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คานา
สัททนีติปกรณ์บาลีเล่มนี้ เรียกชื่อว่า สัททนีติปกรณ์ (ปทมาลา) ฉบับ
เร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เป็นผลงานไวยากรณ์ภาษาบาลีชั้นเยี่ยม แต่งโดย
พระอัคควังสะ ในช่วงปี พ.ศ. ๑๗๗๗ – ๑๗๙๓ ในสมัยของพระเจ้าจะสวา ณ เมือง
พุกาม ประเทศเมียนม่าร์ สาหรับเมืองไทยแล้ว สัททนีติยังมีผู้ศึกษาน้อยอยู่
เนื่องจากการขาดแคลนตาราและอาจารย์ส อน มหาบาลีวิชชาลัย ต้องการให้
นักศึกษาหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง ที่อยู่ ณ สถานที่ไกล ๆ สามารถดาวน์โหลดไป
ใช้ศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และทาต้นฉบับนี้ขึ้นอย่างเร่งด่ว น มีเวลาจากัดจึงไม่ได้ทา
เชิงอรรถอ้างอิงถึงสูตรทางไวยากรณ์เทียบเคียงกั บฉบั บบาลีอื่น ๆส่วนเนื้อหานั้ น
ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นฉบั บสังคายนาครั้งที่ ๖
จึงหวังว่า สัททนีติปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เล่มนี้ จัก
แก้ปัญหาการขาดแคลนตาราเรียนของผู้สนใจศึ กษาไวยากรณ์ภาษาบาลีสายสั ทท
นีติได้เป็นอย่างดี
ขอความเจริญในพระสัทธรรม รวมทั้งความปลอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง
จงบังเกิดมีแด่ผู้ศึกษาภาษาบาลีภาษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระโคดมสัมมาสัม
พุทธเจ้าผู้เป็นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลกสื บไป
จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺ โม
มหาบาลีวิชชาลัย
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ ส

สทฺทนี ติปปฺ กรณํ (ปทมาลา)
คนฺ ถารมฺภกถา

ธีเรหิ มคฺคนาเยน, เยน พุทฺเธน เทสิต;ํ
สิต ํ ธมฺมมิธญฺญาย, ญายเต อมตํ ปทํฯ
ตํ นมิตฺวา มหาวีรํ, สพฺพญฺญุ ํ โลกนายกํ;
มหาการุ ณิก ํ เสฏฺฐํ, วิสุทฺธ ํ สุ ทฺธทิ ายกํฯ
สทฺธมฺมญฺจสฺ ส ปูเชตฺวา, สุ ทฺธ ํ สนฺ ตมสงฺ ขตํ;
อตกฺกาวจรํ สุ ฏฺฐุ, วิภตฺต ํ มธุรํ สิวํฯ
สงฺ ฆสฺ ส จ’ญฺชลิ ํ กตฺวา, ปุ ญฺญกฺเขตฺตสฺ ส ตาทิโน;
สีลสมาธิปญฺญาทิ-วิสุทฺธคุณโชติโนฯ
นมสฺ สนาทิปุญฺญสฺ ส , กตสฺ ส รตนตฺตเย;
เตชสาหํ ปหนฺ ตฺวาน, อนฺ ตราเย อเสสโตฯ
โลกนีตวิ ิยตฺตสฺ ส , สตฺถุ สทฺธมฺมนีตโิ น;
สาสนตฺถ ํ ปวกฺขามิ, สทฺทนี ติมนากุลฯํ
อาสวกฺขยลาเภน, โหติ สาสนสมฺปทา;
อาสวกฺขยลาโภ จ, สจฺจาธิคมเหตุโกฯ
สจฺจาธิคมนํ ตญฺจ, ปฏิปตฺตสิ ฺ สิต ํ มตํ;
ปฏิปตฺต ิ จ สา กามํ, ปริยตฺตปิ รายณาฯ
ปริยตฺตาภิยุตฺตานํ, วิทติ ฺวา สทฺทลกฺขณํ;
ยสฺ มา น โหติ สมฺโมโห, อกฺขเรสุ ปเทสุ จฯ
ยสฺ มา จาโมหภาเวน, อกฺขเรสุ ปเทสุ จ;
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ปาฬิยตฺถ ํ วิชานนฺ ต,ิ วิญฺญ ู สุ คตสาสเนฯ
ปาฬิยตฺถาวโพเธน, โยนิโส สตฺถุสาสเน;
สปฺปญฺญา ปฏิปชฺชนฺ ต,ิ ปฏิปตฺตมิ ตนฺ ทกิ าฯ
โยนิโส ปฏิปชฺชติ ฺวา, ธมฺมํ โลกุตฺตรํ วรํ;
ปาปุ ณนฺ ต ิ วิสุทฺธาย, สีลาทิปฏิปตฺตยิ าฯ
ตสฺ มา ตทตฺถกิ า สุ ทฺธ,ํ นยํ นิสฺสาย วิญฺญุนํ;
ภญฺญมานํ มยา สทฺท-นี ติํ คณฺหนฺ ตุ สาธุกฯํ
ธาตุ ธาตูห ิ นิปผฺ นฺ น-รูปานิ จ สลกฺขโณ;
สนฺ ธนิ ามาทิเภโท จ, ปทานํ ตุ วิภตฺต ิ จฯ
ปาฬินยาทโยจฺเจว-เมตฺถ นานปฺปการโต;
สาสนสฺ โสปการาย, ภวิสฺสติ วิภาวนาฯ

๑. สวิกรณาขฺยาตวิภาค
ตตฺถ ธาตู ต ิ เกนฏฺเฐน ธาตุ? สกตฺถมฺปิ ธาเรตีต ิ ธาตุ, อตฺถาติสยโยคโต ปรตฺถมฺปิ ธาเรตีต ิ
ธาตุ, วีสติยา อุปสคฺเคสุ เยน เกนจิ อุปสคฺเคน อตฺถวิเสสการเณน ปฏิพทฺธา อตฺถวิเสสมฺปิ ธาเร
ตีต ิ ธาตุ, ‘‘อยํ อิมสิ ฺ สา อตฺโถ, อยมิโต ปจฺจโย ปโร’’ติอาทินา อเนกปฺปกาเรน ปณฺฑิเตหิ ธาริยติ
เอสาติปิ ธาตุ, วิทหนฺ ต ิ วิทุโน เอตาย สทฺทนิปผฺ ตฺต ิ ํ อยโลหาทิมยํ อยโลหาทิธาตูห ิ วิยาติปิ ธาตุฯ
เอวํ ตาว ธาตุ สทฺทสฺ สตฺโถ เวทิตพฺโพฯ
ธาตุ สทฺโท ชินมเต, อิตฺถลิ งิ ฺ คตฺตเน มโต;
สตฺเถ ปุ ลฺลงิ ฺ คภาวสฺ ม,ิ ํ กจฺจายนมเต ทฺวิสุฯ
อถ วา ชินมเต ‘‘ตโต โคตมิธาตูนี’’ติ เอตฺถ ธาตุ สทฺโท ลิงฺควิปลฺลาเส วตฺตติ ‘‘ปพฺพตานิ
วนานิ จา’’ติ เอตฺถ ปพฺพตสทฺโท วิย, น ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ํ ‘‘อฏฺฐิวาจกตฺตา นปุํ สกนิทฺเทโส’’ติ อฏฺฐิ
วาจกตฺเตปิ ‘‘ธาตุโย’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ คทสฺ สนโตฯ ภูวาทโย สทฺทา ธาตโวฯ เสยฺ ยถิท?ํ ภู อิ กุ เก ตกฺก
ตก ตกิ สุ กอิจฺจาทโยฯ คณโต เต อฏฺฐวิธา ภูวาทิคโณ รุ ธาทิคโณ ทิวาทิคโณ สฺ วาทิคโณ กิยาทิค
โณ คหาทิคโณ ตนาทิคโณ จุราทิคโณ จาติฯ อิทานิ เตสํ วิกรณสญฺญเิ ต ปจฺจเย ทสฺ เสสฺ สามฯ
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อเนกวิธา หิ ปจฺจยา นานปฺปกาเรสุ นามนาม กิตนาม สมาสนาม ตทฺธติ นามาขฺยาเตสุ ปวตฺตน
โตฯ สงฺ เขปโต ปน ทุวิธาว นามปจฺจโย อาขฺยาตปจฺจโย จาติฯ ตตฺราปิ อาขฺยาตปจฺจยา ทุวิธา วิ
กรณปจฺจยโนวิกรณปจฺจยวเสนฯ ตตฺถ วิกรณปจฺจโย อการาทิสตฺตรสวิโธ อคฺคหิตคฺคหเณน
ปนฺ นรสวิโธ จฯ โนวิกรณปจฺจโย ปน ข ฉ สาทิเนกวิโธฯ เย รูปนิปผฺ ตฺตยิ า อุปการกา อตฺถวิ
เสสสฺ ส โชตกา วา อโชตกา วา โลปนียา วา อโลปนียา วา, เต สทฺทา ปจฺจยาฯ
ปฏิจฺจ การณํ ตํ ตํ, เอนฺ ตตี ิ ปจฺจยาถ วา;
ปฏิจฺจ สทฺทนิปผฺ ตฺต,ิ อิโต เอตีต ิ ปจฺจยาฯ
นามิกปฺปจฺจยานํ โย, วิภาโค อาวิ เหสฺ สติ;
นามกปฺเป ยโต ตสฺ มา, น ตํ วิตฺถารยามเสฯ
โย โนวิกรณานํ ตุ, ปจฺจยานํ วิภาคโต;
โส ปนาขฺยาตกปฺปมฺห,ิ วิตฺถาเรนา’คมิสฺสตีตฯิ
อิจฺจาเนกวิเธสุ ปจฺจเยสุ ‘‘วิกรณปจฺจยา นาม อิเม’’ติ สลฺลกฺเขตพฺพาฯ กถํ? ภูวาทิคณโต
อปจฺจโย โหติ กตฺตริ, รุ ธาทิคณโต อการิวณฺเณกาโรการปจฺจยา โหนฺ ต ิ กตฺตริ, ปุ พฺพมชฺฌฏฺฐา
เน นิคฺคหีตาคโม จ, ทิวาทิคณโต ยปจฺจโย โหติ กตฺตริ, สฺ วาทิคณโต ณุ ณา อุณาปจฺจยา โหนฺ ต ิ
กตฺตริ, กิยาทิคณโต นาปจฺจโย โหติ กตฺตริ, คหาทิคณโต ปฺป ณฺหาปจฺจยา โหนฺ ต ิ กตฺตริ,
ตนาทิคณโต โอ ยิรปจฺจยา โหนฺ ต ิ กตฺตริ, จุราทิคณโต เณ ณยปจฺจยา โหนฺ ต ิ กตฺตริฯ
อกาโร จ อิวณฺโณ จ, เอ โอการา จ โย ตถา;
ณุ ณา อุณา จ นา ปฺป ณฺหา-ยิรา เณ ณยปจฺจยาฯ
อคฺคหิตคฺคหเณน, เอวํ ปนฺ นรเส’ริตา;
วิกรณวฺ หยา เอเต, ปจฺจยาติ วิภาวเยฯ
เย เอวํ นิทฺทฏิ ฺ เฐหิ วิกรณปจฺจเยหิ ตทญฺเญหิ จ สปฺปจฺจยา อฏฺฐวิธา ธาตุคณา สุ ตฺตนฺ เตสุ
พหูปการา, เตสฺ วายํ ภูวาทิคโณฯ ภู สตฺตายํ, ภูธาตุ วิชฺชมานตายํ วตฺตติฯ สกมฺมกิ ากมฺมกิ าสุ
ธาตูสุ อยํ อกมฺมกิ า ธาตุ, น ปน ‘‘ธมฺมภูโต’’ติอาทีสุ ปตฺตอิ ตฺถวาจิกา อปรา ภูธาตุ วิย สกมฺมกิ า
ฯ เอสา หิ ปริอภิอาทีห ิ อุปสคฺเคหิ ยุ ตฺตาเยว สกมฺมกิ า ภวติ, น อุป ปรา ปาตุ อาทีห ิ อุปสคฺคนิ
ปาเตหิ ยุ ตฺตาปิ ฯ อโต อิมสิ ฺ สา สิทฺธานิ รูปานิ ทฺวิธา เญยฺ ยานิ อกมฺมกปทานิ สกมฺมกปทานิ จาติ
ฯ
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สุ ทฺธกตฺตุกฺริยาปทนิทฺเทส
ตตฺร ภวติ อุพฺภวติ สมุพฺภวติ ปภวติ ปราภวติ สมฺภวติ วิภวติ, โภติ สมฺโภติ วิโภติ ปาตุภว
ติ ปาตุพฺภวติ ปาตุโภติ, อิมานิ อกมฺมกปทานิฯ เอตฺถ ปาตุ อติ ิ นิปาโต, โส ‘‘อาวิภวติ ติโรภวตี’’
ติอาทีสุ อาวิ ติโรนิปาตา วิย ภูธาตุโต นิปผฺ นฺ นาขฺยาตสทฺทสฺ ส เนว วิเสสกโร, น จ สกมฺมกตฺต
สาธโกฯ อุอจิ ฺจาทโย อุปสคฺคา, เต ปน วิเสสกรา, น สกมฺมกตฺตสาธกาฯ เยสมตฺโถ กมฺเมน
สมฺพนฺ ธนีโย น โหติ, ตานิ ปทานิ อกมฺมกานิฯ อกมฺมกปทานํ ยถารหํ สกมฺมกากมฺมกวเสน อตฺ
โถ กเถตพฺโพฯ ปริโภติ ปริภวติ, อภิโภติ อภิภวติ, อธิโภติ อธิภวติ, อติโภติ อติภวติ, อนุ โภติ
อนุ ภวติ, สมนุ โภติ สมนุ ภวติ, อภิสมฺโภติ อภิส มฺภวติ, อิมานิ สกมฺมกปทานิฯ เอตฺถ ปริอจิ ฺจาท
โย อุปสคฺคา, เต ภูธาตุโต นิปผฺ นฺ นาขฺยาตสทฺทสฺ ส วิเสสกรา เจว สกมฺมกตฺตสาธกา จฯ เยสมตฺ
โถ กมฺเมน สมฺพนฺ ธนีโย, ตานิ ปทานิ สกมฺมกานิฯ สกมฺมกปทานํ สกมฺมกวเสน อตฺโถ กเถตพฺ
โพ, กฺวจิ อกมฺมกวเสนปิ ฯ เอวํ สุ ทฺธกตฺตุกฺริยาปทานิ ภวนฺ ตฯิ อุทฺเทโสยํฯ
ตตฺร ภวตี ต ิ โหติ วิชฺชติ ปญฺญายติ สรูปํ ลภติฯ อุพภฺ วตี ต ิ อุปปฺ ชฺชติ สรูปํ ลภติฯ สมุ พภฺ ว
ตี ต ิ สมุปปฺ ชฺชติ สรูปํ ลภติฯ ปภวตี ต ิ โหติ สมฺภวติฯ อถ วา ปภวตี ต ิ ยโต กุโตจิ สนฺ ทติ, น วิจฺ
ฉิชฺชติ, อวิจฺฉินฺนํ โหติ, ตํ ตํ ฐานํ วิสรติฯ ปราภวตี ต ิ ปราภโว โหติ พฺยสนํ อาปชฺชติ อวุ ทฺธ ิ ํ ปา
ปุ ณาติฯ สมฺภวตี ต ิ สุ ฏฺฐุ ภวติ วุ ทฺธ ิ ํ วิรูฬฺห ิ ํ เวปุ ลฺลํ อาปชฺชติฯ วิภวตี ต ิ อุจฺฉิชฺชติ วินสฺ สติ วิปชฺช
ติ, วิเสสโต วา ภวติ สมฺปชฺชติฯ โภติ สมฺโภติ วิโภตี ต ิ อิมานิ ‘‘ภวติ สมฺภวติ วิภวตี’’ติ อิเมหิ
ยถากฺกมํ สมานนิทฺเทสานิฯ ปาตุ ภวตี ต ิ ปกาสติ ทิสฺสติ ปญฺญายติ ปากฏํ โหติฯ ปาตุ พภฺ วติ
ปาตุ โภตี ต ิ อิมานิ ‘‘ปาตุภวตี’’ติ อิมนิ า สมานนิทฺเทสานิฯ เอวํ อกมฺมกปทานํ ยถารหํ สกมฺม
กากมฺมกวเสน อตฺถกถนํ ทฏฺฐพฺพฯํ เอวมุตฺตรตฺราปิ อญฺเญสมฺปิ อกมฺมกปทานํฯ
ปริโภติทุกาทีสุ ปน สตฺตสุ ทุเกสุ ยถากฺกมํ ทฺเว ทฺเว ปทานิ สมานตฺถานิ, ตสฺ มา ทฺเว ทฺเว
ปทานิเยว คเหตฺวา นิทฺทสิ ิสฺสามฯ ตตฺร ปริโภติ ปริภวตี ต ิ ปรํ หิสํ ติ ปี เฬติ, อถ วา หีเฬติ อวชา
นาติฯ อภิโภติ อภิภวตี ต ิ ปรํ อชฺโฌตฺถรติ มทฺทติฯ อธิโภติ อธิภวตี ต ิ ปรํ อภิมทฺทติ ฺวา ภวติ
อตฺตโน วสํ วตฺตาเปติฯ อติโภติ อติภวตี ต ิ ปรํ อติกฺกมิตฺวา ภวติฯ อนุ โภติ อนุ ภวตี ต ิ สุ ขทุกฺข ํ
เวเทติ ปริภุญฺชติ สุ ขทุกฺขปฏิสํเวที โหติฯ สมนุ โภติ สมนุ ภวตี ต ิ สุ ขทุกฺข ํ สุ ฏฺฐุ เวเทติ สุ ฏฺฐุ ปริ
ภุญฺชติ สุ ฏฺฐุ สุ ขทุกฺขปฏิสํเวที โหติฯ อภิสมฺโภติ อภิสมฺภวตี ต ิ ปรํ อชฺโฌตฺถรติ มทฺทติฯ เอวํ
สกมฺมกปทานํ สกมฺมกวเสน อตฺถกถนํ ทฏฺฐพฺพฯํ กตฺถจิ ปน คจฺฉตีต ิ ปวตฺตตีต ิ เอวํ อกมฺมกว
เสนปิ ฯ เอวมุตฺตรตฺราปิ อญฺเญสํ สกมฺมกปทานํฯ
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อปจฺจโย ปโร โหติ, ภูวาทิคณโต สติ;
สุ ทฺธกตฺตุกฺริยาขฺยาเน, สพฺพธาตุกนิสฺสิเตฯ
อยํ สุ ทฺธกตฺตุกฺริยาปทานํ นิทฺเทโสฯ
เหตุ กตฺตุกฺริยาปทนิทฺเทส
ภาเวติ วิภาเวติสมฺภาเวติ ปริภาเวติ, เอวํ เหตุกตฺตุกฺริยาปทานิ ภวนฺ ตฯิ เอกกมฺมกวเสเน
สมตฺโถ คเหตพฺโพฯ ปจฺฉิมสฺ ส ปน ทฺวิกมฺมกวเสนปิ ฯ ปริภาวาเปติ อภิภาวาเปติ อนุ ภาวาเปติ,
เอวมฺปิ เหตุกตฺตุกฺริยาปทานิ ภวนฺ ตฯิ ทฺวิกมฺมกวเสเนสมตฺโถ คเหตพฺโพฯ อิจฺเจวํ ทฺวิธา เหตุกตฺ
ตุกฺริยาปทานิ เญยฺ ยานิ, อญฺญานิปิ คเหตพฺพานิฯ
ตตฺร ภาเวตี ต ิ ปุ คฺคโล ภาเวตพฺพ ํ ยํ กิญฺจ ิ ภาเวติ อาเสวติ พหุลกี โรติ, อถ วา ภาเวตี ต ิ วฑฺ
เฒติฯ วิภาเวตี ต ิ ภาเวตพฺพ ํ ยํ กิญฺจ ิ วิภาเวติ วิเสเสน ภาเวติ, วิวิเธน วา อากาเรน ภาเวติ
ภาวยติ วฑฺ เฒติ, อถ วา วิภาเวตี ต ิ อภาเวติ อนฺ ตรธาเปติฯ สมฺภาเวตี ต ิ ยสฺ ส กสฺ สจิ คุณํ สมฺ
ภาเวติ สมฺภาวยติ สุ ฏฺฐุ ปกาเสติ อุกฺกเํ สติฯ ปริภาเวตี ต ิ ปริภาเวตพฺพ ํ ยํ กิญฺจ ิ ปริภาเวติ ปริ
ภาวยติ สมนฺ ตโต วฑฺ เฒติฯ เอวํ เอกกมฺมกวเสนตฺโถ คเหตพฺโพฯ อถ วา ปริภาเวตี ต ิ วาเสตพฺพ ํ
วตฺถุ ํ ปริภาเวติ ปริภาวยติ วาเสติ คนฺ ธ ํ คาหาเปติฯ เอวํ ทฺวิกมฺมกวเสนาปิ อตฺโถ คเหตพฺโพฯ
ปริภาวาเปตี ต ิ ปุ คฺคโล ปุ คฺคเลน สปตฺต ํ ปริภาวาเปติ หิสํ าเปติ, อถ วา ปริภาวาเปตี ต ิ หีฬาเป
ติ อวชานาเปติฯ อภิภาวาเปตี ต ิ ปุ คฺคโล ปุ คฺคเลน สปตฺต ํ อภิภาวาเปติ อชฺโฌตฺถราเปติฯ อนุ
ภาวาเปตี ต ิ ปุ คฺคโล ปุ คฺคเลน สมฺปตฺต ิ ํ อนุ ภาวาเปติ ปริโภเชติฯ
ปยุ ตฺโต กตฺตุนา โยเค, ฐิโตเยวาปฺปธานิเย;
กฺริยํ สาเธติ เอตสฺ ส , ทีปกํ สาสเน ปทํฯ
กรณวจนํเยว, เยภุยฺเยน ปทิสฺสติ;
อาขฺยาเต การิตฏฺฐานํ, สนฺ ธาย กถิต ํ อิทฯํ
น นาเม การิตฏฺฐานํ, ‘‘โพเธตา’’ อิตอิ าทิก;ํ
‘‘สุ นเขหิปิ ขาทาเปนฺ ต’ิ ’, อิจฺจาทีนิ ปทานิ จ;
อาหริตฺวาน ทีเปยฺ ย, ปโยคกุสโล พุโธฯ
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ตตฺริท ํ กรณวจนํ กมฺมตฺถทีปกํ, อุปโยคสามิวจนานิปิ ตทฺทปี กานิ โยเชตพฺพานิฯ กถํ? ปริ
ภาวาเปตี ต ิ ปุ คฺคโล ปุ คฺคลํ สปตฺต ํ ปริภาวาเปตีต,ิ ตถา ปริภาวาเปตี ต ิ ปุ คฺคโล ปุ คฺคลสฺ ส
สปตฺต ํ ปริภาวาเปตีตฯิ เสสานิ นยานุ สาเรน นิทฺทสิ ิตพฺพานิฯ เอวํ สพฺพาเนตานิ กรโณปโยคสา
มิวจนานิ กมฺมตฺถทีปกานิเยว โหนฺ ต,ิ ตสฺ มา ทฺวิกมฺมกวเสนตฺโถ คเหตพฺโพฯ
อยํ เหตุกตฺตุกฺริยาปทานํ นิทฺเทโสฯ
กมฺมกฺริยาปทนิทฺเทส
ภวิยเต วิภวิยเต ปริภวิยเต อภิภวิยเต อนุ ภวิยเต ปริภยู เต อภิภยู เต อนุ ภยู เต, เอวํ กมฺมุโน
กฺริยาปทานิ ภวนฺ ตฯิ อญฺญถา จ ภวิยฺยเต วิภวิยฺยเต ปริภวิยฺยเต อภิภวิยฺยเต อนุ ภวิยฺยเต ปริ
ภุยฺยเต อภิภุยฺยเต อนุ ภุยฺยเตติฯ เอตฺถ กมฺมุโน กฺริยาปทานิเยว กมฺมกตฺตุโน กฺริยาปทานิ กตฺวา
โยเชตพฺพานิฯ วิสุญฺห ิ กมฺมกตฺตุโน กฺริยาปทานิ น ลพฺภนฺ ตฯิ
ตตฺร ภวิยเตติ ภาเวตพฺพ ํ ยํ กิญฺจ ิ ปุ คฺคเลน ภาวิยเต อาเสวิยเต พหุลกี ริยเต, อถ วา ภวิ
ยเตติ วฑฺ ฒยิ เตฯ วิภวิยเตติ วิภาเวตพฺพ ํ ยํ กิญฺจ ิ ปุ คฺคเลน วิภวิยเต วิเสเสน ภวิยเต, วิวิเธน วา
อากาเรน ภวิยเต วฑฺ ฒยิ เต, อถ วา วิภวิยเตติ อภวิยเต อนฺ ตรธาปิ ยเตฯ ปริภวิยเตติ สปตฺโต
ปุ คฺคเลน ปริภวิยเต หิสํ ิยเต, อถ วา ปริภวิยเตติ หีฬิยเต อวชานิยเตฯ อภิภวิยเตติ สปตฺโต ปุ คฺ
คเลน อภิภวิยเต อชฺโฌตฺถริยเต อภิมทฺทยิ เตฯ อนุ ภวิยเตติ สมฺปตฺต ิ ปุ คฺคเลน อนุ ภวิยเต ปริ
ภุญฺชยิ เตฯ ปริภูยเตติอาทีนิ ตีณิ ‘‘ปริภวิยเต’’ติอาทีห ิ ตีห ิ สมานนิทฺเทสานิฯ เสสานิ ปน ยถาวุ ตฺ
เตหิ ยํ กมฺมเมว ปธานโต คเหตฺวา นิทฺทสิ ิยติ ปทํ, ตํ กมฺมตฺถทีปกํฯ ตสฺ มา กตฺตริ เอกวจเนน
นิทฺทฏิ ฺ เฐปิ ยทิ กมฺมํ พหุวจนวเสน วตฺตพฺพ,ํ พหุวจนนฺ ตญฺเญว กมฺมุโน กฺริยาปทํ ทิสฺสติฯ ยทิ
ปเนกวจนวเสน วตฺตพฺพ,ํ เอกวจนนฺ ตญฺเญวฯ ตถา กตฺตริ พหุวจเนน นิทฺทฏิ ฺ เฐปิ ยทิ กมฺมํ
เอกวจนวเสน วตฺตพฺพ,ํ เอกวจนนฺ ตญฺเญว กมฺมุโน กฺริยาปทํ ทิสฺสติฯ ยทิ ปน พหุวจนวเสน
วตฺตพฺพ,ํ พหุวจนนฺ ตญฺเญวฯ กถํ? ภิกฺขุนา ธมฺโม ภวิยเต, ภิกฺขุนา ธมฺมา ภวิยนฺ เต, ภิกฺขหู ิ ธมฺ
โม ภวิยเต, ภิกฺขหู ิ ธมฺมา ภวิยนฺ เตติฯ อิมนิ า นเยน สพฺ พตฺถ กมฺมุโน กฺริยาปเทสุ โวหาโร กาตพฺ
โพฯ ยสฺ มิ ํ ปน กมฺมุโน กฺริยาปเท กมฺมตฺถทีปเก กมฺมภูตสฺ เสวตฺถสฺ ส กตฺตุภาวปริกปฺโป โหติ, ตํ
กมฺมกตฺตุตฺถทีปกํ, ตํ กมฺมุโน กฺริยาปทโต วิสุํ น ลพฺภติฯ อยํ ปเนตฺถ อตฺถวิญฺญาปเน ปโยครจ
นาฯ สยเมว ปริภวิยเต ทุพฺภาสิต ํ ภณํ พาโล ตปฺปจฺจยา อญฺเญหิ ปริภโู ตปิ , สยเมว อภิภวิยเต
ปาปการี นิรเย นิรยปาเลหิ อภิภโู ตปิ ตถารูปสฺ ส กมฺมสฺ ส สยํ กตตฺตาติฯ เอตฺถ หิ สยเมว ปี ยเต
ปานียํ, สยเมว กโฏ กริยเตติอาทีสุ วิย สุ ขาภิสงฺ ขรณียตา ลพฺภเตว, ตโต กมฺมกตฺตุตา จฯ
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อยํ กมฺมุโน กฺริยาปทานํ นิทฺเทโสฯ
ภาวกฺริยาปทนิทฺเทส
ภูยเต ภวิยเต อุพฺภวิยเต, เอวํ ภาวสฺ ส กฺริยาปทานิ ภวนฺ ตฯิ อญฺญถา จ ภุยฺยเต ภวิยฺยเต
อุพฺภวิยฺยเตติฯ ตตฺร ยถา ฐี ยเตปทสฺ ส ฐานนฺ ต ิ ภาววเสน อตฺถกถนมิจฺฉนฺ ต,ิ เอวํ ภูยเตติอา
ทีนมฺปิ ภวนนฺ ตอิ าทินา ภาววเสน อตฺถกถนมิจฺฉิตพฺพฯํ ยถา จ ฐานํ ฐิต ิ ภวนนฺ ตอิ าทีห ิ ภาว
วาจกกิตนฺ ตนามปเทหิ สทฺธ ิ ํ สมฺพนฺ เธ ฉฏฺฐิโยชนมิจฺฉนฺ ต,ิ น ตถา ฐียเต ภูยเตติอาทีห ิ ภาววาจ
กาขฺยาตปเทหิ สทฺธ ิ ํ สมฺพนฺ เธ ฉฏฺฐิโยชนา อิจฺฉิตพฺพา สมฺพนฺ เธ ปวตฺตฉฏฺฐิยนฺ ตสทฺเทหิ
อสมฺพนฺ ธนียตฺตา อาขฺยาติกปทานํฯ ยสฺ มิ ํ ปโยเค ยํ กมฺมุโน กฺริยาปเทน สมานคติก ํ กตฺวา วินา
กมฺเมน นิทฺทสิ ิยติ กฺริยาปทํ, กตฺตุวาจกปทํ ปน ปจฺจตฺตวจเนน วา กรณวจเนน วา นิทฺทสิ ิยติ, ตํ
ตตฺถ ภาวตฺถทีปกํฯ น หิ สพฺพถา กตฺตารมนิสฺสาย ภาโว ปวตฺตติฯ เอวํ สนฺ เตปิ ภาโว นาม เกว
โล ภวนลวนปจนาทิโก ธาตุอตฺโถเยวฯ อกฺขรจินฺตกา ปน ‘‘ฐียเต ภูยเต’’ติอาทีสุ ภาววิสเยสุ
กรณวจนเมว ปยุ ญฺชนฺ ต ิ ‘‘นนุ นาม ปพฺพชิเตน สุ นิวตฺเถน ภวิตพฺพ ํ สุ ปารุ เตน อากปฺปสมฺปนฺ เน
นา’’ติอาทีสุ วิย, ตสฺ มา เตสํ มเต ‘‘เตน อุพฺภวิยเต’’ติ กรณวจเนน โยเชตพฺพฯํ ชินมเตน ปน ‘‘โส
ภูยเต’’ติอาทินา ปจฺจตฺตวจเนเนวฯ สจฺจสงฺเขปปฺปกรเณ หิ ธมฺมปาลาจริเยน, นิทฺเทสปาฬิยํ
ปน ธมฺมเสนาปตินา, ธชคฺคสุ ตฺตนฺ เต ภควตา จ ภาวปทํ ปจฺจตฺตวจนาเปกฺขวเสนุ ’จฺจาริตฯํ
กถิโต สจฺจสงฺ เขเป, ปจฺจตฺตวจเนน เว,
‘‘ภูยเต’’ อิต ิ สทฺทสฺ ส, สมฺพนฺ โธ ภาวทีปโนฯ
นิทฺเทสปาฬิยํ ‘‘รูปํ, วิโภติ วิภวิยฺยติ’’;
อิต ิ ทสฺ สนโต วาปิ , ปจฺจตฺตวจนํ ถิรํฯ
ตถา ธชคฺคสุ ตฺตนฺ เต, มุนินาหจฺจภาสิเต;
‘‘โส ปหียิสฺสติ’’ อิต,ิ ปาฬิทสฺ สนโตปิ จฯ
ปารมิตานุ ภาเวน, มเหสีนํว เทหโต;
สนฺ ต ิ นิปผฺ าทนา, เนว, สกฺกตาทิวโจ วิยฯ
ปจฺจตฺตทสฺ สเนเนว, ปุ ริสตฺตยโยชนํ;
เอกวจนิกญฺจาปิ , พหุวจนิกมฺปิ จ;
กาตพฺพมิต ิ โน ขนฺ ต,ิ ปรสฺ สปทอาทิเกฯ
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ตสฺ มา รูปํ วิภวิยฺยติ, รูปานิ วิภวิยฺยนฺ ต,ิ ตฺวํ วิภวิยฺยสิ, ตุมฺเห วิภวิยฺยถ, อหํ วิภวิยฺยามิ, มยํ
วิภวิยฺยาม, รูปํ วิภวิยฺยเต, รูปานิ วิภวิยฺยนฺ เต อิจฺเจวมาทิ ชินวจนานุ รูปโต โยเชตพฺพฯํ อตฺรายํ
ปทโสธนา –
วิภวิยฺยตี ต ิ อิท,ํ กมฺมปทสมานกํ;
น จ กมฺมปทํ นาปิ , กมฺมกตฺตุปทาทิกฯํ
ยทิ กมฺมปทํ เอตํ, ปจฺจตฺตวจนํ ปน;
กมฺมํ ทีเปยฺ ย กรณ-วจนํ กตฺตุทปี กํฯ
ยทิ กมฺมกตฺตุปทํ, ‘‘ปี ยเต’’ติ ปทํ วิย;
สิยา สกมฺมกํ, เนตํ, ตถา โหตีต ิ ทีปเยฯ
ยทิ กตฺตุปทํ เอตํ, วิภวติปทํ วิย;
วินา ยปจฺจยํ ติฏฺเฐ, น ตถา ติฏฺฐเต อิทฯํ
น กตฺตริ ภุวาทีนํ, คเณ ยปจฺจโย รุ โต;
ทิวาทีนํ คเณเยว, กตฺตริ สมุทรี ิโตฯ
น ภูธาตุ ทิวาทีนํ, ธาตูนํ ทิสฺสเต คเณ;
ภูวาทิกจุราทีนํ, คเณสุ เยว ทิสฺสติฯ
‘‘วิภวิยฺยติ’’ อิจฺจาโท, ตสฺ มา ยปจฺจโย ปน;
ภาเวเยวาติ วิญฺเญยฺ ยํ, วิญฺญุนา สมยญฺญุนาฯ
เอตฺถ หิ ปากฏํ กตฺวา, ภาวการกลกฺขณํ;
ทสฺ สยิสฺสามหํ ทานิ, สกฺกจฺจ ํ เม นิโพธถฯ
‘‘ติสฺโส คจฺฉติ’’อิจฺจตฺร, กตฺตารํ กตฺตุโน ปทํ;
‘‘ธมฺโม เทสิยติ’’จฺจตฺร, กมฺมํ ตุ กมฺมุโน ปทํฯ
สรูปโต ปกาเสติ, ตสฺ มา เต ปากฏา อุโภ;
ตถา วิภวิยฺยตีต-ิ อาทิภาวปทํ ปนฯ
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สรูปโต น ทีเปติ, การกํ ภาวนามกํ;
ทพฺพภูต ํ ตุ กตฺตารํ, ปกาเสติ สรูปโตฯ
กตฺตารํ ปน ทีเปนฺ ต,ํ กตฺตุสนฺ นิสฺสิตมฺปิ ตํ;
ภาวํ ทีเปติ สฺ วากาโร, ปจฺจเยน วิภาวิโตฯ
ยสฺ มา จ กตฺตุภาเวน, ภาโว นาม น ติฏฺฐติ;
กตฺตาว กตฺตุภาเวน, ภาวฏฺฐาเน ฐิโต ตโตฯ
ยชฺเชวํ กตฺตุโวหาโร, ภาวสฺ ส ตุ กถํ สิยา;
‘‘สาวกานํ สนฺ นิปาโต, อโหสิ’’อิตอิ าทิสุฯ
อิต ิ เจ นิสฺสยานํ ตุ, วสา นิสฺสิตสมฺภวา;
กตฺตุฏฺฐาเนปิ ภาวสฺ ส, กตฺตุปญฺญตฺต ิ สิชฺฌติฯ
การเก กตฺตุกมฺมวฺ เห, กฺริยาสนฺ นิสฺสเย ยถา;
ธาเรนฺ ต ี อาสนถาลี, กฺริยาธาโรติ กปฺปิตาฯ
ตถา ภาวปทํ ธีรา, กตฺตารํ ภาวนิสฺสยํ;
ทีปยนฺ ตมฺปิ กปฺเปนฺ ต,ิ ภาวสฺ ส วาจกํ อิตฯิ
เกจิ อทพฺพภูตสฺ ส, ภาวสฺ เสกตฺตโต พฺรวุ ํ;
ภาเวเทกวโจวาทิ-ปุ ริสสฺ เสว โหติตฯิ
ปาฬิ ํ ปตฺวาน เตสํ ตุ, วจนํ อปฺปมาณกํ;
‘‘เต สํกเิ ลสิกา ธมฺมา, ปหียิสฺสนฺ ต’ิ ’ อิต ิ หิฯ
ปาโฐ ปาวจเน ทิฏฺโฐ, ตสฺ มา เอวํ วเทมเส;
ปจฺจตฺตทสฺ สเนเนว, ปุ ริสตฺตยโยชนํฯ
วจเนหิ ยุ ต ํ ทฺวีห,ิ อิจฺฉิตพฺพนฺ ต ิ โน รุ จ;ิ
ภาเว กฺริยาปทํ นาม, ปาฬิยํ อติทุทฺทสํ;
ตสฺ มา ตคฺคหณูปาโย, วุ ตฺโต เอตฺตาวตา มยาติฯ
อยํ ภาวสฺ ส กฺริยาปทานํ นิทฺเทโสฯ
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เอวํ สุ ทฺธกตฺตุกฺริยาปทานิ เหตุกตฺตุกฺริยาปทานิ กมฺมุโน กฺริยาปทานิ, ภาวสฺ ส กฺริยาปทานิ
จาติ จตุธา, กมฺมกตฺตุกฺริยาปเทหิ วา ปญฺจธา ภูธาตุโต นิปผฺ นฺ นานิ กฺริยาปทานิ นานปฺปกาเรน
นิทฺทฏิ ฺ ฐานิ, เอตานิ โลกิยานํ ภาวเภทวเสน โวหารเภโท โหตีต ิ ทสฺ สนตฺถ ํ วิสุํ วิสุํ วุ ตฺตานิฯ อตฺถ
โต ปน กมฺมกตฺตุภาวการกตฺตยวเสน ติวิธาเนวฯ เหตุกตฺตา หิ สุ ทฺธกตฺตุสงฺ ขาเต การเก ตสฺ สงฺ ค
ภาวโต สงฺ คหมุปคจฺฉติ, ตถา กมฺมกตฺตา กมฺมการเก, ภาโว ปน เกวโลฯ โส หิ คมนปจนลวนา
ทิวเสนาเนกวิโธปิ กฺริยาสภาวตฺตา เภทรหิโต การกนฺ ตโรฯ เอวํ สนฺ เตปิ ทพฺพสนฺ นิสฺสิตตฺตา
ทพฺพเภเทน ภิชฺชติฯ เตน ปาวจเน ภาววาจกํ ปทํ พหุวจนนฺ ตมฺปิ ทิสฺสติฯ อาขฺยาติกปเท
ภาวการกโวหาโร นิรุตฺตนิ ยํ นิสฺสาย คโต, อตฺถโต ปน ภาวสฺ ส การกตา นุ ปปชฺชติฯ โส หิ น กิญฺ
จิ ชเนติ, น จ กฺริยาย นิมติ ฺตฯํ กฺริยานิมติ ฺตภาโวเยว หิ การกลกฺขณํฯ อิต ิ มุขฺยโต วา เหตุโต วา
ภาวสฺ ส การกตา น ลพฺภติฯ เอวํ สนฺ เตปิ โส กรณมตฺตตฺตา การกํฯ ตถา หิ กรณํ กาโร, กฺริยา,
ตเทว การกนฺ ต ิ ภาวสฺ ส การกตา ทฏฺฐพฺพาฯ ยสฺ มา ปน กฺริยานิมติ ฺตภาโวเยว การกลกฺขณํ, ตสฺ
มา นามิกปเท การกลกฺขเณ ภาวการกนฺ ต ิ โวหารํ ปหาย กตฺตุกมฺมกรณสมฺปทานาปาทานาธิ
กรณานํ ฉนฺ นํ วตฺถนู ํ กตฺตุการกกมฺมการกนฺ ตอิ าทิ โวหาโร กริยติ เวยฺ ยากรเณหิฯ เอวํ นิรุตฺตนิ ยํ
นิสฺสาย วุ ตฺต ํ ภาวการกญฺจ ทฺเว จ กมฺมกตฺตุการกานีต ิ การกตฺตยํ ภวติฯ ตทฺทปี กญฺจาขฺยา
ติกปทํ ติการกํฯ
อิมมตฺถญฺห ิ สนฺ ธาย, วุ ตฺตมาจริเยหิปิ;
มหาเวยฺ ยากรเณหิ, นิรุตฺตนิ ยทสฺ สิภฯิ
‘‘ยํ ติกาลํ ติปุริสํ, กฺริยาวาจิ ติการกํ;
อติลงิ ฺ ค ํ ทฺวิวจนํ, ตทาขฺยาตนฺ ต ิ วุ จฺจตี’’ติฯ
อิธ ภาวกมฺเมสุ อตฺตโนปทุปปฺ ตฺต ิ ํ เกจิ อกฺขรจินฺตกา อวสฺ สมิจฺฉนฺ ตตี ิ เตสํ มติวิภาวนตฺถมมฺ
เหหิ ภาวกมฺมานํ กฺริยาปทานิ อตฺตโนปทวเสนุ ทฺทฏิ ฺ ฐานิ เจว นิทฺทฏิ ฺ ฐานิ จฯ สพฺพานิปิ ปเนตานิ
ติการกานิ กฺริยาปทานิ กฺริยาปทมาลมิจฺฉตา ปรสฺ สปทตฺตโนปทวเสน โยเชตพฺพานิฯ ปาฬิอาทีสุ
หิ ติการกานิ กฺริยาปทานิ ปรสฺ สปทตฺตโนปทวเสน ทฺวิธา ฐิตานิฯ เสยฺ ยถิท ํ? ภควา สาวตฺถยิ ํ วิ
หรติฯ สมาธิชฺฌานกุสลา, วนฺ ทนฺ ต ิ โลกนายกํฯ โมนํ วุ จฺจติ ญาณํฯ อตฺถาภิสมยา ธีโร, ปณฺฑิโตติ
ปวุ จฺจติฯ กถํ ปฏิปนฺ นสฺ ส ปุ คฺคลสฺ ส รูปํ วิโภติ วิภวิยฺยติฯ โส ปหียิสฺสติฯ ปณฺฑุกมฺพเล นิกฺขติ ฺต ํ
ภาสเต ตปเตฯ ปูชโก ลภเต ปูชฯํ ปุ ตฺตกามา ถิโย ยาจํ, ลภนฺ เต ตาทิสํ สุ ตฯํ อสิโต ตาทิ วุ จฺจเต
สพฺรหฺมาฯ อคฺคชิ าทิ ปุ พฺเพว ภูยเตฯ โส ปหีเยถาปิ โน ปหีเยถาติ เอวํ ทฺวิธา ฐิตานิฯ อตฺริท ํ
ปาฬิววตฺถานํ –
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ติการกานิ สพฺพานิ, กฺริยาปทานิ ปายโต;
ปรสฺ สปทโยเคน, ทิสฺสนฺ ต ิ ปิ ฏกตฺตเยฯ
อตฺตโนปทยุ ตฺตานิ, จุณฺณิเยสุ ปเทสุ หิ;
อตีวปฺปานิ คาถาสุ , ปทานีต ิ พหูนิ ตุฯ
คาถาสุ เจวิตรานิ, จุณฺณิเยสุ ปเทสุ จ;
สุ พหูเนว หุตฺวาน, ทิสฺสนฺ ตตี ิ ปกาสเยฯ
ปทานํ นิทฺเทโส ปนติ อนฺ ตอิ าทีนํ เตสํ เตสํ วจนานมนุ รูเปน โยเชตพฺโพฯ เอวํ ติการกกฺริ
ยาปทานิ สรูปโต ววตฺถานโต นิทฺเทสโต จ เวทิตพฺพานิฯ
อิทานิ โนปสคฺคากมฺมกิ าทิวเสน ภวติสฺส ธาตุสฺส วินิจฺฉยํ วทาม –
โนปสคฺคา อกมฺมา จ, โสปสคฺคา อกมฺมกิ า;
โสปสคฺคา สกมฺมา จ, อิต ิ ภูต ิ วิภาวิตาฯ
อิท ํ ตุ วจนํ ‘‘ธมฺม-ภูโต ภุตฺวา’’ติอาทิสุ;
ปตฺตานุ ภวนตฺถ ํ เม, วิวชฺเชตฺวา อุทรี ิตฯํ
เอเตน ปน อตฺเถน, โนปสคฺคสกมฺมกิ ;ํ
คเหตฺวา จตุธา โหติ, อิต ิ เญยฺ ยํ วิเสสโตฯ
โนปสคฺคา อกมฺมา จ, โสปสคฺคา อกมฺมกิ า;
ภูธาตุ การิเต สนฺ เต, เอกกมฺมา ภวนฺ ต ิ หิฯ
‘‘ภาเวติ กุสลํ ธมฺม,ํ วิภาเวตี’’ติมานิธ;
ทสฺ เสตพฺพานิ วิญฺญหู ,ิ สาสนญฺญหู ิ สาสเนฯ
โสปสคฺคา สกมฺมา ตุ, การิตปฺปจฺจเย สติ;
ทฺวิกมฺมาเยว โหตีต,ิ ญาตพฺพ ํ วิญฺญุนา กถํฯ
อภิภาเวนฺ ต ิ ปุ ริสา, ปุ ริเส ปาณชาติก;ํ
อนุ ภาเวติ ปุ ริโส, สมฺปตฺต ิ ํ ปุ ริสํ อิตฯิ
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อิท ํ สกมฺมกํ นาม, อกมฺมกมิท ํ อิต;ิ
กถมมฺเหหิ ญาตพฺพ,ํ วิตฺถาเรน วเทถ โนฯ
วิตฺถาเรเนว กิ ํ วตฺตุ,ํ สกฺโกมิ เอกเทสโต;
กถยิสฺสามิ สกฺกจฺจ,ํ วทโต เม นิโพธถฯ
อาขฺยาติกปทํ นาม, ทุวิธ ํ สมุทรี ิต;ํ
สกมฺมกมกมฺมญฺจ, อิต ิ วิญฺญ ู วิภาวเยฯ
ตตฺร ยสฺ ส ปโยคมฺห,ิ ปทสฺ ส กตฺตุนา กฺริยา;
นิปผฺ าทิตา วินา กมฺม,ํ น โหติ ตํ สกมฺมกํฯ
‘‘ปจตี’’ติ หิ วุ ตฺเต ตุ, เยน เกนจิ ชนฺ ตุนา;
โอทนํ วา ปนญฺญํ วา, กิญฺจ ิ วตฺถุนฺต ิ ญายติฯ
ยสฺ ส ปน ปโยคมฺห,ิ กมฺเมน รหิตา กฺริยา;
ปทสฺ ส ญายเต เอตํ, อกมฺมกนฺ ต ิ ตีรเยฯ
‘‘ติฏฺฐติ เทวทตฺโต’’ติ, วุ ตฺเต เกนจิ ชนฺ ตุนา;
ฐานํว พุทฺธวิ ิสโย, กมฺมภูต ํ น กิญฺจปิ ิ ฯ
สกมฺมกปทํ ตตฺถ, กตฺตารํ กมฺมเมว จ;
ปกาเสติ ยถาโยค-มิต ิ วิญฺญ ู วิภาวเยฯ
‘‘โอทนํ ปจติ โปโส, โอทโน ปจฺจเต สยํ’’;
อิจฺจุทาหรณา เญยฺ ยา, อวุ ตฺเตปิ อยํ นโยฯ
อกมฺมกปทํ นาม, กตฺตารํ ภาวเมว จ;
ยถารหํ ปกาเสติ, อิต ิ ธีโรปลกฺขเยฯ
กตฺตารํ ‘‘ติฏฺฐติ’’จฺจตฺร, สูเจติ ภาวนามกํ;
‘‘อุปฏฺฐียติ’’ อิจฺจตฺร, อวุ ตฺเตปิ อยํ นโยฯ
เอวํ สกมฺมกากมฺม,ํ ญตฺวา โยเชยฺ ย พุทฺธมิ า;
ติกมฺมกญฺจ ชาเนยฺ ย, กราโท การิเต สติฯ
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‘‘สุ วณฺณํ กฏกํ โปโส, กาเรติ ปุ ริส’’นฺ ต ิ จ;
‘‘ปุ ริโส ปุ ริเส คามํ, รถํ วาเหติ’’อิจฺจปิ ฯ
เอตฺถ ภวติธาตุมฺห,ิ นโย เอโส น ลพฺภติ;
ตสฺ มา ทฺวิกมฺมกญฺเญว, ปทเมตฺถ วิภาวิตฯํ
เอทิโส จ นโย นาม, ปาฬิยํ ตุ น ทิสฺสติ;
เอกจฺจานํ มเตเนว, มยา เอวํ ปกาสิโตฯ
เอตฺถ จ ‘‘ตเมนํ ราชา, วิวิธา กมฺมการณา;
การาเปตี’’ติ โย ปาโฐ, นิทฺเทเส ตํ สุ นิทฺทเิ สฯ
‘‘มนุ สฺเสหี’’ติ อาหริตฺวา, ปาฐเสสํ สุ เมธโส;
‘‘สุ นเขหิปิ ขาทาเปนฺ ต’ิ ’, อิต ิ ปาฐสฺ ส ทสฺ สนาฯ
เอตํ นยํ วิท ู ญตฺวา, โยเช ปาฐานุ รูปโต;
‘‘สุ วณฺณํ กฏกํ โปโส, กาเรติ ปุ ริเสนิ’’ติฯ
วิกรณปฺปจฺจยาว, วุ ตฺตา เอตฺถ สรูปโต;
สคเณ สคเณ เตสํ, วุ ตฺต ิ ํ ทีเปตุเมว จฯ
‘‘อสฺ มิ ํ คเณ อยํ ธาตุ, โหตี’’ติ เตหิ วิญฺญุโน;
วิญฺญาเปตุญฺจ อญฺเญหิ, ญาปนา ปจฺจเยหิ นฯ
ตถา หิ ภาวกมฺเมสุ , วิหโิ ต ปจฺจโย ตุ โย;
อฏฺฐวิเธปิ ธาตูนํ, คณสฺ มิ ํ สมฺปวตฺตติฯ
ภูธาตุเชสุ รูเปสุ , อสมฺโมหาย โสตุนํ;
นานาวิโธ นโย เอวํ, มยา เอตฺถ ปกาสิโตฯ
เย โลเก อปฺปยุ ตฺตา วิวิธวิกรณาขฺยาตสทฺเทสฺ วเฉกา,
เต ปตฺวาขฺยาตสทฺเท อวิคตวิมตี โหนฺ ต ิ ญาณีปิ ตสฺ มา;
อจฺจนฺ ตญฺเญว ธีโร สปรหิตรโต สาสเน ทฬฺ หเปโม,
โยคํ เตสํ ปโยเค ปฏุตรมติต ํ ปตฺถยาโน กเรยฺ ยฯ
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อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ
วิญฺญนู ํ โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
สวิกรณาขฺยาตวิภาโค นาม
ปฐโม ปริจฺเฉโทฯ

๒. ภวติกฺริยาปทมาลาวิภาค
อิโต ปรํ ปวกฺขามิ, โสตูนํ มติวฑฺ ฒนํ;
กฺริยาปทกฺกมํ นาม, วิภตฺตาทีนิ ทีปยํฯ
ตตฺร อาขฺยาติกสฺ ส กฺริยาลกฺขณตฺตสูจกิ า ตฺยาทโย วิภตฺตโิ ย, ตา อฏฺฐวิธา วตฺตมานาปญฺจมี
สตฺตมีปโรกฺขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺ ต ี กาลาติปตฺตวิ เสนฯ
ตตฺถติ อนฺ ต,ิ สิ ถ, มิ ม, เต อนฺ เต, เส วฺ เห, เอ มฺเห อิจฺเจตา วตฺตมานาวิภตฺตโิ ย นามฯ
ตุ อนฺ ตุ, หิ ถ, มิ ม, ตํ อนฺ ต,ํ สุ วฺ โห, เอ อามเส อิจฺเจตา ปญฺจมีวิภตฺตโิ ย นามฯ
เอยฺ ย เอยฺ ยุํ, เอยฺ ยาสิ เอยฺ ยาถ, เอยฺ ยามิ เอยฺ ยาม, เอถ เอรํ, เอโถ เอยฺ ยาวฺ โห, เอยฺ ยํ เอยฺ
ยามฺเห อิจฺเจตา สตฺตมีวิภตฺตโิ ย นามฯ
อ อุ, เอ ตฺถ, อํ มฺห, ตฺถ เร, ตฺโถ วฺ โห, อิ ํ มฺเห อิจฺเจตา ปโรกฺขาวิภตฺตโิ ย นามฯ
อา อู, โอ ตฺถ, อํ มฺหา, ตฺถ ตฺถุ,ํ เส วฺ ห,ํ อิ ํ มฺหเส อิจฺเจตา หิยฺยตฺตนีวิภตฺตโิ ย นามฯ
อี อุ,ํ โอ ตฺถ, อิ ํ มฺหา, อา อู, เส วฺ ห,ํ อํ มฺเห อิจฺเจตา อชฺชตนีวิภตฺตโิ ย นามฯ
สฺ สติ สฺ สนฺ ต,ิ สฺ สสิ สฺ สถ, สฺ สามิ สฺ สาม, สฺ สเต สฺ สนฺ เต, สฺ สเส สฺ สวฺ เห, สฺ สํ สฺ สามฺเห อิจฺเจตา
ภวิสฺสนฺ ตวี ิภตฺตโิ ย นามฯ
สฺ สา สฺ สํสุ, สฺ เส สฺ สถ, สฺ สํ สฺ สามฺหา, สฺ สถ สฺ สิสุ, สฺ สเส สฺ สวฺ เห, สฺ สิ ํ สฺ สามฺหเส อิจฺเจตา กาลา
ติปตฺตวิ ิภตฺตโิ ย นามฯ
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สพฺพาสเมตาสํ วิภตฺตนี ํ ยานิ ยานิ ปุ พฺพกานิ ฉ ปทานิ , ตานิ ตานิ ปรสฺ สปทานิ นามฯ ยานิ
ยานิ ปน ปรานิ ฉ ปทานิ, ตานิ ตานิ อตฺตโนปทานิ นามฯ ตตฺถ ปรสฺ สปทานิ วตฺตมานา ฉ, ปญฺจ
มิโย ฉ, สตฺตมิโย ฉ, ปโรกฺขา ฉ, หิยฺยตฺตนิโย ฉ, อชฺชตนิโย ฉ, ภวิสฺสนฺ ตโิ ย ฉ, กาลาติปตฺตโิ ย
ฉาติ อฏฺฐจตฺตาลีสวิธานิ โหนฺ ต,ิ ตถา อิตรานิ, สพฺพานิ ตานิ ปิ ณฺฑิตานิ ฉนฺ นวุ ตวิ ิธานิฯ
ปรสฺ สปทานมตฺตโนปทานญฺจ ทฺเว ทฺเว ปทานิ ปฐมมชฺฌมิ ุตฺตมปุ ริสา นามฯ เต วตฺตมานาที
สุ จตฺตาโร จตฺตาโร, อฏฺฐนฺ นํ วิภตฺตนี ํ วเสน ทฺวตฺตสิ ํ , ปิ ณฺฑิตานิ ปริมาณาเนวฯ
ทฺวีสุ ทฺวีสุ ปเทสุ ปฐมํ ปฐมํ เอกวจนํ, ทุตยิ ํ ทุตยิ ํ พหุวจนํฯ
ตตฺร วตฺตมานวิภตฺตนี นฺ ต ิ อนฺ ต,ิ สิ ถ, มิ ม อิจฺเจตานิ ปรสฺ สปทานิฯ เต อนฺ เต, เส วฺ เห, เอ มฺ
เห อิจฺเจตานิ อตฺตโนปทานิฯ ปรสฺ สปทตฺตโนปเทสุ ปิต ิ อนฺ ต ิ อิต ิ ปฐมปุ ริสา, สิถ อิต ิ มชฺฌมิ ปุ ริสา
, มิ ม อิต ิ อุตฺตมปุ ริสา, เต อนฺ เต อิต ิ ปฐมปุ ริสา, เส วฺ เห อิต ิ มชฺฌมิ ปุ ริสา, เอ มฺเห อิต ิ อุตฺตมปุ ริ
สาฯ
ปฐมมชฺฌมิ ุตฺตมปุ ริเสสุ ปิ ติ-อิต ิ เอกวจนํ, อนฺ ต-ิ อิต ิ พหุวจนนฺ ต ิ เอวํ เอกวจนพหุวจนานิ กม
โต เญยฺ ยานิฯ เอวํ เสสาสุ วิภตฺตสี ุ ปรสฺ สปทตฺตโนปทปฐมมชฺฌมิ ุตฺตมปุ ริเสกวจนพหุวจนานิ
เญยฺ ยานิฯ
ตตฺถ วิภตฺตีต ิ เกนฏฺเฐน วิภตฺต?ิ กาลาทิวเสน ธาตฺวตฺถ ํ วิภชตีต ิ วิภตฺต,ิ สฺ ยาทีห ิ นามิก
วิภตฺตหี ิ สห สพฺพสงฺ คาหกวเสน ปน สกตฺถปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ วิภชตีต ิ วิภตฺต ิ, กมฺมาทโย วา
การเก เอกวจนพหุวจนวเสน วิภชตีต ิ วิภตฺต,ิ วิภชิตพฺพา ญาเณนาติปิ วิภตฺต,ิ วิภชนฺ ต ิ อตฺเถ
เอตายาติปิ วิภตฺต,ิ อถ วา สติปิ ชินสาสเน อวิภตฺตกิ นิทฺเทเส สพฺเพน สพฺพ ํ วิภตฺตหี ิ วินา อตฺถสฺ
สา’นิทฺทสิ ิตพฺพโต วิเสเสน วิวิเธน วา อากาเรน ภชนฺ ต ิ เสวนฺ ต ิ นํ ปณฺฑิตาติปิ วิภตฺตฯิ ตตฺถ
อวิภตฺตกิ นิทฺเทสลกฺขณํ วทาม สห ปโยคนิทสฺ สนาทีหฯิ
อวิภตฺตกิ นิทฺเทโส, นามิเกสุ ปลพฺภติ;
นาขฺยาเตสูต ิ วิญฺเญยฺ ย-มิทเมตฺถ นิทสฺ สนํฯ
นิคฺโรโธว มหารุ กฺโข, เถร วาทานมุตฺตโม;
อนูนํ อนธิกญฺจ, เกวลํ ชินสาสนํฯ
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ตตฺร เถร-อิต ิ อวิภตฺตโิ ก นิทฺเทโส, เถรานํ อยนฺ ต ิ เถโรฯ โก โส? วาโทฯ เถรวาโท อญฺเญสํ
วาทานํ อุตฺตโมติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพฯ
‘‘กาโย เต สพฺพ โสวณฺโณ’’, อิจฺจาทิมฺหปิ ิ นามิเก;
อวิภตฺตกิ นิทฺเทโส, คเหตพฺโพ นยญฺญุนาฯ
อวิภตฺตกิ นิทฺเทโส, นนฺ วาขฺยาเตปิ ทิสฺสติ;
‘‘โภ ขาท ปิ ว’’อิจฺจตฺร, วเท โย โกจิ โจทโกฯ
ยทิ เอวํ มเตนสฺ ส , ภเวยฺ ย อวิภตฺตกิ ;ํ
‘‘ภิกฺขุ, โภ ปุ ริสิ’’จฺจาทิ, ปทมฺปิ, น หิท ํ ตถาฯ
‘‘ภิกฺขุ, โภ ปุ ริสิ’’จฺจาทิ, สิ ค โลเปน วุ จฺจติ;
ตถา ‘‘ขาทา’’ติอาทีนิ, หิ โลเปน ปวุ จฺจเรฯ
เอวํ อวิภตฺตกิ นิทฺเทโส อาขฺยาเตสุ น ลพฺภติ, นาเมสุ เยว ลพฺภติฯ ตตฺราปิ ‘‘อฏฺฐ จ ปุ คฺคล
ธมฺมทสา เต’’ติ เอตฺถ ฉนฺ ทวเสน ปุ คคฺ ล อิต ิ รสฺ สกรณํ ทฏฺฐพฺพ,ํ น ‘‘กกุสนฺ ธ โกณาคมโน จ กสฺ ส
โป’’ติ เอตฺถ กกุสนฺ ธ อิต ิ อวิภตฺตกิ นิทฺเทโส วิย อวิภตฺตกิ นิทฺเทโส ทฏฺฐพฺโพฯ ‘‘ภิกฺขุ นิสินฺเน
มาตุคาโม อุปนิสินฺโน วา โหติ อุปนิปนฺ โน วา’’ติ เอตฺถ ปน ภิกฺขตู ิ อิท ํ ภิกฺขุมฺหตี ิ วตฺตพฺพตฺถตฺ
ตา ภุมฺเม ปจฺจตฺตนฺ ตปิ ิ อทิฏฺฐวิภตฺตกิ นิทฺเทโสติปิ วตฺตุ ํ ยุ ชฺชติฯ ตตฺถ ปน ฉนฺ ทวเสน กตรสฺ สตฺ
ตา ตานิ ปทานิ อวิภตฺตกิ นิทฺเทสปกฺขมฺปิ ภชนฺ ตตี ิ วตฺตุ ํ น ยุ ชฺชติฯ
ตตฺถ ปรสฺสปทานี ต ิ ปรสฺ ส อตฺถภูตานิ ปทานิ ปรสฺ สปทานิฯ เอตฺถุตฺตมปุ ริเสสุ อตฺตโน อตฺ
เถสุ ปิ อตฺตโนปทโวหาโร น กริยติฯ
กิญฺจาปิ อตฺตโน อตฺถา, ปุ ริสา อุตฺตมวฺ หยา;
ตถาปิ อิตเรสาน-มุสฺสนฺ นตฺตาว ตพฺพสา;
ตพฺโพหาโร อิเมสานํ, โปราเณหิ นิโรปิ โตฯ
อตฺตโนปทานี ต ิ อตฺตโน อตฺถภูตานิ ปทานิ อตฺตโนปทานิฯ เอตฺถ ปน ปฐมมชฺฌมิ ปุ ริเสสุ
ปรสฺ สตฺเถสุ ปิ ปรสฺ สปทโวหาโร น กริยติฯ
ปฐมมชฺฌมิ า เจเต, ปรสฺ สตฺถา ตถาปิ จ;
อิตเรสํ นิรูฬฺหตฺตา, ตพฺโพหารสฺ ส สจฺจโตฯ
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อิมสฺ ส ปนิเมสานํ, ปุ พฺพโวหารตาย จ;
ตถา สงฺ กรโทสสฺ ส , หรณตฺถาย โส อยํ;
อตฺตโนปทโวหาโร, เอสมาโรปิ โต ธุวํฯ
ปรสฺ สปทสญฺญาทิ-สญฺญาโย พหุกา อิธ;
โปราเณหิ กตตฺตาตา, สญฺญา โปราณิกา มตาฯ
ตสฺ มา อิธ ปฐมปุ ริสาทีนํ ติณฺณํ ปุ ริสานํ วจนตฺถ ํ น ปริเยสามฯ รูฬฺหยิ า หิ โปราเณหิ ตฺยา
ทีนํ ปุ ริสสญฺญา วิหติ าฯ
เอกวจนพหุวจเนสุ ปน เอกสฺ สตฺถสฺ ส วจนํ เอกวจนํ ฯ พหูนมตฺถานํ วจนํ พหุวจนํ ฯ อถ วา
พหุตฺเตปิ สติ สมุทายวเสน ชาติวเสน วา จิตฺเตน สมฺปิณฺเฑตฺวา เอกีกตสฺ สตฺถสฺ ส เอกสฺ ส วิย
วจนมฺปิ เอกวจนํ, พหุตฺเต นิสฺสิตสฺ ส นิสฺสยโวหาเรน วุ ตฺตสฺ ส นิสฺสยวเสน เอกสฺ ส วิย วจนมฺปิ
เอกวจนํ, เอกตฺตลกฺขเณน พวฺ หตฺถานํ เอกวจนํ วิย วจนมฺปิ เอกวจนํฯ อพหุตฺเตปิ สติ อตฺตครุ กา
ราปริจฺเฉทมาติกานุ สนฺ ธนิ ยปุ จฺฉาสภาคปุ ถุจติ ฺต- สมาโยคปุ ถุอารมฺมณวเสน เอกตฺถสฺ ส พหูนํ วิย
วจนํ พหุวจนํ, ตถา เย เย พหโว ตนฺ นิวาสตํปุตฺตสงฺ ขาตสฺ เสกสฺ สตฺถสฺ ส รูฬฺหวี เสน พหูนํ วิย
วจนมฺปิ พหุวจนํ, เอกสฺ สตฺถสฺ ส อญฺเญนตฺเถน เอกาภิธานวเสน พหูนํ วิย วจนมฺปิ พหุวจนํ,
เอกสฺ สตฺถสฺ ส นิสฺสิตวเสน พหูนํ วิย วจนมฺปิ พหุวจนํ , เอกสฺ สตฺถสฺ ส อารมฺมณเภทกิจฺจเภทวเสน
พหูนํ วิย วจนมฺปิ พหุวจนํฯ เอวมิเมหิ อากาเรหิ เอกมฺห ิ วตฺตพฺเพ, เอกมฺห ิ วิย จ วตฺตพฺเพ
เอกวจนํ, พหุมฺห ิ วตฺตพฺเพ, พหุมฺห ิ วิย จ วตฺตพฺเพ พหุวจนํ โหตีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ ปุ ถุวจนํ , อเนกว
จนนฺ ต ิ จ อิมสฺ เสว นามํฯ
วจเนสุ อยํ อตฺโถ, นามาขฺยาตวิภตฺตนิ ํ;
วเสน อธิคนฺ ตพฺโพ, สาสนตฺถคเวสินาฯ
ตสฺ มา ตทตฺถวิญฺญาปนตฺถ ํ อิธ นามิกปโยเคหิ สเหวาขฺยาตปโยเค ปวกฺขาม – ‘‘ราชา
อาคจฺฉติ, สหาโย เม อาคจฺฉติ, เอกํ จิตฺต’’ มิจฺเจวมาทโย เอกสฺ สตฺถสฺ ส เอกวจนปโยคาฯ ‘‘ราชา
โน อาคจฺฉนฺ ต,ิ สหายา เม อาคจฺฉนฺ ต,ิ น เม เทสฺ สา อุโภ ปุ ตฺตา, ทฺเว ตีณิ’’ อิจฺเจวมาทโย พวฺ หตฺ
ถานํ พหุวจนปโยคาฯ
‘‘สา เสนา มหตี อาสิ, พหุชฺชโน ปสนฺ โนสิ, สพฺโพ ตํ ชโน โอชินายตุ, อิตฺถคิ ุมฺพสฺ ส ปวรา,
พุทฺธสฺ สาหํ วตฺถยุ ค ํ อทาสิ,ํ ทฺวยํ โว ภิกฺขเว เทเสสฺ สามิ, เปมํ มหนฺ ต ํ รตนตฺตยสฺ ส , กเร ปสาทญฺจ
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นโร อวสฺ สํ, ภิกฺขุสงฺ โฆ, พลกาโย, เทวนิกาโย, อริยคโณ’’- อิจฺเจวมาทโย, ‘‘ทฺวิก ํ ติก’’มิจฺจาทโย จ
สมุทายวเสน พวฺ หตฺถานํ เอกวจนปโยคาฯ
กตฺถจิ ปน อีทเิ สสุ ฐาเนสุ พหุวจนปโยคาปิ ทิสฺสนฺ ตฯิ ตถา หิ ‘‘ปูชติ า ญาติสงฺ เฆหิ, เทวกา
ยา สมาคตา, สพฺเพเต เทวนิกายา, ทฺเว เทวสงฺ ฆา, ตีณิ ทุกานิ, จตฺตาริ นวกานิ’’ อิจฺเจวมาทโย
ปโยคาปิ ทิสฺสนฺ ตฯิ อิเม เอกวจนวเสน วตฺตพฺพสฺ ส สมุทายสฺ ส พหุสมุทายวเสน พหุวจนปโยคาติ
คเหตพฺพา, สงฺ คยฺ หมานา จ พวฺ หตฺถพหุวจเน สงฺ คหํ คจฺฉนฺ ต ิ วิสุํเยว วา, ตสฺ มา พหุสมุทา
ยาเปกฺขพหุวจนนฺ ต ิ เอเตสํ นามํ เวทิตพฺพฯํ
‘‘ปาณํ น หเน, สสฺ โส สมฺปชฺชติ’’ อิจฺเจวมาทโย ชาติวเสน พวฺ หตฺถานํ เอกวจนปโยคา, ตพฺ
ภาวสามญฺเญน พวฺ หตฺถานํ เอกวจนปโยคาติปิ วตฺตุ ํ วฏฺฏติฯ
‘‘นาคํ รฏฺฐสฺ ส ปูชติ ,ํ สาวตฺถ ี สทฺธา อโหสิ ปสนฺ นา’’ อิจฺเจวมาทโย นิสฺสยวเสน ปวตฺตานํ
นิสฺสยโวหาเรน วุ ตฺตานเมกวจนปโยคาฯ
‘‘ติลกฺขณํ, กุสลากุสลํ, วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, ธมฺมวินโย, จิตฺต
เสโน จ คนฺ ธพฺโพ, นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ, อาคติคติยา อสติ จุตปู ปาโต น โหติ’’ อิจฺเจว
มาทโย เอกตฺตลกฺขเณ พวฺ หตฺถานํ เอกวจนปโยคาฯ
‘‘เอวํ มยํ คณฺหาม, อมฺหากํ ปกติ, ปธานนฺ ต ิ โข เมฆิย วทมานํ กินฺต ิ วเทยฺ ยาม’’ อิจฺเจวมาท
โย เอกสฺ สตฺถสฺ ส อตฺตวเสน พหุวจนปโยคาฯ
‘‘เต มนุ สฺสา ตํ ภิกฺขุ ํ เอตทโวจุ ํ ‘ภุญฺชถ ภนฺ เต’ติ, อหํ มนุ สฺเสสุ มนุ สฺสภูตา, อพฺภาคตานา’
สนกํ อทาสิ’ํ ’ อิจฺเจวมาทโย เอกสฺ สตฺถสฺ ส ครุ การวเสน พหุวจนปโยคาฯ
‘‘อปฺปจฺจยา ธมฺมา, อสงฺ ขตา ธมฺมา’’ อิจฺเจวมาทโย เอกสฺ สตฺถสฺ ส อปริจฺเฉทวเสน พหุวจนป
โยคา, อนิยมิตสงฺ ขาวเสน พหุวจนปโยคา วาฯ
เกจิ ปน ‘‘เทสนาโสตปาตวเสน พหุวจนปโยคา’’ติปิ วทนฺ ต,ิ ตํ น คเหตพฺพฯํ น หิ ตถาคโต
สติสมฺปชญฺญรหิโต ธมฺมํ เทเสติ, ยุ ตฺต ิ จ น ทิสฺสติ ‘‘มาติกายํ ปุ จฺฉายํ วิสฺสชฺชเน จาติ ตีสุปิ ฐาเน
สุ อปฺปจฺจยาทิธมฺเม เทเสนฺ โต สตฺถา ปุ นปฺปุนํ พหุวจนวเสน เทสนาโสเต ปติตฺวา ธมฺมํ เทเสตี’’ติ
ฯ
‘‘กตเม ธมฺมา อปฺปจฺจยา’’ อิจฺเจวมาทโย เอกสฺ สตฺถสฺ ส มาติกานุ สนฺ ธนิ เยน พหุวจนปโยคาฯ
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‘‘อิเม ธมฺมา อปฺปจฺจยา’’ อิจฺเจวมาทโย เอกสฺ สตฺถสฺ ส ปุ จฺฉานุ สนฺ ธนิ เยน พหุวจนปโยคาฯ
‘‘กตเม ธมฺมา โน ปรามาสา, เต ธมฺเม ฐเปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา’’ อิจฺเจว
มาทโย เอกสฺ สตฺถสฺ ส ปุ จฺฉาสภาเคน พหุวจนปโยคาฯ
‘‘อตฺถ ิ ภิกฺขเว อญฺเญว ธมฺมา คมฺภรี า ทุทฺทสา ทุรนุ โพธา สนฺ ตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิ
ปุ ณา ปณฺฑิตเวทนียา, เย ตถาคโต สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทตี’’ติ อยเมกสฺ สตฺถสฺ ส ปุ ถุจติ ฺต
สมาโยคปุ ถุอารมฺมณวเสน พหุวจนปโยโคฯ
‘‘เอกํ สมยํ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปิ ลวตฺถุสฺมิ ํ มหาวเน,
สนฺ ต ิ ปุ ตฺตา วิเทหานํ, ทีฆาวุ รฏฺฐวฑฺ ฒโน;
เต รชฺช ํ การยิสฺสนฺ ต,ิ มิถลิ ายํ ปชาปติ’’ –
อิจฺเจวมาทโย สทฺทา เย เย พหโว, ตนฺ นิวาสตํปุตฺตสงฺ ขาตสฺ เสกตฺถสฺ ส รูฬฺหวี เสน พหุวจนป
โยคาฯ
‘‘สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน อามนฺ เตสิ ‘คจฺฉถ ตุมฺเห สาริปุตฺตา กีฏาคิริ ํ คนฺ ตฺวา อสฺ สชิปุนพฺพสุ
กานํ ภิกฺขนู ํ กีฏาคิริสฺมา ปพฺพาชนียกมฺมํ กโรถ, ตุมฺหากํ เอเต สทฺธวิ ิหาริโน’ติ’’, ‘‘กจฺจ ิ โว กุลปุ ตฺ
ตา, เอถ พฺยคฺฆา นิวตฺตวฺ โห’’ อิจฺเจวมาทโย เอกสฺ สตฺถสฺ ส อญฺเญนตฺเถน เอกาภิธานวเสน พหุว
จนปโยคาฯ
‘‘มญฺจา อุกฺกุฏฺฐิ ํ กโรนฺ ต’ิ ’ อิจฺเจวมาทโย เอกสฺ สตฺถสฺ ส นิสฺสิตวเสน พหุวจนปโยคาฯ
‘‘จตฺตาโร สติปฏฺฐานา’’ติ อยมารมฺมณเภเทน เอกสฺ สตฺถสฺ ส พหุวจนปโยโคฯ
‘‘จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา’’ติ อยํ ปน กิจฺจเภเทน เอกสฺ สตฺถสฺ ส พหุวจนปโยโคฯ
ตตฺถ เอกตฺเถกวจนํ, สมุทายาเปกฺเขกวจนํ, ชาตฺยาเปกฺเขกวจนํ, ตนฺ นิสฺสยาเปกฺเขกวจนํ,
เอกตฺตลกฺขเณกวจนนฺ ต ิ ปญฺจวิธ ํ เอกวจนํ ภวติฯ เอตฺถ ปน ชาตฺยาเปกฺเขกวจนํ อตฺถโต
สามญฺญาเปกฺเขกวจนเมวาติ ทฏฺฐพฺพฯํ
พวฺ หตฺถพหุวจนํ, พหุสมุทายาเปกฺขพหุวจนํ, อตฺตพหุวจนํ, ครุ การพหุวจนํ, อปริจฺเฉท
พหุวจนํ, มาติกานุ สนฺ ธนิ ยพหุวจนํ, ปุ จฺฉานุ สนฺ ธนิ ยพหุวจนํ, ปุ จฺฉาสภาคพหุวจนํ, ปุ ถุจติ ฺตสมา
โยคปุ ถุอารมฺมณพหุวจนํ, ตนฺ นิวาสพหุวจนํ, ตํปุตฺตพหุวจนํ, เอกาภิธานพหุวจนํ, ตนฺ นิสฺสิ
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ตาเปกฺขพหุวจนํ, อารมฺมณเภทพหุวจนํ, กิจฺจเภทพหุวจนนฺ ต ิ ปนฺ นรสวิธ ํ พหุวจนํ ภวติฯ อิจฺเจวํ
วีสธา สพฺพานิ เอกวจนพหุวจนานิ สงฺ คหิตานิฯ อตฺริท ํ ปาฬิววตฺถานํ –
เอกตฺเถ เทกวจน-ญฺจติ รสฺ มติ รมฺปิ จ;
สมุทายชาติเอกตฺต-ลกฺขเณกวโจปิ จ;
สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกมฺห,ิ ปาเฐ ปาเยน ทิสฺสเรฯ
ครุ มฺห ิ จตฺตเนกสฺ ม,ิ ํ พหุวจนกํ ปน;
ปาฬิยํ อปฺปกํ อฏฺฐ-กถาฏีกาสุ ตํ พหุฯํ
ตถา หิ พหุก ํ เทก-วจนํเยว ปาฬิยํ;
ครุ มฺห ิ จตฺตเนกสฺ ม,ิ ํ อิทเมตฺถ นิทสฺ สนํฯ
‘‘นโม เต ปุ ริสาชญฺญ, นโม เต ปุ ริสุตฺตม;
ตว สาสนมาคมฺม, ปตฺโตมฺห ิ อมตํ ปทํ’’ฯ
อิจฺเจวมาทโย ปาฐา, พหุธา ชินสาสเน;
ทิสฺสนฺ ตตี ิ วิชาเนยฺ ย, วิทฺวา อกฺขรจินฺตโกฯ
สาติสยํ ครุ การา-รหสฺ สาปิ มเหสิโน;
เอกวจนโยเคน, นิทฺเทโส ทิสฺสเต ยโตฯ
ตโต โวหารกุสโล, กเรยฺ ยตฺถานุ รูปโต;
เอกวจนโยคํ วา, อิตรํ วา สุ เมธโสฯ
ปาเยน ตนฺ นิวาสมฺห,ิ พหุวจนกํ ฐิต;ํ
ตํปุตฺเต อปฺปกํ ตนฺ นิ-สฺ สเยกวจนมฺปิ จฯ
ปุ ถุจติ ฺตาปริจฺเฉท-มาติกาสนฺ ธอิ าทิสุ ;
พหุวจนกญฺจาปิ , อปฺปกนฺ ต ิ ปกาสเยฯ
เอกาภิธานโต กิจฺจา, ตถา โคจรโตปิ จ;
พหุวจนกํ ตนฺ นิ-สฺ สิตาเปกฺขญฺจ อปฺปกํฯ
อิจฺเจวํ สปฺปโยคํ ตุ, ญตฺวาน วจนทฺวยํ;
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กาตพฺโพ ปน โวหาโร, ยถาปาฬิ วิภาวินาฯ
อิทานิ กาลาทิวเสน อาขฺยาตปฺปวตฺต ิ ํ ทีปยิสฺสาม – กาลการกปุ ริสปริทปี กํ กฺริยาลกฺขณํ
อาขฺยาติกํฯ ตตฺร กาลนฺ ต ิ อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺ นวเสน ตโย กาลา, อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺ
นาณตฺตปิ ริกปฺปกาลาติปตฺตวิ เสน ปน ฉ, เต เอเกกา ติปุริสกาฯ
วุ ตฺตปฺปการกาเลสุ , ยทิท ํ วตฺตเต ยโต;
อาขฺยาติก ํ ตโต ตสฺ ส , กาลทีปนตา มตาฯ
การกนฺ ต ิ กมฺมกตฺตุภาวาฯ เต หิ อุปจารมุขฺยสภาววเสน กโรนฺ ต ิ กรณนฺ ต ิ จ ‘‘การกา’’ติ
วุ จฺจนฺ ตฯิ เตว ยถากฺกมํ กฺริยานิมติ ฺต ตํสาธก ตํสภาวาติ เวทิตพฺพาฯ
กมฺมํ กตฺตา จ ภาโว จ, อิจฺเจวํ การกา ติธา;
วิภตฺตปิ จฺจยา เอตฺถ, วุ ตฺตา นาญฺญตฺร สจฺจโตฯ
‘‘ปริภวิยฺยติ’’จฺจาที, กมฺเม สิชฺฌนฺ ต ิ การเก;
‘‘สมฺภวตี’’ติอาทีนิ, สิชฺฌเร กตฺตุการเกฯ
‘‘วิภวิยฺยติ’’อิจฺจาที, ภาเว สิชฺฌนฺ ต ิ การเก;
ติวิเธสฺ เววเมเตสุ , วิภตฺตปิ จฺจยา มตาฯ
การกตฺตยมุตฺต ํ ยํ, อาขฺยาตํ นตฺถ ิ สพฺพโส;
ตสฺ มา ตทฺทปี นตฺตมฺปิ, ตสฺ สาขฺยาตสฺ ส ภาสิตฯํ
การกตฺต ํ ตุ ภาวสฺ ส , สเจปิ น สมีริต;ํ
การกลกฺขเณ เตน, ภาเวน จ อวตฺถุนาฯ
กฺริยานิปผฺ ตฺต ิ นตฺถตี ,ิ ยุ ตฺตโิ ตปิ จ นตฺถ ิ ตํ;
ตถาปาขฺยาติเก ตสฺ ส , ตพฺโพหาโร นิรุตฺตยิ ํ;
ปติฏฺฐิตนโยวาติ, มนฺ ตฺวา อมฺเหหิ ภาสิโตฯ
ปุ ริโสติ เอกวจนพหุวจนกา ปฐมมชฺฌมิ ุตฺตมปุ ริสาฯ ตตฺถ ปฐมปุ ริโส อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธิ
กรเณ สาธกวาจเก วา กมฺมวาจเก วา ตุ มฺหา’มฺหสทฺทวชฺชเิ ต ปจฺจตฺตวจนภูเต นามมฺห ิ ‘‘อภินี
หาโร สมิชฺฌติ, โพธิ วุ จฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ ญาณ’’นฺ ตอิ าทีสุ วิย ปยุ ชฺชมาเนปิ , ตฏฺฐานิยตฺเต สติ
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‘‘ภาสติ วา กโรติ วา, ปี ฬิยกฺโขติ มํ วิท,ู วุ จฺจตีต ิ วจน’’นฺ ตอิ าทีสุ วิย อปฺปยุ ชฺชมาเนปิ สพฺพธาตูห ิ
ปโร โหติฯ กตฺถจิ ปน ปาฬิปปฺ เทเส นามสฺ ส อปฺปยุ ตฺตตฺตา ปฐมปุ ริสปโยคตฺโถ ทุรนุ โพโธ ภวติ,
ยถา ‘‘ทุกฺข ํ เต เวทยิสฺสามิ, ตตฺถ อสฺ สาสยนฺ ตุ ม’’นฺ ตฯิ ตถา หิ เอตฺถ ‘‘ปาทา’’ติ ปาฐเสโส, ตสฺ มิ ํ
ทุกฺขสาสนาโรจเน วตฺตุ ํ อวิสหนวเสน กิลมนฺ ต ํ มํ เทวสฺ ส อุโภ ปาทา อสฺ สาเสนฺ ตุ, วิสฺสฏฺโฐ กเถหี
ติ มํ วทถาติ อธิปปฺ าโย จ ภวติฯ
อธิปปฺ าโย สุ ทุพฺโพโธ, ยสฺ มา วิชฺชติ ปาฬิยํ;
ตสฺ มา อุปฏฺฐหํ คณฺเห, ครุ ํ ครุ มตํ วิทฯู
ตตฺริมานิ ภูธาตาธิการตฺตา ภูธาตุวเสน นิทสฺ สนปทานิฯ โส ปริภวติ, เต ปริภวนฺ ต,ิ ปริภวติ,
ปริภวนฺ ตฯิ สปตฺโต อภิภวิยเต, สพฺพา วิตฺยา’นุ ภยู เต, อภิภวิยเต, อนุ ภยู เตติฯ ยตฺถ สติปิ
นามสฺ ส สาธกวาจกตฺเต อปจฺจตฺตวจนตฺตา อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธิกรณตา น ลพฺภติ, ตตฺถ กมฺม
วาจกํ ปจฺจตฺตวจนภูต ํ ตุลฺยาธิกรณปทํ ปฏิจฺจ ปฐมปุ ริสาทโย ตโย ลพฺภนฺ ตฯิ ตํ ยถา? ปริภวิยฺย
เต ปุ ริโส เทวทตฺเตน, ปริภวิยฺยเส ตฺวํ เทวทตฺเตน, ปริภวิยฺยมฺเห มยํ อกุสเลหิ ธมฺเมหิฯ เอตฺถ
ปนิท ํ วจนํ น วตฺตพฺพ ํ ‘‘นินฺทนฺ ต ิ ตุณฺหมิ าสิน’นฺ ตอิ าทีสุ สติปิ นามสฺ ส กมฺมวาจกตฺเต อปจฺจตฺตว
จนตฺตา อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธิกรณตา น ลพฺภตีต ิ ปฐมปุ ริสุปปฺ ตฺต ิ น สิยา’’ติฯ กสฺ มาติ เจ?
‘‘นินฺทนฺ ต ิ ตุณฺหมิ าสิน’’นฺ ตอิ าทีสุ ‘‘ชนา’’ติ อชฺฌาหริตพฺพสฺ ส สาธกวาจกสฺ ส นามสฺ ส สทฺธมิ าขฺ
ยาตปเทน ตุลฺยาธิกรณภาวสฺ ส อิจฺฉิตตฺตาฯ เอวมุตฺตรตฺราปิ นโยฯ
มชฺฌมิ ปุ ริโส อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธิกรเณ สาธกวาจเก วา กมฺมวาจเก วา ปจฺจตฺตวจนภูเต
ตุ มฺหสทฺเท ปยุ ชฺชมาเนปิ , ตฏฺฐานิยตฺเต สติ อปฺปยุ ชฺชมาเนปิ สพฺพธาตูห ิ ปโร โหติฯ ตฺวํ อติภว
สิ, ตุมฺเห อติภวถ, อติภวสิ, อติภวถฯ ตฺวํ ปริภวิยเส เทวทตฺเตน, ตุมฺเห ปริภวิยวฺ เหฯ ยตฺถ สติปิ
ตุ มฺหสทฺทสฺ ส สาธกวาจกตฺเต อปจฺจตฺตวจนตฺตา อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธิกรณตา น ลพฺภติ, น
ตตฺถ มชฺฌมิ ปุ ริโส โหติฯ อิตเร ปน ทฺเว โหนฺ ต ิ กมฺมวาจกํ ปจฺจตฺตวจนภูต ํ ตุลฺยาธิกรณปทํ
ปฏิจฺจฯ ตํ ยถา? ตยา อภิภวิยเต สปตฺโต, ตยา อภิภวิเย อหํฯ
อุตฺตมปุ ริโส อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธิกรเณ สาธกวาจเก วา กมฺมวาจเก วา ปจฺจตฺตวจนภูเต
อมฺหสทฺเท ปยุ ชฺชมาเนปิ , ตฏฺฐานิยตฺเต สติ อปฺปยุ ชฺชมาเนปิ สพฺพธาตูห ิ ปโร โหติฯ อหํ ปริภวา
มิ, มยํ ปริภวาม, ปริภวามิ, ปริภวามฯ อหํ ปริภวิยฺยามิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ, มยํ ปริภวิยฺยาม, ปริภ
วิยฺยามิ, ปริภวิยฺยามฯ ยตฺถ สติปิ อมฺหสทฺทสฺ ส สาธกวาจกตฺเต อปจฺจตฺตวจนตฺตา อาขฺยาตป
เทน ตุลฺยาธิกรณตา น ลพฺภติ, น ตตฺถ อุตฺตมปุ ริโส โหติฯ อิตเร ปน ทฺเว โหนฺ ต ิ กมฺมวาจกํ
ปจฺจตฺตวจนภูต ํ ตุลฺยาธิกรณปทํ ปฏิจฺจฯ ตํ ยถา? มยา อนุ ภวิยเต สมฺปตฺต,ิ มยา อภิภวิยเส ตฺวํฯ
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เอวํ ยตฺถ ยตฺถ สาธกวาจกานํ วา กมฺมวาจกานํ วา นามาทีนํ ปจฺจตฺตวจนภูตานํ อาขฺยาตปเทหิ
ตุลฺยาธิกรณตฺเต ลทฺเธ ตตฺถ ตตฺถ ปฐมปุ ริสาทโย ลพฺภนฺ ต,ิ ตสฺ มา นามาทีนํ ปจฺจตฺตวจนภูตานํ
ตุลฺยาธิกรณภาโวเยว ปฐมปุ ริสาทีนมุปปฺ ตฺตยิ า การณํฯ
ทฺวินฺนํ ติณฺณํ วา ปุ ริสานเมกาภิธาเน ปโร ปุ ริโส คเหตพฺโพฯ เอตฺถ เอกาภิธานํ นาม เอกโต
อภิธานํ เอกกาลาภิธานญฺจฯ ตญฺจ โข จสทฺทปโยเคเยว, อจสทฺทปโยเค ภินฺนกาลาภิธาเน
ตคฺคหณาภาวโตฯ ‘‘ตุมฺเห อตฺถกุสลา ภวถ, มยมตฺถกุสลา ภวาม’’ อิจฺเจวมาทโย ตปฺปโยคาฯ
ตตฺถ ตุมฺเห อตฺถกุสลา ภวถ – อิจฺเจตสฺ มิ ํ โวหาเร ‘‘โส จ อตฺถกุสโล ภวติ, ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภว
สิ, ตุมฺเห อตฺถกุสลา ภวถา’’ติ เอวํ ทฺวินฺนเมกาภิธาเน ปโร ปุ ริโส คเหตพฺโพฯ ‘‘มยมตฺถกุสลา
ภวาม’’ อิจฺเจตสฺ มิ ํ ปน ‘‘โส จ อตฺถกุสโล ภวติ, อหญฺจ อตฺถกุสโล ภวามิ, มยมตฺถกุสลา ภวามา’’
ติ วา ‘‘ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภวสิ, อหญฺจ อตฺถกุสโล ภวามิ, มยมตฺถกุสลา ภวามา’’ติ วา เอวมฺปิ ทฺ
วินฺนเมกาภิธาเน ปโร ปุ ริโส คเหตพฺโพฯ ‘‘โส จ อตฺถกุสโล ภวติ, ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภวสิ, อหญฺจ
อตฺถกุสโล ภวามิ, มยมตฺถกุสลา ภวามา’’ติ วา ‘‘โส จ อตฺถกุสโล ภวติ, เต จ อตฺถกุสลา ภวนฺ ต,ิ
ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภวสิ, ตุมฺเห จ อตฺถกุสลา ภวถ, อหญฺจ อตฺถกุสโล ภวามิ, มยมตฺถกุสลา ภวา
มา’’ติ วา เอวํ ติณฺณเมกาภิธาเน ปโร ปุ ริโส คเหตพฺโพฯ
อปโรปิ อตฺถนโย วุ จฺจติ – ‘‘ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภวสิ, โส จ อตฺถกุสโล ภวติ, ตุมฺเห อตฺถกุสลา
ภวถา’’ติ วา ‘‘อหญฺจ อตฺถกุสโล ภวามิ, โส จ อตฺถกุสโล ภวติ, มยมตฺถกุสลา ภวามา’’ติ วา อิมิ
นา นเยน อเนกปฺปเภโท อตฺถนโยฯ เอวํ เสสาสุ วิภตฺตสี ุ ปญฺจมีสตฺตมิยาทีสุ ปโรปุ ริโส คเหตพฺ
โพฯ สพฺเพสุ จ กฺริยาปเทสุ พวฺ หตฺถวาจเกสุ พหุวจนนฺ เตสุ , น ปน พหุวจนนฺ เตสุ ปิ เอกสฺ สตฺตโน
วาจเกสุ ครุ กาตพฺพสฺ เสกสฺ สตฺถสฺ ส วาจเกสุ จ กฺริยาปเทสุ ฯ เอตฺถ โจทนาสนฺ ทปี นิโย อิมา คาถา
–
‘‘ตฺวญฺจ ภวสิ โส จาปิ , ภวติ’’จฺจาทิภาสเน;
‘‘ตุมฺเห ภวถ’’ อิจฺจาทิ, ปโรโปโส กถํ สิยา?;
‘‘อหํ ภวามิ โส จาปิ , ภวติ’’จฺจาทิภาสเน;
‘‘มยํ ภวาม’’อิจฺจาทิ, อุตฺตโม จ กถํ สิยา?;
เอตฺถ จ วุ จฺจเต –
ปจฺฉา วุ ตฺโต ปโร นาม, สญฺญาย ปฏิปาฏิยา;
เอวํ ปน คเหตพฺโพ, ปโรปุ ริสนามโกฯ
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ปฐมมฺหา ปโร นาม, มชฺฌโิ ม อุตฺตโมปิ จ;
มชฺฌมิ มฺหา ปโร นาม, อุตฺตโม ปุ ริโส รุ โตฯ
เอวํ ตุ คหณญฺเหตฺถ, โวหารสฺ สานุ โลมกํ;
โทโส ตทนุ โลมมฺห,ิ คหณสฺ มิ ํ น วิชฺชติฯ
‘‘ตฺวญฺจ ภทฺเท สุ ข ี โหหิ, เอโส จาปิ มหามิโค’’;
อิต ิ ปาโฐ ยโต ทิฏฺโฐ, ตสฺ มา เอวํ วเทมเสฯ
‘‘ตุมฺเห ทฺเว สุ ขติ า โหถ’’, อิจฺจตฺโถ ตตฺถ ทิสฺสติ;
เอวํปยฺ ยํ นโย วุ ตฺโต, อตฺตโนมติยา มมฯ
อตฺตโนมติ กิญฺจาปิ , กถิตา สพฺพทุพฺพลา;
ตถาปิ นยมาทาย, กถิตตฺตา อโกปิ ยาฯ
‘‘ธมฺเมน รชฺช ํ กาเรนฺ ต,ํ รฏฺฐา ปพฺพาชยิตฺถ มํ;
ตฺวญฺจ ชานปทา เจว, เนคมา จ สมาคตา’’ฯ
‘‘อหญฺจ มทฺทเิ ทวี จ, ชาลีกณฺหาชินา จุโภ;
อญฺญมญฺญํ โสกนุ ทา, วสาม อสฺ สเม ตทา’’ฯ
เอตา คาถาปิ เอตสฺ ส , อตฺถสฺ ส ปน สาธิกา;
ตาสุ วุ ตฺตนเยเนว, อตฺโถ สุ ปากโฏ สิยา;
เอวํ วิญฺญหู ิ วิญฺเญยฺ ยํ, พหุนา ภาสิเตน กิฯํ
อากาเรน มนาเปน, กถเน เยน เกนจิ;
น วิรุชฺฌติ เจ อตฺโถ, ตํ ปมาณํ สุ ธมี ตํฯ
ปุ ริสตฺตยโต เอโส, ปโรปุ ริสนามโก;
นุ ปลพฺภติ ปจฺเจกํ, ตทนฺ โตคธโตว ยํฯ
ปาฏวตฺถาย โสตูนํ, โวหารตฺเถสุ สพฺพโส;
วิสุํ อลพฺภมาโนปิ , ลพฺภมาโนว อุทฺธโฏฯ
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สงฺ เขปโตเปตฺถ ปุ ริสปฺปวตฺต ิ เอวํ อุปลกฺขติ พฺพา ‘‘อมฺหวจนตฺเถ อุตฺตโม, ตุ มฺหวจนตฺเถ
มชฺฌโิ ม, อญฺเญสํ วจนตฺเถ ปฐโม’’ติฯ
ตฺยาทีนํ ปุ ริสสญฺญา, ยสฺ มา วุ ตฺตา ตโต อิท;ํ
ตพฺพนฺ ตาขฺยาติก ํ เญยฺ ยํ, ปุ ริสปริทปี กํฯ
เอวํ สพฺพถาปิ อาขฺยาติกสฺ ส กาลการกปุ ริสปริทปี นตา วุ ตฺตาฯ
กฺริยาลกฺขณนฺ ต ิ เอตฺถ กถํ อาขฺยาติกสฺ ส กฺริยาลกฺขณตา เวทิตพฺพา?
ลกฺขยิ ติ กฺริยาเยตํ, กฺริยา วา อสฺ ส ลกฺขณํ;
กฺริยาลกฺขณตา เอวํ, เวทิตพฺพา ตถา หิ จฯ
‘‘คจฺฉติ’’จฺจาทิก ํ สุ ตฺวา, กฺริยาสนฺ ทปี นํ ปทํ;
‘‘อาขฺยาติก’’นฺ ต ิ ธีเรหิ, อาขฺยาตญฺญหู ิ สญฺญติ ฯํ
ลกฺขณํ โหติ นามสฺ ส , ยถา สตฺวาภิธานตา;
กฺริยาภิธานตา เอวํ, อาขฺยาตสฺ เสว ลกฺขณํฯ
อตฺถโต ปน เอตสฺ ส, กฺริยาวาจกตา อิธ;
ลกฺขณํ อิต ิ วิญฺเญยฺ ยํ, ลกฺขณญฺญหู ิ ลกฺขติ ฯํ
‘‘กิ ํ กโรสี’’ติ ปุ ฏฺฐสฺ ส, ‘‘ปจามิ’’จฺจาทินา ‘‘อหํ’’;
ปฏิวาจาย ทาเนน, กฺริยาวาจกตา มตาฯ
เอวมาขฺยาติกสฺ ส กฺริยาลกฺขณตา เวทิตพฺพา;
อิทานิ กาเลสุ วิภตฺตปิ ปฺ วตฺต ิ เอวํ เวทิตพฺพา –
ปจฺจุปปฺ นฺ นมฺห ิ กาลสฺ ม,ิ ํ วตฺตมานา ปวตฺตติ;
อาสิฏฺฐาณาปนตฺเถสุ , ปจฺจุปปฺ นฺ นมฺห ิ ปญฺจมีฯ
ปจฺจุปปฺ นฺ เน ปริกปฺปา-นุ มตฺยตฺเถสุ สตฺตมี;
อปฺปจฺจกฺเข อตีตมฺห,ิ ปโรกฺขา สมฺปวตฺตติฯ
หิยฺโย ปภุต ิ กาลสฺ ม,ิ ํ อตีตมฺห ิ ปวตฺตติ;
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ปจฺจกฺเข วา อปจฺจกฺเข, หิยฺยตฺตนี นิรุตฺตติ าฯ
อชฺชปฺปภุต ิ กาลสฺ ม,ิ ํ อตีตมฺห ิ ปวตฺตติ;
ปจฺจกฺเข วา อปจฺจกฺเข, สมีเปชฺชตนวฺ หยาฯ
อนาคเต ภวิสฺสนฺ ต,ี กาลสฺ มิ ํ สมฺปวตฺตติ;
กฺริยาติปนฺ นมตฺตมฺห,ิ ตีเต กาลาติปตฺตกิ า;
อนาคเตปิ โหตีต,ิ นิรุตฺตญฺญหู ิ ภาสิตาฯ
เอวํ กาเลสุ วิภตฺตปิ ปฺ วตฺต ิ ํ ญตฺวา เย เต สุ ตฺตนฺ เตสุ วิจติ ฺตา สุ วิสทวิปุลติขณ
ิ พุทฺธวิ ิสยภูตา
ปโยคา ทิสฺสนฺ ต,ิ เตสุ ปาฏวมิจฺฉนฺ เตหิ ตฺยาทิกฺกเมน วุ จฺจมานา กฺริยาปทมาลา สลฺลกฺขติ พฺพา –
ภวติ, ภวนฺ ตฯิ ภวสิ, ภวถฯ ภวามิ, ภวามฯ ภวเต, ภวนฺ เตฯ ภวเส, ภววฺ เหฯ ภเว, ภวามฺเหฯ อยํ
อญฺญโยคาทิรหิตา กฺริยาปทมาลาฯ
ทิสฺสนฺ ต ิ จ สุ ตฺตนฺ เตสุ อตฺถสมฺภเวปิ อญฺญโยคาทิรหิตานิ กฺริยาปทานิฯ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘สพฺเพ
สงฺ ขารา อนิจฺจาติ, ยทา ปญฺญาย ปสฺ สติฯ ยํ มํ ภณสิ สารถิฯ อญฺญํ เสปณฺณิ คจฺฉามิ’’ อิจฺเจวมา
ทีนิ เอตสฺ สตฺถสฺ ส ปริทปี นิยา กฺริยาปทมาลาฯ
เอตฺถ ติวิโธ กฺริยาปเทสุ โยโค ตโยโค, มโยโค, อญฺญโยโค จฯ ตตฺถ มชฺฌมิ ปุ ริสา ตโย
ควเสน คเหตพฺพา, อุตฺตมปุ ริสา มโยควเสนฯ ปฐมปุ ริสา อญฺญโยควเสนฯ ตฺยาทีนเมตฺถ ปฏิ
ปาฏิยา อยํ อนุ คตี ิ –
อญฺญโยเคน ปฐมา, ตโยเคน ตุ มชฺฌมิ า;
มโยเคนุ ตฺตมา โหนฺ ต,ิ คเหตพฺพา วิภาวินาฯ
โสตูนํ ปโยเคสุ โกสลฺลตฺถ ํ อญฺญโยคาทิสหิตมปรมฺปิ กฺริยาปทมาลํ วทาม – โส ภวติ, เต
ภวนฺ ตฯิ ตฺวํ ภวสิ, ตุมฺเห ภวถฯ อหํ ภวามิ, มยํ ภวามฯ โส ภวเต, เต ภวนฺ เตฯ ตฺวํ ภวเส, ตุมฺเห
ภววฺ เหฯ อหํ ภเว, มยํ ภวามฺเหฯ อยํ อญฺญโยคาทิสหิตา กฺริยาปทมาลาฯ
ทิสฺสนฺ ต ิ จ สุ ตฺตนฺ เตสุ อญฺญโยคาทิสหิตานิปิ กฺริยาปทานิฯ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘ยํปายํ เทว กุมาโร
สุ ปปฺ ติฏฺฐิตปาโท, อิทมฺปิมสฺ ส มหาปุ ริสสฺ ส มหาปุ ริสลกฺขณํ ภวติ, ตสฺ สิมานิ สตฺต รตนานิ ภวนฺ ต ิ
ฯ โย ทนฺ ธกาเล ตรติ, ตรณีเย จ ทนฺ ธติ, ตฺวํสิ อาจริโย มม, อหมฺปิ ทฏฺฐุกาโมสฺ ม,ิ ปิ ตรํ เม
อิธาคตํ’’ อิจฺเจวมาทีนิ เอตสฺ สตฺถสฺ ส ปริทปี นิยา กฺริยาปทมาลาฯ
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โย ตุ มฺหสทฺเทน วตฺตพฺเพ อตฺเถ นิปตติ, น ปน โหติ ตุมฺหตฺถวาจโก, เนโส สทฺโท กฺริ
ยาปทสฺ ส ตโยคสหิตตฺต ํ สาเธติ, อญฺญทตฺถุ อญฺญโยคสหิตตฺตญฺเญว สาเธติฯ โย จ อมฺหสทฺเทน
วตฺตพฺเพ อตฺเถ นิปตติ, น ปน โหติ อมฺหตฺถวาจโก, น โสปิ สทฺโท กฺริยาปทสฺ ส มโยคสหิตตฺต ํ
สาเธติ, อญฺญทตฺถุ อญฺญโยคสหิตตฺตญฺเญว สาเธติฯ
ตตฺร ตุ มฺหสทฺเทน ตาว วตฺตพฺพตฺเถ – ‘‘น ภวํ เอติ ปุ ญฺญตฺถ,ํ สิวิราชสฺ ส ทสฺ สนํฯ มายสฺ มา
สมคฺคสฺ ส สงฺ ฆสฺ ส เภทาย ปรกฺกมิฯ อิธ ภนฺ เต ภควา ปํสุกลู ํ โธวตู’’ติ อิจฺเจวมาทโย ปโยคาฯ
อมฺหสทฺเทน ปน วตฺตพฺพตฺเถ ‘‘อุปาลิ ตํ มหาวีร, ปาเท วนฺ ทติ สตฺถุโนฯ สาวโก เต มหาวีร,
สรโณ วนฺ ทติ สตฺถุโน’’ติ จ อิจฺเจวมาทโย ปโยคาฯ อิทเมตฺถุปลกฺขติ พฺพ ํ ‘‘ตฺวํ ตุมฺเห อหํ มย’’นฺ ต ิ
อตฺถทีปก ตโยค มโยคโต อญฺโญ อญฺญตฺถทีปโน ปโยโคเยว อญฺญโยโค นาม, ตตฺถ ปฐมปุ ริโส
ภวตีตฯิ
ยชฺเชวํ ‘‘สพฺพายสํ กูฏมติปปฺ มาณํ, ปคฺคยฺ ห โส ติฏฺฐสิ อนฺ ตลิกฺเขฯ เอส สุ ตฺวา ปสีทามิ, วโจ
เต อิสิสตฺตมา’’ติอาทีสุ กถํฯ เอตฺถ หิ มชฺฌมิ ุตฺตมปุ ริสสมฺภโวเยว ทิสฺสติ, น ตุ ปฐมปุ ริสสมฺภโว
ติ? วุ จฺจเต – ‘‘สพฺพายสํ กูฏมติปปฺ มาณํ, ปคฺคยฺ ห โส ติฏฺฐสิ อนฺ ตลิกฺเข’’ติอาทีสุ ‘‘โส’’ติอาทิกสฺ ส
นามสทฺทสฺ ส ตุ มฺห’มฺหสทฺทสฺ สตฺถวาจกสทฺเทหิ‘‘ติฏฺฐสี’’ติอาทีนํ สฺ ยาทฺยนฺ ตานํ ปทานํ ทสฺ สนโต
อจฺจนฺ ตมชฺฌาหริตพฺเพหิ สมานาธิกรณตฺตา ตคฺคุณภูตตฺตา จ มชฺฌมิ ุตฺตมปุ ริสสมฺภโว
สมธิคนฺ ตพฺโพฯ อีทเิ สสุ ปโยเคสุ สฺ ยาทฺยนฺ ตานํ ทสฺ สนวเสน อวิชฺชมานานิปิ อชฺฌาหริตพฺพานิ
‘‘ตฺวมห’’มิจฺจาทีนิ ปทานิ ภวนฺ ตฯิ กตฺถจิ ปน ปริปุณฺณานิ ทิสฺสนฺ ต ิ ‘‘สาตฺวํ วงฺ กมนุ ปปฺ ตฺตา, กถํ
มทฺท ิ กริสฺสสิฯ โส อหํ วิจริสฺสามิ, คามา คามํ ปุ รา ปุ ร’’นฺ ต ิ อิจฺเจวมาทีสุฯ
อาขฺยาติกสฺ ส กฺริยาลกฺขณตฺตา อลิงฺคเภทตฺตา จ ติณฺณํ ลิงฺคานํ สาธารณภาวปริทปี นตฺถ ํ
อปรมฺปิ กฺริยาปทมาลํ วทาม –
ปุ ริโส ภวติ, กญฺญา ภวติ, จิตฺต ํ ภวติ, ปุ ริสา ภวนฺ ต,ิ กญฺญาโย ภวนฺ ต,ิ จิตฺตานิ ภวนฺ ตฯิ โภ
ปุ ริส ตฺวํ ภวสิ, โภติ กญฺเญ ตฺวํ ภวสิ, โภ จิตฺต ตฺวํ ภวสิ, ภวนฺ โต ปุ ริสา ตุมฺเห ภวถ, โภติโย
กญฺญาโย ตุมฺเห ภวถ, ภวนฺ โต จิตฺตานิ ตุมฺเห ภวถฯ อหํ ปุ ริโส ภวามิ, อหํ กญฺญา ภวามิ, อหํ
จิตฺต ํ ภวามิ, มยํ ปุ ริสา ภวาม, มยํ กญฺญาโย ภวาม, มยํ จิตฺตานิ ภวามฯ
เอส นโย อตฺตโนปเทสุ , เสสวิภตฺตนี ํ สพฺพปเทสุ ปิฯ อยมาขฺยาติกสฺ ส ติณฺณํ ลิงฺคานํ สา
ธารณภาวปริทปี นี กฺริยาปทมาลาวฯ
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วุ ตฺตญฺเหตํ นิรุตฺติปิฏเก ‘‘กฺริยาลกฺขณมาขฺยาติกมลิงฺคเภท’’มิตฯิ ตตฺร อลิงคฺ เภทมิต ิ โก
อตฺโถ? อิตฺถปิ ุ มนปุํ สกานํ อวิเสสตฺโถ วุ จฺจเต ‘‘อลิงฺคเภท’’มิตฯิ ยถา ‘‘ปุ ริโส คจฺฉติ, กญฺญา คจฺฉ
ติ, จิตฺต ํ คจฺฉตี’’ติฯ จตุธา อุทฺทฏิ ฺ ฐกฺริยาปเทสุ ยถา ‘‘ภวตี’’ติ อการานนฺ ตรตฺยนฺ ตปทํ คเหตฺวา
‘‘ภวติ ภวนฺ ต ิ ภวสี’’ติอาทินา กฺริยาปทมาลา สพฺพถา กตา, เอวํ ‘‘อุพฺภวติ’’จฺจาทีนิปิ อกา
รานนฺ ตรตฺยนฺ ตปทานิ คเหตฺวา ‘‘อุพฺภวติ อุพฺภวนฺ ต ิ อุพฺภวสี’’ติอาทินา กฺริยาปทมาลา สพฺพถา
กาตพฺพาฯ ‘‘โภติ สมฺโภตี’’ติอาทีนิ ปน โอการานนฺ ตรตฺยนฺ ตปทานิ, ‘‘ภาเวติ วิภาเวตี’’ติอาทีนิ จ
เอการานนฺ ตรตฺยนฺ ตปทานิ คเหตฺวา ปาฬินยานุ สาเรเนว ปทมาลา กาตพฺพา, นยิธ วุ ตฺตนยานุ สา
เรนฯ อีทเิ สสุ หิ ฐาเนสุ ทุรนุ โพธา กฺริยาปทคติฯ อโต ลพฺภมานวเสน กฺริยาปทมาลา กาตพฺพาฯ
น หิ โลเก โลกิยา สพฺเพ ธาตุสทฺเท ปจฺเจกํ สพฺเพหิปิ ฉนฺ นวุ ตยิ า วจเนหิ โยเชตฺวา วทนฺ ต,ิ เอวํ
อวทนฺ ตานมฺปิ เนสํ กถา อปริปุณฺณา นาม น โหติ, ตสฺ มา วชฺเชตพฺพฏฺฐานํ วชฺเชตฺวา ยถาสมฺภวํ
ปทมาลา กาตพฺพาฯ เอวํ ปญฺจมิยาทีสุปิ วิภตฺตสี ุ ฯ อยํ วตฺตมานวิภตฺตวิ เสน กฺริยาปทมาลานิทฺ
เทโสฯ
อิโต ปฏฺฐาย ปน ยถุทฺทฏิ ฺ ฐปทาเนว ปริณาเมตฺวา ปริณาเมตฺวา ปญฺจมิยาทีนํ มาติกาภา
เวน คเหตพฺพานิฯ อิทานิ ปน ตโยคาทิสหิตาสหิตวเสน ทฺวิธา กฺริยาปทมาลาโย ทสฺ เสสฺ สาม กฺ
วจาเทสวเสน สมฺภตู านิ จ รูปนฺ ตรานิ โสตูนํ สุ ขธารณตฺถญฺเจว ปุ ริสปฺปโยเค อสมฺโมหตฺถญฺจฯ
ภวตุ, ภวนฺ ตุฯ ภวาหิ, ภว, ภวถฯ ภวามิ, ภวามฯ ภวตํ, ภวนฺ ตฯํ ภวสฺ สุ, ภววฺ โหฯ ภเว,
ภวามเสฯ โส ภวตุ, เต ภวนฺ ตุฯ ตฺวํ ภวาหิ, ภว, ตุมฺเห ภวถฯ อหํ ภวามิ, มยํ ภวามฯ โส ภวตํ,
เต ภวนฺ ตฯํ ตฺวํ ภวสฺ สุ , ตุมฺเห ภววฺ โหฯ อหํ ภเว, มยํ ภวามเสฯ อยํ ปญฺจมีวิภตฺตวิ เสน กฺริยาปท
มาลานิทฺเทโสฯ
ภเวยฺ ย, ภเว, ภเวยฺ ยุํฯ ภเวยฺ ยาสิ, ภเวยฺ ยาถฯ ภเวยฺ ยามิ, ภเวยฺ ยาม, ภเวมุฯ ภเวถ, ภเวรํฯ
ภเวโถ, ภเวยฺ ยาวฺ โหฯ ภเวยฺ ยํ, ภเวยฺ ยามฺเห อิต ิ วา, โส ภเวยฺ ย, ภเว, เต ภเวยฺ ยุํฯ ตฺวํ ภเวยฺ ยาสิ,
ตุมฺเห ภเวยฺ ยาถฯ อหํ ภเวยฺ ยามิ, มยํ ภเวยฺ ยาม, ภเวมุฯ โส ภเวถ, เต ภเวรํฯ ตฺวํ ภเวโถ, ตุมฺเห
ภเวยฺ ยาวฺ โหฯ อหํ ภเวยฺ ยํ, มยํ ภเวยฺ ยามฺเห อิต ิ วาฯ อยํ สตฺตมีวิภตฺตวิ เสน กฺริยาปทมาลานิทฺ
เทโสฯ
พภูว, พภูวุฯ พภูเว, พภูวิตฺถฯ พภูวํ, พภูวิมฺหฯ พภูวิตฺถ, พภูวิเรฯ พภูวิตฺโถ, พภูวิวฺโหฯ
พภูวิ,ํ พภูวิมฺเห อิต ิ วา, โส พภูว, เต พภูวุฯ ตฺวํ พภูเว, ตุมฺเห พภูวิตฺถฯ อหํ พภูวํ, มยํ พภูวิมฺห
ฯ โส พภูวิตฺถ, เต พภูวิเรฯ ตฺวํ พภูวิตฺโถ, ตุมฺเห พภูวิวฺโหฯ อหํ พภูวิ,ํ มยํ พภูวิมฺเห อิต ิ วาฯ อยํ
ปโรกฺขาวิภตฺตวิ เสน กฺริยาปทมาลานิทฺเทโสฯ
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อภวา, อภวูฯ อภโว, อภวตฺถฯ อภวํ, อภวมฺหาฯ อภวตฺถ, อภวตฺถฯุ ํ อภวเส, อภววฺ หฯํ
อภวิ,ํ อภวมฺหเส อิต ิ วา, โส อภวา, เต อภวูฯ ตฺวํ อภโว, ตุมฺเห อภวตฺถฯ อหํ อภวํ, มยํ อภวมฺหา
ฯ โส อภวตฺถ, เต อภวตฺถฯุ ํ ตฺวํ อภวเส, ตุมฺเห อภววฺ หฯํ อหํ อภวิ,ํ มยํ อภวมฺหเส อิต ิ วาฯ อยํ
หิยฺยตฺตนีวิภตฺตวิ เสน กฺริยาปทมาลานิทฺเทโสฯ
อภวิ, อภวุ ํฯ อภโว, อภวิตฺถฯ อภวิ,ํ อภวิมฺหาฯ อภวา, อภวูฯ อภวเส, อภวิวฺหฯํ อภวฺ ห,ํ อภ
วิมฺเห อิต ิ วา, โส อภวิ, เต อภวุ ํฯ ตฺวํ อภโว, ตุมฺเห อภวิตฺถฯ อหํ อภวิ,ํ มยํ อภวิมฺหาฯ โส อภวา
, เต อภวูฯ ตฺวํ อภวเส, ตุมฺเห อภวิวฺหฯํ อหํ อภวํ, มยํ อภวิมฺเห อิต ิ วาฯ อยํ อชฺชตนีวิภตฺตวิ เสน
กฺริยาปทมาลานิทฺเทโสฯ
เอตฺถ ปนชฺชตนิยา อุํวจนสฺ ส อิํสุมาเทสวเสน ภวติโน รูปนฺ ตรานิปิ เวทิตพฺพานิฯ เสยฺ ย ถิท?ํ
เต ภวิสํ ุ , สมุพฺภวิสํ ุ , ปภวิสํ ุ , ปราภวิสํ ุ , สมฺภวิสํ ุ , ปาตุภวิสํ ุ , ปาตุพฺภวิสํ ุ , อิมานิ อกมฺมกปทานิฯ
ปริภวิสํ ุ , อภิภวิสํ ุ , อธิภวิสํ ุ , อติภวิสํ ุ , อนุ ภวิสํ ุ , สมนุ ภวิสํ ุ , อภิสมฺภวิสํ ุ ฯ
‘‘อธิโภสุ ’’นฺ ต ิ รูปมฺปิ, ยสฺ มา ทิสฺสติ ปาฬิยํ;
ตสฺ มา หิ นยโต เญ ยฺ ยํ, ‘‘ปริโภสุ ’’นฺ ตอิ าทิกฯํ
ตตฺรายํ ปาฬิ – ‘‘เอวํวิหาริญฺจาวุ โส ภิกฺขุ ํ รูปา อธิโภสุ ํ, น ภิกฺขุ รูเป อธิโภสี’’ติฯ อิมานิ สกมฺ
มกปทานิ, เอวมชฺชตนิยา อุํวจนสฺ ส อิํสุมาเทสวเสน ภวติโน รูปนฺ ตรานิ ภวนฺ ตฯิ อปิ จ
‘‘อนฺ วภิ’’ อิตริ ูปมฺปิ, อชฺชตนฺ ยา ปทิสฺสติ;
ตสฺ มา หิ นยโต เญยฺ ยํ, ‘‘อชฺฌภิ’’จฺจาทิกมฺปิ จฯ
ตตฺรายํ ปาฬิ – โส เตน กมฺเมน ทิวํ สมกฺกมิ, สุ ขญฺจ ขิฑฺฑารติโย จ อนฺ วภีตฯิ ตตฺถ อนฺ วภี
ติ อนุ อภีต ิ เฉโทฯ อนู ต ิ อุปสคฺโคฯ อภีต ิ อาขฺยาติกปทนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
ภวิสฺสติ, ภวิสฺสนฺ ตฯิ ภวิสฺสสิ, ภวิสฺสถฯ ภวิสฺสามิ, ภวิสฺสามฯ ภวิสฺสเต, ภวิสฺสนฺ เตฯ ภวิสฺส
เส, ภวิสฺสวฺ เหฯ ภวิสฺสํ, ภวิสฺสามฺเห อิต ิ วา, โส ภวิสฺสติ, เต ภวิสฺสนฺ ตฯิ ตฺวํ ภวิสฺสสิ, ตุมฺเห
ภวิสฺสถฯ อหํ ภวิสฺสามิ, มยํ ภวิสฺสามฯ โส ภวิสฺสเต, เต ภวิสฺสนฺ เตฯ ตฺวํ ภวิสฺสเส, ตุมฺเห ภวิสฺสวฺ
เหฯ อหํ ภวิสฺสํ, มยํ ภวิสฺสามฺเห อิต ิ วาฯ อยํ ภวิสฺสนฺ ตวี ิภตฺตวิ เสน กฺริยาปทมาลานิทฺเทโสฯ
อภวิสฺสา, อภวิสฺสํสุฯ อภวิสฺเส, อภวิสฺสถฯ อภวิสฺสํ, อภวิสฺสามฺหาฯ อภวิสฺสถ, อภวิสฺสิสุฯ
อภวิสฺสเส, อภวิสฺสวฺ เหฯ อภวิสฺสิ,ํ อภวิสฺสามฺหเส อิต ิ วา, โส อภวิสฺสา, เต อภวิสฺสํสุฯ ตฺวํ อภวิสฺ
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เส, ตุมฺเห อภวิสฺสถฯ อหํ อภวิสฺสํ, มยํ อภวิสฺสามฺหาฯ โส อภวิสฺสถ, เต อภวิสฺสิสุฯ ตฺวํ อภวิสฺสเส
, ตุมฺเห อภวิสฺสวฺ เหฯ อหํ อภวิสฺสิ,ํ มยํ อภวิสฺสามฺหเส อิต ิ วาฯ อยํ กาลาติปตฺตวิ ิภตฺตวิ เสน กฺริ
ยาปทมาลานิทฺเทโสฯ
โวหารเภทกุสเลน สุ พุทฺธนิ า โย,
กจฺจายเนน กถิโต ชินสาสนตฺถ;ํ
ตฺยาทิกฺกโม ตทนุ ค ํ กิริยาปทานํ,
กตฺวา กโม ภวติธาตุวเสน วุ ตฺโตฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
ภวติโน กฺริยาปทมาลาวิภาโค นาม
ทุตโิ ย ปริจฺเฉโทฯ

๓. ปกิณฺณกวินิจฺฉย
อิโต ปรํ ปวกฺขามิ, ปกิณฺณกวินิจฺฉยํ;
สปฺปโยเคสุ อตฺเถสุ , วิญฺญนู ํ ปาฏวตฺถยาฯ
ตตฺถ อตฺถุทฺธาโร, อตฺถสทฺทจินฺตา, อตฺถาติสยโยโค, สมานาสมานวเสนวจนสงฺ คโห, อา
คมลกฺขณวเสน วิภตฺตวิ จนสงฺ คโห, กาลวเสน วิภตฺตวิ จนสงฺ คโห, กาลสงฺ คโห, ปกรณสํสนฺ ทนา,
วตฺตมานาทีนํ วจนตฺถวิภาวนา จาติ นวธา วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพฯ
อตฺถุทฺธาเร ตาว สมานสุ ตกิ ปทานมตฺถุทฺธารณํ กริสฺสามฯ เอตฺถาขฺยาตปทสญฺญติ านํ โภ
ติสทฺท ภเวสทฺทานมตฺโถ อุทฺธริตพฺโพฯ ตถา เหเต นามิกปทสญฺญเิ ตหิ อปเรหิ โภติสทฺท
ภเวสทฺเทหิ สมานสุ ตกิ าปิ อสมานตฺถา เจว โหนฺ ต ิ อสมานวิภตฺตกิ า จฯ สาสนสฺ มญ
ิ ฺห ิ เกจิ สทฺทา
อญฺญมญฺญํ สมานสุ ตกิ า สมานาปิ อสมานตฺถา อสมานปวตฺตนิ ิมติ ฺตา อสมานลิงฺคา อสมานวิภตฺ
ติกา อสมานวจนกา อสมานนฺ ตา อสมานกาลิกา อสมานปทชาติกา จ ภวนฺ ตฯิ
เตสมสมานตฺถตฺเต ‘‘สพฺพญฺห ิ ตํ ชีรติ เทหนิสฺสิตฯํ อปฺปสฺ สุตายํ ปุ ริโส, พลิพทฺโทว ชีรติฯ
สนฺ โต ตสิโตฯ ปหุ สนฺ โต น ภรติฯ สนฺ โต อาจิกฺ ขเต มุนิฯ สนฺ โต สปฺปุริสา โลเกฯ สนฺ โต สํวิชฺชมา
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นา โลกสฺ ม’ิ ’นฺ ต ิ เอวมาทโย ปโยคาฯ เอตฺถ ชี รติสทฺททฺวยํ ยถาสมฺภวํ นวภาวาปคมวฑฺ ฒนวาจกํ
ฯ สนฺ โตสทฺทปญฺจกํ ยถาสมฺภวํ ปริสฺสมปฺปตฺตสมาโนปสนฺ โตปลพฺภมานวาจกนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
อสมานปวตฺตนิ ิมติ ฺตตฺเต ปน ‘‘อกตญฺญ ู มิตฺตทุพฺภ,ี อสฺ สทฺโธ อกตญฺญจู า’’ติเอวมาทโยฯ
เอตฺถ จ อกตญฺญูสทฺททฺวยํ กตากตาชานนชานนปวตฺตนิ ิมติ ฺต ํ ปฏิจฺจ สมฺภตู ตฺตา อสมานปวตฺต ิ
นิมติ ฺตกนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
อสมานลิงฺคตฺเต ‘‘สุ ข ี โหตุ ปญฺจสิข สกฺโก เทวานมินฺโทฯ ตฺวญฺจ ภทฺเท สุ ข ี โหหิฯ ยตฺถ สา
อุปฏฺฐิโต โหติฯ มาตา เม อตฺถ,ิ สา มยา โปเสตพฺพา’’ติ เอวมาทโยฯ เอตฺถ สุ ขีสทฺททฺวยํ
สาสทฺททฺวยญฺจ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ ควเสน อสมานลิงฺคนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
อสมานวิภตฺตกิ ตฺเต ‘‘อาหาเร อุทเร ยโตฯ ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺม’’นฺ ต ิ เอวมาทโยฯ เอตฺถ
ยโตสทฺททฺวยํ ปฐมาปญฺจมีวิภตฺตสิ หิตตฺตา อสมานวิภตฺตกิ นฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
อสมานวจนกตฺเต อิเม ปโยคา –
‘‘ยาย มาตุ ภโต โปโส, อิมํ โลกํ อเวกฺขติ;
ตมฺปิ ปาณททิ ํ สนฺ ต,ิ ํ หนฺ ต ิ กุทฺโธ ปุ ถุชฺชโน’’ติ
อาทีสุ หนฺ ติสทฺโท เอกวจโนฯ
‘‘อิเม นูน อรญฺญสฺ ม,ิ ํ มิคสงฺ ฆานิ ลุทฺทกา;
วากุราหิ ปริกฺขปิ ปฺ , โสพฺภํ ปาเตตฺวา ตาวเท;
วิกฺโกสมานา ติพฺพาหิ, หนฺ ต ิ เนสํ วรํ วร’’นฺ ตฯิ
อาทีสุ ปน พหุวจโนฯ ‘‘สีลวา วตฺตสมฺปนฺ โนฯ เอถ ตุมฺเห อายสฺ มนฺ โต สีลวา โหถฯ สนฺ โต ทนฺ โต
นิยโต พฺรหฺมจารีฯ สนฺ โต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺ ตฯิ มหาราชา ยสสฺ สี โสฯ จตฺตาโร มหาราชา’’ติ
เอวมาทีสุ สี ลวาสทฺทาทโย เอกวจนพหุวจนกาฯ
อสมานนฺ ตตฺเต ปน ยตฺถ สมานสุ ตกิ านํ อสมานวิภตฺตกิ ตฺต ํ วา อสมานวจนตฺต ํ วา อุปลพฺภติ
ฯ เตเยว ปโยคาฯ ตํ ยถา? ‘‘สตํ สมฺปชานํ, สตํ ธมฺโม, สนฺ โต ทนฺ โต, สนฺ โต สปฺปุริสา’’ อิจฺเจว
มาทโยฯ

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๓๑

อสมานกาลตฺเต ‘‘นนุ เต สุ ต ํ พฺราหฺมณ ภญฺญมาเน, เทวา น อิสฺสนฺ ต ิ ปุ ริสปรกฺกมสฺ สฯ เต
ชนา ปารมิสฺสนฺ ต,ิ มจฺจุเธยฺ ยํ สุ ทุตฺตร’’นฺ ต ิ เอวมาทโยฯ เอตฺถ อิสฺสนฺ ติสทฺททฺวยํ วตฺตมานาภวิสฺ
สนฺ ตกี าลวเสน อสมานกาลนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ วตฺตมานาภวิสฺสนฺ ตวี ิภตฺตวิ เสน ปน อสมานวิภตฺตกิ นฺ
ติปิฯ
อสมานปทชาติกตฺเต ‘‘สยํ สมาหิโต นาโค, สยํ อภิญฺญาย กมุทฺทเิ สยฺ ยํฯ ปเถ ธาวนฺ ตยิ า
ปติ, เอกํสํ อชินํ กตฺวา, ปาเทสุ สิรสา ปติฯ คิริ ํ จณฺโฑรณํ ปตี’’ติ เอวมาทโยฯ เอตฺถ
สยํสทฺททฺวยํ นามนิปาตวเสน ปติสทฺทตฺตยํ นามาขฺยาโตปสคฺควเสน อสมานปทชาติกนฺ ต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ
อิมนิ า นเยน สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพฯํ เอวํ สาสนสฺ มิ ํ เกจิ สทฺทา อญฺญมญฺญํ สมานสุ ตกิ า
สมานาปิ อสมานตฺถา อสมานปวตฺตนิ ิมติ ฺตา อสมานลิงฺคา อสมานวิภตฺตกิ า อสมานวจนกา
อสมานนฺ ตา อสมานกาลิกา อสมานปทชาติกา จ ภวนฺ ตฯิ เอตาทิเสสุ สทฺเทสุ โย กฺริยาปทตฺต ํ
ปกาเสติ, น โส นามิกปทตฺตฯํ โย จ นามิกปทตฺต ํ ปกาเสติ, น โส กฺริยาปทตฺตฯํ เอวํ สนฺ เตปิ สุ ต ิ
สามญฺญโต เอกตฺเตน คเหตฺวา อตฺถุทฺธาโร กรณีโยติ ยถาวุ ตฺตกฺริยาปทานํ นามปเทหิ สมานสุ ต ิ
กานํ โภติสทฺท ภเว สทฺทานมตฺถุทฺธารํ วทามฯ
กถํ? โภติสทฺโท กตฺตุโยเค กฺริยาปทํ, กฺริยาโยเค นามิกปทํ, ตสฺ มา โส ทฺวีสุ อตฺเถสุ วตฺตติ
กฺริยาปทตฺเถ นามิกปทตฺเถ จฯ ตตฺถ กฺริยาปทตฺเถ วตฺตมานวเสน, นามิกปทตฺเถ ปนาลปนวเสน
ฯ กฺริยาปทตฺเถ ตาว ‘‘เอโก โภติ’’, นามิกปทตฺเถ ‘‘มา โภติ ปริเทเวสิ’’ฯ อตฺริท ํ วุ จฺจติ –
ภาเว นามปทตฺเถ จ, อาลปนวิเสสิเต;
อิเมสุ ทฺวีสุ อตฺเถสุ , โภติสทฺโท ปวตฺตติฯ
ภเวสทฺโท ปน ‘‘ภวามี’’ติมสฺ ส วตฺตมานาวิภตฺตยิ ุ ตฺตสฺ ส สทฺทสฺ สตฺเถปิ วตฺตติฯ ‘‘ภวามี’’
ติมสฺ ส ปญฺจมีวิภตฺตยิ ุ ตฺตสฺ ส สทฺทสฺ ส อาณตฺยาสีสนตฺเถสุ ปิ วตฺตติฯ ‘‘ภเวยฺ ยามี’’ติมสฺ ส สตฺตมี
วิภตฺตสิ หิตสฺ ส สทฺทสฺ ส อนุ มติปริกปฺปตฺเถสุ ปิ วตฺตติฯ ตตฺริท ํ ปฐมตฺถสฺ ส สาธกํ อาหจฺจวจนํ –
‘‘เทวานํ อธิโก โหมิ, ภวามิ มนุ ชาธิโป;
รูปลกฺขณสมฺปนฺ โน, ปญฺญาย อสโม ภเว’’ติฯ
อยํ ปน สพฺเพสํ เตสมตฺถานํ สาธิกา อมฺหากํ คาถารจนา –
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‘‘สุ ข ี ภวติ เอโส จ, อหญฺจาปิ สุ ข ี ภเว;
สุ ข ี ภวตุ เอโส จ, อหญฺจาปิ สุ ข ี ภเวฯ
อิมาย พุทฺธปูชาย, ภวนฺ ตุ สุ ขติ า ปชา;
ภเว’หญฺจ สุ ขปฺปตฺโต, สามจฺโจ สห ญาติภฯิ
สุ ข ี ภเวยฺ ย เอโส จ, อหญฺจาปิ สุ ข ี ภเว;
สุ ข ี ภเวยฺ ย เจ เอโส, อหญฺจาปิ สุ ข ี ภเว’’ติฯ
อิจฺเจวํ –
วตฺตมานาย ปญฺจมฺยํ, สตฺตมฺยญฺจ วิภตฺตยิ ํ;
เอเตสุ ตีสุ ฐาเนสุ , ภเวสทฺโท ปวตฺตติฯ
เอกธา วตฺตมานายํ, ปญฺจมีสตฺตมีสุ จ;
ทฺเวธา ทฺเวธาติมสฺ สตฺถ,ํ ปญฺจธา ปริทปี เยฯ
ทฺเวธา วา วตฺตมานาย-มาทิปุริสวาจโก;
อตฺโถ ‘‘ภเว’’ติ เอตสฺ ส, ‘‘ภวตี’’ติปิยุชฺชติฯ
อิทานิ ปน เอตสฺ ส , วุ ตฺตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ;
เอตฺถ ปาฬิปปฺ เทสํ ตุ, อาหริสฺสํ สุ ณาถ เมฯ
โก’ยํ มชฺเฌสมุทฺทสฺ ม,ิ ํ อปสฺ สํ ตีรมายุ เห;
กํ ตฺวํ อตฺถวสํ ญตฺวา, เอวํ วายมเส ภุสํฯ
นิสมฺม วตฺต ํ โลกสฺ ส , วายามสฺ ส จ เทวเต;
ตสฺ มา มชฺเฌสมุทฺทสฺ ม,ิ ํ อปสฺ สํ ตีรมายุ เหฯ
อสฺ สํ ปุ ริมคาถายํ, ‘‘อายุ เห’’ติปทสฺ ส หิ;
‘‘อายูหตี’’ติ อตฺโถติ, วิญฺญาตพฺโพ วิภาวินาฯ
วิภตฺตยิ า วิปลฺลาส-วเสนายํ สมีริโต;
วตฺตมาเน สตฺตมีต,ิ ติสฺเสการวเสน วาฯ
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ปจฺฉิมาย จ คาถายํ, ‘‘อายุ เห’’ติปทสฺ ส ตุ;
‘‘อายูหามี’’ติ อตฺโถติ, สทฺทตฺถญฺญ ู วิภาวเยฯ
ตถา ‘‘ภเว’’ติเอตสฺ ส, วตฺตมานาวิภตฺตยิ ํ;
‘‘ภวตี’’ติ, ‘‘ภวามี’’ติ, จตฺถ ํ ทฺเวธา วิภาวเยฯ
เอวํวิเธสุ อญฺเญสุ , ปาเฐสุ ปิ อยํ นโย;
เนตพฺโพ นยทกฺเขน, นยสาครสาสเนฯ
เอวมยํ ภเวสทฺโท ปญฺจสุ ฉสุ วา กฺริยาปทตฺเถสุ ปวตฺตติฯ ตถา สตฺตมีวิภตฺยนฺ ตนา
มิกปทสฺ ส วุ ทฺธสิ ํสารกมฺมภวูปปตฺตภิ วสงฺ ขาเตสุ อตฺเถสุ ปิฯ ตถา หิ ‘‘อภเว นนฺ ทติ ตสฺ ส , ภเว
ตสฺ ส น นนฺ ทตี’’ติอาทีสุ วุ ทฺธมิ ฺหฯิ ‘‘ภเว วิจรนฺ โต’’ติอาทีสุ สํสาเรฯ ‘‘ภเว โข สติ ชาติ โหติ, ชา
ติปจฺจยา ชรามรณ’’นฺ ตอิ าทีสุ กมฺมภเวฯ ‘‘เอวํ ภเววิชฺชมาเน’’ติอาทีสุ อุปปตฺตภิ เวติ ทฏฺฐพฺพฯํ อิ
มินา นเยน ภูธาตุโต นิปผฺ นฺ นานํ อญฺญโตปิ อญฺเญสํ กฺริยาปทานํ ยถาสมฺภวมตฺโถ อุทฺธริตพฺโพฯ
อาขฺยาตตฺถมฺหเิ ม อตฺถา, น ลาตพฺพา กุทาจนํ;
อตฺถุทฺธารวเสเนเต, อุทฺธฏา นามโต ยโตฯ
อิทเมตฺถ สงฺ เขปโต อตฺถุทฺธารนยนิทสฺ สนํฯ
อตฺถสทฺทจินฺตายํ ปน เอวมุปลกฺเขตพฺพ ํ – ‘‘ภวนฺ เต, ปราภวนฺ เต, ปราภเว’’อิจฺจาทโย คจฺฉ
ติ คจฺฉํ คจฺฉโตสทฺทาทโย วิย วิเสสสทฺทา, น ยาจโนปตาปนตฺถาทิวาจโก นาถติสทฺโท วิย, น จ
ราชเทวตาทิวาจโก เทวสทฺโท วิย สามญฺญสทฺทาฯ เย เจตฺถ วิเสสสทฺทา, เต สพฺพกาลํ วิเสสสทฺ
ทาวฯ เย จ สามญฺญสทฺทา, เตปิ สพฺพกาลํ สามญฺญสทฺทาวฯ
ตตฺร คจฺฉตี ตอิ าทีนํ วิเสสสทฺทตา เอวํ ทฏฺฐพฺพา – คจฺฉตี ต ิ เอกํ นามปทํ, เอกมาขฺยาตํฯ
ตถา คจฺฉนฺ ต ิ เอกํ นามปทํ, เอกมาขฺยาตํฯ คจฺฉโตติ เอโก กิตนฺ โต, อปโร รูฬฺหสี ทฺโทฯ สติปิ วิ
เสสสทฺทตฺเต สทิสตฺตา สุ ตสิ ามญฺญโต ตพฺพสิ ยํ พุทฺธ ิ ํ นุ ปปฺ าเทติ วินาว’ตฺถปฺปกรณสทฺทนฺ ตรา
ภิสมฺพนฺ เธนฯ ตถา หิ สทฺทนฺ ตราภิสมฺพนฺ เธน ‘‘คจฺฉติ ปติฏฺฐิต’’นฺ ต ิ วุ ตฺเต สตฺตมฺยนฺ ต ํ นามปทนฺ ต ิ
วิญฺญายติฯ ‘‘คจฺฉติ ติสฺโส’’ติ วุ ตฺเต ปนาขฺยาตนฺ ตฯิ ตถา ‘‘ส คจฺฉํ น นิวตฺตตี’’ติ วุ ตฺเต ปฐมนฺ ต ํ
นามปทนฺ ต ิ วิญญ
ฺ ายติฯ ‘‘คจฺฉํ ปุ ตฺตนิเวทโก’’ติ วุ ตฺเต อาขฺยาตนฺ ต ิ วิญฺญายติฯ ‘‘คจฺฉโต หยโต
ปติโต’’ติ วุ ตฺเต กิตนฺ โตติ วิญฺญายติฯ ‘‘คจฺฉโต ปณฺณปุ ปผฺ านิ ปตนฺ ต’ี ’ติ วุ ตฺเต รุ กฺขวาจโก รูฬฺ
หีสทฺโทติฯ อิต ิ วิเสสสทฺทานํ อาขฺยาตนามานํ นามาขฺยาเตหิ สมานสุ ตกิ านํ อตฺถาภิสมฺพนฺ ธาทีสุ
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โย โกจิ อตฺถวิเสสญาปโก สมฺพนฺ โธ อวสฺ สมิจฺฉิตพฺโพฯ เอวํ ‘‘คจฺฉตี’’ติอาทีนํ อาขฺยาตนามตฺตา
ทิวเสน ปจฺเจกํ ฐิตานํ เอเกกตฺถวาจกานํ วิเสสสทฺทตา ทฏฺฐพฺพาฯ
‘‘นาถติ เทโว’’ติอาทีนํ ปน อาขฺยาตนามานํ นามาขฺยาเตหิ อสมานสุ ตกิ านํ อเนกตฺถวาจกานํ
สามญฺญสทฺทตา เอว ทฏฺฐพฺพาฯ อตฺถสมฺพนฺ ธาทีสุ หิ วินา เยน เกนจิ สมฺพนฺ เธน ‘‘นาถตี’’ติ วุ ตฺ
เต ‘‘ยาจตี’’ติ วา ‘‘อุปตาเปตี’’ติ วา ‘‘อิสฺสริยํ กโรตี’’ติ วา ‘‘อาสีสตี’’ติ วา อตฺโถ ปฏิภาติ, ตถา
‘‘เทโว’’ติ วุ ตฺเต ‘‘เมโฆ’’ติ วา ‘‘อากาโส’’ติ วา ‘‘ราชา’’ติ วา ‘‘เทวตา’’ติ วา ‘‘วิสุทฺธเิ ทโว’’ติ วา อตฺ
โถ ปฏิภาติฯ ยทา ปน สทฺทนฺ ตราภิสมฺพนฺ เธน ‘‘นาถติ สุ ปปฺ ฏิปตฺต’ิ ’นฺ ต ิ วุ ตฺเต ตทา ‘‘นาถตี’’ติ กฺริ
ยาปทสฺ ส ‘‘ยาจตี’’ติ อตฺโถ วิญฺญายติ, ‘‘นาถติ สพฺพกิเลเส’’ติ วุ ตฺเต ‘‘อุปตาเปตี’’ติ อตฺโถ วิญฺญา
ยติฯ ‘‘นาถติ สกจิตฺเต’’ติ วุ ตฺเต ‘‘อิสฺสริยํ กโรตี’’ติ อตฺโถ วิญฺญายติฯ ‘‘นาถติ โลกสฺ ส หิต’’นฺ ต ิ วุ ตฺ
เต ‘‘อาสีสตี’’ติ อตฺโถ วิญฺญายติฯ ตถา ‘‘เทโว คชฺชตี’’ติ วุ ตฺเต ‘‘เทโว’’ติ นามปทสฺ ส ‘‘เมโฆ’’ติ อตฺ
โถ วิญฺญายติฯ ‘‘วิทฺโธ วิคตวลาหโก เทโว’’ติ วุ ตฺเต ‘‘อากาโส’’ติ อตฺโถ วิญฺญายติฯ ‘‘ปิ วตุ เทโว
ปานีย’’นฺ ต ิ วุ ตฺเต ‘‘ราชา’’ติ อตฺโถ วิญฺญายติฯ ‘‘เทโว เทวกายา จวติ อายุ สงฺ ขยา’’ติ วุ ตฺเต ‘‘เทว
ตา’’ติ อตฺโถ วิญฺญายติฯ ‘‘เทวาติเทโว สตปุ ญฺญลกฺขโณ’’ติ วุ ตฺเต ‘‘วิสุทฺธเิ ทโว’’ติ อตฺโถ วิญฺญา
ยติฯ อิมนิ า นเยน อญฺเญปิ สามญฺญสทฺทา ญาตพฺพาฯ
สพฺพเมตํ ญตฺวา ยถา อตฺโถ สทฺเทน, สทฺโท จตฺเถน น วิรุชฺฌติ, ตถาตฺถสทฺทา จินฺตนียาฯ
ตตฺริท ํ อุปลกฺขณมตฺต ํ จินฺตาการนิทสฺ สนํ – ‘‘อตฺถกุสลา ภวนฺ เต’’ติ วา ‘‘กิจฺจานิ ภวนฺ เต’’ติ วา วุ ตฺ
เต ‘‘ภวนฺ เต’’ติ อิท ํ ‘‘ภวนฺ ต’ี ’ติมนิ า สมานตฺถมาขฺยาตปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ
‘‘ภวนฺ เต ปสฺ สามี’’ติ วา ‘‘อิจฺฉามี’’ติ วา วุ ตฺเต อุปโยคตฺถวํ นามปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ
จินฺตนีโยฯ ‘‘ภวนฺ เต ชเน ปสํสตี’’ติ วา ‘‘กาเมตี’’ติ วา วุ ตฺเต ปจฺจตฺโตปโยคตฺถวนฺ ตานิ ทฺเว
นามปทานีต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘โจรา ปราภวนฺ เต’’ติ วุ ตฺเต ‘‘ปราภวนฺ เต’’ติ อิท ํ
‘‘ปราภวนฺ ต’ี ’ติมนิ า สมานตฺถมาขฺยาติกปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘ปราภวนฺ เต
ชนา อิจฺฉนฺ ต ิ อมิตฺตาน’’นฺ ต ิ วุ ตฺเต ‘‘ปราภวนฺ เต’’ติ อิมานิ อุปโยคปจฺจตฺตตฺถวนฺ ตานิ ทฺเว
นามปทานีต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘เอโส ปราภเว’’ติ วุ ตฺเต ‘‘ปราภเว’’ติ อิท ํ ‘‘ปราภ
เวยฺ ยา’’ติมนิ า สมานตฺถมาขฺยาตปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘เอเต ปราภเว โลเก,
ปณฺฑิโต สมเวกฺขยิ า’’ติ วุ ตฺเต ‘‘ปราภเว’’ติ อิท ํ อุปโยคตฺถวํ พหุวจนํ นามปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺ
โท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘ปราภเว สตี’’ติ วุ ตฺเต ภาวลกฺขณภุมฺมตฺเถกวจนกํ นามปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺ
โท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘ตุมฺเห เม ปสาทา สมฺภเว’’ติ วุ ตฺเต ‘‘สมฺภเว’’ติ อิท ํ ‘‘สมฺภวถา’’ติมนิ า สมานตฺถ
มาขฺยาตปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘เอหิ ตฺวํ สมฺภววฺ เห’’ติ วุ ตฺเต ‘‘สมฺภววฺ เห’’ติ อิท ํ
สมฺภวาย นาม อิตฺถยิ า วาจกํ อิตฺถลิ งิ ฺ ค ํ สาลปนํ นามิกปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ
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‘‘เอหิ ตฺวํ สมฺภววฺ เหปติฏฺฐิต’’นฺ ต ิ วุ ตฺเต สมฺภวนามกสฺ ส ปุ ริสสฺ ส วาจกํ ปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ ภุมฺมวจนนฺ ต ิ
เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ
‘‘วรุ โณ พฺรหฺมเทโว จ, อเหสุ ํ อคฺคสาวกา;
สมฺภโว นามุปฏฺฐาโก, เรวตสฺ ส มเหสิโน’’ติ –
หิ ปาฬิฯ ‘‘ธมฺมา ปาตุภวนฺ เต’’ติ วุ ตฺเต ‘‘ปาตุภวนฺ เต’’ติ อิท ํ ‘‘ปาตุภวนฺ ต’ี ’ติมนิ า สมานตฺถ ํ สนิ
ปาตมาขฺยาตปทนฺ ต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘ปาตุ ภวนฺ เต ชเน’’ติ วุ ตฺเต ‘‘เต ชเน ภวํ
รกฺขตู’’ติ อตฺถวาจกานิ อาขฺยาตกิตนฺ ตสพฺพนามิกปทานีต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘ปาตุ
ภวเส ตฺวํ คุเณหี’’ติ วุ ตฺเต ‘‘ปาตุภวเส’’ติ อิท ํ ‘‘ปาตุภวสี’’ติมนิ า สมานตฺถมาขฺยาตปทนฺ ต ิ เอวมตฺ
โถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘ปาตุภวเส คุเณ โย ตฺว’’นฺ ต ิ วุ ตฺเต ‘‘ปาตุภวาหิ อตฺตโน คุณเหตุ ตฺว’’นฺ
ติ อตฺถวาจกานินิปาตยุ ตฺตาขฺยาตนามปทานีต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘อหมตฺตโน คุเณ
หิ ปาตุภเว’’ติ วุ ตฺเต ‘‘ปาตุภเว’’ติ อิท ํ ‘‘ปาตุภวามี’’ติมนิ า สมานตฺถ ํ สนิปาตมาขฺยาตปทนฺ ต ิ
เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ ‘‘มํ ปาตุ ภเว อิท ํ ปุ ญฺญกมฺม’’นฺ ต ิ วุ ตฺเต ‘‘มํ รกฺขตุ สํสาเร อิท ํ
ปุ ญฺญกมฺม’’นฺ ต ิ อตฺถวาจกานิ อาขฺยาตนามปทานีต ิ เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จินฺตนีโยฯ อิมนิ า
นเยน สพฺพตฺถ ยถารหมตฺถสทฺทา จินฺตนียาฯ ตตฺถ สมานสุ ตกิ านํ เกสญฺจ ิ สทฺทานํ ‘‘น เตสํ โกฏฺ
เฐ โอเปนฺ ตฯิ น เตสํ อนฺ ตรา คจฺเฉฯ สตฺต โว ลิจฺฉวี อปริหานีเย ธมฺเม เทเสสฺ สามิ, อิเม เต เทว
สตฺตโว, ตฺวญฺจ อุตฺตมสตฺตโว’’ติอาทีสุ สมานสุ ตกิ านํ วิย อุจฺจารณวิเสโส อิจฺฉนีโยฯ อุจฺจารณวิเส
เส หิ สติ ปทานิ ปริพฺยตฺตานิ, ปเทสุ ปริพฺยตฺเตสุ อตฺโถ ปริพฺยตฺโต โหติ, อตฺถปริคฺคาหกานํ อตฺ
ถาธิคโม อกิจฺโฉ โหติ, สุ ปริสุทฺธาทาสตเล ปฏิพมิ ฺพทสฺ สนํ วิย, โส จ คหิตปุ พฺพสงฺ เกตสฺ ส
อตฺถสมฺพนฺ ธาทีสุ อญฺญตรสฺ มิ ํ ญาเตเยว โหติ, น อิตรถาฯ วุ ตฺตญฺเหตํ โปราเณหิ –
‘‘วิสยตฺตมนาปนฺ นา, สทฺทา เนวตฺถโพธกา;
น ปทมตฺตโต อตฺเถ, เต อญฺญาตา ปกาสกา’’ติฯ
ยทิทเมตฺถ วุ ตฺตมมฺเหหิ ‘‘อุจฺจารณวิเสโส อิจฺฉนีโย’’ติฯ อตฺรายมุจฺจารณวิเสสทีปนี คาถา
สหตฺถปฺปกาสนนยทานคาถายฯ
‘‘น เต สํ โกฏฺเฐ โอเปนฺ ต’ิ ’, อิต ิ ปาเฐ สุ เมธโส;
ปทํ ‘‘น เต’’ติ ฉินฺทติ ฺวา, ‘‘สํ โกฏฺเฐ’’ติ ปเฐยฺ ย เวฯ
‘‘สํ น โอเปนฺ ต ิ โกฏฺเฐ เต, ภิกฺข’ู ’ติ อตฺถมีรเย;
เอวมิเมสุ อญฺเญสุ , ปาเฐสุ ปิ อยํ นโยฯ
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อถ ยํ ปนิทมฺปิ วุ ตฺต ํ ‘‘เกสญฺจ’ี ’ติ, ตํ กิมตฺถ?ํ ‘‘คจฺฉติ ปติฏฺฐิต,ํ คจฺฉติ ติสฺโส, ภวนฺ เต ปสฺ สา
มิ, อตฺถกุสลา ภวนฺ เต, วทนฺ ต ํ เอกโปกฺขรา, วทนฺ ต ํ ปฏิวทตี’’ติอาทีสุ สมานสุ ตกิ านมุจฺจารณวิ
เสโส น ลพฺภตีต ิ ทสฺ สนตฺถฯํ ตสฺ มา อิทเมตฺถ สลฺลกฺเขตพฺพ ํ – ยตฺถ สมานสุ ตกิ านมุจฺจารณวิเสโส
ลพฺภติ อตฺถวิเสโส จ ปทานํ วิภาควเสน วา อวิภาควเสน วา, ตตฺถ ปโยเค สมานสุ ตกิ เมกจฺจ ํ ปทํ
วิจฺฉินฺทติ ฺวา อุจฺจาเรตพฺพฯํ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘เหตุ เหตุสมฺปยุ ตฺตกานํ ธมฺมานํ ตํสมุฏฺฐานานญฺจ รูปานํ
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ โส เตน สทฺธ ิ ํ ภาสติ, โสเตน วุ ยฺหติฯ ภวนฺ เต ชเน ปสํสติ, ภวนฺ เต ปสฺ
สามี’’ติ เอวมาทโย ปโยคาฯ เอตฺถ ‘‘เหตู’’ติ อีสกํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา ‘‘เหตุสมฺปยุ ตฺตาน’’นฺ ต ิ อุจฺ
จาเรตพฺพฯํ ตถา ‘‘โส’’ติ วิจฺฉินฺทติ ฺวา ‘‘เตน สทฺธ’ิ ’นฺ ต ิ อุจฺจาเรตพฺพฯํ ‘‘ภว’’นฺ ต ิ วิจฺฉินฺทติ ฺวา ‘‘เต
ชเน’’ติ อุจฺจาเรตพฺพฯํ
เสสํ ปน สมานสุ ตกิ ํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา น อุจฺจาเรตพฺพฯํ อวิจฺฉินฺทนียสฺ มญ
ิ ฺห ิ ฐาเน วิจฺฉินฺทติ ฺวา
ปฐิตสฺ ส อตฺโถ ทุฏฺโฐ โหติฯ เอวํ ปทวิภาคาวิภาควเสน สมานสุ ตกิ านมตฺถุจฺจารณวิเสโส เวทิตพฺ
โพฯ เอตฺถ หิ ‘‘โส เตนา’’ติอาทีสุ ทฺวิปทตฺถคฺคหณํ วิภาโค, เอกปทตฺถคฺคหณมวิภาโคติ อธิปเฺ ป
โตฯ เอตฺถ จ วิสุํ ววตฺถติ านํ อสมานสุ ตกิ านํ เอกโต กตฺวา สมานสุ ตกิ ภาวปริกปฺปนํ อตฺถนฺ ตร
วิญฺญาปนตฺถญฺเจว อุจฺจารณวิเสสทสฺ สนตฺถญฺจฯ น หิ เอตานิ ‘‘สปฺโป สปฺโป’’ติอาทีสุ วิย เอกสฺ มิ ํ
เยวตฺเถ สมานสุ ตกิ านิฯ เอวํ สนฺ เตปิ เอกชฺฌกรเณน ลทฺธ ํ สมานสุ ตเิ ลสํ คเหตฺวา อตฺถนฺ ตร
วิญฺญาปนตฺถ ํ อุจฺจารณวิเสสทสฺ สนตฺถญฺจ ‘‘สมานสุ ตกิ านี’’ติ วุ ตฺตานิฯ เอส นโย อญฺญตฺราปิ อีท ิ
เสสุ ฐาเนสุ ฯ อิทเมตฺถ สลฺลกฺเขตพฺพ ํ –
ยตฺถ สมานสุ ตกิ านํ อฏฺฐารสากาเรสุ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺถวิเสโส ลพฺภติ, วิจฺฉินฺทติ ฺวา
ปน อุจฺจารเณ สทฺทวิลาโส น โหติ, อตฺโถ วา ทุฏฺโฐ โหติ, น ตาทิเสสุ ปโยเคสุ สมานสุ ตกิ านิ
ปทานิ วิจฺฉินฺทติ ฺวา อุจฺจาเรตพฺพานิฯ ตตฺร กตเมน จากาเรน อตฺถวิเสสลาโภ ภวติ? ปทานํ
วิภาควเสน วา อวิภาควเสน วา อกฺขรสนฺ นิธานวเสน วา ปทสนฺ นิธานวเสน วา ปทกฺขรสนฺ
นิธานวเสน วา วิจฺฉาวเสน วา กมฺมปฺปวจนียวเสน วา ภยโกธาทีสุ อุปปฺ นฺ เนสุ กถิตาเมฑิตวจนว
เสน วา คุณวาจกสทฺทสฺ ส ทฺวิรุตฺตวเสน วา กฺริยาปทสฺ ส ทฺวิรุตฺตวเสน วา สํหติ าปทจฺเฉทวเสน
วา อคารวตฺถปริทปี นวเสน วา นิรนฺ ตรตฺถปริทปี นวเสน วา นนิรนฺ ตรตฺถปริทปี นวเสน วา ‘‘ปุ นปฺ
ปุ น’’มิจฺจตฺถปริทปี นวเสน วา อุปมาเน อิว สทฺทวเสน วา อิติสทฺท ํ ปฏิจฺจ สทฺทปทตฺถวาจกตฺถ
ปริทปี นวเสน วา ตถาปวตฺตจิตฺตปริทปี นวเสน วาติ อิเมสุ ฏฺฐารสากาเรสุ , วิตฺถารโต ปน ฉพฺพ ี
สาย อากาเรสุ ตโต วาธิเกสุ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺถวิเสสลาโภ ภวติฯ
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เอตฺถ ปทานํ ตาว วิภาควเสน วา อวิภาควเสน วา สมานสุ ตกิ านมตฺถวิเสสลาเภ ‘‘สา นํ สงฺ
คติ ปาเลติ, อภิกฺกโม สานํ ปญฺญายติฯ มา โน เทว อวธิ, มาโน มยฺ ห ํ น วิชฺชตี’’ติ เอวมาทโย
ปโยคาฯ
อกฺขรสนฺ นิธานวเสน ปน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘สนฺ เตหิ มหิโต หิโตฯ สงฺ คา สงฺ คามชิ ํ มุตฺต,ํ ตมหํ
พฺรูมิ พฺราหฺมณํฯ ทาฐี ทาฐีสุ ปกฺขนฺ ท,ิ มญฺญมาโน ยถา ปุ เรฯ สพฺพาภิภวุ ํ สิรสาสิรสา นมามิฯ
ภูมโิ ต อุฏฺฐิตา ยาว, พฺรหฺมโลกา วิธาวติฯ อจฺจ ิ อจฺจมิ โต โลเก, ฑยฺ หมานมฺห ิ เตชสา’’ติ เอวมาท
โย ปโยคาฯ
ปทสนฺ นิธานวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘อาโป อาโปคตํฯ ราชราชมหามตฺตาทโย, สุ โข’โลกสฺ ส
โลกสฺ ส, การโก ญาณจกฺขุโท, นิราปเท ปเท นินฺโน, อนนฺ ตญาณํ กรุ ณาลยํ ลยํ, มลสฺ ส พุทฺธ ํ สุ
สมาหิต ํ หิตฯํ นมามิ ธมฺมํ ภวสํวรํ วรํ , คุณากรญฺเจว นิรงฺ คณํ คณ’’นฺ ต ิ เอวมาทโย ปโยคาฯ
ปทกฺขรสนฺ นิธานวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ปมาณรหิต ํ หิต,ํ สิทฺธตฺโถ สพฺพสิทฺธตฺโถ, ติโลกมหิ
โต หิโตฯ อุปคนฺ ตฺวาน สมฺพุทฺโธ, อิท ํ วจนมพฺรวี’’ติ เอวมาทโย ปโยคาฯ ตตฺริมา อกฺขรสนฺ นิธา
นาทีสุ อธิปปฺ ายวิญฺญาปนิโย คาถา –
มหิโตอิต ิ สทฺทมฺหา, มกาโร เจ วิเวจิโต;
สทฺโท นิรตฺถโก เอตฺถ, ‘‘อกฺขร’’นฺ ต ิ วเท พุโธฯ
เญยฺ ยา อกฺขรโยเคน,
‘‘สนฺ เตหิ มหิโต หิโต’’;
อิจฺจาทีสุ สรูปานํ,
โหติ อตฺถวิเสสตาฯ
อุปสคฺคา นิปาตา จ, ยญฺจญฺญํ อตฺถโชตกํ;
เอกกฺขรมฺปิ วิญฺญหู ,ิ ตํ ‘‘ปท’’นฺ ต ิ สมีริตฯํ
ปทานํ สนฺ นิธานญฺจ, ปทกฺขรานเมว จ;
สมาเส ลพฺภมานตฺต,ํ สนฺ ธาย ลปิ ต ํ มยาฯ
วิจฺฉาวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘คาเม คาเม สตํ กุมฺภา, คาโม คาโม รมณีโย’’ติ เอวมาทโย
ปโยคาฯ เอตฺถ หิ วิจฺฉาวเสน สพฺเพปิ คามา ปริคฺคหิตาฯ
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นานาธิกรณานํ ตุ, วตฺตุเมกกฺขณมฺห ิ ยา;
อิจฺฉโต พฺยาปิ ตุ ํ อิจฺฉา, สา วิจฺฉาติ ปกิตฺตติ าฯ
กมฺมปฺปวจนียวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘รุ กฺข ํ รุ กฺข ํ ปติ วิชฺโชตเต จนฺ โท, รุ กฺข ํ รุ กฺข ํ ปริ วิชฺโชต
เต จนฺ โท’’ติ ปโยคา, รุ กฺขานํ อุปริ อุปริ วิชฺโชตเตติ อตฺโถฯ
ภยโกธาทีสุ อุปปฺ นฺ เนสุ กถิตาเมฑิตวจนวเสน ปน อตฺถวิเสสลาเภ อิเม ปโยคา – ภเย ตาว
‘‘โจโร โจโร, สปฺโป สปฺโป’’อิจฺจาทโยฯ โกเธ ‘‘วสล วสล, จณฺฑาล จณฺฑาล, วิชฺฌ วิชฺฌ, ปหร
ปหร’’อิจฺจาทโยฯ ปสํสายํ ‘‘สาธุ สาธุ สาริปุตฺต, อภิกฺกนฺ ต ํ ภนฺ เต อภิกฺกนฺ ต ํ ภนฺ เต’’อิจฺจาทโยฯ ตุริ
เต ‘‘อภิกฺกม วาเสฏฺฐ อภิกฺกม วาเสฏฺฐ, คจฺฉ คจฺฉ, ลุนาหิ ลุนาหิ’’อิจฺจาทโยฯ โกตูหเล ‘‘อาคจฺฉ
อาคจฺฉ’’อิจฺจาทโยฯ อจฺฉริเย ‘‘อโห พุทฺโธ อโห พุทฺโธ’’อิจฺจาทโยฯ หาเส ‘‘อโห สุ ข ํ อโห สุ ข,ํ อโห
มนาปํ อโห มนาปํ’’อิจฺจาทโยฯ โสเก ‘‘กหํ เอกปุ ตฺตก กหํ เอกปุ ตฺตก’’อิจฺจาทโยฯ ปสาเท ‘‘ภวิสฺ
สนฺ ต ิ วชฺช ี ภวิสฺสนฺ ต ิ วชฺช’ี ’อิจฺจาทโยฯ เอวํ ภยโกธาทีสุ อุปปฺ นฺ เนสุ กถิตาเมฑิตวจนวเสน อตฺถวิ
เสสลาโภ ภวติฯ เอตฺถ ปน อตฺถนฺ ตราภาเวปิ ทฬฺ หกี มฺมวเสน ปทานมตฺถโชตกภาโวเยว อตฺถวิ
เสสลาโภฯ
ภเย โกเธ ปสํสายํ,
ตุริเต โกตูหล’จฺฉเร;
หาเส โสเก ปสาเท จ,
กเร อาเมฑิต ํ พุโธฯ
จสทฺโท อวุ ตฺตสมุจฺจยตฺโถ, เตน ครหาอสมฺมานาทีนํ สงฺ คโห ทฏฺฐพฺโพฯ ‘‘ปาโป ปาโป’’ติอา
ทีสุ หิ ครหายํฯ ‘‘อภิรูปก อภิรูปกา’’ติอาทีสุ อสมฺมาเนฯ ‘‘กฺวายํ อพลพโล วิยา’’ติอาทีสุ อติสยตฺ
เถ อาเมฑิต ํ ทฏฺฐพฺพฯํ คุณวาจกสฺ ส ทฺวิรุตฺตวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘กณฺโห กณฺโห จ โฆโร จา’’ติ
เอวมาทโยฯ ‘‘กณฺโห กณฺโห’’ติ หิ อตีว กณฺโหติ อตฺโถฯ กฺริยาปทสฺ ส ทฺวิรุตฺตวเสน อตฺถวิเสสลา
เภ ‘‘ธเม ธเม นาติธเม’’ติ เอวมาทโยฯ ตตฺถ ธเม ธเมติ ธเมยฺ ย โน น ธเมยฺ ยฯ นาติธเมติ
ปมาณาติกฺกนฺ ต ํ ปน น ธเมยฺ ยฯ สํหติ าปทจฺเฉทวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘นรานรา, สุ ราสุ รา,
กตากตกุสลากุสลวิสยํ วิปปฺ ฏิสารากาเรน ปวตฺต ํ อนุ โสจนํ กุกฺกุจฺจ ’’นฺ ต ิ เอวมาทโยฯ เอตฺถ ปน
วิญฺญนู ํ ปรมโกสลฺลชนนตฺถ ํ สิโลกํ รจยาม –
หิตาหิตา หิตหํ ติ ,ํ อานุ ภาเวน เต ชิน;
ปวราปวราหจฺจ, ภวามา’นามยา มยนฺ ตฯิ
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อคารวตฺถปริทปี นวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ตุวํตุวํ เปสุ ญฺญกลหวิคฺคหวิวาทา’’ติ เอวมาทโยฯ
นิรนฺ ตรตฺถปริทปี นวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ทิวเส ทิวเส ปริภุญฺชตี’’ติ เอวมาทโยฯ นนิรนฺ ตรตฺถปริ
ทีปนวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ขเณ ขเณ ปี ต ิ อุปปฺ ชฺชตี’’ติ เอวมาทโยฯ ‘‘ปุ นปฺปุน’’มิจฺจตฺถปริท ี
ปนวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘มุหุ ํ มุหุ ํ ภายยเต กุมาเร’’ติ เอวมาทโยฯ อุปมาเน อิวสทฺทวเสน
อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ราชา รกฺขตุ ธมฺเมน, อตฺตโนว ปชํ ปช’’นฺ ต ิ เอวมาทโยฯ อิติสทฺท ํ ปฏิจฺจ
สทฺทปทตฺถวาจกตฺตปริทปี นวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘พุทฺโธ พุทฺโธติ กถยนฺ โต, โสมนสฺ สํ ปเวทยิ’’นฺ
ติ เอวมาทโยฯ ตถาปวตฺตจิตฺตปริทปี นวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘พุทฺโธ พุทฺโธติ จินฺเตนฺ โต, มคฺค ํ
โสเธมหํ ตทา’’ติ เอวมาทโยฯ เอวํ อีทเิ สสุ ปโยเคสุ สมานสุ ตกิ ปทํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา น อุจฺจาเรตพฺพฯํ
วิจฺฉินฺทติ ฺวา หิ อุจฺจารเณ สติ สทฺทวิลาโส น ภวติ, กตฺถจิ ปน ‘‘กตากตากุสลากุสลวิสย’’นฺ ต ิ เอว
มาทีสุ วิจฺฉินฺทติ ฺวา อุจฺจาริตสฺ ส อตฺโถ ทุฏฺโฐ โหติ, ตสฺ มา วิจฺฉินฺทติ ฺวา น อุจฺจาเรตพฺพ,ํ เอ
กาพทฺธเํ ยว กตฺวา อุจฺจาเรตพฺพฯํ อิต ิ สมานสุ ตเิ กสุ วินิจฺฉโย ฉพฺพสี าย อากาเรหิ อธิเกหิ จ มณฺ
เฑตฺวา ทสฺ สิโตฯ
ยสฺ มา ปน สมานสุ ตเิ กสุ วินิจฺฉเย ทสฺ สิเต อสมานสุ ตเิ กสุ ปิ วินิจฺฉโย ทสฺ เสตพฺโพ โหติ, ตสฺ
มา ตมฺปิ ทสฺ เสสฺ สาม – ยตฺถ นิคฺคหีตมฺหา ปราการโลโปปิ ปาโฐ ปญฺญายติ, สํโยคพฺยญฺชนสฺ ส
วิสํโยคตฺตมฺปิฯ เตสุ ปโยเคสุ นิคฺคหีตปทํ อนนฺ ตรปเทน สทฺธ ิ ํ เอกาพทฺธเํ ยว กตฺวา อุจฺจาเรตพฺพ ํ
ฯ กตมานิ ตานิ? ‘‘สเจ ภุตฺโต ภเวยฺ ยาหํ-สา’ชีโว ครหิโต มมฯ ปุ ปผฺ ’ํ สา อุปปฺ ชฺชฯิ ขยมตฺต ํ น นิพฺ
พานํ’ส คมฺภรี าทิวาจโต’’ติ เอวมาทโยฯ เอตฺถ หิ ‘‘สเจ ภุตฺโต ภเวยฺ ยาห’’นฺ ตอิ าทินา วิจฺเฉทมกตฺ
วา อนนฺ ตเร ทฺวีสุ คาถาปเทสุ อนฺ ตรีภตู านํ ทฺวินฺนํ สมานสุ ตกิ ปทานํ เอกโต อุจฺจารณมิว
อนนฺ ตรปเทหิ สทฺธ ิ ํ เอกาพทฺธุจฺจารณวเสน ‘‘สเจ ภุตฺโต ภเวยฺ ยาหํ-สา’ชีโว ครหิโต มมา’’ติอาทิ
นา อุจฺจาเรตพฺพฯํ เอวรูโปเยว หิ อุจฺจารณวิเสโส สกเลหิปิ โปราเณหิ วิญฺญหู ิ อนุ มโต อุจฺจาริโต
จ ‘‘อสฺ ส อาชีโว ครหิโต มม, อสฺ สา อุปปฺ ชฺช,ิ อสฺ ส คมฺภรี าทิวาจโต’’ติเอวมาทิอตฺถปฺปฏิปาทนสฺ
สานุ รูปตฺตาฯ
ยตฺถ ปน ยาทิเส อุจฺจารเณ กริยมาเน อตฺโถ ปริพฺยตฺโต โหติ, เตสุ ปโยเคสุ กฺวจิ จสทฺท
ปนสทฺทาทิโยคฏฺฐาเน อีสกํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา ปทมุจฺจาเรตพฺพฯํ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘วาฬา จ ลปสกฺขราฯ
อจฺจนฺ ตสนฺ ตา ปน ยา, อยํ นิพฺพานสมฺปทา, ‘‘อิท ํ ทุกฺข’’นฺ ต ิ วาจํ ภาสโต ‘‘อิท ํ ทุกฺข’’นฺ ต ิ ญาณํ
ปวตฺตตีต?ิ อามนฺ ตาฯ อิต ิ จ ทนฺ ต ิ จ ทุ ต ิ จ ขนฺ ต ิ จ ญาณํ ปวตฺตตีต?ิ น เหวํ วตฺตพฺเพ’’ติ เอว
มาทโย ปโยคาฯ

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๔๐

เอเตสุ หิ ปฐมปโยเค ‘‘วาฬา จา’’ติ อีสกํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา ‘‘ลปสกฺขรา’’ติ อุจฺจาเรตพฺพฯํ ตตฺถ
ลปสกฺขราติ สกฺขรสทิสมธุรวจนาฯ ชาตกฏฺฐกถายํ ปน ‘‘นิรตฺถกวจเนหิ สกฺขรา วิย มธุรา’’ติ
วุ ตฺต,ํ ตสฺ มาตฺร พหุพฺพหี ติ ปฺปุริสวเสน ทฺวิธา สมาโส ทฏฺฐพฺโพ ‘‘ลปา สกฺขรา วิย ยาสํ ตา
ลปสกฺขรา, ลเปหิ วา สกฺขรา วิยาติ ลปสกฺขรา’’ติฯ
ทุตยิ ปโยเค ‘‘อจฺจนฺ ตสนฺ ตา ปน’’อิต ิ อีสกํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา ‘‘ยา’’ติ อุจฺจาเรตพฺพฯํ ยา ปน อยํ นิพฺ
พานสมฺปทา อจฺจนฺ ตสนฺ ตาติ หิ อตฺโถฯ
ตติยปโยเค อิต ิ จ ทนฺ ต ิ จ ทุ ต ิ จ ขนฺ ต ิ จาติ เอเตสุ จตูสุ ฐาเนสุ อิการญฺจ ทํการญฺจ ทุ
การญฺจ ขํการญฺจ อีสกํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา ตทนนฺ ตรํ ติ จ สทฺทา อุจฺจาเรตพฺพาฯ
เอตฺถ หิ อวิจฺฉินฺทติ ฺวา อุจฺจารเณ สติ อญฺญถา คเหตพฺพตฺตา อตฺโถ ทุฏฺโฐ ภวติฯ กถํ? อีท ิ
เสสุ ฐาเนสุ อวิจฺฉินฺทติ ฺวา อุจฺจารเณ สติ อิติสทฺโท เอวนฺ ต ิ อตฺถวาจโก นิปาโต สิยา, สนฺ ธวิ เสน
ปน อิการตฺถวาจโก รูฬฺหสี ทฺโท น สิยาฯ ทนฺ ติสทฺโท ทมนตฺโถ สิยา, ทํการวาจโก น สิยาฯ ทุ
ติสทฺโท นิรตฺถโก สิยา, ทุ การวาจโก น สิยาฯ ขนฺ ติสทฺโท ขมนตฺโถ สิยา, ขํการวาจโก น สิยาฯ
ตสฺ มา อิการ ทํการ ทุ การ ขํการานิ อีสกํ วิจฺฉินฺทติ พฺพานิฯ
เอตฺถ หิ อิอติ ิ ทํอติ ิ ทุ อติ ิ ขํอติ ตี อิ าทินา สํหติ าปทจฺเฉโท เวทิตพฺโพ, ปรภูตสฺ ส จ อิการสฺ ส
โลโปฯ น ปเนตฺถ อิท ํ วตฺตพฺพ ํ ‘‘สรูปสรานํ วิสเย ปรภูตสฺ ส สรูปสรสฺ ส โลโป น โหติ, ปุ พฺพสรสฺ
เสว โลโป โหติ ตตฺรายนฺ ต ิ เอตฺถ วิยา’’ติ ‘‘อกิลาสุ โน วณฺณปเถ ขณนฺ ตา, อุทงฺ คเณ ตตฺถ ปปํ
อวินฺทุ’’นฺ ต ิ ปาฬิยํ สรูปปรสรสฺ ส โลปทสฺ สนโตฯ ตถา หิ อฏฺฐกถาจริเยหิ ‘‘ปวทฺธ ํ อาปํ ปป’’นฺ ต ิ
อตฺโถ สํวณฺณิโตฯ ตสฺ มา ‘‘อิต ิ จา’’ติ เอตฺถาปิ อิอติ ิ จาติ เฉทํ กตฺวา ทฺวีสุ อิกาเรสุ ปรสฺ ส อิ
การสฺ ส โลโป กาตพฺโพ, น ปุ พฺพสฺ สฯ
ปุ พฺพสฺ มญ
ิ ฺห ิ อิการวาจเก อิกาเร นฏฺเฐ สติ นิปาตภูเตน อิติสทฺเทน อิการสงฺ ขาโต อตฺโถ น
วิญฺญาเยยฺ ย, นิปาตภูตสฺ ส ปน อิติสทฺทสฺ ส อิกาเร นฏฺเฐปิ โส อตฺโถ วิญฺญายเตว ‘‘เทวทตฺโตติ
เม สุ ต’’นฺ ต ิ เอตฺถ เทวทตฺตปทตฺโถ วิยฯ ตสฺ มา อิติสทฺทสฺ ส ปรภูตสฺ ส อิการสฺ เสว โลโป กาตพฺโพ
, น ปุ พฺพสฺ ส อิการวาจกสฺ ส อิการสฺ สฯ กจฺจายเน ปน เยภุยฺยปฺปวตฺต ิ ํ สนฺ ธาย อสรูปสรโต ปรสฺ
เสว อสรูปสรสฺ ส โลโป วุ ตฺโต, น สรูปสรโต ปรสฺ ส สรูปสรสฺ สฯ มหาปเทสสุ ตฺเตหิ วา สรูปสฺ ส ปร
สรสฺ ส โลโป วุ ตฺโตติ ทฏฺฐพฺพฯํ
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‘‘อนฺ ตรา จ ราชคหํ อนฺ ตรา จ นาฬนฺ ท’’นฺ ตอิ าทีสุ ปน จสทฺทาทิโยคฏฺฐาเนปิ สติ วิจฺฉินฺทติ ฺวา
ปทํ น อุจฺจาเรตพฺพฯํ ยตฺถ จ อาคมกฺขราทีนิ ทิสฺสนฺ ต,ิ เตสุ ปโยเคสุ ปุ พฺพปทานิ วิจฺฉินฺทติ ฺวา น
อุจฺจาเรตพฺพานิ, อาคมกฺขรวนฺ เตหิ ปรปเทหิ สทฺธเิ ํ ยว อุจฺจาเรตพฺพานิฯ เสยฺ ยถิท ํ? ‘‘นกฺขตฺตรา
ชาริว ตารกานํฯ ภควา เอตทโวจ’’อิจฺเจวมาทโย ปโยคาฯ ยตฺถ เยสํ วิสุํ วิสุํ สมฺพนฺ โธ ทิสฺสติ, อตฺ
โถ จ ยุ ชฺชติ, ตตฺถ ตานิ อตฺถานุ รูปํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา อุจฺจาเรตพฺพานิฯ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘นหาเน อุสฺสุกฺก ํ
อกาสิ, อุสฺสุกฺกมฺปิ อกาสิ ยาคุยา ขาทนีเย ภตฺตสฺ ม’ิ ํ ’ อิจฺเจวมาทโย ปโยคาฯ เอตฺถ หิ ‘‘นหาเน
อุสฺสุกฺก ํ อกาสี’’ติ วิจฺฉินฺทติ ฺวา ‘‘อุสฺสุกฺกมฺปิ อกาสิ ยาคุยา ขาทนีเย ภตฺตสฺ ม’ิ ’นฺ ต ิ อุจฺจาเรตพฺพฯํ
เอวญฺห ิ สติ น เกวลํ โส ภิกฺขุ นหาเนเยว อุสฺสุกฺก ํ อกาสิ , อถ โข ยาคุยาปิ ขาทนีเยปิ ภตฺตสฺ มมิ ฺปิ
อุสฺสุกฺก ํ อกาสีต ิ อตฺถปฺปกาสเน สมตฺโถ ภวติ, อฏฺฐานปฺปยุ ตฺโต สมุจฺจยตฺถวาจโก อปิสทฺโทฯ
ยตฺถ ปน เยสมิตเรน วา อิตเรน วา เอเกกปเทน อุภยปเทหิ วา สมฺพนฺ โธ ทิสฺสติ สเหวตฺถ
ยุ ตฺตยิ า, ตตฺถ ตานิ ยถารหํ วิจฺฉินฺทติ ฺวา อุจฺจาเรตพฺพานิฯ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘โส ธมฺมํ เทเสติอาทิกลฺ
ยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถ ํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธ ํ พฺรหฺมจริยํ ปกา
เสติฯ ปฏิจฺจสมุปปฺ าทํ โว ภิกฺขเว เทเสสฺ สามิ, ตํ สุ ณาถ สาธุก ํ มนสิกโรถฯ อชฺฌตฺต ํ สมฺปสาทนํ
เจตโส เอโกทิภาว’’นฺ ต ิ เอวมาทโย ปโยคาฯ ตตฺริมา อธิปปฺ ายวิญฺญาปิ กา คาถา –
ธมฺมสทฺเทน วา พฺรหฺม-จริยสทฺเทน วา ปทํ;
โยเชตฺวา อีรเย วิญฺญ,ู ‘‘สาตฺถ ํ สพฺยญฺชน’’นฺ ตทิ ฯํ
‘‘สาธุก’’นฺ ต ิ ปทํ วิญฺญ,ู ‘‘สุ ณาถา’’ติ ปเทน วา;
ตถา ‘‘มนสิกโรถ’’, อิต ิ วุ ตฺตปเทน วา;
อีรเย โยชยิตฺวาน, อุภเยหิ ปเทหิ วาฯ
เอกเมเกน สมฺพนฺ โธ, สมฺพนฺ โธ อุภเยหิ วา;
ทิสฺสตีต ิ วิชาเนยฺ ย, สทฺธเิ มวตฺถยุ ตฺตยิ าฯ
นตฺตโนมติยา เอโส, อตฺโถ เอตฺถ มยา รุ โต;
ปุ พฺพาจริยสีหานํ, นยํ นิสฺสาย เม รุ โตฯ
เอวํวิเธสุ อญฺเญสุ , ปาเฐสุ ปิ อยํ นโย;
เนตพฺโพ นยทกฺเขน, สาสนตฺถคเวสินาฯ
อตฺถานุ รูปโต สทฺท,ํ อตฺถ ํ สทฺทานุ รูปโต;
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จินฺตยิตฺวาน เมธาวี, โวหเร น ยถา ตถาติฯ
อยเมตฺถ อตฺถสทฺทจินฺตาฯ
อตฺถาติสยโยเค เอวํ อุปลกฺเขตพฺพ ํ – ภูธาตุอตฺถาติสยโยคโต วฑฺ ฒเน ทิฏฺฐา ‘‘เอกมนฺ ต ํ นิ
สินฺโน โข มหานาโม ลิจฺฉวี อุทานํ อุทาเนสิ ‘ภวิสฺสนฺ ต ิ วชฺช ี ภวิสฺสนฺ ต ิ วชฺช’ี ติ’’ อิต ิ วา ‘‘อหเมว ทู
สิยา ภูนหตา, รญฺโญ มหาปตาปสฺ สา’’ติ วา ‘‘เวทา น ตาณาย ภวนฺ ตทิ สฺ ส , มิตฺตทฺทุโน ภูนหุโน
นรสฺ สา’’ติ วา ‘‘ภูนหจฺจ ํ กตํ มยา’’ติ วา เอวํ วฑฺ ฒเน ทิฏฺฐาฯ
วจนสงฺ คเห เอวํ อุปลกฺเขตพฺพ ํ – วตฺตมานาย วิภตฺตยิ า ปรสฺ สปทํ มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจนํ ปญฺจ
มิยา ปรสฺ สปเทน มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจเนน สทิสํฯ ตุมฺเห ภวถฯ
วตฺตมานปญฺจมีนํ ปรสฺ สปเท อุตฺตมปุ ริสจตุกฺเก เอกวจนํ เอกวจเนน, พหุวจนมฺปิ พหุวจเนน
สทิสํฯ อหํ ภวามิ, มยํ ภวามฯ
วตฺตมานาย อตฺตโนปทํ มชฺฌมิ ปุ ริเสกวจนํ หิยฺยตฺตนชฺชตนีนํ อตฺตโนปเทหิ ทฺวีห ิ มชฺฌมิ ปุ ริ
เสกวจเนหิ สทิสํ กตฺถจิ วณฺณสมุทายวเสน กิญฺจ ิ วิเสสํ วชฺเชตฺวา, เอส นโย อุตฺตรตฺราปิ
โยเชตพฺโพฯ ตฺวํ ภวเส, อิท ํ วตฺตมานาย รูปํฯ ตฺวํ อภวเส, อิท ํ หิยฺยตฺตนชฺชตนีนํ รูปํฯ
วตฺตมานาย อตฺตโนปทํ อุตฺตมปุ ริเสกวจนํ ปญฺจมิยา อตฺตโนปเทนุ ตฺตมปุ ริเสกวจเนน จ
ปโรกฺขาย ปรสฺ สปเทน มชฺฌมิ ปุ ริเสกวจเนน จาติ ทฺวีห ิ วจเนหิ สทิสํฯ อหํ ภเว, อิท ํ วตฺต
มานปญฺจมีนํ รูปํฯ ตฺวํ พภูเว, อิท ํ ปโรกฺขาย รูปํฯ
วตฺตมานาย อตฺตโนปทํ อุตฺตมปุ ริสพหุวจนํ ปโรกฺขชฺชตนีนํ อตฺตโนปเทหิ ทฺวีห ิ อุตฺตมปุ ริส
พหุวจเนหิ สทิสํฯ มยํ ภวามฺเห, อิท ํ วตฺตมานาย รูปํฯ มยํ พภูวิมฺเห, อิท ํ ปโรกฺขาย รูปํฯ มยํ อภ
วิมฺเห, อิทมชฺชตนิยา รูปํฯ
ปญฺจมิยา อตฺตโนปทํ มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจนํ ปโรกฺขาย อตฺตโนปเทน มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจเนน
สทิสํฯ ตุมฺเห ภววฺ โห, อิท ํ ปญฺจมิยา รูปํฯ ตุมฺเห พภูวิวฺโห, อิท ํ ปโรกฺขาย รูปํฯ
ปโรกฺขาย ปรสฺ สปทํ ปฐมปุ ริสพหุวจนํ หิยฺยตฺตนิยา ปรสฺ สปเทน ปฐมปุ ริสพหุวจเนน จ
อชฺชตนิยา อตฺตโนปเทน ปฐมปุ ริสพหุวจเนน จาติ ทฺวีห ิ วจเนหิ สทิสํฯ เต พภูวุ, อิท ํ ปโรกฺขาย
รูปํฯ เต อภวุ , อิท ํ หิยฺยตฺตนชฺชตนีนํ รูปํฯ
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ปโรกฺขาย ปรสฺ สปทํ มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจนํ อตฺตโนปเทน ปฐมปุ ริเสกวจเนน จ หิยฺยตฺตนิยา
ปรสฺ สปเทน มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจเนน จ อตฺตโนปเทน ปฐมปุ ริเสกวจเนน จ อชฺชตนิยา ปรสฺ สปเทน
มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจเนน จาติ จตูห ิ วจเนหิ สทิสํฯ ตุมฺเห พภูวิตฺถ, โส พภูวิตฺถ, อิมานิ ปโรกฺขาย รู
ปานิฯ ตุมฺเห อภวตฺถ, โส อภวตฺถ, อิมานิ หิยฺยตฺตนิยา รูปานิฯ ตุมฺเห อภวิตฺถ, อิทมชฺชตนิยา
รูปํฯ
ปโรกฺขาย ปรสฺ สปทํ อุตฺตมปุ ริเสกวจนํ หิยฺยตฺตนิยา ปรสฺ สปเทนุ ตฺตมปุ ริเสกวจเนน จ อชฺชต
นิยา อตฺตโนปเทนุ ตฺตมปุ ริเสกวจเนน จาติ ทฺวีห ิ วจเนหิ สทิสํฯ อหํ พภูวํ, อิท ํ ปโรกฺขาย รูปํฯ
อหํ อภวํ, อิท ํ หิยฺยตฺตนชฺชตนีนํ รูปํฯ
ปโรกฺขาย ปรสฺ สปทํ อุตฺตมปุ ริสพหุวจนํ หิยฺยตฺตนิยา ปรสฺ สปเทนุ ตฺตมปุ ริสพหุวจเนน สทิสํ
ฯ มยํ พภูวิมฺห, อิท ํ ปโรกฺขาย รูปํฯ มยํ อภวมฺห, อิท ํ หิยฺยตฺตนิยา รูปํฯ
ปโรกฺขาย อตฺตโนปทอุตฺตมปุ ริเสกวจนํ หิยฺยตฺตนิยา อตฺตโนปเทนุ ตฺตมปุ ริเสกวจเนน จ
อชฺชตนิยา ปรสฺ สปเทนุ ตฺตมปุ ริเสกวจเนน จาติ ทฺวีห ิ วจเนหิ สทิสํฯ อหํ พภูวิ,ํ อิท ํ ปโรกฺขาย รูปํ
ฯ อหํ อภวิ,ํ อิท ํ หิยฺยตฺตนชฺชตนีนํ รูปํฯ
หิยฺยตฺตนิยา ปรสฺ สปทํ ปฐมปุ ริเสกวจนํ อชฺชตนิยา อตฺตโนปเทน ปฐมปุ ริเสกวจเนน สทิสํฯ
โส อภวาฯ
หิยฺยตฺตนิยา ปรสฺ สปทํ มชฺฌมิ ปุ ริเสกวจนํ อชฺชตนิยา ปรสฺ สปเทน มชฺฌมิ ปุ ริเสกวจเนน
สทิสํฯ ตฺวํ อภโวฯ
ภวิสฺสนฺ ตยิ า ปรสฺ สปทํ มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจนํ กาลาติปตฺตยิ า ปรสฺ สปเทน มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจ
เนน อตฺตโนปเทน ปฐมปุ ริเสกวจเนน จาติ ทฺวีห ิ วจเนหิ สทิสํฯ ตุมฺเห ภวิสฺสถ, อิท ํ ภวิสฺสนฺ ตยิ า
รูปํฯ ตุมฺเห อภวิสฺสถ, โส อภวิสฺสถ, อิมานิ กาลาติปตฺตยิ า รูปานิฯ
ภวิสฺสนฺ ตยิ า อตฺตโนปทํ มชฺฌมิ ปุ ริเสกวจนํ กาลาติปตฺตยิ า อตฺตโนปเทน มชฺฌมิ ปุ ริเสกวจ
เนน สทิสํฯ ตฺวํ ภวิสฺสเส, อิท ํ ภวิสฺสนฺ ตยิ า รูปํฯ ตฺวํ อภวิสฺสเส, อิท ํ กาลาติปตฺตยิ า รูปํฯ
ภวิสฺสนฺ ตยิ า อตฺตโนปทํ มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจนํ กาลาติปตฺตยิ า อตฺตโนปเทน มชฺฌมิ ปุ ริสพหุวจ
เนน สทิสํฯ ตุมฺเห ภวิสฺสวฺ เห, อิท ํ ภวิสฺสนฺ ตยิ า รูปํฯ ตุมฺเห อภวิสฺสวฺ เห, อิท ํ กาลาติปตฺตยิ า รูปํฯ
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ภวิสฺสนฺ ตยิ า อตฺตโนปทํ อุตฺตมปุ ริเสกวจนํ กาลาติปตฺตยิ า ปรสฺ สปเทนุ ตฺตมปุ ริเสกวจเนน
สทิสํฯ อหํ ภวิสฺสํ, อิท ํ ภวิสฺสนฺ ตยิ า รูปํฯ อหํ อภวิสฺสํ, อิท ํ กาลาติปตฺตยิ า รูปํฯ เสสานิ สพฺพา
สมฏฺฐนฺ นํ วิภตฺตนี ํ วจนานิ อญฺญมญฺญํ วิสทิสานีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ ภวนฺ ต ิ จตฺร –
วตฺตมานาปญฺจมีสุ, ถทฺวยํ สมุทรี ิต;ํ
‘‘ตุมฺเห ภวถ’’อิจฺจตฺร, อุทาหรณกํ ทฺวิธาฯ
มิทฺวยํ มทฺวยญฺเจว, ตาสุ วุ ตฺต ํ ทฺวิธา ทฺวิธา;
‘‘ภวามี’’ติ ‘‘ภวามา’’ติ, เจตฺถ รูปานิ นิทฺทเิ สฯ
วตฺตมานกหิยฺยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตสิ ุ ;
เสตฺตยํ ‘‘ภวเส ตฺว’’นฺ ต,ิ วตฺตมานาวิภตฺตโิ ต;
‘‘อภวเส’’ติ หิยฺยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตโิ ตฯ
วตฺตมานาปญฺจมิกา-ปโรกฺขาสุ วิภตฺตสิ ุ ;
เอตฺตยํ ลปิ ต ํ ตตฺถ, อาโท ทฺวินฺนํ วเสน ตุฯ
ชญฺญา ‘‘อหํ ภเว’’ติ ‘‘ตฺวํ, พภูเว’’ติ ปโรกฺขโต;
วตฺตมานาปโรกฺขชฺช-ตนีสุ ตีสุ สทฺทติ ฯํ
มฺเหตฺตยํ กมโต รูปํ, มยํสทฺทวิเสสิยํ;
‘‘สมฺภวามฺเห พภูวิมฺเห, อภวิมฺเห’’ติ นิทฺทเิ สฯ
ปญฺจมิกาปโรกฺขาสุ , วฺโหทฺวยํ รูปเมตฺถ หิ;
‘‘ภววฺ โห พภูวิวฺโห’’ติ, ตุ มฺเหสทฺทวิเสสิยํฯ
ปโรกฺขมฺห ิ วา หิยฺยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตสิ ุ ;
อุตฺตยํ ‘‘เต พภูวู’’ติ, รูปํ ชญฺญา ปโรกฺขโต;
หิยฺยตฺตนชฺชตนิโต, ชญฺญา ‘‘เต อภวู’’อิตฯิ
ปโรกฺขมฺห ิ วา หิยฺยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตสิ ุ ;
สทฺทติ ํ ตถสํโยค- ปญฺจกํ อิต ิ นิทฺทเิ สฯ
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พภูวิตฺถทฺวยํ ตตฺถ, รูปํ ชญฺญา ปโรกฺขชํ;
พวฺ หตฺเตกตฺตโต วุ ตฺต,ํ มชฺฌมิ ปฐมวฺ หยํฯ
อภวตฺถทฺวยํ เญยฺ ยํ, หิยฺยตฺตนีวิภตฺตชิ ;ํ
พวฺ หตฺเตกตฺตโต วุ ตฺต,ํ มชฺฌโิ ม ปฐโม จ โส;
‘‘อภวิตฺถา’’ติท ํ รูปํ, อชฺชตนีวิภตฺตชิ ฯํ
ตญฺจ โข พหุกตฺตมฺห,ิ ตุ มฺเหสทฺเทน โยชเย;
ปโรกฺขาวฺ หยหิยฺยตฺต-นชฺชตนีสุ กิตฺตติ ฯํ
อํตยํ ตตฺถ อาทิยํ, ‘‘พภูวํ’’รูปมีริต;ํ
ทุวินฺนํ อภวํรูปํ, อหํสทฺเทน โยชเยฯ
ปโรกฺขกาหิยฺยตฺตนี-วเสน มฺหทุก ํ ‘‘มยํ;
พภูวิมฺห อภวิมฺห’’, อิต ิ รูปทฺวยํ กมาฯ
ปโรกฺขาวฺ หยหิยฺยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตสิ ุ ;
อิตํ ยํ ตุ ตหิ ํ รูปํ, ‘‘พภูวิ’’นฺ ต ิ ปโรกฺขชํ;
‘‘อภวิ’’นฺ ตตี ราสํ ตุ, อหํสทฺทยุ ตาขิลฯํ
หิยฺยตฺตนชฺชตนีสุ , อาทฺวยํ มตเมตฺถ หิ;
‘‘อภวา’’ อิต ิ เอกตฺเต, รูปํ ปฐมโปริสํฯ
หิยฺยตฺตนชฺชตนีสุ , โอทฺวยํ วุ ตฺตเมตฺถ ตุ;
‘‘อภโว’’อิต ิ เอกตฺเต, รูปํ มชฺฌมิ โปริสํฯ
ภวิสฺสนฺ ตยิ กาลาติ-ปตฺตสี ุ ทฺวีสุ ภาสิต;ํ
พวฺ หตฺเต พหุเอกตฺเต, สสํโยคํ สฺสถตฺตยํฯ
‘‘ตุมฺเห ภวิสฺสถิ’’จฺเจตํ, ภวิสฺสนฺ ตยิ โต มตํ;
‘‘อภวิสฺสถ ตุมฺเห’’ติ, ‘‘อภวิสฺสถ โส’’ติ จ;
กาลาติปตฺตโิ ต วุ ตฺต,ํ เอตญฺห ิ วจนทฺวยํฯ
ภวิสฺสนฺ ตยิ กาลาติ-ปตฺตสี ุ สมุทรี ิต;ํ
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มชฺฌมิ ปุ ริสฏฺฐาเน, สสํโยคํ สฺสเสยุ คฯํ
‘‘ภวิสฺสเส ตฺว’’มิจฺเจตํ, ‘‘ตฺวํ อภวิสฺสเส’’ติ จ;
อิมานิ ตุ ปโยคานิ, ตตฺถ วิญฺญ ู ปกาสเยฯ
สฺสวฺเหทฺวยํ เสน ยุ ต,ํ สฺสํทฺวยญฺจ จตุกฺกกํ;
อิทมฺปิ กถิต ํ ทฺวีสุ , ยถารุ ตวิภตฺตสิ ุ ฯ
‘‘ภวิสฺสวฺ เห’’ติ พวฺ หตฺเต, ภวิสฺสนฺ ตกิ มชฺฌโิ ม;
พวฺ หตฺเต ‘‘อภวิสฺสวฺ เห’’, กาลาติปตฺตมิ ชฺฌโิ มฯ
‘‘ภวิสฺสํ’’ อิต ิ เอกตฺเต, ภวิสฺสนฺ ตกิ มุตฺตโม;
‘‘อภวิสฺส’’นฺ ต ิ เอกตฺเต, กาลาติปตฺตกิ ุตฺตโมฯ
อิต ิ วุ ตฺตานิ วุ ตฺเตหิ, วจเนหิ สมานตํ;
ยนฺ เต’กจฺเจหิ ตํ สพฺพ,ํ เอกตาลีสธา ฐิตฯํ
เสสานิ ปญฺจปญฺญาส, อสมานานิ สพฺพถา;
เอตํ นยํ คเหตฺวาน, วเท สพฺพตฺถ สมฺภวาติฯ
อยเมตฺถ สมานาสมานวเสน วจนสงฺ คโหฯ
อาคมลกฺขณวเสน วิภตฺตวิ จนสงฺ คเห เอวํ อุปลกฺเขตพฺพ ํ –
ภวิสฺสนฺ ตปี โรกฺขชฺช-ตนีกาลาติปตฺตสิ ุ ;
นิจฺจ ํ กฺวจิ กฺวจา’นิจฺจ,ํ อิการาคมนํ ภเวฯ
อิการาคมนํ ตญฺห,ิ ปโรกฺขายํ วิภตฺตยิ ํ;
พวฺ หตฺเต มชฺฌมิ ฏฺฐาเน, พวฺ หตฺเต จุตฺตเม สิยา;
ปรสฺ สปทํ สนฺ ธาย, อิท ํ วจนมีริตฯํ
อุตฺตเมกวโจ จาปิ , เนตสฺ ส อตฺตโนปเท;
โหตีต ิ อวคนฺ ตพฺพ,ํ ภวิสฺสนฺ ตมิ ฺห ิ สพฺพโสฯ
หิยฺยตฺตนชฺชตนิก-กาลาติปตฺตสี ุ ปน;
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อการาคมนํ โหติ, สพฺพโส อิต ิ ลกฺขเยฯ
อชฺชตนิมฺห ิ พวฺ หตฺเต, มชฺฌเิ ม อุตฺตเม ตถา;
พวฺ หตฺตมฺห ิ อกาเรน, อิการาคมนํ ภเวฯ
อิการาคมนํ นิจฺจ,ํ กาลาติปตฺตยิ ํ ภเว;
อการาคมนํ ตตฺถ, อเนกนฺ ตกิ มีริตฯํ
อการาคมนํเยว, หิยฺยตฺตนฺ ยํ ปกาสติ;
ปโรกฺขายํ ภวิสฺสนฺ ตฺย-ญฺจกิ าโรเยว ทิสฺสติฯ
อการาคมนญฺเจว, อิการาคมนมฺปิ จ;
อชฺชตนิกกาลาติ-ปตฺตสี ุ ปน ทิสฺสติฯ
ตีสุ เสสวิภตฺตสี ุ , นา’การตฺตยมีริต;ํ
วตฺตมานาย ปญฺจมฺยํ, สตฺตมิยนฺ ต ิ สพฺพโสฯ
อิกาเรเนว สหิตา, ทฺเว ภวนฺ ต ิ วิภตฺตโิ ย;
สตฺต ทฺวาทส โหนฺ เตตฺถ, วจนานีต ิ ลกฺขเยฯ
อกาเรเนว สหิตา, เอกาเยว วิภตฺต ิ ตุ;
ทฺวาทส วจนาเนตฺถ, ภวนฺ ตตี ิ จ ลกฺขเยฯ
อการิการสหิตา, ทุเวเยว วิภตฺตโิ ย;
จตฺตาริ ทฺวาทสญฺเจว, วจนานิ ภวนฺ ตธิ ฯ
อาการตฺตยมุตฺตา ตุ, ติสฺโสเยว วิภตฺตโิ ย;
วจนาเนตฺถ ฉตฺตสิ ํ , โหนฺ ตตี ิ ปริทปี เยฯ
ปโรกฺขาอชฺชตนีสุ, ปญฺจฏฺฐ จ ยถากฺกมํ;
อิการโต วิมุตฺตานิ, วจนานิ ภวนฺ ตติ ฯิ
เอวเมตฺถ วิภตฺตนี ํ, ฉนฺ นวุ ตวิ ิธาน จ;
สงฺ คโห วจนานนฺ ต,ิ วิญฺญาตพฺโพ วิภาวินาติฯ
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อยเมตฺถ อาคมลกฺขณวเสน วิภตฺตวิ จนสงฺ คโหฯ
กาลวเสน ปน วิภตฺตวิ จนสงฺ คเห ทุวิโธ สงฺ คโห กาลตฺตยวเสน สงฺ คโห, กาลฉกฺกวเสน สงฺ ค
โห จาติฯ ตตฺถ วตฺตมานาปญฺจมีสตฺตมีวิภตฺตโิ ย ปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกา, วตฺตมานาปญฺจมีสตฺตมี
วิภตฺยนฺ ตานิ ปทานิ ปจฺจุปปฺ นฺ นวจนานิฯ ปโรกฺขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีวิภตฺตโิ ย อตีตกาลิกา, ปโรกฺ
ขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีวิภตฺยนฺ ตานิ ปทานิ อตีตวจนานิฯ ภวิสฺสนฺ ตวี ิภตฺต ิ อนาคตกาลิกา, ภวิสฺสนฺ ต ี
วิภตฺยนฺ ตานิ ปทานิ อนาคตวจนานิฯ กาลาติปตฺตวิ ิภตฺต ิ ปน กตฺถจิ อตีตกาลิกา กตฺถจิ อนาคต
กาลิกา, ตสฺ มา ตทนฺ ตานิ ปทานิ อตีตวจนานิปิ อนาคตวจนานิปิ โหนฺ ตฯิ อยํ กาลตฺตยวเสน วิภตฺ
ติวจนสงฺ คโหฯ
อยํ ปน กาลฉกฺกวเสน วิภตฺตวิ จนสงฺ คโห – ปโรกฺขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีวิภตฺตโิ ย อตีตกาลิกา,
ปโรกฺขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีวิภตฺยนฺ ตานิ ปทานิ อตีตวจนานิฯ ภวิสฺสนฺ ตวี ิภตฺต ิ อนาคตกาลิกา, ภวิสฺ
สนฺ ตวี ิภตฺยนฺ ตานิ ปทานิ อนาคตวจนานิฯ วตฺตมานาวิภตฺต ิ ปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกา, วตฺตมานา
วิภตฺยนฺ ตานิ ปทานิ ปจฺจุปปฺ นฺ นวจนานิฯ ปญฺจมีวิภตฺต ิ อาณตฺตกิ าลิกา, ปญฺจมีวิภตฺยนฺ ตานิ ปทา
นิ อาณตฺตวิ จนานิฯ สตฺตมีวิภตฺต ิ ปริกปฺปกาลิกา, สตฺตมีวิภตฺยนฺ ตานิ ปทานิ ปริกปฺปวจนานิฯ
เอตฺถ ปน ‘‘อาณตฺตวิ จนานี’’ติ จ ‘‘ปริกปฺปวจนานี’’ติ จ อิท ํ ตถาสีสมตฺต ํ อาสิฏฺฐานุ มตฺยาทีสุ
ปญฺจมฺยาทีนํ ทิสฺสนโตฯ กาลาติปตฺตวิ ิภตฺต ิ กาลาติปตฺตกิ าลิกา, กาลาติปตฺตวิ ิภตฺยนฺ ตานิ ปทานิ
กาลาติปตฺตวิ จนานิฯ เอวํ กาลฉกฺกวเสน วิภตฺตวิ จนสงฺ คโห เวทิตพฺโพฯ
กาลสงฺ คเห ติวิโธ กาลสงฺ คโห กาลตฺตยสงฺ คโห กาลจตุกฺกสงฺ คโห กาลฉกฺกสงฺ คโห จาติฯ
ปจฺจุปปฺ นฺ เน วตฺตมานา, ปญฺจมี สตฺตมี จิมา;
โหนฺ ตาตีเต ปโรกฺขาที, สห กาลาติปตฺตยิ าฯ
อนาคเต ภวิสฺสนฺ ต,ี กาลาติปตฺตกิ าปิ วา;
เอวํ กาลตฺตยํ เญยฺ ยํ, อาขฺยาตํ ตปฺปกาสกํฯ
นนุ กจฺจายเน คนฺ เถ, กาโล วุ ตฺโต จตุพฺพโิ ธ;
ปจฺจุปปฺ นฺ เนนุ ตฺตกาเล, อตีเตนาคเต อิตฯิ
สจฺจ ํ วุ ตฺโต นุ ตฺตกาโล, ปจฺจุปปฺ นฺ โนติ อิจฺฉิโต;
สมีเป วุ ตฺตกาโลติ, อตฺถสมฺภวโต ปนฯ
ตถา หิ ‘‘ยํ ติกาล’’นฺ ต,ิ วุ ตฺตมาจริเยหิปิ;
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น กาลโต วินิมุตฺต,ํ อาขฺยาตํ กิญฺจ ิ ทิสฺสติฯ
นนุ จาวุ ตฺตกาเลติ, อตฺโถ ตตฺร ตุ ยุ ชฺชติ;
ตถา หิ ฉพฺพโิ ธ กาโล, นิรุตฺติมฺหิ ปกาสิโตฯ
อตีตานาคโต ปจฺจุ-ปฺปนฺ โน อาณตฺตเิ มว จ;
ปริกปฺโป จ กาลสฺ ส , อติปตฺตตี ิ ฉพฺพโิ ธฯ
ทุเว วิภตฺตโิ ย ตตฺถ, อาณตฺตปิ ริกปฺปิกา;
กาลมนามสิตฺวาปิ , นิรุตฺตญฺญหู ิ ภาสิตาฯ
‘‘คจฺฉตุ คจฺเฉยฺ ยิ’’จฺจาทิ-วจเน กถิเต น หิ;
กฺริยา นิปผฺ ชฺชติ นิฏฺฐํ, นาคตา นาติปนฺ นิกาฯ
กาลาติปตฺตกิ า สทฺทา, อตีเตนาคเตปิ จ;
ภวนฺ ตตี ิ ยถาวุ ตฺตา, นิรุตฺติมฺหิ วิทหู ิ เวฯ
ปญฺจมีสตฺตมีวฺหติ า, อาณตฺตปิ ริกปฺปิกา;
ปจฺจุปปฺ นฺ เน ภวนฺ ตตี ,ิ น ตถา ตตฺถ ภาสิตาฯ
ตสฺ มา กจฺจายเน คนฺ เถ, ‘‘นุ ตฺตกาเล’’ติ ยํ ปทํ;
อตฺโถ ‘‘อวุ ตฺตกาเล’’ติ, ตสฺ ส ญายติเมวิทฯํ
สจฺจเมวํ ตุ สนฺ เตปิ , อาณตฺตปิ ริกปฺปิกา;
ปจฺจุปปฺ นฺ เนปิ ทฏฺฐพฺพา, ปณฺฑิเตน นยญฺญุนาฯ
กสฺ มาติ เจ อาณาปนํ, ปริกปฺโป จ สจฺจโต;
ปจฺจุปปฺ นฺ เน ยโต อตฺถา, นิปผฺ นฺ นา ทิสฺสเร อิเมฯ
‘‘อนุ ตฺตกาเล’’ติ ปทํ, เอตสฺ สตฺถสฺ ส โชตกํ;
‘‘สมีเป วุ ตฺตกาเล’’ติ, อตฺถทีปนโตถ วาฯ
อตฺถานํ คมนาทีนํ, นิปผฺ ตฺต ิ น ตุ ทิสฺสติ;
‘‘คจฺฉตุ คจฺเฉยฺ ยิ’’จฺจาทิ, วุ ตฺตกาเล ยโต ตโต;
อวุ ตฺตกาเล นิทฺทฏิ ฺ ฐา, ตทฺทปี กวิภตฺตโิ ยฯ
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กาโล วา วุ ตฺตกาโลติ, อิจฺเจวํ คหิโต อิธ;
ทกฺขิณาสุ ทฺธิปาฐมฺห,ิ กตาว ตติยา อยํ;
กาลทีปนตา ตาสํ, อิต ิ ยุ ชฺชติ นาญฺญถาฯ
อตฺถทฺวยํ ปกาเสตุ,ํ คนฺ เถ กจฺจายนวฺหเย;
เถโร กจฺจายโน ‘‘นุ ตฺต-กาเล’’ติ ปทมพฺรวิฯ
เอวํ ติธา จตุธาปิ , วุ ตฺโต กาลาน สงฺ คโห;
ฉธา อิทานิ กาลานํ, สงฺ คโห นาม นิยฺยเตฯ
วิภตฺตโิ ย ปโรกฺขา จ, หิยฺยตฺตนีวิภตฺตโิ ย;
อถ อชฺชตนี จาติ, ติสฺโส’ตีเต ปกาสิตาฯ
อนาคเต ภวิสฺสนฺ ต,ี ภวตีต ิ ปกิตฺตติ า;
ปจฺจุปปฺ นฺ เน วตฺตมานา, ติกาเล ปญฺจธา กตาฯ
ปญฺจมีสตฺตมีวฺหติ า, อาณตฺตปิ ริกปฺปิกา;
สงฺ คยฺ หมานา ตา ยนฺ ต,ิ ปจฺจุปปฺ นฺ นมฺห ิ สงฺ คหํฯ
ยสฺ มา ปญฺจมิภตู าย, วตฺตมานาย ฐานโต;
สมานา ปญฺจมี โหติ, ตสฺ มา สา ปญฺจมี มตาฯ
สตฺตมี ปน กิญฺจาปิ , สมานา ตาหิ สตฺตมา;
โหติ ยสฺ มา ตโต วุ ตฺตา, สตฺตมีตฺเวว โน มติฯ
กาลาติปตฺตยิ าทีห,ิ ยชฺเชวํ วตฺตมานิกา;
ฉฏฺฐี ภเวยฺ ย กาลาติ-ปตฺตกิ าตีตวาจิกาฯ
ปญฺจมี ตาย ฉฏฺฐสฺ ส, ตุลฺยตฺตา ฐานโต นนุ ;
ตาหิ สตฺตวิภตฺตหี ,ิ สตฺตมี อฏฺฐมี สิยาฯ
อิต ิ เจ โกจิ ภาเสยฺ ย, ‘‘ตนฺ นา’’ติ ปฏิเสธเย;
อตีเตนาคเต จาปิ , กาลาติปตฺตสิ มฺภวาฯ
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ตถา หิ ภาสิตา จูฬ-นิรุตฺติมฺหิ วิสุํ อยํ;
กาลาติปตฺยตีตมฺหา-นาคเต จาติ ทีปเยฯ
กฺริยาติปนฺ เนตีเตติ, กสฺ มา กจฺจายเน รุ ต;ํ
อถาปิ เจ วเทยฺ ยตฺร, ‘‘ปาเยนา’’ติ ปกาสเยฯ
เยภุยฺเยน หิ โลกสฺ ม,ิ ํ อตีตมฺห ิ ปวตฺตติ;
กาลาติปตฺตสิ ํยุตฺโต, โวหาโร อิต ิ ลกฺขเยฯ
อตฺริท ํ กาลาติปตฺตยิ า อตีตวจนํ – ‘‘สจายํ ภิกฺขเว ราชา ปิ ตรํ ธมฺมกิ ํ ธมฺมราชานํ ชีวิตา น
โวโรเปสฺ สถ, อิมสฺ มเิ ํ ยวสฺ ส อาสเน วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุ อุปปฺ ชฺชสิ ฺ สถา’’ติฯ ‘‘ปสฺ สานนฺ ท อิมํ มหา
ธนเสฏฺฐิปุตฺต ํ อิมสฺ มเิ ํ ยว นคเร ทฺเวอสีตโิ กฏิธนํ เขเปตฺวา ภริยํ อาทาย ภิกฺขาย จรนฺ ตฯํ สเจ หิ
อยํ ปฐมวเย โภเค อเขเปตฺวา กมฺมนฺ เต ปโยชยิสฺสา, อิมสฺ มเิ ํ ยว นคเร อคฺคเสฏฺฐิ อภวิสฺสาฯ สเจ
ปน นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสา, อรหตฺต ํ ปาปุ ณิสฺสา, ภริยาปิ สฺส อนาคามิผเล ปติฏฺฐหิสฺสาฯ สเจ
มชฺฌมิ วเย โภเค อเขเปตฺวา กมฺมนฺ เต ปโยชยิสฺสา, ทุตยิ เสฏฺฐิ อภวิสฺสาฯ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชนฺ โต
อนาคามี อภวิสฺสา, ภริยาปิ สฺส สกทาคามิผเล ปติฏฺฐหิสฺสาฯ สเจ ปจฺฉิมวเย โภเค อเขเปตฺวา
กมฺมนฺ เต ปโยชยิสฺสา, ตติยเสฏฺฐิ อภวิสฺสาฯ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชนฺ โต สกทาคามี อภวิสฺสา,
ภริยาปิ สฺส โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฺฐหิสฺสา’’ อิต ิ วา, ‘‘สเจ สตฺถา อคารํ อชฺฌาวสิสฺสา, จกฺกวตฺตริ าชา
อภวิสฺสาฯ ราหุลสามเณโร ปริณายกรตนํ, เถรี อิตฺถริ ตนํ, สกลจกฺกวาฬรชฺช ํ เอเตสญฺเญว อภวิสฺ
สา’’ อิต ิ วา เอวํ กาลาติปตฺตยิ า อตีตวจนํ ภวติฯ
กถํ กาลาติปตฺตยิ า อนาคตวจนํ ภวติ? ‘‘จิรมฺปิ ภกฺโข อภวิสฺสา, สเจ น วิวทามเสฯ อสีสกํ
อนงฺ คุฏฺฐํ, สิงฺคาโล หรติ โรหิต’ํ ’อิตวิ า, ‘‘สเจ อานนฺ ท นาลภิสฺสา มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย อคารสฺ มา อนคาริยํ ปพฺพชฺช,ํ จิรฏฺฐิตกิ ํ อานนฺ ท พฺรหฺมจริยํ อภวิสฺสา’’ติ อิต ิ วา, ‘‘อยํ
องฺ คุลมิ าลสฺ ส มาตา ‘องฺ คุลมิ าลํ อาเนสฺ สามี’ติ คจฺฉติ, สเจ สมาคมิสฺสติ, องฺ คุลมิ าโล ‘องฺ คุลสิ หสฺ สํ
ปูเรสฺ สามี’ติ มาตรํ มาเรสฺ สติฯ สจาหํ น คมิสฺสามิ, มหาชานิโก อภวิสฺสา’’ อิต ิ วา เอวํ กาลาติ
ปตฺตยิ า อนาคตวจนํ ภวติฯ กจฺจายเน ปน เยภุยฺเยน อตีตปฺปวตฺต ิ ํ สนฺ ธาย กาลาติปตฺตวิ ิภตฺตยิ า
อตีตกาลิกตา วุ ตฺตาติ ทฏฺฐพฺพฯํ
กจฺจายเนปิ วา เอสา, กาลาติปตฺตกิ า ปน;
อนาคเตปิ โหตีต,ิ อยมตฺโถปิ ทิสฺสติฯ
อปฺปจฺจกฺเข ปโรกฺขาย-ตีเต อิต ิ หิ ลกฺขเณ;
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สนฺ เตปฺยตี ตคฺคหเณ, อนเปกฺขยิ ตํ อิทฯํ
อนาคเต ภวิสฺสนฺ ต,ี อิต ิ สุ ตฺตสฺ สนนฺ ตรํ;
กาลาติปตฺตวิ จนา, อนาคตานุ กฑฺ ฒนํ;
ตสฺ มา อนิยตํ กาลํ, กาลาติปตฺตกิ ํ วินาฯ
อตีตานาคตปจฺจุ-ปฺปนฺ นิกาหิ วิภตฺตหิ ;ิ
สตฺตมี สตฺตมีเยว, ภวเต น ตุ อฏฺฐมีฯ
ปญฺจมีสตฺตมีนํ ตุ, ปจฺจุปปฺ นฺ นวิภตฺตยิ ํ;
สงฺ คณฺหนตฺถเมตาสํ, มชฺเฌ ฉฏฺฐี น วุ จฺจติฯ
ตถา ปญฺจ อุปาทาย, ภวิตพฺพญฺจ ฉฏฺฐิยา;
ปญฺจมิยา ตุ สา เอสา, ‘‘ฉฏฺฐี’’ติ น สมีริตาฯ
ฉฏฺฐีภาวมฺห ิ สนฺ เตปิ , ‘‘ปญฺจมี’’ติ วโจ ปน;
ปญฺจมิยา วิภตฺตยิ า, ปจฺจุปปฺ นฺ นวิภตฺตยิ ํฯ
สงฺ คณฺหนตฺถ ํ วุ ตฺตนฺ ต,ิ วิญฺญาตพฺพา วิภาวินา;
ปญฺจมิ ํ ตุ อุปาทาย, สตฺตมิยา วิภตฺตยิ าฯ
ฉฏฺฐิยา จ ภวิตพฺพ,ํ น สา ‘‘ฉฏฺฐี’’ติ อีริตา;
ฉฏฺฐิ ํ ปน อุปาทาย, ‘‘สตฺตมี’’ตฺเวว อีริตาฯ
มชฺเฌ ฉฏฺฐิ ํ อทสฺ เสตฺวา, เอวํ ตุ กถนมฺปิ จ;
สตฺตมิยา วิภตฺตยิ า, ปจฺจุปปฺ นฺ นวิภตฺตยิ ํ;
สงฺ คณฺหนตฺถ ํ วุ ตฺตนฺ ต,ิ อธิปปฺ ายํ วิภาวเยฯ
สภาโว เหส วตฺถนู ํ, คมฺภรี ตฺเถสุ อตฺตโน;
เยน เกนจากาเรน, อธิปปฺ ายสฺ ส ญาปนํฯ
ยชฺเชวํ ปฐมํตเี ต-นาคเต จ วิภตฺตโิ ย;
วตฺวา ตโต ปจฺจุปปฺ นฺ เน, กเถตพฺพา วิภตฺตโิ ยฯ
กจฺจายนวฺ หเย คนฺ เถ, กสฺ มา เอวํ น ภาสิตา;
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ปจฺจุปปฺ นฺ นวิภตฺโยว, กสฺ มา อาทิมฺห ิ ภาสิตา?
ยสฺ มา วทนฺ ต ิ โวหาร-ปเถ เอตาว ปายโต;
ตสฺ มา พหุปปฺ โยคตฺต,ํ โหเตตาสํ วิภตฺตนิ ํฯ
อาโทพหุปปฺ โยโคว, กเถตพฺโพติ ญายโต;
ปจฺจุปปฺ นฺ นมฺห ิ สมฺภตู า, วิภตฺโยวาทิโต มตาฯ
อตีตานาคตํ วตฺวา, ปจฺจุปปฺ นฺ เน ตโต ปรํ;
ยสฺ มา วุ ตฺตมฺห ิ โลกสฺ ม,ิ ํ โหติ วาจาสิลฏิ ฺ ฐตาฯ
ตสฺ มา สิลฏิ ฺ ฐกถเน, อตีตาทิมเปกฺขยิ ;
ปญฺจมี สตฺตมี เจตา, วตฺตมานายนนฺ ตรํ;
สงฺ คณฺหนตฺถมกฺขาตา, ปจฺจุปปฺ นฺ นวิภตฺตสิ ุ ฯ
เอตฺถ หิ ยถา ‘‘มาตาปิ ตโร’’ติ วุ ตฺเต สิลฏิ ฺ ฐกถนํ โหติ, ตสฺ มเิ ํ ยว วจเน วิปริยยํ กตฺวา สมาสว
เสน ‘‘ปิ ตามาตโร’’ติ วุ ตฺเต สิลฏิ ฺ ฐกถนํ น โหติ, ตสฺ มา ตาทิสี สทฺทรจนา อปูชนียา, ‘‘ปิ ตา มาตา จ
เม ทชฺชุ’’นฺ ต ิ ปาโฐ ปน พฺยาสวเสน ยถิจฺฉิตปฺปโยคตฺตา ปูชนีโย, เอวเมว ‘‘อตีตานาคตปจฺจุป ฺ
ปนฺ น’’นฺ ต ิ วุ ตฺเต สิลฏิ ฺ ฐกถนํ โหติ, ‘‘อตีตปจฺจุปปฺ นฺ นานาคต’’นฺ ต ิ เอวมาทินา วุ ตฺเต สิลฏิ ฺ ฐกถนํ น
โหติ, ตสฺ มา ตาทิสี สทฺทรจนา อปูชนียา สิยาฯ ‘‘อตีตารมฺมณา ปจฺจุ-ปฺปนฺ นานาคตโคจรา’’ติ วจนํ
ปน คาถาพนฺ ธสุ ขตฺถ ํ ยถิจฺฉิตปฺปโยคตฺตา ปูชนียเมวฯ อยเมตฺถ ปาฬิ เวทิตพฺพา –
‘‘ยํกญ
ิ ฺจ ิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺ น’’นฺ ต ิ จ,
‘‘เอกายนํ ชาติขยนฺ ตทสฺ สี,
มคฺค ํ ปชานาติ หิตานุ กมฺปี;
เอเตน มคฺเคน อตํสุ ปุ พฺเพ,
ตริสฺสนฺ ต ิ เย จ ตรนฺ ต ิ โอฆ’’นฺ ต ิ จ,
‘‘เย จพฺภตีตา สมฺพุทฺธา, เย จ พุทฺธา อนาคตา;
เย เจตรหิ สมฺพุทฺธา, พหูนํ โสกนาสกาฯ
สพฺเพ สทฺธมฺมครุ โน, วิหสํ ุ วิหรนฺ ต ิ จ;
อโถปิ วิหริสฺสนฺ ต,ิ เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา’’ติ จ
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เอวมเนเกสุ สทฺทปฺปโยเคสุ ฯ อิธ ยถิจฺฉิตปฺปโยควเสน อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกาสุ อฏฺฐสุ
วิภตฺตสี ุ ติสฺโส ปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกา วิภตฺตโิ ย อาทิมฺห ิ กถิตา, ตญฺจ กถนํ ตาสญฺเญว โวหารปเถ
เยภุยฺเยน ปวตฺตโิ ต พหุปปฺ โยคตาญาปนตฺถฯํ ตาสุ ปน ทฺวินฺนํ วิภตฺตนี ํ ‘‘ปญฺจมีสตฺตมี’’ติสญฺญา
สิลฏิ ฺ ฐกถนิจฺฉายํ กเมน วตฺตพฺพา, อตีตานาคตกาลิกา วิภตฺตโิ ย อเปกฺขติ ฺวา กตาฯ อิจฺเจวํ
ยถิจฺฉิตปฺปโยเคน, ปจฺจุปปฺ นฺ นวิภตฺตโิ ย;
ติธา กตฺวาน อาทิมฺห,ิ กจฺจาเนน อุทรี ิตาฯ
อาทิมฺห ิ กถนํ ตญฺจ, ตาสํ ปาเยน วุ ตฺตโิ ต;
พหุปปฺ โยคภาวสฺ ส , ญาปนตฺถนฺ ต ิ นิทฺทเิ สฯ
อตีตาทิมเปกฺขติ ฺวา, สิลฏิ ฺ ฐกถเน ธุวํ;
‘‘ปญฺจมี สตฺตมิ’’จฺเจว, ทฺวินฺนํ นามํ กตนฺ ต ิ จ;
กาลาติปตฺต ิ ํ วชฺเชตฺวา, อิท ํ วจนมีริตฯํ
ยทิ เอวํ อยํ โทโส, อาปชฺชติ น สํสโย;
อิต ิ เจ โกจิ ภาเสยฺ ย, อตฺเถ อกุสโลนโรฯ
เตกาลิกาขฺยาตปเท, กาลาติปตฺตยิ า ปน;
อสงฺ คโหว โหตีต,ิ ‘‘ตนฺ นา’’ติ ปฏิเสธเยฯ
เตกาลิกาขฺยาตปเท, น โน กาลาติปตฺตยิ า;
อิฏฺโฐ อสงฺ คโห ตตฺถ, สงฺ คโหเยว อิจฺฉิโตฯ
ปญฺจมีสตฺตมีสญฺญา, กาลาติปตฺตกิ ํ ปน;
วิภตฺตมิ นเปกฺขติ ฺวา, กตา อิจฺเจว โน มติฯ
นานานยํ คเหตฺวาน,
ปจฺเจตพฺพ ํ ตุ สารโต;
ยาย เอโส รุ โต อตฺโถ,
ตสฺ มา เอสา น ทุพฺพลาฯ
อตฺโถ ลพฺภติ ปาสํโส,
ยตฺถ ยตฺถ ยถา ยถา;
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ตถา ตถา คเหตพฺโพ,
ตตฺถ ตตฺถ วิภาวินาฯ
วุ ตฺตญฺเหตํ อภิธมฺมฏี กายํ ‘‘ยตฺถ ยตฺถ ยถา ยถา อตฺโถ ลพฺภติ, ตตฺถ ตตฺถ ตถา ตถา
คเหตพฺโพ’’ติฯ
ปญฺจมีสตฺตมีสญฺญา, รูฬฺหสี ญฺญาติ เกจน;
น ปเนวํ คเหตพฺพ,ํ อชานิตฺวา วทนฺ ต ิ เตฯ
เนสา ปุ ริสสญฺญาทิ, ฌล สญฺญาทโย วิย;
รูฬฺหยิ า ภาสิตา สญฺญา, ภูเตนตฺเถน ภาสิตาฯ
อุปนิธาย ปญฺญตฺต,ิ เอสา สญฺญา ยโต ตโต;
อนฺ วตฺถสญฺญา ฐปิ ตา, โปราเณหีต ิ ลกฺขเยฯ
อิจฺเจวํ กาลฉกฺก ํ ตุ, สงฺ เขเปน ติธา มตํ;
เอตมตฺถญฺห ิ สนฺ ธาย, ‘‘ยํ ติกาล’’นฺ ต ิ ภาสิตฯํ
อยเมตฺถ กาลฉกฺกสงฺ คโหฯ
เอวํ ติธา จตุธา วา, ฉธา วาปิ สุ เมธโส;
กาลเภทํ วิภาเวยฺ ย, กาลญฺญหู ิ วิภาวิตฯํ
อตีตานาคตํ กาลํ, วิสุํ กาลาติปตฺตกิ ;ํ
คเหตฺวา ปญฺจธา โหติ, เอวญฺจาปิ วิภาวเยฯ
เอตฺถ นโยว ‘‘อชฺฌตฺต-พหิทฺธา วา’’ติ ปาฬิยํ;
อตีตานาคตกาลี, วิภตฺต ิ สมุทรี ิตาฯ
อิจฺเจวํ สพฺพถาปิ กาลสงฺ คโห สมตฺโตฯ
อิทานิ วิญฺญนู ํ อตฺถคฺคหเณ โกสลฺลชนนตฺถ ํ ปกรณนฺ ตรวเสนปิ อิมสฺ มิ ํ ปกรเณ วตฺตมา
นานนฺ ตรํ วุ ตฺตานํ อาณตฺตปิ ริกปฺปกาลิกานํ ‘‘ปญฺจมีสตฺตมี’’ติสงฺ ขาตานํ ทฺวินฺนํ วิภตฺตนี ํ ปฏิ
ปาฏิฏฺฐปเน ปกรณสํสนฺ ทนํ กถยาม – กาตนฺ ตปฺปกรณสฺ มญ
ิ ฺห ิ สกฺกตภาสานุ รูเปน ทสธา อาขฺ
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ยาตวิภตฺตโิ ย ฐปิ ตา, กจฺจายนปฺปกรเณ ปน มาคธภาสานุ รูเปน อฏฺฐธา ฐปิ ตา, นิรุตฺติยญฺจ ปน
มาคธภาสานุ รูเปเนว อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺ นาณตฺตปิ ริกปฺปกาลาติปตฺตวิ เสน ฉธา ฐปิ ตาฯ เตสุ
หิ กาตนฺ เต วตฺตมานา, สตฺตมี, ปญฺจมี, หิยฺยตฺตนี, อชฺชตนี, ปโรกฺขา, สฺ วาตนี, อาสี, ภวิสฺสนฺ ต,ี
กฺริยาติปตฺต ิ จาติ ทสธา วิภตฺตาฯ กจฺจายเน ปน วตฺตมานา, ปญฺจมี, สตฺตมี, ปโรกฺขา,
หิยฺยตฺตนี, อชฺชตนี, ภวิสฺสนฺ ต,ี กาลาติปตฺต ิ จาติ อฏฺฐธา วิภตฺตาฯ อิต ิ เอเตสุ ทฺวีสุ กาตนฺ ตกจฺ
จายเนสุ วิภตฺตโิ ย วิสทิสาย ปฏิปาฏิยา ฐปิ ตาฯ กิญฺจาเปตฺถ วิสทิสา ปฏิปาฏิ, ตถาเปตา นิรุตฺตยิ ํ
วุ ตฺตาตีตาทิกาลวิภาควเสน เอกโต สํสนฺ ทนฺ ต ิ สเมนฺ ต ิ กิญฺจ ิ วิเสสํ ฐเปตฺวาฯ
กถํ? กาตนฺ เต ตาว หิยฺยตฺตนี อชฺชตนี ปโรกฺขา จาติ อิมา ติสฺโส เอกนฺ เตน อตีตกาลิกา, สฺ
วาตนี อาสี ภวิสฺสนฺ ต ิ จาติ อิมา ติสฺโส เอกนฺ เตน อนาคตกาลิกา, วตฺตมานา เอกาเยว ปจฺจุป ฺ
ปนฺ นกาลิกา, สตฺตมี ปน ปญฺจมี จ ปจฺจุปปฺ นฺ นานาคตกาลวเสน ทฺวิกาลิกา ‘‘อชฺช ปุ ญฺญํ กเรยฺ ย,
สฺ เวปิ กเรยฺ ยฯ อชฺช คจฺฉตุ, สฺ เว วา คจฺฉตู’’ติ ปโยคารหตฺตาฯ กฺริยาติปตฺต ิ อนิยตกาลิกา ‘‘โส เจ
หิยฺโย ยานํ อลภิสฺสา, อคจฺฉิสฺสาฯ โส เจ อชฺช อนตฺถงฺ คเต สูริเย ยานํ อลภิสฺสา, อคจฺฉิสฺสาฯ โส
เจ สฺ เว ยานํ อลภิสฺสา, อคจฺฉิสฺสา’’ติ ปโยคารหตฺตาฯ เอวํ อสงฺ กรโต ววตฺถเปตพฺพฯํ
เอวํ ววตฺถเปตฺวา อยมมฺเหหิ วุ จฺจมาโน นโย สาธุก ํ สลฺลกฺเขตพฺโพฯ กถํ? หิยฺยตฺตนชฺชตนีป
โรกฺขาสฺ วาตนฺ ยาสีภวิสฺสนฺ ตวิ เสน เอกนฺ ตาตีตานาคตกาลิกา วิภตฺตโิ ย ฉ, วตฺตมานวเสน
เอกนฺ ตปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกา วิภตฺต ิ เอกาเยว, สา ปฏิปาฏิยา คณิยมานา สตฺตมํ ฐานํ ภชติฯ เอวํ
เอตสฺ มิ ํ วตฺตมานาสงฺ ขาเต สตฺตมฏฺฐาเน ปกฺขปิ ิ ตุ ํ นิรุตฺตนิ เยน ‘‘ปริกปฺปกาลิกา’’ติ สงฺ ข ํ คตํ สตฺ
ถนเยน ‘‘ปจฺจุปปฺ นฺ นานาคตกาลิกา’’ติวตฺตพฺพ ํ เอกํ วิภตฺต ิ ํ สตฺตมีภตู าย วตฺตมานาย สมานฏฺ
ฐานตฺตา สตฺตมีสญฺญํ กตฺวา ฐเปสิฯ ตโต ปุ นเทว สฺ วาตนฺ ยาสีภวิสฺสนฺ ตวิ เสน เอกนฺ ตานาคตกาลิ
กา ติสฺโส วิภตฺตโิ ย คเณตฺวา ตํ ปจฺจุปปฺ นฺ นานาคตกาลิก ํ ‘‘สตฺตมี’’ติ ลทฺธสญฺญํ วิภตฺต ิ ํ อนาคต
กาลิกภาเวน ตาหิ ตีห ิ สทฺธ ิ ํ สมานฏฺฐานตฺตา จตุตฺถ ํ กตฺวา นิรุตฺตนิ เยน ‘‘อาณตฺตกิ าลิกา’’ติ สงฺ ข ํ
คตํ สตฺถนเยน ‘‘ปจฺจุปปฺ นฺ นานาคตกาลิกา’’ติ วตฺตพฺพ ํ เอกํ วิภตฺต ิ ํ ปญฺจนฺ นํ สงฺ ขฺยานํ ปูรเณน
ปญฺจมีสญฺญํ กตฺวา ฐเปสิฯ
กฺริยาติปตฺตยิ า ปน อนิยตกาลิกตฺตา ตํ วชฺเชตฺวา อยํ วินิจฺฉโย กโต, โส จ โข นิรุตฺตนิ ยํเยว
นิสฺสายฯ อยํ ตาว กาตนฺ เต วตฺตมานานนฺ ตรํ วุ ตฺตานํ สตฺตมีปญฺจมีนํ อนฺ วตฺถสญฺญํ อิจฺฉนฺ ตานํ
อมฺหากํ รุ จ,ิ เอสา สทฺธมฺมวิทหู ิ ครูห ิ อปฺปฏิกฺโกสิตา อนุ มตา สมฺปฏิจฺฉิตา ‘‘เอวเมวํ อาวุ โส, เอว
เมวํ อาวุ โส’’ติฯ เวยฺ ยากรเณหิปิ อปฺปฏิกฺโกสิตา อนุ มตา สมฺปฏิจฺฉิตา ‘‘เอวเมวํ ภนฺ เต, เอวเมวํ
ภนฺ เต’’ติฯ เอวํ สพฺเพหิปิ เตหิ ปุ พฺพาจริเยหิ อพฺภนุ โมทิตา อปฺปฏิกฺโกสิตาฯ
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กจฺจายนปฺปกรเณ ปน พุทฺธวจนานุ รูเปน อฏฺฐธา วิภตฺตนี ํ วุ ตฺตตฺตา วตฺตมานาวิภตฺต ิ ปญฺ
จมฏฺฐาเน ฐิตาฯ กถํ? ปโรกฺขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺ ตวิ เสน เอกนฺ ตาตีตานาคตกาลิกา จตสฺ โส
วิภตฺตโิ ย, วตฺตมานวเสน เอกนฺ ตปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกา วิภตฺต ิ เอกาเยว, สา ปฏิปาฏิยา คณิยมานา
ปญฺจมํ ฐานํ ภชติฯ เอวํ เอตสฺ มิ ํ วตฺตมานาสงฺ ขาเต ปญฺจมฏฺฐาเน ปกฺขปิ ิ ตุ ํ นิรุตฺตนิ เยน ‘‘อาณตฺต ิ
กาลิกา’’ติ สงฺ ข ํ คตํ ‘‘อนุ ตฺตกาลิกา’’ติ วุ ตฺต ํ วิภตฺต ิ ํ ปญฺจมีภตู าย วตฺตมานาย สมานฏฺฐานตฺตา
ปญฺจมีสญฺญํ กตฺวา ฐเปสิฯ ตโต ปรํ ตํ ปญฺจมํ ฉฏฺฐิฏฺฐาเน ฐเปตฺวา ปโรกฺขา หิยฺยตฺตนี อชฺชตนี
ภวิสฺสนฺ ต ี วตฺตมานา ปญฺจมีต ิ เอวํ คณนาวเสน ฉ วิภตฺตโิ ย อุปาทาย นิรุตฺตนิ เยน ‘‘ปริกปฺปกาลิ
กา’’ติ สงฺ ข ํ คตํ ‘‘อนุ ตฺตกาลิกา’’ติ วุ ตฺต ํ วิภตฺต ิ ํ สตฺตนฺ นํ สงฺ ขฺยานํ ปูรเณน สตฺตมีสญฺญํ กตฺวา ฐเป
สิฯ
กาลาติปตฺตยิ า ปน อตีตานาคตกาลิกตฺตา ตํ วชฺเชตฺวา อยํ วินิจฺฉโย กโต, โส จ โข นิรุตฺ
ตินยํเยว นิสฺสายฯ อยํ กจฺจายเน วตฺตมานานนฺ ตรํ วุ ตฺตานํ ปญฺจมีสตฺตมีนํ อนฺ วตฺถสญฺญํ อิจฺฉนฺ
ตานํ อมฺหากํ รุ จ,ิ เอสา จ สทฺธมฺมวิทหู ิ ครูห ิ อปฺปฏิกฺโกสิตา อนุ มตา สมฺปฏิจฺฉิตา ‘‘เอวเมวํ
อาวุ โส, เอวเมวํ อาวุ โส’’ติฯ เวยฺ ยากรเณหิปิ อปฺปฏิกฺโกสิตา อนุ มตา สมฺปฏิจฺฉิตา ‘‘เอวเมวํ ภนฺ
เต, เอวเมวํ ภนฺ เต’’ติฯ เอวํ สพฺเพหิปิ เตหิ ปุ พฺพาจริเยหิ อพฺภนุ โมทิตา อปฺปฏิกฺโกสิตาฯ
ยสฺ มา หิ กาตนฺ ตกจฺจายนานิ อญฺญมญฺญํ วิสทิสวิภตฺตกิ ฺกมานิปิ อนฺ ตเรน กิญฺจ ิ วิเสสํ นิรุตฺ
ติยํ วุ ตฺตาตีตาทิกาลวิภาควเสเนกชฺฌ ํ สํสนฺ ทนฺ ต ิ สเมนฺ ต,ิ ตสฺ มา นิรุตฺตนิ ยญฺเญว สารโต คเหตฺวา
ปญฺจมีสตฺตมีวิภตฺตนี ํ อนฺ วตฺถสญฺญาปริกปฺปเน อมฺหากํ รุ จ ิ ปุ พฺพาจริเยหิ อพฺภนุ โมทิตา อปฺปฏิกฺ
โกสิตา, ตสฺ มา เอว โย โกจิ อิมํ วาทํ มทฺทติ ฺวา อญฺญํ วาทํ ปติฏฺฐาเปตุ ํ สกฺขสิ ฺ สตีต ิ เนตํ ฐานํ
วิชฺชติฯ อยญฺห ิ นโย อตีว สุ ขุโม ทุทฺทโส จ ปรมาณุ ริว , ทุกฺโขคาฬฺ โห จ มหาคหนมิว, อติคมฺภโี ร
จ มหาสมุทฺโท วิย, ตสฺ มา อิมสิ ฺ สํ สทฺทนีตยิ ํ สทฺธาสมฺปนฺ เนหิ กุลปุ ตฺเตหิ สาสโนปการตฺถ ํ โยโค
สุ ฏฺฐุ กรณีโยฯ ตถา หิ อิธ กตโยเคหิ นามาขฺยาตาทีสุ จตูสุ ปเทสุ อุปปฺ นฺ นวาทา ปรวาทิโน ชิ
ตาว โหนฺ ตฯิ
มุนินา มุนินาเคน, ทุฏฺฐา ปพฺพชิตา ชิตา;
ยถา ยถา อสทฺธมฺม-ปูรณา ปูรณาทโยฯ
ตถา ตถาคตาทายา-นุ คายํ สทฺทนีตยิ ํ;
กตโยเคหิปิ ชิตา, สวนฺ ต ิ ปรวาทิโนติฯ
อยํ ปญฺจมีสตฺตมีนํ ปฏิปาฏิฏฺฐปเน ปกรณสํสนฺ ทนาฯ
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อถ วตฺตมานาทีนํ วจนตฺถ ํ กถยาม – ตตฺถ วตฺตมานาติ เกนฏฺเฐน วตฺตมานา? วตฺตมาน
กาลวจนฏฺเฐนฯ ปจฺจุปปฺ นฺ นภาเวน หิ วตฺตตีต ิ วตฺตมาโน, ปจฺจุปปฺ นฺ นกฺริยาสงฺ ขาโต กาโลฯ ตพฺ
พาจกวเสน วตฺตมาโน กาโล เอติสฺสา อตฺถตี ิ อยํ ติ อนฺ ติอาทิวิภตฺต ิ วตฺตมานาฯ ตถา หิ ‘‘คจฺฉติ
เทวทตฺโต’’ติ เอตฺถ เทวทตฺตสฺ ส ปจฺจุปปฺ นฺ นํ คมนกฺริยํ วิภตฺตภิ โู ต ติสทฺโทเยว วทติ, ตสฺ มา ตพฺ
พาจกวเสน วตฺตมาโน กาโล เอติสฺสา อตฺถตี ิ วตฺตมานาติ วุ จฺจติฯ ปญฺจมี ต ิ เกนฏฺเฐน ปญฺจมี?
ปญฺจมํ วตฺตมานฏฺฐานํ คมนฏฺเฐน, ปญฺจนฺ นญฺจ สงฺ ขฺยานํ ปูรณฏฺเฐนฯ ตถา หิ นิโยคา อตีตา
นาคตปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกานํ ปโรกฺขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺ ตวี ตฺตมานาสงฺ ขาตานํ ปญฺจนฺ นํ วิภตฺ
ตีนมนฺ ตเร ปญฺจมีภตู าย วตฺตมานาย สยมฺปิ ปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกภาเวน สมานฏฺฐานตฺตา ปญฺจมํ
วตฺตมานฏฺฐานํ คจฺฉตีต ิ ปญฺจมีฯ ยถา นทนฺ ต ี คจฺฉตีต ิ นทีฯ ตถา นิโยคา อตีตานาคตกาลิกา
ปโรกฺขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺ ตสี งฺ ขาตา จตสฺ โส วิภตฺตโิ ย อุปาทาย สยมฺปิ วตฺตมานาวิภตฺต ิ
วิย ปญฺจนฺ นํ สงฺ ขฺยานํ ปูรณีต ิ ปญฺจมีฯ สตฺตมี ต ิ เกนฏฺเฐน สตฺตมี? สตฺตนฺ นํ สงฺ ขฺยานํ ปูรณฏฺเฐน
ฯ ตถา หิ อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกา ปโรกฺขาหิยฺยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺ ตวี ตฺตมานาปญฺจมี
สงฺ ขาตา ฉ วิภตฺตโิ ย อุปาทาย สยมฺปิ ปจฺจุปปฺ นฺ นกาลิกา หุตฺวา สตฺตนฺ นํ สงฺ ขฺยานํ ปูรณีต ิ สตฺตมี
ฯ
ปโรกฺขาติ เกนฏฺเฐน ปโรกฺขา? ปโรกฺเข ภวาติ อตฺเถนฯ ตถา หิ จกฺขาทินฺทฺริยสงฺ ขาตสฺ ส
อกฺขสฺ ส ปโร ติโรภาโว ปโรกฺข ,ํ ตพฺพาจกภาเวน ปโรกฺเข ภวาติ ปโรกฺขาฯ หิยฺยตฺตนี ต ิ เกนฏฺ
เฐน หิยฺยตฺตนี? หิยฺโย ปภุต ิ อตีเต กาเล ภวา ตพฺพาจกภาเวนาติ อตฺเถนฯ อชฺชตนี ต ิ เกนฏฺเฐน
อชฺชตนี? อชฺช ปภุต ิ อตีเต กาเล ภวา ตพฺพาจกภาเวนาติ อตฺเถนฯ ภวิสฺสนฺ ตีต ิ เกนฏฺเฐน ภวิสฺ
สนฺ ต?ี ‘‘เอวํ อนาคเต ภวิสฺสตี’’ติ อตฺถ ํ ปกาเสนฺ ต ี เอติ คจฺฉตีต ิ อตฺเถนฯ กาลาติปตฺตีต ิ เกนฏฺ
เฐน กาลาติปตฺต?ิ กาลสฺ สาติปตนวจนฏฺเฐนฯ ตถา หิ กาลสฺ ส อติปตนํ อจฺจโย อติกฺกมิตฺวา ปวตฺ
ติ กาลาติปตฺต,ิ ลภิตพฺพสฺ ส อตฺถสฺ ส นิปผฺ ตฺตริ หิต ํ กฺริยาติกฺกมนํฯ กาโลติ เจตฺถ กฺริยา อธิปเฺ ปตา
ฯ กรณํ กาโร, กาโร เอว กาโล รการสฺ ส ลการํ กตฺวา อุจฺจารณวเสนฯ อยํ ปน วิภตฺต ิ ตพฺพาจกตฺ
ตา กาลาติปตฺตตี ฯิ อยํ ปน วตฺตมานาทีนํ วจนตฺถวิภาวนาฯ
วิปปฺ กิณฺณวิวิธนเย, สํกณ
ิ ฺณลกฺขณธรวรสาสเน;
สุ มติมติวฑฺ ฒนตฺถ,ํ กถิโต ปกิณฺณกวินิจฺฉโยฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
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ปกิณฺณกวินิจฺฉโย นาม
ตติโย ปริจฺเฉโทฯ

๔. ภูธาตุมยนามิกรูปวิภาค
‘‘ภู สตฺตาย’’นฺ ต ิ ธาตุสฺส, รูปมาขฺยาตสญฺญติ ;ํ
ตฺยาทฺยนฺ ต ํ ลปิ ต ํ นาน-ปฺปกาเรหิ อนากุลฯํ
สฺ ยาทฺยนฺ ต,ํ ทานิ ตสฺ เสว, รูปํ นามิกสวฺ หยํ;
ภาสิสฺสํ ภาสิตตฺเถสุ , ปฏุภาวาย โสตุนํฯ
ยทตฺเถ’ตฺตนิ นาเมติ, ปร’มตฺเถสุ วา สยํ;
นมตีต ิ ตทาหํสุ, นามํ อิต ิ วิภาวิโนฯ
นามํ นามิกมิจฺจตฺร, เอกเมเวตฺถโต ภเว;
ตเทวํ นามิก ํ เญ ยฺ ยํ, สลิงฺค ํ สวิภตฺตกิ ฯํ
สตฺวาภิธานํ ลิงฺคนฺ ต,ิ อิตฺถปิ ุ มนปุํ สกํ;
วิภตฺตตี ธิ สตฺเตว, ตตฺถ จฏฺฐ ปวุ จฺจเรฯ
ปฐมา ทุตยิ า ตติยา, จตุตฺถ ี ปญฺจมี ตถา;
ฉฏฺฐี จ สตฺตมี จาติ, โหนฺ ต ิ สตฺต วิภตฺตโิ ยฯ
ลิงฺคตฺเถ ปฐมา สายํ, ภินฺนา ทฺเวธา สิโย อิต;ิ
กมฺมตฺเถ ทุตยิ า สาปิ , ภินฺนา อํ โย อิต ิ ทฺวิธาฯ
กรเณ ตติยา สาปิ , ภินฺนา นา หิ อิต ิ ทฺวิธา;
สมฺปทาเน จตุตฺถ ี สา, ภินฺนา ทฺเวธา ส นํ อิตฯิ
อปาทาเน ปญฺจมี สา, ภินฺนา ทฺเวธา สฺมา หิ อิต;ิ
ฉฏฺฐี สามิมฺห ิ สา จาปิ , ภินฺนา ทฺเวธา ส นํ อิตฯิ
โอกาเส สตฺตมี สาปิ , ภินฺนา ทฺเวธา สฺมิํสุ อิต;ิ
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อามนฺ ตนฏฺฐมี สายํ, สิโยเยวาติ จุทฺทสฯ
วจนทฺวยสํยุตฺตา, เอเกกา ตา วิภตฺตโิ ย;
สตฺวมิตหิ วิญฺเญยฺ โย, อตฺโถ โส ทพฺพสญฺญโิ ตฯ
โย กโรติส กตฺตาตุ, ตํ กมฺมํ ยํ กโรติ วา;
กุพฺพเต เยน วา ตนฺ ตุ, กรณํ อิต ิ สญฺญติ ฯํ
เทติ โรจติ วา ยสฺ ส , สมฺปทานนฺ ต ิ ตํ มตํ;
ยโตเปติ ภยํ วา ตํ, อปาทานนฺ ต ิ กิตฺตติ ฯํ
ยสฺ สายตฺโต สมูโหวา, ตํ เว สามี ต ิ เทสิต;ํ
ยสฺ มิ ํ กโรติ กิริยํ, ตโทกาสนฺ ต ิ สทฺทติ ฯํ
ยทาลปติ ตํ วตฺถุ, อามนฺ ตนมุทรี ิต;ํ
สทฺเทนาภิมุขกี าโร, วิชฺชมานสฺ ส วา ปนฯ
วินา อาลปนตฺถ ํ ลิงฺคตฺถาทีสุ ปฐมาทิวิภตฺตุปปฺ ตฺต ิ อุปลกฺขณวเสน วุ ตฺตาติ ทฏฺฐพฺพฯํ
อิทเมตฺถ นิรุตฺตลิ กฺขณํ ทฏฺฐพฺพ ํ – ปจฺจตฺตวจเน ปฐมา วิภตฺต ิ ภวติ, อุปโยควจเน ทุตยิ า
วิภตฺต ิ ภวติ, กรณวจเน ตติยา วิภตฺต ิ ภวติ, สมฺปทานวจเน จตุตฺถ ี วิภตฺต ิ ภวติ, นิสฺสกฺกวจเน
ปญฺจมี วิภตฺต ิ ภวติ, สามิวจเน ฉฏฺฐี วิภตฺต ิ ภวติ, ภุมฺมวจเน สตฺตมี วิภตฺต ิ ภวติ, อามนฺ ตนวจเน
อฏฺฐมี วิภตฺต ิ ภวติฯ ตตฺรุทฺทานํ –
ปจฺจตฺตมุปโยคญฺจ, กรณํ สมฺปทานิยํ;
นิสฺสกฺก ํ สามิวจนํ, ภุมฺมมาลปนฏฺฐมํฯ
ตตฺร ปจฺจตฺตวจนํ นาม ติวิธลิงฺคววตฺถานคตานํ อิตฺถปิ ุ มนปุํ สกานํ ปจฺจตฺตสภาวนิทฺเทสตฺ
โถฯ อุปโยควจนํ นาม โย ยํ กโรติ, เตน ตทุปยุ ตฺตปริทปี นตฺโถฯ กรณวจนํ นาม ตชฺชาปกต
นิพฺพตฺตกปริทปี นตฺโถฯ สมฺปทานวจนํ นาม ตปฺปทานปริทปี นตฺโถฯ นิสฺสกฺกวจนํ นาม ตนฺ
นิสฺสฏตทปคมปริทปี นตฺโถฯ สามิวจนํ นาม ตทิสฺสรปริทปี นตฺโถฯ ภุมฺมวจนํ นาม ตปฺปติฏฺฐาป
ริทปี นตฺโถฯ อามนฺ ตนวจนํ นาม ตทามนฺ ตนปริทปี นตฺโถฯ เอวํ ญตฺวา ปโยคานิ อสมฺมุยฺหนฺ เตน
โยเชตพฺพานิฯ
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ภูโต, ภาวโก, ภโว, อภโว, ภาโว, อภาโว, สภาโว, สพฺภาโว, สมฺภโว, ปภโว, ปภาโว, อนุ ภ
โว, อานุ ภาโว, ปราภโว, วิภโว, ปาตุภาโว, อาวิภาโว, ติโรภาโว, วินาภาโว, โสตฺถภิ าโว, อตฺถภิ า
โว, นตฺถภิ าโวติ โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
อภิภวิตา, ปริภวิตา, อนุ ภวิตา, สมนุ ภวิตา, ภาวิตา, ปจฺจนุ ภวิตาติ อาการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
ภวํ, ปราภวํ, ปริภวํ, อภิภวํ, อนุ ภวํ, สมนุ ภวํ, ปจฺจนุ ภวํ, ปภวํ, อปฺปภวนฺ ต ิ นิคฺคหีตนฺ ตปุ ลฺ
ลิงฺคฯํ
ธนภูต,ิ สิริภตู ,ิ โสตฺถภิ ตู ,ิ สุ วตฺถภิ ตู ตี ิ อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
ภาวี, วิภาวี, สมฺภาวี, ปริภาวีต ิ อี การนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
สยมฺภ,ู ปภู, อภิภ,ู วิภ,ู อธิภ,ู ปติภ,ู โคตฺรภู, วตฺรภู, ปราภิภ,ู รูปาภิภ,ู สทฺทาภิภ,ู คนฺ ธาภิ
ภู, รสาภิภ,ู โผฏฺฐพฺพาภิภ,ู ธมฺมาภิภ,ู สพฺพาภิภตู ิ อูการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
อิมาเนตฺถ ฉพฺพธิ านิ ปุ ลฺลงิ ฺ คานิ ภูธาตุมยานิ อุทฺทฏิ ฺ ฐานิฯ
อุการนฺ ต ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คตํ ุ ภูธาตุมยมปฺปสิทฺธ,ํ อญฺญธาตุมยํ ปนุ การนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ ปสิทฺธ ํ ‘‘ภิกฺขุ,
เหตุ’’อิตฯิ เตน สทฺธ ิ ํ สตฺตวิธานิ ปุ ลฺลงิ ฺ คานิ โหนฺ ต,ิ สพฺพาเนตานิ สภาวโตเยว ปุ ลฺลงิ ฺ คานีต ิ
ทฏฺฐพฺพานิฯ เอตฺถ สตฺโตติ อตฺถวาจโก ภูตสทฺโทเยว นิโยคา ปุ ลฺลงิ ฺ คนฺ ตปิ ิ ทฏฺฐพฺโพฯ
เย ปน ‘‘โย ธมฺโม ภูโต, ยา ธมฺมชาติ ภูตา, ยํ ธมฺมชาตํ ภูต’’นฺ ต ิ เอวํ ลิงฺคตฺตเย โยชนารหตฺ
ตา อนิยตลิงฺคา อญฺเญปิ ภูตปราภูตสมฺภูต สทฺทาทโย สนฺ ทสิ ฺ สนฺ ต ิ ปาวจนวเร, เตปิ นาโนปสคฺค
นิปาตปเทหิ โยชนวเสน สทฺทรจนายํ สุ ขุมตฺถคฺคหเณ จ วิญฺญนู ํ โกสลฺลชนนตฺถ ํ นิยตปุ ลฺลงิ ฺ เคสุ
ปกฺขปิ ิ ตฺวา ทสฺ เสสฺ สามฯ
เสยฺ ยถิท?ํ ภูโต, ปราภูโต, สมฺภโู ต, วิภโู ต, ปาตุภโู ต, อาวิภโู ต, ติโรภูโต, วินาภูโต, ภพฺโพ,
ปริภโู ต, อภิภโู ต, อธิภโู ต, อทฺธภูโต, อนุ ภโู ต, สมนุ ภโู ต, ปจฺจนุ ภโู ต, ภาวิโต, สมฺภาวิโต, วิภาวิ
โต, ปริภาวิโต, อนุ ปริภโู ต, ปริภวิตพฺโพ, ปริโภตพฺโพ, ปริภวนีโย, อภิภวิตพฺโพ, อภิโภตพฺโพ,
อภิภวนีโย, อธิภวิตพฺโพ, อธิโภตพฺโพ, อธิภวนีโย, อนุ ภวิตพฺโพ, อนุ โภตพฺโพ, อนุ ภวนีโย, สม
นุ ภวิตพฺโพ, สมนุ โภตพฺโพ, สมนุ ภวนีโย, ปจฺจนุ ภวิตพฺโพ, ปจฺจนุ โภตพฺโพ, ปจฺจนุ ภวนีโย, ภา
เวตพฺโพ, ภาวนีโย, สมฺภาเวตพฺโพ, สมฺภาวนีโย, วิภาเวตพฺโพ, วิภาวนีโย, ปริภาเวตพฺโพ, ปริ
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ภาวนีโย, ภวมาโน, วิภวมาโน, ปริภวมาโน, อภิภวมาโน, อนุ ภวมาโน, สมนุ ภวมาโน, ปจฺจนุ ภว
มาโน, อนุ โภนฺ โต, สมนุ โภนฺ โต, ปจฺจนุ โภนฺ โต, สมฺโภนฺ โต, อภิสมฺโภนฺ โต, ภาเวนฺ โต, สมฺภาเวนฺ
โต, วิภาเวนฺ โต, ปริภาเวนฺ โต, ปริภวิยมาโน, ปริภุยฺยมาโน, อภิภวิยมาโน, อภิภยู มาโน, อนุ ภวิย
มาโน, อนุ ภุยฺยมาโน, สมนุ ภวิยมาโน, สมนุ ภุยฺยมาโน, ปจฺจนุ ภวิยมาโน, ปจฺจนุ ภุยฺยมาโนติ อิมา
นิ นิยตปุ ลฺลงิ ฺ เคสุ ปกฺขติ ฺตลิงฺคานิฯ เอวโมการนฺ ตาทิวเสน ฉพฺพธิ านิ ปุ ลฺลงิ ฺ คานิ ภูธาตุมยานิ
ปกาสิตานิฯ อยํ ตาว ปุ ลฺลงิ ฺ ควเสน อุทาหรณุ ทฺเทโสฯ
ภาวิกา, ภาวนา, วิภาวนา, สมฺภาวนา, ปริภาวนาติ อาการนฺ ตอิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ
ภูม,ิ ภูต,ิ วิภตู ฯิ อิการนฺ ตอิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ
ภูรี, ภูต,ี โภตี, วิภาวินี, ปริวิภาวินี, สมฺภาวินี, ปาตุภวนฺ ต,ี ปาตุโภนฺ ต,ี ปริภวนฺ ต,ี ปริโภนฺ ต,ี
อภิภวนฺ ต,ี อภิโภนฺ ต,ี อธิภวนฺ ต,ี อธิโภนฺ ต,ี อนุ ภวนฺ ต,ี อนุ โภนฺ ต,ี สมนุ ภวนฺ ต,ี สมนุ โภนฺ ต,ี ปจฺจนุ
ภวนฺ ต,ี ปจฺจนุ โภนฺ ต,ี อภิสมฺภวนฺ ต,ี อภิสมฺโภนฺ ตตี ิ อี การนฺ ตอิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ
ภู, อภูฯ อูการนฺ ตอิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ
อิมาเนตฺถ จตุพฺพธิ านิ อิตฺถลิ งิ ฺ คานิ ภูธาตุมยานิ อุทฺทฏิ ฺ ฐานิฯ
อุการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค ํ ภูธาตุมยมปฺปสิทฺธ,ํ อญฺญธาตุมยํ ปน อุการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค ํ ปสิทฺธ ํ ‘‘ธาตุ, เธนุ ’’
อิตฯิ เตน สทฺธ ิ ํ ปญฺจวิธานิ อิตฺถลิ งิ ฺ คานิ โหนฺ ต,ิ โอการนฺ ตสฺ ส วา โคสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาเว เตน
สทฺธ ิ ํ ฉพฺพธิ านิปิ โหนฺ ต,ิ สพฺพาเนตานิ สภาวโตเยวิตฺถลิ งิ ฺ คานีต ิ ทฏฺฐพฺพานิฯ เอตฺถาปิ อนิยตลิงฺ
คา ภูตปราภูตสมฺภูต สทฺทาทโย อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน ยุ ชฺชนฺ เตฯ
กถํ? ภูตา, ปราภูตา, สมฺภตู าติ สพฺพ ํ วิตฺถารโต คเหตพฺพ ํ ‘‘อนุ โภนฺ โต สมนุ โภนฺ โต’’ติอาทีนิ
นว ปทานิ วชฺเชตฺวาฯ ตานิ หิ อี การนฺ ตวเสน โยชิตานิฯ อิมานิ นิยตลิงฺเคสุ ปกฺขติ ฺตลิงฺคานิฯ เอวํ
อาการนฺ ตาทิวเสน จตุพฺพธิ านิ อิตฺถลิ งิ ฺ คานิ ภูธาตุมยานิ ปกาสิตานิฯ อยํ อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน อุทา
หรณุ ทฺเทโสฯ
ภูต,ํ มหาภูต,ํ ภวิตฺต,ํ ภูนํ, ภวนํ, ปราภวนํ, สมฺภวนํ, วิภวนํ, ปาตุภวนํ, อาวิภวนํ, ติโรภวนํ,
วินาภวนํ, โสตฺถภิ วนํ, ปริภวนํ, อภิภวนํ, อธิภวนํ, อนุ ภวนํ, สมนุ ภวนํ, ปจฺจนุ ภวนนฺ ต ิ นิคฺคหีตนฺ
ตนปุํ สกลิงฺคฯํ
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อตฺถวิภาวิ, ธมฺมวิภาวิฯ อิการนฺ ตนปุํ สกลิงฺคฯํ
โคตฺรภุ, จิตฺตสหภุ, นจิตฺตสหภุฯ อุการนฺ ตนปุํ สกลิงฺคฯํ
สพฺพาเนตานิ สภาวโตเยว นปุํ สกลิงฺคานีต ิ ทฏฺฐพฺพานิฯ เอตฺถ สตฺตภูตรูปวาจโก ภูตสทฺโท
เยว นิโยคา นปุํ สกลิงฺโคติปิ ทฏฺฐพฺพฯํ เอตฺถาปิ อนิยตลิงฺคา ภูต ปราภูต สมฺภูต สทฺทาทโย นปุํ
สกลิงฺควเสน ยุ ชฺชนฺ เตฯ
กถํ? ภูต,ํ ปราภูต,ํ สมฺภตู ,ํ วิภตู ฯํ เปยฺยาโลฯ สมนุ ภวมานํ, ปจฺจนุ ภวมานํ, อนุ โภนฺ ต,ํ อนุ
ภวนฺ ต,ํ สมนุ โภนฺ ต,ํ สมนุ ภวนฺ ต,ํ ปจฺจนุ โภนฺ ต,ํ ปจฺจนุ ภวนฺ ต,ํ สมฺโภนฺ ต,ํ สมฺภวนฺ ต,ํ อภิสมฺโภนฺ ต,ํ
อภิสมฺภวนฺ ต,ํ ปาตุโภนฺ ต,ํ ปาตุภวนฺ ต,ํ ปริโภนฺ ต,ํ ปริภวนฺ ต,ํ อภิโภนฺ ต,ํ อภิภวนฺ ต,ํ อธิโภนฺ ต,ํ อธิ
ภวนฺ ต,ํ ภาเวนฺ ต,ํ สมฺภาเวนฺ ต,ํ วิภาเวนฺ ต,ํ ปริภาเวนฺ ต,ํ ปริภาวิยมานํ, ปริภุยฺยมานํ, เปยฺยาโลฯ
ปจฺจนุ ภวิยมานํ, ปจฺจนุ ภุยฺยมานนฺ ต ิ อิมานิ นิยตนปุํ สกลิงฺเคสุ ปกฺขติ ฺตลิงฺคานิฯ เอวํ นิคฺคหีตนฺ ตา
ทิวเสน ติวิธานิ นปุํ สกลิงฺคานิ ภูธาตุมยานิ ปกาสิตานิฯ อยํ นปุํ สกลิงฺควเสน อุทาหรณุ ทฺเทโส,
เอวํ ปุ ลฺลงิ ฺ คาทิวเสน ลิงฺคตฺตยํ ภูธาตุมยมุทฺทฏิ ฺ ฐํฯ
เอตฺถ เม อปฺปสิทฺธาติ, เย เย สทฺทา ปกาสิตา;
เต เต ปาฬิปปฺ เทเสสุ , มคฺคติ พฺพา วิภาวินาฯ
โอ, อา, พินฺทุ, อิ, อี, อุ, อู-อนฺ ตเิ ม สตฺตธา ฐิตา;
เญ ยฺ ยา ปุ ลฺลงิ ฺ คเภทาติ, นิรุตฺตญฺญหู ิ ภาสิตาฯ
อา อิวณฺโณ จุวณฺโณ จ, ปญฺจ อนฺ ตา สรูปโต;
อิตฺถเิ ภทาติ วิญฺเญยฺ ยา, โอการนฺ เตน ฉาปิ วาฯ
พินฺทุ, อิ, อุ-อิเม อนฺ ตา, ตโย เญยฺ ยา วิภาวินา;
นปุํ สกปฺปเภทาติ, นิรุตฺตญฺญหู ิ ภาสิตาฯ
อนฺ ตา สตฺเตว ปุ ลฺลงิ ฺ เค, อิตฺถยิ ํ ปญฺจ วา ฉ วา;
นปุํ สเก ตโย เอวํ, ทส ปญฺจหิ ฉพฺพธิ าฯ
ยสฺ มา ปเนตฺถ ‘‘ภูโต’’ติอาทโย สทฺทา นิพฺพจนาภิเธยฺ ยกถนตฺถสาธกวจนปริยายวจนตฺถุทฺ
ธารวเสน วุ จฺจมานา ปากฏา โหนฺ ต ิ สุ วิญฺเญยฺ ยา จ, ตสฺ มา อิเมสํ นิพฺพจนาทีนิ ยถาสมฺภวํ วกฺ
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ขาม วิญฺญนู ํ ตุฏฺฐิชนนตฺถญฺเจว โสตารานมตฺเถสุ ปฏุตรพุทฺธปิ ฏิลาภาย จฯ ตตฺร ภูโตติ ขนฺ ธปา
ตุภาเวน ภวตีต ิ ภูโต, อิท ํ ตาว นิพฺพจนํฯ ‘‘ภูโต’’ติ สพฺพสงฺ คาหกวเสน สตฺโต วุ จฺจติ, อิทมภิเธยฺ
ยกถนํฯ ‘‘โย จ กาลฆโส ภูโตฯ สพฺเพว นิกฺขปิ ิ สฺสนฺ ต,ิ ภูตา โลเก สมุสฺสย’’นฺ ต ิ จ อิทเมตสฺ ส
อตฺถสฺ ส สาธกวจนํฯ อถ วา ภูโตติ เอวํนามโก อมนุ สฺสชาติโย สตฺตวิเสโส, อิทมภิเธยฺ ยกถนํฯ
‘‘ภูตวิชฺชา, ภูตเวชฺโช, ภูตวิคฺคหิโต’’ติ จ อิทเมตสฺ ส อตฺถสฺ ส สาธกวจนํฯ ยญฺจ ปน ‘‘สตฺโต มจฺโจ
ปชา’’ติอาทิก ํ ตตฺถ ตตฺถ อาคตํ วจนํ, อิท ํ สตฺโตติ อตฺถวาจกสฺ ส ภูตสทฺทสฺ ส ปริยายวจนํฯ ยญฺจ
นิทฺเทสปาฬิยํ ‘‘มจฺโจติ สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุ คฺคโล ชีโว ชคุ ชนฺ ตุ หินฺทคุ มนุ โช’’ติ อาคตํ,
อิทมฺปิ ปริยายวจนเมวฯ ตานิ สพฺพานิ ปิ ณฺเฑตฺวา วุ จฺจนฺ เต –
สตฺโต มจฺโจ ชโน ภูโต, ปาโณ หินฺทคุ ปุ คฺคโล;
ชนฺ ตุ ชีโว ชคุ ยกฺโข, ปาณี เทหี ตถาคโตฯ
สตฺตโว มาติโย โลโก, มนุ โช มานโว นโร;
โปโส สรีรีต ิ ปุ เม, ภูตมิต ิ นปุํ สเกฯ
ปชาติ อิตฺถยิ ํ วุ ตฺโต, ลิงฺคโต, น จ อตฺถโต;
เอวํ ติลงิ ฺ คกิ า โหนฺ ต,ิ สทฺทา สตฺตาภิธานกาฯ
โย โส ชงฺ ฆาย อุลติ, โส สตฺโต ชงฺ ฆโล อิธ;
ปาณเทหาภิธาเนหิ, สตฺตนามํ ปปญฺจติ ฯํ
อิมสฺ มิ ํ ปกรเณ ‘‘ปริยายวจน’’นฺ ต ิ จ ‘‘อภิธาน’’นฺ ต ิ จ ‘‘สงฺ ขา’’ติอาทีนิ จ เอกตฺถานิ อธิปเฺ ปตา
นิ, อตฺถุทฺธารวเสน ปน ภูตสทฺโท ปญฺจกฺขนฺ ธามนุ สฺสธาตุสสฺ สตวิชฺชมานขีณาสวสตฺตรุ กฺขาทีสุ
ทิสฺสติ, ตปฺปโยโค อุปริ อตฺถตฺตกิ วิภาเค อาวิภวิสฺสติฯ ภาวโกติ ภาเวตีต ิ ภาวโก, อิท ํ นิพฺพจนํฯ
โย ภาวนํ กโรติ, โส ภาวโกฯ อิทมภิเธยฺ ยกถนํฯ ‘‘ภาวโก นิปโก ธีโร’’ติ อิทเมตสฺ ส อตฺถสฺ ส
สาธกวจนํฯ ‘‘ภาวโก ภาวนาปสุ โต ภาวนาปยุ ตฺโต ภาวนาสมฺปนฺ โน’’ติ อิท ํ ปริยายวจนํฯ อิมานิ
‘‘ภูโต ภาวโก’’ติ ทฺเว ปทานิ สุ ทฺธกตฺตุเหตุกตฺตุวเสน วุ ตฺตานีตฯิ อิโต ปรํ นยานุ สาเรน สุ วิญฺ
เญยฺ ยตฺตา ‘‘อิท ํ นิพฺพจน’’นฺ ต ิ จ อาทีนิ อวตฺวา กตฺถจิ อตฺถสาธกวจนํ ปริยายวจนํ อตฺถุทฺธารญฺจ
ยถารหํ ทสฺ เสสฺ สามฯ เตสุ หิ สพฺพตฺถ ทสฺ สิเตสุ คนฺ ถวิตฺถาโร สิยา, ตสฺ มา เยสมตฺโถ อุตฺตาโน,
เตสมฺปิ ปทานมภิเธยฺ ยํ น กเถสฺ สาม, นิพฺพจนมตฺตเมว เนสํ กเถสฺ สามฯ เยสํ ปน คมฺภโี ร อตฺโถ,
เตสมภิเธยฺ ยํ กเถสฺ สามฯ
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ภวนํ ภโว, ภโว วุ จฺจติ วุ ทฺธฯิ ภูสทฺทสฺ ส อตฺถาติสยโยคโต วฑฺ ฒเนปิ ทิสฺสมานตฺตา ภวนํ
วฑฺ ฒนนฺ ต ิ กตฺวาฯ ‘‘ภโว จ รญฺโญ อภโว จ รญฺโญ’’ติ อิท ํ วุ ทฺธอิ ตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อถ วา ภโวติ
วุ จฺจติ สสฺ สตํฯ ‘‘สสฺ สโต อตฺตา จ โลโก จา’’ติ หิ สสฺ สตวเสน ปวตฺตา ทิฏฺฐิ สสฺ สตทิฏฺฐิ, ตสฺ มา
ภวทิฏฺฐี’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ ตถา ภโวติ ภวทิฏฺฐิ, ภวติ สสฺ สตํ ติฏฺฐตีต ิ ปวตฺตนโต
สสฺ สตทิฏฺฐิ ภวทิฏฺฐิ นามฯ ภวทิฏฺฐิ หิ อุตฺตรปทโลเปน ภโวติ วุ จฺจติฯ ‘‘ภเวน ภวสฺ ส วิปปฺ โมกฺ
ขมาหํสู’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ เอตฺถายํ ปาฬิวจนตฺโถ – เอกจฺเจ สมณา วา พฺ
ราหฺมณา วา ภวทิฏฺฐิยา วา กามภวาทินา วา สพฺพภวโต วิมุตฺต ิ ํ สํสารวิสุทฺธ ิ ํ กถยิสํ ูตฯิ อถ วา
ภวนฺ ต ิ วฑฺ ฒนฺ ต ิ สตฺตา เอเตนาติ ภโวติ อตฺเถน สมฺปตฺตปิ ุ ญฺญานิ ภโวติ จ วุ จฺจนฺ ตฯิ ‘‘อิตภิ วา
ภวตญฺจ วีตวิ ตฺโต’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ เอตฺถ ปนายํ ปาฬิวจนตฺโถ – ภโวติ สมฺปตฺต,ิ
อภโวติ วิปตฺตฯิ ตถา ภโวติ วุ ทฺธ,ิ อภโวติ หานิฯ ภโวติ สสฺ สตํ, อภโวติ อุจฺเฉโทฯ ภโวติ ปุ ญฺญ,ํ
อภโวติ ปาปํ, ตํ สพฺพ ํ วีตวิ ตฺโตติฯ
สโหกาสา ขนฺ ธาปิ ภโวฯ ‘‘กามภโว รูปภโว’’ อิจฺเจวมาทิ เอตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ เอตฺถ
ปน ขนฺ ธา ‘‘โย ปญฺญายติ, โส สรูปํ ลภตี’’ติ กตฺวา ‘‘ภวติ อวิชฺชาตณฺหาทิสมุทยา นิรนฺ ตรํ สมุเท
ตี’’ติ อตฺเถน วา ‘‘ภวา’’ติ วุ จฺจนฺ ตฯิ โอกาโส ปน ‘‘ภวนฺ ต ิ ชายนฺ ต ิ เอตฺถ สตฺตา นามรูปธมฺมา จา’’
ติ อตฺเถน ‘‘ภโว’’ติฯ อปิ จ กมฺมภโวปิ ภโว, อุปปตฺตภิ โวปิ ภโวฯ ‘‘อุปาทานปจฺจยา ภโว ทุวิเธน
อตฺถ ิ กมฺมภโว, อตฺถ ิ อุปปตฺตภิ โว’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ ตตฺถ กมฺมเมว ภโว กมฺมภโว
ฯ ตถา อุปปตฺต ิ เอว ภโว อุปปตฺตภิ โวฯ เอตฺถปู ปตฺต ิ ภวตีต ิ ภโว, กมฺมํ ปน ยถา สุ ขการณตฺตา
‘‘สุ โข พุทฺธานมุปปฺ าโท’’ติ วุ ตฺโตฯ เอวํ ภวการณตฺตา ผลโวหาเรน ภโวติ ทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา ภา
วนลกฺขณตฺตา ภาเวตีต ิ ภโวฯ กิ ํ ภาเวติ? อุปปตฺตฯิ ํ อิต ิ อุปปตฺต ิ ํ ภาเวตีต ิ ภโวติ วุ จฺจติฯ ภาเวตี
ติมสฺ ส จ นิพฺพตฺเตตีต ิ เหตุกตฺตุวเสนตฺโถฯ อถ วา ‘‘ภวปจฺจยา ชาตี’’ติ วจนโต ภวติ เอเตนาติ
ภโวติ กมฺมภโว วุ จฺจติฯ
‘‘ขนฺ ธานญฺจ ปฏิปาฏิ, ธาตุอายตนาน จ;
อพฺโพจฺฉินฺนํ วตฺตมานา, สํสาโรติ ปวุ จฺจตี’’ติ
วุ ตฺตลกฺขโณ สํสาโรปิ ภโวฯ ‘‘ภเว ทุกฺข ํ ภวทุกฺข,ํ ภเว สํสรนฺ โต’’ติ อิมาเนตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกานิ
วจนานิฯ ตตฺร เกนฏฺเฐน สํสาโร ภโวติ กถียติ? ภวติ เอตฺถ สตฺตสมฺมุต ิ ขนฺ ธาทิปฏิปาฏิสงฺ ขาเต
ธมฺมปุ ญฺชสฺ มนิ ฺ ต ิ อตฺเถนฯ อิท ํ ภวสทฺทสฺ ส ภาวกตฺตุกรณาธิกรณสาธนวเสนตฺถกถนํฯ
เอตฺถ ภวสทฺทสฺ ส อตฺถุทฺธารํ วทาม –
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วุ ทฺธสิ มฺปตฺตปิ ุ ญฺญานิ, ขนฺ ธา โสกาสสญฺญติ า;
สํสาโร สสฺ สตญฺเจตํ, ภวสทฺเทน สทฺทติ ฯํ
ภวตณฺหา ภวทิฏฺฐิ, อุปปตฺตภิ โว ตถา;
กมฺมภโว จ สพฺพนฺ ต,ํ ภวสทฺเทน สทฺทติ ฯํ
ภวตณฺหาภวทิฏฺฐิ-ทฺวยํ กตฺถจิ ปาฬิยํ;
อุตฺตรปทโลเปน, ภวสทฺเทน สทฺทติ ฯํ
อภโวติ น ภโว อภโวฯ
วิปตฺต ิ หานิ อุจฺเฉโท, ปาปญฺเจว จตุพฺพธิ า;
อิเม อภวสทฺเทน, อตฺถา วุ จฺจนฺ ต ิ สาสเนฯ
ภาโวติ อชฺฌาสโย, โย ‘‘อธิปปฺ าโย’’ติปิ วุ จฺจติฯ ‘‘ถีนํภาโว ทุราชาโนฯ นามจฺโจ ราชภริยาสุ ,
ภาวํ กุพฺเพถ ปณฺฑิโตฯ หทยงฺ คตภาวํ ปกาเสตี’’ติ เอวมาทิ เอตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อปิ จ
วตฺถุธมฺโมปิ ภาโวฯ ‘‘ภาวสงฺ เกตสิทฺธนี ’’นฺ ต ิ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํ, จิตฺตมฺปิ ภาโวฯ ‘‘อจฺ
จาหิต ํ กมฺมํ กโรสิ ลุทฺท,ํ ภาเว จ เต กุสลํ นตฺถ ิ กิญฺจ’ี ’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ กฺริยาปิ ภา
โวฯ ‘‘ภาวลกฺขณํ ภาวสตฺตมี’’ติ จ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อปิ จ ภาโวติ สตฺตเววจนนฺ ต ิ
ภณนฺ ต,ิ ธาตุ วา เอตํ อธิวจนํฯ ตตฺถ อชฺฌาสโย จ วตฺถุธมฺโม จ จิตฺตญฺจ สตฺโต จาติ อิเม ภวตีต ิ
ภาโวฯ ตถา ปน ภาเวตีต ิ ภาโว, กฺริยา ตุ ภวนนฺ ต ิ ภาโวฯ สา จ ภวนคมนปจนาทิวเสนาเนกวิธา
ฯ อปิ จ ภาวรูปมฺปิ ภาโว, ยํ อิตฺถภิ าโว ปุ มฺภาโว อิตฺถนิ ฺ ทฺริยนฺ ต ิ จ วุ จฺจติฯ ตตฺรายํ วจนตฺโถ –
‘‘อิตฺถ’ี ’ติ วา ‘‘ปุ ริโส’’ติ วา ภวติ เอเตน จิตฺต ํ อภิธานญฺจาติ ภาโวฯ
นตฺตโนมติยา เอตํ, นิพฺพจนมุทาหฏํ;
ปุ พฺพาจริยสีหานํ, มตํ นิสฺสาย มาหฏํฯ
วุ ตฺตญฺเหตํ โปราเณหิ ‘‘อิตฺถยิ า ภาโว อิตฺถภิ าโว, อิตฺถตี ิ วา ภวติ เอเตน จิตฺต ํ อภิธานญฺจา
ติ อิตฺถภิ าโว’’ติ, ตสฺ มา ปุ มฺภาโวติ เอตฺถาปิ ปุ มสฺ ส ภาโว ปุ มฺภาโว, ปุ มาติ วา ภวติ เอเตน จิตฺต ํ
อภิธานญฺจาติ ปุ มฺภาโวติ นิพฺพจนํ สมธิคนฺ ตพฺพฯํ อิท ํ ภาวสทฺทสฺ ส กตฺตุภาวกรณสาธนวเสนตฺ
ถกถนํฯ
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อภาโวติ น ภาโวติ อภาโว, โก โส? สุ ญฺญตา นตฺถติ าฯ สภาโวติ อตฺตโน ภาโว สภาโว,
อตฺตโน ปกติ อิจฺเจวตฺโถฯ อถ วา สภาโวติ ธมฺมานํ สติ อตฺถสมฺภเว โย โกจิ สรูปํ ลภติ, ตสฺ ส ภา
โว ลกฺขณมิต ิ สญฺญโิ ต นมนรุ ปปฺ นกกฺขฬผุสนาทิอากาโร อิจฺเจวตฺโถฯ ‘‘สามญฺญํ วา สภาโว วา,
ธมฺมานํ ลกฺขณํ มต’’นฺ ต ิ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อปิ จ สภาโวติ สลกฺขโณ ปรมตฺถธมฺโมฯ
เกนฏฺเฐน? สห ภาเวนาติ อตฺเถนฯ สพฺภาโวติ สตํ ภาโว สพฺภาโว, สปฺปุริสธมฺโม อิจฺเจวตฺโถฯ
อถ วา อตฺตโน ภาโว สพฺภาโวฯ ‘‘คาหาปยนฺ ต ิ สพฺภาว’’นฺ ต ิ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ สํวิชฺ
ชมาโน วา ภาโว สพฺภาโวฯ ‘‘เอวํ คหณสพฺภาโว’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อิท ํ สภาว สพฺ
ภาวสทฺทานํ ภาวสาธนวเสนตฺถกถนํฯ
สมฺภโวติ สมฺภวนํ สมฺภโว, สมฺภวนกฺริยา, ยุ ตฺต ิ วาฯ ยุ ตฺต ิ หิ สมฺภโวติ วุ จฺจติ ‘‘สมฺภโว
คหณสฺ ส การณ’’นฺ ตอิ าทีสุฯ อถ วา สมฺภวติ เอตสฺ มาติ สมฺภโวฯ ยโต หิ ยํ กิญฺจ ิ สมฺภวติ, โส
สมฺภโวฯ ปภโวติ ปภวนํ ปภโว, อจฺฉินฺนตา, ปภวติ เอตสฺ มาติ วา ปภโวฯ ยโต หิ ยํ กิญฺจ ิ ปภว
ติ, โส ปภโวฯ อิเม ปน สมฺภวปภวสทฺทา กตฺถจิ สมานตฺถา กตฺถจิ ภินฺนตฺถาติ เวทิตพฺพาฯ กถํ?
สมฺภวสทฺโท หิ ภวนกฺริยมฺปิ วทติ ยุ ตฺตมิ ฺปิ ปญฺญตฺตมิ ฺปิ สมฺภวรูปมฺปิ ปจฺจยตฺถมฺปิ , ปภวสทฺโท
ปน ภวนกฺริยมฺปิ วทติ นทิปปฺ ภวมฺปิ ปจฺจยตฺถมฺปิ , ตสฺ มา ปจฺจยตฺถ ํ วชฺเชตฺวา ภินฺนตฺถาติ
คเหตพฺพา, ปจฺจยตฺเถน ปน สมานตฺถาติ คเหตพฺพาฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ‘‘ปจฺจโย เหตุ นิทานํ การณํ
สมฺภโว ปภโวติอาทิ อตฺถโต เอกํ, พฺยญฺชนโต นาน’’นฺ ตฯิ
‘‘มูลํ เหตุ นิทานญฺจ, สมฺภโว ปภโว ตถา;
สมุฏฺฐานาหารารมฺมณํ, ปจฺจโย สมุทเยน จา’’ติ
อยมฺปิ คาถา เอตสฺ สตฺถสฺ ส สาธิกาฯ อิท ํ สมฺภวปภวสทฺทานํ ภาวาปาทานสาธนวเสนตฺถกถนํฯ
เอวเมตฺถ ภาวกตฺตุกมฺมกรณาปาทานาธิกรณวเสน ฉ สาธนานิ ปกาสิตานิฯ ตานิ สมฺปทาน
สาธเนน สตฺตวิธานิ ภวนฺ ต,ิ ตํ ปน อุตฺตริ อาวิภวิสฺสติ ‘‘ธนมสฺ ส ภวตูต ิ ธนภูต’ี ’ติอาทินาฯ อิจฺเจวํ
กิตกวเสน สพฺพถาปิ สตฺตวิธานิ สาธนานิ โหนฺ ต,ิ ยานิ ‘‘การกานี’’ติปิ วุ จฺจติ, อิโต อญฺญํ สาธนํ
นตฺถฯิ อิธ ปโยเคสฺ วตฺเถสุ จ วิญฺญนู ํ ปาฏวตฺถ ํ สาธนนามํ ปกาสิตฯํ ตถา หิ ทุนฺนิกฺขติ ฺตสาธเนหิ
ปเทหิ โยชิตา สทฺทปฺปโยคา ทุพฺโพธตฺถา โหนฺ ต,ิ สุ นิกฺขติ ฺตสาธเนหิ ปน ปเทหิ โยชิตา สุ โพธตฺ
ถา โหนฺ ต,ิ ตสฺ มา ปโยคาสาธนมูลกา, อตฺโถ จ ปโยคมูลโกฯ ปโยคานุ รูปญฺห ิ อวิปรีต ํ กตฺวา อตฺถ ํ
กถนสีลา ‘‘ยาจิโตว พหุลํ จีวรํ ปริภุญฺชติ, อปฺปํ อยาจิโต’’ติ เอวมาทีสุ สาธนวเสน คเหตพฺเพสุ
อตฺเถสุ , อญฺเญสุ จตฺเถสุ ปฏุตรพุทฺธโิ น ปณฺฑิตาเยว เอกนฺ เตน ภควโต ปริยตฺตสิ าสนธรา นาม
โหนฺ ตตี ิ เวทิตพฺพฯํ อิโต ปรํ นยานุ สาเรน สุ วิญฺเญยฺ ยตฺตา ‘‘อิท ํ นาม สาธน’’นฺ ต ิ น วกฺขาม, เกวล
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มิธ ทสฺ สิเตสุ ปโยเคสุ วิญฺญนู ํ พหุมานุ ปปฺ าทนตฺถญฺเจว วิวิธวิจติ ฺตปาฬิคติเก วิวิธตฺถสาเร
ชินวรวจเน โสตูนํ พุทฺธวิ ิชมฺภนตฺถญฺจ อตฺถสาธกวจนานิเยว ยถารหํ สุ ตฺตเคยฺ ยเวยฺ ยากรณคาถา
ทีสุ ตโต ตโต อาหริตฺวา ทสฺ เสสฺ สามฯ
ปภาโวติ ปการโต ภวตีต ิ ปภาโว, โสยมานุ ภาโวเยวฯ ‘‘ปภาวํ เต น ปสฺ สามิ, เยน ตฺวํ มิถลิ ํ
วเช’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อนุ ภโวติ อนุ ภวนํ อนุ ภโว, กิ ํ ตํ? ปริภุญฺชนํฯ อานุ ภาโวติ
เตชุสฺสาหมนฺ ตปภูสตฺตโิ ยฯ ‘‘เตชสงฺ ขโต อุสฺสาหมนฺ ตปภูสตฺตสิ งฺ ขาโต วา มหนฺ โต อานุ ภาโว
เอตสฺ สาติ มหานุ ภาโว’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ
เตโช อุสฺสาหมนฺ ตา จ, ปภูสตฺตตี ิ ปญฺจเิ ม;
อานุ ภาวาติ วุ จฺจนฺ ต,ิ ปภาวาติ จ เต วเทฯ
เตชาทิวาจกตฺตมฺห,ิ อานุ ภาวปทสฺ ส ตุ;
อตฺถนิพฺพจนํ ธีโร, ยถาสมฺภวมุทฺทเิ สฯ
อถ วา อานุ ภาโวติ อนุ ภวิตพฺพผลํฯ ‘‘อนุ ภวิตพฺพสฺ ส ผลสฺ ส มหนฺ ตตาย มหานุ ภาโว’’ติ อิท
เมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ ปราภโวติ ปราภวนํ ปราภโว, อถ วา ปราภวตีต ิ ปราภโวฯ ‘‘สุ วิชาโน
ปราภโว’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อปิ จ ‘‘ธมฺมเทสฺ สี ปราภโว’’ติ ปาฐานุ รูปโต ปราภวิสฺ
สตีต ิ ปราภโวติ อนาคตกาลวเสนปิ นิพฺพจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา ปราภวนฺ ต ิ เอเตนาติ ปราภโวฯ กิ ํ
ตํ? ธมฺมเทสฺ สิตาทิฯ ‘‘ปฐโม โส ปราภโว’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ วิภโวติ นิพฺพานํฯ ตญฺ
หิ ภวโต วิคตตฺตา ภวโต วิคโตติ วิภโว, ภวสฺ ส จ ตํเหตุ วิคตตฺตา วิคโต ภโว เอตสฺ มาติ วิภโวฯ
วิภวนฺ ต ิ อุจฺฉิชฺชนฺ ต ิ วินสฺ สนฺ ต ิ อิโต อริยธนวิโลมกา กิเลสมหาโจราติปิ วิภโวฯ วิภวสทฺทสฺ ส นิพฺ
พานาภิธานตฺเต ‘‘เอวํ ภเว วิชฺชมาเน, วิภโว อิจฺฉิตพฺพโก’’ติ อิทเมตฺถ สาธกํ วจนํฯ อิมานิ ปน
นิพฺพานสฺ ส ปริยายวจนานิ –
นิพฺพานํ วิภโว โมกฺโข, นิโรโธ อมตํ สมํ;
สงฺ ขารูปสโม ทุกฺข-นิโรโธ อจฺจุต’กฺขโยฯ
วิวฏฺฏ’มกตํ อตฺถ,ํ สนฺ ตปิ ท’มสงฺ ขตํ;
ปารํ ตณฺหากฺขโย ทุกฺข-กฺขโย สญฺโญชนกฺขโยฯ
โยคกฺเขโม วิราโค จ,
โลกนฺ โต จ ภวกฺขโย;
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อปวคฺโค วิสงฺ ขาโร,
สพฺภิ สุ ทฺธ ิ วิสุทฺธ ิ จฯ
วิมุตฺยา’ปจโย มุตฺต,ิ นิพฺพุต ิ อุปธิกฺขโย;
สนฺ ต ิ อสงฺ ขตา ธาตุ, ทิสา จ สพฺพโตปภํฯ
วินาเปตานิ นามานิ, วิเสสกปทํ อิธ;
นิพฺพานวาจกานีต,ิ สลฺลกฺเขยฺ ย สุ เมธโสฯ
‘‘ตาณํ เลณ’’นฺ ตอิ าทีนิ-เปกฺขกิ านิ ภวนฺ ต ิ หิ;
วิเสสกปทานนฺ ต,ิ เอตฺเถตานิ ปกาสเยฯ
ตาณํ เลณ’มรูปญฺจ, สนฺ ต ํ สจฺจ’มนาลยํ;
สุ ทุทฺทสํ สรณญฺจ, ปรายณ’มนีตกิ ฯํ
อนาสวํ ธุวํ นิจฺจ,ํ วิญฺญาณ’มนิทสฺ สนํ;
อพฺยาปชฺช ํ สิวํ เขมํ, นิปุณํ อปโลกิกฯํ
อนนฺ ต’มกฺขรํ ทีโป, อจฺจนฺ ต ํ เกวลํ ปทํ;
ปณีต ํ อจฺจุตญฺจาติ, พหุธาปิ วิภาวเยฯ
โคตฺรภูต ิ ปทสฺ สตฺถ,ํ วทนฺ เตหิ ครูห ิ ตุ;
โคตฺต ํ วุ จฺจติ นิพฺพาน-มิต ิ โคตฺตนฺ ต ิ ภาสิตฯํ
วิภโวติ วา วินาสสมฺปตฺตธิ นุ จฺเฉททิฏฺฐิโยปิ วุ จฺจนฺ ตฯิ ตตฺถ วินาโส วิภวนํ อุจฺฉิชฺชนํ นสฺ สนนฺ
ติ อตฺเถน วิภโวฯ ‘‘วิภโว สพฺพธมฺมานํ, อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺ ส อุจฺเฉทํ วินาสํ วิภวํ ปญฺญเปนฺ ต’ี ’ติ
จ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ สมฺปตฺต ิ ปน วิเสสโต ภวตีต ิ วิภโวฯ ‘‘รญฺโญ สิริวิภวํ ทฏฺฐุ
กามา’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ ธนํ ปน ภวนฺ ต ิ วฑฺ ฒนฺ ต ิ วุ ทฺธ ิ ํ วิรูฬฺห ิ ํ เวปุ ลฺลํ อาปชฺชนฺ ต ิ
สตฺตา เอเตนาติ วิภโวฯ ‘‘อสีตโิ กฏิวิภวสฺ ส พฺราหฺมณสฺ ส ปุ ตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺต’ี ’ติ อิท
เมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อิท ํ ปน ปริยายวจนํ –
ธนํ สํ วิภโว ทพฺพ,ํ สาปเตยฺ ยํ ปริคฺคโห;
โอฑฺ ฑํ ภณฺฑํ สกํ อตฺโถ, อิจฺเจเต ธนวาจกาฯ
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อุจฺเฉททิฏฺฐิ ปน วิภวติ อุจฺฉิชฺชติ ‘‘อตฺตา จ โลโก จ ปุ น จุตโิ ต อุทฺธ ํ น ชายตี’’ติ คหณโต
วิภโวติฯ ‘‘วิภวตณฺหา’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ วิภวตณฺหาติ หิ อุจฺเฉททิฏฺฐิสหคตาย
ตณฺหาย นามํฯ เอตฺถ อตฺถุทฺธาโร วุ จฺจติ –
ธนนิพฺพานสมฺปตฺต-ิ วินาสุ จฺเฉททิฏฺฐิโย;
วุ ตฺตา วิภวสทฺเทน, อิต ิ วิญฺญ ู วิภาวเยฯ
ปาตุ ภาโวติ ปาตุภวนํ ปาตุภาโวฯ อาวิภาโวติ อาวิภวนํ อาวิภาโว, อุภนิ ฺ นเมเตสํ ปากฏตา
อิจฺเจวตฺโถฯ ติโรภาโวติ ติโรภวนํ ติโรภาโว, ปฏิจฺฉนฺ นภาโวฯ วินาภาโวติ วินาภวนํ วินาภาโว,
วิโยโคฯ โสตฺถิภาโวติ โสตฺถภิ วนํ โสตฺถภิ าโว, สุ วตฺถภิ าโว สุ ขสฺ ส อตฺถติ า, อตฺถโต ปน นิพฺภยตา
นิรุปทฺทวตา เอวฯ อตฺถิภาโวติ อตฺถติ า วิชฺชมานตา อวิวิตฺตตาฯ นตฺถิภาโวติ นตฺถติ า อวิชฺ
ชมานตา วิวิตฺตตา ริตฺตตา ตุจฺฉตา สุ ญฺญตาฯ โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโสฯ
อภิภวตีต ิ อภิภวิตา, ปรํ อภิภวนฺ โต โย โกจิฯ เอวํ ปริภวิตา, อนุ ภวตีต ิ อนุ ภวิตา, สุ ข ํ วา
ทุกฺข ํ วา อทุกฺขมสุ ข ํ วา อนุ ภวนฺ โต โย โกจิฯ เอวํ สมนุ ภวิตาฯ ปจฺจนุ ภวิตา, เอตฺถ ปน ยถา
‘‘อมตสฺ ส ทาตาฯ อนุ ปปฺ นฺ นสฺ ส มคฺคสฺ ส อุปปฺ าเทตา’’ติอาทีสุ ‘‘ทาตา’’ติ ปทานํ กตฺตุวาจกานํ
‘‘อมตสฺ สา’’ติอาทีห ิ ปเทหิ กมฺมวาจเกหิ ฉฏฺฐิยนฺ เตหิ สทฺธ ิ ํ โยชนา ทิสฺสติ, ตถา อิเมสมฺปิ ปทานํ
‘‘ปจฺจามิตฺตสฺ ส อภิภวิตา’’ติอาทินา โยชนา กาตพฺพาฯ เอวํ อญฺเญสมฺปิ เอวรูปานํ ปทานํฯ อา
การนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโสฯ
ภวตีต ิ ภวํฯ ภวิสฺสตีต ิ วา ภวํ, วฑฺ ฒมาโน ปุ คฺคโลฯ ‘‘สุ วิชาโน ภวํ โหติ, สุ วิชาโน ปราภโวฯ
ธมฺมกาโม ภวํ โหติ, ธมฺมเทสฺ สี ปราภโว’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อถ วา เยน สทฺธ ิ ํ กเถ
ติ, โส ‘‘ภว’’นฺ ต ิ วตฺตพฺโพ, ‘‘ภวํ กจฺจายโนฯ ภวํ อานนฺ โทฯ มญฺเญ ภวํ ปตฺถยติ, รญฺโญ ภริยํ
ปติพฺพต’’นฺ ตอิ าทีสุฯ เอตฺถ ปน ธาตุอตฺเถ อาทโร น กาตพฺโพ, สมฺมุตอิ ตฺเถเยวาทโร กาตพฺโพ
‘‘สงฺ เกตวจนํ สจฺจ,ํ โลกสมฺมุตกิ ารณ’’นฺ ต ิ วจนโตฯ โวหารวิสยสฺ มญ
ิ ฺห ิ โลกสมฺมุต ิ เอว ปธานา
อวิลงฺ ฆนียาฯ ปราภวตีต ิ ปราภวํฯ เอวํ ปริภวํฯ อภิภวํฯ อนุ ภวํฯ ปภวติ ปโหติ สกฺโกตีต ิ ปภวํ,
ปโหนฺ โต โย โกจิฯ น ปภวํ อปฺปภวํ, ‘‘อปฺปภว’’นฺ ต ิ จ อิท ํ ชาตเก ทิฏฺฐํ –
‘‘ฉินฺนพฺภมิว วาเตน, รุ ณฺโณ รุ กฺขมุปาคมิ;ํ
โสหํ อปฺปภวํ ตตฺถ, สาขํ หตฺเถหิ อคฺคหิ’’นฺ ต ิ
ตตฺถ สาธกวจนมิทฯํ นิคฺคหีตนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโสฯ
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ธนภูตีต ิ ธนมสฺ ส ภวตูต ิ ธนภูตฯิ สิริภูตีต ิ โสภาย เจว ปญฺญาปุ ญฺญานญฺจ อธิวจนํฯ สา
อสฺ ส ภวตูต ิ สิริภตู ฯิ เอวํ โสตฺถิภูติ, สุ วตฺถิภูติฯ อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโสฯ
ภาวี ต ิ ภวนสีโล ภาวี, ภวนธมฺโม ภาวี, ภวเน สาธุการี ภาวีฯ เอวํ วิภาวี ฯ สมฺภาวี ฯ ปริภา
วี ตฯิ ตตฺร วิภาวี ต ิ อตฺถวิภาวเน สมตฺโถ ปณฺฑิโต วุ จฺจติฯ เอตฺถ วิทฺวา, วิชฺชาคโต, ญาณีตอิ าทิ
ปริยายวจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ ภวนฺ ต ิ จตฺร –
วิทฺวา วิชฺชาคโต ญาณี, วิภาวี ปณฺฑิโต สุ ธ;ี
พุโธ วิสารโท วิญฺญ,ู โทสญฺญ ู วิทฺทสุ วิทฯู
วิปสฺ สี ปฏิภาณี จ, เมธาวี นิปโก กวิ;
กุสโล วิทุโร ธีมา, คติมา มุตมิ า จยํฯ
จกฺขุมา กณฺณวา ทพฺโพ, ธีโร ภูริ วิจกฺขโณ;
สปฺปญฺโญ พุทฺธมิ า ปญฺโญ, เอวํนามา วิภาวิโนติฯ
อีการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโสฯ
สยมฺภูต ิ สยเมว ภวตีต ิ สยมฺภฯู โก โส? อนฺ ตเรน ปโรปเทสํ สามํเยว สพฺพ ํ เญยฺ ยธมฺมํ ปฏิ
วิชฺฌติ ฺวา สพฺพญฺญุต ํ ปตฺโต สกฺยมุนิ ภควาฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ภควตา –
‘‘น เม อาจริโย อตฺถ,ิ สทิโส เม น วิชฺชติ;
สเทวกสฺ มิ ํ โลกสฺ ม,ิ ํ นตฺถ ิ เม ปฏิปุคฺคโลฯ
อหญฺห ิ อรหา โลเก, อหํ สตฺถา อนุ ตฺตโร;
เอโกมฺห ิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, สีตภี โู ตสฺ มิ นิพฺพุโต’’ติฯ
อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภญ
ู าเณน สห วาสนาย วิคตวิทฺธสฺ ตนิรวเสสกิเลโส
มหากรุ ณาสพฺพญฺญุตญฺญาณาทิอปริเมยฺ ยคุณคณาธาโร ขนฺ ธสนฺ ตาโน สยมฺภฯู โส เอวํภโู ต
ขนฺ ธสนฺ ตาโน โลเก อคฺคปุ คฺคโลติ วุ จฺจติฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ภควตา ‘‘เอกปุ คฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปปฺ ชฺ
ชมาโน อุปปฺ ชฺชติ อจฺฉริยมนุ สฺโส, กตโม เอกปุ คฺคโล? ตถาคโต ภิกฺขเว อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ’’ติฯ
โส เอกปุ คฺคโล เอตรหิ ‘‘สพฺพญฺญ,ู สุ คโต’’ติอาทีห ิ ยถาภุจฺจคุณาธิคตนาเมหิ จ ปสิทฺโธ, ‘‘โคตโม
อาทิจฺจพนฺ ธ’ู ’ติ โคตฺตโต จ ปสิทฺโธ, สกฺยปุ ตฺโต สกฺโก สกฺยมุนิ สกฺยสีโห สกฺยปุ งฺคโวติ กุลโต จ
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ปสิทฺโธ, สุ ทฺโธทนิมายาเทวีสุโตติ มาตาปิ ตโิ ต จ ปสิทฺโธ, สิทฺธตฺโถติ คหิตนาเมน จ ปสิทฺโธฯ
ภวนฺ ต ิ จตฺร –
โย เอกปุ คฺคโล อาสิ, พุทฺโธ โส วทตํ วโร;
โคตฺตโต โคตโม นาม, ตเถวาทิจฺจพนฺ ธุ จฯ
สกฺยกุเล ปสูตตฺตา, สกฺยปุ ตฺโตติ วิสฺสุโต;
สกฺโก อิต ิ จ อวฺ หโิ ต, ตถา สกฺยมุนีต ิ จฯ
สพฺพตฺถ เสฏฺฐภาเวน, สกฺเย จ เสฏฺฐภาวโต;
สกฺยสีโหติ โส สกฺย-ปุ งฺคโวติ จ สมฺมโตฯ
สุ ทฺโธทนีต ิ ปิ ตโิ ต, นเภ จนฺ โทว วิสฺสุโต;
มาติโตปิ จ สญฺญาโต, มายาเทวีสุโต อิตฯิ
สพฺพญฺญ ู สุ คโต พุทฺโธ, ธมฺมราชา ตถาคโต;
สมนฺ ตภทฺโท ภควา, ชิโน ทสพโล มุนิฯ
สตฺถา วินายโก นาโถ,
มุนินฺโท โลกนายโก;
นราสโภ โลกชิโน,
สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโมฯ
เทวเทโว โลกครุ , ธมฺมสฺ สามี มหามุนิ;
สมนฺ ตจกฺขุ ปุ ริส-ทมฺมสารถิ มารชิฯ
ธมฺมสิ ฺ สโร จ อทฺเวชฺฌ-วจโน สตฺถวาหโก;
วิสุทฺธเิ ทโว เทวาติ-เทโว จ สมณิสฺสโรฯ
ภูริปญฺโญ’นธิวโร, นรสีโห จ จกฺขุมา;
มุนิมุนิ นรวโร, ฉฬภิญฺโญ ชเน สุ โตฯ
องฺ ครี โส ยติราชา, โลกพนฺ ธุ’มตนฺ ทโท;
วตฺตา ปวตฺตา สทฺธมฺม-จกฺกวตฺต ี ยติสฺสโรฯ
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โลกทีโป สิรีฆโน, สมณินฺโท นรุ ตฺตโม;
โลกตฺตยวิท ู โลก-ปชฺโชโต ปุ ริสุตฺตโมฯ
สจฺจทโส สตปุ ญฺญ-ลกฺขโณ สจฺจสวฺ หโย;
รวิพนฺ ธา’สมสโม, ปญฺจเนตฺต’คฺคปุ คฺคโลฯ
สพฺพาภิภู สพฺพวิท,ู สจฺจนาโม จ ปารคู;
ปุ ริสาติสโย สพฺพ-ทสฺ สาวี นรสารถิฯ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อิต ิ โส, ญาโต สตฺตุตฺตโมติ จ;
ตาที วิภชฺชวาทีต,ิ มหาการุ ณิโกติ จฯ
จกฺขุภโู ต ธมฺมภูโต, ญาณภูโตติ วณฺณิโต;
พฺรหฺมภูโตติ ปุ ริสา-ชญฺโญ อิต ิ จ โถมิโตฯ
โลกเชฏฺโฐ สยมฺภ ู จ, มเหสิ มารภญฺชโน;
อโมฆวจโน ธมฺม-กาโย มาราภิภู อิตฯิ
อสงฺ ขฺเยยฺ ยานิ นามานิ, สคุเณน มเหสิโน;
นามํ คุเณหิ นิสฺสิต,ํ โก กวินฺโท กเถสฺ สติฯ
ตตฺร สพฺพญฺญุ อิจฺจาทิ-นามํ สาธารณํ ภเว;
สพฺเพสานมฺปิ พุทฺธานํ, โคตโม อิตอิ าทิ นฯ
พุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺโธ จ, ‘‘สยมฺภ’ู ’อิต ิ สาสเน;
เกจิ ‘‘พฺรหฺมา สยมฺภ’ู ’ติ, สาสนาวจรํ น ตํฯ
‘‘พุทฺโธ ตถาคโต สตฺถา, ภควา’’ติ ปทานิ ตุ;
ฐาเนเนกสหสฺ สมฺห,ิ สญฺจรนฺ ต ิ อภิณฺหโสฯ
ตตฺร จาทิปทํ อนฺ ต-ปทญฺเจว อิมานิ ตุ;
เอกโตปิ จรนฺ ตตี ,ิ วิภาเวยฺ ย วิสารโทฯ
วิเสสกปทานํ ตุ, อเปกฺขกปทานิ จ;
อนเปกฺขปทานีต,ิ ปทานิ ทุวิธา สิยุํฯ
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ตถา หิ สตฺถวาโห นรวโร ฉฬภิญฺโญติ เอวํปการานิ อภิธานปทานิ วิเสสกปทาเปกฺขกานิฯ
กถํ?
‘‘เอวํ วิชติ สงฺ คามํ, สตฺถวาหํ อนุ ตฺตรํ;
สาวกา ปยิรุปาสนฺ ต,ิ เตวิชฺชา มจฺจุหายิโนฯ
ยํ โลโก ปูชยเต,
สโลกปาโล สทา นมสฺ สติ จ;
ตสฺ เสต สาสนวรํ,
วิทหู ิ เญยฺ ยํ นรวรสฺ สา’’ติ,
‘‘ฉฬภิญฺญสฺ ส สาสน’’นฺ ต ิ จ เอวํ วิเสสกปทาเปกฺขกานิ ภวนฺ ตฯิ พุทฺโธ ชิโน ภควาติ เอวํปการานิ
ปน โน วิเสสกาเปกฺขานีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
เกจิ ปเนตฺถ เอวํ วเทยฺ ยุํ ‘‘มุนินฺโท สมณินฺโท สมณิสฺสโร ยติสฺสโร อาทิจฺจพนฺ ธุ รวิพนฺ ธตู ิ
เอวํปการานํ อิธ วุ ตฺตานมภิธานานํ วิเสสตฺถาภาวโต ปุ นรุ ตฺตโิ ทโส อตฺถ’ี ’ติฯ ตนฺ น, อภิธานานํ
อภิสงฺ ขรณียานภิสงฺ ขรณียวเสน อภิสงฺ ขตาภิธานานิ อนภิสงฺ ขตาภิธานานีต ิ ทฺเวธา ทิสฺสนโตฯ
ตถา หิ กตฺถจิ เกจิ ‘‘สกฺยสีโห’’ติ อภิธานํ ปฏิจฺจ ‘‘สกฺยเกสรี สกฺยมิคาธิโป’’ติอาทินา นานาวิวิธม
ภิธานมภิสงฺ ขโรนฺ ต,ิ ปาวจเนปิ หิ ‘‘ทฺวิทุคฺคมวรหนุ ตฺต’มลตฺถา’’ติ ปาโฐ ทิสฺสติฯ ตถา เกจิ ‘‘ธมฺม
ราชา’’ติ อภิธานํ ปฏิจฺจ ‘‘ธมฺมทิสมฺปตี’’ติอาทีนิ อภิสงฺ ขโรนฺ ตฯิ ‘‘สพฺพญฺญ’ู ’ติ อภิธานํ ปฏิจฺจ
‘‘สพฺพทสฺ สาวี สพฺพทสฺ สี’’ติอาทีนิ อภิสงฺ ขโรนฺ ต,ิ ‘‘สหสฺ สกฺโข’’ติ อภิธานํ ปฏิจฺจ ‘‘ทสสตโลจโน’’ติ
อาทีนิ อภิสงฺ ขโรนฺ ตฯิ ‘‘อาทิจฺจพนฺ ธ’ู ’ติ อภิธานํ ปฏิจฺจ ‘‘อรวินฺทสหายพนฺ ธ’ู ’ติอาทีนิ อภิสงฺ ขโรนฺ ต ิ
ฯ ‘‘อมฺพุช’’นฺ ต ิ อภิธานํ ปฏิจฺจ ‘‘นีรชํ กุญฺช’’นฺ ตอิ าทีนิ อภิสงฺ ขโรนฺ ตฯิ ปาวจเนปิ หิ ยํ ปทุม,ํ ตํ
ชลชํ นามาติ มนฺ ตฺวา ปฏิสมฺภทิ าปฺปตฺเตหิ อริเยหิ เทสนาวิลาสวเสน วุ ตฺโต ‘‘ปทุมุตฺตรนามิโน’’ติ
วตฺตพฺพฏฺฐาเน ‘‘ชลชุตฺตรนามิโน’’ติ ปาโฐ ทิสฺสติฯ เอวํ อภิสงฺ ขตาภิธานานิ ทิสฺสนฺ ตฯิ
‘‘พุทฺโธ ภควา’’ติ อภิธานานิ ปน อนภิสงฺ ขตาภิธานานิฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ธมฺมเสนาปตินา อายสฺ ม
ตา สาริปุตฺเตน ‘‘พุทฺโธติ เนตํ นามํ มาตรา กตํ, น ปิ ตรา กตํ, น ภคินิยา กตํ, น ญาติสาโลหิ
เตหิ กตํ, น เทวตาหิ กตํ, วิโมกฺขนฺ ตกิ เมตํ พุทฺธานํ ภควนฺ ตานํ โพธิยา มูเล สห สพฺพญฺญุตญฺ
ญาณปฺปฏิลาภา สจฺฉิกา ปญฺญตฺต ิ ยทิท ํ พุทฺโธ’’ติ, ตถา ‘‘ภควาติ เนตํ นามํ มาตรา กตํ…เป.…
สจฺฉิกา ปญฺญตฺต ิ ยทิท ํ ภควา’’ติฯ เอวํ ‘‘พุทฺโธ ภควา’’ติ อภิธานานิ อนภิสงฺ ขตาภิธานานิฯ น หิ
ตานิ อภิธานานิ เจว ‘‘สตฺถา สุ คโต ชิโน’’ติอาทีนิ จ อญฺญํ กิญฺจ ิ อภิธานํ ปฏิจฺจ อภิสงฺ ขตานิ,
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นาปิ อญฺญานิ อภิธานานิ เอตานิ ปฏิจฺจ อภิสงฺ ขตานิ ทิสฺสนฺ ตฯิ ตถา หิ ‘‘พุทฺโธ’’ติ อภิธานํ ปฏิจฺจ
‘‘พุชฺฌติ า โพเธตา โพธโก’’ติอาทีนิ นามาภิธานานิ น อภิสงฺ ขโรนฺ ตฯิ ตถา ‘‘ภควา สตฺถา สุ คโต’’
ติอาทีนิ นามาภิธานานิ ปฏิจฺจ ‘‘สมฺปนฺ นภโค อนุ สาสโก สุ นฺทรวจโน’’ติอาทีนิ นามาภิธานานิ นา
ภิสงฺ ขโรนฺ ตฯิ เอวํ อิมํ วิภาคํ ทสฺ เสตุ ํ ‘‘มุนินฺโท สมณินฺโท สมณิสฺสโร ยติสฺสโร อาทิจฺจพนฺ ธุ รวิ
พนฺ ธ’ู ’ติอาทินา นเยน ปุ นรุ ตฺต ิ อมฺเหหิ กตาติ ทฏฺฐพฺพาฯ เอวมญฺญตฺราปิ นโย เนตพฺโพฯ อตฺริท ํ
วุ จฺจติ –
‘‘อภิสงฺ ขตนามญฺจ, นามญฺจานภิสงฺ ขตํ;
ทฺวิทุคฺคมวโร พุทฺโธ, อิต ิ นามํ ทฺวิธา ภเว’’ติฯ
ปภูต ิ ปรํ ปสยฺ ห ภวตีต ิ ปภู, อิสฺสโรฯ ‘‘อรญฺญสฺ ส ปภู อยํ ลุทฺทโก’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ
วจนํฯ อภิภูต ิ อภิภวตีต ิ อภิภ,ู อสญฺญสตฺโตฯ กิ ํ โส อภิภวิ? จตฺตาโร ขนฺ เธ อรูปิโนฯ อิต ิ จตฺตา
โร ขนฺ เธ อรูปิโน อภิภวีต ิ อภิภฯู โส จ โข นิจฺเจตนตฺตา อภิภวนกฺริยายาสติ ปุ พฺเพวา’สญฺญุป ฺ
ปตฺตโิ ต ฌานลาภิกาเล อตฺตนา อธิคตปญฺจมชฺฌานํ สญฺญาวิราควเสน ภาเวตฺวา จตฺตาโร
อรูปกฺขนฺ เธ อสญฺญภิ เว อปฺปวตฺตกิ รเณน อภิภวิตุมารภิ, ตทภิภวนกิจฺจ ํ อิทานิ สิทฺธนฺ ต ิ อภิภวีต ิ
อภิภตู ิ วุ จฺจติฯ อปิ จ นิจฺเจตนภาเวน อภิภวนพฺยาปาเร อสติปิ ปุ พฺเพ สเจตนกาเล สพฺยาปารตฺ
ตา สเจตนสฺ ส วิย นิจฺเจตนสฺ สาปิ สโต ตสฺ ส อุปจาเรน สพฺยาปารตาวจนํ ยุ ชฺชเตวฯ ทิสฺสติ หิ
โลเก สาสเน จ สเจตนสฺ ส วิย อเจตนสฺ สปิ อุปจาเรน สพฺยาปารตาวจนํฯ ตํ ยถา? กูลํ ปติตุกามํ,
เอวํ โลเกฯ สาสเน ปน –
‘‘โรทนฺ เต ทารเก ทิสฺวา, อุพฺพคิ ฺคา วิปุลา ทุมา;
สยเมโวนมิตฺวาน, อุปคจฺฉนฺ ต ิ ทารเก’’ติ จ
‘‘องฺ คาริโน ทานิ ทุมา ภทนฺ เต, ผเลสิโน ฉทนํ วิปปฺ หายา’’ติ จ ‘‘ผลํ โตเสติ กสฺ สก’’นฺ ต ิ จ อาทิฯ
อภิภูสทฺทสฺ ส อสญฺญสตฺตาภิธานตฺเต ‘‘อภิภุ ํ อภิภุโต มญฺญตี’’ติ อิทเมตฺถ สาธกํ วจนํฯ อถ วา
อภิภวตีต ิ อภิภ,ู ปเรสมภิภวิตา โย โกจิฯ วิเสสโต ปน ตถาคโตเยว อภิภฯู วุ ตฺตญฺเหตํ ภควตา
‘‘ตถาคโต ภิกฺขเว อภิภู อนภิภโู ต อญฺญทตฺถุทโส วสวตฺต ี’’ติฯ เกจิ ปน ‘‘อภิภู นาม สหสฺ โส พฺรหฺ
มา’’ติ วทนฺ ตฯิ
วิภูต ิ วิเสสภูโตติ วิภ,ู ‘‘ภวโสตํ สเจ พุทฺโธ, ติณฺโณ โลกนฺ ตคู วิภ’ู ’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ
วจนํฯ วิภูต ิ เหตฺถ รูปกายธมฺมกายสมฺปตฺตยิ า วิเสสภูโตติ อตฺโถฯ อาห จ –
‘‘ทิสฺสมาโนปิ ตาวสฺ ส , รูปกาโย อจินฺตโิ ย;
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อสาธารณญาณฏฺเฐ, ธมฺมกาเย กถาว กา’’ติฯ
อธิภูต ิ อธิภวตีต ิ อธิภ,ู อิสฺสโรฯ
‘‘ตทา มํ ตปเตเชน, สนฺ ตตฺโต ติทวิ าธิภ;ู
ธาเรนฺ โต พฺราหฺมณํ วณฺณํ, ภิกฺขาย มํ อุปาคมี’’ติ –
อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ ปติภูต ิ ปติภโู ตติ ปติภ,ู ‘‘โคณสฺ ส ปติภ’ู ’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ
วจนํฯ โคตฺรภูต ิ โคตฺตสงฺ ขาตํ อมตมหานิพฺพานํ อารมฺมณํ กตฺวา ภูโตติ โคตฺรภู, โสตาปตฺ
ติมคฺคสฺ ส อนนฺ ตรปจฺจเยน สิขาปฺปตฺตพลววิปสฺ สนาจิตฺเตน สมนฺ นาคโต ปุ คฺคโลฯ วุ ตฺตญฺเหตํ
ภควตา ‘‘กตโม จ ปุ คฺคโล โคตฺรภู? เยสํ ธมฺมานํ สมนนฺ ตรา อริยธมฺมสฺ ส อวกฺกนฺ ต ิ โหติ, เตหิ ธมฺ
เมหิ สมนฺ นาคโต ปุ คฺคโล โคตฺรภู’’ติ, อิทเมเวตฺถ อตฺถสาธกํ วจนํฯ อปิ จ สมโณติ โคตฺตมตฺตมนุ
ภวมาโน กาสาวกณฺฐสมโณปิ โคตฺรภูฯ โส หิ ‘‘สมโณ’’ติ โคตฺตมตฺต ํ อนุ ภวติ วินฺทติ, น สมณธมฺ
เม อตฺตนิ อวิชฺชมานตฺตาติ ‘‘โคตฺรภู’’ติ วุ จฺจติ, ‘‘ภวิสฺสนฺ ต ิ โข ปนานนฺ ท อนาคตมทฺธานํ โคตฺรภุ
โน กาสาวกณฺฐา ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ วตฺรภูต ิ สกฺโกฯ โส หิ
มาตาปิ ตภิ รณาทีห ิ สตฺตหิ วตฺเตหิ สกฺกตฺต ํ ลภิตฺวา อญฺเญ เทเว วตฺเตน อภิภวตีต ิ วตฺรภูฯ อา
คมฏฺฐกถายํ ปน ภูธาตุมฺห ิ ลพฺภมานํ ปตฺตอิ ตฺถมฺปิ คเหตฺวา ‘‘วตฺเตน อญฺเญ อภิภวิตฺวา เท
วิสฺสริยํ ปตฺโตติ วตฺรภู’’ติ วุ ตฺต,ํ ‘‘วตฺรนามกํ วา อสุ รํ อภิภวตีต ิ วตฺรภู’’ติ จ, ‘‘วตฺรภู ชยตํปิตา’’ติ
อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ เอตฺถ หิ วตฺรภูต ิ วตฺรนามกสฺ ส อสุ รสฺ ส อภิภวิตาฯ ชยตํ ปิตาติ
ชยนฺ ตานํ ปิ ตาฯ ‘‘สกฺโก อินฺโท ปุ รินฺทโท’’ อิจฺจาทิ ปริยายวจนํฯ อิท ํ ตุ ธาตาธิกาเร ปกาเสสฺ สาม
ฯ ปราภิภูต ิ ปรมภิภวตีต ิ ปราภิภฯู เอวํ รูปาภิภูตอิ าทีสุปิฯ สพฺพาภิภูต ิ สพฺพมภิภวิตพฺพ ํ อภิภว
ตีต ิ สพฺพาภิภฯู สพฺพาภิภตู ิ จ อิท ํ นามํ ตถาคตสฺ เสว ยุ ชฺชติฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ภควตา –
‘‘สพฺพาภิภู สพฺพวิทหู มสฺ ม,ิ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต;
สพฺพญฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต,
สยํ อภิญฺญาย กมุทฺทเิ สยฺ ย’’นฺ ตฯิ
อูการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโสฯ นิยตปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโสยํฯ
อิทานิ อนิยตลิงฺคานํ นิยตลิงฺเคสุ ปกฺขติ ฺตานํ ภูตปราภูต สมฺภูตสทฺทาทีนํ นิทฺเทโส วุ จฺจติฯ
ตตฺร ภูโตติ อตฺตโน ปจฺจเยหิ อภวีต ิ ภูโต, ภูโตติ ชาโต สญฺชาโต นิพฺพตฺโต อภินิพฺพตฺโต ปาตุภู
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โต, ภูโตติ วา ลทฺธสรูโป โย โกจิ สวิญฺญาณโก วา อวิญฺญาณโก วาฯ อถ วา ตถากาเรน ภวตีต ิ
ภูโต, ภูโตติ สจฺโจ ตโถ อวิตโถ อวิปรีโต โย โกจิ, เอตฺถ โย ภูตสทฺโท สจฺจตฺโถ, ตสฺ ส ‘‘ภูตฏฺโฐ’’ติ
อิทเมตฺถ สาธกํ วจนํฯ ปราภูโตติ ปราภวีต ิ ปราภูโตฯ สุ ฏฺฐุ ภูโตติ สมฺภูโตฯ วิเสเสน ภูโตติ วิภู
โตฯ วิสฺสุโต ภูโตติ วา วิภโู ต, ‘‘วิภตู ารมฺมณ’’นฺ ต ิ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ วิภวีต ิ วา วิภูโต,
วินฏฺโฐติ อตฺโถ, ‘‘รูเป วิภเู ต น ผุสนฺ ต ิ ผสฺ สา’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ ปากโฏ ภูโตติ ปา
ตุ ภูโตฯ อาวิ ภวตีต ิ อาวิภูโตฯ เอวํ ติโรภูโตฯ วินาภูโตฯ ภวิตุมนุ จฺฉวิโกติ ภพฺโพฯ ปริภวิยเต
โสติ ปริภูโตฯ เยน เกนจิ โย ปี ฬิโต หีฬิโต วา, โส ปริภโู ตฯ คมฺยมานตฺโถ ยถากามจารีฯ อภิภ
วิยฺยเต โสติ อภิภูโตฯ อธิภวิยเต โสติ อธิภูโตฯ เอวํ อทฺธภูโตฯ เอตฺถ อธิสทฺเทน สมานตฺโถ
อทฺธสทฺโท, ‘‘จกฺขุ ภิกฺขเว อทฺธภูต,ํ รูปา อทฺธภูตา, จกฺขุวิญฺญาณํ อทฺธภูต’’นฺ ต ิ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส
สาธกํ วจนํ, ตถา ‘‘อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น เหว อนทฺธภูต ํ อตฺตานํ น อทฺธภาเวตี’’ติ ปทมฺปิฯ ตตฺถ
อนทฺธภูตนฺ ต ิ ทุกฺเขน อนธิภตู ฯํ ทุกฺเขน อนธิภโู ต นาม มนุ สฺสตฺตภาโว วุ จฺจติ, ตํ น อทฺธภาเวติ
นาภิภวตีต ิ สุ ตฺตปทตฺโถฯ
อนุ ภวิยเต โสติ อนุ ภูโตฯ เอวํ สมนุ ภูโตฯ ปจฺจนุ ภูโตฯ ภาวิโตฯ เอตฺถ ภาวิโตติ อิมนิ า
สมานาธิกรณํ ‘‘สติสมฺโพชฺฌงฺ โค โข กสฺ สป มยา สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต’’ติอาทีสุ คุณีวาจกํ
ปธานปทํ สาสเน ทฏฺฐพฺพฯํ ติตฺถยิ สมเย ปน ภาวิโตติ กามคุโณ วุ จฺจติฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ปาฬิยํ ‘‘น
ภาวิตมาสีสตี’’ติฯ ตตฺร ภาวิตา นาม ปญฺจ กามคุณา, เต น อาสีสติ น เสวตีต ิ สุ ตฺตปทตฺโถฯ สมฺ
ภาวิยเต โสติ สมฺภาวิโตฯ เอวํ วิภาวิโตฯ ปริภาวิโตฯ อนุ ปริภูโตฯ มนํ ปริภูโตติ มนํ ปริภ
วิยิตฺถ โสติ มนํปริภโู ตฯ เอตฺถ มนํ ปริภูโตติ อีสกํ อปฺปตฺตปริภวโน วุ จฺจติฯ มนนฺ ต ิ หิ นิปาตปทํ
ฯ ‘‘อติปณฺฑิเตน ปุ ตฺเตน, มนมฺห ิ อุปกูลโิ ต, เทวทตฺเตน อตฺตโน อพุทฺธภาเวน เจว ขนฺ ตเิ มตฺตา
ทีนญฺจ อภาเวน กุมารกสฺ สปตฺเถโร จ เถรี จ มนํ นาสิโต, มนํ วุ ฬฺโห อโหสี’’ติอาทีสุ จสฺ ส ปโยโค
เวทิตพฺโพฯ อตฺร มนํ สทฺทสฺ ส กิญฺจ ิ ยุ ตฺต ิ ํ วทามฯ
มนํ สทฺโท ทฺวิธา ภินฺโน, นามํ เนปาติกญฺจติ ;ิ
สนฺ ต ํ ตสฺ ส มนํ โหติ, มนมฺห ิ อุปกูลโิ ตติฯ
ปริภวิตพฺโพติ อญฺเญน ปริภวิตุ ํ สกฺกุเณยฺ โยติ ปริภวิตพฺโพฯ เอวํ ปริโภตฺตพฺโพ ปริภวนี โย
ฯ ตพฺพปจฺจยฏฺฐาเน หิ สกฺกุเณยฺยปทโยชนา ทิสฺสติ ‘‘อลทฺธ ํ อารมฺมณํ ลทฺธพฺพ ํ ลภนียํ ลทฺธุ ํ วา
สกฺกุเณยฺ ย’’นฺ ตฯิ อถ วา ปริภวนมรหตีต ิ ปริภวิตพฺโพฯ เอวํ ปริโภตฺตพฺโพ ปริภวนี โยฯ ตถา หิ
ตพฺพปจฺจยฏฺฐาเน อรหติปทโยชนา ทิสฺสติ ‘‘ปริสกฺกุเณยฺ ยํ ลาภมรหตีต ิ ลทฺธพฺพ’’นฺ ตฯิ เอตฺถ
ปน ปริโภตฺตพฺโพติ ปทสฺ ส อตฺถภิ าเว ‘‘ขตฺตโิ ย โข มหาราช ทหโรติ น อุญฺญาตพฺโพ น ปริ
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โภตฺตพฺโพ’’ติ ปาฬิ นิทสฺ สนํฯ อภิอธิปุพฺพา ภูธาตุโย สมานตฺถาฯ เสสานิ ทุกานิ นยานุ สาเรน
เญยฺ ยานิฯ ภมาโนติ ภวตีต ิ ภมาโน, มชฺเฌ วการโลโป ทฏฺฐพฺโพฯ อตฺริท ํ วตฺตพฺพ ํ –
‘‘กิ ํ โส ภมาโน สจฺจโก’’, อิจฺจตฺร ปาฬิยํ ปน;
รูปํ ภวติธาตุสฺส, วโลเปเนว ทิสฺสติฯ
อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘กิ ํ โส ภมาโน สจฺจโก นิคณฺฐปุ ตฺโต, โย ภควโต วาทํ อาโรเปสฺ สตี’’ติฯ วิภว
มาโนติ วิภวตีต ิ วิภวมาโนฯ เอวํ ปริภวมาโนติอาทีสุฯ ตตฺถ ‘‘อภิสมฺโภนฺ โต’’ติมสฺ ส กโรนฺ โต นิป ฺ
ผาเทนฺ โต อิจฺเจวตฺโถฯ ‘‘สพฺพานิ อภิสมฺโภนฺ โต, ส ราชวสติ ํ วเส’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ
ยสฺ มา ปนิมานิ ‘‘ภวมาโน’’ติอาทีนิ วิปปฺ กตปจฺจตฺตวจนานิ, ตสฺ มา สรมาโน โรทติ, คจฺฉนฺ โต คณฺ
หาติ, ‘‘คจฺฉนฺ โต โส ภารทฺวาโช, อทฺทส อจฺจุต ํ อิสิ’’นฺ ตอิ าทีนิ วิย ปริปุณฺณุตฺตรกฺริยาปทานิ กตฺวา
ราชา ภวมาโน สมฺปตฺตมิ นุ ภวตีตอิ าทินา โยเชตพฺพานิฯ ‘‘สรมาโน คจฺฉนฺ โต’’ติอาทีนิ หิ ‘‘ยาโต
คโต ปตฺโต’’ติอาทีห ิ สทิสานิ น โหนฺ ต,ิ อุตฺตรกฺริยาปทาเปกฺขกานิ โหนฺ ต ิ ตฺวาปจฺจยนฺ ตปทานิ วิ
ยาติฯ
ปริภวิยมาโนติ ปริภวิยเต โสติ ปริภวิยมาโนฯ เอวํ ปริภุยฺยมาโนติอาทีสุปิฯ อิมานิปิ วิป ฺ
ปกตปจฺจตฺตวจนานิ, ตสฺ มา ‘‘ราชปุ ริเสหิ นียมาโน โจโร เอวํ จินฺเตสี’’ติอาทีนิ วิย ปริปุณฺณุตฺตรกฺ
ริยาปทานิ กตฺวา อญฺเญหิ ปริภวิยมาโน ตาณํ คเวสติฯ โภโค ปุ คฺคเลนานุ ภวิยมาโน ปริกฺขยํ
คจฺฉตีตอิ าทินา โยเชตพฺพานิฯ เอวํ สพฺพตฺร อีทเิ สสุ วิปปฺ กตวจเนสุ โยเชตพฺพานิฯ อยํ อนิยตลิงฺ
คานํ นิยตลิงฺเคสุ ปกฺขติ ฺตานํ ภูต ปราภูต สมฺภูต สทฺทานํ นิทฺเทโสฯ อิจฺเจวํ ปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ภูธาตุม
ยานํ ยถารหํ นิพฺพจนาทิวเสน นิทฺเทโส วิภาวิโตฯ
อิทานิ อิตฺถลิ งิ ฺ คนิทฺเทโส วุ จฺจติ – ตตฺร ภาวิกาติ ภาเวตีต ิ ภาวิกาฯ ยา ภาวนํ กโรติ, สา ภา
วิกาฯ ภาวนาติ วฑฺ ฒนา พฺรูหนา ผาติกรณํ อาเสวนา พหุลกี าโรฯ วิภาวนาติ ปกาสนา
สนฺ ทสฺ สนาฯ อถ วา วิภาวนาติ อภาวนา อนฺ ตรธาปนาฯ สมฺภาวนาติ อุกฺกสํ นา โถมนาฯ ปริ
ภาวนาติ วาสนา, สมนฺ ตโต วา วฑฺ ฒนาฯ อาการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คนิทฺเทโสฯ
ภูมีต ิ สตฺตายมานา ภวตีต ิ ภูม,ิ อถ วา ภวนฺ ต ิ ชายนฺ ต ิ วฑฺ ฒนฺ ต ิ เจตฺถ ถาวรา จ ชงฺ คมา จา
ติ ภูมฯิ ภูมิ วุ จฺจติ ปถวีฯ ‘‘ปฐมาย ภูมยิ า ปตฺตยิ า’’ติอาทีสุ ปน โลกุตฺตรมคฺโค ภูมตี ิ วุ จฺจติฯ ยา
ปนนฺ ธพาลมหาชเนน วิญฺญาตา ปถวี, ตสฺ สิมานิ อภิธานานิ –
‘‘ปถวี เมทนี ภูม,ิ ภูรี ภู ปุ ถุวี มหี;
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ฉมา วสุ มตี อุพฺพ,ี อวนี กุ วสุ นฺธรา;
ชคตี ขิต ิ วสุ ธา, ธรณี โค ธรา’’อิตฯิ
อตฺร ภู กุ โคสทฺทา ปถวีปทตฺเถ วตฺตนฺ ตตี ิ กุตฺร ทิฏฺฐปุ พฺพาติ เจ?
วิทฺวา ภูปาล กุมุท-โครกฺขาทิปเทสุ เว;
ภู กุ โคอิต ิ ปถวี, วุ จฺจตีต ิ วิภาวเยฯ
ภูตีต ิ ภวนํ ภูตฯิ วิภูตีต ิ วินาโส, วิเสสโต ภวนํ วา, อถ วา วิเสสโต ภวนฺ ต ิ สตฺตา เอตายาติ
วิภตู ,ิ สมฺปตฺตเิ ยว, ‘‘รญฺโญ วิภตู ฯิ ปิ หนียา วิภตู โิ ย’’ติ จ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ อิการนฺ
ติตฺถลิ งิ ฺ คนิทฺเทโสฯ
ภูรีต ิ ปถวีฯ สา หิ ภวนฺ ต ิ เอตฺถาติ ภูรีต ิ วุ จฺจติ, ภวติ วา ปญฺญายติ วฑฺ ฒติ จาติ ภูรี, อถ วา
ภูตาภูตา ตนฺ นิสฺสิตา สตฺตา รมนฺ ต ิ เอตฺถาติ ภูรีฯ ปถวีนิสฺสิตา หิ สตฺตา ปถวิยํเยว รมนฺ ต ิ, ตสฺ มา
สา อิมนิ าปิ อตฺเถน ภูรีต ิ วุ จฺจติฯ ภูรีสทฺทสฺ ส ปถวีวจเน ‘‘ภูริปญฺโญ’’ติ อตฺถสาธกํ วจนํฯ อปิ จ ภูรี
วิยาติ ภูรี, ปญฺญา, ภูรีต ิ ปถวีสมาย วิตฺถตาย ปญฺญาย นามํ, ‘‘โยคา เว ชายตี ภูรี, อโยคา ภู
ริสงฺ ขโย’’ติ เอตฺถ อฏฺฐกถาวจนํ อิมสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํฯ อถ วา ภูเต อตฺเถ รมตีต ิ ภูรี, ปญฺญาเยตํ
นามํ, ‘‘ภูรี เมธา ปริณายิกา’’ติ เอตฺถ อฏฺฐกถาวจนํ อิมสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํฯ อถ วา ปญฺญาเยว
ราคาทโย ธมฺเม อภิภวตีต ิ ภูรี, ราคาทิอรโย อภิภวตีตปิ ิ ภูรีฯ ตถา หิ ปฏิสมฺภิทามคฺเค อายสฺ ม
ตา สาริปุตฺเตน วุ ตฺต ํ ‘‘ราคํ อภิภยู ตีต ิ ภูรี, ปญฺญาฯ โทสํ โมหํ…เป.… ราโค อริ, ตํ อริ ํ มทฺทตีต ิ
ภูรี, ปญฺญาฯ โทโสฯ โมโห…เป.… สพฺเพ ภวคามิโน กมฺมา อริ, ตํ อริ ํ มทฺทตีต ิ ภูรี, ปญฺญา’’ฯ
เอตฺถ ปน ‘‘โคตฺรภู’’ติ ปทมิว ‘‘อริภ’ู ’ติ วตฺตพฺเพปิ ภูสทฺท ํ ปุ พฺพนิปาตํ กตฺวา สนฺ ธวิ เสน ภูรีต ิ ปท
มุจฺจาริตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อปิ จ อีทเิ สสุ นามิกปเทสุ วินาปิ อุปสคฺเคน อภิภวนาทิอตฺถา ลพฺภนฺ ตเิ ยว
, นาขฺยาติกปเทสูต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อิท ํ ปน ปญฺญาย ปริยายวจนํ –
ปญฺญา ปชานนา จินฺตา, วิจโย อุปลกฺขณา;
ปวิจโย จ ปณฺฑิจฺจ,ํ ธมฺมวิจยเมว จฯ
สลฺลกฺขณา จ โกสลฺล,ํ ภูรี ปจฺจุปลกฺขณา;
เนปุ ญฺญญฺเจว เวภพฺยา, เมธา จุปปริกฺขกาฯ
สมฺปชญฺญญฺจ ปริณา-ยิกา เจว วิปสฺ สนา;
ปญฺญนิ ฺ ทฺริยํ ปญฺญาพลํ, อโมโห สมฺมาทิฏฺฐิ จ;
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ปโตโท จาภิธมฺมสฺมา, อิมานิ คหิตานิ เมฯ
ญาณํ ปญฺญาณมุมฺมงฺ โค, สตฺโถ โสโต จ ทิฏฺฐิ จ;
มนฺ ตา โพโธ พุทฺธ ิ พุทฺธ,ํ ปฏิภานญฺจ โพธิตฯิ
ธมฺโม วิชฺชา คติ โมนํ, เนปกฺก ํ โค มตี มุต;ิ
วีมสํ า โยนิ โธนา จ, ปณฺฑา ปณฺฑิจฺจยมฺปิ จ;
เวโท ปณฺฑิตยิ ญฺเจว, จิกจิ ฺฉา มิริยาปิ จฯ
‘‘โสโต โพธี’’ติ ยํ วุ ตฺต,ํ ญาณนามทฺวยํ อิท;ํ
พุทฺธปจฺเจกสมฺพุทฺธ-สาวกานมฺปิ รูหติฯ
‘‘อภิสมฺโพธิ สมฺโพธิ’’, อิต ิ นามทฺวยํ ปน;
ปจฺเจกพุทฺธสพฺพญฺญุ-พุทฺธานํเยว รูหติฯ
อภิสมฺโพธิสงฺ ขาตา, ปรโมปปทา ปน;
ญาณปณฺณตฺต ิ สพฺพญฺญุ-สมฺพุทฺธสฺ เสว รูหติฯ
สมฺมาสมฺโพธิสงฺ ขาตา, อนุ ตฺตรปทาทิกา;
พุทฺธา วา ญาณปณฺณตฺต,ิ สพฺพญฺญุสฺเสว รูหติฯ
‘‘สพฺพญฺญุตา’’ติ ยํ วุ ตฺต,ํ ญาณํ สพฺพญฺญุโนว ตํ;
ยุ ชฺชเต อวเสสา ตุ, ญาณปญฺญตฺต ิ สพฺพคาฯ
ญาณภาวมฺห ิ สนฺ เตปิ , ธมฺมจกฺขาทิก ํ ปน;
ปโยชนนฺ ตราภาวา, นาตฺร สนฺ ทสฺ สิต ํ มยาติฯ
ภูตีต ิ ภูตสฺ ส ภริยาฯ ยถา หิ เปตสฺ ส ภริยา ‘‘เปตี’’ติ วุ จฺจติ, เอวเมว ภูตสฺ ส ภริยา ‘‘ภูต’ี ’ติ
วุ จฺจติฯ โภตี ต ิ ยาย สทฺธ ิ ํ กเถนฺ เตน สา อิตฺถ ี ‘‘โภตี’’ อิต ิ วตฺตพฺพา, ตสฺ มา อิมนิ า ปเทน อิตฺถ ี โว
หริยตีต ิ จ ทฏฺฐพฺพฯํ ยถา หิ ปุ ริเสน สทฺธ ิ ํ กเถนฺ เตน ปุ ริโส ‘‘ภวํ’’ อิต ิ โวหริยติ, เอวเมว อิตฺถยิ า
สทฺธ ิ ํ กเถนฺ เตน อิตฺถ ี ‘‘โภตี’’อิต ิ โวหริยติฯ ‘‘กุโต นุ ภวํ ภารทฺวาโช, อิเม อาเนสิ ทารเก’’ติ, ‘‘อหํ
โภติ ํ อุปฏฺฐิสฺสํ, มา โภตี กุปิตา อหู’’ติ เจตฺถ นิทสฺ สนํฯ อถ วา อิเธกจฺโจ สตฺโต อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน
ลทฺธนาโม, โส ‘‘โภตี’’อิต ิ วตฺตพฺโพ, ตสฺ มา อิมนิ า ปเทน อิตฺถปี ิ อิตฺถลิ งิ ฺ เคน ลทฺธนามา อนิตฺถปี ิ
โวหริยตีต ิ จ ทฏฺฐพฺพาฯ ตถา หิ เทวปุ ตฺโตปิ ‘‘เทวตา’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน โวหริตพฺพตฺตา เทว
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ตาสทฺทมเปกฺขติ ฺวา ‘‘โภตี’’อิต ิ โวหริโต, ปเคว เทวธีตาฯ ตถา หิ ‘‘โภตี จรหิ ชานาติ, ตํ เม อกฺ
ขาหิ ปุ จฺฉิตา’’ติ เอตฺถ ปน เทวตาสทฺทมเปกฺขติ ฺวา ‘‘โภตี’’อิต ิ อิตฺถ ิ ลิงฺคโวหาโร กโตฯ อตฺรายํ
สุ ตฺตปทตฺโถ ‘‘ยทิ โส กุหโก ธนตฺถโิ ก ตาปโส น ชานาติ, โภตี เทวตา ปน ชานาติ กิ’’นฺ ตฯิ อปิ จ
–
‘‘อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข, หิตกามาสิ เทวเต;
กโรมิ เต ตํ วจนํ, ตฺวํสิ อาจริโย มมา’’ติ –
มฏฺฐกุณฺฑลีวตฺถุสฺมิ ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คยกฺขสทฺทมเปกฺขติ ฺวา ‘‘อตฺถกาโม’’ติ ปุ ลฺลงิ ฺ ควเสน อิตฺถลิ งิ ฺ คญฺจ เทว
ตาสทฺทมเปกฺขติ ฺวา ‘‘หิตกามา’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน ปุ ริสภูโต มฏฺฐกุณฺฑลี โวหริโตฯ อญฺญตฺราปิ
เทวตาสทฺทมเปกฺขติ ฺวา เทวปุ ตฺโต อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน โวหริโต –
‘‘น ตฺวํ พาเล วิชานาสิ, ยถา อรหตํ วโจ’’ติ;
‘‘อตฺถกามาสิ เม อมฺม, หิตกามาสิ เทวเต’’ติฯ
เอตฺถ ปน ‘‘เอหิ พาเล ขมาเปหิ, กุสราชํ มหพฺพล’’นฺ ต ิ เอตฺถ จ อิตฺถเี ยว อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน โว
หริตา, ตสฺ มา กตฺถจิ อิตฺถปิ ุ ริสปทตฺถสงฺ ขาตํ อตฺถ ํ อนเปกฺขติ ฺวา ลิงฺคมตฺตเมวาเปกฺขติ ฺวา โภตี
เทวตา, โภตี สิลา, โภตี ชมฺพ,ู โภติ ํ เทวตนฺ ตอิ าทีห ิ สทฺธ ิ ํ ปจฺจตฺตวจนาทีนิ โยเชตพฺพานิฯ กตฺถจิ
ปน ลิงฺคญฺจ อตฺถญฺจ อเปกฺขติ ฺวา ‘‘โภตี อิตฺถ,ี โภติ ํ เทว’’นฺ ตอิ าทินา โยเชตพฺพานิฯ วิภาวินีต ิ
วิภาเวตีต ิ วิภาวินีฯ เอวํ ปริภาวินีตอิ าทีสุปิฯ อี การนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คนิทฺเทโสฯ
ภูติ สตฺตายมานา ภวตีต ิ ภูฯ อถ วา ภวนฺ ต ิ ชายนฺ ต ิ วฑฺ ฒนฺ ต ิ เจตฺถ สตฺตสงฺ ขาราติ ภูฯ ภู
วุ จฺจติ ปถวีฯ อภูต ิ วฑฺ ฒวิ ิรหิตา กถา, น ภูตปุ พฺพาติ วา อภู, อภูตปุ พฺพา กถาฯ น ภูตาติ วา
อภู, อภูตา กถาฯ ‘‘อภุ ํ เม กถํ นุ ภณสิ, ปาปกํ วต ภาสสี’’ติ อิทเมเตสมตฺถานํ สาธกํ วจนํฯ อู
การนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คนิทฺเทโสฯ นิยติตฺถลิ งิ ฺ คนิทฺเทโสยํฯ
อนิยตลิงฺคานํ ปน นิยติตฺถลิ งิ ฺ เคสุ ปกฺขติ ฺตานํ ภูตปราภูตสมฺภูต สทฺทาทีนํ นิทฺเทโส นยานุ
สาเรน สุ วิญฺเญยฺ โยวฯ อิจฺเจวํ อิตฺถลิ งิ ฺ คานํ ภูธาตุมยานํ ยถารหํ นิพฺพจนาทิวเสน นิทฺเทโส วิภาวิ
โตฯ
อิทานิ นปุํ สกลิงฺคนิทฺเทโส วุ จฺจติ – ตตฺร ภูตนฺ ต ิ จตุพฺพธิ ํ ปถวีธาตุอาทิก ํ มหาภูตรูปํฯ ตญฺห ิ
อญฺเญสํ นิสฺสยภาเวน ภวตีต ิ ภูต,ํ ภวติ วา ตสฺ มิ ํ ตทธีนวุ ตฺตติ าย อุปาทารูปนฺ ต ิ ภูตฯํ อถ วา
ภูตนฺ ต ิ สตฺโต ภูตนามโก วาฯ ภูตนฺ ต ิ หิ นปุํ สกวเสน สกโล สตฺโต เอวํนามโก จ ยกฺขาทิโก วุ จฺจติ
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ฯ ‘‘กาโล ฆสติ ภูตานิ, สพฺพาเนว สหตฺตนาฯ ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ, อุชฺฌาเปตฺวาน ภูตานิ,
ตมฺหา ฐานา อปกฺกมี’’ติ เอวมาทีสุ นปุํ สกปฺปโยโค เวทิตพฺโพฯ คาตาพนฺ ธสุ ขตฺถ ํ ลิงฺควิปลฺลาโสติ
เจ? ตนฺ น, ‘‘ยกฺขาทีนิ มหาภูตานิ ยํ คณฺหนฺ ต,ิ เนว เตสํ ตสฺ ส อนฺ โต, น พหิ ฐานํ อุปลพฺภตี’’ติ
จุณฺณิยปทรจนายมฺปิ ภูตสทฺทสฺ ส นปุํ สกลิงฺคตฺตทสฺ สนโตติ อวคนฺ ตพฺพฯํ มหาภูตนฺ ต ิ
วุ ตฺตปฺปการํ จตุพฺพธิ ํ มหาภูตรูปํฯ ตสฺ ส มหนฺ ตปาตุภาวาทีห ิ การเณหิ มหาภูตตา เวทิตพฺพาฯ
กถํ? มหนฺ ต ํ ภูตนฺ ต ิ มหาภูต,ํ มายาการสงฺ ขาเตน มหาภูเตน สมนฺ ตปิ ิ มหาภูต,ํ ยกฺขาทีห ิ มหาภู
เตหิ สมนฺ ตปิ ิ มหาภูต,ํ มหนฺ เตหิ ฆาสจฺฉาทนาทิปจฺจเยหิ ภูต ํ ปวตฺตนฺ ตปิ ิ มหาภูต,ํ มหาวิการ
ภูตนฺ ตปิ ิ มหาภูตฯํ เอวํ มหนฺ ตปาตุภาวาทีห ิ การเณหิ มหาภูตตา เวทิตพฺพาฯ อตฺริท ํ
สุ ฏฺฐุปลกฺขติ พฺพ ํ –
ปุ นฺนปุํ สกลิงฺโค จ, ภูตสทฺโท ปวตฺตติ;
ปณฺณตฺตยิ ํ คุเณ เจว, คุเณเยวิตฺถลิ งิ ฺ คโกฯ
ภูต สมฺภูตสทฺทาทิ-นเย ปณฺณตฺตวิ าจกา;
โยเชตพฺพา ติลงิ ฺ เค เต, อิต ิ เญ ยฺ ยํ วิเสสโตฯ
‘‘ภูโต ติฏฺฐติ, ภูตานิ, ติฏฺฐนฺ ต,ิ สมโณ อยํ;
อิทานิ ภูโต, จิตฺตานิ, ภูตานิ วิมลานิ ตุฯ
วญฺฌา ภูตา วธู เอสา’’, อิจฺจุทาหรณานิเม;
วุ ตฺตานิ สุ ฏฺฐุ ลกฺเขยฺ ย, สาสนตฺถคเวสโกฯ
ภวิตฺตนฺ ต ิ วฑฺ ฒติ ฏฺฐานํฯ ตญฺห ิ ภวนฺ ต ิ วฑฺ ฒนฺ ต ิ เอตฺถาติ ภวิตฺตนฺ ต ิ วุ จฺจติ, ‘‘ชนิตฺต ํ เม
ภวิตฺต ํ เม, อิต ิ ปงฺ เก อวสฺ สยิ’’นฺ ต ิ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ
‘‘ภวิตฺต’ํ ’ อิต ิ ‘‘ภาวิตฺต’’-นฺ ต ิ จ ปาโฐ ทฺวิธา มยา;
รสฺ สตฺตทีฆภาเวน, ทิฏฺโฐ ภคฺควชาตเกฯ
ภูนนฺ ต ิ ภวนํ ภูนํ วทฺธฯิ ‘‘อหเมว ทูสิยา ภูนหตา, รญฺโญ มหาปตาปสฺ สา’’ติ, ‘‘ภูนหจฺจ ํ กตํ
มยา’’ติ จ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ
ภวนนฺ ต ิ ภวนกฺริยาฯ อถ วา ภวนฺ ต ิ วฑฺ ฒนฺ ต ิ เอตฺถ สตฺตา ปุ ตฺตธีตาหิ นานาสมฺปตฺตหี ิ จาติ
ภวนํ วุ จฺจติ เคโห, ‘‘เปตฺตกิ ํ ภวนํ มมา’’ติ อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ ‘‘เคโห ฆรญฺจ อาวาโส,
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ภวนญฺจ นิเกตน’’นฺ ต ิ อิท ํ ปริยายวจนํฯ ปราภวนนฺ ต ิ อวทฺธมิ าปชฺชนํฯ สมฺภวนนฺ ต ิ สุ ฏฺฐุ ภวนํฯ
วิภวนนฺ ต ิ อุจฺเฉโท วินาโส วาฯ ปาตุ ภวนนฺ ต ิ ปากฏตา สรูปลาโภ อิจฺเจวตฺโถฯ อาวิภวนนฺ ต ิ
ปจฺจกฺขภาโวฯ ติโรภวนนฺ ต ิ ปฏิจฺฉนฺ นภาโวฯ วินาภวนนฺ ต ิ วินาภาโวฯ โสตฺถิภวนนฺ ต ิ สุ วตฺถติ า
ฯ ปริภวนนฺ ต ิ ปี ฬนา หีฬนา วาฯ อภิภวนนฺ ต ิ วิธมนํฯ อธิภวนนฺ ต ิ อชฺโฌตฺถรณํฯ อนุ ภวนนฺ ต ิ
ปริภุญฺชนํฯ สมนุ ภวนนฺ ต ิ สุ ฏฺฐุ ปริภุญฺชนํฯ ปจฺจนุ ภวนนฺ ต ิ อธิปติภาเวนปิ สุ ฏฺฐุ ปริภุญฺชนํฯ
นิคฺคหีตนฺ ตนปุํ สกลิงฺคนิทฺเทโสฯ
อตฺถวิภาวี ต ิ อตฺถสฺ ส วิภาวนสีลํ จิตฺต ํ วา ญาณํ วา กุลํ วา อตฺถวิภาวิฯ เอวํ ธมฺมวิภาวิฯ อิ
การนฺ ตนปุํ สกลิงฺคนิทฺเทโสฯ
โคตฺรภูต ิ ปญฺญตฺตารมฺมณํ มหคฺคตารมฺมณํ วา โคตฺรภุจติ ฺตฯํ ตญฺห ิ กามาวจรโคตฺตมภิภว
ติ, มหคฺคตโคตฺตญฺจ ภาเวติ นิพฺพตฺเตตีต ิ ‘‘โคตฺรภู’’ติ วุ จฺจติฯ อปิ จ โคตฺรภูต ิ นิพฺพานารมฺมณํ
มคฺควีถยิ ํ ปวตฺต ํ โคตฺรภุญาณํ วา สงฺ ขารารมฺมณํ วา ผลสมาปตฺตวิ ีถยิ ํ ปวตฺต ํ โคตฺรภุญาณํฯ เตสุ
หิ ปฐมํ ปุ ถุชฺชนโคตฺตมภิภวติ, อริยโคตฺตญฺจ ภาเวติ, โคตฺตาภิธานา จ นิพฺพานโต อารมฺมณ
กรณวเสน ภวตีต ิ ‘‘โคตฺรภู’’ติ วุ จฺจติ, ทุตยิ ํ ปน สงฺ ขารารมฺมณมฺปิ สมานํ อาเสวนปจฺจยภาเวน
สสมฺปยุ ตฺตานิ ผลจิตฺตานิ โคตฺตาภิธาเน นิพฺพานมฺห ิ ภาเวตีต ิ ‘‘โคตฺรภู’’ติ วุ จฺจติฯ อิท ํ ปาฬิววตฺ
ถานํ –
‘‘โคตฺรภุ’’อิต ิ รสฺ สตฺต-วเสน กถิต ํ ปทํ;
นปุํ สกนฺ ต ิ วิญฺเญยฺ ยํ, ญาณจิตฺตาทิเปกฺขกํฯ
‘‘โคตฺรภู’’อิต ิ ทีฆตฺต-วเสน กถิต ํ ปน;
ปุ ลฺลงิ ฺ คมิต ิ วิญฺเญยฺ ยํ, ปุ คฺคลาทิกเปกฺขกํฯ
ทีฆภาเวน วุ ตฺต ํ ตุ, นปุํ สกนฺ ต ิ โน วเท;
พินฺทุวนฺ ต’ี ตเร เภทา, ตโย อิต ิ หิ ภาสิตาฯ
อี การนฺ ตา จ อูทนฺ ตา, รสฺ สตฺต ํ ยนฺ ต ิ สาสเน;
นปุํ สกตฺต ํ ปตฺวาน, สหภุ สีฆยายิตฯิ
จิตฺเตน สห ภวตีต ิ จิตฺตสหภุ, จิตฺเตน สห น ภวตีต ิ นจิตฺตสหภุ, รูปํฯ อุการนฺ ตนปุํ สกลิงฺค
นิทฺเทโสฯ นิยตนปุํ สกลิงฺคนิทฺเทโสยํฯ
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อนิยตลิงฺคานํ นิยตนปุํ สกลิงฺเคสุ ปกฺขติ ฺตานํ ภูตปราภูตสทฺทาทีนํ นิทฺเทโส นยานุ สาเรน สุ
วิญฺเญยฺ โยวฯ อิจฺเจวํ นปุํ สกลิงฺคานํ ภูธาตุมยานํ ยถารหํ นิพฺพจนาทิวเสน นิทฺเทโส วิภาวิโตฯ
อิจฺเจวํ สพฺพถาปิ ลิงฺคตฺตยนิทฺเทโส สมตฺโตฯ
อุลฺลงิ ฺ คเนน วิวิเธน นเยน วุ ตฺต,ํ
ภูธาตุสทฺทมยลิงฺคติก ํ ยเทตํ;
อาลิงฺคยิ ํ ปิ ยตรญฺจ สุ ต ํ สุ ลงิ ฺ ค,ํ
โปโส กเร มนสิ ลิงฺควิทุตฺตมิจฺฉํฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
ภูธาตุมยานํ ติวิธลิงฺคกิ านํ นามิกรูปานํ วิภาโค
จตุตฺโถ ปริจฺเฉโทฯ

๕. โอการนฺ ตปุลฺลิงฺคนามิกปทมาลา
ภู ธาตุโต ปวตฺตานํ, นามิกานมิโต ปรํ;
นามมาลํ ปกาสิสฺสํ, นามมาลนฺ ตรมฺปิ จฯ
วิปปฺ กิณฺณกถา เอตฺถ, เอวํ วุ ตฺเต น เหสฺ สติ;
ปเภโท นามมาลานํ, ปริปุณฺโณว เหหิตฯิ
ปุ พฺพาจริยสีหานํ, ตสฺ มา อิธ มตํ สุ ต;ํ
ปุ เรจรํ กริตฺวาน, วกฺขามิ สวินิจฺฉยํฯ
ปุ ริโส, ปุ ริสาฯ ปุ ริสํ, ปุ ริเสฯ ปุ ริเสน, ปุ ริเสหิ, ปุ ริเสภิฯ ปุ ริสสฺ ส, ปุ ริสานํฯ ปุ ริสา, ปุ ริสสฺ มา,
ปุ ริสมฺหา, ปุ ริเสหิ, ปุ ริเสภิฯ ปุ ริสสฺ ส , ปุ ริสานํฯ ปุ ริเส, ปุ ริสสฺ ม,ิ ํ ปุ ริสมฺห,ิ ปุ ริเสสุ ฯ โภ ปุ ริส, ภวนฺ
โต ปุ ริสาฯ
อยมายสฺ มตา มหากจฺจาเนน ปภินฺนปฏิสมฺภเิ ทน กตสฺ มา นิรุตฺติปิฏกโต อุทฺธริโต ปุ ริสอิจฺ
เจตสฺ ส ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลานโยฯ ตตฺร ปุ ริสวจนเอกวจนปุ ถุวจเนสุ ปจฺจตฺตวจนาทีนิ ภวนฺ
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ติฯ ตํ ยถา? ปุ ริโส ติฏฺฐติ, ปุ ริสา ติฏฺฐนฺ ตฯิ ตตฺร ปุ ริโสติ ปุ ริสวจเน เอกวจเน ปจฺจตฺตวจนํ ภวติ,
ปุ ริสาติ ปุ ริสวจเน ปุ ถุวจเน ปจฺจตฺตวจนํ ภวติฯ
ปุ ริสํ ปสฺ สติ, ปุ ริเส ปสฺ สติฯ ตตฺร ปุ ริสนฺ ต ิ ปุ ริสวจเน เอกวจเน อุปโยควจนํ ภวติ, ปุ ริเสติ ปุ
ริสวจเน ปุ ถุวจเน อุปโยควจนํ ภวติฯ
ปุ ริเสน กตํ, ปุ ริเสหิ กตํ, ปุ ริเสภิ กตํฯ ตตฺร ปุ ริเสนาติ ปุ ริสวจเน เอกวจเน กรณวจนํ ภวติ,
ปุ ริเสหิ, ปุ ริเสภีต ิ ปุ ริสวจเน ปุ ถุวจเน กรณวจนํ ภวติฯ
ปุ ริสสฺ ส ทียเต, ปุ ริสานํ ทียเตฯ ตตฺร ปุ ริสสฺสาติ ปุ ริสวจเน เอกวจเน สมฺปทานวจนํ ภวติ, ปุ
ริสานนฺ ต ิ ปุ ริสวจเน ปุ ถุวจเน สมฺปทานวจนํ ภวติฯ
ปุ ริสา นิสฺสฏํ, ปุ ริสสฺ มา นิสฺสฏํ, ปุ ริสมฺหา นิสฺสฏํ, ปุ ริเสหิ นิสฺสฏํ, ปุ ริเสภิ นิสฺสฏํฯ ตตฺร ปุ ริ
สาติ ปุ ริสวจเน เอกวจเน นิสฺสกฺกวจนํ ภวติฯ ปุ ริสสฺมาติ…เป.… ปุ ริสมฺหาติ ปุ ริสวจเน เอกวจ
เน นิสฺสกฺกวจนํ ภวติ, ปุ ริเสหิ, ปุ ริเสภีต ิ ปุ ริสวจเน ปุ ถุวจเน นิสฺสกฺกวจนํ ภวติฯ
ปุ ริสสฺ ส ปริคฺคโห, ปุ ริสานํ ปริคฺคโหฯ ตตฺร ปุ ริสสฺสาติ ปุ ริสวจเน เอกวจเน สามิวจนํ ภวติ,
ปุ ริสานนฺ ต ิ ปุ ริสวจเน ปุ ถุวจเน สามิวจนํ ภวติฯ
ปุ ริเส ปติฏฺฐิต,ํ ปุ ริสสฺ มิ ํ ปติฏฺฐิต,ํ ปุ ริสมฺห ิ ปติฏฺฐิต,ํ ปุ ริเสสุ ปติฏฺฐิตฯํ ตตฺร ปุ ริเสติ ปุ ริสวจ
เน เอกวจเน ภุมฺมวจนํ ภวติ, ปุ ริสสฺมินฺต…
ิ เป.… ปุ ริสมฺหีต…
ิ เป.… ปุ ริเสสู ต ิ ปุ ริสวจเน ปุ ถุวจ
เน ภุมฺมวจนํ ภวติฯ
โภ ปุ ริส ติฏฺฐ, ภวนฺ โต ปุ ริสา ติฏฺฐถฯ ตตฺร โภ ปุ ริสอิต ิ ปุ ริสวจเน เอกวจเน อาลปนํ ภวติ,
ภวนฺ โต ปุ ริสาอิต ิ ปุ ริสวจเน ปุ ถุวจเน อาลปนํ ภวตีต ิ อิมนิ า นเยน สพฺพตฺถ นโย วิตฺถาเรตพฺโพ
ฯ
ยมกมหาเถเรน กตาย ปน จูฬนิรุตฺติยํ ‘‘โภ ปุ ริส’’อิต ิ รสฺ สวเสน อาลปเนกวจนํ วตฺวา ‘‘โภ
ปุ ริสา’’อิต ิ ทีฆวเสน อาลปนพหุวจนํ วุ ตฺตฯํ กิญฺจาปิ ตาทิโส นโย นิรุตฺตปิ ิ ฏเก นตฺถ,ิ ตถาปิ พหูน
มาลปนวิสเย ‘‘โภ ยกฺขา’’อิตอิ าทีนํ อาลปนพหุวจนานํ ชาตกฏฺฐกถาทีสุ ทิสฺสนโต ปสตฺถตโรว
โหติ วิญฺญนู ํ ปมาณญฺจ, ตสฺ มา อิมนิ า ยมกมหาเถรมเตนปิ ‘‘ปุ ริโส ปุ ริสา ปุ ริส’’นฺ ตอิ าทีนิ วตฺวา
อามนฺ ตเน ‘‘โภ ปุ ริส, โภ ปุ ริสา, ภวนฺ โต ปุ ริสา’’ติ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
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ตตฺถ ปุ ริโสติ ปฐมาย เอกวจนํฯ ปุ ริสาติ พหุวจนํฯ ปุ ริสนฺ ต ิ ทุตยิ าย เอกวจนํฯ ปุ ริเสติ
พหุวจนํฯ ปุ ริเสนาติ ตติยาย เอกวจนํฯ ปุ ริเสหิ, ปุ ริเสภีต ิ ทฺเว พหุวจนานิฯ ปุ ริสสฺสาติ จตุตฺถ ิ
ยา เอกวจนํฯ ปุ ริสานนฺ ต ิ พหุวจนํฯ ปุ ริสา, ปุ ริสสฺมา, ปุ ริสมฺหาติ ตีณิ ปญฺจมิยา เอกวจนานิฯ
ปุ ริเสหิ, ปุ ริเสภีต ิ ทฺเว พหุวจนานิฯ ปุ ริสสฺสาติ ฉฏฺฐิยา เอกวจนํฯ ปุ ริสานนฺ ต ิ พหุวจนํฯ ปุ ริเส,
ปุ ริสสฺมิํ, ปุ ริสมฺหีต ิ ตีณิ สตฺตมิยา เอกวจนานิฯ ปุ ริเสสู ต ิ พหุวจนํฯ โภ ปุ ริสาติ อฏฺฐมิยา
เอกวจนํฯ โภ ปุ ริสา, ภวนฺ โต ปุ ริสาติ ทฺเว พหุวจนานิฯ
กิญฺจาเปเตสุ ‘‘ปุ ริสา’’ติ อิท ํ ปฐมาปญฺจมีอฏฺฐมีนํ, ‘‘ปุ ริเส’’ติ อิท ํ ทุตยิ าสตฺตมีนํ, ‘‘ปุ ริเสหิ, ปุ ริ
เสภี’’ติ ตติยาปญฺจมีนํ, ‘‘ปุ ริสาน’’นฺ ต ิ จตุตฺถฉี ฏฺฐีนํ เอกสทิสํ, ตถาปิ อตฺถวเสน อสงฺ กรภาโว
เวทิตพฺโพฯ กถํ? ‘‘ปุ ริโส ติฏฺฐติ, ปุ ริสา ติฏฺฐนฺ ตฯิ ปุ ริสํ ปสฺ สติ, ปุ ริเส ปสฺ สตี’’ติอาทินาฯ
ตตฺถ จ โภติ อามนฺ ตนตฺเถ นิปาโตฯ โส น เกวลํ เอกวจนํเยว โหติ, อถ โข พหุวจนมฺปิ โหตี
ติ ‘‘โภ ปุ ริสา’’อิต ิ พหุวจนปฺปโยโคปิ คหิโตฯ ‘‘ภวนฺ โต’’ติท ํ ปน พหุวจนเมว โหตีต ิ ‘‘ปุ ริสา’’ติ ปุ น
วุ ตฺตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อิต ิ ยมกมหาเถเรน ‘‘โภ ปุ ริส’’อิต ิ รสฺ สวเสน อาลปเนกวจนํ วตฺวา ‘‘โภ ปุ ริ
สา’’อิต ิ ทีฆวเสน อาลปนพหุวจนํ วุ ตฺตฯํ ตถา หิ ปาฬิยํ อฏฺฐกถาสุ จ นิปาตภูโต โภสทฺโท
เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิธา ภิชฺชติฯ อตฺริมานิ นิทสฺ สนปทานิ – ‘‘อปิ นุ โข สปริคฺคหานํ เตวิชฺ
ชานํ พฺราหฺมณานํ อปริคฺคเหน พฺรหฺมุนา สทฺธ ิ ํ สํสนฺ ทติ สเมตีต,ิ โน หิท ํ โภ โคตมฯ อจฺฉริยํ โภ
อานนฺ ท, อพฺภุต ํ โภ อานนฺ ท, เอหิ โภ สมณ, โภ ปพฺพชิต’’อิจฺจาทิปาฬิโต อฏฺฐกถาโต จ
โภสทฺทสฺ ส เอกวจนปฺปโยเค ปวตฺตนิ ิทสฺ สนํ, ‘‘เตน หิ โภ มมปิ สุ ณาถฯ ยถา มยเมว อรหาม ตํ
ภวนฺ ต ํ โคตมํ ทสฺ สนาย อุปสงฺ กมิตุ,ํ นาหํ โภ สมณสฺ ส โคตมสฺ ส สุ ภาสิต ํ สุ ภาสิตโต นาพฺภนุ โม
ทามิ, ปสฺ สถ โภ อิมํ กุลปุ ตฺตฯํ โภ ยกฺขา อหํ อิมํ ตุมฺหากํ ภาเชตฺวา ทเทยฺ ยํฯ อปริสุทฺโธ ปนมฺห,ิ
โภ ธุตฺตา ตุมฺหากํ กฺริยา มยฺ ห ํ น รุ จฺจติฯ โส เต ปุ ริเส อาห โภ ตุมฺเห มํ มาเรนฺ ตา รญฺโญ ทสฺ เสตฺ
วาว มาเรถา’’ติ อิจฺจาทิ ปน ปาฬิโต อฏฺฐกถาโต จ โภสทฺทสฺ ส พหุวจนปฺปโยเค ปวตฺตนิ ิทสฺ สนํฯ
กจฺจายนปฺปกรเณ ปน ‘‘โภ ปุ ริส, โภ ปุ ริสา’’ติ ปททฺวยํ อาลปเนกวจนวเสน วุ ตฺตฯํ ตํ ยถา อาค
เมหิ น วิรุชฺฌติ, ตถา คเหตพฺพฯํ
เกจิ ปน อทูรฏฺฐสฺ สาลปเน ‘‘โภ ปุ ริส’’อิต ิ รสฺ สวเสน อาลปเนกวจนํ อิจฺฉนฺ ต,ิ ทูรฏฺฐสฺ สาลปเน
ปน ‘‘โภ ปุ ริสา’’อิต ิ ทีฆวเสน อาลปเนกวจนํ อิจฺฉนฺ ตฯิ อทูรฏฺฐานํ ทูรฏฺฐานญฺจ ปุ ริสานํ อิตฺถนี ญฺจ
อาลปเน น กิญฺจ ิ วทนฺ ตฯิ ตถา อทูรฏฺฐาย ทูรฏฺฐาย จ อิตฺถยิ า อาลปเน เต ปุ จฺฉิตพฺพา
‘‘อทูรฏฺฐานํ ทูรฏฺฐานญฺจ ปุ ริสานมาลปเน กถํ วตฺตพฺพ’’นฺ ตฯิ อทฺธา เต เอวํ ปุ ฏฺฐา อุตฺตริ กิญฺจ ิ
วตฺตุ ํ น สกฺขสิ ฺ สนฺ ตฯิ เอวมฺปิ เต เจ วเทยฺ ยุํ ‘‘ภวนฺ โต ปุ ริสาติ อิมนิ าว อทูรฏฺฐานํ ทูรฏฺฐานญฺจ ปุ ริ
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สานมาลปนํ ภวตี’’ติฯ ตทา เต วตฺตพฺพา ‘‘ยทิ ภวนฺ โต ปุ ริสา’’ติ อิมนิ า อทฺเวชฺเฌน วจเนน
อทูรฏฺฐานํ ทูรฏฺฐานญฺจ ปุ ริสานมาลปนํ ภวติ, เอวํ สนฺ เต ‘‘โภ ปุ ริส’’อิต ิ รสฺ สปเทนปิ ทูรฏฺฐสฺ ส จ
ปุ ริสสฺ สาลปนํ วตฺตพฺพ,ํ เอวํ อวตฺวา กิมตฺถ ํ อทูรฏฺฐสฺ สาลปเน ‘‘โภ ปุ ริส’’อิต ิ รสฺ สวเสน อาลป
เนกวจนํ อิจฺฉถ, กิมตฺถญฺจ ทูรฏฺฐสฺ สาลปเน ‘‘โภ ปุ ริสา’’อิต ิ ทีฆวเสน อาลปเนกวจนํ อิจฺฉถฯ
นนุ ‘‘ตคฺฆ ภควา โพชฺฌงฺ คา, ตคฺฆ สุ คต โพชฺฌงฺ คา’’ติอาทีสุ อาลปนปทภูต ํ ‘‘ภควา’’อิต ิ
ทีฆปทํ สมีเป ฐิตกาเลปิ ทูเร ฐิตกาเลปิ พุทฺธสฺ สาลปนปทํ ภวิตุมรหเตว, ตถา อาลปนปทภูต ํ
‘‘สุ คต’’อิต ิ รสฺ สปทมฺปิฯ ยสฺ มา ปเนเตสุ ‘‘ภควา’’ติ อาลปนปทสฺ ส น กตฺถจิปิ รสฺ สตฺต ํ ทิสฺสติ, ‘‘สุ ค
ตา’’ติ อาลปนปทสฺ ส จ น กตฺถจิปิ ทีฆตฺต ํ ทิสฺสติ, ตสฺ มา ทีฆรสฺ สมตฺตาเภทํ อจินฺเตตฺวา ‘‘ปุ ริส’’อิ
ติ รสฺ สวเสน วุ ตฺตปทํ ปกติสฺสรวเสน สมีเป ฐิตสฺ ส ปุ ริสสฺ ส อามนฺ ตนกาเล อทูรฏฺฐสฺ สาลปนปทํ
ภวติ, อายตสฺ สรวเสน ทูเร ฐิตปุ ริสสฺ ส อามนฺ ตนกาเล ทูรฏฺฐสฺ สาลปนปทํ ภวตีต ิ คเหตพฺพฯํ ตถา
‘‘ภวนฺ โต ปุ ริสา, โภ ยกฺขา, โภ ธุตฺตา’’ติอาทีนิ ทีฆวเสน วุ ตฺตานิ อาลปนพหุวจนปทานิปิ ปกติสฺ
สรวเสน สมีเป ฐิตปุ ริสานํ อามนฺ ตนกาเล อทูรฏฺฐานมาลปนปทานิ ภวนฺ ต,ิ อายตสฺ สรวเสน ทูเร
ฐิตปุ ริสาทีนํ อามนฺ ตนกาเล ทูรฏฺฐานมาลปนปทานิ ภวนฺ ตตี ิ คเหตพฺพานิฯ ตถา หิ พฺราหฺมณา
กตฺถจิ กตฺถจิ รสฺ สฏฺฐาเนปิ ทีฆฏฺฐาเนปิ อายเตน สเรน มชฺฌมิ ายเตน สเรน อจฺจายเตน จ สเรน
เวทํ ปฐนฺ ต ิ ลิขติ ุมสกฺกุเณยฺ เยน คีตสฺ สเรน วิยฯ อิต ิ สพฺพกฺขเรสุ ปิ อายเตน สเรนุ จฺจารณํ ลพฺ
ภเตว ลิขติ ุมสกฺกุเณยฺ ยํ, ตสฺ มา อสมฺปถมโนตริตฺวา ‘‘โภ ปุ ริส’’อิต ิ วจเนน ทูรฏฺฐสฺ ส จ อทูรฏฺฐสฺ ส
จ ปุ ริสสฺ สาลปนํ ภวติ, ‘‘โภ ปุ ริสา, ภวนฺ โต ปุ ริสา’’ติ อิเมหิ วจเนหิปิ ทูรฏฺฐานญฺจ อทูรฏฺฐานญฺจ
ปุ ริสานมาลปนํ ภวตีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อิต ิ ทูรฏฺฐสฺ ส อทูรฏฺฐานญฺจ อายเตน สเรน อามนฺ ตนเมว
ปมาณํ, น ทีฆรสฺ สมตฺตาวิเสโส, ตสฺ มา ‘‘โภ สตฺถ, โภ ราช, โภ คจฺฉ, โภ มุนิ, โภ ทณฺฑิ, โภ
ภิกฺขุ, โภ สยมฺภุ, โภติ กญฺเญ, โภติ ปตฺต,ิ โภติ อิตฺถ,ิ โภติ ยาคุ, โภติ วธุ, โภ กุล, โภ อฏฺฐิ, โภ
จกฺขุ’’อิจฺเจวมาทีห ิ ปเทหิ อทูรฏฺฐสฺ สาลปนญฺจ ทูรฏฺฐสฺ สาลปนญฺจ ภวติฯ ‘‘ภวนฺ โต สตฺถา, สตฺถา
โร, โภติโย กญฺญา, กญฺญาโย’’ติ เอวมาทีหปิ ิ ปเทหิ อทูรฏฺฐานญฺจาลปนํ ภวตีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
อิท ํ ปเนตฺถ สนฺ นิฏฺฐานํ –
ตสฺ ส ตํ วจนํ สุ ตฺวา, รญฺโญ ปุ ตฺต ํ อทสฺ สยุ ํ;
ปุ ตฺโต จ ปิ ตรํ ทิสฺวา, ทูรโตวชฺฌภาสถฯ
อาคจฺฉุ โทวาริกา ขคฺคพนฺ ธา,
กาสาวิยา หนฺ ตุ มมํ ชนินฺท;
อกฺขาหิ เม ปุ จฺฉิโต เอตมตฺถ,ํ
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อปราโธ โก นฺ วิธ มมชฺช อตฺถฯิ
เอวํ สทฺธมฺมราเชน, โวหารกุสเลน เว;
สุ เทสิเต โสมนสฺ ส -ชาตเก สพฺพทสฺ สินาฯ
ทูรฏฺฐาเนปิ รสฺ สตฺต,ํ ‘‘ชนินฺท’’อิต ิ ทิสฺสติ;
น กตฺถจิปิ ทีฆตฺต,ํ อิต ิ นีต ิ มยา มตาฯ
อิทมฺเปตฺถ วตฺตพฺพ ํ ‘‘กุโต นุ โภ อิทมายาตํ ‘ทูรฏฺฐสฺ สาลปนํ อทูรฏฺฐสฺ สาลปนมิ’ติ’’?
สทฺทสตฺถโตฯ สทฺทสตฺถ ํ นาม น สพฺพโส พุทฺธวจนสฺ โสปการกํ, เอกเทเสน ปน โหติฯ
อิมสฺ มิ ํ ปกรเณ ‘‘พหุวจน’’นฺ ต ิ วา ‘‘ปุ ถุวจน’’นฺ ต ิ วา ‘‘อเนกวจน’’นฺ ต ิ วา อตฺถโต เอกํ, พฺยญฺ
ชนเมว นานํ, ตสฺ มา สพฺพตฺถ ‘‘พหุวจน’’นฺ ต ิ วา ‘‘ปุ ถุวจน’’นฺ ต ิ วา ‘‘อเนกวจน’’นฺ ต ิ วา โวหาโร
กาตพฺโพ, ปุ ถุวจนํ อเนกวจนนฺ ต ิ จ อิท ํ สาสเน นิรุตฺตญฺญนู ํ โวหาโร, อิตรํ สทฺทสตฺถวิทนู ํฯ
กสฺ มา ปน อิมสฺ มิ ํ ปกรเณ ทฺวิวจนํ น วุ ตฺตนฺ ต?ิ ยสฺ มา พุทฺธวจเน ทฺวิวจนํ นาม นตฺถ,ิ ตสฺ มา
น วุ ตฺตนฺ ตฯิ นนุ พุทฺธวจเน วจนตฺตยํ อตฺถ,ิ ตถา หิ ‘‘อายสฺ มา’’ติ อิท ํ เอกวจนํ, ‘‘อายสฺ มนฺ ตา’’ติ
อิท ํ ทฺวิวจนํ, ‘‘อายสฺ มนฺ โต’’ติ อิท ํ พหุวจนนฺ ต?ิ ตนฺ น, ยทิ ‘‘อายสฺ มนฺ ตา’’ติ อิท ํ วจนํ ทฺวิวจนํ
ภเวยฺ ย, ‘‘ปุ ริโส ปุ ริสา’’ติอาทีสุ กตรํ ทฺวิวจนนฺ ต ิ วเทยฺ ยาถ, ตสฺ มา พุทฺธวจเน ทฺวิวจนํ นาม นตฺถ ิ
ฯ เตเนว หิ สิ โย อํ โย นา หี ตอิ าทินา เอกวจนพหุวจนาเนว ทสฺ สิตานีตฯิ
นนุ จ โภ ‘‘สุ ณนฺ ตุ เม อายสฺ มนฺ ตา, อชฺช อุโปสโถ ปนฺ นรโสฯ ยทายสฺ มนฺ ตานํ ปตฺตกลฺล,ํ มยํ
อญฺญมญฺญํ ปาริสุทฺธอิ ุโปสถํ กเรยฺ ยามา’’ติ ปาฬิยํ ทฺเว สนฺ ธาย ‘‘อายสฺ มนฺ ตา’’ติ วุ ตฺต,ํ ‘‘อุทฺทฏิ ฺ ฐา
โข อายสฺ มนฺ โต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา’’ติอาทีสุ ปน ปาฬีสุ พหโว สนฺ ธาย ‘‘อายสฺ มนฺ โต’’ติ
วุ ตฺต,ํ น จ สกฺกา วตฺตุ ํ ‘‘ยถา ตถา วุ ตฺต’’นฺ ต,ิ ปริวาสาทิอาโรจเนปิ อฏฺฐกถาจริเยหิ วิญฺญาตสุ ค
ตาธิปปฺ าเยหิ ‘‘ทฺวินฺนํ อาโรเจนฺ เตน ‘อายสฺ มนฺ ตา ธาเรนฺ ต’ู ติ, ติณฺณํ อาโรเจนฺ เตน ‘อายสฺ มนฺ โต
ธาเรนฺ ต’ู ติ วตฺตพฺพ’’นฺ ต ิ วุ ตฺตตฺตาติ? สจฺจ ํ วุ ตฺต,ํ ตํ ปน วินยโวหารวเสน วุ ตฺตนฺ ตฯิ นนุ วินโย
พุทฺธวจนํ, กสฺ มา ‘‘พุทฺธวจเน ทฺวิวจนํ นาม นตฺถ’ี ’ติ วทถาติ? สจฺจ ํ วินโย พุทฺธวจนํ, ตถาปิ
วินยกมฺมวเสน วุ ตฺตตฺตา อุปลกฺขณมตฺต,ํ น สพฺพสาธารณพหุวจนปริยาปนฺ นํฯ ยทิ หิ ‘‘อายสฺ มนฺ
ตา’’ติ อิท ํ ทฺวิวจนํ สิยา, ตปฺปโยคานิปิ กฺริยาปทานิ ทฺวิวจนาเนว สิยุํ , ตถารูปานิปิ กฺริยาปทานิ น
สนฺ ตฯิ น หิ อกฺขรสมยโกวิโท ฌานลาภีปิ ทิพฺพจกฺขุนา วสฺ สสตมฺปิ วสฺ สสหสฺ สมฺปิ สมเวกฺขนฺ โต
พุทฺธวจเน เอกมฺปิ กฺริยาปทํ ทฺวิวจนนฺ ต ิ ปสฺ เสยฺ ย , เอวํ กฺริยาปเทสุ ทฺวิวจนสฺ สาภาวา นามิกปเท
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สุ ทฺวิวจนํ นตฺถฯิ นามิกปเทสุ ตทภาวาปิ กฺริยาปเทสุ ตทภาโว เวทิตพฺโพฯ สกฺกฏภาสายํ ทฺวีสุปิ
ทฺวิวจนานิ สนฺ ต,ิ มาคธภาสายํ ปน นตฺถฯิ
อปิ จ ‘‘ปุ ถุวจน’’นฺ ต ิ นิรุตฺตโิ วหาโรปิ ‘‘พุทฺธวจเน ทฺวิวจนํ นตฺถ’ี ’ติ เอตมตฺถ ํ ทีเปติฯ ตญฺห ิ สกฺ
กฏภาสายํ วุ ตฺตา ทฺวิวจนโต พหุวจนโต จ วิสุํภตู ํ วจนํ, ตตฺถ วา วุ ตฺเตหิ อตฺเถหิ วิสุํภตู สฺ ส
อตฺถสฺ ส วจนํ ‘‘ปุ ถุวจน’’นฺ ต ิ วุ จฺจติฯ กถมิท ํ สกฺกฏภาสายํ วุ ตฺตา ทฺวิวจนโต พหุวจนโต จ วิสุํภตู ํ
วจนนฺ ต ิ เจ? ยสฺ มา สกฺกฏภาสายํ ‘‘ปุ ถุวจน’’นฺ ต ิ โวหาโร นตฺถ,ิ ตสฺ มา อิท ํ เตหิ สกฺกฏภาสายํ วุ ตฺ
เตหิ ทฺวิวจนพหุวจเนหิ วิสุํภตู อตฺถสฺ ส วจนนฺ ต ิ วุ จฺจติฯ กถญฺจ ปน สกฺกฏภาสายํ วุ ตฺเตหิ วิสุํ
ภูตสฺ ส อตฺถสฺ ส วจนนฺ ต ิ ปุ ถุวจนนฺ ต ิ เจ? ยสฺ มา สกฺกฏภาสายํ ทฺเว อุปาทาย ทฺวิวจนํ วุ ตฺต,ํ น ติ
จตุปญฺจาทิเก พหโว อุปาทาย, พหโว ปน อุปาทาย พหุวจนํ วุ ตฺต,ํ น ทฺเว อุปาทาย, อยํ สกฺกฏ
ภาสาย วิเสโสฯ มาคธภาสายํ ปน ทฺวิตจิ ตุปญฺจาทิเก พหโว อุปาทาย ปุ ถุวจนํ วุ ตฺต,ํ ตสฺ มา สกฺ
กฏภาสายํ วุ ตฺเตหิ อตฺเถหิ วิสุํภตู สฺ ส อตฺถสฺ ส วจนนฺ ต ิ ปุ ถุวจนนฺ ต ิ วุ จฺจติฯ อยํ มาคธภาสาย วิ
เสโสฯ ตสฺ มาตฺร ปุ ถุภตู สฺ ส , ปุ ถุโน วา อตฺถสฺ ส วจนํ ‘‘ปุ ถุวจน’’นฺ ต ิ อตฺโถ สมธิคนฺ ตพฺโพฯ
อิทานิ ‘‘ปุ ริโส, ปุ ริสา, ปุ ริส’’นฺ ต ิ นิรุตฺตปิ ิ ฏกโต อุทฺธริตนยํ นิสฺสาย ปกติรูปภูตสฺ ส
ภูตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
ภูโต, ภูตาฯ ภูต,ํ ภูเตฯ ภูเตน, ภูเตหิ, ภูเตภิฯ ภูตสฺ ส , ภูตานํฯ ภูตา, ภูตสฺ มา, ภูตมฺหา, ภู
เตหิ, ภูเตภิฯ ภูตสฺ ส , ภูตานํฯ ภูเต, ภูตสฺ ม,ิ ํ ภูตมฺห,ิ ภูเตสุ ฯ โภ ภูต, ภวนฺ โต ภูตาฯ
อถ วา ‘‘โภ ภูตา’’อิต ิ พหุวจนํ วิญฺเญยฺ ยํฯ ยถา ปเนตฺถ ภูตอิจฺเจตสฺ ส ปกติรูปสฺ ส นามิกปท
มาลา ปุ ริสนเยน โยชิตา, เอวํ ภาวกาทีนญฺจ อญฺเญสญฺจ ตํสทิสานํ นามิกปทมาลา ปุ ริสนเยน
โยเชตพฺพาฯ เอตฺถญฺญานิ ตํสทิสานิ นาม ‘‘พุทฺโธ’’ติอาทีนํ ปทานํ พุทฺธอิจฺจาทีนิ ปกติรูปานิฯ
พุทฺโธ ธมฺโม สงฺ โฆ มคฺโค,
ขนฺ โธ กาโย กาโม กปฺโป;
มาโส ปกฺโข ยกฺโข ภกฺโข,
นาโค เมโฆ โภโค ยาโคฯ
ราโค โทโส โมโห มาโน,
มกฺโข ถมฺโภ โกโธ โลโภ;
หาโส เวโร ทาโห เตโช,
ฉนฺ โท กาโส สาโส โรโคฯ
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๙๐

อสฺ โส สสฺ โส อิสฺโส สิสฺโส,
สีโห พฺยคฺโฆ รุ กฺโข เสโล;
อินฺโท สกฺโก เทโว คาโม,
จนฺ โท สูโร โอโฆ ทีโปฯ
ปสฺ โส ยญฺโญ จาโค วาโท,
หตฺโถ ปตฺโต โสโส เคโธ;
โสโม โยโธ คจฺโฉ อจฺโฉ,
เคโห มาโฬ อฏฺโฏ สาโลฯ
นโร นโค มิโค สโส,
สุ โณ พโก อโช ทิโช;
หโย คโช ขโร สโร,
ทุโม ตโล ปโฏ ธโชฯ
อุรโค ปฏโค วิหโค ภุชโค,
ขรโภ สรโภ ปสโท ควโช;
มหิโส วสโภ อสุ โร ครุ โฬ,
ตรุ โณ วรุ โณ พลิโส ปลิโฆฯ
สาโล ธโว จ ขทิโร,
โคธุโม สฏฺฐิโก ยโว;
กฬาโย จ กุลตฺโถ จ,
ติโล มุคฺโค จ ตณฺฑุโลฯ
ขตฺตโิ ย พฺราหฺมโณ เวสฺ โส,
สุ ทฺโท ธุตฺโต จ ปุ กฺกุโส;
จณฺฑาโล ปติโก ปฏฺโฐ,
มนุ สฺโส รถิโก รโถฯ
ปพฺพชิโต คหฏฺโฐ จ,
โคโณ โอฏฺโฐ จ คทฺรโภ;
มาตุคาโม จ โอโรโธ,
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อิจฺจาทีนิ วิภาวเยฯ
เกเจตฺถ วเทยฺ ยุํ ‘‘นนุ โภ ‘โอโรธา จ กุมารา จา’ติ ปาฐสฺ ส ทสฺ สนโต โอโรธสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ
โค’’ติ? ตนฺ น, ตตฺถ หิ ‘‘โอโรธา’’ติ อิท ํ โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คเมว, นา’การนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค,ํ ตุมฺเห ปน ‘‘อา
การนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค’’นฺ ต ิ มญฺญมานา เอวํ วทถ, น ปนิท ํ อาการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค,ํ อถ โข ‘‘มาตุคามา’’ติปทํ
วิย พหุวจนวเสน วุ ตฺตมาการนฺ ตปทนฺ ตฯิ นนุ จ โภ สมฺโมหวิโนทนิยาทีสุ โอโรธสทฺทสฺ ส อิตฺถ ิ
ลิงฺคตา ปากฏา, กถนฺ ต ิ เจ? ‘‘รุ กฺเข อธิวตฺถา เทวตา เถรสฺ ส กุทฺธา ปฐมเมว มนํ ปโลเภตฺวา ‘อิโต
เต สตฺตทิวสมตฺถเก อุปฏฺฐาโก ราชา มริสฺสตี’ติ สุ ปิเน อาโรเจสิฯ เถโร ตํ กถํ สุ ตฺวา ราโชโรธานํ
อาจิกฺขฯิ ตา เอกปฺปหาเรเนว มหาวิรวํ วิรวิสํ ู’’ติฯ เอตฺถ หิ ‘‘ราโชโรธาน’’นฺ ต ิ วตฺวา ‘‘ตา’’ติ วุ ตฺตตฺ
ตาว โอโรธสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คตา ปากฏาติ? ตนฺ น, อตฺถสฺ ส ทุคฺคหณโตฯ ทุคฺคหิโต หิ เอตฺถ ตุมฺ
เหหิ อตฺโถ, เอตฺถ ปน โอโรธสทฺเทน อิตฺถปิ ทตฺถสฺ ส กถนโต อิตฺถปิ ทตฺถ ํ สนฺ ธาย ‘‘ตา’’ติ วุ ตฺตตฺ
ตา ‘‘ตา อิตฺถโิ ย’’ติ อยเมวตฺโถฯ ตุมฺเห ปน อมาตาปิ ตรสํวทฺธตฺตา อาจริยกุเล จ อนิวุฏฺฐตฺตา เอตํ
สุ ขุมตฺถมชานนฺ ตา ยํ วา ตํ วา มุขารูฬฺห ํ วทถฯ
ภุญฺชนตฺถ ํ กถนตฺถ,ํ มุข ํ โหตีต ิ โน วเท;
ยํ วา ตํ วา มุขารูฬฺห,ํ วจนํ ปณฺฑิโต นโรติฯ
น มยํโภ ยํ วา ตํ วา มุขารูฬฺห ํ วทาม, อฏฺฐกถาจริยานญฺเญว วจนํ คเหตฺวา วทาม, อฏฺฐก
ถาเยว อมฺหากํ ปฏิสรณํ, น มยํ ตุมฺหากํ สทฺทหามาติฯ อมฺหากํ สทฺทหถ วา มา วา, มา ตุมฺเห
‘‘อฏฺฐกถาจริยานญฺเญว วจนํ คเหตฺวา วทามา’’ติ อฏฺฐกถาจริเย อพฺภาจิกฺขถฯ น หิ อฏฺฐกถาจริ
เยหิ ‘‘โอโรธสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค’’ติ วุ ตฺตฏฺฐานมตฺถ,ิ ตสฺ มาปิ อฏฺฐกถาจริเย อพฺภาจิกฺขถ, น ยุ ตฺต ํ
พุทฺธาทีนํ ครูนมพฺภาจิกฺขนํ มหโต อนตฺถสฺ ส ลาภาย สํวตฺตนโตฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ภควตา ‘‘อตฺตนา
ทุคฺคหิเตน อมฺเห เจว อพฺภาจิกฺขติ, พหุญฺจ อปุ ญฺญํ ปสวติ, ตโต อตฺตานญฺจ ขณตี’’ติฯ
เอวํ อพฺภาจิกฺขนสฺ ส อยุ ตฺตตํ สาวชฺชตญฺจ ทสฺ เสตฺ วา ปุ นปิ เต อิท ํ วตฺตพฺพา – ชาตกฏฺฐก
ถายมฺปิ ตุมฺเหหิ อาหฏอุทาหรณสทิสํ อุทาหรณมตฺถ,ิ ตํ สุ ณาถฯ โกสิยชาตกฏฺฐกถายญฺห ิ ‘‘สตฺ
ถา เชตวเน วิหรนฺ โต เอกํ สาวตฺถยิ ํ มาตุคามํ อารพฺภ กเถสิฯ สา กิเรกสฺ ส สทฺธสฺ ส ปสนฺ นสฺ ส อุ
ปาสกพฺราหฺมณสฺ ส พฺราหฺมณี ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา’’ติ ปาโฐ ทิสฺสติฯ เอตฺถ หิ ‘‘มาตุคามํ อารพฺภ
กเถสี’’ติ วตฺวา ‘‘สา’’ติ วุ ตฺตตฺตา ตุมฺหากํ มเตน มาตุ คามสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โคเยว สิยา, น ปุ ลฺลงิ ฺ โค,
กิมทิ ํ อฏฺฐกถาวจนมฺปิ น ปสฺ สถ, ตเทว ปน อฏฺฐกถาวจนํ ปสฺ สถ, กิ ํ สา เอว อฏฺฐกถา ตุมฺหากํ
ปฏิสรณํ, น ตทญฺญาติฯ
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ยทิ ตาสทฺท ํ อเปกฺขติ ฺวา โอโรธสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คตฺตมิจฺฉถ, เอตฺถาปิ สาสทฺทมเปกฺขติ ฺวา
มาตุ คามสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คตฺตมิจฺฉถาติฯ เอวํ วุ ตฺตา เต นิรุตฺตรา อปฺปฏิภานา มงฺ กุภตู า
ปตฺตกฺขนฺ ธา อโธมุขา ปชฺฌาเยยฺ ยุํฯ เอตฺถาปิ มาตุ คามสทฺเทน อิตฺถปิ ทตฺถสฺ ส กถนโต
อิตฺถปิ ทตฺถ ํ สนฺ ธาย ‘‘สา’’ติ วุ ตฺตตฺตา ‘‘สา อิตฺถ’ี ’ติ อยเมวตฺโถฯ กตฺถจิ หิ ปธานวาจเกน ปุ ลฺลงิ ฺ
เคน นปุํ สกลิงฺเคน วา สมานาธิกรณสฺ ส คุณสทฺทสฺ ส อภิเธยฺ ยลิงฺคานุ วตฺตติ ฺตาปุ ลฺลงิ ฺ ควเสน วา
นปุํ สกลิงฺควเสน วา นิทฺทสิ ิตพฺพตฺเตปิ ลิงฺคมนเปกฺขติ ฺวา อิตฺถปิ ทตฺถเมวาเปกฺขติ ฺวา อิตฺถลิ งิ ฺ คนิทฺ
เทโส ทิสฺสติฯ ตํ ยถา? ‘‘อิธ วิสาเข มาตุคาโม สุ สํวิหติ กมฺมนฺ ตา โหติ สงฺ คหิตปริชนา ภตฺตุมนาปํ
จรติ, สมฺภตํ อนุ รกฺขตี’’ติ จ, ‘‘โก นุ โข ภนฺ เต เหตุ โก ปจฺจโย, เยน มิเธกจฺโจ มาตุคาโม
ทุพฺพณฺณา จ โหติ ทุรูปา สุ ปาปิ กา ทสฺ สนาย, ทลิทฺทา จ โหติ อปฺปสฺ สกา อปฺปโภคา อปฺเปสกฺขา
จฯ อิธ มลฺลเิ ก เอกจฺโจ มาตุคาโม โกธนา โหติ อุปายาสพหุลา, อปฺปมฺปิ วุ ตฺตา สมานา อภิสชฺช
ติ กุปปฺ ติ พฺยาปชฺชติ ปติตฺถยิ ติ โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรตี’’ติ จ, ‘‘ตํ โข ปน ภิกฺข
เว อิตฺถริ ตนํ รญฺโญ จกฺกวตฺตสิ ฺ ส ปุ พฺพุฏฺฐายินี ปจฺฉานิปาตินี กิกํ ารปฏิสฺสาวินี’’ติ จ อิเม ปโยคาฯ
กตฺถจิ ปน ปธานวาจเกน นปุํ สกลิงฺเคน สมานาธิกรณสฺ ส คุณสทฺทสฺ ส อภิเธยฺ ยลิงฺคานุ วตฺตติ ฺ
ตา นปุํ สกลิงฺควเสน นิทฺทสิ ิตพฺพตฺเตปิ ลิงฺคมนเปกฺขติ ฺวา ปุ ริสปทตฺถเมวาเปกฺขติ ฺวา ปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺ
เทโส ทิสฺสติฯ ตํ ยถา? ‘‘ปญฺจ ปจฺเจกพุทฺธสตานิ อิมสฺ มิ ํ อิสิคลิ สิ ฺ มิ ํ ปพฺพเต จิรนิวาสิโน อเหสุ ํฯ ตํ
โข ปน รญฺโญ จกฺกวตฺตสิ ฺ ส ปริณายกรตนํ ญาตานํ ปเวเสตา อญฺญาตานํ นิวาเรตา’’ติฯ กตฺถจิ
ปธานวาจเกน ลิงฺคตฺตเยน สมานาธิกรณสฺ ส คุณสทฺทสฺ ส อภิเธยฺ ยลิงฺคานุ รูปํ นิทฺเทโส ทิสฺสติฯ ตํ
ยถา? สา อิตฺถ ี ‘‘สีลวตี กลฺยาณธมฺมาฯ อฏฺฐหิ โข นกุลมาเต ธมฺเมหิ สมนฺ นาคโต มาตุคาโม
กายสฺ ส เภทา ปรมฺมรณา มนาปกายิกานํ เทวานํ สหพฺยตํ อุปปชฺชติฯ สทฺโธ ปุ ริสปุ คฺคโล, สทฺธ ํ
กุล,ํ จิตฺต ํ ทนฺ ต ํ สุ ขาวห’’นฺ ตฯิ
เสยฺยอิต ิ สทฺโท ปน เยภุยฺเยน โอการนฺ ตภาเว ฐตฺวา ลิงฺคตฺตยานุ กโู ล ภวติ เอกากาเรเนว
ติฏฺฐนโตฯ กถํ? เสยฺ โย อมิตฺโต มติยา อุเปโตฯ เอสาว ปูชนา เสยฺ โย, เอกาหํ ชีวิต ํ เสยฺ โยฯ
‘‘ธมฺเมน จ อลาโภ โย,
โย จ ลาโภ อธมฺมโิ ก;
อลาโภ ธมฺมโิ ก เสยฺ โย,
ยญฺเจ ลาโภ อธมฺมโิ กฯ
ยโส จ อปฺปพุทฺธนี ํ, วิญฺญนู ํ อยโส จ โย;
อยโสว เสยฺ โย วิญฺญนู ํ, น ยโส อปฺปพุทฺธนิ ํฯ
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ทุมฺเมเธหิ ปสํสา จ, วิญฺญหู ิ ครหา จ ยา;
ครหาว เสยฺ โย วิญฺญหู ,ิ ยญฺเจ พาลปฺปสํสนาฯ
สุ ขญฺจ กามมยิก,ํ ทุกฺขญฺจ ปวิเวกิก;ํ
ปวิเวกํ ทุกฺข ํ เสยฺ โย, ยญฺเจ กามมยํ สุ ขฯํ
ชีวิตญฺจ อธมฺเมน, ธมฺเมน มรณญฺจ ยํ;
มรณํ ธมฺมกิ ํ เสยฺ โย, ยญฺเจ ชีเว อธมฺมกิ ’’นฺ ตฯิ
เอวมยํ เสยฺย อิต ิ สทฺโท โอการนฺ ตภาเว ฐตฺวา ลิงฺคตฺตยานุ กโู ล ภวติฯ กตฺถจิ ปน อาการนฺ ต
ภาเว ฐตฺวา อิตฺถลิ งิ ฺ คานุ กโู ล ทิสฺสติ ‘‘อิตฺถปี ิ หิ เอกจฺจยิ า, เสยฺ ยา โปส ชนาธิปา’’ติฯ นิคฺคหีตนฺ โต
ปน หุตฺวา นปุํ สกลิงฺคานุ กโู ล อปสิทฺโธฯ เอวํปกาเร ปโยเค กิ ํ ตุมฺเห น ปสฺ สถาติฯ เอวํ วุ ตฺตา จ
เต นิรุตฺตราว ภวิสฺสนฺ ตฯิ
สเจปิ เต เอตฺถ เอวํ วเทยฺ ยุํ ‘‘ตตฺถ ตตฺถ สุ ตฺตปฺปเทเส อฏฺฐกถาทีสุ จ ‘มาตุคาโม’ติ วา ‘มาตุ
คาเมนา’ติ วา โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คภาเวน มาตุ คามสทฺทสฺ ส ทสฺ สนโต ปุ ลฺลงิ ฺ คภูต ํ มาตุ คามสทฺท ํ
อนเปกฺขติ ฺวา อิตฺถปิ ทตฺถเมว อเปกฺขติ ฺวา ‘‘สา อิตฺถ’ี ’ติ อิตฺถีสทฺเทน สาสทฺทสฺ ส สมฺพนฺ ธคฺคหณํ
มยํ สมฺปฏิจฺฉาม, ‘โอโรโธ’ติ วา ‘โอโรเธนา’ติ วา โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คภาเวน ฐิตสฺ ส โอโรธสทฺทสฺ ส
อทสฺ สนโต ปน ตุมฺเหหิ วุ ตฺต ํ ปุ ริมตฺถ ํ น สมฺปฏิจฺฉามา’’ติฯ ตทา เตสํ อิมานิ วินยปาฬิยํ
อาคตปทานิ ทสฺ เสตพฺพานิ ‘‘เตน โข ปน สมเยน ราชา อุเทโน อุยฺยาเน ปริจาเรสิ สทฺธ ิ ํ โอโรเธน,
อถ โข รญฺโญ อุเทนสฺ ส โอโรโธ ราชานํ อุเทนํ เอตทโวจา’’ติฯ เอวํ อิมานิ สุ ตฺตปทานิ ทสฺ เสตฺวา
สุ ตฺตนิปาตฏฺฐกถายํ ‘‘ราโม นาม ราชา กุฏฺฐโรคี โอโรเธหิ จ นาฏเกหิ จ ชิคุจฺฉมาโน’’ติ
วจนญฺจ ทสฺ เสตฺวา ‘‘คจฺฉถ ตุมฺเห ครุ กุลมุปคนฺ ตฺวา ภควโต สทฺธมฺมสฺ ส จิรฏฺฐิตตฺถ ํ สาธุก ํ
ปทพฺยญฺชนานิ อุคฺคณฺหถา’’ติ อุยฺโยเชตพฺพาฯ
อิทานิ มาตุ คามสทฺทาทีสุ กิญฺจ ิ วินิจฺฉยํ วทาม – มาตุ คามสทฺโท จ โอโรธสทฺโท จ ทา
รสทฺโท จาติ อิเม อิตฺถปิ ทตฺถวาจกาปิ สมานา เอกนฺ เตน ปุ ลฺลงิ ฺ คา ภวนฺ ตฯิ เตสุ ทารสทฺทสฺ ส
เอกสฺ มิ ํ อตฺเถ วตฺตมานสฺ สาปิ พหุวจนกตฺตเมว สทฺทสตฺถวิท ู อิจฺฉนฺ ต,ิ น เอกวจนกตฺตฯํ มยํ ปน
ทารสทฺทสฺ ส เอกสฺ มิ ํ อตฺเถ เอกวจนกตฺต,ํ เยภุยฺเยน ปน พหุวจนกตฺต ํ อนุ ชานาม, พวฺ หตฺเถ
วตฺตพฺพเมว นตฺถฯิ ปาฬิยญฺห ิ ทารสทฺโท เยภุยฺเยน พหุวจนโก ภวติ, เอกวจนโก อปฺโปฯ ตตฺริ
เม ปโยคา –
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‘‘ทาสา จ ทาสฺ โย อนุ ชวี ิโน จ,
ปุ ตฺตา จ ทารา จ มยญฺจ สพฺเพ;
ธมฺมญฺจรามปฺปรโลกเหตุ,
ตสฺ มา หิ อมฺห ํ ทหรา น มิยฺยเร’’ติ จ,
‘‘โย ญาตีนํ สขีนํ วา, ทาเรสุ ปฏิทสิ ฺ สติ;
สหสา สมฺปิยาเยน, ตํ ชญฺญาวสโล อิต’ี ’ติ จ,
‘‘เสหิ ทาเรหิ’สนฺ ตุฏฺโฐ, เวสิยาสุ ปทิสฺสติ;
ทิสฺสติ ปรทาเรสุ , ตํ ปราภวโต มุข’’นฺ ต ิ จ,
‘‘ปุ ตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา’’ติ จ พฺยาเส, สมาเส ปน ‘‘ปุ ตฺตทารา ทิสา ปจฺฉา, ปุ ตฺตทาเรหิ
มตฺตโน’’ติ จ เอวมาทโย พหุวจนปฺปโยคา พหโว ภวนฺ ตฯิ
เอกวจนปฺปโยคา ปน อปฺปาฯ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘ครูนํ ทาเร, ธมฺมํ จเร โยปิ สมุญฺชกํ จเร, ทารญฺจ
โปสํ ททมปฺปกสฺ ม’ิ ’นฺ ต ิ จ,
‘‘เย คหฏฺฐา ปุ ญฺญกรา, สีลวนฺ โต อุปาสกา;
ธมฺเมน ทารํ โปเสนฺ ต,ิ เต นมสฺ สามิ มาตลี’’ติ จ,
‘‘ปรทารํ น คจฺเฉยฺ ยํ, สทารปสุ โต สิย’’นฺ ต ิ จ,
‘‘โย อิจฺเฉ ปุ ริโส โหตุ,ํ ชาติ ํ ชาติ ํ ปุ นปฺปุนํ;
ปรทารํ วิวชฺเชยฺ ย, โธตปาโทว กทฺทม’’นฺ ต ิ จ
เอวมาทโย เอกวจนปฺปโยคา อปฺปาฯ
สมาหารลกฺขณวเสน ปเนส ทารสทฺโท นปุํ สกลิงฺเคกวจโนปิ กตฺถจิ ภวติฯ ‘‘อาทาย ปุ ตฺต
ทารํฯ ปุ ตฺตทารสฺ ส สงฺ คโห’’อิต ิ เอวํ อิธ วุ ตฺตปฺปกาเรน ลิงฺคญฺจ อตฺถญฺจ สลฺลกฺเขตฺวา ‘‘ปุ ริโส ปุ ริ
สา’’ติ ปวตฺต ํ ปุ ริสสทฺทนยํ นิสฺสาย สพฺเพสํ ‘‘ภูโต ภาวโก ภโว’’ติอาทีนํ ภูธาตุมยานํ อญฺเญสญฺโจ
การนฺ ตปทานํ นามิกปทมาลาสุ สทฺธาสมฺปนฺ เนหิ กุลปุ ตฺเตหิ สทฺธมฺมฏฺฐิตยิ า โกสลฺลมุปปฺ า
เทตพฺพฯํ
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กิ ํ ปน สพฺพานิ โอการนฺ ตปทานิ ปุ ริสนเย สพฺพปฺปกาเรน เอกสทิสาเนว หุตฺวา ปวิฏฺฐานีต?ิ
น ปวิฏฺฐานิฯ กานิจ ิ หิ โอการนฺ ตปทานิ ปุ ริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺ ต,ิ เอกเทเสน ปวิฏฺฐา
นิ จ, กานิจ ิ โอการนฺ ตปทานิ ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺ ต,ิ เอกเทเสน น ปวิฏฺฐานิ จ,
กานิจ ิ โอการนฺ ตปทานิ ปุ ริสนเย สพฺพถา อปฺปวิฏฺฐาเนวฯ ตตฺร กตมานิ กานิจ ิ โอการนฺ ตปทานิ
ปุ ริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺ ต,ิ เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จ? ‘‘สโร วโย เจโต’’ติอาทีนิฯ สโรอิต ิ
หิ อยํสทฺโท อุสุสทฺทสรวนอการาทิสรวาจโก เจ, ปุ ริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺโฐฯ รหทวาจโก เจ,
มโนคณปกฺขกิ ตฺตา ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺโฐฯ วโยอิต ิ สทฺโท ปริหานิวาจโก เจ, ปุ ริสนเย
สพฺพถา ปวิฏฺโฐฯ อายุ โกฏฺฐาสวาจโก เจ, มโนคณปกฺขกิ ตฺตา ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺโฐฯ เจ
โต อิต ิ สทฺโท ยทิ ปณฺณตฺตวิ าจโก, ปุ ริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺโฐฯ ยทิ ปน จิตฺตวาจโก, มโนคณปกฺ
ขิกตฺตา ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺโฐฯ มโนคโณ จ นาม –
มโน วโจ วโย เตโช,
ตโป เจโต ตโม ยโส;
อโย ปโย สิโร ฉนฺ โท,
สโร อุโร รโห อโห –
อิเม โสฬสฯ
อิทานิ ยถาวุ ตฺตสฺ ส ปากฏีกรณตฺถ ํ มนสทฺทาทีนํ นามิกปทมาลํ กถยาม –
มโน, มนาฯ มนํ, มโน, มเนฯ มนสา, มเนน, มเนหิ, มเนภิฯ มนโส, มนสฺ ส, มนานํฯ มนา,
มนสฺ มา, มนมฺหา, มเนหิ, มเนภิฯ มนโส, มนสฺ ส, มนานํฯ มนสิ, มเน, มนสฺ ม,ิ ํ มนมฺห,ิ มเนสุ ฯ โภ
มน, ภวนฺ โต มนาฯ
อถ วา ‘‘โภ มนา’’อิต ิ พหุวจนมฺปิ เญยฺ ยํฯ เอวํ วโจ, วจาฯ วจํ, วโจ, วเจฯ วจสาติอาทินา นา
มิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อหสทฺทสฺ ส ปน ภุมฺเมกวจนฏฺฐาเน อหสิ, อเห, อหสฺ ม,ิ ํ อหมฺห,ิ อหุ,
อหนีต ิ โยเชตพฺพาฯ
อิทานิ รูปนฺ ตรวิเสสทสฺ สนตฺถ ํ นปุํ สกลิงฺคสฺ ส มนสทฺทสฺ สปิ นามิกปทมาลํ วทาม, อฏฺฐาเน
อยํ กถิตาติ น โจเทตพฺพฯํ
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มนํ, มนานิ, มนาฯ มนํ, มนานิ, มเนฯ มเนน, มเนหิ, มเนภิฯ มนสฺ ส, มนโส, มนานํฯ มนา,
มนสฺ มา, มนมฺหา, มเนหิ, มเนภิฯ มนสฺ ส , มนโส, มนานํฯ มเน, มนสฺ ม,ิ ํ มนมฺห,ิ มเนสุ ฯ โภ มน,
ภวนฺ โต มนาฯ อถ วา ‘‘โภ มนานิ, โภ มนา’’เอวมฺปิ พหุวจนํ เวทิตพฺพฯํ เอวมุตฺตรตฺราปิ นโยฯ
เอตฺถ จ ปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส มนสทฺทสฺ ส ปจฺจตฺตกรณสมฺปทานสามิภุมฺมวจนานิ มโน มนสา มนโส
มนสีต ิ รูปานิ ฐเปตฺวา ยานิ เสสานิ, นปุํ สกลิงฺคสฺ ส จ มนสทฺทสฺ ส ปจฺจตฺตวจนานิ ‘‘มนํ มนานี’’ติ
รูปานิ จ, อฏฺฐมฺโยปโยควจนานํ ‘‘มนํ มนานี’’ติ รูปทฺวยญฺจ ฐเปตฺวา ยานิ เสสานิ, ตานิ สพฺพานิ
กมโต สมสมานิฯ
เกจิ โอการนฺ โต มโนอิต ิ สทฺโท นปุํ สกลิงฺโคติ วทนฺ ต,ิ เต วตฺตพฺพา – ยทิ โส นปุํ สกลิงฺโค สิ
ยา, ตสฺ สทิเสหิ วโจ วโยติอาทิสทฺเทหิปิ นปุํ สกลิงฺเคเหว ภวิตพฺพ,ํ น ‘‘เต นปุํ สกลิงฺคา’’ติ ครู
วทนฺ ต,ิ ‘‘ปุ ลฺลงิ ฺ คา’’อิจฺเจว วทนฺ ตฯิ ยสฺ มา จ ปาฬิยํ ‘‘กาโย อนิจฺโจ; มโน อนิจฺโจ’’ติ จ ‘‘กาโย ทุกฺ
โข, มโน ทุกฺโข’’ติ จ ‘‘นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาติ อนิจฺโจ ภนฺ เต’’ติ จ เอวมาทโย ปุ ลฺลงิ ฺ คปฺปโยคา พห
โว ทิฏฺฐาฯ เตน ญายติ มโนสทฺโท เอกนฺ เตน ปุ ลฺลงิ ฺ โคติฯ ยทิ ปน นปุํ สกลิงฺโคสิยา, ‘‘อนิจฺโจ ทุกฺ
โข’’ติ เอวมาทีนิ ตํสมานาธิกรณานิ อเนกปทสตานิปิ นปุํ สกลิงฺคาเนว สิยุํฯ น หิ ตานิ นปุํ สกลิงฺ
คานิ, อถ โข อภิเธยฺ ยลิงฺคานุ วตฺตกานิ วาจฺจลิงฺคานิฯ เอวํ มโนสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คตา ปจฺเจตพฺพาติ,
สเจ มโนสทฺโท นปุํ สกลิงฺโค น โหติ, กถํ ‘‘มนานี’’ติ นปุํ สกรูปํ ทิสฺสตีต?ิ สจฺจ ํ ‘‘มนานี’’ติ นปุํ สก
ลิงฺคเมว, ตถาปิ มโนคเณ ปมุขภาเวน คหิตสฺโสการนฺ ตสฺ ส มนสทฺทสฺ ส รูปํ น โหติฯ อถ กิญฺจรหี
ติ เจ? จิตฺตสทฺเทน สมานลิงฺคสฺ ส สมานสุ ตติ ฺเตปิ มโนคเณ อปริยาปนฺ นสฺ ส นิคฺคหีตนฺ ตสฺ เสว
มนสทฺทสฺ ส รูปํฯ มนสทฺโท หิ ปุ นฺนปุํ สกวเสน ทฺวิธา ภิชฺชติ ‘‘มโน มนํ’’อิต ิ ยถา ‘‘อชฺชโวอชฺชว’’นฺ
ติฯ ‘‘มโน เจ นปฺปทุสฺสติฯ สนฺ ต ํ ตสฺ ส มนํ โหตี’’ติ หิ ปาฬิฯ ยทิ จ โส มโนสทฺโท นปุํ สกลิงฺโค น
โหติฯ
‘‘ครุ เจติยปพฺพตวตฺตนิยา,
ปมทา ปมทา ปมทา วิมทํ;
สมณํ สุ นิสมฺม อกา หสิต,ํ
ปติต ํ อสุ เภสุ มุนิสฺส มโน’’ติ
เอตฺถ มโนสทฺเทน สมานาธิกรโณ ‘‘ปติต’’นฺ ต ิ สทฺโท นปุํ สกลิงฺคภาเวน กสฺ มา สนฺ นิหโิ ตฯ ยสฺ มา
จ สมานาธิกรณปทํ นปุํ สกลิงฺคภาเวน สนฺ นิหติ ,ํ ตสฺ มา สทฺทนฺ ตรสนฺ นิธานวเสน มโนสทฺโท นปุํ
สกลิงฺโคติ ญายตีต?ิ ตนฺ น, สมานาธิกรณปทสฺ ส สพฺพตฺถ ลิงฺควิเสสาโชตนโตฯ ยทิ หิ สมานาธิ
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กรณปทํ สพฺพตฺถ ลิงฺควิเสสํ โชเตยฺ ย , ‘‘จตฺตาโร อินฺทฺริยานี’’ติ เอตฺถาปิ ‘‘จตฺตาโร’’ติ ปทํ อินฺทฺ
ริยสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺต ํ กเรยฺ ย, น จ กาตุ ํ สกฺโกติฯ อินฺทฺริยสทฺโท หิ เอกนฺ เตน นปุํ สกลิงฺโคฯ ยทิ
ตุมฺเห ‘‘ปติต’’นฺ ต ิ สมานาธิกรณปทํ นิสฺสาย มโนสทฺทสฺ ส นปุํ สกลิงฺคตฺตมิจฺฉถ, ‘‘จตฺตาโร อินฺทฺริ
ยานี’’ติ เอตฺถปิ ‘‘จตฺตาโร’’ติ สมานาธิกรณปทํ นิสฺสาย อินฺทฺริยสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺต ํ อิจฺฉถาติฯ น
มยํ โภ อินฺทฺริยสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺต ํ อิจฺฉาม, อถ โข นปุํ สกลิงฺคตฺตเํ ยว อิจฺฉาม, ‘‘จตฺตาโร’’ติ ปทํ
ลิงฺควิปลฺลาสวเสน ฐิตตฺตา ‘‘จตฺตารี’’ติ คณฺหาม, ตสฺ มา ‘‘จตฺตาริ อินฺทฺริยานี’’ติ อตฺถ ํ ธาเรมาติฯ
ยทิ เอวํ ‘‘ปติต ํ อสุ เภสุ มุนิสฺส มโน’’ติ เอตฺถาปิ ‘‘ปติต’’นฺ ต ิ ปทํ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน ฐิตนฺ ต ิ มนฺ ตฺวา
‘‘ปติโต’’ติ อตฺถ ํ ธาเรถาติฯ น ธาเรม เอตฺถ ลิงฺควิปลฺลาสสฺ ส อนิจฺฉิตพฺพโตฯ ยทิ หิ มโนสทฺโท
ปุ ลฺลงิ ฺ โค สิยา, ตํสมานาธิกรณปทํ ‘‘ปติโต’’ติ วตฺตพฺพ ํ สิยาฯ กิมาจริโย เอวํ วตฺตุ ํ น ชานิ, ชานมา
โน เอว โส ‘‘ปติโต’’ติ นาโวจ, ‘‘ปติต’’นฺ ต ิ ปนาโวจ, เตน ญายติ ‘‘มโนสทฺโท นปุํ สกลิงฺโค’’ติฯ มา
ตุมฺเห เอวํ วเทถ, สมานาธิกรณปทํ นาม กตฺถจิ ปธานลิงฺคมนุ วตฺตติ, กตฺถจิ นานุ วตฺตติ, ตสฺ มา
น ตํ ลิงฺควิเสสโชตเน เอกนฺ ตโต ปมาณํฯ ‘‘มาตุคาโม, โอโรโธ, อาวุ โส วิสาข, เอหิ วิสาเข, จิตฺตา
นิ อฏฺฐีนี’’ติ เอวมาทิรูปวิเสโสเยว ปมาณํฯ ยทิ สมานาธิกรณปเทเยว ลิงฺควิเสโส อธิคนฺ ตพฺโพ สิ
ยา, ‘‘จตฺตาโร จ มหาภูตา’’ติอาทีสุ ลิงฺคววตฺถานํ น สิยาฯ ยสฺ มา เอวมาทีสุปิ ฐาเนสุ ลิงฺคววตฺ
ถานํ โหติเยวฯ กถํ? ‘‘จตฺตาโร’’ติ ปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ ‘‘มหาภูตา’’ติ นปุํ สกนฺ ต,ิ ตสฺ มา ‘‘ปติต ํ อสุ เภสุ มุนิสฺส
มโน’’ติ เอตฺถาปิ ‘‘ปติต’’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺค ํ ‘‘มโน’’ติ ปุ ลฺลงิ ฺ คนฺ ต ิ ววตฺถานํ ภวตีตฯิ อิท ํ สุ ตฺวา เต ตุณฺ
หี ภวิสฺสนฺ ตฯิ ตโต เตสํ ตุณฺหภี ตู านํ อิท ํ วตฺตพฺพ ํ – ยสฺ มา มโนคเณ ปวตฺตานํ ปทานํ สมานาธิ
กรณปทานิ กตฺถจิ นปุํ สกวเสน โยเชตพฺพานิ, ตสฺ มา มโนคเณ ปมุขสฺ ส มโนสทฺทสฺ สปิ สมานาธิ
กรณปทานิ กตฺถจิ นปุํ สกวเสน โยชิตานิฯ ตถา หิ ปุ พฺพาจริยา ‘‘สทฺธมฺมเตชวิหตํ วิลยํ ขเณน,
เวเนยฺ ยสตฺตหทเยสุ ตโม’ปยาติฯ ทุกฺข ํ วโจ เอตสฺ มนิ ฺ ต ิ ทุพฺพโจฯ อวนตํ สิโร ยสฺ ส โสยํ อวํสิโร,
อปฺปกํ ราคาทิ รโช เยสํ ปญฺญามเย อกฺขมิ ฺห ิ เต อปฺปรชกฺขา’’ติอาทินา สทฺทรจนํ กุพฺพสิ ํ ุ , น ปน
เตหิ วโจ สิโร รโชสทฺทาทีนํ นปุํ สกลิงฺคตฺต ํ วิภาเวตุ ํ อีทสิ ี สทฺทรจนา กตา, อถ โข สิโรมโนสทฺ
ทานํ มโนคเณ ปวตฺตานํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทฺทานํ กตฺถจิปิ อีทสิ านิปิ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน ฐิตานิ สมานาธิ
กรณปทานิ โหนฺ ตตี ิ ปเรสํ ชานาปนาธิปปฺ ายวติยา อนุ กมฺปาย วิรจิตาฯ เอตฺถาปิ ตุมฺหากํ มเตน
มโนสทฺทสฺ ส นปุํ สกลิงฺคตฺเต สติ วโจ สิโร อิจฺจาทโยปิ นปุํ สกลิงฺคตฺตมาปชฺชนฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺควเสน
สมานาธิกรณปทานํ นิทฺทฏิ ฺ ฐตฺตาฯ กิ ํ ปเนเตสมฺปิ นปุํ สกลิงฺคตฺต ํ อิจฺฉถาติฯ อทฺธา เต อิทมฺปิ สุ ตฺ
วา นิพฺเพเฐตุมสกฺโกนฺ ตา ตุณฺห ี ภวิสฺสนฺ ตฯิ กิญฺจาปิ เต อญฺญํ คเหตพฺพการณํ อปสฺ สนฺ ตา เอวํ
วเทยฺ ยุํ ‘‘ยทิ โภ มโน สทฺโท นปุํ สกลิงฺโคน โหติ, กสฺ มา เวยฺ ยากรณา ‘มโนสทฺโท นปุํ สกลิงฺโค’ติ
วทนฺ ต’ี ’ติ? เต วตฺตพฺพา – ยทิ ตุมฺเห เวยฺ ยากรณมตํ คเหตฺวา มโนสทฺทสฺ ส นปุํ สกลิงฺคตฺต ํ โรเจถ
, นนุ ภควาเยว โลเก อสทิโส มหาเวยฺ ยากรโณ มหาปุ ริโส วิสารโท ปรปฺปวาทมทฺทโนฯ
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ภควนฺ ตญฺห ิ ปทกา เวยฺ ยากรณา อมฺพฏฺฐมาณวโปกฺขรสาติโสณทณฺฑาทโย จ พฺราหฺมณา สจฺจก
นิคณฺฐาทโย จ ปริพฺพาชกา วาเทน น สมฺปาปุ ณสิ ํ ุ , อญฺญทตฺถุ ภควาเยว มตฺตวารณคณมชฺเฌ
เกสรสีโห วิย อสมฺภโี ต เนสํ เนสํ วาทํ มทฺเทสิ , มหนฺ เต จ เน อตฺเถ ปติฏฺฐาเปสิ, เอวํวิเธน ภคว
ตา โวหารกุสเลน ยสฺ มา ‘‘กาโย อนิจฺโจ’’ติ จ ‘‘กาโย ทุกฺโข, มโน อนิจฺโจ, มโน ทุกฺโข’’ติ จ เอว
มาทินา วุ ตฺตา มโนสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คภาวสูจนิกา พหู ปาฬิโย ทิสฺสนฺ ต,ิ ตสฺ มา มโนสทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ
โคเยวาติ สารโต ปจฺเจตพฺโพติฯ เอวํ วุ ตฺตา เต นิรุตฺตรา อปฺปฏิภานา มงฺ กุภตู า ปตฺตกฺขนฺ ธา อโธ
มุขา ปชฺฌายิสฺสนฺ ตฯิ
อิทานิ สรสทฺทาทีนํ นามิกปทมาลา วิเสสโต วุ จฺจเต –
สโร, สราฯ สรํ, สเรฯ สเรน, สเรหิ, สเรภิฯ สรสฺ ส , สรานํฯ สรา, สรสฺ มา, สรมฺหา, สเรหิ, สเร
ภิฯ สรสฺ ส, สรานํฯ สเร, สรสฺ ม,ิ ํ สรมฺห,ิ สเรสุ ฯ โภ สร, ภวนฺ โต สราฯ
อยํ ปุ ริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺฐสฺ ส อุสุสทฺทสรวนอการาทิสรวาจกสฺ ส สรสทฺทสฺ ส นามิกปท
มาลาฯ
อยํ ปน ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐสฺ ส มโนคณปกฺขกิ สฺ ส รหทวาจกสฺ ส สรสทฺทสฺ ส นา
มิกปทมาลา –
สโร, สราฯ สรํ, สโร, สเรฯ สรสา, สเรน, สเรหิ, สเรภิฯ สรโส, สรสฺ ส, สรานํฯ สรา, สรสฺ มา,
สรมฺหา, สเรหิ, สเรภิฯ สรโส, สรสฺ ส, สรานํฯ สรสิ, สเร, สรสฺ ม,ิ ํ สรมฺห,ิ สเรสุ ฯ โภ สร, ภวนฺ โต
สรา, โภ สรา อิต ิ วาฯ
วโย, วยาฯ วยํ, วเยฯ วเยน, วเยหิ, วเยภีต ิ ปุ ริสนเยน เญ ยฺ โยฯ อยํ ปุ ริสนเย สพฺพถา
ปวิฏฺฐสฺ ส ปริหานิวาจกสฺ ส วยสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ
อยํ ปน ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐสฺ ส มโนคณปกฺขกิ สฺ ส อายุ โกฏฺฐาสวาจกสฺ ส วยสทฺทสฺ ส
นามิกปทมาลา – วโย, วยาฯ วยํ, วโย, วเยฯ วยสา, วเยน, วเยหิ, วเยภีต ิ มนนเยน เญยฺ โยฯ
ตสฺ ส เจโต ปฏิสฺโสสิ, อรญฺเญ ลุทฺทโคจโรฯ เจตา หนิสํ ุ เวทพฺพฯํ
เจโต, เจตาฯ เจตํ, เจเตฯ เจเตน, เจเตหิ, เจเตภีต ิ ปุ ริสนเยน เญยฺ โยฯ อยํ ปุ ริสนเย สพฺพ
ถา ปวิฏฺฐสฺ ส ปณฺณตฺตวิ าจกสฺ ส เจตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ
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อยํ ปน ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐสฺ ส จิตฺตวาจกสฺ ส เจตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา – เจโต,
เจตาฯ เจตํ, เจโต, เจเตฯ เจตสา, เจเตน, เจเตหิ, เจเตภีต ิ มนนเยน เญยฺ โยฯ ยโส กุลปุ ตฺโต, ยสํ
กุลปุ ตฺต,ํ ยเสน กุลปุ ตฺเตนาติ เอกวจนวเสน ปุ ริสนเยน โยเชตพฺพา, เอกวจนปุ ถุวจนวเสน วาฯ
เอวํ กานิจ ิ โอการนฺ ตปทานิ ปุ ริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺ ต,ิ เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จาติ อิมิ
นา นเยน สพฺพปทานิ ปญฺญาจกฺขุนา อุปปริกฺขติ ฺวา วิเสโส เวทิตพฺโพฯ อวิเสสญฺญุโน หิ เอวมาทิ
วิภาคํ อชานนฺ ตา ยํ วา ตํ วา พฺยญฺชนํ โรเปนฺ ตา ยถาธิปเฺ ปตํ อตฺถ ํ วิราเธนฺ ต,ิ ตสฺ มา โย เอตฺถ
อมฺเหหิ ปกาสิโต วิภาโค, โส สทฺธาสมฺปนฺ เนหิ กุลปุ ตฺเตหิ สกฺกจฺจมุคฺคเหตพฺโพฯ กตมานิ กานิจ ิ
โอการนฺ ตปทานิ ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จ เอกเทเสน น ปวิฏฺฐานิ จ? มโน วโจ เตโชสทฺ
ทาทโย เจว อยฺยสทฺโท จ, ตตฺร มนสทฺทาทีนํ นามิกปทมาลา เหฏฺฐา วิภาวิตาฯ
อยฺยสทฺทสฺ ส ปน นามิกปทมาลายํ ‘‘อยฺ โย, อยฺ ยาฯ อยฺ ยํ, อยฺ เย’’ติ ปุ ริสนเยน วตฺวา อา
ลปนฏฺฐาเน ‘‘โภ อยฺ ย, โภ อยฺ โย’’ติ ทฺเว เอกวจนานิ, ‘‘ภวนฺ โต อยฺ ยา, ภวนฺ โต อยฺ โย’’ติ ทฺเว
พหุวจนานิ จ วตฺตพฺพานิฯ เอตฺถ อยฺโย อิต ิ สทฺโท ปจฺจตฺตวจนภาเว เอกวจนํ, อาลปนวจนภาเว
เอกวจนญฺเจว พหุวจนญฺจฯ ตตฺริเม ปโยคา ‘‘อยฺ โย กิร สาคโต อมฺพติตฺถเิ กน นาเคน สงฺ คาเมสิ ,
ปิ วตุ ภนฺ เต อยฺ โย สาคโต กาโปติก ํ ปสนฺ น’’นฺ ต ิ เอวมาทีนิ อยฺโยสทฺทสฺ ส ปจฺจตฺเตกวจนปฺปโยคา
นิ, ‘‘อถ โข สา อิตฺถ ี ตํ ปุ ริสํ เอตทโวจ ‘นายฺ โย โส ภิกฺขุ มํ นิปปฺ าเฏสิ, อปิ จ อหเมว เตน ภิกฺขุนา
คจฺฉามิ, อการโก โส ภิกฺขุ, คจฺฉ ขมาเปหี’ติ’’ เอวมาทีนิ อยฺโยสทฺทสฺ ส อาลปเนกวจนปฺปโยคานิ,
‘‘เอถ’ยฺ โย ราชวสติ,ํ นิสีทติ ฺวา สุ ณาถ เมฯ เอถ มยํ อยฺ โย สมเณสุ สกฺยปุ ตฺตเิ ยสุ ปพฺพชิสฺสามา’’ติ
เอวมาทีนิ อยฺโยสทฺทสฺ ส อาลปนพหุวจนปฺปโยคานิฯ ภวติ จตฺร –
อยฺโย อิต ิ อยํ สทฺโท, ปจฺจตฺเตกวโจ ภเว;
อาลปเน พหุวโจ, ภเว เอกวโจปิ จ –
เอวํ กานิจ ิ โอการนฺ ตปทานิ ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺ ต ิ เอกเทเสน น ปวิฏฺฐานิ จฯ
กตมานิ กานิจ ิ โอการนฺ ตปทานิ ปุ ริสนเย สพฺพถา อปฺปวิฏฺฐานิ? โคสทฺโทเยวฯ โคสทฺทสฺ ส
หิ อยํ นามิกปทมาลา –
โค, คาโว, คโวฯ คาวุ ํ, คาวํ, ควํ, คาโว, คโวฯ คาเวน, คเวน, โคหิ, โคภิฯ คาวสฺ ส , ควสฺ ส,
ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ คาวา, คาวสฺ มา, คาวมฺหา, ควา, ควสฺ มา, ควมฺหา, โคหิ, โคภิฯ คาวสฺ ส , ควสฺ ส,
ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ คาเว, คาวสฺ ม,ิ ํ คาวมฺห,ิ คเว, ควสฺ ม,ิ ํ ควมฺห,ิ คาเวสุ , คเวสุ , โคสุ ฯ โภ โค, ภวนฺ
โต คาโว, คโวฯ อยํ ปุ ริสนเย สพฺพถา อปฺปวิฏฺฐสฺ ส โคสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ
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นนุ จ โภ โคสทฺโท อตฺตนา สมฺภตู โคณสทฺทมาลาวเสน ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺโฐ เจว
เอกเทเสน น ปวิฏฺโฐ จาติ? สจฺจฯํ โคณสทฺโท โคสทฺทวเสน สมฺภโู ตปิ ‘‘วตฺตจิ ฺฉานุ ปุพฺพกิ า
สทฺทปฏิปตฺต’ี ’ติ วจนโต โคสทฺทโต วิสุํ อมฺเหหิ คเหตฺวา ปุ ริสนเย ปกฺขติ ฺโตฯ ตสฺ ส หิ วิสุํ คหเณ
ยุ ตฺต ิ ทิสฺสติ สฺ ยาทีสุ เอกากาเรเนว ติฏฺฐนโต, ตสฺ มา โคสทฺทโต สมฺภตู มฺปิ โคณสทฺท ํ อนเปกฺขติ ฺ
วา สุ ทฺธ ํ โคสทฺทเมว คเหตฺวา ปุ ริสนเย สพฺพถา โคสทฺทสฺ ส อปฺปวิฏฺฐตา วุ ตฺตาฯ
นนุ จ โภ ปจฺจตฺตวจนภูโต โคอิต ิ สทฺโท ปุ ริโสติ สทฺเทน สทิสตฺตา ปุ ริสนเย เอกเทเสน
ปวิฏฺโฐติ? ตนฺ น, โคสทฺโท หิ นิจฺจโมการนฺ โต, น ปุ ริสสทฺทาทโย วิย ปฐมํ อการนฺ ตภาเว ฐตฺวา
ปจฺฉา ปฏิลทฺโธการนฺ ตฏฺโฐฯ เตเนว หิ ปจฺจตฺตวจนฏฺฐาเนปิ อาลปนวจนฏฺฐาเนปิ โคอิจฺเจว ติฏฺฐ
ติฯ ยทิ ปจฺจตฺตวจนตฺต ํ ปฏิจฺจ โคสทฺทสฺ ส ปุ ริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐตา อิจฺฉิตพฺพา, ‘‘กานิจ ิ โอ
การนฺ ตปทานี’’ติ เอวํ วุ ตฺตา โอการนฺ ตกถา กมตฺถ ํ ทีเปยฺ ย, นิปผฺ ลาว สา กถา สิยา, ตสฺ มา อมฺ
เหหิ ยถาวุ ตฺโต นโยเยว อายสฺ มนฺ เตหิ มนสิ กาตพฺโพฯ เอวํ โคสทฺทสฺ ส ปุ ริสนเย สพฺพถา อปฺป
วิฏฺฐตา ทฏฺฐพฺพาฯ
เกเจตฺถ เอวํ ปุ จฺเฉยฺ ยุํ ‘‘โคสทฺทสฺ ส ตาว ‘โค, คาโว, คโวฯ คาวุ ํ, คาวํ, ควํ’ อิจฺจาทินา นเยน
ปุ ริสนเย สพฺพถา อปฺปวิฏฺฐตา อมฺเหหิ ญาตา, ชรคฺคว ปุ งคฺ วาทิสทฺทา ปน กุตฺร นเย ปวิฏฺฐา’’
ติ? เตสํ เอวํ พฺยากาตพฺพ ํ ‘‘ชรคฺคว ปุ งคฺ วาทิสทฺทา สพฺพถาปิ ปุ ริสนเย ปวิฏฺฐา’’ติฯ ตถา หิ
เตสํ โคสทฺทโต อยํ วิเสโส, ชรนฺ โต จ โส โค จาติ ชรคฺคโวฯ เอตฺถ นการโลโป ตการสฺ ส จ
คการตฺต ํ ภวติ สมาสปทตฺตา, สมาเส จ สิมฺห ิ ปเร โคสทฺทสฺโสการสฺ ส อวาเทโส ลพฺภติ, ตสฺ มา
ปาฬิยํ ‘‘วิสาเณน ชรคฺคโว’’ติ เอกวจนรูปํ ทิสฺสติฯ ตถา หิ อญฺญตฺถ อนุ ปปทตฺตา คโวอิต ิ พหุว
จนปทํเยว ทิสฺสติฯ อิธ ปน โสปปทตฺตา สมาสปทภาวมาคมฺม ‘‘ชรคฺคโว’’ติ เอกวจนปทํเยว ทิสฺ
สติฯ ตถา หิ ชรคฺคโวติ เอตฺถ ชรนฺ ตา จ เต คโว จาติ เอวํ พหุวจนวเสน นิพฺพจนียตา น ลพฺภติ
โลกสงฺ เกตวเสน เอกสฺ มิ ํ อตฺเถ นิรูฬฺหตฺตาติฯ ‘‘ชรคฺคโว, ชรคฺควาฯ ชรคฺควํ, ชรคฺคเวฯ ชรคฺคเว
นา’’ติ ปุ ริสนเยน นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอส นโย ปุ งคฺ โว สกฺยปุ งคฺ โวติอาทีสุปิฯ
ตตฺร ปุ งคฺ โวติ คุนฺนํ ยูถปติ นิสภสงฺ ขาโต อุสโภฯ โย ปาฬิยํ ‘‘มุหุตฺตชาโตว ยถา ควํปติ,
สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุ นฺธร’’นฺ ต ิ จ ‘‘ควญฺเจ ตรมานานํ, อุชุ ํ คจฺฉติ ปุ งฺคโว’’ติ จ อาคโตฯ อีทเิ สสุ
ปน ฐาเนสุ เกจิ ‘‘ปุ มา จ โส โค จาติ ปุ งฺคโว’’ติ วจนตฺถ ํ ภณนฺ ตฯิ มยํ ปน ปธาเน นิรูฬฺโห อยํ สทฺ
โทติ วจนตฺถ ํ น ภณามฯ น หิ ปุ งโฺ กกิโลติอาทิสทฺทานํ โกกิลาทีนํ ปุ มฺภาวปฺป กาสนมตฺเต สมตฺถ
ตา วิย อิมสฺ ส ปุ มฺภาวปฺปกาสนมตฺเต สมตฺถตา สมฺภวติ, อถ โข ปธานภาวปฺปกาสเน จ สมตฺถ
ตา สมฺภวติฯ เตน ‘‘สกฺยปุ งฺคโว’’ติอาทีสุ นิสภสงฺ ขาโต ปุ งฺคโว วิยาติ ปุ งฺคโว, สกฺยานํ, สกฺเยสุ วา
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ปุ งฺคโว สกฺยปุ งฺคโวติอาทินา สมาสปทตฺโถ คเหตพฺโพฯ อถ วา อุตฺตรปทตฺเต ฐิตานํ สี หพฺยคฺฆ
นาคาทิสทฺทานํ เสฏฺฐวาจกตฺตา ‘‘สกฺยปุ งฺคโว’’ติอาทีนํ ‘‘สกฺยเสฏฺโฐ’’ติอาทินา อตฺโถ คเหตพฺโพฯ
อิต ิ สพฺพถาปิ ปุ ริสนเย ปวตฺตนโต ชรคฺคว ปุ งคฺ วาทิสทฺทานํ โคสทฺทสฺ ส ปทมาลโต วิสทิสป
ทมาลตา ววตฺถเปตพฺพาฯ โคสทฺทสฺ ส ปน ปุ ริสนเย สพฺพถา อปฺปวิฏฺฐตา จ ววตฺถเปตพฺพาฯ
อาปสทฺเท อาจริยานํ ลิงฺควจนวเสน มติเภโท วิชฺชติ, ตสฺ มา ตํมเตน ตสฺ ส ปุ ริสนเย สพฺพถา
อปฺปวิฏฺฐตา ภวติฯ ‘‘องฺ คุตฺตราเปสู’’ติ ปาฬิยา อฏฺฐกถายํ ‘‘มหิยา ปน นทิยา อุตฺตเรน อาโป’’ติ
วุ ตฺต,ํ ฏี กายํ ปน ตํ อุลฺลงิ ฺ คติ ฺวา ‘‘มหิยา นทิยา อาโป ตสฺ ส ชนปทสฺ ส อุตฺตเรน โหนฺ ต,ิ ตาสํ
อวิทรู ตฺตา โส ชนปโท อุตฺตราโป’’ติ วุ ตฺตฯํ เอวํ อาปสทฺทสฺ ส เอกนฺ เตน อิตฺถลิ งิ ฺ คตา พหุวจนตา
จ อาจริเยหิ อิจฺฉิตา, เตสํ มเต อาโปอิต ิ อิตฺถลิ งิ ฺ เค ปฐมาพหุวจนรูเป โหนฺ เต ทุตยิ าตติยาปญฺจมี
สตฺตมีนํ พหุวจนรูปานิ กีทสิ านิ สิยุํฯ ตถา หิ ‘‘ปุ ริเส, ปุ ริเสหิ ปุ ริเสภิ ปุ ริเสสู’’ติ รูปวโต ปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส
วิย โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส เอการเอหิ การาทิยุตฺตานิ รูปานิ กตฺถจิปิ น ทิสฺสนฺ ตฯิ อโต เตสํ มเต
ปทมาลานโย อตีว ทุกฺกโรฯ
อาปสทฺทสฺ ส ครโว, สทฺทสตฺถนยํ ปติ;
พหุวจนตญฺจติ ฺถ-ิ ลิงฺคภาวญฺจ อพฺรวุ ํฯ
อิจฺจาปสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คพหุวจนนฺ ตตา เวยฺ ยากรณานํ มตํ นิสฺสาย อนุ มตาติ เวทิตพฺพาฯ
อฏฺฐสาลินิยํ ปน อาโป อิต ิ สทฺทสฺ ส นปุํ สกลิงฺเคกวจนวเสน วุ ตฺโต ปโยโค ทิฏฺโฐ ‘‘โอมตฺต ํ ปน
อาโป อธิมตฺตปถวีคติก ํ ชาต’’นฺ ตฯิ ชาตกปาฬิยํ ตุ ตสฺ เสกวจนนฺ ตตา ทิฏฺฐาฯ ตถา หิ ‘‘สุ จ ิ ํ
สุ คนฺ ธ ํ สลิล,ํ อาโป ตตฺถาภิสนฺ ทตี’’ติฯ อิมสฺ มิ ํ ปเทเส อาโป อิต ิ สทฺโท เอกวจนฏฺฐาเน ฐิโต ทิฏฺโฐ
ฯ เกเจตฺถ วเทยฺ ยุํ ‘‘อาโปติ สงฺ ข ํ คตํ สลิลํ สุ จ ิ สุ คนฺ ธ ํ หุตฺวา ตตฺถ อภิสนฺ ทตีต ิ สลิลํสทฺทวเสน
เอกวจนปฺปโยโค กโต, น นามสทฺทวเสนฯ อาปสทฺโท หิ เอกนฺ เตนิตฺถลิ งิ ฺ โค เจว พหุวจนนฺ โต จฯ
ตถา หิ ‘อาโป ตตฺถาภิสนฺ ทนฺ ต’ี ติ พหุวจนวเสน ตปฺปโยโค วตฺตพฺโพปิ ฉนฺ ทานุ รกฺขณตฺถ ํ วจน
วิปลฺลาสวเสน นิทฺทฏิ ฺ โฐ’’ติฯ ตนฺ น, ‘‘อาโป ตตฺถาภิสนฺ ทเร’’ติ วตฺตุ ํ สกฺกุเณยฺ ยตฺตา ‘‘ตานิ อชฺช
ปทิสฺสเร’’ติ พหุวจนปฺปโยคา วิยฯ ยสฺ มา เอวํ น วุ ตฺต,ํ ยสฺ มา จ ปน ปาฬิยํ ‘‘อาโป ลพฺภติ, เตโช
ลพฺภติ, วาโย ลพฺภตี’’ติ เอกวจนปฺปโยโค ทิสฺสติ, ตสฺ มา ‘‘อาโป’’ติ สทฺทสฺ ส เอกวจนนฺ ตตา
ปจฺจกฺขโต ทิฏฺฐาติฯ
อถาปิ เจ วเทยฺ ยุํ – นนุ ปาฬิยํเยว ตสฺ ส พหุวจนนฺ ตตา ปจฺจกฺขโต ทิฏฺฐา ‘‘อาโป จ เทวา
ปถวี จ, เตโช วาโย ตทาคมุ’’นฺ ต?ิ ตมฺปิ นฯ เอตฺถ หิ ‘‘เทวา’’ติ สทฺท ํ อเปกฺขติ ฺวา ‘‘อาคมุ’’นฺ ต ิ
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พหุวจนปฺปโยโค กโต, น ‘‘อาโป’’ติ สทฺทฯํ ยทิ ‘‘อาโป’’ติ สทฺท ํ สนฺ ธาย พหุวจนปฺปโยโค กโต สิ
ยา, ‘‘ปถวี’’ติ ‘‘เตโช’’ติ ‘‘วาโย’’ติ จ สทฺทมฺปิ สนฺ ธาย พหุวจนปฺปโยโค กโต สิยาฯ เอวํ สนฺ เต
ปถวี เตโช วาโยสทฺทาปิ พหุวจนกภาวมาปชฺเชยฺ ยุํ, น ปน อาปชฺชนฺ ตฯิ น เหเต พหุวจนกา, อถ
โข เอกวจนกา เอวฯ รูฬฺหวี เสน เต ปวตฺตา ปกติอาปาทีสุ อตฺเถสุ อปฺปวตฺตนโตฯ ตถา หิ อาโป
กสิณาทีสุ ปริกมฺมํ กตฺวา นิพฺพตฺตา เทวา อารมฺมณวเสน ‘‘อาโป’’ติอาทินามํ ลภนฺ ตตี ฯิ เอวํ วุ ตฺ
ตาปิ เต เอวํ วเทยฺ ยุํ ‘‘นนุ จ โภ ‘องฺ คุตฺตราเปสู’ติ พหุวจนปาฬิ ทิสฺสตี’’ติ? เต วตฺตพฺพา –
อสมฺปถมวติณฺณา ตุมฺเห, น หิ ตุมฺเห สทฺทปฺปวตฺต ิ ํ ชานาถ, ‘‘องฺ คุตฺตราเปสู’’ติ พหุวจนํ ปน ‘‘กุรู
สุ องฺ เคสุ องฺ คานํ มคธาน’’นฺ ตอิ าทีนิ พหุวจนานิ วิย รูฬฺหวี เสน เอกสฺ สาปิ ชนปทสฺ ส วุ ตฺต,ํ น
อาปสงฺ ขาตํ อตฺถ ํ สนฺ ธายฯ ‘‘องฺ คุตฺตราเปสู’’ติ เอตฺถ หิ อาปสงฺ ขาโต อตฺโถ อุปสชฺชนีภโู ต, ปุ ลฺ
ลิงฺคพหุวจเนน ปน วุ ตฺโต ชนปทสงฺ ขาโต อตฺโถเยว ปธาโน ‘‘อาคตสมโณ สงฺ ฆาราโม’’ติ เอตฺถ
สมณสงฺ ขาตํ อตฺถ ํ อุปสชฺชนกํ กตฺวา ปวตฺตสฺ ส อาคตสมณสทฺทสฺ ส สงฺ ฆารามสงฺ ขาโต อตฺโถ วิย
, ตสฺ มา อาปสงฺ ขาตํ อตฺถ ํ คเหตฺวา โย องฺ คุตฺตราโป นาม ชนปโท, ตสฺ มิ ํ องฺ คุตฺตราเปสุ ชนปเทติ
อตฺโถ เวทิตพฺโพฯ ตถา หิ ‘‘องฺ คุตฺตราเปสุ วิหรติ อาปณํ นาม องฺ คานํ นิคโม’’ติ ปาฬิ ทิสฺสติฯ
ตตฺถ อุตฺตเรน มหามหิยา นทิยา อาโป เยสํ เต อุตฺตราปา, องฺ คา จ เต อุตฺตราปา จาติ องฺ คุตฺตรา
ปา, เตสุ องฺ คุตฺตราเปสุ ฯ เอวํ เอกสฺ มิ ํ ชนปเทเยว พหุวจนํ น อาปสงฺ ขาเต อตฺเถ, เตน อฏฺฐก
ถายํ วุ ตฺต ํ ‘‘ตสฺ มิ ํ องฺ คุตฺตราเปสุ ชนปเท’’ติฯ เอวํ วุ ตฺตา เต นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺ ตฯิ
ตถาปิ เย เอวํ วทนฺ ต ิ ‘‘อาปสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค เจว พหุวจนโกจา’’ติฯ เต ปุ จฺฉิตพฺพา ‘‘กิ ํ
ปฏิจฺจ ตุมฺเห อายสฺ มนฺ โต ‘อาปสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค เจว พหุวจนโก จา’ติ วทถา’’ติ? เต เอวํ ปุ ฏฺฐา
เอวํ วเทยฺ ยุํ – ‘‘องฺ คาเยว โส ชนปโท, มหิยา ปน นทิยา อุตฺตเรน อาโป, ตาสํ อวิทรู ตฺตา อุตฺตรา
โปติ วุ จฺจตี’’ติ จ ‘‘มหิยา ปน นทิยา อาโป ตสฺ ส ชนปทสฺ ส อุตฺตเรน โหนฺ ต,ิ ตาสํ อวิทรู ตฺตา โส
ชนปโท อุตฺตราโปติ วุ จฺจตี’’ติ จ เอวํ ปุ พฺพาจริเยหิ อภิสงฺ ขโต สทฺทรจนาวิเสโส ทิสฺสติ, ตสฺ มา
อิตฺถลิ งิ ฺ โค เจว พหุวจนโก จา’’ติ วทามาติฯ สจฺจ ํ ทิสฺสติ, โส ปน สทฺทสตฺเถ เวยฺ ยากรณานํ มตํ
คเหตฺวา อภิสงฺ ขโต, สทฺทสตฺถญฺจ นาม น สพฺพถา พุทฺธวจนสฺ โสปการกํ, เอกเทเสน ปน โหติ,
ตสฺ มา กจฺจายนปฺปกรเณ อิจฺฉิตานิจฺฉิตสงฺ คหวิวชฺชนํ กาตุ ํ ‘‘ชินวจนยุ ตฺตญฺห,ิ ลิงฺคญฺจ นิปปฺ ชฺช
เต’’ติ ลกฺขณานิ วุ ตฺตานิฯ
ยทิ จ อาปสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ คพหุวจนโก, กถํ อาโปติ ปทํ สิชฺฌตีต?ิ อาปสทฺทโต ปฐมา
โยวจนํ กตฺวา ตสฺโสการาเทสญฺจ กตฺวา อาโปติ ปทํ สิชฺฌติ ‘‘คาโว’’ติ ปทมิวาติฯ วิสมมิท ํ
นิทสฺ สนํ, ‘‘คาโว’’ติ ปทญฺห ิ นิจฺโจการนฺ เตน โคสทฺเทน สมฺภตู ฯํ ตถา หิ โยมฺห ิ ปเร โคสทฺทนฺ ตสฺ
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สาวาเทสํ กตฺวา ตโต โยนโมการาเทสํ กตฺวา ‘‘คาโว’’ติ นิปผฺ ชฺชติ, อาปสทฺเท ปน ทฺเว อาเทสา
น สนฺ ตฯิ พุทฺธวจนญฺห ิ ปตฺวา อาปสทฺโท อการนฺ ตตาปกติโก ชาโต, น อญฺญถาปกติโกติฯ
เอวํ วุ ตฺตาปิ เต ‘‘อิทเมว สจฺจ,ํ นาญฺญ’’นฺ ต ิ เจตสิ สนฺ นิธาย อาธานคฺคาหิทุปปฺ ฏินิสฺสคฺคภิ าเว
, ‘‘น วจนปจฺจนีกสาเตน สุ วิชานํ สุ ภาสิต’’นฺ ต ิ เอวํ วุ ตฺตปจฺจนีกสาตภาเว จ ฐตฺวา เอวํ วเทยฺ ยุํ
‘‘ยเถว คาโวสทฺโท, ตเถว อาโปสทฺโท กิ ํ อิตฺถลิ งิ ฺ โค น ภวิสฺสติ พหุวจนโก จา’’ติ? ตโต เตสํ อิมา
นิ สุ ตฺตปทานิ ทสฺ เสตพฺพานิฯ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘อาปํ อาปโต สญฺชานาติ, อาปํ อาปโต สญฺญตฺวา อาปํ
มญฺญติ, อาปสฺ มิ ํ มญฺญติ, อาปํ เมติ มญฺญติ, อาปํ อภินนฺ ทตี’’ติ เอวํ สุ ตฺตปทานิ ทสฺ เสตฺวา ‘‘อา
ปนฺ ต ิ อิท ํ กตรวจน’’นฺ ต ิ ปุ จฺฉิตพฺพาฯ อทฺธา เต อาปสทฺทสฺ ส พหุวจนนฺ ตภาวเมว อิจฺฉมานา
วกฺขนฺ ต ิ ‘‘ทุตยิ าพหุวจน’’นฺ ตฯิ เต วตฺตพฺพา ‘‘นนุ โยวจนํ น สุ ยฺยตี’’ติ? เต วเทยฺ ยุํ ‘‘โยวจนํ กตอ
มาเทสตฺตา น สุ ยฺยตี’’ติฯ ยํ ยํ โภนฺ โต อิจฺฉนฺ ต,ิ ตํ ตํ มุขารูฬฺห ํ วทนฺ ตฯิ
‘‘อาปโต’’ติ อิท ํ ปน กิ ํ โภนฺ โต วทนฺ ตตี ?ิ ‘‘อาปโต’’ติ อิทมฺปิ ‘‘พหุวจนกํ โตปจฺจยนฺ ต’’นฺ ต ิ
วทาม โตปจฺจยสฺ ส เอกตฺเถ จ พวฺ หตฺเถ จ ปวตฺตนโตฯ อิต ิ ตุมฺเห พหุวจนกตฺตเํ ยว อิจฺฉมานา
‘‘อาโปสทฺโท จ โยวจนนฺ โต’’ติ ภณถ, ‘‘อาปโต’’ติ อิทมฺปิ ‘‘พหุวจนกํ โตปจฺจยนฺ ต’’นฺ ต ิ ภณถ,
‘‘อาปสฺ มิ ํ มญฺญตี’’ติ เอตฺถ ปน ‘‘อาปสฺ ม’ิ ’นฺ ตทิ ํ กตรวจนนฺ ต ํ กตราเทเสน สมฺภตู นฺ ต?ิ อทฺธา เต
เอวํ ปุ ฏฺฐา นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺ ตฯิ ตถา เยสํ เอวํ โหติ ‘‘อาปสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค เจว พหุวจนโก จา’’
ติ, เต ปุ จฺฉิตพฺพา ‘‘ยํ อาจริเยหิ เวยฺ ยากรณมตํ คเหตฺวา ‘ยา อาโป’ติ จ ‘ตาส’นฺ ต ิ จ วุ ตฺต,ํ ตตฺถ
‘กิ ํ ตาส’นฺ ต ิ วจเน ‘อาปาน’นฺ ต ิ ปทํ อาเนตฺวา อตฺโถ วตฺตพฺโพ, อุทาหุ อาปสฺ สา’’ติ? ‘‘อาปาน’นฺ ต ิ
ปทมาเนตฺวา อตฺโถ วตฺตพฺโพ’’ติ เจ, เอวญฺจ สติ ‘‘ยา อาปา’’ติ วตฺตพฺพ ํ ‘‘ยา กญฺญา ติฏฺฐนฺ ต’ี ’ติ
ปทมิวฯ อถ ‘‘อาปา’’ติ ปทํ นาม นตฺถ,ิ ‘‘อาโป’’ติ ปทํเยว พหุวจนกนฺ ต ิ เจ, เอวํ สติ ‘‘ตาส’’นฺ ต ิ
เอตฺถาปิ ‘‘อาปสฺ สา’’ติ ปทํ อาเนตฺวา อตฺโถ เวทิตพฺโพฯ กสฺ มาติ เจ? ยสฺ มา ‘‘อาโป’’ติ ปจฺจตฺ
เตกวจนสฺ ส ตุมฺหากํ มเตน พหุวจนตฺเต สติ ‘‘อาปสฺ สา’’ติ ปทมฺปิ พหุวจนนฺ ต ิ กตฺวา ตาสํสทฺเทน
โยเชตฺวา วตฺตุ ํ ยุ ตฺตโิ ตติฯ เอวํ สติ ‘‘อาปาน’’นฺ ต ิ ปทสฺ ส อภาเวเนว ภวิตพฺพฯํ ยถา ปน ‘‘ปุ ริโส,
ปุ ริสาฯ ปุ ริสํ, ปุ ริเส’’ติ จ, ‘‘โค, คาโว, คโวฯ คาวุ ’’นฺ ต ิ จ เอกวจนพหุวจนานิ ภวนฺ ต,ิ เอวํ ‘‘อาโป,
อาปาฯ อาปํ, อาเป’’ติ เอกวจนพหุวจเนหิ ภวิตพฺพฯํ เอวญฺจ สติ ‘‘อาปสทฺโท พหุวจนโกเยว โห
ตี’’ติ น วตฺตพฺพฯํ
เย เอวํ วทนฺ ต,ิ เตสํ วจนํ สโทสํ ทุปปฺ ริหรณียํ มู ลปริยายสุ ตฺเต ‘‘อาปํ มญฺญติ อาปสฺ ม’ิ ’นฺ ต ิ
เอกวจนปาฬีนํ ทสฺ สนโต, วิสุทฺธิมคฺคาทีสุ จ ‘‘วิสฺสนฺ ทนภาเวน ตํ ตํ ฐานํ อาโปติ อปฺโปตีต ิ
อาโป’’ติอาทิกสฺ ส เอกวจนวเสน วุ ตฺตนิพฺพจนสฺ ส ทสฺ สนโตฯ ยถา ปน ปาฬิยํ อิตฺถลิ งิ ฺ เคปิ ปริ
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ยาปนฺ โน โคสทฺโท ‘‘ตา คาโว ตโต ตโต ทณฺเฑน อาโกเฏยฺ ยา’’ติ จ ‘‘อนฺ นทา พลทา เจตา’’ติ จ
อาทินา พวฺ หตฺถทีปเกหิ อิตฺถลิ งิ ฺ คภูเตหิ สพฺพนามิกปเทหิ จ อสพฺพนามิกปเทหิ จ สมานาธิกรณ
ภาเวน วุ ตฺโต ทิสฺสติ, น ตถา ปาฬิยํ พวฺ หตฺถทีปเกหิ อิตฺถลิ งิ ฺ คภูเตหิ สพฺพนามิกปเทหิ วา อสพฺ
พนามิกปเทหิ วา สมานาธิกรณภาเวน วุ ตฺโต อาปสทฺโท ทิสฺสติฯ ยทิ หิ อาปสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค สิ
ยา, กญฺญสทฺทโต อาปจฺจโย วิย อาปสทฺทโต อาปจฺจโย วา สิยา, นทสทฺทโต วิย จ อี ปจฺจโย
วา สิยา, อุภยมฺปิ นตฺถ,ิ อุภยาภาวโต อิตฺถลิ งิ ฺ เค วุ ตฺต ํ สพฺพมฺปิ วิธานํ ตตฺถ น ลพฺภติ, เตน ญา
ยติ ‘‘อาปสทฺโท อนิตฺถลิ งิ ฺ โค’’ติฯ นนุ จ โภ โคสทฺทโตปิ อาปจฺจโย นตฺถ,ิ ตทภาวโต อิตฺถลิ งิ ฺ เค
วุ ตฺตวิธานํ น ลพฺภติ, เอวํ สนฺ เต กสฺ มา โสเยว อิตฺถลิ งิ ฺ โค โหติ, น ปนายํ อาปสทฺโทติ?
เอตฺถ วุ จฺจเต – โคสทฺโท น นิโยคา อิตฺถลิ งิ ฺ โค, อถ โข ปุ ลฺลงิ ฺ โควฯ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาเว ปน ตมฺหา
อาปจฺจเย อโหนฺ เตปิ อี ปจฺจโย วิกปฺเปน โหติ, อญฺญมฺปิ อิตฺถลิ งิ ฺ เค วุ ตฺตวิธานํ ลพฺภติฯ โส หิ
นิจฺจโมการนฺ ตตาปกติยํ ฐตฺวา ‘‘โค, คาวี’’ติอาทินา อตฺตโน อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปานํ นิพฺพตฺตกิ ารณภูโต,
เตน โส อิตฺถลิ งิ ฺ โค ภวติฯ อาปสทฺเท ปน อี ปจฺจยาทิ น ลพฺภติฯ เตน โส อิตฺถลิ งิ ฺ โคติ น วตฺตพฺ
โพฯ ยถา วา โคสทฺทสฺ ส อวิสทาการโวหารตํ ปฏิจฺจ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาโว อุปปชฺชติ, น ตถา
อาปสทฺทสฺ สฯ อาปสทฺทสฺ ส หิ อนากุลรูปกฺกมตฺตา อวิสทาการโวหารตา น ทิสฺสติ, ยาย เอโส
อิตฺถลิ งิ ฺ โค สิยาฯ เอวํ วุ ตฺตา เต นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺ ตฯิ
ตถา เยสํ เอวํ โหติ ‘‘อาปสทฺโท สพฺพทา อิตฺถลิ งิ ฺ โค เจว พหุวจนโก จา’’ติ, เต วตฺตพฺพา –
ยถา อิตฺถลิ งิ ฺ คภูตสฺ ส กญฺญาสทฺทสฺ ส ปฐมํ กญฺญอิต ิ รสฺ สวเสน ฐปิ ตสฺ ส อาปจฺจยโต ปรํ สฺมิํวจนํ
สรูปโต น ติฏฺฐติ, ยํภาเวน จ ยาภาเวน จ ติฏฺฐติ ‘‘กญฺญายํ, กญฺญายา’’ติ, น ตถา ‘‘อิตฺถลิ งิ ฺ ค’’นฺ ต ิ
ตุมฺเหหิ คหิตสฺ ส อาโปสทฺทสฺ ส ปฐมํ อาปอิต ิ รสฺ สวเสน ฐปิ ตสฺ ส ปรํ สฺมิํวจนํ ยํภาเวน จ ยาภา
เวน จ ติฏฺฐติ, อถ โข สรูปโตเยว ติฏฺฐติ ‘‘อาปสฺ มิ ํ มญฺญตี’’ติฯ ยทิ ปน อาปสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค สิ
ยา, สฺมิํวจนํ สรูปโต น ติฏฺเฐยฺ ยฯ ยสฺ มา จ สฺมิํวจนํ สรูปโต ติฏฺฐติ, ตสฺ มา อาปสทฺโท น อิตฺถลิ งิ ฺ
โคฯ น หิ จตุราสีตธิ มฺมกฺขนฺ ธสหสฺ สสงฺ คเหสุ อเนกโกฏิสตสหสฺ เสสุ ปาฬิปปฺ เทเสสุ เอกสฺ มมิ ฺปิ
ปาฬิปปฺ เทเส ปฐมํ อการนฺ ตภาเวน ฐเปตพฺพานํ อิตฺถลิ งิ ฺ คสทฺทานํ ปรโต ฐิต ํ สฺมิํวจนํ สรูปโต
ติฏฺฐตีตฯิ เอวํ วุ ตฺตา เต นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺ ตฯิ
เกจิ ปเนตฺถ เอวํ วเทยฺ ยุํ ‘‘อาปสทฺโท นปุํ สกลิงฺโค, ตถา หิ อฏฺฐสาลินิยํ ‘โอมตฺต ํ ปน อาโป
อธิมตฺตปถวีคติก ํ ชาต’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺคภาเวน ตํสมานาธิกรณปทานิ นิทฺทฏิ ฺ ฐานี’’ติ? ตนฺ น,
มโนคเณ ปวตฺเตหิ ตม วจ สิรสทฺทาทีห ิ วิย อาปสทฺเทนปิ สมานาธิกรณปทานํ กตฺถจิ นปุํ สก
ลิงฺคภาเวน นิทฺทสิ ิตพฺพตฺตาฯ ปุ พฺพาจริยานญฺห ิ สทฺทรจนาสุ ‘‘สทฺธมฺมเตชวิหตํ วิลยํ ขเณน,
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เวเนยฺ ยสตฺตหทเยสุ ตโม ปยาตี’’ติ เอตฺถ ‘‘ตโม’’ติปเทน สมานาธิกรณํ ‘‘วิหต’’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺค ํ ทิสฺ
สติ, ตถา ‘‘ทุกฺข ํ วโจ เอตสฺ มิ ํ วิปจฺจนีกสาเต ปุ คฺคเลติ ทุพฺพโจ’’ติ เอตฺถ ‘‘วโจ’’ติ ปเทน สมานาธิ
กรณํ ‘‘ทุกฺข’’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺค,ํ ‘‘อวนตํ สิโร ยสฺ ส โส อวนตสิโร’’ติ เอตฺถ ‘‘สิโร’’ติ ปเทน สมานาธิ
กรณํ ‘‘อวนต’’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺค,ํ ‘‘อปฺปํ ราคาทิรโช เยสํ ปญฺญามเย อกฺขมิ ฺห ิ เต อปฺปรชกฺขา’’ติ
เอตฺถ ‘‘รโช’’ติ ปเทน สมานาธิกรณํ ‘‘อปฺป’’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺค ํ ทิสฺสติฯ น เต อาจริยา เตหิ สมานาธิ
กรณปเทหิ ตมวจสิรสทฺทาทีนํ นปุํ สกลิงฺคตฺตวิญฺญาปนตฺถ ํ ตถาวิธ ํ สทฺทรจนํ กุพฺพสิ ํ ุ , อถ โข
‘‘โสภนํ มโน ตสฺ สาติ สุ มโน’’ติ เอตฺถ วิย มโนคเณ ปวตฺตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปโยเค นปุํ สกลิงฺคภาเวนปิ
สมานาธิกรณปทานิ กตฺถจิ โหนฺ ตตี ิ ทสฺ สนตฺถ ํ กุพฺพสิ ํ ุ ฯ ยถา จ ‘‘วิหต’’นฺ ตอิ าทิกา สทฺทรจนา
ตมวจสิรสทฺทาทีนํ นปุํ สกลิงฺคตฺตวิญฺญาปนตฺถ ํ น กตา, ตถา ‘‘โอมตฺต’’นฺ ต ิ จ ‘‘อธิมตฺตปถวีคติก ํ
ชาต’’นฺ ต ิ จ สทฺทรจนาปิ อาปสทฺทสฺ ส นปุํ สกลิงฺคตฺตวิญฺญาปนตฺถ ํ น กตาฯ ยสฺ มา ปน มโนคเณ
ปวตฺเตหิ มนสทฺทาทีห ิ เอกเทเสน สมานคติกตฺตา อาปสทฺเทนปิ นปุํ สกลิงฺคสฺ ส สมานาธิกรณตา
ยุ ชฺชติ, ตสฺ มา อฏฺฐสาลินิยํ ‘‘โอมตฺต ํ ปน อาโป อธิมตฺตปถวีคติก ํ ชาต’’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺคสฺ ส อาปสทฺ
เทน สมานาธิกรณตา กตาฯ ตถาปิ อาปสทฺโท มนสทฺทาทีห ิ เอกเทเสน สมานคติโก สมาสปทตฺ
เต มชฺโฌการสฺ ส ‘‘อาโปกสิณํ, อาโปคต’’นฺ ตอิ าทิปปฺ โยคสฺ ส ทสฺ สนโต, ตสฺ มา ‘‘โอมตฺต’’นฺ ตอิ า
ทิวจนํ อาปสทฺทสฺ ส นปุํ สกลิงฺคตฺตวิญฺญาปนตฺถ ํ วุ ตฺตนฺ ต ิ น คเหตพฺพ,ํ ลิงฺควิปริยยวเสน ปน
กตฺถจิ เอวมฺปิ สทฺทคติ โหตีต ิ ญาปนตฺถ ํ วุ ตฺตนฺ ต ิ คเหตพฺพฯํ ‘‘โอมตฺโต’’ติ จ ‘‘อธิมตฺตปถวีคติโก
ชาโต’’ติ จ ลิงฺค ํ ปริวตฺเตตพฺพฯํ ยทิ หิ อาปสทฺโท นปุํ สกลิงฺโค สิยา, สนิการานิ’สฺ ส ปจฺจตฺโตปโย
ครูปานิ พุทฺธวจนาทีสุ วิชฺเชยฺ ยุํ, น ตาทิสานิ สนฺ ตฯิ กิญฺจ ิ ภิยฺโย – โอการนฺ ต ํ นาม นปุํ สกลิงฺค ํ
กตฺถจิปิ นตฺถ,ิ นิคฺคหีตนฺ ตอิการนฺ ต อุการนฺ ตวเสน หิ ติวิธานิเยว นปุํ สกลิงฺคานิฯ เตน
อาปสทฺทสฺ ส นปุํ สกลิงฺคตา นุ ปปชฺชตีตฯิ เอวํ วุ ตฺตา เต นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺ ตฯิ อิจฺโจการนฺ ตวเสน
คหิตสฺ ส อาปสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คตา จ นปุํ สกลิงฺคตา จ เอกนฺ ตโต นตฺถ,ิ นิคฺคหีตนฺ ตวเสน ปน
คหิตสฺ ส กตฺถจิ นปุํ สกลิงฺคตา สิยา ‘‘ภนฺ เต นาคเสน สมุทฺโท สมุทฺโทติ วุ จฺจติ, เกน การเณน อาปํ
อุทกํ สมุทฺโทติ วุ จฺจตี’’ติ ปโยคทสฺ สนโตฯ เอตฺถ ปเนเก วเทยฺ ยุํ ‘‘ยทิ โภ โอการนฺ ตวเสน คหิตสฺ ส
อาปสทฺทสฺ ส อิตฺถนิ ปุํ สกลิงฺควเสน ทฺวิลงิ ฺ คตา นตฺถ,ิ โอการนฺ โต อาปสทฺโท กตรลิงฺโค’’ติ? ปุ ลฺลงิ ฺ
โคติ มยํ วทามาติฯ
ยทิ จ โภ อาปสทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ โคฯ ยถา อาปสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คตา ปญฺญาเยยฺ ย, นิชฺฌานกฺขมตา
จ ภเวยฺ ย, ตถา สุ ตฺต ํ อาหรถาติฯ ‘‘อาหริสฺสามิสุตฺต,ํ น โน สุ ตฺตาหรเณ ภาโร อตฺถ’ี ’ติ เอวญฺจ
ปน วตฺวา เตสํ อิมานิ สุ ตฺตปทานิ ทสฺ เสตพฺพานิฯ เสยฺ ยถิท ?ํ ‘‘อาโป อุปลพฺภตีต?ิ อามนฺ ตาฯ
อาปสฺ ส กตฺตา กาเรตา อุปลพฺภตีต?ิ น เหวํ วตฺตพฺเพฯ อตีโต อาโป อตฺถตี ?ิ อามนฺ ตาฯ เตน
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อาเปน อาปกรณียํ กโรตีต?ิ น เหวํ วตฺตพฺเพฯ อาปํ มญฺญติ อาปสฺ มิ ํ มญฺญตี’’ติ อิมานิ สุ ตฺตปทา
นิฯ
เอตฺถ จ ‘‘อุปลพฺภตี’’ติอาทินา อาปสทฺทสฺ ส เอกวจนตา สิทฺธา, ตาย สิทฺธาย พหุวจนตาปิ
สิทฺธาเยวฯ เอกวจนตาเยว หิ สทฺทสตฺเถ ปฏิสิทฺธา, น พหุวจนตา, เตน ‘‘อาเปนา’’ติ อิมนิ า ปน
อาปสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาววิคโม สิทฺโธ อิตฺถลิ งิ ฺ เค เอนาเทสาภาวโตฯ ‘‘อาปสฺ ส, อาปสฺ ม’ิ ’นฺ ต ิ อิมิ
นาปิ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาววิคโมเยว อิตฺถลิ งิ ฺ เค สรูปโต นา สฺมา สฺมิํ วจนานมภาวาฯ ‘‘อตีโต’’ติ อิมนิ า
อิตฺถลิ งิ ฺ คนปุํ สกลิงฺคภาววิคโม โอการนฺ ตนปุํ สกลิงฺคสฺ ส อภาวโต, โอการนฺ ตสฺ ส คุณนามภูตสฺ ส
อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส จ อภาวโตฯ
อปิ จ พุทฺธวจนาทีสุ ‘‘จิตฺตานิ, รูปานี’’ติอาทีนิ วิย สนิการานํ รูปานํ อทสฺ สนโต โอการนฺ ตภา
เวน คหิตสฺ ส นปุํ สกลิงฺคภาววิคโม อตีว ปากโฏฯ อปรมฺเปตฺถ วตฺตพฺพ ํ – ‘‘อตีโต อาโป อตฺถตี ?ิ
อามนฺ ตา’’ติ เอตฺถ ‘‘อตีโต’’ติ อิมนิ า อาปสทฺทสฺ ส วิสทาการโวหารตาสูจเกน โอการนฺ ตปเทน
ตสฺ ส อวิสทาการโวหารตาย จ อุภยมุตฺตาการโวหารตาย จ อภาโว สิทฺโธฯ ตสฺ ส จ อวิสทาการ
โวหารตาย อภาเว สิทฺเธ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาโว ทูรตโรฯ อุภยมุตฺตาการโวหารตาย จ อภาเว สิทฺเธ นปุํ
สกลิงฺคภาโวปิ ทูรตโรเยวฯ อิต ิ น กตฺถจิปิ โอการนฺ ตภาเวน คหิโต อาปสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค วา นปุํ
สกลิงฺโค วา ภวติฯ มิลินฺทปญฺเห ปน นิคฺคหีตนฺ ตวเสน อาคโต นปุํ สกลิงฺโคติ เวทิตพฺโพ, น
เจตฺถ วตฺตพฺพ ํ ‘‘อตีโต’’ติ ‘‘เตนา’’ติ จ อิมานิ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน วุ ตฺตานีต ิ วาจฺจลิงฺคานมนุ วตฺตา
ปกสฺ ส อภิเธยฺ ยลิงฺคภูตสฺ ส อาปสทฺทสฺ ส ‘‘กญฺญาย จิตฺตานี’’ติอาทีนํ วิย อิตฺถนิ ปุํ สกลิงฺครูปานํ
อภาวโตฯ อปิ จ โวหารกุสลา ตถาคตา ตถาคตสาวกา จ, เตหิเยว อุตฺตมปุ ริเสหิ โวหารกุสเลหิ
‘‘อตีโต อาโป’’ติอาทินา วุ ตฺตตฺตาปิ ‘‘อตีโต’’ติ ‘‘เตนา’’ติ จ อิมานิ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน วุ ตฺตานีต ิ น
จินฺเตตพฺพานิ, ตสฺ มา ตํสมานาธิกรโณ โอการนฺ ตภาเวน คหิโต อาปสทฺโท เอกวจนนฺ โต ปุ ลฺลงิ ฺ
โค เจว ยถาปโยคํ เอกวจนพหุวจนโก จาติ เวทิตพฺโพ ‘‘อาโป, อาปาฯ อาปํ, อาเป’’ติอาทินา
โยเชตพฺพตฺตาฯ เอวํ วุ ตฺตานิ สุ ตฺตปทานิ สวินิจฺฉยานิ สุ ตฺวา อทฺธา เต อาปสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ ค
พหุวจนตาวาทิโน นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺ ตฯิ
เอตฺถ โกจิ วเทยฺ ย – ปาฬิยํ ปุ ลฺลงิ ฺ คนโย เอกวจนนโย จ กิ ํ อฏฺฐกถาฏีกาจริเยหิ น ทิฏฺโฐ, เย
อาปสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คพหุวจนตฺต ํ วณฺเณสุ นฺต?ิ โน น ทิฏฺโฐ, ทิฏฺโฐเยว โส นโย เตหิฯ ยสฺ มา ปน
เต น เกวลํ สาฏฺฐกเถ เตปิ ฏเก พุทฺธวจเนเยว วิสารทา, อถ โข สกเลปิ สทฺทสตฺเถ วิสารทา, ตสฺ
มา สทฺทสตฺเถ อตฺตโน ปณฺฑิจฺจ ํ ปกาเสตุ,ํ ‘‘สทฺทสตฺเถ จ อีทโิ ส นโย วุ ตฺโต’’ติ วิญฺญาเปตุญฺจ
สทฺทสตฺถนยํ คเหตฺวา อาปสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คพหุวจนกตฺต ํ วณฺเณสุ นฺต ิ นตฺถ ิ เตสํ โทโสฯ ตถา หิ
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มู ลปริยายสุ ตฺตนฺ ตฏฺฐกถายํ เตหิเยว วุ ตฺต ํ อาปสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ เคกวจนกตฺตสูจนกํ ‘‘ลกฺขณสสมฺ
ภารารมฺมณสมฺมุตวิ เสน จตุพฺพโิ ธ อาโป, เตสู’’ติอาทิ, ตสฺ มา นตฺถ ิ เตสํ โทโสฯ ปูชารหา หิ เต
อายสฺ มนฺ โต, นโมเยว เตสํ กโรม, น เตสํ วจนํ โจทนาภาชนํฯ เย ปน อุชุวิปจฺจนีกวาทา ทฬฺ หเมว
อาปสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คพหุวจนตฺต ํ มมายนฺ ต,ิ เตสํเยว วจนํ โจทนาภาชนํฯ ยสฺ มา ปน มยํ ปาฬิน
ยานุ สาเรน อนฺ ตทฺวยวโต อาปสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺต ํ นปุํ สกลิงฺคตฺตญฺจ วิทธาม, ตสฺ มา โย โกจิ อิท ํ
วาทํ มทฺทติ ฺวา อญฺญํ วาทํ ปติฏฺฐาเปตุ ํ สกฺขสิ ฺ สตีต ิ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ, อิทญฺจ ปน ฐานํ มหาคหนํ
ทุปปฺ ฏิวิชฺฌนฏฺเฐน, ปรมสุ ขุมญฺจ กตญาณสมฺภาเรหิ ปรมสุ ขุมญาเณหิ ปณฺฑิเตหิ เวทนียตฺตาฯ
สพฺพมิทญฺห ิ วจนํ เตสุ เตสุ ฐาเนสุ อตฺถพฺยญฺชนปริคฺคหเณ โสตูนํ ปรมโกสลฺลชนนตฺถญฺเจว
สาสเน อาทรํ อกตฺวา สทฺทสตฺถมเตน กาลํ วีตนิ าเมนฺ ตานํ สาถลิกานํ ปมาทวิหารนิเสธนตฺถญฺจ
สาสนสฺ สาติมหนฺ ตภาวทีปนตฺถญฺจ วุ ตฺต,ํ น อตฺตุกฺกสํ นปรวมฺภนตฺถนฺ ต ิ อิมสิ ฺ สํ นีตยิ ํ สทฺธาสมฺปนฺ
เนหิ กุลปุ ตฺเตหิ โยโค กรณีโย ภควโต สาสนสฺ ส จิรฏฺฐิตตฺถฯํ
ยสฺ มา ปน ปาฬิโต อฏฺฐกถา พลวตี นาม นตฺถ,ิ ตสฺ มา ปาฬินยานุ รูเปเนว อาปสทฺทสฺ ส นา
มิกปทมาลํ โยเชสฺ สาม โสตูนมสมฺโมหตฺถ,ํ กิเมตฺถ สทฺทสตฺถนโย กริสฺสติฯ อตฺรายํ อุทานปาฬิ
‘‘กิ ํ กยิรา อุทปาเนน, อาปา เจ สพฺพทา สิยุ’’นฺ ตฯิ
อาโป, อาปาฯ อาปํ, อาเปฯ อาเปน, อาเปหิ, อาเปภิฯ อาปสฺ ส , อาปานํฯ อาปา, อาปสฺ มา,
อาปมฺหา, อาเปหิ, อาเปภิฯ อาปสฺ ส , อาปานํฯ อาเป, อาปสฺ ม,ิ ํ อาปมฺห,ิ อาเปสุ ฯ โภ อาป, ภวนฺ
โต อาปาฯ
สพฺพนามาทีหปิ ิ โยเชสฺ สาม – โย อาโป, เย อาปาฯ ยํ อาปํ, เย อาเปฯ เยน อาเปน, เสสํ
เนยฺ ยํ, โส อาโป, เต อาปาฯ อตีโต อาโป, อตีตา อาปาฯ เสสํ เนยฺ ยํฯ อิจฺเจวํ –
ปุ ริเสน สมา อาป-สทฺทาที สพฺพถา มตา;
น สพฺพถาว โคสทฺโท, ปุ ริเสน สโม มโตฯ
มนาที เอกเทเสน, ปุ ริเสน สมา มตา;
สราที เอกเทเสน, สพฺพถา วา สมา มตาฯ
เย ปเนตฺถ สทฺทา ‘‘มโนคโณ’’ติ วุ ตฺตา, กถํ เตสํ มโนคณภาโว สลฺลกฺเขตพฺโพติ? วุ จฺจเต
เตสํ มโนคณภาวสลฺลกฺขณการณํ –
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ทิกา เจวา’มโนคโณ;
อิต ิ สทฺทา ติธา เญยฺ ยา,
มโนคณวิภาวเนฯ
เย เต นา ส สฺมิํวิสเย,
สา โส สฺยนฺ ตา ภวนฺ ต ิ จ;
สมาสตทฺธติ นฺ ตตฺเต,
มชฺโฌการา จ โหนฺ ต ิ หิฯ
โสการนฺ ตปโยคา จ, กฺริยาโยคมฺห ิ ทิสฺสเร;
เอวํวิธา จ เต สทฺทา, เญยฺ ยา ‘‘มโนคโณ’’อิตฯิ
อตฺร ตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกานิ ปโยคานิ สาสนโต จ โลกโต จ ยถารหมาหริตฺวา ทสฺ เสสฺ สาม –
มนสา เจ ปสนฺ เนน, ภาสติ วา กโรติ วาฯ น มยฺ ห ํ มนโส ปิ โยฯ สาธุก ํ มนสิ กโรถฯ มโนปุ พฺพงฺ ค
มา ธมฺมาฯ มโนรมํ, มโนธาตุ, มโนมเยน กาเยน, อิทฺธยิ า อุปสงฺ กมิฯ โย เว ‘‘ทสฺ ส’’นฺ ต ิ วตฺวาน,
อทาเน กุรุเต มโนฯ วจสา ปริจติ าฯ วจโส วจสิฯ
วโจรสฺ มหี ิ โพเธสิ, เวเนยฺ ยกุมุทญฺจทิ ;ํ
ราโค สาราครหิโต, วิสุทฺโธ พุทฺธจนฺ ทมิ าฯ
กสฺ สปสฺ ส วโจ สุ ตฺวา, อลาโต เอตทพฺรวิ;
เอส ภิยฺโย ปสีทามิ, สุ ตฺวาน มุนิโน วโจฯ
สขา จ มิตฺโต จ มมาสิ สีวิก, สุ สิกฺขโิ ต สาธุ กโรหิ เม วโจฯ เอกูนติโํ ส วยสา สุ ภทฺทฯ วยโส,
วยสิ, วโยวุ ทฺโธ, วโยคุณา อนุ ปุพฺพ ํ ชหนฺ ตฯิ ชลนฺ ตมิว เตชสาฯ เตชโส, เตชสิ, เตโชธาตุกุสโลฯ
เตโชกสิณํฯ ตปสา อุตฺตโม, ตปโส, ตปสิ, ตโปธโน, ตโปชิคุจฺฉาฯ กสฺ มา ภวํ วิชนมรญฺญนิสฺสิโต,
ตโป อิธ กฺรุพฺพสิ พฺรหฺมปตฺตยิ าฯ เจตสา อญฺญาสิ, เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ, เอตมตฺถ ํ เจต
สิ สนฺ นิธาย, เจโตปริวิตกฺกมญฺญายฯ เจโตปริยญาณํ, เจโต ปริจฺฉินฺทติ, โส ปรสตฺตานํ ปรปุ คฺ
คลานํ เจตสา เจโต ปริจฺจ ชานาติฯ ตมสา, ตมโส, ตมสิ, ตโมนุ โท, ตโมหโรฯ นวาหเมตํ ยสสา
ททามิฯ ยสโส, ยสสิ, ยโส โภคสมปฺปิโตฯ ยโสลทฺธาโข ปนสฺ มากํ โภคาฯ ยโสธรา เทวี, ยโส
ลทฺธา น มชฺเชยฺ ยฯ อยสาว มลํ สมุฏฺฐิตฯํ อยโส, อยสิ, อโยปาการปริยนฺ ต,ํ อยสา ปฏิกุชฺชติ ฯํ
เสยฺ โย อโยคุโฬ ภุตฺโต, อโยปตฺโต, อโยมยํ, อโย กนฺ ตตีต ิ อโยกนฺ โตฯ ฆเตน วา ภุญฺชสฺ สุ ปยสา
วา, สาธุ ขลุ ปยโส ปานํ ยญฺญทตฺเตน, ปยสิ โอชา, ปโยธรา, ปโยนิธฯิ สหสฺ สเนตฺโต สิรสา
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ปฏิคฺคหิฯ สิรโส, สิรสิ อญฺชลิ ํ กตฺวา, วนฺ ทติ พฺพ ํ อิสิทฺธชํฯ สิโรรุ หา, สิโร ฉินฺทติฯ โย กาเม ปริวชฺ
เชติ, สปฺปสฺ เสว ปทาสิโรฯ สิโร เต วชฺฌยิตฺวานฯ สรสา, สรโส, ตีณิ อุปปฺ ลชาตานิ, ตสฺ มิ ํ สรสิ พฺ
ราหฺมณฯ สโรรุ หฯํ ยํ เอตา อุปเสวนฺ ต,ิ ฉนฺ ทสาวา ธเนนวาฯ สาวิตฺต ี ฉนฺ ทโส มุขฯํ ฉนฺ ทสิ, ฉนฺ โท
วิจติ ,ิ ฉนฺ โทภงฺ โค, อุรสา ปนุ ทหิสฺสามิ, อุรโส, อุรสิ ชายติ, อุรสิโลโม, อุโรมชฺเฌ วิชฺฌฯิ รหสา,
รหโส, รหสิ, รโหคโต นิสีทติ ฺวา, เอวํ จินฺเตสหํ ตทาฯ อหสา, อหสิฯ ชายนฺ ต ิ ตตฺถ ปาโรหา,
อโหรตฺตานมจฺจเยติ อิมานิ ปโยคานิฯ เอตฺถ จ ‘‘มเนน, มนสฺ ส, มเน, มนสฺ ม,ิ ํ มนมฺห’ี ’ติอาทีนิ จ
‘‘มนอายตนํ ตมปรายโน อยปตฺโต ฉนฺ ทหานี ’’ติอาทีนิ จ ‘‘น มนํ อญฺญาสิฯ ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธฯ
‘‘สิรํ ฉินฺทตี’’ติอาทีนิ จ รูปานิ มโนคณภาวปฺปกาสกานิ น โหนฺ ตตี ิ น ทสฺ สิตานิ , น อลพฺภมานว
เสน, ตสฺ มาตฺร อิมา อาทิโต ปฏฺฐาย มโนคณภาววิภาวินี คาถาโย ภวนฺ ต ิ –
‘‘มนสา มนโส มนสิ’’,
อิตอิ าทิวสา ฐิตา;
สา โส สฺยนฺ ตา สทฺทรูปา,
วุ ตฺตา ‘‘มโนคโณ’’อิตฯิ
มโนธาตุ วโจรสฺ ม,ิ
วโยวุ ทฺโธ ตโปคุโณ;
เตโชธาตุ ตโมนาโส,
ยโสโภคสมปฺปิโตฯ
เจโตปริวิตกฺโก จ, อโยปตฺโต ปโยธรา;
สิโรรุ หา สโรรุ ห,ํ อุโรมชฺเฌ รโหคโตฯ
ฉนฺ โทภงฺ โค อโหรตฺต,ํ มโนมย’มโยมยํ;
เอวํวิโธ วิเสโส โย, ลกฺขณนฺ ต ํ มโนคเณฯ
‘‘วโจ สุ ตฺวา, สิโร ฉินฺท,ิ อโย กนฺ ตติ’’ อิจฺจปิ ;
อุปโยคสฺ ส สํสิทฺธ,ิ ลกฺขณนฺ ต ํ มโนคเณฯ
มโนคเณ วุ ตฺตนโย, อิตฺถลิ งิ ฺ เค น ลพฺภติ;
ปุ นฺนปุํ สกลิงฺเคสุ , ลพฺภเตว ยถารหํฯ
อิจฺเจวํ สพฺพถาปิ –
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สา โส สฺยนฺ ตานิ รูปานิ, สนฺ ทสิ ฺ สนฺ ต ิ มโนคเณ;
มชฺโฌการนฺ ตรูปา จ, โสการนฺ ตปู โยคตาฯ
อิท ํ มโนคณลกฺขณํฯ เอวํ มโนคณลกฺขณํ อนากุลํ นิคฺคุมฺพ ํ นิชฺชฏํ สมุทฺทฏิ ฺ ฐํฯ
อถ มโนคณาทิลกฺขณํ กถยาม –
เย เต นา สสฺมิํวิสเย,
สา โส สฺยนฺ ตา ยถารหํ;
สมาสตทฺธติ นฺ ตตฺเต,
มชฺโฌกาโร น โหนฺ ต ิ ตุฯ
โสการนฺ ตปู โยคา จ,
กฺริยาโยเค น โหนฺ ต ิ เต;
สทฺทา เอวํวิธา สพฺเพ;
มโนคณาทิกา มตาฯ
เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘พิลํ ปทํ มุข’’มิจฺจาทโยฯ เตสํ รูปานิ ภวนฺ ต ิ – พิลสา, พิลโส, พิลสิ, พิลคโต, พิลํ
ปาวิสิฯ ปทสาว อคมาสิ, ตีณิ ปทวารานิ, มากาสิ มุขสา ปาปํ, มุขคตํ โภชนํ ฉฑฺ ฑาเปติฯ สจฺเจน
ทนฺ โต ทมสา อุเปโตฯ รสวรํ รสมยํ รสํ ปิ วีตฯิ อิท ํ มโนคณาทิกลกฺขณํฯ
อปรมฺปิ ภวติ –
เย สมาสาทิภาวมฺห,ิ มชฺโฌการาว โหนฺ ต ิ ตุ;
นา ส สฺมิํวิสเย สาโส-สฺยนฺ ตา ปน น โหนฺ ตหิ ฯิ
โสการนฺ ตปู โยคา จ,
กฺริยาโยเค น โหนฺ ต ิ เต;
สทฺทา เอวํวิธา จาปิ ,
มโนคณาทิกา มตาฯ
เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘อาโป วาโย สรโท’’อิจฺเจวมาทโยฯ เตสํ รูปานิ ภวนฺ ต ิ – อาโปธาตุ, วาโยธาตุ,
อาโปกสิณํ, วาโยกสิณํ, อาโปมยํ, วาโยมยํ, ชีว ตฺวํ สรโทสตํ, สรทกาโลฯ อาเปน, อาปสฺ ส, อาเป
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, อาปสฺ ม,ิ ํ อาปมฺหฯิ วาเยน, วายสฺ ส, วาเย, วายสฺ ม,ิ ํ วายมฺหฯิ สรเทน, สรทสฺ ส, สรเท, สรทสฺ ม,ิ ํ
สรทมฺหฯิ อาปํ อาปโต สญฺชานาติฯ วายํ วายโต สญฺชานาติฯ สรทํ ปตฺเถติ, สรทํ รมณียา นทีฯ
เกจิ ปเนตฺถ วเทยฺ ยุํ ‘‘นนุ สาสเน วายสทฺโท วิย วายุ สทฺโทปิ มโนคณาทีสุ อิจฺฉิตพฺโพ’’ติ?
เอตฺถ วุ จฺจเต –
‘‘วายุ วาโย’’ติ เอเตสุ , ปจฺฉิโมเยว อิจฺฉิโต;
มโนคณาทีสุ นาทิ, อาทิคฺคหวเสนิธฯ
‘‘มโนธาตุ วาโยธาตุ’’, อิจฺจาทีนิ ปทานิ หิ;
อการนฺ ตวเสเนว, มชฺโฌการานิ สิชฺฌเรฯ
วายุ สทฺทมฺห ิ คหิเต, อาทิคฺคหวเสนิธ;
‘‘วาโยธาตู’’ติ โอมชฺฌ,ํ รูปเมว น เหสฺ สติฯ
ยถา หิ อายุ สทฺทสฺ ส, รูปํ ทิสฺสติ สาคมํ;
‘‘อายุ สา เอกปุ ตฺต’’นฺ ต,ิ มนสาทิปทํ วิยฯ
น ตถา วายุ สทฺทสฺ ส, รูปํ ทิสฺสติ สาคมํ;
ตสฺ มา มโนคณาทิมฺห,ิ ตสฺ โส’กาโส น วิชฺชติฯ
ตถา หิ ‘‘วายติ อิต,ิ วาโย’’ อิต ิ ครู วทุ;ํ
‘‘วาโยธาตู’’ติ เอตสฺ ส, ปทสฺ สตฺถ ํ ตหิ ํ ตหิฯํ
ยตฺถ ปถวี จ อาโป จ, เตโช วาโย น คาธติ;
เอตฺถ อาปาทิก ํ สทฺท-ตฺตกิ ํ มโนคณาทิเกฯ
อิทมฺปิ มโนคณาทิกลกฺขณํฯ เอตฺถ มโนคณาทิกา ทฺวิธา ภิชฺชนฺ ต ิ พิล ปทาทิโต อาปาทิโต
จฯ เอวํ มโนคณาทิกลกฺขณํ อนากุลํ นิคฺคุมฺพ ํ นิชฺชฏํ สมุทฺทฏิ ฺ ฐํฯ
อถ อมโนคณลกฺขณํ กถยาม –
เย จ นาวิสเย โสนฺ ตา, เย จ สฺมาวิสเย สิยุํ;
สทฺทา เอวํปการา เต, อมโนคณสญฺญติ าฯ
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เก เต? อตฺถพฺยญฺชนกฺขรสทฺทาทโย เจว ที โฆรสทฺทา จฯ เอเตสุ หิ อตฺถสทฺทาทีนํ นาว
จนฏฺฐาเน ‘‘อตฺถโส พฺยญฺชนโส อกฺขรโส สุ ตฺตโส อุปายโส สพฺพโส ฐานโส’’ติอาทีนิ โสนฺ ตานิ รู
ปานิ ภวนฺ ตฯิ ที โฆรสทฺทานํ ปน สฺมาวจนฏฺฐาเน ‘‘ทีฆโส โอรโส’’ติ โสนฺ ตานิ รูปานิ ภวนฺ ตฯิ อิท ํ
อมโนคณลกฺขณํฯ
อปรมฺปิ ภวติ –
สพฺพถา วินิมุตฺตา เย, สา โส สฺ ยนฺ ตาทิภาวโต;
เอวํวิธาปิ เต สทฺทา, อมโนคณสญฺญติ าฯ
เก เต? ‘‘ปุ ริโส กญฺญา จิตฺต’’มิจฺจาทโยฯ อิทมฺปิ อมโนคณลกฺขณํฯ เอวํ อมโนคณลกฺขณํ
อนากุลํ นิคฺคุมฺพ ํ นิชฺชฏํ สมุทฺทฏิ ฺ ฐํฯ
เอวํ ทสฺ สิเตสุ มโนคณลกฺขณาทีสุ โกจิ วเทยฺ ย ‘‘ยทิท ํ ตุมฺเหหิ วุ ตฺต ํ ‘เย สมาสาทิภาวมฺห,ิ
มชฺโฌการาว โหนฺ ต ิ ตู’ติอาทินา มโนคณาทิกลกฺขณํ, เตน ‘‘ปโรสตํ โคมยํ โคธโน’’อิจฺจาทีสุ
โคปรสทฺทาทโยปิ มโนคณาทิกภาวํ อาปชฺชนฺ ตตี ?ิ นาปชฺชนฺ ตฯิ กสฺ มาติ เจ? ยสฺ มา –
เอตฺถ มโนคณาทีนํ, อนฺ ตสฺโสตฺต ํ ปฏิจฺจทิ ;ํ
‘‘มชฺโฌการา’’ติ วจนํ, วุ ตฺต ํ น ตฺวาคมาทิกฯํ
‘‘ปโรสตํ โคมย’’นฺ ต-ิ อาทีสุ อมโนคโณ;
ปุ พฺพภูต ํ ปทํ โอสฺ สา-คมตฺตา’นิจฺจตาย จฯ
ตสฺ มา นาปชฺชนฺ ตฯิ อิต ิ สพฺพถาปิ อมโนคณลกฺขณํ นิสฺเสสโต ทสฺ สิตฯํ อิจฺเจวํ มโนคณวิภา
วนายํ มโนคโณ มโนคณาทิโก อมโนคโณ จาติ ติธา เภโท เวทิตพฺโพฯ
ตตฺถ มโนคเณ ปริยาปนฺ นสทฺทานํ สมาสํ ปตฺวา ‘‘อพฺยคฺคมนโส นโร, ถิรเจตสํ กุล,ํ สทฺ
เธยฺ ยวจสา อุปาสิกาติอาทินา ลิงฺคตฺตยวเสน อญฺญถาปิ รูปานิ ภวนฺ ตฯิ เอตฺถ ปน เกจิ เอวํ วทนฺ
ติ ‘‘ยทา มนสทฺโท สกตฺเถ อวตฺตติ ฺวา ‘อพฺยคฺโค มโน ยสฺ ส โสยํ อพฺยคฺคมนโส, อลีโน มโน ยสฺ ส
โสยํ อลีนมนโส’ติ เอวํ อญฺญตฺเถ วตฺตติ, ตทา ปุ ริสนเยเนว นามิกปทมาลา ลพฺภติ, น มโนคณน
เยนา’’ติฯ ตํ น คเหตพฺพ ํ อุภนิ ฺ นมฺปิ ยถารหํ ลพฺภนโตฯ ตถา หิ วิสุทฺธิมคฺเค ปุ คฺคลาเปกฺขนว
เสน ‘‘ขนฺ ตโิ สรจฺจเมตฺตาทิ-คุณภูสิตเจตโสฯ อชฺเฌสนํ คเหตฺวานา’’ติ เอตฺถ มโนคณนโย ทิสฺสติฯ
ตฏฺฏีกายมฺปิ ‘‘อชฺเฌสิโต ทาฐานาค-ตฺเถเรน ถิรเจตสา’’ติ มโนคณนโย ทิสฺสติ, ตสฺ มา เตสํ วจนํ
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น คเหตพฺพฯํ เอวํ วทนฺ ตา จ เต อพฺยคฺคมนสทฺทาทีนํ อพฺยคฺคมนสอิจฺจาทินา สการนฺ ตปกติ
ภาเวน ฐเปตพฺพภาวํ วิพฺภนฺ ตมติวเสน จินฺเตตฺวา สพฺพาสุ วิภตฺตสี ุ , ทฺวีสุ จ วจเนสุ ปุ ริสนเยน
โยเชตพฺพตํ มญฺญนฺ ตฯิ เอวญฺจ สติ ‘‘คุณภูสิตเจตโส, ถิรเจตสา’’ติ ฉฏฺฐีจตุตฺถตี ติยารูปานิ นสิยุํ,
อญฺญานิเยว อนภิมตานิ รูปานิ สิยุํฯ ยสฺ มา สิยุํ , ตสฺ มา เอวํ อคฺคเหตฺวา อยํ วิเสโส คเหตพฺโพฯ
ยตฺถ หิ สมาสวเสน มนสทฺโท เจตสทฺทาทโย จ สกตฺเถ อวตฺตติ ฺวา อญฺญตฺเถ วตฺตนฺ ต,ิ ตตฺถ
สการาคมานํ ปทานํ นามิกปทมาลา ปุ ริสนเยน จ มโนคเณ มนนเยน จ ยถารหํ ลพฺภติฯ นิสฺ
สการาคมานํ ปน ปุ ริสนเยเนว ลพฺภติฯ ยตฺถ ปน สมาสวิสเยเยว มนาทิสทฺทา สกตฺเถ วตฺตนฺ ต,ิ
ตตฺถ นิสฺสการาคมานํ นามิกปทมาลา ปุ ริสนเยน จ มโนคเณ มนนเยน จ ลพฺภติฯ
อิทานิ อิมสฺ สตฺถสฺ ส อาวิภาวตฺถ,ํ สทฺทคตีสุ จ วิญฺญนู ํ โกสลฺลุปปฺ าทนตฺถ ํ ยถาวุ ตฺตานํ ปทานํ
ปทมาลา ติธา กตฺวา ทสฺ สยิสฺสาม – ‘‘พฺยาสตฺโต มโน ยสฺ ส โสยํ พฺยาสตฺตมนโส นโร’’ติ
เอวมจฺจนฺ ต ํ ปุ คฺคลาเปกฺขกสฺ ส อิมสฺ ส ปทสฺ ส –
พฺยาสตฺตมนโส นโร, พฺยาสตฺตมนสา นราฯ พฺยาสตฺตมนสํ นรํ, พฺยาสตฺตมนเส นเรฯ พฺยา
สตฺตมนสา, พฺยาสตฺตมเนน นเรน, พฺยาสตฺตมเนหิ, พฺยาสตฺตมเนภิ นเรหิฯ พฺยาสตฺตมนโส, พฺยา
สตฺตมนสฺ ส นรสฺ ส , พฺยาสตฺตมนานํ นรานํฯ พฺยาสตฺตมนา, พฺยาสตฺตมนสฺ มา, พฺยาสตฺตมนมฺหา
นรา, พฺยาสตฺตมเนหิ, พฺยาสตฺตมเนภิ นเรหิฯ พฺยาสตฺตมนโส, พฺยาสตฺตมนสฺ ส นรสฺ ส , พฺยาสตฺ
ตมนานํ นรานํฯ พฺยาสตฺตมนสิ, พฺยาสตฺตมเน, พฺยาสตฺตมนสฺ ม,ิ ํ พฺยาสตฺตมนมฺห ิ นเร, พฺยาสตฺ
ตมเนสุ นเรสุ ฯ โภ พฺยาสตฺตมนส นร, ภวนฺ โต พฺยาสตฺตมนสา นราติ นามิกปทมาลา ภวติฯ
เอวํ สการาคมสฺ ส ลพฺภมานาลพฺภมานตา ววตฺถเปตพฺพาฯ เอตฺถ หิ ปฐมาทุตยิ าวิภตฺตนี ํ
เอกวจนพหุวจนฏฺฐาเน จ ตติยาจตุตฺถฉี ฏฺฐีสตฺตมีนํ เอกวจนฏฺฐาเน จ ยถารหํ สาคโม ภวติ อา
เทสสรวิภตฺตสิ รปรตฺตาฯ อยญฺจ นโย สุ ขุโม สาธุก ํ มนสิ กาตพฺโพฯ
อปโร นโย – ‘‘พฺยาสตฺโต มโน ยสฺ ส โสยํ พฺยาสตฺตมโน’’ติ เอวมฺปิ ปุ คฺคลาเปกฺขกสฺ ส อิมสฺ ส
ปทสฺ ส ‘‘พฺยาสตฺตมโน นโร, พฺยาสตฺตมนา นราฯ พฺยาสตฺตมนํ นร’’นฺ ตอิ าทินา ปุ ริสนเยเนว นา
มิกปทมาลา ภวติฯ เอตฺถ ปน สพฺพถาปิ สาคโม นตฺถฯิ อปโรปิ นโย – ‘‘พฺยาสตฺโต จ โส มโน
จาติ พฺยาสตฺตมโน’’ติ เอวํ จิตฺตาเปกฺขกสฺ สปิ อิมสฺ ส ปทสฺ ส ‘‘พฺยาสตฺตมโน, พฺยาสตฺตมนาฯ พฺ
ยาสตฺตมนํ, พฺยาสตฺตมเนฯ พฺยาสตฺตมนสา, พฺยาสตฺตมเนนา’’ติอาทินา มโนคเณ มนนเยน นา
มิกปทมาลา ภวติ, เอตฺถ ปน ตติยาจตุตฺถฉี ฏฺฐีสตฺตมีนํ เอกวจนฏฺฐาเนเยว สาคโม ภวติ อาเทส
สรปรตฺตาฯ ยถา จ เอตฺถ, เอวํ ‘‘อลีนมนโส นโร’’ติอาทีสุปิ อยํ ติวิโธ นโย เวทิตพฺโพฯ
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นปุํ สกลิงฺเค ปน วตฺตพฺเพ ‘‘พฺยาสตฺตมนสํ กุล,ํ พฺยาสตฺตมนานิ กุลานิฯ พฺยาสตฺตมนสํ กุล,ํ
พฺยาสตฺตมนานิ กุลานิฯ พฺยาสตฺตมนสา กุเลนา’’ติอาทินา นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอตฺถ
ปน ปฐมาทุตยิ าตติยาจตุตฺถฉี ฏฺฐีสตฺตมีนํ เอกวจนฏฺฐาเนเยว ยถารหํ สาคโม ภวติ อาเทสสร
วิภตฺตสิ รปรตฺตา, อยมฺปิ นโย สุ ขุโม สาธุก ํ มนสิ กาตพฺโพฯ
อิตฺถลิ งิ ฺ เค ปน วตฺตพฺเพ ‘‘พฺยาสตฺตมนสา อิตฺถ’ี ’ติ เอวํ ปฐเมกวจนฏฺฐาเนเยว สาคมํ วตฺวา
ตโต ‘‘พฺยาสตฺตมนา, พฺยาสตฺตมนาโย อิตฺถโิ ยฯ พฺยาสตฺตมนํ อิตฺถ’ิ ’นฺ ต ิ กญฺญานเยน โยเชตพฺ
พาฯ ‘‘เอวํ สทฺเธยฺ ยวจสา อุปาสิกา, สทฺเธยฺ ยวจาโย อุปาสิกาโยฯ สทฺเธยฺ ยวจํ อุปาสิก ’’นฺ ตอิ าทิ
นาปิ ฯ ‘‘พฺยาสตฺตมนํ กุล,ํ พฺยาสตฺตมนา อิตฺถ’ี ’ติอาทินา ปน จิตฺตกญฺญานเยน โยเชตพฺพาฯ
เอตฺถ ปน สพฺพถาปิ สาคโม นตฺถฯิ
โสตูนํ ญาณปฺปเภทชนนตฺถ ํ อปราปิ นามิกปทมาลาโย ทสฺ สยิสฺสาม สหนิพฺพจเนน – มโน
เอว มานสํ, สมุสฺสาหิต ํ มานสํ ยสฺ ส โสยํ สมุสฺสาหิตมานโสฯ ‘‘สมุสฺสาหิตมานโส, สมุสฺสาหิตมาน
สาฯ สมุสฺสาหิตมานสํ, สมุสฺสาหิตมานเสฯ สมุสฺสาหิตมานเสนา’’ติ ปุ ริสนเยน โยเชตพฺพาฯ
สุ นฺทรา เมธา อสฺ ส อตฺถตี ิ สุ เมธโสฯ ‘‘สุ เมธโส, สุ เมธสาฯ สุ เมธสํ, สุ เมธเสฯ สุ เมธเสนา’’ติ ปุ ริสน
เยน, เอวํ ‘‘ภูริเมธโส’’ติอาทีนมฺปิฯ ตตฺริเม ปโยคา –
‘‘ยํ วทนฺ ต ิ สุ เมโธติ, ภูริปญฺญํ สุ เมธสํ;
กิ ํ นุ ตมฺหา วิปปฺ วสิ, มุหุตฺตมปิ ปิ งฺคยิ ;
โคตมา ภูริปญฺญาณา, โคตมา ภูริเมธสาฯ
นาหํ ตมฺหา วิปปฺ วสามิ, มุหุตฺตมปิ พฺราหฺมณ;
โคตมา ภูริปญฺญาณา, โคตมา ภูริเมธสา’’ติฯ
อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตพฺเพ ‘‘สมุสฺสาหิตมานสา สุ เมธสา’’ติ รูปานิ, นปุํ สเก วตฺตพฺเพ ‘‘สมุสฺสาหิต
มานสํ สุ เมธส’’นฺ ต ิ รูปานิ, กญฺญา จิตฺตนเยน เอเตสํ ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ โอการนฺ ตปุ ลฺ
ลิงฺคฏฺฐาเน อิตฺถลิ งิ ฺ คาทิวินิจฺฉโย นยปฺปกาสนตฺถ ํ กโตฯ วิเสสโต หิ โอการนฺ ตกถาเยว อิธาธิป ฺ
เปตาฯ อปิ จ โลเก นีต ิ นาม นานปฺปกาเรหิ กถิตา เอว โสภติ, อยญฺจ สาสเน นีต,ิ ตสฺ มา
นานปฺปกาเรหิ กถิตาติฯ
สพฺพานิ นยโต เอวํ, โอการนฺ ตปทานิเม;
ปุ ลฺลงิ ฺ คานิ ปวุ ตฺตานิ, สาสนตฺถ ํ มเหสิโนฯ
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วิเสโส เตสุ เกสญฺจ,ิ ปาฬิยํ โย ปทิสฺสติ;
ปจฺจตฺตวจนฏฺฐาเน, ปกาเสสฺ สามิ ตํ’ธุนาฯ
‘‘วนปฺปคุมฺเพ ยถ ผุสฺสิตคฺเค’’, อิตอิ าทินเยน หิ;
กตฺถโจทนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค-รูปานิ อญฺญถา สิยุํฯ
ปจฺจตฺตวจนิจฺเจว, ตญฺจ รูปํ ปกาสเย;
‘‘ปจฺจตฺเต ภุมฺมนิทฺเทโส’’, อิต ิ ภาสนฺ ต ิ เกจนฯ
ตตฺร กานิจ ิ สุ ตฺตปทานิ ทสฺ เสสฺ สาม – นตฺถ ิ อตฺตกาเร, นตฺถ ิ ปรกาเร, นตฺถ ิ ปุ ริสกาเร,
ปริยนฺ ตกเต สํสาเร, ชีเว สตฺตเม, น เหวํ วตฺตพฺเพ, พาเล จ ปณฺฑิเต จ สนฺ ธาวิตฺวา สํสริตฺวา
ทุกฺขสฺ สนฺ ต ํ กริสฺสนฺ ตตี ฯิ อิมานิ เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิธา คเหตพฺพานิฯ ปจฺจตฺเตกวจนพหุวจ
นานญฺจ เอการาเทโส เวทิตพฺโพฯ
เย ปน ‘‘วนปฺปคุมฺเพติ ปจฺจตฺตวจนสฺ ส ภุมฺมวจนนิทฺเทโส’’ติ วทนฺ ต,ิ เต วตฺตพฺพา ‘‘ยทิ
วนปฺปคุมฺเพติ ปจฺจตฺตวจนสฺ ส ภุมฺมวจนนิทฺเทโส, เอวญฺจ สติ ‘ถาลิยํ โอทนํ ปจตี’ติ เอตฺถ วิย
อาธารสุ ตสิ มฺภวโต ‘คิมฺหาน มาเส ปฐมสฺ มิ ํ คิมฺเห’ติ อิท ํ กตรตฺถ ํ โชเตตี’’ติ? เต วเทยฺ ยุํ ‘‘น มยํ
โภ ‘วนปฺปคุมฺเพติ อิท ํ ภุมฺมวจน’นฺ ต ิ วทาม, อถ โข ‘ปจฺจตฺตวจนสฺ ส ภุมฺมวจนนิทฺเทโส’ติ วทา
มา’’ติฯ เอวมฺปิ โทโสเยว ตุมฺหากํ, นนุ ‘‘สงฺ เฆ โคตมิ เทหี’’ติ เอตฺถาปิ สมฺปทานวจนสฺ ส ภุมฺ
มวจนนิทฺเทโสติ วุ ตฺเตปิ สงฺ ฆสฺ ส ทานกฺริยาย อาธารภาวโต ‘‘สงฺ เฆ’’ติ วจนํ สุ ณนฺ ตานํ อาธารสุ ต ิ
จ อาธารปริกปฺโป จ โหติเยวฯ น หิ สกฺกา เอวํ ปวตฺต ํ จิตฺต ํ นิวาเรตุ,ํ ตสฺ มา เอตฺถ เอวํ ปน วิ
เสโส คเหตพฺโพ ‘‘ปจฺจตฺตวจนสฺ สปิ กตฺถจิ ภุมฺมวจนสฺ ส วิย รูปํ โหตี’’ติฯ เอวญฺห ิ คหิเต น โกจิ วิ
โรโธฯ อีทเิ สสุ หิ ฐาเนสุ นิรุตฺตปิ ปฺ เภทกุสโล โลกานุ กมฺปโก ภควา ปจฺจตฺตวจนวเสน นิทฺทสิ ิตพฺ
เพ สติ เอวํ อนิทฺทสิ ิตฺวา โลกสฺ ส สมฺโมหมุปปฺ าทยนฺ โต วิย กถํ ภุ มฺมวจนนิทฺเทสํ กริสฺสติ, ตสฺ มา
สทฺทสามญฺญเลสมตฺต ํ คเหตฺวา ‘‘ภุมฺมวจนนิทฺเทโส’’ติ น วตฺตพฺพฯํ ยทิ สทฺทสามญฺญํ คเหตฺวา
ภุมฺมวจนนิทฺเทสํ อิจฺฉถ, ‘‘ปจฺจตฺเตกวจนสฺ ส อุปโยคพหุวจนนิทฺเทโส’’ติปิ อิจฺฉิตพฺพ ํ สิยาฯ
อปิ จ ตเถว ‘‘อตฺตกาเร’’ติ ปจฺจตฺตวจนสฺ ส ภุมฺมวจนนิทฺเทเส สติ อาธารสุ ตสิ มฺภวโต ‘‘อตฺต
การสฺ มิ ํ กิญฺจ ิ วตฺถุ นตฺถ’ี ’ติ อนธิปเฺ ปโต อตฺโถ สิยา, น ปน ‘‘อตฺตกาโร นตฺถ’ี ’ติ อธิปเฺ ปโต อตฺโถฯ
‘‘อุปโยคพหุวจนนิทฺเทโส’’ติ คหเณปิ อุปโยคตฺถสฺ ส นตฺถิสทฺเทน อวตฺตพฺพตฺตา โทโสเยว สิยา,
อตฺถิสทฺทาทีนํ วิย ปน นตฺถิสทฺทสฺ สปิ ปฐมาย โยคโต ‘‘อตฺตกาเร’’ติ อิท ํ ปจฺจตฺตวจนเมวาติ
วิญฺญายติฯ ‘‘พาเล จ ปณฺฑิเต จ สนฺ ธาวิตฺวา สํสริตฺวา ทุกฺขสฺ สนฺ ต ํ กริสฺสนฺ ต ’ี ’ติ เอตฺถาปิ
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ปจฺจตฺตวจนสฺ ส ‘‘ภุมฺมวจนนิทฺเทโส’’ติ วา ‘‘อุปโยควจนนิทฺเทโส’’ติ วา คหเณ สติ ‘‘พาลา จ ปณฺ
ฑิตา จา’’ติ เอตฺตกมฺปิ วตฺตุ ํ อชานนโทโส สิยา, ‘‘กริสฺสนฺ ต’ี ’ติ ปทโยคโต ปน ‘‘พาเล จา’’ติอาทิ
ปจฺจตฺตวจนเมวาติ วิญฺญายติฯ ยถา ปน นิคฺคหีตาคมวเสนุ จฺจาริเต ‘‘จกฺขุ ํ อุทปาที’’ติ ปเท
ปจฺจตฺตวจนสฺ ส ‘‘จกฺขุ ํ เม เทหิ ยาจิโต’’ติ เอตฺถ อุปโยควจเนน สุ ตวิ เสน สมานตฺเตปิ ปจฺจตฺตว
จนตฺโถเยว โสตาเร ปฏิภาติ ‘‘อุทปาที’’ติอาขฺยาเตน กถิตตฺตา, น ปน วิภตฺตวิ ิปลฺลาสตฺถภูโต
อุปโยควจนตฺโถ ‘‘อุทปาที’’ติอาขฺยาเตน อวจนียตฺตา, ‘‘จกฺขุ ํ อุทปาที’’ติ หิ ภควตา วุ ตฺตกาเล โก
‘‘จกฺขุ ํ อุทปาที’’ติ ปทํ ปริวตฺตติ ฺวา อตฺถมาจิกฺขติ, ตถา ‘‘พาเล ปณฺฑิเต’’ติอาทีนมฺปิ ปจฺจตฺตวจ
นานํ อปเรหิ ‘‘พาเล ปณฺฑิเต’’ติอาทีห ิ ภุมฺโมปโยควจเนหิ สุ ตวิ เสน สมานตฺเตปิ ปจฺจตฺตวจนตฺโถ
เยว โสตาเร ปฏิภาติ, น อิตรวจนตฺโถ ยถาปโยคํ อตฺถสฺ ส คเหตพฺพตฺตาฯ อิต ิ ‘‘วนปฺปคุมฺเพ,
พาเล, ปณฺฑิเต’’ติอาทีนํ สุ ทฺธปจฺจตฺตวจนตฺตญฺเญว สารโต ปจฺเจตพฺพ ,ํ น สุ ตสิ ามญฺเญน ภุมฺโมป
โยควจนตฺตฯํ
ยํ ปนาจริเยน ชาตกฏฺฐกถายํ –
‘‘ตโย คิริ ํ ติอนฺ ตรํ กามยามิ,
ปญฺจาลา กุรุโย เกกเก จ;
ตตุตฺตริ ํ พฺราหฺมณ กามยามิ,
ติกจิ ฺฉ มํ พฺราหฺมณ กามนีต’’นฺ ต ิ –
อิมสฺ ส กามนี ตชาตกสฺ ส สํวณฺณนายํ ‘‘เกกเก จาติ ปจฺจตฺเต อุปโยควจนํ, เตน เกกกสฺ ส รฏฺฐํ ทสฺ
เสตี’’ติ วุ ตฺตฯํ เอวํ วทนฺ โต จ โส ‘‘ปุ ริเส ปสฺ สติ, ปุ ริเส ปติฏฺฐิต’’นฺ ต,ิ ‘‘ปสฺ สามิ โลเก สธเน มนุ สฺเส’’
ติ จ อาทีสุ เยภุยฺเยน ‘‘ปุ ริเส, โลเก, สธเน, มนุ สฺเส’’ติอาทีนํ อุปโยคพหุวจนภุมฺเมกวจนภาเวน
อาคตตฺตา ปจฺจตฺเตกวจนพหุวจนภาวสฺ ส ปน อปากฏตฺตา เยภุยฺยปฺปวตฺต ิ ํ สนฺ ธาย ‘‘อิทมฺปิ ตาทิ
สเมวา’’ติ มญฺญมาโน วทติ มญฺเญฯ อาจริยา หิ กตฺถจิ อตฺตโน รุ จยิ าปิ วิสุํ วิสุํ กเถนฺ ตฯิ อยํ ปน
อมฺหากํ รุ จ ิ – ‘‘เกกเก’’ติ อิท ํ ปจฺจตฺตวจนเมว ‘‘ปญฺจาลา, กุรุโย’’ติ สหชาตปทานิ วิย, รฏฺฐวาจกตฺ
ตา ปน ‘‘กุรุโย’’ติ ปทมิว พหุวจนวเสน วุ ตฺตฯํ น หิ ภควา ‘‘ขตฺตโิ ย, พฺราหฺมโณ, เวสฺ โส’’ติอาทีสุ
วิย สมานวิภตฺตหี ิ นิทฺทสิ ิตพฺเพสุ สหชาตปเทสุ ปจฺฉิมํ อุปโยควจนวเสน นิทฺทเิ สยฺ ย , ยุ ตฺต ิ จ น
ทิสฺสติ ‘‘ปญฺจาลา’’ติ, ‘‘กุรุโย’’ติ ปจฺจตฺตวจนํ วตฺวา ‘‘เกกเก’’ติ อุปโยควจนสฺ ส วจเน, ตสฺ มา ‘‘เกก
เก’’ติ อิท ํ ปจฺจตฺตวจนเมวฯ ตถา หิ สนฺ ธิวิโสธนวิธายโก อาจริโย ตาทิสานํ ปทานํ ปจฺจตฺตว
จนตฺตญฺเญว วิภาเวนฺ โต สามํ กเต ปกรเณ ‘‘วนปฺปคุมฺโพ วนปฺปคุมฺเพ, สุ ข ํ ทุกฺข ํ ชีโว, สุ เข ทุกฺ
เข ชีเว’’ติ อาห, ฏี กายมฺปิ จ เตสํ ปจฺจตฺตวจนภาวเมว วิภาเวนฺ โต ‘‘วนปฺปคุมฺโพ, สุ ข,ํ ทุกฺข,ํ ชี
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โว’’ติ สาธนียํ รูปํ ปติฏฺฐเปตฺวา นิคฺคหีตโลปวเสน อกาโรการานญฺจ เอการาเทสวเสน ‘‘วนปฺป
คุมฺเพ, สุ เข, ทุกฺเข, ชีเว’’ติ รูปนิปผฺ ตฺตมิ าหฯ สา ปาฬินยานุ กูลาฯ กจฺจายนาจริเยนปิ ปาฬินยํ
นิสฺสาย ‘‘ทฺวิปเท ตุลฺยาธิกรเณ’’ติ ปจฺจตฺตพหุวจนปทํ วุ ตฺตฯํ เตนาห วุ ตฺตยิ ํ ‘‘ทฺเว ปทานิ ตุลฺยาธิ
กรณานี’’ติฯ ‘‘ทฺวิปเท ตุลฺยาธิกรเณ’’ติ จ อิท ํ ‘‘อฏฺฐ นาคาวาสสตานี’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘อฏฺฐ นาคา
วาสสเต’’ติ ปทมิว วุ จฺจตีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
เกจิ ปน เตสํ ภุมฺเมกวจนตฺต ํ อิจฺฉนฺ ตฯิ ตตฺถ ยทิ ‘‘วนปฺปคุมฺเพ’’ติ ปจฺจตฺเต ภุมฺมวจนํ, ‘‘เกก
เก’’ติ จ ปจฺจตฺเต อุปโยควจนํ, ‘‘เอเสเส เอเก เอกฏฺเฐ’’ติ เอตฺถ ‘‘เอเสเส’’ติ อิมานิปิ ปจฺจตฺเต
ภุมฺมวจนานิ วา สิยุํ, อุปโยควจนานิ วาฯ ยเถตานิ เอวํวิธานิ น โหนฺ ต,ิ สุ ทฺธปจฺจตฺตวจนานิเยว
โหนฺ ต,ิ ตถา ‘‘วนปฺปคุมฺเพ, เกกเก’’ติอาทีนิปิ ตถาวิธานิ น โหนฺ ต,ิ สุ ทฺธปจฺจตฺตวจนานิเยว โหนฺ ต ิ
ฯ อิจฺเจวํ สพฺพถาปิ ‘‘วนปฺปคุมฺเพ, พาเล, ปณฺฑิเต, เกกเก’’ติ, ‘‘วิรตฺเต โกสิยายเน, อฏฺฐ นาคา
วาสสเต, เก ปุ ริเส, เอเสเส’’ติ เอวมาทีนํ อเนเกสํ ปุ ริสลิงฺคอิตฺถลิ งิ ฺ คนปุํ สกลิงฺคสพฺพนามเอกวจน
อเนกวจนวเสน สาสนวเร ฐิตานํ ปทานํ นิปผฺ ตฺต ิ ปจฺจตฺเตกวจนปุ ถุวจนานเมการาเทสวเสเนว
ภวตีต ิ อวสฺ สมิท ํ สมฺปฏิจฺฉิตพฺพฯํ เอวํ ‘‘วนปฺปคุมฺเพ, พาเล, ปณฺฑิเต’’ติอาทีนํ สุ ทฺธปจฺจตฺตวจน
ตา อตีว สุ ขุมา ทุพฺพญ
ิ ฺเญยฺ ยา, สทฺเธน กุลปุ ตฺเตน อาจริเย ปยิรุปาสิตฺวา ตทุปเทสํ สกฺกจฺจ ํ
คเหตฺวา ชานิตพฺพาฯ พุทฺธวจนสฺ มญ
ิ ฺห ิ สทฺทโต จ อตฺถโต จ อธิปปฺ ายโต จ อกฺขรจินฺ ตกานํ
ญาณจกฺขุสมฺมุยฺหนฏฺฐานภูตา ปาฬินยา วิวิธา ทิสฺสนฺ ตฯิ
ตตฺถ สทฺทโต ตาว อิท ํ สมฺมุยฺหนฏฺฐานํ – ‘‘วิรตฺตา โกสิยายนี’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘วิรตฺเต โกสิยาย
เน’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ คปจฺจตฺตวจนํ ทิสฺสติ, ‘‘โก ปุ ริโส’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘เก ปุ ริเส’’ติ สพฺพนามิกปจฺจตฺตวจนํ
ทิสฺสติ, ‘‘กินฺนาโม เต อุปชฺฌาโย’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘โกนาโม เต อุปชฺฌาโย’’ติ สมาสปทํ ปุ ลฺลงิ ฺ ควิสยํ
ทิสฺสติฯ กิ ํ นามํ เอตสฺ สาติ โกนาโมติ หิ สมาโสฯ เตน ‘‘โกนามา อิตฺถ,ี โกนามํ กุล’’นฺ ต ิ อยมฺปิ
นโย คเหตพฺโพฯ ‘‘กฺว เต พลํ มหาราชา’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘โก เต พลํ มหาราชา’’ติ เอตฺถ กฺวสทฺเทน
อีสกํ สมานสุ ตโิ ก สตฺตมิยนฺ โต โกสทฺโท ทิสฺสติ, กฺว โกสทฺทา หิ อญฺญมญฺญมีสกสมานสุ ตกิ าฯ
ตถา ‘‘อิธ เหมนฺ ตคิมฺเหสุ , อิธ เหมนฺ ตคิมฺหสิ ุ , น เตนตฺถ ํ อพนฺ ธ ิ โส, น เตนตฺถ ํ อพนฺ ธสิ ู’’ติ อญฺญา
นิปิ โยเชตพฺพานิฯ
อตฺถโต ปน อิท ํ สมฺมุยฺหนฏฺฐานํ – ‘‘ยํ น กญฺจนทฺเวปิ ญฺฉ, อนฺ เธน ตมสา คต’’นฺ ต ิ เอตฺถ
นกาโร ‘‘กต’’นฺ ต ิ อิมนิ า สมฺพนฺ ธติ พฺโพฯ น กตนฺ ต ิ กตํ วิยาติ อตฺโถฯ เอตฺถ หิ นกาโร อุปมาเน
วตฺตติ, น ปฏิเสเธฯ
‘‘อสฺ สทฺโธ อกตญฺญ ู จ,
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สนฺ ธจิ ฺเฉโท จ โย นโร;
หตาวกาโส วนฺ ตาโส,
ส เว อุตฺตมโปริโส’’ติ
เอวมาทีนิปิ อญฺญานิ โยเชตพฺพานิฯ
อธิปปฺ ายโต อิท ํ สมฺมุยฺหนฏฺฐานํ – ‘‘ตณฺห ํ อสฺ มมิ านํ สสฺ สตุจฺเฉททิฏฺฐิโย ทฺวาทสายตนนิสฺ
สิต ํ นนฺ ทริ าคญฺจ หนฺ ตฺวา พฺราหฺมโณ อนีโฆ ยาตี’’ติ วตฺตพฺเพปิ ตถา อวตฺวา ตเมวตฺถ ํ คเหตฺวา
อญฺเญน ปริยาเยน
‘‘มาตรํ ปิ ตรํ หนฺ ตฺวา, ราชาโน ทฺเว จ ขตฺตเิ ย;
รฏฺฐํ สานุ จรํ หนฺ ตฺวา, อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ’’ติ
วุ ตฺตฯํ
‘‘วนํ ฉินฺทถ มา รุ กฺข,ํ วนโต ชายเต ภยํ;
เฉตฺวา วนญฺจ วนถํ, นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโว’’ติ
เอวมาทีนิปิ อญฺญานิ โยเชตพฺพานิฯ เอวํ พุทฺธวจเน สทฺทโต จ อตฺถโต จ อธิปปฺ ายโต จ อกฺขร
จินฺตกานํ ญาณจกฺขุสมฺมุยฺหนฏฺฐานภูตา ปาฬินยา วิวิธา ทิสฺสนฺ ตฯิ ยถาห –
‘‘ชานนฺ ตา อปิ สทฺทสตฺถมขิลํ มุยฺหนฺ ต ิ ปาฐกฺกเม,
เยภุยฺเยน หิ โลกนีตวิ ิธุรา ปาเฐ นยา วิชฺชเร;
ปณฺฑิจฺจมฺปิ ปหาย พาหิรคตํ เอตฺเถว ตสฺ มา พุโธ,
สิกฺเขยฺ ยามลธมฺมสาครตเร นิพฺพานติตฺถปู เค’’ติฯ
เอวํ ปาฬินยานํ ทุพฺพญ
ิ ฺเญยฺ ยตฺตา ‘‘วนปฺปคุมฺเพ, พาเล จ, ปณฺฑิเต จา’’ติอาทีนํ
สุ ทฺธปจฺจตฺตวจนตฺตญฺเญว สารโต ปจฺเจตพฺพ ,ํ น สุ ตสิ ามญฺเญน ภุมฺโมปโยควจนตฺต ํ ภุมฺโมป
โยควจเนหิ เตสํ สมานสุ ตกิ ตฺเตปิ ปจฺจตฺตโชตกตฺตาฯ สมานสุ ตกิ าปิ หิ สทฺทา อตฺถปฺปกรณ
ลิงฺคสทฺทนฺ ตราภิสมฺพนฺ ธาทิวเสน อตฺถวิเสสโชตกา ภวนฺ ตฯิ ตํ ยถา? ‘‘สีโห คายตี’’ติ วุ ตฺเต ‘‘เอวํ
นามโก ปุ ริโส’’ติ อตฺโถ วิญฺญายติฯ ‘‘สีโห นงฺ คุฏฺฐํ จาเลตี’’ติ วุ ตฺเต ปน ‘‘มิคราชา’’ติ วิญฺญายติฯ
เอวํ อตฺถวเสน สมานสุ ตกิ านํ อตฺถวิเสสโชตนํ ภวติฯ สงฺ คาเม ฐตฺวา ‘‘สินฺธวมาเนหี’’ติ วุ ตฺเต ‘‘อสฺ
โส’’ติ วิญฺญายติฯ โรคิสาลายํ ปน ‘‘สินฺธวมาเนหี’’ติ วุ ตฺเต ‘‘ลวณ’’นฺ ต ิ วิญฺญายติฯ เอวํ ปกรณว
เสน สมานสุ ตกิ านํ อตฺถวิเสสโชตนํ ภวติฯ ‘‘อิสฺสา’’ติ วุ ตฺเต ‘‘เอวํนามิกา ธมฺมชาตี’’ติ วิญฺญายติฯ
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‘‘อิสฺโส’’ติ วุ ตฺเต ปน ‘‘อจฺฉมิโค’’ติ วิญฺญายติฯ เอวํ ลิงฺควเสน เอกเทสสมานสุ ตกิ านํ อตฺถวิเสส
โชตนํ ภวติฯ เอตฺถ ปน กิญฺจาปิ ‘‘เทวทตฺต ํ ปกฺโกส ฆฏธารกํ ทณฺฑธารก’’นฺ ตอิ าทีสุปิ ฆฏทณฺฑา
ทีนิ ลิงฺค,ํ ตถาปิ สมานสุ ตกิ าธิการตฺตา น ตํ อิธาธิปเฺ ปตํฯ
‘‘อิสฺสา อุปปฺ ชฺชตี’’ติ จ ‘‘อิสฺสา ปุ ริสมนุ พนฺ ธสิ ํ ู’’ติ จ วุ ตฺเต ปน สพฺพถา สมานสุ ตกิ านํ สทฺทนฺ
ตราภิสมฺพนฺ ธวเสน ยถาวุ ตฺตอตฺถวิเสสโชตนํ ภวติฯ ตถา ‘‘สีโห ภิกฺขเว มิคราชา สายนฺ หสมยํ
อาสยา นิกฺขมตี’’ติ วุ ตฺเต ‘‘มิคาธิโป เกสรสีโห’’ติ วิญฺญายติฯ ‘‘สีโห สมณุ ทฺเทโส, สีโห เสนาปตี’’
ติ จ วุ ตฺเต ปน ‘‘สีโห นาม สามเณโร, สีโห นาม เสนาปตี’’ติ วิญฺญายติฯ เอวมฺปิ สทฺทนฺ ตรา
ภิสมฺพนฺ ธวเสน สมานสุ ตกิ านํ อตฺถวิเสสโชตนํ ภวติฯ ‘‘อทฺทสํสุ โข ฉพฺพคฺคยิ า ภิกฺข ู สตฺตรสวคฺค ิ
เย ภิกฺข ู วิหารํ ปฏิสงฺ ขโรนฺ เต’’ติ เอวมฺปิ สทฺทนฺ ตราภิสมฺพนฺ ธวเสน สมานสุ ตกิ านํ ปจฺจตฺโตป
โยคตฺถสงฺ ขาตอตฺถวิเสสโชตนํ ภวติฯ ตถา ‘‘สิญฺจ ภิกฺขุ อิมํ นาวํ, อญฺญตโร ภิกฺขุ ภควนฺ ต ํ เอตท
โวจา’’ติ เอวมฺปิ สทฺทนฺ ตราภิสมฺพนฺ ธวเสน สมานสุ ตกิ านํ อาลปนตฺถปจฺจตฺตตฺถสงฺ ขาตอตฺถวิเสส
โชตนํ ภวติ, ตสฺ มา ‘‘วนปฺปคุมฺเพ ยถ ผุสฺสิตคฺเค’’ติอาทีนิ ภุมฺโมปโยควจเนหิ สทิสตฺเตปิ สทฺทนฺ
ตราภิสมฺพนฺ ธวเสน สุ ทฺธปจฺจตฺตวจนานีต ิ คเหตพฺพานิฯ ปจฺจตฺเตกวจนพหุวจนานํ เอว หิ เอกา
ราเทสวเสน เอวํวิธานิ รูปานิ ภวนฺ ต ิ ภุมฺโมปโยควจนานิ วิยาติฯ นนุ จ โภ เอวํวิธานํ รูปานํ
ปาฬิยํ ทิสฺสนโต ‘เอการนฺ ตมฺปิ ปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ อตฺถ’ี ติ วตฺตพฺพนฺ ต?ิ น วตฺตพฺพ,ํ โอการนฺ ตภาโวคธรูปวิ
เสสตฺตา เตสํ รูปานํฯ อาเทสวเสน หิ สิทฺธตฺตา วิสุํ เอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ นาม นตฺถ,ิ ตสฺ มา ปุ ลฺลงิ ฺ
คานํ ยถาวุ ตฺตสตฺตวิธตาเยว คเหตพฺพาติฯ
เกจิ ปน วเทยฺ ยุํ ‘‘ยายํ ปุ ริสสทฺทนยํ คเหตฺวา ‘ภูโต, ภูตาฯ ภูต’นฺ ตอิ าทินา สพฺเพสโม
การนฺ ตปทานํ นามิกปทมาลา วิภตฺตา, ตตฺถ จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิตานิ รูปานิ กิมตฺถ ํ น
วุ ตฺตานี’’ติ? วิเสสทสฺ สนตฺถฯํ ตาทิสานิ หิ จตุตฺเถกวจนรูปานิ ปาฬินเย โปราณฏฺฐกถานเย จ อุป
ปริกฺขยิ มาเน ‘‘คตฺยตฺถกมฺมนิ, นยนตฺถกมฺมนิ, วิภตฺตวิ ิปริณาเม, ตทตฺเถ จา’’ติ สงฺ เขปโต อิเมสุ
จตูสุเยว ฐาเนสุ , ปเภทโต ปน สตฺตสุ ฐาเนสุ ทิสฺสนฺ ตฯิ ทานโรจนธารณนโมโยคาทิเภเท ปน
ยตฺถ กตฺถจิ สมฺปทานวิสเย น ทิสฺสนฺ ต,ิ อิต ิ อิมํ วิเสสํ ทสฺ เสตุ ํ น วุ ตฺตานีตฯิ นนุ ทานกฺริยาโยเค
‘‘อภิรูปาย กญฺญา เทยฺ ยา’’ติ จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิตรูปทสฺ สนโต อิมสฺ มมิ ฺปิ สทฺทนี ติปฺ
ปกรเณ ‘‘ปุ ริสาย, ภูตายา’’ติอาทีนิ วตฺตพฺพานิ, เอวํ สนฺ เต กสฺ มา ‘‘ทานโรจนธารณนโมโยคาทิ
เภเท ปน ยตฺถ กตฺถจิ สมฺปทานวิสเย น ทิสฺสนฺ ต’ี ’ติ วุ ตฺตนฺ ต?ิ อปาฬินยตฺตาฯ ‘‘อภิรูปาย กญฺญา
เทยฺ ยา’’ติ อยญฺห ิ สทฺทสตฺถโต อาคโต นโย, น พุทฺธวจนโตฯ พุทฺธวจนญฺห ิ ปตฺวา ‘‘อภิรูปสฺ ส
กญฺญา เทยฺ ยา’’ติ ปทรูปํ ภวิสฺสตีตฯิ นนุ จ โภ นโมโยคาทีสุปิ จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทโส ทิสฺ
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สตีตฯิ สาสนาวจราปิ หิ นิปุณา ปณฺฑิตา ‘‘นโม พุทฺธายา’’ติอาทีนิ วตฺวา รตนตฺตยํ วนฺ ทนฺ ตฯิ เก
จิ ปน –
‘‘นโม พุทฺธาย พุทฺธสฺ ส ,
นโม ธมฺมาย ธมฺมโิ น;
นโม สงฺ ฆาย สงฺ ฆสฺ ส ,
นโมกาเรน โสตฺถ ิ เม’’ติ จ,
‘‘มุเข สรสิ สมฺผุลฺเล, นยนุ ปปฺ ลปงฺ กเช;
ปาทปงฺ กชปูชาย, พุทฺธาย สตตํ ทเท’’ติ จ,
‘‘นโร นรํ ยาจติ กิญฺจ ิ วตฺถุ,ํ นเรน ทูโต ปหิโต นรายา’’ติ จ คาถารจนมฺปิ กุพฺพนฺ ตตี ?ิ สจฺจ,ํ
สาสนาวจราปิ นิปุณา ปณฺฑิตา ‘‘นโม พุทฺธายา’’ติอาทีนิวตฺวา รตนตฺตยํ วนฺ ทนฺ ต,ิ คาถารจนมฺปิ
กุพฺพนฺ ต,ิ เอวํ สนฺ เตปิ เต สทฺทสตฺเถ กตปริจยวเสน สทฺทสตฺถโต นยํ คเหตฺวา ตถารูปา คาถาปิ
จุณฺณิยปทานิปิ อภิสงฺ ขโรนฺ ต,ิ ‘‘นโม พุทฺธายา’’ติอาทีนิ วตฺวา รตนตฺตยํ วนฺ ทนฺ ตฯิ เย ปน
สทฺทสตฺเถ อกตปริจยา อนฺ ตมโส พาลทารกา, เตปิ อญฺเญสํ วจนํ สุ ตฺวา กตปริจยวเสน ‘‘นโม
พุทฺธายา’’ติอาทีนิ วตฺวา รตนตฺตยํ วนฺ ทนฺ ต,ิ ‘‘นโม พุทฺธสฺ สา’’ติ วทนฺ ตา ปน อปฺปกตราฯ กตฺถจิ
หิ ปเทเส กุมารเก อกฺขรสมยํ อุคฺคณฺหาเปนฺ ตา ครู อกฺขรานมาทิมฺห ิ ‘‘นโม พุทฺธายา’’ติ สิกฺ
ขาเปนฺ ต,ิ น ปน ‘‘นโม พุทฺธสฺ สา’’ติ, เอวํ สนฺ เตปิ ปาฬินเย โปราณฏฺฐกถานเย จ อุปปริกฺขยิ มาเน
ฐเปตฺวา คตฺยตฺถกมฺมาทิฏฺฐานจตุกฺก,ํ ปเภทโต สตฺตฏฺฐานํ วา ทานโรจนธารณนโมโยคาทิเภเท
ยตฺถ กตฺถจิ สมฺปทานวิสเย จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิตานิ รูปานิ น ทิสฺสนฺ ต,ิ ตสฺ มา เกหิจ ิ
อภิสงฺ ขตานิ ‘‘นโม พุทฺธาย, พุทฺธาย ทานํ เทนฺ ต’ี ’ติ ปทานิ ปาฬิ ํ ปตฺวา ‘‘นโม พุทฺธสฺ ส, พุทฺธสฺ ส
ทานํ เทนฺ ต’ี ’ติ อญฺญรูปานิ ภวนฺ ตตี ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อยํ ปน ปาฬินยอฏฺฐกถานยานุ รูเปน อายา
เทสสฺ ส ปโยครจนา – ‘‘พุทฺธาย สรณํ คจฺฉติ, พุทฺธ ํ สรณํ คจฺฉตี’’ติ วา, ‘‘พุทฺธาย นครํ เนนฺ ต,ิ
พุทฺธ ํ นครํ เนนฺ ต’ี ’ติ วา, ‘‘พุทฺธาย สกฺกโต ธมฺโม, พุทฺเธน สกฺกโต ธมฺโม’’ติ วา, ‘‘พุทฺธาย ชีวิต ํ
ปริจฺจชติ, พุทฺธสฺ ส อตฺถาย ชีวิต ํ ปริจฺจชตี’’ติ วา, ‘‘พุทฺธาย อเปนฺ ต ิ อญฺญติตฺถยิ า, พุทฺธสฺ มา
อเปนฺ ต ิ อญฺญติตฺถยิ า’’ติ วา, ‘‘พุทฺธาย ธมฺมตา, พุทฺธสฺ ส ธมฺมตา’’ติ วา, ‘‘พุทฺธาย ปสนฺ โน, พุทฺเธ
ปสนฺ โน’’ติ วา อิต ิ ปเภทโต อิมํ สตฺตฐานํ วิวชฺเชตฺวา อญฺญตฺถ อายาเทโส น ทิสฺสติฯ ตถา หิ –
ปาเฐ มหานมกฺการ-สงฺ ขาเต สาธุนนฺ ทเน;
สมฺปทาเน นโมโยเค, อายาเทโส น ทิสฺสติฯ
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เอตฺถ มหานมกฺการปาโฐ นาม ‘‘นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ สา’’ติ ปาโฐฯ อตฺราปิ
อายาเทโส น ทิสฺสติฯ วมฺมิกสุ ตฺเตปิ ‘‘นโม กโรหิ นาคสฺ สา’’ติ เอวํ อายาเทโส น ทิสฺสติฯ
อมฺพฏฺฐสุ ตฺเตปิ ‘‘โสตฺถ ิ ภทนฺ เต โหตุ รญฺโญ, โสตฺถ ิ ชนปทสฺ ส ’’ฯ เอวํ อายาเทโส น ทิสฺสติฯ
‘‘สุ ปปฺ พุทฺธ’’นฺ ต ิ ปาฐสฺ ส, อตฺถสํวณฺณนายปิ ;
สมฺปทาเน นโมโยเค, อายาเทโส น ทิสฺสติฯ
ตถา หิ
‘‘สุ ปปฺ พุทฺธ ํ ปพุชฺฌนฺ ต,ิ สทา โคตมสาวกา;
เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ, นิจฺจ ํ พุทฺธคตา สตี’’ติ
อิมสิ ฺ สา ปาฬิยา อฏฺฐกถายํ ‘‘สมฺมาทิฏฺฐิกสฺ ส ปุ ตฺโต คุฬํ ขิปมาโน พุทฺธานุ สฺสติ ํ อาวชฺเชตฺวา ‘นโม
พุทฺธสฺ สา’ติ วตฺวา คุฬํ ขิปตี’’ติ อายาเทสวชฺชโิ ต สทฺทรจนาวิเสโส ทิสฺสติฯ สคาถาวคฺควณฺณ
นายมฺปิ ธนญฺชานี สุตฺตฏฺฐกถายํ ‘‘ตฺวํ ฐิตาปิ นิสินฺนาปิ ขิปิตฺวาปิ กาเสตฺวาปิ ‘นโม พุทฺธสฺ สา’ติ
ตสฺ ส มุณฺฑกสฺ ส สมณกสฺ ส นมกฺการํ กโรสี’’ติ อายาเทสวชฺชโิ ต สทฺทรจนาวิเสโส ทิสฺสติฯ ตถา
ตตฺถ ตตฺถ ‘‘พุทฺธปฺปมุขสฺ ส ภิกฺขุสงฺ ฆสฺ ส ทานํ เทติฯ ตสฺ ส ปุ ริสสฺ ส ภตฺต ํ น รุ จฺจติฯ สมณสฺ ส โรจ
เต สจฺจ,ํ พุทฺธสฺ ส ฉตฺต ํ ธาเรติ, พุทฺธสฺ ส สิลาฆเต’’ติอาทินา อายาเทสวิวชฺชโิ ต สทฺทรจนาวิเสโส
ทิสฺสติฯ เอวํ ทานโรจนาทีสุ พหูสุ สมฺปทานวิสเยสุ จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิต ํ รูปํ น ทิสฺสติ
ฯ
คตฺยตฺถกมฺมาทีสุ ปน จตูสุ ฐาเนสุ ทิสฺสติฯ ตถา หิ ‘‘มูลาย ปฏิกสฺ เสยฺ ย, อปฺโป สคฺคาย คจฺฉ
ตี’’ติ เจตฺถ คตฺยตฺถกมฺมนิ ทิสฺสติฯ เอตฺถ หิ ‘‘มูลํ ปฏิกสฺ เสยฺ ย, อปฺโป สคฺค ํ คจฺฉตี’’ติ จ อตฺโถฯ
‘‘ปฏิกสฺ เสยฺ ยา’’ติ เจตฺถ กส คติยนฺ ต ิ ธาตุสฺส ปติอุปสคฺเคน วิเสสิตตฺตา ‘‘อากฑฺ เฒยฺ ยา’’ติ อตฺโถ
ภวติฯ ‘‘อยํ ปุ ริโส มม อตฺถกาโม, โย มํ คเหตฺวาน ทกาย เนตี’’ติ เอตฺถ นยนตฺถกมฺมนิ ทิสฺสติฯ
เอตฺถ หิ มํ อุทกํ เนติ, อตฺตโน วสนกโสพฺภํ ปาเปตีต ิ อตฺโถฯ ‘‘วิรมถายสฺ มนฺ โต มม วจนายา’’ติ
เอตฺถ วิภตฺตวิ ิปริณาเม ทิสฺสติฯ มม วจนโต วิรมถาติ หิ นิสฺสกฺกวจนวเสน อตฺโถฯ ‘‘มหาคณาย
ภตฺตา เม’’ติ เอตฺถาปิ วิภตฺตวิ ิปริณาเม ทิสฺสติฯ มม มหโต หํสคณสฺ ส ภตฺตาติ หิ สามิวจนวเสน
อตฺโถฯ มม หํสราชาติ เจตฺถ อธิปปฺ าโยฯ ‘‘อสกฺกตา จสฺ ม ธนญฺจยายา’’ติ เอตฺถาปิ วิภตฺตวิ ิปริณา
เม ทิสฺสติฯ มยํ ธนญฺจยสฺ ส รญฺโญ อสกฺกตา จ ภวามาติ หิ กตฺตุตฺเถ สามิวจนํฯ ตถา หิ
‘‘ธนญฺจยสฺ สา’’ติ วา ‘‘ธนญฺจเยนา’’ติ วา วตฺตพฺเพ เอวํ อวตฺวา ‘‘ธนญฺจยายา’’ติ สมฺปทานวจนํ
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ทานกฺริยาทิกสฺ ส สมฺปทานวิสยสฺ ส อภาวโต วิภตฺตวิ ิปริณาเมเยว ยุ ชฺชติ, ตสฺ มา ธนญฺจยราเชน
มยํ อสกฺกตา จ ภวามาติ อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อญฺญมฺปิ วิภตฺตวิ ิปริณามฏฺฐานํ มคฺคติ พฺพฯํ
‘‘วิราคาย อุปสมาย นิโรธายา’’ติอาทีนิ ปน อเนกสหสฺ สานิ อายาเทสสหิตานิ สทฺทรูปานิ
ตทตฺเถ ปวตฺตนฺ ตฯิ อฏฺฐกถาจริยาปิ หิ ธมฺมวินยสทฺทตฺถ ํ วณฺเณนฺ ตา ‘‘ธมฺมานํ วินยายฯ
อนวชฺชธมฺมตฺถญฺเหส วินโย, น ภวโภคาทิอตฺถ’’นฺ ต ิ ตทตฺถวเสเนว อายาเทสสหิต ํ สทฺทรูปํ
ปยุ ญฺชสิ ํ ุ , เอวํ จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิตานิ รูปานิ คตฺยตฺถกมฺมนิ นยนตฺถกมฺมนิ วิภตฺตวิ ิ
ปริณาเม ตทตฺเถ จาติ อิเมสุ จตูสุเยว ฐาเนสุ ทิสฺสนฺ ต,ิ น ปน ทานโรจนาทิเภเท ยตฺถ กตฺถจิ
สมฺปทานวิสเยฯ ตถา หิ นิรุตฺติปิฏเก ‘‘อตฺถายาติ สมฺปทานวจน’’นฺ ต ิ อายาเทสสหิต ํ สทฺทรูปํ
วุ ตฺต,ํ ปุ ริสสทฺทาทิวเสน ปน ตาทิสานิ รูปานิ น วุ ตฺตานิ ตาทิสานํ สทฺทรูปานํ ยตฺถ กตฺถจิ
อปฺปวตฺตนโตฯ กจฺจายนปฺปกรเณปิ หิ ‘‘อาย จตุตฺเถกวจนสฺ ส ตู’’ติ ลกฺขณสฺ ส วุ ตฺตยิ ํ ‘‘อตฺถาย
หิตาย สุ ขาย เทวมนุ สฺสาน’’นฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ ‘‘ปุ ริสายา’’ติ วา ‘‘สมณายา’’ติ วา ‘‘พฺราหฺมณายา’’ติ วา น
วุ ตฺตนฺ ตฯิ
เอตฺถ สิยา – นนุ โภ ตสฺ เสว วุ ตฺตยิ ํ ‘‘จตุตฺถตี ิ กิมตฺถ ํ ปุ ริสสฺ ส มุขฯํ เอกวจนสฺ สาติ กิมตฺถ ํ ปุ ริ
สานํ ททาติฯ วาติ กิมตฺถ ํ ทาตา โหติ สมณสฺ ส วา พฺราหฺมณสฺ ส วา’’ติ วุ ตฺตตฺตา ‘‘ปุ ริสาย
สมณาย พฺราหฺมณายา’’ติอาทีนิ ปทรูปานิ นยโต ทสฺ สิตานิ, เกวลํ ปน มุ ขสทฺทโยคโต พหุวจน
ภาวโต วิกปฺปนโต จ ‘‘ปุ ริสายา’’ติอาทีนิ น สิชฺฌนฺ ต,ิ มุ ขสทฺทโยคาทิวิรหิเต ปน ฐาเน อวสฺ สํ
สิชฺฌนฺ ตตี ?ิ เอตฺถ วุ จฺจเต – ‘‘จตุตฺถตี ิ กิมตฺถ ํ ปุ ริสสฺ ส มุข’’นฺ ต ิ วทนฺ โต ‘‘สเจ อายาเทโส ภเวยฺ ย,
จตุตฺถยิ า เอว ภวติ, น ฉฏฺฐิยา’’ติ ทสฺ เสนฺ โต ‘‘มุข’’นฺ ต ิ ปทํ ทสฺ เสสิ, น จ เตน ‘‘มุ ขสทฺทฏฺฐาเน เท
ตีตอิ าทิเก สมฺปทานวิสยภูเต กฺริยาปเท ฐิเต อายาเทโส โหตี’’ติ ทสฺ เสติฯ ‘‘เอกวจนสฺ สาติ
กิมตฺถ ํ ปุ ริสานํ ททาตี’’ติ วทนฺ โตปิ ‘‘เอกวจนสฺ เสว อายาเทโส โหติ, น พหุวจนสฺ สา’’ติ ทสฺ เสติฯ
‘‘ททาตี’’ติ อิท ํ ปทํ ‘‘ปุ ริสาน’’นฺ ต ิ ปทสฺ ส สมฺปทานวจนตฺต ํ ญาเปตุ ํ อโวจ, น จ ‘‘เทตีตอิ าทิเก
สมฺปทานวิสยภูเต กฺริยาปเท สติ จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทโส โหตี’’ติ อิมมตฺถ ํ วิญฺญาเปติฯ ‘‘วา
ติ กิมตฺถ ํ ทาตา โหติ สมณสฺ ส วา พฺราหฺมณสฺ ส วา’’ติ จ วทนฺ โตปิ ‘‘สมฺปทาเนเยว วิกปฺเปน อา
ยาเทโส โหตี’’ติ วิญฺญาเปติ, น ทานาทิกฺริยํ ปฏิจฺจ อายาเทสวิธานํ ญาเปติฯ
ยทิ ปน ทานาทิกฺริยํ ปฏิจฺจ อายาเทสวิธานํ สิยา, วุ ตฺตกิ ารเกน ลกฺขณสฺ ส วุ ตฺตยิ ํ มูโลทา
หรเณเยว ‘‘อตฺถาย หิตายา’’ติ ตทตฺถปโยคานิ วิย ‘‘ปุ ริสาย ทียเต’’ติอาทิ วตฺตพฺพ ํ สิยา, น จ
วุ ตฺตฯํ กสฺ มาติ เจ? พุทฺธวจเน โปราณฏฺฐกถาสุ จ ตาทิสสฺ ส ปโยคสฺ ส อภาวาฯ นิรุตฺติปิฏเก หิ
ปภินฺนปฏิสมฺภโิ ท โส อายสฺ มา มหากจฺจาโน ‘‘ปุ ริสสฺ ส ทียเต’’ติ อายาเทสรหิตานิเยว รูปานิ ทสฺ
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เสติ, ‘‘อตฺถายาติ สมฺปทานวจน’’นฺ ต ิ ภณนฺ โตปิ จ เถโร ทานาทิกฺริยาเปกฺข ํ อกตฺวา จตุตฺ
เถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิต ํ รูปเมว นิทฺทสิ ิฯ เตน โส ปโยโค ตทตฺถปฺปโยโคติ วิญฺญายติฯ อิต ิ อิ
เมหิ การเณหิ ชานิตพฺพ ํ ‘‘ทานาทิกฺริยํ ปฏิจฺจ อายาเทสวิธานํ น กต’’นฺ ตฯิ ยชฺเชวํ ‘‘อตฺถาย หิตา
ยา’’ติอาทีนิเยว ตทตฺถปฺปโยคานิ ‘‘อาย จตุตฺเถกวจนสฺ ส ตู’’ติ ลกฺขณสฺ ส วิสยา ภเวยฺ ยุํ, นาญฺ
ญานีต?ิ ตนฺ น, อญฺญานิปิ วิสยาเยว ตสฺ สฯ กตมานิ? ‘‘มูลาย ปฏิกสฺ เสยฺ ย, อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ,
ทกาย เนติ, วิรมถายสฺ มนฺ โต มมวจนาย, คณาย ภตฺตา’’ติอาทีนิฯ ‘‘สคฺคสฺ ส คมเนน วา’’ติอาทีนิ
ปน วาธิการตฺตา อวิสยาวาติฯ
นนุ จ โภ เอวํ สนฺ เต วุ ตฺตกิ ารเกน มูโลทาหรเณสุ ‘‘อตฺถาย หิตาย สุ ขาย เทวมนุ สฺสาน’’นฺ ต ิ
วตฺวา ‘‘มูลาย ปฏิกสฺ เสยฺ ยา’’ติอาทีนิปิ วตฺตพฺพานิ, กิมุทาหรเณ ปน ‘‘วาติ กิมตฺถ ํ สคฺคสฺ ส
คมเนน วา’’ติ วตฺตพฺพนฺ ต?ิ สจฺจ,ํ อวจเน การณมตฺถ,ิ ตํ สุ ณาถ – ‘‘มูลาย ปฏิกสฺ เสยฺ ย, อปฺโป สคฺ
คาย คจฺฉตี’’ติ เอตฺถ หิ ‘‘มูลาย, สคฺคายา’’ติ ปทานิ สุ ทฺธสมฺปทานวจนานิ น โหนฺ ต ิ คตฺยตฺ
ถกมฺมนิ วตฺตนโต, ตสฺ มา มูโลทาหรเณสุ น วุ ตฺตานิฯ ตถา ‘‘ทกาย เนตี’’ติ เอตฺถ ‘‘ทกายา’’ติ ปทํ
นยนตฺถกมฺมนิ วตฺตนโต สุ ทฺธสมฺปทานวจนํ น โหตีต ิ น วุ ตฺตฯํ ‘‘วิรมถายสฺ มนฺ โต มม วจนายา’’ติ
เอตฺถ ปน ‘‘วจนายา’’ติ ปทํ นิสฺสกฺกวจนตฺเถ วตฺตนโต, ‘‘คณาย ภตฺตา’’ติ เอตฺถ ‘‘คณายา’’ติ ปทํ
สามิวจนตฺเถ วตฺตนโต, ‘‘อสกฺกตา จสฺ ม ธนญฺจยายา’’ติ เอตฺถ ‘‘ธนญฺจยายา’’ติ ปทํ กตฺตุวเสน สา
มิอตฺเถ วตฺตนโต สุ ทฺธสมฺปทานวจนํ น โหตีต ิ น วุ ตฺตฯํ กิมุทาหรเณปิ ‘‘สคฺคสฺ สา’’ติ ปทํ
คมนสทฺทสนฺ นิธานโต คตฺยตฺถกมฺมนิ วตฺตนโต สุ ทฺธสมฺปทานวจนํ น โหตีต ิ ‘‘วาติ กิมตฺถ ํ
สคฺคสฺ ส คมเนน วา’’ติ น วุ ตฺตฯํ เอวญฺเหตฺถ วุ ตฺตนเยน พุทฺธวจนํ โปราณฏฺฐกถานยญฺจ ปตฺวา
จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิตานิ รูปานิ คตฺยตฺถกมฺมาทีสุ จตูสุเยว ฐาเนสุ ทิสฺสนฺ ต,ิ น ปน
ทานโรจนาทิเภเท ยตฺถ กตฺถจิ สมฺปทานวิสเยติ ทฏฺฐพฺพฯํ
นนุ จ โภ ‘‘จนฺ ทนสารํ เชฏฺฐิกาย อทาสิ สุ วณฺณมาลํ กนิฏฺฐายา’’ติ ทานปฺปโยเค จตุตฺ
เถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิตรูปทสฺ สนโต ‘‘ราชกญฺญาย ทียเต, ราชกญฺญาย รุ จฺจติ อลงฺ กาโร, รา
ชกญฺญาย ฉตฺต ํ ธาเรติ, ราชกญฺญาย นโม กโรหิ, ราชกญฺญาย โสตฺถ ิ ภวตุ, ราชกญฺญาย สิลาฆ
เต’’ติอาทีหปิ ิ ปโยเคหิ ภวิตพฺพ,ํ อถ กสฺ มา ‘‘พุทฺธวจนํ โปราณฏฺฐกถานยญฺจ ปตฺวา จตุตฺ
เถกวจนสฺ ส อายาเทสสหิตานิ รูปานิ คตฺยตฺถกมฺมาทีสุ จตูสุเยว ฐาเนสุ ทิสฺสนฺ ต,ิ น ปน ทานโรจ
นาทิเภเท ยตฺถ กตฺถจิ สมฺปทานวิสเย’’ติ วทถาติ? อุปปฺ ถมวติณฺโณ ภวํ, น หิ ภวํ อมฺหากํ
วจนตฺถ ํ ชานาติฯ อยญฺเหตฺถ อมฺหากํ วจนตฺโถ – สพฺพานิปิ อิตฺถลิ งิ ฺ คานิ เอกวจนวเสน ตติยา
จตุตฺถปี ญฺจมีฉฏฺฐีสตฺตมีฐาเนสุ สมสมานิ โหนฺ ต,ิ อปฺปานิ อสมานิ, ตสฺ มา ตานิ ฐเปตฺวา ปุ ลฺลงิ ฺ
คนปุํ สกลิงฺเคสุ ปุ ริสาทิ จิตฺตาทิสทฺทานํ อการนฺ ตปกติภาเว ฐิตานํ จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทสส
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หิตานิ รูปานิ พุทฺธวจนาทีสุ ทานโรจนาทิเภเท ยตฺถ กตฺถจิ สมฺปทานวิสเย น ทิสฺสนฺ ตฯิ เตเนว หิ
‘‘มูลาย, สคฺคาย, ทกาย, วจนาย, คณายา’’ติอาทีนิ คตฺยตฺถกมฺมาทีสุ ตีสุ ‘‘อภิญฺญาย, สมฺโพธาย,
นิพฺพานายา’’ติ เอวมาทีนิ ปน อเนกสตานิ ติลงิ ฺ คปทานิ ตทตฺเถเยวาติ อิเมสุ จตูสุ ฐาเนสุ ทิสฺสนฺ
ติฯ ‘‘เทติ, โรจติ, ธาเรตี’’ติอาทีสุ ปน สุ ทฺธสมฺปทานวิสเยสุ น ทิสฺสนฺ ตฯิ ภวนฺ ต ิ จตฺร –
จตุตฺเถกวจนสฺ ส, อายาเทเสน สํยุต;ํ
รูปํ อนิตฺถลิ งิ ฺ คานํ, ฐาเนสุ จตุสุฏฺฐิตฯํ
คตฺยตฺถกมฺมนิ เจว, นยนตฺถสฺ ส กมฺมนิ;
วิภตฺตยิ า วิปลฺลาเส, ตทตฺเถ จาติ นิทฺทเิ สฯ
‘‘มูลาย ปฏิกสฺ เสยฺ ย, อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ’’;
เอวํ คตฺยตฺถกมฺมสฺ ม,ิ ํ ทิฏฺฐมมฺเหหิ สาสเนฯ
‘‘ทกาย เนติ’’ อิจฺเจวํ, นยนตฺถสฺ ส กมฺมนิ;
‘‘วจนายา’’ติ นิสฺสกฺเก, วิรมณปฺปโยคโตฯ
‘‘คณาย’’อิต ิ สามิสฺม,ิ ํ ‘‘ภตฺตา’’ติ สทฺทโยคโต;
‘‘ธนญฺจยายา’’ติ ปทํ, กตฺตุตฺเถ สามิสูจกํฯ
‘‘อสกฺกตา’’ติ สทฺทสฺ ส, โยคโตติ วินิทฺทเิ ส;
อญฺโญ จาปิ วิปลฺลาโส, มคฺคติ พฺโพ วิภาวินาฯ
‘‘อภิญฺญาย สมฺโพธาย, นิพฺพานายา’’ติมานิ ตุ;
ลิงฺคตฺตยวเสเนว, ตทตฺถสฺ มิ ํ วินิทฺทเิ สฯ
เอวํ ปาฐานุ โลเมน, กถิโต อายสมฺภโว;
อิทนฺ ตุ สุ ขุมํ ฐานํ, จินฺเตตพฺพ ํ ปุ นปฺปุนํฯ
โอการนฺ ตวเสเนว, นานานยสุ มณฺฑิตา;
ปทมาลา มเหสิสฺส, สาสนตฺถ ํ ปกาสิตาฯ
อิมมติมธุรญฺเจ จิตฺตกิ ตฺวา สุ เณยฺ ยุํ,
วิวิธนยวิจติ ฺต ํ สาธโว สทฺทนีต;ิ ํ
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ชินวรวจเนเต สทฺทโต ชาตกงฺ ข ,ํ
กุมุทมิว’สินา เว สุ ฏฺฐุ ฉินฺเทยฺ ยุเมตฺถฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
สวินิจฺฉโย โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส
นามิกปทมาลาวิภาโค นาม
ปญฺจโม ปริจฺเฉโทฯ
อการนฺ โตการนฺ ตตาปกติกโอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ

๖. อาการนฺ ตปุลฺลิงฺคนามิกปทมาลา
อถ ปุ พฺพาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวา อาการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูเปสุ อภิภวิตุ อิจฺเจตสฺ ส ปกติ
รูปสฺ ส นามิกปทมาลํ วกฺขาม – สตฺถา, สตฺถา, สตฺถาโรฯ สตฺถารํ, สตฺถาโรฯ สตฺถารา, สตฺถาเรหิ,
สตฺถาเรภิฯ สตฺถุ, สตฺถุสฺส, สตฺถุโน, สตฺถานํ, สตฺถารานํฯ สตฺถารา, สตฺถาเรหิ, สตฺถาเรภิฯ สตฺถุ,
สตฺถุสฺส, สตฺถุโน, สตฺถานํ, สตฺถารานํฯ สตฺถริ, สตฺถาเรสุ ฯ โภ สตฺถ, โภ สตฺถา, ภวนฺ โต สตฺถาโร
ฯ
อยํ ยมกมหาเถเรน กตาย จูฬนิรุตฺติยา อาคโต นโยฯ เอตฺถ จ นิรุตฺติปิฏเก จ กจฺจายเน
จ ‘‘สตฺถุนา’’ติ ปทํ อนาคตมฺปิ คเหตพฺพเมว ‘‘ธมฺมราเชน สตฺถุนา’’ติ ทสฺ สนโตฯ ‘‘สตฺถารา, สตฺถุ
นา, สตฺถาเรหิ, สตฺถาเรภี’’ติ กโม จ เวทิตพฺโพฯ เอตฺถ จ อสติปิ อตฺถวิเสเส พฺยญฺชนวิเสสวเสน,
พฺยญฺชนวิเสสาภาเวปิ อตฺถนานตฺถตาวเสน สทฺทนฺ ตรสนฺ ทสฺ สนํ นิรุตฺตกิ ฺกโมติ ‘‘สตฺถา’’ติ ปทํ
เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิกฺขตฺตุ ํ วุ ตฺตนฺ ต ิ เวทิตพฺพฯํ นิรุตฺติปิฏกาทีสุ ปน ‘‘สตฺถา’’ติ ปฐมา
พหุวจนํ น อาคตํฯ กิญฺจาปิ น อาคตํ, ตถาปิ ‘‘อวิตกฺกติ า มจฺจุมุปพฺพชนฺ ต’ี ’ติ ปาฬิยํ ‘‘อวิตกฺก ิ
ตา’’ติ ปฐมาพหุวจนสฺ ส ทสฺ สนโต ‘‘สตฺถา’’ติ ปทสฺ ส ปฐมาพหุวจนตฺต ํ อวสฺ สมิจฺฉิตพฺพฯํ ตถา วตฺ
ตา, ธาตา, คนฺ ตาทีนมฺปิ ตคฺคติกตฺตาฯ ตถา นิรุตฺติปิฏเก ‘‘สตฺถาเร’’ติ ทุตยิ าพหุวจนญฺจ
‘‘สตฺถุสฺส, สตฺถาน’’นฺ ต ิ จตุตฺถฉี ฏฺเฐกวจนพหุวจนานิ จ อาคตานิ, จูฬนิรุตฺติยํ ปน น อาคตานิฯ
ตตฺถ ‘‘มาตาปิ ตโร โปเสติฯ ภาตโร อติกฺกมตี’’ติ ทสฺ สนโต ‘‘สตฺถาเร’’ติ ทุตยิ าพหุวจนรูปํ อยุ ตฺต ํ
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วิย ทิสฺสติฯ กจฺจายนาทีสุ ‘‘โภ สตฺถ, โภ สตฺถา’’ อิต ิ รสฺ สทีฆวเสน อาลปเนกวจนทฺวยํ วุ ตฺตฯํ นิ
รุตฺติปิฏเก ‘‘โภ สตฺถ’’ อิตริ สฺ สวเสน อาลปเนกวจนํ วตฺวา ‘‘ภวนฺ โต สตฺถาโร’’ติ อาราเทสวเสน
อาลปนพหุวจนํ วุ ตฺตฯํ จูฬนิรุตฺติยํ ‘‘โภ สตฺถ’’ อิต ิ รสฺ สวเสน อาลปเนกวจนํ วตฺวา ‘‘โภ สตฺถา’’
อิต ิ ทีฆวเสน อาลปนพหุวจนํ ลปิ ตฯํ สพฺพเมตํ อาคเม อุปปริกฺขติ ฺวา ยถา น วิรุชฺฌติ, ตถา
คเหตพฺพฯํ
อิทานิ สตฺถุสทฺทสฺ ส ยํ รูปนฺ ตรํ อมฺเหหิ ทิฏฺฐํ, ตํ ทสฺ เสสฺ สาม – ตถา หิ ‘‘อิเมสํ มหานาม
ติณฺณํ สตฺถนู ํ เอกา นิฏฺฐา อุทาหุ ปุ ถุ นิฏฺฐา’’ติ ปาฬิยํ ‘‘สตฺถนู ’’นฺ ต ิ ปทํ ทิฏฺฐํ, ตสฺ มา อยมฺปิ กโม
เวทิตพฺโพ ‘‘สตฺถุ, สตฺถุสฺส, สตฺถุโน, สตฺถานํ, สตฺถารานํ, สตฺถนู ’’นฺ ตฯิ อภิภวิตา, อภิภวิตา, อภิภ
วิตาโรฯ อภิภวิตารํ, อภิภวิตาโรฯ อภิภวิตารา, อภิภวิตุนา, อภิภวิตาเรหิ, อภิภวิตาเรภิฯ อภิภวิ
ตุ, อภิภวิตุสฺส, อภิภวิตุโน, อภิภวิตานํ, อภิภวิตารานํ, อภิภวิตนู ํฯ อภิภวิตารา, อภิภวิตาเรหิ,
อภิภวิตาเรภิฯ อภิภวิตุ, อภิภวิตุสฺส, อภิภวิตุโน, อภิภวิตานํ, อภิภวิตารานํฯ อภิภวิตริ, อภิภวิ
ตาเรสุ ฯ โภ อภิภวิต, โภ อภิภวิตา, ภวนฺ โต อภิภวิตาโรฯ ยถา ปเนตฺถ อภิภวิตุ อิจฺเจตสฺ ส ปกติ
รูปสฺ ส นามิกปทมาลา สตฺถุนเยน โยชิตา, เอวํ ปริภวิตุอาทีนญฺจ อญฺเญสญฺจ ตํสทิสานํ นา
มิกปทมาลา สตฺถุนเยน โยเชตพฺพาฯ เอตฺถญฺญานิ ตํสทิสานิ นาม ‘‘วตฺตา, ธาตา’’อิจฺจาทีนํ
ปทานํ วตฺตุธาตุ อิจฺจาทีนิ ปกติรูปานิฯ
วตฺตา ธาตา คนฺ ตา เนตา,
ทาตา กตฺตา เจตา ตาตา;
เฉตฺตา เภตฺตา หนฺ ตา เมตา,
เชตา โพทฺธา ญาตา โสตาฯ
คชฺชติ า วสฺ สิตา ภตฺตา, มุจฺฉิตา ปฏิเสธิตา;
ภาสิตา ปุ จฺฉิตา ขนฺ ตา, อุฏฺฐาโตกฺกมิตา ตตาฯ
นตฺตา ปนตฺตา อกฺขาตา, สหิตา ปฏิเสวิตา;
เนตา วิเนตา อิจฺจาที, วตฺตเร สุ ทฺธกตฺตริฯ
อุปปฺ าเทตา วิญฺญาเปตา, สนฺ ทสฺ เสตา ปพฺรูเหตา;
โพเธตาที จญฺเญ สทฺทา, เญยฺ ยา เหตุสฺมิ ํ อตฺถสฺ มฯิ ํ
กตฺตา ขตฺตา เนตฺตา ภตฺตา, ปิ ตา ภาตาติเม ปน;
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กิญฺจ ิ ภิชฺชนฺ ต ิ สุ ตฺตสฺมิํ, ตํ ปเภทํ กเถสฺ สหํฯ
สตฺถาติอาทีสุ เกจิ, อุปโยเคน สามินา;
สเหว นิจฺจ ํ วตฺตนฺ ต,ิ เนว วตฺตนฺ ต ิ เกจิ ตุฯ
ตตฺร กตฺตุสทฺทาทโย รูปนฺ ตรวเสน สตฺถุสทฺทโต กิญฺจ ิ ภิชฺชนฺ ตฯิ ตถา หิ ‘‘อุฏฺเฐหิ กตฺเต ตร
มาโน, คนฺ ตฺวา เวสฺ สนฺ ตรํวทา’’ติ เอตฺถ ‘‘กตฺเต’’ติ อิท ํ อาลปเนกวจนรูปํ, เอวญฺห ิ ‘‘โภ กตฺตา’’ติ
รูปโต รูปนฺ ตรํ นามฯ ‘‘เตน หิ โภ ขตฺเต เยน จมฺเปยฺ ยกา พฺราหฺมณคหปติกา เตนุ ปสงฺ กมา’’ติ
เอตฺถ ‘‘ขตฺเต’’ติ อิทญฺจาลปเนกวจนรูปํฯ เอวมฺปิ ‘‘โภ ขตฺตา’’ติ รูปโต รูปนฺ ตรํ นามฯ ‘‘เนตฺเต อุชุ ํ
คเต สตี’’ติ เอตฺถ ‘‘เนตฺเต’’ติ อิท ํ สตฺตมิยา เอกวจนรูปํ, เอตมฺปิ ‘‘เนตฺตรี’’ติ รูปโต รูปนฺ ตรํฯ ‘‘อา
ราธยติ ราชานํ, ปูช ํ ลภติ ภตฺตุสู’’ติ เอตฺถ ‘‘ภตฺตสู ู’’ติ อิท ํ สตฺตมิยา พหุวจนรูปํฯ ‘‘ภตฺตาเรสู’’ติ
รูปโต รูปนฺ ตรํ, อตฺร ‘‘ภตฺตสู ู’’ติ ทสฺ สนโต, ‘‘มาตาปิ ตสู ุ ปณฺฑิตา’’ติ เอตฺถ ‘‘ปิ ตสู ู’’ติ ทสฺ สนโต จ
‘‘วตฺตสู ุ ธาตูสุ คนฺ ตสู ุ เนตูสุ ทาตูสุ กตฺตสู ู ’’ติ เอวมาทินโยปิ คเหตพฺโพฯ อยํ นโย สตฺถุสทฺเทปิ
อิจฺฉิตพฺโพ วิย อมฺเห ปฏิภาติฯ
ปิ ตา, ปิ ตา, ปิ ตโรฯ ปิ ตรํ, ปิ ตโรฯ ปิ ตรา, ปิ ตุนา, เปตฺยา, ปิ ตเรหิ, ปิ ตเรภิ, ปิ ตหู ,ิ ปิ ตภู ฯิ
ปิ ตุ, ปิ ตุสฺส, ปิ ตุโน, ปิ ตานํ, ปิ ตรานํ, ปิ ตนู ํฯ ปิ ตรา, เปตฺยา, ปิ ตเรหิ, ปิ ตเรภิ, ปิ ตหู ,ิ ปิ ตภู ฯิ ปิ ตุ,
ปิ ตุสฺส, ปิ ตุโน, ปิ ตานํ, ปิ ตรานํ, ปิ ตนู ํฯ ปิ ตริ, ปิ ตเรสุ , ปิ ตสู ุ ฯ โภ ปิ ต, โภ ปิ ตา, ภวนฺ โต ปิ ตโรฯ
เอตฺถ ปน ‘‘เปตฺยา, ปิ ตนู ’’นฺ ต ิ อิมํ นยทฺวยํ วชฺเชตฺวา ภาตุ สทฺทสฺ ส จ ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
ตตฺถ ‘‘มตฺยา จ เปตฺยา จ กตํ สุ สาธุ, อนุ ญฺญาโตสิ มาตาปิ ตหู ,ิ มาตาปิ ตนู ํ อจฺจเยนา’’ติ จ ทสฺ สน
โต ปิตุ สทฺทสฺ ส ‘‘เปตฺยา, ปิ ตหู ,ิ ปิ ตภู ฯิ ปิ ตนู ’’นฺ ต ิ รูปเภโท จ, ‘‘ปิ ตโร’’ อิจฺจาทีสุ รสฺ สตฺตญฺจ
สตฺถุสทฺทโต วิเสโสฯ ตตฺถ จ ‘‘เปตฺยา’’ติ อิท ํ ‘‘ชนฺ ตุโย, เหตุโย, เหตุยา, อธิปติยา’’ติ ปทานิ วิย
อจินฺเตยฺ ยํ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
โจทนา โสธนา จาตฺร ภวติ – สตฺถา ปิตา อิจฺเจวมาทีนิ นิปผฺ นฺ นตฺตมุปาทาย อาการนฺ ตา
นีต ิ จ, ปฐมํ ฐเปตพฺพ ํ ปกติรูปมุปาทาย อุการนฺ ตานีต ิ จ ตุมฺเห ภณถ, ‘‘เหตุ สตฺถารทสฺ สนํฯ
อมาตาปิ ตรสํวฑฺ โฒฯ กตฺตารนิทฺเทโส’’ติอาทีสุ ปน สตฺถาร อิจฺจาทีนิ กถํ ตุมฺเห ภณถาติ? เอตา
นิปิ มยํ ปกติรูปมุปาทาย อุการนฺ ตานีต ิ ภณามาติฯ นนุ จ โภ เอตานิ อการนฺ ตานีต?ิ น, อุการนฺ
ตานิเยว ตานิฯ นนุ จ โภ โย อํ นาทีนิ ปรภูตานิ วจนานิ น ทิสฺสนฺ ต ิ เยหิ อุการนฺ ตสทฺทา
นมนฺ ตสฺ ส อาราเทโส สิยา, ตสฺ มา อการนฺ ตานีต?ิ น, อีทเิ ส ฐาเน ปรภูตานํ โย อํ นาทีนํ วจนาน
มโนกาสตฺตาฯ ตถา หิ สมาสวิสโย เอโสฯ สมาสวิสยสฺ มญ
ิ ฺห ิ อจินฺเตยฺ ยานิปิ รูปานิ ทิสฺสนฺ ตตี ฯิ
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เอวํ สนฺ เตปิ โภ ‘‘คามโต นิกฺขมตี’’ติ ปโยคสฺ ส วิย อสมาสวิสเย ‘‘สตฺถารโต สตฺถารํ คจฺฉตี’’ติ นิทฺ
เทสปาฬิทสฺ สนโต ‘‘เหตุ สตฺถารทสฺ สน’’นฺ ตอิ าทีสุ สตฺถาร อิจฺจาทีนิ อการนฺ ตานีต ิ จินฺเตตพฺพา
นีต?ิ น จินฺเตตพฺพานิ ‘‘สตฺถารโต สตฺถารํ คจฺฉตี’’ติ เอตฺถาปิ อุการนฺ ตตฺตาฯ เอตฺถ หิ อสมาสตฺ
เตปิ โตปจฺจยํ ปฏิจฺจ สตฺถุสทฺทสฺ ส อุกาโร อาราเทสํ ลภติฯ ยานิ ปน ตุมฺเห อุการสฺ ส อาราเทส
นิมติ ฺตานิ โย อํนาทีนิ วจนานิ อิจฺฉถ, ตานิ อีทเิ ส ฐาเน วิญฺญนู ํ ปมาณํ น โหนฺ ตฯิ กานิ ปน โหนฺ
ตีต ิ เจ? อสมาสวิสเย โตปจฺจโย จ สมาสวิสเย ปรปทานิ จ ปรปทาภาเว สฺ ยาทิวิภตฺตโิ ย จาติ อิ
มาเนว อีทเิ ส ฐาเน เอกนฺ เตน ปมาณํ โหนฺ ตฯิ ตถา หิ ธมฺมปทฏฺฐกถายํ ‘‘ยาวเทว อนตฺถาย,
ญตฺต ํ พาลสฺ ส ชายตี’’ติ อิมสิ ฺ สา ปาฬิยา อตฺถสํวณฺณนายํ ‘‘อยํ นิมฺมาตาปิ ตโรติ อิมสฺ มิ ํ ปหเฏ
ทณฺโฑ นตฺถ’ี ’ติ เอตฺถ นิมฺมาตาปิ ตโรติ อิมสฺ ส สมาสวิสยตฺตา สิมฺห ิ ปเร อุกาโร อาราเทสํ ลภติ,
ตโต สิสฺส โอการาเทโส, อิจฺเจตํ ปทํ ปกติรูปวเสน อุการนฺ ต ํ ภวติฯ นิปผฺ นฺ นตฺตมุปาทาย ‘‘ปุ ริโส,
อุรโค’’ติ ปทานิ วิย โอการนฺ ตญฺจ ภวติฯ อยํ ปเนตฺถ สมาสวิคฺคโห ‘‘มาตา จ ปิ ตา จ มาตาปิ ตโร,
นตฺถ ิ มาตาปิ ตโร เอตสฺ สาติ นิมฺมาตาปิ ตโร’’ติฯ ปกติรูปวเสน หิ ‘‘นิมฺมาตาปิ ตุ’’ อิต ิ ฐิเต สิว
จนสฺ มิ ํ ปเร อุการสฺ ส อาราเทโส โหติฯ กตฺถจิ ปน ธมฺมปทฏฺฐกถาโปตฺถเก ‘‘อยํ นิมฺมาตาปิ ตโิ ก’’
ติ ปาโฐ ทิสฺสติ, เอโส ปน ‘‘อยํ นิมฺมาตาปิ ตโร’’ติ ปทสฺ ส อยุ ตฺตตํ มญฺญมาเนหิ ฐปิ โตติ มญฺญาม,
น โส อยุ ตฺโต อฏฺฐกถาปาโฐฯ โส หิ อุมงฺ คชาตกฏฺฐกถายํ เอกปิ ตโรติ สิมฺห ิ อาราเทสปโยเคน
สเมติฯ ตถา หิ –
‘‘ยถาปิ นิยโก ภาตา,
สอุทริโย เอกมาตุโก;
เอวํ ปญฺจาลจนฺ โท เต,
ทยิตพฺโพ รเถสภา’’ติ
อิมสิ ฺ สา ปาฬิยา อตฺถ ํ สํวณฺเณนฺ เตหิ ปาฬินยญฺญหู ิ ครู ห ิ ‘‘นิยโกติ อชฺฌตฺตโิ ก เอกปิ ตโร เอกมาตุ
ยา ชาโต’’ติ สิมฺห ิ อาราเทสปโยครจนา กตาฯ น เกวลญฺจ สิมฺห ิ อาราเทเส ปุ ลฺลงิ ฺ คปฺปโยโค
เยวมฺเหหิ ทิฏฺโฐ, อถ โข อิตฺถลิ งิ ฺ คปฺปโยโคปิ สาสเน ทิฏฺโฐฯ ตถา หิ วินยปิ ฏเก จูฬวคฺเค ‘‘อสฺ
สมณี โหติ อสกฺยธีตรา’’ติ ปทํ ทิสฺสติฯ อยํ ปเนตฺถ สมาสวิคฺคโห ‘‘สกฺยกุเล อุปปฺ นฺ นตฺตา สกฺยสฺ ส
ภควโต ธีตา สกฺยธีตรา, น สกฺยธีตรา อสกฺยธีตรา’’ติฯ อิธาปิ สิมฺห ิ ปเร อุการสฺ ส อาราเทโส
กโต, อิตฺถลิ งิ ฺ คภาวสฺ ส อิจฺฉิตตฺตา อาปจฺจโย, ตโต สิโลโป จ ทฏฺฐพฺโพฯ เอวํ สมาสปทตฺเต สตฺถุ
ปิตุ กตฺตุสทฺทานํ นามิกปทมาลายํ วุ ตฺตรูปโต โกจิ โกจิ รูปวิเสโส ทิสฺสติฯ อญฺเญสมฺปิ รูปวิเสโส
นยญฺญุนา มคฺคติ พฺโพ สุ ตฺตนฺ เตสุ ฯ โก หิ นาม สมตฺโถ นิสฺเสสโต พุทฺธวจนสาคเร สํกณ
ิ ฺณานิ
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วิจติ ฺรานิ ปณฺฑิตชนานํ หทยวิมฺหาปนกรานิ ปทรูปรตนานิ สมุทฺธริตฺวา ทสฺ เสตุ,ํ ตสฺ มา อมฺเหหิ
อปฺปมตฺตกานิเยว ทสฺ สิตานิฯ
อทนฺ ธชาติโก วิญฺญุ-ชาติโก สตตํ อิธ;
โยคํ กโรติ เจ สตฺถุ, ปาฬิยํ โส น กงฺ ขติฯ
เย ปนิธ อมฺเหหิ ‘‘สตฺถา, อภิภวิตา, วตฺตา, กตฺตา’’ทโย สทฺทา ปกาสิตา, เตสุ เกจิ อุปโยค
วจเนน สทฺธ ิ ํ นิจฺจ ํ วตฺตนฺ ต ิ ‘‘ปุ จฺฉิตา, โอกฺกมิตา’’อิจฺจาทโยฯ ตถา หิ ‘‘อภิชานาสิ โน ตฺวํ มหาราช
อิมํ ปญฺห ํ อญฺเญ สมณพฺราหฺมเณ ปุ จฺฉิตาฯ นิทฺท ํ โอกฺกมิตา’’ติอาทิปโยคา พหู ทิสฺสนฺ ตฯิ เกจิ
สามิวจเนน สทฺธ ิ ํ นิจฺจ ํ วตฺตนฺ ต ิ ‘‘อภิภวิตา, วตฺตา’’อิจฺจาทโยฯ ตถา หิ ‘‘ปจฺจามิตฺตานํ อภิภวิตา,
ตสฺ ส ภวนฺ ต ิ วตฺตาโรฯ อมตสฺ ส ทาตาฯ ปริสฺสยานํ สหิตาฯ อนุ ปปฺ นฺ นสฺ ส มคฺคสฺ ส, อุปปฺ าเทตา
นรุ ตฺตโม’’ติอาทิปโยคา พหู ทิสฺสนฺ ตฯิ เกจิ ปน อุปโยควจเนนปิ สทฺธ ิ ํ เนว วตฺตนฺ ต ิ นิโยคา
ปญฺญตฺตยิ ํ ปวตฺตนโตฯ ตํ ยถา? ‘‘สตฺถา, ปิ ตา, ภาตา, นตฺตา’’อิจฺจาทโยฯ เอตฺถ ปน ‘‘อุปโยค
วจเนน สทฺธ ิ ํ นิจฺจ ํ วตฺตนฺ ต’ี ’ติอาทิวจนํ กมฺมภูต ํ อตฺถ ํ สนฺ ธาย กตนฺ ต ิ เวทิตพฺพฯํ
เอวํ อุการนฺ ตตาปกติกานํ อาการนฺ ตปทานํ ปวตฺต ิ ํ วิทติ ฺวา สทฺเทสุ อตฺเถสุ จ โกสลฺลมิจฺฉนฺ
เตหิ ปุ น ลิงฺคอนฺ ตวเสน ‘‘สตฺถา, สตฺโถ, สตฺถ’’นฺ ต ิ ติก ํ กตฺวา ปทานมตฺโถ จ ปกติรูปสฺ ส นามิกปท
มาลา จ ปทานํ สทิสาสทิสตา จ ววตฺถเปตพฺพาฯ ตตฺร หิ ‘‘สตฺถา’’ติ อิท ํ ปฐมํ อุการนฺ ตตาปกติยํ
ฐตฺวา ปจฺฉา อาการนฺ ตภูต ํ ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ ‘‘สตฺโถ’’ติ อิท ํ ปฐมํ อการนฺ ตตาปกติยํ ฐตฺวา ปจฺฉา โอ
การนฺ ตภูต ํ ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ ‘‘สตฺถ’’นฺ ตทิ ํ ปน ปฐมํ อการนฺ ตตาปกติยํ ฐตฺวา ปจฺฉา นิคฺคหีตนฺ ตภูต ํ นปุํ สก
ลิงฺคฯํ ตตฺร สตฺถาติ สเทวกํ โลกํ สาสติ อนุ สาสตีต ิ สตฺถา, โก โส? ภควาฯ สตฺโถติ สห อตฺเถนา
ติ สตฺโถ, ภณฺฑมูลํ คเหตฺวา วาณิชฺชาย เทสนฺ ตรํ คโต ชนสมูโหฯ สตฺถนฺ ต ิ สาสติ อาจิกฺขติ อตฺเถ
เอเตนาติ สตฺถ,ํ พฺยากรณาทิคนฺ โถ, อถ วา สสติ หิสํ ติ สตฺเต เอเตนาติ สตฺถ,ํ อสิอาทิฯ ‘‘สตฺถา,
สตฺถา, สตฺถาโรฯ สตฺถารํ, สตฺถาโร’’ติ ปุ เร วิย ปทมาลาฯ ‘‘สตฺโถ, สตฺถาฯ สตฺถ,ํ สตฺเถ’’ติ ปุ ริสน
เยน ปทมาลาฯ ‘‘สตฺถ,ํ สตฺถานิ, สตฺถาฯ สตฺถ,ํ สตฺถานิ, สตฺเถ’’ติ นปุํ สเก วตฺตมาน จิตฺตนเยน
ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอวํ ติธา ภินฺนาสุ นามิกปทมาลาสุ ปทานํ สทิสาสทิสตา ววตฺถเปตพฺพา
ฯ
สตฺถา ติฏฺฐติ สพฺพญฺญ,ู สตฺถา ยนฺ ต ิ ธนตฺถกิ า;
สตฺถา อเปติ ปุ ริโส, โภนฺ โต สตฺถา ททาถ สํฯ
เอวํ สุ ตสิ ามญฺญวเสน สทิสตา ภวติฯ
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สตฺถ ํ ยํ ติขณ
ิ ํ เตน, สตฺโถ กตฺวาน กปฺปิยํ;
ผลํ สตฺถุสฺส ปาทาสิ, สตฺถา ตํ ปริภุญฺชติฯ
เอวํ อสุ ตสิ ามญฺญวเสน อสทิสตา ภวติ, ตถา ลิงฺคอนฺ ตวเสนฯ ‘‘เจตา เจโต’’ติ จ ‘‘ตาตา ตาโต’’ติ
จ ทุก ํ กตฺวา ปทานมตฺโถ จ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลา จ ปทานํ สทิสาสทิสตา จ ววตฺถเปตพฺพา
ฯ
ตตฺร หิ ‘‘เจตา’’ติ ปฐมํ อุการนฺ ตตาปกติยํ ฐตฺวา ปจฺฉา อาการนฺ ตภูต ํ ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ ตถา ‘‘ตาตา’’
ติ ปทมฺปิฯ ‘‘เจโต’’ติ อิท ํ ปน ปฐมํ อการนฺ ตตาปกติยํ ฐตฺวา ปจฺฉา โอการนฺ ตภูต ํ ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ ตถา
‘‘ตาโต’’ติ ปทมฺปิฯ ตตฺร เจตาติ จิโนติ ราสิ ํ กโรตีต ิ เจตา, ปาการจินนโก ปุ คฺคโล, อิฏฺฐกวฑฺ ฒกีต ิ
อตฺโถฯ เจโตติ จิตฺต,ํ เอวํนามโก วา ลุทฺโทฯ เอตฺถ จ จิตฺต ํ ‘‘เจตยติ จินฺเตตี’’ติ อตฺถวเสน เจโต,
ลุทฺโท ปน ปณฺณตฺตวิ เสนฯ ตาตาติ ตายตีต ิ ตาตาฯ ‘‘อฆสฺ ส ตาตา หิตสฺ ส วิธาตา’’ติสฺส ปโยโคฯ
‘‘ตาโต’’ติ เอตฺถาปิ ตายตีต ิ ตาโต, ปุ ตฺตานํ ปิ ตสู ุ , ปิ ตรานํ ปุ ตฺเตสุ , อญฺเญสญฺจ อญฺเญสุ ปิ ยปุ คฺค
เลสุ วตฺตพฺพโวหาโร เอโสฯ ‘‘โส นูน กปโณ ตาโต, จิรํ รุ จฺจติ อสฺ สเมฯ กิจฺเฉนาธิคตา โภคา, เต
ตาโต วิธมํ ธมํฯ เอหิ ตาตา’’ติอาทีสุ จสฺ ส ปโยโค เวทิตพฺโพฯ ‘‘เจตา, เจตา, เจตาโรฯ เจตารํ, เจ
ตาโร’’ติ สตฺถุนเยน ปทมาลาฯ ‘‘เจโต, เจตาฯ เจตํ, เจเตฯ เจตสา, เจเตนา’’ติ มโนคณนเยน
เญยฺ ยาฯ อยํ จิตฺตวาจกสฺ ส เจตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ ‘‘เจโต, เจตาฯ เจตํ, เจเตฯ เจเตนา’’ติ
ปุ ริสนเยน เญยฺ ยาฯ อยํ ปณฺณตฺตวิ าจกสฺ ส เจตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ ‘‘ตาตา, ตาตา, ตาตา
โรฯ ตาตาร’’นฺ ต ิ สตฺถุนเยน เญยฺ ยาฯ ‘‘ตาโต, ตาตา, ตาต’’นฺ ต ิ ปุ ริสนเยน เญยฺ ยาฯ เอวมิมาสุ ปิ
นามิกปทมาลาสุ ปทานํ สทิสาสทิสตา ววตฺถเปตพฺพา, ตถา ลิงฺคอนฺ ตวเสน ‘‘ญาตา, ญาโต,
ญาตํ, ญาตา’’ติ จตุกฺก ํ กตฺวา ปทานมตฺโถ จ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลา จ ปทานํ สทิสาสทิสตา
จ ววตฺถเปตพฺพาฯ
ตตฺร หิ ‘‘ญาตา’’ติ อิท ํ ปฐมํ อุการนฺ ตตาปกติยํ ฐตฺวา ปจฺฉา อาการนฺ ตภูต ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ ‘‘ญาโต
ญาต’’นฺ ต ิ อิมานิ ยถากฺกมํ ปฐมํ อการนฺ ตตาปกติยํ ฐตฺวา ปจฺโฉการนฺ ตนิคฺคหีตนฺ ตภูตานิ วาจฺจ
ลิงฺเคสุ ปุ นฺนปุํ สกลิงฺคานิฯ ตถา หิ ‘‘ญาโต อตฺโถ สุ ขาวโหฯ ญาตเมตํ กุรงฺ คสฺ สา’’ติ เนสํ ปโยคา
ทิสฺสนฺ ตฯิ ‘‘ญาตา’’ติ อิท ํ ปน ปฐมํ อาการนฺ ตตาปกติยํ ฐตฺวา ปจฺฉาปิ อาการนฺ ตภูต ํ วาจฺจลิงฺเคสุ
อิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ ตถา หิ ‘‘เอสา อิตฺถมิ ยา ญาตา’’ติ ปโยโคฯ ตตฺร ปุ ลฺลงิ ฺ คปกฺเข ‘‘ชานาตีต ิ ญาตา’’ติ
กตฺตุการกวตฺตมานกาลวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อิตฺถลิ งิ ฺ คาทิปกฺเข ‘‘ญายิตฺถาติ ญาตา ญาโต
ญาต’’นฺ ต ิ กมฺมการกาตีตกาลวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ เอส นโย อญฺญตฺถาปิ ยถาสมฺภวํ ทฏฺฐพฺ
โพฯ ‘‘ญาตา, ญาตา, ญาตาโรฯ ญาตาร’’นฺ ต ิ สตฺถุนเยน เญยฺ ยาฯ ‘‘ญาโต, ญาตาฯ ญาต’’นฺ ต ิ ปุ ริ
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สนเยน เญยฺ ยาฯ ‘‘ญาตํ, ญาตานิ, ญาตาฯ ญาตํ, ญาตานิ, ญาเต’’ติ วกฺขมานจิตฺตนเยน เญยฺ ยา
ฯ ‘‘ญาตา, ญาตา, ญาตาโยฯ ญาตํ, ญาตา, ญาตาโย’’ติ วกฺขมานกญฺญานเยน เญยฺ ยาฯ เอวมิมา
สุ ปิ นามิกปทมาลาสุ ปทานํ สทิสาสทิสตา ววตฺถเปตพฺพาฯ อญฺเญสุ ปิ ฐาเนสุ ยถารหํ อิมนิ า
นเยน สทิสาสทิสตา อุปปริกฺขติ พฺพาฯ วตฺตา ธาตา คนฺ ตาทีนมฺปิ ‘‘วทตีต ิ วตฺตา, ธาเรตีต ิ ธาตา
, คจฺฉตีต ิ คนฺ ตา’’ติอาทินา ยถาสมฺภวํ นิพฺพจนานิ เญยฺ ยานิฯ
ยํ ปเนตฺถ อมฺเหหิ ปกิณฺณกวจนํ กถิต,ํ ตํ ‘‘อฏฺฐาเน อิท ํ กถิต’’นฺ ต ิ น วตฺตพฺพฯํ ยสฺ มา อยํ
สทฺทนีต ิ นาม สทฺทานมตฺถานญฺจ ยุ ตฺตายุ ตฺตปิ กาสนตฺถ ํ กตารมฺภตฺตา นานปฺปกาเรน สพฺพ ํ
มาคธโวหารํ สงฺ โขเภตฺวา กถิตาเยว โสภติ, น อิตรถา, ตสฺ มา นานปฺปเภเทน วตฺตุมจิ ฺฉาย สมฺภว
โต ‘‘อฏฺฐาเน อิท ํ กถิต’’นฺ ต ิ น วตฺตพฺพฯํ นานาอุปาเยหิ วิญฺญนู ํ ญาปนตฺถ ํ กตารมฺภตฺตา จ ปน
ปุ นรุ ตฺตโิ ทโสเปตฺถ น จินฺเตตพฺโพ, อญฺญทตฺถุ สทฺธาสมฺปนฺ เนหิ กุลปุ ตฺเตหิ อยํ สทฺทนีต ิ ปิ ฏกตฺต
โยปการาย สกฺกจฺจ ํ ปริยาปุ ณิตพฺพาฯ
อิต ิ อภิภวิตาปทสทิสานิ วตฺตา, ธาตา, คนฺ ตาทีนิ ปทานิ ทสฺ สิตานิฯ อิทานิ อตํสทิสานิ
ทสฺ เสสฺ สามฯ เสยฺ ยถิท ํ –
คุณวา คณวา เจว, พลวา ยสวา ตถา;
ธนวา สุ ตวา วิทฺวา, ธุตวา กตวาปิ จฯ
หิตวา ภควา เจว, ธิตวา ถามวา ตถา;
ยตวา จาควา จาถ, หิมวิจฺจาทโย รวาฯ
ปุ นฺนปุํ สกลิงฺเคหิ, อการนฺ เตหิ ปายโต;
วนฺ ตุสทฺโท ปโร โหติ, ตทนฺ ตา คุณวาทโยฯ
สญฺญาวา รสฺ มวิ า เจว, มสฺ สุวา จ ยสสฺ สิวา;
อิจฺจาทิทสฺ สนาเปโส, อาการิวณฺณุการโต;
อิตฺถลิ งิ ฺ คาทีสุ โหติ, กตฺถจีต ิ ปกาสเยฯ
สติมา คติมา อตฺถ-ทสฺ สิมา ธิตมิ า ตถา;
มุตมิ า มติมา เจว, ชุตมิ า หิริมาปิ จฯ
ถุตมิ า รติมา เจว, ยติมา พลิมา ตถา;
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กสิมา สุ จมิ า ธีมา, รุ จมิ า จกฺขุมาปิ จฯ
พนฺ ธุมา เหตุมา’ยสฺ มา, เกตุมา ราหุมา ตถา;
ขาณุ มา ภาณุ มา โคมา, วิชฺชุมา วสุ มาทโยฯ
ปาปิ มา ปุ ตฺตมิ า เจว, จนฺ ทมิ จิ ฺจาทโยปิ จ;
อตํสทิสสทฺทาติ, วิญฺญาตพฺพา วิภาวินาฯ
อิวณฺณุกาโรกาเรหิ, มนฺ ตุสทฺโท ปโร ภเว;
อาการนฺ ตา จิการนฺ ตา, อิมนฺ ตูต ิ วิภาวเยฯ
คุณวา, คุณวา, คุณวนฺ โตฯ คุณวนฺ ต,ํ คุณวนฺ เตฯ คุณวตา, คุณวนฺ เตน, คุณวนฺ เตหิ, คุณวนฺ
เตภิฯ คุณวโต, คุณวนฺ ตสฺ ส, คุณวตํ, คุณวนฺ ตานํฯ คุณวตา, คุณวนฺ ตา, คุณวนฺ ตสฺ มา, คุณวนฺ ตมฺ
หา, คุณวนฺ เตหิ, คุณวนฺ เตภิฯ คุณวโต, คุณวนฺ ตสฺ ส, คุณวตํ, คุณวนฺ ตานํฯ คุณวติ, คุณวนฺ เต,
คุณวนฺ ตสฺ ม,ิ ํ คุณวนฺ ตมฺห,ิ คุณวนฺ เตสุ ฯ โภ คุณวา, ภวนฺ โต คุณวา, โภนฺ โต คุณวนฺ โตฯ
เอตฺถ ปน ‘‘เอถ ตุมฺเห อาวุ โส สีลวาโหถา’’ติ จ,
‘‘พลวนฺ โต ทุพฺพลา โหนฺ ต,ิ ถามวนฺ โตปิ หายเร;
จกฺขุมา อนฺ ธกิ า โหนฺ ต,ิ มาตุคามวสํ คตา’’ติ จ
ปาฬิยํ ‘‘สีลวา, จกฺขุมา’’ติ ปฐมาพหุวจนสฺ ส ทสฺ สนโต ‘‘คุณวา’’ติ ปจฺจตฺตาลปนฏฺฐาเน พหุวจนํ
วุ ตฺตฯํ ‘‘คุณวา สติมา’’ติอาทีสุปิ เอเสว นโยฯ จูฬนิรุตฺติยมฺปิ หิ ‘‘คุณวา’’ติ ปจฺจตฺตาลปนพหุวจ
นานิ อาคตานิ, นิรุตฺติปิฏเก ปจฺจตฺเตกวจนภาเวเนว อาคตํ, จูฬนิรุตฺตยิ ํ ปน นิรุตฺตปิ ิ ฏเก จ ‘‘โภ
คุณว’’อิต ิ รสฺ สวเสน อาลปเนกวจนํ อาคตํฯ มยํ ปน ‘‘ตคฺฆ ภควา โพชฺฌงฺ คาฯ กถํ นุ ภควา ตุยฺห ํ
สาวโก สาสเน รโต’’ติเอวมาทีสุ อเนกสเตสุ ปาเฐสุ ‘‘ภควา’’อิต ิ อาลปเนกวจนสฺ ส ทีฆภาวทสฺ สน
โต วนฺ ตุปจฺจยฏฺฐาเน ‘‘โภ คุณวา’’อิจฺจาทิ ทีฆวเสน วจนํ ยุ ตฺตตรํ วิย มญฺญาม, มนฺ ตุปจฺจยฏฺฐา
เน ปน อิมนฺ ตุปจฺจยฏฺฐาเน จ ‘‘สพฺพเวรภยาตีต, ปาเท วนฺ ทามิ จกฺขุมฯ เอวํ ชานาหิ ปาปิ ม’’อิจฺ
จาทีสุ ปาฬิปเทเสสุ ‘‘จกฺขุม’’อิจฺจาทิอาลปเนกวจนสฺ ส รสฺ สภาวทสฺ สนโต ‘‘โภ สติม, โภ คติม’’อิจฺ
จาทิ รสฺ สวเสน วจนํ ยุ ตฺตตรํ วิย มญฺญาม, อถ วา มหาปรินิพฺพานสุ ตฺตฏฺฐกถายํ ‘‘อายสฺ มา
ติสฺส’’ อิตทิ ฆี วเสน วุ ตฺตาลปเนกวจนสฺ ส ทสฺ สนโต ‘‘ภควา, อายสฺ มา’’ อิตทิ ฆี วเสน วุ ตฺตปทมตฺต ํ
ฐเปตฺวา วนฺ ตุปจฺจยฏฺฐาเนปิ มนฺ ตุปจฺจยนโย เนตพฺโพ, มนฺ ตุปจฺจยฏฺฐาเนปิ วนฺ ตุปจฺจยนโย
เนตพฺโพฯ ตถา หิ กจฺจายนาทีสุ ‘‘โภ คุณวํ, โภ คุณว, โภ คุณวา’’อิต ิ นิคฺคหีตรสฺ สทีฆวเสน ตีณิ
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อาลปเนกวจนานิ วุ ตฺตานิ, อิมนิ า ‘‘โภ สติม,ํ โภ สติม, โภ สติมา’’ติ เอวมาทินโยปิ ทสฺ สิโตฯ ปฐ
มาพหุวจนฏฺฐาเน ปน ‘‘คุณวนฺ โต, คุณวนฺ ตา, คุณวนฺ ต’ี ’ติ ตีณิ ปทานิ วุ ตฺตานิ, อิมนิ าปิ ‘‘สติมนฺ
โต, สติมนฺ ตา, สติมนฺ ต’ี ’ติ เอวมาทินโยปิ ทสฺ สิโตฯ เตสุ ‘‘โภ คุณวํ โภ สติม,ํ คุณวนฺ ตา, คุณวนฺ ต’ี ’
ติ อิมานิ ปทานิ เอวํคติกานิ จ อญฺญานิ ปทานิ ปาฬิยํ อปฺปสิทฺธานิ ยถา ‘‘อายสฺ มนฺ ตา’’ติ ปทํ
ปสิทฺธ,ํ ตสฺ มา ยํ จูฬนิรุตฺตยิ ํ วุ ตฺต,ํ ยญฺจ นิรุตฺตปิ ิ ฏเก, ยญฺจ กจฺจายนาทีสุ, ตํ สพฺพ ํ ปาฬิยา
อฏฺฐกถาหิ จ สทฺธ ิ ํ ยถา น วิรุชฺฌติ, คงฺ โคทเกน ยมุโนทกํ วิย อญฺญทตฺถุ สํสนฺ ทติ สเมติ, ตถา
คเหตพฺพฯํ
อปิ เจตฺถ อยมฺปิ วิเสโส คเหตพฺโพฯ ตํ ยถา? ‘‘ตุยฺห ํ ธีตา มหาวีร, ปญฺญวนฺ ต ชุตนิ ฺ ธรา’’ติ
ปาฬิยํ ‘‘ปญฺญวนฺ ต’’อิต ิ อาลปเนกวจนสฺ ส ทสฺ สนโตฯ
‘‘สพฺพา กิเรวํ ปรินิฏฺฐิตานิ,
ยสสฺ สิ นํ ปญฺญวนฺ ต ํ วิสยฺ ห;
ยโส จ ลทฺธา ปุ ริมํ อุฬารํ,
นปฺปชฺชเห วณฺณพลํ ปุ ราณ’’นฺ ตฯิ
อิมสิ ฺ สา ชาตกปาฬิยา อฏฺฐกถายํ ‘‘ปญฺญวนฺ ต’’อิต ิ อาลปเนกวจนสฺ ส ทสฺ สนโต จ ‘‘โภ คุณวนฺ ต,
โภ คุณวนฺ ตา, โภ สติมนฺ ต, โภ สติมนฺ ตา’’ติอาทีนิปิ อาลปเนกวจนานิ อวสฺ สมิจฺฉิตพฺพานิฯ ตถา
หิ ติสฺสํ ปาฬิยํ ‘‘ยสสฺ สิ ปญฺญวนฺ ต’’ อิจฺจาลปนวจนํ อฏฺฐกถาจริยา อิจฺฉนฺ ตฯิ นนฺ ต ิ หิ ปทปูรเณ นิ
ปาตมตฺตฯํ ปญฺญวนฺ ตนฺ ต ิ ปน ฉนฺ ทานุ รกฺขณตฺถ ํ อนุ สาราคมํ กตฺวา วุ ตฺตฯํ เอวํ ปาวจเน วนฺ
ตุ ปจฺจยาทิสหิตานํ สทฺทานํ ‘‘ภควา, อายสฺ มา, ปญฺญวนฺ ต, จกฺขุม, ปาปิ ม’’อิตทิ สฺ สิตนเยน อา
ลปนปฺปวตฺต ิ เวทิตพฺพาฯ เอตฺถ จ ‘‘คงฺ คาภาคีรถี นาม, หิมวนฺ ตา ปภาวิตา’’ติ จ ‘‘กุโต อาคตตฺถ
ภนฺ เตติ, หิมวนฺ ตา มหาราชา’’ติ จ ทสฺ สนโต ‘‘คุณวนฺ ตา’’ติ ปญฺจมิยา เอกวจนํ กถิตฯํ ยถา
คุณวนฺ ตุ สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา โยชิตา, เอวํ ธนวนฺ ตุพลวนฺ ตาทีนํ สติมนฺ ตุ คติมนฺ ตา
ทีนญฺจ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
อิทานิ วิทฺวาทิปทานํ คุณวาปเทน สมานคติกตฺตมฺปิ โสตูนํ ปโยเคสุ สมฺโมหาปคมตฺถ ํ เอก
เทสโต นิพฺพจนาทีห ิ สทฺธ ิ ํ วิทฺวนฺ ตุอจิ ฺจาทิปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต – ญาณสงฺ ขาโต เว
โท อสฺ ส อตฺถตี ิ วิทฺวา, ปณฺฑิโตฯ เอตฺถ จ วิทฺวาสทฺทสฺ ส อตฺถภิ าเว ‘‘อิต ิ วิทฺวา สมํ จเร’’ติอาทิ
อาหจฺจปาโฐ นิทสฺ สนํฯ อตฺรายํ ปทมาลา – วิทฺวา, วิทฺวา, วิทฺวนฺ โตฯ วิทฺวนฺ ต,ํ วิทฺวนฺ เตฯ วิทฺวตา
, วิทฺวนฺ เตนฯ เสสํ สพฺพ ํ เนยฺ ยํฯ เวทนาวา, เวทนาวา, เวทนาวนฺ โตฯ เวทนาวนฺ ต,ํ เวทนาวนฺ เตฯ
เวทนาวตา, เวทนาวนฺ เตนฯ เสสํ สพฺพ ํ เนยฺ ยํฯ เอวํ ‘‘สญฺญาวาเจตนาวา สทฺธาวา ปญฺญวา สพฺ
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พาวา’’อิจฺจาทีสุปิฯ เอตฺถ จ ‘‘เวทนาวนฺ ต ํ วา อตฺตานํ สพฺพาวนฺ ต ํ โลก’’นฺ ตอิ าทีนิ นิทสฺ สนปทานิฯ
ตตฺถ สพฺพาวนฺ ตนฺ ต ิ สพฺพสตฺตวนฺ ต,ํ สพฺพสตฺตยุ ตฺตนฺ ต ิ อตฺโถฯ มชฺเฌทีฆญฺห ิ อิท ํ ปทํฯ เยภุยฺ
เยน ปน ‘‘ปญฺญวาปญฺญวนฺ โต’’ติอาทีนิ มชฺเฌรสฺ สานิปิ ภวนฺ ตฯิ ยสสฺ สิโน ปริวารภูตา ชนา อสฺ ส
อตฺถตี ิ ยสสฺ สิวา, อถ วา ยสสฺ สี จ ยสสฺ สิวา จาติ ยสสฺ สิวาฯ เอกเทสสรูเปกเสโสยํฯ ‘‘ยสสฺ สิวา’’ติ
ปทสฺ ส ปน อตฺถภิ าเว –
‘‘ขตฺตโิ ย ชาติสมฺปนฺ โน, อภิชาโต ยสสฺ สิวา;
ธมฺมราชา วิเทหานํ, ปุ ตฺโต อุปปฺ ชฺชเต ตวา’’ติ
อิท ํ นิทสฺ สนํฯ ‘‘ยสสฺ สิวา, ยสสฺ สิวา, ยสสฺ สิวนฺ โตฯ ยสสฺ สิวนฺ ต’ํ ’ อิจฺจาทิ เนตพฺพฯํ อตฺเถ ทสฺ สนสีลํ
อตฺถทสฺ สิ, กิ ํ ตํ? ญาณํฯ อตฺถทสฺ สิ อสฺ ส อตฺถตี ิ อตฺถทสฺสิมา, เอตฺถ จ –
‘‘ตํ ตตฺถ คติมา ธิตมิ า, มุตมิ า อตฺถทสฺ สิมา;
สงฺ ขาตา สพฺพธมฺมานํ, วิธุโร เอตทพฺรวี’’ติ
อิทเมตสฺ สตฺถสฺ ส สาธกํ วจนํฯ ‘‘อตฺถทสฺ สิมา, อตฺถทสฺ สิมา, อตฺถทสฺ สิมนฺ โตฯ อตฺถทสฺ สิมนฺ ต’ํ ’ อิจฺ
จาทิ เนตพฺพฯํ ปาปํ อสฺ ส อตฺถตี ิ ปาปิมา, อกุสลราสิสมนฺ นาคโต มาโรฯ ปุ ตฺตา อสฺ ส อตฺถตี ิ ปุ ตฺ
ติมา, พหุปุตฺโตฯ ‘‘โสจติ ปุ ตฺเตหิ ปุ ตฺตมิ า’’ติ เอตฺถ หิ พหุปุตฺโต ‘‘ปุ ตฺตมิ า’’ติ วุ จฺจติฯ จนฺ โท อสฺ ส
อตฺถตี ิ จนฺ ทิมาฯ จนฺ โทติ เจตฺถ จนฺ ทวิมานมธิปเฺ ปตํ, จนฺ ทวิมานวาสี ปน เทวปุ ตฺโต ‘‘จนฺ ทมิ า’’ติฯ
ตถา หิ ‘‘จนฺ โท อุคฺคโต, ปมาณโต จนฺ โท อายามวิตฺถารโต อุพฺเพธโต จ เอกูนปญฺญาสโยชโน,
ปริกฺเขปโต ตีห ิ โยชเนหิ อูนทิยฑฺ ฒสตโยชโน’’ติอาทีสุ จนฺ ทวิมานํ ‘‘จนฺ โท’’ติ วุ ตฺตฯํ ‘‘ตถาคตํ
อรหนฺ ต,ํ จนฺ ทมิ า สรณํ คโต’’ติอาทีสุ ปน จนฺ ทเทวปุ ตฺโต ‘‘จนฺ ทมิ า’’ติฯ อปโร นโย – จนฺ โท อสฺ ส
อตฺถตี ิ จนฺ ทิมาฯ จนฺ โทติ เจตฺถ จนฺ ทเทวปุ ตฺโต อธิปเฺ ปโต, ตนฺ นิวาสฏฺฐานภูต ํ ปน จนฺ ทวิมานํ
‘‘จนฺ ทมิ า’’ติฯ ตถา หิ ‘‘ราหุ จนฺ ท ํ ปมุญฺจสฺ สุ , จนฺ โท มณิมยวิมาเน วสตี’’ติอาทีสุ จนฺ ทเทวปุ ตฺโต
‘‘จนฺ โท’’ติ วุ ตฺโตฯ
‘‘โย หเว ทหโร ภิกฺขุ, ยุ ญฺชติ พุทฺธสาสเน;
โสมํโลกํปภาเสติ, อพฺภา มุตฺโตว จนฺ ทมิ า’’ติ
อาทีสุ ปน ตนฺ นิวาสฏฺฐานภูต ํ จนฺ ทวิมานํ ‘‘จนฺ ทมิ า’’ติ วุ ตฺตฯํ อิต ิ ‘‘จนฺ โท’’ติ จ ‘‘จนฺ ทมิ า’’ติ จ จนฺ ท
เทวปุ ตฺตสฺ สปิ จนฺ ทวิมานสฺ สปิ นามนฺ ต ิ เวทิตพฺพฯํ ตตฺร ‘‘ปาปิ มา ปุ ตฺตมิ า จนฺ ทมิ า’’ติ อิมานิ
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ปาปสทฺทาทิโต ‘‘ตทสฺ สตฺถ’ิ ’ อิจฺเจตสฺ มิ ํ อตฺเถ ปวตฺตสฺ ส อิมนฺ ตุปจฺจยสฺ ส วเสน สิทฺธมิ ุปาคตานีต ิ
คเหตพฺพานิฯ
นนุ จ โภ มนฺ ตุปจฺจยวเสเนว สาเธตพฺพานีต?ิ น, กตฺถจิปิ อการนฺ ตโต มนฺ ตุโน อภาวาฯ
นนุ จ โภ เอวํ สนฺ เตปิ ปาป ปุ ตฺต จนฺ ทโต ปฐมํ อิการาคมํ กตฺวา ตโต มนฺ ตุปจฺจยํ กตฺวา สกฺกา
สาเธตุนฺต?ิ สกฺกา รูปมตฺตสิชฺฌนโต, นโย ปน โสภโน น โหติฯ ตถา หิ ปาป ปุ ตฺตาทิโต
อการนฺ ตโต อิการาคมํ กตฺวา มนฺ ตุปจฺจเย วิธยิ มาเน อญฺเญหิ คุณยสาทีห ิ อการนฺ เตหิ อิกา
ราคมํ กตฺวา มนฺ ตุปจฺจยสฺ ส กาตพฺพตาปสงฺ โค สิยาฯ น หิ อเนเกสุ ปาฬิสตสหสฺ เสสุ กตฺถจิปิ
อการนฺ ตโต คุณ ยสาทิโต อิการาคเมน สทฺธ ิ ํ มนฺ ตุปจฺจโย ทิสฺสติ, อฏฺฐานตฺตา ปน ปาป ปุ ตฺ
ตาทิโต อการนฺ ตโต อิการาคมํ อกตฺวา อิมนฺ ตุปจฺจเย กเตเยว ‘‘ปาปิ มา ปุ ตฺตมิ า’’ติอาทีนิ สิชฺฌนฺ
ตีตฯิ
เอวํ สนฺ เตปิ โภ กสฺ มา กจฺจายนปฺปกรเณ มนฺ ตุปจฺจโยว วุ ตฺโต, น อิมนฺ ตุปจฺจโยติ?
ทฺวยมฺปิ วุ ตฺตเมวฯ กถํ ญายตีต ิ เจ? ยสฺ มา ตตฺถ ‘‘ตปาทิโต สี, ทณฺฑาทิโต อิก อี, มธฺวาทิโต โร,
คุณาทิโต วนฺ ต’ู ’ติ อิมานิ จตฺตาริ สุ ตฺตานิ สนฺ นิหติ โตทนฺ ตสทฺทภาเวน วตฺวา มชฺเฌ ‘‘สตฺยาทีห ิ
มนฺ ต’ู ’ติ อญฺญถา สุ ตฺต ํ วตฺวา ตโต สนฺ นิหติ โตทนฺ ตวเสน ‘‘สทฺธาทิโต ณา’’ติ สุ ตฺต ํ วุ ตฺต,ํ ตสฺ มา
ตตฺถ ‘‘สตฺยาทีหมิ นฺ ต’ู ’ติ วิสทิสํ กตฺวา วุ ตฺตสฺ ส สุ ตฺตสฺ ส วเสน อิมนฺ ตุ ปจฺจโย จ วุ ตฺโตติ วิญฺญายติ
ฯ ปกติ เหสาจริยานํ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺตโน อธิปฺปายวิญญ
ฺ าปนํ ฯ เอตฺถ จ ทุตโิ ย อตฺ
โถ สรสนฺ ธวิ เสน คเหตพฺโพฯ ตถา หิสฺส ‘‘สตฺยาทีห ิ มนฺ ต’ู ’ติ ปฐโม อตฺโถ, ‘‘สตฺยาทีห ิ อิมนฺ ต’ู ’ติ ทุ
ติโย อตฺโถฯ อิต ิ ‘‘เสโต ธาวตี’’ติ ปโยเค วิย ‘‘สตฺยาทีห ิ มนฺ ต’ู ’ติ สุ ตฺเต ภินฺนสตฺตสิ มเวตวเสน
อตฺถทฺวยปฏิปตฺต ิ ภวติ, ตสฺ มา ปรมสุ ขุมสุ คมฺภรี ตฺถวตา อเนน สุ ตฺเตน กตฺถจิ สติ คติ เสตุ โคอิจฺ
จาทิโต มนฺ ตุปจฺจโย อิจฺฉิโตฯ กตฺถจิ สติ ปาป ปุ ตฺตอิจฺจาทิโต อิมนฺ ตุปจฺจโย อิจฺฉิโตติ ทฏฺฐพฺพ ํ
ฯ
ยสฺ มา ปน สติสทฺโท มนฺ ตุวเสน คติธีเสถุโค อิจฺจาทีห,ิ อิมนฺ ตุวเสน ปาปปุ ตฺตาทีห ิ จ
สมานคติกตฺตา เตสํ ปการภาเวน คหิโต, ตสฺ มา เอวํ สุ ตฺตตฺโถ ภวติ ‘‘สตฺยาทีห ิ มนฺ ตุ สติปปฺ กา
เรหิ สทฺเทหิ มนฺ ตุปจฺจโย โหติ อิมนฺ ตุปจฺจโย จ ยถารหํ ‘ตทสฺ สตฺถ’ิ อิจฺเจตสฺ มิ ํ อตฺเถ’’ติฯ อยํ
ปเนตฺถ อธิปปฺ าโย – ยถา ‘‘สติมา’’ติ เอตฺถ สตีต ิ อิการนฺ ตโต มนฺ ตุปจฺจโย โหติ, ตถา ‘‘คติมา, ธี
มา, เสตุมา, โคมา’’ติอาทีสุ อิการนฺ ต อี การนฺ ต อุการนฺ ตนิจฺโจการนฺ ตโต มนฺ ตุปจฺจโย โหติฯ
ยถา จ ‘‘สติมา’’ติ เอตฺถ ‘‘สตี’’ติ อิการนฺ ตโต อิมนฺ ตุปจฺจโย โหติ, ตถา ‘‘คติมา, ปาปิ มา, ปุ ตฺต ิ
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มา’’ติอาทีสุ อิการนฺ ต อการนฺ ตโต อิมนฺ ตุปจฺจโย โหติฯ เอวํ สติปปฺ กาเรหิ สทฺเทหิ ยถาสมฺภวํ
มนฺ ตุ อิมนฺ ตุปจฺจยา โหนฺ ตตี ฯิ
ยชฺเชวํ ปจฺจยทฺวยวิธายกํ ‘‘ทณฺฑาทิโต อิก อี’’ติ สุ ตฺต ํ วิย ‘‘สตฺยาทิโต อิมนฺ ตุ มนฺ ต’ู ’ติ
วตฺตพฺพ,ํ กสฺ มา นาโวจาติ? ตถา อวจเน การณมตฺถฯิ ยทิ หิ ‘‘ทณฺฑาทิโต อิก อี’’ติ สุ ตฺต ํ วิย ‘‘สตฺ
ยาทิโต อิมนฺ ตุ มนฺ ต’ู ’ติ สุ ตฺต ํ วุ ตฺต ํ สิยา, เอกกฺขเณเยว อิมนฺ ตุ มนฺ ตูนํ วจเนน ทณฺฑสทฺทโต สมฺ
ภูต ํ ‘‘ทณฺฑิโก ทณฺฑี’’ติ รูปทฺวยมิว สติคติอาทิโตปิ วิสทิสรูปทฺวยมิจฺฉิตพฺพ ํ สิยา, ตญฺจ นตฺถ,ิ
ตสฺ มา ‘‘สตฺยาทิโต อิมนฺ ตุ มนฺ ต’ู ’ติ น วุ ตฺตฯํ อปิ จ ตถา วุ ตฺเต พวฺ หกฺขรตาย คนฺ ถครุ ตา สิยาฯ ยสฺ
มา จ สุ ตฺเตน นาม อปฺปกฺขเรน อสนฺ ททิ ฺเธน สารวนฺ เตน คูฬฺหนินฺนเยน สพฺพโตมุเขน อนวชฺเชน
ภวิตพฺพฯํ กจฺจายเน จ เยภุยฺเยน ตาทิสานิ คมฺภรี ตฺถานิ สุ วิสทญาณวิสยภูตานิ สุ ตฺตานิ ทิสฺ
สนฺ ต ิ ‘‘อุปาฌธิกสิ ฺ สรวจเน, สรา สเร โลป’’นฺ ตอิ าทีนิ, อิทมฺปิ เตสมญฺญตรํ, ตสฺ มา ‘‘สตฺยาทิโต
อิมนฺ ตุ มนฺ ต’ู ’ติ น วุ ตฺตฯํ เอวํ สุ ตฺโตปเทเส อกเตปิ อิมนฺ ตุโนปิ คหณตฺถ ํ ภินฺนสตฺตสิ มเวตวเสน
‘‘สตฺยาทีห ิ มนฺ ต’ู ’ติ วุ ตฺตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
อปโร นโย – ‘‘ตปาทิโต สี’’ติอาทีสุ โตทนฺ ตสทฺทสฺ ส พหุวจนนฺ ตตา น สุ ฏฺฐุ ปากฏา
โตปจฺจยสฺ ส เอกตฺถพวฺ หตฺเถสุ วตฺตนโต, ‘‘สตฺยาทีห ิ มนฺ ต’ู ’ติ เอตฺถ ปน หิสทฺทสฺ ส พหุวจนตฺถตา
อตีว ปากฏา, ตสฺ มา พหุวจนคฺคหเณน อิมนฺ ตุ ปจฺจโย โหตีตปิ ิ ทฏฺฐพฺพฯํ นนุ จ โภ วินาปิ อิมนฺ
ตุ ปจฺจเยน ปาปมสฺ สตฺถตี ิ ปาปี , ปาปี เอว ปาปิ มาติ สกตฺเถ มาปจฺจเย กเตเยว ‘‘ปาปิ มา ปุ ตฺต ิ
มา’’ติอาทีนิ สิชฺฌนฺ ต ิ ‘‘ฉฏฺฐโม โส ปราภโว’’ติ เอตฺถ มปจฺจเยน ‘‘ฉฏฺฐโม’’ติ ปทํ วิยาติ?
อตินยญฺญ ู ภวํ, อตินยญฺญ ู นามาติ ภวํ วตฺตพฺโพ, น ปน ภวํ สทฺทคติ ํ ชานาติ, สทฺทคติโย จ นาม
พหุวิธาฯ ตถา หิ ฉฏฺโฐเยว ฉฏฺฐโม, ‘‘สุ ตฺตเมว สุ ตฺตนฺ โต’’ติอาทีสุ ปุ ริสนเยน โยเชตพฺพา สทฺท
คติ, ‘‘เทโวเยว เทวตา’’ติอาทีสุ กญฺญานเยน โยเชตพฺพา สทฺทคติ, ‘‘ทิฏฺฐิ เอว ทิฏฺฐิคต’’นฺ ตอิ าทีสุ
จิตฺตนเยน โยเชตพฺพา สทฺทคติฯ เอวํวิธาสุ สทฺทคตีสุ ‘‘ปาปี เอว ปาปิ มา’’ติอาทิก ํ กตรํ สทฺทคติ ํ
วเทสิ? ‘‘สตฺถา ราชา พฺรหฺมา สขา อตฺตา สา ปุ มา’’ติอาทีสุ จ กตรํ สทฺทคติ ํ วเทสิ? กตรสทฺทนฺ
โตคธํ กตราย จ นามิกปทมาลายํ โยเชตพฺพ ํ มญฺญสีต?ิ โส เอวํ ปุ ฏฺโฐ อทฺธา อุตฺตริ กิญฺจ ิ อทิสฺ
วา ตุณฺห ี ภวิสฺสติ, ตสฺ มา ตาทิโส นโย น คเหตพฺโพฯ ตาทิสสฺ มญ
ิ ฺห ิ นเย ‘‘ปาปิ มตา ปาปิ มโต’’ติ
อาทีนิ รูปานิ น สิชฺฌนฺ ต,ิ อิมนฺ ตุปจฺจยนเยน ปน สิชฺฌนฺ ต,ิ ตสฺ มา อยเมว นโย ปสตฺถตโร
อายสฺ มนฺ เตหิ สมฺมา จิตฺเต ฐเปตพฺโพฯ อตฺริท ํ นิทสฺ สนํ –
‘‘ชโย หิ พุทฺธสฺ ส สิรีมโต อยํ,
มารสฺ ส จ ปาปิ มโต ปราชโย;
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๑๓๗

อุคฺโฆสยุ ํ โพธิมณฺเฑ ปโมทิตา,
ชยํ ตทา เทวคณา มเหสิโน’’ติ จ,
‘‘สาขาปตฺตผลูเปโต, ขนฺ ธมิ าวมหาทุโม’’ติ จฯ
ปาปิ มา, ปาปิ มา, ปาปิ มนฺ โตฯ ปาปิ มนฺ ตฯํ เสสํ เนยฺ ยํ, เอส นโย ‘‘ขนฺ ธมิ า, ปุ ตฺตมิ า’’ติอาทีสุปิฯ
อิทานิ ยถาปาวจนํ กิญฺจเิ ทว หิมวนฺ ตุ สติมนฺ ตาทีนํ วิเสสํ พฺรูมฯ หิมวนฺ โตว ปพฺพโตฯ
สติมํ ภิกฺขฯุ ํ พนฺ ธุมํ ราชานํฯ จนฺ ทมิ ํ เทวปุ ตฺตฯํ สติมสฺ ส ภิกฺขุโนฯ พนฺ ธุมสฺ ส รญฺโญฯ อิทฺธมิ สฺ ส จ
ปรสฺ ส จ เอกกฺขเณ จิตฺต ํ อุปปฺ ชฺชติฯ อิจฺจาทิ วิเสโส เวทิตพฺโพฯ อปิ เจตฺถ ‘‘อายสฺ มนฺ ตา’’ติ ทฺ
วินฺนํ วตฺตพฺพวจนํ, ‘‘อายสฺ มนฺ โต’’ติ พหูนํ วตฺตพฺพวจนนฺ ต ิ อยมฺปิ วิเสโส เวทิตพฺโพฯ ตถา หิ ‘‘ทฺ
วินฺนํ อาโรเจนฺ เตน ‘อายสฺ มนฺ ตา ธาเรนฺ ต’ู ติ, ติณฺณํ อาโรเจนฺ เตน ‘อายสฺ มนฺ โต ธาเรนฺ ต’ู ติ
วตฺตพฺพ’’นฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ ‘‘ติณฺณ’’นฺ ต ิ เจตฺถ กถาสีสมตฺต,ํ เตน จตุนฺนมฺปิ ปญฺจนฺ นมฺปิ อติเรกสตานมฺ
ปี ต ิ ทสฺ สิต ํ โหติฯ พหโวหิ อุปาทาย ‘‘อุททฺ ฏิ ฺ ฐา โข อายสฺ มนฺ โต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา’’ติอาทิ
กา ปาฬิโย ฐปิ ตาฯ ตตฺถ ‘‘อายสฺ มนฺ ตา’’ติท ํ วินยโวหารวเสน ทฺเวเยว สนฺ ธาย วุ ตฺตตฺตา น สพฺพ
สาธารณํฯ วินยโวหารญฺห ิ วชฺเชตฺวา อญฺญสฺ มิ ํ โวหาเร น ปวตฺตติฯ ‘‘อายสฺ มนฺ โต’’ติท ํ ปน
สพฺพตฺถ ปวตฺตตีต ิ ทฺวินฺนํ วิเสโส เวทิตพฺโพฯ
ตตฺร ‘‘หิมวนฺ โต’’ติ อิท ํ เยภุยฺเยเนกวจนํ ภวติ, กตฺถจิ พหุวจนมฺปิ, เตนาห นิรุตฺติปิฏเก เถ
โร ‘‘หิมวา ติฏฺฐติ, หิมวนฺ โต ติฏฺฐนฺ ต’ี ’ติฯ ‘‘หิมวนฺ โตว ปพฺพโต’’ติ อยํ เอกวจนนโย ยถารุ ตปาฬิว
เสน คเหตพฺโพฯ ยถารุ ตปาฬิ จ นาม –
‘‘ทูเร สนฺ โต ปกาสนฺ ต,ิ หิมวนฺ โตว ปพฺพโต;
อสนฺ เตตฺถ น ทิสฺสนฺ ต,ิ รตฺต ิ ํ ขิตฺตา ยถา สราฯ
อหํ เตน สมเยน, นาคราชา มหิทฺธโิ ก;
อตุโล นาม นาเมน, ปุ ญฺญวนฺ โต ชุตนิ ฺ ธโรฯ
คติมนฺ โต สติมนฺ โต, ธิตมิ นฺ โต จ โส อิสิ;
สทฺธมฺมธารโก เถโร, อานนฺ โท รตนากโร’’
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อิจฺจาทิฯ เอตฺถ ‘‘ปุ ญฺญวนฺ โต’’ติอาทีนิ อเนเกสุ ฐาเนสุ พหุวจนภาเวน ปุ นปฺปุนํ วทนฺ ตานิปิ กตฺถ
จิ เอกวจนานิ โหนฺ ต,ิ เอกวจนภาโว จ เนสํ คาถาวิสเย ทิสฺสติ, ตสฺ มา ตานิ ยถาปาวจนํ คเหตพฺ
พานิฯ
เอวํ หิมวนฺ ตุสติมนฺ ตุสทฺทาทีนํ วิเสสํ ญตฺวา ปุ น ลิงฺคนฺ ตวเสน ทฺวิลงิ ฺ คกปทานมตฺโถ จ
ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลา จ ปทานํ สทิสาสทิสตา จ ววตฺถเปตพฺพาฯ
ตตฺร หิ ‘‘สิริมา’’ติ ปทํ สุ ตสิ ามญฺญวเสน ลิงฺคทฺวเย วตฺตนโต ทฺวิธา ภิชฺชติฯ ‘‘สิริมา ปุ ริโส’’ติ
หิ อตฺเถ อาการนฺ ต ํ ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ ‘‘สิริมา นาม เทวี’’ติ อตฺเถ อาการนฺ ต ํ อิตฺถลิ งิ ฺ ค,ํ อุภยมฺเปตํ อุ
การนฺ ตตาปกติกาฯ อถ วา ปน ปจฺฉิมํ อาการนฺ ตตาปกติก,ํ สิรี ยสฺ ส อตฺถ ิ โส สิริมาติ ปุ ลฺลงิ ฺ
ควเสน นิพฺพจนํ, สิรี ยสฺ สา อตฺถ ิ สา สิริมาติ อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน นิพฺพจนํฯ อตฺริมานิ กิญฺจาปิ สุ ตวิ
เสน นิพฺพจนตฺถวเสน จ อญฺญมญฺญํ สมานตฺถานิ, ตถาปิ ปุ ริสปทตฺถอิตฺถปิ ทตฺถวาจกตฺตา
ภินฺนตฺถานีต ิ เวทิตพฺพานิฯ เอส นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ สิริมา, สิริมา, สิริมนฺ
โตฯ สิริมนฺ ต,ํ สิริมนฺ เตฯ สิริมตา, สิริมนฺ เตนฯ คุณวนฺ ตุสทฺทสฺ เสว นามิกปทมาลาฯ สิริมา, สิริมา,
สิริมาโยฯ สิริม,ํ สิริมา, สิริมาโยฯ สิริมายฯ วกฺขมานกญฺญานเยน เญยฺ ยาฯ เอวํ ทฺวิธา ภินฺนานํ
สมานสุ ตกิ สทฺทานํ นามิกปทมาลาสุ ปทานํ สทิสาสทิสตา ววตฺถเปตพฺพาฯ สมาน
นิพฺพจนตฺถสฺ สปิ หิ อสมานสุ ตกิ สฺ ส ‘‘สิริมา’’ติ สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลายํ ปทานํ อิเมหิ ปเทหิ กา
จิปิ สมานตา น ลพฺภติฯ อตฺริท ํ วุ จฺจติ –
‘‘สิริมา’’ติ ปทํ ทฺเวธา, ปุ มติ ฺถสี ุ ปวตฺตโิ ต;
ภิชฺชตีต ิ วิภาเวยฺ ย, เอตฺถ ปุ ลฺลงิ ฺ คมิจฺฉิตฯํ
อิต ิ อภิภวิตา ปเทน วิสทิสานิ คุณวาสติมาทีนิ ปทานิ ทสฺ สิตานิ สทฺธ ิ ํ นามิกปทมาลาหิฯ
อิทานิ อปรานิปิ ตพฺพสิ ทิสานิ ปทานิ ทสฺ เสสฺ สาม สทฺธ ิ ํ นามิกปทมาลาหิฯ เสยฺ ยถิท ํ?
ราชา พฺรหฺมา สขา อตฺตา, อาตุมา สา ปุ มา รหา;
ทฬฺ หธมฺมา จ ปจฺจกฺข-ธมฺมา จ วิวฏจฺฉทาฯ
วตฺตหา จ ตถา วุ ตฺต-สิรา เจว ยุ วาปิ จ;
มฆว อทฺธ มุทฺธาทิ, วิญฺญาตพฺพา วิภาวินาฯ
เอตฺถ ‘‘สา’’ติ ปทเมว อาการนฺ ตตาปกติกมาการนฺ ต,ํ เสสานิ ปน อการนฺ ตตาปกติกานิ อา
การนฺ ตานิฯ
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ราชา, ราชา, ราชาโนฯ ราชานํ, ราชํ, ราชาโนฯ รญฺญา, ราชินา, ราชูห,ิ ราชูภฯิ รญฺโญ, ราชิ
โน, รญฺญ,ํ ราชูนํ, ราชานํฯ รญฺญา, ราชูห,ิ ราชูภฯิ รญฺโญ, ราชิโน, รญฺญ,ํ ราชูนํ, ราชานํฯ รญฺเญ
, ราชินิ, ราชูสุฯ โภ ราช, ภวนฺ โต ราชาโน, ภวนฺ โต ราชา อิต ิ วา, อยมมฺหากํ รุ จฯิ
นิรุตฺติปิฏกาทีสุ ‘‘ราชา’’ติ พหุวจนํ น อาคตํ, จูฬนิรุตฺติยํ ปน อาคตํฯ กิญฺจาปิ นิรุตฺตปิ ิ ฏ
กาทีสุ น อาคตํ, ตถาปิ ‘‘เนตาทิสา สขา โหนฺ ต,ิ ลพฺภา เม ชีวโต สขา’’ติ ปาฬิยํ พหุวจเนกวจน
วเสน ‘‘สขา’’ติ ปทสฺ ส ทสฺ สนโต ‘‘ราชา’’ติ พหุวจนํ อิจฺฉิตพฺพเมวฯ ตถา ‘‘พฺรหฺมา, อตฺตา’’อิจฺจาที
นิปิ พหุวจนานิ ตคฺคติกตฺตา วินา เกนจิ รูปวิเสเสนฯ
เอตฺถ จ ‘‘คหปติโก นาม ฐเปตฺวา ราชํ ราชโภคํ พฺราหฺมณํ อวเสโส คหปติโก นามา’’ติ ทสฺ
สนโต ราชนฺ ต ิ วุ ตฺต,ํ อิท ํ ปน นิรุตฺตปิ ิ ฏเก น อาคตํฯ ‘‘สพฺพทตฺเตน ราชินา’’ติ ทสฺ สนโต ‘‘ราชินา’’
ติ วุ ตฺตฯํ ‘‘อาราธยติ ราชานํ, ปูช ํ ลภติ ภตฺตุสู’’ติ ทสฺ สนโต จตุตฺถฉี ฏฺฐีวเสน ‘‘ราชาน’’นฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ
กจฺจายนรูปสิทฺธิคนฺ เถสุ ปน ‘‘ราเชน, ราเชหิ, ราเชภิฯ ราเชสู’’ติ ปทานิ วุ ตฺตานิฯ จูฬนิรุตฺตนิ ิรุตฺ
ติปิฏเกสุ ตานิ นาคตานิ, อนาคตภาโวเยว เตสํ ยุ ตฺตตโร ปาฬิยํ อทสฺ สนโต, ตสฺ มา เอตฺเถตานิ
อมฺเหหิ น วุ ตฺตานิฯ ปาฬินเย หิ อุปปริกฺขยิ มาเน อีทสิ านิ ปทานิ สมาเสเยว ปสฺ ส าม, น
ปนาญฺญตฺร, อตฺริเม ปโยคา – ‘‘อาวุ ตฺถ ํ ธมฺมราเชนา’’ติ จ, ‘‘สิวิราเชน เปสิโต’’ติ จ, ‘‘ปชาปติสฺส
เทวราชสฺ ส ธชคฺค’’นฺ ต ิ จ, ‘‘นิกฺขมนฺ เต มหาราเช, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺ ฒเน’’ติ จ, เอวํ ปาฬินเย อุป
ปริกฺขยิ มาเน ‘‘ราเชนา’’ติอาทีนิ สมาเสเยว ปสฺ สาม, น เกวลํ ปาฬินเย โปราณฏฺฐกถานเยปิ อุป
ปริกฺขยิ มาเน สมาเสเยว ปสฺ สาม, น ปนาญฺญตฺร, เอวํ สนฺ เตปิ สุ ฏฺฐุ อุปปริกฺขติ พฺพมิท ํ ฐานํฯ โก
หิ นาม สาฏฺฐกเถ เตปิ ฏเก พุทฺธวจเน สพฺพโส นยํ สลฺลกฺเขตุ ํ สมตฺโถ อญฺญตฺร ปภินฺนปฏิสมฺภิ
เทหิ ขีณาสเวหิฯ
เอตฺถ จ สมาสนฺ ตคตราช-สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาโย ทฺวิธา วุ จฺจนฺ เต โอการนฺ ตาการนฺ ต ว
เสนฯ ตตฺโรการนฺ ตา ‘‘มหาราโช ยุ วราโช สิวิราโช ธมฺมราโช’’อิจฺเจวมาทโย ภวนฺ ตฯิ อาการนฺ ตา
ปน ‘‘มหาราชา ยุ วราชา สิวิราชา ธมฺมราชา’’อิจฺเจวมาทโยฯ เอตฺถ กิญฺจาปิ ปาฬิยํ โปราณฏฺฐก
ถาสุ จ ‘‘มหาราโช’’ติอาทีนิ น สนฺ ต,ิ ตถาปิ ‘‘สพฺพมิตฺโต สพฺพสโข, สพฺพภูตานุ กมฺปโก’’ติ ปาฬิยํ
‘‘สพฺพสโข’’ติ ทสฺ สนโต ‘‘มหาราโช’’ติอาทีนิปิ อวสฺ สมิจฺฉิตพฺพานิฯ ตถา หิ สมาเสสุ ‘‘ธมฺมราเชน,
ธมฺมราชสฺ สา’’ติอาทีนิ ทิสฺสนฺ ตฯิ เอตานิ โอการนฺ ตรูปานิ เอว, นาการนฺ ตรูปานิฯ มหาราโช, มหา
ราชาฯ มหาราชํ, มหาราเชฯ มหาราเชน, มหาราเชหิ, มหาราเชภิฯ มหาราชสฺ ส , มหาราชานํฯ
มหาราชา, มหาราชสฺ มา, มหาราชมฺหา, มหาราเชหิ, มหาราเชภิฯ มหาราชสฺ ส , มหาราชานํฯ
มหาราเช, มหาราชสฺ ม,ิ ํ มหาราชมฺห,ิ มหาราเชสุ ฯ โภ มหาราช, ภวนฺ โต มหาราชาฯ กจฺจายน
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จูฬนิรุตฺตินเยหิ ปน ‘‘โภ มหาราชา’’อิต ิ เอกวจนพหุวจนานิปิ ทฏฺฐพฺพานิฯ ยถา ‘‘มหาราโช’’ติ
โอการนฺ ตปทสฺ ส วเสน, เอวํ ‘‘สิวิราโช ธมฺมราโช เทวราโช’’ติอาทีนมฺปิ โอการนฺ ตปทานํ วเสน
ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
อยํ ปนาการนฺ ตวเสน นามิกปทมาลา –
มหาราชา, มหาราชา, มหาราชาโนฯ มหาราชานํ, มหาราชํ, มหาราชาโนฯ มหารญฺญา,
มหาราชินา, มหาราชูห,ิ มหาราชูภฯิ มหารญฺโญ, มหาราชิโน, มหารญฺญ,ํ มหาราชูนํฯ
มหารญฺญา, มหาราชูห,ิ มหาราชูภฯิ มหารญฺโญ, มหาราชิโน, มหารญฺญ,ํ มหาราชูนํฯ มหารญฺ
เญ, มหาราชินิ, มหาราชูสุฯ โภ มหาราช, ภวนฺ โต มหาราชาโนฯ
อิธาปิ ปกรณทฺวยนเยน ‘‘โภ มหาราชา’’ อิต ิ เอกวจนพหุวจนานิปิ ทฏฺฐพฺพานิฯ ยถา จ
‘‘มหาราชา’’ติ อาการนฺ ตปทสฺ ส วเสน, เอวํ ‘‘สิวิราชา, ธมฺมราชา, เทวราชา’’ติอาทีนมฺปิ อา
การนฺ ตปทานํ วเสน ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
อิธ อปราปิ อตฺถสฺ ส ปากฏีกรณตฺถ ํ กฺริยาปเทหิ สทฺธ ิ ํ โยเชตฺวา อาการนฺ โตการนฺ ตานํ มิสฺ
สกวเสน นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
มหาราชา, มหาราโช ติฏฺฐติ, มหาราชาโน, มหาราชา ติฏฺฐนฺ ตฯิ มหาราชานํ, มหาราชํ ปสฺ
สติ, มหาราชาโน, มหาราเช ปสฺ สติฯ มหารญฺญา, มหาราชินา, มหาราเชน กตํ, มหาราชูห,ิ มหา
ราชูภ,ิ มหาราเชหิ, มหาราเชภิ กตํฯ มหารญฺโญ, มหาราชิโน, มหาราชสฺ ส ทียเต, มหารญฺญา,
มหาราชา, มหาราชสฺ มา, มหาราชมฺหา นิสฺสฏํ, มหาราชูห,ิ มหาราชูภ,ิ มหาราเชหิ, มหาราเชภิ
นิสฺสฏํฯ มหารญฺโญ, มหาราชิโน, มหาราชสฺ ส ปริคฺคโห, มหารญฺญ,ํ มหาราชูนํ, มหาราชานํ
ปริคฺคโหฯ มหารญฺเญ, มหาราชินิ, มหาราเช, มหาราชสฺ ม,ิ ํ มหาราชมฺห ิ ปติฏฺฐิต,ํ มหาราชูสุ,
มหาราเชสุ ปติฏฺฐิตฯํ โภ มหาราช ตฺวํ ติฏฺฐ , โภนฺ โต มหาราชาโน, มหาราชา ตุมฺเห ติฏฺฐถาติฯ
เอวํ ‘‘ยุ วราชา, ยุ วราโช’’ติอาทีสุปิฯ
เกเจตฺถ วเทยฺ ยุํ ‘‘กสฺ มา ปกรณกตฺตุนา อิมสฺ มิ ํ ฐาเน มหนฺ โต วายาโม จ มหนฺ โต จ ปรกฺกโม
กโต, นนฺ เวเตสุ ปิ ปเทสุ กานิจ ิ พุทฺธวจเน วิชฺชนฺ ต,ิ กานิจ ิ น วิชฺชนฺ ตตี ?ิ วิญฺญหู ิ เต เอวํ วตฺตพฺ
พา ‘‘ปกรณกตฺตาเรเนตฺถ โส จ มหนฺ โต วายาโม โส จ มหนฺ โต ปรกฺกโม สาฏฺฐกเถ นวงฺ เค สตฺถุ
สาสเน สทฺเทสุ จ อตฺเถสุ จ โสตารานํ สุ ฏฺฐุ โกสลฺลุปปฺ าทเนน สาสนสฺ โสปการตฺถ ํ กโต, ยานิ เจ
ตานิ เตน ปทานิ ทสฺ สิตานิ, เอเตสุ กานิจ ิ พุทฺธวจเน วิชฺชนฺ ต,ิ กานิจ ิ น วิชฺชนฺ ตฯิ เอตฺถ ยานิ
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พุทฺธวจเน วิชฺชนฺ ต,ิ ตานิ วิชฺชมานวเสน คหิตานิฯ ยานิ น วิชฺชนฺ ต,ิ ตานิ โปราณฏฺฐกถาทีสุ วิชฺ
ชมานวเสน ปาฬินยวเสน จ คหิตานี’’ติฯ อตฺรายํ สงฺ เขปโต อธิปปฺ ายวิภาวนา –
‘‘อิท ํ วตฺวา มหาราชา, กํโส พาราณสิคฺคโห;
ธนุ ํ ตูณิญฺจ นิกฺขปิ ปฺ , สํยมํ อชฺฌุปาคมี’’ติ
อิท ํ อาการนฺ ตสฺ ส มหาราชสทฺทสฺ ส นิทสฺ สนํฯ ยสฺ มา ‘‘สพฺพสโข’’ติ ปาฬิ วิชฺชติ, ตสฺ มา เตน
นเยน ‘‘มหาราโช’’ติปิ โอการนฺ โต ทิฏฺโฐ นาม โหติ ปุ ริสนเยน โยเชตพฺโพ จฯ เตเนว จ ‘‘ตมพฺรวิ
มหาราชาฯ นิกฺขมนฺ เต มหาราเช’’ติอาทีนิ ทิสฺส นฺ ตฯิ
เอวํ มหาราชสทฺทสฺ ส โอการนฺ ตตฺเต สิทฺเธ ‘‘มหาราชา, มหาราชสฺ มา, มหาราชมฺหา’’ติ
ปญฺจมิยา เอกวจนญฺจ ‘‘มหาราเช, มหาราชสฺ ม,ิ ํ มหาราชมฺห’ี ’ติ สตฺตมิยา เอกวจนญฺจ สิทฺธานิ
เอว โหนฺ ต ิ ปาฬิยํ อวิชฺชมานานมฺปิ นยวเสน คเหตพฺพตฺตาฯ ‘‘ราเชน, ราชสฺ สา’’ติอาทีนิ ปน นย
วเสน คเหตพฺพานิ น โหนฺ ตฯิ กสฺ มาติ เจ? ยสฺ มา ‘‘ราชา พฺรหฺมา สขา อตฺตา’’อิจฺเจวมาทีนิ ‘‘ปุ
ริโส อุรโค’’ติอาทีนิ วิย อญฺญมญฺญํ สพฺพถา สทิสานิ น โหนฺ ตฯิ ตถา หิ เนสํ ‘‘รญฺญา พฺรหฺมุนา
สขินา อตฺตนา อตฺเตน สานา ปุ มุนา’’ติอาทีนิ วิสทิสานิปิ รูปานิ ภวนฺ ต,ิ ตสฺ มา ตานิ น สกฺกา นย
วเสน ชานิตฯุ ํ เอวํ ทุชฺชานตฺตา ปน ปาฬิยํ โปราณฏฺฐกถาสุ จ ยถารุ ตปทาเนว คเหตพฺพานิฯ
มหาราชสทฺทาทีนํ ปน โอการนฺ ตภาเว สิทฺเธเยว ‘‘ปุ ริสนโยคธา อิเม สทฺทา’’ติ นยคฺคหณํ ทิสฺ
สติ, ตสฺ มา อมฺเหหิ นยวเสน ‘‘มหาราชา, มหาราชสฺ มา’’ติอาทีนิ วุ ตฺตานิฯ ยถา หิ –
‘‘เอตญฺห ิ เต ทุราชานํ, ยํ เสสิ มตสายิก;ํ
ยสฺ ส เต กฑฺ ฒมานสฺ ส , หตฺถา ทณฺโฑน มุจฺจตี’’ติ
เอตฺถ ‘‘หตฺถา’’ติ, ‘‘อตฺตทณฺฑา ภยํ ชาต’’นฺ ต ิ เอตฺถ ปน ‘‘ทณฺฑา’’ติ จ โอการนฺ ตสฺ ส ปญฺจมิเยกว
จนสฺ ส ทสฺ สนโต ‘‘อุรคา, ปฏงฺ คา, วิหคา’’ติอาทีนิปิ โอการนฺ ตานิ ปญฺจมิเยกวจนานิ คเหตพฺพานิ
โหนฺ ตฯิ ยถา จ ‘‘ทาฐินิ มาติมญฺญวฺ โห, สิงฺคาโล มม ปาณโท’’ติ เอตฺถ ‘‘มญฺญวฺ โห’’ติ, ‘‘สุ ทฺธา สุ ทฺ
เธหิ สํวาสํ, กปฺปยวฺ โห ปติสฺสตา’’ติ เอตฺถ ปน ‘‘กปฺปยวฺ โห’’ติ จ กฺริยาปทสฺ ส ทสฺ สนโต ‘‘คจฺฉวฺ โห,
ภุญฺชวฺ โห, สยวฺ โห’’ติอาทีนิปิ คเหตพฺพานิ โหนฺ ตฯิ คณฺหนฺ ต ิ จ ตาทิสานิ ปทรูปานิ สาสเน สุ กุ
สลา กุสลา, ตสฺ มา อมฺเหหิปิ นยคฺคาหวเสน ‘‘มหาราชา, มหาราชสฺ มา’’ติอาทีนิ วุ ตฺตานิฯ นยคฺ
คาหวเสน ปน คหเณ อสติ กถํ นามิกปทมาลา ปริปุณฺณา ภวิสฺสนฺ ต,ิ สติเยว ตสฺ มิ ํ ปริปุณฺณา
ภวนฺ ตฯิ
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ตถา หิ พุทฺธวจเน อเนกสตสหสฺ สานิ นามิกปทานิ กฺริยาปทานิ จ ปาฏิเอกฺก ํ ปาฏิเอกฺก ํ
เอกวจนพหุวจนกาหิ สตฺตหิ อฏฺฐหิ วา นามวิภตฺตหี ิ ฉนฺ นวุ ตยิ า จ อาขฺยาติกวจเนหิ โยชิตานิ น
สนฺ ต,ิ นยวเสน ปน สนฺ ตเิ ยว, อิต ิ นยวเสน ‘‘มหาราชา, มหาราชสฺ มา’’ติอาทีนิ อมฺเหหิ ฐปิ ตานิฯ
‘‘มหาราชา ติฏฺฐนฺ ต,ิ มหาราชา ตุมฺเห ติฏฺฐถา’’ติ อิมานิ ปน ‘‘อถ โข จตฺตาโร มหาราชา มหติยา
จ ยกฺขเสนาย มหติยา จ กุมฺภณฺฑเสนายา’’ติ ทสฺ สนโต,
‘‘จตฺตาโร เต มหาราชา, สมนฺ ตา จตุโร ทิสา;
ททฺทฬฺ หมานา อฏฺฐํสุ, วเน กาปิ ลวตฺถเว’’ติ
ทสฺ สนโต จ วุ ตฺตานิฯ ‘‘มหาราช’’นฺ ตอิ าทีนิปิ ปาฬิญฺจ ปาฬินยญฺจ ทิสฺวา เอว วุ ตฺตานิฯ อสมาเส
‘‘ราชํ, ราเชนา’’ติอาทีนิ น ปสฺ สาม, ตสฺ มา สุ ฏฺฐุ วิจาเรตพฺพมิท ํ ฐานํฯ อิทญฺห ิ ทุทฺทสํ วีรชาตินา
ชานิตพฺพฏฺฐานํฯ สเจ ปนายสฺ มนฺ โต พุทฺธวจเน วา โปราณิกาสุ วา อฏฺฐกถาสุ อสมาเส ‘‘ราชํ,
ราเชนา’’ติอาทีนิ ปสฺ เสยฺ ยาถ, ตทา สาธุก ํ มนสิ กโรถฯ โก หิ นาม สพฺพปฺปกาเรน พุทฺธ วจเน
โวหารปฺปเภทํ ชานิตุ ํ สมตฺโถ อญฺญตฺร ปภินฺนปฏิสมฺภเิ ทหิ มหาขีณาสเวหิฯ
วุ ตฺตญฺเหตํ ภควตา –
‘‘วีตตณฺโห อนาทาโน, นิรุตฺตปิ ทโกวิโท;
อกฺขรานํ สนฺ นิปาตํ, ชญฺญา ปุ พฺพาปรานิ จา’’ติฯ
พฺรหฺมา, พฺรหฺมา, พฺรหฺมาโนฯ พฺรหฺมานํ, พฺรหฺม,ํ พฺรหฺมาโนฯ พฺรหฺมุนา, พฺรหฺเมหิ, พฺรหฺ
เมภิ, พฺรหฺมหู ,ิ พฺรหฺมภู ฯิ พฺรหฺมสฺ ส, พฺรหฺมุโน, พฺรหฺมานํ, พฺรหฺมนู ํฯ พฺรหฺมุนา, พฺรหฺเมหิ, พฺรหฺ
เมภิ, พฺรหฺมหู ,ิ พฺรหฺมภู ฯิ พฺรหฺมสฺ ส , พฺรหฺมุโน, พฺรหฺมานํ, พฺรหฺมนู ํฯ พฺรหฺมนิ, พฺรหฺเมสุ , โภ พฺร
หฺม, โภ พฺรหฺเม, ภวนฺ โต พฺรหฺมาโนฯ
ยมกมหาเถรรุ จยิ า ‘‘โภ พฺรหฺมา’’อิต ิ พหุวจนํ วาฯ เอตฺถ ปน ‘‘ปณฺฑิตปุ ริเสหิ เทเวหิ พฺร
หฺมหู ’ี ’ติ ฏี กาวจนสฺ ส ทสฺ สนโต, ‘‘พฺรหฺมนู ํ วจีโฆโส โหตี’’ติ จ ‘‘พฺรหฺมนู ํ วิมานาทีสุ ฉนฺ ทราโค กา
มาสโว น โหตี’’ติ จ อฏฺฐกถาวจนสฺ ส ทสฺ สนโต, ‘‘วิหสิ ํ สญฺญี ปคุณํ น ภาสิ,ํ ธมฺมํ ปณีต ํ มนุ เชสุ
พฺรหฺเม’’ติ อาหจฺจภาสิตสฺ ส จ ทสฺ สนโต ‘‘พฺรหฺมหู ,ิ พฺรหฺมภู ,ิ พฺรหฺมนู ํ, พฺรหฺเม’’ติ ปทานิ วุ ตฺตานิ,
เอตานิ จูฬนิรุตฺตนิ ิรุตฺตปิ ิ ฏกกจฺจายเนสุ น อาคตานิฯ
สขา, สขา, สขิโน, สขาโน, สขาโยฯ สขํ, สขารํ, สขานํ, สขิโน, สขาโน, สขาโยฯ สขินา, สขา
เรหิ, สขาเรภิ, สเขหิ, สเขภิฯ สขิสฺส , สขิโน, สขีนํ, สขารานํ, สขานํฯ สขารสฺ มา, สขินา, สขาเรหิ,
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สขาเรภิ, สเขหิ, สเขภิฯ สขิสฺส , สขิโน, สขีนํ, สขารานํ, สขานํฯ สเข, สเขสุ , สขาเรสุ ฯ โภ สข, โภ
สขา, โภ สขิ, โภ สขี, โภ สเข, ภวนฺ โต สขิโน, สขาโน, สขาโยฯ
ยมกมหาเถรมเตน ‘‘โภ สขา’’อิต ิ พหุวจนํ วาฯ ปาฬิยํ ปน สุ วณฺณกกฺกฏชาตเก ‘‘หเร
สขา กิสฺส นุ มํ ชหาสี’’ติ ทีฆวเสน วุ ตฺโต สขาสทฺโท อาลปเนกวจนํ, ตสฺ มา ยมกมหาเถรนโย น
ยุ ชฺชตีต ิ เจ? โน น ยุ ชฺชติฯ ยสฺ มา ‘‘เนตาทิสา สขา โหนฺ ต,ิ ลพฺภา เม ชีวโต สขา’’ติ มโนชชาตเก
สขาสทฺโท เอกวจนมฺปิ โหติ พหุวจนมฺปิฯ ตถา หิ ตตฺถ ปฐมปาเท พหุวจนํ, ทุตยิ ปาเท
ปเนกวจนํ, ตสฺ มา ยมกมหาเถเรน ปจฺจตฺตาลปนพหุวจนฏฺฐาเน สขาสทฺโท วุ ตฺโตฯ เอตฺถ จ
‘‘สพฺพมิตฺโต สพฺพสโข, สพฺพภูตานุ กมฺปโก’’ติ ปาฐานุ โลเมน สมาเส ลพฺภมานสฺ ส สขสทฺทสฺ ส นา
มิกปทมาลา ภวติ ‘‘สพฺพสโข, สพฺพสขา, สพฺพสขํ, สพฺพสเข’’ติอาทินา ปุ ริสนเยนฯ ตตฺรายํ
สมาสวิคฺคโห – สพฺเพสํ ชนานํ สขา, สพฺเพ วา ชนา สขิโน เอตสฺ สาติ สพฺพสโข, ยถา สพฺพเวรีต ิ
ฯ
อตฺตา, อตฺตา, อตฺตาโนฯ อตฺตานํ, อตฺต,ํ อตฺตาโนฯ อตฺตนา, อตฺเตน, อตฺตเนหิ, อตฺตเนภิฯ
อตฺตโน, อตฺตานํฯ อตฺตนา, อตฺตเนหิ, อตฺตเนภิฯ อตฺตโน, อตฺตานํฯ อตฺตนิ, อตฺตเนสุ ฯ โภ อตฺต,
ภวนฺ โต อตฺตา, โภนฺ โต อตฺตาโนฯ
เอตฺถ ปน อตฺต ํ นิรงฺ กตฺวาน ปิ ยานิ เสวติฯ
‘‘สเจ คจฺฉสิ ปญฺจาลํ, ขิปปฺ ’มตฺต ํ ชหิสฺสสิ;
มิค ํ ปนฺ ถานุ ปนฺ นํว, มหนฺ ต ํ ภยเมสฺ สตี’’ติ
ปาฬีสุ ‘‘อตฺต’’นฺ ต ิ ทสฺ สนโต ‘‘อตฺต’’นฺ ต ิ อิธ วุ ตฺต,ํ ‘‘อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา’’ติ ปาฬิทสฺ สนโต ปน
‘‘อตฺเตนา’’ติฯ จูฬนิรุตฺติยํ ปน ‘‘อตฺตสฺ สา’’ติ จตุตฺถฉี ฏฺฐีนเมกวจนํ อาคตํ, เอตํ กจฺจายเน นิรุตฺ
ติปิฏเก จ น ทิสฺสติฯ กตฺถจิ ปน ‘‘อตฺเตสู’’ติ อาคตํฯ สพฺพาเนตานิ สาฏฺฐกถํ ชินตนฺ ต ิ ํ โอโลเกตฺ
วา คเหตพฺพานิฯ
‘‘อาตุมา, อาตุมา, อาตุมาโนฯ อาตุมานํ, อาตุม,ํ อาตุมาโนฯ อาตุเมน, อาตุเมหิ, อาตุเมภี’’ติ
อาทินา ปุ ริสนเยน วตฺวา ‘‘โภ อาตุม, ภวนฺ โต อาตุมา, อาตุมาโน’’ติ วตฺตพฺพฯํ
ตตฺร อตฺตสทฺทสฺ ส สมาเส ‘‘ภาวิตตฺโต, ภาวิตตฺตาฯ ภาวิตตฺต,ํ ภาวิตตฺเตฯ ภาวิตตฺเตน, ภา
วิตตฺเตหิ, ภาวิตตฺเตภี’’ติ ปุ ริสนเยเนว นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
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สา, สา, สาโนฯ สานํ, สาเนฯ สานา, สาเนหิ, สาเนภิฯ สาสฺ ส , สานํฯ สานา, สาเนหิ, สาเนภิ
ฯ สาสฺ ส, สานํฯ สาเน, สาเนสุ ฯ โภ สา, ภวนฺ โต สาโนฯ สา วุ จฺจติ สุ นโขฯ
เอตฺถ จ ‘‘น ยตฺถ สา อุปฏฺฐิโต โหติฯ สาว วาเรนฺ ต ิ สูกร’’นฺ ต ิ นิทสฺ สนปทานิฯ เกจิ ปน
สาสทฺทสฺ ส ทุตยิ าตติยาทีสุ ‘‘สํ, เสฯ เสนา’’ติอาทีนิ รูปานิ วทนฺ ต,ิ ตํ น ยุ ตฺตฯํ น หิ ตานิ ‘‘สํ, เสฯ
เสนา’’ติอาทีนิ รูปานิ พุทฺธวจเน เจว อฏฺฐกถาทีสุ จ นิรุตฺตปิ ิ ฏเก จ ทิสฺสนฺ ตฯิ เอวํ ปน นิรุตฺติปิฏ
เก วุ ตฺต ํ ‘‘สา ติฏฺฐติ, สาโน ติฏฺฐนฺ ตฯิ สานํ ปสฺ สติ, สาเน ปสฺ สติฯ สานา กตํ, สาเนหิ กตํ, สาเนภิ
กตํฯ สาสฺ ส ทียเต, สานํ ทียเตฯ สานา นิสฺสฏํ, สาเนหิ นิสฺสฏํ, สาเนภิ นิสฺสฏํฯ สาสฺ ส ปริคฺคโห,
สานํ ปริคฺคโหฯ สาเน ปติฏฺฐิต,ํ สาเนสุ ปติฏฺฐิตฯํ โภ สา, ภวนฺ โต สาโน’’ติ, ตสฺ มา นิรุตฺตปิ ิ ฏเก
วุ ตฺตนเยเนว นามิกปทมาลา คเหตพฺพาฯ
อตฺริท ํ วตฺตพฺพ ํ – ยถา ‘‘เสหิ ทาเรหิ อสนฺ ตุฏฺโฐ’’ติอาทีสุ ปุ ลฺลงิ ฺ เค วตฺตมานสฺ ส ‘‘สโก’’อิต ิ
อตฺถวาจกสฺ ส สสทฺทสฺ ส ‘‘อตฺตโน อยนฺ ต ิ โส’’ติ เอตสฺ มิ ํ อตฺเถ ‘‘โส, สาฯ สํ, เสฯ เสน, เสหิ, เสภิฯ
สสฺ ส, สานํฯ สา, สสฺ มา, สมฺหา, เสหิ, เสภิฯ สสฺ ส, สานํฯ เส, สสฺ ม,ิ ํ สมฺห,ิ เสสู’’ติ ปุ ริสนเยน รูปา
นิ ภวนฺ ต,ิ น ตถา สุ นขวาจกสฺ ส สาสทฺทสฺ ส รูปานิ ภวนฺ ตฯิ ยถา วา ‘‘หิสํ นฺ ต ิ อตฺตสมฺภตู า, ตจ
สารํว สํ ผลํฯ สานิ กมฺมานิ ตปฺเปนฺ ต,ิ โกสลํ เสน’สนฺ ตุฏฺฐํ, ชีวคฺคาหํ อคาหยี’’ติอาทีสุ นปุํ สกลิงฺเค
วตฺตมานสฺ ส สกมิจฺจตฺถวาจกสฺ ส สสทฺทสฺ ส ‘‘สํ, สานิ, สาฯ สํ, สานิ, เสฯ เสน, เสหิ, เสภิฯ สสฺ ส,
สานํฯ สา, สสฺ มา, สมฺหา, เสหิ, เสภิฯ สสฺ ส, สานํฯ เส, สสฺ ม,ิ ํ สมฺห,ิ เสสู’’ติ จิตฺตนเยน รูปานิ
ภวนฺ ต,ิ น ตถา สุ นขวาจกสฺ ส สาสทฺทสฺ ส รูปานิ ภวนฺ ตฯิ เอวํ สนฺ เต กสฺ มา เตหิ อาจริเยหิ ทุติ
ยาตติยาฐาเน ‘‘สํ, เสฯ เสนา’’ติ วุ ตฺต,ํ กสฺ มา จ ปญฺจมีฐาเน ‘‘สา, สสฺ มา, สมฺหา’’ติ วุ ตฺต,ํ สตฺตมีฐา
เน จ ‘‘เส, สสฺ ม,ิ ํ สมฺห’ี ’ติ จ วุ ตฺต?ํ สพฺพเมตํ อการณํ, ตกฺกคาหมตฺเตน คหิต ํ อการณํฯ สุ นขวาจ
โก หิ สาสทฺโท อาการนฺ ตตาปกติโก, น ปุ ริส จิตฺตสทฺทาทโย วิย อการนฺ ตตาปกติโกฯ ยาย
อิมสฺ ส อีทสิ านิ รูปานิ สิยุํ, สา จ ปกติ นตฺถฯิ น เจโส ‘‘ราชา, พฺรหฺมา, สขา, อตฺตา’’ อิจฺเจวมาท
โย วิย ปฐมํ อการนฺ ตภาเว ฐตฺวา ปจฺฉา ปฏิลทฺธอาการนฺ ตตา, อถ โข นิจฺจโมการนฺ ตตาปกติโก
โคสทฺโท วิย นิจฺจมาการนฺ ตตาปกติโกฯ นิจฺจมาการนฺ ตตาปกติกสฺ ส จ เอวรูปานิ รูปานิ น ภวนฺ
ติ, ตสฺ มา นิรุตฺติปิฏเก ปภินฺนปฏิสมฺภเิ ทน อายสฺ มตา มหากจฺจายเนน น วุ ตฺตานิฯ สเจปิ มญฺ
เญยฺ ยุํ ‘‘อตฺต,ํ อตฺเตนา’ติ จ ทสฺ สนโต ‘สํ, เสนา’ติ อิมานิ ปน คเหตพฺพานี’’ติฯ น คเหตพฺพานิ
‘‘ราชา, พฺรหฺมา, สขา, อตฺตา, สา, ปุ มา’’อิจฺเจวมาทีนํ อญฺญมญฺญํ ปทมาลาวเสน วิสทิสตฺตา นย
วเสน คเหตพฺพาการสฺ ส อสมฺภวโตฯ อีทเิ ส หิ ฐาเน นยคฺคาหวเสน คหณํ นาม สโทสํเยว สิยา,
ตสฺ มา นยคฺคาหวเสนปิ น คเหตพฺพานิฯ
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อปรมฺปิ อตฺร วตฺตพฺพ ํ – ยถา หิ ‘‘สาหิ นารีห ิ เต ยนฺ ต’ี ’ติ วุ ตฺเต ‘‘อตฺตโน นารี’’ติ, ‘‘สา นารี’’
ติ เอวํ อตฺถวโต อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส กญฺญาสทฺเทน สทิสสฺ ส สาสทฺทสฺ ส ‘‘สา, สา, สาโยฯ สํ, สา, สาโยฯ
สาย, สาหิ, สาภิฯ สาย, สานํฯ สาย, สาหิ, สาภิฯ สาย, สานํฯ สาย, สายํ, สาสู’’ติ กญฺญานเยน รู
ปานิ ภวนฺ ต,ิ น ตถา อิมสฺ ส สุ นขวาจกสฺ ส สาสทฺทสฺ ส รูปานิ ภวนฺ ตฯิ เอวํ สนฺ เต กสฺ มา เต อา
จริยา ตติยาพหุวจนฏฺฐาเน จ ‘‘สาหิ, สาภี’’ติ รูปานิ อิจฺฉนฺ ต,ิ กสฺ มา จ สตฺตมีพหุวจนฏฺฐาเน ‘‘สา
สู’’ติ? อิทมฺปิ อการณํ อาการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คตฺตาฯ กสฺ มา จ ปน จตุตฺถฉี ฏฺเฐกวจนฏฺฐาเน
ปุ พฺพกฺขรสฺ ส รสฺ สวเสน ‘‘สสฺ ส’’อิต ิ รูปํ อิจฺฉนฺ ต?ิ อิทมฺปิ อการณํ สุ นขวาจกสฺ ส สาสทฺทสฺ ส อา
การนฺ ตตาปกติกตฺตาฯ อาการนฺ ตตาปกติกสฺ ส จ สาสทฺทสฺ ส ยถา อการนฺ ตตาปกติกสฺ ส ปุ
ริสสทฺทสฺ ส ‘‘ปุ ริสสฺ สา’’ติ จตุตฺถฉี ฏฺเฐกวจนรูปํ ภวติ เอวรูปสฺ ส รูปสฺ ส อภาวโตฯ เตเนว อายสฺ มา
กจฺจาโน นิรุตฺติปิฏเก สุ นขวาจกสฺ ส สาสทฺทสฺ ส รูปํ ทสฺ เสนฺ โต จตุตฺถฉี ฏฺเฐกวจนฏฺฐาเน
ปุ พฺพกฺขรสฺ ส ทีฆวเสน ‘‘สาสฺ ส’’อิต ิ รูปมาหฯ กสฺ มา จ ปน เต อาจริยา จตุตฺเถกวจนฏฺฐาเน
‘‘สาย’’อิต ิ รูปํ อิจฺฉนฺ ต?ิ อิทมฺปิ อการณํ, ฐเปตฺวา หิ อาการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ เค ฆสญฺญโต อาการโต
ปเรสํ นาทีนํ อายาเทสญฺจ อการนฺ ตโต ปุ นฺนปุํ สกลิงฺคโต ปรสฺ ส จตุตฺเถกวจนสฺ ส อายาเทสญฺจ
อาการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ เค อฆโต อาการนฺ ตโต ปรสฺ ส จตุตฺเถกวจนสฺ ส กตฺถจิปิ อายาเทโส น ทิสฺสติฯ
นิรุตฺติปิฏเก จ ตาทิสํ รูปํ น วุ ตฺต,ํ อวจนํเยว ยุ ตฺตตรํ พุทฺธวจเน อฏฺฐกถาทีสุ จ อนาคมนโตฯ
ยา ปนมฺเหหิ นิรุตฺตปิ ิ ฏกํ นิสฺสาย พุทฺธวจนญฺจ สุ นขวาจกสฺ ส สาสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ ตฺตา,
สาเยว สารโต ปจฺเจตพฺพาฯ เอตฺถาปิ นานาอตฺเถสุ วตฺตมานานํ ลิงฺคตฺตยปริยาปนฺ นานํ สา โส
สํอจิ ฺเจเตสํ ติณฺณํ ปทานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาสุ ปทานํ สทิสาสทิสตา ทฏฺฐพฺพาฯ
เอตฺถ สิยา – โย ตุมฺเหหิ สาสทฺโท ‘‘ตํสทฺทตฺเถ จ สุ นเข จ สกมิจฺจตฺเถ จ วตฺตตี’’ติ อิจฺฉิโต,
กถํ ตํ ‘‘สา’’ติ วุ ตฺเตเยว ‘‘อิมสฺ ส อตฺถสฺ ส วาจโก’’ติ ชานนฺ ตตี ?ิ น ชานนฺ ต,ิ ปโยควเสน ปน ชานนฺ
ติ โลกิยชนา เจว ปณฺฑิตา จฯ ปโยควเสน หิ ‘‘สา มทฺท ี นาคมารุ ห,ิ นาติพทฺธวํ กุญฺชร’’นฺ ตอิ าทีสุ
สาสทฺทสฺ ส ตํสทฺทตฺถตา วิญฺญายติ, เอวํ สาสทฺโท ตํสทฺทตฺเถ จ วตฺตติฯ ‘‘น ยตฺถ สา อุปฏฺฐิโต
โหติฯ ภควโต สาชาติมฺปิ สุ ตฺวา สตฺตา อมตรสภาคิโน ภวนฺ ต’ี ’ติอาทีสุ สาสทฺทสฺ ส สุ นขวาจกตา
วิญฺญายติฯ
‘‘อนฺ นํ ตเวทํ ปกตํ ยสสฺ สิ,
ตํ ขชฺชเร ภุญฺชเร ปิ ยฺยเร จ;
ชานาสิ มํ ตฺวํ ปรทตฺตปู ชีวิ,ํ
อุตฺตฏิ ฺ ฐปิ ณฺฑํ ลภตํ สปาโก’’ติ
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เอตฺถ ปน สาสทฺทสฺ ส รสฺ สภาวกรเณน ‘‘สปาโก’’ติ ปาฬิ ฐิตาติ อตฺถ ํ อคฺคเหตฺวา ‘‘สานํ สุ น
ขานํ อิท ํ มํสนฺ ต ิ ส’’มิต ิ อตฺถ ํ คเหตฺวา ‘‘สํ ปจตีต ิ สปาโก’’ติ วุ ตฺตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อฏฺฐกถายํ ปน
‘‘สปาโกติ สปากจณฺฑาโล’’ อิจฺเจว วุ ตฺตฯํ ตมฺปิ เอตเทวตฺถ ํ ทีเปติฯ เอวํ สาสทฺโท สุ นเข จ วตฺตติ
ฯ ‘‘สา ทารา ชนฺ ตนู ํ ปิ ยา’’ติ วุ ตฺเต ปน ‘‘สกา ทารา สตฺตานํ ปิ ยา’’ติ อตฺถทีปนวเสน สาสทฺทสฺ ส
สกวาจกตา ปญฺญายติฯ เอวํ สาสทฺโท สกมิจฺจตฺเถ จ วตฺตติฯ อิต ิ สาสทฺท ํ ปโยควเสน
อีทสิ ตฺถสฺ ส วาจโกติ ชานนฺ ตฯิ อตฺริท ํ วุ จฺจติ –
ตํสทฺทตฺเถ จ สุ นเข,
สกสฺ มมิ ฺปิ จ วตฺตติ;
สาสทฺโท โส จ โข เญยฺ โย,
ปโยคานํ วเสน เวฯ
เอตฺถ จ ปาฬิยํ ‘‘น ยตฺถ สา อุปฏฺฐิโต โหตี’’ติ เอกวจนปฺปโยคทสฺ สนโต จ,
‘‘อสนฺ ตา กิร มํ ชมฺมา, ตาต ตาตาติ ภาสเร;
รกฺขสา ปุ ตฺตรูเปน, สาว วาเรนฺ ต ิ สูกร’’นฺ ต ิ
พหุวจนปฺปโยคทสฺ สนโต จ, นิรุตฺติปิฏเก ‘‘สาโน’’อิจฺจาทิทสฺ สนโต จ ‘‘สา, สา, สาโนฯ สานํ,
สาเนฯ สานา’’ติอาทินา สุ นขวาจกสฺ ส สาสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา กถิตาฯ
อิทานิ ปุ มสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
ปุ มา, ปุ มา, ปุ มาโนฯ ปุ มานํ, ปุ มาเนฯ ปุ มานา, ปุ มุนา, ปุ เมน, ปุ มาเนหิ, ปุ มาเนภิฯ ปุ มสฺ ส ,
ปุ มุโน, ปุ มานํฯ ปุ มานา, ปุ มุนา, ปุ มาเนหิ, ปุ มาเนภิฯ ปุ มสฺ ส, ปุ มุโน, ปุ มานํฯ ปุ มาเน, ปุ มาเนสุ ฯ
โภ ปุ ม, ภวนฺ โต ปุ มา, ปุ มาโนฯ ‘‘โภ ปุ มา’’อิต ิ พหุวจเน นโยปิ เญยฺ โยฯ
เอตฺถ ปน –
‘‘ถิโย ตสฺ ส ปชายนฺ ต,ิ น ปุ มา ชายเร กุเล;
โย ชานํ ปุ จฺฉิโต ปญฺห,ํ อญฺญถา นํ วิยากเร’’ติ
อยํ ปาฬิ ปุ มสทฺทสฺ ส พหุวจนภาวสาธิกา, กจฺจายเน ‘‘เห ปุ ม’ํ ’อิต ิ สานุ สารํ อาลปเนกวจนํ ทิสฺ
สติฯ ตทเนเกสุ ปาฬิปปฺ เทเสสุ จ อฏฺฐกถาสุ จ สานุ สารานํ อาลปนวจนานํ อทสฺ สนโต อิธ น วทา
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มิฯ อุปปริกฺขติ ฺวา ยุ ตฺต ํ เจ, คเหตพฺพฯํ ‘‘ยสสฺ สิ นํ ปญฺญวนฺ ต ํ วิสยฺ หา’’ติ เอตฺถ ปน ฉนฺ ทา
นุ รกฺขณตฺถ ํ อาคมวเสเนวานุ สาโร โหติ, น สภาวโตติ ทฏฺฐพฺพฯํ อยมาการนฺ ตวเสน นามิกปท
มาลาฯ
‘‘โสฬสิตฺถสิ หสฺ สานํ,
น วิชฺชติ ปุ โม ตทา;
อโหรตฺตานมจฺจเยน,
นิพฺพตฺโต อหเมกโก’’ติ จ,
‘‘ยถา พลากโยนิมฺห,ิ น วิชฺชติ ปุ โม สทา;
เมเฆสุ คชฺชมาเนสุ , คพฺภ ํ คณฺหนฺ ต ิ ตา ตทา’’ติ จ
ปาฬิทสฺ สนโต ปน โอการนฺ ตวเสนปิ นามิกปทมาลา เวทิตพฺพาฯ
ปุ โม, ปุ มาฯ ปุ ม,ํ ปุ เมฯ ปุ เมน, ปุ เมหิ, ปุ เมภิฯ ปุ มสฺ ส , ปุ มานํฯ ปุ มา, ปุ มสฺ มา, ปุ มมฺหา, ปุ
เมหิ, ปุ เมภิฯ ปุ มสฺ ส , ปุ มานํฯ ปุ เม, ปุ มสฺ ม,ิ ํ ปุ มมฺห,ิ ปุ เมสุ ฯ โภ ปุ ม, ภวนฺ โต ปุ มาฯ ‘‘โภ ปุ มา’’อิต ิ
วา, เอวํ ปุ มสทฺทสฺ ส ทฺวิธา นามิกปทมาลา ภวติฯ
อิทานิ มิสฺสกนโย วุ จฺจเต –
ปุ มา, ปุ โม, ปุ มา, ปุ มาโนฯ ปุ มานํ, ปุ ม,ํ ปุ มาเน, ปุ เมฯ ปุ มานา, ปุ มุนา, ปุ เมน, ปุ มาเนหิ,
ปุ มาเนภิ, ปุ เมหิ, ปุ เมภิฯ ปุ มสฺ ส , ปุ มุโน, ปุ มานํฯ ปุ มานา, ปุ มุนา, ปุ มา, ปุ มสฺ มา, ปุ มมฺหา, ปุ มา
เนหิ, ปุ มาเนภิ, ปุ เมหิ, ปุ เมภิฯ ปุ มสฺ ส , ปุ มุโน, ปุ มานํฯ ปุ มาเน, ปุ เม, ปุ มสฺ ม,ิ ํ ปุ มมฺห,ิ ปุ มาเนสุ ,
ปุ เมสุ ฯ โภ ปุ ม, ภวนฺ โต ปุ มาโน, ภวนฺ โต ปุ มาฯ ‘‘โภ ปุ มาโน, โภ ปุ มา’’อิต ิ วาฯ
อิทานิ รหสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
รหา วุ จฺจติ ปาปธมฺโมฯ รหา, รหา, รหิโนฯ รหานํ, รหาเนฯ รหินา, รหิเนหิ, รหิเนภิฯ รหสฺ ส
, รหานํฯ รหา, รหาเนหิ, รหาเนภิฯ รหสฺ ส, รหานํฯ รหาเน, รหาเนสุ ฯ โภ รห, ภวนฺ โต รหิโน,
ภวนฺ โต รหาฯ
อิทานิ ทฬฺหธมฺมสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
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ทฬฺ หธมฺมา, ทฬฺ หธมฺมา, ทฬฺ หธมฺมาโนฯ ทฬฺ หธมฺมานํ, ทฬฺ หธมฺมาเนฯ ทฬฺ หธมฺมนิ า,
ทฬฺ หธมฺเมหิ, ทฬฺ หธมฺเมภิฯ ทฬฺ หธมฺมสฺ ส , ทฬฺ หธมฺมานํฯ ทฬฺ หธมฺมนิ า, ทฬฺ หธมฺเมหิ, ทฬฺ หธมฺ
เมภิฯ ทฬฺ หธมฺมสฺ ส , ทฬฺ หธมฺมานํฯ ทฬฺ หธมฺเม ทฬฺ หธมฺเมสุ ฯ โภ ทฬฺ หธมฺม, ภวนฺ โต ทฬฺ หธมฺมา
โน, ภวนฺ โต ทฬฺ หธมฺมาฯ ‘‘โภ ทฬฺ หธมฺมาโน, โภ ทฬฺ หธมฺมา’’อิต ิ ปุ ถุวจนมฺปิ เญยฺ ยํ, เอวํ
ปจฺจกฺขธมฺมสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
เอตฺถ จ ‘‘เสยฺ ยถาปิ ภิกฺขเว จตฺตาโร ธนุ คฺคหา ทฬฺ หธมฺมา’’ติ อิท ํ นิทสฺ สนํฯ อิมสิ ฺ สํ ปน
ปาฬิยํ ‘‘ทฬฺ หธมฺมา’’ อิต ิ พหุวจนวเสน อาคตตฺตา ทฬฺหธมฺมสทฺโท อาการนฺ โตติปิ โอการนฺ โต
ติปิ อปฺปสิทฺโธ ตทนฺ ตานํ พหุวจนภาเว ตุลฺยรูปตฺตาฯ ตถาปิ อมฺเหหิ ปทมาลา อาการนฺ ตวเสเนว
โยชิตาฯ อีทเิ สสุ หิ ฐาเนสุ ทฬฺหธมฺมสทฺโท อาการนฺ โตติปิ โอการนฺ โตติปิ วตฺตุ ํ ยุ ชฺชเตว อป
ริพฺยตฺตรูปตฺตาฯ อญฺญสฺ มิ ํ ปน ปาฬิปปฺ เทเส อตีว ปริพฺยตฺโต หุตฺวา โอการนฺ ต ทฬฺหธมฺมสทฺโท
ทฺวิธา ทิสฺสติ คุณสทฺทปณฺณตฺตวิ าจกสทฺทวเสนฯ ตตฺถ ‘‘อิสฺสตฺเต จสฺ มิ กุสโล, ทฬฺ หธมฺโมติ วิสฺสุ
โต’’ติ เอตฺถ ทฬฺหธมฺมสทฺโท โอการนฺ โต คุณสทฺโทฯ ‘‘พาราณสิยํ ทฬฺ หธมฺโม นาม ราชา รชฺช ํ
กาเรสี’’ติ เอตฺถ ปน ปณฺณตฺตวิ าจกสทฺโทฯ เอวํ โอการนฺ โต ทฬฺหธมฺมสทฺโท ทฺวิธา ทิฏฺโฐฯ ตสฺ ส
ปน ‘‘ทฬฺ หธมฺโม, ทฬฺ หธมฺมาฯ ทฬฺ หธมฺม,ํ ทฬฺ หธมฺเม’’ติ ปุ ริสนเยน นามิกปทมาลา เญยฺ ยา, อา
การนฺ โตการนฺ ตานํ วเสน มิสฺสกปทมาลา จฯ กถํ?
ทฬฺ หธมฺมา, ทฬฺ หธมฺโม, ทฬฺ หธมฺมาโน, ทฬฺ หธมฺมาฯ ทฬฺ หธมฺมานํ, ทฬฺ หธมฺม,ํ ทฬฺ หธมฺ
มาเน, ทฬฺ หธมฺเมฯ ทฬฺ หธมฺมนิ า, ทฬฺ หธมฺเมน, ทฬฺ หธมฺเมหิ, ทฬฺ หธมฺเมภิฯ ทฬฺ หธมฺมสฺ ส ,
ทฬฺ หธมฺมานํฯ ทฬธมฺมนิ า, ทฬฺ หธมฺมา, ทฬฺ หธมฺมสฺ มา, ทฬฺ หธมฺมมฺหา, ทฬฺ หธมฺเมหิ, ทฬฺ หธมฺ
เมภิฯ ทฬฺ หธมฺมสฺ ส , ทฬฺ หธมฺมานํฯ ทฬฺ หธมฺเม, ทฬฺ หธมฺมสฺ ม,ิ ํ ทฬฺ หธมฺมมฺห,ิ ทฬฺ หธมฺเมสุ ฯ โภ
ทฬฺ หธมฺม, ภวนฺ โต ทฬฺ หธมฺมาโน, ภวนฺ โต ทฬฺ หธมฺมาติฯ เอวํ ปจฺจกฺขธมฺมา, ปจฺจกฺขธมฺโมติ มิสฺ
สกปทมาลา จ โยเชตพฺพาฯ
อิทานิ วิวฏจฺฉทสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉทาโนฯ วิวฏจฺฉทานํ, วิวฏจฺฉทาเนฯ วิวฏจฺฉเทน, วิวฏจฺฉ
เทหิ, วิวฏจฺฉเทภิฯ วิวฏจฺฉทสฺ ส , วิวฏจฺฉทานํฯ วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉเทหิ, วิวฏจฺฉเทภิฯ วิวฏจฺ
ฉทสฺ ส, วิวฏจฺฉทานํฯ วิวฏจฺฉเท, วิวฏจฺฉเทสุ ฯ โภ วิวฏจฺฉท, ภวนฺ โต วิวฏจฺฉทา, ภวนฺ โต
วิวฏจฺฉทาโนฯ
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อยํ นามิกปทมาลา ‘‘สเจ ปน อคารสฺ มา อนคาริยํ ปพฺพชติ อรหํ โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก
วิวฏจฺฉทา’’ติ ปาฬิทสฺ สนโต อาการนฺ ตวเสน กถิตาฯ ‘‘โลเก วิวฏจฺฉโท’’ติปิ ปาฬิทสฺ สนโต ปน
โอการนฺ ตวเสนปิ กเถตพฺพา ‘‘วิวฏจฺฉโท, วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉทํ, วิวฏจฺฉเท’’ติฯ มิสฺสกวเสนปิ
กเถตพฺพา ‘‘วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉโท, วิวฏจฺฉทาโน, วิวฏจฺฉทาฯ วิวฏจฺฉทานํ, วิวฏจฺฉทํ, วิวฏจฺฉ
ทาเน, วิวฏจฺฉเท’’อิตฯิ
อิทานิ วตฺตหสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต – วตฺตหาติ สกฺโกฯ
วตฺตหา, วตฺตหาโนฯ วตฺตหานํ, วตฺตหาเนฯ วตฺตหานา, วตฺตหาเนหิ, วตฺตหาเนภิฯ วตฺตหิ
โน, วตฺตหานํฯ วตฺตหานา, วตฺตหาเนหิ, วตฺตหาเนภิฯ วตฺตหิโน, วตฺตหานํฯ วตฺตหาเน, วตฺต
หาเนสุ ฯ โภ วตฺตห, ภวนฺ โต วตฺตหาโนฯ อถ วา ‘‘โภ วตฺตหา, โภ วตฺตหาโน’’อิจฺจปิ ฯ
อิทานิ วุตฺตสิรสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
วุ ตฺตสิรา, วุ ตฺตสิรา, วุ ตฺตสิราโนฯ วุ ตฺตสิรานํ, วุ ตฺตสิราเนฯ วุ ตฺตสิรานา, วุ ตฺตสิราเนหิ, วุ ตฺตสิ
ราเนภิฯ วุ ตฺตสิรสฺ ส , วุ ตฺตสิรานํ, วุ ตฺตสิรา, วุ ตฺตสิเรหิ, วุ ตฺตสิเรภิฯ วุ ตฺตสิรสฺ ส , วุ ตฺตสิรานํฯ วุ ตฺต
สิเร, วุ ตฺตสิเรสุ ฯ โภ วุ ตฺตสิร, ภานฺ โต วุ ตฺตสิราโนติฯ ‘‘วุ ตฺตสิโร’’ติ โอการนฺ ตปาโฐปิ ทิสฺสติฯ
อิทานิ ยุ วสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
ยุ วา, ยุ วา, ยุ วาโน, ยุ วานาฯ ยุ วานํ, ยุ วํ, ยุ วาเน, ยุ เวฯ ยุ วานา, ยุ เวน, ยุ วาเนน, ยุ วาเนหิ, ยุ
วาเนภิ, ยุ เวหิ, ยุ เวภิฯ ยุ วานสฺ ส , ยุ วสฺ ส, ยุ วานานํ, ยุ วานํฯ ยุ วานา, ยุ วานสฺ มา, ยุ วานมฺหา, ยุ
วาเนหิ, ยุ วาเนภิ, ยุ เวหิ, ยุ เวภิฯ ยุ วานสฺ ส , ยุ วสฺ ส, ยุ วานานํ, ยุ วานํฯ ยุ วาเน, ยุ วานสฺ ม,ิ ํ ยุ วานมฺ
หิ, ยุ เว, ยุ วสฺ ม,ิ ํ ยุ วมฺห,ิ ยุ วาเนสุ , ยุ วาสุ , ยุ เวสุ ฯ โภ ยุ ว, ยุ วาน, ภวนฺ โต ยุ วานาฯ
อิมสฺ มิ ํ ฐาเน เอกเทเสน อาการนฺ ตนโย จ สพฺพถา โอการนฺ ตนโย จ เอกเทเสน จ โอการนฺ
ตนโยติ ตโย นยา ทิสฺสนฺ ตฯิ
มฆวสทฺทสฺ สปิ ‘‘มฆวา, มฆวา, มฆวาโน, มฆวานา’’ติอาทินา ยุ วสทฺทสฺ เสว นามิกปทมาลา
โยชนํ กุพฺพนฺ ต ิ ครูฯ นิรุตฺติปิฏเก ปน ‘‘มฆวา ติฏฺฐติ, มฆวนฺ โต ติฏฺฐนฺ ตฯิ มฆวนฺ ต ํ ปสฺ สติ,
มฆวนฺ เต ปสฺ สติฯ มฆวตา กตํ, มฆวนฺ เตหิ กตํ, มฆวนฺ เตภิ กตํฯ มฆวโต ทียเต, มฆวนฺ ตานํ ทีย
เตฯ มฆวตา นิสฺสฏํ, มฆวนฺ เตหิ นิสฺสฏํ, มฆวนฺ เตภิ นิสฺสฏํฯ มฆวโต ปริคฺคโห, มฆวนฺ ตานํ
ปริคฺคโหฯ มฆวติ ปติฏฺฐิต,ํ มฆวนฺ เตสุ ปติฏฺฐิตฯํ โภ มฆวา, ภวนฺ โต มฆวนฺ โต’’ติ คุณวาปทน
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เยน วุ ตฺต,ํ ตถา จูฬนิรุตฺติยมฺปิฯ ตํ ปาฬิยา สํสนฺ ทติ สเมติฯ ปาฬิยญฺห ิ ‘‘สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺ
โท ปุ พฺเพ มนุ สฺสภูโต สมาโน มโฆ นาม มาณโว อโหสิ , ตสฺ มา มฆวาติ วุ จฺจตี’’ติ วุ ตฺตฯํ เอเตน
‘‘มโฆติ นามํ อสฺ ส อตฺถตี ิ มฆวา’’ติ อตฺถ ิ อตฺถวาจกวนฺ ตุปจฺจยวเสน ปทสิทฺธ ิ ทสฺ สิตา โหติ, ตสฺ
มาสฺ ส คุณวนฺ ตุสทฺทสฺ ส วิย จ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
อิทานิ อทฺธสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต – อทฺธสทฺทสฺ ส หิ ยํ กาเล มคฺเค จ วตฺตมานสฺ ส
‘‘อตีโต อทฺธาฯ ทีโฆ อทฺธา สุ ทุคฺคโม’’ติอาทีสุ ‘‘อทฺธา’’ติ ปฐมนฺ ต ํ รูปํ ทิสฺสติ, ตํ ‘‘อทฺธา อิท ํ
มนฺ ตปทํ สุ ทุทฺทส’’นฺ ตอิ าทีสุ เอกํสตฺเถ วตฺตมาเนน ‘‘อทฺธา’’ติ นิปาตปเทน สมานํฯ นิปาตานํ ปน
ปทมาลา น รูหติ, นามิกานํเยว รูหติฯ
อทฺธา, อทฺธา, อทฺธาโนฯ อทฺธานํ, อทฺธาเนฯ อทฺธุนา, อทฺธาเนหิ, อทฺธาเนภิฯ อทฺธุโน,
อทฺธานํฯ อทฺธุนา, อทฺธาเนหิ, อทฺธาเนภิฯ อทฺธุโน, อทฺธานํฯ อทฺธนิ, อทฺธาเน, อทฺธาเนสุ ฯ โภ
อทฺธ, ภวนฺ โต อทฺธา, อทฺธาโนฯ
เอตฺถ กิญฺจ ิ ปโยคํ ทสฺ เสสฺ สาม – ตโย อทฺธาฯ อทฺธานํ วีตวิ ตฺโตฯ อิมนิ า ทีเฆน อทฺธุนาฯ
ทีฆสฺ ส อทฺธุโน อจฺจเยนฯ ปถทฺธุโน ปนฺ นรเสว จนฺ โทฯ อหู อตีตมทฺธาเน, สมโณ ขนฺ ตทิ ปี โนฯ
อทฺธาเน คจฺฉนฺ เต ปญฺญายิสฺสติฯ อิจฺจาทโย เญยฺ ยาฯ อยมฺปิ ปเนตฺถ นีต ิ เวทิตพฺพา ‘‘อทฺธานนฺ ต ิ
ทุตเิ ยกวจนนฺ ตวเสน จตุตฺถฉี ฏฺฐีพหุวจนวเสน จ วุ ตฺต ํ รูปํฯ ‘‘อทฺธานมคฺคปฏิปปฺ นฺ โน โหตี’’ติอาที
สุ ทีฆมคฺควาจเกน ‘‘อทฺธาน’’นฺ ต ิ นปุํ สเกน สทิสํ สุ ตสิ ามญฺญวเสนาติฯ
อิทานิ มุ ทฺธสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
มุทฺธา, มุทฺธา, มุทฺธาโนฯ มุทฺธ,ํ มุทฺเธ, มุทฺธาเนฯ มุทฺธานา, มุทฺเธหิ, มุทฺเธภิฯ มุทฺธสฺ ส,
มุทฺธานํฯ มุทฺธานา, มุทฺเธหิ, มุทฺเธภิฯ มุทฺธสฺ ส, มุทฺธานํฯ มุทฺธนิ, มุทฺธเนสุ ฯ โภ มุทฺธ, ภวนฺ โต
มุทฺธา, มุทฺธาโนฯ
เอวํ อภิภวิตาปเทน วิสทิสปทานิ ภวนฺ ตฯิ อิต ิ นานานเยหิ อภิภวิตาปเทน สทิสานิ วตฺตา
ทีนิ วิสทิสานิ คุณวาทีนิ ราชสาอิจฺจาทีนิ จ อาการนฺ ตปทานิ ทสฺ สิตานิ สทฺธ ิ ํ นามิกปทมาลาหิฯ
เอตฺถ โยคํ สเจ โปโส, กเร ปณฺฑิตชาติโก;
ตสฺ ส โวหารเภเทสุ , วิชมฺเภ ญาณมุตฺตมํฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
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โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
สวินิจฺฉโย อาการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส
นามิกปทมาลาวิภาโค นาม
ฉฏฺโฐ ปริจฺเฉโทฯ
อุการนฺ ต อวณฺณนฺ ตตาปกติก ํ
อาการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ

๗. นิคฺคหี ตนฺ ตปุลฺลิงฺคนามิกปทมาลา
อถ ปุ พฺพาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวา นิคฺคหีตนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ภวนฺ ต กโรนฺ ตอิจฺจาทิกสฺ ส ปกติ
รูปสฺ ส นามิกปทมาลํ วกฺขาม –
คจฺฉํ มหํ จรํ ติฏฺฐํ, ททํ ภุญฺช ํ สุ ณํ ปจํ;
ชยํ ชรํ จวํ มียํ, สรํ กุพฺพ ํ ชปํ วชํฯ
คจฺฉํ, คจฺฉนฺ โต, คจฺฉนฺ ตาฯ คจฺฉนฺ ต,ํ คจฺฉนฺ เตฯ คจฺฉตา, คจฺฉนฺ เตหิ, คจฺฉนฺ เตติฯ คจฺฉโต,
คจฺฉนฺ ตสฺ ส, คจฺฉนฺ ตานํ, คจฺฉตํฯ คจฺฉตา, คจฺฉนฺ เตหิ, คจฺฉนฺ เตภิฯ คจฺฉโต, คจฺฉนฺ ตสฺ ส, คจฺฉนฺ
ตานํ, คจฺฉตํฯ คจฺฉติ, คจฺฉนฺ เตสุ ฯ โภ คจฺฉํ, โภ คจฺฉา, ภวนฺ โต คจฺฉนฺ โตฯ
คจฺฉาทีนิ อญฺญานิ จ ตํสทิสานํ เอวํ เญยฺ ยานีต ิ ยมกมหาเถรมตํฯ กิญฺจาเปตฺถ ตติเยกว
จนฏฺฐานาทีสุ ‘‘คจฺฉนฺ เตน, คจฺฉนฺ ตา, คจฺฉนฺ ตสฺ มา, คจฺฉนฺ ตมฺหา, คจฺฉนฺ ตสฺ ม,ิ ํ คจฺฉนฺ ตมฺห’ี ’ติ อิมา
นิ ปทานิ นาคตานิ, ตถาปิ ตตฺถ ตตฺถ ปโยคทสฺ สนโต คเหตพฺพานิฯ
ตตฺร ยมกมหาเถเรน อาลปนวจนฏฺฐาเนเยว ‘‘คจฺฉนฺ โต, มหนฺ โต, จรนฺ โต’’ติอาทีนํ พหุว
จนตฺต ํ กถิต,ํ ปจฺจตฺตวจนฏฺฐาเน เอกวจนตฺตฯํ เกหิจ ิ ปน ปจฺจตฺตวจนฏฺฐาเน เอกวจนพหุว
จนตฺต,ํ อาลปนวจนฏฺฐาเน พหุวจนตฺตเํ ยว กถิตฯํ ‘‘คจฺฉํ, มหํ, จร’’นฺ ตอิ าทีนํ ปน อาลปนฏฺฐาเน
เอกวจนตฺตฯํ มยํ ปน พุทฺธวจเน อเนกาสุ จาฏฺฐกถาสุ ‘‘คจฺฉนฺ โต, มหนฺ โต’’ติอาทีนํ พหุวจนปฺป
โยคานํ ‘‘คจฺฉํ, มหํ’’อิจฺจาทีนญฺจ สานุ สาราลปเนกวจนปฺปโยคานํ อทสฺ สนโต ‘‘คจฺฉนฺ โต ภารทฺ
วาโชฯ ส คจฺฉํ น นิวตฺตติฯ มหนฺ โต โลกสนฺ นิวาโส’’ติอาทีนํ ปน ปจฺจตฺเตกวจนปฺปโยคานญฺเญว
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ทสฺ สนโต ตาทิสานิ รูปานิ อนิชฺฌานกฺขมานิ วิย มญฺญามฯ นิรุตฺติปิฏเก ปจฺจตฺตาลปนฏฺฐาเน
‘‘มหนฺ โต, ภวนฺ โต, จรนฺ โต’’ติอาทีนํ พหุวจนตฺตเมว กถิต,ํ น เอกวจนตฺตฯํ ตถา หิ ตตฺถ ‘‘มหํ ภวํ
จรํ ติฏฺฐ’’นฺ ต ิ คาถํ วตฺวา ‘‘มหํ ติฏฺฐติ, มหนฺ โต ติฏฺฐนฺ ต’ี ’ติ จ, ‘‘โภ มหา, ภวนฺ โต มหนฺ โต’’ติ จ,
‘‘ภวํ ติฏฺฐติ, ภวนฺ โต ติฏฺฐนฺ ต’ี ’ติ จ อาทิ วุ ตฺตฯํ
เอตฺถ ปน ‘‘ภวํ, ภวนฺ โต’’ติ ปทานิ ยตฺถ ‘‘โหนฺ โต โหนฺ ตา’’ติ กฺริยตฺถ ํ น วทนฺ ต,ิ ตตฺถ ‘‘ภวํ กจฺ
จาโนฯ มา ภวนฺ โต เอวํ อวจุตฺถา’’ติอาทีสุ วิย อญฺญสฺ มิ ํ อตฺเถ ปตนโต เอกวจนพหุวจนานิ ภวนฺ
ติ, ตสฺ มา ‘‘สนฺ โต สปฺปุริสา โลเก’’ติ เอตฺถ ‘‘สนฺ โต’’ติ ปทสฺ ส วิย ‘‘อรหนฺ โต สมฺมาสมฺพุทฺธา’’ติ
เอตฺถ ‘‘อรหนฺ โต’’ติ ปทสฺ ส วิย จ ‘‘ภวนฺ โต’’ติ ปทสฺ ส พหุวจนตฺต ํ นิชฺฌานกฺขมํฯ ‘‘มหนฺ โต, จรนฺ โต
, ติฏฺฐนฺ โต’’ติอาทีนํ ปน พหุวจนตฺต ํ น นิชฺฌานกฺขมํ วิย อมฺเห ปฏิภาติฯ น หิ กตฺถจิปิ ‘‘สนฺ โต,
อรหนฺ โต, ภวนฺ โต’’ติ ปทวชฺชติ านํ ‘‘คจฺฉนฺ โต, มหนฺ โต, จรนฺ โต’’ติอาทีนํ อเนกปทสตานํ พหุว
จนนฺ ตตาปโยเค ปสฺ สามฯ ตถา หิ –
พวฺ หตฺเต กตฺถจิ ฐาเน, ‘‘ชาน’’มิจฺจาทโย ยถา;
ทิสฺสนฺ ต ิ เนวํ พวฺ หตฺเต, ‘‘คจฺฉนฺ โต’’ อิตอิ าทโยฯ
พวฺ หตฺเต กตฺถจิ ฐาเน, ‘‘สนฺ โต’’ อิจฺจาทโยปิ จ;
ทิสฺสนฺ ต ิ เนวํ พวฺ หตฺเต, ‘‘คจฺฉนฺ โต’’ อิตอิ าทโยฯ
‘‘อรหนฺ โต’’ติ พวฺ หตฺเต, เอกนฺ เตเนว ทิสฺสติ;
เนวํ ทิสฺสนฺ ต ิ พวฺ หตฺเต, ‘‘คจฺฉนฺ โต’’ อิตอิ าทโยฯ
อเนกสตปาเฐสุ , ‘‘วิหรนฺ โต’’ติอาทีสุ;
เอกสฺ สปิ พหุกตฺเต, ปวตฺต ิ น ตุ ทิสฺสติฯ
พหุวจนนเยน, ‘‘คจฺฉนฺ โต’’ติ ปทสฺ ส หิ;
คหเณ สติ พหโว, โทสา ทิสฺสนฺ ต ิ สจฺจโตฯ
ยเถกมฺห ิ ฆเร ทฑฺ เฒ, ทฑฺ ฒา สามีปิกา ฆรา;
ตถา พวฺ หตฺตวาจิตฺเต, ‘‘คจฺฉนฺ โต’’ติ ปทสฺ ส ตุฯ
‘‘วิหรนฺ โต’’ติอาทีนํ, พวฺ หตฺตวาจิตา สิยา;
รูปนโย อนิฏฺโฐ จ, คเหตพฺโพ อเนกธาฯ
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เอวํ สนฺ เตปิ ยสฺ มา ‘‘นิรุตฺติปิฏกํ นาม ปภินฺนปฏิสมฺภเิ ทน มหาขีณาสเวน มหากจฺจาย
เนน กต’’นฺ ต ิ โลเก ปสิทฺธ,ํ ตสฺ มา อิท ํ ฐานํ ปุ นปฺปุนํ อุปปริกฺขติ พฺพฯํ กิญฺจาเปตฺถ เถเร คารเวน
เอวํ วุ ตฺต,ํ ตถาปิ ปาฬินยํ ครุ ํ กตฺวา ทิฏฺเฐเนกวจนนเยน อทิฏฺโฐ พหุวจนนโย ฉฑฺ เฑตพฺโพฯ
เอวํ สติ นิคฺคหีตนฺ เตสุ นโย โสภโน ภวติฯ อยํ ปน อมฺหากํ รุ จ ิ –
‘‘ภวํ กรํ อรหํ สํ, มหํ’’ อิต ิ ปทานิ ตุ;
วิสทิสานิ สมฺโภนฺ ต,ิ อญฺญมญฺญนฺ ต ิ ลกฺขเยฯ
‘‘คจฺฉํ จรํ ททํ ติฏฺฐํ, จินฺตยํ ภาวยํ วทํ;
ชานํ ปสฺ ส’’นฺ ตอิ าทีนิ, สทิสานิ ภวนฺ ต ิ หิฯ
ตตฺร ‘‘ชาน’’นฺ ตอิ าทีนิ, กตฺถจิ ปริวตฺตเร;
วิภตฺตลิ งิ ฺ ควจน-วเสนาติ วิภาวเยฯ
ตตฺร ตาว ภวนฺ ตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจติ – ภวํสทฺโท หิ ‘‘วฑฺ ฒนฺ โต, โหนฺ โต’’ติ อตฺ
เถปิ วทติฯ เตสํ วเสน อยํ นามิกปทมาลาฯ
ภวํ, ภวนฺ โต, ภวนฺ ตาฯ ภวนฺ ต,ํ ภวนฺ เตฯ ภวนฺ เตน, ภวนฺ เตหิ, ภวนฺ เตภิฯ ภวนฺ ตสฺ ส , ภวนฺ
ตานํฯ ภวนฺ ตา, ภวนฺ ตสฺ มา, ภวนฺ ตมฺหา, ภวนฺ เตหิ, ภวนฺ เตภิฯ ภวนฺ ตสฺ ส, ภวนฺ ตานํฯ ภวนฺ เต,
ภวนฺ ตสฺ ม,ิ ํ ภวนฺ ตมฺห,ิ ภวนฺ เตสุ ฯ เห ภวนฺ ต, เห ภวนฺ ตาฯ
ตตฺถ ‘‘ภวํ, ภวนฺ โต’’ติอาทีนํ ‘‘วฑฺ ฒนฺ โตโหนฺ โต’’ติอาทินา อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพฯ ตถา หิ ‘‘สุ วิชา
โน ภวํ โหติฯ ธมฺมกาโม ภวํ โหติฯ ราชา ภวนฺ โต นานาสมฺปตฺตหี ิ โมทติฯ กุฬีรทโห คงฺ คาย เอ
กาพทฺโธ, คงฺ คาย ปูรณกาเล คงฺ โคทเกน ปูรติ, อุทเก มนฺ ท ี ภวนฺ เต ทหโต อุทกํ คงฺ คาย โอตรตี’’
ติ ปโยคา ภวนฺ ต,ิ ตสฺ มา อยํ นามิกปทมาลา สารโต ปจฺเจตพฺพาฯ เอตฺถ ภวํสทฺทมตฺต ํ วชฺเชตฺวา
คจฺฉมานจรมานสทฺทาทีสุ วิย ภวนฺ ตสทฺเท ‘‘ภวนฺ โต, ภวนฺ ตา’’ติ ปุ ริสนโยปิ ลพฺภติ, นปุํ สกลิงฺ
เค วตฺตพฺเพ ‘‘ภวนฺ ต,ํ ภวนฺ ตานี’’ติ จิตฺตนโยปิ ลพฺภติฯ เอวํ วฑฺ ฒนภวนตฺถวาจกสฺ ส
ภวนฺ ตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา เวทิตพฺพาฯ
อยญฺจ วิเสโส ‘‘ภวนฺ โต’’ติ ปทํ วฑฺ ฒนภวนตฺถโต อญฺญตฺเถ วตฺตมานํ พหุวจนเมว โหติ,
ยถา ‘‘ภวนฺ โต อาคจฺฉนฺ ต’ี ’ติฯ วฑฺ ฒนภวนตฺเถสุ วตฺตมานํ เอกวจนเมวฯ อตฺริเม ปโยคา ‘‘อนุ ปุพฺ
เพน ภวนฺ โต วิญฺญุต ํ ปาปุ ณาติฯ สมเณน นาม อีทเิ สสุ กมฺเมสุ อพฺยาวเฏน ภวิตพฺพ,ํ เอวํ ภวนฺ
โต หิ สมโณ สุ สมโณ อสฺ สา’’ติฯ ‘‘ภวํ’’ อิต ิ ปทํ ปน อุภยตฺถาปิ เอกวจนเมว, ตสฺ มา อิทานิ ‘‘ภวํ
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อานนฺ โทฯ ภวนฺ โต อาคจฺฉนฺ ต,ิ อปฺปสทฺทา ภวนฺ โต โหนฺ ตุ, มา โภนฺ โต สทฺทมกตฺถา’’ติ เอวมาทิป
โยคทสฺ สนวเสน โวหารวิเสเส ปวตฺต ํ อญฺญํ อตฺถ ํ ปฏิจฺจ อปราปิ นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
ภวํ, ภวนฺ โต, โภนฺ โตฯ ภวนฺ ต,ํ ภวนฺ เตฯ ภวตา, โภตา, ภวนฺ เตน, ภวนฺ เตหิ, ภวนฺ เตภิฯ ภว
โต, โภโต, ภวนฺ ตสฺ ส, ภวนฺ ตานํ, ภวตํฯ ภวตา, โภตา, ภวนฺ เตหิ, ภวนฺ เตภิฯ ภวโต, โภโต,
ภวนฺ ตสฺ ส, ภวนฺ ตานํ, ภวตํฯ ภวติ, ภวนฺ เต, ภวนฺ ตสฺ ม,ิ ํ ภวนฺ ตมฺห,ิ ภวนฺ เตสุ ฯ โภ, ภวนฺ โต, โภนฺ
โต อิตฯิ
เอตฺถ ปน ‘‘โภ’’อิจฺจาทีนิ ตีณิ ปทานิ ยสฺ มา โวหารวิเสสปวตฺตานิ อาลปนปทานิ โหนฺ ต,ิ ตสฺ
มา ‘‘อาวุ โส, ภนฺ เต’’ติ ปทานิ วิย โภสทฺทาทิอุปปทวนฺ ตานิ น ภวนฺ ต,ิ ‘‘โภ ปุ ริส, ภวนฺ โต พฺ
ราหฺมณา, โภนฺ โต สมณา, โภ ราช’’อิจฺจาทีสุ หิ ปุ ริสสทฺทาทโยเยว โภสทฺทาทิ อุปปทวนฺ โต ภวนฺ
ติฯ อิธ จ ‘‘ภวํ อานนฺ โท’’ติ เอตฺถ ภวํสทฺเทน สมานตฺถานิ ‘‘โภ, ภวนฺ โต, โภนฺ โต’’ติ ปทานิ วุ ตฺตา
นิ, น ปน ‘‘ธมฺมกาโม ภวํ โหตี’’ติ เอตฺถ ภวํสทฺเทน สมานตฺถานิฯ ปฐมสฺ มญ
ิ ฺห ิ นเย วฑฺ ฒนตฺถว
เสน ‘‘โภ ภวนฺ ต, ภวนฺ โต ภวนฺ ตา, โภนฺ โต ภวนฺ ตา’’ติ โภสทฺทาทโย อาลปนปทานํ อุปปทานิ
ภวนฺ ต,ิ น ทุตยิ สฺ มิ ํ นเยฯ อาเมฑิตวเสน ปน ‘‘โภ โภ, ภวนฺ โต ภวนฺ โต, โภนฺ โต โภนฺ โต’’ติ ปทานิ
ภวนฺ ต ิ ยถา ‘‘ภนฺ เต ภนฺ เต’’ติฯ
อตฺริท ํ ภูธาตุวเสน สงฺ เขปโต ปาฬินิทสฺ สนํ – กสฺ มา ภวํ วิชฺชนมรญฺญนิสฺสิโตฯ กถํ ปนาหํ
โภ ตํ ภวนฺ ต ํ โคตมํ ชานิสฺสามิฯ เอวํ โภติ โข อมฺพฏฺโฐ มาณโว พฺราหฺมณสฺ ส โปกฺขรสาติสฺส
ปฏิสฺสุตฺวาฯ มา ภวนฺ โต เอวํ อวจุตฺถฯ อิมํ โภนฺ โต นิสาเมถฯ เอวํ โภ ปุ ริส ชานาหิ, ปาปธมฺมา
อสญฺญตา อิจฺเจวมาทิฯ เอตฺถ ‘‘ภวํ’’อิจฺจาทีนิ ภูธาตุมยานิ นามปทานีต ิ เวทิตพฺพานิฯ
อปิ จ เตสุ ‘‘โภ, ภวนฺ โต, โภนฺ โต’’ติ อิมานิ นิปาตปทานิปิ โหนฺ ตตี ิ ววตฺถเปตพฺพฯํ ‘‘โภ ปุ ริ
สา’’ติอาทีสุ เตสํ นิปาตานิปาตภาเว วิวาโท น กรณีโยฯ กจฺจายนสฺมิญหฺ ิ ‘‘โภ เค ตู’’ติ วุ ตฺตฯํ
อญฺญตฺถ ปน ‘‘อามนฺ ตนตฺเถ นิปาโต’’ติอาทิ วุ ตฺตฯํ ตถา หิ นิรุตฺติมญฺชูสายํ วุ ตฺต ํ ‘‘โภติท ํ อามนฺ
ตนตฺเถ นิปาโตฯ โส น เกวลํ เอกวจนเมว โหติ, อถ โข พหุวจนมฺปิ โหตีต ิ ‘โภ ปุ ริสา’ติ พหุว
จนปฺปโยโคปิ คหิโตฯ ‘ภวนฺ โต’ติ ปทํ ปน พหุวจนเมว โหตีต ิ ‘ปุ ริสา’ติ ปุ น วุ ตฺต’’นฺ ตฯิ ปาฬิยญฺห ิ
อฏฺฐกถาสุ จ นิปาตภูโต โภสทฺโท เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิธา ทิสฺสติ, อิตเร ปน พหุวจนวเสเนว
ทิสฺสนฺ ตฯิ เตสํ ตุ นิปาตปทตฺเต รูปนิปผฺ าทนกิจฺจ ํ นตฺถฯิ เตสุ โภสทฺทสฺ ส นิปาตปทตฺตา อาหจฺจ
ภาสิเต นิชฺชวี าลปเน อิตฺถลิ งิ ฺ ควิสโย ‘‘อุมฺมุชฺช โภ ปุ ถุสิเล, ปริปลฺ ว โภ ปุ ถุสิเล’’ติ ปโยโคปิ ทิสฺสติ
ฯ อตฺริมา โภสทฺทสฺ ส ปวตฺตปิ ริทปี นี คาถาโย –
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‘‘อิโต โภ สุ คติ ํ คจฺฉ, มนุ สฺสานํ สหพฺยตํ’’;
เอวมาทีสุ โภสทฺโท, เอกวจนโก มโตฯ
‘‘ปสฺ สถ โภ อิมํ กุล-ปุ ตฺต’’มิจฺเจวมาทิสุ;
พหุวจนโก เอโส, โภสทฺโทติ วิภาวเยฯ
ปุ คฺคลาลปเน เจว, ธมฺมสฺ สาลปเนปิ จ;
นิชฺชวี าลปเน จาติ, โภสทฺโท ตีสุ ทิสฺสติฯ
ตตฺร ธมฺมาลปนมฺห,ิ เอกวโจว ลพฺภติ;
อิตเรสุ สิยา เทก-วโจ พหุวโจปิ จฯ
นิจฺฉิตพฺพ ํ คุณีปทํ, ธมฺมสฺ สาลปเน ธุวํ;
‘‘อจฺฉริยํ วต โภ’’ติ, อิทเมตฺถ นิทสฺ สนํฯ
อิจฺฉิตพฺพ ํ คุณีปทํ, ปุ คฺคลาลปเน ปน;
‘‘เอวํ โภ ปุ ริส ชานาหิ’’, อิทเมตฺถ นิทสฺ สนํฯ
คุณีปทํ อสนฺ ตมฺปิ, ปุ คฺคลาลปนมฺห ิ ตุ;
อชฺฌาหริตฺวา ปาวเท, อตฺถ ํ ‘‘โภ เอหิ’’อาทิสุฯ
ฆฏาทีนํ อาลปนํ, นิชฺชวี าลปนํ ภเว;
ชีวํว โลกิยา โลเก, อาลปนฺ ต ิ กทาจิ ตุฯ
นิชฺชวี าลปนํ อปฺปํ, อตฺถวิญฺญาปเน สิยา;
‘‘อุมฺมุชฺช โภ ปุ ถุสิเล’’, อิต ิ ปาฬิ นิทสฺ สนํฯ
เอตฺถ ลิงฺควิปลฺลาสํ, เกจิ อิจฺฉนฺ ต ิ ปณฺฑิตา;
เตสํ มเตน โภตีต,ิ ลิงฺค ํ วิปริณามเยฯ
อถ วา ปน โภสทฺโท, นิปาโต โสปทํ วิย;
ตสฺ มา วิโรธตา นาสฺ ส , ติลงิ ฺ เค วจนทฺวเยฯ
เอวํ สนฺ เตปิ โภสทฺโท, ทฺวิลงิ ฺ เคเยว ปายโต;
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ยสฺ มา ทิฏฺโฐ ตโต วิญฺญ,ู ทฺวิลงิ ฺ เคเยว ตํ วเทฯ
อิตฺถลิ งิ ฺ คมฺห ิ สมฺปตฺเต, ‘‘โภ’’ติ อิต ิ ปโยชเย;
เอวํวิธ ํ ปโยคญฺห,ิ สุ ปปฺ โยคํ พุธาพฺรวุ ํฯ
ยชฺเชวํ ทุปปฺ โยคํว, สิยา ตุมฺเหหิ ทสฺ สิต;ํ
‘‘อุมฺมุชฺช โภ ปุ ถุสิเล’’, อิจฺจาหจฺจปทนฺ ต ิ เจฯ
ทุปปฺ โยคํ น ตํ ยสฺ มา, โวหารกุสเลน เว;
ชิเนน ภาสิเต ธมฺเม, ทุปปฺ โยคา น วิชฺชเรฯ
อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส วิสเย, โภติสทฺทปฺปโยชนํ;
กวีนํ เปมนียนฺ ต,ิ มยา เอวมุทรี ิตฯํ
เอวํ ภวนฺ ตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา ปาฬินยานุ รูปํ ทฺวิธา วิภตฺตา
วฑฺ ฒนภวนตฺถตทญฺญตฺถวเสนฯ
กโรนฺ ตสทฺทสฺ ส ปน –
กรํ, กโรนฺ โต, กโรนฺ ตาฯ กโรนฺ ต,ํ กโรนฺ เตฯ กโรตา, กโรนฺ เตน, กโรนฺ เตหิ, กโรนฺ เตภิฯ กโร
โต, กโรนฺ ตสฺ ส, กโรนฺ ตานํ, กโรตํฯ กโรตา, กโรนฺ ตา, กโรนฺ ตสฺ มา, กโรนฺ ตมฺหา, กโรนฺ เตหิ, กโรนฺ
เตภิฯ กโรโต, กโรนฺ ตสฺ ส, กโรนฺ ตานํ, กโรตํฯ กโรนฺ เต, กโรนฺ ตสฺ ม,ิ ํ กโรนฺ ตมฺห,ิ กโรนฺ เตสุ ฯ โภ
กโรนฺ ต, ภวนฺ โต กโรนฺ ตาติ รูปานิ ภวนฺ ตฯิ
‘‘กโรโต น กริยติ ปาป’’นฺ ต ิ อิทเมตฺถ กโรโตสทฺทสฺ ส อตฺถติ านิทสฺ สนํฯ อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตพฺเพ
‘‘กโรนฺ ต,ี กโรนฺ ตโิ ย’’ติอาทินา โยเชตพฺพานิ, นปุํ สกลิงฺเค วตฺตพฺเพ ‘‘กโรนฺ ต,ํ กโรนฺ ตานี’’ติอาทินา
โยเชตพฺพานิฯ
อรหนฺ ตสทฺทสฺ ส –
อรหํ, อรหนฺ โตฯ อรหนฺ ต,ํ อรหนฺ เตฯ อรหตา, อรหนฺ เตน, อรหนฺ เตหิ, อรหนฺ เตภิฯ อรหโต,
อรหนฺ ตสฺ ส, อรหนฺ ตานํ, อรหตํฯ อรหตา, อรหนฺ ตา, อรหนฺ ตสฺ มา, อรหนฺ ตมฺหา, อรหนฺ เตหิ, อรหนฺ
เตภิฯ อรหโต, อรหนฺ ตสฺ ส, อรหนฺ ตานํ, อรหตํฯ อรหนฺ เต, อรหนฺ ตสฺ ม,ิ ํ อรหนฺ ตมฺห,ิ อรหนฺ เตสุ ฯ
โภ อรหนฺ ต, ภวนฺ โต อรหนฺ โต อิต ิ รูปานิ ภวนฺ ตฯิ
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๑๕๗

อยํ คุณวาจกสฺ ส อรหนฺ ตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ ‘‘อรหา, อรหนฺ โต, อรหนฺ ตา’’อิต ิ จฯ
เอตญฺห ิ รูปํ สมนฺ ตปาสาทิกายํ มนุ สฺสวิคฺคหฏฺฐาเน ทิสฺสติฯ อุตฺตริมนุ สฺสธมฺมปาฬิยํ ปน
‘‘มยญฺจมฺหา อนรหนฺ โต’’ติ ปทํ ทิสฺสติฯ อรหนฺ ต,ํ อรหนฺ เตฯ อรหตา, เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ อยํ
ปณฺณตฺตวิ าจกสฺ ส อรหนฺ ตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ
ตถา หิ ‘‘อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธฯ อรหํ สุ คโต โลเกฯ อรหนฺ โต สมฺมาสมฺพุทฺธา’’ติอาทีสุ
อรหํสทฺทาทโย คุณวาจกาฯ ‘‘อรหา อโหสิฯ อหญฺห ิ อรหา โลเกฯ เอโก อรหา, เอกสฏฺฐิ อรหนฺ
โต โลเก อเหสุ ํฯ
คาเม วา ยทิ วารญฺเญ, นินฺเน วา ยทิ วา ถเล;
ยตฺถ อรหนฺ โต วิหรนฺ ต,ิ ตํ ภูมริ ามเณยฺ ยกํฯ
มยญฺจมฺหา อนรหนฺ โต’’ติอาทีสุ อรหาสทฺทาทโย ปณฺณตฺตวิ าจกาติ ทฏฺฐพฺพาฯ อิธ อิตฺถนิ ปุํ
สกลิงฺควเสน วิสุํ วตฺตพฺพนโย อปฺปสิทฺโธฯ ยทิ เอวํ อาสวกฺขยํ ปตฺตา อิตฺถ ี กถํ วตฺตพฺพา,
อาสวกฺขยํ ปตฺต ํ จิตฺต ํ กถํ วตฺตพฺพนฺ ต?ิ อิตฺถ ี ตาว ‘‘ยํ อิตฺถ ี อรหํ อสฺ ส สมฺมาสมฺพุทฺโธ’’ติ วจนโต
‘‘อรห’’นฺ ต ิ วตฺตพฺพา คุณวเสน, ปณฺณตฺตวิ เสน ปน ‘‘อิตฺถ ี อรหา อโหสี’’ติ วตฺตพฺพาฯ จิตฺต ํ ปน
คุณวเสเนว ‘‘อรหํ จิตฺต’’นฺ ต ิ วตฺตพฺพนฺ ตฯิ
สนฺ ตสทฺทสฺ ส –
สํ, สนฺ โต, สนฺ โต, สนฺ ตาฯ สํ, สนฺ ต,ํ สนฺ เตฯ สตา, สนฺ เตน, สนฺ เตหิ, สนฺ เตภิ, สพฺภฯิ สโต,
สนฺ ตสฺ ส, สนฺ ตานํ, สตํ, สตานํฯ สตา, สนฺ ตา, สนฺ ตสฺ มา, สนฺ ตมฺหา, สนฺ เตหิ, สนฺ เตภิ, สพฺภฯิ สโต,
สนฺ ตสฺ ส, สนฺ ตานํ, สตํ, สตานํฯ สติ, สนฺ เต, สนฺ ตสฺ ม,ิ ํ สนฺ ตมฺห,ิ สนฺ เตสุ ฯ โภ สนฺ ต, ภวนฺ โต สนฺ โตติ
รูปานิ ภวนฺ ตฯิ
เอตฺถ ปน ‘‘อทฺธา หิ ตาต สตเนส ธมฺโม’’ติ ชยทฺทิสชาตกปาฬิทสฺ สนโต ‘‘สตาน’’นฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ
ตตฺถ หิ สตเนสาติ สตานํ เอสาติ เฉโท, รสฺ สตฺตนิคฺคหีตสรโลปวเสน จ รูปนิฏฺฐานํ เวทิตพฺพฯํ
ตถา หิ ตทฏฺฐกถายํ ‘‘อทฺธา เอกํเสน เอส ตาต สตานํ ปณฺฑิตานํ ธมฺโม สภาโว’’ติ อตฺโถ วุ ตฺโตฯ
อยํ เย โลเก ‘‘สปฺปุริสา’’ติ จ ‘‘อริยา’’ติ จ ‘‘ปณฺฑิตา’’ติ จ วุ จฺจนฺ ต,ิ เตสํ วาจกสฺ ส สนฺ ตสทฺทสฺ ส นา
มิกปทมาลาฯ ตปฺปฏิเสธสฺ ส ปน อสํ, อสนฺ โต, กตฺถจิ อสนฺ ตา อิจฺจปิ ฯ ตถา หิ ‘‘อสนฺ ตา กิร มํ ชมฺ
มา, ตาต ตาตาติ ภาสเร’’ติ ปาฬิ ทิสฺสติฯ ‘‘อสํ, อสนฺ ต,ํ อสนฺ เตฯ อสตา’’ติอาทินา โยเชตพฺพาฯ
อิมสฺ มิ ํ อตฺเถ ‘‘สนฺ โต, อสนฺ โต’’ติมานิ พหุวจนกานิเยว ภวนฺ ต,ิ น กตฺถจิปิ เอกวจนกานิฯ กสฺ มา?
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ปณฺณตฺตวิ าจกตฺตาฯ อญฺญตฺร ปน ‘‘สนฺ โต, ทนฺ โต’’ติอาทีสุ เอกวจนานิเยว ฐเปตฺวา วิชฺ
ชมานตฺถวาจกสนฺ โตสทฺท,ํ กสฺ มา? อปณฺณตฺตวิ าจกตฺตาติ ทฏฺฐพฺพฯํ
อิทานิ ปณฺณตฺตวิ าจกานํ เตสํ กานิจ ิ ปโยคานิ กถยาม –
สเมติ อสตา อสํฯ ยํ ยญฺห ิ ราช ภชติ, สนฺ ต ํ วา ยทิ วา อสํฯ น สา สภา ยตฺถ น สนฺ ต ิ สนฺ โต
ฯ อสนฺ โต นิรยํ ยนฺ ต,ิ สนฺ โต สคฺคปรายณาฯ อสนฺ เต โนปเสเวยฺ ย , สนฺ เต เสเวยฺ ย ปณฺฑิโตฯ สพฺภิ
เรว สมาเสถฯ สตํ ธมฺโม อิจฺเจวมาทีนิ ภวนฺ ตฯิ
โย ปนมฺเหหิ ปทมาลายํ ‘‘สพฺภ’ี ’ติ อยํ สทฺโท ตติยาปญฺจมีพหุวจนวเสน โยชิโต, โส จ โข
สนฺ ตอิต ิ อการนฺ ตปกติวเสน, อญฺญตฺถ ปน ‘‘สพฺภ’ี ’ติ อิการนฺ ตปกติวเสน โยเชตพฺโพฯ ตถา หิ
สพฺภีต ิ สปฺปุริโส นิพฺพานญฺจ, สุ นฺทราธิวจนํ วา เอตํ สพฺภตี ฯิ สพฺโพ จายมตฺโถ สาฏฺฐกถาย
‘‘พหุมฺเปตํ อสพฺภิ ชาตเวทา’’ติ อิมาย ปาฬิยา ‘‘สนฺ โต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺ ต’ี ’ติ อิมาย จ ทีเปตพฺ
โพฯ
อาลปเน จ ปจฺจตฺเต, ตติยาปญฺจมีสุ จ;
สมาสมฺห ิ จ โยเชยฺ ย, สพฺภิสทฺท ํ สุ เมธโสฯ
อตฺรายํ โยชนา – โภ สพฺภ ิ ติฏฺฐ, สพฺภ ิ ติฏฺฐติ, สพฺภิ สห คจฺฉติ, สพฺภิ อเปหิ, อสพฺภริ ูโป ปุ
ริโสฯ ยสฺ มา ปนายํ สาสนานุ กลู า, ตสฺ มา อิมสิ ฺ สา ตทนุ กลู ตฺต ํ ทสฺ เสตุ ํ อิธ สาสนโต ปโยเค ทสฺ เสสฺ
สาม อตกฺกาวจเร วิจติ ฺเต สุ คตปาฬินเย โสตูนํ วิสารทมติปฏิลาภตฺถฯํ ตํ ยถา? พหุมฺเปตํ อสพฺภิ
ชาตเวท, ยํ ตํ วาลธินา’ภิปูชยามฯ สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺ ถวํฯ ยํ สาลวนสฺ มิ ํ เสนโก, ปาปกมฺมมกริ
อสพฺภริ ูปํฯ อาพาโธยํ อสพฺภริ ูโปฯ อสมฺโมทโก ถทฺโธ อสพฺภริ ูโป’’ติฯ ตตฺถ อาลปนวจเน ทิฏฺเฐ
เยว ปจฺจตฺตวจนํ ปาฬิยํ สรูปโต อนาคตมฺปิ ทิฏฺฐเมว โหติฯ ตถา กรณวจเน ทิฏฺเฐเยว นิสฺสกฺกว
จนมฺปิ ทิฏฺฐเมว โหติฯ สมาเส สทฺทรูเป ทิฏฺเฐเยว พฺยาเส สทฺทรูปํ ยถาสมฺภวํ ทิฏฺฐเมว โหติ
ฐเปตฺวา ‘‘เหตุสตฺถารทสฺ สน’’นฺ ตอิ าทีนิฯ ตตฺถ จ นิพฺพานวาจโก เจ, สพฺภิสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค สนฺ ติ
วิสุทฺธิ นิพฺพุติสทฺทา วิย, โส จ ยมกมหาเถรมเต รตฺตินเยน โยเชตพฺโพฯ สพฺเพสมิการนฺ ตติ ฺถ ิ
ลิงฺคานํ สาธารโณ หิ โส นโยฯ สุ นฺทรตฺถวาจโก เจ, อคฺคิ รตฺติ อฏฺฐินเยหิ โยเชตพฺโพ วาจฺจ
ลิงฺคตฺตาฯ ‘‘สพฺภธิ มฺมภูต ํ นิพฺพาน’’นฺ ต ิ เอตฺถ หิ สุ นฺทรธมฺมภูต ํ นิพฺพานนฺ ต ิ อตฺโถฯ เอวํ ปาฬินย
วเสน อาลปนาทีสุ ปญฺจสุ ฐาเนสุ สพฺภิสทฺทสฺ ส ปวตฺต ิ ํ ญตฺวา ปุ น อฏฺฐกถานยวเสนปิ ตปฺปวตฺต ิ
เวทิตพฺพาฯ กถํ? ยสฺ มา สคาถาวคฺคสฺ ส อฏฺฐกถายํ ‘‘สนฺ โต ‘สพฺภหี ิ สทฺธ ิ ํ สตํ ธมฺโม น ชรํ อุเปตี’
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ติ ปเวทยนฺ ต’ี ’ติ อิมสฺ มิ ํ ปเทเส ‘‘สพฺภหี ’ี ’ติ หิวจนวเสน สทฺทรจนาวิเสโส อฏฺฐกถาจริเยหิ ทสฺ สิโต,
ตสฺ มา สพฺภิสทฺโท สพฺเพสุ ปิ วิภตฺตวิ จเนสุ โยเชตพฺโพฯ อตฺริท ํ วทาม –
ครู ‘‘สพฺภหี ิ สทฺธ’ิ ’นฺ ต,ิ อตฺถ ํ ภาสิสํ ุ ปาฬิยา;
ยโต ตโต สพฺภิสทฺท,ํ ธีโร สพฺพตฺถ โยชเยฯ
‘‘อสพฺภริ ูโป’’อิตปิ ิ , สมาสวิสเย สุ ต;ํ
ยสฺ มา ตสฺ มา สพฺภิสทฺท,ํ วิญฺญ ู สพฺพธิ โยชเยฯ
‘‘โอวเทยฺ ยานุ สาเสยฺ ย, อสพฺภา จ นิวารเย’’ติ เอตฺถ ปน ‘‘อสพฺภา’’ติปทํ วิจติ ฺรวุ ตฺตสี ุ
ตทฺธติ ปจฺจเยสุ ณฺยปจฺจยวเสน นิปผฺ ตฺตมิ ุปาคตนฺ ต ิ เวทิตพฺพฯํ กถํ? เยภุยฺเยน อสพฺภสี ุ ภวํ อสพฺ
ภํฯ กิ ํ ตํ? อกุสลํ, ตโต อสพฺภา อกุสลธมฺมา นิวารเย จ, กุสลธมฺเม ปติฏฺฐเปยฺ ยาติ อตฺโถฯ ‘‘อมฺเห
อสพฺภาหิ วาจาหิ วิกฺโกสมานา ติพฺพาหิ สตฺตหี ิ หนิสฺสนฺ ต’ี ’ติ เอตฺถ ตุ อสพฺภนี ํ เอตาติ อสพฺภา,
น วา สพฺภนี ํ เอตาติปิ อสพฺภาติ นิพฺพจนํ, ณฺยปจฺจยวเสน จ ปทสิทฺธ ิ เวทิตพฺพาฯ ยา จ ปเนตฺถ
อมฺเหหิ สนฺ ตสทฺทสฺ ส ‘‘สํ, สนฺ โตฯ สํ, สนฺ ต,ํ สนฺ เต’’ติอาทินา ปทมาลา ทสฺ สิตา, ตตฺถ ‘‘สเมติ อส
ตา อส’’นฺ ต ิ ปาฬิยํ ‘‘อส’’นฺ ต ิ ปเท ทิฏฺเฐเยว ‘‘ส’’นฺ ต ิ ปทํ ปาฬิยํ อนาคตมฺปิ ทิฏฺฐเมว โหติ ยุ คฬภา
เวน วิชฺชมานตารหตฺตาฯ เอวํ ทิฏฺเฐน อทิฏฺฐสฺ ส คหณํ เวทิตพฺพฯํ อถ วา ‘‘อส’’นฺ ต ิ เอตฺถ น สํ
อสนฺ ต ิ สมาสวิคฺคหวเสนาธิคนฺ ตพฺพตฺตา ‘‘ส’’มิต ิ ปทํ ทิฏฺฐเมว โหติฯ เอวมญฺญตฺราปิ นโยฯ ตตฺร
สนฺ ต ิ สปฺปุริโสฯ อสนฺ ต ิ อสปฺปุริโสฯ อิตฺถลิ งิ ฺ เควตฺตพฺเพ ‘‘อสตี, อสา’’ติ รูปานิ ภวนฺ ตฯิ ‘‘อสตี,
อสตี, อสติโย, อสาฯ อสติ,ํ อสตี, อสติโยฯ อสาย, อสติยา, อสตีห,ิ อสตีภฯิ อสติยา, อสตีน’’นฺ ต ิ
วกฺขมาน อิตฺถินเยน นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
เอตฺถ ปน ‘‘อสา โลกิตฺถโิ ย นาม, เวลา ตาสํ น วิชฺชติฯ มา จ วสํ อสตีนํ นิคจฺเฉ’’ติอาทีนิ ทสฺ
เสตพฺพานิฯ อสาติ เจตฺถ อสตี ต ิ จ สมานตฺถา, อสนฺ ตชาติกาติ หิ เตสํ อตฺโถฯ ยสฺ มา ปน ชา
ตกฏฺฐกถายํ ‘‘อสาติ อสติโย ลามิกา, อถ วา สาตํ วุ จฺจติ สุ ข,ํ ตํ ตาสุ นตฺถ,ิ อตฺตนิ ปฏิพทฺธจิตฺ
ตานํ อสาตเมว เทนฺ ตตี ปิ ิ อสา, ทุกฺขา, ทุกฺขวตฺถุภตู าติ อตฺโถ’’ติ อตฺถ ํ สํวณฺเณสุ ํ, ตสฺ มา สาตํ
นตฺถ ิ เอติสฺสนฺ ต ิ อสาติ อตฺเถ ‘‘อสา’’ติ ปทสฺ ส ยถา ริตฺโต อสฺ สาโท เอตฺถาติ ริตฺตสฺสนฺ ตปิ ทสฺ ส
ลุตฺตุตฺตรกฺขรสฺ ส ‘‘ริตฺตสฺ สํ, ริตฺตสฺ สานิฯ ริตฺตสฺ ส ’’นฺ ต ิ จิตฺตนเยน นามิกปทมาลา โยเชตพฺพา,
ตถา ‘‘อสา, อสา, อสาโยฯ อสํ, อสา, อสาโยฯ อสายา’’ติ กญฺญานเยน โยเชตพฺพาฯ
เอตฺถ จ โย อมฺเหหิ ‘‘สนฺ โต’’อิต ิ สทฺโท ทสฺ สิโตฯ โส กตฺถจิ เอกวจนพหุวจนภาเวน สํวิชฺ
ชมานสทฺทสฺ สตฺถมฺปิ วทติ, ตสฺ ส วเสน อยํ นามิกปทมาลา –
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สนฺ โต, สนฺ โต, สนฺ ตาฯ สนฺ ต,ํ สนฺ เตฯ สตา, สนฺ เตน, สนฺ เตหิ, สนฺ เตภิฯ สโต, สนฺ ตสฺ ส, สตํ,
สนฺ ตานํฯ สตา, สนฺ ตา, สนฺ ตสฺ มา, สนฺ ตมฺหา, สนฺ เตหิ, สนฺ เตภิฯ สโต, สนฺ ตสฺ ส, สตํ, สนฺ ตานํฯ สติ,
สนฺ เต, สนฺ ตสฺ ม,ิ ํ สนฺ ตมฺห,ิ สนฺ เตสุ ฯ โภ สนฺ ต, ภวนฺ โต สนฺ โต, ภวนฺ โต สนฺ ตาฯ
เอตฺถ ปน ‘‘อยํ โข ภิกฺขเว อฏฺฐโม ภทฺโท อสฺ สาชานีโย สนฺ โต สํวิชฺชมาโน โลกสฺ มฯิ ํ จตฺตาโร
เม ภิกฺขเว ปุ คฺคลา สนฺ โต สํวิชฺชมานา โลกสฺ มฯิ ํ อสตา ตุจฺฉา มุสา อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺ ตฯิ ภเว
โข สติ ชาติ โหติ’’อิจฺเจวมาทีนิ ปโยคานิ ภวนฺ ตฯิ ‘‘สงฺ ขาเรสุ โข สติ วิญฺญาณํ โหตี’’ติอาทีสุ ปน
สติสทฺโท วจนวิปลฺลาสวเสน ฐิโตติ คเหตพฺโพฯ
ตตฺร เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิธา ฐิเตสุ สนฺ โตสทฺเทสุ พหุวจนสนฺ โตสทฺท ํ ฐเปตฺวา เสสา
สมานสทฺทสฺ สตฺถมฺปิ วทนฺ ต,ิ ตสฺ มา ‘‘สนฺ โตติ สมาโน, สนฺ ตาติ สมานา’’ติอาทินา อตฺโถ กเถตพฺ
โพฯ สมาโนติ อิมสฺ ส จ ‘‘โหนฺ โต’’ติ อตฺโถ ‘‘ปหุ สมาโน วิปุลตฺถจินฺต,ี กิ ํ การณา เม น กโรสิ
ทุกฺข’’นฺ ตอิ าทีสุ วิยฯ ปโยคานิ ปน –
‘‘โย มาตรํ ปิ ตรํ วา, ชิณฺณกํ คตโยพฺพนํ;
ปหุ สนฺ โต น ภรติ, ตํ ปราภวโต มุขฯํ
อิเธว ติฏฺฐมานสฺ ส, เทวภูตสฺ ส เม สโต;
ปุ นรายุ จ เม ลทฺโธ, เอวํ ชานาหิ มาริสา’’ติ
เอวมาทีนิ ภวนฺ ตฯิ
อปิ จ สนฺ โตสทฺโท ยสฺ มา ‘‘กิลนฺ โต’’ติ จ ‘‘อุปสนฺ โต’’ติ จ ‘‘นิรุทฺโธ’’ติ จ อตฺถ ํ วทติ, ตสฺ มา เตสํ
วเสน สนฺ ตสทฺทสฺ ส ‘‘สนฺ โต, สนฺ ตาฯ สนฺ ต,ํ สนฺ เตฯ สนฺ เตนา’’ติ ปุ ริสนเยน นามิกปทมาลา
เวทิตพฺพาฯ เอตฺถ จ ‘‘สนฺ โต ตสิโตฯ ทีฆ ํ สนฺ ตสฺ ส โยชนํฯ สนฺ โต ทนฺ โต นิยโต พฺรหฺมจารีฯ สนฺ โต
นิรุทฺโธ อตฺถงฺ คโต อพฺภตฺถงฺ คโต’’ติอาทีนิ ปโยคานิฯ นปุํ สกลิงฺเค วตฺตพฺเพ ‘‘สนฺ ต,ํ สนฺ ตานี’’ติ
จิตฺตนเยน นามิกปทมาลาฯ สา จ ‘‘สํวิชฺชมานํ สมานํ กิลนฺ ต ํ อุปสนฺ ต ํ นิรุทฺธ’’มิต ิ อตฺถทีปกาปทว
ตีต ิ เวทิตพฺพาฯ อถ วา ‘‘อุปาทาเน โข สติ ภโว โหตี’’ติอาทีสุ นปุํ สกปฺปโยคทสฺ สนโต
สนฺ ตสทฺทสฺ ส สํวิชฺชมานสทฺทตฺถวาจกตฺเต ตติยาปญฺจมีจตุตฺถฉี ฏฺฐีสตฺตมีฐาเน ‘‘สตา, สโต, สตํ,
สตี’’ติ ปทานิ อธิกานิ วตฺตพฺพานิ, เสสานิ จิตฺตนเยน เญยฺ ยานิฯ อิตฺถลิ งิ ฺ เค ปน วตฺตพฺเพ ‘‘สนฺ ตา
, สนฺ ตา, สนฺ ตาโยฯ สนฺ ต,ํ สนฺ ตา, สนฺ ตาโยฯ สนฺ ตายา’’ติ กญฺญานเยน จ, สนฺ ต,ี สนฺ ต,ี สนฺ ตโิ ยฯ
สนฺ ต,ิ ํ สนฺ ต,ี สนฺ ตโิ ยฯ สนฺ ตยิ า’’ติ อิตฺถินเยน จ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอตาสุ ปฐมา ‘‘สํวิชฺ
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ชมานา กิลนฺ ตา อุปสนฺ ตา นิรุทฺธา’’ติ อตฺถทีปกาปทวตี, เอตฺถ ปโยคา สุ วิญฺเญยฺ ยาวฯ ทุตยิ า ปน
‘‘สํวิชฺชมานา สมานา’’ติ อตฺถทีปกาปทวตีฯ ตถา หิ ‘‘สนฺ ต ี อาปตฺต ิ อาวิกาตพฺพา’’ติ เอตฺถ สํวิชฺ
ชมานา ‘‘สนฺ ต’ี ’ติ วุ จฺจติฯ
‘‘ยาย มาตุ ภโต โปโส,
อิมํ โลกํ อเวกฺขติ;
ตมฺปิ ปาณททิ ํ สนฺ ต,ิ ํ
หนฺ ต ิ กุทฺโธ ปุ ถุชฺชโน’’ติ
เอตฺถ ปน สมานา ‘‘สนฺ ต’ี ’ติ วุ จฺจติฯ อปราปิ อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตพฺเพ ปทมาลา เวทิตพฺพาฯ สนฺ
ตี สทฺทสฺ ส หิ สํวิชฺชมานสทฺทตฺถวาจกตฺเต ‘‘ชาติยา โข สติ ชรามรณํ โหตี’’ติอาทินา อิตฺถลิ งิ ฺ คปฺป
โยคทสฺ สนโต สตฺตมีฐาเน ‘‘สติ, สติยา, สติยํ, สนฺ ตยิ า, สนฺ ตยิ ํ, สนฺ ตสี ู’’ติ รูปานิ วตฺตพฺพานิฯ เส
สานิ อิตฺถินเยน เญยฺ ยานิฯ อยํ ตติยา, เอตฺถ จ ‘‘อสนฺ ตยิ า อาปตฺตยิ า ตุณฺห ี ภวิตพฺพ’’นฺ ต ิ ปาฬิ
‘‘สนฺ ตยิ า’’อิจฺจาทีนํ อตฺถภิ าเว นิทสฺ สนํฯ อปโร นโย – สตี สทฺทสฺ ส ‘‘สมานา’’ติ อิมสฺ มิ ํ อตฺเถ ‘‘ยา
ตฺวํ วสสิ ชิณฺณสฺ ส, เอวํ ทหริยา สตี’’ติ จ ‘‘เย ตํ ชิณฺณสฺ ส ปาทํสุ , เอวํ ทหริยํ สติ’’นฺ ต ิ จ ปาฬิทสฺ
สนโต ‘‘สตี, สตี, สติโยฯ สติ,ํ สตี, สติโยฯ สติยา’’ติอาทีนิปิ รูปานิ โยเชตพฺพานิ, สํโยเค นการ
โลปวเสน วาฯ
อิทานิ ‘‘สนฺ โต, สนฺ ตา’’ติ ปททฺวยสฺ ส ปโยคนิจฺฉยํ กถยาม ปโยเคสุ โสตูนํ อสมฺมฬู ฺ หภาวายฯ
ตถา หิ ‘‘สปฺปุริสา’’ติ วา ‘‘ปณฺฑิตา’’ติ วา พหุวจนวเสน อตฺถ ํ วตฺตุกาเมน ‘‘สนฺ โต ทนฺ โต’’ติ เอวํ
วุ ตฺตเอกวจนสทิสํ ‘‘สนฺ โต’’ติ พหุวจนํ วตฺตพฺพฯํ ‘‘สํวิชฺชมาโน’’ติ เอกวจนวเสน อตฺถ ํ วตฺตุกาเมน
‘‘สนฺ โต’’ติ เอกวจนํ วตฺตพฺพฯํ ‘‘สํวิชฺชมานา’’ติ พหุวจนวเสน อตฺถ ํ วตฺตุกาเมน ‘‘สนฺ โต สปฺปุริสา’’
ติ, ‘‘สนฺ โต สํวิชฺชมานา’’ติ จ เอวํ วุ ตฺตพหุวจนสทิสํ ‘‘สนฺ โต’’ติ วา ‘‘สนฺ ตา’’ติ วา พหุวจนํ วตฺตพฺพ,ํ
‘‘กิลนฺ โต’’ติ วา ‘‘สมาโน’’ติ วา ‘‘อุปสนฺ โต’’ติ วา ‘‘นิรุทฺโธ’’ติ วา เอกวจนวเสน อตฺถ ํ วตฺตุกาเมน
‘‘สนฺ โต สปฺปุริสา’’ติ เอวํ วุ ตฺตพหุวจนสทิสํ ‘‘สนฺ โต’’ติ เอกวจนํ วตฺตพฺพฯํ เตเยวตฺเถ พหุวจนว
เสน วตฺตุกาเมน ปน ‘‘สนฺ ตา สูเนหิ ปาเทหิ, โก เน หตฺเถ คเหสฺ สตี’’ติ เอตฺถ วิย ‘‘สนฺ ตา’’ติ
พหุวจนํ วตฺตพฺพฯํ อยํ นีต ิ สาธุก ํ มนสิ กาตพฺพาฯ อิทญฺห ิ มนฺ ทพุทฺธนี ํ สมฺโมหฏฺฐานํฯ อยมฺปิ
ปเนตฺถ สงฺ คโห เวทิตพฺโพ –
‘‘ติลงิ ฺ คตฺเถ จ เอกตฺเถ, พวฺ หตฺเถปิ จ ทิสฺสติ;
สตฺตมฺยนฺ โต สติสทฺโท, วิปลฺลาเส พหุมฺห ิ โส’’ติฯ
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อิทานิ มหนฺ ตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
มหํ, มหา, มหนฺ โต, มหนฺ ตาฯ มหนฺ ต,ํ มหนฺ เตฯ มหตา, มหนฺ เตน, มหนฺ เตหิ, มหนฺ เตภิฯ มห
โต, มหนฺ ตสฺ ส, มหนฺ ตานํ, มหตํฯ มหตา, มหนฺ ตา, มหนฺ ตสฺ มา, มหนฺ ตมฺหา, มหนฺ เตหิ, มหนฺ เตภิฯ
มหโต, มหนฺ ตสฺ ส, มหนฺ ตานํ, มหตํฯ มหติ, มหนฺ เต, มหนฺ ตสฺ ม,ิ ํ มหนฺ ตมฺห,ิ มหนฺ เตสุ ฯ โภ มห,
โภ มหา, ภวนฺ โต มหนฺ โตติ อยมมฺหากํ รุ จฯิ
เอตฺถ ‘‘มหนฺ โต, มหนฺ ตาฯ มหนฺ ต,ํ มหนฺ เตฯ มหนฺ เตนา’’ติ ปุ ริสนโยปิ ลพฺภติ, ตสฺ มา ‘‘โภ
มหนฺ ต, ภวนฺ โต มหนฺ ตา’’ติ อาลปนปทานิ โยเชตพฺพานิฯ นปุํ สกลิงฺเค วตฺตพฺเพ ‘‘มหนฺ ต,ํ มหนฺ
ตานี’’ติ จิตฺตนโยปิ ลพฺภติฯ อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตพฺเพ ‘‘มหตี, มหตี, มหติโยฯ มหติ,ํ มหตี, มหติโยฯ
มหติยา, มหตีห ิ มหตีภ’ี ’ติ อิตฺถินโยปิ ลพฺภติฯ ‘‘มหติยา จ ยกฺขเสนายา’’ติอาทีเนตฺถ นิทสฺ สนป
ทานิฯ อปโรปิ ‘‘มหนฺ ตา, มหนฺ ตา, มหนฺ ตาโยฯ มหนฺ ต’’นฺ ต ิ กญฺญานโยปิ ลพฺภติ, ‘‘มหนฺ ตา นิธ ิ
กุมฺภโิ ย’’ติอาทีเนตฺถ นิทสฺ สนปทานิฯ กจฺจายเน ปน ‘‘มหนฺ ต’ี ’อิต ิ ปทํ ทิฏฺฐํฯ ตํ ‘‘คุณวนฺ ต,ี กุลวนฺ
ตี’’อิจฺจาทีนิ วิย ปาฬิยํ อปฺปสิทฺธตฺตา วีมสํ ิ ตพฺพฯํ
นนุ โภ ยสฺ มา สาสเนปิ ‘‘คจฺฉนฺ ต,ี จรนฺ ต’ี ’ติอาทีนิ จ ‘‘อิทฺธมิ นฺ ต’ี ’ติ จ ปทํ ทิสฺสติ, ตสฺ มา
‘‘มหนฺ ต,ี คุณวนฺ ต’ี ’ติอาทีนิปิ ภวิตพฺพนฺ ต?ิ น ภวิตพฺพ ํ ตถารูปสฺ ส นยสฺ ส วเสน อคฺคเหตพฺพตฺตา,
‘‘มหตี, คุณวตี’’อิจฺจาทินยสฺ เสว ทสฺ สนโต จฯ ตถา หิ ปาฬิยํ อฏฺฐกถาสุ จ ‘‘เสยฺ ยถาปิ นาม มหตี
นงฺ คลสีสา, อิตฺถ ี สิยา รูปวตี, สา จ สีลวตี สิยาฯ สติมตี จกฺขุมตีฯ อิทฺธมิ ตี ปตฺตมิ ตี’’ติ จ ‘‘มหติ ํ
เสนํ ทิสฺวา มโหสธเสนา มนฺ ทา, อยํ อติวิย มหตี เสนา ทิสฺสตี’’ติ จ อาทีนิ ปโยคานิ ทิสฺสนฺ ต,ิ น
‘‘มหนฺ ต,ี รูปวนฺ ต’ี ’อิจฺจาทีนิฯ
เกจิ ปน ‘‘มหาอิต ิ สทฺโท พฺยาเส น ลพฺภติ, สมาเสเยว ลพฺภติ ‘มหาปุ ริโส’ติ เอตฺถ วิยา’’ติ
วทนฺ ต,ิ ตํ น คเหตพฺพฯํ ‘‘มหา เต อุปาสก ปริจฺจาโคฯ มหา วตายํ ภนฺ เต ภูมจิ าโลฯ โฆโส จ วิ
ปุ โล มหาฯ พาราณสิรชฺช ํ นาม มหาฯ เสนา สาทิสฺสเต มหา’’ติ ปโยคทสฺ สนโตฯ เอวํ พฺยาเสปิ
ลพฺภตีต ิ เวทิตพฺพ,ํ ตสฺ มา ‘‘มหํ, มหา, มหนฺ โต, มหนฺ ตาฯ โภ มหนฺ ต, ภวนฺ โต มหนฺ ตา’’ติ ปุ ลฺลงิ ฺ
เค, ‘‘มหนฺ ต,ํ มหา, มหนฺ ตานิฯ โภ มหนฺ ต, ภวนฺ โต มหนฺ ตานี’’ติ นปุํ สกลิงฺเค, ‘‘มหนฺ ตา, มหา,
มหนฺ ตา, มหนฺ ตาโยฯ โภติ มหนฺ เต, โภติโย มหนฺ ตา, มหนฺ ตาโย’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ เค สพฺพ ํ สมฺปุณฺณํ
โยเชตพฺพฯํ สมาเส ปน ‘‘มหาสตฺโต มหาอุปาสโก มหาอุปาสิกา มหพฺพโล มหาวนํ มหคฺคตํ
มหปฺผลํ มหพฺภย’’นฺ ตอิ าทีนิ รูปานิ ภวนฺ ต,ิ ตทฺธเิ ต ‘‘มหตฺตโน มหตฺต ํ มหนฺ ตตฺต ํ มหนฺ ตตา’’ติ รู
ปานิ ภวนฺ ตฯิ คจฺฉนฺ ตสทฺทสฺ ส ปน ‘‘คจฺฉนฺ โต คจฺฉนฺ ตา’’ติ รูปานิ วตฺวา เสสานิ มหนฺ ตสทฺเท วุ ตฺ
ตนเยน วิตฺถาเรตฺวา นามิกปทมาลา เวทิตพฺพาฯ ตถา ‘‘คจฺฉนฺ โต, คจฺฉนฺ ตา’’ติ ปุ ริสนโย จ
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‘‘คจฺฉนฺ ต,ํ คจฺฉนฺ ตานี’’ติ จิตฺตนโย จ ‘‘คจฺฉนฺ ต,ี คจฺฉนฺ ต,ี คจฺฉนฺ ตโิ ย’’ติ อิตฺถินโย จ คเหตพฺโพฯ
เอวํ ลิงฺคตฺตยวเสน ‘‘จรํ จรนฺ โต จรนฺ ต ํ จรนฺ ต,ี ททํ ททนฺ โต ททนฺ ต ํ ททนฺ ต’ี ’ติอาทีนํ อเนกปทสหสฺ
สานํ นามิกปทมาลา วิตฺถาเรตพฺพาฯ
เย ปนาจริยา ‘‘คจฺฉนฺ โต’’ติอาทีนํ ปจฺจตฺตาลปนพหุวจนตฺตญฺจ ‘‘คจฺฉํ’’อิจฺจาทีนํ อาลป
เนกวจนตฺตญฺจ อิจฺฉนฺ ต,ิ เต สมมฺเหหิ ปโยโค สาสเน น ทิฏฺโฐ นยวเสนาคเหตพฺพตฺตาฯ ตสฺ มา
ตานิ เอตฺถ น วทามฯ อยํ ปน วิเสโส ทิฏฺโฐฯ เสยฺ ยถิท?ํ
‘‘คจฺฉํ วิธม’’มิจฺจาทิ-ปทานิ มุนิสาสเน;
กตฺถจาขฺยาติกา โหนฺ ต,ิ กตฺถจิ ปน นามิกาฯ
‘‘ตสฺ สาหํ สนฺ ตเิ ก คจฺฉํ,
โส เม สตฺถา ภวิสฺสติ;
วิธมํ เทว เต รฏฺฐํ,
ปุ ตฺโต เวสฺ สนฺ ตโร ตวฯ
อธมฺมํ สารถิ กยิรา, มญฺเจ ตฺวํ นิกฺขนํ วเน’’;
อิจฺเจวมาทโย เญยฺ ยา, ปโยคา เอตฺถ ธีมตาฯ
‘‘คจฺฉิสฺสามิ วิธมี’’ติ-อาทินา ชินสาสเน;
นานากาลปุ ริสานํ, วเสนตฺถ ํ วเท วิทฯู
นามตฺเต ปน ‘‘คจฺฉนฺ โต, วิธมนฺ โต’’ติอาทินา;
‘‘คจฺฉ’’มิจฺเจวมาทีน-มตฺถมตฺถวิท ู วเทฯ
อิทานิ สมคติกตฺเตปิ ‘‘ชานํ, ปสฺ ส’’นฺ ตอิ าทีนํ ลิงฺควิภตฺตวิ จนนฺ ตรวเสน โย วิเสโส ทิสฺสติ, ตํ
วทามฯ ตถา หิ ‘‘สา ชานํเยว อาห น ชานามีต,ิ ปสฺ สํเยว อาห น ปสฺ สามี’’ติ เอวมาทีสุ ชานํ
ปสฺสํ สทฺทานํ ‘‘ชานนฺ ต ี ปสฺ สนฺ ต’ี ’ติ ลิงฺคนฺ ตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวตีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อิมนิ า ‘‘คจฺฉํ’’อิต ิ
สทฺทสฺ สปิ ยถาปโยคํ ‘‘คจฺฉนฺ ต’ี ’ติ อิตฺถยิ า กถนตฺโถ ลพฺภติ เตหิ สมานคติกตฺตา, น ‘‘คจฺฉนฺ โต’’ติ
สทฺทสฺ ส ‘‘คจฺฉนฺ ต’ี ’ติ อิตฺถยิ า กถนตฺโถ ลพฺภติ เตหิ อสมานคติกตฺตาติ การณํ ทสฺ สิต ํ โหติฯ ‘‘อปิ
นุ ตุมฺเห อายสฺ มนฺ โต เอกนฺ ตสุ ข ํ โลกํ ชานํ ปสฺ สํ วิหรถา’’ติ เอตฺถ ‘‘ชานนฺ ตา ปสฺ สนฺ ตา’’ติ วจนนฺ
ตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวตีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อิมนิ า ปน ‘‘คจฺฉํ’’อิต ิ สทฺทสฺ สปิ ยถาปโยคํ ‘‘คจฺฉนฺ ตา’’ติ
พหุวจนตฺโถ ลพฺภติ เตหิ สมานคติกตฺตา, น ‘‘คจฺฉนฺ เต’’ติ สทฺทสฺ ส ‘‘คจฺฉนฺ ตา’’ติ พหุวจนตฺโถ
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ลพฺภติ เตหิ อสมานคติกตฺตาติ การณํ ทสฺ สิต ํ โหติฯ เอส นโย อุตฺตรตฺราปิ ฯ ‘‘ภรนฺ ต ิ มาตาปิ ตโร,
ปุ พฺเพ กตมนุ สฺสร’’นฺ ต ิ เอตฺถ อนุ สฺสรํสทฺทสฺ ส ‘‘อนุ สฺสรนฺ ตา’’ติ วจนนฺ ตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวติฯ
‘‘สทฺธมฺโม ครุ กาตพฺโพ, สรํ พุทฺธาน สาสน’’นฺ ต ิ เอตฺถ สรํสทฺทสฺ ส สรนฺ เตนาติ วิภตฺตนฺ ตรวเสน
ปริวตฺตนํ ภวติฯ ‘‘ผุสํ ภูตานิ สณฺฐานํ, มนสา คณฺหโต ยถา’’ติ เอตฺถ ผุสํสทฺทสฺ สปิ ‘‘ผุสนฺ ตสฺ สา’’ติ
วิภตฺตนฺ ตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวติฯ ตถา ‘‘ยาจํ อททมปฺปิโย’’ติ เอตฺถาปิ ยาจํสทฺทสฺ ส ‘‘ยาจนฺ ตสฺ
สา’’ติ วิภตฺตนฺ ตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวติฯ ยาจนฺ ต ิ วา ยาจิตพฺพ ํ ธนํ, อิมนิ า นเยน นานปฺปการโต
ปริวตฺตนํ เวทิตพฺพฯํ อิต ิ ‘‘ภวํกร’’นฺ ตอิ าทีนํ วิสทิสปทมาลา จ ‘‘คจฺฉํ, จร’’นฺ ตอิ าทีนํ สทิสปทมาลา
จ ‘‘ชานํ, ปสฺ ส’’นฺ ตอิ าทีนํ ลิงฺควิภตฺตวิ จนนฺ ตรวเสน กตฺถจิ ปริวตฺตนนฺ ต ิ อยํ ติวิโธปิ อากาโร อาขฺ
ยาติกปทตฺถวิภาวนาย สทฺธ ิ ํ กถิโต ปาวจนวเร โสตูนํ สทฺเทสฺ วตฺเถสุ จ วิสารทพุทฺธปิ ฏิลาภตฺถฯํ
สพฺพเมตญฺห ิ สนฺ ธาย อิมา คาถา วุ ตฺตา –
‘‘ภวํ กรํ อรหํ สํ, มหํ’’อิต ิ ปทานิ ตุ;
วิสทิสานิ สมฺโภนฺ ต,ิ อญฺญมญฺญนฺ ต ิ ลกฺขเยฯ
‘‘คจฺฉํ จรํ ททํ ติฏฺฐํ, จินฺตยํ ภาวยํ วทํ;
ชานํ ปสฺ ส’’นฺ ตอิ าทีนิ, สมานานิ ภวนฺ ต ิ หิฯ
ตตฺร ‘‘ชาน’’นฺ ตอิ าทีนํ, กตฺถจิ ปริวตฺตนํ;
ลิงฺควิภตฺตวิ จน-นฺ ตรโต ปน ทิสฺสตีตฯิ
อปิ จ อยํ สพฺเพสมฺปิ นิคฺคหีตนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติ, ยทิท ํ ทฺวีสุ ลิงฺเคสุ ฉสุ วิภตฺตสี ุ เตรสสุ
วจเนสุ อญฺญตรลิงฺควิภตฺตวิ จนวเสน ปริวตฺตนํฯ อยมฺปิ ปเนตฺถ นีต ิ เวทิตพฺพาฯ
‘‘คจฺฉํ จร’’นฺ ตอิ าทีนิ, วิปปฺ กตวโจ สิยุํ;
‘‘คจฺฉมาโน จรมาโน’’, อิจฺจาทีนิ ปทานิ จฯ
‘‘มหํ ภว’’นฺ ต ิ เอตานิ, วิปปฺ กตวโจปิ จ;
อวิปปฺ กตวโจ จ, สิยุํ อตฺถานุ รูปโตฯ
‘‘อรหํ ส’’นฺ ต ิ เอตานิ, วินิมุตฺตานิ สพฺพถา;
อาการํ ติวิธมฺเปตํ, กเร จิตฺเต สุ เมธโสติฯ
สวินิจฺฉโยยํ นิคฺคหีตนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
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อาการนฺ ตตาปกติก ํ นิคฺคหีตนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ธนภูติอจิ ฺเจตสฺ ส ปกติรูปสฺ ส อญฺเญสญฺจ ตํสทิสานํ นามิกปทมาลาวิภาคํ วกฺขามิ ปุ พฺ
พาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวาฯ
อคฺค,ิ อคฺค,ี อคฺคโยฯ อคฺค,ิ ํ อคฺค,ี อคฺคโยฯ อคฺคนิ า, อคฺคหี ,ิ อคฺคภี ฯิ อคฺคสิ ฺ ส , อคฺคโิ น,
อคฺคนี ํฯ อคฺคนิ า, อคฺคหี ,ิ อคฺคภี ฯิ อคฺคสิ ฺ ส , อคฺคโิ น, อคฺคนี ํฯ อคฺคสิ ฺ ม,ิ ํ อคฺคมิ ฺห,ิ อคฺคสี ุ ฯ โภ อคฺค,ิ
โภ อคฺค,ี ภวนฺ โต อคฺคโยฯ ยมกมหาเถรมตํฯ
เอตฺถ กิญฺจาปิ นิสฺสกฺกวจนฏฺฐาเน ‘‘อคฺคสิ ฺ มา, อคฺคมิ ฺหา’’ติ อิมานิ นาคตานิ, ตถาปิ ตตฺถ
ตตฺถ ตํสทิสปฺปโยคทสฺ สนโต คเหตพฺพานิฯ ‘‘อคฺคนิ า, อคฺคสิ ฺ มา, อคฺคมิ ฺหา’’ติ กโม จ เวทิตพฺโพฯ
ธนภูต,ิ ธนภูต,ี ธนภูตโยฯ ธนภูต,ิ ํ ธนภูต,ี ธนภูตโยฯ ธนภูตนิ า, ธนภูตหี ,ิ ธนภูตภี ฯิ ธน
ภูตสิ ฺ ส, ธนภูตโิ น, ธนภูตนี ํฯ ธนภูตนิ า, ธนภูตสิ ฺ มา, ธนภูตมิ ฺหา, ธนภูตหี ,ิ ธนภูตภี ฯิ ธนภูตสิ ฺ ส ,
ธนภูตโิ น, ธนภูตนี ํฯ ธนภูตสิ ฺ ม,ิ ํ ธนภูตมิ ฺห,ิ ธนภูตสี ุ ฯ โภ ธนภูต,ิ โภ ธนภูต,ี ภวนฺ โต ธนภูตโยฯ
สิริภตู ิ โสตฺถภิ ตู ,ิ สุ วตฺถภิ ตู ิ อคฺคนิ ิ;
คินิ โชติ ทธิ ปาณิ, อิสิ สนฺ ธ ิ มุนิ มณิฯ
พฺยาธิ คณฺฐิ รวิ มุฏฺฐิ, กวิ คิริ กปิ นิธ;ิ
กุจฺฉิ วตฺถ ิ วิธ ิ สาลิ, วีห ิ ราสิ อหิ มสิฯ
สาติ เกสิ กิมิ โพนฺ ท,ิ โพธิ ทีปิ ปติ หริ;
อริ ธนิ ติมิ กลิ, สารถฺยุทธิ อญฺชลิ,
อธิปติ นรปติ, อสิ ญาติ นิรูปธิ;
สมาธิ ชลธิจฺจาที, ธนภูติสมา มตาฯ
อถ วา เอเตสุ อธิปติสทฺทสฺ ส ‘‘อธิปติยา สตฺตา’’ติ ปาฬิทสฺ สนโต ‘‘อธิปติยา’’ติ สตฺตมีรูปมฺปิ
อิจฺฉิตพฺพฯํ อปิ จ ‘‘อสาเร สารมติโน’’ติ ปาฬิยํ อิการนฺ ตสมาสปทโต โยวจนสฺ ส โนอาเทสทสฺ สน
โต กฺวจิ อธิปติอจิ ฺจาทีนํ อิการนฺ ตสมาสปทานํ ‘‘อธิปติโน’’ติอาทินาปิ ปจฺจตฺโตปโยครูปานิ อิจฺ
ฉิตพฺพานิ อี การนฺ ตานํ ทณฺฑีสทฺทาทีนํ ‘‘ทณฺฑิโน’’ติอาทีนิ ปจฺจตฺโตปโยคสมฺปทานสามิวจนรูปา
นิ วิยฯ คหปติชานิปติสทฺทาทีนํ ปน สมาสปทานมฺปิ เอวรูปานิ ปจฺจตฺโตปโยครูปานิ น อิจฺฉิตพฺ
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พานิ ‘‘คหปตโย ชานิปตโย’’ติอาทินา นเยน ยถาปาวจนํ คเหตพฺพรูปตฺตาฯ อิสิ มุ นิสทฺทานํ
ปนาลปนฏฺฐาเน ‘‘อิเส, มุเส’’ติ รูปนฺ ตรมฺปิ คเหตพฺพ ํ ‘‘ปุ ตฺโต อุปปฺ ชฺชตํ อิเสฯ ปฏิคฺคณฺห มหา
มุเน’’ติ ทสฺ สนโตฯ
เย ปเนตฺถ อมฺเหหิ อคฺคินิ คินิสทฺทา วุ ตฺตา, ตตฺเรเก เอวํ วทนฺ ต ิ ‘‘อคฺคินิสทฺโท ปจฺจตฺ
เตกวจนภาเวเยว ลพฺภติ, น ปจฺจตฺตพหุวจนภาเว อุปโยคภาวาทีสุ วา’’ติฯ เกจิ ปน ‘‘ปาฬิยํ
อคฺคินิสทฺโท นาม นตฺถ,ิ คินิสทฺโทเยว อตฺถ’ี ’ติ วทนฺ ตฯิ เกจิ ‘‘คินิสทฺโท นาม นตฺถ,ิ อคฺคินิสทฺ
โทเยวตฺถ’ี ’ติ วทนฺ ตฯิ สพฺพเมตํ น ยุ ชฺชติ อคฺคินิ คินิสทฺทานมุปลพฺภนโต, สพฺพาสุ ปิ วิภตฺตสี ุ ทฺ
วีสุ วจเนสุ โยเชตพฺพตาทสฺ สนโต จฯ ตถา หิ สุ ตฺตนิปาเต โกกาลิกสุ ตฺเต –
‘‘น หิ วคฺคุ วทนฺ ต ิ วทนฺ ตา,
นาภิชวนฺ ต ิ น ตาณมุเปนฺ ต;ิ
องฺ คาเร สนฺ ถเต เสนฺ ต,ิ
อคฺคนิ ิ ํ สมฺปชฺชลิต ํ ปวิสนฺ ต’ี ’ติ
อิมสฺ มิ ํ ปเทเส ‘‘อคฺคนิ ิ’’นฺ ต ิ อุปโยควจนํ ทิสฺสติฯ เตนาห อฏฺฐกถาจริโย ‘‘อคฺคินิํ สมฺปชฺชลิตนฺ ต ิ
สมนฺ ตโตชาลํ สพฺพทิสาสุ จ สมฺปชฺชลิตมคฺค’ิ ’นฺ ตฯิ ตตฺเรว จ สุ ตฺตนิปาเต โกกาลิกสุ ตฺเต –
‘‘อถ โลหมยํ ปน กุมฺภ,ิ ํ
อคฺคนิ ิสญฺชลิต ํ ปวิสนฺ ต;ิ
ปจฺจนฺ ต ิ หิ ตาสุ จิรรตฺต,ํ
อคฺคนิ ิสมาสุ สมุปลฺ วาเต’’ติ
อิมสฺ มิ ํ ปเทเส สมาสวิสยตฺตา อคฺคินิสญฺชลิตนฺ ต ิ อคฺคนิ ีห ิ สญฺชลิตนฺ ต ิ อตฺโถ ลพฺภติ, ตถา อคฺคิ
นิสมาสู ต ิ อคฺคนิ ีห ิ สทิสาสูต ิ อตฺโถปิ ฯ เอวํ สมาสวิธานมุเขน ‘‘อคฺคนิ ีห’ี ’ติ กรณวจนมฺปิ ทิสฺสติฯ
คินิสทฺโทปิ จ ปาฬิยํ ทิสฺสติฯ ตถา หิ ‘‘ตเมว กฏฺฐํ ทหติ, ยสฺ มา โส ชายเต คินี’’ติ จูฬโพธิ
จริยายํ คินิสทฺโท ทิฏฺโฐฯ เกจิ ปเนตฺถ สนฺ ธวิ เสน อการโลปํ สญฺโญคาทิสฺส จ คการสฺ ส โลปํ
วทนฺ ต,ิ ตมฺปิ น ยุ ชฺชติ ตสฺ สา ปาฬิยา อฏฺฐกถายํ ‘‘ยสฺมาติ ยโต กฏฺฐาฯ คินีต ิ อคฺค’ี ’ติ เอวํ คิ
นิสทฺทสฺ ส อุลฺลงิ ฺ เคตฺวา วจนโตฯ ตถา ‘‘ฉนฺ นา กุฏิ อาหิโต คินี’’ติ อิมสฺ ส ธนิยสุ ตฺตสฺ ส อฏฺฐกถายํ
‘‘อาหิโตติ อาภโต ชาลิโต วาฯ คินีต ิ อคฺค’ี ’ติ วจนโต, ตเถว จ ‘‘มหาคินิ ปชฺชลิโต, อนาหา
โรปสมฺมตี’’ติ อิมสิ ฺ สา เถรคาถาย สํวณฺณนายํ ‘‘คินีต ิ อคฺค’ี ’ติ วจนโตฯ ยทิ หิ คินิสทฺโท วิสุํ น สิ
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ยา, อฏฺฐกถาจริยา ‘‘ชายเต คินี’’ติอาทีนิ ‘‘ชายเต อคฺคนิ ี’’ติอาทินา ปทจฺเฉทวเสน อตฺถ ํ วเทยฺ ยุํฯ
ยสฺ มา เอวํ น วทิสํ ุ , ‘‘คินีต ิ อคฺค’ี ’ติ ปน วทิสํ ุ , เตน ญายติ ‘‘คินิสทฺโทปิ วิสุํ อตฺถ’ี ’ติฯ เย ‘‘คินิสทฺ
โท นตฺถ’ี ’ติ วทนฺ ต,ิ เตสํ วจนํ น คเหตพฺพเมว สาสเน คินิสทฺทสฺ สุปลพฺภนโตฯ สุ ตฺตนิปาตฏฺฐก
ถายญฺห ิ ‘‘ฉนฺ นา กุฏิ อาหิโต คินี’’ติ ปาฐสฺ ส สํวณฺณนายเมว ‘‘เตสุ ฐาเนสุ อคฺคนิ ิ ‘คินี’ติ โวหริย
ตี’’ติ ตสฺ ส อภิธานนฺ ตรํ วุ ตฺต,ํ ตสฺ มา มยเมตฺถ คาถารจนํ กริสฺสาม –
วิเทหรฏฺฐมชฺฌมฺห,ิ ยํ ตํ นาเมน วิสฺสุต;ํ
รฏฺฐํ ปพฺพตรฏฺฐนฺ ต,ิ ทสฺ สเนยฺ ยํ มโนรมํฯ
ธมฺมโกณฺฑวฺ หยํ ตตฺถ, นครํ อตฺถ ิ โสภนํ;
ตมฺห ิ ฐาเน มนุ สฺสานํ, ภาสา เอว คินิจฺจยํฯ
‘‘คินิ คินี คินโย’’ติ-อาทินา ปวเท วิท;ู
ปทมาลํ ยถา อคฺค-ิ สทฺทสฺ เสว สุ เมธโสฯ
อิต ิ อลาพุ ลาพุสทฺทา วิย อคฺคินิ คินิสทฺทาปิ ภควโต ปาจเน ทิสฺสนฺ ตตี ิ เวทิตพฺพาฯ ยถา
ปน อคฺคินิสทฺทสฺ ส สพฺพาสุ วิภตฺตสี ุ ทฺวีสุ วจเนสุ โยเชตพฺพตา สิทฺธา, ตถา คินิสทฺทสฺ สปิ
สิทฺธาว โหติฯ ตสฺ มาตฺร –
อคฺคนิ ิ, อคฺคนิ ี, อคฺคนิ โยฯ อคฺคนิ ิ,ํ อคฺคนิ ี, อคฺคนิ โยฯ อคฺคนิ ินา, อคฺคนิ ีห,ิ อคฺคนิ ีภฯิ อคฺค ิ
นิสฺส, อคฺคนิ ีนํฯ อคฺคนิ ินา, อคฺคนิ ิสฺมา, อคฺคนิ ิมฺหา, อคฺคนิ ีห,ิ อคฺคนิ ีภฯิ อคฺคนิ ิสฺส , อคฺคนิ ีนํฯ
อคฺคนิ ิสฺม,ิ ํ อคฺคนิ ิมฺห,ิ อคฺคนิ ีสุฯ โภ อคฺคนิ ิ, ภวนฺ โต อคฺคนิ ี, ภวนฺ โต อคฺคนิ โยฯ
‘‘คินิ, คินี, คินโยฯ คินิ,ํ คินี, คินโย, คินินา’’ติ สพฺพ ํ โยเชตพฺพฯํ อิต ิ ปาฬินยานุ สาเรน อคฺคิ
นิ คินิสทฺทานํ นามิกปทมาลา โยชิตาฯ อถ วา ยถา สกฺกฏภาสายํ สตฺว ปทฺธสฺวามินีต ิ สญฺโญ
ควเสน วุ ตฺตานํ สทฺทานํ มาคธภาสํ ปตฺวา สตฺตวปทุ มสุวามินีต ิ นิสฺสญฺโญควเสน อุจฺจาริตา
ปาฬิ ทิสฺสติ ‘‘ตฺวญฺจ อุตฺตมสตฺตโว’’ติอาทินา, ตถา สกฺกฏภาสายํ อคฺนีต ิ สญฺโญควเสน วุ ตฺตสฺ ส
มาคธภาสํ ปตฺวา ‘‘อคฺคนิ ี’’ติ สญฺโญคนการวเสน อุจฺจาริตา ปาฬิ ทิสฺสติ ‘‘อคฺคนิ ิ ํ สมฺปชฺชลิต ํ ปวิ
สนฺ ต’ี ’ติอาทิกาฯ ยถา จ เวยฺ ยากรเณหิ สกฺกฏภาสาภูโต อคฺนิสทฺโท สพฺพาสุ วิภตฺตสี ุ ตีสุ วจเนสุ
โยชิยติ, ตถา มาคธภาสาภูโต อคฺคินิสทฺโทปิ สพฺพาสุ วิภตฺตสี ุ ทฺวีสุ วจเนสุ โยเชตพฺโพว โหติ,
ตสฺ มา โส อิธมฺเหหิ โยชิยติ, คินิสทฺโทปิ อคฺคินิสทฺเทน สมานตฺถตฺตา, อีสกญฺจ สรูปตฺตา ตเถว
โยชิยตีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
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เอตฺถ สิยา – ยทิ อคฺคินิสทฺโท สพฺเพสุ วิภตฺตวิ จเนสุ โยเชตพฺโพ, อถ กสฺ มา กจฺจายเน
‘‘อคฺคสิ ฺ สินี’’ติ ลกฺขเณน สิมฺห ิ ปเร อคฺคิสทฺทนฺ ตสฺ ส อินิอาเทโส ทสฺ สิโตติ? สจฺจ,ํ ยถา นวกฺขตฺตุ ํ
ฐเปตฺวา กเตกเสสสฺ ส ทสสทฺทสฺ ส โยวจนมฺห ิ นวาเทสํ กตฺวา โยวจนสฺ ส อุติอาเทสํ กสฺ มา ‘‘นวุ
ตี’’ติ รูเป นิปผฺ นฺ เน ปุ น ‘‘นวุ ต’ี ’ติ ปกติ ํ ฐเปตฺวา ตโต นํ วจนํ กตฺวา ‘‘นวุ ตนี ’’นฺ ต ิ รูปํ นิปผฺ าทิตฯํ
อิตฺถลิ งิ ฺ เค ปน นาทิเอกวจนานิ กตฺวา เตสํ ยาอาเทสํ กตฺวา ‘‘นวุ ตยิ า’’ติ รูปํ นิปผฺ าทิตฯํ ตถา หิ
‘‘ฉนฺ นวุ ตนี ํ ปาสณฺฑานํ ธมฺมานํ ปวรํ ยทิท ํ สุ คตวินยํ นวุ ตยิ า หํสสหสฺ เสหิ ปริวุโต’’ติอาทีนิ ปโย
คานิ ทิสฺสนฺ ตฯิ ตถา สิมฺห ิ อคฺคิสทฺทนฺ ตสฺ ส อินิอาเทสกรณวเสน ‘‘อคฺคนิ ี’’ติ รูเป นิปผฺ นฺ เนปิ ปุ น
‘‘อคฺคนิ ี’’ติ ปกติ ํ ฐเปตฺวา ตโต โยอํนาทโย วิภตฺตโิ ย กตฺวา ‘‘อคฺคนิ ิ, อคฺคนิ ี, อคฺคนิ โยฯ อคฺคนิ ิ,ํ
อคฺคนิ ี, อคฺคนิ โยฯ อคฺคนิ ินา’’ติอาทีนิ กถํ น นิปผฺ ชฺชสิ ฺ สนฺ ตตี ิ สนฺ นิฏฺฐานํ กาตพฺพฯํ
สวินิจฺฉโยยํ อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อิการนฺ ตตาปกติก ํ อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ภาวี อิจฺเจตสฺ ส ปกติรูปสฺ ส อญฺเญสญฺจ ตํสทิสานํ นามิกปทมาลาวิภาคํ วกฺขาม ปุ พฺ
พาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวาฯ
ทณฺฑ,ี ทณฺฑ,ี ทณฺฑิโนฯ ทณฺฑิ,ํ ทณฺฑ,ี ทณฺฑิโนฯ ทณฺฑินา, ทณฺฑีห,ิ ทณฺฑีภฯิ ทณฺฑิสฺส,
ทณฺฑิโน, ทณฺฑีนํฯ ทณฺฑินา, ทณฺฑีห,ิ ทณฺฑีภฯิ ทณฺฑิสฺส, ทณฺฑิโน, ทณฺฑีนํฯ ทณฺฑิสฺม,ิ ํ ทณฺ
ฑิมฺห,ิ ทณฺฑีสุฯ โภ ทณฺฑิ, โภ ทณฺฑี, ภวนฺ โต ทณฺฑิโนฯ ยมกมหาเถรมตํฯ
เอตฺถ กิญฺจาปิ ‘‘ทณฺฑิน’’นฺ ต ิ อุปโยเคกวจนญฺจ ‘‘ทณฺฑิสฺมา, ทณฺฑิมฺหา’’ติ นิสฺสกฺกวจนญฺจ
‘‘ทณฺฑินี’’ติ ภุมฺเมกวจนญฺจ นาคตํ, ตถาปิ ตตฺถ ตตฺถ ตํสทิสสฺ ส ปโยคสฺ ส ทสฺ สนโต คเหตพฺพเมว
ฯ
‘‘ภณ สมฺม อนุ ญฺญาโต, อตฺถ ํ ธมฺมญฺจ เกวลํ;
สนฺ ต ิ หิ ทหรา ปกฺข,ี ปญฺญวนฺ โต ชุตนิ ฺ ธรา’’ติ
ปาฬิยํ ‘‘ปกฺข’ี ’อิต ิ ปจฺจตฺตพหุวจนสฺ ส ทสฺ สนโต ปน ‘‘ทณฺฑ’ี ’อิต ิ ปจฺจตฺโตปโยคพหุวจนานิ วุ ตฺตา
นีต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๑๖๙

ภาวี, ภาวี, ภาวิโนฯ ภาวิ,ํ ภาวินํ, ภาวี, ภาวิโนฯ ภาวินา, ภาวีห,ิ ภาวีภฯิ ภาวิสฺส , ภาวิโน,
ภาวีนํฯ ภาวินา, ภาวิสฺมา, ภาวิมฺหา, ภาวีห,ิ ภาวีภฯิ ภาวิสฺส , ภาวิโน, ภาวีนํฯ (ภาวินิ) ภาวิสฺม,ิ ํ
ภาวิมฺห,ิ ภาวีสุฯ โภ ภาวิ, โภ ภาวี, ภวนฺ โต ภาวิโนฯ
เอวํ วิภาวี สมฺภาวี, ปริภาวี ธชี คณี;
สุ ข ี โรคี สสี กุฏฺฐี, มกุฏี กุสลี พลีฯ
ชฏี โยคี กรี ยานี, โตมรี มุสลี ผลี;
ทนฺ ต ี มนฺ ต ี สุ ธ ี เมธี, ภาคี โภคี นขี สิขฯี
ธมฺมี สงฺ ฆ ี ญาณี อตฺถ,ี หตฺถ ี จกฺข ี ปกฺข ี ทาฐี;
รฏฺฐี ฉตฺต ี มาลี จมฺม,ี จารี จาคี กามี สามีฯ
มลฺลการี ปาปการี, สตฺตุฆาตี ทีฆชีวี;
ธมฺมวาที สีหนาที, ภูมสิ ายี สีฆยายีฯ
วชฺชทสฺ สี จ ปาณี จ, ยสสฺ สิจฺจาทโยปิ จ;
เอเตสํ โกจิ เภโท ตุ, เอกเทเสน วุ จฺจเตฯ
อี การนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คปเทสุ หิ ‘‘วชฺชทสฺ สี, ปาณี’’อิจฺเจวมาทีนํ อุปโยคภุมฺมวจนฏฺฐาเน ‘‘วชฺชทสฺ
สินํ, ปาณิเน’’ติอาทีนิปิ รูปานิ ภวนฺ ตฯิ เอตฺถ จ –
‘‘นิธนี ํว ปวตฺตารํ, ยํ ปสฺ เส วชฺชทสฺ สินํ;
เอวํ ชรา จ มจฺจุ จ, อธิวตฺตนฺ ต ิ ปาณิเนฯ
สมุปคจฺฉติ สสินิ คคนตลํฯ
อุปหจฺจ มนํ มชฺโฌ, มาตงฺ คสฺ มิ ํ ยสสฺ สิเน;
อุจฺฉินฺโน สห รฏฺเฐน, มชฺฌารญฺญํ ตทา อหุฯ
สุ สุข ํ วต ชีวาม, เวริเนสุ อเวริโน’’ติ
เอวมาทโย ปโยคา เวทิตพฺพา, อยํ นโย ทณฺฑีปทาทีสุปิ ลพฺภเตว สมานคติกตฺตา ทณฺฑีปทา
ทีนํ วชฺชทสฺสีปทาทีหฯิ ตสฺ มา อุปโยคฏฺฐาเน ‘‘ทณฺฑิ,ํ ทณฺฑินํ, ทณฺฑิโน, ทณฺฑิเน’’ติ โยเชตพฺพ ํ
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ฯ ภุมฺมฏฺฐาเน ‘‘ทณฺฑิสฺม,ิ ํ ทณฺฑิมฺห,ิ ทณฺฑินิ, ทณฺฑิเน, ทณฺฑีสุ, ทณฺฑิเนสู’’ติ โยเชตพฺพฯํ เอส
นโย คามณี เสนานี อจิ ฺจาทีนิ วชฺเชตฺวา ยถารหํ อี การนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ เคสุ เนตพฺโพฯ
สวินิจฺฉโยยํ อี การนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อี การนฺ ตตาปกติก ํ อี การนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ภูธาตุมยานํ อุการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ อปฺปสิทฺธตฺตา อญฺเญสํ อุการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ วเสน
ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลํ ปูเรสฺ สามฯ กตมานิ ตานิ? ‘‘ภิกฺขุ เหตุ เสตุ เกตุ ราหุ ภาณุ ขาณุ สงฺ กุ
อุจฺฉุ เวฬุ มจฺจุ ชนฺ ตุ สินฺธุ พนฺ ธุ รุ รุ เนรุ สตฺตุ พพฺพุ ปฏุ พินฺทุ ครุ ’’อิจฺจาทีนิฯ
ภิกฺขุ, ภิกฺข,ู ภิกฺขโวฯ ภิกฺขุ,ํ ภิกฺข,ู ภิกฺขโวฯ ภิกฺขุนา, ภิกฺขหู ,ิ ภิกฺขภู ฯิ ภิกฺขุสฺส , ภิกฺขุโน,
ภิกฺขนู ํฯ ภิกฺขุนา, ภิกฺขุสฺมา, ภิกฺขุมฺหา, ภิกฺขหู ,ิ ภิกฺขภู ฯิ ภิกฺขุสฺส , ภิกฺขุโน, ภิกฺขนู ํฯ ภิกฺขุสฺม,ิ ํ
ภิกฺขุมฺห,ิ ภิกฺขสู ุ ฯ โภ ภิกฺขุ, ภวนฺ โต ภิกฺข,ู ภิกฺขเว, ภิกฺขโวฯ ภิกฺขุอาทีนิ อญฺญานิ จ ตํสทิสานิ
เอวํ เญยฺ ยานิฯ
อยมฺปิ ปเนตฺถ วิเสโส เญยฺ โย – เหตุ, เหตู, เหตุโย, เหตโวฯ เหตุ,ํ เหตู, เหตุโย, เหตโวฯ
โภ เหตุ, ภวนฺ โต เหตู, เหตเว, เหตโวฯ เสสํ ภิกฺขุสมํฯ
อถ วา ‘‘เหตุยา’’ติอาทีนํ ทสฺ สนโต ‘‘เธนุ ยา’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูเปน สทิสํ ‘‘เหตุยา’’ติ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปมฺปิ
สตฺตมีฐาเน อิจฺฉิตพฺพฯํ กานิจ ิ หิ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานิ เกหิจ ิ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูเปหิ สทิสานิ ภวนฺ ตฯิ ตํ ยถา?
‘‘อุฏฺเฐหิ กตฺเต ตรมาโนฯ เอหิ พาเลขมาเปหิ, กุสราชํ มหพฺพลํฯ ภาตรา มาตรา อธิปติยา รตฺต ิ
ยา เหตุโย เธนุ โย มตฺยา เปตฺยา’’ติ เอวํ นยทสฺ สเนน ‘‘เหตุยา ตีณิฯ อธิปติยา สตฺตฯ อุฏฺเฐหิ กตฺ
เต’’ติอาทีสุ ลิงฺควิปลฺลาสจินฺตา น อุปปฺ าเทตพฺพาฯ
ชนฺ ตุ, ชนฺ ต,ู ชนฺ ตุโย, ชนฺ ตุโน, ชนฺ ตโวฯ ชนฺ ตุ,ํ ชนฺ ต,ู ชนฺ ตุโย, ชนฺ ตุโน, ชนฺ ตโวฯ โภ ชนฺ ตุ,
ภวนฺ โต ชนฺ ต,ู ชนฺ ตเว ชนฺ ตโวฯ เสสํ ภิกฺขุสมํฯ
ครุ , ครู, ครโว, ครุ โนฯ ครุ ํ, ครู, ครโว, ครุ โนฯ โภ ครุ , ภวนฺ โต ครู, ครโว, ครุ โนฯ เสสํ
ภิกฺขุสมํฯ เอตฺถ ปน ‘‘ภตฺตุ จ ครุ โน สพฺเพ, ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา’’ติปาฬินิทสฺ สนํฯ ตตฺร ‘‘ภิกฺขเว’’ติ
อามนฺ ตนปทํ จุณฺณิยปเทสฺ เวว ทิสฺสติ, น คาถาสุ ฯ ‘‘ภิกฺขโว’’ติ ปจฺจตฺตปทํ คาถาสุ เยว ทิสฺสติ, น
จุณฺณิยปเทสุ , อปิ จ ‘‘ภิกฺขเว’’ติ อามนฺ ตนปทํ สาวกสฺ ส ภิกฺขนู ํ อามนฺ ตนปาฬิยํ สนฺ ธวิ ิสเยเยว ทิสฺ
สติ, น อสนฺ ธวิ ิสเย, พุทฺธสฺ ส ปน ภิกฺขนู ํ อามนฺ ตนปาฬิยํ สนฺ ธวิ ิสเยปิ อสนฺ ธวิ ิสเยปิ ทิสฺสติฯ
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‘‘ภิกฺขโว’’ติ อามนฺ ตนปทํ พุทฺธสฺ ส ภิกฺขนู ํ อามนฺ ตนปาฬิยํ คาถาสุ จ ทิสฺสติ, จุณฺณิยปเทสุ จ สนฺ ธ ิ
วิสเยเยว ทิสฺสติฯ สาวกสฺ ส ปน ภิกฺขนู ํ อามนฺ ตนปาฬิยํ น ทิสฺสตีต ิ อยํ ทฺวินฺนํ วิเสโส ทฏฺฐพฺโพฯ
ตถา หิ ‘‘เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว อิมํ สิกฺขาปทํ อุทฺทเิ สยฺ ยาถา’’ติอาทีสุ ‘‘ภิกฺขเว’’ติ ปทํ จุณฺณิยปเทสฺ
เวว ทิฏฺฐํฯ ‘‘ภิกฺขโว ติสตา อิเม, ยาจนฺ ต ิ ปญฺชลีกตา’’ติอาทีสุ ‘‘ภิกฺขโว’’ติ ปจฺจตฺตปทํ คาถาสุ เยว
ทิฏฺฐํฯ ‘‘อายสฺ มา สาริปุตฺโต ภิกฺข ู อามนฺ เตสิ อาวุ โส ภิกฺขเว’’ติ เอวมาทีสุ สาวกสฺ ส ภิกฺขนู ํ อามนฺ
ตนปาฬีสุ สนฺ ธวิ ิสเยเยว ‘‘ภิกฺขเว’’ติ ปทํ ทิฏฺฐํฯ ‘‘ภิกฺข ู อามนฺ เตสิ โสตุกามตฺถ ภิกฺขเว’’ติ ‘‘อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺข’ู ’ติอาทีสุ ปน พุทฺธสฺ ส ภิกฺขนู ํ อามนฺ ตนปาฬีสุ สนฺ ธวิ ิสยาวิสเยสุ ‘‘ภิกฺขเว’’ติ ปทํ
ทิฏฺฐํฯ ‘‘อรญฺเญ รุ กฺขมูเล วา, สุ ญฺญาคาเรว ภิกฺขโว’’ติ ‘‘ตตฺร โข ภควา ภิกฺข ู อามนฺ เตสิ ภิกฺขโว’’
ติ เอวมาทีสุ พุทฺธสฺ ส ภิกฺขนู ํ อามนฺ ตนปาฬีสุ ‘‘ภิกฺขโว’’ติ อามนฺ ตนปทํ คาถาสุ จ ทิฏฺฐํ, จุณฺณิย
ปเทสุ จ สนฺ ธวิ ิสเยเยว ทิฏฺฐํฯ อิจฺเจวํ –
จุณฺณิเยว ปเท ทิฏฺฐํ, ‘‘ภิกฺขเว’’ติ ปทํ ทฺวิธา;
ยโต ปวตฺตเต สนฺ ธ-ิ วิสยาวิสเยสุ ตํฯ
‘‘ภิกฺขโว’’ติ ปทํ ทิฏฺฐํ, คาถายญฺเจว จุณฺณิเย;
ปทสฺ มมิ ฺปิ จ สนฺ ธสิ ฺ ส , วิสเยวาติ นิทฺทเิ สติฯ
สวินิจฺฉโยยํ อุการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อุการนฺ ตตาปกติก ํ อุการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ปน สยมฺภูอจิ ฺเจตสฺ ส ปกติรูปสฺ ส ตํสทิสานญฺจ นามิกปทมาลํ กถยาม –
สยมฺภ,ู สยมฺภ,ู สยมฺภุโวฯ สยมฺภุ,ํ สยมฺภ,ู สยมฺภุโวฯ สยมฺภุนา, สยมฺภหู ,ิ สยมฺภภู ฯิ สยมฺ
ภุสฺส, สยมฺภุโน, สยมฺภนู ํฯ สยมฺภุนา, สยมฺภุสฺมา, สยมฺภุมฺหา, สยมฺภหู ,ิ สยมฺภภู ฯิ สยมฺภุสฺส ,
สยมฺภุโน, สยมฺภนู ํฯ สยมฺภุสฺม,ิ ํ สยมฺภุมฺห,ิ สยมฺภสู ุ ฯ โภ สยมฺภุ, โภ สยมฺภ,ู ภวนฺ โต สยมฺภ,ู
สยมฺภุโวฯ เอวํ ปภู อภิภูวิภู อิจฺจาทีนิปิฯ
สพฺพญฺญ,ู สพฺพญฺญ,ู สพฺพญฺญุโนฯ สพฺพญฺญุ,ํ สพฺพญฺญ,ู สพฺพญฺญุโนฯ โภ สพฺพญฺญุ, ภวนฺ
โต สพฺพญฺญ,ู สพฺพญฺญุโน, เสสาสุ วิภตฺตสี ุ ปทานิ ภิกฺขุสทิสานิ ภวนฺ ต,ิ เอวํ วิท ู วิญฺญ ู กตญฺญ ู
มคฺคญฺญ ู ธมฺมญฺญ ู อตฺถญฺญ ู กาลญฺญ ู รตฺตญฺญ ู มตฺตญฺญ ู วทญฺญ ู อวทญฺญ ู อิจฺจาทีนิฯ
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ตตฺร ‘‘เย จ ลทฺธา มนุ สฺสตฺต,ํ วทญฺญ ู วีตมจฺฉรา’’ติ เอตฺถ ‘‘วทญฺญ’ู ’ติ ปจฺจตฺตพหุวจนสฺ ส ทสฺ
สนโต สยมฺภู สพฺพญฺญู อิจฺจาทีนมฺปิ ปจฺจตฺโตปโยคพหุวจนตฺต ํ คเหตพฺพฯํ อปิ จ ‘‘วิท,ู วิญฺญ’ู ’ติ
อาทีสุ ‘‘ปรจิตฺตวิทุนี’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ คทสฺ สนโต อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตพฺเพ ‘‘วิทุนี, วิทุนี, วิทุนิโยฯ วิทุนิ,ํ วิ
ทุนี, วิทุนิโยฯ วิทุนิยา’’ติ อิตฺถินเยน ปทมาลา กาตพฺพาฯ ตถา ‘‘วิญฺญ ู ปฏิพลา สุ ภาสิตทุพฺภา
สิต ํ ทุฏฺฐุลฺลาทุฏฺฐุลฺลํ อาชานิตุ’’นฺ ต ิ เอตฺถ ‘‘วิญฺญ’ู ’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ คทสฺ สนโต ‘‘โกธนา อกตญฺญ ู จ, ปิ
สุ ณา มิตฺตเภทิกา’’ติ เอตฺถ จ ‘‘อกตญฺญ’ู ’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ คทสฺ สนโตปิ ‘‘วิญฺญ,ู วิญฺญ,ู วิญฺญุโยฯ วิญฺญุ,ํ
วิญฺญ,ู วิญฺญุโยฯ วิญฺญุยา’’ติ จ ‘‘กตญฺญ,ู กตญฺญ,ู กตญฺญุโยฯ กตญฺญุ,ํ กตญฺญ,ู กตญฺญุโย,
กตญฺญุยาติ จ ชมฺพูนเยน ปทมาลา กาตพฺพาฯ เอวํ ‘‘มคฺคญฺญ,ู ธมฺมญฺญ’ู ’อิจฺจาทีสุปิฯ ‘‘สยมฺภ’ู ’ติ
ปเท ปน ‘‘สยมฺภุ ญาณํ โคตฺรภุ จิตฺต’’นฺ ต ิ ทสฺ สนโต นปุํ สกลิงฺคตฺเต วตฺตพฺเพ ‘‘สยมฺภุ, สยมฺภ,ู
สยมฺภนู ิฯ สยมฺภุ,ํ สยมฺภ,ู สยมฺภนู ี’’ติ นปุํ สเก อายุ นโยปิ คเหตพฺโพฯ เอส นโย เสเสสุ ปิ ยถารหํ
คเหตพฺโพฯ
สวินิจฺฉโยยํ อูการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อูการนฺ ตตาปกติก ํ อูการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิต ิ สพฺพถาปิ ปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส
นามิกปทมาลาวิภาโค สมตฺโตฯ
ยสฺ มา ปนายํ สมตฺโตปิ ปาวจนาทีสุ ยํ ยํ ฐานํ โสตูนํ สมฺมุยฺหนฏฺฐานํ ทิสฺสติ, ตตฺถ ตตฺถ โส
ตูนมนุ คฺคหาย โจทนาโสธนาวเสน สํสยํ สมุคฺฆาเฏตฺวา ปุ น วตฺตพฺโพ โหติ, ตสฺ มา กิญฺจ ิ ปเทส
เมตฺถ กถยามฯ
ยํ กิร โภ ปาฬิยํ ‘‘สญฺญเต พฺรหฺมจารโย, อปเจ พฺรหฺมจารโย’’ติ จ รูปํ อิการนฺ ตสฺ ส
อคฺคิสทฺทสฺ ส ‘‘อคฺคโย’’ติ รูปมิว วุ ตฺต,ํ ตํ ตถา อวตฺวา อี การนฺ ตสฺ ส ทณฺฑสี ทฺทสฺ ส ‘‘ทณฺฑิโน’’ติ
รูปมิว ‘‘พฺรหฺมจาริโน’’อิจฺเจว วตฺตพฺพนฺ ต?ิ สจฺจ,ํ ตตฺถ ‘‘พฺรหฺมํ จรตีต ิ พฺรหฺมจาริ ยถา มุนาตีต ิ
มุนี’’ติ เอวํ อิการนฺ ตวเสน อิจฺฉิตตฺตาฯ ‘‘มุนโย อคฺคโย’’ติ รูปานิ วิย ‘‘พฺรหฺมจารโย’’ติ รูปํ ภวติฯ
อญฺญตฺถ ปน ‘‘พฺรหฺมํ จรณสีโลติ พฺรหฺมจารี, ยถา ทุกฺกฏํ กมฺมํ กรณสีโลติ ทุกฺกฏกมฺมการี’’ติ
เอวํ ตสฺ สีลตฺถ ํ คเหตฺวา อี การนฺ ตวเสน คหเณ ‘‘ทุกฺกฏกมฺมการิโน’’ติ รูปมิว ‘‘ทณฺโฑ อสฺ ส อตฺถตี ิ
ทณฺฑ’ี ’ติ อี การนฺ ตสฺ ส สทฺทสฺ ส ‘‘ทณฺฑิโน’’ติ รูปมิว จ ‘‘พฺรหฺมจาริโน’’ติ รูปํ ภวติฯ ตถา หิ ‘‘อิเม หิ
นาม ธมฺมจาริโน สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺ โต กลฺยาณธมฺมา ปฏิชานิสฺสนฺ ต’ี ’ติ
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ปาฬิ ทิสฺสติฯ เอวํ อิการนฺ ตวเสน ‘‘พฺรหฺมจารโย’’ติ ปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปํ ยุ ชฺชติ, ปุ น
อี การนฺ ตวเสน ‘‘พฺรหฺมจาริโน’’ติ ปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปมฺปิ ยุ ชฺชติ, ตสฺ มา ‘‘พฺรหฺมจาริ,
พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจารโย’’ติ อคฺคินเยน, ‘‘พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจาริโน’’ติ ทณฺฑีนเยน จ
ปทมาลา คเหตพฺพาฯ
ยํ ปน อายสฺ มา พุทฺธโฆโส ‘‘ยถา โสภนฺ ต ิ ยติโน, สีลภูสนภูสิตา’’ติ เอตฺถ ยติสทฺทสฺ ส อิ
การนฺ ตสฺ ส อคฺคิสทฺทสฺ ส ‘‘อคฺคโย’’ติ รูปํ วิย ‘‘ยตโย’’ติ รูปํ อวตฺวา กสฺ มา อี การนฺ ตสฺ ส ทณฺ
ฑีสทฺทสฺ ส ‘‘ทณฺฑิโน’’ติ รูปํ วิย ‘‘ยติโน’’ติ รูปํ ทสฺ เสติฯ นนฺ เวสา ปมาทเลขา วิย ทิสฺสติฯ ยถา หิ
‘‘กุกฺกุฏา มณโย ทณฺฑา สิวโย เทว เต กุทฺธา’’ติ ปาฬิคติยา อุปปริกฺขยิ มานาย ‘‘ยตโย’’ติ รูเปเนว
ภวิตพฺพ ํ อิการนฺ ตตฺตาติ? นายํ ปมาทเลขาฯ ‘‘วทนสีโล วาที’’ติ เอตฺถ วิย ตสฺ สีลตฺถ ํ คเหตฺวา อี
การนฺ ตวเสน โยชเน นิทฺโทสตฺตา, ตสฺ มา ‘‘ยตนสีโล ยตี’’ติ เอวํ ตสฺ สีลตฺถ ํ เจตสิ สนฺ นิธาย อี
การนฺ ตวเสน ‘‘ยติโน’’ติ สมฺปทานสามีนเมกวจนสทิสํ ปจฺจตฺตพหุวจนรูปํ ภทนฺ เตน พุทฺธโฆเสน
ทสฺ สิตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ อุปโยคาลปนพหุวจนรูปมฺปิ ตาทิสเมวฯ
ยตฺถ ปน ตสฺ สีลตฺถ ํ อคฺคเหตฺวา ‘‘โย มุนาติ อุโภ โลเก, มุนิ เตน ปวุ จฺจตี’’ติ เอตฺถ วิย ‘‘ยตติ
วีริยํ กโรตีต ิ ยตี’’ติ กตฺตุการกวเสน อิการนฺ ตภาโว คยฺ หติฯ ตตฺถ ‘‘มุนโย มณโย สิวโย’’ติ โย
การนฺ ตรูปานิ วิย ‘‘ยตโย’’ติ โยการนฺ ต ํ ปจฺจตฺตพหุวจนรูปญฺจ อุปโยคาลปนพหุวจนรูปญฺจ ภวติ,
เอวํ อี การนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ตีสุ ฐาเนสุ โยการนฺ ตาเนว รูปานิ ภวนฺ ตตี ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
ยทิ เอวํ อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ สารมติ สุ ทฺธทิฏฺฐิสมฺมาทิฏฺฐิมจิ ฺฉาทิฏฺฐิวชิรพุทฺธ ิ สทฺทาที กถนฺ
ติ? เอเตสํ ปน อิการนฺ ตวเสน นิทฺทฏิ ฺ ฐานมฺปิ สมาสปทตฺตา อคฺคินเย อฏฺฐตฺวา ยถาสมฺภวํ ทณฺ
ฑีนเย ติฏฺฐนโต โนการนฺ ตาเนว รูปานิฯ ตถา หิ ‘‘อสาเร สารมติโน’’ติ โนการนฺ ตปจฺจตฺตพหุวจน
ปาฬิ ทิสฺสติ, อุปโยคาลปนพหุวจนรูปมฺปิ ตาทิสเมว ทฏฺฐพฺพฯํ นนุ จ โภ กจฺจายนปฺปกรเณ
‘‘อตฺเถ วิสารทมตโย’’ติ เอตฺถ สมาสปทสฺ ส อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส โยการนฺ ตสฺ ส ปจฺจตฺตพหุวจน
ปาฐสฺ ส ทสฺ สนโต สารมติสทฺทาทีนมฺปิ ‘‘วิสารทมตโย’’ติ รูเปน วิย โยการนฺ เตหิ รูเปหิ ภวิตพฺพนฺ
ติ? นปิ ภวิตพฺพ ํ พุทฺธวจเน สมาสปทานํ อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ‘‘วิสารทมตโย’’ติ รูปสทิสสฺ ส รูปสฺ ส
อทสฺ สนโตติฯ
นนุ จ โภ พุทฺธวจเน ‘‘ปญฺจเิ ม คหปตโย อานิสํสาฯ เต โหนฺ ต ิ ชานิปตโย, อญฺญมญฺญํ ปิ ยํว
ทา’’ติ สมาสปทานํ อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ‘‘วิสารทมตโย’’ติ รูปสทิสานิ โยการนฺ ตานิ รูปานิ ทิสฺสนฺ ต ิ
ฯ เอวํ สนฺ เต กสฺ มา ‘‘พุทฺธวจเน สมาสปทานํ อิการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ ‘‘วิสารทมตโย’’ติ รูปสทิสสฺ ส โย
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การนฺ ตสฺ ส รูปสฺ ส อทสฺ สนโต’’ติ วุ ตฺตนฺ ต?ิ เอตฺถ วุ จฺจเต – วิสทิสตฺต ํ ปฏิจฺจฯ คหปติสทฺทาทีสุ หิ
ยสฺ มา ปติสทฺโท สภาเวเนว ปุ ลฺลงิ ฺ โค, น ตุ สมาสโต ปุ พฺเพ อิตฺถลิ งิ ฺ คปกติโก หุตฺวา ปจฺฉา ปุ ลฺ
ลิงฺคภาวํ ปตฺโต, ตสฺ มา อีทเิ สสุ ฐาเนสุ ‘‘คหปตโย, ชานิปตโย’’ติ โยการนฺ ตานิ, ‘‘เสนาปตโย,
เสนาปติโน’’ติ โย โนการนฺ ตานิ จ ปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปานิ ภวนฺ ตฯิ ตถา หิ ‘‘ตตฺตกา
เสนาปติโน’’ติ อฏฺฐกถาปาโฐ ทิสฺสติฯ ยสฺ มา ปน สารมติ สุ ทฺธทิฏฺฐิสมฺมาทิฏฺฐิ มิจฺฉาทิฏฺฐิ วชิร
พุทฺธ ิ สทฺทาทีสุ มติทิฏฺฐิสทฺทาทโย สมาสโต ปุ พฺเพ อิตฺถลิ งิ ฺ คปกติกา หุตฺวา ปจฺฉา พหุพฺพหี ิ
สมาสวเสน ปุ ลฺลงิ ฺ คภาวปฺปตฺตา, ตสฺ มา อีทเิ สสุ ฐาเนสุ ‘‘สารมติโน สุ ทฺธทิฏฺฐิโน สมฺมาทิฏฺฐิโน
มิจฺฉาทิฏฺฐิโน วชิรพุทฺธโิ น’’ติอาทีนิ’โนการนฺ ตานิเยว ปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปานิ ภวนฺ ต,ิ
สมฺปทานสามีนเมกวจเนหิ สทิสานีต ิ นิฏฺฐเมตฺถาวคนฺ ตพฺพฯํ
เสฏฺฐิ สารถิจกฺกวตฺติสามิอจิ ฺเจเตสุ กถนฺ ต?ิ เอตฺถ ปน อยํ วิเสโส เวทิตพฺโพ – กตฺถจิ
ปาเฐ ‘‘เสฏฺฐี สารถี จกฺกวตฺต ี สามี’’ติ อนฺ ตกฺขรสฺ ส ทีฆตฺต ํ ทิสฺสติ, กตฺถจิ ปน ‘‘เสฏฺฐิ สารถิ
จกฺกวตฺต ิ สามิ’’อิต ิ อนฺ ตกฺขรสฺ ส รสฺ สตฺต ํ ทิสฺส ติฯ กิญฺจาปิ รสฺ สตฺตเมเตสํ ทิสฺสติ, ตถาปิ ตตฺถ
ตตฺถ ปจฺจตฺตวจนาทิภาเวน ‘‘เสฏฺฐิโน สารถิโน’’ติอาทิปโยคทสฺ สนโต รสฺ สํ กตฺวา เอตานิ อุจฺจา
ริยนฺ ตตี ิ ญายติ, ตสฺ มา เอวํ นิพฺพจนตฺโถ คเหตพฺโพ – เสฏฺฐํ ธนสารํ, ฐานนฺ ตรํ วา อสฺ ส อตฺถตี ิ
เสฏฺฐีฯ อสฺ สทมฺมาทโย สารณสีโลติ สารถี ฯ จกฺก ํ ปวตฺตนสีโลติ จกฺกวตฺตีฯ สํ เอตสฺ ส อตฺถตี ิ
สามี ตฯิ อสฺ สตฺถกิ ตสฺ สีลตฺถสทฺทา หิ โนการนฺ ตรูปวเสน สมานคติกา ภวนฺ ต ิ ยถา ‘‘ทณฺฑิโน ภูมิ
สายิโน’’ติฯ อปโรปิ นิพฺพจนตฺโถ อี การนฺ ตวเสน อสฺ สทมฺมาทโย สาเรตีต ิ สารถี ฯ ตถา หิ ‘‘ปุ
ริสทมฺเม สาเรตีต ิ ปุ ริสทมฺมสารถี’’ติ วุ ตฺตฯํ จกฺก ํ วตฺเตตีต ิ จกฺกวตฺตฯี เอวํ กตฺตุการกวเสน อี
การนฺ ตตฺต ํ คเหตฺวา กตฺถจิ ลพฺภมานมฺปิ อิการนฺ ตตฺต ํ อนเปกฺขติ ฺวา พุทฺธวจนานุ รูเปน ‘‘สารถิโน
จกฺกวตฺตโิ น’’ติอาทีนิ โนการนฺ ตรูปานิ คเหตฺวา ทณฺฑีนเยน โยเชตพฺพานิ ‘‘ทณฺฑินี’’ติอาทิก ํ วชฺ
ชิตพฺพ ํ วชฺเชตฺวาฯ เอวํ ‘‘เสฏฺฐิโน สารถิโน จกฺกวตฺตโิ น สามิโน’’ติอาทีนิ โนการนฺ ตานิเยว รูปานิ
เญยฺ ยานิฯ
อตฺร กิญฺจ ิ ปโยคํ นิทสฺ สนมตฺต ํ กถยามฯ ‘‘ตาต ตโย เสฏฺฐิโน อมฺหากํ พหูปการา’’ติ จ ‘‘เต
กตภตฺตกิจฺจา ‘มหาเสฏฺฐิโน มยํ คมิสฺสามา’ติ วทิสํ ู’’ติ จ ‘‘สารถิโน อาหํสู’’ติ จ ‘‘ทฺเว จกฺกวตฺตโิ น’’
ติ จ เอวมาทีนิฯ ตตฺถ กิญฺจาปิ กตฺถจิ ‘‘เสฏฺฐิ สารถิ’’อิจฺจาทิ รสฺ สตฺตปาโฐ ทิสฺสติ, ตถาปิ โส สภา
เวน รสฺ สตฺตภาโว ปาโฐ น โหติ, ทีฆสฺ ส รสฺ สตฺตกรณปาโฐติ เวทิตพฺโพฯ ปทมาลา จสฺ ส วุ ตฺตน
เยน เวทิตพฺพาฯ
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มเหสี ต ิ เอตฺถ กถนฺ ต?ิ ‘‘มเหสี’’ติ เอตฺถ กิญฺจาปิ มเหสี สทฺโท อี การนฺ ตวเสน นิทฺทสิ ิยติ,
ตถาปิ อิสิสทฺเทน สมานคติกตฺตา อิสิสทฺทสฺ ส อคฺคิสทฺเทน สมานปทมาลตฺตา อคฺคินเยน ปท
มาลา กาตพฺพาฯ นนุ จ โภ เอตฺถ ตสฺ สีลตฺโถ ทิสฺสติ ‘‘มหนฺ เต สีลกฺขนฺ ธาทโย ธมฺเม เอสนสีโลติ
มเหสี’’ติ, ตสฺ มา ‘‘ภูมสิ ายี’’ติ ปทสฺ ส วิย ทณฺฑีนเยเนว ปทมาลา กาตพฺพาติ? น กาตพฺพา ตสฺ
สีลตฺถสฺ ส อสมฺภวโตฯ อิมสฺ ส หิ ‘‘มหนฺ เต สีลกฺขนฺ ธาทโย ธมฺเม เอสิ คเวสิ เอสิตฺวา ฐิโตติ มเหสี’’
ติ อตสฺ สีลตฺโถ เอว ยุ ชฺชติฯ กตกรณีเยสุ พุทฺธาทีสุ อริเยสุ ปวตฺตนามตฺตาฯ อิสิสทฺเทน จายํ สทฺ
โท อีสกํ สมาโน เกวลํ สมาสปริโยสาเน ทีฆวเสน อุจฺจาริยติ, รสฺ สวเสน ปน ‘‘มหา อิสิ มเหสี’’ติ
สนฺ ธวิ ิคฺคโหฯ ยสฺ มา รสฺ สตฺต ํ คเหตฺวา ตสฺ ส ปทมาลากรณํ ยุ ชฺชติ, ตสฺ มา ‘‘สงฺ คายิสํ ุ มเหสโย’’ติ อิ
การนฺ ตรูปํ ทิสฺสติฯ น หิ สาฏฺฐกเถ เตปิ ฏเก พุทฺธวจเน กตฺถจิปิ จตุตฺถฉี ฏฺเฐกวจนรูปํ วิย ‘‘มเหสิ
โน’’ติ ปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปํ ทิสฺสติฯ ตสฺ มา อี การนฺ ตวเสน อุจฺจาริตสฺ สปิ สโต รสฺ
สวเสน อุจฺจาริตสฺ ส วิย ‘‘มเหสิ, มเหสี, มเหสโยฯ มเหสิ,ํ มเหสี, มเหสโยฯ มเหสินา’’ติ ปทมาลา
กาตพฺพาฯ อปิ จ มเหสี สทฺโท ยตฺถ ราชคฺคุพฺพริวาจโก, ตตฺถ อิตฺถลิ งิ ฺ โค โหติ, ตพฺพเสน ปน
‘‘มเหสี, มเหสี, มเหสิโยฯ มเหสิ,ํ มเหสี, มเหสิโยฯ มเหสิยา’’ติ จ วกฺขมานอิตฺถีนเยน ปทมาลา
กาตพฺพาฯ หตฺถีสทฺเท กถนฺ ต?ิ หตฺถีสทฺทสฺ ส ปน หตฺโถ อสฺ ส อตฺถตี ิ เอวํ อี การนฺ ตวเสน คหเณ
‘‘หตฺถโิ น’’ติ รูปํ ภวติฯ ตถา หิ ‘‘วเน หตฺถโิ น’’ติ ปโยโค ทิสฺสติฯ ตสฺ เสว ตสฺ มเิ ํ ยวตฺเถ รสฺ สํ กตฺวา
คหเณ ‘‘หตฺถโย’’ติ รูปํ ภวติฯ ตถา หิ –
‘‘หํสา โกญฺจา มยูรา จ, หตฺถโย ปสทา มิคา;
สพฺเพ สีหสฺ ส ภายนฺ ต,ิ นตฺถ ิ กายสฺ มิ ตุลฺยตาฯ
เอวเมว มนุ สฺเสสุ , ทหโร เจปิ ปญฺญวา;
โสปิ ตตฺถ มหา โหติ, เนว พาโล สรีรวา’’ติ
อิมสฺ มิ ํ เกฬิสีลชาตเก ‘‘หตฺถโย’’ติ อาหจฺจปทํ ทิสฺสติฯ เอวมสฺ ส ทณฺฑีนเยน จ อคฺคินเยน จ ทฺ
วิธา ปทมาลา, เวทิตพฺพาฯ อิมนิ า นเยน อวุ ตฺเตสุ ปิ ฐาเนสุ ปาฬินยานุ รูเปน โปราณฏฺฐกถานุ
รูเปน จ ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
เอตฺตาวตา ภูธาตุมยานํ ปุ ลฺลงิ ฺ คานํ นามิกปทมาลา สทฺธ ิ ํ ลิงฺคนฺ ตเรหิ สทฺทนฺ ตเรหิ อตฺถนฺ ต
เรหิ จ นานปฺปการโต ทสฺ สิตาฯ
อิมํ สทฺทนีต ิ ํ สุ นีต ิ ํ วิจติ ฺต,ํ
สปญฺเญหิ สมฺมา ปรีปาลนียํ;
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สทา สุ ฏฺฐุ จินฺเตติ วาเจติ โย โส,
นโร ญาณวิตฺถนิ ฺ นตํ ยาติ เสฏฺฐํฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
สวินิจฺฉโย นิคฺคหีตนฺ ตาทิปุลฺลงิ ฺ คานํ
ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโค
สตฺตโม ปริจฺเฉโทฯ
สพฺพถาปิ ปุ ลฺลงิ ฺ ค ํ สมตฺตฯํ

๘. อิตถฺ ิ ลิงฺคนามิกปทมาลา
อถ อิตฺถลิ งิ ฺ เคสุ อาการนฺ ตสฺ ส ภูธาตุมยสฺ ส ปกติรูปภูตสฺ ส ภาวิกาสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลายํ
วตฺตพฺพายมฺปิ ปสิทฺธสฺ ส ตาว กญฺญาสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลํ วกฺขาม –
กญฺญา, กญฺญา, กญฺญาโยฯ กญฺญ,ํ กญฺญา, กญฺญาโยฯ กญฺญาย, กญฺญาหิ, กญฺญาภิฯ
กญฺญาย, กญฺญานํฯ กญฺญาย, กญฺญาหิ, กญฺญาภิฯ กญฺญาย, กญฺญานํฯ กญฺญาย, กญฺญายํ,
กญฺญาสุ ฯ โภติ กญฺเญ, โภติโย กญฺญา, กญฺญาโยฯ อยมมฺหากํ รุ จฯิ
เอตฺถ ‘‘กญฺญา’’ติ เอกวจนพหุวจนวเสน วุ ตฺต,ํ นิรุตฺติปิฏเก พหุวจนวเสน วุ ตฺโต นโย นตฺถ ิ
ฯ ตถา หิ ตตฺถ ‘‘สทฺธา ติฏฺฐติ, สทฺธาโย ติฏฺฐนฺ ตฯิ สทฺธ ํ ปสฺ สติ, สทฺธาโย ปสฺ สตี’’ติ เอตฺตกเมว
วุ ตฺต,ํ ‘‘สทฺธา’’ติ พหุวจนํ น อาคตํฯ กิญฺจาปิ นาคตํ, ตถาปิ ‘‘พาหา ปคฺคยฺ ห ปกฺกนฺ ทุ,ํ สิวิกญฺญา
สมาคตาฯ อเหตุ อปฺปจฺจยา ปุ ริสสฺ ส สญฺญา อุปปฺ ชฺชนฺ ตปิ ิ นิรุชฺฌนฺ ตปิ ี ’’ติอาทิปาฬิทสฺ สนโต พา
หากญฺญา สญฺญาสทฺทาทีนํ พหุวจนตา คเหตพฺพาฯ จูฬนิรุตฺติยํ ‘‘โภติ กญฺเญ, โภติ กญฺญา’’ติ
ทฺเว เอกวจนานิ วตฺวา ‘‘โภติโย กญฺญาโย’’ติ เอกํ พหุวจนํ วุ ตฺตฯํ นิรุตฺติปิฏเก ปน ‘‘โภติ สทฺธา’’
ติ เอกวจนํ วตฺวา ‘‘โภติโย สทฺธาโย’’ติ เอกํ พหุวจนํ วุ ตฺตฯํ มยํ ปเนตฺถ ‘‘เอหิ พาเล ขมาเปหิ,
กุสราชํ มหพฺพลํฯ ผุสฺสตี วรวณฺณาเภฯ เอหิ โคเธ นิวตฺตสฺ สู ’’ติอาทิปาฬิทสฺ สนโต ‘‘โภติ กญฺเญ,
โภติโย กญฺญา, กญฺญาโย’’ติ เอวํปการานิเยว อาลปเนกวจนพหุวจนานิ อิจฺฉามฯ เอตฺถ ‘‘โภติ
กญฺเญ’’ติ อยํ นโย อมฺมาทีสุ มาตาทีสุ จ น ลพฺภติฯ
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ภาวิกา, ภาวิกา, ภาวิกาโยฯ ภาวิก,ํ ภาวิกา, ภาวิกาโยฯ ภาวิกาย, ภาวิกาหิ, ภาวิกาภิฯ
ภาวิกาย, ภาวิกานํฯ ภาวิกาย, ภาวิกาหิ, ภาวิกาภิฯ ภาวิกาย, ภาวิกานํฯ ภาวิกาย, ภาวิกายํ,
ภาวิกาสุ ฯ โภติ ภาวิเก, โภติโย ภาวิกา, ภาวิกาโยฯ
เอวํ เหฏฺฐุทฺทฏิ ฺ ฐานํ สพฺเพสํ ภูธาตุมยานํ ‘‘ภาวนา วิภาวนา’’อิจฺเจวมาทีนํอาการนฺ ตปทานํ
อญฺเญสญฺจาการนฺ ตปทานํ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอตฺถญฺญานิ อาการนฺ ตปทานิ นาม
สทฺธาทีนิฯ
สทฺธา เมธา ปญฺญา วิชฺชา, จินฺตา มนฺ ตา ตณฺหา’ภิชฺฌา;
อิจฺฉา ปุ จฺฉา ชายา มายา, เมตฺตา มตฺตา สิกฺขา สงฺ ขาฯ
ชงฺ ฆา พาหา คีวา ชิวฺหา, วาจา ฉายา คงฺ คา นาวา;
นิทฺทา กนฺ ตา สาลา มาลา, เวลา วีณา ภิกฺขา ลาขาฯ
คาถา เสนา เลขา’เปกฺขา, อาสา ปูชา เอสา กงฺ ขา;
อญฺญา มุทฺทา ขิฑฺฑา ภสฺ สา, ภาสา กีฬา สตฺตา เจตาฯ
ปิ ปาสา เวทนา สญฺญา, เจตนา ตสิณา ปชา;
เทวตา วฏฺฏกา โคธา, พลากา วสุ ธา สภาฯ
อุกฺกา เสผาลิกา สิกฺกา, สลากา วาลิกา สิขา;
การณา วิสิขา สาขา, วจา วญฺฌา ชฏา ฆฏาฯ
ปี ฬา โสณฺฑา วิตณฺฑา จ, กรุ ณา วนิตา ลตา;
กถา นินฺทา สุ ธา ราธา, วาสนา สิสํ ปา ปปาฯ
ปภา สีมา ขมา เอชา,
ขตฺตยิ า สกฺขรา สุ รา;
โทลา ตุลา สิลา ลีลา,
ลาเล’ฬา เมขลา กลาฯ
วฬวา สุ ณิสา มูสา, มญฺชสู า สุ ลสา ทิสา;
นาสา ชุณฺหา คุหา อีหา, ลสิกา ปริสา นิสา;
มาติกจิ ฺจาทโย เจว, ภาวิกาปทสาทิสาฯ
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อมฺมนฺ นมฺพา จ ตาตา จ, กิญฺจเิ ทว สมา สิยุํ;
มาตา ธีตา ปนตฺตาที, ปุ ถเคว อิโต สิยุํฯ
ปริสาสทฺทสฺ ส ปน สตฺตมีฐาเน ‘‘ปริสาย, ปริสายํ, ปริสติ, ปริสาสู’’ติ โยเชตพฺพ ํ ‘‘เอกมิท ํ โภ
โคตม สมยํ โตเทยฺ ยสฺ ส พฺราหฺมณสฺ ส ปริสติ ปรูปารมฺภํ วตฺเตนฺ ต’ี ’ติ ปาฬิทสฺ สนโตฯ อมฺมาทีนํ
ปน ‘‘อมฺมา, อมฺมา, อมฺมาโย’’ติอาทินา กญฺญานเยน วตฺวา อวสาเน ‘‘โภติ อมฺม, โภติ อมฺมา, โภ
ติโย อมฺมา, อมฺมาโย’’ติอาทินา โยเชตพฺพฯํ
มาตา, มาตา, มาตโรฯ มาตรํ, มาตโรฯ มาตรา, มาตุยา, มตฺยา, มาตูห,ิ มาตูภฯิ มาตุ, มาตุ
ยา, มตฺยา, มาตรานํ, มาตานํ, มาตูนํฯ มาตรา, มาตุยา, มตฺยา, มาตูห,ิ มาตูภฯิ มาตุ, มาตุยา,
มตฺยา, มาตรานํ, มาตานํ, มาตูนํฯ มาตริ, มาตุยา, มตฺยา, มาตุยํ, มตฺยํ, มาตูสุฯ โภติ มาตา, โภ
ติโย มาตา, มาตโรฯ
เอตฺถ ปน ยสฺ มา ปาฬิยํ อิตฺถลิ งิ ฺ คานํ สการนฺ ตานิ รูปานิ เอหิ เอภิ เอสุ การนฺ ตาทีนิ จ เอนนฺ
ตาทีนิ จ น ทิสฺสนฺ ต,ิ ตสฺ มา เกหิจ ิ วุ ตฺตานิปิ ‘‘มาตุสฺส มาตเรหี’’ติอาทีนิ น วุ ตฺตานิ, เอส นโย อิต
เรสุ ปิฯ ‘‘ยํกญ
ิ ฺจติ ฺถกิ ตํ ปุ ญฺญ,ํ มยฺ หญฺจ มาตุยา จ เตฯ อนุ ญฺญาโต อหํ มตฺยา’’ติ ปาฬิทสฺ สนโต
ปน กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกสามิภุมฺมวจนฏฺฐาเน ‘‘มาตุยา, มตฺยา’’ติ จ วุ ตฺต ํ อิตฺถลิ งิ ฺ คฏฺฐาเน
สมานคติกตฺตา เตสํ วจนานํฯ ตถา หิ อุมฺมาทนฺ ติชาตเก ‘‘มตฺยา’’ติ ปทํ ปญฺจมีตติเยกวจนว
เสน อาคตํ, ยถา ปน ‘‘ขตฺตยิ า’’ติ ปทํ มชฺฌสรโลปวเสน ‘‘ขตฺยา’’ติ ภวติ, ตถา ‘‘มาตุยา มาตุย’’นฺ
ติ จ ปทํ ‘‘มตฺยา, มตฺย’’นฺ ต ิ ภวติ, อยํ นโย ธีตุสทฺทาทีสุ น ลพฺภติฯ
ธีตา, ธีตา, ธีตโรฯ ธีต,ํ ธีตรํ, ธีตโรฯ ธีตุยา, ธีตหู ,ิ ธีตภู ฯิ ธีตุ, ธีตุยา, ธีตรานํ, ธีตานํ, ธีตนู ํฯ
ธีตรา, ธีตุยา, ธีตหู ,ิ ธีตภู ฯิ ธีตุ, ธีตุยา, ธีตรานํ, ธีตานํ, ธีตนู ํฯ ธีตริ, ธีตุยา, ธีตุยํ, ธีตสู ุ ฯ โภติ ธีตุ,
โภติ ธีตา, โภติโย ธีตา, ธีตโรฯ เอตฺถ ปนฯ
‘‘ชาลิ ํ กณฺหาชินํ ธีต,ํ มทฺทเิ ทวิ ํ ปติพฺพตํ;
จชมาโน น จินฺเตสิ,ํ โพธิยาเยว การณา’’ติ
ปาฬิยํ ‘‘ธีต’’นฺ ต ิ ทสฺ สนโต อุปโยควจนฏฺฐาเน ‘‘ธีต’’นฺ ต ิ วุ ตฺต,ํ ตสฺ มา อิท ํ สารโต คเหตพฺพ,ํ ตถา
ปาฬิยํ ‘‘อสฺ สมณี โหติ อสกฺยธีตรา’’ติ สมาสปทสฺ ส ทสฺ สนโต ตติเยกวจนนฺ ตปทสทิสํ ‘‘เสฏฺฐิธตี
รา’’ติอาทิก ํ ปฐเมกวจนนฺ ตมฺปิ สมาสปทํ คเหตพฺพเมว, นิรุตฺติปิฏเก ปน ‘‘มาตา ธีตา’’ติ
ปททฺวยํ สทฺธานเย ปกฺขติ ฺต, ตมมฺเหหิ ‘‘สทฺธายา’’ติ ปทสฺ ส วิย ‘‘มาตายา’’ติอาทีนํ ปาฬิอาทีสุ พฺ
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ยาเส อทสฺ สนโต วิสุํ คหิต ํ สมาเสเยว หิ อีทสิ ิ ํ สทฺทคติ ํ ปสฺ สาม ‘‘ราชมาตาย ราชธีตาย เสฏฺฐิธตี า
ยา’’ติฯ เอวํ กญฺญานโยปิ เอกเทเสน ลพฺภติ, ตถา ‘‘อจฺฉริยํ นนฺ ทมาเต, อพฺภุต ํ นนฺ ทมาเต’’ติ
ปาฬิยํ ‘‘นนฺ ทมาเต’’ติ ทสฺ สนโต ‘‘โภติ ราชมาเต, โภติ ราชธีเต’’ติ เอวมาทินโยปิ ลพฺภติ, ตตฺร
นนฺ ทมาเตติ นนฺ ทสฺ ส มาตา นนฺ ทมาตา, โภติ นนฺ ทมาเต, เอวํ สมาเสเยว อีทสิ ี สทฺทคติ โหติ,
ตสฺ มา สมาสปทตฺเต ‘‘มาตุ ธีตุ ทุหติ ุ’’อิจฺเจเตสํ ปกติรูปานํ ทฺเว โกฏฺฐาสา คเหตพฺพา ปฐมํ ทสฺ
สิตรูปโกฏฺฐาโส จ กญฺญานโย รูปโกฏฺฐาโส จาติฯ นตฺตาทีนิ ปทานิ น เกวลํ ปุ ลฺลงิ ฺ คานิเยว โหนฺ
ติ, อถ โข อิตฺถลิ งิ ฺ คานิปิฯ ตถา หิ ‘‘วิสาขาย นตฺตา กาลงฺ กตา โหติฯ จตสฺ โส มูสิกา คาธํ กตฺตา,
โน วสิตา’’ติอาทีนิ ปโยคานิ สาสเน ทิสฺสนฺ ตฯิ
นตฺตา, นตฺตา, นตฺตาโรฯ นตฺต,ํ นตฺตารํ, นตฺตาโรฯ นตฺตารา, นตฺตุยา, นตฺตหู ,ิ นตฺตภู ฯิ นตฺ
ตุ, นตฺตุยา, นตฺตารานํ นตฺตานํ, นตฺตนู ํฯ นตฺตารา, นตฺตุยา, นตฺตหู ,ิ นตฺตภู ฯิ นตฺตุ, นตฺตุยา, นตฺ
ตารานํ, นตฺตานํ, นตฺตนู ํฯ นตฺตริ, นตฺตุยา, นตฺตุยํ, นตฺตสู ุ ฯ โภติ นตฺต, โภติ นตฺตา, โภติโย นตฺ
ตา, นตฺตาโรฯ
เอวํ ‘‘กตฺตา วสิตา ภาสิตา’’ อิจฺจาทีสุปิ สมาสปทตฺเต ปน ‘‘ราชมาตาย นนฺ ทมาเต’’ติอาทีนิ
วิย ‘‘ราชนตฺตาย, ราชนตฺเต’’ติอาทีนิ รูปานิ ภวนฺ ตฯิ
สวินิจฺฉโยยํ อาการนฺ ตุการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อาการนฺ ตุการนฺ ตตาปกติก ํ
อาการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ภูมิปทาทีนํ นามิกปทมาลํ วกฺขาม ปุ พฺพาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวา –
รตฺต,ิ รตฺต,ี รตฺตโิ ยฯ รตฺต,ิ ํ รตฺต,ี รตฺตโิ ยฯ รตฺตยิ า, รตฺตหี ,ิ รตฺตภี ฯิ รตฺตยิ า, รตฺตนี ํฯ รตฺตยิ า,
รตฺตหี ,ิ รตฺตภี ฯิ รตฺตยิ า, รตฺตนี ํฯ รตฺตยิ า, รตฺตยิ ํ, รตฺตสี ุ ฯ โภติ รตฺต,ิ โภติโย รตฺตโิ ยฯ ยมกมหา
เถรมตํฯ
‘‘ภูม,ิ ภูม,ี ภูมโิ ยฯ ภูม,ิ ํ ภูม,ี ภูมโิ ย’’ติ สพฺพ ํ เนยฺ ยํฯ เอวํ ‘‘ภูต ิ สตฺต ิ ปตฺต ิ วุ ตฺต ิ มุตฺต ิ กิตฺต ิ
ขนฺ ต ิ ติตฺต ิ สิทฺธ ิ อิทฺธ ิ วุ ทฺธ ิ สุ ทฺธ ิ พุทฺธ ิ โพธิ ปี ต ิ นนฺ ท ิ มติ อสนิ วสนิ สติ คติ วุ ฑฺฒ ิ ยุ วติ องฺ คุลิ
โพนฺ ท ิ ทิฏฺฐิ ตุฏฺฐิ นาภิ’’ อิจฺจาทีนมฺปิ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อปิ จ ‘‘รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺ ต ิ
ฯ ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺ ต ิ เย พลิฯํ น ภูมฺยา จตุรงฺ คุโลฯ เสติ ภูมฺยา อนุ ตฺถุนํฯ ภูมฺยา โส ปติต ํ
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ปาสํฯ คีวาย ปฏิมุญฺจติฯ อิมา จ นภฺโย สตราชิจติ ฺตติ าฯ สเตรตา วิชฺชุริวปฺปภาสเร’’ติ เอวมาทีนํ
ปโยคานํ ทสฺ สนโต รตฺติ ภูมิ นาภิสทฺทาทีนํ อยมฺปิ นามิกปทมาลาวิเสโส เวทิตพฺโพฯ กถํ?
รตฺต,ิ รตฺต,ี รตฺตโิ ย, รตฺโยฯ รตฺต,ิ ํ รตฺต,ี รตฺตโิ ย, รตฺโยฯ รตฺตยิ า, รตฺยา, รตฺตหี ,ิ รตฺตภี ฯิ รตฺ
ติยา, รตฺยา, รตฺตนี ํฯ รตฺตยิ า, รตฺยา, รตฺตหี ,ิ รตฺตภี ฯิ รตฺตยิ า, รตฺยา, รตฺตนี ํฯ รตฺตยิ า, รตฺยา, รตฺ
ติยํ รตฺยํ, รตฺโต, รตฺตสี ุ ฯ โภติ รตฺต,ิ โภติโย รตฺต,ี รตฺตโิ ย, รตฺโยฯ
เอตฺถ ‘‘รตฺโต’’ติ รูปนยํ วชฺเชตฺวา ‘‘ภูม,ิ ภูม,ี ภูมโิ ย, ภูมฺโย’’ติ สพฺพ ํ เนยฺ ยํฯ
นาภิ, นาภี, นาภิโย, นภฺโยฯ นาภิ,ํ นาภี, นาภิโย, นภฺโยฯ นาภิยา, นภฺยา, นาภีห,ิ นาภีภฯิ
นาภิยา, นภฺยา, นาภีนํฯ นาภิยา, นภฺยา, นาภีห,ิ นาภีภฯิ นาภิยา, นภฺยา, นาภีนํฯ นาภิยา, นภฺ
ยา, นาภิยํ, นภฺยํ, นาภีสุฯ โภติ นาภิ, โภติโย นาภี, นาภิโย, นภฺโยฯ
โพธิ, โพธี, โพธิโย, โพชฺโฌฯ โพธิ,ํ โพธิยํ, โพชฺฌ,ํ โพธี, โพธิโย, โพชฺโฌฯ โพธิยา, โพชฺฌา,
โพธีห,ิ โพธีภฯิ โพธิยา, โพชฺฌา, โพธีนํฯ โพธิยา, โพชฺฌา, โพธีห,ิ โพธีภฯิ โพธิยา, โพชฺฌา,
โพธีนํฯ โพธิยา, โพชฺฌา, โพธิยํ, โพชฺฌ,ํ โพธีสุฯ โภติ โพธิ, โภติโย โพธี, โพธิโย, โพชฺโฌฯ
เอตฺถ ปน ‘‘พุชฺฌสฺ สุ ชิน โพธิยํฯ อญฺญตฺร โพชฺฌา ตปสา’’ติ วิจติ ฺรปาฬินยทสฺ สนโต วิจติ ฺรน
ยา นามิกปทมาลา วุ ตฺตาฯ สพฺโพปิ จายํ นโย อญฺญตฺถาปิ ยถารหํ โยเชตพฺโพฯ
สวินิจฺฉโยยํ อิการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อิการนฺ ตตาปกติก ํ อิการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค ํ
นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ภูรีสทฺทาทีนํ นามิกปทมาลํ วกฺขาม ปุ พฺพาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวา –
อิตฺถ,ี อิตฺถ,ี อิตฺถโิ ยฯ อิตฺถ,ิ ํ อิตฺถ,ี อิตฺถโิ ยฯ อิตฺถยิ า, อิตฺถหี ,ิ อิตฺถภี ฯิ อิตฺถยิ า, อิตฺถนี ํฯ อิตฺถ ิ
ยา, อิตฺถหี ,ิ อิตฺถภี ฯิ อิตฺถยิ า, อิตฺถนี ํฯ อิตฺถยิ า, อิตฺถยิ ํ, อิตฺถสี ุ ฯ โภติ อิตฺถ,ิ โภติโย อิตฺถโิ ยฯ
ยมกมหาเถรมตํฯ
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‘‘ภูรี, ภูรี, ภูริโยฯ ภูริ,ํ ภูรี, ภูริ โย’’ติ อิตฺถิยา สมํฯ เอวํ ภูตี โภตี วิภาวินี อิจฺจาทีนํ ภูธาตุม
ยานํ อญฺเญสญฺจ อี การนฺ ตสทฺทานํ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอตฺถญฺเญ อี การนฺ ตสทฺทา
นาม –
‘‘มาตุลานี จ ภคินี, ภิกฺขุนี สามุค ี อชี;
วาปี โปกฺขรณี เทวี, นาคี ยกฺขนิ ี ราชินีฯ
ทาสี จ พฺราหฺมณี มุฏฺฐ-สฺ สตินี สีฆยายินี;
สากิยานี’’ติ จาทีนิ, ปโยคานิ ภวนฺ ต ิ หิฯ
ตตฺร ‘‘โปกฺขรณี ทาสี, พฺราหฺมณิ’’จฺจาทินํ คติ;
อญฺญถาปิ สิยา คาถา-จุณฺณิเยสุ ยถารหํฯ
‘‘กุสาวตี’’ติอาทีนํ, คาถาสฺ เวว วิเสสโต;
รูปานิ อญฺญถา โหนฺ ต,ิ เอกวจนโต วเทฯ
‘‘กาสี อวนฺ ต’ี ’อิจฺจาที, พหุวจนโต วเท;
‘‘จนฺ ทวตี’’ติอาทีนิ, ปโยคสฺ สานุ รูปโตฯ
ตถา หิ ‘‘โปกฺขรญฺโญ สุ มาปิ ตาฯ ตา จ สตฺตสตา ภริยา, ทาสฺ โย สตฺตสตานิ จฯ ทารเก จ
อหํ เนสฺ สํ, พฺราหฺมณฺยา ปริจารเกฯ นชฺโช สนฺ ทนฺ ตฯิ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเรฯ ลกฺขฺยา ภว นิ
เวสนํฯ
พาราณสฺ ยํ มหาราช, กากราชา นิวาสโก;
อสีตยิ า สหสฺ เสหิ, สุ ปตฺโต ปริวาริโตฯ
ราชา ยถา เวสฺ สวโณ นฬิญฺญ’’นฺ ต ิ
เอวมาทีนํ ปาฬีนํ ทสฺ สนโต โปกฺขรณี อิจฺจาทีนํ นามิกปทมาลาโย สวิเสสา โยเชตพฺพาฯ กถํ?
‘โปกฺขรณี, โปกฺขรณี, โปกฺขรณิโย, โปกฺขรญฺโญฯ โปกฺขรณิ’’นฺ ตอิ าทินา วตฺวา กรณสมฺปทานนิสฺ
สกฺกสามิวจนฏฺฐาเน ‘‘โปกฺขรณิยา, โปกฺขรญฺญา’’ติ เอกวจนานิ วตฺตพฺพานิฯ ภุมฺมวจนฏฺฐาเน
ปน ‘‘โปกฺขรณิยา, โปกฺขรญฺญา, โปกฺขรณิยํ, โปกฺขรญฺญ’’นฺ ต ิ จ เอกวจนานิ วตฺตพฺพานิฯ
สพฺพตฺถ จ ปทานิ ปริปุณฺณานิ กาตพฺพานิฯ ตถา ‘‘ทาสี, ทาสี, ทาสิโย, ทาสฺ โยฯ ทาสิ,ํ ทาสิยํ,
ทาสี, ทาสิโย, ทาสฺ โย’’ติ วตฺวา กรณวจนฏฺฐานาทีสุ ‘‘ทาสิยา, ทาสฺ ยา’’ติ เอกวจนานิ วตฺตพฺพานิ
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ฯ ภุมฺมวจนฏฺฐาเน ปน ‘‘ทาสิยา, ทาสฺ ยา, ทาสิยํ, ทาสฺ ย’’นฺ ต ิ จ เอกวจนานิ วตฺตพฺพานิฯ สพฺพตฺถ
ปทานิ ปริปุณฺณานิ กาตพฺพานิฯ เอตฺถ ปน ‘‘ยฏฺฐิยา ปฏิโกเฏติ, ฆเร ชาตํว ทาสิยํฯ ผุสิสฺสามิ วิ
มุตฺตยิ ’’นฺ ต ิ ปโยคานํ ทสฺ สนโต อํวจนสฺ ส ยมาเทสวเสน ‘‘ทาสิย’’นฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ เตสุ จ ‘‘ฆเร ชาตํว
ทาสิย’’นฺ ต ิ เอตฺถ อํวจนสฺ ส ยมาเทสโต อญฺโญปิ สทฺทนโย ลพฺภติฯ กถํ? ยถา ทหรี เอว ‘‘ทหริ
ยา’’ติ วุ จฺจติ, เอวํ ทาสี เอว ‘‘ทาสิยา’’ติฯ
เอตฺถ ปน ‘‘ปสฺ สามิ โวหํ ทหริ,ํ กุมาริ ํ จารุ ทสฺ สน’’นฺ ต ิ จ ‘‘เย ตํ ชิณฺณสฺ ส ปาทํสุ , เอวํ ทหริยํ
สติ’’นฺ ต ิ จ ปาฬิ นิทสฺ สนํ, อุปโยควจนิจฺฉาย ‘‘ทาสิย’’นฺ ต ิ วุ ตฺต,ํ อิมสฺ มิ ํ ปนาธิปปฺ าเย ‘‘ทาสิยา, ทา
สิยา, ทาสิยาโยฯ ทาสิยํ, ทาสิยา, ทาสิยาโยฯ ทาสิยายา’’ติ กญฺญานเยเนว นามิกปทมาลา ภวติ
‘‘กุมาริยา’’ติ สทฺทสฺ เสวฯ ตถา หิ ‘‘กุมาริเย อุปเสนิเย’’ติ ปาฬิ ทิสฺสติฯ ตถา ‘‘ปุ ปผฺ วติยา, ปุ ปผฺ ว
ติยํ, ปุ ปผฺ วติยาย, ปุ ปผฺ วติยายํ, โภติ ปุ ปผฺ วติเย’’ติ กญฺญานยนิสฺสิเตน เอกวจนนเยน นามิกปท
มาลา ภวติฯ
เอตฺถ ปน ‘‘อตีเต อยํ พาราณสี ปุ ปผฺ วติยา นาม อโหสิฯ ราชาสิ ลุทฺทกมฺโม, เอกราชา ปุ ป ฺ
ผวติยายํฯ อุยฺยสฺ สุ ปุ พฺเพน ปุ ปผฺ วติยายา’’ติ ปาฬิ จ อฏฺฐกถาปาโฐ จ นิทสฺ สนํฯ อปโร นโย –
‘‘ทาสิยา ทหริยา กุมาริยา’’ติอาทีสุ กการสฺ ส ยการาเทโสปิ ทฏฺฐพฺโพฯ พฺราหฺมณี สทฺทสฺ ส ตุ ‘‘พฺ
ราหฺมณี, พฺราหฺมณี, พฺราหฺมณิโย, พฺราหฺมณฺโยฯ พฺราหฺมณิ’’นฺ ตอิ าทีนิ วตฺวา กรณวจนฏฺฐานาที
สุ ‘‘พฺราหฺมณิยา, พฺราหฺมณฺยา’’ติ เอกวจนานิ วตฺตพฺพานิ, สพฺพตฺถ จ ปทานิ ปริปุณฺณานิ กาตพฺ
พานิฯ นที สทฺทสฺ ส ‘‘นที, นที, นทิโย, นชฺโชฯ นทิ’’นฺ ตอิ าทินา วตฺวา ‘‘นทิยา, นชฺชา’’ติ จ ‘‘นทิยํ,
นชฺช’’นฺ ต ิ จ วตฺตพฺพ,ํ สพฺพตฺถ จ ปทานิ ปริปุณฺณานิ กาตพฺพานิฯ อิตฺถลิ งิ ฺ เคสุ หิ ปจฺจตฺตพหุวจ
เน ทิฏฺเฐเยว อุปโยคพหุวจนํ อนาคตมฺปิ ทิฏฺฐเมว โหติ, ตถา อุปโยคพหุวจเน ทิฏฺเฐเยว ปจฺจตฺต
พหุวจนํ อนาคตมฺปิ ทิฏฺฐเมว โหติ, กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกสามิภุมฺมวจนานมฺปิ อญฺญตรสฺ มิ ํ ทิฏฺเฐ
เยว อญฺญตรํ ทิฏฺฐเมว โหติฯ ตถา หิ ‘‘ทาสา จ ทาสฺ โย อนุ ชวี ิโน จา’’ติ เอตฺถ ‘‘ทาสฺ โย’’ติ ปจฺจตฺต
พหุวจเน ทิฏฺเฐเยว อปรมฺปิ ‘‘ทาสฺ โย’’ติ อุปโยคพหุวจนํ ตํสทิสตฺตา ทิฏฺฐเมว โหติฯ
‘‘สกฺโก จ เม วรํ ทชฺชา, โส จ ลพฺเภถ เม วโร;
เอกรตฺต ํ ทฺวิรตฺต ํ วา, ภเวยฺ ยํ อภิปารโก;
อุมฺมาทนฺ ตฺยา รมิตฺวาน, สิวิราชา ตโต สิย’’นฺ ต ิ
เอตฺถ ‘‘อุมฺมาทนฺ ตฺยา’’ติ กรณวจเน ทิฏฺเฐเยว ตํสทิสานิ สมฺปทานนิสฺสกฺกสามิภุมฺมวจนานิปิ
ทิฏฺฐานิเยว โหนฺ ตฯิ ‘‘พฺราหฺมณฺยา ปริจารเก’’ติ เอตฺถ ‘‘พฺราหฺมณฺยา’’ติ สามิวจเน ทิฏฺเฐเยว ตํสทิ
สานิ กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกภุมฺมวจนานิปิ ทิฏฺฐานิเยว โหนฺ ตฯิ ‘‘เสติ ภูมฺยา อนุ ตฺถุน’’นฺ ต ิ เอตฺถ
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‘‘ปถพฺยา จารุ ปุพฺพงฺ ค’ี ’ติ เอตฺถ จ ‘‘ภูมฺยา, ปถพฺยา’’ติ สตฺตมิยา เอกวจเน ทิฏฺเฐเยว ตํสทิสานิ
กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกสามิวจนานิปิ ทิฏฺฐานิเยว โหนฺ ตฯิ ‘‘พาราณสฺ ยํ มหาราชา’’ติ เอตฺถ ‘‘พา
ราณสฺ ย’’นฺ ต ิ ภุมฺมวจเน ทิฏฺเฐเยว ตํสทิสานิ อญฺญานิปิ ‘‘พฺราหฺมณฺยํ เอกาทสฺ ยํ ปญฺจมฺย’’นฺ ตอิ าที
นิ ภุมฺมวจนานิ ทิฏฺฐานิเยว โหนฺ ตฯิ
คณฺหนฺ ต ิ จ ตาทิสานิ รูปานิ ปุ พฺพาจริยาสภาปิ คาถาภิสงฺ ขรณวเสนฯ สาสเนปิ ปน เอตาทิ
สานิ รูปานิ เยภุยฺเยน คาถาสุ สนฺ ทสิ ฺ สนฺ ตฯิ
กุสาวตีฯ กุสาวติฯํ กุสาวติยา, กุสาวตฺยาฯ กุสาวติยํ, กุสาวตฺยํฯ โภติ กุสาวติฯ
พาราณสีฯ พาราณสิฯํ พาราณสิยา, พาราณสฺ ยาฯ พาราณสิยํ, พาราณสฺ ยํ, พาราณสฺ สํ
อิจฺจปิ , โภติ พาราณสิฯ
นฬินีฯ นฬินฯิ ํ นฬินิยา, นฬิญฺญาฯ นฬินิยํ, นฬิญฺญฯํ โภติ นฬินิฯ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิ
ฯ
คาถาวิสยํ ปน ปตฺวา ‘‘กุสาวติมฺห,ิ พาราณสิมฺห,ิ นฬินิมฺห’ี ’ติอาทินา สทฺทรูปานิปิโยเชตพฺ
พานิฯ ตถา หิ ปาฬิยํ ‘‘กุสาวติมฺห’ิ ’อาทีนิ มฺหิยนฺ ตานิ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปานิ คาถาสุ เยว ปญฺญายนฺ ต,ิ น
จุณฺณิยปทรจนายํฯ อกฺขรสมเย ปน ตาทิสานิ รูปานิ อนิวาริตานิ ‘‘นทิมฺหา จา’’ติอาทิทสฺ สนโตฯ
ยํ ปน อฏฺฐกถาสุ จุณฺณิยปทรจนายํ ‘‘สมฺมาทิฏฺฐิมฺห’ี ’ติอาทิก ํ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปํ ทิสฺสติ, ตํ อกฺขรวิปลฺลา
สวเสน วุ ตฺตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพ ํ จุณฺณิยปทฏฺฐาเน ‘‘สมฺมาทิฏฺฐิยํ ปฏิสนฺ ธยิ ํ สุ คติยํ ทุคฺคติย’’นฺ ตอิ าทิทสฺ
สนโตฯ อยํ ปเนตฺถ นิยโม สุ คตสาสเน คาถายํ จุณฺณิยปทฏฺฐาเน จ ‘‘กญฺญา รตฺต ิ อิตฺถ ี ยาคุ วธู’’
ติ เอวํ ปญฺจนฺ เตหิ อิตฺถลิ งิ ฺ เคหิ สทฺธ ิ ํ นา ส สฺมา สฺมิํ มฺหา มฺหิอจิ ฺเจเต สทฺทา สรูปโต ปรตฺต ํ น
ยนฺ ตฯิ มฺหิสทฺโท ปน คาถายํ อิวณฺณนฺ เตหิ อิตฺถลิ งิ ฺ เคหิ สทฺธ ิ ํ ปรตฺต ํ ยาติฯ ตตฺริท ํ วุ จฺจติ –
‘‘คาถายํ จุณฺณิเย จาปิ , นา สสฺมาที สรูปโต;
นาการนฺ ตอิวณฺณนฺ ต-อิตฺถตี ิ ปรตํ คตาฯ
มฺหิสทฺโท ปน คาถายํ, อิวณฺณนฺ ตติ ฺถภิ ี สห;
ย’โต ปรตฺตเมตสฺ ส, ปโยคานิ ภวนฺ ต ิ หิฯ
ยถา พลากโยนิมฺห,ิ น วิชฺชติ ปุ โม สทา;
กุสาวภิมฺห ิ นคเร, ราชา อาสิ มหีปตี’’ติฯ
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๑๘๔

เอวํ กุสาวตี อิจฺจาทีนิ อญฺญถา ภวนฺ ต,ิ นครนามตฺตา ปเนกวจนานิปิ, น ชนปทนามานิ วิย
พหุวจนานิฯ ‘‘กาสี, กาสิโยฯ กาสีห,ิ กาสีภฯิ กาสีนํฯ กาสีสุฯ โภติโย กาสิโยฯ เอวํ อวนฺ ต ี อวนฺ ต ิ
โย’’ติอาทินาปิ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อญฺญานิปิ ปทานิ คเหตพฺพานิฯ เอวํ กาสี อจิ ฺจาทีนิ
ชนปทนามตฺตา รูฬฺหวี เสน พหุวจนาเนว ภวนฺ ต ิ อตฺถสฺ ส เอกตฺเตปิ ฯ
จนฺ ทวตี, จนฺ ทวติ,ํ จนฺ ทวติยา, จนฺ ทวติยํ, โภติ จนฺ ทวติ, เอวํ เอกวจนวเสน วา, จนฺ ทวติโย,
จนฺ ทวติโย, จนฺ ทวตีห,ิ จนฺ ทวตีภ,ิ จนฺ ทวตีนํ, จนฺ ทวตีสุ, โภติโย จนฺ ทวติโย, เอวํ พหุวจนวเสน วา
นามิกปทมาลา เวทิตพฺพา, อญฺญานิปิ ปทานิ โยเชตพฺพานิฯ ‘‘จนฺ ทวตี’’อิจฺจาทีนิ หิ เอกิสฺสา
พหูนญฺจติ ฺถนี ํ ปณฺณตฺตภิ าวโต ปโยคานุ รูเปน เอกวจนวเสน วา พหุวจนวเสน วา โยเชตพฺพานิ
ภวนฺ ตฯิ เอส นโย อญฺญตฺราปิ ฯ
สวินิจฺฉโยยํ อี การนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อี การนฺ ตตาปกติก ํ อี การนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ภูธาตุมยานํ อุการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คานํ อปฺปสิทฺธตฺตา อญฺเญน อุการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ เคน นา
มิกปทมาลํ ปูเรสฺ สาม –
ยาคุ, ยาคู, ยาคุโยฯ ยาคุ,ํ ยาคู, ยาคุโยฯ ยาคุยา, ยาคูห,ิ ยาคูภฯิ ยาคุยา, ยาคูนํฯ ยาคุยา,
ยาคูห,ิ ยาคูภฯิ ยาคุยา, ยาคูนํฯ ยาคุยา, ยาคุยํ, ยาคูสุฯ โภติ ยาคุ, โภติโย ยาคู, ยาคุโยฯ
เอวํ ‘‘ธาตุ เธนุ กาสุ ททฺทุ กณฺฑุ กจฺฉุ รชฺชุ’’อิจฺจาทีนิฯ ตตฺร ธาตุ สทฺโท รสรุ ธริ มํสเมทนฺ หา
รุ อฏฺฐิอฏฺฐิมญ
ิ ฺชสุ กฺกสงฺ ขาตธาตุวาจโก ปุ ลฺลงิ ฺ โค, สภาววาจโก ปน สุ คตาทีนํ สารีริกวาจโก
โลกธาตุวาจโก จ จกฺขาทิวาจโก จ อิตฺถลิ งิ ฺ โค, ภู หู กรปจาทิสทฺทวาจโก อิตฺถลิ งิ ฺ โคเจว ปุ ลฺลงิ ฺ โค
จฯ อตฺร ปนิตฺถลิ งิ ฺ โค อธิปเฺ ปโตฯ
สวินิจฺฉโยยํอกุ ารนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คานํ นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อุการนฺ ตตาปกติก ํ อุการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ภูสทฺทาทีนํ นามิกปทมาลํ วกฺขาม ปุ พฺพาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวา –
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ชมฺพ,ู ชมฺพ,ู ชมฺพุโยฯ ชมฺพุ,ํ ชมฺพ,ู ชมฺพุโยฯ ชมฺพุยา, ชมฺพหู ,ิ ชมฺพภู ฯิ ชมฺพุยา, ชมฺพนู ํฯ
ชมฺพุยา, ชมฺพหู ,ิ ชมฺพภู ฯิ ชมฺพุยา, ชมฺพนู ํฯ ชมฺพุยา, ชมฺพุยํ, ชมฺพสู ุ ฯ โภติ ชมฺพุ, โภติโย ชมฺพ,ู
ชมฺพุโยฯ ยมกมหาเถรมตํฯ
เอตฺถ ชมฺพูสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คตฺต ํ ‘‘อมฺพา สาลา จ ชมฺพุโย’’ติอาทินา ปสิทฺธฯํ ‘‘อิเม เต ชมฺพุ
กา รุ กฺขา’’ติ เอตฺถ ปน รุกฺขสทฺท ํ อเปกฺขติ ฺวา ‘‘ชมฺพุกา’’ติ ปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโส กโตติ ทฏฺฐพฺพฯํ ตถา
หิ ชมฺพตู ิ กเถตพฺพาติ ชมฺพุกาฯ เก เร เค สทฺเทติ ธาตุฯ อถ วา อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน ชมฺพ ู เอว ชมฺพุ
กา, ชมฺพุกา จ ตา รุ กฺขา จาติ ชมฺพุการุ กฺขา, ยถา ลงฺ กาทีโป, ปุ ลฺลงิ ฺ คปกฺเข วา สมาสวเสน ‘‘ชมฺ
พุกรุ กฺขา’’ติ วตฺตพฺเพ คาถาวิสยตฺตา ฉนฺ ทานุ รกฺขณตฺถ ํ ทีฆ ํ กตฺวา ‘‘ชมฺพุการุ กฺขา’’ติ วุ ตฺต ํ
‘‘สรณาคมเน กญฺจ’ี ’ติ เอตฺถ วิยฯ
ภู, ภู, ภุโยฯ ภุ,ํ ภู, ภุโยฯ ภุยา, ภูห,ิ ภูภฯิ ภุยา, ภูนํฯ ภุยา, ภูห,ิ ภูภฯิ ภุยา, ภูนํฯ ภุยา,
ภุยํ, ภูสุฯ โภติ ภุ, โภติโย ภู, ภุโยฯ
เอวํ ‘‘อภู, อภู, อภุโยฯ อภุ,ํ อภู, อภุโยฯ อภุยา’’ติอาทินา โยเชตพฺพาฯ อตฺร ‘‘อภุ ํ เม กถํ นุ
ภณสิ, ปาปกํ วต ภาสสี’’ติ นิทสฺ สนปทํฯ
‘‘วธู จ สรภู เจว, สรพู สุ ตนู จมู;
วามูรู นาคนาสูรู’’, อิจฺจาที ชมฺพุยา สมาฯ
อิท ํ ปน สุ ขุมํ ฐานํ สุ ฏฺฐุ มนสิ กาตพฺพฯํ ‘‘วทญฺญ,ู วทญฺญ,ู วทญฺญุโยฯ วทญฺญุ,ํ วทญฺญ,ู
วทญฺญุโยฯ วทญฺญุยา’’ติ ชมฺพูสมํ โยเชตพฺพฯํ เอวํ ‘‘มคฺคญฺญ ู ธมฺมญฺญ ู กตญฺญ’ู ’อิจฺจาทีสุปิฯ
นนุ จ โภ –
‘‘โสหํ นูน อิโต คนฺ ตฺวา, โยนิ ํ ลทฺธาน มานุ สิ;ํ
วทญฺญ ู สีลสมฺปนฺ โน, กาหามิ กุสลํ พหุ’’นฺ ต ิ
เอวมาทิปปฺ โยคทสฺ สนโต วทญฺญูสทฺทาทีนํ ปุ ลฺลงิ ฺ คภาโว ปสิทฺโธ, เอวํ สนฺ เต กสฺ มา อิธ อิตฺถลิ งิ ฺ
คนโย ทสฺ สิโตติ? วทญฺญูอจิ ฺจาทีนํ เอกนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คภาวาภาวโต ทฺวิลงิ ฺ คานิ เตสํ วาจฺจลิงฺคตฺตาฯ
ตถา หิ –
‘‘สาหํ คนฺ ตฺวา มนุ สฺสตฺต,ํ วทญฺญ ู วีตมจฺฉรา;
สงฺ เฆ ทานานิ ทสฺ สามิ, อปฺปมตฺตา ปุ นปฺปุน’’นฺ ต ิ จ,
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‘‘โกธนา อกตญฺญ ู จา’’ติ จ อิตฺถลิ งิ ฺ คปโยคิกา พหู ปาฬิโย ทิสฺสนฺ ต,ิ ตสฺ มา เอวํ นีต ิ อมฺเหหิ
ฐปิ ตาฯ
สวินิจฺฉโยยํ อูการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อูการนฺ ตตาปกติก ํ อูการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
โอการนฺ ตปทํ ภูธาตุมยํ อิตฺถลิ งิ ฺ คมปฺปสิทฺธ,ํ อญฺญํ ปโนการนฺ ต ํ อิตฺถลิ งิ ฺ ค ํ ปสิทฺธฯํ
โอการนฺ ต ํ อิตฺถลิ งิ ฺ ค,ํ โคสทฺโทติ วิภาวเย;
โคสทฺทสฺ เสว ปุ ลฺลงิ ฺ เค, รูปมสฺ สาหุ เกจน;
ตถา หิ เกจิ ‘‘โค, คาโว, คโวฯ คาวุ ’’นฺ ตอิ าทินา นเยน วุ ตฺตานิ ปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส รูปานิ
วิย อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส รูปานิ อิจฺฉนฺ ต,ิ เตสํ มเต มชฺเฌ ภินฺนสุ วณฺณานํ วณฺณวิเสสาภาโว
วิย รูปวิเสสาภาวโต โคสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาวปฏิปาทนํ อนิชฺฌานกฺขมํฯ กสฺ มาติ เจ? ยสฺ มา
มาตุ คามสทฺทสฺ ส ‘‘มาตุคาโม, มาตุคามาฯ มาตุคาม’’นฺ ตอิ าทินา นเยน ทฺเว ปทมาลา กตฺวา
เอกา ปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส ปทมาลา, เอกา อิตฺถลิ งิ ฺ คปทมาลาติ วุ ตฺตวจนํ วิย อิท ํ วจนํ อมฺเห ปฏิภาติ, ตสฺ
มา อนิชฺฌานกฺขมํฯ
อปิ จ อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส รูเปสุ ปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส รูเปหิ สเมสุ สนฺ เตสุ กถํ
โคสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาโว สิยา? รูปมาลาวิเสสาภาวโตฯ ยถา หิ รตฺติ อคฺคิ อฏฺฐิสทฺทานํ อิ
การนฺ ตภาเวน สมตฺเตปิ อิตฺถลิ งิ ฺ คปุ มนปุํ สกลิงฺคลกฺขณภูโต รูปมาลาวิเสโส ทิสฺสติฯ ยถา ปน ทฺ
วินฺนํ ธาตุ สทฺทานํ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คปริยาปนฺ นานํ รูปมาลาวิเสโส ทิสฺสติ, น ตถา เตหาจริเยหิ
อภิมตสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส รูปมาลาวิเสโส ทิสฺสติฯ ยถา ปน ทฺวินฺนํ ธาตุ สทฺทานํ ปุ มติ ฺถ ิ
ลิงฺคปริยาปนฺ นานํ รูปมาลาวิเสโส ภวติ, ยถา ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คปริยาปนฺ นานํ รูป
มาลาวิเสเสน ภวิตพฺพ,ํ ยถา จ ทฺวินฺนํ อายุ สทฺทานํ ปุ นฺนปุํ สกลิงฺคปริยาปนฺ นานํ รูปมาลาวิเสโส
ทิสฺสติ, ตถา ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คปริยาปนฺ นานํ รูปมาลาวิเสเสน ภวิตพฺพฯํ อวิเสสตฺเต
สติ กถํ เตสํ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คววตฺถานํ สิยา, กถญฺจ วิสทาวิสทาการโวหารตา สิยาฯ อิท ํ ฐานํ อตีว
สณฺหสุ ขุมํ ปรมคมฺภรี ํ มหาคหนํ น สกฺกา สพฺพสตฺตานํ มูลภาสาภูตาย สพฺพญฺญุชเิ นริตาย มาคธิ
กาย สภาวนิรุตฺตยิ า นยํ สมฺมา อชานนฺ เตน อกตญาณสมฺภาเรน เกนจิ อชฺโฌคาเหตุ ํ วา วิชเฏตุ ํ
วา, อมฺหากํ ปน มเต ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ รูปมาลาวิเสโส เจว ทิสฺสติ, ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คววตฺถานญฺจ ทิสฺ
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สติ, วิสทาวิสทาการโวหารตา จ ทิสฺสติ, นปุํ สกลิงฺคสฺ ส ตทุภยมุตฺตาการโวหารตา จ ทิสฺสตีต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ
อิทานิ อิมสฺ สตฺถสฺ ส อาวิภาวตฺถ ํ อิมสฺ มิ ํ ฐาเน อิมํ นีต ิ ํ ฐเปสฺ สามฯ เอวญฺห ิ สติ ปริยตฺตสิ าสเน
ปฏิปนฺ นกา นิกฺกงฺ ขภาเวน น กิลมิสฺสนฺ ตฯิ เอตฺถ ตาว อตฺถคฺคหเณ วิญฺญนู ํ โกสลฺลุปปฺ าทนตฺถ ํ
ติสฺโส นามิกปทมาลาโย กเถสฺ สาม – เสยฺ ยถิท?ํ
คาวี, คาวี, คาวิโยฯ คาวิ,ํ คาวี, คาวิโยฯ คาวิยา, คาวีห,ิ คาวีภฯิ คาวิยา, คาวีนํฯ คาวิยา,
คาวีห,ิ คาวีภฯิ คาวิยา, คาวีนํฯ คาวิยา, คาวิยํ, คาวีสุฯ โภติ คาวิ, โภติโย คาวี, คาวิโยฯ
อยํ โคสทฺทโต วิหติ สฺ ส อีปจฺจยสฺ ส วเสน นิปผฺ นฺ นสฺ ส อิตฺถวิ าจกสฺ ส อีการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส
คาวี สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ
โค, คาโว, คโวฯ คาวุ ํ, คาวํ, ควํ, คาโว, คโวฯ คาเวน, คเวน, โคหิ, โคภิฯ คาวสฺ ส , ควสฺ ส,
ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ คาวา, คาวสฺ มา, คาวมฺหา, ควา, ควสฺ มา, ควมฺหา, โคหิ, โคภิฯ คาวสฺ ส , ควสฺ ส,
ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ คาเว, คาวสฺ ม,ิ ํ คาวมฺห,ิ คเว, ควสฺ ม,ิ ํ ควมฺห,ิ คาเวสุ , คเวสุ , โคสุ ฯ โภ โค, ภวนฺ
โต คาโว, คโวฯ
อยํ ปุ มวาจกสฺ ส โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาฯ
โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโวฯ คาวํ, ควํ, คาวิ,ํ คาโว, คาวี คโวฯ โคหิ, โคภิฯ ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ
โคหิ, โคภิฯ ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ โคสุ ฯ โภติ โค, โภติโย คาโว, คาวี, คโวฯ อยํ ปุ มติ ฺถวิ าจกสฺ ส โอ
การนฺ ตสฺ สิตฺถปิ ุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทนามิกปทมาลาฯ
เอตฺถ ปน ‘‘คาวุ ’’นฺ ต ิ ปทํ เอกนฺ ตปุ มวาจกตฺตา น วุ ตฺตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพ,ํ เอกนฺ ตปุ มวา
จกตฺตญฺจสฺ ส อาหจฺจปาฬิยา ญายติ ‘‘อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺ สูปคตํ ภิกฺขุ ํ อิตฺถ ี นิมนฺ เตสิ ‘เอหิ ภนฺ เต,
หิรญฺญํ วา เต เทมิ, สุ วณฺณํ วา เต เทมิ, เขตฺต ํ วา เต เทมิ, วตฺถุ ํ วา เต เทมิ, คาวุ ํ วา เต เทมิ,
คาวิ ํ วา เต เทมิฯ ทาสํ วา เต เทมิ, ทาสิ ํ วา เต เทมิ, ธีตรํ วา เต เทมิ ภริยตฺถาย, อหํ วา เต
ภริยา โหมิ, อญฺญํ วา เต ภริยํ อาเนมี’ติ’’ เอวํ อาหจฺจปาฬิยา ญายติฯ
เอตฺถ หิ ‘‘คาวุ ’’นฺ ต ิ วจเนน ปุ มา วุ ตฺโต, ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ วจเนน อิตฺถ,ี ยํ ปน อิมสิ ฺ สํ โอการนฺ ตติ ฺถ ิ
ลิงฺคปทมาลายํ ‘‘คาวี’’ติ ปทํ จตุกฺขตฺตุ ํ วุ ตฺต,ํ ตํ ‘‘กญฺญา’’ติ ปทํ วิย อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส อวิสทาการ
โวหารตาวิญฺญาปเน สมตฺถ ํ โหติฯ น หิ อิตเรสุ ลิงฺเคสุ สมานสุ ตกิ ภาเวน จตุกฺขตฺตุ ํ อาคตปทํ
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เอกมฺปิ อตฺถ,ิ ‘‘คาวี คาวิ’’นฺ ต ิ จ อิเมสํ สทฺทานํ กตฺถจิ ฐาเน อิตฺถปิ ุ เมสุ สามญฺญวเสน ปวตฺต ิ ํ
อุปริ กถยิสฺสามฯ ยา ปนมฺเหหิ โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโวฯ คาวํ, ควํ, คา
วิ’’นฺ ตอิ าทินา นเยน ปทมาลา กตา, ตตฺถ โคสทฺทโต สิโยนํ อีการาเทโส อํวจนสฺ ส จ อิํการาเทโส
ภวติ, เตน โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส ‘‘คาวี คาวี คาวิ’’นฺ ต ิ รูปานิ ทสฺ สิตานิฯ ตถา หิ มุ ขมตฺตที ปนิยํ
สทฺทสตฺถวิทุนา วชิรพุทฺธาจริเยน นิรุตฺตนิ เย โกสลฺลวเสน โคสทฺทโต โยนมี การาเทโส วุ ตฺโตฯ
ยถา ปน โคสทฺทโต โยนมี การาเทโส ภวติ, ตถา สิสฺสีการาเทโส อํวจนสฺ ส จ อิกํ าราเทโส ภวติฯ
อตฺริมา นยคฺคาหปริทปี นิโย คาถา –
อีปจฺจยา สิทฺเธสฺ วปิ , ‘‘คาวี คาวี’’ติอาทิสุ;
ปฐเมกวจนาทิ-อนฺ เตสุ ชินสาสเนฯ
วทตา โยนมี การํ, โคสทฺทสฺ สิตฺถยิ ํ ปน;
อวิสทตฺตมกฺขาตุ,ํ นโย ทินฺโนติ โน รุ จฯิ
กิญฺจ ภิยฺโย อฏฺฐกถาสุ จ –
‘‘คาโว’’ติ วตฺวา ‘‘คาวิ’’นฺ ต-ิ วจเนน ปนิตฺถยิ ํ;
อวิสทตฺตมกฺขาตุ,ํ นโย ทินฺโนติ โน รุ จฯิ
ตถา หิ สมนฺ ตปาสาทิกาทีสุ อฏฺฐกถาสุ ‘‘เฉโก หิ โคปาลโก สกฺขราโย อุจฺฉงฺ เคน คเหตฺวา
รชฺชุทณฺฑหตฺโถ ปาโตว วชํ คนฺ ตฺวา คาโว ปิ ฏฺฐิยํ ปหริตฺวา ปลิฆถมฺภมตฺถเก นิสินฺโน ทฺวารํ
ปตฺต ํ ปตฺต ํ คาวิ ํ ‘เอโก ทฺเว’ติ สกฺขรํ ขิปิตฺวา คเณตี’’ติ อิมสฺ มิ ํ ปเทเส ‘‘คาโว’’ติ วตฺวา ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ
วจเนน อิตฺถปิ ุ มวาจกสฺ ส โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส อวิสทาการโวหารตา วิหติ าฯ ‘‘คาโว’’ติ
หิ อิมนิ า สามญฺญโต อิตฺถปิ ุ มภูตา โคณา คหิตา, ตถา ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ อิมนิ าปิ อิตฺถภิ โู ต ปุ มภูโต จ
โคโณฯ เอวํ ‘‘คาโว’’ติ จ ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ จ อิเม สทฺทา สทฺทสตฺถวิทหู ิ อฏฺฐกถาจริเยหิ นิรุตฺตนิ ยกุสล
ตาย สมานลิงฺควเสน เอกสฺ มเิ ํ ยว ปกรเณ เอกสฺ มเิ ํ ยว วากฺเย ปิ ณฺฑีกตาฯ ยทิ หิ อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺต
มานสฺ ส อิตฺถปิ ุ มวาจกสฺ ส โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส ปทมาลายํ ‘‘คาวี คาวิ’’มิจฺเจตานิ รูปา
นิ น ลพฺเภยฺ ยุํ, อฏฺฐกถายํ ‘‘คาโว’’ติ วตฺวา ‘‘คาว’’นฺ ตจิ ฺเจว วตฺตพฺพ ํ สิยา, ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ ปน น
วตฺตพฺพฯํ ยถา จ ปน อฏฺฐกถาจริเยหิ ‘‘คาโว’’ติ อิตฺถปิ ุ มวเสน สพฺเพสํ คุนฺนํ สงฺ คาหกวจนํ วตฺวา
เตเยว คาโว สนฺ ธาย ปุ น ‘‘ทฺวารํ ปตฺต ํ ปตฺต ํ คาวิ’’นฺ ต ิ สทฺทรจนํ กุพฺพสิ ํ ุ , ตสฺ มา ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ อิทมฺปิ
สพฺพสงฺ คาหกวจนเมวาติ ทฏฺฐพฺพฯํ อสพฺพสงฺ คาหกวจนํ อิท ํ คาวี สทฺเทน อิตฺถยิ าเยว
คเหตพฺพตฺตาติ เจ? น, ปกรณวเสน อตฺถนฺ ตรสฺ ส วิทติ ตฺตาฯ น หิ สพฺพวเชสุ ‘‘อิตฺถโิ ยเยว วสนฺ
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ติ, น ปุ มาโน’’ติ จ, ‘‘ปุ มาโนเยว วสนฺ ต,ิ น อิตฺถโิ ย’’ติ จ สกฺกา วตฺตฯุ ํ อปิ จ ‘‘คาวิมฺปิ ทิสฺวา
ปลายนฺ ต ิ ‘ภิกฺข’ู ติ มญฺญมานา’’ติ ปาฬิ ทิสฺสติ, เอตฺถาปิ ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ วจเนน อิตฺถภิ โู ต ปุ มภูโต จ
สพฺโพ โค คหิโตติ ทฏฺฐพฺพฯํ อิตรถา ‘‘อิตฺถภิ โู ตเยว โค ภิกฺขตู ิ มญฺญติ พฺโพ’’ติ อาปชฺชติฯ อิต ิ
ปาฬินเยน อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตมานมฺหา อิตฺถปิ ุ มวาจกสฺ มา โคสทฺทโต อํวจนสฺ ส อิํการาเทโส โหตีต ิ
วิญฺญายติฯ
วชิรพุทฺธาจริเยนปิ โคสทฺทโต อี ปจฺจเย กาตพฺเพปิ อกตฺวา โยนมี การาเทโส กโตฯ ตสฺ
สาธิปปฺ าโย เอวํ สิยา โคสทฺทโต อีปจฺจเย กเต สติ อีปจฺจยวเสน ‘‘คาวี’’ติ นิปผฺ นฺ นสทฺโท ยตฺถ
กตฺถจิ วิสเย ‘‘มิค ี โมรี กุกฺกุฏี’’อิจฺจาทโย วิย อิตฺถวิ าจโกเยว สิยา, น กตฺถจิปิ อิตฺถปิ ุ มวาจโก, ตสฺ
มา สาสนานุ กลู ปฺปโยควเสน โยนมี การาเทโส กาตพฺโพติฯ อิต ิ วชิรพุทฺธาจริยมเต โคสทฺทโต
โยนํ อีการาเทโส โหตีต ิ ญายติฯ
กิญฺจ ภิยฺโย – ยสฺ มา อฏฺฐกถาจริเยหิ ‘‘คาโว ปิ ฏฺฐิยํ ปหริตฺวา’’ติอาทินา นเยน รจิตาย ‘‘ทฺ
วารํ ปตฺต ํ ปตฺต ํ คาวิ ํ ‘เอโก ทฺเว’ติ สกฺขรํ ขิปิตฺวา คเณตี’’ติ วจนปริโยสานาย สทฺทรจนายํ ‘‘เอโก
คาวี, ทฺเว คาวี’’ติ อตฺถโยชนานโย วตฺตพฺโพ โหติ, ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ อุปโยควจนญฺจ ทิสฺสติฯ อิต ิ อฏฺฐก
ถาจริยานํ มเต โคสทฺทโต สิโยนมี การาเทโส อํวจนสฺ ส อิํการาเทโส โหตีต ิ ญายติฯ ตสฺ มาเยวมฺ
เหหิ ยา สา โอการนฺ ตตาปกติกสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโว, คาวํ, คา
วิ’’นฺ ตอิ าทินา นเยน ปทมาลา ฐปิ ตา, สา ปาฬินยานุ กลู า อฏฺฐกถานยานุ กลู า กจฺจายนาจริยมตํ
คเหตฺวา ปทนิปผฺ ตฺตชิ นกสฺ ส ครุ โน จ มตานุ กลู า, ‘‘คาวี’’ติ ปทสฺ ส จตุกฺขตฺตุ ํ อาคตตฺตา ปน โอ
การนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส อวิสทาการโวหารตฺตญฺจ สาเธติฯ อิจฺเจสา ปาฬินยาทีสุ ญาเณน
สมฺมา อุปปริกฺขยิ มาเนสุ อตีว ยุ ชฺชติ, นตฺเถตฺถ อปฺปมตฺตโกปิ โทโสฯ เอตฺถ ปน ปจฺจตฺโตปโย
คาลปนานํ พหุวจนฏฺฐาเน ‘‘คาวิโย’’ติ ปทญฺจ กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกสามีนเมกวจนฏฺฐาเน ‘‘คาวิ
ยา’’ติ ปทญฺจ กรณนิสฺสกฺกานํ พหุวจนฏฺฐาเน ‘‘คาวีห ิ คาวีภ’ี ’ติ ปทานิ จ สมฺปทานสามีนํ พหุว
จนฏฺฐาเน ‘‘คาวีน’’นฺ ต ิ ปทญฺจ ภุมฺมวจนฏฺฐาเน ‘‘คาวิยา, คาวิยํ, คาวีสู’’ติ ปทานิ จาติ อิมานิ วิตฺ
ถารโต โสฬส ปทานิ เอกนฺ เตน อี ปจฺจยวเสน สิทฺธตฺตา เอกนฺ ตติ ฺถวิ าจกตฺตา จ น วุ ตฺตานีต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ
อยํ ปเนตฺถ นิจฺฉโย วุ จฺจเต โสตูนํ นิกฺกงฺ ขภาวาย – อิตฺถลิ งิ ฺ คปเทสุ หิ ‘‘คาวี คาวิ’’นฺ ต ิ อิมานิ
อี ปจฺจยวเสน วา อี การิกํ าราเทสวเสน วา สิชฺฌนฺ ตฯิ เอเตสุ ปจฺฉิมนโย อิธาธิปเฺ ปโต, ปุ พฺพนโย
อญฺญตฺถฯ ตถา ‘‘คาวี คาวิ’’นฺ ต ิ อิมานิ อี ปจฺจยวเสนปิ สิทฺธตฺตา เยภุยฺเยน อิตฺถวิ าจกานิ ภวนฺ ต ิ
อี การิกํ าราเทสวเสนปิ สิทฺธตฺตาฯ กตฺถจิ เอกกฺขเณเยว สพฺพสงฺ คาหกวเสน อิตฺถปิ ุ มวาจกานิ
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๑๙๐

ภวนฺ ตฯิ เอเตสุ ปิ ปจฺฉิโมเยว นโย อิธาธิปเฺ ปโต, ปุ พฺพนโย อญฺญตฺถฯ ‘‘คาวิโยฯ คาวิยา, คาวีห,ิ
คาวีภฯิ คาวีนํฯ คาวิยํ, คาวีสู’’ติ เอตานิ ปน อี ปจฺจยวเสเนว สิทฺธตฺตา สพฺพถาปิ อิตฺถนี ํเยว วาจ
กานิ ภวนฺ ตฯิ อิตฺถภิ เู ตสฺ เวว โคทพฺเพสุ โลกสงฺ เกตวเสน วิเสสโต ปวตฺตตฺตา เอกนฺ ตโต อิตฺถทิ พฺ
เพสุ ปวตฺตานิ ‘‘มิค ี โมรี กุกฺกุฏี’’อิจฺจาทีนิ ปทานิ วิยฯ กิญฺจาปิ ปน ‘‘นที มหี’’อิจฺจาทีนิปิ อิตฺถลิ งิ ฺ
คานิ อี ปจฺจยวเสเนว สิทฺธานิ, ตถาปิ ตานิ อวิญฺญาณกตฺตา ตทตฺถานํ อิตฺถทิ พฺเพสุ วตฺตนฺ ตตี ิ
วตฺตุ ํ น ยุ ชฺชติฯ อิตฺถปิ ุ มนปุํ สกภาวรหิตา หิ ตทตฺถาฯ ยสฺ มา ปน อิตฺถลิ งิ ฺ เค โคสทฺเท เอนโยโค
เอสุ กาโร จ น ลพฺภติ, ตสฺ มา ‘‘คาเวน คเวน คาเวสุ คเวสู’’ติ ปทานิ น วุ ตฺตานิฯ ยสฺ มา จ อิตฺถลิ งิ ฺ
เคน โคสทฺเทน สทฺธ ิ ํ สสฺมาสฺมิํวจนานิ สรูปโต ปรตฺต ํ น ยนฺ ต,ิ ตสฺ มา ‘‘คาวสฺ ส ควสฺ ส คาวสฺ มา
ควสฺ มา คาวสฺ มิ ํ ควสฺ ม’ิ ’นฺ ต ิ ปทานิ น วุ ตฺตานิฯ ยสฺ มา จ ตตฺถ สฺมาวจนสฺ ส อาเทสภูโต อากาโร จ
มฺหากาโร จ น ลพฺภติ, ตสฺ มา ‘‘คาวา ควา คาวมฺหา ควมฺหา’’ติ ปทานิ น วุ ตฺตานิฯ ยสฺ มา จ
สฺมิํวจนสฺ ส อาเทสภูโต เอกาโร จ มฺหิกาโร จ น ลพฺภติ, ตสฺ มา ‘‘คาเว คเว คาวมฺห ิ ควมฺห’ี ’ติ
ปทานิ น วุ ตฺตานิฯ อปิ จ ‘‘ยาย ตายา’’ติอาทีห ิ สมานาธิกรณปเทหิ โยเชตุ ํ อยุ ตฺตตฺตาปิ ‘‘คาเวน
คเวนา’’ติอาทีนิ อิตฺถลิ งิ ฺ คฏฺฐาเน น วุ ตฺตานิฯ ตถา หิ ‘‘ยาย ตาย’’อิจฺจาทีห ิ สทฺธ ิ ํ ‘‘คาเวน คเวนา’’
ติอาทีนิ น โยเชตพฺพานิ เอกนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ ครูปตฺตาฯ
เกจิ ปเนตฺถ วเทยฺ ยุํ – ยา ตุมฺเหหิ โอการนฺ ตตาปกติกสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส ‘‘โค,
คาวี, คาโว, คาวี, คโว’’ติอาทินา นเยน ปทมาลา ฐปิ ตา, สา ‘‘มาตุคาโม อิตฺถ ี มาตุคามา อิตฺถโิ ย’’
ติ วุ ตฺตสทิสา จ โหตีต?ิ ตนฺ นฯ มาตุ คามอิตฺถีสทฺทา หิ นานาลิงฺคา ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คภาเวน, นานา
ธาตุกา จ คมุ อิสุธาตุวเสน, อิมสฺ มิ ํ ปน ฐาเน โค คาวี สทฺทา เอกลิงฺคา อิตฺถ ิ ลิงฺคภาเวน, เอก
ธาตุกา จ คมุ ธาตุวเสนาติฯ ยชฺเชวํ โคณสทฺทสฺ ส โคสทฺทสฺ สาเทสวเสน กจฺจายเนน วุ ตฺตตฺตา
ตทาเทสตฺต ํ เอกธาตุกตฺตญฺจาคมฺม เตนาปิ สทฺธ ิ ํ มิสฺเสตฺวา ปทมาลา วตฺตพฺพาติ? น,
โคณสทฺทสฺ ส อจฺจนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คตฺตา อการนฺ ตตาปกติกตฺตา จฯ ตถา หิ โส วิสุํ ปุ ลฺลงิ ฺ คฏฺฐาเน
อุทฺทฏิ ฺ โฐฯ อยํ ปน ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโว’’ติอาทิกา ปทมาลา โอการีการนฺ ตปทานิ มิสฺเสตฺ
วา กตาติ น สลฺลกฺเขตพฺพา, อถ โข วิกปฺเปน โคสทฺทโต ปเรสํ สิ โย อํวจนานํ อี การิํการาเท
สวเสน วุ ตฺตปทวนฺ ตตฺตา โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คปทมาลา อิจฺเจว สารโต ปจฺเจตพฺพาฯ
อิทานิ โคสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาวสาธกานิ สุ ตฺตปทานิ โลกิกปฺปโยคานิ จ กถยาม – ‘‘เสยฺ ย
ถาปิ ภิกฺขเว วสฺ สานํ ปจฺฉิเม มาเส สรทสมเย กิฏฺฐสมฺพาเธ โคปาลโก คาโว รกฺเขยฺ ย, ตา คาโว
ตโต ตโต ทณฺเฑน อาโกเฏยฺ ยฯ
อนฺ นทา พลทา เจตา, วณฺณทา สุ ขทา จ ตา;
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เอตมตฺถ ํ วสํ ญตฺวา, นาสฺ สุ คาโว หนิสํ ุ เตฯ
สพฺพา คาโว สมาหรติฯ คมิสฺสนฺ ต ิ ภนฺ เต คาโว วจฺฉคิทฺธนิ ิโย’’ติ อิมานิ สุ ตฺตปทานิฯ ‘‘โคสุ ทุยฺ
หมานาสุ คโต’’ติอาทีนิ ปน โลกิกปฺปโยคานิฯ อิต ิ โคสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาโวปิ ปุ ลฺลงิ ฺ คภาโว วิย
สารโต ปจฺเจตพฺโพฯ
ตตฺร ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโว’’ติอาทีนิ กิญฺจาปิ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาเวน วุ ตฺตานิ, ตถาปิ ยถาป
โยคํ ‘‘ปชา เทวตา’’ติปทานิ วิย อิตฺถปิ ุ ริสวาจกาเนว ภวนฺ ต,ิ ตสฺ มา อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน ‘‘สา โค’’ติ วา
‘‘ตา คาโว’’ติ วา วุ ตฺเต อิตฺถปิ ุ มภูตา สพฺเพปิ โคณา คหิตาติ เวทิตพฺพาฯ น หิ อีทเิ ส ฐาเน
เอกนฺ ตโต ลิงฺค ํ ปธานํ, อตฺโถเยว ปธาโนฯ ‘‘วเชคาโว ทุหนฺ ต’ี ’ติ วุ ตฺเต กิญฺจาปิ ‘‘คาโว’’ติ อยํ สทฺ
โท ปุ เมปิ วตฺตติ, ตถาปิ ทุหนกฺริยาย ปุ เม อสมฺภวโต อตฺถวเสน อิตฺถโิ ย ญายนฺ เตฯ ‘‘คาวี ทุหนฺ
ตี’’ติ วุ ตฺเต ปน ลิงฺควเสน อตฺถวเสน จ วจนโต โก สํสยมาปชฺชสิ ฺ สติ วิญฺญฯู ‘‘ตา คาโว จรนฺ ต’ี ’ติ
วุ ตฺเต อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน วจนโต กทาจิ กสฺ สจิ สํสโย สิยา ‘‘นนุ อิตฺถโิ ย’’ติ, ปุ ลฺลงิ ฺ ควเสน ปน ‘‘เต คา
โว จรนฺ ต’ี ’ติ วุ ตฺเต สํสโย นตฺถ,ิ อิตฺถโิ ย จ ปุ มาโน จ ญายนฺ เต ปุ ลฺลงิ ฺ คพหุว จเนน กตฺถจิ อิตฺถ ิ
ปุ มสฺ ส คหิตตฺตาฯ ‘‘อเถตฺถ สีหา พฺยคฺฆา จา’’ติอาทีสุ วิย ‘‘คาวี จรตี’’ติ จ ‘‘คาวิ ํ ปสฺ สตี’’ติ จ วุ ตฺ
เต อิตฺถ ี วิญฺญายเต คาวี สทฺเทน อิตฺถยิ า คเหตพฺพตฺตาฯ โลกิกปฺปโยเคสุ หิ สาสนิกปฺปโยเคสุ จ
คาวี สทฺเทน อิตฺถ ี คยฺ หติฯ เอกจฺจ ํ ปน สาสนิกปฺปโยคํ สนฺ ธาย ‘‘คาวี’’ติ, ‘‘คาวิ’’นฺ ต ิ จ ‘‘อิตฺถปิ ุ ริส
สาธารณวจนมโวจุมฺหฯ ตถา หิ ‘‘เสยฺ ยถาปิ ภิกฺขเว ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺ เตวาสี วา
คาวิ ํ วธิตฺวา จตุมหาปเถ พิลโส วิภชิตฺวา นิสินฺโน อสฺ สา’’ติ ปาฬิ ทิสฺสติฯ อฏฺฐกถาสุ จ ‘‘คาโว’’ติ
อิตฺถปิ ุ มสาธารณํ สทฺทรจนํ กตฺวา ปุ น ตเทว อิตฺถปิ ุ มํ สนฺ ธาย ‘‘ทฺวารํ ปตฺต ํ ปตฺต ํ คาวิ’’นฺ ต ิ รจิตา
สทฺทรจนา ทิสฺสติฯ
เอตฺถ หิ โคชาติยํ ฐิตา อิตฺถปี ิ ปุ มาปิ ‘‘คาวี’’ติ สงฺ ข ํ คจฺฉติฯ วิเสสโต ปน ‘‘คาวี’’ติ อิท ํ อิตฺถ ิ
ยา อธิวจนํฯ ตถา หิ ตตฺถ ตตฺถ ปาฬิปปฺ เทสาทีสุ ‘‘อจิรปกฺกนฺ ตสฺ ส ภควโต พาหิยํ ทารุ จรี ิยํ คาวี
ตรุ ณวจฺฉา อธิปติตฺวา ชีวิตา โวโรเปสี’’ติ, ‘‘คาวุ ํ วา เต เทมิ, คาวิ ํ วา เต เทมี’’ติ จ ‘‘ติณสีโห
กโปตวณฺณคาวีสทิโส’’ติ จ ปโยคทสฺ สนโต อิตฺถ ี กถิยตีต ิ วตฺตพฺพฯํ โคสทฺเทน ปน ‘‘โคทุหนํฯ
คทฺทุหนํฯ โคขีรํ โคธโน โครูปานิ จา’’ติ ทสฺ สนโต อิตฺถปี ิ ปุ มาปิ กถิยตีต ิ วตฺตพฺพฯํ
อิทานิ โอการนฺ ตสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส ปทมาลายํ ปาฬินยาทินิสฺสิโต อตฺถยุ ตฺตนิ โย
วุ จฺจเต วิญฺญนู ํ โกสลฺลชนนตฺถ ํ –
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สา โค คจฺฉติ, สา คาวี คจฺฉติ, ตา คาโว, คาวี, คโว คจฺฉนฺ ตฯิ ตํ คาวํ, คาวิ,ํ ควํ ปสฺ สติ, ตา
คาโว, คาวี, คโว ปสฺ สติฯ ตาหิ โคหิ, โคภิ กตํฯ ตาสํ ควํ, คุนฺนํ, โคนํ เทติฯ ตาหิ โคหิ, โคภิ อเป
ติฯ ตาสํ ควํ, คุนฺนํ, โคนํ สิงฺคานิฯ ตาสุ โคสุ ปติฏฺฐิตฯํ โภติ โค ตฺวํ ติฏฺฐ , โภติโย คาโว คาวี,
ควา ตุมฺเห ติฏฺฐถฯ
อปโรปิ วุ จฺจเต –
สา โค นทิ ํ ตรนฺ ต ี คจฺฉติ, สา คาวี นทิ ํ ตรนฺ ต ี คจฺฉติ, ตา คาโว, คาวี, คโว นทิ ํ ตรนฺ ตโี ย
คจฺฉนฺ ตฯิ ตํ คาวํ, คาวิ,ํ ควํ นทิ ํ ตรนฺ ต ิ ํ ปสฺ สติ, ตา คาโว, คาวี, คโว นทิ ํ ตรนฺ ตโิ ย ปสฺ สติฯ ตาหิ
โคหิ, โคภิ นทิ ํ ตรนฺ ตหี ิ กตํฯ ตาสํ ควํ, คุนฺนํ, โคนํ นทิ ํ ตรนฺ ตนี ํ เทติฯ ตาหิ โคหิ, โคภิ นทิ ํ ตรนฺ
ตีห ิ อเปติฯ ตาสํ ควํ, คุนฺนํ, โคนํ นทิ ํ ตรนฺ ตนี ํ สนฺ ตกํฯ ตาสุ โคสุ นทิ ํ ตรนฺ ตสี ุ ปติฏฺฐิตนฺ ตฯิ
ตตฺร ยา สา ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโว’’ติอาทินา โอการนฺ ตสฺ สิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส ปท
มาลา ฐปิ ตา, สา ‘‘โค, คาโว คโว’’ติอาทินา วุ ตฺตสฺ ส โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส ปทมาลาโต
สวิเสสา ปจฺจตฺโตปโยคาลปนฏฺฐาเน จตุนฺนํ กญฺญาสทฺทานํ วิย คาวี สทฺทานํ วุ ตฺตตฺตาฯ ยสฺ มา
ปนายํ วิเสโส, ตสฺ มา อิมสฺ ส โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส อญฺเญสมิตฺถลิ งิ ฺ คานํ วิย อวิสทาการ
โวหารตา สลฺลกฺเขตพฺพา, น ปุ ลฺลงิ ฺ คานํ วิย วิสทาการโวหารตา, นาปิ นปุํ สกลิงฺคานํ วิย อุภยมุตฺ
ตาการโวหารตา สลฺลกฺเขตพฺพาฯ เอตฺถ นิจฺฉยกรณี คาถา วุ จฺจติ –
ทุวินฺนํ ธาตุ สทฺทานํ, ยถา ทิสฺสติ นานตา;
โคสทฺทานํ ตถา ทฺวินฺนํ, อิจฺฉิตพฺพาว นานตาฯ
ตถา หิ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ ควเสน ทฺวินฺนํ ธาตุ สทฺทานํ วิเสโส ทิสฺสติฯ ตํ ยถา?
ธาตุ, ธาตู, ธาตโวฯ ธาตุ,ํ ธาตู, ธาตโวฯ ธาตุนา, ธาตูห,ิ ธาตูภฯิ ธาตุสฺส , ธาตูนํฯ ธาตุสฺมา,
ธาตุมฺหา, ธาตูห,ิ ธาตูภฯิ ธาตุสฺส, ธาตูนํฯ ธาตุสฺม,ิ ํ ธาตุมฺห,ิ ธาตูสุฯ อยํ ปุ ลฺลงิ ฺ ควิเสโสฯ
ธาตุ, ธาตู, ธาตุโยฯ ธาตุ,ํ ธาตู, ธาตุโยฯ ธาตุยา, ธาตูห,ิ ธาตูภฯิ ธาตุยา, ธาตูนํฯ ธาตุยา,
ธาตูห,ิ ธาตูภฯิ ธาตุยา, ธาตูนํฯ ธาตุยา, ธาตุยํ, ธาตูสุฯ อยํ อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส วิเสโสฯ
ยถา จ ทฺวินฺนํ ธาตุ สทฺทานํ วิเสโส ปญฺญายติ, ตถา ทฺวินฺนมฺปิ โคสทฺทานํ วิเสโส ปญฺญาย
เตวฯ ยถา จ ปุ นฺนปุํ สกลิงฺคานํ ทฺวินฺนํ อายุ สทฺทานํ ‘‘อายุ , อายู, อายโว’’ติอาทินา, ‘‘อายุ , อายู,
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อายูนี’’ติอาทินา จ วิเสโส ปญฺญายติ, ยถา ทฺวินฺนมฺปิ โคสทฺทานํ วิเสโส ปญฺญายเตวฯ ตถา หิ
วิสทาการโวหาโร ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ อวิสทาการโวหาโร อิตฺถลิ งิ ฺ ค,ํ อุภยมุตฺตาการโวหาโร นปุํ สกลิงฺคฯํ
อิทานิ อิมเมวตฺถ ํ ปากฏตรํ กตฺวา สงฺ เขปโต กถยาม – ปุ ริโสติ วิสทาการโวหาโร, กญฺญาติ
อวิสทาการโวหาโร, รูปนฺ ต ิ อุภยมุตฺตาการโวหาโรฯ ปุ ริโส ติฏฺฐติ, กญฺญา ติฏฺฐติ, กญฺญา ติฏฺฐนฺ
ติ, กญฺญา ปสฺ สติ, โภติโย กญฺญา ติฏฺฐถ, เอตฺเถกปทมสมํ, จตฺตาริ สมานิฯ ปุ ริสา ติฏฺฐนฺ ต,ิ ปุ ริ
สา นิสฺสฏํ, ภวนฺ โต ปุ ริสา คจฺฉถฯ กญฺญาโย ติฏฺฐนฺ ต,ิ กญฺญาโย ปสฺ สติ, โภติโย กญฺญาโย คจฺฉถ
, ตีณิ ตีณิ สมานิฯ ปุ ริสํ ปสฺ สติ, กญฺญํ ปสฺ สติ, ทฺเว อสมานิฯ ปุ ริเส ปสฺ สติ, ปุ ริเส ปติฏฺฐิต,ํ ทฺเว
สมานิฯ เตน ปุ ริเสน กตํ, ตาย กญฺญาย กตํ, ตาย กญฺญาย เทติ, ตาย กญฺญาย อเปติ, ตาย
กญฺญาย สนฺ ตกํ, ตาย กญฺญาย ปติฏฺฐิต,ํ เอกมสมํ, ปญฺจ สมานิฯ เอวํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส วิสทาการ
โวหารตา ทิสฺสติ, อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส อวิสทาการโวหารตา ทิสฺสติฯ นปุํ สกลิงฺคสฺ ส ปน ‘‘รูปํ, รูปานิ, รูปา
ฯ รูปํ, รูปานิ, รูเปฯ โภ รูป, ภวนฺ โต รูปานิ, รูปา’’ติ เอวํ ตีสุ ปจฺจตฺโตปโยคาลปนฏฺฐาเนสุ สนิกา
ราย วิเสสาย รูปมาลาย วเสน อุภยมุตฺตาการโวหารตา ทิสฺสติ, ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คานํ ตีสุ ฐาเนสุ สนิกา
รานิ รูปานิ สพฺพทา น สนฺ ต,ิ อิต ิ วิสทาการโวหาโร ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ อวิสทาการโวหาโร อิตฺถลิ งิ ฺ ค,ํ อุภย
มุตฺตาการโวหาโร นปุํ สกลิงฺคนฺ ต ิ เวทิตพฺพฯํ
อยํ นโย ‘‘สทฺธา สติ หิรี, ยา อิตฺถ ี สทฺธา ปสนฺ นา, เต มนุ สฺสา สทฺธา ปสนฺ นา, ปหูต ํ สทฺธ ํ
ปฏิยตฺต,ํ สทฺธ ํ กุล’’นฺ ตอิ าทีสุ สมานสุ ตกิ สทฺเทสุ ปิ ปทมาลาวเสน ลพฺภเตวฯ ยา จ ปน อิตฺถ ิ
ลิงฺคสฺ ส อวิสทาการโวหารตา วุ ตฺตา, สา เอกจฺเจสุ ปิ สงฺ ขฺยาสทฺเทสุ ลพฺภติฯ ตถา หิ วีสติอาทโย
นวุ ตปิ ริยนฺ ตา สทฺทา เอกวจนนฺ ตา อิตฺถลิ งิ ฺ คาติ วุ ตฺตา, เอตฺถ ‘‘วีสติยา’’ติ ปญฺจกฺขตฺตุ ํ วตฺตพฺพ,ํ
ตถา ‘‘ติสํ ายา’’ติอาทีนํ ‘‘นวุ ตยิ า’’ติ ปทปริยนฺ ตานํ, เอวํ วี สติอาทีนํ กญฺญาสทฺทสฺ เสว อวิสทาการ
โวหารตา ลพฺภตีต ิ อวคนฺ ตพฺพฯํ ยทิ เอวํ ติจตุ สทฺเทสุ กถนฺ ต?ิ ติจตุ สทฺทา ปน ยสฺ มา ‘‘ตโย ติสฺ
โส ตีณิ, จตฺตาโร จตุโร จตสฺ โส จตฺตารี’’ติ อตฺตโน อตฺตโน รูปานิ อภิเธยฺ ยลิงฺคานุ คภตฺตา ยถาสก
ลิงฺควเสน ‘‘ปุ ริสา กญฺญาโย จิตฺตานี’’ติอาทีห ิ วิสทาวิสโทภยรหิตาการโวหารสงฺ ขาเตหิ สทฺเทหิ
โยคํ คจฺฉนฺ ต,ิ ตสฺ มา ปจฺเจกลิงฺควเสน วิสทาวิสโทภยรหิตาการโวหาราติ วตฺตุมรหนฺ ตฯิ
สพฺพนาเมสุ ปิ อยํ ติวิโธ อากาโร ลพฺภติ รูปวิเสสโยคโตฯ กถํ? ปุ นฺนปุํ สกวิสเย ‘‘ตสฺ ส กสฺ ส’’
อิจฺจาทีนิ สพฺพานิ สพฺพนามิกรูปานิ จตุตฺถฉี ฏฺฐิยนฺ ตานิ ภวนฺ ต,ิ อิตฺถลิ งิ ฺ ควิสเย ‘‘ตสฺ สา กสฺ สา’’
อิจฺจาทีนิ สพฺพนามิกรูปานิ ตติยาจตุตฺถปี ญฺจมีฉฏฺฐีสตฺตมิยนฺ ตานิ ภวนฺ ต,ิ ตสฺ มา สพฺพนามตฺเตปิ
อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส อวิสทาการโวหารตา เอกนฺ ตโต สมฺปฏิจฺฉิตพฺพาฯ เอตฺถ ปน สุ ลภานิ จตุตฺถฉี ฏฺฐีรู
ปานิ อนาหริตฺวา สุ ทุลฺลภภาเวน ตติยาปญฺจมีสตฺตมีรูปานิ สาสนโต อาหริตฺวา ทสฺ เสสฺ สาม ภคว
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โต ปาวจเน นิกฺกงฺ ขภาเวน โสตูนํ ปรมสณฺหสุ ขุมญาณาธิคมตฺถฯํ ตํ ยถา? ‘‘อายสฺ มา อุทายี เยน
สา กุมาริกา เตนุ ปสงฺ กมิ, อุปสงฺ กมิตฺวา ตสฺ สา กุมาริกาย สทฺธ ิ ํ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺ เน อาส
เน อลํกมฺมนีเย นิสชฺช ํ กปฺเปสี’’ติฯ เอตฺถ ‘‘ตสฺ สา’’ติ ตติยาย รูปํ, ‘‘ตสฺ สา’’ติ ตติยาย รูเป ทิฏฺเฐ
เยว ‘‘สพฺพสฺ สา กตริสฺสา’’ติอาทีนิ ตติยารูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิทฏิ ฺ ฐานิเยว นาม เตสํ
อญฺญมญฺญสมานคติกตฺตา, ทิฏฺเฐน จ อทิฏฺฐสฺ สปิ ยุ ตฺตสฺ ส คเหตพฺพตฺตาฯ ‘‘กสฺ สาหํ เกน หายา
มี’’ติ เอตฺถ ‘‘กสฺ สา’’ติ ปญฺจมิยา รูปํ, ‘‘กสฺ สา’’ติ ปญฺจมิยา รูเป ทิฏฺเฐเยว ‘‘สพฺพสฺ สา กตริสฺสา’’ติ
อาทีนิ ปญฺจมิยา รูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิ ทิฏฺฐานิเยว นามฯ ‘‘อญฺญตโร ภิกฺขุ เวสาลิยํ
มหาวเน มกฺกฏิ ํ อามิเสน อุปลาเปตฺวา ตสฺ สา เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวติฯ อญฺญตโร ภิกฺขุ อญฺญตริสฺ
สา อิตฺถยิ า ปฏิพทฺธจิตฺโต โหตี’’ติ จ เอตฺถ ‘‘ตสฺ สา อญฺญตริสฺสา’’ติ จ สตฺตมิยา รูปํ, ตสฺ มิ ํ ทิฏฺเฐ
เยว ‘‘สพฺพสฺ สา กตริสฺสา’’ติอาทีนิ สตฺตมิยา รูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิ ทิฏฺฐานิเยว นามาติฯ
นนุ จ โภ ‘‘ตสฺ สา กุมาริกาย สทฺธ’ิ ’นฺ ต ิ เอตฺถ ‘‘ตสฺ สา’’ติ อิท ํ วิภตฺตวิ ิปลฺลาเสน วุ ตฺต,ํ ‘‘ตายา’’
ติ หิสฺส อตฺโถ, ตถา ‘‘กสฺ สาหํ เกน หายามี’’ติ อิทมฺปิ วิภตฺตวิ ิปลฺลาเสน วุ ตฺตฯํ ‘‘กายา’’ติ หิสฺส อตฺ
โถฯ ‘‘อญฺญตริสฺสา อิตฺถยิ า ปฏิพทฺธจิตฺโต’’ติ เอตฺถาปิ ‘‘อญฺญตริสฺสา’’ติ อิท ํ วิภตฺตวิ ิปลฺลาเสน
วุ ตฺตฯํ ‘‘อญฺญตริสฺส’’นฺ ต ิ หิสฺส อตฺโถติ? ตนฺ น, อีทเิ สสุ จุณฺณิยปทวิสเยสุ วิภตฺตวิ ิปลฺลาสสฺ ส อนิจฺ
ฉิตพฺพตฺตาฯ นนุ จ โภ จุณฺณิยปทวิสเยปิ ‘‘สงฺ เฆ โคตมิ เทหี’’ติอาทีสุ ‘‘สงฺ ฆสฺ สา’’ติ วิภตฺตวิ ิปลฺ
ลาสตฺถ ํ วทนฺ ต ิ ครูต?ิ สจฺจ,ํ ตถาปิ ตาทิเสสุ ฐาเนสุ ทฺเว อธิปปฺ ายา ภวนฺ ต ิ อาธารปฏิคฺคาหกภา
เวน ภุมฺมสมฺปทานานมิจฺฉิตพฺพตฺตาฯ ตถา หิ ‘‘สงฺ ฆสฺ ส เทถา’’ติ วตฺตุกามสฺ ส สโต ‘‘สงฺ เฆ เทถา’’
ติ วจนํ น วิรุชฺฌติ, ยุ ชฺชติเยวฯ ตถา ‘‘สงฺ เฆ เทถา’’ติ วตฺตุกามสฺ สปิ สโต ‘‘สงฺ ฆสฺ ส เทถา’’ติ
วจนมฺปิ น วิรุชฺฌติ, ยุ ชฺชติเยว, ยถา ปน อลาพุ ลาพุสทฺเทสุ วิสุํ วิสุํ วิชฺชมาเนสุ ปิ ‘‘ลาพูนิ สีทนฺ
ติ สิลา ปฺลวนฺ ต’ี ’ติ เอตฺถ ฉนฺ ทานุ รกฺขณตฺถ ํ อการโลโป โหตีต ิ อกฺขรโลโป พุทฺธยิ า กริยติฯ ตถา
‘‘สงฺ เฆ โคตมิ เทหี’’ติอาทีสุปิ พุทฺธยิ า วิภตฺตวิ ิปลฺลาสสฺ ส ปริกปฺปนํ กตฺวา ‘‘สงฺ ฆสฺ สา’’ติ วิปลฺ
ลาสตฺถมิจฺฉนฺ ต ิ อาจริยาฯ ตสฺ มา ‘‘สงฺ เฆ โคตมิ เทหิฯ เวสฺ สนฺ ตเร วรํ ทตฺวา’’ติอาทีสุ วิภตฺตวิ ิปลฺ
ลาโส ยุ ตฺโต ‘‘ตสฺ สา กุมาริกายา’’ติอาทีสุ ปน น ยุ ตฺโต, วิภตฺตวิ ิปลฺลาโส จ นาม เยภุยฺเยน ‘‘เนว
ทานํ วิรมิสฺส’’นฺ ตอิ าทีสุ คาถาสุ อิจฺฉิตพฺโพฯ
ตถาปิ วเทยฺ ย ยา สา ตุมฺเหหิ ‘‘ตสฺ สา เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวตี’’ติ ปาฬิ อาภตา, น สา สตฺตมีป
โยคาฯ ‘‘ตสฺ สา’’ติ หิ อิท ํ ฉฏฺฐิยนฺ ตปทํ ‘‘ตสฺ สามกฺกฏิยาองฺ คชาเต เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวตี’’ติ อตฺถสมฺ
ภวโตติ? ตนฺ น, อฏฺฐกถายํ ‘‘ตสฺ สาติ ภุมฺมวจน’’นฺ ต ิ วุ ตฺตตฺตาฯ กิญฺจ ภิยฺโย – อฏฺฐกถายํเยว
‘‘ตสฺ สา จ สิกฺขาย สิกฺข ํ ปริปูเรนฺ โต สิกฺขติ, ตสฺ มญ
ิ ฺจ สิกฺขาปเท อวีตกิ ฺกมนฺ โต สิกฺขตี’’ติ อิมสฺ มิ ํ
ปเทเส ‘‘ตสฺ สา’’ติ ภุมฺมวจนํ นิทฺเทโส กโตติฯ นนุ จ โภ ตตฺถาปิ ‘‘ตสฺ สา’’ติ อิท ํ วิภตฺตวิ ิปลฺลา
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สวเสน ภุมฺมตฺเถ สามิวจนนฺ ต?ิ ‘‘อติวิย ตฺวํ วิภตฺตวิ ิปลฺลาสนเย กุสโลสิ , วิภตฺตวิ ิปลฺลาสิโก นา
มา’’ติ ภวํ วตฺตพฺโพฯ โย ตฺวํ ธมฺมสงฺ คาหกตฺเถเรหิ วุ ตฺตปาฬิมฺปิ อุลฺลงฺ ฆสิ , อฏฺฐกถาวจนมฺปิ
อุลฺลงฺ ฆสิ, อปรมฺปิ เต นิทฺเทสปาฬิํ อาหริสฺสามฯ สเจ ตฺวํ ปณฺฑิตชาติโก, สญฺญตฺต ิ ํ คมิสฺสสิฯ
สเจ อปณฺฑิตชาติโก, อตฺตโน คาหํ อมุญฺจนฺ โตเยว สญฺญตฺต ิ ํ น คมิสฺสติ, สาสเน จิตฺต ิ ํ กตฺวา สุ โณ
หีตฯิ ‘‘ตสฺ มา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺ ต’ู ’ติ อิมสิ ฺ สา ปาฬิยา อตฺถ ํ นิทฺทสิ นฺ เตน ปภินฺนปฏิสมฺภเิ ทน
สตฺถุกปฺเปน อคฺคสาวเกน ธมฺมเสนาปตินา อายสฺมตา สาริปุตฺเตน ‘‘อิธาติ อิมสิ ฺ สา ทิฏฺฐิยา อิ
มิสฺสา ขนฺ ตยิ า อิมสิ ฺ สา รุ จยิ า อิมสฺ มิ ํ อาทาเย อิมสฺ มิ ํ ธมฺเม’’ติ เอวํ ‘‘อิมสิ ฺ สา’’ติ ปทํ ภุมฺมวจนวเสน
วุ ตฺตฯํ ตญฺห ิ ‘‘อิธา’’ติ ปทสฺ ส อตฺถวาจกตฺตา สตฺตมิยา รูปนฺ ต ิ วิญฺญายติฯ อิต ิ ‘‘อิมสิ ฺ สา’’ติ สตฺต
มิยา รูเป ทิฏฺเฐเยว ‘‘สพฺพสฺ สา กตริสฺ สา’’ติอาทีนิ สตฺตมิยา รูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิ ทิฏฺฐานิ
เยว นามฯ
อปรมฺปิ เต สพฺพโลกานุ กมฺปเกน สพฺพญฺญุนา อาหจฺจภาสิต ํ ปาฬิ ํ อาหริสฺสาม, จิตฺต ิ ํ กตฺวา
สุ โณหิ, ‘‘อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ เอกิสฺสา โลกธาตุยา อปุ พฺพ ํ อจริมํ ทฺเว อรหนฺ โต สมฺ
มาสมฺพุทฺธา อุปปฺ ชฺเชยฺ ยุ’’นฺ ต ิ เอตฺถ ‘‘เอกิสฺสา’’ติ อิท ํ สตฺตมิยา รูปํฯ เอวํ ‘‘เอกิสฺสา’’ติ สตฺตมิยา
รูเป ทิฏฺเฐเยว ‘‘สพฺพสฺ สา กตริสฺสา’’ติอาทีนิ สตฺตมิยา รูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิ ทิฏฺฐานิเยว
นามฯ น หิ สพฺพถาปิ โวหารา สรูปโต ปาฬิอาทีสุ ทิสฺสนฺ ต ิ, เอกจฺเจ ทิสฺสนฺ ต,ิ เอกจฺเจ น ทิสฺสนฺ ต ิ
เยวฯ อตฺริท ํ วุ จฺจติ –
‘‘ตสฺ สา’’อิจฺจาทโย สทฺทา, ‘‘ตาย’’อิจฺจาทโย วิย;
เญยฺ ยา ปญฺจสุ ฐาเนสุ , ตติยาทีสุ ธีมตาฯ
ติณฺณนฺ นํ ปน นาทีนํ, โหติ สพฺยปเทสโต;
‘‘ตสฺ สา กสฺ สา’’ติอาทีนิ, ภวนฺ ต ิ ตติยาทิสุฯ
อตฺร ปนายํ ปาฬินยวิภาวนา อฏฺฐกถานยวิภาวนา จ – ตสฺ สา กญฺญาย สทฺธ ิ ํ คจฺฉติ, ตสฺ สา
กญฺญาย กตํ, ตสฺ สา กญฺญาย เทติ, ตสฺ สา กญฺญาย อเปติ, ตสฺ สา กญฺญาย อยํ กญฺญา หีนา, ตสฺ
สา กญฺญาย อยํ กญฺญา อธิกา, ตสฺ สา กญฺญาย สนฺ ตกํ, ตสฺ สา กญฺญาย ปติฏฺฐิตนฺ ตฯิ ทุลฺลภายํ
นีต ิ สาธุก ํ จิตฺต ิ ํ กตฺวา ปริยาปุ ณิตพฺพา สาสนสฺ ส จิรฏฺฐิตตฺถฯํ เอวํ สพฺพถาปิ ปาฬิอฏฺฐกถานยานุ
สาเรน อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส อวิสทาการโวหารตา ญาตพฺพาฯ
เอวํ ปน ญตฺวา วิญฺญุชาตินา ‘‘ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ รูปมาลาวิเสเสน ลิงฺคนานตฺต ํ โหตี’’ติ นิฏฺฐ
เมตฺถาวคนฺ ตพฺพฯํ โคสทฺโท หิ ‘‘ปุ ริโส มาตุคาโม โอโรโธ อาโป สตฺถา’’ติอาทโย วิย น นิโยคา
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วิสทาการโวหาโร, นาปิ ‘‘กญฺญา รตฺต ิ อิตฺถ’ี ’ติอาทโย วิย นิโยคา อวิสทาการโวหาโรฯ ตถา หิ
อยํ ปุ ลฺลงิ ฺ คภาเว ธาตุ สทฺโท วิย วิสทาการโวหาโร, อิตฺถลิ งิ ฺ คภาเว อวิสทาการโวหาโรฯ อิต ิ
อิมสฺ ส อตฺถสฺ ส โสตูนํ ญาปเนน ปรมสณฺหสุ ขุมญาณปฺปฏิลาภตฺต ํ ‘‘โค, คาวี คาโวฯ คาวิ,ํ คโว’’ติ
อาทินา โอการนฺ ตสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส อาเวณิกา นามิกปทมาลา วุ ตฺตาฯ เอตฺถ ปน ‘‘คา
วิ’’นฺ ต ิ เอกกฺขตฺตุมาคตํ, ‘‘โค โคหี’’ติอาทีนิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ ‘‘คาโว คาวี คาว’’นฺ ต ิ ติกฺขตฺตุ,ํ ‘‘คาวิยา’’ติ
ปญฺจกฺขตฺตุ,ํ เอวเมตฺถ ปญฺจกฺขตฺตุ ํ อาคตปทานํ วเสน อวิสทากาโร ทิสฺสตีต ิ อิท ํ อิตฺถลิ งิ ฺ คนฺ ต ิ
คเหตพฺพฯํ อิมญฺห ิ นยํ มุญฺจติ ฺวา นตฺถ ิ อญฺโญ นโย เยน โคสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค สิยาฯ ตสฺ มา อิท
เมว อมฺหากํ มตํ สารโต ปจฺเจตพฺพฯํ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คสงฺ ขาตานํ ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ รูปมาลาย นิพฺพ ิ
เสสตํ วทนฺ ตานํ ปน อาจริยานํ มตํ ปุ ลฺลงิ ฺ เค วตฺตมาเนน โคสทฺเทนิ’ตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตมานสฺ ส
โคสทฺทสฺ ส รูปมาลาย สทิสตฺเต สติ มาตุ คามสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลาโย สมํ โยเชตฺวา ปุ มติ ฺถ ิ
ลิงฺคภาวปริกปฺปนํ วิย โหตีต ิ น สารโต ปจฺเจตพฺพฯํ
เอตฺถ ปน กิญฺจ ิ ลิงฺคสํสนฺ ทนํ กถยาม – เหฏฺฐา นิทฺทฏิ ฺ ฐสฺ ส โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส โคสทฺทสฺ ส
นามิกปทมาลายํ ‘‘คาวุ ํ คาวํ คาเวนา’’ติอาทีนิ เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, ‘‘โค โคหี’’ติอาทีนิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ
‘‘คาโว คโว คว’’นฺ ต ิ อิมานิ ปน ‘‘สตฺถา ราชา’’ติอาทีนิ วิย ติกฺขตฺตุ,ํ จตุกฺขตฺตุ ํ วา ปเนตฺถ
ปญฺจกฺขตฺตุ ํ วา อาคตปทานิ น สนฺ ตฯิ ตทภาวโต วิสทากาโร ทิสฺสติฯ ปุ ริสสทฺทสฺ ส นามิกปทมา
ลายมฺปิ ‘‘ปุ ริโส ปุ ริส’’นฺ ตอิ าทีนิ เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, ‘‘ปุ ริเส’’ติอาทีนิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ ‘‘ปุ ริสา’’ติ ติกฺขตฺตุ ํ
ฯ เอวํ วิสทากาโร ทิสฺสติฯ อาการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส ปน ‘‘กญฺญ’’นฺ ตอิ าทีนิ เอกกฺขตฺตุมาคตานิ,
‘‘กญฺญาหี’’ติอาทีนิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ ‘‘กญฺญาโย’’ติอาทีนิ ติกฺขตฺตุ,ํ ‘‘กญฺญา’’ติ อิท ํ จตุกฺขตฺตุ,ํ ‘‘กญฺญา
ยา’’ติ อิท ํ ปน ปญฺจกฺขตฺตฯุ ํ เอวํ อวิสทากาโร ทิสฺสติฯ อาการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ สตุ ‘‘สตฺถรี’’ติอาทีนิ
เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, ‘‘สตฺถ’ู ’ติอาทีนิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ ‘‘สตฺถา’’ติอาทีนิ ติกฺขตฺตุ,ํ เอวํ วิสทากาโร ทิสฺสติฯ
อิมนิ า นเยน สพฺพาสุ ปิ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คปทมาลาสุ วิสทากาโร จ อวิสทากาโร จ เวทิตพฺโพฯ นปุํ สก
ลิงฺคสฺ ส ปน นามิกปทมาลายํ ‘‘จิตฺเตนา’’ติอาทีนิ เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, ‘‘จิตฺต’’นฺ ตอิ าทีนิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ
‘‘จิตฺตานี’’ติ อิท ํ ติกฺขตฺตุ ํ อาคตํฯ อฏฺฐิ อายุ สทฺทาทีสุปิ เอเสว นโยฯ เอตฺถ อุภยมุตฺตากาโร ทิสฺ
สติฯ กิญฺจาเปตฺถ จตุกฺขตฺตุ ํ ปญฺจกฺขตฺตุ ํ วา อาคตปทานํ อภาวโต วิสทากาโร อุปลพฺภมาโน วิย
ทิสฺสติ, ตถาปิ ยสฺ มา ‘‘จิตฺต ํ อฏฺฐิ อายู’’ติอาทีนิ นปุํ สกานิ ‘‘คจฺฉํ อคฺค ิ ภิกฺข’ู ’ติอาทีนํ ปุ ลฺลงิ ฺ คานํ
นเยน อปฺปวตฺตนโต วิสทาการญฺจ, ‘‘รตฺต ิ ยาคู’’ติอาทีนํ อิตฺถลิ งิ ฺ คานํ นเยน อปฺปวตฺตนโต อวิส
ทาการญฺจ อุภยมนุ ปคมฺม วิเสสโต ‘‘จิตฺต,ํ จิตฺตานิ, จิตฺตาฯ จิตฺต,ํ จิตฺตานิ, จิตฺเต’’ติอาทินา สนิ
การาย รูปมาลาย รูปวนฺ ตานิ ภวนฺ ต,ิ ตสฺ มา เตสมากาโร อุภยมุตฺโตติ ทฏฺฐพฺโพฯ
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ติวิโธปายํ อากาโร สกฺกฏภาสาสุ น ลพฺภติฯ เตเนส สพฺเพสุ ปิ พฺยากรณสตฺเถสุ น วุ ตฺโตฯ
สพฺพสตฺตานํ ปน มูลภาสาภูตาย ชิเนริตาย มาคธิกาย สภาวนิรุตฺตยิ า ลพฺภติฯ ตถา หิ อยํ นิรุตฺ
ติมญฺชสู ายํ วุ ตฺโต –
กิ ํ ปเนตํ ลิงฺค ํ นาม? เกจิ ตาว วทนฺ ต ิ –
‘‘ถนเกสวตี อิตฺถ,ี มสฺ สุวา ปุ ริโส สิยาฯ อุภนิ ฺ นมนฺ ตรํ เอตํ, อิตโร’ภยมุตฺตโก’ติ
วุ ตฺตตฺตา วิสิฏฺฐา ถนเกสาทโย ลิงฺค’’นฺ ต,ิ เอตํ น สพฺพตฺถ, คงฺ คาสาลารุ กฺขาทีนํ
ถนาทินา สมฺพนฺ ธาภาวโตฯ
อปเร วทนฺ ต ิ – ‘‘น ลิงฺค ํ นาม ปรมตฺถโต กิญฺจ ิ อตฺถ,ิ โลกสงฺ เกตรูฬฺโห ปน โวหาโร
ลิงฺค ํ นามา’’ติฯ อิทเมตฺถ สนฺ นิฏฺฐานํฯ สพฺพลิงฺคโิ กปิ สทฺโท โหติ ตฏํ ตฏี ตโฏติฯ ยทิ จ
ปรมตฺถโต ลิงฺค ํ นาม สิยา, กถํ อญฺญมญฺญวิรุทฺธานํ เตสํ เอกตฺถ สมาเวโส ภวติ, ตสฺ มา
ยสฺ ส กสฺ สจิ อตฺถสฺ ส อวิสทาการโวหาโร อิตฺถลิ งิ ฺ ค ,ํ วิสทาการโวหาโร ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ อุภยมุตฺตา
การโวหาโร นปุํ สกลิงฺคนฺ ต ิ เวทิตพฺพนฺ ตฯิ
เอตฺถ ปน นามิกปทมาลาสงฺ ขาตปพนฺ ธวเสเนว อวิสทาการโวหาราทิตา คเหตพฺพา, น เอ
เกกปทวเสนฯ ตถา หิ ‘‘กญฺญา ปุ ริโส จิตฺต’’นฺ ต ิ จ, ‘‘กญฺญาโย ปุ ริสา จิตฺตานี’’ติ จ เอวมาทิกสฺ ส
เอเกกปทสฺ ส อวิสทาการโวหาราทิตา น ทิสฺสติฯ ยสฺ มา ปน ปพนฺ ธวเสน วิสทาการโวหาราทิ
ภาเว สิทฺเธเยว สมุทายาวยวตฺตา เอเกกปทสฺ สปิ อวิสทาการโวหาราทิตา สิชฺฌเตวฯ
เกจิ ปน นามิกปทมาลาสงฺ ขาตํ ปพนฺ ธ ํ อปรามสิตฺวา เอเกกปทวเสเนว อวิสทาการโวหา
ราทิก ํ อิจฺฉนฺ ต,ิ เต วตฺตพฺพา ‘‘ยทิ เอเกกปทสฺ เสว อวิสทาการโวหาราทิตา สิยา, เอวํ สนฺ เต
‘กญฺญา ปุ ริสา สตฺถา คุณวา ราชา’ติอาทีนํ ปทานํ อาการสุ ตวิ เสน, ‘ปุ ริโส สตฺถาโร กญฺญาโย’ติ
อาทีนํ ปน โอการสุ ตวิ เสน, ‘จิตฺต ํ ปุ ริสํ กญฺญ’นฺ ตอิ าทีนํ อนุ สารสุ ตวิ เสน อญฺญมญฺญํ สมานสุ ตสิ มฺ
ภวา กถํ อวิสทาการโวหาราทิตา สิยา’’ติ? กิญฺจาปิ เต เอวํ วเทยฺ ยุํ ‘‘สิยา เอว, นานตฺต ํ ปน เตสํ
ทุปปฺ ฏิเวธ’’นฺ ตฯิ เต วตฺตพฺพา ‘‘มา ตุมฺเห เอวมวจุตฺถ, ทุชฺชานตรมฺปิ นิพฺพานํ กถนสมตฺถ ํ ปุ คฺคลํ
นิสฺสาย ชานนฺ ต,ิ ตสฺ มา สุ ฏฺฐุ อุปปริกฺขติ ฺวา วเทถา’’ติฯ เอวญฺจ ปน วตฺวา ตโต อุตฺตริ เต ปญฺห ํ
ปุ จฺฉิตพฺพา ‘‘โพธิสทฺโท อายุ สทฺโท จ กตรลิงฺโค’’ติฯ เต ชานนฺ ตา เอวํ วกฺขนฺ ต ิ ‘‘โพธิสทฺโท อิตฺถ ิ
ลิงฺโค เจว ปุ ลฺลงิ ฺ โค จ, อายุ สทฺโท จ ปน นปุํ สกลิงฺโค จ ปุ ลฺลงิ ฺ โค จาติ ทฺวิลงิ ฺ คา เอเต สทฺทา’’ติฯ
เต วตฺตพฺพา ‘‘ยทิ โพธิสทฺโท จ อายุ สทฺโท จ ทฺวิลงิ ฺ คา เอเต สทฺทา, เอวํ สนฺ เต ทฺวินฺนํ โพธิสทฺ
ทานํ เอกปทภาเวน ววตฺถติ านํ อจฺจนฺ ตสมานสุ ตกิ านํ กถํ อวิสทาการโวหารตา จ วิสทาการ
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โวหารตา จ สิยา, กถญฺจ ปน ทฺวินฺนํ อายุ สทฺทานํ เอกปทภาเวน ววตฺถติ านํ อจฺจนฺ ตสมานสุ ต ิ
กานํ อุภยมุตฺตาการโวหารตา จ วิสทาการโวหารตา จ สิยา’’ติ? เอวํ วุ ตฺตา เต อทฺธา กิญฺจ ิ อุตฺตริ
อปสฺ สนฺ ตา นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺ ตฯิ สทฺทสตฺถวิท ู ปน สทฺทสตฺถโต นยํ คเหตฺวา วทนฺ ต ิ –
‘‘เอเส’สา เอต’มิต ิ จ,
ปสิทฺธ ิ อตฺเถสุ เยสุ โลกสฺ ส ;
‘ถีปุมนปุํ สกานี’ติ,
วุ จฺจนฺ เต ตานิ นามานี’’ติฯ
เตสํ กิร อยมธิปปฺ าโย – ‘‘เอโส ปุ ริโส, เอโส มาตุคาโม, เอโส ราชา, เอสา อิตฺถ,ี เอสา ลตา,
เอตํ นปุํ สกํ, เอตํ จิตฺต’’นฺ ต ิ เอวํ ปุ ริสาทีสุ เยสุ อตฺเถสุ โลกสฺ ส ‘‘เอโส เอสา เอต’’นฺ ต ิ จ ปสิทฺธ ิ โห
ติ, เตสุ อตฺเถสุ ตานิ นามานิ ‘‘ปุ มติ ฺถนิ ปุํ สกลิงฺคานี’’ติ วุ จฺจนฺ ต,ิ ตํทฺวาเรน อญฺญานิปีตฯิ เอวํ วทนฺ
เตหิ เตหิ ‘‘อิมนิ า นาม อากาเรน ‘เอโส เอสา เอต’นฺ ต ิ นามานิ อญฺญานิ จ ปุ ลฺลงิ ฺ คาทินามํ ลภนฺ
ตี’’ติ อยํ วิเสโส น ทสฺ สิโต, สทฺธมฺมนยญฺญหู ิ ปน เนรุ ตฺตเิ กหิ ทสฺ สิโต ‘‘ยสฺ ส กสฺ สจิ อตฺถสฺ ส อวิส
ทาการโวหาโร อิตฺถลิ งิ ฺ ค’’นฺ ตอิ าทินาฯ
เกจิ ปน ‘‘อวิสทาการานํ อตฺถานํ วาจโก โวหาโร อิตฺถลิ งิ ฺ ค’’นฺ ตอิ าทีนิ วทนฺ ต,ิ ตํ น คเหตพฺพ ํ
ฯ ยทิ หิ อวิสทาการานํ อตฺถานํ วาจโก โวหาโร อิตฺถลิ งิ ฺ ค,ํ เอวํ สนฺ เต มาตุคามกลตฺตกนฺ ตกณฺฏก
คุมฺพาทโยปิ โวหารา อิตฺถลิ งิ ฺ คานิ สิยุํ อวิสทาการตฺตา ตทตฺถานํฯ ยทิ ปน วิสทาการานํ อตฺถานํ
วาจโก โวหาโร ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ เอวํ สนฺ เต ‘‘เทวตา สทฺธา ญาณ’’มิจฺจาทโยปิ โวหารา ปุ ลฺลงิ ฺ คานิ สิยุํ วิส
ทาการตฺตา ตทตฺถานํฯ อถ วา ยทิ อวิสทาการานํ อตฺถานํ วาจโก โวหาโร อิตฺถลิ งิ ฺ ค,ํ วิสทากา
รานํ ปนตฺถานํ วาจโก โวหาโร ปุ ลฺลงิ ฺ ค,ํ เอวํ สนฺ เต เอกสฺ เสวตฺถสฺ ส เอกกฺขเณ ทฺวีห ิ ลิงฺเคหิ น
วตฺตพฺพตา สิยา –
‘‘อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข, หิตกามาสิ เทวเต;
กโรมิ เต ตํ วจนํ, ตฺวํสิ อาจริโย มมา’’ติฯ
ยทิ จ อุภยมุตฺตาการานํ อตฺถานํ วาจโก โวหาโร นปุํ สกลิงฺค,ํ เอวํ สนฺ เต อุภยมุตฺตาการานํ
อตฺถานํ ติณรุ กฺขาทีสุ ‘‘อิท ํ นามา’’ติ นิยมาภาวโต ลิงฺควจนํ วิรุทฺธ ํ สิยาฯ อปิ จ ‘‘ปญฺญารตนํฯ สา
ริปุตฺตโมคฺคลฺลานํ สาวกยุ ค’’นฺ ต ิ จ อาทินา นปุํ สกลิงฺควจเนน ตทตฺถานมฺปิ อุภยมุตฺตาการตา วุ ตฺ
ตา สิยาฯ อปิ จ เอกมฺปิ ตีรํ ‘‘ตฏํ ตฏี ตโฏ’’ติ ตีห ิ ลิงฺเคหิ น วตฺตพฺพ ํ สิยาฯ เอกมฺปิ จ ญาณํ
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‘‘ปญฺญาณํ ปญฺญา ปชานนา อโมโห’’ติอาทินา ตีห ิ ลิงฺเคหิ น วตฺตพฺพ ํ สิยา, ตสฺ มา ตํ นยํ อคฺค
เหตฺวา ยถาวุ ตฺโตเยว นโย คเหตพฺโพฯ
โลกสฺ มญ
ิ ฺห ิ อิตฺถนี ํ เหฏฺฐิมกาโย วิสโท โหติ, อุปริมกาโย อวิสโท, อุรมํสํ อวิสทํ, คมนาทีนิปิ
อวิสทานิฯ อิตฺถโิ ย หิ คจฺฉมานา อวิสทํ คจฺฉนฺ ต,ิ ติฏฺฐมานา นิปชฺชมานา นิสีทมานา ขาทมานา
ภุญฺชมานา อวิสทํ ภุญฺชนฺ ตฯิ ปุ ริสมฺปิ หิ อวิสทํ ทิสฺวา ‘‘มาตุคาโม วิย คจฺฉติ ติฏฺฐติ นิปชฺชติ นิ
สีทติ ขาทติ ภุญฺชตี’’ติ วทนฺ ตฯิ อิต ิ ยถา อิตฺถโิ ย เยภุยฺเยน อวิสทาการา, ตถา ยสฺ ส กสฺ สจิ สวิญฺ
ญาณกสฺ ส วา อวิญฺญาณกสฺ ส วา อตฺถสฺ ส เย โวหารา เยภุยฺเยน อวิสทาการา, เตเยว อิตฺถลิ งิ ฺ คา
นิ นาม ภวนฺ ตฯิ ตํ ยถา? ‘‘กญฺญา เทวตา ธีตลิกา ทุพฺพา สทฺธา รตฺต ิ อิตฺถ ี ยาคุ วธู’’ อิจฺเจวมาที
นิฯ ปุ ริสานํ ปน เหฏฺฐิมกาโย อวิสโท โหติ, อุปริมกาโย วิสโท, อุรมํสํ วิสทํ, คมนาทีนิปิ วิสทานิ
โหนฺ ตฯิ ปุ ริสา หิ คจฺฉมานา วิสทํ คจฺฉนฺ ต,ิ ติฏฺฐมานา นิปชฺชมานา นิสีทมานา ขาทมานา ภุญฺ
ชมานา วิสทํ ภุญฺชนฺ ตฯิ อิตฺถมิ ฺปิ หิ คมนาทีนิ วิสทานิ กุรุมานํ ทิสฺวา ‘‘ปุ ริโส วิย คจฺฉตี’’ติอาทีนิ
วทนฺ ตฯิ อิต ิ ยถา ปุ ริสา เยภุยฺเยน วิสทาการา, ตถา ยสฺ ส กสฺ สจิ สวิญฺญาณกสฺ ส วา อวิญฺ
ญาณกสฺ ส วา อตฺถสฺ ส เย โวหารา เยภุยฺเยน วิสทาการา, เตเยว ปุ ลฺลงิ ฺ คานิ นาม ภวนฺ ตฯิ ตํ
ยถา? ‘‘ปุ ริโส มาตุคาโม โอโรโธ อาโป รุ กฺโข โมโห สตฺถา’’ อิจฺเจวมาทีนิฯ ยถา จ ปน นปุํ สกา
อุภยมุตฺตาการา, ตถา ยสฺ ส กสฺ สจิ สวิญฺญาณกสฺ ส วา อวิญฺญาณกสฺ ส วา อตฺถสฺ ส เย โวหารา
อุภยมุตฺตาการา, เตเยว นปุํ สกลิงฺคานิ นาม ภวนฺ ตฯิ ตํ ยถา? ‘‘จิตฺต ํ รูปํ อิตฺถาคารํ กลตฺต ํ นาฏกํ
รตนํ ญาณํ อฏฺฐิ อายุ ’’อิจฺเจวมาทีนิฯ อิจฺเจวํ นามิกานํ สพฺเพสมฺปิ โวหารานํ –
วิสทาวิสทาการา, อากาโร’ภยมุตฺตโก;
ลิงฺคสฺ ส ลกฺขณํ เอตํ, เญยฺ ยํ สฺยาทิปปฺ พนฺ ธโตฯ
อิท ํ ฐานํ ทุพฺพนิ ิวิชฺฌ ํ มหาวนคหนํ นิคฺคุมฺพ ํ นิชฺชฏํ กตฺวา ทสฺ สิต ํ สาธุก ํ มนสิ กาตพฺพฯํ อิต ิ
สพฺเพสํ นามิกปทานํ ปพนฺ ธนิสฺสิเตน อวิสทาการโวหาราทิภาเวน อิตฺถลิ งิ ฺ คาทิภาวสฺ ส สมฺภวโต
ทฺวินฺนมฺปิ โคสทฺทานํ ปพนฺ ธนิสฺสิเตน อวิสทาการโวหาราทิภาเวน ยถาสกํ อิตฺถลิ งิ ฺ คาทิภาโว
เวทิตพฺโพฯ
สวินิจฺฉโยยํ โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
โอการนฺ ตตาปกติก ํ โอการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ค ํ นิฏฺฐิตฯํ
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เอวํ สพฺพถาปิ อาการนฺ ต อิวณฺณนฺ ต อุวณฺณนฺ โตการนฺ ตวเสน ฉพฺพธิ านิ อิตฺถลิ งิ ฺ คานิ นิรว
เสสโต คหิตานิ ภวนฺ ตฯิ เอเตสุ ปน เกสญฺจ ิ อาการนฺ ตานํ อี การนฺ ตานญฺจ กตฺถจิ ปจฺจตฺเตกว
จนสฺ ส เอการาเทสวเสน โย ปเภโท ทิสฺสติ, โส อิทานิ วุ จฺจติฯ ตถา หิ –
‘‘น ตฺวํ ราธ วิชานาสิ, อฑฺ ฒรตฺเต อนาคเต;
อพฺยยตํ วิลปสิ, วิรตฺเต โกสิยายเน’’ติ
อิมสฺ มิ ํ ราธชาตเก ‘‘วิรตฺตา’’ติ อาการนฺ ตวเสน วตฺตพฺเพ ปจฺจตฺตวจนสฺ ส เอการาเทสวเสน
‘‘วิรตฺเต’’ติ วุ ตฺตฯํ ตถา ‘‘โกสิยายนี’’ติ อี การนฺ ตวเสน วตฺตพฺเพ ปจฺจตฺตวจนสฺ ส เอการาเทสวเสน
‘‘โกสิยายเน’’ติ วุ ตฺตฯํ เตน อฏฺฐกถาจริโย ‘‘วิรตฺเต โกสิยายเนติ มาตา โน โกสิยายนี พฺราหฺ
มณี วิรตฺตา อมฺหากํ ปิ ตริ นิปเฺ ปมา ชาตา’’ติ อตฺถ ํ สํวณฺเณสิฯ นนุ จ โภ ปาฬิยํ ‘‘วิรตฺเต’’ติ, ‘‘โก
สิยายเน’’ติ จ ปจฺจตฺตวจนสฺ ส ทสฺ สนโต ‘‘เอการนฺ ตมฺปิ อิตฺถลิ งิ ฺ ค ํ อตฺถ’ี ’ติ วตฺตพฺพนฺ ต?ิ น
วตฺตพฺพ ํ อาการีการนฺ โตคธรูปวิเสสตฺตา เตสํ รูปานํฯ อาเทสวเสน หิ สิทฺธตฺตา วิสุํ เอการนฺ ต ํ
อิตฺถลิ งิ ฺ ค ํ นาม นตฺถ,ิ ตสฺ มา อิตฺถลิ งิ ฺ คานํ ยถาวุ ตฺตา ฉพฺพธิ ตาเยว คเหตพฺพาฯ
อิจฺเจวํ อิตฺถลิ งิ ฺ คานํ, ปกิณฺณนยสาลินี;
ปทมาลา วิภตฺตา เม, สาสนตฺถ ํ สยมฺภุโนฯ
สทฺทนีตสิ ูริโยยํ,
อเนกสุ วินิจฺฉยรสฺ มกิ ลาโป;
สํสยนฺ ธการนุ โท,
กสฺ ส มติปทุมํ น วิกาเสฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
อิตฺถลิ งิ ฺ คานํ นามิกปทมาลาวิภาโค
อฏฺฐโม ปริจฺเฉโทฯ

๙. นปุํ สกลิงฺคนามิกปทมาลา
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๒๐๑

อถ ปุ พฺพาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวา นิคฺคหีตนฺ ตนปุํ สกลิงฺคานํ ‘‘ภูต’ํ ’อิจฺจาทิกสฺ ส ปกติรูปสฺ ส นา
มิกปทมาลํ วกฺขาม –
จิตฺต,ํ จิตฺตานิฯ จิตฺต,ํ จิตฺตานิฯ จิตฺเตน, จิตฺเตหิ, จิตฺเตภิฯ จิตฺตสฺ ส , จิตฺตานํฯ จิตฺตา, จิตฺตสฺ
มา, จิตฺตมฺหา, จิตฺเตหิ, จิตฺเตภิฯ จิตฺตสฺ ส, จิตฺตานํฯ จิตฺเต, จิตฺตสฺ ม,ิ ํ จิตฺตมฺห,ิ จิตฺเตสุ ฯ โภ จิตฺต,
โภ จิตฺตา, ภวนฺ โต จิตฺตานิฯ ยมกมหาเถรมตํฯ
เอตฺถ กิญฺจาปิ ‘‘จิตฺตา’’ติ ปจฺจตฺตพหุวจนํ ‘‘จิตฺเต’’ติ อุปโยคพหุวจนญฺจ อนาคตํ, ตถาปิ
ตตฺถ ตตฺถ อญฺเญสมฺปิ ตาทิสานํ นิคฺคหีตนฺ ตนปุํ สกรูปานํ ทสฺ สนโต วิภงฺคปาฬิยญฺจ ‘‘ฉ จิตฺตา
อพฺยากตา’’ติอาทิทสฺ สนโต คเหตพฺพเมว, ตสฺ มา ‘‘จิตฺต,ํ จิตฺตานิ, จิตฺตาฯ จิตฺต,ํ จิตฺตานิ, จิตฺเต’’ติ
กโม เวทิตพฺโพฯ นิคฺคหีตนฺ ตานญฺห ิ นปุํ สกลิงฺคานํ กตฺถจิ โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คานํ วิย ปจฺจตฺโตป
โยคพหุวจนานิ ภวนฺ ตฯิ ตานิ จ ปุ ลฺลงิ ฺ เคน วา สลิงฺเคน วา อลิงฺเคน วา สทฺธ ิ ํ สมานาธิกรณานิ
หุตฺวา เกวลานิ วา ปาวจเน สญฺจรนฺ ตฯิ อตฺร ‘‘จตฺตาโร สติปฏฺฐานาฯ จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาฯ
สพฺเพ มาลา อุเปนฺ ตมิ ฯํ ยสฺ ส เอเต ธนา อตฺถฯิ จตฺตาโร มหาภูตาฯ ตีณินฺทฺริยาฯ ทฺเว อินฺทฺริยาฯ
ทสินฺทฺริยาฯ ทฺเว มหาภูเต นิสฺสาย ทฺเว มหาภูตา, ปญฺจ วิญฺญาณา, จตุโร องฺ เค อธิฏฺฐาย, เสมิ
วมฺมกิ มตฺถเก, รูปา สทฺทา รสา คนฺ ธาฯ รูเป จ สทฺเท จ อโถ รเส จฯ จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ
อุปปฺ ชฺชติ จกฺขุวิญฺญาณ’’นฺ ต ิ เอวมาทโย อเนกสตา ปาฬิปปฺ เทสา ทฏฺฐพฺพาฯ
เอตฺถ ปน ‘‘สติปฏฺฐานา’’ติอาทีนิ ปทานิ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน วุ ตฺตานีต ิ น คเหตพฺพานิ
สติปฏฺฐานสทฺทาทีนํ ปฐเมกวจนฏฺฐาเน โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คภาเวน ฐิตภาวสฺ ส อทสฺ สนโตฯ ‘‘จตฺ
ตาโร’’ติอาทีนิเยว ปน ปทานิ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน วุ ตฺตานีต ิ คเหตพฺพานิ นิโยคา นิคฺคหีตนฺ เตหิ
นปุํ สกลิงฺเคหิ สติปฏฺฐานสทฺทาทีห ิ สทฺธ ิ ํ เตสํ สมานาธิกรณภาวสฺ ส ทสฺ สนโตติฯ
เกเจตฺถ วเทยฺ ยุํ – นนุ ‘‘สติปฏฺฐาโน ธมฺโม, จิตฺโต ธมฺโม, จิตฺตา ธมฺมา’’ติอาทิปปฺ โยคทสฺ สน
โต สติปฏฺฐานสทฺทาทีนํ โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คภาโว ลพฺภติฯ เอวํ สนฺ เต กสฺ มา ตุมฺเหหิ ‘‘สติปฏฺ
ฐานสทฺทาทีนํ ปฐเมกวจนฏฺฐาเน โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คภาเวน ฐิตภาวสฺ ส อทสฺ สนโต’’ติ วุ ตฺต,ํ กสฺ มา
จ เอกนฺ ตโต สติปฏฺฐานสทฺทาทีนํ นิคฺคหีตนฺ ตนปุํ สกลิงฺคตา อนุ มตา, นนุ ‘‘สติปฏฺฐาโน ธมฺโม,
จิตฺโต ธมฺโม, จิตฺตา ธมฺมา’’ติอาทิทสฺ สนโต ‘‘จตฺตาโร สติปฏฺฐานา’’ติอาทีสุปิ ‘‘สติปฏฺฐานสทฺ
ทาทโย ลิงฺควิปลฺลาสวเสน วุ ตฺตา’’ติ วตฺตพฺพาติ? น วตฺตพฺพา, กสฺ มาติ เจ? ‘‘สติปฏฺฐาโน ธมฺโม,
จิตฺโต ธมฺโม, จิตฺตา ธมฺมา’’ติอาทีสุปิ สติปฏฺฐานจิตฺตสทฺทาทีนํ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน อนิจฺฉิตพฺพ
โตฯ ตตฺถ หิ ปุ ลฺลงิ ฺ เคน ธมฺมสทฺเทน โยเชตุ ํ ธมฺมสิ ฺ สโร ภควา ธมฺมาเปกฺข ํ กตฺวา ‘‘สติปฏฺฐาโน,
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จิตฺโต, จิตฺตา’’ติ จ อภาสิฯ เกวลา หิ สติปฏฺฐาน จิตฺตสทฺทาทโย โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คภาเวน กตฺถ
จิปิ โยชิตา น สนฺ ต,ิ นิคฺคหีตนฺ ตนปุํ สกภาเวน ปน โยชิตา สนฺ ตฯิ
ตถา หิ ‘‘จิตฺโต คหปตี’’ติ เอตฺถาปิ ปุ ลฺลงิ ฺ คคหปติสทฺท ํ อเปกฺขติ ฺวา วิญฺญาเณ ปวตฺต ํ จิตฺต
นามํ ปณฺณตฺตวิ เสน ปุ คฺคเล อาโรเปตฺวา ปุ คฺคลวาจกํ กตฺวา ‘‘จิตฺโต’’ติ วุ ตฺตฯํ ยทิ ปน วิญฺ
ญาณสงฺ ขาตํ จิตฺตมธิปเฺ ปตํ สิยา, ‘‘จิตฺต’’มิจฺเจว วุ จฺเจยฺ ยฯ ตสฺ มา ‘‘จิตฺโต คหปติ, จิตฺตา อิตฺถ’ี ’ติ
อาทีสุ ลิงฺควิปลฺลาโส น อิจฺฉิตพฺโพ สาเปกฺขตฺตา จิตฺตสทฺทาทีนํฯ ยถา จ เอตฺถ, เอวํ ‘‘สติปฏฺฐา
โน ธมฺโม, จิตฺโต ธมฺโม, จิตฺตา ธมฺมา’’ติอาทีสุปิ ลิงฺควิปลฺลาโส น อิจฺฉิตพฺโพฯ ‘‘จตฺตาโร
สติปฏฺฐานา’’ติอาทีสุ ปน สติปฏฺฐานสทฺทาทีนํ อเปกฺขติ พฺพานิ ปทานิ น สนฺ ต,ิ เยหิ เต ปุ ลฺลงิ ฺ คา
นิ สิยุํ, ตสฺ มา ‘‘จตฺตาโร’’ติอาทีนิเยว ปทานิ ปริวตฺเตตฺวา ‘‘จตฺตาริ, สพฺพานิ, เอตานี’’ติ นปุํ สกลิงฺ
ควเสน คเหตฺวา ‘‘สติปฏฺฐานา, สมฺมปฺปธานา’’ติอาทีห ิ ปเทหิ โยเชตพฺพานิฯ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เกจิ
อฏฺฐกถาจริยา นิการโลปํ อิจฺฉนฺ ต ิ ‘‘ยา ปุ พฺเพ โพธิสตฺตานํ, ปลฺลงฺ กวรมาภุเช, นิมติ ฺตานิ ปทิสฺ
สนฺ ต’ี ’ติ เอตฺถ วิยฯ อทสฺ สนญฺห ิ โลโป, ตสฺ มา ‘‘จตฺตาริ สติปฏฺฐานานิ, จตฺตาริ สมฺมปฺปธานานิ,
สพฺพานิ มาลานี’ติอาทิกา โยชนา กาตพฺพาฯ
เกจิ ปน ‘‘สพฺเพ มาลา อุเปนฺ ต ิ ม’’นฺ ต ิ เอตฺถ มาลาสทฺท ํ อิตฺถลิ งิ ฺ คนฺ ต ิ มญฺญติ ฺวา ปุ ลฺลงิ ฺ คภูต ํ
สพฺเพสทฺท ํ อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน ปริวตฺเตตฺวา ‘‘สพฺพา มาลา’’ติ อตฺถ ํ กเถนฺ ตฯิ ตํ กิญฺจาปิ ยุ ตฺตตรํ วิย
ทิสฺสติ, ตถาปิ น คเหตพฺพฯํ น หิ โส ภควา ลิงฺค ํ นญฺญาสิ, น จ ‘‘สพฺพา มาลา อุเปนฺ ต ิ ม’’นฺ ต ิ
ทฺเว ปทานิ อิตฺถลิ งิ ฺ คานิ กตฺวา วตฺตุ ํ น สกฺขฯิ โย เอวํ วิสทิสลิงฺคานิ ปทานิ อุจฺจาเรสิฯ ชานนฺ โต
เยว ปน ภควา วตฺตุ ํ สกฺโกนฺ โตเยว จ ‘‘สพฺเพ มาลา อุเปนฺ ต ิ ม’’นฺ ต ิ วิสทิสลิงฺคานิ ปทานิ อุจฺจาเร
สิ, ตสฺ มา ปุ ลฺลงิ ฺ คภูต ํ สพฺเพสทฺท ํ ‘‘สพฺพานี’’ติ นปุํ สกลิงฺควเสน ปริวตฺเตตฺวา วิภงฺคปาฬิยํ
‘‘ตีณินฺทฺริยา’’ติ ปทํ วิย ลุตฺตนิกาเรน นปุํ สกลิงฺเคน มาลาสทฺเทน โยเชตฺวา ‘‘สพฺพานิ มาลานี’’ติ
อตฺโถ คเหตพฺโพ กตฺถจิ ‘‘ยสฺ ส เอเต ธนา อตฺถ’ี ’ติ เอตฺถ วิยฯ เอตฺถ หิ ยสฺ ส เอตานิ ธนานีต ิ อตฺ
โถฯ อิทมฺเปตฺถ สลฺลกฺขติ พฺพฯํ มาลาสทฺโท ทฺวิลงิ ฺ โค อิตฺถนิ ปุํ สกวเสนฯ ติฏฺฐตุ ตสฺ สิตฺถลิ งิ ฺ คตฺต ํ สุ
วิญฺเญยฺ ยตฺตา, นปุํ สกตฺเต ปน ตีณิ มาลานิฯ ‘‘มาเลหิ จ คนฺ เธหิ จ ภควโต สรีรํ ปูเชนฺ ต’ี ’ติอาทโย
นปุํ สกปฺปโยคานิปิ พหู สนฺ ทสิ ฺ สนฺ ตตี ฯิ
ยทิ ปน โภ มาลสทฺโท อิตฺถนิ ปุํ สกวเสน ทฺวิลงิ ฺ โค, ‘‘สพฺเพ มาลา อุเปนฺ ต ิ ม’’นฺ ต ิ เอตฺถ มา
ลาสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาวปริกปฺปเน โก โทโส อตฺถตี ?ิ อตฺเถว อิตฺถลิ งิ ฺ คสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คภูเตน สพฺ
พนามิกปเทน สทฺธ ิ ํ สมานาธิกรณภาวสฺ สาภาวโต, นปุํ สกลิงฺคสฺ ส ปน ปุ ลฺลงิ ฺ คภูเตน สพฺพนามิกป
เทน สทฺธ ิ ํ สมานาธิกรณภาวสฺ ส อุปลพฺภนโตฯ เตเนว จ ‘‘เอเต ธนา’’ติอาทโย ปโยคา ปาวจเน
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พหุธา ทิฏฺฐาฯ เอตฺถาปิ ปน วเทยฺ ยุํ ‘‘ธนาติอาทีนิ วิปลฺลาสวเสน ปุ ลฺลงิ ฺ คานิเยว ‘‘เอเต’’ติอาทีห ิ
สมานาธิกรณปเทหิ โยชิตตฺตา’’ติฯ น, นปุํ สกานิเยเวตานิฯ ยทิ หิ ‘‘ธนา’’ติอาทีนิ ปุ ลฺลงิ ฺ คานิ สิยุํ,
กตฺถจิ ปจฺจตฺเตกวจนฏฺฐาเน ‘‘เอโส’’ติอาทีห ิ โอการนฺ ตสมานาธิกรณปเทหิ โยชิตา โอการนฺ ต
ธนสทฺทาทโย สิยุํฯ ตถารูปานํ อภาวโต ปน ‘‘ธนา อินฺทฺริยา วิญฺญาณา’’ติอาทโย สทฺทา นปุํ สก
ลิงฺคานิเยว โหนฺ ตฯิ อยํ นโย ปจฺจตฺตพหุวจนฏฺฐาเนเยว ลพฺภติฯ นปุํ สกลิงฺคานิ หิ วิสทาการานิ
ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานิ วิย หุตฺวา ปุ ลฺลงิ ฺ เคหิปิ สทฺธ ิ ํ จรนฺ ต,ิ นปุํ สกา วิย ปุ ริสเวสธาริโน ปุ ริเสหีต ิ นิฏฺฐเมตฺ
ถาวคนฺ ตพฺพฯํ
อถาปิ เต ปุ พฺเพ วุ ตฺตวจนํ ปุ น ปริวตฺเตตฺวา เอวํ วเทยฺ ยุํ ‘‘จิตฺโต คหปติ, จิตฺตา อิตฺถ’ี ’ติอาที
สุ จิตฺต ํ เอตสฺ ส อตฺถตี ิ จิตฺโต, จิตฺต ํ เอติสฺสา อตฺถตี ิ จิตฺตา ยถา ‘‘สทฺโธ, สทฺธา’’ติ เอวํ อสฺ สตฺถตี ิ
อตฺถวเสน คเหตพฺพโต ลิงฺควิปลฺลาโส นิจฺฉิตพฺโพ, ‘‘สติปฏฺฐาโน ธมฺโม, จิตฺโต ธมฺโม, จิตฺตา ธมฺ
มา’’ติอาทีนิ ปน เอวรูปสฺ ส อตฺถสฺ ส อคฺคเหตพฺพโต ‘‘สติปฏฺฐานํ ธมฺโม, จิตฺต ํ ธมฺโม, จิตฺตานิ ธมฺ
มา’’ติ วตฺตพฺเพ ลิงฺควิปลฺลาเสน ‘‘สติปฏฺฐาโน ธมฺโม, จิตฺโต ธมฺโม, จิตฺตา ธมฺมา’’ติอาทิ วุ ตฺตนฺ ต ิ
ลิงฺควิปลฺลาโส อิจฺฉิตพฺโพ’’ติ? ตนฺ น, ‘‘จิตฺโต คหปตี’’ติอาทีสุ ปน ‘‘สติปฏฺฐาโน ธมฺโม’’ติอาทีสุ จ
จิตฺตสติปฏฺฐานสทฺทาทีนํ คหปติ ธมฺมาทีนํ อเปกฺขนวเสน นิจฺจ ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คภาวสฺ ส อิจฺฉิตตฺตาฯ
ตถา หิ เอกนฺ ตนปุํ สกลิงฺโคปิ ปุ ญญ
ฺ สทฺโท อภิสงฺ ขาราเปกฺขนวเสน ‘‘ปุ ญฺโญ อภิสงฺ ขาโร’’ติ
ปุ ลฺลงิ ฺ โค ชาโต, ตถา เอกนฺ ตนปุํ สกลิงฺคาปิ ปทุ ม มงฺคลสทฺทาทโย อญฺญสฺ สตฺถสฺ สาเปกฺขนวเสน
‘‘ปทุโม ภควา, ปทุมา เทวี, มงฺ คโล ภควา, มงฺ คลา อิตฺถ’ี ’ติ จ ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คา ชาตาฯ เอกนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ
คาปิ หตฺถวิ ิเสสวาจกา กาลาวก คงฺเคยฺย สทฺทาทโย กุลาเปกฺขนวเสน ‘‘กาลาวกญฺจ คงฺ เคยฺ ย’’นฺ
ติอาทินา นปุํ สกลิงฺคา ชาตาฯ ตทเปกฺขนวเสน หิ อฏฺฐกถายํ ‘‘กาลาวโก จ คงฺ เคยฺ โย’’ติอาทิ ปุ ลฺ
ลิงฺคนิทฺเทโส ทิสฺสติฯ เอวํ ตํตทตฺถานมเปกฺขนวเสน ตํตปํ กติลงิ ฺ ค ํ นาเสตฺวา อปรํ ลิงฺค ํ ปติฏฺฐา
เปตฺวา นิทฺเทโส ทิสฺสติ, น จ ตานิ สพฺพานิปิ ลิงฺคานิ ตทฺธติ วเสน อญฺญลิงฺคานิ ชาตานิ , อถ โข
คหปติธมฺมาทีนํ อเปกฺขนวเสเนว อญฺญลิงฺคานิ ชาตานิ, ตสฺ มา ‘‘เปตานิ โภติ ปุ ตฺตานิ, ขาทมา
นา ตุวํ ปุ เรฯ สิวิปุตฺตานิ จวฺ หยฯ เอวํ ธมฺมานิ สุ ตฺวาน, วิปปฺ สีทนฺ ต ิ ปณฺฑิตา’’ติอาทีสุเยว
ลิงฺควิปลฺลาโส อิจฺฉิตพฺโพ อนญฺญาเปกฺขกตฺตา วุ ตฺตธมฺมสทฺทาทีนํ, น ปน ‘‘จิตฺโต คหปติ, จิตฺตา
อิตฺถ,ี สติปฏฺฐาโน ธมฺโม, จิตฺโต ธมฺโม, จิตฺตา ธมฺมา’’ติอาทีสุ จิตฺตสทฺทาทีนํ วิปลฺลาโส อิจฺฉิตพฺ
โพ คหปติ ธมฺมาทีนํ อเปกฺขกตฺตา เตสนฺ ต ิ นิฏฺฐเมตฺถาวคนฺ ตพฺพ,ํ อิทญฺจ เอกจฺจานํ สมฺ
โมหฏฺฐานํ, ตสฺ มา สทฺธมฺมฏฺฐิตยิ า อยํ นีต ิ สทฺธาสมฺปนฺ เนหิ กุลปุ ตฺเตหิ สาธุก ํ มนสิ กาตพฺพาฯ
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พทรติตฺถวิหารวาสี อาจริยธมฺมปาโล ปน ‘‘อปริมาณา ปทา อปริมาณา อกฺขรา อปริ
มาณา พฺยญฺชนาติ ปาฬิปปฺ เทเส ‘ปทา อกฺขรา พฺยญฺชนา’ติ ลิงฺควิปลฺลาโส กโตติ ทฏฺฐพฺพ’’นฺ ต ิ
อาหฯ เอตฺถาปิ มยํ ‘‘ปทา’’ติ อิท ํ ‘‘อินฺทฺริยา รูปา’’ติอาทีนิ วิย นปุํ สกลิงฺคเมวาติ วทาม โอ
การนฺ ตวเสน ปฐเมกวจนนฺ ตภาวาภาวโต, อิตรทฺวยํ ปน นปุํ สกลิงฺคนฺ ตปิ ิ ปุ ลฺลงิ ฺ คนฺ ตปิ ิ คเหตพฺพ ํ
นิคฺคหีตนฺ โตการนฺ ตวเสน ปฐเมกวจนนฺ ตภาวสฺ สูปลพฺภนโตฯ ตถา หิ ‘‘ปุ ตฺตานิ ลตานิ ปพฺพตานิ
ธมฺมานี’’ติอาทีนํเยว ลิงฺควิปลฺลาสานิ อิจฺฉิตพฺพานิ นิคฺคหีตนฺ ตวเสน ปฐเมกวจนนฺ ตตาย
อนุ ปลทฺธโิ ต, เตสญฺโจการนฺ ตาการนฺ ตวเสน ปฐเมกวจนนฺ ตตาทสฺ สนโตฯ ‘‘ชราธมฺมํ มา ชีรี’’ติ
อิท ํ ปน อญฺญปทตฺถวเสน นปุํ สกํ ชาตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
ภูต,ํ ภูตานิ, ภูตาฯ ภูต,ํ ภูตานิ, ภูเตฯ ภูเตน, ภูเตหิ, ภูเตภิฯ ภูตสฺ ส, ภูตานํฯ ภูตา, ภูตสฺ มา
, ภูตมฺหา, ภูเตหิ, ภูเตภิฯ ภูตสฺ ส , ภูตานํฯ ภูเต, ภูตสฺ ม,ิ ํ ภูตมฺห,ิ ภูเตสุ ฯ โภ ภูต, ภวนฺ โต ภูตานิ,
ภวนฺ โต ภูตาฯ เอวํ จิตฺตนเยน นามิกปทมาลา ภวติฯ
อิมนิ า นเยน ‘‘มหาภูต ํ ภวิตฺต ํ ภูนํ ภวน’’มิจฺจาทีนํ ภูธาตุมยานํ นิคฺคหีตนฺ ตปทานํ อญฺ
เญสญฺจ ‘‘วตฺต’’มิจฺจาทีนํ นิคฺคหีตนฺ ตปทานํ นามิกปทมาลา เวทิตพฺพาฯ
วตฺต ํ รูปํ โสตํ ฆานํ, ทุกฺข ํ ปุ ปผฺ ํ ฌานํ ญาณํ;
ทานํ สีลํ ปุ ญฺญํ ปาปํ, วชฺช ํ สจฺจ ํ ยานํ ฉตฺตฯํ
สกฏํ กนกํ ตครํ นครํ, ตรณํ จรณํ ธรณํ มรณํ;
นยนํ วทนํ กรณํ ลวนํ, วสนํ ปวนํ ภวนํ คคนํฯ
อมตํ ปุ ฬินํ มาลํ, อาสนํ สวนํ มุข;ํ
ปทุมํ อุปปฺ ลํ วสฺ สํ, โลจนํ สาธนํ สุ ขฯํ
ตาณํ มูลํ ธนํ กูล,ํ มงฺ คลํ นฬินํ ผลํ;
หิรญฺญํ อมฺพุช ํ ธญฺญ,ํ ชาลํ ลิงฺค ํ ปทํ ชลํฯ
องฺ ค ํ ปณฺณํ สุ สานํ สํ, อาวุ ธ ํ หทยํ วนํ;
โสปานํ จีวรํ ปาณํ, อลาตํ อินฺทฺริยํ กุลฯํ
โลหํ กณํ พลํ ปี ฐํ, อณฺฑํ อารมฺมณํ ปุ รํ;
อรญฺญํ ตีรมสฺ สตฺถ-มิจฺจาทีนิ สมุทฺธเรฯ
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อิมานิ จิตฺตสทฺเทน สพฺพถาปิ สทิสานิ, อิมานิ ปน วิสทิสานิฯ เสยฺ ยถิท ํ –
‘‘จมฺมํ เวสฺ ม’’นฺ ตอิ าทีนิ, เอกธาเยว ภิชฺชเร;
‘‘กมฺมํ ถามํ คุณว’’นฺ ต-ิ อาทีนิ ตุ อเนกธาฯ
กถํ?
จมฺเม, จมฺมสฺ ม,ิ ํ จมฺมมฺห,ิ จมฺมนิ, เวสฺ เม, เวสฺ มสฺ ม,ิ ํ เวสฺ มมฺห,ิ เวสฺ มนิ, ฆมฺเม, ฆมฺมสฺ ม,ิ ํ
ฆมฺมมฺห,ิ ฆมฺมนิฯ เอวํ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ
กมฺม,ํ กมฺมานิ, กมฺมาฯ กมฺม,ํ กมฺมานิ, กมฺเมฯ กมฺเมน, กมฺมุนา, กมฺมนา, กมฺเมหิ, กมฺเมภิ
ฯ กมฺมสฺ ส, กมฺมุโน, กมฺมานํฯ กมฺมสฺ มา, กมฺมมฺหา, กมฺมุนา, กมฺเมหิ, กมฺเมภิฯ กมฺมสฺ ส , กมฺมุโน
, กมฺมานํฯ กมฺเม, กมฺมสฺ ม,ิ ํ กมฺมมฺห,ิ กมฺมนิ, กมฺเมสุ ฯ โภ กมฺม, ภวนฺ โต กมฺมานิ, ภวนฺ โต กมฺมา
ฯ
ถามสทฺทสฺ ส ปน ตติเยกวจนฏฺฐานาทีสุ ‘‘ถาเมน, ถามุนา, ถามสฺ ส, ถามุโน’’ติ จ, ‘‘ถามา,
ถามสฺ มา, ถามมฺหา, ถามุนา’’ติ จ โยเชตพฺพฯํ
วนฺ ตุ มนฺ ตุ อิมนฺ ตุปจฺจยวตํ ปน นิคฺคหีตนฺ ตสทฺทานํ ‘‘คุณวํ จิตฺต,ํ รุ จมิ ํ ปุ ปผฺ ,ํ ปาปิ มํ กุล’ํ ’
อิจฺจาทิปโยควเสน –
คุณวํ, คุณวนฺ ตานิ, คุณวนฺ ตา, คุณวนฺ ตฯิ คุณวนฺ ต,ํ คุณวนฺ ตานิ, คุณวนฺ เต คุณวนฺ ตฯิ คุณว
ตา, คุณวนฺ เตน, คุณวนฺ เตหิ, คุณวนฺ เตภิฯ คุณวโต, คุณวนฺ ตสฺ ส, คุณวตํ, คุณวนฺ ตานํฯ คุณวตา,
คุณวนฺ ตา, คุณวนฺ ตสฺ มา, คุณวนฺ ตมฺหา, คุณวนฺ เตหิ, คุณวนฺ เตภิฯ คุณวโต, คุณวนฺ ตสฺ ส, คุณวตํ,
คุณวนฺ ตานํฯ คุณวติ, คุณวนฺ เต, คุณวนฺ ตสฺ ม,ิ ํ คุณวนฺ ตมฺห,ิ คุณวนฺ เตสุ ฯ โภ คุณว, ภวนฺ โต
คุณวนฺ ตานิ, คุณวนฺ ตฯิ
เอวํ ‘‘รุ จมิ ,ํ รุ จมิ นฺ ตานิ, รุ จมิ ’’นฺ ตอิ จิ ฺจาทินา, ‘‘ปาปิ ม,ํ ปาปิ มนฺ ตานิ, ปาปิ ม’’นฺ ต ิ อิจฺจาทินา จ
โยเชตพฺพฯํ อปิ เจตฺถ ‘‘คุณวํ พลวํ ยสวํ สติมํ คติม’ํ ’อิจฺจาทินา ปโยคา วิตฺถาเรตพฺพาฯ
กโรนฺ ตสทฺทสฺ ส ‘‘กโรนฺ ต ํ จิตฺต,ํ กโรนฺ ต ํ กุล’’นฺ ต ิ ปโยควเสน –
กโรนฺ ต,ํ กโรนฺ ตานิ, กโรนฺ ตา, กโรนฺ ตฯิ กโรนฺ ต,ํ กโรนฺ ตานิ, กโรนฺ เต, กโรนฺ ตฯิ กโรตา, กโรนฺ
เตน, กโรนฺ เตหิ, กโรนฺ เตภิฯ กโรโต, กรโต, กโรนฺ ตสฺ ส, กโรนฺ ตานํ, กโรตํฯ กโรตา, กโรนฺ ตา,
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กโรนฺ ตสฺ มา, กโรนฺ ตมฺหา, กโรนฺ เตหิ, กโรนฺ เตภิฯ กโรโต, กรโต, กโรนฺ ตสฺ ส, กโรนฺ ตานํ, กโรตํฯ
กโรติ, กโรนฺ เต, กโรนฺ ตสฺ ม,ิ ํ กโรนฺ ตมฺห,ิ กโรนฺ เตสุ ฯ โภ กโรนฺ ต, ภวนฺ โต, กโรนฺ ตานิ, กโรนฺ ตา,
กโรนฺ ตตี ิ โยเชตพฺพฯํ
คจฺฉนฺ ตสทฺทสฺ ส ตุ ‘‘คจฺฉนฺ ต ํ จิตฺต,ํ คจฺฉนฺ ต ํ กุล’’นฺ ต ิ ปโยควเสน –
คจฺฉนฺ ต,ํ คจฺฉนฺ ตานิ, คจฺฉนฺ ตาฯ คจฺฉนฺ ต,ํ คจฺฉนฺ ตานิ, คจฺฉนฺ เตฯ คจฺฉตา, คจฺฉนฺ เตน,
คจฺฉนฺ เตหิ, คจฺฉนฺ เตภิฯ คจฺฉโต, คจฺฉนฺ ตสฺ ส, คจฺฉนฺ ตานํ, คจฺฉตํฯ คจฺฉตา, คจฺฉนฺ ตา, คจฺฉนฺ ตสฺ
มา, คจฺฉนฺ ตมฺหา, คจฺฉนฺ เตหิ, คจฺฉนฺ เตภิฯ คจฺฉโต, คจฺฉนฺ ตสฺ ส, คจฺฉนฺ ตานํ, คจฺฉตํฯ คจฺฉติ,
คจฺฉนฺ เต, คจฺฉนฺ ตสฺ ม,ิ ํ คจฺฉนฺ ตมฺห,ิ คจฺฉนฺ เตสุ ฯ โภ คจฺฉํ, โภ คจฺฉนฺ ตา, ภวนฺ โต คจฺฉนฺ ตานิ,
คจฺฉนฺ ตาติ โยเชตพฺพฯํ
เอวํ ‘‘จรนฺ ต ํ ททนฺ ต ํ ติฏฺฐนฺ ต ํ จินฺตยนฺ ต’’นฺ ตอิ าทีสุปิ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
มหนฺ ตสทฺทสฺ ส ปน โกจิ เภโท, ตถา หิ ‘‘พาราณสิรชฺช ํ นาม มหา’’ติ เอวํ ‘‘มหา’’อิต ิ นปุํ สกป
โยคทสฺ สนโต ‘‘มหนฺ ต,ํ มหา, มหนฺ ตานิ, มหนฺ ตาฯ มหนฺ ต,ํ มหนฺ ตานิ, มหนฺ เตฯ มหตา’’ติ กโม
เวทิตพฺโพฯ สพฺพาเนตานิ จิตฺตสทฺเทน วิสทิสานิฯ
สวินิจฺฉโยยํ นิคฺคหีตนฺ ตนปุํ สกลิงฺคานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อวณฺณุการนฺ ตตาปกติก ํ นิคฺคหีตนฺ ต ํ
นปุํ สกลิงฺค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ ตสฺ สีลตฺถสฺ ส กตรสฺ สสฺ ส อตฺถวิภาวิ อิจฺเจตสฺ ส สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลํ วกฺขาม ปุ พฺ
พาจริยมตํ ปุ เรจรํ กตฺวา –
อฏฺฐิ, อฏฺฐี, อฏฺฐีนิฯ อฏฺฐิ,ํ อฏฺฐี, อฏฺฐีนิฯ อฏฺฐินา, อฏฺฐีห,ิ อฏฺฐีภฯิ อฏฺฐิสฺส, อฏฺฐิโน, อฏฺฐีนํฯ
อฏฺฐินา, อฏฺฐีห,ิ อฏฺฐีภฯิ อฏฺฐิสฺส, อฏฺฐิโน, อฏฺฐีนํฯ อฏฺฐิสฺม,ิ ํ อฏฺฐิมฺห,ิ อฏฺฐีสุฯ โภ อฏฺฐิ, ภวนฺ โต
อฏฺฐี, ภวนฺ โต อฏฺฐีนิฯ ยมกมหาเถรมตํฯ
กิญฺจาเปตฺถ นิสฺสกฺกวจนฏฺฐาเน ‘‘อฏฺฐิสฺมา, อฏฺฐิมฺหา’’ติ ปทานิ อนาคตานิ, ตถาปิ ตตฺถ
ตตฺถ ตํสทิสปฺปโยคทสฺ สนา คเหตพฺพานิฯ ยถา ปน อฏฺฐิสทฺทสฺ ส, เอวํ ‘‘สตฺถ ิ ทธิ วาริ อกฺข ิ อจฺฉิ’’
อิจฺจาทีนมฺปิ รูปานิ ภวนฺ ตฯิ
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อตฺถวิภาวิ, อตฺถวิภาวี, อตฺถวิภาวีนิฯ อตฺถวิภาวิ,ํ อตฺถวิภาวี, อตฺถวิภาวีนิฯ อตฺถวิภาวินา,
อตฺถวิภาวีห,ิ อตฺถวิภาวีภฯิ อตฺถวิภาวิสฺส, อตฺถวิภาวิโน, อตฺถวิภาวีนํฯ อตฺถวิภาวินา, อตฺถวิภา
วิสฺมา อตฺถวิภาวิมฺหา, อตฺถวิภาวีห,ิ อตฺถวิภาวีภฯิ อตฺถวิภาวิสฺส , อตฺถวิภาวิโน, อตฺถวิภาวีนํฯ
อตฺถวิภาวิสฺม,ิ ํ อตฺถวิภาวิมฺห,ิ อตฺถวิภาวีสุฯ โภ อตฺถวิภาวิ, ภวนฺ โต อตฺถวิภาวี, ภวนฺ โต อตฺถวิ
ภาวีนิฯ
เอวํ ‘‘ธมฺมวิภาวิ, จิตฺตานุ ปริวตฺต,ิ สุ ขการิ’’อิจฺจาทีนิปิฯ ตตฺถ อฏฺฐิ สตฺถิอาทีนิ ปธานลิงฺคานิ
อนญฺญาเปกฺขกตฺตา, อตฺถวิภาวิ ธมฺมวิภาวิอาทีนิ อปฺปธานลิงฺคานิ อญฺญาเปกฺขกตฺตาฯ
สวินิจฺฉโยยํ อิการนฺ ตนปุํ สกลิงฺคานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อิวณฺณนฺ ตตาปกติก ํ อิการนฺ ตนปุํ สกลิงฺค ํ นิฏฺฐิตฯํ
อิทานิ กตรสฺ สสฺ ส โคตฺรภุ อิจฺเจตสฺ ส สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลํ วกฺขาม ปุ พฺพาจริยมตํ ปุ เรจรํ
กตฺวา –
อายุ , อายู, อายูนิฯ อายุ ํ, อายู, อายูนิฯ อายุ นา, อายูห,ิ อายูภฯิ อายุ สฺส , อายุ โน, อายูนํฯ
อายุ นา, อายูห,ิ อายูภฯิ อายุ สฺส, อายุ โน, อายูนํฯ อายุ สฺม,ิ ํ อายุ มฺห,ิ อายูสุฯ โภ อายุ , ภวนฺ โต อา
ยู, ภวนฺ โต อายูนิฯ ยมกมหาเถรมตํฯ
กิญฺจาเปตฺถ นิสฺสกฺกวจนฏฺฐาเน ‘‘อายุ สฺมา, อายุ มฺหา’’ติ ปทานิ อนาคตานิ, ตถาปิ ตตฺถ
ตตฺถ ตํสทิสปฺปโยคทสฺ สนโต คเหตพฺพานิฯ เอตฺถ จ อายุ สทฺโท ปุํ นปุํ สกลิงฺโค ทฏฺฐพฺโพฯ ตถา หิ
ปาฬิยํ อฏฺฐกถาสุ จ ตสฺ ส ทฺวิลงิ ฺ คตา ทิสฺสติฯ ‘‘ปุ นรายุ จ เม ลทฺโธ, เอวํ ชานาหิ มาริสฯ อายุ จสฺ
สา ปริกฺขโี ณ อโหสี’’ติอาทีสุ หิ อายุ สทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ โค, ตพฺพเสน ‘‘อายุ , อายู, อายโว’’ติอาทินา ภิกฺ
ขุนเยน ยถาสมฺภวํ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ ‘‘อคฺค ํ อายุ จ วณฺโณ จฯ กิตฺตกํ ปนสฺ ส อายู’’ติ
อาทีสุ ปน นปุํ สกลิงฺโค, ตพฺพเสน ‘‘อายุ , อายู, อายูนี’’ติ โยชิตาฯ
โคตฺรภุ, โคตฺรภู, โคตฺรภูนิฯ โคตฺรภุ,ํ โคตฺรภู, โคตฺรภูนิฯ โคตฺรภุนา, โคตฺรภูห,ิ โคตฺรภูภฯิ
โคตฺรภุสฺส, โคตฺรภุโน, โคตฺรภูนํฯ โคตฺรภุนา, โคตฺรภุสฺมา, โคตฺรภุมฺหา, โคตฺรภูห,ิ โคตฺรภูภฯิ
โคตฺรภุสฺส, โคตฺรภุโน, โคตฺรภูนํฯ โคตฺรภุสฺม,ิ ํ โคตฺรภุมฺห,ิ โคตฺรภูสุฯ โภ โคตฺรภุ, ภวนฺ โต โคตฺร
ภู, ภวนฺ โต โคตฺรภูนิฯ โภ โคตฺรภู, โภ โคตฺรภูนิ, เอวํ พหุวจนํ วาฯ อยมมฺหากํ มตํ, เอวํ ‘‘จิตฺตสห
ภุ’’อิจฺจาทีนํ ภูธาตุมยานํ อุการนฺ ตสทฺทานํ อญฺเญสมฺปิ ตํสทิสานํ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
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ปุ คฺคลวาจโก ปน อูการนฺ โต โคตฺรภูสทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ คปริยาปนฺ นตฺตา สพฺพญฺญูนเย ปวิฏฺโฐฯ
ตตฺรญฺเญ สทฺทา นาม ‘‘จกฺขุ วสุ ธนุ ทารุ ติปุ มธุ สิงฺคุ หิงฺคุ จิตฺตคุ’’อิจฺจาทโยฯ
สวินิจฺฉโยยํ อุการนฺ ตนปุํ สกลิงฺคานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโคฯ
อุวณฺโณการนฺ ตตาปกติก ํ
อุการนฺ ตนปุํ สกลิงฺค ํ นิฏฺฐิตฯํ
เอวํ นิคฺคหีตนฺ ต อิการนฺ ต อุการนฺ ตวเสน ติวิธานิ นปุํ สกลิงฺคานิ นิรวเสสโต คหิตาเนว โหนฺ
ติฯ เตสุ เกสญฺจ ิ นิคฺคหีตนฺ ตานํ กฺวจิ ปจฺจตฺเตกวจนสฺ ส พหุวจนสฺ ส เอการาเทสวเสน เภโท ทิสฺ
สติฯ เสยฺ ยถิท?ํ ‘‘สุ เข ทุกฺเขฯ เอกูนปญฺญาส อาชีวกสเต เอกูนปญฺญาส ปริพฺพาชกสเต’’อิจฺเจว
มาทิฯ นนุ โภ เอวํวิธานํ รูปานํ ปาฬิยํ ทสฺ สนโต ‘‘เอการนฺ ตมฺปิ นปุํ สกลิงฺค ํ อตฺถ’ี ’ติ วตฺตพฺพนฺ ต?ิ
น วตฺตพฺพ ํ นิคฺคหีตนฺ โตคธรูปวิเสสตฺตา เตสํ รูปานํฯ อาเทสวเสน หิ สิทฺธตฺตา วิสุํ เอการนฺ ต ํ นปุํ
สกลิงฺค ํ นาม นตฺถฯิ ตสฺ มา นปุํ สกลิงฺคานํ ยถาวุ ตฺตา ติวิธตาเยว คเหตพฺพาติฯ
นปุํ สกานมิจฺเจวํ, ลิงฺคานํ นยสาลินี;
ปทมาลา วิภตฺตา เม, สาสนตฺถ ํ มเหสิโนฯ
ยสฺ เสสา ปคุณา สทฺท-นีตเิ รสา สุ ภาวิตา;
สาสเน กุลปุ ตฺตานํ, สรณํ โส ปรายณํฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
นปุํ สกลิงฺคานํ ปกติรูปสฺ ส นามิกปทมาลาวิภาโค
นวโม ปริจฺเฉโทฯ

๑๐. ลิงฺคตฺตยมิสสฺ กนามิกปทมาลา
อธิกนู กโต เจก-กฺขรโต จ อิโต ปรํ;
ตีณิ ลิงฺคานิ มิสฺเสตฺวา, ปทมาลมนากุลฯํ
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นานาสุ ขุมสงฺ เกต-คเตสฺ วตฺเถสุ วิญฺญุนํ;
คมฺภรี พุทฺธจิ ารตฺถ,ํ ปวกฺขามิ ยถาพลํฯ
อิตฺถ ี ถี จ ปภา ภา จ, คิรา รา ปวนํ วนํ;
อุทกญฺจ ทกํ กญฺจ, วิตกฺโก อิต ิ จาทโยฯ
ภู ภูมิ เจว อรญฺญ,ํ อรญฺญานีต ิ จาทโย;
ปญฺญา ปญฺญาณํ ญาณญฺจ, อิจฺจาที จ ติธา สิยุํฯ
โก วิ สา เจว ภา รา จ, ถี ธี กุ ภู ตเถว กํ;
ขํ โค โม มา จ สํ ยํ ตํ, กิมจิ ฺจาที จ เอกิกาติฯ
อยํ ลิงฺคตฺตยมิสฺสโก นามิกปทมาลาอุทฺเทโสฯ ตตฺร อิตฺถ,ี อิตฺถ,ี อิตฺถโิ ยฯ อิตฺถ…
ิ ํ เป.… โภติ
โย อิตฺถโิ ยฯ
ถี ถี, ถิโยฯ ถิ,ํ ถี, ถิโยฯ ถิยา, ถีห,ิ ถีภฯิ ถิยา, ถีนํฯ ถิยา, ถีห,ิ ถีภฯิ ถิยา, ถีนํฯ ถิยา, ถิยํ,
ถีสุฯ โภติ ถิ, โภติโย ถี, โภติโย ถิโยฯ เอตฺถ –
‘‘กุกฺกุฏา มณโย ทณฺฑา, ถิโย จ ปุ ญฺญลกฺขณา;
อุปปฺ ชฺชนฺ ต ิ อปาปสฺ ส , กตปุ ญฺญสฺ ส ชนฺ ตุโน;
ถิยา คุยฺห ํ น สํเสยฺ ย; ถีนํ ภาโว ทุราชาโน’’ติ
อาทีนิ นิทสฺ สนปทานิฯ
ปภา, ปภา, ปภาโยฯ ปภํ…เป.… โภติโย ปภาโยฯ
ภา, ภา, ภาโยฯ ภํ, ภา, ภาโยฯ ภาย, ภาหิ, ภาภิฯ ภาย, ภานํฯ ภาย, ภาหิ, ภาภิฯ ภาย,
ภานํฯ ภาย, ภายํ, ภาสุ ฯ โภติ เภ, โภติโย ภา, โภติโย ภาโยฯ เอตฺถ จ ‘‘ภากโร ภานุ ’’อิจฺจาทีนิ
นิทสฺ สนปทานิฯ
คิรา, คิรา, คิราโยฯ คิรํ…เป.… โภติโย คิราโยฯ ‘‘วาจา คิรา พฺยปฺปโถฯ เย โวหํ กิตฺตยิสฺสา
มิ, คิราหิ อนุ ปุพฺพโส’’ติ อิมานิ คิราสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาเว นิทสฺ สนปทานิฯ
สุ วณฺณวาจโก ราสทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ โค, อิธ ปน สทฺทวาจโก ราสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โคฯ
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รา, รา, ราโยฯ รํ, รา, ราโยฯ ราย, ราหิ, ราภิฯ ราย, รานํฯ ราย, ราหิ, ราภิฯ ราย, รานํฯ
ราย, รายํ, ราสุ ฯ โภติ เร, โภติโย รา, โภติโย ราโยฯ
รา วุ จฺจติ สทฺโทฯ อคฺคญฺญสุ ตฺตฏีกายญฺห ิ ‘‘รา สทฺโท ติยติ ฉิชฺชติ เอตฺถาติ รตฺต,ิ สตฺตานํ
สทฺทสฺ ส วูปสมกาโล’’ติ วุ ตฺตฯํ ตสฺ มา ราสทฺทสฺ ส สทฺทวาจกตฺเต ‘‘รตฺต’ี ’ติ ปทํ นิทสฺ สนํฯ
ปวนํ, ปวนานิ, ปวนาฯ ปวนํ, ปวนานิ, ปวเนฯ
วนํ, วนานิ, วนาฯ วนํ, วนานิ, วเนฯ เสสํ สพฺพ ํ เนยฺ ยํฯ
ปวน วนสทฺทา กทาจิ สมานตฺถา กทาจิ ภินฺนตฺถาฯ เต หิ อรญฺญวาจกตฺเต สมานตฺถา ‘‘เต
ธมฺเม ปริปูเรนฺ โต, ปวนํ ปาวิสิ ํ ตทาฯ สปุ ตฺโต ปาวิสิ ํ วน’’นฺ ตอิ าทีสุฯ ยถากฺกมํ ปน เต วายุ ตณฺหา
วนวาจกตฺเต ภินฺนตฺถา ‘‘ปรมทุคฺคนฺ ธปวนวิจริเตฯ เฉตฺวา วนญฺจ วนถํ, นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโว’’ติ
อาทีสุฯ
อุทกํ, อุทกานิ, อุทกาฯ อุทกํ, อุทกานิ, อุทเกฯ
ทกํ, ทกานิ, ทกาฯ ทกํ, ทกานิ, ทเกฯ เสสํ สพฺพ ํ เนยฺ ยํฯ
‘‘อมฺพปกฺก ํ ทกํ สีตฯํ ถลชา ทกชา ปุ ปผฺ า’’ติอาทีเนตฺถ นิทสฺ สนปทานิฯ ‘‘นีโลทํ วนมชฺฌโตฯ
มโหทธิฯ อุทพินฺทุนิปาเตน, อุทกุมฺโภปิ ปูรตี’’ติ ปาฬิปปฺ เทเสสุ ปน สมาสนฺ ตคตนามตฺตา อุทสทฺ
เทเนว อุทกตฺโถ วุ ตฺโต ‘‘ริตฺตสฺ สาท’’นฺ ต ิ วตฺตพฺพฏฺฐาเน ‘‘ริตฺตสฺ ส’’นฺ ต ิ สทฺเทน ริตฺตสฺ สาทตฺโถ วิย
ฯ ปาฬิยญฺห ิ เกวโล อุทสทฺโท น ทิฏฺฐปุ พฺโพฯ อตฺถ ิ เจ, สุ ฏฺฐุ มนสิ กาตพฺโพฯ
กํ, กานิ, กาฯ กํ, กานิ, เกฯ เกน, เกหิ, เกภิฯ กสฺ ส, กานํฯ กา, กสฺ มา, กมฺหา, เกหิ, เกภิฯ
กสฺ ส, กานํฯ เก, กสฺ ม,ิ ํ กมฺห,ิ เกสุ ฯ โภ ก, ภวนฺ โต กา, ภวนฺ โต กานิฯ โภสทฺเทน วา พหุวจนํ
โยเชตพฺพ ํ ‘‘โภ กานิ, โภ กา’’ติฯ
เอตฺถ กํ วุ จฺจติ อุทกํ สีสํ สุ ขญฺจฯ อตฺร ‘‘กนฺ ตาโร กนฺ ทโร เกวฏฺฏา เกสา กรุ ณา นาโก’’ติอาที
นิ ปโยคานิ เวทิตพฺพานิฯ ตตฺร กนฺ ตาโรติ กํ วุ จฺจติ อุทกํ, เตน ตริตพฺโพ อติกฺกมิตพฺโพติ กนฺ ตา
โร, นิรุทกปฺปเทโสฯ โจรกนฺ ตารนฺ ตอิ าทีสุ ปน รูฬฺหยิ า ทุคฺคมนฏฺฐาเนปิ กนฺ ตารสทฺโท ปวตฺตตีต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ กนฺ ทโรติ เอตฺถาปิ กํ วุ จฺจติ อุทกํ, เตน ทาริโต ภินฺโนติ กนฺ ทโรฯ เกวฏฺฏาติอาทีสุ ปน
เก อุทเก วตฺตนโต คหณตฺถ ํ ปวตฺตนโต เกวฏฺฏาฯ เก สีเส เสนฺ ต ิ อุปปฺ ชฺชนฺ ตตี ิ เกสาฯ กํ สุ ข ํ
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รุ นฺธตีต ิ กรุณาฯ นาโกติ สคฺโคฯ กนฺ ต ิ หิ สุ ข,ํ น กํ อกํ, ทุกฺข,ํ ตํ นตฺถ ิ เอตฺถาติ นาโกติ อตฺโถ
คเหตพฺโพฯ ยเถตฺถ อิตฺถีสทฺทาทีนํ นามิกปทมาลา โยชิตา, เอวํ ‘‘วิตกฺโก วิจาโร อาภา ปทีโป’’ติ
อาทีนมฺปิ โยเชตพฺพาฯ
ภู, ภู, ภุโยฯ ภุ,ํ ภู, ภุโยฯ ภุยา, ภูห,ิ ภูภฯิ ภุยา, ภูนํฯ ภุยา, ภูห,ิ ภูภฯิ ภุยา, ภูนํฯ ภุยา,
ภุยํ, ภูสุฯ โภติ ภุ, โภติโย ภู, โภติโย ภุโยฯ เอตฺถ จ ‘‘ภูรุโห ภูปาโล ภูภุโช ภูตล’’นฺ ต ิ นิทสฺ สนป
ทานิฯ
ภูม,ิ ภูม,ี ภูมโิ ย; เสสํ วิตฺถาเรตพฺพ;ํ
อรญฺญ,ํ อรญฺญานิ, อรญฺญา; เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
อรญฺญานี วุ จฺจติ มหาอรญฺญ,ํ ‘‘คหปตานี’’ติ ปทมิว อินีปจฺจยวเสน สาเธตพฺพ ํ ปทํ อิตฺถ ิ
ลิงฺคญฺจฯ ‘‘อรญฺญานี’’ติ หิ อฏฺฐกถาปาโฐปิ ทิสฺสติฯ
อรญฺญานี, อรญฺญานี, อรญฺญานิโยฯ อรญฺญานิ,ํ อรญฺญานี, อรญฺญานิโยฯ อรญฺญานิยา,
อรญฺญานีห,ิ อรญฺญานีภฯิ อรญฺญานิยา, อรญฺญานีนํฯ อรญฺญานิยา, อรญฺญานีห,ิ อรญฺญานีภฯิ
อรญฺญานิยา, อรญฺญานีนํฯ อรญฺญานิยา, อรญฺญานิยํ, อรญฺญานีสุฯ โภติ อรญฺญานิ, โภติโย
อรญฺญานี, โภติโย อรญฺญานิโยฯ
ยเถตฺถ อุตฺตราธิกวเสน โยชิตา, เอวํ ‘‘สภา, สภาย’’นฺ ตอิ าทีสุปิ โยเชตพฺพาฯ สภายนฺ ต ิ สภา
เอว, ลิงฺคพฺยตฺตยวเสน ปน เอวํ วุ ตฺตฯํ ‘‘สภาเย วา ทฺวารมูเล วา วตฺถพฺพ’’นฺ ต ิ ปาฬิ เอตฺถ
นิทสฺ สนํฯ
ปญฺญา, ปญฺญา, ปญฺญาโยฯ ปญฺญ,ํ ปญฺญา, ปญฺญาโยฯ ปญฺญายฯ
ปญฺญาณํ, ปญฺญาณานิ, ปญฺญาณาฯ ปญฺญาณํ, ปญฺญาณานิ, ปญฺญาเณฯ ปญฺญาเณนฯ
‘‘ตถา หิ ภนฺ เต ภควโต สีลปญฺญาณํฯ สาธุ ปญฺญาณวา นโร’’ติอาทีเนตฺถ นิทสฺ สนปทานิฯ
ญาณํ, ญาณานิ, ญาณาฯ ญาณํ, ญาณานิ, ญาเณฯ ญาเณนฯ เสสํ สพฺพ ํ เนยฺ ยํฯ ‘‘อคฺค ิ
อคฺคนิ ิ คินิ’’อิจฺจาทีสุปิ อุตฺตราธิกวเสน นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
โก วี สาทีสุปิ เอกกฺขเรสุ โก วุ จฺจติ พฺรหฺมา วาโต จ สรีรญฺจ, ตสฺ ส ตพฺพาจกตฺเต อิเม ปโย
คาฯ เสยฺ ยถิท?ํ
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‘‘ชิเนน เยน อานีต,ํ โลกสฺ ส อมิต ํ หิต;ํ
ตสฺ ส ปาทมฺพุช ํ วนฺ เท, กโมฬิอลิเสวิตฯํ
กกุธรุ กฺโขฯ กรชกาโย’’ อิจฺเจวมาทโยฯ ตตฺถ กโมฬิอลิเสวิตนฺ ต ิ วนฺ ทนฺ ตานํ อเนกสตานํ
พฺรหฺมานํ โมฬิภมรเสวิตนฺ ต ิ กวโย อิจฺฉนฺ ตฯิ กกุธรุกฺโขติ เอตฺถ ปน โก วุ จฺจติ วาโต, ตสฺ ส โย
กุชฺฌติ, วาตโรคาปนยนวเสน ตํ นิวาเรติ, ตสฺ มา โส รุ กฺโข กกุโธติ วุ จฺจตีภิ อาจริยาฯ กรชกาโย
ติ เอตฺถ ตุ โก วุ จฺจติ สรีรํ, ตตฺถ ปวตฺโต รโช กรโชฯ กิ ํ ตํ? สุ กฺกโสณิตฯํ ตญฺห ิ ‘‘ราโค รโช, น จ
ปน เรณุ วุ จฺจตี’’ติ เอวํ วุ ตฺตราครชผลตฺตา สรีรวาจเกน กสทฺเทน วิเสเสตฺวา ผลโวหาเรน
‘‘กรโช’’ติ วุ จฺจติฯ เตน สุ กฺกโสณิตสงฺ ขาเตน กรเชน สมฺภโู ต กาโย กรชกาโยติ อาจริยาฯ ตถา หิ
‘‘กาโย มาตาเปตฺตกิ สมฺภโว’’ติ วุ ตฺโต, มหาอสฺสปู รสุ ตฺตฏี กายํ ปน ‘‘กริยติ คพฺภาสเย ขิปิยตีต ิ
กโร, สมฺภโวฯ กรโต ชาโตติ กรโช, มาตาเปตฺตกิ สมฺภโวติ อตฺโถฯ มาตุอาทีนํ สณฺฐาปนวเสน กร
โต ชาโตติ อปเร, อุภยถาปิ กรชกายนฺ ต ิ จตุสนฺ ตติรูปมาหา’’ติ วุ ตฺตฯํ อยํ ปนตฺโถ อิธ นาธิปเฺ ปโต
, ปุ ริโมเยวตฺโถ อธิปเฺ ปโต กสทฺทาธิการตฺตาฯ
โก, กาฯ กํ, เกฯ เกน, เกหิ, เกภิฯ กสฺ ส, กานํฯ กา, กสฺ มา, กมฺหา, เกหิ, เกภิฯ กสฺ ส, กานํฯ
เก, กสฺ ม,ิ ํ กมฺห,ิ เกสุ ฯ โภ ก, ภวนฺ โต กาฯ
ตตฺร วิ วุ จฺจติ ปกฺขฯี ตถา หิ ปกฺขนี ํ อิสฺสโร สุ ปณฺณราชา วินฺโทติ กถิยติฯ เอตมตฺถญฺห ิ
สนฺ ธาย ปุ พฺพาจริเยนปิ อยํ คาถา ภาสิตา –
‘‘สทฺธานเต มุทฺธนิ สณฺฐเปมิ, มุนินฺท นินฺทาปคตํ ตวคฺค;ํ
เทวินฺทนาคินฺทนรินฺทวินฺท-น ตํ วิภนิ ฺ นํ จรณารวินฺท’’นฺ ตฯิ
ตตฺถ วีนํ อินฺโทติ วินฺโท, ปกฺขชิ าติยา ชาตานํ สุ ปณฺณานํ ราชาติ อตฺโถฯ
วิ,ํ วี, วโยฯ วิ,ํ วี, วโยฯ วินา, วีห,ิ วีภฯิ วิสฺส, วิโน, วีนํฯ วินา, วิสฺมา, วิมฺหา, วีห,ิ วีภฯิ วิสฺส
, วิโน, วีนํฯ วิสฺม,ิ ํ วิมฺห,ิ วีสุฯ โภ วิ, ภวนฺ โต วโยฯ
สา วุ จฺจติ สุ นโข, ‘‘มาตา เม อตฺถ,ิ สา มยา โปเสตพฺพา’’ติอาทีสุ ปน สาสทฺโท สพฺพนามิกป
ริยาปนฺ โน ปรมฺมุขวจโน ตสทฺเทน สมฺภโู ต ทฏฺฐพฺโพฯ สาสทฺทสฺ ส ภา รา ถี ภู กสทฺทานญฺจ นา
มิกปทมาลา เหฏฺฐา ปกาสิตาฯ

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๒๑๓

ธี วุ จฺจติ ปญฺญาฯ เอตฺถ จ ‘‘อมจฺเจ ตาต ชานาหิ, ธีเร อตฺถสฺ ส โกวิเท’’ติฯ ‘‘ธีมา, ธีมติ, สุ ธ,ี
สุ ธนิ ี, ธียุตฺต’’นฺ ต ิ จ อาทีนิ นิทสฺ สนปทานิฯ
ธี, ธี, ธิโยฯ ธิ,ํ ธี, ธิโยฯ ธิยา, ธีห,ิ ธีภฯิ ธิยา, ธีนํฯ ธิยา, ธีห,ิ ธีภฯิ ธิยา, ธีนํฯ ธิยา, ธิยํ, ธีสุ
ฯ โภติ ธิ, โภติโย ธี, โภติโย ธิโยฯ
กุ วุ จฺจติ ปถวีฯ เอตฺถ จ ‘‘กุทาโลฯ กุมุทฯํ กุญฺชโร’’ติ อิมานิ นิทสฺ สนปทานิฯ ตตฺร กุ ํ ปถวิ ํ
ทาลยติ ปทาเลติ ภินฺทติ เอเตนาติ กุทาโลฯ กุยํ ปถวิยํ โมทตีต ิ กุมุทํฯ กุ ํ ชรตีต ิ กุญชฺ โรฯ ตถา
หิ วิมานวตฺถุอฏฺฐกถายํ วุ ตฺต ํ ‘‘กุ ํ ปถวิ ํ ตทภิฆาเตน ชรยตีต ิ กุญฺชโร’’ติฯ
กุ, กู, กุโยฯ กุ,ํ กู, กุโยฯ กุยา, กูห,ิ กูภฯิ กุยา, กูนํฯ กุยา, กูห,ิ กูภฯิ กุยา, กูนํฯ กุยา, กุยํ,
กูสุฯ โภติ กุ, โภติโย กู, โภติโย กุโยฯ
ข’มินฺทฺริยํ ปกถิต,ํ ข’มากาสมุทรี ิต;ํ
สคฺคฏฺฐานมฺปิ ขํ วุ ตฺต,ํ สุ ญฺญตฺตมฺปิ จ ขํ มตํฯ
ตตฺรินฺทฺริยํ จกฺขุวิญฺญาณาทีนํ คตินิวาสภาวโต ‘‘ข’’นฺ ต ิ วุ จฺจติ, อากาสํ วิวิตฺตฏฺเฐนฯ สคฺโค
กตสุ จริเตหิ เอกนฺ เตน คนฺ ตพฺพตาย ‘‘ข’’นฺ ต ิ สงฺ ข ํ คจฺฉติฯ ‘‘ขโค ยถา หิ รุ กฺขคฺเค, นิลยี นฺ โตว สาขิ
โนฯ สาขํ ฆฏฺเฏตี’’ติ จ, ‘‘เข นิมฺมโิ ต อจริ อฏฺฐสตํ สยมฺภ’ู ’ติ จ อาทิ เอตฺถ นิทสฺ สนํฯ
ขํ, ขานิ, ขาฯ ขํ, ขานิ, เขฯ เขน, เขหิ, เขภิฯ ขสฺ ส, ขานํฯ ขา, ขสฺ มา, ขมฺหา, เขหิ, เขภิฯ
ขสฺ ส, ขานํฯ เข, ขสฺ ม,ิ ํ ขมฺห,ิ เขสุ ฯ โภ ข, ภวนฺ โต ขานิ, ภวนฺ โต ขาฯ
โคสทฺทสฺ ส อตฺถุทฺธาโร วุ จฺจเต –
โค โคเณ จินฺทฺริเย ภูมฺยํ, วจเน เจว พุทฺธยิ ํ;
อาทิจฺเจ รสฺ มยิ ญฺเจว, ปานีเยปิ จ วตฺตเต;
เตสุ อตฺเถสุ โคเณ ถิ-ปุ มา จ อิตเร ปุ มาฯ
ตถา หิ ‘‘โคสุ ทุยฺหมานาสุ คโตฯ โคปญฺจโม’’ติอาทีสุ โคสทฺโท โคเณ วตฺตติฯ โคจโรติ
เอตฺถนิ ฺ ทฺริเยปิ วตฺตติ คาโว จกฺขาทีนินฺทฺริยานิ จรนฺ ต ิ เอตฺถาติ โคจโรฯ ตถา หิ โปราณา กถยิสํ ุ
‘‘คาโว จรนฺ ต ิ เอตฺถาติ โคจโร, โคจโร วิย โคจโร, อภิณฺห ํ จริตพฺพฏฺฐานํฯ คาโววาจกฺขาทีนินฺทฺริ
ยานิ, เตหิ จริตพฺพฏฺฐานํ โคจโร’’ติฯ ‘‘โคมติ ํ โคตมํ นเม’’ติ โปราณกวิรจนายํ ปน ปถวิยํ วตฺตติฯ
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‘‘ภูริปญฺญํ โคตมํ สมฺมาสมฺพุทฺธวํ นฺ ทามี’’ติ หิ อตฺโถฯ ตถา สุ ตฺตนิปาตฏฺฐกถายวาเสฏฺฐ
สุ ตฺตสํวณฺณนปฺปเทเส ‘‘โครกฺขนฺ ต ิ เขตฺตรกฺข,ํ กสิรกฺขนฺ ต ิ วุ ตฺต ํ โหติฯ ปถวี หิ ‘‘โค’’ติ วุ จฺจติ,
ตปฺปเภโท จ เขตฺต’’นฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ
‘‘โคตฺตวเสน โคตโม’’ติ เอตฺถ ตุ วจเน พุทฺธยิ ญฺจ วตฺตติฯ เตนาหุ โปราณา ‘‘คํ ตายตีต ิ
โคตฺตฯํ โคตโมติ หิ ปวตฺตมานํ คํ วจนํ พุทฺธญ
ิ ฺจ ตายติ เอกํสิกวิสยตาย รกฺขตีต ิ โคตฺตฯํ ยถา หิ
พุทฺธ ิ อารมฺมณภูเตน อตฺเถน วินา น วตฺตติ, เอวํ อภิธานํ อภิเธยฺ ยภูเตน, ตสฺ มา โส โคตฺตสงฺ ขา
โต อตฺโถ ตานิ ตายติ รกฺขตีต ิ วุ จฺจติฯ โก ปน โสติ? อญฺญกุลปรมฺปราสาธารณํ ตสฺ ส กุลสฺ ส อาทิ
ปุ ริสสมุทาคตํ ตํกุลปริยาปนฺ นสาธารณํ สามญฺญรูปนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพ’’นฺ ตฯิ ตถา หิ ตํโคตฺตชาตา สุ ทฺ
โธทนมหาราชาทโยปิ โคตโมตฺเวว วุ จฺจนฺ ตฯิ เภน ภควา อตฺตโน ปิ ตรํ สุ ทฺโธทนมหาราชานํ
‘‘อติกฺกนฺ ตวรา โข โคตม ตถาคตา’’ติ อโวจฯ เวสฺ สวโณปิ มหาราชา ภควนฺ ต ํ ‘‘วิชฺชา
จรณสมฺปนฺ นํ, พุทฺธ ํ วนฺ ทาม โคตม’’นฺ ต ิ อโวจ, อายสฺ มาปิ วงฺ คโี ส อายสฺ มนฺ ต ํ อานนฺ ท ํ ‘‘สาธุ นิพฺ
พาปนํ พฺรูห,ิ อนุ กมฺปาย โคตมา’’ติ อโวจฯ เอวํ อิท ํ สามญฺญรูปํ คํ ตายตีต ิ โคตฺตนฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ ตํ
ปน โคตมโคตฺตกสฺ สปโคตฺตาทิวเสน พหุวิธฯํ
ตถา โคสทฺโท อาทิจฺเจ วตฺตติฯ ‘‘โคโคตฺต ํ โคตมํ นเม’’ติ โปราณกวิรจนา เอตฺถ นิทสฺ สนํ,
อาทิจฺจพนฺ ธุ ํ โคตมํ สมฺมาสมฺพุทฺธ ํ วนฺ ทามีต ิ อตฺโถฯ อาทิจฺโจปิ หิ โคตมโคตฺเต ชาโต ภควาปิ ,
เอวํ เตน สมานโคตฺตตาย ตตฺถ ตตฺถ ‘‘อาทิจฺจพนฺ ธ’ู ’ติอาทินา ภควโต โถมนา ทิสฺสติ ‘‘ปุ จฺฉามิ ตํ
อาทิจฺจพนฺ ธุ, วิเวกํ สนฺ ตปิ ทญฺจ มเหสี’’ติ จ, ‘‘วนฺ เท เชตวนํ นิจฺจ,ํ วิหารํ รวิพนฺ ธุโน’’ติ จ, ‘‘โล
เกกพนฺ ธุ’มรวินฺทสหายพนฺ ธุ’’นฺ ต ิ จฯ ‘‘อุณฺหคู’’ติ เอตฺถ ปน โคสทฺโท รสฺ มยิ ํ วตฺตติฯ อุณฺหา คาโว
รสฺ มโิ ย เอตสฺ สาติ อุณฺหคู, สูริโยฯ ปุ พฺพาจริยาปิ หิ ฉนฺ โทวิจิติสตฺเถ อิมเมวตฺถ ํ พฺยากริสํ ุ ฯ
‘‘โคสีตจนฺ ทน’’นฺ ต ิ เอตฺถ ปานีเย วตฺตติฯ โคสทฺเทน หิ ชลํ วุ จฺจติฯ โค วิย สีต ํ จนฺ ทนํ, ตสฺ มิ ํ
ปน อุทฺธนโต อุทฺธริตปกฺกุถติ เตลมฺห ิ ปกฺขติ ฺเต ตงฺ ขณญฺเญว ตํ เตลํ สุ สีตลํ โหติฯ
เอตฺเถเก วทนฺ ต ิ ‘‘กสฺ มา โภ ‘โคปทตฺเถ วตฺตมาโน โคสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค เจว ปุ ลฺลงิ ฺ โค จา’ติ
วทถ, กสฺ มา จ ปน ‘อินฺทฺริยปถวีวจนพุทฺธสิ ูริยรสฺ มปิ านีเยสุ วตฺตมาโน ปุ ลฺลงิ ฺ โค’ติ วทถ, เอเตสุ
สูริยตฺเถ วตฺตมาโน ปุ ลฺลงิ ฺ โค โหตุ, นนุ อินฺทฺริยวจนปานีเยสุ วตฺตมาเนน ปน โคสทฺเทน นปุํ สก
ลิงฺเคน ภวิตพฺพ,ํ ปถวีพุทฺธริ สฺ มสี ุ วตฺตมาเนน อิตฺถลิ งิ ฺ เคน ภวิตพฺพ ํ อินฺทฺริยาทิปถวาทิปทตฺเถสุ
วตฺตมานานํ อินฺทฺริยสทฺทาทิปถวี สทฺทาทีนํ นปุํ สกิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน นิทฺเทสสฺ ส ทสฺ สนโต’’ติ? ตนฺ น,
นิยมาภาวโตฯ อิตฺถปิ ทตฺเถ วตฺตมานสฺ สาปิ หิ สโต กสฺ สจิ สทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ ควเสน นิทฺเทโส ทิสฺสติ
ยถา ‘‘โอโรโธ’’ติฯ ปุ ริสปทตฺเถ วตฺตมานสฺ สาปิ จ สโต กสฺ สจิ อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน นิทฺเทโส ทิสฺสติ,
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ยถา ‘‘อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข, หิตกามาสิ เทวเต’’ติฯ อิตฺถปิ ุ ริสปทตฺเถสุ ปน อวตฺตมานานมฺปิ สตํ
เกสญฺจ ิ สทฺทานํ เอกสฺ มเิ ํ ยว ญาณาทิอตฺเถ วตฺตมานานํ อิตฺถปิ ุ มนปุํ สกลิงฺควเสน นิทฺเทโส ทิสฺสติ
ยถา ‘‘ปญฺญา อโมโห ญาณ’’นฺ ต,ิ ‘‘ตฏํตฏีตโฏ’’ติ จฯ ตถา หิ อนิตฺถภิ โู ตปิ สมาโน ‘‘มาตุลา’’ติ
อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน รุ กฺโขปิ นามํ ลภติ, ตพฺพเสน นครมฺปิฯ เตนาห จกฺกวตฺติสุตฺตฏี กายํ ‘‘มาตุ ลาติ
อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน ลทฺธนาโม เอโก รุ กฺโข, ตาย อาสนฺ นปฺปเทเส มาปิ ตตฺตา นครมฺปิ ‘มาตุลา’ตฺเวว
ปญฺญายิตฺถฯ เตน วุ ตฺต ํ มาตุลายนฺ ต ิ เอวํนามเก นคเร’’ติฯ
โคสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา เหฏฺฐา ปกาสิตาฯ
โม วุ จฺจติ จนฺ โท, อฏฺฐกถายํ ปน ‘‘มา วุ จฺจติ จนฺ โท’’ติ อาการนฺ ตปาโฐ ทิสฺสติ, โอการนฺ ต
ปาเฐน เตน ภวิตพฺพ ํ สกฺกฏภาสาย เอกกฺขรโกสโต นยํ คเหตฺวา ‘‘โม สิโว จนฺ ทมิ า เจวา’’ติ โอ
การนฺ ตวเสน วตฺตพฺพตฺตาฯ เอตฺถ จ โอการนฺ ตวเสน วุ ตฺตสฺ ส มสทฺทสฺ ส จนฺ ทวาจกตฺเต ‘‘ปุ ณฺณมี,
ปุ ณฺณมา’’ติ จ นิทสฺ สนปทานิฯ ตตฺถ ปุ ณฺโณ โม เอตฺถาติ ปุ ณฺณมี, เอวํ ปุ ณฺณมา, รตฺตาเปกฺข ํ
อิตฺถลิ งิ ฺ ควจนํฯ เอตฺถ ปน ‘‘วิสาขปุ ณฺณมาย รตฺตยิ า ปฐมยาเมปุ พฺเพนิวาสํ อนุ สฺสรี ’’ติ อิท ํ
นิทสฺ สนํฯ เอตฺถ สิยา – ยทิ ‘‘ปุ ณฺณมา’’ติ อยํสทฺโท รตฺตาเปกฺโข อิตฺถลิ งิ ฺ โคฯ
‘‘ปุ ณฺณมาเย ยถา จนฺ โท, ปริสุทฺโธ วิโรจติ;
ตเถว ตฺวํ ปุ ณฺณมโน, วิโรจ ทสสหสฺ สิยํฯ
อนฺ วทฺธมาเส ปนฺ นรเส, ปุ ณฺณมาเย อุโปสเถ;
ปจฺจยํ นาคมารุ ยฺห, ทานํ ทาตุมุปาคมิ’’นฺ ต ิ
อาทีสุ กถํ ‘‘ปุ ณฺณมาเย’’ติ ปทสิทฺธตี ?ิ ยการสฺ ส เยการาเทสวเสนฯ ธมฺมสิ ฺ สเรน หิ ภควตา
‘‘ปุ ณฺณมายา’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘ปุ ณฺณมาเย’’ติ วทตา ยการสฺ ส ฐาเน เยกาโร ปฐิโต อิตฺถลิ งิ ฺ ควิสเย ตฺ
ตาการสฺ ส ฐาเน ตฺเตกาโร วิย, นี การสฺ ส ฐาเน เนกาโร วิย จฯ ตถา หิ ยถา ‘‘อพฺยยตํ วิลปสิ
วิรตฺเต โกสิยายเน’’ติ อิมสฺ มิ ํ ราธชาตเก ‘‘วิรตฺตา’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘วิรตฺเต’’ติ วทนฺ เตน ตฺตาการสฺ ส
ฐาเน ตฺเตกาโร ปฐิโต, ‘‘โกสิยายนี’’ติ จ วตฺตพฺเพ ‘‘โกสิยายเน’’ติ วทนฺ เตน นี การสฺ ส ฐาเน เนกา
โร ปฐิโตฯ เอวํ ‘‘ปุ ณฺณมายา’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘ปุ ณฺณมาเย’’ติ วทตา ยการสฺ ส ฐาเน เยกาโร ปฐิโตฯ
ยถา จ ‘‘ทกฺขติ าเย อปราชิตสงฺ ฆ’’นฺ ต ิ อิมสฺ มิ ํ มหาสมยสุ ตฺตปฺปเทเส ‘‘ทกฺขติ ายา’’ติ วตฺตพฺเพ
‘‘ทกฺขติ าเย’’ติ วทตา ยการสฺ ส ฐาเน เยกาโร ปฐิโต, เอวมิธาปิ ฯ ยถา ปน ‘‘สภาเย วา ทฺวารมูเล
วา’’ติ เอตฺถ ‘‘สภาย’’นฺ ต ิ ลิงฺคพฺยตฺตยวเสน สภา วุ ตฺตา, น ตถา อิธ ‘‘ปุ ณฺณมาย’’นฺ ต ิ ลิงฺคพฺยตฺ
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ตเยน ปุ ณฺณมา วุ ตฺตา, อถ โข ‘‘ปุ ณฺณมา’’ติ อาการนฺ ตติ ฺถลิ งิ ฺ ควเสน วุ ตฺตาฯ ตถา หิ ‘‘ปุ ณฺณมา
โย’’ติ ปทํ ยการฏฺฐาเน เยการุ จฺจารณวเสน สมฺภตู ํ ภุมฺมวจนนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
มา วุ จฺจติ สิรีฯ ตถา หิ วิทฺวมุ ขมณฺฑนฏี กายํ ‘‘มาลินี’’ติ ปทสฺ สตฺถ ํ วทตา ‘‘มา วุ จฺจติ ลกฺข,ี
อลินี ภมรี’’ติ วุ ตฺตฯํ ลกฺขีสทฺโท จ สิรีสทฺเทน สมานตฺโถ, เตน ‘‘มา วุ จฺจติ สิรี’’ติ อตฺโถ อมฺเหหิ
อนุ มโต, ตถา โปราเณหิปิ ‘‘มํ สิริ ํ ธาเรติ วิทธาติ จาติ มนฺ ธาตา’’ติ อตฺโถ ปกาสิโต, ตสฺ มา ‘‘มาลินี
มนฺ ธาตา’’ติ จ อิมาเนตฺถ นิทสฺ สนปทานิฯ ตตฺร ปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส ตาว มสทฺทสฺ ส อยํ นามิกปทมาลา –
โม, มาฯ มํ, เมฯ เมน, เมหิ, เมภิฯ มสฺ ส, มานํฯ มา, มสฺ มา, มมฺหา, เมหิ, เมภิฯ มสฺ ส, มานํฯ
เม, มสฺ ม,ิ ํ มมฺห,ิ เมสุ ฯ โภ ม, ภวนฺ โต มาฯ
อยํ ปน อิตฺถลิ งิ ฺ คสฺ ส มาสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา –
มา, มา, มาโยฯ มํ, มา, มาโยฯ มาย, มาหิ, มาภิฯ มาย, มานํฯ มาย, มาหิ, มาภิฯ มาย,
มานํฯ มาย, มายํ, มาสุ ฯ โภติ เม, โภติโย มาโยฯ
เอตฺถ ปน สิรีวาจโก มาสทฺโท จ สทฺทวาจโก ราสทฺโท จาติ อิเม สมานคติกา เอกกฺขรตฺตา
นิจฺจมาการนฺ ตปกติกตฺตา อิตฺถลิ งิ ฺ คตฺตา จฯ
ตตฺร สํ วุ จฺจติ สนฺ ตจิตฺโต ปุ ริโสฯ ยํ โลเก ‘‘สปฺปุริโส’’ติ จ, ‘‘อริโย’’ติ จ, ‘‘ปณฺฑิโต’’ติ จ วทนฺ
ติ, ตสฺ เสตํ อธิวจนํ ยทิท ํ ‘‘ส’’นฺ ตฯิ เอวํ สปฺปุริสาริยปณฺฑิตวาจกสฺ ส สํสทฺทสฺ ส ปจฺจตฺตวจนวเสน
อตฺถภิ าเว ‘‘สเมติ อสตา อส’’นฺ ต ิ อิท ํ ปโยคนิทสฺ สนํฯ เอตฺถ หิ ‘‘น สํ อส’’นฺ ต ิ สมาสจินฺตาย สปฺปุริ
สาสปฺปุริสปทตฺถา สํ อสํสทฺเทหิ วุ ตฺตาติ ญายนฺ ต,ิ ตสฺ มา ‘‘สปฺปุริสปทตฺโถ ปจฺจตฺตวจเนน สํสทฺ
เทน วุ ตฺโต นตฺถ’ี ’ติ วจนํ น วตฺตพฺพฯํ เย ‘‘นตฺถ’ี ’ติ วทนฺ ต,ิ เตสํ วจนํ น คเหตพฺพฯํ นามิกปท
มาลา ปนสฺ ส ‘‘สํ, สนฺ ต,ํ สนฺ เต’’ติอาทินา เหฏฺฐา ปกาสิตาฯ นปุํ สกลิงฺคตฺเต สํ วุ จฺจติ ธนํ,
‘‘มนุ สฺสสฺ สํฯ ปรสฺ สํฯ สพฺพสฺ สํฯ สพฺพสฺ สหรณํฯ ปรสฺ สหรณ’’นฺ ตอิ าทีเนตฺถ นิทสฺ สนปทานิฯ ตตฺถ
มนุ สฺสสฺ ส สํ มนุ สฺสสฺ สํฯ เอวํ ปรสฺ ส สํ ปรสฺ สํฯ สพฺพสฺ ส สํ สพฺพสฺ สํฯ ตสฺ ส หรณํ ปรสฺ สหรณํ
สพฺพสฺ สหรณนฺ ต ิ สมาโสฯ ตถา สํ วุ จฺจติ สุ ข ํ สนฺ ต ิ จฯ วุ ตฺตญฺห ิ ตพฺพาจกตฺต ํ โปราณกวิรจนายํ –
‘‘เทวเทโว สํเทหี โน, หีโน เทวาติเทหโต;
หโตปปาตสํสาโร, สาโร สํ เทตุ เทหิน’’นฺ ตฯิ
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ตสฺ มา อยเมตฺถ คาถา, ‘‘สกลโลกสงฺ กโร ทีปงฺ กโร’’ติ เอตฺถ ‘‘สงฺ กโร’’ติ ปทญฺจนิทสฺ สนํฯ ‘‘สํ, สานิ,
สาฯ สํ, สานิ, เสฯ เสน’’อิจฺจาทิ ปุ พฺเพ ปกาสิตนเยน เญยฺ ยํฯ เอตฺถ จ โสตูนํ สุ คตมตวเร โกสลฺล
ชนนตฺถ ํ สมาสนฺ ตคตสฺ ส สํสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลํ ปริปุณฺณํ กตฺวา กถยาม –
มนุ สฺสสฺ สํ, มนุ สฺสสฺ สานิ, มนุ สฺสสฺ สาฯ มนุ สฺสสฺ สํ, มนุ สฺสสฺ สานิ, มนุ สฺสสฺ เสฯ มนุ สฺสสฺ เสน,
มนุ สฺสสฺ เสหิ, มนุ สฺสสฺ เสภิฯ มนุ สฺสสฺ สสฺ ส , มนุ สฺสสฺ สานํฯ มนุ สฺสสฺ สา, มนุ สฺสสฺ สสฺ มา, มนุ สฺสสฺ สมฺหา
, มนุ สฺสสฺ เสหิ, มนุ สฺสสฺ เสภิฯ มนุ สฺสสฺ สสฺ ส , มนุ สฺสสฺ สานํฯ มนุ สฺสสฺ เส, มนุ สฺสสฺ สสฺ ม,ิ ํ มนุ สฺสสฺ สมฺห,ิ
มนุ สฺสสฺ เสสุ ฯ โภ มนุ สฺสสฺ ส , โภนฺ โต มนุ สฺสสฺ สานิ, มนุ สฺสสฺ สาฯ เอส นโย ‘‘ปรสฺ สํ สพฺพสฺ ส ’’นฺ ตอิ า
ทีสุปิ, สพฺพาเนตานิ ปทานิ อภิเธยฺ ยลิงฺคานีต ิ คเหตพฺพานิฯ
ยํ ตํ กิมติ สิ ทฺทานํ, นามมาลํ ปนตฺตริ;
สพฺพนามปริจฺเฉเท, ปกาสิสฺสํ ติลงิ ฺ คโตฯ
อิจฺเจวํ เหฏฺฐา อุทฺทฏิ ฺ ฐานํ โก วิ สาทีนํ นามิกปทมาลา สทฺธ ิ ํ อตฺถนฺ ตรนิทสฺ สนปเทหิ วิภตฺ
ตาฯ ตตฺริท ํ ลิงฺคววตฺถานํ –
โก วิ สา โหนฺ ต ิ ปุ ลฺลงิ ฺ เค, ภา รา ถี ธี กุ ภู ถิยํ;
กํ ขํ นปุํ สเก โค ตุ, ปุ เม เจวิตฺถลิ งิ ฺ คเกฯ
โม ปุ เม อิตฺถลิ งิ ฺ เค มา, สํ ปุ เม จ นปุํ สเก;
ยํ ตํ กิมติ ิ สพฺพตฺร, ลิงฺเคสฺ เวว ปวตฺตเรฯ
อิโต อญฺญานิปิ เอกกฺขรานิ อุปปริกฺขติ ฺวา คเหตพฺพานิฯ
เอวํ วิญฺญนู ํ นยญฺญนู ํ สทฺทรจนาวิสเย ปรมวิสุทฺธวิปุลพุทฺธปิ ฏิลาภตฺถ ํ ปรมสณฺหสุ ขุมตฺเถสุ
ปโยเคสุ อสมฺโมหตฺถ ํ สุ วณฺณตเล สีหวิชมฺภเนน เกสรีสีหสฺ ส วิชมฺภนมิว เตปิ ฏเก พุทฺธวจเน
ญาณวิชมฺภเนน วิชมฺภนตฺถญฺจ อธิกเู นกกฺขรวเสน ลิงฺคตฺตยํ มิสฺเสตฺวา นามิกปทมาลา วิภตฺตาฯ
สทฺเท ภวนฺ ต ิ กุสลา น ตุ เกจิ อตฺเถ,
อตฺเถ ภวนฺ ต ิ กุสลา น ตุ เกจิ สทฺเทฯ
โกสลฺลเมว ปรมํ ทุภยตฺถ ตสฺ มา,
โยคํ กเรยฺ ย สตตํ มติมา วรนฺ ตฯิ
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อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ
วิญฺญนู ํ โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
ลิงฺคตฺตยมิสฺสโก นามิกปทมาลาวิภาโค
ทสโม ปริจฺเฉโทฯ

๑๑. วาจฺจาภิเธยฺยลิงฺคาทิปริทีปนนามิกปทมาลา
วาจฺจาภิเธยฺ ยลิงฺคาทิ-วเสนปิ อิโต ปรํ;
ภาสิสฺสํ ปทมาลาโย, ภาสิตสฺ สานุ รูปโตฯ
ตตฺถ วาจฺจลิงคฺ านี ต ิ อปฺปธานลิงฺคานิ, คุณนามสงฺ ขาตานิ วา ลิงฺคานิฯ อภิเธยฺยลิงคฺ านี ต ิ
ปธานลิงฺคานิ, คุณีปทสงฺ ขาตานิ วา ลิงฺคานิฯ ยสฺ มา ปน เตสุ วาจฺจลิงฺคานิ นาม อภิเธยฺ ยลิงฺคา
นุ วตฺตกานิ ภวนฺ ต,ิ ตสฺ มา สพฺพานิ ภูธาตุมยานิ จ วาจฺจลิงฺคานิ อภิเธยฺ ยลิงฺคานุ รูปโต โยเชตพฺ
พานิฯ เตสํ ภูธาตุมยานิ วาจฺจลิงฺคานิ สรูปโต นามิกปทมาลาย อโยชิตานิปิ ตตฺถ ตตฺถ นยโต โย
ชิตานิ, ตสฺ มา น ทานิ ทสฺ เสสฺ สามฯ อภูธาตุมยานิปิ กิญฺจาปิ นยโต โยชิตานิ, ตถาปิ โสตารานํ
ปโยเคสุ โกสลฺลชนนตฺถ ํ กถยาม, นามิกปทมาลญฺจ เนสํ ทสฺ เสสฺ สาม กิญฺจ ิ ปโยคํ วทนฺ ตาฯ
ทีโฆ รสฺ โส นีโล ปี โต,
สุ กฺโก กณฺโห เสฏฺโฐ ปาโป;
สทฺโธ สุ ทฺโธ อุจฺโจ นีโจ,
กโตตีโต อิจฺจาทีนิฯ
ทีฆา ชาครโต รตฺต,ิ ทีฆ ํ สนฺ ตสฺ ส โยชนํ;
ทีโฆ พาลาน สํสาโร, สทฺธมฺมํ อวิชานตํฯ
ทีโฆ, ทีฆาฯ ทีฆ,ํ ทีเฆฯ ทีเฆน, ทีเฆหิ, ทีเฆภิฯ ทีฆสฺ ส, ทีฆานํฯ ทีฆา, ทีฆสฺ มา, ทีฆมฺหา,
ทีเฆหิ, ทีเฆภิฯ ทีฆสฺ ส , ทีฆานํฯ ทีเฆ, ทีฆสฺ ม,ิ ํ ทีฆมฺห,ิ ทีเฆสุ ฯ โภ ทีฆ, ภวนฺ โต ทีฆาฯ ‘‘ทีฆาติ
มํ ปกฺโกเสยฺ ยาถา’’ติ อิทเมตฺถ นิทสฺ สนํฯ
ทีฆา, ทีฆา, ทีฆาโยฯ ทีฆ,ํ ทีฆา, ทีฆาโยฯ ทีฆายฯ เสสํ กญฺญานเยน เญยฺ ยํฯ
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ทีฆ,ํ ทีฆานิ, ทีฆาฯ ทีฆ,ํ ทีฆานิ, ทีเฆฯ ทีเฆนฯ เสสํ จิตฺตนเยน เญยฺ ยํฯ รสฺสาทีนิ จ เอว
เมว วิตฺถาเรตพฺพานิฯ อยํ วาจฺจลิงฺคานํ นามิกปทมาลา, ‘‘คุณนามานํ นามิกปทมาลา’’ติ วตฺตุ ํ
วฏฺฏติฯ
อภิเธยฺ ยกลิงฺเคสุ , สวิเสสานิ ยานิ หิ;
เตสํ ทานิ ยถาปาฬิ,ํ ปทมาลํ กเถสฺ สหํฯ
กตมานิ ตานิ ปทานิ, ยานิ สวิเสสานิ?
ภวาภวาทิก ํ ลงฺกา-ที โป อิจฺจาทิกานิ จ;
โพธิ สนฺ ธีต ิ จาทีนิ, สวิเสสานิ โหนฺ ต ิ ตุฯ
เอเตสุ หิ –
ภวาภวปทํ เทก-วโจ พหุวโจ กฺวจิ;
สมาเส อสมาเสปิ , สมฺภโว ตสฺ ส อิจฺฉิโตฯ
วิคฺคหญฺจ ปทตฺถญฺจ, วตฺวา ปทสฺ สิมสฺ ส เม;
วุ จฺจมานมวิกฺขติ ฺตา, ปทมาลํ นิโพธถฯ
ภโว จ อภโว จ ภวาภวํฯ อถ วา ภโว จ อภโว จ ภวาภวานิ, อยํ วิคฺคโหฯ ตตฺร ภโวติ ขุทฺท
โก ภโวฯ อภโวติ มหนฺ โต ภโวฯ วุ ทฺธตฺถวาจโก เหตฺถ อกาโรฯ เอตฺถ จ สุ คติทุคฺคติวเสน
หีนปณีตวเสน จ ขุทฺทกมหนฺ ตตา เวทิตพฺพาฯ อถ วา ภโวติ วุ ทฺธฯิ อภโวติ อวุ ทฺธฯิ อยํ ปทตฺโถ
ฯ อยํ ปน นามิกปทมาลา –
ภวาภวํ, ภวาภวํ, ภวาภเวน, ภวาภวสฺ ส, ภวาภวา, ภวาภวสฺ มา, ภวาภวมฺหา, ภวาภวสฺ ส,
ภวาภเว, ภวาภวสฺ ม,ิ ํ ภวาภวมฺห,ิ โภ ภวาภวฯ อิต ิ ภวาภวปทํ เอกวจนกํ ภวติฯ ทิสฺสติ จ ตสฺ
เสกวจนตา ปาฬิยํ อฏฺฐกถายญฺจ –
‘‘อตีตกปฺเป จริต,ํ ฐปยิตฺวา ภวาภเว;
อิมสฺ มิ ํ กปฺเป จริต,ํ ปวกฺขสิ ฺ สํ สุ โณหิ เม’’
อิต ิ วา,
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๒๒๐

‘‘เอวํ พหุวิธ ํ ทุกฺข,ํ สมฺปตฺตญ
ิ ฺจ พหูวิธ;ํ
ภวาภเว อนุ ภวิตฺวา, ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ’’
อิต ิ วา เอวํ ปาฬิยํ ภวาภว ปทสฺ ส เอกวจนตา ทิฏฺฐาฯ
อฏฺฐกถายมฺปิ –
‘‘อสมฺพุธ ํ พุทฺธนิเสวิต ํ ยํ,
ภวาภวํ คจฺฉติ ชีวโลโก;
นโม อวิชฺชาทิกเิ ลสชาลวิทฺธสํ ิโน ธมฺมวรสฺ ส ตสฺ สา’’ติ
เอวํ ตสฺ เสกวจนตา ทิฏฺฐาฯ
ภวาภวานิ, ภวาภวา, ภวาภวานิ, ภวาภเว, ภวาภเวหิ, ภวาภเวภิ, ภวาภวานํ, ภวาภเวหิ,
ภวาภเวภิ, ภวาภวานํ, ภวาภเวสุ , ภวนฺ โต ภวาภวานิฯ อิต ิ ภวาภวปทํ พหุวจนกมฺปิ ภวติฯ ทิสฺ
สติ จ ตสฺ ส พหุวจนกตา ปาฬิยํ ‘‘โธนสฺ ส หิ นตฺถ ิ กุหญ
ิ ฺจ ิ โลเกฯ ปกปฺปิกา ทิฏฺฐิ ภวาภเวสู’’ติฯ
อุภยมฺปิ นยํ โวมิสฺเสตฺวา นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ กถํ? ‘‘ภวาภวํ, ภวาภวานิฯ ภวาภวํ,
ภวาภวานิฯ ภวาภเวน, ภวาภเวหิ, ภวาภเวภิ’’อิจฺเจวมาทินา จิตฺตนเยน โยเชตพฺพาฯ
นปุํ สเกกวจน-พหุวจนกา อิมา;
ปทมาลา สมาสตฺเต, กตาติ ปริทปี เยฯ
สมาสกปทญฺเจว, อสมาสกเมว จ;
ภวาภวปทํ ทฺเวธา, อิต ิ วิทฺวา วิภาวเยฯ
นปุํ สกํ สมาสตฺเต, ปุ ลฺลงิ ฺ คมิตรตฺตเน;
นปุํ สกํ ตุ ปาเยน, เอกวจนกํ วเทฯ
‘‘ภโว จ อภโว จา’’ติ, สมาสตฺถ ํ วเท พุโธ;
‘‘ภวโต ภว’’มิจฺจตฺถ,ํ อสมาสสฺ ส ภาสเยฯ
ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺตมฺห ิ โส เญยฺ โย, นิสฺสกฺกอุปโยคโต;
เอวํ วิเสสโต ชญฺญา, ภวาภวปทํ วิทฯู
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ยถา เจตฺถ ภวาภวปทสฺ ส นามิกปทมาลา โยชิตา, เอวํ ‘‘กมฺมากมฺมํ ผลาผล’’นฺ ตอิ าทีนมฺปิ
นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อตฺโถปิ เนสํ ยถารหํ วตฺตพฺโพฯ เยภุยฺเยเนตานิ เอกวจนกานิ ภวนฺ
ติฯ เอวํ ตาว ภวาภวปทาทีนํ วิเสสวนฺ ตตา ทฏฺฐพฺพาฯ
ลงฺ กาทีโป, ลงฺ กาทีปํ, ลงฺ กาทีเปน, ลงฺ กาทีปสฺ ส, ลงฺ กาทีปา, ลงฺ กาทีปสฺ มา, ลงฺ กาทีปมฺหา,
ลงฺ กาทีปสฺ ส, ลงฺ กาทีเป, ลงฺ กาทีปสฺ ม,ิ ํ ลงฺ กาทีปมฺห,ิ โภ ลงฺ กาทีปฯ อยํ สมาสตฺเต นามิกปทมาลา
ฯ อสมาสตฺเตปิ ปน โยเชตพฺพาฯ
ลงฺ กา ทีโป, ลงฺ ก ํ ทีปํ, ลงฺ กาย ทีเปน, ลงฺ กาย ทีปสฺ ส , ลงฺ กาย ทีปา, ลงฺ กาย ทีปสฺ มา, ลงฺ กาย
ทีปมฺหา, ลงฺ กาย ทีปสฺ ส, ลงฺ กาย ทีเป, ลงฺ กาย ทีปสฺ ม,ิ ํ ลงฺ กาย ทีปมฺห,ิ โภติ ลงฺ เก ทีปฯ อยํ พฺยา
เส นามิกปทมาลาฯ อยํ นโย ‘‘ชมฺพุทโี ป’’ติ เอตฺถ น ลพฺภติ เกวเลน ชมฺพูสทฺเทน ชมฺพุทปี สฺ ส
อกถนโต, ยถา เกวเลน ลงฺกาสทฺเทน ลงฺ กาทีโป กถิยติฯ อยํ ปน พฺยาเส ปทมาลานโย วิเสสโต
กพฺพรจนายํ กวีนํ อุปการาย สํวตฺตติ สาสนสฺ สาปิ ฯ ตถา หิ พฺยาสวเสน โปราณกวิรจนา ทิสฺสติ
–
‘‘วนฺ ทามิ เสลมฺห ิ สมนฺ ตกูเฏ,
ลงฺ กาย ทีปสฺ ส สิขายมาเน;
อาวาสภูเต สุ มนามรสฺ ส ,
พุทฺธสฺ ส ตํ ปาทวฬญฺชมคฺค’’นฺ ตฯิ
สาสเนปิ พฺยาสวเสน ‘‘ทิพฺโพ รโถ ปาตุรหุ, เวเทหสฺ ส ยสสฺ สิโน’’ติอาทิกา ปาฬิ ทิสฺสติฯ
ยถา ปน ‘‘ชมฺพุทโี ป’’ติ เอตฺถ อยํ นโย น ลพฺภติ, ตถา ‘‘นาคทีโป’’ติอาทีสุปิ เกวเลน ชมฺ
พูสทฺเทน ชมฺพุทปี สฺ ส อกถนมิว เกวเลน นาคสทฺทาทินา นาคทีปาทีนํ อกถนโตติฯ นนุ จ โภ
‘‘พุทฺธสฺ ส ชมฺพุนทรํสิโน ตํ, ทาฐํ มยํ ชมฺพุนรา นมามา’’ติ โปราณกวิรจนายํ ชมฺพูสทฺเทน ชมฺพุท ี
โป วุ ตฺโต ‘‘ชมฺพุทปี นรา’’ติ อตฺถสมฺภวโตติ? สจฺจ ํ ‘‘ชมฺพุทปี นรา’’ติ อตฺโถ สมฺภวติ, เกวเลน ปน
ชมฺพูสทฺเทน ชมฺพุทปี ตฺถ ํ น วทติ, กินฺตุ ‘‘ชมฺพุทปี นรา’’ติ วตฺตพฺเพ คาถาวิสยตฺตา อธิกกฺขรโทสํ
ปริวชฺชนฺ เตน ที ปสทฺทโลปํ กตฺวา ‘‘ชมฺพุนรา’’ติ วุ ตฺต,ํ เอวํ อุตฺตรปทโลปวเสน วุ ตฺโต ชมฺพุสทฺโท
นรสทฺท ํ ปฏิจฺจ สมาสพเลน ‘‘ชมฺพุทปี นรา’’ติ อตฺถปฺปกาสเน สมตฺโถ โหติ, น เกวโล พฺยาสกาเล,
ตถา หิ ‘‘ชมฺพ’ู ’ติ วุ ตฺเต ชมฺพุทโี ป น ญายติ, อถ โข ชมฺพุรุกฺโขเยว ญายติฯ
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กิ ํ ปน โภ ‘‘กาโก ทาโส, กากํ ทาสํ, กาเกน ทาเสนา’’ติ อยํ นโย ลพฺภติ, น ลพฺภตีต?ิ ลพฺภ
ติ, กากสทฺเทน กากนามกสฺ ส ทาสสฺ ส กถนํ โหติฯ ยทิ เอวํ ‘‘ชมฺพุทโี ป’’ติ เอตฺถาปิ ‘‘ชมฺพุนามโก
ทีโป’’ติ อตฺถ ํ คเหตฺวา ‘‘ชมฺพ ู ทีโป, ชมฺพุ ํ ทีปํ, ชมฺพุยา ทีเปนา’’ติ อยํ นโย ลพฺภตีต?ิ น ลพฺภติ
ชมฺพูสทฺทสฺ ส ปณฺณตฺตวิ เสน ทีเป อปฺปวตฺตนโตฯ ชมฺพูสทฺโท หิ รุ กฺเขเยว ปณฺณตฺตวิ เสน
ปวตฺตติ, น ทีเปฯ ยถา ปน จิตฺตโวหาโร จิตฺตนามเก คหปติมฺหปิ ิ มเนปิ ปวตฺตติ ‘‘จิตฺโต คหปติ
ฯ จิตฺต ํ มโน มานส’’นฺ ตอิ าทีสุฯ ยถา จ กุสโวหาโร กุสนามเก รญฺเญปิ กุสติเณปิ ปวตฺตติ –
‘‘ปภาวติญฺจ อาทาย, มณิ ํ เวโรจนํ กุโส;
กุสาวติ ํ กุสราชา, อคมาสิ มหพฺพโล;
กุโส ยถา ทุคฺคหิโต, หตฺถเมวานุ กนฺ ตตี’’ติ
อาทีสุ, ตถา กากสทฺโทปิ วายเส, เอวํนามเก ทาเสปิ ปวตฺตติ ‘‘กาโก รวติ, กาโก นาม ทาโส
สฏฺฐิโยชนานิ คจฺฉตี’’ติอาทีสุฯ ชมฺพูสทฺโท ปน คหปติมนาทีสุ จิตฺต กุส กากสทฺทา วิย ปณฺณตฺ
ติวเสน ทีปสฺ มิ ํ น ปวตฺตติ, ตสฺ มา ยถาวุ ตฺโตเยว นโย มนสิกรณีโยฯ
ยถา ปเนตฺถ ‘‘ลงฺ กาทีโป’’ติ สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา สมาสวเสน พฺยาสวเสน จ โยชิตา, เอวํ
‘‘ปุ พฺพวิเทหทีโป, อปรโคยานทีโป, อุตฺตรกุรุทโี ป, อสฺ สยุ ชนกฺขตฺต,ํ จิตฺรมาโส, เวสฺ สนฺ ตรราชา,
เสตวตฺถ,ํ ทิพฺพรโถ’’ติอาทีนมฺปิ นามิกปทมาลา สมาสวเสน พฺยาสวเสน จ โยเชตพฺพาฯ ปุ พพฺ วิ
เทหาทิสทฺเทหิ ปุ พฺพวิเทหทีปาทีนํ กถนญฺจ เวทิตพฺพฯํ ‘‘ทิพฺพรโถ’’ติอาทีนํ สมาสคตปทานํ
ปโยชเน สติ พฺยาสวเสน วิสุํ กตฺตพฺพตา จ เวทิตพฺพาฯ ตถา หิ พฺยาสวเสน ‘‘ทิพฺโพ รโถ’’ติอาทิ
นา ทฺวินฺนํ ทฺวินฺนํ ปทานํ สมานาธิกรณวเสน ปจฺเจกวิภตฺตยิ ุ ตฺตภาเว สติ คาถาสุ วุ ตฺตปิ าลนสุ ขุจฺ
จารณคุโณ ภวติฯ โส จ สาสนานุ กโู ล หิ อยํ นโย ฐปิ โตฯ ตถา หิ ปาวจเน ‘‘ทิพฺโพ รโถ ปาตุรหุ,
เวเทหสฺ ส ยสสฺ สิโน’’ติอาทิกา ปาฬิโย พหู ทิสฺสนฺ ต,ิ เอวํ ลงฺกาที ปาทิสทฺทานํ วิเสสวนฺ ตตา ภวติ
ฯ
อิทานิ โพธิสนฺ ธิอาทีนํ วิเสสวนฺ ตตา วุ จฺจติ –
โพธิ สนฺ ธ ิ วิภตฺตา’ยุ , ธาตุเยว ปชาปติ;
ทามา ทามํ ตถา สทฺธา, สทฺธ ํ ตฏํ ตฏี ตโฏฯ
พฺยญฺชนํ พฺยญฺชโน อตฺโถ, อตฺถมกฺขรมกฺขโร;
อชฺชวํ อชฺชโว เจว, ตถา มทฺทวคารวาฯ
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วโจ วจีต ิ จาทีนิ, สมรูปา สรูปโต;
ทฺวิตฺตลิ งิ ฺ คานิ สมฺโภนฺ ต,ิ ยถาสมฺภวมุทฺทเิ สฯ
เอเตสุ หิ โพธิสทฺทสฺ ส ตาว ‘‘โพธิ ราชกุมาโร’’ติ จ, ‘‘อริยสาวโก ‘โพธี’ติ วุ จฺจติ, ตสฺ ส โพธิสฺส
องฺ โคติ โพชฺฌงฺ โค’’ติ จ เอวํ ปุ คฺคลวจนสฺ ส ‘‘โพธิ, โพธี, โพธโยฯ โพธิ,ํ โพธี, โพธโยฯ โพธินา’’ติ
ปุ ลฺลงิ ฺ เค อคฺคินเยน นามิกปทมาลา ภวติฯ
รุ กฺขมคฺคนิพฺพานสพฺพญฺญุตญฺญาณวจนสฺ ส ปน ‘‘โพธิ, โพธี, โพธิโยฯ โพธิ,ํ โพธี, โพธิโยฯ
โพธิยา’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ เค รตฺตินเยน นามิกปทมาลา ภวติฯ
เกจิ ปน ‘‘รุ กฺขวจโน โพธิสทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ โค’’ติ วทนฺ ต,ิ ตํ อาคเมน วิรุทฺธ ํ วิย ทิสฺสนโต วิ
จาเรตพฺพฯํ น หิ อาคเม รุ กฺขวจนสฺ ส โพธิสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คภาโว ทิสฺสติ, ปุ คฺคลวจนสฺ ส ปน ทิสฺ
สติฯ ยทิ จ ‘‘สาโล ธโว ขทีโร’’ติอาทีนํ วิย รุ กฺขวจนสฺ ส โพธิสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺต ํ สิยา, ชมฺพู สิมฺ
พลี ปาฏลี สทฺทาทีนํ รุ กฺขวาจกตฺตา ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺต ํ สิยา, น เตสํ อิมสฺ ส จ รุ กฺขวาจกตฺเตปิ ปุ ลฺลงิ ฺ คภา
โว อุปลพฺภติฯ ยทิ หิ รุ กฺขวจโน โพธิสทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ โค, เอวํ สนฺ เต นิพฺพานวจโน สพฺพญฺญุตญฺ
ญาณวจโน จ โพธิสทฺโท นปุํ สกลิงฺโค สิยา ‘‘นิพฺพาน’’นฺ ตอิ าทินา นปุํ สกลิงฺควเสน นิทฺทฏิ ฺ ฐสฺ ส
นิพฺพานาทิโน อตฺถสฺ ส กถนโตฯ
เย เอวํ วทนฺ ต ิ ‘‘รุ กฺขวจโน โพธิสทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ โค’’ติ, เต ‘‘โพธิ วุ จฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ ญาณํ, ตํ
เอตฺถ ภควา ปตฺโตติ รุ กฺโขปิ โพธิจฺเจว วุ จฺจตี’’ติ วุ ตฺตมตฺถ ํ เจตสิ สนฺ นิธาย ‘‘พุชฺฌติ เอตฺถาติ
โพธี’’ติ นิพฺพจนวเสน ‘‘กิ ํ รุ กฺขวจโน โพธิสทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ โค น ภวิสฺสตี’’ติ มญฺญมานา วทนฺ ต ิ มญฺเญ
ฯ เนวํ ทฏฺฐพฺพ,ํ เอวญฺจ ปน ทฏฺฐพฺพ,ํ ‘‘โพธิ วุ จฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ ญาณํ, ตํ เอตฺถ ภควา ปตฺโตติ
รุ กฺโขปิ โพธิจฺเจว วุ จฺจตี’’ติ วทนฺ เตหิ ครูห ิ ญาณวจนํ อิตฺถ ิ ลิงฺคภูต ํ โพธีต ิ ญาณสฺ ส นามํ ปณฺณตฺ
ติอนฺ ตรปริกปฺปเนนตฺถ ํ ปริกปฺเปนฺ เตน พุชฺฌนฏฺฐานภูเต รุ กฺเข อาโรเปตฺวา รุ กฺโข ‘‘โพธี’’ติ วุ ตฺโต,
ตสฺ มา อีทเิ สสุ ฐาเนสุ นิพฺพจเน อาทโร น กาตพฺโพฯ น หิ ‘‘พุชฺฌติ เอตฺถาติ โพธี’’ติ นิพฺพจน
กรณํ รุ กฺขวจนสฺ ส โพธิสทฺทสฺ ส ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺต ํ กาตุ ํ สกฺโกติ สงฺ เกตสิทฺธตฺตา โวหารสฺ ส, ตสฺ มา รุ กฺข ํ
สยํ อโพธิมฺปิ สมานํ โพธิยา ปฏิลาภฏฺฐานตฺตา สงฺ เกตสิทฺเธน ‘‘โพธี’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ คโวหาเรน โวหรนฺ
ติ สาสนิกา, โพธิยา วา การณตฺตา ผลโวหาเรนฯ เอตมตฺถเํ ยว หิ สนฺ ธาย ‘‘โพธิ วุ จฺจติ จตูสุ มคฺ
เคสุ ญาณํ, ตํ เอตฺถ ภควา ปตฺโตติ รุ กฺโขปิ โพธิจฺเจว วุ จฺจตี’’ติ วุ ตฺตนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพ,ํ เอวํ ‘‘โพธี’’ติ
อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน รุ กฺขนามํ ปวตฺตตีตฯิ เตนาห อายสฺมา สาริปุตฺโต ธมฺมเสนาปติ อนุ ธมฺมจกฺกวตฺ
ตี โวหารกุสโล อิตฺถลิ งิ ฺ คโวหาเรน ‘‘พุทฺธานํ ภควนฺ ตานํ โพธิยา มูเล สห สพฺพญฺญุตญฺญาณปฺปฏิ
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ลาภา สจฺฉิกา ปญฺญตฺต ิ ยทิท ํ พุทฺโธ’’ติฯ อปิ จ ตตฺถ ตตฺถ ‘‘โพธิยา สาขา’’ติ จ, ‘‘เกนฏฺเฐน มหา
โพธิ, กสฺ ส สมฺพนฺ ธนิ ี จ สา’’ติ จ,
‘‘หตฺถโต มุตฺตมตฺตา สา, อสีตริ ตนํ นภํ;
อุคฺคนฺ ตฺวาน ตทา มุญฺจ,ิ ฉพฺพณฺณา รสฺ มโิ ย สุ ภา’’ติ จ
เอวมาทโย รุ กฺขวาจกสฺ ส โพธิสทฺทสฺ ส อิตฺถลิ งิ ฺ คภาเว ปโยคา ทิสฺสนฺ ตฯิ
อถ วา รุ กฺขวาจโก โพธิสทฺโท ทฺวิลงิ ฺ โค ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ ควเสนฯ ตถา หิ สมนฺ ตปาสาทิกายํ
วินยสํวณฺณนายํ มหาเวยฺ ยากรณสฺ ส ปาฬินยวิทุโน พุทฺธโฆสาจริยสฺ ส เอวํ สทฺทรจนา ทิสฺสติ
‘‘สกฺขสิ ฺ สสิ ตฺวํ ตาต ปาฏลิปุตฺต ํ คนฺ ตฺวา มหาโพธินา สทฺธ ิ ํ อยฺ ยํ สงฺ ฆมิตฺตตฺเถริ ํ อาเนตุ’’นฺ ต ิ จ,
‘‘สาปิ โข มหาโพธิสมารูฬฺหา นาวา ปสฺ สโต มหาราชสฺ ส มหาสมุทฺทตลํ ปกฺขนฺ ทา’’ติ จ ตสฺ ส รุ กฺ
ขวาจกสฺ ส โพธิสทฺทสฺ ส ‘‘พุชฺฌติ เอตฺถาติ โพธี’’ติ นิพฺพจนวเสน ‘‘โพธิ, โพธี, โพธโยฯ โพธิ,ํ
โพธี, โพธโยฯ โพธินา’’ติอาทินา ปทมาลา เวทิตพฺพาฯ รุ กฺขวาจกสฺ เสว ปน ตสฺ ส ญาเณ ปวตฺ
ติตฺถลิ งิ ฺ คโวหาเรน สงฺ เกตสิทฺเธน รูฬฺหตฺถทีปเกน ‘‘โพธิ, โพธี, โพธิโยฯ โพธิ,ํ โพธี, โพธิโยฯ โพธิ
ยา’’ติอาทินา ปทมาลา เวทิตพฺพาฯ อิจฺเจวํ –
ปุ คฺคลวาจโก โพธิ-สทฺโท ปุ ลฺลงิ ฺ คโิ ก ภเว;
ญาณาทิวาจโก อิตฺถ-ิ ลิงฺโคเยว สิยา สทาฯ
โพธิปาทปวจโน, ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คโิ ก ภเว;
เอวํ สนฺ เตปิ เอตสฺ ส , อิตฺถลิ งิ ฺ คตฺตเมว ตุ;
อิจฺฉิตพฺพตรํ ยสฺ มา, ธมฺมเสนาปตีริตฯํ
สนฺ ธิสทฺทาทีนมฺปิ นยานุ สาเรน นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ สนฺ ธิสทฺโท หิ สรสนฺ ธอิ าทิ
วาจโก ปุ ลฺลงิ ฺ โค, ปฏิสนฺ ธยิ าทิวาจโก อิตฺถลิ งิ ฺ โค ‘‘สนฺ ธโิ นฯ สนฺ ธยิ า’’ติอาทิทสฺ สนโตฯ วิภตฺติสทฺ
โท วิภชนวาจโก อิตฺถลิ งิ ฺ โค, สฺยาทิวาจโก ปุ ลฺลงิ ฺ โค เจว อิตฺถลิ งิ ฺ โค จ ‘‘วิภตฺตสิ ฺ สฯ วิภตฺตยิ า’’ติ
อาทิทสฺ สนโตฯ
อายุ สทฺโท ปน ชีวิตนิ ฺ ทฺริยวาจโกเยว หุตฺวา ปุ นฺนปุํ สกลิงฺโค, ‘‘ปุ นรายุ จ เม ลทฺโธ, เอวํ ชา
นาหิ มาริสา’’ติ ‘‘เอตฺตกํเยว เต อายุ , จวนกาโล ภวิสฺสตี’’ติ จ ทสฺ สนโตฯ
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ธาตุ สทฺโท สภาวาทิวาจโก อิตฺถลิ งิ ฺ โค, กรปจาทิวาจโก ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ โค ‘‘จกฺขุธาตุยาฯ กโร
ติสฺส ธาตุสฺสฯ ธาตุโย ธาตุยา’’ติ ทสฺ สนโตฯ
ปชาปติสทฺโท เทววิเสสวาจโก ปุ ลฺลงิ ฺ โค, กลตฺตชินมาตุจฺฉาวาจโก อิตฺถลิ งิ ฺ โค ‘‘ปชาปติสฺส
เทวราชสฺ ส ธชคฺค ํ อุลฺโลเกยฺ ยาถ’’, ‘‘อตฺตโน ปชาปติยา สทฺธ ิ ํ มหาปชาปติยา’’ติ จ ทสฺ สนโตฯ
ทามา ทามํ สทฺทา มาลตีทามาทิเภทภินฺนสฺ ส เอกสฺ ส วตฺถุสฺส ยถากฺกมํ อิตฺถนิ ปุํ สกลิงฺคาฯ
ตถา หิ ‘‘มาลตีทามา โลลาฬิงฺคลีลาฯ มาลตีทามํฯ สิงฺฆติ ํ ทามํ ภมเรหิฯ รตนทามาฯ รตนทาม’’นฺ
ติ จ ทฺวิลงิ ฺ คภาเว โลกิกปฺปโยคา ทิสฺสนฺ ต ิ สาสนานุ กลู าฯ
สทฺธํ สทฺธาสทฺทา ปน ภินฺนวตฺถนู ํ วาจกา อิตฺถนิ ปุํ สกลิงฺคา, สทฺธาสทฺโท ปสาทลกฺขณวาจ
โก อิตฺถลิ งิ ฺ โค, สทฺธสํ ทฺโท มตกภตฺตวาจโก นปุํ สกลิงฺโค ‘‘สทฺธา สทฺทหนาฯ มยมสฺ สุโภ โคตมพฺ
ราหฺมณา นาม ทานานิ เทม สทฺธานิ กโรมา’’ติ ทสฺ สนโตฯ อิมสฺ มิ ํ ปน ฐาเน ‘‘สทฺโธ ปุ ริโส, สทฺธา
อิตฺถ,ี สทฺธ ํ กุล’’นฺ ต ิ อิมานิ วาจฺจลิงฺคตฺตา สงฺ คหํ น คจฺฉนฺ ตตี ิ ทฏฺฐพฺพานิฯ
ตฏํ ตฏี ตโฏติเม สทฺทา ตีรสงฺ ขาเต เอกสฺ มเิ ํ ยวตฺเถ ถีปุนฺนปุํ สกลิงฺคาฯ
พฺยญฺชนสทฺโท อุปเสจนลิงฺควากฺยาเวณิกสรีราวยววาจโก นปุํ สกลิงฺโค, อกฺขรวาจโก ปุ นฺนปุํ
สกลิงฺโคฯ ตตฺรุปเสจเน ‘‘สูปํ วา พฺยญฺชนํ วา’’ติ นปุํ สกนิทฺเทโส ทิสฺสติฯ ตถา ลิงฺเค
‘‘อิตฺถพิ ฺยญฺชนํ ปุ ริสพฺยญฺชน’’นฺ ต ิ นปุํ สกนิทฺเทโสฯ วากฺเย ‘‘ปทพฺยญฺชนานิ สาธุก ํ อุคฺคเหตฺวา’’ติ
นปุํ สกลิงฺคนิทฺเทโสฯ อาเวณิเก ‘‘อสีต ิ อนุ พฺยญฺชนานี’’ติ นปุํ สกนิทฺเทโสฯ สรีราวยเว ‘‘กิเลสานํ
อนุ อนุ พฺยญฺชนโต ปากฏภาวกรณโต อนุ พฺยญฺชน’’นฺ ต ิ เอวํ นปุํ สกนิทฺเทโสฯ เอตฺถ หิ
อนุ พฺยญฺชนํ นาม หตฺถปาทสิตหสิตกถิตวิโลกิตาทิเภโท อากาโรฯ โส เอว ‘‘สรีราวยโว’’ติ วุ จฺจตีต ิ
ฯ อกฺขเร ‘‘พฺยญฺชโนฯ พฺยญฺชน’’นฺ ต ิ จ ปุ นฺนปุํ สกนิทฺเทโสฯ
อตฺถสทฺโท นิพฺพานวจโน นปุํ สกลิงฺโค, อภิเธยฺ ยธนการณปโยชนนิวตฺยาภิสนฺ ธานาทิวจโน
ปน ปุ ลฺลงิ ฺ โคฯ ตถา หิ กถาวตฺถุมฺหิ ‘‘อตฺถตฺถมฺห’ี ’ติ อิมสิ ฺ สา ปาฬิยา อตฺถสํวณฺณนายํ ‘‘อตฺถ ํ
วุ จฺจติ นิพฺพาน’’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺคนิทฺเทเสน อตฺถสทฺโท วุ ตฺโตฯ อิต ิ อตฺถสทฺโท ทฺวิลงิ ฺ โคฯ
อกฺขรสทฺโท จ ‘‘โย ปุ พฺโพ อกฺขโร อกฺขรานี’’ติ จ ทสฺ สนโตฯ อปิ จ อกฺขรสทฺโท นิพฺพานวจ
โน นามปณฺณตฺตวิ จโน จ สพฺพทานปุํ สกลิงฺโค ภวติ ‘‘ปทมจฺจุตมกฺขรํ, มหาชนสมฺมโตติ โข วา
เสฏฺฐ ‘มหาสมฺมโต’ตฺเวว ปฐมํ อกฺขรํ นิพฺพตฺต’’นฺ ต ิ เอวมาทีสุฯ ‘‘อกฺขราย เทเสติ, อกฺขรกฺขราย
อาปตฺต ิ ปาจิตฺตยิ สฺ สา’’ติ เอตฺถ ปน ปุ ลฺลงิ ฺ โคติปิ นปุํ สกลิงฺโคติปิ วตฺตพฺโพ, อิตฺถลิ งิ ฺ โคติ ปน น
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วตฺตพฺโพฯ อยญฺห ิ ‘‘อสกฺกตา จสฺ ม ธนญฺจยายฯ วิรมถายสฺ มนฺ โต มมวจนายา’’ติอาทีสุ ‘‘ธนญฺจ
ยาย, วจนายา’’ติ สทฺทา วิย วิภตฺตวิ ิปลฺลาเสน วุ ตฺโต, น ลิงฺควิปลฺลาสวเสนาติฯ
อชฺชว มทฺทว คารวสทฺทา ปน ปุ นฺนปุํ สกลิงฺคาฯ ‘‘อชฺชโว จ มทฺทโว จฯ อชฺชวมทฺทวํฯ คาร
โว จ นิวาโต จฯ สห อาวชฺชเิ ต ถูเป, คารวํ โหติ เม ตทา’’ติ จ อาทิทสฺ สนโตฯ
วโจวจีสทฺทา ปน ฆโฏฆฏี สทฺทา วิย ปุ มติ ฺถลิ งิ ฺ คา, ตตฺถ วจีสทฺทสฺ ส ‘‘วจี, วจี, วจิโยฯ วจิ,ํ
วจี, วจิโยฯ วจิยา’’ติ นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เกจิ ‘‘ทุจฺจริตปโยควิญฺญตฺตสิ ทฺทาทีสุ ปเรสุ
วจสทฺทสฺ สนฺ โต อี กาโร โหติ, เตน ‘‘วจีทุจฺจริต’’นฺ ตอิ าทีนิ รูปานิ ทิสฺสนฺ ต’ี ’ติ วทนฺ ต,ิ ตํ น
คเหตพฺพ ํ วจสทฺทโต วิสุํ วจีสทฺทสฺ ส ทสฺ สนโตฯ อตฺริมานิ ปาฬิโต จ อฏฺฐกถาโต จ นิทสฺ สนปทา
นิฯ ‘‘วจี วจีสงฺ ขาโร, วจีสงฺ ขาโร วจี, วจิญฺจ วจีสงฺ ขาเร จ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว วจี, น จ วจี
สงฺ ขาโรฯ คทิโต วจีภิ สติมาภินนฺ เท’’ติ อิมานิ ปาฬิโต นิทสฺ สนปทานิฯ ‘‘โจปนสงฺ ขาตา วจี เอว
วิญฺญตฺต ิ วจีวิญฺญตฺต,ิ วจิยา เภโท วจีเภโท’’ติ อิมานิ อฏฺฐกถาโต นิทสฺ สนปทานิฯ อิมนิ า นเยน
อญฺเญสมฺปิ สรูปาสรูปปทานํ ยถารหํ ทฺวิตลิ งิ ฺ คตา ววตฺถเปตพฺพาฯ เอวํ อภิเธยฺ ยกลิงฺเคสุ สวิเส
สานิ อภิเธยฺ ยลิงฺคานิ เวทิตพฺพานิฯ
อิทานิ กตฺถจิ วาจฺจลิงฺคภูตานํ อภิเธยฺ ยลิงฺคานญฺจ ตทฺธภิ นฺ ตลิงฺคานญฺจ ธมฺมาทิวเสน นา
มิกปทมาลา วุ จฺจเตฯ ตถา หิ –
ธมฺมโภ ปุ คฺคลา เจว, ธมฺมปุ คฺคลโตปิ จ;
เอกนฺ ตธมฺมโต เจว, ตเถเวกนฺ ตปุ คฺคลาฯ
ปทมาลา สิยุํ ตาสุ , ปจฺจตฺตาทิวเสน ตุ;
ปทํ สมํ วิสมญฺจ, ชญฺญา สพฺพสมมฺปิ จฯ
กถํ? ‘‘มิจฺฉาทิฏฺฐิ, มิจฺฉาสงฺ กปฺโป, มิจฺฉาวาจา, มิจฺฉาวาโจ, มิจฺฉาทิฏฺฐิโก, มิจฺฉาสงฺ กปฺปี’’
อิจฺเจเตสํ นามิกปทมาลา เอวํ เวทิตพฺพาฯ
‘‘มิจฺฉาทิฏฺฐิ, มิจฺฉาทิฏฺฐี, มิจฺฉาทิฏฺฐิโยฯ มิจฺฉาทิฏฺฐิ,ํ มิจฺฉาทิฏฺฐี, มิจฺฉาทิฏฺฐิโยฯ มิจฺฉาทิฏฺฐิ
ยา’’ติ เอวํ ธมฺมโต, ‘‘มิจฺฉาทิฏฺฐิ, มิจฺฉาทิฏฺฐี, มิจฺฉาทิฏฺฐิโนฯ มิจฺฉาทิฏฺฐิ,ํ มิจฺฉาทิฏฺฐี, มิจฺฉาทิฏฺฐิ
โนฯ มิจฺฉาทิฏฺฐินา’’ติ เอวํ ปุ คฺคลโต, ‘‘มิจฺฉาสงฺ กปฺโป, มิจฺฉาสงฺ กปฺปาฯ มิจฺฉาสงฺ กปฺป’’นฺ ต ิ เอวํ
ธมฺมปุ คฺคลโต, ‘‘มิจฺฉาวาจา, มิจฺฉาวาจา, มิจฺฉาวาจาโยฯ มิจฺฉาวาจํ, มิจฺฉาวาจา มิจฺฉาวาจาโยฯ
มิจฺฉาวาจาย’’ เอวํ เอกนฺ ตธมฺมโต, ‘‘มิจฺฉาวาโจ, มิจฺฉาวาจาฯ มิจฺฉาวาจํ, มิจฺฉาวาเจฯ มิจฺฉาวา
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เจน’’ เอวํ เอกนฺ ตปุ คฺคลโต, ‘‘มิจฺฉาทิฏฺฐิโกฯ มิจฺฉาทิฏฺฐิกาฯ มิจฺฉาทิฏฺฐิก’’นฺ ต ิ เอวมฺปิ เอกนฺ ตปุ คฺ
คลโต, ‘‘มิจฺฉาสงฺ กปฺปี, มิจฺฉาสงฺ กปฺปิโนฯ มิจฺฉาสงฺ กปฺปิ’’นฺ ต ิ เอวมฺปิ เอกนฺ ตปุ คฺคลโต นามิกปท
มาลา ภวติฯ ปจฺจตฺโตปโยควจนาทิวเสน ปน ปทํ สทิสํ วิสทิสํ สพฺพถา สทิสมฺปิ จ ภวติฯ เอส
นโย สมฺมาทิฏฺฐิสมฺมาสงฺกปฺปาทีสุปิฯ
อตฺริเม อาหจฺจภาสิตา ปโยคา – อวิชฺชาคตสฺ ส ภิกฺขเว อวิทฺทสุ โน มิจฺฉาทิฏฺฐิ ปโหติฯ มิจฺ
ฉาทิฏฺฐิสฺส มิจฺฉาสงฺ กปฺโป ปโหติฯ มิจฺฉาสงฺ กปฺปสฺ ส มิจฺฉาวาจา ปโหติฯ มิจฺฉาวาจสฺ ส มิจฺ
ฉากมฺมนฺ โต ปโหติฯ มิจฺฉากมฺมนฺ ตสฺ ส มิจฺฉาอาชีโว ปโหติฯ มิจฺฉาอาชีวสฺ ส มิจฺฉาวายาโม ปโหติ
ฯ มิจฺฉาวายามสฺ ส มิจฺฉาสติ ปโหติฯ มิจฺฉาสติสฺส มิจฺฉาสมาธิ ปโหตีตฯิ วิชฺชาคตสฺ ส ภิกฺขเว
วิทฺทสุ โน สมฺมาทิฏฺฐิ ปโหติฯ สมฺมาทิฏฺฐิสฺส สมฺมาสงฺ กปฺโป ปโหตีต ิ วิตฺถาโร, เอวํ กตฺถจิ วาจฺจ
ลิงฺคภูตานํ อภิเธยฺ ยลิงฺคานญฺจ ตทฺธติ นฺ ตลิงฺคานญฺจ นามิกปทมาลา สปฺปโยคา กถิตาฯ
อิทานิ เนวาภิเธยฺ ยลิงฺคสฺ ส ภวิตพฺพสทฺทสฺ ส จ อภิเธยฺ ยลิงฺคานํ โสตฺถิ สุ วตฺถิ สทฺทานญฺจ
วาจฺจลิงฺคาภิเธยฺ ยลิงฺคสฺ ส อพฺภุตสทฺทสฺ ส จ วาจฺจลิงฺคสฺ ส อภูตสทฺทสฺ สจาติ อิเมสํ กิญฺจ ิ วิเสสํ กถ
ยาม, นามิกปทมาลญฺจ ยถารหํ โยเชสฺ สามฯ เอเตสุ หิ ภวิตพฺพสทฺโท เอกนฺ ตภาววาจโก นปุํ สก
ลิงฺโค เอกวจนนฺ โตเยว โหติฯ ตติยนฺ ตปเทหิ เอวํสทฺท นสทฺทาทีห ิ จ โยเชตพฺโพ จ โหติฯ นาสฺ ส
นามิกปทมาลา ลพฺภติ, อตฺริเม จ ปโยคา ‘‘สทฺธมฺมครุ เกน ภวิตพฺพ,ํ โน อามิสครุ เกน, อิมนิ า โจ
เรน ภวิตพฺพ,ํ อิเมหิ โจเรหิ ภวิตพฺพ,ํ อิมาย โจริยา ภวิตพฺพ,ํ อิมาหิ โจรีห ิ ภวิตพฺพ,ํ อเนน จิตฺ
เตน ภวิตพฺพ,ํ อิเมหิ จิตฺเตหิ ภวิตพฺพ,ํ เอวํ ภวิตพฺพ,ํ อญฺญถา ภวิตพฺพ’’นฺ ตฯิ อตฺริท ํ วุ จฺจติ –
ภวิตพฺพปทํ นิจฺจ,ํ สพฺพญฺญุวรสาสเน;
ปฐเมกวโจ ภาว-วาจกญฺจ นปุํ สกํฯ
ตติยนฺ ตปเทเหวํ-สทฺทาทีห ิ จ ธีมตา;
โยเชตพฺพวํ สมฺโภติ, อิต ิ วิทฺวา วิภาวเยฯ
อยํ ‘‘ภวิตพฺพ’’นฺ ต ิ ปทสฺ ส วิเสโสฯ
โสตฺถ ิ ภทฺทนฺ เต โหตุ รญฺโญ, โสตฺถ ิ ํ คจฺฉติ นฺ หาปิ โตฯ โสตฺถนิ ามฺห ิ สมุฏฺฐิโตฯ สุ วตฺถ,ิ
สุ วตฺถ,ิ ํ สุ วตฺถนิ า, อยํ ธสาตฺถิสทฺทาทีนํ วิเสโสฯ
อยํ ปน ‘‘อพฺภุต ํ อภูต’’นฺ ต ิ ทฺวินฺนํ วิเสโสฯ ภูสทฺทสฺ ส พฺภ,ู สํโยคปเร ปฏิเสธตฺถวติ ออิตนิ ิปา
เต อุปปเท สติ เอกนฺ เตน รสฺ สตฺตมุปยาติฯ กฺวตฺเถ? ‘‘อภูตปุ พฺพ ํ ภูต’’นฺ ตอิ าทีสฺวตฺเถสุ ฯ ตถาวิเธ
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อสญฺโญคปเร รสฺ สตฺต ํ น อุปยาติฯ กฺวตฺเถ? ‘‘อสจฺจ’’นฺ ตอิ าทีสฺวตฺเถสุ ฯ ตถา หิ ‘‘อพฺภุต’’นฺ ต ิ
ปทสฺ ส ‘‘อภูตปุ พฺพ ํ ภูต’’นฺ ตปิ ิ อตฺโถ ภวติ, ‘‘อพฺภุตกรณ’’นฺ ตปิ ิ อตฺโถ ภวติฯ ‘‘อภูต’’นฺ ต ิ ปทสฺ ส
ปน ‘‘อสจฺจ’’นฺ ตปิ ิ อตฺโถ ภวติ, ‘‘อชาต’’นฺ ตปิ ิ อตฺโถ ภวติฯ ตตฺร ‘‘อจฺฉริยํ วต โภ อพฺภุต ํ วต โภฯ
อจฺเฉรํ วต โลกสฺ ม,ิ ํ อพฺภุต ํ โลมหํสนํ’’ อิจฺเจวมาทโย ‘‘อภูตปุ พฺพ ํ ภูต’’นฺ ต ิ อตฺเถ ปโยคาฯ
‘‘ตฺวํ มํ นาเคน อาลมฺป,
อหํ มณฺฑูกฉาปิ ยา;
โหตุ โน อพฺภุต ํ ตตฺถ,
อาสหสฺ เสหิ ปญฺจหี’’ติ
อิจฺเจวมาทโย อพฺภุตกรณตฺเถ ปโยคาฯ เอวํ รสฺ สวเสน, ทีฆวเสน ปน นิสฺสํโยเค ‘‘อภูต ํ อตจฺฉํฯ
อตถํ’’อิจฺเจวมาทโย อสจฺจตฺเถ ปโยคา, ‘‘อภูต ํ อชาตํ อสญฺชาต’’นฺ ต ิ อิจฺเจวมาทโย อชาตตฺเถ ปโย
คาฯ ภวนฺ ต ิ จตฺร –
‘‘อภูตปุ พฺพ ํ ภูต’’นฺ ต,ิ อตฺถสฺ มิ ํ อพฺภุตนฺ ตทิ ;ํ
ปทํ วิญฺญหู ิ วิญฺเญยฺ ยํ, รสฺ สภาเวน สณฺฐิตฯํ
อพฺภุตกรณตฺเถปิ , อพฺภุตนฺ ต ิ ปทํ ตถา;
สณฺฐิต ํ รสฺ สภาเวน, อิต ิ วิทฺวา วิภาวเยฯ
อภูตมิต ิ ทีฆตฺต-วเสน กถิต ํ ปน;
ปทํ สมธิคนฺ ตพฺพ-มสจฺจาชาตวาจกํฯ
อพฺภุต,ํ อพฺภุตานิฯ จิตฺตนเยน, อพฺภุโต, อพฺภุตาฯ อพฺภุต,ํ ปุ ริสนเยน, อพฺภุตา, อพฺภุตา,
อพฺภุตาโยฯ อพฺภุตฯํ กญฺญานเยน เญยฺ ยํฯ เอวํ ภูตสทฺทสฺ สปิ นามิกปทมาลา ติธา คเหตพฺพาฯ
อตฺร ‘‘อพฺภุต’’มิต ิ ปทํ วาจฺจลิงฺคมฺปิ ภวติ อภิเธยฺ ยลิงฺคมฺปิฯ ‘‘อภูต’’มิต ิ ปทํ ปน วาจฺจลิงฺค ํ อภิ
เธยฺ ยลิงฺคมฺปิ วา สจฺจสทฺโท วิย กตฺถจิฯ อิตสิ ฺ ส ยถารหํ อยมฺปิ สปฺปโยคา นามิกปทมาลา กถิตา
ฯ
อิทานิ อาคมิกานํ โกสลฺลชนนตฺถ ํ ปทสโมธานวเสน นามิกปทมาลา วุ จฺจเต – พุทฺโธ ภควา,
พุทฺธา ภควนฺ โตฯ พุทฺธ ํ ภควนฺ ต,ํ พุทฺเธ ภควนฺ เตฯ พุทฺเธน ภควตา, เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ อยํ ปท
มาลา เอกวจนพหุวจนวเสน เญยฺ ยาฯ
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๒๒๙

เทวา ตาวติสํ าฯ เทเว ตาวติเํ สฯ เทเวหิ ตาวติเํ สหิฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ พหุวจนวเสน เญยฺ
ยา ปทมาลาฯ
โส ภควา ชานํ ปสฺ สํ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ตํ ภควนฺ ต ํ ชานนฺ ต ํ ปสฺ สนฺ ต ํ อรหนฺ ต ํ สมฺมาสมฺ
พุทฺธ,ํ เตน ภควตา ชานตา ปสฺ สตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน, ตสฺ ส ภควโต ชานโต ปสฺ สโต อรห
โต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ สฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ เอกวจนวเสน เญยฺ ยา ปทมาลาฯ
ราชา สุ ทฺโธทโน, ราชานํ สุ ทฺโธทนํ, รญฺญา สุ ทฺโธทเนนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
ราชา ปสฺ เสนที โกสโล, ราชานํ ปสฺ เสนทิ ํ โกสลํ, รญฺญา ปสฺ เสนทินา โกสเลนฯ เสสํ วิตฺ
ถาเรตพฺพฯํ
ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพสิ าโร, ราชานํ มาคธํ เสนิยํ พิมฺพสิ ารํ, รญฺญา มาคเธน เสนิเยน
พิมฺพสิ าเรนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต, ราชานํ มาคธํ อชาตสตฺตุ ํ เวเทหิปุตฺต,ํ รญฺญา มา
คเธน อชาตสตฺตุนา เวเทหิปุตฺเตนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
มหาปชาปตี โคตมี, มหาปชาปติ ํ โคตมิ,ํ มหาปชาปติยา โคตมิยาติ ปญฺจกฺขตฺตุ ํ วตฺตพฺพฯํ
มหาปชาปติยํ โคตมิยํ, โภติ มหาปชาปติ โคตมิฯ
มกฺขลิ โคสาโลฯ มกฺขลิ ํ โคสาลํฯ มกฺขลินา โคสาเลนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานํ สาวกยุ คฯํ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานํ สาวกยุ ค ํ, สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนน
สาวกยุ เคน, สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานสฺ ส สาวกยุ คสฺ สฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ สพฺพาเปตา ปทมาลา
เอกวจนวเสน เญยฺ ยาฯ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา อคฺคสาวกา, สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน อคฺคสาวเก,
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ อคฺคสาวเกหิฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ พหุวจนวเสน เญยฺ ยาฯ อิโต อญฺเญ
สุ ปิ เอเสว นโยฯ
โส ทาโร, สา ทาราฯ สํ ทารํ, เส ทาเรฯ เสน ทาเรนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ สา นารี, สา นาริ
โยฯ สํ นาริ,ํ สา นาริโยฯ สาย นาริยาฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ สํ กมฺม,ํ สานิ กมฺมานิฯ เสน กมฺเมน
ฯ สํ ผลํ, สานิ ผลานิฯ เสน ผเลนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
ปฐมํ ฌานํ, ปฐมํ ฌานํ, ปฐเมน ฌาเนน, ปฐมสฺ ส ฌานสฺ สฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
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จตุตฺถ ี ทิสา, จตุตฺถ ิ ํ ทิสํ, จตุตฺถยิ า ทิสายฯ
ธมฺมี กถา, ธมฺมิ ํ กถํ, ธมฺมยิ า กถาย, ธมฺมยิ ํ กถายํฯ เอวํ อนุ ปุพฺพ ี กถา, เอวรูปี กถาฯ อิมิ
นา นเยน อญฺเญสุ ปิ ฐาเนสุ ปทสโมธานวเสน ลิงฺคโต จ อนฺ ตโต จ วจนโต จ อเปกฺขติ พฺพฯํ ปท
โต จ นานปฺปการา นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
อิทานิ เอกปฺปการานํ สทฺทานํ ลิงฺคอนฺ ตวเสน นานตฺต ํ เวทิตพฺพฯํ กถํ? ยาทิโส, ยาทิสี,
ยาทิสํฯ ตาทิโส, ตาทิสี, ตาทิสํฯ เอตาทิโส, เอตาทิสี, เอตาทิสํฯ กีทโิ ส, กีทสิ ี, กีทสิ ํฯ อีทโิ ส, อีท ิ
สี, อีทสิ ํฯ เอทิโส, เอทิสี, เอทิสํฯ สทิโส, สทิสี, สทิสํฯ กทาจิ ปน ‘‘ยาทิสา ตาทิสา’’ติ เอวมาทีนิ
อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปานิปิ ภวนฺ ตฯิ นามิกปทมาลา เนสํ ปุ ริส อิตฺถี จิตฺตนเยน โยเชตพฺพาฯ
อิทานิ สมาสตทฺธติ ปทภูตานํ อมมสทฺทาทีนํ นามิกปทมาลา วุ จฺจเต – อมโม, อมมา, อมมํ,
อมเมฯ อมเมนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
มยฺ หโก, มยฺ หกาฯ มยฺ หกํ, มยฺ หเกฯ มยฺ หเกนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
อามา, อามา, อามาโยฯ อามํ, อามา, อามาโยฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
ตตฺร อมโมติ นตฺถ ิ ตณฺหามมตฺต ํ ทิฏฺฐิมมตฺตญฺจ เอตสฺ สาติ อมโม, โก โส, อรหาเยวาติ วตฺตุ ํ
วฏฺฏติฯ อปิ จ เยสตณฺหาปิ สทิฏฺฐีปิ ‘‘มม อิท’’นฺ ต ิ มมตฺต ํ น กโรนฺ ต,ิ เตปิ อมมาเยวฯ เอตฺถ จ
‘‘มนุ สฺสา ตตฺถ ชายนฺ ต,ิ อมมา อปริคฺคหา’’ติ อิท ํ สาสนโต นิทสฺ สนํฯ ‘‘อมโม นิรหงฺ กาโร’’ติ อิท ํ
ปน โลกโต นิทสฺ สนํฯ อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตพฺเพ ‘‘อมมา, อมมา, อมมาโย’’ติ ปทมาลาฯ นปุํ สเก วตฺตพฺ
เพ ‘‘อมมํ, อมมานี’’ติ ปทมาลาฯ ตตฺร มยฺหโกติ ‘‘อิทมฺปิ มยฺ ห ํ อิทมฺปิ มยฺ ห’’นฺ ต ิ วิปปฺ ลปตีต ิ
มยฺ หโก, เอโก ปกฺขวิ ิเสโสฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ชาตเก –
‘‘สกุโณ มยฺ หโก นาม, คิริสานุ ทรีจโร;
ปกฺก ํ ปิ ปผฺ ลิมารุ ยฺห, ‘มยฺ ห ํ มยฺ ห’นฺ ต ิ กนฺ ทตี’’ติฯ
อิตฺถลิ งิ ฺ เค วตฺตพฺเพ ‘‘มยฺ หกี, มยฺ หกี, มยฺ หกิโย’’ติ ปทมาลาฯ ตตฺร อามาติ ‘‘อาม อหํ ตุมฺ
หากํ ทาสี’’ติ เอวํ ทาสิภาวํ ปฏิชานาตีต ิ อามาฯ เคหทาสีฯ วุ ตฺตญฺเหตํ ชาตเกสุ ‘‘ยตฺถ ทาโส
อามชาโต, ฐิโต ถุลฺลานิ คจฺฉตี’’ติ จ, ‘‘อามาย ทาสาปิ ภวนฺ ต ิ โลเก’’ติ จ, ตสฺ มา อิมาเนเวตฺถ
นิทสฺ สนปทานิฯ
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อิทานิ กติ กติปย กติมีสทฺทานํ วิเสโส วุ จฺจเต ยถารหํ นามิกปทมาลา จฯ ตตฺร กติ
มี สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา น ลพฺภติ ‘‘อชฺช ภนฺ เต กติม’ี ’ติ เอวํ ปุ จฺฉาวเสน อาคตมตฺตโตฯ กติ
กติปยสทฺทานํ ปน ลพฺภเตว, สา จ พหุวจนิกาฯ วิสุทฺธิมคฺคฏี กายํ ปน กติปยสทฺโท เอกวจนิ
โก วุ ตฺโตฯ กติ ปุ ริสา ติฏฺฐนฺ ต,ิ กติ ปุ ริเส ปสฺ สติฯ กติ อิตฺถโิ ย, กติ กุลานิฯ กติ โลกสฺ มิ ํ ฉิทฺทานิ
ยตฺถ จิตฺต ํ น ติฏฺฐติฯ กติ กุสลาฯ กติ ธาตุโยฯ กติ อายตนานิฯ กติห ิ ขนฺ เธหิ กติหายตเนหิ กติห ิ
ธาตูห ิ สงฺ คหิตฯํ กติภิ รชมาเนติ, กติภิ ปริสุชฺฌติฯ กติปยา ปุ ริสา, กติปยา อิตฺถโิ ย, กติปยานิ
จิตฺตานิฯ อิมา ปน นามิกปทมาลาฯ
กติฯ กติห,ิ กติภฯิ กตินํฯ กติสุฯ
กติปยาฯ กติปเยหิ, กติปเยภิฯ กติปยานํฯ กติปเยสุ ฯ กติปยาโยฯ กติปยาหิ, กติปยาภิฯ
กติปยานํฯ กติปยาสุ ฯ กติปยานิฯ กติปเยฯ กติปเยหิ, กติปเยภิฯ กติปยานํฯ กติปเยสูตฯิ สพฺพา
เปตา สตฺตนฺ นํ วิภตฺตนี ํ วเสน เญยฺ ยา, สมาสวิธมิ ฺหปิ ิ กติ กติปยสทฺทา พหุวจนวเสเนว โยเชตพฺ
พาฯ ‘‘กติสงฺ คาติโค ภิกฺขุ, โอฆติณฺโณติ วุ จฺจติฯ กติปยชนกต’’นฺ ตอิ าทีสุ หิ ‘‘กติ กิตฺตกา สงฺ คา
กติสงฺ คา’’ติอาทินา สพฺพทา พหุวจนสมาโส ทฏฺฐพฺโพฯ
อิทานิ รูฬฺหสี ทฺทานํ นามิกปทมาลา วุ จฺจเต – อิธ รูฬหฺ ี สทฺทา นาม เยวาปนกสทฺทาทโยฯ
เยวาปนโก, เยวาปนกาฯ เยวาปนกํฯ เยวาปโน, เยวาปนาฯ เยวาปนํฯ ยํวาปนกํ, ยํวาปนกานิฯ
เสสํ สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพฯํ ตตฺร เยวาปนโกติ ‘‘ผสฺ โส โหติ เวทนา โหตี’’ติอาทินา วุ ตฺตา ผสฺ
สาทโย วิย สรูปโต อวตฺวา ‘‘เย วา ปน ตสฺ มิ ํ สมเย อญฺเญปิ อตฺถ ิ ปฏิจฺจสมุปปฺ นฺ นา อรูปิโน ธมฺ
มา’’ติ เอวํ ‘‘เยวาปนา’’ติ ปเทน วุ ตฺโต เยวาปนโก, เอวํ ‘‘เยวาปโน’’ติ เอตฺถาปิ ฯ ตถา ‘‘ยํ วา
ปนญฺญมฺปิ อตฺถ ิ รูป’’นฺ ต ิ เอวํ ‘‘ยํวาปนา’’ติ ปเทน วุ ตฺต ํ ยํวาปนกํฯ เอส นโย ยถารหํ ยสฺสกํ ยตฺ
ถกนฺ ตอิ าทีสุปิ เนตพฺโพฯ
เอตฺถ สิยา – นนุ จ โภ ปนสทฺโท นิปาโต, นิปาตานญฺจ อพฺยยภาโว สิทฺโธ ตีสุ ลิงฺเคสุ สพฺพ
วิภตฺตวิ จเนสุ จ วยาภาวโต, โส กสฺ มา ‘‘เยวาปโน’’ติ โอการนฺ โต ชาโตติ? สจฺจ ํ ปนสทฺโท นิปาโต
, โส จ โข ‘‘เย วา ปน ตสฺ มิ ํ สมเย’’ติ วา, ‘‘ยํ วา ปนญฺญมฺปี’’ติ วา, ‘‘พฺราหฺมณา ปนา’’ติ วา เอว
มาทีสุ นิปาโต, ‘‘เยวาปนโก’’ติ วา, ‘‘เยวาปโน’’ติ วา เอวมาทีสุ นิปาโต นาม น โหติฯ อนุ
กรณมตฺตญฺเหตํ, ตสฺ มา อีทเิ สสุ ปนสทฺทสหิตา ปโยคา รูฬฺหสี ทฺทาติ คเหตพฺพาฯ ยชฺเชวํ กสฺ มา
นิพฺพจนมุทาหฏนฺ ต?ิ อตฺถสฺ ส ปากฏีกรณตฺถฯํ
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ตโยธมฺมชาตกํฯ ตโยธมฺมชาตกํฯ ตโยธมฺมชาตเกนฯ ตโยธมฺมชาตกสฺ สฯ ตโยธมฺมชาตกา,
ตโยธมฺมชาตกสฺ มาฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
ตโยสงฺ ขาราฯ ตโยสงฺ ขาเรฯ ตโยสงฺ ขาเรหิ, ตโยสงฺ ขาเรภิฯ ตโยสงฺ ขารานํฯ เสสํ วิตฺ
ถาเรตพฺพฯํ
จตฺตาริปุริสยุ โค สงฺ โฆฯ จตฺตาริปุริสยุ ค ํ สงฺ ฆฯํ จตฺตาริปุริสยุ เคน สงฺ เฆนฯ จตฺตาริปุริสยุ คสฺ ส
สงฺ ฆสฺ สฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
สโตการี, สโตการี, สโตการิโนฯ สโตการิ,ํ สโตการี, สโตการิโนฯ สโตการินา, สโตการีห,ิ
สโตการีภฯิ สโตการิสฺสฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ เอตฺถ สโตการีต ิ สรตีต ิ สโต, สโต เอว หุตฺวา กรณ
สีโลติ สโตการีฯ
อปเรสมฺปิ รูฬฺหสี ทฺทานํ นามิกปทมาลา วุ จฺจเต สทฺธมิ ตฺถวิภาวนายฯ องฺ คาฯ องฺ เคฯ องฺ
เคหิ, องฺ เคภิฯ องฺ คานํฯ องฺ เคหิ, องฺ เคภิฯ องฺ คานํฯ องฺ เคสุ ฯ โภนฺ โต องฺ คาฯ
องฺ คา ชนปโทฯ องฺ เค ชนปทํฯ องฺ เคหิ, องฺ เคภิ ชนปเทนฯ องฺ คานํ ชนปทสฺ สฯ องฺ เคหิ, องฺ
เคภิ ชนปทสฺ มาฯ องฺ คานํ ชนปทสฺ สฯ องฺ เคสุ ชนปเทฯ โภนฺ โต องฺ คา ชนปทฯ เอวํ มคธโกสลา
ทีนมฺปิ โยเชตพฺพาฯ
อิตฺถลิ งิ ฺ เค กาสี, กาสิโย, กาสี, กาสิโยฯ กาสีห,ิ กาสีภฯิ กาสีนํฯ กาสีห,ิ กาสีภฯิ กาสีนํฯ กา
สีสุฯ โภติโย กาสิโยฯ อตฺรายมตฺถวิภาวนา – กาสี, กาสิโย ชนปโทฯ กาสี, กาสิโย ชนปทํฯ กา
สีห,ิ กาสีภิ ชนปเทนฯ กาสีนํ ชนปทสฺ สฯ กาสีห,ิ กาสีภิ ชนปทสฺ มาฯ กาสีนํ ชนปทสฺ สฯ กาสีสุ
ชนปเทฯ โภติโย กาสิโย ชนปทฯ เอวํ อวนฺ ตีเจตี วชฺชี อิจฺเจเตสมฺปิ ปทานํ โยเชตพฺพาฯ เต
นาหุ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘กุรูสุ ชนปเท’’ติฯ เอวํ องฺคาทีนิ อตฺถสฺ ส เอกตฺเตปิ ชนปทนามตฺตา รูฬฺหวี
เสน พหุวจนาเนว ภวนฺ ตฯิ ตถา หิ ตตฺถ ตตฺถ ‘‘องฺ เคสุ วิหรติฯ มคเธสุ จาริก ํ จรมาโน’’ติอาทินา,
‘‘องฺ คานํ มคธานํ กาสีนํ โกสลาน’’นฺ ตอิ าทินา จ พหุวจนปาฬิโย ทิสฺสนฺ ตฯิ เอวํ รูฬฺหสี ทฺทานํ นา
มิกปทมาลา ภวนฺ ตฯิ
อิทานิ อปราปิ อิโต สวิเสสตรา สทฺทเภเท สมฺโมหวิทฺธสํ นการิกา ปรมสุ ขุมญาณาวหา นา
มิกปทมาลาโย กถยาม โสตูนํ อตฺถพฺยญฺชนคฺคหเณ ปรมโกสลฺลสมฺปาทนตฺถฯํ ตา จ โข ‘‘สมฺพุทฺ
โธ ปฏิชานาสิฯ กสฺ สโก ปฏิชานาสิฯ อุปาสโก ปฏิชานาสิฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ ส เต ปฏิชานโต อิเม
ธมฺมา อนภิสมฺพุทฺธา’’ติอาทโย ปาฬินเย นิสฺสาเยวฯ ตตฺถ สมฺพุทฺโธปฏิชานาสี ต ิ ‘‘ตฺวํ ‘อหํ สมฺ
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มาสมฺพุทฺโธ’ติ ปฏิชานาสี’’ติ อิติสทฺทโลปวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ เอส นโย ‘‘กสฺ สโก ปฏิชานา
สี’’ติอาทีสุปิฯ ‘‘สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ ส เต ปฏิชานโต’’ติ เอตฺถ ปน ‘‘อหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ’’ติ ปฏิ
ชานนฺ ตสฺ ส ตวาติ เอวํ อิติสทฺทโลปโยชนาวเสน อญฺโญ สทฺทสนฺ นิเวโส เตเนว อญฺโญ อตฺถปฏิเว
โธ จ ภวติฯ ‘‘ขีณาสวสฺ ส เต ปฏิชานโตติ’’อาทีสุปิ เอเสว นโยฯ อฏฺฐกถายํ ปน สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺส เต ปฏิชานโตติ ‘‘อหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, สพฺเพ ธมฺมา มยา อภิสมฺพุทฺธา’’ติ เอวํ ปฏิชาน
โต ตวาติ โย อตฺโถ วุ ตฺโต, โสปิ ยถาทสฺ สิโต อตฺโถเยวฯ เอวํปการํ ญตฺวา ปณฺฑิตชาติเยน กุลปุ ตฺ
เตน อมฺเหหิ วุ จฺจมานา ‘‘อหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ’ติ ตฺวํ ปฏิชานาสี’’ติ เอตสฺ มิ ํ อตฺเถ สกฺริยาปทา อยํ
ปทมาลา ววตฺถเปตพฺพา –
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตฺวํ ปฏิชานํ ติฏฺฐสิฯ สมฺมาสมฺพุทฺธ ํ ตํ ปฏิชานนฺ ต ํ ปสฺ สติฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธน
เต ปฏิชานตา ธมฺโม เทสิโตฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ ส เต ปฏิชานโต ทียเตฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ มา ตยา
ปฏิชานตา อเปติฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ ส เต ปฏิชานโต ธมฺโมฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺ มิ ํ ตยิ ปฏิชานนฺ เต
ปติฏฺฐิตนฺ ตฯิ ตถา ‘‘ขีณาสโว ตฺวํ ปฏิชานาสี’’ติอาทินาปิ วิตฺถาเรตพฺพฯํ
อิทฺธมิ า ภิกฺขุ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติฯ อิทฺธมิ นฺ โต ภิกฺข ู เอ
โกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺ ต,ิ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ ตตี ิ อิมสฺ มิ ํ ปนตฺเถ อยมฺปิ สกฺริยาปทา ปท
มาลา ววตฺถเปตพฺพา –
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺ โต พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ โต ภิกฺขุ ติฏฺฐติ, เอโกปิ หุตฺวา
พหุธา โหนฺ ตา พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ ตา ภิกฺข ู ติฏฺฐนฺ ตฯิ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺ ต ํ พหุธาปิ
หุตฺวา เอโก โหนฺ ต ํ ภิกฺขุ ํ ปสฺ สติ, เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺ เต พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ เต ภิกฺข ู
ปสฺ สติฯ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺ เตน พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ เตน ภิกฺขุนา ธมฺโม เทสิโต, เอ
โกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺ เตหิ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ เตหิ ภิกฺขหู ิ ธมฺโม เทสิโตฯ เอโกปิ หุตฺวา
พหุธา โหนฺ ตสฺ ส พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ ตสฺ ส ภิกฺขุโน ทียเตฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ โภ เอโกปิ
หุตฺวา พหุธา โหนฺ ต พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ ต ภิกฺขุ ตฺวํ ธมฺมํ เทเสหิ, โภนฺ โต เอโกปิ หุตฺวา
พหุธา โหนฺ ตา พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ ตา ตุมฺเห ธมฺมํ เทเสถาติฯ อิมสฺ มิ ํ ฐาเน เกวฏฺฏสุ ตฺตํ
สาธกํฯ ‘‘อิธ เกวฏฺฏ ภิกฺขุ อเนกวิหติ ํ อิทฺธวิ ิธ ํ ปจฺจนุ โภติฯ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ, พหุธาปิ
หุตฺวา เอโก โหติ, อาวิภาวํ…เป.… ตเมนํ อญฺญตโร สทฺโธ ปสนฺ โน ปสฺ สติ ตํ ภิกฺขุ ํ อเนกวิหติ ํ
อิทฺธวิ ิธ ํ ปจฺจนุ โภนฺ ต ํ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺ ต ํ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺ ต’’นฺ ต ิ อิท ํ เกวฏฺฏ
สุ ตฺตฯํ
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เอโกเอกาย มาตุคาเมน สทฺธ ิ ํ รโห นิสชฺช ํ กปฺเปนฺ โต ภิกฺขุ เอวํ วทติ, เอโกเอกาย มาตุคา
เมน สทฺธ ิ ํ รโห นิสชฺช ํ กปฺเปนฺ ตา ภิกฺข ู เอวํ วทนฺ ตฯิ เอโกเอกาย มาตุคาเมน สทฺธ ิ ํ รโห นิส ชฺช ํ
กปฺเปนฺ ต ํ ภิกฺขุ ํ ปสฺ สติ, เอโกเอกาย มาตุคาเมน สทฺธ ิ ํ รโห นิสชฺช ํ กปฺเปนฺ เต ภิกฺข ู ปสฺ สติฯ สพฺพ ํ
วิตฺถาเรตพฺพฯํ เอตฺถ ปน ‘‘น ตฺเวว เอโกเอกาย, มาตุคาเมน สลฺลเป’’ติอาทิก ํ ปาฬิปทํ สาธกํฯ
เอตฺถ หิ เอโกเอกายาติ อิท ํ อพฺยยปทสทิสํ รูฬฺหปี ทนฺ ต ิ คเหตพฺพ ,ํ อญฺญมญฺญนฺ ต ิ สทฺทสฺ ส วิย
จ เอกปทตฺตปู คมนญฺจสฺ ส เวทิตพฺพฯํ ภิกฺขุ วินา ทุตเิ ยน สยํ เอโก หุตฺวา เอกาย อิตฺถยิ า สทฺธนิ ฺ ต ิ
อิมสฺ มิ ํ อตฺเถ ‘‘เอโกเอกายา’’ติ อิท ํ ปทํ น รูฬฺหปี ทนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ เอวํ สนฺ เตปิ น ‘‘เอโก’’ติ สทฺโท
‘‘ภิกฺข’ู ’ติ ปเทน สมานาธิกรโณฯ ยทิ สมานาธิกรโณ สิยา, ‘‘นิสชฺช ํ กปฺเปนฺ ต’’นฺ ตอิ าทิ น วตฺตพฺพ ํ
สิยาฯ ‘‘เอกายา’’ติ สทฺโทปิ น อชฺฌาหริตพฺเพน ‘‘อิตฺถยิ า’’ติ ปเทน สมานาธิกรโณฯ ยทิ สมานาธิ
กรโณ สิยา, ‘‘มาตุคาเมนา’’ติ น วตฺตพฺพ ํ สิยา วิเสสาภาวโต ทฺวิรุตฺตภาวาปชฺชนโต จฯ กิญฺจ ภิยฺ
โย ‘‘มาตุคาเมนา’’ติ วุ ตฺตตฺตา ‘‘เอเกนา’’ติ วตฺตพฺพ ํ สิยา, เอกนฺ ตโต ปน ‘‘เอโกเอกายา’’ติ อิท ํ
ปทํ ปุ มติ ฺถสิ งฺ ขาตํ อตฺถ ํ อเปกฺขติ, น สมานาธิกรณปทํ, ตสฺ มา ‘‘ทฺเว ชานิปตโย อญฺญมญฺญํ สลฺล
เปนฺ ต’ี ’ติอาทีสุ ‘‘อญฺญมญฺญ’’นฺ ต ิ ปทสฺ ส วิย จ ‘‘เอโกเอกายา’’ติ อิมสฺ ส เอกปทตฺตญฺจ นิสชฺช ํ กปฺ
เปนฺ ตสฺ ส ภิกฺขุโน วิเสสนตฺตญฺจ เวทิตพฺพฯํ อถ วา ยสฺ สํ นิสชฺชกฺริยายํ ภิกฺขุปิ เอโกว โหติ, อิตฺ
ถีปิ เอกาวฯ สา กฺริยา รูฬฺหวี เสน ‘‘เอโกเอกายา’’ติ วุ จฺจติ, ตาทิสาย เอโกเอกาย นิสชฺชกฺริยาย
ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธนิ ฺ ตปิ ิ อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อิมนิ า นเยน อญฺเญสมฺปิ รูฬฺหสี ทฺทานํ นามิกปท
มาลา ยถาปโยคํ เอกวจนพหุวจนวเสน โยเชตพฺพาฯ อิจฺเจวํ วาจฺจาภิเธยฺ ยลิงฺคาทีนํ นามิกปท
มาลา นานปฺปการโต ปกาสิตาฯ
สุ มธุรตรสทฺทนิต ิ ํ อิม,ํ
ปฏุตรมติต ํ สุ สิเข วรํ;
วิทุวิมติตโมปหริ ํ รวิ,ํ
มติกุมุทปโพธินิสาปติฯํ
กตวิญฺญชู นสฺ สาส-สาสนสฺ สาภิวุทฺธยิ า;
ธิยา นีตมิ มิ ํ สาธุ, สาธุกญฺเญว ลกฺขเยฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
วาจฺจาภิเธยฺ ยลิงฺคาทิปริทปี โน นามิกปทมาลาวิภาโค
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เอกาทสโม ปริจฺเฉโทฯ
เอตฺตาวตา ภูธาตุมยานํ ปุ ลฺลงิ ฺ คานํ อิตฺถลิ งิ ฺ คานํ นปุํ สกลิงฺคานญฺจ นามิกปทมาลา ยถารหํ
ลิงฺคนฺ ตเรหิ สทฺทนฺ ตเรหิ อตฺถนฺ ตเรหิ จ สทฺธ ิ ํ นานปฺปการโต ทสฺ สิตาฯ สพฺพนามานิ หิ ฐเปตฺวา
นยโต อญฺญานิ กานิจ ิ นามานิ อคฺคหิตานิ นาม นตฺถฯิ

๑๒. สพฺพนามตํสทิสนามนามิกปทมาลา
อิโต ปรํ ปวกฺขามิ, สพฺพนามญฺจ ตสฺ สมํ;
นามญฺจ โยชิต ํ นานา-นาเมเหว วิเสสโตฯ
ยานิ โหนฺ ต ิ ติลงิ ฺ คานิ, อนุ กลู านิ ยานิ จ;
ติลงิ ฺ คานํ วิเสเสน, ปทาเนตานิ นามโตฯ
‘‘สพฺพสาธารณกานิ, นามานิ’’จฺเจว อตฺถโต;
สพฺพนามานิ วุ จฺจนฺ ต,ิ สตฺตวีสติ สงฺ ขโตฯ
เตสุ กานิจ ิ รูเปหิ, เสสาญฺเญหิ จ ยุ ชฺชเร;
กานิจ ิ ปน สเหว, เอเตสํ ลกฺขณํ อิทฯํ
เอตสฺ มา ลกฺขณา มุตฺต,ํ น ปทํ สพฺพนามิก;ํ
ตสฺ มาตี ตาทโย สทฺทา, คุณนามานิ วุ จฺจเรฯ
สพฺพนามานิ นาม – สพฺพ กตร กตม อุภย อิตรอญฺญ อญฺญตร อญฺญตม ปุ พฺพ ปร อปร
ทกฺขณ
ิ อุตฺตร อธรยต เอต อิม อมุก ิ ํ เอก อุภ ทฺวิต ิ จตุ ตุมฺห อมฺห อิจฺเจตานิ สตฺตวีสฯ
เอเตสุ สพฺพสทฺโท สกลตฺโถ, โส จ สพฺพสพฺพาทิวเสน เญยฺ โยฯ กตร กตมสทฺทา ปุ จฺฉนตฺ
ถาฯ อุภยสทฺโท ทฺวิอวยวสมุทายวจโนฯ อิตรสทฺโท วุ ตฺตปฏิโยคีวจโนฯ อญฺญสทฺโท อธิค
ตาปรวจโนฯ อญฺญตร อญฺญตมสทฺทา อนิยมตฺถาฯ ปุ พพฺ าทโย อุตฺตรปริยนฺ ตา ทิสากาลา
ทิววตฺถาวจนาฯ ตถา หิ ปุ พพฺ ปรา ปร ทกฺขิณุตฺตรสทฺทา ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺเต ยถารหํ กาลเทสาทิวจ
นา, อิตฺถลิ งิ ฺ คตฺเต ทิสาทิวจนา, นปุํ สกลิงฺคตฺเต ฐานาทิวจนาฯ อธรสทฺโทปิ เหฏฺฐิมตฺถวาจโก
ววตฺถาวจโนเยว, โส จ ติลงิ ฺ โค ‘‘อธโร ปตฺโตฯ อธรา อรณี, อธรํ ภาชน’’มิต,ิ ยํสทฺโท อนิยมตฺโถฯ
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ตํสทฺโท ปรมฺมุขาวจโนฯ เอตสทฺโท สมีปวจโนฯ อิมสทฺโท อจฺจนฺ ตสมีปวจโนฯ อมุ สทฺโท ทูรวจ
โนฯ กิํสทฺโท ปุ จฺฉนตฺโถฯ เอกสทฺโท สงฺ ขาทิวจโนฯ วุ ตฺตญฺห ิ –
เอกสทฺโท อญฺญตฺถเสฏฺฐอสหายสงฺ ขาทีสุ ทิสฺสติฯ ตถา เหส ‘‘สสฺ สโต อตฺตา จ โลโก
จ, อิทเมว สจฺจ ํ โมฆมญฺญนฺ ต,ิ อิตฺเถเก อภิวทนฺ ต’ี ’ติอาทีสุ อญฺญตฺเถ ทิสฺสติฯ ‘‘เจตโส เอ
โกทิภาว’’นฺ ตอิ าทีสุ เสฏฺเฐฯ ‘‘เอโก วูปกฏฺโฐ’’ติอาทีสุ อสหาเยฯ ‘‘เอโกว โข ภิกฺขเว ขโณ
จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายา’’ติอาทีสุ สงฺ ขายนฺ ตฯิ
ยตฺเถส สงฺ ขาวจโน, ตตฺเถกวจนนฺ โตวฯ อุภสทฺโท ทฺวิสทฺทปริยาโยฯ ทฺวิติจตุ สทฺทา สงฺ
ขาวจนา, สพฺพกาลํ พหุวจนนฺ ตาวฯ ตุ มฺหสทฺโท เยน กเถติ, ตสฺ มิ ํ วตฺตพฺพวจนํฯ อมฺหสทฺโท
อตฺตนิ วตฺตพฺพวจนํฯ
อิทานิ เตสํ นามิกปทมาลํ กถยาม –
สพฺโพ, สพฺเพฯ สพฺพ,ํ สพฺเพฯ สพฺเพน, สพฺเพหิ, สพฺเพภิฯ สพฺพสฺ ส , สพฺเพสํ, สพฺเพสานํฯ
สพฺพสฺ มา, สพฺพมฺหา, สพฺเพหิ, สพฺเพภิฯ สพฺพสฺ ส , สพฺเพสํ, สพฺเพสานํฯ สพฺพสฺ ม,ิ ํ สพฺพมฺห,ิ สพฺ
เพสุ ฯ โภ สพฺพ, ภวนฺ โต สพฺเพฯ
ตตฺร ‘‘สพฺโพ ภูโต, สพฺเพ ภูตา’’ติอาทินา, ‘‘สพฺโพ ปุ ริโส, สพฺเพ ปุ ริสา’’ติอาทินา จ นเยน
สพฺพานิ ปุ ลฺลงิ ฺ คนาเมหิ สทฺธ ิ ํ โยเชตพฺพานิฯ ยานิ ปน ยมกมหาเถเรน ปุ นฺนปุํ สกวิสเย สพฺพ
กตร กตมาทีนํ อญฺญานิปิ รูปานิ วุ ตฺตานิฯ ตํ ยถา?
‘‘สพฺพา’’ อิจฺจาทิก ํ รูปํ, นิสฺสกฺเก ภุมฺมเก ปน;
‘‘สพฺเพ’’ อิจฺจาทิก ํ รูปํ, ยมเกน ปกาสิตฯํ
ตญฺเจ อุปปริกฺขติ ฺวา, ยุ ตฺต ํ คณฺหนฺ ตุ โยคิโน;
สพฺพนามิกรูปญฺห,ิ วิวิธ ํ ทุพฺพุธ ํ ยโตฯ
สพฺพา, สพฺพา, สพฺพาโยฯ สพฺพ,ํ สพฺพา, สพฺพาโยฯ สพฺพาย, สพฺพสฺ สา, สพฺพาหิ, สพฺพาภิ
ฯ สพฺพาย, สพฺพสฺ สา, สพฺพาสํฯ สพฺพาย, สพฺพสฺ สา, สพฺพาหิ, สพฺพาภิฯ สพฺพาย, สพฺพสฺ สา,
สพฺพาสํฯ สพฺพายํ, สพฺพสฺ สา, สพฺพสฺ สํ, สพฺพาสุ ฯ โภติ สพฺเพ, โภติโย สพฺพา, สพฺพาโยฯ อิตฺถ ิ
ลิงฺคตฺเต นามิกปทมาลาฯ
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เอตฺถ ‘‘สพฺพา ภาวิกา, สพฺพา ภาวิกาโย’’ติ, ‘‘สพฺพา กญฺญา, สพฺพา กญฺญาโย’’ติ จ อาทินา
อิตฺถลิ งิ ฺ คสพฺพนามานิ สพฺเพหิ อิตฺถลิ งิ ฺ เคหิ สทฺธ ิ ํ โยเชตพฺพานิฯ เอตฺถ จ ‘‘สพฺพสฺ สา’’ติ ปทํ ตติยา
จตุตฺถปี ญฺจมีฉฏฺฐีสตฺตมีวเสน ปญฺจธา วิภตฺต ํ ‘‘ตสฺ สา กุมาริกาย สทฺธ’ิ ’นฺ ต ิ กรณปฺปโยคาทิทสฺ สน
โตฯ สพฺพสฺ สา กญฺญาย กตํฯ สพฺพสฺ สา กญฺญาย เทติฯ อยํ กญฺญา สพฺพสฺ สา กญฺญาย หีนา วิรู
ปาฯ อยํ กญฺญา สพฺพสฺ สา กญฺญาย อุตฺตมา อภิรูปาฯ สพฺพสฺ สา กญฺญาย อเปติ, สพฺพสฺ สา
กญฺญาย ธนํฯ สพฺพสฺ สา กญฺญาย ปติฏฺฐิตฯํ
สพฺพ,ํ สพฺพานิฯ สพฺพ,ํ สพฺพานิฯ สพฺเพน, สพฺเพหิ, สพฺเพภิฯ สพฺพสฺ ส, สพฺเพสํ, สพฺเพสานํ
ฯ สพฺพสฺ มา, สพฺพมฺหา, สพฺเพหิ, สพฺเพภิฯ สพฺพสฺ ส , สพฺเพสํ, สพฺเพสานํฯ สพฺพสฺ ม,ิ ํ สพฺพมฺห,ิ
สพฺเพสุ ฯ โภ สพฺพ, ภวนฺ โต สพฺพานิฯ นปุํ สกลิงฺคตฺเต นามิกปทมาลาฯ
เอตฺถ ‘‘สพฺพ ํ ภูต,ํ สพฺพานิ ภูตานิฯ สพฺพ ํ จิตฺต,ํ สพฺพานิ จิตฺตานี’’ติ จ อาทินา นปุํ สก
ลิงฺคสพฺพนามานิ สพฺเพหิ นปุํ สกลิงฺเคหิ สทฺธ ิ ํ โยเชตพฺพานิฯ เอวํ สพฺพสทฺทสฺ ส ลิงฺคตฺตยวเสน
ปทมาลา ภวติฯ
อิทานิสฺส ปรปเทน สทฺธ ิ ํ สมาโส เวทิตพฺโพ ‘‘สพฺพสาธารโณ สพฺพเวรี’’อิตฯิ ตตฺถ สพฺเพสํ
สาธารโณ สพฺพสาธารโณฯ สพฺเพสํ เวรี, สพฺเพ วา เวริโน ยสฺ ส โสยํ สพฺพเวรีต ิ สมาสวิคฺคโหฯ
ยถา ปน สพฺพสทฺทสฺ ส ปทมาลา ลิงฺคตฺตยวเสน โยชิตา, เอวํ กตรสทฺทาทีนมฺปิ อธรสทฺทปริยนฺ
ตานํ โยเชตพฺพาฯ
ตตฺรายํ อุภยสทฺทวชฺชโิ ต ปุ ลฺลงิ ฺ คเปยฺ ยาโล –
กตโร, กตเรฯ กตรํ…เป.… โภ กตร, ภวนฺ โต กตเรฯ กตโม, กตเมฯ อิตโร, อิตเรฯ อญฺโญ,
อญฺเญฯ อญฺญตโร, อญฺญตเรฯ อญฺญตโม, อญฺญตเมฯ ปุ พฺโพ, ปุ พฺเพฯ ปโร, ปเรฯ อปโร, อปเรฯ
ทกฺขโิ ณ, ทกฺขเิ ณฯ อุตฺตโร, อุตฺตเรฯ อธโร, อธเร…เป.… โภ อธร, ภวนฺ โต อธเรติฯ
อยํ ปน อุภยสทฺทสหิโต นปุํ สกลิงฺคเปยฺ ยาโล –
กตรํ, กตรานิฯ กตรํ…เป.… โภ กตร, ภวนฺ โต กตรานิฯ กตมํฯ อุภยํฯ อิตรํฯ อญฺญฯํ
อญฺญตรํฯ อญฺญตมํฯ ปุ พฺพฯํ ปรํฯ อปรํฯ ทกฺขณ
ิ ํฯ อุตฺตรํฯ อธรํ, อธรานิฯ อธรํ…เป.… โภ อธร,
ภวนฺ โต อธรานีตฯิ
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อิทานิ ปุ นฺนปุํ สกลิงฺคานํ ปรสทฺทาทีนํ รูปนฺ ตรนิทฺเทโส วุ จฺจติฯ กจฺจายนสฺ มญ
ิ ฺห ิ ‘‘ปุ ริสา’’ติ
วิย ‘‘ปรา’’ติ ปฐมาพหุวจนํ ทิสฺสติฯ เอวรูโป นโย อปรสพฺพกตราทีสุ อญฺญตมปริโยสาเนสุ
นวสุ อปฺปสิทฺโธ, ลพฺภมาโน ปุ พพฺ ทกฺขิณุตฺตราธเรสุ จตูสุ ลพฺเภยฺ ยฯ ตถา ‘‘ปุ ริเส’’ติ วิย ปาฬิ
อาทีสุ ‘‘ปุ พฺเพ’’ติ สจฺจสงฺ เขเป ‘‘อิตเร’’ติ, กจฺจายเน จ ‘‘ปเร’’ติ สตฺตมีเอกวจนํ ทิสฺสติฯ เอวรูโป
นโย สพฺพ อญฺญสทฺเทสุ อปฺปสิทฺโธ, ลพฺภมาโน กตรกตมาทีสุ เสเสสุ อธรปริโยสาเนสุ ทฺ
วาทสสุ ลพฺเภยฺ ยฯ ตถา ‘‘ปุ ริสา’’ติ วิย สพฺพา กตรา อิจฺจาทิ ปญฺจมีเอกวจนนโย ปาฬิอาทีสุ
อปฺปสิทฺโธฯ เอวํ สนฺ เตปิ อยํ นโย ปุ นปฺปุนํ อุปปริกฺขติ ฺวา ยุ ตฺโต เจ, คเหตพฺโพฯ
อยํ ปน อุภยสทฺทสหิโต อิตฺถลิ งิ ฺ คเปยฺ ยาโล –
กตรา, กตรา, กตราโยฯ กตรํ…เป.… โภติ กตเร, โภติโย กตรา, กตราโยฯ กตมาฯ อุภยาฯ
อิตราฯ อญฺญตราฯ อญฺญตมาฯ ปุ พฺพาฯ ปราฯ อปราฯ ทกฺขณ
ิ าฯ อุตฺตราฯ อธรา, อธรา, อธรา
โยฯ อธรํ…เป.… โภติ อธเร, โภติโย อธรา, อธราโยติฯ
ยสฺ มา ปเนเตสุ อิตร อญฺญ อญฺญตร อญฺญตมานํ ปาฬิยาทีสุ ‘‘อิตริสฺสา’’ติอาทิทสฺ สนโต
โกจิ เภโท วตฺตพฺโพ, ตสฺ มา จตุตฺถฉี ฏฺฐีนํ เอกวจนฏฺฐาเน ‘‘อิตริสฺสา, อิตราย, อญฺญสิ ฺ สา,
อญฺญายฯ อญฺญตริสฺสา, อญฺญตราย, อญฺญตมิสฺสา, อญฺญตมายา’’ติ โยเชตพฺพฯํ ตถา ตติยาปญฺ
จมีนเมกวจนฏฺฐาเน ‘‘ตสฺ สา กุมาริกาย สทฺธฯิ ํ กสฺ สาหํ เกน หายามี’’ติ กรณนิสฺสกฺกปฺปโยคทสฺสน
โต สตฺตมิยา ปเนกวจนฏฺฐาเน ‘‘อิตริสฺสา, อิตริสฺสํ, อิตราย, อิตรายํ, อญฺญสิ ฺ สา, อญฺญสิ ฺ สํ,
อญฺญาย, อญฺญายํ, อญฺญตริสฺสา, อญฺญตริสฺสํ, อญฺญตราย, อญฺญตรายํ, อญฺญตมิสฺสา, อญฺญต
มิสฺสํ, อญฺญตมาย, อญฺญตมาย’’นฺ ต ิ โยเชตพฺพ ํ ‘‘อญฺญตโร ภิกฺขุ อญฺญตริสฺสา อิตฺถยิ า ปฏิพทฺธ
จิตฺโต โหตี’’ติ ปาฬิทสฺ สนโตฯ
ตตฺร สพฺพสทฺโท สพฺพสพฺพ,ํ ปเทสสพฺพ,ํ อายตนสพฺพ,ํ สกฺกายสพฺพนฺ ต ิ จตูสุ วิสเยสุ
ทิฏฺฐปฺปโยโคฯ ตถา เหส ‘‘สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺ ส ภควโต ญาณมุเข อาปาถ
มาคจฺฉนฺ ต’ี ’ติอาทีสุ สพฺพสพฺพสฺ มิ ํ อาคโตฯ ‘‘สพฺเพสํ โว สาริปุตฺตา สุ ภาสิต ํ ปริยาเยนา’’ติอาทีสุ
ปเทสสพฺพสฺ มฯิ ํ ‘‘สพฺพ ํ โว ภิกฺขเว เทเสสฺ สามิ, ตํ สุ ณาถ สาธุก ํ มนสิ กโรถ, ภาสิสฺสามิ…เป.…
กตมญฺจ ภิกฺขเว สพฺพ ํ จกฺขุญฺเจว รูปา จ…เป.… มโน เจว ธมฺมา จา’’ติ เอตฺถ อายตนสพฺพสฺ มฯิ ํ
‘‘สพฺพ ํ สพฺพโต สญฺชานาตี’’ติอาทีสุ สกฺกายสพฺพสฺ มฯิ ํ ตตฺถ สพฺพสพฺพสฺ มิ ํ อาคโต นิปปฺ เทโส, อิต
เรสุ ตีสุ สปฺปเทโสติ เวทิตพฺโพฯ อิจฺเจวํ –
สพฺพสพฺพปเทเสสุ , อโถ อายตเนปิ จ;
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สกฺกาเย จาติ จตูสุ , สพฺพสทฺโท ปวตฺตติฯ
กตร กตมสทฺเทสุ กตรสทฺโท อปฺเปสุ เอกํ วา ทฺเว วา ตีณิ วา ภิยฺโย วา อปฺปมุปาทาย
วตฺตติฯ กตมสทฺโท พหูสุ เอกํ วา ทฺเว วา ตีณิ วา พหุ ํ วา อุปาทาย วตฺตติฯ กตรสทฺโท หิ อปฺป
วิสโย, กตมสทฺโท พหุวิสโยฯ ตตฺริเม ปโยคา ‘‘กตเรน มคฺเคน คนฺ ตพฺพฯํ สมุทฺโท กตโร อยํฯ
กตโม ตสฺ มิ ํ สมเย ผสฺ โส โหติฯ กตเม ธมฺมา กุสลาฯ ทิสา จตสฺ โส วิทสิ า จตสฺ โส, อุทฺธ ํ อโธ ทส
ทิสตา, อิมาโย, กตมํ ทิสํ ติฏฺฐติ นาคราชา’’ฯ อิจฺเจวมาทโย ภวนฺ ตฯิ อุภโยฯ อุภยํฯ อุภโยฯ อุภ
เยนฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ เค สพฺพสทฺทสมํฯ อุภโย ชนา ติฏฺฐนฺ ตฯิ อุภโย ชเน ปสฺ สติฯ ยถา อุโภ ปุ ตฺตาฯ
อุโภ ปุ ตฺเตติฯ ‘‘อุภโย’’ติ หิ ปทํ ‘‘อุโภ’’ติ ปทมิว พหุวจนนฺ ตภาเวน ปสิทฺธ,ํ น ตฺเวกวจนนฺ ตภา
เวนฯ เอตฺถ หิ –
‘‘เอกรตฺเตน อุภโย, ตุวญฺจ ธนุ เสข จ;
อนฺ นเมวาภินนฺ ทนฺ ต,ิ อุภโย เทวมานุ สา’’
‘‘อุภโย เต ปิ ตาภาตโร’’ติ ตทตฺถสาธกานิ นิทสฺ สนปทานิ เวทิตพฺพานิฯ ยทา ปนายสฺ มนฺ โต
‘‘อุภโย’’ติ เอกวจนนฺ ต ํ ปสฺ เสยฺ ยาถ, ตทา สาธุก ํ มนสิ กโรถฯ โก หิ สมตฺโถ อนนฺ ตนยปฏิมณฺฑิเต
สาฏฺฐกเถ เตปิ ฏเก ชินสาสเน นิรวเสสโต นยํ ทฏฺฐุํ ทสฺ เสตุญฺจ อญฺญตฺร อาคมาธิคมสมฺปนฺ เนน
ปภินฺนปฏิสมฺภเิ ทนฯ อิทญฺเจตฺถุปลกฺขติ พฺพ ํ –
อญฺญสทฺโท ปุ พพฺ สทฺโท, ทกฺขิโณ จุตฺตโร ปโร;
สพฺพนาเมสุ คยฺ หนฺ ต,ิ อสพฺพนามิเกสุ ปิฯ
เอเตสญฺห ิ สพฺพนาเมสุ สงฺ คโห วิภาวิโตวฯ
อิทานิ อสพฺพนาเมสุ สงฺ คโห วุ จฺจเต – ตตฺถ อญฺญสทฺโท ตาว ยทา พาลวาจโก, ตทา สพฺ
พนามํ นาม น โหติฯ อสพฺพนามตฺตา จ สพฺพถาปิ ปุ ริส กญฺญา จิตฺตนเยเนว โยเชตพฺโพฯ ตถา
หิ น ชานาตีต ิ อญฺโญ, พาโล ปุ ริโสฯ น ชานาตีต ิ อญฺญา, พาลา อิตฺถฯี น ชานาตีต ิ อญฺญ,ํ พาลํ
กุลนฺ ต ิ วจนตฺโถฯ เอวํ วิทติ ฺวา ปุ ลฺลงิ ฺ คฏฺฐาเน ‘‘อญฺโญ, อญฺญาฯ อญฺญ,ํ อญฺเญ’’ติอาทินา ปุ ริสน
เยเนว นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อิตฺถลิ งิ ฺ คฏฺฐาเน ‘‘อญฺญา, อญฺญา, อญฺญาโย’’ติอาทินา
กญฺญานเยเนว, นปุํ สกลิงฺคฏฺฐาเน ‘‘อญฺญ,ํ อญฺญานี’’ติอาทินา จิตฺตนเยเนว โยเชตพฺพาฯ
อิมสฺ มญ
ิ ฺห ิ อตฺถวิเสเส พาลชเน วตฺตุกาเมน ‘‘อญฺญา ชนา’’ติ อวตฺวา ‘‘อญฺเญ ชนา’’ติ วุ ตฺเต
ตสฺ ส ตํ วจนํ อธิปเฺ ปตตฺถ ํ น สาเธติ อญฺญถา อตฺถสฺ ส คเหตพฺพตฺตาฯ ตถา ‘‘อญฺญานํ ชนาน’’นฺ ต ิ
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อวตฺวา ‘‘อญฺเญสํ ชนานํ, อญฺเญสานํ ชนาน’’นฺ ต ิ วา วุ ตฺเต ตสฺ ส ตํ วจนํ อธิปเฺ ปตตฺถ ํ น สาเธติฯ
ตถา ‘‘อญฺญานํ อิตฺถนี ’’นฺ ต ิ อวตฺวา ‘‘อญฺญาสํ อิตฺถนี ’’นฺ ต ิ วุ ตฺเตปิ , ‘‘อญฺญานํ กุลาน’’นฺ ต ิ อวตฺวา
‘‘อญฺเญสํ กุลานํ, อญฺเญสานํ กุลาน’’นฺ ต ิ วา วุ ตฺเตปิ ฯ สพฺพนามิกวเสน ปน อธิคตาปรวจนิจฺฉายํ
‘‘อญฺเญ ชนา’’ติอาทินา วตฺตพฺพ,ํ น ‘‘อญฺญา ชนา’’ติอาทินาฯ ตถา หิ ‘‘อญฺญา ชนา’’ติอาทินา
วุ ตฺตวจนํ อธิปเฺ ปตตฺถ ํ น สาเธติ อญฺญถา อตฺถสฺ ส คเหตพฺพตฺตาฯ อิต ิ ยตฺถ ‘‘อญฺญา ชนา’’ติอา
ทิวจนํ อุปปชฺชติ, ‘‘อญฺเญ ชนา’’ติอาทิวจนํ นุ ปปชฺชติ, ยตฺถ ปน ‘‘อญฺเญ ชนา’’ติอาทิวจนํ
อุปปชฺชติ, ‘‘อญฺญา ชนา’’ติอาทิวจนํ นุ ปปชฺชติฯ ยา เอตสฺ มิ ํ อตฺถวิเสเส สลฺลกฺขณา ปญฺญา, อยํ
นีตยิ า มคฺโค ยุ ตฺตายุ ตฺตวิ ิจารเณ เหตุตฺตา, โลกสฺ มญ
ิ ฺห ิ ยุ ตฺตายุ ตฺตวิ ิจารณา นี ตีต ิ วุ ตฺตาฯ สา จ วิ
นา ปญฺญาย น สิชฺฌติฯ เอวํ อญฺญสทฺโท อสพฺพนามิโกปิ ภวติฯ
ปุ พพฺ ทกฺขิณุตฺตร ปรสทฺเทสุ ปุ พพฺ สทฺโท ยตฺถ ปธานวาจโก, ยตฺถ จ ‘‘เสมฺห ํ ปุ พฺโพ’’ติอาที
สุ โลหิตโกปชวาจโก, ตตฺถ อสพฺพนามิโกฯ ปฐมตฺเถ ติลงิ ฺ โค, ทุตยิ ตฺเถ เอกลิงฺโคฯ อุตฺตมตฺถวาจ
โก ปน อุตฺตรสทฺโท จ ปรสทฺโท จ อสพฺพนามิโก ติลงิ ฺ โคเยวฯ ตถา ‘‘ทกฺขณ
ิ สฺ สา วหนฺ ตมิ ’’นฺ ต ิ
เอตฺถ วิย สุ สิกฺขติ ตฺถจตุรตฺถวาจโก ทกฺขิณสทฺโทฯ ‘‘เปตานํ ทกฺขณ
ิ ํ ทชฺชา’’ติอาทีสุ ปน เทยฺ ย
ธมฺมวาจโก ทกฺขิณาสทฺโท นิโยคา อิตฺถลิ งิ ฺ โค อสพฺพนามิโกเยวฯ เอวํ อญฺญ ปุ พพฺ ทกฺขิณุตฺตร
ปรสทฺทา อสพฺพนามิกาปิ สนฺ ตตี ิ เตสํ สพฺพนาเมสุ ปิ อสพฺพนาเมสุ ปิ สงฺ คโห เวทิตพฺโพฯ
อิทานิ กตรสทฺทาทีนํ ปรปเทน สทฺธ ิ ํ สมาโส นียเต ‘‘กตรคามวาสี กตมคามวาสีฯ อุภยคาม
วาสิโน, อิตรคามวาสี อญฺญตรคามวาสี, ปุ พฺพทิสา, ปรชโน, ทกฺขณ
ิ ทิสา, อุตฺตรทิสา, อธรปตฺโต’’
ติฯ ตตฺร ‘‘กตโร คาโม กตรคาโม, กตโม คาโม กตมคาโม, อุภโย คามา อุภยคามา’’ติอาทินา
ยถารหํ สมาสวิคฺคโห, กตรสทฺทสฺ ส ปน กตมสทฺเทน สทฺธ ิ ํ สมาสํ อิจฺฉนฺ ต ิ ทฺวิธา จ รูปานิ ครู
‘‘กตโร จ กตโม จ กตรกตเม กตรกตมา วา’’ติฯ ตสฺ มา สพฺพนามิกนเยน สุ ทฺธนามิเกสุ ปุ ริสน
เยน จ กตร กตมสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา โยเชตพฺพา, เตนสฺ ส สมฺปทานสามิวจนฏฺฐาเนสุ ‘‘กต
รกตเมสํ, กตรกตเมสานํ, กตรกตมาน’’นฺ ต ิ ตีณิ รูปานิ สิยุํ ‘‘กตรา จ กตมา จ กตรกตมา’’ติ เอวํ
อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน กตสมาเส ปน สพฺพนามิกนเยน, สุ ทฺธนามิเกสุ กญฺญานเยน จ โยเชตพฺพาฯ
‘‘กตรญฺจ กตมญฺจ กตรกตมานี’’ติ เอวํ นปุํ สกลิงฺควเสน กตสมาเส สพฺพนามิกนเยน, สุ ทฺธนามิเก
สุ จิตฺตนเยน จ โยเชตพฺพาฯ
อยํ ปเนตฺถ วิเสโสปิ เวทิตพฺโพ – ปุ พพฺ าปราทิสทฺทา ทฺวนฺ ทสมาสาทิวิธ ิ ํ ปตฺวา เสหิ รูเปหิ
รูปวนฺ โต น โหนฺ ต,ิ ตํ ยถา? ปุ พฺพาปรา, อธรุ ตฺตรา, มาสปุ พฺพา ปุ ริสา, ทิฏฺฐปุ พฺพา ปุ ริสา,
ตถาคตํ ทิฏฺฐปุ พฺพา สาวกา, อิท ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺเต ปฐมาพหุวจนรูปํฯ เอตฺเถกาโร อาเทสภูโต น ทิสฺ
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สติฯ ปุ พฺพาปรานํ อธรุ ตฺตรานํ, มาสปุ พฺพานํ ปุ ริสานํ, อิท ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คตฺเต จตุตฺถฉี ฏฺฐีนํ พหุวจนรูปํฯ
เอตฺถ สํ สานมิจฺเจเต อาเทสภูตา น ทิสฺสนฺ ตฯิ ตถาคตํ ทิฏฺฐปุ พฺพานํ สาวกานํ, ตถาคตํ ทิฏฺฐปุ พฺ
พานํ สาวิกานํ, กุลานํ วา, อิท ํ ติลงิ ฺ คตฺเต จตุตฺถฉี ฏฺฐีนํ พหุวจนรูปํฯ เอตฺถาปิ สํ สานมิจฺเจเต อา
เทสภูตา น ทิสฺสนฺ ตฯิ มาสปุ พฺพายํ มาสปุ พฺพาย, ปิ ยปุ พฺพายํ ปิ ยปุ พฺพาย, อิทมิตฺถลิ งิ ฺ คตฺเต สตฺต
มีจตุตฺถฉี ฏฺฐีนํ เอกวจนรูปํฯ เอตฺถาเทสภูตา สํ สา น ทิสฺสนฺ ตฯิ มาสปุ พฺพานํ อิตฺถนี ํ, ปิ ยปุ พฺพานํ
อิตฺถนี ํ, อิทมิตฺถลิ งิ ฺ คตฺเต จตุตฺถฉี ฏฺฐีพหุวจนรูปํฯ เอตฺถ ปนาเทสภูโต สมิจฺเจโส น ทิสฺสติฯ
อญฺญานิปิ ยถาสมฺภวํ โยเชตพฺพานิ, ปุ พพฺ าปราทีนํ สมาสวิคฺคหํ สมาสปริจฺเฉเท ปกาเสสฺ สามฯ
อิทานิ ยํสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
โย, เยฯ ยํ, เยฯ เยน, เยหิ, เยภิฯ ยสฺ ส, เยสํ, เยสานํฯ ยสฺ มา, ยมฺหา, เยหิ, เยภิฯ ยสฺ ส, เยสํ,
เยสานํฯ ยสฺ ม,ิ ํ ยมฺห,ิ เยสุ ฯ อิท ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ ยํ, ยานิฯ ยํ, ยานิฯ เยนฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ อถ วา ยํ,
ยานิ, ยาฯ ยํ, ยานิ, เยฯ เยนฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ กตฺถจิ หิ นิการโลโป ภวติฯ อถ วา ปน นิ
การสฺ ส อากาเรการาเทสาปิ คาถาวิสเยฯ
‘‘ยา ปุ พฺเพ โพธิสตฺตานํ, ปลฺลงฺ กวรมาภุเช;
นิมติ ฺตานิ ปทิสฺสนฺ ต,ิ ตานิ อชฺช ปทิสฺสเร’’ติ จ,
‘‘กิ ํ มาณวสฺ ส รตนานิ อตฺถ,ิ เย ตํ ชินนฺ โต หเร อกฺขธุตฺโต’’ติ จ อิทเมตฺถ ปาฬินิทสฺ สนํฯ อิท ํ
นปุํ สกลิงฺคฯํ
ยา, ยา, ยาโยฯ ยํ, ยา, ยาโยฯ ยาย, ยาหิ, ยาภิฯ ยาย, ยสฺ สา, ยาสํฯ ยาย, ยาหิ, ยาภิฯ
ยาย, ยสฺ สา, ยาสํฯ ยสฺ สํ, ยายํ, ยาสุ ฯ อิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ เอวํ ยํสทฺทสฺ ส ลิงฺคตฺตยวเสน ปทมาลา ภวติฯ
เอตฺถาลปนปทานิ น ลพฺภนฺ ตฯิ ตถา ตํสทฺทาทีนํ ปทมาลาทีสุปิฯ
เอตฺถ ปน ยนฺ ต ิ สทฺทสฺ ส อตฺถุทฺธาโร วุ จฺจเต – ยนฺ ต ิ สทฺโท ‘‘ยํ เม ภนฺ เต เทวานํ ตาวติสํ านํ
สมฺมุขา สุ ต ํ สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต,ํ อาโรเจมิ ตํ ภนฺ เต ภควโต’’ติอาทีสุ ปจฺจตฺตวจเน ทิสฺสติฯ ‘‘ยนฺ ต ํ
อปุ จฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน, อญฺญํ ตํ ปุ จฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูห’ี ’ติอาทีสุ อุปโยควจเนฯ ‘‘อฏฺฐา นเมตํ ภิกฺข
เว อนวกาโส, ยํ เอกิสฺสา โลกธาตุยา’’ติอาทีสุ กรณวจเนฯ ‘‘ยํ วิปสฺ สี ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก อุทปาที’’ติอาทีสุ ภุมฺมวจเน ทิสฺสติฯ เอตฺเถทํ วุ จฺจติ –
‘‘ปจฺจตฺเต อุปโยเค จ, ภุมฺเม จ กรเณปิ จ;
จตูสฺเวเตสุ ฐาเนสุ , ยนฺ ต ิ สทฺโท ปวตฺตตี’’ติฯ
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ปรปเทน สทฺธ ิ ํ ยํสทฺทสฺ ส สมาโสปิ เวทิตพฺโพ ‘‘ยํขนฺ ธาทิ, ยํคุณา, ยคฺคุณา’’ติฯ ตตฺถ โย
ขนฺ ธาทิ ยํขนฺ ธาทิ, เย คุณา ยํคุณาติ สมาสวิคฺคโหฯ ตถา หิ วิสุทฺธิมคฺเค ‘‘ยํคุณเนมิตฺตกิ ญฺเจตํ
นามํ, เตสํ คุณานํ ปกาสนตฺถ ํ อิมํ คาถํ วทนฺ ต’ี ’ติ เอตสฺ มิ ํ ปเท ‘‘เย คุณา ยํคุณา, ยํคุณา เอว นิ
มิตฺต ํ ยํคุณนิมติ ฺต,ํ ตโต ชาตํ ‘ภควา’ติ อิท ํ นามนฺ ต ิ ยํคุณเนมิตฺติก’’นฺ ต ิ นิพฺพจนมิจฺฉิตพฺพฯํ ยคฺ
คุณาติ เอตฺถ ปน ‘‘ยสฺ ส คุณา ยคฺคุณา’’ติ นิพฺพจนํฯ ตถา หิ –
‘‘อปิ สพฺพญฺญุตา ปญฺญา, ยคฺคุณนฺ ต ํ น ชานิยา;
อถ กา ตสฺ ส วิชญฺญา, ตํ พุทฺธ ํ ภูคุณํ นเม’’ติ
โปราณกวิรจนายํ ‘‘ยสฺ ส คุณา ยคฺคุณา’’ติ นิพฺพจนมิจฺฉิตพฺพฯํ
ยสทฺทสฺ ส สมาสมฺห,ิ สทฺธ ิ ํ ปรปเทหิ เว;
นิคฺคหีตาคโม วาถ, ทฺวิภาโว วา สิยา ทฺวิธาฯ
เอวํ ยสทฺทสฺ ส สมาโส สลฺลกฺขติ พฺโพฯ
อิทานิ ตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
โส, เตฯ นํ, ตํ, เน, เตฯ เนน, เตน, เนหิ, เตหิ, เนภิ, เตภิฯ อสฺ ส, นสฺ ส, ตสฺ ส, ‘เนสํ, เตสํ
(อาสํ)ฯ อสฺ มา, นสฺ มา, ตสฺ มา, นมฺหา, ตมฺหา, เนหิ, เตหิ, เนภิ, เตภิฯ อสฺ ส, นสฺ ส, ตสฺ ส, เนสํ,
เตสํ (อาสํ)ฯ อสฺ ม,ิ ํ นสฺ ม,ิ ํ ตสฺ ม,ิ ํ อมฺห,ิ นมฺห,ิ ตมฺห,ิ ตฺยมฺห,ิ เนสุ , เตสุ ฯ อิท ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ เอตฺถ จ
อาสํสทฺทสฺ ส อตฺถภิ าเว ‘‘เนวาสํ เกสา ทิสฺสนฺ ต,ิ หตฺถปาทา จ ชาลิโน’’ติ คาถา นิทสฺ สนํ, โส จ ติ
ลิงฺโค ทฏฺฐพฺโพฯ ตฺยมฺหีต ิ ปทสฺ ส อตฺถภิ าเว –
‘‘ยทาสฺ ส สีลํ ปญฺญญฺจ, โสเจยฺ ยญฺจาธิคจฺฉติ;
อถ วิสฺสาสเต ตฺยมฺห,ิ คุยฺหญฺจสฺ ส น รกฺขตี’’ติ
อยํ คาถา นิทสฺ สนํฯ อยเมตฺถ รูปวิเสโส สลฺลกฺขติ พฺโพ – อริยวินเยติ วา สปฺปุริสวินเยติ วาฯ เอ
เส เส เอเก เอกฏฺเฐติ ปาฬิปปฺ เทเส ปจฺจตฺเตกวจนกานเมต ตสทฺทานํ เอการนฺ ตนิทฺเทโสปิ ทิสฺ
สตีตฯิ
เอตฺถ ปน เตสทฺทสฺ ส อตฺถุทฺธาโร วุ จฺจเต – เตสทฺโท ‘‘น เต สุ ข ํ ปชานนฺ ต,ิ เย น ปสฺ สนฺ ต ิ
นนฺ ทน’’นฺ ตอิ าทีสุ ตํสทฺทสฺ ส วเสน ปจฺจตฺตพหุวจเน อาคโต, ‘‘เต น ปสฺ สามิ ทารเก’’ติอาทีสุ
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อุปโยคพหุวจเนฯ ‘‘นโม เต ปุ ริสาชญฺญ, นโม เต ปุ ริสุตฺตมฯ นโม เต พุทฺธ วีรตฺถ’ู ’ติ จ อาทีสุ
ตุ มฺหสทฺทสฺ ส วเสน สมฺปทาเน, ตุยฺหนฺ ต ิ อตฺโถติ วทนฺ ตฯิ ‘‘กินฺเต ทิฏฺฐํ กินฺต ิ เต ทิฏฺฐํ, อุปธี เต
สมติกฺกนฺ ตา, อาสวา เต ปทาลิตา’’ติ จ อาทีสุ กรเณฯ ‘‘กินฺเต วตํ กิ ํ ปน พฺรหฺมจริย’’นฺ ตอิ าทีสุ สา
มิอตฺเถ, ตวาติ อตฺโถติ วทนฺ ตฯิ เอตฺเถตํ วุ จฺจติ –
‘‘ปจฺจตฺเต อุปโยเค จ, กรเณ สมฺปทานิเย;
สามิมฺห ิ จาติ เตสทฺโท, ปญฺจสฺ วตฺเถสุ ทิสฺสตี’’ติฯ
ตํ, ตานิฯ ตํ, ตานิฯ เนน, เตน อิจฺจาทิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ อิท ํ นปุํ สกลิงฺคฯํ
สา, ตา, ตาโยฯ นํ, ตํ, นา, ตา, นาโย, ตาโยฯ นาย, ตาย, นาหิ, ตาหิ, นาภิ, ตาภิฯ อสฺ สา,
นสฺ สา, (ติสฺสา,) ตสฺ สา, นาย, ตาย, นาสํ, ตาสํ, สานํ, อาสํฯ อสฺ สา, นสฺ สา, ตสฺ สา, นาย, ตาย,
นาหิ, ตาหิ, นาภิ, ตาภิฯ อสฺ สา, นสฺ สา, (ติสฺสา,) ตสฺ สา, นาย, ตาย, นาสํ, ตาสํ, สานํ, อาสํฯ นาย
, ตาย, อสฺ สํ, นสฺ สํ, ติสฺสํ, ตสฺ สํ, นายํ, ตายํ, นาสุ , ตาสุ , ตฺยาสุ ฯ อิท ํ อิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ
เอตฺถ ปน ‘‘อภิกฺกโม สานํ ปญฺญายติ, นาสํ กุชฺฌนฺ ต ิ ปณฺฑิตาฯ ขิฑฺฑา ปณิหติ า ตฺยาสุ , รติ
ตฺยาสุ ปติฏฺฐิตาฯ พีชานิ ตฺยาสุ รุ หนฺ ต’ี ’ติ ปโยคทสฺ สนโต ‘‘สานํ อาสํ ตฺยาสู’’ติ อิมานิ วุ ตฺตานิ
อกฺขรจินฺตกานํ ญาณจกฺขุสมฺมุยฺหนฏฺฐานภูตานิฯ เอวํ ปรมฺมุขวจนสฺ ส ตํสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา
ภวติฯ
เอตฺถ จ อิท ํ วตฺตพฺพ ํ –
‘‘ตํ ตฺวํ คนฺ ตฺวาน ยาจสฺ สุ ’’, อิจฺจาทีสุ ปทิสฺสเร;
อาโท ตํ เตติอาทีนิ, นนฺ ตอิ าทีนิ โน ตถาฯ
นํ เน เนนาติอาทีนิ, โว โนอิจฺจาทโย วิย;
ปทโต ปรภาวมฺห,ิ ทิฏฺฐานิ ชินสาสเนฯ
‘‘อถ นํ อถ เน อาห, น จ นํ ปฏินนฺ ทติ’’;
อิจฺจาทีนิ ปโยคานิ, ทสฺ เสตพฺพานิ วิญฺญุนาฯ
โก เจตฺถ วเทยฺ ย –
‘‘ยถา นที จ ปนฺ โถ จ, ปานาคารํ สภา ปปา;
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เอวํ โลกิตฺถโิ ย นาม, นาสํ กุชฺฌนฺ ต ิ ปณฺฑิตา’’ติ
เอตฺถ –
ปทโต อปรตฺเตปิ , นาสํสทฺทสฺ ส ทสฺ สนา;
อาโทปิ อิจฺฉิตพฺพาว, นํ เนอิจฺจาทโย อิตฯิ
โส ปเนวนฺ ตุ วตฺตพฺโพ, ‘‘ตว วาเท น ลพฺภติ;
นาสํสทฺโท นสทฺโท จ, อาสํสทฺโท จ ลพฺภเรฯ
ตสฺ มา ‘อาสํ น กุชฺฌนฺ ต,ิ อิตฺถนี ํ ปณฺฑิตา’อิต;ิ
อตฺโถว ภวเต เอวํ, สุ ฏฺฐุ ธาเรหิ ปณฺฑิตา’’ติฯ
อถ วา ยสฺ มา นิรุตฺติปิฏเก ‘‘นํ ปุ ริสํ ปสฺ สติ, เน ปุ ริเส ปสฺ สตี’’ติอาทินา ปทโต อปรตฺเตปิ
‘‘นํ, เน’’ อิจฺจาทีนิ ปทานิ วุ ตฺตานิ, ตสฺ มา เตนาปิ นเยน ปทโต อปรานิปิ ตานิ กทาจิ สิยุํฯ มยํ
ปน ปาฬินยานุ สาเรน เตสํ ปวตฺต ิ ํ วทาม, อิท ํ ฐานํ สุ ฏฺฐุ วิจาเรตพฺพฯํ
เอตฺถ ปน ตสทฺทสฺ ส ปรปเทหิ สทฺธ ิ ํ สมาโสปิ เวทิตพฺโพ ‘‘ตํปุตฺโต, ตํสทิโส, ตนฺ นินฺโน, ตปฺ
โปโณ, ตปฺปพฺภาโร, ตพฺภโู ต, ตคฺคุโณ, ตสฺ สทิโส’’ติฯ
ตสทฺทสฺ ส สมาสมฺห,ิ สทฺธ ิ ํ ปรปเทหิ เว;
นิคฺคหีตาคโม ปุ พฺพ-ปเท ทฺวิตฺตนฺ ตุ ปจฺฉิเมฯ
เอวํ ตสทฺทสฺ ส สมาโส สลฺลกฺขติ พฺโพฯ
อิทานิ เอตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
เอโส, เอเตฯ เอตํ, เอเตฯ เอเตน, เอเตหิ, เอเตภิฯ เอตสฺ ส , เอเตสํ, เอเตสานํฯ เอตสฺ มา,
เอตมฺหา, เอเตหิ, เอเตภิฯ เอตสฺ ส , เอเตสํ, เอเตสานํฯ เอตสฺ ม,ิ ํ เอตมฺห,ิ เอเตสุ ฯ อิท ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
เอตํ, เอตานิฯ เอตํ, เอตานิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํ, อิท ํ นปุํ สกลิงฺคฯํ
เอสา, เอตา, เอตาโยฯ เอตํ, เอตา, เอตาโยฯ เอตาย, เอตาหิ, เอตาภิฯ เอตาย, เอติสฺสา, เอ
ติสฺสาย, เอตาสํฯ เอตาย, เอตาหิ, เอตาภิฯ เอตาย, เอติสฺสา, เอติสฺสาย, เอตาสํฯ เอตาย, เอ
ติสฺสํ, เอตาสุ ฯ อิท ํ อิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ เอวํ เอตสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา ภวติฯ
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ปรปเทเนตฺถ สทฺธ ิ ํ สมาโสปิ สฺส เวทิตพฺโพ ‘‘เอตทตฺถาย โลกสฺ ม,ิ ํ นิธ ิ นาม นิธยิ ฺ ยติฯ
เอตปฺปรมาเยว เทวตา สนฺ นิปติตา อเหสุ ’’นฺ ตอิ าทีสุฯ
สมาเส เอตสทฺทสฺ ส, สทฺธ ิ ํ ปรปเทหิ เว;
นิคฺคหีตาคโม ปุ พฺพ-ปเท โหติ น โหติ จฯ
อิทานิ อิทํสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
อยํ, อิเมฯ อิม,ํ อิเมฯ อเนน, อิมนิ า, เอหิ, เอภิ, อิเมหิ, อิเมภิฯ อสฺ ส , อิมสฺ ส, เอสํ, เอสานํ, อิ
เมสํ, อิเมสานํฯ อสฺ มา, อิมสฺ มา, อิมมฺหา, เอหิ, เอภิ, อิเมหิ, อิเมภิฯ อสฺ ส, อิมสฺ ส, เอสํ, เอสานํ, อิ
เมสํ, อิเมสานํฯ อสฺ ม,ิ ํ อิมสฺ ม,ิ ํ อมฺห,ิ อิมมฺห,ิ เอสุ , อิเมสุ ฯ อิท ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
อิท,ํ อิมานิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ อิท ํ นปุํ สกลิงฺคฯํ
อยํ, อิมา, อิมาโยฯ อิม,ํ อิมา, อิมาโยฯ อิมาย, อิมาหิ, อิมาภิฯ อสฺ สา, อสฺ สาย, อิมสิ ฺ สา, อิมสิ ฺ
สาย, อิมาย, อิมาสํฯ อสฺ สา, อิมสิ ฺ สา, อิมาย, อิมาหิ, อิมาภิฯ อสฺ สา, อสฺ สาย, อิมสิ ฺ สา, อิมสิ ฺ สาย,
อิมาย, อิมาสํฯ อสฺ สํ, อิมสิ ฺ สํ, อิมาย, อิมายํ, อิมาสุ ฯ อิท ํ อิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ เอวํ อิทํสทฺทสฺ ส นามิกปท
มาลา ภวติฯ
กจฺจายเน ตุ ‘‘อิมสฺ สิทมํสิสุ นปุํ สเก’’ติ อิมสทฺโทเยว ปกติภาเวน วุ ตฺโต, อิธ ปน อิทํสทฺโท
เยว ‘‘อิทปฺปจฺจยตา’’ติ เอตฺถ ‘‘อิท’’นฺ ต ิ ปกติยา ทสฺ สนโตฯ ตถา หิ ‘‘อิเมสํ ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา,
อิทปฺปจฺจยา เอว อิทปฺปจฺจยตา, อิทปฺปจฺจยานํ วา สมูโห อิทปฺปจฺจยตา’’ติ วุ ตฺตฯํ เอตฺถ จ
อิทปฺปจฺจยา เอว อิทปฺปจฺจยตาติ ตาสทฺเทน ปทํ วฑฺ ฒติ ํ น กิญฺจ ิ อตฺถนฺ ตรํ ยถา เทโว เอว เทว
ตาติฯ อิทปฺปจฺจยานํ สมูโห อิทปฺปจฺจยตาติ สมูหตฺถ ํ ตาสทฺทมาห ยถา ชนานํ สมูโห ชนตาติฯ
จูฬนิรุตฺติยํ นิรุตฺติปิฏเก จ อิทํสทฺโทเยว ปกติภาเวน วุ ตฺโตฯ
สมาเส อิทํสทฺทสฺ ส, สทฺธ ิ ํ ปรปเทน เว;
อิทปฺปจฺจยตาตฺเวว, รูปํ ทฺวิตฺต ํ สิยุตฺตเรฯ
อิทานิ อมุ สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
อสุ , อมุ, อมูฯ อมุ,ํ อมูฯ อมุนา, อมูห,ิ อมูภฯิ อมุสฺส, ทุสฺส, อมูสํ, อมูสานํฯ อมุสฺมา, อมุมฺหา
, อมูห,ิ อมูภฯิ อมุสฺส, ทุสฺส, อมูสํ, อมูสานํฯ อมุสฺม,ิ ํ อมุมฺห,ิ อมูสุฯ อิท ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
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อทุ,ํ อมูนิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ อิท ํ นปุํ สกลิงฺคฯํ
อสุ , อมุ, อมู, อมุโยฯ อมู,ํ อมู, อมุโยฯ อมุยา, อมูห,ิ อมูภฯิ อมุสฺสา, อมุยา, อมูสํ, อมูสานํฯ
อมุยา, อมูห,ิ อมูภฯิ อมุสฺสา, อมุยา, อมูสํ, อมูสานํฯ อมุยา, อมุยํ, อมุสฺสํ, อมูสุฯ อิท ํ อิตฺถลิ งิ ฺ คฯํ
เอวํ อมุ สทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา ภวติ, สมาโส ปน อปฺปสิทฺโธฯ
ตตฺร ‘‘ทุสฺส เม เขตฺตปาลสฺ ส , รตฺตภิ ตฺต ํ อปาภต’’นฺ ต ิ ปโยคทสฺ สนโต ‘‘ทุสฺสา’’ติ ปทมมฺเหหิ
ฐปิ ตฯํ กการาคมวเสน อญฺญานิปิ อสพฺพนามิกรูปานิ ภวนฺ ตฯิ เตสํ วเสน อยํ ลิงฺคตฺตยสฺ ส นา
มิกปทมาลา วุ จฺจเต –
‘‘อสุ โก, อสุ กาฯ อสุ ก,ํ อสุ เก’’ติอาทินา, ‘‘อมุโก, อมุกาฯ อมุก,ํ อมุเก’’ติอาทินา จ ปุ ริสนโยปิ
ลพฺภติฯ ‘‘อสุ กา, อสุ กาโย’’ติอาทินา, ‘‘อมุกา, อมุกาโย’’ติอาทินา จ กญฺญานโยปิ ลพฺภติฯ ‘‘อสุ ก,ํ
อสุ กานี’’ติอาทินา, ‘‘อมุก,ํ อมุกานี’’ติอาทินา จ จิตฺตนโยปิ ลพฺภติฯ อิมาเนตฺถ ปทานิ อสพฺพนา
มิกานิปิ กการาคมวเสน นานตฺตทสฺ สนตฺถ ํ วุ ตฺตานิฯ
อิทานิ กิํสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
โก, เกฯ กํ, เกฯ เกน, เกหิ, เกภิฯ กสฺ ส, กิสฺส, เกสํฯ กสฺ มา, กมฺหา, เกหิ, เกภิฯ กสฺ ส, กิสฺส,
เกสํฯ กสฺ ม,ิ ํ กิสฺม,ิ ํ กมฺห,ิ กิมฺห,ิ เกสุ ฯ อิท ํ ปุ ลฺลงิ ฺ คฯํ
รูปวิเสโสเปตฺถ เวทิตพฺโพ ‘‘เก คนฺ ธพฺเพ จ รกฺขเส นาเค, เก กิมฺปุริเส จ มานุ เส, เก ปณฺฑิ
เต สพฺพกามทเท, ทีฆ ํ รตฺต ํ ภตฺตา เม ภวิสฺสติ, เก จ ฉเว ปาถิกปุ ตฺเต, กา จ ตถาคตานํ อรหนฺ
ตานํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ อาสาทนา’’ติ ปาฬิทสฺ สนโตฯ ยสฺ มา ปน เก คนฺ ธพฺเพ จ รกฺขเส นาเค อิต ิ
อาทีสุ ปาฬีสุ ‘‘เก’’ติ ปจฺจตฺตวจนํ เอการนฺ ตมฺปิ ทิสฺสติ, ตสฺ มา ‘‘เก’’ติ รูปเภโท เจตฺถ เญยฺ โยฯ
ตถา ‘‘กิสฺสสฺ ส เอกธมฺมสฺ ส , วธํ โรเจสิ โคตมฯ กิสฺมิ ํ เม สิวโย กุทฺธาฯ กมฺห ิ กาเล ตยา วีร, ปตฺถ ิ
ตา โพธิมุตฺตมา’’ติอาทีนิ จ นิทสฺ สนปทานิ เญยฺ ยานิฯ อปิ จ –
‘‘โก เต พลํ มหาราช’’, อิตอิ าทีสุ ปาฬิสุ;
กฺวสทฺทตฺเถ วตฺตตีต,ิ เญยฺ ยา โก อิจฺจยํ สุ ตฯิ
เปตํ ตํ สามมทฺทกฺข,ิ ํ โก นุ ตฺวํ สาม ชีวสิ;
อิต ิ ปาเฐ กถํสทฺทา-ภิเธยฺ เย วตฺตตีต ิ จฯ
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เอเตสุ ทฺวีสุ อตฺเถสุ , ทิฏฺโฐ โก อิจฺจยํ รโว;
นิปาโตติ คเหตพฺโพ, สุ ตสิ ามญฺญโต รุ โตฯ
นปุํ สกลิงฺเค กํ, กานิฯ กํ, กานิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํ โยเชตพฺพฯํ อถ วา ‘‘กิ ํ จิตฺตฯํ กิ ํ รูปํฯ กิ ํ
ปราภวโต มุขฯํ กิ ํ อิจฺฉสี’’ติอาทิปโยคทสฺ สนโต ปน ‘‘กิ,ํ กานิฯ กิ,ํ กานี’’ติ วตฺวา เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํ
โยเชตพฺพฯํ อยํ นโย ยุ ตฺตตโร, อิท ํ นปุํ สกลิงฺคฯํ
กา, กา, กาโยฯ กํ, กา, กาโยฯ กาย, กาหิ, กาภิฯ กาย, กสฺ สา, กาสํ, กาสานํฯ กาย, กสฺ สา,
กาหิ, กาภิฯ กาย, กสฺ สา, กาสํ กาสานํฯ กาย, กสฺ สา, กายํ, กสฺ สํ, กาสุ ฯ
เอตฺถ ปน กาโยติ ปทสฺ ส อตฺถภิ าเว ‘‘กาโย อโมฆา คจฺฉนฺ ต’ี ’ติ นิทสฺ สนํ ทฏฺฐพฺพฯํ อิท ํ อิตฺถ ิ
ลิงฺคฯํ เอวํ กิํสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา ภวติฯ เอตฺเถตสฺ ส อตฺถุทฺธาโร วุ จฺจเต – กิํ สทฺโท ‘‘กิ ํ ราชา
โย โลกํ น รกฺขติฯ กิ ํ นุ โข นาม ตุมฺเห มํ วตฺตพฺพ ํ มญฺญถา’’ติอาทีสุ ครหเน อาคโตฯ ‘‘ยํ กิญฺจ ิ
รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺ น’’นฺ ตอิ าทีสุ อนิยเมฯ ‘‘กินฺเต วกฺกลิ อิมนิ า ปูตกิ าเยน ทิฏฺเฐน, โย โข
วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺ สติ, โส มํ ปสฺ สตี’’ติอาทีสุ นิปปฺ โยชนตายํฯ ‘‘กิ ํ น กาหามิ เต วโจ’’ติอาทีสุ
สมฺปฏิจฺฉเนฯ ‘‘กิสํ ูธ วิตฺต ํ ปุ ริสสฺ ส เสฏฺฐ’’นฺ ตอิ าทีสุ ปุ จฺฉายํ, ปุ จฺฉา จ นาม การณปุ จฺฉาทิวเสน
อเนกวิธา, อโต การณปุ จฺฉาทิวเสนปิ กิํสทฺทสฺ ส ปวตฺต ิ วิตฺถารโต เญยฺ ยาฯ ตถา หิ อยํ ‘‘กิ ํ นุ
สนฺ ตรมาโนว, กาสุ ํ ขณสิ สารถิฯ กิ ํ นุ ชาติ ํ น โรเจสิฯ เกน เตตาทิโส วณฺโณ’’ติอาทีสุ การณปุ จฺ
ฉายํ วตฺตติฯ ‘‘กิ ํ กาสุ ยา กริสฺสตี’’ติอาทีสุ กิจฺจปุ จฺฉายํฯ ‘‘กิ ํ สีลฯํ โก สมาธี’’ติอาทีสุ สรูปปุ จฺฉายํฯ
‘‘กิ ํ ขาทสิฯ กิ ํ ปิ วสี’’ติอาทีสุ วตฺถุปุจฺฉายํฯ ‘‘ขาทสิ กิ ํ ปิ วสิ กิ’’นฺ ตอิ าทีสุ กฺริยาปุ จฺฉายํ วตฺตติฯ
อทิฏฺฐโชตนาปุ จฺฉาติ เอวมาทิกา ปน ปญฺจวิธา ปุ จฺฉา กิํสทฺทสฺ ส อตฺถุทฺธาเร อนาหริตพฺพตฺตา
อนาคตาติ ทฏฺฐพฺพฯํ เอตฺเถตํ วุ จฺจติ –
ครหายํ อนิยเม, นิปปฺ โยชนตาย จ;
สมฺปฏิจฺฉนปุ จฺฉาสุ , กิํสทฺโท สมฺปวตฺตติฯ
ปรปเทน สทฺธ ิ ํ สมาโสปิ สฺส เวทิตพฺโพ ‘‘กิสํ มุทโย, กิเํ วทโน, กิสํ ญฺโญชโน’’ติฯ เอตฺถ ‘‘โก, เก
ฯ กา, กา, กาโยฯ กิ,ํ กานี’’ติ เอวํ ลิงฺคตฺตยวเสน วิภตฺตานิ กิํสทฺทมยานิ ปทานิ สมาสปทตฺเต
ปุ น กิมติ ิ ปกติภาเวเนว ติฏฺฐนฺ ตฯิ นามสทฺเทน ปน สมาเส เตสํ ทฺวิธา คติ ทิสฺสติ ‘‘กินฺนาโม,
โกนาโม’’ติฯ สพฺพานิ ปเนตานิ อิตฺถนิ ปุํ สกลิงฺควเสน พหุวจนวเสน จ โยเชตพฺพานิฯ
กิํสทฺทสฺ ส สมาสมฺห,ิ สทฺธ ิ ํ นามรเวน เว;
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๒๔๘

‘‘กินฺนาโม’’ อิต ิ ‘‘โกนาโม’’, อิต ิ เจวํ คติ ทฺวิธาฯ
‘‘โกนาโม เต อุปชฺฌาโย’’, อิจฺจาเทตฺถ นิทสฺ สนํ;
สหญฺเญน สมาสมฺห,ิ ‘‘กิ ํ กิ’ํ ’อิจฺเจว สุ ยฺยเตฯ
ตถา หิ ‘‘กิจํ ติ ฺโต ตฺวํ ภิกฺขุฯ กิกํ ารปฏิสฺสาวินี ’’ติอาทีสุ กิํสทฺโท สรูปมวิชหนฺ โต ติฏฺฐติฯ ตตฺถ
หิ กิจํ ติ ฺต ํ ยสฺ ส โส กิํจิตฺโตฯ ‘‘กิ ํ กโรมิ สามี’’ติ เอวํ กินฺต ิ กาโร กรณํ สทฺทนิจฺฉารณํ กิกํ าโร, ตํ
ปฏิสฺสาเวตีต ิ กิํการปฏิสฺสาวินีตอิ าทิ นิพฺพจนมิจฺฉิตพฺพฯํ ‘‘กินฺนโรฯ กิปํ กฺกมิว ภกฺขติ ’’นฺ ตอิ าทีสุ
ปน นิพฺพจนมปฺปสิทฺธ,ํ กิํสทฺโทเยว ปทาวยวภาเวน สุ โตฯ ตถา หิ โส กตฺถจิ ปทาวยวภาเวน
กตฺถจิ นุ สุ นุ โข การณาทิสทฺเทหิ สหจาริภาเวน จ สุ ยฺยติฯ อตฺริเม ปโยคา – เอสา เต อิตฺถ ี กิ ํ
โหติฯ เอเต มนุ สฺสา ตุมฺหากํ กิ ํ โหนฺ ตฯิ กิมฺปุริสานุ จณ
ิ ฺโณฯ กิ ํ นุ ภีโตว ติฏฺฐสิฯ กิสํ ุ เฉตฺวา สุ ข ํ เส
ติฯ กิ ํ นุ โข การณํฯ กิ ํ การณา อมฺม ตุวํ ปมชฺชสิ, กิญฺห ิ นาม จชนฺ ตสฺ ส , วาจาย อททมปฺปกนฺ ต ิ
เอวมาทโยฯ อตฺริท ํ วุ จฺจติ –
‘‘วิสุํ ปทาวยโว วา, หุตฺวา นฺ วาทีห ิ วา ปน;
ยุ ตฺโต สทฺเทหิ กิํสทฺโท, ทิฏฺโฐ สุ คตสาสเนฯ
ปาฬินยานุ สาเรน, เสสานํ สมฺภโวปิ จ;
เญยฺ โย วิญฺญหู ิ สทฺธมฺม-นยญฺญหู ิ ปเภทโต’’ติฯ
อิทานิ สพฺพนามิกภาเว ฐิเตหิ โก กํสทฺเทหิ สมานสุ ตกิ านํ อญฺเญสํ โก กํสทฺทานํ นามิกปท
มาลาวิเสโส วตฺตพฺโพ สิยา, โส เหฏฺฐา ลิงฺคตฺตยมิสฺสกปริจฺเฉเท วุ ตฺโตฯ อสพฺพนามิกตฺตา ปน ปุ
ริส จิตฺตนเยเนว วิภตฺโตฯ ตถา หิ ยทา โกสทฺโท พฺรหฺมวาตกายตฺถวาจโก, กํสทฺโท ปน สิโรชล
สุ ขตฺถวาจโก, ตทา ตานิ ปทานิ อสพฺพนามิกานิ, กสฺ มา? อกิํสทฺทมยตฺตา สพฺพนามิกรูปสงฺ ขา
เตหิ อสาธารณรูเปหิ วิรหิตตฺตา ปุ จฺฉตฺถโต อตฺถนฺ ตรวาจกตฺตา จฯ เอตฺถ ปน สมานสุ ตวิ เสน
อตฺถนฺ ตรวิญฺญาปนตฺถ ํ โกสทฺโท กํสทฺโทติ จ วุ ตฺต,ํ เอกนฺ ตโต ปน สพฺพนามิกตฺเต กิํสทฺโทเยว,
สุ ทฺธนามตฺเต กสทฺโทเยวาติ คเหตพฺพฯํ อิจฺเจวํ –
กาเย พฺรหฺมนิ วาเต จ, สีเส ชลสุ เขสุ จ;
กสทฺโท วตฺตตี ตีสุ, ปุ มา ตีสุ นปุํ สโกฯ
เอวํ สพฺพนามภูตานํ กิํกสทฺทานํ ปวตฺต ิ เวทิตพฺพาฯ
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อิธ วุ ตฺตปฺปการานํ, อตฺถานํ ทานิ สงฺ คโห;
ปญฺญาเวปุ ลฺลกรโณ, เอกเทเสน วุ จฺจเตฯ
กิ ํ กิปํ กฺเกน สทิสํ, กาโย กิปํ ภโว วท;
กิปํ กฺกสทิโส กาโม, กาโย ตณฺหาทิสมฺภโวฯ
อุณฺหกาเล ก’มิจฺฉนฺ ต,ิ ก’มิจฺฉนฺ ต ิ ปิ ปาสิตา;
ปจฺจามิตฺตา ก’มิจฺฉนฺ ต,ิ ก’มิจฺฉนฺ ต ิ ทุขฏฺฏิตาฯ
กายสฺ ส กสฺ ส โก อาโย,
โก นาโถ กสฺ ส ภูตเล;
กสฺ ส กํ ฌานชํ สาตํ,
กสฺ สงฺ เคสุ จ กํ ปรนฺ ตฯิ
ยา ปน ตา เหฏฺฐา อมฺเหหิ ลิงฺคตฺตยวเสน กิํสทฺทสฺ ส สพฺพนามิกสญฺญติ สฺ ส นามิกปทมาลา
วิภตฺตา, เอตาสุ ปุ ลฺลงิ ฺ คนปุํ สกลิงฺคฏฺฐาเน ‘‘เกภิ, กิสฺส, กสฺ มา, กมฺหา, กมฺห’ี ’ติ อิมานิ ปทานิ
ปหาย อิตฺถลิ งิ ฺ คฏฺฐาเน ‘‘กาโย, กาภิ, กาสานํ, กายํ, กสฺ ส’’นฺ ต ิ อิมานิ จ ปทานิ ปหาย ตโต ตโต
เสสปทโต ยถาสมฺภวํ จิสทฺท ํ จนสทฺท ํ จนํ สทฺทญฺจ นิปาเตตฺวา เอวรูปานิ รูปานิ คเหตพฺพานิฯ
เสยฺ ยถิท?ํ
โกจิ, เกจิ, เกจนฯ กิญฺจ,ิ กิญฺจนํ, เกจิ, เกจนฯ เกนจิ, เกหิจฯิ กสฺ สจิ, เกสญฺจฯิ ปญฺจมิยา
เอกวจนํ อูนํ ปาฬิยํ อนาคตตฺตาฯ เกหิจฯิ กสฺ สจิ, เกสญฺจฯิ กสฺ มญ
ิ ฺจ,ิ กิสฺมจิ ,ิ เกสุ จฯิ ปุ ลฺลงิ ฺ คนปุํ
สกลิงฺควเสน ทฏฺฐพฺพานิฯ อตฺร กิสฺมิจีต ิ อนุ สารโลปวเสน วุ ตฺตฯํ
อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสน ปน กาจิ อิตฺถ,ี กาจิ อิตฺถโิ ยฯ กาจิ, กาจิฯ กิญฺจ,ิ กาจิฯ กายจิ, กาหิจฯิ กาย
จิ, กสฺ สาจิ, กาสญฺจฯิ กายจิ, กาหิจฯิ กายจิ, กสฺ สาจิ, กาสญฺจฯิ กายจิ, กาสุ จตี ิ รูปานิฯ
เอตฺถ ‘‘อิต ิ ภาสนฺ ต ิ เกจน, น นํ หิสํ ามิ กิญฺจน’’นฺ ตอิ าทโย ปโยคา เวทิตพฺพาฯ อิต ิ ลิงฺคตฺตย
วเสน วุ ตฺตานิ โกจิ กาจิ กิญจฺ ีตอิ าทีนิ อปฺปมตฺตกานํ สงฺ คาหกวจนานีต ิ เวทิตพฺพานิฯ
ปุ เนตานิเยว ยถารหํ ยํสทฺเทน โยเชตฺวา ทสฺ เสสฺ สามิ –
โย โกจิ, เย เกจิฯ ยํ กิญฺจ,ิ เย เกจิฯ เยน เกนจิ, เยหิ เกหิจฯิ ยสฺ ส กสฺ สจิ, เยสํ เกสญฺจฯิ ยสฺ
มา กสฺ มาจิ, เยหิ เกหิจฯิ ยสฺ ส กสฺ สจิ, เยสํ เกสญฺจฯิ ยสฺ มิ ํ กสฺ มญ
ิ ฺจ,ิ เยสุ เกสุ จฯิ
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เอตฺถ ‘‘โย โกจิ มํ อฏฺฐิ กตฺวา สุ เณยฺ ยฯ เย เกจิเม อตฺถ ิ รสา ปถพฺยา, สจฺจ ํ เตสํ สาธุตรํ
รสาน’’นฺ ตอิ าทโย ปโยคา เวทิตพฺพาฯ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานิฯ
ยํ กิญฺจ,ิ ยานิ กานิจฯิ ยํ กิญฺจ,ิ ยานิ กานิจฯิ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ เอตฺถ ‘‘ยํ กิญฺจ ิ รตนํ อตฺถ,ิ
ธตรฏฺฐนิเวสเนฯ ยํ กิญฺจ ิ วิตฺต ํ อิธ วา หุรํ วาฯ ยานิ กานิจ ิ รูปานี’’ติอาทโย ปโยคา เวทิตพฺพาฯ
นปุํ สกลิงฺครูปานิฯ
ยา กาจิ อิตฺถ,ี ยา กาจิ อิตฺถโิ ยฯ ยํ กิญฺจ,ิ ยา กาจิฯ ยาย กายจิ, ยาหิ กาหิจฯิ ยาย กายจิ,
ยาสํ กาสญฺจฯิ ยาย กายจิ, ยาหิ กาหิจฯิ ยาย กายจิ, ยาสํ กาสญฺจฯิ ยาย กายจิ, ยาสุ กาสุ จฯิ
เอตฺถ ‘‘ยา กาจิ เวทนา อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺ นา’’ติอาทโย ปโยคา เวทิตพฺพาฯ อิตฺถลิ งิ ฺ ครู
ปานิฯ อิต ิ ลิงฺคตฺตยวเสน วุ ตฺตานิ โย โกจิ, ยา กาจิ, ยํ กิญจฺ ีตอิ าทีนิ อนวเสสปริยาทานวจนานีต ิ
เวทิตพฺพานิฯ สพฺพานิ เจตานิ น นิปาตปทานิ, นิปาตปติรูปกา สทฺทคติโยติ เวทิตพฺพานิฯ ยทิ นิ
ปาตปทานิ สิยุํ, ตีสุ ลิงฺเคสุ สตฺตสุ วิภตฺตสี ุ เอกากาเรน ติฏฺเฐยฺ ยุํ, น จ ติฏฺฐนฺ ต,ิ ตสฺ มา น นิปาตป
ทานิ, นิปาตปติรูปกา สทฺทคติโยเยวฯ
อปิ จ ย ต กิํ เอตอิจฺเจเตหิ สพฺพนาเมหิ ลิงฺคานุ รูปโต ตฺตกตฺติกปจฺจเย กตฺวา วตฺตจิ ฺฉายํ
ยานิ ปทานิ สิชฺฌนฺ ต,ิ ตานิ ปริจฺเฉทวจนานิ อสพฺพนามิกานิเยว ภวนฺ ตฯิ เตสํ นามิกปทมาลา ปุ
ริส จิตฺต กญฺญานเยน โยเชตพฺพาฯ ตํ ยถา?
ยตฺตโก ชโน, ยตฺตกํ จิตฺต,ํ ยตฺตกิ า อิตฺถฯี ตตฺตโก, ตตฺตกํ, ตตฺตกิ าฯ กิตฺตโก, กิตฺตกํ, กิตฺต ิ
กาฯ เอตฺตโก, เอตฺตกํ, เอตฺตกิ าติฯ อิมานิ ปทานิ อสพฺพนามิกานิปิ ปจฺจยวเสน สมฺภตู ตฺถนฺ ตเรสุ
วิญฺญนู ํ โกสลฺลตฺถ ํ วุ ตฺตานิฯ
อิทานิ สงฺ ขาทิวจนสฺ ส เอกสทฺทสฺ ส นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
เอกสทฺโท หิ สงฺ ขาวจโน จ โหติ อสทิสวจโน จ อสหายวจโน จ เอกจฺจวจโน จ มิสฺสีภตู วจ
โน จฯ ยทา สงฺ ขา’สทิสา’สหายวจโน, ตทา เอกวจนโก ภวติฯ
เอโก, เอกํ, เอเกน, เอกสฺ ส, เอกสฺ มา, เอกมฺหา, เอกสฺ ส, เอกสฺ ม,ิ ํ เอกมฺหตี ฯิ เอวํ สงฺ ขาทิวจ
โน เอกสทฺโท เอกวจนโกฯ ตถา หิ ‘‘เอโก ทฺเว ตโย’’ติ สงฺ ขาวิสเย เอกสทฺโท เอกวจนโกวฯ ‘‘เอ
โกมฺห ิ สมฺมาสมฺพุทฺโธฯ เอโก ราช นิปชฺชามี’’ติ อสทิสาสหายกถเนปิ เอกวจนโกวฯ อยํ เอกวจนิ
กา สพฺพนามิกปทมาลาฯ
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ยทา ปน สงฺ ขตฺถา จ อสหายา จ พหู วตฺตพฺพา สิยุํ , ตทา เอกสทฺทโต กการาคมํ กตฺวา เอก
กา, เอกเก, เอกเกหิ, เอกเกภิฯ ปุ ริสนเย พหุวจนวเสน นามิกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ ตถา หิ
สงฺ ขตฺถาปิ พหู โหนฺ ตฯิ ‘‘จตฺตาโร เอกกา สิยุ’’นฺ ต ิ หิ วุ ตฺตฯํ อสหายาปิ พหู โหนฺ ตฯิ ตถา หิ
‘‘อยมฺปิ คหปติ เอโกว อาคโต, อยมฺปิ เอโกว อาคโต’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘อิเม คหปตโย เอกกา อาค
ตา’’ติ วตฺตพฺพตา ทิสฺสติฯ อยํ นโย สพฺพนามิกปกฺข ํ น ภชติ อสาธารณรูปาภาวโต, อตฺถนฺ ตร
วิญฺญาปนตฺถ ํ ปน วุ ตฺโตฯ
ยทา เอกจฺจวจโน, ตทา ‘‘เอเก, เอเก, เอเกหิ, เอเกภิ เอเกสํ, เอเกหิ, เอเกภิ, เอเกสํ, เอเกสู’’
ติ วตฺตพฺพฯํ อยมฺปิ พหุวจนิกา สพฺพนามิกปทมาลาฯ เอตฺถ เอเกติ เอกจฺเจฯ เอส นโย เสเสสุ ปิ
ฯ ยทา ปน มิสฺสีภตู วจโน, ตทา ‘‘เอกา, เอเก, เอเกหิ, เอเกภิ, เอกาน’’นฺ ต ิ ปุ ริสนเย พหุวจนว
เสน วตฺตพฺพฯํ ‘‘ปญฺจาโล จ วิเทโห จ, อุโภ เอกา ภวนฺ ตุ เต’’ติ ปาฬิ ทิสฺสติฯ อยํ นโย สพฺพนา
มิกปกฺข ํ น ภชติ อสาธารณรูปาภาวโต, อตฺถนฺ ตรวิญฺญาปนตฺถ ํ ปน วุ ตฺโตฯ ตตฺถ เอกา ภวนฺ ตูต ิ
เอกีภวนฺ ตุ มิสฺสีภวนฺ ตุ, คงฺ โคทเกน ยมุโนทกํ วิย อญฺญทตฺถุ สํสนฺ ทนฺ ตุ สเมนฺ ตตู ิ วจนตฺโถฯ
อาจริยา ปน เอวํ วิภาคํ อทสฺ เสตฺวา เอกสทฺทสฺ ส สพฺพนามตฺตเมว คเหตฺวา สพฺพสทฺทสฺ ส
วิย นามิกปทมาลํ โยเชนฺ ตฯิ กถํ?
เอโก, เอเกฯ เอกํ, เอเกฯ เอเกน, เอเกหิ, เอเกภิฯ เอกสฺ ส , เอเกสํ, เอเกสานํฯ เอกสฺ มา,
เอกมฺหา, เอเกหิ, เอเกภิฯ เอกสฺ ส , เอเกสํ, เอเกสานํฯ เอกสฺ ม,ิ ํ เอกมฺห,ิ เอเกสูตฯิ อยํ สพฺพนา
มิกปทมาลาติ เวทิตพฺพาฯ
เกจิ ‘‘เอกสทฺโท สงฺ ขฺยาตุลฺยาสหายญฺญวจโนฯ ยทา สงฺ ขฺยาวจโน, ตทา สพฺพตฺเถกวจนนฺ
โตว, อญฺญตฺถ พหุวจนนฺ โตปิ , เอโก เอกา เอกํ อิจฺจาทิ สพฺพตฺถ สพฺพสทฺทสมํฯ สํสาสฺ เวว วิ
เสโส’’ติ ลิงฺคตฺตเย โยชนานยํ วทนฺ ตฯิ เอวํ วทนฺ ตา จ เต วิภาคํ อทสฺ เสตฺวา วทนฺ ตฯิ มยํ ปน โส
ตูนํ ปโยเคสุ โกสลฺลุปปฺ าทนตฺถ ํ วิภาคํ ทสฺ เสตฺวา วทามฯ
อปิ เจตฺถ อยํ วิเสโสปิ สลฺลกฺขติ พฺโพ ‘‘เอเก เอกฏฺเฐ สเม สมภาเค’ติ ปาฬิปปฺ เทเส ปจฺจตฺ
เตกวจนสฺ ส เอกสทฺทสฺ ส เอการนฺ ตนิทฺเทโสปิ ทิสฺสตี’’ติฯ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานิฯ
เอกํ, เอกานิฯ เอกํ, เอกานิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ ตตฺถ เอกานี ต ิ เอกจฺจานิฯ เอส นโย เสสพ
หุวจเนสุ ปิ, นปุํ สกลิงฺครูปานิฯ
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เอกา, เอกา, เอกาโยฯ เอกํ, เอกา, เอกาโยฯ เอกาย, เอกาหิ, เอกาภิฯ เอกาย, เอกิสฺสา, เอ
กาสํฯ เอกาย, เอกาหิ, เอกาภิฯ เอกาย, เอกิสฺสา, เอกาสํฯ เอกาย, เอกายํ, เอกิสฺสํ, เอกาสุ ฯ
เอตฺถ พหุวจนฏฺฐาเน เอกาติ เอกจฺจา, เอกาหี ต ิ เอกจฺจาหิ, เอกาสนฺ ต ิ เอกจฺจานํ เอกาสู ต ิ
เอกจฺจาสุ ฯ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปานิฯ สพฺพาเนตานิ สพฺพนามานิ เอกวจนพหุวจนวเสน วุ ตฺตานิฯ
อปิ จ เอกสทฺเท วิจฺฉาวเสน วตฺตพฺเพ ลิงฺคตฺตยรูปานิ เอกวจนาเนว ภวนฺ ตฯิ กถํ?
เอเกโก, เอเกกํ, เอเกเกน, เอเกกสฺ ส, เอเกกสฺ มา, เอเกกมฺหา, เอเกกสฺ ส, เอเกกสฺ ม,ิ ํ เอเกกมฺ
หีต ิ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานิฯ
เอเกกํ, เอเกกํฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํ, นปุํ สกลิงฺครูปานิฯ เอเกกา, เอเกกํ, เอเกกาย, เอเกกิสฺสา
, เอเกกาย, เอเกกิสฺสา, เอเกกายํ, เอเกกิสฺสํฯ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปานิฯ
สพฺพาเนตานิ วิจฺฉาสพฺพนามานีต ิ วตฺตุ ํ วฏฺฏติฯ พหุวจนานิ ปเนตฺถ น สนฺ ต ิ ปโยคาภาวโต
ฯ อิต ิ อิเมสุ วิจฺฉาวเสน วุ ตฺเตสุ ลิงฺคตฺตยรูเปสุ สมาสจินฺตา น อุปปฺ าเทตพฺพา อนิพฺพจนียตฺตา
วิจฺฉาสทฺทานํฯ ตถา หิ ‘‘ปพฺพ ํ ปพฺพ ํ สนฺ ธ ิ สนฺ ธ ิ โอธิ โอธิ หุตฺวา ตตฺตกปาเล ปกฺขติ ฺตติลา วิย
ตฏตฏายนฺ ตา สงฺ ขารา ภิชฺชนฺ ต’ี ’ติอาทีสุ ปพฺพปพฺพสทฺทาทีนํ สมาสกรณวเสน นิพฺพจนํ ปุ พฺพาจ
ริเยหิ น ทสฺ สิตฯํ ยสฺ มา จ วิจฺฉายํ วตฺตมานานํ ทฺวิรุตฺต ิ โลกโต เอว สิทฺธา, น ลกฺขณโต, ตสฺ มา
ตตฺถ สมาสจินฺตา น อุปปฺ าเทตพฺพาฯ
อิทานิ เอกจฺจ เอกติย เอกจฺจิยสทฺทานํ นามิกปทมาลาโย วุ จฺจนฺ เต – ปุ ลฺลงิ ฺ เค ตาว เอกจฺ
โจ, เอกจฺเจฯ เอกจฺจ,ํ เอกจฺเจฯ เสสํ ปุ ริสสทฺทสมํฯ เอตฺถ เอกจฺเจติ ปจฺจตฺตพหุวจนเมว สพฺพนา
มิกรูปสมํ อสาธารณรูปตฺตาฯ ‘‘อิเธกจฺโจ กุลปุ ตฺโตฯ อิเธกจฺเจ โมฆปุ ริสา’’ติ นิทสฺ สนปทานิฯ
เอกติโย, เอกติเยฯ เอกติยํ, เอกติเยฯ เสสํ ปุ ริสสทฺทสมํฯ อิธาปิ เอกติเยติ ปจฺจตฺตพหุวจน
เมว สพฺพนามิกรูปสมํ อสาธารณรูปตฺตาฯ เอกติเย มนุ สฺสาฯ
‘‘น วิสฺสเส เอกติเยสุ เอว,
อคาริสุ ปพฺพชิเตสุ จาปิ ;
สาธูปิ หุตฺวาน อสาธุ โหนฺ ต;ิ
อสาธุ หุตฺวา ปุ น สาธุ โหนฺ ต’ี ’ติ
นิทสฺ สนปทานิฯ เอกจฺจิยสทฺทสฺ ส อตฺถติ ายํ ปน –
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‘‘สจฺจ ํ กิเรวมาหํสุ , นรา เอกจฺจยิ า อิธ;
กฏฺฐํ นิปลฺ วิต ํ เสยฺ โย, น ตฺเวเวกจฺจโิ ย นโรฯ
เอกจฺจยิ ํ อาหาร’’นฺ ต ิ นิทสฺ สนปทานิฯ เอกจฺจโิ ย, เอกจฺจยิ าฯ เอกจฺจยิ ํ, เอกจฺจเิ ยติ สพฺพถาปิ ปุ ริ
สนโยฯ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานิฯ
เอกจฺจ,ํ เอกจฺจานิฯ เอกจฺจ,ํ เอกจฺจานิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ เอกติยํ, เอกติยานิฯ เอกติยํ,
เอกติยานิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ เอกจฺจยิ ํ, เอกจฺจยิ านิฯ เอกจฺจยิ ํ, เอกจฺจยิ านิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ
นปุํ สกลิงฺครูปานิฯ
‘‘เอกจฺจา, เอกจฺจา, เอกจฺจาโย’’ติ กญฺญานเยน, ตถา ‘‘เอกติยา, เอกติยา, เอกติยาโยฯ เอก
ติย’’นฺ ต ิ จ, ‘‘เอกจฺจยิ า, เอกจฺจยิ า, เอกจฺจยิ าโยฯ เอกจฺจยิ ’’นฺ ต ิ จ กญฺญานเยน โยเชตพฺพฯํ อิตฺถ ิ
ลิงฺครูปานิฯ
อิทานิ เอกากี เอกากิยสทฺทวเสน นามิกปทมาลา วุ จฺจนฺ เต –
เอกากี, เอกากี, เอกากิโนฯ เอกากิ,ํ เอกากี, เอกากิโนฯ ทณฺฑีนเยน เญยฺ ยาฯ เอกากิโย,
เอกากิยาฯ เอกากิยํ, เอกากิเยฯ เอกากิเยนฯ ปุ ริสนเยน เญยฺ ยํฯ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานิฯ
เอกากิ กุล,ํ เอกากี, เอกากีนิฯ เอกากิ,ํ เอกากี, เอกากีนิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ เอกากิยํ, เอกา
กิยานิฯ เอกากิยํ, เอกากิยานิฯ เสสํ ปุ ลฺลงิ ฺ คสทิสํฯ นปุํ สกลิงฺครูปานิฯ
เอกากินี, เอกากินี, เอกากินิโยฯ เอกากินิ,ํ เอกากินี, เอกากินิโยฯ เอกากินิยาติ อิตฺถีสทิสํฯ
เอกากิยา, เอกากิยา, เอกากิยาโยฯ เอกากิยํ, เอกากิยา, เอกากิยาโยฯ เอกากิยายาติ
กญฺญาสทิสํฯ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปานิฯ สพฺพานิ ปเนตานิ อสพฺพนามิกรูปานิ อตฺถนฺ ตรวิญฺญาปนตฺถ ํ วุ ตฺ
ตานีต ิ ทฏฺฐพฺพานิฯ
อิทานิ ทฺวิสทฺทปริยายสฺ ส สทา พหุวจนนฺ ตสฺ ส สพฺพนามิกปทสฺ ส อุภสทฺทสฺ ส นามิกปท
มาลา วุ จฺจเต –
‘‘อุโภ, อุโภ, อุโภหิ, อุโภภิ, อุภนิ ฺ นํ, อุโภหิ, อุโภภิ, อุภนิ ฺ นํ, อุโภสู’’ติ อยํ ปาฬินยานุ รูเปน
วุ ตฺตปทมาลาฯ อตฺริเม ปโยคา – อุโภ กุมารา นิกฺกตี าฯ อุโภ อิตฺถโิ ย ติฏฺฐนฺ ต,ิ อุโภ จิตฺตานิ
ติฏฺฐนฺ ต,ิ อุโภ ปุ ตฺเต อทาสิฯ อุโภ กญฺญาโย ปสฺ สติฯ อุโภ ปาทานิ ภินฺทติ ฺวา, สญฺญมิสฺสามิ โว
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อหํฯ อุโภหิ หตฺเถหิฯ อุโภหิ พาหาหิ, อุโภหิ จิตฺเตหิ, อุภนิ ฺ นํ ชนานํ, อุภนิ ฺ นํ อิตฺถนี ํ, อุภนิ ฺ นํ จิตฺ
ตานํ, อุโภสุ ปุ ริเสสุ , อุโภสุ อิตฺถสี ุ , อุโภสุ ปสฺ เสสูต,ิ อยมสฺ มากํ รุ จฯิ อาจริยา ปน ‘‘อุเภหิ, อุเภภิ,
อุเภสู’’ติปิ อิจฺฉนฺ ตฯิ กจฺจายเนปิ หิ ‘‘อุเภ ตปฺปุริสา’’ติ วุ ตฺตฯํ สพฺพานิปิ เอตานิ มนสิ กาตพฺพานิ
เยวฯ อุภสทฺทสฺ ส สมาโส อปฺปสิทฺโธฯ ลิงฺคตฺตยสาธารณรูปานิฯ
อิทานิ สงฺ ขาวจนานํ ทฺวิติ จตุ สทฺทานํ สทา พหุวจนนฺ ตานํ สพฺพนามานํ นามิกปทมาลาโย
วุ จฺจนฺ เต –
ทฺเว, ทฺเว, ทฺวีห,ิ ทฺวีภ,ิ ทฺวินฺนํ, ทุวินฺนํ, ทฺวีห,ิ ทฺวีภ,ิ ทฺวินฺนํ, ทุวินฺนํ, ทฺวีสุฯ จูฬนิรุตฺติยํ ปน
‘‘ทฺวินฺนนฺ น’’นฺ ต ิ ปทมาลา อาคตาฯ อิมานิ อหํสทฺทาทีนิ วิย อิตฺถ ิ ลิงฺคาทิภาววินิมุตฺตานิปิ ตีสุ ลิงฺ
เคสุ ยุ ชฺชนฺ เต ‘‘ทฺเว ปุ ริสา, ทฺเว อิตฺถโิ ย, ทฺเว จิตฺตานิ’’อิจฺเจวมาทินาฯ อิมานิปิ ลิงฺคตฺตยสา
ธารณานิ รูปานิฯ
‘‘ทฺเว’’ติ รูปํ ทฺวิสทฺทสฺ ส, ยํ สมาสมฺห ิ ตํ ภเว;
ทฺวิตปิ ปฺ กติกเํ ยว, นานาเทเสหิ สา สิยาฯ
ทฺวิภาโว เจว ทฺเวภาโว, ทฺวิรตฺตญฺจ ทุวสฺ สโก;
โทหฬินี ทุปตฺตญฺจ, ตทฺธติ ตฺเต ทฺวยํ ทฺวยํฯ
ตโย, ตโย, ตีห,ิ ตีภ,ิ ติณฺณ,ํ ติณฺณนฺ นํ, ตีห,ิ ตีภ,ิ ติณฺณ,ํ ติณฺณนฺ นํ, ตีสุฯ อิมานิ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปา
นิฯ
ติสฺโส, ติสฺโส, ตีห,ิ ตีภ,ิ ติสฺสนฺ นํ, ตีห,ิ ตีภ,ิ ติสฺสนฺ นํ, ตีสุฯ อิมานิ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปานิฯ จูฬนิรุตฺ
ติยํ ‘‘ติสฺสนฺ นนฺ น’’นฺ ต ิ จตุตฺถฉี ฏฺฐีนํ พหุวจนมาคตํ, นิรุตฺติปิฏเก ปน ‘‘ติณฺณนฺ น’’นฺ ตฯิ ตานิ
สาฏฺฐกเถ เตปิ ฏเก พุทฺธวจเน ปุ นปฺปุนํ อุปปริกฺขติ ฺวา ทิสฺสนฺ ต ิ เจ, คเหตพฺพานิฯ
ตีณิ, ตีณิ, ตีห,ิ ตีภ,ิ ติณฺณ,ํ ติณฺณนฺ นํ, ตีห,ิ ตีภ,ิ ติณฺณ,ํ ติณฺณนฺ นํ, ตีสุฯ อิมานิ นปุํ สกลิงฺครู
ปานิฯ กตฺถจิ ปน ปาฬิปปฺ เทเส ตี ณิสทฺทสฺ ส ณิการโลโปปิ ภวติ ‘‘ทฺเว วาติ วา อุทกผุสิตานี’’ติฯ
‘‘ติณฺณนฺ นํ โข ภิกฺขเว อินฺทฺริยานํ ภาวิตตฺตา พหุลกี ตตฺตา ปิ ณฺโฑลภารทฺวาเชน ภิกฺขุนา อญฺญา
พฺยากตา’’ติ อิท ํ ‘‘ติณฺณนฺ น’’นฺ ต ิ ปทสฺ ส อตฺถภิ าเว นิทสฺ สนํฯ
ยานิ รูปานิ วุ ตฺตานิ, ‘‘ติสฺโส ตีณิ ตโย’’อิต;ิ
สมาสวิสเย ตานิ, ติตปิ ปฺ กติกา สิยุํฯ
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ยสฺ มา ติสฺส สมาสมฺห,ิ สทฺธ ิ ํ ปรปเทน เว;
‘‘ติเวทนํ ติจติ ฺต’’นฺ ต,ิ ‘‘ติโลก’’นฺ ต ิ จ นิทฺทเิ สฯ
เอตฺถ นปุํ สกตฺตวํ , ปาสํสํ ปายวุ ตฺตโิ ต;
ปุ มตฺตมฺเปตฺถ อิจฺฉนฺ ต,ิ ‘‘ติภโว ขายเต’’อิตฯิ
จตฺตาโร, จตุโร, จตฺตาโร, จตุโร, จตูห,ิ จตูภ,ิ จตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, จตูห,ิ จตูภ,ิ จตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ,
จตูสุฯ อิมานิ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานิฯ
จตสฺ โส, จตสฺ โส, จตูห,ิ จตูภ,ิ จตุพฺภ,ิ จตสฺ สนฺ นํ, จตุนฺนํ, จตูห,ิ จตูภ,ิ จตุพฺภ,ิ จตสฺ สนฺ นํ,
จตุนฺนํ, จตูสุฯ อิมานิ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปานิฯ อิตฺถลิ งิ ฺ คฏฺฐาเน ‘‘จตุนฺน’’นฺ ต ิ ปทํ จูฬนิรุตฺติยํ นิรุตฺติปิฏ
เก ปาฬิยํ อฏฺฐกถาสุ จ ทสฺ สนโต วุ ตฺตฯํ ตถา หิ จูฬนิรุตฺตยิ ํ อิตฺถลิ งิ ฺ คฏฺฐาเน ‘‘จตุนฺน’’นฺ ต ิ อาคตํ,
นิรุตฺตปิ ิ ฏเก ‘‘จตุนฺนํ กญฺญาน’’นฺ ต ิ อาคตํฯ ปาฬิยํ ปน โสณทนฺ ตสุ ตฺตาทีสุ ‘‘สมโณ โคตโม จตุนฺนํ
ปริสานํ ปิ โย มนาโป’’ติ อาคตํฯ อฏฺฐกถาสุ จ ปน สุ ตฺตนฺ ตฏฺฐกถายํ ‘‘จตูห ิ อจฺฉริยพฺภุตธมฺเมหิ
สมนฺ นาคโต จตุนฺนํ ปริสานํ ปิ โย มนาโป’’ติ อาคตํฯ สตฺตลิ งฺ ฆชาตกฏฺฐกถายํ ‘‘อาจริโย ปนสฺ ส
จตุนฺนํ สตฺตนี ํ ลงฺ ฆนํ สิปปฺ ํ ชานาตี’’ติ อาคตํฯ
จตฺตาริ, จตฺตาริ, จตูห,ิ จตูภ,ิ จตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, จตูห,ิ จตูภ,ิ จตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, จตูสุฯ อิมานิ นปุํ
สกลิงฺครูปานิฯ
‘‘จตฺตาโร’’ติ ‘‘จตสฺ โส’’ติ, ‘‘จตฺตารี’’ติ จ สทฺทติ ;ํ
รูปํ สมาสภาวมฺห,ิ จตุ ปปฺ กติก ํ ภเวฯ
นิทสฺ สนปทาเนตฺถ, กมโต กมโกวิโท;
‘‘จตุพฺพธิ ํ จตุสฺสาลํ, จตุสจฺจ’’นฺ ต ิ นิทฺทเิ สฯ
อิมานิ ทฺเวอาทิกานิ สพฺพนามิกานิ พหุวจนานิเยว ภวนฺ ต,ิ น เอกวจนานิฯ จูฬนิรุตฺติยํ ปน
ตีสุ ลิงฺเคสุ ‘‘จตสฺ สนฺ น’’นฺ ต ิ วุ ตฺต,ํ ตํ อนิชฺฌานกฺขมํ วิย ทิสฺสติฯ
อิทานิ ตุ มฺหอมฺหสทฺทานํ นามิกปทมาลา วุ จฺจนฺ เต, เตสุ เยน กเถติ, ตสฺ สาลปเน ตุ มฺหวจ
นานิ ภวนฺ ตฯิ
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ตฺวํ, ตุวํ, ตุมฺเหฯ ตํ, ตุวํ, ตฺวํ, ตวํ, ตุมฺเหฯ ตยา, ตฺวยา, ตุมฺเหหิ, ตุมฺเหภิฯ ตุยฺห,ํ ตว, ตุมฺห,ํ
ตุมฺหากํฯ ตยา, ตฺวยา, ตุมฺเหหิ, ตุมฺเหภิฯ ตุยฺห,ํ ตว, ตุมฺห,ํ ตุมฺหากํฯ ตยิ, ตฺวยิ, ตุมฺเหสุ ฯ ตตฺร
‘‘ตฺวํ ปุ ริโส, ตฺวํ อิตฺถ,ี ตฺวํ จิตฺต’’นฺ ตอิ าทินา โยเชตพฺพานิฯ
อตฺตโยเค อมฺหวจนานิ ภวนฺ ตฯิ
อหํ, อหกํ, มยํ, อมฺเหฯ มํ, มมํ, อมฺเหฯ มยา, อมฺเหหิ, อมฺเหภิฯ มยฺ ห,ํ มม, อมฺห,ํ อมฺหากํ,
อสฺ มากํฯ มยา, อมฺเหหิ, อมฺเหภิฯ มยฺ ห,ํ มม, อมฺห,ํ อมฺหากํ, อสฺ มากํฯ มยิ, อมฺเหสุ , อสฺ เมสุ ฯ
เอตฺถ ปน ‘‘กถํ อมฺเห กโรมเส’’ติ ปาฬิทสฺ สนโต ‘‘ตุมฺเห’’ติ ปจฺจตฺตวจนสฺ ส วิย ‘‘อมฺเห’’ติ
ปจฺจตฺตวจนสฺ สปิ อตฺถติ า เวทิตพฺพา, ‘‘อหก’’นฺ ต ิ รูปนฺ ตรมฺปิ อิจฺฉิตพฺพฯํ ตสฺ ส อตฺถภิ าเว
‘‘อหกญฺจ จิตฺตวสานุ คา ภาสิสฺส ’’นฺ ต ิ เอสา ปาฬิ นิทสฺ สนํฯ เอตฺถ หิ อหกนฺ ต ิ อหํ อิจฺเจวตฺโถฯ
ตตฺร ‘‘อหํ ปุ ริโส, อหํ กญฺญา, อหํ จิตฺต’’นฺ ตอิ าทินา โยเชตพฺพานิฯ อิมานิปิ ลิงฺคตฺตยสาธารณรูปา
นิฯ
กจฺจายนจูฬนิรุตฺตินิรุตฺติปิฏเกสุ ปน ‘‘ตุมฺหากํ อมฺหาก’’นฺ ต ิ จ ทุตยิ าพหุวจนํ วุ ตฺตฯํ กจฺ
จายเน ‘‘ตุมฺหานํ อมฺหาน’’นฺ ต ิ จ ปฐมาทุตยิ าพหุวจนํ, ‘‘ตุมฺห ํ อมฺห’’นฺ ต ิ จ จตุตฺถฉี ฏฺเฐกวจนํ, ปฐ
มาทุตยิ าพหุวจนญฺจ วุ ตฺต,ํ จูฬนิรุตฺตนิ ิรุตฺตปิ ิ ฏเก ปน ‘‘ตุมฺห ํ อมฺห’’นฺ ต ิ จ ทุตเิ ยกวจนํ วุ ตฺต,ํ ‘‘ตุมฺ
เห อมฺเห’’ติ จ จตุตฺถฉี ฏฺฐีพหุวจนํ วุ ตฺตฯํ เอตานิ อุปปริกฺขติ ฺวา สาฏฺฐกเถสุ สุ ตฺตนฺ เตสุ ทิสฺสนฺ ต ิ
เจ, คเหตพฺพานิฯ
ตุ มฺหอมฺหสทฺทานํ ปน ปรปเทหิ สทฺธ ิ ํ สมาเส ‘‘มํทปี า’’ติอาทโย ปโยคา ตถาคตาทิมุขโต
สมฺภวนฺ ตฯิ ‘‘เอเต คามณิ มํทปี า มํเลณา มํสรณา’’ติ หิ ตถาคตมุขโต, ‘‘ตยฺ โยโค มยฺ โยโค’’ติ นิ
รุ ตฺตญฺญุมุขโต, กาพฺยาทาเส จ ‘‘ตฺวํมุข ํ กมเลเนว, ตุลฺยํ นาญฺเญน เกนจี’’ติ จ ‘‘จนฺ เทน ตฺวํมุข ํ
ตุลฺย’’นฺ ต ิ จ กวิมุขโตฯ
ตตฺถ หิ อหํ ทีโป เอเตสนฺ ต ิ มํทีปา, อหํ เลณํ เอเตสนฺ ต ิ มํเลณา, เอวํ มํสรณาฯ ตุมฺเหน โย
โค ตยฺโยโค, ตุ มฺหสทฺเทน โยโค อิจฺเจวตฺโถฯ อมฺเหน โยโค มยฺโยโค, อมฺหสทฺเทน โยโค อิจฺ
เจวตฺโถฯ ตว มุข ํ ตฺวํมุขํฯ พหุวจนวเสนปิ นิพฺพจนียํ ‘‘ตุมฺหากํ มุข ํ ตฺวํมุข’’นฺ ตฯิ เอตฺถ จ ปาฬิยํ
‘‘มํทปี า’’อิจฺจาทิทสฺ สนโต ‘‘ตฺวํทปี า’’ติอาทีนิ กาพฺยาทาเส จ ‘‘ตฺวํมุข’’นฺ ต ิ ทสฺ สนโต ตฺวํวณฺโณ,
ตฺวํสโร, มํมุขํ, มํวณฺโณ, มํสโรอาทีนิ คเหตพฺพานิฯ ตตฺถ ตฺวํ ทีโป เอเตสนฺ ต ิ ตฺวํทีปา, ตุมฺเห
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วา ทีปา เอเตสนฺ ต ิ ตฺวํทีปา, ตว วณฺโณ ตฺวํวณฺโณฯ มม มุข ํ มํมุขํ, อมฺหากํ วา มุข ํ มํมุขนฺ ต ิ
นิพฺพจนานิฯ เอส นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ ฯ
สมาเส ตุ มฺหอมฺหากํ, โหนฺ ต ิ ปรปเทหิ เว;
‘‘ตฺวํมุข’’นฺ ต ิ จ ‘‘มํทปี า, ตยฺ โยโค มยฺ โยโค’’ติ จฯ
เอตฺถาห ‘‘กิ ํ เอตฺตกเมว ตุ มฺหอมฺหสทฺทานํ รูปํ, อุทาหุ อญฺญมฺปิ อตฺถ’ี ’ติ? อตฺถ ิ ‘‘เต เม’’ อิจฺ
จาทีนิฯ ยทิ เอวํ กสฺ มา ปทมาลา วิสุํ น วุ ตฺตาติ? อวจเน การณมตฺถฯิ อตฺริท ํ การณํ –
‘‘เต เม โว โน’’ติ รูปานิ, ปรานิ ปทโต ยโต;
ตโต นามิกปนฺ ตสี ุ , น ตุ วุ ตฺตานิ ตานิ เมฯ
เอตฺถ จ มยํ เม โว โนสทฺทานมตฺถุทฺธาโร วุ จฺจเต – เตสทฺทสฺ ส ปน วุ ตฺโตวฯ ยสฺ มา อฏฺฐกถา
จริยา มยํสทฺทฏฺฐาเนปิ มยาสทฺโท, มยาสทฺทฏฺฐาเนปิ จ มยํสทฺโท อิจฺเจว วทนฺ ต,ิ ตสฺ มา มยมฺปิ
ตเถว วทามฯ มยํสทฺโท ‘‘อนุ ญฺญาตปฏิญฺญาตา, เตวิชฺชามยมสฺ มุโภ’’ติอาทีสุ อสฺ มทตฺเถ อาคโตฯ
‘‘มยํ นิสฺสาย เหมาย, ชาตา มนฺ โทสิสูปคา’’ติ เอตฺถ ปญฺญตฺตยิ ํฯ ‘‘มโนมยา ปี ตภิ กฺขา สยํปภา’’ติ
อาทีสุ นิพฺพตฺตอิ ตฺเถฯ พาหิเรน ปจฺจเยน วินา มนสาว นิพฺพตฺตาติ มโนมยาฯ ‘‘ยํนูนาหํ สพฺพมตฺ
ติกามยํ กุฏิก ํ กเรยฺ ย’’นฺ ตอิ าทีสุ วิการตฺเถฯ ‘‘ทานมยํ สีลมย’’นฺ ตอิ าทีสุ ปทปูรณมตฺเตฯ ‘‘ปี ฐํ เต
โสวณฺณมยํ อุฬาร’’นฺ ต ิ เอตฺถ วิการตฺเถ ปทปูรณมตฺเต วา ทฏฺฐพฺโพฯ ยทา หิ สุ วณฺณเมว
โสวณฺณนฺ ต ิ อยมตฺโถ, ตทา สุ วณฺณสฺ ส วิกาโร โสวณฺณมยนฺ ต ิ วิการตฺเถ มยสทฺโท ทฏฺฐพฺโพฯ
นิพฺพตฺตอิ ตฺโถติปิ วตฺตุ ํ วฏฺฏติฯ ยทา ปน สุ วณฺเณน นิพฺพตฺต ํ โสวณฺณนฺ ต ิ อยมตฺโถ, ตทา
โสวณฺณเมว โสวณฺณมยนฺ ต ิ ปทปูรณมตฺเต มยสทฺโท ทฏฺฐพฺโพฯ
เมสทฺโท ‘‘กิจฺเฉน เม อธิคตํ, หลํ ทานิ ปกาสิตุ’’นฺ ตอิ าทีสุ กรเณ อาคโตฯ มยาติ อตฺโถฯ
‘‘ตสฺ ส เม ภนฺ เต ภควา สํขติ ฺเตน ธมฺมํ เทเสตู’’ติอาทีสุ สมฺปทาเน, มยฺ หนฺ ต ิ อตฺโถติ วทนฺ ตฯิ ‘‘ปุ พฺ
เพว เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺ ส โพธิสตฺตสฺ เสว สโต’’ติอาทีสุ สามิอตฺเถ, มมาติ อตฺโถติ
จ วทนฺ ตฯิ เอตฺเถตํ วุ จฺจติ –
กรเณ สมฺปทาเน จ, สามิอตฺเถ จ อาคโต;
เมสทฺโท อิต ิ วิญฺเญยฺ โย, วิญฺญุนา นยทสฺ สินาฯ
เอตฺถ ปน ฐตฺวา อฏฺฐกถาจริเยหิ กเต เต เมสทฺทานมตฺถวิวรเณ วินิจฺฉยํ พฺรูม เตสมธิป ฺ
ปายปฺปกาสนวเสน โสตูนํ สํสยสมุคฺฆาฏนตฺถฯํ ตถา หิ อฏฺฐกถาจริยา เตเมสทฺทานํ
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สมฺปทานตฺถวเสน ‘‘ตุยฺห ํ มยฺ ห’’นฺ ต ิ อตฺถ ํ สํวณฺเณสุ ํ, สามิอตฺถวเสน ปน ‘‘ตว มมา’’ติฯ เอวํ ยฺ วายํ
เตหิ อสงฺ กรโต นิยโม ทสฺ สิโต, โส สาฏฺฐกเถ เตปิ ฏเก พุทฺธวจเน กุโต ลพฺภาฯ ตถา หิ เต
เมสทฺทตฺถวาจกา ตุ ยฺหํ มยฺหํสทฺทา ตว มมสทฺทา จ สมฺปทานสามิอตฺเถสุ อนิยมโต ปวตฺตนฺ ตฯิ
ตตฺริเม ปโยคา – อิท ํ ตุยฺห ํ ททามิฯ ตุยฺห ํ วิกปฺเปมิฯ ตุยฺห ํ มํเสน เมเทน, มตฺถเกน จ พฺ
ราหฺมณ, อาหุต ิ ํ ปคฺคเหสฺ สามิฯ เอส หิ ตุยฺห ํ ปิ ตา นรสีโหฯ ตุยฺห ํ ปน มาตา กหนฺ ตฯิ มยฺ หเมว
ทานํ ทาตพฺพ,ํ น อญฺเญสํ, มยฺ หเมว สาวกานํ ทานํ ทาตพฺพ,ํ น อญฺเญสํฯ น มยฺ ห ํ ภริยา เอสาฯ
อสฺ สโม สุ กโต มยฺ หฯํ สพฺพญฺญุต ํ ปิ ยํ มยฺ หฯํ ตาต มยฺ ห ํ มาตุ มุข ํ อญฺญาทิสํ, ตุมฺหากํ อญฺญาทิสํฯ
มยฺ ห ํ สามิโก อิทานิ มริสฺสติฯ ตว ทียเต, ตว สิลาฆเต, มม สิลาฆเต, ปพฺพชฺชา มม รุ จฺจติฯ ตว
ปุ ตฺโตฯ อุโภ มาตาปิ ตา มมาติ เอวํ อนิยมโต ปวตฺตนฺ ตฯิ
จูฬนิรุตฺติยญฺหิ ยมกมหาเถเรน จตุตฺถฉี ฏฺฐีนํ อนญฺญรูปตฺต ํ วุ ตฺต ํ ‘‘จตุตฺถฉี ฏฺฐีนํ สพฺพตฺถ
อนญฺญ,ํ ตติยาปญฺจมีนํ พหุวจนญฺจา’’ติฯ ยทิ เอวํ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘นโม เต ปุ ริสาชญฺญฯ นโม เต
พุทฺธ วีรตฺถ’ู ติอาทีสุ ตุ ยฺหํสทฺทสฺ ส วเสน สมฺปทาเน, ตุยฺหนฺ ต ิ หิ อตฺโถฯ ‘กินฺเต วตํ กิ ํ ปน พฺร
หฺมจริย’นฺ ตอิ าทีสุ สามิอตฺเถ, ตวาติ หิ อตฺโถ’’ติอาทีนิ วทนฺ ตา ‘‘อยุ ตฺต ํ สํวณฺณนํ สํวณฺเณสุ ’’นฺ ตปิ ิ ,
‘‘ปสฺ สิตพฺพ ํ น ปสฺ สสิ ํ ู’’ติปิ อาปชฺชนฺ ตตี ?ิ ยุ ตฺตเํ ยว เต สํวณฺณยิสํ ุ , ปสฺ สิตพฺพญฺจ ปสฺ สสิ ํ ุ ฯ ตถา หิ
เต ‘‘สทฺทสตฺถมฺปิ เอกเทสโต สาสนานุ กลู ํ โหตี’’ติ ปเรสมนุ กมฺปาย สทฺทสตฺถโต นยํ คเหตฺวา
สมฺปทานตฺถวเสน เต เมสทฺทานํ ‘‘ตุยฺห ํ มยฺ ห’’นฺ ต ิ อตฺถ ํ สํวณฺณยิสํ ุ , สามิอตฺถวเสน ปน ‘‘ตว
มมา’’ติฯ สทฺทสตฺเถ หิ จตุตฺถฉี ฏฺฐีรูปานิ สพฺพถา วิสทิสานิ, สาสเน ปน สทิสานิฯ ตสฺ มา สาสเน
สามญฺเญน ปวตฺตานิ จตุตฺถฉี ฏฺฐีรูปานิ สทฺทสตฺเถ วิเสเสน ปวตฺเตหิ จตุตฺถฉี ฏฺฐีรูเปหิ สมานคติ
กานิ กตฺวา ปเรสมนุ กมฺปาย สมฺปทานตฺเถ ตุ ยฺหํ มยฺหํสทฺทานํ ปวตฺตนิ ิยโม, สามิอตฺเถ จ ตว
มมสทฺทานํ ปวตฺตนิ ิยโม ทสฺ สิโตฯ ยสฺ มา ปน ปเรสมนุ กมฺปาย อยํ นิยโม, ตสฺ มา กรุ ณาเย
วายํปราโธ, น อฏฺฐกถาจริยานํฯ ตาย เอว หิ เตหิ เอวํ สํวณฺณนา กตาติฯ
เกจิ ปเนตฺถ เอวํ วเทยฺ ยุํ – นนุ จ โภ อฏฺฐกถาจริเยหิ สทฺทนยํ นิสฺสาย เต เมสทฺทานํ สา
มิอตฺเถ วตฺตมานานํ ‘‘ตว มมา’’ติ อตฺถวจเนน ‘‘ตุยฺห ํ มํเสน เมเทน, น มยฺ ห ํ ภริยา เอสา’’ติอาทีสุ
สามิวิสเยสุ วิภตฺตวิ ิปลฺลาสนโย ทสฺ สิโตติ สกฺกา วตฺตุ,ํ ตถา สทฺทนยญฺเญว นิสฺสาย เต เมสทฺ
ทานํ สมฺปทานตฺเถ วตฺตมานานํ ‘‘ตุยฺห ํ มยฺ ห’’นฺ ต ิ อตฺถวจเนน ‘‘ภตฺต ํ ตว น รุ จฺจติฯ ปพฺพชฺชา มม
รุ จฺจตี’’ติอาทีสุปิ สมฺปทานวิสเยสุ วิภตฺตวิ ิปลฺลาสนโย ทสฺ สิโตติ สกฺกา วตฺตุนฺต ิ? น สกฺกา, คาถา
สุ วิย จุณฺณิยปทฏฺฐาเนปิ ตุ ยฺหํ มยฺหํ ตว มมสทฺทานํ อนิยเมน ทฺวีสุ อตฺเถสุ ปวตฺตนโตฯ น หิ
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อีทเิ ส ฐาเน คาถายํ วา จุณฺณิยปทฏฺฐาเน วา วิภตฺตวิ ิปลฺลาโส อิจฺฉิตพฺโพฯ ‘‘ตสฺ ส รชฺชสฺ สหํ ภีโต
ฯ กิ ํ นุ โข อหํ ตสฺ ส สุ ขสฺ ส ภายามี’’ติอาทีสุเยว ปน ฐาเนสุ อิจฺฉิตพฺโพฯ
ยทิ สทฺทนยํ นิสฺสาย ‘‘ตุยฺห ํ มํเสน เมเทนา’’ติอาทีสุ วิภตฺตวิ ิปลฺลาโส อิจฺฉิตพฺโพ สิยา, ‘‘พฺ
ราหฺมณสฺ ส ปิ ยปุ ตฺตทานํ อทาสิฯ พฺราหฺมณสฺ ส ปิ ตา อทาสี’’ติอาทีสุปิ สทฺทนยํ นิสฺสาย ‘‘พฺ
ราหฺมณายา’’ติอาทินา วิภตฺตวิ ิปลฺลาสตฺโถ วจนีโย สิยา จตุตฺถฉี ฏฺฐีรูปานํ สตฺเถ วิสุํ วจนโตฯ
เอวญฺจ สติ โก โทโสติ เจ? อตฺเถว โทโส, ยสฺ มา ทานโยเค วา นโมโยเค วา อายาเทสสหิตานิ
จตุตฺถฉี ฏฺฐีรูปานิ สาฏฺฐกเถ เตปิ ฏเก พุทฺธวจเน นุ ปลพฺภนฺ ต,ิ ตสฺ มา ‘‘พฺราหฺมณายา’’ติอาทินา
วิภตฺตวิ ิปลฺลาสตฺถวจเน อยํ โทโส ยทิท ํ อวิชฺชมานคฺคหณํฯ ยสฺ มา ปน อีทเิ สสุ ฐาเนสุ วิภตฺต ิ
วิปลฺลาสกรณํ สาวชฺช,ํ ตสฺ มา ‘‘ตุยฺห ํ มํเสน เมเทนา’’ติอาทีสุปิ วิภตฺตวิ ิปลฺลาโส น อิจฺฉิตพฺโพฯ
จตุตฺถฉี ฏฺฐีรูปานิ หิ อนญฺญานิ ทิสฺสนฺ ต ิ ‘‘ปุ ริสสฺ ส อทาสิ, ปุ ริสสฺ ส ธนํ พฺราหฺมณานํ อทาสิ, พฺ
ราหฺมณานํ สนฺ ตก’’นฺ ตฯิ ตถา หิ ปาวจเน ส นํ สทฺทา สมฺปทานสามิอตฺเถสุ สามญฺเญน ปวตฺตนฺ ต,ิ
ตปฺปวตฺต ิ ‘‘อคฺคสฺ ส ทาตา เมธาวี’’ติอาทีห ิ ปโยเคหิ ทีเปตพฺพาฯ ‘‘อคฺคสฺ ส ทาตา เมธาวี’’ติ เอตฺถ
หิ ‘‘อคฺคสฺ สา’’ติ อยํ สทฺโท ยทา กฺริยาปฏิคฺคหณํ ปฏิจฺจ สมฺปทานตฺเถ ปวตฺตติ, ตทา ‘‘อคฺคสฺ ส
รตนตฺตยสฺ ส ทาตา’’ติ อตฺถวเสน ปวตฺตติฯ ยทา ปน กฺริยํ ปฏิจฺจ กมฺมภูเต สามิอตฺเถ ปวตฺตติ,
ตทา ‘‘อคฺคสฺ ส เทยฺ ยธมฺมสฺ ส ทาตา’’ติ อตฺถวเสน ปวตฺตติฯ เอวํ สพฺพถาปิ วิปลฺลาโส ตุมฺหากํ
สรณํ น โหตีตฯิ ตถา สทฺทนยํ นิสฺสาย ‘‘สมฺปทานวจน’’นฺ ต ิ ตุมฺเหหิ ทฬฺ ห ํ คหิตสฺ ส มยฺ หสํ ทฺทสฺ ส
สามิอตฺถวเสน ปณฺณตฺตยิ ํ ทสฺ สนโต วิภตฺตวิ ิปลฺลาโส ตุมฺหากํ สรณํ น โหเตวฯ ตถา หิ –
‘‘สกุโณ มยฺ หโก นาม, คิริสานุ ทรีจโร;
ปกฺก ํ ปิ ปผฺ ลิมารุ ยฺห, ‘มยฺ ห ํ มยฺ ห’นฺ ต ิ กนฺ ทตี’’ติ
เอตฺถ มยฺหโกติ เอกาย สกุณชาติยา นามํฯ โส หิ โลลุปปฺ จาริตาย ‘‘อิทมฺปิ มยฺ ห,ํ อิทมฺปิ มยฺ ห’’นฺ
ติ กายติ รวตีต ิ มยฺ หโกติ วุ จฺจติ มยฺหสทฺทปู ปทสฺ ส เก เร เค สทฺเทติ ธาตุสฺส วเสนฯ
อตฺรายํ ปทโสธนา – ยทิ ตุ ยฺห ํ มยฺ หสํ ทฺทา ธุวํ สมฺปทานตฺเถ, ตว มมสทฺทา จ สามิอตฺเถ
ภเวยฺ ยุํ, เอวํ สนฺ เต โลกโวหารกุสเลน สพฺพญฺญุนา ตสฺ ส สกุณสฺ ส ‘‘มยฺ หโก’’ติ ปณฺณตฺต ิ น วตฺตพฺ
พา สิยา อนนฺ โตคธสมฺปทานตฺถตฺตา, อนฺ โตคธสามฺยตฺถตฺตา ปน ‘‘มมโก’’ อิจฺเจว ปญฺญตฺต ิ
วตฺตพฺพา สิยาฯ เอตฺถปิ ‘‘มยฺ หโก’’ติ อิท ํ วิภตฺตวิ ิปลฺลาสวเสน วุ ตฺตนฺ ต ิ เจ? น, ปณฺณตฺตวิ ิสเย
วิภตฺตวิ ิปริณามสฺ ส อฏฺฐานตฺตา อนวกาสตฺตาฯ
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อปิ เจตฺถ มยฺ หสํ ทฺโท สรูปโต วิภตฺยนฺ ตภาเวน ติฏฺฐติ กสทฺเทน เอกปทตฺตปู คมนโต, เอวํ
สนฺ เตปิ ‘‘มยฺ หโก’’ติ อยํ สกุณวิเสสวาจโก สทฺโท ปจฺจตฺตวจนภาเว ฐิโตเยว อีสกํ สามิอตฺถมฺปิ
โชตยติ สุ ชมฺปติ ราชปุ ริสสทฺทา วิยฯ อิมนิ าปิ การเณน วิภตฺตวิ ิปลฺลาโส ตุมฺหากํ สรณํ น โหติฯ
อิต ิ ‘‘มยฺ หโก’’ติ ปณฺณตฺตยิ ํ วตฺตมานสฺ ส ปทาวยวภูตสฺ ส มยฺ หสทฺทสฺ ส อวิปลฺลาสวจนเลเสน ตุ ยฺ
หํ ตว มมสทฺเทสุ ปิ วิภตฺตวิ ิปลฺลาโส น อิจฺฉิตพฺโพติ สิทฺธฯํ ตสฺ มา อฏฺฐกถาจริเยหิ สมฺปทานสา
มิอตฺเถสุ สามญฺเญน ปวตฺตานมฺปิ สมานานํ ตุ ยฺหํ มยฺหํ ตว มมสทฺทานํ สทฺทนยญฺเญว นิสฺสาย
ปเรสมนุ กมฺปาย วุ ตฺตปฺปกาโร นิยโม ทสฺ สิโตติ อวคนฺ ตพฺพฯํ อิจฺเจวํ –
‘‘ตุยฺห ํ มยฺ ห’’นฺ ตเิ ม สทฺเท, สมฺปทาเน ครู วทุ;ํ
‘‘ตว มมา’’ติ สามิมฺห,ิ นยมาทาย สตฺถโตฯ
เอวํ สนฺ เตปิ เอเตสํ, นิยโม นตฺถ ิ ปาฬิยํ;
โกจิ เตสํ วิเสโส จ, ทิฏฺโฐ อมฺเหหิ ตํ สุ ณฯ
สามฺยตฺถสมฺปทานตฺถา, สมฺภวนฺ ต ิ ยหิ ํ ทุเว;
‘‘ตุยฺห ํ มยฺ ห’’นฺ ตเิ ม สทฺทา, เต ปโยคา น ทุลฺลภาฯ
‘‘ตว มมา’’ติเม สทฺทา, ปายา สามิมฺห ิ วตฺตเร;
สมฺปทาเน ยหิ ํ โหนฺ ต,ิ เต ปโยคา ปนปฺปกาฯ
ตวโต มมโต ตุ ยฺห-ํ มยฺ หสํ ทฺทาว สาสเน;
ปาเฐ เนกสหสฺ สมฺห,ิ สามิอตฺเถ ปวตฺตเรติฯ
สพฺพาปิ อิมา นีตโิ ย ปรมสุ ขุมา สุ ทุทฺทสา วีรชาตินา สาธุก ํ มนสิ กาตพฺพาฯ
โว โนสทฺเทสุ ปน โวสทฺโท ปจฺจตฺตอุปโยคกรณสมฺปทานสามิวจนปทปูรเณสุ ทิสฺสติฯ ‘‘กจฺจ ิ
โว อนุ รุทฺธา สมคฺคา สมฺโมทมานา’’ติอาทีสุ หิ ปจฺจตฺเต ทิสฺสติฯ ‘‘คจฺฉถ ภิกฺขเว ปณาเมมิ โว’’ติ
อาทีสุ อุปโยเคฯ ‘‘น โว มม สนฺ ตเิ ก วตฺถพฺพ’’นฺ ตอิ าทีสุ กรเณฯ ‘‘วนปตฺถปริยายํ โว ภิกฺขเว เท
เสสฺ สามี’’ติอาทีสุ สมฺปทาเนฯ ‘‘สพฺเพสํ โว สาริปุตฺตา สุ ภาสิต’’นฺ ตอิ าทีสุ สามิวจเนฯ ‘‘เย หิ โวอริ
ยา ปริสุทฺธา กายกมฺมนฺ ตา’’ติอาทีสุ ปทปูรณมตฺเตฯ เอตฺเถตํ วุ จฺจติ –
‘‘ปจฺจตฺเต อุปโยเค จ, กรเณ สมฺปทานิเย;
สามิสฺส วจเน เจว, ตเถว ปทปูรเณ;
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อิเมสุ ฉสุ ฐาเนสุ , โวสทฺโท สมฺปวตฺตติ’’ฯ
โนสทฺโท ปจฺจตฺโตปโยคกรณสมฺปทานสามิวจนาวธารณนุ สทฺทตฺเถสุ ปฏิเสเธ นิปาตมตฺเต จ
วตฺตติฯ อยญฺห ิ ‘‘คามํ โน คจฺเฉยฺ ยามา’’ติ เอตฺถ ปจฺจตฺเต ทิสฺสติฯ ‘‘มา โน อชฺช วิกนฺ ตสิ ํ ุ , รญฺโญ
สูทา มหานเส’’ติอาทีสุ อุปโยเคฯ ‘‘น โน วิวาโห นาเคหิ, กตปุ พฺโพ กุทาจน’’นฺ ตอิ าทีสุ กรเณฯ ‘‘สํ
วิภเชถ โน รชฺเชนา’’ติอาทีสุ สมฺปทาเนฯ ‘‘สตฺถา โน ภควา อนุ ปปฺ ตฺโต’’ติอาทีสุ สามิวจเนฯ ‘‘น
โน สมํ อตฺถ ิ ตถาคเตนา’’ติ เอตฺถ อวธารเณฯ ‘‘อภิชานาสิ โน ตฺวํ มหาราชา’’ติอาทีสุ นุ สทฺทตฺเถ,
ปุ จฺฉายนฺ ตปิ ิ วตฺตุ ํ วฏฺฏติฯ ‘‘สุ ภาสิตญฺเญว ภาเสยฺ ย, โน จ ทุพฺภาสิต ํ ภเณ’’ติอาทีสุ ปฏิเสเธฯ ‘‘น
โน สภายํ น กโรนฺ ต ิ กิญฺจ’ี ’ติอาทีสุ นิปาตมตฺเตฯ เอตฺเถตํ วุ จฺจติ –
ปจฺจตฺเต จุปโยเค จ, กรเณ สมฺปทานิเย;
สามฺยาวธารเณ เจว, นุ สทฺทตฺเถ นิวารเณ;
ตถา นิปาตมตฺตมฺห,ิ โนสทฺโท สมฺปวตฺตติฯ
อิทานิ สพฺพนามานํ ยถารหํ สํขติ ฺเตน มิสฺสกปทมาลา วุ จฺจเต –
โย โส, เย เตฯ ยํ ตํ, เย เตฯ เยน เตนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ ยา สา, ยา ตาฯ ยํ ตํ, ยา ตาฯ
ยาย ตายฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ ยํ ตํ, ยานิ ตานิฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ อิมนิ า นเยน ลิงฺคตฺตย
โยชนา กาตพฺพาฯ
‘‘เอโส โส, เอเต เตฯ อยํ โส, อิเม เตฯ โส อยํ เต อิเม’’ติอาทินา ยถาปโยคํ ปทมาลา
โยเชตพฺพาฯ ตถา หิ ‘‘โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโกฯ เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺ เต อนุ ปคมฺม
มชฺฌมิ า ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธาฯ อยํ โส สารถิ เอตี’’ติ เอวมาทโย วิจติ ฺตปฺปโยคา
ทิสฺสนฺ ตฯิ อิต ิ สพฺพนามิกปทานํ มิสฺสกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ
มยา สพฺพตฺถสิทฺธสฺ ส , สาสเน สพฺพทสฺ สิโน;
สพฺพตฺถ สาสเน สุ ฏฺฐุ, โกสลฺลตฺถาย โสตุนํฯ
อสพฺพนามนาเมหิ, สพฺพนามปเทหิ เว;
สห สพฺพานิ วุ ตฺตานิ, สพฺพนามานิ ปนฺ ตโิ ตฯ
เอเตสุ กตโยคานํ, สุ ขุมตฺถวิชานนํ;
อกิจฺฉปฏิเวเธน, ภวิสฺสติ น สํสโยฯ
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อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
สพฺพนามตํสทิสนามานํ นามิกปทมาลาวิภาโค นาม
ทฺวาทสโม ปริจฺเฉโทฯ

๑๓. สวินิจฺฉยสงฺขยฺ านามนามิกปทมาลา
อิโต ปรํ ปวกฺขามิ, สงฺ ขฺยานามิกปนฺ ตโิ ย;
ภูธาตุเชหิ รูเปหิ, อญฺเญหิ จุปโยชิตฯุ ํ
ยา หิ สา เหฏฺฐา อมฺเหหิ เอก ทฺวิติ จตุ อจิ ฺเจเตสํ สงฺ ขฺยาสพฺพนามานํ นามิกปทมาลา กถิตา
, ตํ ฐเปตฺวา อิธ อสพฺพนามานํ ปญฺจ ฉ สตฺตาทีนํ สงฺ ขฺยานามานํ นามิกปทมาลา ภูธาตุมเยหิ
อญฺเญหิ จ รูเปหิ โยชนตฺถ ํ วุ จฺจเต –
ปญฺจ, ปญฺจหิ, ปญฺจภิ, ปญฺจนฺ นํ, ปญฺจสุ ฯ สตฺตนฺ นํ วิภตฺตนี ํ วเสน เญยฺ ยํฯ ‘‘ปญฺจ ภูตา,
ปญฺจ อภิภวิตาโร, ปญฺจ ปุ ริสา, ปญฺจ ภูมโิ ย, ปญฺจ กญฺญาโย, ปญฺจ ภูตานิ, ปญฺจ จิตฺตานี’’ติอาทิ
นา สพฺพตฺถ โยเชตพฺพฯํ ฉ, ฉหิ, ฉภิ, ฉนฺ นํ, ฉสุ , ฉสฺ สุ อิตปิ ิ ฯ ‘‘ฉสฺ สุ โลโก สมุปปฺ นฺ โน, ฉสฺ สุ กฺ
รุ พฺพติ สนฺ ถว’’นฺ ต ิ หิ ปาฬิฯ สตฺต, สตฺตหิ, สตฺตภิ, สตฺตนฺ นํ, สตฺตสุ ฯ อฏฺฐ, อฏฺฐหิ, อฏฺฐภิ,
อฏฺฐนฺ นํ, อฏฺฐสุ ฯ นว, นวหิ, นวภิ, นวนฺ นํ, นวสุ ฯ ทส, ทสหิ, ทสภิ, ทสนฺ นํ, ทสสุ ฯ เอวํ เอกาทส
ฯ ทฺวาทส, พารสฯ เตรส, เตทส, เตฬสฯ จตุ ทฺทส, จุทฺทสฯ ปญฺจทส, ปนฺ นรสฯ โสฬสฯ
สตฺตรสฯ อฏฺฐารส, อฏฺฐารสหิ, อฏฺฐารสภิ, อฏฺฐารสนฺ นํ, อฏฺฐารสสุ ฯ สพฺพเมตํ พหุวจนวเสน
คเหตพฺพฯํ
เอกูนวี สติ, เอกูนวี สํ อิจฺจาทิปิฯ เอกูนวีสาย, เอกูนวีสายํ, เอกูนวีส ภิกฺข ู ติฏฺฐนฺ ต,ิ เอกูนวีสํ
ภิกฺข ู ปสฺ สติ, เอวํ ‘‘กญฺญาโย จิตฺตานี’’ติ จ อาทินา โยเชตพฺพฯํ เอกูนวีสาย ภิกฺขหู ิ ธมฺโม เทสิโต,
เอกูนวีสาย กญฺญาหิ กตํ, เอกูนวีสาย จิตฺเตหิ กตํ, เอกูนวีสาย ภิกฺขนู ํ จีวรํ เทติ, เอกูนวีสาย
กญฺญานํ ธนํ เทติ, เอกูนวีสาย จิตฺตานํ รุ จฺจติ, เอกูนวีสาย ภิกฺขหู ิ อเปติฯ เอวํ กญฺญาหิ จิตฺเตหิฯ
เอกูนวีสาย ภิกฺขนู ํ สนฺ ตกํ, เอวํ กญฺญานํ จิตฺตานํฯ เอกูนวีสายํ ภิกฺขสู ุ ปติฏฺฐิตฯํ เอวํ ‘‘กญฺญาสุ
จิตฺเตสู’’ติ โยเชตพฺพฯํ เอกูนวี สติ, เอกูนวีสติ,ํ เอกูนวีสติยา, เอกูนวีสติยํฯ
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วี สติ, วีสติ,ํ วีสติยา, วีสติยํฯ วี ส, วีสํ, วีสาย, วีสายํฯ ตถา เอกวี ส ทฺวาวี ส พาวี ส เตวี ส
จตุ วีส อิจฺจาทีสุปิฯ ติํส, ติสํ ํ, ติสํ าย, ติสํ ายํฯ จตฺตาลี ส, จตฺตาลีสํ, จตฺตาลีสาย, จตฺตาลีสายํฯ จตฺ
ตารีส อิจฺจาทิปิฯ ปญฺญาส, ปญฺญาสํ, ปญฺญาสาย, ปญฺญาสายํฯ ปณฺณาส, ปณฺณาสํ, ปณฺณา
สาย, ปณฺณาสายํฯ สฏฺฐิ, สฏฺฐิ,ํ สฏฺฐิยา, สฏฺฐิยํฯ สตฺตติ, สตฺตติ,ํ สตฺตติยา, สตฺตติยํฯ สตฺตริ อิจฺ
จาทิปิฯ อสี ติ, อสีต,ิ ํ อสีตยิ า, อสีตยิ ํฯ นวุติฯ นวุ ต,ิ ํ นวุ ตยิ า, นวุ ตยิ ํฯ
อิตฺถญฺจ อญฺญถาปิ สงฺ ขฺยารูปานิ คเหตพฺพานิฯ เอกูนวีเสหิ, เอกูนวีสานํ, เอกูนวีเสสุ ฯ
‘‘ฉนฺ นวุ ตนี ’’นฺ ต ิ จ อาทินาปิ สงฺ ขฺยารูปานํ กตฺถจิ ทสฺ สนโต เกจิ สทฺทสตฺถวิท ู อูนวี สติสทฺท ํ สพฺพ
ทาปิ เอกวจนนฺ ตมิตฺถลิ งิ ฺ คเมว ปยุ ญฺชนฺ ตฯิ เกจิ ‘‘วี สติอาทโย อานวุติ เอกวจนนฺ ตา อิตฺถลิ งิ ฺ คา’’
ติ วทนฺ ตฯิ เกจิ ปนาหุ –
‘‘สทฺทา สงฺ ขฺเยยฺ ยสงฺ ขาสุ , เอกตฺเต วี สตาทโย;
สงฺ ขตฺเถ ทฺวิพหุตฺตมฺห,ิ ตา ตุ จานวุติตฺถโิ ย’’ติฯ
เอตฺถ ทฺวิวจนํ ฉฑฺ เฑตพฺพ ํ พุทฺธวจเน ตทภาวโตฯ สพฺเพสมฺปิ จ เตสํ ยถาวุ ตฺตวจนํ กิญฺจ ิ
ปาฬิปปฺ เทสํ ปตฺวา ยุ ชฺชติ, กิญฺจ ิ ปน ปตฺวา น ยุ ชฺชติ วี สติวีสํติํสํอจิ ฺจาทีนญฺห ิ สงฺ ขตฺถานํ สทฺ
ทานํ พหุวจนปฺปโยควเสนปิ ปาฬิยํ ทสฺ สนโต, กจฺจายเน จ โยวจนสมฺภตู รูปวนฺ ตตาทสฺ สนโตฯ
ตสฺ มา ยถาสมฺภวํ ยถาปาวจนญฺจ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาเว เตสเมกวจนนฺ ตตา เวทิตพฺพา อตฺถิ นตฺถิสทฺ
ทานํ วิยฯ
อตฺถินตฺถิสทฺทา หิ นิปาตตฺตา เอกตฺเตปิ พหุตฺเตปิ ปวตฺตนฺ ต ิ ‘‘ปุ ตฺตา มตฺถ ิ ธนมฺมตฺถฯิ
นตฺถ ิ อตฺตสมํ เปมํฯ นตฺถ ิ สมณพฺราหฺมณา’’ติอาทีสุฯ อลิงฺคตฺเตปิ ปเนเตสํ กตฺถจิ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาโว
ทิฏฺโฐฯ อภิธมฺเม หิ ธมฺมเสนาปตินา อนุ ธมฺมจกฺกวตฺตนิ า โวหารกุสเลน โวหารกุสลสาธเกน
‘‘อตฺถยิ า นวฯ นตฺถยิ า นวา’’ติ เอกวจนนฺ ต ํ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปํ ทสฺ สิต,ํ ตสฺ มา วี สติวีสติมจิ ฺจาทีนมฺปิ
ยถาสมฺภวํ ยถาปาวจนญฺจ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาเว เอกวจนนฺ ตตา เวทิตพฺพาฯ
ตตฺเถเก ‘‘เหตุยา อธิปติยา’’ติ จ อิท ํ ลิงฺควิปลฺลาสวเสน คเหตพฺพ ํ มญฺญนฺ ตฯิ ตมฺมติวเสน
‘‘เหตุมฺห ิ อธิปติมฺห’ี ’ติ ปุ ลฺลงิ ฺ คภาโว ปฏิปาเทตพฺโพ, ‘‘เหตุปจฺจเย อธิปติปจฺจเย’’ อิจฺเจวตฺโถฯ อถ
วา ‘‘เหตุยา อธิปติยา’’ติ ทฺวยมิท ํ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปปฏิภาคํ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปนฺ ต ิ คเหตพฺพ ํ ‘‘เหตุโย ชนฺ ตุโย’’
ติอาทีนํ อิตฺถลิ งิ ฺ ครูปปฏิภาคานํ ปุ ลฺลงิ ฺ ครูปานมฺปิ วิชฺชมานตฺตา, ‘‘อตฺถยิ า นตฺถยิ า’’ติ อิท ํ ปน
ลิงฺควิปลฺลาสวเสน วุ ตฺตนฺ ต ิ น คเหตพฺพ ํ อตฺถิ นตฺถิสทฺทานํ อลิงฺคเภทตฺตาฯ น หิ อตฺถิ นตฺถิสทฺ
ทา ตีสุ ลิงฺเคสุ เอกสฺ มมิ ฺปิ อนฺ โตคธาฯ เอเตสุ หิ อตฺถิสทฺโท อาขฺยาตนิปาตวเสน ภิชฺชติ ‘‘อตฺถ ิ
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สนฺ ต ิ สํวิชฺชติฯ อตฺถขิ รี า พฺราหฺมณี’’ติอาทีสุ, นตฺถิสทฺโท ปน นิปาโตเยวฯ อิจฺเจวํ อตฺถิ นตฺถิสทฺ
ทานํ นิปาตานญฺจ ลิงฺควจนวเสน กถนํ ยุ ชฺชติ อิตฺถลิ งิ ฺ คาทิวเสน เอกตฺตาทิวเสน จ อปฺปวตฺตนโต
ฯ วุ ตฺตญฺจ –
‘‘สทิสํ ตีสุ ลิงฺเคสุ , สพฺพาสุ จ วิภตฺตสิ ุ ;
วจเนสุ จ สพฺเพสุ , ยํ น พฺเยติ ตทพฺยย’’นฺ ตฯิ
เอตฺถ สิยา – นนุ จ โภ ‘‘อตฺถ ิ สกฺกา ลพฺภา อิจฺเจเต ปฐมายา’’ติ วจนโต อตฺถิสทฺโท ปฐมาย
วิภตฺตยิ า ยุ ตฺโต, เอวํ สนฺ เต กสฺ มา ‘‘สทิสํ ตีสุ ลิงฺเคสู’’ติอาทิ วุ ตฺตนฺ ต?ิ สจฺจ ํ อตฺถิสทฺโท ปฐมาย
วิภตฺตยิ า ยุ ตฺโต, ตถา นตฺถิสทฺโท อตฺถิสทฺทสฺ ส วจนเลเสน คเหตพฺพตฺตา ยุ คฬปทตฺตา จฯ อิท ํ
ปน ‘‘สทิสํ ตีสุ ลิงฺเคสู’’ติอาทิวจนํ อุปสคฺคนิปาตสงฺ ขาเต อสงฺ ขฺยาสทฺเท สนฺ ธาย วุ ตฺต ํ, น เอเก
กมสงฺ ขฺยาสทฺท ํ สนฺ ธายฯ ตถา หิ ‘‘อสงฺ ขฺยา’’ติ จ ‘‘อพฺยยา’’ติ จ ลทฺธโวหาเรสุ อุปสคฺคนิปาเตสุ
อุปสคฺคา สพฺเพปิ สพฺพวิภตฺตวิ จนกาฯ นิปาตานํ ปน เอกจฺเจ ปฐมาทีสุ ยถารหํ วิภตฺตยิ ุ ตฺตา,
เอกจฺเจ อวิภตฺตยิ ุ ตฺตาฯ ตตฺถ เย ยทคฺเคน วิภตฺตยิ ุ ตฺตา, เต ตทคฺเคน ตพฺพจนกาฯ อุปสคฺคนิปา
เตสุ หิ ปจฺเจกํ ‘‘อิท ํ นาม วจน’’นฺ ต ิ ลทฺธุ ํ น สกฺกา, สพฺพสงฺ คาหกวเสน ปน ‘‘สทิสํ ตีสุ ลิงฺเคสู’’ติ
อาทิ ปุ พฺพาจริเยหิ วุ ตฺตฯํ กจฺจายนาจริเยนปิ อิมเมวตฺถ ํ สนฺ ธาย ‘‘สพฺพาสมาวุ โสปสคฺคนิปาตา
ทีห ิ จา’’ติ วุ ตฺตฯํ น หิ อาวุโสสทฺทโต สพฺพาปิ วิภตฺตโิ ย ลพฺภนฺ ต,ิ อถ โข อาลปนตฺถวาจกตฺตา
เอกวจนิกอเนกวจนิกา ปฐมาวิภตฺตโิ ยเยว ลพฺภนฺ ตฯิ อยมสฺ มากํ ขนฺ ตฯิ
เกจิ ปน สพฺเพหิปิ นิปาเตหิ สพฺพวิภตฺตโิ ลปํ วทนฺ ต,ิ ตํ น คเหตพฺพฯํ ‘‘อตฺถิ สกฺกา ลพฺภา
อิจฺเจเต ปฐมายฯ ทิวา ภิยฺโย นโม อิจฺเจเต ปฐมาย จ ทุตยิ าย จา’’ติอาทิวจนโต, ปทปูรณมตฺ
ตานญฺจ อวิภตฺตยิ ุ ตฺตานํ อถ ขลุ วต วถ อิจฺจาทีนํ นิปาตานํ วจนโตฯ เอตฺถาปิ สิยา ‘‘นนุ จ โภ
อวิภตฺตยิ ุ ตฺตานมฺปิ นิปาตานํ สมฺภวโต อตฺถิ นตฺถิสทฺทานํ อวิภตฺตโิ ก นิทฺเทโส กาตพฺโพ, อถ
กิมตฺถ ํ ‘อตฺถยิ า นว, นตฺถยิ า นวา’ติ สวิภตฺตโิ ก นิทฺเทโส กโต’’ติ? สพฺพถา วิภตฺตหี ิ วินา อตฺถสฺ ส
นิทฺทสิ ิตุมสกฺกุเณยฺ ยตฺตาติฯ
ยทิ เอวํ ‘‘อตฺถ ิ สกฺกา ลพฺภา อิจฺเจเต ปฐมายา’’ติ วจนโต อตฺถิ นตฺถิสทฺทา ลุตฺตาย ปฐมาย
วิภตฺตยิ า วเสน ปฐมาวิภตฺตกิ าเยว นิทฺทสิ ิตพฺพา, เอวมกตฺวา กสฺ มา สตฺตมฺยนฺ ตวเสน ‘‘อตฺถยิ า
นตฺถยิ า’’ติ นิทฺทฏิ ฺ ฐาติ? สจฺจ,ํ อตฺถิ นตฺถิสทฺทา ปฐมาวิภตฺตยิ ุ ตฺตาเยว นิทฺทสิ ิตพฺพา, ตถาปิ
‘‘อตฺถปิ จฺจเย นว, นตฺถปิ จฺจเย นวา’’ติ เอตสฺ สตฺถสฺ ส ปริทปี เน ปฐมาย โอกาโส นตฺถ,ิ สตฺตมิยา
เยว ปน อตฺถ,ิ ตสฺ มา ‘‘อตฺถยิ า นว, นตฺถยิ า นวา’’ติ วุ ตฺตฯํ อิต ิ อตฺถิยานตฺถิยาสทฺทานํ
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สตฺตมฺยนฺ ตภาเว สิทฺเธเยว ตติยาจตุตฺถปี ญฺจมีฉฏฺฐิยนฺ ตภาโวปิ สิทฺโธเยว โหติฯ ตสฺ มา ‘‘อตฺถภิ า
โว อตฺถติ า’’ติอาทีสุปิ อตฺถยิ า ภาโว อตฺถิภาโว, นตฺถยิ า ภาโว นตฺถิภาโว, อตฺถยิ า ภาโว อตฺถิ
ตาภิอาทินา สมาสตทฺธติ วิคฺคโห อวสฺ สมิจฺฉิตพฺโพฯ ยทิทมมฺเหหิ วุ ตฺต,ํ ตํ ‘‘ปาฬิยา วิรุชฺฌตี’’ติ น
วตฺตพฺพ ํ ปาฬินยานุ สาเรน วุ ตฺตตฺตาติฯ
เอวํ โหตุ, กสฺ มา โภ ‘‘อตฺถยิ า, นตฺถยิ า’’ติ อิตฺถลิ งิ ฺ คนิทฺเทโส กโต, นนุ นิปาโตปสคฺคา อลิงฺ
คเภทาติ? สจฺจ,ํ อิท ํ ปน ฐานํ อตีว สุ ขุม,ํ ตถาปิ ปุ พฺพาจริยานุ ภาวญฺเญว นิสฺสาย วินิจฺฉยํ พฺรูมฯ
ยถา หิ วี สติอจิ ฺจาทีนํ สงฺ ขฺยาสทฺทานํ สรูปโต อทพฺพวาจกตฺเตปิ ทพฺพวาจกานํ ลตามติรตฺติอิตฺ
ถี ยาคุวธูสทฺทานํ วิย อิตฺถลิ งิ ฺ คภาโว สทฺทสตฺถวิทหู ิ อนุ มโต, เอวํ อทพฺพวาจกตฺเตปิ อตฺถิ
นตฺถิสทฺทานํ กตฺถจิ อิตฺถลิ งิ ฺ คภาโว สทฺธมฺมวิทหู ิ อนุ มโตฯ เตนาห อายสฺ มา ธมฺมเสนาปติ
‘‘อตฺถยิ า นว, นตฺถยิ า นวา’’ติฯ อถ วา ‘‘อตฺถยิ า, นตฺถยิ า’’ติ อิมานิ ลิงฺคภาววินิมุตฺตานิ สตฺตมิยนฺ
ตานิ นิปาตปทานีตปิ ิ คเหตพฺพานิ, น เอตฺถ โจเทตพฺพ,ํ เอวรูปานิ นิปาตปทานิ ปุ พฺพาจริเยหิ
วุ ตฺตานิ น สนฺ ต,ิ ตสฺ มา ฉฑฺ เฑตพฺพมิท ํ วจนนฺ ตฯิ
ปาวจนสฺ มญ
ิ ฺห ิ ครูห ิ อนิทฺทฏิ ฺ ฐานิปิ อเนกวิหติ านิ นิปาตปทานิ สนฺ ทสิ ฺ สนฺ ต,ิ นาปิ ‘‘เหตุยา,
อธิปติยา, อตฺถยิ า, นตฺถยิ า’’ติ เอวมาทีสุ ‘‘อปสทฺทา อิเม’’ติ วิโรโธ อุปปฺ าเทตพฺโพฯ น หิ อจินฺ
เตยฺ ยานุ ภาเวน ปารมิตาปุ ญฺเญน นิปผฺ นฺ เนน อนาวรณญาเณน สพฺพ ํ เญยฺ ยมณฺฑลํ หตฺถตเล อา
มลกํ วิย ปจฺจกฺข ํ กตฺวา ปสฺ สโต พุทฺธสฺ ส วจเน อญฺเญสํ วาจาวิปปฺ ลาโป อวสฺ สํ ลพฺภตีตฯิ นนุ จ
โภ ‘‘เหตุยา, อธิปติยา, อตฺถยิ า, นตฺถยิ า’’ติ จ อิท ํ สาริปุตฺตตฺเถรวจนํ เตน นิกฺขติ ฺตตฺตาฯ ตถาค
เตน หิ ตาวติสํ ภปเน เทสิตกาเล อิมานิ ปทานิ น สนฺ ต,ิ เอวํ สนฺ เต กสฺ มา ‘‘พุทฺธวจน’’นฺ ต ิ วทถา
ติ? พุทฺธวจนํเยว นามฯ อายสฺ มโต หิ สาริปุตฺตสฺ ส ตถาคเตน นโย ทินฺโน, เตนปิ ปภินฺนปฏิสมฺภิ
เทน สตฺถุกปฺเปน อคฺคสาวเกน สตฺถุ สนฺ ตกิ า นยํ ลภิตฺวา พฺยญฺชนํ สุ โรปิ ต ํ กตํฯ สพฺเพปิ หิ
ปฏิสมฺภทิ ปฺปตฺตา อริยา ทุนฺนิรุตฺต ิ ํ น วทนฺ ต ิ นิรุตฺตปิ เภทสฺ มิ ํ สุ กุสลตฺตา, ตสฺ มา อญฺเญสมวิสโย
เอส อริยานํ โวหาโรติ ทฏฺฐพฺพฯํ
อิทานิ สตาทีนํ นามิกปทมาลา วุ จฺจเต –
สตํ, สตานิ, สตาฯ สตํ, สตานิ, สเตฯ สเตน, สเตหิ, สเตภิฯ สตสฺ ส , สตานํฯ สตา, สตสฺ มา,
สตมฺหา, สเตหิ, สเตภิฯ สตสฺ ส, สตานํฯ สเต, สตสฺ ม,ิ ํ สตมฺห,ิ สเตสุ ฯ เอวํ สหสฺสํ, สหสฺ สานีต ิ
โยเชตพฺพฯํ ทสสหสฺสํ สตสหสฺสํ ทสสตสหสฺสนฺ ติ เอตฺถาปิ เอเสว นโยฯ อยํ ปเนตฺถ ปโยโค
‘‘สตํ ภิกฺข,ู สตํ อิตฺถโิ ย, สตํ จิตฺตานิฯ ภิกฺขนู ํ สตํ, อิตฺถนี ํ สตํ, จิตฺตานํ สตํฯ สหสฺ สาทีสุปิ เอเสว
นโยฯ อิตฺถญฺจ อญฺญถาปิ สทฺทรูปานิ ภวนฺ ตฯิ โกฏิ, โกฏี, โกฏิโยฯ รตฺตินเยน เญยฺ ยํฯ
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เอกปฺปภุตโิ ต ยาว, ทสกา ยา ปวตฺตติ;
สงฺ ขฺยา ตาว สา สงฺ ขฺเยยฺ ย-ปฺปธานาติ ครู วทุฯํ
วีสติโต ยาว สตา, ยา สงฺ ขฺยา ตาว สา ปน;
สงฺ ขฺยาปฺปธานา สงฺ ขฺเยยฺ ย -ปฺปธานาติ จ วณฺณยุ ํฯ
อปิ จ –
วี สโต ยาว โกฏิยา, สงฺ ขฺยา ตาว หิ สา ขลุ;
สงฺ ขฺยาปฺปธานา สงฺ ขฺเยยฺ ย -ปฺปธานา จาติ นิทฺทเิ สฯ
ตถา หิ ‘‘อสีต ิ โกฏิโย หิตฺวา, หิรญฺญสฺ สาปิ ปพฺพชิ’’นฺ ต,ิ ‘‘ขีณาสวา วีตมลา, สมิสํ ุ สตโกฏิ
โย’’ติ จ ปาฬิ ทิสฺสติฯ
อิมสฺ มิ ํ ปน ฐาเน สพฺเพสํ สงฺ ขฺยาสทฺทรูปานํ ปากฏีกรเณน วิญฺญนู ํ สุ ขุมญาณปฏิลาภตฺถ ํ
สาฏฺฐกถํ อุทานปาฬิปปฺ เทสํ อญฺญญฺจ ปาฬิปปฺ เทสมฏฺฐกถาวจนญฺจ อาหริตฺวา ทสฺ สยิสฺส ามิ –
‘‘เยสํ โข วิสาเข สตํ ปิ ยานิ, สตํ เตสํ ทุกฺขานิ, เยสํ นวุ ต ิ ปิ ยานิ, นวุ ต ิ เตสํ ทุกฺขานิฯ
เยสํ อสีต…
ิ เป.… เยสํ สตฺตติฯ เยสํ สฏฺฐิฯ เยสํ ปญฺญาสํ, เยสํ จตฺตารีสํ, เยสํ ติสํ ํฯ เยสํ
โข วิสาเข วีสํ ปิ ยานิ, วีสติ เตสํ ทุกฺขานิฯ เยสํ ทสฯ เยสํ นวฯ เยสํ อฏฺฐฯ เยสํ สตฺตฯ เยสํ
ฉฯ เยสํ ปญฺจฯ เยสํ จตฺตาริฯ เยสํ ตีณิฯ เยสํ ทฺเวฯ เยสํ เอกํ ปิ ยํ , เตสํ เอกํ ทุกฺข’’นฺ ตฯิ
ตตฺถ สตํ ปิยานี ต ิ สตํ ปิ ยายิตพฺพวตฺถนู ิฯ ‘‘สตํ ปิ ย’’นฺ ตปิ ิ เกจิ ปฐนฺ ตฯิ เอตฺถ จ ยสฺ
มา เอกโต ปฏฺฐาย ยาว ทส, ตาว สงฺ ขฺยาสงฺ ขฺเยยฺ ยปฺปธานา, ตสฺ มา ‘‘เยสํ ทส ปิ ยานิ, ทส
เตสํ ทุกฺขานี’’ติอาทินา ปาฬิ อาคตาฯ เกจิ ปน ‘‘เยสํ ทส ปิ ยานํ, ทส เตสํ ทุกฺขาน’’นฺ ต ิ
อาทินา ปฐนฺ ต,ิ ตํ น สุ นฺทรํฯ ยสฺ มา ปน วี สติโต ปฏฺฐาย ยาว สตํ, ตาว สงฺ ขฺเยยฺ ยปฺปธา
นา สงฺ ขฺยาปฺปธานา จ, ตสฺ มา ตตฺถาปิ สงฺ ขฺเยยฺ ยปฺปธานํเยว คเหตฺวา ‘‘เยสํ โข วิสาเข สตํ
ปิ ยานิ, สตํ เตสํ ทุกฺขานี’’ติอาทินา ปาฬิ อาคตาฯ สพฺเพสมฺปิ จ เยสํ เอกํ ปิ ยํ, เอกํ เตสํ
ทุกฺขนฺ ต ิ ปาโฐ, น ปน ทุกฺขสฺ สาติฯ เอกสฺ มญ
ิ ฺห ิ ปทกฺกเม เอกรสาว ภควโต เทสนา โหตีต ิ
ฯ ตสฺ มา ยถาวุ ตฺตนยาว ปาฬิ เวทิตพฺพาฯ อยํ ตาว สาฏฺฐกโถ อุทานปาฬิปปฺ เทโสฯ
อิทานิ อญฺโญ ปาฬิปปฺ เทโส อฏฺฐกถาปาฐปฺปเทโส จ นียเต –
‘‘สตํ หตฺถ ี สตํ อสฺ สา, สตํ อสฺ สตรีรถา;
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สตํ กญฺญา สหสฺ สานิ, อามุกฺกมณิกุณฺฑลา;
เอกสฺ ส ปทวีตหิ ารสฺ ส , กลํ นาคฺฆนฺ ต ิ โสฬสิ’’นฺ ต ิ
ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘สตํ หตฺถ’ี ’ติอาทีนิ วิเสสิตานิ, ‘‘สหสฺ สานี’’ติ วิเสสนํ, ตสฺ มา สตํสทฺท ํ สหสฺสสทฺเทน
โยเชตฺวา ‘‘หตฺถ’ี ’ติอาทีนิ ปน อุปปทํ กตฺวา อตฺโถ คเหตพฺโพฯ หตฺถ ี สตํ สหสฺ สานิฯ อสฺ สา สตํ
สหสฺ สานิฯ อสฺ สตรีรถา สตํ สหสฺ สานิฯ อามุกฺกมณิกุณฺฑลา กญฺญา สตํ สหสฺ สานิฯ อิท ํ สงฺ ขฺ
เยยฺ ยปฺปธานวเสนตฺถคหณํฯ สงฺ ขฺยาปฺปธานวเสน ปน อยมฺปิ อตฺโถ คเหตพฺโพ ‘‘หตฺถนี ํ
สตสหสฺ สํ, อสฺ สานํ สตสหสฺ สํ, อสฺ สตรีรถานํ สตสหสฺ สํ, อามุกฺกมณิกุณฺฑลานํ กญฺญานํ สตสหสฺ ส ’’
นฺ ตฯิ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ ‘‘โยชนานํ สตานุ จฺโจ, หิมวา ปญฺจ ปพฺพโต’’ติ
อยมฏฺฐกถาปาโฐฯ เอตฺถ ‘‘ปญฺจา’’ติ สทฺท ํ สตสทฺเทน สทฺธ ิ ํ โยเชตฺวา ‘‘สิปปฺ ิ กานํ สตํ นตฺถ’ี ’ติ
เอตฺถ วิย หิมวา ปพฺพโต โยชนานํ ปญฺจ สตานิ อุจฺโจติ สงฺ ขฺยาปฺปธานวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ
‘‘ปญฺจ สตานี’’ติ จ อทฺธุโน อจฺจนฺ ตสํโยควเสน อุปโยควจนํฯ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ
เนตพฺโพฯ สตมิต ิ สทฺโท ‘‘สตํ โหมิ, สหสฺ สํ โหมี’’ติอาทีสุ เอกวจโนฯ ‘‘อเถตฺเถกสตํ ขตฺยา,
อนุ ยนฺ ตา ยสสฺ สิโน’’ติอาทีสุ พหุวจโนฯ เอวํ สหสฺสาทีนมฺปิ เอกวจนพหุวจนตา ลพฺภติฯ ตถา หิ
‘‘ภิยฺโย นํ สตสหสฺ สํ, ยกฺขานํ ปยิรุปาสตี’’ติ เอตฺถ ‘‘สตสหสฺ ส’’นฺ ต ิ เอกวจนํฯ ‘‘ปโรสหสฺ สํ โข
ปนสฺ ส ปุ ตฺตา ภวิสฺสนฺ ต’ี ’ติ เอตฺถ สหสฺสนฺ ต ิ พหุวจนนฺ ต ิ ทฏฺฐพฺพฯํ
‘‘กปฺเป จ สตสหสฺ เส, จตุโร จ อสงฺ ขเิ ย;
อมรํ นาม นครํ, ทสฺ สเนยฺ ยํ มโนรม’’นฺ ต ิ
ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘กปฺเป จ สตสหสฺ เส จตุโร จ อสงฺ ขเิ ยติ สามิอตฺเถ อุปโยคพหุวจนํ, ตสฺ มา ‘‘มหากปฺ
ปานํ สตสหสฺ สานํ จตุนฺนํ อสงฺ ขยิ านํ มตฺถเก’’ติ อตฺโถ คเหตพฺโพ, ‘‘มตฺถเก’’ติ เจตฺถ วจนเสโสฯ
‘‘กปฺปสตสหสฺ สาธิกานํ จตุนฺนํ อสงฺ ขยิ านํ มตฺถเก’’อิจฺเจวตฺโถฯ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ
เนตพฺโพฯ
‘‘กปฺเป จ สตสหสฺ เส, จตุโร จ อสงฺ ขเิ ย;
เอตฺถนฺ ตเร ยํ จริต,ํ สพฺพ ํ ตํ โพธิปาจน’’นฺ ต ิ
ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘กปฺเป’’ติ อจฺจนฺ ตสํโยควเสน อุปโยคพหุวจนํฯ ‘‘สตสหสฺ เส กปฺเป’’ติ
กปฺปสทฺทสมฺพนฺ เธน จายํ ปุ ลฺลงิ ฺ คนิทฺเทโส อุปโยคนิทฺเทโส จฯ สมานาธิกรณญฺห ิ อิท ํ กปฺปสทฺ
เทนฯ ‘‘จตุโร จ อสงฺ ขเิ ย’’ติ อจฺฉนฺ ตสํโยควเสน อุปโยคพหุวจนานิฯ กสฺ ส ปน อสงฺ ขเิ ยติ?
อญฺญสฺ ส อวุ ตฺตตฺตา กปฺปสฺ ส จ วุ ตฺตตฺตา ปกรณโต ‘‘กปฺปาน’’นฺ ต ิ อยมตฺโถ วิญฺญายเตวฯ น หิ
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วุ ตฺต ํ วชฺเชตฺวา อวุ ตฺตสฺ ส กสฺ สจิ คหณํ ยุ ตฺตนฺ ตฯิ จสทฺโท สมฺปิณฺฑนตฺโถ ‘‘มหากปฺปานํ จตุโร
อสงฺ ขฺเยยฺ เย สตสหสฺ เส จ มหากปฺเป’’ติฯ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘ฆฏาเนกสหสฺ สานิ, กุมฺภนี ญฺจ สตา พหู’’ติ ปาฬิฯ เอตฺถ ฆฏาติ ฆฏานํฯ สามิอตฺเถ หิ อิท ํ
ปจฺจตฺตวจนํฯ ‘‘ฆฏานํ อเนกสหสฺ สานิ’’ อิจฺเจวตฺโถฯ กุมฺภีนญฺจ สตา พหูต ิ อเนกานิ จ กุมฺภนี ํ
สตานิฯ เอตฺถ นิการโลโป ทฏฺฐพฺโพฯ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘ทสวีสสหสฺ สานํ, ธมฺมาภิสมโย อหุ;
เอกทฺวินฺนํ อภิสมโย, คณนาโต อสงฺ ขโิ ย’’ติ
ปาฬิฯ เอตฺถ ทสวี สสหสฺสานนฺ ต ิ ทสสหสฺ สานํ วีสสหสฺ สานญฺจฯ ธมฺมาภิสมโยติ จตุสจฺจปฺปฏิเว
โธฯ เอกทฺวินฺนนฺ ต ิ สีสมตฺตกถนํ, เตน ‘‘เอกสฺ ส เจว ทฺวินฺนญฺจ ติณฺณํ จตุนฺนํ…เป.… ทสนฺ น’’นฺ ต ิ
อาทินา นเยน อสงฺ ขฺเยยฺ โยติ อตฺโถฯ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘จตฺตาริ สตสหสฺ สานิ, ฉฬภิญฺญา มหิทฺธกิ า;
ทีปงฺ กรํ โลกวิทุ,ํ ปริวาเรนฺ ต ิ สพฺพทา’’ติ
ปาฬิฯ เอตฺถ จตฺตาริ สตสหสฺสานี ต ิ อิท ํ ลิงฺคเภทวเสน ‘‘ฉฬภิญฺญา มหิทฺธกิ า’’ติ อิเมหิ ทฺวีห ิ
ปเทหิ สมานาธิกรณํฯ อีทเิ สสุ หิ ฐาเนสุ อสงฺ ขฺเยยฺ ย วาจโกปิ สทฺโท นปุํ สโกว โหติ, ตสฺ มา ‘‘จตฺ
ตาริ สตสหสฺ สานี’’ติ จ ‘‘ฉฬภิญฺญา’’ติ จ ‘‘มหิทฺธกิ า’’ติ จ เอตํ ปทตฺตยํ สมานาธิกรณํฯ อถ วา
ฉฬภิญญ
ฺ า มหิทฺธิกาติ ฉฬภิญฺญานํ มหทฺธกิ านนฺ ต ิ สามิอตฺเถ ปจฺจตฺตวจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ อิมสฺ มิ ํ
ปนตฺเถ ‘‘จตฺตาริ สตสหสฺ สานี’’ติ อยํ สงฺ ขฺยาวจโน ภวติฯ ‘‘ตีณิ สตสหสฺ สานิ, นาริโย สมลงฺ กตา’’ติ
อาทีสุปิ อยํ นโย เนตพฺโพฯ ‘‘ตา จ สตฺต สตา ภริยา, ทาสฺ โย สตฺต สตานิ จา’’ติ ปาฬิฯ เอตฺถ
สตาติ ‘‘สตานี’’ติ นปุํ สกวเสน คเหตพฺพ,ํ น อิตฺถลิ งิ ฺ ควเสนฯ ‘‘สตา’’ติ หิ ‘‘ปญฺจ จิตฺตา วิปากา’’ติ
อาทีนิ วิย นปุํ สกรูปํฯ อิตฺถลิ งิ ฺ คภูตา หิ สตสทฺโท นตฺถ,ิ ตถา ปุ ลฺลงิ ฺ คภูโตฯ ยทิ จ ทฺวิลงิ ฺ โค
สตสทฺโท สิยา, เอวญฺจ สติ ‘‘ปุ ริโส, กญฺญา’’ติ จ โอการนฺ ตปุ ลฺลงิ ฺ คอาการนฺ ตติ ฺถริ ูเปหิปิภวิตพฺพฯํ
รูปทฺวยมฺปิ สตสทฺทสฺ ส นตฺถ,ิ เตน ญายติ ‘‘สตสทฺโท เอกนฺ ตนปุํ สโก’’ติฯ
นนุ จ โภ ‘‘ตา เทวตา สตฺตสตา อุฬารา’’ติ เอตฺถ สตสทฺโท อิตฺถลิ งิ ฺ โค หุตฺวา ทิสฺสตีต?ิ น,
นปุํ สโกเยวาติฯ นนุ จ โภ เทวตาสทฺเทน สมานาธิกรโณติ? สจฺจ ํ สมานาธิกรโณ, ตถาปิ นปุํ สโก
เยวฯ อีทเิ สสุ หิ สงฺ ขฺยาวิสเยสุ สมานาธิกรณภาโว อปฺปมาโณฯ ตถา หิ ‘‘ปญฺจ ปจฺเจกพุทฺธสตานิ
อิมสฺ มิ ํ อิสิคลิ สิ ฺ มิ ํ ปพฺพเต จิรวาสิโน อเหสุ ’’นฺ ต ิ นปุํ สกลิงฺเคน ปุ ลฺลงิ ฺ คสฺ ส สมานาธิกรณตา ทิสฺสติ,
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ตสฺ มา ‘‘ตา เทวตา สตฺตสตา อุฬารา’’ติ เอตฺถาปิ ‘‘สตฺตสตานี’’ติ นปุํ สกภาโวเยวาติ อวคนฺ ตพฺโพ
ฯ ‘‘สตฺต หตฺถสิ เต ทตฺวา’’ติอาทีสุปิ สตสทฺโท นปุํ สโกเยวฯ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ
เนตพฺโพฯ
‘‘นวุ ตโิ กฏิสหสฺ เสหิ, ปริวาเรสิ มหามุนี’’ติ ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘นวุ ตโิ กฏิสหสฺ เสหิ ภิกฺขหู ’ี ’ติ วา
‘‘ภิกฺขนู ํ นวุ ตโิ กฏิสหสฺ เสหี’’ติ วา สงฺ ขฺเยยฺ ยสงฺ ขฺยาปธานวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อยํ นโย อญฺเญ
สุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘สตสหสฺ สวสฺ สานิ, อายุ ตสฺ ส มเหสิโน’’ติ ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘สตสหสฺ สวสฺ สานี’’ติ กาลสฺ ส
อจฺจนฺ ตสํโยควเสน อุปโยควจนํฯ ตถา ‘‘ทสวสฺ สสหสฺ สานิ, อคาร’มชฺฌ โส วสี’’ติ ปาฬิยมฺปิฯ อยํ
นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘อิโต สตสหสฺ สมฺห,ิ กปฺเป อุปปฺ ชฺช ิ นายโก’’ติ ปาฬิ, ‘‘เอกนวุ เต อิโต กปฺเป’’ติ ปาฬิ จฯ
เอตฺถ สตสหสฺสมฺหิ กปฺเปติ สตสหสฺ สานํ กปฺปานํ มตฺถเกฯ เอกนวุเต กปฺเปติ เอกนวุ ตยิ า กปฺ
ปานํ มตฺถเกติ ภุมฺมวจนสฺ ส สามิภุมฺมวจนวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ ตถา หิ ‘‘ภควติ พฺรหฺมจริยํ
วุ สฺสตี’’ติ เอตฺถ ภุมฺมวจนสฺ ส ‘‘ภควโต สนฺ ตเิ ก’’ติ สามิภุมฺมวจนวเสน อตฺโถ คหิโตฯ อยํ นโย อญฺ
เญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘ยทิ ตตฺถ สหสฺ สานิ, สตานิ นหุตานิ จ;
เนวมฺหากํ ภยํ โกจิ, วเน วาเฬสุ วิชฺชตี’’ติ
ปาฬิฯ อยเมตสฺ สา อตฺโถ – ตตฺถ วเน วาฬานํ สหสฺ สานิ จ สตานิ จ นหุตานิ จ ยทิ วิชฺชนฺ ตฯิ อถ
วา สหสฺสานิ สตานี ต ิ สตสหสฺ สานิ, วาฬานํ สตสหสฺ สานิ จ นหุตานิ จ ยทิ วิชฺชนฺ ต,ิ เอวํ วิชฺชนฺ
เตสุ ปิ วาเฬสุ โกจีต ิ กฺวจิฯ โกจิสทฺโท หิ ‘‘โก เต พลํ มหาราชา’’ติ เอตฺถ โกสทฺโท วิย กฺวสทฺทตฺ
เถ วตฺตติ, นิมติ ฺตตฺเถ จายํ นิทฺเทโสฯ เตน ‘‘โกจิ กฺวจิ กิสฺมญ
ิ ฺจ ิ วาเฬ เอกสฺ สปิ วาฬมิคสฺ ส
การณา เนวมฺหากํ ภยํ วิชฺชตี’’ติ อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อถ วา โกจีต ิ กิญฺจ ิ อปฺปมตฺตกมฺปิฯ เอตฺถ
ปน ‘‘วาเฬสู’’ติ นิมติ ฺตตฺเถ ภุมฺมฯํ วาฬานํ การณา อปฺปมตฺตกมฺปิ อมฺหากํ ภยํ น วิชฺชตีตฯิ อยํ
นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘สพฺพ ํ สตสหสฺ สานิ, ฉตฺตสิ ํ ปริมณฺฑลํ;
ทสญฺเจว สหสฺ สานิ, อฑฺ ฒุฑฺฒานิ สตานิ จา’’ติ

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๒๗๐

อฏฺฐกถาปาโฐฯ เอตฺถ ยสฺ มา สทฺทโต สมานวิภตฺตลิ งิ ฺ ควจนานํ ปทานํ อสมานวิภตฺตลิ งิ ฺ ควจนานํ
วา อตฺถโต ปน สมานานํ ทูเร ฐิตานมฺปิ เอกสมฺพนฺ โธ โหติ, อิตเรสํ สมีเป ฐิตานมฺปิ น โหติ, ตสฺ
มา ‘‘สพฺพ’’นฺ ตทิ ํ ‘‘ปริมณฺฑล’’นฺ ตมิ นิ า สมฺพนฺ ธติ พฺพฯํ ‘‘ฉตฺตสิ ํ า’’ติ อิท ํ ปน ‘‘สตสหสฺ สานี’’ติมนิ า
สมฺพนฺ ธติ พฺพฯํ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘ทุเว สตสหสฺ สานิ, จตฺตาริ นหุตานิ จ;
เอตฺตกํ พหลตฺเตน, สงฺ ขาตายํ วสุ นฺธรา’’ติ
อฏฺฐกถาปาโฐฯ เอตฺถ ‘‘ทุเว’’ติ วิเสสนํ, ‘‘สตสหสฺ สานี’’ติ วิเสสิตพฺพฯํ ตถา ‘‘จตฺตารี’’ติ วิเสสนํ,
‘‘นหุตานี’’ติ วิเสสิตพฺพฯํ ตถา หิ ‘‘สตสหสฺ สานิ นหุตานิ จา’’ติ อิมานิ ‘‘ทุเว จตฺตารี’’ติ อิเมหิ วิเส
สิตพฺพตฺตา ‘‘ทฺวิสตสหสฺ สํ จตุนหุต’’นฺ ต ิ อตฺถปฺปกาสนานิ ภวนฺ ตฯิ เอวํ สนฺ เตปิ ‘‘ทุเว’’อิจฺจาทีนํ
สงฺ ขฺยาสทฺทานํ ‘‘สตสหสฺ สานี’’ติอาทีห ิ สงฺ ขฺยาสทฺเทหิ สมานาธิกรณตา ปุ พฺพาจริเยหิ น วุ ตฺตาฯ
ยสฺ มา ปน ยถา ‘‘ทุเว ปุ ถุชฺชนา วุ ตฺตาฯ สตสหสฺ สํ ภิกฺข’ู ’ติอาทีสุ สมานาธิกรณตา ลพฺภติ ทพฺพ
วาจกตฺตา วิเสสิตพฺพปทานํ, น ตถา ‘‘ทุเว สตสหสฺ สานี’’ติอาทีสุ อทพฺพวาจกตฺตา วิเส
สิตพฺพปทานํ, ตสฺ มา อีทเิ สสุ ฐาเนสุ สมานาธิกรณตา น อิจฺฉิตพฺพา ยุ ตฺตยิ า อภาวโตฯ ยทิ เอวํ
‘‘กุสลา, รูปํ, จกฺขุมา’’ติอาทีนํ วิย อิเมสมญฺญมญฺญสมฺพนฺ ธรหิตา สิยาติ? น, วิเสสนวิเสสิตพฺพภา
เวน คหิตตฺตาฯ ยชฺเชวํ สมานาธิกรณภาโว ลทฺธพฺโพติ? น, นิยมาภาวโตฯ เอกนฺ เตน หิ คุณ
คุณีนํเยว วิเสสนวิเสสิตพฺพานํ สมานาธิกรณภาโว, น อิตเรสํ วิเสสนวิเสสิตพฺพตฺเตปิ ฯ
ตตฺถ ‘‘เอตฺตก’’นฺ ต ิ ปมาณวจนํฯ ‘‘พหลตฺเตนา’’ติ วิเสสเน ตติยาฯ อุภเยน อิมมตฺถ ํ ทสฺ เสติ
‘‘อยํ วสุ นฺธรา พหลตฺเตน โยชนานํ ทุเว สตสหสฺ สานิ จตฺตาริ นหุตานิ จ เอตฺตกํ สงฺ ขาตา’’ติฯ
‘‘เอตฺตก’’นฺ ต ิ ปทสฺ ส จ ‘‘ทุเว สตสหสฺ สานิ จตฺตาริ นหุตานิ จา’’ติ อิเมหิ วา ‘‘วสุ นฺธรา’’ติ อิมนิ า วา
สมานาธิกรณตา น อิจฺฉิตพฺพาฯ เอตฺตกนฺ ต ิ หิ ภาวนปุํ สกํ, ยํ สทฺทสตฺเถ กฺริยาวิเสสนนฺ ต ิ วทนฺ ต ิ
ฯ ตสฺ ส ‘‘เอตฺตเกน ปมาเณน’’อิจฺเจวตฺโถฯ อปิ จ ‘‘ทุเว สตสหสฺ สานิ จตฺตาริ น หุตานิ จา’’ติ อิ
เมสมฺปิ ‘‘วสุ นฺธรา’’ติ อิมนิ า สมานาธิกรณตา น อิจฺฉิตพฺพา ‘‘ภิกฺขนู ํ สต’’นฺ ต ิ เอตฺถ สตสทฺทสฺ ส
วิย สงฺ ขฺยาวจนมตฺตตฺตาฯ ตถา หิ ‘‘เอตฺตก’’นฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ ‘‘สงฺ ขาตา’’ติ ปน ‘‘อย’’นฺ ต ิ จ อิเมสํ ‘‘วสุ นฺ
ธรา’’ติ อิมนิ า สมานาธิกรณตา ลพฺภติฯ สพฺโพปายํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘ทเสตฺถ ราชิโย เสตา, ทสฺ สนียา มโนรมา;
ฉ ปิ งฺคลา ปนฺ นรส, หลิทฺทา ตา จตุทฺทสา’’ติ
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ปาฬิฯ เอตฺถ ฉ ปิงฺคลา ปนฺ นรสาติ ฉ จ ปนฺ นรส จาติ เอกวีสติ ปิ งฺคลา ราชิโยติ อตฺโถ คเหตพฺ
โพฯ
ตถา –
‘‘ปุ ตฺตาปิ ตสฺ ส พหโว, ‘เอกนามา’ติ เม สุ ต;ํ
อสีต ิ ทส เอโก จ, อินฺทนามา มหพฺพลา’’ติ
ปาฬิฯ เอตฺถ ปน ‘‘เอกนวุ ต’ี ’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘อสีต ิ ทส เอโก จา’’ติ วุ ตฺตฯํ วิจติ ฺรสทฺทรจนญฺห ิ ปาวจนํ
ฯ อยํ นโย อญฺเญสุ ปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘ติสํ ปุ ริสนาวุ ตฺโย, สพฺเพเวเกกนิจฺจติ า;
เยสํ สมํ น ปสฺ สามิ, เกวลํ มหิ’มํ จร’’นฺ ต ิ
ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘ปุ ริสานํ ติสํ สหสฺ สานิ นวุ ต ิ จ สตานิ ติสํ นาวุ ตฺโย’’ติ วุ จฺจนฺ ตฯิ อิมสฺ มิ ํ ปน ฐาเน
ติํสสทฺทโต สหสฺสสทฺทสฺ ส นวุติสทฺทโต จ สตสทฺทสฺ ส โลปํ กตฺวา ‘‘ติสํ นาวุ ตฺโย’’ติ วุ ตฺตนฺ ต ิ น
คเหตพฺพฯํ เอวญฺห ิ คหเณ สติ ยตฺถ กตฺถจิปิ เอทิสี สทฺทรจนา กาตพฺพา สิยา, กตาย จ เอทิสาย
สทฺทรจนาย อตฺถาวคโม วินา อุปเทเสน สุ ณนฺ ตานํ น สิยา, ตสฺ มา เนวํ คเหตพฺพฯํ เอวํ ปน
คเหตพฺพ ํ – ‘‘ติสํ นาวุ ตฺโย’’ติ อิท ํ โลกสงฺ เกตรูฬฺห ํ วจนํ, สงฺ เกตรูฬฺหสฺ ส ปน วจนสฺ สตฺโถ ยสฺ มา
คหิตปุ พฺพสงฺ เกเตหิ สุ ตฺวา ญายเต, น อุปเทสโต, ตสฺ มา พฺรหฺมทตฺเตน รญฺญา วุ ตฺตกาเลปิ สตฺถา
รา ตํ กถํ อาหริตฺวา วุ ตฺตกาเลปิ สพฺเพ มนุ สฺสา วินาปิ อุปเทเสน วจนตฺถ ํ ชานนฺ ตตี ิ คเหตพฺพฯํ
ติสํ ญฺเจว สหสฺ สานิ, นวุ ต ิ จ สตานิ ตุ;
ติสํ นาวุ ตโิ ย นาม, วุ ตฺตา อุมงฺ คชาตเกฯ
ยสฺ มา ปาวจเน สนฺ ต,ิ นยา เจว อจินฺตยิ า;
โวหารา จ สุ คุฬฺหตฺถา, ทยาปนฺ เนน เทสิตาฯ
ตสฺ มา สาฏฺฐกเถ ธีโร, คมฺภเี ร ชินภาสิเต;
อุปเทสํ สทา คณฺเห, ครุ ํ สมฺมา อุปฏฺฐหํฯ
ครูปเทสหีโน หิ, อตฺถสารํ น วินฺทติ;
อตฺถสารวิหโี น โส, สทฺธมฺมา ปริหายติฯ
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ครูปเทสลาภี จ, อตฺถสารสมายุ โต;
สทฺธมฺมํ ปริปาเลนฺ โต, สทฺธมฺมสฺ มา น หายติฯ
สทฺธมฺมตฺถาย เม ตสฺ มา, สงฺ ขฺยามาลาปิ ภาสิตา;
สปฺปโยคา ยถาโยคํ, สเหวตฺถวินิจฺฉยาฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
สวินิจฺฉโย สงฺ ขฺยานามานํ นามิกปทมาลาวิภาโค
นาม
เตรสโม ปริจฺเฉโทฯ

๑๔. อตฺถตฺติกวิภาค
ภูธาตุ ตาย นิปผฺ นฺ น-รูปญฺจาติ อิท ํ ทฺวยํ;
กตฺวา ปธานมมฺเหหิ, สพฺพเมตํ ปปญฺจติ ฯํ
ภวติสฺส วสา ทานิ, วกฺขามตฺถตฺตกิ ํ วรํ;
อตฺถุทฺธาโร ตุ มนฺ ตญฺจ, ตฺวาทิยนฺ ต ํ ติก ํ อิธฯ
ตสฺ มา ตาว ภูธาตุโต ปวตฺตสฺ ส ภูตสทฺทสฺ ส อตฺถุทฺธาโร นียเต –
ขนฺ ธสตฺตามนุ สฺเสสุ , วิชฺชมาเน จ ธาตุยํ;
ขีณาสเว รุ กฺขาทิมฺห,ิ ภูตสทฺโท ปวตฺตติฯ
อุปปฺ าเท จาปิ วิญฺเญยฺ โย, ภูตสทฺโท วิภาวินา;
วิปุเล โสปสคฺโคยํ, หีฬเน วิธเมปิ จ;
ปราชเย เวทิยเน, นาเม ปากฏตาย จฯ
วุ ตฺตญฺเหตํ – ภูตสทฺโท ปญฺจกฺขนฺ ธามนุ สฺสธาตุวิชฺชมานขีณาสวสตฺตรุ กฺขาทีสุ ทิสฺสติฯ ‘‘ภูต
มิทนฺ ต ิ ภิกฺขเว สมนุ ปสฺ สถา’’ติอาทีสุ หิ อยํ ปญฺจกฺขนฺ เธสุ ทิสฺสติฯ ‘‘ยานีธ ภูตานิ สมาคตานี’’ติ
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เอตฺถ อมนุ สฺเสฯ ‘‘จตฺตาโร โข ภิกฺขุ มหาภูตา เหตู’’ติ เอตฺถ ธาตูสุฯ ‘‘ภูตสฺ มิ ํ ปาจิตฺตยิ ’’นฺ ตอิ าทีสุ
วิชฺชมาเนฯ ‘‘โย จ กาลฆโส ภูโต’’ติ เอตฺถ ขีณาสเวฯ ‘‘สพฺเพว นิกฺขปิ ิ สฺสนฺ ต,ิ ภูตา โลเก สมุสฺสย’’
นฺ ต ิ เอตฺถ สตฺเตฯ ‘‘ภูตคามปาตพฺยตายา’’ติ เอตฺถ รุ กฺขาทีสูตฯิ มู ลปริยายสุ ตฺตฏฺฐกถาย วจนํ
อิทฯํ ฏี กายมาทิสทฺเทน อุปปฺ าทาทีนิ คยฺ หเรฯ วุ ตฺตญฺเหตํ – ‘‘ชาตํ ภูต ํ สงฺ ขต’’นฺ ตอิ าทีสุ ภูตสทฺ
โท อุปปฺ าเท ทิสฺสติฯ สอุปสคฺโค ปน ‘‘ปภูตมริโย ปกโรติ ปุ ญฺญ’’นฺ ตอิ าทีสุ วิปุเลฯ ‘‘เยภุยฺเยน
ภิกฺขนู ํ ปริภตู รูโป’’ติอาทีสุ หีฬเนฯ ‘‘สมฺภโู ต สาณวาสี’’ติอาทีสุ ปญฺญตฺตยิ ํฯ ‘‘อภิภโู ต มาโร วิช ิ
โต สงฺ คาโม’’ติอาทีสุ วิธมเนฯ ‘‘ปราภูตรูโปโข อยํ อเจโล ปาถิกปุ ตฺโต’’ติอาทีสุ ปราชเยฯ ‘‘อนุ ภตู ํ
สุ ขทุกฺข’’นฺ ตอิ าทีสุ เวทิยเนฯ ‘‘วิภตู ํ ปญฺญายา’’ติอาทีสุ ปากฏีกรเณ ทิสฺสติ, เต สพฺเพ ‘‘รุ กฺขาทีสู’’
ติอาทิสทฺเทน สงฺ คหิตาติ ทฏฺฐพฺพาติฯ
อิทานิ ตุ มนฺ ตปทานิ วุ จฺจนฺ เต –
ภวิตุ,ํ อุพฺภวิตุ,ํ สมุพฺภวิตุ,ํ ปภวิตุ,ํ ปราภวิตุ,ํ อติภวิตุ,ํ สมฺภวิตุ,ํ วิภวิตุ,ํ โภตุ,ํ สมฺโภตุ,ํ
วิโภตุ,ํ ปาตุภวิตุ,ํ ปาตุพฺภวิตุ ํ วา, ปาตุโภตุฯํ อิมานิ อกมฺมกานิ ตุ มนฺ ตปทานิฯ
ปริโภตุ ํ ปริภวิตุ,ํ อภิโภตุ ํ อภิภวิตุ,ํ อธิโภตุ ํ อธิภวิตุ,ํ อติโภตุ ํ อติภวิตุ,ํ อนุ โภตุ ํ อนุ ภวิตุ,ํ สม
นุ โภตุ ํ สมนุ ภวิตุ,ํ อภิสมฺโภตุ ํ อภิสมฺภวิตฯุ ํ อิมานิ สกมฺมกานิ ตุ มนฺ ตปทานิ, สพฺพาเนตานิ
สุ ทฺธกตฺตริ ภวนฺ ตฯิ
‘‘ภาเวตุ,ํ ปภาเวตุ,ํ สมฺภาเวตุ,ํ วิภาเวตุ,ํ ปริภาเวตุ’ํ ’อิจฺเจวมาทีนิ เหตุกตฺตริ ตุ มนฺ ตปทานิ,
สพฺพานิปิ เหตุกตฺตริ ตุ มนฺ ตปทานิ สกมฺมกานิเยว ภวนฺ ตฯิ อุทฺเทโสยํฯ
ตตฺร สมานตฺถปเทสุ เอกเมวาทิปทํ คเหตฺวา นิทฺเทโส กาตพฺโพ – ภวิตุนฺต ิ โหตุ ํ วิชฺชติ ุ ํ
ปญฺญายิตุ ํ สรูปํ ลภิตฯุ ํ เอตฺถ วุ ตฺตนยานุ สาเรน เสสานมฺปิ ตุ มนฺ ตานํ นิทฺเทโส วิตฺถาเรตพฺโพ,
สพฺพานิ ตุ มนฺ ตปทานิ จตุตฺถยิ ตฺเถ วตฺตนฺ ต ิ ‘‘ตฺวํ มม จิตฺตมญฺญาย, เนตฺต ํ ยาจิตุมาคโต’’ติ เอตฺถ
วิยฯ ยาจิตุนฺต ิ หิ ยาจนตฺถายาติ อตฺโถฯ ตสฺ มา ภวิตุนฺตอิ าทีนมฺปิ ‘‘ภวนตฺถายา’’ติ วา
‘‘ภวนตฺถ’’นฺ ต ิ วา ‘‘ภวนายา’’ติ วา อาทินา อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อปิ จ ‘‘เนกฺขมฺมํ ทฏฺฐุ เขมโต’’ติ
เอตฺถ ‘‘ทฏฺฐุ’’นฺ ต ิ ปทสฺ ส ‘‘ทิสฺวา’’ติ อตฺถทสฺ สนโต ยถารหํ ตุ มนฺ ตานิ ตฺวาสทฺทนฺ ตปทตฺถวเสนปิ
คเหตพฺพานิฯ เอตานิ จ นิปาตปเทสุ สงฺ คหํคจฺฉนฺ ตฯิ วุ ตฺตญฺห ิ นิรุตฺติปิฏเก นิปาตปทปริจฺเฉเท
‘‘ตุ ํ อิต ิ จตุตฺถยิ า’’ติฯ ตตฺรายมตฺโถ ‘‘ตุ ํ อิต ิ เอตทนฺ โต นิปาโต จตุตฺถยิ า อตฺเถ วตฺตตี’’ติฯ
ตุ มนฺ ตกถา สมตฺตาฯ
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อิทานิ ตฺวาทิยนฺ ตปทานิ วุ จฺจนฺ เต –
ภวิตฺวา, ภวิตฺวาน, ภวิตุน, ภวิย, ภวิยานฯ อุพฺภวิตฺวา, อุพฺภวิตฺวาน, อุพฺภวิตุน, อุพฺภวิย,
อุพฺภวิยานฯ เอส นโย ‘‘สมุพฺภวิตฺวา, ปราภวิตฺวา, สมฺภวิตฺวา, วิภวิตฺวา, ปาตุพฺภวิตฺวา’’ติ เอตฺ
ถาปิ ฯ อิมานิ อกมฺมกานิ อุสฺสุกฺกนตฺถานิ ตฺวาทิยนฺ ตปทานิฯ
ภุตฺวา, ภุตฺวาน, ปริภวิตฺวา, ปริภวิตฺวาน, ปริภวิตุน, ปริภวิย, ปริภวิยาน, ปริภุยฺยฯ อภิภวิตฺ
วา, อภิภวิตฺวาน, อภิภวิตุน, อภิภวิย, อภิภวิยาน, อภิภุยฺยฯ เอส นโย ‘‘อธิภวิตฺวา, อติภวิตฺวา,
อนุ ภวิตฺวา’’ติ เอตฺถาปิ ฯ อิทญฺเจตฺถ นิทสฺ สนํฯ ‘‘ตมโวจ ราชา อนุ ภวิยาน ตมฺปิ, เอยฺ ยาสิ ขิปปฺ ํ
อหมปิ ปูช ํ กสฺ ส’’นฺ ตฯิ อนุ ภุตฺวา, อนุ ภุตฺวานฯ อธิโภตฺวา, อธิโภตฺวานฯ
‘‘สฏฺฐิ กปฺปสหสฺ สานิ, เทวโลเก รมิสฺสติ;
อญฺเญ เทเว อธิโภตฺวา, อิสฺสรํ การยิสฺสตี’’ติ
อิทเมตฺถ ปาฬินิทสฺ สนํ, อิมานิ สกมฺมกานิ อุสฺสุกฺกนตฺถานิ ตฺวาทิยนฺ ตปทานิฯ อิมานิ จตฺตาริ
สุ ทฺธกตฺตริเยว ภวนฺ ตฯิ
‘‘ภาเวตฺวา, ภาเวตฺวานฯ ปภาเวตฺวา, ปภาเวตฺวานฯ สมฺภาเวตฺวา, สมฺภาเวตฺวานฯ วิภาเวตฺ
วา, วิภาเวตฺวานฯ ปริภาเวตฺวา, ปริภาเวตฺวาน’’อิจฺเจวมาทีนิ สกมฺมกานิ อุสฺสุกฺกนตฺถานิ ตฺ
วาทิยนฺ ตปทานิ เหตุกตฺตริเยว ภวนฺ ตฯิ อุทฺเทโสยํฯ
ตตฺร สมานตฺถปเทสุ เอกเมวาทิปทํ คเหตฺวา นิทฺเทโส กาตพฺโพ – ภวิตฺวาติ หุตฺวา
ปญฺญายิตฺวา สรูปํ ลภิตฺวาฯ เอวํ วุ ตฺตนยานุ สาเรน เสสานมฺปิ ตฺวาทิยนฺ ตปทานํ นิทฺเทโส วิตฺ
ถาเรตพฺโพฯ อยํ ปน วิเสโส ภุตฺวาติ สมฺปตฺต ิ ํ อนุ ภุตฺวาติ สกมฺมกวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ ภุตฺ
วา อนุ ภุตฺวาติ อิเมสญฺห ิ สมานตฺถตํ สทฺธมฺมวิท ู อิจฺฉนฺ ตฯิ อตฺริท ํ วุ จฺจติ –
‘‘ภุตฺวา ภุตฺวาน’’อิจฺเจเต, ‘‘อนุ ภุตฺวา’’ติมสฺ ส หิ;
อตฺถ ํ สูเจนฺ ต ิ ‘‘หุตฺวา’’ติ, ปทสฺ ส ปน เนว เตฯ
เกจิ ‘‘ภูตฺวา’’ติ ทีฆตฺต,ํ ตสฺ ส อิจฺฉนฺ ต ิ สาสเน;
ทีฆตา รสฺ สตา เจว, ทฺวยมฺเปตํ ปทิสฺสติฯ
สทฺทสตฺเถ จ ‘‘ภูตฺวา’’ติ, ทีฆตฺตสญฺหติ ํ ปทํ;
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‘‘ภวิตฺวา’’ติ ปทสฺ สตฺถ,ํ ทีเปติ น ตุ สาสเนฯ
‘‘หุตฺวา’’อิต ิ ปทํเยว, ทีเปติ ชินสาสเน;
‘‘ภวิตฺวา’’ติ ปทสฺ สตฺถ,ํ นตฺถ ิ อญฺญตฺถ ตํ ปทํฯ
อิจฺเจวํ สวิเสสนฺ ตุ, วจนํ สารทสฺ สินา;
สาสเน สทฺทสตฺเถ จ, วิญฺญุนา เปกฺขติ พฺพกํฯ
เอวํ อุสฺสุกฺกนตฺเถ ปวตฺตานิ ตฺวาทิยนฺ ตปทานิปิ นิทฺทฏิ ฺ ฐานิ, สพฺพาเนตานิ อวิภตฺตกิ านีต ิ
คเหตพฺพานิฯ นิรุตฺติปิฏเก หิ นิปาตปริจฺเฉเท อวิภตฺตกิ านิ กตฺวา ตฺวาทิยนฺ ตปทานิ วุ ตฺตานิฯ
สทฺทตฺถวิทนู ํ ปน มเต ปฐมาทิวิภตฺตวิ เสน สวิภตฺตกิ านิ ภวนฺ ตฯิ
อิมสฺ มญ
ิ ฺจ ปน ตฺวาทิยนฺ ตาธิกาเร อิทญฺจุปลกฺขติ พฺพ ํ – ภุตฺวา คจฺฉติ, ภุตฺวา คโต, ภุตฺวา
คมิสฺสสิ, กสิตฺวา วปติฯ อุมงฺ คา นิกฺขมิตฺวาน, เวเทโห นาวมารุ หฯิ ภุตฺวาน ภิกฺขุ ภิกฺขสฺ สุ อิจฺจาที
สมานกตฺตุกานํ ธาตูนํ ปุ พพฺ กาเล ตฺวาทิสทฺทปฺปโยคาฯ ‘‘ภุตฺวา คจฺฉตี’’ติ เอตฺถ หิ ‘‘ภุตฺวา’’ติ
อิท ํ ปุ พฺพกาลกฺริยาทีปกํ ปทํฯ ‘‘คจฺฉตี’’ติ อิท ํ ปน อุตฺตรกาลกฺริยาทีปกํ, สมานกตฺตุกานิ เจตานิ
ปทานิ เอกกตฺตุกานํ กฺริยานํ วาจกตฺตาฯ ตถา เหตฺถ โย คมนกฺริยาย กตฺตา, โส เอว ภุญฺชนกฺริ
ยาย กตฺตุภโู ต ทฏฺฐพฺโพฯ อยํ นโย อญฺญตฺราปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
‘‘อนฺ ธการํ นิหนฺ ตฺวาน, อุทโิ ตยํ ทิวากโร;
วณฺณํ ปญฺญาวภาเสหิ, โอภาเสตฺวา สมุคฺคโต’’
อิจฺจาทีนิปิ ปน สมานกตฺตุกานํ สมานกาเล ตฺวาทิสทฺทปฺปโยคาฯ เอตฺถ หิ ‘‘นิหนฺ ตฺวานา’’ติ ปทํ
สมานกาลกฺริยาทีปกํ ปทํฯ ‘‘อุทโิ ต’’ติ อิท ํ ปน อุตฺตรกาลกฺริยาทีปกํ ปทนฺ ต ิ น วตฺตพฺพ ํ สมาน
กาลกฺริยาย อิธาธิปเฺ ปตตฺตาฯ ตสฺ มาเยว สมานกาลกฺริยาทีปกํ ปทนฺ ต ิ คเหตพฺพฯํ อยํ นโย
อญฺญตฺราปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
เกจิ ปน ‘‘มุข ํ พฺยาทาย สยติ, อกฺข ิ ํ ปริวตฺเตตฺวา ปสฺ สตี’’ติ อุทาหรนฺ ตฯิ อปเร ‘‘นิสชฺช อธีเต,
ฐตฺวา กเถตี’’ติฯ ตตฺถ พฺยาทานปริวตฺตนุ ตฺตรกาโล พฺยาทานูปสมลกฺขณํ ปสฺ สนกฺริยาย ลกฺขยิ ติฯ
‘‘นิสชฺช อธีเต, ฐตฺวา กเถตี’’ติ จ สมานกาลตายปิ อชฺเฌนกถเนหิ ปุ พฺเพปิ นิสชฺชฏฺฐานานิ โหนฺ ต ี
ติ สกฺกา ปุ พฺพุตฺตรกาลตา สมฺภาเวตุ,ํ ตสฺ มา ปุ ริมานิเยว อุทาหรณานิ ยุ ตฺตานิฯ อุทยสมกาลเมว
หิ ตนฺ นิวตฺตนียนิวตฺตนนฺ ตฯิ
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‘‘ทฺวารมาวริตฺวา ปวิสติ’’อิจฺจาทิ สมานกตฺตุกานํ อปรกาเล ตฺวาทิสทฺทปฺปโยโคฯ ยสฺ มา
ปเนตฺถ ปวิสนกฺริยา ปุ ริมา, อาวรณกฺริยา ปน ปจฺฉิมา, ตสฺ มา ‘‘อาวริตฺวา’’ติ อิท ํ อปรกาลกฺริยา
ทีปกํ ปทนฺ ต ิ เวทิตพฺพฯํ ‘‘ปวิสตี’’ติ อิท ํ ปน ปุ พฺพกาลกฺริยาทีปกํ ปทนฺ ตฯิ อยํ นโย อญฺญตฺราปิ
อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ อปเร ‘‘ธ’นฺ ต ิ กจฺจ ปติโต ทณฺโฑ’’ติ อุทาหรณนฺ ตฯิ อภิฆาตภูตสมา
โยเค ปน อภิฆาตชสทฺทสฺ ส สมานกาลตา เอตฺถ ลพฺภตีต ิ อิธาปิ ปุ ริมานิเยว อุทาหรณานิ ยุ ตฺตา
นีตฯิ
‘‘ปิ สาจํ ทิสฺวา จสฺ ส ภยํ โหติฯ ปญฺญาย จสฺ ส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขณ
ี า’’อิจฺจาทิ อสมาเน กตฺ
ตริ ปโยโคฯ เอตฺถ หิ ปิ สาจํ ทิสฺวา ปุ ริสสฺ ส ภยํ โหติ, ปญฺญาย ทิสฺวา อสฺ ส ปุ คฺคลสฺ ส อาสวา
ปริกฺขณ
ี าฯ เอวํ สมานกตฺตุกตา ธาตูนํ น ลพฺภติ ทสฺ สนกฺริยาย ปุ ริเสสุ ปวตฺตนโต, ภวนาทิกฺริ
ยาย จ ภยาทีสุ ปวตฺตนโตติ ทฏฺฐพฺพฯํ อยํ นโย อญฺญตฺราปิ อีทเิ สสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ
อิทมฺปิ ปเนตฺถ อุปลกฺขติ พฺพ ํ ‘‘อปฺปตฺวา นทิ ํ ปพฺพโต, อติกฺกมฺม ปพฺพตํ นที’’อิจฺจาทิ
ปราปรโยโคฯ ‘‘สีห ํ ทิสฺวา ภยํ โหติ, ฆตํ ปิ วิตฺวา พลํ ชายเต, ‘ธ’นฺ ต ิ กตฺวา ทณฺโฑ ปติโต’’อิจฺ
จาทิ ลกฺขณเหตุ อาทิปฺปโยโคฯ ‘‘นฺ หตฺวา คมนํ, ภุตฺวา สยนํฯ อุปาทาย รูป’’มิจฺจาปิ พฺยตฺตเยน
สทฺทสิทฺธิปฺปโยโคติฯ
อิจฺเจวํ สพฺพถาปิ สมานกตฺตุกานํ ธาตูนํ ปุ พฺพกาเล ตฺวาทิสทฺทปฺปโยโค, สมานกตฺตุกานํ
สมานกาเล ตฺวาทิสทฺทปฺปโยโค, สมานกตฺตุกานํ อปรกาเล ตฺวาทิสทฺทปฺปโยโค, อสมานกตฺตุ
กานํ ตฺวาทิสทฺทปฺปโยโค, ปราปรโยโค, ลกฺขณเหตุอาทิปปฺ โยโค, พฺยตฺตเยน สทฺทสิทฺธปิ ปฺ โยโค
ติ สตฺตธา ตฺวาทิยนฺ ตานํ ปทานํ ปโยโค เวทิตพฺโพฯ
ยทิ เอวํ กสฺ มา กจฺจายเน ‘‘ปุ พฺพกาเลกกตฺตุกานํ ตุน ตฺวาน ตฺวา วา’’ติ ปุ พฺพกาเลเยว เอ
กกตฺตุกคฺคหณํ กตนฺ ต?ิ เยตุยฺเยน ตฺวาทิยนฺ ตานํ ปทานํ ปุ ริมกาลกฺริยาทีปนโตฯ กจฺจายเน หิ
เยภุยฺเยน ปวตฺต ิ ํ สนฺ ธาย ‘‘ปุ พฺพกาเลกกตฺตุกาน’’นฺ ต ิ วุ ตฺตฯํ ยสฺ มา ปน ‘‘อิต ิ กตฺวา’’ติอาทีนํ
ปทานํ เหตุอตฺถวเสนปิ ปุ พฺพาจริเยหิ อตฺโถ สํวณฺณิโต, ตสฺ มา ‘‘ภวิตฺวา’’ติอาทีนํ ภูธาตุมยานํ ตฺ
วาทิสทฺทนฺ ตานํ ปทานํ อญฺเญสญฺจ ‘‘ปจิตฺวา’’ติอาทีนํ ยถาปโยคํ ‘‘ภวนเหตุ ปจนเหตู’’ติอาทินา
เหตุอตฺโถปิ คเหตพฺโพฯ อตฺริท ํ วุ จฺจติ –
เหตุตฺเถปิ ยโต โหนฺ ต,ิ สทฺทา อุสฺสุกฺกนตฺถกา;
ตสฺ มา เหตุวเสนาปิ , วเทยฺ ยตฺถ ํ วิจกฺขโณฯ
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย | ๒๗๗

‘‘อิต ิ กตฺวา’’ติ สทฺทสฺ ส, อตฺถสํวณฺณนาสุ หิ;
‘‘อิต ิ กรณเหตู’’ติ, อตฺโถ ธีเรหิ คยฺ หติฯ
‘‘คจฺฉามิ ทานิ นิพฺพานํ, ยตฺถ คนฺ ตฺวา น โสจติ’’;
อิต ิ ปาเฐปิ เหตุตฺโถ, คยฺ หเต ปุ พฺพวิญฺญุภฯิ
‘‘ยสฺ มิ ํ นิพฺพาเน คมน-เหตู’’ติ หิ กถียเต;
เหตุตฺเถวํ ยถาโยค-มญฺญตฺราปิ อยํ นโยฯ
เอวํ ภูตสทฺทสฺ ส อตฺถุทฺธาโร จ ตุ มนฺ ตปทญฺจ ตฺวาทิยนฺ ตปทญฺจาติ อตฺถตฺตกิ ํ วิภตฺตฯํ
โย อิมมตฺถติก ํ สุ วิภตฺต,ํ
กณฺณรสายนมาคมิกานํ;
ธารยเต ส ภเว คตกงฺ ขา,
ปาวจนมฺห ิ คเต สุ ขุมตฺเถฯ
อิต ิ นวงฺ เค สาฏฺฐกเถ ปิ ฏกตฺตเย พฺยปฺปถคตีสุ วิญฺญนู ํ
โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิ ปฺ กรเณ
อตฺถตฺตกิ วิภาโค นาม
จุทฺทสโม ปริจฺเฉโทฯ
เอวํ นานปฺปการโต ภูธาตุรูปานิ ทสฺ สิตานิฯ
ปทมาลา นิฏฺฐิตาฯ
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ข้าพเจ้า
...........................................................................................................................................................
ผู้ศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์อันเป็นฐานรากนาไปสู่ความเข้าใจพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลก
ขอตั้งปณิธานว่า จักศึกษาค้นคว้าด้วยความเคารพสูงสุด เพื่อสร้างเสริมทศบารมีธรรม อันมี ทาน ศีล
เนกขัมมะ เป็นต้นให้บังเกิดขึ้นในตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขอข้าพเจ้า จงมีปัญญารุ่งเรืองเข้าใจพระสัทธรรมโดยกาลไม่นาน สามารถเข้าถึงพระอริยสัจธรรมอัน
ล่วงเสียซึ่งอาสวะทั้งมวล หมดสิ้นเหตุปัจจัยให้ต้องอุบัติวนเวียนในสังสารวัฏฏ์อีกต่อไป
ข้าพเจ้า จักพากเพียรเผยแผ่ถ่ายทอดความรู้ในพระสัทธรรมแด่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป โดยไม่คานึงถึง
ความเหนื่อยยากและอุปสรรคใด ๆ
ขอพระอริยสัจธรรม อันมีสัมมาทิฐิ เป็นต้น จงบังเกิดมีแด่สัตว์ทั้งปวง
ขอเหล่าสัตว์ ผู้อนุโมทนาชื่นชมยินดี ส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่พระสัทธรรม
จงปลอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งมวล และประสบผลอันงดงามยิ่งทางธรรมโดยทั่วกันเทอญ

ลงชื่อ................................................................ .................................
(................................................................................................)
............................./................................/..........................
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อนุ โมทนา
คณะทํางานมหาบาลีวิชชาลัย จัดรูปเล่ม ตรวจทาน
๑. พระมหาปรีชา

วัดเนินพระ จังหวัดระยอง
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