
สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน 
SADDANITI PADAMALA The Express Edition 

 

 

 

Mahapali Vijjalaya 
Bangkok Thailand 

2015 

 

 



ค าน า 

           สัททนีติปกรณ์บาลีเล่มน้ี เรียกชื่อว่า สัททนีติปกรณ์ (ปทมาลา) ฉบับ
เร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เป็นผลงานไวยากรณ์ภาษาบาลีชั้นเยี่ยม แต่งโดย
พระอัคควังสะ ในช่วงปี  พ.ศ. ๑๗๗๗ – ๑๗๙๓ ในสมัยของพระเจ้าจะสวา ณ เมือง
พุกาม ประเทศเมียนม่าร์ ส าหรับเมืองไทยแล้ว สัททนีติยังมีผู้ศึกษาน้อยอยู่ 
เน่ืองจากการขาดแคลนต าราและอาจารย์สอน มหาบาลีวิชชาลัย ต้องการให้
นักศึกษาหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงท่ีอยู่ ณ สถานท่ีไกล ๆ สามารถดาวน์โหลดไป
ใช้ศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และท าต้นฉบับน้ีขึ้นอย่างเร่งด่วน มีเวลาจ ากัดจึงไม่ได้ท า
เชิงอรรถอ้างอิงถึงสูตรทางไวยากรณ์เทียบเคียงกับฉบับบาลีอ่ืน ๆส่วนเน้ือหาน้ัน
ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นฉบับสังคายนาคร้ังท่ี ๖  

            จึงหวังว่า สัททนีติปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เล่มน้ี จัก
แก้ปัญหาการขาดแคลนต าราเรียนของผู้สนใจศึกษาไวยากรณ์ภาษาบาลีสายสัทท
นีติได้เป็นอย่างดี 

            ขอความเจริญในพระสัทธรรม รวมท้ังความปลอดพ้นจากอันตรายท้ังปวง 
จงบังเกิดมีแด่ผู้ศึกษาภาษาบาลีภาษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระโคดมสัมมาสัม
พุทธเจ้าผู้เป็นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลกสืบไป 

จริ ํตฏฺิฐตุ สทฺธมฺโม 

มหาบาลีวิชชาลัย 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

สทฺทนีติปปฺกรณํ (ปทมาลา) 

คนฺถารมฺภกถา 

ธเีรห ิมคฺคนาเยน, เยน พุทฺเธน เทสิต;ํ 
สิต ํธมฺมมธิญฺญาย, ญายเต อมต ํปทฯํ 

ต ํนมตฺิวา มหาวีรํ, สพฺพญฺญุ ํโลกนายก;ํ 
มหาการุณิก ํเสฏฺฐํ, วิสุทฺธ ํสุทฺธทิายกฯํ 

สทฺธมฺมญฺจสฺส ปูเชตฺวา, สุทฺธ ํสนฺตมสงฺขต;ํ 
อตกฺกาวจรํ สุฏฺฐุ, วิภตฺต ํมธุรํ สิวํฯ 

สงฺฆสฺส จ’ญฺชลิ ํกตฺวา, ปุญฺญกฺเขตฺตสฺส ตาทโิน; 
สีลสมาธปิญฺญาท-ิวิสุทฺธคุณโชตโินฯ 

นมสฺสนาทปุิญฺญสฺส, กตสฺส รตนตฺตเย; 
เตชสาห ํปหนฺตฺวาน, อนฺตราเย อเสสโตฯ 

โลกนีตวิิยตฺตสฺส, สตฺถุ สทฺธมฺมนีตโิน; 
สาสนตฺถ ํปวกฺขาม,ิ สทฺทนีติมนากุลฯํ 

อาสวกฺขยลาเภน, โหต ิสาสนสมฺปทา; 
อาสวกฺขยลาโภ จ, สจฺจาธคิมเหตุโกฯ 

สจฺจาธคิมนํ ตญฺจ, ปฏิปตฺตสฺิสิต ํมต;ํ 
ปฏิปตฺต ิจ สา กาม,ํ ปริยตฺตปิรายณาฯ 

ปริยตฺตาภยุิตฺตานํ, วิทตฺิวา สทฺทลกฺขณํ; 
ยสฺมา น โหต ิสมฺโมโห, อกฺขเรสุ ปเทสุ จฯ 

ยสฺมา จาโมหภาเวน, อกฺขเรสุ ปเทสุ จ; 
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ปาฬิยตฺถ ํวิชานนฺต,ิ วิญฺญ ูสุคตสาสเนฯ 

ปาฬิยตฺถาวโพเธน, โยนิโส สตฺถุสาสเน; 
สปปฺญฺญา ปฏิปชฺชนฺต,ิ ปฏิปตฺตมิตนฺทกิาฯ 

โยนิโส ปฏิปชฺชตฺิวา, ธมฺม ํโลกุตฺตรํ วรํ; 
ปาปุณนฺต ิวิสุทฺธาย, สีลาทปิฏิปตฺตยิาฯ 

ตสฺมา ตทตฺถกิา สุทฺธ,ํ นยํ นิสฺสาย วิญฺญุนํ; 
ภญฺญมานํ มยา สทฺท-นีตํิ คณฺหนฺตุ สาธุกฯํ 

ธาตุ ธาตหู ินิปผฺนฺน-รูปานิ จ สลกฺขโณ; 
สนฺธนิามาทเิภโท จ, ปทานํ ตุ วิภตฺต ิจฯ 

ปาฬินยาทโยจฺเจว-เมตฺถ นานปปฺการโต; 
สาสนสฺโสปการาย, ภวิสฺสต ิวิภาวนาฯ 

๑. สวิกรณาขยฺาตวิภาค 

ตตฺถ ธาตูต ิเกนฏฺเฐน ธาตุ? สกตฺถมฺปิ ธาเรตตี ิธาตุ, อตฺถาตสิยโยคโต ปรตฺถมฺปิ ธาเรตตี ิ
ธาตุ, วีสตยิา อุปสคฺเคสุ เยน เกนจ ิอุปสคฺเคน อตฺถวิเสสการเณน ปฏิพทฺธา อตฺถวิเสสมฺปิ ธาเร
ตตี ิธาตุ, ‘‘อยํ อมิสฺิสา อตฺโถ, อยมโิต ปจฺจโย ปโร’’ตอิาทนิา อเนกปปฺกาเรน ปณฺฑิเตห ิธาริยต ิ
เอสาตปิิ ธาตุ, วิทหนฺต ิวิทุโน เอตาย สทฺทนิปผฺตฺติ ํอยโลหาทมิยํ อยโลหาทธิาตหู ิวิยาตปิิ ธาตุฯ 
เอวํ ตาว ธาตุสทฺทสฺสตฺโถ เวทติพฺโพฯ 

ธาตุสทฺโท ชนิมเต, อตฺิถลิงฺิคตฺตเน มโต; 
สตฺเถ ปุลฺลงฺิคภาวสฺมิ,ํ กจฺจายนมเต ทฺวิสุฯ 

อถ วา ชนิมเต ‘‘ตโต โคตมธิาตนูี’’ต ิเอตฺถ ธาตุสทฺโท ลงฺิควิปลฺลาเส วตฺตต ิ‘‘ปพฺพตานิ 
วนานิ จา’’ต ิเอตฺถ ปพพฺตสทฺโท วิย, น ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ํ‘‘อฏฺฐิวาจกตฺตา นปํุสกนิทฺเทโส’’ต ิอฏฺฐิ
วาจกตฺเตปิ ‘‘ธาตุโย’’ต ิอตฺิถลิงฺิคทสฺสนโตฯ ภวูาทโย สทฺทา ธาตโวฯ เสยฺยถทิ?ํ ภ ูอ ิกุ เก ตกฺก 
ตก ตก ิสุกอจิฺจาทโยฯ คณโต เต อฏฺฐวิธา ภวูาทคิโณ รุธาทคิโณ ทวิาทคิโณ สฺวาทคิโณ กยิาทคิ
โณ คหาทคิโณ ตนาทคิโณ จุราทคิโณ จาตฯิ อทิานิ เตสํ วิกรณสญฺญเิต ปจฺจเย ทสฺเสสฺสามฯ 
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อเนกวิธา ห ิปจฺจยา นานปปฺกาเรสุ นามนาม กตินาม สมาสนาม ตทฺธตินามาขฺยาเตสุ ปวตฺตน
โตฯ สงฺเขปโต ปน ทุวิธาว นามปจฺจโย อาขฺยาตปจฺจโย จาตฯิ ตตฺราปิ อาขฺยาตปจฺจยา ทุวิธา วิ
กรณปจฺจยโนวิกรณปจฺจยวเสนฯ ตตฺถ วิกรณปจฺจโย อการาทสิตฺตรสวิโธ อคฺคหติคฺคหเณน 
ปนฺนรสวิโธ จฯ โนวิกรณปจฺจโย ปน ข ฉ สาทเินกวิโธฯ เย รูปนิปผฺตฺตยิา อุปการกา อตฺถวิ
เสสสฺส โชตกา วา อโชตกา วา โลปนียา วา อโลปนียา วา, เต สทฺทา ปจฺจยาฯ 

ปฏิจฺจ การณํ ต ํต,ํ เอนฺตตี ิปจฺจยาถ วา; 
ปฏิจฺจ สทฺทนิปผฺตฺต,ิ อโิต เอตตี ิปจฺจยาฯ 

นามกิปปฺจฺจยานํ โย, วิภาโค อาวิ เหสฺสต;ิ 
นามกปเฺป ยโต ตสฺมา, น ต ํวิตฺถารยามเสฯ 

โย โนวิกรณานํ ตุ, ปจฺจยานํ วิภาคโต; 
โส ปนาขฺยาตกปปฺมฺห,ิ วิตฺถาเรนา’คมสฺิสตตีฯิ 

อจิฺจาเนกวิเธสุ ปจฺจเยสุ ‘‘วิกรณปจฺจยา นาม อเิม’’ต ิสลฺลกฺเขตพฺพาฯ กถ?ํ ภวูาทคิณโต 
อปจฺจโย โหต ิกตฺตริ, รุธาทคิณโต อการิวณฺเณกาโรการปจฺจยา โหนฺต ิกตฺตริ, ปุพฺพมชฺฌฏฺฐา
เน นิคฺคหตีาคโม จ, ทวิาทคิณโต ยปจฺจโย โหต ิกตฺตริ, สฺวาทคิณโต ณุ ณา อุณาปจฺจยา โหนฺต ิ
กตฺตริ, กยิาทคิณโต นาปจฺจโย โหต ิกตฺตริ, คหาทคิณโต ปฺป ณฺหาปจฺจยา โหนฺต ิกตฺตริ, 
ตนาทคิณโต โอ ยิรปจฺจยา โหนฺต ิกตฺตริ, จุราทคิณโต เณ ณยปจฺจยา โหนฺต ิกตฺตริฯ 

อกาโร จ อิวณฺโณ จ, เอ โอการา จ โย ตถา; 
ณุ ณา อุณา จ นา ปฺป ณฺหา-ยิรา เณ ณยปจฺจยาฯ 

อคฺคหติคฺคหเณน, เอวํ ปนฺนรเส’ริตา; 
วิกรณวฺหยา เอเต, ปจฺจยาต ิวิภาวเยฯ 

เย เอวํ นิทฺทฏฺิเฐห ิวิกรณปจฺจเยห ิตทญฺเญห ิจ สปปฺจฺจยา อฏฺฐวิธา ธาตุคณา สุตฺตนฺเตสุ 
พหปูการา, เตสฺวายํ ภูวาทิคโณฯ ภู สตฺตายํ, ภูธาตุ วิชฺชมานตายํ วตฺตตฯิ สกมฺมกิากมฺมกิาสุ 
ธาตสุู อยํ อกมฺมกิา ธาตุ, น ปน ‘‘ธมฺมภโูต’’ตอิาทสุี ปตฺตอิตฺถวาจกิา อปรา ภูธาตุ วิย สกมฺมกิา
ฯ เอสา ห ิปริอภิอาทหี ิอุปสคฺเคห ิยุตฺตาเยว สกมฺมกิา ภวต,ิ น อุป ปรา ปาตุอาทหี ิอุปสคฺคนิ
ปาเตห ิยุตฺตาปิฯ อโต อมิสฺิสา สิทฺธานิ รูปานิ ทฺวิธา เญยฺยานิ อกมฺมกปทานิ สกมฺมกปทานิ จาติ
ฯ 
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สุทฺธกตฺตุกฺริยาปทนิทฺเทส 

ตตฺร ภวต ิอุพฺภวต ิสมุพฺภวต ิปภวต ิปราภวต ิสมฺภวต ิวิภวต,ิ โภต ิสมฺโภต ิวิโภต ิปาตุภว
ต ิปาตุพฺภวต ิปาตุโภต,ิ อมิานิ อกมฺมกปทานิฯ เอตฺถ ปาตุอติ ินิปาโต, โส ‘‘อาวิภวต ิตโิรภวต’ี’
ตอิาทสุี อาวิ ติโรนิปาตา วิย ภูธาตุโต นิปผฺนฺนาขฺยาตสทฺทสฺส เนว วิเสสกโร, น จ สกมฺมกตฺต
สาธโกฯ ออุจิฺจาทโย อุปสคฺคา, เต ปน วิเสสกรา, น สกมฺมกตฺตสาธกาฯ เยสมตฺโถ กมฺเมน 
สมฺพนฺธนีโย น โหต,ิ ตานิ ปทานิ อกมฺมกานิฯ อกมฺมกปทานํ ยถารห ํสกมฺมกากมฺมกวเสน อตฺ
โถ กเถตพฺโพฯ ปริโภต ิปริภวต,ิ อภโิภต ิอภภิวต,ิ อธโิภต ิอธภิวต,ิ อตโิภต ิอตภิวต,ิ อนุโภต ิ
อนุภวต,ิ สมนุโภต ิสมนุภวต,ิ อภสิมฺโภต ิอภสิมฺภวต,ิ อมิานิ สกมฺมกปทานิฯ เอตฺถ ปริอจิฺจาท
โย อุปสคฺคา, เต ภูธาตุโต นิปผฺนฺนาขฺยาตสทฺทสฺส วิเสสกรา เจว สกมฺมกตฺตสาธกา จฯ เยสมตฺ
โถ กมฺเมน สมฺพนฺธนีโย, ตานิ ปทานิ สกมฺมกานิฯ สกมฺมกปทานํ สกมฺมกวเสน อตฺโถ กเถตพฺ
โพ, กฺวจ ิอกมฺมกวเสนปิฯ เอวํ สุทฺธกตฺตุกฺริยาปทานิ ภวนฺตฯิ อุทฺเทโสยํฯ 

ตตฺร ภวตีต ิโหต ิวิชฺชต ิปญฺญายต ิสรูปํ ลภตฯิ อุพภฺวตีต ิอุปปฺชฺชต ิสรูปํ ลภตฯิ สมุพภฺว
ตีต ิสมุปปฺชฺชต ิสรูปํ ลภตฯิ ปภวตีต ิโหต ิสมฺภวตฯิ อถ วา ปภวตีต ิยโต กุโตจ ิสนฺทต,ิ น วิจฺ
ฉิชฺชต,ิ อวิจฺฉินฺนํ โหต,ิ ต ํต ํฐานํ วิสรตฯิ ปราภวตีต ิปราภโว โหต ิพฺยสนํ อาปชฺชต ิอวุทฺธิ ํปา
ปุณาตฯิ สมฺภวตีต ิสุฏฺฐุ ภวต ิวุทฺธิ ํวิรูฬฺหิ ํเวปุลฺล ํอาปชฺชตฯิ วิภวตีต ิอุจฺฉิชฺชต ิวินสฺสต ิวิปชฺช
ต,ิ วิเสสโต วา ภวต ิสมฺปชฺชตฯิ โภติ สมฺโภติ วิโภตีต ิอมิานิ ‘‘ภวต ิสมฺภวต ิวิภวต’ี’ต ิอเิมห ิ
ยถากฺกม ํสมานนิทฺเทสานิฯ ปาตุภวตีต ิปกาสต ิทสฺิสต ิปญฺญายต ิปากฏํ โหตฯิ ปาตุพภฺวติ 
ปาตุโภตีต ิอมิานิ ‘‘ปาตุภวต’ี’ต ิ อมินิา สมานนิทฺเทสานิฯ เอวํ อกมฺมกปทานํ ยถารห ํสกมฺม
กากมฺมกวเสน อตฺถกถนํ ทฏฺฐพฺพฯํ เอวมุตฺตรตฺราปิ อญฺเญสมฺปิ อกมฺมกปทานํฯ 

ปริโภติทุกาทสุี ปน สตฺตสุ ทุเกสุ ยถากฺกม ํทฺเว ทฺเว ปทานิ สมานตฺถานิ, ตสฺมา ทฺเว ทฺเว 
ปทานิเยว คเหตฺวา นิทฺทสิิสฺสามฯ ตตฺร ปริโภติ ปริภวตีต ิปรํ หิสํต ิปีเฬต,ิ อถ วา หเีฬต ิอวชา
นาตฯิ อภิโภติ อภิภวตีต ิปรํ อชฺโฌตฺถรต ิมทฺทตฯิ อธิโภติ อธิภวตีต ิปรํ อภมิทฺทตฺิวา ภวต ิ
อตฺตโน วสํ วตฺตาเปตฯิ อติโภติ อติภวตีต ิปรํ อตกฺิกมตฺิวา ภวตฯิ อนุโภติ อนุภวตีต ิสุขทุกฺข ํ
เวเทต ิปริภุญฺชต ิสุขทุกฺขปฏิสํเวท ีโหตฯิ สมนุโภติ สมนุภวตีต ิสุขทุกฺข ํสุฏฺฐุ เวเทต ิ สุฏฺฐุ ปริ
ภุญฺชต ิสุฏฺฐุ สุขทุกฺขปฏิสํเวท ีโหตฯิ อภิสมฺโภติ อภิสมฺภวตีต ิปรํ อชฺโฌตฺถรต ิมทฺทตฯิ เอวํ 
สกมฺมกปทานํ สกมฺมกวเสน อตฺถกถนํ ทฏฺฐพฺพฯํ กตฺถจ ิปน คจฺฉตตี ิปวตฺตตตี ิเอวํ อกมฺมกว
เสนปิฯ เอวมุตฺตรตฺราปิ อญฺเญสํ สกมฺมกปทานํฯ 
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อปจฺจโย ปโร โหต,ิ ภวูาทคิณโต สต;ิ 
สุทฺธกตฺตุกฺริยาขฺยาเน, สพฺพธาตุกนิสฺสิเตฯ 

อยํ สุทฺธกตฺตุกฺริยาปทานํ นิทฺเทโสฯ 

เหตุกตฺตุกฺริยาปทนิทฺเทส 

ภาเวต ิวิภาเวตสิมฺภาเวต ิปริภาเวต,ิ เอวํ เหตุกตฺตุกฺริยาปทานิ ภวนฺตฯิ เอกกมฺมกวเสเน
สมตฺโถ คเหตพฺโพฯ ปจฺฉิมสฺส ปน ทฺวิกมฺมกวเสนปิฯ ปริภาวาเปต ิอภภิาวาเปต ิอนุภาวาเปต ,ิ 
เอวมฺปิ เหตุกตฺตุกฺริยาปทานิ ภวนฺตฯิ ทฺวิกมฺมกวเสเนสมตฺโถ คเหตพฺโพฯ อจิฺเจวํ ทฺวิธา เหตุกตฺ
ตุกฺริยาปทานิ เญยฺยานิ, อญฺญานิปิ คเหตพฺพานิฯ 

ตตฺร ภาเวตีต ิปุคฺคโล ภาเวตพฺพ ํยํ กญฺิจ ิภาเวต ิอาเสวต ิพหุลกีโรต,ิ อถ วา ภาเวตีต ิวฑฺ
เฒตฯิ วิภาเวตีต ิภาเวตพฺพ ํยํ กญฺิจ ิวิภาเวต ิวิเสเสน ภาเวต,ิ วิวิเธน วา อากาเรน ภาเวต ิ
ภาวยต ิวฑฺเฒต,ิ อถ วา วิภาเวตีต ิอภาเวต ิอนฺตรธาเปตฯิ สมฺภาเวตีต ิยสฺส กสฺสจ ิคุณํ สมฺ
ภาเวต ิสมฺภาวยต ิสุฏฺฐุ ปกาเสต ิอุกฺกเํสตฯิ ปริภาเวตีต ิปริภาเวตพฺพ ํยํ กญฺิจ ิปริภาเวต ิปริ
ภาวยต ิสมนฺตโต วฑฺเฒตฯิ เอวํ เอกกมฺมกวเสนตฺโถ คเหตพฺโพฯ อถ วา ปริภาเวตีต ิวาเสตพฺพ ํ
วตฺถุ ํปริภาเวต ิปริภาวยต ิวาเสต ิคนฺธ ํคาหาเปตฯิ เอวํ ทฺวิกมฺมกวเสนาปิ อตฺโถ คเหตพฺโพฯ 
ปริภาวาเปตีต ิปุคฺคโล ปุคฺคเลน สปตฺต ํปริภาวาเปต ิหิสําเปต,ิ อถ วา ปริภาวาเปตีต ิหฬีาเป
ต ิอวชานาเปตฯิ อภิภาวาเปตีต ิปุคฺคโล ปุคฺคเลน สปตฺต ํอภภิาวาเปต ิอชฺโฌตฺถราเปตฯิ อนุ
ภาวาเปตีต ิปุคฺคโล ปุคฺคเลน สมฺปตฺติ ํอนุภาวาเปต ิปริโภเชตฯิ 

ปยุตฺโต กตฺตุนา โยเค, ฐิโตเยวาปปฺธานิเย; 
กฺริยํ สาเธต ิเอตสฺส, ทปีก ํสาสเน ปทฯํ 

กรณวจนํเยว, เยภุยฺเยน ปทสฺิสต;ิ 
อาขฺยาเต การิตฏฺฐานํ, สนฺธาย กถติ ํอทิฯํ 

น นาเม การิตฏฺฐานํ, ‘‘โพเธตา’’ อติอิาทกิ;ํ 
‘‘สุนเขหปิิ ขาทาเปนฺต’ิ’, อจิฺจาทนีิ ปทานิ จ; 
อาหริตฺวาน ทเีปยฺย, ปโยคกุสโล พุโธฯ 
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ตตฺริท ํกรณวจนํ กมฺมตฺถทปีก,ํ อุปโยคสามวิจนานิปิ ตทฺทปีกานิ โยเชตพฺพานิฯ กถ?ํ ปริ
ภาวาเปตีต ิปุคฺคโล ปุคฺคล ํสปตฺต ํปริภาวาเปตตี,ิ ตถา ปริภาวาเปตีต ิปุคฺคโล ปุคฺคลสฺส 
สปตฺต ํปริภาวาเปตตีฯิ เสสานิ นยานุสาเรน นิทฺทสิิตพฺพานิฯ เอวํ สพฺพาเนตานิ กรโณปโยคสา
มวิจนานิ กมฺมตฺถทปีกานิเยว โหนฺต,ิ ตสฺมา ทฺวิกมฺมกวเสนตฺโถ คเหตพฺโพฯ 

อยํ เหตุกตฺตุกฺริยาปทานํ นิทฺเทโสฯ 

กมฺมกฺริยาปทนิทฺเทส 

ภวิยเต วิภวิยเต ปริภวิยเต อภภิวิยเต อนุภวิยเต ปริภยูเต อภภิยูเต อนุภยูเต, เอวํ กมฺมุโน 
กฺริยาปทานิ ภวนฺตฯิ อญฺญถา จ ภวิยฺยเต วิภวิยฺยเต ปริภวิยฺยเต อภภิวิยฺยเต อนุภวิยฺยเต ปริ
ภุยฺยเต อภภุิยฺยเต อนุภุยฺยเตตฯิ เอตฺถ กมฺมุโน กฺริยาปทานิเยว กมฺมกตฺตุโน กฺริยาปทานิ กตฺวา 
โยเชตพฺพานิฯ วิสุญฺห ิกมฺมกตฺตุโน กฺริยาปทานิ น ลพฺภนฺตฯิ 

ตตฺร ภวิยเตต ิภาเวตพฺพ ํยํ กญฺิจ ิปุคฺคเลน ภาวิยเต อาเสวิยเต พหุลกีริยเต, อถ วา ภวิ
ยเตต ิวฑฺฒยิเตฯ วิภวิยเตต ิวิภาเวตพฺพ ํยํ กญฺิจ ิปุคฺคเลน วิภวิยเต วิเสเสน ภวิยเต, วิวิเธน วา 
อากาเรน ภวิยเต วฑฺฒยิเต, อถ วา วิภวิยเตต ิอภวิยเต อนฺตรธาปิยเตฯ ปริภวิยเตต ิสปตฺโต 
ปุคฺคเลน ปริภวิยเต หิสํิยเต, อถ วา ปริภวิยเตต ิหฬีิยเต อวชานิยเตฯ อภิภวิยเตต ิสปตฺโต ปุคฺ
คเลน อภภิวิยเต อชฺโฌตฺถริยเต อภมิทฺทยิเตฯ อนุภวิยเตต ิสมฺปตฺต ิปุคฺคเลน อนุภวิยเต ปริ
ภุญฺชยิเตฯ ปริภูยเตตอิาทนีิ ตณิี ‘‘ปริภวิยเต’’ตอิาทหี ิตหี ิสมานนิทฺเทสานิฯ เสสานิ ปน ยถาวุตฺ
เตห ิยํ กมฺมเมว ปธานโต คเหตฺวา นิทฺทสิิยต ิปท,ํ ต ํกมฺมตฺถทปีกฯํ ตสฺมา กตฺตริ เอกวจเนน 
นิทฺทฏฺิเฐปิ ยท ิกมฺม ํพหุวจนวเสน วตฺตพฺพ,ํ พหุวจนนฺตญฺเญว กมฺมุโน กฺริยาปท ํทสฺิสตฯิ ยท ิ
ปเนกวจนวเสน วตฺตพฺพ,ํ เอกวจนนฺตญฺเญวฯ ตถา กตฺตริ พหุวจเนน นิทฺทฏฺิเฐปิ ยท ิกมฺม ํ
เอกวจนวเสน วตฺตพฺพ,ํ เอกวจนนฺตญฺเญว กมฺมุโน กฺริยาปท ํทสฺิสตฯิ ยท ิปน พหุวจนวเสน 
วตฺตพฺพ,ํ พหุวจนนฺตญฺเญวฯ กถ?ํ ภกฺิขุนา ธมฺโม ภวิยเต, ภกฺิขุนา ธมฺมา ภวิยนฺเต, ภกฺิขหู ิธมฺ
โม ภวิยเต, ภกฺิขหู ิธมฺมา ภวิยนฺเตตฯิ อมินิา นเยน สพฺพตฺถ กมฺมุโน กฺริยาปเทสุ โวหาโร กาตพฺ
โพฯ ยสฺมิ ํปน กมฺมุโน กฺริยาปเท กมฺมตฺถทปีเก กมฺมภตูสฺเสวตฺถสฺส กตฺตุภาวปริกปโฺป โหต,ิ ต ํ
กมฺมกตฺตุตฺถทปีก,ํ ต ํกมฺมุโน กฺริยาปทโต วิสุํ น ลพฺภตฯิ อยํ ปเนตฺถ อตฺถวิญฺญาปเน ปโยครจ
นาฯ สยเมว ปริภวิยเต ทุพฺภาสิต ํภณํ พาโล ตปปฺจฺจยา อญฺเญห ิปริภโูตปิ, สยเมว อภภิวิยเต 
ปาปการี นิรเย นิรยปาเลห ิอภภิโูตปิ ตถารูปสฺส กมฺมสฺส สยํ กตตฺตาตฯิ เอตฺถ ห ิสยเมว ปียเต 
ปานียํ, สยเมว กโฏ กริยเตตอิาทสุี วิย สุขาภสิงฺขรณียตา ลพฺภเตว, ตโต กมฺมกตฺตุตา จฯ 
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อยํ กมฺมุโน กฺริยาปทานํ นิทฺเทโสฯ 

ภาวกฺริยาปทนิทฺเทส 

ภยูเต ภวิยเต อุพฺภวิยเต, เอวํ ภาวสฺส กฺริยาปทานิ ภวนฺตฯิ อญฺญถา จ ภุยฺยเต ภวิยฺยเต 
อุพฺภวิยฺยเตตฯิ ตตฺร ยถา ฐียเตปทสฺส ฐานนฺต ิภาววเสน อตฺถกถนมจิฺฉนฺต,ิ เอวํ ภยูเตตอิา
ทนีมฺปิ ภวนนฺตอิาทนิา ภาววเสน อตฺถกถนมจิฺฉิตพฺพฯํ ยถา จ ฐานํ ฐิติ ภวนนฺตอิาทหี ิภาว
วาจกกตินฺตนามปเทห ิสทฺธิ ํสมฺพนฺเธ ฉฏฺฐิโยชนมจิฺฉนฺต,ิ น ตถา ฐียเต ภยูเตตอิาทหี ิภาววาจ
กาขฺยาตปเทห ิสทฺธิ ํสมฺพนฺเธ ฉฏฺฐิโยชนา อจิฺฉิตพฺพา สมฺพนฺเธ ปวตฺตฉฏฺฐิยนฺตสทฺเทห ิ
อสมฺพนฺธนียตฺตา อาขฺยาตกิปทานํฯ ยสฺมิ ํปโยเค ยํ กมฺมุโน กฺริยาปเทน สมานคตกิ ํกตฺวา วินา 
กมฺเมน นิทฺทสิิยต ิกฺริยาปท,ํ กตฺตุวาจกปท ํปน ปจฺจตฺตวจเนน วา กรณวจเนน วา นิทฺทสิิยต ,ิ ต ํ
ตตฺถ ภาวตฺถทปีกฯํ น ห ิสพฺพถา กตฺตารมนิสฺสาย ภาโว ปวตฺตตฯิ เอวํ สนฺเตปิ ภาโว นาม เกว
โล ภวนลวนปจนาทโิก ธาตุอตฺโถเยวฯ อกฺขรจนฺิตกา ปน ‘‘ฐียเต ภยูเต’’ตอิาทสุี ภาววิสเยสุ 
กรณวจนเมว ปยุญฺชนฺต ิ‘‘นนุ นาม ปพฺพชเิตน สุนิวตฺเถน ภวิตพฺพ ํสุปารุเตน อากปปฺสมฺปนฺเน
นา’’ตอิาทสุี วิย, ตสฺมา เตสํ มเต ‘‘เตน อุพฺภวิยเต’’ต ิ กรณวจเนน โยเชตพฺพฯํ ชนิมเตน ปน ‘‘โส 
ภยูเต’’ตอิาทนิา ปจฺจตฺตวจเนเนวฯ สจฺจสงเฺขปปปฺกรเณ ห ิธมฺมปาลาจริเยน, นิทฺเทสปาฬิยํ 
ปน ธมฺมเสนาปตนิา, ธชคคฺสุตฺตนฺเต ภควตา จ ภาวปท ํปจฺจตฺตวจนาเปกฺขวเสนุ’จฺจาริตฯํ 

กถโิต สจฺจสงฺเขเป, ปจฺจตฺตวจเนน เว, 
‘‘ภยูเต’’ อติ ิสทฺทสฺส, สมฺพนฺโธ ภาวทปีโนฯ 

นิทฺเทสปาฬิยํ ‘‘รูปํ, วิโภต ิวิภวิยฺยต’ิ’; 
อติ ิทสฺสนโต วาปิ, ปจฺจตฺตวจนํ ถริํฯ 

ตถา ธชคฺคสุตฺตนฺเต, มุนินาหจฺจภาสิเต; 
‘‘โส ปหยีิสฺสต’ิ’ อติ,ิ ปาฬิทสฺสนโตปิ จฯ 

ปารมติานุภาเวน, มเหสีนํว เทหโต; 
สนฺต ินิปผฺาทนา, เนว, สกฺกตาทวิโจ วิยฯ 

ปจฺจตฺตทสฺสเนเนว, ปุริสตฺตยโยชนํ; 
เอกวจนิกญฺจาปิ, พหุวจนิกมฺปิ จ; 
กาตพฺพมติ ิโน ขนฺต,ิ ปรสฺสปทอาทเิกฯ 
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ตสฺมา รูปํ วิภวิยฺยต,ิ รูปานิ วิภวิยฺยนฺต,ิ ตฺวํ วิภวิยฺยสิ, ตุมฺเห วิภวิยฺยถ, อห ํวิภวิยฺยาม,ิ มยํ 
วิภวิยฺยาม, รูปํ วิภวิยฺยเต, รูปานิ วิภวิยฺยนฺเต อจิฺเจวมาท ิชนิวจนานุรูปโต โยเชตพฺพฯํ อตฺรายํ 
ปทโสธนา – 

วิภวิยฺยตีต ิอทิ,ํ กมฺมปทสมานก;ํ 
น จ กมฺมปท ํนาปิ, กมฺมกตฺตุปทาทกิฯํ 

ยท ิกมฺมปท ํเอต,ํ ปจฺจตฺตวจนํ ปน; 
กมฺม ํทเีปยฺย กรณ-วจนํ กตฺตุทปีกฯํ 

ยท ิกมฺมกตฺตุปท,ํ ‘‘ปียเต’’ต ิ ปท ํวิย; 
สิยา สกมฺมก,ํ เนต,ํ ตถา โหตตี ิทปีเยฯ 

ยท ิกตฺตุปท ํเอต,ํ วิภวติปท ํวิย; 
วินา ยปจฺจยํ ตฏฺิเฐ, น ตถา ตฏฺิฐเต อทิฯํ 

น กตฺตริ ภุวาทนีํ, คเณ ยปจฺจโย รุโต; 
ทวิาทนีํ คเณเยว, กตฺตริ สมุทรีิโตฯ 

น ภูธาตุ ทวิาทนีํ, ธาตนูํ ทสฺิสเต คเณ; 
ภวูาทกิจุราทนีํ, คเณสุเยว ทสฺิสตฯิ 

‘‘วิภวิยฺยต’ิ’ อจิฺจาโท, ตสฺมา ยปจฺจโย ปน; 
ภาเวเยวาต ิวิญฺเญยฺยํ, วิญฺญุนา สมยญฺญุนาฯ 

เอตฺถ ห ิปากฏํ กตฺวา, ภาวการกลกฺขณํ; 
ทสฺสยิสฺสามห ํทานิ, สกฺกจฺจ ํเม นิโพธถฯ 

‘‘ตสฺิโส คจฺฉต’ิ’อจิฺจตฺร, กตฺตารํ กตฺตุโน ปท;ํ 
‘‘ธมฺโม เทสิยต’ิ’จฺจตฺร, กมฺม ํตุ กมฺมุโน ปทฯํ 

สรูปโต ปกาเสต,ิ ตสฺมา เต ปากฏา อุโภ; 
ตถา วิภวิยฺยตตี-ิอาทภิาวปท ํปนฯ 
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สรูปโต น ทเีปต,ิ การก ํภาวนามก;ํ 
ทพฺพภตู ํตุ กตฺตารํ, ปกาเสต ิสรูปโตฯ 

กตฺตารํ ปน ทเีปนฺต,ํ กตฺตุสนฺนิสฺสิตมฺปิ ต;ํ 
ภาวํ ทเีปต ิสฺวากาโร, ปจฺจเยน วิภาวิโตฯ 

ยสฺมา จ กตฺตุภาเวน, ภาโว นาม น ตฏฺิฐต;ิ 
กตฺตาว กตฺตุภาเวน, ภาวฏฺฐาเน ฐิโต ตโตฯ 

ยชฺเชวํ กตฺตุโวหาโร, ภาวสฺส ตุ กถ ํสิยา; 
‘‘สาวกานํ สนฺนิปาโต, อโหสิ’’อติอิาทสุิฯ 

อติ ิเจ นิสฺสยานํ ตุ, วสา นิสฺสิตสมฺภวา; 
กตฺตุฏฺฐาเนปิ ภาวสฺส, กตฺตุปญฺญตฺต ิสิชฺฌตฯิ 

การเก กตฺตุกมฺมวฺเห, กฺริยาสนฺนิสฺสเย ยถา; 
ธาเรนฺต ีอาสนถาล,ี กฺริยาธาโรต ิกปปิฺตาฯ 

ตถา ภาวปท ํธรีา, กตฺตารํ ภาวนิสฺสยํ; 
ทปียนฺตมฺปิ กปเฺปนฺต,ิ ภาวสฺส วาจก ํอติฯิ 

เกจ ิอทพฺพภตูสฺส, ภาวสฺเสกตฺตโต พฺรวุํ; 
ภาเวเทกวโจวาท-ิปุริสสฺเสว โหตติฯิ 

ปาฬิ ํปตฺวาน เตสํ ตุ, วจนํ อปปฺมาณก;ํ 
‘‘เต สํกเิลสิกา ธมฺมา, ปหยีิสฺสนฺต’ิ’ อติ ิหฯิ 

ปาโฐ ปาวจเน ทฏฺิโฐ, ตสฺมา เอวํ วเทมเส; 
ปจฺจตฺตทสฺสเนเนว, ปุริสตฺตยโยชนํฯ 

วจเนห ิยุต ํทฺวีห,ิ อจิฺฉิตพฺพนฺต ิโน รุจ;ิ 
ภาเว กฺริยาปท ํนาม, ปาฬิยํ อตทิุทฺทสํ; 
ตสฺมา ตคฺคหณูปาโย, วุตฺโต เอตฺตาวตา มยาตฯิ 

อยํ ภาวสฺส กฺริยาปทานํ นิทฺเทโสฯ 
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เอวํ สุทฺธกตฺตุกฺริยาปทานิ เหตุกตฺตุกฺริยาปทานิ กมฺมุโน กฺริยาปทานิ, ภาวสฺส กฺริยาปทานิ 
จาต ิจตุธา, กมฺมกตฺตุกฺริยาปเทห ิวา ปญฺจธา ภูธาตุโต นิปผฺนฺนานิ กฺริยาปทานิ นานปปฺกาเรน 
นิทฺทฏฺิฐานิ, เอตานิ โลกยิานํ ภาวเภทวเสน โวหารเภโท โหตตี ิทสฺสนตฺถ ํวิสุํ วิสุํ วุตฺตานิฯ อตฺถ
โต ปน กมฺมกตฺตุภาวการกตฺตยวเสน ตวิิธาเนวฯ เหตุกตฺตา ห ิสุทฺธกตฺตุสงฺขาเต การเก ตสฺสงฺค
ภาวโต สงฺคหมุปคจฺฉต,ิ ตถา กมฺมกตฺตา กมฺมการเก, ภาโว ปน เกวโลฯ โส ห ิคมนปจนลวนา
ทวิเสนาเนกวิโธปิ กฺริยาสภาวตฺตา เภทรหโิต การกนฺตโรฯ เอวํ สนฺเตปิ ทพฺพสนฺนิสฺสิตตฺตา 
ทพฺพเภเทน ภชิฺชตฯิ เตน ปาวจเน ภาววาจก ํปท ํพหุวจนนฺตมฺปิ ทสฺิสตฯิ อาขฺยาตกิปเท 
ภาวการกโวหาโร นิรุตฺตนิยํ นิสฺสาย คโต, อตฺถโต ปน ภาวสฺส การกตา นุปปชฺชตฯิ โส ห ิน กญฺิ
จ ิชเนต,ิ น จ กฺริยาย นิมตฺิตฯํ กฺริยานิมตฺิตภาโวเยว ห ิการกลกฺขณํฯ อติ ิมุขฺยโต วา เหตุโต วา 
ภาวสฺส การกตา น ลพฺภตฯิ เอวํ สนฺเตปิ โส กรณมตฺตตฺตา การกฯํ ตถา ห ิกรณํ กาโร , กฺริยา, 
ตเทว การกนฺต ิภาวสฺส การกตา ทฏฺฐพฺพาฯ ยสฺมา ปน กฺริยานิมตฺิตภาโวเยว การกลกฺขณํ, ตสฺ
มา นามกิปเท การกลกฺขเณ ภาวการกนฺต ิโวหารํ ปหาย กตฺตุกมฺมกรณสมฺปทานาปาทานาธิ
กรณานํ ฉนฺนํ วตฺถนูํ กตฺตุการกกมฺมการกนฺตอิาท ิโวหาโร กริยต ิเวยฺยากรเณหฯิ เอวํ นิรุตฺตนิยํ 
นิสฺสาย วุตฺต ํภาวการกญฺจ ทฺเว จ กมฺมกตฺตุการกานีต ิการกตฺตยํ ภวตฯิ ตทฺทปีกญฺจาขฺยา
ตกิปท ํตกิารกฯํ 

อมิมตฺถญฺห ิสนฺธาย, วุตฺตมาจริเยหปิิ; 
มหาเวยฺยากรเณห,ิ นิรุตฺตนิยทสฺสิภฯิ 

‘‘ยํ ตกิาล ํตปุิริสํ, กฺริยาวาจ ิตกิารก;ํ 
อตลิงฺิค ํทฺวิวจนํ, ตทาขฺยาตนฺต ิวุจฺจต’ี’ตฯิ 

อธิ ภาวกมฺเมสุ อตฺตโนปทุปปฺตฺติ ํเกจ ิอกฺขรจนฺิตกา อวสฺสมจิฺฉนฺตตี ิเตสํ มตวิิภาวนตฺถมมฺ
เหห ิภาวกมฺมานํ กฺริยาปทานิ อตฺตโนปทวเสนุทฺทฏฺิฐานิ เจว นิทฺทฏฺิฐานิ จฯ สพฺพานิปิ ปเนตานิ 
ตกิารกานิ กฺริยาปทานิ กฺริยาปทมาลมจิฺฉตา ปรสฺสปทตฺตโนปทวเสน โยเชตพฺพานิฯ ปาฬิอาทสุี 
ห ิตกิารกานิ กฺริยาปทานิ ปรสฺสปทตฺตโนปทวเสน ทฺวิธา ฐิตานิฯ เสยฺยถทิํ? ภควา สาวตฺถยิํ วิ
หรตฯิ สมาธชิฺฌานกุสลา, วนฺทนฺต ิโลกนายกฯํ โมนํ วุจฺจต ิญาณํฯ อตฺถาภสิมยา ธโีร, ปณฺฑิโตต ิ
ปวุจฺจตฯิ กถ ํปฏิปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส รูปํ วิโภต ิวิภวิยฺยตฯิ โส ปหยีิสฺสตฯิ ปณฺฑุกมฺพเล นิกฺขตฺิต ํ
ภาสเต ตปเตฯ ปูชโก ลภเต ปูชฯํ ปุตฺตกามา ถโิย ยาจ ,ํ ลภนฺเต ตาทสิํ สุตฯํ อสิโต ตาท ิวุจฺจเต 
สพฺรหฺมาฯ อคฺคชิาท ิปุพฺเพว ภยูเตฯ โส ปหเียถาปิ โน ปหเียถาต ิเอวํ ทฺวิธา ฐิตานิฯ อตฺริท ํ
ปาฬิววตฺถานํ – 
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ตกิารกานิ สพฺพานิ, กฺริยาปทานิ ปายโต; 
ปรสฺสปทโยเคน, ทสฺิสนฺต ิปิฏกตฺตเยฯ 

อตฺตโนปทยุตฺตานิ, จุณฺณิเยสุ ปเทสุ ห;ิ 
อตวีปปฺานิ คาถาสุ, ปทานีต ิพหนูิ ตุฯ 

คาถาสุ เจวิตรานิ, จุณฺณิเยสุ ปเทสุ จ; 
สุพหเูนว หุตฺวาน, ทสฺิสนฺตตี ิปกาสเยฯ 

ปทานํ นิทฺเทโส ปนต ิอนฺตอิาทนีํ เตสํ เตสํ วจนานมนุรูเปน โยเชตพฺโพฯ เอวํ ตกิารกกฺริ
ยาปทานิ สรูปโต ววตฺถานโต นิทฺเทสโต จ เวทติพฺพานิฯ 

อทิานิ โนปสคฺคากมฺมกิาทวิเสน ภวตสฺิส ธาตุสฺส วินิจฺฉยํ วทาม – 

โนปสคฺคา อกมฺมา จ, โสปสคฺคา อกมฺมกิา; 
โสปสคฺคา สกมฺมา จ, อติ ิภูต ิวิภาวิตาฯ 

อทิ ํตุ วจนํ ‘‘ธมฺม-ภโูต ภุตฺวา’’ตอิาทสุิ; 
ปตฺตานุภวนตฺถ ํเม, วิวชฺเชตฺวา อุทรีิตฯํ 

เอเตน ปน อตฺเถน, โนปสคฺคสกมฺมกิ;ํ 
คเหตฺวา จตุธา โหต,ิ อติ ิเญยฺยํ วิเสสโตฯ 

โนปสคฺคา อกมฺมา จ, โสปสคฺคา อกมฺมกิา; 
ภูธาตุ การิเต สนฺเต, เอกกมฺมา ภวนฺต ิหฯิ 

‘‘ภาเวต ิ กุสล ํธมฺม,ํ วิภาเวต’ี’ตมิานิธ; 
ทสฺเสตพฺพานิ วิญฺญหู,ิ สาสนญฺญหู ิสาสเนฯ 

โสปสคฺคา สกมฺมา ตุ, การิตปปฺจฺจเย สต;ิ 
ทฺวิกมฺมาเยว โหตตี,ิ ญาตพฺพ ํวิญฺญุนา กถฯํ 

อภภิาเวนฺต ิปุริสา, ปุริเส ปาณชาตกิ;ํ 
อนุภาเวต ิปุริโส, สมฺปตฺติ ํปุริสํ อติฯิ 
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อทิ ํสกมฺมก ํนาม, อกมฺมกมทิ ํ อติ;ิ 
กถมมฺเหห ิญาตพฺพ,ํ วิตฺถาเรน วเทถ โนฯ 

วิตฺถาเรเนว กิ ํวตฺตุ,ํ สกฺโกม ิเอกเทสโต; 
กถยิสฺสาม ิสกฺกจฺจ,ํ วทโต เม นิโพธถฯ 

อาขฺยาตกิปท ํนาม, ทุวิธ ํสมุทรีิต;ํ 
สกมฺมกมกมฺมญฺจ, อติ ิวิญฺญ ูวิภาวเยฯ 

ตตฺร ยสฺส ปโยคมฺห,ิ ปทสฺส กตฺตุนา กฺริยา; 
นิปผฺาทติา วินา กมฺม,ํ น โหต ิต ํสกมฺมกฯํ 

‘‘ปจต’ี’ต ิ ห ิวุตฺเต ตุ, เยน เกนจ ิชนฺตุนา; 
โอทนํ วา ปนญฺญ ํวา, กญฺิจ ิวตฺถุนฺต ิญายตฯิ 

ยสฺส ปน ปโยคมฺห,ิ กมฺเมน รหติา กฺริยา; 
ปทสฺส ญายเต เอต,ํ อกมฺมกนฺต ิตรีเยฯ 

‘‘ตฏฺิฐต ิเทวทตฺโต’’ต,ิ วุตฺเต เกนจ ิชนฺตุนา; 
ฐานํว พุทฺธวิิสโย, กมฺมภตู ํน กญฺิจปิิฯ 

สกมฺมกปท ํตตฺถ, กตฺตารํ กมฺมเมว จ; 
ปกาเสต ิยถาโยค-มติ ิวิญฺญ ูวิภาวเยฯ 

‘‘โอทนํ ปจต ิโปโส, โอทโน ปจฺจเต สยํ’’; 
อจิฺจุทาหรณา เญยฺยา, อวุตฺเตปิ อยํ นโยฯ 

อกมฺมกปท ํนาม, กตฺตารํ ภาวเมว จ; 
ยถารห ํปกาเสต,ิ อติ ิธโีรปลกฺขเยฯ 

กตฺตารํ ‘‘ตฏฺิฐต’ิ’จฺจตฺร, สูเจต ิภาวนามก;ํ 
‘‘อุปฏฺฐียต’ิ’ อจิฺจตฺร, อวุตฺเตปิ อยํ นโยฯ 

เอวํ สกมฺมกากมฺม,ํ ญตฺวา โยเชยฺย พุทฺธมิา; 
ตกิมฺมกญฺจ ชาเนยฺย, กราโท การิเต สตฯิ 
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‘‘สุวณฺณํ กฏก ํโปโส, กาเรต ิปุริส’’นฺต ิจ; 
‘‘ปุริโส ปุริเส คาม,ํ รถ ํวาเหต’ิ’อจิฺจปิฯ 

เอตฺถ ภวติธาตุมฺห,ิ นโย เอโส น ลพฺภต;ิ 
ตสฺมา ทฺวิกมฺมกญฺเญว, ปทเมตฺถ วิภาวิตฯํ 

เอทโิส จ นโย นาม, ปาฬิยํ ตุ น ทสฺิสต;ิ 
เอกจฺจานํ มเตเนว, มยา เอวํ ปกาสิโตฯ 

เอตฺถ จ ‘‘ตเมนํ ราชา, วิวิธา กมฺมการณา; 
การาเปต’ี’ต ิโย ปาโฐ, นิทฺเทเส ต ํสุนิทฺทเิสฯ 

‘‘มนุสฺเสห’ี’ต ิอาหริตฺวา, ปาฐเสสํ สุเมธโส; 
‘‘สุนเขหปิิ ขาทาเปนฺต’ิ’, อติ ิปาฐสฺส ทสฺสนาฯ 

เอต ํนยํ วิท ูญตฺวา, โยเช ปาฐานุรูปโต; 
‘‘สุวณฺณํ กฏก ํโปโส, กาเรต ิปุริเสนิ’’ตฯิ 

วิกรณปปฺจฺจยาว, วุตฺตา เอตฺถ สรูปโต; 
สคเณ สคเณ เตสํ, วุตฺติ ํทเีปตุเมว จฯ 

‘‘อสฺมิ ํคเณ อยํ ธาตุ, โหต’ี’ต ิ เตห ิวิญฺญุโน; 
วิญฺญาเปตุญฺจ อญฺเญห,ิ ญาปนา ปจฺจเยห ินฯ 

ตถา ห ิภาวกมฺเมสุ, วิหโิต ปจฺจโย ตุ โย; 
อฏฺฐวิเธปิ ธาตนูํ, คณสฺมิ ํสมฺปวตฺตตฯิ 

ภูธาตุเชสุ รูเปสุ, อสมฺโมหาย โสตุนํ; 
นานาวิโธ นโย เอวํ, มยา เอตฺถ ปกาสิโตฯ 

เย โลเก อปปฺยุตฺตา วิวิธวิกรณาขฺยาตสทฺเทสฺวเฉกา, 
เต ปตฺวาขฺยาตสทฺเท อวิคตวิมต ีโหนฺต ิญาณีปิ ตสฺมา; 
อจฺจนฺตญฺเญว ธโีร สปรหติรโต สาสเน ทฬฺหเปโม, 
โยค ํเตสํ ปโยเค ปฏุตรมตติ ํปตฺถยาโน กเรยฺยฯ 
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อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี 

วิญฺญนูํ โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

สวิกรณาขฺยาตวิภาโค นาม 

ปฐโม ปริจฺเฉโทฯ 

๒. ภวติกฺริยาปทมาลาวิภาค 

อโิต ปรํ ปวกฺขาม,ิ โสตนูํ มตวิฑฺฒนํ; 
กฺริยาปทกฺกม ํนาม, วิภตฺตาทนีิ ทปียํฯ 

ตตฺร อาขฺยาตกิสฺส กฺริยาลกฺขณตฺตสูจกิา ตฺยาทโย วิภตฺตโิย, ตา อฏฺฐวิธา วตฺตมานาปญฺจมี
สตฺตมปีโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺต ีกาลาตปิตฺตวิเสนฯ 

ตตฺถต ิอนฺต,ิ สิ ถ, ม ิม, เต อนฺเต, เส วฺเห, เอ มฺเห อจิฺเจตา วตฺตมานาวิภตฺตโิย นามฯ 

ตุ อนฺตุ, ห ิถ, ม ิม, ต ํอนฺต,ํ สุ วฺโห, เอ อามเส อจิฺเจตา ปญฺจมวีิภตฺตโิย นามฯ 

เอยฺย เอยฺยุํ, เอยฺยาสิ เอยฺยาถ, เอยฺยาม ิเอยฺยาม, เอถ เอรํ, เอโถ เอยฺยาวฺโห, เอยฺยํ เอยฺ
ยามฺเห อจิฺเจตา สตฺตมวีิภตฺตโิย นามฯ 

อ อุ, เอ ตฺถ, อ ํมฺห, ตฺถ เร, ตฺโถ วฺโห, อิ ํมฺเห อจิฺเจตา ปโรกฺขาวิภตฺตโิย นามฯ 

อา อ,ู โอ ตฺถ, อ ํมฺหา, ตฺถ ตฺถุ,ํ เส วฺห,ํ อิ ํมฺหเส อจิฺเจตา หยฺิยตฺตนีวิภตฺตโิย นามฯ 

อ ีอุ,ํ โอ ตฺถ, อิ ํมฺหา, อา อ,ู เส วฺห,ํ อ ํมฺเห อจิฺเจตา อชฺชตนีวิภตฺตโิย นามฯ 

สฺสต ิสฺสนฺต,ิ สฺสสิ สฺสถ, สฺสาม ิสฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสํ สฺสามฺเห อจิฺเจตา 
ภวิสฺสนฺตวีิภตฺตโิย นามฯ 

สฺสา สฺสํสุ, สฺเส สฺสถ, สฺสํ สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสิสุ, สฺสเส สฺสวฺเห, สฺสิ ํสฺสามฺหเส อจิฺเจตา กาลา
ตปิตฺตวิิภตฺตโิย นามฯ 
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สพฺพาสเมตาสํ วิภตฺตนีํ ยานิ ยานิ ปุพฺพกานิ ฉ ปทานิ, ตานิ ตานิ ปรสฺสปทานิ นามฯ ยานิ 
ยานิ ปน ปรานิ ฉ ปทานิ, ตานิ ตานิ อตฺตโนปทานิ นามฯ ตตฺถ ปรสฺสปทานิ วตฺตมานา ฉ, ปญฺจ
มโิย ฉ, สตฺตมโิย ฉ, ปโรกฺขา ฉ, หยฺิยตฺตนิโย ฉ, อชฺชตนิโย ฉ, ภวิสฺสนฺตโิย ฉ, กาลาตปิตฺตโิย 
ฉาต ิอฏฺฐจตฺตาลสีวิธานิ โหนฺต,ิ ตถา อติรานิ, สพฺพานิ ตานิ ปิณฺฑิตานิ ฉนฺนวุตวิิธานิฯ 

ปรสฺสปทานมตฺตโนปทานญฺจ ทฺเว ทฺเว ปทานิ ปฐมมชฺฌมุิตฺตมปุริสา นามฯ เต วตฺตมานาที
สุ จตฺตาโร จตฺตาโร, อฏฺฐนฺนํ วิภตฺตนีํ วเสน ทฺวตฺติสํ, ปิณฺฑิตานิ ปริมาณาเนวฯ 

ทฺวีสุ ทฺวีสุ ปเทสุ ปฐม ํปฐม ํเอกวจนํ, ทุตยิํ ทุตยิํ พหุวจนํฯ 

ตตฺร วตฺตมานวิภตฺตนีนฺต ิอนฺต,ิ สิ ถ, ม ิม อจิฺเจตานิ ปรสฺสปทานิฯ เต อนฺเต, เส วฺเห, เอ มฺ
เห อจิฺเจตานิ อตฺตโนปทานิฯ ปรสฺสปทตฺตโนปเทสุปิต ิอนฺต ิอติ ิปฐมปุริสา, สิถ อติ ิมชฺฌมิปุริสา
, ม ิม อติ ิอุตฺตมปุริสา, เต อนฺเต อติ ิปฐมปุริสา, เส วฺเห อติ ิมชฺฌมิปุริสา, เอ มฺเห อติ ิอุตฺตมปุริ
สาฯ 

ปฐมมชฺฌมุิตฺตมปุริเสสุปิ ต-ิอติ ิเอกวจนํ, อนฺต-ิอติ ิพหุวจนนฺต ิเอวํ เอกวจนพหุวจนานิ กม
โต เญยฺยานิฯ เอวํ เสสาสุ วิภตฺตสุี ปรสฺสปทตฺตโนปทปฐมมชฺฌมุิตฺตมปุริเสกวจนพหุวจนานิ 
เญยฺยานิฯ 

ตตฺถ วิภตฺตีต ิเกนฏฺเฐน วิภตฺต?ิ กาลาทวิเสน ธาตฺวตฺถ ํวิภชตตี ิวิภตฺต,ิ สฺยาทหี ินามกิ
วิภตฺตหี ิสห สพฺพสงฺคาหกวเสน ปน สกตฺถปรตฺถาทเิภเท อตฺเถ วิภชตตี ิวิภตฺติ, กมฺมาทโย วา 
การเก เอกวจนพหุวจนวเสน วิภชตตี ิวิภตฺต,ิ วิภชติพฺพา ญาเณนาตปิิ วิภตฺต,ิ วิภชนฺต ิอตฺเถ 
เอตายาตปิิ วิภตฺต,ิ อถ วา สตปิิ ชนิสาสเน อวิภตฺตกินิทฺเทเส สพฺเพน สพฺพ ํวิภตฺตหี ิวินา อตฺถสฺ
สา’นิทฺทสิิตพฺพโต วิเสเสน วิวิเธน วา อากาเรน ภชนฺต ิเสวนฺติ นํ ปณฺฑิตาตปิิ วิภตฺตฯิ ตตฺถ 
อวิภตฺตกินิทฺเทสลกฺขณํ วทาม สห ปโยคนิทสฺสนาทหีฯิ 

อวิภตฺตกินิทฺเทโส, นามเิกสุปลพฺภต;ิ 
นาขฺยาเตสูต ิวิญฺเญยฺย-มทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

นิคฺโรโธว มหารุกฺโข, เถร วาทานมุตฺตโม; 
อนูนํ อนธกิญฺจ, เกวล ํชนิสาสนํฯ 
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ตตฺร เถร-อติ ิอวิภตฺตโิก นิทฺเทโส, เถรานํ อยนฺต ิเถโรฯ โก โส? วาโทฯ เถรวาโท อญฺเญสํ 
วาทานํ อุตฺตโมต ิอยมตฺโถ เวทติพฺโพฯ 

‘‘กาโย เต สพฺพ โสวณฺโณ’’, อจิฺจาทมฺิหปิิ นามเิก; 
อวิภตฺตกินิทฺเทโส, คเหตพฺโพ นยญฺญุนาฯ 

อวิภตฺตกินิทฺเทโส, นนฺวาขฺยาเตปิ ทสฺิสต;ิ 
‘‘โภ ขาท ปิว’’อจิฺจตฺร, วเท โย โกจ ิโจทโกฯ 

ยท ิเอวํ มเตนสฺส, ภเวยฺย อวิภตฺตกิ;ํ 
‘‘ภกฺิขุ, โภ ปุริสิ’’จฺจาท,ิ ปทมฺปิ, น หทิ ํตถาฯ 

‘‘ภกฺิขุ, โภ ปุริสิ’’จฺจาท,ิ สิ ค โลเปน วุจฺจต;ิ 
ตถา ‘‘ขาทา’’ตอิาทนีิ, หิ โลเปน ปวุจฺจเรฯ 

เอวํ อวิภตฺตกินิทฺเทโส อาขฺยาเตสุ น ลพฺภต,ิ นาเมสุเยว ลพฺภตฯิ ตตฺราปิ ‘‘อฏฺฐ จ ปุคฺคล 
ธมฺมทสา เต’’ต ิ เอตฺถ ฉนฺทวเสน ปุคคฺล อติ ิรสฺสกรณํ ทฏฺฐพฺพ,ํ น ‘‘กกุสนฺธ โกณาคมโน จ กสฺส
โป’’ต ิเอตฺถ กกุสนฺธ อติ ิอวิภตฺตกินิทฺเทโส วิย อวิภตฺตกินิทฺเทโส ทฏฺฐพฺโพฯ ‘‘ภกฺิขุ นิสินฺเน 
มาตุคาโม อุปนิสินฺโน วา โหต ิอุปนิปนฺโน วา’’ต ิเอตฺถ ปน ภกฺิขตู ิอทิ ํภกฺิขุมฺหตี ิวตฺตพฺพตฺถตฺ
ตา ภุมฺเม ปจฺจตฺตนฺตปิิ อทฏฺิฐวิภตฺตกินิทฺเทโสตปิิ วตฺตุ ํยุชฺชตฯิ ตตฺถ ปน ฉนฺทวเสน กตรสฺสตฺ
ตา ตานิ ปทานิ อวิภตฺตกินิทฺเทสปกฺขมฺปิ ภชนฺตตี ิวตฺตุ ํน ยุชฺชตฯิ 

ตตฺถ ปรสฺสปทานีต ิปรสฺส อตฺถภตูานิ ปทานิ ปรสฺสปทานิฯ เอตฺถุตฺตมปุริเสสุ อตฺตโน อตฺ
เถสุปิ อตฺตโนปทโวหาโร น กริยตฯิ 

กญฺิจาปิ อตฺตโน อตฺถา, ปุริสา อุตฺตมวฺหยา; 
ตถาปิ อติเรสาน-มุสฺสนฺนตฺตาว ตพฺพสา; 
ตพฺโพหาโร อเิมสานํ, โปราเณห ินิโรปิโตฯ 

อตฺตโนปทานีต ิอตฺตโน อตฺถภตูานิ ปทานิ อตฺตโนปทานิฯ เอตฺถ ปน ปฐมมชฺฌมิปุริเสสุ 
ปรสฺสตฺเถสุปิ ปรสฺสปทโวหาโร น กริยตฯิ 

ปฐมมชฺฌมิา เจเต, ปรสฺสตฺถา ตถาปิ จ; 
อติเรสํ นิรูฬฺหตฺตา, ตพฺโพหารสฺส สจฺจโตฯ 
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อมิสฺส ปนิเมสานํ, ปุพฺพโวหารตาย จ; 
ตถา สงฺกรโทสสฺส, หรณตฺถาย โส อยํ; 
อตฺตโนปทโวหาโร, เอสมาโรปิโต ธุวํฯ 

ปรสฺสปทสญฺญาท-ิสญฺญาโย พหุกา อธิ; 
โปราเณห ิกตตฺตาตา, สญฺญา โปราณิกา มตาฯ 

ตสฺมา อธิ ปฐมปุริสาทนีํ ตณฺิณํ ปุริสานํ วจนตฺถ ํน ปริเยสามฯ รูฬฺหยิา ห ิโปราเณห ิตฺยา
ทนีํ ปุริสสญฺญา วิหติาฯ 

เอกวจนพหุวจเนสุ ปน เอกสฺสตฺถสฺส วจนํ เอกวจนํฯ พหนูมตฺถานํ วจนํ พหุวจนํฯ อถ วา 
พหุตฺเตปิ สต ิสมุทายวเสน ชาตวิเสน วา จตฺิเตน สมฺปิณฺเฑตฺวา เอกกีตสฺสตฺถสฺส  เอกสฺส วิย 
วจนมฺปิ เอกวจนํ, พหุตฺเต นิสฺสิตสฺส นิสฺสยโวหาเรน วุตฺตสฺส นิสฺสยวเสน เอกสฺส วิย วจนมฺปิ 
เอกวจนํ, เอกตฺตลกฺขเณน พวฺหตฺถานํ เอกวจนํ วิย วจนมฺปิ เอกวจนํฯ อพหุตฺเตปิ สต ิอตฺตครุกา
ราปริจฺเฉทมาตกิานุสนฺธนิยปุจฺฉาสภาคปุถุจตฺิต- สมาโยคปุถุอารมฺมณวเสน เอกตฺถสฺส พหนูํ วิย 
วจนํ พหุวจนํ, ตถา เย เย พหโว ตนฺนิวาสตปุํตฺตสงฺขาตสฺเสกสฺสตฺถสฺส รูฬฺหวีเสน พหนูํ วิย 
วจนมฺปิ พหุวจนํ, เอกสฺสตฺถสฺส อญฺเญนตฺเถน เอกาภธิานวเสน พหนูํ วิย วจนมฺปิ พหุวจนํ, 
เอกสฺสตฺถสฺส นิสฺสิตวเสน พหนูํ วิย วจนมฺปิ พหุวจนํ, เอกสฺสตฺถสฺส อารมฺมณเภทกจิฺจเภทวเสน 
พหนูํ วิย วจนมฺปิ พหุวจนํฯ เอวมเิมห ิอากาเรห ิเอกมฺหิ วตฺตพฺเพ, เอกมฺห ิวิย จ วตฺตพฺเพ 
เอกวจนํ, พหุมฺห ิวตฺตพฺเพ, พหุมฺห ิวิย จ วตฺตพฺเพ พหุวจนํ โหตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ ปุถุวจนํ, อเนกว
จนนฺต ิจ อมิสฺเสว นามฯํ 

วจเนสุ อยํ อตฺโถ, นามาขฺยาตวิภตฺตนิํ; 
วเสน อธคินฺตพฺโพ, สาสนตฺถคเวสินาฯ 

ตสฺมา ตทตฺถวิญฺญาปนตฺถ ํอธิ นามกิปโยเคห ิสเหวาขฺยาตปโยเค ปวกฺขาม – ‘‘ราชา 
อาคจฺฉต,ิ สหาโย เม อาคจฺฉต,ิ เอก ํจตฺิต’’ มจิฺเจวมาทโย เอกสฺสตฺถสฺส เอกวจนปโยคาฯ ‘‘ราชา
โน อาคจฺฉนฺต,ิ สหายา เม อาคจฺฉนฺต,ิ น เม เทสฺสา อุโภ ปุตฺตา, ทฺเว ตณิี’’ อจิฺเจวมาทโย พวฺหตฺ
ถานํ พหุวจนปโยคาฯ 

‘‘สา เสนา มหต ีอาสิ, พหุชฺชโน ปสนฺโนสิ, สพฺโพ ต ํชโน โอชนิายตุ, อตฺิถคิุมฺพสฺส ปวรา, 
พุทฺธสฺสาห ํวตฺถยุค ํอทาสิ,ํ ทฺวยํ โว ภกฺิขเว เทเสสฺสาม,ิ เปม ํมหนฺต ํรตนตฺตยสฺส, กเร ปสาทญฺจ 
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นโร อวสฺสํ, ภกฺิขุสงฺโฆ, พลกาโย, เทวนิกาโย, อริยคโณ’’- อจิฺเจวมาทโย, ‘‘ทฺวิก ํตกิ’’มจิฺจาทโย จ 
สมุทายวเสน พวฺหตฺถานํ เอกวจนปโยคาฯ 

กตฺถจ ิปน อทีเิสสุ ฐาเนสุ พหุวจนปโยคาปิ ทสฺิสนฺตฯิ ตถา หิ ‘‘ปูชติา ญาตสิงฺเฆห,ิ เทวกา
ยา สมาคตา, สพฺเพเต เทวนิกายา, ทฺเว เทวสงฺฆา, ตณิี ทุกานิ, จตฺตาริ นวกานิ’’ อจิฺเจวมาทโย 
ปโยคาปิ ทสฺิสนฺตฯิ อเิม เอกวจนวเสน วตฺตพฺพสฺส สมุทายสฺส พหุสมุทายวเสน พหุวจนปโยคาติ 
คเหตพฺพา, สงฺคยฺหมานา จ พวฺหตฺถพหุวจเน สงฺคห ํคจฺฉนฺต ิวิสุํเยว วา, ตสฺมา พหุสมุทา
ยาเปกฺขพหุวจนนฺต ิเอเตสํ นาม ํเวทติพฺพฯํ 

‘‘ปาณํ น หเน, สสฺโส สมฺปชฺชต’ิ’ อจิฺเจวมาทโย ชาตวิเสน พวฺหตฺถานํ เอกวจนปโยคา, ตพฺ
ภาวสามญฺเญน พวฺหตฺถานํ เอกวจนปโยคาตปิิ วตฺตุ ํวฏฺฏตฯิ 

‘‘นาค ํรฏฺฐสฺส ปูชติ,ํ สาวตฺถ ีสทฺธา อโหสิ ปสนฺนา’’ อจิฺเจวมาทโย นิสฺสยวเสน ปวตฺตานํ 
นิสฺสยโวหาเรน วุตฺตานเมกวจนปโยคาฯ 

‘‘ตลิกฺขณํ, กุสลากุสล,ํ วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, ธมฺมวินโย, จตฺิต
เสโน จ คนฺธพฺโพ, นตยิา อสต ิอาคตคิต ิน โหต,ิ อาคตคิตยิา อสต ิจุตปูปาโต น โหต’ิ’ อจิฺเจว
มาทโย เอกตฺตลกฺขเณ พวฺหตฺถานํ เอกวจนปโยคาฯ 

‘‘เอวํ มยํ คณฺหาม, อมฺหาก ํปกต,ิ ปธานนฺต ิโข เมฆยิ วทมานํ กนฺิต ิวเทยฺยาม’’ อจิฺเจวมาท
โย เอกสฺสตฺถสฺส อตฺตวเสน พหุวจนปโยคาฯ 

‘‘เต มนุสฺสา ต ํภกฺิขุ ํเอตทโวจุ ํ ‘ภุญฺชถ ภนฺเต’ต,ิ อห ํมนุสฺเสสุ มนุสฺสภตูา, อพฺภาคตานา’
สนก ํอทาสิ’ํ’ อจิฺเจวมาทโย เอกสฺสตฺถสฺส ครุการวเสน พหุวจนปโยคาฯ 

‘‘อปปฺจฺจยา ธมฺมา, อสงฺขตา ธมฺมา’’ อจิฺเจวมาทโย เอกสฺสตฺถสฺส อปริจฺเฉทวเสน พหุวจนป
โยคา, อนิยมติสงฺขาวเสน พหุวจนปโยคา วาฯ 

เกจ ิปน ‘‘เทสนาโสตปาตวเสน พหุวจนปโยคา’’ตปิิ วทนฺต,ิ ต ํน คเหตพฺพฯํ น ห ิตถาคโต 
สตสิมฺปชญฺญรหโิต ธมฺม ํเทเสต,ิ ยุตฺต ิจ น ทสฺิสต ิ‘‘มาตกิายํ ปุจฺฉายํ วิสฺสชฺชเน จาต ิตสุีปิ ฐาเน
สุ อปปฺจฺจยาทธิมฺเม เทเสนฺโต สตฺถา ปุนปปฺุนํ พหุวจนวเสน เทสนาโสเต ปตตฺิวา ธมฺม ํเทเสตี’’ติ
ฯ 

‘‘กตเม ธมฺมา อปปฺจฺจยา’’ อจิฺเจวมาทโย เอกสฺสตฺถสฺส มาตกิานุสนฺธนิเยน พหุวจนปโยคาฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๙  
 

‘‘อเิม ธมฺมา อปปฺจฺจยา’’ อจิฺเจวมาทโย เอกสฺสตฺถสฺส ปุจฺฉานุสนฺธนิเยน พหุวจนปโยคาฯ 

‘‘กตเม ธมฺมา โน ปรามาสา, เต ธมฺเม ฐเปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา’’ อจิฺเจว
มาทโย เอกสฺสตฺถสฺส ปุจฺฉาสภาเคน พหุวจนปโยคาฯ 

‘‘อตฺถ ิภกฺิขเว อญฺเญว ธมฺมา คมฺภรีา ทุทฺทสา ทุรนุโพธา สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิ
ปุณา ปณฺฑิตเวทนียา, เย ตถาคโต สยํ อภญฺิญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทต’ี’ต ิอยเมกสฺสตฺถสฺส ปุถุจตฺิต
สมาโยคปุถุอารมฺมณวเสน พหุวจนปโยโคฯ 

‘‘เอก ํสมยํ ภควา สกฺเกสุ วิหรต ิกปิลวตฺถุสฺมิ ํมหาวเน, 

สนฺต ิปุตฺตา วิเทหานํ, ทฆีาวุ รฏฺฐวฑฺฒโน; 
เต รชฺช ํการยิสฺสนฺต,ิ มถิลิายํ ปชาปต’ิ’ – 

อจิฺเจวมาทโย สทฺทา เย เย พหโว, ตนฺนิวาสตปุํตฺตสงฺขาตสฺเสกตฺถสฺส รูฬฺหวีเสน พหุวจนป
โยคาฯ 

‘‘สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน อามนฺเตสิ ‘คจฺฉถ ตุมฺเห สาริปุตฺตา กฏีาคริิ ํคนฺตฺวา อสฺสชปุินพฺพสุ
กานํ ภกฺิขนูํ กฏีาคริิสฺมา ปพฺพาชนียกมฺม ํกโรถ, ตุมฺหาก ํเอเต สทฺธวิิหาริโน’ต’ิ’, ‘‘กจฺจ ิโว กุลปุตฺ
ตา, เอถ พฺยคฺฆา นิวตฺตวฺโห’’ อจิฺเจวมาทโย เอกสฺสตฺถสฺส อญฺเญนตฺเถน เอกาภธิานวเสน พหุว
จนปโยคาฯ 

‘‘มญฺจา อุกฺกุฏฺฐิ ํกโรนฺต’ิ’ อจิฺเจวมาทโย เอกสฺสตฺถสฺส นิสฺสิตวเสน พหุวจนปโยคาฯ 

‘‘จตฺตาโร สตปิฏฺฐานา’’ต ิอยมารมฺมณเภเทน เอกสฺสตฺถสฺส พหุวจนปโยโคฯ 

‘‘จตฺตาโร สมฺมปปฺธานา’’ต ิอยํ ปน กจิฺจเภเทน เอกสฺสตฺถสฺส พหุวจนปโยโคฯ 

ตตฺถ เอกตฺเถกวจนํ, สมุทายาเปกฺเขกวจนํ, ชาตฺยาเปกฺเขกวจนํ, ตนฺนิสฺสยาเปกฺเขกวจนํ, 
เอกตฺตลกฺขเณกวจนนฺต ิปญฺจวิธ ํเอกวจนํ ภวตฯิ เอตฺถ ปน ชาตฺยาเปกฺเขกวจนํ อตฺถโต 
สามญฺญาเปกฺเขกวจนเมวาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

พวฺหตฺถพหุวจนํ, พหุสมุทายาเปกฺขพหุวจนํ, อตฺตพหุวจนํ, ครุการพหุวจนํ, อปริจฺเฉท
พหุวจนํ, มาตกิานุสนฺธนิยพหุวจนํ, ปุจฺฉานุสนฺธนิยพหุวจนํ, ปุจฺฉาสภาคพหุวจนํ, ปุถุจตฺิตสมา
โยคปุถุอารมฺมณพหุวจนํ, ตนฺนิวาสพหุวจนํ, ตปุํตฺตพหุวจนํ, เอกาภธิานพหุวจนํ, ตนฺนิสฺสิ
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ตาเปกฺขพหุวจนํ, อารมฺมณเภทพหุวจนํ, กจิฺจเภทพหุวจนนฺต ิปนฺนรสวิธ ํพหุวจนํ ภวตฯิ อจิฺเจวํ 
วีสธา สพฺพานิ เอกวจนพหุวจนานิ สงฺคหติานิฯ อตฺริท ํปาฬิววตฺถานํ – 

เอกตฺเถ เทกวจน-ญฺจติรสฺมติรมฺปิ จ; 
สมุทายชาตเิอกตฺต-ลกฺขเณกวโจปิ จ; 
สาฏฺฐกเถ ปิฏกมฺห,ิ ปาเฐ ปาเยน ทสฺิสเรฯ 

ครุมฺห ิจตฺตเนกสฺมิ,ํ พหุวจนก ํปน; 
ปาฬิยํ อปปฺก ํอฏฺฐ-กถาฏีกาสุ ต ํพหุฯํ 

ตถา ห ิพหุก ํเทก-วจนํเยว ปาฬิยํ; 
ครุมฺห ิจตฺตเนกสฺมิ,ํ อทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

‘‘นโม เต ปุริสาชญฺญ, นโม เต ปุริสุตฺตม; 
ตว สาสนมาคมฺม, ปตฺโตมฺห ิอมต ํปท’ํ’ฯ 

อจิฺเจวมาทโย ปาฐา, พหุธา ชนิสาสเน; 
ทสฺิสนฺตตี ิวิชาเนยฺย, วิทฺวา อกฺขรจนฺิตโกฯ 

สาตสิยํ ครุการา-รหสฺสาปิ มเหสิโน; 
เอกวจนโยเคน, นิทฺเทโส ทสฺิสเต ยโตฯ 

ตโต โวหารกุสโล, กเรยฺยตฺถานุรูปโต; 
เอกวจนโยค ํวา, อติรํ วา สุเมธโสฯ 

ปาเยน ตนฺนิวาสมฺห,ิ พหุวจนก ํฐิต;ํ 
ตปุํตฺเต อปปฺก ํตนฺนิ-สฺสเยกวจนมฺปิ จฯ 

ปุถุจตฺิตาปริจฺเฉท-มาตกิาสนฺธอิาทสุิ; 
พหุวจนกญฺจาปิ, อปปฺกนฺต ิปกาสเยฯ 

เอกาภธิานโต กจิฺจา, ตถา โคจรโตปิ จ; 
พหุวจนก ํตนฺนิ-สฺสิตาเปกฺขญฺจ อปปฺกฯํ 

อจิฺเจวํ สปปฺโยค ํตุ, ญตฺวาน วจนทฺวยํ; 
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กาตพฺโพ ปน โวหาโร, ยถาปาฬิ วิภาวินาฯ 

อทิานิ กาลาทวิเสน อาขฺยาตปปฺวตฺติ ํทปียิสฺสาม – กาลการกปุริสปริทปีก ํกฺริยาลกฺขณํ 
อาขฺยาติกํฯ ตตฺร กาลนฺต ิอตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺนวเสน ตโย กาลา, อตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺ
นาณตฺตปิริกปปฺกาลาตปิตฺตวิเสน ปน ฉ, เต เอเกกา ตปุิริสกาฯ 

วุตฺตปปฺการกาเลสุ, ยททิ ํวตฺตเต ยโต; 
อาขฺยาตกิ ํตโต ตสฺส, กาลทปีนตา มตาฯ 

การกนฺต ิกมฺมกตฺตุภาวาฯ เต ห ิอุปจารมุขฺยสภาววเสน กโรนฺต ิกรณนฺต ิจ ‘‘การกา’’ต ิ
วุจฺจนฺตฯิ เตว ยถากฺกม ํกฺริยานิมตฺิต ตสําธก ตสํภาวาต ิเวทติพฺพาฯ 

กมฺม ํกตฺตา จ ภาโว จ, อจิฺเจวํ การกา ตธิา; 
วิภตฺตปิจฺจยา เอตฺถ, วุตฺตา นาญฺญตฺร สจฺจโตฯ 

‘‘ปริภวิยฺยต’ิ’จฺจาท,ี กมฺเม สิชฺฌนฺต ิการเก; 
‘‘สมฺภวต’ี’ตอิาทนีิ, สิชฺฌเร กตฺตุการเกฯ 

‘‘วิภวิยฺยต’ิ’อจิฺจาท,ี ภาเว สิชฺฌนฺต ิการเก; 
ตวิิเธสฺเววเมเตสุ, วิภตฺตปิจฺจยา มตาฯ 

การกตฺตยมุตฺต ํยํ, อาขฺยาต ํนตฺถ ิสพฺพโส; 
ตสฺมา ตทฺทปีนตฺตมฺปิ, ตสฺสาขฺยาตสฺส ภาสิตฯํ 

การกตฺต ํตุ ภาวสฺส, สเจปิ น สมรีิต;ํ 
การกลกฺขเณ เตน, ภาเวน จ อวตฺถุนาฯ 

กฺริยานิปผฺตฺต ินตฺถตี,ิ ยุตฺตโิตปิ จ นตฺถ ิต;ํ 
ตถาปาขฺยาตเิก ตสฺส, ตพฺโพหาโร นิรุตฺตยิํ; 
ปตฏฺิฐิตนโยวาต,ิ มนฺตฺวา อมฺเหห ิภาสิโตฯ 

ปุริโสต ิเอกวจนพหุวจนกา ปฐมมชฺฌมุิตฺตมปุริสาฯ ตตฺถ ปฐมปุริโส อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธิ
กรเณ สาธกวาจเก วา กมฺมวาจเก วา ตุมฺหา’มฺหสทฺทวชฺชเิต ปจฺจตฺตวจนภเูต นามมฺห ิ‘‘อภนิี
หาโร สมชิฺฌต,ิ โพธ ิวุจฺจต ิจตสุู มคฺเคสุญาณ’’นฺตอิาทสุี วิย ปยุชฺชมาเนปิ, ตฏฺฐานิยตฺเต สต ิ
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‘‘ภาสต ิวา กโรต ิวา, ปีฬิยกฺโขต ิม ํวิท,ู วุจฺจตตี ิวจน’’นฺตอิาทสุี วิย อปปฺยุชฺชมาเนปิ สพฺพธาตหู ิ
ปโร โหตฯิ กตฺถจ ิปน ปาฬิปปฺเทเส นามสฺส อปปฺยุตฺตตฺตา ปฐมปุริสปโยคตฺโถ ทุรนุโพโธ ภวติ, 
ยถา ‘‘ทุกฺข ํ เต เวทยิสฺสาม,ิ ตตฺถ อสฺสาสยนฺตุ ม’’นฺตฯิ ตถา ห ิเอตฺถ ‘‘ปาทา’’ต ิปาฐเสโส, ตสฺมิ ํ
ทุกฺขสาสนาโรจเน วตฺตุ ํอวิสหนวเสน กลิมนฺต ํม ํเทวสฺส อุโภ ปาทา อสฺสาเสนฺตุ, วิสฺสฏฺโฐ กเถหี
ต ิม ํวทถาต ิอธปิปฺาโย จ ภวตฯิ 

อธปิปฺาโย สุทุพฺโพโธ, ยสฺมา วิชฺชต ิปาฬิยํ; 
ตสฺมา อุปฏฺฐห ํคณฺเห, ครุํ ครุมต ํวิทฯู 

ตตฺริมานิ ภูธาตาธกิารตฺตา ภูธาตุวเสน นิทสฺสนปทานิฯ โส ปริภวต,ิ เต ปริภวนฺต,ิ ปริภวต,ิ 
ปริภวนฺตฯิ สปตฺโต อภภิวิยเต, สพฺพา วิตฺยา’นุภยูเต, อภภิวิยเต, อนุภยูเตตฯิ ยตฺถ สตปิิ 
นามสฺส สาธกวาจกตฺเต อปจฺจตฺตวจนตฺตา อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธกิรณตา น ลพฺภต,ิ ตตฺถ กมฺม
วาจก ํปจฺจตฺตวจนภตู ํตุลฺยาธกิรณปท ํปฏิจฺจ ปฐมปุริสาทโย ตโย ลพฺภนฺตฯิ ต ํยถา? ปริภวิยฺย
เต ปุริโส เทวทตฺเตน, ปริภวิยฺยเส ตฺวํ เทวทตฺเตน, ปริภวิยฺยมฺเห มยํ อกุสเลห ิธมฺเมหฯิ เอตฺถ 
ปนิท ํวจนํ น วตฺตพฺพ ํ‘‘นินฺทนฺต ิตุณฺหมิาสิน’นฺตอิาทสุี สตปิิ นามสฺส กมฺมวาจกตฺเต อปจฺจตฺตว
จนตฺตา อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธกิรณตา น ลพฺภตตี ิปฐมปุริสุปปฺตฺต ิน สิยา’’ตฯิ กสฺมาต ิเจ? 
‘‘นินฺทนฺต ิตุณฺหมิาสิน’’นฺตอิาทสุี ‘‘ชนา’’ต ิอชฺฌาหริตพฺพสฺส สาธกวาจกสฺส นามสฺส สทฺธมิาขฺ
ยาตปเทน ตุลฺยาธกิรณภาวสฺส อจิฺฉิตตฺตาฯ เอวมุตฺตรตฺราปิ นโยฯ 

มชฺฌมิปุริโส อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธกิรเณ สาธกวาจเก วา กมฺมวาจเก วา ปจฺจตฺตวจนภเูต 
ตุมฺหสทฺเท ปยุชฺชมาเนปิ, ตฏฺฐานิยตฺเต สต ิอปปฺยุชฺชมาเนปิ สพฺพธาตหู ิปโร โหตฯิ ตฺวํ อตภิว
สิ, ตุมฺเห อตภิวถ, อตภิวสิ, อตภิวถฯ ตฺวํ ปริภวิยเส เทวทตฺเตน, ตุมฺเห ปริภวิยวฺเหฯ ยตฺถ สตปิิ 
ตุมฺหสทฺทสฺส สาธกวาจกตฺเต อปจฺจตฺตวจนตฺตา อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธกิรณตา น ลพฺภต,ิ น 
ตตฺถ มชฺฌมิปุริโส โหตฯิ อติเร ปน ทฺเว โหนฺต ิกมฺมวาจก  ํปจฺจตฺตวจนภตู ํตุลฺยาธกิรณปท ํ
ปฏิจฺจฯ ต ํยถา? ตยา อภภิวิยเต สปตฺโต, ตยา อภภิวิเย อหฯํ 

อุตฺตมปุริโส อาขฺยาตปเทน ตุลฺยาธกิรเณ สาธกวาจเก วา กมฺมวาจเก วา ปจฺจตฺตวจนภเูต 
อมฺหสทฺเท ปยุชฺชมาเนปิ, ตฏฺฐานิยตฺเต สต ิอปปฺยุชฺชมาเนปิ สพฺพธาตหู ิปโร โหตฯิ อห ํปริภวา
ม,ิ มยํ ปริภวาม, ปริภวาม,ิ ปริภวามฯ อห ํปริภวิยฺยาม ิอกุสเลห ิธมฺเมห ,ิ มยํ ปริภวิยฺยาม, ปริภ
วิยฺยาม,ิ ปริภวิยฺยามฯ ยตฺถ สตปิิ อมฺหสทฺทสฺส สาธกวาจกตฺเต อปจฺจตฺตวจนตฺตา อาขฺยาตป
เทน ตุลฺยาธกิรณตา น ลพฺภต,ิ น ตตฺถ อุตฺตมปุริโส โหตฯิ อติเร ปน ทฺเว โหนฺต ิกมฺมวาจก  ํ
ปจฺจตฺตวจนภตู ํตุลฺยาธกิรณปท ํปฏิจฺจฯ ต ํยถา? มยา อนุภวิยเต สมฺปตฺต,ิ มยา อภภิวิยเส ตฺวํฯ 
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เอวํ ยตฺถ ยตฺถ สาธกวาจกานํ วา กมฺมวาจกานํ วา นามาทนีํ ปจฺจตฺตวจนภตูานํ อาขฺยาตปเทห ิ
ตุลฺยาธกิรณตฺเต ลทฺเธ ตตฺถ ตตฺถ ปฐมปุริสาทโย ลพฺภนฺต,ิ ตสฺมา นามาทนีํ ปจฺจตฺตวจนภตูานํ 
ตุลฺยาธกิรณภาโวเยว ปฐมปุริสาทนีมุปปฺตฺตยิา การณํฯ 

ทฺวินฺนํ ตณฺิณํ วา ปุริสานเมกาภธิาเน ปโร ปุริโส คเหตพฺโพฯ เอตฺถ เอกาภธิานํ นาม เอกโต 
อภธิานํ เอกกาลาภธิานญฺจฯ ตญฺจ โข จสทฺทปโยเคเยว, อจสทฺทปโยเค ภนฺินกาลาภธิาเน 
ตคฺคหณาภาวโตฯ ‘‘ตุมฺเห อตฺถกุสลา ภวถ, มยมตฺถกุสลา ภวาม’’ อจิฺเจวมาทโย ตปปฺโยคาฯ 
ตตฺถ ตุมฺเห อตฺถกุสลา ภวถ – อจิฺเจตสฺมิ ํโวหาเร ‘‘โส จ อตฺถกุสโล ภวต,ิ ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภว
สิ, ตุมฺเห อตฺถกุสลา ภวถา’’ต ิ เอวํ ทฺวินฺนเมกาภธิาเน ปโร ปุริโส คเหตพฺโพฯ ‘‘มยมตฺถกุสลา 
ภวาม’’ อจิฺเจตสฺมิ ํปน ‘‘โส จ อตฺถกุสโล ภวต,ิ อหญฺจ อตฺถกุสโล ภวาม,ิ มยมตฺถกุสลา ภวามา’’
ต ิวา ‘‘ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภวสิ, อหญฺจ อตฺถกุสโล ภวาม,ิ มยมตฺถกุสลา ภวามา’’ต ิวา เอวมฺปิ ทฺ
วินฺนเมกาภธิาเน ปโร ปุริโส คเหตพฺโพฯ ‘‘โส จ อตฺถกุสโล ภวต,ิ ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภวสิ, อหญฺจ 
อตฺถกุสโล ภวาม,ิ มยมตฺถกุสลา ภวามา’’ต ิวา ‘‘โส จ อตฺถกุสโล ภวต,ิ เต จ อตฺถกุสลา ภวนฺต,ิ 
ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภวสิ, ตุมฺเห จ อตฺถกุสลา ภวถ, อหญฺจ อตฺถกุสโล ภวาม,ิ มยมตฺถกุสลา ภวา
มา’’ต ิวา เอวํ ตณฺิณเมกาภธิาเน ปโร ปุริโส คเหตพฺโพฯ 

อปโรปิ อตฺถนโย วุจฺจต ิ– ‘‘ตฺวญฺจ อตฺถกุสโล ภวสิ, โส จ อตฺถกุสโล ภวต,ิ ตุมฺเห อตฺถกุสลา 
ภวถา’’ต ิวา ‘‘อหญฺจ อตฺถกุสโล ภวาม,ิ โส จ อตฺถกุสโล ภวต,ิ มยมตฺถกุสลา ภวามา’’ต ิวา อมิิ
นา นเยน อเนกปปฺเภโท อตฺถนโยฯ เอวํ เสสาสุ วิภตฺตสุี ปญฺจมสีตฺตมยิาทสุี ปโรปุริโส  คเหตพฺ
โพฯ สพฺเพสุ จ กฺริยาปเทสุ พวฺหตฺถวาจเกสุ พหุวจนนฺเตสุ , น ปน พหุวจนนฺเตสุปิ เอกสฺสตฺตโน 
วาจเกสุ ครุกาตพฺพสฺเสกสฺสตฺถสฺส วาจเกสุ จ กฺริยาปเทสุฯ เอตฺถ โจทนาสนฺทปีนิโย อมิา คาถา 
– 

‘‘ตฺวญฺจ ภวสิ โส จาปิ, ภวต’ิ’จฺจาทภิาสเน; 
‘‘ตุมฺเห ภวถ’’ อจิฺจาท,ิ ปโรโปโส กถ ํสิยา?; 

‘‘อห ํภวาม ิโส จาปิ, ภวต’ิ’จฺจาทภิาสเน; 
‘‘มยํ ภวาม’’อจิฺจาท,ิ อุตฺตโม จ กถ ํสิยา?; 

เอตฺถ จ วุจฺจเต – 

ปจฺฉา วุตฺโต ปโร นาม, สญฺญาย ปฏิปาฏิยา; 
เอวํ ปน คเหตพฺโพ, ปโรปุริสนามโกฯ 
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ปฐมมฺหา ปโร นาม, มชฺฌโิม อุตฺตโมปิ จ; 
มชฺฌมิมฺหา ปโร นาม, อุตฺตโม ปุริโส รุโตฯ 

เอวํ ตุ คหณญฺเหตฺถ, โวหารสฺสานุโลมก;ํ 
โทโส ตทนุโลมมฺห,ิ คหณสฺมิ ํน วิชฺชตฯิ 

‘‘ตฺวญฺจ ภทฺเท สุข ีโหห,ิ เอโส จาปิ มหามโิค’’; 
อติ ิปาโฐ ยโต ทฏฺิโฐ, ตสฺมา เอวํ วเทมเสฯ 

‘‘ตุมฺเห ทฺเว สุขติา โหถ’’, อจิฺจตฺโถ ตตฺถ ทสฺิสต;ิ 
เอวํปยฺยํ นโย วุตฺโต, อตฺตโนมตยิา มมฯ 

อตฺตโนมต ิกญฺิจาปิ, กถติา สพฺพทุพฺพลา; 
ตถาปิ นยมาทาย, กถติตฺตา อโกปิยาฯ 

‘‘ธมฺเมน รชฺช ํกาเรนฺต,ํ รฏฺฐา ปพฺพาชยิตฺถ ม;ํ 
ตฺวญฺจ ชานปทา เจว, เนคมา จ สมาคตา’’ฯ 

‘‘อหญฺจ มทฺทเิทวี จ, ชาลกีณฺหาชนิา จุโภ; 
อญฺญมญฺญ ํโสกนุทา, วสาม อสฺสเม ตทา’’ฯ 

เอตา คาถาปิ เอตสฺส, อตฺถสฺส ปน สาธกิา; 
ตาสุ วุตฺตนเยเนว, อตฺโถ สุปากโฏ สิยา; 
เอวํ วิญฺญหู ิวิญฺเญยฺยํ, พหุนา ภาสิเตน กิฯํ 

อากาเรน มนาเปน, กถเน เยน เกนจ;ิ 
น วิรุชฺฌต ิเจ อตฺโถ, ต ํปมาณํ สุธมีตฯํ 

ปุริสตฺตยโต เอโส, ปโรปุริสนามโก; 
นุปลพฺภต ิปจฺเจก,ํ ตทนฺโตคธโตว ยํฯ 

ปาฏวตฺถาย โสตนูํ, โวหารตฺเถสุ สพฺพโส; 
วิสุํ อลพฺภมาโนปิ, ลพฺภมาโนว อุทฺธโฏฯ 
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สงฺเขปโตเปตฺถ ปุริสปปฺวตฺต ิเอวํ อุปลกฺขติพฺพา ‘‘อมฺหวจนตฺเถ อุตฺตโม, ตุมฺหวจนตฺเถ 
มชฺฌโิม, อญฺเญสํ วจนตฺเถ ปฐโม’’ตฯิ 

ตฺยาทนีํ ปุริสสญฺญา, ยสฺมา วุตฺตา ตโต อทิ;ํ 
ตพฺพนฺตาขฺยาตกิ ํเญยฺยํ, ปุริสปริทปีกฯํ 

เอวํ สพฺพถาปิ อาขฺยาตกิสฺส กาลการกปุริสปริทปีนตา วุตฺตาฯ 

กฺริยาลกฺขณนฺต ิเอตฺถ กถ ํอาขฺยาตกิสฺส กฺริยาลกฺขณตา เวทติพฺพา? 

ลกฺขยิต ิกฺริยาเยต,ํ กฺริยา วา อสฺส ลกฺขณํ; 
กฺริยาลกฺขณตา เอวํ, เวทติพฺพา ตถา ห ิจฯ 

‘‘คจฺฉต’ิ’จฺจาทกิ ํ สุตฺวา, กฺริยาสนฺทปีนํ ปท;ํ 
‘‘อาขฺยาตกิ’’นฺต ิ ธเีรห,ิ อาขฺยาตญฺญหู ิสญฺญติฯํ 

ลกฺขณํ โหต ินามสฺส, ยถา สตฺวาภธิานตา; 
กฺริยาภธิานตา เอวํ, อาขฺยาตสฺเสว ลกฺขณํฯ 

อตฺถโต ปน เอตสฺส, กฺริยาวาจกตา อธิ; 
ลกฺขณํ อติ ิวิญฺเญยฺยํ, ลกฺขณญฺญหู ิลกฺขติฯํ 

‘‘กิ ํกโรสี’’ต ิปุฏฺฐสฺส, ‘‘ปจาม’ิ’จฺจาทนิา ‘‘อห’ํ’; 
ปฏิวาจาย ทาเนน, กฺริยาวาจกตา มตาฯ 

เอวมาขฺยาตกิสฺส กฺริยาลกฺขณตา เวทติพฺพา; 
อทิานิ กาเลสุ วิภตฺตปิปฺวตฺต ิเอวํ เวทติพฺพา – 

ปจฺจุปปฺนฺนมฺห ิกาลสฺมิ,ํ วตฺตมานา ปวตฺตต;ิ 
อาสิฏฺฐาณาปนตฺเถสุ, ปจฺจุปปฺนฺนมฺห ิปญฺจมฯี 

ปจฺจุปปฺนฺเน ปริกปปฺา-นุมตฺยตฺเถสุ สตฺตม;ี 
อปปฺจฺจกฺเข อตตีมฺห,ิ ปโรกฺขา สมฺปวตฺตตฯิ 

หยฺิโย ปภุต ิกาลสฺมิ,ํ อตตีมฺห ิปวตฺตต;ิ 
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ปจฺจกฺเข วา อปจฺจกฺเข, หยฺิยตฺตนี นิรุตฺตติาฯ 

อชฺชปปฺภุต ิกาลสฺมิ,ํ อตตีมฺห ิปวตฺตต;ิ 
ปจฺจกฺเข วา อปจฺจกฺเข, สมเีปชฺชตนวฺหยาฯ 

อนาคเต ภวิสฺสนฺต,ี กาลสฺมิ ํสมฺปวตฺตต;ิ 
กฺริยาตปินฺนมตฺตมฺห,ิ ตเีต กาลาตปิตฺตกิา; 
อนาคเตปิ โหตตี,ิ นิรุตฺตญฺญหู ิภาสิตาฯ 

เอวํ กาเลสุ วิภตฺตปิปฺวตฺติ ํญตฺวา เย เต สุตฺตนฺเตสุ วิจตฺิตา สุวิสทวิปุลตขิณิพุทฺธวิิสยภตูา 
ปโยคา ทสฺิสนฺต,ิ เตสุ ปาฏวมจิฺฉนฺเตห ิตฺยาทกฺิกเมน วุจฺจมานา กฺริยาปทมาลา สลฺลกฺขติพฺพา – 
ภวต,ิ ภวนฺตฯิ ภวสิ, ภวถฯ ภวาม,ิ ภวามฯ ภวเต, ภวนฺเตฯ ภวเส, ภววฺเหฯ ภเว, ภวามฺเหฯ อยํ 
อญฺญโยคาทริหติา กฺริยาปทมาลาฯ 

ทสฺิสนฺต ิจ สุตฺตนฺเตสุ อตฺถสมฺภเวปิ อญฺญโยคาทริหติานิ กฺริยาปทานิฯ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘สพฺเพ 
สงฺขารา อนิจฺจาต,ิ ยทา ปญฺญาย ปสฺสตฯิ ยํ ม ํภณสิ สารถฯิ อญฺญ ํเสปณฺณิ คจฺฉาม’ิ’ อจิฺเจวมา
ทนีิ เอตสฺสตฺถสฺส ปริทปีนิยา กฺริยาปทมาลาฯ 

เอตฺถ ตวิิโธ กฺริยาปเทสุ โยโค ตโยโค, มโยโค, อญฺญโยโค จฯ ตตฺถ มชฺฌมิปุริสา ตโย
ควเสน คเหตพฺพา, อุตฺตมปุริสา มโยควเสนฯ ปฐมปุริสา อญฺญโยควเสนฯ ตฺยาทนีเมตฺถ ปฏิ
ปาฏิยา อยํ อนุคตี ิ– 

อญฺญโยเคน ปฐมา, ตโยเคน ตุ มชฺฌมิา; 
มโยเคนุตฺตมา โหนฺต,ิ คเหตพฺพา วิภาวินาฯ 

โสตนูํ ปโยเคสุ โกสลฺลตฺถ ํอญฺญโยคาทสิหติมปรมฺปิ กฺริยาปทมาล ํวทาม – โส ภวต,ิ เต 
ภวนฺตฯิ ตฺวํ ภวสิ, ตุมฺเห ภวถฯ อห ํภวาม,ิ มยํ ภวามฯ โส ภวเต, เต ภวนฺเตฯ ตฺวํ ภวเส, ตุมฺเห 
ภววฺเหฯ อห ํภเว, มยํ ภวามฺเหฯ อยํ อญฺญโยคาทสิหติา กฺริยาปทมาลาฯ 

ทสฺิสนฺต ิจ สุตฺตนฺเตสุ อญฺญโยคาทสิหติานิปิ กฺริยาปทานิฯ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘ยํปายํ เทว กุมาโร 
สุปปฺตฏฺิฐิตปาโท, อทิมฺปิมสฺส มหาปุริสสฺส มหาปุริสลกฺขณํ ภวต,ิ ตสฺสิมานิ สตฺต รตนานิ ภวนฺติ
ฯ โย ทนฺธกาเล ตรต,ิ ตรณีเย จ ทนฺธต,ิ ตฺวํสิ อาจริโย มม, อหมฺปิ ทฏฺฐุกาโมสฺม,ิ ปิตรํ เม 
อธิาคต’ํ’ อจิฺเจวมาทนีิ เอตสฺสตฺถสฺส ปริทปีนิยา กฺริยาปทมาลาฯ 
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โย ตุมฺหสทฺเทน วตฺตพฺเพ อตฺเถ นิปตต,ิ น ปน โหต ิตุมฺหตฺถวาจโก, เนโส สทฺโท กฺริ
ยาปทสฺส ตโยคสหติตฺต ํสาเธต,ิ อญฺญทตฺถุ อญฺญโยคสหติตฺตญฺเญว สาเธตฯิ โย จ อมฺหสทฺเทน 
วตฺตพฺเพ อตฺเถ นิปตต,ิ น ปน โหต ิอมฺหตฺถวาจโก, น โสปิ สทฺโท กฺริยาปทสฺส มโยคสหติตฺต ํ
สาเธต,ิ อญฺญทตฺถุ อญฺญโยคสหติตฺตญฺเญว สาเธตฯิ 

ตตฺร ตุมฺหสทฺเทน ตาว วตฺตพฺพตฺเถ – ‘‘น ภวํ เอต ิปุญฺญตฺถ,ํ สิวิราชสฺส ทสฺสนํฯ มายสฺมา 
สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกมฯิ อธิ ภนฺเต ภควา ปํสุกลู ํโธวต’ู’ต ิอจิฺเจวมาทโย ปโยคาฯ 
อมฺหสทฺเทน ปน วตฺตพฺพตฺเถ ‘‘อุปาล ิต ํมหาวีร, ปาเท วนฺทต ิสตฺถุโนฯ สาวโก เต มหาวีร, 
สรโณ วนฺทต ิสตฺถุโน’’ต ิจ อจิฺเจวมาทโย ปโยคาฯ อทิเมตฺถุปลกฺขติพฺพ ํ ‘‘ตฺวํ ตุมฺเห อห ํมย’’นฺต ิ
อตฺถทปีก ตโยค มโยคโต อญฺโญ อญฺญตฺถทปีโน ปโยโคเยว อญฺญโยโค นาม, ตตฺถ ปฐมปุริโส 
ภวตตีฯิ 

ยชฺเชวํ ‘‘สพฺพายสํ กฏูมตปิปฺมาณํ, ปคฺคยฺห โส ตฏฺิฐสิ อนฺตลกฺิเขฯ เอส สุตฺวา ปสีทาม,ิ วโจ 
เต อสิิสตฺตมา’’ตอิาทสุี กถฯํ เอตฺถ ห ิมชฺฌมุิตฺตมปุริสสมฺภโวเยว ทสฺิสต,ิ น ตุ ปฐมปุริสสมฺภโว
ต?ิ วุจฺจเต – ‘‘สพฺพายสํ กฏูมตปิปฺมาณํ, ปคฺคยฺห โส ตฏฺิฐสิ อนฺตลกฺิเข’’ตอิาทสุี ‘‘โส’’ตอิาทกิสฺส 
นามสทฺทสฺส ตุมฺห’มฺหสทฺทสฺสตฺถวาจกสทฺเทห‘ิ‘ตฏฺิฐสี’’ตอิาทนีํ สฺยาทฺยนฺตานํ ปทานํ ทสฺสนโต 
อจฺจนฺตมชฺฌาหริตพฺเพห ิสมานาธกิรณตฺตา ตคฺคุณภตูตฺตา จ มชฺฌมุิตฺตมปุริสสมฺภโว 
สมธคินฺตพฺโพฯ อทีเิสสุ ปโยเคสุ สฺยาทฺยนฺตานํ ทสฺสนวเสน อวิชฺชมานานิปิ อชฺฌาหริตพฺพานิ 
‘‘ตฺวมห’’มจิฺจาทนีิ ปทานิ ภวนฺตฯิ กตฺถจ ิปน ปริปุณฺณานิ ทสฺิสนฺต ิ‘‘สาตฺวํ วงฺกมนุปปฺตฺตา, กถ ํ
มทฺท ิกริสฺสสิฯ โส อห ํวิจริสฺสาม,ิ คามา คาม ํปุรา ปุร’’นฺต ิอจิฺเจวมาทสุีฯ 

อาขฺยาตกิสฺส กฺริยาลกฺขณตฺตา อลงฺิคเภทตฺตา จ ตณฺิณํ ลงฺิคานํ สาธารณภาวปริทปีนตฺถ ํ
อปรมฺปิ กฺริยาปทมาล ํวทาม – 

ปุริโส ภวต,ิ กญฺญา ภวต,ิ จตฺิต ํภวต,ิ ปุริสา ภวนฺต,ิ กญฺญาโย ภวนฺต,ิ จตฺิตานิ ภวนฺตฯิ โภ 
ปุริส ตฺวํ ภวสิ, โภต ิกญฺเญ ตฺวํ ภวสิ, โภ จตฺิต ตฺวํ ภวสิ, ภวนฺโต ปุริสา ตุมฺเห ภวถ, โภตโิย 
กญฺญาโย ตุมฺเห ภวถ, ภวนฺโต จตฺิตานิ ตุมฺเห ภวถฯ อห ํปุริโส ภวาม,ิ อห ํกญฺญา ภวาม,ิ อห ํ
จตฺิต ํภวาม,ิ มยํ ปุริสา ภวาม, มยํ กญฺญาโย ภวาม, มยํ จตฺิตานิ ภวามฯ 

เอส นโย อตฺตโนปเทสุ, เสสวิภตฺตนีํ สพฺพปเทสุปิฯ อยมาขฺยาตกิสฺส ตณฺิณํ ลงฺิคานํ สา
ธารณภาวปริทปีนี กฺริยาปทมาลาวฯ 
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วุตฺตญฺเหต ํนิรุตฺติปิฏเก ‘‘กฺริยาลกฺขณมาขฺยาตกิมลงฺิคเภท’’มติฯิ ตตฺร อลิงคฺเภทมติ ิโก 
อตฺโถ? อตฺิถปุิมนปํุสกานํ อวิเสสตฺโถ วุจฺจเต ‘‘อลงฺิคเภท’’มติฯิ ยถา ‘‘ปุริโส คจฺฉต,ิ กญฺญา คจฺฉ
ต,ิ จตฺิต ํคจฺฉต’ี’ตฯิ จตุธา อุทฺทฏฺิฐกฺริยาปเทสุ ยถา ‘‘ภวต’ี’ต ิ อการานนฺตรตฺยนฺตปท ํคเหตฺวา 
‘‘ภวต ิภวนฺต ิภวสี’’ตอิาทนิา กฺริยาปทมาลา สพฺพถา กตา, เอวํ ‘‘อุพฺภวต’ิ’จฺจาทนีิปิ อกา
รานนฺตรตฺยนฺตปทานิ คเหตฺวา ‘‘อุพฺภวต ิ อุพฺภวนฺต ิอุพฺภวสี’’ตอิาทนิา กฺริยาปทมาลา สพฺพถา 
กาตพฺพาฯ ‘‘โภต ิสมฺโภต’ี’ตอิาทนีิ ปน โอการานนฺตรตฺยนฺตปทานิ, ‘‘ภาเวต ิวิภาเวต’ี’ตอิาทนีิ จ 
เอการานนฺตรตฺยนฺตปทานิ คเหตฺวา ปาฬินยานุสาเรเนว ปทมาลา กาตพฺพา, นยิธ วุตฺตนยานุสา
เรนฯ อทีเิสสุ ห ิฐาเนสุ ทุรนุโพธา กฺริยาปทคตฯิ อโต ลพฺภมานวเสน กฺริยาปทมาลา กาตพฺพาฯ 
น ห ิโลเก โลกยิา สพฺเพ ธาตุสทฺเท ปจฺเจก ํสพฺเพหปิิ ฉนฺนวุตยิา วจเนห ิโยเชตฺวา วทนฺต,ิ เอวํ 
อวทนฺตานมฺปิ เนสํ กถา อปริปุณฺณา นาม น โหต,ิ ตสฺมา วชฺเชตพฺพฏฺฐานํ วชฺเชตฺวา ยถาสมฺภวํ 
ปทมาลา กาตพฺพาฯ เอวํ ปญฺจมยิาทสุีปิ วิภตฺตสุีฯ อยํ วตฺตมานวิภตฺตวิเสน กฺริยาปทมาลานิทฺ
เทโสฯ 

อโิต ปฏฺฐาย ปน ยถุทฺทฏฺิฐปทาเนว ปริณาเมตฺวา ปริณาเมตฺวา ปญฺจมยิาทนีํ มาตกิาภา
เวน คเหตพฺพานิฯ อทิานิ ปน ตโยคาทสิหติาสหติวเสน ทฺวิธา กฺริยาปทมาลาโย ทสฺเสสฺสาม กฺ
วจาเทสวเสน สมฺภตูานิ จ รูปนฺตรานิ โสตนูํ สุขธารณตฺถญฺเจว ปุริสปปฺโยเค อสมฺโมหตฺถญฺจฯ 

ภวตุ, ภวนฺตุฯ ภวาห,ิ ภว, ภวถฯ ภวาม,ิ ภวามฯ ภวต,ํ ภวนฺตฯํ ภวสฺสุ, ภววฺโหฯ ภเว, 
ภวามเสฯ โส ภวตุ, เต ภวนฺตุฯ ตฺวํ ภวาห,ิ ภว, ตุมฺเห ภวถฯ อห ํภวาม,ิ มยํ ภวามฯ โส ภวต,ํ 
เต ภวนฺตฯํ ตฺวํ ภวสฺสุ, ตุมฺเห ภววฺโหฯ อห ํภเว, มยํ ภวามเสฯ อยํ ปญฺจมวีิภตฺตวิเสน กฺริยาปท
มาลานิทฺเทโสฯ 

ภเวยฺย, ภเว, ภเวยฺยุํฯ ภเวยฺยาสิ, ภเวยฺยาถฯ ภเวยฺยาม,ิ ภเวยฺยาม, ภเวมุฯ ภเวถ, ภเวรํฯ 
ภเวโถ, ภเวยฺยาวฺโหฯ ภเวยฺยํ, ภเวยฺยามฺเห อติ ิวา, โส ภเวยฺย, ภเว, เต ภเวยฺยุํฯ ตฺวํ ภเวยฺยาสิ, 
ตุมฺเห ภเวยฺยาถฯ อห ํภเวยฺยาม,ิ มยํ ภเวยฺยาม, ภเวมุฯ โส ภเวถ, เต ภเวรํฯ ตฺวํ ภเวโถ, ตุมฺเห 
ภเวยฺยาวฺโหฯ อห ํภเวยฺยํ, มยํ ภเวยฺยามฺเห อติ ิวาฯ อยํ สตฺตมวีิภตฺตวิเสน กฺริยาปทมาลานิทฺ
เทโสฯ 

พภวู, พภวุูฯ พภเูว, พภวูิตฺถฯ พภวูํ, พภวูิมฺหฯ พภวูิตฺถ, พภวูิเรฯ พภวูิตฺโถ, พภวูิวฺโหฯ 
พภวูิ,ํ พภวูิมฺเห อติ ิวา, โส พภวู, เต พภวุูฯ ตฺวํ พภเูว, ตุมฺเห พภวูิตฺถฯ อห ํพภวูํ, มยํ พภวูิมฺห
ฯ โส พภวูิตฺถ, เต พภวูิเรฯ ตฺวํ พภวูิตฺโถ, ตุมฺเห พภวูิวฺโหฯ อห ํพภวูิ,ํ มยํ พภวูิมฺเห อติ ิวาฯ อยํ 
ปโรกฺขาวิภตฺตวิเสน กฺริยาปทมาลานิทฺเทโสฯ 
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อภวา, อภวูฯ อภโว, อภวตฺถฯ อภวํ, อภวมฺหาฯ อภวตฺถ, อภวตฺถุฯํ อภวเส, อภววฺหฯํ 
อภวิ,ํ อภวมฺหเส อติ ิวา, โส อภวา, เต อภวูฯ ตฺวํ อภโว, ตุมฺเห อภวตฺถฯ อห ํอภวํ, มยํ อภวมฺหา
ฯ โส อภวตฺถ, เต อภวตฺถุฯํ ตฺวํ อภวเส, ตุมฺเห อภววฺหฯํ อห ํอภวิ,ํ มยํ อภวมฺหเส อติ ิวาฯ อยํ 
หยฺิยตฺตนีวิภตฺตวิเสน กฺริยาปทมาลานิทฺเทโสฯ 

อภวิ, อภวุํฯ อภโว, อภวิตฺถฯ อภวิ,ํ อภวิมฺหาฯ อภวา, อภวูฯ อภวเส, อภวิวฺหฯํ อภวฺห,ํ อภ
วิมฺเห อติ ิวา, โส อภวิ, เต อภวุํฯ ตฺวํ อภโว, ตุมฺเห อภวิตฺถฯ อห ํอภวิ,ํ มยํ อภวิมฺหาฯ โส อภวา
, เต อภวูฯ ตฺวํ อภวเส, ตุมฺเห อภวิวฺหฯํ อห ํอภวํ, มยํ อภวิมฺเห อติ ิวาฯ อยํ อชฺชตนีวิภตฺตวิเสน 
กฺริยาปทมาลานิทฺเทโสฯ 

เอตฺถ ปนชฺชตนิยา อุํวจนสฺส อํิสุมาเทสวเสน ภวตโิน รูปนฺตรานิปิ เวทติพฺพานิฯ เสยฺยถทิ?ํ 
เต ภวิสุํ, สมุพฺภวิสุํ, ปภวิสุํ, ปราภวิสุํ, สมฺภวิสุํ, ปาตุภวิสุํ, ปาตุพฺภวิสุํ, อมิานิ อกมฺมกปทานิฯ 
ปริภวิสุํ, อภภิวิสุํ, อธภิวิสุํ, อตภิวิสุํ, อนุภวิสุํ, สมนุภวิสุํ, อภสิมฺภวิสุํฯ 

‘‘อธโิภสุ’’นฺต ิรูปมฺปิ, ยสฺมา ทสฺิสต ิปาฬิยํ; 
ตสฺมา ห ินยโต เญ ยฺยํ, ‘‘ปริโภสุ’’นฺตอิาทกิฯํ 

ตตฺรายํ ปาฬิ – ‘‘เอวํวิหาริญฺจาวุโส ภกฺิขุ ํรูปา อธโิภสุํ, น ภกฺิขุ รูเป อธโิภสี’’ตฯิ อมิานิ สกมฺ
มกปทานิ, เอวมชฺชตนิยา อุํวจนสฺส อํิสุมาเทสวเสน ภวตโิน รูปนฺตรานิ ภวนฺตฯิ อปิจ 

‘‘อนฺวภ’ิ’ อติริูปมฺปิ, อชฺชตนฺยา ปทสฺิสต;ิ 
ตสฺมา ห ินยโต เญยฺยํ, ‘‘อชฺฌภ’ิ’จฺจาทกิมฺปิ จฯ 

ตตฺรายํ ปาฬิ – โส เตน กมฺเมน ทวิํ สมกฺกม,ิ สุขญฺจ ขฑฺิฑารตโิย จ อนฺวภตีฯิ ตตฺถ อนฺวภี
ต ิอนุ อภตี ิเฉโทฯ อนูต ิอุปสคฺโคฯ อภีต ิอาขฺยาตกิปทนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

ภวิสฺสต,ิ ภวิสฺสนฺตฯิ ภวิสฺสสิ, ภวิสฺสถฯ ภวิสฺสาม,ิ ภวิสฺสามฯ ภวิสฺสเต, ภวิสฺสนฺเตฯ ภวิสฺส
เส, ภวิสฺสวฺเหฯ ภวิสฺสํ, ภวิสฺสามฺเห อติ ิวา, โส ภวิสฺสต,ิ เต ภวิสฺสนฺตฯิ ตฺวํ ภวิสฺสสิ, ตุมฺเห 
ภวิสฺสถฯ อห ํภวิสฺสาม,ิ มยํ ภวิสฺสามฯ โส ภวิสฺสเต, เต ภวิสฺสนฺเตฯ ตฺวํ ภวิสฺสเส, ตุมฺเห ภวิสฺสวฺ
เหฯ อห ํภวิสฺสํ, มยํ ภวิสฺสามฺเห อติ ิวาฯ อยํ ภวิสฺสนฺตวีิภตฺตวิเสน กฺริยาปทมาลานิทฺเทโสฯ 

อภวิสฺสา, อภวิสฺสํสุฯ อภวิสฺเส, อภวิสฺสถฯ อภวิสฺสํ, อภวิสฺสามฺหาฯ อภวิสฺสถ, อภวิสฺสิสุฯ 
อภวิสฺสเส, อภวิสฺสวฺเหฯ อภวิสฺสิ,ํ อภวิสฺสามฺหเส อติ ิวา, โส อภวิสฺสา, เต อภวิสฺสํสุฯ ตฺวํ อภวิสฺ
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เส, ตุมฺเห อภวิสฺสถฯ อห ํอภวิสฺสํ, มยํ อภวิสฺสามฺหาฯ โส อภวิสฺสถ, เต อภวิสฺสิสุฯ ตฺวํ อภวิสฺสเส
, ตุมฺเห อภวิสฺสวฺเหฯ อห ํอภวิสฺสิ,ํ มยํ อภวิสฺสามฺหเส อติ ิวาฯ อยํ กาลาตปิตฺตวิิภตฺตวิเสน กฺริ
ยาปทมาลานิทฺเทโสฯ 

โวหารเภทกุสเลน สุพุทฺธนิา โย, 
กจฺจายเนน กถโิต ชนิสาสนตฺถ;ํ 
ตฺยาทกฺิกโม ตทนุค ํกริิยาปทานํ, 
กตฺวา กโม ภวตธิาตุวเสน วุตฺโตฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

ภวตโิน กฺริยาปทมาลาวิภาโค นาม 

ทุตโิย ปริจฺเฉโทฯ 

๓. ปกิณฺณกวินิจฺฉย 

อโิต ปรํ ปวกฺขาม,ิ ปกณฺิณกวินิจฺฉยํ; 
สปปฺโยเคสุ อตฺเถสุ, วิญฺญนูํ ปาฏวตฺถยาฯ 

ตตฺถ อตฺถุทฺธาโร, อตฺถสทฺทจนฺิตา, อตฺถาตสิยโยโค, สมานาสมานวเสนวจนสงฺคโห, อา
คมลกฺขณวเสน วิภตฺตวิจนสงฺคโห, กาลวเสน วิภตฺตวิจนสงฺคโห, กาลสงฺคโห, ปกรณสํสนฺทนา, 
วตฺตมานาทนีํ วจนตฺถวิภาวนา จาต ินวธา วินิจฺฉโย เวทติพฺโพฯ 

อตฺถุทฺธาเร ตาว สมานสุตกิปทานมตฺถุทฺธารณํ กริสฺสามฯ เอตฺถาขฺยาตปทสญฺญติานํ โภ
ติสทฺท ภเวสทฺทานมตฺโถ อุทฺธริตพฺโพฯ ตถา เหเต นามกิปทสญฺญเิตห ิอปเรห  ิโภติสทฺท 
ภเวสทฺเทห ิสมานสุตกิาปิ อสมานตฺถา เจว โหนฺต ิอสมานวิภตฺตกิา จฯ สาสนสฺมญฺิห  ิเกจ ิสทฺทา 
อญฺญมญฺญ ํสมานสุตกิา สมานาปิ อสมานตฺถา อสมานปวตฺตนิิมตฺิตา อสมานลงฺิคา อสมานวิภตฺ
ตกิา อสมานวจนกา อสมานนฺตา อสมานกาลกิา อสมานปทชาตกิา จ ภวนฺตฯิ 

เตสมสมานตฺถตฺเต ‘‘สพฺพญฺห ิต ํชรีต ิเทหนิสฺสิตฯํ อปปฺสฺสุตายํ ปุริโส, พลพิทฺโทว ชรีตฯิ 
สนฺโต ตสิโตฯ ปหุ สนฺโต น ภรตฯิ สนฺโต อาจกฺิขเต มุนิฯ สนฺโต สปปฺุริสา โลเกฯ สนฺโต สํวิชฺชมา
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นา โลกสฺม’ิ’นฺต ิเอวมาทโย ปโยคาฯ เอตฺถ ชีรติสทฺททฺวยํ ยถาสมฺภวํ นวภาวาปคมวฑฺฒนวาจกํ
ฯ สนฺโตสทฺทปญฺจก ํยถาสมฺภวํ ปริสฺสมปปฺตฺตสมาโนปสนฺโตปลพฺภมานวาจกนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อสมานปวตฺตนิิมตฺิตตฺเต ปน ‘‘อกตญฺญ ูมตฺิตทุพฺภ,ี อสฺสทฺโธ อกตญฺญจูา’’ตเิอวมาทโยฯ 
เอตฺถ จ อกตญญฺูสทฺททฺวยํ กตากตาชานนชานนปวตฺตนิิมตฺิต ํปฏิจฺจ สมฺภตูตฺตา อสมานปวตฺติ
นิมตฺิตกนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อสมานลงฺิคตฺเต ‘‘สุข ีโหตุ ปญฺจสิข สกฺโก เทวานมนฺิโทฯ ตฺวญฺจ ภทฺเท สุข ีโหหฯิ ยตฺถ สา 
อุปฏฺฐิโต โหตฯิ มาตา เม อตฺถ,ิ สา มยา โปเสตพฺพา’’ต ิเอวมาทโยฯ เอตฺถ สุขีสทฺททฺวยํ 
สาสทฺททฺวยญฺจ ปุมตฺิถลิงฺิควเสน อสมานลงฺิคนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อสมานวิภตฺตกิตฺเต ‘‘อาหาเร อุทเร ยโตฯ ยโต ปชานาต ิสเหตุธมฺม’’นฺต ิ เอวมาทโยฯ เอตฺถ 
ยโตสทฺททฺวยํ ปฐมาปญฺจมวีิภตฺตสิหติตฺตา อสมานวิภตฺตกินฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อสมานวจนกตฺเต อเิม ปโยคา – 

‘‘ยาย มาตุ ภโต โปโส, อมิ ํโลก ํอเวกฺขต;ิ 
ตมฺปิ ปาณททิ ํสนฺติ,ํ หนฺต ิกุทฺโธ ปุถุชฺชโน’’ต ิ

อาทสุี หนฺติสทฺโท เอกวจโนฯ 

‘‘อเิม นูน อรญฺญสฺมิ,ํ มคิสงฺฆานิ ลุทฺทกา; 
วากุราห ิปริกฺขปิปฺ, โสพฺภ ํปาเตตฺวา ตาวเท; 
วิกฺโกสมานา ตพิฺพาห,ิ หนฺต ิเนสํ วรํ วร’’นฺตฯิ 

อาทสุี ปน พหุวจโนฯ ‘‘สีลวา วตฺตสมฺปนฺโนฯ เอถ ตุมฺเห อายสฺมนฺโต สีลวา โหถฯ สนฺโต ทนฺโต 
นิยโต พฺรหฺมจารีฯ สนฺโต หเว สพฺภ ิปเวทยนฺตฯิ มหาราชา ยสสฺสี โสฯ จตฺตาโร มหาราชา’’ต ิ
เอวมาทสุี สีลวาสทฺทาทโย เอกวจนพหุวจนกาฯ 

อสมานนฺตตฺเต ปน ยตฺถ สมานสุตกิานํ อสมานวิภตฺตกิตฺต ํวา อสมานวจนตฺต ํวา อุปลพฺภติ
ฯ เตเยว ปโยคาฯ ต ํยถา? ‘‘สต ํสมฺปชานํ, สต ํธมฺโม, สนฺโต ทนฺโต, สนฺโต สปปฺุริสา’’ อจิฺเจว
มาทโยฯ 
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อสมานกาลตฺเต ‘‘นนุ เต สุต ํพฺราหฺมณ ภญฺญมาเน, เทวา น อสฺิสนฺต ิปุริสปรกฺกมสฺสฯ เต 
ชนา ปารมสฺิสนฺต,ิ มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตร’’นฺต ิเอวมาทโยฯ เอตฺถ อิสฺสนฺติสทฺททฺวยํ วตฺตมานาภวิสฺ
สนฺตกีาลวเสน อสมานกาลนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ วตฺตมานาภวิสฺสนฺตวีิภตฺตวิเสน ปน อสมานวิภตฺตกินฺ
ตปิิฯ 

อสมานปทชาตกิตฺเต ‘‘สยํ สมาหโิต นาโค, สยํ อภญฺิญาย กมุทฺทเิสยฺยํฯ ปเถ ธาวนฺตยิา 
ปต,ิ เอกสํํ อชนิํ กตฺวา, ปาเทสุ สิรสา ปตฯิ คริิ ํจณฺโฑรณํ ปต’ี’ต ิ เอวมาทโยฯ เอตฺถ 
สยํสทฺททฺวยํ นามนิปาตวเสน ปติสทฺทตฺตยํ นามาขฺยาโตปสคฺควเสน อสมานปทชาตกินฺต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ 

อมินิา นเยน สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพฯํ เอวํ สาสนสฺมิ ํเกจ ิสทฺทา อญฺญมญฺญ ํสมานสุตกิา 
สมานาปิ อสมานตฺถา อสมานปวตฺตนิิมตฺิตา อสมานลงฺิคา อสมานวิภตฺตกิา อสมานวจนกา 
อสมานนฺตา อสมานกาลกิา อสมานปทชาตกิา จ ภวนฺตฯิ เอตาทเิสสุ สทฺเทสุ โย กฺริยาปทตฺต ํ
ปกาเสต,ิ น โส นามกิปทตฺตฯํ โย จ นามกิปทตฺต ํปกาเสต,ิ น โส กฺริยาปทตฺตฯํ เอวํ สนฺเตปิ สุติ
สามญฺญโต เอกตฺเตน คเหตฺวา อตฺถุทฺธาโร กรณีโยต ิยถาวุตฺตกฺริยาปทานํ นามปเทห ิสมานสุติ
กานํ โภติสทฺท ภเว สทฺทานมตฺถุทฺธารํ วทามฯ 

กถ?ํ โภติสทฺโท กตฺตุโยเค กฺริยาปท,ํ กฺริยาโยเค นามกิปท,ํ ตสฺมา โส ทฺวีสุ อตฺเถสุ วตฺตต ิ
กฺริยาปทตฺเถ นามกิปทตฺเถ จฯ ตตฺถ กฺริยาปทตฺเถ วตฺตมานวเสน, นามกิปทตฺเถ ปนาลปนวเสน
ฯ กฺริยาปทตฺเถ ตาว ‘‘เอโก โภต’ิ’, นามกิปทตฺเถ ‘‘มา โภต ิปริเทเวสิ’’ฯ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

ภาเว นามปทตฺเถ จ, อาลปนวิเสสิเต; 
อเิมสุ ทฺวีสุ อตฺเถสุ, โภติสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

ภเวสทฺโท ปน ‘‘ภวาม’ี’ตมิสฺส วตฺตมานาวิภตฺตยุิตฺตสฺส สทฺทสฺสตฺเถปิ วตฺตตฯิ ‘‘ภวาม’ี’
ตมิสฺส ปญฺจมวีิภตฺตยุิตฺตสฺส สทฺทสฺส อาณตฺยาสีสนตฺเถสุปิ วตฺตตฯิ ‘‘ภเวยฺยาม’ี’ตมิสฺส สตฺตมี
วิภตฺตสิหติสฺส สทฺทสฺส อนุมตปิริกปปฺตฺเถสุปิ วตฺตตฯิ ตตฺริท ํปฐมตฺถสฺส  สาธก ํอาหจฺจวจนํ – 

‘‘เทวานํ อธโิก โหม,ิ ภวาม ิมนุชาธโิป; 
รูปลกฺขณสมฺปนฺโน, ปญฺญาย อสโม ภเว’’ตฯิ 

อยํ ปน สพฺเพสํ เตสมตฺถานํ สาธกิา อมฺหาก ํคาถารจนา – 
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‘‘สุข ีภวต ิเอโส จ, อหญฺจาปิ สุข ีภเว; 
สุข ีภวตุ เอโส จ, อหญฺจาปิ สุข ีภเวฯ 

อมิาย พุทฺธปูชาย, ภวนฺตุ สุขติา ปชา; 
ภเว’หญฺจ สุขปปฺตฺโต, สามจฺโจ สห ญาตภิฯิ 

สุข ีภเวยฺย เอโส จ, อหญฺจาปิ สุข ีภเว; 
สุข ีภเวยฺย เจ เอโส, อหญฺจาปิ สุข ีภเว’’ตฯิ 

อจิฺเจวํ – 

วตฺตมานาย ปญฺจมฺยํ, สตฺตมฺยญฺจ วิภตฺตยิํ; 
เอเตสุ ตสุี ฐาเนสุ, ภเวสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

เอกธา วตฺตมานายํ, ปญฺจมสีตฺตมสุี จ; 
ทฺเวธา ทฺเวธาตมิสฺสตฺถ,ํ ปญฺจธา ปริทปีเยฯ 

ทฺเวธา วา วตฺตมานาย-มาทปุิริสวาจโก; 
อตฺโถ ‘‘ภเว’’ต ิ เอตสฺส, ‘‘ภวต’ี’ตปิิยุชฺชตฯิ 

อทิานิ ปน เอตสฺส, วุตฺตสฺสตฺถสฺส สาธก;ํ 
เอตฺถ ปาฬิปปฺเทสํ ตุ, อาหริสฺสํ สุณาถ เมฯ 

โก’ย ํมชฺเฌสมุทฺทสฺมิ,ํ อปสฺสํ ตรีมายุเห; 
ก ํตฺวํ อตฺถวสํ ญตฺวา, เอวํ วายมเส ภุสํฯ 

นิสมฺม วตฺต ํโลกสฺส, วายามสฺส จ เทวเต; 
ตสฺมา มชฺเฌสมุทฺทสฺมิ,ํ อปสฺสํ ตรีมายุเหฯ 

อสฺสํ ปุริมคาถายํ, ‘‘อายุเห’’ตปิทสฺส ห;ิ 
‘‘อายูหต’ี’ต ิ อตฺโถต,ิ วิญฺญาตพฺโพ วิภาวินาฯ 

วิภตฺตยิา วิปลฺลาส-วเสนายํ สมรีิโต; 
วตฺตมาเน สตฺตมตี,ิ ตสฺิเสการวเสน วาฯ 
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ปจฺฉิมาย จ คาถายํ, ‘‘อายุเห’’ตปิทสฺส ตุ; 
‘‘อายูหาม’ี’ต ิ อตฺโถต,ิ สททฺตฺถญฺญ ูวิภาวเยฯ 

ตถา ‘‘ภเว’’ตเิอตสฺส, วตฺตมานาวิภตฺตยิํ; 
‘‘ภวต’ี’ต,ิ ‘‘ภวาม’ี’ต,ิ จตฺถ ํทฺเวธา วิภาวเยฯ 

เอวํวิเธสุ อญฺเญสุ, ปาเฐสุปิ อยํ นโย; 
เนตพฺโพ นยทกฺเขน, นยสาครสาสเนฯ 

เอวมยํ ภเวสทฺโท ปญฺจสุ ฉสุ วา กฺริยาปทตฺเถสุ ปวตฺตตฯิ ตถา สตฺตมวีิภตฺยนฺตนา
มกิปทสฺส วุทฺธสิํสารกมฺมภวูปปตฺตภิวสงฺขาเตสุ อตฺเถสุปิฯ ตถา ห ิ ‘‘อภเว นนฺทต ิตสฺส, ภเว 
ตสฺส น นนฺทต’ี’ตอิาทสุี วุทฺธมฺิหฯิ ‘‘ภเว วิจรนฺโต’’ตอิาทสุี สํสาเรฯ ‘‘ภเว โข สต ิชาต ิโหต,ิ ชา
ตปิจฺจยา ชรามรณ’’นฺตอิาทสุี กมฺมภเวฯ ‘‘เอวํ ภเววิชฺชมาเน’’ตอิาทสุี อุปปตฺตภิเวต ิทฏฺฐพฺพฯํ อิ
มนิา นเยน ภูธาตุโต นิปผฺนฺนานํ อญฺญโตปิ อญฺเญสํ กฺริยาปทานํ ยถาสมฺภวมตฺโถ อุทฺธริตพฺโพฯ 

อาขฺยาตตฺถมฺหเิม อตฺถา, น ลาตพฺพา กุทาจนํ; 
อตฺถุทฺธารวเสเนเต, อุทฺธฏา นามโต ยโตฯ 

อทิเมตฺถ สงฺเขปโต อตฺถุทฺธารนยนิทสฺสนํฯ 

อตฺถสทฺทจนฺิตายํ ปน เอวมุปลกฺเขตพฺพ ํ– ‘‘ภวนฺเต, ปราภวนฺเต, ปราภเว’’อจิฺจาทโย คจฺฉ
ติ คจฺฉํ คจฺฉโตสทฺทาทโย วิย วิเสสสทฺทา, น ยาจโนปตาปนตฺถาทวิาจโก นาถติสทฺโท วิย, น จ 
ราชเทวตาทวิาจโก เทวสทฺโท วิย สามญฺญสทฺทาฯ เย เจตฺถ วิเสสสทฺทา, เต สพฺพกาล ํวิเสสสทฺ
ทาวฯ เย จ สามญฺญสทฺทา, เตปิ สพฺพกาล ํสามญฺญสทฺทาวฯ 

ตตฺร คจฺฉตีตอิาทนีํ วิเสสสทฺทตา เอวํ ทฏฺฐพฺพา – คจฺฉตีต ิเอก ํนามปท,ํ เอกมาขฺยาตฯํ 
ตถา คจฺฉนฺต ิเอก ํนามปท,ํ เอกมาขฺยาตฯํ คจฺฉโตต ิเอโก กตินฺโต, อปโร รูฬฺหสีทฺโทฯ สตปิิ วิ
เสสสทฺทตฺเต สทสิตฺตา สุตสิามญฺญโต ตพฺพสิยํ พุทฺธ ิ ํนุปปฺาเทต ิวินาว’ตฺถปปฺกรณสทฺทนฺตรา
ภสิมฺพนฺเธนฯ ตถา ห ิสทฺทนฺตราภสิมฺพนฺเธน ‘‘คจฺฉต ิปตฏฺิฐิต’’นฺต ิวุตฺเต สตฺตมฺยนฺต ํนามปทนฺต ิ
วิญฺญายตฯิ ‘‘คจฺฉต ิตสฺิโส’’ต ิวุตฺเต ปนาขฺยาตนฺตฯิ ตถา ‘‘ส คจฺฉํ น นิวตฺตต’ี’ต ิ วุตฺเต ปฐมนฺต ํ
นามปทนฺต ิวิญฺญายตฯิ ‘‘คจฺฉํ ปุตฺตนิเวทโก’’ต ิ วุตฺเต อาขฺยาตนฺต ิวิญฺญายตฯิ ‘‘คจฺฉโต หยโต 
ปตโิต’’ต ิวุตฺเต กตินฺโตต ิวิญฺญายตฯิ ‘‘คจฺฉโต ปณฺณปุปผฺานิ ปตนฺต’ี’ต ิ วุตฺเต รุกฺขวาจโก รูฬฺ
หสีทฺโทตฯิ อติ ิวิเสสสทฺทานํ อาขฺยาตนามานํ นามาขฺยาเตหิ สมานสุตกิานํ อตฺถาภสิมฺพนฺธาทสุี 
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โย โกจ ิอตฺถวิเสสญาปโก สมฺพนฺโธ อวสฺสมจิฺฉิตพฺโพฯ เอวํ ‘‘คจฺฉต’ี’ตอิาทนีํ อาขฺยาตนามตฺตา
ทวิเสน ปจฺเจก ํฐิตานํ เอเกกตฺถวาจกานํ วิเสสสทฺทตา ทฏฺฐพฺพาฯ 

‘‘นาถต ิเทโว’’ตอิาทนีํ ปน อาขฺยาตนามานํ นามาขฺยาเตห ิอสมานสุตกิานํ อเนกตฺถวาจกานํ 
สามญฺญสทฺทตา เอว ทฏฺฐพฺพาฯ อตฺถสมฺพนฺธาทสุี ห ิวินา เยน เกนจ ิสมฺพนฺเธน ‘‘นาถต’ี’ต ิ วุตฺ
เต ‘‘ยาจต’ี’ต ิวา ‘‘อุปตาเปต’ี’ต ิ วา ‘‘อสฺิสริยํ กโรต’ี’ต ิวา ‘‘อาสีสต’ี’ต ิวา อตฺโถ ปฏิภาต,ิ ตถา 
‘‘เทโว’’ต ิ วุตฺเต ‘‘เมโฆ’’ต ิ วา ‘‘อากาโส’’ต ิ วา ‘‘ราชา’’ต ิวา ‘‘เทวตา’’ต ิ วา ‘‘วิสุทฺธเิทโว’’ต ิวา อตฺ
โถ ปฏิภาตฯิ ยทา ปน สทฺทนฺตราภสิมฺพนฺเธน ‘‘นาถต ิสุปปฺฏิปตฺต’ิ’นฺต ิวุตฺเต ตทา ‘‘นาถต’ี’ต ิ กฺริ
ยาปทสฺส ‘‘ยาจต’ี’ต ิ อตฺโถ วิญฺญายต,ิ ‘‘นาถต ิสพฺพกเิลเส’’ต ิ วุตฺเต ‘‘อุปตาเปต’ี’ต ิ อตฺโถ วิญฺญา
ยตฯิ ‘‘นาถต ิสกจตฺิเต’’ต ิ วุตฺเต ‘‘อสฺิสริยํ กโรต’ี’ต ิอตฺโถ วิญฺญายตฯิ ‘‘นาถต ิโลกสฺส หติ’’นฺต ิวุตฺ
เต ‘‘อาสีสต’ี’ต ิอตฺโถ วิญฺญายตฯิ ตถา ‘‘เทโว คชฺชต’ี’ต ิ วุตฺเต ‘‘เทโว’’ต ินามปทสฺส ‘‘เมโฆ’’ต ิ อตฺ
โถ วิญฺญายตฯิ ‘‘วิทฺโธ วิคตวลาหโก เทโว’’ต ิ วุตฺเต ‘‘อากาโส’’ต ิอตฺโถ วิญฺญายตฯิ ‘‘ปิวตุ เทโว 
ปานีย’’นฺต ิวุตฺเต ‘‘ราชา’’ต ิอตฺโถ วิญฺญายตฯิ ‘‘เทโว เทวกายา จวต ิอายุสงฺขยา’’ต ิวุตฺเต ‘‘เทว
ตา’’ต ิอตฺโถ วิญฺญายตฯิ ‘‘เทวาตเิทโว สตปุญฺญลกฺขโณ’’ต ิ วุตฺเต ‘‘วิสุทฺธเิทโว’’ต ิอตฺโถ วิญฺญา
ยตฯิ อมินิา นเยน อญฺเญปิ สามญฺญสทฺทา ญาตพฺพาฯ 

สพฺพเมต ํญตฺวา ยถา อตฺโถ สทฺเทน, สทฺโท จตฺเถน น วิรุชฺฌต,ิ ตถาตฺถสทฺทา จนฺิตนียาฯ 
ตตฺริท ํอุปลกฺขณมตฺต ํจนฺิตาการนิทสฺสนํ – ‘‘อตฺถกุสลา ภวนฺเต’’ต ิวา ‘‘กจิฺจานิ ภวนฺเต’’ต ิวา วุตฺ
เต ‘‘ภวนฺเต’’ต ิ อทิ ํ‘‘ภวนฺต’ี’ตมินิา สมานตฺถมาขฺยาตปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ 
‘‘ภวนฺเต ปสฺสาม’ี’ต ิวา ‘‘อจิฺฉาม’ี’ต ิ วา วุตฺเต อุปโยคตฺถวํ นามปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ 
จนฺิตนีโยฯ ‘‘ภวนฺเต ชเน ปสํสต’ี’ต ิวา ‘‘กาเมต’ี’ต ิ วา วุตฺเต ปจฺจตฺโตปโยคตฺถวนฺตานิ ทฺเว 
นามปทานีต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘โจรา ปราภวนฺเต’’ต ิวุตฺเต ‘‘ปราภวนฺเต’’ต ิ อทิ ํ
‘‘ปราภวนฺต’ี’ตมินิา สมานตฺถมาขฺยาตกิปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘ปราภวนฺเต 
ชนา อจิฺฉนฺต ิอมตฺิตาน’’นฺต ิ วุตฺเต ‘‘ปราภวนฺเต’’ต ิ อมิานิ อุปโยคปจฺจตฺตตฺถวนฺตานิ ทฺเว 
นามปทานีต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘เอโส ปราภเว’’ต ิ วุตฺเต ‘‘ปราภเว’’ต ิอทิ ํ‘‘ปราภ
เวยฺยา’’ตมินิา สมานตฺถมาขฺยาตปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘เอเต ปราภเว โลเก, 
ปณฺฑิโต สมเวกฺขยิา’’ต ิวุตฺเต ‘‘ปราภเว’’ต ิ อทิ ํอุปโยคตฺถวํ พหุวจนํ นามปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺ
โท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘ปราภเว สต’ี’ต ิวุตฺเต ภาวลกฺขณภุมฺมตฺเถกวจนก ํนามปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺ
โท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘ตุมฺเห เม ปสาทา สมฺภเว’’ต ิ วุตฺเต ‘‘สมฺภเว’’ต ิ อทิ ํ‘‘สมฺภวถา’’ตมินิา สมานตฺถ
มาขฺยาตปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘เอห ิตฺวํ สมฺภววฺเห’’ต ิ วุตฺเต ‘‘สมฺภววฺเห’’ต ิอทิ ํ
สมฺภวาย นาม อตฺิถยิา วาจก ํอตฺิถลิงฺิค ํสาลปนํ นามกิปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ 
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‘‘เอห ิ ตฺวํ สมฺภววฺเหปตฏฺิฐิต’’นฺต ิวุตฺเต สมฺภวนามกสฺส ปุริสสฺส วาจก ํปุลฺลงฺิค ํภุมฺมวจนนฺต ิ
เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ 

‘‘วรุโณ พฺรหฺมเทโว จ, อเหสุํ อคฺคสาวกา; 
สมฺภโว นามุปฏฺฐาโก, เรวตสฺส มเหสิโน’’ต ิ– 

ห ิปาฬิฯ ‘‘ธมฺมา ปาตุภวนฺเต’’ต ิ วุตฺเต ‘‘ปาตุภวนฺเต’’ต ิ อทิ ํ‘‘ปาตุภวนฺต’ี’ตมินิา สมานตฺถ ํสนิ
ปาตมาขฺยาตปทนฺต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘ปาตุ ภวนฺเต ชเน’’ต ิ วุตฺเต ‘‘เต ชเน ภวํ 
รกฺขต’ู’ต ิอตฺถวาจกานิ อาขฺยาตกตินฺตสพฺพนามกิปทานีต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘ปาตุ
ภวเส ตฺวํ คุเณห’ี’ต ิ วุตฺเต ‘‘ปาตุภวเส’’ต ิอทิ ํ‘‘ปาตุภวสี’’ตมินิา สมานตฺถมาขฺยาตปทนฺต ิเอวมตฺ
โถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘ปาตุภวเส คุเณ โย ตฺว’’นฺต ิ วุตฺเต ‘‘ปาตุภวาห ิอตฺตโน คุณเหตุ ตฺว’’นฺ
ต ิอตฺถวาจกานินิปาตยุตฺตาขฺยาตนามปทานีต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘อหมตฺตโน คุเณ
ห ิปาตุภเว’’ต ิ วุตฺเต ‘‘ปาตุภเว’’ต ิ อทิ ํ‘‘ปาตุภวาม’ี’ตมินิา สมานตฺถ ํสนิปาตมาขฺยาตปทนฺต ิ
เอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ ‘‘ม ํปาตุ ภเว อทิ ํปุญฺญกมฺม’’นฺต ิ วุตฺเต ‘‘ม ํรกฺขตุ สํสาเร อทิ ํ
ปุญฺญกมฺม’’นฺต ิ อตฺถวาจกานิ อาขฺยาตนามปทานีต ิเอวมตฺโถ จ สทฺโท จ จนฺิตนีโยฯ อมินิา 
นเยน สพฺพตฺถ ยถารหมตฺถสทฺทา จนฺิตนียาฯ ตตฺถ สมานสุตกิานํ เกสญฺจ ิสทฺทานํ ‘‘น เตสํ โกฏฺ
เฐ โอเปนฺตฯิ น เตสํ อนฺตรา คจฺเฉฯ สตฺต โว ลจิฺฉวี อปริหานีเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ, อเิม เต เทว 
สตฺตโว, ตฺวญฺจ อุตฺตมสตฺตโว’’ตอิาทสุี สมานสุตกิานํ วิย อุจฺจารณวิเสโส อจิฺฉนีโยฯ อุจฺจารณวิเส
เส ห ิสต ิปทานิ ปริพฺยตฺตานิ, ปเทสุ ปริพฺยตฺเตสุ อตฺโถ ปริพฺยตฺโต โหต,ิ อตฺถปริคฺคาหกานํ อตฺ
ถาธคิโม อกจิฺโฉ โหต,ิ สุปริสุทฺธาทาสตเล ปฏิพมฺิพทสฺสนํ วิย, โส จ คหติปุพฺพสงฺเกตสฺส 
อตฺถสมฺพนฺธาทสุี อญฺญตรสฺมิ ํญาเตเยว โหต,ิ น อติรถาฯ วุตฺตญฺเหต ํโปราเณห ิ– 

‘‘วิสยตฺตมนาปนฺนา, สทฺทา เนวตฺถโพธกา; 
น ปทมตฺตโต อตฺเถ, เต อญฺญาตา ปกาสกา’’ตฯิ 

ยททิเมตฺถ วุตฺตมมฺเหห ิ ‘‘อุจฺจารณวิเสโส อจิฺฉนีโย’’ตฯิ อตฺรายมุจฺจารณวิเสสทปีนี คาถา 
สหตฺถปปฺกาสนนยทานคาถายฯ 

‘‘น เต สํ โกฏฺเฐ โอเปนฺต’ิ’, อติ ิปาเฐ สุเมธโส; 
ปท ํ‘‘น เต’’ต ิ ฉินฺทตฺิวา, ‘‘สํ โกฏฺเฐ’’ต ิปเฐยฺย เวฯ 

‘‘สํ น โอเปนฺต ิโกฏฺเฐ เต, ภกฺิข’ู’ต ิอตฺถมรีเย; 
เอวมเิมสุ อญฺเญสุ, ปาเฐสุปิ อยํ นโยฯ 
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อถ ยํ ปนิทมฺปิ วุตฺต ํ‘‘เกสญฺจ’ี’ต,ิ ต ํกมิตฺถ?ํ ‘‘คจฺฉต ิปตฏฺิฐิต,ํ คจฺฉต ิตสฺิโส, ภวนฺเต ปสฺสา
ม,ิ อตฺถกุสลา ภวนฺเต, วทนฺต ํเอกโปกฺขรา, วทนฺต ํปฏิวทต’ี’ตอิาทสุี สมานสุตกิานมุจฺจารณวิ
เสโส น ลพฺภตตี ิทสฺสนตฺถฯํ ตสฺมา อทิเมตฺถ สลฺลกฺเขตพฺพ ํ– ยตฺถ สมานสุตกิานมุจฺจารณวิเสโส 
ลพฺภต ิอตฺถวิเสโส จ ปทานํ วิภาควเสน วา อวิภาควเสน วา, ตตฺถ ปโยเค สมานสุตกิเมกจฺจ ํปท ํ
วิจฺฉินฺทตฺิวา อุจฺจาเรตพฺพฯํ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘เหตุ เหตุสมฺปยุตฺตกานํ ธมฺมานํ ตสํมุฏฺฐานานญฺจ รูปานํ 
เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ โส เตน สทฺธิ ํภาสต,ิ โสเตน วุยฺหตฯิ ภวนฺเต ชเน ปสํสต,ิ ภวนฺเต ปสฺ
สาม’ี’ต ิเอวมาทโย ปโยคาฯ เอตฺถ ‘‘เหต’ู’ต ิ อสีก ํวิจฺฉินฺทตฺิวา ‘‘เหตุสมฺปยุตฺตาน’’นฺต ิ อุจฺ
จาเรตพฺพฯํ ตถา ‘‘โส’’ต ิวิจฺฉินฺทตฺิวา ‘‘เตน สทฺธ’ิ’นฺต ิอุจฺจาเรตพฺพฯํ ‘‘ภว’’นฺต ิวิจฺฉินฺทตฺิวา ‘‘เต 
ชเน’’ต ิ อุจฺจาเรตพฺพฯํ 

เสสํ ปน สมานสุตกิ ํวิจฺฉินฺทตฺิวา น อุจฺจาเรตพฺพฯํ อวิจฺฉินฺทนียสฺมญฺิห ิฐาเน วิจฺฉินฺทตฺิวา 
ปฐิตสฺส อตฺโถ ทุฏฺโฐ โหตฯิ เอวํ ปทวิภาคาวิภาควเสน สมานสุตกิานมตฺถุจฺจารณวิเสโส เวทติพฺ
โพฯ เอตฺถ ห ิ‘‘โส เตนา’’ตอิาทสุี ทฺวิปทตฺถคฺคหณํ วิภาโค, เอกปทตฺถคฺคหณมวิภาโคต ิอธปิเฺป
โตฯ เอตฺถ จ วิสุํ ววตฺถติานํ อสมานสุตกิานํ เอกโต กตฺวา สมานสุตกิภาวปริกปปฺนํ อตฺถนฺตร
วิญฺญาปนตฺถญฺเจว อุจฺจารณวิเสสทสฺสนตฺถญฺจฯ น ห ิเอตานิ ‘‘สปโฺป สปโฺป’’ตอิาทสุี วิย เอกสฺมิ ํ
เยวตฺเถ สมานสุตกิานิฯ เอวํ สนฺเตปิ เอกชฺฌกรเณน ลทฺธ ํสมานสุตเิลสํ คเหตฺวา อตฺถนฺตร
วิญฺญาปนตฺถ ํอุจฺจารณวิเสสทสฺสนตฺถญฺจ ‘‘สมานสุตกิานี’’ต ิ วุตฺตานิฯ เอส นโย อญฺญตฺราปิ อทีิ
เสสุ ฐาเนสุฯ อทิเมตฺถ สลฺลกฺเขตพฺพ ํ– 

ยตฺถ สมานสุตกิานํ อฏฺฐารสากาเรสุ เยน เกนจ ิอากาเรน อตฺถวิเสโส ลพฺภต,ิ วิจฺฉินฺทตฺิวา 
ปน อุจฺจารเณ สทฺทวิลาโส น โหต,ิ อตฺโถ วา ทุฏฺโฐ โหต,ิ น ตาทเิสสุ ปโยเคสุ สมานสุตกิานิ 
ปทานิ วิจฺฉินฺทตฺิวา อุจฺจาเรตพฺพานิฯ ตตฺร กตเมน จากาเรน อตฺถวิเสสลาโภ ภวต?ิ ปทานํ 
วิภาควเสน วา อวิภาควเสน วา อกฺขรสนฺนิธานวเสน วา ปทสนฺนิธานวเสน วา ปทกฺขรสนฺ
นิธานวเสน วา วิจฺฉาวเสน วา กมฺมปปฺวจนียวเสน วา ภยโกธาทสุี อุปปฺนฺเนสุ กถติาเมฑิตวจนว
เสน วา คุณวาจกสทฺทสฺส ทฺวิรุตฺตวเสน วา กฺริยาปทสฺส ทฺวิรุตฺตวเสน วา สํหติาปทจฺเฉทวเสน 
วา อคารวตฺถปริทปีนวเสน วา นิรนฺตรตฺถปริทปีนวเสน วา นนิรนฺตรตฺถปริทปีนวเสน วา ‘‘ปุนปฺ
ปุน’’มจิฺจตฺถปริทปีนวเสน วา อุปมาเน อิว สทฺทวเสน วา อิติสทฺท ํปฏิจฺจ สทฺทปทตฺถวาจกตฺถ
ปริทปีนวเสน วา ตถาปวตฺตจตฺิตปริทปีนวเสน วาต ิอเิมสุฏฺฐารสากาเรสุ, วตฺิถารโต ปน ฉพฺพี
สาย อากาเรสุ ตโต วาธเิกสุ เยน เกนจ ิอากาเรน อตฺถวิเสสลาโภ ภวตฯิ 
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เอตฺถ ปทานํ ตาว วิภาควเสน วา อวิภาควเสน วา สมานสุตกิานมตฺถวิเสสลาเภ ‘‘สา นํ สงฺ
คต ิปาเลต,ิ อภกฺิกโม สานํ ปญฺญายตฯิ มา โน เทว อวธ,ิ มาโน มยฺห ํน วิชฺชต’ี’ต ิเอวมาทโย 
ปโยคาฯ 

อกฺขรสนฺนิธานวเสน ปน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘สนฺเตห ิมหโิต หโิตฯ สงฺคา สงฺคามชิ ํมุตฺต,ํ ตมห ํ
พฺรูม ิพฺราหฺมณํฯ ทาฐี ทาฐีสุ ปกฺขนฺท,ิ มญฺญมาโน ยถา ปุเรฯ สพฺพาภภุิวํ สิรสาสิรสา นมามฯิ 
ภมูโิต อุฏฺฐิตา ยาว, พฺรหฺมโลกา วิธาวตฯิ อจฺจ ิอจฺจมิโต โลเก, ฑยฺหมานมฺห ิเตชสา’’ต ิเอวมาท
โย ปโยคาฯ 

ปทสนฺนิธานวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘อาโป อาโปคตฯํ ราชราชมหามตฺตาทโย, สุโข’โลกสฺส 
โลกสฺส, การโก ญาณจกฺขุโท, นิราปเท ปเท นินฺโน, อนนฺตญาณํ กรุณาลยํ ลยํ, มลสฺส พุทฺธ ํสุ
สมาหติ ํหติฯํ นมาม ิธมฺม ํภวสํวรํ วรํ, คุณากรญฺเจว นิรงฺคณํ คณ’’นฺต ิเอวมาทโย ปโยคาฯ 

ปทกฺขรสนฺนิธานวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ปมาณรหติ ํหติ,ํ สิทฺธตฺโถ สพฺพสิทฺธตฺโถ, ตโิลกมหิ
โต หโิตฯ อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺโธ, อทิ ํวจนมพฺรวี’’ต ิเอวมาทโย ปโยคาฯ ตตฺริมา อกฺขรสนฺนิธา
นาทสุี อธปิปฺายวิญฺญาปนิโย คาถา – 

มหิโตอติ ิสทฺทมฺหา, มกาโร เจ วิเวจโิต; 
สทฺโท นิรตฺถโก เอตฺถ, ‘‘อกฺขร’’นฺต ิวเท พุโธฯ 

เญยฺยา อกฺขรโยเคน, 
‘‘สนฺเตห ิมหโิต หโิต’’; 
อจิฺจาทสุี สรูปานํ, 
โหต ิอตฺถวิเสสตาฯ 

อุปสคฺคา นิปาตา จ, ยญฺจญฺญ ํอตฺถโชตก;ํ 
เอกกฺขรมฺปิ วิญฺญหู,ิ ต ํ‘‘ปท’’นฺต ิ สมรีิตฯํ 

ปทานํ สนฺนิธานญฺจ, ปทกฺขรานเมว จ; 
สมาเส ลพฺภมานตฺต,ํ สนฺธาย ลปิต ํมยาฯ 

วิจฺฉาวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘คาเม คาเม สต ํกุมฺภา, คาโม คาโม รมณีโย’’ต ิ เอวมาทโย 
ปโยคาฯ เอตฺถ ห ิวิจฺฉาวเสน สพฺเพปิ คามา ปริคฺคหติาฯ 
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นานาธกิรณานํ ตุ, วตฺตุเมกกฺขณมฺห ิยา; 
อจิฺฉโต พฺยาปิตุ ํอจิฺฉา, สา วิจฺฉาต ิปกตฺิตติาฯ 

กมฺมปปฺวจนียวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘รุกฺข ํรุกฺข ํปต ิวิชฺโชตเต จนฺโท, รุกฺข ํรุกฺข ํปริ วิชฺโชต
เต จนฺโท’’ต ิปโยคา, รุกฺขานํ อุปริ อุปริ วิชฺโชตเตต ิอตฺโถฯ 

ภยโกธาทสุี อุปปฺนฺเนสุ กถติาเมฑิตวจนวเสน ปน อตฺถวิเสสลาเภ อเิม ปโยคา – ภเย ตาว 
‘‘โจโร โจโร, สปโฺป สปโฺป’’อจิฺจาทโยฯ โกเธ ‘‘วสล วสล, จณฺฑาล จณฺฑาล, วิชฺฌ วิชฺฌ, ปหร 
ปหร’’อจิฺจาทโยฯ ปสํสายํ ‘‘สาธุ สาธุ สาริปุตฺต, อภกฺิกนฺต ํภนฺเต อภกฺิกนฺต ํภนฺเต’’อจิฺจาทโยฯ ตุริ
เต ‘‘อภกฺิกม วาเสฏฺฐ อภกฺิกม วาเสฏฺฐ, คจฺฉ คจฺฉ, ลุนาห ิลุนาห’ิ’อจิฺจาทโยฯ โกตหูเล ‘‘อาคจฺฉ 
อาคจฺฉ’’อจิฺจาทโยฯ อจฺฉริเย ‘‘อโห พุทฺโธ อโห พุทฺโธ’’อจิฺจาทโยฯ หาเส ‘‘อโห สุข ํอโห สุข,ํ อโห 
มนาปํ อโห มนาปํ’’อจิฺจาทโยฯ โสเก ‘‘กห ํเอกปุตฺตก กห ํเอกปุตฺตก’’อจิฺจาทโยฯ ปสาเท ‘‘ภวิสฺ
สนฺต ิวชฺช ีภวิสฺสนฺต ิวชฺช’ี’อจิฺจาทโยฯ เอวํ ภยโกธาทสุี อุปปฺนฺเนสุ กถติาเมฑิตวจนวเสน อตฺถวิ
เสสลาโภ ภวตฯิ เอตฺถ ปน อตฺถนฺตราภาเวปิ ทฬฺหกีมฺมวเสน ปทานมตฺถโชตกภาโวเยว อตฺถวิ
เสสลาโภฯ 

ภเย โกเธ ปสํสายํ, 
ตุริเต โกตหูล’จฺฉเร; 
หาเส โสเก ปสาเท จ, 
กเร อาเมฑิต ํพุโธฯ 

จสทฺโท อวุตฺตสมุจฺจยตฺโถ, เตน ครหาอสมฺมานาทนีํ สงฺคโห ทฏฺฐพฺโพฯ ‘‘ปาโป ปาโป’’ตอิา
ทสุี ห ิครหายํฯ ‘‘อภริูปก อภริูปกา’’ตอิาทสุี อสมฺมาเนฯ ‘‘กฺวายํ อพลพโล วิยา’’ตอิาทสุี อตสิยตฺ
เถ อาเมฑิต ํทฏฺฐพฺพฯํ คุณวาจกสฺส ทฺวิรุตฺตวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘กณฺโห กณฺโห จ โฆโร จา’’ต ิ
เอวมาทโยฯ ‘‘กณฺโห กณฺโห’’ต ิห ิอตวี กณฺโหต ิอตฺโถฯ กฺริยาปทสฺส ทฺวิรุตฺตวเสน อตฺถวิเสสลา
เภ ‘‘ธเม ธเม นาตธิเม’’ต ิ เอวมาทโยฯ ตตฺถ ธเม ธเมต ิธเมยฺย โน น ธเมยฺยฯ นาติธเมต ิ
ปมาณาตกฺิกนฺต ํปน น ธเมยฺยฯ สํหติาปทจฺเฉทวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘นรานรา, สุราสุรา, 
กตากตกุสลากุสลวิสยํ วิปปฺฏิสารากาเรน ปวตฺต ํอนุโสจนํ กุกฺกุจฺจ’’นฺต ิเอวมาทโยฯ เอตฺถ ปน 
วิญฺญนูํ ปรมโกสลฺลชนนตฺถ ํสิโลก ํรจยาม – 

หติาหติา หติหํติ,ํ อานุภาเวน เต ชนิ; 
ปวราปวราหจฺจ, ภวามา’นามยา มยนฺตฯิ 
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อคารวตฺถปริทปีนวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ตุวํตุวํ เปสุญฺญกลหวิคฺคหวิวาทา’’ต ิ เอวมาทโยฯ 
นิรนฺตรตฺถปริทปีนวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ทวิเส ทวิเส ปริภุญฺชต’ี’ต ิ เอวมาทโยฯ นนิรนฺตรตฺถปริ
ทปีนวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ขเณ ขเณ ปีต ิอุปปฺชฺชต’ี’ต ิ เอวมาทโยฯ ‘‘ปุนปปฺุน’’มจิฺจตฺถปริที
ปนวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘มุหุ ํมุหุ ํภายยเต กุมาเร’’ต ิ เอวมาทโยฯ อุปมาเน อิวสทฺทวเสน 
อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘ราชา รกฺขตุ ธมฺเมน, อตฺตโนว ปช ํปช’’นฺต ิเอวมาทโยฯ อิติสทฺท ํปฏิจฺจ 
สทฺทปทตฺถวาจกตฺตปริทปีนวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘พุทฺโธ พุทฺโธต ิกถยนฺโต, โสมนสฺสํ ปเวทยิ’’นฺ
ต ิเอวมาทโยฯ ตถาปวตฺตจตฺิตปริทปีนวเสน อตฺถวิเสสลาเภ ‘‘พุทฺโธ พุทฺโธต ิจนฺิเตนฺโต, มคฺค ํ
โสเธมห ํตทา’’ต ิ เอวมาทโยฯ เอวํ อทีเิสสุ ปโยเคสุ สมานสุตกิปท ํวิจฺฉินฺทตฺิวา น อุจฺจาเรตพฺพฯํ 
วิจฺฉินฺทตฺิวา ห ิอุจฺจารเณ สต ิสทฺทวิลาโส น ภวต,ิ กตฺถจ ิปน ‘‘กตากตากุสลากุสลวิสย’’นฺต ิ เอว
มาทสุี วิจฺฉินฺทตฺิวา อุจฺจาริตสฺส อตฺโถ ทุฏฺโฐ โหต,ิ ตสฺมา วิจฺฉินฺทตฺิวา น อุจฺจาเรตพฺพ ,ํ เอ
กาพทฺธเํยว กตฺวา อุจฺจาเรตพฺพฯํ อติ ิสมานสุตเิกสุ วินิจฺฉโย ฉพฺพสีาย อากาเรห  ิอธเิกห ิจ มณฺ
เฑตฺวา ทสฺสิโตฯ 

ยสฺมา ปน สมานสุตเิกสุ วินิจฺฉเย ทสฺสิเต อสมานสุตเิกสุปิ วินิจฺฉโย ทสฺเสตพฺโพ โหต,ิ ตสฺ
มา ตมฺปิ ทสฺเสสฺสาม – ยตฺถ นิคฺคหตีมฺหา ปราการโลโปปิ ปาโฐ ปญฺญายต,ิ สํโยคพฺยญฺชนสฺส 
วิสํโยคตฺตมฺปิฯ เตสุ ปโยเคสุ นิคฺคหตีปท ํอนนฺตรปเทน สทฺธิ ํเอกาพทฺธเํยว กตฺวา อุจฺจาเรตพฺพํ
ฯ กตมานิ ตานิ? ‘‘สเจ ภุตฺโต ภเวยฺยาห-ํสา’ชโีว ครหโิต มมฯ ปุปผฺ’ํสา อุปปฺชฺชฯิ ขยมตฺต ํน นิพฺ
พานํ’ส คมฺภรีาทวิาจโต’’ต ิ เอวมาทโยฯ เอตฺถ ห ิ‘‘สเจ ภุตฺโต ภเวยฺยาห’’นฺตอิาทนิา วิจฺเฉทมกตฺ
วา อนนฺตเร ทฺวีสุ คาถาปเทสุ อนฺตรีภตูานํ ทฺวินฺนํ สมานสุตกิปทานํ เอกโต อุจฺจารณมวิ 
อนนฺตรปเทห ิสทฺธิ ํเอกาพทฺธุจฺจารณวเสน ‘‘สเจ ภุตฺโต ภเวยฺยาห-ํสา’ชโีว ครหโิต มมา’’ตอิาทิ
นา อุจฺจาเรตพฺพฯํ เอวรูโปเยว ห ิอุจฺจารณวิเสโส สกเลหปิิ โปราเณห ิวิญฺญหูิ อนุมโต อุจฺจาริโต 
จ ‘‘อสฺส อาชโีว ครหโิต มม, อสฺสา อุปปฺชฺช,ิ อสฺส คมฺภรีาทวิาจโต’’ตเิอวมาทอิตฺถปปฺฏิปาทนสฺ
สานุรูปตฺตาฯ 

ยตฺถ ปน ยาทเิส อุจฺจารเณ กริยมาเน อตฺโถ ปริพฺยตฺโต โหติ, เตสุ ปโยเคสุ กฺวจ ิจสทฺท 
ปนสทฺทาทโิยคฏฺฐาเน อสีก ํวิจฺฉินฺทตฺิวา ปทมุจฺจาเรตพฺพฯํ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘วาฬา จ ลปสกฺขราฯ 
อจฺจนฺตสนฺตา ปน ยา, อยํ นิพฺพานสมฺปทา, ‘‘อทิ ํทุกฺข’’นฺต ิวาจ ํภาสโต ‘‘อทิ ํทุกฺข’’นฺต ิญาณํ 
ปวตฺตตตี?ิ อามนฺตาฯ อิต ิจ ทนฺต ิจ ทุต ิจ ขนฺต ิจ ญาณํ ปวตฺตตตี?ิ น เหวํ วตฺตพฺเพ’’ต ิ เอว
มาทโย ปโยคาฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๔๑  
 

เอเตสุ ห ิปฐมปโยเค ‘‘วาฬา จา’’ต ิอสีก ํวิจฺฉินฺทตฺิวา ‘‘ลปสกฺขรา’’ต ิ อุจฺจาเรตพฺพฯํ ตตฺถ 
ลปสกฺขราต ิสกฺขรสทสิมธุรวจนาฯ ชาตกฏฺฐกถายํ ปน ‘‘นิรตฺถกวจเนห ิสกฺขรา วิย มธุรา’’ต ิ
วุตฺต,ํ ตสฺมาตฺร พหุพฺพหีติปปฺุริสวเสน ทฺวิธา สมาโส ทฏฺฐพฺโพ ‘‘ลปา สกฺขรา วิย ยาสํ ตา 
ลปสกฺขรา, ลเปห ิวา สกฺขรา วิยาต ิลปสกฺขรา’’ตฯิ 

ทุตยิปโยเค ‘‘อจฺจนฺตสนฺตา ปน’’อติ ิอสีก ํวิจฺฉินฺทตฺิวา ‘‘ยา’’ต ิ อุจฺจาเรตพฺพฯํ ยา ปน อยํ นิพฺ
พานสมฺปทา อจฺจนฺตสนฺตาต ิห ิอตฺโถฯ 

ตตยิปโยเค อิต ิจ ทนฺต ิจ ทุต ิจ ขนฺต ิจาต ิเอเตสุ จตสุู ฐาเนสุ อกิารญฺจ ทกํารญฺจ ทุ
การญฺจ ขกํารญฺจ อสีก ํวิจฺฉินฺทตฺิวา ตทนนฺตรํ ติ จ สทฺทา อุจฺจาเรตพฺพาฯ 

เอตฺถ ห ิอวิจฺฉินฺทตฺิวา อุจฺจารเณ สต ิอญฺญถา คเหตพฺพตฺตา อตฺโถ ทุฏฺโฐ ภวตฯิ กถ?ํ อทีิ
เสสุ ฐาเนสุ อวิจฺฉินฺทตฺิวา อุจฺจารเณ สต ิอิติสทฺโท เอวนฺต ิอตฺถวาจโก นิปาโต สิยา, สนฺธวิเสน 
ปน อิการตฺถวาจโก รูฬฺหสีทฺโท น สิยาฯ ทนฺติสทฺโท ทมนตฺโถ สิยา, ทกํารวาจโก น สิยาฯ ทุ
ติสทฺโท นิรตฺถโก สิยา, ทุการวาจโก น สิยาฯ ขนฺติสทฺโท ขมนตฺโถ สิยา, ขกํารวาจโก น สิยาฯ 
ตสฺมา อิการ ทกําร ทุการ ขํการานิ อสีก ํวิจฺฉินฺทติพฺพานิฯ 

เอตฺถ ห ิอิอติ ิทํอติ ิทุอติ ิขํอติตีอิาทนิา สํหติาปทจฺเฉโท เวทติพฺโพ, ปรภตูสฺส จ อิการสฺส 
โลโปฯ น ปเนตฺถ อทิ ํวตฺตพฺพ ํ‘‘สรูปสรานํ วิสเย ปรภตูสฺส สรูปสรสฺส โลโป น โหต,ิ ปุพฺพสรสฺ
เสว โลโป โหต ิตตฺรายนฺต ิเอตฺถ วิยา’’ต ิ‘‘อกลิาสุโน วณฺณปเถ ขณนฺตา, อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ 
อวินฺทุ’’นฺต ิปาฬิยํ สรูปปรสรสฺส โลปทสฺสนโตฯ ตถา ห ิอฏฺฐกถาจริเยห ิ‘‘ปวทฺธ ํอาปํ ปป’’นฺต ิ
อตฺโถ สํวณฺณิโตฯ ตสฺมา ‘‘อติ ิจา’’ต ิเอตฺถาปิ อิอติ ิจาต ิเฉท ํกตฺวา ทฺวีสุ อกิาเรสุ ปรสฺส อิ
การสฺส โลโป กาตพฺโพ, น ปุพฺพสฺสฯ 

ปุพฺพสฺมญฺิห ิอิการวาจเก อิกาเร นฏฺเฐ สต ินิปาตภเูตน อิติสทฺเทน อิการสงฺขาโต อตฺโถ น 
วิญฺญาเยยฺย, นิปาตภตูสฺส ปน อิติสทฺทสฺส อิกาเร นฏฺเฐปิ โส อตฺโถ วิญฺญายเตว ‘‘เทวทตฺโตต ิ
เม สุต’’นฺต ิเอตฺถ เทวทตฺตปทตฺโถ วิยฯ ตสฺมา อิติสทฺทสฺส ปรภตูสฺส อิการสฺเสว โลโป กาตพฺโพ
, น ปุพฺพสฺส อิการวาจกสฺส อิการสฺสฯ กจฺจายเน ปน เยภุยฺยปปฺวตฺติ ํสนฺธาย อสรูปสรโต ปรสฺ
เสว อสรูปสรสฺส โลโป วุตฺโต, น สรูปสรโต ปรสฺส สรูปสรสฺสฯ มหาปเทสสุตฺเตห ิวา สรูปสฺส ปร
สรสฺส โลโป วุตฺโตต ิทฏฺฐพฺพฯํ 
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‘‘อนฺตรา จ ราชคห ํอนฺตรา จ นาฬนฺท’’นฺตอิาทสุี ปน จสทฺทาทโิยคฏฺฐาเนปิ สต ิวิจฺฉินฺทตฺิวา 
ปท ํน อุจฺจาเรตพฺพฯํ ยตฺถ จ อาคมกฺขราทนีิ ทสฺิสนฺต,ิ เตสุ ปโยเคสุ ปุพฺพปทานิ วิจฺฉินฺทตฺิวา น 
อุจฺจาเรตพฺพานิ, อาคมกฺขรวนฺเตห ิปรปเทห ิสทฺธิเํยว อุจฺจาเรตพฺพานิฯ เสยฺยถทิํ? ‘‘นกฺขตฺตรา
ชาริว ตารกานํฯ ภควา เอตทโวจ’’อจิฺเจวมาทโย ปโยคาฯ ยตฺถ เยสํ วิสุํ วิสุํ สมฺพนฺโธ ทสฺิสต,ิ อตฺ
โถ จ ยุชฺชต,ิ ตตฺถ ตานิ อตฺถานุรูปํ วิจฺฉินฺทตฺิวา อุจฺจาเรตพฺพานิฯ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘นหาเน อุสฺสุกฺก ํ
อกาสิ, อุสฺสุกฺกมฺปิ อกาสิ ยาคุยา ขาทนีเย ภตฺตสฺมิ’ํ’ อจิฺเจวมาทโย ปโยคาฯ เอตฺถ ห ิ‘‘นหาเน 
อุสฺสุกฺก ํอกาสี’’ต ิวิจฺฉินฺทตฺิวา ‘‘อุสฺสุกฺกมฺปิ อกาสิ ยาคุยา ขาทนีเย ภตฺตสฺม’ิ’นฺต ิ อุจฺจาเรตพฺพฯํ 
เอวญฺห ิสต ิน เกวล ํโส ภกฺิขุ นหาเนเยว อุสฺสุกฺก ํอกาสิ, อถ โข ยาคุยาปิ ขาทนีเยปิ ภตฺตสฺมมฺิปิ 
อุสฺสุกฺก ํอกาสีต ิอตฺถปปฺกาสเน สมตฺโถ ภวต,ิ อฏฺฐานปปฺยุตฺโต สมุจฺจยตฺถวาจโก อปิสทฺโทฯ 

ยตฺถ ปน เยสมติเรน วา อติเรน วา เอเกกปเทน อุภยปเทห ิวา สมฺพนฺโธ ทสฺิสต ิสเหวตฺถ
ยุตฺตยิา, ตตฺถ ตานิ ยถารห ํวิจฺฉินฺทตฺิวา อุจฺจาเรตพฺพานิฯ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘โส ธมฺม ํเทเสตอิาทกิลฺ
ยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถ ํสพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธ ํพฺรหฺมจริยํ ปกา
เสตฯิ ปฏิจฺจสมุปปฺาท ํโว ภกฺิขเว เทเสสฺสาม,ิ ต ํสุณาถ สาธุก ํมนสิกโรถฯ อชฺฌตฺต ํสมฺปสาทนํ 
เจตโส เอโกทภิาว’’นฺต ิ เอวมาทโย ปโยคาฯ ตตฺริมา อธปิปฺายวิญฺญาปิกา คาถา – 

ธมฺมสทฺเทน วา พรฺหฺม-จริยสทฺเทน วา ปท;ํ 
โยเชตฺวา อรีเย วิญฺญ,ู ‘‘สาตฺถ ํสพฺยญฺชน’’นฺตทิฯํ 

‘‘สาธุก’’นฺต ิปท ํวิญฺญ,ู ‘‘สุณาถา’’ต ิปเทน วา; 
ตถา ‘‘มนสิกโรถ’’, อติ ิวุตฺตปเทน วา; 
อรีเย โยชยิตฺวาน, อุภเยห ิปเทห ิวาฯ 

เอกเมเกน สมฺพนฺโธ, สมฺพนฺโธ อุภเยห ิวา; 
ทสฺิสตตี ิวิชาเนยฺย, สทฺธเิมวตฺถยุตฺตยิาฯ 

นตฺตโนมตยิา เอโส, อตฺโถ เอตฺถ มยา รุโต; 
ปุพฺพาจริยสีหานํ, นยํ นิสฺสาย เม รุโตฯ 

เอวํวิเธสุ อญฺเญสุ, ปาเฐสุปิ อยํ นโย; 
เนตพฺโพ นยทกฺเขน, สาสนตฺถคเวสินาฯ 

อตฺถานุรูปโต สทฺท,ํ อตฺถ ํสทฺทานุรูปโต; 
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จนฺิตยิตฺวาน เมธาวี, โวหเร น ยถา ตถาตฯิ 

อยเมตฺถ อตฺถสทฺทจนฺิตาฯ 

อตฺถาตสิยโยเค เอวํ อุปลกฺเขตพฺพ ํ– ภูธาตุอตฺถาตสิยโยคโต วฑฺฒเน ทฏฺิฐา ‘‘เอกมนฺต ํนิ
สินฺโน โข มหานาโม ลจิฺฉวี อุทานํ อุทาเนสิ ‘ภวิสฺสนฺต ิวชฺช ีภวิสฺสนฺต ิวชฺช’ีต’ิ’ อติ ิวา ‘‘อหเมว ทู
สิยา ภนูหตา, รญฺโญ มหาปตาปสฺสา’’ต ิวา ‘‘เวทา น ตาณาย ภวนฺตทิสฺส, มตฺิตทฺทุโน ภนูหุโน 
นรสฺสา’’ต ิวา ‘‘ภนูหจฺจ ํกต ํมยา’’ต ิวา เอวํ วฑฺฒเน ทฏฺิฐาฯ 

วจนสงฺคเห เอวํ อุปลกฺเขตพฺพ ํ– วตฺตมานาย วิภตฺตยิา ปรสฺสปท ํมชฺฌมิปุริสพหุวจนํ ปญฺจ
มยิา ปรสฺสปเทน มชฺฌมิปุริสพหุวจเนน สทสิํฯ ตุมฺเห ภวถฯ 

วตฺตมานปญฺจมนีํ ปรสฺสปเท อุตฺตมปุริสจตุกฺเก เอกวจนํ เอกวจเนน, พหุวจนมฺปิ พหุวจเนน 
สทสิํฯ อห ํภวาม,ิ มยํ ภวามฯ 

วตฺตมานาย อตฺตโนปท ํมชฺฌมิปุริเสกวจนํ หยฺิยตฺตนชฺชตนีนํ อตฺตโนปเทห ิทฺวีห ิมชฺฌมิปุริ
เสกวจเนห ิสทสิํ กตฺถจ ิวณฺณสมุทายวเสน กญฺิจ ิวิเสสํ วชฺเชตฺวา, เอส นโย อุตฺตรตฺราปิ 
โยเชตพฺโพฯ ตฺวํ ภวเส, อทิ ํวตฺตมานาย รูปํฯ ตฺวํ อภวเส, อทิ ํหยฺิยตฺตนชฺชตนีนํ รูปํฯ 

วตฺตมานาย อตฺตโนปท ํอุตฺตมปุริเสกวจนํ ปญฺจมยิา อตฺตโนปเทนุตฺตมปุริเสกวจเนน จ 
ปโรกฺขาย ปรสฺสปเทน มชฺฌมิปุริเสกวจเนน จาต ิทฺวีห  ิวจเนห ิสทสิํฯ อห ํภเว, อทิ ํวตฺต
มานปญฺจมนีํ รูปํฯ ตฺวํ พภเูว, อทิ ํปโรกฺขาย รูปํฯ 

วตฺตมานาย อตฺตโนปท ํอุตฺตมปุริสพหุวจนํ ปโรกฺขชฺชตนีนํ อตฺตโนปเทห ิทฺวีห ิอุตฺตมปุริส
พหุวจเนห ิสทสิํฯ มยํ ภวามฺเห, อทิ ํวตฺตมานาย รูปํฯ มยํ พภวูิมฺเห, อทิ ํปโรกฺขาย รูปํฯ มยํ อภ
วิมฺเห, อทิมชฺชตนิยา รูปํฯ 

ปญฺจมยิา อตฺตโนปท ํมชฺฌมิปุริสพหุวจนํ ปโรกฺขาย อตฺตโนปเทน มชฺฌมิปุริสพหุวจเนน 
สทสิํฯ ตุมฺเห ภววฺโห, อทิ ํปญฺจมยิา รูปํฯ ตุมฺเห พภวูิวฺโห, อทิ ํปโรกฺขาย รูปํฯ 

ปโรกฺขาย ปรสฺสปท ํปฐมปุริสพหุวจนํ หยฺิยตฺตนิยา ปรสฺสปเทน ปฐมปุริสพหุวจเนน จ 
อชฺชตนิยา อตฺตโนปเทน ปฐมปุริสพหุวจเนน จาต ิทฺวีห ิวจเนหิ สทสิํฯ เต พภวุู, อทิ ํปโรกฺขาย 
รูปํฯ เต อภวุ, อทิ ํหยฺิยตฺตนชฺชตนีนํ รูปํฯ 
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ปโรกฺขาย ปรสฺสปท ํมชฺฌมิปุริสพหุวจนํ อตฺตโนปเทน ปฐมปุริเสกวจเนน จ หยฺิยตฺตนิยา 
ปรสฺสปเทน มชฺฌมิปุริสพหุวจเนน จ อตฺตโนปเทน ปฐมปุริเสกวจเนน จ อชฺชตนิยา ปรสฺสปเทน 
มชฺฌมิปุริสพหุวจเนน จาต ิจตหู ิวจเนห ิสทสิํฯ ตุมฺเห พภวูิตฺถ, โส พภวูิตฺถ, อมิานิ ปโรกฺขาย รู
ปานิฯ ตุมฺเห อภวตฺถ, โส อภวตฺถ, อมิานิ หยฺิยตฺตนิยา รูปานิฯ ตุมฺเห อภวิตฺถ, อทิมชฺชตนิยา 
รูปํฯ 

ปโรกฺขาย ปรสฺสปท ํอุตฺตมปุริเสกวจนํ หยฺิยตฺตนิยา ปรสฺสปเทนุตฺตมปุริเสกวจเนน จ อชฺชต
นิยา อตฺตโนปเทนุตฺตมปุริเสกวจเนน จาต ิทฺวีห ิวจเนห ิสทสิํฯ อห ํพภวูํ, อทิ ํปโรกฺขาย รูปํฯ 
อห ํอภวํ, อทิ ํหยฺิยตฺตนชฺชตนีนํ รูปํฯ 

ปโรกฺขาย ปรสฺสปท ํอุตฺตมปุริสพหุวจนํ หยฺิยตฺตนิยา ปรสฺสปเทนุตฺตมปุริสพหุวจเนน สทสิํ
ฯ มยํ พภวูิมฺห, อทิ ํปโรกฺขาย รูปํฯ มยํ อภวมฺห, อทิ ํหยฺิยตฺตนิยา รูปํฯ 

ปโรกฺขาย อตฺตโนปทอุตฺตมปุริเสกวจนํ หยฺิยตฺตนิยา อตฺตโนปเทนุตฺตมปุริเสกวจเนน จ 
อชฺชตนิยา ปรสฺสปเทนุตฺตมปุริเสกวจเนน จาต ิทฺวีห ิวจเนห ิสทสิํฯ อห ํพภวูิ,ํ อทิ ํปโรกฺขาย รูปํ
ฯ อห ํอภวิ,ํ อทิ ํหยฺิยตฺตนชฺชตนีนํ รูปํฯ 

หยฺิยตฺตนิยา ปรสฺสปท ํปฐมปุริเสกวจนํ อชฺชตนิยา อตฺตโนปเทน ปฐมปุริเสกวจเนน สทสิํฯ 
โส อภวาฯ 

หยฺิยตฺตนิยา ปรสฺสปท ํมชฺฌมิปุริเสกวจนํ อชฺชตนิยา ปรสฺสปเทน มชฺฌมิปุริเสกวจเนน 
สทสิํฯ ตฺวํ อภโวฯ 

ภวิสฺสนฺตยิา ปรสฺสปท ํมชฺฌมิปุริสพหุวจนํ กาลาตปิตฺตยิา ปรสฺสปเทน มชฺฌมิปุริสพหุวจ
เนน อตฺตโนปเทน ปฐมปุริเสกวจเนน จาต ิทฺวีห ิวจเนห  ิสทสิํฯ ตุมฺเห ภวิสฺสถ, อทิ ํภวิสฺสนฺตยิา 
รูปํฯ ตุมฺเห อภวิสฺสถ, โส อภวิสฺสถ, อมิานิ กาลาตปิตฺตยิา รูปานิฯ 

ภวิสฺสนฺตยิา อตฺตโนปท ํมชฺฌมิปุริเสกวจนํ กาลาตปิตฺตยิา อตฺตโนปเทน มชฺฌมิปุริเสกวจ
เนน สทสิํฯ ตฺวํ ภวิสฺสเส, อทิ ํภวิสฺสนฺตยิา รูปํฯ ตฺวํ อภวิสฺสเส, อทิ ํกาลาตปิตฺตยิา รูปํฯ 

ภวิสฺสนฺตยิา อตฺตโนปท ํมชฺฌมิปุริสพหุวจนํ กาลาตปิตฺตยิา อตฺตโนปเทน มชฺฌมิปุริสพหุวจ
เนน สทสิํฯ ตุมฺเห ภวิสฺสวฺเห, อทิ ํภวิสฺสนฺตยิา รูปํฯ ตุมฺเห อภวิสฺสวฺเห, อทิ ํกาลาตปิตฺตยิา รูปํฯ 
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ภวิสฺสนฺตยิา อตฺตโนปท ํอุตฺตมปุริเสกวจนํ กาลาตปิตฺตยิา ปรสฺสปเทนุตฺตมปุริเสกวจเนน 
สทสิํฯ อห ํภวิสฺสํ, อทิ ํภวิสฺสนฺตยิา รูปํฯ อห ํอภวิสฺสํ, อทิ ํกาลาตปิตฺตยิา รูปํฯ เสสานิ สพฺพา
สมฏฺฐนฺนํ วิภตฺตนีํ วจนานิ อญฺญมญฺญ ํวิสทสิานีต ิทฏฺฐพฺพฯํ ภวนฺต ิจตฺร – 

วตฺตมานาปญฺจมสุี, ถทฺวยํ สมุทรีิต;ํ 
‘‘ตุมฺเห ภวถ’’อจิฺจตฺร, อุทาหรณก ํทฺวิธาฯ 

มิทฺวยํ มทฺวยญฺเจว, ตาสุ วุตฺต ํทฺวิธา ทฺวิธา; 
‘‘ภวาม’ี’ต ิ ‘‘ภวามา’’ต,ิ เจตฺถ รูปานิ นิทฺทเิสฯ 

วตฺตมานกหยฺิยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตสุิ; 
เสตฺตยํ ‘‘ภวเส ตฺว’’นฺต,ิ วตฺตมานาวิภตฺตโิต; 
‘‘อภวเส’’ต ิ หยฺิยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตโิตฯ 

วตฺตมานาปญฺจมกิา-ปโรกฺขาสุ วิภตฺตสุิ; 
เอตฺตยํ ลปิต ํตตฺถ, อาโท ทฺวินฺนํ วเสน ตุฯ 

ชญฺญา ‘‘อห ํภเว’’ต ิ ‘‘ตฺวํ, พภเูว’’ต ิปโรกฺขโต; 
วตฺตมานาปโรกฺขชฺช-ตนีสุ ตสุี สทฺทติฯํ 

มฺเหตฺตยํ กมโต รูปํ, มยํสทฺทวิเสสิยํ; 
‘‘สมฺภวามฺเห พภวูิมฺเห, อภวิมฺเห’’ต ิ นิทฺทเิสฯ 

ปญฺจมกิาปโรกฺขาสุ, วฺโหทฺวยํ รูปเมตฺถ ห;ิ 
‘‘ภววฺโห พภวูิวฺโห’’ต,ิ ตุมฺเหสทฺทวิเสสิยํฯ 

ปโรกฺขมฺห ิวา หยฺิยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตสุิ; 
อุตฺตยํ ‘‘เต พภวูู’’ต,ิ รูปํ ชญฺญา ปโรกฺขโต; 

หยฺิยตฺตนชฺชตนิโต, ชญฺญา ‘‘เต อภวู’’อติฯิ 

ปโรกฺขมฺห ิวา หยฺิยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตสุิ; 
สทฺทติ ํตถสํโยค- ปญฺจก ํอติ ินิทฺทเิสฯ 
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พภูวิตฺถทฺวยํ ตตฺถ, รูปํ ชญฺญา ปโรกฺขช;ํ 
พวฺหตฺเตกตฺตโต วุตฺต,ํ มชฺฌมิปฐมวฺหยํฯ 

อภวตฺถทฺวยํ เญยฺยํ, หยฺิยตฺตนีวิภตฺตชิ;ํ 
พวฺหตฺเตกตฺตโต วุตฺต,ํ มชฺฌโิม ปฐโม จ โส; 
‘‘อภวิตฺถา’’ตทิ ํ รูปํ, อชฺชตนีวิภตฺตชิฯํ 

ตญฺจ โข พหุกตฺตมฺห,ิ ตุมฺเหสทฺเทน โยชเย; 
ปโรกฺขาวฺหยหยฺิยตฺต-นชฺชตนีสุ กตฺิตติฯํ 

อํตยํ ตตฺถ อาทยิํ, ‘‘พภวูํ’’รูปมรีิต;ํ 
ทุวินฺนํ อภวํรูปํ, อหํสทฺเทน โยชเยฯ 

ปโรกฺขกาหยฺิยตฺตนี-วเสน มฺหทุก ํ‘‘มยํ; 
พภวูิมฺห อภวิมฺห’’, อติ ิรูปทฺวยํ กมาฯ 

ปโรกฺขาวฺหยหยฺิยตฺต-นชฺชตนีวิภตฺตสุิ; 
อิตํยํ ตุ ตหิ ํรูปํ, ‘‘พภวูิ’’นฺต ิปโรกฺขช;ํ 
‘‘อภวิ’’นฺตตีราสํ ตุ, อหํสทฺทยุตาขลิฯํ 

หยฺิยตฺตนชฺชตนีสุ, อาทฺวยํ มตเมตฺถ ห;ิ 
‘‘อภวา’’ อติ ิเอกตฺเต, รูปํ ปฐมโปริสํฯ 

หยฺิยตฺตนชฺชตนีสุ, โอทฺวยํ วุตฺตเมตฺถ ตุ; 
‘‘อภโว’’อติ ิ เอกตฺเต, รูปํ มชฺฌมิโปริสํฯ 

ภวิสฺสนฺตยิกาลาต-ิปตฺตสุี ทฺวีสุ ภาสิต;ํ 
พวฺหตฺเต พหุเอกตฺเต, สสํโยค ํสฺสถตฺตยํฯ 

‘‘ตุมฺเห ภวิสฺสถ’ิ’จฺเจต,ํ ภวิสฺสนฺตยิโต มต;ํ 
‘‘อภวิสฺสถ ตุมฺเห’’ต,ิ ‘‘อภวิสฺสถ โส’’ต ิจ; 
กาลาตปิตฺตโิต วุตฺต,ํ เอตญฺห ิวจนทฺวยํฯ 

ภวิสฺสนฺตยิกาลาต-ิปตฺตสุี สมุทรีิต;ํ 
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มชฺฌมิปุริสฏฺฐาเน, สสํโยค ํสฺสเสยุคฯํ 

‘‘ภวิสฺสเส ตฺว’’มจิฺเจต,ํ ‘‘ตฺวํ อภวิสฺสเส’’ต ิจ; 
อมิานิ ตุ ปโยคานิ, ตตฺถ วิญฺญ ูปกาสเยฯ 

สฺสวฺเหทฺวยํ เสน ยุต,ํ สฺสํทฺวยญฺจ จตุกฺกก;ํ 
อทิมฺปิ กถติ ํทฺวีสุ, ยถารุตวิภตฺตสุิฯ 

‘‘ภวิสฺสวฺเห’’ต ิพวฺหตฺเต, ภวิสฺสนฺตกิมชฺฌโิม; 
พวฺหตฺเต ‘‘อภวิสฺสวฺเห’’, กาลาตปิตฺตมิชฺฌโิมฯ 

‘‘ภวิสฺสํ’’ อติ ิเอกตฺเต, ภวิสฺสนฺตกิมุตฺตโม; 
‘‘อภวิสฺส’’นฺต ิ เอกตฺเต, กาลาตปิตฺตกุิตฺตโมฯ 

อติ ิวุตฺตานิ วุตฺเตห,ิ วจเนห ิสมานต;ํ 
ยนฺเต’กจฺเจห ิต ํสพฺพ,ํ เอกตาลสีธา ฐิตฯํ 

เสสานิ ปญฺจปญฺญาส, อสมานานิ สพฺพถา; 
เอต ํนยํ คเหตฺวาน, วเท สพฺพตฺถ สมฺภวาตฯิ 

อยเมตฺถ สมานาสมานวเสน วจนสงฺคโหฯ 

อาคมลกฺขณวเสน วิภตฺตวิจนสงฺคเห เอวํ อุปลกฺเขตพฺพ ํ– 

ภวิสฺสนฺตปีโรกฺขชฺช-ตนีกาลาตปิตฺตสุิ; 
นิจฺจ ํกฺวจ ิกฺวจา’นิจฺจ,ํ อิการาคมนํ ภเวฯ 

อิการาคมนํ ตญฺห,ิ ปโรกฺขายํ วิภตฺตยิํ; 
พวฺหตฺเต มชฺฌมิฏฺฐาเน, พวฺหตฺเต จุตฺตเม สิยา; 
ปรสฺสปท ํสนฺธาย, อทิ ํวจนมรีิตฯํ 

อุตฺตเมกวโจ จาปิ, เนตสฺส อตฺตโนปเท; 
โหตตี ิอวคนฺตพฺพ,ํ ภวิสฺสนฺตมฺิห ิสพฺพโสฯ 

หยฺิยตฺตนชฺชตนิก-กาลาตปิตฺตสุี ปน; 
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อการาคมนํ โหต,ิ สพฺพโส อติ ิลกฺขเยฯ 

อชฺชตนิมฺห ิพวฺหตฺเต, มชฺฌเิม อุตฺตเม ตถา; 
พวฺหตฺตมฺห ิอกาเรน, อิการาคมนํ ภเวฯ 

อิการาคมนํ นิจฺจ,ํ กาลาตปิตฺตยิํ ภเว; 
อการาคมนํ ตตฺถ, อเนกนฺตกิมรีิตฯํ 

อการาคมนํเยว, หยฺิยตฺตนฺยํ ปกาสต;ิ 
ปโรกฺขายํ ภวิสฺสนฺตฺย-ญฺจกิาโรเยว ทสฺิสตฯิ 

อการาคมนญฺเจว, อิการาคมนมฺปิ จ; 
อชฺชตนิกกาลาต-ิปตฺตสุี ปน ทสฺิสตฯิ 

ตสุี เสสวิภตฺตสุี, นา’การตฺตยมรีิต;ํ 
วตฺตมานาย ปญฺจมฺยํ, สตฺตมยินฺต ิสพฺพโสฯ 

อิกาเรเนว สหติา, ทฺเว ภวนฺต ิวิภตฺตโิย; 
สตฺต ทฺวาทส โหนฺเตตฺถ, วจนานีต ิลกฺขเยฯ 

อกาเรเนว สหติา, เอกาเยว วิภตฺต ิตุ; 
ทฺวาทส วจนาเนตฺถ, ภวนฺตตี ิจ ลกฺขเยฯ 

อการิการสหติา, ทุเวเยว วิภตฺตโิย; 
จตฺตาริ ทฺวาทสญฺเจว, วจนานิ ภวนฺตธิฯ 

อาการตฺตยมุตฺตา ตุ, ตสฺิโสเยว วิภตฺตโิย; 
วจนาเนตฺถ ฉตฺติสํ, โหนฺตตี ิปริทปีเยฯ 

ปโรกฺขาอชฺชตนีสุ, ปญฺจฏฺฐ จ ยถากฺกม;ํ 
อิการโต วิมุตฺตานิ, วจนานิ ภวนฺตติฯิ 

เอวเมตฺถ วิภตฺตนีํ, ฉนฺนวุตวิิธาน จ; 
สงฺคโห วจนานนฺต,ิ วิญฺญาตพฺโพ วิภาวินาตฯิ 
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อยเมตฺถ อาคมลกฺขณวเสน วิภตฺตวิจนสงฺคโหฯ 

กาลวเสน ปน วิภตฺตวิจนสงฺคเห ทุวิโธ สงฺคโห กาลตฺตยวเสน สงฺคโห, กาลฉกฺกวเสน สงฺค
โห จาตฯิ ตตฺถ วตฺตมานาปญฺจมสีตฺตมวีิภตฺตโิย ปจฺจุปปฺนฺนกาลกิา, วตฺตมานาปญฺจมสีตฺตมี
วิภตฺยนฺตานิ ปทานิ ปจฺจุปปฺนฺนวจนานิฯ ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีวิภตฺตโิย อตตีกาลกิา, ปโรกฺ
ขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีวิภตฺยนฺตานิ ปทานิ อตตีวจนานิฯ ภวิสฺสนฺตวีิภตฺต ิอนาคตกาลกิา, ภวิสฺสนฺตี
วิภตฺยนฺตานิ ปทานิ อนาคตวจนานิฯ กาลาตปิตฺตวิิภตฺต ิปน กตฺถจ ิอตตีกาลกิา กตฺถจ ิอนาคต
กาลกิา, ตสฺมา ตทนฺตานิ ปทานิ อตตีวจนานิปิ อนาคตวจนานิปิ โหนฺตฯิ อยํ กาลตฺตยวเสน วิภตฺ
ตวิจนสงฺคโหฯ 

อยํ ปน กาลฉกฺกวเสน วิภตฺตวิจนสงฺคโห – ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีวิภตฺตโิย อตตีกาลกิา, 
ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีวิภตฺยนฺตานิ ปทานิ อตตีวจนานิฯ ภวิสฺสนฺตวีิภตฺต ิอนาคตกาลกิา, ภวิสฺ
สนฺตวีิภตฺยนฺตานิ ปทานิ อนาคตวจนานิฯ วตฺตมานาวิภตฺต ิปจฺจุปปฺนฺนกาลกิา, วตฺตมานา
วิภตฺยนฺตานิ ปทานิ ปจฺจุปปฺนฺนวจนานิฯ ปญฺจมวีิภตฺต ิอาณตฺตกิาลกิา, ปญฺจมวีิภตฺยนฺตานิ ปทา
นิ อาณตฺตวิจนานิฯ สตฺตมวีิภตฺต ิปริกปปฺกาลกิา, สตฺตมวีิภตฺยนฺตานิ ปทานิ ปริกปปฺวจนานิฯ 
เอตฺถ ปน ‘‘อาณตฺตวิจนานี’’ต ิจ ‘‘ปริกปปฺวจนานี’’ต ิจ อทิ ํตถาสีสมตฺต ํอาสิฏฺฐานุมตฺยาทสุี 
ปญฺจมฺยาทนีํ ทสฺิสนโตฯ กาลาตปิตฺตวิิภตฺต ิกาลาตปิตฺตกิาลกิา, กาลาตปิตฺตวิิภตฺยนฺตานิ ปทานิ 
กาลาตปิตฺตวิจนานิฯ เอวํ กาลฉกฺกวเสน วิภตฺตวิจนสงฺคโห เวทติพฺโพฯ 

กาลสงฺคเห ตวิิโธ กาลสงฺคโห กาลตฺตยสงฺคโห กาลจตุกฺกสงฺคโห กาลฉกฺกสงฺคโห จาตฯิ 

ปจฺจุปปฺนฺเน วตฺตมานา, ปญฺจม ีสตฺตม ีจมิา; 
โหนฺตาตเีต ปโรกฺขาท,ี สห กาลาตปิตฺตยิาฯ 

อนาคเต ภวิสฺสนฺต,ี กาลาตปิตฺตกิาปิ วา; 
เอวํ กาลตฺตยํ เญยฺยํ, อาขฺยาต ํตปปฺกาสกฯํ 

นนุ กจฺจายเน คนฺเถ, กาโล วุตฺโต จตุพฺพโิธ; 
ปจฺจุปปฺนฺเนนุตฺตกาเล, อตเีตนาคเต อติฯิ 

สจฺจ ํวุตฺโต นุตฺตกาโล, ปจฺจุปปฺนฺโนต ิอจิฺฉิโต; 
สมเีป วุตฺตกาโลต,ิ อตฺถสมฺภวโต ปนฯ 

ตถา ห ิ‘‘ยํ ตกิาล’’นฺต,ิ วุตฺตมาจริเยหปิิ; 
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น กาลโต วินิมุตฺต,ํ อาขฺยาต ํกญฺิจ ิทสฺิสตฯิ 

นนุ จาวุตฺตกาเลต,ิ อตฺโถ ตตฺร ตุ ยุชฺชต;ิ 
ตถา ห ิฉพฺพโิธ กาโล, นิรุตฺติมฺหิ ปกาสิโตฯ 

อตตีานาคโต ปจฺจุ-ปปฺนฺโน อาณตฺตเิมว จ; 
ปริกปโฺป จ กาลสฺส, อตปิตฺตตี ิฉพฺพโิธฯ 

ทุเว วิภตฺตโิย ตตฺถ, อาณตฺตปิริกปปิฺกา; 
กาลมนามสิตฺวาปิ, นิรุตฺตญฺญหู ิภาสิตาฯ 

‘‘คจฺฉตุ คจฺเฉยฺยิ’’จฺจาท-ิวจเน กถเิต น ห;ิ 
กฺริยา นิปผฺชฺชต ินิฏฺฐํ, นาคตา นาตปินฺนิกาฯ 

กาลาตปิตฺตกิา สทฺทา, อตเีตนาคเตปิ จ; 
ภวนฺตตี ิยถาวุตฺตา, นิรุตฺติมฺหิ วิทหู ิเวฯ 

ปญฺจมสีตฺตมวฺีหติา, อาณตฺตปิริกปปิฺกา; 
ปจฺจุปปฺนฺเน ภวนฺตตี,ิ น ตถา ตตฺถ ภาสิตาฯ 

ตสฺมา กจฺจายเน คนฺเถ, ‘‘นุตฺตกาเล’’ต ิ ยํ ปท;ํ 
อตฺโถ ‘‘อวุตฺตกาเล’’ต,ิ ตสฺส ญายตเิมวิทฯํ 

สจฺจเมวํ ตุ สนฺเตปิ, อาณตฺตปิริกปปิฺกา; 
ปจฺจุปปฺนฺเนปิ ทฏฺฐพฺพา, ปณฺฑิเตน นยญฺญุนาฯ 

กสฺมาต ิเจ อาณาปนํ, ปริกปโฺป จ สจฺจโต; 
ปจฺจุปปฺนฺเน ยโต อตฺถา, นิปผฺนฺนา ทสฺิสเร อเิมฯ 

‘‘อนุตฺตกาเล’’ต ิ ปท,ํ เอตสฺสตฺถสฺส โชตก;ํ 
‘‘สมเีป วุตฺตกาเล’’ต,ิ อตฺถทปีนโตถ วาฯ 

อตฺถานํ คมนาทนีํ, นิปผฺตฺต ิน ตุ ทสฺิสต;ิ 
‘‘คจฺฉตุ คจฺเฉยฺยิ’’จฺจาท,ิ วุตฺตกาเล ยโต ตโต; 
อวุตฺตกาเล นิทฺทฏฺิฐา, ตทฺทปีกวิภตฺตโิยฯ 
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กาโล วา วุตฺตกาโลต,ิ อจิฺเจวํ คหโิต อธิ; 
ทกฺขิณาสุทฺธิปาฐมฺห,ิ กตาว ตตยิา อยํ; 
กาลทปีนตา ตาสํ, อติ ิยุชฺชต ินาญฺญถาฯ 

อตฺถทฺวยํ ปกาเสตุ,ํ คนฺเถ กจฺจายนวฺหเย; 
เถโร กจฺจายโน ‘‘นุตฺต-กาเล’’ต ิ ปทมพฺรวิฯ 

เอวํ ตธิา จตุธาปิ, วุตฺโต กาลาน สงฺคโห; 
ฉธา อทิานิ กาลานํ, สงฺคโห นาม นิยฺยเตฯ 

วิภตฺตโิย ปโรกฺขา จ, หยฺิยตฺตนีวิภตฺตโิย; 
อถ อชฺชตนี จาต,ิ ตสฺิโส’ตเีต ปกาสิตาฯ 

อนาคเต ภวิสฺสนฺต,ี ภวตตี ิปกตฺิตติา; 
ปจฺจุปปฺนฺเน วตฺตมานา, ตกิาเล ปญฺจธา กตาฯ 

ปญฺจมสีตฺตมวฺีหติา, อาณตฺตปิริกปปิฺกา; 
สงฺคยฺหมานา ตา ยนฺต,ิ ปจฺจุปปฺนฺนมฺห ิสงฺคหฯํ 

ยสฺมา ปญฺจมภิตูาย, วตฺตมานาย ฐานโต; 
สมานา ปญฺจม ีโหต,ิ ตสฺมา สา ปญฺจม ีมตาฯ 

สตฺตม ีปน กญฺิจาปิ, สมานา ตาห ิสตฺตมา; 
โหต ิยสฺมา ตโต วุตฺตา, สตฺตมตฺีเวว โน มตฯิ 

กาลาตปิตฺตยิาทหี,ิ ยชฺเชวํ วตฺตมานิกา; 
ฉฏฺฐี ภเวยฺย กาลาต-ิปตฺตกิาตตีวาจกิาฯ 

ปญฺจม ีตาย ฉฏฺฐสฺส, ตุลฺยตฺตา ฐานโต นนุ; 
ตาห ิสตฺตวิภตฺตหี,ิ สตฺตม ีอฏฺฐม ีสิยาฯ 

อติ ิเจ โกจ ิภาเสยฺย, ‘‘ตนฺนา’’ต ิปฏิเสธเย; 
อตเีตนาคเต จาปิ, กาลาตปิตฺตสิมฺภวาฯ 
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ตถา ห ิภาสิตา จูฬ-นิรุตฺติมฺหิ วิสุํ อยํ; 
กาลาตปิตฺยตตีมฺหา-นาคเต จาต ิทปีเยฯ 

กฺริยาตปินฺเนตเีตต,ิ กสฺมา กจฺจายเน รุต;ํ 
อถาปิ เจ วเทยฺยตฺร, ‘‘ปาเยนา’’ต ิปกาสเยฯ 

เยภุยฺเยน ห ิโลกสฺมิ,ํ อตตีมฺห ิปวตฺตต;ิ 
กาลาตปิตฺตสิํยุตฺโต, โวหาโร อติ ิลกฺขเยฯ 

อตฺริท ํกาลาตปิตฺตยิา อตตีวจนํ – ‘‘สจายํ ภกฺิขเว ราชา ปิตรํ ธมฺมกิ ํธมฺมราชานํ ชวีิตา น 
โวโรเปสฺสถ, อมิสฺมิเํยวสฺส อาสเน วิรช ํวีตมล ํธมฺมจกฺขุ อุปปฺชฺชสฺิสถา’’ตฯิ ‘‘ปสฺสานนฺท อมิ ํมหา
ธนเสฏฺฐิปุตฺต ํอมิสฺมิเํยว นคเร ทฺเวอสีตโิกฏิธนํ เขเปตฺวา ภริยํ อาทาย ภกฺิขาย จรนฺตฯํ สเจ ห ิ
อยํ ปฐมวเย โภเค อเขเปตฺวา กมฺมนฺเต ปโยชยิสฺสา, อมิสฺมิเํยว นคเร อคฺคเสฏฺฐิ อภวิสฺสาฯ สเจ 
ปน นิกฺขมตฺิวา ปพฺพชสฺิสา, อรหตฺต ํปาปุณิสฺสา, ภริยาปิสฺส อนาคามผิเล ปตฏฺิฐหสฺิสาฯ สเจ 
มชฺฌมิวเย โภเค อเขเปตฺวา กมฺมนฺเต ปโยชยิสฺสา, ทุตยิเสฏฺฐิ อภวิสฺสาฯ นิกฺขมตฺิวา ปพฺพชนฺโต 
อนาคาม ีอภวิสฺสา, ภริยาปิสฺส สกทาคามผิเล ปตฏฺิฐหสฺิสาฯ สเจ ปจฺฉิมวเย โภเค อเขเปตฺวา 
กมฺมนฺเต ปโยชยิสฺสา, ตตยิเสฏฺฐิ อภวิสฺสาฯ นิกฺขมตฺิวา ปพฺพชนฺโต สกทาคาม ีอภวิสฺสา, 
ภริยาปิสฺส โสตาปตฺตผิเล ปตฏฺิฐหสฺิสา’’ อติ ิวา, ‘‘สเจ สตฺถา อคารํ อชฺฌาวสิสฺสา, จกฺกวตฺตริาชา 
อภวิสฺสาฯ ราหุลสามเณโร ปริณายกรตนํ, เถรี อตฺิถริตนํ, สกลจกฺกวาฬรชฺช ํเอเตสญฺเญว อภวิสฺ
สา’’ อติ ิวา เอวํ กาลาตปิตฺตยิา อตตีวจนํ ภวตฯิ 

กถ ํกาลาตปิตฺตยิา อนาคตวจนํ ภวต?ิ ‘‘จริมฺปิ ภกฺโข อภวิสฺสา, สเจ น วิวทามเสฯ อสีสก ํ
อนงฺคุฏฺฐํ, สิงฺคาโล หรต ิโรหติ’ํ’อติวิา, ‘‘สเจ อานนฺท นาลภสฺิสา มาตุคาโม ตถาคตปปฺเวทเิต 
ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺช ,ํ จริฏฺฐิตกิ ํอานนฺท พฺรหฺมจริยํ อภวิสฺสา’’ต ิอติ ิวา, ‘‘อยํ 
องฺคุลมิาลสฺส มาตา ‘องฺคุลมิาล ํอาเนสฺสาม’ีต ิคจฺฉต,ิ สเจ สมาคมสฺิสต,ิ องฺคุลมิาโล ‘องฺคุลสิหสฺสํ 
ปูเรสฺสาม’ีต ิมาตรํ มาเรสฺสตฯิ สจาห ํน คมสฺิสาม,ิ มหาชานิโก อภวิสฺสา’’ อติ ิวา เอวํ กาลาติ
ปตฺตยิา อนาคตวจนํ ภวตฯิ กจฺจายเน ปน เยภุยฺเยน อตตีปปฺวตฺติ ํสนฺธาย กาลาตปิตฺตวิิภตฺตยิา 
อตตีกาลกิตา วุตฺตาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

กจฺจายเนปิ วา เอสา, กาลาตปิตฺตกิา ปน; 
อนาคเตปิ โหตตี,ิ อยมตฺโถปิ ทสฺิสตฯิ 

อปปฺจฺจกฺเข ปโรกฺขาย-ตเีต อติ ิห ิลกฺขเณ; 
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สนฺเตปยฺตีตคฺคหเณ, อนเปกฺขยิ ต ํอทิฯํ 

อนาคเต ภวิสฺสนฺต,ี อติ ิสุตฺตสฺสนนฺตรํ; 
กาลาตปิตฺตวิจนา, อนาคตานุกฑฺฒนํ; 
ตสฺมา อนิยต ํกาล,ํ กาลาตปิตฺตกิ ํวินาฯ 

อตตีานาคตปจฺจุ-ปปฺนฺนิกาห ิวิภตฺตหิ;ิ 
สตฺตม ีสตฺตมเียว, ภวเต น ตุ อฏฺฐมฯี 

ปญฺจมสีตฺตมนีํ ตุ, ปจฺจุปปฺนฺนวิภตฺตยิํ; 
สงฺคณฺหนตฺถเมตาสํ, มชฺเฌ ฉฏฺฐี น วุจฺจตฯิ 

ตถา ปญฺจ อุปาทาย, ภวิตพฺพญฺจ ฉฏฺฐิยา; 
ปญฺจมยิา ตุ สา เอสา, ‘‘ฉฏฺฐี’’ต ิน สมรีิตาฯ 

ฉฏฺฐีภาวมฺห ิสนฺเตปิ, ‘‘ปญฺจม’ี’ต ิ วโจ ปน; 
ปญฺจมยิา วิภตฺตยิา, ปจฺจุปปฺนฺนวิภตฺตยิํฯ 

สงฺคณฺหนตฺถ ํวุตฺตนฺต,ิ วิญฺญาตพฺพา วิภาวินา; 
ปญฺจมิ ํตุ อุปาทาย, สตฺตมยิา วิภตฺตยิาฯ 

ฉฏฺฐิยา จ ภวิตพฺพ,ํ น สา ‘‘ฉฏฺฐี’’ต ิอรีิตา; 
ฉฏฺฐิ ํปน อุปาทาย, ‘‘สตฺตม’ี’ตฺเวว อรีิตาฯ 

มชฺเฌ ฉฏฺฐิ ํอทสฺเสตฺวา, เอวํ ตุ กถนมฺปิ จ; 
สตฺตมยิา วิภตฺตยิา, ปจฺจุปปฺนฺนวิภตฺตยิํ; 
สงฺคณฺหนตฺถ ํวุตฺตนฺต,ิ อธปิปฺายํ วิภาวเยฯ 

สภาโว เหส วตฺถนูํ, คมฺภรีตฺเถสุ อตฺตโน; 
เยน เกนจากาเรน, อธปิปฺายสฺส ญาปนํฯ 

ยชฺเชวํ ปฐมตํเีต-นาคเต จ วิภตฺตโิย; 
วตฺวา ตโต ปจฺจุปปฺนฺเน, กเถตพฺพา วิภตฺตโิยฯ 

กจฺจายนวฺหเย คนฺเถ, กสฺมา เอวํ น ภาสิตา; 
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ปจฺจุปปฺนฺนวิภตฺโยว, กสฺมา อาทมฺิห ิภาสิตา? 

ยสฺมา วทนฺต ิโวหาร-ปเถ เอตาว ปายโต; 
ตสฺมา พหุปปฺโยคตฺต,ํ โหเตตาสํ วิภตฺตนิํฯ 

อาโทพหุปปฺโยโคว, กเถตพฺโพต ิญายโต; 
ปจฺจุปปฺนฺนมฺห ิสมฺภตูา, วิภตฺโยวาทโิต มตาฯ 

อตตีานาคต ํวตฺวา, ปจฺจุปปฺนฺเน ตโต ปรํ; 
ยสฺมา วุตฺตมฺห ิโลกสฺมิ,ํ โหต ิวาจาสิลฏฺิฐตาฯ 

ตสฺมา สิลฏฺิฐกถเน, อตตีาทมิเปกฺขยิ; 
ปญฺจม ีสตฺตม ีเจตา, วตฺตมานายนนฺตรํ; 
สงฺคณฺหนตฺถมกฺขาตา, ปจฺจุปปฺนฺนวิภตฺตสุิฯ 

เอตฺถ ห ิยถา ‘‘มาตาปิตโร’’ต ิ วุตฺเต สิลฏฺิฐกถนํ โหต,ิ ตสฺมิเํยว วจเน วิปริยยํ กตฺวา สมาสว
เสน ‘‘ปิตามาตโร’’ต ิ วุตฺเต สิลฏฺิฐกถนํ น โหต,ิ ตสฺมา ตาทสิี สทฺทรจนา อปูชนียา, ‘‘ปิตา มาตา จ 
เม ทชฺชุ’’นฺต ิปาโฐ ปน พฺยาสวเสน ยถจิฺฉิตปปฺโยคตฺตา ปูชนีโย, เอวเมว ‘‘อตตีานาคตปจฺจุป ฺ
ปนฺน’’นฺต ิวุตฺเต สิลฏฺิฐกถนํ โหต,ิ ‘‘อตตีปจฺจุปปฺนฺนานาคต’’นฺต ิ เอวมาทนิา วุตฺเต สิลฏฺิฐกถนํ น 
โหต,ิ ตสฺมา ตาทสิี สทฺทรจนา อปูชนียา สิยาฯ ‘‘อตตีารมฺมณา ปจฺจุ-ปปฺนฺนานาคตโคจรา’’ต ิวจนํ 
ปน คาถาพนฺธสุขตฺถ ํยถจิฺฉิตปปฺโยคตฺตา ปูชนียเมวฯ อยเมตฺถ ปาฬิ เวทติพฺพา – 

‘‘ยํกญฺิจ ิรูปํ อตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺน’’นฺต ิจ, 

‘‘เอกายนํ ชาตขิยนฺตทสฺสี, 
มคฺค ํปชานาต ิหติานุกมฺปี; 
เอเตน มคฺเคน อตสุํ ปุพฺเพ, 
ตริสฺสนฺต ิเย จ ตรนฺต ิโอฆ’’นฺต ิจ, 

‘‘เย จพฺภตตีา สมฺพุทฺธา, เย จ พุทฺธา อนาคตา; 
เย เจตรห ิสมฺพุทฺธา, พหนูํ โสกนาสกาฯ 

สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน, วิหสุํ วิหรนฺต ิจ; 
อโถปิ วิหริสฺสนฺต,ิ เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา’’ต ิจ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๕๕  
 

เอวมเนเกสุ สทฺทปปฺโยเคสุฯ อธิ ยถจิฺฉิตปปฺโยควเสน อตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺนกาลกิาสุ อฏฺฐสุ 
วิภตฺตสุี ตสฺิโส ปจฺจุปปฺนฺนกาลกิา วิภตฺตโิย อาทมฺิห ิกถติา, ตญฺจ กถนํ ตาสญฺเญว โวหารปเถ 
เยภุยฺเยน ปวตฺตโิต พหุปปฺโยคตาญาปนตฺถฯํ ตาสุ ปน ทฺวินฺนํ วิภตฺตนีํ ‘‘ปญฺจมสีตฺตม’ี’ตสิญฺญา 
สิลฏฺิฐกถนิจฺฉายํ กเมน วตฺตพฺพา, อตตีานาคตกาลกิา วิภตฺตโิย อเปกฺขตฺิวา กตาฯ อจิฺเจวํ 

ยถจิฺฉิตปปฺโยเคน, ปจฺจุปปฺนฺนวิภตฺตโิย; 
ตธิา กตฺวาน อาทมฺิห,ิ กจฺจาเนน อุทรีิตาฯ 

อาทมฺิห ิกถนํ ตญฺจ, ตาสํ ปาเยน วุตฺตโิต; 
พหุปปฺโยคภาวสฺส, ญาปนตฺถนฺต ินิทฺทเิสฯ 

อตตีาทมิเปกฺขตฺิวา, สิลฏฺิฐกถเน ธุวํ; 
‘‘ปญฺจม ีสตฺตม’ิ’จฺเจว, ทฺวินฺนํ นาม ํกตนฺต ิจ; 
กาลาตปิตฺติ ํวชฺเชตฺวา, อทิ ํวจนมรีิตฯํ 

ยท ิเอวํ อยํ โทโส, อาปชฺชต ิน สํสโย; 
อติ ิเจ โกจ ิภาเสยฺย, อตฺเถ อกุสโลนโรฯ 

เตกาลกิาขฺยาตปเท, กาลาตปิตฺตยิา ปน; 
อสงฺคโหว โหตตี,ิ ‘‘ตนฺนา’’ต ิ ปฏิเสธเยฯ 

เตกาลกิาขฺยาตปเท, น โน กาลาตปิตฺตยิา; 
อฏฺิโฐ อสงฺคโห ตตฺถ, สงฺคโหเยว อจิฺฉิโตฯ 

ปญฺจมสีตฺตมสีญฺญา, กาลาตปิตฺตกิ ํปน; 
วิภตฺตมินเปกฺขตฺิวา, กตา อจิฺเจว โน มตฯิ 

นานานยํ คเหตฺวาน, 
ปจฺเจตพฺพ ํตุ สารโต; 
ยาย เอโส รุโต อตฺโถ, 
ตสฺมา เอสา น ทุพฺพลาฯ 

อตฺโถ ลพฺภต ิปาสํโส, 
ยตฺถ ยตฺถ ยถา ยถา; 
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ตถา ตถา คเหตพฺโพ, 
ตตฺถ ตตฺถ วิภาวินาฯ 

วุตฺตญฺเหต ํอภิธมฺมฏีกายํ ‘‘ยตฺถ ยตฺถ ยถา ยถา อตฺโถ ลพฺภต,ิ ตตฺถ ตตฺถ ตถา ตถา 
คเหตพฺโพ’’ตฯิ 

ปญฺจมสีตฺตมสีญฺญา, รูฬฺหสีญฺญาต ิเกจน; 
น ปเนวํ คเหตพฺพ,ํ อชานิตฺวา วทนฺต ิเตฯ 

เนสา ปุริสสญฺญาท,ิ ฌล สญฺญาทโย วิย; 
รูฬฺหยิา ภาสิตา สญฺญา, ภเูตนตฺเถน ภาสิตาฯ 

อุปนิธาย ปญฺญตฺต,ิ เอสา สญฺญา ยโต ตโต; 
อนฺวตฺถสญฺญา ฐปิตา, โปราเณหตี ิลกฺขเยฯ 

อจิฺเจวํ กาลฉกฺก ํตุ, สงฺเขเปน ตธิา มต;ํ 
เอตมตฺถญฺห ิสนฺธาย, ‘‘ยํ ตกิาล’’นฺต ิภาสิตฯํ 

อยเมตฺถ กาลฉกฺกสงฺคโหฯ 

เอวํ ตธิา จตุธา วา, ฉธา วาปิ สุเมธโส; 
กาลเภท ํวิภาเวยฺย, กาลญฺญหู ิวิภาวิตฯํ 

อตตีานาคต ํกาล,ํ วิสุํ กาลาตปิตฺตกิ;ํ 
คเหตฺวา ปญฺจธา โหต,ิ เอวญฺจาปิ วิภาวเยฯ 

เอตฺถ นโยว ‘‘อชฺฌตฺต-พหทิฺธา วา’’ต ิปาฬิยํ; 
อตตีานาคตกาล,ี วิภตฺต ิสมุทรีิตาฯ 

อจิฺเจวํ สพฺพถาปิ กาลสงฺคโห สมตฺโตฯ 

อทิานิ วิญฺญนูํ อตฺถคฺคหเณ โกสลฺลชนนตฺถ ํปกรณนฺตรวเสนปิ อมิสฺมิ ํปกรเณ วตฺตมา
นานนฺตรํ วุตฺตานํ อาณตฺตปิริกปปฺกาลกิานํ ‘‘ปญฺจมสีตฺตม’ี’ตสิงฺขาตานํ ทฺวินฺนํ วิภตฺตนีํ ปฏิ
ปาฏิฏฺฐปเน ปกรณสํสนฺทนํ กถยาม – กาตนฺตปปฺกรณสฺมญฺิห ิสกฺกตภาสานุรูเปน ทสธา อาขฺ
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ยาตวิภตฺตโิย ฐปิตา, กจฺจายนปปฺกรเณ ปน มาคธภาสานุรูเปน อฏฺฐธา ฐปิตา, นิรุตฺติยญจฺ ปน 
มาคธภาสานุรูเปเนว อตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺนาณตฺตปิริกปปฺกาลาตปิตฺตวิเสน ฉธา ฐปิตาฯ เตสุ 
ห ิกาตนฺเต วตฺตมานา, สตฺตม,ี ปญฺจม,ี หยฺิยตฺตนี, อชฺชตนี, ปโรกฺขา, สฺวาตนี, อาสี, ภวิสฺสนฺต,ี 
กฺริยาตปิตฺต ิจาต ิทสธา วิภตฺตาฯ กจฺจายเน ปน วตฺตมานา, ปญฺจม,ี สตฺตม,ี ปโรกฺขา, 
หยฺิยตฺตนี, อชฺชตนี, ภวิสฺสนฺต,ี กาลาตปิตฺต ิจาต ิอฏฺฐธา วิภตฺตาฯ อติ ิเอเตสุ ทฺวีสุ กาตนฺตกจฺ
จายเนสุ วิภตฺตโิย วิสทสิาย ปฏิปาฏิยา ฐปิตาฯ กญฺิจาเปตฺถ วิสทสิา ปฏิปาฏิ, ตถาเปตา นิรุตฺตยิํ 
วุตฺตาตตีาทกิาลวิภาควเสน เอกโต สํสนฺทนฺต ิสเมนฺต ิกญฺิจ ิวิเสสํ ฐเปตฺวาฯ 

กถ?ํ กาตนฺเต ตาว หยฺิยตฺตนี อชฺชตนี ปโรกฺขา จาต ิอมิา ตสฺิโส เอกนฺเตน อตตีกาลกิา, สฺ
วาตนี อาสี ภวิสฺสนฺต ิจาต ิอมิา ตสฺิโส เอกนฺเตน อนาคตกาลกิา, วตฺตมานา เอกาเยว ปจฺจุป ฺ
ปนฺนกาลกิา, สตฺตม ีปน ปญฺจม ีจ ปจฺจุปปฺนฺนานาคตกาลวเสน ทฺวิกาลกิา ‘‘อชฺช ปุญฺญ ํกเรยฺย, 
สฺเวปิ กเรยฺยฯ อชฺช คจฺฉตุ, สฺเว วา คจฺฉต’ู’ต ิปโยคารหตฺตาฯ กฺริยาตปิตฺต ิอนิยตกาลกิา ‘‘โส เจ 
หยฺิโย ยานํ อลภสฺิสา, อคจฺฉิสฺสาฯ โส เจ อชฺช อนตฺถงฺคเต สูริเย ยานํ อลภสฺิสา, อคจฺฉิสฺสาฯ โส 
เจ สฺเว ยานํ อลภสฺิสา, อคจฺฉิสฺสา’’ต ิปโยคารหตฺตาฯ เอวํ อสงฺกรโต ววตฺถเปตพฺพฯํ 

เอวํ ววตฺถเปตฺวา อยมมฺเหห ิวุจฺจมาโน นโย สาธุก ํสลฺลกฺเขตพฺโพฯ กถ?ํ หยฺิยตฺตนชฺชตนีป
โรกฺขาสฺวาตนฺยาสีภวิสฺสนฺตวิเสน เอกนฺตาตตีานาคตกาลกิา วิภตฺตโิย ฉ, วตฺตมานวเสน 
เอกนฺตปจฺจุปปฺนฺนกาลกิา วิภตฺต ิเอกาเยว, สา ปฏิปาฏิยา คณิยมานา สตฺตม ํฐานํ ภชตฯิ เอวํ 
เอตสฺมิ ํวตฺตมานาสงฺขาเต สตฺตมฏฺฐาเน ปกฺขปิิตุ ํนิรุตฺตนิเยน ‘‘ปริกปปฺกาลกิา’’ต ิสงฺข ํคต ํสตฺ
ถนเยน ‘‘ปจฺจุปปฺนฺนานาคตกาลกิา’’ตวิตฺตพฺพ ํเอก ํวิภตฺติ ํสตฺตมภีตูาย วตฺตมานาย สมานฏฺ
ฐานตฺตา สตฺตมสีญฺญ ํกตฺวา ฐเปสิฯ ตโต ปุนเทว สฺวาตนฺยาสีภวิสฺสนฺตวิเสน เอกนฺตานาคตกาลิ
กา ตสฺิโส วิภตฺตโิย คเณตฺวา ต ํปจฺจุปปฺนฺนานาคตกาลกิ  ํ‘‘สตฺตม’ี’ต ิ ลทฺธสญฺญ ํวิภตฺติ ํอนาคต
กาลกิภาเวน ตาห ิตหี ิสทฺธิ ํสมานฏฺฐานตฺตา จตุตฺถ ํกตฺวา นิรุตฺตนิเยน ‘‘อาณตฺตกิาลกิา’’ต ิ สงฺข ํ
คต ํสตฺถนเยน ‘‘ปจฺจุปปฺนฺนานาคตกาลกิา’’ต ิวตฺตพฺพ ํเอก ํวิภตฺติ ํปญฺจนฺนํ สงฺขฺยานํ ปูรเณน 
ปญฺจมสีญฺญ ํกตฺวา ฐเปสิฯ 

กฺริยาตปิตฺตยิา ปน อนิยตกาลกิตฺตา ต ํวชฺเชตฺวา อยํ วินิจฺฉโย กโต, โส จ โข นิรุตฺตนิยํเยว 
นิสฺสายฯ อยํ ตาว กาตนฺเต วตฺตมานานนฺตรํ วุตฺตานํ สตฺตมปีญฺจมนีํ อนฺวตฺถสญฺญ ํอจิฺฉนฺตานํ 
อมฺหาก ํรุจ,ิ เอสา สทฺธมฺมวิทหู ิครูห ิอปปฺฏิกฺโกสิตา อนุมตา สมฺปฏิจฺฉิตา ‘‘เอวเมวํ อาวุโส, เอว
เมวํ อาวุโส’’ตฯิ เวยฺยากรเณหปิิ อปปฺฏิกฺโกสิตา อนุมตา สมฺปฏิจฺฉิตา ‘‘เอวเมวํ ภนฺเต, เอวเมวํ 
ภนฺเต’’ตฯิ เอวํ สพฺเพหปิิ เตห ิปุพฺพาจริเยห ิอพฺภนุโมทติา อปปฺฏิกฺโกสิตาฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๕๘  
 

กจฺจายนปปฺกรเณ ปน พุทฺธวจนานุรูเปน อฏฺฐธา วิภตฺตนีํ วุตฺตตฺตา วตฺตมานาวิภตฺต ิปญฺ
จมฏฺฐาเน ฐิตาฯ กถ?ํ ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺตวิเสน เอกนฺตาตตีานาคตกาลกิา จตสฺโส 
วิภตฺตโิย, วตฺตมานวเสน เอกนฺตปจฺจุปปฺนฺนกาลกิา วิภตฺต ิเอกาเยว, สา ปฏิปาฏิยา คณิยมานา 
ปญฺจม ํฐานํ ภชตฯิ เอวํ เอตสฺมิ ํวตฺตมานาสงฺขาเต ปญฺจมฏฺฐาเน ปกฺขปิิตุ ํนิรุตฺตนิเยน ‘‘อาณตฺติ
กาลกิา’’ต ิสงฺข ํคต ํ‘‘อนุตฺตกาลกิา’’ต ิ วุตฺต ํวิภตฺติ ํปญฺจมภีตูาย วตฺตมานาย สมานฏฺฐานตฺตา 
ปญฺจมสีญฺญ ํกตฺวา ฐเปสิฯ ตโต ปรํ ต ํปญฺจม ํฉฏฺฐิฏฺฐาเน ฐเปตฺวา ปโรกฺขา หยฺิยตฺตนี อชฺชตนี 
ภวิสฺสนฺต ีวตฺตมานา ปญฺจมตี ิเอวํ คณนาวเสน ฉ วิภตฺตโิย อุปาทาย นิรุตฺตนิเยน ‘‘ปริกปปฺกาลิ
กา’’ต ิสงฺข ํคต ํ‘‘อนุตฺตกาลกิา’’ต ิ วุตฺต ํวิภตฺติ ํสตฺตนฺนํ สงฺขฺยานํ ปูรเณน สตฺตมสีญฺญ ํกตฺวา ฐเป
สิฯ 

กาลาตปิตฺตยิา ปน อตตีานาคตกาลกิตฺตา ต ํวชฺเชตฺวา อยํ วินิจฺฉโย กโต, โส จ โข นิรุตฺ
ตนิยํเยว นิสฺสายฯ อยํ กจฺจายเน วตฺตมานานนฺตรํ วุตฺตานํ ปญฺจมสีตฺตมนีํ อนฺวตฺถสญฺญ ํอจิฺฉนฺ
ตานํ อมฺหาก ํ รุจ,ิ เอสา จ สทฺธมฺมวิทหู ิครูห ิอปปฺฏิกฺโกสิตา อนุมตา สมฺปฏิจฺฉิตา ‘‘เอวเมวํ 
อาวุโส, เอวเมวํ อาวุโส’’ตฯิ เวยฺยากรเณหปิิ อปปฺฏิกฺโกสิตา อนุมตา สมฺปฏิจฺฉิตา ‘‘เอวเมวํ ภนฺ
เต, เอวเมวํ ภนฺเต’’ตฯิ เอวํ สพฺเพหปิิ เตห ิปุพฺพาจริเยห ิอพฺภนุโมทติา อปปฺฏิกฺโกสิตาฯ 

ยสฺมา ห ิกาตนฺตกจฺจายนานิ อญฺญมญฺญ ํ วิสทสิวิภตฺตกฺิกมานิปิ อนฺตเรน กญฺิจ ิวิเสสํ นิรุตฺ
ตยิํ วุตฺตาตตีาทกิาลวิภาควเสเนกชฺฌ ํสํสนฺทนฺต ิสเมนฺต,ิ ตสฺมา นิรุตฺตนิยญฺเญว สารโต คเหตฺวา 
ปญฺจมสีตฺตมวีิภตฺตนีํ อนฺวตฺถสญฺญาปริกปปฺเน อมฺหาก ํรุจ ิปุพฺพาจริเยห ิอพฺภนุโมทติา อปปฺฏิกฺ
โกสิตา, ตสฺมา เอว โย โกจ ิอมิ ํวาท ํมทฺทตฺิวา อญฺญ ํวาท ํปตฏฺิฐาเปตุ ํสกฺขสฺิสตตี ิเนต ํฐานํ 
วิชฺชตฯิ อยญฺห ินโย อตวี สุขุโม ทุทฺทโส จ ปรมาณุริว, ทุกฺโขคาฬฺโห จ มหาคหนมวิ, อตคิมฺภโีร 
จ มหาสมุทฺโท วิย, ตสฺมา อมิสฺิสํ สทฺทนีตยิํ สทฺธาสมฺปนฺเนห ิกุลปุตฺเตห ิสาสโนปการตฺถ ํโยโค 
สุฏฺฐุ กรณีโยฯ ตถา ห ิอธิ กตโยเคห ินามาขฺยาตาทสุี จตสุู ปเทสุ อุปปฺนฺนวาทา ปรวาทโิน ชิ
ตาว โหนฺตฯิ 

มุนินา มุนินาเคน, ทุฏฺฐา ปพฺพชติา ชติา; 
ยถา ยถา อสทฺธมฺม-ปูรณา ปูรณาทโยฯ 

ตถา ตถาคตาทายา-นุคายํ สทฺทนีตยิํ; 
กตโยเคหปิิ ชติา, สวนฺต ิปรวาทโินตฯิ 

อยํ ปญฺจมสีตฺตมนีํ ปฏิปาฏิฏฺฐปเน ปกรณสํสนฺทนาฯ 
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อถ วตฺตมานาทนีํ วจนตฺถ ํกถยาม – ตตฺถ วตฺตมานาต ิเกนฏฺเฐน วตฺตมานา? วตฺตมาน
กาลวจนฏฺเฐนฯ ปจฺจุปปฺนฺนภาเวน ห ิวตฺตตตี ิวตฺตมาโน, ปจฺจุปปฺนฺนกฺริยาสงฺขาโต กาโลฯ ตพฺ
พาจกวเสน วตฺตมาโน กาโล เอตสฺิสา อตฺถตี ิอยํ ติ อนฺติอาทวิิภตฺต ิวตฺตมานาฯ ตถา ห ิ‘‘คจฺฉต ิ
เทวทตฺโต’’ต ิ เอตฺถ เทวทตฺตสฺส ปจฺจุปปฺนฺนํ คมนกฺริยํ วิภตฺตภิโูต ติสทฺโทเยว วทต,ิ ตสฺมา ตพฺ
พาจกวเสน วตฺตมาโน กาโล เอตสฺิสา อตฺถตี ิวตฺตมานาต ิวุจฺจตฯิ ปญจฺมีต ิเกนฏฺเฐน ปญฺจม?ี 
ปญฺจม ํวตฺตมานฏฺฐานํ คมนฏฺเฐน, ปญฺจนฺนญฺจ สงฺขฺยานํ ปูรณฏฺเฐนฯ ตถา ห ินิโยคา อตตีา
นาคตปจฺจุปปฺนฺนกาลกิานํ ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺตวีตฺตมานาสงฺขาตานํ ปญฺจนฺนํ วิภตฺ
ตนีมนฺตเร ปญฺจมภีตูาย วตฺตมานาย สยมฺปิ ปจฺจุปปฺนฺนกาลกิภาเวน สมานฏฺฐานตฺตา ปญฺจม ํ
วตฺตมานฏฺฐานํ คจฺฉตตี ิปญฺจมฯี ยถา นทนฺต ีคจฺฉตตี ินทฯี ตถา นิโยคา อตตีานาคตกาลกิา 
ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺตสีงฺขาตา จตสฺโส วิภตฺตโิย อุปาทาย สยมฺปิ วตฺตมานาวิภตฺต ิ
วิย ปญฺจนฺนํ สงฺขฺยานํ ปูรณีต ิปญฺจมฯี สตฺตมีต ิเกนฏฺเฐน สตฺตม?ี สตฺตนฺนํ สงฺขฺยานํ ปูรณฏฺเฐน
ฯ ตถา ห ิอตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺนกาลกิา ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีภวิสฺสนฺตวีตฺตมานาปญฺจมี
สงฺขาตา ฉ วิภตฺตโิย อุปาทาย สยมฺปิ ปจฺจุปปฺนฺนกาลกิา หุตฺวา สตฺตนฺนํ สงฺขฺยานํ ปูรณีติ สตฺตมี
ฯ 

ปโรกฺขาต ิเกนฏฺเฐน ปโรกฺขา? ปโรกฺเข ภวาต ิอตฺเถนฯ ตถา ห ิจกฺขาทนฺิทฺริยสงฺขาตสฺส 
อกฺขสฺส ปโร ตโิรภาโว ปโรกฺข ,ํ ตพฺพาจกภาเวน ปโรกฺเข ภวาต ิปโรกฺขาฯ หิยฺยตฺตนีต ิเกนฏฺ
เฐน หยฺิยตฺตนี? หยฺิโย ปภุต ิอตเีต กาเล ภวา ตพฺพาจกภาเวนาต ิอตฺเถนฯ อชฺชตนีต ิเกนฏฺเฐน 
อชฺชตนี? อชฺช ปภุต ิอตเีต กาเล ภวา ตพฺพาจกภาเวนาต ิอตฺเถนฯ ภวิสฺสนฺตีต ิเกนฏฺเฐน ภวิสฺ
สนฺต?ี ‘‘เอวํ อนาคเต ภวิสฺสต’ี’ต ิอตฺถ ํปกาเสนฺต ีเอต ิคจฺฉตตี ิอตฺเถนฯ กาลาติปตฺตีต ิเกนฏฺ
เฐน กาลาตปิตฺต?ิ กาลสฺสาตปิตนวจนฏฺเฐนฯ ตถา ห ิกาลสฺส อตปิตนํ อจฺจโย อตกฺิกมตฺิวา ปวตฺ
ต ิกาลาตปิตฺต,ิ ลภติพฺพสฺส อตฺถสฺส นิปผฺตฺตริหติ ํกฺริยาตกฺิกมนํฯ กาโลต ิเจตฺถ กฺริยา อธปิเฺปตา
ฯ กรณํ กาโร, กาโร เอว กาโล รการสฺส ลการํ กตฺวา อุจฺจารณวเสนฯ อยํ ปน วิภตฺต ิตพฺพาจกตฺ
ตา กาลาตปิตฺตตีฯิ อยํ ปน วตฺตมานาทนีํ วจนตฺถวิภาวนาฯ 

วิปปฺกณฺิณวิวิธนเย, สํกณฺิณลกฺขณธรวรสาสเน; 
สุมตมิตวิฑฺฒนตฺถ,ํ กถโิต ปกณฺิณกวินิจฺฉโยฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 
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ปกณฺิณกวินิจฺฉโย นาม 

ตตโิย ปริจฺเฉโทฯ 

๔. ภธูาตมุยนามิกรูปวิภาค 

‘‘ภ ูสตฺตาย’’นฺต ิธาตุสฺส, รูปมาขฺยาตสญฺญติ;ํ 
ตฺยาทฺยนฺต ํลปิต ํนาน-ปปฺกาเรห ิอนากุลฯํ 

สฺยาทฺยนฺต,ํ ทานิ ตสฺเสว, รูปํ นามกิสวฺหยํ; 
ภาสิสฺสํ ภาสิตตฺเถสุ, ปฏุภาวาย โสตุนํฯ 

ยทตฺเถ’ตฺตนิ นาเมต,ิ ปร’มตฺเถสุ วา สยํ; 
นมตตี ิตทาหสุํ, นามํ อติ ิวิภาวิโนฯ 

นามํ นามิกมจิฺจตฺร, เอกเมเวตฺถโต ภเว; 
ตเทวํ นามกิ ํเญ ยฺยํ, สลงฺิค ํสวิภตฺตกิฯํ 

สตฺวาภธิานํ ลงฺิคนฺต,ิ อตฺิถปุิมนปํุสก;ํ 
วิภตฺตตีธิ สตฺเตว, ตตฺถ จฏฺฐ ปวุจฺจเรฯ 

ปฐมา ทุตยิา ตตยิา, จตุตฺถ ีปญฺจม ีตถา; 
ฉฏฺฐี จ สตฺตม ีจาต,ิ โหนฺต ิสตฺต วิภตฺตโิยฯ 

ลงฺิคตฺเถ ปฐมา สายํ, ภนฺินา ทฺเวธา สิโย อติ;ิ 
กมฺมตฺเถ ทุตยิา สาปิ, ภนฺินา อํ โย อติ ิทฺวิธาฯ 

กรเณ ตตยิา สาปิ, ภนฺินา นา หิ อติ ิทฺวิธา; 
สมฺปทาเน จตุตฺถ ีสา, ภนฺินา ทฺเวธา ส นํ อติฯิ 

อปาทาเน ปญฺจม ีสา, ภนฺินา ทฺเวธา สฺมา หิ อติ;ิ 
ฉฏฺฐี สามมฺิห ิสา จาปิ, ภนฺินา ทฺเวธา ส นํ อติฯิ 

โอกาเส สตฺตม ีสาปิ, ภนฺินา ทฺเวธา สฺมํิสุ อติ;ิ 
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อามนฺตนฏฺฐม ีสายํ, สิโยเยวาต ิจุทฺทสฯ 

วจนทฺวยสํยุตฺตา, เอเกกา ตา วิภตฺตโิย; 
สตฺวมติหิ วิญฺเญยฺโย, อตฺโถ โส ทพฺพสญฺญโิตฯ 

โย กโรตสิ กตฺตาตุ, ต ํกมฺมํ ยํ กโรต ิวา; 
กุพฺพเต เยน วา ตนฺตุ, กรณํ อติ ิสญฺญติฯํ 

เทต ิโรจต ิวา ยสฺส, สมฺปทานนฺต ิต ํมต;ํ 
ยโตเปต ิภยํ วา ต,ํ อปาทานนฺต ิกตฺิตติฯํ 

ยสฺสายตฺโต สมโูหวา, ต ํเว สามีต ิเทสิต;ํ 
ยสฺมิ ํกโรต ิกริิยํ, ตโทกาสนฺต ิสทฺทติฯํ 

ยทาลปต ิต ํวตฺถุ, อามนฺตนมุทรีิต;ํ 
สทฺเทนาภมุิขกีาโร, วิชฺชมานสฺส วา ปนฯ 

วินา อาลปนตฺถ ํลงฺิคตฺถาทสุี ปฐมาทวิิภตฺตุปปฺตฺต ิอุปลกฺขณวเสน วุตฺตาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อทิเมตฺถ นิรุตฺตลิกฺขณํ ทฏฺฐพฺพ ํ– ปจฺจตฺตวจเน ปฐมา วิภตฺต ิภวต,ิ อุปโยควจเน ทุตยิา 
วิภตฺต ิภวต,ิ กรณวจเน ตตยิา วิภตฺต ิภวต,ิ สมฺปทานวจเน จตุตฺถ ีวิภตฺต ิภวต,ิ นิสฺสกฺกวจเน 
ปญฺจม ีวิภตฺต ิภวต,ิ สามวิจเน ฉฏฺฐี วิภตฺต ิภวต,ิ ภุมฺมวจเน สตฺตม ีวิภตฺต ิภวต,ิ อามนฺตนวจเน 
อฏฺฐม ีวิภตฺต ิภวตฯิ ตตฺรุทฺทานํ – 

ปจฺจตฺตมุปโยคญฺจ, กรณํ สมฺปทานิยํ; 
นิสฺสกฺก ํสามวิจนํ, ภุมฺมมาลปนฏฺฐมฯํ 

ตตฺร ปจฺจตฺตวจนํ นาม ตวิิธลงฺิคววตฺถานคตานํ อตฺิถปุิมนปํุสกานํ ปจฺจตฺตสภาวนิทฺเทสตฺ
โถฯ อุปโยควจนํ นาม โย ยํ กโรต,ิ เตน ตทุปยุตฺตปริทปีนตฺโถฯ กรณวจนํ นาม ตชฺชาปกต
นิพฺพตฺตกปริทปีนตฺโถฯ สมฺปทานวจนํ นาม ตปปฺทานปริทปีนตฺโถฯ นิสฺสกฺกวจนํ นาม ตนฺ
นิสฺสฏตทปคมปริทปีนตฺโถฯ สามิวจนํ นาม ตทสฺิสรปริทปีนตฺโถฯ ภุมฺมวจนํ นาม ตปปฺตฏฺิฐาป
ริทปีนตฺโถฯ อามนฺตนวจนํ นาม ตทามนฺตนปริทปีนตฺโถฯ เอวํ ญตฺวา ปโยคานิ อสมฺมุยฺหนฺเตน 
โยเชตพฺพานิฯ 
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ภโูต, ภาวโก, ภโว, อภโว, ภาโว, อภาโว, สภาโว, สพฺภาโว, สมฺภโว, ปภโว, ปภาโว, อนุภ
โว, อานุภาโว, ปราภโว, วิภโว, ปาตุภาโว, อาวิภาโว, ตโิรภาโว, วินาภาโว, โสตฺถภิาโว, อตฺถภิา
โว, นตฺถภิาโวต ิโอการนฺตปุลฺลงฺิคฯํ 

อภภิวิตา, ปริภวิตา, อนุภวิตา, สมนุภวิตา, ภาวิตา, ปจฺจนุภวิตาต ิอาการนฺตปุลฺลงฺิคฯํ 

ภวํ, ปราภวํ, ปริภวํ, อภภิวํ, อนุภวํ, สมนุภวํ, ปจฺจนุภวํ, ปภวํ, อปปฺภวนฺต ินิคฺคหตีนฺตปุลฺ
ลงฺิคฯํ 

ธนภตู,ิ สิริภตู,ิ โสตฺถภิตู,ิ สุวตฺถภิตูตี ิอิการนฺตปุลฺลงฺิคฯํ 

ภาวี, วิภาวี, สมฺภาวี, ปริภาวีต ิอีการนฺตปุลฺลงฺิคฯํ 

สยมฺภ,ู ปภ,ู อภภิ,ู วิภ,ู อธภิ,ู ปตภิ,ู โคตฺรภ,ู วตฺรภ,ู ปราภภิ,ู รูปาภภิ,ู สทฺทาภภิ,ู คนฺธาภิ
ภ,ู รสาภภิ,ู โผฏฺฐพฺพาภภิ,ู ธมฺมาภภิ,ู สพฺพาภภิตู ิอูการนฺตปุลฺลงฺิคฯํ 

อมิาเนตฺถ ฉพฺพธิานิ ปุลฺลงฺิคานิ ภูธาตุมยานิ อุทฺทฏฺิฐานิฯ 

อกุารนฺต ํปุลฺลงฺิคตุํ ภูธาตุมยมปปฺสิทฺธ,ํ อญฺญธาตุมยํ ปนุการนฺตปุลฺลงฺิค ํปสิทฺธ ํ‘‘ภกฺิขุ, 
เหตุ’’อติฯิ เตน สทฺธิ ํสตฺตวิธานิ ปุลฺลงฺิคานิ โหนฺต,ิ สพฺพาเนตานิ สภาวโตเยว ปุลฺลงฺิคานีต ิ
ทฏฺฐพฺพานิฯ เอตฺถ สตฺโตต ิอตฺถวาจโก ภูตสทฺโทเยว นิโยคา ปุลฺลงฺิคนฺตปิิ ทฏฺฐพฺโพฯ 

เย ปน ‘‘โย ธมฺโม ภโูต, ยา ธมฺมชาต ิภตูา, ยํ ธมฺมชาต ํภตู’’นฺต ิเอวํ ลงฺิคตฺตเย โยชนารหตฺ
ตา อนิยตลงฺิคา อญฺเญปิ ภูตปราภูตสมฺภูตสทฺทาทโย สนฺทสฺิสนฺต ิปาวจนวเร, เตปิ นาโนปสคฺค
นิปาตปเทห ิโยชนวเสน สทฺทรจนายํ สุขุมตฺถคฺคหเณ จ วิญฺญนูํ โกสลฺลชนนตฺถํ นิยตปุลฺลงฺิเคสุ 
ปกฺขปิิตฺวา ทสฺเสสฺสามฯ 

เสยฺยถทิ?ํ ภโูต, ปราภโูต, สมฺภโูต, วิภโูต, ปาตุภโูต, อาวิภโูต, ตโิรภโูต, วินาภโูต, ภพฺโพ, 
ปริภโูต, อภภิโูต, อธภิโูต, อทฺธภโูต, อนุภโูต, สมนุภโูต, ปจฺจนุภโูต, ภาวิโต, สมฺภาวิโต, วิภาวิ
โต, ปริภาวิโต, อนุปริภโูต, ปริภวิตพฺโพ, ปริโภตพฺโพ, ปริภวนีโย, อภภิวิตพฺโพ, อภโิภตพฺโพ, 
อภภิวนีโย, อธภิวิตพฺโพ, อธโิภตพฺโพ, อธภิวนีโย, อนุภวิตพฺโพ, อนุโภตพฺโพ, อนุภวนีโย, สม
นุภวิตพฺโพ, สมนุโภตพฺโพ, สมนุภวนีโย, ปจฺจนุภวิตพฺโพ, ปจฺจนุโภตพฺโพ, ปจฺจนุภวนีโย, ภา
เวตพฺโพ, ภาวนีโย, สมฺภาเวตพฺโพ, สมฺภาวนีโย, วิภาเวตพฺโพ, วิภาวนีโย, ปริภาเวตพฺโพ, ปริ
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ภาวนีโย, ภวมาโน, วิภวมาโน, ปริภวมาโน, อภภิวมาโน, อนุภวมาโน, สมนุภวมาโน, ปจฺจนุภว
มาโน, อนุโภนฺโต, สมนุโภนฺโต, ปจฺจนุโภนฺโต, สมฺโภนฺโต, อภสิมฺโภนฺโต, ภาเวนฺโต, สมฺภาเวนฺ
โต, วิภาเวนฺโต, ปริภาเวนฺโต, ปริภวิยมาโน, ปริภุยฺยมาโน, อภภิวิยมาโน, อภภิยูมาโน, อนุภวิย
มาโน, อนุภุยฺยมาโน, สมนุภวิยมาโน, สมนุภุยฺยมาโน, ปจฺจนุภวิยมาโน, ปจฺจนุภุยฺยมาโนต ิอมิา
นิ นิยตปุลฺลงฺิเคสุ ปกฺขตฺิตลงฺิคานิฯ เอวโมการนฺตาทวิเสน ฉพฺพธิานิ ปุลฺลงฺิคานิ ภูธาตุมยานิ 
ปกาสิตานิฯ อยํ ตาว ปุลฺลงฺิควเสน อุทาหรณุทฺเทโสฯ 

ภาวิกา, ภาวนา, วิภาวนา, สมฺภาวนา, ปริภาวนาต ิอาการนฺตอตฺิถลิงฺิคฯํ 

ภมู,ิ ภตู,ิ วิภตูฯิ อิการนฺตอตฺิถลิงฺิคฯํ 

ภรูี, ภตู,ี โภต,ี วิภาวินี, ปริวิภาวินี, สมฺภาวินี, ปาตุภวนฺต,ี ปาตุโภนฺต,ี ปริภวนฺต,ี ปริโภนฺต,ี 
อภภิวนฺต,ี อภโิภนฺต,ี อธภิวนฺต,ี อธโิภนฺต,ี อนุภวนฺต,ี อนุโภนฺต,ี สมนุภวนฺต,ี สมนุโภนฺต,ี ปจฺจนุ
ภวนฺต,ี ปจฺจนุโภนฺต,ี อภสิมฺภวนฺต,ี อภสิมฺโภนฺตตี ิอีการนฺตอตฺิถลิงฺิคฯํ 

ภ,ู อภฯู อกูารนฺตอตฺิถลิงฺิคฯํ 

อมิาเนตฺถ จตุพฺพธิานิ อตฺิถลิงฺิคานิ ภูธาตุมยานิ อุทฺทฏฺิฐานิฯ 

อกุารนฺตตฺิถลิงฺิค ํภูธาตุมยมปปฺสิทฺธ,ํ อญฺญธาตุมยํ ปน อุการนฺตตฺิถลิงฺิค ํปสิทฺธ ํ‘‘ธาตุ, เธนุ’’
อติฯิ เตน สทฺธิ ํปญฺจวิธานิ อตฺิถลิงฺิคานิ โหนฺต,ิ โอการนฺตสฺส วา โคสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาเว เตน 
สทฺธิ ํฉพฺพธิานิปิ โหนฺต,ิ สพฺพาเนตานิ สภาวโตเยวิตฺถลิงฺิคานีต ิทฏฺฐพฺพานิฯ เอตฺถาปิ อนิยตลงฺิ
คา ภูตปราภูตสมฺภูตสทฺทาทโย อตฺิถลิงฺิควเสน ยุชฺชนฺเตฯ 

กถ?ํ ภตูา, ปราภตูา, สมฺภตูาต ิสพฺพ ํวิตฺถารโต คเหตพฺพ ํ‘‘อนุโภนฺโต สมนุโภนฺโต’’ตอิาทนีิ 
นว ปทานิ วชฺเชตฺวาฯ ตานิ ห ิอีการนฺตวเสน โยชติานิฯ อมิานิ นิยตลงฺิเคสุ ปกฺขตฺิตลงฺิคานิฯ เอวํ 
อาการนฺตาทวิเสน จตุพฺพธิานิ อตฺิถลิงฺิคานิ ภูธาตุมยานิ ปกาสิตานิฯ อยํ อตฺิถลิงฺิควเสน อุทา
หรณุทฺเทโสฯ 

ภตู,ํ มหาภตู,ํ ภวิตฺต,ํ ภนูํ, ภวนํ, ปราภวนํ, สมฺภวนํ, วิภวนํ, ปาตุภวนํ, อาวิภวนํ, ตโิรภวนํ, 
วินาภวนํ, โสตฺถภิวนํ, ปริภวนํ, อภภิวนํ, อธภิวนํ, อนุภวนํ, สมนุภวนํ, ปจฺจนุภวนนฺต ินิคฺคหตีนฺ
ตนปํุสกลงฺิคฯํ 
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อตฺถวิภาวิ, ธมฺมวิภาวิฯ อิการนฺตนปํุสกลงฺิคฯํ 

โคตฺรภุ, จตฺิตสหภุ, นจตฺิตสหภุฯ อกุารนฺตนปํุสกลงฺิคฯํ 

สพฺพาเนตานิ สภาวโตเยว นปํุสกลงฺิคานีต ิทฏฺฐพฺพานิฯ เอตฺถ สตฺตภตูรูปวาจโก ภูตสทฺโท
เยว นิโยคา นปํุสกลงฺิโคตปิิ ทฏฺฐพฺพฯํ เอตฺถาปิ อนิยตลงฺิคา ภูต ปราภูต สมฺภูตสทฺทาทโย นปํุ
สกลงฺิควเสน ยุชฺชนฺเตฯ 

กถ?ํ ภตู,ํ ปราภตู,ํ สมฺภตู,ํ วิภตูฯํ เปยฺยาโลฯ สมนุภวมานํ, ปจฺจนุภวมานํ, อนุโภนฺต,ํ อนุ
ภวนฺต,ํ สมนุโภนฺต,ํ สมนุภวนฺต,ํ ปจฺจนุโภนฺต,ํ ปจฺจนุภวนฺต,ํ สมฺโภนฺต,ํ สมฺภวนฺต,ํ อภสิมฺโภนฺต,ํ 
อภสิมฺภวนฺต,ํ ปาตุโภนฺต,ํ ปาตุภวนฺต,ํ ปริโภนฺต,ํ ปริภวนฺต,ํ อภโิภนฺต,ํ อภภิวนฺต,ํ อธโิภนฺต,ํ อธิ
ภวนฺต,ํ ภาเวนฺต,ํ สมฺภาเวนฺต,ํ วิภาเวนฺต,ํ ปริภาเวนฺต,ํ ปริภาวิยมานํ, ปริภุยฺยมานํ, เปยฺยาโลฯ 
ปจฺจนุภวิยมานํ, ปจฺจนุภุยฺยมานนฺต ิอมิานิ นิยตนปํุสกลงฺิเคสุ ปกฺขตฺิตลงฺิคานิฯ เอวํ นิคฺคหตีนฺตา
ทวิเสน ตวิิธานิ นปํุสกลงฺิคานิ ภูธาตุมยานิ ปกาสิตานิฯ อยํ นปํุสกลงฺิควเสน อุทาหรณุทฺเทโส, 
เอวํ ปุลฺลงฺิคาทวิเสน ลงฺิคตฺตยํ ภูธาตุมยมุทฺทฏฺิฐํฯ 

เอตฺถ เม อปปฺสิทฺธาต,ิ เย เย สทฺทา ปกาสิตา; 
เต เต ปาฬิปปฺเทเสสุ, มคฺคติพฺพา วิภาวินาฯ 

โอ, อา, พนฺิทุ, อ,ิ อ,ี อุ, อ-ูอนฺตเิม สตฺตธา ฐิตา; 
เญ ยฺยา ปุลฺลงฺิคเภทาต,ิ นิรุตฺตญฺญหู ิภาสิตาฯ 

อา อิวณฺโณ จุวณฺโณ จ, ปญฺจ อนฺตา สรูปโต; 
อตฺิถเิภทาต ิวิญฺเญยฺยา, โอการนฺเตน ฉาปิ วาฯ 

พนฺิทุ, อ,ิ อุ-อเิม อนฺตา, ตโย เญยฺยา วิภาวินา; 
นปํุสกปปฺเภทาต,ิ นิรุตฺตญฺญหู ิภาสิตาฯ 

อนฺตา สตฺเตว ปุลฺลงฺิเค, อตฺิถยิํ ปญฺจ วา ฉ วา; 
นปํุสเก ตโย เอวํ, ทส ปญฺจห ิฉพฺพธิาฯ 

ยสฺมา ปเนตฺถ ‘‘ภโูต’’ตอิาทโย สทฺทา นิพฺพจนาภเิธยฺยกถนตฺถสาธกวจนปริยายวจนตฺถุทฺ
ธารวเสน วุจฺจมานา ปากฏา โหนฺต ิสุวิญฺเญยฺยา จ, ตสฺมา อเิมสํ นิพฺพจนาทนีิ ยถาสมฺภวํ วกฺ
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ขาม วิญฺญนูํ ตุฏฺฐิชนนตฺถญฺเจว โสตารานมตฺเถสุ ปฏุตรพุทฺธปิฏิลาภาย จฯ ตตฺร ภูโตต ิขนฺธปา
ตุภาเวน ภวตตี ิภโูต, อทิ ํตาว นิพฺพจนํฯ ‘‘ภโูต’’ต ิสพฺพสงฺคาหกวเสน สตฺโต วุจฺจต,ิ อทิมภเิธยฺ
ยกถนํฯ ‘‘โย จ กาลฆโส ภโูตฯ สพฺเพว นิกฺขปิิสฺสนฺต,ิ ภตูา โลเก สมุสฺสย’’นฺต ิจ อทิเมตสฺส 
อตฺถสฺส สาธกวจนํฯ อถ วา ภูโตต ิเอวํนามโก อมนุสฺสชาตโิย สตฺตวิเสโส, อทิมภเิธยฺยกถนํฯ 
‘‘ภตูวิชฺชา, ภตูเวชฺโช, ภตูวิคฺคหโิต’’ต ิจ อทิเมตสฺส อตฺถสฺส สาธกวจนํฯ ยญฺจ ปน ‘‘สตฺโต มจฺโจ 
ปชา’’ตอิาทกิ ํตตฺถ ตตฺถ อาคต ํวจนํ, อทิ ํสตฺโตต ิอตฺถวาจกสฺส ภูตสทฺทสฺส ปริยายวจนํฯ ยญฺจ 
นิทฺเทสปาฬิยํ ‘‘มจฺโจต ิสตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชโีว ชคุ ชนฺตุ หนฺิทคุ มนุโช’’ต ิอาคต,ํ 
อทิมฺปิ ปริยายวจนเมวฯ ตานิ สพฺพานิ ปิณฺเฑตฺวา วุจฺจนฺเต – 

สตฺโต มจฺโจ ชโน ภโูต, ปาโณ หนฺิทคุ ปุคฺคโล; 
ชนฺตุ ชโีว ชคุ ยกฺโข, ปาณี เทห ีตถาคโตฯ 

สตฺตโว มาตโิย โลโก, มนุโช มานโว นโร; 
โปโส สรีรีต ิปุเม, ภตูมติ ินปํุสเกฯ 

ปชาต ิอตฺิถยิํ วุตฺโต, ลงฺิคโต, น จ อตฺถโต; 
เอวํ ตลิงฺิคกิา โหนฺต,ิ สทฺทา สตฺตาภธิานกาฯ 

โย โส ชงฺฆาย อุลต,ิ โส สตฺโต ชงฺฆโล อธิ; 
ปาณเทหาภธิาเนห,ิ สตฺตนาม ํปปญฺจติฯํ 

อมิสฺมิ ํปกรเณ ‘‘ปริยายวจน’’นฺต ิจ ‘‘อภธิาน’’นฺต ิ จ ‘‘สงฺขา’’ตอิาทนีิ จ เอกตฺถานิ อธปิเฺปตา
น,ิ อตฺถุทฺธารวเสน ปน ภูตสทฺโท ปญฺจกฺขนฺธามนุสฺสธาตุสสฺสตวิชฺชมานขณีาสวสตฺตรุกฺขาทสุี 
ทสฺิสต,ิ ตปปฺโยโค อุปริ อตฺถตฺตกิวิภาเค อาวิภวิสฺสตฯิ ภาวโกต ิภาเวตตี ิภาวโก, อทิ ํนิพฺพจนํฯ 
โย ภาวนํ กโรต,ิ โส ภาวโกฯ อทิมภเิธยฺยกถนํฯ ‘‘ภาวโก นิปโก ธโีร’’ต ิอทิเมตสฺส อตฺถสฺส 
สาธกวจนํฯ ‘‘ภาวโก ภาวนาปสุโต ภาวนาปยุตฺโต ภาวนาสมฺปนฺโน’’ต ิอทิ ํปริยายวจนํฯ อมิานิ 
‘‘ภโูต ภาวโก’’ต ิทฺเว ปทานิ สุทฺธกตฺตุเหตุกตฺตุวเสน วุตฺตานีตฯิ อโิต ปรํ นยานุสาเรน สุวิญฺ
เญยฺยตฺตา ‘‘อทิ ํนิพฺพจน’’นฺต ิจ อาทนีิ อวตฺวา กตฺถจ ิอตฺถสาธกวจนํ ปริยายวจนํ อตฺถุทฺธารญฺจ 
ยถารห ํทสฺเสสฺสามฯ เตสุ ห ิสพฺพตฺถ ทสฺสิเตสุ คนฺถวิตฺถาโร สิยา, ตสฺมา เยสมตฺโถ อุตฺตาโน, 
เตสมฺปิ ปทานมภเิธยฺยํ น กเถสฺสาม, นิพฺพจนมตฺตเมว เนสํ กเถสฺสามฯ เยสํ ปน คมฺภโีร อตฺโถ, 
เตสมภเิธยฺยํ กเถสฺสามฯ 
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ภวนํ ภโว, ภโว วุจฺจต ิวุทฺธฯิ ภูสทฺทสฺส อตฺถาตสิยโยคโต วฑฺฒเนปิ ทสฺิสมานตฺตา ภวนํ 
วฑฺฒนนฺต ิกตฺวาฯ ‘‘ภโว จ รญฺโญ อภโว จ รญฺโญ’’ต ิอทิ ํวุทฺธอิตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อถ วา ภโวต ิ
วุจฺจต ิสสฺสตฯํ ‘‘สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จา’’ต ิห ิสสฺสตวเสน ปวตฺตา ทฏฺิฐิ สสฺสตทฏฺิฐิ, ตสฺมา 
ภวทฏฺิฐี’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ ตถา ภโวต ิภวทฏฺิฐิ, ภวต ิสสฺสต ํตฏฺิฐตตี ิปวตฺตนโต 
สสฺสตทฏฺิฐิ ภวทฏฺิฐิ นามฯ ภวทฏฺิฐิ ห ิอุตฺตรปทโลเปน ภโวต ิวุจฺจตฯิ ‘‘ภเวน ภวสฺส วิปปฺโมกฺ
ขมาหสํู’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ เอตฺถายํ ปาฬิวจนตฺโถ – เอกจฺเจ สมณา วา พฺ
ราหฺมณา วา ภวทฏฺิฐิยา วา กามภวาทนิา วา สพฺพภวโต วิมุตฺติ ํสํสารวิสุทฺธิ ํกถยิสํูตฯิ อถ วา 
ภวนฺต ิวฑฺฒนฺต ิสตฺตา เอเตนาต ิภโวต ิอตฺเถน สมฺปตฺตปุิญฺญานิ ภโวต ิจ วุจฺจนฺตฯิ ‘‘อติภิวา
ภวตญฺจ วีตวิตฺโต’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ เอตฺถ ปนายํ ปาฬิวจนตฺโถ – ภโวต ิสมฺปตฺต,ิ 
อภโวต ิวิปตฺตฯิ ตถา ภโวต ิวุทฺธ,ิ อภโวต ิหานิฯ ภโวต ิสสฺสต,ํ อภโวต ิอุจฺเฉโทฯ ภโวต ิปุญฺญ,ํ 
อภโวต ิปาปํ, ต ํสพฺพ ํวีตวิตฺโตตฯิ 

สโหกาสา ขนฺธาปิ ภโวฯ ‘‘กามภโว รูปภโว’’ อจิฺเจวมาท ิเอตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ เอตฺถ 
ปน ขนฺธา ‘‘โย ปญฺญายต,ิ โส สรูปํ ลภต’ี’ต ิกตฺวา ‘‘ภวต ิอวิชฺชาตณฺหาทสิมุทยา นิรนฺตรํ สมุเท
ต’ี’ต ิอตฺเถน วา ‘‘ภวา’’ต ิ วุจฺจนฺตฯิ โอกาโส ปน ‘‘ภวนฺต ิชายนฺต ิเอตฺถ สตฺตา นามรูปธมฺมา จา’’
ต ิอตฺเถน ‘‘ภโว’’ตฯิ อปิจ กมฺมภโวปิ ภโว, อุปปตฺตภิโวปิ ภโวฯ ‘‘อุปาทานปจฺจยา ภโว ทุวิเธน 
อตฺถ ิกมฺมภโว, อตฺถ ิอุปปตฺตภิโว’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ ตตฺถ กมฺมเมว ภโว กมฺมภโว
ฯ ตถา อุปปตฺต ิเอว ภโว อุปปตฺตภิโวฯ เอตฺถปูปตฺต ิภวตตี ิภโว , กมฺม ํปน ยถา สุขการณตฺตา 
‘‘สุโข พุทฺธานมุปปฺาโท’’ต ิวุตฺโตฯ เอวํ ภวการณตฺตา ผลโวหาเรน ภโวต ิทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา ภา
วนลกฺขณตฺตา ภาเวตตี ิภโวฯ กิ ํภาเวต?ิ อุปปตฺติฯํ อติ ิอุปปตฺติ ํภาเวตตี ิภโวต ิวุจฺจตฯิ ภาเวตี
ตมิสฺส จ นิพฺพตฺเตตตี ิเหตุกตฺตุวเสนตฺโถฯ อถ วา ‘‘ภวปจฺจยา ชาต’ี’ต ิวจนโต ภวต ิเอเตนาต ิ
ภโวต ิกมฺมภโว วุจฺจตฯิ 

‘‘ขนฺธานญฺจ ปฏิปาฏิ, ธาตุอายตนาน จ; 
อพฺโพจฺฉินฺนํ วตฺตมานา, สํสาโรต ิปวุจฺจต’ี’ต ิ

วุตฺตลกฺขโณ สํสาโรปิ ภโวฯ ‘‘ภเว ทุกฺข ํภวทุกฺข,ํ ภเว สํสรนฺโต’’ต ิอมิาเนตสฺสตฺถสฺส สาธกานิ 
วจนานิฯ ตตฺร เกนฏฺเฐน สํสาโร ภโวต ิกถยีต?ิ ภวต ิเอตฺถ สตฺตสมฺมุต ิขนฺธาทปิฏิปาฏิสงฺขาเต 
ธมฺมปุญฺชสฺมนฺิต ิอตฺเถนฯ อทิ ํภวสทฺทสฺส ภาวกตฺตุกรณาธกิรณสาธนวเสนตฺถกถนํฯ 

เอตฺถ ภวสทฺทสฺส อตฺถุทฺธารํ วทาม – 
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วุทฺธสิมฺปตฺตปุิญฺญานิ, ขนฺธา โสกาสสญฺญติา; 
สํสาโร สสฺสตญฺเจต,ํ ภวสทฺเทน สทฺทติฯํ 

ภวตณฺหา ภวทฏฺิฐิ, อุปปตฺตภิโว ตถา; 
กมฺมภโว จ สพฺพนฺต,ํ ภวสทฺเทน สทฺทติฯํ 

ภวตณฺหาภวทฏฺิฐิ-ทฺวยํ กตฺถจ ิปาฬิยํ; 
อุตฺตรปทโลเปน, ภวสทฺเทน สทฺทติฯํ 

อภโวต ิน ภโว อภโวฯ 

วิปตฺต ิหานิ อุจฺเฉโท, ปาปญฺเจว จตุพฺพธิา; 
อเิม อภวสทฺเทน, อตฺถา วุจฺจนฺต ิสาสเนฯ 

ภาโวต ิอชฺฌาสโย, โย ‘‘อธปิปฺาโย’’ตปิิ วุจฺจตฯิ ‘‘ถนีํภาโว ทุราชาโนฯ นามจฺโจ ราชภริยาสุ, 
ภาวํ กุพฺเพถ ปณฺฑิโตฯ หทยงฺคตภาวํ ปกาเสต’ี’ต ิ เอวมาท ิเอตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อปิจ 
วตฺถุธมฺโมปิ ภาโวฯ ‘‘ภาวสงฺเกตสิทฺธนี’’นฺต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํ, จตฺิตมฺปิ ภาโวฯ ‘‘อจฺ
จาหติ ํกมฺม ํกโรสิ ลุทฺท,ํ ภาเว จ เต กุสล ํนตฺถ ิกญฺิจ’ี’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ กฺริยาปิภา
โวฯ ‘‘ภาวลกฺขณํ ภาวสตฺตม’ี’ต ิจ อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อปิจ ภาโวต ิสตฺตเววจนนฺต ิ
ภณนฺต,ิ ธาตุ วา เอต ํอธวิจนํฯ ตตฺถ อชฺฌาสโย จ วตฺถุธมฺโม จ จตฺิตญฺจ สตฺโต จาต ิอเิม ภวตตี ิ
ภาโวฯ ตถา ปน ภาเวตตี ิภาโว, กฺริยา ตุ ภวนนฺต ิภาโวฯ สา จ ภวนคมนปจนาทวิเสนาเนกวิธา
ฯ อปิจ ภาวรูปมฺปิ ภาโว, ยํ อตฺิถภิาโว ปุมฺภาโว อตฺิถนฺิทฺริยนฺต ิจ วุจฺจตฯิ ตตฺรายํ วจนตฺโถ – 
‘‘อตฺิถ’ี’ต ิ วา ‘‘ปุริโส’’ต ิวา ภวต ิเอเตน จตฺิต ํอภธิานญฺจาต ิภาโวฯ 

นตฺตโนมตยิา เอต,ํ นิพฺพจนมุทาหฏํ; 
ปุพฺพาจริยสีหานํ, มต ํนิสฺสาย มาหฏํฯ 

วุตฺตญฺเหต ํโปราเณห ิ‘‘อตฺิถยิา ภาโว อตฺิถภิาโว, อตฺิถตี ิวา ภวต ิเอเตน จตฺิต ํอภธิานญฺจา
ต ิอตฺิถภิาโว’’ต,ิ ตสฺมา ปุมฺภาโวต ิเอตฺถาปิ ปุมสฺส ภาโว ปุมฺภาโว, ปุมาต ิวา ภวต ิเอเตน จตฺิต ํ
อภธิานญฺจาต ิปุมฺภาโวต ินิพฺพจนํ สมธคินฺตพฺพฯํ อทิ ํภาวสทฺทสฺส กตฺตุภาวกรณสาธนวเสนตฺ
ถกถนํฯ 
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อภาโวต ิน ภาโวต ิอภาโว, โก โส? สุญฺญตา นตฺถติาฯ สภาโวต ิอตฺตโน ภาโว สภาโว, 
อตฺตโน ปกต ิอจิฺเจวตฺโถฯ อถ วา สภาโวต ิธมฺมานํ สต ิอตฺถสมฺภเว โย โกจ ิสรูปํ ลภต,ิ ตสฺส ภา
โว ลกฺขณมติ ิสญฺญโิต นมนรุปปฺนกกฺขฬผุสนาทอิากาโร อจิฺเจวตฺโถฯ ‘‘สามญฺญ ํวา สภาโว วา, 
ธมฺมานํ ลกฺขณํ มต’’นฺต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อปิจ สภาโวต ิสลกฺขโณ ปรมตฺถธมฺโมฯ 
เกนฏฺเฐน? สห ภาเวนาต ิอตฺเถนฯ สพภฺาโวต ิสต ํภาโว สพฺภาโว, สปปฺุริสธมฺโม อจิฺเจวตฺโถฯ 
อถ วา อตฺตโน ภาโว สพฺภาโวฯ ‘‘คาหาปยนฺต ิสพฺภาว’’นฺต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ สํวิชฺ
ชมาโน วา ภาโว สพฺภาโวฯ ‘‘เอวํ คหณสพฺภาโว’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อทิ ํสภาว สพฺ
ภาวสทฺทานํ ภาวสาธนวเสนตฺถกถนํฯ 

สมฺภโวต ิสมฺภวนํ สมฺภโว, สมฺภวนกฺริยา, ยุตฺต ิวาฯ ยุตฺต ิห ิสมฺภโวต ิวุจฺจต ิ‘‘สมฺภโว 
คหณสฺส การณ’’นฺตอิาทสุีฯ อถ วา สมฺภวต ิเอตสฺมาต ิสมฺภโวฯ ยโต ห ิยํ กญฺิจ ิสมฺภวต ,ิ โส 
สมฺภโวฯ ปภโวต ิปภวนํ ปภโว, อจฺฉินฺนตา, ปภวต ิเอตสฺมาต ิวา ปภโวฯ ยโต ห ิยํ กญฺิจ ิปภว
ต,ิ โส ปภโวฯ อเิม ปน สมฺภวปภวสทฺทา กตฺถจ ิสมานตฺถา กตฺถจ ิภนฺินตฺถาต ิเวทติพฺพาฯ กถ?ํ 
สมฺภวสทฺโท ห ิภวนกฺริยมฺปิ วทต ิยุตฺตมฺิปิ ปญฺญตฺตมฺิปิ สมฺภวรูปมฺปิ ปจฺจยตฺถมฺปิ, ปภวสทฺโท 
ปน ภวนกฺริยมฺปิ วทต ินทปิปฺภวมฺปิ ปจฺจยตฺถมฺปิ, ตสฺมา ปจฺจยตฺถ ํวชฺเชตฺวา ภนฺินตฺถาต ิ
คเหตพฺพา, ปจฺจยตฺเถน ปน สมานตฺถาต ิคเหตพฺพาฯ วุตฺตญฺเหต ํ ‘‘ปจฺจโย เหตุ นิทานํ การณํ 
สมฺภโว ปภโวตอิาท ิอตฺถโต เอก,ํ พฺยญฺชนโต นาน’’นฺตฯิ 

‘‘มลู ํ เหตุ นิทานญฺจ, สมฺภโว ปภโว ตถา; 
สมุฏฺฐานาหารารมฺมณํ, ปจฺจโย สมุทเยน จา’’ต ิ

อยมฺปิ คาถา เอตสฺสตฺถสฺส สาธกิาฯ อทิ ํสมฺภวปภวสทฺทานํ ภาวาปาทานสาธนวเสนตฺถกถนํฯ 

เอวเมตฺถ ภาวกตฺตุกมฺมกรณาปาทานาธกิรณวเสน ฉ สาธนานิ ปกาสิตานิฯ ตานิ สมฺปทาน
สาธเนน สตฺตวิธานิ ภวนฺต,ิ ต ํปน อุตฺตริ อาวิภวิสฺสต ิ‘‘ธนมสฺส ภวตตู ิธนภตู’ี’ตอิาทนิาฯ อจิฺเจวํ 
กติกวเสน สพฺพถาปิ สตฺตวิธานิ สาธนานิ โหนฺต,ิ ยานิ ‘‘การกานี’’ตปิิ วุจฺจต,ิ อโิต อญฺญ ํสาธนํ 
นตฺถฯิ อธิ ปโยเคสฺวตฺเถสุ จ วิญฺญนูํ ปาฏวตฺถ ํสาธนนาม ํปกาสิตฯํ ตถา ห ิทุนฺนิกฺขตฺิตสาธเนห ิ
ปเทห ิโยชติา สทฺทปปฺโยคา ทุพฺโพธตฺถา โหนฺต,ิ สุนิกฺขตฺิตสาธเนห ิปน ปเทห ิโยชติา สุโพธตฺ
ถา โหนฺต,ิ ตสฺมา ปโยคาสาธนมลูกา, อตฺโถ จ ปโยคมลูโกฯ ปโยคานุรูปญฺห ิอวิปรีต ํกตฺวา อตฺถ ํ
กถนสีลา ‘‘ยาจโิตว พหุล ํจวีรํ ปริภุญฺชต,ิ อปปํฺ อยาจโิต’’ต ิ เอวมาทสุี สาธนวเสน คเหตพฺเพสุ 
อตฺเถสุ, อญฺเญสุ จตฺเถสุ ปฏุตรพุทฺธโิน ปณฺฑิตาเยว เอกนฺเตน ภควโต ปริยตฺตสิาสนธรา นาม 
โหนฺตตี ิเวทติพฺพฯํ อโิต ปรํ นยานุสาเรน สุวิญฺเญยฺยตฺตา ‘‘อทิ ํนาม สาธน’’นฺต ิน วกฺขาม, เกวล
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มธิ ทสฺสิเตสุ ปโยเคสุ วิญฺญนูํ พหุมานุปปฺาทนตฺถญฺเจว วิวิธวิจตฺิตปาฬิคตเิก วิวิธตฺถสาเร 
ชนิวรวจเน โสตนูํ พุทฺธวิิชมฺภนตฺถญฺจ อตฺถสาธกวจนานิเยว ยถารห ํสุตฺตเคยฺยเวยฺยากรณคาถา
ทสุี ตโต ตโต อาหริตฺวา ทสฺเสสฺสามฯ 

ปภาโวต ิปการโต ภวตตี ิปภาโว, โสยมานุภาโวเยวฯ ‘‘ปภาวํ เต น ปสฺสาม,ิ เยน ตฺวํ มถิลิ ํ
วเช’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อนุภโวต ิอนุภวนํ อนุภโว, กิ ํต?ํ ปริภุญฺชนํฯ อานุภาโวต ิ
เตชุสฺสาหมนฺตปภสูตฺตโิยฯ ‘‘เตชสงฺขโต อุสฺสาหมนฺตปภสูตฺตสิงฺขาโต วา มหนฺโต อานุภาโว 
เอตสฺสาต ิมหานุภาโว’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ 

เตโช อุสฺสาหมนฺตา จ, ปภสูตฺตตี ิปญฺจเิม; 
อานุภาวาต ิวุจฺจนฺต,ิ ปภาวาต ิจ เต วเทฯ 

เตชาทวิาจกตฺตมฺห,ิ อานุภาวปทสฺส ตุ; 
อตฺถนิพฺพจนํ ธโีร, ยถาสมฺภวมุทฺทเิสฯ 

อถ วา อานุภาโวต ิอนุภวิตพฺพผลฯํ ‘‘อนุภวิตพฺพสฺส ผลสฺส มหนฺตตาย มหานุภาโว’’ต ิอทิ
เมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ ปราภโวต ิปราภวนํ ปราภโว, อถ วา ปราภวตตี ิปราภโวฯ ‘‘สุวิชาโน 
ปราภโว’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อปิจ ‘‘ธมฺมเทสฺสี ปราภโว’’ต ิปาฐานุรูปโต ปราภวิสฺ
สตตี ิปราภโวต ิอนาคตกาลวเสนปิ นิพฺพจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา ปราภวนฺต ิเอเตนาต ิปราภโวฯ กิ ํ
ต?ํ ธมฺมเทสฺสิตาทฯิ ‘‘ปฐโม โส ปราภโว’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ วิภโวต ินิพฺพานํฯ ตญฺ
ห ิภวโต วิคตตฺตา ภวโต วิคโตต ิวิภโว, ภวสฺส จ ตเํหตุ วิคตตฺตา วิคโต ภโว เอตสฺมาต ิวิภโวฯ 
วิภวนฺต ิอุจฺฉิชฺชนฺต ิวินสฺสนฺต ิอโิต อริยธนวิโลมกา กเิลสมหาโจราตปิิ วิภโวฯ วิภวสทฺทสฺส นิพฺ
พานาภธิานตฺเต ‘‘เอวํ ภเว วิชฺชมาเน, วิภโว อจิฺฉิตพฺพโก’’ต ิอทิเมตฺถ สาธก ํวจนํฯ อมิานิ ปน 
นิพฺพานสฺส ปริยายวจนานิ – 

นิพฺพานํ วิภโว โมกฺโข, นิโรโธ อมต ํสม;ํ 
สงฺขารูปสโม ทุกฺข-นิโรโธ อจฺจุต’กฺขโยฯ 

วิวฏฺฏ’มกต ํอตฺถ,ํ สนฺตปิท’มสงฺขต;ํ 
ปารํ ตณฺหากฺขโย ทุกฺข-กฺขโย สญฺโญชนกฺขโยฯ 

โยคกฺเขโม วิราโค จ, 
โลกนฺโต จ ภวกฺขโย; 
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อปวคฺโค วิสงฺขาโร, 
สพฺภ ิสุทฺธ ิวิสุทฺธ ิจฯ 

วิมุตฺยา’ปจโย มุตฺต,ิ นิพฺพุต ิอุปธกฺิขโย; 
สนฺต ิอสงฺขตา ธาตุ, ทสิา จ สพฺพโตปภฯํ 

วินาเปตานิ นามานิ, วิเสสกปท ํอธิ; 
นิพฺพานวาจกานีต,ิ สลฺลกฺเขยฺย สุเมธโสฯ 

‘‘ตาณํ เลณ’’นฺตอิาทนีิ-เปกฺขกิานิ ภวนฺต ิห;ิ 
วิเสสกปทานนฺต,ิ เอตฺเถตานิ ปกาสเยฯ 

ตาณํ เลณ’มรูปญฺจ, สนฺต ํสจฺจ’มนาลยํ; 
สุทุทฺทสํ สรณญฺจ, ปรายณ’มนีตกิฯํ 

อนาสวํ ธุวํ นิจฺจ,ํ วิญฺญาณ’มนิทสฺสนํ; 
อพฺยาปชฺช ํสิวํ เขม,ํ นิปุณํ อปโลกกิฯํ 

อนนฺต’มกฺขรํ ทโีป, อจฺจนฺต ํเกวล ํปท;ํ 
ปณีต ํอจฺจุตญฺจาต,ิ พหุธาปิ วิภาวเยฯ 

โคตฺรภูต ิปทสฺสตฺถ,ํ วทนฺเตห ิครูห ิตุ; 
โคตฺต ํวุจฺจต ินิพฺพาน-มติ ิโคตฺตนฺต ิภาสิตฯํ 

วิภโวต ิวา วินาสสมฺปตฺตธินุจฺเฉททฏฺิฐิโยปิ วุจฺจนฺตฯิ ตตฺถ วินาโส วิภวนํ อุจฺฉิชฺชนํ นสฺสนนฺ
ต ิอตฺเถน วิภโวฯ ‘‘วิภโว สพฺพธมฺมานํ, อตฺิเถเก สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท ํวินาสํ วิภวํ ปญฺญเปนฺต’ี’ต ิ
จ อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ สมฺปตฺต ิปน วิเสสโต ภวตตี ิวิภโวฯ ‘‘รญฺโญ สิริวิภวํ ทฏฺฐุ
กามา’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ ธนํ ปน ภวนฺต ิวฑฺฒนฺต ิวุทฺธิ ํวิรูฬฺหิ ํเวปุลฺล ํอาปชฺชนฺต ิ
สตฺตา เอเตนาต ิวิภโวฯ ‘‘อสีตโิกฏิวิภวสฺส พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺต’ี’ต ิอทิ
เมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อทิ ํปน ปริยายวจนํ – 

ธนํ สํ วิภโว ทพฺพ,ํ สาปเตยฺยํ ปริคฺคโห; 
โอฑฺฑํ ภณฺฑํ สก ํอตฺโถ, อจิฺเจเต ธนวาจกาฯ 
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อุจฺเฉททฏฺิฐิ ปน วิภวต ิอุจฺฉิชฺชต ิ ‘‘อตฺตา จ โลโก จ ปุน จุตโิต อุทฺธ ํน ชายต’ี’ต ิคหณโต 
วิภโวตฯิ ‘‘วิภวตณฺหา’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ วิภวตณฺหาต ิห ิอุจฺเฉททฏฺิฐิสหคตาย 
ตณฺหาย นามฯํ เอตฺถ อตฺถุทฺธาโร วุจฺจต ิ– 

ธนนิพฺพานสมฺปตฺต-ิวินาสุจฺเฉททฏฺิฐิโย; 
วุตฺตา วิภวสทฺเทน, อติ ิวิญฺญ ูวิภาวเยฯ 

ปาตุภาโวต ิปาตุภวนํ ปาตุภาโวฯ อาวิภาโวต ิอาวิภวนํ อาวิภาโว, อุภนฺินเมเตสํ ปากฏตา 
อจิฺเจวตฺโถฯ ติโรภาโวต ิตโิรภวนํ ตโิรภาโว, ปฏิจฺฉนฺนภาโวฯ วินาภาโวต ิวินาภวนํ วินาภาโว, 
วิโยโคฯ โสตฺถิภาโวต ิโสตฺถภิวนํ โสตฺถภิาโว, สุวตฺถภิาโว สุขสฺส อตฺถติา, อตฺถโต ปน นิพฺภยตา 
นิรุปทฺทวตา เอวฯ อตฺถิภาโวต ิอตฺถติา วิชฺชมานตา อวิวิตฺตตาฯ นตฺถิภาโวต ินตฺถติา อวิชฺ
ชมานตา วิวิตฺตตา ริตฺตตา ตุจฺฉตา สุญฺญตาฯ โอการนฺตปุลฺลงฺิคนิทฺเทโสฯ 

อภภิวตตี ิอภิภวิตา, ปรํ อภภิวนฺโต โย โกจฯิ เอวํ ปริภวิตา, อนุภวตตี ิอนุภวิตา, สุข ํวา 
ทุกฺข ํวา อทุกฺขมสุข ํวา อนุภวนฺโต โย โกจฯิ เอวํ สมนุภวิตาฯ ปจฺจนุภวิตา, เอตฺถ ปน ยถา 
‘‘อมตสฺส ทาตาฯ อนุปปฺนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปปฺาเทตา’’ตอิาทสุี ‘‘ทาตา’’ต ิปทานํ กตฺตุวาจกานํ 
‘‘อมตสฺสา’’ตอิาทหี ิ ปเทห ิกมฺมวาจเกห ิฉฏฺฐิยนฺเตห ิสทฺธิ ํโยชนา ทสฺิสต,ิ ตถา อเิมสมฺปิ ปทานํ 
‘‘ปจฺจามตฺิตสฺส อภภิวิตา’’ตอิาทนิา โยชนา กาตพฺพาฯ เอวํ อญฺเญสมฺปิ เอวรูปานํ ปทานํฯ อา
การนฺตปุลฺลงฺิคนิทฺเทโสฯ 

ภวตตี ิภวํฯ ภวิสฺสตตี ิวา ภวํ, วฑฺฒมาโน ปุคฺคโลฯ ‘‘สุวิชาโน ภวํ โหต,ิ สุวิชาโน ปราภโวฯ 
ธมฺมกาโม ภวํ โหต,ิ ธมฺมเทสฺสี ปราภโว’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อถ วา เยน สทฺธิ ํกเถ
ต,ิ โส ‘‘ภว’’นฺต ิ วตฺตพฺโพ, ‘‘ภวํ กจฺจายโนฯ ภวํ อานนฺโทฯ มญฺเญ ภวํ ปตฺถยต,ิ รญฺโญ ภริยํ 
ปตพิฺพต’’นฺตอิาทสุีฯ เอตฺถ ปน ธาตุอตฺเถ อาทโร น กาตพฺโพ, สมฺมุตอิตฺเถเยวาทโร กาตพฺโพ 
‘‘สงฺเกตวจนํ สจฺจ,ํ โลกสมฺมุตกิารณ’’นฺต ิวจนโตฯ โวหารวิสยสฺมญฺิห ิโลกสมฺมุต ิเอว ปธานา 
อวิลงฺฆนียาฯ ปราภวตตี ิปราภวํฯ เอวํ ปริภวํฯ อภิภวํฯ อนุภวํฯ ปภวต ิปโหต ิสกฺโกตตี ิปภวํ, 
ปโหนฺโต โย โกจฯิ น ปภวํ อปปฺภวํ, ‘‘อปปฺภว’’นฺต ิ จ อทิ ํชาตเก ทฏฺิฐํ – 

‘‘ฉินฺนพฺภมวิ วาเตน, รุณฺโณ รุกฺขมุปาคมิ;ํ 
โสห ํอปปฺภวํ ตตฺถ, สาข ํหตฺเถห ิอคฺคห’ิ’นฺต ิ

ตตฺถ สาธกวจนมทิฯํ นิคฺคหตีนฺตปุลฺลงฺิคนิทฺเทโสฯ 
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ธนภูตีต ิธนมสฺส ภวตตู ิธนภตูฯิ สิริภูตีต ิโสภาย เจว ปญฺญาปุญฺญานญฺจ อธวิจนํฯ สา 
อสฺส ภวตตู ิสิริภตูฯิ เอวํ โสตฺถิภูติ, สุวตฺถิภูติฯ อิการนฺตปุลฺลงฺิคนิทฺเทโสฯ 

ภาวีต ิภวนสีโล ภาวี, ภวนธมฺโม ภาวี, ภวเน สาธุการี ภาวีฯ เอวํ วิภาวีฯ สมฺภาวีฯ ปริภา
วีตฯิ ตตฺร วิภาวีต ิอตฺถวิภาวเน สมตฺโถ ปณฺฑิโต วุจฺจตฯิ เอตฺถ วิทฺวา, วิชฺชาคโต, ญาณีตอิาท ิ
ปริยายวจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ ภวนฺต ิจตฺร – 

วิทฺวา วิชฺชาคโต ญาณี, วิภาวี ปณฺฑิโต สุธ;ี 
พุโธ วิสารโท วิญฺญ,ู โทสญฺญ ูวิทฺทสุ วิทฯู 

วิปสฺสี ปฏิภาณี จ, เมธาวี นิปโก กวิ; 
กุสโล วิทุโร ธมีา, คตมิา มุตมิา จยํฯ 

จกฺขุมา กณฺณวา ทพฺโพ, ธโีร ภรูิ วิจกฺขโณ; 
สปปฺญฺโญ พุทฺธมิา ปญฺโญ, เอวํนามา วิภาวิโนตฯิ 

อกีารนฺตปุลฺลงฺิคนิทฺเทโสฯ 

สยมฺภูต ิสยเมว ภวตตี ิสยมฺภฯู โก โส? อนฺตเรน ปโรปเทสํ สามเํยว สพฺพ ํเญยฺยธมฺม ํปฏิ
วิชฺฌตฺิวา สพฺพญฺญุต ํปตฺโต สกฺยมุนิ ภควาฯ วุตฺตญฺเหต ํภควตา – 

‘‘น เม อาจริโย อตฺถ,ิ สทโิส เม น วิชฺชต;ิ 
สเทวกสฺมิ ํโลกสฺมิ,ํ นตฺถ ิเม ปฏิปุคฺคโลฯ 

อหญฺห ิอรหา โลเก, อห ํสตฺถา อนุตฺตโร; 
เอโกมฺห ิสมฺมาสมฺพุทฺโธ, สีตภีโูตสฺม ินิพฺพุโต’’ตฯิ 

อตฺถโต ปน ปารมติาปริภาวิโต สยมฺภญูาเณน สห วาสนาย วิคตวิทฺธสฺตนิรวเสสกเิลโส 
มหากรุณาสพฺพญฺญุตญฺญาณาทอิปริเมยฺยคุณคณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน สยมฺภฯู โส เอวํภโูต 
ขนฺธสนฺตาโน โลเก อคฺคปุคฺคโลต ิ วุจฺจตฯิ วุตฺตญฺเหต ํภควตา ‘‘เอกปุคฺคโล ภกฺิขเว โลเก อุปปฺชฺ
ชมาโน อุปปฺชฺชต ิอจฺฉริยมนุสฺโส, กตโม เอกปุคฺคโล? ตถาคโต ภกฺิขเว อรห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธ’’ตฯิ 
โส เอกปุคฺคโล เอตรห ิ‘‘สพฺพญฺญ,ู สุคโต’’ตอิาทหี ิยถาภุจฺจคุณาธคิตนาเมห ิจ ปสิทฺโธ, ‘‘โคตโม 
อาทจิฺจพนฺธ’ู’ต ิโคตฺตโต จ ปสิทฺโธ, สกฺยปุตฺโต สกฺโก สกฺยมุนิ สกฺยสีโห สกฺยปุงฺคโวต ิกุลโต จ 
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ปสิทฺโธ, สุทฺโธทนิมายาเทวีสุโตต ิมาตาปิตโิต จ ปสิทฺโธ, สิทฺธตฺโถต ิคหตินาเมน จ ปสิทฺโธฯ 
ภวนฺต ิจตฺร – 

โย เอกปุคฺคโล อาสิ, พุทฺโธ โส วทต ํวโร; 
โคตฺตโต โคตโม นาม, ตเถวาทจิฺจพนฺธุ จฯ 

สกฺยกุเล ปสูตตฺตา, สกฺยปุตฺโตต ิวิสฺสุโต; 
สกฺโก อติ ิจ อวฺหโิต, ตถา สกฺยมุนีต ิจฯ 

สพฺพตฺถ เสฏฺฐภาเวน, สกฺเย จ เสฏฺฐภาวโต; 
สกฺยสีโหต ิโส สกฺย-ปุงฺคโวต ิจ สมฺมโตฯ 

สุทฺโธทนีต ิปิตโิต, นเภ จนฺโทว วิสฺสุโต; 
มาตโิตปิ จ สญฺญาโต, มายาเทวีสุโต อติฯิ 

สพฺพญฺญ ูสุคโต พุทฺโธ, ธมฺมราชา ตถาคโต; 
สมนฺตภทฺโท ภควา, ชโิน ทสพโล มุนิฯ 

สตฺถา วินายโก นาโถ, 
มุนินฺโท โลกนายโก; 
นราสโภ โลกชโิน, 
สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโมฯ 

เทวเทโว โลกครุ, ธมฺมสฺสาม ีมหามุนิ; 
สมนฺตจกฺขุ ปุริส-ทมฺมสารถ ิมารชฯิ 

ธมฺมสฺิสโร จ อทฺเวชฺฌ-วจโน สตฺถวาหโก; 
วิสุทฺธเิทโว เทวาต-ิเทโว จ สมณิสฺสโรฯ 

ภรูิปญฺโญ’นธวิโร, นรสีโห จ จกฺขุมา; 
มุนิมุนิ นรวโร, ฉฬภญฺิโญ ชเน สุโตฯ 

องฺครีโส ยตริาชา, โลกพนฺธุ’มตนฺทโท; 
วตฺตา ปวตฺตา สทฺธมฺม-จกฺกวตฺต ียตสฺิสโรฯ 
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โลกทโีป สิรีฆโน, สมณินฺโท นรุตฺตโม; 
โลกตฺตยวิท ูโลก-ปชฺโชโต ปุริสุตฺตโมฯ 

สจฺจทโส สตปุญฺญ-ลกฺขโณ สจฺจสวฺหโย; 
รวิพนฺธา’สมสโม, ปญฺจเนตฺต’คฺคปุคฺคโลฯ 

สพฺพาภภิ ูสพฺพวิท,ู สจฺจนาโม จ ปารค;ู 
ปุริสาตสิโย สพฺพ-ทสฺสาวี นรสารถฯิ 

สมฺมาสมฺพุทฺโธ อติ ิโส, ญาโต สตฺตุตฺตโมต ิจ; 
ตาท ีวิภชฺชวาทตี,ิ มหาการุณิโกต ิจฯ 

จกฺขุภโูต ธมฺมภโูต, ญาณภโูตต ิวณฺณิโต; 
พฺรหฺมภโูตต ิปุริสา-ชญฺโญ อติ ิจ โถมโิตฯ 

โลกเชฏฺโฐ สยมฺภ ูจ, มเหสิ มารภญฺชโน; 
อโมฆวจโน ธมฺม-กาโย มาราภภิ ูอติฯิ 

อสงฺขฺเยยฺยานิ นามานิ, สคุเณน มเหสิโน; 
นาม ํคุเณห ินิสฺสิต,ํ โก กวินฺโท กเถสฺสตฯิ 

ตตฺร สพฺพญฺญุ อจิฺจาท-ินาม ํสาธารณํ ภเว; 
สพฺเพสานมฺปิ พุทฺธานํ, โคตโม อติอิาท ินฯ 

พุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺโธ จ, ‘‘สยมฺภ’ู’อติ ิ สาสเน; 
เกจ ิ‘‘พฺรหฺมา สยมฺภ’ู’ต,ิ สาสนาวจรํ น ตฯํ 

‘‘พุทฺโธ ตถาคโต สตฺถา, ภควา’’ต ิปทานิ ตุ; 
ฐาเนเนกสหสฺสมฺห,ิ สญฺจรนฺต ิอภณฺิหโสฯ 

ตตฺร จาทปิท ํอนฺต-ปทญฺเจว อมิานิ ตุ; 
เอกโตปิ จรนฺตตี,ิ วิภาเวยฺย วิสารโทฯ 

วิเสสกปทานํ ตุ, อเปกฺขกปทานิ จ; 
อนเปกฺขปทานีต,ิ ปทานิ ทุวิธา สิยุํฯ 
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ตถา ห ิสตฺถวาโห นรวโร ฉฬภญฺิโญต ิ เอวํปการานิ อภธิานปทานิ วิเสสกปทาเปกฺขกานิฯ 
กถ?ํ 

‘‘เอวํ วิชติสงฺคาม,ํ สตฺถวาห ํอนุตฺตรํ; 
สาวกา ปยิรุปาสนฺต,ิ เตวิชฺชา มจฺจุหายิโนฯ 

ยํ โลโก ปูชยเต, 
สโลกปาโล สทา นมสฺสต ิจ; 
ตสฺเสต สาสนวรํ, 
วิทหู ิเญยฺยํ นรวรสฺสา’’ต,ิ 

‘‘ฉฬภญฺิญสฺส สาสน’’นฺต ิจ เอวํ วิเสสกปทาเปกฺขกานิ ภวนฺตฯิ พุทฺโธ ชโิน ภควาต ิเอวํปการานิ 
ปน โน วิเสสกาเปกฺขานีต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

เกจ ิปเนตฺถ เอวํ วเทยฺยุํ ‘‘มุนินฺโท สมณินฺโท สมณิสฺสโร ยตสฺิสโร อาทจิฺจพนฺธุ รวิพนฺธตู ิ
เอวํปการานํ อธิ วุตฺตานมภธิานานํ วิเสสตฺถาภาวโต ปุนรุตฺตโิทโส อตฺถ’ี’ตฯิ ตนฺน, อภธิานานํ 
อภสิงฺขรณียานภสิงฺขรณียวเสน อภสิงฺขตาภธิานานิ อนภสิงฺขตาภธิานานีต ิทฺเวธา ทสฺิสนโตฯ 
ตถา ห ิกตฺถจ ิเกจ ิ‘‘สกฺยสีโห’’ต ิอภธิานํ ปฏิจฺจ ‘‘สกฺยเกสรี สกฺยมคิาธโิป’’ตอิาทนิา นานาวิวิธม
ภธิานมภสิงฺขโรนฺต,ิ ปาวจเนปิ ห ิ‘‘ทฺวิทุคฺคมวรหนุตฺต’มลตฺถา’’ต ิ ปาโฐ ทสฺิสตฯิ ตถา เกจ ิ‘‘ธมฺม
ราชา’’ต ิอภธิานํ ปฏิจฺจ ‘‘ธมฺมทสิมฺปต’ี’ตอิาทนีิ อภสิงฺขโรนฺตฯิ ‘‘สพฺพญฺญ’ู’ต ิอภธิานํ ปฏิจฺจ 
‘‘สพฺพทสฺสาวี สพฺพทสฺสี’’ตอิาทนีิ อภสิงฺขโรนฺต,ิ ‘‘สหสฺสกฺโข’’ต ิอภธิานํ ปฏิจฺจ ‘‘ทสสตโลจโน’’ติ
อาทนีิ อภสิงฺขโรนฺตฯิ ‘‘อาทจิฺจพนฺธ’ู’ต ิอภธิานํ ปฏิจฺจ ‘‘อรวินฺทสหายพนฺธ’ู’ตอิาทนีิ อภสิงฺขโรนฺติ
ฯ ‘‘อมฺพุช’’นฺต ิ อภธิานํ ปฏิจฺจ ‘‘นีรช ํกุญฺช’’นฺตอิาทนีิ อภสิงฺขโรนฺตฯิ ปาวจเนปิ ห ิยํ ปทุม,ํ ต ํ
ชลช ํนามาต ิมนฺตฺวา ปฏิสมฺภทิาปปฺตฺเตห ิอริเยห ิเทสนาวิลาสวเสน วุตฺโต ‘‘ปทุมุตฺตรนามโิน’’ต ิ
วตฺตพฺพฏฺฐาเน ‘‘ชลชุตฺตรนามโิน’’ต ิปาโฐ ทสฺิสตฯิ เอวํ อภสิงฺขตาภธิานานิ ทสฺิสนฺตฯิ 

‘‘พุทฺโธ ภควา’’ต ิอภธิานานิ ปน อนภสิงฺขตาภธิานานิฯ วุตฺตญฺเหต ํธมฺมเสนาปตนิา อายสฺม
ตา สาริปุตฺเตน ‘‘พุทฺโธต ิเนต ํนาม ํมาตรา กต,ํ น ปิตรา กต,ํ น ภคนิิยา กต,ํ น ญาตสิาโลหิ
เตห ิกต,ํ น เทวตาห ิกต,ํ วิโมกฺขนฺตกิเมต ํพุทฺธานํ ภควนฺตานํ โพธยิา มเูล สห สพฺพญฺญุตญฺ
ญาณปปฺฏิลาภา สจฺฉิกา ปญฺญตฺต ิยททิ ํพุทฺโธ’’ต,ิ ตถา ‘‘ภควาต ิเนต ํนาม ํมาตรา กต…ํเป.… 
สจฺฉิกา ปญฺญตฺต ิยททิ ํภควา’’ตฯิ เอวํ ‘‘พุทฺโธ ภควา’’ต ิอภธิานานิ อนภสิงฺขตาภธิานานิฯ น ห ิ
ตานิ อภธิานานิ เจว ‘‘สตฺถา สุคโต ชโิน’’ตอิาทนีิ จ อญฺญ ํกญฺิจ ิอภธิานํ ปฏิจฺจ อภสิงฺขตานิ, 
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นาปิ อญฺญานิ อภธิานานิ เอตานิ ปฏิจฺจ อภสิงฺขตานิ ทสฺิสนฺตฯิ ตถา ห ิ‘‘พุทฺโธ’’ต ิอภธิานํ ปฏิจฺจ 
‘‘พุชฺฌติา โพเธตา โพธโก’’ตอิาทนีิ นามาภธิานานิ น อภสิงฺขโรนฺตฯิ ตถา ‘‘ภควา สตฺถา สุคโต’’
ตอิาทนีิ นามาภธิานานิ ปฏิจฺจ ‘‘สมฺปนฺนภโค อนุสาสโก สุนฺทรวจโน’’ตอิาทนีิ นามาภธิานานิ นา
ภสิงฺขโรนฺตฯิ เอวํ อมิ ํวิภาค ํทสฺเสตุ ํ‘‘มุนินฺโท สมณินฺโท สมณิสฺสโร ยตสฺิสโร อาทจิฺจพนฺธุ รวิ
พนฺธ’ู’ตอิาทนิา นเยน ปุนรุตฺต ิอมฺเหห ิกตาต ิทฏฺฐพฺพาฯ เอวมญฺญตฺราปิ นโย เนตพฺโพฯ อตฺริท ํ
วุจฺจต ิ– 

‘‘อภสิงฺขตนามญฺจ, นามญฺจานภสิงฺขต;ํ 
ทฺวิทุคฺคมวโร พุทฺโธ, อติ ินาม ํทฺวิธา ภเว’’ตฯิ 

ปภูต ิปรํ ปสยฺห ภวตตี ิปภ,ู อสฺิสโรฯ ‘‘อรญฺญสฺส ปภ ูอยํ ลุทฺทโก’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํ
วจนํฯ อภิภูต ิอภภิวตตี ิอภภิ,ู อสญฺญสตฺโตฯ กิ ํโส อภภิวิ? จตฺตาโร ขนฺเธ อรูปิโนฯ อติ ิจตฺตา
โร ขนฺเธ อรูปิโน อภภิวีต ิอภภิฯู โส จ โข นิจฺเจตนตฺตา อภภิวนกฺริยายาสต ิปุพฺเพวา’สญฺญุปฺ
ปตฺตโิต ฌานลาภกิาเล อตฺตนา อธคิตปญฺจมชฺฌานํ สญฺญาวิราควเสน ภาเวตฺวา จตฺตาโร 
อรูปกฺขนฺเธ อสญฺญภิเว อปปฺวตฺตกิรเณน อภภิวิตุมารภ,ิ ตทภภิวนกจิฺจ ํอทิานิ สิทฺธนฺต ิอภภิวีต ิ
อภภิตู ิ วุจฺจตฯิ อปิจ นิจฺเจตนภาเวน อภภิวนพฺยาปาเร อสตปิิ ปุพฺเพ สเจตนกาเล สพฺยาปารตฺ
ตา สเจตนสฺส วิย นิจฺเจตนสฺสาปิ สโต ตสฺส อุปจาเรน สพฺยาปารตาวจนํ ยุชฺชเตวฯ ทสฺิสติ ห ิ
โลเก สาสเน จ สเจตนสฺส วิย อเจตนสฺสปิ อุปจาเรน สพฺยาปารตาวจนํฯ ต ํยถา? กลู ํปตตุิกาม,ํ 
เอวํ โลเกฯ สาสเน ปน – 

‘‘โรทนฺเต ทารเก ทสฺิวา, อุพฺพคิฺคา วิปุลา ทุมา; 
สยเมโวนมตฺิวาน, อุปคจฺฉนฺต ิทารเก’’ต ิจ 

‘‘องฺคาริโน ทานิ ทุมา ภทนฺเต, ผเลสิโน ฉทนํ วิปปฺหายา’’ต ิจ ‘‘ผล ํโตเสต ิกสฺสก’’นฺต ิจ อาทฯิ 
อภิภูสทฺทสฺส อสญฺญสตฺตาภธิานตฺเต ‘‘อภภุิ ํอภภุิโต มญฺญต’ี’ต ิ อทิเมตฺถ สาธก ํวจนํฯ อถ วา 
อภภิวตตี ิอภภิ,ู ปเรสมภภิวิตา โย โกจฯิ วิเสสโต ปน ตถาคโตเยว อภภิฯู วุตฺตญฺเหต ํภควตา 
‘‘ตถาคโต ภกฺิขเว อภภิ ูอนภภิโูต อญฺญทตฺถุทโส วสวตฺตี’’ตฯิ เกจ ิปน ‘‘อภภิ ูนาม สหสฺโส พฺรหฺ
มา’’ต ิวทนฺตฯิ 

วิภูต ิวิเสสภโูตต ิวิภ,ู ‘‘ภวโสต ํสเจ พุทฺโธ, ตณฺิโณ โลกนฺตค ูวิภ’ู’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํ
วจนํฯ วิภูต ิเหตฺถ รูปกายธมฺมกายสมฺปตฺตยิา วิเสสภโูตต ิอตฺโถฯ อาห จ – 

‘‘ทสฺิสมาโนปิ ตาวสฺส, รูปกาโย อจนฺิตโิย; 
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อสาธารณญาณฏฺเฐ, ธมฺมกาเย กถาว กา’’ตฯิ 

อธิภูต ิอธภิวตตี ิอธภิ,ู อสฺิสโรฯ 

‘‘ตทา ม ํตปเตเชน, สนฺตตฺโต ตทิวิาธภิ;ู 
ธาเรนฺโต พฺราหฺมณํ วณฺณํ, ภกฺิขาย ม ํอุปาคม’ี’ต ิ– 

อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ ปติภูต ิปตภิโูตต ิปตภิ,ู ‘‘โคณสฺส ปตภิ’ู’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํ
วจนํฯ โคตฺรภูต ิโคตฺตสงฺขาต ํอมตมหานิพฺพานํ อารมฺมณํ กตฺวา ภโูตต ิโคตฺรภ,ู โสตาปตฺ
ตมิคฺคสฺส อนนฺตรปจฺจเยน สิขาปปฺตฺตพลววิปสฺสนาจตฺิเตน สมนฺนาคโต ปุคฺคโลฯ วุตฺตญฺเหต ํ
ภควตา ‘‘กตโม จ ปุคฺคโล โคตฺรภ?ู เยสํ ธมฺมานํ สมนนฺตรา อริยธมฺมสฺส อวกฺกนฺต ิโหต,ิ เตห ิธมฺ
เมห ิสมนฺนาคโต ปุคฺคโล โคตฺรภ’ู’ต,ิ อทิเมเวตฺถ อตฺถสาธก ํวจนํฯ อปิจ สมโณต ิโคตฺตมตฺตมนุ
ภวมาโน กาสาวกณฺฐสมโณปิ โคตฺรภฯู โส ห ิ‘‘สมโณ’’ต ิโคตฺตมตฺต ํอนุภวต ิวินฺทต,ิ น สมณธมฺ
เม อตฺตนิ อวิชฺชมานตฺตาต ิ‘‘โคตฺรภ’ู’ต ิ วุจฺจต,ิ ‘‘ภวิสฺสนฺต ิโข ปนานนฺท อนาคตมทฺธานํ โคตฺรภุ
โน กาสาวกณฺฐา ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ วตฺรภูต ิสกฺโกฯ โส ห ิ
มาตาปิตภิรณาทหี ิสตฺตห ิวตฺเตห ิสกฺกตฺต ํลภตฺิวา อญฺเญ เทเว วตฺเตน อภภิวตตี ิวตฺรภฯู อา
คมฏฺฐกถายํ ปน ภูธาตุมฺห ิลพฺภมานํ ปตฺตอิตฺถมฺปิ คเหตฺวา ‘‘วตฺเตน อญฺเญ อภภิวิตฺวา เท
วิสฺสริยํ ปตฺโตต ิวตฺรภ’ู’ต ิ วุตฺต,ํ ‘‘วตฺรนามก ํวา อสุรํ อภภิวตตี ิวตฺรภ’ู’ต ิจ, ‘‘วตฺรภ ูชยตปิํตา’’ต ิ
อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ เอตฺถ ห ิวตฺรภูต ิวตฺรนามกสฺส อสุรสฺส อภภิวิตาฯ ชยตํ ปิตาต ิ
ชยนฺตานํ ปิตาฯ ‘‘สกฺโก อนฺิโท ปุรินฺทโท’’ อจิฺจาท ิปริยายวจนํฯ อทิ ํตุ ธาตาธกิาเร ปกาเสสฺสาม
ฯ ปราภิภูต ิปรมภภิวตตี ิปราภภิฯู เอวํ รูปาภิภูตอิาทสุีปิฯ สพพฺาภิภูต ิสพฺพมภภิวิตพฺพ ํอภภิว
ตตี ิสพฺพาภภิฯู สพฺพาภภิตู ิจ อทิ ํนาม ํตถาคตสฺเสว ยุชฺชตฯิ วุตฺตญฺเหต ํภควตา – 

‘‘สพฺพาภภิ ูสพฺพวิทหูมสฺม,ิ 
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลตฺิโต; 
สพฺพญฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต, 
สยํ อภญฺิญาย กมุทฺทเิสยฺย’’นฺตฯิ 

อกูารนฺตปุลฺลงฺิคนิทฺเทโสฯ นิยตปุลฺลงฺิคนิทฺเทโสยํฯ 

อทิานิ อนิยตลงฺิคานํ นิยตลงฺิเคสุ ปกฺขตฺิตานํ ภูตปราภูต สมฺภูตสทฺทาทนีํ นิทฺเทโส วุจฺจตฯิ 
ตตฺร ภูโตต ิอตฺตโน ปจฺจเยห ิอภวีต ิภโูต, ภโูตต ิชาโต สญฺชาโต นิพฺพตฺโต อภนิิพฺพตฺโต ปาตุภู
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โต, ภโูตต ิวา ลทฺธสรูโป โย โกจ ิสวิญฺญาณโก วา อวิญฺญาณโก วาฯ อถ วา ตถากาเรน ภวตตี ิ
ภโูต, ภโูตต ิสจฺโจ ตโถ อวิตโถ อวิปรีโต โย โกจ,ิ เอตฺถ โย ภูตสทฺโท สจฺจตฺโถ, ตสฺส ‘‘ภตูฏฺโฐ’’ต ิ
อทิเมตฺถ สาธก ํวจนํฯ ปราภูโตต ิปราภวีต ิปราภโูตฯ สุฏฺฐุ ภโูตต ิสมฺภูโตฯ วิเสเสน ภโูตต ิวิภู
โตฯ วิสฺสุโต ภโูตต ิวา วิภโูต, ‘‘วิภตูารมฺมณ’’นฺต ิ อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ วิภวีต ิวา วิภูโต, 
วินฏฺโฐต ิอตฺโถ, ‘‘รูเป วิภเูต น ผุสนฺต ิผสฺสา’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ ปากโฏ ภโูตต ิปา
ตุภูโตฯ อาวิ ภวตตี ิอาวิภูโตฯ เอวํ ติโรภูโตฯ วินาภูโตฯ ภวิตุมนุจฺฉวิโกต ิภพโฺพฯ ปริภวิยเต 
โสต ิปริภูโตฯ เยน เกนจ ิโย ปีฬิโต หฬีิโต วา, โส ปริภโูตฯ คมฺยมานตฺโถ ยถากามจารีฯ อภภิ
วิยฺยเต โสต ิอภิภูโตฯ อธภิวิยเต โสต ิอธิภูโตฯ เอวํ อทฺธภูโตฯ เอตฺถ อธิสทฺเทน สมานตฺโถ 
อทฺธสทฺโท, ‘‘จกฺขุ ภกฺิขเว อทฺธภตู,ํ รูปา อทฺธภตูา, จกฺขุวิญฺญาณํ อทฺธภตู’’นฺต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส 
สาธก ํวจนํ, ตถา ‘‘อธิ ภกฺิขเว ภกฺิขุ น เหว อนทฺธภตู ํอตฺตานํ น อทฺธภาเวต’ี’ต ิ ปทมฺปิฯ ตตฺถ 
อนทฺธภูตนฺต ิทุกฺเขน อนธภิตูฯํ ทุกฺเขน อนธภิโูต นาม มนุสฺสตฺตภาโว วุจฺจติ, ต ํน อทฺธภาเวต ิ
นาภภิวตตี ิสุตฺตปทตฺโถฯ 

อนุภวิยเต โสต ิอนุภูโตฯ เอวํ สมนุภูโตฯ ปจฺจนุภูโตฯ ภาวิโตฯ เอตฺถ ภาวิโตต ิอมินิา 
สมานาธกิรณํ ‘‘สตสิมฺโพชฺฌงฺโค โข กสฺสป มยา สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต’’ตอิาทสุี คุณีวาจก ํ
ปธานปท ํสาสเน ทฏฺฐพฺพฯํ ตตฺิถยิสมเย ปน ภาวิโตต ิกามคุโณ วุจฺจตฯิ วุตฺตญฺเหต ํปาฬิยํ ‘‘น 
ภาวิตมาสีสต’ี’ตฯิ ตตฺร ภาวิตา นาม ปญฺจ กามคุณา, เต น อาสีสต ิน เสวตตี ิสุตฺตปทตฺโถฯ สมฺ
ภาวิยเต โสต ิสมฺภาวิโตฯ เอวํ วิภาวิโตฯ ปริภาวิโตฯ อนุปริภูโตฯ มนํปริภูโตต ิมนํ ปริภ
วิยิตฺถ โสต ิมนํปริภโูตฯ เอตฺถ มนํปริภูโตต ิอสีก ํอปปฺตฺตปริภวโน วุจฺจตฯิ มนนฺต ิห ินิปาตปทํ
ฯ ‘‘อตปิณฺฑิเตน ปุตฺเตน, มนมฺห ิอุปกลูโิต, เทวทตฺเตน อตฺตโน อพุทฺธภาเวน เจว ขนฺตเิมตฺตา
ทนีญฺจ อภาเวน กุมารกสฺสปตฺเถโร จ เถรี จ มนํ นาสิโต, มนํ วุฬฺโห อโหสี’’ตอิาทสุี จสฺส ปโยโค 
เวทติพฺโพฯ อตฺร มนํสทฺทสฺส กญฺิจ ิยุตฺติ ํวทามฯ 

มนํสทฺโท ทฺวิธา ภนฺิโน, นาม ํเนปาตกิญฺจติ;ิ 
สนฺต ํตสฺส มนํ โหต,ิ มนมฺห ิอุปกลูโิตตฯิ 

ปริภวิตพโฺพต ิอญฺเญน ปริภวิตุ ํสกฺกุเณยฺโยต ิปริภวิตพฺโพฯ เอวํ ปริโภตฺตพโฺพ ปริภวนีโย
ฯ ตพพฺปจฺจยฏฺฐาเน ห ิสกฺกุเณยฺยปทโยชนา ทสฺิสต ิ‘‘อลทฺธ ํอารมฺมณํ ลทฺธพฺพ ํลภนียํ ลทฺธุ ํวา 
สกฺกุเณยฺย’’นฺตฯิ อถ วา ปริภวนมรหตตี ิปริภวิตพฺโพฯ เอวํ ปริโภตฺตพโฺพ ปริภวนีโยฯ ตถา ห ิ
ตพพฺปจฺจยฏฺฐาเน อรหติปทโยชนา ทสฺิสต ิ‘‘ปริสกฺกุเณยฺยํ ลาภมรหตตี ิลทฺธพฺพ’’นฺตฯิ เอตฺถ 
ปน ปริโภตฺตพโฺพต ิปทสฺส อตฺถภิาเว ‘‘ขตฺตโิย โข มหาราช ทหโรต ิน อุญฺญาตพฺโพ น ปริ
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โภตฺตพฺโพ’’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ อภิอธิปุพฺพา ภูธาตุโย สมานตฺถาฯ เสสานิ ทุกานิ นยานุสาเรน 
เญยฺยานิฯ ภมาโนต ิภวตตี ิภมาโน, มชฺเฌ วการโลโป ทฏฺฐพฺโพฯ อตฺริท ํวตฺตพฺพ ํ– 

‘‘กิ ํโส ภมาโน สจฺจโก’’, อจิฺจตฺร ปาฬิยํ ปน; 
รูปํ ภวติธาตุสฺส, วโลเปเนว ทสฺิสตฯิ 

อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘กิ ํโส ภมาโน สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต, โย ภควโต วาท ํอาโรเปสฺสต’ี’ตฯิ วิภว
มาโนต ิวิภวตตี ิวิภวมาโนฯ เอวํ ปริภวมาโนตอิาทสุีฯ ตตฺถ ‘‘อภสิมฺโภนฺโต’’ตมิสฺส กโรนฺโต นิปฺ
ผาเทนฺโต อจิฺเจวตฺโถฯ ‘‘สพฺพานิ อภสิมฺโภนฺโต, ส ราชวสติ ํวเส’’ต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ 
ยสฺมา ปนิมานิ ‘‘ภวมาโน’’ตอิาทนีิ วิปปฺกตปจฺจตฺตวจนานิ, ตสฺมา สรมาโน โรทต,ิ คจฺฉนฺโต คณฺ
หาต,ิ ‘‘คจฺฉนฺโต โส ภารทฺวาโช, อทฺทส อจฺจุต ํอสิิ’’นฺตอิาทนีิ วิย ปริปุณฺณุตฺตรกฺริยาปทานิ กตฺวา 
ราชา ภวมาโน สมฺปตฺตมินุภวตตีอิาทนิา โยเชตพฺพานิฯ ‘‘สรมาโน คจฺฉนฺโต’’ตอิาทนีิ ห ิ‘‘ยาโต 
คโต ปตฺโต’’ตอิาทหี ิสทสิานิ น โหนฺต,ิ อุตฺตรกฺริยาปทาเปกฺขกานิ โหนฺต ิตฺวาปจฺจยนฺตปทานิ วิ
ยาตฯิ 

ปริภวิยมาโนต ิปริภวิยเต โสต ิปริภวิยมาโนฯ เอวํ ปริภุยฺยมาโนตอิาทสุีปิฯ อมิานิปิ วิปฺ
ปกตปจฺจตฺตวจนานิ, ตสฺมา ‘‘ราชปุริเสห ินียมาโน โจโร เอวํ จนฺิเตสี’’ตอิาทนีิ วิย ปริปุณฺณุตฺตรกฺ
ริยาปทานิ กตฺวา อญฺเญห ิปริภวิยมาโน ตาณํ คเวสตฯิ โภโค ปุคฺคเลนานุภวิยมาโน ปริกฺขยํ 
คจฺฉตตีอิาทนิา โยเชตพฺพานิฯ เอวํ สพฺพตฺร อทีเิสสุ วิปปฺกตวจเนสุ โยเชตพฺพานิฯ อยํ อนิยตลงฺิ
คานํ นิยตลงฺิเคสุ ปกฺขตฺิตานํ ภูต ปราภูต สมฺภูตสทฺทานํ นิทฺเทโสฯ อจิฺเจวํ ปุลฺลงฺิคานํ ภูธาตุม
ยานํ ยถารห ํนิพฺพจนาทวิเสน นิทฺเทโส วิภาวิโตฯ 

อทิานิ อตฺิถลิงฺิคนิทฺเทโส วุจฺจต ิ– ตตฺร ภาวิกาต ิภาเวตตี ิภาวิกาฯ ยา ภาวนํ กโรต,ิ สา ภา
วิกาฯ ภาวนาต ิวฑฺฒนา พฺรูหนา ผาตกิรณํ อาเสวนา พหุลกีาโรฯ วิภาวนาต ิปกาสนา 
สนฺทสฺสนาฯ อถ วา วิภาวนาต ิอภาวนา อนฺตรธาปนาฯ สมฺภาวนาต ิอุกฺกสํนา โถมนาฯ ปริ
ภาวนาต ิวาสนา, สมนฺตโต วา วฑฺฒนาฯ อาการนฺตตฺิถลิงฺิคนิทฺเทโสฯ 

ภูมีต ิสตฺตายมานา ภวตตี ิภมู,ิ อถ วา ภวนฺต ิชายนฺต ิวฑฺฒนฺต ิเจตฺถ ถาวรา จ ชงฺคมา จา
ต ิภมูฯิ ภมู ิวุจฺจต ิปถวีฯ ‘‘ปฐมาย ภมูยิา ปตฺตยิา’’ตอิาทสุี ปน โลกุตฺตรมคฺโค ภมูตี ิวุจฺจตฯิ ยา 
ปนนฺธพาลมหาชเนน วิญฺญาตา ปถวี, ตสฺสิมานิ อภธิานานิ – 

‘‘ปถวี เมทนี ภมู,ิ ภรูี ภ ูปุถุวี มห;ี 
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ฉมา วสุมต ีอุพฺพ,ี อวนี กุ วสุนฺธรา; 
ชคต ีขติ ิวสุธา, ธรณี โค ธรา’’อติฯิ 

อตฺร ภู กุ โคสทฺทา ปถวีปทตฺเถ วตฺตนฺตตี ิกุตฺร ทฏฺิฐปุพฺพาต ิเจ? 

วิทฺวา ภปูาล กุมุท-โครกฺขาทปิเทสุ เว; 
ภู กุ โคอติ ิปถวี, วุจฺจตตี ิวิภาวเยฯ 

ภูตีต ิภวนํ ภตูฯิ วิภูตีต ิวินาโส, วิเสสโต ภวนํ วา, อถ วา วิเสสโต ภวนฺต ิสตฺตา เอตายาต ิ
วิภตู,ิ สมฺปตฺตเิยว, ‘‘รญฺโญ วิภตูฯิ ปิหนียา วิภตูโิย’’ต ิจ อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ อิการนฺ
ตตฺิถลิงฺิคนิทฺเทโสฯ 

ภูรีต ิปถวีฯ สา ห ิภวนฺต ิเอตฺถาต ิภรูีต ิวุจฺจต,ิ ภวต ิวา ปญฺญายต ิวฑฺฒต ิจาต ิภรูี, อถ วา 
ภตูาภตูา ตนฺนิสฺสิตา สตฺตา รมนฺต ิเอตฺถาต ิภรูีฯ ปถวีนิสฺสิตา ห ิสตฺตา ปถวิยํเยว รมนฺติ, ตสฺมา 
สา อมินิาปิ อตฺเถน ภรูีต ิวุจฺจตฯิ ภูรีสทฺทสฺส ปถวีวจเน ‘‘ภรูิปญฺโญ’’ต ิ อตฺถสาธก ํวจนํฯ อปิจ ภรูี 
วิยาต ิภรูี, ปญฺญา, ภรูีต ิปถวีสมาย วิตฺถตาย ปญฺญาย นาม,ํ ‘‘โยคา เว ชายต ีภรูี, อโยคา ภู
ริสงฺขโย’’ต ิเอตฺถ อฏฺฐกถาวจนํ อมิสฺสตฺถสฺส สาธกฯํ อถ วา ภเูต อตฺเถ รมตตี ิภรูี, ปญฺญาเยต ํ
นาม,ํ ‘‘ภรูี เมธา ปริณายิกา’’ต ิ เอตฺถ อฏฺฐกถาวจนํ อมิสฺสตฺถสฺส สาธกฯํ อถ วา ปญฺญาเยว 
ราคาทโย ธมฺเม อภภิวตตี ิภรูี, ราคาทอิรโย อภภิวตตีปิิ ภรูีฯ ตถา ห ิปฏิสมฺภิทามคเฺค อายสฺม
ตา สาริปุตฺเตน วุตฺต ํ‘‘ราค ํอภภิยูตตี ิภรูี, ปญฺญาฯ โทสํ โมห…ํเป.… ราโค อริ, ต ํอริ ํมทฺทตตี ิ
ภรูี, ปญฺญาฯ โทโสฯ โมโห…เป.… สพฺเพ ภวคามโิน กมฺมา อริ, ต ํอริ ํมทฺทตตี ิภรูี, ปญฺญา’’ฯ 
เอตฺถ ปน ‘‘โคตฺรภ’ู’ต ิปทมวิ ‘‘อริภ’ู’ต ิ วตฺตพฺเพปิ ภูสทฺท ํปุพฺพนิปาต ํกตฺวา สนฺธวิเสน ภรูีต ิปท
มุจฺจาริตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ อปิจ อทีเิสสุ นามกิปเทสุ วินาปิ อุปสคฺเคน อภภิวนาทอิตฺถา ลพฺภนฺตเิยว
, นาขฺยาตกิปเทสูต ิทฏฺฐพฺพฯํ อทิ ํปน ปญฺญาย ปริยายวจนํ – 

ปญฺญา ปชานนา จนฺิตา, วิจโย อุปลกฺขณา; 
ปวิจโย จ ปณฺฑิจฺจ,ํ ธมฺมวิจยเมว จฯ 

สลฺลกฺขณา จ โกสลฺล,ํ ภรูี ปจฺจุปลกฺขณา; 
เนปุญฺญญฺเจว เวภพฺยา, เมธา จุปปริกฺขกาฯ 

สมฺปชญฺญญฺจ ปริณา-ยิกา เจว วิปสฺสนา; 
ปญฺญนฺิทฺริยํ ปญฺญาพล,ํ อโมโห สมฺมาทฏฺิฐิ จ; 
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ปโตโท จาภิธมฺมสฺมา, อมิานิ คหติานิ เมฯ 

ญาณํ ปญฺญาณมุมฺมงฺโค, สตฺโถ โสโต จ ทฏฺิฐิ จ; 
มนฺตา โพโธ พุทฺธ ิพุทฺธ,ํ ปฏิภานญฺจ โพธติฯิ 

ธมฺโม วิชฺชา คต ิโมนํ, เนปกฺก ํโค มต ีมุต;ิ 
วีมสํา โยนิ โธนา จ, ปณฺฑา ปณฺฑิจฺจยมฺปิ จ; 
เวโท ปณฺฑิตยิญฺเจว, จกิจิฺฉา มริิยาปิ จฯ 

‘‘โสโต โพธ’ี’ต ิยํ วุตฺต,ํ ญาณนามทฺวยํ อทิ;ํ 
พุทฺธปจฺเจกสมฺพุทฺธ-สาวกานมฺปิ รูหตฯิ 

‘‘อภสิมฺโพธ ิสมฺโพธ’ิ’, อติ ินามทฺวยํ ปน; 
ปจฺเจกพุทฺธสพฺพญฺญุ-พุทฺธานํเยว รูหตฯิ 

อภสิมฺโพธสิงฺขาตา, ปรโมปปทา ปน; 
ญาณปณฺณตฺต ิสพฺพญฺญุ-สมฺพุทฺธสฺเสว รูหตฯิ 

สมฺมาสมฺโพธสิงฺขาตา, อนุตฺตรปทาทกิา; 
พุทฺธา วา ญาณปณฺณตฺต,ิ สพฺพญฺญุสฺเสว รูหตฯิ 

‘‘สพฺพญฺญุตา’’ต ิยํ วุตฺต,ํ ญาณํ สพฺพญฺญุโนว ต;ํ 
ยุชฺชเต อวเสสา ตุ, ญาณปญฺญตฺต ิสพฺพคาฯ 

ญาณภาวมฺห ิสนฺเตปิ, ธมฺมจกฺขาทกิ ํปน; 
ปโยชนนฺตราภาวา, นาตฺร สนฺทสฺสิต ํมยาตฯิ 

ภูตีต ิภตูสฺส ภริยาฯ ยถา ห ิเปตสฺส ภริยา ‘‘เปต’ี’ต ิ วุจฺจต,ิ เอวเมว ภตูสฺส ภริยา ‘‘ภตู’ี’ต ิ
วุจฺจตฯิ โภตีต ิยาย สทฺธิ ํกเถนฺเตน สา อตฺิถ ี‘‘โภต’ี’ อติ ิวตฺตพฺพา, ตสฺมา อมินิา ปเทน อตฺิถ ีโว
หริยตตี ิจ ทฏฺฐพฺพฯํ ยถา ห ิปุริเสน สทฺธิ ํกเถนฺเตน ปุริโส ‘‘ภวํ’’ อติ ิโวหริยต,ิ เอวเมว อตฺิถยิา 
สทฺธิ ํกเถนฺเตน อตฺิถ ี‘‘โภต’ี’อติ ิ โวหริยตฯิ ‘‘กุโต นุ ภวํ ภารทฺวาโช, อเิม อาเนสิ ทารเก’’ต,ิ ‘‘อห ํ
โภติ ํอุปฏฺฐิสฺสํ, มา โภต ีกุปิตา อห’ู’ต ิ เจตฺถ นิทสฺสนํฯ อถ วา อเิธกจฺโจ สตฺโต อตฺิถลิงฺิควเสน 
ลทฺธนาโม, โส ‘‘โภต’ี’อติ ิ วตฺตพฺโพ, ตสฺมา อมินิา ปเทน อตฺิถปิี อตฺิถลิงฺิเคน ลทฺธนามา อนิตฺถปิี 
โวหริยตตี ิจ ทฏฺฐพฺพาฯ ตถา ห ิเทวปุตฺโตปิ ‘‘เทวตา’’ต ิอตฺิถลิงฺิควเสน โวหริตพฺพตฺตา เทว
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ตาสทฺทมเปกฺขตฺิวา ‘‘โภต’ี’อติ ิ โวหริโต, ปเคว เทวธตีาฯ ตถา ห ิ‘‘โภต ีจรห ิชานาต,ิ ต ํเม อกฺ
ขาห ิปุจฺฉิตา’’ต ิ เอตฺถ ปน เทวตาสทฺทมเปกฺขตฺิวา ‘‘โภต’ี’อติ ิ อตฺิถ ิลงฺิคโวหาโร กโตฯ อตฺรายํ 
สุตฺตปทตฺโถ ‘‘ยท ิโส กุหโก ธนตฺถโิก ตาปโส น ชานาต,ิ โภต ีเทวตา ปน ชานาต ิก’ิ’นฺตฯิ อปิจ 
– 

‘‘อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข, หติกามาสิ เทวเต; 
กโรม ิเต ต ํวจนํ, ตฺวํสิ อาจริโย มมา’’ต ิ– 

มฏฺฐกุณฺฑลวีตฺถุสฺมิ ํปุลฺลงฺิคยกฺขสทฺทมเปกฺขตฺิวา ‘‘อตฺถกาโม’’ต ิ ปุลฺลงฺิควเสน อตฺิถลิงฺิคญฺจ เทว
ตาสทฺทมเปกฺขตฺิวา ‘‘หติกามา’’ต ิ อตฺิถลิงฺิควเสน ปุริสภโูต มฏฺฐกุณฺฑล ีโวหริโตฯ อญฺญตฺราปิ 
เทวตาสทฺทมเปกฺขตฺิวา เทวปุตฺโต อตฺิถลิงฺิควเสน โวหริโต – 

‘‘น ตฺวํ พาเล วิชานาสิ, ยถา อรหต ํวโจ’’ต;ิ 
‘‘อตฺถกามาสิ เม อมฺม, หติกามาสิ เทวเต’’ตฯิ 

เอตฺถ ปน ‘‘เอห ิพาเล ขมาเปห,ิ กุสราช ํมหพฺพล’’นฺต ิเอตฺถ จ อตฺิถเียว อตฺิถลิงฺิควเสน โว
หริตา, ตสฺมา กตฺถจ ิอตฺิถปุิริสปทตฺถสงฺขาต ํอตฺถ ํอนเปกฺขตฺิวา ลงฺิคมตฺตเมวาเปกฺขตฺิวา โภต ี
เทวตา, โภต ีสิลา, โภต ีชมฺพ,ู โภติ ํเทวตนฺตอิาทหี ิสทฺธิ ํปจฺจตฺตวจนาทนีิ โยเชตพฺพานิฯ กตฺถจ ิ
ปน ลงฺิคญฺจ อตฺถญฺจ อเปกฺขตฺิวา ‘‘โภต ีอตฺิถ,ี โภติ ํเทว’’นฺตอิาทนิา โยเชตพฺพานิฯ วิภาวินีต ิ
วิภาเวตตี ิวิภาวินีฯ เอวํ ปริภาวินีตอิาทสุีปิฯ อีการนฺตตฺิถลิงฺิคนิทฺเทโสฯ 

ภูติ สตฺตายมานา ภวตตี ิภฯู อถ วา ภวนฺต ิชายนฺต ิวฑฺฒนฺต ิเจตฺถ สตฺตสงฺขาราต ิภฯู ภ ู
วุจฺจต ิปถวีฯ อภูต ิวฑฺฒวิิรหติา กถา, น ภตูปุพฺพาต ิวา อภ,ู อภตูปุพฺพา กถาฯ น ภตูาต ิวา 
อภ,ู อภตูา กถาฯ ‘‘อภุ ํ เม กถ ํนุ ภณสิ, ปาปก ํวต ภาสสี’’ต ิอทิเมเตสมตฺถานํ สาธก ํวจนํฯ อู
การนฺตตฺิถลิงฺิคนิทฺเทโสฯ นิยตตฺิถลิงฺิคนิทฺเทโสยํฯ 

อนิยตลงฺิคานํ ปน นิยตตฺิถลิงฺิเคสุ ปกฺขตฺิตานํ ภูตปราภูตสมฺภูตสทฺทาทนีํ นิทฺเทโส นยานุ
สาเรน สุวิญฺเญยฺโยวฯ อจิฺเจวํ อตฺิถลิงฺิคานํ ภูธาตุมยานํ ยถารห ํนิพฺพจนาทวิเสน นิทฺเทโส วิภาวิ
โตฯ 

อทิานิ นปํุสกลงฺิคนิทฺเทโส วุจฺจต ิ– ตตฺร ภูตนฺต ิจตุพฺพธิ ํปถวีธาตุอาทกิ ํมหาภตูรูปํฯ ตญฺห ิ
อญฺเญสํ นิสฺสยภาเวน ภวตตี ิภตู,ํ ภวต ิวา ตสฺมิ ํตทธนีวุตฺตติาย อุปาทารูปนฺต ิภตูฯํ อถ วา 
ภตูนฺต ิสตฺโต ภตูนามโก วาฯ ภตูนฺต ิห ินปํุสกวเสน สกโล สตฺโต เอวํนามโก จ ยกฺขาทโิก วุจฺจติ
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ฯ ‘‘กาโล ฆสต ิภตูานิ, สพฺพาเนว สหตฺตนาฯ ยานีธ ภตูานิ สมาคตานิ, อุชฺฌาเปตฺวาน ภตูานิ, 
ตมฺหา ฐานา อปกฺกม’ี’ต ิ เอวมาทสุี นปํุสกปปฺโยโค เวทติพฺโพฯ คาตาพนฺธสุขตฺถ ํลงฺิควิปลฺลาโสต ิ
เจ? ตนฺน, ‘‘ยกฺขาทนีิ มหาภตูานิ ยํ คณฺหนฺต,ิ เนว เตสํ ตสฺส อนฺโต, น พห ิฐานํ อุปลพฺภต’ี’ต ิ
จุณฺณิยปทรจนายมฺปิ ภูตสทฺทสฺส นปํุสกลงฺิคตฺตทสฺสนโตต ิอวคนฺตพฺพฯํ มหาภูตนฺต ิ
วุตฺตปปฺการํ จตุพฺพธิ ํมหาภตูรูปํฯ ตสฺส มหนฺตปาตุภาวาทหี ิการเณห ิมหาภตูตา เวทติพฺพาฯ 
กถ?ํ มหนฺต ํภตูนฺต ิมหาภตู,ํ มายาการสงฺขาเตน มหาภเูตน สมนฺตปิิ มหาภตู,ํ ยกฺขาทหี ิมหาภู
เตห ิสมนฺตปิิ มหาภตู,ํ มหนฺเตห ิฆาสจฺฉาทนาทปิจฺจเยห ิภตู ํปวตฺตนฺตปิิ มหาภตู ,ํ มหาวิการ
ภตูนฺตปิิ มหาภตูฯํ เอวํ มหนฺตปาตุภาวาทหี ิการเณห ิมหาภตูตา เวทติพฺพาฯ อตฺริทํ 
สุฏฺฐุปลกฺขติพฺพ ํ– 

ปุนฺนปํุสกลงฺิโค จ, ภูตสทฺโท ปวตฺตต;ิ 
ปณฺณตฺตยิํ คุเณ เจว, คุเณเยวิตฺถลิงฺิคโกฯ 

ภูต สมฺภูตสทฺทาท-ินเย ปณฺณตฺตวิาจกา; 
โยเชตพฺพา ตลิงฺิเค เต, อติ ิเญ ยฺยํ วิเสสโตฯ 

‘‘ภโูต ตฏฺิฐต,ิ ภตูานิ, ตฏฺิฐนฺต,ิ สมโณ อยํ; 
อทิานิ ภโูต, จตฺิตานิ, ภตูานิ วิมลานิ ตุฯ 

วญฺฌา ภตูา วธ ูเอสา’’, อจิฺจุทาหรณานิเม; 
วุตฺตานิ สุฏฺฐุ ลกฺเขยฺย, สาสนตฺถคเวสโกฯ 

ภวิตฺตนฺต ิวฑฺฒติฏฺฐานํฯ ตญฺห ิภวนฺต ิวฑฺฒนฺต ิเอตฺถาต ิภวิตฺตนฺต ิวุจฺจต,ิ ‘‘ชนิตฺต ํ เม 
ภวิตฺต ํเม, อติ ิปงฺเก อวสฺสยิ’’นฺต ิอทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ 

‘‘ภวิตฺต’ํ’ อติ ิ‘‘ภาวิตฺต’’-นฺต ิ จ ปาโฐ ทฺวิธา มยา; 
รสฺสตฺตทฆีภาเวน, ทฏฺิโฐ ภคฺควชาตเกฯ 

ภูนนฺต ิภวนํ ภนูํ วทฺธฯิ ‘‘อหเมว ทสูิยา ภนูหตา, รญฺโญ มหาปตาปสฺสา’’ต,ิ ‘‘ภนูหจฺจ ํกต ํ
มยา’’ต ิจ อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ 

ภวนนฺต ิภวนกฺริยาฯ อถ วา ภวนฺต ิวฑฺฒนฺต ิเอตฺถ สตฺตา ปุตฺตธตีาห ินานาสมฺปตฺตหี ิจาต ิ
ภวนํ วุจฺจต ิเคโห, ‘‘เปตฺตกิ ํภวนํ มมา’’ต ิ อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ ‘‘เคโห ฆรญฺจ อาวาโส, 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๘๔  
 

ภวนญฺจ นิเกตน’’นฺต ิอทิ ํปริยายวจนํฯ ปราภวนนฺต ิอวทฺธมิาปชฺชนํฯ สมฺภวนนฺต ิสุฏฺฐุ ภวนํฯ 
วิภวนนฺต ิอุจฺเฉโท วินาโส วาฯ ปาตุภวนนฺต ิปากฏตา สรูปลาโภ อจิฺเจวตฺโถฯ อาวิภวนนฺต ิ
ปจฺจกฺขภาโวฯ ติโรภวนนฺต ิปฏิจฺฉนฺนภาโวฯ วินาภวนนฺต ิวินาภาโวฯ โสตฺถิภวนนฺต ิสุวตฺถติา
ฯ ปริภวนนฺต ิปีฬนา หฬีนา วาฯ อภิภวนนฺต ิวิธมนํฯ อธิภวนนฺต ิอชฺโฌตฺถรณํฯ อนุภวนนฺต ิ
ปริภุญฺชนํฯ สมนุภวนนฺต ิสุฏฺฐุ ปริภุญฺชนํฯ ปจฺจนุภวนนฺต ิอธปิตภิาเวนปิ สุฏฺฐุ ปริภุญฺชนํฯ 
นิคฺคหตีนฺตนปํุสกลงฺิคนิทฺเทโสฯ 

อตฺถวิภาวีต ิอตฺถสฺส วิภาวนสีล ํจตฺิต ํวา ญาณํ วา กุล ํวา อตฺถวิภาวิฯ เอวํ ธมฺมวิภาวิฯ อิ
การนฺตนปํุสกลงฺิคนิทฺเทโสฯ 

โคตฺรภูต ิปญฺญตฺตารมฺมณํ มหคฺคตารมฺมณํ วา โคตฺรภุจตฺิตฯํ ตญฺห ิกามาวจรโคตฺตมภภิว
ต,ิ มหคฺคตโคตฺตญฺจ ภาเวต ินิพฺพตฺเตตตี ิ‘‘โคตฺรภ’ู’ต ิ วุจฺจตฯิ อปิจ โคตฺรภตู ินิพฺพานารมฺมณํ 
มคฺควีถยิํ ปวตฺต ํโคตฺรภุญาณํ วา สงฺขารารมฺมณํ วา ผลสมาปตฺตวิีถยิํ ปวตฺต ํโคตฺรภุญาณํฯ เตสุ 
ห ิปฐม ํปุถุชฺชนโคตฺตมภภิวต,ิ อริยโคตฺตญฺจ ภาเวต,ิ โคตฺตาภธิานา จ นิพฺพานโต อารมฺมณ
กรณวเสน ภวตตี ิ‘‘โคตฺรภ’ู’ต ิ วุจฺจต,ิ ทุตยิํ ปน สงฺขารารมฺมณมฺปิ สมานํ อาเสวนปจฺจยภาเวน 
สสมฺปยุตฺตานิ ผลจตฺิตานิ โคตฺตาภธิาเน นิพฺพานมฺห ิภาเวตตีิ ‘‘โคตฺรภ’ู’ต ิ วุจฺจตฯิ อทิ ํปาฬิววตฺ
ถานํ – 

‘‘โคตฺรภุ’’อติ ิ รสฺสตฺต-วเสน กถติ ํปท;ํ 
นปํุสกนฺต ิวิญฺเญยฺยํ, ญาณจตฺิตาทเิปกฺขกฯํ 

‘‘โคตฺรภ’ู’อติ ิ ทฆีตฺต-วเสน กถติ ํปน; 
ปุลฺลงฺิคมติ ิวิญฺเญยฺยํ, ปุคฺคลาทกิเปกฺขกฯํ 

ทฆีภาเวน วุตฺต ํตุ, นปํุสกนฺต ิโน วเท; 
พนฺิทุวนฺต’ีตเร เภทา, ตโย อติ ิห ิภาสิตาฯ 

อีการนฺตา จ อูทนฺตา, รสฺสตฺต ํยนฺต ิสาสเน; 
นปํุสกตฺต ํปตฺวาน, สหภุ สีฆยายิตฯิ 

จตฺิเตน สห ภวตตี ิจิตฺตสหภุ, จตฺิเตน สห น ภวตตี ินจิตฺตสหภุ, รูปํฯ อุการนฺตนปํุสกลงฺิค
นิทฺเทโสฯ นิยตนปํุสกลงฺิคนิทฺเทโสยํฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๘๕  
 

อนิยตลงฺิคานํ นิยตนปํุสกลงฺิเคสุ ปกฺขตฺิตานํ ภูตปราภูตสทฺทาทนีํ นิทฺเทโส นยานุสาเรน สุ
วิญฺเญยฺโยวฯ อจิฺเจวํ นปํุสกลงฺิคานํ ภูธาตุมยานํ ยถารห ํนิพฺพจนาทวิเสน นิทฺเทโส วิภาวิโตฯ 
อจิฺเจวํ สพฺพถาปิ ลงฺิคตฺตยนิทฺเทโส สมตฺโตฯ 

อุลฺลงฺิคเนน วิวิเธน นเยน วุตฺต,ํ 
ภูธาตุสทฺทมยลงฺิคตกิ ํยเทต;ํ 
อาลงฺิคยิํ ปิยตรญฺจ สุต ํสุลงฺิค,ํ 
โปโส กเร มนสิ ลงฺิควิทุตฺตมจิฺฉํฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

ภูธาตุมยานํ ตวิิธลงฺิคกิานํ นามกิรูปานํ วิภาโค 

จตุตฺโถ ปริจฺเฉโทฯ 

๕. โอการนฺตปลฺุลิงฺคนามิกปทมาลา 

ภู ธาตุโต ปวตฺตานํ, นามกิานมโิต ปรํ; 
นามมาล ํปกาสิสฺสํ, นามมาลนฺตรมฺปิ จฯ 

วิปปฺกณฺิณกถา เอตฺถ, เอวํ วุตฺเต น เหสฺสต;ิ 
ปเภโท นามมาลานํ, ปริปุณฺโณว เหหติฯิ 

ปุพฺพาจริยสีหานํ, ตสฺมา อธิ มต ํสุต;ํ 
ปุเรจรํ กริตฺวาน, วกฺขาม ิสวินิจฺฉยํฯ 

ปุริโส, ปุริสาฯ ปุริสํ, ปุริเสฯ ปุริเสน, ปุริเสห,ิ ปุริเสภฯิ ปุริสสฺส, ปุริสานํฯ ปุริสา, ปุริสสฺมา, 
ปุริสมฺหา, ปุริเสห,ิ ปุริเสภฯิ ปุริสสฺส, ปุริสานํฯ ปุริเส, ปุริสสฺมิ,ํ ปุริสมฺห,ิ ปุริเสสุฯ โภ ปุริส, ภวนฺ
โต ปุริสาฯ 

อยมายสฺมตา มหากจฺจาเนน ปภนฺินปฏิสมฺภเิทน กตสฺมา นิรุตฺติปิฏกโต อุทฺธริโต ปุริสอจิฺ
เจตสฺส ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลานโยฯ ตตฺร ปุริสวจนเอกวจนปุถุวจเนสุ ปจฺจตฺตวจนาทนีิ ภวนฺ
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ตฯิ ต ํยถา? ปุริโส ตฏฺิฐต,ิ ปุริสา ตฏฺิฐนฺตฯิ ตตฺร ปุริโสต ิปุริสวจเน เอกวจเน ปจฺจตฺตวจนํ ภวต,ิ 
ปุริสาต ิปุริสวจเน ปุถุวจเน ปจฺจตฺตวจนํ ภวตฯิ 

ปุริสํ ปสฺสต,ิ ปุริเส ปสฺสตฯิ ตตฺร ปุริสนฺต ิปุริสวจเน เอกวจเน อุปโยควจนํ ภวต,ิ ปุริเสต ิปุ
ริสวจเน ปุถุวจเน อุปโยควจนํ ภวตฯิ 

ปุริเสน กต,ํ ปุริเสห ิกต,ํ ปุริเสภ ิกตฯํ ตตฺร ปุริเสนาต ิปุริสวจเน เอกวจเน กรณวจนํ ภวต,ิ 
ปุริเสหิ, ปุริเสภีต ิปุริสวจเน ปุถุวจเน กรณวจนํ ภวตฯิ 

ปุริสสฺส ทยีเต, ปุริสานํ ทยีเตฯ ตตฺร ปุริสสฺสาต ิปุริสวจเน เอกวจเน สมฺปทานวจนํ ภวต,ิ ปุ
ริสานนฺต ิปุริสวจเน ปุถุวจเน สมฺปทานวจนํ ภวตฯิ 

ปุริสา นิสฺสฏํ, ปุริสสฺมา นิสฺสฏํ, ปุริสมฺหา นิสฺสฏํ, ปุริเสห ินิสฺสฏํ, ปุริเสภ ินิสฺสฏํฯ ตตฺร ปุริ
สาต ิปุริสวจเน เอกวจเน นิสฺสกฺกวจนํ ภวตฯิ ปุริสสฺมาต…ิเป.… ปุริสมฺหาต ิปุริสวจเน เอกวจ
เน นิสฺสกฺกวจนํ ภวต,ิ ปุริเสหิ, ปุริเสภีต ิปุริสวจเน ปุถุวจเน นิสฺสกฺกวจนํ ภวตฯิ 

ปุริสสฺส ปริคฺคโห, ปุริสานํ ปริคฺคโหฯ ตตฺร ปุริสสฺสาต ิปุริสวจเน เอกวจเน สามวิจนํ ภวต,ิ 
ปุริสานนฺต ิปุริสวจเน ปุถุวจเน สามวิจนํ ภวตฯิ 

ปุริเส ปตฏฺิฐิต,ํ ปุริสสฺมิ ํปตฏฺิฐิต,ํ ปุริสมฺห ิปตฏฺิฐิต,ํ ปุริเสสุ ปตฏฺิฐิตฯํ ตตฺร ปุริเสต ิปุริสวจ
เน เอกวจเน ภุมฺมวจนํ ภวต,ิ ปุริสสฺมินฺต…ิเป.… ปุริสมฺหีต…ิเป.… ปุริเสสูต ิปุริสวจเน ปุถุวจ
เน ภุมฺมวจนํ ภวตฯิ 

โภ ปุริส ตฏฺิฐ, ภวนฺโต ปุริสา ตฏฺิฐถฯ ตตฺร โภ ปุริสอติ ิปุริสวจเน เอกวจเน อาลปนํ ภวต,ิ 
ภวนฺโต ปุริสาอติ ิปุริสวจเน ปุถุวจเน อาลปนํ ภวตตี ิอมินิา นเยน สพฺพตฺถ นโย วิตฺถาเรตพฺโพ
ฯ 

ยมกมหาเถเรน กตาย ปน จูฬนิรุตฺติยํ ‘‘โภ ปุริส’’อติ ิรสฺสวเสน อาลปเนกวจนํ วตฺวา ‘‘โภ 
ปุริสา’’อติ ิทฆีวเสน อาลปนพหุวจนํ วุตฺตฯํ กญฺิจาปิ ตาทโิส นโย นิรุตฺตปิิฏเก นตฺถ,ิ ตถาปิ พหนู
มาลปนวิสเย ‘‘โภ ยกฺขา’’อติอิาทนีํ อาลปนพหุวจนานํ ชาตกฏฺฐกถาทสุี ทสฺิสนโต ปสตฺถตโรว 
โหต ิวิญฺญนูํ ปมาณญฺจ, ตสฺมา อมินิา ยมกมหาเถรมเตนปิ ‘‘ปุริโส ปุริสา ปุริส’’นฺตอิาทนีิ วตฺวา 
อามนฺตเน ‘‘โภ ปุริส, โภ ปุริสา, ภวนฺโต ปุริสา’’ต ินามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 
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ตตฺถ ปุริโสต ิปฐมาย เอกวจนํฯ ปุริสาต ิพหุวจนํฯ ปุริสนฺต ิทุตยิาย เอกวจนํฯ ปุริเสต ิ
พหุวจนํฯ ปุริเสนาต ิตตยิาย เอกวจนํฯ ปุริเสหิ, ปุริเสภีต ิทฺเว พหุวจนานิฯ ปุริสสฺสาต ิจตุตฺถิ
ยา เอกวจนํฯ ปุริสานนฺต ิพหุวจนํฯ ปุริสา, ปุริสสฺมา, ปุริสมฺหาต ิตณิี ปญฺจมยิา เอกวจนานิฯ 
ปุริเสหิ, ปุริเสภีต ิทฺเว พหุวจนานิฯ ปุริสสฺสาต ิฉฏฺฐิยา เอกวจนํฯ ปุริสานนฺต ิพหุวจนํฯ ปุริเส, 
ปุริสสฺมํิ, ปุริสมฺหีต ิตณิี สตฺตมยิา เอกวจนานิฯ ปุริเสสูต ิพหุวจนํฯ โภ ปุริสาต ิอฏฺฐมยิา 
เอกวจนํฯ โภ ปุริสา, ภวนฺโต ปุริสาต ิทฺเว พหุวจนานิฯ 

กญฺิจาเปเตสุ ‘‘ปุริสา’’ต ิอทิ ํปฐมาปญฺจมอีฏฺฐมนีํ, ‘‘ปุริเส’’ต ิอทิ ํทุตยิาสตฺตมนีํ, ‘‘ปุริเสห,ิ ปุริ
เสภ’ี’ต ิตตยิาปญฺจมนีํ, ‘‘ปุริสาน’’นฺต ิจตุตฺถฉีฏฺฐีนํ เอกสทสิํ, ตถาปิ อตฺถวเสน อสงฺกรภาโว 
เวทติพฺโพฯ กถ?ํ ‘‘ปุริโส ตฏฺิฐต,ิ ปุริสา ตฏฺิฐนฺตฯิ ปุริสํ ปสฺสต,ิ ปุริเส ปสฺสต’ี’ตอิาทนิาฯ 

ตตฺถ จ โภต ิอามนฺตนตฺเถ นิปาโตฯ โส น เกวล ํเอกวจนํเยว โหต,ิ อถ โข พหุวจนมฺปิ โหตี
ต ิ‘‘โภ ปุริสา’’อติ ิพหุวจนปปฺโยโคปิ คหโิตฯ ‘‘ภวนฺโต’’ตทิ ํปน พหุวจนเมว โหตตี ิ‘‘ปุริสา’’ต ิ ปุน 
วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ อติ ิยมกมหาเถเรน ‘‘โภ ปุริส’’อติ ิรสฺสวเสน อาลปเนกวจนํ วตฺวา ‘‘โภ ปุริ
สา’’อติ ิทฆีวเสน อาลปนพหุวจนํ วุตฺตฯํ ตถา ห ิปาฬิยํ อฏฺฐกถาสุ จ นิปาตภโูต โภสทฺโท 
เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิธา ภชิฺชตฯิ อตฺริมานิ นิทสฺสนปทานิ – ‘‘อปิ นุ โข สปริคฺคหานํ เตวิชฺ
ชานํ พฺราหฺมณานํ อปริคฺคเหน พฺรหฺมุนา สทฺธิ ํสํสนฺทต ิสเมตตี,ิ โน หทิ ํโภ โคตมฯ อจฺฉริยํ โภ 
อานนฺท, อพฺภุต ํโภ อานนฺท, เอห ิโภ สมณ, โภ ปพฺพชติ’’อจิฺจาทปิาฬิโต อฏฺฐกถาโต จ 
โภสทฺทสฺส เอกวจนปปฺโยเค ปวตฺตนิิทสฺสนํ, ‘‘เตน ห ิโภ มมปิ สุณาถฯ ยถา มยเมว อรหาม ต ํ
ภวนฺต ํโคตม ํทสฺสนาย อุปสงฺกมตุิ,ํ นาห ํโภ สมณสฺส โคตมสฺส สุภาสิต ํสุภาสิตโต นาพฺภนุโม
ทาม,ิ ปสฺสถ โภ อมิ ํกุลปุตฺตฯํ โภ ยกฺขา อห ํอมิ ํตุมฺหาก ํภาเชตฺวา ทเทยฺยํฯ อปริสุทฺโธ ปนมฺห,ิ 
โภ ธุตฺตา ตุมฺหาก ํกฺริยา มยฺห ํน รุจฺจตฯิ โส เต ปุริเส อาห โภ ตุมฺเห ม ํมาเรนฺตา รญฺโญ ทสฺเสตฺ
วาว มาเรถา’’ต ิอจิฺจาท ิปน ปาฬิโต อฏฺฐกถาโต จ โภสทฺทสฺส พหุวจนปปฺโยเค ปวตฺตนิิทสฺสนํฯ 
กจฺจายนปปฺกรเณ ปน ‘‘โภ ปุริส, โภ ปุริสา’’ต ิปททฺวยํ อาลปเนกวจนวเสน วุตฺตฯํ ต ํยถา อาค
เมห ิน วิรุชฺฌต,ิ ตถา คเหตพฺพฯํ 

เกจ ิปน อทรูฏฺฐสฺสาลปเน ‘‘โภ ปุริส’’อติ ิรสฺสวเสน อาลปเนกวจนํ อจิฺฉนฺต,ิ ทรูฏฺฐสฺสาลปเน 
ปน ‘‘โภ ปุริสา’’อติ ิทฆีวเสน อาลปเนกวจนํ อจิฺฉนฺตฯิ อทรูฏฺฐานํ ทรูฏฺฐานญฺจ ปุริสานํ อตฺิถนีญฺจ 
อาลปเน น กญฺิจ ิวทนฺตฯิ ตถา อทรูฏฺฐาย ทรูฏฺฐาย จ อตฺิถยิา อาลปเน เต ปุจฺฉิตพฺพา 
‘‘อทรูฏฺฐานํ ทรูฏฺฐานญฺจ ปุริสานมาลปเน กถ ํวตฺตพฺพ’’นฺตฯิ อทฺธา เต เอวํ ปุฏฺฐา อุตฺตริ กญฺิจ ิ
วตฺตุ ํน สกฺขสฺิสนฺตฯิ เอวมฺปิ เต เจ วเทยฺยุํ ‘‘ภวนฺโต ปุริสาต ิอมินิาว อทรูฏฺฐานํ ทรูฏฺฐานญฺจ ปุริ
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สานมาลปนํ ภวต’ี’ตฯิ ตทา เต วตฺตพฺพา ‘‘ยท ิภวนฺโต ปุริสา’’ต ิอมินิา อทฺเวชฺเฌน วจเนน 
อทรูฏฺฐานํ ทรูฏฺฐานญฺจ ปุริสานมาลปนํ ภวต,ิ เอวํ สนฺเต ‘‘โภ ปุริส’’อติ ิรสฺสปเทนปิ ทรูฏฺฐสฺส จ 
ปุริสสฺสาลปนํ วตฺตพฺพ,ํ เอวํ อวตฺวา กมิตฺถ ํอทรูฏฺฐสฺสาลปเน ‘‘โภ ปุริส’’อติ ิรสฺสวเสน อาลป
เนกวจนํ อจิฺฉถ, กมิตฺถญฺจ ทรูฏฺฐสฺสาลปเน ‘‘โภ ปุริสา’’อติ ิทฆีวเสน อาลปเนกวจนํ อจิฺฉถฯ 

นนุ ‘‘ตคฺฆ ภควา โพชฺฌงฺคา, ตคฺฆ สุคต โพชฺฌงฺคา’’ตอิาทสุี อาลปนปทภตู ํ‘‘ภควา’’อติ ิ
ทฆีปท ํสมเีป ฐิตกาเลปิ ทเูร ฐิตกาเลปิ พุทฺธสฺสาลปนปทํ ภวิตุมรหเตว, ตถา อาลปนปทภตู ํ
‘‘สุคต’’อติ ิ รสฺสปทมฺปิฯ ยสฺมา ปเนเตสุ ‘‘ภควา’’ต ิอาลปนปทสฺส น กตฺถจปิิ รสฺสตฺต ํทสฺิสต,ิ ‘‘สุค
ตา’’ต ิอาลปนปทสฺส จ น กตฺถจปิิ ทฆีตฺต ํทสฺิสต,ิ ตสฺมา ทฆีรสฺสมตฺตาเภท ํอจนฺิเตตฺวา ‘‘ปุริส’’อิ
ต ิรสฺสวเสน วุตฺตปท ํปกตสฺิสรวเสน สมเีป ฐิตสฺส ปุริสสฺส อามนฺตนกาเล อทรูฏฺฐสฺสาลปนปท ํ
ภวต,ิ อายตสฺสรวเสน ทเูร ฐิตปุริสสฺส อามนฺตนกาเล ทรูฏฺฐสฺสาลปนปท ํภวตตี ิคเหตพฺพฯํ ตถา 
‘‘ภวนฺโต ปุริสา, โภ ยกฺขา, โภ ธุตฺตา’’ตอิาทนีิ ทฆีวเสน วุตฺตานิ อาลปนพหุวจนปทานิปิ ปกตสฺิ
สรวเสน สมเีป ฐิตปุริสานํ อามนฺตนกาเล อทรูฏฺฐานมาลปนปทานิ ภวนฺต,ิ อายตสฺสรวเสน ทเูร 
ฐิตปุริสาทนีํ อามนฺตนกาเล ทรูฏฺฐานมาลปนปทานิ ภวนฺตตี ิคเหตพฺพานิฯ ตถา ห ิพฺราหฺมณา 
กตฺถจ ิกตฺถจ ิรสฺสฏฺฐาเนปิ ทฆีฏฺฐาเนปิ อายเตน สเรน มชฺฌมิายเตน สเรน อจฺจายเตน จ สเรน 
เวท ํปฐนฺต ิลขิตุิมสกฺกุเณยฺเยน คตีสฺสเรน วิยฯ อติ ิสพฺพกฺขเรสุปิ อายเตน สเรนุจฺจารณํ ลพฺ
ภเตว ลขิตุิมสกฺกุเณยฺยํ, ตสฺมา อสมฺปถมโนตริตฺวา ‘‘โภ ปุริส’’อติ ิวจเนน ทรูฏฺฐสฺส จ อทรูฏฺฐสฺส 
จ ปุริสสฺสาลปนํ ภวต,ิ ‘‘โภ ปุริสา, ภวนฺโต ปุริสา’’ต ิอเิมห ิวจเนหปิิ ทรูฏฺฐานญฺจ อทรูฏฺฐานญฺจ 
ปุริสานมาลปนํ ภวตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ อติ ิทรูฏฺฐสฺส อทรูฏฺฐานญฺจ อายเตน สเรน อามนฺตนเมว 
ปมาณํ, น ทฆีรสฺสมตฺตาวิเสโส, ตสฺมา ‘‘โภ สตฺถ, โภ ราช, โภ คจฺฉ, โภ มุนิ, โภ ทณฺฑิ, โภ 
ภกฺิขุ, โภ สยมฺภุ, โภต ิกญฺเญ, โภต ิปตฺต,ิ โภต ิอตฺิถ,ิ โภต ิยาคุ, โภต ิวธุ, โภ กุล, โภ อฏฺฐิ, โภ 
จกฺขุ’’อจิฺเจวมาทหี ิปเทห ิอทรูฏฺฐสฺสาลปนญฺจ ทรูฏฺฐสฺสาลปนญฺจ ภวตฯิ ‘‘ภวนฺโต สตฺถา, สตฺถา
โร, โภตโิย กญฺญา, กญฺญาโย’’ต ิเอวมาทหีปิิ ปเทห ิอทรูฏฺฐานญฺจาลปนํ ภวตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อทิ ํปเนตฺถ สนฺนิฏฺฐานํ – 

ตสฺส ต ํวจนํ สุตฺวา, รญฺโญ ปุตฺต ํอทสฺสยุํ; 
ปุตฺโต จ ปิตรํ ทสฺิวา, ทรูโตวชฺฌภาสถฯ 

อาคจฺฉุ โทวาริกา ขคฺคพนฺธา, 
กาสาวิยา หนฺตุ มม ํชนินฺท; 
อกฺขาห ิเม ปุจฺฉิโต เอตมตฺถ,ํ 
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อปราโธ โก นฺวิธ มมชฺช อตฺถฯิ 

เอวํ สทฺธมฺมราเชน, โวหารกุสเลน เว; 
สุเทสิเต โสมนสฺส-ชาตเก สพฺพทสฺสินาฯ 

ทรูฏฺฐาเนปิ รสฺสตฺต,ํ ‘‘ชนินฺท’’อติ ิทสฺิสต;ิ 
น กตฺถจปิิ ทฆีตฺต,ํ อติ ินีต ิมยา มตาฯ 

อทิมฺเปตฺถ วตฺตพฺพ ํ‘‘กุโต นุ โภ อทิมายาต ํ‘ทรูฏฺฐสฺสาลปนํ อทรูฏฺฐสฺสาลปนม’ิต’ิ’? 
สทฺทสตฺถโตฯ สทฺทสตฺถ ํนาม น สพฺพโส พุทฺธวจนสฺโสปการกํ, เอกเทเสน ปน โหตฯิ 

อมิสฺมิ ํปกรเณ ‘‘พหุวจน’’นฺต ิวา ‘‘ปุถุวจน’’นฺต ิวา ‘‘อเนกวจน’’นฺต ิ วา อตฺถโต เอก,ํ พฺยญฺ
ชนเมว นานํ, ตสฺมา สพฺพตฺถ ‘‘พหุวจน’’นฺต ิวา ‘‘ปุถุวจน’’นฺต ิวา ‘‘อเนกวจน’’นฺต ิวา โวหาโร 
กาตพฺโพ, ปุถุวจนํ อเนกวจนนฺต ิจ อทิ ํสาสเน นิรุตฺตญฺญนูํ โวหาโร, อติรํ สทฺทสตฺถวิทนูํฯ 

กสฺมา ปน อมิสฺมิ ํปกรเณ ทฺวิวจนํ น วุตฺตนฺต?ิ ยสฺมา พุทฺธวจเน ทฺวิวจนํ นาม นตฺถ,ิ ตสฺมา 
น วุตฺตนฺตฯิ นนุ พุทฺธวจเน วจนตฺตยํ อตฺถ,ิ ตถา ห ิ‘‘อายสฺมา’’ต ิ อทิ ํเอกวจนํ, ‘‘อายสฺมนฺตา’’ต ิ
อทิ ํทฺวิวจนํ, ‘‘อายสฺมนฺโต’’ต ิอทิ ํพหุวจนนฺต?ิ ตนฺน, ยท ิ‘‘อายสฺมนฺตา’’ต ิอทิ ํวจนํ ทฺวิวจนํ 
ภเวยฺย, ‘‘ปุริโส ปุริสา’’ตอิาทสุี กตรํ ทฺวิวจนนฺต ิวเทยฺยาถ, ตสฺมา พุทฺธวจเน ทฺวิวจนํ นาม นตฺถิ
ฯ เตเนว ห ิสิ โย อํ โย นา หีตอิาทนิา เอกวจนพหุวจนาเนว ทสฺสิตานีตฯิ 

นนุ จ โภ ‘‘สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา, อชฺช อุโปสโถ ปนฺนรโสฯ ยทายสฺมนฺตานํ ปตฺตกลฺล,ํ มยํ 
อญฺญมญฺญ ํปาริสุทฺธอุิโปสถ ํกเรยฺยามา’’ต ิปาฬิยํ ทฺเว สนฺธาย ‘‘อายสฺมนฺตา’’ต ิ วุตฺต,ํ ‘‘อุทฺทฏฺิฐา 
โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชกิา ธมฺมา’’ตอิาทสุี ปน ปาฬีสุ พหโว สนฺธาย ‘‘อายสฺมนฺโต’’ต ิ
วุตฺต,ํ น จ สกฺกา วตฺตุ ํ‘‘ยถา ตถา วุตฺต’’นฺต,ิ ปริวาสาทอิาโรจเนปิ อฏฺฐกถาจริเยห ิวิญฺญาตสุค
ตาธปิปฺาเยห ิ‘‘ทฺวินฺนํ อาโรเจนฺเตน ‘อายสฺมนฺตา ธาเรนฺต’ูต,ิ ตณฺิณํ อาโรเจนฺเตน ‘อายสฺมนฺโต 
ธาเรนฺต’ูต ิวตฺตพฺพ’’นฺต ิวุตฺตตฺตาต?ิ สจฺจ ํวุตฺต,ํ ต ํปน วินยโวหารวเสน วุตฺตนฺตฯิ นนุ วินโย 
พุทฺธวจนํ, กสฺมา ‘‘พุทฺธวจเน ทฺวิวจนํ นาม นตฺถ’ี’ต ิวทถาต?ิ สจฺจ ํวินโย พุทฺธวจนํ, ตถาปิ 
วินยกมฺมวเสน วุตฺตตฺตา อุปลกฺขณมตฺต,ํ น สพฺพสาธารณพหุวจนปริยาปนฺนํฯ ยท ิห ิ‘‘อายสฺมนฺ
ตา’’ต ิอทิ ํทฺวิวจนํ สิยา, ตปปฺโยคานิปิ กฺริยาปทานิ ทฺวิวจนาเนว สิยุํ, ตถารูปานิปิ กฺริยาปทานิ น 
สนฺตฯิ น ห ิอกฺขรสมยโกวิโท ฌานลาภปิี ทพิฺพจกฺขุนา วสฺสสตมฺปิ วสฺสสหสฺสมฺปิ สมเวกฺขนฺโต 
พุทฺธวจเน เอกมฺปิ กฺริยาปท ํทฺวิวจนนฺต ิปสฺเสยฺย, เอวํ กฺริยาปเทสุ ทฺวิวจนสฺสาภาวา นามกิปเท
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สุ ทฺวิวจนํ นตฺถฯิ นามกิปเทสุ ตทภาวาปิ กฺริยาปเทสุ ตทภาโว เวทติพฺโพฯ สกฺกฏภาสายํ ทฺวีสุปิ 
ทฺวิวจนานิ สนฺต,ิ มาคธภาสายํ ปน นตฺถฯิ 

อปิจ ‘‘ปุถุวจน’’นฺต ินิรุตฺตโิวหาโรปิ ‘‘พุทฺธวจเน ทฺวิวจนํ นตฺถ’ี’ต ิ เอตมตฺถ ํทเีปตฯิ ตญฺห ิสกฺ
กฏภาสายํ วุตฺตา ทฺวิวจนโต พหุวจนโต จ วิสุํภตู ํวจนํ, ตตฺถ วา วุตฺเตห ิอตฺเถห ิวิสุํภตูสฺส 
อตฺถสฺส วจนํ ‘‘ปุถุวจน’’นฺต ิ วุจฺจตฯิ กถมทิ ํสกฺกฏภาสายํ วุตฺตา ทฺวิวจนโต พหุวจนโต จ วิสุํภตู ํ
วจนนฺต ิเจ? ยสฺมา สกฺกฏภาสายํ ‘‘ปุถุวจน’’นฺต ิโวหาโร นตฺถ,ิ ตสฺมา อทิ ํเตห ิสกฺกฏภาสายํ วุตฺ
เตห ิทฺวิวจนพหุวจเนห ิวิสุํภตูอตฺถสฺส วจนนฺต ิวุจฺจตฯิ กถญฺจ ปน สกฺกฏภาสายํ วุตฺเตห ิวิสุํ
ภตูสฺส อตฺถสฺส วจนนฺต ิปุถุวจนนฺต ิเจ? ยสฺมา สกฺกฏภาสายํ ทฺเว อุปาทาย ทฺวิวจนํ วุตฺต,ํ น ติ
จตุปญฺจาทเิก พหโว อุปาทาย, พหโว ปน อุปาทาย พหุวจนํ วุตฺต,ํ น ทฺเว อุปาทาย, อยํ สกฺกฏ
ภาสาย วิเสโสฯ มาคธภาสายํ ปน ทฺวิตจิตุปญฺจาทเิก พหโว อุปาทาย ปุถุวจนํ วุตฺต,ํ ตสฺมา สกฺ
กฏภาสายํ วุตฺเตห ิอตฺเถห ิวิสุํภตูสฺส อตฺถสฺส วจนนฺต ิปุถุวจนนฺต ิวุจฺจตฯิ อยํ มาคธภาสาย วิ
เสโสฯ ตสฺมาตฺร ปุถุภตูสฺส, ปุถุโน วา อตฺถสฺส วจนํ ‘‘ปุถุวจน’’นฺต ิอตฺโถ สมธคินฺตพฺโพฯ 

อทิานิ ‘‘ปุริโส, ปุริสา, ปุริส’’นฺต ินิรุตฺตปิิฏกโต อุทฺธริตนยํ นิสฺสาย ปกตริูปภตูสฺส 
ภูตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

ภโูต, ภตูาฯ ภตู,ํ ภเูตฯ ภเูตน, ภเูตห,ิ ภเูตภฯิ ภตูสฺส, ภตูานํฯ ภตูา, ภตูสฺมา, ภตูมฺหา, ภู
เตห,ิ ภเูตภฯิ ภตูสฺส, ภตูานํฯ ภเูต, ภตูสฺมิ,ํ ภตูมฺห,ิ ภเูตสุฯ โภ ภตู, ภวนฺโต ภตูาฯ 

อถ วา ‘‘โภ ภตูา’’อติ ิ พหุวจนํ วิญฺเญยฺยํฯ ยถา ปเนตฺถ ภูตอจิฺเจตสฺส ปกตริูปสฺส นามกิปท
มาลา ปุริสนเยน โยชติา, เอวํ ภาวกาทนีญฺจ อญฺเญสญฺจ ตสํทสิานํ นามกิปทมาลา ปุริสนเยน 
โยเชตพฺพาฯ เอตฺถญฺญานิ ตสํทสิานิ นาม ‘‘พุทฺโธ’’ตอิาทนีํ ปทานํ พุทฺธอจิฺจาทนีิ ปกตริูปานิฯ 

พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ มคฺโค, 
ขนฺโธ กาโย กาโม กปโฺป; 
มาโส ปกฺโข ยกฺโข ภกฺโข, 
นาโค เมโฆ โภโค ยาโคฯ 

ราโค โทโส โมโห มาโน, 
มกฺโข ถมฺโภ โกโธ โลโภ; 
หาโส เวโร ทาโห เตโช, 
ฉนฺโท กาโส สาโส โรโคฯ 
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อสฺโส สสฺโส อสฺิโส สิสฺโส, 
สีโห พฺยคฺโฆ รุกฺโข เสโล; 
อนฺิโท สกฺโก เทโว คาโม, 
จนฺโท สูโร โอโฆ ทโีปฯ 

ปสฺโส ยญฺโญ จาโค วาโท, 
หตฺโถ ปตฺโต โสโส เคโธ; 
โสโม โยโธ คจฺโฉ อจฺโฉ, 
เคโห มาโฬ อฏฺโฏ สาโลฯ 

นโร นโค มโิค สโส, 
สุโณ พโก อโช ทโิช; 
หโย คโช ขโร สโร, 
ทุโม ตโล ปโฏ ธโชฯ 

อุรโค ปฏโค วิหโค ภุชโค, 
ขรโภ สรโภ ปสโท ควโช; 
มหโิส วสโภ อสุโร ครุโฬ, 
ตรุโณ วรุโณ พลโิส ปลโิฆฯ 

สาโล ธโว จ ขทโิร, 
โคธุโม สฏฺฐิโก ยโว; 
กฬาโย จ กุลตฺโถ จ, 
ตโิล มุคฺโค จ ตณฺฑุโลฯ 

ขตฺตโิย พฺราหฺมโณ เวสฺโส, 
สุทฺโท ธุตฺโต จ ปุกฺกุโส; 
จณฺฑาโล ปตโิก ปฏฺโฐ, 
มนุสฺโส รถโิก รโถฯ 

ปพฺพชโิต คหฏฺโฐ จ, 
โคโณ โอฏฺโฐ จ คทฺรโภ; 
มาตุคาโม จ โอโรโธ, 
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อจิฺจาทนีิ วิภาวเยฯ 

เกเจตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘นนุ โภ ‘โอโรธา จ กุมารา จา’ต ิปาฐสฺส ทสฺสนโต โอโรธสทฺโท อตฺิถลิงฺิ
โค’’ต?ิ ตนฺน, ตตฺถ ห ิ‘‘โอโรธา’’ต ิอทิ ํโอการนฺตปุลฺลงฺิคเมว, นา’การนฺตตฺิถลิงฺิค,ํ ตุมฺเห ปน ‘‘อา
การนฺตตฺิถลิงฺิค’’นฺต ิมญฺญมานา เอวํ วทถ, น ปนิท ํอาการนฺตตฺิถลิงฺิค,ํ อถ โข ‘‘มาตุคามา’’ตปิท ํ
วิย พหุวจนวเสน วุตฺตมาการนฺตปทนฺตฯิ นนุ จ โภ สมฺโมหวิโนทนิยาทสุี โอโรธสทฺทสฺส อตฺิถิ
ลงฺิคตา ปากฏา, กถนฺต ิเจ? ‘‘รุกฺเข อธวิตฺถา เทวตา เถรสฺส กุทฺธา ปฐมเมว มนํ ปโลเภตฺวา ‘อโิต 
เต สตฺตทวิสมตฺถเก อุปฏฺฐาโก ราชา มริสฺสต’ีต ิสุปิเน อาโรเจสิฯ เถโร ต ํกถ ํสุตฺวา ราโชโรธานํ 
อาจกฺิขฯิ ตา เอกปปฺหาเรเนว มหาวิรวํ วิรวิสํู’’ตฯิ เอตฺถ ห ิ‘‘ราโชโรธาน’’นฺต ิวตฺวา ‘‘ตา’’ต ิ วุตฺตตฺ
ตาว โอโรธสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคตา ปากฏาต?ิ ตนฺน, อตฺถสฺส ทุคฺคหณโตฯ ทุคฺคหโิต ห ิเอตฺถ ตุมฺ
เหห ิอตฺโถ, เอตฺถ ปน โอโรธสทฺเทน อตฺิถปิทตฺถสฺส กถนโต อตฺิถปิทตฺถ ํสนฺธาย ‘‘ตา’’ต ิ วุตฺตตฺ
ตา ‘‘ตา อตฺิถโิย’’ต ิอยเมวตฺโถฯ ตุมฺเห ปน อมาตาปิตรสํวทฺธตฺตา อาจริยกุเล จ อนิวุฏฺฐตฺตา เอต ํ
สุขุมตฺถมชานนฺตา ยํ วา ต ํวา มุขารูฬฺห ํวทถฯ 

ภุญฺชนตฺถ ํกถนตฺถ,ํ มุข ํโหตตี ิโน วเท; 
ยํ วา ต ํวา มุขารูฬฺห,ํ วจนํ ปณฺฑิโต นโรตฯิ 

น มยํโภ ยํ วา ต ํวา มุขารูฬฺห ํวทาม, อฏฺฐกถาจริยานญฺเญว วจนํ คเหตฺวา วทาม, อฏฺฐก
ถาเยว อมฺหาก ํปฏิสรณํ, น มยํ ตุมฺหาก ํสทฺทหามาตฯิ อมฺหาก ํสทฺทหถ วา มา วา, มา ตุมฺเห 
‘‘อฏฺฐกถาจริยานญฺเญว วจนํ คเหตฺวา วทามา’’ต ิอฏฺฐกถาจริเย อพฺภาจกฺิขถฯ น ห ิอฏฺฐกถาจริ
เยห ิ‘‘โอโรธสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค’’ต ิ วุตฺตฏฺฐานมตฺถ,ิ ตสฺมาปิ อฏฺฐกถาจริเย อพฺภาจกฺิขถ, น ยุตฺต ํ
พุทฺธาทนีํ ครูนมพฺภาจกฺิขนํ มหโต อนตฺถสฺส ลาภาย สํวตฺตนโตฯ วุตฺตญฺเหต ํภควตา ‘‘อตฺตนา 
ทุคฺคหเิตน อมฺเห เจว อพฺภาจกฺิขต,ิ พหุญฺจ อปุญฺญ ํปสวต,ิ ตโต อตฺตานญฺจ ขณต’ี’ตฯิ 

เอวํ อพฺภาจกฺิขนสฺส อยุตฺตต ํสาวชฺชตญฺจ ทสฺเสตฺวา ปุนปิ เต อทิ ํวตฺตพฺพา – ชาตกฏฺฐก
ถายมฺปิ ตุมฺเหห ิอาหฏอุทาหรณสทสิํ อุทาหรณมตฺถ,ิ ต ํสุณาถฯ โกสิยชาตกฏฺฐกถายญฺห ิ‘‘สตฺ
ถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก ํสาวตฺถยิํ มาตุคาม ํอารพฺภ กเถสิฯ สา กเิรกสฺส สทฺธสฺส ปสนฺนสฺส อุ
ปาสกพฺราหฺมณสฺส พฺราหฺมณี ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา’’ต ิปาโฐ ทสฺิสตฯิ เอตฺถ ห ิ‘‘มาตุคาม ํ อารพฺภ 
กเถสี’’ต ิวตฺวา ‘‘สา’’ต ิ วุตฺตตฺตา ตุมฺหาก ํมเตน มาตุคามสทฺโท อตฺิถลิงฺิโคเยว สิยา, น ปุลฺลงฺิโค, 
กมิทิ ํอฏฺฐกถาวจนมฺปิ น ปสฺสถ, ตเทว ปน อฏฺฐกถาวจนํ ปสฺสถ, กิ ํสา เอว อฏฺฐกถา ตุมฺหาก ํ
ปฏิสรณํ, น ตทญฺญาตฯิ 
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ยท ิตาสททฺ ํอเปกฺขตฺิวา โอโรธสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคตฺตมจิฺฉถ, เอตฺถาปิ สาสทฺทมเปกฺขตฺิวา 
มาตุคามสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคตฺตมจิฺฉถาตฯิ เอวํ วุตฺตา เต นิรุตฺตรา อปปฺฏิภานา มงฺกุภตูา 
ปตฺตกฺขนฺธา อโธมุขา ปชฺฌาเยยฺยุํฯ เอตฺถาปิ มาตุคามสทฺเทน อตฺิถปิทตฺถสฺส กถนโต 
อตฺิถปิทตฺถ ํสนฺธาย ‘‘สา’’ต ิ วุตฺตตฺตา ‘‘สา อตฺิถ’ี’ต ิอยเมวตฺโถฯ กตฺถจ ิห ิปธานวาจเกน ปุลฺลงฺิ
เคน นปํุสกลงฺิเคน วา สมานาธกิรณสฺส คุณสทฺทสฺส อภเิธยฺยลงฺิคานุวตฺตตฺิตาปุลฺลงฺิควเสน วา 
นปํุสกลงฺิควเสน วา นิทฺทสิิตพฺพตฺเตปิ ลงฺิคมนเปกฺขตฺิวา อตฺิถปิทตฺถเมวาเปกฺขตฺิวา อตฺิถลิงฺิคนิทฺ
เทโส ทสฺิสตฯิ ต ํยถา? ‘‘อธิ วิสาเข มาตุคาโม สุสํวิหติกมฺมนฺตา โหต ิสงฺคหติปริชนา ภตฺตุมนาปํ 
จรต,ิ สมฺภต ํอนุรกฺขต’ี’ต ิจ, ‘‘โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย, เยน มเิธกจฺโจ มาตุคาโม 
ทุพฺพณฺณา จ โหต ิทุรูปา สุปาปิกา ทสฺสนาย, ทลทิฺทา จ โหต ิอปปฺสฺสกา อปปฺโภคา อปเฺปสกฺขา 
จฯ อธิ มลฺลเิก เอกจฺโจ มาตุคาโม โกธนา โหต ิอุปายาสพหุลา, อปปฺมฺปิ วุตฺตา สมานา อภสิชฺช
ต ิกุปปฺต ิพฺยาปชฺชต ิปตตฺิถยิต ิโกปญฺจ โทสญฺจ อปปฺจฺจยญฺจ ปาตุกโรต’ี’ต ิจ, ‘‘ต ํโข ปน ภกฺิข
เว อตฺิถริตนํ รญฺโญ จกฺกวตฺตสฺิส ปุพฺพุฏฺฐายินี ปจฺฉานิปาตนิี กิกํารปฏิสฺสาวินี’’ต ิจ อเิม ปโยคาฯ 

กตฺถจ ิปน ปธานวาจเกน นปํุสกลงฺิเคน สมานาธกิรณสฺส คุณสทฺทสฺส อภเิธยฺยลงฺิคานุวตฺตตฺิ
ตา นปํุสกลงฺิควเสน นิทฺทสิิตพฺพตฺเตปิ ลงฺิคมนเปกฺขตฺิวา ปุริสปทตฺถเมวาเปกฺขตฺิวา ปุลฺลงฺิคนิทฺ
เทโส ทสฺิสตฯิ ต ํยถา? ‘‘ปญฺจ ปจฺเจกพุทฺธสตานิ อมิสฺมิ ํอสิิคลิสฺิมิ ํปพฺพเต จรินิวาสิโน อเหสุํฯ ต ํ
โข ปน รญฺโญ จกฺกวตฺตสฺิส ปริณายกรตนํ ญาตานํ ปเวเสตา อญฺญาตานํ นิวาเรตา’’ตฯิ กตฺถจ ิ
ปธานวาจเกน ลงฺิคตฺตเยน สมานาธกิรณสฺส คุณสทฺทสฺส อภเิธยฺยลงฺิคานุรูปํ นิทฺเทโส ทสฺิสตฯิ ต ํ
ยถา? สา อตฺิถ ี‘‘สีลวต ีกลฺยาณธมฺมาฯ อฏฺฐห ิโข นกุลมาเต ธมฺเมห ิสมนฺนาคโต มาตุคาโม 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา มนาปกายิกานํ เทวานํ สหพฺยต ํอุปปชฺชตฯิ สทฺโธ ปุริสปุคฺคโล, สทฺธ ํ
กุล,ํ จตฺิต ํทนฺต ํสุขาวห’’นฺตฯิ 

เสยฺยอติ ิสทฺโท ปน เยภุยฺเยน โอการนฺตภาเว ฐตฺวา ลงฺิคตฺตยานุกโูล ภวต ิเอกากาเรเนว 
ตฏฺิฐนโตฯ กถ?ํ เสยฺโย อมตฺิโต มตยิา อุเปโตฯ เอสาว ปูชนา เสยฺโย, เอกาห ํชวีิต ํเสยฺโยฯ 

‘‘ธมฺเมน จ อลาโภ โย, 
โย จ ลาโภ อธมฺมโิก; 
อลาโภ ธมฺมโิก เสยฺโย, 
ยญฺเจ ลาโภ อธมฺมโิกฯ 

ยโส จ อปปฺพุทฺธนีํ, วิญฺญนูํ อยโส จ โย; 
อยโสว เสยฺโย วิญฺญนูํ, น ยโส อปปฺพุทฺธนิํฯ 
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ทุมฺเมเธห ิปสํสา จ, วิญฺญหู ิครหา จ ยา; 
ครหาว เสยฺโย วิญฺญหู,ิ ยญฺเจ พาลปปฺสํสนาฯ 

สุขญฺจ กามมยิก,ํ ทุกฺขญฺจ ปวิเวกกิ;ํ 
ปวิเวก ํทุกฺข ํเสยฺโย, ยญฺเจ กามมยํ สุขฯํ 

ชวีิตญฺจ อธมฺเมน, ธมฺเมน มรณญฺจ ยํ; 
มรณํ ธมฺมกิ ํเสยฺโย, ยญฺเจ ชเีว อธมฺมกิ’’นฺตฯิ 

เอวมยํ เสยฺย อติ ิสทฺโท โอการนฺตภาเว ฐตฺวา ลงฺิคตฺตยานุกโูล ภวตฯิ กตฺถจ ิปน อาการนฺต
ภาเว ฐตฺวา อตฺิถลิงฺิคานุกโูล ทสฺิสต ิ‘‘อตฺิถปิี ห ิเอกจฺจยิา, เสยฺยา โปส ชนาธปิา’’ตฯิ นิคฺคหตีนฺโต 
ปน หุตฺวา นปํุสกลงฺิคานุกโูล อปสิทฺโธฯ เอวํปกาเร ปโยเค กิ ํตุมฺเห น ปสฺสถาตฯิ เอวํ วุตฺตา จ 
เต นิรุตฺตราว ภวิสฺสนฺตฯิ 

สเจปิ เต เอตฺถ เอวํ วเทยฺยุํ ‘‘ตตฺถ ตตฺถ สุตฺตปปฺเทเส อฏฺฐกถาทสุี จ ‘มาตุคาโม’ต ิ วา ‘มาตุ
คาเมนา’ต ิวา โอการนฺตปุลฺลงฺิคภาเวน มาตุคามสทฺทสฺส ทสฺสนโต ปุลฺลงฺิคภตู ํมาตุคามสทฺท ํ
อนเปกฺขตฺิวา อตฺิถปิทตฺถเมว อเปกฺขตฺิวา ‘‘สา อตฺิถ’ี’ต ิ อิตฺถีสทฺเทน สาสทฺทสฺส สมฺพนฺธคฺคหณํ 
มยํ สมฺปฏิจฺฉาม, ‘โอโรโธ’ต ิวา ‘โอโรเธนา’ต ิวา โอการนฺตปุลฺลงฺิคภาเวน ฐิตสฺส โอโรธสทฺทสฺส 
อทสฺสนโต ปน ตุมฺเหห ิ วุตฺต ํปุริมตฺถ ํน สมฺปฏิจฺฉามา’’ตฯิ ตทา เตสํ อมิานิ วินยปาฬิยํ 
อาคตปทานิ ทสฺเสตพฺพานิ ‘‘เตน โข ปน สมเยน ราชา อุเทโน อุยฺยาเน ปริจาเรสิ สทฺธิ ํโอโรเธน , 
อถ โข รญฺโญ อุเทนสฺส โอโรโธ ราชานํ อุเทนํ เอตทโวจา’’ตฯิ เอวํ อมิานิ สุตฺตปทานิ ทสฺเสตฺวา 
สุตฺตนิปาตฏฺฐกถายํ ‘‘ราโม นาม ราชา กุฏฺฐโรค ีโอโรเธห ิจ นาฏเกห ิจ ชคิุจฺฉมาโน’’ต ิ
วจนญฺจ ทสฺเสตฺวา ‘‘คจฺฉถ ตุมฺเห ครุกุลมุปคนฺตฺวา ภควโต สทฺธมฺมสฺส จริฏฺฐิตตฺถ ํสาธุก ํ
ปทพฺยญฺชนานิ อุคฺคณฺหถา’’ต ิ อุยฺโยเชตพฺพาฯ 

อทิานิ มาตุคามสทฺทาทสุี กญฺิจ ิวินิจฺฉยํ วทาม – มาตุคามสทฺโท จ โอโรธสทฺโท จ ทา
รสทฺโท จาต ิอเิม อตฺิถปิทตฺถวาจกาปิ สมานา เอกนฺเตน ปุลฺลงฺิคา ภวนฺตฯิ เตสุ ทารสทฺทสฺส 
เอกสฺมิ ํอตฺเถ วตฺตมานสฺสาปิ พหุวจนกตฺตเมว สทฺทสตฺถวิท ูอจิฺฉนฺต,ิ น เอกวจนกตฺตฯํ มยํ ปน 
ทารสทฺทสฺส เอกสฺมิ ํอตฺเถ เอกวจนกตฺต,ํ เยภุยฺเยน ปน พหุวจนกตฺต ํอนุชานาม, พวฺหตฺเถ 
วตฺตพฺพเมว นตฺถฯิ ปาฬิยญฺห ิทารสทฺโท เยภุยฺเยน พหุวจนโก ภวต,ิ เอกวจนโก อปโฺปฯ ตตฺริ
เม ปโยคา – 
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‘‘ทาสา จ ทาสฺโย อนุชวีิโน จ, 
ปุตฺตา จ ทารา จ มยญฺจ สพฺเพ; 
ธมฺมญฺจรามปปฺรโลกเหตุ, 
ตสฺมา ห ิอมฺห ํทหรา น มยฺิยเร’’ต ิจ, 

‘‘โย ญาตนีํ สขนีํ วา, ทาเรสุ ปฏิทสฺิสต;ิ 
สหสา สมฺปิยาเยน, ต ํชญฺญาวสโล อติ’ี’ต ิ จ, 

‘‘เสห ิทาเรห’ิสนฺตุฏฺโฐ, เวสิยาสุ ปทสฺิสต;ิ 
ทสฺิสต ิปรทาเรสุ, ต ํปราภวโต มุข’’นฺต ิจ, 

‘‘ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา’’ต ิจ พฺยาเส, สมาเส ปน ‘‘ปุตฺตทารา ทสิา ปจฺฉา, ปุตฺตทาเรห ิ
มตฺตโน’’ต ิจ เอวมาทโย พหุวจนปปฺโยคา พหโว ภวนฺตฯิ 

เอกวจนปปฺโยคา ปน อปปฺาฯ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘ครูนํ ทาเร, ธมฺม ํจเร โยปิ สมุญฺชก ํจเร, ทารญฺจ 
โปสํ ททมปปฺกสฺม’ิ’นฺต ิจ, 

‘‘เย คหฏฺฐา ปุญฺญกรา, สีลวนฺโต อุปาสกา; 
ธมฺเมน ทารํ โปเสนฺต,ิ เต นมสฺสาม ิมาตล’ี’ต ิ จ, 

‘‘ปรทารํ น คจฺเฉยฺยํ, สทารปสุโต สิย’’นฺต ิจ, 

‘‘โย อจิฺเฉ ปุริโส โหตุ,ํ ชาติ ํชาติ ํปุนปปฺุนํ; 
ปรทารํ วิวชฺเชยฺย, โธตปาโทว กทฺทม’’นฺต ิจ 

เอวมาทโย เอกวจนปปฺโยคา อปปฺาฯ 

สมาหารลกฺขณวเสน ปเนส ทารสทฺโท นปํุสกลงฺิเคกวจโนปิ กตฺถจ ิภวตฯิ ‘‘อาทาย ปุตฺต
ทารํฯ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห’’อติ ิเอวํ อธิ วุตฺตปปฺกาเรน ลงฺิคญฺจ อตฺถญฺจ สลฺลกฺเขตฺวา ‘‘ปุริโส ปุริ
สา’’ต ิปวตฺต ํปุริสสทฺทนยํ นิสฺสาย สพฺเพสํ ‘‘ภโูต ภาวโก ภโว’’ตอิาทนีํ ภูธาตุมยานํ อญฺเญสญโฺจ
การนฺตปทานํ นามกิปทมาลาสุ สทฺธาสมฺปนฺเนห ิกุลปุตฺเตห ิสทฺธมฺมฏฺฐิตยิา โกสลฺลมุปปฺา
เทตพฺพฯํ 
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กิ ํปน สพฺพานิ โอการนฺตปทานิ ปุริสนเย สพฺพปปฺกาเรน เอกสทสิาเนว หุตฺวา ปวิฏฺฐานีต?ิ 
น ปวิฏฺฐานิฯ กานิจ ิห ิโอการนฺตปทานิ ปุริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺต,ิ เอกเทเสน ปวิฏฺฐา
นิ จ, กานิจ ิโอการนฺตปทานิ ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺต,ิ เอกเทเสน น ปวิฏฺฐานิ จ, 
กานิจ ิโอการนฺตปทานิ ปุริสนเย สพฺพถา อปปฺวิฏฺฐาเนวฯ ตตฺร กตมานิ กานิจ ิโอการนฺตปทานิ 
ปุริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺต,ิ เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จ? ‘‘สโร วโย เจโต’’ตอิาทนีิฯ สโรอติ ิ
ห ิอยํสทฺโท อุสุสทฺทสรวนอการาทสิรวาจโก เจ, ปุริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺโฐฯ รหทวาจโก เจ, 
มโนคณปกฺขกิตฺตา ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺโฐฯ วโยอติ ิสทฺโท ปริหานิวาจโก เจ, ปุริสนเย 
สพฺพถา ปวิฏฺโฐฯ อายุโกฏฺฐาสวาจโก เจ, มโนคณปกฺขกิตฺตา ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺโฐฯ เจ
โต อติ ิสทฺโท ยท ิปณฺณตฺตวิาจโก, ปุริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺโฐฯ ยท ิปน จตฺิตวาจโก, มโนคณปกฺ
ขกิตฺตา ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺโฐฯ มโนคโณ จ นาม – 

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

อเิม โสฬสฯ 

อทิานิ ยถาวุตฺตสฺส ปากฏีกรณตฺถ ํมนสทฺทาทนีํ นามกิปทมาล ํกถยาม – 

มโน, มนาฯ มนํ, มโน, มเนฯ มนสา, มเนน, มเนห,ิ มเนภฯิ มนโส, มนสฺส, มนานํฯ มนา, 
มนสฺมา, มนมฺหา, มเนห,ิ มเนภฯิ มนโส, มนสฺส, มนานํฯ มนสิ, มเน, มนสฺมิ,ํ มนมฺห,ิ มเนสุฯ โภ 
มน, ภวนฺโต มนาฯ 

อถ วา ‘‘โภ มนา’’อติ ิ พหุวจนมฺปิ เญยฺยํฯ เอวํ วโจ, วจาฯ วจ,ํ วโจ, วเจฯ วจสาตอิาทนิา นา
มกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อหสทฺทสฺส ปน ภุมฺเมกวจนฏฺฐาเน อหสิ, อเห, อหสฺมิ,ํ อหมฺห,ิ อหุ, 
อหนีต ิโยเชตพฺพาฯ 

อทิานิ รูปนฺตรวิเสสทสฺสนตฺถ ํนปํุสกลงฺิคสฺส มนสทฺทสฺสปิ นามกิปทมาล ํวทาม, อฏฺฐาเน 
อยํ กถติาต ิน โจเทตพฺพฯํ 
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มนํ, มนานิ, มนาฯ มนํ, มนานิ, มเนฯ มเนน, มเนห,ิ มเนภฯิ มนสฺส, มนโส, มนานํฯ มนา, 
มนสฺมา, มนมฺหา, มเนห,ิ มเนภฯิ มนสฺส, มนโส, มนานํฯ มเน, มนสฺมิ,ํ มนมฺห,ิ มเนสุฯ โภ มน, 
ภวนฺโต มนาฯ อถ วา ‘‘โภ มนานิ, โภ มนา’’เอวมฺปิ พหุวจนํ เวทติพฺพฯํ เอวมุตฺตรตฺราปิ นโยฯ 

เอตฺถ จ ปุลฺลงฺิคสฺส มนสทฺทสฺส ปจฺจตฺตกรณสมฺปทานสามภุิมฺมวจนานิ มโน มนสา มนโส 
มนสีต ิรูปานิ ฐเปตฺวา ยานิ เสสานิ, นปํุสกลงฺิคสฺส จ มนสทฺทสฺส ปจฺจตฺตวจนานิ ‘‘มนํ มนานี’’ต ิ
รูปานิ จ, อฏฺฐมฺโยปโยควจนานํ ‘‘มนํ มนานี’’ต ิรูปทฺวยญฺจ ฐเปตฺวา ยานิ เสสานิ, ตานิ สพฺพานิ 
กมโต สมสมานิฯ 

เกจ ิโอการนฺโต มโนอติ ิสทฺโท นปํุสกลงฺิโคต ิวทนฺต,ิ เต วตฺตพฺพา – ยท ิโส นปํุสกลงฺิโค สิ
ยา, ตสฺสทเิสห ิวโจ วโยตอิาทสิทฺเทหปิิ นปํุสกลงฺิเคเหว ภวิตพฺพ,ํ น ‘‘เต นปํุสกลงฺิคา’’ต ิครู 
วทนฺต,ิ ‘‘ปุลฺลงฺิคา’’อจิฺเจว วทนฺตฯิ ยสฺมา จ ปาฬิยํ ‘‘กาโย อนิจฺโจ; มโน อนิจฺโจ’’ต ิจ ‘‘กาโย ทุกฺ
โข, มโน ทุกฺโข’’ต ิจ ‘‘นิจฺโจ วา อนิจฺโจ วาต ิอนิจฺโจ ภนฺเต’’ต ิจ เอวมาทโย ปุลฺลงฺิคปปฺโยคา พห
โว ทฏฺิฐาฯ เตน ญายต ิมโนสทฺโท เอกนฺเตน ปุลฺลงฺิโคตฯิ ยท ิปน นปํุสกลงฺิโคสิยา, ‘‘อนิจฺโจ ทุกฺ
โข’’ต ิเอวมาทนีิ ตสํมานาธกิรณานิ อเนกปทสตานิปิ นปํุสกลงฺิคาเนว สิยุํฯ น ห ิตานิ นปํุสกลงฺิ
คานิ, อถ โข อภเิธยฺยลงฺิคานุวตฺตกานิ วาจฺจลงฺิคานิฯ เอวํ มโนสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคตา ปจฺเจตพฺพาต,ิ 
สเจ มโนสทฺโท นปํุสกลงฺิโค น โหต,ิ กถ ํ‘‘มนานี’’ต ินปํุสกรูปํ ทสฺิสตตี?ิ สจฺจ ํ‘‘มนานี’’ต ิ นปํุสก
ลงฺิคเมว, ตถาปิ มโนคเณ ปมุขภาเวน คหติสฺโสการนฺตสฺส มนสทฺทสฺส รูปํ น โหตฯิ อถ กญฺิจรหี
ต ิเจ? จิตฺตสทฺเทน สมานลงฺิคสฺส สมานสุตตฺิเตปิ มโนคเณ อปริยาปนฺนสฺส นิคฺคหตีนฺตสฺเสว 
มนสทฺทสฺส รูปํฯ มนสทฺโท ห ิปุนฺนปํุสกวเสน ทฺวิธา ภชิฺชต ิ‘‘มโน มนํ’’อติ ิยถา ‘‘อชฺชโวอชฺชว’’นฺ
ตฯิ ‘‘มโน เจ นปปฺทุสฺสตฯิ สนฺต ํตสฺส มนํ โหต’ี’ต ิห ิปาฬิฯ ยท ิจ โส มโนสทฺโท นปํุสกลงฺิโค น 
โหตฯิ 

‘‘ครุ เจตยิปพฺพตวตฺตนิยา, 
ปมทา ปมทา ปมทา วิมท;ํ 
สมณํ สุนิสมฺม อกา หสิต,ํ 
ปตติ ํอสุเภสุ มุนิสฺส มโน’’ต ิ

เอตฺถ มโนสทฺเทน สมานาธกิรโณ ‘‘ปตติ’’นฺต ิ สทฺโท นปํุสกลงฺิคภาเวน กสฺมา สนฺนิหโิตฯ ยสฺมา 
จ สมานาธกิรณปท ํนปํุสกลงฺิคภาเวน สนฺนิหติ,ํ ตสฺมา สทฺทนฺตรสนฺนิธานวเสน มโนสทฺโท นปํุ
สกลงฺิโคต ิญายตตี?ิ ตนฺน, สมานาธกิรณปทสฺส สพฺพตฺถ ลงฺิควิเสสาโชตนโตฯ ยท ิห ิสมานาธิ
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กรณปท ํสพฺพตฺถ ลงฺิควิเสสํ โชเตยฺย, ‘‘จตฺตาโร อนฺิทฺริยานี’’ต ิเอตฺถาปิ ‘‘จตฺตาโร’’ต ิปท ํอินฺทฺ
ริยสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคตฺต ํกเรยฺย, น จ กาตุ ํสกฺโกตฯิ อินฺทฺริยสทฺโท ห ิเอกนฺเตน นปํุสกลงฺิโคฯ ยท ิ
ตุมฺเห ‘‘ปตติ’’นฺต ิ สมานาธกิรณปท ํนิสฺสาย มโนสทฺทสฺส นปํุสกลงฺิคตฺตมจิฺฉถ, ‘‘จตฺตาโร อนฺิทฺริ
ยานี’’ต ิเอตฺถปิ ‘‘จตฺตาโร’’ต ิสมานาธกิรณปท ํนิสฺสาย อินฺทฺริยสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคตฺต ํอจิฺฉถาตฯิ น 
มยํ โภ อินฺทฺริยสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคตฺต ํอจิฺฉาม, อถ โข นปํุสกลงฺิคตฺตเํยว อจิฺฉาม, ‘‘จตฺตาโร’’ต ิปท ํ
ลงฺิควิปลฺลาสวเสน ฐิตตฺตา ‘‘จตฺตารี’’ต ิ คณฺหาม, ตสฺมา ‘‘จตฺตาริ อนฺิทฺริยานี’’ต ิอตฺถ ํธาเรมาตฯิ 
ยท ิเอวํ ‘‘ปตติ ํอสุเภสุ มุนิสฺส มโน’’ต ิเอตฺถาปิ ‘‘ปตติ’’นฺต ิปท ํลงฺิควิปลฺลาสวเสน ฐิตนฺต ิมนฺตฺวา 
‘‘ปตโิต’’ต ิอตฺถ ํธาเรถาตฯิ น ธาเรม เอตฺถ ลงฺิควิปลฺลาสสฺส อนิจฺฉิตพฺพโตฯ ยท ิห ิมโนสทฺโท 
ปุลฺลงฺิโค สิยา, ตสํมานาธกิรณปท ํ‘‘ปตโิต’’ต ิวตฺตพฺพ ํสิยาฯ กมิาจริโย เอวํ วตฺตุ ํน ชานิ, ชานมา
โน เอว โส ‘‘ปตโิต’’ต ิ นาโวจ, ‘‘ปตติ’’นฺต ิปนาโวจ, เตน ญายต ิ‘‘มโนสทฺโท นปํุสกลงฺิโค’’ตฯิ มา 
ตุมฺเห เอวํ วเทถ, สมานาธกิรณปท ํนาม กตฺถจ ิปธานลงฺิคมนุวตฺตต,ิ กตฺถจ ินานุวตฺตต,ิ ตสฺมา 
น ต ํลงฺิควิเสสโชตเน เอกนฺตโต ปมาณํฯ ‘‘มาตุคาโม, โอโรโธ, อาวุโส วิสาข, เอห ิวิสาเข, จตฺิตา
นิ อฏฺฐีนี’’ต ิเอวมาทริูปวิเสโสเยว ปมาณํฯ ยท ิสมานาธกิรณปเทเยว ลงฺิควิเสโส  อธคินฺตพฺโพ สิ
ยา, ‘‘จตฺตาโร จ มหาภตูา’’ตอิาทสุี ลงฺิคววตฺถานํ น สิยาฯ ยสฺมา เอวมาทสุีปิ ฐาเนสุ ลงฺิคววตฺ
ถานํ โหตเิยวฯ กถ?ํ ‘‘จตฺตาโร’’ต ิ ปุลฺลงฺิค ํ‘‘มหาภตูา’’ต ิ นปํุสกนฺต,ิ ตสฺมา ‘‘ปตติ ํอสุเภสุ มุนิสฺส 
มโน’’ต ิเอตฺถาปิ ‘‘ปตติ’’นฺต ินปํุสกลงฺิค ํ‘‘มโน’’ต ิ ปุลฺลงฺิคนฺต ิววตฺถานํ ภวตตีฯิ อทิ ํสุตฺวา เต ตุณฺ
ห ีภวิสฺสนฺตฯิ ตโต เตสํ ตุณฺหภีตูานํ อทิ ํวตฺตพฺพ ํ– ยสฺมา มโนคเณ ปวตฺตานํ ปทานํ สมานาธิ
กรณปทานิ กตฺถจ ินปํุสกวเสน โยเชตพฺพานิ, ตสฺมา มโนคเณ ปมุขสฺส มโนสทฺทสฺสปิ สมานาธิ
กรณปทานิ กตฺถจ ินปํุสกวเสน โยชติานิฯ ตถา ห ิปุพฺพาจริยา ‘‘สทฺธมฺมเตชวิหต ํวิลยํ ขเณน, 
เวเนยฺยสตฺตหทเยสุ ตโม’ปยาตฯิ ทุกฺข ํวโจ เอตสฺมนฺิต ิทุพฺพโจฯ อวนต ํสิโร ยสฺส โสยํ อวํสิโร , 
อปปฺก ํราคาท ิรโช เยสํ ปญฺญามเย อกฺขมฺิห ิเต อปปฺรชกฺขา’’ตอิาทนิา สทฺทรจนํ กุพฺพิสุํ, น ปน 
เตห ิวโจ สิโร รโชสทฺทาทนีํ นปํุสกลงฺิคตฺต ํวิภาเวตุ ํอทีสิี สทฺทรจนา กตา, อถ โข สิโรมโนสทฺ
ทานํ มโนคเณ ปวตฺตานํ ปุลฺลงฺิคสทฺทานํ กตฺถจปิิ อทีสิานิปิ ลงฺิควิปลฺลาสวเสน ฐิตานิ สมานาธิ
กรณปทานิ โหนฺตตี ิปเรสํ ชานาปนาธปิปฺายวตยิา อนุกมฺปาย วิรจติาฯ เอตฺถาปิ ตุมฺหาก ํมเตน 
มโนสทฺทสฺส นปํุสกลงฺิคตฺเต สต ิวโจ สิโร อจิฺจาทโยปิ นปํุสกลงฺิคตฺตมาปชฺชนฺต ินปํุสกลงฺิควเสน 
สมานาธกิรณปทานํ นิทฺทฏฺิฐตฺตาฯ กิ ํปเนเตสมฺปิ นปํุสกลงฺิคตฺต ํอจิฺฉถาตฯิ อทฺธา เต อทิมฺปิ สุตฺ
วา นิพฺเพเฐตุมสกฺโกนฺตา ตุณฺห ีภวิสฺสนฺตฯิ กญฺิจาปิ เต อญฺญ ํคเหตพฺพการณํ อปสฺสนฺตา เอวํ 
วเทยฺยุํ ‘‘ยท ิโภ มโน สทฺโท นปํุสกลงฺิโคน โหต,ิ กสฺมา เวยฺยากรณา ‘มโนสทฺโท นปํุสกลงฺิโค’ต ิ
วทนฺต’ี’ต?ิ เต วตฺตพฺพา – ยท ิตุมฺเห เวยฺยากรณมต ํคเหตฺวา มโนสทฺทสฺส นปํุสกลงฺิคตฺต ํโรเจถ
, นนุ ภควาเยว โลเก อสทโิส มหาเวยฺยากรโณ มหาปุริโส วิสารโท ปรปปฺวาทมทฺทโนฯ 
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ภควนฺตญฺห ิปทกา เวยฺยากรณา อมฺพฏฺฐมาณวโปกฺขรสาตโิสณทณฺฑาทโย จ พฺราหฺมณา สจฺจก
นิคณฺฐาทโย จ ปริพฺพาชกา วาเทน น สมฺปาปุณิสุํ, อญฺญทตฺถุ ภควาเยว มตฺตวารณคณมชฺเฌ 
เกสรสีโห วิย อสมฺภโีต เนสํ เนสํ วาท ํมทฺเทสิ, มหนฺเต จ เน อตฺเถ ปตฏฺิฐาเปสิ, เอวํวิเธน ภคว
ตา โวหารกุสเลน ยสฺมา ‘‘กาโย อนิจฺโจ’’ต ิจ ‘‘กาโย ทุกฺโข, มโน อนิจฺโจ, มโน ทุกฺโข’’ต ิจ เอว
มาทนิา วุตฺตา มโนสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคภาวสูจนิกา พห ูปาฬิโย ทสฺิสนฺต,ิ ตสฺมา มโนสทฺโท ปุลฺลงฺิ
โคเยวาต ิสารโต ปจฺเจตพฺโพตฯิ เอวํ วุตฺตา เต นิรุตฺตรา อปปฺฏิภานา มงฺกุภตูา ปตฺตกฺขนฺธา อโธ
มุขา ปชฺฌายิสฺสนฺตฯิ 

อทิานิ สรสทฺทาทนีํ นามกิปทมาลา วิเสสโต วุจฺจเต – 

สโร, สราฯ สรํ, สเรฯ สเรน, สเรห,ิ สเรภฯิ สรสฺส, สรานํฯ สรา, สรสฺมา, สรมฺหา, สเรห,ิ สเร
ภฯิ สรสฺส, สรานํฯ สเร, สรสฺมิ,ํ สรมฺห,ิ สเรสุฯ โภ สร, ภวนฺโต สราฯ 

อยํ ปุริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺฐสฺส อุสุสทฺทสรวนอการาทสิรวาจกสฺส สรสทฺทสฺส นามกิปท
มาลาฯ 

อยํ ปน ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐสฺส มโนคณปกฺขกิสฺส รหทวาจกสฺส สรสทฺทสฺส นา
มกิปทมาลา – 

สโร, สราฯ สรํ, สโร, สเรฯ สรสา, สเรน, สเรห,ิ สเรภฯิ สรโส, สรสฺส, สรานํฯ สรา, สรสฺมา, 
สรมฺหา, สเรห,ิ สเรภฯิ สรโส, สรสฺส, สรานํฯ สรสิ, สเร, สรสฺมิ,ํ สรมฺห,ิ สเรสุฯ โภ สร, ภวนฺโต 
สรา, โภ สรา อติ ิวาฯ 

วโย, วยาฯ วยํ, วเยฯ วเยน, วเยห,ิ วเยภตี ิปุริสนเยน เญ ยฺโยฯ อยํ ปุริสนเย สพฺพถา 
ปวิฏฺฐสฺส ปริหานิวาจกสฺส วยสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ 

อยํ ปน ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐสฺส มโนคณปกฺขกิสฺส อายุโกฏฺฐาสวาจกสฺส วยสทฺทสฺส 
นามกิปทมาลา – วโย, วยาฯ วยํ, วโย, วเยฯ วยสา, วเยน, วเยห,ิ วเยภตี ิมนนเยน เญยฺโยฯ 
ตสฺส เจโต ปฏิสฺโสสิ, อรญฺเญ ลุทฺทโคจโรฯ เจตา หนิสุํ เวทพฺพฯํ 

เจโต, เจตาฯ เจต,ํ เจเตฯ เจเตน, เจเตห,ิ เจเตภตี ิปุริสนเยน เญยฺโยฯ อยํ ปุริสนเย สพฺพ
ถา ปวิฏฺฐสฺส ปณฺณตฺตวิาจกสฺส เจตสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ 
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อยํ ปน ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐสฺส จตฺิตวาจกสฺส เจตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา – เจโต, 
เจตาฯ เจต,ํ เจโต, เจเตฯ เจตสา, เจเตน, เจเตห,ิ เจเตภตี ิมนนเยน เญยฺโยฯ ยโส กุลปุตฺโต, ยสํ 
กุลปุตฺต,ํ ยเสน กุลปุตฺเตนาต ิ เอกวจนวเสน ปุริสนเยน โยเชตพฺพา, เอกวจนปุถุวจนวเสน วาฯ 
เอวํ กานิจ ิโอการนฺตปทานิ ปุริสนเย สพฺพถา ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺต,ิ เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จาต ิอมิิ
นา นเยน สพฺพปทานิ ปญฺญาจกฺขุนา อุปปริกฺขตฺิวา วิเสโส เวทติพฺโพฯ อวิเสสญฺญุโน ห ิเอวมาทิ
วิภาค ํอชานนฺตา ยํ วา ต ํวา พฺยญฺชนํ โรเปนฺตา ยถาธปิเฺปต ํอตฺถ ํวิราเธนฺต,ิ ตสฺมา โย เอตฺถ 
อมฺเหห ิปกาสิโต วิภาโค, โส สทฺธาสมฺปนฺเนห ิกุลปุตฺเตห ิสกฺกจฺจมุคฺคเหตพฺโพฯ กตมานิ กานิจ ิ
โอการนฺตปทานิ ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จ เอกเทเสน น ปวิฏฺฐานิ จ? มโน วโจ เตโชสทฺ
ทาทโย เจว อยฺยสทฺโท จ, ตตฺร มนสทฺทาทนีํ นามกิปทมาลา เหฏฺฐา วิภาวิตาฯ 

อยฺยสทฺทสฺส ปน นามกิปทมาลายํ ‘‘อยฺโย, อยฺยาฯ อยฺยํ, อยฺเย’’ต ิปุริสนเยน วตฺวา อา
ลปนฏฺฐาเน ‘‘โภ อยฺย, โภ อยฺโย’’ต ิทฺเว เอกวจนานิ, ‘‘ภวนฺโต อยฺยา, ภวนฺโต อยฺโย’’ต ิทฺเว 
พหุวจนานิ จ วตฺตพฺพานิฯ เอตฺถ อยฺโย อติ ิสทฺโท ปจฺจตฺตวจนภาเว เอกวจนํ, อาลปนวจนภาเว 
เอกวจนญฺเจว พหุวจนญฺจฯ ตตฺริเม ปโยคา ‘‘อยฺโย กริ สาคโต อมฺพตตฺิถเิกน นาเคน สงฺคาเมสิ, 
ปิวตุ ภนฺเต อยฺโย สาคโต กาโปตกิ ํปสนฺน’’นฺต ิเอวมาทนีิ อยฺโยสทฺทสฺส ปจฺจตฺเตกวจนปปฺโยคา
น,ิ ‘‘อถ โข สา อตฺิถ ีต ํปุริสํ เอตทโวจ ‘นายฺโย โส ภกฺิขุ ม ํนิปปฺาเฏสิ, อปิจ อหเมว เตน ภกฺิขุนา 
คจฺฉาม,ิ อการโก โส ภกฺิขุ, คจฺฉ ขมาเปห’ีต’ิ’ เอวมาทนีิ อยฺโยสทฺทสฺส อาลปเนกวจนปปฺโยคานิ, 
‘‘เอถ’ยฺโย ราชวสติ,ํ นิสีทตฺิวา สุณาถ เมฯ เอถ มยํ อยฺโย สมเณสุ สกฺยปุตฺตเิยสุ ปพฺพชสฺิสามา’’ต ิ
เอวมาทนีิ อยฺโยสทฺทสฺส อาลปนพหุวจนปปฺโยคานิฯ ภวต ิจตฺร – 

อยฺโย อติ ิอยํ สทฺโท, ปจฺจตฺเตกวโจ ภเว; 
อาลปเน พหุวโจ, ภเว เอกวโจปิ จ – 

เอวํ กานิจ ิโอการนฺตปทานิ ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐานิ จ โหนฺต ิเอกเทเสน น ปวิฏฺฐานิ จฯ 

กตมานิ กานิจ ิโอการนฺตปทานิ ปุริสนเย สพฺพถา อปปฺวิฏฺฐานิ? โคสทฺโทเยวฯ โคสทฺทสฺส 
ห ิอยํ นามกิปทมาลา – 

โค, คาโว, คโวฯ คาวุํ, คาวํ, ควํ, คาโว, คโวฯ คาเวน, คเวน, โคห,ิ โคภฯิ คาวสฺส, ควสฺส, 
ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ คาวา, คาวสฺมา, คาวมฺหา, ควา, ควสฺมา, ควมฺหา, โคห,ิ โคภฯิ คาวสฺส, ควสฺส, 
ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ คาเว, คาวสฺมิ,ํ คาวมฺห,ิ คเว, ควสฺมิ,ํ ควมฺห,ิ คาเวสุ, คเวสุ, โคสุฯ โภ โค, ภวนฺ
โต คาโว, คโวฯ อยํ ปุริสนเย สพฺพถา อปปฺวิฏฺฐสฺส โคสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ 
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นนุ จ โภ โคสทฺโท อตฺตนา สมฺภตูโคณสทฺทมาลาวเสน ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺโฐ เจว 
เอกเทเสน น ปวิฏฺโฐ จาต?ิ สจฺจฯํ โคณสทฺโท โคสทฺทวเสน สมฺภโูตปิ ‘‘วตฺตจิฺฉานุปุพฺพกิา 
สทฺทปฏิปตฺต’ี’ต ิวจนโต โคสทฺทโต วิสุํ อมฺเหห ิคเหตฺวา ปุริสนเย ปกฺขตฺิโตฯ ตสฺส ห ิวิสุํ คหเณ 
ยุตฺต ิทสฺิสต ิสฺยาทสุี เอกากาเรเนว ตฏฺิฐนโต, ตสฺมา โคสทฺทโต สมฺภตูมฺปิ โคณสทฺท ํอนเปกฺขตฺิ
วา สุทฺธ ํโคสทฺทเมว คเหตฺวา ปุริสนเย สพฺพถา โคสทฺทสฺส อปปฺวิฏฺฐตา วุตฺตาฯ 

นนุ จ โภ ปจฺจตฺตวจนภโูต โคอติ ิสทฺโท ปุริโสต ิสทฺเทน สทสิตฺตา ปุริสนเย เอกเทเสน 
ปวิฏฺโฐต?ิ ตนฺน, โคสทฺโท ห ินิจฺจโมการนฺโต, น ปุริสสทฺทาทโย วิย ปฐม ํอการนฺตภาเว ฐตฺวา 
ปจฺฉา ปฏิลทฺโธการนฺตฏฺโฐฯ เตเนว ห ิปจฺจตฺตวจนฏฺฐาเนปิ อาลปนวจนฏฺฐาเนปิ โคอจิฺเจว ตฏฺิฐ
ตฯิ ยท ิปจฺจตฺตวจนตฺต ํปฏิจฺจ โคสทฺทสฺส ปุริสนเย เอกเทเสน ปวิฏฺฐตา อจิฺฉิตพฺพา, ‘‘กานิจ ิโอ
การนฺตปทานี’’ต ิเอวํ วุตฺตา โอการนฺตกถา กมตฺถ ํทเีปยฺย, นิปผฺลาว สา กถา สิยา, ตสฺมา อมฺ
เหห ิยถาวุตฺโต นโยเยว อายสฺมนฺเตห ิมนสิ กาตพฺโพฯ เอวํ โคสทฺทสฺส ปุริสนเย สพฺพถา อปปฺ
วิฏฺฐตา ทฏฺฐพฺพาฯ 

เกเจตฺถ เอวํ ปุจฺเฉยฺยุํ ‘‘โคสทฺทสฺส ตาว ‘โค, คาโว, คโวฯ คาวุํ, คาวํ, ควํ’ อจิฺจาทนิา นเยน 
ปุริสนเย สพฺพถา อปปฺวิฏฺฐตา อมฺเหห ิญาตา, ชรคคฺว ปุงคฺวาทสิทฺทา ปน กุตฺร นเย ปวิฏฺฐา’’
ต?ิ เตสํ เอวํ พฺยากาตพฺพ ํ‘‘ชรคคฺว ปุงคฺวาทสิทฺทา สพฺพถาปิ ปุริสนเย ปวิฏฺฐา’’ตฯิ ตถา ห ิ
เตสํ โคสทฺทโต อยํ วิเสโส, ชรนฺโต จ โส โค จาต ิชรคฺคโวฯ เอตฺถ นการโลโป ตการสฺส จ 
คการตฺต ํภวต ิสมาสปทตฺตา, สมาเส จ สิมฺห ิปเร โคสทฺทสฺโสการสฺส อวาเทโส ลพฺภต,ิ ตสฺมา 
ปาฬิยํ ‘‘วิสาเณน ชรคฺคโว’’ต ิเอกวจนรูปํ ทสฺิสตฯิ ตถา ห ิอญฺญตฺถ อนุปปทตฺตา คโวอติ ิพหุว
จนปทเํยว ทสฺิสตฯิ อธิ ปน โสปปทตฺตา สมาสปทภาวมาคมฺม ‘‘ชรคฺคโว’’ต ิ เอกวจนปทเํยว ทสฺิ
สตฯิ ตถา ห ิชรคฺคโวต ิเอตฺถ ชรนฺตา จ เต คโว จาต ิเอวํ พหุวจนวเสน นิพฺพจนียตา น ลพฺภติ 
โลกสงฺเกตวเสน เอกสฺมิ ํอตฺเถ นิรูฬฺหตฺตาตฯิ ‘‘ชรคฺคโว, ชรคฺควาฯ ชรคฺควํ, ชรคฺคเวฯ ชรคฺคเว
นา’’ต ิปุริสนเยน นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอส นโย ปุงคฺโว สกฺยปุงคฺโวตอิาทสุีปิฯ 

ตตฺร ปุงคฺโวต ิคุนฺนํ ยูถปต ินิสภสงฺขาโต อุสโภฯ โย ปาฬิยํ ‘‘มุหุตฺตชาโตว ยถา ควํปต,ิ 
สเมห ิปาเทห ิผุสี วสุนฺธร’’นฺต ิจ ‘‘ควญฺเจ ตรมานานํ, อุชุ ํคจฺฉต ิปุงฺคโว’’ต ิจ อาคโตฯ อทีเิสสุ 
ปน ฐาเนสุ เกจ ิ‘‘ปุมา จ โส โค จาต ิปุงฺคโว’’ต ิวจนตฺถ ํภณนฺตฯิ มยํ ปน ปธาเน นิรูฬฺโห อยํ สทฺ
โทต ิวจนตฺถ ํน ภณามฯ น ห ิปุงโฺกกิโลตอิาทสิทฺทานํ โกกลิาทนีํ ปุมฺภาวปปฺกาสนมตฺเต สมตฺถ
ตา วิย อมิสฺส ปุมฺภาวปปฺกาสนมตฺเต สมตฺถตา สมฺภวต,ิ อถ โข ปธานภาวปปฺกาสเน จ สมตฺถ
ตา สมฺภวตฯิ เตน ‘‘สกฺยปุงฺคโว’’ตอิาทสุี นิสภสงฺขาโต ปุงฺคโว วิยาต ิปุงฺคโว, สกฺยานํ, สกฺเยสุ วา 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๐๒  
 

ปุงฺคโว สกฺยปุงฺคโวตอิาทนิา สมาสปทตฺโถ คเหตพฺโพฯ อถ วา อุตฺตรปทตฺเต ฐิตานํ สีหพยฺคฆฺ
นาคาทสิทฺทานํ เสฏฺฐวาจกตฺตา ‘‘สกฺยปุงฺคโว’’ตอิาทนีํ ‘‘สกฺยเสฏฺโฐ’’ตอิาทนิา อตฺโถ คเหตพฺโพฯ 
อติ ิสพฺพถาปิ ปุริสนเย ปวตฺตนโต ชรคคฺว ปุงคฺวาทสิทฺทานํ โคสทฺทสฺส ปทมาลโต วิสทสิป
ทมาลตา ววตฺถเปตพฺพาฯ โคสทฺทสฺส ปน ปุริสนเย สพฺพถา อปปฺวิฏฺฐตา จ ววตฺถเปตพฺพาฯ 

อาปสทฺเท อาจริยานํ ลงฺิควจนวเสน มตเิภโท วิชฺชต,ิ ตสฺมา ตมํเตน ตสฺส ปุริสนเย สพฺพถา 
อปปฺวิฏฺฐตา ภวตฯิ ‘‘องฺคุตฺตราเปสู’’ต ิ ปาฬิยา อฏฺฐกถายํ ‘‘มหยิา ปน นทยิา อุตฺตเรน อาโป’’ต ิ
วุตฺต,ํ ฏีกายํ ปน ต ํอุลฺลงฺิคตฺิวา ‘‘มหยิา นทยิา อาโป ตสฺส ชนปทสฺส อุตฺตเรน โหนฺต,ิ ตาสํ 
อวิทรูตฺตา โส ชนปโท อุตฺตราโป’’ต ิ วุตฺตฯํ เอวํ อาปสทฺทสฺส เอกนฺเตน อตฺิถลิงฺิคตา พหุวจนตา 
จ อาจริเยห ิอจิฺฉิตา, เตสํ มเต อาโปอติ ิอตฺิถลิงฺิเค ปฐมาพหุวจนรูเป โหนฺเต ทุตยิาตตยิาปญฺจมี
สตฺตมนีํ พหุวจนรูปานิ กทีสิานิ สิยุํฯ ตถา ห ิ‘‘ปุริเส, ปุริเสห ิปุริเสภ ิปุริเสสู’’ต ิรูปวโต ปุลฺลงฺิคสฺส 
วิย โอการนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส เอการเอหิ การาทยุิตฺตานิ รูปานิ กตฺถจปิิ น ทสฺิสนฺตฯิ อโต เตสํ มเต 
ปทมาลานโย อตวี ทุกฺกโรฯ 

อาปสทฺทสฺส ครโว, สทฺทสตฺถนยํ ปต;ิ 
พหุวจนตญฺจตฺิถ-ิลงฺิคภาวญฺจ อพฺรวุํฯ 

อิจฺจาปสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคพหุวจนนฺตตา เวยฺยากรณานํ มต ํนิสฺสาย อนุมตาต ิเวทติพฺพาฯ 
อฏฺฐสาลินิยํ ปน อาโป อติ ิสทฺทสฺส นปํุสกลงฺิเคกวจนวเสน วุตฺโต ปโยโค ทฏฺิโฐ ‘‘โอมตฺต ํปน 
อาโป อธมิตฺตปถวีคตกิ ํชาต’’นฺตฯิ ชาตกปาฬิยํ ตุ ตสฺเสกวจนนฺตตา ทฏฺิฐาฯ ตถา ห ิ‘‘สุจ ิ ํ
สุคนฺธ ํสลลิ,ํ อาโป ตตฺถาภสินฺทต’ี’ตฯิ อมิสฺมิ ํปเทเส อาโป อติ ิสทฺโท เอกวจนฏฺฐาเน ฐิโต ทฏฺิโฐ
ฯ เกเจตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘อาโปต ิสงฺข ํคต ํสลลิ ํสุจ ิสุคนฺธ ํหุตฺวา ตตฺถ อภสินฺทตตีิ สลิลํสทฺทวเสน 
เอกวจนปปฺโยโค กโต, น นามสทฺทวเสนฯ อาปสทฺโท ห ิเอกนฺเตนิตฺถลิงฺิโค เจว พหุวจนนฺโต จฯ 
ตถา ห ิ‘อาโป ตตฺถาภสินฺทนฺต’ีต ิพหุวจนวเสน ตปปฺโยโค วตฺตพฺโพปิ ฉนฺทานุรกฺขณตฺถ ํวจน
วิปลฺลาสวเสน นิทฺทฏฺิโฐ’’ตฯิ ตนฺน, ‘‘อาโป ตตฺถาภสินฺทเร’’ต ิวตฺตุ ํสกฺกุเณยฺยตฺตา ‘‘ตานิ อชฺช 
ปทสฺิสเร’’ต ิพหุวจนปปฺโยคา วิยฯ ยสฺมา เอวํ น วุตฺต,ํ ยสฺมา จ ปน ปาฬิยํ ‘‘อาโป ลพฺภต,ิ เตโช 
ลพฺภต,ิ วาโย ลพฺภต’ี’ต ิ เอกวจนปปฺโยโค ทสฺิสต,ิ ตสฺมา ‘‘อาโป’’ต ิ สทฺทสฺส เอกวจนนฺตตา 
ปจฺจกฺขโต ทฏฺิฐาตฯิ 

อถาปิ เจ วเทยฺยุํ – นนุ ปาฬิยํเยว ตสฺส พหุวจนนฺตตา ปจฺจกฺขโต ทฏฺิฐา ‘‘อาโป จ เทวา 
ปถวี จ, เตโช วาโย ตทาคมุ’’นฺต?ิ ตมฺปิ นฯ เอตฺถ ห ิ‘‘เทวา’’ต ิ สทฺท ํอเปกฺขตฺิวา ‘‘อาคมุ’’นฺต ิ
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พหุวจนปปฺโยโค กโต, น ‘‘อาโป’’ต ิสทฺทฯํ ยท ิ‘‘อาโป’’ต ิ สทฺท ํสนฺธาย พหุวจนปปฺโยโค กโต สิ
ยา, ‘‘ปถวี’’ต ิ ‘‘เตโช’’ต ิ ‘‘วาโย’’ต ิจ สทฺทมฺปิ สนฺธาย พหุวจนปปฺโยโค กโต สิยาฯ เอวํ สนฺเต 
ปถวี เตโช วาโยสทฺทาปิ พหุวจนกภาวมาปชฺเชยฺยุํ, น ปน อาปชฺชนฺตฯิ น เหเต พหุวจนกา, อถ 
โข เอกวจนกา เอวฯ รูฬฺหวีเสน เต ปวตฺตา ปกตอิาปาทสุี อตฺเถสุ อปปฺวตฺตนโตฯ ตถา ห ิอาโป
กสิณาทสุี ปริกมฺม ํกตฺวา นิพฺพตฺตา เทวา อารมฺมณวเสน ‘‘อาโป’’ตอิาทนิาม ํ ลภนฺตตีฯิ เอวํ วุตฺ
ตาปิ เต เอวํ วเทยฺยุํ ‘‘นนุ จ โภ ‘องฺคุตฺตราเปสู’ต ิพหุวจนปาฬิ ทสฺิสต’ี’ต?ิ เต วตฺตพฺพา – 
อสมฺปถมวตณฺิณา ตุมฺเห, น ห ิตุมฺเห สทฺทปปฺวตฺติ ํชานาถ, ‘‘องฺคุตฺตราเปสู’’ต ิพหุวจนํ ปน ‘‘กุรู
สุ องฺเคสุ องฺคานํ มคธาน’’นฺตอิาทนีิ พหุวจนานิ วิย รูฬฺหวีเสน เอกสฺสาปิ ชนปทสฺส วุตฺต,ํ น 
อาปสงฺขาต ํอตฺถ ํสนฺธายฯ ‘‘องฺคุตฺตราเปสู’’ต ิ เอตฺถ ห ิอาปสงฺขาโต อตฺโถ อุปสชฺชนีภโูต, ปุลฺ
ลงฺิคพหุวจเนน ปน วุตฺโต ชนปทสงฺขาโต อตฺโถเยว ปธาโน ‘‘อาคตสมโณ สงฺฆาราโม’’ต ิเอตฺถ 
สมณสงฺขาต ํอตฺถ ํอุปสชฺชนก ํกตฺวา ปวตฺตสฺส อาคตสมณสทฺทสฺส สงฺฆารามสงฺขาโต อตฺโถ วิย
, ตสฺมา อาปสงฺขาต ํอตฺถ ํคเหตฺวา โย องฺคุตฺตราโป นาม ชนปโท, ตสฺมิ ํองฺคุตฺตราเปสุ ชนปเทต ิ
อตฺโถ เวทติพฺโพฯ ตถา ห ิ‘‘องฺคุตฺตราเปสุ วิหรต ิอาปณํ นาม องฺคานํ นิคโม’’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ 
ตตฺถ อุตฺตเรน มหามหยิา นทยิา อาโป เยสํ เต อุตฺตราปา, องฺคา จ เต อุตฺตราปา จาต ิองฺคุตฺตรา
ปา, เตสุ องฺคุตฺตราเปสุฯ เอวํ เอกสฺมิ ํชนปเทเยว พหุวจนํ น อาปสงฺขาเต อตฺเถ, เตน อฏฺฐก
ถายํ วุตฺต ํ‘‘ตสฺมิ ํองฺคุตฺตราเปสุ ชนปเท’’ตฯิ เอวํ วุตฺตา เต นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺตฯิ 

ตถาปิ เย เอวํ วทนฺต ิ‘‘อาปสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค เจว พหุวจนโกจา’’ตฯิ เต ปุจฺฉิตพฺพา ‘‘กิ ํ
ปฏิจฺจ ตุมฺเห อายสฺมนฺโต ‘อาปสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค เจว พหุวจนโก จา’ต ิวทถา’’ต?ิ เต เอวํ ปุฏฺฐา 
เอวํ วเทยฺยุํ – ‘‘องฺคาเยว โส ชนปโท, มหยิา ปน นทยิา อุตฺตเรน อาโป, ตาสํ อวิทรูตฺตา อุตฺตรา
โปต ิวุจฺจต’ี’ต ิจ ‘‘มหยิา ปน นทยิา อาโป ตสฺส ชนปทสฺส อุตฺตเรน โหนฺต,ิ ตาสํ อวิทรูตฺตา โส 
ชนปโท อุตฺตราโปต ิวุจฺจต’ี’ต ิจ เอวํ ปุพฺพาจริเยห ิอภสิงฺขโต สทฺทรจนาวิเสโส ทสฺิสติ, ตสฺมา 
อตฺิถลิงฺิโค เจว พหุวจนโก จา’’ต ิวทามาตฯิ สจฺจ ํทสฺิสต,ิ โส ปน สทฺทสตฺเถ เวยฺยากรณานํ มต ํ
คเหตฺวา อภสิงฺขโต, สทฺทสตฺถญฺจ นาม น สพฺพถา พุทฺธวจนสฺโสปการก ,ํ เอกเทเสน ปน โหต,ิ 
ตสฺมา กจฺจายนปปฺกรเณ อจิฺฉิตานิจฺฉิตสงฺคหวิวชฺชนํ กาตุ ํ‘‘ชนิวจนยุตฺตญฺห,ิ ลงฺิคญฺจ นิปปฺชฺช
เต’’ต ิลกฺขณานิ วุตฺตานิฯ 

ยท ิจ อาปสทฺโท อตฺิถลิงฺิคพหุวจนโก, กถ ํอาโปต ิปท ํสิชฺฌตตี?ิ อาปสทฺทโต ปฐมา
โยวจนํ กตฺวา ตสฺโสการาเทสญฺจ กตฺวา อาโปต ิปท ํสิชฺฌต ิ‘‘คาโว’’ต ิปทมวิาตฯิ วิสมมทิ ํ
นิทสฺสนํ, ‘‘คาโว’’ต ิปทญฺห ินิจฺโจการนฺเตน โคสทฺเทน สมฺภตูฯํ ตถา ห ิโยมฺห ิปเร โคสทฺทนฺตสฺ
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สาวาเทสํ กตฺวา ตโต โยนโมการาเทสํ กตฺวา ‘‘คาโว’’ต ินิปผฺชฺชต,ิ อาปสทฺเท ปน ทฺเว อาเทสา 
น สนฺตฯิ พุทฺธวจนญฺห ิปตฺวา อาปสทฺโท อการนฺตตาปกตโิก ชาโต, น อญฺญถาปกตโิกตฯิ 

เอวํ วุตฺตาปิ เต ‘‘อทิเมว สจฺจ,ํ นาญฺญ’’นฺต ิเจตสิ สนฺนิธาย อาธานคฺคาหทิุปปฺฏินิสฺสคฺคภิาเว
, ‘‘น วจนปจฺจนีกสาเตน สุวิชานํ สุภาสิต’’นฺต ิเอวํ วุตฺตปจฺจนีกสาตภาเว จ ฐตฺวา เอวํ วเทยฺยุํ 
‘‘ยเถว คาโวสทฺโท, ตเถว อาโปสทฺโท กิ ํอตฺิถลิงฺิโค น ภวิสฺสต ิพหุวจนโก จา’’ต?ิ ตโต เตสํ อมิา
นิ สุตฺตปทานิ ทสฺเสตพฺพานิฯ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘อาปํ อาปโต สญฺชานาต,ิ อาปํ อาปโต สญฺญตฺวา อาปํ 
มญฺญต,ิ อาปสฺมิ ํมญฺญต,ิ อาปํ เมต ิมญฺญต,ิ อาปํ อภนินฺทต’ี’ต ิ เอวํ สุตฺตปทานิ ทสฺเสตฺวา ‘‘อา
ปนฺต ิอทิ ํกตรวจน’’นฺต ิปุจฺฉิตพฺพาฯ อทฺธา เต อาปสทฺทสฺส พหุวจนนฺตภาวเมว อจิฺฉมานา 
วกฺขนฺต ิ‘‘ทุตยิาพหุวจน’’นฺตฯิ เต วตฺตพฺพา ‘‘นนุ โยวจนํ น สุยฺยต’ี’ต?ิ เต วเทยฺยุํ ‘‘โยวจนํ กตอ
มาเทสตฺตา น สุยฺยต’ี’ตฯิ ยํ ยํ โภนฺโต อจิฺฉนฺต,ิ ต ํต ํมุขารูฬฺห ํวทนฺตฯิ 

‘‘อาปโต’’ต ิ อทิ ํปน กิ ํโภนฺโต วทนฺตตี?ิ ‘‘อาปโต’’ต ิ อทิมฺปิ ‘‘พหุวจนก ํโตปจฺจยนฺต’’นฺต ิ
วทาม โตปจฺจยสฺส เอกตฺเถ จ พวฺหตฺเถ จ ปวตฺตนโตฯ อติ ิตุมฺเห พหุวจนกตฺตเํยว อจิฺฉมานา 
‘‘อาโปสทฺโท จ โยวจนนฺโต’’ต ิภณถ, ‘‘อาปโต’’ต ิ อทิมฺปิ ‘‘พหุวจนก ํโตปจฺจยนฺต’’นฺต ิภณถ, 
‘‘อาปสฺมิ ํมญฺญต’ี’ต ิ เอตฺถ ปน ‘‘อาปสฺม’ิ’นฺตทิ ํกตรวจนนฺต ํกตราเทเสน สมฺภตูนฺต?ิ อทฺธา เต 
เอวํ ปุฏฺฐา นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺตฯิ ตถา เยสํ เอวํ โหต ิ‘‘อาปสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค เจว พหุวจนโก จา’’
ต,ิ เต ปุจฺฉิตพฺพา ‘‘ยํ อาจริเยห ิเวยฺยากรณมต ํคเหตฺวา ‘ยา อาโป’ต ิจ ‘ตาส’นฺต ิจ วุตฺต,ํ ตตฺถ 
‘กิ ํตาส’นฺต ิวจเน ‘อาปาน’นฺต ิปท ํอาเนตฺวา อตฺโถ วตฺตพฺโพ, อุทาหุ อาปสฺสา’’ต?ิ ‘‘อาปาน’นฺต ิ
ปทมาเนตฺวา อตฺโถ วตฺตพฺโพ’’ต ิเจ, เอวญฺจ สต ิ‘‘ยา อาปา’’ต ิวตฺตพฺพ ํ‘‘ยา กญฺญา ตฏฺิฐนฺต’ี’ต ิ
ปทมวิฯ อถ ‘‘อาปา’’ต ิ ปท ํนาม นตฺถ,ิ ‘‘อาโป’’ต ิ ปทเํยว พหุวจนกนฺต ิเจ, เอวํ สต ิ‘‘ตาส’’นฺต ิ
เอตฺถาปิ ‘‘อาปสฺสา’’ต ิปท ํอาเนตฺวา อตฺโถ เวทติพฺโพฯ กสฺมาต ิเจ? ยสฺมา ‘‘อาโป’’ต ิ ปจฺจตฺ
เตกวจนสฺส ตุมฺหาก ํมเตน พหุวจนตฺเต สต ิ‘‘อาปสฺสา’’ต ิปทมฺปิ พหุวจนนฺต ิกตฺวา ตาสํสทฺเทน 
โยเชตฺวา วตฺตุ ํยุตฺตโิตตฯิ เอวํ สต ิ‘‘อาปาน’’นฺต ิปทสฺส อภาเวเนว ภวิตพฺพฯํ ยถา ปน ‘‘ปุริโส, 
ปุริสาฯ ปุริสํ, ปุริเส’’ต ิจ, ‘‘โค, คาโว, คโวฯ คาวุ’’นฺต ิจ เอกวจนพหุวจนานิ ภวนฺต,ิ เอวํ ‘‘อาโป, 
อาปาฯ อาปํ, อาเป’’ต ิ เอกวจนพหุวจเนห ิภวิตพฺพฯํ เอวญฺจ สต ิ‘‘อาปสทฺโท พหุวจนโกเยว โห
ต’ี’ต ิน วตฺตพฺพฯํ 

เย เอวํ วทนฺต,ิ เตสํ วจนํ สโทสํ ทุปปฺริหรณียํ มูลปริยายสุตฺเต ‘‘อาปํ มญฺญต ิอาปสฺม’ิ’นฺต ิ
เอกวจนปาฬีนํ ทสฺสนโต, วิสุทฺธิมคคฺาทสุี จ ‘‘วิสฺสนฺทนภาเวน ต ํต ํฐานํ อาโปต ิอปโฺปตตี ิ
อาโป’’ตอิาทกิสฺส เอกวจนวเสน วุตฺตนิพฺพจนสฺส ทสฺสนโตฯ ยถา ปน ปาฬิยํ อตฺิถลิงฺิเคปิ ปริ
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ยาปนฺโน โคสทฺโท ‘‘ตา คาโว ตโต ตโต ทณฺเฑน อาโกเฏยฺยา’’ต ิจ ‘‘อนฺนทา พลทา เจตา’’ต ิจ 
อาทนิา พวฺหตฺถทปีเกห ิอตฺิถลิงฺิคภเูตห ิ สพฺพนามกิปเทห ิจ อสพฺพนามกิปเทห ิจ สมานาธกิรณ
ภาเวน วุตฺโต ทสฺิสต,ิ น ตถา ปาฬิยํ พวฺหตฺถทปีเกห ิอตฺิถลิงฺิคภเูตห ิ สพฺพนามกิปเทห ิวา อสพฺ
พนามกิปเทห ิวา สมานาธกิรณภาเวน วุตฺโต อาปสทฺโท ทสฺิสตฯิ ยท ิห ิอาปสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค สิ
ยา, กญญฺสทฺทโต อาปจฺจโย วิย อาปสทฺทโต อาปจฺจโย วา สิยา, นทสทฺทโต วิย จ อีปจฺจโย 
วา สิยา, อุภยมฺปิ นตฺถ,ิ อุภยาภาวโต อตฺิถลิงฺิเค วุตฺต ํสพฺพมฺปิ วิธานํ ตตฺถ น ลพฺภต,ิ เตน ญา
ยต ิ‘‘อาปสทฺโท อนิตฺถลิงฺิโค’’ตฯิ นนุ จ โภ โคสทฺทโตปิ อาปจฺจโย นตฺถ,ิ ตทภาวโต อตฺิถลิงฺิเค 
วุตฺตวิธานํ น ลพฺภต,ิ เอวํ สนฺเต กสฺมา โสเยว อตฺิถลิงฺิโค โหต,ิ น ปนายํ อาปสทฺโทต?ิ 

เอตฺถ วุจฺจเต – โคสทฺโท น นิโยคา อตฺิถลิงฺิโค, อถ โข ปุลฺลงฺิโควฯ อตฺิถลิงฺิคภาเว ปน ตมฺหา 
อาปจฺจเย อโหนฺเตปิ อีปจฺจโย วิกปเฺปน โหต,ิ อญฺญมฺปิ อตฺิถลิงฺิเค วุตฺตวิธานํ ลพฺภตฯิ โส ห ิ
นิจฺจโมการนฺตตาปกตยิํ ฐตฺวา ‘‘โค, คาวี’’ตอิาทนิา อตฺตโน อตฺิถลิงฺิครูปานํ นิพฺพตฺตกิารณภโูต, 
เตน โส อตฺิถลิงฺิโค ภวตฯิ อาปสทฺเท ปน อีปจฺจยาท ิน ลพฺภตฯิ เตน โส อตฺิถลิงฺิโคต ิน วตฺตพฺ
โพฯ ยถา วา โคสทฺทสฺส อวิสทาการโวหารต ํปฏิจฺจ อตฺิถลิงฺิคภาโว อุปปชฺชติ, น ตถา 
อาปสทฺทสฺสฯ อาปสทฺทสฺส ห ิอนากุลรูปกฺกมตฺตา อวิสทาการโวหารตา น ทสฺิสต ,ิ ยาย เอโส 
อตฺิถลิงฺิโค สิยาฯ เอวํ วุตฺตา เต นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺตฯิ 

ตถา เยสํ เอวํ โหต ิ‘‘อาปสทฺโท สพฺพทา อตฺิถลิงฺิโค เจว พหุวจนโก จา’’ต,ิ เต วตฺตพฺพา – 
ยถา อตฺิถลิงฺิคภตูสฺส กญญฺาสทฺทสฺส ปฐม ํกญญฺอติ ิรสฺสวเสน ฐปิตสฺส อาปจฺจยโต ปรํ สฺมํิวจนํ 
สรูปโต น ตฏฺิฐต,ิ ยภําเวน จ ยาภาเวน จ ตฏฺิฐต ิ‘‘กญฺญายํ, กญฺญายา’’ต,ิ น ตถา ‘‘อตฺิถลิงฺิค’’นฺต ิ
ตุมฺเหห ิคหติสฺส อาโปสทฺทสฺส ปฐม ํอาปอติ ิรสฺสวเสน ฐปิตสฺส ปรํ สฺมํิวจนํ ยํภาเวน จ ยาภา
เวน จ ตฏฺิฐต,ิ อถ โข สรูปโตเยว ตฏฺิฐต ิ‘‘อาปสฺมิ ํมญฺญต’ี’ตฯิ ยท ิปน อาปสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค สิ
ยา, สฺมํิวจนํ สรูปโต น ตฏฺิเฐยฺยฯ ยสฺมา จ สฺมํิวจนํ สรูปโต ตฏฺิฐต,ิ ตสฺมา อาปสทฺโท น อตฺิถลิงฺิ
โคฯ น ห ิจตุราสีตธิมฺมกฺขนฺธสหสฺสสงฺคเหสุ อเนกโกฏิสตสหสฺเสสุ ปาฬิปปฺเทเสสุ เอกสฺมมฺิปิ 
ปาฬิปปฺเทเส ปฐม ํอการนฺตภาเวน ฐเปตพฺพานํ อตฺิถลิงฺิคสทฺทานํ ปรโต ฐิต ํสฺมํิวจนํ สรูปโต 
ตฏฺิฐตตีฯิ เอวํ วุตฺตา เต นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺตฯิ 

เกจ ิปเนตฺถ เอวํ วเทยฺยุํ ‘‘อาปสทฺโท นปํุสกลงฺิโค, ตถา ห ิอฏฺฐสาลินิยํ ‘โอมตฺต ํปน อาโป 
อธมิตฺตปถวีคตกิ ํชาต’นฺต ินปํุสกลงฺิคภาเวน ตสํมานาธกิรณปทานิ นิทฺทฏฺิฐานี’’ต?ิ ตนฺน, 
มโนคเณ ปวตฺเตห ิตม วจ สิรสทฺทาทหี ิวิย อาปสทฺเทนปิ สมานาธกิรณปทานํ กตฺถจ ินปํุสก
ลงฺิคภาเวน นิทฺทสิิตพฺพตฺตาฯ ปุพฺพาจริยานญฺห ิสทฺทรจนาสุ ‘‘สทฺธมฺมเตชวิหต ํวิลยํ ขเณน, 
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เวเนยฺยสตฺตหทเยสุ ตโม ปยาต’ี’ต ิเอตฺถ ‘‘ตโม’’ตปิเทน สมานาธกิรณํ ‘‘วิหต’’นฺต ิ นปํุสกลงฺิค ํทสฺิ
สต,ิ ตถา ‘‘ทุกฺข ํวโจ เอตสฺมิ ํวิปจฺจนีกสาเต ปุคฺคเลต ิทุพฺพโจ’’ต ิเอตฺถ ‘‘วโจ’’ต ิปเทน สมานาธิ
กรณํ ‘‘ทุกฺข’’นฺต ิ นปํุสกลงฺิค,ํ ‘‘อวนต ํสิโร ยสฺส โส อวนตสิโร’’ต ิเอตฺถ ‘‘สิโร’’ต ิปเทน สมานาธิ
กรณํ ‘‘อวนต’’นฺต ิ นปํุสกลงฺิค,ํ ‘‘อปปํฺ ราคาทริโช เยสํ ปญฺญามเย อกฺขมฺิห ิเต อปปฺรชกฺขา’’ต ิ
เอตฺถ ‘‘รโช’’ต ิปเทน สมานาธกิรณํ ‘‘อปปฺ’’นฺต ินปํุสกลงฺิค ํทสฺิสตฯิ น เต อาจริยา เตห ิสมานาธิ
กรณปเทห ิตมวจสิรสทฺทาทนีํ นปํุสกลงฺิคตฺตวิญฺญาปนตฺถ ํตถาวิธ ํสทฺทรจนํ กุพฺพิสุํ, อถ โข 
‘‘โสภนํ มโน ตสฺสาต ิสุมโน’’ต ิเอตฺถ วิย มโนคเณ ปวตฺตปุลฺลงฺิคานํ ปโยเค นปํุสกลงฺิคภาเวนปิ 
สมานาธกิรณปทานิ กตฺถจ ิโหนฺตตี ิทสฺสนตฺถ ํกุพฺพิสุํฯ ยถา จ ‘‘วิหต’’นฺตอิาทกิา สทฺทรจนา 
ตมวจสิรสทฺทาทนีํ นปํุสกลงฺิคตฺตวิญฺญาปนตฺถ ํน กตา, ตถา ‘‘โอมตฺต’’นฺต ิ จ ‘‘อธมิตฺตปถวีคตกิ ํ
ชาต’’นฺต ิจ สทฺทรจนาปิ อาปสทฺทสฺส นปํุสกลงฺิคตฺตวิญฺญาปนตฺถ ํน กตาฯ ยสฺมา ปน มโนคเณ 
ปวตฺเตห ิมนสทฺทาทหี ิเอกเทเสน สมานคตกิตฺตา อาปสทฺเทนปิ นปํุสกลงฺิคสฺส สมานาธกิรณตา 
ยุชฺชต,ิ ตสฺมา อฏฺฐสาลนิิยํ ‘‘โอมตฺต ํปน อาโป อธมิตฺตปถวีคตกิ ํชาต’’นฺต ินปํุสกลงฺิคสฺส อาปสทฺ
เทน สมานาธกิรณตา กตาฯ ตถาปิ อาปสทฺโท มนสทฺทาทหี ิเอกเทเสน สมานคตโิก สมาสปทตฺ
เต มชฺโฌการสฺส ‘‘อาโปกสิณํ, อาโปคต’’นฺตอิาทปิปฺโยคสฺส ทสฺสนโต, ตสฺมา ‘‘โอมตฺต’’นฺตอิา
ทวิจนํ อาปสทฺทสฺส นปํุสกลงฺิคตฺตวิญฺญาปนตฺถ ํวุตฺตนฺต ิน คเหตพฺพ,ํ ลงฺิควิปริยยวเสน ปน 
กตฺถจ ิเอวมฺปิ สทฺทคต ิโหตตี ิญาปนตฺถ ํวุตฺตนฺต ิคเหตพฺพฯํ ‘‘โอมตฺโต’’ต ิ จ ‘‘อธมิตฺตปถวีคตโิก 
ชาโต’’ต ิจ ลงฺิค ํปริวตฺเตตพฺพฯํ ยท ิห ิอาปสทฺโท นปํุสกลงฺิโค สิยา, สนิการานิ’สฺส ปจฺจตฺโตปโย
ครูปานิ พุทฺธวจนาทสุี วิชฺเชยฺยุํ, น ตาทสิานิ สนฺตฯิ กญฺิจ ิภยฺิโย – โอการนฺต ํนาม นปํุสกลงฺิค ํ
กตฺถจปิิ นตฺถ,ิ นิคฺคหตีนฺตอิการนฺต อกุารนฺตวเสน ห ิตวิิธานิเยว นปํุสกลงฺิคานิฯ เตน 
อาปสทฺทสฺส นปํุสกลงฺิคตา นุปปชฺชตตีฯิ เอวํ วุตฺตา เต นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺตฯิ อจิฺโจการนฺตวเสน 
คหติสฺส อาปสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคตา จ นปํุสกลงฺิคตา จ เอกนฺตโต นตฺถ,ิ นิคฺคหตีนฺตวเสน ปน 
คหติสฺส กตฺถจ ินปํุสกลงฺิคตา สิยา ‘‘ภนฺเต นาคเสน สมุทฺโท สมุทฺโทต ิวุจฺจต,ิ เกน การเณน อาปํ 
อุทก ํสมุทฺโทต ิวุจฺจต’ี’ต ิปโยคทสฺสนโตฯ เอตฺถ ปเนเก วเทยฺยุํ ‘‘ยท ิโภ โอการนฺตวเสน คหติสฺส 
อาปสทฺทสฺส อตฺิถนิปํุสกลงฺิควเสน ทฺวิลงฺิคตา นตฺถ,ิ โอการนฺโต อาปสทฺโท กตรลงฺิโค’’ต?ิ ปุลฺลงฺิ
โคต ิมยํ วทามาตฯิ 

ยท ิจ โภ อาปสทฺโท ปุลฺลงฺิโคฯ ยถา อาปสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคตา ปญฺญาเยยฺย, นิชฺฌานกฺขมตา 
จ ภเวยฺย, ตถา สุตฺต ํอาหรถาตฯิ ‘‘อาหริสฺสามสุิตฺต,ํ น โน สุตฺตาหรเณ ภาโร อตฺถ’ี’ต ิ เอวญฺจ 
ปน วตฺวา เตสํ อมิานิ สุตฺตปทานิ ทสฺเสตพฺพานิฯ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘อาโป อุปลพฺภตตี?ิ อามนฺตาฯ 
อาปสฺส กตฺตา กาเรตา อุปลพฺภตตี?ิ น เหวํ วตฺตพฺเพฯ อตโีต อาโป อตฺถตี?ิ อามนฺตาฯ เตน 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๐๗  
 

อาเปน อาปกรณียํ กโรตตี?ิ น เหวํ วตฺตพฺเพฯ อาปํ มญฺญต ิอาปสฺมิ ํมญฺญต’ี’ต ิ อมิานิ สุตฺตปทา
นิฯ 

เอตฺถ จ ‘‘อุปลพฺภต’ี’ตอิาทนิา อาปสทฺทสฺส เอกวจนตา สิทฺธา, ตาย สิทฺธาย พหุวจนตาปิ 
สิทฺธาเยวฯ เอกวจนตาเยว ห ิสทฺทสตฺเถ ปฏิสิทฺธา, น พหุวจนตา, เตน ‘‘อาเปนา’’ต ิ อมินิา ปน 
อาปสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาววิคโม สิทฺโธ อตฺิถลิงฺิเค เอนาเทสาภาวโตฯ ‘‘อาปสฺส, อาปสฺม’ิ’นฺต ิอมิิ
นาปิ อตฺิถลิงฺิคภาววิคโมเยว อตฺิถลิงฺิเค สรูปโต นา สฺมา สฺมํิ วจนานมภาวาฯ ‘‘อตโีต’’ต ิ อมินิา 
อตฺิถลิงฺิคนปํุสกลงฺิคภาววิคโม โอการนฺตนปํุสกลงฺิคสฺส อภาวโต, โอการนฺตสฺส คุณนามภตูสฺส 
อตฺิถลิงฺิคสฺส จ อภาวโตฯ 

อปิจ พุทฺธวจนาทสุี ‘‘จตฺิตานิ, รูปานี’’ตอิาทนีิ วิย สนิการานํ รูปานํ อทสฺสนโต โอการนฺตภา
เวน คหติสฺส นปํุสกลงฺิคภาววิคโม อตวี ปากโฏฯ อปรมฺเปตฺถ วตฺตพฺพ ํ– ‘‘อตโีต อาโป อตฺถตี?ิ 
อามนฺตา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘อตโีต’’ต ิ อมินิา อาปสทฺทสฺส วิสทาการโวหารตาสูจเกน โอการนฺตปเทน 
ตสฺส อวิสทาการโวหารตาย จ อุภยมุตฺตาการโวหารตาย จ อภาโว สิทฺโธฯ ตสฺส จ อวิสทาการ
โวหารตาย อภาเว สิทฺเธ อตฺิถลิงฺิคภาโว ทรูตโรฯ อุภยมุตฺตาการโวหารตาย จ อภาเว สิทฺเธ นปํุ
สกลงฺิคภาโวปิ ทรูตโรเยวฯ อติ ิน กตฺถจปิิ โอการนฺตภาเวน คหโิต อาปสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค วา นปํุ
สกลงฺิโค วา ภวตฯิ มิลินฺทปญเฺห ปน นิคฺคหตีนฺตวเสน อาคโต นปํุสกลงฺิโคต ิเวทติพฺโพ, น 
เจตฺถ วตฺตพฺพ ํ‘‘อตโีต’’ต ิ ‘‘เตนา’’ต ิจ อมิานิ ลงฺิควิปลฺลาสวเสน วุตฺตานีต ิวาจฺจลงฺิคานมนุวตฺตา
ปกสฺส อภเิธยฺยลงฺิคภตูสฺส อาปสทฺทสฺส ‘‘กญฺญาย จตฺิตานี’’ตอิาทนีํ วิย อตฺิถนิปํุสกลงฺิครูปานํ 
อภาวโตฯ อปิจ โวหารกุสลา ตถาคตา ตถาคตสาวกา จ, เตหเิยว อุตฺตมปุริเสห ิโวหารกุสเลห ิ
‘‘อตโีต อาโป’’ตอิาทนิา วุตฺตตฺตาปิ ‘‘อตโีต’’ต ิ ‘‘เตนา’’ต ิจ อมิานิ ลงฺิควิปลฺลาสวเสน วุตฺตานีต ิน 
จนฺิเตตพฺพานิ, ตสฺมา ตสํมานาธกิรโณ โอการนฺตภาเวน คหโิต อาปสทฺโท เอกวจนนฺโต ปุลฺลงฺิ
โค เจว ยถาปโยค ํเอกวจนพหุวจนโก จาต ิเวทติพฺโพ ‘‘อาโป, อาปาฯ อาปํ, อาเป’’ตอิาทนิา 
โยเชตพฺพตฺตาฯ เอวํ วุตฺตานิ สุตฺตปทานิ สวินิจฺฉยานิ สุตฺวา อทฺธา เต อาปสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิค
พหุวจนตาวาทโิน นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺตฯิ 

เอตฺถ โกจ ิวเทยฺย – ปาฬิยํ ปุลฺลงฺิคนโย เอกวจนนโย จ กิ ํอฏฺฐกถาฏีกาจริเยห ิน ทฏฺิโฐ, เย 
อาปสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคพหุวจนตฺต ํวณฺเณสุนฺต?ิ โน น ทฏฺิโฐ, ทฏฺิโฐเยว โส นโย เตหฯิ ยสฺมา ปน 
เต น เกวล ํสาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเนเยว วิสารทา, อถ โข สกเลปิ สทฺทสตฺเถ วิสารทา, ตสฺ
มา สทฺทสตฺเถ อตฺตโน ปณฺฑิจฺจ ํปกาเสตุ,ํ ‘‘สทฺทสตฺเถ จ อทีโิส นโย วุตฺโต’’ต ิวิญฺญาเปตุญฺจ 
สทฺทสตฺถนยํ คเหตฺวา อาปสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคพหุวจนกตฺต ํวณฺเณสุนฺต ินตฺถ ิเตสํ โทโสฯ ตถา ห ิ
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มูลปริยายสุตฺตนฺตฏฺฐกถายํ เตหเิยว วุตฺต ํอาปสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิเคกวจนกตฺตสูจนก ํ‘‘ลกฺขณสสมฺ
ภารารมฺมณสมฺมุตวิเสน จตุพฺพโิธ อาโป, เตสู’’ตอิาท,ิ ตสฺมา นตฺถ ิเตสํ โทโสฯ ปูชารหา ห ิเต 
อายสฺมนฺโต, นโมเยว เตสํ กโรม, น เตสํ วจนํ โจทนาภาชนํฯ เย ปน อุชุวิปจฺจนีกวาทา ทฬฺหเมว 
อาปสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคพหุวจนตฺต ํมมายนฺต,ิ เตสํเยว วจนํ โจทนาภาชนํฯ ยสฺมา ปน มยํ ปาฬิน
ยานุสาเรน อนฺตทฺวยวโต อาปสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคตฺต ํนปํุสกลงฺิคตฺตญฺจ วิทธาม, ตสฺมา โย โกจ ิอทิ ํ
วาท ํมทฺทตฺิวา อญฺญ ํวาท ํปตฏฺิฐาเปตุ ํสกฺขสฺิสตตี ิเนต ํฐานํ วิชฺชต,ิ อทิญฺจ ปน ฐานํ มหาคหนํ 
ทุปปฺฏิวิชฺฌนฏฺเฐน, ปรมสุขุมญฺจ กตญาณสมฺภาเรห ิปรมสุขุมญาเณห ิปณฺฑิเตห ิเวทนียตฺตาฯ 
สพฺพมทิญฺห ิวจนํ เตสุ เตสุ ฐาเนสุ อตฺถพฺยญฺชนปริคฺคหเณ โสตนูํ ปรมโกสลฺลชนนตฺถญฺเจว 
สาสเน อาทรํ อกตฺวา สทฺทสตฺถมเตน กาล ํวีตนิาเมนฺตานํ สาถลกิานํ ปมาทวิหารนิเสธนตฺถญฺจ 
สาสนสฺสาตมิหนฺตภาวทปีนตฺถญฺจ วุตฺต,ํ น อตฺตุกฺกสํนปรวมฺภนตฺถนฺต ิอมิสฺิสํ นีตยิํ สทฺธาสมฺปนฺ
เนห ิกุลปุตฺเตห ิโยโค กรณีโย ภควโต สาสนสฺส จริฏฺฐิตตฺถฯํ 

ยสฺมา ปน ปาฬิโต อฏฺฐกถา พลวต ีนาม นตฺถ,ิ ตสฺมา ปาฬินยานุรูเปเนว อาปสทฺทสฺส นา
มกิปทมาล ํโยเชสฺสาม โสตนูมสมฺโมหตฺถ,ํ กเิมตฺถ สทฺทสตฺถนโย กริสฺสตฯิ อตฺรายํ อุทานปาฬิ 
‘‘กิ ํกยิรา อุทปาเนน, อาปา เจ สพฺพทา สิยุ’’นฺตฯิ 

อาโป, อาปาฯ อาปํ, อาเปฯ อาเปน, อาเปห,ิ อาเปภฯิ อาปสฺส, อาปานํฯ อาปา, อาปสฺมา, 
อาปมฺหา, อาเปห,ิ อาเปภฯิ อาปสฺส, อาปานํฯ อาเป, อาปสฺมิ,ํ อาปมฺห,ิ อาเปสุฯ โภ อาป, ภวนฺ
โต อาปาฯ 

สพฺพนามาทหีปิิ โยเชสฺสาม – โย อาโป, เย อาปาฯ ยํ อาปํ, เย อาเปฯ เยน อาเปน, เสสํ 
เนยฺยํ, โส อาโป, เต อาปาฯ อตโีต อาโป, อตตีา อาปาฯ เสสํ เนยฺยํฯ อจิฺเจวํ – 

ปุริเสน สมา อาป-สทฺทาท ีสพฺพถา มตา; 
น สพฺพถาว โคสทฺโท, ปุริเสน สโม มโตฯ 

มนาท ีเอกเทเสน, ปุริเสน สมา มตา; 
สราท ีเอกเทเสน, สพฺพถา วา สมา มตาฯ 

เย ปเนตฺถ สทฺทา ‘‘มโนคโณ’’ต ิ วุตฺตา, กถ ํเตสํ มโนคณภาโว สลฺลกฺเขตพฺโพต?ิ วุจฺจเต 
เตสํ มโนคณภาวสลฺลกฺขณการณํ – 

มโนคโณ มโนคณา- 
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ทกิา เจวา’มโนคโณ; 
อติ ิสทฺทา ตธิา เญยฺยา, 
มโนคณวิภาวเนฯ 

เย เต นา ส สฺมํิวิสเย, 
สา โส สฺยนฺตา ภวนฺต ิจ; 
สมาสตทฺธตินฺตตฺเต, 
มชฺโฌการา จ โหนฺต ิหฯิ 

โสการนฺตปโยคา จ, กฺริยาโยคมฺห ิทสฺิสเร; 
เอวํวิธา จ เต สทฺทา, เญยฺยา ‘‘มโนคโณ’’อติฯิ 

อตฺร ตสฺสตฺถสฺส สาธกานิ ปโยคานิ สาสนโต จ โลกโต จ ยถารหมาหริตฺวา ทสฺเสสฺสาม – 
มนสา เจ ปสนฺเนน, ภาสต ิวา กโรต ิวาฯ น มยฺห ํมนโส ปิโยฯ สาธุก ํมนสิ กโรถฯ มโนปุพฺพงฺค
มา ธมฺมาฯ มโนรม,ํ มโนธาตุ, มโนมเยน กาเยน, อทิฺธยิา อุปสงฺกมฯิ โย เว ‘‘ทสฺส’’นฺต ิวตฺวาน, 
อทาเน กุรุเต มโนฯ วจสา ปริจติาฯ วจโส วจสิฯ 

วโจรสฺมหี ิโพเธสิ, เวเนยฺยกุมุทญฺจทิ;ํ 
ราโค สาราครหโิต, วิสุทฺโธ พุทฺธจนฺทมิาฯ 

กสฺสปสฺส วโจ สุตฺวา, อลาโต เอตทพฺรวิ; 
เอส ภยฺิโย ปสีทาม,ิ สุตฺวาน มุนิโน วโจฯ 

สขา จ มตฺิโต จ มมาสิ สีวิก, สุสิกฺขโิต สาธุ กโรห ิเม วโจฯ เอกนูติโํส วยสา สุภทฺทฯ วยโส, 
วยสิ, วโยวุทฺโธ, วโยคุณา อนุปุพฺพ ํชหนฺตฯิ ชลนฺตมวิ เตชสาฯ เตชโส, เตชสิ, เตโชธาตุกุสโลฯ 
เตโชกสิณํฯ ตปสา อุตฺตโม, ตปโส, ตปสิ, ตโปธโน, ตโปชคิุจฺฉาฯ กสฺมา ภวํ วิชนมรญฺญนิสฺสิโต, 
ตโป อธิ กฺรุพฺพสิ พฺรหฺมปตฺตยิาฯ เจตสา อญฺญาสิ, เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาท,ิ เอตมตฺถ ํเจต
สิ สนฺนิธาย, เจโตปริวิตกฺกมญฺญายฯ เจโตปริยญาณํ, เจโต ปริจฺฉินฺทต,ิ โส ปรสตฺตานํ ปรปุคฺ
คลานํ เจตสา เจโต ปริจฺจ ชานาตฯิ ตมสา, ตมโส, ตมสิ, ตโมนุโท, ตโมหโรฯ นวาหเมต ํยสสา 
ททามฯิ ยสโส, ยสสิ, ยโส โภคสมปปิฺโตฯ ยโสลทฺธาโข ปนสฺมาก ํโภคาฯ ยโสธรา เทวี, ยโส 
ลทฺธา น มชฺเชยฺยฯ อยสาว มล ํสมุฏฺฐิตฯํ อยโส, อยสิ, อโยปาการปริยนฺต,ํ อยสา ปฏิกุชฺชติฯํ 
เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต, อโยปตฺโต, อโยมยํ, อโย กนฺตตตี ิอโยกนฺโตฯ ฆเตน วา ภุญฺชสฺสุ ปยสา 
วา, สาธุ ขลุ ปยโส ปานํ ยญฺญทตฺเตน, ปยสิ โอชา, ปโยธรา, ปโยนิธฯิ สหสฺสเนตฺโต สิรสา 
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ปฏิคฺคหฯิ สิรโส, สิรสิ อญฺชลิ ํกตฺวา, วนฺทติพฺพ ํอสิิทฺธชฯํ สิโรรุหา, สิโร ฉินฺทตฯิ โย กาเม ปริวชฺ
เชต,ิ สปปฺสฺเสว ปทาสิโรฯ สิโร เต วชฺฌยิตฺวานฯ สรสา, สรโส, ตณิี อุปปฺลชาตานิ, ตสฺมิ ํสรสิ พฺ
ราหฺมณฯ สโรรุหฯํ ยํ เอตา อุปเสวนฺต,ิ ฉนฺทสาวา ธเนนวาฯ สาวิตฺต ีฉนฺทโส มุขฯํ ฉนฺทสิ, ฉนฺโท
วิจติ,ิ ฉนฺโทภงฺโค, อุรสา ปนุทหสฺิสาม,ิ อุรโส, อุรสิ ชายต,ิ อุรสิโลโม, อุโรมชฺเฌ วิชฺฌฯิ รหสา, 
รหโส, รหสิ, รโหคโต นิสีทตฺิวา, เอวํ จนฺิเตสห ํตทาฯ อหสา, อหสิฯ ชายนฺต ิตตฺถ ปาโรหา, 
อโหรตฺตานมจฺจเยต ิอมิานิ ปโยคานิฯ เอตฺถ จ ‘‘มเนน, มนสฺส, มเน, มนสฺมิ,ํ มนมฺห’ี’ตอิาทนีิ จ 
‘‘มนอายตนํ ตมปรายโน อยปตฺโต ฉนฺทหานี’’ตอิาทนีิ จ ‘‘น มนํ อญฺญาสิฯ ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธฯ 
‘‘สิรํ ฉินฺทต’ี’ตอิาทนีิ จ รูปานิ มโนคณภาวปปฺกาสกานิ น โหนฺตตี ิน ทสฺสิตานิ, น อลพฺภมานว
เสน, ตสฺมาตฺร อมิา อาทโิต ปฏฺฐาย มโนคณภาววิภาวินี คาถาโย ภวนฺต ิ– 

‘‘มนสา มนโส มนสิ’’, 
อติอิาทวิสา ฐิตา; 
สา โส สฺยนฺตา สทฺทรูปา, 
วุตฺตา ‘‘มโนคโณ’’อติฯิ 

มโนธาตุ วโจรสฺม,ิ 
วโยวุทฺโธ ตโปคุโณ; 
เตโชธาตุ ตโมนาโส, 
ยโสโภคสมปปิฺโตฯ 

เจโตปริวิตกฺโก จ, อโยปตฺโต ปโยธรา; 
สิโรรุหา สโรรุห,ํ อุโรมชฺเฌ รโหคโตฯ 

ฉนฺโทภงฺโค อโหรตฺต,ํ มโนมย’มโยมยํ; 
เอวํวิโธ วิเสโส โย, ลกฺขณนฺต ํมโนคเณฯ 

‘‘วโจ สุตฺวา, สิโร ฉินฺท,ิ อโย กนฺตต’ิ’ อจิฺจปิ; 
อุปโยคสฺส สํสิทฺธ,ิ ลกฺขณนฺต ํมโนคเณฯ 

มโนคเณ วุตฺตนโย, อตฺิถลิงฺิเค น ลพฺภต;ิ 
ปุนฺนปํุสกลงฺิเคสุ, ลพฺภเตว ยถารหฯํ 

อจิฺเจวํ สพฺพถาปิ – 
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สา โส สฺยนฺตานิ รูปานิ, สนฺทสฺิสนฺต ิมโนคเณ; 
มชฺโฌการนฺตรูปา จ, โสการนฺตปูโยคตาฯ 

อทิ ํมโนคณลกฺขณํฯ เอวํ มโนคณลกฺขณํ อนากุล ํนิคฺคุมฺพ ํนิชฺชฏํ สมุทฺทฏฺิฐํฯ 

อถ มโนคณาทลิกฺขณํ กถยาม – 

เย เต นา สสฺมํิวิสเย, 
สา โส สฺยนฺตา ยถารห;ํ 
สมาสตทฺธตินฺตตฺเต, 
มชฺโฌกาโร น โหนฺต ิตุฯ 

โสการนฺตปูโยคา จ, 
กฺริยาโยเค น โหนฺต ิเต; 
สทฺทา เอวํวิธา สพฺเพ; 
มโนคณาทกิา มตาฯ 

เสยฺยถทิ?ํ ‘‘พลิ ํปท ํมุข’’มจิฺจาทโยฯ เตสํ รูปานิ ภวนฺต ิ– พลิสา, พลิโส, พลิสิ, พลิคโต, พลิ ํ
ปาวิสิฯ ปทสาว อคมาสิ, ตณิี ปทวารานิ, มากาสิ มุขสา ปาปํ, มุขคต ํโภชนํ ฉฑฺฑาเปตฯิ สจฺเจน 
ทนฺโต ทมสา อุเปโตฯ รสวรํ รสมยํ รสํ ปิวีตฯิ อทิ ํมโนคณาทกิลกฺขณํฯ 

อปรมฺปิ ภวต ิ– 

เย สมาสาทภิาวมฺห,ิ มชฺโฌการาว โหนฺต ิตุ; 
นา ส สฺมํิวิสเย สาโส-สฺยนฺตา ปน น โหนฺตหิฯิ 

โสการนฺตปูโยคา จ, 
กฺริยาโยเค น โหนฺต ิเต; 
สทฺทา เอวํวิธา จาปิ, 
มโนคณาทกิา มตาฯ 

เสยฺยถทิ?ํ ‘‘อาโป วาโย สรโท’’อจิฺเจวมาทโยฯ เตสํ รูปานิ ภวนฺต ิ– อาโปธาตุ, วาโยธาตุ, 
อาโปกสิณํ, วาโยกสิณํ, อาโปมยํ, วาโยมยํ, ชวี ตฺวํ สรโทสต,ํ สรทกาโลฯ อาเปน, อาปสฺส, อาเป
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, อาปสฺมิ,ํ อาปมฺหฯิ วาเยน, วายสฺส, วาเย, วายสฺมิ,ํ วายมฺหฯิ สรเทน, สรทสฺส, สรเท, สรทสฺมิ,ํ 
สรทมฺหฯิ อาปํ อาปโต สญฺชานาตฯิ วายํ วายโต สญฺชานาตฯิ สรท ํปตฺเถต,ิ สรท ํรมณียา นทฯี 

เกจ ิปเนตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘นนุ สาสเน วายสทฺโท วิย วายุสทฺโทปิ มโนคณาทสุี อจิฺฉิตพฺโพ’’ต?ิ 
เอตฺถ วุจฺจเต – 

‘‘วายุ วาโย’’ต ิเอเตสุ, ปจฺฉิโมเยว อจิฺฉิโต; 
มโนคณาทสุี นาท,ิ อาทคิฺคหวเสนิธฯ 

‘‘มโนธาตุ วาโยธาตุ’’, อจิฺจาทนีิ ปทานิ ห;ิ 
อการนฺตวเสเนว, มชฺโฌการานิ สิชฺฌเรฯ 

วายุสทฺทมฺห ิคหเิต, อาทคิฺคหวเสนิธ; 
‘‘วาโยธาต’ู’ต ิโอมชฺฌ,ํ รูปเมว น เหสฺสตฯิ 

ยถา ห ิอายุสทฺทสฺส, รูปํ ทสฺิสต ิสาคม;ํ 
‘‘อายุสา เอกปุตฺต’’นฺต,ิ มนสาทปิท ํวิยฯ 

น ตถา วายุสทฺทสฺส, รูปํ ทสฺิสต ิสาคม;ํ 
ตสฺมา มโนคณาทมฺิห,ิ ตสฺโส’กาโส น วิชฺชตฯิ 

ตถา ห ิ‘‘วายต ิอติ,ิ วาโย’’ อติ ิครู วทุ;ํ 
‘‘วาโยธาต’ู’ต ิ เอตสฺส, ปทสฺสตฺถ ํตหิ ํตหิฯํ 

ยตฺถ ปถวี จ อาโป จ, เตโช วาโย น คาธต;ิ 
เอตฺถ อาปาทกิ ํสทฺท-ตฺตกิ ํมโนคณาทเิกฯ 

อทิมฺปิ มโนคณาทกิลกฺขณํฯ เอตฺถ มโนคณาทกิา ทฺวิธา ภชิฺชนฺต ิพิล ปทาทโิต อาปาทโิต 
จฯ เอวํ มโนคณาทกิลกฺขณํ อนากุล ํนิคฺคุมฺพ ํนิชฺชฏํ สมุทฺทฏฺิฐํฯ 

อถ อมโนคณลกฺขณํ กถยาม – 

เย จ นาวิสเย โสนฺตา, เย จ สฺมาวิสเย สิยุํ; 
สทฺทา เอวํปการา เต, อมโนคณสญฺญติาฯ 
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เก เต? อตฺถพยฺญชฺนกฺขรสทฺทาทโย เจว ทีโฆรสทฺทา จฯ เอเตสุ ห ิอตฺถสทฺทาทนีํ นาว
จนฏฺฐาเน ‘‘อตฺถโส พฺยญฺชนโส อกฺขรโส สุตฺตโส อุปายโส สพฺพโส ฐานโส’’ตอิาทนีิ โสนฺตานิ รู
ปานิ ภวนฺตฯิ ทีโฆรสทฺทานํ ปน สฺมาวจนฏฺฐาเน ‘‘ทฆีโส โอรโส’’ต ิโสนฺตานิ รูปานิ ภวนฺตฯิ อทิ ํ
อมโนคณลกฺขณํฯ 

อปรมฺปิ ภวต ิ– 

สพฺพถา วินิมุตฺตา เย, สา โส สฺยนฺตาทภิาวโต; 
เอวํวิธาปิ เต สทฺทา, อมโนคณสญฺญติาฯ 

เก เต? ‘‘ปุริโส กญฺญา จตฺิต’’มจิฺจาทโยฯ อทิมฺปิ อมโนคณลกฺขณํฯ เอวํ อมโนคณลกฺขณํ 
อนากุล ํนิคฺคุมฺพ ํนิชฺชฏํ สมุทฺทฏฺิฐํฯ 

เอวํ ทสฺสิเตสุ มโนคณลกฺขณาทสุี โกจ ิวเทยฺย ‘‘ยททิ ํตุมฺเหห ิ วุตฺต ํ‘เย สมาสาทภิาวมฺห,ิ 
มชฺโฌการาว โหนฺต ิต’ูตอิาทนิา มโนคณาทกิลกฺขณํ, เตน ‘‘ปโรสต ํโคมยํ โคธโน’’อจิฺจาทสุี 
โคปรสทฺทาทโยปิ มโนคณาทกิภาวํ อาปชฺชนฺตตี?ิ นาปชฺชนฺตฯิ กสฺมาต ิเจ? ยสฺมา – 

เอตฺถ มโนคณาทนีํ, อนฺตสฺโสตฺต ํปฏิจฺจทิ;ํ 
‘‘มชฺโฌการา’’ต ิ วจนํ, วุตฺต ํน ตฺวาคมาทกิฯํ 

‘‘ปโรสต ํโคมย’’นฺต-ิอาทสุี อมโนคโณ; 
ปุพฺพภตู ํปท ํโอสฺสา-คมตฺตา’นิจฺจตาย จฯ 

ตสฺมา นาปชฺชนฺตฯิ อติ ิสพฺพถาปิ อมโนคณลกฺขณํ นิสฺเสสโต ทสฺสิตฯํ อจิฺเจวํ มโนคณวิภา
วนายํ มโนคโณ มโนคณาทโิก อมโนคโณ จาต ิตธิา เภโท เวทติพฺโพฯ 

ตตฺถ มโนคเณ ปริยาปนฺนสทฺทานํ สมาสํ ปตฺวา ‘‘อพฺยคฺคมนโส นโร, ถริเจตสํ กุล,ํ สทฺ
เธยฺยวจสา อุปาสิกาตอิาทนิา ลงฺิคตฺตยวเสน อญฺญถาปิ รูปานิ ภวนฺตฯิ เอตฺถ ปน เกจ ิเอวํ วทนฺ
ต ิ‘‘ยทา มนสทฺโท สกตฺเถ อวตฺตตฺิวา ‘อพฺยคฺโค มโน ยสฺส โสยํ อพฺยคฺคมนโส, อลโีน มโน ยสฺส 
โสยํ อลนีมนโส’ต ิเอวํ อญฺญตฺเถ วตฺตต,ิ ตทา ปุริสนเยเนว นามกิปทมาลา ลพฺภต,ิ น มโนคณน
เยนา’’ตฯิ ต ํน คเหตพฺพ ํอุภนฺินมฺปิ ยถารห ํลพฺภนโตฯ ตถา ห ิวิสุทฺธิมคเฺค ปุคฺคลาเปกฺขนว
เสน ‘‘ขนฺตโิสรจฺจเมตฺตาท-ิคุณภสูิตเจตโสฯ อชฺเฌสนํ คเหตฺวานา’’ต ิ เอตฺถ มโนคณนโย ทสฺิสตฯิ 
ตฏฺฏีกายมฺปิ ‘‘อชฺเฌสิโต ทาฐานาค-ตฺเถเรน ถริเจตสา’’ต ิมโนคณนโย ทสฺิสต,ิ ตสฺมา เตสํ วจนํ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๑๔  
 

น คเหตพฺพฯํ เอวํ วทนฺตา จ เต อพยฺคคฺมนสทฺทาทนีํ อพยฺคคฺมนสอจิฺจาทนิา สการนฺตปกติ
ภาเวน ฐเปตพฺพภาวํ วิพฺภนฺตมตวิเสน จนฺิเตตฺวา สพฺพาสุ วิภตฺตสุี, ทฺวีสุ จ วจเนสุ ปุริสนเยน 
โยเชตพฺพต ํมญฺญนฺตฯิ เอวญฺจ สต ิ‘‘คุณภสูิตเจตโส, ถริเจตสา’’ต ิฉฏฺฐีจตุตฺถตีตยิารูปานิ นสิยุํ, 
อญฺญานิเยว อนภมิตานิ รูปานิ สิยุํฯ ยสฺมา สิยุํ, ตสฺมา เอวํ อคฺคเหตฺวา อยํ วิเสโส คเหตพฺโพฯ 

ยตฺถ ห ิสมาสวเสน มนสทฺโท เจตสทฺทาทโย จ สกตฺเถ อวตฺตตฺิวา อญฺญตฺเถ วตฺตนฺต,ิ ตตฺถ 
สการาคมานํ ปทานํ นามกิปทมาลา ปุริสนเยน จ มโนคเณ มนนเยน จ ยถารห ํลพฺภตฯิ นสิฺ
สการาคมานํ ปน ปุริสนเยเนว ลพฺภตฯิ ยตฺถ ปน สมาสวิสเยเยว มนาทสิทฺทา สกตฺเถ วตฺตนฺต,ิ 
ตตฺถ นิสฺสการาคมานํ นามกิปทมาลา ปุริสนเยน จ มโนคเณ มนนเยน จ ลพฺภตฯิ 

อทิานิ อมิสฺสตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ,ํ สทฺทคตสุี จ วิญฺญนูํ โกสลฺลุปปฺาทนตฺถ ํยถาวุตฺตานํ ปทานํ 
ปทมาลา ตธิา กตฺวา ทสฺสยิสฺสาม – ‘‘พฺยาสตฺโต มโน ยสฺส โสยํ พฺยาสตฺตมนโส นโร’’ต ิ
เอวมจฺจนฺต ํปุคฺคลาเปกฺขกสฺส อมิสฺส ปทสฺส – 

พฺยาสตฺตมนโส นโร, พฺยาสตฺตมนสา นราฯ พฺยาสตฺตมนสํ นรํ, พฺยาสตฺตมนเส นเรฯ พฺยา
สตฺตมนสา, พฺยาสตฺตมเนน นเรน, พฺยาสตฺตมเนห,ิ พฺยาสตฺตมเนภ ินเรหฯิ พฺยาสตฺตมนโส, พฺยา
สตฺตมนสฺส นรสฺส, พฺยาสตฺตมนานํ นรานํฯ พฺยาสตฺตมนา, พฺยาสตฺตมนสฺมา, พฺยาสตฺตมนมฺหา 
นรา, พฺยาสตฺตมเนห,ิ พฺยาสตฺตมเนภ ินเรหฯิ พฺยาสตฺตมนโส, พฺยาสตฺตมนสฺส นรสฺส, พฺยาสตฺ
ตมนานํ นรานํฯ พฺยาสตฺตมนสิ, พฺยาสตฺตมเน, พฺยาสตฺตมนสฺมิ,ํ พฺยาสตฺตมนมฺห ินเร, พฺยาสตฺ
ตมเนสุ นเรสุฯ โภ พฺยาสตฺตมนส นร, ภวนฺโต พฺยาสตฺตมนสา นราต ินามกิปทมาลา ภวตฯิ 

เอวํ สการาคมสฺส ลพฺภมานาลพฺภมานตา ววตฺถเปตพฺพาฯ เอตฺถ ห ิปฐมาทุตยิาวิภตฺตนีํ 
เอกวจนพหุวจนฏฺฐาเน จ ตตยิาจตุตฺถฉีฏฺฐีสตฺตมนีํ เอกวจนฏฺฐาเน จ ยถารห ํสาคโม ภวต ิอา
เทสสรวิภตฺตสิรปรตฺตาฯ อยญฺจ นโย สุขุโม สาธุก ํมนสิ กาตพฺโพฯ 

อปโร นโย – ‘‘พฺยาสตฺโต มโน ยสฺส โสยํ พฺยาสตฺตมโน’’ต ิเอวมฺปิ ปุคฺคลาเปกฺขกสฺส อมิสฺส 
ปทสฺส ‘‘พฺยาสตฺตมโน นโร, พฺยาสตฺตมนา นราฯ พฺยาสตฺตมนํ นร’’นฺตอิาทนิา ปุริสนเยเนว นา
มกิปทมาลา ภวตฯิ เอตฺถ ปน สพฺพถาปิ สาคโม นตฺถฯิ อปโรปิ นโย – ‘‘พฺยาสตฺโต จ โส มโน 
จาต ิพฺยาสตฺตมโน’’ต ิเอวํ จตฺิตาเปกฺขกสฺสปิ อมิสฺส ปทสฺส ‘‘พฺยาสตฺตมโน, พฺยาสตฺตมนาฯ พฺ
ยาสตฺตมนํ, พฺยาสตฺตมเนฯ พฺยาสตฺตมนสา, พฺยาสตฺตมเนนา’’ตอิาทนิา มโนคเณ มนนเยน นา
มกิปทมาลา ภวต,ิ เอตฺถ ปน ตตยิาจตุตฺถฉีฏฺฐีสตฺตมนีํ เอกวจนฏฺฐาเนเยว สาคโม ภวต ิอาเทส
สรปรตฺตาฯ ยถา จ เอตฺถ, เอวํ ‘‘อลนีมนโส นโร’’ตอิาทสุีปิ อยํ ตวิิโธ นโย เวทติพฺโพฯ 
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นปํุสกลงฺิเค ปน วตฺตพฺเพ ‘‘พฺยาสตฺตมนสํ กุล,ํ พฺยาสตฺตมนานิ กุลานิฯ พฺยาสตฺตมนสํ กุล,ํ 
พฺยาสตฺตมนานิ กุลานิฯ พฺยาสตฺตมนสา กุเลนา’’ตอิาทนิา นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอตฺถ 
ปน ปฐมาทุตยิาตตยิาจตุตฺถฉีฏฺฐีสตฺตมนีํ เอกวจนฏฺฐาเนเยว ยถารห ํสาคโม ภวต ิอาเทสสร
วิภตฺตสิรปรตฺตา, อยมฺปิ นโย สุขุโม สาธุก ํมนสิ กาตพฺโพฯ 

อตฺิถลิงฺิเค ปน วตฺตพฺเพ ‘‘พฺยาสตฺตมนสา อตฺิถ’ี’ต ิเอวํ ปฐเมกวจนฏฺฐาเนเยว สาคม ํวตฺวา 
ตโต ‘‘พฺยาสตฺตมนา, พฺยาสตฺตมนาโย อตฺิถโิยฯ พฺยาสตฺตมนํ อตฺิถ’ิ’นฺต ิกญญฺานเยน โยเชตพฺ
พาฯ ‘‘เอวํ สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา, สทฺเธยฺยวจาโย อุปาสิกาโยฯ สทฺเธยฺยวจ ํอุปาสิก’’นฺตอิาทิ
นาปิฯ ‘‘พฺยาสตฺตมนํ กุล,ํ พฺยาสตฺตมนา อตฺิถ’ี’ตอิาทนิา ปน จิตฺตกญญฺานเยน โยเชตพฺพาฯ 
เอตฺถ ปน สพฺพถาปิ สาคโม นตฺถฯิ 

โสตนูํ ญาณปปฺเภทชนนตฺถ ํอปราปิ นามกิปทมาลาโย ทสฺสยิสฺสาม สหนิพฺพจเนน – มโน 
เอว มานสํ, สมุสฺสาหติ ํมานสํ ยสฺส โสยํ สมุสฺสาหติมานโสฯ ‘‘สมุสฺสาหติมานโส, สมุสฺสาหติมาน
สาฯ สมุสฺสาหติมานสํ, สมุสฺสาหติมานเสฯ สมุสฺสาหติมานเสนา’’ต ิปุริสนเยน โยเชตพฺพาฯ 
สุนฺทรา เมธา อสฺส อตฺถตี ิ สุเมธโสฯ ‘‘สุเมธโส, สุเมธสาฯ สุเมธสํ, สุเมธเสฯ สุเมธเสนา’’ต ิปุริสน
เยน, เอวํ ‘‘ภรูิเมธโส’’ตอิาทนีมฺปิฯ ตตฺริเม ปโยคา – 

‘‘ยํ วทนฺต ิสุเมโธต,ิ ภรูิปญฺญ ํสุเมธสํ; 
กิ ํนุ ตมฺหา วิปปฺวสิ, มุหุตฺตมปิ ปิงฺคยิ; 
โคตมา ภรูิปญฺญาณา, โคตมา ภรูิเมธสาฯ 

นาห ํตมฺหา วิปปฺวสาม,ิ มุหุตฺตมปิ พฺราหฺมณ; 
โคตมา ภรูิปญฺญาณา, โคตมา ภรูิเมธสา’’ตฯิ 

อตฺิถลิงฺิเค วตฺตพฺเพ ‘‘สมุสฺสาหติมานสา สุเมธสา’’ต ิรูปานิ, นปํุสเก วตฺตพฺเพ ‘‘สมุสฺสาหติ
มานสํ สุเมธส’’นฺต ิรูปานิ, กญญฺา จิตฺตนเยน เอเตสํ ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ โอการนฺตปุลฺ
ลงฺิคฏฺฐาเน อตฺิถลิงฺิคาทวิินิจฺฉโย นยปปฺกาสนตฺถ ํกโตฯ วิเสสโต ห ิโอการนฺตกถาเยว อธิาธปิ ฺ
เปตาฯ อปิจ โลเก นีต ินาม นานปปฺกาเรห ิกถติา เอว โสภต,ิ อยญฺจ สาสเน นีต,ิ ตสฺมา 
นานปปฺกาเรห ิกถติาตฯิ 

สพฺพานิ นยโต เอวํ, โอการนฺตปทานิเม; 
ปุลฺลงฺิคานิ ปวุตฺตานิ, สาสนตฺถ ํมเหสิโนฯ 
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วิเสโส เตสุ เกสญฺจ,ิ ปาฬิยํ โย ปทสฺิสต;ิ 
ปจฺจตฺตวจนฏฺฐาเน, ปกาเสสฺสาม ิต’ํธุนาฯ 

‘‘วนปปฺคุมฺเพ ยถ ผุสฺสิตคฺเค’’, อติอิาทนิเยน ห;ิ 
กตฺถโจทนฺตปุลฺลงฺิค-รูปานิ อญฺญถา สิยุํฯ 

ปจฺจตฺตวจนิจฺเจว, ตญฺจ รูปํ ปกาสเย; 
‘‘ปจฺจตฺเต ภุมฺมนิทฺเทโส’’, อติ ิภาสนฺต ิเกจนฯ 

ตตฺร กานิจ ิสุตฺตปทานิ ทสฺเสสฺสาม – นตฺถ ิอตฺตกาเร, นตฺถ ิปรกาเร, นตฺถ ิปุริสกาเร, 
ปริยนฺตกเต สํสาเร, ชเีว สตฺตเม, น เหวํ วตฺตพฺเพ, พาเล จ ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สํสริตฺวา 
ทุกฺขสฺสนฺต ํกริสฺสนฺตตีฯิ อมิานิ เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิธา คเหตพฺพานิฯ ปจฺจตฺเตกวจนพหุวจ
นานญฺจ เอการาเทโส เวทติพฺโพฯ 

เย ปน ‘‘วนปปฺคุมฺเพต ิปจฺจตฺตวจนสฺส ภุมฺมวจนนิทฺเทโส’’ต ิวทนฺต,ิ เต วตฺตพฺพา ‘‘ยท ิ
วนปปฺคุมฺเพต ิปจฺจตฺตวจนสฺส ภุมฺมวจนนิทฺเทโส, เอวญฺจ สต ิ‘ถาลยิํ โอทนํ ปจต’ีต ิเอตฺถ วิย 
อาธารสุตสิมฺภวโต ‘คมฺิหาน มาเส ปฐมสฺมิ ํคมฺิเห’ต ิอทิ ํกตรตฺถ ํโชเตต’ี’ต?ิ เต วเทยฺยุํ ‘‘น มยํ 
โภ ‘วนปปฺคุมฺเพต ิอทิ ํภุมฺมวจน’นฺต ิวทาม, อถ โข ‘ปจฺจตฺตวจนสฺส ภุมฺมวจนนิทฺเทโส’ต ิวทา
มา’’ตฯิ เอวมฺปิ โทโสเยว ตุมฺหาก,ํ นนุ ‘‘สงฺเฆ โคตม ิเทห’ี’ต ิ เอตฺถาปิ สมฺปทานวจนสฺส ภุมฺ
มวจนนิทฺเทโสต ิวุตฺเตปิ สงฺฆสฺส ทานกฺริยาย อาธารภาวโต ‘‘สงฺเฆ’’ต ิวจนํ สุณนฺตานํ อาธารสุต ิ
จ อาธารปริกปโฺป จ โหตเิยวฯ น ห ิสกฺกา เอวํ ปวตฺต ํจตฺิตํ นิวาเรตุ,ํ ตสฺมา เอตฺถ เอวํ ปน วิ
เสโส คเหตพฺโพ ‘‘ปจฺจตฺตวจนสฺสปิ กตฺถจ ิภุมฺมวจนสฺส วิย รูปํ โหต’ี’ตฯิ เอวญฺห ิคหเิต น โกจ ิวิ
โรโธฯ อทีเิสสุ ห ิฐาเนสุ นิรุตฺตปิปฺเภทกุสโล โลกานุกมฺปโก ภควา ปจฺจตฺตวจนวเสน นิทฺทสิิตพฺ
เพ สต ิเอวํ อนิทฺทสิิตฺวา โลกสฺส สมฺโมหมุปปฺาทยนฺโต วิย กถ ํภุมฺมวจนนิทฺเทสํ กริสฺสต,ิ ตสฺมา 
สทฺทสามญฺญเลสมตฺต ํคเหตฺวา ‘‘ภุมฺมวจนนิทฺเทโส’’ต ิ น วตฺตพฺพฯํ ยท ิสทฺทสามญฺญ ํคเหตฺวา 
ภุมฺมวจนนิทฺเทสํ อจิฺฉถ, ‘‘ปจฺจตฺเตกวจนสฺส อุปโยคพหุวจนนิทฺเทโส’’ตปิิ อจิฺฉิตพฺพ ํสิยาฯ 

อปิจ ตเถว ‘‘อตฺตกาเร’’ต ิ ปจฺจตฺตวจนสฺส ภุมฺมวจนนิทฺเทเส สต ิอาธารสุตสิมฺภวโต ‘‘อตฺต
การสฺมิ ํกญฺิจ ิวตฺถุ นตฺถ’ี’ต ิอนธปิเฺปโต อตฺโถ สิยา, น ปน ‘‘อตฺตกาโร นตฺถ’ี’ต ิอธปิเฺปโต อตฺโถฯ 
‘‘อุปโยคพหุวจนนิทฺเทโส’’ต ิคหเณปิ อุปโยคตฺถสฺส นตฺถิสทฺเทน อวตฺตพฺพตฺตา โทโสเยว สิยา, 
อตฺถิสทฺทาทนีํ วิย ปน นตฺถิสทฺทสฺสปิ ปฐมาย โยคโต ‘‘อตฺตกาเร’’ต ิ อทิ ํปจฺจตฺตวจนเมวาต ิ
วิญฺญายตฯิ ‘‘พาเล จ ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สํสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต ํกริสฺสนฺต’ี’ต ิเอตฺถาปิ 
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ปจฺจตฺตวจนสฺส ‘‘ภุมฺมวจนนิทฺเทโส’’ต ิวา ‘‘อุปโยควจนนิทฺเทโส’’ต ิวา คหเณ สต ิ‘‘พาลา จ ปณฺ
ฑิตา จา’’ต ิ เอตฺตกมฺปิ วตฺตุ ํอชานนโทโส สิยา, ‘‘กริสฺสนฺต’ี’ต ิปทโยคโต ปน ‘‘พาเล จา’’ตอิาท ิ
ปจฺจตฺตวจนเมวาต ิวิญฺญายตฯิ ยถา ปน นิคฺคหตีาคมวเสนุจฺจาริเต ‘‘จกฺขุ ํอุทปาท’ี’ต ิปเท 
ปจฺจตฺตวจนสฺส ‘‘จกฺขุ ํเม เทห ิยาจโิต’’ต ิเอตฺถ อุปโยควจเนน สุตวิเสน สมานตฺเตปิ ปจฺจตฺตว
จนตฺโถเยว โสตาเร ปฏิภาต ิ‘‘อุทปาท’ี’ตอิาขฺยาเตน กถติตฺตา, น ปน วิภตฺตวิิปลฺลาสตฺถภโูต 
อุปโยควจนตฺโถ ‘‘อุทปาท’ี’ตอิาขฺยาเตน อวจนียตฺตา, ‘‘จกฺขุ ํอุทปาท’ี’ต ิห ิภควตา วุตฺตกาเล โก 
‘‘จกฺขุ ํอุทปาท’ี’ต ิปท ํปริวตฺตตฺิวา อตฺถมาจกฺิขต,ิ ตถา ‘‘พาเล ปณฺฑิเต’’ตอิาทนีมฺปิ ปจฺจตฺตวจ
นานํ อปเรห ิ‘‘พาเล ปณฺฑิเต’’ตอิาทหี ิภุมฺโมปโยควจเนห ิสุตวิเสน สมานตฺเตปิ ปจฺจตฺตวจนตฺโถ
เยว โสตาเร ปฏิภาต,ิ น อติรวจนตฺโถ ยถาปโยค ํอตฺถสฺส คเหตพฺพตฺตาฯ อติ ิ ‘‘วนปปฺคุมฺเพ, 
พาเล, ปณฺฑิเต’’ตอิาทนีํ สุทฺธปจฺจตฺตวจนตฺตญฺเญว สารโต ปจฺเจตพฺพ ,ํ น สุตสิามญฺเญน ภุมฺโมป
โยควจนตฺตฯํ 

ยํ ปนาจริเยน ชาตกฏฺฐกถายํ – 

‘‘ตโย คริิ ํตอินฺตรํ กามยาม,ิ 
ปญฺจาลา กุรุโย เกกเก จ; 
ตตุตฺตริ ํพฺราหฺมณ กามยาม,ิ 
ตกิจิฺฉ ม ํพฺราหฺมณ กามนีต’’นฺต ิ– 

อมิสฺส กามนีตชาตกสฺส สํวณฺณนายํ ‘‘เกกเก จาต ิปจฺจตฺเต อุปโยควจนํ, เตน เกกกสฺส รฏฺฐํ ทสฺ
เสต’ี’ต ิ วุตฺตฯํ เอวํ วทนฺโต จ โส ‘‘ปุริเส ปสฺสต,ิ ปุริเส ปตฏฺิฐิต’’นฺต,ิ ‘‘ปสฺสาม ิโลเก สธเน มนุสฺเส’’
ต ิจ อาทสุี เยภุยฺเยน ‘‘ปุริเส, โลเก, สธเน, มนุสฺเส’’ตอิาทนีํ อุปโยคพหุวจนภุมฺเมกวจนภาเวน 
อาคตตฺตา ปจฺจตฺเตกวจนพหุวจนภาวสฺส ปน อปากฏตฺตา เยภุยฺยปปฺวตฺติ ํสนฺธาย ‘‘อทิมฺปิ ตาทิ
สเมวา’’ต ิมญฺญมาโน วทต ิมญฺเญฯ อาจริยา ห ิกตฺถจ ิอตฺตโน รุจยิาปิ วิสุํ วิสุํ กเถนฺตฯิ อยํ ปน 
อมฺหาก ํรุจ ิ– ‘‘เกกเก’’ต ิ อทิ ํปจฺจตฺตวจนเมว ‘‘ปญฺจาลา, กุรุโย’’ต ิสหชาตปทานิ วิย, รฏฺฐวาจกตฺ
ตา ปน ‘‘กุรุโย’’ต ิปทมวิ พหุวจนวเสน วุตฺตฯํ น ห ิภควา ‘‘ขตฺตโิย, พฺราหฺมโณ, เวสฺโส’’ตอิาทสุี 
วิย สมานวิภตฺตหี ินิทฺทสิิตพฺเพสุ สหชาตปเทสุ ปจฺฉิม ํอุปโยควจนวเสน นิทฺทเิสยฺย , ยุตฺต ิจ น 
ทสฺิสต ิ‘‘ปญฺจาลา’’ต,ิ ‘‘กุรุโย’’ต ิปจฺจตฺตวจนํ วตฺวา ‘‘เกกเก’’ต ิ อุปโยควจนสฺส วจเน, ตสฺมา ‘‘เกก
เก’’ต ิอทิ ํปจฺจตฺตวจนเมวฯ ตถา ห ิสนฺธิวิโสธนวิธายโก อาจริโย ตาทสิานํ ปทานํ ปจฺจตฺตว
จนตฺตญฺเญว วิภาเวนฺโต สาม ํกเต ปกรเณ ‘‘วนปปฺคุมฺโพ วนปปฺคุมฺเพ, สุข ํทุกฺข ํชโีว, สุเข ทุกฺ
เข ชเีว’’ต ิอาห, ฏีกายมฺปิ จ เตสํ ปจฺจตฺตวจนภาวเมว วิภาเวนฺโต ‘‘วนปปฺคุมฺโพ, สุข,ํ ทุกฺข,ํ ชี
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โว’’ต ิสาธนียํ รูปํ ปตฏฺิฐเปตฺวา นิคฺคหตีโลปวเสน อกาโรการานญฺจ เอการาเทสวเสน ‘‘วนปปฺ
คุมฺเพ, สุเข, ทุกฺเข, ชเีว’’ต ิรูปนิปผฺตฺตมิาหฯ สา ปาฬินยานุ กลูาฯ กจฺจายนาจริเยนปิ ปาฬินยํ 
นิสฺสาย ‘‘ทฺวิปเท ตุลฺยาธกิรเณ’’ต ิ ปจฺจตฺตพหุวจนปท ํวุตฺตฯํ เตนาห วุตฺตยิํ ‘‘ทฺเว ปทานิ ตุลฺยาธิ
กรณานี’’ตฯิ ‘‘ทฺวิปเท ตุลฺยาธกิรเณ’’ต ิจ อทิ ํ‘‘อฏฺฐ นาคาวาสสตานี’’ต ิวตฺตพฺเพ ‘‘อฏฺฐ นาคา
วาสสเต’’ต ิปทมวิ วุจฺจตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

เกจ ิปน เตสํ ภุมฺเมกวจนตฺต ํอจิฺฉนฺตฯิ ตตฺถ ยท ิ‘‘วนปปฺคุมฺเพ’’ต ิ ปจฺจตฺเต ภุมฺมวจนํ, ‘‘เกก
เก’’ต ิจ ปจฺจตฺเต อุปโยควจนํ, ‘‘เอเสเส เอเก เอกฏฺเฐ’’ต ิ เอตฺถ ‘‘เอเสเส’’ต ิ อมิานิปิ ปจฺจตฺเต 
ภุมฺมวจนานิ วา สิยุํ, อุปโยควจนานิ วาฯ ยเถตานิ เอวํวิธานิ น โหนฺต,ิ สุทฺธปจฺจตฺตวจนานิเยว 
โหนฺต,ิ ตถา ‘‘วนปปฺคุมฺเพ, เกกเก’’ตอิาทนีิปิ ตถาวิธานิ น โหนฺต,ิ สุทฺธปจฺจตฺตวจนานิเยว โหนฺติ
ฯ อจิฺเจวํ สพฺพถาปิ ‘‘วนปปฺคุมฺเพ, พาเล, ปณฺฑิเต, เกกเก’’ต,ิ ‘‘วิรตฺเต โกสิยายเน, อฏฺฐ นาคา
วาสสเต, เก ปุริเส, เอเสเส’’ต ิ เอวมาทนีํ อเนเกสํ ปุริสลงฺิคอตฺิถลิงฺิคนปํุสกลงฺิคสพฺพนามเอกวจน
อเนกวจนวเสน สาสนวเร ฐิตานํ ปทานํ นิปผฺตฺต ิปจฺจตฺเตกวจนปุถุวจนานเมการาเทสวเสเนว 
ภวตตี ิอวสฺสมทิ ํสมฺปฏิจฺฉิตพฺพฯํ เอวํ ‘‘วนปปฺคุมฺเพ, พาเล, ปณฺฑิเต’’ตอิาทนีํ สุทฺธปจฺจตฺตวจน
ตา อตวี สุขุมา ทุพฺพญฺิเญยฺยา, สทฺเธน กุลปุตฺเตน อาจริเย ปยิรุปาสิตฺวา ตทุปเทสํ สกฺกจฺจ ํ
คเหตฺวา ชานิตพฺพาฯ พุทฺธวจนสฺมญฺิห ิสทฺทโต จ อตฺถโต จ อธปิปฺายโต จ อกฺขรจนฺิตกานํ 
ญาณจกฺขุสมฺมุยฺหนฏฺฐานภตูา ปาฬินยา วิวิธา ทสฺิสนฺตฯิ 

ตตฺถ สทฺทโต ตาว อทิ ํสมฺมุยฺหนฏฺฐานํ – ‘‘วิรตฺตา โกสิยายนี’’ต ิวตฺตพฺเพ ‘‘วิรตฺเต โกสิยาย
เน’’ต ิอตฺิถลิงฺิคปจฺจตฺตวจนํ ทสฺิสต,ิ ‘‘โก ปุริโส’’ต ิวตฺตพฺเพ ‘‘เก ปุริเส’’ต ิสพฺพนามกิปจฺจตฺตวจนํ 
ทสฺิสต,ิ ‘‘กนฺินาโม เต อุปชฺฌาโย’’ต ิวตฺตพฺเพ ‘‘โกนาโม เต อุปชฺฌาโย’’ต ิสมาสปท ํปุลฺลงฺิควิสยํ 
ทสฺิสตฯิ กิ ํนาม ํเอตสฺสาต ิโกนาโมต ิห ิสมาโสฯ เตน ‘‘โกนามา อตฺิถ,ี โกนาม ํกุล’’นฺต ิอยมฺปิ 
นโย คเหตพฺโพฯ ‘‘กฺว เต พล ํมหาราชา’’ต ิวตฺตพฺเพ ‘‘โก เต พล ํมหาราชา’’ต ิ เอตฺถ กฺวสทฺเทน 
อสีก ํสมานสุตโิก สตฺตมยินฺโต โกสทฺโท ทสฺิสต,ิ กฺว โกสทฺทา ห ิอญฺญมญฺญมสีกสมานสุตกิาฯ 
ตถา ‘‘อธิ เหมนฺตคมฺิเหสุ, อธิ เหมนฺตคมฺิหสุิ, น เตนตฺถ ํอพนฺธ ิโส, น เตนตฺถ ํอพนฺธสิู’’ต ิอญฺญา
นิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

อตฺถโต ปน อทิ ํสมฺมุยฺหนฏฺฐานํ – ‘‘ยํ น กญฺจนทฺเวปิญฺฉ, อนฺเธน ตมสา คต’’นฺต ิเอตฺถ 
นกาโร ‘‘กต’’นฺต ิอมินิา สมฺพนฺธติพฺโพฯ น กตนฺต ิกต ํวิยาต ิอตฺโถฯ เอตฺถ ห  ินกาโร อุปมาเน 
วตฺตต,ิ น ปฏิเสเธฯ 

‘‘อสฺสทฺโธ อกตญฺญ ูจ, 
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สนฺธจิฺเฉโท จ โย นโร; 
หตาวกาโส วนฺตาโส, 
ส เว อุตฺตมโปริโส’’ต ิ

เอวมาทนีิปิ อญฺญานิ โยเชตพฺพานิฯ 

อธปิปฺายโต อทิ ํสมฺมุยฺหนฏฺฐานํ – ‘‘ตณฺห ํอสฺมมิานํ สสฺสตุจฺเฉททฏฺิฐิโย ทฺวาทสายตนนิสฺ
สิต ํนนฺทริาคญฺจ หนฺตฺวา พฺราหฺมโณ อนีโฆ ยาต’ี’ต ิวตฺตพฺเพปิ ตถา อวตฺวา ตเมวตฺถ ํคเหตฺวา 
อญฺเญน ปริยาเยน 

‘‘มาตรํ ปิตรํ หนฺตฺวา, ราชาโน ทฺเว จ ขตฺตเิย; 
รฏฺฐํ สานุจรํ หนฺตฺวา, อนีโฆ ยาต ิพฺราหฺมโณ’’ต ิ

วุตฺตฯํ 

‘‘วนํ ฉินฺทถ มา รุกฺข,ํ วนโต ชายเต ภยํ; 
เฉตฺวา วนญฺจ วนถ,ํ นิพฺพนา โหถ ภกฺิขโว’’ต ิ

เอวมาทนีิปิ อญฺญานิ โยเชตพฺพานิฯ เอวํ พุทฺธวจเน สทฺทโต จ อตฺถโต จ อธปิปฺายโต จ อกฺขร
จนฺิตกานํ ญาณจกฺขุสมฺมุยฺหนฏฺฐานภตูา ปาฬินยา วิวิธา ทสฺิสนฺตฯิ ยถาห – 

‘‘ชานนฺตา อปิ สทฺทสตฺถมขลิ ํมุยฺหนฺต ิปาฐกฺกเม, 
เยภุยฺเยน ห ิโลกนีตวิิธุรา ปาเฐ นยา วิชฺชเร; 
ปณฺฑิจฺจมฺปิ ปหาย พาหริคต ํเอตฺเถว ตสฺมา พุโธ, 
สิกฺเขยฺยามลธมฺมสาครตเร นิพฺพานตตฺิถปูเค’’ตฯิ 

เอวํ ปาฬินยานํ ทุพฺพญฺิเญยฺยตฺตา ‘‘วนปปฺคุมฺเพ, พาเล จ, ปณฺฑิเต จา’’ตอิาทนีํ 
สุทฺธปจฺจตฺตวจนตฺตญฺเญว สารโต ปจฺเจตพฺพ ,ํ น สุตสิามญฺเญน ภุมฺโมปโยควจนตฺต ํภุมฺโมป
โยควจเนห ิเตสํ สมานสุตกิตฺเตปิ ปจฺจตฺตโชตกตฺตาฯ สมานสุตกิาปิ ห ิสทฺทา อตฺถปปฺกรณ
ลงฺิคสทฺทนฺตราภสิมฺพนฺธาทวิเสน อตฺถวิเสสโชตกา ภวนฺตฯิ ต ํยถา? ‘‘สีโห คายต’ี’ต ิ วุตฺเต ‘‘เอวํ
นามโก ปุริโส’’ต ิอตฺโถ วิญฺญายตฯิ ‘‘สีโห นงฺคุฏฺฐํ จาเลต’ี’ต ิ วุตฺเต ปน ‘‘มคิราชา’’ต ิวิญฺญายตฯิ 
เอวํ อตฺถวเสน สมานสุตกิานํ อตฺถวิเสสโชตนํ ภวตฯิ สงฺคาเม ฐตฺวา ‘‘สินฺธวมาเนห’ี’ต ิวุตฺเต ‘‘อสฺ
โส’’ต ิวิญฺญายตฯิ โรคสิาลายํ ปน ‘‘สินฺธวมาเนห’ี’ต ิ วุตฺเต ‘‘ลวณ’’นฺต ิ วิญฺญายตฯิ เอวํ ปกรณว
เสน สมานสุตกิานํ อตฺถวิเสสโชตนํ ภวตฯิ ‘‘อสฺิสา’’ต ิ วุตฺเต ‘‘เอวํนามกิา ธมฺมชาต’ี’ต ิวิญฺญายตฯิ 
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‘‘อสฺิโส’’ต ิ วุตฺเต ปน ‘‘อจฺฉมโิค’’ต ิ วิญฺญายตฯิ เอวํ ลงฺิควเสน เอกเทสสมานสุตกิานํ อตฺถวิเสส
โชตนํ ภวตฯิ เอตฺถ ปน กญฺิจาปิ ‘‘เทวทตฺต ํปกฺโกส ฆฏธารก ํทณฺฑธารก’’นฺตอิาทสุีปิ ฆฏทณฺฑา
ทนีิ ลงฺิค,ํ ตถาปิ สมานสุตกิาธกิารตฺตา น ต ํอธิาธปิเฺปตฯํ 

‘‘อสฺิสา อุปปฺชฺชต’ี’ต ิจ ‘‘อสฺิสา ปุริสมนุพนฺธิสํู’’ต ิจ วุตฺเต ปน สพฺพถา สมานสุตกิานํ สทฺทนฺ
ตราภสิมฺพนฺธวเสน ยถาวุตฺตอตฺถวิเสสโชตนํ ภวตฯิ ตถา ‘‘สีโห ภกฺิขเว มคิราชา สายนฺหสมยํ 
อาสยา นิกฺขมต’ี’ต ิ วุตฺเต ‘‘มคิาธโิป เกสรสีโห’’ต ิวิญฺญายตฯิ ‘‘สีโห สมณุทฺเทโส, สีโห เสนาปต’ี’
ต ิจ วุตฺเต ปน ‘‘สีโห นาม สามเณโร, สีโห นาม เสนาปต’ี’ต ิวิญฺญายตฯิ เอวมฺปิ สทฺทนฺตรา
ภสิมฺพนฺธวเสน สมานสุตกิานํ อตฺถวิเสสโชตนํ ภวตฯิ ‘‘อทฺทสํสุ โข ฉพฺพคฺคยิา ภกฺิข ูสตฺตรสวคฺคิ
เย ภกฺิข ูวิหารํ ปฏิสงฺขโรนฺเต’’ต ิเอวมฺปิ สทฺทนฺตราภสิมฺพนฺธวเสน สมานสุตกิานํ ปจฺจตฺโตป
โยคตฺถสงฺขาตอตฺถวิเสสโชตนํ ภวตฯิ ตถา ‘‘สิญฺจ ภกฺิขุ อมิ ํนาวํ, อญฺญตโร ภกฺิขุ ภควนฺต ํเอตท
โวจา’’ต ิเอวมฺปิ สทฺทนฺตราภสิมฺพนฺธวเสน สมานสุตกิานํ อาลปนตฺถปจฺจตฺตตฺถสงฺขาตอตฺถวิเสส
โชตนํ ภวต,ิ ตสฺมา ‘‘วนปปฺคุมฺเพ ยถ ผุสฺสิตคฺเค’’ตอิาทนีิ ภุมฺโมปโยควจเนห ิสทสิตฺเตปิสทฺทนฺ
ตราภสิมฺพนฺธวเสน สุทฺธปจฺจตฺตวจนานีต ิคเหตพฺพานิฯ ปจฺจตฺเตกวจนพหุวจนานํ เอว ห ิเอกา
ราเทสวเสน เอวํวิธานิ รูปานิ ภวนฺต ิภุมฺโมปโยควจนานิ วิยาตฯิ นนุ จ โภ เอวํวิธานํ รูปานํ 
ปาฬิยํ ทสฺิสนโต ‘เอการนฺตมฺปิ ปุลฺลงฺิค ํอตฺถ’ีต ิวตฺตพฺพนฺต?ิ น วตฺตพฺพ,ํ โอการนฺตภาโวคธรูปวิ
เสสตฺตา เตสํ รูปานํฯ อาเทสวเสน ห ิสิทฺธตฺตา วิสุํ เอการนฺตปุลฺลงฺิค ํนาม นตฺถ,ิ ตสฺมา ปุลฺลงฺิ
คานํ ยถาวุตฺตสตฺตวิธตาเยว คเหตพฺพาตฯิ 

เกจ ิปน วเทยฺยุํ ‘‘ยายํ ปุริสสทฺทนยํ คเหตฺวา ‘ภโูต, ภตูาฯ ภตู’นฺตอิาทนิา สพฺเพสโม
การนฺตปทานํ นามกิปทมาลา วิภตฺตา, ตตฺถ จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสสหติานิ รูปานิ กมิตฺถ ํน 
วุตฺตานี’’ต?ิ วิเสสทสฺสนตฺถฯํ ตาทสิานิ ห ิจตุตฺเถกวจนรูปานิ ปาฬินเย โปราณฏฺฐกถานเย จ อุป
ปริกฺขยิมาเน ‘‘คตฺยตฺถกมฺมนิ, นยนตฺถกมฺมนิ, วิภตฺตวิิปริณาเม, ตทตฺเถ จา’’ต ิสงฺเขปโต อเิมสุ 
จตสุูเยว ฐาเนสุ, ปเภทโต ปน สตฺตสุ ฐาเนสุ ทสฺิสนฺตฯิ ทานโรจนธารณนโมโยคาทเิภเท ปน 
ยตฺถ กตฺถจ ิสมฺปทานวิสเย น ทสฺิสนฺต,ิ อติ ิอมิ ํวิเสสํ ทสฺเสตุ ํน วุตฺตานีตฯิ นนุ ทานกฺริยาโยเค 
‘‘อภริูปาย กญฺญา เทยฺยา’’ต ิจตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสสหติรูปทสฺสนโต อมิสฺมมฺิปิ สทฺทนีติปฺ
ปกรเณ ‘‘ปุริสาย, ภตูายา’’ตอิาทนีิ วตฺตพฺพานิ, เอวํ สนฺเต กสฺมา ‘‘ทานโรจนธารณนโมโยคาทิ
เภเท ปน ยตฺถ กตฺถจ ิสมฺปทานวิสเย น ทสฺิสนฺต’ี’ต ิวุตฺตนฺต?ิ อปาฬินยตฺตาฯ ‘‘อภริูปาย กญฺญา 
เทยฺยา’’ต ิอยญฺห ิสทฺทสตฺถโต อาคโต นโย, น พุทฺธวจนโตฯ พุทฺธวจนญฺห ิปตฺวา ‘‘อภริูปสฺส 
กญฺญา เทยฺยา’’ต ิปทรูปํ ภวิสฺสตตีฯิ นนุ จ โภ นโมโยคาทสุีปิ จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทโส ทสฺิ
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สตตีฯิ สาสนาวจราปิ ห ินิปุณา ปณฺฑิตา ‘‘นโม พุทฺธายา’’ตอิาทนีิ วตฺวา รตนตฺตยํ วนฺทนฺตฯิ เก
จ ิปน – 

‘‘นโม พุทฺธาย พุทฺธสฺส, 
นโม ธมฺมาย ธมฺมโิน; 
นโม สงฺฆาย สงฺฆสฺส, 
นโมกาเรน โสตฺถ ิเม’’ต ิจ, 

‘‘มุเข สรสิ สมฺผุลฺเล, นยนุปปฺลปงฺกเช; 
ปาทปงฺกชปูชาย, พุทฺธาย สตต ํทเท’’ต ิจ, 

‘‘นโร นรํ ยาจต ิกญฺิจ ิวตฺถุ,ํ นเรน ทโูต ปหโิต นรายา’’ต ิจ คาถารจนมฺปิ กุพฺพนฺตตี?ิ สจฺจ,ํ 
สาสนาวจราปิ นิปุณา ปณฺฑิตา ‘‘นโม พุทฺธายา’’ตอิาทนีิวตฺวา รตนตฺตยํ วนฺทนฺต,ิ คาถารจนมฺปิ 
กุพฺพนฺต,ิ เอวํ สนฺเตปิ เต สทฺทสตฺเถ กตปริจยวเสน สทฺทสตฺถโต นยํ คเหตฺวา ตถารูปา คาถาปิ 
จุณฺณิยปทานิปิ อภสิงฺขโรนฺต,ิ ‘‘นโม พุทฺธายา’’ตอิาทนีิ วตฺวา รตนตฺตยํ วนฺทนฺตฯิ เย ปน 
สทฺทสตฺเถ อกตปริจยา อนฺตมโส พาลทารกา, เตปิ อญฺเญสํ วจนํ สุตฺวา กตปริจยวเสน ‘‘นโม 
พุทฺธายา’’ตอิาทนีิ วตฺวา รตนตฺตยํ วนฺทนฺต,ิ ‘‘นโม พุทฺธสฺสา’’ต ิวทนฺตา ปน อปปฺกตราฯ กตฺถจ ิ
ห ิปเทเส กุมารเก อกฺขรสมยํ อุคฺคณฺหาเปนฺตา ครู อกฺขรานมาทมฺิห  ิ‘‘นโม พุทฺธายา’’ต ิสิกฺ
ขาเปนฺต,ิ น ปน ‘‘นโม พุทฺธสฺสา’’ต,ิ เอวํ สนฺเตปิ ปาฬินเย โปราณฏฺฐกถานเย จ อุปปริกฺขยิมาเน 
ฐเปตฺวา คตฺยตฺถกมฺมาทฏฺิฐานจตุกฺก,ํ ปเภทโต สตฺตฏฺฐานํ วา ทานโรจนธารณนโมโยคาทเิภเท 
ยตฺถ กตฺถจ ิสมฺปทานวิสเย จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสสหติานิ รูปานิ น ทสฺิสนฺต,ิ ตสฺมา เกหจิ ิ
อภสิงฺขตานิ ‘‘นโม พุทฺธาย, พุทฺธาย ทานํ เทนฺต’ี’ต ิปทานิ ปาฬิ ํปตฺวา ‘‘นโม พุทฺธสฺส, พุทฺธสฺส 
ทานํ เทนฺต’ี’ต ิอญฺญรูปานิ ภวนฺตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ อยํ ปน ปาฬินยอฏฺฐกถานยานุรูเปน อายา
เทสสฺส ปโยครจนา – ‘‘พุทฺธาย สรณํ คจฺฉต,ิ พุทฺธ ํสรณํ คจฺฉต’ี’ต ิวา, ‘‘พุทฺธาย นครํ เนนฺต,ิ 
พุทฺธ ํนครํ เนนฺต’ี’ต ิวา, ‘‘พุทฺธาย สกฺกโต ธมฺโม, พุทฺเธน สกฺกโต ธมฺโม’’ต ิวา, ‘‘พุทฺธาย ชวีิต ํ
ปริจฺจชต,ิ พุทฺธสฺส อตฺถาย ชวีิต ํปริจฺจชต’ี’ต ิวา, ‘‘พุทฺธาย อเปนฺต ิอญฺญตตฺิถยิา, พุทฺธสฺมา 
อเปนฺต ิอญฺญตตฺิถยิา’’ต ิ วา, ‘‘พุทฺธาย ธมฺมตา, พุทฺธสฺส ธมฺมตา’’ต ิ วา, ‘‘พุทฺธาย ปสนฺโน, พุทฺเธ 
ปสนฺโน’’ต ิวา อติ ิปเภทโต อมิ ํสตฺตฐานํ วิวชฺเชตฺวา อญฺญตฺถ อายาเทโส น ทสฺิสตฯิ ตถา ห ิ– 

ปาเฐ มหานมกฺการ-สงฺขาเต สาธุนนฺทเน; 
สมฺปทาเน นโมโยเค, อายาเทโส น ทสฺิสตฯิ 
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เอตฺถ มหานมกฺการปาโฐ นาม ‘‘นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสา’’ต ิปาโฐฯ อตฺราปิ 
อายาเทโส น ทสฺิสตฯิ วมฺมิกสุตฺเตปิ ‘‘นโม กโรห ินาคสฺสา’’ต ิเอวํ อายาเทโส น ทสฺิสตฯิ 
อมฺพฏฺฐสุตฺเตปิ ‘‘โสตฺถ ิภทนฺเต โหตุ รญฺโญ, โสตฺถ ิชนปทสฺส’’ฯ เอวํ อายาเทโส น ทสฺิสตฯิ 

‘‘สุปปฺพุทฺธ’’นฺต ิปาฐสฺส, อตฺถสํวณฺณนายปิ; 
สมฺปทาเน นโมโยเค, อายาเทโส น ทสฺิสตฯิ 

ตถา ห ิ

‘‘สุปปฺพุทฺธ ํปพุชฺฌนฺต,ิ สทา โคตมสาวกา; 
เยสํ ทวิา จ รตฺโต จ, นิจฺจ ํพุทฺธคตา สต’ี’ต ิ

อมิสฺิสา ปาฬิยา อฏฺฐกถายํ ‘‘สมฺมาทฏฺิฐิกสฺส ปุตฺโต คุฬํ ขปิมาโน พุทฺธานุสฺสติ ํอาวชฺเชตฺวา ‘นโม 
พุทฺธสฺสา’ต ิวตฺวา คุฬํ ขปิต’ี’ต ิอายาเทสวชฺชโิต สทฺทรจนาวิเสโส ทสฺิสตฯิ สคาถาวคฺควณฺณ
นายมฺปิ ธนญชฺานีสุตฺตฏฺฐกถายํ ‘‘ตฺวํ ฐิตาปิ นิสินฺนาปิ ขปิิตฺวาปิ กาเสตฺวาปิ ‘นโม พุทฺธสฺสา’ต ิ
ตสฺส มุณฺฑกสฺส สมณกสฺส นมกฺการํ กโรสี’’ต ิอายาเทสวชฺชโิต สทฺทรจนาวิเสโส ทสฺิสตฯิ ตถา 
ตตฺถ ตตฺถ ‘‘พุทฺธปปฺมุขสฺส ภกฺิขุสงฺฆสฺส ทานํ เทตฯิ ตสฺส ปุริสสฺส ภตฺต ํน รุจฺจตฯิ สมณสฺส โรจ
เต สจฺจ,ํ พุทฺธสฺส ฉตฺต ํธาเรต,ิ พุทฺธสฺส สิลาฆเต’’ตอิาทนิา อายาเทสวิวชฺชโิต สทฺทรจนาวิเสโส 
ทสฺิสตฯิ เอวํ ทานโรจนาทสุี พหสุู สมฺปทานวิสเยสุ จตุตฺเถกวจนสฺส  อายาเทสสหติ ํรูปํ น ทสฺิสติ
ฯ 

คตฺยตฺถกมฺมาทสุี ปน จตสุู ฐาเนสุ ทสฺิสตฯิ ตถา ห ิ‘‘มลูาย ปฏิกสฺเสยฺย, อปโฺป สคฺคาย คจฺฉ
ต’ี’ต ิ เจตฺถ คตฺยตฺถกมฺมนิ ทสฺิสตฯิ เอตฺถ ห ิ‘‘มลู ํปฏิกสฺเสยฺย, อปโฺป สคฺค ํคจฺฉต’ี’ต ิจ อตฺโถฯ 
‘‘ปฏิกสฺเสยฺยา’’ต ิเจตฺถ กส คตยินฺต ิธาตุสฺส ปติอุปสคฺเคน วิเสสิตตฺตา ‘‘อากฑฺเฒยฺยา’’ต ิ อตฺโถ 
ภวตฯิ ‘‘อยํ ปุริโส มม อตฺถกาโม, โย ม ํคเหตฺวาน ทกาย เนต’ี’ต ิ เอตฺถ นยนตฺถกมฺมนิ ทสฺิสตฯิ 
เอตฺถ ห ิม ํอุทก ํเนต,ิ อตฺตโน วสนกโสพฺภ ํปาเปตตี ิอตฺโถฯ ‘‘วิรมถายสฺมนฺโต มม วจนายา’’ต ิ
เอตฺถ วิภตฺตวิิปริณาเม ทสฺิสตฯิ มม วจนโต วิรมถาต ิห ินิสฺสกฺกวจนวเสน อตฺโถฯ ‘‘มหาคณาย 
ภตฺตา เม’’ต ิ เอตฺถาปิ วิภตฺตวิิปริณาเม ทสฺิสตฯิ มม มหโต หสํคณสฺส ภตฺตาต ิห ิสามวิจนวเสน 
อตฺโถฯ มม หสํราชาต ิเจตฺถ อธปิปฺาโยฯ ‘‘อสกฺกตา จสฺม ธนญฺจยายา’’ต ิเอตฺถาปิ วิภตฺตวิิปริณา
เม ทสฺิสตฯิ มยํ ธนญฺจยสฺส รญฺโญ อสกฺกตา จ ภวามาต ิห ิกตฺตุตฺเถ สามวิจนํฯ ตถา ห ิ
‘‘ธนญฺจยสฺสา’’ต ิวา ‘‘ธนญฺจเยนา’’ต ิวา วตฺตพฺเพ เอวํ อวตฺวา ‘‘ธนญฺจยายา’’ต ิสมฺปทานวจนํ 
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ทานกฺริยาทกิสฺส สมฺปทานวิสยสฺส อภาวโต วิภตฺตวิิปริณาเมเยว ยุชฺชต,ิ ตสฺมา ธนญฺจยราเชน 
มยํ อสกฺกตา จ ภวามาต ิอตฺโถ คเหตพฺโพฯ อญฺญมฺปิ วิภตฺตวิิปริณามฏฺฐานํ มคฺคติพฺพฯํ 

‘‘วิราคาย อุปสมาย นิโรธายา’’ตอิาทนีิ ปน อเนกสหสฺสานิ อายาเทสสหติานิ สทฺทรูปานิ 
ตทตฺเถ ปวตฺตนฺตฯิ อฏฺฐกถาจริยาปิ ห ิธมฺมวินยสทฺทตฺถ ํวณฺเณนฺตา ‘‘ธมฺมานํ วินยายฯ 
อนวชฺชธมฺมตฺถญฺเหส วินโย, น ภวโภคาทอิตฺถ’’นฺต ิตทตฺถวเสเนว อายาเทสสหติ ํสทฺทรูปํ 
ปยุญฺชิสุํ, เอวํ จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสสหติานิ รูปานิ คตฺยตฺถกมฺมนิ นยนตฺถกมฺมนิ วิภตฺตวิิ
ปริณาเม ตทตฺเถ จาต ิอเิมสุ จตสุูเยว ฐาเนสุ ทสฺิสนฺต,ิ น ปน ทานโรจนาทเิภเท ยตฺถ กตฺถจ ิ
สมฺปทานวิสเยฯ ตถา ห ินิรุตฺติปิฏเก ‘‘อตฺถายาต ิสมฺปทานวจน’’นฺต ิอายาเทสสหติ ํสทฺทรูปํ 
วุตฺต,ํ ปุริสสทฺทาทวิเสน ปน ตาทสิานิ รูปานิ น วุตฺตานิ ตาทสิานํ สทฺทรูปานํ ยตฺถ กตฺถจ ิ
อปปฺวตฺตนโตฯ กจฺจายนปฺปกรเณปิ ห ิ‘‘อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ต’ู’ต ิลกฺขณสฺส วุตฺตยิํ ‘‘อตฺถาย 
หติาย สุขาย เทวมนุสฺสาน’’นฺต ิวุตฺตฯํ ‘‘ปุริสายา’’ต ิวา ‘‘สมณายา’’ต ิวา ‘‘พฺราหฺมณายา’’ต ิ วา น 
วุตฺตนฺตฯิ 

เอตฺถ สิยา – นนุ โภ ตสฺเสว วุตฺตยิํ ‘‘จตุตฺถตี ิกมิตฺถ ํปุริสสฺส มุขฯํ เอกวจนสฺสาต ิกมิตฺถ ํ ปุริ
สานํ ททาตฯิ วาต ิกมิตฺถ ํทาตา โหต ิสมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา’’ต ิวุตฺตตฺตา ‘‘ปุริสาย 
สมณาย พฺราหฺมณายา’’ตอิาทนีิ ปทรูปานิ นยโต ทสฺสิตานิ, เกวล ํปน มุขสทฺทโยคโต พหุวจน
ภาวโต วิกปปฺนโต จ ‘‘ปุริสายา’’ตอิาทนีิ น สิชฺฌนฺต,ิ มุขสทฺทโยคาทวิิรหเิต ปน ฐาเน อวสฺสํ 
สิชฺฌนฺตตี?ิ เอตฺถ วุจฺจเต – ‘‘จตุตฺถตี ิกมิตฺถ ํปุริสสฺส มุข’’นฺต ิวทนฺโต ‘‘สเจ อายาเทโส ภเวยฺย, 
จตุตฺถยิา เอว ภวต,ิ น ฉฏฺฐิยา’’ต ิทสฺเสนฺโต ‘‘มุข’’นฺต ิ ปท ํทสฺเสสิ, น จ เตน ‘‘มุขสทฺทฏฺฐาเน เท
ตตีอิาทเิก สมฺปทานวิสยภเูต กฺริยาปเท ฐิเต อายาเทโส โหต’ี’ต ิทสฺเสตฯิ ‘‘เอกวจนสฺสาต ิ
กมิตฺถ ํปุริสานํ ททาต’ี’ต ิวทนฺโตปิ ‘‘เอกวจนสฺเสว อายาเทโส โหต,ิ น พหุวจนสฺสา’’ต ิทสฺเสตฯิ 
‘‘ททาต’ี’ต ิ อทิ ํปท ํ‘‘ปุริสาน’’นฺต ิปทสฺส สมฺปทานวจนตฺต ํญาเปตุ ํอโวจ, น จ ‘‘เทตตีอิาทเิก 
สมฺปทานวิสยภเูต กฺริยาปเท สต ิจตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทโส โหต’ี’ต ิอมิมตฺถ ํวิญฺญาเปตฯิ ‘‘วา
ต ิกมิตฺถ ํทาตา โหต ิสมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา’’ต ิจ วทนฺโตปิ ‘‘สมฺปทาเนเยว วิกปเฺปน อา
ยาเทโส โหต’ี’ต ิวิญฺญาเปต,ิ น ทานาทกฺิริยํ ปฏิจฺจ อายาเทสวิธานํ ญาเปตฯิ 

ยท ิปน ทานาทกฺิริยํ ปฏิจฺจ อายาเทสวิธานํ สิยา, วุตฺตกิารเกน ลกฺขณสฺส วุตฺตยิํ มโูลทา
หรเณเยว ‘‘อตฺถาย หติายา’’ต ิตทตฺถปโยคานิ วิย ‘‘ปุริสาย ทยีเต’’ตอิาท ิวตฺตพฺพ ํสิยา, น จ 
วุตฺตฯํ กสฺมาต ิเจ? พุทฺธวจเน โปราณฏฺฐกถาสุ จ ตาทสิสฺส ปโยคสฺส อภาวาฯ นิรุตฺติปิฏเก ห ิ
ปภนฺินปฏิสมฺภโิท โส อายสฺมา มหากจฺจาโน ‘‘ปุริสสฺส ทยีเต’’ต ิอายาเทสรหติานิเยว รูปานิ ทสฺ
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เสต,ิ ‘‘อตฺถายาต ิสมฺปทานวจน’’นฺต ิภณนฺโตปิ จ เถโร ทานาทกฺิริยาเปกฺข ํอกตฺวา จตุตฺ
เถกวจนสฺส อายาเทสสหติ ํรูปเมว นิทฺทสิิฯ เตน โส ปโยโค ตทตฺถปปฺโยโคติ วิญฺญายตฯิ อติ ิอิ
เมห ิการเณห ิชานิตพฺพ ํ‘‘ทานาทกฺิริยํ ปฏิจฺจ อายาเทสวิธานํ น กต’’นฺตฯิ ยชฺเชวํ ‘‘อตฺถาย หติา
ยา’’ตอิาทนีิเยว ตทตฺถปปฺโยคานิ ‘‘อาย จตุตฺเถกวจนสฺส ต’ู’ต ิลกฺขณสฺส วิสยา ภเวยฺยุํ, นาญฺ
ญานีต?ิ ตนฺน, อญฺญานิปิ วิสยาเยว ตสฺสฯ กตมานิ? ‘‘มลูาย ปฏิกสฺเสยฺย, อปโฺป สคฺคาย คจฺฉต,ิ 
ทกาย เนต,ิ วิรมถายสฺมนฺโต มมวจนาย, คณาย ภตฺตา’’ตอิาทนีิฯ ‘‘สคฺคสฺส คมเนน วา’’ตอิาทนีิ 
ปน วาธกิารตฺตา อวิสยาวาตฯิ 

นนุ จ โภ เอวํ สนฺเต วุตฺตกิารเกน มโูลทาหรเณสุ ‘‘อตฺถาย หติาย สุขาย เทวมนุสฺสาน’’นฺต ิ
วตฺวา ‘‘มลูาย ปฏิกสฺเสยฺยา’’ตอิาทนีิปิ วตฺตพฺพานิ, กมุิทาหรเณ ปน ‘‘วาต ิกมิตฺถ ํสคฺคสฺส 
คมเนน วา’’ต ิวตฺตพฺพนฺต?ิ สจฺจ,ํ อวจเน การณมตฺถ,ิ ต ํสุณาถ – ‘‘มลูาย ปฏิกสฺเสยฺย, อปโฺป สคฺ
คาย คจฺฉต’ี’ต ิ เอตฺถ ห ิ‘‘มลูาย, สคฺคายา’’ต ิปทานิ สุทฺธสมฺปทานวจนานิ น โหนฺต ิคตฺยตฺ
ถกมฺมนิ วตฺตนโต, ตสฺมา มโูลทาหรเณสุ น วุตฺตานิฯ ตถา ‘‘ทกาย เนต’ี’ต ิเอตฺถ ‘‘ทกายา’’ต ิ ปท ํ
นยนตฺถกมฺมนิ วตฺตนโต สุทฺธสมฺปทานวจนํ น โหตตี ิน วุตฺตฯํ ‘‘วิรมถายสฺมนฺโต มม วจนายา’’ต ิ
เอตฺถ ปน ‘‘วจนายา’’ต ิปท ํนิสฺสกฺกวจนตฺเถ วตฺตนโต, ‘‘คณาย ภตฺตา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘คณายา’’ต ิ ปท ํ
สามวิจนตฺเถ วตฺตนโต, ‘‘อสกฺกตา จสฺม ธนญฺจยายา’’ต ิเอตฺถ ‘‘ธนญฺจยายา’’ต ิปท ํกตฺตุวเสน สา
มอิตฺเถ วตฺตนโต สุทฺธสมฺปทานวจนํ น โหตตี ิน วุตฺตฯํ กมุิทาหรเณปิ ‘‘สคฺคสฺสา’’ต ิปท ํ
คมนสทฺทสนฺนิธานโต คตฺยตฺถกมฺมนิ วตฺตนโต สุทฺธสมฺปทานวจนํ น โหตตี ิ‘‘วาต ิกมิตฺถ ํ
สคฺคสฺส คมเนน วา’’ต ิน วุตฺตฯํ เอวญฺเหตฺถ วุตฺตนเยน พุทฺธวจนํ โปราณฏฺฐกถานยญฺจ ปตฺวา 
จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสสหติานิ รูปานิ คตฺยตฺถกมฺมาทสุี จตสุูเยว ฐาเนสุ ทสฺิสนฺต,ิ น ปน 
ทานโรจนาทเิภเท ยตฺถ กตฺถจ ิสมฺปทานวิสเยต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

นนุ จ โภ ‘‘จนฺทนสารํ เชฏฺฐิกาย อทาสิ สุวณฺณมาล ํกนิฏฺฐายา’’ต ิทานปปฺโยเค จตุตฺ
เถกวจนสฺส อายาเทสสหติรูปทสฺสนโต ‘‘ราชกญฺญาย ทยีเต, ราชกญฺญาย รุจฺจต ิอลงฺกาโร, รา
ชกญฺญาย ฉตฺต ํธาเรต,ิ ราชกญฺญาย นโม กโรห,ิ ราชกญฺญาย โสตฺถ ิภวตุ, ราชกญฺญาย สิลาฆ
เต’’ตอิาทหีปิิ ปโยเคห ิภวิตพฺพ ,ํ อถ กสฺมา ‘‘พุทฺธวจนํ โปราณฏฺฐกถานยญฺจ ปตฺวา จตุตฺ
เถกวจนสฺส อายาเทสสหติานิ รูปานิ คตฺยตฺถกมฺมาทสุี จตสุูเยว ฐาเนสุ ทสฺิสนฺต,ิ น ปน ทานโรจ
นาทเิภเท ยตฺถ กตฺถจ ิสมฺปทานวิสเย’’ต ิวทถาต?ิ อุปปฺถมวตณฺิโณ ภวํ, น ห ิภวํ อมฺหาก ํ
วจนตฺถ ํชานาตฯิ อยญฺเหตฺถ อมฺหาก ํวจนตฺโถ – สพฺพานิปิ อตฺิถลิงฺิคานิ เอกวจนวเสน ตตยิา
จตุตฺถปีญฺจมฉีฏฺฐีสตฺตมฐีาเนสุ สมสมานิ โหนฺต,ิ อปปฺานิ อสมานิ, ตสฺมา ตานิ ฐเปตฺวา ปุลฺลงฺิ
คนปํุสกลงฺิเคสุ ปุริสาท ิจิตฺตาทสิทฺทานํ อการนฺตปกตภิาเว ฐิตานํ จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสส
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หติานิ รูปานิ พุทฺธวจนาทสุี ทานโรจนาทเิภเท ยตฺถ กตฺถจ ิสมฺปทานวิสเย น ทสฺิสนฺตฯิ เตเนว ห ิ
‘‘มลูาย, สคฺคาย, ทกาย, วจนาย, คณายา’’ตอิาทนีิ คตฺยตฺถกมฺมาทสุี ตสุี ‘‘อภญฺิญาย, สมฺโพธาย, 
นิพฺพานายา’’ต ิเอวมาทนีิ ปน อเนกสตานิ ตลิงฺิคปทานิ ตทตฺเถเยวาต ิอเิมสุ จตสุู  ฐาเนสุ ทสฺิสนฺ
ตฯิ ‘‘เทต,ิ โรจต,ิ ธาเรต’ี’ตอิาทสุี ปน สุทฺธสมฺปทานวิสเยสุ น ทสฺิสนฺตฯิ ภวนฺต ิจตฺร – 

จตุตฺเถกวจนสฺส, อายาเทเสน สํยุต;ํ 
รูปํ อนิตฺถลิงฺิคานํ, ฐาเนสุ จตุสุฏฺฐิตฯํ 

คตฺยตฺถกมฺมนิ เจว, นยนตฺถสฺส กมฺมนิ; 
วิภตฺตยิา วิปลฺลาเส, ตทตฺเถ จาต ินิทฺทเิสฯ 

‘‘มลูาย ปฏิกสฺเสยฺย, อปโฺป สคฺคาย คจฺฉต’ิ’; 
เอวํ คตฺยตฺถกมฺมสฺมิ,ํ ทฏฺิฐมมฺเหห ิสาสเนฯ 

‘‘ทกาย เนต’ิ’ อจิฺเจวํ, นยนตฺถสฺส กมฺมนิ; 
‘‘วจนายา’’ต ินิสฺสกฺเก, วิรมณปปฺโยคโตฯ 

‘‘คณาย’’อติ ิ สามสฺิมิ,ํ ‘‘ภตฺตา’’ต ิ สทฺทโยคโต; 
‘‘ธนญฺจยายา’’ต ิปท,ํ กตฺตุตฺเถ สามสิูจกฯํ 

‘‘อสกฺกตา’’ต ิ สทฺทสฺส, โยคโตต ิวินิทฺทเิส; 
อญฺโญ จาปิ วิปลฺลาโส, มคฺคติพฺโพ วิภาวินาฯ 

‘‘อภญฺิญาย สมฺโพธาย, นิพฺพานายา’’ตมิานิ ตุ; 
ลงฺิคตฺตยวเสเนว, ตทตฺถสฺมิ ํวินิทฺทเิสฯ 

เอวํ ปาฐานุโลเมน, กถโิต อายสมฺภโว; 
อทินฺตุ สุขุม ํฐานํ, จนฺิเตตพฺพ ํปุนปปฺุนํฯ 

โอการนฺตวเสเนว, นานานยสุมณฺฑิตา; 
ปทมาลา มเหสิสฺส, สาสนตฺถ ํปกาสิตาฯ 

อิมมตมิธุรญฺเจ จตฺิตกิตฺวา สุเณยฺยุํ, 
วิวิธนยวิจตฺิต ํสาธโว สทฺทนีติ;ํ 
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ชนิวรวจเนเต สทฺทโต ชาตกงฺข ,ํ 
กุมุทมวิ’สินา เว สุฏฺฐุ ฉินฺเทยฺยุเมตฺถฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

สวินิจฺฉโย โอการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส 

นามกิปทมาลาวิภาโค นาม 

ปญฺจโม ปริจฺเฉโทฯ 

อการนฺโตการนฺตตาปกตกิโอการนฺตปุลฺลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

๖. อาการนฺตปลฺุลิงฺคนามิกปทมาลา 

อถ ปุพฺพาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวา อาการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูเปสุ อภิภวิตุ อจิฺเจตสฺส ปกติ
รูปสฺส นามกิปทมาล ํวกฺขาม – สตฺถา, สตฺถา, สตฺถาโรฯ สตฺถารํ, สตฺถาโรฯ สตฺถารา, สตฺถาเรห,ิ 
สตฺถาเรภฯิ สตฺถุ, สตฺถุสฺส, สตฺถุโน, สตฺถานํ, สตฺถารานํฯ สตฺถารา, สตฺถาเรห,ิ สตฺถาเรภฯิ สตฺถุ, 
สตฺถุสฺส, สตฺถุโน, สตฺถานํ, สตฺถารานํฯ สตฺถริ, สตฺถาเรสุฯ โภ สตฺถ, โภ สตฺถา, ภวนฺโต สตฺถาโร
ฯ 

อยํ ยมกมหาเถเรน กตาย จูฬนิรุตฺติยา อาคโต นโยฯ เอตฺถ จ นิรุตฺติปิฏเก จ กจฺจายเน 
จ ‘‘สตฺถุนา’’ต ิปท ํอนาคตมฺปิ คเหตพฺพเมว ‘‘ธมฺมราเชน สตฺถุนา’’ต ิทสฺสนโตฯ ‘‘สตฺถารา, สตฺถุ
นา, สตฺถาเรห,ิ สตฺถาเรภ’ี’ต ิกโม จ เวทติพฺโพฯ เอตฺถ จ อสตปิิ อตฺถวิเสเส พฺยญฺชนวิเสสวเสน , 
พฺยญฺชนวิเสสาภาเวปิ อตฺถนานตฺถตาวเสน สทฺทนฺตรสนฺทสฺสนํ นิรุตฺตกฺิกโมต ิ‘‘สตฺถา’’ต ิปท ํ
เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิกฺขตฺตุ ํวุตฺตนฺต ิเวทติพฺพฯํ นิรุตฺติปิฏกาทสุี ปน ‘‘สตฺถา’’ต ิปฐมา
พหุวจนํ น อาคตฯํ กญฺิจาปิ น อาคต,ํ ตถาปิ ‘‘อวิตกฺกติา มจฺจุมุปพฺพชนฺต’ี’ต ิปาฬิยํ ‘‘อวิตกฺกิ
ตา’’ต ิปฐมาพหุวจนสฺส ทสฺสนโต ‘‘สตฺถา’’ต ิ ปทสฺส ปฐมาพหุวจนตฺต ํอวสฺสมจิฺฉิตพฺพฯํ ตถา วตฺ
ตา, ธาตา, คนฺตาทนีมฺปิ ตคฺคตกิตฺตาฯ ตถา นิรุตฺติปิฏเก ‘‘สตฺถาเร’’ต ิทุตยิาพหุวจนญฺจ 
‘‘สตฺถุสฺส, สตฺถาน’’นฺต ิจตุตฺถฉีฏฺเฐกวจนพหุวจนานิ จ อาคตานิ, จูฬนิรุตฺติยํ ปน น อาคตานิฯ 
ตตฺถ ‘‘มาตาปิตโร โปเสตฯิ ภาตโร อตกฺิกมต’ี’ต ิ ทสฺสนโต ‘‘สตฺถาเร’’ต ิ ทุตยิาพหุวจนรูปํ อยุตฺต ํ
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วิย ทสฺิสตฯิ กจฺจายนาทสุี ‘‘โภ สตฺถ, โภ สตฺถา’’ อติ ิรสฺสทฆีวเสน อาลปเนกวจนทฺวยํ วุตฺตฯํ นิ
รุตฺติปิฏเก ‘‘โภ สตฺถ’’ อติริสฺสวเสน อาลปเนกวจนํ วตฺวา ‘‘ภวนฺโต สตฺถาโร’’ต ิอาราเทสวเสน 
อาลปนพหุวจนํ วุตฺตฯํ จูฬนิรุตฺติยํ ‘‘โภ สตฺถ’’ อติ ิรสฺสวเสน อาลปเนกวจนํ วตฺวา ‘‘โภ สตฺถา’’ 
อติ ิทฆีวเสน อาลปนพหุวจนํ ลปิตฯํ สพฺพเมต ํอาคเม อุปปริกฺขตฺิวา ยถา น วิรุชฺฌต,ิ ตถา 
คเหตพฺพฯํ 

อทิานิ สตฺถุสทฺทสฺส ยํ รูปนฺตรํ อมฺเหห ิทฏฺิฐํ, ต ํทสฺเสสฺสาม – ตถา ห ิ‘‘อเิมสํ มหานาม 
ตณฺิณํ สตฺถนูํ เอกา นิฏฺฐา อุทาหุ ปุถุ นิฏฺฐา’’ต ิปาฬิยํ ‘‘สตฺถนู’’นฺต ิปท ํทฏฺิฐํ, ตสฺมา อยมฺปิ กโม 
เวทติพฺโพ ‘‘สตฺถุ, สตฺถุสฺส, สตฺถุโน, สตฺถานํ, สตฺถารานํ, สตฺถนู’’นฺตฯิ อภภิวิตา, อภภิวิตา, อภภิ
วิตาโรฯ อภภิวิตารํ, อภภิวิตาโรฯ อภภิวิตารา, อภภิวิตุนา, อภภิวิตาเรห,ิ อภภิวิตาเรภฯิ อภภิวิ
ตุ, อภภิวิตุสฺส, อภภิวิตุโน, อภภิวิตานํ, อภภิวิตารานํ, อภภิวิตนูํฯ อภภิวิตารา, อภภิวิตาเรห,ิ 
อภภิวิตาเรภฯิ อภภิวิตุ, อภภิวิตุสฺส, อภภิวิตุโน, อภภิวิตานํ, อภภิวิตารานํฯ อภภิวิตริ, อภภิวิ
ตาเรสุฯ โภ อภภิวิต, โภ อภภิวิตา, ภวนฺโต อภภิวิตาโรฯ ยถา ปเนตฺถ อภิภวิตุ อจิฺเจตสฺส ปกติ
รูปสฺส นามกิปทมาลา สตฺถุนเยน โยชติา, เอวํ ปริภวิตุอาทนีญฺจ อญฺเญสญฺจ ตสํทสิานํ นา
มกิปทมาลา สตฺถุนเยน โยเชตพฺพาฯ เอตฺถญฺญานิ ตสํทสิานิ นาม ‘‘วตฺตา, ธาตา’’อจิฺจาทนีํ 
ปทานํ วตฺตุธาตุ อจิฺจาทนีิ ปกตริูปานิฯ 

วตฺตา ธาตา คนฺตา เนตา, 
ทาตา กตฺตา เจตา ตาตา; 
เฉตฺตา เภตฺตา หนฺตา เมตา, 
เชตา โพทฺธา ญาตา โสตาฯ 

คชฺชติา วสฺสิตา ภตฺตา, มุจฺฉิตา ปฏิเสธติา; 
ภาสิตา ปุจฺฉิตา ขนฺตา, อุฏฺฐาโตกฺกมติา ตตาฯ 

นตฺตา ปนตฺตา อกฺขาตา, สหติา ปฏิเสวิตา; 
เนตา วิเนตา อจิฺจาท,ี วตฺตเร สุทฺธกตฺตริฯ 

อุปปฺาเทตา วิญฺญาเปตา, สนฺทสฺเสตา ปพฺรูเหตา; 
โพเธตาท ีจญฺเญ สทฺทา, เญยฺยา เหตุสฺมิ ํอตฺถสฺมิฯํ 

กตฺตา ขตฺตา เนตฺตา ภตฺตา, ปิตา ภาตาตเิม ปน; 
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กญฺิจ ิภชิฺชนฺต ิสุตฺตสฺมํิ, ต ํปเภท ํกเถสฺสหฯํ 

สตฺถาตอิาทสุี เกจ,ิ อุปโยเคน สามนิา; 
สเหว นิจฺจ ํวตฺตนฺต,ิ เนว วตฺตนฺต ิเกจ ิตุฯ 

ตตฺร กตฺตุสทฺทาทโย รูปนฺตรวเสน สตฺถุสทฺทโต กญฺิจ ิภชิฺชนฺตฯิ ตถา ห ิ‘‘อุฏฺเฐห ิกตฺเต ตร
มาโน, คนฺตฺวา เวสฺสนฺตรํวทา’’ต ิเอตฺถ ‘‘กตฺเต’’ต ิ อทิ ํอาลปเนกวจนรูปํ, เอวญฺห ิ ‘‘โภ กตฺตา’’ต ิ
รูปโต รูปนฺตรํ นามฯ ‘‘เตน ห ิโภ ขตฺเต เยน จมฺเปยฺยกา พฺราหฺมณคหปตกิา เตนุปสงฺกมา’’ต ิ
เอตฺถ ‘‘ขตฺเต’’ต ิ อทิญฺจาลปเนกวจนรูปํฯ เอวมฺปิ ‘‘โภ ขตฺตา’’ต ิรูปโต รูปนฺตรํ นามฯ ‘‘เนตฺเต อุชุ ํ
คเต สต’ี’ต ิเอตฺถ ‘‘เนตฺเต’’ต ิ อทิ ํสตฺตมยิา เอกวจนรูปํ, เอตมฺปิ ‘‘เนตฺตรี’’ต ิ รูปโต รูปนฺตรํฯ ‘‘อา
ราธยต ิราชานํ, ปูช ํลภต ิภตฺตุสู’’ต ิเอตฺถ ‘‘ภตฺตสูู’’ต ิ อทิ ํสตฺตมยิา พหุวจนรูปํฯ ‘‘ภตฺตาเรสู’’ต ิ
รูปโต รูปนฺตรํ, อตฺร ‘‘ภตฺตสูู’’ต ิ ทสฺสนโต, ‘‘มาตาปิตสุู ปณฺฑิตา’’ต ิเอตฺถ ‘‘ปิตสูู’’ต ิทสฺสนโต จ 
‘‘วตฺตสุู ธาตสุู คนฺตสุู เนตสุู ทาตสุู กตฺตสูู’’ต ิ เอวมาทนิโยปิ คเหตพฺโพฯ อยํ นโย สตฺถุสทฺเทปิ 
อจิฺฉิตพฺโพ วิย อมฺเห ปฏิภาตฯิ 

ปิตา, ปิตา, ปิตโรฯ ปิตรํ, ปิตโรฯ ปิตรา, ปิตุนา, เปตฺยา, ปิตเรห,ิ ปิตเรภ,ิ ปิตหู,ิ ปิตภูฯิ 
ปิตุ, ปิตุสฺส, ปิตุโน, ปิตานํ, ปิตรานํ, ปิตนูํฯ ปิตรา, เปตฺยา, ปิตเรห,ิ ปิตเรภ,ิ ปิตหู,ิ ปิตภูฯิ ปิตุ, 
ปิตุสฺส, ปิตุโน, ปิตานํ, ปิตรานํ, ปิตนูํฯ ปิตริ, ปิตเรสุ, ปิตสุูฯ โภ ปิต, โภ ปิตา, ภวนฺโต ปิตโรฯ 
เอตฺถ ปน ‘‘เปตฺยา, ปิตนู’’นฺต ิอมิ ํนยทฺวยํ วชฺเชตฺวา ภาตุสทฺทสฺส จ ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 
ตตฺถ ‘‘มตฺยา จ เปตฺยา จ กต ํสุสาธุ, อนุญฺญาโตสิ มาตาปิตหู,ิ มาตาปิตนูํ อจฺจเยนา’’ต ิจ ทสฺสน
โต ปิตุสทฺทสฺส ‘‘เปตฺยา, ปิตหู,ิ ปิตภูฯิ ปิตนู’’นฺต ิรูปเภโท จ, ‘‘ปิตโร’’ อจิฺจาทสุี รสฺสตฺตญฺจ 
สตฺถุสทฺทโต วิเสโสฯ ตตฺถ จ ‘‘เปตฺยา’’ต ิอทิ ํ‘‘ชนฺตุโย, เหตุโย, เหตุยา, อธปิตยิา’’ต ิปทานิ วิย 
อจนฺิเตยฺยํ ปุลฺลงฺิครูปนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

โจทนา โสธนา จาตฺร ภวต ิ– สตฺถา ปิตา อจิฺเจวมาทนีิ นิปผฺนฺนตฺตมุปาทาย อาการนฺตา
นีต ิจ, ปฐม ํฐเปตพฺพ ํปกตริูปมุปาทาย อุการนฺตานีต ิจ ตุมฺเห ภณถ, ‘‘เหตุ สตฺถารทสฺสนํฯ 
อมาตาปิตรสํวฑฺโฒฯ กตฺตารนิทฺเทโส’’ตอิาทสุี ปน สตฺถาร อจิฺจาทนีิ กถ ํตุมฺเห ภณถาต?ิ เอตา
นิปิ มยํ ปกตริูปมุปาทาย อกุารนฺตานีต ิภณามาตฯิ นนุ จ โภ เอตานิ อการนฺตานีต?ิ น, อุการนฺ
ตานิเยว ตานิฯ นนุ จ โภ โย อํ นาทนีิ ปรภตูานิ วจนานิ น ทสฺิสนฺต ิเยห ิอกุารนฺตสทฺทา
นมนฺตสฺส อาราเทโส สิยา, ตสฺมา อการนฺตานีต?ิ น, อทีเิส ฐาเน ปรภตูานํ โย อํ นาทนีํ วจนาน
มโนกาสตฺตาฯ ตถา ห ิสมาสวิสโย เอโสฯ สมาสวิสยสฺมญฺิห ิอจนฺิเตยฺยานิปิ รูปานิ ทสฺิสนฺตตีฯิ 
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เอวํ สนฺเตปิ โภ ‘‘คามโต นิกฺขมต’ี’ต ิปโยคสฺส วิย อสมาสวิสเย ‘‘สตฺถารโต สตฺถารํ คจฺฉต’ี’ต ินิทฺ
เทสปาฬิทสฺสนโต ‘‘เหตุ สตฺถารทสฺสน’’นฺตอิาทสุี สตฺถาร อจิฺจาทนีิ อการนฺตานีต ิจนฺิเตตพฺพา
นีต?ิ น จนฺิเตตพฺพานิ ‘‘สตฺถารโต สตฺถารํ คจฺฉต’ี’ต ิ เอตฺถาปิ อกุารนฺตตฺตาฯ เอตฺถ ห ิอสมาสตฺ
เตปิ โตปจฺจยํ ปฏิจฺจ สตฺถุสทฺทสฺส อุกาโร อาราเทสํ ลภตฯิ ยานิ ปน ตุมฺเห อุการสฺส อาราเทส
นิมตฺิตานิ โย อํนาทนีิ วจนานิ อจิฺฉถ, ตานิ อทีเิส ฐาเน วิญฺญนูํ ปมาณํ น โหนฺตฯิ กานิ ปน โหนฺ
ตตี ิเจ? อสมาสวิสเย โตปจฺจโย จ สมาสวิสเย ปรปทานิ จ ปรปทาภาเว สฺยาทวิิภตฺตโิย จาต ิอิ
มาเนว อทีเิส ฐาเน เอกนฺเตน ปมาณํ โหนฺตฯิ ตถา ห  ิธมฺมปทฏฺฐกถายํ ‘‘ยาวเทว อนตฺถาย, 
ญตฺต ํพาลสฺส ชายต’ี’ต ิอมิสฺิสา ปาฬิยา อตฺถสํวณฺณนายํ ‘‘อยํ นิมฺมาตาปิตโรต ิอมิสฺมิ ํปหเฏ 
ทณฺโฑ นตฺถ’ี’ต ิ เอตฺถ นิมฺมาตาปิตโรต ิอมิสฺส สมาสวิสยตฺตา สิมฺห ิปเร อุกาโร อาราเทสํ ลภต,ิ 
ตโต สิสฺส โอการาเทโส, อจิฺเจต ํปท ํปกตริูปวเสน อกุารนฺต ํภวตฯิ นิปผฺนฺนตฺตมุปาทาย ‘‘ปุริโส, 
อุรโค’’ต ิปทานิ วิย โอการนฺตญฺจ ภวตฯิ อยํ ปเนตฺถ สมาสวิคฺคโห ‘‘มาตา จ ปิตา จ มาตาปิตโร, 
นตฺถ ิมาตาปิตโร เอตสฺสาต ินิมฺมาตาปิตโร’’ตฯิ ปกตริูปวเสน ห ิ‘‘นิมฺมาตาปิตุ’’ อติ ิฐิเต สิว
จนสฺมิ ํปเร อุการสฺส อาราเทโส โหตฯิ กตฺถจ ิปน ธมฺมปทฏฺฐกถาโปตฺถเก ‘‘อยํ นิมฺมาตาปิตโิก’’
ต ิปาโฐ ทสฺิสต,ิ เอโส ปน ‘‘อยํ นิมฺมาตาปิตโร’’ต ิปทสฺส อยุตฺตต ํมญฺญมาเนห ิฐปิโตต ิมญฺญาม, 
น โส อยุตฺโต อฏฺฐกถาปาโฐฯ โส ห ิอุมงฺคชาตกฏฺฐกถายํ เอกปิตโรต ิสิมฺห ิอาราเทสปโยเคน 
สเมตฯิ ตถา ห ิ– 

‘‘ยถาปิ นิยโก ภาตา, 
สอุทริโย เอกมาตุโก; 
เอวํ ปญฺจาลจนฺโท เต, 
ทยิตพฺโพ รเถสภา’’ต ิ

อมิสฺิสา ปาฬิยา อตฺถ ํสํวณฺเณนฺเตห ิปาฬินยญฺญหู ิครูห ิ‘‘นิยโกต ิอชฺฌตฺตโิก เอกปิตโร เอกมาตุ
ยา ชาโต’’ต ิ สิมฺห ิอาราเทสปโยครจนา กตาฯ น เกวลญฺจ สิมฺห ิอาราเทเส ปุลฺลงฺิคปปฺโยโค
เยวมฺเหห ิทฏฺิโฐ, อถ โข อตฺิถลิงฺิคปปฺโยโคปิ สาสเน ทฏฺิโฐฯ ตถา ห ิวินยปิฏเก จูฬวคเฺค ‘‘อสฺ
สมณี โหต ิอสกฺยธตีรา’’ต ิปท ํทสฺิสตฯิ อยํ ปเนตฺถ สมาสวิคฺคโห ‘‘สกฺยกุเล อุปปฺนฺนตฺตา สกฺยสฺส 
ภควโต ธตีา สกฺยธตีรา, น สกฺยธตีรา อสกฺยธตีรา’’ตฯิ อธิาปิ สิมฺห ิปเร อุการสฺส อาราเทโส 
กโต, อตฺิถลิงฺิคภาวสฺส อจิฺฉิตตฺตา อาปจฺจโย, ตโต สิโลโป จ ทฏฺฐพฺโพฯ เอวํ สมาสปทตฺเต สตฺถุ 
ปิตุ กตฺตุสทฺทานํ นามกิปทมาลายํ วุตฺตรูปโต โกจ ิโกจ ิรูปวิเสโส ทสฺิสตฯิ อญฺเญสมฺปิ รูปวิเสโส 
นยญฺญุนา มคฺคติพฺโพ สุตฺตนฺเตสุฯ โก ห ินาม สมตฺโถ นิสฺเสสโต พุทฺธวจนสาคเร สํกณฺิณานิ 
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วิจตฺิรานิ ปณฺฑิตชนานํ หทยวิมฺหาปนกรานิ ปทรูปรตนานิ สมุทฺธริตฺวา ทสฺเสตุ,ํ ตสฺมา อมฺเหห ิ
อปปฺมตฺตกานิเยว ทสฺสิตานิฯ 

อทนฺธชาตโิก วิญฺญุ-ชาตโิก สตต ํอธิ; 
โยค ํกโรต ิเจ สตฺถุ, ปาฬิยํ โส น กงฺขตฯิ 

เย ปนิธ อมฺเหห ิ ‘‘สตฺถา, อภภิวิตา, วตฺตา, กตฺตา’’ทโย สทฺทา ปกาสิตา, เตสุ เกจ ิอุปโยค
วจเนน สทฺธิ ํนิจฺจ ํวตฺตนฺต ิ‘‘ปุจฺฉิตา, โอกฺกมติา’’อจิฺจาทโยฯ ตถา ห ิ‘‘อภชิานาสิ โน ตฺวํ มหาราช 
อมิ ํปญฺห ํอญฺเญ สมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉิตาฯ นิทฺท ํโอกฺกมติา’’ตอิาทปิโยคา พห ูทสฺิสนฺตฯิ เกจ ิ
สามวิจเนน สทฺธิ ํนิจฺจ ํวตฺตนฺต ิ‘‘อภภิวิตา, วตฺตา’’อจิฺจาทโยฯ ตถา ห ิ‘‘ปจฺจามตฺิตานํ อภภิวิตา, 
ตสฺส ภวนฺต ิวตฺตาโรฯ อมตสฺส ทาตาฯ ปริสฺสยานํ สหติาฯ อนุปปฺนฺนสฺส มคฺคสฺส, อุปปฺาเทตา 
นรุตฺตโม’’ตอิาทปิโยคา พห ูทสฺิสนฺตฯิ เกจ ิปน อุปโยควจเนนปิ สทฺธิ ํเนว วตฺตนฺต ินิโยคา 
ปญฺญตฺตยิํ ปวตฺตนโตฯ ต ํยถา? ‘‘สตฺถา, ปิตา, ภาตา, นตฺตา’’อจิฺจาทโยฯ เอตฺถ ปน ‘‘อุปโยค
วจเนน สทฺธิ ํนิจฺจ ํวตฺตนฺต’ี’ตอิาทวิจนํ กมฺมภตู ํอตฺถ ํสนฺธาย กตนฺต ิเวทติพฺพฯํ 

เอวํ อกุารนฺตตาปกตกิานํ อาการนฺตปทานํ ปวตฺติ ํวิทตฺิวา สทฺเทสุ อตฺเถสุ จ โกสลฺลมจิฺฉนฺ
เตห ิปุน ลงฺิคอนฺตวเสน ‘‘สตฺถา, สตฺโถ, สตฺถ’’นฺต ิตกิ ํกตฺวา ปทานมตฺโถ จ ปกตริูปสฺส นามกิปท
มาลา จ ปทานํ สทสิาสทสิตา จ ววตฺถเปตพฺพาฯ ตตฺร ห  ิ‘‘สตฺถา’’ต ิ อทิ ํปฐม ํอกุารนฺตตาปกตยิํ 
ฐตฺวา ปจฺฉา อาการนฺตภตู ํปุลฺลงฺิค,ํ ‘‘สตฺโถ’’ต ิอทิ ํปฐม ํอการนฺตตาปกตยิํ ฐตฺวา ปจฺฉา โอ
การนฺตภตู ํปุลฺลงฺิค,ํ ‘‘สตฺถ’’นฺตทิ ํปน ปฐม ํอการนฺตตาปกตยิํ ฐตฺวา ปจฺฉา นิคฺคหตีนฺตภตู ํนปํุสก
ลงฺิคฯํ ตตฺร สตฺถาต ิสเทวก ํโลก ํสาสต ิอนุสาสตตี ิสตฺถา, โก โส? ภควาฯ สตฺโถต ิสห อตฺเถนา
ต ิสตฺโถ, ภณฺฑมลู ํคเหตฺวา วาณิชฺชาย เทสนฺตรํ คโต ชนสมโูหฯ สตฺถนฺต ิสาสต ิอาจกฺิขต ิอตฺเถ 
เอเตนาต ิสตฺถ,ํ พฺยากรณาทคินฺโถ, อถ วา สสต ิหิสํต ิสตฺเต เอเตนาต ิสตฺถ,ํ อสิอาทฯิ ‘‘สตฺถา, 
สตฺถา, สตฺถาโรฯ สตฺถารํ, สตฺถาโร’’ต ิปุเร วิย ปทมาลาฯ ‘‘สตฺโถ, สตฺถาฯ สตฺถ,ํ สตฺเถ’’ต ิปุริสน
เยน ปทมาลาฯ ‘‘สตฺถ,ํ สตฺถานิ, สตฺถาฯ สตฺถ,ํ สตฺถานิ, สตฺเถ’’ต ินปํุสเก วตฺตมาน จิตฺตนเยน 
ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอวํ ตธิา ภนฺินาสุ นามกิปทมาลาสุ ปทานํ สทสิาสทสิตา ววตฺถเปตพฺพา
ฯ 

สตฺถา ตฏฺิฐต ิสพฺพญฺญ,ู สตฺถา ยนฺต ิธนตฺถกิา; 
สตฺถา อเปต ิปุริโส, โภนฺโต สตฺถา ททาถ สํฯ 

เอวํ สุตสิามญฺญวเสน สทสิตา ภวตฯิ 
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สตฺถ ํยํ ตขิณํิ เตน, สตฺโถ กตฺวาน กปปิฺยํ; 
ผล ํสตฺถุสฺส ปาทาสิ, สตฺถา ต ํปริภุญฺชตฯิ 

เอวํ อสุตสิามญฺญวเสน อสทสิตา ภวต,ิ ตถา ลงฺิคอนฺตวเสนฯ ‘‘เจตา เจโต’’ต ิจ ‘‘ตาตา ตาโต’’ต ิ
จ ทุก ํกตฺวา ปทานมตฺโถ จ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลา จ ปทานํ สทสิาสทสิตา จ ววตฺถเปตพฺพา
ฯ 

ตตฺร ห ิ‘‘เจตา’’ต ิ ปฐม ํอุการนฺตตาปกตยิํ ฐตฺวา ปจฺฉา อาการนฺตภตู ํปุลฺลงฺิค,ํ ตถา ‘‘ตาตา’’
ต ิปทมฺปิฯ ‘‘เจโต’’ต ิ อทิ ํปน ปฐม ํอการนฺตตาปกตยิํ ฐตฺวา ปจฺฉา โอการนฺตภตู ํปุลฺลงฺิค,ํ ตถา 
‘‘ตาโต’’ต ิ ปทมฺปิฯ ตตฺร เจตาต ิจโินต ิราสิ ํกโรตตี ิเจตา, ปาการจนินโก ปุคฺคโล, อฏฺิฐกวฑฺฒกตี ิ
อตฺโถฯ เจโตต ิจตฺิต,ํ เอวํนามโก วา ลุทฺโทฯ เอตฺถ จ จตฺิต ํ‘‘เจตยต ิจนฺิเตต’ี’ต ิอตฺถวเสน เจโต, 
ลุทฺโท ปน ปณฺณตฺตวิเสนฯ ตาตาต ิตายตตี ิตาตาฯ ‘‘อฆสฺส ตาตา หติสฺส วิธาตา’’ตสฺิส ปโยโคฯ 
‘‘ตาโต’’ต ิ เอตฺถาปิ ตายตตี ิตาโต, ปุตฺตานํ ปิตสุู, ปิตรานํ ปุตฺเตสุ, อญฺเญสญฺจ อญฺเญสุ ปิยปุคฺค
เลสุ วตฺตพฺพโวหาโร เอโสฯ ‘‘โส นูน กปโณ ตาโต, จริํ รุจฺจต ิอสฺสเมฯ กจิฺเฉนาธคิตา โภคา, เต 
ตาโต วิธม ํธมฯํ เอห ิตาตา’’ตอิาทสุี จสฺส ปโยโค เวทติพฺโพฯ ‘‘เจตา, เจตา, เจตาโรฯ เจตารํ, เจ
ตาโร’’ต ิสตฺถุนเยน ปทมาลาฯ ‘‘เจโต, เจตาฯ เจต,ํ เจเตฯ เจตสา, เจเตนา’’ต ิมโนคณนเยน 
เญยฺยาฯ อยํ จตฺิตวาจกสฺส เจตสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ ‘‘เจโต, เจตาฯ เจต,ํ เจเตฯ เจเตนา’’ต ิ
ปุริสนเยน เญยฺยาฯ อยํ ปณฺณตฺตวิาจกสฺส เจตสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ ‘‘ตาตา, ตาตา, ตาตา
โรฯ ตาตาร’’นฺต ิสตฺถุนเยน เญยฺยาฯ ‘‘ตาโต, ตาตา, ตาต’’นฺต ิปุริสนเยน เญยฺยาฯ เอวมมิาสุปิ 
นามกิปทมาลาสุ ปทานํ สทสิาสทสิตา ววตฺถเปตพฺพา, ตถา ลงฺิคอนฺตวเสน ‘‘ญาตา, ญาโต, 
ญาต,ํ ญาตา’’ต ิ จตุกฺก ํกตฺวา ปทานมตฺโถ จ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลา จ ปทานํ สทสิาสทสิตา 
จ ววตฺถเปตพฺพาฯ 

ตตฺร ห ิ‘‘ญาตา’’ต ิ อทิ ํปฐม ํอกุารนฺตตาปกตยิํ ฐตฺวา ปจฺฉา อาการนฺตภตู ํปุลฺลงฺิคฯํ ‘‘ญาโต 
ญาต’’นฺต ิอมิานิ ยถากฺกม ํปฐม ํอการนฺตตาปกตยิํ ฐตฺวา ปจฺโฉการนฺตนิคฺคหตีนฺตภตูานิ วาจฺจ
ลงฺิเคสุ ปุนฺนปํุสกลงฺิคานิฯ ตถา ห ิ‘‘ญาโต อตฺโถ สุขาวโหฯ ญาตเมต ํกุรงฺคสฺสา’’ต ิเนสํ ปโยคา 
ทสฺิสนฺตฯิ ‘‘ญาตา’’ต ิ อทิ ํปน ปฐม ํอาการนฺตตาปกตยิํ ฐตฺวา ปจฺฉาปิ อาการนฺตภตู ํวาจฺจลงฺิเคสุ 
อตฺิถลิงฺิคฯํ ตถา ห ิ‘‘เอสา อตฺิถมิยา ญาตา’’ต ิปโยโคฯ ตตฺร ปุลฺลงฺิคปกฺเข ‘‘ชานาตตี ิญาตา’’ต ิ
กตฺตุการกวตฺตมานกาลวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อตฺิถลิงฺิคาทปิกฺเข ‘‘ญายิตฺถาต ิญาตา ญาโต 
ญาต’’นฺต ิกมฺมการกาตตีกาลวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ เอส นโย อญฺญตฺถาปิ ยถาสมฺภวํ ทฏฺฐพฺ
โพฯ ‘‘ญาตา, ญาตา, ญาตาโรฯ ญาตาร’’นฺต ิสตฺถุนเยน เญยฺยาฯ ‘‘ญาโต, ญาตาฯ ญาต’’นฺต ิปุริ
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สนเยน เญยฺยาฯ ‘‘ญาต,ํ ญาตานิ, ญาตาฯ ญาต,ํ ญาตานิ, ญาเต’’ต ิ วกฺขมานจิตฺตนเยน เญยฺยา
ฯ ‘‘ญาตา, ญาตา, ญาตาโยฯ ญาต,ํ ญาตา, ญาตาโย’’ต ิวกฺขมานกญญฺานเยน เญยฺยาฯ เอวมมิา
สุปิ นามกิปทมาลาสุ ปทานํ สทสิาสทสิตา ววตฺถเปตพฺพาฯ อญฺเญสุปิ ฐาเนสุ ยถารห ํอมินิา 
นเยน สทสิาสทสิตา อุปปริกฺขติพฺพาฯ วตฺตา ธาตา คนฺตาทนีมฺปิ ‘‘วทตตี ิวตฺตา, ธาเรตตี ิธาตา
, คจฺฉตตี ิคนฺตา’’ตอิาทนิา ยถาสมฺภวํ นิพฺพจนานิ เญยฺยานิฯ 

ยํ ปเนตฺถ อมฺเหห ิปกณฺิณกวจนํ กถติ,ํ ต ํ‘‘อฏฺฐาเน อทิ ํกถติ’’นฺต ิน วตฺตพฺพฯํ ยสฺมา อยํ 
สทฺทนีต ินาม สทฺทานมตฺถานญฺจ ยุตฺตายุตฺตปิกาสนตฺถ ํกตารมฺภตฺตา นานปปฺกาเรน สพฺพ ํ
มาคธโวหารํ สงฺโขเภตฺวา กถติาเยว โสภต,ิ น อติรถา, ตสฺมา นานปปฺเภเทน วตฺตุมจิฺฉาย สมฺภว
โต ‘‘อฏฺฐาเน อทิ ํกถติ’’นฺต ิน วตฺตพฺพฯํ นานาอุปาเยห ิวิญฺญนูํ ญาปนตฺถ ํกตารมฺภตฺตา จ ปน 
ปุนรุตฺตโิทโสเปตฺถ น จนฺิเตตพฺโพ, อญฺญทตฺถุ สทฺธาสมฺปนฺเนห ิกุลปุตฺเตห ิอยํ สทฺทนีต ิปิฏกตฺต
โยปการาย สกฺกจฺจ ํปริยาปุณิตพฺพาฯ 

อติ ิอภิภวิตาปทสทสิานิ วตฺตา, ธาตา, คนฺตาทนีิ ปทานิ ทสฺสิตานิฯ อทิานิ อตสํทสิานิ 
ทสฺเสสฺสามฯ เสยฺยถทิ ํ– 

คุณวา คณวา เจว, พลวา ยสวา ตถา; 
ธนวา สุตวา วิทฺวา, ธุตวา กตวาปิ จฯ 

หติวา ภควา เจว, ธติวา ถามวา ตถา; 
ยตวา จาควา จาถ, หมิวิจฺจาทโย รวาฯ 

ปุนฺนปํุสกลงฺิเคห,ิ อการนฺเตห ิปายโต; 
วนฺตุสทฺโท ปโร โหต,ิ ตทนฺตา คุณวาทโยฯ 

สญฺญาวา รสฺมวิา เจว, มสฺสุวา จ ยสสฺสิวา; 
อจิฺจาททิสฺสนาเปโส, อาการิวณฺณุการโต; 
อตฺิถลิงฺิคาทสุี โหต,ิ กตฺถจตี ิปกาสเยฯ 

สตมิา คตมิา อตฺถ-ทสฺสิมา ธติมิา ตถา; 
มุตมิา มตมิา เจว, ชุตมิา หริิมาปิ จฯ 

ถุตมิา รตมิา เจว, ยตมิา พลมิา ตถา; 
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กสิมา สุจมิา ธมีา, รุจมิา จกฺขุมาปิ จฯ 

พนฺธุมา เหตุมา’ยสฺมา, เกตุมา ราหุมา ตถา; 
ขาณุมา ภาณุมา โคมา, วิชฺชุมา วสุมาทโยฯ 

ปาปิมา ปุตฺตมิา เจว, จนฺทมิจิฺจาทโยปิ จ; 
อตสํทสิสทฺทาต,ิ วิญฺญาตพฺพา วิภาวินาฯ 

อิวณฺณุกาโรกาเรห,ิ มนฺตุสทฺโท ปโร ภเว; 
อาการนฺตา จิการนฺตา, อิมนฺตูต ิวิภาวเยฯ 

คุณวา, คุณวา, คุณวนฺโตฯ คุณวนฺต,ํ คุณวนฺเตฯ คุณวตา, คุณวนฺเตน, คุณวนฺเตห,ิ คุณวนฺ
เตภฯิ คุณวโต, คุณวนฺตสฺส, คุณวต,ํ คุณวนฺตานํฯ คุณวตา, คุณวนฺตา, คุณวนฺตสฺมา, คุณวนฺตมฺ
หา, คุณวนฺเตห,ิ คุณวนฺเตภฯิ คุณวโต, คุณวนฺตสฺส, คุณวต,ํ คุณวนฺตานํฯ คุณวต,ิ คุณวนฺเต, 
คุณวนฺตสฺมิ,ํ คุณวนฺตมฺห,ิ คุณวนฺเตสุฯ โภ คุณวา, ภวนฺโต คุณวา, โภนฺโต คุณวนฺโตฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘เอถ ตุมฺเห อาวุโส สีลวาโหถา’’ต ิจ, 

‘‘พลวนฺโต ทุพฺพลา โหนฺต,ิ ถามวนฺโตปิ หายเร; 
จกฺขุมา อนฺธกิา โหนฺต,ิ มาตุคามวสํ คตา’’ต ิจ 

ปาฬิยํ ‘‘สีลวา, จกฺขุมา’’ต ิปฐมาพหุวจนสฺส ทสฺสนโต ‘‘คุณวา’’ต ิ ปจฺจตฺตาลปนฏฺฐาเน พหุวจนํ 
วุตฺตฯํ ‘‘คุณวา สตมิา’’ตอิาทสุีปิ เอเสว นโยฯ จูฬนิรุตฺติยมฺปิ ห ิ‘‘คุณวา’’ต ิ ปจฺจตฺตาลปนพหุวจ
นานิ อาคตานิ, นิรุตฺติปิฏเก ปจฺจตฺเตกวจนภาเวเนว อาคต,ํ จฬูนิรุตฺตยิํ ปน นิรุตฺตปิิฏเก จ ‘‘โภ 
คุณว’’อติ ิรสฺสวเสน อาลปเนกวจนํ อาคตฯํ มยํ ปน ‘‘ตคฺฆ ภควา โพชฺฌงฺคาฯ กถ ํนุ ภควา ตุยฺห ํ
สาวโก สาสเน รโต’’ตเิอวมาทสุี อเนกสเตสุ ปาเฐสุ ‘‘ภควา’’อติ ิ อาลปเนกวจนสฺส ทฆีภาวทสฺสน
โต วนฺตุปจฺจยฏฺฐาเน ‘‘โภ คุณวา’’อจิฺจาท ิทฆีวเสน วจนํ ยุตฺตตรํ วิย มญฺญาม, มนฺตุปจฺจยฏฺฐา
เน ปน อิมนฺตุปจฺจยฏฺฐาเน จ ‘‘สพฺพเวรภยาตตี, ปาเท วนฺทาม ิจกฺขุมฯ เอวํ ชานาห ิปาปิม’’อจิฺ
จาทสุี ปาฬิปเทเสสุ ‘‘จกฺขุม’’อจิฺจาทอิาลปเนกวจนสฺส รสฺสภาวทสฺสนโต ‘‘โภ สตมิ, โภ คตมิ’’อจิฺ
จาท ิรสฺสวเสน วจนํ ยุตฺตตรํ วิย มญฺญาม, อถ วา มหาปรินิพพฺานสุตฺตฏฺฐกถาย ํ‘‘อายสฺมา 
ตสฺิส’’ อติทิฆีวเสน วุตฺตาลปเนกวจนสฺส ทสฺสนโต ‘‘ภควา, อายสฺมา’’ อติทิฆีวเสน วุตฺตปทมตฺต ํ
ฐเปตฺวา วนฺตุปจฺจยฏฺฐาเนปิ มนฺตุปจฺจยนโย เนตพฺโพ, มนฺตุปจฺจยฏฺฐาเนปิ วนฺตุปจฺจยนโย 
เนตพฺโพฯ ตถา ห ิกจฺจายนาทสุี ‘‘โภ คุณวํ, โภ คุณว, โภ คุณวา’’อติ ินิคฺคหตีรสฺสทฆีวเสน ตณิี 
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อาลปเนกวจนานิ วุตฺตานิ, อมินิา ‘‘โภ สตมิ,ํ โภ สตมิ, โภ สตมิา’’ต ิ เอวมาทนิโยปิ ทสฺสิโตฯ ปฐ
มาพหุวจนฏฺฐาเน ปน ‘‘คุณวนฺโต, คุณวนฺตา, คุณวนฺต’ี’ต ิตณิี ปทานิ วุตฺตานิ, อมินิาปิ ‘‘สตมินฺ
โต, สตมินฺตา, สตมินฺต’ี’ต ิ เอวมาทนิโยปิ ทสฺสิโตฯ เตสุ ‘‘โภ คุณวํ โภ สตมิ,ํ คุณวนฺตา, คุณวนฺต’ี’
ต ิอมิานิ ปทานิ เอวํคตกิานิ จ อญฺญานิ ปทานิ ปาฬิยํ อปปฺสิทฺธานิ ยถา ‘‘อายสฺมนฺตา’’ต ิ ปท ํ
ปสิทฺธ,ํ ตสฺมา ยํ จฬูนิรุตฺตยิํ วุตฺต,ํ ยญฺจ นิรุตฺตปิิฏเก, ยญฺจ กจฺจายนาทสุี, ต ํสพฺพ ํปาฬิยา 
อฏฺฐกถาห ิจ สทฺธิ ํยถา น วิรุชฺฌต,ิ คงฺโคทเกน ยมุโนทก ํวิย อญฺญทตฺถุ สํสนฺทต ิสเมต,ิ ตถา 
คเหตพฺพฯํ 

อปิเจตฺถ อยมฺปิ วิเสโส คเหตพฺโพฯ ต ํยถา? ‘‘ตุยฺห ํธตีา มหาวีร, ปญฺญวนฺต ชุตนฺิธรา’’ต ิ
ปาฬิยํ ‘‘ปญฺญวนฺต’’อติ ิ อาลปเนกวจนสฺส ทสฺสนโตฯ 

‘‘สพฺพา กเิรวํ ปรินิฏฺฐิตานิ, 
ยสสฺสิ นํ ปญฺญวนฺต ํวิสยฺห; 
ยโส จ ลทฺธา ปุริม ํอุฬารํ, 
นปปฺชฺชเห วณฺณพล ํปุราณ’’นฺตฯิ 

อมิสฺิสา ชาตกปาฬิยา อฏฺฐกถายํ ‘‘ปญฺญวนฺต’’อติ ิ อาลปเนกวจนสฺส ทสฺสนโต จ ‘‘โภ คุณวนฺต, 
โภ คุณวนฺตา, โภ สตมินฺต, โภ สตมินฺตา’’ตอิาทนีิปิ อาลปเนกวจนานิ อวสฺสมจิฺฉิตพฺพานิฯ ตถา 
ห ิตสฺิสํ ปาฬิยํ ‘‘ยสสฺสิ ปญฺญวนฺต’’ อจิฺจาลปนวจนํ อฏฺฐกถาจริยา อจิฺฉนฺตฯิ นนฺต ิห ิปทปูรเณ นิ
ปาตมตฺตฯํ ปญญฺวนฺตนฺต ิปน ฉนฺทานุรกฺขณตฺถ ํอนุสาราคม ํกตฺวา วุตฺตฯํ เอวํ ปาวจเน วนฺ
ตุปจฺจยาทสิหติานํ สทฺทานํ ‘‘ภควา, อายสฺมา, ปญฺญวนฺต, จกฺขุม, ปาปิม’’อติทิสฺสิตนเยน อา
ลปนปปฺวตฺต ิเวทติพฺพาฯ เอตฺถ จ ‘‘คงฺคาภาครีถ ีนาม, หมิวนฺตา ปภาวิตา’’ต ิจ ‘‘กุโต อาคตตฺถ 
ภนฺเตต,ิ หมิวนฺตา มหาราชา’’ต ิจ ทสฺสนโต ‘‘คุณวนฺตา’’ต ิปญฺจมยิา เอกวจนํ กถติฯํ ยถา 
คุณวนฺตุ สทฺทสฺส นามกิปทมาลา โยชติา, เอวํ ธนวนฺตุพลวนฺตาทนีํ สติมนฺตุ คติมนฺตา
ทนีญฺจ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

อทิานิ วิทฺวาทปิทานํ คุณวาปเทน สมานคตกิตฺตมฺปิ โสตนูํ ปโยเคสุ สมฺโมหาปคมตฺถ ํเอก
เทสโต นิพฺพจนาทหี ิสทฺธิ ํวิทฺวนฺตุอจิฺจาทปิกตริูปสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – ญาณสงฺขาโต เว
โท อสฺส อตฺถตี ิวิทฺวา, ปณฺฑิโตฯ เอตฺถ จ วิทฺวาสทฺทสฺส อตฺถภิาเว ‘‘อติ ิวิทฺวา สม ํจเร’’ตอิาท ิ
อาหจฺจปาโฐ นิทสฺสนํฯ อตฺรายํ ปทมาลา – วิทฺวา, วิทฺวา, วิทฺวนฺโตฯ วิทฺวนฺต,ํ วิทฺวนฺเตฯ วิทฺวตา
, วิทฺวนฺเตนฯ เสสํ สพฺพ ํเนยฺยํฯ เวทนาวา, เวทนาวา, เวทนาวนฺโตฯ เวทนาวนฺต,ํ เวทนาวนฺเตฯ 
เวทนาวตา, เวทนาวนฺเตนฯ เสสํ สพฺพ ํเนยฺยํฯ เอวํ ‘‘สญฺญาวาเจตนาวา สทฺธาวา ปญฺญวา สพฺ
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พาวา’’อจิฺจาทสุีปิฯ เอตฺถ จ ‘‘เวทนาวนฺต ํวา อตฺตานํ สพฺพาวนฺต ํโลก’’นฺตอิาทนีิ นิทสฺสนปทานิฯ 
ตตฺถ สพพฺาวนฺตนฺต ิสพฺพสตฺตวนฺต,ํ สพฺพสตฺตยุตฺตนฺต ิอตฺโถฯ มชฺเฌทฆีญฺห ิอทิ ํปทฯํ เยภุยฺ
เยน ปน ‘‘ปญฺญวาปญฺญวนฺโต’’ตอิาทนีิ มชฺเฌรสฺสานิปิ ภวนฺตฯิ ยสสฺสิโน ปริวารภตูา ชนา อสฺส 
อตฺถตี ิยสสฺสิวา, อถ วา ยสสฺสี จ ยสสฺสิวา จาต ิยสสฺสิวาฯ เอกเทสสรูเปกเสโสยํฯ ‘‘ยสสฺสิวา’’ต ิ
ปทสฺส ปน อตฺถภิาเว – 

‘‘ขตฺตโิย ชาตสิมฺปนฺโน, อภชิาโต ยสสฺสิวา; 
ธมฺมราชา วิเทหานํ, ปุตฺโต อุปปฺชฺชเต ตวา’’ต ิ

อทิ ํนิทสฺสนํฯ ‘‘ยสสฺสิวา, ยสสฺสิวา, ยสสฺสิวนฺโตฯ ยสสฺสิวนฺต’ํ’ อจิฺจาท ิเนตพฺพฯํ อตฺเถ ทสฺสนสีล ํ
อตฺถทสฺสิ, กิ ํต?ํ ญาณํฯ อตฺถทสฺสิ อสฺส อตฺถตี ิอตฺถทสฺสิมา, เอตฺถ จ – 

‘‘ต ํตตฺถ คตมิา ธติมิา, มุตมิา อตฺถทสฺสิมา; 
สงฺขาตา สพฺพธมฺมานํ, วิธุโร เอตทพฺรวี’’ต ิ

อทิเมตสฺสตฺถสฺส สาธก ํวจนํฯ ‘‘อตฺถทสฺสิมา, อตฺถทสฺสิมา, อตฺถทสฺสิมนฺโตฯ อตฺถทสฺสิมนฺต’ํ’ อจิฺ
จาท ิเนตพฺพฯํ ปาปํ อสฺส อตฺถตี ิปาปิมา, อกุสลราสิสมนฺนาคโต มาโรฯ ปุตฺตา อสฺส อตฺถตี ิปุตฺ
ติมา, พหุปุตฺโตฯ ‘‘โสจต ิปุตฺเตห ิปุตฺตมิา’’ต ิ เอตฺถ ห ิพหุปุตฺโต ‘‘ปุตฺตมิา’’ต ิ วุจฺจตฯิ จนฺโท อสฺส 
อตฺถตี ิจนฺทิมาฯ จนฺโทต ิเจตฺถ จนฺทวิมานมธปิเฺปต,ํ จนฺทวิมานวาสี ปน เทวปุตฺโต ‘‘จนฺทมิา’’ตฯิ 
ตถา ห ิ‘‘จนฺโท อุคฺคโต, ปมาณโต จนฺโท อายามวิตฺถารโต อุพฺเพธโต จ เอกนูปญฺญาสโยชโน, 
ปริกฺเขปโต ตหี ิโยชเนห ิอนูทยิฑฺฒสตโยชโน’’ตอิาทสุี จนฺทวิมานํ ‘‘จนฺโท’’ต ิ วุตฺตฯํ ‘‘ตถาคต ํ
อรหนฺต,ํ จนฺทมิา สรณํ คโต’’ตอิาทสุี ปน จนฺทเทวปุตฺโต ‘‘จนฺทมิา’’ตฯิ อปโร นโย – จนฺโท อสฺส 
อตฺถตี ิจนฺทิมาฯ จนฺโทต ิเจตฺถ จนฺทเทวปุตฺโต อธปิเฺปโต, ตนฺนิวาสฏฺฐานภตู ํปน จนฺทวิมานํ 
‘‘จนฺทมิา’’ตฯิ ตถา ห ิ‘‘ราหุ จนฺท ํปมุญฺจสฺสุ, จนฺโท มณิมยวิมาเน วสต’ี’ตอิาทสุี จนฺทเทวปุตฺโต 
‘‘จนฺโท’’ต ิ วุตฺโตฯ 

‘‘โย หเว ทหโร ภกฺิขุ, ยุญฺชต ิพุทฺธสาสเน; 
โสมโํลกปํภาเสต,ิ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทมิา’’ต ิ

อาทสุี ปน ตนฺนิวาสฏฺฐานภตู ํจนฺทวิมานํ ‘‘จนฺทมิา’’ต ิ วุตฺตฯํ อติ ิ‘‘จนฺโท’’ต ิจ ‘‘จนฺทมิา’’ต ิจ จนฺท
เทวปุตฺตสฺสปิ จนฺทวิมานสฺสปิ นามนฺต ิเวทติพฺพฯํ ตตฺร ‘‘ปาปิมา ปุตฺตมิา จนฺทมิา’’ต ิอมิานิ 
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ปาปสทฺทาทโิต ‘‘ตทสฺสตฺถ’ิ’ อจิฺเจตสฺมิ ํอตฺเถ ปวตฺตสฺส อิมนฺตุปจฺจยสฺส วเสน สิทฺธมุิปาคตานีต ิ
คเหตพฺพานิฯ 

นนุ จ โภ มนฺตุปจฺจยวเสเนว สาเธตพฺพานีต?ิ น, กตฺถจปิิ อการนฺตโต มนฺตุโน อภาวาฯ 
นนุ จ โภ เอวํ สนฺเตปิ ปาป ปุตฺต จนฺทโต ปฐม ํอิการาคม ํกตฺวา ตโต มนฺตุปจฺจยํ กตฺวา สกฺกา 
สาเธตุนฺต?ิ สกฺกา รูปมตฺตสิชฺฌนโต, นโย ปน โสภโน น โหตฯิ ตถา ห ิปาป ปุตฺตาทโิต 
อการนฺตโต อิการาคม ํกตฺวา มนฺตุปจฺจเย วิธยิมาเน อญฺเญห ิคุณยสาทหี ิอการนฺเตห ิอิกา
ราคม ํกตฺวา มนฺตุปจฺจยสฺส กาตพฺพตาปสงฺโค สิยาฯ น ห ิอเนเกสุ ปาฬิสตสหสฺเสสุ กตฺถจปิิ 
อการนฺตโต คุณ ยสาทโิต อกิาราคเมน สทฺธิ ํมนฺตุปจฺจโย ทสฺิสต,ิ อฏฺฐานตฺตา ปน ปาป ปุตฺ
ตาทโิต อการนฺตโต อิการาคม ํอกตฺวา อิมนฺตุปจฺจเย กเตเยว ‘‘ปาปิมา ปุตฺตมิา’’ตอิาทนีิ สิชฺฌนฺ
ตตีฯิ 

เอวํ สนฺเตปิ โภ กสฺมา กจฺจายนปปฺกรเณ มนฺตุปจฺจโยว วุตฺโต, น อิมนฺตุปจฺจโยต?ิ 
ทฺวยมฺปิ วุตฺตเมวฯ กถ ํญายตตี ิเจ? ยสฺมา ตตฺถ ‘‘ตปาทโิต สี, ทณฺฑาทโิต อกิ อ,ี มธฺวาทโิต โร, 
คุณาทโิต วนฺต’ู’ต ิอมิานิ จตฺตาริ สุตฺตานิ สนฺนิหติโตทนฺตสทฺทภาเวน วตฺวา มชฺเฌ ‘‘สตฺยาทหี ิ
มนฺต’ู’ต ิอญฺญถา สุตฺต ํวตฺวา ตโต สนฺนิหติโตทนฺตวเสน ‘‘สทฺธาทโิต ณา’’ต ิ สุตฺต ํวุตฺต,ํ ตสฺมา 
ตตฺถ ‘‘สตฺยาทหีมินฺต’ู’ต ิวิสทสิํ กตฺวา วุตฺตสฺส สุตฺตสฺส วเสน อิมนฺตุ ปจฺจโย จ วุตฺโตต ิวิญฺญายติ
ฯ ปกติ เหสาจริยานํ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺตโน อธิปฺปายวิญญฺาปนํฯ เอตฺถ จ ทุตโิย อตฺ
โถ สรสนฺธวิเสน คเหตพฺโพฯ ตถา หสฺิส ‘‘สตฺยาทหี ิมนฺต’ู’ต ิปฐโม อตฺโถ, ‘‘สตฺยาทหี ิอมินฺต’ู’ต ิ ทุ
ตโิย อตฺโถฯ อติ ิ‘‘เสโต ธาวต’ี’ต ิปโยเค วิย ‘‘สตฺยาทหี ิมนฺต’ู’ต ิ สุตฺเต ภนฺินสตฺตสิมเวตวเสน 
อตฺถทฺวยปฏิปตฺต ิภวต,ิ ตสฺมา ปรมสุขุมสุคมฺภรีตฺถวตา อเนน สุตฺเตน กตฺถจ ิสติ คติ เสตุ โคอจิฺ
จาทโิต มนฺตุปจฺจโย อจิฺฉิโตฯ กตฺถจ ิสติ ปาป ปุตฺตอจิฺจาทโิต อิมนฺตุปจฺจโย อจิฺฉิโตต ิทฏฺฐพฺพํ
ฯ 

ยสฺมา ปน สติสทฺโท มนฺตุวเสน คติธีเสถุโค อจิฺจาทหี,ิ อิมนฺตุวเสน ปาปปุตฺตาทหี ิจ 
สมานคตกิตฺตา เตสํ ปการภาเวน คหโิต, ตสฺมา เอวํ สุตฺตตฺโถ ภวต ิ‘‘สตฺยาทหี ิมนฺตุ สตปิปฺกา
เรห ิสทฺเทห ิมนฺตุปจฺจโย โหต ิอิมนฺตุปจฺจโย จ ยถารห ํ‘ตทสฺสตฺถ’ิ อจิฺเจตสฺมิ ํอตฺเถ’’ตฯิ อยํ 
ปเนตฺถ อธปิปฺาโย – ยถา ‘‘สตมิา’’ต ิ เอตฺถ สตตี ิอิการนฺตโต มนฺตุปจฺจโย โหต,ิ ตถา ‘‘คตมิา, ธี
มา, เสตุมา, โคมา’’ตอิาทสุี อิการนฺต อีการนฺต อุการนฺตนิจฺโจการนฺตโต มนฺตุปจฺจโย โหตฯิ 
ยถา จ ‘‘สตมิา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘สต’ี’ต ิ อิการนฺตโต อิมนฺตุปจฺจโย โหต,ิ ตถา ‘‘คตมิา, ปาปิมา, ปุตฺติ
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มา’’ตอิาทสุี อิการนฺต อการนฺตโต อิมนฺตุปจฺจโย โหตฯิ เอวํ สตปิปฺกาเรห ิสทฺเทห ิยถาสมฺภวํ 
มนฺตุ อิมนฺตุปจฺจยา โหนฺตตีฯิ 

ยชฺเชวํ ปจฺจยทฺวยวิธายก ํ‘‘ทณฺฑาทโิต อกิ อ’ี’ต ิ สุตฺต ํวิย ‘‘สตฺยาทโิต อมินฺตุ มนฺต’ู’ต ิ
วตฺตพฺพ,ํ กสฺมา นาโวจาต?ิ ตถา อวจเน การณมตฺถฯิ ยท ิห ิ‘‘ทณฺฑาทโิต อกิ อ’ี’ต ิ สุตฺต ํวิย ‘‘สตฺ
ยาทโิต อมินฺตุ มนฺต’ู’ต ิ สุตฺต ํวุตฺต ํสิยา, เอกกฺขเณเยว อิมนฺตุ มนฺตูนํ วจเนน ทณฺฑสทฺทโต สมฺ
ภตู ํ‘‘ทณฺฑิโก ทณฺฑี’’ต ิรูปทฺวยมวิ สติคติอาทโิตปิ วิสทสิรูปทฺวยมจิฺฉิตพฺพ ํสิยา, ตญฺจ นตฺถ,ิ 
ตสฺมา ‘‘สตฺยาทโิต อมินฺตุ มนฺต’ู’ต ิน วุตฺตฯํ อปิจ ตถา วุตฺเต พวฺหกฺขรตาย คนฺถครุตา สิยาฯ ยสฺ
มา จ สุตฺเตน นาม อปปฺกฺขเรน อสนฺททิฺเธน สารวนฺเตน คฬฺูหนินฺนเยน สพฺพโตมุเขน อนวชฺเชน 
ภวิตพฺพฯํ กจฺจายเน จ เยภุยฺเยน ตาทสิานิ คมฺภรีตฺถานิ สุวิสทญาณวิสยภตูานิ สุตฺตานิ ทสฺิ
สนฺต ิ‘‘อุปาฌธกิสฺิสรวจเน, สรา สเร โลป’’นฺตอิาทนีิ, อทิมฺปิ เตสมญฺญตรํ, ตสฺมา ‘‘สตฺยาทโิต 
อมินฺตุ มนฺต’ู’ต ิน วุตฺตฯํ เอวํ สุตฺโตปเทเส อกเตปิ อิมนฺตุโนปิ คหณตฺถ ํภนฺินสตฺตสิมเวตวเสน 
‘‘สตฺยาทหี ิมนฺต’ู’ต ิ วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อปโร นโย – ‘‘ตปาทโิต สี’’ตอิาทสุี โตทนฺตสทฺทสฺส พหุวจนนฺตตา น สุฏฺฐุ ปากฏา 
โตปจฺจยสฺส เอกตฺถพวฺหตฺเถสุ วตฺตนโต, ‘‘สตฺยาทหี ิมนฺต’ู’ต ิ เอตฺถ ปน หิสทฺทสฺส พหุวจนตฺถตา 
อตวี ปากฏา, ตสฺมา พหุวจนคฺคหเณน อิมนฺตุ ปจฺจโย โหตตีปิิ ทฏฺฐพฺพฯํ นนุ จ โภ วินาปิ อิมนฺ
ตุปจฺจเยน ปาปมสฺสตฺถตี ิปาปี, ปาปี เอว ปาปิมาต ิสกตฺเถ มาปจฺจเย กเตเยว ‘‘ปาปิมา ปุตฺติ
มา’’ตอิาทนีิ สิชฺฌนฺต ิ‘‘ฉฏฺฐโม โส ปราภโว’’ต ิเอตฺถ มปจฺจเยน ‘‘ฉฏฺฐโม’’ต ิปท ํวิยาต?ิ 
อตนิยญฺญ ูภวํ, อตนิยญฺญ ูนามาต ิภวํ วตฺตพฺโพ, น ปน ภวํ สทฺทคติ ํชานาต,ิ สทฺทคตโิย จ นาม 
พหุวิธาฯ ตถา ห ิฉฏฺโฐเยว ฉฏฺฐโม, ‘‘สุตฺตเมว สุตฺตนฺโต’’ตอิาทสุี ปุริสนเยน โยเชตพฺพา สทฺท
คต,ิ ‘‘เทโวเยว เทวตา’’ตอิาทสุี กญญฺานเยน โยเชตพฺพา สทฺทคต,ิ ‘‘ทฏฺิฐิ เอว ทฏฺิฐิคต’’นฺตอิาทสุี 
จิตฺตนเยน โยเชตพฺพา สทฺทคตฯิ เอวํวิธาสุ สทฺทคตสุี ‘‘ปาปี เอว ปาปิมา’’ตอิาทกิ ํกตรํ สทฺทคติ ํ
วเทสิ? ‘‘สตฺถา ราชา พฺรหฺมา สขา อตฺตา สา ปุมา’’ตอิาทสุี จ กตรํ สทฺทคติ ํวเทสิ? กตรสทฺทนฺ
โตคธ ํกตราย จ นามกิปทมาลายํ โยเชตพฺพ ํมญฺญสีต?ิ โส เอวํ ปุฏฺโฐ อทฺธา อุตฺตริ กญฺิจ ิอทสฺิ
วา ตุณฺห ีภวิสฺสต,ิ ตสฺมา ตาทโิส นโย น คเหตพฺโพฯ ตาทสิสฺมญฺิห ินเย ‘‘ปาปิมตา ปาปิมโต’’ติ
อาทนีิ รูปานิ น สิชฺฌนฺต,ิ อิมนฺตุปจฺจยนเยน ปน สิชฺฌนฺต,ิ ตสฺมา อยเมว นโย ปสตฺถตโร 
อายสฺมนฺเตห ิสมฺมา จตฺิเต ฐเปตพฺโพฯ อตฺริท ํนิทสฺสนํ – 

‘‘ชโย ห ิพุทฺธสฺส สิรีมโต อยํ, 
มารสฺส จ ปาปิมโต ปราชโย; 
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อุคฺโฆสยุํ โพธมิณฺเฑ ปโมทติา, 
ชยํ ตทา เทวคณา มเหสิโน’’ต ิจ, 

‘‘สาขาปตฺตผลเูปโต, ขนฺธมิาวมหาทุโม’’ต ิจฯ 

ปาปิมา, ปาปิมา, ปาปิมนฺโตฯ ปาปิมนฺตฯํ เสสํ เนยฺยํ, เอส นโย ‘‘ขนฺธมิา, ปุตฺตมิา’’ตอิาทสุีปิฯ 

อทิานิ ยถาปาวจนํ กญฺิจเิทว หิมวนฺตุ สติมนฺตาทนีํ วิเสสํ พฺรูมฯ หมิวนฺโตว ปพฺพโตฯ 
สตมิ ํภกฺิขุฯํ พนฺธุม ํราชานํฯ จนฺทมิ ํเทวปุตฺตฯํ สตมิสฺส ภกฺิขุโนฯ พนฺธุมสฺส รญฺโญฯ อทิฺธมิสฺส จ 
ปรสฺส จ เอกกฺขเณ จตฺิต ํอุปปฺชฺชตฯิ อจิฺจาท ิวิเสโส เวทติพฺโพฯ อปิเจตฺถ ‘‘อายสฺมนฺตา’’ต ิ ทฺ
วินฺนํ วตฺตพฺพวจนํ, ‘‘อายสฺมนฺโต’’ต ิพหนูํ วตฺตพฺพวจนนฺต ิอยมฺปิ วิเสโส เวทติพฺโพฯ ตถา ห ิ‘‘ทฺ
วินฺนํ อาโรเจนฺเตน ‘อายสฺมนฺตา ธาเรนฺต’ูต,ิ ตณฺิณํ อาโรเจนฺเตน ‘อายสฺมนฺโต ธาเรนฺต’ูต ิ
วตฺตพฺพ’’นฺต ิวุตฺตฯํ ‘‘ตณฺิณ’’นฺต ิ เจตฺถ กถาสีสมตฺต,ํ เตน จตุนฺนมฺปิ ปญฺจนฺนมฺปิ อตเิรกสตานมฺ
ปีต ิทสฺสิต ํโหตฯิ พหโวห ิอุปาทาย ‘‘อุททฺฏฺิฐา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชกิา ธมฺมา’’ตอิาทิ
กา ปาฬิโย ฐปิตาฯ ตตฺถ ‘‘อายสฺมนฺตา’’ตทิ ํวินยโวหารวเสน ทฺเวเยว สนฺธาย วุตฺตตฺตา น สพฺพ
สาธารณํฯ วินยโวหารญฺห ิวชฺเชตฺวา อญฺญสฺมิ ํโวหาเร น ปวตฺตตฯิ ‘‘อายสฺมนฺโต’’ตทิ ํ ปน 
สพฺพตฺถ ปวตฺตตตี ิทฺวินฺนํ วิเสโส เวทติพฺโพฯ 

ตตฺร ‘‘หมิวนฺโต’’ต ิอทิ ํเยภุยฺเยเนกวจนํ ภวต,ิ กตฺถจ ิพหุวจนมฺปิ, เตนาห นิรุตฺติปิฏเก เถ
โร ‘‘หมิวา ตฏฺิฐต,ิ หมิวนฺโต ตฏฺิฐนฺต’ี’ตฯิ ‘‘หมิวนฺโตว ปพฺพโต’’ต ิอยํ เอกวจนนโย ยถารุตปาฬิว
เสน คเหตพฺโพฯ ยถารุตปาฬิ จ นาม – 

‘‘ทเูร สนฺโต ปกาสนฺต,ิ หมิวนฺโตว ปพฺพโต; 
อสนฺเตตฺถ น ทสฺิสนฺต,ิ รตฺติ ํขตฺิตา ยถา สราฯ 

อห ํเตน สมเยน, นาคราชา มหทิฺธโิก; 
อตุโล นาม นาเมน, ปุญฺญวนฺโต ชุตนฺิธโรฯ 

คตมินฺโต สตมินฺโต, ธติมินฺโต จ โส อสิิ; 
สทฺธมฺมธารโก เถโร, อานนฺโท รตนากโร’’ 
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อจิฺจาทฯิ เอตฺถ ‘‘ปุญฺญวนฺโต’’ตอิาทนีิ อเนเกสุ ฐาเนสุ พหุวจนภาเวน ปุนปปฺุนํ วทนฺตานิปิ กตฺถ
จ ิเอกวจนานิ โหนฺต,ิ เอกวจนภาโว จ เนสํ คาถาวิสเย ทสฺิสต,ิ ตสฺมา ตานิ ยถาปาวจนํ คเหตพฺ
พานิฯ 

เอวํ หิมวนฺตุสติมนฺตุสทฺทาทนีํ วิเสสํ ญตฺวา ปุน ลงฺิคนฺตวเสน ทฺวิลงฺิคกปทานมตฺโถ จ 
ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลา จ ปทานํ สทสิาสทสิตา จ ววตฺถเปตพฺพาฯ 

ตตฺร ห ิ‘‘สิริมา’’ต ิปท ํสุตสิามญฺญวเสน ลงฺิคทฺวเย วตฺตนโต ทฺวิธา ภชิฺชตฯิ ‘‘สิริมา ปุริโส’’ต ิ
ห ิอตฺเถ อาการนฺต ํปุลฺลงฺิค,ํ ‘‘สิริมา นาม เทวี’’ต ิอตฺเถ อาการนฺต ํอตฺิถลิงฺิค,ํ อุภยมฺเปต ํอุ
การนฺตตาปกตกิาฯ อถ วา ปน ปจฺฉิม ํอาการนฺตตาปกตกิ,ํ สิรี ยสฺส อตฺถ ิโส สิริมาต ิปุลฺลงฺิ
ควเสน นิพฺพจนํ, สิรี ยสฺสา อตฺถ ิสา สิริมาต ิอตฺิถลิงฺิควเสน นิพฺพจนํฯ อตฺริมานิ กญฺิจาปิ สุตวิ
เสน นิพฺพจนตฺถวเสน จ อญฺญมญฺญ ํสมานตฺถานิ, ตถาปิ ปุริสปทตฺถอตฺิถปิทตฺถวาจกตฺตา 
ภนฺินตฺถานีต ิเวทติพฺพานิฯ เอส นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ สิริมา, สิริมา, สิริมนฺ
โตฯ สิริมนฺต,ํ สิริมนฺเตฯ สิริมตา, สิริมนฺเตนฯ คุณวนฺตุสทฺทสฺเสว นามกิปทมาลาฯ สิริมา, สิริมา, 
สิริมาโยฯ สิริม,ํ สิริมา, สิริมาโยฯ สิริมายฯ วกฺขมานกญญฺานเยน เญยฺยาฯ เอวํ ทฺวิธา ภนฺินานํ 
สมานสุตกิสทฺทานํ นามกิปทมาลาสุ ปทานํ สทสิาสทสิตา ววตฺถเปตพฺพาฯ สมาน
นิพฺพจนตฺถสฺสปิ ห ิอสมานสุตกิสฺส ‘‘สิริมา’’ต ิสทฺทสฺส นามกิปทมาลายํ ปทานํ อเิมห ิปเทห ิกา
จปิิ สมานตา น ลพฺภตฯิ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

‘‘สิริมา’’ต ิปท ํทฺเวธา, ปุมตฺิถสุี ปวตฺตโิต; 
ภชิฺชตตี ิวิภาเวยฺย, เอตฺถ ปุลฺลงฺิคมจิฺฉิตฯํ 

อติ ิอภิภวิตา ปเทน วิสทสิานิ คุณวาสติมาทนีิ ปทานิ ทสฺสิตานิ สทฺธิ ํนามกิปทมาลาหฯิ 
อทิานิ อปรานิปิ ตพฺพสิทสิานิ ปทานิ ทสฺเสสฺสาม สทฺธิ ํนามกิปทมาลาหฯิ เสยฺยถทิํ? 

ราชา พฺรหฺมา สขา อตฺตา, อาตุมา สา ปุมา รหา; 
ทฬฺหธมฺมา จ ปจฺจกฺข-ธมฺมา จ วิวฏจฺฉทาฯ 

วตฺตหา จ ตถา วุตฺต-สิรา เจว ยุวาปิ จ; 
มฆว อทฺธ มุทฺธาท,ิ วิญฺญาตพฺพา วิภาวินาฯ 

เอตฺถ ‘‘สา’’ต ิปทเมว อาการนฺตตาปกตกิมาการนฺต,ํ เสสานิ ปน อการนฺตตาปกตกิานิ อา
การนฺตานิฯ 
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ราชา, ราชา, ราชาโนฯ ราชานํ, ราช,ํ ราชาโนฯ รญฺญา, ราชนิา, ราชหู,ิ ราชภูฯิ รญฺโญ, ราชิ
โน, รญฺญ,ํ ราชนูํ, ราชานํฯ รญฺญา, ราชหู,ิ ราชภูฯิ รญฺโญ, ราชโิน, รญฺญ,ํ ราชนูํ, ราชานํฯ รญฺเญ
, ราชนิิ, ราชสุูฯ โภ ราช, ภวนฺโต ราชาโน, ภวนฺโต ราชา อติ ิวา, อยมมฺหาก ํ รุจฯิ 

นิรุตฺติปิฏกาทสุี ‘‘ราชา’’ต ิ พหุวจนํ น อาคต,ํ จูฬนิรุตฺติยํ ปน อาคตฯํ กญฺิจาปิ นิรุตฺตปิิฏ
กาทสุี น อาคต,ํ ตถาปิ ‘‘เนตาทสิา สขา โหนฺต,ิ ลพฺภา เม ชวีโต สขา’’ต ิปาฬิยํ พหุวจเนกวจน
วเสน ‘‘สขา’’ต ิปทสฺส ทสฺสนโต ‘‘ราชา’’ต ิพหุวจนํ อจิฺฉิตพฺพเมวฯ ตถา ‘‘พฺรหฺมา, อตฺตา’’อจิฺจาที
นิปิ พหุวจนานิ ตคฺคตกิตฺตา วินา เกนจ ิรูปวิเสเสนฯ 

เอตฺถ จ ‘‘คหปตโิก นาม ฐเปตฺวา ราช ํราชโภค ํพฺราหฺมณํ อวเสโส คหปตโิก นามา’’ต ิทสฺ
สนโต ราชนฺต ิวุตฺต,ํ อทิ ํปน นิรุตฺตปิิฏเก น อาคตฯํ ‘‘สพฺพทตฺเตน ราชนิา’’ต ิทสฺสนโต ‘‘ราชนิา’’
ต ิวุตฺตฯํ ‘‘อาราธยต ิราชานํ, ปูช ํลภต ิภตฺตุสู’’ต ิทสฺสนโต จตุตฺถฉีฏฺฐีวเสน ‘‘ราชาน’’นฺต ิวุตฺตฯํ 
กจฺจายนรูปสิทฺธิคนฺเถสุ ปน ‘‘ราเชน, ราเชห,ิ ราเชภฯิ ราเชสู’’ต ิปทานิ วุตฺตานิฯ จฬูนิรุตฺตนิิรุตฺ
ตปิิฏเกสุ ตานิ นาคตานิ, อนาคตภาโวเยว เตสํ ยุตฺตตโร ปาฬิยํ อทสฺสนโต, ตสฺมา เอตฺเถตานิ 
อมฺเหห ิน วุตฺตานิฯ ปาฬินเย ห ิอุปปริกฺขยิมาเน อทีสิานิ ปทานิ สมาเสเยว ปสฺสาม, น 
ปนาญฺญตฺร, อตฺริเม ปโยคา – ‘‘อาวุตฺถ ํธมฺมราเชนา’’ต ิ จ, ‘‘สิวิราเชน เปสิโต’’ต ิจ, ‘‘ปชาปตสฺิส 
เทวราชสฺส ธชคฺค’’นฺต ิจ, ‘‘นิกฺขมนฺเต มหาราเช, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒเน’’ต ิจ, เอวํ ปาฬินเย อุป
ปริกฺขยิมาเน ‘‘ราเชนา’’ตอิาทนีิ สมาเสเยว ปสฺสาม, น เกวล ํปาฬินเย โปราณฏฺฐกถานเยปิ อุป
ปริกฺขยิมาเน สมาเสเยว ปสฺสาม, น ปนาญฺญตฺร, เอวํ สนฺเตปิ สุฏฺฐุ อุปปริกฺขติพฺพมทิ ํฐานํฯ โก 
ห ินาม สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน สพฺพโส นยํ สลฺลกฺเขตุ ํสมตฺโถ อญฺญตฺร ปภนฺินปฏิสมฺภิ
เทห ิขณีาสเวหฯิ 

เอตฺถ จ สมาสนฺตคตราช-สทฺทสฺส นามกิปทมาลาโย ทฺวิธา วุจฺจนฺเต โอการนฺตาการนฺตว
เสนฯ ตตฺโรการนฺตา ‘‘มหาราโช ยุวราโช สิวิราโช ธมฺมราโช’’อจิฺเจวมาทโย ภวนฺตฯิ อาการนฺตา 
ปน ‘‘มหาราชา ยุวราชา สิวิราชา ธมฺมราชา’’อจิฺเจวมาทโยฯ เอตฺถ กญฺิจาปิ ปาฬิยํ โปราณฏฺฐก
ถาสุ จ ‘‘มหาราโช’’ตอิาทนีิ น สนฺต,ิ ตถาปิ ‘‘สพฺพมตฺิโต สพฺพสโข, สพฺพภตูานุกมฺปโก’’ต ิปาฬิยํ 
‘‘สพฺพสโข’’ต ิทสฺสนโต ‘‘มหาราโช’’ตอิาทนีิปิ อวสฺสมจิฺฉิตพฺพานิฯ ตถา ห ิสมาเสสุ ‘‘ธมฺมราเชน, 
ธมฺมราชสฺสา’’ตอิาทนีิ ทสฺิสนฺตฯิ เอตานิ โอการนฺตรูปานิ เอว, นาการนฺตรูปานิฯ มหาราโช, มหา
ราชาฯ มหาราช,ํ มหาราเชฯ มหาราเชน, มหาราเชห,ิ มหาราเชภฯิ มหาราชสฺส, มหาราชานํฯ 
มหาราชา, มหาราชสฺมา, มหาราชมฺหา, มหาราเชห,ิ มหาราเชภฯิ มหาราชสฺส, มหาราชานํฯ 
มหาราเช, มหาราชสฺมิ,ํ มหาราชมฺห,ิ มหาราเชสุฯ โภ มหาราช, ภวนฺโต มหาราชาฯ กจฺจายน
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จูฬนิรุตฺตินเยห ิปน ‘‘โภ มหาราชา’’อติ ิ เอกวจนพหุวจนานิปิ ทฏฺฐพฺพานิฯ ยถา ‘‘มหาราโช’’ต ิ
โอการนฺตปทสฺส วเสน, เอวํ ‘‘สิวิราโช ธมฺมราโช เทวราโช’’ตอิาทนีมฺปิ โอการนฺตปทานํ วเสน 
ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

อยํ ปนาการนฺตวเสน นามกิปทมาลา – 

มหาราชา, มหาราชา, มหาราชาโนฯ มหาราชานํ, มหาราช,ํ มหาราชาโนฯ มหารญฺญา, 
มหาราชนิา, มหาราชหู,ิ มหาราชภูฯิ มหารญฺโญ, มหาราชโิน, มหารญฺญ,ํ มหาราชนูํฯ 
มหารญฺญา, มหาราชหู,ิ มหาราชภูฯิ มหารญฺโญ, มหาราชโิน, มหารญฺญ,ํ มหาราชนูํฯ มหารญฺ
เญ, มหาราชนิิ, มหาราชสุูฯ โภ มหาราช, ภวนฺโต มหาราชาโนฯ 

อธิาปิ ปกรณทฺวยนเยน ‘‘โภ มหาราชา’’ อติ ิเอกวจนพหุวจนานิปิ ทฏฺฐพฺพานิฯ ยถา จ 
‘‘มหาราชา’’ต ิ อาการนฺตปทสฺส วเสน, เอวํ ‘‘สิวิราชา, ธมฺมราชา, เทวราชา’’ตอิาทนีมฺปิ อา
การนฺตปทานํ วเสน ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

อธิ อปราปิ อตฺถสฺส ปากฏีกรณตฺถ ํกฺริยาปเทห ิสทฺธิ ํโยเชตฺวา อาการนฺโตการนฺตานํ มสฺิ
สกวเสน นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

มหาราชา, มหาราโช ตฏฺิฐต,ิ มหาราชาโน, มหาราชา ตฏฺิฐนฺตฯิ มหาราชานํ, มหาราช ํปสฺ
สต,ิ มหาราชาโน, มหาราเช ปสฺสตฯิ มหารญฺญา, มหาราชนิา, มหาราเชน กต,ํ มหาราชหู,ิ มหา
ราชภู,ิ มหาราเชห,ิ มหาราเชภ ิกตฯํ มหารญฺโญ, มหาราชโิน, มหาราชสฺส ทยีเต, มหารญฺญา, 
มหาราชา, มหาราชสฺมา, มหาราชมฺหา นิสฺสฏํ, มหาราชหู,ิ มหาราชภู,ิ มหาราเชห,ิ มหาราเชภ ิ
นิสฺสฏํฯ มหารญฺโญ, มหาราชโิน, มหาราชสฺส ปริคฺคโห, มหารญฺญ,ํ มหาราชนูํ, มหาราชานํ 
ปริคฺคโหฯ มหารญฺเญ, มหาราชนิิ, มหาราเช, มหาราชสฺมิ,ํ มหาราชมฺห ิปตฏฺิฐิต,ํ มหาราชสุู, 
มหาราเชสุ ปตฏฺิฐิตฯํ โภ มหาราช ตฺวํ ตฏฺิฐ, โภนฺโต มหาราชาโน, มหาราชา ตุมฺเห ตฏฺิฐถาตฯิ 
เอวํ ‘‘ยุวราชา, ยุวราโช’’ตอิาทสุีปิฯ 

เกเจตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘กสฺมา ปกรณกตฺตุนา อมิสฺมิ ํฐาเน มหนฺโต วายาโม จ มหนฺโต จ ปรกฺกโม 
กโต, นนฺเวเตสุปิ ปเทสุ กานิจ ิพุทฺธวจเน วิชฺชนฺต,ิ กานิจ ิน วิชฺชนฺตตี?ิ วิญฺญหู ิเต เอวํ วตฺตพฺ
พา ‘‘ปกรณกตฺตาเรเนตฺถ โส จ มหนฺโต วายาโม โส จ มหนฺโต ปรกฺกโม สาฏฺฐกเถ นวงฺเค สตฺถุ
สาสเน สทฺเทสุ จ อตฺเถสุ จ โสตารานํ สุฏฺฐุ โกสลฺลุปปฺาทเนน สาสนสฺโสปการตฺถ ํกโต, ยานิ เจ
ตานิ เตน ปทานิ ทสฺสิตานิ, เอเตสุ กานิจ ิพุทฺธวจเน วิชฺชนฺต,ิ กานิจ ิน วิชฺชนฺตฯิ เอตฺถ ยานิ 
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พุทฺธวจเน วิชฺชนฺต,ิ ตานิ วิชฺชมานวเสน คหติานิฯ ยานิ น วิชฺชนฺต,ิ ตานิ โปราณฏฺฐกถาทสุี วิชฺ
ชมานวเสน ปาฬินยวเสน จ คหติานี’’ตฯิ อตฺรายํ สงฺเขปโต อธปิปฺายวิภาวนา – 

‘‘อทิ ํวตฺวา มหาราชา, กโํส พาราณสิคฺคโห; 
ธนุํ ตณิูญฺจ นิกฺขปิปฺ, สํยม ํอชฺฌุปาคม’ี’ต ิ

อทิ ํอาการนฺตสฺส มหาราชสทฺทสฺส นิทสฺสนํฯ ยสฺมา ‘‘สพฺพสโข’’ต ิปาฬิ วิชฺชต,ิ ตสฺมา เตน 
นเยน ‘‘มหาราโช’’ตปิิ โอการนฺโต ทฏฺิโฐ นาม โหต ิปุริสนเยน โยเชตพฺโพ จฯ เตเนว จ ‘‘ตมพฺรวิ 
มหาราชาฯ นิกฺขมนฺเต มหาราเช’’ตอิาทนีิ ทสฺิสนฺตฯิ 

เอวํ มหาราชสทฺทสฺส โอการนฺตตฺเต สิทฺเธ ‘‘มหาราชา, มหาราชสฺมา, มหาราชมฺหา’’ต ิ
ปญฺจมยิา เอกวจนญฺจ ‘‘มหาราเช, มหาราชสฺมิ,ํ มหาราชมฺห’ี’ต ิสตฺตมยิา เอกวจนญฺจ สิทฺธานิ 
เอว โหนฺต ิปาฬิยํ อวิชฺชมานานมฺปิ นยวเสน คเหตพฺพตฺตาฯ ‘‘ราเชน, ราชสฺสา’’ตอิาทนีิ ปน นย
วเสน คเหตพฺพานิ น โหนฺตฯิ กสฺมาต ิเจ? ยสฺมา ‘‘ราชา พฺรหฺมา สขา อตฺตา’’อจิฺเจวมาทนีิ ‘‘ปุ
ริโส อุรโค’’ตอิาทนีิ วิย อญฺญมญฺญ ํ สพฺพถา สทสิานิ น โหนฺตฯิ ตถา ห ิเนสํ ‘‘รญฺญา พฺรหฺมุนา 
สขนิา อตฺตนา อตฺเตน สานา ปุมุนา’’ตอิาทนีิ วิสทสิานิปิ รูปานิ ภวนฺต,ิ ตสฺมา ตานิ น สกฺกา นย
วเสน ชานิตุฯํ เอวํ ทุชฺชานตฺตา ปน ปาฬิยํ โปราณฏฺฐกถาสุ จ ยถารุตปทาเนว คเหตพฺพานิฯ 
มหาราชสทฺทาทนีํ ปน โอการนฺตภาเว สิทฺเธเยว ‘‘ปุริสนโยคธา อเิม สทฺทา’’ต ินยคฺคหณํ ทสฺิ
สต,ิ ตสฺมา อมฺเหห ินยวเสน ‘‘มหาราชา, มหาราชสฺมา’’ตอิาทนีิ วุตฺตานิฯ ยถา ห ิ– 

‘‘เอตญฺห ิเต ทุราชานํ, ยํ เสสิ มตสายิก;ํ 
ยสฺส เต กฑฺฒมานสฺส, หตฺถา ทณฺโฑน มุจฺจต’ี’ต ิ

เอตฺถ ‘‘หตฺถา’’ต,ิ ‘‘อตฺตทณฺฑา ภยํ ชาต’’นฺต ิเอตฺถ ปน ‘‘ทณฺฑา’’ต ิจ โอการนฺตสฺส ปญฺจมเิยกว
จนสฺส ทสฺสนโต ‘‘อุรคา, ปฏงฺคา, วิหคา’’ตอิาทนีิปิ โอการนฺตานิ ปญฺจมเิยกวจนานิ คเหตพฺพานิ 
โหนฺตฯิ ยถา จ ‘‘ทาฐินิ มาตมิญฺญวฺโห, สิงฺคาโล มม ปาณโท’’ต ิเอตฺถ ‘‘มญฺญวฺโห’’ต,ิ ‘‘สุทฺธา สุทฺ
เธห ิสํวาสํ, กปปฺยวฺโห ปตสฺิสตา’’ต ิเอตฺถ ปน ‘‘กปปฺยวฺโห’’ต ิจ กฺริยาปทสฺส ทสฺสนโต ‘‘คจฺฉวฺโห, 
ภุญฺชวฺโห, สยวฺโห’’ตอิาทนีิปิ คเหตพฺพานิ โหนฺตฯิ คณฺหนฺต ิจ ตาทสิานิ ปทรูปานิ สาสเน สุกุ
สลา กุสลา, ตสฺมา อมฺเหหปิิ นยคฺคาหวเสน ‘‘มหาราชา, มหาราชสฺมา’’ตอิาทนีิ วุตฺตานิฯ นยคฺ
คาหวเสน ปน คหเณ อสต ิกถ ํนามกิปทมาลา ปริปุณฺณา ภวิสฺสนฺต,ิ สตเิยว ตสฺมิ ํปริปุณฺณา 
ภวนฺตฯิ 
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ตถา ห ิพุทฺธวจเน อเนกสตสหสฺสานิ นามกิปทานิ กฺริยาปทานิ จ ปาฏิเอกฺก ํปาฏิเอกฺก ํ
เอกวจนพหุวจนกาห ิสตฺตห ิอฏฺฐห ิวา นามวิภตฺตหี ิฉนฺนวุตยิา จ อาขฺยาตกิวจเนห ิโยชติานิ น 
สนฺต,ิ นยวเสน ปน สนฺตเิยว, อติ ินยวเสน ‘‘มหาราชา, มหาราชสฺมา’’ตอิาทนีิ อมฺเหห ิฐปิตานิฯ 
‘‘มหาราชา ตฏฺิฐนฺต,ิ มหาราชา ตุมฺเห ตฏฺิฐถา’’ต ิอมิานิ ปน ‘‘อถ โข จตฺตาโร มหาราชา มหตยิา 
จ ยกฺขเสนาย มหตยิา จ กุมฺภณฺฑเสนายา’’ต ิทสฺสนโต, 

‘‘จตฺตาโร เต มหาราชา, สมนฺตา จตุโร ทสิา; 
ททฺทฬฺหมานา อฏฺฐํสุ, วเน กาปิลวตฺถเว’’ต ิ

ทสฺสนโต จ วุตฺตานิฯ ‘‘มหาราช’’นฺตอิาทนีิปิ ปาฬิญฺจ ปาฬินยญฺจ ทสฺิวา เอว วุตฺตานิฯ อสมาเส 
‘‘ราช,ํ ราเชนา’’ตอิาทนีิ น ปสฺสาม, ตสฺมา สุฏฺฐุ วิจาเรตพฺพมทิ ํฐานํฯ อทิญฺห ิทุทฺทสํ วีรชาตนิา 
ชานิตพฺพฏฺฐานํฯ สเจ ปนายสฺมนฺโต พุทฺธวจเน วา โปราณิกาสุ วา อฏฺฐกถาสุ อสมาเส ‘‘ราช,ํ 
ราเชนา’’ตอิาทนีิ ปสฺเสยฺยาถ, ตทา สาธุก ํมนสิ กโรถฯ โก ห ินาม สพฺพปปฺกาเรน พุทฺธวจเน 
โวหารปปฺเภท ํชานิตุ ํสมตฺโถ อญฺญตฺร ปภนฺินปฏิสมฺภเิทห ิมหาขณีาสเวหฯิ 

วุตฺตญฺเหต ํภควตา – 

‘‘วีตตณฺโห อนาทาโน, นิรุตฺตปิทโกวิโท; 
อกฺขรานํ สนฺนิปาต,ํ ชญฺญา ปุพฺพาปรานิ จา’’ตฯิ 

พฺรหฺมา, พฺรหฺมา, พฺรหฺมาโนฯ พฺรหฺมานํ, พฺรหฺม,ํ พฺรหฺมาโนฯ พฺรหฺมุนา, พฺรหฺเมห,ิ พฺรหฺ
เมภ,ิ พฺรหฺมหู,ิ พฺรหฺมภูฯิ พฺรหฺมสฺส, พฺรหฺมุโน, พฺรหฺมานํ, พฺรหฺมนูํฯ พฺรหฺมุนา, พฺรหฺเมห,ิ พฺรหฺ
เมภ,ิ พฺรหฺมหู,ิ พฺรหฺมภูฯิ พฺรหฺมสฺส, พฺรหฺมุโน, พฺรหฺมานํ, พฺรหฺมนูํฯ พฺรหฺมนิ, พฺรหฺเมสุ, โภ พฺร
หฺม, โภ พฺรหฺเม, ภวนฺโต พฺรหฺมาโนฯ 

ยมกมหาเถรรุจยิา ‘‘โภ พฺรหฺมา’’อติ ิพหุวจนํ วาฯ เอตฺถ ปน ‘‘ปณฺฑิตปุริเสห ิเทเวห ิพฺร
หฺมหู’ี’ต ิ ฏีกาวจนสฺส ทสฺสนโต, ‘‘พฺรหฺมนูํ วจโีฆโส โหต’ี’ต ิจ ‘‘พฺรหฺมนูํ วิมานาทสุี ฉนฺทราโค กา
มาสโว น โหต’ี’ต ิจ อฏฺฐกถาวจนสฺส ทสฺสนโต, ‘‘วิหิสํสญฺญ ีปคุณํ น ภาสิ,ํ ธมฺม ํปณีต ํมนุเชสุ 
พฺรหฺเม’’ต ิอาหจฺจภาสิตสฺส จ ทสฺสนโต ‘‘พฺรหฺมหู,ิ พฺรหฺมภู,ิ พฺรหฺมนูํ, พฺรหฺเม’’ต ิปทานิ วุตฺตานิ, 
เอตานิ จฬูนิรุตฺตนิิรุตฺตปิิฏกกจฺจายเนสุ น อาคตานิฯ 

สขา, สขา, สขโิน, สขาโน, สขาโยฯ สข,ํ สขารํ, สขานํ, สขโิน, สขาโน, สขาโยฯ สขนิา, สขา
เรห,ิ สขาเรภ,ิ สเขห,ิ สเขภฯิ สขสฺิส, สขโิน, สขนีํ, สขารานํ, สขานํฯ สขารสฺมา, สขนิา, สขาเรห,ิ 
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สขาเรภ,ิ สเขห,ิ สเขภฯิ สขสฺิส, สขโิน, สขนีํ, สขารานํ, สขานํฯ สเข, สเขสุ, สขาเรสุฯ โภ สข, โภ 
สขา, โภ สข,ิ โภ สข,ี โภ สเข, ภวนฺโต สขโิน, สขาโน, สขาโยฯ 

ยมกมหาเถรมเตน ‘‘โภ สขา’’อติ ิพหุวจนํ วาฯ ปาฬิยํ ปน สุวณฺณกกฺกฏชาตเก ‘‘หเร 
สขา กสฺิส นุ ม ํชหาสี’’ต ิทฆีวเสน วุตฺโต สขาสทฺโท อาลปเนกวจนํ, ตสฺมา ยมกมหาเถรนโย น 
ยุชฺชตตี ิเจ? โน น ยุชฺชตฯิ ยสฺมา ‘‘เนตาทสิา สขา โหนฺต,ิ ลพฺภา เม ชวีโต สขา’’ต ิมโนชชาตเก 
สขาสทฺโท เอกวจนมฺปิ โหต ิพหุวจนมฺปิฯ ตถา ห ิตตฺถ ปฐมปาเท พหุวจนํ, ทุตยิปาเท 
ปเนกวจนํ, ตสฺมา ยมกมหาเถเรน ปจฺจตฺตาลปนพหุวจนฏฺฐาเน สขาสทฺโท วุตฺโตฯ เอตฺถ จ 
‘‘สพฺพมตฺิโต สพฺพสโข, สพฺพภตูานุกมฺปโก’’ต ิปาฐานุโลเมน สมาเส ลพฺภมานสฺส สขสทฺทสฺส นา
มกิปทมาลา ภวต ิ‘‘สพฺพสโข, สพฺพสขา, สพฺพสข,ํ สพฺพสเข’’ตอิาทนิา ปุริสนเยนฯ ตตฺรายํ 
สมาสวิคฺคโห – สพฺเพสํ ชนานํ สขา, สพฺเพ วา ชนา สขโิน เอตสฺสาต ิสพฺพสโข, ยถา สพฺพเวรีติ
ฯ 

อตฺตา, อตฺตา, อตฺตาโนฯ อตฺตานํ, อตฺต,ํ อตฺตาโนฯ อตฺตนา, อตฺเตน, อตฺตเนห,ิ อตฺตเนภฯิ 
อตฺตโน, อตฺตานํฯ อตฺตนา, อตฺตเนห,ิ อตฺตเนภฯิ อตฺตโน, อตฺตานํฯ อตฺตนิ, อตฺตเนสุฯ โภ อตฺต, 
ภวนฺโต อตฺตา, โภนฺโต อตฺตาโนฯ 

เอตฺถ ปน อตฺต ํนิรงฺกตฺวาน ปิยานิ เสวตฯิ 

‘‘สเจ คจฺฉสิ ปญฺจาล,ํ ขปิปฺ’มตฺต ํชหสฺิสสิ; 
มคิ ํปนฺถานุปนฺนํว, มหนฺต ํภยเมสฺสต’ี’ต ิ

ปาฬีสุ ‘‘อตฺต’’นฺต ิ ทสฺสนโต ‘‘อตฺต’’นฺต ิ อธิ วุตฺต,ํ ‘‘อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา’’ต ิปาฬิทสฺสนโต ปน 
‘‘อตฺเตนา’’ตฯิ จูฬนิรุตฺติยํ ปน ‘‘อตฺตสฺสา’’ต ิจตุตฺถฉีฏฺฐีนเมกวจนํ อาคต,ํ เอต ํกจฺจายเน นิรุตฺ
ตปิิฏเก จ น ทสฺิสตฯิ กตฺถจ ิปน ‘‘อตฺเตสู’’ต ิ อาคตฯํ สพฺพาเนตานิ สาฏฺฐกถ ํชนิตนฺติ ํโอโลเกตฺ
วา คเหตพฺพานิฯ 

‘‘อาตุมา, อาตุมา, อาตุมาโนฯ อาตุมานํ, อาตุม,ํ อาตุมาโนฯ อาตุเมน, อาตุเมห,ิ อาตุเมภ’ี’ติ
อาทนิา ปุริสนเยน วตฺวา ‘‘โภ อาตุม, ภวนฺโต อาตุมา, อาตุมาโน’’ต ิวตฺตพฺพฯํ 

ตตฺร อตฺตสทฺทสฺส สมาเส ‘‘ภาวิตตฺโต, ภาวิตตฺตาฯ ภาวิตตฺต,ํ ภาวิตตฺเตฯ ภาวิตตฺเตน, ภา
วิตตฺเตห,ิ ภาวิตตฺเตภ’ี’ต ิ ปุริสนเยเนว นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 
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สา, สา, สาโนฯ สานํ, สาเนฯ สานา, สาเนห,ิ สาเนภฯิ สาสฺส, สานํฯ สานา, สาเนห,ิ สาเนภิ
ฯ สาสฺส, สานํฯ สาเน, สาเนสุฯ โภ สา, ภวนฺโต สาโนฯ สา วุจฺจต ิสุนโขฯ 

เอตฺถ จ ‘‘น ยตฺถ สา อุปฏฺฐิโต โหตฯิ สาว วาเรนฺต ิสูกร’’นฺต ินิทสฺสนปทานิฯ เกจ ิปน 
สาสทฺทสฺส ทุตยิาตตยิาทสุี ‘‘สํ, เสฯ เสนา’’ตอิาทนีิ รูปานิ วทนฺต,ิ ต ํน ยุตฺตฯํ น ห ิตานิ ‘‘สํ, เสฯ 
เสนา’’ตอิาทนีิ รูปานิ พุทฺธวจเน เจว อฏฺฐกถาทสุี จ นิรุตฺตปิิฏเก จ ทสฺิสนฺตฯิ เอวํ ปน นิรุตฺติปิฏ
เก วุตฺต ํ‘‘สา ตฏฺิฐต,ิ สาโน ตฏฺิฐนฺตฯิ สานํ ปสฺสต,ิ สาเน ปสฺสตฯิ สานา กต,ํ สาเนห ิกต,ํ สาเนภ ิ
กตฯํ สาสฺส ทยีเต, สานํ ทยีเตฯ สานา นิสฺสฏํ, สาเนห ินิสฺสฏํ, สาเนภ ินิสฺสฏํฯ สาสฺส ปริคฺคโห, 
สานํ ปริคฺคโหฯ สาเน ปตฏฺิฐิต,ํ สาเนสุ ปตฏฺิฐิตฯํ โภ สา, ภวนฺโต สาโน’’ต,ิ ตสฺมา นิรุตฺตปิิฏเก 
วุตฺตนเยเนว นามกิปทมาลา คเหตพฺพาฯ 

อตฺริท ํวตฺตพฺพ ํ– ยถา ‘‘เสห ิทาเรห ิอสนฺตุฏฺโฐ’’ตอิาทสุี ปุลฺลงฺิเค วตฺตมานสฺส ‘‘สโก’’อติ ิ
อตฺถวาจกสฺส สสทฺทสฺส ‘‘อตฺตโน อยนฺต ิโส’’ต ิเอตสฺมิ ํอตฺเถ ‘‘โส, สาฯ สํ, เสฯ เสน, เสห,ิ เสภฯิ 
สสฺส, สานํฯ สา, สสฺมา, สมฺหา, เสห,ิ เสภฯิ สสฺส, สานํฯ เส, สสฺมิ,ํ สมฺห,ิ เสสู’’ต ิปุริสนเยน รูปา
นิ ภวนฺต,ิ น ตถา สุนขวาจกสฺส สาสทฺทสฺส รูปานิ ภวนฺตฯิ ยถา วา ‘‘หิสํนฺต ิอตฺตสมฺภตูา, ตจ
สารํว สํ ผลฯํ สานิ กมฺมานิ ตปเฺปนฺต,ิ โกสล ํเสน’สนฺตุฏฺฐํ, ชวีคฺคาห ํอคาหยี’’ตอิาทสุี นปํุสกลงฺิเค 
วตฺตมานสฺส สกมจิฺจตฺถวาจกสฺส สสทฺทสฺส ‘‘สํ, สานิ, สาฯ สํ, สานิ, เสฯ เสน, เสห,ิ เสภฯิ สสฺส, 
สานํฯ สา, สสฺมา, สมฺหา, เสห,ิ เสภฯิ สสฺส, สานํฯ เส, สสฺมิ,ํ สมฺห,ิ เสสู’’ต ิจิตฺตนเยน รูปานิ 
ภวนฺต,ิ น ตถา สุนขวาจกสฺส สาสทฺทสฺส รูปานิ ภวนฺตฯิ เอวํ สนฺเต กสฺมา เตห ิอาจริเยห ิทุติ
ยาตตยิาฐาเน ‘‘สํ, เสฯ เสนา’’ต ิวุตฺต,ํ กสฺมา จ ปญฺจมฐีาเน ‘‘สา, สสฺมา, สมฺหา’’ต ิ วุตฺต,ํ สตฺตมฐีา
เน จ ‘‘เส, สสฺมิ,ํ สมฺห’ี’ต ิจ วุตฺต?ํ สพฺพเมต ํอการณํ, ตกฺกคาหมตฺเตน คหติ ํอการณํฯ สุนขวาจ
โก ห ิสาสทฺโท อาการนฺตตาปกตโิก, น ปุริส จิตฺตสทฺทาทโย วิย อการนฺตตาปกตโิกฯ ยาย 
อมิสฺส อทีสิานิ รูปานิ สิยุํ, สา จ ปกต ินตฺถฯิ น เจโส ‘‘ราชา, พฺรหฺมา, สขา, อตฺตา’’ อจิฺเจวมาท
โย วิย ปฐม ํอการนฺตภาเว ฐตฺวา ปจฺฉา ปฏิลทฺธอาการนฺตตา, อถ โข นิจฺจโมการนฺตตาปกตโิก 
โคสทฺโท วิย นิจฺจมาการนฺตตาปกตโิกฯ นิจฺจมาการนฺตตาปกตกิสฺส จ เอวรูปานิ รูปานิ น ภวนฺ
ต,ิ ตสฺมา นิรุตฺติปิฏเก ปภนฺินปฏิสมฺภเิทน อายสฺมตา มหากจฺจายเนน น วุตฺตานิฯ สเจปิ มญฺ
เญยฺยุํ ‘‘อตฺต,ํ อตฺเตนา’ต ิจ ทสฺสนโต ‘สํ, เสนา’ต ิอมิานิ ปน คเหตพฺพานี’’ตฯิ น คเหตพฺพานิ 
‘‘ราชา, พฺรหฺมา, สขา, อตฺตา, สา, ปุมา’’อจิฺเจวมาทนีํ อญฺญมญฺญ ํ ปทมาลาวเสน วิสทสิตฺตา นย
วเสน คเหตพฺพาการสฺส อสมฺภวโตฯ อทีเิส ห ิฐาเน นยคฺคาหวเสน คหณํ นาม สโทสํเยว สิยา, 
ตสฺมา นยคฺคาหวเสนปิ น คเหตพฺพานิฯ 
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อปรมฺปิ อตฺร วตฺตพฺพ ํ– ยถา ห ิ‘‘สาห ินารีห ิเต ยนฺต’ี’ต ิ วุตฺเต ‘‘อตฺตโน นารี’’ต,ิ ‘‘สา นารี’’
ต ิเอวํ อตฺถวโต อตฺิถลิงฺิคสฺส กญญฺาสทฺเทน สทสิสฺส สาสทฺทสฺส ‘‘สา, สา, สาโยฯ สํ, สา, สาโยฯ 
สาย, สาห,ิ สาภฯิ สาย, สานํฯ สาย, สาห,ิ สาภฯิ สาย, สานํฯ สาย, สายํ, สาสู’’ต ิกญญฺานเยน รู
ปานิ ภวนฺต,ิ น ตถา อมิสฺส สุนขวาจกสฺส สาสทฺทสฺส รูปานิ ภวนฺตฯิ เอวํ สนฺเต กสฺมา เต อา
จริยา ตตยิาพหุวจนฏฺฐาเน จ ‘‘สาห,ิ สาภ’ี’ต ิรูปานิ อจิฺฉนฺต,ิ กสฺมา จ สตฺตมพีหุวจนฏฺฐาเน ‘‘สา
สู’’ต?ิ อทิมฺปิ อการณํ อาการนฺตปุลฺลงฺิคตฺตาฯ กสฺมา จ ปน จตุตฺถฉีฏฺเฐกวจนฏฺฐาเน 
ปุพฺพกฺขรสฺส รสฺสวเสน ‘‘สสฺส’’อติ ิรูปํ อจิฺฉนฺต?ิ อทิมฺปิ อการณํ สุนขวาจกสฺส สาสทฺทสฺส อา
การนฺตตาปกตกิตฺตาฯ อาการนฺตตาปกตกิสฺส จ สาสทฺทสฺส ยถา อการนฺตตาปกตกิสฺส ปุ
ริสสทฺทสฺส ‘‘ปุริสสฺสา’’ต ิจตุตฺถฉีฏฺเฐกวจนรูปํ ภวต ิเอวรูปสฺส รูปสฺส อภาวโตฯ เตเนว อายสฺมา 
กจฺจาโน นิรุตฺติปิฏเก สุนขวาจกสฺส สาสทฺทสฺส รูปํ ทสฺเสนฺโต จตุตฺถฉีฏฺเฐกวจนฏฺฐาเน 
ปุพฺพกฺขรสฺส ทฆีวเสน ‘‘สาสฺส’’อติ ิรูปมาหฯ กสฺมา จ ปน เต อาจริยา จตุตฺเถกวจนฏฺฐาเน 
‘‘สาย’’อติ ิรูปํ อจิฺฉนฺต?ิ อทิมฺปิ อการณํ, ฐเปตฺวา ห ิอาการนฺตตฺิถลิงฺิเค ฆสญฺญโต อาการโต 
ปเรสํ นาทนีํ อายาเทสญฺจ อการนฺตโต ปุนฺนปํุสกลงฺิคโต ปรสฺส จตุตฺเถกวจนสฺส อายาเทสญฺจ 
อาการนฺตปุลฺลงฺิเค อฆโต อาการนฺตโต ปรสฺส จตุตฺเถกวจนสฺส กตฺถจปิิ อายาเทโส น ทสฺิสตฯิ 
นิรุตฺติปิฏเก จ ตาทสิํ รูปํ น วุตฺต,ํ อวจนํเยว ยุตฺตตรํ พุทฺธวจเน อฏฺฐกถาทสุี จ อนาคมนโตฯ 
ยา ปนมฺเหห ินิรุตฺตปิิฏก ํนิสฺสาย พุทฺธวจนญฺจ สุนขวาจกสฺส สาสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุตฺตา, 
สาเยว สารโต ปจฺเจตพฺพาฯ เอตฺถาปิ นานาอตฺเถสุ วตฺตมานานํ ลงฺิคตฺตยปริยาปนฺนานํ สา โส 
สอํจิฺเจเตสํ ตณฺิณํ ปทานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาสุ ปทานํ สทสิาสทสิตา ทฏฺฐพฺพาฯ 

เอตฺถ สิยา – โย ตุมฺเหห ิสาสทฺโท ‘‘ตสํทฺทตฺเถ จ สุนเข จ สกมจิฺจตฺเถ จ วตฺตต’ี’ต ิอจิฺฉิโต, 
กถ ํต ํ‘‘สา’’ต ิ วุตฺเตเยว ‘‘อมิสฺส อตฺถสฺส วาจโก’’ต ิชานนฺตตี?ิ น ชานนฺต,ิ ปโยควเสน ปน ชานนฺ
ต ิโลกยิชนา เจว ปณฺฑิตา จฯ ปโยควเสน ห ิ ‘‘สา มทฺท ีนาคมารุห,ิ นาตพิทฺธวํ กุญฺชร’’นฺตอิาทสุี 
สาสทฺทสฺส ตสํทฺทตฺถตา วิญฺญายต,ิ เอวํ สาสทฺโท ตํสทฺทตฺเถ จ วตฺตตฯิ ‘‘น ยตฺถ สา อุปฏฺฐิโต 
โหตฯิ ภควโต สาชาตมฺิปิ สุตฺวา สตฺตา อมตรสภาคโิน ภวนฺต’ี’ตอิาทสุี สาสทฺทสฺส สุนขวาจกตา 
วิญฺญายตฯิ 

‘‘อนฺนํ ตเวท ํปกต ํยสสฺสิ, 
ต ํขชฺชเร ภุญฺชเร ปิยฺยเร จ; 
ชานาสิ ม ํตฺวํ ปรทตฺตปูชวีิ,ํ 
อุตฺตฏฺิฐปิณฺฑํ ลภต ํสปาโก’’ต ิ
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เอตฺถ ปน สาสทฺทสฺส รสฺสภาวกรเณน ‘‘สปาโก’’ต ิปาฬิ ฐิตาต ิอตฺถ ํอคฺคเหตฺวา ‘‘สานํ สุน
ขานํ อทิ ํมสํนฺต ิส’’มติ ิอตฺถ ํคเหตฺวา ‘‘สํ ปจตตี ิสปาโก’’ต ิวุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ อฏฺฐกถายํ ปน 
‘‘สปาโกต ิสปากจณฺฑาโล’’ อจิฺเจว วุตฺตฯํ ตมฺปิ เอตเทวตฺถ ํทเีปตฯิ เอวํ สาสทฺโท สุนเข จ วตฺตติ
ฯ ‘‘สา ทารา ชนฺตนูํ ปิยา’’ต ิวุตฺเต ปน ‘‘สกา ทารา สตฺตานํ ปิยา’’ต ิอตฺถทปีนวเสน สาสทฺทสฺส 
สกวาจกตา ปญฺญายตฯิ เอวํ สาสทฺโท สกมจิฺจตฺเถ จ วตฺตตฯิ อติ ิสาสทฺท ํปโยควเสน 
อทีสิตฺถสฺส วาจโกต ิชานนฺตฯิ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

ตํสทฺทตฺเถ จ สุนเข, 
สกสฺมมฺิปิ จ วตฺตต;ิ 
สาสทฺโท โส จ โข เญยฺโย, 
ปโยคานํ วเสน เวฯ 

เอตฺถ จ ปาฬิยํ ‘‘น ยตฺถ สา อุปฏฺฐิโต โหต’ี’ต ิ เอกวจนปปฺโยคทสฺสนโต จ, 

‘‘อสนฺตา กริ ม ํชมฺมา, ตาต ตาตาต ิภาสเร; 
รกฺขสา ปุตฺตรูเปน, สาว วาเรนฺต ิสูกร’’นฺต ิ

พหุวจนปปฺโยคทสฺสนโต จ, นิรุตฺติปิฏเก ‘‘สาโน’’อจิฺจาททิสฺสนโต จ ‘‘สา, สา, สาโนฯ สานํ, 
สาเนฯ สานา’’ตอิาทนิา สุนขวาจกสฺส สาสทฺทสฺส นามกิปทมาลา กถติาฯ 

อทิานิ ปุมสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

ปุมา, ปุมา, ปุมาโนฯ ปุมานํ, ปุมาเนฯ ปุมานา, ปุมุนา, ปุเมน, ปุมาเนห,ิ ปุมาเนภฯิ ปุมสฺส, 
ปุมุโน, ปุมานํฯ ปุมานา, ปุมุนา, ปุมาเนห,ิ ปุมาเนภฯิ ปุมสฺส, ปุมุโน, ปุมานํฯ ปุมาเน, ปุมาเนสุฯ 
โภ ปุม, ภวนฺโต ปุมา, ปุมาโนฯ ‘‘โภ ปุมา’’อติ ิพหุวจเน นโยปิ เญยฺโยฯ 

เอตฺถ ปน – 

‘‘ถโิย ตสฺส ปชายนฺต,ิ น ปุมา ชายเร กุเล; 
โย ชานํ ปุจฺฉิโต ปญฺห,ํ อญฺญถา นํ วิยากเร’’ต ิ

อยํ ปาฬิ ปุมสทฺทสฺส พหุวจนภาวสาธกิา, กจฺจายเน ‘‘เห ปุม’ํ’อติ ิ สานุสารํ อาลปเนกวจนํ ทสฺิ
สตฯิ ตทเนเกสุ ปาฬิปปฺเทเสสุ จ อฏฺฐกถาสุ จ สานุสารานํ อาลปนวจนานํ อทสฺสนโต อธิ น วทา
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มฯิ อุปปริกฺขตฺิวา ยุตฺต ํเจ, คเหตพฺพฯํ ‘‘ยสสฺสิ นํ ปญฺญวนฺต ํวิสยฺหา’’ต ิเอตฺถ ปน ฉนฺทา
นุรกฺขณตฺถ ํอาคมวเสเนวานุสาโร โหต,ิ น สภาวโตต ิทฏฺฐพฺพฯํ อยมาการนฺตวเสน นามกิปท
มาลาฯ 

‘‘โสฬสิตฺถสิหสฺสานํ, 
น วิชฺชต ิปุโม ตทา; 
อโหรตฺตานมจฺจเยน, 
นิพฺพตฺโต อหเมกโก’’ต ิ จ, 

‘‘ยถา พลากโยนิมฺห,ิ น วิชฺชต ิปุโม สทา; 
เมเฆสุ คชฺชมาเนสุ, คพฺภ ํคณฺหนฺต ิตา ตทา’’ต ิจ 

ปาฬิทสฺสนโต ปน โอการนฺตวเสนปิ นามกิปทมาลา เวทติพฺพาฯ 

ปุโม, ปุมาฯ ปุม,ํ ปุเมฯ ปุเมน, ปุเมห,ิ ปุเมภฯิ ปุมสฺส, ปุมานํฯ ปุมา, ปุมสฺมา, ปุมมฺหา, ปุ
เมห,ิ ปุเมภฯิ ปุมสฺส, ปุมานํฯ ปุเม, ปุมสฺมิ,ํ ปุมมฺห,ิ ปุเมสุฯ โภ ปุม, ภวนฺโต ปุมาฯ ‘‘โภ ปุมา’’อติ ิ
วา, เอวํ ปุมสทฺทสฺส ทฺวิธา นามกิปทมาลา ภวตฯิ 

อทิานิ มสฺิสกนโย วุจฺจเต – 

ปุมา, ปุโม, ปุมา, ปุมาโนฯ ปุมานํ, ปุม,ํ ปุมาเน, ปุเมฯ ปุมานา, ปุมุนา, ปุเมน, ปุมาเนห,ิ 
ปุมาเนภ,ิ ปุเมห,ิ ปุเมภฯิ ปุมสฺส, ปุมุโน, ปุมานํฯ ปุมานา, ปุมุนา, ปุมา, ปุมสฺมา, ปุมมฺหา, ปุมา
เนห,ิ ปุมาเนภ,ิ ปุเมห,ิ ปุเมภฯิ ปุมสฺส, ปุมุโน, ปุมานํฯ ปุมาเน, ปุเม, ปุมสฺมิ,ํ ปุมมฺห,ิ ปุมาเนสุ, 
ปุเมสุฯ โภ ปุม, ภวนฺโต ปุมาโน, ภวนฺโต ปุมาฯ ‘‘โภ ปุมาโน, โภ ปุมา’’อติ ิ วาฯ 

อทิานิ รหสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

รหา วุจฺจต ิปาปธมฺโมฯ รหา, รหา, รหโินฯ รหานํ, รหาเนฯ รหนิา, รหเินห,ิ รหเินภฯิ รหสฺส
, รหานํฯ รหา, รหาเนห,ิ รหาเนภฯิ รหสฺส, รหานํฯ รหาเน, รหาเนสุฯ โภ รห, ภวนฺโต รหโิน, 
ภวนฺโต รหาฯ 

อทิานิ ทฬหฺธมฺมสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 
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ทฬฺหธมฺมา, ทฬฺหธมฺมา, ทฬฺหธมฺมาโนฯ ทฬฺหธมฺมานํ, ทฬฺหธมฺมาเนฯ ทฬฺหธมฺมนิา, 
ทฬฺหธมฺเมห,ิ ทฬฺหธมฺเมภฯิ ทฬฺหธมฺมสฺส, ทฬฺหธมฺมานํฯ ทฬฺหธมฺมนิา, ทฬฺหธมฺเมห,ิ ทฬฺหธมฺ
เมภฯิ ทฬฺหธมฺมสฺส, ทฬฺหธมฺมานํฯ ทฬฺหธมฺเม ทฬฺหธมฺเมสุฯ โภ ทฬฺหธมฺม, ภวนฺโต ทฬฺหธมฺมา
โน, ภวนฺโต ทฬฺหธมฺมาฯ ‘‘โภ ทฬฺหธมฺมาโน, โภ ทฬฺหธมฺมา’’อติ ิ ปุถุวจนมฺปิ เญยฺยํ, เอวํ 
ปจฺจกฺขธมฺมสทฺทสฺส นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

เอตฺถ จ ‘‘เสยฺยถาปิ ภกฺิขเว จตฺตาโร ธนุคฺคหา ทฬฺหธมฺมา’’ต ิอทิ ํนิทสฺสนํฯ อมิสฺิสํ ปน 
ปาฬิยํ ‘‘ทฬฺหธมฺมา’’ อติ ิพหุวจนวเสน อาคตตฺตา ทฬหฺธมฺมสทฺโท อาการนฺโตตปิิ โอการนฺโต
ตปิิ อปปฺสิทฺโธ ตทนฺตานํ พหุวจนภาเว ตุลฺยรูปตฺตาฯ ตถาปิ อมฺเหห ิปทมาลา อาการนฺตวเสเนว 
โยชติาฯ อทีเิสสุ ห ิฐาเนสุ ทฬหฺธมฺมสทฺโท อาการนฺโตตปิิ โอการนฺโตตปิิ วตฺตุ ํยุชฺชเตว อป
ริพฺยตฺตรูปตฺตาฯ อญฺญสฺมิ ํปน ปาฬิปปฺเทเส อตวี ปริพฺยตฺโต หุตฺวา โอการนฺต ทฬหฺธมฺมสทฺโท 
ทฺวิธา ทสฺิสต ิคุณสทฺทปณฺณตฺตวิาจกสทฺทวเสนฯ ตตฺถ ‘‘อสฺิสตฺเต จสฺม ิกุสโล, ทฬฺหธมฺโมต ิวิสฺสุ
โต’’ต ิเอตฺถ ทฬหฺธมฺมสทฺโท โอการนฺโต คุณสทฺโทฯ ‘‘พาราณสิยํ ทฬฺหธมฺโม นาม ราชา รชฺช ํ
กาเรสี’’ต ิเอตฺถ ปน ปณฺณตฺตวิาจกสทฺโทฯ เอวํ โอการนฺโต ทฬหฺธมฺมสทฺโท ทฺวิธา ทฏฺิโฐฯ ตสฺส 
ปน ‘‘ทฬฺหธมฺโม, ทฬฺหธมฺมาฯ ทฬฺหธมฺม,ํ ทฬฺหธมฺเม’’ต ิ ปุริสนเยน นามกิปทมาลา เญยฺยา, อา
การนฺโตการนฺตานํ วเสน มสฺิสกปทมาลา จฯ กถ?ํ 

ทฬฺหธมฺมา, ทฬฺหธมฺโม, ทฬฺหธมฺมาโน, ทฬฺหธมฺมาฯ ทฬฺหธมฺมานํ, ทฬฺหธมฺม,ํ ทฬฺหธมฺ
มาเน, ทฬฺหธมฺเมฯ ทฬฺหธมฺมนิา, ทฬฺหธมฺเมน, ทฬฺหธมฺเมห,ิ ทฬฺหธมฺเมภฯิ ทฬฺหธมฺมสฺส, 
ทฬฺหธมฺมานํฯ ทฬธมฺมนิา, ทฬฺหธมฺมา, ทฬฺหธมฺมสฺมา, ทฬฺหธมฺมมฺหา, ทฬฺหธมฺเมห,ิ ทฬฺหธมฺ
เมภฯิ ทฬฺหธมฺมสฺส, ทฬฺหธมฺมานํฯ ทฬฺหธมฺเม, ทฬฺหธมฺมสฺมิ,ํ ทฬฺหธมฺมมฺห,ิ ทฬฺหธมฺเมสุฯ โภ 
ทฬฺหธมฺม, ภวนฺโต ทฬฺหธมฺมาโน, ภวนฺโต ทฬฺหธมฺมาตฯิ เอวํ ปจฺจกฺขธมฺมา, ปจฺจกฺขธมฺโมต ิมสฺิ
สกปทมาลา จ โยเชตพฺพาฯ 

อทิานิ วิวฏจฺฉทสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉทาโนฯ วิวฏจฺฉทานํ, วิวฏจฺฉทาเนฯ วิวฏจฺฉเทน, วิวฏจฺฉ
เทห,ิ วิวฏจฺฉเทภฯิ วิวฏจฺฉทสฺส, วิวฏจฺฉทานํฯ วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉเทห,ิ วิวฏจฺฉเทภฯิ วิวฏจฺ
ฉทสฺส, วิวฏจฺฉทานํฯ วิวฏจฺฉเท, วิวฏจฺฉเทสุฯ โภ วิวฏจฺฉท, ภวนฺโต วิวฏจฺฉทา, ภวนฺโต 
วิวฏจฺฉทาโนฯ 
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อยํ นามกิปทมาลา ‘‘สเจ ปน อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชต ิอรห ํโหต ิสมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก 
วิวฏจฺฉทา’’ต ิปาฬิทสฺสนโต อาการนฺตวเสน กถติาฯ ‘‘โลเก วิวฏจฺฉโท’’ตปิิ ปาฬิทสฺสนโต ปน 
โอการนฺตวเสนปิ กเถตพฺพา ‘‘วิวฏจฺฉโท, วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉท,ํ วิวฏจฺฉเท’’ตฯิ มสฺิสกวเสนปิ 
กเถตพฺพา ‘‘วิวฏจฺฉทา, วิวฏจฺฉโท, วิวฏจฺฉทาโน, วิวฏจฺฉทาฯ วิวฏจฺฉทานํ, วิวฏจฺฉท,ํ วิวฏจฺฉ
ทาเน, วิวฏจฺฉเท’’อติฯิ 

อทิานิ วตฺตหสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – วตฺตหาต ิสกฺโกฯ 

วตฺตหา, วตฺตหาโนฯ วตฺตหานํ, วตฺตหาเนฯ วตฺตหานา, วตฺตหาเนห,ิ วตฺตหาเนภฯิ วตฺตหิ
โน, วตฺตหานํฯ วตฺตหานา, วตฺตหาเนห,ิ วตฺตหาเนภฯิ วตฺตหโิน, วตฺตหานํฯ วตฺตหาเน, วตฺต
หาเนสุฯ โภ วตฺตห, ภวนฺโต วตฺตหาโนฯ อถ วา ‘‘โภ วตฺตหา, โภ วตฺตหาโน’’อจิฺจปิฯ 

อทิานิ วุตฺตสิรสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

วุตฺตสิรา, วุตฺตสิรา, วุตฺตสิราโนฯ วุตฺตสิรานํ, วุตฺตสิราเนฯ วุตฺตสิรานา, วุตฺตสิราเนห,ิ วุตฺตสิ
ราเนภฯิ วุตฺตสิรสฺส, วุตฺตสิรานํ, วุตฺตสิรา, วุตฺตสิเรห,ิ วุตฺตสิเรภฯิ วุตฺตสิรสฺส, วุตฺตสิรานํฯ วุตฺต
สิเร, วุตฺตสิเรสุฯ โภ วุตฺตสิร, ภานฺโต วุตฺตสิราโนตฯิ ‘‘วุตฺตสิโร’’ต ิโอการนฺตปาโฐปิ ทสฺิสตฯิ 

อทิานิ ยุวสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

ยุวา, ยุวา, ยุวาโน, ยุวานาฯ ยุวานํ, ยุวํ, ยุวาเน, ยุเวฯ ยุวานา, ยุเวน, ยุวาเนน, ยุวาเนห,ิ ยุ
วาเนภ,ิ ยุเวห,ิ ยุเวภฯิ ยุวานสฺส, ยุวสฺส, ยุวานานํ, ยุวานํฯ ยุวานา, ยุวานสฺมา, ยุวานมฺหา, ยุ
วาเนห,ิ ยุวาเนภ,ิ ยุเวห,ิ ยุเวภฯิ ยุวานสฺส, ยุวสฺส, ยุวานานํ, ยุวานํฯ ยุวาเน, ยุวานสฺมิ,ํ ยุวานมฺ
ห,ิ ยุเว, ยุวสฺมิ,ํ ยุวมฺห,ิ ยุวาเนสุ, ยุวาสุ, ยุเวสุฯ โภ ยุว, ยุวาน, ภวนฺโต ยุวานาฯ 

อมิสฺมิ ํฐาเน เอกเทเสน อาการนฺตนโย จ สพฺพถา โอการนฺตนโย จ เอกเทเสน จ โอการนฺ
ตนโยต ิตโย นยา ทสฺิสนฺตฯิ 

มฆวสทฺทสฺสปิ ‘‘มฆวา, มฆวา, มฆวาโน, มฆวานา’’ตอิาทนิา ยุวสทฺทสฺเสว นามกิปทมาลา
โยชนํ กุพฺพนฺต ิครูฯ นิรุตฺติปิฏเก ปน ‘‘มฆวา ตฏฺิฐต,ิ มฆวนฺโต ตฏฺิฐนฺตฯิ มฆวนฺต ํปสฺสต,ิ 
มฆวนฺเต ปสฺสตฯิ มฆวตา กต,ํ มฆวนฺเตห ิกต,ํ มฆวนฺเตภ ิกตฯํ มฆวโต ทยีเต, มฆวนฺตานํ ทยี
เตฯ มฆวตา นิสฺสฏํ, มฆวนฺเตห ินิสฺสฏํ, มฆวนฺเตภ ินิสฺสฏํฯ มฆวโต ปริคฺคโห, มฆวนฺตานํ 
ปริคฺคโหฯ มฆวต ิปตฏฺิฐิต,ํ มฆวนฺเตสุ ปตฏฺิฐิตฯํ โภ มฆวา, ภวนฺโต มฆวนฺโต’’ต ิคุณวาปทน
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เยน วุตฺต,ํ ตถา จูฬนิรุตฺติยมฺปิฯ ต ํปาฬิยา สํสนฺทต ิสเมตฯิ ปาฬิยญฺห ิ‘‘สกฺโก มหาล ิเทวานมนฺิ
โท ปุพฺเพ มนุสฺสภโูต สมาโน มโฆ นาม มาณโว อโหสิ, ตสฺมา มฆวาต ิวุจฺจต’ี’ต ิวุตฺตฯํ เอเตน 
‘‘มโฆต ินาม ํอสฺส อตฺถตี ิมฆวา’’ต ิอตฺถ ิอตฺถวาจกวนฺตุปจฺจยวเสน ปทสิทฺธ ิทสฺสิตา โหต,ิ ตสฺ
มาสฺส คุณวนฺตุสทฺทสฺส วิย จ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

อทิานิ อทฺธสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – อทฺธสทฺทสฺส ห ิยํ กาเล มคฺเค จ วตฺตมานสฺส 
‘‘อตโีต อทฺธาฯ ทโีฆ อทฺธา สุทุคฺคโม’’ตอิาทสุี ‘‘อทฺธา’’ต ิ ปฐมนฺต ํรูปํ ทสฺิสต,ิ ต ํ‘‘อทฺธา อทิ ํ
มนฺตปท ํสุทุทฺทส’’นฺตอิาทสุี เอกสํตฺเถ วตฺตมาเนน ‘‘อทฺธา’’ต ิ นิปาตปเทน สมานํฯ นิปาตานํ ปน 
ปทมาลา น รูหต,ิ นามกิานํเยว รูหตฯิ 

อทฺธา, อทฺธา, อทฺธาโนฯ อทฺธานํ, อทฺธาเนฯ อทฺธุนา, อทฺธาเนห,ิ อทฺธาเนภฯิ อทฺธุโน, 
อทฺธานํฯ อทฺธุนา, อทฺธาเนห,ิ อทฺธาเนภฯิ อทฺธุโน, อทฺธานํฯ อทฺธนิ, อทฺธาเน, อทฺธาเนสุฯ โภ 
อทฺธ, ภวนฺโต อทฺธา, อทฺธาโนฯ 

เอตฺถ กญฺิจ ิปโยค ํทสฺเสสฺสาม – ตโย อทฺธาฯ อทฺธานํ วีตวิตฺโตฯ อมินิา ทเีฆน อทฺธุนาฯ 
ทฆีสฺส อทฺธุโน อจฺจเยนฯ ปถทฺธุโน ปนฺนรเสว จนฺโทฯ อหู อตตีมทฺธาเน, สมโณ ขนฺตทิปีโนฯ 
อทฺธาเน คจฺฉนฺเต ปญฺญายิสฺสตฯิ อจิฺจาทโย เญยฺยาฯ อยมฺปิ ปเนตฺถ นีต ิเวทติพฺพา ‘‘อทฺธานนฺต ิ
ทุตเิยกวจนนฺตวเสน จตุตฺถฉีฏฺฐีพหุวจนวเสน จ วุตฺต ํรูปํฯ ‘‘อทฺธานมคฺคปฏิปปฺนฺโน โหต’ี’ตอิาที
สุ ทฆีมคฺควาจเกน ‘‘อทฺธาน’’นฺต ินปํุสเกน สทสิํ สุตสิามญฺญวเสนาตฯิ 

อทิานิ มุทฺธสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

มุทฺธา, มุทฺธา, มุทฺธาโนฯ มุทฺธ,ํ มุทฺเธ, มุทฺธาเนฯ มุทฺธานา, มุทฺเธห,ิ มุทฺเธภฯิ มุทฺธสฺส, 
มุทฺธานํฯ มุทฺธานา, มุทฺเธห,ิ มุทฺเธภฯิ มุทฺธสฺส, มุทฺธานํฯ มุทฺธนิ, มุทฺธเนสุฯ โภ มุทฺธ, ภวนฺโต 
มุทฺธา, มุทฺธาโนฯ 

เอวํ อภิภวิตาปเทน วิสทสิปทานิ ภวนฺตฯิ อติ ินานานเยห ิอภิภวิตาปเทน สทสิานิ วตฺตา
ทนีิ วิสทสิานิ คุณวาทนีิ ราชสาอจิฺจาทนีิ จ อาการนฺตปทานิ ทสฺสิตานิ สทฺธิ ํนามกิปทมาลาหฯิ 

เอตฺถ โยค ํสเจ โปโส, กเร ปณฺฑิตชาตโิก; 
ตสฺส โวหารเภเทสุ, วิชมฺเภ ญาณมุตฺตมฯํ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 
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โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

สวินิจฺฉโย อาการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส 

นามกิปทมาลาวิภาโค นาม 

ฉฏฺโฐ ปริจฺเฉโทฯ 

อกุารนฺต อวณฺณนฺตตาปกตกิ ํ

อาการนฺตปุลฺลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

๗. นิคฺคหีตนฺตปลฺุลิงฺคนามิกปทมาลา 

อถ ปุพฺพาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวา นิคฺคหตีนฺตปุลฺลงฺิคานํ ภวนฺต กโรนฺตอจิฺจาทกิสฺส ปกติ
รูปสฺส นามกิปทมาล ํวกฺขาม – 

คจฺฉํ มห ํจรํ ตฏฺิฐํ, ทท ํภุญฺช ํสุณํ ปจ;ํ 
ชยํ ชรํ จวํ มยีํ, สรํ กุพฺพ ํชปํ วชฯํ 

คจฺฉํ, คจฺฉนฺโต, คจฺฉนฺตาฯ คจฺฉนฺต,ํ คจฺฉนฺเตฯ คจฺฉตา, คจฺฉนฺเตห,ิ คจฺฉนฺเตตฯิ คจฺฉโต, 
คจฺฉนฺตสฺส, คจฺฉนฺตานํ, คจฺฉตฯํ คจฺฉตา, คจฺฉนฺเตห,ิ คจฺฉนฺเตภฯิ คจฺฉโต, คจฺฉนฺตสฺส, คจฺฉนฺ
ตานํ, คจฺฉตฯํ คจฺฉต,ิ คจฺฉนฺเตสุฯ โภ คจฺฉํ, โภ คจฺฉา, ภวนฺโต คจฺฉนฺโตฯ 

คจฺฉาทนีิ อญฺญานิ จ ตสํทสิานํ เอวํ เญยฺยานีต ิยมกมหาเถรมตํฯ กญฺิจาเปตฺถ ตตเิยกว
จนฏฺฐานาทสุี ‘‘คจฺฉนฺเตน, คจฺฉนฺตา, คจฺฉนฺตสฺมา, คจฺฉนฺตมฺหา, คจฺฉนฺตสฺมิ,ํ คจฺฉนฺตมฺห’ี’ต ิอมิา
นิ ปทานิ นาคตานิ, ตถาปิ ตตฺถ ตตฺถ ปโยคทสฺสนโต คเหตพฺพานิฯ 

ตตฺร ยมกมหาเถเรน อาลปนวจนฏฺฐาเนเยว ‘‘คจฺฉนฺโต, มหนฺโต, จรนฺโต’’ตอิาทนีํ พหุว
จนตฺต ํกถติ,ํ ปจฺจตฺตวจนฏฺฐาเน เอกวจนตฺตฯํ เกหจิ ิปน ปจฺจตฺตวจนฏฺฐาเน เอกวจนพหุว
จนตฺต,ํ อาลปนวจนฏฺฐาเน พหุวจนตฺตเํยว กถติฯํ ‘‘คจฺฉํ, มห,ํ จร’’นฺตอิาทนีํ ปน อาลปนฏฺฐาเน 
เอกวจนตฺตฯํ มยํ ปน พุทฺธวจเน อเนกาสุ จาฏฺฐกถาสุ ‘‘คจฺฉนฺโต, มหนฺโต’’ตอิาทนีํ พหุวจนปปฺ
โยคานํ ‘‘คจฺฉํ, มห’ํ’อจิฺจาทนีญฺจ สานุสาราลปเนกวจนปปฺโยคานํ อทสฺสนโต ‘‘คจฺฉนฺโต ภารทฺ
วาโชฯ ส คจฺฉํ น นิวตฺตตฯิ มหนฺโต โลกสนฺนิวาโส’’ตอิาทนีํ ปน ปจฺจตฺเตกวจนปปฺโยคานญฺเญว 
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ทสฺสนโต ตาทสิานิ รูปานิ อนิชฺฌานกฺขมานิ วิย มญฺญามฯ นิรุตฺติปิฏเก ปจฺจตฺตาลปนฏฺฐาเน 
‘‘มหนฺโต, ภวนฺโต, จรนฺโต’’ตอิาทนีํ พหุวจนตฺตเมว กถติ,ํ น เอกวจนตฺตฯํ ตถา ห ิตตฺถ ‘‘มห ํภวํ 
จรํ ตฏฺิฐ’’นฺต ิคาถ ํวตฺวา ‘‘มห ํตฏฺิฐต,ิ มหนฺโต ตฏฺิฐนฺต’ี’ต ิจ, ‘‘โภ มหา, ภวนฺโต มหนฺโต’’ต ิจ, 
‘‘ภวํ ตฏฺิฐต,ิ ภวนฺโต ตฏฺิฐนฺต’ี’ต ิจ อาท ิวุตฺตฯํ 

เอตฺถ ปน ‘‘ภวํ, ภวนฺโต’’ต ิปทานิ ยตฺถ ‘‘โหนฺโต โหนฺตา’’ต ิกฺริยตฺถ ํน วทนฺต,ิ ตตฺถ ‘‘ภวํ กจฺ
จาโนฯ มา ภวนฺโต เอวํ อวจุตฺถา’’ตอิาทสุี วิย อญฺญสฺมิ ํอตฺเถ ปตนโต เอกวจนพหุวจนานิ ภวนฺ
ต,ิ ตสฺมา ‘‘สนฺโต สปปฺุริสา โลเก’’ต ิ เอตฺถ ‘‘สนฺโต’’ต ิปทสฺส วิย ‘‘อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา’’ต ิ
เอตฺถ ‘‘อรหนฺโต’’ต ิปทสฺส วิย จ ‘‘ภวนฺโต’’ต ิปทสฺส พหุวจนตฺต ํนิชฺฌานกฺขมฯํ ‘‘มหนฺโต, จรนฺโต
, ตฏฺิฐนฺโต’’ตอิาทนีํ ปน พหุวจนตฺต ํน นิชฺฌานกฺขม ํวิย อมฺเห ปฏิภาตฯิ น หิ กตฺถจปิิ ‘‘สนฺโต, 
อรหนฺโต, ภวนฺโต’’ต ิปทวชฺชติานํ ‘‘คจฺฉนฺโต, มหนฺโต, จรนฺโต’’ตอิาทนีํ อเนกปทสตานํ พหุว
จนนฺตตาปโยเค ปสฺสามฯ ตถา ห ิ– 

พวฺหตฺเต กตฺถจ ิฐาเน, ‘‘ชาน’’มจิฺจาทโย ยถา; 
ทสฺิสนฺต ิเนวํ พวฺหตฺเต, ‘‘คจฺฉนฺโต’’ อติอิาทโยฯ 

พวฺหตฺเต กตฺถจ ิฐาเน, ‘‘สนฺโต’’ อจิฺจาทโยปิ จ; 
ทสฺิสนฺต ิเนวํ พวฺหตฺเต, ‘‘คจฺฉนฺโต’’ อติอิาทโยฯ 

‘‘อรหนฺโต’’ต ิพวฺหตฺเต, เอกนฺเตเนว ทสฺิสต;ิ 
เนวํ ทสฺิสนฺต ิพวฺหตฺเต, ‘‘คจฺฉนฺโต’’ อติอิาทโยฯ 

อเนกสตปาเฐสุ, ‘‘วิหรนฺโต’’ตอิาทสุี; 
เอกสฺสปิ พหุกตฺเต, ปวตฺต ิน ตุ ทสฺิสตฯิ 

พหุวจนนเยน, ‘‘คจฺฉนฺโต’’ต ิปทสฺส ห;ิ 
คหเณ สต ิพหโว, โทสา ทสฺิสนฺต ิสจฺจโตฯ 

ยเถกมฺห ิฆเร ทฑฺเฒ, ทฑฺฒา สามปิีกา ฆรา; 
ตถา พวฺหตฺตวาจตฺิเต, ‘‘คจฺฉนฺโต’’ต ิ ปทสฺส ตุฯ 

‘‘วิหรนฺโต’’ตอิาทนีํ, พวฺหตฺตวาจติา สิยา; 
รูปนโย อนิฏฺโฐ จ, คเหตพฺโพ อเนกธาฯ 
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เอวํ สนฺเตปิ ยสฺมา ‘‘นิรุตฺติปิฏกํ นาม ปภนฺินปฏิสมฺภเิทน มหาขณีาสเวน มหากจฺจาย
เนน กต’’นฺต ิโลเก ปสิทฺธ,ํ ตสฺมา อทิ ํฐานํ ปุนปปฺุนํ อุปปริกฺขติพฺพฯํ กญฺิจาเปตฺถ เถเร คารเวน 
เอวํ วุตฺต,ํ ตถาปิ ปาฬินยํ ครุํ กตฺวา ทฏฺิเฐเนกวจนนเยน อทฏฺิโฐ พหุวจนนโย ฉฑฺเฑตพฺโพฯ 
เอวํ สต ินิคฺคหตีนฺเตสุ นโย โสภโน ภวตฯิ อยํ ปน อมฺหาก ํรุจ ิ– 

‘‘ภวํ กรํ อรห ํสํ, มห’ํ’ อติ ิปทานิ ตุ; 
วิสทสิานิ สมฺโภนฺต,ิ อญฺญมญฺญนฺต ิ ลกฺขเยฯ 

‘‘คจฺฉํ จรํ ทท ํตฏฺิฐํ, จนฺิตยํ ภาวยํ วท;ํ 
ชานํ ปสฺส’’นฺตอิาทนีิ, สทสิานิ ภวนฺต ิหฯิ 

ตตฺร ‘‘ชาน’’นฺตอิาทนีิ, กตฺถจ ิปริวตฺตเร; 
วิภตฺตลิงฺิควจน-วเสนาต ิวิภาวเยฯ 

ตตฺร ตาว ภวนฺตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจต ิ– ภวํสทฺโท ห ิ‘‘วฑฺฒนฺโต, โหนฺโต’’ต ิอตฺ
เถปิ วทตฯิ เตสํ วเสน อยํ นามกิปทมาลาฯ 

ภวํ, ภวนฺโต, ภวนฺตาฯ ภวนฺต,ํ ภวนฺเตฯ ภวนฺเตน, ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภฯิ ภวนฺตสฺส, ภวนฺ
ตานํฯ ภวนฺตา, ภวนฺตสฺมา, ภวนฺตมฺหา, ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภฯิ ภวนฺตสฺส, ภวนฺตานํฯ ภวนฺเต, 
ภวนฺตสฺมิ,ํ ภวนฺตมฺห,ิ ภวนฺเตสุฯ เห ภวนฺต, เห ภวนฺตาฯ 

ตตฺถ ‘‘ภวํ, ภวนฺโต’’ตอิาทนีํ ‘‘วฑฺฒนฺโตโหนฺโต’’ตอิาทนิา อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพฯ ตถา ห ิ‘‘สุวิชา
โน ภวํ โหตฯิ ธมฺมกาโม ภวํ โหตฯิ ราชา ภวนฺโต นานาสมฺปตฺตหี ิโมทตฯิ กุฬีรทโห คงฺคาย เอ
กาพทฺโธ, คงฺคาย ปูรณกาเล คงฺโคทเกน ปูรต,ิ อุทเก มนฺท ีภวนฺเต ทหโต อุทก ํคงฺคาย โอตรต’ี’
ต ิปโยคา ภวนฺต,ิ ตสฺมา อยํ นามกิปทมาลา สารโต ปจฺเจตพฺพาฯ เอตฺถ ภวํสทฺทมตฺต ํวชฺเชตฺวา 
คจฺฉมานจรมานสทฺทาทสุี วิย ภวนฺตสทฺเท ‘‘ภวนฺโต, ภวนฺตา’’ต ิปุริสนโยปิ ลพฺภต,ิ นปํุสกลงฺิ
เค วตฺตพฺเพ ‘‘ภวนฺต,ํ ภวนฺตานี’’ต ิจิตฺตนโยปิ ลพฺภตฯิ เอวํ วฑฺฒนภวนตฺถวาจกสฺส 
ภวนฺตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา เวทติพฺพาฯ 

อยญฺจ วิเสโส ‘‘ภวนฺโต’’ต ิปท ํวฑฺฒนภวนตฺถโต อญฺญตฺเถ วตฺตมานํ พหุวจนเมว โหต,ิ 
ยถา ‘‘ภวนฺโต อาคจฺฉนฺต’ี’ตฯิ วฑฺฒนภวนตฺเถสุ วตฺตมานํ เอกวจนเมวฯ อตฺริเม ปโยคา ‘‘อนุปุพฺ
เพน ภวนฺโต วิญฺญุต ํปาปุณาตฯิ สมเณน นาม อทีเิสสุ กมฺเมสุ อพฺยาวเฏน ภวิตพฺพ,ํ เอวํ ภวนฺ
โต ห ิสมโณ สุสมโณ อสฺสา’’ตฯิ ‘‘ภวํ’’ อติ ิปท ํปน อุภยตฺถาปิ เอกวจนเมว, ตสฺมา อทิานิ ‘‘ภวํ 
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อานนฺโทฯ ภวนฺโต อาคจฺฉนฺต,ิ อปปฺสทฺทา ภวนฺโต โหนฺตุ, มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถา’’ต ิ เอวมาทปิ
โยคทสฺสนวเสน โวหารวิเสเส ปวตฺต ํอญฺญ ํอตฺถ ํปฏิจฺจ อปราปิ นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

ภวํ, ภวนฺโต, โภนฺโตฯ ภวนฺต,ํ ภวนฺเตฯ ภวตา, โภตา, ภวนฺเตน, ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภฯิ ภว
โต, โภโต, ภวนฺตสฺส, ภวนฺตานํ, ภวตฯํ ภวตา, โภตา, ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภฯิ ภวโต, โภโต, 
ภวนฺตสฺส, ภวนฺตานํ, ภวตฯํ ภวต,ิ ภวนฺเต, ภวนฺตสฺมิ,ํ ภวนฺตมฺห,ิ ภวนฺเตสุฯ โภ, ภวนฺโต, โภนฺ
โต อติฯิ 

เอตฺถ ปน ‘‘โภ’’อจิฺจาทนีิ ตณิี ปทานิ ยสฺมา โวหารวิเสสปวตฺตานิ อาลปนปทานิ โหนฺต,ิ ตสฺ
มา ‘‘อาวุโส, ภนฺเต’’ต ิปทานิ วิย โภสทฺทาทอุิปปทวนฺตานิ น ภวนฺต,ิ ‘‘โภ ปุริส, ภวนฺโต พฺ
ราหฺมณา, โภนฺโต สมณา, โภ ราช’’อจิฺจาทสุี ห ิปุริสสทฺทาทโยเยว โภสทฺทาท ิอุปปทวนฺโต ภวนฺ
ตฯิ อธิ จ ‘‘ภวํ อานนฺโท’’ต ิเอตฺถ ภวํสทฺเทน สมานตฺถานิ ‘‘โภ, ภวนฺโต, โภนฺโต’’ต ิปทานิ วุตฺตา
น,ิ น ปน ‘‘ธมฺมกาโม ภวํ โหต’ี’ต ิเอตฺถ ภวํสทฺเทน สมานตฺถานิฯ ปฐมสฺมญฺิห ินเย วฑฺฒนตฺถว
เสน ‘‘โภ ภวนฺต, ภวนฺโต ภวนฺตา, โภนฺโต ภวนฺตา’’ต ิโภสทฺทาทโย อาลปนปทานํ อุปปทานิ 
ภวนฺต,ิ น ทุตยิสฺมิ ํนเยฯ อาเมฑิตวเสน ปน ‘‘โภ โภ, ภวนฺโต ภวนฺโต, โภนฺโต โภนฺโต’’ต ิปทานิ 
ภวนฺต ิยถา ‘‘ภนฺเต ภนฺเต’’ตฯิ 

อตฺริท ํภูธาตุวเสน สงฺเขปโต ปาฬินิทสฺสนํ – กสฺมา ภวํ วิชฺชนมรญฺญนิสฺสิโตฯ กถ ํปนาห ํ
โภ ต ํภวนฺต ํโคตม ํชานิสฺสามฯิ เอวํ โภต ิโข อมฺพฏฺโฐ มาณโว พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาตสฺิส 
ปฏิสฺสุตฺวาฯ มา ภวนฺโต เอวํ อวจุตฺถฯ อมิ ํโภนฺโต นิสาเมถฯ เอวํ โภ ปุริส ชานาห,ิ ปาปธมฺมา 
อสญฺญตา อจิฺเจวมาทฯิ เอตฺถ ‘‘ภวํ’’อจิฺจาทนีิ ภูธาตุมยานิ นามปทานีต ิเวทติพฺพานิฯ 

อปิจ เตสุ ‘‘โภ, ภวนฺโต, โภนฺโต’’ต ิอมิานิ นิปาตปทานิปิ โหนฺตตี ิววตฺถเปตพฺพฯํ ‘‘โภ ปุริ
สา’’ตอิาทสุี เตสํ นิปาตานิปาตภาเว วิวาโท น กรณีโยฯ กจฺจายนสฺมิญหิฺ ‘‘โภ เค ต’ู’ต ิ วุตฺตฯํ 
อญฺญตฺถ ปน ‘‘อามนฺตนตฺเถ นิปาโต’’ตอิาท ิ วุตฺตฯํ ตถา ห ินิรุตฺติมญชฺูสายํ วุตฺต ํ‘‘โภตทิ ํอามนฺ
ตนตฺเถ นิปาโตฯ โส น เกวล ํเอกวจนเมว โหต,ิ อถ โข พหุวจนมฺปิ โหตตี ิ‘โภ ปุริสา’ต ิพหุว
จนปปฺโยโคปิ คหโิตฯ ‘ภวนฺโต’ต ิปท ํปน พหุวจนเมว โหตตี ิ‘ปุริสา’ต ิปุน วุตฺต’’นฺตฯิ ปาฬิยญฺห ิ
อฏฺฐกถาสุ จ นิปาตภโูต โภสทฺโท เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิธา ทสฺิสต,ิ อติเร ปน พหุวจนวเสเนว 
ทสฺิสนฺตฯิ เตสํ ตุ นิปาตปทตฺเต รูปนิปผฺาทนกจิฺจ  ํนตฺถฯิ เตสุ โภสทฺทสฺส นิปาตปทตฺตา อาหจฺจ
ภาสิเต นิชฺชวีาลปเน อตฺิถลิงฺิควิสโย ‘‘อุมฺมุชฺช โภ ปุถุสิเล, ปริปลฺว โภ ปุถุสิเล’’ต ิปโยโคปิ ทสฺิสติ
ฯ อตฺริมา โภสทฺทสฺส ปวตฺตปิริทปีนี คาถาโย – 
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‘‘อโิต โภ สุคติ ํคจฺฉ, มนุสฺสานํ สหพฺยต’ํ’; 
เอวมาทสุี โภสทฺโท, เอกวจนโก มโตฯ 

‘‘ปสฺสถ โภ อมิ ํกุล-ปุตฺต’’มจิฺเจวมาทสุิ; 
พหุวจนโก เอโส, โภสทฺโทต ิวิภาวเยฯ 

ปุคฺคลาลปเน เจว, ธมฺมสฺสาลปเนปิ จ; 
นิชฺชวีาลปเน จาต,ิ โภสทฺโท ตสุี ทสฺิสตฯิ 

ตตฺร ธมฺมาลปนมฺห,ิ เอกวโจว ลพฺภต;ิ 
อติเรสุ สิยา เทก-วโจ พหุวโจปิ จฯ 

นิจฺฉิตพฺพ ํคุณีปท,ํ ธมฺมสฺสาลปเน ธุวํ; 
‘‘อจฺฉริยํ วต โภ’’ต,ิ อทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

อจิฺฉิตพฺพ ํคุณีปท,ํ ปุคฺคลาลปเน ปน; 
‘‘เอวํ โภ ปุริส ชานาห’ิ’, อทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

คุณีปท ํอสนฺตมฺปิ, ปุคฺคลาลปนมฺห ิตุ; 
อชฺฌาหริตฺวา ปาวเท, อตฺถ ํ ‘‘โภ เอห’ิ’อาทสุิฯ 

ฆฏาทนีํ อาลปนํ, นิชฺชวีาลปนํ ภเว; 
ชวีํว โลกยิา โลเก, อาลปนฺต ิกทาจ ิตุฯ 

นิชฺชวีาลปนํ อปปํฺ, อตฺถวิญฺญาปเน สิยา; 
‘‘อุมฺมุชฺช โภ ปุถุสิเล’’, อติ ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ 

เอตฺถ ลงฺิควิปลฺลาสํ, เกจ ิอจิฺฉนฺต ิปณฺฑิตา; 
เตสํ มเตน โภตตี,ิ ลงฺิค ํวิปริณามเยฯ 

อถ วา ปน โภสทฺโท, นิปาโต โสปท ํวิย; 
ตสฺมา วิโรธตา นาสฺส, ตลิงฺิเค วจนทฺวเยฯ 

เอวํ สนฺเตปิ โภสทฺโท, ทฺวิลงฺิเคเยว ปายโต; 
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ยสฺมา ทฏฺิโฐ ตโต วิญฺญ,ู ทฺวิลงฺิเคเยว ต ํวเทฯ 

อตฺิถลิงฺิคมฺห ิสมฺปตฺเต, ‘‘โภ’’ต ิอติ ิปโยชเย; 
เอวํวิธ ํปโยคญฺห,ิ สุปปฺโยค ํพุธาพฺรวุํฯ 

ยชฺเชวํ ทุปปฺโยควํ, สิยา ตุมฺเหห ิทสฺสิต;ํ 
‘‘อุมฺมุชฺช โภ ปุถุสิเล’’, อจิฺจาหจฺจปทนฺต ิเจฯ 

ทุปปฺโยค ํน ต ํยสฺมา, โวหารกุสเลน เว; 
ชเินน ภาสิเต ธมฺเม, ทุปปฺโยคา น วิชฺชเรฯ 

อตฺิถลิงฺิคสฺส วิสเย, โภติสทฺทปปฺโยชนํ; 
กวีนํ เปมนียนฺต,ิ มยา เอวมุทรีิตฯํ 

เอวํ ภวนฺตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา ปาฬินยานุรูปํ ทฺวิธา วิภตฺตา 
วฑฺฒนภวนตฺถตทญฺญตฺถวเสนฯ 

กโรนฺตสทฺทสฺส ปน – 

กรํ, กโรนฺโต, กโรนฺตาฯ กโรนฺต,ํ กโรนฺเตฯ กโรตา, กโรนฺเตน, กโรนฺเตห,ิ กโรนฺเตภฯิ กโร
โต, กโรนฺตสฺส, กโรนฺตานํ, กโรตฯํ กโรตา, กโรนฺตา, กโรนฺตสฺมา, กโรนฺตมฺหา, กโรนฺเตห,ิ กโรนฺ
เตภฯิ กโรโต, กโรนฺตสฺส, กโรนฺตานํ, กโรตฯํ กโรนฺเต, กโรนฺตสฺมิ,ํ กโรนฺตมฺห,ิ กโรนฺเตสุฯ โภ 
กโรนฺต, ภวนฺโต กโรนฺตาต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ 

‘‘กโรโต น กริยต ิปาป’’นฺต ิอทิเมตฺถ กโรโตสทฺทสฺส อตฺถติานิทสฺสนํฯ อตฺิถลิงฺิเค วตฺตพฺเพ 
‘‘กโรนฺต,ี กโรนฺตโิย’’ตอิาทนิา โยเชตพฺพานิ, นปํุสกลงฺิเค วตฺตพฺเพ ‘‘กโรนฺต,ํ กโรนฺตานี’’ตอิาทนิา 
โยเชตพฺพานิฯ 

อรหนฺตสทฺทสฺส – 

อรห,ํ อรหนฺโตฯ อรหนฺต,ํ อรหนฺเตฯ อรหตา, อรหนฺเตน, อรหนฺเตห,ิ อรหนฺเตภฯิ อรหโต, 
อรหนฺตสฺส, อรหนฺตานํ, อรหตฯํ อรหตา, อรหนฺตา, อรหนฺตสฺมา, อรหนฺตมฺหา, อรหนฺเตห,ิ อรหนฺ
เตภฯิ อรหโต, อรหนฺตสฺส, อรหนฺตานํ, อรหตฯํ อรหนฺเต, อรหนฺตสฺมิ,ํ อรหนฺตมฺห,ิ อรหนฺเตสุฯ 
โภ อรหนฺต, ภวนฺโต อรหนฺโต อติ ิรูปานิ ภวนฺตฯิ 
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อยํ คุณวาจกสฺส อรหนฺตสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ ‘‘อรหา, อรหนฺโต, อรหนฺตา’’อติ ิจฯ 
เอตญฺห ิรูปํ สมนฺตปาสาทิกายํ มนุสฺสวิคฺคหฏฺฐาเน ทสฺิสตฯิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาฬิยํ ปน 
‘‘มยญฺจมฺหา อนรหนฺโต’’ต ิปท ํทสฺิสตฯิ อรหนฺต,ํ อรหนฺเตฯ อรหตา, เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ อยํ 
ปณฺณตฺตวิาจกสฺส อรหนฺตสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ 

ตถา ห ิ‘‘อรห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธฯ อรห ํสุคโต โลเกฯ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา’’ตอิาทสุี 
อรหํสทฺทาทโย คุณวาจกาฯ ‘‘อรหา อโหสิฯ อหญฺห ิอรหา โลเกฯ เอโก อรหา, เอกสฏฺฐิ อรหนฺ
โต โลเก อเหสุํฯ 

คาเม วา ยท ิวารญฺเญ, นินฺเน วา ยท ิวา ถเล; 
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺต,ิ ต ํภมูริามเณยฺยกฯํ 

มยญฺจมฺหา อนรหนฺโต’’ตอิาทสุี อรหาสทฺทาทโย ปณฺณตฺตวิาจกาต ิทฏฺฐพฺพาฯ อธิ อตฺิถนิปํุ
สกลงฺิควเสน วิสุํ วตฺตพฺพนโย อปปฺสิทฺโธฯ ยท ิเอวํ อาสวกฺขยํ ปตฺตา อตฺิถ ีกถ ํวตฺตพฺพา, 
อาสวกฺขยํ ปตฺต ํจตฺิต ํกถ ํวตฺตพฺพนฺต?ิ อตฺิถ ีตาว ‘‘ยํ อตฺิถ ีอรห ํอสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธ’’ต ิวจนโต 
‘‘อรห’’นฺต ิ วตฺตพฺพา คุณวเสน, ปณฺณตฺตวิเสน ปน ‘‘อตฺิถ ีอรหา อโหสี’’ต ิวตฺตพฺพาฯ จตฺิต ํปน 
คุณวเสเนว ‘‘อรห ํจตฺิต’’นฺต ิวตฺตพฺพนฺตฯิ 

สนฺตสทฺทสฺส – 

ส,ํ สนฺโต, สนฺโต, สนฺตาฯ สํ, สนฺต,ํ สนฺเตฯ สตา, สนฺเตน, สนฺเตห,ิ สนฺเตภ,ิ สพฺภฯิ สโต, 
สนฺตสฺส, สนฺตานํ, สต,ํ สตานํฯ สตา, สนฺตา, สนฺตสฺมา, สนฺตมฺหา, สนฺเตห,ิ สนฺเตภ,ิ สพฺภฯิ สโต, 
สนฺตสฺส, สนฺตานํ, สต,ํ สตานํฯ สต,ิ สนฺเต, สนฺตสฺมิ,ํ สนฺตมฺห,ิ สนฺเตสุฯ โภ สนฺต, ภวนฺโต สนฺโตต ิ
รูปานิ ภวนฺตฯิ 

เอตฺถ ปน ‘‘อทฺธา ห ิตาต สตเนส ธมฺโม’’ต ิชยทฺทิสชาตกปาฬิทสฺสนโต ‘‘สตาน’’นฺต ิวุตฺตฯํ 
ตตฺถ ห ิสตเนสาต ิสตานํ เอสาต ิเฉโท, รสฺสตฺตนิคฺคหตีสรโลปวเสน จ รูปนิฏฺฐานํ เวทติพฺพฯํ 
ตถา ห ิตทฏฺฐกถายํ ‘‘อทฺธา เอกเํสน เอส ตาต สตานํ ปณฺฑิตานํ ธมฺโม สภาโว’’ต ิอตฺโถ วุตฺโตฯ 
อยํ เย โลเก ‘‘สปปฺุริสา’’ต ิจ ‘‘อริยา’’ต ิ จ ‘‘ปณฺฑิตา’’ต ิ จ วุจฺจนฺต,ิ เตสํ วาจกสฺส สนฺตสทฺทสฺส นา
มกิปทมาลาฯ ตปปฺฏิเสธสฺส ปน อสํ, อสนฺโต, กตฺถจ ิอสนฺตา อจิฺจปิฯ ตถา ห ิ‘‘อสนฺตา กริ ม ํชมฺ
มา, ตาต ตาตาต ิภาสเร’’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ ‘‘อสํ, อสนฺต,ํ อสนฺเตฯ อสตา’’ตอิาทนิา โยเชตพฺพาฯ 
อมิสฺมิ ํอตฺเถ ‘‘สนฺโต, อสนฺโต’’ตมิานิ พหุวจนกานิเยว ภวนฺต,ิ น กตฺถจปิิ เอกวจนกานิฯ กสฺมา? 
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ปณฺณตฺตวิาจกตฺตาฯ อญฺญตฺร ปน ‘‘สนฺโต, ทนฺโต’’ตอิาทสุี เอกวจนานิเยว ฐเปตฺวา วิชฺ
ชมานตฺถวาจกสนฺโตสทฺท,ํ กสฺมา? อปณฺณตฺตวิาจกตฺตาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อทิานิ ปณฺณตฺตวิาจกานํ เตสํ กานิจ ิปโยคานิ กถยาม – 

สเมต ิอสตา อสํฯ ยํ ยญฺห ิราช ภชต,ิ สนฺต ํวา ยท ิวา อสํฯ น สา สภา ยตฺถ น สนฺต ิสนฺโต
ฯ อสนฺโต นิรยํ ยนฺต,ิ สนฺโต สคฺคปรายณาฯ อสนฺเต โนปเสเวยฺย, สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโตฯ สพฺภิ
เรว สมาเสถฯ สต ํธมฺโม อจิฺเจวมาทนีิ ภวนฺตฯิ 

โย ปนมฺเหห ิปทมาลายํ ‘‘สพฺภ’ี’ต ิอยํ สทฺโท ตตยิาปญฺจมพีหุวจนวเสน โยชโิต, โส จ โข 
สนฺตอติ ิอการนฺตปกตวิเสน, อญฺญตฺถ ปน ‘‘สพฺภ’ี’ต ิ อิการนฺตปกตวิเสน โยเชตพฺโพฯ ตถา ห ิ
สพภฺีต ิสปปฺุริโส นิพฺพานญฺจ, สุนฺทราธวิจนํ วา เอต ํสพฺภตีฯิ สพฺโพ จายมตฺโถ สาฏฺฐกถาย 
‘‘พหุมฺเปต ํอสพฺภ ิชาตเวทา’’ต ิอมิาย ปาฬิยา ‘‘สนฺโต หเว สพฺภ ิปเวทยนฺต’ี’ต ิอมิาย จ ทเีปตพฺ
โพฯ 

อาลปเน จ ปจฺจตฺเต, ตตยิาปญฺจมสุี จ; 
สมาสมฺห ิจ โยเชยฺย, สพภิฺสทฺท ํสุเมธโสฯ 

อตฺรายํ โยชนา – โภ สพฺภ ิตฏฺิฐ, สพฺภ ิตฏฺิฐต,ิ สพฺภ ิสห คจฺฉต,ิ สพฺภ ิอเปห,ิ อสพฺภริูโป ปุ
ริโสฯ ยสฺมา ปนายํ สาสนานุกลูา, ตสฺมา อมิสฺิสา ตทนุกลูตฺต ํทสฺเสตุ ํอธิ สาสนโต ปโยเค ทสฺเสสฺ
สาม อตกฺกาวจเร วิจตฺิเต สุคตปาฬินเย โสตนูํ วิสารทมตปิฏิลาภตฺถฯํ ต ํยถา? พหุมฺเปต ํอสพฺภ ิ
ชาตเวท, ยํ ต ํวาลธนิา’ภปิูชยามฯ สพฺภ ิกุพฺเพถ สนฺถวํฯ ยํ สาลวนสฺมิ ํเสนโก, ปาปกมฺมมกริ 
อสพฺภริูปํฯ อาพาโธยํ อสพฺภริูโปฯ อสมฺโมทโก ถทฺโธ อสพฺภริูโป’’ตฯิ ตตฺถ อาลปนวจเน ทฏฺิเฐ
เยว ปจฺจตฺตวจนํ ปาฬิยํ สรูปโต อนาคตมฺปิ ทฏฺิฐเมว โหตฯิ ตถา กรณวจเน ทฏฺิเฐเยว นิสฺสกฺกว
จนมฺปิ ทฏฺิฐเมว โหตฯิ สมาเส สทฺทรูเป ทฏฺิเฐเยว พฺยาเส สทฺทรูปํ ยถาสมฺภวํ ทฏฺิฐเมว โหต ิ
ฐเปตฺวา ‘‘เหตุสตฺถารทสฺสน’’นฺตอิาทนีิฯ ตตฺถ จ นิพฺพานวาจโก เจ, สพภิฺสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค สนฺติ
วิสุทฺธิ นิพพฺุติสทฺทา วิย, โส จ ยมกมหาเถรมเต รตฺตินเยน โยเชตพฺโพฯ สพฺเพสมกิารนฺตตฺิถิ
ลงฺิคานํ สาธารโณ ห ิโส นโยฯ สุนฺทรตฺถวาจโก เจ, อคคิฺ รตฺติ อฏฺฐินเยห ิโยเชตพฺโพ วาจฺจ
ลงฺิคตฺตาฯ ‘‘สพฺภธิมฺมภตู ํนิพฺพาน’’นฺต ิเอตฺถ ห ิสุนฺทรธมฺมภตู ํนิพฺพานนฺต ิอตฺโถฯ เอวํ ปาฬินย
วเสน อาลปนาทสุี ปญฺจสุ ฐาเนสุ สพภิฺสทฺทสฺส ปวตฺติ ํญตฺวา ปุน อฏฺฐกถานยวเสนปิ ตปปฺวตฺต ิ
เวทติพฺพาฯ กถ?ํ ยสฺมา สคาถาวคฺคสฺส อฏฺฐกถายํ ‘‘สนฺโต ‘สพฺภหี ิสทฺธิ ํสต ํธมฺโม น ชรํ อุเปต’ี



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๖๐  
 

ต ิปเวทยนฺต’ี’ต ิอมิสฺมิ ํปเทเส ‘‘สพฺภหี’ี’ต ิหิวจนวเสน สทฺทรจนาวิเสโส อฏฺฐกถาจริเยห ิทสฺสิโต, 
ตสฺมา สพภิฺสทฺโท สพฺเพสุปิ วิภตฺตวิจเนสุ โยเชตพฺโพฯ อตฺริท ํวทาม – 

ครู ‘‘สพฺภหี ิสทฺธ’ิ’นฺต,ิ อตฺถ ํภาสิสุํ ปาฬิยา; 
ยโต ตโต สพภิฺสทฺท,ํ ธโีร สพฺพตฺถ โยชเยฯ 

‘‘อสพฺภริูโป’’อติปิิ, สมาสวิสเย สุต;ํ 
ยสฺมา ตสฺมา สพภิฺสทฺท,ํ วิญฺญ ูสพฺพธ ิโยชเยฯ 

‘‘โอวเทยฺยานุสาเสยฺย, อสพฺภา จ นิวารเย’’ต ิเอตฺถ ปน ‘‘อสพฺภา’’ตปิท ํวิจตฺิรวุตฺตสุี 
ตทฺธติปจฺจเยสุ ณฺยปจฺจยวเสน นิปผฺตฺตมุิปาคตนฺต ิเวทติพฺพฯํ กถ?ํ เยภุยฺเยน อสพฺภสุี ภวํ อสพฺ
ภฯํ กิ ํต?ํ อกุสล,ํ ตโต อสพฺภา อกุสลธมฺมา นิวารเย จ, กุสลธมฺเม ปตฏฺิฐเปยฺยาต ิอตฺโถฯ ‘‘อมฺเห 
อสพฺภาห ิวาจาห ิวิกฺโกสมานา ตพิฺพาห ิสตฺตหี  ิหนิสฺสนฺต’ี’ต ิเอตฺถ ตุ อสพฺภนีํ เอตาต ิอสพฺภา, 
น วา สพฺภนีํ เอตาตปิิ อสพฺภาต ินิพฺพจนํ, ณฺยปจฺจยวเสน จ ปทสิทฺธ ิเวทติพฺพาฯ ยา จ ปเนตฺถ 
อมฺเหห ิสนฺตสทฺทสฺส ‘‘สํ, สนฺโตฯ สํ, สนฺต,ํ สนฺเต’’ตอิาทนิา ปทมาลา ทสฺสิตา, ตตฺถ ‘‘สเมต ิอส
ตา อส’’นฺต ิปาฬิยํ ‘‘อส’’นฺต ิปเท ทฏฺิเฐเยว ‘‘ส’’นฺต ิปท ํปาฬิยํ อนาคตมฺปิ ทฏฺิฐเมว โหต ิยุคฬภา
เวน วิชฺชมานตารหตฺตาฯ เอวํ ทฏฺิเฐน อทฏฺิฐสฺส คหณํ เวทติพฺพฯํ อถ วา ‘‘อส’’นฺต ิ เอตฺถ น สํ 
อสนฺต ิสมาสวิคฺคหวเสนาธคินฺตพฺพตฺตา ‘‘ส’’มติ ิปท ํทฏฺิฐเมว โหตฯิ เอวมญฺญตฺราปิ นโยฯ ตตฺร 
สนฺต ิสปปฺุริโสฯ อสนฺต ิอสปปฺุริโสฯ อตฺิถลิงฺิเควตฺตพฺเพ ‘‘อสต,ี อสา’’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ ‘‘อสต,ี 
อสต,ี อสตโิย, อสาฯ อสติ,ํ อสต,ี อสตโิยฯ อสาย, อสตยิา, อสตหี,ิ อสตภีฯิ อสตยิา, อสตนี’’นฺต ิ
วกฺขมาน อิตฺถินเยน นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘อสา โลกตฺิถโิย นาม, เวลา ตาสํ น วิชฺชตฯิ มา จ วสํ อสตนีํ นิคจฺเฉ’’ตอิาทนีิ ทสฺ
เสตพฺพานิฯ อสาต ิเจตฺถ อสตีต ิจ สมานตฺถา, อสนฺตชาตกิาต ิห ิเตสํ อตฺโถฯ ยสฺมา ปน ชา
ตกฏฺฐกถายํ ‘‘อสาต ิอสตโิย ลามกิา, อถ วา สาต ํวุจฺจต ิสุข,ํ ต ํตาสุ นตฺถ,ิ อตฺตนิ ปฏิพทฺธจตฺิ
ตานํ อสาตเมว เทนฺตตีปิิ อสา, ทุกฺขา, ทุกฺขวตฺถุภตูาต ิอตฺโถ’’ต ิอตฺถ ํสํวณฺเณสุํ, ตสฺมา สาต ํ
นตฺถ ิเอตสฺิสนฺต ิอสาต ิอตฺเถ ‘‘อสา’’ต ิ ปทสฺส ยถา ริตฺโต อสฺสาโท เอตฺถาต ิ ริตฺตสฺสนฺตปิทสฺส 
ลุตฺตุตฺตรกฺขรสฺส ‘‘ริตฺตสฺสํ, ริตฺตสฺสานิฯ ริตฺตสฺส’’นฺต ิจิตฺตนเยน นามกิปทมาลา โยเชตพฺพา, 
ตถา ‘‘อสา, อสา, อสาโยฯ อสํ, อสา, อสาโยฯ อสายา’’ต ิกญญฺานเยน โยเชตพฺพาฯ 

เอตฺถ จ โย อมฺเหห ิ‘‘สนฺโต’’อติ ิสทฺโท ทสฺสิโตฯ โส กตฺถจ ิเอกวจนพหุวจนภาเวน สํวิชฺ
ชมานสทฺทสฺสตฺถมฺปิ วทต,ิ ตสฺส วเสน อยํ นามกิปทมาลา – 
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สนฺโต, สนฺโต, สนฺตาฯ สนฺต,ํ สนฺเตฯ สตา, สนฺเตน, สนฺเตห,ิ สนฺเตภฯิ สโต, สนฺตสฺส, สต,ํ 
สนฺตานํฯ สตา, สนฺตา, สนฺตสฺมา, สนฺตมฺหา, สนฺเตห,ิ สนฺเตภฯิ สโต, สนฺตสฺส, สต,ํ สนฺตานํฯ สต,ิ 
สนฺเต, สนฺตสฺมิ,ํ สนฺตมฺห,ิ สนฺเตสุฯ โภ สนฺต, ภวนฺโต สนฺโต, ภวนฺโต สนฺตาฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘อยํ โข ภกฺิขเว อฏฺฐโม ภทฺโท อสฺสาชานีโย สนฺโต สํวิชฺชมาโน โลกสฺมิฯํ จตฺตาโร
เม ภกฺิขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมิฯํ อสตา ตุจฺฉา มุสา อภเูตน อพฺภาจกฺิขนฺตฯิ ภเว 
โข สต ิชาต ิโหต’ิ’อจิฺเจวมาทนีิ ปโยคานิ ภวนฺตฯิ ‘‘สงฺขาเรสุ โข สต ิวิญฺญาณํ โหต’ี’ตอิาทสุี ปน 
สติสทฺโท วจนวิปลฺลาสวเสน ฐิโตต ิคเหตพฺโพฯ 

ตตฺร เอกวจนพหุวจนวเสน ทฺวิธา ฐิเตสุ สนฺโตสทฺเทสุ พหุวจนสนฺโตสทฺท ํฐเปตฺวา เสสา 
สมานสทฺทสฺสตฺถมฺปิ วทนฺต,ิ ตสฺมา ‘‘สนฺโตต ิสมาโน, สนฺตาต ิสมานา’’ตอิาทนิา อตฺโถ กเถตพฺ
โพฯ สมาโนต ิอมิสฺส จ ‘‘โหนฺโต’’ต ิอตฺโถ ‘‘ปหุ สมาโน วิปุลตฺถจนฺิต,ี กิ ํการณา เม น กโรสิ 
ทุกฺข’’นฺตอิาทสุี วิยฯ ปโยคานิ ปน – 

‘‘โย มาตรํ ปิตรํ วา, ชณฺิณก ํคตโยพฺพนํ; 
ปหุ สนฺโต น ภรต,ิ ต ํปราภวโต มุขฯํ 

อเิธว ตฏฺิฐมานสฺส, เทวภตูสฺส เม สโต; 
ปุนรายุ จ เม ลทฺโธ, เอวํ ชานาห ิมาริสา’’ต ิ

เอวมาทนีิ ภวนฺตฯิ 

อปิจ สนฺโตสทฺโท ยสฺมา ‘‘กลินฺโต’’ต ิจ ‘‘อุปสนฺโต’’ต ิจ ‘‘นิรุทฺโธ’’ต ิจ อตฺถ ํวทต,ิ ตสฺมา เตสํ 
วเสน สนฺตสทฺทสฺส ‘‘สนฺโต, สนฺตาฯ สนฺต,ํ สนฺเตฯ สนฺเตนา’’ต ิปุริสนเยน นามกิปทมาลา 
เวทติพฺพาฯ เอตฺถ จ ‘‘สนฺโต ตสิโตฯ ทฆี ํสนฺตสฺส โยชนํฯ สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารีฯ สนฺโต 
นิรุทฺโธ อตฺถงฺคโต อพฺภตฺถงฺคโต’’ตอิาทนีิ ปโยคานิฯ นปํุสกลงฺิเค วตฺตพฺเพ ‘‘สนฺต,ํ สนฺตานี’’ต ิ
จิตฺตนเยน นามกิปทมาลาฯ สา จ ‘‘สํวิชฺชมานํ สมานํ กลินฺต ํอุปสนฺต ํนิรุทฺธ’’มติ ิอตฺถทปีกาปทว
ตตี ิเวทติพฺพาฯ อถ วา ‘‘อุปาทาเน โข สต ิภโว โหต’ี’ตอิาทสุี นปํุสกปปฺโยคทสฺสนโต 
สนฺตสทฺทสฺส สํวิชฺชมานสทฺทตฺถวาจกตฺเต ตตยิาปญฺจมจีตุตฺถฉีฏฺฐีสตฺตมฐีาเน ‘‘สตา, สโต, สต,ํ 
สต’ี’ต ิปทานิ อธกิานิ วตฺตพฺพานิ, เสสานิ จิตฺตนเยน เญยฺยานิฯ อตฺิถลิงฺิเค ปน วตฺตพฺเพ ‘‘สนฺตา
, สนฺตา, สนฺตาโยฯ สนฺต,ํ สนฺตา, สนฺตาโยฯ สนฺตายา’’ต ิกญญฺานเยน จ, สนฺต,ี สนฺต,ี สนฺตโิยฯ 
สนฺติ,ํ สนฺต,ี สนฺตโิยฯ สนฺตยิา’’ต ิอิตฺถินเยน จ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอตาสุ ปฐมา ‘‘สํวิชฺ
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ชมานา กลินฺตา อุปสนฺตา นิรุทฺธา’’ต ิอตฺถทปีกาปทวต,ี เอตฺถ ปโยคา สุวิญฺเญยฺยาวฯ ทุตยิา ปน 
‘‘สํวิชฺชมานา สมานา’’ต ิอตฺถทปีกาปทวตฯี ตถา ห ิ‘‘สนฺต ีอาปตฺต ิอาวิกาตพฺพา’’ต ิ เอตฺถ สํวิชฺ
ชมานา ‘‘สนฺต’ี’ต ิ วุจฺจตฯิ 

‘‘ยาย มาตุ ภโต โปโส, 
อมิ ํโลก ํอเวกฺขต;ิ 
ตมฺปิ ปาณททิ ํสนฺติ,ํ 
หนฺต ิกุทฺโธ ปุถุชฺชโน’’ต ิ

เอตฺถ ปน สมานา ‘‘สนฺต’ี’ต ิ วุจฺจตฯิ อปราปิ อตฺิถลิงฺิเค วตฺตพฺเพ ปทมาลา เวทติพฺพาฯ สนฺ
ตีสทฺทสฺส ห ิสํวิชฺชมานสทฺทตฺถวาจกตฺเต ‘‘ชาตยิา โข สต ิชรามรณํ โหต’ี’ตอิาทนิา อตฺิถลิงฺิคปปฺ
โยคทสฺสนโต สตฺตมฐีาเน ‘‘สต,ิ สตยิา, สตยิํ, สนฺตยิา, สนฺตยิํ, สนฺตสีู’’ต ิรูปานิ วตฺตพฺพานิฯ เส
สานิ อิตฺถินเยน เญยฺยานิฯ อยํ ตตยิา, เอตฺถ จ ‘‘อสนฺตยิา อาปตฺตยิา ตุณฺห ีภวิตพฺพ’’นฺต ิปาฬิ 
‘‘สนฺตยิา’’อจิฺจาทนีํ อตฺถภิาเว นิทสฺสนํฯ อปโร นโย – สตีสทฺทสฺส ‘‘สมานา’’ต ิอมิสฺมิ ํอตฺเถ ‘‘ยา 
ตฺวํ วสสิ ชณฺิณสฺส, เอวํ ทหริยา สต’ี’ต ิจ ‘‘เย ต ํชณฺิณสฺส ปาทสุํ, เอวํ ทหริยํ สต’ิ’นฺต ิจ ปาฬิทสฺ
สนโต ‘‘สต,ี สต,ี สตโิยฯ สติ,ํ สต,ี สตโิยฯ สตยิา’’ตอิาทนีิปิ รูปานิ โยเชตพฺพานิ, สํโยเค นการ
โลปวเสน วาฯ 

อทิานิ ‘‘สนฺโต, สนฺตา’’ต ิปททฺวยสฺส ปโยคนิจฺฉยํ กถยาม ปโยเคสุ โสตนูํ อสมฺมฬฺูหภาวายฯ 
ตถา ห ิ‘‘สปปฺุริสา’’ต ิวา ‘‘ปณฺฑิตา’’ต ิ วา พหุวจนวเสน อตฺถ ํวตฺตุกาเมน ‘‘สนฺโต ทนฺโต’’ต ิเอวํ 
วุตฺตเอกวจนสทสิํ ‘‘สนฺโต’’ต ิพหุวจนํ วตฺตพฺพฯํ ‘‘สํวิชฺชมาโน’’ต ิเอกวจนวเสน อตฺถ ํวตฺตุกาเมน 
‘‘สนฺโต’’ต ิ เอกวจนํ วตฺตพฺพฯํ ‘‘สํวิชฺชมานา’’ต ิพหุวจนวเสน อตฺถ ํวตฺตุกาเมน ‘‘สนฺโต สปปฺุริสา’’
ต,ิ ‘‘สนฺโต สํวิชฺชมานา’’ต ิจ เอวํ วุตฺตพหุวจนสทสิํ ‘‘สนฺโต’’ต ิวา ‘‘สนฺตา’’ต ิวา พหุวจนํ วตฺตพฺพ,ํ 
‘‘กลินฺโต’’ต ิวา ‘‘สมาโน’’ต ิวา ‘‘อุปสนฺโต’’ต ิวา ‘‘นิรุทฺโธ’’ต ิวา เอกวจนวเสน อตฺถ ํวตฺตุกาเมน 
‘‘สนฺโต สปปฺุริสา’’ต ิเอวํ วุตฺตพหุวจนสทสิํ ‘‘สนฺโต’’ต ิเอกวจนํ วตฺตพฺพฯํ เตเยวตฺเถ พหุวจนว
เสน วตฺตุกาเมน ปน ‘‘สนฺตา สูเนห ิปาเทห,ิ โก เน หตฺเถ คเหสฺสต’ี’ต ิ เอตฺถ วิย ‘‘สนฺตา’’ต ิ
พหุวจนํ วตฺตพฺพฯํ อยํ นีต ิสาธุก ํมนสิ กาตพฺพาฯ อทิญฺห  ิมนฺทพุทฺธนีํ สมฺโมหฏฺฐานํฯ อยมฺปิ 
ปเนตฺถ สงฺคโห เวทติพฺโพ – 

‘‘ตลิงฺิคตฺเถ จ เอกตฺเถ, พวฺหตฺเถปิ จ ทสฺิสต;ิ 
สตฺตมฺยนฺโต สติสทฺโท, วิปลฺลาเส พหุมฺห ิโส’’ตฯิ 
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อทิานิ มหนฺตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

มห,ํ มหา, มหนฺโต, มหนฺตาฯ มหนฺต,ํ มหนฺเตฯ มหตา, มหนฺเตน, มหนฺเตห,ิ มหนฺเตภฯิ มห
โต, มหนฺตสฺส, มหนฺตานํ, มหตฯํ มหตา, มหนฺตา, มหนฺตสฺมา, มหนฺตมฺหา, มหนฺเตห,ิ มหนฺเตภฯิ 
มหโต, มหนฺตสฺส, มหนฺตานํ, มหตฯํ มหต,ิ มหนฺเต, มหนฺตสฺมิ,ํ มหนฺตมฺห,ิ มหนฺเตสุฯ โภ มห, 
โภ มหา, ภวนฺโต มหนฺโตต ิอยมมฺหาก ํรุจฯิ 

เอตฺถ ‘‘มหนฺโต, มหนฺตาฯ มหนฺต,ํ มหนฺเตฯ มหนฺเตนา’’ต ิปุริสนโยปิ ลพฺภต,ิ ตสฺมา ‘‘โภ 
มหนฺต, ภวนฺโต มหนฺตา’’ต ิอาลปนปทานิ โยเชตพฺพานิฯ นปํุสกลงฺิเค วตฺตพฺเพ ‘‘มหนฺต,ํ มหนฺ
ตานี’’ต ิจิตฺตนโยปิ ลพฺภตฯิ อตฺิถลิงฺิเค วตฺตพฺเพ ‘‘มหต,ี มหต,ี มหตโิยฯ มหติ,ํ มหต,ี มหตโิยฯ 
มหตยิา, มหตหี ิมหตภี’ี’ต ิ อิตฺถินโยปิ ลพฺภตฯิ ‘‘มหตยิา จ ยกฺขเสนายา’’ตอิาทเีนตฺถ นิทสฺสนป
ทานิฯ อปโรปิ ‘‘มหนฺตา, มหนฺตา, มหนฺตาโยฯ มหนฺต’’นฺต ิกญญฺานโยปิ ลพฺภต,ิ ‘‘มหนฺตา นิธ ิ
กุมฺภโิย’’ตอิาทเีนตฺถ นิทสฺสนปทานิฯ กจฺจายเน ปน ‘‘มหนฺต’ี’อติ ิ ปท ํทฏฺิฐํฯ ต ํ‘‘คุณวนฺต,ี กุลวนฺ
ต’ี’อจิฺจาทนีิ วิย ปาฬิยํ อปปฺสิทฺธตฺตา วีมสํิตพฺพฯํ 

นนุ โภ ยสฺมา สาสเนปิ ‘‘คจฺฉนฺต,ี จรนฺต’ี’ตอิาทนีิ จ ‘‘อทิฺธมินฺต’ี’ต ิ จ ปท ํทสฺิสต,ิ ตสฺมา 
‘‘มหนฺต,ี คุณวนฺต’ี’ตอิาทนีิปิ ภวิตพฺพนฺต?ิ น ภวิตพฺพ ํตถารูปสฺส นยสฺส วเสน อคฺคเหตพฺพตฺตา, 
‘‘มหต,ี คุณวต’ี’อจิฺจาทนิยสฺเสว ทสฺสนโต จฯ ตถา ห ิปาฬิยํ อฏฺฐกถาสุ จ ‘‘เสยฺยถาปิ นาม มหต ี
นงฺคลสีสา, อตฺิถ ีสิยา รูปวต,ี สา จ สีลวต ีสิยาฯ สตมิต ีจกฺขุมตฯี อทิฺธมิต ีปตฺตมิต’ี’ต ิจ ‘‘มหติ ํ
เสนํ ทสฺิวา มโหสธเสนา มนฺทา, อยํ อตวิิย มหต ีเสนา ทสฺิสต’ี’ต ิจ อาทนีิ ปโยคานิ ทสฺิสนฺต,ิ น 
‘‘มหนฺต,ี รูปวนฺต’ี’อจิฺจาทนีิฯ 

เกจ ิปน ‘‘มหาอติ ิสทฺโท พฺยาเส น ลพฺภต,ิ สมาเสเยว ลพฺภต ิ‘มหาปุริโส’ต ิเอตฺถ วิยา’’ต ิ
วทนฺต,ิ ต ํน คเหตพฺพฯํ ‘‘มหา เต อุปาสก ปริจฺจาโคฯ มหา วตายํ ภนฺเต ภมูจิาโลฯ โฆโส จ วิ
ปุโล มหาฯ พาราณสิรชฺช ํนาม มหาฯ เสนา สาทสฺิสเต มหา’’ต ิปโยคทสฺสนโตฯ เอวํ พฺยาเสปิ 
ลพฺภตตี ิเวทติพฺพ,ํ ตสฺมา ‘‘มห,ํ มหา, มหนฺโต, มหนฺตาฯ โภ มหนฺต, ภวนฺโต มหนฺตา’’ต ิปุลฺลงฺิ
เค, ‘‘มหนฺต,ํ มหา, มหนฺตานิฯ โภ มหนฺต, ภวนฺโต มหนฺตานี’’ต ินปํุสกลงฺิเค, ‘‘มหนฺตา, มหา, 
มหนฺตา, มหนฺตาโยฯ โภต ิมหนฺเต, โภตโิย มหนฺตา, มหนฺตาโย’’ต ิอตฺิถลิงฺิเค สพฺพ ํสมฺปุณฺณํ 
โยเชตพฺพฯํ สมาเส ปน ‘‘มหาสตฺโต มหาอุปาสโก มหาอุปาสิกา มหพฺพโล มหาวนํ มหคฺคต ํ
มหปผฺล ํมหพฺภย’’นฺตอิาทนีิ รูปานิ ภวนฺต,ิ ตทฺธเิต ‘‘มหตฺตโน มหตฺต ํมหนฺตตฺต ํมหนฺตตา’’ต ิรู
ปานิ ภวนฺตฯิ คจฺฉนฺตสทฺทสฺส ปน ‘‘คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตา’’ต ิรูปานิ วตฺวา เสสานิ มหนฺตสทฺเท วุตฺ
ตนเยน วิตฺถาเรตฺวา นามกิปทมาลา เวทติพฺพาฯ ตถา ‘‘คจฺฉนฺโต, คจฺฉนฺตา’’ต ิปุริสนโย จ 
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‘‘คจฺฉนฺต,ํ คจฺฉนฺตานี’’ต ิ จิตฺตนโย จ ‘‘คจฺฉนฺต,ี คจฺฉนฺต,ี คจฺฉนฺตโิย’’ต ิ อิตฺถินโย จ คเหตพฺโพฯ 
เอวํ ลงฺิคตฺตยวเสน ‘‘จรํ จรนฺโต จรนฺต ํจรนฺต,ี ทท ํททนฺโต ททนฺต ํททนฺต’ี’ตอิาทนีํ อเนกปทสหสฺ
สานํ นามกิปทมาลา วิตฺถาเรตพฺพาฯ 

เย ปนาจริยา ‘‘คจฺฉนฺโต’’ตอิาทนีํ ปจฺจตฺตาลปนพหุวจนตฺตญฺจ ‘‘คจฺฉํ’’อจิฺจาทนีํ อาลป
เนกวจนตฺตญฺจ อจิฺฉนฺต,ิ เต สมมฺเหห ิปโยโค สาสเน น ทฏฺิโฐ นยวเสนาคเหตพฺพตฺตาฯ ตสฺมา 
ตานิ เอตฺถ น วทามฯ อยํ ปน วิเสโส ทฏฺิโฐฯ เสยฺยถทิ?ํ 

‘‘คจฺฉํ วิธม’’มจิฺจาท-ิปทานิ มุนิสาสเน; 
กตฺถจาขฺยาตกิา โหนฺต,ิ กตฺถจ ิปน นามกิาฯ 

‘‘ตสฺสาห ํสนฺตเิก คจฺฉํ, 
โส เม สตฺถา ภวิสฺสต;ิ 
วิธม ํเทว เต รฏฺฐํ, 
ปุตฺโต เวสฺสนฺตโร ตวฯ 

อธมฺม ํสารถ ิกยิรา, มญฺเจ ตฺวํ นิกฺขนํ วเน’’; 
อจิฺเจวมาทโย เญยฺยา, ปโยคา เอตฺถ ธมีตาฯ 

‘‘คจฺฉิสฺสาม ิวิธม’ี’ต-ิอาทนิา ชนิสาสเน; 
นานากาลปุริสานํ, วเสนตฺถ ํวเท วิทฯู 

นามตฺเต ปน ‘‘คจฺฉนฺโต, วิธมนฺโต’’ตอิาทนิา; 
‘‘คจฺฉ’’มจิฺเจวมาทนี-มตฺถมตฺถวิท ู วเทฯ 

อทิานิ สมคตกิตฺเตปิ ‘‘ชานํ, ปสฺส’’นฺตอิาทนีํ ลงฺิควิภตฺตวิจนนฺตรวเสน โย วิเสโส ทสฺิสต,ิ ต ํ
วทามฯ ตถา ห ิ‘‘สา ชานํเยว อาห น ชานามตี,ิ ปสฺสํเยว อาห น ปสฺสาม’ี’ต ิเอวมาทสุี ชานํ 
ปสฺสํ สทฺทานํ ‘‘ชานนฺต ีปสฺสนฺต’ี’ต ิลงฺิคนฺตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ อมินิา ‘‘คจฺฉํ’’อติ ิ
สทฺทสฺสปิ ยถาปโยค ํ‘‘คจฺฉนฺต’ี’ต ิ อตฺิถยิา กถนตฺโถ ลพฺภต ิเตห ิสมานคตกิตฺตา, น ‘‘คจฺฉนฺโต’’ต ิ
สทฺทสฺส ‘‘คจฺฉนฺต’ี’ต ิ อตฺิถยิา กถนตฺโถ ลพฺภต ิเตห ิอสมานคตกิตฺตาต ิการณํ ทสฺสิต ํโหตฯิ ‘‘อปิ 
นุ ตุมฺเห อายสฺมนฺโต เอกนฺตสุข ํโลก ํชานํ ปสฺสํ วิหรถา’’ต ิเอตฺถ ‘‘ชานนฺตา ปสฺสนฺตา’’ต ิวจนนฺ
ตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ อมินิา ปน ‘‘คจฺฉํ’’อติ ิ สทฺทสฺสปิ ยถาปโยค ํ‘‘คจฺฉนฺตา’’ต ิ
พหุวจนตฺโถ ลพฺภต ิเตห ิสมานคตกิตฺตา, น ‘‘คจฺฉนฺเต’’ต ิ สทฺทสฺส ‘‘คจฺฉนฺตา’’ต ิ พหุวจนตฺโถ 
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ลพฺภต ิเตห ิอสมานคตกิตฺตาต ิการณํ ทสฺสิต ํโหตฯิ เอส นโย อุตฺตรตฺราปิฯ ‘‘ภรนฺต ิมาตาปิตโร, 
ปุพฺเพ กตมนุสฺสร’’นฺต ิเอตฺถ อนุสฺสรสํทฺทสฺส ‘‘อนุสฺสรนฺตา’’ต ิวจนนฺตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวตฯิ 
‘‘สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ, สรํ พุทฺธาน สาสน’’นฺต ิเอตฺถ สรสํทฺทสฺส สรนฺเตนาต ิวิภตฺตนฺตรวเสน 
ปริวตฺตนํ ภวตฯิ ‘‘ผุสํ ภตูานิ สณฺฐานํ, มนสา คณฺหโต ยถา’’ต ิเอตฺถ ผุสํสทฺทสฺสปิ ‘‘ผุสนฺตสฺสา’’ต ิ
วภิตฺตนฺตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวตฯิ ตถา ‘‘ยาจ ํอททมปปิฺโย’’ต ิเอตฺถาปิ ยาจสํทฺทสฺส ‘‘ยาจนฺตสฺ
สา’’ต ิวิภตฺตนฺตรวเสน ปริวตฺตนํ ภวตฯิ ยาจนฺต ิวา ยาจติพฺพ ํธนํ, อมินิา นเยน นานปปฺการโต 
ปริวตฺตนํ เวทติพฺพฯํ อติ ิ‘‘ภวํกร’’นฺตอิาทนีํ วิสทสิปทมาลา จ ‘‘คจฺฉํ, จร’’นฺตอิาทนีํ สทสิปทมาลา 
จ ‘‘ชานํ, ปสฺส’’นฺตอิาทนีํ ลงฺิควิภตฺตวิจนนฺตรวเสน กตฺถจ ิปริวตฺตนนฺต ิอยํ ตวิิโธปิ อากาโร อาขฺ
ยาตกิปทตฺถวิภาวนาย สทฺธิ ํกถโิต ปาวจนวเร โสตนูํ สทฺเทสฺวตฺเถสุ จ วิสารทพุทฺธปิฏิลาภตฺถฯํ 
สพฺพเมตญฺห ิสนฺธาย อมิา คาถา วุตฺตา – 

‘‘ภวํ กรํ อรห ํสํ, มห’ํ’อติ ิ ปทานิ ตุ; 
วิสทสิานิ สมฺโภนฺต,ิ อญฺญมญฺญนฺต ิ ลกฺขเยฯ 

‘‘คจฺฉํ จรํ ทท ํตฏฺิฐํ, จนฺิตยํ ภาวยํ วท;ํ 
ชานํ ปสฺส’’นฺตอิาทนีิ, สมานานิ ภวนฺต ิหฯิ 

ตตฺร ‘‘ชาน’’นฺตอิาทนีํ, กตฺถจ ิปริวตฺตนํ; 
ลงฺิควิภตฺตวิจน-นฺตรโต ปน ทสฺิสตตีฯิ 

อปิจ อยํ สพฺเพสมฺปิ นิคฺคหตีนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกต,ิ ยททิ ํทฺวีสุ ลงฺิเคสุ ฉสุ วิภตฺตสุี เตรสสุ 
วจเนสุ อญฺญตรลงฺิควิภตฺตวิจนวเสน ปริวตฺตนํฯ อยมฺปิ ปเนตฺถ นีต ิเวทติพฺพาฯ 

‘‘คจฺฉํ จร’’นฺตอิาทนีิ, วิปปฺกตวโจ สิยุํ; 
‘‘คจฺฉมาโน จรมาโน’’, อจิฺจาทนีิ ปทานิ จฯ 

‘‘มห ํภว’’นฺต ิเอตานิ, วิปปฺกตวโจปิ จ; 
อวิปปฺกตวโจ จ, สิยุํ อตฺถานุรูปโตฯ 

‘‘อรห ํส’’นฺต ิเอตานิ, วินิมุตฺตานิ สพฺพถา; 
อาการํ ตวิิธมฺเปต,ํ กเร จตฺิเต สุเมธโสตฯิ 

สวินิจฺฉโยยํ นิคฺคหตีนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 
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อาการนฺตตาปกตกิ ํนิคฺคหตีนฺตปุลฺลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ธนภูติอจิฺเจตสฺส ปกตริูปสฺส อญฺเญสญฺจ ตสํทสิานํ นามกิปทมาลาวิภาค ํวกฺขาม ิปุพฺ
พาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวาฯ 

อคฺค,ิ อคฺค,ี อคฺคโยฯ อคฺคิ,ํ อคฺค,ี อคฺคโยฯ อคฺคนิา, อคฺคหี,ิ อคฺคภีฯิ อคฺคสฺิส, อคฺคโิน, 
อคฺคนีํฯ อคฺคนิา, อคฺคหี,ิ อคฺคภีฯิ อคฺคสฺิส, อคฺคโิน, อคฺคนีํฯ อคฺคสฺิมิ,ํ อคฺคมฺิห,ิ อคฺคสุีฯ โภ อคฺค,ิ 
โภ อคฺค,ี ภวนฺโต อคฺคโยฯ ยมกมหาเถรมตฯํ 

เอตฺถ กญฺิจาปิ นิสฺสกฺกวจนฏฺฐาเน ‘‘อคฺคสฺิมา, อคฺคมฺิหา’’ต ิอมิานิ นาคตานิ, ตถาปิ ตตฺถ 
ตตฺถ ตสํทสิปปฺโยคทสฺสนโต คเหตพฺพานิฯ ‘‘อคฺคนิา, อคฺคสฺิมา, อคฺคมฺิหา’’ต ิกโม จ เวทติพฺโพฯ 

ธนภตู,ิ ธนภตู,ี ธนภตูโยฯ ธนภตูิ,ํ ธนภตู,ี ธนภตูโยฯ ธนภตูนิา, ธนภตูหี,ิ ธนภตูภีฯิ ธน
ภตูสฺิส, ธนภตูโิน, ธนภตูนีํฯ ธนภตูนิา, ธนภตูสฺิมา, ธนภตูมฺิหา, ธนภตูหี,ิ ธนภตูภีฯิ ธนภตูสฺิส, 
ธนภตูโิน, ธนภตูนีํฯ ธนภตูสฺิมิ,ํ ธนภตูมฺิห,ิ ธนภตูสุีฯ โภ ธนภตู,ิ โภ ธนภตู,ี ภวนฺโต ธนภตูโยฯ 

สิริภตู ิโสตฺถภิตู,ิ สุวตฺถภิตู ิอคฺคนิิ; 
คนิิ โชต ิทธ ิปาณิ, อสิิ สนฺธ ิมุนิ มณิฯ 

พฺยาธ ิคณฺฐิ รวิ มุฏฺฐิ, กวิ คริิ กปิ นิธ;ิ 
กุจฺฉิ วตฺถ ิวิธ ิสาล,ิ วีห ิราสิ อห ิมสิฯ 

สาต ิเกสิ กมิ ิโพนฺท,ิ โพธ ิทปิี ปต ิหริ; 
อริ ธนิ ตมิ ิกล,ิ สารถฺยุทธ ิอญฺชล,ิ 

อธปิต ินรปต,ิ อสิ ญาต ินิรูปธ;ิ 
สมาธ ิชลธจิฺจาท,ี ธนภูติสมา มตาฯ 

อถ วา เอเตสุ อธิปติสทฺทสฺส ‘‘อธปิตยิา สตฺตา’’ต ิปาฬิทสฺสนโต ‘‘อธปิตยิา’’ต ิ สตฺตมรีูปมฺปิ 
อจิฺฉิตพฺพฯํ อปิจ ‘‘อสาเร สารมตโิน’’ต ิปาฬิยํ อิการนฺตสมาสปทโต โยวจนสฺส โนอาเทสทสฺสน
โต กฺวจ ิอธิปติอจิฺจาทนีํ อิการนฺตสมาสปทานํ ‘‘อธปิตโิน’’ตอิาทนิาปิ ปจฺจตฺโตปโยครูปานิ อจิฺ
ฉิตพฺพานิ อีการนฺตานํ ทณฺฑีสทฺทาทนีํ ‘‘ทณฺฑิโน’’ตอิาทนีิ ปจฺจตฺโตปโยคสมฺปทานสามวิจนรูปา
นิ วิยฯ คหปติชานิปติสทฺทาทนีํ ปน สมาสปทานมฺปิ เอวรูปานิ ปจฺจตฺโตปโยครูปานิ น อจิฺฉิตพฺ
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พานิ ‘‘คหปตโย ชานิปตโย’’ตอิาทนิา นเยน ยถาปาวจนํ คเหตพฺพรูปตฺตาฯ อิสิ มุนิสทฺทานํ 
ปนาลปนฏฺฐาเน ‘‘อเิส, มุเส’’ต ิรูปนฺตรมฺปิ คเหตพฺพ ํ‘‘ปุตฺโต อุปปฺชฺชต ํอเิสฯ ปฏิคฺคณฺห มหา
มุเน’’ต ิทสฺสนโตฯ 

เย ปเนตฺถ อมฺเหห ิอคคิฺนิ คินิสทฺทา วุตฺตา, ตตฺเรเก เอวํ วทนฺต ิ‘‘อคคิฺนิสทฺโท ปจฺจตฺ
เตกวจนภาเวเยว ลพฺภต,ิ น ปจฺจตฺตพหุวจนภาเว อุปโยคภาวาทสุี วา’’ตฯิ เกจ ิปน ‘‘ปาฬิยํ 
อคคิฺนิสทฺโท นาม นตฺถ,ิ คินิสทฺโทเยว อตฺถ’ี’ต ิ วทนฺตฯิ เกจ ิ‘‘คินิสทฺโท นาม นตฺถ,ิ อคคิฺนิสทฺ
โทเยวตฺถ’ี’ต ิวทนฺตฯิ สพฺพเมต ํน ยุชฺชต ิอคคิฺนิ คินิสทฺทานมุปลพฺภนโต, สพฺพาสุปิ วิภตฺตสุี ทฺ
วีสุ วจเนสุ โยเชตพฺพตาทสฺสนโต จฯ ตถา ห ิสุตฺตนิปาเต โกกาลิกสุตฺเต – 

‘‘น ห ิวคฺคุ วทนฺต ิวทนฺตา, 
นาภชิวนฺต ิน ตาณมุเปนฺต;ิ 
องฺคาเร สนฺถเต เสนฺต,ิ 
อคฺคนิิ ํสมฺปชฺชลติ ํปวิสนฺต’ี’ต ิ

อมิสฺมิ ํปเทเส ‘‘อคฺคนิิ’’นฺต ิ อุปโยควจนํ ทสฺิสตฯิ เตนาห อฏฺฐกถาจริโย ‘‘อคคิฺนํิ สมฺปชฺชลิตนฺต ิ
สมนฺตโตชาล ํสพฺพทสิาสุ จ สมฺปชฺชลติมคฺค’ิ’นฺตฯิ ตตฺเรว จ สุตฺตนิปาเต โกกาลิกสุตฺเต – 

‘‘อถ โลหมยํ ปน กุมฺภิ,ํ 
อคฺคนิิสญฺชลติ ํปวิสนฺต;ิ 
ปจฺจนฺต ิห ิตาสุ จริรตฺต,ํ 
อคฺคนิิสมาสุ สมุปลฺวาเต’’ต ิ

อมิสฺมิ ํปเทเส สมาสวิสยตฺตา อคคิฺนิสญชฺลิตนฺต ิอคฺคนิีห ิสญฺชลตินฺต ิอตฺโถ ลพฺภต,ิ ตถา อคคิฺ
นิสมาสูต ิอคฺคนิีห ิสทสิาสูต ิอตฺโถปิฯ เอวํ สมาสวิธานมุเขน ‘‘อคฺคนิีห’ี’ต ิกรณวจนมฺปิ ทสฺิสตฯิ 

คินิสทฺโทปิ จ ปาฬิยํ ทสฺิสตฯิ ตถา ห ิ‘‘ตเมว กฏฺฐํ ทหต,ิ ยสฺมา โส ชายเต คนิี’’ต ิจูฬโพธิ
จริยายํ คินิสทฺโท ทฏฺิโฐฯ เกจ ิปเนตฺถ สนฺธวิเสน อการโลปํ สญฺโญคาทสฺิส จ คการสฺส โลปํ 
วทนฺต,ิ ตมฺปิ น ยุชฺชต ิตสฺสา ปาฬิยา อฏฺฐกถายํ ‘‘ยสฺมาต ิยโต กฏฺฐาฯ คินีต ิอคฺค’ี’ต ิ เอวํ คิ
นิสทฺทสฺส อุลฺลงฺิเคตฺวา วจนโตฯ ตถา ‘‘ฉนฺนา กุฏิ อาหโิต คนิี’’ต ิอมิสฺส ธนิยสุตฺตสฺส อฏฺฐกถายํ 
‘‘อาหิโตต ิอาภโต ชาลโิต วาฯ คินีต ิอคฺค’ี’ต ิวจนโต, ตเถว จ ‘‘มหาคนิิ ปชฺชลโิต, อนาหา
โรปสมฺมต’ี’ต ิอมิสฺิสา เถรคาถาย สํวณฺณนายํ ‘‘คินีต ิอคฺค’ี’ต ิวจนโตฯ ยท ิห ิคินิสทฺโท วิสุํ น สิ
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ยา, อฏฺฐกถาจริยา ‘‘ชายเต คนิี’’ตอิาทนี ิ ‘‘ชายเต อคฺคนิี’’ตอิาทนิา ปทจฺเฉทวเสน อตฺถ ํวเทยฺยุํฯ 
ยสฺมา เอวํ น วทิสุํ, ‘‘คินีต ิอคฺค’ี’ต ิปน วทิสุํ, เตน ญายต ิ‘‘คินิสทฺโทปิ วิสุํ อตฺถ’ี’ตฯิ เย ‘‘คินิสทฺ
โท นตฺถ’ี’ต ิวทนฺต,ิ เตสํ วจนํ น คเหตพฺพเมว สาสเน คนิิสทฺทสฺสุปลพฺภนโตฯ สุตฺตนิปาตฏฺฐก
ถายญฺห ิ‘‘ฉนฺนา กุฏิ อาหโิต คนิี’’ต ิปาฐสฺส สํวณฺณนายเมว ‘‘เตสุ ฐาเนสุ อคฺคนิิ ‘คนิี’ต ิโวหริย
ต’ี’ต ิตสฺส อภธิานนฺตรํ วุตฺต,ํ ตสฺมา มยเมตฺถ คาถารจนํ กริสฺสาม – 

วิเทหรฏฺฐมชฺฌมฺห,ิ ยํ ต ํนาเมน วิสฺสุต;ํ 
รฏฺฐํ ปพฺพตรฏฺฐนฺต,ิ ทสฺสเนยฺยํ มโนรมฯํ 

ธมฺมโกณฺฑวฺหยํ ตตฺถ, นครํ อตฺถ ิโสภนํ; 
ตมฺห ิฐาเน มนุสฺสานํ, ภาสา เอว คนิิจฺจยํฯ 

‘‘คนิิ คนิี คนิโย’’ต-ิอาทนิา ปวเท วิท;ู 
ปทมาล ํยถา อคฺค-ิสทฺทสฺเสว สุเมธโสฯ 

อติ ิอลาพุ ลาพุสทฺทา วิย อคคิฺนิ คินิสทฺทาปิ ภควโต ปาจเน ทสฺิสนฺตตี ิเวทติพฺพาฯ ยถา 
ปน อคคิฺนิสทฺทสฺส สพฺพาสุ วิภตฺตสุี ทฺวีสุ วจเนสุ โยเชตพฺพตา สิทฺธา, ตถา คินิสทฺทสฺสปิ 
สิทฺธาว โหตฯิ ตสฺมาตฺร – 

อคฺคนิิ, อคฺคนิี, อคฺคนิโยฯ อคฺคนิิ,ํ อคฺคนิี, อคฺคนิโยฯ อคฺคนิินา, อคฺคนิีห,ิ อคฺคนิีภฯิ อคฺคิ
นิสฺส, อคฺคนิีนํฯ อคฺคนิินา, อคฺคนิิสฺมา, อคฺคนิิมฺหา, อคฺคนิีห,ิ อคฺคนิีภฯิ อคฺคนิิสฺส, อคฺคนิีนํฯ 
อคฺคนิิสฺมิ,ํ อคฺคนิิมฺห,ิ อคฺคนิีสุฯ โภ อคฺคนิิ, ภวนฺโต อคฺคนิี, ภวนฺโต อคฺคนิโยฯ 

‘‘คนิิ, คนิี, คนิโยฯ คนิิ,ํ คนิี, คนิโย, คนิินา’’ต ิสพฺพ ํโยเชตพฺพฯํ อติ ิปาฬินยานุสาเรน อคคิฺ
นิ คินิสทฺทานํ นามกิปทมาลา โยชติาฯ อถ วา ยถา สกฺกฏภาสายํ สตฺว ปทฺธสฺวามินีต ิสญฺโญ
ควเสน วุตฺตานํ สทฺทานํ มาคธภาสํ ปตฺวา สตฺตวปทุมสุวามินีต ินิสฺสญฺโญควเสน อุจฺจาริตา 
ปาฬิ ทสฺิสต ิ‘‘ตฺวญฺจ อุตฺตมสตฺตโว’’ตอิาทนิา, ตถา สกฺกฏภาสายํ อคนีฺต ิสญฺโญควเสน วุตฺตสฺส 
มาคธภาสํ ปตฺวา ‘‘อคฺคนิี’’ต ิ สญฺโญคนการวเสน อุจฺจาริตา ปาฬิ ทสฺิสต ิ‘‘อคฺคนิิ ํสมฺปชฺชลติ ํปวิ
สนฺต’ี’ตอิาทกิาฯ ยถา จ เวยฺยากรเณห ิสกฺกฏภาสาภโูต อคนิฺสทฺโท สพฺพาสุ วิภตฺตสุี ตสุี วจเนสุ 
โยชยิต,ิ ตถา มาคธภาสาภโูต อคคิฺนิสทฺโทปิ สพฺพาสุ วิภตฺตสุี ทฺวีสุ วจเนสุ โยเชตพฺโพว โหต,ิ 
ตสฺมา โส อธิมฺเหห ิโยชยิต,ิ คินิสทฺโทปิ อคคิฺนิสทฺเทน สมานตฺถตฺตา, อสีกญฺจ สรูปตฺตา ตเถว 
โยชยิตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 
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เอตฺถ สิยา – ยท ิอคคิฺนิสทฺโท สพฺเพสุ วิภตฺตวิจเนสุ โยเชตพฺโพ, อถ กสฺมา กจฺจายเน 
‘‘อคฺคสฺิสินี’’ต ิลกฺขเณน สิมฺห ิปเร อคคิฺสทฺทนฺตสฺส อินิอาเทโส ทสฺสิโตต?ิ สจฺจ,ํ ยถา นวกฺขตฺตุ ํ
ฐเปตฺวา กเตกเสสสฺส ทสสทฺทสฺส โยวจนมฺห ินวาเทสํ กตฺวา โยวจนสฺส อุติอาเทสํ กสฺมา ‘‘นวุ
ต’ี’ต ิรูเป นิปผฺนฺเน ปุน ‘‘นวุต’ี’ต ิปกติ ํฐเปตฺวา ตโต นํวจนํ กตฺวา ‘‘นวุตนี’’นฺต ิรูปํ นิปผฺาทติฯํ 
อตฺิถลิงฺิเค ปน นาทเิอกวจนานิ กตฺวา เตสํ ยาอาเทสํ กตฺวา ‘‘นวุตยิา’’ต ิรูปํ นิปผฺาทติฯํ ตถา ห ิ
‘‘ฉนฺนวุตนีํ ปาสณฺฑานํ ธมฺมานํ ปวรํ ยททิ ํสุคตวินยํ นวุตยิา หสํสหสฺเสห ิปริวุโต’’ตอิาทนีิ ปโย
คานิ ทสฺิสนฺตฯิ ตถา สิมฺห ิอคคิฺสทฺทนฺตสฺส อินิอาเทสกรณวเสน ‘‘อคฺคนิี’’ต ิรูเป นิปผฺนฺเนปิ ปุน 
‘‘อคฺคนิี’’ต ิ ปกติ ํฐเปตฺวา ตโต โยอํนาทโย วิภตฺตโิย กตฺวา ‘‘อคฺคนิิ, อคฺคนิี, อคฺคนิโยฯ อคฺคนิิ,ํ 
อคฺคนิี, อคฺคนิโยฯ อคฺคนิินา’’ตอิาทนีิ กถ ํน นิปผฺชฺชสฺิสนฺตตี ิสนฺนิฏฺฐานํ กาตพฺพฯํ 

สวินิจฺฉโยยํ อิการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อิการนฺตตาปกตกิ ํอิการนฺตปุลฺลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ภาวี อจิฺเจตสฺส ปกตริูปสฺส อญฺเญสญฺจ ตสํทสิานํ นามกิปทมาลาวิภาค ํวกฺขาม ปุพฺ
พาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวาฯ 

ทณฺฑ,ี ทณฺฑ,ี ทณฺฑิโนฯ ทณฺฑิ,ํ ทณฺฑ,ี ทณฺฑิโนฯ ทณฺฑินา, ทณฺฑีห,ิ ทณฺฑีภฯิ ทณฺฑิสฺส, 
ทณฺฑิโน, ทณฺฑีนํฯ ทณฺฑินา, ทณฺฑีห,ิ ทณฺฑีภฯิ ทณฺฑิสฺส, ทณฺฑิโน, ทณฺฑีนํฯ ทณฺฑิสฺมิ,ํ ทณฺ
ฑิมฺห,ิ ทณฺฑีสุฯ โภ ทณฺฑิ, โภ ทณฺฑี, ภวนฺโต ทณฺฑิโนฯ ยมกมหาเถรมตฯํ 

เอตฺถ กญฺิจาปิ ‘‘ทณฺฑิน’’นฺต ิ อุปโยเคกวจนญฺจ ‘‘ทณฺฑิสฺมา, ทณฺฑิมฺหา’’ต ินิสฺสกฺกวจนญฺจ 
‘‘ทณฺฑินี’’ต ิ ภุมฺเมกวจนญฺจ นาคต,ํ ตถาปิ ตตฺถ ตตฺถ ตสํทสิสฺส ปโยคสฺส ทสฺสนโต คเหตพฺพเมว
ฯ 

‘‘ภณ สมฺม อนุญฺญาโต, อตฺถ ํธมฺมญฺจ เกวล;ํ 
สนฺต ิห ิทหรา ปกฺข,ี ปญฺญวนฺโต ชุตนฺิธรา’’ต ิ

ปาฬิยํ ‘‘ปกฺข’ี’อติ ิ ปจฺจตฺตพหุวจนสฺส ทสฺสนโต ปน ‘‘ทณฺฑ’ี’อติ ิ ปจฺจตฺโตปโยคพหุวจนานิ วุตฺตา
นีต ิทฏฺฐพฺพฯํ 
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ภาวี, ภาวี, ภาวิโนฯ ภาวิ,ํ ภาวินํ, ภาวี, ภาวิโนฯ ภาวินา, ภาวีห,ิ ภาวีภฯิ ภาวิสฺส, ภาวิโน, 
ภาวีนํฯ ภาวินา, ภาวิสฺมา, ภาวิมฺหา, ภาวีห,ิ ภาวีภฯิ ภาวิสฺส, ภาวิโน, ภาวีนํฯ (ภาวินิ) ภาวิสฺมิ,ํ 
ภาวิมฺห,ิ ภาวีสุฯ โภ ภาวิ, โภ ภาวี, ภวนฺโต ภาวิโนฯ 

เอวํ วิภาวี สมฺภาวี, ปริภาวี ธช ีคณี; 
สุข ีโรค ีสสี กุฏฺฐี, มกุฏี กุสล ีพลฯี 

ชฏี โยค ีกรี ยานี, โตมรี มุสล ีผล;ี 
ทนฺต ีมนฺต ีสุธ ีเมธ,ี ภาค ีโภค ีนข ีสิขฯี 

ธมฺม ีสงฺฆ ีญาณี อตฺถ,ี หตฺถ ีจกฺข ีปกฺข ีทาฐี; 
รฏฺฐี ฉตฺต ีมาล ีจมฺม,ี จารี จาค ีกาม ีสามฯี 

มลฺลการี ปาปการี, สตฺตุฆาต ีทฆีชวีี; 
ธมฺมวาท ีสีหนาท,ี ภมูสิายี สีฆยายีฯ 

วชฺชทสฺสี จ ปาณี จ, ยสสฺสิจฺจาทโยปิ จ; 
เอเตสํ โกจ ิเภโท ตุ, เอกเทเสน วุจฺจเตฯ 

อีการนฺตปุลฺลงฺิคปเทสุ ห ิ‘‘วชฺชทสฺสี, ปาณี’’อจิฺเจวมาทนีํ อุปโยคภุมฺมวจนฏฺฐาเน ‘‘วชฺชทสฺ
สินํ, ปาณิเน’’ตอิาทนีิปิ รูปานิ ภวนฺตฯิ เอตฺถ จ – 

‘‘นิธนีํว ปวตฺตารํ, ยํ ปสฺเส วชฺชทสฺสินํ; 
เอวํ ชรา จ มจฺจุ จ, อธวิตฺตนฺต ิปาณิเนฯ 

สมุปคจฺฉต ิสสินิ คคนตลฯํ 

อุปหจฺจ มนํ มชฺโฌ, มาตงฺคสฺมิ ํยสสฺสิเน; 
อุจฺฉินฺโน สห รฏฺเฐน, มชฺฌารญฺญ ํตทา อหุฯ 

สุสุข ํวต ชวีาม, เวริเนสุ อเวริโน’’ต ิ

เอวมาทโย ปโยคา เวทติพฺพา, อยํ นโย ทณฺฑีปทาทสุีปิ ลพฺภเตว สมานคตกิตฺตา ทณฺฑีปทา
ทนีํ วชฺชทสฺสีปทาทหีฯิ ตสฺมา อุปโยคฏฺฐาเน ‘‘ทณฺฑิ,ํ ทณฺฑินํ, ทณฺฑิโน, ทณฺฑิเน’’ต ิโยเชตพฺพํ
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ฯ ภุมฺมฏฺฐาเน ‘‘ทณฺฑิสฺมิ,ํ ทณฺฑิมฺห,ิ ทณฺฑินิ, ทณฺฑิเน, ทณฺฑีสุ, ทณฺฑิเนสู’’ต ิโยเชตพฺพฯํ เอส 
นโย คามณี เสนานีอจิฺจาทนีิ วชฺเชตฺวา ยถารห ํอีการนฺตปุลฺลงฺิเคสุ เนตพฺโพฯ 

สวินิจฺฉโยยํ อีการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อีการนฺตตาปกตกิ ํอีการนฺตปุลฺลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ภูธาตุมยานํ อกุารนฺตปุลฺลงฺิคานํ อปปฺสิทฺธตฺตา อญฺเญสํ อุการนฺตปุลฺลงฺิคานํ วเสน 
ปกตริูปสฺส นามกิปทมาล ํปูเรสฺสามฯ กตมานิ ตานิ? ‘‘ภกฺิขุ เหตุ เสตุ เกตุ ราหุ ภาณุ ขาณุ สงฺกุ 
อุจฺฉุ เวฬุ มจฺจุ ชนฺตุ สินฺธุ พนฺธุ รุรุ เนรุ สตฺตุ พพฺพุ ปฏุ พนฺิทุ ครุ’’อจิฺจาทนีิฯ 

ภกฺิขุ, ภกฺิข,ู ภกฺิขโวฯ ภกฺิขุ,ํ ภกฺิข,ู ภกฺิขโวฯ ภกฺิขุนา, ภกฺิขหู,ิ ภกฺิขภูฯิ ภกฺิขุสฺส, ภกฺิขุโน, 
ภกฺิขนูํฯ ภกฺิขุนา, ภกฺิขุสฺมา, ภกฺิขุมฺหา, ภกฺิขหู,ิ ภกฺิขภูฯิ ภกฺิขุสฺส, ภกฺิขุโน, ภกฺิขนูํฯ ภกฺิขุสฺมิ,ํ 
ภกฺิขุมฺห,ิ ภกฺิขสุูฯ โภ ภกฺิขุ, ภวนฺโต ภกฺิข,ู ภกฺิขเว, ภกฺิขโวฯ ภิกฺขุอาทนีิ อญฺญานิ จ ตสํทสิานิ 
เอวํ เญยฺยานิฯ 

อยมฺปิ ปเนตฺถ วิเสโส เญยฺโย – เหตุ, เหต,ู เหตุโย, เหตโวฯ เหตุ,ํ เหต,ู เหตุโย, เหตโวฯ 
โภ เหตุ, ภวนฺโต เหต,ู เหตเว, เหตโวฯ เสสํ ภิกฺขุสมฯํ 

อถ วา ‘‘เหตุยา’’ตอิาทนีํ ทสฺสนโต ‘‘เธนุยา’’ต ิ อตฺิถลิงฺิครูเปน สทสิํ ‘‘เหตุยา’’ต ิ ปุลฺลงฺิครูปมฺปิ 
สตฺตมฐีาเน อจิฺฉิตพฺพฯํ กานิจ ิห ิปุลฺลงฺิครูปานิ เกหจิ ิอตฺิถลิงฺิครูเปห ิสทสิานิ ภวนฺตฯิ ต ํยถา? 
‘‘อุฏฺเฐห ิกตฺเต ตรมาโนฯ เอห ิพาเลขมาเปห,ิ กุสราช ํมหพฺพลฯํ ภาตรา มาตรา อธปิตยิา รตฺติ
ยา เหตุโย เธนุโย มตฺยา เปตฺยา’’ต ิ เอวํ นยทสฺสเนน ‘‘เหตุยา ตณิีฯ อธปิตยิา สตฺตฯ อุฏฺเฐห ิกตฺ
เต’’ตอิาทสุี ลงฺิควิปลฺลาสจนฺิตา น อุปปฺาเทตพฺพาฯ 

ชนฺตุ, ชนฺต,ู ชนฺตุโย, ชนฺตุโน, ชนฺตโวฯ ชนฺตุ,ํ ชนฺต,ู ชนฺตุโย, ชนฺตุโน, ชนฺตโวฯ โภ ชนฺตุ, 
ภวนฺโต ชนฺต,ู ชนฺตเว ชนฺตโวฯ เสสํ ภิกฺขุสมฯํ 

ครุ, ครู, ครโว, ครุโนฯ ครุํ, ครู, ครโว, ครุโนฯ โภ ครุ, ภวนฺโต ครู, ครโว, ครุโนฯ เสสํ 
ภิกฺขุสมฯํ เอตฺถ ปน ‘‘ภตฺตุ จ ครุโน สพฺเพ, ปฏิปูเชต ิปณฺฑิตา’’ตปิาฬินิทสฺสนํฯ ตตฺร ‘‘ภกฺิขเว’’ต ิ
อามนฺตนปท ํจุณฺณิยปเทสฺเวว ทสฺิสต,ิ น คาถาสุฯ ‘‘ภกฺิขโว’’ต ิปจฺจตฺตปท ํคาถาสุเยว ทสฺิสต,ิ น 
จุณฺณิยปเทสุ, อปิจ ‘‘ภกฺิขเว’’ต ิ อามนฺตนปท ํสาวกสฺส ภกฺิขนูํ อามนฺตนปาฬิยํ สนฺธวิิสเยเยว ทสฺิ
สต,ิ น อสนฺธวิิสเย, พุทฺธสฺส ปน ภกฺิขนูํ อามนฺตนปาฬิยํ สนฺธวิิสเยปิ อสนฺธวิิสเยปิ ทสฺิสตฯิ 
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‘‘ภกฺิขโว’’ต ิอามนฺตนปท ํพุทฺธสฺส ภกฺิขนูํ อามนฺตนปาฬิยํ คาถาสุ จ ทสฺิสต,ิ จุณฺณิยปเทสุ จ สนฺธิ
วิสเยเยว ทสฺิสตฯิ สาวกสฺส ปน ภกฺิขนูํ อามนฺตนปาฬิยํ น ทสฺิสตตี ิอยํ ทฺวินฺนํ วิเสโส  ทฏฺฐพฺโพฯ 
ตถา ห ิ‘‘เอวญฺจ ปน ภกฺิขเว อมิ ํสิกฺขาปท ํอุทฺทเิสยฺยาถา’’ตอิาทสุี ‘‘ภกฺิขเว’’ต ิ ปท ํจุณฺณิยปเทสฺ
เวว ทฏฺิฐํฯ ‘‘ภกฺิขโว ตสิตา อเิม, ยาจนฺต ิปญฺชลกีตา’’ตอิาทสุี ‘‘ภกฺิขโว’’ต ิปจฺจตฺตปท ํคาถาสุเยว 
ทฏฺิฐํฯ ‘‘อายสฺมา สาริปุตฺโต ภกฺิข ูอามนฺเตสิ อาวุโส ภกฺิขเว’’ต ิ เอวมาทสุี สาวกสฺส ภกฺิขนูํ อามนฺ
ตนปาฬีสุ สนฺธวิิสเยเยว ‘‘ภกฺิขเว’’ต ิปท ํทฏฺิฐํฯ ‘‘ภกฺิข ูอามนฺเตสิ โสตุกามตฺถ ภกฺิขเว’’ต ิ ‘‘อธิ 
ภกฺิขเว ภกฺิข’ู’ตอิาทสุี ปน พุทฺธสฺส ภกฺิขนูํ อามนฺตนปาฬีสุ สนฺธวิิสยาวิสเยสุ ‘‘ภกฺิขเว’’ต ิปท ํ
ทฏฺิฐํฯ ‘‘อรญฺเญ รุกฺขมเูล วา, สุญฺญาคาเรว ภกฺิขโว’’ต ิ‘‘ตตฺร โข ภควา ภกฺิข ูอามนฺเตสิ ภกฺิขโว’’
ต ิเอวมาทสุี พุทฺธสฺส ภกฺิขนูํ อามนฺตนปาฬีสุ ‘‘ภกฺิขโว’’ต ิอามนฺตนปท ํคาถาสุ จ ทฏฺิฐํ, จุณฺณิย
ปเทสุ จ สนฺธวิิสเยเยว ทฏฺิฐํฯ อจิฺเจวํ – 

จุณฺณิเยว ปเท ทฏฺิฐํ, ‘‘ภกฺิขเว’’ต ิ ปท ํทฺวิธา; 
ยโต ปวตฺตเต สนฺธ-ิวิสยาวิสเยสุ ตฯํ 

‘‘ภกฺิขโว’’ต ิปท ํทฏฺิฐํ, คาถายญฺเจว จุณฺณิเย; 
ปทสฺมมฺิปิ จ สนฺธสฺิส, วิสเยวาต ินิทฺทเิสตฯิ 

สวินิจฺฉโยยํ อกุารนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อุการนฺตตาปกตกิ ํอกุารนฺตปุลฺลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ปน สยมฺภูอจิฺเจตสฺส ปกตริูปสฺส ตสํทสิานญฺจ นามกิปทมาล ํกถยาม – 

สยมฺภ,ู สยมฺภ,ู สยมฺภุโวฯ สยมฺภุ,ํ สยมฺภ,ู สยมฺภุโวฯ สยมฺภุนา, สยมฺภหู,ิ สยมฺภภูฯิ สยมฺ
ภุสฺส, สยมฺภุโน, สยมฺภนูํฯ สยมฺภุนา, สยมฺภุสฺมา, สยมฺภุมฺหา, สยมฺภหู,ิ สยมฺภภูฯิ สยมฺภุสฺส, 
สยมฺภุโน, สยมฺภนูํฯ สยมฺภุสฺมิ,ํ สยมฺภุมฺห,ิ สยมฺภสุูฯ โภ สยมฺภุ, โภ สยมฺภ,ู ภวนฺโต สยมฺภ,ู 
สยมฺภุโวฯ เอวํ ปภู อภิภูวิภู อจิฺจาทนีิปิฯ 

สพฺพญฺญ,ู สพฺพญฺญ,ู สพฺพญฺญุโนฯ สพฺพญฺญุ,ํ สพฺพญฺญ,ู สพฺพญฺญุโนฯ โภ สพฺพญฺญุ, ภวนฺ
โต สพฺพญฺญ,ู สพฺพญฺญุโน, เสสาสุ วิภตฺตสุี ปทานิ ภิกฺขุสทสิานิ ภวนฺต,ิ เอวํ วิท ูวิญฺญ ูกตญฺญ ู
มคฺคญฺญ ูธมฺมญฺญ ูอตฺถญฺญ ูกาลญฺญ ูรตฺตญฺญ ูมตฺตญฺญ ูวทญฺญ ูอวทญฺญ ูอจิฺจาทนีิฯ 
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ตตฺร ‘‘เย จ ลทฺธา มนุสฺสตฺต,ํ วทญฺญ ูวีตมจฺฉรา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘วทญฺญ’ู’ต ิ ปจฺจตฺตพหุวจนสฺส ทสฺ
สนโต สยมฺภู สพพฺญญฺู อจิฺจาทนีมฺปิ ปจฺจตฺโตปโยคพหุวจนตฺต ํคเหตพฺพฯํ อปิจ ‘‘วิท,ู วิญฺญ’ู’ติ
อาทสุี ‘‘ปรจตฺิตวิทุนี’’ต ิอตฺิถลิงฺิคทสฺสนโต อตฺิถลิงฺิเค วตฺตพฺเพ ‘‘วิทุนี, วิทุนี, วิทุนิโยฯ วิทุนิ,ํ วิ
ทุนี, วิทุนิโยฯ วิทุนิยา’’ต ิอิตฺถินเยน ปทมาลา กาตพฺพาฯ ตถา ‘‘วิญฺญ ูปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภา
สิต ํทุฏฺฐุลฺลาทุฏฺฐุลฺล ํอาชานิตุ’’นฺต ิ เอตฺถ ‘‘วิญฺญ’ู’ต ิอตฺิถลิงฺิคทสฺสนโต ‘‘โกธนา อกตญฺญ ูจ, ปิ
สุณา มตฺิตเภทกิา’’ต ิ เอตฺถ จ ‘‘อกตญฺญ’ู’ต ิ อตฺิถลิงฺิคทสฺสนโตปิ ‘‘วิญฺญ,ู วิญฺญ,ู วิญฺญุโยฯ วิญฺญุ,ํ 
วิญฺญ,ู วิญฺญุโยฯ วิญฺญุยา’’ต ิจ ‘‘กตญฺญ,ู กตญฺญ,ู กตญฺญุโยฯ กตญฺญุ,ํ กตญฺญ,ู กตญฺญุโย, 
กตญฺญุยาต ิจ ชมฺพูนเยน ปทมาลา กาตพฺพาฯ เอวํ ‘‘มคฺคญฺญ,ู ธมฺมญฺญ’ู’อจิฺจาทสุีปิฯ ‘‘สยมฺภ’ู’ต ิ
ปเท ปน ‘‘สยมฺภุ ญาณํ โคตฺรภุ จตฺิต’’นฺต ิทสฺสนโต นปํุสกลงฺิคตฺเต วตฺตพฺเพ ‘‘สยมฺภุ, สยมฺภ,ู 
สยมฺภนูิฯ สยมฺภุ,ํ สยมฺภ,ู สยมฺภนูี’’ต ินปํุสเก อายุนโยปิ คเหตพฺโพฯ เอส นโย เสเสสุปิ ยถารห ํ
คเหตพฺโพฯ 

สวินิจฺฉโยยํ อกูารนฺตปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อูการนฺตตาปกตกิ ํอกูารนฺตปุลฺลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อติ ิสพฺพถาปิ ปุลฺลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส 

นามกิปทมาลาวิภาโค สมตฺโตฯ 

ยสฺมา ปนายํ สมตฺโตปิ ปาวจนาทสุี ยํ ยํ ฐานํ โสตนูํ สมฺมุยฺหนฏฺฐานํ ทสฺิสต,ิ ตตฺถ ตตฺถ โส
ตนูมนุคฺคหาย โจทนาโสธนาวเสน สํสยํ สมุคฺฆาเฏตฺวา ปุน วตฺตพฺโพ โหต,ิ ตสฺมา กญฺิจ ิปเทส
เมตฺถ กถยามฯ 

ยํ กริ โภ ปาฬิยํ ‘‘สญฺญเต พฺรหฺมจารโย, อปเจ พฺรหฺมจารโย’’ต ิจ รูปํ อิการนฺตสฺส 
อคคิฺสทฺทสฺส ‘‘อคฺคโย’’ต ิรูปมวิ วุตฺต,ํ ต ํตถา อวตฺวา อีการนฺตสฺส ทณฺฑีสทฺทสฺส ‘‘ทณฺฑิโน’’ต ิ
รูปมวิ ‘‘พฺรหฺมจาริโน’’อจิฺเจว วตฺตพฺพนฺต?ิ สจฺจ,ํ ตตฺถ ‘‘พฺรหฺม ํจรตตี ิพฺรหฺมจาริ ยถา มุนาตตี ิ
มุนี’’ต ิ เอวํ อิการนฺตวเสน อจิฺฉิตตฺตาฯ ‘‘มุนโย อคฺคโย’’ต ิรูปานิ วิย ‘‘พฺรหฺมจารโย’’ต ิรูปํ ภวตฯิ 
อญฺญตฺถ ปน ‘‘พฺรหฺม ํจรณสีโลต ิพฺรหฺมจารี, ยถา ทุกฺกฏํ กมฺม ํกรณสีโลต ิทุกฺกฏกมฺมการี’’ต ิ
เอวํ ตสฺสีลตฺถ ํคเหตฺวา อีการนฺตวเสน คหเณ ‘‘ทุกฺกฏกมฺมการิโน’’ต ิรูปมวิ ‘‘ทณฺโฑ อสฺส อตฺถตี ิ
ทณฺฑ’ี’ต ิ อีการนฺตสฺส สทฺทสฺส ‘‘ทณฺฑิโน’’ต ิรูปมวิ จ ‘‘พฺรหฺมจาริโน’’ต ิรูปํ ภวตฯิ ตถา ห ิ‘‘อเิม ห ิ
นาม ธมฺมจาริโน สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทโิน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ปฏิชานิสฺสนฺต’ี’ต ิ



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๗๔  
 

ปาฬิ ทสฺิสตฯิ เอวํ อิการนฺตวเสน ‘‘พฺรหฺมจารโย’’ต ิปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปํ ยุชฺชต,ิ ปุน 
อีการนฺตวเสน ‘‘พฺรหฺมจาริโน’’ต ิปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปมฺปิ ยุชฺชต,ิ ตสฺมา ‘‘พฺรหฺมจาริ, 
พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจารโย’’ต ิอคคิฺนเยน, ‘‘พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจาริโน’’ต ิทณฺฑีนเยน จ 
ปทมาลา คเหตพฺพาฯ 

ยํ ปน อายสฺมา พุทฺธโฆโส ‘‘ยถา โสภนฺต ิยตโิน, สีลภสูนภสูิตา’’ต ิเอตฺถ ยติสทฺทสฺส อิ
การนฺตสฺส อคคิฺสทฺทสฺส ‘‘อคฺคโย’’ต ิรูปํ วิย ‘‘ยตโย’’ต ิรูปํ อวตฺวา กสฺมา อีการนฺตสฺส ทณฺ
ฑีสทฺทสฺส ‘‘ทณฺฑิโน’’ต ิรูปํ วิย ‘‘ยตโิน’’ต ิรูปํ ทสฺเสตฯิ นนฺเวสา ปมาทเลขา วิย ทสฺิสตฯิ ยถา ห ิ
‘‘กุกฺกุฏา มณโย ทณฺฑา สิวโย เทว เต กุทฺธา’’ต ิปาฬิคตยิา อุปปริกฺขยิมานาย ‘‘ยตโย’’ต ิรูเปเนว 
ภวิตพฺพ ํอิการนฺตตฺตาต?ิ นายํ ปมาทเลขาฯ ‘‘วทนสีโล วาท’ี’ต ิเอตฺถ วิย ตสฺสีลตฺถ ํคเหตฺวา อี
การนฺตวเสน โยชเน นิทฺโทสตฺตา, ตสฺมา ‘‘ยตนสีโล ยต’ี’ต ิเอวํ ตสฺสีลตฺถ ํเจตสิ สนฺนิธาย อี
การนฺตวเสน ‘‘ยตโิน’’ต ิสมฺปทานสามนีเมกวจนสทสิํ ปจฺจตฺตพหุวจนรูปํ ภทนฺเตน พุทฺธโฆเสน 
ทสฺสิตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ อุปโยคาลปนพหุวจนรูปมฺปิ ตาทสิเมวฯ 

ยตฺถ ปน ตสฺสีลตฺถ ํอคฺคเหตฺวา ‘‘โย มุนาต ิอุโภ โลเก, มุนิ เตน ปวุจฺจต’ี’ต ิเอตฺถ วิย ‘‘ยตต ิ
วีริยํ กโรตตี ิยต’ี’ต ิกตฺตุการกวเสน อิการนฺตภาโว คยฺหตฯิ ตตฺถ ‘‘มุนโย มณโย สิวโย’’ต ิโย
การนฺตรูปานิ วิย ‘‘ยตโย’’ต ิโยการนฺต ํปจฺจตฺตพหุวจนรูปญฺจ อุปโยคาลปนพหุวจนรูปญฺจ ภวต,ิ 
เอวํ อีการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ตสุี ฐาเนสุ โยการนฺตาเนว รูปานิ ภวนฺตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

ยท ิเอวํ อิการนฺตปุลฺลงฺิคานํ สารมต ิสุทฺธทฏฺิฐิสมฺมาทฏฺิฐิมจิฺฉาทฏฺิฐิวชริพุทฺธ ิสทฺทาท ีกถนฺ
ต?ิ เอเตสํ ปน อิการนฺตวเสน นิทฺทฏฺิฐานมฺปิ สมาสปทตฺตา อคคิฺนเย อฏฺฐตฺวา ยถาสมฺภวํ ทณฺ
ฑีนเย ตฏฺิฐนโต โนการนฺตาเนว รูปานิฯ ตถา ห ิ‘‘อสาเร สารมตโิน’’ต ิโนการนฺตปจฺจตฺตพหุวจน
ปาฬิ ทสฺิสต,ิ อุปโยคาลปนพหุวจนรูปมฺปิ ตาทสิเมว ทฏฺฐพฺพฯํ นนุ จ โภ กจฺจายนปปฺกรเณ 
‘‘อตฺเถ วิสารทมตโย’’ต ิเอตฺถ สมาสปทสฺส อกิารนฺตปุลฺลงฺิคสฺส โยการนฺตสฺส ปจฺจตฺตพหุวจน
ปาฐสฺส ทสฺสนโต สารมติสทฺทาทนีมฺปิ ‘‘วิสารทมตโย’’ต ิรูเปน วิย โยการนฺเตห ิรูเปห ิภวิตพฺพนฺ
ต?ิ นปิ ภวิตพฺพ ํพุทฺธวจเน สมาสปทานํ อิการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ‘‘วิสารทมตโย’’ต ิรูปสทสิสฺส รูปสฺส 
อทสฺสนโตตฯิ 

นนุ จ โภ พุทฺธวจเน ‘‘ปญฺจเิม คหปตโย อานิสํสาฯ เต โหนฺต ิชานิปตโย, อญฺญมญฺญ ํ ปิยํว
ทา’’ต ิสมาสปทานํ อิการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ‘‘วิสารทมตโย’’ต ิรูปสทสิานิ โยการนฺตานิ รูปานิ ทสฺิสนฺติ
ฯ เอวํ สนฺเต กสฺมา ‘‘พุทฺธวจเน สมาสปทานํ อิการนฺตปุลฺลงฺิคานํ ‘‘วิสารทมตโย’’ต ิรูปสทสิสฺส โย
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การนฺตสฺส รูปสฺส อทสฺสนโต’’ต ิวุตฺตนฺต?ิ เอตฺถ วุจฺจเต – วิสทสิตฺต ํปฏิจฺจฯ คหปติสทฺทาทสุี ห ิ
ยสฺมา ปติสทฺโท สภาเวเนว ปุลฺลงฺิโค, น ตุ สมาสโต ปุพฺเพ อตฺิถลิงฺิคปกตโิก หุตฺวา ปจฺฉา ปุลฺ
ลงฺิคภาวํ ปตฺโต, ตสฺมา อทีเิสสุ ฐาเนสุ ‘‘คหปตโย, ชานิปตโย’’ต ิโยการนฺตานิ, ‘‘เสนาปตโย, 
เสนาปตโิน’’ต ิโย โนการนฺตานิ จ ปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปานิ ภวนฺตฯิ ตถา ห ิ ‘‘ตตฺตกา 
เสนาปตโิน’’ต ิอฏฺฐกถาปาโฐ ทสฺิสตฯิ ยสฺมา ปน สารมต ิสุทฺธทฏฺิฐิสมฺมาทฏฺิฐิ มจิฺฉาทฏฺิฐิ วชริ
พุทฺธ ิสทฺทาทสุี มติทิฏฺฐิสทฺทาทโย สมาสโต ปุพฺเพ อตฺิถลิงฺิคปกตกิา หุตฺวา ปจฺฉา พหุพฺพหีิ
สมาสวเสน ปุลฺลงฺิคภาวปปฺตฺตา, ตสฺมา อทีเิสสุ ฐาเนสุ ‘‘สารมตโิน สุทฺธทฏฺิฐิโน สมฺมาทฏฺิฐิโน 
มจิฺฉาทฏฺิฐิโน วชริพุทฺธโิน’’ตอิาทนีิ’โนการนฺตานิเยว ปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปานิ ภวนฺต,ิ 
สมฺปทานสามนีเมกวจเนห ิสทสิานีต ินิฏฺฐเมตฺถาวคนฺตพฺพฯํ 

เสฏฺฐิ สารถิจกฺกวตฺติสามิอจิฺเจเตสุ กถนฺต?ิ เอตฺถ ปน อยํ วิเสโส เวทติพฺโพ – กตฺถจ ิ
ปาเฐ ‘‘เสฏฺฐี สารถ ีจกฺกวตฺต ีสาม’ี’ต ิอนฺตกฺขรสฺส ทฆีตฺต ํทสฺิสต,ิ กตฺถจ ิปน ‘‘เสฏฺฐิ สารถ ิ
จกฺกวตฺต ิสาม’ิ’อติ ิอนฺตกฺขรสฺส รสฺสตฺต ํทสฺิสตฯิ กญฺิจาปิ รสฺสตฺตเมเตสํ ทสฺิสต,ิ ตถาปิ ตตฺถ 
ตตฺถ ปจฺจตฺตวจนาทภิาเวน ‘‘เสฏฺฐิโน สารถโิน’’ตอิาทปิโยคทสฺสนโต รสฺสํ กตฺวา เอตานิ อุจฺจา
ริยนฺตตี ิญายต,ิ ตสฺมา เอวํ นิพฺพจนตฺโถ คเหตพฺโพ – เสฏฺฐํ ธนสารํ, ฐานนฺตรํ วา อสฺส อตฺถตี ิ
เสฏฺฐีฯ อสฺสทมฺมาทโย สารณสีโลต ิสารถีฯ จกฺก ํปวตฺตนสีโลต ิจกฺกวตฺตีฯ สํ เอตสฺส อตฺถตี ิ
สามีตฯิ อสฺสตฺถกิตสฺสีลตฺถสทฺทา ห ิโนการนฺตรูปวเสน สมานคตกิา ภวนฺต ิยถา ‘‘ทณฺฑิโน ภมูิ
สายิโน’’ตฯิ อปโรปิ นิพฺพจนตฺโถ อีการนฺตวเสน อสฺสทมฺมาทโย สาเรตตี ิสารถีฯ ตถา ห ิ‘‘ปุ
ริสทมฺเม สาเรตตี ิปุริสทมฺมสารถ’ี’ต ิ วุตฺตฯํ จกฺก ํวตฺเตตตี ิจกฺกวตฺตฯี เอวํ กตฺตุการกวเสน อี
การนฺตตฺต ํคเหตฺวา กตฺถจ ิลพฺภมานมฺปิ อิการนฺตตฺต ํอนเปกฺขตฺิวา พุทฺธวจนานุรูเปน ‘‘สารถโิน 
จกฺกวตฺตโิน’’ตอิาทนีิ โนการนฺตรูปานิ คเหตฺวา ทณฺฑีนเยน โยเชตพฺพานิ ‘‘ทณฺฑินี’’ตอิาทกิ ํ วชฺ
ชติพฺพ ํวชฺเชตฺวาฯ เอวํ ‘‘เสฏฺฐิโน สารถโิน จกฺกวตฺตโิน สามโิน’’ตอิาทนีิ โนการนฺตานิเยว รูปานิ 
เญยฺยานิฯ 

อตฺร กญฺิจ ิปโยค ํนิทสฺสนมตฺต ํกถยามฯ ‘‘ตาต ตโย เสฏฺฐิโน อมฺหาก ํพหปูการา’’ต ิจ ‘‘เต 
กตภตฺตกจิฺจา ‘มหาเสฏฺฐิโน มยํ คมสฺิสามา’ต ิวทิสํู’’ต ิจ ‘‘สารถโิน อาหสํู’’ต ิจ ‘‘ทฺเว จกฺกวตฺตโิน’’
ต ิจ เอวมาทนีิฯ ตตฺถ กญฺิจาปิ กตฺถจ ิ‘‘เสฏฺฐิ สารถ’ิ’อจิฺจาท ิรสฺสตฺตปาโฐ ทสฺิสต,ิ ตถาปิ โส สภา
เวน รสฺสตฺตภาโว ปาโฐ น โหต,ิ ทฆีสฺส รสฺสตฺตกรณปาโฐต ิเวทติพฺโพฯ ปทมาลา จสฺส วุตฺตน
เยน เวทติพฺพาฯ 
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มเหสีต ิเอตฺถ กถนฺต?ิ ‘‘มเหสี’’ต ิ เอตฺถ กญฺิจาปิ มเหสีสทฺโท อีการนฺตวเสน นิทฺทสิิยต,ิ 
ตถาปิ อิสิสทฺเทน สมานคตกิตฺตา อิสิสทฺทสฺส อคคิฺสทฺเทน สมานปทมาลตฺตา อคคิฺนเยน ปท
มาลา กาตพฺพาฯ นนุ จ โภ เอตฺถ ตสฺสีลตฺโถ ทสฺิสต ิ‘‘มหนฺเต สีลกฺขนฺธาทโย ธมฺเม เอสนสีโลต ิ
มเหสี’’ต,ิ ตสฺมา ‘‘ภมูสิายี’’ต ิปทสฺส วิย ทณฺฑีนเยเนว ปทมาลา กาตพฺพาต?ิ น กาตพฺพา ตสฺ
สีลตฺถสฺส อสมฺภวโตฯ อมิสฺส ห ิ‘‘มหนฺเต สีลกฺขนฺธาทโย ธมฺเม เอสิ คเวสิ เอสิตฺวา ฐิโตต ิมเหสี’’
ต ิอตสฺสีลตฺโถ เอว ยุชฺชตฯิ กตกรณีเยสุ พุทฺธาทสุี อริเยสุ ปวตฺตนามตฺตาฯ อิสิสทฺเทน จายํ สทฺ
โท อสีก ํสมาโน เกวล ํสมาสปริโยสาเน ทฆีวเสน อุจฺจาริยต,ิ รสฺสวเสน ปน ‘‘มหา อสิิ มเหสี’’ต ิ
สนฺธวิิคฺคโหฯ ยสฺมา รสฺสตฺต ํคเหตฺวา ตสฺส ปทมาลากรณํ ยุชฺชต,ิ ตสฺมา ‘‘สงฺคายิสุํ มเหสโย’’ต ิอิ
การนฺตรูปํ ทสฺิสตฯิ น ห ิสาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน กตฺถจปิิ จตุตฺถฉีฏฺเฐกวจนรูปํ วิย ‘‘มเหสิ
โน’’ต ิปจฺจตฺโตปโยคาลปนพหุวจนรูปํ ทสฺิสตฯิ ตสฺมา อีการนฺตวเสน อุจฺจาริตสฺสปิ สโต รสฺ
สวเสน อุจฺจาริตสฺส วิย ‘‘มเหสิ, มเหสี, มเหสโยฯ มเหสิ,ํ มเหสี, มเหสโยฯ มเหสินา’’ต ิปทมาลา 
กาตพฺพาฯ อปิจ มเหสีสทฺโท ยตฺถ ราชคฺคุพฺพริวาจโก, ตตฺถ อตฺิถลิงฺิโค โหต,ิ ตพฺพเสน ปน 
‘‘มเหสี, มเหสี, มเหสิโยฯ มเหสิ,ํ มเหสี, มเหสิโยฯ มเหสิยา’’ต ิจ วกฺขมานอิตฺถีนเยน ปทมาลา 
กาตพฺพาฯ หตฺถีสทฺเท กถนฺต?ิ หตฺถีสทฺทสฺส ปน หตฺโถ อสฺส อตฺถตี ิ เอวํ อีการนฺตวเสน คหเณ 
‘‘หตฺถโิน’’ต ิรูปํ ภวตฯิ ตถา ห ิ‘‘วเน หตฺถโิน’’ต ิปโยโค ทสฺิสตฯิ ตสฺเสว ตสฺมิเํยวตฺเถ รสฺสํ กตฺวา 
คหเณ ‘‘หตฺถโย’’ต ิรูปํ ภวตฯิ ตถา ห ิ– 

‘‘หสํา โกญฺจา มยูรา จ, หตฺถโย ปสทา มคิา; 
สพฺเพ สีหสฺส ภายนฺต,ิ นตฺถ ิกายสฺม ิตุลฺยตาฯ 

เอวเมว มนุสฺเสสุ, ทหโร เจปิ ปญฺญวา; 
โสปิ ตตฺถ มหา โหต,ิ เนว พาโล สรีรวา’’ต ิ

อมิสฺมิ ํเกฬิสีลชาตเก ‘‘หตฺถโย’’ต ิอาหจฺจปท ํทสฺิสตฯิ เอวมสฺส ทณฺฑีนเยน จ อคคิฺนเยน จ ทฺ
วิธา ปทมาลา, เวทติพฺพาฯ อมินิา นเยน อวุตฺเตสุปิ ฐาเนสุ ปาฬินยานุรูเปน โปราณฏฺฐกถานุ
รูเปน จ ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

เอตฺตาวตา ภูธาตุมยานํ ปุลฺลงฺิคานํ นามกิปทมาลา สทฺธิ ํลงฺิคนฺตเรห ิสทฺทนฺตเรห ิอตฺถนฺต
เรห ิจ นานปปฺการโต ทสฺสิตาฯ 

อมิ ํสทฺทนีติ ํสุนีติ ํวิจตฺิต,ํ 
สปญฺเญห ิสมฺมา ปรีปาลนียํ; 
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สทา สุฏฺฐุ จนฺิเตต ิวาเจต ิโย โส, 
นโร ญาณวิตฺถนฺินต ํยาต ิเสฏฺฐํฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

สวินิจฺฉโย นิคฺคหตีนฺตาทปุิลฺลงฺิคานํ 

ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโค 

สตฺตโม ปริจฺเฉโทฯ 

สพฺพถาปิ ปุลฺลงฺิค ํสมตฺตฯํ 

๘. อิตถิฺลิงฺคนามิกปทมาลา 

อถ อตฺิถลิงฺิเคสุ อาการนฺตสฺส ภูธาตุมยสฺส ปกตริูปภตูสฺส ภาวิกาสทฺทสฺส นามกิปทมาลายํ 
วตฺตพฺพายมฺปิ ปสิทฺธสฺส ตาว กญญฺาสทฺทสฺส นามกิปทมาล ํวกฺขาม – 

กญฺญา, กญฺญา, กญฺญาโยฯ กญฺญ,ํ กญฺญา, กญฺญาโยฯ กญฺญาย, กญฺญาห,ิ กญฺญาภฯิ 
กญฺญาย, กญฺญานํฯ กญฺญาย, กญฺญาห,ิ กญฺญาภฯิ กญฺญาย, กญฺญานํฯ กญฺญาย, กญฺญายํ, 
กญฺญาสุฯ โภต ิกญฺเญ, โภตโิย กญฺญา, กญฺญาโยฯ อยมมฺหาก ํ รุจฯิ 

เอตฺถ ‘‘กญฺญา’’ต ิ เอกวจนพหุวจนวเสน วุตฺต,ํ นิรุตฺติปิฏเก พหุวจนวเสน วุตฺโต นโย นตฺถิ
ฯ ตถา ห ิตตฺถ ‘‘สทฺธา ตฏฺิฐต,ิ สทฺธาโย ตฏฺิฐนฺตฯิ สทฺธ ํปสฺสต,ิ สทฺธาโย ปสฺสต’ี’ต ิเอตฺตกเมว 
วุตฺต,ํ ‘‘สทฺธา’’ต ิพหุวจนํ น อาคตฯํ กญฺิจาปิ นาคต,ํ ตถาปิ ‘‘พาหา ปคฺคยฺห ปกฺกนฺทุ,ํ สิวิกญฺญา 
สมาคตาฯ อเหตุ อปปฺจฺจยา ปุริสสฺส สญฺญา อุปปฺชฺชนฺตปิิ นิรุชฺฌนฺตปีิ’’ตอิาทปิาฬิทสฺสนโต พา
หากญญฺา สญญฺาสทฺทาทนีํ พหุวจนตา คเหตพฺพาฯ จูฬนิรุตฺติยํ ‘‘โภต ิกญฺเญ, โภต ิกญฺญา’’ต ิ
ทฺเว เอกวจนานิ วตฺวา ‘‘โภตโิย กญฺญาโย’’ต ิ เอก ํพหุวจนํ วุตฺตฯํ นิรุตฺติปิฏเก ปน ‘‘โภต ิสทฺธา’’
ต ิเอกวจนํ วตฺวา ‘‘โภตโิย สทฺธาโย’’ต ิเอก ํพหุวจนํ วุตฺตฯํ มยํ ปเนตฺถ ‘‘เอห ิพาเล ขมาเปห,ิ 
กุสราช ํมหพฺพลฯํ ผุสฺสต ีวรวณฺณาเภฯ เอห ิโคเธ นิวตฺตสฺสู’’ตอิาทปิาฬิทสฺสนโต ‘‘โภต ิกญฺเญ, 
โภตโิย กญฺญา, กญฺญาโย’’ต ิ เอวํปการานิเยว อาลปเนกวจนพหุวจนานิ อจิฺฉามฯ เอตฺถ ‘‘โภต ิ
กญฺเญ’’ต ิ อยํ นโย อมฺมาทสุี มาตาทสุี จ น ลพฺภตฯิ 
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ภาวิกา, ภาวิกา, ภาวิกาโยฯ ภาวิก,ํ ภาวิกา, ภาวิกาโยฯ ภาวิกาย, ภาวิกาห,ิ ภาวิกาภฯิ 
ภาวิกาย, ภาวิกานํฯ ภาวิกาย, ภาวิกาห,ิ ภาวิกาภฯิ ภาวิกาย, ภาวิกานํฯ ภาวิกาย, ภาวิกายํ, 
ภาวิกาสุฯ โภต ิภาวิเก, โภตโิย ภาวิกา, ภาวิกาโยฯ 

เอวํ เหฏฺฐุทฺทฏฺิฐานํ สพฺเพสํ ภูธาตุมยานํ ‘‘ภาวนา วิภาวนา’’อจิฺเจวมาทนีํอาการนฺตปทานํ 
อญฺเญสญจฺาการนฺตปทานํ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอตฺถญฺญานิ อาการนฺตปทานิ นาม 
สทฺธาทนีิฯ 

สทฺธา เมธา ปญฺญา วิชฺชา, จนฺิตา มนฺตา ตณฺหา’ภชิฺฌา; 
อจิฺฉา ปุจฺฉา ชายา มายา, เมตฺตา มตฺตา สิกฺขา สงฺขาฯ 

ชงฺฆา พาหา ควีา ชวฺิหา, วาจา ฉายา คงฺคา นาวา; 
นิทฺทา กนฺตา สาลา มาลา, เวลา วีณา ภกฺิขา ลาขาฯ 

คาถา เสนา เลขา’เปกฺขา, อาสา ปูชา เอสา กงฺขา; 
อญฺญา มุทฺทา ขฑฺิฑา ภสฺสา, ภาสา กฬีา สตฺตา เจตาฯ 

ปิปาสา เวทนา สญฺญา, เจตนา ตสิณา ปชา; 
เทวตา วฏฺฏกา โคธา, พลากา วสุธา สภาฯ 

อุกฺกา เสผาลกิา สิกฺกา, สลากา วาลกิา สิขา; 
การณา วิสิขา สาขา, วจา วญฺฌา ชฏา ฆฏาฯ 

ปีฬา โสณฺฑา วิตณฺฑา จ, กรุณา วนิตา ลตา; 
กถา นินฺทา สุธา ราธา, วาสนา สิสํปา ปปาฯ 

ปภา สีมา ขมา เอชา, 
ขตฺตยิา สกฺขรา สุรา; 
โทลา ตุลา สิลา ลลีา, 
ลาเล’ฬา เมขลา กลาฯ 

วฬวา สุณิสา มสูา, มญฺชสูา สุลสา ทสิา; 
นาสา ชุณฺหา คุหา อหีา, ลสิกา ปริสา นิสา; 
มาตกิจิฺจาทโย เจว, ภาวิกาปทสาทสิาฯ 
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อมฺมนฺนมฺพา จ ตาตา จ, กญฺิจเิทว สมา สิยุํ; 
มาตา ธตีา ปนตฺตาท,ี ปุถเคว อโิต สิยุํฯ 

ปริสาสทฺทสฺส ปน สตฺตมฐีาเน ‘‘ปริสาย, ปริสายํ, ปริสต,ิ ปริสาสู’’ต ิโยเชตพฺพ ํ‘‘เอกมทิ ํ โภ 
โคตม สมยํ โตเทยฺยสฺส พฺราหฺมณสฺส ปริสต ิปรูปารมฺภ ํวตฺเตนฺต’ี’ต ิปาฬิทสฺสนโตฯ อมฺมาทนีํ 
ปน ‘‘อมฺมา, อมฺมา, อมฺมาโย’’ตอิาทนิา กญญฺานเยน วตฺวา อวสาเน ‘‘โภต ิอมฺม, โภต ิอมฺมา, โภ
ตโิย อมฺมา, อมฺมาโย’’ตอิาทนิา โยเชตพฺพฯํ 

มาตา, มาตา, มาตโรฯ มาตรํ, มาตโรฯ มาตรา, มาตุยา, มตฺยา, มาตหู,ิ มาตภูฯิ มาตุ, มาตุ
ยา, มตฺยา, มาตรานํ, มาตานํ, มาตนูํฯ มาตรา, มาตุยา, มตฺยา, มาตหู,ิ มาตภูฯิ มาตุ, มาตุยา, 
มตฺยา, มาตรานํ, มาตานํ, มาตนูํฯ มาตริ, มาตุยา, มตฺยา, มาตุยํ, มตฺยํ, มาตสุูฯ โภต ิมาตา, โภ
ตโิย มาตา, มาตโรฯ 

เอตฺถ ปน ยสฺมา ปาฬิยํ อตฺิถลิงฺิคานํ สการนฺตานิ รูปานิ เอหิ เอภิ เอสุการนฺตาทนีิ จ เอนนฺ
ตาทนีิ จ น ทสฺิสนฺต,ิ ตสฺมา เกหจิ ิวุตฺตานิปิ ‘‘มาตุสฺส มาตเรห’ี’ตอิาทนีิ น วุตฺตานิ, เอส นโย อติ
เรสุปิฯ ‘‘ยํกญฺิจตฺิถกิต ํปุญฺญ,ํ มยฺหญฺจ มาตุยา จ เตฯ อนุญฺญาโต อห ํมตฺยา’’ต ิปาฬิทสฺสนโต 
ปน กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกสามภุิมฺมวจนฏฺฐาเน ‘‘มาตุยา, มตฺยา’’ต ิจ วุตฺต ํอตฺิถลิงฺิคฏฺฐาเน 
สมานคตกิตฺตา เตสํ วจนานํฯ ตถา ห ิอุมฺมาทนฺติชาตเก ‘‘มตฺยา’’ต ิปท ํปญฺจมตีตเิยกวจนว
เสน อาคต,ํ ยถา ปน ‘‘ขตฺตยิา’’ต ิปท ํมชฺฌสรโลปวเสน ‘‘ขตฺยา’’ต ิภวต,ิ ตถา ‘‘มาตุยา มาตุย’’นฺ
ต ิจ ปท ํ‘‘มตฺยา, มตฺย’’นฺต ิภวต,ิ อยํ นโย ธีตุสทฺทาทสุี น ลพฺภตฯิ 

ธตีา, ธตีา, ธตีโรฯ ธตี,ํ ธตีรํ, ธตีโรฯ ธตุียา, ธตีหู,ิ ธตีภูฯิ ธตุี, ธตุียา, ธตีรานํ, ธตีานํ, ธตีนูํฯ 
ธตีรา, ธตุียา, ธตีหู,ิ ธตีภูฯิ ธตุี, ธตุียา, ธตีรานํ, ธตีานํ, ธตีนูํฯ ธตีริ, ธตุียา, ธตุียํ, ธตีสุูฯ โภต ิธตุี, 
โภต ิธตีา, โภตโิย ธตีา, ธตีโรฯ เอตฺถ ปนฯ 

‘‘ชาลิ ํกณฺหาชนิํ ธตี,ํ มทฺทเิทวิ ํปตพิฺพต;ํ 
จชมาโน น จนฺิเตสิ,ํ โพธยิาเยว การณา’’ต ิ

ปาฬิยํ ‘‘ธตี’’นฺต ิทสฺสนโต อุปโยควจนฏฺฐาเน ‘‘ธตี’’นฺต ิ วุตฺต,ํ ตสฺมา อทิ ํสารโต คเหตพฺพ,ํ ตถา 
ปาฬิยํ ‘‘อสฺสมณี โหต ิอสกฺยธตีรา’’ต ิสมาสปทสฺส ทสฺสนโต ตตเิยกวจนนฺตปทสทสิํ ‘‘เสฏฺฐิธตี
รา’’ตอิาทกิ ํปฐเมกวจนนฺตมฺปิ สมาสปท ํคเหตพฺพเมว, นิรุตฺติปิฏเก ปน ‘‘มาตา ธตีา’’ต ิ
ปททฺวยํ สทฺธานเย ปกฺขตฺิต, ตมมฺเหห ิ ‘‘สทฺธายา’’ต ิปทสฺส วิย ‘‘มาตายา’’ตอิาทนีํ ปาฬิอาทสุี พฺ
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ยาเส อทสฺสนโต วิสุํ คหติ ํสมาเสเยว ห ิอทีสิิ ํสทฺทคติ ํปสฺสาม ‘‘ราชมาตาย ราชธตีาย เสฏฺฐิธตีา
ยา’’ตฯิ เอวํ กญญฺานโยปิ เอกเทเสน ลพฺภต,ิ ตถา ‘‘อจฺฉริยํ นนฺทมาเต, อพฺภุต ํนนฺทมาเต’’ต ิ
ปาฬิยํ ‘‘นนฺทมาเต’’ต ิ ทสฺสนโต ‘‘โภต ิราชมาเต, โภต ิราชธเีต’’ต ิเอวมาทนิโยปิ ลพฺภต,ิ ตตฺร 
นนฺทมาเตต ินนฺทสฺส มาตา นนฺทมาตา, โภต ินนฺทมาเต, เอวํ สมาเสเยว อทีสิี สทฺทคต ิโหต,ิ 
ตสฺมา สมาสปทตฺเต ‘‘มาตุ ธตุี ทุหตุิ’’อจิฺเจเตสํ ปกตริูปานํ ทฺเว โกฏฺฐาสา คเหตพฺพา ปฐม ํทสฺ
สิตรูปโกฏฺฐาโส จ กญญฺานโย รูปโกฏฺฐาโส จาตฯิ นตฺตาทนีิ ปทานิ น เกวล ํปุลฺลงฺิคานิเยว โหนฺ
ต,ิ อถ โข อตฺิถลิงฺิคานิปิฯ ตถา ห ิ‘‘วิสาขาย นตฺตา กาลงฺกตา โหตฯิ จตสฺโส มสูิกา คาธ  ํกตฺตา, 
โน วสิตา’’ตอิาทนีิ ปโยคานิ สาสเน ทสฺิสนฺตฯิ 

นตฺตา, นตฺตา, นตฺตาโรฯ นตฺต,ํ นตฺตารํ, นตฺตาโรฯ นตฺตารา, นตฺตุยา, นตฺตหู,ิ นตฺตภูฯิ นตฺ
ตุ, นตฺตุยา, นตฺตารานํ นตฺตานํ, นตฺตนูํฯ นตฺตารา, นตฺตุยา, นตฺตหู,ิ นตฺตภูฯิ นตฺตุ, นตฺตุยา, นตฺ
ตารานํ, นตฺตานํ, นตฺตนูํฯ นตฺตริ, นตฺตุยา, นตฺตุยํ, นตฺตสุูฯ โภต ินตฺต, โภต ินตฺตา, โภตโิย นตฺ
ตา, นตฺตาโรฯ 

เอวํ ‘‘กตฺตา วสิตา ภาสิตา’’ อจิฺจาทสุีปิ สมาสปทตฺเต ปน ‘‘ราชมาตาย นนฺทมาเต’’ตอิาทนีิ 
วิย ‘‘ราชนตฺตาย, ราชนตฺเต’’ตอิาทนีิ รูปานิ ภวนฺตฯิ 

สวินิจฺฉโยยํ อาการนฺตุการนฺตตฺิถลิงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อาการนฺตุการนฺตตาปกตกิ ํ

อาการนฺตตฺิถลิงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ภูมิปทาทนีํ นามกิปทมาล ํวกฺขาม ปุพฺพาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวา – 

รตฺต,ิ รตฺต,ี รตฺตโิยฯ รตฺติ,ํ รตฺต,ี รตฺตโิยฯ รตฺตยิา, รตฺตหี,ิ รตฺตภีฯิ รตฺตยิา, รตฺตนีํฯ รตฺตยิา, 
รตฺตหี,ิ รตฺตภีฯิ รตฺตยิา, รตฺตนีํฯ รตฺตยิา, รตฺตยิํ, รตฺตสุีฯ โภต ิรตฺต,ิ โภตโิย รตฺตโิยฯ ยมกมหา
เถรมตฯํ 

‘‘ภมู,ิ ภมู,ี ภมูโิยฯ ภมูิ,ํ ภมู,ี ภมูโิย’’ต ิสพฺพ ํเนยฺยํฯ เอวํ ‘‘ภตู ิสตฺต ิปตฺต ิวุตฺต ิมุตฺต ิกตฺิต ิ
ขนฺต ิตตฺิต ิสิทฺธ ิอทิฺธ ิวุทฺธ ิสุทฺธ ิพุทฺธ ิโพธ ิปีต ินนฺท ิมต ิอสนิ วสนิ สต ิคต ิวุฑฺฒ ิยุวต ิองฺคุล ิ
โพนฺท ิทฏฺิฐิ ตุฏฺฐิ นาภ’ิ’ อจิฺจาทนีมฺปิ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อปิจ ‘‘รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ
ฯ ทวิา จ รตฺโต จ หรนฺต ิเย พลิฯํ น ภมฺูยา จตุรงฺคุโลฯ เสต ิภมฺูยา อนุตฺถุนํฯ ภมฺูยา โส ปตติ ํ
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ปาสํฯ ควีาย ปฏิมุญฺจตฯิ อมิา จ นภฺโย สตราชจิตฺิตติาฯ สเตรตา วิชฺชุริวปปฺภาสเร’’ต ิเอวมาทนีํ 
ปโยคานํ ทสฺสนโต รตฺติ ภูมิ นาภิสทฺทาทนีํ อยมฺปิ นามกิปทมาลาวิเสโส เวทติพฺโพฯ กถ?ํ 

รตฺต,ิ รตฺต,ี รตฺตโิย, รตฺโยฯ รตฺติ,ํ รตฺต,ี รตฺตโิย, รตฺโยฯ รตฺตยิา, รตฺยา, รตฺตหี,ิ รตฺตภีฯิ รตฺ
ตยิา, รตฺยา, รตฺตนีํฯ รตฺตยิา, รตฺยา, รตฺตหี,ิ รตฺตภีฯิ รตฺตยิา, รตฺยา, รตฺตนีํฯ รตฺตยิา, รตฺยา, รตฺ
ตยิํ รตฺยํ, รตฺโต, รตฺตสุีฯ โภต ิรตฺต,ิ โภตโิย รตฺต,ี รตฺตโิย, รตฺโยฯ 

เอตฺถ ‘‘รตฺโต’’ต ิรูปนยํ วชฺเชตฺวา ‘‘ภมู,ิ ภมู,ี ภมูโิย, ภมฺูโย’’ต ิสพฺพ ํเนยฺยํฯ 

นาภ,ิ นาภ,ี นาภโิย, นภฺโยฯ นาภิ,ํ นาภ,ี นาภโิย, นภฺโยฯ นาภยิา, นภฺยา, นาภหี,ิ นาภภีฯิ 
นาภยิา, นภฺยา, นาภนีํฯ นาภยิา, นภฺยา, นาภหี,ิ นาภภีฯิ นาภยิา, นภฺยา, นาภนีํฯ นาภยิา, นภฺ
ยา, นาภยิํ, นภฺยํ, นาภสุีฯ โภต ินาภ,ิ โภตโิย นาภ,ี นาภโิย, นภฺโยฯ 

โพธ,ิ โพธ,ี โพธโิย, โพชฺโฌฯ โพธิ,ํ โพธยิํ, โพชฺฌ,ํ โพธ,ี โพธโิย, โพชฺโฌฯ โพธยิา, โพชฺฌา, 
โพธหี,ิ โพธภีฯิ โพธยิา, โพชฺฌา, โพธนีํฯ โพธยิา, โพชฺฌา, โพธหี,ิ โพธภีฯิ โพธยิา, โพชฺฌา, 
โพธนีํฯ โพธยิา, โพชฺฌา, โพธยิํ, โพชฺฌ,ํ โพธสุีฯ โภต ิโพธ,ิ โภตโิย โพธ,ี โพธโิย, โพชฺโฌฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘พุชฺฌสฺสุ ชนิ โพธยิํฯ อญฺญตฺร โพชฺฌา ตปสา’’ต ิวิจตฺิรปาฬินยทสฺสนโต วิจตฺิรน
ยา นามกิปทมาลา วุตฺตาฯ สพฺโพปิ จายํ นโย อญฺญตฺถาปิ ยถารห ํโยเชตพฺโพฯ 

สวินิจฺฉโยยํ อิการนฺตตฺิถลิงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อิการนฺตตาปกตกิ ํอิการนฺตตฺิถลิงฺิค ํ

นิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ภูรีสทฺทาทนีํ นามกิปทมาล ํวกฺขาม ปุพฺพาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวา – 

อตฺิถ,ี อตฺิถ,ี อตฺิถโิยฯ อตฺิถิ,ํ อตฺิถ,ี อตฺิถโิยฯ อตฺิถยิา, อตฺิถหี,ิ อตฺิถภีฯิ อตฺิถยิา, อตฺิถนีํฯ อตฺิถิ
ยา, อตฺิถหี,ิ อตฺิถภีฯิ อตฺิถยิา, อตฺิถนีํฯ อตฺิถยิา, อตฺิถยิํ, อตฺิถสุีฯ โภต ิอตฺิถ,ิ โภตโิย อตฺิถโิยฯ 
ยมกมหาเถรมตฯํ 
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‘‘ภรูี, ภรูี, ภรูิโยฯ ภรูิ,ํ ภรูี, ภรูิ โย’’ต ิอิตฺถิยา สมฯํ เอวํ ภูตี โภตี วิภาวินี อจิฺจาทนีํ ภูธาตุม
ยานํ อญฺเญสญฺจ อีการนฺตสทฺทานํ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เอตฺถญฺเญ อีการนฺตสทฺทา 
นาม – 

‘‘มาตุลานี จ ภคนิี, ภกฺิขุนี สามุค ีอช;ี 
วาปี โปกฺขรณี เทวี, นาค ียกฺขนิี ราชนิีฯ 

ทาสี จ พฺราหฺมณี มุฏฺฐ-สฺสตนิี สีฆยายินี; 
สากยิานี’’ต ิจาทนีิ, ปโยคานิ ภวนฺต ิหฯิ 

ตตฺร ‘‘โปกฺขรณี ทาสี, พฺราหฺมณิ’’จฺจาทนิํ คต;ิ 
อญฺญถาปิ สิยา คาถา-จุณฺณิเยสุ ยถารหฯํ 

‘‘กุสาวต’ี’ตอิาทนีํ, คาถาสฺเวว วิเสสโต; 
รูปานิ อญฺญถา โหนฺต,ิ เอกวจนโต วเทฯ 

‘‘กาสี อวนฺต’ี’อจิฺจาท,ี พหุวจนโต วเท; 
‘‘จนฺทวต’ี’ตอิาทนีิ, ปโยคสฺสานุรูปโตฯ 

ตถา ห ิ‘‘โปกฺขรญฺโญ สุมาปิตาฯ ตา จ สตฺตสตา ภริยา, ทาสฺโย สตฺตสตานิ จฯ ทารเก จ 
อห ํเนสฺสํ, พฺราหฺมณฺยา ปริจารเกฯ นชฺโช สนฺทนฺตฯิ นชฺชา เนรญฺชราย ตเีรฯ ลกฺขฺยา ภว นิ
เวสนํฯ 

พาราณสฺยํ มหาราช, กากราชา นิวาสโก; 
อสีตยิา สหสฺเสห,ิ สุปตฺโต ปริวาริโตฯ 

ราชา ยถา เวสฺสวโณ นฬิญฺญ’’นฺต ิ

เอวมาทนีํ ปาฬีนํ ทสฺสนโต โปกฺขรณี อจิฺจาทนีํ นามกิปทมาลาโย สวิเสสา โยเชตพฺพาฯ กถ?ํ 
‘โปกฺขรณี, โปกฺขรณี, โปกฺขรณิโย, โปกฺขรญฺโญฯ โปกฺขรณิ’’นฺตอิาทนิา วตฺวา กรณสมฺปทานนิสฺ
สกฺกสามวิจนฏฺฐาเน ‘‘โปกฺขรณิยา, โปกฺขรญฺญา’’ต ิเอกวจนานิ วตฺตพฺพานิฯ ภุมฺมวจนฏฺฐาเน 
ปน ‘‘โปกฺขรณิยา, โปกฺขรญฺญา, โปกฺขรณิยํ, โปกฺขรญฺญ’’นฺต ิจ เอกวจนานิ วตฺตพฺพานิฯ 
สพฺพตฺถ จ ปทานิ ปริปุณฺณานิ กาตพฺพานิฯ ตถา ‘‘ทาสี, ทาสี, ทาสิโย, ทาสฺโยฯ ทาสิ,ํ ทาสิยํ, 
ทาสี, ทาสิโย, ทาสฺโย’’ต ิวตฺวา กรณวจนฏฺฐานาทสุี ‘‘ทาสิยา, ทาสฺยา’’ต ิเอกวจนานิ วตฺตพฺพานิ
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ฯ ภุมฺมวจนฏฺฐาเน ปน ‘‘ทาสิยา, ทาสฺยา, ทาสิยํ, ทาสฺย’’นฺต ิจ เอกวจนานิ วตฺตพฺพานิฯ สพฺพตฺถ 
ปทานิ ปริปุณฺณานิ กาตพฺพานิฯ เอตฺถ ปน ‘‘ยฏฺฐิยา ปฏิโกเฏต,ิ ฆเร ชาตวํ ทาสิยํฯ ผุสิสฺสาม ิวิ
มุตฺตยิ’’นฺต ิปโยคานํ ทสฺสนโต อํวจนสฺส ยมาเทสวเสน ‘‘ทาสิย’’นฺต ิวุตฺตฯํ เตสุ จ ‘‘ฆเร ชาตวํ 
ทาสิย’’นฺต ิเอตฺถ อวํจนสฺส ยมาเทสโต อญฺโญปิ สทฺทนโย ลพฺภตฯิ กถ?ํ ยถา ทหรี เอว ‘‘ทหริ
ยา’’ต ิวุจฺจต,ิ เอวํ ทาสี เอว ‘‘ทาสิยา’’ตฯิ 

เอตฺถ ปน ‘‘ปสฺสาม ิโวห ํทหริ,ํ กุมาริ ํจารุทสฺสน’’นฺต ิจ ‘‘เย ต ํชณฺิณสฺส ปาทสุํ, เอวํ ทหริยํ 
สต’ิ’นฺต ิจ ปาฬิ นิทสฺสนํ, อุปโยควจนิจฺฉาย ‘‘ทาสิย’’นฺต ิวุตฺต,ํ อมิสฺมิ ํปนาธปิปฺาเย ‘‘ทาสิยา, ทา
สิยา, ทาสิยาโยฯ ทาสิยํ, ทาสิยา, ทาสิยาโยฯ ทาสิยายา’’ต ิกญญฺานเยเนว นามกิปทมาลา ภวต ิ
‘‘กุมาริยา’’ต ิ สทฺทสฺเสวฯ ตถา ห ิ‘‘กุมาริเย อุปเสนิเย’’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ ตถา ‘‘ปุปผฺวตยิา, ปุปผฺว
ตยิํ, ปุปผฺวตยิาย, ปุปผฺวตยิายํ, โภต ิปุปผฺวตเิย’’ต ิกญญฺานยนิสฺสิเตน เอกวจนนเยน นามกิปท
มาลา ภวตฯิ 

เอตฺถ ปน ‘‘อตเีต อยํ พาราณสี ปุปผฺวตยิา นาม อโหสิฯ ราชาสิ ลุทฺทกมฺโม, เอกราชา ปุปฺ
ผวตยิายํฯ อุยฺยสฺสุ ปุพฺเพน ปุปผฺวตยิายา’’ต ิปาฬิ จ อฏฺฐกถาปาโฐ จ นิทสฺสนํฯ อปโร นโย – 
‘‘ทาสิยา ทหริยา กุมาริยา’’ตอิาทสุี กการสฺส ยการาเทโสปิ ทฏฺฐพฺโพฯ พรฺาหฺมณีสทฺทสฺส ตุ ‘‘พฺ
ราหฺมณี, พฺราหฺมณี, พฺราหฺมณิโย, พฺราหฺมณฺโยฯ พฺราหฺมณิ’’นฺตอิาทนีิ วตฺวา กรณวจนฏฺฐานาที
สุ ‘‘พฺราหฺมณิยา, พฺราหฺมณฺยา’’ต ิเอกวจนานิ วตฺตพฺพานิ, สพฺพตฺถ จ ปทานิ ปริปุณฺณานิ กาตพฺ
พานิฯ นทีสทฺทสฺส ‘‘นท,ี นท,ี นทโิย, นชฺโชฯ นท’ิ’นฺตอิาทนิา วตฺวา ‘‘นทยิา, นชฺชา’’ต ิจ ‘‘นทยิํ, 
นชฺช’’นฺต ิจ วตฺตพฺพ,ํ สพฺพตฺถ จ ปทานิ ปริปุณฺณานิ กาตพฺพานิฯ อตฺิถลิงฺิเคสุ ห ิปจฺจตฺตพหุวจ
เน ทฏฺิเฐเยว อุปโยคพหุวจนํ อนาคตมฺปิ ทฏฺิฐเมว โหต,ิ ตถา อุปโยคพหุวจเน ทฏฺิเฐเยว ปจฺจตฺต
พหุวจนํ อนาคตมฺปิ ทฏฺิฐเมว โหต,ิ กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกสามภุิมฺมวจนานมฺปิ อญฺญตรสฺมิ ํทฏฺิเฐ
เยว อญฺญตรํ ทฏฺิฐเมว โหตฯิ ตถา ห ิ‘‘ทาสา จ ทาสฺโย อนุชวีิโน จา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘ทาสฺโย’’ต ิปจฺจตฺต
พหุวจเน ทฏฺิเฐเยว อปรมฺปิ ‘‘ทาสฺโย’’ต ิอุปโยคพหุวจนํ ตสํทสิตฺตา ทฏฺิฐเมว โหตฯิ 

‘‘สกฺโก จ เม วรํ ทชฺชา, โส จ ลพฺเภถ เม วโร; 
เอกรตฺต ํทฺวิรตฺต ํวา, ภเวยฺยํ อภปิารโก; 
อุมฺมาทนฺตฺยา รมตฺิวาน, สิวิราชา ตโต สิย’’นฺต ิ

เอตฺถ ‘‘อุมฺมาทนฺตฺยา’’ต ิ กรณวจเน ทฏฺิเฐเยว ตสํทสิานิ สมฺปทานนิสฺสกฺกสามภุิมฺมวจนานิปิ 
ทฏฺิฐานิเยว โหนฺตฯิ ‘‘พฺราหฺมณฺยา ปริจารเก’’ต ิ เอตฺถ ‘‘พฺราหฺมณฺยา’’ต ิ สามวิจเน ทฏฺิเฐเยว ตสํทิ
สานิ กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกภุมฺมวจนานิปิ ทฏฺิฐานิเยว โหนฺตฯิ ‘‘เสต ิภมฺูยา อนุตฺถุน’’นฺต ิเอตฺถ 
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‘‘ปถพฺยา จารุปุพฺพงฺค’ี’ต ิเอตฺถ จ ‘‘ภมฺูยา, ปถพฺยา’’ต ิสตฺตมยิา เอกวจเน ทฏฺิเฐเยว ตสํทสิานิ 
กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกสามวิจนานิปิ ทฏฺิฐานิเยว โหนฺตฯิ ‘‘พาราณสฺยํ มหาราชา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘พา
ราณสฺย’’นฺต ิภุมฺมวจเน ทฏฺิเฐเยว ตสํทสิานิ อญฺญานิปิ ‘‘พฺราหฺมณฺยํ เอกาทสฺยํ ปญฺจมฺย’’นฺตอิาที
นิ ภุมฺมวจนานิ ทฏฺิฐานิเยว โหนฺตฯิ 

คณฺหนฺต ิจ ตาทสิานิ รูปานิ ปุพฺพาจริยาสภาปิ คาถาภสิงฺขรณวเสนฯ สาสเนปิ ปน เอตาทิ
สานิ รูปานิ เยภุยฺเยน คาถาสุ สนฺทสฺิสนฺตฯิ 

กุสาวตฯี กุสาวติฯํ กุสาวตยิา, กุสาวตฺยาฯ กุสาวตยิํ, กุสาวตฺยํฯ โภต ิกุสาวตฯิ 

พาราณสีฯ พาราณสิฯํ พาราณสิยา, พาราณสฺยาฯ พาราณสิยํ, พาราณสฺยํ, พาราณสฺสํ 
อจิฺจปิ, โภต ิพาราณสิฯ 

นฬินีฯ นฬินิฯํ นฬินิยา, นฬิญฺญาฯ นฬินิยํ, นฬิญฺญฯํ โภต ินฬินิฯ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิ
ฯ 

คาถาวิสยํ ปน ปตฺวา ‘‘กุสาวตมฺิห,ิ พาราณสิมฺห,ิ นฬินิมฺห’ี’ตอิาทนิา สทฺทรูปานิปิโยเชตพฺ
พานิฯ ตถา ห ิปาฬิยํ ‘‘กุสาวตมฺิห’ิ’อาทนีิ มฺหิยนฺตานิ อตฺิถลิงฺิครูปานิ คาถาสุเยว ปญฺญายนฺต,ิ น 
จุณฺณิยปทรจนายํฯ อกฺขรสมเย ปน ตาทสิานิ รูปานิ อนิวาริตานิ ‘‘นทมฺิหา จา’’ตอิาททิสฺสนโตฯ 
ยํ ปน อฏฺฐกถาสุ จุณฺณิยปทรจนายํ ‘‘สมฺมาทฏฺิฐิมฺห’ี’ตอิาทกิ ํ อตฺิถลิงฺิครูปํ ทสฺิสต,ิ ต ํอกฺขรวิปลฺลา
สวเสน วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพ ํจุณฺณิยปทฏฺฐาเน ‘‘สมฺมาทฏฺิฐิยํ ปฏิสนฺธยิํ สุคตยิํ ทุคฺคตยิ’’นฺตอิาททิสฺ
สนโตฯ อยํ ปเนตฺถ นิยโม สุคตสาสเน คาถายํ จุณฺณิยปทฏฺฐาเน จ ‘‘กญฺญา รตฺต ิอตฺิถ ียาคุ วธ’ู’
ต ิเอวํ ปญฺจนฺเตห ิอตฺิถลิงฺิเคห ิสทฺธิ ํนา ส สฺมา สฺมํิ มฺหา มฺหิอจิฺเจเต สทฺทา สรูปโต ปรตฺต ํน 
ยนฺตฯิ มฺหิสทฺโท ปน คาถายํ อิวณฺณนฺเตห ิอตฺิถลิงฺิเคห ิสทฺธิ ํปรตฺต ํยาตฯิ ตตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

‘‘คาถายํ จุณฺณิเย จาปิ, นา สสฺมาท ีสรูปโต; 
นาการนฺตอวิณฺณนฺต-อตฺิถตี ิปรต ํคตาฯ 

มฺหิสทฺโท ปน คาถายํ, อิวณฺณนฺตตฺิถภิ ีสห; 
ย’โต ปรตฺตเมตสฺส, ปโยคานิ ภวนฺต ิหฯิ 

ยถา พลากโยนิมฺห,ิ น วิชฺชต ิปุโม สทา; 
กุสาวภมฺิห ินคเร, ราชา อาสิ มหปีต’ี’ตฯิ 
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เอวํ กุสาวตี อจิฺจาทนีิ อญฺญถา ภวนฺต,ิ นครนามตฺตา ปเนกวจนานิปิ, น ชนปทนามานิ วิย 
พหุวจนานิฯ ‘‘กาสี, กาสิโยฯ กาสีห,ิ กาสีภฯิ กาสีนํฯ กาสีสุฯ โภตโิย กาสิโยฯ เอวํ อวนฺต ีอวนฺติ
โย’’ตอิาทนิาปิ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อญฺญานิปิ ปทานิ คเหตพฺพานิฯ เอวํ กาสีอจิฺจาทนีิ 
ชนปทนามตฺตา รูฬฺหวีเสน พหุวจนาเนว ภวนฺต ิอตฺถสฺส เอกตฺเตปิฯ 

จนฺทวต,ี จนฺทวติ,ํ จนฺทวตยิา, จนฺทวตยิํ, โภต ิจนฺทวต,ิ เอวํ เอกวจนวเสน วา, จนฺทวตโิย, 
จนฺทวตโิย, จนฺทวตหี,ิ จนฺทวตภี,ิ จนฺทวตนีํ, จนฺทวตสุี, โภตโิย จนฺทวตโิย, เอวํ พหุวจนวเสน วา 
นามกิปทมาลา เวทติพฺพา, อญฺญานิปิ ปทานิ โยเชตพฺพานิฯ ‘‘จนฺทวต’ี’อจิฺจาทนีิ ห ิเอกสฺิสา 
พหนูญฺจตฺิถนีํ ปณฺณตฺตภิาวโต ปโยคานุรูเปน เอกวจนวเสน วา พหุวจนวเสน วา โยเชตพฺพานิ 
ภวนฺตฯิ เอส นโย อญฺญตฺราปิฯ 

สวินิจฺฉโยยํ อีการนฺตตฺิถลิงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อีการนฺตตาปกตกิ ํอีการนฺตตฺิถลิงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ภูธาตุมยานํ อกุารนฺตตฺิถลิงฺิคานํ อปปฺสิทฺธตฺตา อญฺเญน อุการนฺตตฺิถลิงฺิเคน นา
มกิปทมาล ํปูเรสฺสาม – 

ยาคุ, ยาค,ู ยาคุโยฯ ยาคุ,ํ ยาค,ู ยาคุโยฯ ยาคุยา, ยาคหู,ิ ยาคภูฯิ ยาคุยา, ยาคนูํฯ ยาคุยา, 
ยาคหู,ิ ยาคภูฯิ ยาคุยา, ยาคนูํฯ ยาคุยา, ยาคุยํ, ยาคสุูฯ โภต ิยาคุ, โภตโิย ยาค,ู ยาคุโยฯ 

เอวํ ‘‘ธาตุ เธนุ กาสุ ททฺทุ กณฺฑุ กจฺฉุ รชฺชุ’’อจิฺจาทนีิฯ ตตฺร ธาตุสทฺโท รสรุธริมสํเมทนฺหา
รุอฏฺฐิอฏฺฐิมญฺิชสุกฺกสงฺขาตธาตุวาจโก ปุลฺลงฺิโค, สภาววาจโก ปน สุคตาทนีํ สารีริกวาจโก 
โลกธาตุวาจโก จ จกฺขาทวิาจโก จ อตฺิถลิงฺิโค, ภู หู กรปจาทสิทฺทวาจโก อตฺิถลิงฺิโคเจว ปุลฺลงฺิโค 
จฯ อตฺร ปนิตฺถลิงฺิโค อธปิเฺปโตฯ 

สวินิจฺฉโยยํอกุารนฺตตฺิถลิงฺิคานํ นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อกุารนฺตตาปกตกิ ํอกุารนฺตตฺิถลิงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ภูสทฺทาทนีํ นามกิปทมาล ํวกฺขาม ปุพฺพาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวา – 
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ชมฺพ,ู ชมฺพ,ู ชมฺพุโยฯ ชมฺพุ,ํ ชมฺพ,ู ชมฺพุโยฯ ชมฺพุยา, ชมฺพหู,ิ ชมฺพภูฯิ ชมฺพุยา, ชมฺพนูํฯ 
ชมฺพุยา, ชมฺพหู,ิ ชมฺพภูฯิ ชมฺพุยา, ชมฺพนูํฯ ชมฺพุยา, ชมฺพุยํ, ชมฺพสุูฯ โภต ิชมฺพุ, โภตโิย ชมฺพ,ู 
ชมฺพุโยฯ ยมกมหาเถรมตฯํ 

เอตฺถ ชมฺพูสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคตฺต ํ ‘‘อมฺพา สาลา จ ชมฺพุโย’’ตอิาทนิา ปสิทฺธฯํ ‘‘อเิม เต ชมฺพุ
กา รุกฺขา’’ต ิ เอตฺถ ปน รุกฺขสทฺท ํอเปกฺขตฺิวา ‘‘ชมฺพุกา’’ต ิ ปุลฺลงฺิคนิทฺเทโส กโตต ิทฏฺฐพฺพฯํ ตถา 
ห ิชมฺพตู ิกเถตพฺพาต ิชมฺพุกาฯ เก เร เค สทฺเทต ิธาตุฯ อถ วา อตฺิถลิงฺิควเสน ชมฺพ ูเอว ชมฺพุ
กา, ชมฺพุกา จ ตา รุกฺขา จาต ิชมฺพุการุกฺขา, ยถา ลงฺกาทโีป, ปุลฺลงฺิคปกฺเข วา สมาสวเสน ‘‘ชมฺ
พุกรุกฺขา’’ต ิวตฺตพฺเพ คาถาวิสยตฺตา ฉนฺทานุรกฺขณตฺถ ํทฆี ํกตฺวา ‘‘ชมฺพุการุกฺขา’’ต ิ วุตฺต ํ
‘‘สรณาคมเน กญฺจ’ี’ต ิ เอตฺถ วิยฯ 

ภ,ู ภ,ู ภุโยฯ ภุ,ํ ภ,ู ภุโยฯ ภุยา, ภหู,ิ ภภูฯิ ภุยา, ภนูํฯ ภุยา, ภหู,ิ ภภูฯิ ภุยา, ภนูํฯ ภุยา, 
ภุยํ, ภสุูฯ โภต ิภุ, โภตโิย ภ,ู ภุโยฯ 

เอวํ ‘‘อภ,ู อภ,ู อภุโยฯ อภุ,ํ อภ,ู อภุโยฯ อภุยา’’ตอิาทนิา โยเชตพฺพาฯ อตฺร ‘‘อภุ ํ เม กถ ํนุ 
ภณสิ, ปาปก ํวต ภาสสี’’ต ินิทสฺสนปทฯํ 

‘‘วธ ูจ สรภ ูเจว, สรพ ูสุตนู จม;ู 
วามรูู นาคนาสูรู’’, อจิฺจาท ีชมฺพุยา สมาฯ 

อทิ ํปน สุขุม ํฐานํ สุฏฺฐุ มนสิ กาตพฺพฯํ ‘‘วทญฺญ,ู วทญฺญ,ู วทญฺญุโยฯ วทญฺญุ,ํ วทญฺญ,ู 
วทญฺญุโยฯ วทญฺญุยา’’ต ิชมฺพูสม ํโยเชตพฺพฯํ เอวํ ‘‘มคฺคญฺญ ูธมฺมญฺญ ูกตญฺญ’ู’อจิฺจาทสุีปิฯ 

นนุ จ โภ – 

‘‘โสห ํนูน อโิต คนฺตฺวา, โยนิ ํลทฺธาน มานุสิ;ํ 
วทญฺญ ูสีลสมฺปนฺโน, กาหาม ิกุสล ํพหุ’’นฺต ิ

เอวมาทปิปฺโยคทสฺสนโต วทญญฺูสทฺทาทนีํ ปุลฺลงฺิคภาโว ปสิทฺโธ, เอวํ สนฺเต กสฺมา อธิ อตฺิถลิงฺิ
คนโย ทสฺสิโตต?ิ วทญญฺูอจิฺจาทนีํ เอกนฺตปุลฺลงฺิคภาวาภาวโต ทฺวิลงฺิคานิ เตสํ วาจฺจลงฺิคตฺตาฯ 
ตถา ห ิ– 

‘‘สาห ํคนฺตฺวา มนุสฺสตฺต,ํ วทญฺญ ูวีตมจฺฉรา; 
สงฺเฆ ทานานิ ทสฺสาม,ิ อปปฺมตฺตา ปุนปปฺุน’’นฺต ิจ, 
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‘‘โกธนา อกตญฺญ ูจา’’ต ิจ อตฺิถลิงฺิคปโยคกิา พห ูปาฬิโย ทสฺิสนฺต,ิ ตสฺมา เอวํ นีต ิอมฺเหห ิ
ฐปิตาฯ 

สวินิจฺฉโยยํ อกูารนฺตตฺิถลิงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อกูารนฺตตาปกตกิ ํอกูารนฺตตฺิถลิงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

โอการนฺตปท ํภูธาตุมยํ อตฺิถลิงฺิคมปปฺสิทฺธ,ํ อญฺญ ํปโนการนฺต ํอตฺิถลิงฺิค ํปสิทฺธฯํ 

โอการนฺต ํอตฺิถลิงฺิค,ํ โคสทฺโทต ิวิภาวเย; 
โคสทฺทสฺเสว ปุลฺลงฺิเค, รูปมสฺสาหุ เกจน; 

ตถา ห ิเกจ ิ‘‘โค, คาโว, คโวฯ คาวุ’’นฺตอิาทนิา นเยน วุตฺตานิ ปุลฺลงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส รูปานิ 
วิย อตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส รูปานิ อจิฺฉนฺต,ิ เตสํ มเต มชฺเฌ ภนฺินสุวณฺณานํ วณฺณวิเสสาภาโว 
วิย รูปวิเสสาภาวโต โคสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาวปฏิปาทนํ อนิชฺฌานกฺขมฯํ กสฺมาต ิเจ? ยสฺมา 
มาตุคามสทฺทสฺส ‘‘มาตุคาโม, มาตุคามาฯ มาตุคาม’’นฺตอิาทนิา นเยน ทฺเว ปทมาลา กตฺวา 
เอกา ปุลฺลงฺิคสฺส ปทมาลา, เอกา อตฺิถลิงฺิคปทมาลาต ิ วุตฺตวจนํ วิย อทิ ํวจนํ อมฺเห ปฏิภาต,ิ ตสฺ
มา อนิชฺฌานกฺขมฯํ 

อปิจ อตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส รูเปสุ ปุลฺลงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส รูเปห ิสเมสุ สนฺเตสุ กถ ํ
โคสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาโว สิยา? รูปมาลาวิเสสาภาวโตฯ ยถา ห ิรตฺติ อคคิฺ อฏฺฐิสทฺทานํ อิ
การนฺตภาเวน สมตฺเตปิ อตฺิถลิงฺิคปุมนปํุสกลงฺิคลกฺขณภโูต รูปมาลาวิเสโส ทสฺิสตฯิ ยถา ปน ทฺ
วินฺนํ ธาตุสทฺทานํ ปุมตฺิถลิงฺิคปริยาปนฺนานํ รูปมาลาวิเสโส ทสฺิสต ,ิ น ตถา เตหาจริเยห ิ
อภมิตสฺส อตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส รูปมาลาวิเสโส ทสฺิสตฯิ ยถา ปน ทฺวินฺนํ ธาตุสทฺทานํ ปุมตฺิถิ
ลงฺิคปริยาปนฺนานํ รูปมาลาวิเสโส ภวต,ิ ยถา ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ ปุมตฺิถลิงฺิคปริยาปนฺนานํ รูป
มาลาวิเสเสน ภวิตพฺพ,ํ ยถา จ ทฺวินฺนํ อายุสทฺทานํ ปุนฺนปํุสกลงฺิคปริยาปนฺนานํ รูปมาลาวิเสโส 
ทสฺิสต,ิ ตถา ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ ปุมตฺิถลิงฺิคปริยาปนฺนานํ รูปมาลาวิเสเสน ภวิตพฺพฯํ อวิเสสตฺเต 
สต ิกถ ํเตสํ ปุมตฺิถลิงฺิคววตฺถานํ สิยา, กถญฺจ วิสทาวิสทาการโวหารตา สิยาฯ อทิ ํฐานํ อตวี 
สณฺหสุขุม ํปรมคมฺภรีํ มหาคหนํ น สกฺกา สพฺพสตฺตานํ มลูภาสาภตูาย สพฺพญฺญุชเินริตาย มาคธิ
กาย สภาวนิรุตฺตยิา นยํ สมฺมา อชานนฺเตน อกตญาณสมฺภาเรน เกนจ ิอชฺโฌคาเหตุ ํวา วิชเฏตุ ํ
วา, อมฺหาก ํปน มเต ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ รูปมาลาวิเสโส เจว ทสฺิสต,ิ ปุมตฺิถลิงฺิคววตฺถานญฺจ ทสฺิ
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สต,ิ วิสทาวิสทาการโวหารตา จ ทสฺิสต,ิ นปํุสกลงฺิคสฺส ตทุภยมุตฺตาการโวหารตา จ ทสฺิสตตี ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ 

อทิานิ อมิสฺสตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ ํอมิสฺมิ ํฐาเน อมิ ํนีติ ํฐเปสฺสามฯ เอวญฺห ิสต ิปริยตฺตสิาสเน 
ปฏิปนฺนกา นิกฺกงฺขภาเวน น กลิมสฺิสนฺตฯิ เอตฺถ ตาว อตฺถคฺคหเณ วิญฺญนูํ โกสลฺลุปปฺาทนตฺถ ํ
ตสฺิโส นามกิปทมาลาโย กเถสฺสาม – เสยฺยถทิ?ํ 

คาวี, คาวี, คาวิโยฯ คาวิ,ํ คาวี, คาวิโยฯ คาวิยา, คาวีห,ิ คาวีภฯิ คาวิยา, คาวีนํฯ คาวิยา, 
คาวีห,ิ คาวีภฯิ คาวิยา, คาวีนํฯ คาวิยา, คาวิยํ, คาวีสุฯ โภต ิคาวิ, โภตโิย คาวี, คาวิโยฯ 

อยํ โคสทฺทโต วิหติสฺส อปีจฺจยสฺส วเสน นิปผฺนฺนสฺส อตฺิถวิาจกสฺส อกีารนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส 
คาวีสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ 

โค, คาโว, คโวฯ คาวุํ, คาวํ, ควํ, คาโว, คโวฯ คาเวน, คเวน, โคห,ิ โคภฯิ คาวสฺส, ควสฺส, 
ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ คาวา, คาวสฺมา, คาวมฺหา, ควา, ควสฺมา, ควมฺหา, โคห,ิ โคภฯิ คาวสฺส, ควสฺส, 
ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ คาเว, คาวสฺมิ,ํ คาวมฺห,ิ คเว, ควสฺมิ,ํ ควมฺห,ิ คาเวสุ, คเวสุ, โคสุฯ โภ โค, ภวนฺ
โต คาโว, คโวฯ 

อยํ ปุมวาจกสฺส โอการนฺตปุลฺลงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส นามกิปทมาลาฯ 

โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโวฯ คาวํ, ควํ, คาวิ,ํ คาโว, คาวี คโวฯ โคห,ิ โคภฯิ ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ 
โคห,ิ โคภฯิ ควํ, คุนฺนํ, โคนํฯ โคสุฯ โภต ิโค, โภตโิย คาโว, คาวี, คโวฯ อยํ ปุมตฺิถวิาจกสฺส โอ
การนฺตสฺสิตฺถปุิลฺลงฺิคสฺส โคสทฺทนามกิปทมาลาฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘คาวุ’’นฺต ิปท ํเอกนฺตปุมวาจกตฺตา น วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ เอกนฺตปุมวา
จกตฺตญฺจสฺส อาหจฺจปาฬิยา ญายต ิ‘‘อธิ ปน ภกฺิขเว วสฺสูปคต ํภกฺิขุ ํอตฺิถ ีนิมนฺเตสิ ‘เอห ิภนฺเต, 
หริญฺญ ํวา เต เทม,ิ สุวณฺณํ วา เต เทม,ิ เขตฺต ํวา เต เทม,ิ วตฺถุ ํวา เต เทม,ิ คาวุํ วา เต เทม,ิ 
คาวิ ํวา เต เทมฯิ ทาสํ วา เต เทม,ิ ทาสิ ํวา เต เทม,ิ ธตีรํ วา เต เทม ิภริยตฺถาย, อห ํวา เต 
ภริยา โหม,ิ อญฺญ ํวา เต ภริยํ อาเนม’ีต’ิ’ เอวํ อาหจฺจปาฬิยา ญายตฯิ 

เอตฺถ ห ิ‘‘คาวุ’’นฺต ิวจเนน ปุมา วุตฺโต, ‘‘คาวิ’’นฺต ิวจเนน อตฺิถ,ี ยํ ปน อมิสฺิสํ โอการนฺตตฺิถิ
ลงฺิคปทมาลายํ ‘‘คาวี’’ต ิปท ํจตุกฺขตฺตุ ํวุตฺต,ํ ต ํ‘‘กญฺญา’’ต ิ ปท ํวิย อตฺิถลิงฺิคสฺส อวิสทาการ
โวหารตาวิญฺญาปเน สมตฺถ ํโหตฯิ น ห ิอติเรสุ ลงฺิเคสุ สมานสุตกิภาเวน จตุกฺขตฺตุ ํอาคตปท ํ
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เอกมฺปิ อตฺถ,ิ ‘‘คาวี คาวิ’’นฺต ิจ อเิมสํ สทฺทานํ กตฺถจ ิฐาเน อตฺิถปุิเมสุ สามญฺญวเสน ปวตฺติ ํ
อุปริ กถยิสฺสามฯ ยา ปนมฺเหห ิโอการนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโวฯ คาวํ, ควํ, คา
ว’ิ’นฺตอิาทนิา นเยน ปทมาลา กตา, ตตฺถ โคสทฺทโต สิโยนํ อกีาราเทโส อํวจนสฺส จ อํิการาเทโส 
ภวต,ิ เตน โอการนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส ‘‘คาวี คาวี คาวิ’’นฺต ิรูปานิ ทสฺสิตานิฯ ตถา ห ิมุขมตฺตทีปนิยํ 
สทฺทสตฺถวิทุนา วชริพุทฺธาจริเยน นิรุตฺตนิเย โกสลฺลวเสน โคสทฺทโต โยนมีการาเทโส วุตฺโตฯ 
ยถา ปน โคสทฺทโต โยนมีการาเทโส ภวต,ิ ตถา สิสฺสีการาเทโส อวํจนสฺส จ อิกําราเทโส ภวตฯิ 
อตฺริมา นยคฺคาหปริทปีนิโย คาถา – 

อปีจฺจยา สิทฺเธสฺวปิ, ‘‘คาวี คาวี’’ตอิาทสุิ; 
ปฐเมกวจนาท-ิอนฺเตสุ ชนิสาสเนฯ 

วทตา โยนมีการํ, โคสทฺทสฺสิตฺถยิํ ปน; 
อวิสทตฺตมกฺขาตุ,ํ นโย ทนฺิโนต ิโน รุจฯิ 

กญฺิจ ภยฺิโย อฏฺฐกถาสุ จ – 

‘‘คาโว’’ต ิวตฺวา ‘‘คาวิ’’นฺต-ิวจเนน ปนิตฺถยิํ; 
อวิสทตฺตมกฺขาตุ,ํ นโย ทนฺิโนต ิโน รุจฯิ 

ตถา ห ิสมนฺตปาสาทิกาทสุี อฏฺฐกถาสุ ‘‘เฉโก ห ิโคปาลโก สกฺขราโย อุจฺฉงฺเคน คเหตฺวา 
รชฺชุทณฺฑหตฺโถ ปาโตว วช ํคนฺตฺวา คาโว ปิฏฺฐิยํ ปหริตฺวา ปลฆิถมฺภมตฺถเก นิสินฺโน ทฺวารํ 
ปตฺต ํปตฺต ํคาวิ ํ‘เอโก ทฺเว’ต ิสกฺขรํ ขปิิตฺวา คเณต’ี’ต ิอมิสฺมิ ํปเทเส ‘‘คาโว’’ต ิวตฺวา ‘‘คาวิ’’นฺต ิ
วจเนน อตฺิถปุิมวาจกสฺส โอการนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส อวิสทาการโวหารตา วิหติาฯ ‘‘คาโว’’ต ิ
ห ิอมินิา สามญฺญโต อตฺิถปุิมภตูา โคณา คหติา, ตถา ‘‘คาวิ’’นฺต ิอมินิาปิ อตฺิถภิโูต ปุมภโูต จ 
โคโณฯ เอวํ ‘‘คาโว’’ต ิจ ‘‘คาวิ’’นฺต ิจ อเิม สทฺทา สทฺทสตฺถวิทหู ิอฏฺฐกถาจริเยห ินิรุตฺตนิยกุสล
ตาย สมานลงฺิควเสน เอกสฺมิเํยว ปกรเณ เอกสฺมิเํยว วากฺเย ปิณฺฑีกตาฯ ยท ิหิ อตฺิถลิงฺิเค วตฺต
มานสฺส อตฺิถปุิมวาจกสฺส โอการนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส ปทมาลายํ ‘‘คาวี คาวิ’’มจิฺเจตานิ รูปา
นิ น ลพฺเภยฺยุํ, อฏฺฐกถายํ ‘‘คาโว’’ต ิวตฺวา ‘‘คาว’’นฺตจิฺเจว วตฺตพฺพ ํสิยา, ‘‘คาวิ’’นฺต ิปน น 
วตฺตพฺพฯํ ยถา จ ปน อฏฺฐกถาจริเยห ิ‘‘คาโว’’ต ิอตฺิถปุิมวเสน สพฺเพสํ คุนฺนํ สงฺคาหกวจนํ วตฺวา 
เตเยว คาโว สนฺธาย ปุน ‘‘ทฺวารํ ปตฺต ํปตฺต ํคาวิ’’นฺต ิสทฺทรจนํ กุพฺพิสุํ, ตสฺมา ‘‘คาวิ’’นฺต ิอทิมฺปิ 
สพฺพสงฺคาหกวจนเมวาต ิทฏฺฐพฺพฯํ อสพฺพสงฺคาหกวจนํ อทิ ํคาวีสทฺเทน อตฺิถยิาเยว 
คเหตพฺพตฺตาต ิเจ? น, ปกรณวเสน อตฺถนฺตรสฺส วิทติตฺตาฯ น ห ิสพฺพวเชสุ ‘‘อตฺิถโิยเยว วสนฺ
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ต,ิ น ปุมาโน’’ต ิจ, ‘‘ปุมาโนเยว วสนฺต,ิ น อตฺิถโิย’’ต ิจ สกฺกา วตฺตุฯํ อปิจ ‘‘คาวิมฺปิ ทสฺิวา 
ปลายนฺต ิ‘ภกฺิข’ูต ิมญฺญมานา’’ต ิ ปาฬิ ทสฺิสต,ิ เอตฺถาปิ ‘‘คาวิ’’นฺต ิวจเนน อตฺิถภิโูต ปุมภโูต จ 
สพฺโพ โค คหโิตต ิทฏฺฐพฺพฯํ อติรถา ‘‘อตฺิถภิโูตเยว โค ภกฺิขตู ิมญฺญติพฺโพ’’ต ิอาปชฺชตฯิ อติ ิ
ปาฬินเยน อตฺิถลิงฺิเค วตฺตมานมฺหา อตฺิถปุิมวาจกสฺมา โคสทฺทโต อวํจนสฺส อํิการาเทโส โหตตี ิ
วิญฺญายตฯิ 

วชิรพุทฺธาจริเยนปิ โคสทฺทโต อีปจฺจเย กาตพฺเพปิ อกตฺวา โยนมีการาเทโส กโตฯ ตสฺ
สาธปิปฺาโย เอวํ สิยา โคสทฺทโต อปีจฺจเย กเต สต ิอปีจฺจยวเสน ‘‘คาวี’’ต ินิปผฺนฺนสทฺโท ยตฺถ 
กตฺถจ ิวิสเย ‘‘มคิ ีโมรี กุกฺกุฏี’’อจิฺจาทโย วิย อตฺิถวิาจโกเยว สิยา, น กตฺถจปิิ อตฺิถปุิมวาจโก, ตสฺ
มา สาสนานุกลูปปฺโยควเสน โยนมีการาเทโส กาตพฺโพตฯิ อติ ิวชริพุทฺธาจริยมเต โคสทฺทโต 
โยนํ อกีาราเทโส โหตตี ิญายตฯิ 

กญฺิจ ภยฺิโย – ยสฺมา อฏฺฐกถาจริเยห ิ‘‘คาโว ปิฏฺฐิยํ ปหริตฺวา’’ตอิาทนิา นเยน รจติาย ‘‘ทฺ
วารํ ปตฺต ํปตฺต ํคาวิ ํ‘เอโก ทฺเว’ต ิสกฺขรํ ขปิิตฺวา คเณต’ี’ต ิวจนปริโยสานาย สทฺทรจนายํ ‘‘เอโก 
คาวี, ทฺเว คาวี’’ต ิอตฺถโยชนานโย วตฺตพฺโพ โหต,ิ ‘‘คาว’ิ’นฺต ิ อุปโยควจนญฺจ ทสฺิสตฯิ อติ ิอฏฺฐก
ถาจริยานํ มเต โคสทฺทโต สิโยนมีการาเทโส อวํจนสฺส อํิการาเทโส โหตตี ิญายตฯิ ตสฺมาเยวมฺ
เหห ิยา สา โอการนฺตตาปกตกิสฺส อตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโว, คาวํ, คา
ว’ิ’นฺตอิาทนิา นเยน ปทมาลา ฐปิตา, สา ปาฬินยานุกลูา อฏฺฐกถานยานุกลูา กจฺจายนาจริยมต ํ
คเหตฺวา ปทนิปผฺตฺตชินกสฺส ครุโน จ มตานุกลูา, ‘‘คาวี’’ต ิ ปทสฺส จตุกฺขตฺตุ ํอาคตตฺตา ปน โอ
การนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส อวิสทาการโวหารตฺตญฺจ สาเธตฯิ อจิฺเจสา ปาฬินยาทสุี ญาเณน 
สมฺมา อุปปริกฺขยิมาเนสุ อตวี ยุชฺชต,ิ นตฺเถตฺถ อปปฺมตฺตโกปิ โทโสฯ เอตฺถ ปน ปจฺจตฺโตปโย
คาลปนานํ พหุวจนฏฺฐาเน ‘‘คาวิโย’’ต ิปทญฺจ กรณสมฺปทานนิสฺสกฺกสามนีเมกวจนฏฺฐาเน ‘‘คาวิ
ยา’’ต ิปทญฺจ กรณนิสฺสกฺกานํ พหุวจนฏฺฐาเน ‘‘คาวีห ิคาวีภ’ี’ต ิปทานิ จ สมฺปทานสามนีํ พหุว
จนฏฺฐาเน ‘‘คาวีน’’นฺต ิปทญฺจ ภุมฺมวจนฏฺฐาเน ‘‘คาวิยา, คาวิยํ, คาวีสู’’ต ิปทานิ จาต ิอมิานิ วิตฺ
ถารโต โสฬส ปทานิ เอกนฺเตน อีปจฺจยวเสน สิทฺธตฺตา เอกนฺตตฺิถวิาจกตฺตา จ น วุตฺตานีต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ 

อยํ ปเนตฺถ นิจฺฉโย วุจฺจเต โสตนูํ นิกฺกงฺขภาวาย – อตฺิถลิงฺิคปเทสุ ห ิ‘‘คาวี คาวิ’’นฺต ิอมิานิ 
อีปจฺจยวเสน วา อีการิกําราเทสวเสน วา สิชฺฌนฺตฯิ เอเตสุ ปจฺฉิมนโย อธิาธปิเฺปโต, ปุพฺพนโย 
อญฺญตฺถฯ ตถา ‘‘คาวี คาวิ’’นฺต ิอมิานิ อีปจฺจยวเสนปิ สิทฺธตฺตา เยภุยฺเยน อตฺิถวิาจกานิ ภวนฺต ิ
อีการิกําราเทสวเสนปิ สิทฺธตฺตาฯ กตฺถจ ิเอกกฺขเณเยว สพฺพสงฺคาหกวเสน อตฺิถปุิมวาจกานิ 
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ภวนฺตฯิ เอเตสุปิ ปจฺฉิโมเยว นโย อธิาธปิเฺปโต, ปุพฺพนโย อญฺญตฺถฯ ‘‘คาวิโยฯ คาวิยา, คาวีห,ิ 
คาวีภฯิ คาวีนํฯ คาวิยํ, คาวีสู’’ต ิเอตานิ ปน อีปจฺจยวเสเนว สิทฺธตฺตา สพฺพถาปิ อตฺิถนีํเยว วาจ
กานิ ภวนฺตฯิ อตฺิถภิเูตสฺเวว โคทพฺเพสุ โลกสงฺเกตวเสน วิเสสโต ปวตฺตตฺตา เอกนฺตโต อตฺิถทิพฺ
เพสุ ปวตฺตานิ ‘‘มคิ ีโมรี กุกฺกุฏี’’อจิฺจาทนีิ ปทานิ วิยฯ กญฺิจาปิ ปน ‘‘นท ีมห’ี’อจิฺจาทนีิปิ อตฺิถลิงฺิ
คานิ อีปจฺจยวเสเนว สิทฺธานิ, ตถาปิ ตานิ อวิญฺญาณกตฺตา ตทตฺถานํ อตฺิถทิพฺเพสุ วตฺตนฺตตี ิ
วตฺตุ ํน ยุชฺชตฯิ อตฺิถปุิมนปํุสกภาวรหติา ห ิตทตฺถาฯ ยสฺมา ปน อตฺิถลิงฺิเค โคสทฺเท เอนโยโค 
เอสุกาโร จ น ลพฺภต,ิ ตสฺมา ‘‘คาเวน คเวน คาเวสุ คเวสู’’ต ิปทานิ น วุตฺตานิฯ ยสฺมา จ อตฺิถลิงฺิ
เคน โคสทฺเทน สทฺธิ ํสสฺมาสฺมํิวจนานิ สรูปโต ปรตฺต ํน ยนฺต,ิ ตสฺมา ‘‘คาวสฺส ควสฺส คาวสฺมา 
ควสฺมา คาวสฺมิ ํควสฺม’ิ’นฺต ิปทานิ น วุตฺตานิฯ ยสฺมา จ ตตฺถ สฺมาวจนสฺส อาเทสภโูต อากาโร จ 
มฺหากาโร จ น ลพฺภต,ิ ตสฺมา ‘‘คาวา ควา คาวมฺหา ควมฺหา’’ต ิปทานิ น วุตฺตานิฯ ยสฺมา จ 
สฺมํิวจนสฺส อาเทสภโูต เอกาโร จ มฺหิกาโร จ น ลพฺภต,ิ ตสฺมา ‘‘คาเว คเว คาวมฺห ิควมฺห’ี’ต ิ
ปทานิ น วุตฺตานิฯ อปิจ ‘‘ยาย ตายา’’ตอิาทหี ิสมานาธกิรณปเทห ิโยเชตุ ํอยุตฺตตฺตาปิ ‘‘คาเวน 
คเวนา’’ตอิาทนีิ อตฺิถลิงฺิคฏฺฐาเน น วุตฺตานิฯ ตถา ห ิ‘‘ยาย ตาย’’อจิฺจาทหี ิสทฺธิ ํ‘‘คาเวน คเวนา’’
ตอิาทนีิ น โยเชตพฺพานิ เอกนฺตปุลฺลงฺิครูปตฺตาฯ 

เกจ ิปเนตฺถ วเทยฺยุํ – ยา ตุมฺเหห ิโอการนฺตตาปกตกิสฺส อตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส ‘‘โค, 
คาวี, คาโว, คาวี, คโว’’ตอิาทนิา นเยน ปทมาลา ฐปิตา, สา ‘‘มาตุคาโม อตฺิถ ีมาตุคามา อตฺิถโิย’’
ต ิวุตฺตสทสิา จ โหตตี?ิ ตนฺนฯ มาตุคามอิตฺถีสทฺทา ห ินานาลงฺิคา ปุมตฺิถลิงฺิคภาเวน, นานา
ธาตุกา จ คมุ อิสุธาตุวเสน, อมิสฺมิ ํปน ฐาเน โค คาวีสทฺทา เอกลงฺิคา อตฺิถ ิลงฺิคภาเวน, เอก
ธาตุกา จ คมุธาตุวเสนาตฯิ ยชฺเชวํ โคณสทฺทสฺส โคสทฺทสฺสาเทสวเสน กจฺจายเนน วุตฺตตฺตา 
ตทาเทสตฺต ํเอกธาตุกตฺตญฺจาคมฺม เตนาปิ สทฺธิ ํมสฺิเสตฺวา ปทมาลา วตฺตพฺพาต?ิ น, 
โคณสทฺทสฺส อจฺจนฺตปุลฺลงฺิคตฺตา อการนฺตตาปกตกิตฺตา จฯ ตถา ห ิโส วิสุํ ปุลฺลงฺิคฏฺฐาเน 
อุทฺทฏฺิโฐฯ อยํ ปน ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโว’’ตอิาทกิา ปทมาลา โอการีการนฺตปทานิ มสฺิเสตฺ
วา กตาต ิน สลฺลกฺเขตพฺพา, อถ โข วิกปเฺปน โคสทฺทโต ปเรสํ สิ โย อํวจนานํ อีการํิการาเท
สวเสน วุตฺตปทวนฺตตฺตา โอการนฺตตฺิถลิงฺิคปทมาลา อจิฺเจว สารโต ปจฺเจตพฺพาฯ 

อทิานิ โคสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาวสาธกานิ สุตฺตปทานิ โลกกิปปฺโยคานิ จ กถยาม – ‘‘เสยฺย
ถาปิ ภกฺิขเว วสฺสานํ ปจฺฉิเม มาเส สรทสมเย กฏฺิฐสมฺพาเธ โคปาลโก คาโว รกฺเขยฺย, ตา คาโว 
ตโต ตโต ทณฺเฑน อาโกเฏยฺยฯ 

อนฺนทา พลทา เจตา, วณฺณทา สุขทา จ ตา; 
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เอตมตฺถ ํวสํ ญตฺวา, นาสฺสุ คาโว หนิสุํ เตฯ 

สพฺพา คาโว สมาหรตฯิ คมสฺิสนฺต ิภนฺเต คาโว วจฺฉคทิฺธนิิโย’’ต ิอมิานิ สุตฺตปทานิฯ ‘‘โคสุ ทุยฺ
หมานาสุ คโต’’ตอิาทนีิ ปน โลกกิปปฺโยคานิฯ อติ ิโคสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาโวปิ ปุลฺลงฺิคภาโว วิย 
สารโต ปจฺเจตพฺโพฯ 

ตตฺร ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโว’’ตอิาทนีิ กญฺิจาปิ อตฺิถลิงฺิคภาเวน วุตฺตานิ, ตถาปิ ยถาป
โยค ํ‘‘ปชา เทวตา’’ตปิทานิ วิย อตฺิถปุิริสวาจกาเนว ภวนฺต,ิ ตสฺมา อตฺิถลิงฺิควเสน ‘‘สา โค’’ต ิวา 
‘‘ตา คาโว’’ต ิวา วุตฺเต อตฺิถปุิมภตูา สพฺเพปิ โคณา คหติาต ิเวทติพฺพาฯ น ห ิอทีเิส ฐาเน 
เอกนฺตโต ลงฺิค ํปธานํ, อตฺโถเยว ปธาโนฯ ‘‘วเชคาโว ทุหนฺต’ี’ต ิวุตฺเต กญฺิจาปิ ‘‘คาโว’’ต ิอยํ สทฺ
โท ปุเมปิ วตฺตต,ิ ตถาปิ ทุหนกฺริยาย ปุเม อสมฺภวโต อตฺถวเสน อตฺิถโิย ญายนฺเตฯ ‘‘คาวี ทุหนฺ
ต’ี’ต ิ วุตฺเต ปน ลงฺิควเสน อตฺถวเสน จ วจนโต โก สํสยมาปชฺชสฺิสต ิวิญฺญฯู ‘‘ตา คาโว จรนฺต’ี’ต ิ
วุตฺเต อตฺิถลิงฺิควเสน วจนโต กทาจ ิกสฺสจ ิสํสโย สิยา ‘‘นนุ อตฺิถโิย’’ต,ิ ปุลฺลงฺิควเสน ปน ‘‘เต คา
โว จรนฺต’ี’ต ิวุตฺเต สํสโย นตฺถ,ิ อตฺิถโิย จ ปุมาโน จ ญายนฺเต ปุลฺลงฺิคพหุวจเนน กตฺถจ ิอตฺิถิ
ปุมสฺส คหติตฺตาฯ ‘‘อเถตฺถ สีหา พฺยคฺฆา จา’’ตอิาทสุี วิย ‘‘คาวี จรต’ี’ต ิจ ‘‘คาวิ ํปสฺสต’ี’ต ิจ วุตฺ
เต อตฺิถ ีวิญฺญายเต คาวีสทฺเทน อตฺิถยิา คเหตพฺพตฺตาฯ โลกกิปปฺโยเคสุ ห ิสาสนิกปปฺโยเคสุ จ 
คาวีสทฺเทน อตฺิถ ีคยฺหตฯิ เอกจฺจ ํปน สาสนิกปปฺโยค ํสนฺธาย ‘‘คาวี’’ต,ิ ‘‘คาวิ’’นฺต ิจ ‘‘อตฺิถปุิริส
สาธารณวจนมโวจุมฺหฯ ตถา ห ิ‘‘เสยฺยถาปิ ภกฺิขเว ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา 
คาวิ ํวธตฺิวา จตุมหาปเถ พลิโส วิภชตฺิวา นิสินฺโน อสฺสา’’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ อฏฺฐกถาสุ จ ‘‘คาโว’’ต ิ
อตฺิถปุิมสาธารณํ สทฺทรจนํ กตฺวา ปุน ตเทว อตฺิถปุิม ํสนฺธาย ‘‘ทฺวารํ ปตฺต ํปตฺต ํคาวิ’’นฺต ิรจติา 
สทฺทรจนา ทสฺิสตฯิ 

เอตฺถ ห ิโคชาตยิํ ฐิตา อตฺิถปิี ปุมาปิ ‘‘คาวี’’ต ิสงฺข ํคจฺฉตฯิ วิเสสโต ปน ‘‘คาวี’’ต ิ อทิ ํอตฺิถิ
ยา อธวิจนํฯ ตถา ห ิตตฺถ ตตฺถ ปาฬิปปฺเทสาทสุี ‘‘อจริปกฺกนฺตสฺส ภควโต พาหยิํ ทารุจรีิยํ คาวี 
ตรุณวจฺฉา อธปิตตฺิวา ชวีิตา โวโรเปสี’’ต,ิ ‘‘คาวุํ วา เต เทม,ิ คาวิ ํวา เต เทม’ี’ต ิ จ ‘‘ตณิสีโห 
กโปตวณฺณคาวีสทโิส’’ต ิจ ปโยคทสฺสนโต อตฺิถ ีกถยิตตี ิวตฺตพฺพฯํ โคสทฺเทน ปน ‘‘โคทุหนํฯ 
คทฺทุหนํฯ โคขรีํ โคธโน โครูปานิ จา’’ต ิทสฺสนโต อตฺิถปิี ปุมาปิ กถยิตตี ิวตฺตพฺพฯํ 

อทิานิ โอการนฺตสฺส อตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส ปทมาลายํ ปาฬินยาทนิิสฺสิโต อตฺถยุตฺตนิโย 
วุจฺจเต วิญฺญนูํ โกสลฺลชนนตฺถ ํ– 
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สา โค คจฺฉต,ิ สา คาวี คจฺฉต,ิ ตา คาโว, คาวี, คโว คจฺฉนฺตฯิ ต ํคาวํ, คาวิ,ํ ควํ ปสฺสต,ิ ตา 
คาโว, คาวี, คโว ปสฺสตฯิ ตาห ิโคห,ิ โคภ ิกตฯํ ตาสํ ควํ, คุนฺนํ, โคนํ เทตฯิ ตาห ิโคห,ิ โคภ ิอเป
ตฯิ ตาสํ ควํ, คุนฺนํ, โคนํ สิงฺคานิฯ ตาสุ โคสุ ปตฏฺิฐิตฯํ โภต ิโค ตฺวํ ตฏฺิฐ, โภตโิย คาโว คาวี, 
ควา ตุมฺเห ตฏฺิฐถฯ 

อปโรปิ วุจฺจเต – 

สา โค นทิ ํตรนฺต ีคจฺฉต,ิ สา คาวี นทิ ํตรนฺต ีคจฺฉต,ิ ตา คาโว, คาวี, คโว นทิ ํตรนฺตโีย 
คจฺฉนฺตฯิ ต ํคาวํ, คาวิ,ํ ควํ นทิ ํตรนฺติ ํปสฺสต,ิ ตา คาโว, คาวี, คโว นทิ ํตรนฺตโิย ปสฺสตฯิ ตาห ิ
โคห,ิ โคภ ินทิ ํตรนฺตหี ิกตฯํ ตาสํ ควํ, คุนฺนํ, โคนํ นทิ ํตรนฺตนีํ เทตฯิ ตาห ิโคห,ิ โคภ ินทิ ํตรนฺ
ตหี ิอเปตฯิ ตาสํ ควํ, คุนฺนํ, โคนํ นทิ ํตรนฺตนีํ สนฺตกฯํ ตาสุ โคสุ นทิ ํตรนฺตสุี ปตฏฺิฐิตนฺตฯิ 

ตตฺร ยา สา ‘‘โค, คาวี, คาโว, คาวี, คโว’’ตอิาทนิา โอการนฺตสฺสิตฺถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส ปท
มาลา ฐปิตา, สา ‘‘โค, คาโว คโว’’ตอิาทนิา วุตฺตสฺส โอการนฺตปุลฺลงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส ปทมาลาโต 
สวิเสสา ปจฺจตฺโตปโยคาลปนฏฺฐาเน จตุนฺนํ กญญฺาสทฺทานํ วิย คาวีสทฺทานํ วุตฺตตฺตาฯ ยสฺมา 
ปนายํ วิเสโส, ตสฺมา อมิสฺส โอการนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส อญฺเญสมตฺิถลิงฺิคานํ วิย อวิสทาการ
โวหารตา สลฺลกฺเขตพฺพา, น ปุลฺลงฺิคานํ วิย วิสทาการโวหารตา, นาปิ นปํุสกลงฺิคานํ วิย อุภยมุตฺ
ตาการโวหารตา สลฺลกฺเขตพฺพาฯ เอตฺถ นิจฺฉยกรณี คาถา วุจฺจต ิ– 

ทุวินฺนํ ธาตุสทฺทานํ, ยถา ทสฺิสต ินานตา; 
โคสทฺทานํ ตถา ทฺวินฺนํ, อจิฺฉิตพฺพาว นานตาฯ 

ตถา ห ิปุมตฺิถลิงฺิควเสน ทฺวินฺนํ ธาตุสทฺทานํ วิเสโส ทสฺิสตฯิ ต ํยถา? 

ธาตุ, ธาต,ู ธาตโวฯ ธาตุ,ํ ธาต,ู ธาตโวฯ ธาตุนา, ธาตหู,ิ ธาตภูฯิ ธาตุสฺส, ธาตนูํฯ ธาตุสฺมา, 
ธาตุมฺหา, ธาตหู,ิ ธาตภูฯิ ธาตุสฺส, ธาตนูํฯ ธาตุสฺมิ,ํ ธาตุมฺห,ิ ธาตสุูฯ อยํ ปุลฺลงฺิควิเสโสฯ 

ธาตุ, ธาต,ู ธาตุโยฯ ธาตุ,ํ ธาต,ู ธาตุโยฯ ธาตุยา, ธาตหู,ิ ธาตภูฯิ ธาตุยา, ธาตนูํฯ ธาตุยา, 
ธาตหู,ิ ธาตภูฯิ ธาตุยา, ธาตนูํฯ ธาตุยา, ธาตุยํ, ธาตสุูฯ อยํ อตฺิถลิงฺิคสฺส วิเสโสฯ 

ยถา จ ทฺวินฺนํ ธาตุสทฺทานํ วิเสโส ปญฺญายต,ิ ตถา ทฺวินฺนมฺปิ โคสทฺทานํ วิเสโส ปญฺญาย
เตวฯ ยถา จ ปุนฺนปํุสกลงฺิคานํ ทฺวินฺนํ อายุสทฺทานํ ‘‘อายุ, อายู, อายโว’’ตอิาทนิา, ‘‘อายุ, อายู, 
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อายูนี’’ตอิาทนิา จ วิเสโส ปญฺญายต,ิ ยถา ทฺวินฺนมฺปิ โคสทฺทานํ วิเสโส ปญฺญายเตวฯ ตถา ห ิ
วิสทาการโวหาโร ปุลฺลงฺิค,ํ อวิสทาการโวหาโร อตฺิถลิงฺิค,ํ อุภยมุตฺตาการโวหาโร นปํุสกลงฺิคฯํ 

อทิานิ อมิเมวตฺถ ํปากฏตรํ กตฺวา สงฺเขปโต กถยาม – ปุริโสต ิวิสทาการโวหาโร, กญญฺาต ิ
อวิสทาการโวหาโร, รูปนฺต ิอุภยมุตฺตาการโวหาโรฯ ปุริโส ตฏฺิฐต,ิ กญฺญา ตฏฺิฐต,ิ กญฺญา ตฏฺิฐนฺ
ต,ิ กญฺญา ปสฺสต,ิ โภตโิย กญฺญา ตฏฺิฐถ, เอตฺเถกปทมสม,ํ จตฺตาริ สมานิฯ ปุริสา ตฏฺิฐนฺต,ิ ปุริ
สา นิสฺสฏํ, ภวนฺโต ปุริสา คจฺฉถฯ กญฺญาโย ตฏฺิฐนฺต,ิ กญฺญาโย ปสฺสต,ิ โภตโิย กญฺญาโย คจฺฉถ
, ตณิี ตณิี สมานิฯ ปุริสํ ปสฺสต,ิ กญฺญ ํปสฺสต,ิ ทฺเว อสมานิฯ ปุริเส ปสฺสต,ิ ปุริเส ปตฏฺิฐิต,ํ ทฺเว 
สมานิฯ เตน ปุริเสน กต,ํ ตาย กญฺญาย กต,ํ ตาย กญฺญาย เทต,ิ ตาย กญฺญาย อเปต,ิ ตาย 
กญฺญาย สนฺตก,ํ ตาย กญฺญาย ปตฏฺิฐิต,ํ เอกมสม,ํ ปญฺจ สมานิฯ เอวํ ปุลฺลงฺิคสฺส วิสทาการ
โวหารตา ทสฺิสต,ิ อตฺิถลิงฺิคสฺส อวิสทาการโวหารตา ทสฺิสตฯิ นปํุสกลงฺิคสฺส ปน ‘‘รูปํ, รูปานิ, รูปา
ฯ รูปํ, รูปานิ, รูเปฯ โภ รูป, ภวนฺโต รูปานิ, รูปา’’ต ิเอวํ ตสุี ปจฺจตฺโตปโยคาลปนฏฺฐาเนสุ สนิกา
ราย วิเสสาย รูปมาลาย วเสน อุภยมุตฺตาการโวหารตา ทสฺิสต,ิ ปุมตฺิถลิงฺิคานํ ตสุี ฐาเนสุ สนิกา
รานิ รูปานิ สพฺพทา น สนฺต,ิ อติ ิวิสทาการโวหาโร ปุลฺลงฺิค,ํ อวิสทาการโวหาโร อตฺิถลิงฺิค,ํ อุภย
มุตฺตาการโวหาโร นปํุสกลงฺิคนฺต ิเวทติพฺพฯํ 

อยํ นโย ‘‘สทฺธา สต ิหริี, ยา อตฺิถ ีสทฺธา ปสนฺนา, เต มนุสฺสา สทฺธา ปสนฺนา, ปหตู ํสทฺธ ํ
ปฏิยตฺต,ํ สทฺธ ํกุล’’นฺตอิาทสุี สมานสุตกิสทฺเทสุปิ ปทมาลาวเสน ลพฺภเตวฯ ยา จ ปน อตฺิถิ
ลงฺิคสฺส อวิสทาการโวหารตา วุตฺตา, สา เอกจฺเจสุปิ สงฺขฺยาสทฺเทสุ ลพฺภตฯิ ตถา ห ิวีสตอิาทโย 
นวุตปิริยนฺตา สทฺทา เอกวจนนฺตา อตฺิถลิงฺิคาต ิ วุตฺตา, เอตฺถ ‘‘วีสตยิา’’ต ิปญฺจกฺขตฺตุ ํวตฺตพฺพ,ํ 
ตถา ‘‘ติสํายา’’ตอิาทนีํ ‘‘นวุตยิา’’ต ิปทปริยนฺตานํ, เอวํ วีสติอาทนีํ กญญฺาสทฺทสฺเสว อวิสทาการ
โวหารตา ลพฺภตตี ิอวคนฺตพฺพฯํ ยท ิเอวํ ติจตุสทฺเทสุ กถนฺต?ิ ติจตุสทฺทา ปน ยสฺมา ‘‘ตโย ตสฺิ
โส ตณิี, จตฺตาโร จตุโร จตสฺโส จตฺตารี’’ต ิอตฺตโน อตฺตโน รูปานิ อภเิธยฺยลงฺิคานุคภตฺตา ยถาสก
ลงฺิควเสน ‘‘ปุริสา กญฺญาโย จตฺิตานี’’ตอิาทหี ิวิสทาวิสโทภยรหติาการโวหารสงฺขาเตห ิสทฺเทห ิ
โยค ํคจฺฉนฺต,ิ ตสฺมา ปจฺเจกลงฺิควเสน วิสทาวิสโทภยรหติาการโวหาราต ิวตฺตุมรหนฺตฯิ 

สพฺพนาเมสุปิ อยํ ตวิิโธ อากาโร ลพฺภต ิรูปวิเสสโยคโตฯ กถ?ํ ปุนฺนปํุสกวิสเย ‘‘ตสฺส กสฺส’’ 
อจิฺจาทนีิ สพฺพานิ สพฺพนามกิรูปานิ จตุตฺถฉีฏฺฐิยนฺตานิ ภวนฺต,ิ อตฺิถลิงฺิควิสเย ‘‘ตสฺสา กสฺสา’’ 
อจิฺจาทนีิ สพฺพนามกิรูปานิ ตตยิาจตุตฺถปีญฺจมฉีฏฺฐีสตฺตมยินฺตานิ ภวนฺต,ิ ตสฺมา สพฺพนามตฺเตปิ 
อตฺิถลิงฺิคสฺส อวิสทาการโวหารตา เอกนฺตโต สมฺปฏิจฺฉิตพฺพาฯ เอตฺถ ปน สุลภานิ จตุตฺถฉีฏฺฐีรู
ปานิ อนาหริตฺวา สุทุลฺลภภาเวน ตตยิาปญฺจมสีตฺตมรีูปานิ สาสนโต อาหริตฺวา ทสฺเสสฺสาม ภคว
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โต ปาวจเน นิกฺกงฺขภาเวน โสตนูํ ปรมสณฺหสุขุมญาณาธคิมตฺถฯํ ต ํยถา? ‘‘อายสฺมา อุทายี เยน 
สา กุมาริกา เตนุปสงฺกม,ิ อุปสงฺกมตฺิวา ตสฺสา กุมาริกาย สทฺธิ ํเอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาส
เน อลกํมฺมนีเย นิสชฺช ํกปเฺปสี’’ตฯิ เอตฺถ ‘‘ตสฺสา’’ต ิตตยิาย รูปํ, ‘‘ตสฺสา’’ต ิตตยิาย รูเป ทฏฺิเฐ
เยว ‘‘สพฺพสฺสา กตริสฺสา’’ตอิาทนีิ ตตยิารูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิทฏฺิฐานิเยว นาม เตสํ 
อญฺญมญฺญสมานคตกิตฺตา, ทฏฺิเฐน จ อทฏฺิฐสฺสปิ ยุตฺตสฺส คเหตพฺพตฺตาฯ ‘‘กสฺสาห ํเกน หายา
ม’ี’ต ิ เอตฺถ ‘‘กสฺสา’’ต ิปญฺจมยิา รูปํ, ‘‘กสฺสา’’ต ิปญฺจมยิา รูเป ทฏฺิเฐเยว ‘‘สพฺพสฺสา กตริสฺสา’’ติ
อาทนีิ ปญฺจมยิา รูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิ ทฏฺิฐานิเยว นามฯ ‘‘อญฺญตโร ภกฺิขุ เวสาลยิํ 
มหาวเน มกฺกฏิ ํอามเิสน อุปลาเปตฺวา ตสฺสา เมถุนํ ธมฺม ํปฏิเสวตฯิ อญฺญตโร ภกฺิขุ อญฺญตริสฺ
สา อตฺิถยิา ปฏิพทฺธจตฺิโต โหต’ี’ต ิจ เอตฺถ ‘‘ตสฺสา อญฺญตริสฺสา’’ต ิจ สตฺตมยิา รูปํ, ตสฺมิ ํทฏฺิเฐ
เยว ‘‘สพฺพสฺสา กตริสฺสา’’ตอิาทนีิ สตฺตมยิา รูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิ ทฏฺิฐานิเยว นามาตฯิ 

นนุ จ โภ ‘‘ตสฺสา กุมาริกาย สทฺธ’ิ’นฺต ิเอตฺถ ‘‘ตสฺสา’’ต ิอทิ ํวิภตฺตวิิปลฺลาเสน วุตฺต,ํ ‘‘ตายา’’
ต ิหสฺิส อตฺโถ, ตถา ‘‘กสฺสาห ํเกน หายาม’ี’ต ิอทิมฺปิ วิภตฺตวิิปลฺลาเสน วุตฺตฯํ ‘‘กายา’’ต ิหสฺิส อตฺ
โถฯ ‘‘อญฺญตริสฺสา อตฺิถยิา ปฏิพทฺธจตฺิโต’’ต ิเอตฺถาปิ ‘‘อญฺญตริสฺสา’’ต ิ อทิ ํวิภตฺตวิิปลฺลาเสน 
วุตฺตฯํ ‘‘อญฺญตริสฺส’’นฺต ิหสฺิส อตฺโถต?ิ ตนฺน, อทีเิสสุ จุณฺณิยปทวิสเยสุ วิภตฺตวิิปลฺลาสสฺส อนิจฺ
ฉิตพฺพตฺตาฯ นนุ จ โภ จุณฺณิยปทวิสเยปิ ‘‘สงฺเฆ โคตม ิเทห’ี’ตอิาทสุี ‘‘สงฺฆสฺสา’’ต ิวิภตฺตวิิปลฺ
ลาสตฺถ ํวทนฺต ิครูต?ิ สจฺจ,ํ ตถาปิ ตาทเิสสุ ฐาเนสุ ทฺเว อธปิปฺายา ภวนฺต ิอาธารปฏิคฺคาหกภา
เวน ภุมฺมสมฺปทานานมจิฺฉิตพฺพตฺตาฯ ตถา ห ิ‘‘สงฺฆสฺส เทถา’’ต ิ วตฺตุกามสฺส สโต ‘‘สงฺเฆ เทถา’’
ต ิวจนํ น วิรุชฺฌต,ิ ยุชฺชตเิยวฯ ตถา ‘‘สงฺเฆ เทถา’’ต ิวตฺตุกามสฺสปิ สโต ‘‘สงฺฆสฺส เทถา’’ต ิ
วจนมฺปิ น วิรุชฺฌต,ิ ยุชฺชตเิยว, ยถา ปน อลาพุ ลาพุสทฺเทสุ วิสุํ วิสุํ วิชฺชมาเนสุปิ ‘‘ลาพนูิ สีทนฺ
ต ิสิลา ปลฺวนฺต’ี’ต ิเอตฺถ ฉนฺทานุรกฺขณตฺถ ํอการโลโป โหตตี ิอกฺขรโลโป พุทฺธยิา กริยตฯิ ตถา 
‘‘สงฺเฆ โคตม ิเทห’ี’ตอิาทสุีปิ พุทฺธยิา วิภตฺตวิิปลฺลาสสฺส ปริกปปฺนํ กตฺวา ‘‘สงฺฆสฺสา’’ต ิวิปลฺ
ลาสตฺถมจิฺฉนฺต ิอาจริยาฯ ตสฺมา ‘‘สงฺเฆ โคตม ิเทหฯิ เวสฺสนฺตเร วรํ ทตฺวา’’ตอิาทสุี วิภตฺตวิิปลฺ
ลาโส ยุตฺโต ‘‘ตสฺสา กุมาริกายา’’ตอิาทสุี ปน น ยุตฺโต, วิภตฺตวิิปลฺลาโส จ นาม เยภุยฺเยน ‘‘เนว 
ทานํ วิรมสฺิส’’นฺตอิาทสุี คาถาสุ อจิฺฉิตพฺโพฯ 

ตถาปิ วเทยฺย ยา สา ตุมฺเหห ิ‘‘ตสฺสา เมถุนํ ธมฺม ํปฏิเสวต’ี’ต ิปาฬิ อาภตา, น สา สตฺตมปี
โยคาฯ ‘‘ตสฺสา’’ต ิห ิอทิ ํฉฏฺฐิยนฺตปท ํ‘‘ตสฺสามกฺกฏิยาองฺคชาเต เมถุนํ ธมฺม ํปฏิเสวต’ี’ต ิอตฺถสมฺ
ภวโตต?ิ ตนฺน, อฏฺฐกถายํ ‘‘ตสฺสาต ิภุมฺมวจน’’นฺต ิ วุตฺตตฺตาฯ กญฺิจ ภยฺิโย – อฏฺฐกถายํเยว 
‘‘ตสฺสา จ สิกฺขาย สิกฺข ํปริปูเรนฺโต สิกฺขต,ิ ตสฺมญฺิจ สิกฺขาปเท อวีตกฺิกมนฺโต สิกฺขต’ี’ต ิอมิสฺมิ ํ
ปเทเส ‘‘ตสฺสา’’ต ิภุมฺมวจนํ นิทฺเทโส กโตตฯิ นนุ จ โภ ตตฺถาปิ ‘‘ตสฺสา’’ต ิอทิ ํวิภตฺตวิิปลฺลา
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สวเสน ภุมฺมตฺเถ สามวิจนนฺต?ิ ‘‘อตวิิย ตฺวํ วิภตฺตวิิปลฺลาสนเย กุสโลสิ, วิภตฺตวิิปลฺลาสิโก นา
มา’’ต ิภวํ วตฺตพฺโพฯ โย ตฺวํ ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรห ิวุตฺตปาฬิมฺปิ อุลฺลงฺฆสิ, อฏฺฐกถาวจนมฺปิ 
อุลฺลงฺฆสิ, อปรมฺปิ เต นิทฺเทสปาฬํิ อาหริสฺสามฯ สเจ ตฺวํ ปณฺฑิตชาตโิก, สญฺญตฺติ ํคมสฺิสสิฯ 
สเจ อปณฺฑิตชาตโิก, อตฺตโน คาห ํอมุญฺจนฺโตเยว สญฺญตฺติ ํน คมสฺิสต,ิ สาสเน จตฺิติ ํกตฺวา สุโณ
หตีฯิ ‘‘ตสฺมา ห ิสิกฺเขถ อเิธว ชนฺต’ู’ต ิอมิสฺิสา ปาฬิยา อตฺถ ํนิทฺทสินฺเตน ปภนฺินปฏิสมฺภเิทน 
สตฺถุกปเฺปน อคฺคสาวเกน ธมฺมเสนาปตนิา อายสฺมตา สาริปุตฺเตน ‘‘อธิาต ิอมิสฺิสา ทฏฺิฐิยา อิ
มสฺิสา ขนฺตยิา อมิสฺิสา รุจยิา อมิสฺมิ ํอาทาเย อมิสฺมิ ํธมฺเม’’ต ิ เอวํ ‘‘อมิสฺิสา’’ต ิปท ํภุมฺมวจนวเสน 
วุตฺตฯํ ตญฺห ิ‘‘อธิา’’ต ิ ปทสฺส อตฺถวาจกตฺตา สตฺตมยิา รูปนฺต ิวิญฺญายตฯิ อติ ิ ‘‘อมิสฺิสา’’ต ิสตฺต
มยิา รูเป ทฏฺิเฐเยว ‘‘สพฺพสฺสา กตริสฺสา’’ตอิาทนีิ สตฺตมยิา รูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิ ทฏฺิฐานิ
เยว นามฯ 

อปรมฺปิ เต สพฺพโลกานุกมฺปเกน สพฺพญฺญุนา อาหจฺจภาสิต ํปาฬิ  ํอาหริสฺสาม, จตฺิติ ํกตฺวา 
สุโณห,ิ ‘‘อฏฺฐานเมต ํภกฺิขเว อนวกาโส, ยํ เอกสฺิสา โลกธาตุยา อปุพฺพ ํอจริม ํทฺเว อรหนฺโต สมฺ
มาสมฺพุทฺธา อุปปฺชฺเชยฺยุ’’นฺต ิเอตฺถ ‘‘เอกสฺิสา’’ต ิอทิ ํสตฺตมยิา รูปํฯ เอวํ ‘‘เอกสฺิสา’’ต ิสตฺตมยิา 
รูเป ทฏฺิเฐเยว ‘‘สพฺพสฺสา กตริสฺสา’’ตอิาทนีิ สตฺตมยิา รูปานิ ปาฬิยํ อนาคตานิปิ ทฏฺิฐานิเยว 
นามฯ น ห ิสพฺพถาปิ โวหารา สรูปโต ปาฬิอาทสุี ทสฺิสนฺติ, เอกจฺเจ ทสฺิสนฺต,ิ เอกจฺเจ น ทสฺิสนฺติ
เยวฯ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

‘‘ตสฺสา’’อจิฺจาทโย สทฺทา, ‘‘ตาย’’อจิฺจาทโย วิย; 
เญยฺยา ปญฺจสุ ฐาเนสุ, ตตยิาทสุี ธมีตาฯ 

ตณฺิณนฺนํ ปน นาทนีํ, โหต ิสพฺยปเทสโต; 
‘‘ตสฺสา กสฺสา’’ตอิาทนีิ, ภวนฺต ิตตยิาทสุิฯ 

อตฺร ปนายํ ปาฬินยวิภาวนา อฏฺฐกถานยวิภาวนา จ – ตสฺสา กญฺญาย สทฺธิ ํคจฺฉต,ิ ตสฺสา 
กญฺญาย กต,ํ ตสฺสา กญฺญาย เทต,ิ ตสฺสา กญฺญาย อเปต,ิ ตสฺสา กญฺญาย อยํ กญฺญา หนีา, ตสฺ
สา กญฺญาย อยํ กญฺญา อธกิา, ตสฺสา กญฺญาย สนฺตก,ํ ตสฺสา กญฺญาย ปตฏฺิฐิตนฺตฯิ ทุลฺลภายํ 
นีต ิสาธุก ํจตฺิติ ํกตฺวา ปริยาปุณิตพฺพา สาสนสฺส จริฏฺฐิตตฺถฯํ เอวํ สพฺพถาปิ ปาฬิอฏฺฐกถานยานุ
สาเรน อตฺิถลิงฺิคสฺส อวิสทาการโวหารตา ญาตพฺพาฯ 

เอวํ ปน ญตฺวา วิญฺญุชาตนิา ‘‘ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ รูปมาลาวิเสเสน ลงฺิคนานตฺต ํโหต’ี’ต ินิฏฺฐ
เมตฺถาวคนฺตพฺพฯํ โคสทฺโท ห ิ‘‘ปุริโส มาตุคาโม โอโรโธ อาโป สตฺถา’’ตอิาทโย วิย น นิโยคา 
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วิสทาการโวหาโร, นาปิ ‘‘กญฺญา รตฺต ิอตฺิถ’ี’ตอิาทโย วิย นิโยคา อวิสทาการโวหาโรฯ ตถา ห ิ
อยํ ปุลฺลงฺิคภาเว ธาตุสทฺโท วิย วิสทาการโวหาโร, อตฺิถลิงฺิคภาเว อวิสทาการโวหาโรฯ อติ ิ
อมิสฺส อตฺถสฺส โสตนูํ ญาปเนน ปรมสณฺหสุขุมญาณปปฺฏิลาภตฺต ํ‘‘โค, คาวี คาโวฯ คาวิ,ํ คโว’’ติ
อาทนิา โอการนฺตสฺส อตฺิถลิงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส อาเวณิกา นามกิปทมาลา วุตฺตาฯ เอตฺถ ปน ‘‘คา
ว’ิ’นฺต ิเอกกฺขตฺตุมาคต,ํ ‘‘โค โคห’ี’ตอิาทนีิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ ‘‘คาโว คาวี คาว’’นฺต ิตกฺิขตฺตุ,ํ ‘‘คาวิยา’’ต ิ
ปญฺจกฺขตฺตุ,ํ เอวเมตฺถ ปญฺจกฺขตฺตุ ํอาคตปทานํ วเสน อวิสทากาโร ทสฺิสตตี ิอทิ ํอตฺิถลิงฺิคนฺต ิ
คเหตพฺพฯํ อมิญฺห ินยํ มุญฺจตฺิวา นตฺถ ิอญฺโญ นโย เยน โคสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค สิยาฯ ตสฺมา อทิ
เมว อมฺหาก ํมต ํสารโต ปจฺเจตพฺพฯํ ปุมตฺิถลิงฺิคสงฺขาตานํ ทฺวินฺนํ โคสทฺทานํ รูปมาลาย นิพฺพิ
เสสต ํวทนฺตานํ ปน อาจริยานํ มต ํปุลฺลงฺิเค วตฺตมาเนน โคสทฺเทนิ’ตฺถลิงฺิเค วตฺตมานสฺส 
โคสทฺทสฺส รูปมาลาย สทสิตฺเต สต ิมาตุคามสทฺทสฺส นามกิปทมาลาโย สม ํโยเชตฺวา ปุมตฺิถิ
ลงฺิคภาวปริกปปฺนํ วิย โหตตี ิน สารโต ปจฺเจตพฺพฯํ 

เอตฺถ ปน กญฺิจ ิลงฺิคสํสนฺทนํ กถยาม – เหฏฺฐา นิทฺทฏฺิฐสฺส โอการนฺตปุลฺลงฺิคสฺส โคสทฺทสฺส 
นามกิปทมาลายํ ‘‘คาวุํ คาวํ คาเวนา’’ตอิาทนีิ เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, ‘‘โค โคห’ี’ตอิาทนีิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ 
‘‘คาโว คโว คว’’นฺต ิอมิานิ ปน ‘‘สตฺถา ราชา’’ตอิาทนีิ วิย ตกฺิขตฺตุ,ํ จตุกฺขตฺตุ ํวา ปเนตฺถ 
ปญฺจกฺขตฺตุ ํวา อาคตปทานิ น สนฺตฯิ ตทภาวโต วิสทากาโร ทสฺิสตฯิ ปุริสสทฺทสฺส นามกิปทมา
ลายมฺปิ ‘‘ปุริโส ปุริส’’นฺตอิาทนีิ เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, ‘‘ปุริเส’’ตอิาทนีิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ ‘‘ปุริสา’’ต ิตกฺิขตฺตุํ
ฯ เอวํ วิสทากาโร ทสฺิสตฯิ อาการนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส ปน ‘‘กญฺญ’’นฺตอิาทนีิ เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, 
‘‘กญฺญาห’ี’ตอิาทนีิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ ‘‘กญฺญาโย’’ตอิาทนีิ ตกฺิขตฺตุ,ํ ‘‘กญฺญา’’ต ิ อทิ ํจตุกฺขตฺตุ,ํ ‘‘กญฺญา
ยา’’ต ิอทิ ํปน ปญฺจกฺขตฺตุฯํ เอวํ อวิสทากาโร ทสฺิสตฯิ อาการนฺตปุลฺลงฺิคสฺสตุ ‘‘สตฺถรี’’ตอิาทนีิ 
เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, ‘‘สตฺถ’ู’ตอิาทนีิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ ‘‘สตฺถา’’ตอิาทนีิ ตกฺิขตฺตุ,ํ เอวํ วิสทากาโร ทสฺิสตฯิ 
อมินิา นเยน สพฺพาสุปิ ปุมตฺิถลิงฺิคปทมาลาสุ วิสทากาโร จ อวิสทากาโร จ เวทติพฺโพฯ นปํุสก
ลงฺิคสฺส ปน นามกิปทมาลายํ ‘‘จตฺิเตนา’’ตอิาทนีิ เอกกฺขตฺตุมาคตานิ, ‘‘จตฺิต’’นฺตอิาทนีิ ทฺวิกฺขตฺตุ,ํ 
‘‘จตฺิตานี’’ต ิ อทิ ํตกฺิขตฺตุ ํอาคตฯํ อฏฺฐิ อายุสทฺทาทสุีปิ เอเสว นโยฯ เอตฺถ อุภยมุตฺตากาโร ทสฺิ
สตฯิ กญฺิจาเปตฺถ จตุกฺขตฺตุ ํปญฺจกฺขตฺตุ ํวา อาคตปทานํ อภาวโต วิสทากาโร อุปลพฺภมาโน วิย 
ทสฺิสต,ิ ตถาปิ ยสฺมา ‘‘จตฺิต ํอฏฺฐิ อายู’’ตอิาทนีิ นปํุสกานิ ‘‘คจฺฉํ อคฺค ิภกฺิข’ู’ตอิาทนีํ ปุลฺลงฺิคานํ 
นเยน อปปฺวตฺตนโต วิสทาการญฺจ, ‘‘รตฺต ิยาค’ู’ตอิาทนีํ อตฺิถลิงฺิคานํ นเยน อปปฺวตฺตนโต อวิส
ทาการญฺจ อุภยมนุปคมฺม วิเสสโต ‘‘จตฺิต,ํ จตฺิตานิ, จตฺิตาฯ จตฺิต,ํ จตฺิตานิ, จตฺิเต’’ตอิาทนิา สนิ
การาย รูปมาลาย รูปวนฺตานิ ภวนฺต,ิ ตสฺมา เตสมากาโร อุภยมุตฺโตต ิทฏฺฐพฺโพฯ 
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ตวิิโธปายํ อากาโร สกฺกฏภาสาสุ น ลพฺภตฯิ เตเนส สพฺเพสุปิ พฺยากรณสตฺเถสุ น วุตฺโตฯ 
สพฺพสตฺตานํ ปน มลูภาสาภตูาย ชเินริตาย มาคธกิาย สภาวนิรุตฺตยิา ลพฺภตฯิ ตถา ห ิอยํ นิรุตฺ
ตมิญฺชสูายํ วุตฺโต – 

กิ ํปเนต ํลงฺิค ํนาม? เกจ ิตาว วทนฺต ิ– 

‘‘ถนเกสวต ีอตฺิถ,ี มสฺสุวา ปุริโส สิยาฯ อุภนฺินมนฺตรํ เอต,ํ อติโร’ภยมุตฺตโก’ต ิ

วุตฺตตฺตา วิสิฏฺฐา ถนเกสาทโย ลงฺิค’’นฺต,ิ เอต ํน สพฺพตฺถ, คงฺคาสาลารุกฺขาทนีํ 
ถนาทนิา สมฺพนฺธาภาวโตฯ 

อปเร วทนฺต ิ– ‘‘น ลงฺิค ํนาม ปรมตฺถโต กญฺิจ ิอตฺถ,ิ โลกสงฺเกตรูฬฺโห ปน โวหาโร 
ลงฺิค ํนามา’’ตฯิ อทิเมตฺถ สนฺนิฏฺฐานํฯ สพฺพลงฺิคโิกปิ สทฺโท โหต ิตฏํ ตฏี ตโฏตฯิ ยท ิจ 
ปรมตฺถโต ลงฺิค ํนาม สิยา, กถ ํอญฺญมญฺญวิรุทฺธานํ เตสํ เอกตฺถ สมาเวโส ภวต,ิ ตสฺมา 
ยสฺส กสฺสจ ิอตฺถสฺส อวิสทาการโวหาโร อตฺิถลิงฺิค ,ํ วิสทาการโวหาโร ปุลฺลงฺิค,ํ อุภยมุตฺตา
การโวหาโร นปํุสกลงฺิคนฺต ิเวทติพฺพนฺตฯิ 

เอตฺถ ปน นามกิปทมาลาสงฺขาตปพนฺธวเสเนว อวิสทาการโวหาราทติา คเหตพฺพา, น เอ
เกกปทวเสนฯ ตถา ห ิ‘‘กญฺญา ปุริโส จตฺิต’’นฺต ิจ, ‘‘กญฺญาโย ปุริสา จตฺิตานี’’ต ิจ เอวมาทกิสฺส 
เอเกกปทสฺส อวิสทาการโวหาราทติา น ทสฺิสตฯิ ยสฺมา ปน ปพนฺธวเสน วิสทาการโวหาราทิ
ภาเว สิทฺเธเยว สมุทายาวยวตฺตา เอเกกปทสฺสปิ อวิสทาการโวหาราทติา สิชฺฌเตวฯ 

เกจ ิปน นามกิปทมาลาสงฺขาต ํปพนฺธ ํอปรามสิตฺวา เอเกกปทวเสเนว อวิสทาการโวหา
ราทกิ ํอจิฺฉนฺต,ิ เต วตฺตพฺพา ‘‘ยท ิเอเกกปทสฺเสว อวิสทาการโวหาราทติา สิยา, เอวํ สนฺเต 
‘กญฺญา ปุริสา สตฺถา คุณวา ราชา’ตอิาทนีํ ปทานํ อาการสุตวิเสน, ‘ปุริโส สตฺถาโร กญฺญาโย’ติ
อาทนีํ ปน โอการสุตวิเสน, ‘จตฺิต ํ ปุริสํ กญฺญ’นฺตอิาทนีํ อนุสารสุตวิเสน อญฺญมญฺญ ํสมานสุตสิมฺ
ภวา กถ ํอวิสทาการโวหาราทติา สิยา’’ต?ิ กญฺิจาปิ เต เอวํ วเทยฺยุํ ‘‘สิยา เอว, นานตฺต ํปน เตสํ 
ทุปปฺฏิเวธ’’นฺตฯิ เต วตฺตพฺพา ‘‘มา ตุมฺเห เอวมวจุตฺถ, ทุชฺชานตรมฺปิ นิพฺพานํ กถนสมตฺถ ํปุคฺคล ํ
นิสฺสาย ชานนฺต,ิ ตสฺมา สุฏฺฐุ อุปปริกฺขตฺิวา วเทถา’’ตฯิ เอวญฺจ ปน วตฺวา ตโต อุตฺตริ เต ปญฺห ํ
ปุจฺฉิตพฺพา ‘‘โพธิสทฺโท อายุสทฺโท จ กตรลงฺิโค’’ตฯิ เต ชานนฺตา เอวํ วกฺขนฺต ิ‘‘โพธิสทฺโท อตฺิถิ
ลงฺิโค เจว ปุลฺลงฺิโค จ, อายุสทฺโท จ ปน นปํุสกลงฺิโค จ ปุลฺลงฺิโค จาต ิทฺวิลงฺิคา เอเต สทฺทา’’ตฯิ 
เต วตฺตพฺพา ‘‘ยท ิโพธิสทฺโท จ อายุสทฺโท จ ทฺวิลงฺิคา เอเต สทฺทา, เอวํ สนฺเต ทฺวินฺนํ โพธิสทฺ
ทานํ เอกปทภาเวน ววตฺถติานํ อจฺจนฺตสมานสุตกิานํ กถ ํอวิสทาการโวหารตา จ วิสทาการ
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โวหารตา จ สิยา, กถญฺจ ปน ทฺวินฺนํ อายุสทฺทานํ เอกปทภาเวน ววตฺถติานํ อจฺจนฺตสมานสุติ
กานํ อุภยมุตฺตาการโวหารตา จ วิสทาการโวหารตา จ สิยา’’ต?ิ เอวํ วุตฺตา เต อทฺธา กญฺิจ ิอุตฺตริ 
อปสฺสนฺตา นิรุตฺตรา ภวิสฺสนฺตฯิ สทฺทสตฺถวิท ูปน สทฺทสตฺถโต นยํ คเหตฺวา วทนฺต ิ– 

‘‘เอเส’สา เอต’มติ ิ จ, 
ปสิทฺธ ิอตฺเถสุ เยสุ โลกสฺส; 
‘ถปุีมนปํุสกานี’ต,ิ 
วุจฺจนฺเต ตานิ นามานี’’ตฯิ 

เตสํ กริ อยมธปิปฺาโย – ‘‘เอโส ปุริโส, เอโส มาตุคาโม, เอโส ราชา, เอสา อตฺิถ,ี เอสา ลตา, 
เอต ํนปํุสก,ํ เอต ํจตฺิต’’นฺต ิเอวํ ปุริสาทสุี เยสุ อตฺเถสุ โลกสฺส ‘‘เอโส เอสา เอต’’นฺต ิ จ ปสิทฺธ ิโห
ต,ิ เตสุ อตฺเถสุ ตานิ นามานิ ‘‘ปุมตฺิถนิปํุสกลงฺิคานี’’ต ิ วุจฺจนฺต,ิ ตทํฺวาเรน อญฺญานิปีตฯิ เอวํ วทนฺ
เตห ิเตห ิ‘‘อมินิา นาม อากาเรน ‘เอโส เอสา เอต’นฺต ินามานิ อญฺญานิ จ ปุลฺลงฺิคาทนิาม ํลภนฺ
ต’ี’ต ิอยํ วิเสโส น ทสฺสิโต, สทฺธมฺมนยญฺญหู ิปน เนรุตฺตเิกห ิทสฺสิโต ‘‘ยสฺส กสฺสจ ิอตฺถสฺส อวิส
ทาการโวหาโร อตฺิถลิงฺิค’’นฺตอิาทนิาฯ 

เกจ ิปน ‘‘อวิสทาการานํ อตฺถานํ วาจโก โวหาโร อตฺิถลิงฺิค’’นฺตอิาทนีิ วทนฺต,ิ ต ํน คเหตพฺพํ
ฯ ยท ิห ิอวิสทาการานํ อตฺถานํ วาจโก โวหาโร อตฺิถลิงฺิค,ํ เอวํ สนฺเต มาตุคามกลตฺตกนฺตกณฺฏก
คุมฺพาทโยปิ โวหารา อตฺิถลิงฺิคานิ สิยุํ อวิสทาการตฺตา ตทตฺถานํฯ ยท ิปน วิสทาการานํ อตฺถานํ 
วาจโก โวหาโร ปุลฺลงฺิค,ํ เอวํ สนฺเต ‘‘เทวตา สทฺธา ญาณ’’มจิฺจาทโยปิ โวหารา ปุลฺลงฺิคานิ สิยุํ วิส
ทาการตฺตา ตทตฺถานํฯ อถ วา ยท ิอวิสทาการานํ อตฺถานํ วาจโก โวหาโร อตฺิถลิงฺิค,ํ วิสทากา
รานํ ปนตฺถานํ วาจโก โวหาโร ปุลฺลงฺิค,ํ เอวํ สนฺเต เอกสฺเสวตฺถสฺส เอกกฺขเณ ทฺวีห ิลงฺิเคห ิน 
วตฺตพฺพตา สิยา – 

‘‘อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข, หติกามาสิ เทวเต; 
กโรม ิเต ต ํวจนํ, ตฺวํสิ อาจริโย มมา’’ตฯิ 

ยท ิจ อุภยมุตฺตาการานํ อตฺถานํ วาจโก โวหาโร นปํุสกลงฺิค,ํ เอวํ สนฺเต อุภยมุตฺตาการานํ 
อตฺถานํ ตณิรุกฺขาทสุี ‘‘อทิ ํนามา’’ต ินิยมาภาวโต ลงฺิควจนํ วิรุทฺธ ํสิยาฯ อปิจ ‘‘ปญฺญารตนํฯ สา
ริปุตฺตโมคฺคลฺลานํ สาวกยุค’’นฺต ิจ อาทนิา นปํุสกลงฺิควจเนน ตทตฺถานมฺปิ อุภยมุตฺตาการตา วุตฺ
ตา สิยาฯ อปิจ เอกมฺปิ ตรีํ ‘‘ตฏํ ตฏี ตโฏ’’ต ิตหี ิลงฺิเคห ิน วตฺตพฺพ ํสิยาฯ เอกมฺปิ จ ญาณํ 
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‘‘ปญฺญาณํ ปญฺญา ปชานนา อโมโห’’ตอิาทนิา ตหี ิลงฺิเคห ิน วตฺตพฺพ ํสิยา, ตสฺมา ต ํนยํ อคฺค
เหตฺวา ยถาวุตฺโตเยว นโย คเหตพฺโพฯ 

โลกสฺมญฺิห ิอตฺิถนีํ เหฏฺฐิมกาโย วิสโท โหต,ิ อุปริมกาโย อวิสโท, อุรมสํํ อวิสท,ํ คมนาทนีิปิ 
อวิสทานิฯ อตฺิถโิย ห ิคจฺฉมานา อวิสท ํคจฺฉนฺต,ิ ตฏฺิฐมานา นิปชฺชมานา นิสีทมานา ขาทมานา 
ภุญฺชมานา อวิสท ํภุญฺชนฺตฯิ ปุริสมฺปิ ห ิอวิสท ํทสฺิวา ‘‘มาตุคาโม วิย คจฺฉต ิตฏฺิฐต ินิปชฺชต ินิ
สีทต ิขาทต ิภุญฺชต’ี’ต ิวทนฺตฯิ อติ ิยถา อตฺิถโิย เยภุยฺเยน อวิสทาการา, ตถา ยสฺส กสฺสจ ิสวิญฺ
ญาณกสฺส วา อวิญฺญาณกสฺส วา อตฺถสฺส เย โวหารา เยภุยฺเยน อวิสทาการา, เตเยว อตฺิถลิงฺิคา
นิ นาม ภวนฺตฯิ ต ํยถา? ‘‘กญฺญา เทวตา ธตีลกิา ทุพฺพา สทฺธา รตฺต ิอตฺิถ ียาคุ วธ’ู’ อจิฺเจวมาที
นิฯ ปุริสานํ ปน เหฏฺฐิมกาโย อวิสโท โหต,ิ อุปริมกาโย วิสโท, อุรมสํํ วิสท,ํ คมนาทนีิปิ วิสทานิ 
โหนฺตฯิ ปุริสา ห ิคจฺฉมานา วิสท ํคจฺฉนฺต,ิ ตฏฺิฐมานา นิปชฺชมานา นิสีทมานา ขาทมานา ภุญฺ
ชมานา วิสท ํภุญฺชนฺตฯิ อตฺิถมฺิปิ ห ิคมนาทนีิ วิสทานิ กุรุมานํ ทสฺิวา ‘‘ปุริโส วิย คจฺฉต’ี’ตอิาทนีิ 
วทนฺตฯิ อติ ิยถา ปุริสา เยภุยฺเยน วิสทาการา, ตถา ยสฺส กสฺสจ ิสวิญฺญาณกสฺส วา อวิญฺ
ญาณกสฺส วา อตฺถสฺส เย โวหารา เยภุยฺเยน วิสทาการา, เตเยว ปุลฺลงฺิคานิ นาม ภวนฺตฯิ ต ํ
ยถา? ‘‘ปุริโส มาตุคาโม โอโรโธ อาโป รุกฺโข โมโห สตฺถา’’ อจิฺเจวมาทนีิฯ ยถา จ ปน นปํุสกา 
อุภยมุตฺตาการา, ตถา ยสฺส กสฺสจ ิสวิญฺญาณกสฺส วา อวิญฺญาณกสฺส วา อตฺถสฺส เย โวหารา 
อุภยมุตฺตาการา, เตเยว นปํุสกลงฺิคานิ นาม ภวนฺตฯิ ต ํยถา? ‘‘จตฺิต ํรูปํ อตฺิถาคารํ กลตฺต ํนาฏก ํ
รตนํ ญาณํ อฏฺฐิ อายุ’’อจิฺเจวมาทนีิฯ อจิฺเจวํ นามกิานํ สพฺเพสมฺปิ โวหารานํ – 

วิสทาวิสทาการา, อากาโร’ภยมุตฺตโก; 
ลงฺิคสฺส ลกฺขณํ เอต,ํ เญยฺยํ สฺยาทปิปฺพนฺธโตฯ 

อทิ ํฐานํ ทุพฺพนิิวิชฺฌ ํมหาวนคหนํ นิคฺคุมฺพ ํนิชฺชฏํ กตฺวา ทสฺสิต ํสาธุก ํมนสิ กาตพฺพฯํ อติ ิ
สพฺเพสํ นามกิปทานํ ปพนฺธนิสฺสิเตน อวิสทาการโวหาราทภิาเวน อตฺิถลิงฺิคาทภิาวสฺส สมฺภวโต 
ทฺวินฺนมฺปิ โคสทฺทานํ ปพนฺธนิสฺสิเตน อวิสทาการโวหาราทภิาเวน ยถาสกํ อตฺิถลิงฺิคาทภิาโว 
เวทติพฺโพฯ 

สวินิจฺฉโยยํ โอการนฺตตฺิถลิงฺิคสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

โอการนฺตตาปกตกิ ํโอการนฺตตฺิถลิงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 
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เอวํ สพฺพถาปิ อาการนฺต อิวณฺณนฺต อุวณฺณนฺโตการนฺตวเสน ฉพฺพธิานิ อตฺิถลิงฺิคานิ นิรว
เสสโต คหติานิ ภวนฺตฯิ เอเตสุ ปน เกสญฺจ ิอาการนฺตานํ อีการนฺตานญฺจ กตฺถจ ิปจฺจตฺเตกว
จนสฺส เอการาเทสวเสน โย ปเภโท ทสฺิสต,ิ โส อทิานิ วุจฺจตฯิ ตถา ห ิ– 

‘‘น ตฺวํ ราธ วิชานาสิ, อฑฺฒรตฺเต อนาคเต; 
อพฺยยต ํวิลปสิ, วิรตฺเต โกสิยายเน’’ต ิ

อมิสฺมิ ํราธชาตเก ‘‘วิรตฺตา’’ต ิ อาการนฺตวเสน วตฺตพฺเพ ปจฺจตฺตวจนสฺส เอการาเทสวเสน 
‘‘วิรตฺเต’’ต ิ วุตฺตฯํ ตถา ‘‘โกสิยายนี’’ต ิอีการนฺตวเสน วตฺตพฺเพ ปจฺจตฺตวจนสฺส เอการาเทสวเสน 
‘‘โกสิยายเน’’ต ิวุตฺตฯํ เตน อฏฺฐกถาจริโย ‘‘วิรตฺเต โกสิยายเนต ิมาตา โน โกสิยายนี พฺราหฺ
มณี วิรตฺตา อมฺหาก ํปิตริ นิปเฺปมา ชาตา’’ต ิอตฺถ ํสํวณฺเณสิฯ นนุ จ โภ ปาฬิยํ ‘‘วิรตฺเต’’ต,ิ ‘‘โก
สิยายเน’’ต ิจ ปจฺจตฺตวจนสฺส ทสฺสนโต ‘‘เอการนฺตมฺปิ อตฺิถลิงฺิค ํอตฺถ’ี’ต ิ วตฺตพฺพนฺต?ิ น 
วตฺตพฺพ ํอาการีการนฺโตคธรูปวิเสสตฺตา เตสํ รูปานํฯ อาเทสวเสน ห ิสิทฺธตฺตา วิสุํ เอการนฺต ํ
อตฺิถลิงฺิค ํนาม นตฺถ,ิ ตสฺมา อตฺิถลิงฺิคานํ ยถาวุตฺตา ฉพฺพธิตาเยว คเหตพฺพาฯ 

อจิฺเจวํ อตฺิถลิงฺิคานํ, ปกณฺิณนยสาลนิี; 
ปทมาลา วิภตฺตา เม, สาสนตฺถ ํสยมฺภุโนฯ 

สทฺทนีตสิูริโยยํ, 
อเนกสุวินิจฺฉยรสฺมกิลาโป; 
สํสยนฺธการนุโท, 
กสฺส มตปิทุม ํน วิกาเสฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

อตฺิถลิงฺิคานํ นามกิปทมาลาวิภาโค 

อฏฺฐโม ปริจฺเฉโทฯ 

๙. นปุํ สกลิงฺคนามิกปทมาลา 
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อถ ปุพฺพาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวา นิคฺคหตีนฺตนปํุสกลงฺิคานํ ‘‘ภตู’ํ’อจิฺจาทกิสฺส ปกตริูปสฺส นา
มกิปทมาล ํวกฺขาม – 

จตฺิต,ํ จตฺิตานิฯ จตฺิต,ํ จตฺิตานิฯ จตฺิเตน, จตฺิเตห,ิ จตฺิเตภฯิ จตฺิตสฺส, จตฺิตานํฯ จตฺิตา, จตฺิตสฺ
มา, จตฺิตมฺหา, จตฺิเตห,ิ จตฺิเตภฯิ จตฺิตสฺส, จตฺิตานํฯ จตฺิเต, จตฺิตสฺมิ,ํ จตฺิตมฺห,ิ จตฺิเตสุฯ โภ จตฺิต, 
โภ จตฺิตา, ภวนฺโต จตฺิตานิฯ ยมกมหาเถรมตฯํ 

เอตฺถ กญฺิจาปิ ‘‘จตฺิตา’’ต ิ ปจฺจตฺตพหุวจนํ ‘‘จตฺิเต’’ต ิ อุปโยคพหุวจนญฺจ อนาคต,ํ ตถาปิ 
ตตฺถ ตตฺถ อญฺเญสมฺปิ ตาทสิานํ นิคฺคหตีนฺตนปํุสกรูปานํ ทสฺสนโต วิภงคฺปาฬิยญฺจ ‘‘ฉ จตฺิตา 
อพฺยากตา’’ตอิาททิสฺสนโต คเหตพฺพเมว, ตสฺมา ‘‘จตฺิต,ํ จตฺิตานิ, จตฺิตาฯ จตฺิต,ํ จตฺิตานิ, จตฺิเต’’ต ิ
กโม เวทติพฺโพฯ นิคฺคหตีนฺตานญฺห ินปํุสกลงฺิคานํ กตฺถจ ิโอการนฺตปุลฺลงฺิคานํ วิย ปจฺจตฺโตป
โยคพหุวจนานิ ภวนฺตฯิ ตานิ จ ปุลฺลงฺิเคน วา สลงฺิเคน วา อลงฺิเคน วา สทฺธิ ํสมานาธกิรณานิ 
หุตฺวา เกวลานิ วา ปาวจเน สญฺจรนฺตฯิ อตฺร ‘‘จตฺตาโร สตปิฏฺฐานาฯ จตฺตาโร สมฺมปปฺธานาฯ 
สพฺเพ มาลา อุเปนฺตมิฯํ ยสฺส เอเต ธนา อตฺถฯิ จตฺตาโร มหาภตูาฯ ตณิีนฺทฺริยาฯ ทฺเว อนฺิทฺริยาฯ 
ทสินฺทฺริยาฯ ทฺเว มหาภเูต นิสฺสาย ทฺเว มหาภตูา, ปญฺจ วิญฺญาณา, จตุโร องฺเค อธฏฺิฐาย, เสม ิ
วมฺมกิมตฺถเก, รูปา สทฺทา รสา คนฺธาฯ รูเป จ สทฺเท จ อโถ รเส จฯ จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ 
อุปปฺชฺชต ิจกฺขุวิญฺญาณ’’นฺต ิเอวมาทโย อเนกสตา ปาฬิปปฺเทสา ทฏฺฐพฺพาฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘สตปิฏฺฐานา’’ตอิาทนีิ ปทานิ ลงฺิควิปลฺลาสวเสน วุตฺตานีต ิน คเหตพฺพานิ 
สติปฏฺฐานสทฺทาทนีํ ปฐเมกวจนฏฺฐาเน โอการนฺตปุลฺลงฺิคภาเวน ฐิตภาวสฺส อทสฺสนโตฯ ‘‘จตฺ
ตาโร’’ตอิาทนีิเยว ปน ปทานิ ลงฺิควิปลฺลาสวเสน วุตฺตานีต ิคเหตพฺพานิ นิโยคา นิคฺคหตีนฺเตห ิ
นปํุสกลงฺิเคห ิสติปฏฺฐานสทฺทาทหี ิสทฺธิ ํเตสํ สมานาธกิรณภาวสฺส ทสฺสนโตตฯิ 

เกเจตฺถ วเทยฺยุํ – นนุ ‘‘สตปิฏฺฐาโน ธมฺโม, จตฺิโต ธมฺโม, จตฺิตา ธมฺมา’’ตอิาทปิปฺโยคทสฺสน
โต สติปฏฺฐานสทฺทาทนีํ โอการนฺตปุลฺลงฺิคภาโว ลพฺภตฯิ เอวํ สนฺเต กสฺมา ตุมฺเหห ิ‘‘สติปฏฺ
ฐานสทฺทาทนีํ ปฐเมกวจนฏฺฐาเน โอการนฺตปุลฺลงฺิคภาเวน ฐิตภาวสฺส อทสฺสนโต’’ต ิวุตฺต,ํ กสฺมา 
จ เอกนฺตโต สติปฏฺฐานสทฺทาทนีํ นิคฺคหตีนฺตนปํุสกลงฺิคตา อนุมตา, นนุ ‘‘สตปิฏฺฐาโน ธมฺโม, 
จตฺิโต ธมฺโม, จตฺิตา ธมฺมา’’ตอิาททิสฺสนโต ‘‘จตฺตาโร สตปิฏฺฐานา’’ตอิาทสุีปิ ‘‘สติปฏฺฐานสทฺ
ทาทโย ลงฺิควิปลฺลาสวเสน วุตฺตา’’ต ิวตฺตพฺพาต?ิ น วตฺตพฺพา, กสฺมาต ิเจ? ‘‘สตปิฏฺฐาโน ธมฺโม, 
จตฺิโต ธมฺโม, จตฺิตา ธมฺมา’’ตอิาทสุีปิ สติปฏฺฐานจิตฺตสทฺทาทนีํ ลงฺิควิปลฺลาสวเสน อนิจฺฉิตพฺพ
โตฯ ตตฺถ ห ิปุลฺลงฺิเคน ธมฺมสทฺเทน โยเชตุ ํธมฺมสฺิสโร ภควา ธมฺมาเปกฺข ํกตฺวา ‘‘สตปิฏฺฐาโน, 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๐๓  
 

จตฺิโต, จตฺิตา’’ต ิจ อภาสิฯ เกวลา ห ิสติปฏฺฐาน จตฺิตสทฺทาทโย โอการนฺตปุลฺลงฺิคภาเวน กตฺถ
จปิิ โยชติา น สนฺต,ิ นิคฺคหตีนฺตนปํุสกภาเวน ปน โยชติา สนฺตฯิ 

ตถา ห ิ‘‘จตฺิโต คหปต’ี’ต ิ เอตฺถาปิ ปุลฺลงฺิคคหปติสทฺท ํอเปกฺขตฺิวา วิญฺญาเณ ปวตฺต ํจตฺิต
นาม ํปณฺณตฺตวิเสน ปุคฺคเล อาโรเปตฺวา ปุคฺคลวาจก ํกตฺวา ‘‘จตฺิโต’’ต ิ วุตฺตฯํ ยท ิปน วิญฺ
ญาณสงฺขาต ํจตฺิตมธปิเฺปต ํสิยา, ‘‘จตฺิต’’มจิฺเจว วุจฺเจยฺยฯ ตสฺมา ‘‘จตฺิโต คหปต,ิ จตฺิตา อตฺิถ’ี’ติ
อาทสุี ลงฺิควิปลฺลาโส น อจิฺฉิตพฺโพ สาเปกฺขตฺตา จิตฺตสทฺทาทนีํฯ ยถา จ เอตฺถ, เอวํ ‘‘สตปิฏฺฐา
โน ธมฺโม, จตฺิโต ธมฺโม, จตฺิตา ธมฺมา’’ตอิาทสุีปิ ลงฺิควิปลฺลาโส น อจิฺฉิตพฺโพฯ ‘‘จตฺตาโร 
สตปิฏฺฐานา’’ตอิาทสุี ปน สติปฏฺฐานสทฺทาทนีํ อเปกฺขติพฺพานิ ปทานิ น สนฺต,ิ เยห ิเต ปุลฺลงฺิคา
นิ สิยุํ, ตสฺมา ‘‘จตฺตาโร’’ตอิาทนีิเยว ปทานิ ปริวตฺเตตฺวา ‘‘จตฺตาริ, สพฺพานิ, เอตานี’’ต ิ นปํุสกลงฺิ
ควเสน คเหตฺวา ‘‘สตปิฏฺฐานา, สมฺมปปฺธานา’’ตอิาทหี ิปเทห ิโยเชตพฺพานิฯ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เกจ ิ
อฏฺฐกถาจริยา นิการโลปํ อจิฺฉนฺต ิ‘‘ยา ปุพฺเพ โพธสิตฺตานํ, ปลฺลงฺกวรมาภุเช, นิมตฺิตานิ ปทสฺิ
สนฺต’ี’ต ิเอตฺถ วิยฯ อทสฺสนญฺห ิโลโป, ตสฺมา ‘‘จตฺตาริ สตปิฏฺฐานานิ, จตฺตาริ สมฺมปปฺธานานิ, 
สพฺพานิ มาลานี’ตอิาทกิา โยชนา กาตพฺพาฯ 

เกจ ิปน ‘‘สพฺเพ มาลา อุเปนฺต ิม’’นฺต ิเอตฺถ มาลาสทฺท ํอตฺิถลิงฺิคนฺต ิมญฺญตฺิวา ปุลฺลงฺิคภตู ํ
สพเฺพสทฺท ํอตฺิถลิงฺิควเสน ปริวตฺเตตฺวา ‘‘สพฺพา มาลา’’ต ิอตฺถ ํกเถนฺตฯิ ต ํกญฺิจาปิ ยุตฺตตรํ วิย 
ทสฺิสต,ิ ตถาปิ น คเหตพฺพฯํ น ห ิโส ภควา ลงฺิค ํนญฺญาสิ, น จ ‘‘สพฺพา มาลา อุเปนฺต ิม’’นฺต ิ
ทฺเว ปทานิ อตฺิถลิงฺิคานิ กตฺวา วตฺตุ ํน สกฺขฯิ โย เอวํ วิสทสิลงฺิคานิ ปทานิ อุจฺจาเรสิฯ ชานนฺโต
เยว ปน ภควา วตฺตุ ํสกฺโกนฺโตเยว จ ‘‘สพฺเพ มาลา อุเปนฺต ิม’’นฺต ิวิสทสิลงฺิคานิ ปทานิ อุจฺจาเร
สิ, ตสฺมา ปุลฺลงฺิคภตู ํสพเฺพสทฺท ํ‘‘สพฺพานี’’ต ินปํุสกลงฺิควเสน ปริวตฺเตตฺวา วิภงคฺปาฬิยํ 
‘‘ตณิีนฺทฺริยา’’ต ิปท ํวิย ลุตฺตนิกาเรน นปํุสกลงฺิเคน มาลาสทฺเทน โยเชตฺวา ‘‘สพฺพานิ มาลานี’’ต ิ
อตฺโถ คเหตพฺโพ กตฺถจ ิ‘‘ยสฺส เอเต ธนา อตฺถ’ี’ต ิ เอตฺถ วิยฯ เอตฺถ ห ิยสฺส เอตานิ ธนานีต ิอตฺ
โถฯ อทิมฺเปตฺถ สลฺลกฺขติพฺพฯํ มาลาสทฺโท ทฺวิลงฺิโค อตฺิถนิปํุสกวเสนฯ ตฏฺิฐตุ ตสฺสิตฺถลิงฺิคตฺต ํสุ
วิญฺเญยฺยตฺตา, นปํุสกตฺเต ปน ตณิี มาลานิฯ ‘‘มาเลห ิจ คนฺเธห ิจ ภควโต สรีรํ ปูเชนฺต’ี’ตอิาทโย 
นปํุสกปปฺโยคานิปิ พห ูสนฺทสฺิสนฺตตีฯิ 

ยท ิปน โภ มาลสทฺโท อตฺิถนิปํุสกวเสน ทฺวิลงฺิโค, ‘‘สพฺเพ มาลา อุเปนฺต ิม’’นฺต ิ เอตฺถ มา
ลาสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาวปริกปปฺเน โก โทโส อตฺถตี?ิ อตฺเถว อตฺิถลิงฺิคสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคภเูตน สพฺ
พนามกิปเทน สทฺธิ ํสมานาธกิรณภาวสฺสาภาวโต, นปํุสกลงฺิคสฺส ปน ปุลฺลงฺิคภเูตน สพฺพนามกิป
เทน สทฺธิ ํสมานาธกิรณภาวสฺส อุปลพฺภนโตฯ เตเนว จ ‘‘เอเต ธนา’’ตอิาทโย ปโยคา ปาวจเน 
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พหุธา ทฏฺิฐาฯ เอตฺถาปิ ปน วเทยฺยุํ ‘‘ธนาตอิาทนีิ วิปลฺลาสวเสน ปุลฺลงฺิคานิเยว ‘‘เอเต’’ตอิาทหี ิ
สมานาธกิรณปเทห ิโยชติตฺตา’’ตฯิ น, นปํุสกานิเยเวตานิฯ ยท ิห ิ‘‘ธนา’’ตอิาทนีิ ปุลฺลงฺิคานิ สิยุํ, 
กตฺถจ ิปจฺจตฺเตกวจนฏฺฐาเน ‘‘เอโส’’ตอิาทหี ิ โอการนฺตสมานาธกิรณปเทห ิโยชติา โอการนฺต
ธนสทฺทาทโย สิยุํฯ ตถารูปานํ อภาวโต ปน ‘‘ธนา อนฺิทฺริยา วิญฺญาณา’’ตอิาทโย สทฺทา นปํุสก
ลงฺิคานิเยว โหนฺตฯิ อยํ นโย ปจฺจตฺตพหุวจนฏฺฐาเนเยว ลพฺภตฯิ นปํุสกลงฺิคานิ ห ิวิสทาการานิ 
ปุลฺลงฺิครูปานิ วิย หุตฺวา ปุลฺลงฺิเคหปิิ สทฺธิ ํจรนฺต,ิ นปํุสกา วิย ปุริสเวสธาริโน ปุริเสหตี ินิฏฺฐเมตฺ
ถาวคนฺตพฺพฯํ 

อถาปิ เต ปุพฺเพ วุตฺตวจนํ ปุน ปริวตฺเตตฺวา เอวํ วเทยฺยุํ ‘‘จตฺิโต คหปต,ิ จตฺิตา อตฺิถ’ี’ตอิาที
สุ จตฺิต ํเอตสฺส อตฺถตี ิจตฺิโต, จตฺิต ํเอตสฺิสา อตฺถตี ิจตฺิตา ยถา ‘‘สทฺโธ, สทฺธา’’ต ิเอวํ อสฺสตฺถตี ิ
อตฺถวเสน คเหตพฺพโต ลงฺิควิปลฺลาโส นิจฺฉิตพฺโพ, ‘‘สตปิฏฺฐาโน ธมฺโม, จตฺิโต ธมฺโม, จตฺิตา ธมฺ
มา’’ตอิาทนีิ ปน เอวรูปสฺส อตฺถสฺส อคฺคเหตพฺพโต ‘‘สตปิฏฺฐานํ ธมฺโม, จตฺิต ํธมฺโม, จตฺิตานิ ธมฺ
มา’’ต ิวตฺตพฺเพ ลงฺิควิปลฺลาเสน ‘‘สตปิฏฺฐาโน ธมฺโม, จตฺิโต ธมฺโม, จตฺิตา ธมฺมา’’ตอิาท ิ วุตฺตนฺต ิ
ลงฺิควิปลฺลาโส อจิฺฉิตพฺโพ’’ต?ิ ตนฺน, ‘‘จตฺิโต คหปต’ี’ตอิาทสุี ปน ‘‘สตปิฏฺฐาโน ธมฺโม’’ตอิาทสุี จ 
จิตฺตสติปฏฺฐานสทฺทาทนีํ คหปติ ธมฺมาทนีํ อเปกฺขนวเสน นิจฺจ ํปุลฺลงฺิคภาวสฺส อจิฺฉิตตฺตาฯ 

ตถา ห ิเอกนฺตนปํุสกลงฺิโคปิ ปุญญฺสทฺโท อภสิงฺขาราเปกฺขนวเสน ‘‘ปุญฺโญ อภสิงฺขาโร’’ต ิ
ปุลฺลงฺิโค ชาโต, ตถา เอกนฺตนปํุสกลงฺิคาปิ ปทุม มงคฺลสทฺทาทโย อญฺญสฺสตฺถสฺสาเปกฺขนวเสน 
‘‘ปทุโม ภควา, ปทุมา เทวี, มงฺคโล ภควา, มงฺคลา อตฺิถ’ี’ต ิจ ปุมตฺิถลิงฺิคา ชาตาฯ เอกนฺตปุลฺลงฺิ
คาปิ หตฺถวิิเสสวาจกา กาลาวก คงเฺคยฺยสทฺทาทโย กุลาเปกฺขนวเสน ‘‘กาลาวกญฺจ คงฺเคยฺย’’นฺ
ตอิาทนิา นปํุสกลงฺิคา ชาตาฯ ตทเปกฺขนวเสน ห ิอฏฺฐกถายํ ‘‘กาลาวโก จ คงฺเคยฺโย’’ตอิาท ิปุลฺ
ลงฺิคนิทฺเทโส ทสฺิสตฯิ เอวํ ตตํทตฺถานมเปกฺขนวเสน ตตํปํกตลิงฺิค ํนาเสตฺวา อปรํ ลงฺิค ํปตฏฺิฐา
เปตฺวา นิทฺเทโส ทสฺิสต,ิ น จ ตานิ สพฺพานิปิ ลงฺิคานิ ตทฺธติวเสน อญฺญลงฺิคานิ ชาตานิ, อถ โข 
คหปติธมฺมาทนีํ อเปกฺขนวเสเนว อญฺญลงฺิคานิ ชาตานิ, ตสฺมา ‘‘เปตานิ โภต ิปุตฺตานิ, ขาทมา
นา ตุวํ ปุเรฯ สิวิปุตฺตานิ จวฺหยฯ เอวํ ธมฺมานิ สุตฺวาน, วิปปฺสีทนฺต ิปณฺฑิตา’’ตอิาทสุีเยว 
ลงฺิควิปลฺลาโส อจิฺฉิตพฺโพ อนญฺญาเปกฺขกตฺตา วุตฺตธมฺมสทฺทาทนีํ, น ปน ‘‘จตฺิโต คหปต,ิ จตฺิตา 
อตฺิถ,ี สตปิฏฺฐาโน ธมฺโม, จตฺิโต ธมฺโม, จตฺิตา ธมฺมา’’ตอิาทสุี จิตฺตสทฺทาทนีํ วิปลฺลาโส อจิฺฉิตพฺ
โพ คหปติ ธมฺมาทนีํ อเปกฺขกตฺตา เตสนฺต ินิฏฺฐเมตฺถาวคนฺตพฺพ,ํ อทิญฺจ เอกจฺจานํ สมฺ
โมหฏฺฐานํ, ตสฺมา สทฺธมฺมฏฺฐิตยิา อยํ นีต ิสทฺธาสมฺปนฺเนห ิกุลปุตฺเตห ิสาธุก ํมนสิ กาตพฺพาฯ 
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พทรตตฺิถวิหารวาสี อาจริยธมฺมปาโล ปน ‘‘อปริมาณา ปทา อปริมาณา อกฺขรา อปริ
มาณา พฺยญฺชนาต ิปาฬิปปฺเทเส ‘ปทา อกฺขรา พฺยญฺชนา’ต ิลงฺิควิปลฺลาโส กโตต ิทฏฺฐพฺพ’’นฺต ิ
อาหฯ เอตฺถาปิ มยํ ‘‘ปทา’’ต ิ อทิ ํ‘‘อนฺิทฺริยา รูปา’’ตอิาทนีิ วิย นปํุสกลงฺิคเมวาต ิวทาม โอ
การนฺตวเสน ปฐเมกวจนนฺตภาวาภาวโต, อติรทฺวยํ ปน นปํุสกลงฺิคนฺตปิิ ปุลฺลงฺิคนฺตปิิ คเหตพฺพ ํ
นิคฺคหตีนฺโตการนฺตวเสน ปฐเมกวจนนฺตภาวสฺสูปลพฺภนโตฯ ตถา ห ิ‘‘ปุตฺตานิ ลตานิ ปพฺพตานิ 
ธมฺมานี’’ตอิาทนีํเยว ลงฺิควิปลฺลาสานิ อจิฺฉิตพฺพานิ นิคฺคหตีนฺตวเสน ปฐเมกวจนนฺตตาย 
อนุปลทฺธโิต, เตสญโฺจการนฺตาการนฺตวเสน ปฐเมกวจนนฺตตาทสฺสนโตฯ ‘‘ชราธมฺม ํมา ชรีี’’ต ิ
อทิ ํปน อญฺญปทตฺถวเสน นปํุสก ํชาตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

ภตู,ํ ภตูานิ, ภตูาฯ ภตู,ํ ภตูานิ, ภเูตฯ ภเูตน, ภเูตห,ิ ภเูตภฯิ ภตูสฺส, ภตูานํฯ ภตูา, ภตูสฺมา
, ภตูมฺหา, ภเูตห,ิ ภเูตภฯิ ภตูสฺส, ภตูานํฯ ภเูต, ภตูสฺมิ,ํ ภตูมฺห,ิ ภเูตสุฯ โภ ภตู, ภวนฺโต ภตูานิ, 
ภวนฺโต ภตูาฯ เอวํ จิตฺตนเยน นามกิปทมาลา ภวตฯิ 

อมินิา นเยน ‘‘มหาภตู ํภวิตฺต ํภนูํ ภวน’’มจิฺจาทนีํ ภูธาตุมยานํ นิคฺคหตีนฺตปทานํ อญฺ
เญสญฺจ ‘‘วตฺต’’มจิฺจาทนีํ นิคฺคหตีนฺตปทานํ นามกิปทมาลา เวทติพฺพาฯ 

วตฺต ํรูปํ โสต ํฆานํ, ทุกฺข ํปุปผฺ ํฌานํ ญาณํ; 
ทานํ สีล ํปุญฺญ ํปาปํ, วชฺช ํสจฺจ ํยานํ ฉตฺตฯํ 

สกฏํ กนก ํตครํ นครํ, ตรณํ จรณํ ธรณํ มรณํ; 
นยนํ วทนํ กรณํ ลวนํ, วสนํ ปวนํ ภวนํ คคนํฯ 

อมต ํปุฬินํ มาล,ํ อาสนํ สวนํ มุข;ํ 
ปทุม ํอุปปฺล ํวสฺสํ, โลจนํ สาธนํ สุขฯํ 

ตาณํ มลู ํธนํ กลู,ํ มงฺคล ํนฬินํ ผล;ํ 
หริญฺญ ํอมฺพุช ํธญฺญ,ํ ชาล ํลงฺิค ํปท ํชลฯํ 

องฺค ํปณฺณํ สุสานํ สํ, อาวุธ ํหทยํ วนํ; 
โสปานํ จวีรํ ปาณํ, อลาต ํอนฺิทฺริยํ กุลฯํ 

โลห ํกณํ พล ํปีฐํ, อณฺฑํ อารมฺมณํ ปุรํ; 
อรญฺญ ํตรีมสฺสตฺถ-มจิฺจาทนีิ สมุทฺธเรฯ 
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อมิานิ จิตฺตสทฺเทน สพฺพถาปิ สทสิานิ, อมิานิ ปน วิสทสิานิฯ เสยฺยถทิ ํ– 

‘‘จมฺม ํเวสฺม’’นฺตอิาทนีิ, เอกธาเยว ภชิฺชเร; 
‘‘กมฺม ํถาม ํคุณว’’นฺต-ิอาทนีิ ตุ อเนกธาฯ 

กถ?ํ 

จมฺเม, จมฺมสฺมิ,ํ จมฺมมฺห,ิ จมฺมนิ, เวสฺเม, เวสฺมสฺมิ,ํ เวสฺมมฺห,ิ เวสฺมนิ, ฆมฺเม, ฆมฺมสฺมิ,ํ 
ฆมฺมมฺห,ิ ฆมฺมนิฯ เอวํ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

กมฺม,ํ กมฺมานิ, กมฺมาฯ กมฺม,ํ กมฺมานิ, กมฺเมฯ กมฺเมน, กมฺมุนา, กมฺมนา, กมฺเมห,ิ กมฺเมภิ
ฯ กมฺมสฺส, กมฺมุโน, กมฺมานํฯ กมฺมสฺมา, กมฺมมฺหา, กมฺมุนา, กมฺเมห,ิ กมฺเมภฯิ กมฺมสฺส, กมฺมุโน
, กมฺมานํฯ กมฺเม, กมฺมสฺมิ,ํ กมฺมมฺห,ิ กมฺมนิ, กมฺเมสุฯ โภ กมฺม, ภวนฺโต กมฺมานิ, ภวนฺโต กมฺมา
ฯ 

ถามสทฺทสฺส ปน ตตเิยกวจนฏฺฐานาทสุี ‘‘ถาเมน, ถามุนา, ถามสฺส, ถามุโน’’ต ิจ, ‘‘ถามา, 
ถามสฺมา, ถามมฺหา, ถามุนา’’ต ิจ โยเชตพฺพฯํ 

วนฺตุ มนฺตุ อิมนฺตุปจฺจยวต ํปน นิคฺคหตีนฺตสทฺทานํ ‘‘คุณวํ จตฺิต,ํ รุจมิ ํปุปผฺ,ํ ปาปิม ํกุล’ํ’ 
อจิฺจาทปิโยควเสน – 

คุณวํ, คุณวนฺตานิ, คุณวนฺตา, คุณวนฺตฯิ คุณวนฺต,ํ คุณวนฺตานิ, คุณวนฺเต คุณวนฺตฯิ คุณว
ตา, คุณวนฺเตน, คุณวนฺเตห,ิ คุณวนฺเตภฯิ คุณวโต, คุณวนฺตสฺส, คุณวต,ํ คุณวนฺตานํฯ คุณวตา, 
คุณวนฺตา, คุณวนฺตสฺมา, คุณวนฺตมฺหา, คุณวนฺเตห,ิ คุณวนฺเตภฯิ คุณวโต, คุณวนฺตสฺส, คุณวต,ํ 
คุณวนฺตานํฯ คุณวต,ิ คุณวนฺเต, คุณวนฺตสฺมิ,ํ คุณวนฺตมฺห,ิ คุณวนฺเตสุฯ โภ คุณว, ภวนฺโต 
คุณวนฺตานิ, คุณวนฺตฯิ 

เอวํ ‘‘รุจมิ,ํ รุจมินฺตานิ, รุจมิ’’นฺตอิจิฺจาทนิา, ‘‘ปาปิม,ํ ปาปิมนฺตานิ, ปาปิม’’นฺต ิอจิฺจาทนิา จ 
โยเชตพฺพฯํ อปิเจตฺถ ‘‘คุณวํ พลวํ ยสวํ สตมิ ํคตมิ’ํ’อจิฺจาทนิา ปโยคา วิตฺถาเรตพฺพาฯ 

กโรนฺตสทฺทสฺส ‘‘กโรนฺต ํจตฺิต,ํ กโรนฺต ํกุล’’นฺต ิปโยควเสน – 

กโรนฺต,ํ กโรนฺตานิ, กโรนฺตา, กโรนฺตฯิ กโรนฺต,ํ กโรนฺตานิ, กโรนฺเต, กโรนฺตฯิ กโรตา, กโรนฺ
เตน, กโรนฺเตห,ิ กโรนฺเตภฯิ กโรโต, กรโต, กโรนฺตสฺส, กโรนฺตานํ, กโรตฯํ กโรตา, กโรนฺตา, 
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กโรนฺตสฺมา, กโรนฺตมฺหา, กโรนฺเตห,ิ กโรนฺเตภฯิ กโรโต, กรโต, กโรนฺตสฺส, กโรนฺตานํ, กโรตฯํ 
กโรต,ิ กโรนฺเต, กโรนฺตสฺมิ,ํ กโรนฺตมฺห,ิ กโรนฺเตสุฯ โภ กโรนฺต, ภวนฺโต, กโรนฺตานิ, กโรนฺตา, 
กโรนฺตตี ิโยเชตพฺพฯํ 

คจฺฉนฺตสทฺทสฺส ตุ ‘‘คจฺฉนฺต ํจตฺิต,ํ คจฺฉนฺต ํกุล’’นฺต ิปโยควเสน – 

คจฺฉนฺต,ํ คจฺฉนฺตานิ, คจฺฉนฺตาฯ คจฺฉนฺต,ํ คจฺฉนฺตานิ, คจฺฉนฺเตฯ คจฺฉตา, คจฺฉนฺเตน, 
คจฺฉนฺเตห,ิ คจฺฉนฺเตภฯิ คจฺฉโต, คจฺฉนฺตสฺส, คจฺฉนฺตานํ, คจฺฉตฯํ คจฺฉตา, คจฺฉนฺตา, คจฺฉนฺตสฺ
มา, คจฺฉนฺตมฺหา, คจฺฉนฺเตห,ิ คจฺฉนฺเตภฯิ คจฺฉโต, คจฺฉนฺตสฺส, คจฺฉนฺตานํ, คจฺฉตฯํ คจฺฉต,ิ 
คจฺฉนฺเต, คจฺฉนฺตสฺมิ,ํ คจฺฉนฺตมฺห,ิ คจฺฉนฺเตสุฯ โภ คจฺฉํ, โภ คจฺฉนฺตา, ภวนฺโต คจฺฉนฺตานิ, 
คจฺฉนฺตาต ิโยเชตพฺพฯํ 

เอวํ ‘‘จรนฺต ํททนฺต ํตฏฺิฐนฺต ํจนฺิตยนฺต’’นฺตอิาทสุีปิ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

มหนฺตสทฺทสฺส ปน โกจ ิเภโท, ตถา ห ิ‘‘พาราณสิรชฺช ํนาม มหา’’ต ิ เอวํ ‘‘มหา’’อติ ิ นปํุสกป
โยคทสฺสนโต ‘‘มหนฺต,ํ มหา, มหนฺตานิ, มหนฺตาฯ มหนฺต,ํ มหนฺตานิ, มหนฺเตฯ มหตา’’ต ิกโม 
เวทติพฺโพฯ สพฺพาเนตานิ จิตฺตสทฺเทน วิสทสิานิฯ 

สวินิจฺฉโยยํ นิคฺคหตีนฺตนปํุสกลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อวณฺณุการนฺตตาปกตกิ ํนิคฺคหตีนฺต ํ

นปํุสกลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ ตสฺสีลตฺถสฺส กตรสฺสสฺส อตฺถวิภาวิ อจิฺเจตสฺส สทฺทสฺส นามกิปทมาล ํวกฺขาม ปุพฺ
พาจริยมต ํปุเรจรํ กตฺวา – 

อฏฺฐิ, อฏฺฐี, อฏฺฐีนิฯ อฏฺฐิ,ํ อฏฺฐี, อฏฺฐีนิฯ อฏฺฐินา, อฏฺฐีห,ิ อฏฺฐีภฯิ อฏฺฐิสฺส, อฏฺฐิโน, อฏฺฐีนํฯ 
อฏฺฐินา, อฏฺฐีห,ิ อฏฺฐีภฯิ อฏฺฐิสฺส, อฏฺฐิโน, อฏฺฐีนํฯ อฏฺฐิสฺมิ,ํ อฏฺฐิมฺห,ิ อฏฺฐีสุฯ โภ อฏฺฐิ, ภวนฺโต 
อฏฺฐี, ภวนฺโต อฏฺฐีนิฯ ยมกมหาเถรมตฯํ 

กญฺิจาเปตฺถ นิสฺสกฺกวจนฏฺฐาเน ‘‘อฏฺฐิสฺมา, อฏฺฐิมฺหา’’ต ิปทานิ อนาคตานิ, ตถาปิ ตตฺถ 
ตตฺถ ตสํทสิปปฺโยคทสฺสนา คเหตพฺพานิฯ ยถา ปน อฏฺฐิสทฺทสฺส, เอวํ ‘‘สตฺถ ิทธ ิวาริ อกฺข ิอจฺฉิ’’
อจิฺจาทนีมฺปิ รูปานิ ภวนฺตฯิ 
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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 
อตฺถวิภาวิสฺมิ,ํ อตฺถวิภาวิมฺห,ิ อตฺถวิภาวีสุฯ โภ อตฺถวิภาวิ, ภวนฺโต อตฺถวิภาวี, ภวนฺโต อตฺถวิ
ภาวีนิฯ 

เอวํ ‘‘ธมฺมวิภาวิ, จตฺิตานุปริวตฺต,ิ สุขการิ’’อจิฺจาทนีิปิฯ ตตฺถ อฏฺฐิ สตฺถิอาทนีิ ปธานลงฺิคานิ 
อนญฺญาเปกฺขกตฺตา, อตฺถวิภาวิ ธมฺมวิภาวิอาทนีิ อปปฺธานลงฺิคานิ อญฺญาเปกฺขกตฺตาฯ 

สวินิจฺฉโยยํ อิการนฺตนปํุสกลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อิวณฺณนฺตตาปกตกิ ํอิการนฺตนปํุสกลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

อทิานิ กตรสฺสสฺส โคตฺรภุ อจิฺเจตสฺส สทฺทสฺส นามกิปทมาล ํวกฺขาม ปุพฺพาจริยมต ํปุเรจรํ 
กตฺวา – 

อายุ, อายู, อายูนิฯ อายุํ, อายู, อายูนิฯ อายุนา, อายูห,ิ อายูภฯิ อายุสฺส, อายุโน, อายูนํฯ 
อายุนา, อายูห,ิ อายูภฯิ อายุสฺส, อายุโน, อายูนํฯ อายุสฺมิ,ํ อายุมฺห,ิ อายูสุฯ โภ อายุ, ภวนฺโต อา
ย,ู ภวนฺโต อายูนิฯ ยมกมหาเถรมตฯํ 

กญฺิจาเปตฺถ นิสฺสกฺกวจนฏฺฐาเน ‘‘อายุสฺมา, อายุมฺหา’’ต ิปทานิ อนาคตานิ, ตถาปิ ตตฺถ 
ตตฺถ ตสํทสิปปฺโยคทสฺสนโต คเหตพฺพานิฯ เอตฺถ จ อายุสทฺโท ปํุนปํุสกลงฺิโค ทฏฺฐพฺโพฯ ตถา ห ิ
ปาฬิยํ อฏฺฐกถาสุ จ ตสฺส ทฺวิลงฺิคตา ทสฺิสตฯิ ‘‘ปุนรายุ จ เม ลทฺโธ, เอวํ ชานาห ิมาริสฯ อายุ จสฺ
สา ปริกฺขโีณ อโหสี’’ตอิาทสุี ห ิอายุสทฺโท ปุลฺลงฺิโค, ตพฺพเสน ‘‘อายุ, อายู, อายโว’’ตอิาทนิา ภิกฺ
ขนุเยน ยถาสมฺภวํ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ ‘‘อคฺค ํอายุ จ วณฺโณ จฯ กตฺิตก ํปนสฺส อายู’’ติ
อาทสุี ปน นปํุสกลงฺิโค, ตพฺพเสน ‘‘อายุ, อายู, อายูนี’’ต ิโยชติาฯ 

โคตฺรภุ, โคตฺรภ,ู โคตฺรภนูิฯ โคตฺรภุ,ํ โคตฺรภ,ู โคตฺรภนูิฯ โคตฺรภุนา, โคตฺรภหู,ิ โคตฺรภภูฯิ 
โคตฺรภุสฺส, โคตฺรภุโน, โคตฺรภนูํฯ โคตฺรภุนา, โคตฺรภุสฺมา, โคตฺรภุมฺหา, โคตฺรภหู,ิ โคตฺรภภูฯิ 
โคตฺรภุสฺส, โคตฺรภุโน, โคตฺรภนูํฯ โคตฺรภุสฺมิ,ํ โคตฺรภุมฺห,ิ โคตฺรภสุูฯ โภ โคตฺรภุ, ภวนฺโต โคตฺร
ภ,ู ภวนฺโต โคตฺรภนูิฯ โภ โคตฺรภ,ู โภ โคตฺรภนูิ, เอวํ พหุวจนํ วาฯ อยมมฺหาก ํมต,ํ เอวํ ‘‘จตฺิตสห
ภุ’’อจิฺจาทนีํ ภูธาตุมยานํ อกุารนฺตสทฺทานํ อญฺเญสมฺปิ ตสํทสิานํ นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 
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ปุคฺคลวาจโก ปน อกูารนฺโต โคตฺรภูสทฺโท ปุลฺลงฺิคปริยาปนฺนตฺตา สพพฺญญฺูนเย ปวิฏฺโฐฯ 
ตตฺรญฺเญ สทฺทา นาม ‘‘จกฺขุ วสุ ธนุ ทารุ ตปุิ มธุ สิงฺคุ หงฺิคุ จตฺิตคุ’’อจิฺจาทโยฯ 

สวินิจฺฉโยยํ อกุารนฺตนปํุสกลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโคฯ 

อุวณฺโณการนฺตตาปกตกิ ํ

อกุารนฺตนปํุสกลงฺิค ํนิฏฺฐิตฯํ 

เอวํ นิคฺคหตีนฺต อิการนฺต อุการนฺตวเสน ตวิิธานิ นปํุสกลงฺิคานิ นิรวเสสโต คหติาเนว โหนฺ
ตฯิ เตสุ เกสญฺจ ินิคฺคหตีนฺตานํ กฺวจ ิปจฺจตฺเตกวจนสฺส พหุวจนสฺส เอการาเทสวเสน เภโท ทสฺิ
สตฯิ เสยฺยถทิ?ํ ‘‘สุเข ทุกฺเขฯ เอกนูปญฺญาส อาชวีกสเต เอกนูปญฺญาส ปริพฺพาชกสเต’’อจิฺเจว
มาทฯิ นนุ โภ เอวํวิธานํ รูปานํ ปาฬิยํ ทสฺสนโต ‘‘เอการนฺตมฺปิ นปํุสกลงฺิค ํอตฺถ’ี’ต ิวตฺตพฺพนฺต?ิ 
น วตฺตพฺพ ํนิคฺคหตีนฺโตคธรูปวิเสสตฺตา เตสํ รูปานํฯ อาเทสวเสน ห ิสิทฺธตฺตา วิสุํ เอการนฺต ํนปํุ
สกลงฺิค ํนาม นตฺถฯิ ตสฺมา นปํุสกลงฺิคานํ ยถาวุตฺตา ตวิิธตาเยว คเหตพฺพาตฯิ 

นปํุสกานมจิฺเจวํ, ลงฺิคานํ นยสาลนิี; 
ปทมาลา วิภตฺตา เม, สาสนตฺถ ํมเหสิโนฯ 

ยสฺเสสา ปคุณา สทฺท-นีตเิรสา สุภาวิตา; 
สาสเน กุลปุตฺตานํ, สรณํ โส ปรายณํฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

นปํุสกลงฺิคานํ ปกตริูปสฺส นามกิปทมาลาวิภาโค 

นวโม ปริจฺเฉโทฯ 

๑๐. ลิงฺคตตฺยมิสสฺกนามิกปทมาลา 

อธกินูกโต เจก-กฺขรโต จ อโิต ปรํ; 
ตณิี ลงฺิคานิ มสฺิเสตฺวา, ปทมาลมนากุลฯํ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๑๐  
 

นานาสุขุมสงฺเกต-คเตสฺวตฺเถสุ วิญฺญุนํ; 
คมฺภรีพุทฺธจิารตฺถ,ํ ปวกฺขาม ิยถาพลฯํ 

อตฺิถ ีถ ีจ ปภา ภา จ, คริา รา ปวนํ วนํ; 
อุทกญฺจ ทก ํกญฺจ, วิตกฺโก อติ ิจาทโยฯ 

ภ ูภมู ิเจว อรญฺญ,ํ อรญฺญานีต ิจาทโย; 
ปญฺญา ปญฺญาณํ ญาณญฺจ, อจิฺจาท ีจ ตธิา สิยุํฯ 

โก วิ สา เจว ภา รา จ, ถ ีธ ีกุ ภ ูตเถว ก;ํ 
ข ํโค โม มา จ สํ ยํ ต,ํ กมิจิฺจาท ีจ เอกกิาตฯิ 

อยํ ลงฺิคตฺตยมสฺิสโก นามกิปทมาลาอุทฺเทโสฯ ตตฺร อตฺิถ,ี อตฺิถ,ี อตฺิถโิยฯ อตฺิถิ…ํเป.… โภติ
โย อตฺิถโิยฯ 

ถ ีถ,ี ถโิยฯ ถิ,ํ ถ,ี ถโิยฯ ถยิา, ถหี,ิ ถภีฯิ ถยิา, ถนีํฯ ถยิา, ถหี,ิ ถภีฯิ ถยิา, ถนีํฯ ถยิา, ถยิํ, 
ถสุีฯ โภต ิถ,ิ โภตโิย ถ,ี โภตโิย ถโิยฯ เอตฺถ – 

‘‘กุกฺกุฏา มณโย ทณฺฑา, ถโิย จ ปุญฺญลกฺขณา; 
อุปปฺชฺชนฺต ิอปาปสฺส, กตปุญฺญสฺส ชนฺตุโน; 
ถยิา คุยฺห ํน สํเสยฺย; ถนีํ ภาโว ทุราชาโน’’ต ิ

อาทนีิ นิทสฺสนปทานิฯ 

ปภา, ปภา, ปภาโยฯ ปภ…ํเป.… โภตโิย ปภาโยฯ 

ภา, ภา, ภาโยฯ ภ,ํ ภา, ภาโยฯ ภาย, ภาห,ิ ภาภฯิ ภาย, ภานํฯ ภาย, ภาห,ิ ภาภฯิ ภาย, 
ภานํฯ ภาย, ภายํ, ภาสุฯ โภต ิเภ, โภตโิย ภา, โภตโิย ภาโยฯ เอตฺถ จ ‘‘ภากโร ภานุ’’อจิฺจาทนีิ 
นิทสฺสนปทานิฯ 

คริา, คริา, คริาโยฯ คริํ…เป.… โภตโิย คริาโยฯ ‘‘วาจา คริา พฺยปปฺโถฯ เย โวห ํกตฺิตยิสฺสา
ม,ิ คริาห ิอนุปุพฺพโส’’ต ิอมิานิ คิราสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาเว นิทสฺสนปทานิฯ 

สุวณฺณวาจโก ราสทฺโท ปุลฺลงฺิโค, อธิ ปน สทฺทวาจโก ราสทฺโท อตฺิถลิงฺิโคฯ 
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รา, รา, ราโยฯ รํ, รา, ราโยฯ ราย, ราห,ิ ราภฯิ ราย, รานํฯ ราย, ราห,ิ ราภฯิ ราย, รานํฯ 
ราย, รายํ, ราสุฯ โภต ิเร, โภตโิย รา, โภตโิย ราโยฯ 

รา วุจฺจต ิสทฺโทฯ อคฺคญฺญสุตฺตฏีกายญฺห ิ ‘‘รา สทฺโท ตยิต ิฉิชฺชต ิเอตฺถาต ิรตฺต,ิ สตฺตานํ 
สทฺทสฺส วูปสมกาโล’’ต ิวุตฺตฯํ ตสฺมา ราสทฺทสฺส สทฺทวาจกตฺเต ‘‘รตฺต’ี’ต ิ ปท ํนิทสฺสนํฯ 

ปวนํ, ปวนานิ, ปวนาฯ ปวนํ, ปวนานิ, ปวเนฯ 

วนํ, วนานิ, วนาฯ วนํ, วนานิ, วเนฯ เสสํ สพฺพ ํเนยฺยํฯ 

ปวน วนสทฺทา กทาจ ิสมานตฺถา กทาจ ิภนฺินตฺถาฯ เต ห ิอรญฺญวาจกตฺเต สมานตฺถา ‘‘เต 
ธมฺเม ปริปูเรนฺโต, ปวนํ ปาวิสิ ํตทาฯ สปุตฺโต ปาวิสิ ํวน’’นฺตอิาทสุีฯ ยถากฺกม ํปน เต วายุตณฺหา
วนวาจกตฺเต ภนฺินตฺถา ‘‘ปรมทุคฺคนฺธปวนวิจริเตฯ เฉตฺวา วนญฺจ วนถ,ํ นิพฺพนา โหถ ภกฺิขโว’’ติ
อาทสุีฯ 

อุทก,ํ อุทกานิ, อุทกาฯ อุทก,ํ อุทกานิ, อุทเกฯ 

ทก,ํ ทกานิ, ทกาฯ ทก,ํ ทกานิ, ทเกฯ เสสํ สพฺพ ํเนยฺยํฯ 

‘‘อมฺพปกฺก ํทก ํสีตฯํ ถลชา ทกชา ปุปผฺา’’ตอิาทเีนตฺถ นิทสฺสนปทานิฯ ‘‘นีโลท ํวนมชฺฌโตฯ 
มโหทธฯิ อุทพนฺิทุนิปาเตน, อุทกุมฺโภปิ ปูรต’ี’ต ิปาฬิปปฺเทเสสุ ปน สมาสนฺตคตนามตฺตา อุทสทฺ
เทเนว อุทกตฺโถ วุตฺโต ‘‘ริตฺตสฺสาท’’นฺต ิวตฺตพฺพฏฺฐาเน ‘‘ริตฺตสฺส’’นฺต ิสทฺเทน ริตฺตสฺสาทตฺโถ วิย
ฯ ปาฬิยญฺห ิเกวโล อุทสทฺโท น ทฏฺิฐปุพฺโพฯ อตฺถ ิเจ, สุฏฺฐุ มนสิ กาตพฺโพฯ 

ก,ํ กานิ, กาฯ ก,ํ กานิ, เกฯ เกน, เกห,ิ เกภฯิ กสฺส, กานํฯ กา, กสฺมา, กมฺหา, เกห,ิ เกภฯิ 
กสฺส, กานํฯ เก, กสฺมิ,ํ กมฺห,ิ เกสุฯ โภ ก, ภวนฺโต กา, ภวนฺโต กานิฯ โภสทฺเทน วา พหุวจนํ 
โยเชตพฺพ ํ‘‘โภ กานิ, โภ กา’’ตฯิ 

เอตฺถ กํ วุจฺจต ิอุทก ํสีสํ สุขญฺจฯ อตฺร ‘‘กนฺตาโร กนฺทโร เกวฏฺฏา เกสา กรุณา นาโก’’ตอิาที
นิ ปโยคานิ เวทติพฺพานิฯ ตตฺร กนฺตาโรต ิก ํวุจฺจต ิอุทก,ํ เตน ตริตพฺโพ อตกฺิกมติพฺโพต ิกนฺตา
โร, นิรุทกปปฺเทโสฯ โจรกนฺตารนฺตอิาทสุี ปน รูฬฺหยิา ทุคฺคมนฏฺฐาเนปิ กนฺตารสทฺโท ปวตฺตตตี ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ กนฺทโรต ิเอตฺถาปิ ก ํวุจฺจต ิอุทก,ํ เตน ทาริโต ภนฺิโนต ิกนฺทโรฯ เกวฏฺฏาตอิาทสุี ปน 
เก อุทเก วตฺตนโต คหณตฺถ ํปวตฺตนโต เกวฏฺฏาฯ เก สีเส เสนฺต ิอุปปฺชฺชนฺตตี ิเกสาฯ ก ํสุข ํ
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รุนฺธตตี ิกรุณาฯ นาโกต ิสคฺโคฯ กนฺต ิห ิสุข,ํ น ก ํอก,ํ ทุกฺข,ํ ต ํนตฺถ ิเอตฺถาต ินาโกต ิอตฺโถ 
คเหตพฺโพฯ ยเถตฺถ อิตฺถีสทฺทาทนีํ นามกิปทมาลา โยชติา, เอวํ ‘‘วิตกฺโก วิจาโร อาภา ปทโีป’’ติ
อาทนีมฺปิ โยเชตพฺพาฯ 

ภ,ู ภ,ู ภุโยฯ ภุ,ํ ภ,ู ภุโยฯ ภุยา, ภหู,ิ ภภูฯิ ภุยา, ภนูํฯ ภุยา, ภหู,ิ ภภูฯิ ภุยา, ภนูํฯ ภุยา, 
ภุยํ, ภสุูฯ โภต ิภุ, โภตโิย ภ,ู โภตโิย ภุโยฯ เอตฺถ จ ‘‘ภรุูโห ภปูาโล ภภุูโช ภตูล’’นฺต ินิทสฺสนป
ทานิฯ 

ภมู,ิ ภมู,ี ภมูโิย; เสสํ วิตฺถาเรตพฺพ;ํ 
อรญฺญ,ํ อรญฺญานิ, อรญฺญา; เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

อรญญฺานี วุจฺจต ิมหาอรญฺญ,ํ ‘‘คหปตานี’’ต ิ ปทมวิ อนิีปจฺจยวเสน สาเธตพฺพ ํปท ํอตฺิถิ
ลงฺิคญฺจฯ ‘‘อรญฺญานี’’ต ิ ห ิอฏฺฐกถาปาโฐปิ ทสฺิสตฯิ 

อรญฺญานี, อรญฺญานี, อรญฺญานิโยฯ อรญฺญานิ,ํ อรญฺญานี, อรญฺญานิโยฯ อรญฺญานิยา, 
อรญฺญานีห,ิ อรญฺญานีภฯิ อรญฺญานิยา, อรญฺญานีนํฯ อรญฺญานิยา, อรญฺญานีห,ิ อรญฺญานีภฯิ 
อรญฺญานิยา, อรญฺญานีนํฯ อรญฺญานิยา, อรญฺญานิยํ, อรญฺญานีสุฯ โภต ิอรญฺญานิ, โภตโิย 
อรญฺญานี, โภตโิย อรญฺญานิโยฯ 

ยเถตฺถ อุตฺตราธกิวเสน โยชติา, เอวํ ‘‘สภา, สภาย’’นฺตอิาทสุีปิ โยเชตพฺพาฯ สภายนฺต ิสภา 
เอว, ลงฺิคพฺยตฺตยวเสน ปน เอวํ วุตฺตฯํ ‘‘สภาเย วา ทฺวารมเูล วา วตฺถพฺพ’’นฺต ิปาฬิ เอตฺถ 
นิทสฺสนํฯ 

ปญฺญา, ปญฺญา, ปญฺญาโยฯ ปญฺญ,ํ ปญฺญา, ปญฺญาโยฯ ปญฺญายฯ 

ปญฺญาณํ, ปญฺญาณานิ, ปญฺญาณาฯ ปญฺญาณํ, ปญฺญาณานิ, ปญฺญาเณฯ ปญฺญาเณนฯ 

‘‘ตถา ห ิภนฺเต ภควโต สีลปญฺญาณํฯ สาธุ ปญฺญาณวา นโร’’ตอิาทเีนตฺถ นิทสฺสนปทานิฯ 

ญาณํ, ญาณานิ, ญาณาฯ ญาณํ, ญาณานิ, ญาเณฯ ญาเณนฯ เสสํ สพฺพ ํเนยฺยํฯ ‘‘อคฺค ิ
อคฺคนิิ คนิิ’’อจิฺจาทสุีปิ อุตฺตราธกิวเสน นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

โก วี สาทสุีปิ เอกกฺขเรสุ โก วุจฺจต ิพฺรหฺมา วาโต จ สรีรญฺจ, ตสฺส ตพฺพาจกตฺเต อเิม ปโย
คาฯ เสยฺยถทิ?ํ 
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‘‘ชเินน เยน อานีต,ํ โลกสฺส อมติ ํหติ;ํ 
ตสฺส ปาทมฺพุช ํวนฺเท, กโมฬิอลเิสวิตฯํ 

กกุธรุกฺโขฯ กรชกาโย’’ อจิฺเจวมาทโยฯ ตตฺถ กโมฬิอลิเสวิตนฺต ิวนฺทนฺตานํ อเนกสตานํ 
พฺรหฺมานํ โมฬิภมรเสวิตนฺต ิกวโย อจิฺฉนฺตฯิ กกุธรุกฺโขต ิเอตฺถ ปน โก วุจฺจต ิวาโต, ตสฺส โย 
กุชฺฌต,ิ วาตโรคาปนยนวเสน ต ํนิวาเรต,ิ ตสฺมา โส รุกฺโข กกุโธต ิวุจฺจตภี ิอาจริยาฯ กรชกาโย
ต ิเอตฺถ ตุ โก วุจฺจต ิสรีรํ, ตตฺถ ปวตฺโต รโช กรโชฯ กิ ํต?ํ สุกฺกโสณิตฯํ ตญฺห ิ‘‘ราโค รโช, น จ 
ปน เรณุ วุจฺจต’ี’ต ิเอวํ วุตฺตราครชผลตฺตา สรีรวาจเกน กสทฺเทน วิเสเสตฺวา ผลโวหาเรน 
‘‘กรโช’’ต ิ วุจฺจตฯิ เตน สุกฺกโสณิตสงฺขาเตน กรเชน สมฺภโูต กาโย กรชกาโยต ิอาจริยาฯ ตถา ห ิ
‘‘กาโย มาตาเปตฺตกิสมฺภโว’’ต ิ วุตฺโต, มหาอสฺสปูรสุตฺตฏีกายํ ปน ‘‘กริยต ิคพฺภาสเย ขปิิยตตี ิ
กโร, สมฺภโวฯ กรโต ชาโตต ิกรโช, มาตาเปตฺตกิสมฺภโวต ิอตฺโถฯ มาตุอาทนีํ สณฺฐาปนวเสน กร
โต ชาโตต ิอปเร, อุภยถาปิ กรชกายนฺต ิจตุสนฺตตริูปมาหา’’ต ิวุตฺตฯํ อยํ ปนตฺโถ อธิ นาธปิเฺปโต
, ปุริโมเยวตฺโถ อธปิเฺปโต กสทฺทาธกิารตฺตาฯ 

โก, กาฯ ก,ํ เกฯ เกน, เกห,ิ เกภฯิ กสฺส, กานํฯ กา, กสฺมา, กมฺหา, เกห,ิ เกภฯิ กสฺส, กานํฯ 
เก, กสฺมิ,ํ กมฺห,ิ เกสุฯ โภ ก, ภวนฺโต กาฯ 

ตตฺร วิ วุจฺจต ิปกฺขฯี ตถา ห ิปกฺขนีํ อสฺิสโร สุปณฺณราชา วินฺโทต ิกถยิตฯิ เอตมตฺถญฺห ิ
สนฺธาย ปุพฺพาจริเยนปิ อยํ คาถา ภาสิตา – 

‘‘สทฺธานเต มุทฺธนิ สณฺฐเปม,ิ มุนินฺท นินฺทาปคต ํตวคฺค;ํ 
เทวินฺทนาคนฺิทนรินฺทวินฺท-น ต ํวิภนฺินํ จรณารวินฺท’’นฺตฯิ 

ตตฺถ วีนํ อนฺิโทต ิวินฺโท, ปกฺขชิาตยิา ชาตานํ สุปณฺณานํ ราชาต ิอตฺโถฯ 

วิ,ํ ว,ี วโยฯ วิ,ํ วี, วโยฯ วินา, วีห,ิ วีภฯิ วิสฺส, วิโน, วีนํฯ วินา, วิสฺมา, วิมฺหา, วีห,ิ วีภฯิ วิสฺส
, วิโน, วีนํฯ วิสฺมิ,ํ วิมฺห,ิ วีสุฯ โภ วิ, ภวนฺโต วโยฯ 

สา วุจฺจต ิสุนโข, ‘‘มาตา เม อตฺถ,ิ สา มยา โปเสตพฺพา’’ตอิาทสุี ปน สาสทฺโท สพฺพนามกิป
ริยาปนฺโน ปรมฺมุขวจโน ตสทฺเทน สมฺภโูต ทฏฺฐพฺโพฯ สาสทฺทสฺส ภา รา ถี ภู กสทฺทานญฺจ นา
มกิปทมาลา เหฏฺฐา ปกาสิตาฯ 
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ธี วุจฺจต ิปญฺญาฯ เอตฺถ จ ‘‘อมจฺเจ ตาต ชานาห,ิ ธเีร อตฺถสฺส โกวิเท’’ตฯิ ‘‘ธมีา, ธมีต,ิ สุธ,ี 
สุธนิี, ธยุีตฺต’’นฺต ิจ อาทนีิ นิทสฺสนปทานิฯ 

ธ,ี ธ,ี ธโิยฯ ธิ,ํ ธ,ี ธโิยฯ ธยิา, ธหี,ิ ธภีฯิ ธยิา, ธนีํฯ ธยิา, ธหี,ิ ธภีฯิ ธยิา, ธนีํฯ ธยิา, ธยิํ, ธสุี
ฯ โภต ิธ,ิ โภตโิย ธ,ี โภตโิย ธโิยฯ 

ก ุวุจฺจต ิปถวีฯ เอตฺถ จ ‘‘กุทาโลฯ กุมุทฯํ กุญฺชโร’’ต ิอมิานิ นิทสฺสนปทานิฯ ตตฺร กุ ํปถวิ ํ
ทาลยต ิปทาเลต ิภนฺิทต ิเอเตนาต ิกุทาโลฯ กุยํ ปถวิยํ โมทตตี ิกุมุทํฯ กุ ํชรตตี ิกุญชฺโรฯ ตถา 
ห ิวิมานวตฺถุอฏฺฐกถายํ วุตฺต ํ‘‘กุ ํปถวิ ํตทภฆิาเตน ชรยตตี ิกุญฺชโร’’ตฯิ 

กุ, ก,ู กุโยฯ กุ,ํ ก,ู กุโยฯ กุยา, กหู,ิ กภูฯิ กุยา, กนูํฯ กุยา, กหู,ิ กภูฯิ กุยา, กนูํฯ กุยา, กุยํ, 
กสุูฯ โภต ิกุ, โภตโิย ก,ู โภตโิย กุโยฯ 

ข’มนฺิทฺริยํ ปกถติ,ํ ข’มากาสมุทรีิต;ํ 
สคฺคฏฺฐานมฺปิ ข ํวุตฺต,ํ สุญฺญตฺตมฺปิ จ ขํ มตฯํ 

ตตฺรินฺทฺริยํ จกขฺุวิญฺญาณาทนีํ คตนิิวาสภาวโต ‘‘ข’’นฺต ิ วุจฺจต,ิ อากาสํ วิวิตฺตฏฺเฐนฯ สคฺโค 
กตสุจริเตห ิเอกนฺเตน คนฺตพฺพตาย ‘‘ข’’นฺต ิสงฺข ํคจฺฉตฯิ ‘‘ขโค ยถา ห ิรุกฺขคฺเค, นิลยีนฺโตว สาขิ
โนฯ สาข ํฆฏฺเฏต’ี’ต ิจ, ‘‘เข นิมฺมโิต อจริ อฏฺฐสต ํสยมฺภ’ู’ต ิจ อาท ิเอตฺถ นิทสฺสนํฯ 

ข,ํ ขานิ, ขาฯ ข,ํ ขานิ, เขฯ เขน, เขห,ิ เขภฯิ ขสฺส, ขานํฯ ขา, ขสฺมา, ขมฺหา, เขห,ิ เขภฯิ 
ขสฺส, ขานํฯ เข, ขสฺมิ,ํ ขมฺห,ิ เขสุฯ โภ ข, ภวนฺโต ขานิ, ภวนฺโต ขาฯ 

โคสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต – 

โค โคเณ จนฺิทฺริเย ภมฺูยํ, วจเน เจว พุทฺธยิํ; 
อาทจิฺเจ รสฺมยิญฺเจว, ปานีเยปิ จ วตฺตเต; 
เตสุ อตฺเถสุ โคเณ ถ-ิปุมา จ อติเร ปุมาฯ 

ตถา ห ิ‘‘โคสุ ทุยฺหมานาสุ คโตฯ โคปญฺจโม’’ตอิาทสุี โคสทฺโท โคเณ วตฺตตฯิ โคจโรต ิ
เอตฺถนฺิทฺริเยปิ วตฺตต ิคาโว จกฺขาทนีินฺทฺริยานิ จรนฺต ิเอตฺถาต ิโคจโรฯ ตถา ห ิโปราณา กถยิสุํ 
‘‘คาโว จรนฺต ิเอตฺถาต ิโคจโร, โคจโร วิย โคจโร, อภณฺิห ํจริตพฺพฏฺฐานํฯ คาโววาจกฺขาทนีินฺทฺริ
ยานิ, เตห ิจริตพฺพฏฺฐานํ โคจโร’’ตฯิ ‘‘โคมติ ํ โคตม ํนเม’’ต ิโปราณกวิรจนายํ ปน ปถวิยํ วตฺตตฯิ 
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‘‘ภรูิปญฺญ ํโคตม ํสมฺมาสมฺพุทฺธวํนฺทาม’ี’ต ิห ิอตฺโถฯ ตถา สุตฺตนิปาตฏฺฐกถายวาเสฏฺฐ
สุตฺตสํวณฺณนปปฺเทเส ‘‘โครกฺขนฺต ิเขตฺตรกฺข,ํ กสิรกฺขนฺต ิวุตฺต ํโหตฯิ ปถวี ห ิ‘‘โค’’ต ิ วุจฺจต,ิ 
ตปปฺเภโท จ เขตฺต’’นฺต ิ วุตฺตฯํ 

‘‘โคตฺตวเสน โคตโม’’ต ิเอตฺถ ตุ วจเน พุทฺธยิญฺจ วตฺตตฯิ เตนาหุ โปราณา ‘‘ค ํตายตตี ิ
โคตฺตฯํ โคตโมต ิห ิปวตฺตมานํ ค ํวจนํ พุทฺธญฺิจ ตายต ิเอกสํิกวิสยตาย รกฺขตตี ิโคตฺตฯํ ยถา ห ิ
พุทฺธ ิอารมฺมณภเูตน อตฺเถน วินา น วตฺตต,ิ เอวํ อภธิานํ อภเิธยฺยภเูตน, ตสฺมา โส โคตฺตสงฺขา
โต อตฺโถ ตานิ ตายต ิรกฺขตตี ิวุจฺจตฯิ โก ปน โสต?ิ อญฺญกุลปรมฺปราสาธารณํ ตสฺส กุลสฺส อาทิ
ปุริสสมุทาคต ํตกุํลปริยาปนฺนสาธารณํ สามญฺญรูปนฺต ิทฏฺฐพฺพ’’นฺตฯิ ตถา ห ิตโํคตฺตชาตา สุทฺ
โธทนมหาราชาทโยปิ โคตโมตฺเวว วุจฺจนฺตฯิ เภน ภควา อตฺตโน ปิตรํ สุทฺโธทนมหาราชานํ 
‘‘อตกฺิกนฺตวรา โข โคตม ตถาคตา’’ต ิอโวจฯ เวสฺสวโณปิ มหาราชา ภควนฺต ํ‘‘วิชฺชา
จรณสมฺปนฺนํ, พุทฺธ ํวนฺทาม โคตม’’นฺต ิอโวจ, อายสฺมาปิ วงฺคโีส อายสฺมนฺต ํอานนฺท ํ‘‘สาธุ นิพฺ
พาปนํ พฺรูห,ิ อนุกมฺปาย โคตมา’’ต ิอโวจฯ เอวํ อทิ ํสามญฺญรูปํ ค ํตายตตี ิโคตฺตนฺต ิวุตฺตฯํ ต ํ
ปน โคตมโคตฺตกสฺสปโคตฺตาทวิเสน พหุวิธฯํ 

ตถา โคสทฺโท อาทจิฺเจ วตฺตตฯิ ‘‘โคโคตฺต ํโคตม ํนเม’’ต ิโปราณกวิรจนา เอตฺถ นิทสฺสนํ, 
อาทจิฺจพนฺธุ ํโคตม ํสมฺมาสมฺพุทฺธ ํวนฺทามตี ิอตฺโถฯ อาทจิฺโจปิ ห ิโคตมโคตฺเต ชาโต ภควาปิ, 
เอวํ เตน สมานโคตฺตตาย ตตฺถ ตตฺถ ‘‘อาทจิฺจพนฺธ’ู’ตอิาทนิา ภควโต โถมนา ทสฺิสต ิ‘‘ปุจฺฉาม ิต ํ
อาทจิฺจพนฺธุ, วิเวก ํสนฺตปิทญฺจ มเหสี’’ต ิจ, ‘‘วนฺเท เชตวนํ นิจฺจ,ํ วิหารํ รวิพนฺธุโน’’ต ิจ, ‘‘โล
เกกพนฺธุ’มรวินฺทสหายพนฺธุ’’นฺต ิจฯ ‘‘อุณฺหค’ู’ต ิ เอตฺถ ปน โคสทฺโท รสฺมยิํ วตฺตตฯิ อุณฺหา คาโว 
รสฺมโิย เอตสฺสาต ิอุณฺหค,ู สูริโยฯ ปุพฺพาจริยาปิ ห ิฉนฺโทวิจิติสตฺเถ อมิเมวตฺถ ํพฺยากริสุํฯ 

‘‘โคสีตจนฺทน’’นฺต ิเอตฺถ ปานีเย วตฺตตฯิ โคสทฺเทน ห ิชล ํวุจฺจตฯิ โค วิย สีต ํจนฺทนํ, ตสฺมิ ํ
ปน อุทฺธนโต อุทฺธริตปกฺกุถติเตลมฺห ิ ปกฺขตฺิเต ตงฺขณญฺเญว ต ํเตล ํสุสีตล ํโหตฯิ 

เอตฺเถเก วทนฺต ิ‘‘กสฺมา โภ ‘โคปทตฺเถ วตฺตมาโน โคสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค เจว ปุลฺลงฺิโค จา’ต ิ
วทถ, กสฺมา จ ปน ‘อนฺิทฺริยปถวีวจนพุทฺธสิูริยรสฺมปิานีเยสุ วตฺตมาโน ปุลฺลงฺิโค’ต ิวทถ, เอเตสุ 
สูริยตฺเถ วตฺตมาโน ปุลฺลงฺิโค โหตุ, นนุ อนฺิทฺริยวจนปานีเยสุ วตฺตมาเนน ปน โคสทฺเทน นปํุสก
ลงฺิเคน ภวิตพฺพ,ํ ปถวีพุทฺธริสฺมสุี วตฺตมาเนน อตฺิถลิงฺิเคน ภวิตพฺพ ํอนฺิทฺริยาทปิถวาทปิทตฺเถสุ 
วตฺตมานานํ อินฺทฺริยสทฺทาทปิถวีสทฺทาทนีํ นปํุสกตฺิถลิงฺิควเสน นิทฺเทสสฺส ทสฺสนโต’’ต?ิ ตนฺน, 
นิยมาภาวโตฯ อตฺิถปิทตฺเถ วตฺตมานสฺสาปิ ห ิสโต กสฺสจ ิสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิควเสน นิทฺเทโส ทสฺิสต ิ
ยถา ‘‘โอโรโธ’’ตฯิ ปุริสปทตฺเถ วตฺตมานสฺสาปิ จ สโต กสฺสจ ิอตฺิถลิงฺิควเสน นิทฺเทโส ทสฺิสต,ิ 
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ยถา ‘‘อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข, หติกามาสิ เทวเต’’ตฯิ อตฺิถปุิริสปทตฺเถสุ ปน อวตฺตมานานมฺปิ สต ํ
เกสญฺจ ิสทฺทานํ เอกสฺมิเํยว ญาณาทอิตฺเถ วตฺตมานานํ อตฺิถปุิมนปํุสกลงฺิควเสน นิทฺเทโส ทสฺิสต ิ
ยถา ‘‘ปญฺญา อโมโห ญาณ’’นฺต,ิ ‘‘ตฏํตฏีตโฏ’’ต ิ จฯ ตถา ห ิอนิตฺถภิโูตปิ สมาโน ‘‘มาตุลา’’ต ิ
อตฺิถลิงฺิควเสน รุกฺโขปิ นาม ํลภต,ิ ตพฺพเสน นครมฺปิฯ เตนาห จกฺกวตฺติสุตฺตฏีกายํ ‘‘มาตุลาต ิ
อตฺิถลิงฺิควเสน ลทฺธนาโม เอโก รุกฺโข, ตาย อาสนฺนปปฺเทเส มาปิตตฺตา นครมฺปิ ‘มาตุลา’ตฺเวว 
ปญฺญายิตฺถฯ เตน วุตฺต ํมาตุลายนฺต ิเอวํนามเก นคเร’’ตฯิ 

โคสทฺทสฺส นามกิปทมาลา เหฏฺฐา ปกาสิตาฯ 

โม วุจฺจต ิจนฺโท, อฏฺฐกถายํ ปน ‘‘มา วุจฺจต ิจนฺโท’’ต ิอาการนฺตปาโฐ ทสฺิสต,ิ โอการนฺต
ปาเฐน เตน ภวิตพฺพ ํสกฺกฏภาสาย เอกกฺขรโกสโต นยํ คเหตฺวา ‘‘โม สิโว จนฺทมิา เจวา’’ต ิโอ
การนฺตวเสน วตฺตพฺพตฺตาฯ เอตฺถ จ โอการนฺตวเสน วุตฺตสฺส มสทฺทสฺส จนฺทวาจกตฺเต ‘‘ปุณฺณม,ี 
ปุณฺณมา’’ต ิจ นิทสฺสนปทานิฯ ตตฺถ ปุณฺโณ โม เอตฺถาต ิ ปุณฺณม,ี เอวํ ปุณฺณมา, รตฺตาเปกฺข ํ
อตฺิถลิงฺิควจนํฯ เอตฺถ ปน ‘‘วิสาขปุณฺณมาย รตฺตยิา ปฐมยาเมปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรี’’ต ิอทิ ํ
นิทสฺสนํฯ เอตฺถ สิยา – ยท ิ‘‘ปุณฺณมา’’ต ิ อยํสทฺโท รตฺตาเปกฺโข อตฺิถลิงฺิโคฯ 

‘‘ปุณฺณมาเย ยถา จนฺโท, ปริสุทฺโธ วิโรจต;ิ 
ตเถว ตฺวํ ปุณฺณมโน, วิโรจ ทสสหสฺสิยํฯ 

อนฺวทฺธมาเส ปนฺนรเส, ปุณฺณมาเย อุโปสเถ; 
ปจฺจยํ นาคมารุยฺห, ทานํ ทาตุมุปาคม’ิ’นฺต ิ

อาทสุี กถ ํ‘‘ปุณฺณมาเย’’ต ิ ปทสิทฺธตี?ิ ยการสฺส เยการาเทสวเสนฯ ธมฺมสฺิสเรน ห ิภควตา 
‘‘ปุณฺณมายา’’ต ิ วตฺตพฺเพ ‘‘ปุณฺณมาเย’’ต ิ วทตา ยการสฺส ฐาเน เยกาโร ปฐิโต อตฺิถลิงฺิควิสเย ตฺ
ตาการสฺส ฐาเน ตฺเตกาโร วิย, นีการสฺส ฐาเน เนกาโร วิย จฯ ตถา ห ิยถา ‘‘อพฺยยต ํวิลปสิ 
วิรตฺเต โกสิยายเน’’ต ิอมิสฺมิ ํราธชาตเก ‘‘วิรตฺตา’’ต ิ วตฺตพฺเพ ‘‘วิรตฺเต’’ต ิ วทนฺเตน ตฺตาการสฺส 
ฐาเน ตฺเตกาโร ปฐิโต, ‘‘โกสิยายนี’’ต ิจ วตฺตพฺเพ ‘‘โกสิยายเน’’ต ิวทนฺเตน นีการสฺส ฐาเน เนกา
โร ปฐิโตฯ เอวํ ‘‘ปุณฺณมายา’’ต ิ วตฺตพฺเพ ‘‘ปุณฺณมาเย’’ต ิ วทตา ยการสฺส ฐาเน เยกาโร ปฐิโตฯ 
ยถา จ ‘‘ทกฺขติาเย อปราชติสงฺฆ’’นฺต ิอมิสฺมิ ํมหาสมยสุตฺตปปฺเทเส ‘‘ทกฺขติายา’’ต ิวตฺตพฺเพ 
‘‘ทกฺขติาเย’’ต ิ วทตา ยการสฺส ฐาเน เยกาโร ปฐิโต, เอวมธิาปิฯ ยถา ปน ‘‘สภาเย วา ทฺวารมเูล 
วา’’ต ิเอตฺถ ‘‘สภาย’’นฺต ิลงฺิคพฺยตฺตยวเสน สภา วุตฺตา, น ตถา อธิ ‘‘ปุณฺณมาย’’นฺต ิ ลงฺิคพฺยตฺ
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ตเยน ปุณฺณมา วุตฺตา, อถ โข ‘‘ปุณฺณมา’’ต ิ อาการนฺตตฺิถลิงฺิควเสน วุตฺตาฯ ตถา ห ิ‘‘ปุณฺณมา
โย’’ต ิปท ํยการฏฺฐาเน เยการุจฺจารณวเสน สมฺภตู ํภุมฺมวจนนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

มา วุจฺจต ิสิรีฯ ตถา ห ิวิทฺวมุขมณฺฑนฏีกายํ ‘‘มาลนิี’’ต ิ ปทสฺสตฺถ ํวทตา ‘‘มา วุจฺจต ิลกฺข,ี 
อลนิี ภมรี’’ต ิ วุตฺตฯํ ลกฺขีสทฺโท จ สิรีสทฺเทน สมานตฺโถ, เตน ‘‘มา วุจฺจต ิสิรี’’ต ิอตฺโถ อมฺเหห ิ
อนุมโต, ตถา โปราเณหปิิ ‘‘ม ํสิริ ํธาเรต ิวิทธาต ิจาต ิมนฺธาตา’’ต ิอตฺโถ ปกาสิโต, ตสฺมา ‘‘มาลนิี 
มนฺธาตา’’ต ิจ อมิาเนตฺถ นิทสฺสนปทานิฯ ตตฺร ปุลฺลงฺิคสฺส ตาว มสทฺทสฺส อยํ นามกิปทมาลา – 

โม, มาฯ ม,ํ เมฯ เมน, เมห,ิ เมภฯิ มสฺส, มานํฯ มา, มสฺมา, มมฺหา, เมห,ิ เมภฯิ มสฺส, มานํฯ 
เม, มสฺมิ,ํ มมฺห,ิ เมสุฯ โภ ม, ภวนฺโต มาฯ 

อยํ ปน อตฺิถลิงฺิคสฺส มาสทฺทสฺส นามกิปทมาลา – 

มา, มา, มาโยฯ ม,ํ มา, มาโยฯ มาย, มาห,ิ มาภฯิ มาย, มานํฯ มาย, มาห,ิ มาภฯิ มาย, 
มานํฯ มาย, มายํ, มาสุฯ โภต ิเม, โภตโิย มาโยฯ 

เอตฺถ ปน สิรีวาจโก มาสทฺโท จ สทฺทวาจโก ราสทฺโท จาต ิอเิม สมานคตกิา เอกกฺขรตฺตา 
นิจฺจมาการนฺตปกตกิตฺตา อตฺิถลิงฺิคตฺตา จฯ 

ตตฺร สํ วุจฺจต ิสนฺตจตฺิโต ปุริโสฯ ยํ โลเก ‘‘สปปฺุริโส’’ต ิจ, ‘‘อริโย’’ต ิจ, ‘‘ปณฺฑิโต’’ต ิ จ วทนฺ
ต,ิ ตสฺเสต ํอธวิจนํ ยททิ ํ‘‘ส’’นฺตฯิ เอวํ สปปฺุริสาริยปณฺฑิตวาจกสฺส สสํทฺทสฺส ปจฺจตฺตวจนวเสน 
อตฺถภิาเว ‘‘สเมต ิอสตา อส’’นฺต ิอทิ ํปโยคนิทสฺสนํฯ เอตฺถ ห ิ‘‘น สํ อส’’นฺต ิสมาสจนฺิตาย สปปฺุริ
สาสปปฺุริสปทตฺถา สํ อสํสทฺเทห ิวุตฺตาต ิญายนฺต,ิ ตสฺมา ‘‘สปปฺุริสปทตฺโถ ปจฺจตฺตวจเนน สํสทฺ
เทน วุตฺโต นตฺถ’ี’ต ิวจนํ น วตฺตพฺพฯํ เย ‘‘นตฺถ’ี’ต ิ วทนฺต,ิ เตสํ วจนํ น คเหตพฺพฯํ นามกิปท
มาลา ปนสฺส ‘‘สํ, สนฺต,ํ สนฺเต’’ตอิาทนิา เหฏฺฐา ปกาสิตาฯ นปํุสกลงฺิคตฺเต ส ํวุจฺจต ิธนํ, 
‘‘มนุสฺสสฺสํฯ ปรสฺสํฯ สพฺพสฺสํฯ สพฺพสฺสหรณํฯ ปรสฺสหรณ’’นฺตอิาทเีนตฺถ นิทสฺสนปทานิฯ ตตฺถ 
มนุสฺสสฺส สํ มนุสฺสสฺสํฯ เอวํ ปรสฺส สํ ปรสฺสํฯ สพฺพสฺส สํ สพฺพสฺสํฯ ตสฺส หรณํ ปรสฺสหรณํ 
สพฺพสฺสหรณนฺต ิสมาโสฯ ตถา สํ วุจฺจต ิสุข ํสนฺต ิจฯ วุตฺตญฺห ิตพฺพาจกตฺต ํโปราณกวิรจนายํ – 

‘‘เทวเทโว สํเทห ีโน, หโีน เทวาตเิทหโต; 
หโตปปาตสํสาโร, สาโร สํ เทตุ เทหนิ’’นฺตฯิ 
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ตสฺมา อยเมตฺถ คาถา, ‘‘สกลโลกสงฺกโร ทปีงฺกโร’’ต ิเอตฺถ ‘‘สงฺกโร’’ต ิปทญฺจนิทสฺสนํฯ ‘‘สํ, สานิ, 
สาฯ สํ, สานิ, เสฯ เสน’’อจิฺจาท ิปุพฺเพ ปกาสิตนเยน เญยฺยํฯ เอตฺถ จ โสตนูํ สุคตมตวเร โกสลฺล
ชนนตฺถ ํสมาสนฺตคตสฺส สสํทฺทสฺส นามกิปทมาล ํปริปุณฺณํ กตฺวา กถยาม – 

มนุสฺสสฺสํ, มนุสฺสสฺสานิ, มนุสฺสสฺสาฯ มนุสฺสสฺสํ, มนุสฺสสฺสานิ, มนุสฺสสฺเสฯ มนุสฺสสฺเสน, 
มนุสฺสสฺเสห,ิ มนุสฺสสฺเสภฯิ มนุสฺสสฺสสฺส, มนุสฺสสฺสานํฯ มนุสฺสสฺสา, มนุสฺสสฺสสฺมา, มนุสฺสสฺสมฺหา
, มนุสฺสสฺเสห,ิ มนุสฺสสฺเสภฯิ มนุสฺสสฺสสฺส, มนุสฺสสฺสานํฯ มนุสฺสสฺเส, มนุสฺสสฺสสฺมิ,ํ มนุสฺสสฺสมฺห,ิ 
มนุสฺสสฺเสสุฯ โภ มนุสฺสสฺส, โภนฺโต มนุสฺสสฺสานิ, มนุสฺสสฺสาฯ เอส นโย ‘‘ปรสฺสํ สพฺพสฺส’’นฺตอิา
ทสุีปิ, สพฺพาเนตานิ ปทานิ อภเิธยฺยลงฺิคานีต ิคเหตพฺพานิฯ 

ยํ ตํ กิมติสิทฺทานํ, นามมาล ํปนตฺตริ; 
สพฺพนามปริจฺเฉเท, ปกาสิสฺสํ ตลิงฺิคโตฯ 

อจิฺเจวํ เหฏฺฐา อุทฺทฏฺิฐานํ โก วิ สาทนีํ นามกิปทมาลา สทฺธิ ํอตฺถนฺตรนิทสฺสนปเทห ิวิภตฺ
ตาฯ ตตฺริท ํลงฺิคววตฺถานํ – 

โก วิ สา โหนฺต ิปุลฺลงฺิเค, ภา รา ถี ธี กุ ภู ถยิํ; 
กํ ขํ นปํุสเก โค ตุ, ปุเม เจวิตฺถลิงฺิคเกฯ 

โม ปุเม อตฺิถลิงฺิเค มา, ส ํปุเม จ นปํุสเก; 
ยํ ตํ กิมติ ิสพฺพตฺร, ลงฺิเคสฺเวว ปวตฺตเรฯ 

อโิต อญฺญานิปิ เอกกฺขรานิ อุปปริกฺขตฺิวา คเหตพฺพานิฯ 

เอวํ วิญฺญนูํ นยญฺญนูํ สทฺทรจนาวิสเย ปรมวิสุทฺธวิปุลพุทฺธปิฏิลาภตฺถ ํปรมสณฺหสุขุมตฺเถสุ 
ปโยเคสุ อสมฺโมหตฺถ ํสุวณฺณตเล สีหวิชมฺภเนน เกสรีสีหสฺส วิชมฺภนมวิ เตปิฏเก พุทฺธวจเน 
ญาณวิชมฺภเนน วิชมฺภนตฺถญฺจ อธกิเูนกกฺขรวเสน ลงฺิคตฺตยํ มสฺิเสตฺวา นามกิปทมาลา วิภตฺตาฯ 

สทฺเท ภวนฺต ิกุสลา น ตุ เกจ ิอตฺเถ, 
อตฺเถ ภวนฺต ิกุสลา น ตุ เกจ ิสทฺเทฯ 

โกสลฺลเมว ปรม ํทุภยตฺถ ตสฺมา, 
โยค ํกเรยฺย สตต ํมตมิา วรนฺตฯิ 
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อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี 

วิญฺญนูํ โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

ลงฺิคตฺตยมสฺิสโก นามกิปทมาลาวิภาโค 

ทสโม ปริจฺเฉโทฯ 

๑๑. วาจฺจาภิเธยฺยลิงฺคาทิปริทีปนนามิกปทมาลา 

วาจฺจาภเิธยฺยลงฺิคาท-ิวเสนปิ อโิต ปรํ; 
ภาสิสฺสํ ปทมาลาโย, ภาสิตสฺสานุรูปโตฯ 

ตตฺถ วาจฺจลิงคฺานีต ิอปปฺธานลงฺิคานิ, คุณนามสงฺขาตานิ วา ลงฺิคานิฯ อภิเธยฺยลิงคฺานีต ิ
ปธานลงฺิคานิ, คุณีปทสงฺขาตานิ วา ลงฺิคานิฯ ยสฺมา ปน เตสุ วาจฺจลงฺิคานิ นาม อภเิธยฺยลงฺิคา
นุวตฺตกานิ ภวนฺต,ิ ตสฺมา สพฺพานิ ภูธาตุมยานิ จ วาจฺจลงฺิคานิ อภเิธยฺยลงฺิคานุรูปโต โยเชตพฺ
พานิฯ เตสํ ภูธาตุมยานิ วาจฺจลงฺิคานิ สรูปโต นามกิปทมาลาย อโยชติานิปิ ตตฺถ ตตฺถ นยโต โย
ชติานิ, ตสฺมา น ทานิ ทสฺเสสฺสามฯ อภูธาตุมยานิปิ กญฺิจาปิ นยโต โยชติานิ, ตถาปิ โสตารานํ 
ปโยเคสุ โกสลฺลชนนตฺถ ํกถยาม, นามกิปทมาลญฺจ เนสํ ทสฺเสสฺสาม กญฺิจ ิปโยค ํวทนฺตาฯ 

ทโีฆ รสฺโส นีโล ปีโต, 
สุกฺโก กณฺโห เสฏฺโฐ ปาโป; 
สทฺโธ สุทฺโธ อุจฺโจ นีโจ, 
กโตตโีต อจิฺจาทนีิฯ 

ทฆีา ชาครโต รตฺต,ิ ทฆี ํสนฺตสฺส โยชนํ; 
ทโีฆ พาลาน สํสาโร, สทฺธมฺม ํอวิชานตฯํ 

ทโีฆ, ทฆีาฯ ทฆี,ํ ทเีฆฯ ทเีฆน, ทเีฆห,ิ ทเีฆภฯิ ทฆีสฺส, ทฆีานํฯ ทฆีา, ทฆีสฺมา, ทฆีมฺหา, 
ทเีฆห,ิ ทเีฆภฯิ ทฆีสฺส, ทฆีานํฯ ทเีฆ, ทฆีสฺมิ,ํ ทฆีมฺห,ิ ทเีฆสุฯ โภ ทฆี, ภวนฺโต ทฆีาฯ ‘‘ทฆีาต ิ
ม ํปกฺโกเสยฺยาถา’’ต ิอทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

ทฆีา, ทฆีา, ทฆีาโยฯ ทฆี,ํ ทฆีา, ทฆีาโยฯ ทฆีายฯ เสสํ กญญฺานเยน เญยฺยํฯ 
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ทฆี,ํ ทฆีานิ, ทฆีาฯ ทฆี,ํ ทฆีานิ, ทเีฆฯ ทเีฆนฯ เสสํ จิตฺตนเยน เญยฺยํฯ รสฺสาทนีิ จ เอว
เมว วิตฺถาเรตพฺพานิฯ อยํ วาจฺจลงฺิคานํ นามกิปทมาลา, ‘‘คุณนามานํ นามกิปทมาลา’’ต ิ วตฺตุ ํ
วฏฺฏตฯิ 

อภเิธยฺยกลงฺิเคสุ, สวิเสสานิ ยานิ ห;ิ 
เตสํ ทานิ ยถาปาฬิ,ํ ปทมาล ํกเถสฺสหฯํ 

กตมานิ ตานิ ปทานิ, ยานิ สวิเสสานิ? 

ภวาภวาทกิ ํลงกฺา-ทีโป อจิฺจาทกิานิ จ; 
โพธิ สนฺธีต ิจาทนีิ, สวิเสสานิ โหนฺต ิตุฯ 

เอเตสุ ห ิ– 

ภวาภวปท ํเทก-วโจ พหุวโจ กฺวจ;ิ 
สมาเส อสมาเสปิ, สมฺภโว ตสฺส อจิฺฉิโตฯ 

วิคฺคหญฺจ ปทตฺถญฺจ, วตฺวา ปทสฺสิมสฺส เม; 
วุจฺจมานมวิกฺขตฺิตา, ปทมาล ํนิโพธถฯ 

ภโว จ อภโว จ ภวาภวํฯ อถ วา ภโว จ อภโว จ ภวาภวานิ, อยํ วิคฺคโหฯ ตตฺร ภโวต ิขุทฺท
โก ภโวฯ อภโวต ิมหนฺโต ภโวฯ วุทฺธตฺถวาจโก เหตฺถ อกาโรฯ เอตฺถ จ สุคตทิุคฺคตวิเสน 
หนีปณีตวเสน จ ขุทฺทกมหนฺตตา เวทติพฺพาฯ อถ วา ภโวต ิวุทฺธฯิ อภโวต ิอวุทฺธฯิ อยํ ปทตฺโถ
ฯ อยํ ปน นามกิปทมาลา – 

ภวาภวํ, ภวาภวํ, ภวาภเวน, ภวาภวสฺส, ภวาภวา, ภวาภวสฺมา, ภวาภวมฺหา, ภวาภวสฺส, 
ภวาภเว, ภวาภวสฺมิ,ํ ภวาภวมฺห,ิ โภ ภวาภวฯ อติ ิภวาภวปท ํเอกวจนก ํภวตฯิ ทสฺิสต ิจ ตสฺ
เสกวจนตา ปาฬิยํ อฏฺฐกถายญฺจ – 

‘‘อตตีกปเฺป จริต,ํ ฐปยิตฺวา ภวาภเว; 
อมิสฺมิ ํกปเฺป จริต,ํ ปวกฺขสฺิสํ สุโณห ิเม’’ 

อติ ิวา, 
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‘‘เอวํ พหุวิธ ํทุกฺข,ํ สมฺปตฺตญฺิจ พหวูิธ;ํ 
ภวาภเว อนุภวิตฺวา, ปตฺโต สมฺโพธมุิตฺตม’ํ’ 

อติ ิวา เอวํ ปาฬิยํ ภวาภว ปทสฺส เอกวจนตา ทฏฺิฐาฯ 

อฏฺฐกถายมฺปิ – 

‘‘อสมฺพุธ ํพุทฺธนิเสวิต ํยํ, 
ภวาภวํ คจฺฉต ิชวีโลโก; 
นโม อวิชฺชาทกิเิลสชาล- 
วิทฺธสํิโน ธมฺมวรสฺส ตสฺสา’’ต ิ

เอวํ ตสฺเสกวจนตา ทฏฺิฐาฯ 

ภวาภวานิ, ภวาภวา, ภวาภวานิ, ภวาภเว, ภวาภเวห,ิ ภวาภเวภ,ิ ภวาภวานํ, ภวาภเวห,ิ 
ภวาภเวภ,ิ ภวาภวานํ, ภวาภเวสุ, ภวนฺโต ภวาภวานิฯ อติ ิภวาภวปท ํพหุวจนกมฺปิ ภวตฯิ ทสฺิ
สต ิจ ตสฺส พหุวจนกตา ปาฬิยํ ‘‘โธนสฺส ห ินตฺถ ิกุหญฺิจ ิโลเกฯ ปกปปิฺกา ทฏฺิฐิ ภวาภเวสู’’ตฯิ 
อุภยมฺปิ นยํ โวมสฺิเสตฺวา นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ กถ?ํ ‘‘ภวาภวํ, ภวาภวานิฯ ภวาภวํ, 
ภวาภวานิฯ ภวาภเวน, ภวาภเวห,ิ ภวาภเวภ’ิ’อจิฺเจวมาทนิา จิตฺตนเยน โยเชตพฺพาฯ 

นปํุสเกกวจน-พหุวจนกา อมิา; 
ปทมาลา สมาสตฺเต, กตาต ิปริทปีเยฯ 

สมาสกปทญฺเจว, อสมาสกเมว จ; 
ภวาภวปท ํทฺเวธา, อติ ิวิทฺวา วิภาวเยฯ 

นปํุสก ํสมาสตฺเต, ปุลฺลงฺิคมติรตฺตเน; 
นปํุสก ํตุ ปาเยน, เอกวจนก ํวเทฯ 

‘‘ภโว จ อภโว จา’’ต,ิ สมาสตฺถ ํวเท พุโธ; 
‘‘ภวโต ภว’’มจิฺจตฺถ,ํ อสมาสสฺส ภาสเยฯ 

ปุลฺลงฺิคตฺตมฺห ิโส เญยฺโย, นิสฺสกฺกอุปโยคโต; 
เอวํ วิเสสโต ชญฺญา, ภวาภวปท ํวิทฯู 
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ยถา เจตฺถ ภวาภวปทสฺส นามกิปทมาลา โยชติา, เอวํ ‘‘กมฺมากมฺม ํผลาผล’’นฺตอิาทนีมฺปิ 
นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อตฺโถปิ เนสํ ยถารห ํวตฺตพฺโพฯ เยภุยฺเยเนตานิ เอกวจนกานิ ภวนฺ
ตฯิ เอวํ ตาว ภวาภวปทาทนีํ วิเสสวนฺตตา ทฏฺฐพฺพาฯ 

ลงฺกาทโีป, ลงฺกาทปํี, ลงฺกาทเีปน, ลงฺกาทปีสฺส, ลงฺกาทปีา, ลงฺกาทปีสฺมา, ลงฺกาทปีมฺหา, 
ลงฺกาทปีสฺส, ลงฺกาทเีป, ลงฺกาทปีสฺมิ,ํ ลงฺกาทปีมฺห,ิ โภ ลงฺกาทปีฯ อยํ สมาสตฺเต นามกิปทมาลา
ฯ อสมาสตฺเตปิ ปน โยเชตพฺพาฯ 

ลงฺกา ทโีป, ลงฺก ํทปํี, ลงฺกาย ทเีปน, ลงฺกาย ทปีสฺส, ลงฺกาย ทปีา, ลงฺกาย ทปีสฺมา, ลงฺกาย 
ทปีมฺหา, ลงฺกาย ทปีสฺส, ลงฺกาย ทเีป, ลงฺกาย ทปีสฺมิ,ํ ลงฺกาย ทปีมฺห,ิ โภต ิลงฺเก ทปีฯ อยํ พฺยา
เส นามกิปทมาลาฯ อยํ นโย ‘‘ชมฺพุทโีป’’ต ิ เอตฺถ น ลพฺภต ิเกวเลน ชมฺพูสทฺเทน ชมฺพุทปีสฺส 
อกถนโต, ยถา เกวเลน ลงกฺาสทฺเทน ลงฺกาทโีป กถยิตฯิ อยํ ปน พฺยาเส ปทมาลานโย วิเสสโต 
กพฺพรจนายํ กวีนํ อุปการาย สํวตฺตต ิสาสนสฺสาปิฯ ตถา ห ิพฺยาสวเสน โปราณกวิรจนา ทสฺิสต ิ
– 

‘‘วนฺทาม ิเสลมฺห ิสมนฺตกเูฏ, 
ลงฺกาย ทปีสฺส สิขายมาเน; 
อาวาสภเูต สุมนามรสฺส, 
พุทฺธสฺส ต ํปาทวฬญฺชมคฺค’’นฺตฯิ 

สาสเนปิ พฺยาสวเสน ‘‘ทพิฺโพ รโถ ปาตุรหุ, เวเทหสฺส ยสสฺสิโน’’ตอิาทกิา ปาฬิ ทสฺิสตฯิ 

ยถา ปน ‘‘ชมฺพุทโีป’’ต ิ เอตฺถ อยํ นโย น ลพฺภต,ิ ตถา ‘‘นาคทโีป’’ตอิาทสุีปิ เกวเลน ชมฺ
พูสทฺเทน ชมฺพุทปีสฺส อกถนมวิ เกวเลน นาคสทฺทาทนิา นาคทปีาทนีํ อกถนโตตฯิ นนุ จ โภ 
‘‘พุทฺธสฺส ชมฺพุนทรํสิโน ต,ํ ทาฐํ มยํ ชมฺพุนรา นมามา’’ต ิโปราณกวิรจนายํ ชมฺพูสทฺเทน ชมฺพุที
โป วุตฺโต ‘‘ชมฺพุทปีนรา’’ต ิอตฺถสมฺภวโตต?ิ สจฺจ ํ‘‘ชมฺพุทปีนรา’’ต ิอตฺโถ สมฺภวต,ิ เกวเลน ปน 
ชมฺพูสทฺเทน ชมฺพุทปีตฺถ ํน วทต,ิ กนฺิตุ ‘‘ชมฺพุทปีนรา’’ต ิ วตฺตพฺเพ คาถาวิสยตฺตา อธกิกฺขรโทสํ 
ปริวชฺชนฺเตน ทีปสทฺทโลปํ กตฺวา ‘‘ชมฺพุนรา’’ต ิ วุตฺต,ํ เอวํ อุตฺตรปทโลปวเสน วุตฺโต ชมฺพุสทฺโท 
นรสทฺท ํปฏิจฺจ สมาสพเลน ‘‘ชมฺพุทปีนรา’’ต ิอตฺถปปฺกาสเน สมตฺโถ โหต,ิ น เกวโล พฺยาสกาเล, 
ตถา ห ิ‘‘ชมฺพ’ู’ต ิ วุตฺเต ชมฺพุทโีป น ญายต,ิ อถ โข ชมฺพุรุกฺโขเยว ญายตฯิ 
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กิ ํปน โภ ‘‘กาโก ทาโส, กาก ํทาสํ, กาเกน ทาเสนา’’ต ิอยํ นโย ลพฺภต,ิ น ลพฺภตตี?ิ ลพฺภ
ต,ิ กากสทฺเทน กากนามกสฺส ทาสสฺส กถนํ โหตฯิ ยท ิเอวํ ‘‘ชมฺพุทโีป’’ต ิ เอตฺถาปิ ‘‘ชมฺพุนามโก 
ทโีป’’ต ิอตฺถ ํคเหตฺวา ‘‘ชมฺพ ูทโีป, ชมฺพุ ํทปํี, ชมฺพุยา ทเีปนา’’ต ิอยํ นโย ลพฺภตตี?ิ น ลพฺภต ิ
ชมฺพูสทฺทสฺส ปณฺณตฺตวิเสน ทเีป อปปฺวตฺตนโตฯ ชมฺพูสทฺโท ห ิรุกฺเขเยว ปณฺณตฺตวิเสน 
ปวตฺตต,ิ น ทเีปฯ ยถา ปน จิตฺตโวหาโร จตฺิตนามเก คหปตมฺิหปิิ มเนปิ ปวตฺตต ิ ‘‘จตฺิโต คหปติ
ฯ จตฺิต ํมโน มานส’’นฺตอิาทสุีฯ ยถา จ กุสโวหาโร กุสนามเก รญฺเญปิ กุสตเิณปิ ปวตฺตต ิ– 

‘‘ปภาวตญฺิจ อาทาย, มณิ ํเวโรจนํ กุโส; 
กุสาวติ ํกุสราชา, อคมาสิ มหพฺพโล; 
กุโส ยถา ทุคฺคหโิต, หตฺถเมวานุกนฺตต’ี’ต ิ

อาทสุี, ตถา กากสทฺโทปิ วายเส, เอวํนามเก ทาเสปิ ปวตฺตต ิ‘‘กาโก รวต,ิ กาโก นาม ทาโส 
สฏฺฐิโยชนานิ คจฺฉต’ี’ตอิาทสุีฯ ชมฺพูสทฺโท ปน คหปตมินาทสุี จิตฺต กุส กากสทฺทา วิย ปณฺณตฺ
ตวิเสน ทปีสฺมิ ํน ปวตฺตต,ิ ตสฺมา ยถาวุตฺโตเยว นโย มนสิกรณีโยฯ 

ยถา ปเนตฺถ ‘‘ลงฺกาทโีป’’ต ิสทฺทสฺส นามกิปทมาลา สมาสวเสน พฺยาสวเสน จ โยชติา, เอวํ 
‘‘ปุพฺพวิเทหทโีป, อปรโคยานทโีป, อุตฺตรกุรุทโีป, อสฺสยุชนกฺขตฺต,ํ จตฺิรมาโส, เวสฺสนฺตรราชา, 
เสตวตฺถ,ํ ทพิฺพรโถ’’ตอิาทนีมฺปิ นามกิปทมาลา สมาสวเสน พฺยาสวเสน จ โยเชตพฺพาฯ ปุพพฺวิ
เทหาทสิทฺเทห ิปุพฺพวิเทหทปีาทนีํ กถนญฺจ เวทติพฺพฯํ ‘‘ทพิฺพรโถ’’ตอิาทนีํ สมาสคตปทานํ 
ปโยชเน สต ิพฺยาสวเสน วิสุํ กตฺตพฺพตา จ เวทติพฺพาฯ ตถา ห ิพฺยาสวเสน ‘‘ทพิฺโพ รโถ’’ตอิาทิ
นา ทฺวินฺนํ ทฺวินฺนํ ปทานํ สมานาธกิรณวเสน ปจฺเจกวิภตฺตยุิตฺตภาเว สต ิคาถาสุ วุตฺตปิาลนสุขุจฺ
จารณคุโณ ภวตฯิ โส จ สาสนานุกโูล ห ิอยํ นโย ฐปิโตฯ ตถา ห ิปาวจเน ‘‘ทพิฺโพ รโถ ปาตุรหุ, 
เวเทหสฺส ยสสฺสิโน’’ตอิาทกิา ปาฬิโย พห ูทสฺิสนฺต,ิ เอวํ ลงกฺาทีปาทสิทฺทานํ วิเสสวนฺตตา ภวติ
ฯ 

อทิานิ โพธิสนฺธิอาทนีํ วิเสสวนฺตตา วุจฺจต ิ– 

โพธ ิสนฺธ ิวิภตฺตา’ยุ, ธาตุเยว ปชาปต;ิ 
ทามา ทาม ํตถา สทฺธา, สทฺธ ํตฏํ ตฏี ตโฏฯ 

พฺยญฺชนํ พฺยญฺชโน อตฺโถ, อตฺถมกฺขรมกฺขโร; 
อชฺชวํ อชฺชโว เจว, ตถา มทฺทวคารวาฯ 
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วโจ วจตี ิจาทนีิ, สมรูปา สรูปโต; 
ทฺวิตฺตลิงฺิคานิ สมฺโภนฺต,ิ ยถาสมฺภวมุทฺทเิสฯ 

เอเตสุ ห ิโพธิสทฺทสฺส ตาว ‘‘โพธ ิราชกุมาโร’’ต ิจ, ‘‘อริยสาวโก ‘โพธ’ีต ิวุจฺจต,ิ ตสฺส โพธสฺิส 
องฺโคต ิโพชฺฌงฺโค’’ต ิจ เอวํ ปุคฺคลวจนสฺส ‘‘โพธ,ิ โพธ,ี โพธโยฯ โพธิ,ํ โพธ,ี โพธโยฯ โพธนิา’’ต ิ
ปุลฺลงฺิเค อคคิฺนเยน นามกิปทมาลา ภวตฯิ 

รุกฺขมคฺคนิพฺพานสพฺพญฺญุตญฺญาณวจนสฺส ปน ‘‘โพธ,ิ โพธ,ี โพธโิยฯ โพธิ,ํ โพธ,ี โพธโิยฯ 
โพธยิา’’ต ิอตฺิถลิงฺิเค รตฺตินเยน นามกิปทมาลา ภวตฯิ 

เกจ ิปน ‘‘รุกฺขวจโน โพธสิทฺโท ปุลฺลงฺิโค’’ต ิวทนฺต,ิ ต ํอาคเมน วิรุทฺธ ํวิย ทสฺิสนโต วิ
จาเรตพฺพฯํ น ห ิอาคเม รุกฺขวจนสฺส โพธิสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคภาโว ทสฺิสต,ิ ปุคฺคลวจนสฺส ปน ทสฺิ
สตฯิ ยท ิจ ‘‘สาโล ธโว ขทโีร’’ตอิาทนีํ วิย รุกฺขวจนสฺส โพธิสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคตฺต ํสิยา, ชมฺพู สิมฺ
พลี ปาฏลีสทฺทาทนีํ รุกฺขวาจกตฺตา ปุลฺลงฺิคตฺต ํสิยา, น เตสํ อมิสฺส จ รุกฺขวาจกตฺเตปิ ปุลฺลงฺิคภา
โว อุปลพฺภตฯิ ยท ิห ิรุกฺขวจโน โพธิสทฺโท ปุลฺลงฺิโค, เอวํ สนฺเต นิพฺพานวจโน สพฺพญฺญุตญฺ
ญาณวจโน จ โพธิสทฺโท นปํุสกลงฺิโค สิยา ‘‘นิพฺพาน’’นฺตอิาทนิา นปํุสกลงฺิควเสน นิทฺทฏฺิฐสฺส 
นิพฺพานาทโิน อตฺถสฺส กถนโตฯ 

เย เอวํ วทนฺต ิ‘‘รุกฺขวจโน โพธิสทฺโท ปุลฺลงฺิโค’’ต,ิ เต ‘‘โพธ ิวุจฺจต ิจตสุู มคฺเคสุ ญาณํ, ต ํ
เอตฺถ ภควา ปตฺโตต ิรุกฺโขปิ โพธจิฺเจว วุจฺจต’ี’ต ิวุตฺตมตฺถ ํเจตสิ สนฺนิธาย ‘‘พุชฺฌต ิเอตฺถาต ิ
โพธ’ี’ต ินิพฺพจนวเสน ‘‘กิ ํรุกฺขวจโน โพธิสทฺโท ปุลฺลงฺิโค น ภวิสฺสต’ี’ต ิมญฺญมานา วทนฺต ิมญฺเญ
ฯ เนวํ ทฏฺฐพฺพ,ํ เอวญฺจ ปน ทฏฺฐพฺพ,ํ ‘‘โพธ ิวุจฺจต ิจตสุู มคฺเคสุ ญาณํ, ต ํเอตฺถ ภควา ปตฺโตต ิ
รุกฺโขปิ โพธจิฺเจว วุจฺจต’ี’ต ิวทนฺเตห ิครูห ิญาณวจนํ อตฺิถ ิลงฺิคภตู ํโพธตี ิญาณสฺส นาม ํปณฺณตฺ
ตอินฺตรปริกปปฺเนนตฺถ ํปริกปเฺปนฺเตน พุชฺฌนฏฺฐานภเูต รุกฺเข อาโรเปตฺวา รุกฺโข ‘‘โพธ’ี’ต ิ วุตฺโต, 
ตสฺมา อทีเิสสุ ฐาเนสุ นิพฺพจเน อาทโร น กาตพฺโพฯ น ห ิ‘‘พุชฺฌต ิเอตฺถาต ิโพธ’ี’ต ินิพฺพจน
กรณํ รุกฺขวจนสฺส โพธิสทฺทสฺส ปุลฺลงฺิคตฺต ํกาตุ ํสกฺโกต ิสงฺเกตสิทฺธตฺตา โวหารสฺส, ตสฺมา รุกฺข ํ
สยํ อโพธมฺิปิ สมานํ โพธยิา ปฏิลาภฏฺฐานตฺตา สงฺเกตสิทฺเธน ‘‘โพธ’ี’ต ิอตฺิถลิงฺิคโวหาเรน โวหรนฺ
ต ิสาสนิกา, โพธยิา วา การณตฺตา ผลโวหาเรนฯ เอตมตฺถเํยว ห ิสนฺธาย ‘‘โพธ ิวุจฺจต ิจตสุู มคฺ
เคสุ ญาณํ, ต ํเอตฺถ ภควา ปตฺโตต ิรุกฺโขปิ โพธจิฺเจว วุจฺจต’ี’ต ิ วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ เอวํ ‘‘โพธ’ี’ต ิ
อตฺิถลิงฺิควเสน รุกฺขนาม ํปวตฺตตตีฯิ เตนาห อายสฺมา สาริปุตฺโต ธมฺมเสนาปต ิอนุธมฺมจกฺกวตฺ
ต ีโวหารกุสโล อตฺิถลิงฺิคโวหาเรน ‘‘พุทฺธานํ ภควนฺตานํ โพธยิา มเูล สห สพฺพญฺญุตญฺญาณปปฺฏิ
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ลาภา สจฺฉิกา ปญฺญตฺต ิยททิ ํพุทฺโธ’’ตฯิ อปิจ ตตฺถ ตตฺถ ‘‘โพธยิา สาขา’’ต ิจ, ‘‘เกนฏฺเฐน มหา
โพธ,ิ กสฺส สมฺพนฺธนิี จ สา’’ต ิจ, 

‘‘หตฺถโต มุตฺตมตฺตา สา, อสีตริตนํ นภ;ํ 
อุคฺคนฺตฺวาน ตทา มุญฺจ,ิ ฉพฺพณฺณา รสฺมโิย สุภา’’ต ิจ 

เอวมาทโย รุกฺขวาจกสฺส โพธิสทฺทสฺส อตฺิถลิงฺิคภาเว ปโยคา ทสฺิสนฺตฯิ 

อถ วา รุกฺขวาจโก โพธิสทฺโท ทฺวิลงฺิโค ปุมตฺิถลิงฺิควเสนฯ ตถา ห ิสมนฺตปาสาทิกายํ 
วินยสํวณฺณนายํ มหาเวยฺยากรณสฺส ปาฬินยวิทุโน พุทฺธโฆสาจริยสฺส เอวํ สทฺทรจนา ทสฺิสต ิ
‘‘สกฺขสฺิสสิ ตฺวํ ตาต ปาฏลปุิตฺต ํคนฺตฺวา มหาโพธนิา สทฺธิ ํอยฺยํ สงฺฆมตฺิตตฺเถริ ํอาเนตุ’’นฺต ิจ, 
‘‘สาปิ โข มหาโพธสิมารูฬฺหา นาวา ปสฺสโต มหาราชสฺส มหาสมุทฺทตล ํปกฺขนฺทา’’ต ิจ ตสฺส รุกฺ
ขวาจกสฺส โพธิสทฺทสฺส ‘‘พุชฺฌต ิเอตฺถาต ิโพธ’ี’ต ินิพฺพจนวเสน ‘‘โพธ,ิ โพธ,ี โพธโยฯ โพธิ,ํ 
โพธ,ี โพธโยฯ โพธนิา’’ตอิาทนิา ปทมาลา เวทติพฺพาฯ รุกฺขวาจกสฺเสว ปน ตสฺส ญาเณ ปวตฺ
ตตฺิถลิงฺิคโวหาเรน สงฺเกตสิทฺเธน รูฬฺหตฺถทปีเกน ‘‘โพธ,ิ โพธ,ี โพธโิยฯ โพธิ,ํ โพธ,ี โพธโิยฯ โพธิ
ยา’’ตอิาทนิา ปทมาลา เวทติพฺพาฯ อจิฺเจวํ – 

ปุคฺคลวาจโก โพธิ-สทฺโท ปุลฺลงฺิคโิก ภเว; 
ญาณาทวิาจโก อตฺิถ-ิลงฺิโคเยว สิยา สทาฯ 

โพธปิาทปวจโน, ปุมตฺิถลิงฺิคโิก ภเว; 
เอวํ สนฺเตปิ เอตสฺส, อตฺิถลิงฺิคตฺตเมว ตุ; 
อจิฺฉิตพฺพตรํ ยสฺมา, ธมฺมเสนาปตรีิตฯํ 

สนฺธิสทฺทาทนีมฺปิ นยานุสาเรน นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ สนฺธิสทฺโท ห ิสรสนฺธอิาทิ
วาจโก ปุลฺลงฺิโค, ปฏิสนฺธยิาทวิาจโก อตฺิถลิงฺิโค ‘‘สนฺธโินฯ สนฺธยิา’’ตอิาททิสฺสนโตฯ วิภตฺติสทฺ
โท วิภชนวาจโก อตฺิถลิงฺิโค, สฺยาทวิาจโก ปุลฺลงฺิโค เจว อตฺิถลิงฺิโค จ ‘‘วิภตฺตสฺิสฯ วิภตฺตยิา’’ติ
อาททิสฺสนโตฯ 

อายุสทฺโท ปน ชวีิตนฺิทฺริยวาจโกเยว หุตฺวา ปุนฺนปํุสกลงฺิโค, ‘‘ปุนรายุ จ เม ลทฺโธ, เอวํ ชา
นาห ิมาริสา’’ต ิ‘‘เอตฺตกเํยว เต อายุ, จวนกาโล ภวิสฺสต’ี’ต ิจ ทสฺสนโตฯ 
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ธาตุสทฺโท สภาวาทวิาจโก อตฺิถลิงฺิโค, กรปจาทวิาจโก ปุมตฺิถลิงฺิโค ‘‘จกฺขุธาตุยาฯ กโร
ตสฺิส ธาตุสฺสฯ ธาตุโย ธาตุยา’’ต ิทสฺสนโตฯ 

ปชาปติสทฺโท เทววิเสสวาจโก ปุลฺลงฺิโค, กลตฺตชนิมาตุจฺฉาวาจโก อตฺิถลิงฺิโค ‘‘ปชาปตสฺิส 
เทวราชสฺส ธชคฺค ํอุลฺโลเกยฺยาถ’’, ‘‘อตฺตโน ปชาปตยิา สทฺธิ ํมหาปชาปตยิา’’ต ิจ ทสฺสนโตฯ 

ทามา ทามํ สทฺทา มาลตทีามาทเิภทภนฺินสฺส เอกสฺส วตฺถุสฺส ยถากฺกม ํอตฺิถนิปํุสกลงฺิคาฯ 
ตถา ห ิ‘‘มาลตทีามา โลลาฬิงฺคลลีาฯ มาลตทีามฯํ สิงฺฆติ ํทาม ํภมเรหฯิ รตนทามาฯ รตนทาม’’นฺ
ต ิจ ทฺวิลงฺิคภาเว โลกกิปปฺโยคา ทสฺิสนฺต ิสาสนานุกลูาฯ 

สทฺธ ํสทฺธาสทฺทา ปน ภนฺินวตฺถนูํ วาจกา อตฺิถนิปํุสกลงฺิคา, สทฺธาสทฺโท ปสาทลกฺขณวาจ
โก อตฺิถลิงฺิโค, สทฺธสํทฺโท มตกภตฺตวาจโก นปํุสกลงฺิโค ‘‘สทฺธา สทฺทหนาฯ มยมสฺสุโภ โคตมพฺ
ราหฺมณา นาม ทานานิ เทม สทฺธานิ กโรมา’’ต ิทสฺสนโตฯ อมิสฺมิ ํปน ฐาเน ‘‘สทฺโธ ปุริโส, สทฺธา 
อตฺิถ,ี สทฺธ ํกุล’’นฺต ิอมิานิ วาจฺจลงฺิคตฺตา สงฺคห ํน คจฺฉนฺตตี ิทฏฺฐพฺพานิฯ 

ตฏํ ตฏี ตโฏตเิม สทฺทา ตรีสงฺขาเต เอกสฺมิเํยวตฺเถ ถปุีนฺนปํุสกลงฺิคาฯ 

พยฺญชฺนสทฺโท อุปเสจนลงฺิควากฺยาเวณิกสรีราวยววาจโก นปํุสกลงฺิโค, อกฺขรวาจโก ปุนฺนปํุ
สกลงฺิโคฯ ตตฺรุปเสจเน ‘‘สูปํ วา พฺยญฺชนํ วา’’ต ินปํุสกนิทฺเทโส ทสฺิสตฯิ ตถา ลงฺิเค 
‘‘อตฺิถพิฺยญฺชนํ ปุริสพฺยญฺชน’’นฺต ินปํุสกนิทฺเทโสฯ วากฺเย ‘‘ปทพฺยญฺชนานิ สาธุก ํอุคฺคเหตฺวา’’ต ิ
นปํุสกลงฺิคนิทฺเทโสฯ อาเวณิเก ‘‘อสีต ิอนุพฺยญฺชนานี’’ต ินปํุสกนิทฺเทโสฯ สรีราวยเว ‘‘กเิลสานํ 
อนุ อนุ พฺยญฺชนโต ปากฏภาวกรณโต อนุพฺยญฺชน’’นฺต ิเอวํ นปํุสกนิทฺเทโสฯ เอตฺถ ห ิ
อนุพฺยญฺชนํ นาม หตฺถปาทสิตหสิตกถติวิโลกติาทเิภโท อากาโรฯ โส เอว ‘‘สรีราวยโว’’ต ิวุจฺจตตีิ
ฯ อกฺขเร ‘‘พฺยญฺชโนฯ พฺยญฺชน’’นฺต ิจ ปุนฺนปํุสกนิทฺเทโสฯ 

อตฺถสทฺโท นิพฺพานวจโน นปํุสกลงฺิโค, อภเิธยฺยธนการณปโยชนนิวตฺยาภสินฺธานาทวิจโน 
ปน ปุลฺลงฺิโคฯ ตถา ห ิกถาวตฺถุมฺหิ ‘‘อตฺถตฺถมฺห’ี’ต ิ อมิสฺิสา ปาฬิยา อตฺถสํวณฺณนายํ ‘‘อตฺถ ํ
วุจฺจต ินิพฺพาน’’นฺต ินปํุสกลงฺิคนิทฺเทเสน อตฺถสทฺโท วุตฺโตฯ อติ ิอตฺถสทฺโท ทฺวิลงฺิโคฯ 

อกฺขรสทฺโท จ ‘‘โย ปุพฺโพ อกฺขโร อกฺขรานี’’ต ิจ ทสฺสนโตฯ อปิจ อกฺขรสทฺโท นิพฺพานวจ
โน นามปณฺณตฺตวิจโน จ สพฺพทานปํุสกลงฺิโค ภวต ิ‘‘ปทมจฺจุตมกฺขรํ, มหาชนสมฺมโตต ิโข วา
เสฏฺฐ ‘มหาสมฺมโต’ตฺเวว ปฐม ํอกฺขรํ นิพฺพตฺต’’นฺต ิเอวมาทสุีฯ ‘‘อกฺขราย เทเสต,ิ อกฺขรกฺขราย 
อาปตฺต ิปาจตฺิตยิสฺสา’’ต ิเอตฺถ ปน ปุลฺลงฺิโคตปิิ นปํุสกลงฺิโคตปิิ วตฺตพฺโพ, อตฺิถลิงฺิโคต ิปน น 
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วตฺตพฺโพฯ อยญฺห ิ‘‘อสกฺกตา จสฺม ธนญฺจยายฯ วิรมถายสฺมนฺโต มมวจนายา’’ตอิาทสุี ‘‘ธนญฺจ
ยาย, วจนายา’’ต ิสทฺทา วิย วิภตฺตวิิปลฺลาเสน วุตฺโต, น ลงฺิควิปลฺลาสวเสนาตฯิ 

อชฺชว มทฺทว คารวสทฺทา ปน ปุนฺนปํุสกลงฺิคาฯ ‘‘อชฺชโว จ มทฺทโว จฯ อชฺชวมทฺทวํฯ คาร
โว จ นิวาโต จฯ สห อาวชฺชเิต ถเูป, คารวํ โหต ิเม ตทา’’ต ิจ อาททิสฺสนโตฯ 

วโจวจีสทฺทา ปน ฆโฏฆฏีสทฺทา วิย ปุมตฺิถลิงฺิคา, ตตฺถ วจีสทฺทสฺส ‘‘วจ,ี วจ,ี วจโิยฯ วจิ,ํ 
วจ,ี วจโิยฯ วจยิา’’ต ินามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ เกจ ิ‘‘ทุจฺจริตปโยควิญฺญตฺตสิทฺทาทสุี ปเรสุ 
วจสทฺทสฺสนฺโต อีกาโร โหต,ิ เตน ‘‘วจทีุจฺจริต’’นฺตอิาทนีิ รูปานิ ทสฺิสนฺต’ี’ต ิวทนฺต,ิ ต ํน 
คเหตพฺพ ํวจสทฺทโต วิสุํ วจีสทฺทสฺส ทสฺสนโตฯ อตฺริมานิ ปาฬิโต จ อฏฺฐกถาโต จ นิทสฺสนปทา
นิฯ ‘‘วจ ีวจสีงฺขาโร, วจสีงฺขาโร วจ,ี วจญฺิจ วจสีงฺขาเร จ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว วจ,ี น จ วจี
สงฺขาโรฯ คทโิต วจภี ิสตมิาภนินฺเท’’ต ิอมิานิ ปาฬิโต นิทสฺสนปทานิฯ ‘‘โจปนสงฺขาตา วจ ีเอว 
วิญฺญตฺต ิวจวีิญฺญตฺต,ิ วจยิา เภโท วจเีภโท’’ต ิอมิานิ อฏฺฐกถาโต นิทสฺสนปทานิฯ อมินิา นเยน 
อญฺเญสมฺปิ สรูปาสรูปปทานํ ยถารห ํทฺวิตลิงฺิคตา ววตฺถเปตพฺพาฯ เอวํ อภเิธยฺยกลงฺิเคสุ สวิเส
สานิ อภเิธยฺยลงฺิคานิ เวทติพฺพานิฯ 

อทิานิ กตฺถจ ิวาจฺจลงฺิคภตูานํ อภเิธยฺยลงฺิคานญฺจ ตทฺธภินฺตลงฺิคานญฺจ ธมฺมาทวิเสน นา
มกิปทมาลา วุจฺจเตฯ ตถา ห ิ– 

ธมฺมโภ ปุคฺคลา เจว, ธมฺมปุคฺคลโตปิ จ; 
เอกนฺตธมฺมโต เจว, ตเถเวกนฺตปุคฺคลาฯ 

ปทมาลา สิยุํ ตาสุ, ปจฺจตฺตาทวิเสน ตุ; 
ปท ํสม ํวิสมญฺจ, ชญฺญา สพฺพสมมฺปิ จฯ 

กถ?ํ ‘‘มจิฺฉาทฏฺิฐิ, มจิฺฉาสงฺกปโฺป, มจิฺฉาวาจา, มจิฺฉาวาโจ, มจิฺฉาทฏฺิฐิโก, มจิฺฉาสงฺกปปีฺ’’ 
อจิฺเจเตสํ นามกิปทมาลา เอวํ เวทติพฺพาฯ 

‘‘มจิฺฉาทฏฺิฐิ, มจิฺฉาทฏฺิฐี, มจิฺฉาทฏฺิฐิโยฯ มจิฺฉาทฏฺิฐิ,ํ มจิฺฉาทฏฺิฐี, มจิฺฉาทฏฺิฐิโยฯ มจิฺฉาทฏฺิฐิ
ยา’’ต ิเอวํ ธมฺมโต, ‘‘มจิฺฉาทฏฺิฐิ, มจิฺฉาทฏฺิฐี, มจิฺฉาทฏฺิฐิโนฯ มจิฺฉาทฏฺิฐิ,ํ มจิฺฉาทฏฺิฐี, มจิฺฉาทฏฺิฐิ
โนฯ มจิฺฉาทฏฺิฐินา’’ต ิ เอวํ ปุคฺคลโต, ‘‘มจิฺฉาสงฺกปโฺป, มจิฺฉาสงฺกปปฺาฯ มจิฺฉาสงฺกปปฺ’’นฺต ิเอวํ 
ธมฺมปุคฺคลโต, ‘‘มจิฺฉาวาจา, มจิฺฉาวาจา, มจิฺฉาวาจาโยฯ มจิฺฉาวาจ,ํ มจิฺฉาวาจา มจิฺฉาวาจาโยฯ 
มจิฺฉาวาจาย’’ เอวํ เอกนฺตธมฺมโต, ‘‘มจิฺฉาวาโจ, มจิฺฉาวาจาฯ มจิฺฉาวาจ,ํ มจิฺฉาวาเจฯ มจิฺฉาวา
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เจน’’ เอวํ เอกนฺตปุคฺคลโต, ‘‘มจิฺฉาทฏฺิฐิโกฯ มจิฺฉาทฏฺิฐิกาฯ มจิฺฉาทฏฺิฐิก’’นฺต ิเอวมฺปิ เอกนฺตปุคฺ
คลโต, ‘‘มจิฺฉาสงฺกปปีฺ, มจิฺฉาสงฺกปปิฺโนฯ มจิฺฉาสงฺกปปิฺ’’นฺต ิเอวมฺปิ เอกนฺตปุคฺคลโต นามกิปท
มาลา ภวตฯิ ปจฺจตฺโตปโยควจนาทวิเสน ปน ปท ํสทสิํ วิสทสิํ สพฺพถา สทสิมฺปิ จ ภวตฯิ เอส 
นโย สมฺมาทิฏฺฐิสมฺมาสงกฺปฺปาทสุีปิฯ 

อตฺริเม อาหจฺจภาสิตา ปโยคา – อวิชฺชาคตสฺส ภกฺิขเว อวิทฺทสุโน มจิฺฉาทฏฺิฐิ ปโหตฯิ มจิฺ
ฉาทฏฺิฐิสฺส มจิฺฉาสงฺกปโฺป ปโหตฯิ มจิฺฉาสงฺกปปฺสฺส มจิฺฉาวาจา ปโหตฯิ มจิฺฉาวาจสฺส มจิฺ
ฉากมฺมนฺโต ปโหตฯิ มจิฺฉากมฺมนฺตสฺส มจิฺฉาอาชโีว ปโหตฯิ มจิฺฉาอาชวีสฺส มจิฺฉาวายาโม ปโหติ
ฯ มจิฺฉาวายามสฺส มจิฺฉาสต ิปโหตฯิ มจิฺฉาสตสฺิส มจิฺฉาสมาธ ิปโหตตีฯิ วิชฺชาคตสฺส  ภกฺิขเว 
วิทฺทสุโน สมฺมาทฏฺิฐิ ปโหตฯิ สมฺมาทฏฺิฐิสฺส สมฺมาสงฺกปโฺป ปโหตตี ิวิตฺถาโร, เอวํ กตฺถจ ิวาจฺจ
ลงฺิคภตูานํ อภเิธยฺยลงฺิคานญฺจ ตทฺธตินฺตลงฺิคานญฺจ นามกิปทมาลา สปปฺโยคา กถติาฯ 

อทิานิ เนวาภเิธยฺยลงฺิคสฺส ภวิตพพฺสทฺทสฺส จ อภเิธยฺยลงฺิคานํ โสตฺถิ สุวตฺถิ สทฺทานญฺจ 
วาจฺจลงฺิคาภเิธยฺยลงฺิคสฺส อพภฺุตสทฺทสฺส จ วาจฺจลงฺิคสฺส อภูตสทฺทสฺสจาต ิอเิมสํ กญฺิจ ิวิเสสํ กถ
ยาม, นามกิปทมาลญฺจ ยถารห ํโยเชสฺสามฯ เอเตสุ ห ิภวิตพพฺสทฺโท เอกนฺตภาววาจโก นปํุสก
ลงฺิโค เอกวจนนฺโตเยว โหตฯิ ตตยินฺตปเทห ิเอวํสทฺท นสทฺทาทหี ิจ โยเชตพฺโพ จ โหตฯิ นาสฺส 
นามกิปทมาลา ลพฺภต,ิ อตฺริเม จ ปโยคา ‘‘สทฺธมฺมครุเกน ภวิตพฺพ,ํ โน อามสิครุเกน, อมินิา โจ
เรน ภวิตพฺพ,ํ อเิมห ิโจเรห ิภวิตพฺพ,ํ อมิาย โจริยา ภวิตพฺพ,ํ อมิาห ิโจรีห ิภวิตพฺพ,ํ อเนน จตฺิ
เตน ภวิตพฺพ,ํ อเิมห ิจตฺิเตห ิภวิตพฺพ,ํ เอวํ ภวิตพฺพ,ํ อญฺญถา ภวิตพฺพ’’นฺตฯิ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

ภวิตพพฺปท ํนิจฺจ,ํ สพฺพญฺญุวรสาสเน; 
ปฐเมกวโจ ภาว-วาจกญฺจ นปํุสกฯํ 

ตตยินฺตปเทเหวํ-สทฺทาทหี ิจ ธมีตา; 
โยเชตพฺพวํ สมฺโภต,ิ อติ ิวิทฺวา วิภาวเยฯ 

อยํ ‘‘ภวิตพฺพ’’นฺต ิปทสฺส วิเสโสฯ 

โสตฺถ ิภทฺทนฺเต โหตุ รญฺโญ, โสตฺถิ ํคจฺฉต ินฺหาปิโตฯ โสตฺถนิามฺห ิสมุฏฺฐิโตฯ สุวตฺถ,ิ 
สุวตฺถิ,ํ สุวตฺถนิา, อยํ ธสาตฺถิสทฺทาทนีํ วิเสโสฯ 

อยํ ปน ‘‘อพฺภุต ํอภตู’’นฺต ิทฺวินฺนํ วิเสโสฯ ภูสทฺทสฺส พฺภ,ู สํโยคปเร ปฏิเสธตฺถวต ิออตินิิปา
เต อุปปเท สต ิเอกนฺเตน รสฺสตฺตมุปยาตฯิ กฺวตฺเถ? ‘‘อภตูปุพฺพ ํภตู’’นฺตอิาทสฺีวตฺเถสุฯ ตถาวิเธ 
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อสญฺโญคปเร รสฺสตฺต ํน อุปยาตฯิ กฺวตฺเถ? ‘‘อสจฺจ’’นฺตอิาทสฺีวตฺเถสุฯ ตถา ห ิ‘‘อพฺภุต’’นฺต ิ
ปทสฺส ‘‘อภตูปุพฺพ ํภตู’’นฺตปิิ อตฺโถ ภวต,ิ ‘‘อพฺภุตกรณ’’นฺตปิิ อตฺโถ ภวตฯิ ‘‘อภตู’’นฺต ิ ปทสฺส 
ปน ‘‘อสจฺจ’’นฺตปิิ อตฺโถ ภวต,ิ ‘‘อชาต’’นฺตปิิ อตฺโถ ภวตฯิ ตตฺร ‘‘อจฺฉริยํ วต โภ อพฺภุต ํวต โภฯ 
อจฺเฉรํ วต โลกสฺมิ,ํ อพฺภุต ํโลมหสํนํ’’ อจิฺเจวมาทโย ‘‘อภตูปุพฺพ ํภตู’’นฺต ิอตฺเถ ปโยคาฯ 

‘‘ตฺวํ ม ํนาเคน อาลมฺป, 
อห ํมณฺฑูกฉาปิยา; 
โหตุ โน อพฺภุต ํตตฺถ, 
อาสหสฺเสห ิปญฺจห’ี’ต ิ

อจิฺเจวมาทโย อพฺภุตกรณตฺเถ ปโยคาฯ เอวํ รสฺสวเสน, ทฆีวเสน ปน นิสฺสํโยเค ‘‘อภตู ํอตจฺฉํฯ 
อตถ’ํ’อจิฺเจวมาทโย อสจฺจตฺเถ ปโยคา, ‘‘อภตู ํอชาต ํอสญฺชาต’’นฺต ิอจิฺเจวมาทโย อชาตตฺเถ ปโย
คาฯ ภวนฺต ิจตฺร – 

‘‘อภตูปุพฺพ ํภตู’’นฺต,ิ อตฺถสฺมิ ํอพภฺุตนฺตทิ;ํ 
ปท ํวิญฺญหู ิวิญฺเญยฺยํ, รสฺสภาเวน สณฺฐิตฯํ 

อพฺภุตกรณตฺเถปิ, อพภฺุตนฺต ิปท ํตถา; 
สณฺฐิต ํรสฺสภาเวน, อติ ิวิทฺวา วิภาวเยฯ 

อภูตมติ ิทฆีตฺต-วเสน กถติ ํปน; 
ปท ํสมธคินฺตพฺพ-มสจฺจาชาตวาจกฯํ 

อพฺภุต,ํ อพฺภุตานิฯ จิตฺตนเยน, อพฺภุโต, อพฺภุตาฯ อพฺภุต,ํ ปุริสนเยน, อพฺภุตา, อพฺภุตา, 
อพฺภุตาโยฯ อพฺภุตฯํ กญญฺานเยน เญยฺยํฯ เอวํ ภูตสทฺทสฺสปิ นามกิปทมาลา ตธิา คเหตพฺพาฯ 
อตฺร ‘‘อพฺภุต’’มติ ิ ปท ํวาจฺจลงฺิคมฺปิ ภวต ิอภเิธยฺยลงฺิคมฺปิฯ ‘‘อภตู’’มติ ิ ปท ํปน วาจฺจลงฺิค ํอภิ
เธยฺยลงฺิคมฺปิ วา สจฺจสทฺโท วิย กตฺถจฯิ อติสฺิส ยถารห ํอยมฺปิ สปปฺโยคา นามกิปทมาลา กถติา
ฯ 

อทิานิ อาคมกิานํ โกสลฺลชนนตฺถ ํปทสโมธานวเสน นามกิปทมาลา วุจฺจเต – พุทฺโธ ภควา, 
พุทฺธา ภควนฺโตฯ พุทฺธ ํภควนฺต,ํ พุทฺเธ ภควนฺเตฯ พุทฺเธน ภควตา, เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ อยํ ปท
มาลา เอกวจนพหุวจนวเสน เญยฺยาฯ 
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เทวา ตาวติสําฯ เทเว ตาวติเํสฯ เทเวห ิตาวติเํสหฯิ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ พหุวจนวเสน เญยฺ
ยา ปทมาลาฯ 

โส ภควา ชานํ ปสฺสํ อรห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธ, ต ํภควนฺต ํชานนฺต ํปสฺสนฺต ํอรหนฺต ํสมฺมาสมฺ
พุทฺธ,ํ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน, ตสฺส ภควโต ชานโต ปสฺสโต อรห
โต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ เอกวจนวเสน เญยฺยา ปทมาลาฯ 

ราชา สุทฺโธทโน, ราชานํ สุทฺโธทนํ, รญฺญา สุทฺโธทเนนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

ราชา ปสฺเสนท ีโกสโล, ราชานํ ปสฺเสนทิ ํโกสล,ํ รญฺญา ปสฺเสนทนิา โกสเลนฯ เสสํ วิตฺ
ถาเรตพฺพฯํ 

ราชา มาคโธ เสนิโย พมฺิพสิาโร, ราชานํ มาคธ ํเสนิยํ พมฺิพสิารํ, รญฺญา มาคเธน เสนิเยน 
พมฺิพสิาเรนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหปุิตฺโต, ราชานํ มาคธ ํอชาตสตฺตุ ํเวเทหปุิตฺต,ํ รญฺญา มา
คเธน อชาตสตฺตุนา เวเทหปุิตฺเตนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

มหาปชาปต ีโคตม,ี มหาปชาปติ ํโคตมิ,ํ มหาปชาปตยิา โคตมยิาต ิปญฺจกฺขตฺตุ ํวตฺตพฺพฯํ 
มหาปชาปตยิํ โคตมยิํ, โภต ิมหาปชาปต ิโคตมฯิ 

มกฺขล ิโคสาโลฯ มกฺขลิ ํโคสาลฯํ มกฺขลนิา โคสาเลนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานํ สาวกยุคฯํ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานํ สาวกยุคํ, สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนน 
สาวกยุเคน, สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานสฺส สาวกยุคสฺสฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ สพฺพาเปตา ปทมาลา 
เอกวจนวเสน เญยฺยาฯ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา อคฺคสาวกา, สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน อคฺคสาวเก, 
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนห ิอคฺคสาวเกหฯิ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ พหุวจนวเสน เญยฺยาฯ อโิต อญฺเญ
สุปิ 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 ผล,ํ สานิ ผลานิฯ เสน ผเลนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

ปฐม ํฌานํ, ปฐม ํฌานํ, ปฐเมน ฌาเนน, ปฐมสฺส ฌานสฺสฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 
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จตุตฺถ ีทสิา, จตุตฺถิ ํทสิํ, จตุตฺถยิา ทสิายฯ 

ธมฺม ีกถา, ธมฺมิ ํกถ,ํ ธมฺมยิา กถาย, ธมฺมยิํ กถายํฯ เอวํ อนุปุพฺพ ีกถา, เอวรูปี กถาฯ อมิิ
นา นเยน อญฺเญสุปิ ฐาเนสุ ปทสโมธานวเสน ลงฺิคโต จ อนฺตโต จ วจนโต จ อเปกฺขติพฺพฯํ ปท
โต จ นานปปฺการา นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

อทิานิ เอกปปฺการานํ สทฺทานํ ลงฺิคอนฺตวเสน นานตฺต ํเวทติพฺพฯํ กถ?ํ ยาทโิส, ยาทสิี, 
ยาทสิํฯ ตาทโิส, ตาทสิี, ตาทสิํฯ เอตาทโิส, เอตาทสิี, เอตาทสิํฯ กทีโิส, กทีสิี, กทีสิํฯ อทีโิส, อทีิ
สี, อทีสิํฯ เอทโิส, เอทสิี, เอทสิํฯ สทโิส, สทสิี, สทสิํฯ กทาจ ิปน ‘‘ยาทสิา ตาทสิา’’ต ิ เอวมาทนีิ 
อตฺิถลิงฺิครูปานิปิ ภวนฺตฯิ นามกิปทมาลา เนสํ ปุริส อิตฺถี จิตฺตนเยน โยเชตพฺพาฯ 

อทิานิ สมาสตทฺธติปทภตูานํ อมมสทฺทาทนีํ นามกิปทมาลา วุจฺจเต – อมโม, อมมา, อมม,ํ 
อมเมฯ อมเมนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

มยฺหโก, มยฺหกาฯ มยฺหก,ํ มยฺหเกฯ มยฺหเกนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

อามา, อามา, อามาโยฯ อาม,ํ อามา, อามาโยฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

ตตฺร อมโมต ินตฺถ ิตณฺหามมตฺต ํทฏฺิฐิมมตฺตญฺจ เอตสฺสาต ิอมโม, โก โส, อรหาเยวาต ิวตฺตุ ํ
วฏฺฏตฯิ อปิจ เยสตณฺหาปิ สทฏฺิฐีปิ ‘‘มม อทิ’’นฺต ิมมตฺต ํน กโรนฺต,ิ เตปิ อมมาเยวฯ เอตฺถ จ 
‘‘มนุสฺสา ตตฺถ ชายนฺต,ิ อมมา อปริคฺคหา’’ต ิอทิ ํสาสนโต นิทสฺสนํฯ ‘‘อมโม นิรหงฺกาโร’’ต ิอทิ ํ
ปน โลกโต นิทสฺสนํฯ อตฺิถลิงฺิเค วตฺตพฺเพ ‘‘อมมา, อมมา, อมมาโย’’ต ิปทมาลาฯ นปํุสเก วตฺตพฺ
เพ ‘‘อมม,ํ อมมานี’’ต ิ ปทมาลาฯ ตตฺร มยฺหโกต ิ‘‘อทิมฺปิ มยฺห ํอทิมฺปิ มยฺห’’นฺต ิวิปปฺลปตตี ิ
มยฺหโก, เอโก ปกฺขวิิเสโสฯ วุตฺตญฺเหต ํชาตเก – 

‘‘สกุโณ มยฺหโก นาม, คริิสานุทรีจโร; 
ปกฺก ํปิปผฺลมิารุยฺห, ‘มยฺห ํมยฺห’นฺต ิกนฺทต’ี’ตฯิ 

อตฺิถลิงฺิเค วตฺตพฺเพ ‘‘มยฺหก,ี มยฺหก,ี มยฺหกโิย’’ต ิปทมาลาฯ ตตฺร อามาต ิ‘‘อาม อห ํตุมฺ
หาก ํทาสี’’ต ิ เอวํ ทาสิภาวํ ปฏิชานาตตี ิอามาฯ เคหทาสีฯ วุตฺตญฺเหต ํชาตเกสุ ‘‘ยตฺถ ทาโส 
อามชาโต, ฐิโต ถุลฺลานิ คจฺฉต’ี’ต ิจ, ‘‘อามาย ทาสาปิ ภวนฺต ิโลเก’’ต ิจ, ตสฺมา อมิาเนเวตฺถ 
นิทสฺสนปทานิฯ 
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อทิานิ กติ กติปย กติมีสทฺทานํ วิเสโส วุจฺจเต ยถารห ํนามกิปทมาลา จฯ ตตฺร กติ
มีสทฺทสฺส นามกิปทมาลา น ลพฺภต ิ‘‘อชฺช ภนฺเต กตมิ’ี’ต ิ เอวํ ปุจฺฉาวเสน อาคตมตฺตโตฯ กติ 
กติปยสทฺทานํ ปน ลพฺภเตว, สา จ พหุวจนิกาฯ วิสุทฺธิมคคฺฏีกายํ ปน กติปยสทฺโท เอกวจนิ
โก วุตฺโตฯ กต ิปุริสา ตฏฺิฐนฺต,ิ กต ิปุริเส ปสฺสตฯิ กต ิอตฺิถโิย, กต ิกุลานิฯ กต ิโลกสฺมิ ํฉิทฺทานิ 
ยตฺถ จตฺิต ํน ตฏฺิฐตฯิ กต ิกุสลาฯ กต ิธาตุโยฯ กต ิอายตนานิฯ กตหิ ิขนฺเธห ิกตหิายตเนห ิกตหิ ิ
ธาตหู ิสงฺคหติฯํ กตภิ ิรชมาเนต,ิ กตภิ ิปริสุชฺฌตฯิ กตปิยา ปุริสา, กตปิยา อตฺิถโิย, กตปิยานิ 
จตฺิตานิฯ อมิา ปน นามกิปทมาลาฯ 

กตฯิ กตหิ,ิ กตภิฯิ กตนิํฯ กตสุิฯ 

กตปิยาฯ กตปิเยห,ิ กตปิเยภฯิ กตปิยานํฯ กตปิเยสุฯ กตปิยาโยฯ กตปิยาห,ิ กตปิยาภฯิ 
กตปิยานํฯ กตปิยาสุฯ กตปิยานิฯ กตปิเยฯ กตปิเยห ,ิ กตปิเยภฯิ กตปิยานํฯ กตปิเยสูตฯิ สพฺพา
เปตา สตฺตนฺนํ วิภตฺตนีํ วเสน เญยฺยา, สมาสวิธมฺิหปิิ กติ กติปยสทฺทา พหุวจนวเสเนว โยเชตพฺ
พาฯ ‘‘กตสิงฺคาตโิค ภกฺิขุ, โอฆตณฺิโณต ิวุจฺจตฯิ กตปิยชนกต’’นฺตอิาทสุี ห ิ‘‘กต ิกตฺิตกา สงฺคา 
กตสิงฺคา’’ตอิาทนิา สพฺพทา พหุวจนสมาโส ทฏฺฐพฺโพฯ 

อทิานิ รูฬฺหสีทฺทานํ นามกิปทมาลา วุจฺจเต – อธิ รูฬหีฺสทฺทา นาม เยวาปนกสทฺทาทโยฯ 
เยวาปนโก, เยวาปนกาฯ เยวาปนกฯํ เยวาปโน, เยวาปนาฯ เยวาปนํฯ ยํวาปนก,ํ ยํวาปนกานิฯ 
เสสํ สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพฯํ ตตฺร เยวาปนโกต ิ‘‘ผสฺโส โหต ิเวทนา โหต’ี’ตอิาทนิา วุตฺตา ผสฺ
สาทโย วิย สรูปโต อวตฺวา ‘‘เย วา ปน ตสฺมิ ํสมเย อญฺเญปิ อตฺถ ิปฏิจฺจสมุปปฺนฺนา อรูปิโน ธมฺ
มา’’ต ิ เอวํ ‘‘เยวาปนา’’ต ิปเทน วุตฺโต เยวาปนโก, เอวํ ‘‘เยวาปโน’’ต ิเอตฺถาปิฯ ตถา ‘‘ยํ วา 
ปนญฺญมฺปิ อตฺถ ิรูป’’นฺต ิเอวํ ‘‘ยํวาปนา’’ต ิปเทน วุตฺต ํยํวาปนกํฯ เอส นโย ยถารห ํยสฺสกํ ยตฺ
ถกนฺตอิาทสุีปิ เนตพฺโพฯ 

เอตฺถ สิยา – นนุ จ โภ ปนสทฺโท นิปาโต, นิปาตานญฺจ อพฺยยภาโว สิทฺโธ ตสุี ลงฺิเคสุ สพฺพ
วิภตฺตวิจเนสุ จ วยาภาวโต, โส กสฺมา ‘‘เยวาปโน’’ต ิโอการนฺโต ชาโตต?ิ สจฺจ ํปนสทฺโท นิปาโต
, โส จ โข ‘‘เย วา ปน ตสฺมิ ํสมเย’’ต ิวา, ‘‘ยํ วา ปนญฺญมฺปี’’ต ิวา, ‘‘พฺราหฺมณา ปนา’’ต ิวา เอว
มาทสุี นิปาโต, ‘‘เยวาปนโก’’ต ิวา, ‘‘เยวาปโน’’ต ิวา เอวมาทสุี นิปาโต นาม น โหตฯิ อนุ
กรณมตฺตญฺเหต,ํ ตสฺมา อทีเิสสุ ปนสทฺทสหติา ปโยคา รูฬฺหสีทฺทาต ิคเหตพฺพาฯ ยชฺเชวํ กสฺมา 
นิพฺพจนมุทาหฏนฺต?ิ อตฺถสฺส ปากฏีกรณตฺถฯํ 
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ตโยธมฺมชาตกฯํ ตโยธมฺมชาตกฯํ ตโยธมฺมชาตเกนฯ ตโยธมฺมชาตกสฺสฯ ตโยธมฺมชาตกา, 
ตโยธมฺมชาตกสฺมาฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

ตโยสงฺขาราฯ ตโยสงฺขาเรฯ ตโยสงฺขาเรห ,ิ ตโยสงฺขาเรภฯิ ตโยสงฺขารานํฯ เสสํ วิตฺ
ถาเรตพฺพฯํ 

จตฺตาริปุริสยุโค สงฺโฆฯ จตฺตาริปุริสยุค ํสงฺฆฯํ จตฺตาริปุริสยุเคน สงฺเฆนฯ จตฺตาริปุริสยุคสฺส 
สงฺฆสฺสฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

สโตการี, สโตการี, สโตการิโนฯ สโตการิ,ํ สโตการี, สโตการิโนฯ สโตการินา, สโตการีห,ิ 
สโตการีภฯิ สโตการิสฺสฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ เอตฺถ สโตการีต ิสรตตี ิสโต, สโต เอว หุตฺวา กรณ
สีโลต ิสโตการีฯ 

อปเรสมฺปิ รูฬฺหสีทฺทานํ นามกิปทมาลา วุจฺจเต สทฺธมิตฺถวิภาวนายฯ องฺคาฯ องฺเคฯ องฺ
เคห,ิ องฺเคภฯิ องฺคานํฯ องฺเคห,ิ องฺเคภฯิ องฺคานํฯ องฺเคสุฯ โภนฺโต องฺคาฯ 

องฺคา ชนปโทฯ องฺเค ชนปทฯํ องฺเคห,ิ องฺเคภ ิชนปเทนฯ องฺคานํ ชนปทสฺสฯ องฺเคห,ิ องฺ
เคภ ิชนปทสฺมาฯ องฺคานํ ชนปทสฺสฯ องฺเคสุ ชนปเทฯ โภนฺโต องฺคา ชนปทฯ เอวํ มคธโกสลา
ทนีมฺปิ โยเชตพฺพาฯ 

อตฺิถลิงฺิเค กาสี, กาสิโย, กาสี, กาสิโยฯ กาสีห,ิ กาสีภฯิ กาสีนํฯ กาสีห,ิ กาสีภฯิ กาสีนํฯ กา
สีสุฯ โภตโิย กาสิโยฯ อตฺรายมตฺถวิภาวนา – กาสี, กาสิโย ชนปโทฯ กาสี, กาสิโย ชนปทฯํ กา
สีห,ิ กาสีภ ิชนปเทนฯ กาสีนํ ชนปทสฺสฯ กาสีห,ิ กาสีภ ิชนปทสฺมาฯ กาสีนํ ชนปทสฺสฯ กาสีสุ 
ชนปเทฯ โภตโิย กาสิโย ชนปทฯ เอวํ อวนฺตีเจตี วชฺชี อจิฺเจเตสมฺปิ ปทานํ โยเชตพฺพาฯ เต
นาหุ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘กุรูสุ ชนปเท’’ตฯิ เอวํ องคฺาทนีิ อตฺถสฺส เอกตฺเตปิ ชนปทนามตฺตา รูฬฺหวี
เสน พหุวจนาเนว ภวนฺตฯิ ตถา ห ิตตฺถ ตตฺถ ‘‘องฺเคสุ วิหรตฯิ มคเธสุ จาริก ํจรมาโน’’ตอิาทนิา, 
‘‘องฺคานํ มคธานํ กาสีนํ โกสลาน’’นฺตอิาทนิา จ พหุวจนปาฬิโย ทสฺิสนฺตฯิ เอวํ รูฬฺหสีทฺทานํ นา
มกิปทมาลา ภวนฺตฯิ 

อทิานิ อปราปิ อโิต สวิเสสตรา สทฺทเภเท สมฺโมหวิทฺธสํนการิกา ปรมสุขุมญาณาวหา นา
มกิปทมาลาโย กถยาม โสตนูํ อตฺถพฺยญฺชนคฺคหเณ ปรมโกสลฺลสมฺปาทนตฺถฯํ ตา จ โข ‘‘สมฺพุทฺ
โธ ปฏิชานาสิฯ กสฺสโก ปฏิชานาสิฯ อุปาสโก ปฏิชานาสิฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโต อเิม 
ธมฺมา อนภสิมฺพุทฺธา’’ตอิาทโย ปาฬินเย นิสฺสาเยวฯ ตตฺถ สมฺพุทฺโธปฏิชานาสีต ิ‘‘ตฺวํ ‘อห ํสมฺ
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มาสมฺพุทฺโธ’ต ิปฏิชานาสี’’ต ิอิติสทฺทโลปวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ เอส นโย ‘‘กสฺสโก ปฏิชานา
สี’’ตอิาทสุีปิฯ ‘‘สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโต’’ต ิเอตฺถ ปน ‘‘อห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธ’’ต ิปฏิ
ชานนฺตสฺส ตวาต ิเอวํ อิติสทฺทโลปโยชนาวเสน อญฺโญ สทฺทสนฺนิเวโส เตเนว อญฺโญ อตฺถปฏิเว
โธ จ ภวตฯิ ‘‘ขณีาสวสฺส เต ปฏิชานโตต’ิ’อาทสุีปิ เอเสว นโยฯ อฏฺฐกถายํ ปน สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺส เต ปฏิชานโตต ิ‘‘อห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธ, สพฺเพ ธมฺมา มยา อภสิมฺพุทฺธา’’ต ิ เอวํ ปฏิชาน
โต ตวาต ิโย อตฺโถ วุตฺโต, โสปิ ยถาทสฺสิโต อตฺโถเยวฯ เอวํปการํ ญตฺวา ปณฺฑิตชาตเิยน กุลปุตฺ
เตน อมฺเหห ิวุจฺจมานา ‘‘อห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธ’ต ิตฺวํ ปฏิชานาสี’’ต ิเอตสฺมิ ํอตฺเถ สกฺริยาปทา อยํ 
ปทมาลา ววตฺถเปตพฺพา – 

สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตฺวํ ปฏิชานํ ตฏฺิฐสิฯ สมฺมาสมฺพุทฺธ ํต ํปฏิชานนฺต ํปสฺสตฯิ สมฺมาสมฺพุทฺเธน 
เต ปฏิชานตา ธมฺโม เทสิโตฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโต ทยีเตฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺมา ตยา 
ปฏิชานตา อเปตฯิ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโต ธมฺโมฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺมิ ํตยิ ปฏิชานนฺเต 
ปตฏฺิฐิตนฺตฯิ ตถา ‘‘ขณีาสโว ตฺวํ ปฏิชานาสี’’ตอิาทนิาปิ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

อทิฺธมิา ภกฺิขุ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหต,ิ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหตฯิ อทิฺธมินฺโต ภกฺิข ูเอ
โกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺต,ิ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺตตี ิอมิสฺมิ ํปนตฺเถ อยมฺปิ สกฺริยาปทา ปท
มาลา ววตฺถเปตพฺพา – 

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺโต พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺโต ภกฺิขุ ตฏฺิฐต,ิ เอโกปิ หุตฺวา 
พหุธา โหนฺตา พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺตา ภกฺิข ูตฏฺิฐนฺตฯิ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺต ํพหุธาปิ 
หุตฺวา เอโก โหนฺต ํภกฺิขุ ํปสฺสต,ิ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺเต พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺเต ภกฺิข ู
ปสฺสตฯิ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺเตน พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺเตน ภกฺิขุนา ธมฺโม เทสิโต, เอ
โกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺเตห ิพหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺเตห ิภกฺิขหู ิธมฺโม เทสิโตฯ เอโกปิ หุตฺวา 
พหุธา โหนฺตสฺส พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺตสฺส ภกฺิขุโน ทยีเตฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ โภ เอโกปิ 
หุตฺวา พหุธา โหนฺต พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺต ภกฺิขุ ตฺวํ ธมฺม ํเทเสห,ิ โภนฺโต เอโกปิ หุตฺวา 
พหุธา โหนฺตา พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺตา ตุมฺเห ธมฺม ํเทเสถาตฯิ อมิสฺมิ ํฐาเน เกวฏฺฏสุตฺตํ 
สาธกฯํ ‘‘อธิ เกวฏฺฏ ภกฺิขุ อเนกวิหติ ํอทฺิธวิิธ ํปจฺจนุโภตฯิ เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหต,ิ พหุธาปิ 
หุตฺวา เอโก โหต,ิ อาวิภาวํ…เป.… ตเมนํ อญฺญตโร สทฺโธ ปสนฺโน ปสฺสต ิต ํภกฺิขุ ํอเนกวิหติ ํ
อทิฺธวิิธ ํปจฺจนุโภนฺต ํเอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหนฺต ํพหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหนฺต’’นฺต ิอทิ ํเกวฏฺฏ
สุตฺตฯํ 
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เอโกเอกาย มาตุคาเมน สทฺธิ ํรโห นิสชฺช ํกปเฺปนฺโต ภกฺิขุ เอวํ วทต,ิ เอโกเอกาย มาตุคา
เมน สทฺธิ ํรโห นิสชฺช ํกปเฺปนฺตา ภกฺิข ูเอวํ วทนฺตฯิ เอโกเอกาย มาตุคาเมน สทฺธิ ํรโห นิสชฺช ํ
กปเฺปนฺต ํภกฺิขุ ํปสฺสต,ิ เอโกเอกาย มาตุคาเมน สทฺธิ ํรโห นิสชฺช ํกปเฺปนฺเต ภกฺิข ูปสฺสตฯิ สพฺพ ํ
วิตฺถาเรตพฺพฯํ เอตฺถ ปน ‘‘น ตฺเวว เอโกเอกาย, มาตุคาเมน สลฺลเป’’ตอิาทกิ ํปาฬิปท ํสาธกฯํ 
เอตฺถ ห ิเอโกเอกายาต ิอทิ ํอพฺยยปทสทสิํ รูฬฺหปีทนฺต ิคเหตพฺพ ,ํ อญญฺมญญฺนฺต ิสทฺทสฺส วิย 
จ เอกปทตฺตปูคมนญฺจสฺส เวทติพฺพฯํ ภกฺิขุ วินา ทุตเิยน สยํ เอโก หุตฺวา เอกาย อตฺิถยิา สทฺธนฺิต ิ
อมิสฺมิ ํอตฺเถ ‘‘เอโกเอกายา’’ต ิ อทิ ํปท ํน รูฬฺหปีทนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ เอวํ สนฺเตปิ น ‘‘เอโก’’ต ิสทฺโท 
‘‘ภกฺิข’ู’ต ิ ปเทน สมานาธกิรโณฯ ยท ิสมานาธกิรโณ สิยา, ‘‘นิสชฺช ํกปเฺปนฺต’’นฺตอิาท ิน วตฺตพฺพ ํ
สิยาฯ ‘‘เอกายา’’ต ิ สทฺโทปิ น อชฺฌาหริตพฺเพน ‘‘อตฺิถยิา’’ต ิ ปเทน สมานาธกิรโณฯ ยท ิสมานาธิ
กรโณ สิยา, ‘‘มาตุคาเมนา’’ต ิ น วตฺตพฺพ ํสิยา วิเสสาภาวโต ทฺวิรุตฺตภาวาปชฺชนโต จฯ กญฺิจ ภยฺิ
โย ‘‘มาตุคาเมนา’’ต ิ วุตฺตตฺตา ‘‘เอเกนา’’ต ิ วตฺตพฺพ ํสิยา, เอกนฺตโต ปน ‘‘เอโกเอกายา’’ต ิ อทิ ํ
ปท ํปุมตฺิถสิงฺขาต ํอตฺถ ํอเปกฺขต,ิ น สมานาธกิรณปท,ํ ตสฺมา ‘‘ทฺเว ชานิปตโย อญฺญมญฺญ ํ สลฺล
เปนฺต’ี’ตอิาทสุี ‘‘อญฺญมญฺญ’’นฺต ิ ปทสฺส วิย จ ‘‘เอโกเอกายา’’ต ิ อมิสฺส เอกปทตฺตญฺจ นิสชฺช ํกปฺ
เปนฺตสฺส ภกฺิขุโน วิเสสนตฺตญฺจ เวทติพฺพฯํ อถ วา ยสฺสํ นิสชฺชกฺริยายํ ภกฺิขุปิ เอโกว โหติ, อตฺิ
ถปิี เอกาวฯ สา กฺริยา รูฬฺหวีเสน ‘‘เอโกเอกายา’’ต ิ วุจฺจต,ิ ตาทสิาย เอโกเอกาย นิสชฺชกฺริยาย 
ภกฺิขุ มาตุคาเมน สทฺธนฺิตปิิ อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อมินิา นเยน อญฺเญสมฺปิ รูฬฺหสีทฺทานํ นามกิปท
มาลา ยถาปโยค ํเอกวจนพหุวจนวเสน โยเชตพฺพาฯ อจิฺเจวํ วาจฺจาภเิธยฺยลงฺิคาทนีํ นามกิปท
มาลา นานปปฺการโต ปกาสิตาฯ 

สุมธุรตรสทฺทนิติ ํอมิ,ํ 
ปฏุตรมตติ ํสุสิเข วรํ; 
วิทุวิมตติโมปหริ ํรวิ,ํ 
มตกุิมุทปโพธนิิสาปติฯํ 

กตวิญฺญชูนสฺสาส-สาสนสฺสาภวุิทฺธยิา; 
ธยิา นีตมิมิ ํสาธุ, สาธุกญฺเญว ลกฺขเยฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

วาจฺจาภเิธยฺยลงฺิคาทปิริทปีโน นามกิปทมาลาวิภาโค 
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เอกาทสโม ปริจฺเฉโทฯ 

เอตฺตาวตา ภูธาตุมยานํ ปุลฺลงฺิคานํ อตฺิถลิงฺิคานํ นปํุสกลงฺิคานญฺจ นามกิปทมาลา ยถารห ํ
ลงฺิคนฺตเรห ิสทฺทนฺตเรห ิอตฺถนฺตเรห ิจ สทฺธิ ํนานปปฺการโต ทสฺสิตาฯ สพฺพนามานิ ห ิฐเปตฺวา 
นยโต อญฺญานิ กานิจ ินามานิ อคฺคหติานิ นาม นตฺถฯิ 

๑๒. สพฺพนามตสํทิสนามนามิกปทมาลา 

อโิต ปรํ ปวกฺขาม,ิ สพฺพนามญฺจ ตสฺสม;ํ 
นามญฺจ โยชติ ํนานา-นาเมเหว วิเสสโตฯ 

ยานิ โหนฺต ิตลิงฺิคานิ, อนุกลูานิ ยานิ จ; 
ตลิงฺิคานํ วิเสเสน, ปทาเนตานิ นามโตฯ 

‘‘สพฺพสาธารณกานิ, นามานิ’’จฺเจว อตฺถโต; 
สพพฺนามานิ วุจฺจนฺต,ิ สตฺตวีสต ิสงฺขโตฯ 

เตสุ กานิจ ิรูเปห,ิ เสสาญฺเญห ิจ ยุชฺชเร; 
กานิจ ิปน สเหว, เอเตสํ ลกฺขณํ อทิฯํ 

เอตสฺมา ลกฺขณา มุตฺต,ํ น ปท ํสพฺพนามกิ;ํ 
ตสฺมาตีตาทโย สทฺทา, คุณนามานิ วุจฺจเรฯ 

สพฺพนามานิ นาม – สพฺพ กตร กตม อุภย อติรอญฺญ อญฺญตร อญฺญตม ปุพฺพ ปร อปร 
ทกฺขณิ อุตฺตร อธรยต เอต อมิ อมุกิ ํเอก อุภ ทฺวิต ิจตุ ตุมฺห อมฺห อจิฺเจตานิ สตฺตวีสฯ 

เอเตสุ สพพฺสทฺโท สกลตฺโถ, โส จ สพฺพสพฺพาทวิเสน เญยฺโยฯ กตร กตมสทฺทา ปุจฺฉนตฺ
ถาฯ อุภยสทฺโท ทฺวิอวยวสมุทายวจโนฯ อิตรสทฺโท วุตฺตปฏิโยควีจโนฯ อญญฺสทฺโท อธคิ
ตาปรวจโนฯ อญญฺตร อญญฺตมสทฺทา อนิยมตฺถาฯ ปุพพฺาทโย อุตฺตรปริยนฺตา ทสิากาลา
ทวิวตฺถาวจนาฯ ตถา ห ิปุพพฺ ปรา ปร ทกฺขิณุตฺตรสทฺทา ปุลฺลงฺิคตฺเต ยถารห ํกาลเทสาทวิจ
นา, อตฺิถลิงฺิคตฺเต ทสิาทวิจนา, นปํุสกลงฺิคตฺเต ฐานาทวิจนาฯ อธรสทฺโทปิ เหฏฺฐิมตฺถวาจโก 
ววตฺถาวจโนเยว, โส จ ตลิงฺิโค ‘‘อธโร ปตฺโตฯ อธรา อรณี, อธรํ ภาชน’’มติ,ิ ยํสทฺโท อนิยมตฺโถฯ 
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ตสํทฺโท ปรมฺมุขาวจโนฯ เอตสทฺโท สมปีวจโนฯ อิมสทฺโท อจฺจนฺตสมปีวจโนฯ อมุสทฺโท ทรูวจ
โนฯ กํิสทฺโท ปุจฺฉนตฺโถฯ เอกสทฺโท สงฺขาทวิจโนฯ วุตฺตญฺห ิ– 

เอกสทฺโท อญฺญตฺถเสฏฺฐอสหายสงฺขาทสุี ทสฺิสตฯิ ตถา เหส ‘‘สสฺสโต อตฺตา จ โลโก 
จ, อทิเมว สจฺจ ํโมฆมญฺญนฺต,ิ อตฺิเถเก อภวิทนฺต’ี’ตอิาทสุี อญฺญตฺเถ ทสฺิสตฯิ ‘‘เจตโส เอ
โกทภิาว’’นฺตอิาทสุี เสฏฺเฐฯ ‘‘เอโก วูปกฏฺโฐ’’ตอิาทสุี อสหาเยฯ ‘‘เอโกว โข ภกฺิขเว ขโณ 
จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายา’’ตอิาทสุี สงฺขายนฺตฯิ 

ยตฺเถส สงฺขาวจโน, ตตฺเถกวจนนฺโตวฯ อุภสทฺโท ทฺวิสทฺทปริยาโยฯ ทฺวิติจตุสทฺทา สงฺ
ขาวจนา, สพฺพกาล ํพหุวจนนฺตาวฯ ตุมฺหสทฺโท เยน กเถต,ิ ตสฺมิ ํวตฺตพฺพวจนํฯ อมฺหสทฺโท 
อตฺตนิ วตฺตพฺพวจนํฯ 

อทิานิ เตสํ นามกิปทมาล ํกถยาม – 

สพฺโพ, สพฺเพฯ สพฺพ,ํ สพฺเพฯ สพฺเพน, สพฺเพห,ิ สพฺเพภฯิ สพฺพสฺส, สพฺเพสํ, สพฺเพสานํฯ 
สพฺพสฺมา, สพฺพมฺหา, สพฺเพห,ิ สพฺเพภฯิ สพฺพสฺส, สพฺเพสํ, สพฺเพสานํฯ สพฺพสฺมิ,ํ สพฺพมฺห,ิ สพฺ
เพสุฯ โภ สพฺพ, ภวนฺโต สพฺเพฯ 

ตตฺร ‘‘สพฺโพ ภโูต, สพฺเพ ภตูา’’ตอิาทนิา, ‘‘สพฺโพ ปุริโส, สพฺเพ ปุริสา’’ตอิาทนิา จ นเยน 
สพฺพานิ ปุลฺลงฺิคนาเมห ิสทฺธิ ํโยเชตพฺพานิฯ ยานิ ปน ยมกมหาเถเรน ปุนฺนปํุสกวิสเย สพพฺ 
กตร กตมาทนีํ อญฺญานิปิ รูปานิ วุตฺตานิฯ ต ํยถา? 

‘‘สพฺพา’’ อจิฺจาทกิ ํรูปํ, นิสฺสกฺเก ภุมฺมเก ปน; 
‘‘สพฺเพ’’ อจิฺจาทกิ ํรูปํ, ยมเกน ปกาสิตฯํ 

ตญฺเจ อุปปริกฺขตฺิวา, ยุตฺต ํคณฺหนฺตุ โยคโิน; 
สพฺพนามกิรูปญฺห,ิ วิวิธ ํทุพฺพุธ ํยโตฯ 

สพฺพา, สพฺพา, สพฺพาโยฯ สพฺพ,ํ สพฺพา, สพฺพาโยฯ สพฺพาย, สพฺพสฺสา, สพฺพาห,ิ สพฺพาภิ
ฯ สพฺพาย, สพฺพสฺสา, สพฺพาสํฯ สพฺพาย, สพฺพสฺสา, สพฺพาห,ิ สพฺพาภฯิ สพฺพาย, สพฺพสฺสา, 
สพฺพาสํฯ สพฺพายํ, สพฺพสฺสา, สพฺพสฺสํ, สพฺพาสุฯ โภต ิสพฺเพ, โภตโิย สพฺพา, สพฺพาโยฯ อตฺิถิ
ลงฺิคตฺเต นามกิปทมาลาฯ 
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เอตฺถ ‘‘สพฺพา ภาวิกา, สพฺพา ภาวิกาโย’’ต,ิ ‘‘สพฺพา กญฺญา, สพฺพา กญฺญาโย’’ต ิจ อาทนิา 
อตฺิถลิงฺิคสพฺพนามานิ สพฺเพห ิอตฺิถลิงฺิเคห ิสทฺธิ ํโยเชตพฺพานิฯ เอตฺถ จ ‘‘สพฺพสฺสา’’ต ิปท ํตตยิา
จตุตฺถปีญฺจมฉีฏฺฐีสตฺตมวีเสน ปญฺจธา วิภตฺต ํ‘‘ตสฺสา กุมาริกาย สทฺธ’ิ’นฺต ิกรณปปฺโยคาททิสฺสน
โตฯ สพฺพสฺสา กญฺญาย กตฯํ สพฺพสฺสา กญฺญาย เทตฯิ อยํ กญฺญา สพฺพสฺสา กญฺญาย หนีา วิรู
ปาฯ อยํ กญฺญา สพฺพสฺสา กญฺญาย อุตฺตมา อภริูปาฯ สพฺพสฺสา กญฺญาย อเปต,ิ สพฺพสฺสา 
กญฺญาย ธนํฯ สพฺพสฺสา กญฺญาย ปตฏฺิฐิตฯํ 

สพฺพ,ํ สพฺพานิฯ สพฺพ,ํ สพฺพานิฯ สพฺเพน, สพฺเพห,ิ สพฺเพภฯิ สพฺพสฺส, สพฺเพสํ, สพฺเพสานํ
ฯ สพฺพสฺมา, สพฺพมฺหา, สพฺเพห,ิ สพฺเพภฯิ สพฺพสฺส, สพฺเพสํ, สพฺเพสานํฯ สพฺพสฺมิ,ํ สพฺพมฺห,ิ 
สพฺเพสุฯ โภ สพฺพ, ภวนฺโต สพฺพานิฯ นปํุสกลงฺิคตฺเต นามกิปทมาลาฯ 

เอตฺถ ‘‘สพฺพ ํภตู,ํ สพฺพานิ ภตูานิฯ สพฺพ ํจตฺิต,ํ สพฺพานิ จตฺิตานี’’ต ิจ อาทนิา นปํุสก
ลงฺิคสพฺพนามานิ สพฺเพห ินปํุสกลงฺิเคห ิสทฺธิ ํโยเชตพฺพานิฯ เอวํ สพพฺสทฺทสฺส ลงฺิคตฺตยวเสน 
ปทมาลา ภวตฯิ 

อทิานิสฺส ปรปเทน สทฺธิ ํสมาโส เวทติพฺโพ ‘‘สพฺพสาธารโณ สพฺพเวรี’’อติฯิ ตตฺถ สพฺเพสํ 
สาธารโณ สพพฺสาธารโณฯ สพฺเพสํ เวรี, สพฺเพ วา เวริโน ยสฺส โสยํ สพพฺเวรีต ิสมาสวิคฺคโหฯ 
ยถา ปน สพพฺสทฺทสฺส ปทมาลา ลงฺิคตฺตยวเสน โยชติา, เอวํ กตรสทฺทาทนีมฺปิ อธรสทฺทปริยนฺ
ตานํ โยเชตพฺพาฯ 

ตตฺรายํ อุภยสทฺทวชฺชโิต ปุลฺลงฺิคเปยฺยาโล – 

กตโร, กตเรฯ กตรํ…เป.… โภ กตร, ภวนฺโต กตเรฯ กตโม, กตเมฯ อติโร, อติเรฯ อญฺโญ, 
อญฺเญฯ อญฺญตโร, อญฺญตเรฯ อญฺญตโม, อญฺญตเมฯ ปุพฺโพ, ปุพฺเพฯ ปโร, ปเรฯ อปโร, อปเรฯ 
ทกฺขโิณ, ทกฺขเิณฯ อุตฺตโร, อุตฺตเรฯ อธโร, อธเร…เป.… โภ อธร, ภวนฺโต อธเรตฯิ 

อยํ ปน อุภยสทฺทสหโิต นปํุสกลงฺิคเปยฺยาโล – 

กตรํ, กตรานิฯ กตรํ…เป.… โภ กตร, ภวนฺโต กตรานิฯ กตมฯํ อุภยํฯ อติรํฯ อญฺญฯํ 
อญฺญตรํฯ อญฺญตมฯํ ปุพฺพฯํ ปรํฯ อปรํฯ ทกฺขณํิฯ อุตฺตรํฯ อธรํ, อธรานิฯ อธรํ…เป.… โภ อธร, 
ภวนฺโต อธรานีตฯิ 
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อทิานิ ปุนฺนปํุสกลงฺิคานํ ปรสทฺทาทนีํ รูปนฺตรนิทฺเทโส วุจฺจตฯิ กจฺจายนสฺมญฺิห ิ‘‘ปุริสา’’ต ิ
วิย ‘‘ปรา’’ต ิปฐมาพหุวจนํ ทสฺิสตฯิ เอวรูโป นโย อปรสพพฺกตราทสุี อญญฺตมปริโยสาเนสุ 
นวสุ อปปฺสิทฺโธ, ลพฺภมาโน ปุพพฺทกฺขิณุตฺตราธเรสุ จตสุู ลพฺเภยฺยฯ ตถา ‘‘ปุริเส’’ต ิ วิย ปาฬิ
อาทสุี ‘‘ปุพฺเพ’’ต ิ สจฺจสงฺเขเป ‘‘อติเร’’ต,ิ กจฺจายเน จ ‘‘ปเร’’ต ิ สตฺตมเีอกวจนํ ทสฺิสตฯิ เอวรูโป 
นโย สพพฺ อญญฺสทฺเทสุ อปปฺสิทฺโธ, ลพฺภมาโน กตรกตมาทสุี เสเสสุ อธรปริโยสาเนสุ ทฺ
วาทสสุ ลพฺเภยฺยฯ ตถา ‘‘ปุริสา’’ต ิวิย สพพฺา กตรา อจิฺจาท ิปญฺจมเีอกวจนนโย ปาฬิอาทสุี 
อปปฺสิทฺโธฯ เอวํ สนฺเตปิ อยํ นโย ปุนปปฺุนํ อุปปริกฺขตฺิวา ยุตฺโต เจ, คเหตพฺโพฯ 

อยํ ปน อุภยสทฺทสหโิต อตฺิถลิงฺิคเปยฺยาโล – 

กตรา, กตรา, กตราโยฯ กตรํ…เป.… โภต ิกตเร, โภตโิย กตรา, กตราโยฯ กตมาฯ อุภยาฯ 
อติราฯ อญฺญตราฯ อญฺญตมาฯ ปุพฺพาฯ ปราฯ อปราฯ ทกฺขณิาฯ อุตฺตราฯ อธรา, อธรา, อธรา
โยฯ อธรํ…เป.… โภต ิอธเร, โภตโิย อธรา, อธราโยตฯิ 

ยสฺมา ปเนเตสุ อิตร อญญฺ อญญฺตร อญญฺตมานํ ปาฬิยาทสุี ‘‘อติริสฺสา’’ตอิาททิสฺสนโต 
โกจ ิเภโท วตฺตพฺโพ, ตสฺมา จตุตฺถฉีฏฺฐีนํ เอกวจนฏฺฐาเน ‘‘อติริสฺสา, อติราย, อญฺญสฺิสา, 
อญฺญายฯ อญฺญตริสฺสา, อญฺญตราย, อญฺญตมสฺิสา, อญฺญตมายา’’ต ิ โยเชตพฺพฯํ ตถา ตตยิาปญฺ
จมนีเมกวจนฏฺฐาเน ‘‘ตสฺสา กุมาริกาย สทฺธิฯํ กสฺสาห ํเกน หายาม’ี’ต ิกรณนิสฺสกฺกปปฺโยคทสฺสน
โต สตฺตมยิา ปเนกวจนฏฺฐาเน ‘‘อติริสฺสา, อติริสฺสํ, อติราย, อติรายํ, อญฺญสฺิสา, อญฺญสฺิสํ, 
อญฺญาย, อญฺญายํ, อญฺญตริสฺสา, อญฺญตริสฺสํ, อญฺญตราย, อญฺญตรายํ, อญฺญตมสฺิสา, อญฺญต
มสฺิสํ, อญฺญตมาย, อญฺญตมาย’’นฺต ิ โยเชตพฺพ ํ‘‘อญฺญตโร ภกฺิขุ อญฺญตริสฺสา อตฺิถยิา ปฏิพทฺธ
จตฺิโต โหต’ี’ต ิปาฬิทสฺสนโตฯ 

ตตฺร สพพฺสทฺโท สพฺพสพฺพ,ํ ปเทสสพฺพ,ํ อายตนสพฺพ,ํ สกฺกายสพฺพนฺต ิจตสุู วิสเยสุ 
ทฏฺิฐปปฺโยโคฯ ตถา เหส ‘‘สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต ญาณมุเข อาปาถ
มาคจฺฉนฺต’ี’ตอิาทสุี สพฺพสพฺพสฺมิ ํอาคโตฯ ‘‘สพฺเพสํ โว สาริปุตฺตา สุภาสิต ํปริยาเยนา’’ตอิาทสุี 
ปเทสสพฺพสฺมิฯํ ‘‘สพฺพ ํโว ภกฺิขเว เทเสสฺสาม,ิ ต ํสุณาถ สาธุก ํมนสิ กโรถ, ภาสิสฺสาม…ิเป.… 
กตมญฺจ ภกฺิขเว สพฺพ ํจกฺขุญฺเจว รูปา จ…เป.… มโน เจว ธมฺมา จา’’ต ิเอตฺถ อายตนสพฺพสฺมิฯํ 
‘‘สพฺพ ํสพฺพโต สญฺชานาต’ี’ตอิาทสุี สกฺกายสพฺพสฺมิฯํ ตตฺถ สพฺพสพฺพสฺมิ ํอาคโต นิปปฺเทโส, อติ
เรสุ ตสุี สปปฺเทโสต ิเวทติพฺโพฯ อจิฺเจวํ – 

สพฺพสพฺพปเทเสสุ, อโถ อายตเนปิ จ; 
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สกฺกาเย จาต ิจตสุู, สพพฺสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

กตร กตมสทฺเทสุ กตรสทฺโท อปเฺปสุ เอก ํวา ทฺเว วา ตณิี วา ภยฺิโย วา อปปฺมุปาทาย 
วตฺตตฯิ กตมสทฺโท พหสุู เอก ํวา ทฺเว วา ตณิี วา พหุ ํวา อุปาทาย วตฺตตฯิ กตรสทฺโท ห ิอปปฺ
วิสโย, กตมสทฺโท พหุวิสโยฯ ตตฺริเม ปโยคา ‘‘กตเรน มคฺเคน คนฺตพฺพฯํ สมุทฺโท กตโร อยํฯ 
กตโม ตสฺมิ ํสมเย ผสฺโส โหตฯิ กตเม ธมฺมา กุสลาฯ ทสิา จตสฺโส วิทสิา จตสฺโส, อุทฺธ ํอโธ ทส 
ทสิตา, อมิาโย, กตม ํทสิํ ตฏฺิฐต ินาคราชา’’ฯ อจิฺเจวมาทโย ภวนฺตฯิ อุภโยฯ อุภยํฯ อุภโยฯ อุภ
เยนฯ เสสํ ปุลฺลงฺิเค สพพฺสทฺทสมฯํ อุภโย ชนา ตฏฺิฐนฺตฯิ อุภโย ชเน ปสฺสตฯิ ยถา อุโภ ปุตฺตาฯ 
อุโภ ปุตฺเตตฯิ ‘‘อุภโย’’ต ิ ห ิปท ํ‘‘อุโภ’’ต ิ ปทมวิ พหุวจนนฺตภาเวน ปสิทฺธ,ํ น ตฺเวกวจนนฺตภา
เวนฯ เอตฺถ ห ิ– 

‘‘เอกรตฺเตน อุภโย, ตุวญฺจ ธนุเสข จ; 
อนฺนเมวาภนินฺทนฺต,ิ อุภโย เทวมานุสา’’ 

‘‘อุภโย เต ปิตาภาตโร’’ต ิตทตฺถสาธกานิ นิทสฺสนปทานิ เวทติพฺพานิฯ ยทา ปนายสฺมนฺโต 
‘‘อุภโย’’ต ิ เอกวจนนฺต ํปสฺเสยฺยาถ, ตทา สาธุก ํมนสิ กโรถฯ โก ห ิสมตฺโถ อนนฺตนยปฏิมณฺฑิเต 
สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก ชนิสาสเน นิรวเสสโต นยํ ทฏฺฐุ ํทสฺเสตุญฺจ อญฺญตฺร อาคมาธคิมสมฺปนฺเนน 
ปภนฺินปฏิสมฺภเิทนฯ อทิญฺเจตฺถุปลกฺขติพฺพ ํ – 

อญญฺสทฺโท ปุพพฺสทฺโท, ทกฺขิโณ จุตฺตโร ปโร; 
สพฺพนาเมสุ คยฺหนฺต,ิ อสพฺพนามเิกสุปิฯ 

เอเตสญฺห ิสพฺพนาเมสุ สงฺคโห วิภาวิโตวฯ 

อทิานิ อสพฺพนาเมสุ สงฺคโห วุจฺจเต – ตตฺถ อญญฺสทฺโท ตาว ยทา พาลวาจโก, ตทา สพฺ
พนาม ํนาม น โหตฯิ อสพฺพนามตฺตา จ สพฺพถาปิ ปุริส กญญฺา จิตฺตนเยเนว โยเชตพฺโพฯ ตถา 
ห ิน ชานาตตี ิอญฺโญ, พาโล ปุริโสฯ น ชานาตตี ิอญฺญา, พาลา อตฺิถฯี น ชานาตตี ิอญฺญ,ํ พาล ํ
กุลนฺต ิวจนตฺโถฯ เอวํ วิทตฺิวา ปุลฺลงฺิคฏฺฐาเน ‘‘อญฺโญ, อญฺญาฯ อญฺญ,ํ อญฺเญ’’ตอิาทนิา ปุริสน
เยเนว นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อตฺิถลิงฺิคฏฺฐาเน ‘‘อญฺญา, อญฺญา, อญฺญาโย’’ตอิาทนิา 
กญญฺานเยเนว, นปํุสกลงฺิคฏฺฐาเน ‘‘อญฺญ,ํ อญฺญานี’’ตอิาทนิา จิตฺตนเยเนว โยเชตพฺพาฯ 

อมิสฺมญฺิห ิอตฺถวิเสเส พาลชเน วตฺตุกาเมน ‘‘อญฺญา ชนา’’ต ิอวตฺวา ‘‘อญฺเญ ชนา’’ต ิวุตฺเต 
ตสฺส ต ํวจนํ อธปิเฺปตตฺถ ํน สาเธต ิอญฺญถา อตฺถสฺส คเหตพฺพตฺตาฯ ตถา ‘‘อญฺญานํ ชนาน’’นฺต ิ



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๔๑  
 

อวตฺวา ‘‘อญฺเญสํ ชนานํ, อญฺเญสานํ ชนาน’’นฺต ิวา วุตฺเต ตสฺส ต ํวจนํ อธปิเฺปตตฺถ ํน สาเธตฯิ 
ตถา ‘‘อญฺญานํ อตฺิถนี’’นฺต ิอวตฺวา ‘‘อญฺญาสํ อตฺิถนี’’นฺต ิ วุตฺเตปิ, ‘‘อญฺญานํ กุลาน’’นฺต ิอวตฺวา 
‘‘อญฺเญสํ กุลานํ, อญฺเญสานํ กุลาน’’นฺต ิวา วุตฺเตปิฯ สพฺพนามกิวเสน ปน อธคิตาปรวจนิจฺฉายํ 
‘‘อญฺเญ ชนา’’ตอิาทนิา วตฺตพฺพ,ํ น ‘‘อญฺญา ชนา’’ตอิาทนิาฯ ตถา ห ิ‘‘อญฺญา ชนา’’ตอิาทนิา 
วุตฺตวจนํ อธปิเฺปตตฺถ ํน สาเธต ิอญฺญถา อตฺถสฺส คเหตพฺพตฺตาฯ อติ ิยตฺถ ‘‘อญฺญา ชนา’’ตอิา
ทวิจนํ อุปปชฺชต,ิ ‘‘อญฺเญ ชนา’’ตอิาทวิจนํ นุปปชฺชต,ิ ยตฺถ ปน ‘‘อญฺเญ ชนา’’ตอิาทวิจนํ 
อุปปชฺชต,ิ ‘‘อญฺญา ชนา’’ตอิาทวิจนํ นุปปชฺชตฯิ ยา เอตสฺมิ ํอตฺถวิเสเส สลฺลกฺขณา ปญฺญา, อยํ 
นีตยิา มคฺโค ยุตฺตายุตฺตวิิจารเณ เหตุตฺตา, โลกสฺมญฺิห ิยุตฺตายุตฺตวิิจารณา นีตีต ิวุตฺตาฯ สา จ วิ
นา ปญฺญาย น สิชฺฌตฯิ เอวํ อญญฺสทฺโท อสพฺพนามโิกปิ ภวตฯิ 

ปุพพฺ ทกฺขิณุตฺตร ปรสทฺเทสุ ปุพพฺสทฺโท ยตฺถ ปธานวาจโก, ยตฺถ จ ‘‘เสมฺห ํปุพฺโพ’’ตอิาที
สุ โลหติโกปชวาจโก, ตตฺถ อสพฺพนามโิกฯ ปฐมตฺเถ ตลิงฺิโค, ทุตยิตฺเถ เอกลงฺิโคฯ อุตฺตมตฺถวาจ
โก ปน อุตฺตรสทฺโท จ ปรสทฺโท จ อสพฺพนามโิก ตลิงฺิโคเยวฯ ตถา ‘‘ทกฺขณิสฺสา วหนฺตมิ’’นฺต ิ
เอตฺถ วิย สุสิกฺขติตฺถจตุรตฺถวาจโก ทกฺขิณสทฺโทฯ ‘‘เปตานํ ทกฺขณํิ ทชฺชา’’ตอิาทสุี ปน เทยฺย
ธมฺมวาจโก ทกฺขิณาสทฺโท นิโยคา อตฺิถลิงฺิโค อสพฺพนามโิกเยวฯ เอวํ อญญฺ ปุพพฺ ทกฺขิณุตฺตร 
ปรสทฺทา อสพฺพนามกิาปิ สนฺตตี ิเตสํ สพฺพนาเมสุปิ อสพฺพนาเมสุปิ สงฺคโห เวทติพฺโพฯ 

อทิานิ กตรสทฺทาทนีํ ปรปเทน สทฺธิ ํสมาโส นียเต ‘‘กตรคามวาสี กตมคามวาสีฯ อุภยคาม
วาสิโน, อติรคามวาสี อญฺญตรคามวาสี, ปุพฺพทสิา, ปรชโน, ทกฺขณิทสิา, อุตฺตรทสิา, อธรปตฺโต’’
ตฯิ ตตฺร ‘‘กตโร คาโม กตรคาโม, กตโม คาโม กตมคาโม, อุภโย คามา อุภยคามา’’ตอิาทนิา 
ยถารห ํสมาสวิคฺคโห, กตรสทฺทสฺส ปน กตมสทฺเทน สทฺธิ ํสมาสํ อจิฺฉนฺต ิทฺวิธา จ รูปานิ ครู 
‘‘กตโร จ กตโม จ กตรกตเม กตรกตมา วา’’ตฯิ ตสฺมา สพฺพนามกินเยน สุทฺธนามเิกสุ ปุริสน
เยน จ กตร กตมสทฺทสฺส นามกิปทมาลา โยเชตพฺพา, เตนสฺส สมฺปทานสามวิจนฏฺฐาเนสุ ‘‘กต
รกตเมสํ, กตรกตเมสานํ, กตรกตมาน’’นฺต ิตณิี รูปานิ สิยุํ ‘‘กตรา จ กตมา จ กตรกตมา’’ต ิ เอวํ 
อตฺิถลิงฺิควเสน กตสมาเส ปน สพฺพนามกินเยน, สุทฺธนามเิกสุ กญญฺานเยน จ โยเชตพฺพาฯ 
‘‘กตรญฺจ กตมญฺจ กตรกตมานี’’ต ิ เอวํ นปํุสกลงฺิควเสน กตสมาเส สพฺพนามกินเยน, สุทฺธนามเิก
สุ จิตฺตนเยน จ โยเชตพฺพาฯ 

อยํ ปเนตฺถ วิเสโสปิ เวทติพฺโพ – ปุพพฺาปราทสิทฺทา ทฺวนฺทสมาสาทวิิธ ิ ํปตฺวา เสห ิรูเปห ิ
รูปวนฺโต น โหนฺต,ิ ต ํยถา? ปุพฺพาปรา, อธรุตฺตรา, มาสปุพฺพา ปุริสา, ทฏฺิฐปุพฺพา ปุริสา, 
ตถาคต ํทฏฺิฐปุพฺพา สาวกา, อทิ ํปุลฺลงฺิคตฺเต ปฐมาพหุวจนรูปํฯ เอตฺเถกาโร อาเทสภโูต น ทสฺิ
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สตฯิ ปุพฺพาปรานํ อธรุตฺตรานํ, มาสปุพฺพานํ ปุริสานํ, อทิ ํปุลฺลงฺิคตฺเต จตุตฺถฉีฏฺฐีนํ พหุวจนรูปํฯ 
เอตฺถ สํ สานมจิฺเจเต อาเทสภตูา น ทสฺิสนฺตฯิ ตถาคต ํทฏฺิฐปุพฺพานํ สาวกานํ, ตถาคต ํทฏฺิฐปุพฺ
พานํ สาวิกานํ, กุลานํ วา, อทิ ํตลิงฺิคตฺเต จตุตฺถฉีฏฺฐีนํ พหุวจนรูปํฯ เอตฺถาปิ สํ สานมจิฺเจเต อา
เทสภตูา น ทสฺิสนฺตฯิ มาสปุพฺพายํ มาสปุพฺพาย, ปิยปุพฺพายํ ปิยปุพฺพาย, อทิมตฺิถลิงฺิคตฺเต สตฺต
มจีตุตฺถฉีฏฺฐีนํ เอกวจนรูปํฯ เอตฺถาเทสภตูา สํ สา น ทสฺิสนฺตฯิ มาสปุพฺพานํ อตฺิถนีํ, ปิยปุพฺพานํ 
อตฺิถนีํ, อทิมตฺิถลิงฺิคตฺเต จตุตฺถฉีฏฺฐีพหุวจนรูปํฯ เอตฺถ ปนาเทสภโูต สมจิฺเจโส น ทสฺิสตฯิ 
อญฺญานิปิ ยถาสมฺภวํ โยเชตพฺพานิ, ปุพพฺาปราทนีํ สมาสวิคฺคห ํสมาสปริจฺเฉเท ปกาเสสฺสามฯ 

อทิานิ ยสํทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

โย, เยฯ ยํ, เยฯ เยน, เยห,ิ เยภฯิ ยสฺส, เยสํ, เยสานํฯ ยสฺมา, ยมฺหา, เยห,ิ เยภฯิ ยสฺส, เยสํ, 
เยสานํฯ ยสฺมิ,ํ ยมฺห,ิ เยสุฯ อทิ ํปุลฺลงฺิคฯํ ยํ, ยานิฯ ยํ, ยานิฯ เยนฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ อถ วา ยํ, 
ยานิ, ยาฯ ยํ, ยานิ, เยฯ เยนฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ กตฺถจ ิห ินิการโลโป ภวตฯิ อถ วา ปน นิ
การสฺส อากาเรการาเทสาปิ คาถาวิสเยฯ 

‘‘ยา ปุพฺเพ โพธสิตฺตานํ, ปลฺลงฺกวรมาภุเช; 
นิมตฺิตานิ ปทสฺิสนฺต,ิ ตานิ อชฺช ปทสฺิสเร’’ต ิจ, 

‘‘กิ ํมาณวสฺส รตนานิ อตฺถ,ิ เย ต ํชนินฺโต หเร อกฺขธุตฺโต’’ต ิจ อทิเมตฺถ ปาฬินิทสฺสนํฯ อทิ ํ
นปํุสกลงฺิคฯํ 

ยา, ยา, ยาโยฯ ยํ, ยา, ยาโยฯ ยาย, ยาห,ิ ยาภฯิ ยาย, ยสฺสา, ยาสํฯ ยาย, ยาห,ิ ยาภฯิ 
ยาย, ยสฺสา, ยาสํฯ ยสฺสํ, ยายํ, ยาสุฯ อตฺิถลิงฺิคฯํ เอวํ ยํสทฺทสฺส ลงฺิคตฺตยวเสน ปทมาลา ภวตฯิ 
เอตฺถาลปนปทานิ น ลพฺภนฺตฯิ ตถา ตสํทฺทาทนีํ ปทมาลาทสุีปิฯ 

เอตฺถ ปน ยนฺต ิสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต – ยนฺต ิสทฺโท ‘‘ยํ เม ภนฺเต เทวานํ ตาวติสํานํ 
สมฺมุขา สุต ํสมฺมุขา ปฏิคฺคหติ,ํ อาโรเจม ิต ํภนฺเต ภควโต’’ตอิาทสุี ปจฺจตฺตวจเน ทสฺิสตฯิ ‘‘ยนฺต ํ
อปุจฺฉิมฺห อกตฺิตยี โน, อญฺญ ํต ํปุจฺฉาม ตทงฺิฆ พฺรูห’ี’ตอิาทสุี อุปโยควจเนฯ ‘‘อฏฺฐา นเมต ํภกฺิข
เว อนวกาโส, ยํ เอกสฺิสา โลกธาตุยา’’ตอิาทสุี กรณวจเนฯ ‘‘ยํ วิปสฺสี ภควา อรห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธ 
โลเก อุทปาท’ี’ตอิาทสุี ภุมฺมวจเน ทสฺิสตฯิ เอตฺเถท ํ วุจฺจต ิ– 

‘‘ปจฺจตฺเต อุปโยเค จ, ภุมฺเม จ กรเณปิ จ; 
จตสฺูเวเตสุ ฐาเนสุ, ยนฺต ิสทฺโท ปวตฺตต’ี’ตฯิ 
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ปรปเทน สทฺธิ ํยํสทฺทสฺส สมาโสปิ เวทติพฺโพ ‘‘ยํขนฺธาท,ิ ยํคุณา, ยคฺคุณา’’ตฯิ ตตฺถ โย 
ขนฺธาท ิยํขนฺธาทิ, เย คุณา ยํคุณาต ิสมาสวิคฺคโหฯ ตถา ห ิวิสุทฺธิมคเฺค ‘‘ยํคุณเนมตฺิตกิญฺเจต ํ
นาม,ํ เตสํ คุณานํ ปกาสนตฺถ ํอมิ ํคาถ ํวทนฺต’ี’ต ิ เอตสฺมิ ํปเท ‘‘เย คุณา ยํคุณา, ยํคุณา เอว นิ
มตฺิต ํยํคุณนิมตฺิต,ํ ตโต ชาต ํ‘ภควา’ต ิอทิ ํนามนฺต ิยํคุณเนมิตฺติก’’นฺต ินิพฺพจนมจิฺฉิตพฺพฯํ ยคฺ
คุณาต ิเอตฺถ ปน ‘‘ยสฺส คุณา ยคฺคุณา’’ต ินิพฺพจนํฯ ตถา ห ิ– 

‘‘อปิ สพฺพญฺญุตา ปญฺญา, ยคฺคุณนฺต ํน ชานิยา; 
อถ กา ตสฺส วิชญฺญา, ต ํพุทฺธ ํภคูุณํ นเม’’ต ิ

โปราณกวิรจนายํ ‘‘ยสฺส คุณา ยคฺคุณา’’ต ินิพฺพจนมจิฺฉิตพฺพฯํ 

ยสทฺทสฺส สมาสมฺห,ิ สทฺธิ ํปรปเทห ิเว; 
นิคฺคหตีาคโม วาถ, ทฺวิภาโว วา สิยา ทฺวิธาฯ 

เอวํ ยสทฺทสฺส สมาโส สลฺลกฺขติพฺโพฯ 

อทิานิ ตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

โส, เตฯ นํ, ต,ํ เน, เตฯ เนน, เตน, เนห,ิ เตห,ิ เนภ,ิ เตภฯิ อสฺส, นสฺส, ตสฺส, ‘เนสํ, เตสํ 
(อาสํ)ฯ อสฺมา, นสฺมา, ตสฺมา, นมฺหา, ตมฺหา, เนห,ิ เตห,ิ เนภ,ิ เตภฯิ อสฺส, นสฺส, ตสฺส, เนสํ, 
เตสํ (อาสํ)ฯ อสฺมิ,ํ นสฺมิ,ํ ตสฺมิ,ํ อมฺห,ิ นมฺห,ิ ตมฺห,ิ ตฺยมฺห,ิ เนสุ, เตสุฯ อทิ ํปุลฺลงฺิคฯํ เอตฺถ จ 
อาสํสทฺทสฺส อตฺถภิาเว ‘‘เนวาสํ เกสา ทสฺิสนฺต,ิ หตฺถปาทา จ ชาลโิน’’ต ิคาถา นิทสฺสนํ, โส จ ติ
ลงฺิโค ทฏฺฐพฺโพฯ ตฺยมฺหีต ิปทสฺส อตฺถภิาเว – 

‘‘ยทาสฺส สีล ํปญฺญญฺจ, โสเจยฺยญฺจาธคิจฺฉต;ิ 
อถ วิสฺสาสเต ตฺยมฺห,ิ คุยฺหญฺจสฺส น รกฺขต’ี’ต ิ

อยํ คาถา นิทสฺสนํฯ อยเมตฺถ รูปวิเสโส สลฺลกฺขติพฺโพ – อริยวินเยต ิวา สปปฺุริสวินเยต ิวาฯ เอ
เส เส เอเก เอกฏฺเฐต ิปาฬิปปฺเทเส ปจฺจตฺเตกวจนกานเมต ตสทฺทานํ เอการนฺตนิทฺเทโสปิ ทสฺิ
สตตีฯิ 

เอตฺถ ปน เตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต – เตสทฺโท ‘‘น เต สุข ํปชานนฺต,ิ เย น ปสฺสนฺต ิ
นนฺทน’’นฺตอิาทสุี ตสํทฺทสฺส วเสน ปจฺจตฺตพหุวจเน อาคโต, ‘‘เต น ปสฺสาม ิทารเก’’ตอิาทสุี 
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อุปโยคพหุวจเนฯ ‘‘นโม เต ปุริสาชญฺญ, นโม เต ปุริสุตฺตมฯ นโม เต พุทฺธ วีรตฺถ’ู’ต ิจ อาทสุี 
ตุมฺหสทฺทสฺส วเสน สมฺปทาเน, ตุยฺหนฺต ิอตฺโถต ิวทนฺตฯิ ‘‘กนฺิเต ทฏฺิฐํ กนฺิต ิเต ทฏฺิฐํ, อุปธ ีเต 
สมตกฺิกนฺตา, อาสวา เต ปทาลติา’’ต ิจ อาทสุี กรเณฯ ‘‘กนฺิเต วต ํกิ ํปน พฺรหฺมจริย’’นฺตอิาทสุี สา
มอิตฺเถ, ตวาต ิอตฺโถต ิวทนฺตฯิ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

‘‘ปจฺจตฺเต อุปโยเค จ, กรเณ สมฺปทานิเย; 
สามมฺิห ิจาต ิเตสทฺโท, ปญฺจสฺวตฺเถสุ ทสฺิสต’ี’ตฯิ 

ต,ํ ตานิฯ ต,ํ ตานิฯ เนน, เตน อจิฺจาทฯิ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ อทิ ํนปํุสกลงฺิคฯํ 

สา, ตา, ตาโยฯ นํ, ต,ํ นา, ตา, นาโย, ตาโยฯ นาย, ตาย, นาห,ิ ตาห,ิ นาภ,ิ ตาภฯิ อสฺสา, 
นสฺสา, (ตสฺิสา,) ตสฺสา, นาย, ตาย, นาสํ, ตาสํ, สานํ, อาสํฯ อสฺสา, นสฺสา, ตสฺสา, นาย, ตาย, 
นาห,ิ ตาห,ิ นาภ,ิ ตาภฯิ อสฺสา, นสฺสา, (ตสฺิสา,) ตสฺสา, นาย, ตาย, นาสํ, ตาสํ, สานํ, อาสํฯ นาย
, ตาย, อสฺสํ, นสฺสํ, ตสฺิสํ, ตสฺสํ, นายํ, ตายํ, นาสุ, ตาสุ, ตฺยาสุฯ อทิ ํอตฺิถลิงฺิคฯํ 

เอตฺถ ปน ‘‘อภกฺิกโม สานํ ปญฺญายต,ิ นาสํ กุชฺฌนฺต ิปณฺฑิตาฯ ขฑฺิฑา ปณิหติา ตฺยาสุ, รต ิ
ตฺยาสุ ปตฏฺิฐิตาฯ พชีานิ ตฺยาสุ รุหนฺต’ี’ต ิปโยคทสฺสนโต ‘‘สานํ อาสํ ตฺยาสู’’ต ิอมิานิ วุตฺตานิ 
อกฺขรจนฺิตกานํ ญาณจกฺขุสมฺมุยฺหนฏฺฐานภตูานิฯ เอวํ ปรมฺมุขวจนสฺส ตสํทฺทสฺส นามกิปทมาลา 
ภวตฯิ 

เอตฺถ จ อทิ ํวตฺตพฺพ ํ– 

‘‘ต ํตฺวํ คนฺตฺวาน ยาจสฺสุ’’, อจิฺจาทสุี ปทสฺิสเร; 
อาโท ตํ เตตอิาทนีิ, นนฺตอิาทนีิ โน ตถาฯ 

นํ เน เนนาตอิาทนีิ, โว โนอจิฺจาทโย วิย; 
ปทโต ปรภาวมฺห,ิ ทฏฺิฐานิ ชนิสาสเนฯ 

‘‘อถ นํ อถ เน อาห, น จ นํ ปฏินนฺทต’ิ’; 
อจิฺจาทนีิ ปโยคานิ, ทสฺเสตพฺพานิ วิญฺญุนาฯ 

โก เจตฺถ วเทยฺย – 

‘‘ยถา นท ีจ ปนฺโถ จ, ปานาคารํ สภา ปปา; 
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เอวํ โลกตฺิถโิย นาม, นาสํ กุชฺฌนฺต ิปณฺฑิตา’’ต ิ

เอตฺถ – 

ปทโต อปรตฺเตปิ, นาสํสทฺทสฺส ทสฺสนา; 
อาโทปิ อจิฺฉิตพฺพาว, นํ เนอจิฺจาทโย อติฯิ 

โส ปเนวนฺตุ วตฺตพฺโพ, ‘‘ตว วาเท น ลพฺภต;ิ 
นาสํสทฺโท นสทฺโท จ, อาสํสทฺโท จ ลพฺภเรฯ 

ตสฺมา ‘อาสํ น กุชฺฌนฺต,ิ อตฺิถนีํ ปณฺฑิตา’อติ;ิ 
อตฺโถว ภวเต เอวํ, สุฏฺฐุ ธาเรห ิปณฺฑิตา’’ตฯิ 

อถ วา ยสฺมา นิรุตฺติปิฏเก ‘‘นํ ปุริสํ ปสฺสต,ิ เน ปุริเส ปสฺสต’ี’ตอิาทนิา ปทโต อปรตฺเตปิ 
‘‘น,ํ เน’’ อจิฺจาทนีิ ปทานิ วุตฺตานิ, ตสฺมา เตนาปิ นเยน ปทโต อปรานิปิ ตานิ กทาจ ิสิยุํฯ มยํ 
ปน ปาฬินยานุสาเรน เตสํ ปวตฺติ ํวทาม, อทิ ํฐานํ สุฏฺฐุ วิจาเรตพฺพฯํ 

เอตฺถ ปน ตสทฺทสฺส ปรปเทห ิสทฺธิ ํสมาโสปิ เวทติพฺโพ ‘‘ตปุํตฺโต, ตสํทโิส, ตนฺนินฺโน, ตปฺ
โปโณ, ตปปฺพฺภาโร, ตพฺภโูต, ตคฺคุโณ, ตสฺสทโิส’’ตฯิ 

ตสทฺทสฺส สมาสมฺห,ิ สทฺธิ ํปรปเทห ิเว; 
นิคฺคหตีาคโม ปุพฺพ-ปเท ทฺวิตฺตนฺตุ ปจฺฉิเมฯ 

เอวํ ตสทฺทสฺส สมาโส สลฺลกฺขติพฺโพฯ 

อทิานิ เอตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

เอโส, เอเตฯ เอต,ํ เอเตฯ เอเตน, เอเตห,ิ เอเตภฯิ เอตสฺส, เอเตสํ, เอเตสานํฯ เอตสฺมา, 
เอตมฺหา, เอเตห,ิ เอเตภฯิ เอตสฺส, เอเตสํ, เอเตสานํฯ เอตสฺมิ,ํ เอตมฺห,ิ เอเตสุฯ อทิ ํปุลฺลงฺิคฯํ 

เอต,ํ เอตานิฯ เอต,ํ เอตานิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํ, อทิ ํนปํุสกลงฺิคฯํ 

เอสา, เอตา, เอตาโยฯ เอต,ํ เอตา, เอตาโยฯ เอตาย, เอตาห,ิ เอตาภฯิ เอตาย, เอตสฺิสา, เอ
ตสฺิสาย, เอตาสํฯ เอตาย, เอตาห,ิ เอตาภฯิ เอตาย, เอตสฺิสา, เอตสฺิสาย, เอตาสํฯ เอตาย, เอ
ตสฺิสํ, เอตาสุฯ อทิ ํอตฺิถลิงฺิคฯํ เอวํ เอตสทฺทสฺส นามกิปทมาลา ภวตฯิ 
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ปรปเทเนตฺถ สทฺธิ ํสมาโสปิสฺส เวทติพฺโพ ‘‘เอตทตฺถาย โลกสฺมิ,ํ นิธ ินาม นิธยฺิยตฯิ 
เอตปปฺรมาเยว เทวตา สนฺนิปตติา อเหสุ’’นฺตอิาทสุีฯ 

สมาเส เอตสทฺทสฺส, สทฺธิ ํปรปเทห ิเว; 
นิคฺคหตีาคโม ปุพฺพ-ปเท โหต ิน โหต ิจฯ 

อทิานิ อิทํสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

อยํ, อเิมฯ อมิ,ํ อเิมฯ อเนน, อมินิา, เอห,ิ เอภ,ิ อเิมห,ิ อเิมภฯิ อสฺส, อมิสฺส, เอสํ, เอสานํ, อิ
เมสํ, อเิมสานํฯ อสฺมา, อมิสฺมา, อมิมฺหา, เอห,ิ เอภ,ิ อเิมห,ิ อเิมภฯิ อสฺส, อมิสฺส, เอสํ, เอสานํ, อิ
เมสํ, อเิมสานํฯ อสฺมิ,ํ อมิสฺมิ,ํ อมฺห,ิ อมิมฺห,ิ เอสุ, อเิมสุฯ อทิ ํปุลฺลงฺิคฯํ 

อทิ,ํ อมิานิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ อทิ ํนปํุสกลงฺิคฯํ 

อยํ, อมิา, อมิาโยฯ อมิ,ํ อมิา, อมิาโยฯ อมิาย, อมิาห,ิ อมิาภฯิ อสฺสา, อสฺสาย, อมิสฺิสา, อมิสฺิ
สาย, อมิาย, อมิาสํฯ อสฺสา, อมิสฺิสา, อมิาย, อมิาห,ิ อมิาภฯิ อสฺสา, อสฺสาย, อมิสฺิสา, อมิสฺิสาย, 
อมิาย, อมิาสํฯ อสฺสํ, อมิสฺิสํ, อมิาย, อมิายํ, อมิาสุฯ อทิ ํอตฺิถลิงฺิคฯํ เอวํ อิทํสทฺทสฺส นามกิปท
มาลา ภวตฯิ 

กจฺจายเน ตุ ‘‘อมิสฺสิทมสํิสุ นปํุสเก’’ต ิอิมสทฺโทเยว ปกตภิาเวน วุตฺโต, อธิ ปน อิทํสทฺโท
เยว ‘‘อทิปปฺจฺจยตา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘อทิ’’นฺต ิปกตยิา ทสฺสนโตฯ ตถา ห ิ‘‘อเิมสํ ปจฺจยา อทิปปฺจฺจยา, 
อทิปปฺจฺจยา เอว อิทปฺปจฺจยตา, อทิปปฺจฺจยานํ วา สมโูห อทิปปฺจฺจยตา’’ต ิ วุตฺตฯํ เอตฺถ จ 
อทิปปฺจฺจยา เอว อทิปปฺจฺจยตาต ิตาสทฺเทน ปท ํวฑฺฒติ ํน กญฺิจ ิอตฺถนฺตรํ ยถา เทโว เอว เทว
ตาตฯิ อทิปปฺจฺจยานํ สมโูห อทิปปฺจฺจยตาต ิสมหูตฺถ ํตาสทฺทมาห ยถา ชนานํ สมโูห ชนตาตฯิ 
จูฬนิรุตฺติยํ นิรุตฺติปิฏเก จ อิทํสทฺโทเยว ปกตภิาเวน วุตฺโตฯ 

สมาเส อิทํสทฺทสฺส, สทฺธิ ํปรปเทน เว; 
อทิปปฺจฺจยตาตฺเวว, รปํู ทฺวิตฺต ํสิยุตฺตเรฯ 

อทิานิ อมุสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

อสุ, อมุ, อมฯู อมุ,ํ อมฯู อมุนา, อมหู,ิ อมภูฯิ อมุสฺส, ทุสฺส, อมสูํ, อมสูานํฯ อมุสฺมา, อมุมฺหา
, อมหู,ิ อมภูฯิ อมุสฺส, ทุสฺส, อมสูํ, อมสูานํฯ อมุสฺมิ,ํ อมุมฺห,ิ อมสุูฯ อทิ ํปุลฺลงฺิคฯํ 
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อทุ,ํ อมนูิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ อทิ ํนปํุสกลงฺิคฯํ 

อสุ, อมุ, อม,ู อมุโยฯ อมู,ํ อม,ู อมุโยฯ อมุยา, อมหู,ิ อมภูฯิ อมุสฺสา, อมุยา, อมสูํ, อมสูานํฯ 
อมุยา, อมหู,ิ อมภูฯิ อมุสฺสา, อมุยา, อมสูํ, อมสูานํฯ อมุยา, อมุยํ, อมุสฺสํ, อมสุูฯ อทิ ํอตฺิถลิงฺิคฯํ 
เอวํ อมุสทฺทสฺส นามกิปทมาลา ภวต,ิ สมาโส ปน อปปฺสิทฺโธฯ 

ตตฺร ‘‘ทุสฺส เม เขตฺตปาลสฺส, รตฺตภิตฺต ํอปาภต’’นฺต ิปโยคทสฺสนโต ‘‘ทุสฺสา’’ต ิปทมมฺเหห ิ
ฐปิตฯํ กการาคมวเสน อญฺญานิปิ อสพฺพนามกิรูปานิ ภวนฺตฯิ เตสํ วเสน อยํ ลงฺิคตฺตยสฺส นา
มกิปทมาลา วุจฺจเต – 

‘‘อสุโก, อสุกาฯ อสุก,ํ อสุเก’’ตอิาทนิา, ‘‘อมุโก, อมุกาฯ อมุก,ํ อมุเก’’ตอิาทนิา จ ปุริสนโยปิ 
ลพฺภตฯิ ‘‘อสุกา, อสุกาโย’’ตอิาทนิา, ‘‘อมุกา, อมุกาโย’’ตอิาทนิา จ กญญฺานโยปิ ลพฺภตฯิ ‘‘อสุก,ํ 
อสุกานี’’ตอิาทนิา, ‘‘อมุก,ํ อมุกานี’’ตอิาทนิา จ จิตฺตนโยปิ ลพฺภตฯิ อมิาเนตฺถ ปทานิ อสพฺพนา
มกิานิปิ กการาคมวเสน นานตฺตทสฺสนตฺถ ํวุตฺตานิฯ 

อทิานิ กํิสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

โก, เกฯ ก,ํ เกฯ เกน, เกห,ิ เกภฯิ กสฺส, กสฺิส, เกสํฯ กสฺมา, กมฺหา, เกห,ิ เกภฯิ กสฺส, กสฺิส, 
เกสํฯ กสฺมิ,ํ กสฺิมิ,ํ กมฺห,ิ กมฺิห,ิ เกสุฯ อทิ ํปุลฺลงฺิคฯํ 

รูปวิเสโสเปตฺถ เวทติพฺโพ ‘‘เก คนฺธพฺเพ จ รกฺขเส นาเค, เก กมฺิปุริเส จ มานุเส, เก ปณฺฑิ
เต สพฺพกามทเท, ทฆี ํรตฺต ํภตฺตา เม ภวิสฺสต,ิ เก จ ฉเว ปาถกิปุตฺเต, กา จ ตถาคตานํ อรหนฺ
ตานํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ อาสาทนา’’ต ิปาฬิทสฺสนโตฯ ยสฺมา ปน เก คนฺธพฺเพ จ รกฺขเส นาเค อติิ
อาทสุี ปาฬีสุ ‘‘เก’’ต ิ ปจฺจตฺตวจนํ เอการนฺตมฺปิ ทสฺิสต,ิ ตสฺมา ‘‘เก’’ต ิ รูปเภโท เจตฺถ เญยฺโยฯ 
ตถา ‘‘กสฺิสสฺส เอกธมฺมสฺส, วธ ํโรเจสิ โคตมฯ กสฺิมิ ํเม สิวโย กุทฺธาฯ กมฺห ิกาเล ตยา วีร, ปตฺถิ
ตา โพธมุิตฺตมา’’ตอิาทนีิ จ นิทสฺสนปทานิ เญยฺยานิฯ อปิจ – 

‘‘โก เต พล ํมหาราช’’, อติอิาทสุี ปาฬิสุ; 
กฺวสทฺทตฺเถ วตฺตตตี,ิ เญยฺยา โก อจิฺจยํ สุตฯิ 

เปต ํต ํสามมทฺทกฺขิ,ํ โก นุ ตฺวํ สาม ชวีสิ; 
อติ ิปาเฐ กถํสทฺทา-ภเิธยฺเย วตฺตตตี ิจฯ 
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เอเตสุ ทฺวีสุ อตฺเถสุ, ทฏฺิโฐ โก อจิฺจยํ รโว; 
นิปาโตต ิคเหตพฺโพ, สุตสิามญฺญโต รุโตฯ 

นปํุสกลงฺิเค ก,ํ กานิฯ ก,ํ กานิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํ โยเชตพฺพฯํ อถ วา ‘‘กิ ํจตฺิตฯํ กิ ํรูปํฯ กิ ํ
ปราภวโต มุขฯํ กิ ํอจิฺฉสี’’ตอิาทปิโยคทสฺสนโต ปน ‘‘กิ,ํ กานิฯ กิ,ํ กานี’’ต ิวตฺวา เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํ 
โยเชตพฺพฯํ อยํ นโย ยุตฺตตโร, อทิ ํนปํุสกลงฺิคฯํ 

กา, กา, กาโยฯ ก,ํ กา, กาโยฯ กาย, กาห,ิ กาภฯิ กาย, กสฺสา, กาสํ, กาสานํฯ กาย, กสฺสา, 
กาห,ิ กาภฯิ กาย, กสฺสา, กาสํ กาสานํฯ กาย, กสฺสา, กายํ, กสฺสํ, กาสุฯ 

เอตฺถ ปน กาโยต ิปทสฺส อตฺถภิาเว ‘‘กาโย อโมฆา คจฺฉนฺต’ี’ต ินิทสฺสนํ ทฏฺฐพฺพฯํ อทิ ํอตฺิถิ
ลงฺิคฯํ เอวํ กํิสทฺทสฺส นามกิปทมาลา ภวตฯิ เอตฺเถตสฺส อตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต – กํิ สทฺโท ‘‘กิ ํราชา 
โย โลก ํน รกฺขตฯิ กิ ํนุ โข นาม ตุมฺเห ม ํวตฺตพฺพ ํมญฺญถา’’ตอิาทสุี ครหเน อาคโตฯ ‘‘ยํ กญฺิจ ิ
รูปํ อตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺน’’นฺตอิาทสุี อนิยเมฯ ‘‘กนฺิเต วกฺกล ิอมินิา ปูตกิาเยน ทฏฺิเฐน, โย โข 
วกฺกล ิธมฺม ํปสฺสต,ิ โส ม ํปสฺสต’ี’ตอิาทสุี นิปปฺโยชนตายํฯ ‘‘กิ ํน กาหาม ิเต วโจ’’ตอิาทสุี 
สมฺปฏิจฺฉเนฯ ‘‘กิสํูธ วิตฺต ํปุริสสฺส เสฏฺฐ’’นฺตอิาทสุี ปุจฺฉายํ, ปุจฺฉา จ นาม การณปุจฺฉาทวิเสน 
อเนกวิธา, อโต การณปุจฺฉาทวิเสนปิ กํิสทฺทสฺส ปวตฺต ิวิตฺถารโต เญยฺยาฯ ตถา ห ิอยํ ‘‘กิ ํนุ 
สนฺตรมาโนว, กาสุํ ขณสิ สารถฯิ กิ ํนุ ชาติ ํน โรเจสิฯ เกน เตตาทโิส วณฺโณ’’ตอิาทสุี การณปุจฺ
ฉายํ วตฺตตฯิ ‘‘กิ ํกาสุยา กริสฺสต’ี’ตอิาทสุี กจิฺจปุจฺฉายํฯ ‘‘กิ ํสีลฯํ โก สมาธ’ี’ตอิาทสุี สรูปปุจฺฉายํฯ 
‘‘กิ ํขาทสิฯ กิ ํปิวสี’’ตอิาทสุี วตฺถุปุจฺฉายํฯ ‘‘ขาทสิ กิ ํปิวสิ ก’ิ’นฺตอิาทสุี กฺริยาปุจฺฉายํ วตฺตตฯิ 
อทฏฺิฐโชตนาปุจฺฉาต ิเอวมาทกิา ปน ปญฺจวิธา ปุจฺฉา กํิสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาเร อนาหริตพฺพตฺตา 
อนาคตาต ิทฏฺฐพฺพฯํ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

ครหายํ อนิยเม, นิปปฺโยชนตาย จ; 
สมฺปฏิจฺฉนปุจฺฉาสุ, กํิสทฺโท สมฺปวตฺตตฯิ 

ปรปเทน สทฺธิ ํสมาโสปิสฺส เวทติพฺโพ ‘‘กิสํมุทโย, กิเํวทโน, กิสํญฺโญชโน’’ตฯิ เอตฺถ ‘‘โก, เก
ฯ กา, กา, กาโยฯ กิ,ํ กานี’’ต ิ เอวํ ลงฺิคตฺตยวเสน วิภตฺตานิ กํิสทฺทมยานิ ปทานิ สมาสปทตฺเต 
ปุน กิมติ ิปกตภิาเวเนว ตฏฺิฐนฺตฯิ นามสทฺเทน ปน สมาเส เตสํ ทฺวิธา คต ิทสฺิสต ิ‘‘กินฺนาโม, 
โกนาโม’’ตฯิ สพฺพานิ ปเนตานิ อตฺิถนิปํุสกลงฺิควเสน พหุวจนวเสน จ โยเชตพฺพานิฯ 

กํิสทฺทสฺส สมาสมฺห,ิ สทฺธิ ํนามรเวน เว; 
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‘‘กนฺินาโม’’ อติ ิ‘‘โกนาโม’’, อติ ิเจวํ คต ิทฺวิธาฯ 

‘‘โกนาโม เต อุปชฺฌาโย’’, อจิฺจาเทตฺถ นิทสฺสนํ; 
สหญฺเญน สมาสมฺห,ิ ‘‘กิ ํกิ’ํ’อจิฺเจว สุยฺยเตฯ 

ตถา ห ิ‘‘กิจํตฺิโต ตฺวํ ภกฺิขุฯ กิกํารปฏิสฺสาวินี’’ตอิาทสุี กํิสทฺโท สรูปมวิชหนฺโต ตฏฺิฐตฯิ ตตฺถ 
ห ิกิจํตฺิต ํยสฺส โส กํิจิตฺโตฯ ‘‘กิ ํกโรม ิสาม’ี’ต ิ เอวํ กนฺิต ิกาโร กรณํ สทฺทนิจฺฉารณํ กิกําโร, ต ํ
ปฏิสฺสาเวตตี ิกํิการปฏิสฺสาวินีตอิาท ินิพฺพจนมจิฺฉิตพฺพฯํ ‘‘กนฺินโรฯ กิปํกฺกมวิ ภกฺขติ’’นฺตอิาทสุี 
ปน นิพฺพจนมปปฺสิทฺธ,ํ กํิสทฺโทเยว ปทาวยวภาเวน สุโตฯ ตถา ห ิโส กตฺถจ ิปทาวยวภาเวน 
กตฺถจ ินุ สุ นุโข การณาทสิทฺเทห ิสหจาริภาเวน จ สุยฺยตฯิ อตฺริเม ปโยคา – เอสา เต อตฺิถ ีกิ ํ
โหตฯิ เอเต มนุสฺสา ตุมฺหาก ํกิ ํโหนฺตฯิ กมฺิปุริสานุจณฺิโณฯ กิ ํนุ ภโีตว ตฏฺิฐสิฯ กิสุํเฉตฺวา สุข ํเส
ตฯิ กิ ํนุโข การณํฯ กิ ํการณา อมฺม ตุวํ ปมชฺชสิ, กญฺิห ินาม จชนฺตสฺส, วาจาย อททมปปฺกนฺต ิ
เอวมาทโยฯ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

‘‘วิสุํ ปทาวยโว วา, หุตฺวา นฺวาทหี ิวา ปน; 
ยุตฺโต สทฺเทห ิกํิสทฺโท, ทฏฺิโฐ สุคตสาสเนฯ 

ปาฬินยานุสาเรน, เสสานํ สมฺภโวปิ จ; 
เญยฺโย วิญฺญหู ิสทฺธมฺม-นยญฺญหู ิปเภทโต’’ตฯิ 

อทิานิ สพฺพนามกิภาเว ฐิเตห ิโก กํสทฺเทห ิสมานสุตกิานํ อญฺเญสํ โก กํสทฺทานํ นามกิปท
มาลาวิเสโส วตฺตพฺโพ สิยา, โส เหฏฺฐา ลงฺิคตฺตยมสฺิสกปริจฺเฉเท วุตฺโตฯ อสพฺพนามกิตฺตา ปน ปุ
ริส จิตฺตนเยเนว วิภตฺโตฯ ตถา ห ิยทา โกสทฺโท พฺรหฺมวาตกายตฺถวาจโก, กํสทฺโท ปน สิโรชล
สุขตฺถวาจโก, ตทา ตานิ ปทานิ อสพฺพนามกิานิ, กสฺมา? อกํิสทฺทมยตฺตา สพฺพนามกิรูปสงฺขา
เตห ิอสาธารณรูเปห ิวิรหติตฺตา ปุจฺฉตฺถโต อตฺถนฺตรวาจกตฺตา จฯ เอตฺถ ปน สมานสุตวิเสน 
อตฺถนฺตรวิญฺญาปนตฺถ ํโกสทฺโท กสํทฺโทต ิจ วุตฺต,ํ เอกนฺตโต ปน สพฺพนามกิตฺเต กํิสทฺโทเยว, 
สุทฺธนามตฺเต กสทฺโทเยวาต ิคเหตพฺพฯํ อจิฺเจวํ – 

กาเย พฺรหฺมนิ วาเต จ, สีเส ชลสุเขสุ จ; 
กสทฺโท วตฺตต ีตสุี, ปุมา ตสุี นปํุสโกฯ 

เอวํ สพฺพนามภตูานํ กํิกสทฺทานํ ปวตฺต ิเวทติพฺพาฯ 
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อธิ วุตฺตปปฺการานํ, อตฺถานํ ทานิ สงฺคโห; 
ปญฺญาเวปุลฺลกรโณ, เอกเทเสน วุจฺจเตฯ 

กิ ํกิปํกฺเกน สทสิํ, กาโย กิปํภโว วท; 
กิปํกฺกสทโิส กาโม, กาโย ตณฺหาทสิมฺภโวฯ 

อุณฺหกาเล ก’มจิฺฉนฺต,ิ ก’มจิฺฉนฺต ิปิปาสิตา; 
ปจฺจามตฺิตา ก’มจิฺฉนฺต,ิ ก’มจิฺฉนฺต ิทุขฏฺฏิตาฯ 

กายสฺส กสฺส โก อาโย, 
โก นาโถ กสฺส ภตูเล; 
กสฺส ก ํฌานช ํสาต,ํ 
กสฺสงฺเคสุ จ ก ํปรนฺตฯิ 

ยา ปน ตา เหฏฺฐา อมฺเหห ิลงฺิคตฺตยวเสน กํิสทฺทสฺส สพฺพนามกิสญฺญติสฺส นามกิปทมาลา 
วิภตฺตา, เอตาสุ ปุลฺลงฺิคนปํุสกลงฺิคฏฺฐาเน ‘‘เกภ,ิ กสฺิส, กสฺมา, กมฺหา, กมฺห’ี’ต ิอมิานิ ปทานิ 
ปหาย อตฺิถลิงฺิคฏฺฐาเน ‘‘กาโย, กาภ,ิ กาสานํ, กายํ, กสฺส’’นฺต ิอมิานิ จ ปทานิ ปหาย ตโต ตโต 
เสสปทโต ยถาสมฺภวํ จิสทฺท ํจนสทฺท ํจนํสทฺทญฺจ นิปาเตตฺวา เอวรูปานิ รูปานิ คเหตพฺพานิฯ 
เสยฺยถทิ?ํ 

โกจ,ิ เกจ,ิ เกจนฯ กญฺิจ,ิ กญฺิจนํ, เกจ,ิ เกจนฯ เกนจ,ิ เกหจิฯิ กสฺสจ,ิ เกสญฺจฯิ ปญฺจมยิา 
เอกวจนํ อนูํ ปาฬิยํ อนาคตตฺตาฯ เกหจิฯิ กสฺสจ ,ิ เกสญฺจฯิ กสฺมญฺิจ,ิ กสฺิมจิ,ิ เกสุจฯิ ปุลฺลงฺิคนปํุ
สกลงฺิควเสน ทฏฺฐพฺพานิฯ อตฺร กิสฺมิจีต ิอนุสารโลปวเสน วุตฺตฯํ 

อตฺิถลิงฺิควเสน ปน กาจ ิอตฺิถ,ี กาจ ิอตฺิถโิยฯ กาจ,ิ กาจฯิ กญฺิจ,ิ กาจฯิ กายจ,ิ กาหจิฯิ กาย
จ,ิ กสฺสาจ,ิ กาสญฺจฯิ กายจ,ิ กาหจิฯิ กายจ,ิ กสฺสาจ,ิ กาสญฺจฯิ กายจ,ิ กาสุจตี ิรูปานิฯ 

เอตฺถ ‘‘อติ ิภาสนฺต ิเกจน, น นํ หิสําม ิกญฺิจน’’นฺตอิาทโย ปโยคา เวทติพฺพาฯ อติ ิลงฺิคตฺตย
วเสน วุตฺตานิ โกจิ กาจิ กิญจฺีตอิาทนีิ อปปฺมตฺตกานํ สงฺคาหกวจนานีต ิเวทติพฺพานิฯ 

ปุเนตานิเยว ยถารห ํยํสทฺเทน โยเชตฺวา ทสฺเสสฺสาม ิ– 

โย โกจ,ิ เย เกจฯิ ยํ กญฺิจ,ิ เย เกจฯิ เยน เกนจ,ิ เยห ิเกหจิฯิ ยสฺส กสฺสจ,ิ เยสํ เกสญฺจฯิ ยสฺ
มา กสฺมาจ,ิ เยห ิเกหจิฯิ ยสฺส กสฺสจ,ิ เยสํ เกสญฺจฯิ ยสฺมิ ํกสฺมญฺิจ,ิ เยสุ เกสุจฯิ 
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เอตฺถ ‘‘โย โกจ ิม ํอฏฺฐิ กตฺวา สุเณยฺยฯ เย เกจเิม อตฺถ ิรสา ปถพฺยา, สจฺจ ํเตสํ สาธุตรํ 
รสาน’’นฺตอิาทโย ปโยคา เวทติพฺพาฯ ปุลฺลงฺิครูปานิฯ 

ยํ กญฺิจ,ิ ยานิ กานิจฯิ ยํ กญฺิจ,ิ ยานิ กานิจฯิ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ เอตฺถ ‘‘ยํ กญฺิจ ิรตนํ อตฺถ,ิ 
ธตรฏฺฐนิเวสเนฯ ยํ กญฺิจ ิวิตฺต ํอธิ วา หุรํ วาฯ ยานิ กานิจ ิรูปานี’’ตอิาทโย ปโยคา เวทติพฺพาฯ 
นปํุสกลงฺิครูปานิฯ 

ยา กาจ ิอตฺิถ,ี ยา กาจ ิอตฺิถโิยฯ ยํ กญฺิจ,ิ ยา กาจฯิ ยาย กายจ,ิ ยาห ิกาหจิฯิ ยาย กายจ,ิ 
ยาสํ กาสญฺจฯิ ยาย กายจ,ิ ยาห ิกาหจิฯิ ยาย กายจ,ิ ยาสํ กาสญฺจฯิ ยาย กายจ,ิ ยาสุ กาสุจฯิ 

เอตฺถ ‘‘ยา กาจ ิเวทนา อตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺนา’’ตอิาทโย ปโยคา เวทติพฺพาฯ อตฺิถลิงฺิครู
ปานิฯ อติ ิลงฺิคตฺตยวเสน วุตฺตานิ โย โกจิ, ยา กาจิ, ยํ กิญจฺีตอิาทนีิ อนวเสสปริยาทานวจนานีต ิ
เวทติพฺพานิฯ สพฺพานิ เจตานิ น นิปาตปทานิ, นิปาตปตริูปกา สทฺทคตโิยต ิเวทติพฺพานิฯ ยท ินิ
ปาตปทานิ สิยุํ, ตสุี ลงฺิเคสุ สตฺตสุ วิภตฺตสุี เอกากาเรน ตฏฺิเฐยฺยุํ, น จ ตฏฺิฐนฺต,ิ ตสฺมา น นิปาตป
ทานิ, นิปาตปตริูปกา สทฺทคตโิยเยวฯ 

อปิจ ย ต กํิ เอตอจิฺเจเตห ิสพฺพนาเมห ิลงฺิคานุรูปโต ตฺตกตฺติกปจฺจเย กตฺวา วตฺตจิฺฉายํ 
ยานิ ปทานิ สิชฺฌนฺต,ิ ตานิ ปริจฺเฉทวจนานิ อสพฺพนามกิานิเยว ภวนฺตฯิ เตสํ นามกิปทมาลา ปุ
ริส จิตฺต กญญฺานเยน โยเชตพฺพาฯ ต ํยถา? 

ยตฺตโก ชโน, ยตฺตก ํจตฺิต,ํ ยตฺตกิา อตฺิถฯี ตตฺตโก, ตตฺตก,ํ ตตฺตกิาฯ กตฺิตโก, กตฺิตก,ํ กตฺิติ
กาฯ เอตฺตโก, เอตฺตก,ํ เอตฺตกิาตฯิ อมิานิ ปทานิ อสพฺพนามกิานิปิ ปจฺจยวเสน สมฺภตูตฺถนฺตเรสุ 
วิญฺญนูํ โกสลฺลตฺถ ํวุตฺตานิฯ 

อทิานิ สงฺขาทวิจนสฺส เอกสทฺทสฺส นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

เอกสทฺโท ห ิสงฺขาวจโน จ โหต ิอสทสิวจโน จ อสหายวจโน จ เอกจฺจวจโน จ มสฺิสีภตูวจ
โน จฯ ยทา สงฺขา’สทสิา’สหายวจโน, ตทา เอกวจนโก ภวตฯิ 

เอโก, เอก,ํ เอเกน, เอกสฺส, เอกสฺมา, เอกมฺหา, เอกสฺส, เอกสฺมิ,ํ เอกมฺหตีฯิ เอวํ สงฺขาทวิจ
โน เอกสทฺโท เอกวจนโกฯ ตถา ห ิ‘‘เอโก ทฺเว ตโย’’ต ิสงฺขาวิสเย เอกสทฺโท เอกวจนโกวฯ ‘‘เอ
โกมฺห ิสมฺมาสมฺพุทฺโธฯ เอโก ราช นิปชฺชาม’ี’ต ิอสทสิาสหายกถเนปิ เอกวจนโกวฯ อยํ เอกวจนิ
กา สพฺพนามกิปทมาลาฯ 
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ยทา ปน สงฺขตฺถา จ อสหายา จ พห ูวตฺตพฺพา สิยุํ, ตทา เอกสทฺทโต กการาคม ํกตฺวา เอก
กา, เอกเก, เอกเกห,ิ เอกเกภฯิ ปุริสนเย พหุวจนวเสน นามกิปทมาลา โยเชตพฺพาฯ ตถา ห ิ
สงฺขตฺถาปิ พห ูโหนฺตฯิ ‘‘จตฺตาโร เอกกา สิยุ’’นฺต ิห ิวุตฺตฯํ อสหายาปิ พห ูโหนฺตฯิ ตถา ห ิ
‘‘อยมฺปิ คหปต ิเอโกว อาคโต, อยมฺปิ เอโกว อาคโต’’ต ิวตฺตพฺเพ ‘‘อเิม คหปตโย เอกกา อาค
ตา’’ต ิวตฺตพฺพตา ทสฺิสตฯิ อยํ นโย สพฺพนามกิปกฺข  ํน ภชต ิอสาธารณรูปาภาวโต, อตฺถนฺตร
วิญฺญาปนตฺถ ํปน วุตฺโตฯ 

ยทา เอกจฺจวจโน, ตทา ‘‘เอเก, เอเก, เอเกห,ิ เอเกภ ิเอเกสํ, เอเกห,ิ เอเกภ,ิ เอเกสํ, เอเกสู’’
ต ิวตฺตพฺพฯํ อยมฺปิ พหุวจนิกา สพฺพนามกิปทมาลาฯ เอตฺถ เอเกต ิเอกจฺเจฯ เอส นโย เสเสสุปิ
ฯ ยทา ปน มสฺิสีภตูวจโน, ตทา ‘‘เอกา, เอเก, เอเกห,ิ เอเกภ,ิ เอกาน’’นฺต ิปุริสนเย พหุวจนว
เสน วตฺตพฺพฯํ ‘‘ปญฺจาโล จ วิเทโห จ, อุโภ เอกา ภวนฺตุ เต’’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ อยํ นโย สพฺพนา
มกิปกฺข ํน ภชต ิอสาธารณรูปาภาวโต, อตฺถนฺตรวิญฺญาปนตฺถ ํปน วุตฺโตฯ ตตฺถ เอกา ภวนฺตูต ิ
เอกภีวนฺตุ มสฺิสีภวนฺตุ, คงฺโคทเกน ยมุโนทก ํวิย อญฺญทตฺถุ สํสนฺทนฺตุ สเมนฺตตู ิวจนตฺโถฯ 

อาจริยา ปน เอวํ วิภาค ํอทสฺเสตฺวา เอกสทฺทสฺส สพฺพนามตฺตเมว คเหตฺวา สพพฺสทฺทสฺส 
วิย นามกิปทมาล ํโยเชนฺตฯิ กถ?ํ 

เอโก, เอเกฯ เอก,ํ เอเกฯ เอเกน, เอเกห,ิ เอเกภฯิ เอกสฺส, เอเกสํ, เอเกสานํฯ เอกสฺมา, 
เอกมฺหา, เอเกห,ิ เอเกภฯิ เอกสฺส, เอเกสํ, เอเกสานํฯ เอกสฺมิ,ํ เอกมฺห,ิ เอเกสูตฯิ อยํ สพฺพนา
มกิปทมาลาต ิเวทติพฺพาฯ 

เกจ ิ‘‘เอกสทฺโท สงฺขฺยาตุลฺยาสหายญฺญวจโนฯ ยทา สงฺขฺยาวจโน, ตทา สพฺพตฺเถกวจนนฺ
โตว, อญฺญตฺถ พหุวจนนฺโตปิ, เอโก เอกา เอก ํอจิฺจาท ิสพฺพตฺถ สพฺพสทฺทสมฯํ สํสาสฺเวว วิ
เสโส’’ต ิลงฺิคตฺตเย โยชนานยํ วทนฺตฯิ เอวํ วทนฺตา จ เต วิภาค ํอทสฺเสตฺวา วทนฺตฯิ มยํ ปน โส
ตนูํ ปโยเคสุ โกสลฺลุปปฺาทนตฺถ ํวิภาค ํทสฺเสตฺวา วทามฯ 

อปิเจตฺถ อยํ วิเสโสปิ สลฺลกฺขติพฺโพ ‘‘เอเก เอกฏฺเฐ สเม สมภาเค’ต ิปาฬิปปฺเทเส ปจฺจตฺ
เตกวจนสฺส เอกสทฺทสฺส เอการนฺตนิทฺเทโสปิ ทสฺิสต’ี’ตฯิ ปุลฺลงฺิครูปานิฯ 

เอก,ํ เอกานิฯ เอก,ํ เอกานิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ ตตฺถ เอกานีต ิเอกจฺจานิฯ เอส นโย เสสพ
หุวจเนสุปิ, นปํุสกลงฺิครูปานิฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๕๓  
 

เอกา, เอกา, เอกาโยฯ เอก,ํ เอกา, เอกาโยฯ เอกาย, เอกาห,ิ เอกาภฯิ เอกาย, เอกสฺิสา, เอ
กาสํฯ เอกาย, เอกาห,ิ เอกาภฯิ เอกาย, เอกสฺิสา, เอกาสํฯ เอกาย, เอกายํ, เอกสฺิสํ, เอกาสุฯ 
เอตฺถ พหุวจนฏฺฐาเน เอกาต ิเอกจฺจา, เอกาหีต ิเอกจฺจาห,ิ เอกาสนฺต ิเอกจฺจานํ เอกาสูต ิ
เอกจฺจาสุฯ อตฺิถลิงฺิครูปานิฯ สพฺพาเนตานิ สพฺพนามานิ เอกวจนพหุวจนวเสน วุตฺตานิฯ 

อปิจ เอกสทฺเท วิจฺฉาวเสน วตฺตพฺเพ ลงฺิคตฺตยรูปานิ เอกวจนาเนว ภวนฺตฯิ กถ?ํ 

เอเกโก, เอเกก,ํ เอเกเกน, เอเกกสฺส, เอเกกสฺมา, เอเกกมฺหา, เอเกกสฺส, เอเกกสฺมิ,ํ เอเกกมฺ
หตี ิปุลฺลงฺิครูปานิฯ 

เอเกก,ํ เอเกกฯํ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํ, นปํุสกลงฺิครูปานิฯ เอเกกา, เอเกก,ํ เอเกกาย, เอเกกสฺิสา
, เอเกกาย, เอเกกสฺิสา, เอเกกายํ, เอเกกสฺิสํฯ อตฺิถลิงฺิครูปานิฯ 

สพฺพาเนตานิ วิจฺฉาสพฺพนามานีต ิวตฺตุ ํวฏฺฏตฯิ พหุวจนานิ ปเนตฺถ น สนฺต ิปโยคาภาวโต
ฯ อติ ิอเิมสุ วิจฺฉาวเสน วุตฺเตสุ ลงฺิคตฺตยรูเปสุ สมาสจนฺิตา น อุปปฺาเทตพฺพา อนิพฺพจนียตฺตา 
วิจฺฉาสทฺทานํฯ ตถา ห ิ‘‘ปพฺพ ํปพฺพ ํสนฺธ ิสนฺธ ิโอธ ิโอธ ิหุตฺวา ตตฺตกปาเล ปกฺขตฺิตตลิา วิย 
ตฏตฏายนฺตา สงฺขารา ภชิฺชนฺต’ี’ตอิาทสุี ปพพฺปพพฺสทฺทาทนีํ สมาสกรณวเสน นิพฺพจนํ ปุพฺพาจ
ริเยห ิน ทสฺสิตฯํ ยสฺมา จ วิจฺฉายํ วตฺตมานานํ ทฺวิรุตฺต ิโลกโต เอว สิทฺธา, น ลกฺขณโต, ตสฺมา 
ตตฺถ สมาสจนฺิตา น อุปปฺาเทตพฺพาฯ 

อทิานิ เอกจฺจ เอกติย เอกจฺจิยสทฺทานํ นามกิปทมาลาโย วุจฺจนฺเต – ปุลฺลงฺิเค ตาว เอกจฺ
โจ, เอกจฺเจฯ เอกจฺจ,ํ เอกจฺเจฯ เสสํ ปุริสสทฺทสมฯํ เอตฺถ เอกจฺเจต ิปจฺจตฺตพหุวจนเมว สพฺพนา
มกิรูปสม ํอสาธารณรูปตฺตาฯ ‘‘อเิธกจฺโจ กุลปุตฺโตฯ อเิธกจฺเจ โมฆปุริสา’’ต ินิทสฺสนปทานิฯ 

เอกตโิย, เอกตเิยฯ เอกตยิํ, เอกตเิยฯ เสสํ ปุริสสทฺทสมฯํ อธิาปิ เอกติเยต ิปจฺจตฺตพหุวจน
เมว สพฺพนามกิรูปสม ํอสาธารณรูปตฺตาฯ เอกตเิย มนุสฺสาฯ 

‘‘น วิสฺสเส เอกตเิยสุ เอว, 
อคาริสุ ปพฺพชเิตสุ จาปิ; 
สาธปิู หุตฺวาน อสาธุ โหนฺต;ิ 
อสาธุ หุตฺวา ปุน สาธุ โหนฺต’ี’ต ิ

นิทสฺสนปทานิฯ เอกจฺจิยสทฺทสฺส อตฺถติายํ ปน – 
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‘‘สจฺจ ํกเิรวมาหสุํ, นรา เอกจฺจยิา อธิ; 
กฏฺฐํ นิปลฺวิต ํเสยฺโย, น ตฺเวเวกจฺจโิย นโรฯ 

เอกจฺจยิํ อาหาร’’นฺต ินิทสฺสนปทานิฯ เอกจฺจโิย, เอกจฺจยิาฯ เอกจฺจยิํ, เอกจฺจเิยต ิสพฺพถาปิ ปุริ
สนโยฯ ปุลฺลงฺิครูปานิฯ 

เอกจฺจ,ํ เอกจฺจานิฯ เอกจฺจ,ํ เอกจฺจานิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ เอกตยิํ, เอกตยิานิฯ เอกตยิํ, 
เอกตยิานิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ เอกจฺจยิํ, เอกจฺจยิานิฯ เอกจฺจยิํ, เอกจฺจยิานิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ 
นปํุสกลงฺิครูปานิฯ 

‘‘เอกจฺจา, เอกจฺจา, เอกจฺจาโย’’ต ิกญญฺานเยน, ตถา ‘‘เอกตยิา, เอกตยิา, เอกตยิาโยฯ เอก
ตยิ’’นฺต ิจ, ‘‘เอกจฺจยิา, เอกจฺจยิา, เอกจฺจยิาโยฯ เอกจฺจยิ’’นฺต ิจ กญญฺานเยน โยเชตพฺพฯํ อตฺิถิ
ลงฺิครูปานิฯ 

อทิานิ เอกากี เอกากิยสทฺทวเสน นามกิปทมาลา วุจฺจนฺเต – 

เอกาก,ี เอกาก,ี เอกากโินฯ เอกากิ,ํ เอกาก,ี เอกากโินฯ ทณฺฑีนเยน เญยฺยาฯ เอกากโิย, 
เอกากยิาฯ เอกากยิํ, เอกากเิยฯ เอกากเิยนฯ ปุริสนเยน เญยฺยํฯ ปุลฺลงฺิครูปานิฯ 

เอกาก ิกุล,ํ เอกาก,ี เอกากนีิฯ เอกากิ,ํ เอกาก,ี เอกากนีิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ เอกากยิํ, เอกา
กยิานิฯ เอกากยิํ, เอกากยิานิฯ เสสํ ปุลฺลงฺิคสทสิํฯ นปํุสกลงฺิครูปานิฯ 

เอกากนิี, เอกากนิี, เอกากนิิโยฯ เอกากนิิ,ํ เอกากนิี, เอกากนิิโยฯ เอกากนิิยาต ิอิตฺถีสทสิํฯ 
เอกากยิา, เอกากยิา, เอกากยิาโยฯ เอกากยิํ, เอกากยิา, เอกากยิาโยฯ เอกากยิายาต ิ
กญญฺาสทสิํฯ อตฺิถลิงฺิครูปานิฯ สพฺพานิ ปเนตานิ อสพฺพนามกิรูปานิ อตฺถนฺตรวิญฺญาปนตฺถ ํวุตฺ
ตานีต ิทฏฺฐพฺพานิฯ 

อทิานิ ทฺวิสทฺทปริยายสฺส สทา พหุวจนนฺตสฺส สพฺพนามกิปทสฺส อุภสทฺทสฺส นามกิปท
มาลา วุจฺจเต – 

‘‘อุโภ, อุโภ, อุโภห,ิ อุโภภ,ิ อุภนฺินํ, อุโภห,ิ อุโภภ,ิ อุภนฺินํ, อุโภสู’’ต ิอยํ ปาฬินยานุรูเปน 
วุตฺตปทมาลาฯ อตฺริเม ปโยคา – อุโภ กุมารา นิกฺกตีาฯ อุโภ อตฺิถโิย ตฏฺิฐนฺต,ิ อุโภ จตฺิตานิ 
ตฏฺิฐนฺต,ิ อุโภ ปุตฺเต อทาสิฯ อุโภ กญฺญาโย ปสฺสตฯิ อุโภ ปาทานิ ภนฺิทตฺิวา, สญฺญมสฺิสาม ิโว 
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อหฯํ อุโภห ิหตฺเถหฯิ อุโภห ิพาหาห,ิ อุโภห ิจตฺิเตห,ิ อุภนฺินํ ชนานํ, อุภนฺินํ อตฺิถนีํ, อุภนฺินํ จตฺิ
ตานํ, อุโภสุ ปุริเสสุ, อุโภสุ อตฺิถสุี, อุโภสุ ปสฺเสสูต,ิ อยมสฺมาก ํรุจฯิ อาจริยา ปน ‘‘อุเภห,ิ อุเภภ,ิ 
อุเภสู’’ตปิิ อจิฺฉนฺตฯิ กจฺจายเนปิ ห ิ‘‘อุเภ ตปปฺุริสา’’ต ิวุตฺตฯํ สพฺพานิปิ เอตานิ มนสิ กาตพฺพานิ
เยวฯ อุภสทฺทสฺส สมาโส อปปฺสิทฺโธฯ ลงฺิคตฺตยสาธารณรูปานิฯ 

อทิานิ สงฺขาวจนานํ ทฺวิติ จตุสทฺทานํ สทา พหุวจนนฺตานํ สพฺพนามานํ นามกิปทมาลาโย 
วุจฺจนฺเต – 

ทฺเว, ทฺเว, ทฺวีห,ิ ทฺวีภ,ิ ทฺวินฺนํ, ทุวินฺนํ, ทฺวีห,ิ ทฺวีภ,ิ ทฺวินฺนํ, ทุวินฺนํ, ทฺวีสุฯ จูฬนิรุตฺติยํ ปน 
‘‘ทฺวินฺนนฺน’’นฺต ิปทมาลา อาคตาฯ อมิานิ อหํสทฺทาทนีิ วิย อตฺิถ ิลงฺิคาทภิาววินิมุตฺตานิปิ ตสุี ลงฺิ
เคสุ ยุชฺชนฺเต ‘‘ทฺเว ปุริสา, ทฺเว อตฺิถโิย, ทฺเว จตฺิตานิ’’อจิฺเจวมาทนิาฯ อมิานิปิ ลงฺิคตฺตยสา
ธารณานิ รูปานิฯ 

‘‘ทฺเว’’ต ิ รูปํ ทฺวิสทฺทสฺส, ยํ สมาสมฺห ิต ํภเว; 
ทฺวิตปิปฺกตกิเํยว, นานาเทเสห ิสา สิยาฯ 

ทฺวิภาโว เจว ทฺเวภาโว, ทฺวิรตฺตญฺจ ทุวสฺสโก; 
โทหฬินี ทุปตฺตญฺจ, ตทฺธติตฺเต ทฺวยํ ทฺวยํฯ 

ตโย, ตโย, ตหี,ิ ตภี,ิ ตณฺิณํ, ตณฺิณนฺนํ, ตหี,ิ ตภี,ิ ตณฺิณํ, ตณฺิณนฺนํ, ตสุีฯ อมิานิ ปุลฺลงฺิครูปา
นิฯ 

ตสฺิโส, ตสฺิโส, ตหี,ิ ตภี,ิ ตสฺิสนฺนํ, ตหี,ิ ตภี,ิ ตสฺิสนฺนํ, ตสุีฯ อมิานิ อตฺิถลิงฺิครูปานิฯ จูฬนิรุตฺ
ติยํ ‘‘ตสฺิสนฺนนฺน’’นฺต ิจตุตฺถฉีฏฺฐีนํ พหุวจนมาคต,ํ นิรุตฺติปิฏเก ปน ‘‘ตณฺิณนฺน’’นฺตฯิ ตานิ 
สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน ปุนปปฺุนํ อุปปริกฺขตฺิวา ทสฺิสนฺต ิเจ, คเหตพฺพานิฯ 

ตณิี, ตณิี, ตหี,ิ ตภี,ิ ตณฺิณํ, ตณฺิณนฺนํ, ตหี,ิ ตภี,ิ ตณฺิณํ, ตณฺิณนฺนํ, ตสุีฯ อมิานิ นปํุสกลงฺิครู
ปานิฯ กตฺถจ ิปน ปาฬิปปฺเทเส ตีณิสทฺทสฺส ณิการโลโปปิ ภวต ิ‘‘ทฺเว วาต ิวา อุทกผุสิตานี’’ตฯิ 
‘‘ตณฺิณนฺนํ โข ภกฺิขเว อนฺิทฺริยานํ ภาวิตตฺตา พหุลกีตตฺตา ปิณฺโฑลภารทฺวาเชน ภกฺิขุนา อญฺญา 
พฺยากตา’’ต ิอทิ ํ‘‘ตณฺิณนฺน’’นฺต ิ ปทสฺส อตฺถภิาเว นิทสฺสนํฯ 

ยานิ รูปานิ วุตฺตานิ, ‘‘ตสฺิโส ตณิี ตโย’’อติ;ิ 
สมาสวิสเย ตานิ, ติตปิปฺกตกิา สิยุํฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๕๖  
 

ยสฺมา ติสฺส สมาสมฺห,ิ สทฺธิ ํปรปเทน เว; 
‘‘ตเิวทนํ ตจิตฺิต’’นฺต,ิ ‘‘ตโิลก’’นฺต ิจ นิทฺทเิสฯ 

เอตฺถ นปํุสกตฺตวํ, ปาสํสํ ปายวุตฺตโิต; 
ปุมตฺตมฺเปตฺถ อจิฺฉนฺต,ิ ‘‘ตภิโว ขายเต’’อติฯิ 

จตฺตาโร, จตุโร, จตฺตาโร, จตุโร, จตหู,ิ จตภู,ิ จตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, จตหู,ิ จตภู,ิ จตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, 
จตสุูฯ อมิานิ ปุลฺลงฺิครูปานิฯ 

จตสฺโส, จตสฺโส, จตหู,ิ จตภู,ิ จตุพฺภ,ิ จตสฺสนฺนํ, จตุนฺนํ, จตหู,ิ จตภู,ิ จตุพฺภ,ิ จตสฺสนฺนํ, 
จตุนฺนํ, จตสุูฯ อมิานิ อตฺิถลิงฺิครูปานิฯ อตฺิถลิงฺิคฏฺฐาเน ‘‘จตุนฺน’’นฺต ิปท ํจูฬนิรุตฺติยํ นิรุตฺติปิฏ
เก ปาฬิยํ อฏฺฐกถาสุ จ ทสฺสนโต วุตฺตฯํ ตถา ห ิจฬูนิรุตฺตยิํ อตฺิถลิงฺิคฏฺฐาเน ‘‘จตุนฺน’’นฺต ิอาคต,ํ 
นิรุตฺตปิิฏเก ‘‘จตุนฺนํ กญฺญาน’’นฺต ิอาคตฯํ ปาฬิยํ ปน โสณทนฺตสุตฺตาทสุี ‘‘สมโณ โคตโม จตุนฺนํ 
ปริสานํ ปิโย มนาโป’’ต ิอาคตฯํ อฏฺฐกถาสุ จ ปน สุตฺตนฺตฏฺฐกถายํ ‘‘จตหู ิอจฺฉริยพฺภุตธมฺเมห ิ
สมนฺนาคโต จตุนฺนํ ปริสานํ ปิโย มนาโป’’ต ิอาคตฯํ สตฺตลิงฺฆชาตกฏฺฐกถายํ ‘‘อาจริโย ปนสฺส 
จตุนฺนํ สตฺตนีํ ลงฺฆนํ สิปปํฺ ชานาต’ี’ต ิอาคตฯํ 

จตฺตาริ, จตฺตาริ, จตหู,ิ จตภู,ิ จตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, จตหู,ิ จตภู,ิ จตุพฺภ,ิ จตุนฺนํ, จตสุูฯ อมิานิ นปํุ
สกลงฺิครูปานิฯ 

‘‘จตฺตาโร’’ต ิ ‘‘จตสฺโส’’ต,ิ ‘‘จตฺตารี’’ต ิ จ สทฺทติ;ํ 
รูปํ สมาสภาวมฺห,ิ จตุปปฺกตกิ ํภเวฯ 

นิทสฺสนปทาเนตฺถ, กมโต กมโกวิโท; 
‘‘จตุพฺพธิ ํจตุสฺสาล,ํ จตุสจฺจ’’นฺต ินิทฺทเิสฯ 

อมิานิ ทฺเวอาทกิานิ สพฺพนามกิานิ พหุวจนานิเยว ภวนฺต,ิ น เอกวจนานิฯ จูฬนิรุตฺติยํ ปน 
ตสุี ลงฺิเคสุ ‘‘จตสฺสนฺน’’นฺต ิวุตฺต,ํ ต ํอนิชฺฌานกฺขม ํวิย ทสฺิสตฯิ 

อทิานิ ตุมฺหอมฺหสทฺทานํ นามกิปทมาลา วุจฺจนฺเต, เตสุ เยน กเถต,ิ ตสฺสาลปเน ตุมฺหวจ
นานิ ภวนฺตฯิ 
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ตฺวํ, ตุวํ, ตุมฺเหฯ ต,ํ ตุวํ, ตฺวํ, ตวํ, ตุมฺเหฯ ตยา, ตฺวยา, ตุมฺเหห,ิ ตุมฺเหภฯิ ตุยฺห,ํ ตว, ตุมฺห,ํ 
ตุมฺหากฯํ ตยา, ตฺวยา, ตุมฺเหห,ิ ตุมฺเหภฯิ ตุยฺห,ํ ตว, ตุมฺห,ํ ตุมฺหากฯํ ตยิ, ตฺวยิ, ตุมฺเหสุฯ ตตฺร 
‘‘ตฺวํ ปุริโส, ตฺวํ อตฺิถ,ี ตฺวํ จตฺิต’’นฺตอิาทนิา โยเชตพฺพานิฯ 

อตฺตโยเค อมฺหวจนานิ ภวนฺตฯิ 

อห,ํ อหก,ํ มยํ, อมฺเหฯ ม,ํ มม,ํ อมฺเหฯ มยา, อมฺเหห,ิ อมฺเหภฯิ มยฺห,ํ มม, อมฺห,ํ อมฺหาก,ํ 
อสฺมากฯํ มยา, อมฺเหห,ิ อมฺเหภฯิ มยฺห,ํ มม, อมฺห,ํ อมฺหาก,ํ อสฺมากฯํ มยิ, อมฺเหสุ, อสฺเมสุฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘กถ ํอมฺเห กโรมเส’’ต ิปาฬิทสฺสนโต ‘‘ตุมฺเห’’ต ิ ปจฺจตฺตวจนสฺส วิย ‘‘อมฺเห’’ต ิ
ปจฺจตฺตวจนสฺสปิ อตฺถติา เวทติพฺพา, ‘‘อหก’’นฺต ิ รูปนฺตรมฺปิ อจิฺฉิตพฺพฯํ ตสฺส อตฺถภิาเว 
‘‘อหกญฺจ จตฺิตวสานุคา ภาสิสฺส’’นฺต ิเอสา ปาฬิ นิทสฺสนํฯ เอตฺถ ห ิอหกนฺต ิอห ํอจิฺเจวตฺโถฯ 
ตตฺร ‘‘อห ํปุริโส, อห ํกญฺญา, อห ํจตฺิต’’นฺตอิาทนิา โยเชตพฺพานิฯ อมิานิปิ ลงฺิคตฺตยสาธารณรูปา
นิฯ 

กจฺจายนจูฬนิรุตฺตินิรุตฺติปิฏเกสุ ปน ‘‘ตุมฺหาก ํอมฺหาก’’นฺต ิจ ทุตยิาพหุวจนํ วุตฺตฯํ กจฺ
จายเน ‘‘ตุมฺหานํ อมฺหาน’’นฺต ิจ ปฐมาทุตยิาพหุวจนํ, ‘‘ตุมฺห ํอมฺห’’นฺต ิจ จตุตฺถฉีฏฺเฐกวจนํ, ปฐ
มาทุตยิาพหุวจนญฺจ วุตฺต,ํ จฬูนิรุตฺตนิิรุตฺตปิิฏเก ปน ‘‘ตุมฺห ํอมฺห’’นฺต ิจ ทุตเิยกวจนํ วุตฺต,ํ ‘‘ตุมฺ
เห อมฺเห’’ต ิจ จตุตฺถฉีฏฺฐีพหุวจนํ วุตฺตฯํ เอตานิ อุปปริกฺขตฺิวา สาฏฺฐกเถสุ สุตฺตนฺเตสุ ทสฺิสนฺต ิ
เจ, คเหตพฺพานิฯ 

ตุมฺหอมฺหสทฺทานํ ปน ปรปเทห ิสทฺธิ ํสมาเส ‘‘มทํปีา’’ตอิาทโย ปโยคา ตถาคตาทมุิขโต 
สมฺภวนฺตฯิ ‘‘เอเต คามณิ มทํปีา มเํลณา มสํรณา’’ต ิห ิตถาคตมุขโต, ‘‘ตยฺโยโค มยฺโยโค’’ต ินิ
รุตฺตญฺญุมุขโต, กาพยฺาทาเส จ ‘‘ตฺวํมุข ํกมเลเนว, ตุลฺยํ นาญฺเญน เกนจ’ี’ต ิจ ‘‘จนฺเทน ตฺวํมุข ํ
ตุลฺย’’นฺต ิจ กวิมุขโตฯ 

ตตฺถ ห ิอห ํทโีป เอเตสนฺต ิมํทีปา, อห ํเลณํ เอเตสนฺต ิมํเลณา, เอวํ มํสรณาฯ ตุมฺเหน โย
โค ตยฺโยโค, ตุมฺหสทฺเทน โยโค อจิฺเจวตฺโถฯ อมฺเหน โยโค มยฺโยโค, อมฺหสทฺเทน โยโค อจิฺ
เจวตฺโถฯ ตว มุข ํตฺวํมุขํฯ พหุวจนวเสนปิ นิพฺพจนียํ ‘‘ตุมฺหาก ํมุข ํตฺวํมุข’’นฺตฯิ เอตฺถ จ ปาฬิยํ 
‘‘มทํปีา’’อจิฺจาททิสฺสนโต ‘‘ตฺวํทปีา’’ตอิาทนีิ กาพยฺาทาเส จ ‘‘ตฺวํมุข’’นฺต ิทสฺสนโต ตฺวํวณฺโณ, 
ตฺวํสโร, มํมุขํ, มํวณฺโณ, มํสโรอาทนีิ คเหตพฺพานิฯ ตตฺถ ตฺวํ ทโีป เอเตสนฺต ิตฺวํทีปา, ตุมฺเห 
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วา ทปีา เอเตสนฺต ิตฺวํทีปา, ตว วณฺโณ ตฺวํวณฺโณฯ มม มุข ํมํมุขํ, อมฺหาก ํวา มุข ํมํมุขนฺต ิ
นิพฺพจนานิฯ เอส นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุฯ 

สมาเส ตุมฺหอมฺหากํ, โหนฺต ิปรปเทห ิเว; 
‘‘ตฺวํมุข’’นฺต ิจ ‘‘มทํปีา, ตยฺโยโค มยฺโยโค’’ต ิจฯ 

เอตฺถาห ‘‘กิ ํเอตฺตกเมว ตุมฺหอมฺหสทฺทานํ รูปํ, อุทาหุ อญฺญมฺปิ อตฺถ’ี’ต?ิ อตฺถ ิ‘‘เต เม’’ อจิฺ
จาทนีิฯ ยท ิเอวํ กสฺมา ปทมาลา วิสุํ น วุตฺตาต?ิ อวจเน การณมตฺถฯิ อตฺริท ํการณํ – 

‘‘เต เม โว โน’’ต ิรูปานิ, ปรานิ ปทโต ยโต; 
ตโต นามกิปนฺตสุี, น ตุ วุตฺตานิ ตานิ เมฯ 

เอตฺถ จ มยํ เม โว โนสทฺทานมตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต – เตสทฺทสฺส ปน วุตฺโตวฯ ยสฺมา อฏฺฐกถา
จริยา มยํสทฺทฏฺฐาเนปิ มยาสทฺโท, มยาสทฺทฏฺฐาเนปิ จ มยํสทฺโท อจิฺเจว วทนฺต,ิ ตสฺมา มยมฺปิ 
ตเถว วทามฯ มยํสทฺโท ‘‘อนุญฺญาตปฏิญฺญาตา, เตวิชฺชามยมสฺมุโภ’’ตอิาทสุี อสฺมทตฺเถ อาคโตฯ 
‘‘มยํ นิสฺสาย เหมาย, ชาตา มนฺโทสิสูปคา’’ต ิเอตฺถ ปญฺญตฺตยิํฯ ‘‘มโนมยา ปีตภิกฺขา สยํปภา’’ติ
อาทสุี นิพฺพตฺตอิตฺเถฯ พาหเิรน ปจฺจเยน วินา มนสาว นิพฺพตฺตาต ิมโนมยาฯ ‘‘ยํนูนาห ํสพฺพมตฺ
ตกิามยํ กุฏิก ํกเรยฺย’’นฺตอิาทสุี วิการตฺเถฯ ‘‘ทานมยํ สีลมย’’นฺตอิาทสุี ปทปูรณมตฺเตฯ ‘‘ปีฐํ เต 
โสวณฺณมยํ อุฬาร’’นฺต ิ เอตฺถ วิการตฺเถ ปทปูรณมตฺเต วา ทฏฺฐพฺโพฯ ยทา ห ิสุวณฺณเมว 
โสวณฺณนฺต ิอยมตฺโถ, ตทา สุวณฺณสฺส วิกาโร โสวณฺณมยนฺต ิวิการตฺเถ มยสทฺโท ทฏฺฐพฺโพฯ 
นิพฺพตฺตอิตฺโถตปิิ วตฺตุ ํวฏฺฏตฯิ ยทา ปน สุวณฺเณน นิพฺพตฺต ํโสวณฺณนฺต ิอยมตฺโถ, ตทา 
โสวณฺณเมว โสวณฺณมยนฺต ิปทปูรณมตฺเต มยสทฺโท ทฏฺฐพฺโพฯ 

เมสทฺโท ‘‘กจิฺเฉน เม อธคิต,ํ หล ํทานิ ปกาสิตุ’’นฺตอิาทสุี กรเณ อาคโตฯ มยาต ิอตฺโถฯ 
‘‘ตสฺส เม ภนฺเต ภควา สํขตฺิเตน ธมฺม ํเทเสต’ู’ตอิาทสุี สมฺปทาเน, มยฺหนฺต ิอตฺโถต ิวทนฺตฯิ ‘‘ปุพฺ
เพว เม ภกฺิขเว สมฺโพธา อนภสิมฺพุทฺธสฺส โพธสิตฺตสฺเสว สโต’’ตอิาทสุี สามอิตฺเถ, มมาต ิอตฺโถต ิ
จ วทนฺตฯิ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

กรเณ สมฺปทาเน จ, สามอิตฺเถ จ อาคโต; 
เมสทฺโท อติ ิวิญฺเญยฺโย, วิญฺญุนา นยทสฺสินาฯ 

เอตฺถ ปน ฐตฺวา อฏฺฐกถาจริเยห ิกเต เต เมสทฺทานมตฺถวิวรเณ วินิจฺฉยํ พฺรูม เตสมธปิฺ
ปายปปฺกาสนวเสน โสตนูํ สํสยสมุคฺฆาฏนตฺถฯํ ตถา ห ิอฏฺฐกถาจริยา เตเมสทฺทานํ 
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สมฺปทานตฺถวเสน ‘‘ตุยฺห ํมยฺห’’นฺต ิอตฺถ ํสํวณฺเณสุํ, สามอิตฺถวเสน ปน ‘‘ตว มมา’’ตฯิ เอวํ ยฺวายํ 
เตห ิอสงฺกรโต นิยโม ทสฺสิโต, โส สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน กุโต ลพฺภาฯ ตถา ห ิเต
เมสทฺทตฺถวาจกา ตุยฺหํ มยฺหํสทฺทา ตว มมสทฺทา จ สมฺปทานสามอิตฺเถสุ อนิยมโต ปวตฺตนฺตฯิ 

ตตฺริเม ปโยคา – อทิ ํตุยฺห ํททามฯิ ตุยฺห ํวิกปเฺปมฯิ ตุยฺห ํมเํสน เมเทน, มตฺถเกน จ พฺ
ราหฺมณ, อาหุติ ํปคฺคเหสฺสามฯิ เอส ห ิตุยฺห ํปิตา นรสีโหฯ ตุยฺห ํปน มาตา กหนฺตฯิ มยฺหเมว 
ทานํ ทาตพฺพ,ํ น อญฺเญสํ, มยฺหเมว สาวกานํ ทานํ ทาตพฺพ,ํ น อญฺเญสํฯ น มยฺห ํภริยา เอสาฯ 
อสฺสโม สุกโต มยฺหฯํ สพฺพญฺญุต ํปิยํ มยฺหฯํ ตาต มยฺห ํมาตุ มุข ํอญฺญาทสิํ, ตุมฺหาก ํอญฺญาทสิํฯ 
มยฺห ํสามโิก อทิานิ มริสฺสตฯิ ตว ทยีเต, ตว สิลาฆเต, มม สิลาฆเต, ปพฺพชฺชา มม รุจฺจตฯิ ตว 
ปุตฺโตฯ อุโภ มาตาปิตา มมาต ิเอวํ อนิยมโต ปวตฺตนฺตฯิ 

จูฬนิรุตฺติยญหิฺ ยมกมหาเถเรน จตุตฺถฉีฏฺฐีนํ อนญฺญรูปตฺต ํวุตฺต ํ‘‘จตุตฺถฉีฏฺฐีนํ สพฺพตฺถ 
อนญฺญ,ํ ตตยิาปญฺจมนีํ พหุวจนญฺจา’’ตฯิ ยท ิเอวํ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘นโม เต ปุริสาชญฺญฯ นโม เต 
พุทฺธ วีรตฺถ’ูตอิาทสุี ตุยฺหํสทฺทสฺส วเสน สมฺปทาเน, ตุยฺหนฺต ิห ิอตฺโถฯ ‘กนฺิเต วต ํกิ ํปน พฺร
หฺมจริย’นฺตอิาทสุี สามอิตฺเถ, ตวาต ิห ิอตฺโถ’’ตอิาทนีิ วทนฺตา ‘‘อยุตฺต ํสํวณฺณนํ สํวณฺเณสุ’’นฺตปิิ, 
‘‘ปสฺสิตพฺพ ํน ปสฺสิสํู’’ตปิิ อาปชฺชนฺตตี?ิ ยุตฺตเํยว เต สํวณฺณยิสุํ, ปสฺสิตพฺพญฺจ ปสฺสิสุํฯ ตถา ห ิ
เต ‘‘สทฺทสตฺถมฺปิ เอกเทสโต สาสนานุกลู ํโหต’ี’ต ิปเรสมนุกมฺปาย สทฺทสตฺถโต นยํ คเหตฺวา 
สมฺปทานตฺถวเสน เต เมสทฺทานํ ‘‘ตุยฺห ํมยฺห’’นฺต ิอตฺถ ํสํวณฺณยิสุํ, สามอิตฺถวเสน ปน ‘‘ตว 
มมา’’ตฯิ สทฺทสตฺเถ ห ิจตุตฺถฉีฏฺฐีรูปานิ สพฺพถา วิสทสิานิ, สาสเน ปน สทสิานิฯ ตสฺมา สาสเน 
สามญฺเญน ปวตฺตานิ จตุตฺถฉีฏฺฐีรูปานิ สทฺทสตฺเถ วิเสเสน ปวตฺเตห ิจตุตฺถฉีฏฺฐีรูเปห ิสมานคติ
กานิ กตฺวา ปเรสมนุกมฺปาย สมฺปทานตฺเถ ตุยฺหํ มยฺหํสทฺทานํ ปวตฺตนิิยโม, สามอิตฺเถ จ ตว 
มมสทฺทานํ ปวตฺตนิิยโม ทสฺสิโตฯ ยสฺมา ปน ปเรสมนุกมฺปาย อยํ นิยโม, ตสฺมา กรุณาเย
วายํปราโธ, น อฏฺฐกถาจริยานํฯ ตาย เอว ห ิเตห ิเอวํ สํวณฺณนา กตาตฯิ 

เกจ ิปเนตฺถ เอวํ วเทยฺยุํ – นนุ จ โภ อฏฺฐกถาจริเยห ิสทฺทนยํ นิสฺสาย เต เมสทฺทานํ สา
มอิตฺเถ วตฺตมานานํ ‘‘ตว มมา’’ต ิอตฺถวจเนน ‘‘ตุยฺห ํมเํสน เมเทน, น มยฺห ํภริยา เอสา’’ตอิาทสุี 
สามวิิสเยสุ วิภตฺตวิิปลฺลาสนโย ทสฺสิโตต ิสกฺกา วตฺตุ,ํ ตถา สทฺทนยญฺเญว นิสฺสาย เต เมสทฺ
ทานํ สมฺปทานตฺเถ วตฺตมานานํ ‘‘ตุยฺห ํมยฺห’’นฺต ิอตฺถวจเนน ‘‘ภตฺต ํตว น รุจฺจตฯิ ปพฺพชฺชา มม 
รุจฺจต’ี’ตอิาทสุีปิ สมฺปทานวิสเยสุ วิภตฺตวิิปลฺลาสนโย ทสฺสิโตต ิสกฺกา วตฺตุนฺติ? น สกฺกา, คาถา
สุ วิย จุณฺณิยปทฏฺฐาเนปิ ตุยฺหํ มยฺหํ ตว มมสทฺทานํ อนิยเมน ทฺวีสุ อตฺเถสุ ปวตฺตนโตฯ น ห ิ
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อทีเิส ฐาเน คาถายํ วา จุณฺณิยปทฏฺฐาเน วา วิภตฺตวิิปลฺลาโส อจิฺฉิตพฺโพฯ ‘‘ตสฺส รชฺชสฺสห ํภโีต
ฯ กิ ํนุ โข อห ํตสฺส สุขสฺส ภายาม’ี’ตอิาทสุีเยว ปน ฐาเนสุ อจิฺฉิตพฺโพฯ 

ยท ิสทฺทนยํ นิสฺสาย ‘‘ตุยฺห ํมเํสน เมเทนา’’ตอิาทสุี วิภตฺตวิิปลฺลาโส อจิฺฉิตพฺโพ สิยา, ‘‘พฺ
ราหฺมณสฺส ปิยปุตฺตทานํ อทาสิฯ พฺราหฺมณสฺส ปิตา อทาสี’’ตอิาทสุีปิ สทฺทนยํ นิสฺสาย ‘‘พฺ
ราหฺมณายา’’ตอิาทนิา วิภตฺตวิิปลฺลาสตฺโถ วจนีโย สิยา จตุตฺถฉีฏฺฐีรูปานํ สตฺเถ วิสุํ วจนโตฯ 
เอวญฺจ สต ิโก โทโสต ิเจ? อตฺเถว โทโส, ยสฺมา ทานโยเค วา นโมโยเค วา อายาเทสสหติานิ 
จตุตฺถฉีฏฺฐีรูปานิ สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน นุปลพฺภนฺต,ิ ตสฺมา ‘‘พฺราหฺมณายา’’ตอิาทนิา 
วิภตฺตวิิปลฺลาสตฺถวจเน อยํ โทโส ยททิ ํอวิชฺชมานคฺคหณํฯ ยสฺมา ปน อทีเิสสุ ฐาเนสุ วิภตฺติ
วิปลฺลาสกรณํ สาวชฺช,ํ ตสฺมา ‘‘ตุยฺห ํมเํสน เมเทนา’’ตอิาทสุีปิ วิภตฺตวิิปลฺลาโส น อจิฺฉิตพฺโพฯ 

จตุตฺถฉีฏฺฐีรูปานิ ห ิอนญฺญานิ ทสฺิสนฺต ิ‘‘ปุริสสฺส อทาสิ, ปุริสสฺส ธนํ พฺราหฺมณานํ อทาสิ, พฺ
ราหฺมณานํ สนฺตก’’นฺตฯิ ตถา ห ิปาวจเน ส นํสทฺทา สมฺปทานสามอิตฺเถสุ สามญฺเญน ปวตฺตนฺต,ิ 
ตปปฺวตฺต ิ‘‘อคฺคสฺส ทาตา เมธาวี’’ตอิาทหี ิ ปโยเคห ิทเีปตพฺพาฯ ‘‘อคฺคสฺส ทาตา เมธาวี’’ต ิ เอตฺถ 
ห ิ‘‘อคฺคสฺสา’’ต ิอยํ สทฺโท ยทา กฺริยาปฏิคฺคหณํ ปฏิจฺจ สมฺปทานตฺเถ ปวตฺตต,ิ ตทา ‘‘อคฺคสฺส 
รตนตฺตยสฺส ทาตา’’ต ิอตฺถวเสน ปวตฺตตฯิ ยทา ปน กฺริยํ ปฏิจฺจ กมฺมภเูต สามอิตฺเถ ปวตฺตติ, 
ตทา ‘‘อคฺคสฺส เทยฺยธมฺมสฺส ทาตา’’ต ิอตฺถวเสน ปวตฺตตฯิ เอวํ สพฺพถาปิ วิปลฺลาโส ตุมฺหาก ํ
สรณํ น โหตตีฯิ ตถา สทฺทนยํ นิสฺสาย ‘‘สมฺปทานวจน’’นฺต ิตุมฺเหห ิทฬฺห ํคหติสฺส มยฺหสํทฺทสฺส 
สามอิตฺถวเสน ปณฺณตฺตยิํ ทสฺสนโต วิภตฺตวิิปลฺลาโส ตุมฺหาก ํสรณํ น โหเตวฯ ตถา ห ิ– 

‘‘สกุโณ มยฺหโก นาม, คริิสานุทรีจโร; 
ปกฺก ํปิปผฺลมิารุยฺห, ‘มยฺห ํมยฺห’นฺต ิกนฺทต’ี’ต ิ

เอตฺถ มยฺหโกต ิเอกาย สกุณชาตยิา นามฯํ โส ห ิโลลุปปฺจาริตาย ‘‘อทิมฺปิ มยฺห,ํ อทิมฺปิ มยฺห’’นฺ
ต ิกายต ิรวตตี ิมยฺหโกต ิวุจฺจต ิมยฺหสทฺทปูปทสฺส เก เร เค สทฺเทต ิธาตุสฺส วเสนฯ 

อตฺรายํ ปทโสธนา – ยท ิตุยฺห ํมยฺหสํทฺทา ธุวํ สมฺปทานตฺเถ, ตว มมสทฺทา จ สามอิตฺเถ 
ภเวยฺยุํ, เอวํ สนฺเต โลกโวหารกุสเลน สพฺพญฺญุนา ตสฺส สกุณสฺส ‘‘มยฺหโก’’ต ิปณฺณตฺต ิน วตฺตพฺ
พา สิยา อนนฺโตคธสมฺปทานตฺถตฺตา, อนฺโตคธสามฺยตฺถตฺตา ปน ‘‘มมโก’’ อจิฺเจว ปญฺญตฺต ิ
วตฺตพฺพา สิยาฯ เอตฺถปิ ‘‘มยฺหโก’’ต ิอทิ ํวิภตฺตวิิปลฺลาสวเสน วุตฺตนฺต ิเจ? น, ปณฺณตฺตวิิสเย 
วิภตฺตวิิปริณามสฺส อฏฺฐานตฺตา อนวกาสตฺตาฯ 
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อปิเจตฺถ มยฺหสํทฺโท สรูปโต วิภตฺยนฺตภาเวน ตฏฺิฐต ิกสทฺเทน เอกปทตฺตปูคมนโต, เอวํ 
สนฺเตปิ ‘‘มยฺหโก’’ต ิอยํ สกุณวิเสสวาจโก สทฺโท ปจฺจตฺตวจนภาเว ฐิโตเยว อสีกํ สามอิตฺถมฺปิ 
โชตยต ิสุชมฺปติ ราชปุริสสทฺทา วิยฯ อมินิาปิ การเณน วิภตฺตวิิปลฺลาโส ตุมฺหาก ํสรณํ น โหตฯิ 
อติ ิ‘‘มยฺหโก’’ต ิปณฺณตฺตยิํ วตฺตมานสฺส ปทาวยวภตูสฺส มยฺหสทฺทสฺส อวิปลฺลาสวจนเลเสน ตุยฺ
หํ ตว มมสทฺเทสุปิ วิภตฺตวิิปลฺลาโส น อจิฺฉิตพฺโพต ิสิทฺธฯํ ตสฺมา อฏฺฐกถาจริเยห ิสมฺปทานสา
มอิตฺเถสุ สามญฺเญน ปวตฺตานมฺปิ สมานานํ ตุยฺหํ มยฺหํ ตว มมสทฺทานํ สทฺทนยญฺเญว นิสฺสาย 
ปเรสมนุกมฺปาย วุตฺตปปฺกาโร นิยโม ทสฺสิโตต ิอวคนฺตพฺพฯํ อจิฺเจวํ – 

‘‘ตุยฺห ํมยฺห’’นฺตเิม สทฺเท, สมฺปทาเน ครู วทุ;ํ 
‘‘ตว มมา’’ต ิ สามมฺิห,ิ นยมาทาย สตฺถโตฯ 

เอวํ สนฺเตปิ เอเตสํ, นิยโม นตฺถ ิปาฬิยํ; 
โกจ ิเตสํ วิเสโส จ, ทฏฺิโฐ อมฺเหห ิต ํสุณฯ 

สามฺยตฺถสมฺปทานตฺถา, สมฺภวนฺต ิยหิ ํทุเว; 
‘‘ตุยฺห ํมยฺห’’นฺตเิม สทฺทา, เต ปโยคา น ทุลฺลภาฯ 

‘‘ตว มมา’’ตเิม สทฺทา, ปายา สามมฺิห ิวตฺตเร; 
สมฺปทาเน ยหิ ํโหนฺต,ิ เต ปโยคา ปนปปฺกาฯ 

ตวโต มมโต ตุยฺห-ํมยฺหสํทฺทาว สาสเน; 
ปาเฐ เนกสหสฺสมฺห,ิ สามอิตฺเถ ปวตฺตเรตฯิ 

สพฺพาปิ อมิา นีตโิย ปรมสุขุมา สุทุทฺทสา วีรชาตนิา สาธุก ํมนสิ กาตพฺพาฯ 

โว โนสทฺเทสุ ปน โวสทฺโท ปจฺจตฺตอุปโยคกรณสมฺปทานสามวิจนปทปูรเณสุ ทสฺิสตฯิ ‘‘กจฺจ ิ
โว อนุรุทฺธา สมคฺคา สมฺโมทมานา’’ตอิาทสุี ห ิปจฺจตฺเต ทสฺิสตฯิ ‘‘คจฺฉถ ภกฺิขเว ปณาเมม ิโว’’ติ
อาทสุี อุปโยเคฯ ‘‘น โว มม สนฺตเิก วตฺถพฺพ’’นฺตอิาทสุี กรเณฯ ‘‘วนปตฺถปริยายํ โว ภกฺิขเว เท
เสสฺสาม’ี’ตอิาทสุี สมฺปทาเนฯ ‘‘สพฺเพสํ โว สาริปุตฺตา สุภาสิต’’นฺตอิาทสุี สามวิจเนฯ ‘‘เย ห ิโวอริ
ยา ปริสุทฺธา กายกมฺมนฺตา’’ตอิาทสุี ปทปูรณมตฺเตฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

‘‘ปจฺจตฺเต อุปโยเค จ, กรเณ สมฺปทานิเย; 
สามสฺิส วจเน เจว, ตเถว ปทปูรเณ; 
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อเิมสุ ฉสุ ฐาเนสุ, โวสทฺโท สมฺปวตฺตต’ิ’ฯ 

โนสทฺโท ปจฺจตฺโตปโยคกรณสมฺปทานสามวิจนาวธารณนุสทฺทตฺเถสุ ปฏิเสเธ นิปาตมตฺเต จ 
วตฺตตฯิ อยญฺห ิ‘‘คาม ํโน คจฺเฉยฺยามา’’ต ิ เอตฺถ ปจฺจตฺเต ทสฺิสตฯิ ‘‘มา โน อชฺช วิกนฺติสุํ, รญฺโญ 
สูทา มหานเส’’ตอิาทสุี อุปโยเคฯ ‘‘น โน วิวาโห นาเคห,ิ กตปุพฺโพ กุทาจน’’นฺตอิาทสุี กรเณฯ ‘‘สํ
วิภเชถ โน รชฺเชนา’’ตอิาทสุี สมฺปทาเนฯ ‘‘สตฺถา โน ภควา อนุปปฺตฺโต’’ตอิาทสุี สามวิจเนฯ ‘‘น 
โน สม ํอตฺถ ิตถาคเตนา’’ต ิ เอตฺถ อวธารเณฯ ‘‘อภชิานาสิ โน ตฺวํ มหาราชา’’ตอิาทสุี นุสทฺทตฺเถ, 
ปุจฺฉายนฺตปิิ วตฺตุ ํวฏฺฏตฯิ ‘‘สุภาสิตญฺเญว ภาเสยฺย, โน จ ทุพฺภาสิต ํภเณ’’ตอิาทสุี ปฏิเสเธฯ ‘‘น 
โน สภายํ น กโรนฺต ิกญฺิจ’ี’ตอิาทสุี นิปาตมตฺเตฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

ปจฺจตฺเต จุปโยเค จ, กรเณ สมฺปทานิเย; 
สามฺยาวธารเณ เจว, นุสทฺทตฺเถ นิวารเณ; 
ตถา นิปาตมตฺตมฺห,ิ โนสทฺโท สมฺปวตฺตตฯิ 

อทิานิ สพฺพนามานํ ยถารห ํสํขตฺิเตน มสฺิสกปทมาลา วุจฺจเต – 

โย โส, เย เตฯ ยํ ต,ํ เย เตฯ เยน เตนฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ ยา สา, ยา ตาฯ ยํ ต,ํ ยา ตาฯ 
ยาย ตายฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ ยํ ต,ํ ยานิ ตานิฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ อมินิา นเยน ลงฺิคตฺตย
โยชนา กาตพฺพาฯ 

‘‘เอโส โส, เอเต เตฯ อยํ โส, อเิม เตฯ โส อยํ เต อเิม’’ตอิาทนิา ยถาปโยค ํปทมาลา 
โยเชตพฺพาฯ ตถา ห ิ‘‘โย โส ภควา สยมฺภ ูอนาจริยโกฯ เอเต เต ภกฺิขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺฌมิา ปฏิปทา ตถาคเตน อภสิมฺพุทฺธาฯ อยํ โส สารถ ิเอต’ี’ต ิ เอวมาทโย วิจตฺิตปปฺโยคา 
ทสฺิสนฺตฯิ อติ ิสพฺพนามกิปทานํ มสฺิสกปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 

มยา สพฺพตฺถสิทฺธสฺส, สาสเน สพฺพทสฺสิโน; 
สพฺพตฺถ สาสเน สุฏฺฐุ, โกสลฺลตฺถาย โสตุนํฯ 

อสพฺพนามนาเมห,ิ สพฺพนามปเทห ิเว; 
สห สพฺพานิ วุตฺตานิ, สพฺพนามานิ ปนฺตโิตฯ 

เอเตสุ กตโยคานํ, สุขุมตฺถวิชานนํ; 
อกจิฺฉปฏิเวเธน, ภวิสฺสต ิน สํสโยฯ 
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อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

สพฺพนามตสํทสินามานํ นามกิปทมาลาวิภาโค นาม 

ทฺวาทสโม ปริจฺเฉโทฯ 

๑๓. สวินิจฺฉยสงฺขยฺานามนามิกปทมาลา 

อโิต ปรํ ปวกฺขาม,ิ สงฺขฺยานามกิปนฺตโิย; 
ภูธาตุเชห ิรูเปห,ิ อญฺเญห ิจุปโยชตุิฯํ 

ยา ห ิสา เหฏฺฐา อมฺเหห ิเอก ทฺวิติ จตุอจิฺเจเตสํ สงฺขฺยาสพฺพนามานํ นามกิปทมาลา กถติา
, ต ํฐเปตฺวา อธิ อสพฺพนามานํ ปญจฺ ฉ สตฺตาทนีํ สงฺขฺยานามานํ นามกิปทมาลา ภูธาตุมเยห ิ
อญฺเญห ิจ รูเปห ิโยชนตฺถ ํวุจฺจเต – 

ปญจฺ, ปญฺจห,ิ ปญฺจภ,ิ ปญฺจนฺนํ, ปญฺจสุฯ สตฺตนฺนํ วิภตฺตนีํ วเสน เญยฺยํฯ ‘‘ปญฺจ ภตูา, 
ปญฺจ อภภิวิตาโร, ปญฺจ ปุริสา, ปญฺจ ภมูโิย, ปญฺจ กญฺญาโย, ปญฺจ ภตูานิ, ปญฺจ จตฺิตานี’’ตอิาทิ
นา สพฺพตฺถ โยเชตพฺพฯํ ฉ, ฉห,ิ ฉภ,ิ ฉนฺนํ, ฉสุ, ฉสฺสุ อติปิิฯ ‘‘ฉสฺสุ โลโก สมุปปฺนฺโน, ฉสฺสุ กฺ
รุพฺพต ิสนฺถว’’นฺต ิห ิปาฬิฯ สตฺต, สตฺตห,ิ สตฺตภ,ิ สตฺตนฺนํ, สตฺตสุฯ อฏฺฐ, อฏฺฐห,ิ อฏฺฐภ,ิ 
อฏฺฐนฺนํ, อฏฺฐสุฯ นว, นวห,ิ นวภ,ิ นวนฺนํ, นวสุฯ ทส, ทสห,ิ ทสภ,ิ ทสนฺนํ, ทสสุฯ เอวํ เอกาทส
ฯ ทฺวาทส, พารสฯ เตรส, เตทส, เตฬสฯ จตุทฺทส, จุทฺทสฯ ปญจฺทส, ปนฺนรสฯ โสฬสฯ 
สตฺตรสฯ อฏฺฐารส, อฏฺฐารสห,ิ อฏฺฐารสภ,ิ อฏฺฐารสนฺนํ, อฏฺฐารสสุฯ สพฺพเมต ํพหุวจนวเสน 
คเหตพฺพฯํ 

เอกูนวีสติ, เอกูนวีสํ อจิฺจาทปิิฯ เอกนูวีสาย, เอกนูวีสายํ, เอกนูวีส ภกฺิข ูตฏฺิฐนฺต,ิ เอกนูวีสํ 
ภกฺิข ูปสฺสต,ิ เอวํ ‘‘กญฺญาโย จตฺิตานี’’ต ิจ อาทนิา โยเชตพฺพฯํ เอกนูวีสาย ภกฺิขหู ิธมฺโม เทสิโต, 
เอกนูวีสาย กญฺญาห ิกต,ํ เอกนูวีสาย จตฺิเตห ิกต,ํ เอกนูวีสาย ภกฺิขนูํ จวีรํ เทต,ิ เอกนูวีสาย 
กญฺญานํ ธนํ เทต,ิ เอกนูวีสาย จตฺิตานํ รุจฺจต,ิ เอกนูวีสาย ภกฺิขหู ิอเปตฯิ เอวํ กญฺญาห ิจตฺิเตหฯิ 
เอกนูวีสาย ภกฺิขนูํ สนฺตก,ํ เอวํ กญฺญานํ จตฺิตานํฯ เอกนูวีสายํ ภกฺิขสุู ปตฏฺิฐิตฯํ เอวํ ‘‘กญฺญาสุ 
จตฺิเตสู’’ต ิโยเชตพฺพฯํ เอกูนวีสติ, เอกนูวีสติ,ํ เอกนูวีสตยิา, เอกนูวีสตยิํฯ 
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วีสติ, วีสติ,ํ วีสตยิา, วีสตยิํฯ วีส, วีสํ, วีสาย, วีสายํฯ ตถา เอกวีส ทฺวาวีส พาวีส เตวีส 
จตุวีส อจิฺจาทสุีปิฯ ตํิส, ติสํํ, ติสําย, ติสํายํฯ จตฺตาลีส, จตฺตาลสีํ, จตฺตาลสีาย, จตฺตาลสีายํฯ จตฺ
ตารีส อจิฺจาทปิิฯ ปญญฺาส, ปญฺญาสํ, ปญฺญาสาย, ปญฺญาสายํฯ ปณฺณาส, ปณฺณาสํ, ปณฺณา
สาย, ปณฺณาสายํฯ สฏฺฐิ, สฏฺฐิ,ํ สฏฺฐิยา, สฏฺฐิยํฯ สตฺตติ, สตฺตติ,ํ สตฺตตยิา, สตฺตตยิํฯ สตฺตริ อจิฺ
จาทปิิฯ อสีติ, อสีติ,ํ อสีตยิา, อสีตยิํฯ นวุติฯ นวุติ,ํ นวุตยิา, นวุตยิํฯ 

อตฺิถญฺจ อญฺญถาปิ สงฺขฺยารูปานิ คเหตพฺพานิฯ เอกนูวีเสห ,ิ เอกนูวีสานํ, เอกนูวีเสสุฯ 
‘‘ฉนฺนวุตนี’’นฺต ิจ อาทนิาปิ สงฺขฺยารูปานํ กตฺถจ ิทสฺสนโต เกจ ิสทฺทสตฺถวิท ูอูนวีสติสทฺท ํสพฺพ
ทาปิ เอกวจนนฺตมตฺิถลิงฺิคเมว ปยุญฺชนฺตฯิ เกจ ิ‘‘วีสติอาทโย อานวุติ เอกวจนนฺตา อตฺิถลิงฺิคา’’
ต ิวทนฺตฯิ เกจ ิปนาหุ – 

‘‘สทฺทา สงฺขฺเยยฺยสงฺขาสุ, เอกตฺเต วีสตาทโย; 
สงฺขตฺเถ ทฺวิพหุตฺตมฺห,ิ ตา ตุ จานวุติตฺถโิย’’ตฯิ 

เอตฺถ ทฺวิวจนํ ฉฑฺเฑตพฺพ ํพุทฺธวจเน ตทภาวโตฯ สพฺเพสมฺปิ จ เตสํ ยถาวุตฺตวจนํ กญฺิจ ิ
ปาฬิปปฺเทสํ ปตฺวา ยุชฺชต,ิ กญฺิจ ิปน ปตฺวา น ยุชฺชต ิวีสติวีสํตํิสํอจิฺจาทนีญฺห ิสงฺขตฺถานํ สทฺ
ทานํ พหุวจนปปฺโยควเสนปิ ปาฬิยํ ทสฺสนโต, กจฺจายเน จ โยวจนสมฺภตูรูปวนฺตตาทสฺสนโตฯ 
ตสฺมา ยถาสมฺภวํ ยถาปาวจนญฺจ อตฺิถลิงฺิคภาเว เตสเมกวจนนฺตตา เวทติพฺพา อตฺถิ นตฺถิสทฺ
ทานํ วิยฯ 

อตฺถินตฺถิสทฺทา ห ินิปาตตฺตา เอกตฺเตปิ พหุตฺเตปิ ปวตฺตนฺต ิ‘‘ปุตฺตา มตฺถ ิธนมฺมตฺถฯิ 
นตฺถ ิอตฺตสม ํ เปมฯํ นตฺถ ิสมณพฺราหฺมณา’’ตอิาทสุีฯ อลงฺิคตฺเตปิ ปเนเตสํ กตฺถจ ิอตฺิถลิงฺิคภาโว 
ทฏฺิโฐฯ อภิธมฺเม หิ ธมฺมเสนาปตินา อนุธมฺมจกฺกวตฺตนิา โวหารกุสเลน โวหารกุสลสาธเกน 
‘‘อตฺถยิา นวฯ นตฺถยิา นวา’’ต ิเอกวจนนฺต ํอตฺิถลิงฺิครูปํ ทสฺสิต,ํ ตสฺมา วีสติวีสติมจิฺจาทนีมฺปิ 
ยถาสมฺภวํ ยถาปาวจนญฺจ อตฺิถลิงฺิคภาเว เอกวจนนฺตตา เวทติพฺพาฯ 

ตตฺเถเก ‘‘เหตุยา อธปิตยิา’’ต ิจ อทิ ํลงฺิควิปลฺลาสวเสน คเหตพฺพ ํมญฺญนฺตฯิ ตมฺมตวิเสน 
‘‘เหตุมฺห ิอธปิตมฺิห’ี’ต ิ ปุลฺลงฺิคภาโว ปฏิปาเทตพฺโพ, ‘‘เหตุปจฺจเย อธปิตปิจฺจเย’’ อจิฺเจวตฺโถฯ อถ 
วา ‘‘เหตุยา อธปิตยิา’’ต ิทฺวยมทิ ํอตฺิถลิงฺิครูปปฏิภาค ํปุลฺลงฺิครูปนฺต ิคเหตพฺพ ํ‘‘เหตุโย ชนฺตุโย’’
ตอิาทนีํ อตฺิถลิงฺิครูปปฏิภาคานํ ปุลฺลงฺิครูปานมฺปิ วิชฺชมานตฺตา, ‘‘อตฺถยิา นตฺถยิา’’ต ิอทิ ํปน 
ลงฺิควิปลฺลาสวเสน วุตฺตนฺต ิน คเหตพฺพ ํอตฺถิ นตฺถิสทฺทานํ อลงฺิคเภทตฺตาฯ น ห ิอตฺถิ นตฺถิสทฺ
ทา ตสุี ลงฺิเคสุ เอกสฺมมฺิปิ อนฺโตคธาฯ เอเตสุ ห ิอตฺถิสทฺโท อาขฺยาตนิปาตวเสน ภชิฺชต ิ‘‘อตฺถ ิ
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สนฺต ิสํวิชฺชตฯิ อตฺถขิรีา พฺราหฺมณี’’ตอิาทสุี, นตฺถิสทฺโท ปน นิปาโตเยวฯ อจิฺเจวํ อตฺถิ นตฺถิสทฺ
ทานํ นิปาตานญฺจ ลงฺิควจนวเสน กถนํ ยุชฺชต ิอตฺิถลิงฺิคาทวิเสน เอกตฺตาทวิเสน จ อปปฺวตฺตนโต
ฯ วุตฺตญฺจ – 

‘‘สทสิํ ตสุี ลงฺิเคสุ, สพฺพาสุ จ วิภตฺตสุิ; 
วจเนสุ จ สพฺเพสุ, ยํ น พฺเยต ิตทพยฺย’’นฺตฯิ 

เอตฺถ สิยา – นนุ จ โภ ‘‘อตฺถ ิสกฺกา ลพฺภา อจิฺเจเต ปฐมายา’’ต ิวจนโต อตฺถิสทฺโท ปฐมาย 
วิภตฺตยิา ยุตฺโต, เอวํ สนฺเต กสฺมา ‘‘สทสิํ ตสุี ลงฺิเคสู’’ตอิาท ิ วุตฺตนฺต?ิ สจฺจ ํอตฺถิสทฺโท ปฐมาย 
วิภตฺตยิา ยุตฺโต, ตถา นตฺถิสทฺโท อตฺถิสทฺทสฺส วจนเลเสน คเหตพฺพตฺตา ยุคฬปทตฺตา จฯ อทิ ํ
ปน ‘‘สทสิํ ตสุี ลงฺิเคสู’’ตอิาทวิจนํ อุปสคฺคนิปาตสงฺขาเต อสงฺขฺยาสทฺเท สนฺธาย วุตฺตํ, น เอเก
กมสงฺขฺยาสทฺท ํสนฺธายฯ ตถา ห ิ‘‘อสงฺขฺยา’’ต ิจ ‘‘อพฺยยา’’ต ิ จ ลทฺธโวหาเรสุ อุปสคฺคนิปาเตสุ 
อุปสคคฺา สพฺเพปิ สพฺพวิภตฺตวิจนกาฯ นิปาตานํ ปน เอกจฺเจ ปฐมาทสุี ยถารห ํวิภตฺตยุิตฺตา, 
เอกจฺเจ อวิภตฺตยุิตฺตาฯ ตตฺถ เย ยทคฺเคน วิภตฺตยุิตฺตา, เต ตทคฺเคน ตพฺพจนกาฯ อุปสคฺคนิปา
เตสุ ห ิปจฺเจก ํ‘‘อทิ ํนาม วจน’’นฺต ิลทฺธุ ํน สกฺกา, สพฺพสงฺคาหกวเสน ปน ‘‘สทสิํ ตสุี ลงฺิเคสู’’ติ
อาท ิปุพฺพาจริเยห ิวุตฺตฯํ กจฺจายนาจริเยนปิ อมิเมวตฺถ ํสนฺธาย ‘‘สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตา
ทหี ิจา’’ต ิ วุตฺตฯํ น ห ิอาวุโสสทฺทโต สพฺพาปิ วิภตฺตโิย ลพฺภนฺต,ิ อถ โข อาลปนตฺถวาจกตฺตา 
เอกวจนิกอเนกวจนิกา ปฐมาวิภตฺตโิยเยว ลพฺภนฺตฯิ อยมสฺมาก ํขนฺตฯิ 

เกจ ิปน สพฺเพหปิิ นิปาเตห ิสพฺพวิภตฺตโิลปํ วทนฺต,ิ ต ํน คเหตพฺพฯํ ‘‘อตฺถิ สกฺกา ลพภฺา 
อจิฺเจเต ปฐมายฯ ทิวา ภิยฺโย นโม อจิฺเจเต ปฐมาย จ ทุตยิาย จา’’ตอิาทวิจนโต, ปทปูรณมตฺ
ตานญฺจ อวิภตฺตยุิตฺตานํ อถ ขลุ วต วถ อจิฺจาทนีํ นิปาตานํ วจนโตฯ เอตฺถาปิ สิยา ‘‘นนุ จ โภ 
อวิภตฺตยุิตฺตานมฺปิ นิปาตานํ สมฺภวโต อตฺถิ นตฺถิสทฺทานํ อวิภตฺตโิก นิทฺเทโส กาตพฺโพ, อถ 
กมิตฺถ ํ‘อตฺถยิา นว, นตฺถยิา นวา’ต ิสวิภตฺตโิก นิทฺเทโส กโต’’ต?ิ สพฺพถา วิภตฺตหี ิวินา อตฺถสฺส 
นิทฺทสิิตุมสกฺกุเณยฺยตฺตาตฯิ 

ยท ิเอวํ ‘‘อตฺถ ิสกฺกา ลพฺภา อจิฺเจเต ปฐมายา’’ต ิวจนโต อตฺถิ นตฺถิสทฺทา ลุตฺตาย ปฐมาย 
วิภตฺตยิา วเสน ปฐมาวิภตฺตกิาเยว นิทฺทสิิตพฺพา, เอวมกตฺวา กสฺมา สตฺตมฺยนฺตวเสน ‘‘อตฺถยิา 
นตฺถยิา’’ต ินิทฺทฏฺิฐาต?ิ สจฺจ,ํ อตฺถิ นตฺถิสทฺทา ปฐมาวิภตฺตยุิตฺตาเยว นิทฺทสิิตพฺพา, ตถาปิ 
‘‘อตฺถปิจฺจเย นว, นตฺถปิจฺจเย นวา’’ต ิเอตสฺสตฺถสฺส ปริทปีเน ปฐมาย โอกาโส นตฺถ,ิ สตฺตมยิา
เยว ปน อตฺถ,ิ ตสฺมา ‘‘อตฺถยิา นว, นตฺถยิา นวา’’ต ิวุตฺตฯํ อติ ิอตฺถิยานตฺถิยาสทฺทานํ 
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สตฺตมฺยนฺตภาเว สิทฺเธเยว ตตยิาจตุตฺถปีญฺจมฉีฏฺฐิยนฺตภาโวปิ สิทฺโธเยว โหตฯิ ตสฺมา ‘‘อตฺถภิา
โว อตฺถติา’’ตอิาทสุีปิ อตฺถยิา ภาโว อตฺถิภาโว, นตฺถยิา ภาโว นตฺถิภาโว, อตฺถยิา ภาโว อตฺถิ
ตาภอิาทนิา สมาสตทฺธติวิคฺคโห อวสฺสมจิฺฉิตพฺโพฯ ยททิมมฺเหหิ วุตฺต,ํ ต ํ‘‘ปาฬิยา วิรุชฺฌต’ี’ต ิน 
วตฺตพฺพ ํปาฬินยานุสาเรน วุตฺตตฺตาตฯิ 

เอวํ โหตุ, กสฺมา โภ ‘‘อตฺถยิา, นตฺถยิา’’ต ิอตฺิถลิงฺิคนิทฺเทโส กโต, นนุ นิปาโตปสคฺคา อลงฺิ
คเภทาต?ิ สจฺจ,ํ อทิ ํปน ฐานํ อตวี สุขุม,ํ ตถาปิ ปุพฺพาจริยานุภาวญฺเญว นิสฺสาย วินิจฺฉยํ พฺรูมฯ 
ยถา ห ิวีสติอจิฺจาทนีํ สงฺขฺยาสทฺทานํ สรูปโต อทพฺพวาจกตฺเตปิ ทพฺพวาจกานํ ลตามติรตฺติอิตฺ
ถี ยาคุวธูสทฺทานํ วิย อตฺิถลิงฺิคภาโว สทฺทสตฺถวิทหู ิอนุมโต, เอวํ อทพฺพวาจกตฺเตปิ อตฺถิ 
นตฺถิสทฺทานํ กตฺถจ ิอตฺิถลิงฺิคภาโว สทฺธมฺมวิทหู ิอนุมโตฯ เตนาห อายสฺมา ธมฺมเสนาปติ 
‘‘อตฺถยิา นว, นตฺถยิา นวา’’ตฯิ อถ วา ‘‘อตฺถยิา, นตฺถยิา’’ต ิอมิานิ ลงฺิคภาววินิมุตฺตานิ สตฺตมยินฺ
ตานิ นิปาตปทานีตปิิ คเหตพฺพานิ, น เอตฺถ โจเทตพฺพ,ํ เอวรูปานิ นิปาตปทานิ ปุพฺพาจริเยห ิ
วุตฺตานิ น สนฺต,ิ ตสฺมา ฉฑฺเฑตพฺพมทิ ํวจนนฺตฯิ 

ปาวจนสฺมญฺิห ิครูห ิอนิทฺทฏฺิฐานิปิ อเนกวิหติานิ นิปาตปทานิ สนฺทสฺิสนฺต,ิ นาปิ ‘‘เหตุยา, 
อธปิตยิา, อตฺถยิา, นตฺถยิา’’ต ิ เอวมาทสุี ‘‘อปสทฺทา อเิม’’ต ิ วิโรโธ อุปปฺาเทตพฺโพฯ น ห ิอจนฺิ
เตยฺยานุภาเวน ปารมติาปุญฺเญน นิปผฺนฺเนน อนาวรณญาเณน สพฺพ ํเญยฺยมณฺฑล ํหตฺถตเล อา
มลก ํวิย ปจฺจกฺข ํกตฺวา ปสฺสโต พุทฺธสฺส วจเน อญฺเญสํ วาจาวิปปฺลาโป อวสฺสํ ลพฺภตตีฯิ นนุ จ 
โภ ‘‘เหตุยา, อธปิตยิา, อตฺถยิา, นตฺถยิา’’ต ิจ อทิ ํสาริปุตฺตตฺเถรวจนํ เตน นิกฺขตฺิตตฺตาฯ ตถาค
เตน ห ิตาวติสํภปเน เทสิตกาเล อมิานิ ปทานิ น สนฺต,ิ เอวํ สนฺเต กสฺมา ‘‘พุทฺธวจน’’นฺต ิวทถา
ต?ิ พุทฺธวจนํเยว นามฯ อายสฺมโต ห ิสาริปุตฺตสฺส ตถาคเตน นโย ทนฺิโน, เตนปิ ปภนฺินปฏิสมฺภิ
เทน สตฺถุกปเฺปน อคฺคสาวเกน สตฺถุ สนฺตกิา นยํ ลภตฺิวา พฺยญฺชนํ สุโรปิต ํกตฯํ สพฺเพปิ ห ิ
ปฏิสมฺภทิปปฺตฺตา อริยา ทุนฺนิรุตฺติ ํน วทนฺต ินิรุตฺตปิเภทสฺมิ ํสุกุสลตฺตา, ตสฺมา อญฺเญสมวิสโย 
เอส อริยานํ โวหาโรต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อทิานิ สตาทนีํ นามกิปทมาลา วุจฺจเต – 

สตํ, สตานิ, สตาฯ สต,ํ สตานิ, สเตฯ สเตน, สเตห,ิ สเตภฯิ สตสฺส, สตานํฯ สตา, สตสฺมา, 
สตมฺหา, สเตห,ิ สเตภฯิ สตสฺส, สตานํฯ สเต, สตสฺมิ,ํ สตมฺห,ิ สเตสุฯ เอวํ สหสฺสํ, สหสฺสานีต ิ
โยเชตพฺพฯํ ทสสหสฺสํ สตสหสฺส ํทสสตสหสฺสนฺติ เอตฺถาปิ เอเสว นโยฯ อยํ ปเนตฺถ ปโยโค 
‘‘สต ํภกฺิข,ู สต ํอตฺิถโิย, สต ํจตฺิตานิฯ ภกฺิขนูํ สต,ํ อตฺิถนีํ สต,ํ จตฺิตานํ สตฯํ สหสฺสาทสุีปิ เอเสว 
นโยฯ อตฺิถญฺจ อญฺญถาปิ สทฺทรูปานิ ภวนฺตฯิ โกฏิ, โกฏี, โกฏิโยฯ รตฺตินเยน เญยฺยํฯ 
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เอกปปฺภุตโิต ยาว, ทสกา ยา ปวตฺตต;ิ 
สงฺขฺยา ตาว สา สงฺขฺเยยฺย-ปปฺธานาต ิครู วทุฯํ 

วีสตโิต ยาว สตา, ยา สงฺขฺยา ตาว สา ปน; 
สงฺขฺยาปปฺธานา สงฺขฺเยยฺย-ปปฺธานาต ิจ วณฺณยุํฯ 

อปิจ – 

วีสโต ยาว โกฏิยา, สงฺขฺยา ตาว ห ิสา ขลุ; 
สงฺขฺยาปปฺธานา สงฺขฺเยยฺย-ปปฺธานา จาต ินิทฺทเิสฯ 

ตถา ห ิ‘‘อสีต ิโกฏิโย หตฺิวา, หริญฺญสฺสาปิ ปพฺพช’ิ’นฺต,ิ ‘‘ขณีาสวา วีตมลา, สมิสุํ สตโกฏิ
โย’’ต ิจ ปาฬิ ทสฺิสตฯิ 

อมิสฺมิ ํปน ฐาเน สพฺเพสํ สงฺขฺยาสทฺทรูปานํ ปากฏีกรเณน วิญฺญนูํ สุขุมญาณปฏิลาภตฺถ ํ
สาฏฺฐกถ ํอุทานปาฬิปปฺเทสํ อญฺญญฺจ ปาฬิปปฺเทสมฏฺฐกถาวจนญฺจ อาหริตฺวา ทสฺสยิสฺสาม ิ– 

‘‘เยสํ โข วิสาเข สต ํปิยานิ, สต ํเตสํ ทุกฺขานิ, เยสํ นวุต ิปิยานิ, นวุต ิเตสํ ทุกฺขานิฯ 
เยสํ อสีต…ิเป.… เยสํ สตฺตตฯิ เยสํ สฏฺฐิฯ เยสํ ปญฺญาสํ, เยสํ จตฺตารีสํ, เยสํ ติสํํฯ เยสํ 
โข วิสาเข วีสํ ปิยานิ, วีสต ิเตสํ ทุกฺขานิฯ เยสํ ทสฯ เยสํ นวฯ เยสํ อฏฺฐฯ เยสํ สตฺตฯ เยสํ 
ฉฯ เยสํ ปญฺจฯ เยสํ จตฺตาริฯ เยสํ ตณิีฯ เยสํ ทฺเวฯ เยสํ เอก ํปิยํ, เตสํ เอก ํทุกฺข’’นฺตฯิ 

ตตฺถ สตํ ปิยานีต ิสต ํปิยายิตพฺพวตฺถนูิฯ ‘‘สต ํปิย’’นฺตปิิ เกจ ิปฐนฺตฯิ เอตฺถ จ ยสฺ
มา เอกโต ปฏฺฐาย ยาว ทส, ตาว สงฺขฺยาสงฺขฺเยยฺยปปฺธานา, ตสฺมา ‘‘เยสํ ทส ปิยานิ, ทส 
เตสํ ทุกฺขานี’’ตอิาทนิา ปาฬิ อาคตาฯ เกจ ิปน ‘‘เยสํ ทส ปิยานํ, ทส เตสํ ทุกฺขาน’’นฺติ
อาทนิา ปฐนฺต,ิ ต ํน สุนฺทรํฯ ยสฺมา ปน วีสติโต ปฏฺฐาย ยาว สตํ, ตาว สงฺขฺเยยฺยปปฺธา
นา สงฺขฺยาปปฺธานา จ, ตสฺมา ตตฺถาปิ สงฺขฺเยยฺยปปฺธานํเยว คเหตฺวา ‘‘เยสํ โข วิสาเข สต ํ
ปิยานิ, สต ํเตสํ ทุกฺขานี’’ตอิาทนิา ปาฬิ อาคตาฯ สพฺเพสมฺปิ จ เยสํ เอก ํปิยํ, เอก ํเตสํ 
ทุกฺขนฺต ิปาโฐ, น ปน ทุกฺขสฺสาตฯิ เอกสฺมญฺิห ิปทกฺกเม เอกรสาว ภควโต เทสนา โหตตีิ
ฯ ตสฺมา ยถาวุตฺตนยาว ปาฬิ เวทติพฺพาฯ อยํ ตาว สาฏฺฐกโถ อุทานปาฬิปปฺเทโสฯ 

อทิานิ อญฺโญ ปาฬิปปฺเทโส อฏฺฐกถาปาฐปปฺเทโส จ นียเต – 

‘‘สต ํหตฺถ ีสต ํอสฺสา, สต ํอสฺสตรีรถา; 
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สต ํกญฺญา สหสฺสานิ, อามุกฺกมณิกุณฺฑลา; 
เอกสฺส ปทวีตหิารสฺส, กล ํนาคฺฆนฺต ิโสฬสิ’’นฺต ิ

ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘สต ํหตฺถ’ี’ตอิาทนีิ วิเสสิตานิ, ‘‘สหสฺสานี’’ต ิวิเสสนํ, ตสฺมา สตํสทฺท ํสหสฺสสทฺเทน 
โยเชตฺวา ‘‘หตฺถ’ี’ตอิาทนีิ ปน อุปปท ํกตฺวา อตฺโถ คเหตพฺโพฯ หตฺถ ีสต ํสหสฺสานิฯ อสฺสา สต ํ
สหสฺสานิฯ อสฺสตรีรถา สต ํสหสฺสานิฯ อามุกฺกมณิกุณฺฑลา กญฺญา สต ํสหสฺสานิฯ อทิ ํสงฺขฺ
เยยฺยปปฺธานวเสนตฺถคหณํฯ สงฺขฺยาปปฺธานวเสน ปน อยมฺปิ อตฺโถ คเหตพฺโพ ‘‘หตฺถนีํ 
สตสหสฺสํ, อสฺสานํ สตสหสฺสํ, อสฺสตรีรถานํ สตสหสฺสํ, อามุกฺกมณิกุณฺฑลานํ กญฺญานํ สตสหสฺส’’
นฺตฯิ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ ‘‘โยชนานํ สตานุจฺโจ, หมิวา ปญฺจ ปพฺพโต’’ต ิ
อยมฏฺฐกถาปาโฐฯ เอตฺถ ‘‘ปญฺจา’’ต ิสทฺท ํสตสทฺเทน สทฺธิ ํโยเชตฺวา ‘‘สิปปิฺกานํ สต ํนตฺถ’ี’ต ิ
เอตฺถ วิย หมิวา ปพฺพโต โยชนานํ ปญฺจ สตานิ อุจฺโจต ิสงฺขฺยาปปฺธานวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ 
‘‘ปญฺจ สตานี’’ต ิจ อทฺธุโน อจฺจนฺตสํโยควเสน อุปโยควจนํฯ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ 
เนตพฺโพฯ สตมติ ิสทฺโท ‘‘สต ํโหม,ิ สหสฺสํ โหม’ี’ตอิาทสุี เอกวจโนฯ ‘‘อเถตฺเถกสต ํ ขตฺยา, 
อนุยนฺตา ยสสฺสิโน’’ตอิาทสุี พหุวจโนฯ เอวํ สหสฺสาทนีมฺปิ เอกวจนพหุวจนตา ลพฺภตฯิ ตถา ห ิ
‘‘ภยฺิโย นํ สตสหสฺสํ, ยกฺขานํ ปยิรุปาสต’ี’ต ิเอตฺถ ‘‘สตสหสฺส’’นฺต ิเอกวจนํฯ ‘‘ปโรสหสฺสํ โข 
ปนสฺส ปุตฺตา ภวิสฺสนฺต’ี’ต ิเอตฺถ สหสฺสนฺต ิพหุวจนนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

‘‘กปเฺป จ สตสหสฺเส, จตุโร จ อสงฺขเิย; 
อมรํ นาม นครํ, ทสฺสเนยฺยํ มโนรม’’นฺต ิ

ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘กปเฺป จ สตสหสฺเส จตุโร จ อสงฺขเิยต ิสามอิตฺเถ อุปโยคพหุวจนํ, ตสฺมา ‘‘มหากปฺ
ปานํ สตสหสฺสานํ จตุนฺนํ อสงฺขยิานํ มตฺถเก’’ต ิอตฺโถ คเหตพฺโพ, ‘‘มตฺถเก’’ต ิ เจตฺถ วจนเสโสฯ 
‘‘กปปฺสตสหสฺสาธกิานํ จตุนฺนํ อสงฺขยิานํ มตฺถเก’’อจิฺเจวตฺโถฯ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ 
เนตพฺโพฯ 

‘‘กปเฺป จ สตสหสฺเส, จตุโร จ อสงฺขเิย; 
เอตฺถนฺตเร ยํ จริต,ํ สพฺพ ํต ํโพธปิาจน’’นฺต ิ

ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘กปเฺป’’ต ิ อจฺจนฺตสํโยควเสน อุปโยคพหุวจนํฯ ‘‘สตสหสฺเส กปเฺป’’ต ิ
กปฺปสทฺทสมฺพนฺเธน จายํ ปุลฺลงฺิคนิทฺเทโส อุปโยคนิทฺเทโส จฯ สมานาธกิรณญฺห ิอทิ  ํกปฺปสทฺ
เทนฯ ‘‘จตุโร จ อสงฺขเิย’’ต ิอจฺฉนฺตสํโยควเสน อุปโยคพหุวจนานิฯ กสฺส ปน อสงฺขเิยต?ิ 
อญฺญสฺส อวุตฺตตฺตา กปปฺสฺส จ วุตฺตตฺตา ปกรณโต ‘‘กปปฺาน’’นฺต ิอยมตฺโถ วิญฺญายเตวฯ น ห ิ



 

สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๖๙  
 

วุตฺต ํวชฺเชตฺวา อวุตฺตสฺส กสฺสจ ิคหณํ ยุตฺตนฺตฯิ จสทฺโท สมฺปิณฺฑนตฺโถ ‘‘มหากปปฺานํ จตุโร 
อสงฺขฺเยยฺเย สตสหสฺเส จ มหากปเฺป’’ตฯิ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘ฆฏาเนกสหสฺสานิ, กุมฺภนีญฺจ สตา พห’ู’ต ิปาฬิฯ เอตฺถ ฆฏาต ิฆฏานํฯ สามอิตฺเถ ห ิอทิ ํ
ปจฺจตฺตวจนํฯ ‘‘ฆฏานํ อเนกสหสฺสานิ’’ อจิฺเจวตฺโถฯ กุมฺภีนญจฺ สตา พหูต ิอเนกานิ จ กุมฺภนีํ 
สตานิฯ เอตฺถ นิการโลโป ทฏฺฐพฺโพฯ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘ทสวีสสหสฺสานํ, ธมฺมาภสิมโย อหุ; 
เอกทฺวินฺนํ อภสิมโย, คณนาโต อสงฺขโิย’’ต ิ

ปาฬิฯ เอตฺถ ทสวีสสหสฺสานนฺต ิทสสหสฺสานํ วีสสหสฺสานญฺจฯ ธมฺมาภิสมโยต ิจตุสจฺจปปฺฏิเว
โธฯ เอกทฺวินฺนนฺต ิสีสมตฺตกถนํ, เตน ‘‘เอกสฺส เจว ทฺวินฺนญฺจ ตณฺิณํ จตุนฺนํ…เป.… ทสนฺน’’นฺติ
อาทนิา นเยน อสงฺขฺเยยฺโยต ิอตฺโถฯ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘จตฺตาริ สตสหสฺสานิ, ฉฬภญฺิญา มหทิฺธกิา; 
ทปีงฺกรํ โลกวิทุ,ํ ปริวาเรนฺต ิสพฺพทา’’ต ิ

ปาฬิฯ เอตฺถ จตฺตาริ สตสหสฺสานีต ิอทิ ํลงฺิคเภทวเสน ‘‘ฉฬภญฺิญา มหทิฺธกิา’’ต ิอเิมห ิทฺวีห ิ
ปเทห ิสมานาธกิรณํฯ อทีเิสสุ ห ิฐาเนสุ อสงฺขฺเยยฺย วาจโกปิ สทฺโท นปํุสโกว โหต,ิ ตสฺมา ‘‘จตฺ
ตาริ สตสหสฺสานี’’ต ิจ ‘‘ฉฬภญฺิญา’’ต ิ จ ‘‘มหทิฺธกิา’’ต ิ จ เอต ํปทตฺตยํ สมานาธกิรณํฯ อถ วา 
ฉฬภิญญฺา มหิทฺธิกาต ิฉฬภญฺิญานํ มหทฺธกิานนฺต ิสามอิตฺเถ ปจฺจตฺตวจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ อมิสฺมิ ํ
ปนตฺเถ ‘‘จตฺตาริ สตสหสฺสานี’’ต ิอยํ สงฺขฺยาวจโน ภวตฯิ ‘‘ตณิี สตสหสฺสานิ, นาริโย สมลงฺกตา’’ติ
อาทสุีปิ อยํ นโย เนตพฺโพฯ ‘‘ตา จ สตฺต สตา ภริยา, ทาสฺโย สตฺต สตานิ จา’’ต ิปาฬิฯ เอตฺถ 
สตาต ิ‘‘สตานี’’ต ินปํุสกวเสน คเหตพฺพ,ํ น อตฺิถลิงฺิควเสนฯ ‘‘สตา’’ต ิห ิ‘‘ปญฺจ จตฺิตา วิปากา’’ติ
อาทนีิ วิย นปํุสกรูปํฯ อตฺิถลิงฺิคภตูา ห ิสตสทฺโท นตฺถ,ิ ตถา ปุลฺลงฺิคภโูตฯ ยท ิจ ทฺวิลงฺิโค 
สตสทฺโท สิยา, เอวญฺจ สต ิ‘‘ปุริโส, กญฺญา’’ต ิจ โอการนฺตปุลฺลงฺิคอาการนฺตตฺิถริูเปหปิิภวิตพฺพฯํ 
รูปทฺวยมฺปิ สตสทฺทสฺส นตฺถ,ิ เตน ญายต ิ‘‘สตสทฺโท เอกนฺตนปํุสโก’’ตฯิ 

นนุ จ โภ ‘‘ตา เทวตา สตฺตสตา อุฬารา’’ต ิ เอตฺถ สตสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค หุตฺวา ทสฺิสตตี?ิ น, 
นปํุสโกเยวาตฯิ นนุ จ โภ เทวตาสทฺเทน สมานาธกิรโณต?ิ สจฺจ ํสมานาธกิรโณ, ตถาปิ นปํุสโก
เยวฯ อทีเิสสุ ห ิสงฺขฺยาวิสเยสุ สมานาธกิรณภาโว อปปฺมาโณฯ ตถา ห ิ‘‘ปญฺจ ปจฺเจกพุทฺธสตานิ 
อมิสฺมิ ํอสิิคลิสฺิมิ ํปพฺพเต จริวาสิโน อเหสุ’’นฺต ินปํุสกลงฺิเคน ปุลฺลงฺิคสฺส สมานาธกิรณตา ทสฺิสต,ิ 
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ตสฺมา ‘‘ตา เทวตา สตฺตสตา อุฬารา’’ต ิ เอตฺถาปิ ‘‘สตฺตสตานี’’ต ินปํุสกภาโวเยวาต ิอวคนฺตพฺโพ
ฯ ‘‘สตฺต หตฺถสิเต ทตฺวา’’ตอิาทสุีปิ สตสทฺโท นปํุสโกเยวฯ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ 
เนตพฺโพฯ 

‘‘นวุตโิกฏิสหสฺเสห,ิ ปริวาเรสิ มหามุนี’’ต ิปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘นวุตโิกฏิสหสฺเสห ิภกฺิขหู’ี’ต ิวา 
‘‘ภกฺิขนูํ นวุตโิกฏิสหสฺเสห’ี’ต ิวา สงฺขฺเยยฺยสงฺขฺยาปธานวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อยํ นโย อญฺเญ
สุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘สตสหสฺสวสฺสานิ, อายุ ตสฺส มเหสิโน’’ต ิปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘สตสหสฺสวสฺสานี’’ต ิกาลสฺส 
อจฺจนฺตสํโยควเสน อุปโยควจนํฯ ตถา ‘‘ทสวสฺสสหสฺสานิ, อคาร’มชฺฌ โส วสี’’ต ิปาฬิยมฺปิฯ อยํ 
นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘อโิต สตสหสฺสมฺห,ิ กปเฺป อุปปฺชฺช ินายโก’’ต ิปาฬิ, ‘‘เอกนวุเต อโิต กปเฺป’’ต ิปาฬิ จฯ 
เอตฺถ สตสหสฺสมฺหิ กปฺเปต ิสตสหสฺสานํ กปปฺานํ มตฺถเกฯ เอกนวุเต กปฺเปต ิเอกนวุตยิา กปฺ
ปานํ มตฺถเกต ิภุมฺมวจนสฺส สามภุิมฺมวจนวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ ตถา ห ิ ‘‘ภควต ิพฺรหฺมจริยํ 
วุสฺสต’ี’ต ิเอตฺถ ภุมฺมวจนสฺส ‘‘ภควโต สนฺตเิก’’ต ิสามภุิมฺมวจนวเสน อตฺโถ คหโิตฯ อยํ นโย อญฺ
เญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘ยท ิตตฺถ สหสฺสานิ, สตานิ นหุตานิ จ; 
เนวมฺหาก ํภยํ โกจ,ิ วเน วาเฬสุ วิชฺชต’ี’ต ิ

ปาฬิฯ อยเมตสฺสา อตฺโถ – ตตฺถ วเน วาฬานํ สหสฺสานิ จ สตานิ จ นหุตานิ จ ยท ิวิชฺชนฺตฯิ อถ 
วา สหสฺสานิ สตานีต ิสตสหสฺสานิ, วาฬานํ สตสหสฺสานิ จ นหุตานิ จ ยท ิวิชฺชนฺต,ิ เอวํ วิชฺชนฺ
เตสุปิ วาเฬสุ โกจตี ิกฺวจฯิ โกจิสทฺโท ห ิ‘‘โก เต พล ํมหาราชา’’ต ิเอตฺถ โกสทฺโท วิย กฺวสทฺทตฺ
เถ วตฺตต,ิ นิมตฺิตตฺเถ จายํ นิทฺเทโสฯ เตน ‘‘โกจ ิกฺวจ ิกสฺิมญฺิจ ิวาเฬ เอกสฺสปิ วาฬมคิสฺส 
การณา เนวมฺหาก ํภยํ วิชฺชต’ี’ต ิอตฺโถ คเหตพฺโพฯ อถ วา โกจีต ิกญฺิจ ิอปปฺมตฺตกมฺปิฯ เอตฺถ 
ปน ‘‘วาเฬสู’’ต ินิมตฺิตตฺเถ ภุมฺมฯํ วาฬานํ การณา อปปฺมตฺตกมฺปิ อมฺหาก ํภยํ น วิชฺชตตีฯิ อยํ 
นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘สพฺพ ํสตสหสฺสานิ, ฉตฺติสํปริมณฺฑล;ํ 
ทสญฺเจว สหสฺสานิ, อฑฺฒุฑฺฒานิ สตานิ จา’’ต ิ
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อฏฺฐกถาปาโฐฯ เอตฺถ ยสฺมา สทฺทโต สมานวิภตฺตลิงฺิควจนานํ ปทานํ อสมานวิภตฺตลิงฺิควจนานํ 
วา อตฺถโต ปน สมานานํ ทเูร ฐิตานมฺปิ เอกสมฺพนฺโธ โหต,ิ อติเรสํ สมเีป ฐิตานมฺปิ น โหต,ิ ตสฺ
มา ‘‘สพฺพ’’นฺตทิ ํ‘‘ปริมณฺฑล’’นฺตมินิา สมฺพนฺธติพฺพฯํ ‘‘ฉตฺติสํา’’ต ิ อทิ ํปน ‘‘สตสหสฺสานี’’ตมินิา 
สมฺพนฺธติพฺพฯํ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘ทุเว สตสหสฺสานิ, จตฺตาริ นหุตานิ จ; 
เอตฺตก ํพหลตฺเตน, สงฺขาตายํ วสุนฺธรา’’ต ิ

อฏฺฐกถาปาโฐฯ เอตฺถ ‘‘ทุเว’’ต ิวิเสสนํ, ‘‘สตสหสฺสานี’’ต ิวิเสสิตพฺพฯํ ตถา ‘‘จตฺตารี’’ต ิ วิเสสนํ, 
‘‘นหุตานี’’ต ิวิเสสิตพฺพฯํ ตถา ห ิ‘‘สตสหสฺสานิ นหุตานิ จา’’ต ิอมิานิ ‘‘ทุเว จตฺตารี’’ต ิอเิมห ิวิเส
สิตพฺพตฺตา ‘‘ทฺวิสตสหสฺสํ จตุนหุต’’นฺต ิอตฺถปปฺกาสนานิ ภวนฺตฯิ เอวํ สนฺเตปิ ‘‘ทุเว’’อจิฺจาทนีํ 
สงฺขฺยาสทฺทานํ ‘‘สตสหสฺสานี’’ตอิาทหี ิสงฺขฺยาสทฺเทห ิสมานาธกิรณตา ปุพฺพาจริเยห ิน วุตฺตาฯ 
ยสฺมา ปน ยถา ‘‘ทุเว ปุถุชฺชนา วุตฺตาฯ สตสหสฺสํ ภกฺิข’ู’ตอิาทสุี สมานาธกิรณตา ลพฺภต ิทพฺพ
วาจกตฺตา วิเสสิตพฺพปทานํ, น ตถา ‘‘ทุเว สตสหสฺสานี’’ตอิาทสุี อทพฺพวาจกตฺตา วิเส
สิตพฺพปทานํ, ตสฺมา อทีเิสสุ ฐาเนสุ สมานาธกิรณตา น อจิฺฉิตพฺพา ยุตฺตยิา อภาวโตฯ ยท ิเอวํ 
‘‘กุสลา, รูปํ, จกฺขุมา’’ตอิาทนีํ วิย อเิมสมญฺญมญฺญสมฺพนฺธรหติา สิยาต?ิ น, วิเสสนวิเสสิตพฺพภา
เวน คหติตฺตาฯ ยชฺเชวํ สมานาธกิรณภาโว ลทฺธพฺโพต?ิ น, นิยมาภาวโตฯ เอกนฺเตน ห ิคุณ
คุณีนํเยว วิเสสนวิเสสิตพฺพานํ สมานาธกิรณภาโว, น อติเรสํ วิเสสนวิเสสิตพฺพตฺเตปิฯ 

ตตฺถ ‘‘เอตฺตก’’นฺต ิ ปมาณวจนํฯ ‘‘พหลตฺเตนา’’ต ิ วิเสสเน ตตยิาฯ อุภเยน อมิมตฺถ ํทสฺเสต ิ
‘‘อยํ วสุนฺธรา พหลตฺเตน โยชนานํ ทุเว สตสหสฺสานิ จตฺตาริ นหุตานิ จ เอตฺตก ํสงฺขาตา’’ตฯิ 
‘‘เอตฺตก’’นฺต ิ ปทสฺส จ ‘‘ทุเว สตสหสฺสานิ จตฺตาริ นหุตานิ จา’’ต ิอเิมห ิวา ‘‘วสุนฺธรา’’ต ิอมินิา วา 
สมานาธกิรณตา น อจิฺฉิตพฺพาฯ เอตฺตกนฺต ิห ิภาวนปํุสก,ํ ยํ สทฺทสตฺเถ กฺริยาวิเสสนนฺต ิวทนฺติ
ฯ ตสฺส ‘‘เอตฺตเกน ปมาเณน’’อจิฺเจวตฺโถฯ อปิจ ‘‘ทุเว สตสหสฺสานิ จตฺตาริ น หุตานิ จา’’ต ิอิ
เมสมฺปิ ‘‘วสุนฺธรา’’ต ิอมินิา สมานาธกิรณตา น อจิฺฉิตพฺพา ‘‘ภกฺิขนูํ สต’’นฺต ิเอตฺถ สตสทฺทสฺส 
วิย สงฺขฺยาวจนมตฺตตฺตาฯ ตถา ห ิ‘‘เอตฺตก’’นฺต ิ วุตฺตฯํ ‘‘สงฺขาตา’’ต ิปน ‘‘อย’’นฺต ิจ อเิมสํ ‘‘วสุนฺ
ธรา’’ต ิอมินิา สมานาธกิรณตา ลพฺภตฯิ สพฺโพปายํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘ทเสตฺถ ราชโิย เสตา, ทสฺสนียา มโนรมา; 
ฉ ปิงฺคลา ปนฺนรส, หลทิฺทา ตา จตุทฺทสา’’ต ิ
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ปาฬิฯ เอตฺถ ฉ ปิงคฺลา ปนฺนรสาต ิฉ จ ปนฺนรส จาต ิเอกวีสต ิปิงฺคลา ราชโิยต ิอตฺโถ คเหตพฺ
โพฯ 

ตถา – 

‘‘ปุตฺตาปิ ตสฺส พหโว, ‘เอกนามา’ต ิ เม สุต;ํ 
อสีต ิทส เอโก จ, อนฺิทนามา มหพฺพลา’’ต ิ

ปาฬิฯ เอตฺถ ปน ‘‘เอกนวุต’ี’ต ิ วตฺตพฺเพ ‘‘อสีต ิทส เอโก จา’’ต ิ วุตฺตฯํ วิจตฺิรสทฺทรจนญฺห ิปาวจนํ
ฯ อยํ นโย อญฺเญสุปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘ติสํปุริสนาวุตฺโย, สพฺเพเวเกกนิจฺจติา; 
เยสํ สม ํน ปสฺสาม,ิ เกวล ํมห’ิม ํจร’’นฺต ิ

ปาฬิฯ เอตฺถ ‘‘ปุริสานํ ติสํสหสฺสานิ นวุต ิจ สตานิ ติสํ นาวุตฺโย’’ต ิวุจฺจนฺตฯิ อมิสฺมิ ํปน ฐาเน 
ตํิสสทฺทโต สหสฺสสทฺทสฺส นวุติสทฺทโต จ สตสทฺทสฺส โลปํ กตฺวา ‘‘ติสํ นาวุตฺโย’’ต ิวุตฺตนฺต ิน 
คเหตพฺพฯํ เอวญฺห ิคหเณ สต ิยตฺถ กตฺถจปิิ เอทสิี สทฺทรจนา กาตพฺพา สิยา, กตาย จ เอทสิาย 
สทฺทรจนาย อตฺถาวคโม วินา อุปเทเสน สุณนฺตานํ น สิยา, ตสฺมา เนวํ คเหตพฺพฯํ เอวํ ปน 
คเหตพฺพ ํ– ‘‘ติสํ นาวุตฺโย’’ต ิอทิ ํโลกสงฺเกตรูฬฺห ํวจนํ, สงฺเกตรูฬฺหสฺส ปน วจนสฺสตฺโถ ยสฺมา 
คหติปุพฺพสงฺเกเตห ิสุตฺวา ญายเต, น อุปเทสโต, ตสฺมา พฺรหฺมทตฺเตน รญฺญา วุตฺตกาเลปิ สตฺถา
รา ต ํกถ ํอาหริตฺวา วุตฺตกาเลปิ สพฺเพ มนุสฺสา วินาปิ อุปเทเสน วจนตฺถ ํชานนฺตตี ิคเหตพฺพฯํ 

ติสํญฺเจว สหสฺสานิ, นวุต ิจ สตานิ ตุ; 
ติสํ นาวุตโิย นาม, วุตฺตา อุมงฺคชาตเกฯ 

ยสฺมา ปาวจเน สนฺต,ิ นยา เจว อจนฺิตยิา; 
โวหารา จ สุคุฬฺหตฺถา, ทยาปนฺเนน เทสิตาฯ 

ตสฺมา สาฏฺฐกเถ ธโีร, คมฺภเีร ชนิภาสิเต; 
อุปเทสํ สทา คณฺเห, ครุํ สมฺมา อุปฏฺฐหฯํ 

ครูปเทสหโีน ห,ิ อตฺถสารํ น วินฺทต;ิ 
อตฺถสารวิหโีน โส, สทฺธมฺมา ปริหายตฯิ 
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ครูปเทสลาภ ีจ, อตฺถสารสมายุโต; 
สทฺธมฺม ํปริปาเลนฺโต, สทฺธมฺมสฺมา น หายตฯิ 

สทฺธมฺมตฺถาย เม ตสฺมา, สงฺขฺยามาลาปิ ภาสิตา; 
สปปฺโยคา ยถาโยค,ํ สเหวตฺถวินิจฺฉยาฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

สวินิจฺฉโย สงฺขฺยานามานํ นามกิปทมาลาวิภาโค 

นาม 

เตรสโม ปริจฺเฉโทฯ 

๑๔. อตถฺตติฺกวิภาค 

ภูธาตุ ตาย นิปผฺนฺน-รูปญฺจาต ิอทิ ํทฺวยํ; 
กตฺวา ปธานมมฺเหห,ิ สพฺพเมต ํปปญฺจติฯํ 

ภวติสฺส วสา ทานิ, วกฺขามตฺถตฺตกิ ํวรํ; 
อตฺถุทฺธาโร ตุมนฺตญฺจ, ตฺวาทยินฺต ํตกิ ํอธิฯ 

ตสฺมา ตาว ภูธาตุโต ปวตฺตสฺส ภูตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร นียเต – 

ขนฺธสตฺตามนุสฺเสสุ, วิชฺชมาเน จ ธาตุยํ; 
ขณีาสเว รุกฺขาทมฺิห,ิ ภูตสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

อุปปฺาเท จาปิ วิญฺเญยฺโย, ภูตสทฺโท วิภาวินา; 
วิปุเล โสปสคฺโคยํ, หฬีเน วิธเมปิ จ; 
ปราชเย เวทยิเน, นาเม ปากฏตาย จฯ 

วุตฺตญฺเหต ํ– ภูตสทฺโท ปญฺจกฺขนฺธามนุสฺสธาตุวิชฺชมานขณีาสวสตฺตรุกฺขาทสุี ทสฺิสตฯิ ‘‘ภตู
มทินฺต ิภกฺิขเว สมนุปสฺสถา’’ตอิาทสุี ห ิอยํ ปญฺจกฺขนฺเธสุ ทสฺิสตฯิ ‘‘ยานีธ ภตูานิ สมาคตานี’’ต ิ
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เอตฺถ อมนุสฺเสฯ ‘‘จตฺตาโร โข ภกฺิขุ มหาภตูา เหต’ู’ต ิ เอตฺถ ธาตสุูฯ ‘‘ภตูสฺมิ ํปาจตฺิตยิ’’นฺตอิาทสุี 
วิชฺชมาเนฯ ‘‘โย จ กาลฆโส ภโูต’’ต ิ เอตฺถ ขณีาสเวฯ ‘‘สพฺเพว นิกฺขปิิสฺสนฺต,ิ ภตูา โลเก สมุสฺสย’’
นฺต ิเอตฺถ สตฺเตฯ ‘‘ภตูคามปาตพฺยตายา’’ต ิ เอตฺถ รุกฺขาทสีูตฯิ มูลปริยายสุตฺตฏฺฐกถาย วจนํ 
อทิฯํ ฏีกายมาทสิทฺเทน อุปปฺาทาทนีิ คยฺหเรฯ วุตฺตญฺเหต ํ – ‘‘ชาต ํภตู ํสงฺขต’’นฺตอิาทสุี ภูตสทฺ
โท อุปปฺาเท ทสฺิสตฯิ สอุปสคฺโค ปน ‘‘ปภตูมริโย ปกโรต ิปุญฺญ’’นฺตอิาทสุี วิปุเลฯ ‘‘เยภุยฺเยน 
ภกฺิขนูํ ปริภตูรูโป’’ตอิาทสุี หฬีเนฯ ‘‘สมฺภโูต สาณวาสี’’ตอิาทสุี ปญฺญตฺตยิํฯ ‘‘อภภิโูต มาโร วิชิ
โต สงฺคาโม’’ตอิาทสุี วิธมเนฯ ‘‘ปราภตูรูโปโข อยํ อเจโล ปาถกิปุตฺโต’’ตอิาทสุี ปราชเยฯ ‘‘อนุภตู ํ
สุขทุกฺข’’นฺตอิาทสุี เวทยิเนฯ ‘‘วิภตู ํปญฺญายา’’ตอิาทสุี ปากฏีกรเณ ทสฺิสต,ิ เต สพฺเพ ‘‘รุกฺขาทสีู’’
ตอิาทสิทฺเทน สงฺคหติาต ิทฏฺฐพฺพาตฯิ 

อทิานิ ตุมนฺตปทานิ วุจฺจนฺเต – 

ภวิตุ,ํ อุพฺภวิตุ,ํ สมุพฺภวิตุ,ํ ปภวิตุ,ํ ปราภวิตุ,ํ อตภิวิตุ,ํ สมฺภวิตุ,ํ วิภวิตุ,ํ โภตุ,ํ สมฺโภตุ,ํ 
วิโภตุ,ํ ปาตุภวิตุ,ํ ปาตุพฺภวิตุ ํวา, ปาตุโภตุฯํ อมิานิ อกมฺมกานิ ตุมนฺตปทานิฯ 

ปริโภตุ ํปริภวิตุ,ํ อภโิภตุ ํอภภิวิตุ,ํ อธโิภตุ ํอธภิวิตุ,ํ อตโิภตุ ํอตภิวิตุ,ํ อนุโภตุ ํอนุภวิตุ,ํ สม
นุโภตุ ํสมนุภวิตุ,ํ อภสิมฺโภตุ ํอภสิมฺภวิตุฯํ อมิานิ สกมฺมกานิ ตุมนฺตปทานิ, สพฺพาเนตานิ 
สุทฺธกตฺตริ ภวนฺตฯิ 

‘‘ภาเวตุ,ํ ปภาเวตุ,ํ สมฺภาเวตุ,ํ วิภาเวตุ,ํ ปริภาเวตุ’ํ’อจิฺเจวมาทนีิ เหตุกตฺตริ ตุมนฺตปทานิ, 
สพฺพานิปิ เหตุกตฺตริ ตุมนฺตปทานิ สกมฺมกานิเยว ภวนฺตฯิ อุทฺเทโสยํฯ 

ตตฺร สมานตฺถปเทสุ เอกเมวาทปิท ํคเหตฺวา นิทฺเทโส กาตพฺโพ – ภวิตุนฺต ิโหตุ ํวิชฺชตุิ ํ
ปญฺญายิตุ ํสรูปํ ลภตุิฯํ เอตฺถ วุตฺตนยานุสาเรน เสสานมฺปิ ตุมนฺตานํ นิทฺเทโส วตฺิถาเรตพฺโพ, 
สพฺพานิ ตุมนฺตปทานิ จตุตฺถยิตฺเถ วตฺตนฺต ิ‘‘ตฺวํ มม จตฺิตมญฺญาย, เนตฺต ํยาจตุิมาคโต’’ต ิ เอตฺถ 
วิยฯ ยาจิตุนฺต ิห ิยาจนตฺถายาต ิอตฺโถฯ ตสฺมา ภวิตุนฺตอิาทนีมฺปิ ‘‘ภวนตฺถายา’’ต ิวา 
‘‘ภวนตฺถ’’นฺต ิวา ‘‘ภวนายา’’ต ิวา อาทนิา อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อปิจ ‘‘เนกฺขมฺม ํทฏฺฐุ เขมโต’’ต ิ
เอตฺถ ‘‘ทฏฺฐุ’’นฺต ิปทสฺส ‘‘ทสฺิวา’’ต ิอตฺถทสฺสนโต ยถารห ํตุมนฺตานิ ตฺวาสทฺทนฺตปทตฺถวเสนปิ 
คเหตพฺพานิฯ เอตานิ จ นิปาตปเทสุ สงฺคหคํจฺฉนฺตฯิ วุตฺตญฺห  ินิรุตฺติปิฏเก นิปาตปทปริจฺเฉเท 
‘‘ตุ ํอติ ิจตุตฺถยิา’’ตฯิ ตตฺรายมตฺโถ ‘‘ตุ ํอติ ิเอตทนฺโต นิปาโต จตุตฺถยิา อตฺเถ วตฺตต’ี’ตฯิ 

ตุมนฺตกถา สมตฺตาฯ 
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อทิานิ ตฺวาทยินฺตปทานิ วุจฺจนฺเต – 

ภวิตฺวา, ภวิตฺวาน, ภวิตุน, ภวิย, ภวิยานฯ อุพฺภวิตฺวา, อุพฺภวิตฺวาน, อุพฺภวิตุน, อุพฺภวิย, 
อุพฺภวิยานฯ เอส นโย ‘‘สมุพฺภวิตฺวา, ปราภวิตฺวา, สมฺภวิตฺวา, วิภวิตฺวา, ปาตุพฺภวิตฺวา’’ต ิ เอตฺ
ถาปิฯ อมิานิ อกมฺมกานิ อุสฺสุกฺกนตฺถานิ ตฺวาทยินฺตปทานิฯ 

ภุตฺวา, ภุตฺวาน, ปริภวิตฺวา, ปริภวิตฺวาน, ปริภวิตุน, ปริภวิย, ปริภวิยาน, ปริภุยฺยฯ อภภิวิตฺ
วา, อภภิวิตฺวาน, อภภิวิตุน, อภภิวิย, อภภิวิยาน, อภภุิยฺยฯ เอส นโย ‘‘อธภิวิตฺวา, อตภิวิตฺวา, 
อนุภวิตฺวา’’ต ิ เอตฺถาปิฯ อทิญฺเจตฺถ นิทสฺสนํฯ ‘‘ตมโวจ ราชา อนุภวิยาน ตมฺปิ, เอยฺยาสิ ขปิปํฺ 
อหมปิ ปูช ํกสฺส’’นฺตฯิ อนุภุตฺวา, อนุภุตฺวานฯ อธโิภตฺวา, อธโิภตฺวานฯ 

‘‘สฏฺฐิ กปปฺสหสฺสานิ, เทวโลเก รมสฺิสต;ิ 
อญฺเญ เทเว อธโิภตฺวา, อสฺิสรํ การยิสฺสต’ี’ต ิ

อทิเมตฺถ ปาฬินิทสฺสนํ, อมิานิ สกมฺมกานิ อุสฺสุกฺกนตฺถานิ ตฺวาทยินฺตปทานิฯ อมิานิ จตฺตาริ 
สุทฺธกตฺตริเยว ภวนฺตฯิ 

‘‘ภาเวตฺวา, ภาเวตฺวานฯ ปภาเวตฺวา, ปภาเวตฺวานฯ สมฺภาเวตฺวา, สมฺภาเวตฺวานฯ วิภาเวตฺ
วา, วิภาเวตฺวานฯ ปริภาเวตฺวา, ปริภาเวตฺวาน’’อจิฺเจวมาทนีิ สกมฺมกานิ อุสฺสุกฺกนตฺถานิ ตฺ
วาทยินฺตปทานิ เหตุกตฺตริเยว ภวนฺตฯิ อุทฺเทโสยํฯ 

ตตฺร สมานตฺถปเทสุ เอกเมวาทปิท ํคเหตฺวา นิทฺเทโส กาตพฺโพ – ภวิตฺวาต ิหุตฺวา 
ปญฺญายิตฺวา สรูปํ ลภตฺิวาฯ เอวํ วุตฺตนยานุสาเรน เสสานมฺปิ ตฺวาทยินฺตปทานํ นิทฺเทโส วิตฺ
ถาเรตพฺโพฯ อยํ ปน วิเสโส ภุตฺวาต ิสมฺปตฺติ ํอนุภุตฺวาต ิสกมฺมกวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ ภุตฺ
วา อนุภุตฺวาต ิอเิมสญฺห ิสมานตฺถต ํสทฺธมฺมวิท ูอจิฺฉนฺตฯิ อตฺริท ํวุจฺจติ – 

‘‘ภุตฺวา ภุตฺวาน’’อจิฺเจเต, ‘‘อนุภุตฺวา’’ตมิสฺส ห;ิ 
อตฺถ ํสูเจนฺต ิ‘‘หุตฺวา’’ต,ิ ปทสฺส ปน เนว เตฯ 

เกจ ิ‘‘ภตฺูวา’’ต ิทฆีตฺต,ํ ตสฺส อจิฺฉนฺต ิสาสเน; 
ทฆีตา รสฺสตา เจว, ทฺวยมฺเปต ํปทสฺิสตฯิ 

สทฺทสตฺเถ จ ‘‘ภตฺูวา’’ต,ิ ทฆีตฺตสญฺหติ ํปท;ํ 
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‘‘ภวิตฺวา’’ต ิ ปทสฺสตฺถ,ํ ทเีปต ิน ตุ สาสเนฯ 

‘‘หุตฺวา’’อติ ิ ปทเํยว, ทเีปต ิชนิสาสเน; 
‘‘ภวิตฺวา’’ต ิ ปทสฺสตฺถ,ํ นตฺถ ิอญฺญตฺถ ต ํปทฯํ 

อจิฺเจวํ สวิเสสนฺตุ, วจนํ สารทสฺสินา; 
สาสเน สทฺทสตฺเถ จ, วิญฺญุนา เปกฺขติพฺพกฯํ 

เอวํ อุสฺสุกฺกนตฺเถ ปวตฺตานิ ตฺวาทยินฺตปทานิปิ นิทฺทฏฺิฐานิ, สพฺพาเนตานิ อวิภตฺตกิานีต ิ
คเหตพฺพานิฯ นิรุตฺติปิฏเก ห ินิปาตปริจฺเฉเท อวิภตฺตกิานิ กตฺวา ตฺวาทยินฺตปทานิ วุตฺตานิฯ 
สทฺทตฺถวิทนูํ ปน มเต ปฐมาทวิิภตฺตวิเสน สวิภตฺตกิานิ ภวนฺตฯิ 

อมิสฺมญฺิจ ปน ตฺวาทยินฺตาธกิาเร อทิญฺจุปลกฺขติพฺพ ํ– ภุตฺวา คจฺฉต,ิ ภุตฺวา คโต, ภุตฺวา 
คมสฺิสสิ, กสิตฺวา วปตฯิ อุมงฺคา นิกฺขมตฺิวาน, เวเทโห นาวมารุหฯิ ภุตฺวาน ภกฺิขุ ภกฺิขสฺสุ อจิฺจาท ี
สมานกตฺตุกานํ ธาตนูํ ปุพพฺกาเล ตฺวาทสิทฺทปปฺโยคาฯ ‘‘ภุตฺวา คจฺฉต’ี’ต ิ เอตฺถ ห ิ‘‘ภุตฺวา’’ต ิ
อทิ ํปุพฺพกาลกฺริยาทปีก ํปทฯํ ‘‘คจฺฉต’ี’ต ิ อทิ ํปน อุตฺตรกาลกฺริยาทปีก,ํ สมานกตฺตุกานิ เจตานิ 
ปทานิ เอกกตฺตุกานํ กฺริยานํ วาจกตฺตาฯ ตถา เหตฺถ โย คมนกฺริยาย กตฺตา, โส เอว ภุญฺชนกฺริ
ยาย กตฺตุภโูต ทฏฺฐพฺโพฯ อยํ นโย อญฺญตฺราปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

‘‘อนฺธการํ นิหนฺตฺวาน, อุทโิตยํ ทวิากโร; 
วณฺณํ ปญฺญาวภาเสห,ิ โอภาเสตฺวา สมุคฺคโต’’ 

อจิฺจาทนีิปิ ปน สมานกตฺตุกานํ สมานกาเล ตฺวาทสิทฺทปปฺโยคาฯ เอตฺถ ห ิ‘‘นิหนฺตฺวานา’’ต ิปท ํ
สมานกาลกฺริยาทปีก ํปทฯํ ‘‘อุทโิต’’ต ิ อทิ ํปน อุตฺตรกาลกฺริยาทปีก ํปทนฺต ิน วตฺตพฺพ ํสมาน
กาลกฺริยาย อธิาธปิเฺปตตฺตาฯ ตสฺมาเยว สมานกาลกฺริยาทปีก ํปทนฺต ิคเหตพฺพฯํ อยํ นโย 
อญฺญตฺราปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

เกจ ิปน ‘‘มุข ํพฺยาทาย สยต,ิ อกฺขิ ํปริวตฺเตตฺวา ปสฺสต’ี’ต ิอุทาหรนฺตฯิ อปเร ‘‘นิสชฺช อธเีต, 
ฐตฺวา กเถต’ี’ตฯิ ตตฺถ พฺยาทานปริวตฺตนุตฺตรกาโล พฺยาทานูปสมลกฺขณํ ปสฺสนกฺริยาย ลกฺขยิตฯิ 
‘‘นิสชฺช อธเีต, ฐตฺวา กเถต’ี’ต ิจ สมานกาลตายปิ อชฺเฌนกถเนห ิปุพฺเพปิ นิสชฺชฏฺฐานานิ โหนฺตี
ต ิสกฺกา ปุพฺพุตฺตรกาลตา สมฺภาเวตุ,ํ ตสฺมา ปุริมานิเยว อุทาหรณานิ ยุตฺตานิฯ อุทยสมกาลเมว 
ห ิตนฺนิวตฺตนียนิวตฺตนนฺตฯิ 
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‘‘ทฺวารมาวริตฺวา ปวิสต’ิ’อจิฺจาท ิสมานกตฺตุกานํ อปรกาเล ตฺวาทสิทฺทปปฺโยโคฯ ยสฺมา 
ปเนตฺถ ปวิสนกฺริยา ปุริมา, อาวรณกฺริยา ปน ปจฺฉิมา, ตสฺมา ‘‘อาวริตฺวา’’ต ิอทิ ํอปรกาลกฺริยา
ทปีก ํปทนฺต ิเวทติพฺพฯํ ‘‘ปวิสต’ี’ต ิอทิ ํปน ปุพฺพกาลกฺริยาทปีก ํปทนฺตฯิ อยํ นโย อญฺญตฺราปิ 
อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ อปเร ‘‘ธ’นฺต ิกจฺจ ปตโิต ทณฺโฑ’’ต ิ อุทาหรณนฺตฯิ อภฆิาตภตูสมา
โยเค ปน อภฆิาตชสทฺทสฺส สมานกาลตา เอตฺถ ลพฺภตตี ิอธิาปิ ปุริมานิเยว อุทาหรณานิ ยุตฺตา
นีตฯิ 

‘‘ปิสาจ ํทสฺิวา จสฺส ภยํ โหตฯิ ปญฺญาย จสฺส ทสฺิวา อาสวา ปริกฺขณีา’’อจิฺจาท ิอสมาเน กตฺ
ตริ ปโยโคฯ เอตฺถ ห ิปิสาจ ํทสฺิวา ปุริสสฺส ภยํ โหต,ิ ปญฺญาย ทสฺิวา อสฺส ปุคฺคลสฺส อาสวา 
ปริกฺขณีาฯ เอวํ สมานกตฺตุกตา ธาตนูํ น ลพฺภต ิทสฺสนกฺริยาย ปุริเสสุ ปวตฺตนโต, ภวนาทกฺิริ
ยาย จ ภยาทสุี ปวตฺตนโตต ิทฏฺฐพฺพฯํ อยํ นโย อญฺญตฺราปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ เนตพฺโพฯ 

อทิมฺปิ ปเนตฺถ อุปลกฺขติพฺพ ํ‘‘อปปฺตฺวา นทิ ํปพฺพโต, อตกฺิกมฺม ปพฺพต ํนท’ี’อจิฺจาท ิ
ปราปรโยโคฯ ‘‘สีห ํทสฺิวา ภยํ โหต,ิ ฆต ํปิวิตฺวา พล ํชายเต, ‘ธ’นฺต ิกตฺวา ทณฺโฑ ปตโิต’’อจิฺ
จาท ิลกฺขณเหตุอาทิปฺปโยโคฯ ‘‘นฺหตฺวา คมนํ, ภุตฺวา สยนํฯ อุปาทาย รูป’’มจิฺจาปิ พยฺตฺตเยน 
สทฺทสิทฺธิปฺปโยโคตฯิ 

อจิฺเจวํ สพฺพถาปิ สมานกตฺตุกานํ ธาตนูํ ปุพฺพกาเล ตฺวาทสิทฺทปปฺโยโค, สมานกตฺตุกานํ 
สมานกาเล ตฺวาทสิทฺทปปฺโยโค, สมานกตฺตุกานํ อปรกาเล ตฺวาทสิทฺทปปฺโยโค, อสมานกตฺตุ
กานํ ตฺวาทสิทฺทปปฺโยโค, ปราปรโยโค, ลกฺขณเหตุอาทปิปฺโยโค, พฺยตฺตเยน สทฺทสิทฺธปิปฺโยโค
ต ิสตฺตธา ตฺวาทยินฺตานํ ปทานํ ปโยโค เวทติพฺโพฯ 

ยท ิเอวํ กสฺมา กจฺจายเน ‘‘ปุพฺพกาเลกกตฺตุกานํ ตุน ตฺวาน ตฺวา วา’’ต ิ ปุพฺพกาเลเยว เอ
กกตฺตุกคฺคหณํ กตนฺต?ิ เยตุยฺเยน ตฺวาทยินฺตานํ ปทานํ ปุริมกาลกฺริยาทปีนโตฯ กจฺจายเน ห ิ
เยภุยฺเยน ปวตฺติ ํสนฺธาย ‘‘ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน’’นฺต ิ วุตฺตฯํ ยสฺมา ปน ‘‘อติ ิกตฺวา’’ตอิาทนีํ 
ปทานํ เหตุอตฺถวเสนปิ ปุพฺพาจริเยห ิอตฺโถ สํวณฺณิโต, ตสฺมา ‘‘ภวิตฺวา’’ตอิาทนีํ ภูธาตุมยานํ ตฺ
วาทสิทฺทนฺตานํ ปทานํ อญฺเญสญฺจ ‘‘ปจตฺิวา’’ตอิาทนีํ ยถาปโยค ํ‘‘ภวนเหตุ ปจนเหต’ู’ตอิาทนิา 
เหตุอตฺโถปิ คเหตพฺโพฯ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

เหตุตฺเถปิ ยโต โหนฺต,ิ สทฺทา อุสฺสุกฺกนตฺถกา; 
ตสฺมา เหตุวเสนาปิ, วเทยฺยตฺถ ํวิจกฺขโณฯ 
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‘‘อติ ิกตฺวา’’ต ิสทฺทสฺส, อตฺถสํวณฺณนาสุ ห;ิ 
‘‘อติ ิกรณเหต’ู’ต,ิ อตฺโถ ธเีรห ิคยฺหตฯิ 

‘‘คจฺฉาม ิทานิ นิพฺพานํ, ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจต’ิ’; 
อติ ิปาเฐปิ เหตุตฺโถ, คยฺหเต ปุพฺพวิญฺญุภฯิ 

‘‘ยสฺมิ ํนิพฺพาเน คมน-เหต’ู’ต ิห ิกถยีเต; 
เหตุตฺเถวํ ยถาโยค-มญฺญตฺราปิ อยํ นโยฯ 

เอวํ ภูตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร จ ตุมนฺตปทญฺจ ตฺวาทยินฺตปทญฺจาต ิอตฺถตฺตกิ ํวิภตฺตฯํ 

โย อมิมตฺถตกิ ํ สุวิภตฺต,ํ 
กณฺณรสายนมาคมกิานํ; 
ธารยเต ส ภเว คตกงฺขา, 
ปาวจนมฺห ิคเต สุขุมตฺเถฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

อตฺถตฺตกิวิภาโค นาม 

จุทฺทสโม ปริจฺเฉโทฯ 

เอวํ นานปปฺการโต ภูธาตุรูปานิ ทสฺสิตานิฯ 

ปทมาลา นิฏฺฐิตาฯ 
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ปณิธาน 
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ข้าพเจ้า
........................................................................................................................................................... 

ผู้ศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์อันเป็นฐานรากน าไปสู่ความเข้าใจพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลก  

ขอต้ังปณิธานว่า จักศึกษาค้นคว้าด้วยความเคารพสูงสุด เพื่อสร้างเสริมทศบารมีธรรม อันมี ทาน ศีล 
เนกขัมมะ เป็นต้นให้บังเกิดข้ึนในตนยิ่ง ๆ ข้ึนไป  

ขอข้าพเจ้า จงมีปัญญารุ่งเรืองเข้าใจพระสัทธรรมโดยกาลไม่นาน สามารถเข้าถึงพระอริยสัจธรรมอัน
ล่วงเสียซ่ึงอาสวะท้ังมวล หมดส้ินเหตุปัจจัยให้ต้องอุบัติวนเวียนในสังสารวัฏฏ์อีกต่อไป   

ข้าพเจ้า จักพากเพียรเผยแผ่ถ่ายทอดความรู้ในพระสัทธรรมแด่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป โดยไม่ค านึงถึง
ความเหน่ือยยากและอุปสรรคใด ๆ 

ขอพระอริยสัจธรรม อันมีสัมมาทิฐิ เป็นต้น จงบังเกิดมีแด่สัตว์ท้ังปวง 
ขอเหล่าสัตว์ ผู้อนุโมทนาช่ืนชมยินดี ส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่พระสัทธรรม  
จงปลอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายท้ังมวล และประสบผลอันงดงามยิ่งทางธรรมโดยท่ัวกันเทอญ 

 

ลงช่ือ................................................................ ................................. 
      (................................................................................................)  
         ............................./................................/.......................... 
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