส ํวภิตฺตโิย โลปา เจ’’ต ิวภิตฺตโิลโป 
จฯ 

๓๖๓. เตส ํโณ โลปํฯ 
เตส ํตทฺธติปปฺจฺจยานํ ณานุพนฺธานํ ณกาโร โลปมาปชฺชเตฯ 
๓๖๔. วทุธฺาทิสรสสฺ วาสโํยคนฺตสสฺ สเณ จฯ 
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อาทสิรสฺส วา อาทพฺิย ฺชนสฺส วา อสโํยคนฺตสฺส วุทฺธ ิโหต ิสณการปปฺจฺจเย ปเรฯ สโํย
โค อนฺโต อสฺสาต ิสํโยคนฺโต, ตท ฺโญ อสโํยคนฺโตฯ อถ วา ววตฺถติวภิาสตฺโถยํ วาสทฺโท, 
ตทา จ ปกตภิูเต ลงฺิเค สรานมาทสิรสฺส อสโํยคนฺตสฺส วุทฺธ ิโหต ิสณกาเร ตทฺธติปปฺจฺจเย ปเร
ต ิอตฺโถฯ 

เตน – 
วาสฏฺิฐาทสีุ นิจฺจาย,ํ อนิจฺโจฬุมฺปิกาทสิ;ุ 
น วุทฺธ ินีลปีตาโท, ววตฺถติวภิาสโตฯ 

จสทฺทคฺคหณมวธารณตฺถํฯ 
ตสฺสา วุทฺธยิา อนิยมปปฺสงฺเค นิยมตฺถ ํปรภิาสมาหฯ 
๓๖๕. อยวุณฺณาน จฺาโย วทุธีฺฯ 
เตส ํอการอิวณฺณุวณฺณานเมว ยถากฺกม ํอา เอโออจฺิเจเต วุทฺธโิย โหนฺตฯิ 

จสทฺทคฺคหณมวุทฺธสิมฺปิณฺฑนตฺถ,ํ อวธารณตฺถ ํวาฯ อ ิจ อุ จ ยุ, ย ุเอว วณฺณา ยวุณฺณา, อ จ 
ยวุณฺณา จ อยวุณฺณาฯ อา จ เอ จ โอ จ อาโยฯ ปนุ วทุธิฺคฺคหณํ ‘‘เนคมชานปทา’’ตอิาทสีุ 
อุตฺตรปทวทฺุธภิาวตฺถ,ํ เอตฺถ จ ‘‘อยุวณฺณาน’’นฺต ิฐานนิยมวจนํ อาโยนํ วุทฺธภิาวปปฺสงฺคนิวตฺ
ตนตฺถํฯ 

ยถา ห ิกตวุทฺธนํี, ปนุ วุทฺธ ิน โหตหิ; 
ตถา สภาววุทฺธนํี, อาโยนํ ปุน วุทฺธ ินฯ 

ตโต อการสฺส อากาโร วุทฺธ,ิ ‘‘สรโลโปมาเทสปปฺจฺจยาทมฺิห ิสรโลเป ตุ ปกต’ี’ต ิสรโลป
ปกตภิาวา, ‘‘นเย ปร ํยุตฺเต’’ต ิปรนยนํ กตฺวา ตทฺธติตฺตา ‘‘ตทฺธติสมาส’’อจฺิจาทนิา นามพฺยป
เทเส กเต ปเุร วยิ สฺยาทฺยปุปฺตฺตฯิ 

วาสฏฺิโฐ, วสฏฺิฐสฺส ปุตฺโต วา, วาสฏฺิฐา อจฺิจาท ิปริุสสทฺทสมฯํ ตสฺส นตฺตุปนตฺตาทโยปิ 
ตทุปจารโต วาสฏฺิฐาเยวฯ เอว ํสพฺพตฺถ โคตฺตตทฺธเิต ปฐมปปฺกตโิตเยว ปจฺจโย โหตฯิ 
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อิตถิฺย ํณปปฺจฺจยนฺตตฺตา ‘‘ณว ณิก เณยฺย ณ นฺตหู’ี’ต ิวาสิฏฺฐสทฺทโต อปีจฺจโยฯ สรโล
ปาท ิกตฺวา อตฺิถปิปฺจฺจยนฺตตฺตา ‘‘ตทฺธติสมาส’’อจฺิจาทสิตฺุเต จคฺคหเณน นามพฺยปเทเส กเต 
สยฺาทฺยุปปฺตฺต,ิ วาสฏฺิฐ ีก ฺญา, วาสฏฺิฐ,ี วาสฏฺิฐโิย อจฺิจาท ิอิตถิฺสทฺทสมฯํ 

นปุํ สเก วาสฏฺิฐํ อปจฺจ,ํ วาสฏฺิฐานิ อปจฺจานิ อจฺิจาท ิจิตตฺสทฺทสมฯํ เอว ํอุปรปิิ 
ตทฺธตินฺตสฺส ตลิงฺิคตา เวทติพฺพาฯ 

ภารทฺวาชสฺส ปุตฺโต ภารทฺวาโช, เวสามตฺิตสฺส ปตฺุโต เวสามตฺิโต, โคตมสฺส ปตฺุโต โคตโม
ฯ เอตฺถ จ อยวุณฺณตฺตาภาวา อาการาทนํี น วุทฺธ ิโหตฯิ วสเุทวสฺส อปจฺจ ํวาสุเทโว, พลเทโว
ฯ ‘‘จตฺิตโก’’ตอิาทสีุ ปน สโํยคนฺตตฺตา วุทฺธ ิน ภวตฯิ 

‘‘วจฺฉสฺส อปจฺจ’’นฺต ิวคฺิคเห ณมฺห ิสมฺปตฺเต ‘‘วา ณ’ปจฺเจ’’ต ิอโิต วาต ิตทฺธติวธิาเน 
สพฺพตฺถ วตฺตเต, เตน สพฺพตฺถ วากฺยวุตฺตโิย ภวนฺตฯิ ‘‘อปจฺเจ’’ต ิปทํ ยาว สสํฏฺฐคฺคหณาว 
วตฺตเตฯ 

๓๖๖. ณายน ณาน วจฉฺาทิโตฯ 
วจฺฉ กจจฺอจฺิเจวมาทโิต ฉฏฺฐยินฺตโต โคตฺตคณโต ณายน ณานอจฺิจเต ปจฺจยา โหนฺต ิวา 

‘‘ตสฺสาปจฺจ’’มจฺิเจตสฺม ิอตฺเถฯ สพฺพตฺถ ณการานุพนฺโธ วุทฺธตฺโถ, เสสํ ปพฺุพสม,ํ สโํยคนฺตตฺตา 
วุทฺธอิภาโวว วเิสโสฯ 

วจฺฉายโน วจฺฉาโน วจฺฉสฺส ปุตฺโต วาฯ เอว ํกจฺจสฺส ปุตฺโต กจฺจายโน กจฺจาโน, 
โมคฺคลฺลสฺส ปุตฺโต โมคฺคลฺลายโน โมคฺคลฺลาโนฯ เอว ํอคฺคเิวสฺสายโน อคฺคเิวสฺสาโน, กณฺหาย
โน กณฺหาโน, สากฏายโน สากฏาโน, มุ ฺจายโน มุ ฺจาโน, กุ ฺชายโน กุ ฺชาโน อจฺิจาทฯิ 
อากตคิโณ’ยฯํ 

‘‘กตฺตกิาย อปจฺจ’’นฺต ิวคิฺคเห – 
๓๖๗. เณยโฺย กตติฺกาทีหิฯ 
อาทิสทฺโทย ํปกาเร วตฺตเตฯ กตฺติกา วินตาโรหิณีอจฺิเจวมาทหี ิอตฺิถยิ ํวตฺตมาเนห ิลงฺิ

เคห ิเณยยฺปปฺจฺจโย โหต ิวา ‘‘ตสฺสาปจฺจ’’มจฺิเจตสฺม ิอตฺเถฯ 
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วภิตฺตโิลเป ‘‘ปกต ิจสฺส สรนฺตสฺสา’’ต ิปกตภิาโวฯ กตฺตเิกยฺโย, กตฺตกิาย ปตฺุโต วาฯ เอว ํ
วนิตาย อปจฺจ ํเวนเตยฺโย, อิการสเฺสกาโร วุทฺธ,ิ โรหณิิยา ปตฺุโต โรหเิณยฺโย, คงฺคาย อปจฺจ ํ
คงฺเคยฺโย, ภคนิิยา ปตฺุโต ภาคเินยฺโย, นทยิาปตฺุโต นาเทยฺโยฯ เอว ํอนฺเตยฺโย, อาเหยฺโย, กา
เมยฺโยฯ สจุยิา อปจฺจ ํโสเจยฺโย, เอตฺถ อกุารสฺโสกาโร วุทฺธ,ิ พาลาย อปจฺจ ํพาเลยฺโย อจฺิจาทฯิ 

‘‘ทกฺขสฺสาปจฺจ’’นฺต ิวคฺิคเห ณมฺห ิสมฺปตฺเต – 
๓๖๘. อโต ณิ วาฯ 
อการนฺตโต ลงฺิคมฺหา ณิปจฺจโย โหต ิวา ‘‘ตสฺสาปจฺจ’’มจฺิเจตสฺม ิอตฺเถฯ ทกฺข,ิ ทกฺข,ี ทกฺข

โย, โทณสฺส อปจฺจ ํโทณิฯ เอว ํวาสว,ิ สกฺยปตฺุต,ิ นาฏปุตฺต,ิ ทาสปุตฺต,ิ ทาสรถฯิ วารุณ,ิ กณฺฑ,ิ 
พาลเทว,ิ ปาวก,ิ ชนิทตฺตสฺส อปจฺจํ เชนทตฺต,ิ สทฺุโธทนิ, อนุรุทฺธ ิอจฺิจาทฯิ 

ปุน วาคฺคหเณน อปจฺจตฺเถ ณิกปปฺจฺจโย, อทิติอาทโิต ณฺยปปฺจฺจโย จฯ ยถา – สกฺย
ปุตฺตสฺส ปตฺุโต สกฺยปุตฺตโิก, ‘‘เตส ุวุทฺธ’ี’ตอิาทนิา กการสฺส ยกาโร, สกฺยปุตฺตโิยฯ เอว ํนาฏปตฺุ
ตโิก, เชนทตฺตโิก, วมิาตุยา ปตฺุโต เวมาตโิกฯ 

‘‘อทติยิา ปตฺุโต’’ต ิอตฺเถ ณฺยปปฺจฺจโย, วุทฺธ ิจฯ 
๓๖๙. อวณฺโณ เย โลป จฺฯ 
อวณฺโณ ตทฺธติภูเต ยปปฺจฺจเย ปเร โลปมาปชฺชเตฯ จสทฺเทน อวิณฺโณปีต ิอิการโลโป, 

‘‘ยวตํ ตลนทการานํ พฺย ฺชนานิ จ ล ญ ชการตฺต’’นฺต ิตยฺการสโํยคสฺส จกาโร, ‘‘ปรทฺเวภาโว 
ฐาเน’’ต ิทฺวตฺิตํ, อาทจฺิโจฯ เอวํ ทติยิา ปตฺุโต เทจฺโจฯ 

‘‘กุณฺฑนิยา ปตฺุโต’’ต ิอตฺเถ ณฺยปปฺจฺจเย กเต – 
‘‘กฺวจาทมิชฺฌตฺุตเรส’ู’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๗๐. เตส ุวทุธิฺโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จฯ 
เตสุ อาทมิชฺฌตฺุตเรส ุอวหิติลกฺขเณสุ ชนิวจนานุปโรเธน กฺวจ ิวุทฺธ ิโลป อาคม วกิาร 

วปิรตีอาเทสา โหนฺตตี ิสโํยคนฺตตฺเตปิ อาทวิุทฺธ,ิ อิการโลเป นฺยสฺสญาเทโส, โกณฺฑ ฺโญ, กุรุ
โน ปตฺุโต โกรพฺโย, เอตฺถาปิ เตเนว อกุารสฺส อวาเทโส, ภาตุโน ปตฺุโต ภาตพฺโยฯ 
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‘‘อุปคสฺุส อปจฺจ’’นฺต ิวคฺิคเห – 
๓๗๑. ณโวปควฺาทีหิฯ 
อปุค ุมนุอจฺิเจวมาทหี ิอกุารนฺเตห ิโคตฺตคเณห ิณวปปฺจฺจโย โหต ิวา ‘‘ตสฺสาปจฺจ’’มจฺิ

เจตสฺม ิอตฺเถฯ อาทิสทฺทสฺส เจตฺถ ปการวาจกตฺตา อกุารนฺตโตเยวายฯํ โอปคโว, โอปคว,ี 
โอปคว,ํ มนุโน อปจฺจ ํมานโว, ‘‘มานุโส’’ต ิณปปฺจฺจเย, สาคเม จ กเต รูปํ, ภคฺคุโน อปจฺจ ํภคฺค
โว, ปณฺฑุโน อปจฺจํ ปณฺฑโว, อุปวนฺิทสฺุส อปจฺจ ํโอปวนฺิทโว อจฺิจาทฯิ 

‘‘วธิวาย อปจฺจ’’นฺต ิอตฺเถ – 
๓๗๒. เณร วิธวาทิโตฯ 
วิธวาทโิต เณรปปฺจฺจโย โหต ิวา อปจฺจตฺเถฯ วคิโต ธโว ปต ิเอตสฺิสาต ิวธิวา, เวธเวโร, 

พนฺธกุยิา อภสิารณิิยา ปตฺุโต พนฺธุเกโร, สมณสฺส อุปชฺฌายสฺส ปตฺุโต ปตฺุตฏฺฐานิยตฺตาต ิสาม
เณโร, นาฬเิกโร อจฺิจาทฯิ 

อปจฺจตทฺธตํิฯ 
สสํฏฺฐาทิอเนกตถฺตทฺธิต 

‘‘ตเิลน สสํฏฺฐ’’นฺต ิวคฺิคเห – 
๓๗๓. เยน วา สสํฏฺฐ ํตรติ จรติ วหติ ณิโกฯ 
เยน วา สสํฏฺฐ,ํ เยน วา ตรต,ิ เยน วา จรต,ิ เยน วา วหต,ิ ตโต ตตยินฺตโต ลงฺิคมฺหา เตสุ 

สสํฏฺฐาทสฺีวตฺเถส ุณิกปปฺจฺจโย โหต ิวาฯ เตลกิํ โภชนํ, ตเิลน อภสิงฺขตนฺต ิอตฺโถฯ เตลกิ ียาคุ
ฯ คุเฬน สํสฏฺฐ ํเอคาฬกิฯํ เอวํ ฆาตกิ,ํ ทาธกิ,ํ มารจิกิํ, โลณิกํฯ 

นาวาย ตรตตี ินาวโิก, อฬุุมฺเปน ตรตตี ิโอฬุมฺปิโก, วุทฺธอิภาวปกฺเข อฬุุมฺปิโกฯ เอว ํกุลฺลิ
โก, โคปจฺุฉิโกฯ สกเฏน จรตตี ิสากฏโิกฯ เอว ํปาทโิก, ทณฺฑโิก, ธมฺเมน จรต ิปวตฺตตตี ิธมฺมิ
โกฯ สเีสน วหตตี ิสสีโิก, วาคฺคหเณน อีการสฺส วทฺุธ ิน โหตฯิ เอว ํอสํโิก, ขนฺธโิก, หตฺถโิก, องฺ
คลุโิกฯ 
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ปุน วาคฺคหเณน อ ฺญตฺเถสุปิ ณิกปปฺจฺจโย, ปรทาร ํคจฺฉตตี ิปารทารโิก, ปถํ คจฺฉตตี ิ
ปถโิกฯ 

‘‘วนิยมธเีต, อเวจฺจาธเีต’’ต ิวา วคิฺคเห – 
‘‘ณิโก’’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๗๔. ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปปฺภณฺฑชีวิกตเฺถส ุจฯ 
จตุปปฺทมทิํฯ ตมธเีตต ิอตฺเถ, เตน กตาทสฺีวตฺเถส ุจ ตมฺห ิสนฺนิธาโน, ตตฺถ นิยตฺุโต, 

ตมสฺส สปิปํฺ, ตมสฺส ภณฺฑ,ํ ตมสฺส ชวีกิา อจฺิเจเตสฺวตฺเถสุ จ ทุตยิาทวิภิตฺยนฺเตห ิลงฺิเคห ิ
ณิกปปฺจฺจโย โหต ิวาฯ เวนยโิกฯ เอว ํสตฺุตนฺตโิก, อาภธิมฺมโิกฯ 

‘‘พฺยากรณมธเีต’’ต ิอตฺเถ ณิกปปฺจฺจยาทมฺิห ิกเต – 
‘‘วุทฺธาทสิรสฺส วาสโํยคนฺตสฺส สเณ จา’’ต ิวตฺตมาเน – 
๓๗๕. มายนูมาคโม ฐาเนฯ 
อิ ออุจฺิเจเภส ํอาทสิรานํ อสโํยคนฺตานํ มา วุทฺธ ิโหต ิสเณ, ตตฺเรว วุทฺธ ิอาคโม โหต ิจ 

ฐาเนต ิเอการวุทฺธาคโมฯ 
‘‘ฐาเน’’ต ิวจนา เจตฺถ, ยนูมาเทสภตูโต; 
ยเวห ิปุพฺเพว เอโอ-วุทฺธโิย โหนฺต ิอาคมาฯ 

ยการสฺส ทฺวภิาโวฯ 
เวยฺยากรณโิก, นฺยายมธเีตต ิเนยฺยายโิกฯ เอว ํตกฺกโิก, เวทโิก, เนมตฺิตโิก, กาเยน กโต 

ปโยโค กายโิก, กาเยน กตํ กมฺม ํกายกิ,ํ วจสา กตํ กมฺม ํวาจสกิํฯ เอวํ มานสกิ,ํ เอตฺถ จ ‘‘สสเร 
วาคโม’’ต ิสุตฺเต ววตฺถติวาสทฺเทน ปจฺจเย ปเรปิ สาคโม, เถเรห ิกตา สงฺคตี ิเถรกิาฯ เอวํ 
ป ฺจสตกิา, สตฺตสตกิา, เอตฺถ ‘‘ณวณกิา’’ทสิตฺุเต อนุวตฺตติวาคฺคหเณน อปีจฺจโย น โหตฯิ 

สนฺนิธานตเฺถ สรเีร สนฺนิธานา เวทนา สารรีกิา, สารรีกิ ํทุกฺขฯํ เอว ํมานสกิา, มานสกิํฯ 
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นิยตุตฺตฺเถ ทฺวาเร นิยตฺุโต โทวารโิก, เอตฺถ ‘‘มายนูมาคโม ฐาเน’’ติ วการโต ปุพฺเพโอกา
ราคโมฯ เอว ํภณฺฑาคารโิก, นาครโิก, นวกมฺมโิก, วนกมฺมโิก, อาทกิมฺมโิก, โอทรโิก, รถโิก, 
ปถโิก, อุปาเย นิยตฺุโต โอปายโิก, เจตส ินิยตฺุตา เจตสกิาฯ 

สิปปฺตเฺถ วณีาวาทนํ วณีา, วณีา อสฺส สปิปํฺ เวณิโกฯ เอว ํปาณวโิก, โมทงฺิคโิก, วสํโิกฯ 
ภณฺฑตเฺถ คนฺโธ อสฺส ภณฺฑนฺต ิคนฺธโิกฯ เอว ํเตลโิก, โคฬโิก, ปวูโิก, ปณฺณโิก, ตมฺพลูิ

โก, โลณิโกฯ 
ชีวิกตเฺถ อุรพฺภ ํหนฺตฺวา ชวีต,ิ อุรพฺภมสฺส ชวีกิาต ิวา โอรพฺภโิกฯ เอว ํมาควโิก, เอตฺถ 

วการาคโมฯ สกูรโิก, สากุณิโก, มจฺฉิโก อจฺิจาทฯิ 
‘‘เตน กตาท’ี’ต ิเอตฺถ อาทิคฺคหเณน เตน หต,ํ เตน พทฺธ,ํ เตน กตี,ํ เตน ทพฺิพต,ิ โส อสฺส 

อาวุโธ, โส อสฺส อาพาโธ, ตตฺถ ปสนฺโน, ตสฺส สนฺตกํ, ตมสฺส ปรมิาณํ, ตสฺส ราส,ิ ตํ อรหต,ิ 
ตมสฺส สลีํ, ตตฺถ ชาโต, ตตฺถ วสต,ิ ตตฺร วทิโิต, ตทตฺถาย สวํตฺตต,ิ ตโต อาคโต, ตโต สมฺภูโต, 
ตทสฺส ปโยชนนฺต ิเอวมาทอิตฺเถ จ ณิกปปฺจฺจโย โหตฯิ ยถา – ชาเลน หโต, หนตตี ิวา ชาลโิก
ฯ เอว ํพาฬสิโิก, วากรโิก, สตฺุเตน พทฺโธ สุตฺตโิก, วรตฺตาย พทฺโธ วารตฺตโิก นาโคฯ 

วตฺเถน กตีํ ภณฺฑ ํวตฺถกิํฯ เอว ํกุมฺภกิ,ํ ผาลกิ,ํ โสวณฺณกิ,ํ สาตกิฯํ อกฺเขน ทพฺิพตตี ิอกฺขิ
โกฯ เอว ํสาลากโิก, ตนฺิทุกโิก, อมฺพผลโิกฯ จาโป อสฺส อาวุโธต ิจาปิโกฯ เอว ํโตมรโิก, มคฺุคริ
โก, โมสลโิกฯ 

วาโต อสฺส อาพาโธต ิวาตโิกฯ เอว ํเสมฺหโิก, ปิตฺตโิกฯ 
พทฺุเธ ปสนฺโน พทฺุธโิกฯ เอว ํธมฺมโิก, สงฺฆโิกฯ พทฺุธสฺส สนฺตโก พทฺุธโิกฯ เอว ํธมฺมโิก, 

สงฺฆโิก วหิาโร, สงฺฆกิา ภมู,ิ สงฺฆกิ ํจวีร,ํ ปคฺุคลกิฯํ 
กุมฺโภ อสฺส ปรมิาณนฺต ิกุมฺภกิํฯ เอว ํขารกิ,ํ โทณิกฯํ กุมฺภสฺส ราส ิกุมฺภโิกฯ กุมฺภ ํอรหตี

ต ิกุมฺภโิกฯ เอว ํโทณิโก, อฏฺฐมาสโิก, กหาปณิโก, อาสตีกิา คาถา, นาวุตกิา, สาตกิ,ํ สาหสฺสกิํ
ฯ สนฺทฏฺิฐมรหตตี ิสนฺทฏฺิฐโิก, ‘‘เอห ิปสฺสา’’ต ิอมิ ํวธิ ิอรหตตี ิเอหปิสฺสโิกฯ 

สีลตเฺถ ปํสกุูลธารณํ ปํสกุลู,ํ ตํ สลีมสฺสาต ิปํสุกลูโิกฯ เอว ํเตจวีรโิก, เอกาสเน โภชนสโีล 
เอกาสนิโก, รุกฺขมเูล วสนสโีล รุกฺขมลูโิก, ตถา อาร ฺญโิก, โสสานิโกฯ 
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ชาตตเฺถ อปาเย ชาโต อาปายโิกฯ เอว ํเนรยโิก, สามุทฺทโิก มจฺโฉ, วสฺเสสุ ชาโต วสฺสโิก, 
วสฺสกิา, วสฺสกิ ํปปุผฺ,ํ สารทโิก, เหมนฺตโิก, วาสนฺตโิก, จาตุทฺทสโิก, ราชคเห ชาโต, ราชคเห 
วสตตี ิวา ราชคหโิก ชโน, มคเธส ุชาโต, วสตตี ิวา มาคธโิก, มาคธกิา, มาคธกิ,ํ สาวตฺถยิ ํชา
โต, วสตตี ิวา สาวตฺถโิก, กาปิลวตฺถโิก, เวสาลโิกฯ 

โลเก วทิโิต โลกโิก, โลกาย สวํตฺตตตีปิิ โลกโิกฯ ตถา มาตโิต อาคต ํมาตกิํ, ปิตโิต อาคตํ 
เปตฺตกิ ํนามฯํ 

สมภฺตูตฺเถ มาตโิต สมฺภูตํ มตฺตกิํฯ เอว ํเปตฺตกิํฯ อุปธติสฺส ปโยชนํ โอปธกิฯํ 
สกตฺเถปิ อสงฺขาโรเยว อสงฺขารกิฯํ เอว ํสสงฺขารกิ,ํ นามเมว นามกิฯํ เอวํ อาขฺยาตกิ,ํ 

โอปสคฺคกิ,ํ เนปาตกิ,ํ จตุมหาราเช ภตฺต ิเอเตสนฺต ิจาตุมหาราชกิาฯ เอว ํอ ฺญตฺเถปิ 
โยเชตพฺพฯํ 

‘‘กสาเวน รตฺต’’นฺต ิวคิฺคเห – 
๓๗๖. ณ ราคา เตนรตตฺ ํตสเฺสทม ญฺตเฺถส ุจฯ 
ราคตฺถวาจกา ลงฺิคมฺหา ‘‘เตน รตฺต’’มจฺิเจตสฺม ิอตฺเถ, ‘‘ตสฺเส’’ต ิฉฏฺฐยินฺตโต ‘‘อทิ’’มจฺิ

เจตสฺม ิอตฺเถ จ อ ฺญตฺเถสุ จ ณปปฺจฺจโย โหต ิวาฯ 
กาสาว ํวตฺถํฯ เอวํ กาสาย,ํ กุสุมฺเภน รตฺตํ โกสมฺุภ,ํ หลทฺิทยิา รตฺตํ หาลทฺิท,ํ ปตฺตงฺค,ํ ม ฺ

ชฏฺิฐ,ํ กุงฺกุม,ํ นีเลน รตฺต ํนีลฯํ เอว ํปีตํฯ 
อิทมตเฺถ มหสิสฺส อทิ ํมาหสิํ มสํ,ํ ทธ ิสปปิฺ จมฺมาทกิ ํวา, สูกรสฺส อทิ ํสกูร,ํ กจฺจายนสฺส 

อทิ ํกจฺจายนํ พฺยากรณํฯ เอว ํโสคตํ สาสนํฯ 
‘‘อสิสฺิส อทิ’’นฺต ิอตฺเถ ณปปฺจฺจเย กเต วุทฺธมฺิห ิสมฺปตฺเต – 
‘‘สเณ, ยนูมาคโม ฐาเน’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๗๗. อาตตฺ จฺฯ 
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อิ ออุจฺิเจเตส ํอาทสิรานํ อาตฺต ฺจ โหต ิสณการปปฺจฺจเย ปเร, จสทฺเทน ริการาคโม จ ฐา
เนต ิอิการสฺส อาตฺตํฯ 

ฐานาธกิารโต อาตฺต,ํ อสิสูภอชุาทนํิ; 
อสิสฺิส ตุ รกิาราค-โม จาตฺตานนฺตเร ภเวฯ 

อารสฺิย,ํ อุสภสฺส อทิํ อาสภ ํฐานํ, อาสภ ีวาจาฯ 
อ ญฺตฺถคฺคหเณน ปน อวทิรูภโว, ตตฺร ภโว, ตตฺร ชาโต, ตโต อาคโต, โส อสฺส นิวาโส, 

ตสฺส อสฺิสโร, กตฺตกิาทหี ินิยุตฺโต มาโส, สาสฺส เทวตา, ตมเวจฺจาธเีต, ตสฺส วสิโย เทโส, ตสฺม ิ
เทเส อตฺถ,ิ เตน นิพฺพตฺตํ, ตํ อรหต,ิ ตสฺส วกิาโร, ตมสฺส ปรมิาณนฺต ิอจฺิเจวมาทสฺีวตฺเถส ุจ 
ณปปฺจฺจโยฯ ยถา – วทิสิาย อวทิเูร ภโว เวทโิส คาโม, อุทุมฺพรสฺส อวทิเูร ภว ํโอทุมฺพร ํวมิานํ
ฯ 

ภวตฺเถ มนส ิภว ํมานส ํสุข,ํ สาคโมฯ สเร ภโว สารโส สกุโณ, สารสา สกุณ,ี สารส ํปปุผฺ,ํ 
อุรส ิภโว โอรโส ปตฺุโต, อุรส ิสวํฑฺฒติตฺตา, มตฺิเต ภวา เมตฺตา, เมตฺต ีวา, ปเุร ภวา โปร ีวาจา
ฯ 

ชาตาทีส ุปาวุเส ชาโต ปาวุโส เมโฆ, ปาวุสา รตฺต,ิ ปาวุส ํอพฺภ,ํ สรเท ชาโต สารโท 
มาโส, สารทา รตฺต,ิ สารท ํปุปผฺฯํ เอวํ สสิโิร, เหมนฺโต, วสนฺโต, วมฺิโห, มถุราย ํชาโต มาถุโร 
ชโน, มาถุรา คณกิา, มาถุรํ วตฺถํฯ มถุราย อาคโต มาถุโร, มถุรา อสฺส นิวาโสต ิมาถุโร, มถุ
ราย อสฺิสโร มาถุโร ราชาฯ ‘‘สพฺพโต โก’’ต ิเอตฺถ ปุน สพพฺโตคฺคหเณน ตทฺธติโตปิ กฺวจ ิสส
รกการาคโม, มาถุรโก วา, ราชคเห ชาโต, ราชคหา อาคโต, ราชคโห อสฺส นิวาโสต ิวา, รา
ชคหสฺส อสฺิสโรต ิวา ราชคโห, ราชคหโก วาฯ เอว ํสาคโล, สาคลโก วา, ปาฏลปิุตฺโต, ปาฏลิ
ปุตฺตโก วา, เวสาลยิ ํชาโตตอิาทอิตฺเถ เวสาโล, เวสาลโก วา, กุสนิาเร ชาโต โกสนิาโร, โกสิ
นารโก วาฯ เอว ํสาเกโต, สาเกตโก วา, โกสมฺโพ, โกสมฺพโก วา, อนฺิทปตฺโต, อนฺิทปตฺตโก วา, 
กปิลฺโล, กปิลฺลโก วา, ภารุกจฺโฉ, ภารุกจฺฉโก วา, นคเร ชาโต, นครา อาคโต, นคเร วสตตี ิวา 
นาคโร, นาครโก วาฯ เอว ํชานปโทฯ 

ชนปทนาเมส ุปน สพฺพตฺถ พหุวจนเมว ภวตฯิ ยถา – องฺเคสุ ชาโต, องฺเคห ิอาคโต, องฺ
คา อสฺส นิวาโส, องฺคานํ อสฺิสโร วา องฺโค, องฺคโก วา, มาคโธ, มาคธโก วา, โกสโล, โกสลโก 
วา, เวเทโห, เวเทหโก วา, กมฺโพโช, กมฺโพชโก วา, คนฺธาโร, คนฺธารโก วา, โสวโีร, โสวรีโก 
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วา, สนฺิธโว, สนฺิธวโก วา, อสฺสโก, กาลงฺิโค, ป ฺจาโล, สกฺโก, ตถา สุรฏฺเฐ ชาโต, สรุฏฺฐสฺส 
อสฺิสโร วา โสรฏฺโฐ, โสรฏฺฐโก วาฯ เอว ํมหารฏฺโฐ, มหารฏฺฐโก วา อจฺิจาทฯิ 

นกขฺตตฺโยเค กตฺตกิาย ปณฺุณจนฺทยุตฺตาย ยตฺุโต มาโส กตฺตโิก, มคสเิรน จนฺทยุตฺเตน 
นกฺขตฺเตน ยตฺุโต มาโส มาคสโิรฯ เอวํ ผุสฺเสน ยตฺุโต มาโส ผุสฺโส, มฆาย ยตฺุโต มาโส มาโฆ, 
ผคฺคุนิยา ยตฺุโต มาโส ผคฺคุโน, จตฺิตาย ยุตฺโต มาโส จตฺิโต, วสิาขาย ยตฺุโต มาโส เวสาโข, 
เชฏฺฐาย ยุตฺโต มาโส เชฏฺโฐ, อุตฺตราสาฬฺหาย ยตฺุโต มาโส อาสาฬฺโห, อาสาฬฺห ีวา, สวเณน 
ยตฺุโต มาโส สาวโณ, สาวณีฯ ภทฺเทน ยตฺุโต มาโส ภทฺโท, อสฺสยเุชน ยุตฺโต มาโส อสฺสยโุช, 
พทฺุโธ อสฺส เทวตาต ิพทฺุโธฯ เอว ํโสคโต, มาหนฺิโท, ยาโม, โสโมฯ 

พฺยากรณํ อเวจฺจาธเีต เวยฺยากรโณฯ เอว ํโมหุตฺโต, เนมตฺิโต, องฺควชฺิโช, วตฺถุวชฺิโชฯ 
วสาตนํี วสิโย เทโส วาสาโต, อุทุมฺพรา อสฺม ิปเทเส สนฺตตี ิโอทุมฺพโร เทโสฯ 

สหสฺเสน นิพฺพตฺตา สาหสฺส ีปรขิา, ปยสา นิพฺพตฺต ํปายาส,ํ สหสฺส ํอรหตตี ิสาหสฺส ี
คาถา, อยโส วกิาโร อายโสฯ เอว ํโสวณฺโณ, ปรุโิส ปรมิาณมสฺสาต ิโปรสิ ํอทุกฯํ 

จคฺคหเณน ตตฺถ ชาโต, ตตฺถ วสต,ิ ตสฺส หติ,ํ ตํ อรหตตีอิาทสี ุเณยยฺปปฺจฺจโยฯ พาราณ
สยิ ํชาโต, วสตตี ิวา พาราณเสยฺยโก, ปเุร วยิ กการาคโมฯ เอว ํจมฺเปยฺยโก, สาคเลยฺยโก, มถิิ
เลยฺยโก ชโน, คงฺเคยฺโย มจฺโฉ, สลิาย ชาตํ เสเลยฺยก,ํ กุเล ชาโต โกเลยฺยโก สุนโข, วเน ชาตํ 
วาเนยฺย ํปปุผฺฯํ เอวํ ปพฺพเตยฺโย มานุโส, ปพฺพเตยฺยา นท,ี ปพฺพเตยฺยํ โอสธ,ํ ปถสฺส หติ ํ
ปาเถยฺย,ํ สปตสฺิส หติ ํสาปเตยฺย ํธนํ, ปทเีปยฺยํ เตล,ํ มาตุ หติํ มตฺเตยฺยฯํ เอว ํเปตฺเตยฺยฯํ 
ทกฺขณิมรหตตี ิทกฺขเิณยฺโย อจฺิจาทฯิ 

๓๗๘. ชาตาทีนมิมิยา จฯ 
ชาตอจฺิเจวมาทนํี สทฺทานํ อตฺเถ อิม อิยอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิวาฯ 
ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม, ปจฺฉิมา ชนตา, ปจฺฉิม ํจตฺิตํ, อนฺเต ชาโต อนฺตโิม, อนฺตมิา, อนฺตมิฯํ 

เอว ํมชฺฌโิม, ปุรโิม, อุปรโิม, เหฏฺฐโิม, ปจฺจนฺตโิม, โคปผฺโิม, คนฺถโิมฯ 
ตถา อิยปปฺจฺจเย มนุสฺสชาตยิา ชาโต มนุสฺสชาตโิย, มนุสฺสชาตยิา, มนุสฺสชาตยิํฯ เอว ํ

อสฺสชาตโิย, หตฺถชิาตโิย, โพธสิตฺตชาตโิย, ทพพฺชาตโิย, สมานชาตโิย, โลกโิย อจฺิจาทฯิ 
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อาทิคฺคหเณน ตตฺถ นิยตฺุโต, ตทสฺส อตฺถ,ิ ตตฺถ ภโวตอิาทสฺีวปิ อิม อิยปปฺจฺจยา โหนฺต,ิ 
จสทฺเทน อิกปปฺจฺจโย จฯ อนฺเต นิยตฺุโต อนฺตโิม, อนฺตโิย, อนฺตโิก, ปตฺุโต อสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา 
วชฺิชตตี ิปุตฺตโิม, ปตฺุตโิย, วุตฺตโิก, กปโฺป อสฺส อตฺถตี ิกปปิฺโย, ชฏา อสฺส อตฺถตี ิชฏโิย, หา
นภาโค อสฺส อตฺถตี ิหานภาคโิยฯ เอว ํฐติภิาคโิย, โพธสฺิส ปกฺเข ภวา โพธปิกฺขยิา, ป ฺจวคฺเค 
ภวา ป ฺจวคฺคยิาฯ เอว ํฉพฺพคฺคยิา, อุทรยิ,ํ อตฺตโน อทินฺต ิอตฺตนิย,ํ นการาคโมฯ 

จสทฺทคฺคหเณน กิย ยณฺยปปฺจฺจยา จฯ ชาตยิา นิยุตฺโต ชาตกิโิยฯ เอวํ อนฺธกโิย, ชจฺจนฺ
เธ นิยุตฺโต ชจฺจนฺธกโิยฯ สสฺส อยนฺต ิสกโิยฯ เอวํ ปรกโิยฯ 

ยปปฺจฺจโย สาธหิุตภวชาตาทอิตฺเถสฯุ ยถา – กมฺมนิ สาธ ุกมฺม ฺญํฯ สภาย ํสาธ ุสพฺภ,ํ 
‘‘ยวตํ ตลนา’’ทนิา อกุาราทฯิ เอว ํเมธาย หติ ํเมชฺฌ ํฆฏฯํ ปาทานํ หติํ ปชฺช ํเตล,ํ รถสฺส หติา 
รจฺฉา, คาเม ภโว คมฺโม, คเว ภวํ คพฺย,ํ ‘‘โอสเร จา’’ต ิสุตฺเต จสทฺเทน ยปปฺจฺจเย ปเรปิ อวา
เทโสฯ กวมฺิห ิภวํ กพฺย,ํ ทวิ ิภวา ทพฺิยา, ถนโต ชาตํ ถ ฺญ,ํ ธนาย สวํตฺตตตี ิธ ฺญํฯ 

ณฺยปปฺจฺจโย ปรสิาย ํสาธุ ปารสิชฺโช, ทการาคโม, สมณานํ หติา สาม ฺญา ชนา, พฺ
ราหฺมณานํ หติา พฺราหฺม ฺญา, อรเูป ภวา อารุปปฺา อจฺิจาทฯิ 

‘‘ราชปุตฺตานํ สมโูห’’ต ิวคฺิคเห – 
๓๗๙. สมหูตฺเถ กณณาฯ 
ฉฏฺฐยินฺตโต ‘‘เตสํ สมโูห’’ต ิอตฺเถ กณณอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ ราชปุตฺตโก, ราชปุตฺตก ํ

วา, ราชปุตฺโตฯ เอว ํมานุสฺสโก, มานุสฺโส, มาถุรโก, มาถุโร, โปรสิโก, โปรโิส, วุทฺธานํ สมโูห 
วุทฺธโก, วุทฺโธฯ เอวํ มายรูโก, มายโูร, กาโปโต, โกกโิล, มาหสิโก, มาหโิส, โอฏฺฐโก, โอรพฺภโก
, อฏฺฐนฺนํ สมโูห อฏฺฐโก, ราชานํ สมโูห ราชโก, ภกฺิขานํ สมโูห ภกฺิโข, สกฺิขานํ สมโูห สกฺิโข, ทฺ
วนฺินํ สมโูห ทฺวย,ํ ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา อิการสฺส อยาเทโสฯ เอว ํตณฺิณํ สมโูห ตย ํอจฺิจาทฯิ 

‘‘สมหูตฺเถ’’ต ิวตฺตเตฯ 
๓๘๐. คามชนพนฺธสุหายาทีหิ ตาฯ 
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คามชนพนฺธสุหายอจฺิเจวมาทหี ิตาปจฺจโย โหต ิสมหูตฺเถฯ คามานํ สมโูห คามตาฯ 
เอว ํชนตา, พนฺธตุา, สหายตา, นาครตาฯ ‘‘ตา’’ต ิโยควภิาเคน สกตฺเถปิ เทโวเยว เทวตา, 
ตาปจฺจยนฺตสฺส นิจฺจมตฺิถลิงฺิคตาฯ 

๓๘๑. ตทสสฺ ฐานมิโย จฯ 
‘‘ตทสฺส ฐาน’’มจฺิเจตสฺม ิอตฺเถ ฉฏฺฐยินฺตโต อิยปปฺจฺจโย โหตฯิ มทนสฺส ฐานํ มทนิโย, มท

นิยา, มทนิย,ํ พนฺธนสฺส ฐานํ พนฺธนิยฯํ เอวํ มจฺุฉนิยฯํ รชนิย,ํ คมนิย,ํ ทสฺสนิย,ํ อุปาทานิย,ํ 
ปสาทนิยฯํ จสทฺเทน หิตาทอิตฺเถปิ อุปาทานานํ หติา อุปาทานิยา อจฺิจาทฯิ 

๓๘๒. อปุมตฺถายิตตตฺฯํ 
อุปมตฺเถ อุปมาวาจลิงฺิคโต อายิตตตฺปปฺจฺจโย โหตฯิ ธโูม วยิ ทสฺิสตตี ิธูมายติตฺตํฯ เอว ํ

ตมิริายติตฺตํฯ 
‘‘ตทสฺส ฐาน’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๓๘๓. ตนฺนิสสิฺตตเฺถ โลฯ 
‘‘ตนฺนิสฺสติ’’นฺต ิอตฺเถ, ‘‘ตทสฺสฐาน’’นฺต ิอตฺเถ จ ลปปฺจฺจโย โหตฯิ ทุฏฺ  ุนิสฺสติ,ํ ทุฏฺ  ุฐานํ 

วา ทุฏฺ ลฺุล,ํ ทุฏฺ ลฺุลา วาจา, ลสฺส ทฺวภิาโวฯ เอว ํเวทลฺลฯํ 
‘‘อภชฺิฌา อสฺส ปกต,ิ อภชฺิฌา อสฺส พหลุา’’ต ิวา วคฺิคเห – 
๓๘๔. อาลุ ตพพฺหเุลฯ 
ปฐมาวภิตฺยนฺตโต อาลปุปฺจฺจโย โหต ิ‘‘ตทสฺส พหุล’’มจฺิเจตสฺม ิอตฺเถฯ อภชฺิฌาลุ, 

อภชฺิฌาล,ู อภชฺิฌาลโวฯ เอว ํสตีาลุ, ธชาล,ุ ทยาลุฯ ‘‘สพฺพโต โก’’ต ิเอตฺถ ปุน สพพฺโตคฺคห
เณน กการาคโม, อภชฺิฌาลุโก, อภชฺิฌาลุกา, อภชฺิฌาลุกฯํ เอว ํสตีาลุโก, ทยาลุโก, ตถา หโีนว 
หนีโกฯ เอว ํโปตโก, กุมารโก, มาณวโก, มทุโุก, อชุุโก, อปปฺมตฺตก,ํ โอรมตฺตกํ, สลีมตฺตกํ อจฺิ
จาทฯิ 

‘‘ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สชฺิฌนฺต’ี’ต ิอมินิา ปฏภิาคกุจฺฉติส ฺญานุกมฺปาทอิตฺเถส ุ
กปปฺจฺจโยฯ ปฏิภาคตเฺถ หตฺถโิน อวิ หตฺถกิาฯ เอวํ อสฺสกาฯ กจฺุฉิตตเฺถ กุจฺฉิโต สมโณ 
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สมณโกฯ เอว ํพฺราหฺมณโก, มณฺุฑโก, ปณฺฑติโก, เวยฺยากรณโกฯ ส ญฺาย ํกตโก, ภฏโกฯ 
อนุกมปฺาย ํปตฺุตโกฯ 

ตถา กิยเตตโต ปรมิาณตฺเถ ตตฺกวนฺตปุปฺจฺจยาฯ ก ิปรมิาณมสฺสาต ิกตฺิตกํฯ เอว ํยตฺตกํ
, ตตฺตก,ํ เอตฺตกฯํ วนฺตมุหิฺ อาตฺต ฺจ, ย ํปรมิาณมสฺสาต ิยาวา, ยาวนฺโต, คณุวนฺตุสมฯํ เอว ํ
ตาวา, ตาวนฺโตฯ เอตาวา, เอตาวนฺโต อจฺิจาทฯิ 

‘‘สุวณฺเณน ปกต’’นฺต ิวคฺิคเห – 
๓๘๕. ตปปฺกติวจเน มโยฯ 
ตปปฺกตวิจนตฺเถ มยปปฺจฺจโย โหต,ิ ปกรยีตตี ิปกต,ิ เตน ปกต ิตปปฺกต,ิ ตปปฺกตยิา วจนํ 

กถนํ ตปปฺกติวจนํฯ สุวณฺณมโย รโถ, โสวณฺณมโย วา, สวุณฺณมยา ภาชนวกิต,ิ สุวณฺณมย ํ
ภาชนํฯ เอว ํรปิูยมย,ํ รชตมย,ํ ชตุมย,ํ ทารุมย,ํ มตฺตกิามย,ํ อทฺิธยิา นิพฺพตฺตํ อทฺิธมิยฯํ 

มนโต นิปผฺนฺนา มโนมยา, อยสาปกตํ อโยมยฯํ เอตฺถ จ ‘‘มโนคณาทนี’’นฺต ิวตฺตมาเน – 
๓๘๖. เอเตสโม โลเปฯ 
เอเตสํ มโนคณาทนํี อนฺโต โอตฺตมาปชฺชเต วภิตฺตโิลเป กเตต ิโอกาโรฯ 
คเวน ปกต ํกรสี,ํ โคโต นิพฺพตฺตนฺต ิวา โคมยฯํ ‘‘มโย’’ตโิยควภิาเคน สกตฺเถปิ ทานเมว 

ทานมย,ํ สลีมย ํอจฺิจาทฯิ 
สสํฏฺฐาทอิเนกตฺถตทฺธติฯํ 

ภาวตทธิฺต 
‘‘อลสสฺส ภาโว’’ต ิวคฺิคเห – 
๓๘๗. ณฺยตตฺตา ภาเว ตฯุ 
ฉฏฺฐยินฺตโต ณฺยตตฺตาอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิ‘‘ตสฺส ภาโว’’ อจฺิเจตสฺม ิอตฺเถ, 

ตสุทฺทคฺคหเณน ตตฺนเณยยฺาทปิปฺจฺจยา จฯ ภวนฺต ิเอตสฺมา พุทฺธสิทฺทา อติ ิภาโว, 
สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิตํ วุจฺจต,ิ วุตฺต ฺจ – ‘‘ยสฺส คุณสฺส ห ิภาวา ทพฺเพ สทฺทนิเวโส ตทภธิา
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เนณฺยตฺตตาทโย’’ตฯิ ณฺยตตฺตตฺนนฺตานํ นิจฺจํ นปุํสกตฺต,ํ ตาปจฺจยนฺตสฺส สภาวโต นิจฺจมตฺิถิ
ลงฺิคตาฯ ณฺยปปฺจฺจโยย ํคุณวจเน พรฺาหฺมณาทหี,ิ ตตฺถ ‘‘อวณฺโณ เย โลป ฺจา’’ต ิอวณฺณโล
โป, อาทวิุทฺธฯิ 

อาลสฺยฯํ เอวํ อาโรคฺย,ํ อุทคฺคสฺส ภาโว โอทคฺย,ํ สขโิน ภาโว สขฺย,ํ อณณสฺส ภาโว 
อาณณฺย,ํ วธิวาย ภาโว เวธพฺย,ํ ทุพฺพลสฺส ภาโว ทุพฺพลฺย,ํ จปลสฺส ภาโว จาปลฺยฯํ 

วยิตฺตสฺส ภาโว เวยฺยตฺตยิ,ํ มจฺฉรสฺส ภาโว มจฺฉรยิฯํ เอว ํอสฺิสรยิ,ํ อาลสยิ,ํ มณฺุฑยิ,ํ มฬฺู
หยิฯํ เอตฺถ ‘‘เวยฺยตฺตยิ’’นฺตอิาทสีุ ‘‘เตส ุวุทฺธ’ี’ตอิาทนิา ยมฺห ิอิการาคโมฯ 

‘‘ปณฺฑติสฺส ภาโว ปณฺฑตฺิย’’นฺตอิาทสีุ ‘‘ยวต ํตลนทการานํ พฺย ฺชนานิ จลญชการตฺต’’นฺ
ต ิตยฺการสโํยคาทนํี จลญชการาเทสา, ทฺวตฺิตํฯ ปณฺฑจฺิจ,ํ พหุสฺสตุสฺส ภาโว พาหุสฺสจฺจ,ํ ‘‘เตสุ 
วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา อกุารสฺส อกาโร, เอว ํโปโรหจฺิจ,ํ อธปิตสฺิส ภาโว อาธปิจฺจ,ํ มฏฺุฐสฺสตสฺิส ภาโว 
มฏฺุฐสฺสจฺจ,ํ อิวณฺณโลโปฯ กสุลสฺส ภาโว โกสลฺลฯํ เอวํ เวปลฺุลํ, สมานานํ ภาโว สาม ฺญ,ํ 
คลิานสฺส ภาโว เคล ฺญ,ํ ‘‘กฺวจาทมิชฺฌตฺุตรา’’ทสิตฺุเตน สโํยเค ปเร รสฺสตฺตํฯ 

สหุทสฺส ภาโวโสหชฺชฯํ เอวํ เวสารชฺชํ, กุสทีสฺสภาโวโกสชฺช,ํ ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา อี
การสฺส อกาโรฯ ตถา ‘‘ปุรสิสฺส ภาโว โปรสิ’’นฺตอิาทสีุ ‘‘ยวต ํตลนา’’ทสิุตฺเต การคฺคหเณน 
ยวต ํสการกจฏปวคฺคานํ สการกจฏปวคฺคาเทสาฯ สมุนสฺส ภาโว โสมนสฺสํฯ เอว ํโทมนสฺส,ํ 
โสวจสฺส,ํ โทวจสฺสํ, เอตฺถ สการาคโมฯ ตถา นิปกสฺส ภาโว เนปกฺกํ, ทฺวตฺิตฯํ เอว ํอาธกฺิก,ํ ทุ
ภคสฺส ภาโว โทภคฺคํ, วาณชิสฺส ภาโว วาณิชฺช,ํ ราชโิน ภาโว รชฺชํ, ‘‘กฺวจา’’ทนิา รสฺสตฺตฯํ 
สรปูสฺส ภาโว สารุปปํฺฯ เอวํ โอปมฺม,ํ โสขมฺุมฯํ 

ตถสฺส ภาโว ตจฺฉํ, ทุมฺเมธสฺส ภาโว ทมฺุเมชฺฌ,ํ สมณสฺส ภาโว สาม ฺญํฯ เอว ํพฺ
ราหฺม ฺญ,ํ นิปณุสฺส ภาโว เนปุ ฺญํฯ ‘‘ตจฺฉ’’นฺตอิาทสีุปิ การคฺคหเณเนว ยวต ํถธณการานํ 
ฉฌญการาเทสาฯ 

ตตฺตาปจฺจเยส ุ– ปํสกุูลกิสฺส ภาโว ปํสกุูลกิตฺตํ, ปํสกุูลกิตาฯ เอวํ เตจวีรกิตฺต,ํ เตจวีรกิตา, 
โอทรกิตฺตํ, โอทรกิตา, มนุสฺสตฺต,ํ มนุสฺสตา ชาต,ิ นีลตฺต,ํ นีลตา คโุณ, ยาจกตฺตํ, ยาจกตา กฺริ
ยา, ทณฺฑตฺิต,ํ ทณฺฑติา ทพฺพ,ํ สจฺจวาทติา, ปารมติา, กต ฺ ุตา, สพฺพ ฺ ุตา, ‘‘กฺวจา’’ทนิา 
ตาปจฺจเย รสฺสตฺต,ํ อปปิฺจฺฉตา, อสสํคฺคตา, ภสฺสารามตา, นิทฺทารามตา, ลหุตา อจฺิจาทฯิ 
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ตตฺนปจฺจเย – ปถุุชฺชนสฺส ภาโว ปถุุชฺชนตฺตนํ, เวทนตฺตนํ, ชายตฺตนํฯ 
เณยเฺย – สจุสฺิส ภาโว โสเจยฺยฯํ เอว ํอาธปิเภยฺย,ํ กวสฺิส ภาโวกาเวยฺย,ํ เถนสฺส ภาโว 

เถยฺย,ํ มหาวุตฺตนิา นการสฺส โลโปฯ 
‘‘ณฺยตฺตตา’’ต ิโยควภิาเคน กมฺมนิ, สกตฺเถ จ ณฺยาทโย, วรีานํ ภาโว, กมฺม ํวา วรียิ,ํ 

ปรภิฏสฺส กมฺม ํปารภิฏฺย,ํ ปารภิฏฺยสฺส ภาโว ปารภิฏฺยตาฯ เอว ํโสวจสฺสตา, ภสิคฺคสฺส กมฺม ํ
เภสชฺช,ํ พฺยาวฏสฺส กมฺม ํเวยฺยาวจฺจ,ํ สฐสฺส ภาโว, กมฺม ํวา สาเฐยฺยฯํ 

สกตฺเถ ปน – ยถาภูตเมว ยถาภุจฺจ,ํ กรุณาเยว การุ ฺญ,ํ ปตฺตกาลเมว ปตฺตกลฺล,ํ อากา
สานนฺตเมว อากาสาน ฺจ,ํ กายปาคุ ฺญเมว กายปาคุ ฺญตา อจฺิจาทฯิ 

‘‘วสิมสฺส ภาโว’’ต ิวคฺิคเห – 
‘‘ตฺตตา, ภาเว’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๘๘. ณ วิสมาทีหิฯ 
วิสมอจฺิเจวมาทหี ิฉฏฺฐยินฺเตห ิณปปฺจฺจโย โหต,ิ ตฺต ตา จ ‘‘ตสฺส ภาโว’’ อจฺิเจตสฺม ิอตฺเถ

ฯ อากตคิโณยฯํ เวสม,ํ วสิมตฺต,ํ วสิมตาฯ สจุสฺิส ภาโว โสจ,ํ สจุตฺิต,ํ สจุติา, ครุโน ภาโว คารโว
, อาทวุิทฺธ,ิ ‘‘โอ สเร จา’’ต ิสุตฺเต จสทฺทคฺคหเณน อกุารสฺส จ อวาเทโสฯ ปฏุโน ภาโว ปาฏวํ, 
ปฏตฺุตํ, ปฏตุาฯ 

อุชุโน ภาโว อชฺชว,ํ มทุโุน ภาโว มทฺทวํ อจฺิจตฺร ‘‘อาตฺต ฺจา’’ต ิณมฺห ิอิการุการานํ 
อาตฺต,ํ ทวิฺภาโว, สํโยเค อาทริสฺสตฺต ฺจฯ อุชุตา, มทุตุาฯ เอว ํอสิสฺิส ภาโว อารสฺิย,ํ อาสภ,ํ 
กุมารสฺส ภาโวโกมาร,ํ ยวุสฺส ภาโว โยพฺพนํ, มหาวุตฺตนิา นการาคโม, ปรมานํ ภาโว, กมฺม ํวา 
ปารม ีทานาทกฺิรยิา, ‘‘ณวณิกา’’ทสิตฺุเตน อีปจฺจโย, สมคฺคานํ ภาโว สามคฺคฯี 

๓๘๙. รมณียาทิโต กณฯ 
รมณียอจฺิเจวมาทโิต กณปจฺจโย โหต,ิ ตฺต ตา จ ภาวตฺเถฯ รมณียสฺส ภาโว รามณียก,ํ 

รมณียตฺต,ํ รมณียตาฯ เอว ํมานุ ฺญก,ํ มนุ ฺญตฺต,ํ มนุ ฺญตา, ปิยรปูก,ํ ปิยรปูตฺต,ํ ปิยรปูตา, 
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กลฺยาณก,ํ กลฺยาณตฺต,ํ กลฺยาณตา, โจรก,ํ โจรกิา วา, โจรตฺตํ, โจรตา, อฑฺฒก,ํ อฑฺฒตฺต,ํ อฑฺฒ
ตา อจฺิจาทฯิ 

ภาวตทฺธติํฯ 
วิเสสตทฺธิต 

‘‘สพฺเพ อเิม ปาปา อยมเิมส ํวเิสเสน ปาโป’’ต ิวคฺิคเห – 
๓๙๐. วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏฺฐาฯ 
วเิสสตฺเถ ตร ตม อิสิก อิย อิฏฺฐอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ ปาปตโร, ปาปตรา, ปาปตรฯํ 

ตโตปิ อธโิก ปาปตโม, ปาปตมา, ปาปตมฯํ ปาปิสโิก, ปาปิสกิา, ปาปิสกิฯํ ปาปิโย, ปาปิยา, 
ปาปิยฯํ ปาปิฏฺโฐ, ปาปิฏฺฐา, ปาปิฏฺฐฯํ อตสิเยน ปาปิฏฺโฐ, ปาปิฏฺฐตโรฯ เอวํ ปฏุตโร, ปฏุตโม, 
ปฏสิโิก, ปฏโิย, ปฏฏฺิโฐฯ สพฺเพส ํอตสิเยน วโร วรตโร, วรตโม, วรสิโิก, วรโิย, วรฏฺิโฐฯ เอว ํ
ปณีตตโร, ปณีตตโมฯ 

‘‘สพฺเพ อเิม วุฑฺฒา อยมเิมส ํวเิสเสน วุฑฺโฒ’’ต ิอตฺเถ อิยอิฏฺฐปปฺจฺจยา โหนฺตฯิ 
๓๙๑. วฑุฒฺสสฺ โช อิยิฏฺเฐสฯุ 
สพฺพสฺเสว วฑุฒฺสทฺทสฺส โช โหต ิอิย อิฏฺฐอจฺิเจเตส ุปจฺจเยสฯุ เชยฺโย, เชฏฺโฐ, เอตฺถ จ 

‘‘สรโลปาท’ิ’สุตฺเต ตคฺุคหเณน โลปมกตฺวา ‘‘สรา สเร โลป’’นฺต ิปุพฺพสเร ลุตฺเต ‘‘กฺวจาสวณฺณํ 
ลุตฺเต’’ต ิเอกาโรฯ 

‘‘อยิฏฺิเฐส’ู’ต ิอธกิาโร, ‘‘โช’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๓๙๒. ปสตถฺสสฺ โส จฯ 
สพฺพสฺเสว ปสตถฺสทฺทสฺส สาเทโส โหต,ิ โช จ อยิฏฺิเฐสุฯ อย ฺจ ปสตฺโถ อย ฺจ ปสตฺโถ 

สพฺเพ อเิม ปสตฺถา อยมเิมส ํวเิสเสน ปสตฺโถต ิเสยฺโย, เสฏฺโฐ, เชยฺโย, เชฏฺโฐฯ 
๓๙๓. อนฺติกสสฺ เนโทฯ 
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สพฺพสฺเสว อนฺติกสทฺทสฺส เนทาเทโส โหต ิอิยฏฺิเฐสุฯ วเิสเสน อนฺตโิกต ิเนทโิย, เนทฏฺิโฐ
ฯ 

๓๙๔. พาฬฺหสสฺ สาโธฯ 
สพฺพสฺเสว พาฬฺหสทฺทสฺส สาธาเทโส โหต ิอยิฏฺิเฐสุฯ วเิสเสน พาฬฺโหต ิสาธโิย, สาธฏฺิโฐ

ฯ 
๓๙๕. อปปฺสสฺ กณฯ 
สพฺพสฺส อปปฺสทฺทสฺส กณ โหติ อยิฏฺิเฐสฯุ วเิสเสน อปโฺปต ิกณิโย, กณิฏฺโฐฯ 
‘‘วเิสเสน ยุวา’’ต ิอตฺเถ ‘‘กณ’’อติ ิวตฺตเตฯ 
๓๙๖. ยวุาน จฺฯ 
สพฺพสฺส ยวุสทฺทสฺส กณ โหต ิอยิฏฺิเฐสฯุ ‘‘เตสุ วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา ณการสฺส นกาโรฯ กนิโย, 

กนิฏฺโฐฯ 
๓๙๗. วนฺต ุมนฺตุ วีน จฺ โลโปฯ 
วนฺตุมนฺตวุี อจฺิเจเตส ํปจฺจยานํ โลโป โหติ อยิฏฺิเฐสุฯ สพฺเพ อเิม คณุวนฺโต อยมเิมส ํวเิส

เสน คุณวาต ิคณุโิย, คณุฏฺิโฐ, วเิสเสน สตมิาต ิสตโิย, สตฏฺิโฐ, วเิสเสน เมธาวตี ิเมธโิย, เมธฏฺิ
โฐ อจฺิจาทฯิ 

วเิสสตทฺธติํฯ 
อสสฺตฺถิตทธิฺต 

‘‘เมธา ยสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชต’ี’ต ิวคฺิคเห – 
๓๙๘. ตทสสฺตฺถีติ วี จฯ  

       ปฐมาวภิตฺยนฺตา ‘‘ตทสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชต’ิ’ อจฺิเจเตสฺวตฺเถส ุวีปจฺจโย โหตฯิ เมธา
มายา สทฺเทห ิจายฯํ เมธาว,ี เมธาวโินฯ อตฺิถยิ ํอีการนฺตตฺตา ‘‘ปตภิกฺิขรุาชกีารนฺเตห ิอนีิ’’ต ิ
อินี, เมธาวนีิ, เมธาวนิิโยฯ นปุํสเก เมธาว ิกุลฯํ เอวํ มายาว,ี มายาวนีิ, มายาว ิจตฺิตฯํ 
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จคฺคหเณน โส อิ ลว อาลาทปิปฺจฺจยา จฯ ยถา – สุเมธา ยสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชตตี ิ
สเุมธโส, รสฺสตฺตฯํ เอวํ โลมโสฯ ปิจฺฉํ อสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชตตี ิปิจฺฉิโลฯ เอว ํเผนิโล, ตุณฺ
ฑโิล, ชฏโิลฯ เกสา อสฺส อตฺถตี ิเกสโว, วาจาโล อจฺิจาทฯิ 

‘‘ตโป อสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชต’ี’ต ิวคฺิคเห – 
‘‘ตทสฺสตฺถ’ี’ต ิอธกิาโรฯ 
๓๙๙. ตปาทิโต สีฯ 
ตปอจฺิเจวมาทโิต สีปจฺจโย โหต ิ‘‘ตทสฺสตฺถ’ิ’ อจฺิเจตสฺม ิอตฺเถฯ สสฺส ทฺวภิาโวฯ ตปสฺส,ี 

ตปสฺสโิน, ตปสฺสนีิ, ตปสฺสฯิ เอว ํเตชสฺส,ี ยสสฺส,ี มนสฺส,ี ปยสฺสฯี 
‘‘ทณฺโฑ อสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชต’ี’ต ิวคฺิคเห – 
๔๐๐. ทณฺฑาทิโต อิกอีฯ 
อาทิสทฺโทย ํปการตฺโถ, ทณฺฑอจฺิเจวมาทโิต อวณฺณนฺตา อิก อี อจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิ

‘‘ตทสฺสตฺถ’ิ’ อจฺิเจตสฺม ิอตฺเถฯ ทณฺฑโิก, ทณฺฑ,ี ทณฺฑโิน, ทณฺฑนีิฯ เอว ํมาลโิก, มาล,ี มาลนีิ, 
ฉตฺตโิก, ฉตฺต,ี รปิูโก, รปีู, เกสโิก, เกส,ี สงฺฆ,ี ญาณี, หตฺถ ีอจฺิจาทฯิ 

๔๐๑. มธฺวาทิโต โรฯ 
มธอุาทโิต รปปฺจฺจโย โหติ ‘‘ตทสฺสตฺถ’ี’ต ิอตฺเถฯ มธุ อสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชตตี ิมธโุร 

คโุฬ, มธุรา สกฺขรา, มธุร ํขรี,ํ กุ ฺชา หนู เอตสฺส สนฺตตี ิกุ ฺชโร, สพฺพสฺม ิวตฺตพฺเพ มขุมสฺส 
อตฺถตี ิมขุโร, สุส ิอสฺส อตฺถตี ิสสุโิรฯ เอว ํรุจโิร, นคโรฯ 

‘‘คโุณ อสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชต’ี’ต ิวคฺิคเห – 
๔๐๒. คณุาทิโตวนฺตฯุ 
คณุอจฺิเจวมาทโิต วนฺตปุปฺจฺจโย โหต ิ‘‘ตทสฺส อตฺถ’ี’ต ิอตฺเถฯ วภิตฺตโิลเป, นามพฺยปเท

เส จ กเต สยฺาทฺยปุปฺตฺตฯิ คณุวนฺตุ สิ, ‘‘สวภิตฺตสฺิส, นฺตุสฺสา’’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘อา สมฺิห’ี’ต ิอาตฺต,ํ 
คณุวา ปุรโิส, เสส ํเญยฺยฯํ เอว ํคณวา, กุลวา อจฺิจาทโยฯ อตฺิถยิ ํ‘‘ณว ณกิ เณยฺยณนฺตูห’ี’ต ิ



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๘๖   

อปีจฺจโย, ‘‘วา’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘นฺตุสฺส ตมกีาเร’’ต ิตกาโร, คณุวต,ี คณุวนฺต ีอจฺิจาทฯิ นปุํสเก ‘‘อ ํ
นปุํสเก’’ต ิสวภิตฺตสฺิส นฺตุสฺส อมาเทโส, คณุว ํอจฺิจาทฯิ 

‘‘สต ิอสฺส อตฺถ,ิ ตสฺม ิวา วชฺิชต’ี’ต ิวคฺิคเห – 
‘‘ตทสฺสตฺถ’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๙๓. สตยฺาทีหิ มนฺตฯุ 
สติอจฺิเจวมาทหี ิอวณฺณนฺตรหเิตห ิปฐมาวภิตฺยนฺเตห ิลงฺิเคห ิมนฺตปุปฺจฺจโย โหต ิ

‘‘ตทสฺสตฺถ’ี’ต ิอตฺเถฯ เสส ํคณุวนฺตุสมฯํ สตมิา, สตมิต,ี สตมินฺต,ี สตมิฯํ เอว ํธติมิา, คตมิา อจฺิ
จาทโยฯ 

ตถา ‘‘อายุ อสฺส อตฺถตี ิอาย ุมนฺต’ุ’อจฺิจตฺร – 
๔๐๔. อายสุสฺกุาราสมนฺตุมหิฺฯ 
อายสฺุส อุกาโร อส โหต ิมนฺตมฺุหตี ิอสาเทโสฯ อายสฺมา, เสส ํสมฯํ คาโว อสฺส สนฺตตี ิโค

มา, โคมนฺโต, โคมต,ี โคมนฺต,ี โคม ํกุลํ อจฺิจาทฯิ 
‘‘สทฺธา อสฺส อตฺถ’ี’ต ิวคฺิคเห – 
๔๐๕. สทธฺาทิโต ณฯ 
สทธฺา ป ญฺาอจฺิเจวมาทโิต ณปปฺจฺจโย โหต ิ‘‘ตทสฺสตฺถ’ิ’อจฺิเจตสฺม ิอตฺเถฯ สทฺโธ ปรุโิส, 

สทฺธา ก ฺญา, สทฺธ ํกุลํฯ เอว ํป ฺโญ, อมจฺฉโร, ตถา พุทฺธ,ํ พทฺุธ ิอสฺส อตฺถตี ิพุทฺโธ อจฺิจาทฯิ 
อสฺสตฺถติทฺธติํฯ 
สงขฺยฺาตทฺธิต 

‘‘ป ฺจนฺนํ ปรูโณ’’ต ิวคฺิคเห – 
๔๐๖. สงขฺฺยาปรูเณ โมฯ 
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ปรูยต ิสงฺขฺยา อเนนาต ิปรูโณ, สงฺขฺยาย ปรูโณ สงขฺยฺาปรูโณ, ตสฺม ิสงฺขฺยาปรูณตฺเถ 
ฉฏฺฐยินฺตโต มปปฺจฺจโย โหตฯิ ป ฺจโม, ป ฺจนฺนํ ปรูณี ป ฺจม,ี ‘‘นทาทโิต วา อ’ี’ต ิอปีจฺจโยฯ 
‘‘อตฺิถยิมโต อาปจฺจโย’’ต ิอาปจฺจโย, ป ฺจมา วรียิปารม,ี ป ฺจม ํฌานํฯ เอว ํสตฺตโม, สตฺตม,ี 
สตฺตมา, สตฺตม,ํ อฏฺฐโม, อฏฺฐม,ี อฏฺฐมา, อฏฺฐม,ํ นวโม, นวม,ี นวมา, นวม,ํ ทสโม, ทสม,ี 
ทสมา, ทสม ํอจฺิจาทฯิ 

‘‘สงฺขฺยาปรูเณ’’ต ิอธกิาโรฯ 
๔๐๗. จตุจเฺฉหิ ถฐาฯ 
จตุฉอจฺิเจเตห ิถฐอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิสงฺขฺยาปรูณตฺเถฯ จตุนฺนํ ปรูโณ จตุตฺโถ, ทฺวตฺิตํ

, จตุตฺถ,ี จตุตฺถา, จตุตฺถํ, ฉนฺนํ ปรูโณ ฉฏฺโฐ, ฉฏฺฐ,ี ฉฏฺฐา, ฉฏฺฐ,ํ ฉฏฺโฐ เอว ฉฏฺฐโมฯ 
ฉาหํ, ฉฬายตนํ อจฺิจตฺร – 
๔๐๘. ส ฉสสฺ วาฯ 
ฉสฺส สการาเทโส โหต ิวา สงฺขฺยาเนฯ ฉาหมสฺส ชวีติํ สาห,ํ ฉาห ํวา, สฬายตนํฯ 
‘‘ทฺวนฺินํ ปรูโณ’’ต ิวคฺิคเห – 
๔๐๙. ทวิฺตีหิ ติโยฯ 
ทฺวิติอจฺิเจเตห ิติยปปฺจฺจโย โหต ิสงฺขฺยาปรูณตฺเถฯ วปิรณิาเมน ‘‘ทฺว ิตณฺิณ’’นฺต ิวตฺต

มาเน – 
๔๑๐. ติเย ทุตาปิ จฯ 
ทฺวิติอจฺิเจเตส ํทุตอจฺิจาเทสา โหนฺต ิติยปปฺจฺจเย ปเรฯ ทุตโิย ปรุโิส, ทุตยิา, ทุตยิํฯ เอวํ 

ตณฺิณํ ปรูโณ ตตโิย, ตตยิา, ตตยิฯํ อปิคฺคหเณน อ ฺญตฺถาปิ ทวิฺสทฺทสฺส ทุอาเทโส โหต,ิ 
จสทฺเทน ทิ จฯ ทฺเว รตฺตโิย ทุรตฺตํ, ทุวธิ,ํ ทุวงฺค,ํ ทริตฺต,ํ ทคิณํุ, ทคิฯุ 

๔๑๑. เตสมฑฒฺปูปเทน อฑฒฺฑุฒฺทิวฑฒฺทิยฑฒฺฑฒฺติยาฯ 
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เตส ํจตุตฺถทตุยิตตยิานํ อฑฺฒปูปทานํ อฑฺฒปูปเทน สห อฑฒฺฑุฒฺทิวฑฒฺทิยฑฒฺอฑฒฺ
ติยาเทสา โหนฺตฯิ 

เอตฺถ จ – 
อฑฺฒปูปทปาทาน-สามตฺถา อฑฺฒปพฺุพกา; 
เตสสํทฺเทน คยฺหนฺเต, จตุตฺถทุตยิาทโยฯ 

อฑฺเฒน จตุตฺโถ อฑฺฒุฑฺโฒ, อฑฺเฒน ทตุิโย ทวิฑฺโฒ, ทยิฑฺโฒ, อฑฺเฒน ตตโิย อฑฺฒตโิย
ฯ 

‘‘เอก ฺจ ทส จา’’ต ิอตฺเถ ทฺวนฺทสมาเส, ‘‘เอเกน อธกิา ทสา’’ต ิอตฺเถ ตปปฺรุสิสมาเส วา 
กเต ‘‘สงฺขฺยาเน’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘ทฺเวกฏฺฐานมากาโร วา’’ต ิอาตฺตํฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท
ฯ 

เตน เจตฺถ – 
ทฺเวกฏฺฐานํ ทเส นิจฺจ,ํ ทฺวสฺิสา’นวุตยิา นวา; 
อติเรส’มสนฺต ฺจ, อาตฺตํ ทเีปต ิวาสตุฯิ 

‘‘เอกาทโิต ทสร สงฺขฺยาเน’’ต ิรตฺตํฯ 
ราเทโส วณฺณมตฺตตฺตา, วณฺณมตฺตปปฺสงฺคปิิ; 
สยิา ทสสฺส ทสฺเสว, นิมตฺิตาสนฺนภาวโตฯ 

ตโต พหุวจนํ โย, ‘‘ป ฺจาทนีมกาโร’’ต ิสวภิตฺตสฺิส อนฺตสฺส อตฺตํฯ เอการส, เอกาทส, 
ลงฺิคตฺตเยปิ สมานํฯ 

‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๑๒. เอกาทิโต ทสสสีฺฯ 
เอกาทโิต ปรสฺส ทสสฺส อนฺเต อปีจฺจโย โหต ิวา ปรูณตฺเถฯ 

ทสสฺส ปจฺจยาโยคา, ลทฺธมนฺเตต ิอตฺถโต; 
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ตทนฺตสฺส สภาเวน, อตฺิถยิเํยว สมฺภโวฯ 
เอกาทสนฺนํ ปรูณ ีเอกาทส,ี อ ฺญตฺร เอกาทสโม, เอกาทสมฯํ 
ทฺเว จ ทส จ, ทฺวหี ิวา อธกิา ทสาต ิ‘‘ทฺว ิทส’’อจฺิจตฺร ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
‘‘วสีต ิทเสสุ พา ทฺวสฺิส ต’ู’ต ิพาเทโส, ทสฺส ราเทโสฯ พารส, อ ฺญตฺร อาตฺต,ํ ทฺวาทสฯ ทฺ

วาทสนฺนํ ปรูโณ พารสโม, ทฺวาทสโม, ทฺวาทสฯี 
ตโย จ ทส จ, ตหี ิวา อธกิา ทสาต ิเตรส, ‘‘เตสุ วทฺุธ ิโลปา’’ทนิา ติสฺส เตอาทโส อานวุติ

ยา, เตรสโม, เตรสฯี 
จตฺตาโร จ ทส จ, จตูห ิวา อธกิา ทสาต ิจตุทฺทส อจฺิจตฺร ‘‘คณเน ทสสฺสา’’ต ิจ วตฺตมาเน 

‘‘จตูปปทสฺส โลโป ตุตฺตรปทาท ิจสฺส จโุจปิ นวา’’ต ิตโุลโป, จโุจ จฯ จทฺุทส, โจทฺทส, จตุทฺทสฯ 
จทฺุทสโม, จตุทฺทสโม, จกุทฺทส,ี จาตุทฺทส ีวาฯ 

ป ฺจ จ ทส จ, ป ฺจห ิวา อธกิา ทสาต ิป ฺจทส, ‘‘เตสุ วุทฺธ ิโลปา’’ทนิา ป ฺจสทฺทสฺส ทส 
วเีสส ุปนฺนปณฺณอาเทสาปิ, ‘‘อฏฺฐาทโิต จา’’ต ิรตฺตํฯ ปนฺนรส, ป ฺจทสฯ ปนฺนรสโม, 
ป ฺจทสโม, ปนฺนรส,ี ป ฺจทสฯี 

‘‘ฉ จ ทส จ, ฉห ิวา อธกิา ทสา’’ต ิสมาเส กเต ‘‘ฉสฺสา’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘ทเส โส นิจฺจ ฺจา’’ต ิ
โส, ‘‘สงฺขฺยานํ, วา’’ต ิจ วตฺตเต, ‘‘ล ทราน’’นฺต ิลตฺต,ํ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ 

โฬ นิจฺจ ํโสฬเส ทสฺส, จตฺตาลเีส จ เตรเส; 
อ ฺญตฺร น จ โหตาย,ํ ววตฺถติวภิาสโตฯ 

ลฬานมวเิสโส กฺวจ,ิ โสฬสฯ เตฬส, จตฺตาลสี,ํ จตฺตารสีฯํ โสฬสโม, โสฬสฯี 
‘‘วา, ทสร สงฺขฺยาเน’’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘อฏฺฐาทโิต จา’’ต ิรตฺตํฯ อฏฺฐารส, อฏฺฐาทส, อาตฺตํฯ 

อฏฺฐารสนฺนํ ปรูโณ อฏฺฐารสโม, อฏฺฐาทสโมฯ เอวํ สตฺตรส, สตฺตทสฯ สตฺตรสโม, สตฺตทสโมฯ 
อฏฺฐาทิโตต ิกมิตฺถ?ํ จตุทฺทสฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๙๐   

เอเกน อนูา วสีตตี ิตปปฺรุโิส, เอกูนวสีตฯิ เอกูนวสีตาทโย อานวุตยิา เอกวจนนฺตา, อตฺิถิ
ลงฺิคา จ ทฏฺฐพฺพา, เต จ สงฺขฺยาเน, สงฺขฺเยยฺเย จ วตฺตนฺเต, ยทา สงขฺยฺาเน วตฺตนฺเต, ตทา 
ภกฺิขนูเมกูนวสีต ิตฏฺิฐต,ิ โภต ิภกฺิขนูเมกูนวสีต ิตฏฺิฐตุ, ภกฺิขนูเมกูนวสีต ิปสฺส, ภกฺิขนูเมกูนวี
สตยิา กตํ อจฺิจาทฯิ 

สงขฺฺเยยฺเย ปน เอกูนวสีต ิภกฺิขโว ตฏฺิฐนฺต,ิ โภนฺโต เอกูนวสีต ิภกฺิขโว ตฏฺิฐถ, เอกูนวสีต ิ
ภกฺิข ูปสฺส, เอกนูวสีตยิา ภกฺิขหู ิกต ํอจฺิจาทฯิ เอว ํวสีตาทสีุปิ โยเชตพฺพ,ํ เอกูนวสีตยิา ปรูโณ 
เอกูนวสีตโิมฯ 

ทส จ ทส จาต ิอตฺเถ ทฺวนฺทสมาส ํกตฺวา ‘‘ทสทสา’’ต ิวตฺตพฺเพ ‘‘สรปูานเมกเสสฺวสก’ิ’นฺต ิ
เอกเสเส กเต ทสสทฺทโต ปฐมาพหุวจนํ โยฯ ‘‘ทส โย’’อติธี – 

๔๑๓. คณเน ทสสสฺ ทวิฺติ จต ุป จฺ ฉ สตตฺ อฏฺฐนวกานํ วีติ จตตฺาร ป ญฺา ฉ สตฺ
ตาส นวา โยส ุโยน จีฺ สมาส ํฐิริ ตีตติุฯ 

คณเน ทสสฺส สมฺพนฺธนํี ทวิฺก ติก จตุกฺก ป จฺก ฉกฺกสตตฺก อฏฺฐก นวกานํ กเตกเส
สานํ ยถากฺกม ํวีติ จตตฺาร ป ญฺา ฉ สตตฺ อส นว อจฺิจาเทสา โหนฺต ิโยส ุปเรส,ุ โยน ฺจ อีส ํ
อาส ํฐิ ริติ อีติ อติุอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺตตี ิทฺวทิสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส วีอาเทโส โหต,ิ โยว
จนสฺส อีส ฺจ, สรโลปาทฯิ 
‘‘สงฺขฺยานํ, วา, อนฺเต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 

๔๑๔. ติ จฯ  
ตาสํ สงฺขฺยานมนฺเต ติการาคโม โหต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ 

วภิาสา วสี ตสิาน-มนฺเต โหต ิตอิาคโม; 
อ ฺญตฺถ น จ โหเตว, ววตฺถติวภิาสโตฯ 

‘‘พฺย ฺชเน จา’’ต ินิคฺคหตีโลโป, ปนุ ตทฺธติตฺตา นามพฺยปเทเส สยฺาทฺยปุปฺตฺตฯิ ภกฺิขนํู วี
สต,ิ วสี ํวา, วสีต ิภกฺิข,ู วสี ํวา อจฺิจาทฯิ วสีตโิมฯ ตถา เอกวสีต ิกุสลจตฺิตานิ, เอกวสีํ วาฯ เอ
กวสีตโิมฯ พาวสีต,ิ พาวสี ํวาฯ พาวสีตโิมฯ ทฺวาวสีต,ิ ทฺวาวสีํ วาฯ ทฺวาวสีตโิมฯ เตวสีต,ิ เตวสี ํ
วาฯ เตวสีตโิมฯ จตุวสีต,ิ จตุวสี ํวาฯ จตุวสีตโิมฯ ปณฺณวสีต,ิ ปณฺณวสี ํวาฯ ปณฺณวสีตโิมฯ 
ป ฺจวสีต,ิ ป ฺจวสี ํวาฯ ป ฺจวสีตโิมฯ ฉพฺพสีต,ิ ฉพฺพสีํ วาฯ ฉพฺพสีตโิมฯ สตฺตวสีต,ิ สตฺตวสี ํ



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๙๑   

วาฯ สตฺตวสีตโิมฯ อฏฺฐวสีต,ิ อฏฺฐวสี ํวาฯ อฏฺฐวสีตโิมฯ เอกนูตสิต,ิ เอกูนตสิวําฯ เอกูนตสิตโิม
ฯ 
        ทส จ ทส จ ทส จาต ิ‘‘ทส ทส ทสา’’ต ิวตฺตพฺเพ เอกเสเส กเต ‘‘คณเน ทสสฺสา’’ตอิาทิ
นา ติอีสมาเทสา, ‘‘กฺวจา’’ทนิา รสฺสตฺตํ, นิคฺคหตีาคโม จ, เสสํ วสีตสิมฯํ ตสิต,ิ ตสิ,ํ ตสิ วสฺสานิ, 
นิคฺคหตีโลโป, ตสิ,ํ ตสิาย อจฺิจาทฯิ เอกตสิต,ิ เอกตสิ ํวา, พาตฺตสิ,ํ ทฺวตฺตสิ,ํ เตตฺตสิ ํอจฺิจาทฯิ 

จตุทสตฺถวาจกสฺส กเตกเสสสฺส ทสสฺส จตฺตาร, โยวจนสฺส อีส,ํ จตฺตาลสี,ํ ‘‘ล ทราน’’นฺต ิ
รสฺส ลตฺต,ํ ตาลสี ํวาฯ จตฺตาลสีตโิมฯ เอกจตฺตาลสี,ํ ทฺวาจตฺตาลสี,ํ ทฺวจิตฺตาลสี,ํ เตจตฺตาลสี,ํ 
ตจิตฺตาลสี ํอจฺิจาทฯิ 

ป ฺจทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส ป ญฺา, โยวจนสฺส อาส ฺจฯ ป ฺญาส,ํ ‘‘เตส ุวุทฺธ ิโลปา’’
ทนิา ปณฺณาเทโส, ปณฺณาสํ วาฯ เอกป ฺญาส,ํ ทฺเวป ฺญาส,ํ ทฺวปิ ฺญาสฯํ 

ฉทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส ฉ, โยวจนสฺส ฐิอาเทโส, ‘‘ส ฉสฺส วา’’ต ิสการาเทโส, สฏฺฐ,ิ ทฺ
วาสฏฺฐ,ิ ทฺเวสฏฺฐ,ิ ทฺวสิฏฺฐ,ิ เตสฏฺฐ,ิ ตสิฏฺฐฯิ 

สตฺตทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส สตตฺ, โยวจนสฺส ร,ิ ติ จฯ สตฺตร,ิ สตฺตต,ิ ทฺวาสตฺตร,ิ ทฺวาสตฺต
ต,ิ ทฺวสิตฺตร,ิ ทสิตฺตต,ิ เตสตฺตต,ิ ตสิตฺตต ิอจฺิจาทฯิ 

อฏฺฐทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส อส, โยวจนสฺส อีติอาเทโส จฯ อสตี,ิ เอกาสตี,ิ ทฺเวอสตี,ิ เต
อสตี,ิ จตุราสตี,ิ ‘‘กฺวจา’’ทนิา ทโีฆฯ 

นวทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส นว, โยวจนสฺส อติุ จ, นวุต,ิ ทฺวานวุต,ิ ทฺเวนวตุ,ิ ทฺวนิวตุ,ิ เตนวุ
ต,ิ ตนิวุต,ิ จตุนวุต,ิ ฉนฺนวุตยิา, ฉนฺนวุตนํี ปาสณฺฑานํฯ  
      ‘‘คณเน, ทสสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 

๔๑๕. ทสทสก ํสต ํทสกานํ สต ํสหสสฺ จฺ โยมหิฺฯ 
       คณเน ปรยิาปนฺนสฺส ทสทสกตฺถวาจกสฺส ทสสทฺทสฺส สต ํโหต,ิ สตทสกตฺถวาจกสฺส 
ทสสฺส สหสสฺ ํโหต ิโยมฺหฯิ อิมนิา นิปาตเนน โยโลโป, ตทฺธติตฺตา ปนุ นามพฺยปเทเส สยฺาทฺ
ยปุปฺตฺต,ิ นิคฺคหตีสฺส โลโป, ‘‘ส’ิ’นฺต ิอมาเทโส, โยชนานํ สตํ, สหสฺสฯํ สต ํนปุํสกเมกวจนนฺต ฺจ
, ตถา สหสฺส,ํ วคฺคเภเท สพฺพตฺถ พหุวจนมฺปิ ภวตฯิ ทฺเว วสีตโิยฯ เอว ํตสิาทสีุปิ, ทฺเว สตานิ, 
พหนิู สตานิ, ทฺเว สหสฺสานิ, พหนิู สหสฺสานิฯ 
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๑๙๒   

สตสฺส ทฺวกินฺต ิอตฺเถ ฉฏฺฐตีปปฺุรสิ ํกตฺวา ‘‘สตํ ทฺวกิ’’นฺต ิวตฺตพฺเพ ‘‘ทฺวกิาทนํี 
ตทุตฺตรปทาน ฺจ นิปจฺจนฺเต’’ต ิวุตฺตยิ ํวจนโต อมินิา นิปาตเนน อุตฺตรปทสฺส ปุพฺพนิปาโต, 
กการโลโป จ โหตฯิ ทฺวสิตฯํ เอว ํสตสฺส ตกิ ํตสิต,ํ ตถา จตุสต,ํ ป ฺจสตํ, ฉสตํ, สตฺตสต,ํ 
อฏฺฐสต,ํ นวสต,ํ ทสสตํ สหสฺส ํโหตฯิ อถ วา ทฺเว สตานิ ทฺวสิตนฺต ิทคิุสมาโสฯ เอว ํตสิตํ, 
จตุสตํ อจฺิจาทฯิ 

๔๑๖. ยาว ตทุตฺตริ ทสคณิุต จฺฯ 
ยาว ตาสํ สงฺขฺยานมตฺุตร,ิ ตาว ทสคณุติ ฺจ กาตพฺพ,ํ เอตฺถ ทกาโร สนฺธโิชฯ ยถา – 

ทสสฺส คณนสฺส ทสคุณติ ํสตํ โหต,ิ สตสฺส ทสคณุติ ํสหสฺส,ํ สหสฺสสฺส ทสคณุิตํ ทสสหสฺส,ํ อทิ ํ
นหตุนฺตปิิ วุจฺจต,ิ ทสสหสฺสสฺส ทสคุณติ ํสตสหสฺส,ํ ตํ ลกฺขนฺตปิิ วุจฺจต,ิ สตสหสฺสสฺส ทสคณุิตํ 
ทสสตสหสฺสฯํ  
      ‘‘ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สชฺิฌนฺต’ี’ต ิวตฺตเตฯ 

๔๑๗. สกนาเมหิฯ 
ยาสํ ปน สงฺขฺยานํ อนิทฺทฏฺิฐนามเธยฺยานํ ยานิ รปูานิ, ตานิ สเกห ินาเมห ินิปจฺจนฺเตฯ 

สตสหสฺสานํ สตํ โกฏ,ิ อตฺิถลิงฺิคา, เอกวจนนฺตา จ, วคฺคเภเท พหุวจน ฺจ ภวต,ิ โกฏสิตสหสฺ
สานํ สตํ ปโกฏ,ิ ปโกฏสิตสหสฺสานํ สต ํโกฏปิปฺโกฏฯิ เอว ํนหตุ,ํ นินฺนหุตํ, อกฺโขภนีิ, พนฺิท,ุ 
อพฺพุท,ํ นิรพฺพทุ,ํ อหห,ํ อพพ,ํ อฏฏ,ํ โสคนฺธกิ,ํ อุปปฺล,ํ กุมทุ,ํ ปณฺุฑรกี,ํ ปทมุ,ํ กถานํ, มหา
กถานํ, อสงฺขฺเยยฺยนฺตฯิ 

อจฺิเจว ํฐานโต ฐานํ, สตลกฺขคณํุ มตํ; 
โกฏปิปฺภุตนํิ วสี-สงฺขฺยาน ฺจ ยถากฺกมฯํ  

      ‘‘ทฺเว ปรมิาณานิ เอตสฺสา’’ต ิวคฺิคเห – 
๔๑๘. ทวฺาทิโต โกเนกตฺเถ จฯ  
ทฺวิอจฺิเจวมาทโิต คณนโต กปปฺจฺจโย โหต ิอเนกตฺเถฯ ทฺวโิก ราส ิทฺวกิํฯ เอว ํตกิํ, จตุกฺกํ, 

ป ฺจกํ, ฉกฺกํ, สตฺตก,ํ อฏฺฐก,ํ นวก,ํ ทสก,ํ ปณฺณาสก,ํ สตก,ํ สหสฺสก ํอจฺิจาทฯิ 
สงฺขฺยาตทฺธติฯํ 
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๑๙๓   

อพฺยยตทฺธิต 
‘‘เอกสฺม ิวาเร ภุ ฺชต,ิ ทฺววิาเร ภุ ฺชต’ี’ต ิวคฺิคเห – 
๔๑๙. เอกาทิโต สกิสสฺ กฺขตตฺุฯํ 
เอกทวิฺติอจฺิเจวมาทโิต คณนโต สกสฺิส ฐาเน วารตฺเถ กฺขตตฺุปํจฺจโย โหตฯิ เอกกฺขตฺตุ,ํ ทฺ

วกฺิขตฺตุํ ภุ ฺชต,ิ ‘‘สพฺพาสมาวุโส’’ตอิาทนิา สิโลโปฯ เอว ํตกฺิขตฺตุ,ํ จตุกฺขตฺตุ,ํ ป ฺจกฺขตฺตุ,ํ 
ฉกฺขตฺตุ,ํ สตฺตกฺขตฺตุ,ํ อฏฺฐกฺขตฺตุ,ํ นวกฺขตฺตุ,ํ ทสกฺขตฺตุ,ํ สตกฺขตฺตุ,ํ สหสฺสกฺขตฺตุ,ํ พหุกฺขตฺตุ,ํ 
กตกฺิขตฺตุฯํ 

‘‘เอเกน วภิาเคนา’’ต ิวคฺิคเห – 
มณฺฑกูคตยิา สงขฺยฺาคฺคหณมนุวตฺตเตฯ 
๔๒๐. วิภาเค ธา จฯ 
วภิาคตฺเถ เอกาทสิงฺขฺยาโต ธาปจฺจโย โหตฯิ จสทฺเทน เอกทฺวโิต ชฌฺ จ, สตฺุตาทโิต โส 

จฯ เอกธาฯ ทฺวหี ิวภิาเคห ิทฺวธิา, ทุธา วา, ทฺเวธาฯ ตหี ิวภิาเคห ิตธิา, เตธา วา, ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ติ
อาทนิา อกิารสฺเสกาโรฯ เอว ํจตุธา, ป ฺจธา, ฉธา, สตฺตธา, อฏฺฐธา, นวธา, ทสธา, สตธา, 
สหสฺสธา, กตธิา, พหธุาฯ 

ชฺฌปปฺจฺจเย เอกธา กโรตตี ิเอกชฺฌฯํ เอวํ ทฺเวชฺฌฯํ 
โสปจฺจเย สุตฺเตน วภิาเคน สตฺุตโสฯ เอวํ พฺย ฺชนโส, ปทโส, อตฺถโส, พหโุส, สพฺพากา

เรน สพฺพโส, อุปายโส, เหตุโส, ฐานโส, โยนิโสฯ 
๔๒๑. สพพฺนาเมหิ ปการวจเน ต ุถาฯ 
สพฺพนาเมห ิปการวจนตฺเถ ถาปจฺจโย โหต,ิ ตสุทฺเทน ถตตฺาปจฺจโย จฯ สาม ฺญสฺส 

เภทโก วเิสโส ปกาโร, ตสฺสาภธิาเนต ิอตฺโถ, โส ปกาโร ตถา, ตํ ปการ ํตถา, เตน ปกาเรน 
ตถา, เยน ปกาเรน ยถาฯ เอว ํสพฺพถา, อ ฺญถา, อติรถา, อุภยถา, ถตตฺาปจฺจเย เตน ปกา
เรน ตถตฺตาฯ เอว ํยถตฺตา, อ ฺญถตฺตาฯ 
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๑๙๔   

โก ปกาโรต ิอตฺเถ – 
๔๒๒. กิมิเมหิ ถฯํ 
กิอิมอจฺิเจเตห ิถปํจฺจโย โหต ิปการวจนตฺเถฯ ‘‘กิสฺส ก เว จา’’ต ิเอตฺถ จสทฺเทน กิสฺส กา

เทโสฯ กถํ, ก ํปการ ํกถํ, เกน ปกาเรน กถํ, อย ํปกาโร อตฺิถ,ํ อมิ ํปการ ํอตฺิถฯํ อเนน ปกาเรน 
อตฺิถ,ํ ‘‘อมิสฺส ิถ ํทานิห โต เธสุ จา’’ต ิอิมสทฺทสฺส อิกาโร, ทฺวตฺิตํฯ เอตฺถ ห ิกฺขตตฺุ ํอาทถิ ํ
ปรโิยสานปปฺจฺจยนฺตานํ อพฺยยตทฺธติตฺตา นามพฺยปเทส ํกตฺวา วภิตฺตมฺิห ิกเต ‘‘สพฺพาสมาวุ
โส’’ตอิาทนิา วภิตฺตโิลโป, ‘‘กฺวจ ิโต ป ฺจมฺยตฺเถ’’ตอิาทนิา วุตฺตโตอาทปิปฺจฺจยนฺตา จ อเิธว 
อพฺยยตทฺธเิต สงฺคยฺหนฺตฯิ 

๔๒๓. ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฌฺนฺติฯ 
เย สทฺทา ลกฺขเณน อนุปปนฺนา อนิทฺทฏฺิฐลกฺขณา อกฺขราทโิต, นาโมปสคฺคนิปาตโต วา 

สมาสตทฺธติาทโิต วา, เต นิปาตนา สชฺิฌนฺตฯิ 
ตทฺธติโต ตาว – 

อมิสฺมา ชฺช สยิา กาเล, สมานาปรโต ชฺชุ จ; 
อมิสทฺทสฺส’กาโร จ, สมานสฺส จ โส สยิาฯ 

อมิสฺม ิกาเล, อมิสฺม ิทวิเส วา อชฺช, สมาเน กาเล สชฺช,ุ อปรสฺมทิวิเส อปรชฺชุฯ นิปาเตห ิ
ภวตฺเถ ตนปปฺจฺจโยฯ อชฺช ภว ํอชฺชตนํ, อชฺช ภวา อชฺชตนี, สฺเว ภวํ สฺวาตนํฯ เอว ํปรุาตนํ, 
หยิฺโย ภว ํหยิฺยตฺตนํ, หยฺิโย ภวา หยฺิยตฺตนี อจฺิจาทฯิ 

อพฺยยตทฺธติฯํ 
สาม ฺญวุตฺตภิาวตฺถา-พฺยยโต ตทฺธติํ ตธิา; 
ตตฺราท ิจตุธาปจฺจา-เนกตฺถสฺสตฺถสิงฺขฺยาโตฯ 

อติ ิปทรปูสทฺิธยิ ํตทฺธติกณฺโฑ 
ป ฺจโมฯ 
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๑๙๕   

๖. อาขยฺาตกณฺฑ 
ภวูาทิคณ 

วิภตติฺวิธาน 
อถ อาขฺยาตวภิตฺตโิย กฺรยิาวาจหี ิธาตหู ิปรา วุจฺจนฺเตฯ 
ตตฺถ กฺรยิ ํอาจกฺิขตตี ิอาขยฺาต,ํ กฺรยิาปทฯํ วุตฺต ฺห ิ‘‘กาลการกปรุสิปรทิปีกํ กฺริ

ยาลกฺขณมาขฺยาตกิ’’นฺตฯิ ตตฺถ กาโลต ิอตตีาทโย, การกมติ ิกมฺมกตฺตุภาวา, ปริุสาต ิ
ปฐมมชฺฌมิตฺุตมา, กฺริยาต ิคมนปจนาทโิก ธาตฺวตฺโถ, กฺรยิาลกฺขณํ ส ฺญาณํ เอตสฺสาต ิกฺริ
ยาลกฺขณํ, อตลิงฺิค ฺจฯ 

วุตฺตมฺปิ เจตํ – 
‘‘ย ํตกิาล ํตปุิรสิ,ํ กฺรยิาวาจ ิตกิารกํ; 
อตลิงฺิค ํทฺววิจนํ, ตทาขฺยาตนฺต ิวุจฺจต’ี’ตฯิ 

กาลาทวิเสน ธาตฺวตฺถ ํวภิชนฺตตี ิวิภตติฺโย, ตฺยาทโย, ตา ปน วตฺตมานา ป ฺจม ีสตฺตม ี
ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนี อชฺชตนี ภวสฺิสนฺต ีกาลาตปิตฺต ิจาต ิอฏฺฐวธิา ภวนฺตฯิ 

กฺรยิ ํธาเรนฺตตี ิธาตโว, ภูวาทโย, ขาทธิาตุปปฺจฺจยนฺตา จ, เต ปน อตฺถวสา ทฺวธิา ภวนฺต ิ
สกมฺมกา, อกมฺมกา จาตฯิ ตตฺร สกมมฺกา เย ธาตโวกมฺมาเปกฺข ํกฺรยิ ํวทนฺต,ิ ยถา – กฏ ํกโร
ต,ิ คาม ํคจฺฉต,ิ โอทนํ ปจตตีอิาทโย, อกมมฺกา เย กมฺมนิรเปกฺข ํกฺรยิ ํวทนฺต,ิ ยถา – อจฺฉต,ิ 
เสต,ิ ตฏฺิฐตตีอิาทโยฯ 

เต ปน สตฺตวธิา ภวนฺต ิวกิรณปปฺจฺจยเภเทน, กถ?ํ อวกิรณา ภวูาทโยฯ นิคฺคหตีปพฺุ
พกอวกิรณา รธุาทโย, ยวกิรณา ทวิาทโย, ณุณา อณุาวกิรณา สฺวาทโย, นาปปฺณฺหาวกิรณา 
กยิาทโย, โอยิรวกิรณา ตนาทโย, สกตฺเถ เณ ณยนฺตา จรุาทโยตฯิ 

ตตฺถ ปฐม ํอวกิรเณสุ ภวูาทสีุ ธาตูสุ ปฐมภูตา อกมฺมกา ภอูจฺิเจตสฺมา ธาตุโต ตยฺาทโย 
ปรา โยชยีนฺเตฯ 
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ภสูตฺตาย,ํ ‘‘ภ’ู’อจฺิจย ํธาตุ สตฺตายมตฺเถ วตฺตเต, กฺรยิาสาม ฺญภเูต ภวเน วตฺตเตต ิอตฺโถ
ฯ 

‘‘ภ’ู’อติ ิฐเิต – 
๔๒๔. ภวูาทโย ธาตโวฯ 
ภอูจฺิเจวมาทโย เย กฺรยิาวาจโิน สทฺทคณา, เต ธาตสุ ฺญา โหนฺตฯิ ภ ูอาท ิเยส ํเต ภู

วาทโย, อถ วา ภวูา อาท ีปการา เยส ํเต ภวูาทโยฯ 
ภวูาทสีุ วกาโรย,ํ เญยฺโย อาคมสนฺธโิช; 
ภวูาปปฺการา วา ธาตู, สกมฺมากมฺมกตฺถโตฯ 

‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทโิต ‘‘กฺวจ’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๒๕. ธาตสุสฺนฺโต โลโปเนกสสฺรสสฺฯ 
อเนกสฺสรสฺส ธาตุสฺส อนฺโต กฺวจ ิโลโป โหตฯิ 
กฺวจิคฺคหณํ ‘‘มหยีต ิสมโถ’’ตอิาทสีุ นิวตฺตนตฺถ,ํ อติ ิอเนกสฺสรตฺตาภาวา อธิ ธาตฺวนฺตโล

โป น โหตฯิ 
ตโต ธาตฺวาธกิารวหิติาเนกปปฺจฺจยปปฺสงฺเค ‘‘วตฺตจฺิฉานุปพฺุพกิา สทฺทปปฺฏปิตฺต’ี’ต ิกตฺวา 

วตฺตมานวจนิจฺฉาย ํ– 
๔๒๖. วตตฺมานา ติอนฺติ, สิถ, มิม, เตอนฺเต, เสวเฺห, เอมเฺหฯ 
ตยฺาทโย ทฺวาทส วตฺตมานาส ฺญา โหนฺตตี ิตยฺาทีนํ วตฺตมานตฺถวสิยตฺตา วตตฺมา

นาส ฺญาฯ 
๔๒๗. กาเลฯ 
อยมธกิาโรฯ 
อโิต ปร ํตฺยาทวิภิตฺตวิธิาเน สพฺพตฺถ วตฺตเตฯ 
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๔๒๘. วตตฺมานา ปจจฺปุปฺนฺเนฯ 
ปจฺจปุปฺนฺเน กาเล คมฺยมาเน วตฺตมานาวภิตฺต ิโหต,ิ กาโลต ิเจตฺถ กฺรยิา, กรณํ กาโร, 

รการสฺส ลกาโร, กาโลฯ 
ตสฺมา – 

กฺรยิาย คมฺยมานาย, วภิตฺตนํี วธิานโต; 
ธาตูเหว ภวนฺตตี,ิ สทฺิธ ํตฺยาทวิภิตฺตโิยฯ 

อธิ ปน กาลสฺส อตตีานาคตปจฺจปุปฺนฺนาณตฺตปิรกิปปฺกาลาภปิตฺตวิเสน ฉธา ภนฺินตฺตา 
‘‘ปจฺจปุปฺนฺเน’’ต ิวเิสเสตฯิ ตํ ตํ การณํ ปฏจฺิจ อุปปฺนฺโน ปจจฺปุปฺนฺโน, ปฏลิทฺธสภาโว, น ตาว 
อตโีตต ิอตฺโถฯ 

ปจฺจปุปฺนฺนสมเีปปิ, ตพฺโพหารปูจารโต; 
วตฺตมานา อตเีตปิ, ตํกาลวจนิจฺฉยาตฯิ 

ตสฺม ิปจฺจปุปฺนฺเน วตฺตมานาวภิตฺต ิกตฺวา, ตสฺสา ฐานานิยเม ‘‘ธาตุลงฺิเคห ิปรา ปจฺจยา’’ต ิ
ปรภิาสโต ธาตุโต ปร ํวตฺตมานปปฺจฺจเย กตฺวา, เตสมนิยมปปฺสงฺเคสต ิ‘‘วตฺตจฺิฉานุปพฺุพกิา 
สทฺทปปฺฏปิตฺต’ี’ต ิปรสฺสปทวจนิจฺฉาย ํ– 

๔๒๙. อถ ปพุพฺานิ วิภตตีฺนํ ฉ ปรสสฺปทานิฯ 
อถ ตทฺธติานนฺตร ํวุจฺจมานานํ สพฺพาส ํวตฺตมานาทนํี อฏฺฐวธิานํ วภิตฺตนํี ยานิ ยานิ ปพฺุ

พกานิ ฉ ปทานิ, ตานิ ตานิ อตฺถโต อฏฺฐจตฺตาลสีมตฺตานิ ปรสสฺปทส ฺญานิ โหนฺตตีอิาทมฺิห ิ
ฉนฺนํ ปรสฺสปทส ฺญา, ปรสฺสตฺถานิ ปทานิ ปรสสฺปทานิ, ตพฺพาหุลฺลโต ตพฺโพหาโรฯ 

‘‘ธาตูห ิเณ ณย’’อจฺิจาทโิต ‘‘ธาตูห’ี’ต ิวตฺตมาเน – 
๔๓๐. กตตฺริ ปรสฺสปทํฯ 
กตตฺริการเก อภเิธยฺเย สพฺพธาตูห ิปรสสฺปทํ โหตตี ิปรสฺสปทํ กตฺวา, ตสฺสาปยฺ

นิยมปปฺสงฺเค วตฺตจฺิฉาวสา – 
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วปิรณิาเมน ‘‘ปรสฺสปทานํ, อตฺตโนปทาน’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๓๑. ทเฺว ทฺเว ปฐมมชฺฌิมุตตฺมปริุสาฯ 
ตาสํ วภิตฺตนํี ปรสฺสปทาน’มตฺตโนปทาน ฺจ ทฺเว ทเฺว วจนานิ ยถากฺกม ํปฐมมชฌิฺมุตฺ

ตมปริุสส ฺญานิ โหนฺตฯิ ตํ ยถา? ติ อนฺติอติ ิปฐมปุรสิา, สิ ถอติ ิมชฺฌมิปรุสิา, มิ มอติ ิอุตฺตม
ปุรสิาฯ อตฺตโนปเทสุปิ เต อนฺเตอติ ิปฐมปรุสิา, เส วฺเหอติ ิมชฺฌมิปรุสิา, เอ มเฺหอติ ิอุตฺตมปุ
รสิาฯ เอวํ เสสาส ุสตฺตสุ วภิตฺตสีุปิ โยเชตพฺพนฺตฯิ เอว ํอฏฺฐวภิตฺตวิเสน ฉนฺนวุตวิเิธ อาขฺ
ยาตปเท ทฺวตฺตสิ ทฺวตฺตสิ ปฐมมชฺฌมิอุตฺตมปรุสิา โหนฺตตี ิวตฺตมานปรสฺสปทาทมฺิห ิทฺวนฺินํ 
ปฐมปรุสิส ฺญาฯ 

๔๓๒. นามมหิฺ ปยชฺุชมาเนปิตลฺุยาธิกรเณ ปฐโมฯ 
ตมุหฺามหฺสทฺทวชฺชเิต ตุลฺยาธกิรณภเูต สาธกวาจเก นามมฺห ิปยชฺุชมาเนปิ อปปฺยุชฺชมา

เนปิ ธาตูห ิปฐมปรุโิส โหตตี ิปฐมปรุสิ ํกตฺวา, ตสฺสาปยฺนิยมปปฺสงฺเค กฺรยิาสาธกสฺส กตฺตุโน 
เอกตฺเต วตฺตุมจฺิฉิเต ‘‘เอกมฺห ิวตฺตพฺเพ เอกวจน’’นฺต ิวตฺตมานปรสฺสปทปฐมปรุเิสกวจนํ ติฯ 

‘‘ปโร, ปจฺจโย, ธาต’ู’ต ิจ อธกิาโร, ‘‘ยถา กตฺตร ิจา’’ต ิอโิต ‘‘กตฺตร’ี’ต ิวกิรณปปฺจฺจยวธิาเน 
สพฺพตฺถ วตฺตเตฯ 

๔๓๓. ภวูาทิโต อฯ 
ภอูจฺิเจวมาทโิต ธาตุคณโต ปโร อปจฺจโย โหต ิกตฺตร ิวหิเิตสุ วภิตฺตปิปฺจฺจเยสุ ปเรสุฯ 

สพฺพธาตุกมฺหเิยวายมสฺิสเตฯ 
‘‘อสโํยคนฺตสฺส, วุทฺธ’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๓๔. อ เฺญส ุจฯ 
การติโต อ ฺเญสุ ปจฺจเยสุ อสโํยคนฺตานํ ธาตนํู วุทฺธ ิโหตฯิ จคฺคหเณน ณุปปฺจฺจยสฺสาปิ 

วุทฺธ ิโหติฯ เอตฺถ จ ‘‘ฆฏาทนํี วา’’ต ิอโิต วาสทฺโท อนุวตฺเตตพฺโพ, โส จ ววตฺถติวภิาสตฺโถฯ 
เตน – 

อวิณฺณุวณฺณนฺตาน ฺจ, ลหูปนฺตาน ธาตุนํ; 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๑๙๙   

อวิณฺณุวณฺณานเมว, วุทฺธ ิโหต ิปรสฺส นฯ 
ยวุณฺณานมฺปิ ย ณุ ณา-นานิฏฺฐาทสีุ วุทฺธ ิน; 
ตุทาทสฺิสาวกิรเณ, น เฉตฺวาทสีุ วา สยิาฯ 

ตสฺสาปยฺนิยมปปฺสงฺเค – ‘‘อยุวณฺณาน ฺจาโย วุทฺธ’ี’ต ิปรภิาสโต อกูารสโฺสกาโร วุทฺธฯิ 
วปิรณิาเมน ‘‘ธาตูน’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๔๓๕. โอ อว สเรฯ 
โอการสฺส ธาตฺวนฺตสฺส สเร ปเร อวาเทโส โหตฯิ ‘‘สรโลโป มาเทส’’อจฺิจาทนิา สรโล

ปาทมฺิห ิกเต ‘‘นเย ปรํ ยตฺุเต’’ต ิปรนยนํ กาตพฺพฯํ 
โส ปรุโิส สาธุ ภวต,ิ สา ก ฺญา สาธุ ภวต,ิ ตํ จตฺิตํ สาธ ุภวตฯิ 
เอตฺถ ห ิ– 

กตฺตุโนภหิติตฺตาว, อาขฺยาเตน น กตฺตร;ิ 
ตตยิา ปฐมา โหต,ิ ลงฺิคตฺถํ ปนเปกฺขยิฯ 

สตปิิ กฺรยิาเยกตฺเต กตฺตนํู พหุตฺตา ‘‘พหมฺุห ิวตฺตพฺเพ พหุวจน’’นฺต ิวตฺตมานปรสฺสปท
ปฐมปรุสิพหุวจนํ อนฺติ, ปเุร วยิ อปปฺจฺจยวุทฺธอิวาเทสา, สรโลปาทฯิ เต ปรุสิา ภวนฺต,ิ อปปฺ
ยชฺุชมาเนปิ ภวต,ิ ภวนฺตฯิ 

‘‘ปยชฺุชมาเนปิ, ตุลฺยาธกิรเณ’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๓๖. ตมุเฺห มชฌิฺโมฯ 
ตุลฺยาธกิรณภเูต ตมุหฺสทฺเท ปยชฺุชมาเนปิ อปปฺยชฺุชมาเนปิ ธาตูห ิมชฌิฺมปรุโิส โหตตี ิ

วตฺตมานปรสฺสปทมชฺฌมิปรุเิสกวจนํสิ, เสสํ ปรุมิสมฯํ ตฺวํ ภวส,ิ ตุมฺเห ภวถ, อปปฺยชฺุชมาเนปิ 
ภวส,ิ ภวถฯ 

ตลฺุยาธิกรเณต ิกมิตฺถํ? ตยา ปจฺจเต โอทโนฯ  
ตสฺมเิยวาธกิาเร – 
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๔๓๗. อมเฺห อตุตฺโมฯ 
ตุลฺยาธกิรณภเูต อมหฺสทฺเท ปยชฺุชมาเนปิ อปปฺยุชฺชมาเนปิ ธาตหู ิอตุตฺมปรุโิส โหตตี ิ

วตฺตมานปรสฺสปทอุตฺตมปรุเิสกวจนํ มิ, อปปฺจฺจยวุทฺธอิวาเทสาฯ 
๔๓๘. อกาโร ทีฆ ํหิมิเมสฯุ 
อกาโร ทีฆมาปชฺชเต หิมิมอจฺิเจตาส ุวภิตฺตสุีฯ อห ํภวาม,ิ มย ํภวามฯ ภวาม,ิ ภวามฯ 
‘‘วภิตฺตนํี, ฉา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๓๙. ปราณฺยตตฺโนปทานิฯ 
สพฺพาสํ วตฺตมานานํ อฏฺฐวธิานํ วภิตฺตนํี ยานิ ยานิ ปรานิ ฉ ปทานิ, ตานิ ตานิ อตฺต

โนปทส ฺญานิ โหนฺตตี ิเตอาทนํี อตฺตโนปทส ฺญาฯ 
‘‘ธาตูห,ิ อตฺตโนปทานี’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๔๐. กตตฺริ จฯ 
กตตฺริ จ การเก อภเิธยฺเย ธาตูห ิอตฺตโนปทานิ โหนฺตฯิ จคฺคหณํ กตฺถจ ินิวตฺตนตฺถํ, เสส ํ

ปรสฺสปเท วุตฺตนเยเนว เวทติพฺพฯํ ภวเต, ภวนฺเต, ภวเส, ภววฺเห, ภเว, ภวามฺเหฯ 
ปจ ปาเก, ธาตุส ฺญาย ํธาตฺวนฺตโลโป, วุตฺตนเยเนว ตยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อวิณฺณุวณฺณานม

ภาวา วุทฺธอิภาโวเวตฺถ วเิสโสฯ โส เทวทตฺโต โอทนํ ปจติ, ปจนฺต,ิ ปจส,ิ ปจถ, ปจาม,ิ ปจาม, 
โส โอทนํ ปจเต, เต ปจนฺเต, ตฺวํ ปจเส, ตุมฺเห ปจวฺเห, อหํ ปเจ, มย ํปจามฺเหฯ 

ปฐมปรุสิาทนีเมกชฺฌปปฺวตฺตปิปฺสงฺเค ปรภิาสมาห – 
๔๔๑. สพเฺพสเมกาภิธาเน ปโร ปริุโสฯ 
สพฺเพส ํปฐมมชฺฌมิานํ, ปฐมุตฺตมานํ, มชฺฌมุิตฺตมานํ ตณฺิณํ วา ปรุสิานํ เอกโตภธิาเน 

กาตพฺเพ ปโร ปุรโิส โยเชตพฺโพฯ เอกกาลานเมวาภธิาเน จายํฯ โส จ ปจต,ิ ตฺว ฺจ ปจสตี ิปริ
ยายปปฺสงฺเค ตมุเฺห ปจถาต ิภวตฯิ เอว ํโส จ ปจติ, อห ฺจ ปจามตี ิมย ํปจาม, ตถา ตฺว ฺจ 
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ปจส,ิ อห ฺจ ปจาม,ิ มย ํปจาม, โส จ ปจต,ิ ตฺว ฺจ ปจส,ิ อห ฺจ ปจาม,ิ มย ํปจามฯ เอว ํ
สพฺพตฺถ โยเชตพฺพฯํ 

เอกาภิธาเนต ิกมิตฺถ?ํ ‘‘โส จ ปจต,ิ ตฺว ฺจ ปจสฺิสส,ิ อห ํปจ’ิ’ เอตฺถ ภนฺินกาลตฺตา ‘‘มย ํ
ปจมฺิหา’’ต ิน ภวตฯิ 

คม ุสปปฺ คตมฺิห,ิ ปเุร วยิ ธาตุส ฺญาย ํธาตฺวนฺตโลโปฯ 
กตฺตร ิตยฺาทฺยปุปฺตฺตฯิ 
๔๔๒. คมิสสฺนฺโต จโฺฉ วา สพฺพาสฯุ 
คมอุจฺิเจตสฺส ธาตุสฺสนฺโต มกาโร จโฺฉ โหต ิวา สพฺพาส ุวภิตฺตสีุ, สพฺพคฺคหเณน 

มานนฺต ย การติปปฺจฺจเยสุ จฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ เตนาย ํ– 
วธิ ินิจฺจ ฺจ วาสทฺโท, มาน’นฺเตสุ ตุ กตฺตร;ิ 
ทเีปตานิจฺจม ฺญตฺถ, ปโรกฺขายมสนฺตกฯํ 

อปปฺจฺจยปรนยนานิ, โส ปรุโิส คาม ํคจฺฉต,ิ เต คจฺฉนฺต,ิ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ครุปพฺุ
พรสฺสโต ปรสฺส ปฐมปรุสิพหุวจนสฺส เร วา โหต,ิ คจฺฉเรฯ ตฺว ํคจฺฉส,ิ ตุมฺเห คจฺฉถฯ อห ํคจฺฉา
ม,ิ มย ํคจฺฉามฯ 

จฉฺาเทสาภาเว ‘‘โลป ฺเจตฺตมกาโร’’ต ิอปปฺจฺจยสฺส เอกาโรฯ คเมต,ิ คเมนฺต,ิ สรโลโปฯ 
คเมส,ิ คเมถฯ คเมม,ิ คเมมฯ 

อตฺตโนปเทปิ โส คาม ํคจฺฉเต, คจฺฉนฺเต, คจฺฉเรฯ คจฺฉเส, คจฺฉวฺเหฯ คจฺเฉ, คจฺฉามฺเหฯ 
‘‘กุโต นุ ตฺว ํอาคจฺฉส,ิ ราชคหโต อาคจฺฉาม’ี’ตอิาทสีุ ปน ปจฺจปุปฺนฺนสมเีป วตฺตมานวจนํ

ฯ ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๔๓. คมิสสฺ ฆมมฺฯํ 
คมอุจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สพฺพสฺส ฆมมฺาเทโส โหต ิวาฯ ฆมฺมต,ิ ฆมฺมนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ภาวกมฺเมส ุปน – 
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๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมมฺนิฯ 
ภาเว จ กมมฺนิ จ การเก อภเิธยฺเย อตฺตโนปทานิ โหนฺต,ิ จสทฺเทน กมฺมกตฺตรปิิฯ ภวนํ 

ภาโว, โส จ การกนฺตเรน อสสํฏฺโฐ เกวโล ภวนลวนาทโิก ธาตฺวตฺโถฯ กรยีตตี ิกมมฺฯํ อกมฺม
กาปิ ธาตโว โสปสคฺคา สกมฺมกาปิ ภวนฺต,ิ ตสฺมา กมฺมนิ อนุปพฺุพา ภธูาตุโต วตฺตมานตฺต
โนปทปฐมปรุเิสกวจนํ เตฯ 

‘‘ธาตูห ิเณ ณย’’อจฺิจาทโิต ‘‘ธาตูห’ี’ต ิวตฺตมาเน – 
๔๔๕. ภาวกมเฺมส ุโยฯ 
สพฺพธาตูห ิปโร ภาวกมฺเมส ุยปปฺจฺจโย โหติฯ อตฺตโนปทวสิเยวายมสฺิสเต, ‘‘อ ฺเญสุ จา’’

ต ิสุตฺเต อนุวตฺตติวาคฺคหเณน ยปปฺจฺจเย วุทฺธ ิน ภวต,ิ อนุภยูเต สุข ํเทวทตฺเตนฯ 
อาขฺยาเตน อวตฺุตตฺตา, ตตยิา โหต ิกตฺตร;ิ 
กมฺมสฺสาภหิติตฺตา น, ทุตยิา ปฐมาวธิฯ 

อนุภยูนฺเต สมฺปตฺตโิย ตยาฯ อนุภยูเส ตฺวํ เทวทตฺเตน, อนุภยูวฺเห ตุมฺเหฯ อห ํอนุภูเย 
ตยา, มย ํอนุภูยามฺเหฯ 

‘‘กฺวจ ิธาตุ’’อจฺิจาทโิต ‘‘กฺวจ’ี’ต ิวตฺตมาเน – 
๔๔๖. อตฺตโนปทานิ ปรสสฺปทตตฺฯํ 
อตฺตโนปทานิ กฺวจ ิปรสฺสปทตฺตมาปชฺชนฺเต, อกตฺตรเิยเวตฯํ ยการสฺส ทฺวตฺิต,ํ อนุภยฺูยต ิ

มยา สุข,ํ อนุภยฺูยเต วา, อนุภยฺูยนฺตฯิ อนุภยฺูยส,ิ อนุภยฺูยถฯ อนุภยฺูยาม,ิ อนุภูยฺยามฯ ทฺวตฺิตา
ภาเว – อนุภยูต,ิ อนุภยูนฺตฯิ 

กฺวจีต ิก?ิ อนุภยูเตฯ 
       ภาเว อทพฺพวุตฺตโิน ภาวสฺเสกตฺตา เอกวจนเมว, ต ฺจ ปฐมปรุสิสฺเสว, ภยูเต เทวทตฺเตน
, เทวทตฺเตน สมฺปต ิภวนนฺต ิอตฺโถฯ  
       ปจธาตุโต กมฺมนิ อตฺตโนปเท ยปปฺจฺจเย จ กเต – 
       วปิรณิาเมน ‘‘ยสฺสา’’ต ิวตฺตมาเน – 
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๔๔๗. ตสสฺ จวคคฺยการวการตตฺ ํสธาตวฺนฺตสสฺฯ 
ตสฺส ภาวกมฺมวสิยสฺส ยปปฺจฺจยสฺส จวคฺคยการวการตฺตํ โหต ิธาตฺวนฺเตน สห ยถาสมฺภวํ

ฯ เอตฺถ จ ‘‘อวิณฺณาคโม วา’’ต ิอโิต สหีคตยิา วาสทฺโท อนุวตฺเตตพฺโพ, โส จ ววตฺถติวภิาสตฺ
โถฯ เตน – 

จวคฺโค จ ต วคฺคานํ, ธาตฺวนฺตานํ ยวตฺตนํ; 
รวาน ฺจ สยปปฺจฺจ-ยานํ โหต ิยถากฺกมนฺตฯิ 

ธาตฺวนฺตสฺส จวคฺคาทตฺิตา จกาเร กเต ‘‘ปรทฺเวภาโว ฐาเน’’ต ิจการสฺส ทฺวตฺิตํฯ ปจฺจเต 
โอทโน เทวทตฺเตน, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ครปุพฺุพรสฺสโต ปรสฺส ปฐมปรุสิพหุวจนสฺส กฺวจ ิเร 
โหตฯิ ปจฺจเร, ปจฺจนฺเตฯ ปจฺจเส, ปจฺจวฺเหฯ ปจฺเจ, ปจฺจามฺเหฯ 

ปรสฺสปทาเทเส ปจฺจต,ิ ปจฺจนฺตฯิ ปจฺจส,ิ ปจฺจถฯ ปจฺจาม,ิ ปจฺจามฯ ตถา กมฺมกตฺตร ิปจฺจ
เต โอทโน สยเมว, ปจฺจนฺเตฯ ปจฺจติ, ปจฺจนฺต ิวา อจฺิจาทฯิ 

คมโิต กมฺมนิ อตฺตโนปเท, ยปปฺจฺจเย จ กเต – 
‘‘ธาตูห,ิ ตสฺม,ิ เย’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๔๘. อิวณฺณาคโม วาฯ 
สพฺเพห ิธาตูห ิตสฺม ิภาวกมฺมวสิเย ยปปฺจฺจเย ปเร อวิณฺณาคโม โหต ิวาต ิอกีาราคโมฯ 

ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ จฉฺาเทโส, คจฺฉียเต คาโม เทวทตฺเตน, คจฺฉยีนฺเตฯ คจฺฉียเส, 
คจฺฉียวฺเหฯ คจฺฉีเย, คจฺฉียามฺเหฯ 

จฉฺาเทสาภาเว –  
      ‘‘ธาตูห,ิ โย, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 

๔๔๙. ปพฺุพรปู จฺฯ 
เหฏฺฐานุตฺเตห ิปรสฺเสเวท,ํ เตน กฏปวคฺคยการลสนฺเตเหว ธาตูห ิปโร ยปปฺจฺจโย ปพฺุ

พรปูมาปชฺชเต วาต ิมการา ปรสฺส ยการสฺส มกาโรฯ คมฺมเต, คมยีเต, คมฺมนฺเต, คมยีนฺเตฯ 
คมฺมเส, คมยีเส, คมฺมวฺเห, คมยีวฺเหฯ คมฺเม, คมเีย, คมฺมามฺเห, คมยีามฺเหฯ 
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ปรสสฺปทตเฺต – คจฺฉียฺยต,ิ คจฺฉียฺยนฺตฯิ คจฺฉียต,ิ คจฺฉียนฺต ิวาฯ คมฺมต,ิ คมฺมนฺตฯิ คมี
ยต,ิ คมยีนฺตฯิ อิการาคเม คมยฺิยต,ิ คมยฺิยนฺตฯิ ตถา ฆมฺมยีต,ิ ฆมฺมยีนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

วตฺตมานาวภิตฺตฯิ 
๔๕๐. ป จฺมี ต ุอนฺต,ุ หิ ถ, มิ ม, ต ํอนฺต,ํ สสฺวฺุโห, เอ อามเสฯ 
ตฺวาทโย ทฺวาทส ป จฺมีส ฺญา โหนฺตฯิ 
๔๕๑. อาณตยฺาสิฏฺเฐนุตตฺกาเล ป จฺมฯี 
อาณตฺยตฺเถ จ อาสสีตฺเถ อนุตฺตกาเล ป จฺมีวภิตฺต ิโหตฯิ 
สตปิิ กาลาธกิาเร ปนุ กาลคฺคหเณน วิธินิมนฺตนาชฺเฌสนานุมติปตถฺนาปตตฺกาลาที

ส ุจ ป ฺจมฯี อาณาปนมาณตติฺ, อาสสีนมาสิฏฺโฐ, โส จ อฏฺิฐสฺส อสมฺปตฺตสฺส อตฺถสฺส ปตฺถนํ, 
ตสฺม ิอาณตยฺาสิฏฺเฐฯ อนุ สมเีป อุตฺตกาโล อนุตตฺกาโล, ปจฺจปุปฺนฺนกาโลต ิอตฺโถ, น อุตฺต
กาโลต ิวา อนุตฺตกาโล, ตสฺม ิอนุตฺตกาเล, กาลมนามสตฺิวา โหตตี ิอตฺโถฯ 

ตตฺถ อาสีสนตฺเถ ภธูาตุโต ป ฺจมปีรสฺสปทปฐมปรุเิสกวจนํ ตุ, อปปฺจฺจยวุทฺธอิวาเทสาฯ 
โส สขุ ีภวตุ, เต สุขติา ภวนฺตุฯ 

วปิรณิาเมน ‘‘อการโต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๕๒. หิโลปํ วาฯ 
อการโต ปโร หิวภิตฺต ิโลปมาปชฺชเต วาฯ ตฺว ํสขุ ีภว, ภวาห ิวา, หมฺิห ิทโีฆฯ ตุมฺเห สุขิ

ตา ภวถฯ อห ํสขุ ีภวาม,ิ มย ํสุขโิน ภวามฯ 
อตตฺโนปเท โส สขุ ีภวตํ, เต สุขติา ภวนฺตํฯ ตฺวํ สขุ ีภวสฺส,ุ ตุมฺเห สุขติา ภววฺโหฯ อห ํ

สขุ ีภเว, มย ํสุขติา ภวามเสฯ 
กมมฺนิ อนุภยูตํ ตยา, อนุภยูนฺตํฯ อนุภยูสฺส,ุ อนุภยูวฺโหฯ อนุภูเย, อนุภูยามเสฯ 

ปรสสฺปทตเฺต อนุภยฺูยตุ, อนุภูยฺยนฺตุฯ อนุภยูต,ุ อนุภยูนฺตุ วา, อนุภยฺูยาห ิอจฺิจาทฯิ ภาเว 
ภยูตฯํ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๒๐๕   

อาณตติฺย ํกตตฺริ เทวทตฺโต ทานิ โอทนํ ปจตุ, ปจนฺตุฯ ปจ, ปจาห,ิ ปจถฯ ปจาม,ิ ปจาม
ฯ ปจตํ, ปจนฺตํฯ ปจสฺสุ, ปจวฺโหฯ ปเจ, ปจามเสฯ 

กมมฺนิ ยปปฺจฺจยจวคฺคาท,ิ ปจฺจต ํโอทโน เทวทตฺเตน, ปจฺจนฺตํฯ ปจฺจสฺส,ุ ปจฺจวฺโหฯ ปจฺ
เจ, ปจฺจามเสฯ ปรสสฺปทตเฺต ปจฺจตุ, ปจฺจนฺตุฯ ปจฺจ, ปจฺจาห,ิ ปจฺจถฯ ปจฺจาม,ิ ปจฺจามฯ 

ตถา โส คาม ํคจฺฉตุ, คจฺฉนฺตุฯ คจฺฉ, คจฺฉาห,ิ คจฺฉถฯ คจฺฉาม,ิ คจฺฉามฯ คเมตุ, คเมนฺตุฯ 
คม, คมาห,ิ คเมถฯ คเมม,ิ คเมมฯ คจฺฉตํ, คจฺฉนฺตฯํ คจฺฉสฺส,ุ คจฺฉวฺโหฯ คจฺเฉ, คจฺฉามเสฯ 
ฆมมฺาเทเส ฆมฺมตุ, ฆมฺมนฺตุ อจฺิจาทฯิ 

กมมฺนิ คจฺฉียต,ํ คจฺฉียตุ, คมยีต,ํ คมยีตุ, คมฺมตํ, คมฺมตุ อจฺิจาทฯิ 
วิธิมหิฺ อธิ ปพฺพโต โหตุ, อย ํปาสาโท สุวณฺณมโย โหตตูอิาทฯิ 
นิมนฺตเน อธวิาเสตุ เม ภนฺเต ภควา โภชนํ, อธิ นิสทีตุ ภวฯํ 
อชฺเฌสเน เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมฯํ 
อนุมติย ํปุจฺฉตุ ภว ํป ฺห,ํ ปวสิตุ ภวํ, เอตฺถ นิสทีตุฯ 
ปตถฺนา ยาจนา, ททาห ิเม คามวรานิ ป ฺจ, เอกํ เม นยนํ เทหฯิ 
ปตตฺกาเล สมฺปตฺโต เต กาโล กฏกรเณ, กฏ ํกโรตุ ภวํ อจฺิจาทฯิ 

ป ฺจมวีภิตฺตฯิ 
๔๕๓. สตตฺมี เอยยฺ เอยฺยุ,ํ เอยยฺาสิ เอยยฺาถ, เอยยฺามิเอยยฺาม, เอถ เอร,ํ เอโถ เอยฺ

ยาวโฺห, เอยยฺเํอยยฺามเฺหฯ 
เอยฺยาทโย ทฺวาทส สตตฺมีส ฺญา โหนฺตฯิ  

     ‘‘อนุตฺตกาเล’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๕๔. อนุมติปริกปปฺตฺเถส ุสตตฺมีฯ 
อนุมตฺยตฺเถ จ ปรกิปปฺตฺเถ จ อนุตฺตกาเล สตตฺมีวภิตฺต ิโหตฯิ 
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อตถฺคฺคหเณน วิธินิมนฺตนาทสีุ จ สตฺตมฯี กตฺตุมจฺิฉโต ปรสฺส อนุชานนํ อนุมติ, 
ปรกิปปฺนํ ปริกปโฺป, ‘‘ยท ินาม ภเวยฺยา’’ต ิสลฺลกฺขณํ นิรปูนํ, เหตุกฺรยิาย สมฺภเว ผลกฺรยิาย 
สมฺภวปรกิปโฺป จฯ 

ตตฺถ ปริกปเฺป สตฺตมปีรสฺสปทปฐมปรุเิสกวจนํ เอยยฺ, อปปฺจฺจยวุทฺธาท ิปรุมิสม,ํ ‘‘กฺวจ ิ
ธาตุ วภิตฺต’ี’ตอิาทนิา เอยฺย เอยฺยาส ิเอยฺยาม ิเอยฺยอํจฺิเจเตส ํวกิปเฺปน เอการาเทโสฯ โส ทานิ 
ก ินุ โข ภเว, ยท ิโส ปฐมวเย ปพฺพเชยฺย, อรหา ภเวยฺย, สเจ สงฺขารา นิจฺจา ภเวยฺยุ,ํ น นิรุชฺ
เฌยฺยุฯํ ยท ิตฺว ํภเวยฺยาส,ิ ตุมฺเห ภเวยฺยาถฯ กถมห ํเทโว ภเวยฺยาม,ิ ก ินุ โข มย ํภเวยฺยามฯ 
ตถา ภเวถ, ภเวรํฯ ภเวโถ, ภเวยฺยาวฺโหฯ 

ปตถฺเน ตุ อห ํสุข ีภเว, พทฺุโธ ภเวยฺยํ, ภเวยฺยามฺเหฯ 
กมมฺนิ สุข ํตยา อนุภเูยถ, อนุภเูยรฯํ อนุภเูยโถ, อนุภเูยยฺยาวฺโหฯ อนุภเูย, อนุภเูยยฺย,ํ 

อนุภเูยยฺยามฺเหฯ ปรสสฺปทตเฺต อนุภเูยยฺย, อนุภเูยยฺยุํฯ อนุภูเยยฺยาส ิอจฺิจาทฯิ ภาเว ภเูยถ
ฯ 

วิธิมหิฺ โส โอทนํ ปเจ, ปเจยฺย, ปเจยฺยุฯํ ตฺว ํปเจ, ปเจยฺยาส,ิ ตุมฺเห ปเจยฺยาถฯ 
อห ํปเจ, ปเจยฺยาม,ิ มย ํปเจยฺยามฯ ปเจถ, ปเจรฯํ ปเจโถ, ปเจยฺยาวฺโหฯ ปเจ, ปเจยฺย,ํ 
ปเจยฺยามฺเหฯ 

กมมฺนิ ปจฺเจถ, ปจฺเจรฯํ ปจฺเจโถ, ปจฺเจยฺยาวฺโหฯ ปจฺเจ, ปจฺเจยฺย,ํ ปจฺเจยฺยามฺเห
ฯ ปรสสฺปทตฺเต ปจฺเจ, ปจฺเจยฺย, ปจฺเจยฺยุฯํ ปจฺเจยฺยาส ิอจฺิจาทฯิ 

อนุมติย ํโส คาม ํคจฺเฉ, คจฺเฉยฺย, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา เอยยฺสฺุส อุ ํวา, คจฺฉํุ, คจฺ
เฉยฺยุฯํ ตฺว ํคจฺเฉ, คจฺเฉยฺยาส,ิ คจฺเฉยฺยาถฯ คจฺเฉ, คจฺเฉยฺยาม,ิ คจฺเฉยฺยามฯ คเม, 
คเมยฺย, คมุ,ํ คเมยฺยุฯํ คเม, คเมยฺยาส,ิ คเมยฺยาถฯ คเม, คเมยฺยาม,ิ คเมยฺยามฯ คจฺ
เฉถ, คจฺเฉรฯํ คจฺเฉโถ, คจฺเฉยฺยาวฺโหฯ คจฺเฉ, คจฺเฉยฺย,ํ คจฺเฉยฺยามฺเหฯ คเมถ, คเมร ํ
อจฺิจาทฯิ 

กมมฺนิ คจฺฉีเยถ, คมเียถ, คจฺฉีเยร,ํ คมเียร ํอจฺิจาทฯิ ปรสสฺปทตเฺต คจฺฉีเยยฺย, 
คมเียยฺย, คมฺเมยฺย, คมฺเมยฺยุ ํอจฺิจาทฯิ ตถา ฆมฺเม, ฆมฺเมยฺย, ฆมฺเมยฺยุ ํอจฺิจาทฯิ 

สตฺตมวีภิตฺตฯิ 
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ปจฺจปุปฺนฺนาณตฺตปิรกิปปฺกาลกิวภิตฺตนิโยฯ 
๔๕๕. หิยยฺตฺตนี อาอ,ู โอตถฺ, อมํหฺา, ตถฺตถฺุ,ํ เสวฺห,ํ อิมหฺเสฯ 
อาอาทโย ทฺวาทส หิยยฺตตฺนีส ฺญา โหนฺตฯิ 
‘‘อปปฺจฺจกฺเข, อตเีต’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๕๖. หิยโฺยปภติุ ปจจฺกเฺข หิยยฺตตฺนีฯ 
หยิฺโยปภุต ิอตเีต กาเล ปจฺจกฺเข วา อปปฺจฺจกฺเข วา หิยยฺตตฺนีวภิตฺต ิโหตตี ิ

หยิฺยตฺตนีปรสฺสปทปฐมปรุเิสกวจนํ อาฯ 
‘‘กฺวจ ิธาตุ’’อจฺิจาทโิต ‘‘กฺวจ,ิ ธาตูน’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๕๗. อการาคโม หิยยฺตตฺนี อชชฺตนีกาลาติปตตีฺสฯุ 
กฺวจ ิธาตูนมาทมฺิห ิอการาคโม โหต ิหิยยฺตตฺนีอชฺชตนีกาลาติปตติฺอจฺิเจตาสุ ตสี ุวภิตฺ

ตสุีฯ กถมยมการาคโม ธาตฺวาทมฺิหตี ิเจ? 
สตสฺิสเรปิ ธาตฺวนฺเต, ปนุการาคมสฺสธิ; 
นิรตฺถตฺตา ปโยคานุ โรธา ธาตฺวาทโิต อยฯํ 

อปปฺจฺจยวทฺุธอิวาเทสสรโลปาท ิวุตฺตนยเมวฯ 
อภวา, อภวูฯ อภโว, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา โอการสฺส ออาเทโส วา, อภว, อภวตฺถ

ฯ อภว,ํ อภวมฺหาฯ อภวตฺถ, อภวตฺถุฯํ อภวเส, อภววฺหฯํ อภว,ิ อภวมฺหเสฯ 
กมมฺนิ ยปปฺจฺจโย, ตยา สุขมนฺวภยูตฺถ, อการาคมาภาเว อนุภูยตฺถ, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ติ

อาทนิา ตถฺสฺส ถาเทโส, อนฺวภยูถ, อนุภยูถ, อนฺวภยูตฺถุ,ํ อนุภยูตฺถุฯํ อนฺวภูยเส, อนุ
ภยูเส, อนฺวภยูวฺห,ํ อนุภยูวฺหฯํ อนฺวภยู,ิ อนุภูย,ิ อนฺวภูยมฺหเส, อนุภยูมฺหเสฯ 
ปรสสฺปทตเฺต อนฺวภูยา, อนุภยูา อจฺิจาทฯิ ภาเว อนฺวภยูตฺถฯ 
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ตถา โส โอทนํ อปจา, ปจา, อปจ,ู ปจฯู อปโจ, ปโจ, อปจตฺถ, ปจตฺถฯ อปจ,ํ ปจ,ํ 
อปจมฺหา, ปจมฺหาฯ อปจตฺถ, ปจตฺถ, อปจตฺถุ, ปจตฺถุฯํ อปจเส, ปจเส, อปจวฺห,ํ ปจวฺหฯํ 
อปจ,ิ ปจ,ิ อปจมฺหเส, ปจมฺหเสฯ 

กมมฺนิ อปจฺจถ, อปจฺจตฺถ, อปจฺจตฺถุฯํ อปจฺจเส, อปจฺจวฺหํฯ อปจฺจ,ิ อปจฺจมฺหเสฯ 
อปจฺจา, อปจฺจ ูอจฺิจาทฯิ 

ตถา อคจฺฉา, อคจฺฉูฯ อคจฺโฉ, อคจฺฉ, อคจฺฉตฺถฯ อคจฺฉํ, อคจฺฉมฺหาฯ อคจฺฉตฺถ, 
อคจฺฉตฺถุฯํ อคจฺฉเส, อคจฺฉวฺหฯํ อคจฺฉิ, อคจฺฉมฺหเสฯ อคมา, อคมฯู อคโม, อคม, 
อคมตฺถฯ อคม,ํ อคมมฺหาฯ อคมตฺถ, อคมตฺถุฯํ อคมเส, อคมวฺหฯํ อคม,ิ อคมมฺหเสฯ 

กมมฺนิ อคจฺฉียตฺถ, คจฺฉียตฺถ, อคมยีตฺถ, คมยีตฺถ, อคจฺฉียตฺถุ,ํ คจฺฉียตฺถํุ, อค
มยีตฺถุ,ํ คมยีตฺถุ ํอจฺิจาทฯิ ตถา อฆมฺมา, อฆมฺม ูอจฺิจาทฯิ 

หยฺิยตฺตนีวภิตฺตฯิ 
๔๕๘. หิยยฺตฺตนี สตตฺมี ป จฺมี วตฺตมานา สพพฺธาตกุฯํ 
หิยยฺตตฺนาทโย จตสฺโส วภิตฺตโิย สพพฺธาตกุส ฺญา โหนฺตตี ิหยฺิยตฺตนาทนํี สพฺพ

ธาตุกส ฺญตฺตา ‘‘อกิาราคโม อสพฺพธาตุกมฺห’ี’ต ิวุตฺโต อิการาคโม น ภวตฯิ 
สพฺพธาตุกํฯ 

๔๕๙. ปโรกฺขา อ อ,ุ เอ ตถฺ, อ ํมหฺ, ตถฺ เร, โถ วโฺห, อิมเฺหฯ 
ออาทโย ทฺวาทส ปโรกฺขาส ฺญา โหนฺตฯิ อกฺขานํ อนฺิทฺรยิานํ ปร ํปโรกฺขา, ตทฺทปีกตฺตา 

อย ํวภิตฺต ิปโรกฺขาต ิวุจฺจตฯิ 
๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขาตีเตฯ 
อปจฺจกฺเข วตฺตุโน อนฺิทฺรยิาวสิยภเูต อตเีต กาเล ปโรกฺขาวภิตฺต ิโหตฯิ อตกฺิกมฺม อโิตต ิ

อตีโต, หุตฺวา อตกฺิกนฺโตต ิอตฺโถฯ 
เหฏฺฐา วุตฺตนเยน ปโรกฺขาปรสฺสปทปฐมปุรเิสกวจนํ อฯ ‘‘ภ ูอ’’อติธี – 
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วปิรณิาเมน ‘‘ธาตูน’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๔๖๑. กฺวจาทิวณฺณานเมกสสฺรานํ ทฺเวภาโวฯ 
ธาตูนมาทภิูตานํ วณฺณานเมกสฺสรานํ กฺวจ ิทฺเวภาโว โหตฯิ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํกฺวจิสทฺ

โท, เตน – 
ข ฉ เสส ุปโรกฺขาย,ํ ทฺเวภาโว สพฺพธาตุนํ; 
อปปฺจฺจเย ชุโหตฺยาท-ิสฺสปิ กจฺิจาทเิก กฺวจฯิ 

‘‘ภ ูภ ูอ’’อติธี – 
๔๖๒. ปพฺุโพพภฺาโสฯ 
ทฺเวภตูสฺส ธาตสฺุส โย ปพฺุโพ อวยโว, โส อพฺภาสส ฺโญ โหตตี ิอพฺภาสส ฺญาฯ 
อพฺภาสคฺคหณมนุวตฺตเตฯ 
๔๖๓. อนฺตสสิฺวณฺณากาโร วาฯ 
อพฺภาสสฺส อนฺตสฺส อวิณฺโณ โหต ิวา, อกาโร จฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ เตน – 

ข ฉ เสสุ อวณฺณสฺส, 
อกิาโร สคปุสฺุส อ;ี 
วาสฺส ภสฺูส ปโรกฺขาย,ํ 
อกาโร นาปรสฺสเิมตฯิ 

อกูารสฺส อกาโรฯ 
๔๖๔. ทุติยจตตฺุถานํ ปฐมตติยาฯ 
อพฺภาสคตานํ ทตุยิจตุตฺถานํ วคฺคพฺย ฺชนานํ ยถากฺกม ํปฐมตตยิา โหนฺตตี ิภการสฺส 

พกาโรฯ 
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๔๖๕. พรฺภูนูมาหภวูา ปโรกฺขายฯํ 
พรฺภูอูจฺิเจเตส ํธาตูนํ อาหภวูอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิปโรกฺขาวภิตฺตยินฺต ิภสูทฺทสฺส ภวู

อาเทโส, ‘‘สรโลโป มาเทสปปฺจฺจยาทมฺิห’ี’ตอิาทนิา สรโลปาท,ิ โส กริ ราชา พภวู, เต กริ พภวูุ
ฯ ตฺว ํกริ พภเูวฯ 

‘‘ธาตูห’ี’ต ิวตฺตเต, สหีคตยิา กฺวจิคฺคหณ ฺจฯ 
๔๖๖. อิการาคโม อสพพฺธาตกุมหิฺฯ 
สพฺพสฺม ิอสพฺพธาตุกมฺห ิปเร กฺวจ ิธาตูห ิปโร อิการาคโม โหตฯิ 

อสพฺพธาตุเก พฺย ฺช-นาทมฺิเห วายมาคโม; 
กฺวจาธกิารโต พฺย ฺช-นาโทปิ กฺวจ ิโน สยิาฯ 

เอตฺถ จ ‘‘น สพฺพธาตุกํ อสพฺพธาตุก’’มติ ิกตฺวา ‘‘หยฺิยตฺตนี สตฺตม ีป ฺจม ีวตฺตมานา 
สพฺพธาตุก’’นฺต ิหยฺิยตฺตนีอาทนํี สพฺพธาตุกส ฺญาย วุตฺตตฺตา ตท ฺญา จตสฺโส วภิตฺตโิย 
อสพฺพธาตุกนฺต ิวุจฺจตฯิ 

ตุมฺเห กริ พภวูตฺิถฯ อห ํกริ พภูวํ, มย ํกริ พภวูมฺิหฯ อตฺตโนปเท โส พภวูตฺิถ, พภวูเิรฯ 
พภวูตฺิโถ, พภวูวฺิโหฯ พภวู,ิ พภวูมฺิเหฯ 

กมมฺนิ อตฺตโนปเท อีการาคมยปปฺจฺจยิการาคมา, อนุพภวูยีตฺิถ, ยปปฺจฺจยสฺส อสพฺพ
ธาตุกมฺห ิ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา โลเป กเต อวิณฺณาคโม น ภวต,ิ ตยา กริ อนุพภวูตฺิถ, อนุพภู
วเิร อจฺิจาทฯิ ภาเว พภวูยีตฺิถ, พภวูตฺิถ วาฯ 

ตถา ปปจ, ปปจฯู ปปเจ, ปปจตฺิถฯ ปปจ,ํ ปปจมฺิหฯ ปปจตฺิถ, ปปจเิรฯ ปปจตฺิโถ, ปปจวฺิ
โหฯ ปปจ,ิ ปปจมฺิเหฯ 

กมมฺนิ ปปจฺจตฺิถ, ปปจฺจเิร อจฺิจาทฯิ ตถา อปจฺจ, อปจฺจ ูอจฺิจาทฯิ 
คมมฺิห ิ‘‘กฺวจาทวิณฺณาน’’นฺตอิาทนิา ทฺเวภาโว, ‘‘ปุพฺโพพฺภาโส’’ต ิอพฺภาสส ฺญาฯ 
‘‘อพฺภาเส’’ต ิวตฺตเตฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๒๑๑   

๔๖๗. กวคคฺสสฺ จวคโฺคฯ 
อพฺภาเส วตฺตมานสฺส กวคฺคสฺส จวคฺโค โหตตี ิวการสฺส ชกาโร, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา 

อนพฺภาสสฺส ปฐมปรุเิสกวจนมฺห ิทโีฆฯ โส คาม ํชคาม กริ, ชคม วา, ชคมุฯ ชคเม, ชคมตฺิถฯ 
ชคม,ํ ชคมมฺิหฯ ชคมตฺิถ, ชคมเิรฯ ชคมตฺิโถ, ชคมวฺิโหฯ ชคม,ิ ชคมมฺิเหฯ 

กมมฺนิ ชคมยีตฺิถ, ชคมตฺิถ วา อจฺิจาทฯิ 
ปโรกฺขาวภิตฺตฯิ 

๔๖๘. อชชฺตนี อ ีอุํ, โอ ตถฺ, อิ มหฺา, อา อ,ู เส วฺห,ํ อมเฺหฯ 
อีอาทโย ทฺวาทส อชชฺตนีส ฺญา โหนฺตฯิ อชฺช ภโว อชฺชตโน, ตทฺทปีกตฺตา อย ํวภิตฺต ิ

อชฺชตนีต ิวุจฺจตฯิ 
‘‘อปจฺจกฺเข, อตเีต, ปจฺจกฺเข’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๖๙. สมีเปชชฺตนีฯ 
สมีเป สมปีโต ปฏฺฐาย อชฺชปปฺภุต ิอตเีต กาเล ปจฺจกฺเข จ อปจฺจกฺเข จ อชชฺตนีวภิตฺต ิ

โหตตี ิอชฺชตนีปรสฺสปทปฐมปรุเิสกวจนํ อฯี 
ปุเร วยิ อการาคโม, วุทฺธาท ิจ, ‘‘กฺวจ ิธาตุวภิตฺต’ี’ตอิาทนิา อีมหฺาทวิภิตฺตนํี กฺวจ ิรสฺสตฺตํ

, โออาอวจนานํ อิตถฺอมาเทสา จ, สรโลปาท,ิ โส อภว,ิ อภว ีวา, อการาคมาภาเว ภวฯิ 
มณฺฑกูคตยิา ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๗๐. สพฺพโต อุ ํอิ สฯุ 
สพฺเพห ิธาตูห ิอุวํภิตฺตสฺิส อิสวฺาเทโส โหต ิวาฯ 

เต อภวสิ,ุ ภวสิ ุวา, อภวุ,ํ ภวุ ํวาฯ ตฺวํ อภว,ิ ภว ิวา, อภโว, ภโว วา, ตุมฺเห อภ
วตฺิถ, ภวตฺิถ วา, อิการาคโมฯ อหํ อภว,ิ ภว ิวา, มย ํอภวมฺิห, ภวมฺิห วา, อภวมฺิหา, 
ภวมฺิหา วาฯ โส อภวตฺิถ, ภวตฺิถ วา, อภวา, ภวา วา, อภว,ู ภว ูวาฯ อภวเิส, ภวเิส วา, 
อภววฺิห,ํ ภววฺิห ํวาฯ อภว,ํ ภว ํวา, อภว, ภว วา, อภวมฺิเห, ภวมฺิเห วาฯ 
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กมมฺนิ ยปปฺจฺจยโลเป วุทฺธอิวาเทสาท,ิ สุข ํตยา อนุภวตฺิถ, อนฺวภยูตฺิถ, อนุภยูตฺิถ 
วา อจฺิจาทฯิ ปรสสฺปทตเฺต ตยา อนฺวภยู,ิ อนุภยู,ิ อนฺวภยู,ี อนุภยู ีวา, อนฺวภยูสิ,ุ อนุ
ภยูสิ,ุ อนฺวภยูุ,ํ อนุภยูุฯํ ตฺว ํอนฺวภยู,ิ อนุภยู,ิ ตุมฺเห อนฺวภูยตฺิถ, อนุภยูตฺิถฯ อห ํอนฺว
ภยู,ิ อนุภยู,ิ มย ํอนฺวภยูมฺิห, อนุภยูมฺิห, อนฺวภูยมฺิหา, อนุภยูมฺิหา วาฯ ภาเว อภวตฺิถ, 
อภยูตฺิถ ตยาฯ 

โส อปจ,ิ ปจ,ิ อปจ,ี ปจ ีวา, เต อปจสิ,ุ ปจสิ,ุ อปจุ,ํ ปจุฯํ ตฺวํ อปจ,ิ ปจ,ิ อปโจ, ปโจ 
วา, ตุมฺเห อปจตฺิถ, ปจตฺิถฯ อห ํอปจ,ิ ปจ,ิ มย ํอปจมฺิห, ปจมฺิห, อปจมฺิหา, ปจมฺิหา วาฯ 
โส อปจตฺิถ, ปจตฺิถ, อปจา, ปจา วา, อปจ,ู ปจฯู อปจเิส, อปจวฺิหํฯ อปจ,ํ ปจ,ํ อปจ, ปจ 
วา, อปจมฺิเห, ปจมฺิเหฯ 

กมมฺนิ อปจฺจตฺิถ, ปจฺจตฺิถ อจฺิจาทฯิ ปรสสฺปทตเฺต อปจฺจ,ิ ปจฺจ,ิ อปจฺจ,ี ปจฺจ ีวา, 
อปจฺจสิ,ุ ปจฺจสิุ, อปจฺจุํ, ปจฺจุฯํ อปจฺจ,ิ ปจฺจ,ิ อปจฺโจ, ปจฺโจ วา, อปจฺจตฺิถ, ปจฺจตฺิถฯ 
อปจฺจ,ิ ปจฺจ,ิ อปจฺจมฺิห, ปจฺจมฺิห, อปจฺจมฺิหา, ปจฺจมฺิหา วาฯ 

โส คาม ํอคจฺฉี, คจฺฉ,ี อคจฺฉิ, คจฺฉิ วา, เต อคจฺฉิส,ุ คจฺฉสิ,ุ อคจฺฉํุ, คจฺฉํุฯ ตฺว ํอคจฺ
ฉ,ิ คจฺฉิ, อคจฺโฉ, คจฺโฉ วา, ตุมฺเห อคจฺฉิตฺถ, คจฺฉิตฺถฯ อห ํอคจฺฉิ, คจฺฉิ, มย ํอคจฺฉิมฺห, 
คจฺฉิมฺห, อคจฺฉิมฺหา, คจฺฉิมฺหา วาฯ 

‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา อชฺชตนิมฺห ิคมสฺิส จฉฺสฺส กฺวจ ิ ฉฺาเทโส, อค ฺฉ,ิ ค ฺฉ,ิ 
อค ฺฉ,ี ค ฺฉี วา, เต อค ฺฉสิ,ุ ค ฺฉสิุ, อค ฺฉํุ, ค ฺฉํุฯ ตฺวํ อค ฺฉ,ิ ค ฺฉ,ิ อค ฺโฉ, ค ฺ
โฉ วา, ตุมฺเห อค ฺฉิตฺถ, ค ฺฉิตฺถฯ อห ํอค ฺฉ,ิ ค ฺฉ,ิ มย ํอค ฺฉิมฺห, ค ฺฉิมฺห, อค ฺ
ฉิมฺหา, ค ฺฉมฺิหา วาฯ 

จฉฺาเทสาภาเว โส อคม,ิ คม,ิ อคม,ี คม ีวา, ‘‘กรสฺส กาสตฺตมชฺชตนิมฺห’ี’ต ิเอตฺถ 
ภาวนิทฺเทเสน, ‘‘สตฺตมชฺชตนิมฺห’ี’ต ิโยควภิาเคน วา สาคเม ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา 
พฺย ฺชนโต อาการาคโม, อคมาส,ิ อุํวจนสฺส กฺวจ ิอสํวฺาเทโส, อจุาคโม ตถฺมเฺหส ุกฺวจ,ิ 
อคมสิ,ุ คมสิ,ุ อคมสํ,ุ คมสํุ, อคมุ,ํ คมุ,ํ ตฺวํ อคม,ิ คม,ิ อคโม, คโม วา, อคมตฺิถ, คมตฺิถ, 
อคมุตฺถ, คมตฺุถฯ อห ํอคม,ิ คม,ิ อคมมฺิห, คมมฺิห, อคมุมฺห, คมมฺุห, อคมมฺิหา, คมมฺิหา 
วาฯ 
      ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา คมสฺิส อชฺชตนิมฺห ิคาเทโส จ, โส อชฺฌคา, ปรโลโป, เต 
อชฺฌคุฯํ ตฺว ํอชฺฌโค, ตุมฺเห อชฺฌคุตฺถฯ อหํ อชฺฌค,ิ มย ํอชฺฌคมฺุหฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๒๑๓   

อตตฺโนปเท โส อคจฺฉิตฺถ, คจฺฉิตฺถ, อค ฺฉิตฺถ, ค ฺฉิตฺถ อจฺิจาทฯิ จฉฺาเทสาภาเว 
โส อคมตฺิถ, คมตฺิถ, อคมา, คมา, เต อคม,ู คม,ู อชฺฌค,ู อคฯู ตฺว ํอคมเิส, คมเิส, อคมวฺิ
ห,ํ คมวฺิหฯํ อห ํอคม,ํ คม,ํ อคม, คม, อชฺฌค ํวา, อคมมฺิเห, คมมฺิเหฯ 

กมเฺม คาโม อคจฺฉียตฺิถ เตน, คจฺฉียตฺิถ, อค ฺฉยิตฺิถ, ค ฺฉิยตฺิถ, อคมยีตฺิถ, 
คมยีตฺิถ, อคมตฺิถ, คมตฺิถ อจฺิจาทฯิ ปรสสฺปทตฺเต อคจฺฉีย,ิ คจฺฉีย ิวา, อคมยี,ิ คมยี ิวา, 
อคจฺฉียุ,ํ อคมยีุ ํวาฯ ตถา อฆมฺมยี,ิ อฆมฺมยีสิ ุอจฺิจาทฯิ 

‘‘หยฺิยตฺตนี, อชฺชตนี’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๗๑. มาโยเค สพฺพกาเล จฯ 
ยทามาโยโค, ตทา หิยยฺตตฺนชชฺตนีวภิตฺตโิย สพฺพกาเลปิ โหนฺต,ิ จสทฺเทน ป จฺม ีจฯ 

มา ภวต,ิ มา ภวา, มา ภวสฺิสตตี ิวา อตฺเถ หยฺิยตฺตนชฺชตนีป ฺจม ีวภิตฺตโิย, เสสํ เนยฺย,ํ โส มา 
ภวา, มา ภว,ี มา เต ภวนฺตฺวนฺตรายาฯ มา ปจา, มา ปจ,ี มา ปจตุฯ มา คจฺฉา, มา คจฺฉี, มา 
คจฺฉตุฯ มา ก ฺจ ิปาปมาคมา, มา อคม,ิ มา คมา, มา คม,ี มา คเมตุฯ ตฺว ํมา คจฺโฉ, มา คจฺฉิ, 
มา คจฺฉาห ิอจฺิจาทฯิ 

อตตีกาลกิวภิตฺตฯิ 
๔๗๒. ภวิสสฺนฺตี สสฺติ สสฺนฺติ, สสฺสิ สสฺถ, สสฺามิสสฺาม, สสฺเต สสฺนฺเต, สสฺเส สสฺวฺเห, 

สสฺสํสฺามเฺหฯ 
สฺสตฺยาทนํี ทฺวาทสนฺนํ วจนานํ ภวิสสฺนฺตีส ฺญา โหตฯิ ภวสฺิสตตี ิภวสฺิสนฺโต, ตํกาลที

ปกตฺตา อย ํวภิตฺต ิภวิสสฺนฺตีต ิวุจฺจตฯิ 
๔๗๓. อนาคเต ภวิสสฺนฺตีฯ 
อนาคเต กาเล ภวิสสฺนฺตีวภิตฺต ิโหตฯิ 

อตเีตปิ ภวสฺิสนฺต,ี ตํกาลวจนิจฺฉยา; 
‘‘อเนกชาตสิสําร,ํ สนฺธาวสฺิส’’นฺตอิาทสิุฯ 
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น อาคโต อนาคโต, ปจฺจยสามคฺคยิ ํสต ิอายต ิอุปปฺชฺชนารโหต ิอตฺโถ, อิการาคโม, 
วุทฺธอิวาเทสา, สรโลปาท ิจฯ 

ภวสฺิสต,ิ ภวสฺิสนฺตฯิ ภวสฺิสส,ิ ภวสฺิสถฯ ภวสฺิสาม,ิ ภวสฺิสามฯ ภวสฺิสเต, ภวสฺิสนฺเต
ฯ ภวสฺิสเส, ภวสฺิสวฺเหฯ ภวสฺิส,ํ ภวสฺิสามฺเหฯ 

กมเฺม ยปปฺจฺจยโลโป, สขุ ํตยา อนุภวสฺิสเต, อนุภวสฺิสนฺเตฯ อนุภวสฺิสเส, อนุภ
วสฺิสวฺเหฯ อนุภวสฺิส,ํ อนุภวสฺิสามฺเหฯ ปรสสฺปทตเฺต อนุภวสฺิสต ิเทวทตฺเตน, อนุภวสฺิ
สนฺต ิอจฺิจาทฯิ ภาเว ภวสฺิสเต เตน, ยปปฺจฺจยโลปาภาเว อนุภูยสฺิสเต, อนุภยูสฺิสนฺเต 
อจฺิจาทฯิ ภาเว ภยูสฺิสเตฯ 

ตถา ปจสฺิสต,ิ ปจสฺิสนฺตฯิ ปจสฺิสส,ิ ปจสฺิสถฯ ปจสฺิสาม,ิ ปจสฺิสามฯ ปจสฺิสเต, 
ปจสฺิสนฺเตฯ ปจสฺิสเส, ปจสฺิสวฺเหฯ ปจสฺิส,ํ ปจสฺิสามฺเหฯ 

กมเฺม ปจฺจสฺิสเต โอทโน เทวทตฺเตน, ปจฺจสฺิสนฺเต อจฺิจาทฯิ ปรสสฺปทตเฺต ปจฺจสฺิ
สต,ิ ปจฺจสฺิสนฺตฯิ ปจฺจสฺิสส,ิ ปจฺจสฺิสถฯ ปจฺจสฺิสาม,ิ ปจฺจสฺิสามฯ 

คจฺฉิสฺสต,ิ คจฺฉิสฺสนฺตฯิ คจฺฉิสฺสส,ิ คจฺฉิสฺสถฯ คจฺฉิสฺสาม,ิ คจฺฉิสฺสามฯ คจฺฉิสฺสเต, 
คจฺฉิสฺสนฺเตฯ คจฺฉิสฺสเส, คจฺฉิสฺสวฺเหฯ คจฺฉสฺิส,ํ คจฺฉิสฺสามฺเหฯ โส สคฺค ํคมสฺิสต,ิ 
คมสฺิสนฺตฯิ คมสฺิสส,ิ คมสฺิสถฯ คมสฺิสาม,ิ คมสฺิสาม อจฺิจาทฯิ 

กมเฺม คจฺฉียสฺิสเต, คจฺฉียสฺิสนฺเตฯ คจฺฉียสฺิสต,ิ คจฺฉียสฺิสนฺต ิวา, คมยีสฺิสเต, 
คมยีสฺิสนฺเตฯ คมยีสฺิสต,ิ คมยีสฺิสนฺต ิวา อจฺิจาทฯิ ยปปฺจฺจยโลเป คมสฺิสเต, คมสฺิสนฺเตฯ 
คมสฺิสต,ิ คมสฺิสนฺต ิวาฯ ตถา ฆมฺมสฺิสต,ิ ฆมฺมสฺิสนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

ภวสฺิสนฺตวีภิตฺตฯิ 
๔๗๔. กาลาติปตติฺ สฺสา สสฺสํ,ุ สเฺส สสฺถ, สสฺสํสฺามหฺา, สสฺถ สสิฺส,ุ สสฺเส สสฺวฺเห, 

สสิฺสสฺามหฺเสฯ 
สสฺาทนํี ทฺวาทสนฺนํ กาลาติปตติฺส ฺญา โหตฯิ กาลสฺส อตปิตนํ กาลาตปิตฺต,ิ สา ปน วิ

รุทฺธปจฺจยปูนิปาตโต, การณเวกลฺลโต วา กฺรยิาย อนภนิิพฺพตฺต,ิ ตทฺทปีกตฺตา อย ํวภิตฺต ิกา
ลาติปตตีฺต ิวุจฺจตฯิ 
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๔๗๕. กฺริยาติปนฺเนตีเต กาลาติปตติฺฯ 
กฺรยิาตปินฺนมตฺเต อตเีต กาเล กาลาติปตติฺวภิตฺต ิโหตฯิ กฺรยิาย อตปิตนํ กฺริยาติปนฺนํ, 

ตํ ปน สาธกสตฺตวิริเหน กฺรยิาย อจฺจนฺตานุปปฺตฺตฯิ เอตฺถ จ กิ ฺจาปิ น กฺรยิา อตตีสทฺเทน โว
หรติพฺพา, ตถาปิ ตกฺกริยิปุปฺตฺตปิปฺฏพินฺธกรกฺรยิาย กาลเภเทน อตตีโวหาโร ลพฺภเตวาต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ 

กาลาตปิตฺตปิรสฺสปทปฐมปรุเิสกวจนํ สสฺา, อการกิาราคมา, วุทฺธอิวาเทสา จ, ‘‘กฺวจ ิธา
ตู’’ตอิาทนิา สสฺา สสฺามหฺาวภิตฺตนํี กฺวจ ิรสฺสตฺต,ํ สเฺสวจนสฺส จ อตฺตฯํ 

โส เจ ปฐมวเย ปพฺพชฺชํ อลภสิฺส, อรหา อภวสฺิส, ภวสฺิส, อภวสฺิสา, ภวสฺิสาวา, เต 
เจ ตํ อลภสฺิสสํ,ุ อรหนฺโต อภวสฺิสสํ,ุ ภวสฺิสสํฯุ เอว ํตฺว ํอภวสฺิส, ภวสฺิส, อภวสฺิเส วา, ตุมฺ
เห อภวสฺิสถ, ภวสฺิสถฯ อหํ อภวสฺิส,ํ ภวสฺิส,ํ มย ํอภวสฺิสมฺห, ภวสฺิสมฺห, อภวสฺิสามฺหา, 
ภวสฺิสามฺหา วาฯ โส อภวสฺิสถ, อภวสฺิสสิฯุ อภวสฺิสเส, อภวสฺิสวฺเหฯ อภวสฺิส,ิ อภวสฺิ
สามฺหเสฯ 

กมเฺม อนฺวภวสิฺสถ, อนฺวภวสฺิสสิุฯ อนฺวภยูสฺิสถ วา อจฺิจาทฯิ ปรสสฺปทตเฺต 
อนฺวภวสิฺส, อนฺวภวสิฺสสํุฯ อนฺวภูยสฺิส วา อจฺิจาทฯิ ภาเว อภวสฺิสถ เทวทตฺเตน, 
อภยูสฺิสถฯ 

ตถา โส เจ ตํ ธนํ อลภสฺิส, โอทนํ อปจสฺิส, ปจสฺิส, อปจสฺิสา, ปจสฺิสา วา, อปจสฺิสสํุ
, ปจสฺิสสํุฯ อปจสฺิส, ปจสฺิส, อปจสฺิเส, ปจสฺิเส วา, อปจสฺิสถ, ปจสฺิสถฯ อปจสฺิส,ํ ปจสฺิส,ํ 
อปจสฺิสมฺห, ปจสฺิสมฺห, อปจสฺิสามฺหา, ปจสฺิสามฺหา วาฯ อปจสฺิสถ, ปจสฺิสถ, อปจสฺิสสิ,ุ 
ปจสฺิสสุิฯ อปจสฺิสเส, ปจสฺิสเส, อปจสฺิสวฺเห, ปจสฺิสวฺเหฯ อปจสฺิส,ิ ปจสฺิส,ิ อปจสฺิสามฺหเส
, ปจสฺิสามฺหเสฯ 

กมเฺม อปจสฺิสถ โอทโน เทวทตฺเตน, อปจสฺิสสิุฯ ยปปฺจฺจยโลปาภาเว อปจยีสฺิสถ 
อจฺิจาทฯิ ปรสสฺปทตเฺต อปจฺจสฺิส เตน, ปจฺจสฺิส, อปจฺจสฺิสา, ปจฺจสฺิสา วา, อปจฺจสฺิสํส,ุ 
ปจฺจสฺิสสํุ อจฺิจาทฯิ 

โส อคจฺฉิสฺส, คจฺฉิสฺส, อคจฺฉิสฺสา, คจฺฉิสฺสาวา, อคจฺฉิสฺสสํ,ุ คจฺฉิสฺสสํฯุ ตฺวํ อคจฺ
ฉิสฺส, คจฺฉิสฺส, อคจฺฉิสฺเส, คจฺฉิสฺเส วา, อคจฺฉิสฺสถ, คจฺฉิสฺสถฯ อคจฺฉิสฺส,ํ คจฺฉสฺิส,ํ อคจฺ
ฉิสฺสมฺห, คจฺฉิสฺสมฺห, อคจฺฉิสฺสามฺหา, คจฺฉิสฺสามฺหา วาฯ อคมสฺิส, คมสฺิส, อคมสฺิสา, 
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คมสฺิสา วา, อคมสฺิสสํ,ุ คมสฺิสสํุฯ อคมสฺิส, คมสฺิส, อคมสฺิเส วา, อคมสฺิสถ, คมสฺิสถฯ อค
มสฺิส,ํ คมสฺิส,ํ อคมสฺิสมฺห, คมสฺิสมฺห, อคมสฺิสามฺหา, คมสฺิสามฺหา วาฯ อคจฺฉิสฺสถ, คจฺ
ฉิสฺสถ วา อจฺิจาทฯิ 

กมเฺม อคจฺฉียสฺิสถ, อคมยีสฺิสถ, อคจฺฉียสฺิส, อคมยีสฺิสอจฺิจาทฯิ ตถา อฆมฺมสฺิสา, 
อฆมฺมสฺิสสํุ อจฺิจาทฯิ 

กาลาตปิตฺตวิภิตฺตฯิ 
ป ฺจม ีสตฺตม ีวตฺต-มานา สมฺปตนิาคเต; 
ภวสฺิสนฺต ีปโรกฺขาท,ี จตสฺโสตตีกาลกิาฯ 

ฉกาลกิวภิตฺตวิธิานํฯ 
วิกรณวิธาน 

อิส ุอจฺิฉากนฺตสี,ุ ปเุร วยิ ธาตฺวนฺตโลโป, ตยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อปปฺจฺจโย จฯ 
‘‘ธาตูน’’นฺต ิวตฺตมาเน – 

๔๗๖. อิสุยมนูมนฺโต จโฺฉ วาฯ 
อิสุยมอุจฺิเจเตสํ ธาตูนํ อนฺโต จโฺฉ โหต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, ‘‘อนฺโต จฺโฉ 

วา’’ต ิโยควภิาเคน อาสสฺสปิฯ โส สคฺค ํอจฺิฉต,ิ อจฺิฉนฺตฯิ อจฺิฉส,ิ อจฺิฉถฯ อจฺิฉาม,ิ อจฺิฉามฯ 
จฉฺาเทสาภาเว อสํโยคนฺตตฺตา ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิวุทฺธ,ิ เอสต,ิ เอสนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

กมเฺม อตฺตโนปทสฺส เยภุยฺเยน ปรสฺสปทตฺตเมว ปโยชยีต,ิ เตน เจตฺถ อตฺตโนปเท รปูานิ 
สงฺขปิิสฺสามฯ โส อจฺิฉียต,ิ เอสยีต,ิ อสฺิสเต, อสฺิสต,ิ ยการสฺส ปพฺุพรปูตฺตํฯ ตถา อจฺิฉตุ, เอสตุฯ 
อจฺิเฉยฺย, เอเสยฺยฯ ปโรกฺขาหยิฺยตฺตนีส ุปน รูปานิ สพฺพตฺถ ปโยคมนุคมฺม ปโยเชตพฺพานิ, อจฺิ
ฉ,ิ เอสฯิ อจฺิฉิสฺสต,ิ เอสสฺิสตฯิ อจฺิฉิสฺสา, เอสสฺิสา อจฺิฉาทฯิ 

ยม ุอุปรเม, นิปุพฺโพ, จฉฺาเทโส จฯ นิยจฺฉต,ิ นิยจฺฉนฺตฯิ นิยมต,ิ นิยมนฺตฯิ สปํุพฺโพ ‘‘สเย 
จา’’ต ิญตฺต,ํ ทฺวตฺิต ฺจฯ ส ฺญมต,ิ ส ฺญมนฺตฯิ 
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กมเฺม นิยจฺฉียต,ิ นิยมยีต,ิ นิยมฺมต,ิ ส ฺญมยีต ิวาฯ ตถา นิยจฺฉตุ, ส ฺญมตุฯ นิยจฺเฉยฺย, 
ส ฺญเมยฺยฯ นิยจฺฉ,ี ส ฺญมฯี นิยจฺฉิสฺสต,ิ ส ฺญมสฺิสตฯิ นิยจฺฉิสฺส, ส ฺญมสฺิส อจฺิจาทฯิ 

อาส อุปเวสเน, โยควภิาเคน จฉฺาเทโส, รสฺสตฺตฯํ อจฺฉต,ิ อจฺฉนฺตฯิ อจฺฉส,ิ อจฺฉถฯ อจฺฉา
ม,ิ อจฺฉามฯ อ ฺญตฺร อปุปพฺุโพ อุปาสต,ิ อุปาสนฺตฯิ อจฺฉียต,ิ อุปาสยีตฯิ อจฺฉตุ, อุปาสตุฯ อจฺ
เฉยฺย, อุปาเสยฺยฯ อจฺฉี, อุปาสฯี อจฺฉิสฺสต,ิ อุปาสสฺิสตฯิ อจฺฉิสฺส, อุปาสสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ลภ ลาเภ, ลภต,ิ ลภนฺตฯิ ลภส,ิ ลภถฯ ลภาม,ิ ลภามฯ ลภเต, ลภนฺเตฯ ลภเส, ลภวฺเหฯ 
ลเภ, ลภามฺเหฯ 

กมเฺม ยการสฺส ปพฺุพรปูตฺเต กเต ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ปรุมิภการสฺส พกาโร, ลพฺภเต, 
ลพฺภนฺเตฯ ลพฺภต,ิ ลพฺภนฺตฯิ ลพฺภต,ํ ลพฺภตุฯ ลพฺเภ, ลพฺเภยฺยฯ 

อชฺชตนิมฺห ิ‘‘วา, อนฺตโลโป’’ต ิจ วตฺตมาเน – 
๔๗๗. ลภสมฺา อี อินํ ตถฺตถฺฯํ 
ลภอจฺิเจตสฺมา ธาตุโต ปเรส ํออีนํิ วภิตฺตนํี ตถฺ ตถฺอํจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา, 

ธาตฺวนฺตสฺส โลโป จฯ อลตฺถ, อลภ,ิ ลภ,ิ อลภสิ,ุ ลภสิุฯ อลโภ, ลโภ, อลภ,ิ ลภ,ิ อลภตฺิถ, ลภตฺิถ
ฯ อลตฺถ,ํ อลภ,ิ ลภ,ิ อลภมฺิห, ลภมฺิห อจฺิจาทฯิ 

ภวสฺิสนฺตมฺิห ิ‘‘กรสฺส สปปฺจฺจยสฺส กาโห’’ต ิเอตฺถ สปปฺจฺจยคฺคหเณน วจ มจุ ภชุาทโิต 
สสฺสฺสขาเทโส, วส ฉิท ลภาทโิต ฉาเทโส จ วา โหตตี ิสสฺสฺส ฉาเทโส, ‘‘พฺย ฺชนนฺตสฺส โจ 
ฉปปฺจฺจเยสุ จา’’ต ิธาตฺวนฺตสฺส จกาโร, ลจฺฉต,ิ ลจฺฉนฺตฯิ ลจฺฉส,ิ ลจฺฉถฯ ลจฺฉาม,ิ ลจฺฉามฯ ฉา
เทสาภาเว ลภสฺิสต,ิ ลภสฺิสนฺตฯิ ลภสฺิสส,ิ ลภสฺิสถฯ ลภสฺิสาม,ิ ลภสฺิสาม อจฺิจาทฯิ อลภสฺิส, 
อลภสฺิสสํ ุอจฺิจาทฯิ 

วจ วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ วจต,ิ วจนฺตฯิ วจส,ิ วจถฯ วจาม,ิ วจามฯ 
กมเฺม อตฺตโนปเท, ยปปฺจฺจเย จ กเต – 
๔๗๘. วจ วส วหาทีนมกุาโร วสสฺ เยฯ 
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วจ วส วหอจฺิเจวมาทนํี ธาตูนํ วการสฺส อกุาโร โหต ิยปปฺจฺจเย ปเร, อาทิสทฺเทน 
วฑฒฺสฺส จฯ ‘‘วสฺส อ ว’’อติ ิสมาเสน ทุตยิ ฺเจตฺถ วคฺคหณํ อจฺิฉติพฺพ,ํ เตน อการสฺสปิ อกุาโร 
โหต,ิ ปรุมิปกฺเข ปรโลโปฯ ‘‘ตสฺส จวคฺค’’อจฺิจาทนิา สธาตฺวนฺตสฺส ยการสฺส จกาโร, ทฺวตฺิตํฯ 
อุจฺจเต, อุจฺจนฺเตฯ วุจฺจเต, วุจฺจนฺเตฯ วุจฺจต,ิ วุจฺจนฺต ิวา อจฺิจาทฯิ ตถา วจตุ, วุจฺจตุฯ วเจยฺย, 
วุจฺเจยฺยฯ อวจา, อวจฺจา, อวจ,ู อวจฺจฯู อวจ, อวโจ, อวจตฺุถฯ อวจ, อวจ,ํ อวจมฺหาฯ อวจุตฺถ อจฺิ
จาทฯิ 

๔๗๙. วจสสฺชชฺตนิมหิฺ มกาโร โอฯ 
วจอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อกาโร โอตฺตมาปชฺชเต อชฺชตนิมฺห ิวภิตฺตมฺิหฯิ อโวจ,ิ อโวจุฯํ อโว

โจ, อโวจตฺุถฯ อโวจ,ิ อโวจมฺุห, อกุาราคโมฯ อโวจ, รสฺสตฺต,ํ อโวจ ุอจฺิจาทฯิ อวุจฺจตฺิถฯ 
ภวสฺิสนฺตมฺิห ิสปปฺจฺจยคฺคหเณน สฺสสฺส ขาเทโส, ‘‘พฺย ฺชนนฺตสฺสา’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘โก เข 

จา’’ต ิธาตฺวนฺตสฺส กาเทโส, วกฺขต,ิ วกฺขนฺตฯิ วกฺขส,ิ วกฺขถฯ วกฺขาม,ิ วกฺขาม อจฺิจาทฯิ 
วส นิวาเส, วสต,ิ วสนฺตฯิ 
กมเฺม อตฺุต,ํ ปพฺุพรปูตฺต ฺจ วุสฺสต,ิ วุสฺสนฺต ิอจฺิจาทฯิ วสตุฯ วเสยฺยฯ อวส,ิ วสฯิ 
ภวสฺิสนฺตยิ ํสสฺสฺส ฉาเทโส, ธาตฺวนฺตสฺส จกาโร จ, วจฺฉต,ิ วจฺฉนฺตฯิ วจฺฉส,ิ วจฺฉถฯ วจฺ

ฉาม,ิ วจฺฉามฯ วสสฺิสต,ิ วสสฺิสนฺตฯิ อวสสฺิส, อวสสฺิสสํุฯ 
ตถา รทุ อสฺสวุโิมจเน, โรทต,ิ รุจฺฉตฯิ โรทสฺิสต ิอจฺิจาทฯิ 
กสุ อกฺโกเส, อาปุพฺโพ ทฺวตฺิตรสฺสตฺตานิ, อปปฺจฺจยวุทฺธโิย จฯ อกฺโกสตฯิ อกฺโกสตุฯ อกฺ

โกเสยฺยฯ 
‘‘อนฺตโลโป’’ต ิวตฺตเต, มณฺฑกูคตยิา ‘‘วา’’ต ิจฯ 
๔๘๐. กสุสฺมา ที จฺฉิฯ 
กสุ อจฺิเจตสฺมา ธาตุโต อวีภิตฺตสฺิส จฉิฺอาเทโส โหต,ิ ธาตฺวนฺตสฺส โลโป จฯ อกฺโกจฺฉิ มํ, 

อกฺโกส ิวาฯ อกฺโกสสฺิสตฯิ อกฺโกสสฺิส อจฺิจาทฯิ 
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วห ปาปณุเน, วหต,ิ วหนฺตฯิ 
กมเฺม อตฺตโนปเท, ยปปฺจฺจเย จ กเต – 
‘‘เย’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๘๑. ห วิปริยโย โล วาฯ 
หการสฺส วปิรยิโย โหต ิยปปฺจฺจเย ปเร, ยปปฺจฺจยสฺส จ ลกาโร โหต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสตฺ

โถย ํวาสทฺโท, เตน ‘‘คยฺหต’ี’ตอิาทสีุ ลตฺตํ น โหต,ิ นิมตฺิตภตูสฺส ยการสฺเสเวต ํลตฺต,ํ ‘‘วจวส’’
อจฺิจาทนิา อุตฺตํฯ วุยฺหต,ิ วุลฺหต,ิ วยฺุหนฺตฯิ วหตุ, วุยฺหตฯุ วเหยฺย, วุยฺเหยฺยฯ อวห,ี อวุยฺหตฺิถ, 
อวหตฺิถฯ อวหสฺิสต,ิ วุยฺหสฺิสตฯิ อวหสฺิส, อวุยฺหสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ชร วโยหานิมฺหฯิ 
๔๘๒. ชรมรานํ ชีรชียยฺมยียฺา วาฯ 
ชรมร อจฺิเจเตส ํธาตูนํ ชีรชียยฺมียฺยาเทสา โหนฺต ิวา, สรโลปาทฯิ ชรีต,ิ ชรีนฺตฯิ ชยฺียต,ิ 

ชยฺียนฺตฯิ ‘‘กฺวจา’’ทสิตฺุเตน เอกยการสฺส กฺวจ ิโลโป โหตฯิ ชยีต,ิ ชยีนฺตฯิ 
กมเฺม ชรียีต,ิ ชรียีนฺตฯิ ชยียฺิยต,ิ ชยียฺิยนฺตฯิ ชรีต,ุ ชยีฺยตุฯ ชเีรยฺย, ชยฺีเยยฺยฯ อชรี,ี ชรี,ี 

ชยฺียฯี ชรีสฺิสต,ิ ชยีฺยสฺิสตฯิ อชรีสฺิส, อชยฺียสฺิสฯ 
มร ปาณจาเค, มียยฺาเทโส, มยีฺยต,ิ มยฺียนฺตฯิ มยีต,ิ มยีนฺต ิวาฯ มรต,ิ มรนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ทิส เปกฺขเณฯ 
๔๘๓. ทิสสสฺ ปสสฺ ทิสสฺ ทกฺขา วาฯ 
ทิสอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ปสสฺ ทิสสฺ ทกขฺอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํ

วาสทฺโท, เตน ทิสสฺาเทโส กมฺมนิ สพฺพธาตุเก เอวฯ ปสฺสต,ิ ปสฺสนฺตฯิ ทกฺขต,ิ ทกฺขนฺตฯิ 
กมมฺนิ ยการโลโป, ทสฺิสเต, ทสฺิสนฺเตฯ ทสฺิสต,ิ ทสฺิสนฺตฯิ วปิสฺสยีต,ิ ทกฺขยีตฯิ ปสฺสต,ุ 

ทกฺขตุ, ทสฺิสตุฯ ปสฺเสยฺย, ทกฺเขยฺย, ทสฺิเสยฺยฯ 
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หิยยฺตตฺนิย ํ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ธาตุอกิารสฺส อตฺต,ํ อทฺทสา, อทฺทสฯ กมมฺนิ อทสฺิสฯ 
ตถา อปสฺส,ิ ปสฺส,ิ อปสฺสสิ,ุ ปสฺสสิฯุ อปสฺส,ิ ปสฺส,ิ อปสฺสตฺิถ, ปสฺสตฺิถฯ อปสฺส,ิ ปสฺส,ิ อปสฺ

สมฺิห, ปสฺสมฺิหฯ อทฺทส,ิ ทส,ิ อทฺทสํสุ, ทสํสุฯ กมมฺนิ อทสฺิสสํุฯ อทฺทกฺข,ิ อทฺทกฺขสิฯุ 
ปสฺสสฺิสต,ิ ปสฺสสฺิสนฺตฯิ ‘‘ภวสฺิสนฺตมฺิห ิสฺสสฺส จา’’ต ิโยควภิาเคน สสฺสฺส โลโป, อิการาค

โม จ, ทกฺขติ,ิ ทกฺขนฺิตฯิ โลปาภาเว ทกฺขสิฺสต,ิ ทกฺขสฺิสนฺตฯิ อปสฺสสฺิส, อทกฺขสฺิส อจฺิจาทฯิ 
สท วสิรณคตฺยาวสาเนสุฯ 
‘‘สพฺพตฺถา’’ต ิวตฺตเต, มณฺฑกูคตยิา ‘‘กฺวจ’ี’ต ิจฯ 
๔๘๔. สทสสฺ สีทตตฺฯํ 
สทอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สีทาเทโส โหต ิสพฺพตฺถ วภิตฺตปิปฺจฺจเยสุ กฺวจฯิ เสส ํเนยฺยํฯ นิสที

ต,ิ นิสทีนฺตฯิ ภาเว นิสชฺชเต, อธิ กฺวจาธกิาเรน สีทา-เทโส น ภวตฯิ นิสทีตุฯ นิสเีทฯ นิสทีฯิ นิ
สทีสฺิสตฯิ นิสทีสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ยช เทวปชูาสงฺคตกิรณทาเนสุฯ ยชต,ิ ยชนฺตฯิ 
กมมฺนิ ‘‘ยมฺห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๘๕. ยชสสฺาทิสฺสิฯ 
ยชอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อาทสฺิส ยการสฺส อิการาเทโส โหต ิยปปฺจฺจเย ปเร, สรโลโปฯ อชฺิช

เต มยา พทฺุโธฯ ตถา ยชตุ, อชฺิชตฯํ ยเช, อชฺิเชถฯ ยช,ิ อชฺิชตฺิถฯ ยชสฺิสต,ิ อชฺิชสฺิสเตฯ ยชสฺิส, 
อชฺิชสฺิสถ อจฺิจาทฯิ 

วท วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ ตยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อปปฺจฺจโย จฯ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๘๖. วทสสฺ วชชฺฯํ 
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วทอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สพฺพสฺส วชชฺาเทโส โหต ิวา สพฺพาส ุวภิตฺตสีฯุ วภิตฺยาธกิารตฺตา 
เจตฺถ สพฺพาสตู ิอตฺถโต สทฺิธฯํ 

‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๘๗. โลป เฺจตตฺมกาโรฯ 
ภวูาทโิต ปโร อปปฺจฺจโย เอตตฺมาปชฺชเต, โลป ฺจ วาฯ วกิรณการยิวธิปิปฺกรณโต เจตฺถ 

อกาโรต ิอปปฺจฺจโย คยฺหตฯิ 
ภวูาทโิต ชุโหตฺยาท-ิโต จ อปปฺจฺจโย ปโร; 
โลปมาปชฺชเต นา ฺโญ, ววตฺถติวภิาสโตตฯิ 

อปปฺจฺจยสฺส เอกาโร, สรโลปาท,ิ วชฺเชต,ิ วเทต,ิ วทต,ิ อนฺติมฺห ิ– 
๔๘๘. กฺวจิ ธาตวิุภตติฺปปฺจจฺยานํ ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จฯ 
อธิ ธาตฺวาธกิาเร อาขฺยาเต, กติเก จ อวหิติลกฺขเณสุ ปโยเคส ุกฺวจ ิธาตนํู, ตฺยาทวิภิตฺตนํี, 

ธาตุวหิติปปฺจฺจยาน ฺจ ทฆีตพฺพปิรตีอาเทสโลปาคมอจฺิเจตานิ การยิานิ ชนิวจนานุรปูโต ภวนฺ
ตฯิ ตตฺถ – 

นามฺห ิรสฺโส กยิาทนํี, สโํยเค จ ฺญธาตุนํ; 
อายนํู วา วภิตฺตนํี, มฺหา, สฺสานฺตสฺส จ รสฺสตาฯ 
คมโิต จฺฉสฺส ฺโฉ วาสฺส, คมสฺิสชฺชตนิมฺห ิคา; 
อุจาคโม วา ตฺถมฺเหสุ, ธาตูนํ ยมฺห ิทฆีตาฯ 
เอยฺเยยฺยาเสยฺยาเมตฺต ฺจ, วา สฺเสสฺเสตฺต ฺจ ปาปเุณ; 
โอการา อตฺตมตฺิต ฺจ, อาตฺถา ปปโฺปนฺต ิวา ตฺถเถฯ 
ตถา พฺรโูตต ิอนฺตนํี, ออุ วาห จ ธาตุยา; 
ปโรกฺขาย วภิตฺตมฺิห,ิ อนพฺภาสสฺส ทฆีตาฯ 
สโํยคนฺโต อกาเรตฺถ, วภิตฺตปิปฺจฺจยาท ิตุ; 
โลป มาปชฺชเต นิจฺจ-เมกาโรการโต ปโรตฯิ 
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เอการโต ปรสฺส อนฺติอการสฺส โลโป, วชฺเชนฺต,ิ วเทนฺต,ิ วทนฺตฯิ วชฺเชส,ิ วเทส,ิ วทส,ิ วชฺ
เชถ, วเทถ, วทถฯ วชฺเชม,ิ วชฺชาม,ิ วเทม,ิ วทาม,ิ วชฺเชม, วเทม, วชฺชาม, วทามฯ 

กมมฺนิ วชฺชยีต,ิ วชฺชยีนฺตฯิ วชฺชต,ิ วชฺชนฺตฯิ วทยีต ิวาฯ วชฺเชตุ, วเทตุ, วทตุฯ 
วชฺเช, วชฺเชยฺย, วเท, วเทยฺย, วชฺเชยฺยุ,ํ วเทยฺยุฯํ วชฺเชยฺยาส,ิ วชฺเชส,ิ วเทยฺยาสฯิ อวท,ิ 
วท,ิ วทสิุฯ วทสิฺสต,ิ วทสฺิสนฺติฯ อวทสฺิส อจฺิจาทฯิ 

กม ุปทวกฺิเขเป, อปปฺจฺจเย กเต ‘‘กฺวจาทวิณฺณานเมกสฺสรานํ ทฺเวภาโว’’ต ิทฺวตฺิต,ํ 
กวคฺคสฺส จวคฺโคฯ 

อพฺภาสคฺคหณมนฺตคฺคหณํ, วาคฺคหณ ฺจ วตฺตเตฯ 
๔๘๙. นิคคฺหีต จฺฯ 
อพฺภาสนฺเต นิคคฺหีต ฺจาคโม โหต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, เตน กมาทนี

เมเวตํฯ จงฺกมต,ิ จงฺกมนฺต ิอจฺิจาทฯิ กมต,ิ กมนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
จล กมฺปเน, จ ฺจลต,ิ จลตฯิ 
จล ทลเน, ททฺทลฺลตฯิ 
เฌจนฺิตาย,ํ อปปฺจฺจเย ‘‘โอ, สเร, เอ’’ต ิจ อธกิจฺิจ ‘‘เต อาวายา’’ต ิโยควภิาเคน อการเิตปิ 

เอการสฺส อายาเทโส, ฌายต,ิ ฌายนฺต ิอจฺิจาท,ิ วเิสสวธิานํฯ 
อวุทฺธกิภวูาทนิโยฯ 

ตทุ พฺยถเน, ตฺยาทฺยปุปฺตฺต ิอปปฺจฺจโย, ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิเอตฺถานุวตฺตติ วาคฺคหเณน ตุ
ทาทนํี วุทฺธอิภาโวว วเิสโส, ตุทต,ิ ตุทนฺตฯิ ตุทส,ิ ตุทถฯ ตุทาม,ิ ตุทามฯ 

กมเฺม ‘‘ตสฺส จวคฺค’’อจฺิจาทนิา สทการสฺส ยปปฺจฺจยสฺส ชกาโร ทฺวตฺิต,ํ ตุชฺชเต, ตุชฺชนฺเตฯ 
ตุชฺชต,ิ ตุชฺชนฺต,ิ ตุชฺชเร วาฯ ตถา ตุทตุ, ตุทนฺตุฯ ตุเท, ตุเทยฺย, ตุเทยฺยุฯํ อตุท,ิ ตุทสิุฯ อตุท,ิ 
อตุทตฺิถฯ อตุท,ิ อตุทมฺิหฯ อตุชฺชตฺิถ, อตุชฺชฯิ ตุทสฺิสตฯิ อตุทสฺิส อจฺิจาทฯิ 

วิส ปเวสเน ปปุพฺโพ, โส คาม ํปวสิต,ิ ปวสินฺตฯิ ปวสิส,ิ ปวสิถฯ ปวสิาม,ิ ปวสิามฯ 
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กมเฺม ปวสิยฺิยเต, ปวสิยฺิยนฺเตฯ ปวสิยฺิยต,ิ ปวสิยฺิยนฺตฯิ ปวสฺิสเต วาฯ ตถา ปวสิตุ, ปวสินฺ
ตุฯ ปวเิสยฺยฯ ปาวสิ,ิ ปวสิ,ิ ปาเวกฺข ิปถว,ิ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา อชฺชตนิมฺห ิวิสสฺส เวกฺขา
เทโส จฯ ปาวสิสิ,ุ ปวสิสิฯุ 

กมเฺม ปาวสิยีตฺิถ, ปวสิยีตฺิถ, ปาวสิยี,ิ ปวสิยีฯิ ปวสิสฺิสต,ิ ปวสิสฺิสนฺตฯิ ปวสิยีสฺิสเต, ปวิ
สสฺิสเตฯ ปาวสิสฺิสฯ ปาวสิยีสิฺส อจฺิจาทฯิ 

นุท เขเป, นุทต,ิ นุทนฺตฯิ 
ทิส อตสิชฺชเน, อุทฺทสิต,ิ อุทฺทสินฺตฯิ 
ลิข เลขเน, ลขิต,ิ ลขินฺตฯิ 
ผสุ สมฺผสฺเส, ผุสต,ิ ผุสนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

ตุทาทนิโยฯ 
ห,ู ภ ูสตฺตาย,ํ ตยฺาทฺยปุปฺตฺต ิ‘‘ภวูาทโิต อ’’อติ ิอปปฺจฺจโย, ‘‘วา’’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘โลป ฺเจตฺตม

กาโร’’ต ิภูวาทโิต ปรสฺส อปปฺจฺจยสฺส โลโป, ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิวุทฺธฯิ โส โหต,ิ เต โหนฺต,ิ ‘‘กฺวจ ิ
ธาต’ู’ตอิาทนิา ปรสรสฺส โลโปฯ โหส,ิ โหถฯ โหม,ิ โหมฯ ภาเว หยูเตฯ 

ตถา โหตุ, โหนฺตุฯ โหห,ิ อนการปรตฺตา หิโลโป น ภวต,ิ โหถฯ โหม,ิ โหมฯ ภาเว หยูตฯํ 
สตตฺมิย ํสรโลปาท,ิ เหยฺย, เหยฺยุฯํ เหยฺยาส,ิ เหยฺยาถฯ เหยฺยาม,ิ เหยฺยามฯ เหยฺย ํวาฯ 

ภาเว หูเยถฯ 
หิยยฺตตฺนิย ํอปปฺจฺจยโลเป ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา หธูาตุสฺส อกูารสฺส อวุาเทโสฯ อหุวา, 

อหุวุ, อหุวูฯ อหุว, อหุโว, อหุวตฺถฯ อหุว,ํ อหุวมฺหฯ อหุวตฺถ, อหุวตฺถุฯํ อหวุเส, อหวุวฺหฯํ อหุว,ิ 
อหุวมฺหเสฯ ภาเว อหยูตฺถฯ 

อชฺชตนิมหิฺ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา หโูต อวีภิตฺตสฺิส โลโป รสฺสตฺต,ํ โส อห,ุ โลปาภาเว 
‘‘กรสฺส กาสตฺตมชฺชตนิมฺห’ี’ต ิเอตฺถ ‘‘สตฺตมชฺชตนิมฺห’ี’ต ิโยควภิาเคน สาคโม, วุทฺธ,ิ อโหส,ิ 
อเหสุ,ํ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา โอการสเฺสกาโรฯ อหวุ ํวาฯ อโหส,ิ อโหสตฺิถฯ อโหส,ิ อหุ,ํ ปร
สรสฺส โลโป, รสฺสตฺต ฺจ, อโหสมฺิห, อหุมฺห, รสฺสตฺตฯํ ภาเว อหยูตฺิถฯ 
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‘‘ห ิโลปํ วา’’ต ิอโิต ‘‘โลโป, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๙๐. โหติสสฺเร’โหเห ภวิสสฺนฺติมหิฺ สสฺสสฺ จฯ 
หอูจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สโร เอห โอห เอตตฺมาปชฺชเต ภวสฺิสนฺตมฺิห ิวภิตฺตมฺิห,ิ สสฺสฺส จ โล

โป โหต ิวาฯ อิการาคโม, สรโลปาทฯิ 
เหหติ,ิ เหหนฺิตฯิ เหหสิ,ิ เหหถิฯ เหหาม,ิ เหหามฯ โลปาภาเว – เหหสฺิสต,ิ 

เหหสฺิสนฺตฯิ เหหสฺิสส,ิ เหหสฺิสถฯ เหหสฺิสาม,ิ เหหสฺิสามฯ โอหาเทเส – โหหติ,ิ โหหนฺิติ
ฯ โหหสิ,ิ โหหถิฯ โหหาม,ิ โหหามฯ ตถา โหหสฺิสต,ิ โหหสฺิสนฺตฯิ โหหสฺิสส,ิ โหหสฺิสถฯ 
โหหสฺิสาม,ิ โหหสฺิสามฯ เอการาเทเส – เหต,ิ เหนฺตฯิ เหส,ิ เหถฯ เหม,ิ เหมฯ เหสฺสต,ิ 
เหสฺสนฺตฯิ เหสฺสส,ิ เหสฺสถฯ เหสฺสาม,ิ เหสฺสามฯ ภาเว หยูสฺิสเตฯ 

กาลาติปตติฺย ํอหวสฺิส, อหวสฺิสสํุฯ อหยุสฺิสถ อจฺิจาทฯิ 
ห,ู ภ ูสตฺตาย,ํ ภ ูอติธี อนุปุพฺโพ, ตยฺาทฺยปุปฺตฺต ิอปปฺจฺจยสฺส โลปวุทฺธโิย, อนุโภ

ต,ิ อนุโภนฺตฯิ อนุโภส,ิ อนุโภถฯ อนุโภม,ิ อนุโภมฯ 
กมเฺม อนุภยูต,ิ อนุภยูนฺตฯิ ตถา อนุโภตุ, อนุโภนฺตุฯ อนุโภห,ิ อนุโภถฯ อนุโภม,ิ 

อนุโภมฯ อนุภยูต,ุ อนุภยูนฺตุฯ อนุภเว, อนุภเวยฺยฯ อนุภูเยยฺยฯ อนุโภส,ิ อนุภวฯิ อนุ
โภสฺสต,ิ อนุโภสฺสนฺตฯิ อนุโภสฺสส,ิ อนุโภสฺสถฯ อนุโภสฺสาม,ิ อนุโภสฺสามฯ อนุภวสฺิสต ิ
วาฯ อนุโภสฺส, อนุภวสฺิส วา อจฺิจาทฯิ 

สี สเย อปปฺจฺจยโลโป, วุทฺธ ิจ, เสต,ิ เสนฺตฯิ เสส,ิ เสถฯ เสม,ิ เสมฯ เสเต, เสนฺเต อจฺิจาทฯิ 
อปปฺจฺจยโลปาภาเว – 
‘‘สเร’’ต ิวตฺตเต, ธาตคฺุคหณ ฺจฯ 
๔๙๑. เอ อยฯ 
เอการสฺส ธาตฺวนฺตสฺส สเร ปเร อยาเทโส โหต,ิ สรโลปาทฯิ สยต,ิ สยนฺตฯิ สยส,ิ สยถฯ 

สยาม,ิ สยามฯ 
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กมเฺม อติปพฺุโพ, ‘‘กฺวจ ิธาตฺวา’’ทนิา ยมฺห ิรสฺสสรสฺส ธาตฺวนฺตสฺส ทโีฆ, อตสิยีเต, อติ
สยีนฺเตฯ อตสิยีต,ิ อตสิยีนฺตฯิ ภาเว สยีเตฯ 

ตถา เสต,ุ เสนฺตุฯ เสห,ิ เสถฯ เสม,ิ เสมฯ สยต,ุ สยนฺตุฯ สย, สยาห,ิ สยถฯ สยาม,ิ 
สยามฯ สยต,ํ สยนฺตฯํ สยสฺสุ, สยวฺโหฯ สเย, สยามเสฯ อตสิยีต,ํ อตสิยีนฺตฯํ อตสิยีตุ, 
อตสิยีนฺตุฯ ภาเว สยีตฯํ 

สเย, สเยยฺย, สเยยฺยุฯํ อตสิเียยฺยฯ ภาเว สเียถฯ 
อสย,ิ สย,ิ อสยสิ,ุ สยสิ,ุ อสยุฯํ สาคเม อตเิสส,ิ อตเิสสุํฯ กมเฺม อจฺจสยีตฺิถ, อจฺจสยี,ิ 

อตสิยีฯิ ภาเว สยีตฺิถฯ 
สยสฺิสต,ิ สยสฺิสนฺตฯิ อิการาคมาภาเว เสสฺสต,ิ เสสฺสนฺตฯิ กมเฺม อตสิยีสฺิสถ, อติ

สยีสฺิสตฯิ ภาเว สยีสฺิสเตฯ 
อสยสฺิสา, อสยสฺิสสํฯุ กมเฺม อจฺจสยีสฺิสถ อจฺิจาทฯิ 
นี ปาปณุเน, ทฺวิกมมฺโกย,ํ อชํ คาม ํเนต,ิ เนนฺตฯิ เนส,ิ เนถฯ เนม,ิ เนมฯ โลปา

ภาเว นยต,ิ นยนฺต ิอจฺิจาทฯิ กมเฺม นียเต คาม ํอโช เทวทตฺเตน, นียเร, นียนฺเตฯ นียต,ิ 
นียนฺตฯิ 

ตถา เนตุ, นยตุฯ นียต,ํ นียนฺตํฯ นเย, นเยยฺยฯ นีเยถ, นีเยยฺยฯ อนย,ิ นย,ิ อนยสิ,ุ 
นยสิฯุ วเินส,ิ วเินสุฯํ อนียตฺิถ, นียตฺิถฯ นยสฺิสต,ิ เนสฺสตฯิ นยสฺิสเต, นียสฺิสเต, นียสฺิสตฯิ 
อนยสิฺส, อนียสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ฐา คตนิิวตฺตมฺิห,ิ ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๙๒. ฐา ติฏฺโฐฯ 
ฐาอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ติฏฺฐาเทโส โหต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, อปปฺจฺจยโลโป

ฯ ตฏฺิฐต,ิ ตฏฺิฐนฺตฯิ ฐาต,ิ ฐนฺตฯิ โลปาภาเว ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ฐาโต หการาคโม จ รสฺสตฺต,ํ 
สปํุพฺโพ สณฺฐหต,ิ สณฺฐหนฺตฯิ เอตฺเต อธฏฺิเฐต,ิ อธฏฺิเฐนฺตฯิ 

กมเฺม – 
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๔๙๓. ยมหิฺ ทาธา มา ฐา หา ปา มห มถาทีนมีฯ 
ภาวกมฺมวสิเย ยมฺห ิปจฺจเย ปเร ทา ธา มา ฐา หาปา มห มถ อจฺิเจวมาทนํี ธาตูนํ อนฺ

โต อกีารมาปชฺชเต, นิจฺจตฺโถยมารมฺโภฯ อุปฏฺฐยีต,ิ อุปฏฺฐยีนฺตฯิ หการาคเม รสฺสตฺต,ํ อกีาราค
โม จ, ปตฏฺิฐหยีต,ิ ปตฏฺิฐหยีนฺตฯิ ภาเว ฐยีเตฯ 

ตถา ตฏฺิฐตุ, ตฏฺิฐนฺตุฯ ฐาตุ, ฐนฺตุฯ สณฺฐหตุ, สณฺฐหนฺตุฯ ตฏฺิเฐ, ตฏฺิเฐยฺยฯ สณฺเฐ, 
สณฺเฐยฺย, สณฺเฐยฺยุฯํ สณฺฐเห, สณฺฐเหยฺยุฯํ อฏฺฐาส,ิ อฏฺฐสํฯุ สณฺฐห,ิ สณฺฐหสิุฯ ปกฏฺิฐสฺิ
สต,ิ ปตฏฺิฐสฺิสนฺตฯิ ฐสฺสต,ิ ฐสฺสนฺตฯิ ปตฏฺิฐหสฺิสต,ิ ปตฏฺิฐหสฺิสนฺตฯิ ปตฏฺิฐสฺิส, ปตฏฺิฐสฺิสํ
สฯุ ปตฏฺิฐหสฺิส, ปตฏฺิฐหสฺิสสํุ อจฺิจาทฯิ 

ปา ปาเน, ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๙๔. ปา ปิโพฯ 
ปาอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ปิพาเทโส โหต ิวาฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ 

ปิพตฯิ ปิพตุฯ ปิเพยฺยฯ ‘‘กฺวจ ิธาตฺวา’’ทนิา พการสฺส วกาโร, ปิวต,ิ ปิวนฺตฯิ ปาต,ิ 
ปานฺต,ิ ปนฺต ิวาฯ ปียเต, ปียนฺเตฯ ปียต,ิ ปียนฺตฯิ ปิวตุฯ ปิเวยฺยฯ อปาย,ิ ปิวฯิ ปิวสฺิสติ
ฯ อปิวสฺิส อจฺิจาทฯิ 

อส ภุว,ิ วภิตฺตุปปฺตฺต,ิ อปปฺจฺจยโลโป, อส อติธี – 
‘‘อสสฺมา, อนฺตโลโป’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๔๙๕. ติสสฺ ตถิฺตตฺฯํ 
อสอจฺิเจตสฺมา ธาตุมฺหา ปรสฺส ติสฺส วภิตฺตสิฺส ตถิฺตฺตํ โหต,ิ ธาตฺวนฺตสฺส โลโป จฯ อตฺถฯิ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๙๖. สพฺพตถฺาสสสฺาทิ โลโป จฯ 
สพฺพตฺถ วภิตฺตปิปฺจฺจเยสุ จ อสอจฺิเจตาย ธาตุยา อาทสฺิส โลโป โหต ิวา, ววตฺถติวภิาสตฺ

โถย ํวาสทฺโทฯ สนฺตฯิ 
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‘‘อสสฺมา, อนฺตโลโป’’ต ิจ อธกิาโรฯ 
๔๙๗. สิมหิฺ จฯ 
อสธาตุสฺส อนฺตโลโป โหต ิสิมหิฺ วภิตฺตมฺิห ิจฯ ตฺวํ อสฯิ 
๔๙๘. ถสสฺ ตถฺตตฺฯํ 
อสอจฺิเจตาย ธาตุยา ปรสฺส ถสฺส วภิตฺติสฺส ตถฺตฺต ํโหต,ิ ธาตฺวนฺตสฺส โลโป จฯ ตุมฺเห 

อตฺถฯ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๔๙๙. อสสมฺา มิมานํ มหิฺมฺหานฺตโลโป จฯ 
อสอจฺิเจตาย ธาตุยา ปราสํ มิ มอจฺิเจตาส ํวภิตฺตนํี มหิฺมหฺอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา, 

ธาตฺวนฺตสฺส โลโป จฯ อมฺห,ิ อมฺหฯ อสฺม,ิ อสฺมฯ 
๕๐๐. ตสุสฺ ตถฺตุตฺฯํ 
อสอจฺิเจตาย ธาตุยา ปรสฺส ตสฺุส วภิตฺตสฺิส ตถฺตฺุตํ โหต,ิ ธาตฺวนฺตสฺส โลโป จฯ อตฺถุฯ 

อสสฺสาทโิลโป จ, สนฺตุฯ อาห,ิ อตฺถฯ อสฺม,ิ อสฺมฯ 
สตตฺมิย ํอสสฺสาทโิลโป, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา อสโต เอยยฺเอยฺยุ ํวภิตฺตนํี อิยาอิยุ ฺจ 

โหนฺตฯิ สยิา, สยิุฯํ 
โลปาภาเว ‘‘กฺวจ ิธาตฺวา’’ทนิา อสโต เอยฺยาทนํี สธาตฺวนฺตานํ สสฺ สสฺ ุสสฺ สสฺถ สสฺ ํสฺ

สามอาเทสา โหนฺตฯิ 
เอวมสฺส วจนีโย, อสฺสฯุ อสฺส, อสฺสถฯ อสฺส,ํ อสฺสามฯ 
อชฺชตนิย ํอการาคโม, ทโีฆ จ, อาส,ิ อาสสิ,ุ อาสุฯํ อาส,ิ อาสตฺิถฯ อาส,ิ อาสมฺิหฯ 
‘‘วา, อสสฺสา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
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๕๐๑. อสพฺพธาตเุก ภฯู 
อสสฺเสว ธาตุสฺส ภอูาเทโส โหต ิวา อสพฺพธาตุเกฯ ภวสฺิสต,ิ ภวสฺิสนฺตฯิ อภวสฺิส, อภวสฺิสํ

สฯุ 
วาต ิกมิตฺถํ? อาสุฯํ 
พรฺ ูวยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ ตยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อปปฺจฺจยโลโป จฯ 
‘‘กฺวจ’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๐๒. พรฺโูต อี ติมหิฺฯ 
พรฺอูจฺิเจตาย ธาตุยา ปโร อกีาราคโม โหต ิติมฺห ิวภิตฺตมฺิห ิกฺวจ,ิ วุทฺธอิวาเทสา, สรโล

ปาทฯิ พฺรวตี,ิ พฺรตู,ิ ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิสตฺุตานุวตฺตติวาคฺคหเณน พรฺธูาตุสฺส พฺย ฺชเน วทฺุธ ิน 
โหต,ิ พหวุจเน ‘‘ฌลานมยิวุา สเร วา’’ต ิอูการสฺส สเร อวุาเทโส, พฺรุวนฺตฯิ ‘‘กฺวจ ิธาตฺวา’’ทนิา 
พรฺโูต ติอนฺตีนํ วา อ อ ุอาเทสา พรฺสฺูส อาหาเทโส จฯ 

อาห, อาหุฯ พฺรสู,ิ พฺรถูฯ พฺรมู,ิ พฺรูมฯ พฺรเูต, พฺรุวนฺเตฯ พฺรเูส, พฺรุววฺเหฯ พฺรุเว, 
พฺรมฺูเหฯ พฺรตู,ุ พฺรุวนฺตุฯ พฺรหู,ิ พฺรถูฯ พฺรมู,ิ พฺรมูฯ พฺรตู,ํ พฺรุวนฺตฯํ พฺรเุว, พฺรุเวยฺย, พฺ
รุเวยฺยุฯํ พฺรเุวยฺยาส,ิ พฺรุเวยฺยาถฯ พฺรุเวยฺยาม,ิ พฺรุเวยฺยามฯ พฺรุเวถ, พฺรุเวรฯํ อพฺรวุา, 
อพฺรุวูฯ 

ปโรกฺขาย ํ‘‘พฺรภูนูมาหภูวา ปโรกฺขาย’’นฺต ิพรฺธูาตุสฺส อาหอาเทโส, สรโลปาท,ิ สุปิเน กริ 
มาห, เตนาหุ โปราณา, อาหํสุ วา อจฺิจาทฯิ 

อชฺชตนิย ํอพฺรว,ิ อพฺรุว,ิ อพฺรวุฯํ พฺรวสฺิสตฯิ อพฺรวสิฺส อจฺิจาทฯิ 
หน หสิาคตสี,ุ ติมฺห ิกฺวจ ิอปปฺจฺจยโลโป, หนฺต,ิ หนต,ิ หนนฺตฯิ หนส,ิ หนถฯ หนาม,ิ 

หนามฯ 
กมเฺม ‘‘ตสฺส จวคฺค’’อจฺิจาทนิา ญตฺต,ํ ทฺวตฺิต ฺจ, ห ฺญเต, ห ฺญนฺเต, ห ฺญเรฯ ห ฺญต,ิ 

ห ฺญนฺตฯิ หนต,ุ หนนฺตุฯ หเนยฺยฯ 
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‘‘หนสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๐๓. วโธ วา สพพฺตฺถฯ 
หนอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส วธาเทโส โหต ิวา สพฺพตฺถ วภิตฺตปิปฺจฺจเยสุ, ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํ

วาสทฺโทฯ วเธตฯิ วธยีตฯิ วเธตุฯ วธยีตฯุ วเธยฺยฯ อวธ,ิ อวธสิุฯ อหนิ, อหนิสุฯ วธสฺิสต,ิ หนิสฺ
สตฯิ ขาเทเส ปฏหิงฺขาม,ิ ปฏหินิสฺสามฯิ อวธสฺิส, อหนิสฺส อจฺิจาทฯิ 

หวูาทนิโยฯ 
ห ุทานาทนหพฺยปปฺทาเนส,ุ ตยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อปปฺจฺจโย จ, ‘‘กฺวจาทวิณฺณานเมกสฺสรานํ 

ทฺเวภาโว’’ต ิทฺวตฺิต,ํ ‘‘ปพฺุโพพฺภาโส’’ต ิอพฺภาสส ฺญาฯ 
‘‘อพฺภาเส’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๐๔. หสสฺ โชฯ 
หการสฺส อพฺภาเส วตฺตมานสฺส โช โหตฯิ ‘‘โลป ฺเจตฺต มกาโร’’ต ิอปปฺจฺจยโลโป, วุทฺธฯิ 

ชุโหตฯิ 
โลปาภาเว ‘‘ฌลานํ, สเร’’ต ิจ วตฺตมาเน – 
๕๐๕. ยวการา จฯ 
ฌลส ฺญานํ อวิณฺณุวณฺณานํ ยการวการาเทสา โหนฺต ิสเร ปเรต ิอปทนฺตสฺส อกุารสฺส 

วกาโรฯ 
ชุหฺวต,ิ ชุโหต,ิ ชุหฺวนฺต,ิ ชุโหนฺตฯิ ชุหฺวส,ิ ชุโหส,ิ ชุหฺวถ, ชุโหถฯ ชุหฺวาม,ิ ชุโหม,ิ 

ชุหฺวาม, ชุโหมฯ 
กมเฺม ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ทโีฆ, หยูเต, หยูนฺเตฯ หูยต,ิ หยูนฺตฯิ 
ตถา ชุโหตุ, ชุโหนฺตุ, ชุหฺวนฺตุ วาฯ ชุเห, ชุเหยฺย, ชุเหยฺยุฯํ อชุหว,ิ อชุหวุํฯ อชุโหสิ

, อชุโหสุฯํ อหยูตฺิถ อคฺคฯิ ชุหสฺิสต,ิ ชุหสฺิสนฺตฯิ ชโุหสฺสต,ิ ชุโหสฺสนฺต ิวาฯ อชุหสฺิส, อชุ
หสิฺสสํุ อจฺิจาทฯิ 
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หา จาเค, ปเุร วยิ ทเฺวภาวชาเทส อปปฺจฺจยโลปาฯ 
‘‘อพฺภาเส’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๐๖. รสโฺสฯ 
อพฺภาเส วตฺตมานสฺส สรสฺส รสฺโส โหตฯิ 

ชหาต,ิ ชหนฺตฯิ ชหาส,ิ ชหาถฯ ชหาม,ิ ชหามฯ 
กมเฺม ‘‘ยมฺห ิทาธามาฐาหาปามหมถาทนีม’ี’ต ิธาตฺวนฺตสฺส อีกาโรฯ หยีเต, หยีนฺ

เต, หยีเรฯ หยีต,ิ หยีนฺตฯิ 
ตถา ชหาตุ, ชหนฺตุฯ ชเห, ชเหยฺย, ชเหยฺยุฯํ หเียถ, หเียยฺยฯ อชหาส,ิ อชหสิ,ุ อช

หาสุฯํ ปชห,ิ ปชหสิ,ุ ปชหสํ,ุ ปชหุํฯ กมเฺม ปชหยีตฺิถ, ปชหยีฯิ ปชหสิฺสต,ิ ปชหสฺิสนฺตฯิ 
หยีสฺิสต,ิ หยีสฺิสนฺตฯิ ปชหสฺิส, ปชหสฺิสสํ ุอจฺิจาทฯิ 

ทา ทาเน, ตยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ ทฺเวภาวรสฺสตฺตานิ, อปปฺจฺจยสฺส โลโป, ททาต,ิ ททนฺตฯิ ททาสิ
, ททาถฯ ททาม,ิ ททามฯ 

ทฺวตฺิตาภาเว มณฺฑกูคตยิา ‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๐๗. ทาธาตสุสฺ ทชฺชฯํ 
ทาอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สพฺพสฺส ทชชฺาเทโส โหต ิวา, ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, 

อปปฺจฺจยโลโปฯ ทชฺชต,ิ ทชฺชนฺตฯิ ทชฺชส,ิ ทชฺชถฯ ทชฺชาม,ิ ทชฺชามฯ ทชชฺาเทสาภาเว 
‘‘โลป ฺเจตฺตมกาโร’’ต ิอปปฺจฺจยสฺส เอกาโร, ทานํ เทต,ิ เทนฺตฯิ เทส,ิ เทถฯ 

‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๐๘. ทาทนฺตสสฺ ํมิเมสฯุ 
ทาอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อนฺตสฺส อ ํโหต ิวา มิมอจฺิเจเตส ุปเรส,ุ นิคฺคหตีสฺส วคฺคนฺตตฺตํฯ 

ทมฺม,ิ ทมฺมฯ เทม,ิ เทมฯ 
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กมเฺม ‘‘ยมฺห ิทาธา’’อจฺิจาทนิา อีกาโร, ทยีเต, ทยีนฺเตฯ ทยีต,ิ ทยีนฺตฯิ ทยฺียเต, ทยีฺยนฺเต
ฯ ทยีฺยต,ิ ทยฺียนฺต ิวา อิจฺจาทฯิ 

ททาตุ, ททนฺตุฯ ททาห,ิ ททาถฯ ททาม,ิ ททามฯ ททต,ํ ททนฺตํฯ ททสฺสุ, ททวฺโหฯ 
ทเท, ททามเสฯ ทชฺชตุ, ทชฺชนฺตุ อจฺิจาทฯิ เทตุ, เทนฺตุฯ เทห,ิ เทถฯ เทม,ิ เทมฯ กมเฺม 
ทยีต,ํ ทยีนฺตฯํ ทยีต,ุ ทยีนฺตุฯ 

สตตฺมิย ํทเท, ทเทยฺย, ทเทยฺยุฯํ ทเทยฺยาส,ิ ทเทยฺยาถฯ ทเทยฺยาม,ิ ทเทยฺยามฯ 
ทเทถ, ทเทรฯํ ทเทโถ, ทเทยฺยาวฺโหฯ ทเทยฺย,ํ ทเทยฺยามฺเหฯ ทชฺเช, ทชฺเชยฺยฯ 

‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา เอยฺยสฺสาตฺต ฺจ, ทชฺชา, ทชฺชุ,ํ ทชฺเชยฺยุฯํ ทชฺเชยฺยาส,ิ ทชฺ
เชยฺยาถฯ ทชฺชํ, เอยฺยามสฺิส อมาเทโส จ, ทชฺเชยฺยาม,ิ ทชฺเชยฺยามฯ ทฺวตฺิตาภาเว 
เทยฺย, เทยฺยุฯํ เทยฺยาส,ิ เทยฺยาถฯ ทเียถ, ทเียยฺยฯ 

หิยยฺตตฺนิย ํอททา, อททฯู อทโท, อททตฺถฯ อทท,ํ อททมฺหฯ อททตฺถ, อททมฺห
เสฯ กมเฺม อทยีตฺิถฯ 

อชฺชตนิมหิฺ อทท,ิ อททสิ,ุ อททุํฯ อทชฺช,ิ อทชฺชสิฯุ อทาส,ิ อทสํุฯ อทาส,ิ อโท, 
อทตฺิถฯ อทาส,ิ อทาสมฺิห, อทมฺหฯ อทาทานํ ปรุนฺิทโทฯ กมเฺม อทยีตฺิถ, อทยฺียฯิ 

ภวิสสฺนฺติย ํอกิาราคโม, สรโลปาท,ิ ททสฺิสต,ิ ททสฺิสนฺตฯิ ทชฺชสฺิสต,ิ ทชฺชสฺิสนฺตฯิ 
รสฺสตฺต,ํ ทสฺสต,ิ ทสฺสนฺตฯิ ทสฺสส,ิ ทสฺสถฯ ทสฺสาม,ิ ทสฺสามฯ ทสฺสเตฯ ทยีสฺิสเต, ทยีสฺิ
สตฯิ 

กาลาติปตติฺย ํอททสฺิส, อทชฺชสฺิส, อทชฺชสฺิสา, อทสฺส, อทสฺสา, อทสฺสสํฯุ 
อทยีสฺิสถ, อทยีสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ธา ธารเณ, ปเุร วยิ วภิตฺตุปปฺตฺต,ิ ทฺวตฺิตรสฺสตฺตานิ, อปปฺจฺจยโลโป จ, ‘‘ทุตยิจตุตฺถานํ 
ปฐมตตยิา’’ต ิธการสฺส ทกาโร, ทธาต,ิ ทธนฺตฯิ อปิปุพฺโพ ตสฺส ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา อการโล
โป, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ธการสฺส หกาโร, รสฺสตฺต ฺจ, ทฺวาร ํปิทหต,ิ ปิทหนฺตฯิ ทฺเวภาวา
ภาเว นิธ ินิเธต,ิ นิเธนฺตฯิ 

กมเฺม ธยีเต, ธยีต,ิ ปิธยีเต, ปิธยีตฯิ 
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ตถา ทธาตุ, ปิทหต,ุ นิเธตุ, นิเธนฺตุฯ ทเธ, ทเธยฺย, ปิทเห, ปิทเหยฺย, นิเธ, นิเธยฺย
ฯ ทธาส,ิ ปิทหฯิ ธสฺสต,ิ ปิทหสฺิสต,ิ ปรทิเหสฺสตฯิ อธสฺส, ปิทหสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ชุโหตฺยาทนิโยฯ 
อวุทฺธกิา ตุทาท ีจ, หวูาท ิจ ตถาปโร; 
ชุโหตฺยาท ิจตุทฺเธว,ํ เญยฺยา ภวูาทโย อธิฯ 

ภวูาทคิโณฯ 
รธุาทิคณ 

รธุ อาวรเณ, ปเุร วยิ ธาตุส ฺญาทมฺิห ิกเต วภิตฺตุปปฺตฺตฯิ 
‘‘อ’’อติ ิวตฺตเตฯ 
๕๐๙. รธุาทิโต นิคคฺหีตปพฺุพ จฺฯ 
จตุปปฺทมทิํฯ รธุอจฺิเจวมาทโิต ธาตุคณโต อปปฺจฺจโย โหต ิกตฺตร ิวภิตฺตปิปฺจฺจเยส,ุ นิคฺค

หตี ฺจ ตโต ปพฺุพ ํหุตฺวา อาคโม โหต,ิ ต ฺจ นิคฺคหตี ํปกตยิา สรานุคตตฺตา ธาตุสฺสรโต ปร ํ
โหตฯิ จสทฺเทน อิอีเอโอปจฺจยา จ, นิคฺคหตีสฺส วคฺคนฺตตฺตฯํ อธิ สโํยคนฺตตฺตา น วุทฺธ ิโหต,ิ 
ตทาคมสฺส ตคฺคหเณน คหณโตฯ 

โส มคฺค ํรนฺุธต,ิ รุนฺธนฺตฯิ รุนฺธส,ิ รุนฺธถฯ รุนฺธาม,ิ รุนฺธามฯ รุนฺธเต, รุนฺธนฺเต อจฺิ
จาท,ิ อิการาทปิปฺจฺจเยส ุปน รุนฺธติ,ิ รุนฺธตี,ิ รุนฺเธต,ิ รุนฺโธตตีปิิ โหตฯิ 

กมเฺม นิปพฺุโพ ยปปฺจฺจยสฺส ‘‘ตสฺส จวคฺค’’อจฺิจาทนิา สธาตฺวนฺตสฺส ฌกาเร กเต 
‘‘วคฺเค โฆสา’’ตอิาทนิา ทฺวตฺิต,ํ มคฺโค นิรุชฺฌเต เตน, นิรุชฺฌนฺเตฯ ปรสสฺปทตเฺต นิ
รุชฺฌต,ิ นิรุชฺฌนฺติฯ นิรชฺุฌส,ิ นิรุชฺฌถฯ นิรชฺุฌาม,ิ นิรุชฺฌามฯ 

รุนฺธตุ, รุนฺธนฺตุฯ รุนฺธาห,ิ รุนฺธถฯ รุนฺธาม,ิ รุนฺธามฯ รุนฺธตํ, รุนฺธนฺตํฯ รุนฺธสฺส,ุ 
รุนฺธวฺโหฯ รนฺุเธ, รุนฺธามเสฯ นิรชฺุฌตํ, นิรุชฺฌนฺตํฯ นิรุชฺฌตุ, นิรุชฺฌนฺตุฯ รนฺุเธ, รุนฺเธยฺย
, รุนฺเธยฺยุฯํ รุนฺเธถ, รุนฺเธรฯํ นิรุชฺเฌถ, นิรุชฺเฌยฺย อจฺิจาทฯิ รนฺุธ,ิ รุนฺธสิฯุ อรุนฺธ,ิ นิ
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รุชฺฌตฺิถฯ นิรุชฺฌ,ิ นิรุชฺฌสิุฯ รุนฺธสฺิสต,ิ รุนฺธสฺิสนฺตฯิ นิรชฺุฌสฺิสเต, นิรุชฺฌสฺิสนฺเตฯ นิ
รุชฺฌสฺิสต,ิ นิรุชฺฌสฺิสนฺตฯิ อรุนฺธสฺิส, อรนฺุธสฺิสสํุฯ นิรุชฺฌสฺิสถ, นิรุชฺฌสฺิส อิจฺจาทฯิ 

ฉิทิ ทฺวธิากรเณ, ฉินฺทต,ิ ฉินฺทนฺตฯิ กมเฺม ฉิชฺชเต, ฉิชฺชนฺเตฯ ฉิชฺชต,ิ ฉิชฺชนฺตฯิ 
ตถา ฉินฺทตุ, ฉินฺทนฺตุฯ ฉิชฺชต,ุ ฉิชฺชนฺตุฯ ฉินฺเท, ฉินฺเทยฺยฯ ฉชฺิเชยฺยฯ อฉินฺท,ิ ฉินฺท,ิ 
ฉินฺทสิฯุ อฉชฺิชตฺิถ, ฉิชฺชฯิ ฉนฺิทสฺิสต,ิ ฉินฺทสฺิสนฺตฯิ สฺสสฺส ฉาเทเส – เฉจฺฉต,ิ เฉจฺฉนฺติ
ฯ เฉจฺฉิต ิวาฯ กมเฺม ฉิชฺชสฺิสเต, ฉิชฺชสฺิสนฺเตฯ ฉชฺิชสฺิสต,ิ ฉิชฺชสฺิสนฺตฯิ อฉนฺิทสฺิสฯ 
อฉิชฺชสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ภิทิ วทิารเณ, ภนฺิทต,ิ ภนฺิทนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ยชุ โยเค, ยุ ฺชต,ิ ยุ ฺชนฺตฯิ ยชฺุชเต, ยชฺุชนฺเตฯ ยชฺุชต,ิ ยชฺุชนฺตฯิ ยุ ฺชตฯุ ยชฺุชตํ

ฯ ยุ ฺเชฯ ยชฺุเชถฯ อยุ ฺช,ิ อยุ ฺชสิฯุ อยชฺุชตฺิถ, อยชฺุชฯิ ยุ ฺชสฺิสต,ิ ยุ ฺชสฺิสนฺตฯิ ยชฺุ
ชสฺิสเต, ยชฺุชสฺิสนฺเตฯ ยชฺุชสฺิสต,ิ ยชฺุชสฺิสนฺตฯิ อยุ ฺชสฺิสฯ อยชฺุชสฺิสถ, อยุชฺชสฺิส อจฺิ
จาทฯิ 

ภชุ ปาลนพฺยวหรเณสุ, ภุ ฺชต,ิ ภุ ฺชนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ภวิสสฺนฺติย ํ‘‘กรสฺส สปปฺจฺจยสฺส กาโห’’ต ิสุตฺเต สปปฺจฺจยคฺคหเณน ภุชโต สฺสสฺส ขา

เทโส, ‘‘โก เข จา’’ต ิธาตฺวนฺตสฺส กกาโร, วุทฺธ,ิ โภกฺขต,ิ โภกฺขนฺตฯิ โภกฺขส,ิ โภกฺขถฯ โภกฺขามิ
, โภกฺขามฯ ขาเทสาภาเว ภุ ฺชสฺิสต,ิ ภุ ฺชสฺิสนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

มจุ โมจเน, มุ ฺจต,ิ มุ ฺจนฺตฯิ มจฺุจเต, มุจฺจนฺเตฯ มุ ฺจตุ, มุ ฺจนฺตุฯ มจฺุจตํ, 
มจฺุจนฺตํฯ มุ ฺเจ, มุ ฺเจยฺย, มุ ฺเจยฺยุฯํ มุจฺเจถ, มจฺุเจรํฯ อมุ ฺจ,ิ อมุ ฺจสิุฯ อมุจฺจตฺิถฯ 
โมกฺขต,ิ โมกฺขนฺตฯิ มุ ฺจสฺิสต,ิ มุ ฺจสฺิสนฺตฯิ มจฺุจสฺิสเต, มจฺุจสฺิสนฺเตฯ อมุ ฺจสฺิส, อมุจฺ
จสฺิสถ อจฺิจาทฯิ 

รุธาทคิโณฯ 
ทิวาทิคณ 

ทิว ุกฬีาวชิคิสีาพฺยวหารชุตถุิตกินฺตคิตสีุฯ ปเุร วยิ ธาตฺวนฺตโลปวภิตฺตุปปฺตฺตโิยฯ 
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๕๑๐. ทิวาทิโต โยฯ 
ทิวาทโิต ธาตุคณโต ยปปฺจฺจโย โหต ิกตฺตร ิวหิเิตสุ วภิตฺตปิปฺจฺจเยสุฯ 
‘‘ยคฺคหณํ, จวคฺค ยการ วการตฺต ํสธาตฺวนฺตสฺส, ปพฺุพรปู’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๑๑. ตถา กตตฺริ จฯ 
ยถา ภาวกมฺเมสุ ยปปฺจฺจยสฺสาเทโส โหต,ิ ตถา กตฺตรปิิ ยปปฺจฺจยสฺส สธาตฺวนฺตสฺส 

จวคฺค ยการวการาเทโส, ปพฺุพรปู ฺจ กาตพฺพานีต ิธาตฺวนฺตสฺส วการตฺตา สห เตน ยการสฺส 
วกาเร กเต ทฺวภิาโว, ‘‘โท ธสฺส จา’’ต ิเอตฺถ จคฺคหเณน ‘‘โพ วสฺสา’’ต ิวุตฺตตฺตา วการทฺวยสฺส 
พการทฺวย,ํ ทพฺิพต,ิ ทพฺิพนฺตฯิ ทพฺิพส,ิ ทพิฺพถฯ ทพฺิพาม,ิ ทพฺิพามฯ 
       กมเฺม ทพฺิพเต, ทพฺิพนฺเตฯ ทพฺิพต,ิ ทพฺิพนฺตฯิ ทพฺิพตุฯ ทพฺิพตฯํ ทพฺิเพฯ ทพฺิเพถฯ 
อทพฺิพฯิ อทพฺิพตฺิถฯ ทพฺิพสฺิสตฯิ ทพฺิพสฺิสเตฯ อทพิฺพสฺิส อจฺิจาทฯิ 

สิว ุตนฺตสนฺตาเน, สพฺิพต,ิ สพฺิพนฺตฯิ สพฺิพตุฯ สพฺิเพยฺยฯ อสพฺิพ,ิ สพฺิพฯิ สพฺิพสฺิสตฯิ 
อสพฺิพสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ปท คตมฺิห,ิ อปุพฺุโพ ทฺวตฺิตํ, ‘‘ตถา กตฺตร ิจา’’ต ิสธาตฺวนฺตสฺส ยการสฺส ชกาโร, ทฺวตฺิต ฺจ
ฯ     อุปปฺชฺชต,ิ อุปปฺชฺชนฺตฯิ อุปปฺชฺชเต, อุปปฺชฺชนฺเต, อุปปฺชฺชเรฯ 
        กมเฺม ปฏปิชฺชเต, ปฏปิชฺชนฺเตฯ ปฏปิชฺชต,ิ ปฏปิชฺชนฺตฯิ ภาเว อุปปฺชฺชเต ตยาฯ 
      ตถา อุปปฺชฺชตุฯ อุปปฺชฺเชยฺยฯ อุทปชฺชาฯ อุทปชฺชถฯ อุทปาท,ิ อุปปฺชฺชฯี อุปปฺชฺชตฺิถฯ 
อุปปฺชฺชสฺิสตฯิ อุปปฺชฺชสฺิส, อุปปฺชฺชสฺิสา อจฺิจาทฯิ 

พธุ อวคมเน, ยปปฺจฺจยปรตฺตา น วุทฺธ,ิ ฌการาเทโสว วเิสโส, ธมฺม ํพชฺุฌต,ิ พุชฺฌนฺตฯิ 
พชฺุฌเต, พุชฺฌนฺเต, พุชฺฌเร วาฯ 
        กมเฺม พชฺุฌเต มยา ธมฺโม, พุชฺฌนฺเตฯ พุชฺฌต,ิ พุชฺฌนฺตฯิ พชฺุฌตุฯ พชฺุเฌยฺยฯ อพชฺุฌฯิ 
อพุชฺฌตฺิถฯ พุชฺฌสฺิสตฯิ อพุชฺฌสฺิสฯ 
        ยธุ สมฺปหาเร, ยชฺุฌต,ิ ยชฺุฌนฺตฯิ 
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กธุ โกเป, กุชฺฌต,ิ กุชฺฌนฺตฯิ 
วิธ ตาฬเน, วชฺิฌต,ิ วชฺิฌนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
นห พนฺธเน, ‘‘ห วปิรยิโย’’ต ิโยควภิาเคน วปิรยิโยฯ สนฺนยฺหต,ิ สนฺนยฺหนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
มน ญาเณ, ญาเทโสว วเิสโส, ม ฺญต,ิ ม ฺญนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ทา อาทาเน, สอําปุพฺโพ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ยมฺห ิธาตฺวนฺตสฺส อิกาโร, สลีํ สมาทยิต,ิ 

สมาทยินฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ตสุ ปีตมฺิห,ิ ยปปฺจฺจยสฺส ปพฺุพรปูตฺตํ, ตุสฺสต,ิ ตุสฺสนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ตถา สม ุอุปสเม, สมฺมต,ิ สมฺมนฺตฯิ 
กปุ โกเป, กุปปฺต,ิ กุปปฺนฺตฯิ 
ชนชนเน, ‘‘ชนาทนีมา ตมฺิห ิจา’’ต ิเอตฺถ ‘‘ชนาทนีมา’’ต ิโยควภิาเคน ยมฺห ิธาตฺวนฺตสฺส 

อากาโรฯ ชายต,ิ ชายนฺตฯิ ชายเต, ชายนฺเตฯ 
กมเฺม ชนียต,ิ ชนียนฺตฯิ ชายตุฯ ชาเยยฺยฯ อชาย,ิ อชนิฯ ชายสฺิสต,ิ ชนิสฺสตฯิ อชายสฺิส, 

อชนิสฺส อจฺิจาทฯิ 
ทวิาทคิโณฯ 
สวฺาทิคณ 

ส ุสวเณ, ปเุร วยิ วภิตฺตุปปฺตฺตฯิ 
๕๑๒. สวฺาทิโต ณุณาอณุา จฯ 
สอุจฺิเจวมาทโิต ธาตุคณโต ณุ ณาอณุาอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิกตฺตร ิวหิเิตสุ วภิตฺ

ตปิปฺจฺจเยสฯุ ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิเอตฺถ จคฺคหเณน ณุปปฺจฺจยสฺส วุทฺธฯิ ตตฺเถวานุวตฺตติวาคฺคห
เณน สฺวาทนํี ณุณาทสี ุน วุทฺธฯิ 
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ธมฺม ํสโุณต,ิ สรโลปาท,ิ สณุนฺตฯิ สโุณส,ิ สโุณถฯ สุโณม,ิ สุโณมฯ ณาปจฺจเย 
สณุาต,ิ สณุนฺตฯิ สณุาส,ิ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา รสฺสตฺต,ํ สณุส,ิ สณุาถ, สณุถฯ สุณาม,ิ 
สณุามฯ 

กมเฺม ยปปฺจฺจเย ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ทโีฆ, สยูเต, สยูนฺเตฯ สยูต,ิ สยูนฺตฯิ ทฺวตฺิ
เต รสฺสตฺต,ํ สยฺุยต,ิ สยฺุยนฺตฯิ สยฺูยต,ิ สยฺูยนฺต ิวาฯ 

สโุณตุ, สณุนฺตุฯ สุโณห,ิ สโุณถฯ สุโณม,ิ สโุณมฯ สุณาตุ, สณุนฺตุฯ สณุ, สณุาห,ิ 
สณุาถฯ สณุาม,ิ สุณามฯ สุณตํ, สณุนฺตฯํ สณุสฺสุ, สุณวฺโหฯ สเุณ, สณุามเสฯ กมเฺม 
สยูต,ํ สยูนฺตฯํ สยูต,ุ สยูนฺตุฯ 

สเุณ, สุเณยฺย, สเุณยฺยุํฯ สุเณยฺยาส,ิ สเุณยฺยาถฯ สุเณยฺยาม,ิ สเุณยฺยามฯ สุเณถ, 
สเุณรฯํ สเุณโถ, สเุณยฺยาวฺโหฯ สเุณยฺย,ํ สุเณยฺยามฺเหฯ สเูยถ, สเูยยฺยฯ 

อสุณ,ิ สณิุ, อสุณสิ,ุ สุณสิฯุ อสุณ,ิ อสุณตฺิถฯ อสณุ,ิ สุณิ, อสุณมฺิห, สณิุมฺหฯ 
อสุณตฺิถ, สุณิตฺถฯ ณาปจฺจยโลโป, วุทฺธ,ิ สสฺส ทฺวภิาโว, สาคโม, อสฺโสส,ิ อสฺโสสสิ,ุ 
ปจฺจสฺโสสุฯํ อสฺโสส,ิ อสฺโสสตฺิถฯ อสฺโสส,ิ อสฺโสสมฺิห, อสฺโสสมฺิหา วา, อสฺโสสตฺิถฯ 
อสยูตฺิถ, อสฺสยูฯิ 

สรโลปาท,ิ สณิุสฺสต,ิ สุณสฺิสนฺตฯิ สุณิสฺสส,ิ สุณิสฺสถฯ สณิุสฺสาม,ิ สณิุสฺสามฯ 
สณิุสฺสเต, สุณิสฺสนฺเตฯ สณุิสฺสเส, สุณิสฺสวฺเหฯ สุณสฺิส,ํ สณิุสฺสามฺเหฯ ณาปจฺจยโลโป, 
วุทฺธ,ิ โสสฺสต,ิ โสสฺสนฺตฯิ โสสฺสส,ิ โสสฺสถฯ โสสฺสาม,ิ โสสฺสามฯ โสสฺสเตฯ สยูสฺิสเต, 
สยูสฺิสตฯิ อสณิุสฺสฯ อสูยสฺิส อจฺิจาทฯิ 

หิ คตมฺิห,ิ ปปุพฺโพ ณาปจฺจโย, ปหณิาต,ิ ปหณิต ิวา, ปหณินฺตฯิ ปหณิาตุ, ปหณินฺ
ตุฯ ปหเิณยฺยฯ ปหณิ,ิ ทตู ํปาเหสฯิ ปหณิสฺิสตฯิ ปหณิิสฺส อจฺิจาทฯิ 

ว ุสํวรเณ, อาวุณาต,ิ อาวณุนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
มิ ปกฺเขเป, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ณสฺส นตฺตํ, มโินต,ิ มนินฺต ิอจฺิจาทฯิ 
อป ปาปณุเน, ปปุพฺโพ สรโลเป ‘‘ทฆี’’นฺต ิทโีฆ, อุณาปจฺจโย, สมฺปตฺต ิปาปณุาต,ิ 

ปาปณุนฺตฯิ ปาปุณาส,ิ ปาปณุาถฯ ปาปณุาม,ิ ปาปณุามฯ 
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กมเฺม ปาปียต,ิ ปาปียนฺตฯิ ตถา ปาปณุาตุฯ ปาปียตุฯ ปาปเุณ, ปาปเุณยฺยฯ ปาปี
เยยฺยฯ ปาปณิุ, ปาปณุิสฯุ ปาปียฯิ ปาปณุสฺิสตฯิ ปาปียสฺิสตฯิ ปาปณุิสฺสฯ ปาปียสฺิส อจฺิ
จาทฯิ 

สก สตฺตมฺิห,ิ ทฺวภิาโว, สกฺกุณาต,ิ สกฺกณุนฺตฯิ ภาเว ‘‘ปุพฺพรปู ฺจา’’ต ิปุพฺพรปูตฺต,ํ สกฺก
เต ตยา, สกฺกต ิวา, สกฺกุณาตุฯ สกฺกุเณยฺยฯ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา สกนฺตสฺส ขาเทโส อชฺชต
นาทมฺิห,ิ อสกฺข,ิ สกฺข,ิ อสกฺขสิ,ุ สกฺขสิฯุ สกฺขสฺิสต,ิ สกฺขสฺิสนฺตฯิ อสกฺขสฺิส, อสกฺขสฺิสสํุ อจฺิจาทฯิ 

สฺวาทคิโณฯ 
กิยาทิคณ 

กี ทพฺพวนิิมเย, วิปุพฺโพ ทฺวตฺิตํ, ปเุร วยิ วภิตฺตุปปฺตฺตฯิ 
๕๑๓. กิยาทิโต นาฯ 
กีอจฺิเจว มาทโิต ธาตุคณโต นาปจฺจโย โหต ิกตฺตรฯิ นาปรตฺตา น วุทฺธ,ิ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ติ

อาทนิา กยิาทนํี นามฺห ิรสฺสตฺต,ํ กโีต นาปจฺจยนการสฺส ณตฺต ฺจฯ 
ภณฺฑํ วกฺิกณิาต,ิ วกฺิกณินฺตฯิ วกฺิกยีต,ิ วกฺิกยีนฺตฯิ วกฺิกณิาต,ุ วกฺิกณินฺตุฯ วกฺิกยีตุ

, วกฺิกยีนฺตุฯ วกฺิกเิณ, วกฺิกเิณยฺยฯ วกฺิกเียยฺย, วกฺิกเียยฺยุฯํ อวกฺิกณิ,ิ วกฺิกณิิฯ วกฺิกยีตฺิถ, 
วกฺิกยีฯิ วกฺิกณิิสฺสต,ิ วกฺิกณิิสฺสนฺตฯิ วกฺิกยีสฺิสต,ิ วกฺิกยีสฺิสนฺตฯิ อวกฺิกิณสฺิส, อวกฺิกณิสฺิสํ
สฯุ วกฺิกยีสฺิส, วกฺิกยีสฺิสสุํ อจฺิจาทฯิ 

ชิ ชเย, กเิลเส ชนิาต,ิ ชนินฺตฯิ ชยีต,ิ ชยีนฺติฯ เอว ํชนิาตุฯ ชยีตุฯ ชเินยฺยฯ ชเียยฺย
ฯ อชนิิ, ชนิิ, อชนิิส,ุ ชนิิสฯุ อเชส,ิ อเชสุฯํ อชนิิตฺถฯ อชยีตฺิถ, อชยีฯิ ชนิิสฺสต,ิ ชนิิสฺสนฺติ
ฯ วเิชสฺสต,ิ วเิชสฺสนฺตฯิ ชยีสฺิสต,ิ ชยีสฺิสนฺตฯิ อชนิิสฺสฯ อชยีสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ตถา จิ จเย, จนิาต,ิ จนินฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ญา อวโพธเน นาปจฺจโยฯ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๕๑๔. ญาสสฺ ชา ช ํนาฯ 
ญาอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ชา ชํ นาอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวาฯ 

ชาเทโส นามฺห ิช ํญามฺห,ิ นาภาโว ตมฺิห ิเอวธิ; 
ววตฺถติวภิาสตฺถ-วาสทฺทสฺสานุวตฺตนา; 
ธมฺม ํวชิานาต,ิ วนิายต ิวา, วชิานนฺตฯิ 

กมเฺม วิ ฺญายต,ิ วิ ฺญายนฺตฯิ อวิณฺณาคเม ปพฺุพโลโป, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา 
เอกาโร, ทฺวตฺิต ฺจ, เญยฺยต,ิ เญยฺยนฺตฯิ วชิานาตุ, วชิานนฺต,ุ รสฺสตฺตฯํ วชิาน, วชิานาหิ
, วชิานาถฯ วชิานาม,ิ วชิานามฯ วชิานต,ํ วชิานนฺตํฯ วชิานสฺสุฯ วิ ฺญายตุ, วิ ฺญายนฺ
ตุฯ 

๕๑๕. เอยยฺสสฺ ญาโต อิยา ญา วาฯ 
เอยยฺสฺส วภิตฺตสฺิส ญาอจฺิเจตาย ธาตุยา ปรสฺส อิยา ญาอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา, 

สรโลปาทฯิ วชิานิยาฯ 
ญาเทเส ญาสฺส ชอําเทโสฯ 
‘‘ญาโต, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๑๖. นาสสฺ โลโป ยการตตฺฯํ 
ญาอจฺิเจตาย ธาตุยา ปรสฺส นาปจฺจยสฺส โลโป โหต ิวา, ยการตฺต ฺจ, ววตฺถติวภิาสตฺ

โถย ํวาสทฺโทฯ เตน – 
ญามฺห ินิจฺจ ฺจ นาโลโป, 
วภิาสาชฺชตนาทสิ;ุ 
อ ฺญตฺถ น จ โหตาย,ํ 
นาโต ตมฺิห ิยการตาฯ 

นิคฺคหตีสฺส วคฺคนฺตตฺต,ํ วชิ ฺญา, วชิาเนยฺย, วชิาเนยฺยุฯํ วชิาเนยฺยาส,ิ วชิาเนยฺ
ยาถฯ วชิาเนยฺยาม,ิ วชิาเนยฺยาม, วชิาเนม ุวาฯ วชิาเนถฯ วิ ฺญาเยยฺย, วิ ฺญาเยยฺยุฯํ 
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สมชานิ, ส ฺชานิ, ส ฺชานิสุฯ นาโลเป อ ฺญาส,ิ อ ฺญาสุฯํ วชิานิตฺถฯ 
วิ ฺญายตฺิถฯ ป ฺญาย,ิ ป ฺญายสิุฯ วชิานิสฺสต,ิ วชิานิสฺสนฺตฯิ ญสฺสต,ิ ญสฺสนฺตฯิ 
วิ ฺญายสฺิสเต, วิ ฺญายสฺิสนฺเตฯ ป ฺญายสิฺสต,ิ ป ฺญายสฺิสนฺตฯิ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา 
สสฺสฺส หิ จ, ป ฺญายหิติ,ิ ป ฺญายหินฺิตฯิ อชานิสฺสฯ อชานิสฺสถฯ อ ฺญายสิฺสถ, 
อ ฺญายสฺิส อจฺิจาทฯิ 

มา มาเน, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา มานฺตสฺส อิกาโร, มนิาต,ิ มนินฺตฯิ กมเฺม มยีต,ิ มยีนฺต ิ
อจฺิจาทฯิ 

ลู เฉทเน, นามฺห ิรสฺสตฺต,ํ ลุนาต,ิ ลุนนฺตฯิ ลูยต,ิ ลยูนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ธ ูกมฺปเน, ธุนาต,ิ ธุนนฺตฯิ ธยูต,ิ ธยูนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
คห อุปาทาเน, นามฺห ิสมฺปตฺเต – 
๕๑๗. คหาทิโตปปฺณฺหาฯ 
คหอจฺิเจวมาทโิต ธาตุโต ปปฺ ณฺหาอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิกตฺตรฯิ อาทิสทฺโทย ํปกาโรฯ 
‘‘คหสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๑๘. หโลโป ณฺหามหิฺฯ 
คหอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส หการสฺส โลโป โหต ิณฺหามฺห ิปจฺจเย ปเรฯ สลีํ คณฺหาต,ิ รสฺสตฺเต 

คณฺหต ิวา, คณฺหนฺตฯิ คณฺหาส,ิ คณฺหาถฯ คณฺหาม,ิ คณฺหามฯ 
กมเฺม ‘‘เย’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘หวิปรยิโย โล วา’’ต ิหการสฺส ยกาเรน วปิรยิโย โหตฯิ คยฺหต,ิ 

คยฺหนฺตฯิ 
คณฺหาตุ, คณฺหนฺตุฯ คณฺห, คณฺหาห,ิ คณฺหาถฯ คณฺหาม,ิ คณฺหามฯ คณฺหตํ, 

คณฺหนฺตํฯ คยฺหต,ํ คยฺหนฺตํฯ คยฺหต,ุ คยฺหนฺตุฯ คณฺเห, คณฺเหยฺย, คณฺเหยฺยุฯํ คยฺเหยฺย, 
คยฺเหยฺยุฯํ อคฺคณฺห,ิ คณฺห,ิ อคฺคณฺหสิ,ุ คณฺหสิุฯ 
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ยทา ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา อสพฺพธาตุเก วกิรณปจฺจยสฺส โลโป, อกิาราคมสฺส เอกาโร จ, 
ตทา สาคโมฯ 

อคฺคเหส,ิ อคฺคเหสุฯํ อคฺคห,ิ อคฺคหสิ,ุ อคฺคหุฯํ อคฺคยฺหตฺิถ, อคฺคยฺหฯิ คณฺหสฺิสต,ิ 
คณฺหสฺิสนฺตฯิ คเหสฺสต,ิ คเหสฺสนฺตฯิ คหยีสฺิสเต, คหยีสฺิสนฺเตฯ คยฺหสฺิสต,ิ คยฺหสฺิสนฺตฯิ 
อคฺคณฺหสฺิส, อคฺคหสฺิสฯ อคฺคณฺหสฺิสถ, อคฺคหสฺิสถฯ อคฺคยฺหสฺิสถ, อคฺคยฺหสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ปปฺปปฺจฺจเย – 
๕๑๙. คหสสฺ เฆ ปเฺปฯ 
คหอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สพฺพสฺส เฆอาเทโส โหต ิปปฺปปฺจฺจเย ปเรฯ เฆปปฺต ิอจฺิจาทฯิ 

กยิาทคิโณฯ 
ตนาทิคณ 

ตนุ วตฺิถาเร, ปเุร วยิ ธาตฺวนฺตโลปวภิตฺตุปปฺตฺตโิยฯ 
๕๒๐. ตนาทิโต โอยิราฯ 
ตนุอจฺิเจวมาทโิต ธาตุคณโต โอยิรอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิกตฺตรฯิ กรโตวาย ํยิรปปฺจฺจโย

ฯ 
ธมฺม ํตโนต,ิ ตโนนฺตฯิ ตโนส,ิ ตโนถฯ ตโนม,ิ ตโนมฯ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๒๑. อตุตฺโมกาโรฯ 
ตนาทโิต โอการปปฺจฺจโย อตฺุตมาปชฺชเต วาฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ เอตฺถ จ วิ

กรณการยิวธิปิปฺกรณโต ‘‘โอกาโร’’ติ โอวกิรณํ คยฺหตฯิ ตนุเต, พหวุจเน ‘‘ยวการา จา’’ต ิวตฺต,ํ 
ตนฺวนฺเตฯ ตนุเส, ตนุวฺเหฯ ตนฺเว, ตนุมฺเหฯ 
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กมเฺม ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ตนุธาตฺวนฺตสฺส ยมฺห ิอากาโร, ปตายเต, ปตายนฺเตฯ ปตา
ยต,ิ ปตายนฺตฯิ อาการาภาเว ปต ฺญต,ิ ปต ฺญนฺตฯิ ตโนตุ, ตโนนฺตุฯ ตเนยฺย, ตเนยฺยุฯํ อตนิ, 
อตนิสฯุ อตายตฺิถ, ปตายฯิ ตนิสฺสต,ิ ตนิสฺสนฺตฯิ ปตายสฺิสต,ิ ปตายสฺิสนฺตฯิ อตนิสฺสฯ ปตายสฺิส 
อจฺิจาทฯิ 

กร กรเณ, ปุ ฺญํ กโรตฯิ 
พหวุจเน ‘‘วา’’ต ิวตฺตมาเน, ‘‘อุตฺตโมกาโร’’ต ิอุตฺเต กเต – 
‘‘วา, อุตฺต’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๒๒. กรสสฺากาโร จฯ 
กรอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อกาโร อตฺุตมาปชฺชเต วาฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, ‘‘ยวการา 

จา’’ต ิอปทนฺตสฺส ปรอกุารสฺส วกาโร, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ธาตุรการสฺส วการสฺม ิโลโป, วกา
รสฺส ทฺวิตฺเต ตสฺส ‘‘พฺโพ วฺวสฺสา’’ต ิพการทฺวย,ํ กุพฺพนฺต,ิ กโรนฺตฯิ กโรส,ิ กโรถฯ กโรม,ิ กโรม
ฯ ตถา กุรุเต, กุพฺพนฺเตฯ กุรุเส, กุรุวฺเหฯ กุพฺเพ, กุรุมฺเหฯ ยิรปปฺจฺจเย รการโลโป, กยริต,ิ กยิ
รนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

กมเฺม ยปปฺจฺจเย ‘‘อวิณฺณาคโม วา’’ต ิอกีาราคโม, ยการสฺส ทฺวตฺิต,ํ กรยฺียเต กโฏ เตน, 
กรยฺียต,ิ กรยฺียนฺตฯิ กรยีต,ิ กรยีนฺต ิวาฯ อีการาภาเว ‘‘ตสฺส จวคฺค’’อจฺิจาทนิา สธาตฺวนฺตสฺส 
ยการตฺตํ, ทฺวตฺิต ฺจฯ กยฺยต,ิ กยฺยนฺตฯิ อิการาคเม ‘‘กฺวจ ิธาตุ’’อจฺิจาทสิตฺุเต จคฺคหเณน 
รยานํ วปิรยิโย, กยริต ิกโฏ เตน, กยรินฺต ิอจฺิจาทฯิ 

ตถา กุสล ํกโรตุ, กุรุตุ วา, กุพฺพนฺตุ, กโรนฺตุฯ กโรห,ิ กโรถฯ กโรม,ิ กโรมฯ กุรุตํ, 
กุพฺพนฺตํฯ กุรุสฺส,ุ กุรสฺส ุวา, กุรุวฺโหฯ กุพฺเพ, กุพฺพามเสฯ 

กมเฺม กรยีต,ุ กรยีนฺต,ุ กยฺยต,ํ กยริตํ, กยริตุฯ 
สตตฺมิย ํกเร, กเรยฺย, กเรยฺยุฯํ กเรยฺยาส,ิ กเรยฺยาถฯ กเรยฺยาม,ิ กเรยฺยามฯ อตฺุ

เต กุพฺเพ, กุพฺเพยฺยฯ 
ยิรปปฺจฺจเย – 
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ยริโต อาตฺตเมยฺยสฺส, เอถาทสฺิเสยฺยุมาทสิ;ุ 
เอยฺยสทฺทสฺส โลโป จ, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิาฯ 

สรโลปาท,ิ กยริา, กยริุฯํ กยริาส,ิ กยริาถฯ กยริาม,ิ กยริามฯ อตฺตโนปเท กยริาถ ธโีร, 
กุพฺเพถ, กเรถ วา, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา กุสฺส กฺรุ จ, กฺรุพฺเพถ, กฺรุพฺเพรฯํ กฺรพฺุเพโถ, กฺรุพฺเพยฺ
ยาวฺโหฯ กฺรพฺุเพยฺย,ํ กฺรุพฺเพยฺยามฺเหฯ กมเฺม กรเียยฺย, กรเียยฺยุฯํ 

หิยยฺตตฺนิย ํ‘‘กรสฺส กา’’ต ิโยควภิาเคน กา โหต,ิ สรโลปาทฯิ 
อกา, อกรา, อกรฯู อกโร, อกตฺถ, อกโรตฺถฯ อก,ํ อกร,ํ อกมฺห, อกรมฺหฯ อกตฺถฯ 

อกร,ิ อกรมฺหเสฯ 
‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๒๓. กรสฺส กาสตตฺมชชฺตนิมหิฺฯ 
กร อจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สพฺพสฺเสว กาสตฺตํ โหต ิวา อชฺชตนิมฺห ิวภิตฺตมฺิห ิปเรฯ ‘‘กาสตฺต’’

มติ ิภาวนิทฺเทเสน อ ฺญสฺมาปิ ธาตุโต สาคโมฯ อถ วา ยทา กรสฺส กา โหต,ิ สตฺต ฺจาคโม 
อชฺชตนิมฺห ิวาต ิอตฺโถ, ตทา ‘‘สตฺตมชฺชตนิมฺห’ี’ต ิโยควภิาเคน อ ฺญสฺมาปิ ธาตุโต สาคโมปิ 
สชฺิฌต,ิ ‘‘โยควภิาคโต อฏฺิฐปปฺสทฺิธ’ี’ต ิเยภุยฺเยน ทฆีโตว โหต,ิ ‘‘กรสฺส กา’’ต ิโยควภิาเคน กา
ภาโว จ หยิฺยตฺตนิย ํสทฺิโธ โหตฯิ 

อกาส,ิ อกาสุฯํ อกาส,ิ อกาสตฺิถฯ อกาส,ิ อกาสมฺิหฯ อกาสตฺิถฯ กาสตฺตาภาเว อก
ร,ิ กร,ิ อกรสิ,ุ กรสิ,ุ อกํส,ุ อกรุฯํ อกร,ิ อกรตฺิถฯ อกร,ิ กร,ิ อกรมฺิห, กรมฺิหฯ อกรตฺิถฯ 
อกรยีตฺิถ, อกรยี ิวาฯ 

‘‘วา, โลโป, ภวสฺิสนฺตมฺิห ิสฺสสฺส จา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๒๔. กรสสฺ สปปฺจฺจยสสฺ กาโหฯ 
กรอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สปปฺจฺจยสฺส กาหาเทโส โหต ิวา ภวสฺิสนฺตมฺิห,ิ สฺสสฺส จ โลโป โหติ

ฯ อธกิภตูสปปฺจฺจยคฺคหเณน วจมจุภชุาทโิต สสฺสฺส ขาเทโส, วส ฉิทิ ลภาทโิต ฉาเทโส จ 
โหตฯิ 
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กาหต,ิ กาหนฺตฯิ กาหส,ิ กาหถฯ กาหาม,ิ กาหามฯ อกิาราคเม กาหติ,ิ กาหนฺิต ิ
อจฺิจาทฯิ กาหาภาเว กรสฺิสต,ิ กรสฺิสนฺตฯิ กรสฺิสส,ิ กรสฺิสถฯ กรสฺิสาม,ิ กรสฺิสามฯ 
กรสฺิสเต, กรสฺิสนฺเตฯ กรสฺิสเส, กรสฺิสวฺเหฯ กรสฺิส,ํ กรสฺิสามฺเหฯ กรยีสฺิสต,ิ กรยีสฺิสนฺตฯิ 
อกรสฺิสฯ อกรยีสฺิสา อจฺิจาทฯิ 

ยทา สปํพฺุโพ, ตทา ‘‘ปรุสมปุปรหี ิกโรตสฺิส ข ขรา วา’’ต ิโยควภิาเคน ตฺยาทวิภิตฺตสีปิุ สํ
ปุพฺพกโรติสฺส ขราเทโสฯ 

อภสิงฺขโรต,ิ อภสิงฺขโรนฺตฯิ อภสิงฺขรยีต,ิ อภสิงฺขรยีนฺตฯิ อภสิงฺขโรตุฯ อภสิงฺข
เรยฺยฯ อภสิงฺขร,ิ ขาเทเส อภสิงฺขาส ิวาฯ อภสิงฺขรสฺิสตฯิ อภสิงฺขรสฺิส อจฺิจาทฯิ 

สก สตฺตมฺิห,ิ โอปจฺจโย, สกฺโกต,ิ สกฺโกนฺตฯิ สกฺโกส,ิ สกฺโกถฯ สกฺโกม,ิ สกฺโกม อจฺิจาทฯิ 
อป ปาปณุเน, ปปุพฺโพ, ปปโฺปต,ิ ปปโฺปนฺตฯิ ปปโฺปส,ิ ปปโฺปถฯ ปปโฺปม,ิ ปปโฺปมฯ ปปฺ

โปตุ, ปปโฺปนฺตุ อจฺิจาทฯิ 
ตนาทคิโณฯ 
จรุาทิคณ 

ธรุ เถยฺเย, ปเุร วยิ ธาตฺวนฺตโลโป, วภิตฺตุปปฺตฺตฯิ 
‘‘ตถา กตฺตร ิจา’’ต ิอโิต ‘‘กตฺตร’ี’ต ิจ สหีวโิลกเนน ภาวกมมฺคฺคหณานิ จ วตฺตนฺเต, มณฺ

ฑกูคตยิา การิตคฺคหณ ฺจฯ 
๕๒๕. จรุาทิโต เณณยาฯ 
จรุอจฺิเจวมาทโิต ธาตุคณโต เณ ณยอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิกตฺตร,ิ ภาเว จ กมฺมนิ, วภิตฺ

ตปิปฺจฺจเยสฯุ ‘‘การติ ํวยิ ณานุพนฺโธ’’ต ิเณ ณยานํ การติพฺยปเทโสฯ 
๕๒๖. การิตานํ โณ โลปํฯ 
การติปปฺจฺจยานํ ณกาโร โลปมาปชฺชเตฯ 
๕๒๗. อสโํยคนฺตสสฺ วทุธิฺ การิเตฯ 
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อสโํยคนฺตสฺส ธาตุสฺส การเิต ปเร วุทฺธ ิโหตตี ิอุการสฺโสกาโร วุทฺธฯิ 
ธนํ โจเรต,ิ โจเรนฺตฯิ โจเรส,ิ โจเรถฯ โจเรม,ิ โจเรมฯ ณยปปฺจฺจเย – โจรยต,ิ 

โจรยนฺตฯิ โจรยส,ิ โจรยถฯ โจรยาม,ิ โจรยามฯ โจรยเต, โจรยนฺเตฯ โจรยเส, โจรยวฺเห
ฯ โจรเย, โจรยามฺเหฯ 

กมเฺม ยปปฺจฺจเย อีการาคโม, สรโลปาท ิจ, โจรยีเต เทวทตฺเตน, โจรยีต,ิ โจรยีนฺต ิ
อจฺิจาทฯิ 

โจเรตุ, โจเรนฺตุฯ โจเรหฯิ โจรยตุ, โจรยนฺตุฯ โจรย, โจรยาหฯิ 
โจเรยฺย, โจเรยฺยุฯํ โจรเย, โจรเยยฺยุฯํ อโจเรส,ิ โจเรส,ิ อโจเรสุ,ํ โจเรสุฯํ อโจรย,ิ 

โจรย,ิ อโจรยสิ,ุ โจรยสิ,ุ อโจรยุ,ํ โจรยุํฯ อโจเรส,ิ อโจเรสตฺิถฯ ตฺวํ อโจรย,ิ อโจรยตฺิถฯ 
อโจเรส,ิ อโจเรสมฺิหฯ อโจรย,ิ อโจรยมฺิหฯ อโจรยตฺิถฯ อโจรยีตฺิถ, อโจรยีฯิ 

โจรสฺิสต,ิ โจรสฺิสนฺตฯิ โจรยสฺิสต,ิ โจรยสฺิสนฺตฯิ โจรยีสิฺสเต, โจรยีสฺิสนฺเตฯ โจรยีสฺิ
สต,ิ โจรยีสฺิสนฺตฯิ อโจรสฺิส, อโจรยสฺิสฯ อโจรยีสฺิสถ, อโจรยีสิฺส อจฺิจาทฯิ 

ตถา จินฺต จนฺิตาย,ํ สโํยคนฺตตฺตา วุทฺธอิภาโวว วเิสโสฯ 
จนฺิเตต,ิ จนฺิตยต,ิ จนฺิเตนฺต,ิ จนฺิตยนฺตฯิ จนฺิเตตุ, จนฺิตยตุฯ จนฺิเตยฺย, จนฺิตเยยฺยฯ 

อจนฺิเตส,ิ จนฺิเตส,ิ อจนฺิตย,ิ จนฺิตยฯิ จนฺิเตสฺสต,ิ จนฺิตยสฺิสตฯิ อจนฺิตสฺิส, อจนฺิตยสฺิส อจฺิ
จาทฯิ 

มนฺต คตฺุตภาสเน, มนฺเตต,ิ มนฺตยต ิอิจฺจาท ิปรุมิสมฯํ 
ปาล รกฺขเณ, ธมฺม ํปาเลต,ิ ปาลยตฯิ ปาลยีตฯิ ปาเลตุ, ปาลยตุ อจฺิจาทฯิ 
ฆฏ ฆฏเน, ฆาเฏต,ิ ฆาฏยต,ิ ฆเฏต,ิ ฆฏยต,ิ ฆฏาทตฺิตา วกิปเฺปน วุทฺธฯิ 
วิท ญาเณ, เวเทต,ิ เวทยตฯิ 
คณ สงฺขฺยาเน, ‘‘ฆฏาทนํี วา’’ต ิน วุทฺธ,ิ คเณต,ิ คณยต ิอจฺิจาท,ิ สพฺพตฺถ สโุพธํฯ 

จรุาทคิโณฯ 
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ภวูาท ีจ รุธาท ีจ, ทวิาท ีสฺวาทโย คณา; 
กยิาท ีจ ตนาท ีจ, จรุาท ีจธิ สตฺตธาฯ 

วกิรณวธิานํ สมตฺตฯํ 
ธาตุปปฺจจฺยนฺตนย 

อถ ธาตุปปฺจฺจยนฺตา วุจฺจนฺเตฯ 
ตตฺถ ธาตฺวตฺเถ นิทฺทฏฺิฐา ขาทิการิตนฺตา ปจฺจยา ธาตุปปฺจฺจยา นามฯ 
ติช นิสาน พนฺธนขมาส,ุ ธาตุส ฺญาทฯิ 
‘‘ธาตุลงฺิเคห ิปรา ปจฺจยา’’ต ิอโิต ธาตคฺุคหณํ อนุวตฺตเต, ‘‘ปรา, ปจฺจยา’’ต ิจ อธกิาโรฯ 
๕๒๘. ติช คปุ กิต มาเนหิ ข ฉ สา วาฯ 
ติช คปุ กิต มาน อจฺิเจเตห ิธาตูห ิข ฉ ส อจฺิเจเต ปจฺจยา ปรา โหนฺต ิวาฯ 

ตชิโต ขนฺตยิ ํโขว, นินฺทาย ํคุปโต ตุ โฉ; 
กติา โฉ โสว มานมฺหา, ววตฺถติวภิาสโตฯ 

‘‘กฺวจาทวิณฺณานเมกสฺสรานํ ทฺเวภาโว’’ต ิธาตฺวาทสิฺส ทฺวภิาโวฯ 
‘‘พฺย ฺชนนฺตสฺสา’’ต ิวตฺตมาเน – 
๕๒๙. โก เข จฯ 
ธาตฺวนฺตสฺส พฺย ฺชนสฺส กการาเทโส โหต ิขปปฺจฺจเย ปเรฯ 
ตติกฺิข อติ ิฐเิต – 
ธาตุวหิติานํ ตยฺาทวิภิตฺตนํี อธาตุโต อปปฺวตฺตยิมาหฯ 
๕๓๐. ธาตุปปฺจจฺเยหิ วิภตติฺโยฯ 
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ธาตฺวตฺเถ นิทฺทฏฺิเฐห ิขาทกิาริตนฺเตห ิปจฺจเยห ิตยฺาทโย วภิตฺตโิย โหนฺตตี ิปเุร วยิ 
วตฺตมานาทโย โยเชตพฺพาฯ 

อตวิากฺย ํตติกฺิขต,ิ ตติกฺิขนฺตฯิ กมเฺม ตติกฺิขยีตฯิ ตถา ตติกฺิขตุ, ตติกฺิขนฺตุฯ ตติกฺิเขยฺย, ติ
ตกฺิเขยฺยุฯํ อตติกฺิข,ิ อตติกฺิขสิุฯ ตติกฺิขสฺิสตฯิ อตติกฺิขสฺิส อจฺิจาทฯิ 

ขปปฺจฺจยาภาเว อปปฺจฺจยสฺส เอกาโร, เตเชต,ิ เตชต ิวา, เตชนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
คปุ โคปเน, ฉปปฺจฺจเย ทฺวภิาโว, ‘‘ปุพฺโพพฺภาโส’’ต ิอพฺภาสส ฺญา, ‘‘อพฺภาสสฺสา’’ต ิวตฺต

มาเน ‘‘อนฺตสฺสวิณฺณากาโร วา’’ต ิอพฺภาสนฺตสฺสกิาโร, ‘‘กวคฺคสฺส จวคฺโค’’ต ิอพฺภาสคการสฺส 
ชกาโร จฯ 

๕๓๑. พยฺ ชฺนนฺตสสฺ โจ ฉปปฺจจฺเยส ุจฯ 
ธาตฺวนฺถสฺส พฺย ฺชนสฺส จการาเทโส โหต ิฉปปฺจฺจเยสุ ปเรสฯุ ตโต วภิตฺตโิย, กายํ ชิ

คจฺุฉต,ิ ชคิจฺุฉนฺตฯิ เสส ํปรุมิสมฯํ ฉาภาเว โคเปต,ิ โคเปนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
กิต โรคาปนยเน, ฉปปฺจฺจโย, ทฺวตฺิต ฺจฯ 
อพฺภาสคฺคหณมนุวตฺตเตฯ 
๕๓๒. มานกิตานํ วตตฺต ํวาฯ 
อพฺภาสคตานํ มาน กิตอจฺิเจเตส ํธาตูนํ วการตการตฺตํ โหต ิวา ยถากฺกมนฺต ิตกาโร, 

ธาตฺวนฺตสฺส จกาโร, เสส ํสมฯํ โรค ํตกิจฺิฉต,ิ ตกิจฺิฉนฺต ิอจฺิจาทฯิ ตการาภาเว ‘‘กวคฺคสฺส จวคฺ
โค’’ต ิจกาโร, วจิกิิจฺฉต,ิ วจิกิจฺิฉนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

มาน วมีสํปชูาสุ, สปปฺจฺจยทฺวภิาวอีการวการาฯ 
๕๓๓. ตโต ปามานานํ วา ม ํเสสฯุ 
ตโต อพฺภาสโต ปราส ํปามานานํ ธาตูนํ วามอิํจฺเจเต อาเทสา โหนฺต ิยถากฺกม ํสปปฺจฺจ

เย ปเรฯ เสสตู ิพหุวจนนิทฺเทโส ปโยเคปิ วจนวปิลฺลาสญาปนตฺถฯํ อตฺถํ วมีสํต,ิ วมีสํนฺต ิอจฺิ
จาทฯิ 
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อ ฺญตฺถ ‘‘โลป ฺเจตฺตมกาโร’’ต ิอปปฺจฺจยสเฺสกาโร, มาเนต,ิ มาเนนฺตฯิ 
ภชุ ปาลนพฺยวหรเณสุ, โภตฺตุมจฺิฉตตี ิอตฺเถ – 
‘‘ข ฉ สา, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๓๔. ภชุ ฆส หร ส ุปาทีหิ ตุมิจฺฉตเฺถสฯุ 
ภชุ ฆส หร ส ุปา อจฺิเจวมาทหี ิธาตหู ิตมุจฺิฉตฺเถสุ จ ข ฉ สอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิวาฯ 

ตุมจฺิฉานํ, ตุมนฺตยุตฺตอจฺิฉาย วา อตฺถา ตมิุจฺฉตฺถา, เตน ตุมนฺตรหเิตส ุ‘‘โภชนมจฺิฉต’ี’ตอิาทสีุ 
น โหนฺต,ิ ‘‘วุตฺตตฺถานมปปฺโยโค’’ต ิวากฺยสฺส อปปฺโยโค, ธาตฺวาทสฺิส ทฺเวภาเว กเต ‘‘ทุตยิจตุตฺ
ถานํ ปฐมตตยิา’’ต ิอพฺภาสภการสฺส พกาโร, ธาตฺวนฺตสฺส ‘‘โก เข จา’’ต ิกกาโร, พุภกฺุขต,ิ 
พภุกฺุขนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

วาต ิกมิตฺถํ? โภตฺตุมจฺิฉต,ิ อิจฉฺตเฺถสตู ิกมิตฺถ?ํ โภตฺตุํ คจฺฉตฯิ 
ฆส อทเน, ฆสติุมจฺิฉตตี ิอตฺเถ ฉปปฺจฺจโย, ทฺวตฺิต,ํ ตตยิ จวคฺค อกิาร จการาเทสา, ชฆิจฺฉ

ต,ิ ชฆิจฺฉนฺตฯิ 
หร หรเณ, หรติุมจฺิฉตตี ิอตฺเถ สปปฺจฺจโยฯ 
๕๓๕. หรสสฺ คี เสฯ 
หรอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สพฺพสฺส คี โหต ิเส ปจฺจเย ปเรฯ ‘‘คเีส’’ต ิโยควภิาเคน ชสิฺสปิ, 

ฐานูปจาเรนาเทสสฺสาปิ ธาตุโวหารตฺตา ทฺวตฺิตํ, ภกฺิข ํชิคสีต,ิ ชคิสีนฺตฯิ 
ส ุสวเณ, โสตุมจฺิฉต ิสุสฺสสูต,ิ สุสฺสสูนฺต,ิ ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ทโีฆฯ 
ปา ปาเน, ปาตุมจฺิฉตตี ิอตฺเถ สปปฺจฺจยทฺวตฺิตรสฺสตฺตอิการาเทสา, ‘‘ตโต ปามานานํ วามํ 

เสส’ู’ต ิวาเทโส, ปิวาสต,ิ ปิวาสนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ชิ ชเย, วเิชตุมจฺิฉต ิวชิคิสีต ิอจฺิจาทฯิ 
สงฺโฆ ปพฺพตมวิ อตฺตานมาจรต,ิ ปพฺพโต อวิ อาจรตตี ิวา อตฺเถ – 
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๕๓๖. อาย นามโต กตตฺปุมานาทาจาเรฯ 
อาจรณกฺรยิาย กตฺตุโน อปุมานภตูมฺหา นามโต อายปปฺจฺจโย โหต ิอาจารตฺเถฯ อุปมยีต ิ

เอเตนาต ิอุปมานํ, กตฺตุโน อุปมานํ กตตฺปุมานํ, ‘‘วุตฺตตฺถานมปปฺโยโค’’ต ิอิวสทฺทนิวตฺต,ิ 
ธาตุปปฺจฺจยนฺตตฺตา ‘‘เตส ํวภิตฺตโิย โลปา จา’’ต ิสุตฺเต เตสคํหเณน วภิตฺตโิลโป, ‘‘ปกต ิจสฺส 
สรนฺตสฺสา’’ต ิปกตภิาโว, สรโลปาท,ิ ‘‘ธาตุปปฺจฺจเยห ิวภิตฺตโิย’’ต ิวภิตฺตุปปฺตฺต,ิ ปพฺพตายต ิ
สงฺโฆ, เอว ํสมุทฺทมวิ อตฺตานมาจรต ิสมุทฺทายต,ิ จจฺิจฏิมวิ อตฺตานมาจรต ิจจฺิจฏิายต ิสทฺโทฯ 
เอว ํธมูายตฯิ 

‘‘นามโต, อาจาเร’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๓๗. อียปูมานา จฯ 
อุปมานภตูา นามโต อียปปฺจฺจโย โหต ิอาจารตฺเถฯ ปนุ อปุมานคฺคหณํ กตตฺคฺุคหณ

นิวตฺตนตฺถ,ํ เตน กมฺมโตปิ สชฺิฌต,ิ เสสํ สมฯํ อฉตฺตํ ฉตฺตมวิาจรต ิฉตฺตยีต,ิ อปตฺุตํ ปตฺุตมวิา
จรต ิปตฺุตยีต ิสสฺิสมาจรโิยฯ 

อปุมานาต ิก?ิ ธมฺมมาจรต,ิ อาจาเรต ิก?ิ อฉตฺตํ ฉตฺตมวิ รกฺขตฯิ 
‘‘อโีย’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๓๘. นามมหฺาตฺติจฺฉตเฺถฯ 
นามมฺหา อตฺตโน อจฺิฉตฺเถ อียปปฺจฺจโย โหตฯิ อตฺตโน ปตฺตมจฺิฉต ิปตฺตยีต,ิ เอวํ วตฺถยีต,ิ 

ปรกฺิขารยีต,ิ จวีรยีต,ิ ปฏยีต,ิ ธนียต,ิ ปตฺุตยีตฯิ 
อตติฺจฺฉตเฺถต ิกมิตฺถ?ํ อ ฺญสฺส ปตฺตมจฺิฉตฯิ 
ทฬฺห ํกโรต ิวรียินฺต ิอตฺเถ – 
การิตคฺคหณมนุวตฺตเตฯ 
๕๓๙. ธาตรุเูป นามสมฺา ณโยจฯ 
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ธาตุยา รเูป นิปผฺาเทตพฺเพ, ‘‘ตํ กโรต,ิ เตน อตกฺิกมต’ิ’อจฺิจาทเิก ปยชฺุชติพฺเพ วา สต ิ
นามมฺหา ณยปปฺจฺจโย โหต,ิ การติส ฺญา จฯ ณโลเป, วภิตฺตโิลปสรโลปาทสี ุกเตสุ วภิตฺ
ตุปปฺตฺต,ิ ทฬฺหยต ิวรียิ,ํ เอว ํปมาณยต,ิ อมสฺิสยต,ิ ตถา หตฺถินา อตกฺิกมต ิอตหิตฺถยต,ิ วณีาย 
อุปคายต ิอุปวณียต,ิ วสิุทฺธา โหต ิรตฺต ิวสุิทฺธยต,ิ กุสล ํปจฺุฉต ิกุสลยต ิอจฺิจาทฯิ 

๕๔๐. ธาตหิู เณ ณย ณาเป ณาปยา การิตานิ เหตวฺตเฺถฯ 
สพฺเพห ิธาตูห ิเหตฺวตฺเถ อภเิธยฺเย เณ ณยณาเป ณาปย อจฺิเจเต ปจฺจยา ปรา โหนฺต,ิ 

เต การติส ฺญา จ โหนฺตฯิ เหตุเยว อตฺโถ เหตวฺตโฺถ, โส จ ‘‘โย กาเรต ิส เหตู’’ต ิลทฺธเหตุส ฺ
โญ สุทฺธกตฺตุโน ปโยชโก เหตุกตฺตา, อตฺถโต เปสนชฺเฌสนาทโิก ปโยชกพฺยาปาโร อธิ เหตุ 
นามฯ 

เอตฺถ จ – 
เณ ณยาว อุวณฺณนฺตา, อาโต ทฺเว ปจฺฉิมา สยิุ;ํ 
เสสโต จตุโร ทฺเว วา, วาสทฺทสฺสานุวตฺตโิตฯ 
อกมฺมา ธาตโว โหนฺต,ิ การเิต ตุ สกมฺมกา; 
สกมฺมกา ทฺวกิมฺมาสฺสุ, ทฺวกิมฺมา ตุ ตกิมฺมกาฯ 
ตสฺมา กตฺตร ิกมฺเม จ, การติาขฺยาตสมฺภโว; 
น ภาเว สุทฺธกตฺตา จ, การเิต กมฺมส ฺญโิตฯ 
นิยาทนํี ปธาน ฺจ, อปปฺธานํ ทุหาทนํิ; 
การเิต สุทฺธกตฺตา จ, กมฺมมาขฺยาตโคจรนฺตฯิ 

ตตฺถ โย โกจ ิภวต,ิ ตม ฺโญ ‘‘ภวาห ิภวาห’ิ’ อจฺิเจว ํพฺรวตี,ิ อถ วา ภวนฺตํ ภวติุ ํสมตฺถ ํ
ปโยชยต,ิ ภวตํุิ ปโยเชตตี ิวา อตฺเถ อมินิา เณณยปปฺจฺจยา, การติส ฺญา จ, ‘‘วุตฺตตฺถานมปปฺ
โยโค’’ต ิวากฺยสฺส อปปฺโยโค, ‘‘การติานํ โณ โลป’’นฺต ิณโลโป, ‘‘อสโํยคนฺตสฺส วุทฺธ ิการเิต’’ต ิอู
การสโฺสกาโร วุทฺธฯิ 

‘‘โอ, เอ’’ต ิจ วตฺตเต, ธาตคฺุคหณ ฺจฯ 
๕๔๑. เต อาวายา การิเตฯ 
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เต ธาตฺวนฺตภตูา โอกาเรการา อาวอายาเทเส ปาปณุนฺต ิการเิต ปเรฯ ‘‘เต อาวายา’’ต ิ
โยควภิาเคน เฌอาทนํี อการเิตปิ โหนฺตตี ิโอการสฺส อาวาเทโส, สรโลปาท,ิ ‘‘ธาตุปปฺจฺจเยห ิ
วภิตฺตโิย’’ต ิตยฺาทโยฯ 

โส สมาธ ิภาเวต,ิ ภาวยต,ิ ภาเวนฺต,ิ ภาวยนฺตฯิ ภาเวส,ิ ภาวยส,ิ ภาเวถ, ภาวยถ
ฯ ภาเวม,ิ ภาวยาม,ิ ภาเวม, ภาวยามฯ ภาวยเต, ภาวยนฺเตฯ 

กมเฺม อตฺตโนปทยปปฺจฺจยอกีาราคมา, สรโลปาท ิจ, เตน ภาวยีเต สมาธ,ิ ภาวยีนฺ
เตฯ ภาวยีต,ิ ภาวยีนฺตฯิ 

ตถา ภาเวตุ, ภาวยตุ, ภาเวนฺตุ, ภาวยนฺตุฯ ภาเวห,ิ ภาวย, ภาวยาห,ิ ภาเวถ, 
ภาวยถฯ ภาเวม,ิ ภาวยาม,ิ ภาเวม, ภาวยามฯ ภาวยต,ํ ภาวยนฺตํฯ 

กมเฺม ภาวยีตํ, ภาวยีตุ, ภาวยีนฺตุฯ 
ภาเวยฺย, ภาวเย, ภาวเยยฺย, ภาเวยฺยุ,ํ ภาวเยยฺยุํฯ ภาเวยฺยาส,ิ ภาวเยยฺยาส,ิ 

ภาเวยฺยาถ, ภาวเยยฺยาถฯ ภาเวยฺยาม,ิ ภาวเยยฺยาม,ิ ภาเวยฺยาม, ภาวเยยฺยามฯ 
ภาเวถ, ภาวเยถ, ภาเวร,ํ ภาวเยรฯํ 

กมเฺม ภาวเียยฺย, ภาวเียยฺยุฯํ 
อชฺชตนิย ํ‘‘สตฺตมชฺชตนิมฺห’ี’ต ิโยควภิาเคน การตินฺตาปิ ทฆีโต สการาคโมฯ 
อภาเวส,ิ ภาเวส,ิ อภาวย,ิ ภาวย,ิ อภาเวสุ,ํ ภาเวสุ,ํ อภาวยสิ,ุ ภาวยสิ,ุ อภาวยุ,ํ 

ภาวยุฯํ อภาเวส,ิ อภาวยส,ิ อภาวตฺิถ, อภาวยตฺิถฯ อภาเวส,ิ ภาเวส,ิ อภาวย,ิ ภาวย,ิ 
อภาวมฺิห, อภาวยมฺิหฯ 

กมเฺม อภาวยีตฺิถ, อภาวยีฯิ 
ภาเวสฺสต,ิ ภาวยสฺิสต,ิ ภาเวสฺสนฺต,ิ ภาวยสฺิสนฺตฯิ ภาเวสฺสส,ิ ภาวยสฺิสส,ิ ภาวสฺิสถ

, ภาวยสฺิสถฯ ภาเวสฺสาม,ิ ภาวยสฺิสาม,ิ ภาเวสฺสาม, ภาวยสฺิสามฯ 
กมเฺม ภาวยีสฺิสเต, ภาวยีสฺิสนฺเตฯ ภาวยีสฺิสต,ิ ภาวยีสฺิสนฺตฯิ 
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อภาวสฺิส, อภาวยสฺิส, อภาวสฺิสสํ,ุ อภาวยสฺิสสํฯุ กมเฺม อภาวยีสฺิสถ, อภาวยีสฺิส 
อจฺิจาทฯิ 

ตถา โย โกจ ิปจต,ิ ตม ฺโญ ‘‘ปจาห ิปจาห’ิ’ อจฺิเจว ํพฺรวตี,ิ อถ วา ปจนฺตํ ปโยเชต,ิ ปจติุํ 
วา ปโยเชตตี ิอตฺเถ วุตฺตนเยน เณ ณยาทโย, อการสสฺากาโร วุทฺธ,ิ เสส ํเนยฺยฯํ 

โส เทวทตฺตํ โอทนํ ปาเจต,ิ ปาเจนฺตฯิ ปาเจส,ิ ปาเจถฯ ปาเจม,ิ ปาเจมฯ ปาจยต,ิ 
ปาจยนฺตฯิ ปาจยส,ิ ปาจยถฯ ปาจยาม,ิ ปาจยามฯ ณาเปณาปเยส ุปน โส ปุรโิส ตํ ปุ
รสิ ํโอทนํ ปาจาเปต,ิ ปาจาเปนฺตฯิ ปาจาปยต,ิ ปาจาปยนฺตฯิ 

กมเฺม โส โอทนํ ปาจยีต ิเตน, ปาจยยีต,ิ ปาจาปียต,ิ ปาจาปยยีตฯิ 
ตถา ปาเจตุ, ปาจยตุ, ปาจาเปตุ, ปาจาปยตุฯ ปาจยีตํ, ปาจยีตุ, ปาจยยีต,ํ ปาจยยี

ตุ, ปาจาปียต,ํ ปาจาปียตุ, ปาจาปยยีต,ํ ปาจาปยยีตุฯ ปาเจยฺย, ปาจเยยฺย, ปาจาเปยฺย, 
ปาจาปเยยฺยฯ ปาจเียยฺย, ปาจเียยฺยุฯํ อปาเจส,ิ อปาจย,ิ อปาจาเปส,ิ อปาจาปยฯิ ปา
เจสฺสต,ิ ปาจยสฺิสต,ิ ปาจาเปสฺสต,ิ ปาจาปยสฺิสตฯิ อปาจสฺิส, อปาจยสฺิส, อปาจาปิสฺส, 
อปาจาปยสฺิส อจฺิจาทฯิ 

คจฺฉนฺตํ, คนฺตุ ํวา ปโยเชตตี ิอตฺเถ เณ ณยาทโย, วุทฺธยิ ํสมฺปตฺตาย ํ– 
‘‘อสโํยคนฺตสฺส วุทฺธ ิการเิต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๔๒. ฆฏาทีนํ วาฯ 
ฆฏาทนํี ธาตูนํ อสโํยคนฺตานํ วุทฺธ ิโหต ิวา การเิตต ิเอตฺถ วาคฺคหเณน วุทฺธ ิน โหต,ิ 

ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ 
โส ตํ ปรุสิํ คาม ํคเมต,ิ คมยต,ิ คจฺฉาเปต,ิ คจฺฉาปยตฯิ โส คาม ํคมยีต ิเตน, คมยยีต,ิ คจฺ

ฉาปียต,ิ คจฺฉาปยยีต ิอจฺิจาทฯิ สพฺพตฺถ โยเชตพฺพฯํ เอว ํอุปรปิิฯ 
ฆฏ อหีาย,ํ ฆฏนฺตํ ปโยชยต,ิ ฆเฏต,ิ ฆฏาทนํี วาต ิน วุทฺธ,ิ ฆฏยต,ิ ฆฏาเปต,ิ ฆฏาปยตฯิ 
‘‘การเิต’’ต ิวตฺตเตฯ 
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๕๔๓. คหุ ทสุานํ ทีฆฯํ 
คหุทุสอจฺิเจเตส ํธาตูนํ สโร ทีฆมาปชฺชเต การเิต ปเร, วุทฺธาปวาโทยฯํ 
คหุ สํวรเณ, คหุติุํ ปโยชยต ิคหูยต,ิ คหูยนฺตฯิ ทุส อปปีฺตมฺิห,ิ ทุสฺสนฺต ํปโยชยต ิทสูยต,ิ 

ทสูยนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
ตถา อจฺิฉนฺตํ ปโยชยต ิอจฺิฉาเปต,ิ อจฺิฉาปยต,ิ เอเสต,ิ เอสยตฯิ นิยจฺฉนฺตํ ปโยชย

ต ินิยาเมต,ิ นิยามยตฯิ อาสนฺตํ ปโยชยต ิอาเสต,ิ อาสยต,ิ อจฺฉาเปต,ิ อจฺฉาปยตฯิ 
ลภนฺตํ ปโยชยต ิลาเภต,ิ ลาภยตฯิ วจนฺต ํปโยชยต ิวาเจต,ิ วาจยต,ิ วาจาเปต,ิ วาจาป
ยตฯิ เอว ํวาเสต,ิ วาสยต,ิ วาสาเปต,ิ วาสาปยตฯิ วาเหต,ิ วาหยต,ิ วาหาเปต,ิ วาหาปย
ตฯิ ชเีรต,ิ ชรียต,ิ ชรีาเปต,ิ ชรีาปยตฯิ มาเรต,ิ มารยต,ิ มาราเปต,ิ มาราปยติฯ ทสฺเสต,ิ 
ทสฺสยต ิอจฺิจาทฯิ 

ตถา ตุทนฺตํ ปโยชยต ิโตเทต,ิ โตทยต,ิ โตทาเปต,ิ โตทาปยตฯิ ปวสินฺต ํปโยชยต,ิ 
ปวสิตุิ ํวา ปเวเสต,ิ ปเวสยต,ิ ปเวสาเปต,ิ ปเวสาปยตฯิ อุทฺทสินฺตํ ปโยชยต ิอุทฺทสิาเป
ต,ิ อุทฺทสิาปยตฯิ ปโหนฺตํ ปโยชยต ิปหาเวต,ิ ปหาวยตฯิ สยนฺต ํปโยชยต ิสาเยต,ิ สาย
ยต,ิ สายาเปต,ิ สายาปยตฯิ เอตฺถ เอการสฺส อายาเทโส, สยาเปต,ิ สยาปยต,ิ ‘‘กฺวจ ิธา
ตู’’ตอิาทนิา ณาเปณาปเยส ุอายาเทสสฺส รสฺสตฺตฯํ นยนฺต ํปโยชยต ินยาเปต,ิ นยาป
ยตฯิ ปตฏฺิฐนฺตํ ปโยชยต ิปตฏฺิฐาเปต,ิ ปตฏฺิฐาปยต,ิ ปตฏฺิฐเปต ิวาฯ 

หนนฺตํ ปโยชยตตี ิอตฺเถ เณณยาทโยฯ 
‘‘ณมฺห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๔๔. หนสฺส ฆาโตฯ 
หนอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ฆาตาเทโส โหต ิณการวต ิการติปปฺจฺจเย ปเรฯ ฆาเตต,ิ ฆาตยต,ิ 

ฆาตาเปต,ิ ฆาตาปยต,ิ ‘‘วโธ วา สพฺพตฺถา’’ต ิวธาเทเส วเธต,ิ วธาเปตฯิ 
ชุโหนฺต ํปโยชยต ิชุหาเวต,ิ ชุหาวยตฯิ ชหนฺต ํปโยชยต ิชหาเปต,ิ ชหาปยต,ิ 

หาเปต,ิ หาปยตฯิ ททนฺตํ ปโยชยต ิทาเปต,ิ ทาปยตฯิ ปิทหนฺตํ ปโยชยต ิปิธาเปต,ิ 
ปิธาปยต,ิ ปิทหาเปต,ิ ปิทหาปยตฯิ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๒๕๓   

รุนฺธนฺตํ ปโยชยต ิโรเธต,ิ โรธยต,ิ โรธาเปต,ิ โรธาปยตฯิ ฉินฺทนฺต ํปโยชยต ิเฉเทติ
, เฉทยต,ิ เฉทาเปต,ิ เฉทาปยตฯิ ยุ ฺชนฺตํ ปโยชยต ิโยเชต,ิ โยชยต,ิ โยชาเปต,ิ โยชาป
ยตฯิ ภุ ฺชนฺตํ ปโยชยต ิโภเชต,ิ โภชยต,ิ โภชาเปต,ิ โภชาปยตฯิ มุ ฺจนฺตํ ปโยชยต ิ
โมเจต,ิ โมจยต,ิ โมจาเปต,ิ โมจาปยตฯิ 

ทพิฺพนฺตํ ปโยชยต ิเทเวต,ิ เทวยตฯิ อุปปฺชฺชนฺตํ ปโยชยต ิอุปปฺาเทต,ิ อุปปฺาทยติ
ฯ พุชฺฌนฺตํ ปโยชยต ิโพเธต,ิ โพธยตฯิ ‘‘ทาธานฺตโต โย กฺวจ’ี’ต ิยการาคโม, พชฺุฌาเป
ต,ิ พุชฺฌาปยตฯิ ตุสฺสนฺตํ ปโยชยต ิโตเสต,ิ โตสยต,ิ โตสาเปต,ิ โตสาปยตฯิ สมฺมนฺตํ 
ปโยชยต ิสเมต,ิ สมยต,ิ ฆฏาทตฺิตา น วทฺุธฯิ กุปปฺนฺต ํปโยชยต ิโกเปต,ิ โกปยตฯิ 
ชายนฺตํ ปโยชยต ิชเนต,ิ ชนยต,ิ ฆฏาทตฺิตา น วทฺุธฯิ 

สณุนฺต ํปโยชยต ิธมฺม ํสาเวต,ิ สาวยตฯิ ปาปณุนฺต ํปโยชยต ิปาเปต,ิ ปาปยตฯิ 
วกฺิกณินฺตํ ปโยชยต ิวกฺิกายาเปต,ิ วกฺิกายาปยตฯิ ชนินฺตํ ปโยชยต ิชยาเปต,ิ 

ชยาปยตฯิ ชานนฺตํ ปโยชยต ิญาเปต,ิ ญาปยตฯิ คณฺหนฺตํ ปโยชยต ิคาเหต,ิ คาหยต,ิ 
คาหาเปต,ิ คาหาปยต,ิ คณฺหาเปต,ิ คณฺหาปยตฯิ 

วตินนฺต ํปโยชยต ิวติาเนต,ิ วติานยตฯิ โย โกจ ิกโรต,ิ ตม ฺโญ ‘‘กโรห ิกโรห’ิ’อจฺิ
เจว ํพฺรวตี,ิ กโรนฺตํ ปโยชยต,ิ กาตุ ํวา กาเรต,ิ การยต,ิ การาเปต,ิ การาปยต ิอจฺิจาทฯิ 

โจเรนฺต ํปโยชยต ิโจราเปต,ิ โจราปยตฯิ จนฺิเตนฺตํ ปโยชยต ิจนฺิตาเปต,ิ จนฺิตาปย
ต,ิ ปเูชนฺต ํปโยชยต ิปชูาเปต,ิ ปชูาปยต ิอจฺิจาทฯิ สพฺพตฺถ สุโพธฯํ 

ธาตุปปฺจฺจยโต จาปิ, การติปปฺจฺจยา สยิุํ; 
สการเิตห ิยุณฺวนํู, ทสฺสน ฺเจตฺถ ญาปกฯํ 

เตน ตติกฺิขนฺตํ ปโยชยต ิตติกฺิเขต,ิ ตติกฺิขาเปตฯิ ตกิจฺิฉนฺต ํปโยชยต ิตกิจฺิเฉต,ิ ตกิจฺิฉยต,ิ 
ตกิจฺิฉาเปต,ิ ตกิจฺิฉาปยตฯิ เอว ํพุภุกฺเขต,ิ พภุกฺุขยต,ิ พภุกฺุขาเปต,ิ พุภกฺุขาปยต,ิ ปพฺพตายนฺตํ 
ปโยชยต ิปพฺพตายยตฯิ ปตฺุตยียต ิอจฺิจาทปิิ สทฺิธ ํภวตฯิ 

ธาตุปปฺจฺจยนฺตนโยฯ 
สาสนตฺถ ํสมทฺุทฏฺิฐ,ํ อาขฺยาตํ สกพทฺุธยิา; 
พาหสุจฺจพเลนีท,ํ จนฺิตยนฺตุ วจิกฺขณาฯ 
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ภวต ิตฏฺิฐต ิเสต,ิ อโหส ิเอวมาทโย; 
อกมฺมกาต ิวิ ฺเญยฺยา, กมฺมลกฺขณวิ ฺ นุาฯ 
อกมฺมกาปิ เหตฺวตฺถ-ปปฺจฺจยนฺตา สกมฺมกา; 
ตํ ยถา ภกฺิขุ ภาเวต,ิ มคฺคํ ราคาททิูสกนฺตฯิ 

อติ ิปทรปูสทฺิธยิ ํอาขฺยาตกณฺโฑ 
ฉฏฺโฐฯ 
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๗. กิพพิฺธานกณฺฑ 
เตกาลิก 

กิจฺจปปฺจจฺยนฺตนย 
อถ ธาตูหเิยว ภาวกมฺมกตฺตุกรณาทสิาธนสหติ ํกพฺิพธิานมารภยีเตฯ 
ตตฺถ กจฺิจกติกวเสน ทุวธิา ห ิปจฺจยา, เตสุ กจฺิจส ฺญาย ปฐม ํวุตฺตตฺตา, กจฺิจานมปปฺกตฺ

ตา จ กจฺิจปปฺจฺจยา ตาว วุจฺจนฺเตฯ 
ภ ูสตฺตาย,ํ ‘‘ภยูเต, อภวตฺิถ, ภวสฺิสเต วา เทวทตฺเตนา’’ต ิวคฺิคเห – 
‘‘ธาตุยา กมฺมาทมฺิห ิโณ’’ต ิอโิต ‘‘ธาตุยา’’ต ิสพฺพตฺถ ปจฺจยาทวิธิาเน วตฺตเต, ‘‘ปรา, ปจฺจ

ยา’’ต ิจ อธกิาโรฯ 
๕๔๕. ภาวกมเฺมส ุตพฺพานียาฯ 
ภาวกมมฺอจฺิเจเตสฺวตฺเถสุ สพฺพธาตูห ิตพพฺ อนียอจฺิเจเต ปจฺจยา ปรา โหนฺตฯิ โยควภิา

เคน อ ฺญตฺถาปิฯ 
ตตฺถ – 

อกมฺมเกห ิธาตูห,ิ ภาเว กจฺิจา ภวนฺต ิเต; 
สกมฺมเกห ิกมฺมตฺเถ, อรหสกฺกตฺถทปีกาฯ 

เต จ – 
๕๔๖. ณาทโย เตกาลิกาฯ 
ตกิาเล นิยุตฺตา เตกาลิกา, เย อธิ ตตเิย ธาตฺวาธกิาเร วหิติา อนิทฺทฏฺิฐกาลา ณาทโย 

ปจฺจยา, เต เตกาลกิา โหนฺตตี ิปรภิาสโต กาลตฺตเยปิ โหนฺตฯิ 
สหีคตยิา ‘‘กฺวจ’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
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๕๔๗. ยถาคมมิกาโรฯ 
ยถาคม ํยถาปโยค ํชนิวจนานุปโรเธน ธาตหู ิปโร อิการาคโม โหต ิกฺวจ ิพฺย ฺชนาทเิกส ุ

กิจฺจกิตกปปฺจฺจเยส,ุ ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิวุทฺธ,ิ ‘‘โอ อว สเร’’ต ิอวาเทโส, ‘‘นเย ปร ํยุตฺเต’’ต ิปร ํ
เนตพฺพฯํ 

๕๔๘. เต กิจจฺาฯ 
เย อธิ วุตฺตา ตพพฺานียณฺย เตยยฺ ริจจฺปปฺจฺจยา, เต กิจฺจส ฺญา โหนฺตตี ิเวทติพฺพาฯ 

ตโต ‘‘อ ฺเญ กติ’ิ’ต ิวจนโต กจฺิจปปฺจฺจยานมกติกตฺตา นามพฺยปเทเส อสมฺปตฺเต ‘‘ตทฺธติสมาส
กติกา นามวําตเวตุนาทสีุ จา’’ต ิเอตฺถ จคฺคหเณน นามพฺยปเทโส, ตโต สยฺาทฺยปุปฺตฺตฯิ ภาเว 
ภาวสฺเสกตฺตา เอกวจนเมว, ‘‘ส’ิ’นฺต ิอมาเทโสฯ ภวติพฺพ ํภวตา ป ฺเญน, ภวนียํฯ 

อธิ พฺย ฺชนาทตฺิตาภาวา อนุวตฺตติกฺวจิคฺคหเณน อกิาราคมาภาโวฯ ภาเว 
กจฺิจปปฺจฺจยนฺตา นปุํสกาฯ กมเฺม ตลิงฺิคาฯ 

กมมฺนิ อภปิพฺุโพ, อภภิยูเต, อภภิูยตฺิถ, อภภิยูสฺิสเตต ิอภภิวติพฺโพ โกโธ ปณฺฑเิตน, 
อภภิวติพฺพา ตณฺหา, อภภิวติพฺพ ํทุกฺข,ํ เอวํ อภภิวนีโย, อภภิวนียา, อภภิวนีย,ํ ปริุส ก ญฺา 
จิตฺตสทฺทนเยน เนตพฺพ,ํ เอวํ สพฺพตฺถฯ 

เอตฺถ ห ิ– 
ตพฺพาทเีหว กมฺมสฺส, วุตฺตตฺตาว ปนุตฺตนา; 
วตฺตพฺพสฺส อภาวา น, ทุตยิา ปฐมา ตโตฯ 

อาส อุปเวสเน, อาสยีตฺิถ, อาสยีเต, อาสยีสฺิสเตต ิอาสติพฺพ ํตยา, อาสนียฯํ กมเฺม อุปา
สติพฺโพ ครุ, อุปาสนีโยฯ 

สี สเย, อสยีตฺิถ, สยีเต, สยีสฺิสเตต ิสยติพฺพ ํภวตา, สยนีย,ํ ‘‘เอ อยา’’ต ิอยาเทโส, 
อตสิยติพฺโพ ปโร, อตสิยนีโยฯ 

ปท คตมฺิห,ิ อุปปฺชฺชตฺิถ, อุปปฺชฺชเต, อุปปฺชฺชสฺิสเตต ิอุปปฺชฺชติพฺพ ํเตน, อุปปฺชฺชนีย,ํ 
เอตฺถ จ ‘‘กตฺตร’ี’ต ิอธกิาร ํวนิา ‘‘ทวิาทโิต โย’’ต ิวนิาธกิารโยควภิาเคน ยปปฺจฺจโย, ‘‘ตสฺส 
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จวคฺคยการ’’อจฺิจาทนิา จวคฺโค, ‘‘ปรทฺเวภาโว ฐาเน’’ต ิทฺวภิาโว, ปฏปิชฺชติพฺโพ มคฺโค, ปฏปิชฺ
ชนีโยฯ 

พธุ อวคมเน, อพุชฺฌตฺิถ, พุชฺฌเต, พชฺุฌสฺิสเตต ิพุชฺฌติพฺโพ ธมฺโม, พชฺุฌนีโยฯ 
ส ุสวเณ, อสยูตฺิถ, สยูเต, สยูสฺิสเตต ิโสตพฺโพ ธมฺโม, อธิ ยถาคมคฺคหเณน อิการาค

มาภาโว, สุณิตพฺโพ, ‘‘สฺวาทโิต ณุ ณา อุณา จา’’ต ิวนิาธกิารโยควภิาเคน ณาปจฺจโย, สวณีโย
ฯ 

กร กรเณ, กรยีตฺิถ, กรยีต,ิ กรยีสฺิสตตี ิอตฺเถ ตพพฺา’นียาฯ 
‘‘อนฺตสฺส, กรสฺส, จ, ตตฺต’’นฺต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๔๙. ตุ ํต ุน ตพเฺพส ุวาฯ 
กรอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อนฺตภตูสฺส รการสฺส ตการตฺตํ โหต ิวา ตุํ ต ุน ตพพฺอจฺิเจเตส ุปจฺจ

เยสุ ปเรสฯุ กตฺตพฺโพ ภวตา ธมฺโม, กตฺตพฺพา ปูชา, กตฺตพฺพ ํกุสลํ, ตตฺตาภาเว ‘‘กโรตสฺิสา’’ต ิ
วตฺตมาเน ‘‘ตเวตุนาทสี ุกา’’ต ิเอตฺถ อาทิสทฺเทน ตพเฺพปิ กาเทโส, กาตพฺพ ํหติํฯ 

๕๕๐. รหาทิโต ณฯ 
รการ หหาราทฺยนฺเตห ิธาตูห ิปรสฺส อนานียาทนิการสฺส ณกาโร โหตฯิ อาทิสทฺเทน รม ุ

อปญาตาทโิตปิฯ 
รหาทโิต ปรสฺเสตฺถ, นการสฺส อสมฺภวา; 
อนานียาทนิสฺเสว, สามถฺยาย ํณการตาฯ 

กรณีโย ธมฺโม, กรณารโหต ิอตฺโถ, กรณียา, กรณียฯํ 
ภร ภรเณ, ภรยีตตี ิภรติพฺโพ, ภรณีโยฯ 
คห อุปาทาเน, อคยฺหตฺิถ, คยฺหต,ิ คยฺหสฺิสตตี ิคเหตพฺโพ, ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา อิการสเฺส

กาโร, สงฺคณฺหติพฺโพ, ‘‘คหาทโิต ปปฺณฺหา’’ต ิวนิาธกิารโยควภิาเคน ณฺหาปจฺจโย, หโลปสรโล
ปาท,ิ สงฺคณฺหณีโย, คหณีโยฯ 
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อาทิคฺคหเณน รม ุกฬีาย,ํ รมยีตฺิถ, รมยีต,ิ รมยีสฺิสตตี ิรมติพฺโพ, รมณีโย วหิาโรฯ 
อป ปาปณุเน, อณุาปจฺจโย, ปาปียตตี ิปาปณิุตพฺโพ, ‘‘คุปาทนี ฺจา’’ต ิธาตฺวนฺตสฺส โลโป, 

ทฺวตฺิต ฺจ, ปตฺตพฺโพ, ปตฺเตยฺโย, ปาปณุณโีย, ปาปณีโยฯ 
‘‘อนฺตสฺส, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๕๑. คม ขน หนาทีนํ ตุตํพฺพาทีส ุนฯ 
คม ขน หนอจฺิเจวมาทนํี มการ นการนฺตานํ ธาตูนมนฺตสฺส นกาโร โหต ิวา ตุ ํตพพฺ ตเว 

ตนุ ตวฺานตฺวาอจฺิเจวมาทสีุ ตการาทปิปฺจฺจเยสุ ปเรสฯุ อคจฺฉียตฺิถ, คจฺฉียต,ิ คจฺฉียสฺิสตตี ิ
คนฺตพฺโพ มคฺโค, คมติพฺพ,ํ คมนียฯํ 

ขนุ อวทารเณ, อข ฺญตฺิถ, ข ฺญต,ิ ข ฺญสฺิสตตี ิขนฺตพฺพ ํอาวาฏ,ํ ขนิตพฺพ,ํ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ติ
อาทนิา ขนนฺตสฺส ณตฺต ฺจ, ขณิตพฺพ,ํ ขณณีย,ํ ขนนียํ วาฯ 

หน หสิา คตสี,ุ อห ฺญตฺิถ, ห ฺญเต, ห ฺญสฺิสเตต ิหนฺตพฺพ,ํ หนิตพฺพ,ํ หนนียฯํ 
มน ญาเณ, อม ฺญตฺิถ, ม ฺญเต, ม ฺญสฺิสเตต ิมนฺตพฺโพ, มนิตพฺโพ, ยปปฺจฺจเย จวคฺคาทิ

, ม ฺญติพฺพ,ํ ม ฺญนียฯํ 
ปชู ปชูาย,ํ อปชูยีตฺิถ, ปชูยีต,ิ ปชูยีสฺิสตตี ิอตฺเถ ตพพฺานียาฯ ‘‘จุราทโิต เณ ณยา’’ต ิอกตฺ

ตรปิิ เณณยา, อิการาคมานีเยส ุ‘‘สรโลโป’’ตอิาทนิา การติสรสฺส โลโป, ปเูชตพฺโพ, ปชูยติพฺ
โพ, ปชูนีโย ภควาฯ 

‘‘ตพฺพานียา’’ต ิโยควภิาเคน กตฺตุกรเณสุปิ, ยา ปาปณุเน, นิยฺยาตตี ินิยฺยานีโก มคฺโคฯ 
คจฺฉนฺตตี ิคมนียา โภคาฯ นห โสเจ, นหายต ิเอเตนาต ินหานีย ํจณฺุณํฯ 

‘‘ภาวกมฺเมสู’’ต ิอธกิาโรฯ 
๕๕๒. ณฺโย จฯ 
ภาวกมฺเมส ุสพฺพธาตูห ิณฺยปปฺจฺจโย โหต,ิ จคฺคหเณน ‘‘ญาเตยฺย’’นฺตอิาทสีุ เตยยฺปปฺจฺจ

โย จฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๒๕๙   

๕๕๓. การิต ํวิย ณานุพนฺโธฯ 
อนุพนฺโธ อปปฺโยค,ี ณการานุพนฺโธ ปจฺจโย การติํ วยิ ทฏฺฐพฺโพต ิการติพฺยปเทโส, ‘‘การิ

ตานํ โณ โลป’’นฺต ิณโลโป, ‘‘อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธ ิการเิต’’ต ิวุทฺธ,ิ อิการาคโม, กตฺตพฺพ ํการยิฯํ 
หร หรเณ, อหรยีตฺิถ, หรยีต,ิ หรยีสฺิสตตี ิวา หรติพฺพ ํหารยิฯํ 
ภร ภรเณ, ภรติพฺพ ํภารยิฯํ 
ลภ ลาเภ, ลภติพฺพ ํลพฺภ,ํ ‘‘ยวต ํตลน’’อจฺิจาทสิตฺุเต การคฺคหเณน ยวโต ภการสฺส ภกา

โร, ทฺวตฺิตํฯ 
สาส อนุสฏฺิฐมฺิห,ิ สาสติพฺโพ สสฺิโส, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา อาการสฺสกิาโรฯ 
วจ วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ ณฺยปปฺจฺจยาทมฺิห ิกเต ‘‘อนฺตานํ, ณานุพนฺเธ’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๕๔. กคา จชานํฯ 
จชอจฺิเจเตส ํธาตฺวนฺตานํ กการ คการาเทสา โหนฺต ิณการานุพนฺเธ ปจฺจเย ปเรต ิจสฺส 

กาเทโสฯ วจนีย ํวากฺยฯํ 
ภช เสวาย,ํ ภชนีย ํภาคฺย,ํ ชสฺส คาเทโสฯ 
จิ จเย, อจยีตฺิถ, จยีต,ิ จยีสฺิสตตี ิเจตพฺพ ํเจยฺย,ํ อิการสเฺสกาโร วุทฺธ,ิ ยการสฺส ทฺวตฺิต,ํ วินิ

ปุพฺโพ ‘‘โท ธสฺส จา’’ต ิสุตฺเต จคฺคหเณน จการสฺส ฉกาโร, วนิิจฺเฉยฺย,ํ วนิิจฺฉิตพฺพ,ํ วนิิจฺฉนียฯํ 
‘‘กยิาทโิต นา’’ต ิวนิาธกิารโยควภิาเคน ตพพฺานีย ตุ ํตนุา ทสี ุจ นาปจฺจโย, วนิิจฺฉนิิตพฺพ,ํ วิ
นิจฺฉินนียํฯ 

นี ปาปณุเน, อนียตฺิถ, นียต,ิ นียสฺิสตตี ิเนยฺโย, เนยฺยา, เนยฺยฯํ เนตพฺพฯํ 
ณฺยคฺคหณํ ฉฏฺฐยีนฺตวเสนานุวตฺตเต, มณฺฑกูคตยิา อนฺตคฺคหณ ฺจ ตตยินฺตวเสนฯ 
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๕๕๕. ภโูตพฺพฯ  
        ภ ูอจฺิเจตสฺมา ปรสฺส ณฺยปปฺจฺจยสฺส สห ธาตฺวนฺเตน อพพฺาเทโส โหตฯิ ภวติพฺโพ ภพฺโพ, 
ภพฺพา, ภพฺพฯํ 

‘‘ณฺยสฺส, อนฺเตนา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๕๖. วท มท คม ุยชุ ครหาการาทีหิ ชชฺมมฺคคฺยเฺหยยฺาคาโร วาฯ 
วท มท คม ุยชุ ครหอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห,ิ อาการนฺเตห ิจ ปรสฺส ณฺยปปฺจฺจยสฺส ธาตฺวนฺ

เตน สห ยถากฺกม ํชชฺ มมฺ คคฺ ยหฺ เอ ยยฺอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา, ครสฺส จ คาราเทโส, 
ครหสฺส ครสฺเสวาย ํคาโรฯ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโทฯ 

วท วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ อวชฺชตฺิถ, วชฺชต,ิ วชฺชสฺิสตตี ิวา วชฺช ํวทนีย,ํ รสฺสตฺตฯํ วชฺชํ โทโสฯ 
มท อุมฺมาเท, อมชฺชตฺิถ, มชฺชเต, มชฺชสฺิสต ิเอเตนาต ิมชฺชํ มทนียฯํ มทคฺคหเณน 

กรเณปิ ณฺยปปฺจฺจโยฯ คม ุสปปฺ คตมฺิห,ิ คนฺตพฺพ ํคมฺมฯํ 
ยชุ โยเค, อยุชฺชตฺิถ, ยชฺุชเต, ยชฺุชสฺิสตตี ิโยคฺค,ํ นิโยชฺโช วาฯ 
ครห นินฺทาย,ํ อครยฺหตฺิถ, ครหยีต,ิ ครหยีสฺิสตตี ิอตฺเถ ณฺยปปฺจฺจโย, ตสฺสมินิา ธาตฺวนฺ

เตน สห ยหฺาเทโส, ครสฺส คาราเทโส จ, คารยฺโห, คารยฺหา, คารยฺห,ํ ครหณียฯํ 
อาทิสทฺเทน อ ฺเญปิ ทมชหนฺตา คยฺหนฺเตฯ คท วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ คชฺชเต, คทนีย ํวา 

คชฺชํฯ ปท คตมฺิห,ิ ปชฺชนีย ํปชฺช ํคาถาฯ ขาท ภกฺขเณ, ขชฺชเตต ิขชฺชํ ขาทนียฯํ ทม ุทมเน, 
อทมฺมตฺิถ, ทมฺมเต, ทมยีสฺิสตตี ิทมฺโม ทมนีโยฯ ภชุ ปาลนพฺยวหรเณส,ุ อภุชฺชตฺิถ, ภุชฺชต,ิ ภุชฺ
ชสฺิสตตี ิโภคฺค,ํ โภชฺชํ วา, การคฺคหเณน ยสฺส ชกาโรฯ คเหตพฺพ ํคยฺหมจฺิจาทฯิ 

อาการนฺตโต ปน ทา ทาเน, อทยีตฺิถ, ทยีต,ิ ทยีสฺิสตตี ิอตฺเถ ณฺยปปฺจฺจโย, ตสฺสมินิา 
ธาตฺวนฺเตน อากาเรน สห เอยยฺาเทโส, เทยฺย,ํ ทาตพฺพฯํ อนีเย ‘‘สรโลโป’’ตอิาทนิา ปพฺุพส
รสฺส โลเป สมฺปตฺเต ตตฺเถว ตคฺุคหเณน นิเสเธตฺวา ‘‘สรา สเร โลป’’นฺต ิอากาเร ลุตฺเต ปร
สรสฺส ทีโฆ, ทานียฯํ 
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ปา ปาเน, อปียตฺิถ, ปียต,ิ ปียสฺิสตตี ิเปยฺย,ํ ปาตพฺพ,ํ ปานียฯํ หา จาเค, อหยีตฺิถ, หยีต,ิ 
หยีสฺิสตตี ิเหยฺย,ํ หาตพฺพ,ํ หานียฯํ มา มาเน, อมยีตฺิถ, มยีต,ิ มยีสฺิสตตี ิเมยฺย,ํ มาตพฺพ,ํ มิ
นิตพฺพ,ํ เมตพฺพ ํวาฯ ญา อวโพธเน, อ ฺญายตฺิถ, ญายต,ิ ญายสฺิสตตี ิเญยฺย,ํ ญาตพฺพ,ํ ญา
เตยฺยฯํ ‘‘ญาสฺส ชา ชํ นา’’ต ิชาเทเส ‘‘กยิาทโิต นา’’ต ิวนิาธกิารโยควภิาเคน นาปจฺจโย, อกิา
ราคโม จ, ชานิตพฺพ,ํ วชิานนียฯํ ขฺยาปกถเน, สงฺขฺยาตพฺพ,ํ สงฺขฺเยยฺย ํอจฺิจาทฯิ 

๕๕๗. กรมหฺา ริจจฺฯ 
กรธาตุโต ริจจฺปปฺจฺจโย โหต ิภาวกมฺเมสฯุ 
๕๕๘. รมหิฺ รนฺโต ราทิ โนฯ 
รการานุพนฺเธ ปจฺจเย ปเร สพฺโพ ธาตฺวนฺโต ราทิ ปจฺจยรการมรยิาโท โน โหต,ิ โลป

มาปชฺชเตต ิอตฺโถฯ รนฺโตต ิเอตฺถ รกาโร สนฺธโิช, กตฺตพฺพ ํกจฺิจฯํ ‘‘รจฺิจา’’ต ิโยควภิาเคน 
ภราทโิตปิ ริจจฺปปฺจฺจโย, ยถา, ภรยีตตี ิภจฺโจ, สรโลโปฯ อ ิคตมฺิห,ิ ปต ิเอตพฺโพ ปฏจฺิโจฯ 

๕๕๙. เปสาติสคคฺปตฺตกาเลส ุกิจฺจาฯ 
เปส อติสคคฺ ปตตฺกาลอจฺิเจเตสฺวตฺเถส ุกิจฺจปปฺจฺจยา โหนฺตฯิ เปสนํ นาม ‘‘กตฺตพฺพ

มทิํ ภวตา’’ต ิอาณาปนํ, อชฺเฌสน ฺจฯ อติสคโฺคนาม ‘‘กมิทิ ํมยา กตฺตพฺพ’’นฺต ิปุฏฺฐสฺส วา 
‘‘ปาโณ น หนฺตพฺโพ’’ตอิาทนิา ปฏปิตฺตทิสฺสนมเุขน วา กตฺตพฺพสฺส อนุ ฺญาฯ ปตตฺกาโล 
นาม สมฺปตฺตสมโย โย อตฺตโน กจฺิจกรณสมยมนุปปรกฺิขตฺิวา น กโรติ, ตสฺส สมยาโรจนํ, น 
ตตฺถ อชฺเฌสนมตฺถตีฯิ เต จ ‘‘ภาวกมฺเมส ุกจฺิจตฺตกฺขตฺถา’’ต ิวุตฺตตฺตา ภาวกมฺเมสฺเวว ภวนฺตฯิ 

เปสเน ตาว – กรยีตุ ภวตา กมฺมนฺต ิอตฺเถ อมินิา ตพพฺานียา, เสสํ วุตฺตนยเมว, 
กตฺตพฺพ ํกมฺม ํภวตา, กรณีย ํกจฺิจ ํภวตาฯ 

อติสคเฺค ภุชฺชตุ ภวตาต ิอตฺเถ ตพพฺาท,ิ ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิวุทฺธฯิ 
‘‘ตสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๖๐. ภชุาทีนมนฺโต โน ทวิฺ จฯ 
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ภชุอจฺิเจวมาทนํี ชการาทอินฺตานํ ธาตูนมนฺโต โน โหต,ิ ปรสฺส กจฺิจกติกปปฺจฺจยตการสฺส 
จ ทเฺวภาโว โหตฯิ โภตฺตพฺพ ํโภชนํ ภวตา, โภชนีย ํโภชฺชํ ภวตาฯ 

อิการาคมยตฺุตตกาเร ปน – ‘‘นมกรานมนฺตานํ นิยตฺุตตมฺห’ี’ต ิเอตฺถ ‘‘อนฺตานํ นิยตฺุตตมฺ
ห’ี’ต ิโยควภิาเคน ธาตฺวนฺตโลปาทนิิเสโธ, ‘‘รุธาทโิต นิคฺคหตีปุพฺพ’’นฺต ิวนิาธกิารโยควภิาเคน, 
‘‘นิคฺคหตี ฺจา’’ต ิวา นิคฺคหตีาคโม, ภุ ฺชติพฺพ ํตยา, ยุ ฺชติพฺพฯํ 

สมยาโรจเน ปน – อิ อชฺฌยเน อธิปพฺุโพ, อธยีตํ ภวตาต ิอตฺเถ ตพพฺานียาท,ิ อิการา
คมวุทฺธอิยาเทสอชฌฺาเทสา จ, ณฺยปปฺจฺจเย ตุ วุทฺธ,ิ ยการสฺส ทฺวตฺิต ฺจ, อชฺฌยติพฺพ,ํ อชฺ
เฌยฺย ํภวตา, อชฺฌยนีย ํภวตา, อวสฺส ํกตฺตพฺพนฺต ิวากฺเย ปน ‘‘กจฺิจา’’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘อวสฺสกาธ
มเิณส ุณี จา’’ต ิอวสฺสกาธมณิตฺเถ จ ตพพฺาทโย, กตฺตพฺพ ํเม ภวตา เคห,ํ กรณยี,ํ การยิํฯ เอว ํ
ทาตพฺพ ํเม ภวตา สตํ, ทานีย,ํ เทยฺยฯํ 

ธร ธารเณ, จรุาทตฺิตา เณณยา, วุทฺธ,ิ อกิาราคโม จ, ธาเรตพฺพ,ํ ธารยติพฺพ ํอจฺิจาทฯิ 
‘‘นุทาทหี ิยณฺุวนูมนานนากานนกา สการเิตห ิจา’’ต ิสการเิตหปิิ ยณฺุวนูมาเทสวธิานโต

เยว ธาตุปปฺจฺจยนฺตโตปิ กจฺิจกติกปปฺจฺจยา ภวนฺตตี ิทฏฺฐพฺโพฯ เตน ตติกฺิขาปียตตี ิตติกฺิขา
เปตพฺโพฯ เอว ํตกิจฺิฉาเปตพฺโพ ตกิจฺิฉาปนีโยฯ อภาวยีตฺิถ, ภาวยีต,ิ ภาวยีสฺิสตตี ิภาเวตพฺโพ 
มคฺโคฯ ภาวยติพฺโพ, ภาวนีโย, ภาวนีย,ํ ภาวนียา, อการยีตฺิถ, การยีต,ิ การยีสฺิสตตี ิกาเรตพฺพ,ํ 
การยติพฺพ,ํ การาเปตพฺพ,ํ การาปยติพฺพ,ํ การาปนียมจฺิจาท ิจ สทฺิธ ํภวตฯิ 

กตฺตพฺพ ํกรณีย ฺจ, การยิ ํกจฺิจมจฺิจปิ; 
กาเรตพฺพ ํตถา การา-เปตพฺพ ํกจฺิจสงฺคโหฯ 

กจฺิจปปฺจฺจยนฺตนโยฯ 
เตกาลิก 

กิตกปปฺจจฺยนฺตนย 
อทิานิ กติกปปฺจฺจยา วุจฺจนฺเตฯ 
กร กรเณ, ปเุร วยิ ธาตุส ฺญาทฯิ 
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กุมฺภอจฺิจุปปท,ํ ตโต ทุตยิาฯ 
‘‘กุมฺภ ํกโรต,ิ อกาส,ิ กรสฺิสต’ี’ต ิวา วคฺิคเห – 
‘‘ปรา, ปจฺจยา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๖๑. ธาตยุา กมมฺาทิมหิฺ โณฯ 
กมฺมสฺม ิอาทมฺิห ิสต ิธาตุยา ปโร ณปปฺจฺจโย โหตฯิ 
โส จ – 
๕๖๒. อ เฺญ กิตฯ 
ตตเิย ธาตฺวาธกิาเร วหิติา กจฺิเจห ิอ ฺเญ ปจฺจยา กติจฺิเจว ส ฺญา โหนฺตตี ิกิตส ฺญา 

กตาฯ 
๕๖๓. กตตฺริ กิตฯ 
กตฺตร ิการเก กิตปจฺจโย โหตตี ินิยมโต กตฺตร ิภวต,ิ โส จ ‘‘ณาทโย เตกาลกิา’’ต ิวุตฺตตฺ

ตา กาลตฺตเย จ โหตฯิ ปุเร วยิ การติพฺยปเทสณโลปวุทฺธโิย, ปจฺจยนฺตสฺสาลงฺิคตฺตา สยฺาทมฺิห ิ
อสมฺปตฺเต ‘‘ตทฺธติสมาสกติกา นามวําตเวตุนาทสี ุจา’’ต ิกติกนฺตตฺตา นามวํ กเต สยฺาทฺ
ยปุปฺตฺต,ิ ตโต กุมฺภํ กโรตตี ิอตฺเถ ‘‘อมาทโย ปรปเทภ’ี’ต ิทุตยิาตปปฺรุสิสมาโส, ‘‘นามาน’’นฺติ
อาทนิา สมาสส ฺญา, ‘‘เตส ํวภิตฺตโิย โลปา จา’’ต ิวภิตฺตโิลโป, ‘‘ปกต ิจสฺส สรนฺตสฺสา’’ต ิปกติ
ภาโว, ปนุ สมาสตฺตา นามมวิ กเต สยฺาทฺยปุปฺตฺตฯิ 

โส กุมฺภกาโร, เต กุมฺภการา อจฺิจาทฯิ อิตถิฺย ํกุมฺภการ,ี กุมฺภการโิย อจฺิจาท,ิ ตถา กมฺม ํ
กโรตตี ิกมฺมกาโรฯ เอว ํมาลากาโร, กฏฺฐกาโร, รถกาโร, สุวณฺณกาโร, สุตฺตกาโร, วุตฺตกิาโร, ฏี
กากาโรฯ 

คห อุปาทาเน, ปตฺตํ อคณฺห,ิ คณฺหาต,ิ คณฺหสฺิสตตี ิวา ปตฺตคฺคาโหฯ เอว ํรสฺมคฺิคาโห, 
รชฺชุคฺคาโหฯ 
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เว ตนฺตสนฺตาเน, ตนฺตํ อวาย,ิ วายต,ิ วายสฺิสตตี ิวา ตนฺตวาโย, ‘‘เต อาวายา การเิต’’ต ิ
อายาเทโส, วากฺเย ปเนตฺถ ‘‘เต อาวายา’’ติ โยควภิาเคน อายาเทโสฯ เอว ํตุนฺนวาโยฯ 

มา ปรมิาเณ, ธ ฺญํ อมนิิ, มนิาต,ิ มนิิสฺสตตี ิวา อตฺเถ ณปปฺจฺจเย กเต – 
‘‘ณมฺห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๖๔. อาการนฺตานมาโยฯ 
อาการนฺตานํ ธาตูนํ อนฺตสฺส อายาเทโส โหต ิณการานุพนฺเธ ปจฺจเย ปเร, สรโลปาทฯิ 

ธ ฺญมาโยฯ เอว ํทานํ ททาตตี ิทานทาโยฯ 
กม ุกนฺตมฺิห,ิ ธมฺม ํอกามย,ิ กามยต,ิ กามยสฺิสตตี ิวา ธมฺมกาโม ปรุโิส, ธมฺมกามา ก ฺญา

, ธมฺมกาม ํจตฺิตํฯ เอว ํอตฺถกาโม, หติกาโม, สุขกาโม, ธมฺม ํปาเลตตี ิธมฺมปาโล อจฺิจาทฯิ 
ทม ุทมเน, ‘‘อร ิอทม,ิ ทเมต,ิ ทมสิฺสต’ี’ต ิวคฺิคเห ‘‘ธาตุยา’’ต ิอธกิาโร, ‘‘กมฺมาทมฺิห’ี’ต ิจ 

วตฺตเตฯ 
๕๖๕. ส ญฺายมนุฯ 
กมฺมปูปเท อาทมฺิห ิสต ิส ฺญายํ คมฺยมานาย ํธาตุยา อปปฺจฺจโย โหต,ิ อุปปทนฺเต นุกา

ราคโม จฯ เอตฺถ จ ‘‘นุ นิคฺคหตี ํปทนฺเต’’ต ิสุตฺเต ‘‘ปทนฺเต’’ต ิวจนโต อุปปทนฺเตเยว นุการาค
โม โหตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ ‘‘เตสุ วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา อกุารโลโปฯ อย ํปน นฺวาคโม สมาส ํกตฺวา อุปป
ทวภิตฺตโิลเป กเตเยว โหตตี ิเวทติพฺพฯํ 

๕๖๖. นุ นิคคฺหีต ํปทนฺเตฯ 
อุปปทภตูนามปทนฺเต วตฺตมาโน นุการาคโม นิคคฺหีตมาปชฺชเต, นิคฺคหตีสฺส วคฺคนฺตตฺตํ

, เสส ํสม,ํ วุทฺธาภาโวว วเิสโส, อรนฺิทโม ราชาฯ 
ตถา ตร ตรเณ, เวสฺส ํตรตตี ิเวสฺสนฺตโร, ตณฺห ํกโรต ิหสิตตี ิตณฺหงฺกโร ภควาฯ เอวํ 

เมธงฺกโร, สรณงฺกโร, ทปีงฺกโรฯ 
‘‘อาทมฺิห,ิ อ’’อติ ิจ วตฺตเตฯ 
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๕๖๗. ปเุร ททา จ อิฯ 
ปรุสทฺเท อาทมฺิห ิสต ิ‘‘ทท ทาเน’’อจฺิเจตาย ธาตุยา อปปฺจฺจโย โหต,ิ ปรุสทฺเท อการสฺส 

อิ ฺจ โหตฯิ เอตฺถ จ ‘‘ตทนุปโรเธนา’’ต ิปรภิาสโต ปรุสทฺทนฺตสฺเสว อิ โหตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ ณา
ทนํี เตกาลกิตฺเตปิ อุปปทตฺถวเิสเสน อตเีตเยวายมปปฺจฺจโย โหตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ ปเุร ทานํ อทที
ต ิปรุนฺิทโท สกฺโกฯ อธิาปิ วภิตฺตโิลเป กเตเยว อิอาเทโสฯ 

‘‘กมฺมาทมฺิห,ิ อ’’อติ ิจ วตฺตเตฯ 
๕๖๘. สพพฺโต ณฺว ุตฺวาวี วาฯ 
สพฺพโต ธาตุโต กมฺมาทมฺิห ิวา อกมฺมาทมฺิห ิวา สต ิอ ณฺว ุต ุอาวี อจฺิเจเต จตฺตาโร ปจฺจ

ยา โหนฺตฯิ วาคฺคหณํ ‘‘อกมฺมาทมฺิห ิวา’’ต ิวกิปปฺนตฺถฯํ 
อปปฺจฺจเย ตาว – ธร ธารเณ, ธมฺม ํอธร,ิ ธรต,ิ ธรสฺิสตตี ิวา ธมฺมธโรฯ เอว ํวนิยธโรฯ 

ตถา ตํ กโรตตี ิตกฺกโร, ทฺวตฺิตํฯ เอว ํหติกโร, ทวิสกโร, ทนิกโร, ทวิากโร, นิสากโร, ธนํุ คณฺหา
ตตี ิธนุคฺคโหฯ เอว ํกฏคฺคโห, สพฺพกามํ ททาตตี ิสพฺพกามทโท, สพฺพทโทฯ 

อาโต ปน – อนฺนํ อทาส,ิ ททาต,ิ ททสฺิสตตี ิอนฺนโทฯ เอว ํธนโท, สจฺจ ํสนฺทหตตี ิสจฺจสนฺ
โธฯ ปา ปาเน, มชฺชํ ปิวตตี ิมชฺชโปฯ ตา ปาลเน, คว ํสทฺท ํตายตตี ิโคตฺตฯํ เอว ํกตฺตรฯิ 

อกมฺมาทมฺิห ิปน ‘‘ยสฺมา ทเปต’ี’ต ิสตฺุเต ภยคฺคหเณน เสสสาธเนปิ อปปฺจฺจโยฯ 
นี ปาปณุเน วิปพฺุโพ, วเินส,ิ วเินต,ิ วเินสฺสต ิเอเตน, เอตฺถาต ิวา วนิโย, ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิ

วุทฺธ,ิ อยาเทโส จ, นยนํ นโยฯ สิ เสวาย ํนิปุพฺโพ, นิสฺสยีตฺิถ, นิสฺสยีต,ิ นิสฺสยีสฺิสตตี ิวา นิสฺสโย
ฯ สิ สเย, อนุสย,ิ อนุเสต,ิ อนุเสสฺสตตี ิวา อนุสโยฯ 

อิ คตมฺิห ิปติปุพฺโพ, ปฏจฺิจ เอกสฺมา ผลเมตตี ิปจฺจโย, สมุทโยฯ จิ จเย, วนิิจฺฉียเต อเนน, 
วนิิจฺฉยนํ วา วนิิจฺฉโย, อุจฺจยนํ อุจฺจโย, ส ฺจโย, ธมฺม ํวจินิาตตี ิธมฺมวจิโยฯ ขี ขเย, ขยนํ ขโย
ฯ ชิ ชเย, วชิยนํ วชิโย, ชโยฯ กี ทพฺพวนิิมเย, วกฺิกยนํ วกฺิกโย, กโยฯ ลี สเิลสเน, อลฺลยีต ิเอตฺ
ถาต ิอาลโย, ลโยฯ เอว ํอิวณฺณนฺตโตฯ 
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อาสุณนฺตตี ิอสฺสวา, อวาเทโส, ปฏสฺิสวนํ ปฏสฺิสโวฯ ส ุคตมฺิห,ิ อาภวคฺคา สวนฺตตี ิอาสวา
ฯ ร ุสทฺเท, รวตตี ิรโวฯ ภวตตี ิภโวฯ ปภวต ิเอตสฺมาต ิปภโวฯ ล ูเฉทเน, ลวนํ ลโวฯ เอว ํ
อวุณฺณนฺตโตฯ 

นิคฺคณฺหาต,ิ นิคฺคหณํ วา นิคฺคโห, ปคฺคโห, สงฺคณฺหาต ิเตน, สงฺคหณํ วา สงฺคโหฯ วร 
วรเณ, สวํรณํ สวํโรฯ ทร อาทเร, อาทรณํ อาทโรฯ อาคจฺฉต,ิ อาคมนนฺต ิวา อาคโม, อาคมี
ยนฺต ิเอตฺถ, เอเตน วา อตฺถาต ิอาคโม ปรยิตฺตฯิ สปปฺตตี ิสปโฺปฯ ทพฺิพตตี ิเทโวฯ กมุ ปทวกฺิ
เขเป, ปกฺกมนํ, ปกฺกมตตี ิวา ปกฺกโมฯ เอว ํวกฺิกโมฯ 

จร จรเณ, วเน จรตตี ิวนจโร, กาโม อวจรต ิเอตฺถาต ิกามาวจโร โลโก, กามาวจรา 
ส ฺญา, กามาวจรํ จตฺิตฯํ คาโว จรนฺต ิเอตฺถาต ิโคจโร, ฉฏฺฐตีปปฺรุโิสฯ 

ปาเทน ปิวตตี ิปาทโปฯ เอว ํกจฺฉโป, ตตยิาตปปฺรุโิสฯ 
รหุ ชนเน, สริสฺม ิรุหตตี ิสโิรรโุห, คหุาย ํสยตตี ิคหุาสย ํจตฺิตํฯ เอว ํกุจฺฉิสยา วาตาฯ ฐา 

คตนิิวตฺตมฺิห,ิ ปพฺพเต อฏฺฐาส,ิ ตฏฺิฐต,ิ ฐสฺสตตี ิวา ปพฺพตฏฺโฐ ปรุโิส, ปพฺพตฏฺฐา นท,ี 
ปพพฺตฏฺฐ ํโอสธฯํ เอว ํถลฏฺฐ,ํ ชลฏฺฐ,ํ สตฺตมตีปปฺรุโิสฯ 

๕๖๙. คหสสฺปุธสเฺส วาฯ 
คหอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อปุธสสฺ เอตฺต ํโหต ิวา, อปุธาต ิอนฺตกฺขรโต ปพฺุพกฺขรสฺส ปร

สม ฺญา, คยฺหตตี ิเคห,ํ คห ํวาฯ 
ณฺวปุปฺจฺจเย รถํ กโรตตี ิอตฺเถ ณฺวปุปฺจฺจโย, โส จ ‘‘อ ฺเญ กติ’’ต ิกิตส ฺญตฺตา ‘‘กตฺตร ิ

กติ’’ต ิกตฺตรเิยว ภวต,ิ ตโต การติพฺยปเทส ณโลปวุทฺธโิยฯ 
๕๗๐. อนกา ยุณฺวนํูฯ 
ยณฺุวอุจฺิเจเตส ํปจฺจยานํ อน อกอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺตตี ิอกาเทโสฯ เสส ํกุมฺภกา

รสทฺทสม,ํ รถการโกฯ ตถา อนฺนํ ททาตตีิ อนฺนทายโก, ‘‘อาการนฺตานมาโย’’ต ิอายาเทโส, 
‘‘อตฺิถยิมโต อาปจฺจโย’’ต ิอาปจฺจโย, ‘‘เตสุ วุทฺธ’ี’ตอิาทนิา อการสฺส อิกาโร, อนฺนทายกิา 
ก ฺญา, อนฺนทายกํ กุลฯํ โลกํ เนตตี ิโลกนายโก, วเินต ิสตฺเตต ิวนิายโก, ‘‘เต อาวายา การเิต’’
ต ิอายาเทโสฯ 
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อกมมฺปูปเท กโรตตี ิการโก, การกิา, การกํฯ ททาตตี ิทายโก, ทายกิา, ทายกฯํ เนตตี ิ
นายโก, นายกิา, นายกฯํ ภควโต โอวาทานุสาสนิ อสุณ,ิ สณุาต,ิ สณิุสฺสตตี ิวา สาวโก, สาวกิา, 
อาวาเทโสฯ ลุนาตตี ิลาวโกฯ ป ุปวเน, ปนุาตตี ิปาวโก, ภวตตี ิภาวโก, อุปาสตตี ิอุปาสโก, อุ
ปาสกิาฯ คณฺหาตตี ิคาหโกฯ 

ปจตตี ิปาจโกฯ อยช,ิ ยชต,ิ ยชสฺิสตตี ิวา ยาชโกฯ เอตฺถ ห ิ‘‘กคา จชาน’’นฺต ิจชานํ 
กคตเฺต สมฺปตฺเต – 

๕๗๑. น กคตตฺ ํจชา ณฺวมุหิฺฯ 
ธาตฺวนฺตภตูา จการชการา กการ คการตฺตํ นาปชฺชนฺเต ณฺวปุปฺจฺจเย ปเรต ิปฏสิทฺิธตฺตา 

น ภวตฯิ 
ชน ชนเน, ชเนตตี ิชนโก, ชนิกา, ‘‘ฆฏาทนํี วา’’ต ิเอตฺถ วาคฺคหเณน วุทฺธ ิน โหตฯิ เอว ํ

ขนตตี ิขนโก, สเมตตี ิสมโก, คเมตตี ิคมโก, ทเมตตี ิทมโก, อหนิ, หนฺต,ิ หนิสฺสตตี ิวา วธโก, 
‘‘วโธ วา สพฺพตฺถา’’ต ิหนสฺส วธาเทโส, หนฺตตี ิยาตโก, ‘‘หนสฺส ฆาโต’’ต ิณฺวมฺุห ิฆาตาเทโส, 
คาโว หนตตี ิโคฆาตโก, รุนฺธตตี ิรนฺุธโก, นิคฺคหตีาคโม, สโํยคนฺตตฺตา น วุทฺธ ิโหตฯิ เอว ํ
ภุ ฺชตตี ิภุ ฺชโก, กณิาตตี ิกายโก, ปาเลตตี ิปาลโก, ปเูชตตี ิปชูโกฯ 

๕๗๒. นุทาทีหิ ยณฺุวนูมนานนากานนกา สการิเตหิ จฯ 
นุทาทหี ิธาตูห,ิ สการเิตห ิจ ธาตูห ิปเรส ํยณฺุวปุปฺจฺจยานํ ยถากฺกม ํอน อานน อก 

อานนกอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺตฯิ 
เอตฺถ ห ิ– 

สการเิตห ิยุณฺวนํู, การยิสฺส วธิานโต; 
กจฺิจกตฺิถมฺภโว ธาตุ-ปปฺจฺจเยหปิิ เวทโิยฯ 

นุท เขเป ปปุพฺโพ, ปนุท,ิ ปนุทต,ิ ปนุทสฺิสตตี ิวา อตฺเถ ณฺวปุปฺจฺจโย, ตสฺสมินิา อกา
เทโส, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา นุทสฺิส ทโีฆ, ปนูทโกฯ 
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สทู ปคฺฆรเณ, สทูตตี ิสูทโกฯ ญา อวโพธเน, อ ฺญาส,ิ ชานาต,ิ ชานิสฺสตตี ิวา อตฺเถ 
ณฺวปุปฺจฺจโย, ตสฺสาเนน อานนกาเทโส, ‘‘ญาสฺส ชาชํนา’’ต ิชาเทโส, สรโลปาท,ิ ชานนโกฯ 

สการิเตหิ ปน อาณ เปสเน, อาณาเปส,ิ อาณาเปต,ิ อาณาเปสฺสตตี ิวา อตฺเถ ‘‘สพฺพโต 
ณฺวตฺุวาว ีวา’’ต ิณฺวปุปฺจฺจโย, ตสฺสมินิา อกาเทโส, สรโลปาท,ิ อาณาปโก, ส ฺญาเปตตี ิ
ส ฺญาปโก, ส ฺชานนโก, เอตฺถ อานนกาเทโส, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา การติโลโปฯ ตถา ทาเป
ตตี ิทาปโก, ‘‘อนกา ยณฺุวนู’’นฺต ิอกาเทโส, ปตฏฺิฐาเปตตี ิปตฏฺิฐาปโก, นิพฺพานํ สมฺปาเปตตี ิ
นิพฺพานสมฺปาปโก, การาเปตตี ิการาปโก, การาปิกา อจฺิจาทฯิ 

ตปุปฺจฺจเย อกาส,ิ กโรต,ิ กรสฺิสตตี ิวา อตฺเถ ‘‘สพฺพโต ณฺวุตฺวาว ีวา’’ต ิตปุปฺจฺจโย, โส จ 
กิตส ฺญตฺตา ณฺวุปปฺจฺจโย วยิ สพฺพตฺถ กตฺตรเิยว ภวตฯิ 

‘‘อนฺตสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๗๓. กรสสฺ จ ตตตฺ ํตสุมิฺฯ 
กรอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อนฺตสฺส รการสฺส ตการตฺตํ โหต ิตปุปฺจฺจเย ปเรฯ จสทฺเทน ภรา

ทนี ฺจ, ตโต นามมวิ กเต สฺยาทฺยปุปฺตฺต,ิ ‘‘สตฺถุปิตาทนีมา สสฺิม ิสโิลโป จา’’ต ิอาตฺต,ํ สิโลโป, 
ตสฺส กตฺตา ตกฺกตฺตา, ฉฏฺฐสีมาโสฯ ตถา ภรตตี ิภตฺตาฯ 

หร หรเณ, หรตตี ิหตฺตา, ภนฺิทตตี ิเภตฺตา, เภทติา วา, ฉินฺทตตี ิเฉตฺตา, ททาตตี ิทาตา, 
โภชนสฺส ทาภา โภชนทาตา, สนฺทหตตี ิสนฺธาตา, อวจ,ิ วจติ, วกฺขตตี ิวา วตฺตา, ‘‘ภุชาทนีมนฺ
โต โน ทฺว ิจา’’ต ิธาตฺวนฺตโลโป, ทฺวตฺิต ฺจ, ภุ ฺชตตี ิโภตฺตา, อพุชฺฌ,ิ พชฺุฌต,ิ พชฺุฌสฺิสตตี ิวา 
พชฺุฌติา, ยการิการาคมา, ชานาตตี ิญาตา, ชนิาตตี ิเชตา, สณุาตตี ิโสตา, คณฺหาตตี ิคเหตา, 
ภวตตี ิภวติา, สรตตี ิสรติา, คจฺฉตตี ิคนฺตาฯ ‘‘คม ขน หนาทนํี ตุํ ตพฺพาทสีุ น’’อติ ิ
ธาตฺวนฺตสฺส นตฺตํฯ เอว ํขนตตี ิขนฺตา, หนตตี ิหนฺตา, ม ฺญตตี ิมนฺตา, ปาเลตตี ิปาเลตา, 
ปาลยติาฯ 

การิเต ภาเวตตี ิภาเวตา, ภาวยติาฯ เอว ํสาเรตา, สารยติา, ทาเปตา, ทาปยติา, หาเปตา
, หาปยติา, นิโรเธตา, นิโรธยติา, โพเธตา, โพธยติา, ญาเปตา, ญาปยติา, สาเวตา, สาวยติา, 
คาเหภา, คาหยติา, กาเรตา, การยติา, การาเปตา, การาปยติา อจฺิจาทฯิ 
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อาวีปจฺจเย ทิส เปกฺขเน, ภย ํอปสฺส,ิ ปสฺสต,ิ ปสฺสสฺิสตตี ิวา อตฺเถ อาวีปจฺจโย, ‘‘กฺวจ ิธา
ตู’’ตอิาทนิา ทิสสฺส ทสสฺาเทโส, ภยทสฺสาว,ี ภยทสฺสาวโิน อจฺิจาท ิทณฺฑวี เนยฺยํฯ อิตถิฺย ํภย
ทสฺสาวนีิฯ นปุํ สเก ภยทสฺสาว ิจตฺิตํฯ 

สาส อนุสฏฺิฐมฺิห,ิ สเทวก ํโลก ํทฏฺิฐธมฺมกิาทวิเสน สาสตตี ิอตฺเถ – 
๕๗๔. สาสาทีหิ รตถฺฯุ 
สาสอจฺิเจวมาทหี ิธาตหู ิรตถฺปุปฺจฺจโย โหตฯิ 
‘‘รมฺห ิรนฺโต ราท ิโน’’ต ิราทโิลโป, สรโลปาท,ิ นามพฺยปเทโส, สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อาตฺต,ํ 

สิโลโปฯ สตฺถา, สตฺถาโรฯ 
ปา รกฺขเณ, ปตฺุตํ ปาตตี ิอตฺเถ – 
๕๗๕. ปาทิโต ริตฯุ 
ปาอจฺิเจวมาทโิต ธาตุคฺคณโต ริตปุปฺจฺจโย โหต,ิ ราทโิลโป สรโลปาทฯิ ปิตาฯ ธร ธารเณ

, มาตาปิตูห ิธรยีตตี ิธตีา, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา อิการสฺส ทโีฆฯ 
มาน ปชูาย,ํ ธมฺเมน ปตฺุตํ มาเนตตี ิอตฺเถ – 
๕๗๖. มานาทีหิ ราตฯุ 
มาน ภาสอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิราตปุปฺจฺจโย โหต,ิ ราทโิลโป, มาตาฯ ภาส วยิตฺตยิํ วา

จาย,ํ ปพฺุเพ ภาสตตี ิภาตา อจฺิจาทฯิ 
วิส ปเวสเน ปปุพฺโพ, ปาวสิ,ิ ปวสิต,ิ ปวสิสฺิสตตี ิวา อตฺเถ – 
๕๗๗. วิส รชุ ปทาทิโต ณฯ 
วิส รชุ ปทอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิปโร ณปปฺจฺจโย โหตตี ิณปปฺจฺจโยฯ โส จ กิตส ฺญตฺตา 

กตฺตร ิภวต,ิ การติพฺยปเทสณโลป วุทฺธโิย, ปเวโสฯ 
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ตถา รชุ โรเค, อรชุ,ิ รุชต,ิ รุชสฺิสตตี ิวา โรโค, ‘‘กคาจชาน’’นฺต ิชการสฺส คกาโร, อุปปฺชฺชตี
ต ิอุปปฺาโทฯ ผสุ ผุสเน, อผุส,ิ ผุสต,ิ ผุสสฺิสต,ิ ผุสนฺต ิวา เตน สมฺปยตฺุตาต ิผสฺโส, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ติ
อาทนิา ผสุสฺส ผสโฺส, สโํยคนฺตตฺตา น วุทฺธฯิ ภวตตี ิภาโวฯ อจุ สมวาเย, อุจตตี ิโอโก, จกา
รสฺส กกาโรฯ อย คตมฺิห,ิ อย,ิ อยต,ิ อยสฺิสต,ิ อยต ิวา อโิตต ิอาโยฯ พธุ อวคมเน, สมฺมา 
พชฺุฌตตี ิสมฺโพโธ, อาหรตตี ิอาหาโร, อุปหนตตี ิอุปฆาโต, ‘‘หนสฺส ฆาโต’’ต ิฆาตาเทโสฯ 

รนฺช ราเค, รนฺชตตี ิอตฺเถ ณปปฺจฺจโยฯ 
๕๗๘. นิคคฺหีต สโํยคาทิ โนฯ 
สโํยคสฺม ิอาทภิโูต นกาโร นิคฺคหตีมาปชฺชเตฯ นิคฺคหตีสฺส วคฺคนฺตตฺต,ํ ชการสฺส คตฺต,ํ 

รงฺโคฯ 
๕๗๙. ณมหิฺ รนฺชสสฺ โช ภาวกรเณสฯุ 
รนฺชอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อนฺตภูตสฺส นฺชสฺส ชการาเทโส โหต ิภาวกรณอจฺิเจเตสฺวตฺเถสุ 

วหิเิต ณการวตปิปฺจฺจเย ปเรฯ 
เอตฺถ ห ิ– 

ณมฺห ิรนฺชสฺส กรเณ, ชาเทสสฺส วธิานโต; 
อกตฺตรปิิ วิ ฺเญยฺโย, การเก ณสฺส สมฺภโวตฯิ 

รนฺชนฺต ิอเนนาต ิราโค, ร ฺชยีต ิอเนนาต ิวา ราโค, สย ํร ฺชตตีปิิ ราโคฯ ‘‘ณมฺห ิรนฺชสฺส 
โช’’ต ิโยควภิาเคน ชกาโรฯ ปชฺชเต อเนนาต ิปาโท, ปตุชฺชเต อเนนาต ิปโตโท, ชรยีต ิอเนนา
ต ิชาโรฯ เอว ํทาโรฯ ตถา กมมฺาทีส,ุ ภุชฺชตตี ิโภโคฯ เอว ํภาโค, ภาโร, ลพฺภตตี ิลาโภ, โว
หรยีตตี ิโวหาโร, ทยีตตี ิทาโย, วหิ ฺญต ิเอตสฺมาต ิวฆิาโต, วหิรนฺต ิเอตฺถาต ิวหิาโร, อารมนฺ
ต ิเอตสฺมนฺิต ิอาราโมฯ เอวํ ปปาโต อจฺิจาทฯิ 

‘‘ณ’’อติ ิวตฺตเตฯ 
๕๘๐. ภาเว จฯ 
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ภาวตฺเถ ภาวาภเิธยฺเย ธาตูห ิณปปฺจฺจโย โหตฯิ ภยูเต, ภวนํ วา ภาโว, ปจฺจเต, ปจนํ วา 
ปาโก, ‘‘กคา จชาน’’นฺต ิกาเทโสฯ 

สิจ ปคฺฆรเณ, เสจนํ เสโกฯ สจุ โสเก, โสจนํ โสโกฯ จช หานิมฺห,ิ อจชฺชตฺิถ, จชฺชเต, จชฺ
ชสฺิสเต, จชนํ วา จาโคฯ ยช เทวปชูาสงฺคตกิรณทาเนส,ุ อชฺิชตฺิถ, อชฺิชเต, อชฺิชสฺิสเต, ยชนํ วา 
ยาโค, ยุ ฺชนํ โยโคฯ ภช เสวาย,ํ อภชฺชตฺิถ, ภชฺชเต, ภชฺชสฺิสเต, ภชนํ วา ภาโค, อรชฺชตฺิถ, 
รชฺชเต, รชฺชิสฺสเต, รชนํ วา ราโค, ชสฺส คกาโรฯ 

ทห ภสฺมกีรเณ, ปรฑิยฺหตฺิถ, ปรฑิยฺหต,ิ ปรฑิยฺหสฺิสต,ิ ปรฑิยฺหนํ วาต ิอตฺเถ ณปปฺจฺจโยฯ 
‘‘ณมฺห,ิ วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๕๘๑. ทหสสฺ โท ลฯํ 
ทหอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ทกาโร ลตฺตมาปชฺชเต ณปปฺจฺจเย ปเร วาฯ ปรฬิาโห, ปรทิาโหฯ 

ภนฺช อวมทฺทเน, ภ ฺชนํ ภงฺโคฯ สนฺช สงฺเค, ส ฺชนํ สงฺโค, นสฺส นิคฺคหตีฯํ 
ปจฺจเยห ิสงฺคมฺม กรยีต,ิ สงฺขรยีต ิเตน วาต ิอตฺเถ วิสรชุปทาทนิา, สงฺขรณนฺต ิอตฺเถ 

‘‘ภาเว จา’’ต ิวา ณปปฺจฺจโยฯ 
‘‘ณมฺห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๘๒. ปรุสมุปปรีหิ กโรติสสฺ ขขรา วา ตปปฺจจฺเยส ุจฯ 
ปรุ ส ํอุป ปริอจฺิเจเตห ิปรสฺส กโรติสฺส ธาตุสฺส ข ขรอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา ตปปฺจฺจ

เย, ณปปฺจฺจเย จ ปเรฯ ‘‘ตปปฺจฺจเยส’ู’ต ิพหุวจนนิทฺเทเสน ตุ ํตวฺาทสีปิุฯ ธาตฺวาเทสสฺสาปิ ฐา
โนปจาเรน ธาตุโวหารโต ‘‘อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธ ิการเิต’’ต ิวุทฺธ,ิ สงฺขาโรฯ เอว ํปรกฺิขาโร, ปุ
เรกฺขาโรฯ 

วาต ิก?ิ อุปกาโรฯ 
ลุภ คทฺิธมฺิห,ิ ลุพฺภนฺต ิเตน, สย ํวา ลุพฺภต,ิ ลุพฺภนมตฺตเมว วา ตนฺต ิโลโภฯ ทุส อปปีฺตมฺิ

ห,ิ ทุสฺสนฺต ิเตน, สย ํวา ทุสฺสต,ิ ทุสฺสนมตฺตเมว วา ตนฺต ิโทโสฯ มหุ เวจตฺิเต, มยฺุหนฺต ิเตน, 
สย ํวา มุยฺหต,ิ มยฺุหนมตฺตเมว วา ตนฺต ิโมโห อจฺิจาท ิกตฺตุกรณภาเวส ุยถารห ํโยเชตพฺพฯํ 
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คห อุปาทาเน, คยฺหตตี ิอตฺเถ วิสรชุปทาทนิา กมฺมนิ ณปปฺจฺจโยฯ 
๕๘๓. คหสสฺ ฆร เณ วาฯ 
คหอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ฆราเทโส โหต ิวา ณปปฺจฺจเย ปเร, สรโลปาท,ิ ฆร,ํ ฆรานิฯ 
วาต ิก?ิ คณฺหาต,ิ คหณํ วา คาโหฯ 
สมฺภวตตี ิอตฺเถ – 
๕๘๔. กฺวิ จฯ 
สพฺพธาตูห ิกฺวปิจฺจโย โหต,ิ โส จ กิตส ฺญตฺตา กตฺตร ิภวตฯิ 
๕๘๕. กฺวิโลโป จฯ 
กฺวิโน สพฺพสฺส โลโป โหตฯิ กตินฺตตฺตา นามมวิ กตฺวา สฺยาทฺยปุปฺตฺต,ิ สิโลโป, สมฺภฯู 

เอว ํวภิวตตี ิวภิ,ู อภภิู, สยมฺภูฯ 
ตถา ธ ูกมฺปเน, สนฺธุนาตตี ิสนฺธฯู ภา ทตฺิตมฺิห,ิ วภิาตตี ิวภิา, ปภาตตี ิปภา, สห, สงฺคมฺม 

วา ภนฺต,ิ ภาสนฺต ิวา เอตฺถาต ิสภา, สหสฺส สาเทโส, นิคฺคหตีโลโป จฯ 
ภุเชน คจฺฉตตี ิอตฺเถ กฺวิปปฺจฺจโยฯ 
๕๘๖. ธาตวฺนฺตสสฺ โลโป กฺวิมหิฺฯ 
ธาตฺวนฺตสฺส พฺย ฺชนสฺส โลโป โหต ิกฺวิปปฺจฺจเย ปเรฯ กฺวโิลโป, ภุชโคฯ เอว ํอุรสา คจฺฉ

ตตี ิอุรโค, ตุร ํสฆี ํตุรติตุรโิต คจฺฉตตี ิตุรโค, เข คจฺฉตตี ิขโค, วหิายเส คจฺฉตตีิ วหิโค, วหิา
เทโส, น คจฺฉตตี ิอโค, นโคฯ 

ขนุ อวธารเณ สปํุพฺโพ, สงฺขนิ, สงฺขนต,ิ สงฺขนิสฺสตตี ิวา สงฺโขฯ รม ุกฬีาย,ํ กุ ฺเช รมตตี ิ
กุ ฺชโรฯ ชน ชนเน, กมฺมโต ชาโตต ิอตฺเถ กฺวิปปฺจฺจโย, ธาตฺวนฺตสฺส โลปาท ิปุรมิสม,ํ ป ฺจ
มตีปปฺรุโิสว วเิสโสฯ กมฺมโช วปิาโก, กมฺมชา ปฏสินฺธ,ิ กมฺมชํ รูปํฯ เอว ํจตฺิตช,ํ อุตุช,ํ อาหารชํ
, อตฺตโช ปตฺุโตฯ วารมฺิห ิชาโต วารโิชฯ เอวํ ถลโช, ปงฺกช,ํ ชลช,ํ อณฺฑช,ํ สริชํ, สตฺตมสีมาโสฯ 
ทฺวกฺิขตฺตุ ํชาโต ทฺวโิช, ปจฺฉา ชาโต อนุโช อจฺิจาทฯิ 
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วิท ญาเณ, โลก ํอเวทตี ิอตฺเถ กฺวิปปฺจฺจโยฯ 
‘‘กฺวมฺิห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๘๗. วิทนฺเต อฯู 
วิทธาตุโน อนฺเต อกูาราคโม โหต ิกฺวิมฺห,ิ กฺวโิลโปฯ โลกวทิฯู 
ทิส เปกฺขเณ, อมิมวิ นํ อปสฺส,ิ ปสฺสต,ิ ปสฺสสฺิสตตี,ิ อยมวิ ทสฺิสตตี ิวา อตฺเถ กฺวิปปฺจฺจโย

ฯ 
‘‘ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวมฺิห’ี’ต ิธาตฺวนฺตโลเป สมฺปตฺเต – 
๕๘๘. อิยตมกิเอสานมนฺตสสฺโร ทีฆ ํกฺวจิ ทิสสสฺ คณํุ โท ร ํสกฺขี จฯ 
อิม ย ต อมหฺ กิ เอต สมานอจฺิเจเตส ํสพฺพนามานํ อุปมานุปปทภาเวน ทิสสฺส ธาตุสฺส 

คณุภตูานํ อนฺโต สโร ทีฆมาปชฺชเต, ทิสอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส อนฺตสฺส ส กฺข อีอจฺิเจเต อาเทสา จ 
โหนฺตฯิ ทิสสฺส ทกาโร รการมาปชฺชเตต ิกฺวมฺิห ิธาตฺวนฺตสฺส สสทฺทาเทส ํกตฺวา กฺวโิลปาทมฺิห ิ
จ กเต อิอติ ินิปาตเนน อิมสทฺทสสิฺกาเร, ตสฺสมินิา ทเีฆ จ กเต สยฺาทฺยปุปฺตฺตฯิ 

อทีโิส ปรุโิส, อทีสิา ก ฺญา, อทีสิ ีวา, อทีสิํ จตฺิตํฯ ตถา ยมวิ นํ ปสฺสต,ิ โย วยิ ทสฺิสตตี ิ
วา ยาทโิส, ยาทสิา, ยาทสิ,ี ยาทสิํฯ ตมวิ นํ ปสฺสต,ิ โส วยิ ทสฺิสตตี ิวา ตาทโิส, ตาทสิา, ตาทสิี
, ตาทสิฯํ มมวิ นํ ปสฺสต,ิ อห ํวยิ โส ทสฺิสตตี ิวา มาทโิส, มาทสิา, มาทสิ,ี มาทสิ,ํ มอติ ินิปา
ตเนน อมฺหสทฺทสฺส มสทฺทาเทโสฯ กมิวิ นํ ปสฺสต,ิ โก วยิ ทสฺิสตตี ิวา กทีโิส, กทีสิา, กทีสิ,ี 
กทีสิฯํ เอตมวิ นํ ปสฺสต,ิ เอโส วยิ ทสฺิสตตี ิวา เอทโิส, เอตาทโิส วา, เอทสิา, เอทสิ,ี เอทสิ,ํ 
เออติ ินิปาตเนน เอตสทฺทสฺส เอกาโรฯ สมานํ กตฺวา นํ ปสฺสต,ิ สมาโน วยิ ทสฺิสตตี ิสาทโิส, 
สทโิส, สอติ ินิปาตเนน สมานสฺส สาเทโส, ตทนฺตสฺส วา ทโีฆ, สาทสิา, สาทสิ,ี สทสิา, สทสิ,ี 
สาทสิ,ํ สทสิํฯ 

ทการสฺส รการาเทเส ปน อรีโิส, ยารโิส, ตารโิส, มารโิส, กรีโิส, เอรโิส, สารโิส, สรโิสฯ กฺ
ขาเทเส อทีกฺิโข, ยาทกฺิโข, ตาทกฺิโข, มาทกฺิโข, กทีกฺิโข, เอทกฺิโข, สาทกฺิโข, สทกฺิโขฯ รการา
เทเส สารกฺิโข, สรกฺิโข, อกีาราเทเส อที,ี ยาท,ี ตาท,ี มาท,ี กที,ี เอท,ี สาทฯี 
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จสทฺเทน ตมุหฺาทอิุปปเทปิ ตุมฺเห วยิ ทสฺิสตตี ิตุมฺหาทโิส, ตุมฺหาทสิ,ี ขนฺธา วยิ ทสฺิสนฺตี
ต ิขนฺธาทสิา อจฺิจาทฯิ 

ธร ธารเณ, อปาเยสฺวปตมาเน อธคิตมคฺคาทเิก สตฺเต ธาเรต,ิ ธรนฺต ิเตนาต ิวา, สลกฺขณํ 
ธาเรต ิวา, ปจฺจเยห ิธรยีต ิวาต ิอตฺเถ – 

๕๘๙. ธราทีหิ รมโฺมฯ 
ธรอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิรมมฺปปฺจฺจโย โหตฯิ 
โส จ – 

กมฺมคฺคหณโภ ภาว- กมฺเมสเูตตฺถ เวทโิย; 
อกตฺตรปิิ โหตตี,ิ การเก รมฺมปปฺจฺจโยฯ 

ราทโิลโป, ธมฺโม, เอว ํกรยีตตี ิกมฺมฯํ วร วรเณ, วมฺมฯํ 
สสํ ปสสํเน ปปุพฺโพ, ปิยอจฺิจปุปทํ, ปิย ํปสสํติุ ํสลี ํยสฺสาต ิวา ปิย ํปสสํนสโีล, ปิย ํปสํ

สนธมฺโม, ปิย ํปสสํเน สาธกุารตี ิวา อตฺเถ – 
๕๙๐. ตสสีฺลาทีสุ ณีตวฺาวี จฯ 
สีล ํปกต,ิ ตสฺสลี ตทฺธมฺม ตสฺสาธุการสฺีวตฺเถสุ คมฺยมาเนสุ สพฺพธาตูห ิณี ต ุอาวีอจฺิเจเต 

ปจฺจยา โหนฺตตี ิกตฺตร ิณีปจฺจโย, สโํยคนฺตตฺตาน วุทฺธฯิ เสส ํเนยฺยฯํ 
ปิยปสสํ ีราชาฯ อถ วา ปิย ํปสํส,ิ ปสสํต,ิ ปสํสสฺิสต ิวา สเีลน วา ธมฺเมน วา สาธ ุวาต ิ

ปิยปสสํ,ี ปิยปสสํนีิ, ปิยปสํส ิกุลํฯ พฺรหฺม ํจรตุิํ สลี ํยสฺสาต ิวา พฺรหฺม ํจรต ิสเีลน, ธมฺเมน, สาธุ 
วาต ิพฺรหฺมจาร,ี พฺรหฺมจารนีิ, พฺรหฺมจารฯิ เอว ํสจฺจวาท,ี ธมฺมวาท,ี สฆียาย,ี ปาปการ,ี มาลา
การ ีอจฺิจาทฯิ 

จสทฺเทน อตฺตมาเนปิ ณี, ปณฺฑติํ อตฺตานํ ม ฺญตตี ิปณฺฑติมานี พาโล, พหสฺุสุตมานี อจฺิ
จาทฯิ 
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วต ุวตฺตเน ปปุพฺโพ, ปสยฺห ปวตฺตตุิํ สลีํ ยสฺสาต ิอตฺเถ อมินิา ตปุปฺจฺจโย, ปสยฺหปวตฺตา
ฯ อถ วา วจ วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ ปสยฺห ปวตฺตตุิํ สลีมสฺสาต ิปสยฺหปวตฺตา, ปสยฺหปวตฺตาโร, 
ภุชาทตฺิตา ธาตฺวนฺตโลปทฺวตฺิตานิ, เสส ํกตฺตุสมฯํ 

ภย ํปสฺสติุํ สลีํ ยสฺสาต ิวา ภย ํทสฺสนสโีล, ภย ํทสฺสนธมฺโม, ภย ํทสฺสเน สาธกุารตี ิวา 
ภยทสฺสาว,ี ภยทสฺสาวนีิ, ภยทสฺสาว ิจตฺิตฯํ เอว ํอาทนีวทสฺสาวฯี 

‘‘ตสฺสลีาทสี’ู’ต ิอธกิาโรฯ 
๕๙๑. สททฺ ก ุธ จ ล ม ณฺฑ ตถฺ รจุาทีหิ ยฯุ 
สททฺ ก ุธ จ ล มณฺฑตเฺถห ิธาตูห,ิ รจุาทหี ิจ ยปุปฺจฺจโย โหต ิตสฺสลีาทสฺีวตฺเถสฯุ 
ฆสุ สทฺเท, โฆสตุิํ สลีํ อสฺสาต ิวา โฆสนสโีลต ิวา อโฆสย,ิ โฆสยต,ิ โฆสยสฺิสต ิสเีลน, ธมฺ

เมน, สาธุ วาต ิอตฺเถ อมินิา ยปุปฺจฺจโย, ตสฺส ‘‘อนกา ยุณฺวนู’’นฺต ิอนาเทโส, ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิ
วุทฺธ,ิ โส โฆสโน, สา โฆสนาฯ ภาส วยิตฺตยิํ วาจาย,ํ ภาสติุํ สลีมสฺสาต ิวา ภาสนสโีล, ภา
สนธมฺโม, ภาสเน สาธกุารตี ิวา ภาสโนฯ 

กธุ โกเป, กุชฺฌติุ ํสลีมสฺสาต ิวา กุชฺฌนสโีลต ิวา โกธโน, โกธนา, โกธนํฯ 
รสุ โรเส, โรสตุิ ํสลีมสฺสาต ิวา โรสนสโีลต ิวา โรสโนฯ 
จล กมฺปเน, จลตุิ ํสลี ํยสฺสาต ิวา จลต ิสเีลนาต ิวา จลโนฯ กปิจลเน, กมฺปิตุ ํสลี ํยสฺสาต ิ

วา อกมฺปิ, กมฺปต,ิ กมฺปิสฺสต ิสเีลนาต ิวา กมฺปโน, อิการานุพนฺธธิาตุสรโต ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทิ
นา, ‘‘นิคฺคหตี ฺจา’’ต ิวา นิคฺคหตีาคโมฯ ผทิ กิ ฺจจิลเน, ผนฺทตุิ ํสลี ํยสฺสาต ิวา ผนฺทต ิสเีลนา
ต ิวา ผนฺทโนฯ 

มฑิ ภสูาย,ํ มณฺฑยตุิ ํสลี ํยสฺสาต ิวา มณฺฑยต ิสเีลนาต ิวา มณฺฑโนฯ ภสู อลงฺกาเร, ภู
สนสโีลต ิวา อภสูย,ิ ภสูยต,ิ ภูยยสฺิสต ิสเีลนาต ิวา ภสูโน, ภสูนา, ภสูนํฯ 

รจุ ทตฺิตมฺิห,ิ อรจฺุจ,ิ รุจฺจต,ิ รุจฺจสฺิสต ิสเีลนาต ิวา โรจโนฯ ชตุ ทตฺิตมฺิห,ิ อโชต,ิ โชตต,ิ 
โชตสฺิสต ิสเีลนาต ิวา โชตโนฯ วฑฒฺ วฑฺฒเน, วฑฺฒติุ ํสลีมสฺสาต ิวฑฺฒโน อจฺิจาทฯิ 

๕๙๒. ปาราทิคมิมหฺา รฯู 
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ปาราทอิุปปเทห ิปรสฺมา คมิอจฺิเจตสฺมา ธาตุมฺหา ปโร รปูจฺจโย โหต ิตสฺสลีาทสฺีวตฺเถสุ 
กตฺตรเิยวฯ ปาโร อาท ิเยส ํเต ปาราทโย, ปาราทหี ิคม ิปาราทิคมิฯ ราทโิลโป, ภวปาร ํคนฺตุ ํ
สลี ํยสฺสาต ิวา ภวปาร ํคมนสโีล, ภวปาร ํคมนธมฺโม, ภวปาร ํคมเน สาธุการตี ิวา ภวปารค,ู 
ภวปารคโุนฯ อนฺต ํคมนสโีล อนฺตคฯู เอว ํเวทค,ู อทฺธคฯู 

‘‘ร’ู’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๙๓. ภิกขฺาทิโต จฯ 
ภิกฺขอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิรปูจฺจโย โหต ิตสฺสลีาทสฺีวตฺเถสุฯ ภิกฺข ยาจเน, ภกฺิขติุํ สลี ํยสฺ

สาต ิวา อภกฺิข,ิ ภกฺิขต,ิ ภกฺิขสฺิสต ิสเีลนาต ิวา ภกฺิขนธมฺโมต ิวา ภกฺิขเน สาธกุารตี ิวา ภกฺิขุ, 
‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา รสฺสตฺตํฯ อิกฺข ทสฺสนงฺเกส,ุ สสําเร ภย ํอกฺิขตตีปิิ ภกฺิข,ุ วชิานิตุํ สลีํ ยสฺส, 
วชิานนสโีลต ิวา วิ ฺ ,ู สพฺพ ํชานาตตี ิสพฺพ ฺ ฯู เอว ํมตฺต ฺ ,ู ธมฺม ฺ ,ู อตฺถ ฺ ,ู 
กาล ฺ ,ู กต ฺ  ูอจฺิจาทโยฯ 

๕๙๔. หนตยฺาทีนํ ณุโกฯ 
หนตฺยาทนํี ธาตูนมนฺเต ณุกปปฺจฺจโย โหต ิตสฺสลีาทสฺีวตฺเถสุ กตฺตร,ิ อนฺตาเปกฺขาย ํฉฏฺฐี

, ณกาโร วุทฺธตฺโถฯ อาหนนสโีล อาฆาตุโก, ฆาตาเทโส, สรโลปาท,ิ กรณสโีล การุโก สปิปิฺฯ 
ภี ภเย, ภายนสโีล ภรีุโก, รการาคโมฯ อว รกฺขเณ, อาวุโก ปิตาฯ 

๕๙๕. สหํน ญฺาย วา โร โฆฯ 
สปํุพฺพาย หนอจฺิเจตาย ธาตุยา, อ ฺญาย จ ธาตุยา ปโร รปปฺจฺจโย โหต,ิ หนสฺส โฆ จฯ 

วาคฺคหณํ สมฺปิณฺฑนตฺถํ, วกิปปฺนตฺถ ํวา, เตน สงฺฆาโตตปิิ สทฺิธ ํโหตฯิ 
หนสฺเสวาย ํโฆ โหต,ิ อภธิานานุรปูโต; 
อสปํพฺุพา จ โร เตน, ปฏโิฆตปิิ สชฺิฌตฯิ 

หน หสิาคตสี ุส ํปพฺุโพ, สหํนต ิสมคฺค ํกมฺม ํสมุปคจฺฉต,ิ สมฺมเทว กเิลสทรเถ หนตตี ิวา 
สงฺโฆ, ราทโิลโป, สมนฺตโต นครสฺส พาหเิย ข ฺญตตี ิปรขิา, อตฺิถยิ ํอาปจฺจโย, อนฺตํ กโรตตี ิ
อนฺตโก มจฺจฯุ 
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‘‘ภาวกมฺเมสู’’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๙๖. นนฺทาทีหิ ยฯุ 
นนฺทอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิปโร ยปุปฺจฺจโย โหต ิภาวกมฺเมสฯุ ‘‘อนกา ยณฺุวนู’’นฺต ิ

ยปุปฺจฺจยสฺส อนาเทโส, นนฺท สมทฺิธมฺิห,ิ นนฺท นนฺทเน วาฯ ภาเว – นนฺทยีเต นนฺทนํฯ กมเฺม 
– อนนฺทยีตฺิถ, นนฺทยีต,ิ นนฺทยีสฺิสต,ิ นนฺทติพฺพนฺต ิวา นนฺทนํ วนํ, คยฺหต,ิ คหณยี ํวา คหณํ, 
คณฺหนํ วา, จรติพฺพ ํจรณํ, ภยูเต ภวนํ, หยูเต หวนํฯ รนฺุธติพฺพ ํรนฺุธนํ, โรธนํ วา, ภุ ฺชติพฺพ ํ
ภุ ฺชนํ, โภชนํ วาฯ พชฺุฌติพฺพ ํพชฺุฌนํ, โพธนํ วาฯ สยูต,ิ สตุ ิวา สวณํ, ปาปียตตี ิปาปณุนํ, 
ปาปนํ วา, ปาลยีตตี ิปาลนํ อจฺิจาทฯิ 

‘‘ย’ู’ต ิวตฺตเตฯ 
๕๙๗. กตตฺกุรณปเทเสส ุจฯ 
กตตฺกุรณปเทสอจฺิเจเตสฺวตฺเถสุ จ สพฺพธาตูห ิยปุปฺจฺจโย โหตฯิ เอตฺถ จ ปเทโสต ิอธิ

กรณการก ํวุจฺจตฯิ กตฺตริ ตาว – รชํ หรตตี ิรโชหรณํ โตยฯํ อารมณํ วชิานาตตี ิวิ ฺญาณํ, วิ
ชานนํ วา, อานนชาเทสาฯ ฆา คนฺโธปาทาเน, ฆายตตี ิฆานํ, เฌ จนฺิตาย,ํ ฌายตตี ิฌานํ, ‘‘กฺว
จ ิธาตู’’ตอิาทนิา อาตฺตํฯ 

กรเณ – กร กรเณ, กโรต ิเตนาต ิกรณํ, ยถาสรปํู สทฺทา พฺยากรยีนฺต ิเอเตนาต ิพฺยา
กรณํฯ ปรู ปรูเณ, ปรูยต ิเตนาต ิปรูณํฯ ทยีต ิอเนนาต ิทานํ, ปมยีต ิอเนนาต ิปมานํ, วุจฺจต ิ
อเนนาต ิวจนํ, ปนุทต,ิ ปนุชฺชเต อเนนาต ิวา ปนูทโนฯ สทู ปคฺฆรเณ, สทูต,ิ สชฺุชเต อเนนาต ิ
วา สทูโน, สณุาต,ิ สยูต ิเอเตนาต ิวา สวณํฯ ล ูเฉทเน, ลุนาต,ิ ลยูต ิอเนนาต ิวา ลวนํ, ลวณํ, 
โลณํ วาฯ นยต,ิ นียต ิเอเตนาต ิวา นยนํฯ ป ูปวเน, ปนุาต,ิ ปยูเต อเนนาต ิวา ปวโน, สเมต,ิ 
สมยีต ิวา ปาปํ อเนนาต ิสมโณ, สมณํ วาฯ ตถา ภาเวต,ิ ภาวยีต ิเอกายาต ิวา ภาวนาฯ เอว ํ
ปาจนํ, ปาจาปนํ อจฺิจาทฯิ 

อธิกรเณ – ฐา คตนิิวตฺตมฺิห,ิ ตฏฺิฐต ิตสฺมนฺิต ิฐานํฯ เอว ํสยนํ, เสนํ วา, อาสนํ, อธกิรยีต ิ
เอตฺถาต ิอธกิรณํฯ 

จสทฺเทน สมปฺทานาปาทาเนสุปิ – สมฺมา ปกาเรน ททาต ิอสฺสาต ิสมฺปทานํ, อเปจฺจ 
เอตสฺมา อาททาตตี ิอปาทานํฯ 
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๕๙๘. ส ญฺาย ํทาธาโต อิฯ 
ส ฺญาย ํคมฺยมานาย ํทาธาอจฺิเจเตห ิธาตหู ิอิปปฺจฺจโย โหต,ิ ภาวกมฺมาทอิธกิาเรวาย,ํ 

สรโลปาทฯิ ทา ทาเน อาปพฺุโพ, อาทยีตตีอิาทฯิ เอว ํอุปาทฯิ ธา ธารเณ, อทุก ํทธาตตี ิอุทธ,ิ 
เตส ุวทุธิฺโลปาทนิา ส ฺญาย ํอทุกสฺส อทุาเทโสฯ ชลํ ธยีเต อสฺมนฺิต ิชลธ,ิ วาลานิ ทธาต ิตสฺ
มนฺิต ิวาลธ,ิ สนฺธยีต,ิ สนฺทธาตตี ิวา สนฺธ,ิ นิธยีตตี ินิธฯิ เอว ํวธิยีต,ิ วทิธาต,ิ วธิานํ วา วธิ,ิ สมฺ
มา, สม ํวา จตฺิตํ อาทธาตตี ิสมาธฯิ 

๕๙๙. อิตถิฺยมติยโว วาฯ 
อตฺิถยิ ํอภเิธยฺยายํ สพฺพธาตูห ิอการติยอุจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิวา ภาวกมฺมาทสีุฯ 

อปปฺจฺจเย ตาว ชร วโยหานิมฺห,ิ ชรีต,ิ ชรีณนฺต ิวา ชรา, ‘‘อตฺิถยิมโต อาปจฺจโย’’ต ิอาปจฺจโย, 
ปฏสิมฺภชฺิชตตี ิปฏสิมฺภทิาฯ ปฏปิชฺชต ิเอตายาต ิปฏปิทาฯ เอว ํสมฺปทา, อาปทาฯ อุปาทยีตี
ต ิอุปาทาฯ ส ฺชานาตตี ิส ฺญา, ปชานาตตี ิป ฺญาฯ อุเปกฺขตตี ิอุเปกฺขาฯ จนฺิตนํ จนฺิตาฯ 
ปตฏฺิฐานํ ปตฏฺิฐาฯ สิกฺข วชฺิโชปาทาเน, สกฺิขนํ, สกฺิขยีตตี ิวา สกฺิขาฯ เอว ํภกฺิขาฯ เฌ จนฺิตายํ
, ปรสมฺปตฺต ิอภมิขุ ํฌายตตี ิอภชฺิฌา, หเิตสติํ อุปฏฺฐเปตฺวา ฌายตตี ิอุปชฺฌา, อุปชฺฌาโย, สมฺ
มา ฌายต ิเอตฺถาต ิสชฺฌาฯ 

อิส ุอจฺิฉาย,ํ เอสนนฺต ิอตฺเถ อปปฺจฺจโย, ‘‘อสุิ ยมนูมนฺโต จฺโฉ วา’’ต ิจฉฺาเทโส, อจฺิฉาฯ 
ปจฺุฉ ปจฺุฉเน, ปจฺุฉนํ ปจฺุฉา, ตกิจฺิฉนํ ตกิิจฺฉา, ฆสตุิมจฺิฉา ชฆิจฺฉา, ตติกฺิขา, พภุกฺุขา, ปาตุมจฺิ
ฉา ปิปาสา, มณฺฑกูคตยิา วาธกิารโต วาเทสาภาโวฯ พฺยาปิตุมจฺิฉา วจฺิฉา อจฺิจาทฯิ 

ติปปฺจฺจเย สมฺภวนํ สมฺภตูฯิ วาธกิารโต ติปปฺจฺจยมฺห ิน วทฺุธ,ิ สวณํ สตุ,ิ นยนํ, นียต ิเอ
ตายาต ิวา นีตฯิ มน ญาเณ, ม ฺญตตี ิมตฯิ 

‘‘เต, โน, ตมฺิห’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๖๐๐. คมขนหนรมาทีนมนฺโตฯ 
คม ขน หน รมอจฺิเจวมาทนํี มการนการนฺตานํ ธาตูนํ อนฺโต พฺย ฺชโน โน โหต ิตปปฺจฺจ

เย, ติมฺห ิจาต ิธาตฺวนฺตโลโปฯ คมนํ, คนฺตพฺพาต ิวา คต,ิ อุปหนนํ อุปหต,ิ รมนฺต ิตาย, รมณํ 
วา รตฯิ ตนุ วตฺิถาเร, ตนนํ ตตฯิ ยม ุอุปรเม, นิยมนํ นิยตฯิ ‘‘รมโต, รมต’ี’ตอิาทสีุ ปน 
อการพฺยวหติตฺตา น ธาตฺวนฺตโลโป, ภุ ฺชนํ ภุตฺต,ิ ยุ ฺชนํ ยตฺุต,ิ ‘‘ภุชาทนีมนฺโต โน ทฺว ิจา’’ต ิ
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ธาตฺวนฺตโลโป, ทฺวตฺิต ฺจฯ สมาปชฺชนํ, สมาปชฺชเตต ิวา สมาปตฺต,ิ สมฺปตฺต,ิ ‘‘คปุาทนี ฺจา’’ต ิ
ธาตฺวนฺตโลปทฺวตฺิตานิฯ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา หาทโิต ติสฺส นิ โหตฯิ หานิ, ชานิ อจฺิจาทฯิ 

ยปุปฺจฺจเย จิต ส ฺเจตเน, เจตยตตี ิอตฺเถ ยปุปฺจฺจโย, อนาเทสวุทฺธ,ี อาปจฺจโย, เจตนาฯ 
วิท อนุภวเน, เวทยตตี ิเวทนาฯ ทิสี อุจฺจารเณ, เทสยีตตี ิเทสนา, ภาวยีตตี ิภาวนา อจฺิจาทฯิ 

‘‘อตฺิถยิ,ํ วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๖๐๑. กรโต ริริยฯ 
กรธาตุโต อตฺิถยิมนิตฺถยิ ํวา อภเิธยฺยาย ํริริยปปฺจฺจโย โหต,ิ ราทโิลโปฯ กตฺตพฺพา กริยิา

ฯ กรณียํ กริยิฯํ 
‘‘กตฺตร’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๐๒. ชิโต อิน สพพฺตฺถฯ 
ชิอจฺิเจตาย ธาตุยา ปโร อินปปฺจฺจโย โหต ิสพฺพกาเล กตฺตรฯิ ชิ ชเย, ปาปเก อกุสเล ธมฺ

เม อชนิิ, ชนิาต,ิ ชนิิสฺสตตี ิวา ชโินฯ 
‘‘อนิา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๐๓. สปุโต จฯ 
สปุอจฺิเจตาย ธาตุยา จ ปโร อินปปฺจฺจโย โหตฯิ สุป สเย, สปุต,ิ สุปนนฺต ิวา สุปิโน, สปิุนํ

ฯ 
สี สเย, ‘‘อสี’ํ’อติ ิอุปปท,ํ อสี ํสยีต ิภวตาต ิอตฺเถ – 
๖๐๔. อีสทุํสหิู ขฯ 
อีสทุํสอุจฺิเจเตห ิอุปปเทห ิปเรห ิธาตูห ิขปปฺจฺจโย โหตฯิ 
โส จ – 
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๖๐๕. ภาวกมเฺมส ุกิจฺจกฺตกฺขตถฺาฯ 
ภาวกมมฺอจฺิเจเตสฺวตฺเถสุ กิจฺจกฺตกฺขตถฺอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตตี ินิยมโต ภาวกมฺเมสฺ

เวว โหตฯิ ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ต ิกฺขการานุพนฺธสฺส โลโป, วุทฺธ,ิ อยาเทสทฺวตฺิตานิ, อสีสฺสโย ภวตา, 
ทุกฺเขน สยีต ิทสฺุสโย, สุเขน สยีต ิสสฺุสโยฯ 

กมเฺม – อสี ํกรยีตตี ิอสีกฺกร ํกมฺม ํภวตาฯ เอว ํทุกฺเขน กรยีตตี ิทุกฺกร ํหติํ ภวตา, สุกร ํ
ปาปํ พาเลน, ทุกฺเขน ภรยีตตี ิทุพฺภโร มหจฺิโฉฯ สุเขน ภรยีตตี ิสุภโร อปปิฺจฺโฉฯ ทุกฺเขน 
รกฺขติพฺพนฺต ิทุรกฺข ํจตฺิตํฯ ทุกฺเขน ปสฺสติพฺโพต ิทุทฺทโส ธมฺโมฯ สุเขน ปสฺสติพฺพนฺต ิสุทสฺส ํ
ปรวชฺชฯํ ทกฺุเขน อนุพุชฺฌติพฺโพต ิทุรนุโพโธ ธมฺโมฯ สุเขน พุชฺฌติพฺพนฺต ิสุโพธมจฺิจาทฯิ 

พธุ อวคมเน, สพฺเพ สงฺขตาสงฺขตสมฺมุตเิภเท ธมฺเม อพุชฺฌ,ิ พชฺุฌต,ิ พชฺุฌสฺิสตตี ิวา อตฺ
เถ – 

‘‘ต’’อติ ิวตฺตเตฯ 
๖๐๖. พธุคมาทิตฺเถ กตฺตริฯ 
พธุคมุอจฺิเจคมาทหี ิธาตูห ิตทตฺเถ คมฺยมาเน กตฺตร ิตปปฺจฺจโย โหต ิสพฺพกาเลฯ 
‘‘ตสฺสา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๐๗. ธฒภเหหิ ธ ฒา จฯ 
ธฒนฺต ภหนฺเตห ิธาตูห ิปรสฺส ปจฺจยตการสฺส ยถากฺกม ํธการฒการาเทสา โหนฺตตี ิธภ

โต ตการสฺส ธกาโร, ‘‘หจตุตฺถาน’’นฺต ิเอตฺถ หการคฺคหณโต หการโตปิ กฺวจ ิธตฺต,ํ อพฺยวธาเน 
จาย,ํ เตน ‘‘รุนฺธต,ิ อาราธโิต, วฑฺฒโิต, ลภตฺิวา, คหโิต’’ตอิาทสีุ ปจฺจยาคมพฺยวหติตฺตา น ภวติ
ฯ 

๖๐๘. หจตุตถฺานมนฺตานํ โท เธฯ 
หการวคฺคจตุตฺถานํ ธาตฺวนฺตภูตานํ ทการาเทโส โหต ิธกาเร ปเรฯ พทฺุโธ ภควาฯ สรณํ 

อคจฺฉิ, คจฺฉต,ิ คจฺฉิสฺสตตี ิวา สรณงฺคโต อุปาสโก, ‘‘คมขนหนรมาทนีมนฺโต’’ต ิธาตฺวนฺตโลโปฯ 
เอว ํชานาตตี ิญาโตฯ อิ คตมฺิห,ิ อุเปตตี ิอุเปโตฯ จินฺต จนฺิตาย,ํ จนฺิเตตตี ิจตฺิตํ, ‘‘คปุาทนี ฺจา’’
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ต ิธาตฺวนฺตโลปทฺวตฺิตานิฯ สนฺช สงฺเค, รปูาทสีุ อสชฺช,ิ สชฺชต,ิ สชฺชสฺิสตตี ิวา สตฺโต, ‘‘ภุชาที
นมนฺโต โน ทฺว ิจา’’ต ิธาตฺวนฺตโลโป, ทฺวตฺิต ฺจฯ 

‘‘ส ฺญาย’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๖๐๙. ติกิจจฺาสิฏฺเฐฯ 
ส ฺญายมภเิธยฺยาย ํอาสฏฺิเฐ คมฺยมาเน ธาตูห ิติปปฺจฺจโย โหต,ิ กิตปจฺจโย จฯ ชโิน เอนํ 

พชฺุฌตูต ิชนิพทฺุธ,ิ ธการทการาเทสา, ธนมสฺส ภวตูต ิธนภตูฯิ 
กิตปจฺจเย ภวตูต ิภูโต, ธมฺโม เอนํ ททาตูต ิธมฺมทนฺิโน, ‘‘ภทิาทโิต อนฺิน อนฺน อณีา วา’’

ต ิตปปฺจฺจยสฺส อินฺนาเทโสฯ วฑฺฒตูต ิวฑฺฒมาโน, ‘‘ภวูาทโิต อ’’อติ ิมานนฺเตส ุอปปฺจฺจโย, 
นนฺทตูต ินนฺทโก, ชวีตูต ิชวีโก อจฺิจาทฯิ 

๖๑๐. อาคมา ตโุกฯ 
อาปุพฺพา คมิโต ตกุปปฺจฺจโย โหต,ิ กติกตฺตา กตฺตรฯิ อาคจฺฉตตี ิอาคนฺตุโกฯ 
‘‘คมา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๑๑. ภพฺเพ อิกฯ 
คมิโต อิกปปฺจฺจโย โหต ิภพฺพตฺเถฯ คนฺตุ ํภพฺโพต ิคมโิก ภกฺิขฯุ 

เตกาลกิปปฺจฺจยนฺตนโยฯ 
อตีตปปฺจฺจยนฺตนย 

๖๑๒. อตีเต ต ตวนฺต ุตาวีฯ 
อตเีต กาเล สพฺเพห ิธาตหู ิต ตวนฺต ุตาวี อจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ เอเต เอว ปร

สม ฺญาย นิฏฺฐส ฺญกาปิ, เต จ กิตส ฺญตฺตา กตฺตร ิภวนฺตฯิ อภวตี ิภโูต, ภตูา, ภตู,ํ ‘‘อ ฺเญ
ส ุจา’’ต ิเอตฺถานุวตฺตติวาคฺคหเณน ต ตวนฺตตุาวีส ุวุทฺธ ิน โหตฯิ ห ุทานาทนหพฺยปปฺทาเนสุ
, อหวตี ิหุโต อคฺคฯิ 
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ตวนฺตปุปฺจฺจเย – ‘‘อา สมฺิห’ี’ต ิอากาโร, อคฺค ิหุตวา, หุตวนฺโต อจฺิจาท ิคุณวนฺตุสมฯํ ตา
วีมหิฺ – อคฺค ิหุตาว,ี อคฺค ิหุตาวโิน อจฺิจาท ิทณฺฑสีมฯํ อตฺิถยิ ํอินีปจฺจโย – หุตาวนีิ, นปุํสเก – 
รสฺสตฺต ํหุตาวฯิ 

วส นิวาเส, วสฺสํ อวสตี ิอตฺเถ ตปปฺจฺจโย, สการนฺตตฺตา ‘‘สาทสินฺต’’อจฺิจาทนิา ฐาเทเส 
สมฺปตฺเต – 

‘‘ตสฺสา’’ต ิอธกิาโร, ‘‘สาท’ี’ต ิจฯ 
๖๑๓. วสโต อตุถฺฯ 
วสอจฺิเจตสฺมา ธาตุมฺหา ปรสฺส ตการสฺส สหาทพฺิย ฺชเนน อตุถฺาเทโส โหต,ิ สรโลปาทฯิ 

วสฺสํ วุตฺโถ, วุตฺถา สา, ‘‘สรโลโป’’ตอิาทสิุตฺเต ตคฺุคหณโต ปพฺุพโลปาภาเว ‘‘อธวิตฺถา เทวตา, 
วตฺถพฺพ’’นฺตอิาทสี ุปรโลโปฯ 

‘‘วสสฺสา’’ต ิวปิรณิาเมน วตฺตเตฯ 
๖๑๔. วสสฺ วา วฯุ 
วสอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส วการสฺส ตกาเร ปเร อกุาโร โหต,ิ ตตฺถ วการาคโม จ วา โหตฯิ 

นิฏฺฐตกาเร เอวายฯํ อถ วา ‘‘ว’ู’ต ิเอตฺถ วกาโร สนฺธโิช, ตนฺตญาเยน ทตุยิ ฺเจตฺถ วาคฺคหณ
มจฺิฉติพฺพ,ํ เตน อการสฺสปิ อกุาโร สทฺิโธ ภวต,ิ อุสโิต พฺรหฺมจรยิ,ํ วุสโิต, ตถา วุสติวา, วุสติาว,ี 
อิการาคเมน พฺยวหติตฺตา อุตฺถาเทโส น ภวตฯิ 

ภชุ ปาลนพฺยวหรเณสุ, โอทนํ อภุ ฺชตี ิอตฺเถ ตตวนฺตตุาวี, ‘‘ภุชาทนีมนฺโต โน ทฺว ิจา’’ต ิ
ธาตฺวนฺตโลโป, ตการสฺส ทฺวตฺิต ฺจ, ภุตฺโต, ภุตฺตวา, ภุตฺตาวฯี ตถา รนฺช ราเค, อร ฺชตี ิรตฺโต, 
รตฺตา, รตฺตํฯ ยชุ โยเค, อยุ ฺชตี ิยุตฺโต, ยตฺุตา, ยตฺุตํฯ วิจ วเิวจเน วิปพฺุโพ, ววิจฺิจตี ิววิตฺิโต, วิ
วตฺิตา, ววิตฺิตํฯ มุจ โมจเน, อมุจฺจตี ิพนฺธนา มตฺุโตฯ ตถา ติปปฺจฺจเยปิ อมินิา ธาตฺวนฺตโลปทฺ
วตฺิตานิ, อาสชฺชนํ อาสตฺต,ิ วมิุจฺจนํ, วมิุจฺจต ิเอตายาต ิวา วมิตฺุตฯิ 

กธุ โกเป, อกุชฺฌตี ิอตฺเถ ตปปฺจฺจโย, ตสฺส ‘‘ธฒภเหห ิธฒา จา’’ต ิธตฺต,ํ ‘‘หจตุตฺถานมนฺ
ตานํ โทเธ’’ต ิธการสฺส ทกาโร, กุทฺโธฯ ยธุ สมฺปหาเร, อยุชฺฌตี ิยุทฺโธ, ยทฺุธฯํ สิธ สสํทฺิธมฺิห,ิ 
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อสชฺิฌตี ิสทฺิโธฯ อาปพฺุโพ รภ ราภสฺเส, อารภตี ิอารทฺโธ คนฺตุฯํ นห พนฺธเน สปํพฺุโพ, สนฺนยฺ
หตี ิสนฺนทฺโธ, ‘‘ธฒภเหห ิธฒา จา’’ต ินหาทโิต ตการสฺส ธกาโรฯ 

วฑฒฺ วฑฺฒเน, อวฑฺฒตี ิอตฺเถ ตปปฺจฺจโย, ตสฺส ฒตฺต,ํ ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ธาตฺวาการสฺ
สตฺุต,ํ ฑโลโป จฯ 

‘‘หจตุตฺถานมนฺตาน’’นฺต ิวตฺตเตฯ 
๖๑๕. โฑ ฒกาเรฯ 
หจตุตฺถานํ ธาตฺวนฺตานํ ฑการาเทโส โหต ิฒกาเร ปเรฯ วุฑฺโฒ, วุฑฺฒา, ‘‘โพ วสฺสา’’ต ิ

พตฺเต พฑฺุโฒฯ ติปปฺจฺจเย – พุชฺฌนํ, พชฺุฌต ิวา เอตายาต ิพทฺุธฯิ เอว ํสทฺิธ,ิ วฑฺฒฯิ 
ตพพฺปปฺจฺจเย – โพทฺธพฺพมจฺิจาทฯิ 

‘‘อนฺโต, โน’’ต ิจ อธกิาโรฯ 
๖๑๖. ตราทีหิ อิณฺโณฯ 
ตรอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิปรสฺส ตปปฺจฺจยสฺส อิณฺณาเทโส โหต,ิ ธาตฺวนฺโต จ โน โหต,ิ 

สรโลปาทฯิ ตร ตรเณ, สสํารณฺณวํ อตรตี ิตณฺิโณ ตาเรยฺยฯํ เอว ํอุตฺตณฺิโณ, ตณฺิณํ วาฯ ปรู 
ปรูเณ, สปํรูตี ิสปํุณฺโณ, ‘‘สรโลโป’’ตอิาทสิุตฺเต ตคฺุคหณโต ปพฺุพโลปาภาเว อวุณฺณโต ปรสฺส 
‘‘วา ปโร อสรปูา’’ต ิโลโป, สโํยเค รสฺสตฺตํฯ ตรุ เวเค, อตุรตี ิตุณฺณํ, ตุรติ ํวาฯ ชร วโยหานิมฺห,ิ 
ปรชิรีตี ิปรชิณฺิโณฯ กิร วกิริเณ, อากริตี ิอากณฺิโณ อจฺิจาทฯิ 

๖๑๗. สสุ ปจ สกโต กขฺกฺกา จฯ 
สสุ ปจ สกอจฺิเจเตห ิธาตูห ิปรสฺส ตปปฺจฺจยสฺส กฺขกฺกาเทสา โหนฺต,ิ อนฺโต จ พฺย ฺชโน 

โน โหตฯิ จสทฺเทน มุจาทโิต กฺกาเทโสฯ สสุ โสสเน, อสุสฺสตี ิสุกฺโข รุกฺโขฯ อปจฺจตี ิปกฺกํ ผลํ
ฯ สก สามตฺเถ, อสกฺขตี ิสกฺโก อสฺส, โอมจฺุจตี ิโอมกฺุกา อุปาหนาฯ ‘‘ปจติุ,ํ ปจติพฺพ’’นฺตอิาทสีุ 
ปน น ภวต,ิ อกิาเรน พฺยวหติตฺตาฯ เอว ํสพฺพตฺถ พฺยวธาเน น ภวตฯิ 

สหีคตยิา ติคฺคหณมนุวตฺตเตฯ 
๖๑๘. ปกฺกมาทีหิ นฺโต จฯ 
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ปกกฺมอจฺิเจวมาทหี ิมการนฺเตห ิธาตูห ิปรสฺส ตปปฺจฺจยสฺส นฺตาเทโส โหต,ิ ธาตฺวนฺโต จ 
โน โหตฯิ จสทฺเทน ติปปฺจฺจยสฺส นฺติ จ โหตฯิ กมุ ปทวกฺิเขเป, ปกฺกมตี ิปกฺกนฺโตฯ เอวํ สงฺกนฺ
โต, นิกฺขนฺโต, ‘‘โท ธสฺส จา’’ต ิสุตฺเต จคฺคหเณน กสฺส ขตฺตํฯ ภมุ อนวฏฺฐาเน, วพฺิภมตี ิวพฺิภนฺ
โต, ภนฺโตฯ ขม ุสหเน, อกฺขมตี ิขนฺโตฯ สม ุอุปสเม, อสมตี ิสนฺโตฯ ทม ุทมเน, อทมตี ิทนฺโตฯ 

ติมฺห ิ– สงฺกมนํ สงฺกนฺตฯิ เอว ํโอกฺกนฺต,ิ วพฺิภนฺต,ิ ขนฺต,ิ สนฺต ิทนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
๖๑๙. ชนาทีนมา ติมหิฺ จฯ 
ชนอจฺิเจวมาทนํี ธาตูนมนฺตสฺส พฺย ฺชนสฺส อาตฺต ํโหต ิตปปฺจฺจเย, ติมฺห ิจฯ โยควภิา

เคน อ ฺญตฺถาปิฯ ชน ชนเน, อชนีต ิชาโต, วชิายตี ิปตฺุตํ วชิาตา, ชนนํ ชาตฯิ ตปปฺจฺจเย 
สตปิิ ตกาเร ปนุ ติคฺคหณกรณํ ปจฺจยนฺตรตกาเร อาตฺตนิวตฺตนตฺถ,ํ ยถา – ชนฺตุฯ ‘‘ชนิตฺวา, 
ชนิตุ’’นฺตอิาทสีุ ปน อิกาเรน พฺยวหติตฺตา น ภวตฯิ 

‘‘อา, ตมฺิห,ิ จา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๖๒๐. ฐาปานมิอี จฯ 
ฐา ปาอจฺิเจเตส ํธาตูนํ อนฺตสฺส อาการสฺส ยถากฺกม ํอิการอีการาเทสา โหนฺต ิตปปฺจฺจเย, 

ติมฺห ิจฯ จสทฺเทน อ ฺญตฺราปิ กฺวจฯิ ฐา คตนิิวตฺตมฺิห,ิ อฏฺฐาสตี ิฐโิต, อุปฏฺฐโิต ครุ,ํ ฐติวา, 
อธฏฺิฐตฺิวา, ฐานํ ฐติฯิ ปา ปาเน, อปายตี ิปีตา, ยาคุ ํปีตวา, ปานํ ปีต,ิ ปีตฺวาฯ 

๖๒๑. หนฺเตหิ โห หสสฺ โล วา อทหนหานํฯ 
หการนฺเตห ิธาตูห ิปรสฺส ตปปฺจฺจยสฺส, ติสฺส จ หการาเทโส โหติ, หสฺส จ ธาตฺวนฺตสฺส 

ลกาโร โหต ิวา ทหนเห วชฺเชตฺวา, ฒตฺตาปวาโทยฯํ รหุ ชนเน, อรหุตี ิอารุฬฺโห รุกฺขฯํ ลฬา
นมวเิสโส, อารลฺุโห วา, รุหนํ รุฬฺหฯี คาห ุวโิลฬเน, อคาหตี ิคาฬฺโห, อชฺโฌคาฬฺโห มหณฺณวฯํ 
พห วุทฺธมฺิห,ิ อพหตี ิพาฬฺโห, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ทโีฆฯ มหุ เวจตฺิเต, อมยฺุหตี ิมฬฺูโหฯ คหุ 
สวํรเณ, อคุหตี ิคฬฺูหํฯ วห ปาปณุเน, อุปวหตี ิอุปวฬฺุโห, ‘‘วจ วส วหาทนีมกุาโร วสฺสา’’ต ิ
โยควภิาเคน อตฺุตฯํ 

อทหนหานนฺต ิกิมตฺถ?ํ ทฑฺโฒ, สนฺนทฺโธฯ วาต ิก?ิ ทุทฺโธ, สนิิทฺโธฯ ‘‘คหิต,ํ มหติ’’นฺตอิา
ทสี ุปน อิการาคเมน พฺยวหติตฺตา น ภวตฯิ 
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ธาตุปปฺจฺจยนฺตโตปิ ‘‘อตเีต ต ตวนฺตุตาว’ี’ต ิตปปฺจฺจโย, อพภุุกฺขตี ิพภุุกฺขโิตฯ เอว ํชฆิจฺฉิ
โต, ปิปาสโิต อจฺิจาทฯิ 

เอว ํกตฺตร ินิฏฺฐนโยฯ 
‘‘อตเีต’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๒๒. ภาวกมเฺมส ุตฯ 
อตเีต กาเล คมฺยมาเน สพฺพธาตูห ิตปปฺจฺจโย โหต ิภาวกมมฺอจฺิเจเตสฺวตฺเถสุฯ 
ภาเว ตาว – 
เค สทฺเท, คายนํ, อคายตฺิถาต ิวา อตฺเถ ตปปฺจฺจโยฯ 
๖๒๓. สพพฺตถฺ เค คีฯ 
เคอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส คีอาเทโส โหต ิสพฺพตฺถ, ตปปฺจฺจยติปจฺจเยสฺเววายฯํ ตสฺส คตี,ํ 

คายนํ, คายติพฺพาต ิวา คตีฯิ 
ภาเว – ตปปฺจฺจยนฺตา นปุํสกาฯ กมมฺนิ – ตลิงฺิคาฯ 
นต คตฺตวนิาเม, นจฺจนํ, อนจฺจตฺิถาต ิวา อตฺเถ ตปปฺจฺจโยฯ 
๖๒๔. ปจจฺยา ทนิฏฺฐา นิปาตนา สิชฌฺนฺติฯ 
เย อธิ สปปฺจฺจยา สทฺทา ปจฺจเยห ิน นิฏฺฐํ คตา, เต นิปาตนโต สชฺิฌนฺตตี ิธาตฺวนฺเตน สห 

ตปปฺจฺจยสฺส จจฺ ฏฺฏาเทสาฯ นจฺจ,ํ นฏฺฏฯํ หส หสเน, หสนํ หสตํิ, อิการาคโมฯ คมนํ คตํฯ เอวํ 
ฐติ,ํ สยติ,ํ วาธกิารสฺส ววตฺถติวภิาสตฺตา วุทฺธฯิ รทุ อสฺสุวโิมจเน, อรชฺุฌตฺิถาต ิโรทติ,ํ รุณฺณํ 
วา อจฺิจาทฯิ 

กมมฺนิ – 
อภภิยูตฺิถาต ิอภภิูโต โกโธ ภวตา, อภภิูตา, อภภิูตํฯ ภาส พฺยตฺตยิ ํวาจาย,ํ อภาสตฺิถ เต

นาต ิภาสโิต ธมฺโม, ภาสติา คาถา, ภาสติ ํสุตฺตฯํ ทิสี อุจฺจารเณ, จรุาทตฺิตา เณฯ อเทสยีตฺิถาต ิ
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เทสโิต ธมฺโม ภควตา, อิการาคเม การติสรโลโปฯ ชิ ชเย, อชยีตฺิถาต ิชโิต มาโรฯ นี ปาปณุเน
, อนียสิตู ินีตา คามมชา, สโุต ตยา ธมฺโม, ญาโตฯ 

สาส อนุสฏฺิฐมฺิห,ิ อนุสาสยีตฺิถาต ิอตฺเถ ตปปฺจฺจโยฯ 
๖๒๕. สาสทิสโต ตสสฺ ริฏฺโฐ จฯ 
สาสทิสอจฺิเจเตห ิธาตูห ิปรสฺส ตปปฺจฺจยสฺส ริฏฺฐาเทโส โหต,ิ จสทฺเทน ติสฺส ริฏฺฐิ จ, 

ทิสโต กจฺิจตการตุตํวฺาทนี ฺจ รฏฺฐ รฏฺ ุ ํรฏฺฐาเทสา จ โหนฺต,ิ ราทโิลโป, อนุสฏฺิโฐ โส มยา, 
อนุสฏฺิฐา สา, อนุสฏฺิฐฯํ ทิส เปกฺขเณ, อทสฺิสตฺิถาต ิทฏฺิฐ ํเม รปํูฯ 

ติมฺห ิ– อนุสาสนํ อนุสฏฺิฐ,ิ ทสฺสนํ ทฏฺิฐฯิ 
กิจฺจาทสี ุ– ทสฺสนีย ํทฏฺฐพฺพํ, ทฏฺเฐยฺย,ํ ปสฺสติุนฺต ิทฏฺ ุ ํคจฺฉต,ิ ปสฺสตฺิวาต ิเนกฺขม ํทฏฺ ุ,ํ 

ทฏฺฐา, อิการาคเมน อนฺตรกิสฺส น ภวต,ิ ยถา – อนุสาสติ,ํ อนุสาสติพฺพ,ํ อนุสาสติุ,ํ อนุสาสตฺิวา
, ทสฺสติ ํอจฺิจาทฯิ 

ตสุ ปีตมฺิห,ิ อตุสฺสตี ิอตฺเถ กตฺตร ิตปปฺจฺจโยฯ 
‘‘ตสฺสา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๖๒๖. สาทิ, สนฺตปจุฉฺภนฺชหนฺสาทีหิ ฏฺโฐฯ 
อาทนิา สห วตฺตตตี ิสาทิฯ สการนฺเตห,ิ ปจฺุฉ ภนฺชหนฺสอจฺิเจวมาทหี ิจ ธาตูห ิปรสฺส 

อนนฺตรกิสฺส ตการสฺส สหาทพฺิย ฺชเนน ธาตฺวนฺเตนฏฺฐาเทโส โหตฯิ หนฺสสฺส สตปิิ สนฺตตฺเต 
ปนุคฺคภณํ กฺวจ ิฏฺฐาเทสสฺส อนิจฺจตาทปีนตฺถํ, เตน ‘‘วทฺิธสฺโต อุตฺรสฺโต’’ตอิาทสีุ น โหตฯิ ตุฏฺ
โฐ, สนฺตุสโิตฯ ภส ภสฺสเน, อภสฺสตี ิภฏฺโฐ, ภสฺสโิตฯ นส อทสฺสเน, นสฺสตี ินฏฺโฐฯ ทสํ ทสํเน, 
อทสํยีตฺิถาต ิทฏฺโฐ สปเฺปน, ฑสํโิต วา, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ทสฺส ฑตฺตฯํ ผสุ ผสฺสเน, อผุสยีตฺิ
ถาต ิผุฏฺโฐ โรเคน, ผุสฺสโิต วาฯ อิส ุอจฺิฉาย,ํ เอสยีตฺิถาต ิอฏฺิโฐ, อจฺิฉิโต, เอสโิตฯ มส อามสเน, 
อามสยีตฺิถาต ิอามโฐฯ วสเสจเน, อวสฺสตี ิวุฏฺโฐ เทโว, ปวสิยีตฺิถาต ิปวฏฺิโฐ, อุทฺทสิยีตฺิถาต ิ
อุทฺทฏฺิโฐฯ ปจฺุฉ ปจฺุฉเน, อปุจฺฉยีตฺิถาต ิปุฏฺโฐ ป ฺห,ํ ปจฺุฉิโตฯ ภนฺช อวมทฺทเน, อภ ฺชยีตฺิถา
ต ิภฏฺฐ ํธ ฺญํฯ หนฺส ปีตมฺิห,ิ อหสํตี ิหฏฺโฐ, ปหฏฺโฐ, ปหสํโิตฯ 
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อาทิสทฺเทน ยช เทวปชูาสงฺคตกิรณทาเนส,ุ อชฺิชตฺิถาต ิอตฺเถ ตปปฺจฺจโย, ตสฺส ฏฺฐา
เทโสฯ 

๖๒๗. ยชสสฺ สรสสิฺ ฏฺเฐฯ 
ยชอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สรสฺส อิการาเทโส โหต ิฏฺเฐ ปเรฯ ยฏฺิโฐ มยา ชโินฯ สช วสฺิสคฺเค 

สปํุพฺโพ, สสํชฺชตฺิถาต ิสสํฏฺโฐ เตน, วสฺิสฏฺโฐฯ มช สุทฺธมฺิห,ิ อมชฺชตี ิมฏฺโฐ อจฺิจาทฯิ 
กจฺิจตการาทสีุ ตุสฺสติพฺพ ํโตฏฺฐพฺพ,ํ ผุสติพฺพ ํโผฏฺฐพฺพ,ํ ปจฺุฉิตุ ํปฏฺุ ุํ, ยชตุิ ํยฏฺิ ุ,ํ อภหิรติุํ 

อภหิฏฺ ุ,ํ โตสนํ ตุฏฺฐ,ิ เอสนํ เอฏฺฐ,ิ วสฺสนํ วุฏฺฐ,ิ วสฺิสชฺชนํ วสฺิสฏฺฐ ิอจฺิจาทฯิ 
‘‘ตสฺส, สาท’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๖๒๘. ภนฺชโต คโฺค จฯ 
ภนฺชโต ธาตุมฺหา ตปปฺจฺจยสฺส สหาทพฺิย ฺชเนน คฺโค อาเทโส โหตฯิ ภคฺโค ราโค อเนน

ฯ วสนิวาเส, ปรวิสยีตฺิถาต ิปรวิุฏฺโฐ ปรวิาโส, วุสติ ํพฺรหฺมจรยิ,ํ อฏฺุฐ ออุาเทสาฯ วส อจฺฉาท
เน, นิวสยีตฺิถาต ินิวตฺถ ํวตฺถํ, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา สฺตการสโํยคสฺส ตถฺตฺต,ํ เอวํ นิวตฺถพฺพฯํ 
สสํ ปสสํเน, ปสสํยีตฺิถาต ิปสตฺโถ ปสสํโิต, ปสสํนํ ปสตฺถฯิ พธ พนฺธเน, อพชฺฌตฺิถาต ิพทฺโธ 
ร ฺญา, อลภยีตฺิถาต ิลทฺธ ํเม ธนํ, ธตฺตทตฺตานิฯ รภ ราภสฺเส, อารภยีตฺิถาต ิอารทฺธ ํวรียิฯํ ทห 
ภสฺมกีรเณ, อทยฺหตฺิตาต ิทฑฺฒ ํวนํ, อภุชฺชตฺิถาต ิภุตฺโต โอทโน, ภุชาทตฺิตา ธาตฺวนฺตโลโป, ทฺ
วตฺิต ฺจฯ จช หานิมฺห,ิ ปรจฺิจชยีตฺิถาต ิปรจฺิจตฺตํ ธนํ, อมุจฺจตฺิถาต ิมุตฺโต สโรฯ 

วจ วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ อวจยีตฺิถาต ิอตฺเถ ตปปฺจฺจโยฯ 
‘‘อนฺโต, โน, ทฺว,ิ จา’’ต ิจ อธกิาโรฯ 
๖๒๙. วจ วา วฯุ 
จตุปปฺทมทิํฯ วจอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส วการสฺส อกุาราเทโส โหต ิวา, ธาตฺวนฺโต จ จกาโร 

โน โหต,ิ ตปปฺจฺจยสฺส จ ทฺวภิาโว โหตฯิ วาคฺคหณมวธารณตฺถ,ํ ธาตฺวาทมฺิห ิวการาคโมฯ 
วุตฺตมทิ ํภควตา, อุตฺตํ วาฯ 

๖๓๐. คปุาทีน จฺฯ 
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คปุอจฺิเจวมาทนํี ธาตูนมนฺโต จ พฺย ฺชโน โน โหต,ิ ปรสฺส ตการสฺส จ ทฺวภิาโว โหตฯิ 
คปุ โคปเน, สโุคปียตฺิถาต ิสุคตฺุโต, สโุคปิโต, อิกาเรน พฺยวหติตฺตา น ธาตฺวนฺตโลโป, ‘‘อ ฺเญสุ 
จา’’ต ิสุตฺเต วาธกิารสฺส ววตฺถติวภิาสตฺตา นิฏฺฐตกาเรปิ กฺวจ ิวุทฺธฯิ โคปนํ คตฺุตฯิ 

ลิป ลมฺิปเน, อลมฺิปียตฺิถาต ิลตฺิโต สคุนฺเธนฯ ตป สนฺตาเป, สนฺตปียตฺิถาต ิสนฺตตฺโต เต
เชนฯ ทีป ทตฺิตมฺิห,ิ อาทปีียตฺิถาตอิาทตฺิโต อคฺคนิา, รสฺสตฺต,ํ ทปีนํ ทตฺิตฯิ อป ปาปณุเน, ปา
ปียตฺิถาต ิปตฺโต คาโม, ปาปุณีต ิปตฺโต สุข,ํ ปาปุณนํ ปตฺต,ิ ปตฺตพฺพฯํ มท อุมฺมาเท, ปมชฺชตี ิ
ปมตฺโตฯ สปุ สยเน, อสุปีต ิสตฺุโต อจฺิจาทฯิ 

จร จรเณ, อจรยีตฺิถาต ิจณฺิโณ ธมฺโม, อิณฺณาเทโส, จรโิต วาฯ เอว ํปณฺุโณ, ปรูโิตฯ 
นุท เขเป, ปนุชฺชตฺิถาต ิปณุนฺโน, นสฺส ณตฺต,ํ ปนุทโิตฯ ทา ทาเน, อาทยีตฺิถาตอิาทนฺิโน, 

อตฺโต วา, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ทาสทฺทสฺส ตกาโร, รสฺสตฺตฯํ 
๖๓๑. ภิทาทิโต อินฺนอนฺนอีณา วาฯ 
ภิทอจฺิเจวมาทหี ิธาตหู ิปรสฺส ตปปฺจฺจยสฺส อินฺน อนฺนอีณอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา, 

อนฺโต จ โน โหตฯิ ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, สรโลปาทฯิ 
ภิทิ วทิารเณ, อภชฺิชตฺิถาต ิภนฺิโน ฆโฏ ภวตา, ภชฺิชตี ิวา ภนฺิโน เทวทตฺโตฯ ฉิทิ ทฺวธิา

กรเณ, อฉิชฺชตฺิถาต ิฉินฺโน รุกฺโข, อจฺฉินฺนํ จวีร,ํ อุจฺฉิชฺชตี ิอุจฺฉนฺิโนฯ อทยีตฺิถาภ ิทนฺิโน สุงฺโก
ฯ สท วสิรณคตฺยาวสาเนสุ, นิสทีตี ินิสนฺิโนฯ ขิท อตฺุตาสเน, ขิท ทนีภาเว วา, อขชฺิชตี ิขนฺิโนฯ 

อนฺนาเทเส ฉท อปวารเณ, อจฺฉาทยีตฺิถาต ิฉนฺโน, ปฏจฺิฉนฺนํ เคห,ํ ปสทีตี ิปสนฺโนฯ ปท 
คตมฺิห,ิ อุปปฺชฺชตี ิอุปปฺนฺโน, ฌานํ สมาปนฺโนฯ รุทิ อสฺสุวโิมจเน, รุณฺโณ, ปรโลโปฯ 

ขี ขเย อีณาเทโส, อขยีตี ิขโีณ โทโส, ขณีา ชาต,ิ ขณํี ธนํฯ หา จาเค, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทิ
นา หาทโิต อีณาเทเส ณการสฺส นตฺต,ํ ปหยีตฺิถาต ิปหโีน กเิลโส, ปรหิายตี ิปรหิโีนฯ อาส อุ
ปเวสเน, อจฺฉีต ิอาสโีนฯ ลี สเิลสเน, ลยีตี ิลโีน, นิลโีนฯ ชิ ชเย, ชยิตี ิชโีน วตฺิตมนุโสจต,ิ ชโิต 
วาฯ ที ขเย, ทโีนฯ ปี ตปปฺเน, ปีโนฯ ลู เฉทเน, ลยูตฺิถาต ิลูโน อจฺิจาทฯิ 

วม ุอุคฺคริเณ, วมยีตฺิถาต ิวนฺตํ, วมติ,ํ ‘‘ปกฺกมาทหี ินฺโต’’ต ินฺตาเทโสฯ อคจฺฉียตฺิถาต ิคโต 
คาโม ตยา, คาม ํคโต วา, ‘‘คมขนหนรมาทนีมนฺโต’’ต ิธาตฺวนฺตโลโปฯ อข ฺญตฺิถาต ิขโต กโูป, 
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อุปห ฺญตฺิถาต ิอุปหต ํจตฺิต,ํ อรมตี ิรโต, อภริโตฯ มน ญาเณ, อม ฺญตฺิถาต ิมโต, สมฺมโตฯ 
ตนุ วตฺิถาเร, อตนิตฺถาต ิตต,ํ วติตํฯ ยม ุอุปรเม, นิยจฺฉีต ินิยโตฯ 

‘‘โน, ตมฺห,ิ ตมฺิห’ี’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๖๓๒. รกาโร จฯ 
รกาโร จ ธาตูนมนฺตภโูต โน โหต ิตปปฺจฺจเย, ติปปฺจฺจเย จ ปเรฯ ปกรยีตฺิถาต ิปกโต กโฏ 

ภวตา, กตา เม รกฺขา, กตํ เม ปุ ฺญํฯ ‘‘โท ธสฺส จา’’ต ิเอตฺต จสทฺเทน โฏ ตสฺส, ยถา – สกุฏ,ํ 
ทุกฺกฏ,ํ ปเุร อกรยีตฺิถาต ิปรุกฺขโต, ‘‘ปรุสมปุปรหี ิกโรตสฺิส ขขรา วา ตปปฺจฺจเยสุ จา’’ต ิขกาโร, 
ปจฺจเยห ิสงฺคมฺม กรยีตฺิถาต ิสงฺขโต, อภสิงฺขโต, อุปกรยีตฺิถาต ิอุปกฺขโต, อุปกฺขโฏ, ปรกิรยีตฺิ
ถาต ิปรกฺิขโตฯ 

ติปปฺจฺจเย ปกรณ ปกตฯิ สร คตจินฺิตาย,ํ อสรตี ิสโต, วสิรตี ิวสิโฏ, สรณํ, สรต ิเอตายาต ิ
วา สต,ิ นีหรยีตฺิถาต ินีหโฏฯ ธร ธารเณ, อุทฺธรยีตฺิถาต ิอุทฺธโฏ, อภรยีตฺิถาต ิภโต, ภรณ,ํ ภรต ิ
เอตายาต ิวา ภตฯิ 

อิการาคมยตฺุเตสุ ‘‘คมโิต’’ตอิาทสี ุธาตฺวนฺตโลเป สมฺปตฺเต – 
‘‘โลโป’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๓๓. นมกรานมนฺตานํ นิยตุตฺตมหิฺฯ 
นการ มการ กการ รการานํ ธาตฺวนฺตานํ โลโป น โหต ิอิการาคมยตฺุเต ตกาเร ปเรต ิโล

ปาภาโวฯ อคจฺฉี, คมยีตฺิถาต ิวา คมโิต, รมตฺิถาต ิรมโิตฯ เอว ํวมโิต, นมโิตฯ สกิ สงฺกาย,ํ สงฺกิ
โต, สรโิต, ภรโิตฯ ตถา ขนิตพฺพ,ํ หนิตพฺพ,ํ คมติพฺพ,ํ รมติพฺพ ํอจฺิจาทฯิ 

นิธยีตฺิถาต ินิหโิต, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ธิสฺส หิ ตปปฺจฺจเยฯ เอวํ วหิโิตฯ 
การิเต อภาวยีตฺิถาต ิอตฺเถ ‘‘ภาวกมฺเมส ุต’’อติ ิตปปฺจฺจโย, ‘‘ยถาคมมกิาโร’’ต ิอิการาค

โม, สรโลปาท,ิ ภาวโิต มคฺโค เตน, ภาวยโิต, อปาจยีตฺิถาต ิปาจโิต โอทนํ ย ฺญทตฺโต เทวทตฺ
เตน, ปาจยโิต, ปาจาปิโต, ปาจาปยโิต, กมฺม ํการยีตฺิถาต ิการโิต, การยโิต, การาปิโต, กา
ราปยโิต อจฺิจาทฯิ 
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‘‘ภาวกมฺเมส ุต’’อติ ิเอตฺถ ‘‘ต’’อติ ิโยควภิาเคน อจลน คติ โภชนตฺถาทหี ิอธกิรเณปิ 
ตปปฺจฺจโย, ยถา – อาส อุปเวสเน, อธิกรเณ อจฺฉสิุ เอตฺถ เตต ิอทิ ํเตส ํอาสติ ํฐานํฯ ภาเว 
อธิ เตห ิอาสติฯํ กมมฺนิ อย ํเตห ิอชฺฌาสโิต คาโมฯ กตตฺริ อธิ เต อาสติาฯ ตถา อฏฺฐสํุ เอตฺ
ถาต ิอทิํ เตส ํฐติ ํฐานํ, อธิ เตห ิฐติ,ํ อยํ เตห ิอธฏฺิฐโิต โอกาโส, อธิ เต ฐติาฯ นิสทีสิ ุเอตฺถาต ิ
อทิ ํเตส ํนิสนฺินํ ฐานํ, อย ํเตส ํนิสนฺินกาโล, เต อธิ นิสนฺินาฯ นิปชฺชสิุ เอตฺถาต ิอทิ ํเตส ํนิปนฺนํ 
ฐานํ, อธิ เต นิปนฺนาฯ 

ยา คตปิาปณุเนฯ อยาสุ ํเต เอตฺถาต ิอย ํเตส ํยาโต มคฺโค, อธิ เตห ิยาต,ํ อย ํเตห ิยาโต, 
มคฺโค, อธิ เต ยาตาฯ ตถา อทิํ เตส ํคตฏฺฐานํ, อย ํเตส ํคตกาโล, อธิ เตห ิคตํ, อย ํเตห ิคโต 
คาโม, อธิ เต คตาฯ 

ภุ ฺชสิุ เอตสฺมนฺิต ิอทิ ํเตสํ ภุตฺตฏฺฐานํ, อย ํเตส ํภุตฺตกาโล, อธิ เตห ิภุตฺโต โอทโน, อธิ 
เต ภุตฺตาฯ ปิวสิุ เต เอตฺถาต ิอทิ ํเตส ํปีตํ ฐานํ, อธิ เตห ิปีตา ยาคุ, อธิ เต ปีตาฯ ทสฺิสนฺต ิ
เอตฺถาต ิอทิ ํเตส ํทฏฺิฐฏฺฐานํ อจฺิจาทฯิ 

‘‘กตฺตร ิกติ’ิ’ต ิอโิต มณฺฑกูคตยิา ‘‘กตฺตร’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๓๔. กมมฺนิ ทุติยาย ํกฺโตฯ 
กมฺมตฺเถ ทุตยิาย ํวภิตฺตยิ ํวชฺิชมานาย ํธาตหู ิกตฺตร ิกฺตปปฺจฺจโย โหตฯิ อทิเมว วจนํ 

ญาปกํ อภหิเิต กมฺมาทมฺิห ิทุตยิาทนีมภาวสฺสฯ ทานํ อทาสตี ิอตฺเถ กฺตปปฺจฺจโย, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’
ตอิาทนิา ปจฺจยกการสฺส โลโป, ตสฺส อินฺนาเทโส, ทานํ ทนฺิโน เทวทตฺโตฯ รกฺข ปาลเน, สลีํ 
อรกฺขตี ิสลี ํรกฺขโิต, ภตฺตํ อภุ ฺชตี ิภตฺตํ ภุตฺโต, ครุ ํอุปาสตี ิครมุปุาสโิต อจฺิจาทฯิ 

๖๓๕. ภยฺาทีหิ มติพธิุปชูาทีหิ จ กฺโตฯ 
ภีอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห,ิ มติ พธิุ ปชูาทหี ิจ กฺตปปฺจฺจโย โหตฯิ โส จ ‘‘ภาวกมฺเมส ุ

กจฺิจตฺตกฺขตฺถา’’ต ิวุตฺตตฺตา ภาวกมฺเมสฺเวว ภวตฯิ 
ภี ภเย, อภายตฺิถาต ิภตี ํภวตาฯ สปุ สเย, อสุปียตฺิถาต ิสตฺุต ํภวตาฯ เอว ํสยติ ํภวตาฯ 

อส โภชเน, อสติ ํภวตา, ปจโิต โอทโน ภวตาฯ 
อธิ มตยฺาทโย อจฺิฉตฺถา, พธิุอาทโย ญาณตฺถาฯ 
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มน ญาเณ สปํพฺุโพ, ‘‘พธุคมาทตฺิเถ กตฺตร’ี’ต ิตปปฺจฺจเย สมฺปตฺเต อมินิา กมฺมนิ 
กฺตปปฺจฺจโย, ‘‘คม ขนา’’ตอิาทนิา ธาตฺวนฺตโลโป, ร ฺญา สมฺมโตฯ กปปฺ ตกฺกเน, สงฺกปปิฺโตฯ 
ธร ธารเณ, จรุาทตฺิตา เณ, วุทฺธ,ิ อกิาราคโม, สรโลปาท,ิ อวธารโิตฯ 

พธุ อวคมเน, อวพุชฺฌตฺิถาต ิพทฺุโธ ภควา มเหสกฺเขห ิเทวมนุสฺเสหฯิ อิ อชฺฌยเน, อธยีตฺิ
ถาต ิอธโีตฯ 

อิ คตมฺิห,ิ อภสิมโิตฯ วิท ญาเณ, อเวทยีตฺิถาต ิวทิโิตฯ ญา อวโพธเน, อ ฺญายตฺิถาต ิญา
โตฯ วิธ เวธเน, ปฏวิชฺิฌตฺิถาต ิปฏวิทฺิโธ ธมฺโมฯ ตกฺก วติกฺเก, ตกฺกโิตฯ 

ปชูนตเฺถส ุ– 
ปชู ปชูาย,ํ อปชูยีตฺิถาต ิปชูโิต ภควาฯ จาย สนฺตานปชูเนส ุอปปุพฺโพ, อปจายโิตฯ มาน 

ปชูาย,ํ มานิโตฯ จิ จเย, อปจโิตฯ วนฺท อภวินฺทเน, วนฺทโิตฯ กร กรเณ, สกฺกโตฯ สกฺการ ปู
ชาย,ํ สกฺการโิต อจฺิจาทฯิ 

หุโต หุตาว ีหุตวา, วุฏฺโฐ วุสติ ชณฺิณโก; 
ปกฺก ํปกฺกนฺตโก ชาโต, ฐโิต รฬฺุโห พุภุกฺขโิตฯ 
คตีํ นจฺจ ํชโิต ทฏฺิโฐ, ตุฏฺโฐ ยฏฺิโฐ จ ภคฺควา; 
วุตฺต ฺจ คตฺุโต อจฺฉินฺโน, ปหโีน คมโิต คโตฯ 
กโตภสิงฺขโต ภุตฺตํ, ฐานํ ครมุปุาสโิต; 
ภตี ฺจ สมฺมโต พทฺุโธ, ปชูโิตตตีกาลกิาฯ 

อตตีปปฺจฺจยนฺตนโยฯ 
ตเวตุนาทิปปฺจฺจยนฺตนย 

‘‘ปุ ฺญานิ กาตุมจฺิฉิ, อจฺิฉต,ิ อจฺิฉิสฺสต ิวา’’ต ิวคฺิคเห – 
๖๓๖. อิจฺฉตฺเถส ุสมาน กตตฺ ุเกส ุต เว ตุ ํวาฯ 
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อจฺิฉา อตฺโถ เยส ํเต อิจฉฺตถฺา, เตส ุอจฺิฉตฺเถสุ ธาตูสุ สมานกตฺตุเกสุ สนฺเตสุ สพฺพธาตหู ิ
ตเวตุอํจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิวา, ‘‘ตเวตุ ํวา’’ต ิโยควภิาเคน ตทตฺถกฺรยิาย ฺจ, เต จ กติกตฺตา 
กตฺตร ิโหนฺตฯิ 

‘‘กโรตสฺิส, วา’’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๖๓๗. ตเวตุนาทีส ุกาฯ 
ตเวตุนอจฺิเจวมาทสีุ ปจฺจเยสุ ปเรส ุกโรตสฺิส ธาตุสฺส กาเทโส โหต ิวา, อาทิสทฺเทน ตุตํฺ

วาน ตวฺา ตพเฺพสุ จฯ 
‘‘ตทฺธติสมาสกติกา นามวําตเวตุนาทสีุ จา’’ต ิเอตฺถ ‘‘อตเว ตุนาทสี’ู’ต ินามพฺยปเทสสฺส 

นิเสธนโต ตทนฺตานํ นิปาตตฺตํ สทฺิธ ํภวต,ิ ตโต นิปาตตฺตา ตเวตุนมนฺตโต ‘‘สพฺพาสมาวุโส’’ติ
อาทนิา วภิตฺตโิลโปฯ โส ปุ ฺญานิ กาตเว อจฺิฉต,ิ กาตุมจฺิฉตฯิ 

กาเทสาภาเว ‘‘ตุตํุนตพฺเพส ุวา’’ต ิรการสฺส ตตฺตํฯ กตฺตุ ํกาเมตตี ิกตฺตุกาโม, อภสิงฺขรติุ
มากงฺขตฯิ ตถา สทฺธมฺม ํโสตเว, โสตุ,ํ สุณิตุํ วา ปตฺเถตฯิ เอว ํอนุภวตุิ,ํ ปจตุิ,ํ คนฺตุ,ํ คมตุิ,ํ ขนฺตุํ
, ขนิตุ,ํ หนฺตุ,ํ หนิตุ,ํ มนฺตุ,ํ มนิตุ,ํ หรติุ,ํ อนุสฺสรตุิมจฺิฉต,ิ เอตฺถ อิการยุตฺตตมฺห ิ‘‘นมกราน’’มจฺิ
จาทนิา ปฏสิทฺิธตฺตา น ธาตฺวนฺตโลโปฯ 

ตถา ตทุพฺยถเน, ตุทติุ,ํ ปวสิติุ,ํ อุทฺทสิภิุ,ํ โหตุํ, สยภุิ,ํ เนตุ,ํ ชุโหตุ,ํ ปชหติุ,ํ ปหาตุ,ํ ทาตุฯํ 
โรทฺธุ,ํ รุนฺธติุ,ํ ตุตํนุาทสีปิุ โยควภิาเคน กตฺตร ิวกิรณปปฺจฺจยา, สรโลปาท ิจฯ โภตฺตุํ, ภุ ฺชติุ,ํ 
เฉตฺตุ,ํ ฉินฺทตุิฯํ สพฺิพตุิ,ํ โพทฺธุ,ํ พุชฺฌติุํฯ ชายตุิ,ํ ชนิตุฯํ ปตฺตุ,ํ ปาปณุิตุฯํ เชตุํ, ชนิิตุ,ํ เกตุ,ํ กณิิตุํ
, วนิิจฺเฉตํุ, วนิิจฺฉนิิตํุ, ญาตุ,ํ ชานิตุ,ํ คเหตุ,ํ คณฺหตุิฯํ โจเรตุ,ํ โจรยตุิ,ํ ปาเลตุ,ํ ปาลยตุิฯํ 

การิเต ภาเวตุ,ํ ภาวยติุ,ํ กาเรตุ,ํ การยติุ,ํ การาเปตุ,ํ การาปยติุมจฺิฉต ิอจฺิจาทฯิ 
‘‘ตเวตุ ํวา’’ต ิโยควภิาเคน กฺรยิตฺถกฺรยิาย ฺจ คมฺมมานาย ํตุปํจฺจโยฯ ยถา – สพุทฺุธุ ํวกฺ

ขาม,ิ โภตฺตุ ํวชต,ิ โภชนาย วชตตี ิอตฺโถฯ เอว ํทฏฺ ุ ํคจฺฉต,ิ คนฺตุมารภต,ิ คนฺตุ ํปโยชยต,ิ ทสฺ
เสตุมาห อจฺิจาทฯิ 

‘‘ตุ’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๖๓๘. อรหสกกฺาทีส ุจฯ 
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อรหสกกฺภพพฺานุจฺฉวิกานุรปูอจฺิเจวมาทสฺีวตฺเถสุ ปยชฺุชมาเนสุ สพฺพธาตูห ิตุปํจฺจโย 
โหต,ิ จสทฺเทน กาลสมยเวลาทสีปิุฯ นินฺท ครหาย,ํ โก ตํ นินฺทตุิมรหต,ิ ราชา อรหส ิภวตุิ,ํ 
อรโห ภว ํวตฺตุฯํ สกฺกา เชตุ ํธเนน วา, สกฺกา ลทฺธุ,ํ กาตุ ํสกฺขสฺิสตฯิ ภพฺโพ นิยาม ํโอกฺกมติุํ, 
อภพฺโพ กาตุฯํ อนุจฺฉวโิก ภว ํทานํ ปฏคฺิคเหตุํฯ อทิ ํกาตุ ํอนุรปํูฯ ทานํ ทาตุ ํยตฺุต,ํ ทาตุ ํวตฺ
ตุ ฺจ ลภต,ิ เอว ํวฏฺฏต ิภาสติุ,ํ ฉินฺทตุิ ํน จ กปปฺต ิอจฺิจาทฯิ ตถา กาโล ภุ ฺชติุ,ํ สมโย ภุ ฺชตุิ,ํ 
เวลา ภุ ฺชตุิฯํ 

‘‘ตุ’’มติ ิวตฺตเตฯ 
๖๓๙. ปตตฺวจเน อลมตฺเถส ุจฯ 
อลมตฺเถสุ ปตฺตวจเน สต ิสพฺพธาตหู ิตุปํจฺจโย โหต,ิ อลํสทฺทสฺส อตฺถา อลมตถฺา ภสูน

ปรยิตฺตนิิวารณา, เตสุ อลมตฺเถสฯุ ปตฺตสฺส วจนํ ปตตฺวจนํ, อลเมว ทานานิ ทาตุ,ํ อลเมว 
ปุ ฺญานิ กาตุ,ํ สมฺปตฺตเมว ปรยิตฺตเมวาต ิอตฺโถฯ 

กตฺวา กมฺม ํอคจฺฉิ, คจฺฉต,ิ คจฺฉิสฺสตตี ิวา อตฺเถ – 
๖๔๐. ปพุพฺกาเลกกตตฺกุานํ ตุน ตฺวาน ตวฺา วาฯ 
ปพุพฺกาโลต ิปพฺุพกฺรยิา, เอโก กตฺตา เยสํ เต เอกกตตฺุกา, เตส ํเอกกตฺตุกานํ สมานกตฺ

ตุกานํ ธาตูนมนฺตเร ปุพฺพกาเล วตฺตมานธาตุมฺหา ตนุ ตวฺาน ตวฺาอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิวาฯ 
วาสทฺทสฺส ววตฺถติวภิาสตฺตา ตนุปปฺจฺจโย กตฺถจเิยว ภวตฯิ เต จ กิตส ฺญตฺตา, ‘‘เอ

กกตฺตุกาน’’นฺต ิวุตฺตตฺตา จ กตฺตรเิยว ภวนฺตฯิ ตเุน ‘‘ตเวตุนาทสีุ กา’’ต ิกาเทโส, นิปาตตฺตา 
สโิลโปฯ โส กาตุน กมฺม ํคจฺฉต,ิ อกาตุน ปุ ฺญํ กลิมสฺิสนฺต ิสตฺตาฯ 

ตวฺานตฺวาส ุ‘‘รกาโร จา’’ต ิธาตฺวนฺตโลโป, กมฺม ํกตฺวาน ภทฺรก,ํ ทานาทนิี ปุ ฺญานิ กตฺ
วา สคฺค ํคจฺฉต,ิ อภสิงฺขรตฺิวา, กรตฺิวาฯ ตถา สพฺิพตฺิวา, ชายตฺิวา, ชนิตฺวา, ธมฺม ํสตฺุวา, สตฺุ
วาน ธมฺม ํโมทต,ิ สณิุตฺวา, ปตฺวา, ปาปณุิตฺวาฯ กณิิตฺวา, เชตฺวา, ชนิิตฺวา, ชตฺิวาฯ โจเรตฺวา, 
โจรยตฺิวา, ปเูชตฺวา, ปชูยตฺิวาฯ ตถา เมตฺตํ ภาเวตฺวา, ภาวยตฺิวา, วหิาร ํกาเรตฺวา, การยตฺิวา, 
การาเปตฺวา, การาปยตฺิวา สคฺค ํคมสฺิสนฺต ิอจฺิจาทฯิ 
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ปพุพฺกาเลต ิกมิตฺถ?ํ ปฐต,ิ ปจตฯิ เอกกตตฺุกานนฺต ิก?ิ ภุตฺเต เทวทตฺเต ย ฺญทตฺโต 
วชตฯิ 

‘‘อปตฺวาน นท ิปพฺพโต, อตกฺิกมฺม ปพฺพต ํนท’ี’ตอิาทสีุ ปน สพฺพตฺถ ‘‘ภวต’ี’ต ิสมฺพนฺธโต 
เอกกตฺตุกตา, ปุพฺพกาลตา จ คมฺยเตฯ 

‘‘วา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๔๑. สพเฺพหิ ตนุาทีนํ โยฯ 
สพฺเพห ิโสปสคฺคานุปสคฺเคห ิธาตหู ิปเรส ํตนุาทนํี ปจฺจยานํ ยสทฺทาเทโส โหต ิวาฯ 

วนฺท อภวินฺทเน อภิปพฺุโพ, ตวฺาปจฺจยสฺส โย, อกิาราคโม จ, อภวินฺทยิ ภาสสฺิส,ํ อภวินฺทตฺิวา, 
วนฺทยิ, วนฺทตฺิวาฯ ตถา อภภุิยฺย, ทฺวตฺิตรสฺสตฺตานิ, อภภิวตฺิวา, อภโิภตฺวาฯ 

สิ เสวาย,ํ ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา อิการสฺส อาตฺต,ํ นิสฺสาย, นิสฺสตฺิวาฯ 
ภช เสวาย,ํ ‘‘ตถา กตฺตร ิจา’’ต ิปพฺุพรปูตฺตํ, วภิชฺช, วภิชยิ, วภิชตฺิวาฯ 
ทิส อตสิชฺชเน, อุทฺทสฺิส, อุทฺทสิยิ, อุทฺทสิตฺิวาฯ ปวสฺิส, ปวสิยิ, ปวสิตฺิวาฯ 
นี ปาปณุเน, อุปนีย, อุปเนตฺวาฯ อตเิสยฺย, อตสิยตฺิวาฯ โอหาย, โอหตฺิวา, ชหตฺิวา, หตฺิวา

ฯ อาทาย, อาทยิตฺิวา, ‘‘ทวิาทโิต โย’’ต ิยปปฺจฺจโย, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา ธาตฺวนฺตสสิฺกาโร จ, 
ทตฺวา, ทตฺวานฯ ปิธาย, ปิทหตฺิวาฯ ภุ ฺชยิ, ภุ ฺชตฺิวา, โภตฺวาฯ วเิจยฺย, วจินิิตฺวาฯ วิ ฺญาย, 
วชิานิตฺวา, ญตฺวาฯ 

‘‘ยถาคม,ํ ตุนาทสี’ู’ต ิจ วตฺตเตฯ 
๖๔๒. ทธนฺตโต โย กฺวจิฯ 
ทการธการนฺเตห ิธาตูห ิยถาคม ํยการาคโม โหต ิกฺวจ ิตนุาทสีุ ปจฺจเยสุฯ ยวโต ทกา

รสฺส ชกาโร, สมาปชฺชตฺิวา, อุปปฺชฺชตฺิวา, ภชฺิชตฺิวา, ฉิชฺชตฺิวา คโตฯ พธุ อวคมเน, ‘‘ตถา กตฺตร ิ
จา’’ต ิสขาตฺวนฺตสฺส ยการสฺส จวคฺโค, พชฺุฌยิ, พชฺุฌตฺิวาฯ วริชฺฌยิ, วริชฺฌตฺิวาฯ รุนฺธยิ, รุนฺธตฺิ
วาฯ 
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‘‘ตุนาทนี’’นฺต ิอธกิาโร, ‘‘วา’’ต ิจฯ 
๖๔๓. จนนฺเตหิ รจจฺฯํ 
จการนการนฺเตห ิธาตูห ิปเรส ํตนุาทนํี ปจฺจยานํ รจจฺาเทโส โหต ิวา, ‘‘รจฺจ’’นฺต ิโยควภิา

เคน อ ฺญสฺมาปิ, ววตฺถติวภิาสตฺโถย ํวาสทฺโท, ราทโิลโปฯ วิจ วเิวจเน วิปพฺุโพ, ววิจฺิจ, ววิจฺิ
จตฺิวา, ‘‘โย กฺวจ’ี’ต ิโยควภิาเคน ยการาคโมฯ 

ปว ปาเก, ปจฺจ, ปจฺจยิ, ปจฺจตฺิวาฯ วมิจฺุจ, วมิุจฺจตฺิวาฯ 
หน หสิาคตสี,ุ อาหจฺจ, อุปหจฺจ, อาหนฺตฺวา, อุปหนฺตฺวาฯ 
วาต ิก?ิ อวม ฺญ, อวม ฺญตฺิวา, มนฺตฺวา, นฺยสฺสญกาโรฯ 
อิ คตมฺิห,ิ โยควภิาเคน รจจฺาเทโส, ปฏจฺิจ, อเวจฺจ, อุเปจฺจ อุเปตฺวาฯ กร กรเณ, สกฺกจฺจ, 

อธกิจฺิจ, อิการาคโม, กรยิฯ 
ทิส เปกฺขเณ – 
๖๔๔. ทิสา สวฺานสวฺานฺตโลโป จฯ 
ทิสอจฺิเจตาย ธาตุยา ปเรส ํตนุาทนํี ปจฺจยานํ สวฺาน สวฺาอจฺิจาเทสา โหนฺต ิวา, 

ธาตฺวนฺตสฺส โลโป จฯ ทสฺิวานสฺส เอตทโหส,ิ จกฺขนุา รปํู ทสฺิวาฯ 
วาต ิก?ิ เนกฺขมฺม ํทฏฺ ุ,ํ ทฏฺฐาฯ ปสฺสยิ, ปสฺสติุน, ปสฺสตฺิวาฯ 
อนฺตคฺคหณํ อนฺตโลปคฺคหณ ฺจานุวตฺตเตฯ 
๖๔๕. ม ห ท เภหิ มมฺ ยหฺ ชชฺ พฺภ ทธฺา จฯ 
ม ห ท ภอจฺิเจวมนฺเตห ิธาตูห ิปเรส ํตนุาทนํี ปจฺจยานํ ยถากฺกม ํมมฺ ยหฺ ชชฺ พภฺ 

ทฺธาอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต ิวา, ธาตฺวนฺตโลโป จฯ มการนฺเตห ิตาว อาคมฺม, อาคนฺตฺวาฯ กม ุ
ปทวกฺิเขเป, โอกฺกมฺม, โอกฺกมตฺิวา, นิกฺขมฺม, นิกฺขมตฺิวา, อภริมฺม, อภริมตฺิวาฯ 
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หการนฺเตห ิปคฺคยฺห, ปคฺคณฺหตฺิวา, ปคฺคเหตฺวาฯ มหุ เวจตฺิเต, สมฺมยฺุห, สมฺมุยฺหตฺิวา, 
ยการาคโม, อารยฺุห, อารหุตฺิวา, โอคยฺห, โอคเหตฺวาฯ 

ทการนฺเตห ิอุปปฺชฺช, อุปปฺชฺชตฺิวา, ปมชฺช, ปมชฺชตฺิวา, อุปสมฺปชฺช, อุปสมฺปชฺชตฺิวาฯ ฉิทิ 
ทฺวธิากรเณ, อจฺฉิชฺช, ฉิชฺช, ฉิชฺชตฺิวา, ฉินฺทยิ, ฉินฺทตฺิวา, เฉตฺวาฯ 

ภการนฺเตห ิรภ ราภสฺเส, อารพฺภ กเถส,ิ อารทฺธา, อารภตฺิวาฯ ลภ ลาเภ, อปุลพฺภ, 
อุปลทฺธา, สทฺธ ํปฏลิภตฺิวา ปุ ฺญานิ กโรนฺต ิอจฺิจาทฯิ 

ตเวตุนาทปิปฺจฺจยนฺตนโยฯ 
 

วตตฺมานกาลิกมานนฺตปปฺจฺจยนฺตนย 
๖๔๖. วตตฺมาเน มานนฺตาฯ 
อารทฺโธ อปรสิมตฺโต อตฺโถ วตตฺมาโน, ตสฺม ิวตฺตมาเน กาเล คมฺมมาเน สพฺพธาตูห ิมา

นอนฺตอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ เต จ กิตส ฺญตฺตา ‘‘กตฺตร ิกติ’’ต ิกตฺตร ิภวนฺตฯิ 
อนฺตมานปปฺจฺจยาน ฺเจตฺถ ‘‘ปรสม ฺญาปโยเค’’ต ิปรสม ฺญาวเสน ปรสฺสปทตฺต

โนปทส ฺญตฺตา ตฺยาทสีุ วยิ อนฺตมาเนส ุจ วกิรณปปฺจฺจยา ภวนฺติฯ 
เตเนว มานปปฺจฺจโย ‘‘อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนี’’ต ิภาวกมฺเมสุปิ โหต,ิ ตสฺส จ ‘‘อตฺต

โนปทานิ ปรสฺสปทตฺต’’นฺต ิกฺวจ ิอนฺตปปฺจฺจยาเทโส จฯ 
คม,ุ สปปฺ คตมฺิห,ิ คจฺฉตตี ิอตฺเถ อนฺตปปฺจฺจโย, ‘‘ภวูาทโิต อ’’อติ ิอปปฺจฺจโย, ‘‘คมสฺิสนฺโต 

จฺโฉ วา สพฺพาส’ู’ต ิธาตฺวนฺตสฺส จฉฺาเทโส, สรโลปาท,ิ นามพฺยปเทเส สฺยาทฺยปุปฺตฺตฯิ 
คจฺฉนฺต ส ิอติธี ‘‘วา’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘สมฺิห ิคจฺฉนฺตาทนํี นฺตสทฺโท อํ’’ อติ ินฺตสฺส อมาเทโสฯ 

วาสทฺทสฺส ววตฺถภิวภิาสตฺตา เอกาโรการปรสฺส น ภวต,ิ สรโลปาท,ิ โส ปรุโิส คจฺฉํ, 
คจฺฉนฺโต คณฺหาต,ิ เสส ํคุณวนฺตุสมฯํ 
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อิตถิฺย ํ‘‘นทาทโิต วา อ’ี’ต ิอีปจฺจโย, ‘‘เสเสส ุนฺตุวา’’ต ินฺตพฺุยปเทเส ‘‘วา’’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘นฺ
ตุสฺส ตมกีาเร’’ต ิตกาเร สรโลปสโิลปา, สา ก ฺญา คจฺฉต,ี คจฺฉนฺต ีอจฺิจาท ิอตฺิถสิมฯํ 

นปุํ สเก ปเุร วยิ นฺตสฺส อมาเทโส, ตํ จตฺิต ํคจฺฉํ, คจฺฉนฺตํ, คจฺฉนฺตานิ อจฺิจาท ิปุลฺลงฺิคสมํ
ฯ 

ตถา คจฺฉตตี ิอตฺเถ มานปปฺจฺจโย, จฉฺาเทสาท ิจ, โส คจฺฉมาโน คณฺหาติ, เต คจฺฉมานา 
อจฺิจาท ิปริุสสทฺทสมฯํ สา คจฺฉมานา, ตา คจฺฉมานาโย อจฺิจาท ิก ญฺาสทฺทสมฯํ ตํ คจฺฉมานํ, 
ตานิ คจฺฉมานานิ อจฺิจาท ิจิตฺตสทฺทสมฯํ 

คจฺฉียตตี ิอตฺเถ ‘‘อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนี’’ต ิกมฺมนิ มานปปฺจฺจโย, ‘‘ภาวกมฺเมส ุ
โย’’ต ิยปปฺจฺจโย, ‘‘อวิณฺณาคโม วา’’ต ิอิการาคโม, จฉฺาเทโส, โส เตน คจฺฉิยมาโน, สา คจฺฉิย
มานา, ต ํคจฺฉิยมานํฯ 

จฉฺาเทสาภาเว ‘‘ปุพฺพรูป ฺจา’’ต ิยการสฺส มกาโร, ธมฺโม อธคิมฺมมาโน หติาย ภวต,ิ 
อธคิมฺมมานา, อธคิมฺมมานํฯ 

ตถา มห ปชูาย,ํ มหตตี ิมห,ํ มหนฺโต, มหต,ี มหนฺต,ี มห,ํ มหนฺต,ํ มหมาโน, มหมานา, 
มหมานํฯ กมมฺนิ ‘‘ยมฺห ิทาธามาฐาหาปา มห มถาทนีม’ี’อติ ิธาตฺวนฺตสฺส อการสฺส อกีาโร, 
มหยีมาโน, มหยีมานา, มหยีมานํฯ 

เอว ํจรตตี ิจร,ํ จรต,ี จรนฺต,ี จรนฺต,ํ จรมาโน, จรยิมาโน, ปจตตี ิปจ,ํ ปจต,ี ปจนฺต,ี ปจนฺตํ, 
ปจมาโน, ปจฺจมาโน, ‘‘ตสฺส จวคฺค’’อจฺิจาทนิา จวคฺคตฺต,ํ ทฺวตฺิต ฺจฯ 

ภ ูสตฺตาย,ํ ภวตตี ิอตฺเถ อนฺตปปฺจฺจโย, อปปฺจฺจยวุทฺธอิวาเทสาท,ิ โส ภว,ํ ภวนฺโตฯ 
อิตถิฺย ํอปีจฺจโย, ‘‘ภวโต โภโต’’ต ิโภตาเทโส, โภต,ี โภต,ี โภตโิยฯ นปุํ สเก ภว,ํ ภวนฺตํ, ภวนฺ
ตานิ, อภภิวมาโนฯ ภาเว ภยูมานํฯ กมมฺนิ อภภิูยมาโนฯ 

ชร วโยหานิมฺห,ิ ‘‘ชร มราน’’นฺตอิาทนิา ชีร ชียยฺาเทสา, ชรีตตี ิชรี,ํ ชรีนฺต,ี ชรีนฺต,ํ ชรีมา
โน, ชรียีมาโน, ชยี,ํ ชยีนฺต,ี ชยีนฺต,ํ ชยีมาโน, ชยีฺยมาโนฯ 

มร ปาณจาเค, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา เอกสฺส ยการสฺส โลโป, มรตตี ิมยี,ํ มยีนฺต,ี มยีนฺต,ํ 
มยีมาโน, มยฺียมาโน, มร,ํ มรนฺต,ี มรนฺต,ํ มรมาโน, มรยีมาโนฯ ลภ,ํ ลภนฺต,ี ลภนฺต,ํ ลภมาโน, 
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ลพฺภมาโนฯ วห,ํ วหนฺต,ี วหนฺต,ํ วหมาโน, วุยฺหมาโนฯ ‘‘อสิุยมนูมนฺโต จฺโฉ วา’’ต ิจฉฺาเทโส, 
อจฺิฉตตี ิอจฺิฉํ, อจฺิฉนฺต,ี อจฺิฉนฺตํ, อจฺิฉมาโน, อจฺิฉียมาโน, อสฺิสมาโนฯ 

‘‘ทสิสฺส ปสฺสทสฺิสทกฺขา วา’’ต ิปสสฺ ทิสสฺ ทกขฺาเทสา, ปสฺสตตี ิปสฺส,ํ ปสฺสนฺต,ี ปสฺสนฺต,ํ 
ปสฺสมาโน, วปิสฺสยีมาโน, ทสฺิสมาโน, ทสฺิสนฺโต, มานสฺส อนฺตาเทโส, ทสฺิส,ํ ทสฺิสนฺต,ี ทสิฺสนฺต,ํ 
ทกฺข,ํ ทกฺขนฺต,ี ทกฺขนฺตํ, ทกฺขมาโน ทกฺขยิมาโน อจฺิจาทฯิ 

ตทุ พฺยถเน, ตุทตตี ิตุท,ํ ตุทนฺต,ี ตุทนฺตํ, ตุทมาโน, ตุชฺชมาโนฯ ปวสิตตี ิปวสิ,ํ ปวสินฺต,ี 
ปวสินฺต,ํ ปวสิมาโน, ปวสิยีมาโน อจฺิจาทฯิ 

ห,ู ภ ูสตฺตาย,ํ อปปฺจฺจยโลโป, ปโหตตี ิปโหนฺโต, ปโหนฺต,ี ปโหนฺตํ, ปหูยมานํ เตนฯ เสตตี ิ
เสนฺโต, เสนฺต,ี เสนฺต,ํ เสมาโน, สย,ํ สยนฺต,ี สยนฺต,ํ สยมาโน, สยาโน วา, มานสฺส อานาเทโส, 
อตสิยีมาโนฯ 

อส สพฺภาเว, ‘‘สพฺพตฺถาสสฺสาทโิลโป จา’’ต ิอการสฺส โลโป, อตฺถตี ิส,ํ สนฺโต, สต,ี สนฺต,ี 
สนฺตํ, สมาโน, สมานา, สมานํฯ 

ฐา คตนิิวตฺตมฺิห,ิ ‘‘วา’’ต ิวตฺตมาเน ‘‘ฐา ตฏฺิโฐ’’ต ิติฏฺฐาเทโส, ตฏฺิฐ,ํ ตฏฺิฐนฺต,ี ตฏฺิฐนฺต,ํ 
ตฏฺิฐมาโนฯ ติฏฺฐาภาเว ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ฐาโต หการาคโม, รสฺสตฺต ฺจ, อุปฏฺฐห,ํ 
อุปฏฺฐหนฺต,ี อุปฏฺฐหนฺต,ํ อุปฏฺฐหมาโนฯ ฐยีมานํ เตน, อุปฏฺฐยีมาโน, อุปฏฺฐหยีมาโนฯ 

ปา ปาเน, ‘‘ปา ปิโพ’’ต ิปิพาเทโส, ปิพตตี ิปิพ,ํ ปิพนฺต,ี ปิพนฺตํ, ปิพมาโน, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ติ
อาทนิา พการสฺส วตฺต,ํ ปิว,ํ ปิวนฺต,ี ปิวนฺต,ํ ปิวมาโน, ปียมาโน, ปียมานา, ปียมานํ อจฺิจาทฯิ 

ห ุทานาทนหพฺยปปฺทาเนส,ุ อปปฺจฺจเย ปเุร วยิ ทฺวภิาวาท,ิ ชุโหตตี ิชุห,ํ ชุหนฺต,ี ชุหนฺต,ํ 
ชุหมาโน, หยูมาโนฯ เอว ํชห,ํ ชหนฺต,ี ชหนฺต,ํ ชหมาโน, ชหยีมาโนฯ ททาตตีิ ทท,ํ ททนฺต,ี 
ททนฺต,ํ ททมาโน, ทวิฺตตฺาภาเว ทานํ เทนฺโต, เทนฺต,ี เทนฺต,ํ ทยีมาโนฯ 

รธิุ อาวรเณ, ‘‘รุธาทโิต นิคฺคหตีปุพฺพ ฺจา’’ต ิอปปฺจฺจยนิคฺคหตีาคมา, รุนฺธตตี ิรุนฺธ,ํ 
รุนฺธนฺต,ี รุนฺธนฺตํ, รุนฺธมาโน, รุชฺฌมาโนฯ ภุ ฺชตตี ิภุ ฺช,ํ ภุ ฺชนฺต,ี ภุ ฺชนฺตํ, ภุ ฺชมาโน, ภุชฺ
ชมาโน อจฺิจาทฯิ 
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ทิว ุกฬีาย,ํ ‘‘ทวิาทโิต โย’’ต ิยปปฺจฺจโย, ‘‘ตถา กตฺตร ิจา’’ต ิปพฺุพรปูตฺต,ํ พตฺต ฺจ, ทพฺิพตี
ต ิทพฺิพ,ํ ทพฺิพนฺต,ี ทพฺิพนฺต,ํ ทพฺิพมาโนฯ เอว ํพุชฺฌตตี ิพชฺุฌ,ํ พุชฺฌนฺโต, พชฺุฌมาโน, จวคฺคา
เทโสฯ ชนี ปาตุภาเว, ‘‘ชนาทนีมา’’ต ิโยควภิาเคน อาตฺต,ํ ชายตตี ิชาย,ํ ชายมาโน, ช ฺญมา
โนฯ 

ส ุสวเณ, ‘‘สฺวาทโิต’’ตอิาทนิา ณุ ณา อณุา จ, สุณาตตี ิสุณํ, สุณนฺโต, สณุมาโน, สยูมาโน
, สุยฺยมาโนฯ ปาปณุาตตี ิปาปณํุ, ปาปณุมาโน, ปาปียมาโนฯ 

‘‘กยิาทโิต นา’’ต ินา, รสฺสตฺต,ํ กณิาตตี ิกณํิ, กณีมาโน, กยีมาโนฯ วนิิจฺฉินาตตี ิวนิิจฺฉินํ, 
วนิิจฺฉินมาโน, วนิิจฺฉียมาโน, จนํิ, จยีมาโนฯ ชานาตตี ิชานํ, ชานมาโน, ชาเทโส, ญายมาโนฯ 
คณฺหาตตี ิคณฺห,ํ คณฺหมาโน, คยฺหมาโนฯ 

กร กรเณ, กโรตตี ิอตฺเถ ‘‘วตฺตมาเน มานนฺตา’’ต ิอนฺตปปฺจฺจโย, ‘‘ตนาทโิต โอยริา’’ต ิโอ, 
‘‘ตสฺส วา’’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘อุตฺตโมกาโร’’ต ิอตฺุต,ํ ‘‘กรสฺสากาโร จา’’ต ิอการสสฺกุาโรฯ ‘‘ยวการา จา’’
ต ิสเร อกุารสฺส วตฺต,ํ ทฺวตฺิตํ, ‘‘โพ วสฺสา’’ต ิพการทฺวย ฺจ, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา รโลโป, โส 
กุพฺพ,ํ กุพฺพนฺโต, กุพฺพต,ี กุพฺพนฺต,ี กุพฺพนฺตํฯ อตฺุตาภาเว – กมฺม ํกโรนฺโต, กโรนฺต,ี กโรนฺตํฯ 
มาเน – อตฺุตทฺวย,ํ กุรุมาโน, กุรุมานา, กุรุมานํ, กุพฺพาโน วาฯ กมมฺนิ กยริมาโน, กรยีมาโน 
วา อจฺิจาทฯิ 

จรุ เถยฺเย, ‘‘จรุาทโิต’’ตอิาทนิา เณ ณยา, โจเรตตี ิโจเรนฺโต, โจเรนฺต,ี โจเรนฺต,ํ โจรย,ํ 
โจรยต,ี โจรยนฺตํ, โจรยมาโน, โจรยีมาโนฯ ปาเลตตี ิปาเลนฺโต, ปาเลนฺต,ี ปาเลนฺตํ, ปาลย,ํ 
ปาลยนฺต,ี ปาลยนฺต,ํ ปาลยมาโน, ปาลยีมาโน อจฺิจาทฯิ 

การิเต ภาเวตตี ิภาเวนฺโต, ภาเวนฺต,ี ภาเวนฺตํ, ภาวย,ํ ภาวยนฺต,ี ภาวยนฺตํ, ภาวยมาโน, 
ภาวยีมาโนฯ กาเรตตี ิกาโรนฺโต, กาเรนฺต,ี กาเรนฺตํ, การย,ํ การยนฺต,ี การยนฺต,ํ การยมาโน, 
การยีมาโน, การาเปนฺโต, การาเปนฺต,ี การาเปนฺต,ํ การาปย,ํ การาปยนฺต,ี การาปยนฺตํ, กา
ราปยมาโน, การาปียมาโน อจฺิจาทฯิ 

วตฺตมานกาลกิมานนฺตปปฺจฺจยนฺตนโยฯ 
อนาคตกาลิกปฺปจฺจยนฺตนย 

‘‘กาเล’’ต ิอธกิาโรฯ 



ปทรปูสิทธิ ฉบับเรงดวน มหาบาลวีิชชาลัย | Padarupasiddhi The Express Edition 

๓๐๐   

๖๔๗. ภวิสสฺติ คมาทีหิ ณี ฆิณฯ 
ภวสฺิสต ิกาเล คมฺมมาเน คมาทหี ิธาตูห ิณี ฆิณอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ ณการา วุทฺธตฺ

ถาฯ อายต ิคมนํ สลีมสฺสาต ิอตฺเถ ณี, วุทฺธณิโลปาฯ คาม,ี คามโิน, อาคาม ีกาโลฯ ฆิณปจฺจเย 
– ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ฆโลโป, คาม ํคาม,ิ คาม,ี คามโยฯ 

ภช เสวาย,ํ อายต ิภชติุํ สลีมสฺสาต ิภาช,ี ภาช,ิ ‘‘น กคตฺต ํจชา’’ต ิโยควภิาเคน นิเสธนโต 
‘‘สจชานํ กคา ณานุพนฺเธ’’ต ิคตฺตํ น ภวตฯิ 

ส ุคตมฺิห,ิ การเิต วุทฺธอิาวาเทสา จ, อายต ิปสฺสวตุิ ํสลีมสฺสาต ิปสฺสาว,ี ปสฺสาวฯิ อายต ิ
ปฏฺฐานํ สลีมสฺสาต ิปฏฺฐาย,ี ปฏฺฐาย,ิ ‘‘อาการนฺตานมาโย’’ต ิอายาเทโสฯ 

‘‘ภวสฺิสต’ี’ต ิอธกิาโรฯ 
๖๔๘. กิริยาย ํณฺวตุโวฯ 
กิริยาย ํกริยิตฺถาย ํคมฺมมานาย ํธาตูห ิณฺวตุอุจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิภวสฺิสต ิกาเลฯ 

ณฺวมฺุห ิ– ณโลปวุทฺธอิกาเทสา, กรสฺิส ํวชตตี ิการโก วชตฯิ 
ตมฺุห ิ– ‘‘กรสฺส จ ตตฺต ํตุสฺม’ิ’นฺต ิตกาโร, เสส ํกตฺตุสม,ํ กตฺตา วชต,ิ กตฺตุํ วชตตี ิอตฺโถฯ 

เอว ํปจสฺิสํ วชตตี ิปาจโก วชต,ิ ปจติา วชตฯิ ภุ ฺชสฺิส ํวชตตี ิภุ ฺชโก วชต,ิ โภตฺตา วชต ิอจฺิ
จาทฯิ 

๖๔๙. กมฺมนิ โณฯ 
กมฺมสฺม ิอุปปเท ธาตูห ิณปปฺจฺจโย โหต ิภวสฺิสต ิกาเล ณโลปวุทฺธฯี นคร ํกรสฺิสตตี ินคร

กาโร วชตฯิ ลู เฉทเน, สาล ิลวสฺิสตตี ิสาลลิาโว วชตฯิ วป พชีสนฺตาเน, ธ ฺญํ วปิสฺสตตี ิธ ฺญ
วาโป วชตฯิ โภค ํททสฺิสตตี ิโภคทาโย วชต,ิ สนฺิธุ ํปิวสฺิสตตี ิสนฺิธุปาโย วชต ิอจฺิจาทฯิ 

‘‘กมฺมนี’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๕๐. เสเส สสฺ ํนฺต ุมานานาฯ 
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กมฺมสฺม ิอุปปเท เสเส อปรสิมตฺตตฺเถ ธาตูห ิสสฺนฺํต ุมาน อานอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิ
ภวสฺิสต ิกาเล คมฺมมาเน, เต จ กติกตฺตา กตฺตร ิภวนฺตฯิ กมฺม ํกรสฺิสตตี ิอตฺเถ สสฺปํจฺจโย, อิ
การาคโม, สิโลโป, กมฺม ํกรสฺิส ํวชต,ิ สาเปกฺขตฺตา น สมาโสฯ นฺตปุจฺจเย ‘‘ตนาทโิต โอยริา’’ต ิ
โอ, ‘‘สมฺิห ิวา’’ต ินฺตฺว’นฺตสฺส อตฺต,ํ กมฺม ํกรสฺิสตตี ิกมฺม ํกโรนฺโต วชต ิอจฺิจาท ิคณุวนฺตสุมฯํ 

อถ วา ‘‘ภวสฺิสต ิคมาทหี ิณี ฆณิ’’ต ิเอตฺถ ‘‘ภวสฺิสต’ี’ต ิวจนโต ‘‘สฺสนฺตุ’’อติ ิเอโกว ปจฺจโย 
ทฏฺฐพฺโพ, ตโต ‘‘สมฺิห ิวา’’ต ิอตฺต,ํ ‘‘นฺตสทฺโท อ’’มติโิยควภิาเคน อมาเทโส, สโิลโป, กรสฺิส ํ
กรสฺิสนฺโต, กรสฺิสนฺตา, กรสฺิสนฺต,ํ กรสฺิสนฺเต, กรสฺิสตา กรสฺิสนฺเตน, กรสฺิสนฺเตห,ิ กรสฺิสโต 
กรสฺิสนฺตสฺส, กรสฺิสต ํกรสฺิสนฺตานํ, กรสฺิสตา, กรสฺิสนฺเตห,ิ กรสฺิสโต กรสฺิสนฺตสฺส, กรสฺิสต ํ
กรสฺิสนฺตานํ, กรสฺิสต ิกรสฺิสนฺเต, กรสฺิสนฺเตสตูอิาท ิคณุวนฺตสุทสิํ เนยฺยฯํ 

มานมฺห ิ– โอการาการานํ อตฺุต,ํ กมฺม ํกรสฺิสตตี ิกมฺม ํกุรมุาโน, กมฺม ํกราโน วชตฯิ เอว ํ
โภชนํ ภุ ฺชสฺิส ํวชต,ิ โภชนํ ภุ ฺชนฺโต, ภุ ฺชมาโน, ภุ ฺชาโน วชตฯิ 

สพฺพตฺถ กตฺตร ินฺตมุาเนสุ สกสกวกิรณปปฺจฺจโย กาตพฺโพฯ 
ขาทนํ ขาทสฺิสตตี ิขาทนํ ขาทสฺิสํ วชต,ิ ขาทนํ ขาทนฺโต, ขาทนํ ขาทมาโน, ขาทนํ ขาทา

โน วชตฯิ มคฺคํ จรสฺิสตตี ิมคฺค ํจรสฺิส,ํ มคฺคํ จรนฺโต, มคฺค ํจรมาโน, มคฺค ํจราโน วชตฯิ ภิกฺข 
อายาจเน, ภกฺิข ํภกฺิขสฺิสตตี ิภกฺิข ํภกฺิขสฺิส ํจรต,ิ ภกฺิข ํภกฺิขนฺโต, ภกฺิข ํภกฺิขมาโน, ภกฺิข ํภกฺิขา
โน จรต ิอจฺิจาทฯิ 

อนาคตกาลกิปปฺจฺจยนฺตนโยฯ 
อณุาทิปปฺจจฺยนฺตนย 

อถ อณุาทโย วจฺุจนฺเตฯ 
‘‘ธาตุยา’’ต ิอธกิาโรฯ 
๖๕๑. กาเล วตตฺมานาตีเต ณฺวาทโยฯ 
อตเีต กาเล, วตฺตมาเน จ คมฺมมาเน ธาตูห ิณุปปฺจฺจโย โหตฯิ อาทิสทฺเทน ย ุกฺต มิอจฺิ

จาทโย จ โหนฺตฯิ 
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กร กรเณ, อกาส,ิ กโรตตี ิวา อตฺเถ ณุปปฺจฺจโย, ณโลโป, วุทฺธ,ิ การุ สปิปีฺ, การ ูการโวฯ 
วา คตคินฺธเนสุ, อวาย,ิ วายตตี ิวา วาย,ุ อายาเทโสฯ สท อสฺสาทเน, อสฺสาทยีตตี ิสาทุฯ ราธ, 
สาธ สสํทฺิธมฺิห,ิ สาธยีต ิอเนน หตินฺต ิสาธฯุ พนฺธ พนฺธเน, อตฺตนิ ปร ํพนฺธตตี ิพนฺธฯุ จกฺข 
วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ จกฺขตตี ิจกฺขฯุ อิ คตมฺิห,ิ เอนฺต ิคจฺฉนฺต ิปวตฺตนฺต ิสตฺตา เอเตนาต ิอายฯุ ทร 
วทิารเณ, ทรยีตตี ิทารุ กฏฺฐฯํ สนุ ทาเนฯ สโนตตี ิสานุ ปพฺพเตกเทโสฯ ชนียตตี ิชานุ ชงฺ
ฆาสนฺธฯิ จรยีตตี ิจารุ ทสฺสนีโยฯ รห จาเค, รหยีตตี ิราห ุอสรุนฺิโทฯ ตร ตรเณ, ตาลุ, โล รสฺส
ฯ 

มราทนํี ปเนตฺถ ณุมฺห ิ‘‘ฆฏาทนํี วา’’ต ิเอตฺถ วาสทฺเทน น วุทฺธ,ิ มรุ, ตร,ุ ตนุ, ธนุ, หนุ, 
มนุ, อส,ุ วส,ุ วฏ,ุ คร ุอจฺิจาทฯิ 

จทิ หลิาทเน, ยปุปฺจฺจโย, ‘‘นุทาทหี ิยุณฺวนูมนานนากานนกา สการเิตห ิจา’’ต ิอนาเทโส, 
นิคฺคหตีาคโม จ, จนฺทนํฯ ภวต ิเอตฺถาต ิภวุนํ, ‘‘ฌลานมยิุวาสเร วา’’ต ิอวุาเทโสฯ กิร วกฺิเขเป
, กริโณฯ วจิกฺขโณ, กมฺปนํ กโรตตี ิกรุณา, อการสสฺตฺุตฯํ 

กฺตปปฺจฺจเย – กโลโป, อภว,ิ ภวตตี ิวา ภตูํ ยกฺขาท,ิ ภตูานิฯ วายตตี ิวาโต, ตายตตี ิตา
โตฯ มิมฺห ิ– ภวนฺต ิเอตฺถาต ิภมู,ิ เนตตี ิเนม ิอจฺิจาทฯิ 

๖๕๒. ขฺยาทีหิ มน ม จ โต วาฯ 
ขี ภี ส ุร ุห ุวา ธ ูหิ ลูปี อทอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิมนปจฺจโย โหต,ิ มสฺส จ โต โหติ วาฯ 

อทธาตุปรสฺเสว, มการสฺส ตการตา; 
ตท ฺญโต น โหตาย,ํ ววตฺถติวภิาสโตฯ 

ขี ขเย, ขยีนฺต ิเอตฺถ อุปทฺทวุปสคฺคาทโยต ิอตฺเถ มนปจฺจโย, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา นโล
โป, ‘‘อ ฺเญสุ จา’’ต ิวุทฺธ,ิ เขโมฯ ตถา ภี ภเย, ภายนฺต ิเอตสฺมาต ิภโีม, วาธกิารโต น วุทฺธฯิ ส ุ
อภสิเว, สวตตี ิโสโมฯ ร ุคตมฺิห,ิ โรโมฯ ห ุทานาทนหพฺยปปฺทาเนส,ุ หูยตตี ิโหโมฯ วา 
คตคินฺธเนส,ุ วาโมฯ ธ ูกมฺปเน, ธุนาตตี ิธูโมฯ หิ คตมฺิห,ิ หโินตตี ิเหโมฯ ลู เฉทเน, ลยูตตี ิโล
โมฯ ปี ตปปฺเน, ปีณนํ เปโมฯ อท ภกฺขเณ, อทตตี ิอตฺเถ มน, มสฺส จ วา ตกาโร, ‘‘โต ทสฺสา’’ต ิ
ตกาโร, อตฺตา, อาตุมา, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา อทสฺส ทโีฆ, อกุาราคโม จฯ ยา ปาปเณ, ยาโมฯ 
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‘‘วา’’ต ิวตฺตมาเน – 
๖๕๓. สมาทิหิ ถมาฯ 
สมทมทร รห ลป วส ย ุทุ หิ สิ ทา สา ฐา ภส พหอสุอุจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิถ มอจฺิเจเต 

ปจฺจยา โหนฺต ิวาฯ 
สม อุปสเม, กฺวจิคฺคหณาธกิารา น ธาตฺวนฺตโลโป, กเิลเส สเมตตี ิสมโถ สมาธฯิ เอว ํ

ทมนํ ทมโถฯ ทร ทาเห, ทรณํ ทรโถ ปรทิาโหฯ รห อุปาทาเน, รหยีตตี ิรโถ, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ติ
อาทนิา หโลโปฯ สป อกฺโกเส, สปนํ สปโถฯ วส นิวาเส, อาวสนฺต ิเอตสฺมนฺิต ิอาวสโถฯ ย ุ
มสฺิสเน, ยโูถ, ทโีฆฯ ทุ คตวิุทฺธมฺิห,ิ ทวต ิวฑฺฒตตี ิทุโมฯ หโินตตี ิหโิม อุสฺสาโวฯ สิ พนฺธเน, 
สยีตตี ิสมีา, ทโีฆฯ ทา อวขณฺฑเน, ทาโมฯ สา สามตฺเถ, สาโมฯ ฐา คตนิิวตฺตมฺิห,ิ ถาโม, ฐสฺส 
ถตฺตํฯ ภส ภสฺมกีรเณ, ภสฺมา, พรฺหฺมาทตฺิตา ‘‘สฺยา จา’’ต ิอาตฺตฯํ พห วุทฺธมฺิห,ิ พฺรหฺมา, นิปา
ตนโต พโฺร พสฺสฯ อสุ ุทาเห, อุสฺมา อจฺิจาทฯิ 

๖๕๔. มสสุสฺ สสุสฺ จฉฺ ร จฺเฉราฯ 
มสอุจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส สสฺุส จฉฺรจเฺฉรอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺตฯิ มส ุมจฺเฉเร, กวิฺปปฺจฺจโย, 

จฉฺรจเฺฉราเทสา, มจฺฉโร, มจฺเฉโรฯ 
‘‘จฺฉร จฺเฉรา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๕๕. อาปพฺุพจรสสฺ จฯ 
อาปุพฺพสฺส จรอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส จฉฺรจเฺฉราเทสา โหนฺต,ิ จสทฺเทน จฉฺริยาเทโส จฯ 

ภุโส จรณนฺต ิอตฺเถ กฺวิปปฺจฺจโย, จฉฺริยาทอิาเทโส, รสฺสตฺต ฺจฯ อจฺฉรยิ,ํ อจฺฉร,ํ อจฺเฉรฯํ 
อจฺฉร ํปหรตุิ ํยุตฺตนฺตปิิ อจฺฉรยิํฯ 

๖๕๖. อล กล สเลหิ ลยาฯ 
อล กล สล อจฺิเจเตห ิธาตูห ิล ยอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ อล ปรสิมตฺตมฺิห,ิ อลฺล,ํ อลฺยฯํ 

กล สงฺขฺยาเน, กลฺล,ํ กลฺยฯํ สล, หลุ, ปท คตมฺิห,ิ สลฺล,ํ สลฺยฯํ 
‘‘กล สเลห’ี’ต ิวตฺตเตฯ 
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๖๕๗. ยาณ ลาณาฯ 
เตห ิกล สลอจฺิเจเตห ิธาตูห ิยาณ ลาณปปฺจฺจยา โหนฺตฯิ กลฺยาณํ, ปฏสิลฺยาณํ, กลฺ

ลาโณ, ปฏสิลฺลาโณฯ ยทา ปน ลี สเิลสเนต ิธาตุ, ตทา ‘‘ปฏสิลฺลยนํ, ปฏสิลฺลาณ’’นฺต ิยปุปฺจฺ
จเยน สทฺิธ,ํ อุปสคฺคนฺตสฺส นิคฺคหตีสฺส ลตฺต,ํ รหาทปิรตฺตา นสฺส ณตฺต,ํ เอการสฺส ‘‘กฺวจ ิธาตู’’
ตอิาทนิา อตฺต ฺจฯ 

๖๕๘. มถิสสฺ ถสสฺ โล จฯ 
มถอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ถสฺส ลาเทโส โหต,ิ จสทฺเทน ลปปฺจฺจโย, มถ วโิลฬเน, มลฺโล, โส 

เอว มลฺลโก, ยถา หนีโกฯ 
‘‘กจฺิจา’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๕๙. อวสสฺกาธมิเณส ุณี จฯ 
อวสสฺก อธมิณอจฺิเจเตสฺวตฺเถส,ุ ณีปจฺจโย โหต,ิ กจฺิจา จาต ิณีปจฺจโย, ณโลป วุทฺธสิิโล

ปา, อวสฺส ํเม กมฺม ํกาตุ ํยตฺุโตสตี ิการสี ิเม กมฺม ํอวสฺส,ํ การโิน เม กมฺม ํอวสฺส,ํ หารสี ิเม 
ภาร ํอวสฺสํฯ 

อธมิเณ – สตํ เม อณํิ ทาตุํ ยุตฺโตสตี ิทายสี ิเม สตํ อณํิ, ธารสี ิเม สหสฺส ํอณํิ อจฺิจาท,ิ 
กิจฺจปปฺจฺจยา ปน เหฏฺฐาเยว ทสฺสติาฯ 

๖๖๐. วชาทีหิ ปพพฺชชฺาทโย นิปจฺจนฺเตฯ 
อากตคิโณยฯํ วชอจฺิเจวมาทหี ิธาตหู ิปจฺจยาเทสโลปาคมนิเสธลงฺิคาทวิธินิา ยถาภธิานํ 

ปพพฺชชฺาทโย สทฺทา นิปจฺจนฺเตฯ 
วช คตมฺิห ิปปุพฺโพ, ปฐมเมว วชติพฺพนฺต ิอตฺเถ ‘‘ภาวกมฺเมส’ู’ต ิอธกิจฺิจ ‘‘ณฺโยจา’’ต ิ

ณฺยปปฺจฺจโย, ณโลปาทฯิ ‘‘ปวฺวชฺย’’นฺต ิรูเป สมฺปตฺเต อมินิา ชฌฺสฺส ชชฺาเทโส, วการทฺวยสฺส 
พการทฺวย,ํ วุทฺธนิิเสโธ, อตฺิถลิงฺิคตฺต ฺจ นิปจฺจนฺเต, ปพฺพชฺชาฯ 

ตถา อิ ชฺ กมฺปเน, อิ ฺชนํ อชฺิชาฯ ยช เทวปชูาย,ํ ยชนํ อชฺิชา, ‘‘ยชสฺสาทสฺิส’ี’ต ิอิตฺตฯํ 
อ ชฺ พฺยตฺตคิตสี ุสปํพฺุโพ, สม ฺชนํ สมชฺชา, ฺฌสฺส ชชฺาเทโสฯ สท วสิรณคตฺยาวสาเนส,ุ นิ
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สทีนํ นิสชฺชาฯ วิท ญาเณ, วชิานนํ, วทิตตี ิวา วชฺิชาฯ สช วสฺิสคฺเค, วสฺิสชฺชนํ วสฺิสชฺชาฯ ปท 
คตมฺิห,ิ นิปชฺชนํ นิปชฺชาฯ 

หน หสิาคตสี,ุ หนฺตพฺพนฺต ิอตฺเถ ณฺยมฺห ิกเต ‘‘วโธ วา สพฺพตฺถา’’ต ิหนสฺส วธาเทโส, 
ฌสฺสมินิา ชฌฺาเทโส จ, โส วชฺโฌ, สา วชฺฌาฯ สี สเย, สยนํ, สยนฺต ิเอตฺถาต ิวา เสยฺยา, วุทฺธ,ิ 
ยการสฺส ทฺวตฺิต ฺจฯ ธา ธารเณ สปํุพฺโพ, สมฺมา จตฺิตํ นิเธต ิเอตาย, สยํ วา สทฺทหตตี ิอตฺเถ 
‘‘อตฺิถยิมตยิโว วา’’ต ิอปปฺจฺจโย, ‘‘สนฺธา’’ต ิรเูป สมฺปตฺเต อมินิา นการสฺส ทกาโร, สทฺธาฯ จร 
จรเณ, จรณนฺต ิอตฺเถ ณฺยปปฺจฺจเย, อิการาคเม จ กเต อมินิา วุทฺธนิิเสโธ, จรยิาฯ 

รชุ โรเค, รุชนนฺต ิอตฺเถ อมินิา ฉปปฺจฺจโย, ‘‘พฺย ฺชนนฺตสฺส โจ ฉปปฺจฺจเยส ุจา’’ต ิ
ธาตฺวนฺตสฺส จกาโร, รุจฺฉา, รุชาต ิอปปฺจฺจเยน สทฺิธฯํ ตถา กจุ สงฺโกจเน, ฉปปฺจฺจโย, โกจนํ กุจฺ
ฉาฯ ลภ ลาเภ, ฉมฺห ิจาเทโส, ลจฺฉาฯ รท วเิลขเน, รจฺฉาฯ มหุ เวจตฺิเต, มยฺุหนํ มจฺุฉา, มจฺุฉนํ 
วา มจฺุฉาฯ วส นิวาเส, วจฺฉาฯ กจ ทตฺิตมฺิห,ิ กจฺฉาฯ กถ กถเน สปํุพฺโพ, สทฺธ ิกถนนฺต ิอตฺเถ 
ณฺยปปฺจฺจโย, อมินิา ถยฺสฺส จฉฺาเทโส, สสํทฺทสฺส สาเทโส จ, สากจฺฉาฯ ตทุ พฺยถเน, ตุจฺฉาฯ 
ปท คตมฺิห,ิ พฺยาปชฺชนนฺต ิอตฺเถ ณฺยมฺห ิกเต ‘‘พฺยาปาทฺยา’’ต ิรเูป สมฺปตฺเต อมินิา นิปา
ตเนน ทฺยสฺส ชชฺาเทโส, รสฺสตฺต ฺจ, พฺยาปชฺชาฯ 

มร ปาณจาเค, มรต ิมรณนฺต ิจ อตฺเถ อมินิา ตฺยตฺยุปปฺจฺจยา, ธาตฺวนฺตโลโปจ, ตโต 
‘‘ยวต’’มจฺิจาทนิา จกาโร, มจฺโจ, มจฺจฯุ สต สาตจฺเจ, อมินิา ยปปฺจฺจโย, ตฺยสฺส จกาโร, สจฺจฯํ 
ตถา นต คตฺตวนิาเม, นจฺจฯํ นิติ นิจฺเจ, นิจฺจฯํ มา มาเน, มายาฯ ชน ชนเน, ชายา, กน ทตฺิ
ตกินฺตสุี, นฺยสฺส ญตฺต,ํ ทฺวตฺิต ฺจ, ก ฺญาฯ ธน ธ ฺเญ, ธ ฺญํฯ ปนุาตตี ิปุ ฺญ,ํ นการาคโม อจฺิ
จาทฯิ 

๖๖๑. เว ป ุสี ทวว มุ ก ุทา ภหฺูวาทีหิ ถตฺุติม ณิมา นิพฺพตเฺตฯ 
เวปสีุทววมอุจฺิเจวมาทหี ิธาตูห,ิ ก ุทา ภอูาทโิต, หฺวาทโิต จ ยถากฺกม ํถตฺุติมณิมอจฺิเจ

เต ปจฺจยา โหนฺต ินิพฺพตฺตตฺเถฯ เวป ุกมฺปเน, ถปุปฺจฺจโย, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา อการาคโม, 
อถ วา ‘‘อถู’’ต ิวตฺตพฺเพ สรโลปํ กตฺวา ‘‘ถ’ู’ต ิวุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ เวเปน นิพฺพตฺโต เวปถุฯ สี 
สเย, สยเนน นิพฺพตฺโต สยถุฯ ทว ทวเน, ทเวน นิพฺพตฺโต ทวถุฯ วม ุอุคฺคริเณ, วเมน นิพฺพตฺ
โต วมถุฯ 
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กุตฺต ิกรณํ, เตน นิพฺพตฺตํ กุตฺตมิ,ํ ‘‘ก’ุ’อติ ินิปาตนโต กรสฺส กตฺุตํฯ ทา ทาเน, ทาต ิทานํ, 
เตน นิพฺพตฺตํ ทตฺตมิ,ํ รสฺสตฺตฯํ ภตู ิภวนํ, เตน นิพฺพตฺตํ โภตฺตมิฯํ อวหุต ิอวหนํ, เตน 
นิพฺพตฺตํ โอหาวมิ,ํ ณโลปวุทฺธอิาวาเทสาฯ 

๖๖๒. อกฺโกเส นมหฺานิฯ 
อกฺโกเส คมฺมมาเน นมหิฺ นิปาเต อุปปเท สต ิธาตโุต อานิปปฺจฺจโย โหตฯิ น คมติพฺโพ 

เต ชมฺม เทโสต ิอตฺเถ อานิปปฺจฺจโย, กติกตฺตา นามมวิ กตฺวา สิมฺห ิกเต น คมานีต ิอตฺเถ 
กมฺมธารยสมาโส, นสฺส อตฺต,ํ ปนุ สมาสตฺตา นามมวิ กเต สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อคมานิ เต ชมฺม 
เทโสฯ น กตฺตพฺพ ํเต ชมฺม กมฺมนฺต ิอกรานิ เต ชมฺม กมฺมํฯ 

นมหีฺต ิก?ิ วปิตฺต ิเตฯ อกฺโกเสต ิก?ิ อคต ิเตฯ 
๖๖๓. สนุสฺสนุสโฺสณวานุวานุนุนขณุานาฯ 
สนุอจฺิเจตสฺส ปาฏปิทกิสฺส สมฺพนฺธโิน อนุสทฺทสฺส โอณ วาน อวุาน อนุ อนุข อณุ อา 

อานอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺตฯิ สนุสสฺนุสฺส โอณาทอิาเทเส, ปรนยเน จ กเต สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ 
โสโณ, โสณา, สฺวาโน, สฺวานา, สวุาโน, สุวานา, สุโน, สนุา, สุนโข, สุนขา, สโุณ, สณุา, สา สา
โน, สานา อจฺิจาทฯิ 

๖๖๔. ตรณุสสฺ สสุ ุจฯ 
ตรณุอจฺิเจตสฺส สทฺทสฺส สสุอุจฺิจาเทโส โหตฯิ จสทฺโท อนิยมตฺโถ, สุสุ, ตรุโณ วาฯ 
๖๖๕. ยวุสสฺุวสสฺวุวุานุนูนาฯ 
ยวุอจฺิเจตสฺส ปาฏปิทกิสฺส อวุสทฺทสฺส อวุอวุานอนุอนูอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺตฯิ ยุวา 

ตฏฺิฐต,ิ ยวุาโน ตฏฺิฐต,ิ ยโุน ตฏฺิฐต,ิ ยโูน ตฏฺิฐตฯิ 
๖๖๖. ฉทาทีหิ ตตรฺณฯ 
ฉทอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิตตรฺณอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ ฉท อปวารเณ, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทิ

นา ธาตฺวนฺตสฺส ตกาโรฯ อาตปํ ฉาเทตตี ิฉตฺต,ํ ฉตฺร,ํ พฺย ฺชนตฺตเย สรปูานเมกสฺส โลโปฯ 
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จินฺต จนฺิตาย,ํ จนฺิเตตตี ิจตฺิตํ, นการสฺส สโํยคาทตฺิตา นิคฺคหตี,ํ ตสฺส ‘‘พฺย ฺชเน จา’’ต ิโล
โป, จตฺิร,ํ ‘‘ฆฏาทนํี วา’’ต ิน วุทฺธฯิ 

ส ุอภสิเว, ‘‘ปรทฺเวภาโว ฐาเน’’ต ิตสฺส ทฺวตฺิต,ํ อตฺเถ อภสิเวตตี ิสตฺุต,ํ สตฺุรฯํ 
สทู ปคฺฆรเณ, อตฺเถ สเูทตตี ิสุตฺต,ํ รสฺสตฺต,ํ ภุชาทตฺิตา ทโลโป, ทฺวตฺิต ฺจฯ ส ุสวเน, 

สณุาตตี ิโสตํ, โสตฺร,ํ วุทฺธฯิ 
นิ ปาปเณ, เนตตี ิเนตฺตํ, เนตฺรฯํ วิท มงฺคลฺเล, โต ทสฺส, ปวตฺิต,ํ ปวตฺิรฯํ ป ูปวเน, ปนุาตตี ิ

ปวตฺิตํ, ปวตฺิร,ํ อิการาคโม, วุทฺธอิวาเทสา จฯ 
ปต คตมฺิห,ิ ปตตตี ิปตฺต,ํ ปตฺร,ํ ปตโต ตายตตี ิปตฺโต, ปตฺโรฯ ตนุ วตฺิถาเร, ต ฺญตตี ิ

ตนฺต,ํ ตนฺตฺรฯํ ยต ยตเน, ยตฺต,ํ ยตฺรฯํ ยา ปาปเณ, ยาปนา ยตฺราฯ ยม ุอุปรเม, ยนฺต,ํ ยนฺตฺรฯํ 
อท ภกฺขเณ, อทตตี ิอตฺต,ํ อตฺรฯํ ยชุ โยเค, ยชฺุชตตี ิโยตฺต,ํ โยตฺร,ํ ภุชาทตฺิตา ธาตฺวนฺตโลปทฺ
วตฺิตานิฯ 

วต ุวตฺตเน, วตฺต,ํ วตฺรฯํ มิท สเินหเน, มชฺิชตตี ิมตฺิตํ, มตฺิรฯํ มา ปรมิาเณ, มตฺตา ปรมิาณํ
, ทฺวตฺิตรสฺสตฺตานิฯ เอวํ ปนุาตตี ิปุตฺโต, ปตฺุโรฯ กล สงฺขฺยาเน, กลตฺต,ํ กลตฺร ํภรยิาฯ วร สวํร
เณ, วรตฺตํ, วรตฺร ํจมฺมมยโยตฺตํฯ เวป ุกมฺปเน, เวปตตี ิเวตฺต,ํ เวตฺรฯํ 

คปุ สํวรเณ, โคตฺต,ํ โคตฺร,ํ ‘‘คปุาทนี ฺจา’’ต ิธาตฺวนฺตโลโป, ทฺวตฺิต ฺจ, คตฺตํ วา, ‘‘กฺวจ ิธา
ตู’’ตอิาทนิา อกุารสฺส อกาโรฯ ทา อวขณฺฑเน, ทาตฺต,ํ ทาตฺรฯํ ห ุหวเน, อคฺคหิุตฺตฯํ วห ปาป
เณ, วหตฺิต,ํ วหตฺิรฯํ จร จรเณ, จรตฺิต,ํ จรตฺิรฯํ มจุ โมจเน, มตฺุตํ ปสฺสาโวฯ ภาส ทตฺิตมฺิห,ิ ภสฺตฺ
รา อจฺิจาทฯิ 

๖๖๗. วทาทีหิ ณิตโฺต คเณฯ 
วท จร วรอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิณิตตฺปปฺจฺจโย โหต ิคเณ คมฺมมาเนฯ วท วยิตฺตยิํ วาจาย,ํ 

วทติานํ คโณ วาทตฺิตฯํ จร จรเณ, จรติานํ คโณ จารตฺิตํฯ วร วรเณ, วรติานํ คโณ วารตฺิตํฯ อถ 
วา จรนฺต ิตสฺม ิปรปิรูการติายาต ิจารตฺิตํฯ วารติ ํตายนฺต ิเอตฺถ, เอเตนาต ิวา วารตฺิตํฯ 

๖๖๘. มิทาทีหิ ตฺติติโยฯ 
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มิท ปท รนฺช ตนุ ธาอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิยถาภธิานํ ตติฺ ติอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ มชฺิช
ต ิสนิิยฺหตตี ิเมตฺต,ิ ธาตฺวนฺตโลโปฯ ปชฺชตตี ิปตฺตฯิ รนฺช ราเค, รนฺชต ิเอตฺถาต ิรตฺตฯิ วตฺิถา
รยีตตี ิตนฺตฯิ ธาเรตตี ิธาตฯิ ปา รกฺขเณ, ปาตฯิ วส นิวาเส, วสตฯิ 

๖๖๙. อสุรุนฺชทสํานํ ทสํสสฺ ทฑโฺฒ ฒ ฐา จฯ 
อสุ ุรนฺช ทสํอจฺิเจเตส ํธาตูนํ อนฺตเร ทสํสฺส ทฑฒฺาเทโส โหต,ิ เสเสห ิธาตูห ิฒ ฐอจฺิเจ

เต ปจฺจยา โหนฺตฯิ อสุ ุทาเห, รนฺช ราเค, ฒ ฐปปฺจฺจยา, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ธาตฺวนฺตโลโป, 
ทฺวตฺิตํ, อุฑฺโฒ, รฏฺฐฯํ ทสํ ทสํเน, กวิฺปปฺจฺจโย, กฺวิโลโป, ทสํสฺส ทฑฒฺาเทโส จ, ทฑฺฒฯํ 

๖๗๐. สวูสุานมวูสุานมโต โถ จฯ 
ส ูว ุอสอจฺิเจเตส ํธาตูนํ อ ูอ ุอสานํ อตอจฺิจาเทโส โหต,ิ อนฺเต ถปปฺจฺจโย จฯ 
ส ูหสิาย,ํ สตฺถํฯ ว ุสวํรเณ, วตฺถํฯ อส ภุว,ิ อตฺโถฯ ยทา ปน สส ุหสิาย,ํ วส อจฺฉาทเน, 

อร คตมฺิหตี ิจ ธาตุ, ตทา ‘‘สมาทหี ิถ มา’’ต ิถปปฺจฺจโย, ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา ธาตฺวนฺตโลโป, 
‘‘วคฺเค โฆสา’’ตอิาทนิา ทฺวตฺิต,ํ สสตตี ิสตฺถ,ํ วสยีตตี ิวตฺถํ, อรยีตตี ิอตฺโถฯ 

๖๗๑. รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ช ท โลโป จฯ 
รนฺช อทิุอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิธ ท อิททฺ ก อิรอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺต ิกฺวจ,ิ ธาตฺวนฺตานํ 

ชทานํ โลโป จ โหตฯิ 
รนฺช ราเค, ธปปฺจฺจโย, ชโลโป จ, รนฺธฯํ อทิุ ปสวนกฺเลทเนสุ สปํพฺุโพ, ทปปฺจฺจโย, สมุทฺ

โท, อุทฺโทฯ ขทุ ปิปาสาย,ํ ขทฺุโทฯ ฉิทิ ทฺวธิากรเณ, ฉิทฺโทฯ รทิุ หสิาย,ํ รุทฺโท, ลุทฺโท, โล รสฺส
ฯ ภทิ กลฺยาเณ, ภทฺโทฯ นิทิ กุจฺฉาย,ํ นิทฺทาฯ มทุ หาเส, มทฺุทาฯ ทล ทุคฺคตมฺิห,ิ อิทฺทปปฺจฺจ
โย, ทลทฺิโทฯ 

สสุ โสสเน, สจุ โสเก วา, กปปฺจฺจโย, ธาตฺวนฺตสฺส กกาโร, สกฺุกฯํ วจ วยิตฺตยิ ํวาจาย,ํ วก 
อาทาเน วา, วกฺกฯํ สก สตฺตมฺิห,ิ สกฺโกฯ อสุ ุทาเห, อุกฺกาฯ 
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วช คตมฺิห,ิ อิรปปฺจฺจโย, อปปฺฏหิตํ วชตตี ิวชริฯํ มท อุมฺมาเท, มทริาฯ เอวํ มนฺทริ,ํ รุธริ,ํ 
รุหริ,ํ รุจริฯํ พธ พนฺธเน, พธโิร, พธริา, พธริ,ํ ตมิโิร, ตมิริ,ํ สโิรฯ สร หสิาย,ํ สรริฯํ ‘‘กลลิ,ํ สลลิ’’นฺ
ตอิาทสี ุโล รสฺสฯ กุฏโิล, โกกโิล อจฺิจาทโยฯ 

๖๗๒. ปฏิโต หิสสฺ เหรณ หีรณฯ 
ปฏิโต ปรสฺส หิอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส เหรณ หีรณอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺตฯิ หิ คตมฺิห ิปฏิปุพฺ

โพ, ปฏปิกฺเข มทฺทตฺิวา คจฺฉตตี ิอตฺเถ ‘‘กฺว ิจา’’ต ิกฺวิปปฺจฺจโย, กฺวิโลโป, อมินิา เหรณ หีรณ
อาเทสา, ณโลโป, ‘‘เตส ุวุทฺธ’ี’ตอิาทนิา ปฏสิทฺทาทสฺิส วุทฺธ,ิ ปาฏเิหร,ํ ปาฏหิรี,ํ ยทา ปน หร 
หรเณต ิธาตุ, ตทา ปฏปิกฺเข หรตตี ิ‘‘ปาฏหิารยิ’’มติ ิณฺเยนปิ สทฺิธฯํ 

๖๗๓. กฑยฺาทีหิ โกฯ 
กฑิอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิกปปฺจฺจโย โหตฯิ 
กฑิ เฉทเน, กปปฺจฺจเย กเต ‘‘กฺวจ ิธาตู’’ตอิาทนิา, ‘‘นิคฺคหตี ฺจา’’ต ิวา อิการานุพนฺธสฺส 

ธาตุสฺส นิคฺคหตีาคโม, กโลโป จ, นิคฺคหตีสฺส วคฺคนฺตตฺต,ํ กณฺโฑ อุส,ุ ปรมิาณ ฺจฯ เอว ํฆฏิ 
ฆฏฺฏเน, ฆณฺโฏ, ฆณฺฏา วาฯ วฏิ อาวตฺตเน, วฏิ ธารณพนฺธนสงฺฆาเตสุ วา, วณฺโฏฯ กรฑิ ภา
ชนตฺเถ, กรณฺโฑฯ มฑิ มณฺฑนตฺเถ, มณฺโฑฯ สฑิ คุมฺพตฺเถ, สณฺโฑฯ ภฑิ ภณฺฑตฺเถ, ภณฺฑํฯ 
ปฑิ ลงฺิคเวกลฺลตฺเถ, ปณฺโฑ, โส เอว ปณฺฑโกฯ ทฑิ อาณาย,ํ ทณฺโฑฯ รฑิ ห ิสาย,ํ รณฺโฑฯ 
ตฑิ จลนตฺเถ, วติณฺโฑฯ จฑิ จณฺฑตฺเถ, จณฺโฑฯ คฑิ สนฺนิจฺจเย, คณฺโฑฯ อฑิ อณฺฑตฺเถ, อณฺ
โฑฯ ลฑิ ชคิุจฺฉาย,ํ ลณฺฑฯํ เมฑิ กุฏลิตฺเถ, เมณฺโฑ, เมณฺฑโก วาฯ เอรฑิ หสิาย,ํ เอรณฺโฑฯ 
ขฑิ เฉทนตฺเถ, ขณฺโฑฯ มทิ หาเส, มนฺโทฯ อิทิ ปรมสฺิสรเิย, อนฺิโทฯ จทิ อจฺิฉากนฺตสี,ุ จนฺโทฯ 
ขรุ เฉทเน, ขโุร อจฺิจาทฯิ 

‘‘โก’’ต ิวตฺตเตฯ 
๖๗๔. ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคนฺธาฯ 
ขาท อม คมอุจฺิเจเตส ํธาตูนํ ขนฺธ อนฺธ คนฺธอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต,ิ กปปฺจฺจโย จ โหติ

ฯ ขาท ภกฺขเน, ชาตชิรามรณาทหี ิสํสารทุกฺเขห ิขชฺชตตี ิขนฺโธฯ อม โรเค, อนฺโธฯ คม,ุ สปปฺ 
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คตมฺิห,ิ คนฺโธฯ กฺวจิคฺคหเณน กโลปาภาเว ขนฺธโก, อนฺธโก, คนฺธโกฯ อถ วา ราสฏฺเฐน ขนฺโธ
ฯ คนฺธ สจูเน, อตฺตโน นิสฺสยสฺส คนฺธนโต สูจนโต คนฺโธฯ 

๖๗๕. ปฏาทีหฺยลฯํ 
ปฏอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห,ิ ปาฏปิทเิกห ิจ อลปปฺจฺจโย โหตฯิ อฏ, ปฏ คตมฺิห,ิ ปเฏ อลํ 

สมตฺถนฺต ิอตฺเถ อมินิา อลปปฺจฺจโย, ‘‘ส’ิ’นฺต ิอมาเทโส, ปฏล,ํ ปฏลานิฯ ตถา กล กลเล, กลลฯํ 
กสุ เฉทนภูต ทาน ส ฺจเยส,ุ กุสล,ํ ยทา ปน สล ล ูลาอติ ิธาตุ, ตทา กุจฺฉิตานํ สลนโต, กุสานํ 
ลวนโต, กุโส วยิ ลวนโต วา กุเสน ลาตพฺพตฺตา กสุลนฺต ิอปปฺจฺจเยน กปปฺจฺจเยน วา รปูสทฺิธ ิ
เวทติพฺพาฯ 

กท มเท, กทลํฯ ภคนฺท เสจเน, ภคนฺทลํฯ เมข กฏวิจิตฺิเต, เมขล,ํ เมขลา วาฯ วกฺก 
รุกฺขตเจ, วกฺกลํฯ ตกฺก รุกฺขสเิลเส, ตกฺกลฯํ ปลฺล นินฺนฏฺฐาเน, ปลฺลลฯํ สทฺท หรเิต, สทฺทล,ํ 
ปรโลโปฯ มลู ปตฏฺิฐาย,ํ มลุาล,ํ รสฺสตฺตํฯ พิล นิสฺสเย, พลิาลํฯ วิท สตฺตาย,ํ วทิาลํฯ จฑิ จณฺ
ฑกฺิเก, จณฺฑาโล, ทฆีตฺตฯํ วา คตคินฺธเนสุ, วาลํฯ วส อจฺฉาทเน, วสโลฯ ปจิ วตฺิถาเร, ปจโล, 
ป ฺจาโล, ป ฺจนฺนํ ราชนํู อลนฺตปิิ ป ฺจาโลฯ มจ โจเร, มจโลฯ มสุ เถยฺเย, มสุโลฯ 

โคตถฺ ุวํเส, โคตฺถุโลฯ ปถุ ุวตฺิถาเร, ปถุุโลฯ พห ุสงฺขฺยาเน, พหลุ,ํ ปรโลโปฯ ยทา ปน ลา 
อาทาเน อติ ิธาตุ, ตทา โคตฺถุ ํลาตตี ิโคตฺถุโลฯ เอว ํปถุุโล, พหลุํฯ 

มงฺค มงฺคลฺเย, มงฺคลํฯ พห วุทฺธมฺิห,ิ พหลํฯ กมพฺ ส ฺจลเน, กมฺพลฯํ สพิ มณฺฑเล, สมฺพลํ
, นิคฺคหตีาคโม, สพโล วาฯ อคฺค คตโิกฏลฺิเล, อคฺคลฯํ มฑิ ภสูาย,ํ มณฺฑลฯํ กฑิุ ทาเห, 
กุณฺฑลํ อจฺิจาทฯิ 

๖๗๖. ปถุสสฺ ปถุปุถาโม วาฯ 
ปถุอจฺิเจตสฺส ธาตุสฺส ปถุ ุปถอจฺิเจเต อาเทสา โหนฺต,ิ อมปปฺจฺจโย จ โหต ิวา, กฺวจตฺโถย ํ

วาสทฺโทฯ ปถุ วตฺิถาเร, ปตฺถฏาต ิอตฺเถ กฺวิปปฺจฺจโย, อมินิา ปถุสฺส ปถุปุถาเทสา, กฺวิโลโปฯ 
อิตถิฺย ํอีปจฺจโย, ‘‘โอ สเร จา’’ต ิสตฺุเต จสทฺเทน อวาเทโส, ปถุว,ี ปถว,ี ปธว,ี ถสฺส วตฺต,ํ 
อมปปฺจฺจเย ปถาเทโส, ปถโมฯ 

๖๗๗. สสวฺาทีหิ ตทุโวฯ 
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สสอุจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิต ุทุอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ สส ุหสิาคตสี,ุ ตปุปฺจฺจโย, ‘‘กฺวจ ิธา
ตู’’ตอิาทนิา ธาตฺวนฺตสฺส ตกาโร, สตฺตุฯ ชน ชนเน, ชตฺตุฯ ทท ทาเน, ททฺทุ กุฏฺฐวเิสโสฯ อท 
ภกฺขเณ, อทฺทุฯ มทอุมฺมาเท, มทฺท ุอจฺิจาทฯิ 

๖๗๘. ฌาทีหิ อีวโรฯ 
จิปาธาอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิอีวรปปฺจฺจโย โหตฯิ จ ิจเย, จยีตตี ิจวีรฯํ ปา ปาเน, ปาตตี ิ

ปีวโร ปีโนฯ ธา ธารเณ, ธวีโร เกวฏฺโฏฯ 
๖๗๙. มนุาทีหิ จิฯ 
มนุาทหี ิธาตูห ิอิปปฺจฺจโย โหต,ิ จสทฺเทน ปาฏปิทเิกห ิจฯ มุน ญาเณ, มนุาตตี ิมุนิ, วาธิ

การา น วุทฺธฯิ ยต ยตเน, ยตตตี ิยตฯิ อคคฺ คตโิกฏลฺิเล, อคฺคฯิ ปต คตมฺิห,ิ ปตฯิ สจุ โส
จกมฺมนิ, สุจฯิ รจุ ทตฺิตมฺิห,ิ รุจฯิ อิส ปรเิยสเน, สลีาทคิเุณ เอสตตี ิอสิฯิ ก ุสทฺเท, กว,ิ วุทฺธ,ิ 
อวาเทโส จฯ ร ุสทฺเท, รว,ิ ทธ,ิ กุฏฯิ อส ุเขปเน, อสฯิ ราช ทตฺิตมฺิห,ิ ราชฯิ คป,ุ สปปฺ คตมฺิห,ิ 
สปปิฺฯ อจจฺ ปชูาย,ํ อจฺจฯิ ชตุ ทตฺิตมฺิห,ิ โชต,ิ นนฺท,ิ ทปิี, กมิ,ิ อการสฺส อิตฺตํฯ ตม ุกงฺขาย,ํ ตมิิ
ฯ พธุ โพธเน, พุชฺฌตตี ิโพธฯิ กส วเิลขเน, กสฯิ กปิ จลเน, กปิ, กล,ิ พล,ิ มส,ิ ธนิ, หร,ิ อร,ิ คริ ิ
อจฺิจาทโยฯ 

ปาฏปิทกิโต ปน มหาล,ิ ภทฺทาล,ิ มณ,ิ อรณ,ิ ตรณ,ิ ธรณ,ิ สรณ,ิ ธมณ,ิ อวนิ, อสนิ, วสนิ 
อจฺิจาทฯิ 

๖๘๐. วิทาทีหฺยูโรฯ 
วิทอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิอรูปปฺจฺจโย โหตฯิ วิท ลาเภ, วนฺทติุ ํอลํ อนาสนฺนตฺตาต ิอตฺเถ 

อรูปปฺจฺจโยฯ วทิูโร, วชฺิชโูร วา, วทิเูร ชาโต เวทูโร มณฯิ วล, วลฺล สาธารณพนฺธเนส,ุ วลฺลูโร
ฯ มส อามสเน, มสโูรฯ สิท สงฺิคาเร, สนฺิทูโร, นิคฺคหตีาคโมฯ ทุ คติมฺห,ิ ทโูรฯ ก ุสทฺเท, กโูรฯ 
กป ุหสิาตกฺกลคนฺเธส,ุ กปปฺโูร, ทฺวตฺิตํฯ มย คตมฺิห,ิ มยโูร, มหยิ ํรวตตี ิวา มยโูรตฯิ 

‘‘วณฺณาคโม วณฺณวปิรยิโย จ, 
ทฺเว จาปเร วณฺณวกิารนาสา; 
ธาตุสฺส จตฺถาตสิเยน โยโค, 
ตทุจฺจเต ป ฺจวธิํ นิรตฺุต’’นฺต ิ– 
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วุตฺตนิรุตฺตลิกฺขณานุสาเรน ‘‘เตสุ วทฺุธ’ี’ตอิาทนิา, ‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา จ รปูสทฺิธ ิเวทติพฺพาฯ 
อทิุ ปสวนกฺเลทเนส,ุ อุนฺทติุมล ํสมตฺโถต ิอุนฺทโูรฯ ขชฺช ภกฺขเณ, ขาทตุิ ํอลนฺต ิขชฺชูโรฯ 

กรุ อกฺโกเส, อกฺโกสติุมลนฺต ิกุรโูรฯ ส ุหสิาย,ํ สโูรฯ 
๖๘๑. หนาทีหิ ณุนุตโวฯ 
หนอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห ิณุ นุ ตอุจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ ณุปปฺจฺจเย หน หสิาคตสี,ุ หนตตี ิ

หณุฯ ชน ชนเน, ชายตตี ิชาณุ, ธาตฺวนฺตโลโป, ทโีฆฯ ภา ทตฺิตมฺิห,ิ ภาตตี ิภาณุฯ ริ สนฺตาเน, 
รยตตี ิเรณุ รโชฯ ขนุ อวทารเณ, ขนฺต,ิ ข ฺญตตี ิวา ขาณุฯ อม คตฺยาทสี,ุ อมตตี ิอณุ, 
ธาตฺวนฺตโลโปฯ 

นุปปฺจฺจเย – เว ตนฺตสนฺตาเน, วายตตี ิเวนุ, เวณุ วาฯ เธ ปาเน, ธายต ิวจฺฉํ ปาเยตตี ิ
เธนุ, ภาตตี ิภานุฯ 

ตปุปฺจฺจเย – ธา ธารเณ, กฺรยิ,ํ ลกฺขณํ วา ธาเรตตี ิธาตุฯ สิ พนฺธเน, สยีต ิพนฺธยีตตีิ เสตุ
ฯ กี ธนวโิยเค, กิ อุนฺนตมฺิห,ิ อุทฺธ ํคจฺฉตตี ิเกตุฯ หิ คตมฺิห,ิ หโินตตี ิเหตุฯ ชน ชนเน, ชายตตี ิ
ชนฺตุฯ ตนุ วตฺิถาเร, ตโนตตี ิตนฺตุฯ วส นิวาเส, วสต ิเอตฺถ ผลํ ตทายตฺตวุตฺตติายาต ิวตฺถุ, 
‘‘กฺวจ ิธาต’ู’ตอิาทนิา สตการสโํยคสฺส ตถฺาเทโสฯ 

๖๘๒. กฏุาทีหิโฐฯ 
กฏุาทหี ิธาตูห ิฐปปฺจฺจโย โหตฯิ กฏุ เฉทเน, กุฏต ิฉินฺทตตี ิกุฏฺโฐ พฺยาธฯิ กสุ เฉทนปู

รณคนฺเธสุ, กุสตตี ิโกฏฺโฐ อุทร,ํ ธาตฺวนฺตโลปทฺวตฺิตานิฯ กฏมทฺทเน, กฏต ิมทฺทตตี ิกฏฺฐฯํ 
กณ นิมลีเน, กณฺโฐฯ 

๖๘๓. มนุปูรสณุาทีหิ อสุสฺนุสิสาฯ 
มนุ ปรู สณุอจฺิเจวมาทหี ิธาตูห,ิ ปาฏปิทเิกห ิจ อสุสฺนุสอิสอจฺิเจเต ปจฺจยา โหนฺตฯิ 
มนุ โพธเน, อุสฺส นุสา, มนเต ชานาตตี ิมนุสฺโส, มานุโส วา, ธาตฺวนฺตสฺส อาตฺตํฯ 
ปรู ทานปรูเณสุ, ปรูตตี ิปรุโิส, รสฺสตฺต,ํ โปโส, รการิการานํ โลโป, วุทฺธ ิจ, ปเุร อุจฺเจ 

ฐาเน เสตตี ิปุรโิสฯ 
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สณุ หสิากลุสนฺธาเนส,ุ สณุต ิกุล ํสนฺทหตตี ิสุณิสาฯ ก ุกุจฺฉิเต, กวยีตตี ิกรสี ํมล,ํ กสฺุส 
กรตฺตํ, ทโีฆ จฯ ส ุหสิาย,ํ อนฺธการวธิมเนน สตฺตานํ ภย ํหสิตตี ิสรูโิย, รการาคโม, สการสฺส 
ยตฺต ฺจฯ มห ปชูาย,ํ มหตตี ิมหโิส, มหยิ ํเสตตีปิิ มหโิสฯ สิ พนฺธเน, สยีต ิพนฺธยีตตี ิสสี ํอจฺิ
จาทฯิ 

๖๘๔. อกฺขเรหิ การฯ 
อกฺขเรหิ อกฺขรวาจเกห ิวณฺเณห ิการปปฺจฺจโย โหตฯิ ตทธิฺตาทสิตฺุเต จคฺคหเณน 

นามพฺยปเทเส สยฺาทฺยปุปฺตฺต,ิ อกาโร, อการ,ํ อกาเรน อจฺิจาท,ิ อากาโร, โอกาโร, กกาโร, ยกา
โร, หกาโร, ฬกาโรฯ เอวการาทสีุ ปน กรยีต ิอุจฺจารยีตตี ิกาโร สทฺโท, เอว จ โส กาโร จาต ิ
เอวกาโรฯ เอว ํธกิาโร, หุกําโร, สาธกุาโรฯ 

อกิาโร ธาตุนิทฺเทเส, วกิรณนฺธโิตต ิจ; 
ภวนฺเตตฺถ คมสฺิสาท,ิ หนตฺยาทตี ิญาปกาฯ 

อุณาทปิปฺจฺจยนฺตนโยฯ 
ตพฺพาท ีณาทโย นิฏฺฐา, ตเว ตุนาทโย ตถา; 
มานนฺตาท ิอุณาทตี,ิ ฉทฺธา กติกสงฺคโหฯ 

อติ ิปทรปูสทฺิธยิ ํกพฺิพธิานกณฺโฑ 
สตฺตโมฯ 
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นิคมน 
สนฺธ ินาม ํการก ฺจ, สมาโส ตทฺธติํ ตถา; 
อาขฺยาตํ กติก ํกณฺฑา, สตฺตเิม รปูสิทฺธิยฯํ 
เตธา สนฺธ ิจตุทฺธา ปทมปิ จตุธา ป ฺจธา นามกิ ฺจ, 
พฺยาสา ฉกฺการก ํฉสฺสมสนมปิ ฉพฺเภทโต ตทฺธติ ฺจ; 
อาขฺยาตํ อฏฺฐธา ฉพฺพธิมปิ กติกํ ปจฺจยานํ ปเภทา, 
ทเีปนฺต ีรูปสทฺิธ ีจริมธิ ชนตาพทฺุธวิฑฺุฒ ิกโรตุฯ 
วขิฺยาตานนฺทเถรวฺหยวรครุนํุ ตมฺพปณฺณทฺิธชานํ, 
สสฺิโส ทีปงกฺราขฺยทฺทมฬิวสุมต ีทปีลทฺธปปฺกาโส; 
พาลาทจฺิจาทวิาสทฺวติยมธวิส ํสาสนํ โชตย ีโย, 
โสย ํพทุธฺปปิฺยวฺโห ยต ิอมิมชุุก ํรปูสิทฺธิ อกาสฯิ 

อิติ ปทรปูสิทธิฺปกรณํ นิฏฺฐิตฯํ 
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ปณิธาน 

ขาพเจา........................................................................................................................................................... 

ผูศึกษาคัมภีรไวยากรณอันเปนฐานรากนําไปสูความเขาใจพระสัทธรรมขององคสมเด็จพระโคดม
สมัมาสัมพุทธเจาผูเปนพระอัครมหาศาสดาของชาวโลก  

ขอตั้งปณิธานวา จักศึกษาคนควาดวยความเคารพสูงสุด เพื่อสรางเสริมทศบารมีธรรม อันมี ทาน 
ศีล เนกขัมมะ เปนตนใหบังเกิดข้ึนในตนย่ิง ๆ ข้ึนไป  

ขอขาพเจา จงมีปญญารุงเรอืงเขาใจพระสัทธรรมโดยกาลไมนาน สามารถเขาถึงพระอริยสัจธรรม
อันลวงเสียซึ่งอาสวะทั้งมวล หมดสิ้นเหตุปจจัยใหตองอุบัติวนเวียนในสังสารวัฏฏอีกตอไป   

ขาพเจา จักพากเพียรเผยแผถายทอดความรูในพระสัทธรรมแดอนุชนรุนหลังสืบตอไป โดยไม
คํานึงถึงความเหนือ่ยยากและอุปสรรคใด ๆ 

ขอพระอริยสัจธรรม อันมสีัมมาทิฐิ เปนตน จงบังเกิดมีแดสัตวทั้งปวง 
ขอเหลาสัตว ผูอนุโมทนาชืน่ชมยินดี สงเสริมการศึกษาและการเผยแผพระสัทธรรม 
จงปลอดพนจากภัยพิบัติอนัตรายทั้งมวล และประสบผลอันงดงามยิ่งทางธรรมโดยทั่วกันเทอญ 

 

ลงชื่อ................................................................................................. 
      (................................................................................................) 
         ............................./................................/.......................... 
 

 


