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ค าน า 

           สัททนีติปกรณ์บาลีเล่มน้ี เรียกชื่อว่า สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา 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 ๆ ส่วนเน้ือหาน้ัน
ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ตามต้นฉบับสังคายนาคร้ังท่ี ๖  

            จึงหวังว่า สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา  ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย เล่ม
น้ี จักแก้ปัญหาการขาดแคลนต าราเรียนของผู้สนใจศึกษาไวยากรณ์ภาษาบาลี
สายสัททนีติได้เป็นอย่างดี 

            ขอความเจริญในพระสัทธรรม รวมท้ังความปลอดพ้นจากอันตรายท้ังปวง 
จงบังเกิดมีแด่ผู้ศึกษาภาษาบาลีภาษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระโคดมสัมมาสัม
พุทธเจ้าผู้เป็นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลกสืบไป 

จริ ํตฏฺิฐตุ สทฺธมฺโม 

มหาบาลีวิชชาลัย 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

สทฺทนีติปปฺกรณํ 

ธาตุมาลา 

๑๕. สรวคฺคปญฺจกนฺติก สุทฺธสสฺรธาต ุ

อโิต ปรํ ตุ สรโต, กการนฺตาทเิภทโต; 
ธาตุโย ธาตุนิปผฺนฺน-รูปานิ วิวิธานิ จฯ 

สาฏฺฐกเถ ปิฏกมฺห,ิ ชนิปาเฐ ยถาพล;ํ 
นยํ อุปปริกฺขตฺิวา, สมาเสน กเถสฺส’หฯํ 

อิ คติยํฯ เยสํ ธาตนูํ คตอิตฺโถ, พุทฺธปิิ เตสํ อตฺโถฯ ปวตฺตปิาปุณานิปิฯ ตตฺร คมนํ ทุวิธ ํ
กายคมนํ ญาณคมนญฺจฯ เตสุ กายคมนํ นาม อริิยาปถคมนํ, ญาณคมนํ นาม ญาณุปปฺตฺต,ิ ตสฺ
มา ปโยคานุรูเปน ‘‘คจฺฉต’ี’ต ิ ปทสฺส ‘‘ชานาต’ี’ตปิิ อตฺโถ ภวต,ิ ‘‘ปวตฺตต’ี’ตปิิ อตฺโถ ภวต,ิ ‘‘ปา
ปุณาต’ี’ตปิิ อตฺโถ ภวต,ิ อริิยาปถคมเนน คจฺฉตตีปิิ อตฺโถ ภวต,ิ ญาณคมเนน คจฺฉตตีปิิ อตฺโถ 
ภวตฯิ ตถา ห ิ‘‘สีฆ ํคจฺฉต’ี’ตอิาทสุี อริิยาปถคมนํ ‘‘คมน’’นฺต ิ วุจฺจตฯิ สุนฺทรํ นิพฺพานํ คโตฯ ‘‘คติ
มา’’ตอิาทสุี ปน ญาณคมนํฯ เอวํ สพฺเพสมฺปิ คตฺยตฺถานํ ธาตนูํ ยถาปโยค ํอตฺโถ คเหตพฺโพฯ 

ตสฺสิมานิ รูปานิ ภวนฺต ิ– อติ,ิ เอต,ิ อุเทตฯิ การิเต ‘‘อุทายต’ี’ต ิ รูปํ ภวตฯิ อุฏฺฐาเปตตี ิห ิ
อตฺโถ, ทุกาโร อาคโมฯ อุเปต,ิ สมุเปต,ิ เวต,ิ อเปต,ิ อเวต,ิ อนฺเวต,ิ สเมต,ิ อภสิเมต,ิ สมโย, อภิ
สมโย, อที,ิ อุท,ิ เอโกท,ิ ปณฺฑิโต, อโิต, อุทโิต, อุเปโต, สมุเปโต, อนฺวิโต, อเปโต, สเมโต, เอตพฺ
โพ, ปจฺเจตพฺโพ, ปฏิยมาโน, ปฏิจฺโจ, เอนฺโต, อธปิเฺปโต, อธปิปฺาโย, ปจฺจโย, อญฺญานิปิ 
โยเชตพฺพานิฯ ‘‘อติา, อติ’’นฺตอิาทนิา ยถารห ํอตฺิถนิปํุสกวเสนปิฯ ปจฺเจตุ,ํ อุเปตุ,ํ สมุเปตุ,ํ อนฺ
เวตุ,ํ สเมตุ,ํ อภสิเมตุ,ํ อจิฺจ, ปฏิจฺจ, สเมจฺจ, อภสิเมจฺจ, อเปจฺจ, อุเปจฺจ, ปฏิมุข ํอตฺิวา, อตฺิวาน, 
อุเปตฺวา, อุเปตฺวาน, อุเปตุน, อญฺญานิปิ พุทฺธวจนานุรูปโต โยเชตพฺพานิฯ 

อิติอติ ิกฺริยาสทฺโท, สุตฺตนฺเตสุ น ทสฺิสต;ิ 
อทิเมตฺถ น วตฺตพฺพ,ํ ทสฺสนาเยว เม รุโตฯ 

‘‘อติายํ โกธรูเปน’’, อติ ิปาฬิ ห ิทสฺิสต;ิ 
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องคฺุตฺตรนิกายมฺหิ, มุนินาหจฺจ ภาสิตา; 

วุตฺตญฺเหต ํภควตา องคฺุตฺตรนิกาเย โกธ ํนินฺทนฺเตน – 

‘‘อติายํ โกธรูเปน, มจฺจุเวโส คุหาสโย; 
ต ํทเมน สมุจฺฉินฺเท, ปญฺญาวีริเยน ทฏฺิฐิยา’’ตฯิ 

ตตฺร อิตายนฺต ิอติ ิอยนฺต ิเฉโทฯ อิติอติ ิจ คจฺฉต ิปวตฺตตตี ิอตฺโถฯ อยํ ปเนตฺถ สุตฺตปทตฺ
โถ – โย โทโส โลเก ‘‘โกโธ’’ต ิโลกยิมหาชเนน วุจฺจต,ิ นายํ อตฺถโต โกโธต ิวตฺตพฺโพฯ กนฺิต ิปน 
วตฺตพฺโพ, เอโส ห ิสรีรสงฺขาตคุหาสโย มจฺจุราชา เอว โกธวเสน ปมทฺทนฺโต สตฺตสนฺตาเน คจฺฉตี
ต ิวตฺตพฺโพฯ ต ํเอวรูปํ ‘‘มจฺจุราชา’’ต ิ วตฺตพฺพ ํพหุโน ชนสฺส อนตฺถกรํ โกธ ํหติกาโม ทเมน 
ปญฺญาย วีริเยน ทฏฺิฐิยา จ ฉินฺเทยฺยาตฯิ 

เอตีต ิอมิสฺส ปน อาคจฺฉตตี ิอตฺโถฯ ‘‘เอต’ี’ต ิ เอตฺถ ห ิอาอุปสคฺโค สนฺธกิจิฺเจน ปฏิจฺฉนฺนตฺ
ตา น ปากโฏ วลาหกาวตฺถริโต ปุณฺณจนฺโท วิยฯ ตถา ห ิเอตฺถ อา อติ ิเอตตี ิสนฺธวิิคฺคโห ภวต,ิ 
อาการสฺส จ อิกาเรน ปเรน สทฺธิเํยว เอการาเทโสฯ ตสฺมา ‘‘อยํ โส สารถ ีเอตฯิ เอตุ เวสฺสนฺตโร 
ราชา’’ตอิาทสุี ‘‘อาคจฺฉต,ิ อาคจฺฉต’ู’ตอิาทนิา อตฺโถ กเถตพฺโพฯ พฺยากรณสตฺเถปิ ห ิอา อติ ิเอตี
ต ิสนฺธวิิคฺคโห ทสฺิสต,ิ ตสฺมา อยมฺปิ นีต ิสาธุก ํมนสิ กาตพฺพาฯ อถ วา อิตีต ิรสฺสวเสน วุตฺต ํ
ปท ํคมนํ โพเธต,ิ เอตีต ิวุทฺธวิเสน วุตฺต ํปน ยถาปโยค ํอาคมนาทนีิฯ มตฺตาวเสนปิ ห ิปทานิ 
สวิเสสตฺถานิ ภวนฺตฯิ ต ํยถา? สาสเน ปพฺพชโิต, รฏฺฐา ปพฺพาชโิตตฯิ สญฺโญคาสญฺโญควเสนปิ, 
ต ํยถา? คามา นิคฺคจฺฉตฯิ ยสํ โปโส นิคจฺฉต,ิ ตสฺมา อยมฺปิ นีต ิสาธุก ํมนสิ กาตพฺพาฯ เอตฺเถต ํ
วุจฺจต ิ– 

อิ คติยนฺต ิกถติา, ธาตุ วุทฺธิ ํคตา ยทา; 
ตทา อาคมนตฺถสฺส, วาจกิา ปายโต วสาฯ 

อริิยาปถตฺถโต เห-สา นิจฺจาคมวาจกิา; 
‘‘อยํ โส สารถ ีเอต’ิ’, อจิฺจาเทตฺถ นิทสฺสนํฯ 

อนิริยาปถตฺเถน, วตฺตเน คมเนปิ จ; 
อาคมเน จ โหตตี,ิ ธมีา ลกฺเขยฺย ต ํยถาฯ 

‘‘ปฏิจฺจ ผลเมต’ี’ต,ิ เอวมาทสุี วตฺตเน; 
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วุทฺธปิปฺตฺตา อกิารวฺหา, เอสา ธาตุ ปวตฺตตฯิ 

‘‘อตฺถเมนฺตมฺห ิ สูริเย, วาฬา’’ อจิฺจาทสุี ปน; 
คเต, ‘‘เอตตี ิ อติ’ี’ต-ิอาทสฺิวาคมเน สิยาฯ 

ตถา ห ิอตีตี ิอนตฺถาย เอต ิอาคจฺฉตตี ิอตี,ิ อุปทฺทโว, อติ ิอาคมนตฺโถ คเหตพฺโพฯ อาห จ 
สุตฺตนิปาตฏฺฐกถายํ ‘‘เอตตี ิอตี,ิ อาคนฺตุกานํ อกุสลภาคนีํ พฺยสนเหตนูํ เอต ํอธวิจน’’นฺตฯิ 

อทิานิ ยถารห ํนิปาตาขฺยาตนามกิปริยาปนฺนานํ อิติอิโต สทฺทานมตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต – 
ตตฺถ อิติสทฺโท เหตุปริสมาปนาทปิทตฺถ วิปริยาย ปการาวธารณ นิทสฺสนาทอิเนกตฺถปปฺเภโทฯ 
ตถา เหส ‘‘รุปปฺตตี ิโข ภกฺิขเว ตสฺมา รูปนฺต ิวุจฺจต’ี’ตอิาทสุี เหตุอตฺเถ ทสฺิสตฯิ ‘‘ตสฺมาตหิ เม 
ภกฺิขเว ธมฺมทายาทา ภวถ, มา อามสิทายาทาฯ อตฺถ ิเม ตุมฺเหสุ อนุกมฺปา, กนฺิต ิเม สาวกา 
ธมฺมทายาทา ภเวยฺยุํ, โน อามสิทายาทา’’ตอิาทสุี ปริสมาปเนฯ ‘‘อติ ิวา อติ ิเอวรูปา วิ
สูกทสฺสนา ปฏิวิรโต’’ตอิาทสุี อาทอิตฺโถฯ ‘‘มาคณฺฑิโยต ิตสฺส พฺราหฺมณสฺส สงฺขา สมญฺญา 
ปญฺญตฺต ิโวหาโร นาม ํนามกมฺม ํนามเธยฺยํ นิรุตฺต ิพฺยญฺชนมภลิาโป’’ตอิาทสุี ปทตฺถวิปริยาเยฯ 
‘‘อติ ิโข ภกฺิขเว สปปฺฏิภโย พาโล, อปปฺฏิภโย ปณฺฑิโตฯ สอุปทฺทโว พาโล, อนุปทฺทโว ปณฺฑิโต
ฯ สอุปสคฺโค พาโล, อนุปสคฺโค ปณฺฑิโต’’ตอิาทสุี ปกาโรฯ ‘‘อตฺถ ิ อทิปปฺจฺจยา ชรามรณนฺต ิอติ ิ
ปุฏฺเฐน สตา อาทนฺท อตฺถตีสฺิส วจนียํฯ กิ ํปจฺจยา ชรามรณนฺต ิอติ ิเจ วเทยฺย, ชาตปิจฺจยา ชรา
มรณนฺต ิอจิฺจสฺส วจนีย’’นฺตอิาทสุี อวธารเณฯ ‘‘อตฺถตี ิ โข กจฺจาน อยเมโก อนฺโต, นตฺถตี ิโข กจฺ
จาน อยํ ทุตโิย อนฺโต’’ตอิาทสุี นิทสฺสเนฯ นิปาตวเสเนว เต ปโยคา คเหตพฺพาฯ ‘‘อติายํ โกธรูเป
นา’’ต ิเอตฺถ ปน อาขฺยาตวเสน คมเน อิติสทฺโท ทสฺิสตฯิ อยเมวตฺโถ อธิาธปิเฺปโต, นิปาตตฺโถ 
ปน น อจิฺฉิตพฺโพ, วิญฺญนูํ อตฺถคฺคหเณ โกสลฺลุปาทนตฺถ ํเกวล ํอตฺถุทฺธารวเสน อาคโตติ 
ทฏฺฐพฺพฯํ อติโร ปน – 

คตฺยตฺเถ จมิสทฺทตฺเถ, อิโตสทฺโท ปวตฺตต;ิ 
อนฺวิโต’’ต ิห ิคตฺยตฺเถ, ปจฺจตฺตวจนํ ภเวฯ 

อิมสทฺทสฺส อตฺถมฺห,ิ นิสฺสกฺกวจนํ ภเว; 
‘‘อโิต สา ทกฺขณิา ทสิา’’, อติอิาทสุี ปาฬิสุฯ 

คตฺยตฺโถ อจิฺฉิโต เอตฺถ, อติรตฺโถ น อจิฺฉิโต; 
อตฺถุทฺธารวสา วุตฺโต, โกสลฺลตฺถาย วิญฺญุนํฯ 
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อธิ ปน สมยสทฺทสฺส อตฺถุทฺธารํ สนิพฺพจนํ วตฺตพฺพมฺปิ อวตฺวา อุปริ อยธาตุวิสเยเยว วกฺ
ขาม อิ เอ อยธาตุวเสน ตธิาตุมยตฺตา สมยสทฺทสฺสฯ ตตฺร อิตีต ิอิการานนฺตรตฺยนฺตปทสฺส จ 
‘‘เอต,ิ อุเทต’ี’ตอิาทนีญฺจ เอการานนฺตรตฺยนฺตปทานํ อญฺเญสญฺจ เอวรูปานํ ปทมาลา ยถารห ํ
เยภุยฺเยน อตฺตโนปทานิ วชฺเชตฺวา โยเชตพฺพาฯ อทีเิสสุ หิ ฐาเนสุ ทุกฺกรา กฺริยาปทมาลาฯ ยสฺ
มา ปน อมิสฺมิ ํปกรเณ สุกรา จ ทุกฺกรา จ ตฺยนฺตปทมาลา ชานิตพฺพา, ตสฺมา ภูวาทิคณาทสุี 
อฏฺฐสุ คเณสุ วิหเิตห ิฉนฺนวุตยิา วจเนห ิสพฺพสาธารณํ อสพฺพสาธารณญฺจ ปทมาลานยํ พฺรูม – 

อการานนฺตรตฺยนฺต-ปทานํ ปนฺตโิย พุโธ; 
ภวติ รุนฺธตาทนีํ, โยเช สพฺพตฺถ สพฺพถาฯ 

อติ ิเอต’ี’ต ิ เจเตสํ, ปทานํ ปน ปนฺตโิย; 
สุทฺธสฺสรปุพฺพกานํ, โยเช วิญฺญ ูยถารหฯํ 

อาการานนฺตรตฺยนฺต-ปทานญฺจาปิ ปนฺตโิย; 
‘‘ยาต ิสุณาต ิอสฺนา-ต’ิ’ อจิฺจาทนีํ ยถารหฯํ 

อิวณฺณานนฺตรตฺยนฺต-ปทานมปิ ปาฬิโย; 
โยเช ‘‘รุนฺธติ ิรุนฺธตี’ิ’-อจิฺจาทนีํ ยถารหฯํ 

อุการานนฺตรตฺยนฺต-สุติอติ ิปทสฺส จ; 
เปรณตฺเถ ปวตฺตสฺส, โยเช มาล ํยถารหฯํ 

เอการานนฺตรตฺยนฺต-ปทานมฺปิ ยถารห;ํ 
‘‘เชต ิ รุนฺเธต ิกาเรต,ิ การาเปต’ี’ตอิาทนีํฯ 

โอการานนฺตรตฺยนฺต-ปทานมฺปิ ปทกฺกเม; 
‘‘กโรต ิโภต ิโหต’ี’ต-ิอาทนีํ ยุตฺตโิตวเท; 

อจิฺเจวํ สตฺตธา วุตฺโต, ปทมาลานโย มยา; 
อโิต มุตฺโต นโย นาม, นตฺถ ิโกจ ิกฺริยาปเทฯ 

‘‘อาทตฺเต กุรุเต เปเต’’, อจิฺจาท ินยทสฺสนา; 
ยถารห ํยุตฺตโิตต,ิ วจนํ เอตฺถ ภาสิตฯํ 
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อทิานิ อกิารานนฺตรตฺยนฺตปทสฺส กโม วุจฺจเต – อติ,ิ อนฺิตฯิ อสิิ, อถิฯ อมิ,ิ อมิฯ อปริปุณฺโณ 
วตฺตมานานโยฯ อตุิ, อนฺิตุฯ อหิ,ิ อถิฯ อมิ,ิ อมิฯ อปริปุณฺโณ ปญฺจมนีโยฯ เอตฺถ จ อเิมสํ ทฺวินฺนํ 
สาสนานุรูปภาวสฺส อมิานิ สาธกปทานิ ‘‘เวต,ิ อเปต,ิ อนฺเวต’ี’ตฯิ ตตฺถ วิ อติ ิเวติฯ วิคจฺฉตตี ิอตฺ
โถ, อิติสทฺโท เหตฺถ คมนํ โพเธตฯิ ตถา อป อติ ิอเปติฯ อปคจฺฉตตี ิอตฺโถฯ อนุ อติ ิอนฺเวติฯ 
อนุคจฺฉตตี ิอตฺโถฯ ครู ปน อนุ เอต ิอนฺเวตีต ิวทนฺตฯิ ต ํ– 

‘‘ยถา อารญฺญก ํนาค,ํ ทนฺติ ํอนฺเวต ิหตฺถนิี; 
เชสฺสนฺต ํคริิทุคฺเคสุ, สเมสุ วิสเมสุ จ; 
เอวํ ต ํอนุคจฺฉาม,ิ ปุตฺเต อาทาย ปจฺฉโต’’ตฯิ 

อมิาย ปาฬิยา น สเมต ิ‘‘เชสฺสนฺต ํอนฺเวต’ี’ต ิวจนโต ‘‘อนุคจฺฉาม’ี’ต ิ วจนโต จฯ ตถา ห ิเอติสทฺ
โท ยตฺถ เจ อริิยาปถวาจโก, ตตฺถ อาคมนํเยว โชเตต,ิ น คมนํ, ตสฺมา อาคมนตฺถสฺส อยุตฺตโิต 
คมนตฺถสฺส จ ยุตฺตโิต วิ อติอิาทนิา เฉโท เญยฺโยฯ เอเตสญฺจ อิติสทฺทวเสน กตเฉทานํ อตฺถภิาวํ 
ยุตฺตภิาวญฺจ ‘‘อติายํ โกธรูเปนา’’ต ิปาฬิเยว สาเธต,ิ ตสฺมาเยว ‘‘อนุ อติ,ิ อนุ อนฺิต,ิ อนุ อสิี’’ติ
อาทนิา ‘‘อนฺเวต’ี’ตอิาทนีํ เฉเท ลพฺภมานนเยน วุตฺตปปฺกาโร วตฺตมานาปญฺจมนีโย ปรสฺสป
ทวเสน ทสฺสิโตฯ สตฺตมรีูปาทนีิ สพฺพถา อปปฺสิทฺธานิฯ 

อมิานิ ปน ภวิสฺสนฺตยิา รูปานิ, สิตฺตา เต ลหุเมสฺสตฯิ อสฺิสต,ิ อสฺิสนฺตฯิ อสฺิสสิ, อสฺิสถฯ อสฺิ
สาม,ิ อสฺิสามฯ อสฺิสเต, อสฺิสนฺเตฯ อสฺิสเส, อสฺิสวฺเหฯ อสฺิสํ, อสฺิสามฺเหฯ อสพฺพธาตุกตฺเตปิ สุทฺธสฺ
สรตฺตา ธาตุสฺส อิการาคโม น ลพฺภตฯิ ปริปุณฺโณ ภวิสฺสนฺตนีโยฯ 

อถ กาลาตปิตฺตยิา รูปานิ ภวนฺต,ิ อสฺิสา, อสฺิสํสุฯ อสฺิเส, อสฺิสถฯ อสฺิสํ, อสฺิสมฺหาฯ อสฺิสถ, 
อสฺิสิสุฯ อสฺิสเส, อสฺิสวฺเหฯ อสฺิสํ, อสฺิสามฺหเสฯ กาลาตปิตฺตภิาเว จ อสพฺพธาตุกตฺเต จ สนฺเตปิ 
สุทฺธสฺสรตฺตา ธาตุสฺส อการิการาคโม น ลพฺภต ิอเนกนฺตกิตฺตา วา อนุปปนฺนตฺตา จ อการาคโม 
น โหตฯิ ทฺวินฺนญฺเหตฺถ สุทฺธสฺสรานํ อนนฺตริกานํ เอกโตสนฺนิปาโต อนุปปตฺตฯิ ปริปุณฺโณ กาลา
ตปิตฺตนิโยฯ 

อมิสฺมิ ํปน ฐาเน สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน โสตนูํ ปโยคตฺเถสุ ปรมโกสลฺลชนนตฺถ ํ‘‘นนุ 
เต สุต ํพฺราหฺมณ ภญฺญมาเน, เทวา น อสฺิสนฺต ิปุริสปรกฺกมสฺสา’’ต ิปาฬิโต นยํ คเหตฺวา 
วุตฺตปปฺกาเรห ิภวิสฺสนฺตยิา รูเปห ิสพฺพโส สมานานิ อสมานตฺถานิ วตฺตมานิกรูปานิ จ อสีก ํ
อญฺญมญฺญ ํสมานานิ ภวิสฺสนฺตกีาลาตปิตฺตนีํ รูปานิ จ ปกาสยิสฺสาม – วตฺตมานาวเสน ตาว ‘‘อสฺิ
สต,ิ อสฺิสนฺตฯิ อสฺิสสิ, อสฺิสถา’’ต ิสพฺพ ํโยเชตพฺพฯํ อตฺโถ ปน ‘‘อสฺิสํ กโรต’ี’ตอิาทนิา วตฺตพฺโพฯ 
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ตสฺมิเํยว อตฺเถ ภวิสฺสนฺตวีเสน ‘‘อสฺิสิสฺสต,ิ อสฺิสิสฺสนฺตฯิ อสฺิสิสฺสสิ, อสฺิสิสฺสถา’’ต ิปริปุณฺณํ 
โยเชตพฺพฯํ อตฺโถ ปน ‘‘อสฺิสํ กริสฺสต’ี’ตอิาทนิา วตฺตพฺโพฯ กาลาตปิตฺตวิเสน ปน ‘‘อสฺิสิสฺสา, อสฺิ
สิสฺสํสุฯ อสฺิสิสฺเส, อสฺิสิสฺสถา’’ต ิปริปุณฺณํ โยเชตพฺพ,ํ อตฺโถ ปน ‘‘อสฺิสํ อกริสฺสา’’ตอิาทนิา วตฺตพฺ
โพฯ ธาตฺวนฺตรวเสน สํสนฺทนานโยยํฯ 

อทิานิ เอการานนฺตรตฺยนฺตปทสฺส กโม วุจฺจเต – 

เอต,ิ เอนฺตฯิ เอสิ, เอถฯ เอม,ิ เอมฯ 

เอตุ, เอนฺตุฯ เอห,ิ เอถฯ เอม,ิ เอมฯ 

น จ อปปฺตฺวา ทุกฺขนฺต,ํ วิสฺสาสํ เอยฺย ปณฺฑิโต; 
นิเวสนานิ มาเปตฺวา, เวเทหสฺส ยสสฺสิโน; 
ยทา เต ปหณิิสฺสาม,ิ ตทา เอยฺยาสิ ขตฺตยิฯ 

เอยฺย, เอยฺยุํฯ เอยฺยาสิ, เอยฺยาถฯ เอยฺยาม,ิ เอยฺยามฯ เอถ, เอรํฯ เอโถ, เอยฺยาวฺโหฯ เอยฺยํ, 
เอยฺยามฺเหฯ 

โส ปุริโส เอยฺย, เต เอยฺยุํฯ ตฺวํ เอยฺยาสิ, ตุมฺเห เอยฺยาถฯ อห ํเอยฺยาม,ิ มยํ เอยฺยามฯ โส ปุ
ริโส เอถ, เต เอรํฯ ตฺวํ เอโถ, ตุมฺเห เอยฺยาวฺโหฯ อห ํเอยฺยํ, มยํ เอยฺยามฺเหฯ 

ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีรูปานิ สพฺพโส อปปฺสิทฺธานิฯ 

เอสฺสต,ิ เอสฺสนฺตฯิ เอสฺสสิ, เอสฺสถฯ เอสฺสาม,ิ เอสฺสามฯ เอสฺสเต, เอสฺสนฺเตฯ เอสฺสเส, 
เอสฺสวฺเหฯ เอสฺสํ, เอสฺสามฺเหฯ 

สมฺโมทมานา คจฺฉนฺต,ิ ชาลมาทาย ปกฺขโิน; 
ยทา เต วิวทสฺิสนฺต,ิ ตทา เอหนฺิต ิเม วสํฯ 

‘‘อภโิทสคโต อทิานิ เอห’ี’ต ิวจนทสฺสนโต อปรานิปิ ภวิสฺสนฺตรีูปานิ คเหตพฺพานิฯ 

เอหติ,ิ เอหนฺิตฯิ เอหสิิ, เอหถิฯ เอหมิ,ิ เอหมิฯ เอหเิต, เอหนฺิเตฯ เอหเิส, เอหวฺิเหฯ เอหสฺิสํ, 
เอหสฺิสามฺเหฯ 
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เอสฺสา, เอสฺสํสุฯ เอสฺเส, เอสฺสถฯ เอสฺสํ เอสฺสามฺหาฯ เอสฺสถ, เอสฺสิสุฯ เอสฺสเส, เอสฺสวฺเหฯ 
เอสฺสิ,ํ เอสฺสามฺหเสฯ 

อถาปโรปิ เอการานนฺตรตฺยนฺตปทกฺกโม ภวต;ิ 
อุเทต,ิ อุเทนฺต;ิ อุเทสิ, อุเทถ; อุเทม,ิ อุเทมฯ 

อุเทตุ, อุเทนฺตุฯ อุเทห,ิ อุเทถฯ อุเทม,ิ อุเทม, อุทามเสฯ 

อุเทยฺย, อุเทยฺยุํฯ เสสํ เนยฺยํฯ อุทสฺิสต,ิ อุทสฺิสนฺตฯิ เสสํ เนยฺยํฯ อุทสฺิสา, อุทสฺิสํสุฯ เสสํ 
เนยฺยํฯ 

อมิานิ สุทฺธสฺสรธาตุรูปานิฯ 

กการนฺตธาตุ 

ก ุสทฺเท เก จฯ โกต,ิ กวต,ิ กายต,ิ เอวํ กตฺตุปทานิ ภวนฺตฯิ กุยฺยต,ิ กยฺิยต,ิ เอวํ กมฺมปทานิ
ฯ กานนํ, กพฺพ,ํ ชาตก,ํ เอวํ นามกิปทานิฯ กุตฺวา, กุตฺวาน, กวิตฺวา, กวิตฺวาน, กาวิตฺวา, กาวิตฺ
วาน, กายิตุ,ํ เอวํ อพฺยยปทานิฯ 

ตตฺร กานนนฺต ิฐิตมชฺฌนฺหกิสมเย กวต ิสทฺท ํกโรตตี ิกานนํ, วนํฯ ตถา ห ิ– 

‘‘ฐิเต มชฺฌนฺหเิก กาเล, สนฺนิสีเวสุ ปกฺขสุิ; 
สณเตว พฺรหารญฺญ,ํ สา รต ิปฏิภาต ิม’’นฺต ิ

วุตฺตฯํ อถ วา โกกลิมยูราทโย กวนฺต ิสทฺทายนฺต ิกชูนฺต ิเอตฺถาติ กานนํฯ มโนหรตาย 
อวสฺสํ กุยฺยต ิปณฺฑิเตหตี ิกพพฺฯํ กาวิยํฯ กาเวยฺยํฯ อญฺญตฺร ปน กวีนํ อทินฺต ิกพพฺนฺต ิตทฺธติ
วเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ เกจ ิตุ กาพยฺนฺต ิสทฺทรูปํ อจิฺฉนฺต,ิ น ต ํปาวจเน ปมาณํ สกฺกฏภาสา
ภาวโตฯ สกฺกฏภาสาโตปิ ห ิอาจริยา นยํ คณฺหนฺตฯิ ชาต ํภตู ํอตตี ํภควโต จริยํ, ต ํกยีต ิกถยีต ิ
เอเตนาต ิชาตกํฯ ชาตกปาฬิ ห ิอธิ ‘‘ชาตก’’นฺต ิ วุตฺตาฯ อญฺญตฺร ปน ชาต ํเอว ชาตกนฺต ิ
คเหตพฺพฯํ ตถา ห ิชาตกสทฺโท เทสนายมฺปิ วตฺตต ิ‘‘อติวุิตฺตก ํชาตก ํอพฺภุตธมฺม’’นฺตอิาทสุีฯ 
ชาตยิมฺปิ วตฺตต ิ‘‘ชาตก ํสโมธาเนสี’’ตอิาทสุีฯ 

ปกฺก นีจคติยํฯ นีจคมนํ นาม หนีคมนํ หนีปปฺวตฺต ิวาฯ นีจสทฺโท ห ิหนีวาจโก ‘‘นีเจ กุเล 
ปจฺจาชาโต’’ต ิเอตฺถ วิยฯ ปกฺกต ิกฺริยาปทเมตฺถ ทสฺิสต,ิ น นามกิปทฯํ ยตฺถ ยตฺถ นามกิปท ํน 
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ทสฺิสต,ิ ตตฺถ ตตฺถ นามกิปท ํอุปปริกฺขตฺิวา คเหตพฺพฯํ กฺริยาปทเมว ห ิทุทฺทสํ, กฺริยาปเท วิชฺ
ชมาเน นามกิปท ํนตฺถตี ิน วตฺตพฺพ,ํ ตสฺมา อนฺตมโส ‘‘ปกฺกนํ, ตกนํ’’ อจิฺเจวมาทนีิ ภาววาจกานิ 
นามกิปทานิ สพฺพาสุ ธาตสุู ยถารห ํลพฺภนฺตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

ตก หสเนฯ หสนํ หาโสฯ ตกตฯิ 

ตกิ กิจฺฉชีวเนฯ กิจฺฉชีวนํ กสิรชวีนํฯ ตงฺกตฯิ อาตงฺกตฯิ อาตงฺโกฯ อาตงโฺกต ิกจิฺฉชวีิตก
โร โรโค, ตถา ห ิอฏฺฐกถาจริยา ‘‘อปปฺาพาธ ํอปปฺาตงฺก’’นฺต ิอมิสฺมิ ํปาฬิปปฺเทเส อติ ิอตฺถ ํสํวณฺ
เณสุํ ‘‘อาพาโธต ิวิสภาคเวทนา วุจฺจต,ิ ยา เอกเทเส อุปปฺชฺชตฺิวา สกลสรีรํ อยปฏฺเฏน พนฺธตฺิวา 
วิย คณฺหาตฯิ อาตงโฺกต ิกจิฺฉชวีิตกโร โรโคฯ อถ วา ยาเปตพฺพโรโค อาตงฺโก, อติโร อาพาโธฯ 
ขุทฺทโก วา โรโค อาตงฺโก, พลวา อาพาโธฯ เกจ ิปน ‘อชฺฌตฺตสมุฏฺฐาโน อาพาโธ, 
พหทฺิธาสมุฏฺฐาโน อาตงฺโก’ต ิวทนฺต’ี’ตฯิ 

อาตงฺโก อามโย โรโค, 
พฺยาธา’พาโธ คโท รุชา; 
อกลฺลญฺเจว เคลญฺญ,ํ 
นาม ํโรคาภธิานกฯํ 

สุก คติยํฯ โสกต,ิ สุโก, สุกฯี ตตฺร สุโกต ิสุโวฯ โสกต ิมนาเปน คมเนน คจฺฉตตี ิสุโกฯ ตสฺส 
ภริยา สุกฯี 

พุกฺก ภสฺสเนฯ อธิ ภสฺสนํ นาม สุนขภสฺสนํ อธปิเฺปต ํ‘‘สุนโข ภสฺสิตฺวา’’ต ิเอตฺถ วิย, น ‘‘อา
วาโส โคจร ํภสฺส’’นฺตอิาทสุี วิยฯ วจนสงฺขาต ํภสฺสนํ, พุกฺกต ิสาฯ 

ธก ปฏิฆาเต คติยญจฺฯ ปฏิฆาโต ปฏิหนนํฯ ธกตฯิ 

จก ติตฺติปฏิฆาเตสุฯ ติตฺติ ตปปฺนํ, ปฏิฆาตํ ปฏิหนนํวฯ จกตฯิ 

อก กุฏิลคติยํฯ อกตฯิ เอตา กุอาทกิา อกปริยนฺตา ธาตุโย ปรสฺส ภาสาต ิสทฺทสตฺถวิท ู
วทนฺตฯิ เตสํ มเต เอตา ‘‘ต ิอนฺต,ิ ตุ อนฺตุ’’ อจิฺจาทนีํเยว วิสโยฯ ปาฬิยํ ปน นิยโม นตฺถ,ิ ตสฺมา 
น ต ํอธิ ปมาณํฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๙  
 

อิ อชฺฌยเนฯ อชฺฌยนํ อุจฺจารณํ สิกฺขนํ วา, อยต,ิ อธยีต,ิ อชฺฌยต,ิ อธเีต, อชฺเฌนํ, 
อชฺฌายโกฯ ทพิฺพ ํอธยีเส มายํฯ อธยีนฺต ิมหาราช, ทพิฺพมายิธ ปณฺฑิตาฯ อชฺเฌนมริยา ปถวิ ํ
ชนินฺทาฯ ตตฺถ อชฺฌายโกต ิอชฺฌยตตี ิอชฺฌายโก, มนฺเต ปริวตฺเตตตี ิอตฺโถฯ 

อุ สทฺเทฯ อวต,ิ อวนฺตฯิ อวสิฯ เอตฺถ ‘‘โย อาตุมานํ สยเมว ปาวา’’ต ิปาฬิ ปปุพฺพสฺส อุ
ธาตุสฺส ปโยโคต ิทฏฺฐพฺโพฯ ปปุพฺพสฺส วทธาตุสฺส ทการโลปปปฺโยโคตปิิ วตฺตุ ํยุชฺชตฯิ 

วงกฺ โกฏิลฺเลฯ วงฺกตฯิ วงฺกฯํ วงกฺสทฺโท ห ิวกฺกสทฺเทน สมานตฺโถ, วกฺกสทฺโท จ วงกฺสทฺ
เทนฯ ตถา ห ิ– 

‘‘ยํ นิสฺสิตา ชคตรุิห,ํ สฺวายํ อคฺคิ ํปมุญฺจต;ิ 
ทสิา ภชถ วกฺกงฺคา, ชาต ํสรณโต ภย’’นฺตฯิ 

ปาฬ ิทสฺิสตฯิ อยํ ปน วกฺกสทฺโท สกฺกฏภาสํ ปตฺวา กการรการสญฺโญคกฺขริโก ภวต,ิ ธาตุภาโว 
ปนสฺส โปราเณห ิน วุตฺโต, ตสฺมา กฺริยาปท ํน ทฏฺิฐํฯ อมิสฺส ปน วงกฺสทฺทสฺส ‘‘วงกฺ โกฏิลฺเล’’ต ิ
ธาตุภาโว วุตฺโต, ‘‘วงฺกต’ี’ต ิ กฺริยาปทญฺจ, ปาฬิยํ ตุ ‘‘วงฺกต’ี’ต ิ กฺริยาปท ํน ทฏฺิฐํ, ตถา ภาววาจโก 
วงกฺสทฺโทปิฯ วาจฺจลงฺิโค ปน อเนเกสุ ฐาเนสุ ทฏฺิโฐฯ ตตฺต วงกฺตีต ิกฺริยาปท ํปาฬิยํ อวิชฺ
ชมานมฺปิ คเหตพฺพเมว นาถตีต ิกฺริยาปทมวิฯ ภาววาจกสฺส ปน วงกฺสทฺทสฺส อตฺถติา นตฺถติา 
จ ปาฬิอาทสุี ปุนปปฺุนํ อุปปริกฺขติพฺพาฯ เกเจตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘ยท ิภาววาจโก วงกฺสทฺโท นตฺถ,ิ กถ ํ
‘อฏฺฐวงฺก ํมณิรตนํ อุฬาร’นฺต ิเอตฺถ สมาโส’’ตฯิ เอตฺถ ปน อฏฺฐสุ ฐาเนสุ วงฺก ํอฏฺฐวงกฺํ, น 
อฏฺฐวงฺกานิ ยสฺสาตฯิ ทพฺพวาจโก ห ิวงกฺสทฺโท, น ภาววาจโกต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

วงฺก ํวกฺกญฺจ กุฏิล,ํ ชมฺิหญฺจ ริมฺหมนุชุ; 
วงกฺสทฺทาทโย เอเต, วาจฺจลงฺิคา ตลิงฺิคกิาฯ 

อถ วา วงกฺสทฺโทยํ, ‘‘วงฺกฆสฺตา’’ตอิาทสุิ; 
พฬิเส คริิเภเท จ, วตฺตเต ส ปุมา ตทาฯ 

อยญฺห ิ‘‘เต’เม ชนา วงฺกฆสฺตา สยนฺตฯิ ยถาปิ มจฺโฉ พฬิสํ, วงฺก ํมเํสน ฉาทติฯํ วงฺกฆสฺโตว 
อมฺพุโช’’ตอิาทสุี พฬิเส วตฺตตฯิ 

เอตฺถ สิยา ‘‘นนุ จ โภ ‘ยถาปิ มจฺโฉ พฬิสํ, วงฺก ํมเํสน ฉาทติ’นฺต ิเอตฺถ วงกฺสทฺโท คุณวาจ
โก วิเสสนสโท, เยน พฬิโส วิเสสิโต, เตน วงฺก ํกุฏิล ํพฬิสนฺต ิอตฺโถ วิญฺญายต’ี’ต?ิ ตนฺน, 
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วงกฺสทฺเท อวุตฺเตปิ พฬิสสภาวสฺส วงฺกตฺตา กุฏิลตฺโถ ปากโฏต ินตฺถ ิวิเสสนสทฺเทน ปโยชนํฯ 
อทิ ํปน ‘‘พฬิสํ วงฺก’’นฺต ิวจนํ ‘‘หตฺถ ินาโคฯ สโรรุห ํปทุมฯํ หตฺถ ีจ กุญฺชโร นาโค’’ตอิาทวิจนมวิ 
ปริยายวจนํ, ตสฺมา ‘‘วงฺก’’นฺต ิปทสฺส ‘‘กุฏิล’’นฺต ิ อตฺโถ น คเหตพฺโพฯ อถ วา ยถา ‘‘ยถา 
อารญฺญก ํนาค,ํ ทนฺติ ํอนฺเวต ิหตฺถนิี’’ต ิ เอตฺถ นาคสทฺทสฺส ทนฺตีสทฺทสฺส จ อญฺญมญฺญปริยา 
ยวจนตฺเตปิ ทนฺตินฺต ิมโนรมทนฺตยุตฺตนฺต ิอตฺโถ สํวณฺณิโต, ตถา ‘‘พฬิสํ วงฺก’’นฺต ิอเิมสมฺปิ 
อญฺญมญฺญ ํปริยายวจนตฺเตปิ วงกฺนฺต ิกุฏิลนฺต ิอตฺโถ วตฺตพฺโพฯ เอวญฺห ิสต ิอตฺโถ สาลราชา 
วิย สุผุลฺลโิต โหต,ิ เทสนา จ วิลาสปปฺตฺตา, น ปน ‘‘วงฺก ํพฬิส’’นฺต ิสทฺทานํ คุณคุณีวเสน 
สมานาธกิรณภาโว อจิฺฉิตพฺโพ ‘‘พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรต’ี’ตอิาทสุี ‘‘พุทฺโธ ภควา’’ต ิอเิมสํ 
วิย สมานาธกิรณภาวสฺส อนิจฺฉิตพฺพตฺตาฯ น ห ิอทีเิสสุ ฐาเนสุ สมานาธกิรณภาโว โปราเณห ิ
อนุมโตฯ 

‘‘ยตฺถ เอตาทโิส สตฺถา, โลเก อปปฺฏิปุคฺคโล; 
ตถาคโต พลปปฺตฺโต, สมฺพุทฺโธ ปรินิพฺพุโต’’ต,ิ 

‘‘พุทฺธ ํพุทฺธ ํนิขลิวิสยํ สุทฺธยิา ยาว สุทฺธ’ิ’นฺต ิจ อาทสุี ปน อนุมโตฯ เอตฺถ ห ิ‘‘เอตาทโิส’’ต ิ
จ ‘‘อปปฺฏิปุคฺคโล’’ต ิ จ ‘‘ตถาคโต’’ต ิ จ ‘‘พลปปฺตฺโต’’ต ิ จ ‘‘สมฺพุทฺโธ’’ต ิจ ‘‘ปรินิพฺพุโต’’ต ิจ อมิานิ 
‘‘สตฺถา’’ต ิอเนน ปเทน สมานาธกิรณานิฯ ตถา ‘‘พุทฺธ ํพุทฺธ’’นฺต ิทฺวินฺนํ ปทานํ ปจฺฉิม ํปุริเมน 
สมานาธกิรณํ ภวตฯิ 

อติ ิ‘‘ยถาปิ มจฺโฉ พฬิสํ, วงฺก ํมเํสน ฉาทติ’’นฺต ิ เอตฺถ วงกฺสทฺโท พฬิสสฺสาภธิานนฺตรํ, น 
คุณวาจโกฯ เอวํ วงกฺสทฺโท พฬิเส วตฺตตฯิ ‘‘กงฺก ํคจฺฉาม ปพฺพตฯํ ทเูร วงฺกตปพฺพโต’’ตอิาทสุี 
ปน คริิวิเสเส วตฺตตฯิ เอตฺถ จ ‘‘วงฺกปพฺพโต’’ต ิวตฺตพฺเพ สุขุจฺจารณตฺถ ํนิรุตฺตนิเยน มชฺเฌ อนิ
มตฺิต ํตการาคม ํกตฺวา ‘‘วงฺกตปพฺพโต’’ต ิ วุตฺตฯํ อถ วา วงฺโกเยว วงฺกตา, ยถา เทโว เอว เทวตา
ฯ ยถา จ ทสิา เอว ทสิตาต,ิ เอวํ ตาปจฺจยวเสน วงฺกตา จ สา ปพฺพโต จาต ิ‘‘วงฺกตปพฺพโต’’ต ิ
วุตฺต,ํ มชฺเฌ รสฺสวเสน เจต ํทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา วงฺกมสฺส สณฺฐานมตฺถตี ิวงฺกโตต ิมนฺตุอตฺเถ 
ตปจฺจโย, ยถา ปพฺพมสฺส อตฺถตี ิปพฺพโตตฯิ เอวํ วงฺกโต จ โส ปพฺพโต จาต ิวงฺกตปพฺพโตฯ 
‘‘วงฺกปพฺพโต’’ อจิฺเจว วา ปณฺณตฺต,ิ ปาทกฺขรปาริปูริยา ปน ‘‘ทเูร วงฺกตปพฺพโต’’ต ิวุตฺตนฺต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ 

โลก ทสฺสเนฯ โลกตฯิ โลโกฯ อาโลโกต ิอญฺญานิปิ รูปานิ คเหตพฺพานิฯ จุราทิคณํ ปน ปตฺ
วา อมิสฺิสา ‘‘โลเกต,ิ โลกยต,ิ โอโลเกต,ิ โอโลกยต’ี’ตอิาทนิา รูปานิ ภวนฺตฯิ โลโกต ิตโย โลกา 
สงฺขารโลโก สตฺตโลโก โอกาสโลโกตฯิ ตตฺถ ‘‘เอโก โลโก, สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิตกิา’’ต ิอาคโต 
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สงฺขาโร เอว โลโก สงฺขารโลโกฯ สตฺตา เอว โลโก สตฺตโลโกฯ จกฺกวาฬสงฺขาโต โอกาโส เอว โล
โก โอกาสโลโก, โย ‘‘ภาชนโลโก’’ตปิิ วุจฺจตฯิ เตสุ สงฺขาโร ลุชฺชตตี ิโลโกตฯิ วุตฺตญฺเหต ํภควตา 
‘‘ลุชฺชต ิปลุชฺชตตี ิโข ภกฺิขุ ตสฺมา โลโกต ิวุจฺจต’ี’ตฯิ โลกยิต ิเอตฺถ ปุญฺญปาปํ ตพฺพปิาโก จาต ิ
สตฺโต โลโกฯ โลกยิต ิวิจตฺิตาการโต ทสฺิสตตี ิจกฺกวาฬสงฺขาโต โอกาโส โลโกฯ ยสฺมา ปน 
โลกสทฺโท สมเูหปิ ทสฺิสต,ิ ตสฺมา โลกยิต ิสมุทายวเสน ปญฺญาปิยตตี ิโลโก, สมโูหต ิอยมฺปิ อตฺ
โถ คเหตพฺโพฯ อถ วา โลโกต ิตโย โลกา กเิลสโลโก ภวโลโก อนฺิทฺริยโลโกตฯิ เตสํ สรูปํ จุ
ราทิคเณ กเถสฺสาม พหุวิธตญฺจฯ พหทิฺธา ปน กวีห ิ‘‘โลโก ตุ ภุวเน ชเน’’ต ิเอตฺตกเมว วุตฺตฯํ 

สิโลก สงฆฺาเตฯ สงฆฺาโต ปิณฺฑนํฯ สิโลกต,ิ สิโลโก, สิโลกมนุกสฺสามฯิ อกฺขรปทนิยมโิต 
วจนสงฺฆาโต สิโลโกฯ โส ปชฺชนฺต ิวุจฺจต,ิ ตถา ห ิ‘‘สิโลโก ยสสฺสิ ปชฺเช’’ต ิกวโย วทนฺตฯิ 

เทก เธก สทฺทุสฺสาเหสุฯ สทฺโท รโว, อุสฺสาโห วายาโมฯ เทกตฯิ เธกตฯิ 

เรก สกิ สงกฺายํฯ เรกตฯิ สงฺกต,ิ ตสฺมิ ํเม สงฺกเต มโนฯ สงฺกาฯ 

อกิ ลกฺขเณฯ องฺกต,ิ องฺโก, สสงฺโกฯ 

มกิ มณฺฑเนฯ มณฺฑนํ ภสูนํ, มงฺกตฯิ 

กต โลลิเยฯ โลลภาโว โลลิยํ ยถา ทกฺขยิํฯ กกต,ิ กาโก, กากฯี เอตฺถ ‘‘กาโก, ธงฺโก, วายโส
, พล,ิ โภช,ิ อริฏฺโฐ’’ต ิอมิานิ กากาภธิานานิฯ 

กุก วก อาทาเนฯ กุกต,ิ วกต,ิ โกโก, วโกฯ เอตฺถ โกโกต ิอรญฺญสุนโขฯ วโกต ิขุทฺทกวน
ทปิีโก, พฺยคฺโฆตปิิ วทนฺตฯิ 

วก ทิตฺติยํ ปฏิฆาเต จฯ ทิตฺติ โสภา, วกตฯิ 

กกิ วกิ สกฺก ติก ฏิก เสก คตฺยตฺถาฯ กงฺกต,ิ วงฺกต,ิ สกฺกต,ิ นิสกฺกต,ิ ปริสกฺกต,ิ โอสกฺกต,ิ 
วธาย ปริสกฺกนํฯ พฬิารนิสกฺกมตฺตมฺปิฯ เตกต,ิ เฏกต,ิ ฏีกา เสกตฯิ เอตฺถ ฏีกาต ิฏิกยิต ิชานิยต ิ
สํวณฺณนาย อตฺโถ เอตายาต ิฏีกาฯ เอตา อิธาตุอาทกิา เสกปริยนฺตา ธาตุโย ‘‘อตฺตโนภาสา’’ต ิ
สทฺทสตฺถวิท ูวทนฺตฯิ เตสํ มเต เอตา ‘‘เต อนฺเต, ต ํอนฺต’ํ’อจิฺจาทนีํเยว วิสโย, ปาวจเน ปน นิยโม 
นตฺถฯิ 
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หิกฺก อพยฺตฺตสทฺเทฯ อพยฺตฺตสทโฺท อวิภาวิตตฺถสทฺโท นิรตฺถกสทฺโท จฯ หกฺิกต,ิ หกฺิกเต
ฯ อมิ ํ‘‘อุภยโตภาสา’’ต ิวทนฺตฯิ อทิ ํตุ ปาวจเนน สํสนฺทตฯิ ปรสฺสตฺตโนภาสานญฺห ิธาตนูํ ‘‘ภว
ต,ิ ภวเต, พาธเต, พาธต’ี’ตอิาทนิา เยภุยฺเยน ทฺวิธา ทฺวิธา รูปานิ สาสเน ทสฺิสนฺตฯิ 

อมิานิ กการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ขการนฺตธาตุ 

ขา ปกถเน ขฺยา จฯ ปกถนํ อาจกฺิขนํ เทสนํ วาฯ ขาต,ิ สงฺขาตฯิ อาปุพฺพตฺเต วิสทสิภา
เวน ขาตฺยกฺขรสฺส ทฺวิตฺต,ํ อาการสฺส จ สญฺโญคปุพฺพตฺตา รสฺสตฺต,ํ อกฺขาตฯิ อกฺขาสิ ปุริสุตฺตโม
ฯ อกฺเขยฺยํ เต อห ํอยฺเยฯ ธมฺโม สงฺขายตฯิ อกฺขายตฯิ อตฺร ปน กการโลโปฯ สฺวาขาโต ภควตา 
ธมฺโมฯ สงฺขาโตฯ อกฺขาโตฯ อกฺขาตาโร ตถาคตาฯ สงฺขาตา สพฺพธมฺมานํ วิธุโรฯ สงฺขา, ปฏิสงฺ
ขาฯ กฺริยํ อากฺยาต ิกเถตตี ิอาขฺยาตฯํ เกจ ิปน ‘‘สฺวาขาโต’’ต ิจ ‘‘สฺวากฺขฺยาโต’’ต ิจ ‘‘สฺวาขฺยาโต’’
ต ิจ ปทมจิฺฉนฺตฯิ ตตฺถ ปจฺฉิมานิ สกฺกฏภาสาโต นยํ คเหตฺวา วุตฺตานิ, อติรํ ยถาฐิตรูปนิปผฺตฺตวิ
เสน, อโต ยถาทสฺสิตปทานิเยว ปสตฺถตรานิฯ ตตฺถ สงขฺาสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร นียเต – สงขฺาสทฺ
โท ญาณโกฏฺฐาสปญฺญตฺตคิณนาสุ ทสฺิสตฯิ ‘‘สงฺขาเยก ํปฏิเสวต’ี’ตอิาทสุี ห ิญาเณ ทสฺิสตฯิ 
‘‘ปปญฺจสญฺญาสงฺขา สมุทาจรนฺต’ี’ตอิาทสุี โกฏฺฐาเสฯ ‘‘เตสํ เตสํ ธมฺมานํ สงฺขา สมญฺญา’’ตอิาทสุี 
ปญฺญตฺตยิํฯ ‘‘น สุกรํ สงฺขาตุ’’นฺตอิาทสุี คณนายํฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

‘‘ญาณปญฺญตฺตโิกฏฺฐาส-คณนาสุ ปทสฺิสต;ิ 
สงขฺาสทฺโทต ิทเีปยฺย, ธมฺมทปีสฺส สาสเน’’ตฯิ 

ขิ ขเยฯ ขยินธมฺม ํขยีตฯิ สาสนานุรูเปน สเร อิการสฺส อิยฺยาเทโส, ขยฺิยตฯิ ‘‘ขโย, ข’ํ’ 
อจิฺจปิ รูปานิ เญยฺยานิฯ ตตฺถ ขโยต ิขยินํ ขโยฯ อถ วา ขยินฺต ิกเิลสา เอตฺถาต ิขโย, มคฺคนิพฺ
พานานิฯ ขยสงฺขาเตน มคฺเคน ปาปุณิยตฺตา ผลมฺปิ ขโยฯ ขนฺต ิตุจฺฉํ สุญฺญ ํวิวิตฺต ํริตฺต,ํ ขนฺต ิ
วา อากาโสฯ 

ขิ นิวาเสฯ ขยีต,ิ ขยฺิยต ิวาฯ สาสนานุรูเปน อิการสฺส อีย อิยฺยาเทโส ทฏฺฐพฺโพฯ อยํ 
ทิวาทิคเณปิ ปกฺขปิิตพฺโพฯ ข ํขยํฯ อภริมณียํ ราชกฺขยํฯ ตตฺถ ขียตีต ินิวสตฯิ ขนฺต ิจกฺ
ขาทอินฺิทฺริยํ จกฺขุวิญฺญาณาทนีํ นิวาสฏฺเฐนฯ ขยนฺต ินิเวสนํฯ ราชกฺขยนฺต ิรญฺโญ นิเวสนํฯ อตฺ
รายํ ปาฬิ – 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๓  
 

‘‘สเจ จ อชฺช ธาเรสิ, กุมารํ จารุทสฺสนํ; 
กุเสน ชาตขตฺตยิํ, สวณฺณมณิเมขล;ํ 
ปูชติา ญาตสิงฺเฆห,ิ น คจฺฉสิ ยมกฺขย’’นฺตฯิ 

ตตฺถ ยมกฺขยนฺต ิยมนิเวสนํฯ 

ขุ สทฺเทฯ โขต ิขวตฯิ 

เข ขาทนสตฺตาสุฯ ขายตฯิ อุนฺทรูา ขายนฺตฯิ วิกฺขายิตกฯํ โคขายิตกฯํ อสฺสิรี วิย ขายตฯิ ทิ
สาปิ เม น ปกฺขายนฺตฯิ เอตฺถาทมฺิห ิกายตีต ิขาทตฯิ อถ วา อุปฏฺฐาต ิปญฺญายตฯิ 

สุข ทุกฺข ตกฺริยายํฯ ตกฺริยาต ิสุขทุกฺขานํ เวทนานํ กฺริยา, สุขนํ ทุกฺขนนฺต ิวุตฺต ํโหตฯิ 
อกมฺมกา อเิม ธาตโวฯ สุขต,ิ ทุกฺขตฯิ สุข,ํ ทุกฺขฯํ สุขโิต, ทุกฺขโิตฯ สุข ํสาต ํปีณนํ, ทุกฺข ํวิฆาต ํ
อฆ ํกเิลโสฯ ตตฺถ สุขนฺต ิสุขยตตี ิสุขฯํ ยสฺสุปปฺชฺชต,ิ ต ํสุขติ ํกโรตตี ิอตฺโถฯ ทุกฺขนฺต ิทุกฺขยตตี ิ
ทุกฺขฯํ ยสฺสุปปฺชฺชต,ิ ต ํทุกฺขติ ํกโรตตี ิอตฺโถฯ อมิานิ นิพฺพจนานิ การิตวเสน วุตฺตานีติ ทฏฺฐพฺพ ํ
อฏฺฐกถายํ สุขทุกฺขสทฺทตฺถ ํวทนฺเตห ิครูห ิสุขยติ ทุกฺขยติสทฺทานํ กมฺมตฺถมาทาย วิวรณสฺส 
กตตฺตาฯ ตถา ห ิ‘‘สุเขต ิสุขยต,ิ สุขาเปต ิสุขาปยต,ิ ทุกฺเขต ิทุกฺขยต,ิ ทุกฺขาเปต ิทุกฺขาปยต’ี’ต ิอิ
มานิ เตสํ การิตปทรูปานิ, อตฺตานํ สุเขต ิปีเณตตี ิจ, สุขยต ิสุข,ํ ทุกฺขยตตี ิทุกฺขนฺต ิจ, 

‘‘สเจ จ กมฺิหจิ ิกาเล, 
มรณํ เม ปุเร สิยา; 
ปุตฺเต จ เม ปปุตฺเต จ, 
สุขาเปยฺย มโหสโธ’’ต ิจ 

ปาฬิอาททิสฺสนโตฯ สทฺทสตฺเถ ปน ธาตุปาฐสงฺเขเป จ อเิม ธาตโว จุราทิคเณเยว วุตฺตาฯ ‘‘สุข
ยต ิทุกฺขยต’ี’ต ิจ อการิตานิ สุทฺธกตฺตุปทานิ อจิฺฉิตานิฯ มยํ ตุ เตสํ ตพฺพจนํ สุทฺธกตฺตริ จ ตานิ 
ปทรูปานิ น อจิฺฉาม ปาฬิอาทหี ิวิรุทฺธตฺตา, ตสฺมาเยว เต อมิสฺมิ ํภูวาทิคเณ วุตฺตาฯ อยญฺห ิ
สุทฺธกตฺตุวิสเย อสฺมาก ํรุจ ิ‘‘สุขตตี ิสุขโิต, ทุกฺขตตี ิทุกฺขโิต’’ตฯิ 

นนุ จ โภ ‘‘สุขต ิทุกฺขต’ี’ต ิ กฺริยาปทานิ พุทฺธวจเน น ทสฺิสนฺตตี?ิ สจฺจ,ํ เอวํ สนฺเตปิ อฏฺฐก
ถานยวเสน คเหตพฺพตฺตา ทสฺิสนฺตเิยว นามฯ น ห ิสพฺพถา สพฺเพสํ ธาตนูํ รูปานิ สาสเน โลเก 
วา ลพฺภนฺต,ิ เอกจฺจานิ ปน ลพฺภนฺต,ิ เอกจฺจานิ น ลพฺภนฺตฯิ เอวํ สนฺเตปิ นยวเสน ลพฺภนฺตเิยวฯ 
‘‘กปปฺยวฺโห ปตสฺิสตา’’ต ิห ิทฏฺิเฐ ‘‘จรวฺโห ภุญฺชวฺโห’’ตอิาทนีิปิ นยวเสน ทฏฺิฐานิเยว นามฯ 
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ตตฺร ปนายํ นโยฯ วิสุทฺธิมคคฺาทสุี ห ิ‘‘เอกทฺวิโยชนมตฺตมฺปิ อทฺธานํ คตสฺส วาโย กุปปฺต,ิ 
คตฺตานิ ทุกฺขนฺต’ี’ต ิเอวํ ภูวาทิคณิก ํอกมฺมก ํสุทฺธกตฺตุวาจก ํ‘‘ทุกฺขนฺต’ี’ต ิ กฺริยาปท ํทสฺิสตฯิ 
ตสฺมิ ํทฏฺิฐิเยว ‘‘สุขต,ิ สุขนฺตฯิ สุขสิ, สุขถฯ สุขาม,ิ สุขามา’’ตอิาทนีิ จ ‘‘ทุกฺขต,ิ ทุกฺขนฺตฯิ ทุกฺขสิ, 
ทุกฺขถา’’ตอิาทนีิจ ทฏฺิฐานิ นาม โหนฺต ิทฏฺิเฐน อทฏฺิฐสฺส ตาทสิสฺส อนวชฺชสฺส นยสฺส คเหตพฺพตฺ
ตา, ตสฺมา ‘‘สุขตตี ิสุขโิต, ทุกฺขตตี ิทุกฺขโิต’’ต ิภูวาทินโย เอว คเหตพฺโพ, น ปน จุราทินโยฯ 
อปรมฺเปตฺถ นิพฺพจนํ, สุข ํสญฺชาต ํเอตสฺสาต ิสุขิโต, สญฺชาตสุโขต ิอตฺโถฯ เอส นโย ทุกฺขิโตต ิ
เอตฺถาปิฯ อถ วา สุเขน อโิต ปวตฺโตต ิสุขโิตฯ เอส นโย ‘‘ทุกฺขโิต’’ต ิ เอตฺถาปิฯ ทุลฺลภายํ นีต ิ
สาธุก ํมนสิ กาตพฺพาฯ 

โมกฺข มุจฺจเนฯ อกมฺมโกยํ ธาตุฯ โมกฺขตฯิ โมกฺโขฯ ปาตโิมกฺโขฯ การิเต ‘‘โมกฺเขต,ิ 
โมกฺขยต,ิ โมกฺขาเปต,ิ โมกฺขาปยต’ี’ต ิรูปานิฯ เกจ ิปนิม ํ‘‘โมกฺข โมจเน’’ต ิปฐิตฺวา จุราทิคเณ 
ปกฺขปินฺตฯิ เตสํ มเต ‘‘โมกฺเขต,ิ โมกฺขยต’ี’ต ิ สุทฺธกตฺตุปทานิ ภวนฺตฯิ เอตานิ ปาฬิยา อฏฺฐกถาย 
จ วิรุชฺฌนฺตฯิ ตถา ห ิ‘‘โมกฺขนฺต ิมารพนฺธนาฯ น เม สมเณ โมกฺขสิฯ มหายญฺญ ํยชสฺิสาม, เอวํ 
โมกฺขาม ปาปกา’’ต ิปาฬิยา วิรุชฺฌนฺตฯิ ‘‘โย นํ ปาต ิรกฺขต,ิ ต ํโมกฺเขต ิโมเจต ิอาปายิกาทหี ิทุกฺ
เขหตี ิปาติโมกฺโข’’ต ิอฏฺฐกถาย จ วิรุชฺฌนฺต,ิ ตสฺมา ปาฬิยํ ‘‘โมกฺเขสิ โมกฺเขมา’’ต ิจ อวตฺวา 
‘‘โมกฺขสิ, โมกฺขามา’’ต ิ สุทฺธกตฺตุวาจก ํวุตฺต,ํ ตญฺจ โข อปาทานวิสยํ กตฺวาฯ อฏฺฐกถายํ ปน 
‘‘โมกฺเขต,ิ โมเจต’ี’ต ิ เหตุกตฺตุวาจก ํวุตฺต,ํ ตมฺปิ อปาทานวิสยํเยว กตฺวาฯ เอวํ อมิสฺส ธาตุโน 
สุทฺธกตฺตุวิสเย อกมฺมกภาโว วิทโิต, เหตุกตฺตุวิสเย เอกกมฺมกภาโว วิทโิต มุจ ปจ ฉิทาทโย วิย
ฯ โมกฺขธาตุ ทฺวิคณิโกต ิเจ? น, อเนเกสุ สาฏฺฐกเถสุ ปาฬิปปฺเทเสสุ ‘‘โมกฺเขต,ิ โมกฺขยต’ี’ต ิ
สุทฺธกตฺตุรูปานํ อทสฺสนโตต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

กกฺข หสเนฯ กกฺขตฯิ 

โอข ราข ลาข ทาข ธาข โสสนาลมตฺเถสุฯ โอขตฯิ ราขตฯิ ลาขตฯิ ทาขตฯิ ธาขตฯิ 

สาข พยฺาปเนฯ สาขตฯิ สาขาฯ 

อุข นข มข รข ลข รขิ ลขิ อิขิ ริขิ คตฺยตฺถาฯ อุขตฯิ นขตฯิ มขตฯิ รขตฯิ ลขตฯิ รงฺขตฯิ 
ลงฺขตฯิ องฺิขตฯิ ริงฺขตฯิ 

รกฺข ปาลเนฯ รกฺขตฯิ รกฺขา, รกฺขณํ, สีล ํรกฺขโิต เทวทตฺโต, สีล ํรกฺขติ ํเทวทตฺเตน, สีล ํ
รกฺขโก เทวทตฺโตฯ 
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อกฺข พยฺตฺติสงขฺาเตสุฯ อกฺขต,ิ อกฺข,ิ อกฺขฯํ 

นิกฺข จุมฺพเนฯ นิกฺขต,ิ นิกฺขฯํ 

นกฺข คติยํฯ นกฺขตฯิ นกฺขตฺตฯํ เอตฺถ นกฺขตฺตนฺต ิเอตฺโต อโิต จาต ิวิสมคตยิา อคนฺตฺวา 
อตฺตโน วีถยิาว คมเนน นกฺขนํ คมนํ ตายต ิรกฺขตตี ินกฺขตฺตฯํ โปราณา ปน ‘‘นกฺขรนฺต ิน นสฺ
สนฺตตี ินกฺขตฺตานี’’ต ิกถยิสุํฯ ‘‘นกฺขตฺต,ํ โชต,ิ นิริกฺข,ํ ภ’ํ’ อจิฺเจเต ปริยายาฯ 

เวกฺข เวกฺขเนฯ เวกฺขตฯิ 

มกฺข สงขฺเตฯ มกฺขตฯิ 

ตกฺข ตปเนฯ ตปนํ สํวรณํฯ ตกฺขตฯิ 

สุกฺข อนาทเรฯ สุกฺขตฯิ 

กขิ วขิ มขิ กงขฺายํฯ สตฺถริ กงฺขตฯิ วงฺขต,ิ มงฺขตฯิ ‘‘กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต ํวิมต ิวิจ ิ
กจิฺฉา ทฺเวฬฺหก ํทฺเวธาปโถ สํสโย อเนกสํคาโห อาสปปฺนา ปริสปปฺนา อปริโยคาหนา ถมฺภติตฺต ํ
จตฺิตสฺส มโนวิเลโข’’ อจิฺเจเต กงฺขาปริยายาฯ เอเตสุ ปน – 

วตฺตนฺต ิโลกโวหาเร, ‘‘กงฺขา วิมต ิสํสโย; 
วิจกิจิฺฉา’’ต ิ เอตานิ, นามานิเยว ปายโตฯ 

กขิ อิจฺจายํฯ ธนํ กงฺขต,ิ อภกิงฺขต,ิ นาภกิงฺขาม ิมรณํฯ อภกิงฺขติ ํธนํฯ 

ทขิ ธขิ โฆรวาสิเต กงขฺายญจฺฯ ทงฺขตฯิ ธงฺขตฯิ 

อุกฺข เสจเนฯ อุกฺขตฯิ 

กข หสเนฯ กขตฯิ 

ชกฺข ภกฺขเณ จฯ หสนานุกฑฺฒนตฺถ ํจกาโรฯ ชกฺขตฯิ 

ลิข เลขเนฯ ลขิต,ิ สลฺเลขตฯิ อตสิลฺเลขเตวายํ สมโณฯ เลขา, เลขนํ, เลขโก, ลขิติ,ํ สลฺ
เลขปฏิปตฺต,ิ เอตา ทขิอาทกิา ลิขปริยนฺตา ‘‘ปรสฺสภาสา’’ต ิสทฺทสตฺถวิท ูวทนฺตฯิ 
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ธุกฺข ธิกฺข สนฺทีปนกิเลสนชีวเนสุฯ ธุกฺขตฯิ ธกฺิขตฯิ สทฺทสตฺถวิท ูปน ‘‘ธุกฺขเต ธกฺิขเต’’ต ิ
อตฺตโนภาสํ วทนฺตฯิ ตถา อโิต ปรานิ รูปานิปิฯ 

รุกฺข วกฺข วรเณฯ วรณํ สํวรณํฯ รุกฺขตฯิ วกฺขตฯิ รุกฺโข, วกฺโขฯ เอตฺถ จ วกฺโขต ิรุกฺโขเยว
ฯ ตถา ห ิ‘‘สาทนูิ รมณียานิ, สนฺต ิวกฺขา อรญฺญชา’’ต ิชาตกปาโฐ ทสฺิสตฯิ อมิานิ ปน รุกฺขสฺส 
นามานิ – 

‘‘รุกฺโข มหรุีโห วกฺโข, ปาทโป ชคตรุีโห; 
อโค นโค กุโช สาข,ี สาโล จ วิฏปี ตรุ; 
ทุโม ผล ีตุ ผลวา, คจฺโฉ ตุ ขุทฺทปาทโป’’ตฯิ 

เกเจตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘นนุ จ สาลสทฺเทน สาลรุกฺโขเยว วุตฺโต, นาญฺโญ ‘สาลา ผนฺทนมาลุวา’ต ิ
ปโยคทสฺสนโต, อถ กมิตฺถ ํสาลสทฺเทน โย โกจ ิรุกฺโข วุตฺโต’’ต?ิ น สาลรุกฺโขเยว สาลสทฺเทน 
วุตฺโต, อถ โข สาลรุกฺเขปิ วนปปฺตเิชฏฺฐรุกฺเขปิ ยสฺมิ ํกสฺมญฺิจ ิรุกฺเขปิ ‘‘สาโล’’ต ิโวหารสฺส ทสฺสน
โต อญฺเญปิ รุกฺขา วุตฺตาฯ ตถา ห ิสาลรุกฺโขปิ ‘‘สาโล’’ต ิ วุจฺจตฯิ ยถาห ‘‘เสยฺยถาปิ ภกฺิขเว 
คามสฺส วา นิคมสฺส วา อวิทเูร มหนฺต ํสาลวนํ, ตญฺจสฺส เอลณฺเฑห ิสญฺฉนฺนํฯ อนฺตเรน ยมกสา
ลาน’’นฺตฯิ วนปปฺตเิชฏฺฐรุกฺโขปิฯ ยถาห – 

‘‘ตเวว เทว วิชเิต, ตเววุยฺยานภมูยิา; 
อุชุวํสา มหาสาลา, นีโลภาสา มโนรมา’’ตฯิ 

โย โกจ ิรุกฺโขปิฯ ยถาห ‘‘อถ โข ต ํภกฺิขเว มาลุวพชี ํอญฺญตรสฺมิ ํสาลมเูล นิปเตยฺยา’’ตฯิ 
อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

‘‘สาลรุกฺเข เชฏฺฐรุกฺเข, 
ยสฺมิ ํกสฺมญฺิจ ิปาทเป; 
สาโล อติ ิรโว สาลา, 
สนฺธาคาเร ถยิํ สิยา’’ตฯิ 

สิกฺข วิชฺโชปาทาเนฯ สิกฺขตฯิ สิกฺขา, สิกฺขนํ, สิกฺขติ ํสิปปํฺ, สิกฺขโก, สิกฺขโิต, เสกฺโข, อเสกฺ
โขฯ กการโลเป ‘‘เสโข อเสโข’’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ ตตฺถ สิกฺขิโตต ิสญฺชาตสิกฺโข, อสิกฺขตี ิวา สิกฺข ิ
โต, ตถา ห ิกตฺตุปปฺโยโค ทสฺิสต ิ‘‘อห ํโข ปน สุสิกฺขโิต อนวโย สเก อาจริยเก กุมฺภการกมฺเม’’ตฯิ 
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ภิกฺข ยาจเนฯ ภกฺิขตฯิ ภกฺิขุ, ภกฺิขา, ภกฺิขนํ, ภกฺิขโก, ภกฺิขติ ํโภชนํฯ เอตฺถ ปน ‘‘ภกฺิขุ ยต ิ
สมโณ มุนิ ปพฺพชโิต อนคาโร ตปสฺสี ตโปธโน’’ อจิฺเจตานิ ปริยายวจนานิฯ เอเตสุ สาสเน 
‘‘ภกฺิข’ู’ต ิ อุปสมฺปนฺโน วุจฺจตฯิ กทาจ ิปน ‘‘ภกฺิขุสต ํโภเชสิ, ภกฺิขุสหสฺสํ โภเชสี’’ตอิาทสุี สาม
เณเรปิอุปาทาย ‘‘ภกฺิข’ู’ต ิ โวหาโร ปวตฺตต,ิ ตาปสาปิ จ สมณสทฺทาทหี ิวุจฺจนฺต,ิ ‘‘อห ูอตตีมทฺธา
เน, สมโณ ขนฺตทิปีโน’’ตอิาท ิเอตฺถ นิทสฺสนํฯ 

ทกฺข วุทฺธิยํ สีฆตฺเต จฯ ทกฺขต,ิ ทกฺขณิา, ทกฺโขฯ ทกฺขนฺต ิวทฺธนฺต ิสตฺตา เอตาย ยถาธปิ ฺ
เปตาห ิสมฺปตฺตหี ิอทิฺธา วุทฺธา อุกฺกสํคตา โหนฺตตี ิทกฺขิณา, ทาตพฺพวตฺถุฯ ทกฺขต ิกุสลกมฺเม 
อญฺญสฺมญฺิจ กจิฺจากจิฺเจ อทนฺธตาย สีฆ ํคจฺฉตตี ิทกฺโข, เฉโก, โย ‘‘กุสโล’’ตปิิ วุจฺจตฯิ 

ทิกฺข มุณฺฑิโอปนยนนิยมพพฺตาเทเสสุฯ ทิกฺขธาตุ มุณฺฑิเย, อุปนยเน, นิยเม, วเต, อาเท
เส จ ปวตฺตตฯิ ทกฺิขตฯิ ทกฺิขโิต มุณฺโฑฯ เอตฺถ สิยา – นนุ จ โภ สรภงคฺชาตเก ‘‘คนฺโธ อสิีนํ 
จริทกฺิขติานํ, กายา จุโต คจฺฉต ิมาลุเตนา’’ต ิ เอตสฺมิ ํปเทเส อฏฺฐกถาจริเยห ิ‘‘จิรทิกฺขิตานนฺต ิ
จริปพฺพชติาน’’นฺต ิวุตฺตฯํ น ห ิตตฺถ ‘‘จริมุณฺฑาน’’นฺต ิ วุตฺตฯํ เอวํ สนฺเต กสฺมา อธิ ‘‘ทิกฺขธาตุ 
มุณฺฑิเย วุตฺตา’’ต?ิ สจฺจ,ํ ตตฺถ ปน ทิกฺขิตสทฺทสฺส ปพฺพชเิต วตฺตนโต ‘‘จริปพฺพชติาน’’นฺต ิวุตฺต,ํ 
น ธาตุอตฺถสฺส วิภาวนตฺถฯํ อทิ ปน ธาตุอตฺถวิภาวนตฺถ ํมุณฺฑิเย วุตฺตาฯ ตาปสา หิ มุณฺ
ฑิยตฺถวาจเกน ทิกฺขิตสทฺเทน วตฺตุ ํยุตฺตาฯ ตถา ห ิอฏฺฐกถาจริเยห ิจกฺกวตฺติสุตฺตตฺถวณฺณ
นายํ ‘‘เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา’’ต ิ อมิสฺิสา ปาฬิยา อตฺถวิวรเณ 
‘‘ตาปสปพฺพชฺช ํปพฺพชนฺตาปิ ห ิปฐม ํเกสมสฺสุํ โอหาเรนฺติ, ตโต ปฏฺฐาย ปรูฬฺหเกเส พนฺธตฺิวา 
วิวรนฺต,ิ เตน วุตฺต ํเกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา’’ต ิ เอวํ อตฺโถ สํวณฺณิโตฯ 

อิกฺข ทสฺสนงเฺกสุฯ อกฺิขต,ิ อุเปกฺขต,ิ อเปกฺขตฯิ อุเปกฺขา, อเปกฺขา, ปจฺจเวกฺขณาฯ กการ
โลเป ‘‘อุเปขา, อเปขา, อุปสมฺปทาเปโข’’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ 

ทุกฺข หํิสาคตีสุฯ ทกฺขตฯิ ทกฺขโกฯ 

จิกฺข จกฺข วิยตฺติยํ วาจายํฯ จกฺิขต,ิ อาจกฺิขต,ิ อพฺภาจกฺิขตฯิ อาจกฺิขโกฯ จกฺขต,ิ จกฺขุฯ 
เอตฺถ จกฺขูต ิจกฺขตตี ิจกฺขุ, สมวิสม ํอภพิฺยตฺต ํวทนฺต ํวิย โหตตี ิอตฺโถฯ อถ วา ‘‘สูปํ จกฺขต,ิ มธุ ํ
จกฺขต’ี’ตอิาทสุี วิย ยสฺมา อสฺสาทตฺโถปิ จกฺขุสทฺโท ภวต,ิ ตสฺมา ‘‘จกฺขต ิวิญฺญาณาธฏฺิฐิต ํรูปํ อสฺ
สาเทนฺต ํวิย โหต’ี’ต ิอสฺสาทตฺโถปิ คเหตพฺโพฯ ‘‘จกฺขุ ํโข มาคณฺฑิยํ รูปาราม ํรูปรต ํรูปสมฺมุทติ’’
นฺต ิห ิวุตฺตฯํ สตปิิ โสตาทนีํ สทฺทารามตาทภิาเว นิรูฬฺหตฺตา นยเน เอว จกฺขุสทฺโท ปวตฺตต ิ
ปงกฺชาทสิทฺทา วิย ปทุมาทสุีฯ 
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จกฺข’กฺข ินยนํ, โลจนํ ทฏฺิฐิ ทสฺสนํ; 
เปกฺขนํ อจฺฉิ ปมฺห ํตุ, ‘‘ปขุม’’นฺต ิปวุจฺจตฯิ 

เอตา รุกฺขาทกิา จกฺขปริยนฺตา ‘‘อตฺตโนภาสา’’ต ิสทฺทสตฺถวิท ูวทนฺตฯิ 

ขการนฺตธาตุรูปานิฯ 

คการนฺตธาตุ 

คุ กรีสุสฺสคเฺคฯ กรีสุสฺสคโฺค วจฺจกรณํฯ ควตฯิ เค สทฺเทฯ คายตฯิ คตีฯํ 

วคคฺ คตยิํฯ วคฺคตฯิ วคฺโค, วคฺคติฯํ เอตฺถ สมุทายวเสน วคฺคนํ ปวตฺตนํ วคโฺคฯ วคคิฺตนฺต ิ
คมนํฯ ตถา ห ินาคเปตวตฺถุอฏฺฐกถายํ ‘‘โย โส มชฺเฌ อสฺสตรีรเถน จตุพฺภ ิยุตฺเตน สุวคฺคเิตนฯ 
อมฺหาก ํปุตฺโต อหุ มชฺฌโิม โส, อมจฺฉรี ทานปต ีวิโรจต’ี’ต ิอมิสฺิสา ปาฬิยา อตฺถ ํวทนฺเตห ิ
‘‘สุวคคิฺเตนาต ิสุนฺทรคมเนนา’’ตฯิ กญฺิจ ิภยฺิโย กฺริยาปทมฺปิ จ ทฏฺิฐํ ‘‘ธุนนฺต ิวคฺคนฺต ิปวตฺตนฺต ิ
จมฺพเร’’ตฯิ 

รคิ ลคิ อคิ วคิ มคิ อิคิ ริคิ ลิคิ ตคิ สคิ คมเน จฯ จกาโร คตเิปกฺขโกฯ รงฺคตฯิ รงฺโคฯ ลงฺ
คตฯิ ลงฺโค, ลงฺคฯี องฺคต,ิ องฺเคตฯิ องฺโค, สมงฺค,ี สมงฺคติา, องฺค,ํ องฺคณํฯ วงฺคตฯิ วงฺโคฯ มงฺคติ
ฯ มงฺโค, อุปงฺโค, มงฺคลฯํ องฺิคตฯิ องฺิคติฯํ ริงฺคตฯิ ริงฺคนํฯ ลงฺิคตฯิ ลงฺิคนํฯ อุลฺลงฺิคต,ิ อุลฺลงฺิคนํฯ 
ตงฺคตฯิ ตงฺคนํฯ สงฺคตฯิ สงฺคนํฯ ตตฺถ องคฺนฺต ิเยสํ เกสญฺจ ิวตฺถนูํ อวยโว, สรีรมฺปิ การณมฺปิ จ 
วุจฺจตฯิ องคฺณนฺต ิกตฺถจ ิกเิลสา วุจฺจนฺต ิ‘‘ราโค องฺคณ’’นฺตอิาทสุีฯ ราคาทโย ห ิองฺคนฺต ิเอเตห ิ
ตสํมงฺคปุิคฺคลา นิหนีภาวํ คจฺฉนฺตตี ิ‘‘องคฺณานี’’ต ิ วุจฺจนฺตฯิ กตฺถจ ิมล ํวา ปงฺโก วา ‘‘ตสฺเสว 
รชสฺส วา องฺคณสฺส วา ปหานาย วายมต’ี’ตอิาทสุีฯ อญฺชต ิมกฺเขตตี ิห ิองฺคณํ, มลาทฯิ กตฺถจ ิ
ตถารูโป วิวฏปปฺเทโส ‘‘เจตยิงฺคณํ, โพธยิงฺคณ’’นฺตอิาทสุีฯ อญฺชต ิตตฺถ ฐิต ํอตสุินฺทรตาย 
อภพิฺยญฺเชตตี ิห ิองฺคณํ, วิวโฏ ภมูปิปฺเทโสฯ อจิฺเจวํ – 

ราคาทสุี กเิลเสสุ, ปงฺเก กายมลมฺห ิจ; 
วิวเฏ ภมูภิาเค จ, ‘‘องฺคณ’’นฺต ิ รโว คโตฯ 

ยุคิ ชุคิ วชฺชเนฯ ยุงฺคตฯิ ชุงฺคตฯิ 

รคิ สงกฺายํฯ รงฺคตฯิ 
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ลค สงเฺคจฯ จ กาโร อนนฺตรวุตฺตาเปกฺขโกฯ ลคตฯิ จ ชโต น โหต ิลคนํฯ พฬิเส ลคฺโคฯ 

ถค ํสํวรเณฯ ถคตฯิ 

อคคฺ กุฏิลคติยํฯ อคฺคตตี ิอคฺค,ิ กุฏิล ํคจฺฉตตี ิอตฺโถฯ 

อคฺค ิธมูสิโข โชต,ิ ชาตเวโท สิข ีคนิิ; 
อคฺคนิิ ภาณุมา เตโช, ปาวโก ตวิโก’นโลฯ 

หุตาสโน ธมูเกตุ, เวสฺสานโร จ อจฺจมิา; 
ฆตาสโน วายุสโข, ทหโน กณฺหวตฺตนิฯ 

เอตา คุอาทกิา อคคฺปริยนฺตา ‘‘ปรสฺสภาสา’’ต ิสทฺทสตฺถวิท ูวทนฺตฯิ 

คา คติยํฯ คาตฯิ 

คุ สทฺเทฯ ควตฯิ 

คุ อุคคฺเมฯ อุคคฺโม อุคฺคมนํ ปากฏตาฯ ควตฯิ สทฺทสตฺถวิท ูปนิมาสํ ‘‘คาเต ควเต’’ต ิอตฺต
โนภาสตฺตํ วทนฺตฯิ 

คการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฆการนฺตธาตุ 

ฆา คนฺโธปาทาเนฯ ฆาตฯิ ฆานํฯ คนฺธ ํฆตฺวาฯ อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘คนฺธ ํฆตฺวา สต ิมุฏฺฐา’’ตฯิ 
เอตสฺิสา ปน ทิวาทิคณํ ปตฺตาย ‘‘ฆายต ิฆายิตฺวา’’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ 

ฆ ุอภิคมเนฯ อภิคมนํ อธคิมนํฯ โฆตฯิ 

ชคฆฺ หสเนฯ ชคฺฆต,ิ สญฺชคฺฆตฯิ สญฺชคฺฆตฺิโถ มยา สหฯ ชคฺฆตุิมฺปิ น โสภตฯิ ชคฺฆตฺิวาฯ 

ตคฆฺ ปาลเนฯ ตคฺฆตฯิ 
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สิฆิ อาฆาเนฯ อาฆานํ ฆาเนน คนฺธานุภวนํฯ สิงฺฆต,ิ อุปสิงฺฆตฯิ อุปสิงฺฆตฺิวาฯ อารา สิงฺ
ฆาม ิวาริชฯํ เอตา ‘‘ปรสฺสภาสา’’ต ิสทฺทสตฺถวิท ูวทนฺตฯิ 

ฆ ุสทฺเทฯ โฆต,ิ ฆวตฯิ 

รฆิ ลฆิ คตฺยกฺเขเปฯ คตฺยกฺเขโป คตยิา อกฺเขโปฯ รงฺฆต,ิ ลงฺฆต,ิ อุลฺลงฺฆตฯิ ลงฺฆติา, 
อุลฺลงฺฆกิาปีต,ิ ลงฺฆตฺิวาฯ 

มฆิ เกตเว จฯ จกาโร ปุพฺพตฺถาเปกฺโขฯ มงฺฆตฯิ 

ราฆ ลาฆ สามตฺถิเยฯ ราฆตฯิ ลาฆตฯิ 

ทาฆ อายาเส จฯ อายาโส กลิมนํฯ จกาโร สามตฺถยิาเปกฺขโกฯ ทาฆตฯิ นิทาโฆฯ 

สิลาฆ กตฺถเนฯ กตฺถนํ ปสํสนํฯ สิลาฆตฯิ สิลาฆาฯ พุทฺธสฺส สิลาฆเตฯ สิลาฆตฺิวาฯ 
‘‘อตฺตโนภาสา’’ต ิสทฺทสตฺถวิท ูวทนฺตฯิ 

ฆ การนฺตธาตุรูปานิฯ 

อติ ิภูวาทาคเณ กวคฺคนฺตธาตุรูปานิ 

สมตฺตานิฯ 

จการนฺตธาตุ 

อทิานิ จวคฺคนฺตธาตุรูปานิ วุจฺจนฺเต – 

สุจ โสเกฯ โสจตฯิ โสโก, โสจนา, โสจ,ํ โสจนฺโต, โสจนฺต,ี โสจนฺต ํกุล,ํ โสจตฺิวาฯ 

กุจ สทฺเท ตาเรฯ ตารสทฺโท อจฺจุจฺจสทฺโทฯ โกจตฯิ อุจฺจสทฺท ํกโรตตี ิอตฺโถฯ 

กุญจฺ โกฏิลฺล’ปฺปีภาเวสุฯ กุญฺจตฯิ กุญฺจกิา, กุญฺจติเกโสฯ กุญฺจตฺิวาฯ 

ลุญจฺ อปนยเนฯ ลุญฺจตฯิ ลุญฺจโก, ลุญฺจตุิ,ํ ลุญฺจตฺิวาฯ 
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อญจฺุ คติปูชนาสุฯ มคฺค ํอญฺจตฯิ พุทฺธ ํอญฺจตฯิ อุทฺธ ํอนุคฺคนฺตฺวา ตริิยํ อญฺจโิตต ิตริจฺฉา
โนฯ กฏุกญฺจุกตาฯ 

วญจฺุ จญจฺุ ตญจฺุ คติยํฯ วญฺจตฯิ จญฺจตฯิ ตญฺจตฯิ มญฺจตฯิ สนฺต ิปาทา อวญฺจนาฯ อวญจฺ
นาต ิวญฺจตุิ ํคนฺตุ ํอสมตฺถาฯ 

คุจุ คเณจุ เถยฺยกรเณฯ เถนนํ เถยฺยํ, โจริกาฯ ตสฺส กฺริยา เถยฺยกรณํฯ โคจตฯิ คเณจตฯิ 

อจฺจ ปูชายํ อจฺจตฯิ พฺรหฺมาสุรสุรจฺจโิตฯ 

ตจฺจ หํิสายํฯ ตจฺจตฯิ 

จจฺจ ชจฺจ ปริภาสนวชฺชเนสุฯ จจฺจตฯิ ชจฺจตฯิ 

กุจ สํปจฺจนโกฏิลฺลปฏิกฺกมวิเลขเนสุฯ กุจต,ิ สงฺกุจตฯิ สงฺโกโจฯ 

ตจ สํวรเณฯ สํวรณํ รกฺขณํฯ ตจตฯิ ตโจฯ 

ทิจ ถุติยํฯ ทจิตฯิ 

กุจ สงโฺกจเนฯ โกจต,ิ สงฺโกจตฯิ สงฺโกโจฯ 

พยฺาจ พยฺาชิกรเณฯ พยฺาชิกรณํ พฺยาชกฺิริยาฯ พฺยาจตฯิ 

วจ วิยตฺติยํ วาจายํฯ วิยตฺตสฺส เอสา วิยตฺต,ิ ตสฺิสํ วิยตฺตยิํ วาจายํ, วิยตฺตายํ วาจายนฺต ิ
อธปิปฺาโยฯ วิยตฺตสฺส ห ิวทโต ปุคฺคลสฺส วเสน วาจา วิยตฺตา นาม วุจฺจตฯิ ยถา ปน กุจฺฉิสทฺท
ตริจฺฉานคตาทสิทฺโท ‘‘อพฺยตฺตสทฺโท’’ต ิ วุจฺจต,ิ น เอวํ วจนสงฺขาโต สทฺโท ‘‘อพฺยตฺตสทฺโท’’ต ิ
วุจฺจต ิวิญฺญาตตฺถตฺตาฯ ‘‘วตฺต,ิ วจต,ิ วจนฺตฯิ วจสิ’’ อจิฺจาทนีิ สุทฺธกตฺตุปทานิฯ ‘‘วาเจต,ิ วาเจนฺ
ต’ิ’ อจิฺจาทนีิ เหตุกตฺตุปทานิฯ ‘‘อตฺถาภสิมยา ธโีร, ปณฺฑิโตต ิปวุจฺจตฯิ วุจฺจนฺตฯิ สนฺโต สปปฺุริ
สา โลเก, เทวธมฺมาต ิ วุจฺจเร’’ อจิฺจาทนีิ กมฺมปทานิฯ ครู ปน วการสฺส อกุาราเทสวเสน ‘‘อุตฺตํ 
อุจฺจเต อุจฺจนฺเต’’ตอิาทนีิ อจิฺฉนฺต,ิ ตานิ สาสเน อปปฺสิทฺธานิ, สกฺกฏภาสานุโลมานิฯ สาสนสฺ
มญฺิห ิรการาคมวิสเย นิปุพฺพสฺเสว วจสฺส วสฺส อุการาเทโส สิทฺโธ ‘‘นิรุตฺติ, นิรุตฺตํ, เนรุตฺต’’นฺติ
ฯ วจนํ, วาจา, วโจ, วจ,ี วุตฺต,ํ ปวุตฺต,ํ วุจฺจมานํ, อธวิจนํ, วตฺตพฺพ,ํ วจนียํ, อมิานิ นามกิปทานิฯ 
วตฺตุ,ํ วตฺตเว, วตฺวา, วตฺวาน, อมิานิ ตุมนฺตาทนีิ ‘‘ปรสฺสภาสา’’ต ิสทฺทสตฺถวิท ูวทนฺตฯิ 
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ตตฺถ วตฺตีต ิวทตฯิ อาขฺยาตปทญฺเหตฯํ อตฺถสํวณฺณเกหปิิ ‘‘วตฺต ิ เอตายาต ิวาจา’’ต ิ
นิพฺพจนมุทาหฏํฯ สทฺทสตฺเถ จ ตาทสิํ อาขฺยาตปท ํทฏฺิฐํฯ เอตฺถ ปเนเก วทนฺต ิ‘‘วจต,ิ วจนฺตตีิ
อาทนีิ กฺริยาปทรูปานิ พุทฺธวจเน อฏฺฐกถาฏีกาสุ สตฺเถสุ จ อนาคตตฺตา ฉฑฺเฑตพฺพานี’’ตฯิ ตนฺน
, ยสฺมา สาสเน ‘‘อวจ, อวจิสํู’’ต ิสุทฺธกตฺตุปทานิ จ ‘‘วาเจต,ิ วาเจนฺต’ี’ตอิาทนีิ เหตุกตฺตุปทานิ จ 
ทสฺิสนฺต,ิ ตสฺมา พุทฺธวจนาทสุี อนาคตานิปิ ‘‘วจต,ิ วจนฺต’ี’ตอิาทนีิ รูปานิ คเหตพฺพานิฯ วเจยฺย, 
วุจฺจตุ, วุจฺเจยฺยฯ เสสํ สพฺพ ํสพฺพตฺถ วิตฺถารโต คเหตพฺพฯํ 

ปโรกฺขารูปานิ วทาม – วจ, วจุฯ วเจ, วจตฺิถฯ วจ,ํ วจมฺิหฯ วจตฺิถ, วจเิรฯ วจตฺิโถ, วจวฺิโหฯ 
วจิ,ํ วจมฺิเหฯ 

หยฺิยตฺตนีรูปานิ วทาม – อวจา, อวจฯู อวโจ, อวจุตฺถฯ อโวจ,ํ อวจุมฺหฯ อวจุตฺถ, อวจุตฺถุฯํ 
อวจเส, อวจุวฺหฯํ อวจิ,ํ อวจมฺหเสฯ 

อชฺชตนีรูปานิ วทาม – อวจ,ิ อโวจุ,ํ อวจิสุํฯ อโวโจ, อโวจุตฺถฯ อโวจิ,ํ อโวจุมฺหฯ อโวจา, 
อโวจุฯ อวจเส, อโวจวิํฯ อโวจ,ํ อโวจมฺิเหฯ 

ภวิสฺสนฺตรีูปานิ วทาม – วกฺขต,ิ วกฺขนฺตฯิ วกฺขสิ, วกฺขถฯ วกฺขาม,ิ วกฺขามฯ วกฺขเต, วกฺขนฺ
เตฯ วกฺขเส, วกฺขวฺเหฯ วกฺขสฺสํ วกฺขมฺเหฯ 

อเิมสํ ปน ปทานํ ‘‘กเถสฺสต,ิ กเถสฺสนฺต’ี’ตอิาทนิา อตฺโถ วตฺตพฺโพฯ วกฺข โรเสต ิธาตุสฺส จ 
‘‘วกฺขต,ิ วกฺขนฺตฯิ วกฺขสี’’ตอิาทนีิ วตฺวา อวสาเน อุตฺตมปุริเสกวจนฏฺฐาเน ‘‘วกฺเขม’ี’ต ิ วตฺตพฺพฯํ 
อตฺโถ ปนิเมสํ ‘‘โรสต,ิ โรสนฺต’ี’ตอิาทนิา วตฺตพฺโพฯ อยํ วจวกฺขธาตนูํ ภวิสฺสนฺตวีตฺตมานาวเสน 
รูปสํสนฺทนานโยฯ อปรานิปิ วจธาตุสฺส ภวิสฺสนฺต ีสหติานิ รูปานิ ภวนฺต ิ– วกฺขสฺิสต,ิ วกฺขสฺิสนฺติ
ฯ วกฺขสฺิสสิ, วกฺขสฺิสถฯ วกฺขสฺิสาม,ิ วกฺขสฺิสามฯ วกฺขสฺิสเต, วกฺขสฺิสนฺเตฯ วกฺขสฺิสเส, วกฺขสฺิสวฺเห
ฯ วกฺขสฺิสํ, วกฺขสฺิสามฺเหฯ 

อตฺรายํ ปาฬิ – 

‘‘อภตีกปเฺป จริต,ํ ฐปยิตฺวา ภวาภเว; 
อมิมฺห ิกปเฺป จริต,ํ ปวกฺขสฺิสํ สุโณห ิเม’’ตฯิ 

คทฺรตปญฺเหปิ ‘‘ราชา ตุมฺเหห ิสทฺธิ ํปฏิสนฺถารํ กตฺวา คหปต ิปตริูปํ อาสนํ ญตฺวา นิสีทถาต ิ
วกฺขสฺิสต’ี’ต ิเอวมาทอิฏฺฐกถาปาโฐ ทสฺิสต,ิ ตสฺมาเยว เอทสิี ปทมาลา รจติาฯ วกฺข โรเสต ิ
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ธาตุสฺสปิ ภวิสฺสนฺตสีหติานิ รูปานิ ‘‘วกฺขสฺิสต,ิ วกฺขสฺิสนฺต’ี’ตอิาทนีิ ภวนฺตฯิ อตฺโถ ปนิเมสํ ‘‘โรสิสฺ
สต,ิ โรสิสฺสนฺต’ี’ตอิาทนิา วตฺตพฺโพฯ อยํ วจวกฺขธาตนูํ ภวิสฺสนฺตวีเสเนว รูปสํสนฺทนานโยฯ 

อวจสฺิสา, วจสฺิสา, อวจสฺิสํสุ, วจสฺิสํสุฯ เสสํ สพฺพ ํเนยฺยํฯ อธิ ปน วุตฺตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธารํ 
วตฺตพฺพมฺปิ อวตฺวา อุปริเยว กเถสฺสาม อโิต อตวิิย วตฺตพฺพฏฺฐานตฺตาฯ 

จุ จวเนฯ จวตฯิ การิเต ‘‘จาเวต’ี’ต ิรูปํฯ เทวกายา จุโตฯ จุต ํปทุมฯํ จวิตุ,ํ จวิตฺวาฯ 

โลจ ทสฺสเนฯ โลจตฯิ โลจนํฯ 

เสจ เสจเนฯ เสจตฯิ 

สจ วิยตฺติยํ วาจายํฯ สจตฯิ 

กจ พนฺธเนฯ กจตฯิ 

มจ มุจิ กกฺกเนฯ กกฺกนํ สรีเร อุพฺพฏฺฏนํฯ มจตฯิ มุญฺจตฯิ มจิ ธารณุจฺฉายปูชเนสุฯ 
ธารณํ อุจฺฉาโย ปูชนนฺต ิตโย อตฺถาฯ ตตฺถ อุจฺฉาโย มลหรณํฯ มญฺจตฯิ มญฺโจ, มญฺจนํฯ มญฺจต ิ
ปุคฺคล ํธาเรตตี ิมญฺโจฯ 

ปจ พยฺตฺติกรเณฯ ปจตฯิ ปาโก, ปริปาโก, วิปาโก, ปกฺก ํผลฯํ 

ถุจ ปสาเทฯ โถจตฯิ 

วจ วจิ ทิตฺติยํฯ วจตฯิ วญฺจตฯิ 

รุจ ทิตฺติยํ โรจเน จฯ ทิตฺติ โสภาฯ โรจนํ รุจฯิ โรจตฯิ เวโรจโนฯ สมณสฺส โรจเต สจฺจฯํ 
ตสฺส เต สคฺคกามสฺส, เอกตฺตมุปโรจติฯํ อยญฺจ ทิวาทิคเณ รุจอิตฺถ ํคเหตฺวา ‘‘รุจฺจต’ี’ต ิรูปํ ชเนติ
ฯ เตน ‘‘คมนํ มยฺห รุจฺจต’ี’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ จุราทิคเณ ปน รุจอิตฺถ ํคเหตฺวา ‘‘โรเจต ิโรจยต’ี’ต ิรู
ปานิ ชเนตฯิ เตน ‘‘กิ ํนุ ชาติ ํน โรเจสี’’ตอิาทกิา ปาฬิโย ทสฺิสนฺตฯิ เตคณิโกยํ ธาตุฯ 

ปจ สํปาเกฯ ปจต,ิ ปจนฺตฯิ สทฺทสตฺถวิท ูปน ‘‘อตฺตโนภาสา’’ต ิวทนฺตฯิ 

อญจฺ พยฺยคติยํฯ พยฺยคติ วินาสคตฯิ อญฺจตฯิ 
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ยาจ ยาจนายํฯ พฺราหฺมโณ นาค ํมณิ ํยาจตฯิ นาโค มณิ ํยาจโิต พฺราหฺมเณนฯ เต ต ํอสฺเส 
อยาจสุิํฯ โส ต ํรถมยาจถฯ เทวทตฺต ํอายาจตฯิ เอวํ สุทฺธกตฺตริ รูปานิ ภวนฺตฯิ พฺราหฺมโณ พฺ
ราหฺมเณน นาค ํมณิ ํยาเจต,ิ ยาจยต,ิ ยาจาเปต,ิ ยาจาปยตฯิ เอวํ เหตุกตฺตริฯ ราชา พฺราหฺ
มเณน ธนํ ยาจยิต,ิ ยาจยิยต,ิ ยาจาปิยต,ิ ยาจาปยิยตฯิ เอวํ กมฺมนิฯ ยาจ,ํ ยาจนฺโต, ยาจนฺต,ี 
ยาจนฺต ํกุลฯํ ยาจมาโน, ยาจมานา, ยาจมานํ กุลฯํ ยาจโก, ยาจนา, ยาจติพฺพ,ํ ยาจตุิ,ํ ยาจตฺิวาน
, ยาจตุิน, ยาจยิ, ยาจยิานฯ เอวํ นามกิปทานิ ตุมนฺตาทนีิ จ ภวนฺตฯิ 

ปจ ปาเกฯ โอทนํ ปจตฯิ ‘‘อุภยโตภาสา’’ต ิสทฺทสตฺถวิท ูวทนฺตฯิ ยถา ปน สาสเน ‘‘ปณฺฑิ
โตต ิปวุจฺจต’ี’ต ิวจธาตุสฺส กมฺมนิ รูปํ ปสิทฺธ,ํ น ตถา ปจธาตุสฺสฯ เอวํ สนฺเตปิ ครู ‘‘ตยา ปจฺจเต 
โอทโน’’ต ิตสฺส กมฺมนิ รูปํ วทนฺตฯิ สาสเน ปน อวิเสสโต ‘‘ปจฺจเต’’ต ิวา ‘‘ปจฺจต’ี’ต ิ วา วุตฺตสฺสปิ 
ปทสฺส อกมฺมโกเยว ทวิาทคิณิโก ปโยโค อจิฺฉิตพฺโพ ‘‘เทวทตฺโต นิรเย ปจฺจตฯิ ยาว ปาปํ น 
ปจฺจต’ี’ตอิาททิสฺสนโตฯ เกเจตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘สยเมว ปียเต ปานียนฺตอิาท ิวิย ภูวาทิคณปกฺขโิก กมฺ
มกตฺตุปปฺโยโค เอส, ตสฺมา ‘สยเมวา’ต ิปท ํอชฺฌาหริตฺวา ‘สยเมว เทวทตฺโต ปจฺจต’ีตอิาทนิา อตฺ
โถ วตฺตพฺโพ’’ต ิตนฺน, ‘‘สยเมว ปียเต ปานีย’’นฺต ิเอตฺถ ห ิปานียํ มนุสฺสา ปิวนฺต,ิ น ปานียํ ปานียํ 
ปิวตฯิ มนุสฺเสเหว ต ํปียเต, น สยํฯ เอวํ ปรสฺส ปานกฺริยํ ปฏิจฺจ กมฺมภตูมฺปิ ต ํสุกรปานกฺริยาว
เสน สุกรตฺตา อตฺตนาว สิชฺฌนฺต ํวิย โหตตี ิ‘‘สยเมว ปียเต ปานีย’’นฺต ิรูฬฺหยิา ปโยโค กโตฯ 

‘‘สยเมว กโฏ กริยเต’’ต ิ เอตฺถาปิ กฏํ มนุสฺสา กโรนฺต,ิ น กฏํ กโฏ กโรตฯิ มนุสฺเสเหว กโฏ 
กริยเต, น สยํฯ เอวํ ปรสฺส กรณกฺริยํ ปฏิจฺจ กมฺมภโูตปิ โส สุกรณ กฺริยาวเสน สุกรตฺตา อตฺต
นาว สิชฺฌนฺโต วิย โหตตี ิ‘‘สยเมว กโฏ กริยเต’’ต ิรูฬฺหยิา ปโยโค กโตฯ 

เอตฺถ ยถา สยํสทฺโท ปานียํ ปานีเยเนว ปียเต, น อมฺเหหฯิ กโฏ กเฏเนว กริยเต, น อมฺเหหี
ต ิสกมฺมกวิสยตฺตา ปโยคานํ อญฺญสฺส กฺริยาปฏิเสธนสงฺขาต ํอตฺถวิเสสํ วทต,ิ น ตถา ‘‘เทวทตฺโต 
นิรเย ปจฺจต,ิ กมฺม ํปจฺจต’ี’ตอิาทสุี ตุมฺเหห ิอชฺฌาหริโต สยํสทฺโท อตฺถวิเสสํ วทต ิอกมฺมกวิสยตฺ
ตา เอเตสํ ปโยคานํฯ เอวํ ‘‘เทวทตฺโต’’ตอิาทกิสฺส ปจฺจตฺตวจนสฺส อกมฺมกกตฺตุวาจกตฺตา กมฺมร
หติสุทฺธกตฺตุวาจกตฺตา จ ‘‘ปจฺจต’ี’ต ิ อทิ ํทิวาทิคณิกรูปนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ ปจธาตุ สทฺทสตฺเถ 
ทิวาทิคณ วุตฺโต นตฺถตี ิเจ? นตฺถ ิวา อตฺถ ิวา, กเิมตฺถ สทฺทสตฺถ ํกริสฺสต,ิ ปาฬิ เอว ปมาณํ, ตสฺ
มา มยํ โลกโวหารกุสลสฺส ภควโต ปาฬินยญฺเญว คเหตฺวา อมิ ํปจธาตุ ํทิวาทิคเณปิ ปกฺขปิิสฺ
สามฯ ตถา ห ิธมฺมปาลาจริย อนุรุทฺธาจริยาทหี ิอภสิงฺขตา ทิวาทิคณิกปปฺโยคา ทสฺิสนฺต ิ–- 

ญาณยุตฺตวรํ ตตฺถ, ทตฺวา สนฺธิ ํตเิหตุก;ํ 
ปจฺฉา ปจฺจต ิปากานํ, ปวตฺเต อฏฺฐเก ทุเวฯ 
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อสงฺขารํ สสงฺขาร-วิปากานิ จ ปจฺจต ิ

อจิฺเจวมาทโยฯ เอตฺถ ปน เตสํ อทิเมว ปาฬิยา น สเมตฯิ เย จุราทิคณมฺห ิสกมฺมกภาเวน ภู
วาทิคเณ จ อกมฺมกภาเวน ปวตฺตสฺส ภูธาตุสฺเสว ภูวาทิคเณ ปวตฺตสฺส สกมกสฺสปิ สโต 
ทิวาทิคณํ ปตฺวา อกมฺมกภตูสฺส ปจธาตุสฺส สกมฺมกตฺตมจิฺฉนฺตฯิ เอตญฺห ิสาฏฺฐกเถ เตปิฏเก 
พุทฺธวจเน กุโต ลพฺภา, ตสฺมา ภควโต ปาวจเน โสตนูํ สํสยสมุคฺฆาฏตฺถ ํเอตฺถ อมิ ํนีติ ํปฏฺฐเปม 
– 

วินาปิ อุปสคฺเคน, คณนานตฺตโยคโต; 
สกมฺมากมฺมกา โหนฺต,ิ ธาต ูปจภิทาทโยฯ 

ปุริโส โอทนํ ปจตฯิ ส ภตูปจนิ ํปจฯิ โอทโน ปจฺจตฯิ กมฺม ํปจฺจตฯิ วีหสิีสํ ปจฺจตฯิ รุกฺขผลา
นิ ปจฺจนฺตฯิ นาโค ปาการํ ภนฺิทตฯิ ตฬากปาฬิ ภชิฺชตฯิ ภชิฺชนธมฺม ํภชิฺชตฯิ เอตฺถ จ สยสํทฺท ํ
อชฺฌาหริตฺวา ‘‘สยเมว โอทโน ปจฺจต’ี’ตอิาทนิา วุตฺเตปิ ‘‘ปุริโส สยเมว ปาณํ หนตฯิ ภควา สย
เมว เญยฺยธมฺม ํอพุชฺฌ’ี’ต ิปโยเคสุ ปรสฺส อาณตฺตสิมฺภตูหนนกฺริยาปฏิเสธมวิ ปโรปเทสสมฺภตู
พุชฺฌนกฺริยาปฏิเสธนมวิ จ อญฺญสฺส กฺริยาปฏิเสธนวเสน วุตฺตตฺตา โย สยํสทฺทวเสน กมฺมกตฺตุ
ภาวปริกปโฺป, ต ํน ปมาณํฯ สยํสทฺโท ห ิสุทฺธกตฺตุอตฺเถปิ ทสฺิสต,ิ น เกวล ํ‘‘สยเมว ปียเต 
ปานีย’’นฺตอิาทสุี กมฺมตฺเถเยว, ตสฺมา สาสนานุรูเปน อตฺโถ คเหตพฺโพ นยญฺญหูฯิ 

วินาปิ อุปสคฺเคน, วินาปิ จ คณนฺตรํ; 
สกมฺมากมฺมกา โหนฺต,ิ อตฺถโต ทิวุอาทโยฯ 

กามคุเณห ิทพิฺพตฯิ ปจฺจามตฺิเต ทพิฺพตฯิ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

คณนฺตรญฺโจปสคฺค,ํ วินาปิ อตฺถนานต;ํ 
ปโยคโต สกมฺมา จ, อกมฺมา จ คมาทโยฯ 

ปุริโส มคฺค ํคจฺฉตฯิ คมฺภเีรสุปิ อตฺเถสุ ญาณํ คจฺฉตฯิ ธมฺม ํจรตฯิ ตตฺถ ตตฺถ จรตฯิ 

คณนฺตรญฺโจปสคฺค,ํ ปโยคญฺจตฺถนานต;ํ 
วินาปิ ตวิิธา โหนฺต,ิ ทิสาท ีรูปเภทโตฯ 

ปาสาท ํปสฺสต,ิ ปาสาท ํทกฺขต ิปาสาโท ทสฺิสตฯิ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 
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สภาวโต สกมฺมา ตุ, รุทธาตาทโย มตา; 
สภาวโต อกมฺมา จ, นนฺทธาตาทโย มตาฯ 

มต ํวา อมฺม โรทนฺต,ิ อธิ นนฺทต ิเปจฺจ นนฺทตฯิ 

อุปสคฺควเสเนเก, สกมฺมาปิ อกมฺมกา; 
สมฺภวนฺต ิตเถกจฺเจ, อกมฺมาปิ สกมฺมกาฯ 

เอกจฺเจ ตุปสคฺเคห,ิ สกมฺมา จ สกมฺมกา; 
อกมฺมกา อกมฺมา จ, เอสตฺโถเปตฺถ ทปิีโต; 

ปุริโส คามา นิคฺคจฺฉต,ิ ธนํ อธคิจฺฉต,ิ ปุริโส ปาณํ อภภิวต,ิ หมิวตา ปภวนฺต ิมหานทโิยฯ 
อญฺญานิปิ ปโยคานิ โยเชตพฺพานิฯ 

ตตฺถ ยท ิสาสเน ปจธาตุสฺส กมฺมนิ รูปํ สิยา, ‘‘ปุริเสน กมฺม ํกริยต’ี’ต ิปโยโค วิย ‘‘ปุริเสน 
โอทโน ปจยิต’ี’ต ิปโยโค อจิฺฉิตพฺโพฯ เย ปน ครู ‘‘ตยา ปจฺจเต โอทโน’’ตอิาทนีิ อจิฺฉนฺต,ิ เต 
สทฺทสตฺถนยํ นิสฺสาย วทนฺต ิมญฺเญฯ เอวํ สนฺเตปิ อุปปริกฺขตฺิวา ยุตฺตานิ เจ, คเหตพฺพานิฯ การิ
เต ‘‘ปุริโส ปุริเสน ปุริสํ วา โอทนํ ปาเจต,ิ ปาจยต,ิ ปาจาเปต,ิ ปาจาปยตฯิ ปุริเสน ปุริโส โอทนํ 
ปาจยิต,ิ ปาจยิยต,ิ ปาจาปิยต,ิ ปาจาปยิยต’ี’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ ‘‘ยถา ทณฺเฑน โคปาโล, คาวํ ปา
เจต ิโคจร’’นฺตอิาทสุี อญฺโญปิ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพฯ 

ปจ,ํ ปจนฺโต, ปจนฺต,ี ปจมาโน, ปจมานาฯ ปาตพฺพ,ํ ปจติ,ํ ปจติพฺพ,ํ ปจนียํ, ปจตุิ,ํ ปจตฺิวาฯ 
เอตฺถ จ ‘‘อมิสฺส มสํญฺจ ปาตพฺพ’’นฺต ิปโยโค อุทาหรณํฯ ‘‘ปจต,ิ ปจนฺตฯิ ปจสี’’ตอิาท ิปทกฺกโม สุ
โพโธฯ 

สิจ ฆรเณฯ เสจต,ิ เสโก, ‘‘อุภโตภาสา’’ต ิวทนฺตฯิ 

อมิานิ จการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฉการนฺตธาตุ 

ปรสฺสภาสาทภิาวํ, สพฺเพสํ ธาตุนํ อโิต; 
ปรํ น พฺยากริสฺสํ โส, สาสเน อรีิโต น หฯิ 
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ฉุ เฉทเนฯ โฉตฯิ โฉตฺวาน โมฬิ ํวรคนฺธวาสิตฯํ อจฺโฉจฺฉํุวต โภ รุกฺขฯํ 

มิเลฉ อวิยตฺตายํ วาจายํฯ มเิลจฺฉต,ิ มลิกฺขุฯ ปจฺจนฺตเิมสุ ชนปเทสุ ปจฺจาชาโต โหต ิ
มลิกฺขสุู อวิญฺญาตาเรสุฯ 

วฉิ อิจฺฉายํฯ วญฺฉตฯิ วญฺฉิต ํธนํฯ 

อฉิ อายาเมฯ อญฺจตฯิ ทฆี ํวา อญฺฉนฺโต ทฆี ํอญฺฉามตี ิปชานาตฯิ 

หุจฺฉ โกฏิลฺเลฯ หุจฺฉตฯิ 

มุจฺฉ โมหมุจฺฉาสุฯ มุจฺฉตฯิ มุจฺฉิโต วิสเวเคน, วิสญฺญ ีสมปชฺชถฯ มุจฺฉา, มุจฺฉิตฺวาฯ 

ผุฉ วิสรเณ โผฉตฯิ 

ยุฉ ปมาเทฯ ยุจฺฉตฯิ 

อุฉิ อุญเฺฉฯ อุญโฺฉ ปริเยสนํฯ อุญฺฉตฯิ อุญฺฉาจริยาย อหีถฯ 

อุฉ ปิปาสายํฯ อุฉตฯิ 

ปุจฺฉ ปญเฺห ปุจฺฉตฯิ ปุจฺฉิตา, ปุจฺฉโก, ปุฏฺโฐ, ปุจฺฉิโต, ปุจฺฉาฯ ภกฺิขุ วินยธรํ ปญฺห ํปุจฺฉตฯิ 
ปุจฺฉิ, ปุจฺฉิตุฯํ ปุจฺฉิตฺวาฯ เอตฺถ จ ปญฺจวิธา ปุจฺฉา อทฏฺิฐโชตนาปุจฺฉา ทฏฺิฐสํสนฺทนาปุจฺฉา วิ
มตจิฺเฉทนาปุจฺฉา อนุมตปุิจฺฉา กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาตฯิ ตาสํ นานตฺต ํอฏฺฐสาลินิยาทโิต 
คเหตพฺพฯํ 

วิจฺฉ คติยํฯ วิจฺฉตฯิ วิจฺฉิกาฯ 

วจฺฉุ เฉทเนฯ วุจฺฉตฯิ วุตฺตา, วุตฺตวา, วุตฺตสิโรฯ วการคตสฺส อการสฺส อุตฺตฯํ 

วุตฺตสทฺโท เกโสหรเณปิ ทสฺิสต ิ‘‘กาปฏิโก มาณโว ทหโร วุตฺตสิโร’’ตอิาทสุีฯ เอตฺถ จ สิ
รสทฺเทน สิโรรุหา วุตฺตา ยถา มญจฺสทฺเทน มญฺจฏฺฐา, จกฺขสุทฺเทน จ จกฺขุนิสฺสิต ํวิญฺญาณํฯ 
โรปิเตปิ ‘‘ยถา สารทกิ ํพชี,ํ เขตฺเต วุตฺต ํวิรูหต’ี’ตอิาทสุีฯ กถเิตปิ ‘‘วุตฺตมทิ ํภควตา, วุตฺตมรห
ตา’’ตอิาทสุิฯ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 
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วจฺฉุวปวจวสา, วุตฺตสทฺโท ปวตฺตต;ิ 
เกโสหาเร โรปิเต จ, กถเิต จ ยถากฺกมนฺตฯิ 

อปโร นโย – วุตฺตสทฺโท ‘‘โน จ โข ปฏิวุตฺต’’นฺตอิาทสุี วาปสมกีรเณ ทสฺิสตฯิ ‘‘ปนฺนโลโม 
ปรทตฺตวุตฺโต’’ตอิาทสุี ชวีิตวุตฺตยิํฯ ‘‘ปณฺฑุปลาโส พนฺธนา ปวุตฺโต’’ตอิาทสุี อปคเมฯ ‘‘คตี ํปวุตฺต ํ
สมหีติ’’นฺตอิาทสุี ปาวจนวเสน ปวตฺตเิตฯ โลเก ปน ‘‘วุตฺโต ปารายโน’’ตอิาทสุี อชฺเฌเน ทสฺิสต,ิ 
อตฺริท ํวุจฺจต ิ

‘‘วาปสมกีรเณ จ, อโถ ชวีิตวุตฺตยิํ; 
อปคเม ปาวจน-วเสน จ ปวตฺตเิต; 
อชฺเฌเน เจวเมเตสุ, วุตฺตสทฺโท ปทสฺิสต’ี’ตฯิ 

อปโรปิ นโย – วุตฺตสทฺโท สอุปสคฺโคจ อนุปสคฺโค จ วปเน วาปสมกีรเณ เกโสหาเร ชวีิตวุตฺ
ตยิํ ปมุตฺตภาเว ปาวจนวเสน ปวตฺตเิต อชฺเฌเน กถเนต ิเอวมาทสุี ทสฺิสตฯิ ตถา เหส – 

‘‘คาโว ตสฺส ปชายนฺต,ิ เขตฺเต วุตฺต ํวิรูหต;ิ 
วุตฺตานํ ผลมสฺนาต,ิ โย มตฺิตานํ น ทุพฺภต’ี’ต ิ

อาทสุี วปเน อาคโตฯ ‘‘โน จ โข ปฏิวุตฺต’’นฺตอิาทสุี อฏฺฐทนฺตกาทหี ิวาปสมกีรเณฯ ‘‘กาปฏิโก 
มาณโว ทหโร วุตฺตสิโร’’ตอิาทสุี เกโสหรเณฯ ‘‘ปนฺนโลโม ปรทตฺตวุตฺโต มคิภเูตน เจตสา วิหรต’ี’
ตอิาทสุี ชวีิตวุตฺตยิํฯ ‘‘เสยฺยถาปิ นาม ปณฺฑุปลาโส พนฺธนา ปวุตฺโต อภพฺโพ หริตตฺถายา’’ตอิาที
สุ พนฺธนโต ปมุตฺตภาเวฯ ‘‘เยสมทิ ํ เอตรห ิโปราณํ มนฺตปท ํคตี ํปวุตฺต ํสมหีติ’’นฺตอิาทสุี ปาวจน
ภาเวน ปวตฺตเิตฯ โลเก ปน ‘‘วุตฺโต คโณ, วุตฺโต ปารายโน’’ตอิาทสุี อชฺเฌเนฯ ‘‘วุตฺต ํโข ปเนต ํ
ภควตา, ธมฺมทายาทา เม ภกฺิขเว ภวถ, มา อามสิทายาทา’’ตอิาทสุี กถเนฯ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

วป วตุ วจฺฉุวจ-ธาตนูํ วสโต มโต; 
โสปสคฺโค โนปสคฺโค, วุตฺตสทฺโท ยถารหฯํ 

วปเน จ วาปสม-ีกรเณ มุณฺฑตาย จ; 
ชวีวุตฺยํ ปมุตฺตตฺเถ, วสา ปาวจนสฺส ตุ; 
ปวตฺตเิต จ อชฺเฌเน, กถเน จาต ิลกฺขเย; 

ตจฺฉ ตนุกรเณฯ ตจฺฉตฯิ ตจฺฉโก ทารุํฯ 
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ฉการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ชการนฺตธาตุ 

ชิชเยฯ เชตฯิ ชยต,ิ ปราชยตฯิ ธมฺม ํจรนฺโต สามกิ ํปราเชตฯิ ธมฺม ํจรนฺโต ปรชฺชตฯิ รา
ชานํ ชยาเปสุํฯ ชยาเปตฺวาฯ เอตฺถ ชยาเปสุนฺต ิ‘‘ชยตุ ภว’’นฺต ิอาสีสวจนํ วทิสํูต ิอตฺโถฯ ชยนํ, 
ชติ,ํ ชโย, วิชติ,ํ ชโิน, เชตา, เชโต, ชโิต มาโร, มารํ ชโิต, ชติวา, ชติาวี, วิชติาวี, มารช,ิ โลกช,ิ 
โอธชิโิน, อโนธชิโิน, ชโิตฯ วิชโิต, เชตุ,ํ วิเชตุ,ํ ชตฺิวา, วิชตฺิวาฯ อมิสฺส ปน ธาตุสฺส กิยาทิคณํ 
ปตฺตสฺส ‘‘ชนิาต ิชนิิตฺวา’’ตฺยาทนีิ รูปานิ ภวนฺตฯิ 

ชิ อภิภวเนฯ เชตฯิ ชโินฯ ปุพฺเพ วิย รูปานิฯ เอตฺถ จ ‘‘ตุมฺเหห ิอานนฺท สปปฺุริเสห ิวิชติ,ํ 
ปจฺฉิมา ชนตาสาลมิโํสทนํ อตมิญฺญสฺิสต’ี’ต ิ ปาฬิ อภภิวนตฺถสาธกาฯ เอตฺถ ห ิวิชิตนฺต ิอธภิตูนฺ
ต ิอตฺโถฯ 

ชุ คติยํฯ เอตฺถ สีฆคต ิอธปิเฺปตาฯ ชวตฯิ ชวนํ, ชโว, ชวํ, ชวนฺโต, ชวนจตฺิต,ํ ชวนปญฺโญ, 
ชวนหโํสฯ มโนชวํ คจฺฉต ิเยนกามฯํ 

เชขเยฯ ชยีตฯิ เอการสฺส อียาเทโสฯ สาสนานุรูเปน ‘‘กิ ํม ํธเนน ชเียถา’’ต ิห ิปาฬิ ทสฺิสติ
ฯ สทฺทสตฺถวิท ูปน ‘‘ชายต’ี’ต ิ รูปํ วทนฺตฯิ 

สชฺช คติยํฯ สชฺชตฯิ 

กุชุ ขุชุ เถยฺยกรเณฯ โกชตฯิ โขชตฯิ 

วช คติยํฯ ธช ธชิ จฯ วชตฯิ อพฺพชตฯิ มนุสฺสตฺตญฺจ อพฺพเชฯ วโช, วชนํ, ปวชนํ, ปพฺพชฺ
ชา, ปพฺพชโิต, ปพฺพาชโิตฯ 

สกา รฏฺฐา ปพฺพาชโิต, อญฺญ ํชนปท ํคโต; 
มหนฺต ํโกฏฺฐํ กยิราถ, ทุรุตฺตานํ นิเธตเวฯ 

ธชตฯิ ธโชฯ ธญฺชตฯิ ธญฺชนํฯ เอตฺถ ธโชต ิเกตุฯ ธญชฺนนฺต ิคมนํฯ 

อช เขปเน จฯ คตอิเปกฺขโกเยว จกาโรฯ อชตฯิ อโชฯ เอตฺถ อโชต ิเอฬโกฯ อมิานิ ปนสฺส 
ปริยายวจนานิ ‘‘อโช เอฬโก อุรพฺโภ อวิ เมณฺโฑ’’ตฯิ ตตฺถ อุรพโฺภต ิเอฬโก, โย ‘‘อโช’’ตปิิ วุจฺจ
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ตฯิ อวีต ิรตฺตโลโม เอฬโกฯ เมณฺโฑต ิกุฏิลสิงฺโค เอฬโกฯ ตถา ห ิชนกชาตเก อชรถโต 
เมณฺฑรถา วิสุํ วุตฺตาฯ อปิจ อเชฬกนฺต ิอชโต เอฬกสฺส วิสุํ วจนโต เอฬกสทฺเทน เมณฺโฑปิ 
คเหตพฺโพ, มโหสธชาตกฏฺฐกถายญฺห ิเมณฺเฑฬกานํ นิพฺพเิสสตา วุตฺตาตฯิ 

อชฺช สชฺช อชฺชเนฯ อชฺชนํ อชฺชนกฺริยาฯ อชฺชตฯิ สชฺชตฯิ 

กชฺช พยฺถเนฯ พยฺถนํ หิสําฯ กชฺชตฯิ 

ขชฺช มชฺชเน จฯ มชฺชนํ สุทฺธฯิ พฺยถนาเปกฺโข จกาโรฯ ขชฺชตฯิ ขชฺชโูรฯ 

ขช มนฺเถฯ มนฺโถ วิโลฬนํฯ ขชตฯิ 

ขชิ คติเวกลฺเลฯ กสฺิส ภนฺเต อยฺโย ขญฺชตตีฯิ อุโภ ขญฺชาฯ ขญฺชนํ, ขญฺชตุิ,ํ ขญฺชตฺิวาฯ 

ขช กมฺปเนฯ ขชตฯิ เอชาฯ เอตฺถ จ เอชาต ิลาภาทิ ํปฏิจฺจ เอชต ิกมฺปตตี ิเอชา, พลวตณฺ
หาเยต ํนามฯํ 

พุช วชิรนิพเฺพเสฯ วชรินิคฺโฆเสต ิเกจ ิวิท ูวทนฺตฯิ โพชตฯิ 

ขิช กุชิ คุชิ อพยฺตฺตสทฺเทฯ ขชิตฯิ กุญฺชตฯิ คุญฺชตฯิ 

ลช ลาช ตชฺช ภสฺสเนฯ ลชตฯิ ลาชตฯิ ตชฺชตฯิ 

ลชิ ทิตฺติยญจฺฯ ภสฺสนาเปกฺโข จกาโรฯ ลญฺชตฯิ ตตโิย นยลญฺชโกฯ ลญฺเชต ิปกาเสต ิ
สุตฺตตฺถนฺต ิลญฺชโกฯ 

ชช ชชิ ยุทฺเธฯ ยุชฺฌนํ ยุทฺธฯํ ชชตฯิ ชญฺชตฯิ 

ตุช หํิสายํฯ โตชตฯิ 

ตุชิ พลเน จฯ พลนํ พลนกฺริยาฯ หิสําเปกฺขโก จกาโรฯ ตุญฺชตฯิ 

คช กุชิ มุชิ คชฺช สทฺทตฺถาฯ คชตฯิ กุญฺชตฯิ มุญฺชตฯิ คโช คชฺชต,ิ เมโฆ คชฺชตฯิ ยตฺถ 
ทาโส อามชาโต, ฐิโต ถุลฺลานิ คชฺชตฯิ มณิ คชฺชตฯิ ญาณคชฺชนํ คชฺชตฯิ คชฺชตุิ ํสมตฺโถฯ คชฺชิ
ตาฯ คชฺชตฺิวาฯ ตตฺถ คโชต ิหตฺถฯี หตฺถสฺิส ห ิอเนกานิ นามานิ – 
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หตฺถ ีนาโค คโช ทนฺต,ี กุญฺชโร วารโณ กรี; 
มาตงฺโค ทฺวิรโท สฏฺฐิ-หายโน’เนกโป อโิภฯ 

ถมฺโภ รมฺโม ทฺวิโป เจว, หตฺถนิี ตุ กเรณุกา; 
หตฺถโิปโต หตฺถจิฺฉาโป, ภงฺิโก จ กลโภ ภเวฯ 

จช จาเคฯ จชตฯิ ปริจฺจชตฯิ จาโคฯ ปริจฺจาโคฯ จชนํฯ จช,ํ จชนฺโตฯ จชมาโนฯ 

สนฺช สงเฺคฯ สงโฺค ลคนํฯ สญฺจตฯิ สตฺโตฯ สชนํ, สตฺตฯิ อาสตฺตฯิ สชตุิฯํ สชตฺิวาฯ 

อีช คติยํฯ อชีตฯิ 

ภชิ ภชฺชเนฯ ภชฺชนํ ตาปกรณํฯ ตลิานิ ภชฺชตฯิ ปุริเสน ภชฺชมานานิ ตลิานิฯ 

เอช เภช ภาช ทตฺิตยิํฯ ทิตฺติ โสภาฯ เอชตฯิ เภชตฯิ ภาชตฯิ 

ติช นิสาเน, ขมายญจฺฯ นิสานํ ตกฺิขตากรณํฯ ขมา ขนฺตฯิ เตชตฯิ ตติกฺิขตฯิ เตชโนฯ 
เตโชฯ ตตฺถ เตชโนต ิกณฺโฑ สโร อุสุฯ เตโชต ิสูริโยฯ อถ วา เตโชต ิเตชนํ อุสฺมา อุณฺหตฺต ํตา
โปฯ เตโชต ิวา อานุภาโว ปภาโวฯ 

สญชฺ ปริสฺสคเฺค, อาลงฺิคนํ ปริสฺสคโฺคฯ สญฺชตฯิ 

ขชิ ทาเน, คติยญจฺฯ ขญฺชตฯิ ขญฺชนํฯ 

ราช ทิตฺติยํ ภาช จฯ ราชตฯิ ภาชตฯิ ราชาฯ ราชนิีฯ วนราชฯิ ราชตฺิวาฯ วิราชตฺิวาฯ อตฺร 
วิญฺญนูมตฺถวิวรเณ โกสลฺลชนนตฺถ ํสิโลก ํรจยาม – 

ม’หา’ราช มหาราช, มหาราช มเมว’ห;ิ 
เน’ตสฺส อติ ิวตฺวาน, ทฺเว ชนา กลห ํกรุํฯ 

เอตฺถ จ ปฐมปาทสฺส ทุตยิปเท ‘‘เม อห ิมหี’’ต ิเฉโท ‘‘ปุตฺตา เม อตฺถ ิปุตฺตา มตฺถ’ี’ต ิวิยฯ 
‘‘มห ิอราช มหาราชา’’ต ิจ เฉโท ‘‘โยปิ อยํ โยปาย’’นฺต ิวิยฯ เอตฺถ อราชสทฺโท ‘‘อตกิรมกรา
จริยา’’ต ิเอตฺถ อกรีต ิอตฺถวาจโก อกรสทฺโท วิย อาขฺยาตปโรกฺขาวิภตฺตโิก ทฏฺฐพฺโพฯ อราช วิ
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โรจตี ิอตฺโถฯ อยํ ปน คาถาย ปิณฺฑตฺโถ ‘‘มหาราช เม อห ิอราช, มม เอว อห ิอราช, น เอตสฺส 
อติ ิวตฺวา ทฺเว อหตุิณฺฑิกชนา กลห ํกริสํู’’ตฯิ 

รนฺช ราเคฯ ภกฺิขุ จวีรํ รชตฯิ สตฺโต รูปาทสุี รญฺชตฯิ รชนํฯ รชโกฯ ราโคฯ วิราโคฯ หลทิฺทิ
ราโคฯ ราชาฯ ราชนิีฯ อมิสฺส จ ทิวาทิคณํ ปตฺตสฺส ‘‘รชฺชต ิวิรชฺชต’ี’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ ตตฺถ 
รชนนฺต ิรชนวตฺถุฯ รชโกต ิรชกาโร วตฺถโธวนโกฯ ราโคต ิรชฺชนฺต ิสตฺตา เตน, สยํ วา รญฺชต,ิ 
รญฺชนมตฺตเมว วา เอตนฺต ิราโค, ตณฺหาฯ อมิานิ ปน ตทภธิานานิ – 

ราโค โลโภ ตสิณา จ, ตณฺหา เอชา วิสตฺตกิา; 
สตฺต ิอาสตฺต ิมุจฺฉา จ, ลุพฺภติตฺตญฺจ ลุพฺภนาฯ 

กาโม นิกามนา อจิฺฉา, นิกนฺต ิจ นิยนฺต ิจ; 
วนญฺจ วนโถ เจว, อเปกฺขา ภวเนตฺต ิจฯ 

อนุโรโธ จ สาราโค, สงฺโค ปงฺโก จ สิพฺพนิี; 
นนฺทรีาโค อนุนโย, เคโธ สญฺชนนี ตถา; 
ชนิกา ปณิธ ิเจว, อชฺโฌสานนฺตเินกธาฯ 

วิราโคต ิมคฺโค นิพฺพานญฺจฯ ราชาต ิปถวิสฺสโรฯ เอตฺถ ธาตุทฺวยวเสน นิพฺพจนานิ นิยฺยนฺ
เตฯ นานาสมฺปตฺตหี ิราชต ิทพิฺพต ิวิโรจตตี ิราชาฯ ทานญฺจ ปิยวจนญฺจ อตฺถจริยา จ สมานตฺต
ตา จาต ิอเิมห ิจตหู ิสงฺคหวตฺถหู ิอตฺตนิ มหาชนํ รญฺเชตตีปิิ ราชาฯ ราชินีต ิราชภริยาฯ เตสํ 
อภธิานานิ วุจฺจนฺเต สหาภธิานนฺตเรห ิ– 

ราชา ภปูต ิเทโว จ, มนุชนฺิโท ทสิมฺปต;ิ 
ปตฺถโิว ชคตปิาโล, ภภุูโช ปถวิสฺสโรฯ 

รฏฺฐาธโิป ภมูปิาโล, มนุสฺสินฺโท ชนาธโิป; 
นรินฺโท ขตฺตโิย เจว, เขตฺตสฺสาม ิปภาวโกฯ 

มุทฺธาภสิิตฺโต ราชาต,ิ กถโิต อติโร ปน; 
ราชญฺโญ ขตฺตโิย จาต,ิ วุตฺโต ขตฺตยิชาตโิกฯ 

มุทฺธาภสิิตฺโต อนุราชา, อุปราชาต ิภาสิโต; 
จตุทฺทปีี ราชราชา, จกฺกวตฺตตี ิภาสิโตฯ 
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ราชนิี อุปรี เทวี, มเหสี ภภุูชงฺคนา; 
ขตฺตยิา ราชปทุม,ี ขตฺตยิานี จ ขตฺตยิี; 
อตฺิถาคารนฺตุ โอโรโธ, อุปรีตปิิ วุจฺจตฯิ 

ภช เสวายํฯ ภชตฯิ ภชนาฯ สมฺภชนาฯ ภตฺตฯิ สมฺภตฺตฯิ ภตฺตาฯ 

ยช เทวปูชสงคฺตกรณทานธมฺเมสุฯ เทวปูชคฺคหเณน พุทฺธาทปิูชา คหติาฯ สงคฺตกรณํ 
สโมธานกรณํฯ ตถา ห ิอธิมุตฺตตฺเถรวตฺถุมฺหิ ‘‘ยทตฺถ ิสงฺคต ํกญฺิจ,ิ ภโว วา ยตฺถ ลพฺภต’ี’ต ิคา
ถายํ สงคฺตสทฺเทน สโมธานํ วุตฺตฯํ ทานํ ปริจฺจาโคฯ ธมฺโม ฌานสีลาทฯิ เอเตสฺวตฺเถสุ ยชธาตุ 
วตฺตตฯิ ปุปเฺผห ิพุทฺธ ํยชตฯิ เทวต ํยชตฯิ เทวมนุสฺเสห ิภควา ยชยิตฯิ อชิฺชตฯิ ยิฏฺฐํฯ ยญฺโญฯ 
ยาโคฯ ธมฺมยาโคฯ ยชมาโน สเก ปุเรฯ ยิฏฺฐุ,ํ ยชตุิฯํ ปุถุยญฺญ ํยชตฺิวานฯ โสฬสปริกฺขารํ 
มหายญฺญ ํกตฺตุกาโมฯ 

มชฺช สํสุทฺธิยํฯ มชฺชตฯิ พาหริํ ปริมชฺชตฯิ ภมูิ ํสมฺมชฺชตฯิ มชฺชนํฯ สมฺมชฺชนีฯ 

นิญชิฺ สุทฺธิยํฯ นิญฺชตฯิ ปนิญฺชตฯิ นิญฺชตุิฯํ ปนิญฺชตุิฯํ นิญฺชตฺิวาฯ ปนิญฺชตฺิวาฯ อยํ ปน 
ปาฬิ ‘‘ตโต ตฺวํ โมคฺคลฺลาน อุฏฺฐายาสนา อุทเกน อกฺขนีิ ปนิญฺชตฺิวา ทสิา อนุโลเกยฺยาสี’’ตฯิ 

นิชิ อพยฺตฺตสทฺเทฯ นิญฺชตฯิ 

ภช ปาเกฯ ตลิานิ ภชฺชตฯิ ภชฺชมานา ตลิานิ จฯ 

อุชุ อชฺชเวฯ อชฺชวํ อุชุภาโวฯ โอชตฯิ อุชุฯ 

สช วิสฺสคคฺปริสฺสชฺชนพภฺุกฺกิรเณสุฯ สชตฯิ โลกฺยํ สชนฺต ํอุทกฯํ 

รุช ภงเฺคฯ รุชตฯิ รุชาฯ โรโคฯ เอตฺถ รุชาต ิพฺยาธ ิรุชนฏฺเฐนฯ โรโคต ิ รุชต ิภญฺชต ิ
องฺคปจฺจงฺคานีต ิโรโค, พฺยาธเิยว, โย ‘‘อาตงฺโก’’ตปิิ ‘‘อาพาโธ’’ตปิิ วุจฺจตฯิ 

ภุช โกฏิลฺเลฯ อาวิปุพฺโพ อญฺญตฺเถสุ จฯ อุรโค ภุชตฯิ อาภุชตฯิ ภกฺิขุ ปลฺลงฺก ํอาภุชต,ิ 
อรุูพทฺธาสนํ พนฺธตตี ิอตฺโถฯ มหาสมุทฺโท อาภุชต,ิ อาวฏฺฏตตี ิอตฺโถฯ เกจ ิปน ‘‘โอสกฺกต’ี’ต ิ
อตฺถ ํวทนฺตฯิ ‘‘วณฺณทาน’’นฺต ิอาภุชต,ิ มนสิ กโรตตี ิอตฺโถฯ มลูานิ วิภุชตตี ิมูลวิภุโช, รโถฯ 
เอตฺถ จ วิภุชตีต ิฉินฺทตฯิ โภโคฯ โภคฯี อาโภโคฯ อาภุชตฺิวาฯ เอตฺถ จ โภโคต ิภุชยต ิกุฏิล ํ
กริยตตี ิโภโค, อหสิรีรํฯ โภคีต ิสปโฺปฯ 
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รชิ วิชฺฌเนฯ นาโค ทนฺเตห ิภมูิ ํรญฺชตฯิ อารญฺชตฯิ เอตฺถ จ ‘‘ตถาคตรญฺชติ ํ อติปีิ’’ต ิ เนตฺ
ตปิาฬิ นิทสฺสนํฯ ตสฺสตฺโถ ‘‘อทิ ํสิกฺขตฺตยสงฺคหติ ํสาสนพฺรหฺมจริยํ ตถาคตคนฺธหตฺถโิน มหาวชริ
ญาณสพฺพญฺญุตญฺญาณทนฺเตห ิรญฺชติ ํอารญฺชติ,ํ เตภมูกธมฺมานํ อารญฺชนฏฺฐานนฺตปิิ วุจฺจต’ี’ตฯิ 
รญชิฺตนฺต ิห ิรญฺชต ิวิชฺฌต ิเอตฺถาต ิรุญฺชติ,ํ รญฺชนฏฺฐานํฯ ‘‘อทิ ํ เนสํ ปทกฺกนฺต’’นฺตอิาทมฺิห ิ วิย 
เอตสฺส สทฺทสฺส สิทฺธ ิเวทติพฺพา อธกิรณตฺถสมฺภวโตฯ 

วิชี ภยจลเนสุฯ อีการนฺโตยํ ธาตุ, เตนสฺส สนิคฺคหตีาคมานิ รูปานิ น สนฺตฯิ เวชตฯิ เวโคฯ 
ธมฺมสํเวโคฯ สํวิโค เวเคน ปลายิฯ นทเีวโคฯ อมูเิวโค, วาตเวโคฯ เอตฺถ ธมฺมสํเวโคต ิ
สโหตฺตปปํฺ ญาณํฯ ‘‘เวโค, ชโว, รโย’’ต ิอเิม เอกตฺถาฯ ทิวาทิคณํ ปน ปตฺตสฺส ‘‘วิชฺชต ิสํวิชฺชต ิ
อุพฺพชิฺชต’ี’ต ิรูปานิ ภวนฺต ิทฺวิคณิกตฺตาฯ 

ลชฺช ลชฺชเนฯ ลชฺชตฯิ ลชฺชาฯ ลชฺชาต ิหริีฯ ยา ‘‘วิริฬนา’’ตปิิ วุจฺจตฯิ 

วฬชิ ปริโภเคฯ วฬญฺชตฯิ 

กุชฺช อโธมุขีกรเณฯ กุชฺชตฯิ นิกุชฺชตฯิ อุกฺกุชฺชตฯิ ปฏิกุชฺชตฯิ นิกุชฺชติ ํวา อุกฺกุชฺเชยฺยฯ 
อญฺญสฺิสา ปาตยิา ปฏิกุชฺชตฯิ อวกุชฺโช นิปชฺชหฯํ ตตฺถ กุชฺชติ นิกุชฺชตีต ิอมิานิ ‘‘จรต ิวิจรต’ี’ต ิ
ปทานิ วิย สมานตฺถานิ, อโธมุข ํกโรตตี ิห ิอตฺโถฯ อุกฺกุชฺชตีต ิอุปริมุข ํกโรตฯิ ปฏิกุชฺชตีต ิมุเข 
มุข ํฐเปตฯิ 

มุชฺช โอสีทเนฯ มุชฺชตฯิ นิมุชฺชตฯิ นิมุคฺโคฯ อุมฺมุคฺโคฯ 

โอปุชิ วิลิมฺปเนฯ โคมเยน ปถวิ ํโอปุญฺชตฯิ 

ชการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฌการนฺตธาตุ 

เฌ จินฺตายํฯ ฌายต,ิ นิชฺฌายต,ิ อุปนิชฺฌายต,ิ อุชฺฌายต,ิ สชฺฌายตฯิ ฌานํ, นิชฺฌานํ, อุป
นิชฺฌานํ, อุชฺฌายนํ, สชฺฌายนํฯ นิชฺฌตฺตฯิ อุปชฺฌา, อุปชฺฌาโยฯ ฌายี, อชฺฌายโกฯ 

ตตฺถ ฌายนนฺต ิทุวิธ ํฌายนํ โสภนมโสภนญฺจฯ เตสุ โสภนํ ‘‘ฌายี ตปต ิพฺราหฺมโณฯ ฌายา
ม ิอกุโตภโย’’ตอิาทสุี ทฏฺฐพฺพฯํ อโสภนํ ปน ‘‘ตตฺถ ตตฺถ ฌายนฺโต นิสีทฯิ อโธมุโข ปชฺฌายนฺโต 
นิสีท’ี’ตอิาทสุี ทฏฺฐพฺพฯํ ฌายีต ิอารมฺมณูปนิชฺฌาเนน วา ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน วา ฌายนสีโล จนฺิ
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ตนสีโลฯ ฌายี ฌานวาต ิอตฺโถฯ อชฺฌายโกต ิอทิ ํ‘‘น ทานิเม ฌายนฺต,ิ น ทานิเม ฌายนฺตตี ิโข 
วาเสฏฺฐ อชฺฌายกา อชฺฌายกาตฺเวว ตตยิํ อกฺขรํ อุปนิพฺพตฺต’’นฺต ิ เอวํ ปฐมกปปิฺกกาเล ฌานวิรหิ
ตานํ พฺราหฺมณานํ ครหวจนํ อุปปฺนฺนํ, อทิานิ ปน ต ํอชฺฌายตตี ิอชฺฌายโก, มนฺเต ปริวตฺเตตตี ิอิ
มนิา อตฺเถน ปสํสาวจนํ กตฺวา โวหรนฺตตีฯิ อยํ ปนตฺโถ ‘‘อธิปุพฺพสฺส อ ิอชฺฌยเน’’ต ิธาตุสฺส 
วเสน คเหตพฺโพฯ เอวํ อธิปุพฺพสฺส อิธาตุสฺส วเสน อมิสฺส ธาตุสฺส อตฺถปริวตฺตนํ ภวตฯิ ยํ 
สนฺธาย ‘‘อชฺฌายโก มนฺตธโร’’ต ิวุตฺตฯํ 

เฌ ทิตฺติยํฯ ทโีป ฌายต,ิ ทารูนิ ฌายนฺตฯิ เอตฺถ ฌายตีต ิชลตฯิ ฌายนชลนสทฺทา ห ิ
เอกตฺถาฯ 

ชชฺฌ ปริภาสนตชฺชเนสุฯ ชชฺฌตฯิ 

อุชฺฌ อุสฺสคเฺคฯ อุสฺสคโฺค ฉฑฺฑนํฯ อุชฺฌตฯิ อุชฺฌติฯํ 

ฌการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ญการนฺตธาตุ 

ญา อวโพธเนฯ ‘‘ญาต,ิ ญนฺต,ิ ญาสิฯ ญาตุ, ญนฺตุฯ เญยฺย, เญยฺยุ’’นฺตอิาทนีิ ยถาปาวจนํ 
คเหตพฺพานิฯ ญาต,ิ ญาตโก, อญฺโญ, ญตฺต,ํ ญตฺต,ิ ปญฺญตฺต,ิ วิญฺญตฺต,ิ สญฺญตฺต,ิ สญฺญา, 
สญฺญาณํ, ปญฺญา, ปญฺญาณํ, ญาณํ, วิญฺญาณํฯ 

ตตฺถ ญาตีต ิชานาตฯิ ปุน ญาตีต ิพนฺธุฯ โส ห ิ‘‘อยํ อมฺหาก’’นฺต ิญาตพฺพฏฺเฐน ญาตตีฯิ 
เอวํ ญาตโกฯ อญโฺญต ิทฏฺิฐธมฺมกิาทโย อตฺเถ น ญาต ิน ชานาตตี ิอญฺโญ, อวิทฺวา พาโลต ิอตฺ
โถฯ ญตฺตนฺต ิชานนภาโวฯ ‘‘ยาวเทว อนตฺถาย, ญตฺต ํพาลสฺส ชายต’ี’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ สญฺ
ญาณนฺต ิจหินํฯ การิเต ‘‘ญาเปต ิสญฺญาเปต ิวิญฺญาปยต’ี’ตอิาทนีิ ภวนฺตฯิ ยสฺมา ปน ‘‘อญฺญาต ิ
ปฏิวิชฺฌตฯิ อตฺตตฺถ ํวา ปรตฺถ ํวา ญสฺสตฯิ อนญฺญาตญฺญสฺสามตีนฺิทฺริยํฯ เอกจฺเจ นพฺภญฺญสุํ, 
เอกจฺเจ อพฺภญฺญสํู’’ต ิปาฬิโย ทสฺิสนฺต,ิ ตสฺมา ญาตีตอิาทนีิ อาขฺยาตกิปทานิ ทฏฺิฐานิเยว โหนฺต ิ
นยวเสนฯ ตถา ห ิอญญฺาตีต ิเอตฺถ อาอติ ิอุปสคฺโค, โส ปรสฺสกฺขรสฺส สญฺโญคุจฺจารณิจฺฉาย 
รสฺสํ กตฺวา นิทฺทฏฺิโฐฯ ญาตีต ิสาสเน อาขฺยาตกิปท ํทฏฺิฐํ, ตสฺมาเยว ‘‘ญาต,ิ ญนฺตฯิ ญาสี’’ตอิาทิ
นา ปทมาลากรเณ นตฺเถว โทโสฯ 
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ญา มารณโตสนนิสาเนสุฯ มารณํ ชวีิตนฺิทฺริยุปจฺเฉทกรณํฯ โตสนํ ตุฏฺฐิฯ นิสานํ ตกฺิขตา
ฯ ญตฺตฯิ มนุญฺญฯํ ปญฺญตฺตฯิ 

เอตฺถ ญตฺตีต ิมาเรตตี ิวา โตเสตตี ิวา นิเสตตี ิวา อตฺโถฯ อยญฺจ ญตฺติสทฺโท ‘‘วตฺต ิ เอตา
ยาต ิวาจา’’ต ิ เอตฺถ วตฺติสทฺโท วิย อาขฺยาตกิปทนฺต ิทฏฺฐพฺโพฯ ตถา อาทตฺเตต ิเอตฺถ วิภตฺติ
ภตูสฺส เตสทฺทสฺส วิย วิภตฺตภิตูสฺส ติสทฺทสฺส สญฺโญคภาโว จ ธาตุอนฺตสฺสรสฺส รสฺสตฺตญฺจฯ 
มนุญญฺนฺต ิมนํ อาภุโส เญต ิโตเสตตี ิมนุญฺญฯํ อยมตฺโถ มนสทฺทปูปทสฺส อาปุพฺพสฺสิมสฺส ญา
ธาตุสฺส วเสน ทฏฺฐพฺโพฯ ปญญฺตฺตีต ินานปปฺการโต ปวตฺตนิิวารเณน อกุสลานํ ธมฺมานํ ญตฺต ิ
มารณํ ปญฺญตฺตฯิ อถ วา ธมฺม ํสุณนฺตานํ ธมฺมเทสนาย จตฺิเต อเนกวิเธน โสมนสฺสุปปฺาทนํฯ 
อตขิณิพุทฺธนีํ อเนกวิเธน ญาณตขิณิกรณญฺจ ปญฺญตฺต ินาม, ตถา โสตนูํ จตฺิตโตสเนน จตฺิตนิ
สาเนน จ ปญฺญาปนํ ปญฺญตฺตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อติ ิภูวาทิคเณ จวคฺคนฺตธาตุรูปานิ 

สมตฺตานิฯ 

ฏการนฺตธาตุ 

อทิานิ ฏวคฺคนฺตธาตุรูปานิ วุจฺจนฺเต – 

โสฏุ คพเฺพฯ คพพฺ ํทพฺพนํฯ โสฏตฯิ 

โยฏุ สมฺพนฺเธฯ โยฏตฯิ 

เมฏุ มิเลฏุ อุมฺมาเทฯ เมฏตฯิ มเิลฏตฯิ 

กฏ วสฺสาวรเณสุฯ กฏตฯิ 

สฏ ปริภาสเนฯ สฏตฯิ 

ลฏ พาลฺเย จฯ ปุพฺพาเปกฺขาย จกาโรฯ ลฏตฯิ ลาโฏฯ 

สฏ รุชาวิสรณคตฺยาวสาเนสุฯ รุชา ปีฬาฯ วิสรณํ วิปผฺรณํฯ คตฺยาวสานํ คตยิา อวสานํ 
โอสานํ อภาวกรณํ, นิสีทนนฺต ิวุตฺต ํโหตฯิ สฏตฯิ สาโฏ วุจฺจต ิสาฏโกฯ 
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วฏ เวธเนฯ วฏตฯิ วโฏฯ วาโฏฯ 

ขิฏ อุตฺตาสเนฯ เขฏต,ิ อาเขฏโก, เขโฏ, อุกฺเขฏิโต, สมุกฺเขฏิโตฯ 

สิฏ อนาทเรฯ เสฏตฯิ 

ชฏ ฆฏ สงฆฺาเตฯ ชฏตฯิ ชฏา, ชฏิโล, ชฏีฯ อนฺโตชฏา พหชิฏา, ชฏาย ชฏิตา ปชาฯ การิ
เต ‘‘โส อมิ ํวิชฏเย ชฏํฯ อรหตฺตมคฺคกฺขเณ วิชเฏต ินามา’’ต ิปโยโคฯ 

ภฏ ภตฺติยํฯ ภฏตฯิ ภโฏฯ เวตนํ ภฏโก ยถาฯ 

ตฏ อุสฺสเยฯ อุสฺสโย อาโรโห อุพฺเพโธฯ ตฏตฯิ ตโฏ, คริิตโฏ, นทตีโฏ, ตฏี, ตฏํฯ 

ขฏ กํเสฯ ขฏตฯิ ขโฏฯ 

นฏ นติยํฯ นฏตฯิ นโฏ, นาฏกฯํ 

ปิฏ สทฺทสงฆฺาเฏสุฯ เปฏตฯิ เปฏโก, ปิฏกฯํ ปิฏกสทฺโท ‘‘มา ปิฏกสมฺปทาเนนา’’ตอิาทสุี 
ปริยตฺตยิํ ทสฺิสตฯิ ‘‘อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทาลปิฏก ํอาทายา’’ตอิาทสุี ยสฺมิ ํกสฺิมญฺิจ ิภาชเนฯ 

หฏ ทิตฺติยํฯ หฏตฯิ หาฏก,ํ หฏกฯํ ยํ ชาตรูปํ หฏกนฺต ิวุจฺจตฯิ 

สฏ อวยเวฯ สฏตฯิ 

ลุฏ วิโลฐเนฯ โลฏตฯิ 

จิฏ เปสเนฯ เจฏตฯิ เจฏโกฯ 

วิฏ สทฺเทฯ เวฏตฯิ เวฏโกฯ 

อฏ ปฏ อิฏ กิฏ กฏ คติยํฯ อฏตฯิ ปฏตฯิ เอฏตฯิ เกฏตฯิ กฏตฯิ ปโฏ อจิฺเจว นามกิปท ํ
ทฏฺิฐํฯ ปฏต ิชณฺิณภาวํ คจฺฉตตี ิปโฏฯ ปโฏต ิวตฺถฯํ วตฺถสฺส ห ิอเนกานิ นามานิ – 

ปโฏ โจโฬ สาฏโก จ, วาโส วสนมสุํก;ํ 
ทุสฺสมจฺฉาทนํ วตฺถ,ํ เจล ํวสนิ อมฺพรํฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๓๘  
 

มุฏ ปมทฺทเนฯ โมฏตฯิ 

จุฏ อปฺปีภาเวฯ โจฏตฯิ 

วฏิ วิภาชเนฯ วฏตฯิ วณฺโฏฯ 

รุฏิ ลุฏิ เถยฺเยฯ รุณฺฏตฯิ ลุณฺฏตฯิ รุณฺฏโกฯ ลุณฺฏโกฯ 

ผุฏ วิสรเณ โผฏตฯิ โผโฏฯ 

เจฏ เจฏายํฯ เจฏตฯิ เจฏโกฯ 

ฆฏุ ปริวตฺตเนฯ โฆฏตฯิ 

รุฏ ลุฏ ปฏิฆาเตฯ โรฏตฯิ โลฏตฯิ 

ฆฏ เจตายํฯ ฆฏตฯิ ฆโฏฯ ฆโฏ วุจฺจต ิกุมฺโภฯ อมิานิ ตทภธิานานิ – 

ฆโฏ กุมฺโภ ฆฏี กุมฺภ,ี ตุณฺฑิกโิร ตุ อุกฺขล;ี 
มหนฺตภาชนํ จาฏิ, อตขิุทฺท ํกุฏฺฏํ ภเว; 

จฏ ภฏ ปริภาสเน เทฏ จฯ จฏตฯิ ภฏตฯิ เทฏตฯิ 

กุฏ โกฏิลฺเลฯ กุฏตฯิ ปฏิกุฏตฯิ 

ปุฏ สํกิเลสเนฯ ปุฏตฯิ 

จุฏ ฉุฏ กุฏ เฉทเนฯ จุฏตฯิ ฉุฏตฯิ กุฏตฯิ 

ผุฏ วิกสเนฯ ผุฏตฯิ 

มุฏ อคคิฺสทฺทปกฺเขปมทฺทเนสุฯ มุฏตฯิ 

ตุฏ กลหกมฺมนิฯ ตุฏตฯิ 

ฆฏุ ปฏิฆาเตฯ ฆุฏตฯิ โฆฏโกฯ 
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ฏการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฐการนฺตธาตุ 

ฐา คตินิวตฺติยํฯ คตินิวตฺติ อุปปฺชฺชมานสฺส คมนสฺสุปจฺเฉโทฯ ฐาต,ิ ฐนฺตฯิ ตฏฺิฐตฯิ 
ปตฏฺิฐาตฯิ อธฏฺิฐาตฯิ อธฏฺิเฐตฯิ สณฺฐาตฯิ สณฺฐหตฯิ อธฏฺิฐหตฯิ อุปฏฺฐหตฯิ ฐาตุฯ ตฏฺิฐตุฯ ตฏฺิ
เฐยฺยฯ อฏฺฐ, อฏฺฐุฯ อฏฺฐา, อฏฺฐ,ู อฏฺฐาสิ, อฏฺฐํสุฯ ยาวสฺส กาโย ฐสฺสตฯิ ตฏฺิฐิสฺสตฯิ อุปสฺสุต ิ
ตฏฺิฐิสฺสถฯ อฏฺฐิสฺสา, อฏฺฐิสฺสํสุฯ อตฏฺิฐิสฺสา, อตฏฺิฐิสฺสํสุฯ ฐาตุ,ํ อุปฏฺฐาตุฯํ อุปฏฺฐหตุิฯํ อธฏฺิฐาตุฯํ 
อธฏฺิฐหตุิฯํ ฐตฺวา, อธฏฺิฐิตฺวาฯ อุปฏฺฐหตฺิวา, อธฏฺิฐหตฺิวาฯ ฐานํ, ฐิต,ิ สณฺฐิต,ิ อวฏฺฐิตฯิ สณฺฐานํ, 
ปฏฺฐานํฯ อุปฏฺฐาโก, ฐิโตฯ ปพฺพตฏฺโฐ ภมูฏฺโฐฯ อุปฏฺฐห ํอจิฺจาทนีิฯ 

ตตฺถ ฐานสทฺโท อสฺิสริยฐิตขิณการเณสุ ทสฺิสตฯิ ‘‘กิ ํปนายสฺมา เทวานมนฺิโท กมฺม ํกตฺวา 
อมิ ํฐานํ ปตฺโต’’ตอิาทสุี ห ิอสฺิสริเย ทสฺิสตฯิ ‘‘ฐานกุสโล โหต ิอกฺขณเวธ’ี’ตอิาทสุี ฐิตยิํฯ ‘‘ฐาน
โสเปต ํตถาคต ํปฏิภาต’ี’ตอิาทสุี ขเณฯ ‘‘ฐานญฺจ ฐานโส ญตฺวา อฏฺฐานญฺจ อฏฺฐานโส’’ตอิาทสุี 
การเณฯ การณญฺห ิยสฺมา ตตฺถ ผล ํตฏฺิฐต ิตทายตฺตวุตฺตภิาเวน, ตสฺมา ฐานนฺต ิวุจฺจตฯิ 

อสฺิสริเย ฐิตยิญฺจ, ขณสฺมมฺิปิ จ การเณ; 
จตสฺูวตฺเถสุ เอเตสุ, ฐานสทฺโท ปวตฺตตตีฯิ 

เฐ สทฺทสงกฺาเตสุฯ ฐียตฯิ 

เฐ เวฐเนฯ ฐายตฯิ 

ปฐ วิยตฺติยํ วาจายํฯ ธมฺม ํปฐตฯิ ปาโฐ, นกฺขตฺตปาฐโก, โส โหรปาฐก ํปุจฺฉิฯ สพฺพปาฐี 
ภวิสฺสตฯิ ปฐิตุ,ํ ปฐิตเว, ปฐิตฺวา, ปฐิตฺวาน, ปฐิตุน, ปฐิย, ปฐิยานฯ 

เอวํวิธ ํตุํปจฺจยนฺตาทวิิภาค ํสพฺพตฺถ ยถารห ํวตฺตุกามาปิ คนฺถ วิตฺถารภเยน น วทามฯ 
อวุตฺโตปิ อทีโิส วิภาโค นยานุสาเรน ยถาสมฺภวํ สพฺพตฺถ โยเชตพฺโพฯ ยตฺถ ปน ปาฬิ
นิทสฺสนาทวิิเสโส อจิฺฉิตพฺโพ โหต,ิ ตตฺเถเวต ํทสฺเสสฺสามฯ 

วฐ ถูลิเยฯ วฐตฯิ วฐโรฯ วฐโรต ิถลูฆนสรีรสฺมิ ํวตฺตพฺพวจนํฯ ตถา ห ิวินยฏฺฐกถายํ ‘‘วฐ
โรต ิถโูล, ถโูล จ ฆนสรีโร จายํ ภกฺิขตู ิวุตฺต ํโหต’ี’ต ิวุตฺตฯํ 

มฐ นิวาเสฯ มฐตฯิ มโฐฯ 
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กฐ กิจฺฉชีวเนฯ กฐตฯิ กโฐฯ 

รฐ ปริภาสเนฯ รฐตฯิ 

สาฐ พลกฺกาเรฯ พลกฺกาโร นาม อตฺตโน พเลน ยถาชฺฌาสยํ ทพฺพลสฺส อภภิวนํฯ สาฐตฯิ 
สาโฐฯ 

อุฐ รุฐ ลุฐ อุปฆาเตฯ โอฐตฯิ โรฐตฯิ โลฐตฯิ 

ปิฐ หํิสาสํกิเลเสสุฯ เปฐตฯิ ปิฐโรฯ 

สฐ เกตเว จฯ ปุพฺพตฺเถสุ จกาโรฯ สฐตฯิ สโฐ สโฐต ิเกราฏิโก วุจฺจตฯิ 

สุฐ คติปฏิฆาเตฯ คมนปฏิหนนํ คติปฏิฆาโตฯ โสฐตฯิ 

กุฐิ ลุฐิ อาลสฺสิเย จฯ จกาโร ปุพฺพตฺเถ จฯ กุณฺฐตฯิ กุณฺโฐฯ ลุณฺฐตฯิ ลุณฺโฐฯ 

สุฐิ โสสเนฯ สุณฺฐตฯิ 

รุฐิ ลุฐิ อฐิ คติยํฯ รุณฺฐตฯิ ลุณฺฐตฯิ อณฺฐตฯิ 

เวฐ เวฐเนฯ เวฐต,ิ นิพฺเพฐตฯิ เวฐนํ, นิพฺเพฐนํฯ 

วฐิ เอกจริยายํฯ วณฺฐตฯิ 

มฐ กุฐิ โสเกฯ มฐตฯิ กุณฺฐตฯิ 

เอฐ เหฐ วิพาธายํฯ เอฐตฯิ เหฐตฯิ วิเหฐตฯิ วิเหฐนํฯ 

ลุฐ ปฏิฆาเตฯ โลฐตฯิ 

ปฐ วิขฺยาเนฯ ปฐตฯิ 

ลุฐ สํกิเลเสฯ โลฐตฯิ 

ฐการนฺตธาตุรูปานิฯ 
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ฑการนฺตธาตุ 

ฑิ วิหายสคติยํ คมนมตฺเต จฯ เฑต,ิ ฑยตฯิ เฑมาโนฯ อุจฺเจ สกุณ เฑมานฯ เย ม ํปุเร ปจฺ
จุฑฺเฑนฺตฯิ 

ฑิ ขิปนุฑฑฺเนสุฯ เฑตฯิ อุฑฺเฑตฯิ 

อโิต พหทิฺธา ปาสณฺฑา, ทฏฺิฐีสุ ปสีทนฺต ิเต; 
น เตสํ ธมฺม ํโรเจม,ิ น เต ธมฺมสฺส โกวิทาฯ 

เอตฺถ จ ปาสณฺฑาต ิปาสํ เฑนฺตตี ิปาสณฺฑา, สตฺตานํ จตฺิเตสุ ทฏฺิฐิปาสํ ขปินฺตตี ิอตฺโถฯ 
อถ วา ตณฺหาปาสํ ทฏฺิฐิปาสญฺจ เฑนฺต ิอุฑฺเฑนฺตตี ิปาสณฺฑาฯ 

มุฑิ กณฺฑเนฯ มุณฺฑตฯิ กุมารํ มุณฺฑิสุํฯ มุณฺโฑฯ 

จุฑฑฺ หาวกรเณฯ จุฑฺฑตฯิ 

อฑฑฺ อภิโยเคฯ อฑฺฑตฯิ 

คฑิ วทเนกเทเสฯ คณฺฑตฯิ คณฺโฑฯ 

หุฑิ ปิฑิ สงฆฺาเตฯ หุณฺฑตฯิ ปิณฺฑตฯิ ปิณฺโฑฯ 

หิฑิ คติยํฯ หณฺิฑต,ิ อาหณฺิฑตฯิ 

กุฑิ ทาเหฯ กุณฺฑตฯิ กุณฺโฑฯ 

วฑิ มฑิ เวฐเนฯ วณฺฑตฯิ มณฺฑตฯิ มณฺฑลฯํ 

ภฑิ ปริภาสเนฯ ภณฺฑตฯิ ภณฺฑนํฯ ภณฺโฑฯ 

มฑิ มชฺชเนฯ มณฺฑตฯิ มณฺฑนํฯ 

ตุฑิ โตฬเนฯ ตุณฺฑตฯิ ตุณฺโฑฯ ตุณฺเฑนาทาย คจฺเฉยฺยฯ 

ภุฑิ ภรเณฯ ภุณฺฑตฯิ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๔๒  
 

จฑิ โกเปฯ จณฺฑตฯิ จณฺโฑฯ จณฺฑาโล, จณฺฑิกฺกฯํ 

สฑิ รุชายํฯ สณฺฑตฯิ สณฺโฑฯ 

ตฑิ ตาฬเนฯ ตณฺฑตฯิ วิตณฺฑาฯ 

ปฑิ คติยํฯ ปณฺฑตฯิ ปณฺฑา, ปณฺฑิโตฯ เอตฺถ ปณฺฑาต ิปญฺญาฯ สา ห ิสุขุเมสุปิ อตฺเถสุ 
ปณฺฑต ิคจฺฉต ิทุกฺขาทนีํ ปีฬนาทกิมฺปิ อาการํ ชานาตตี ิ‘‘ปณฺฑา’’ต ิ วุจฺจตฯิ ปณฺฑิโตต ิปณฺฑาย 
อโิต คโต ปวตฺโตต ิปณฺฑิโตฯ อถ วา สญฺชาตา ปณฺฑา เอตสฺสาต ิปณฺฑิโตฯ ปณฺฑต ิญาณคติ
ยา คจฺฉตตีปิิ ปณฺฑิโตฯ ตถา ห ิอฏฺฐกถายํ วุตฺต ํ‘‘ปณฺฑนฺตตี ิปณฺฑิตาฯ สนฺทฏฺิฐิกสมฺปรายิกตฺ
เถสุ ญาณคตยิา คจฺฉนฺตตี ิอตฺโถ’’ตฯิ 

คฑิ มเทฯ คณฺฑตฯิ 

ขฑิ มนฺเถฯ ขณฺฑตฯิ ขณฺฑิโต, ขณฺโฑฯ 

ลฑิ ชิวฺหามถเนฯ ลณฺฑตฯิ ลณฺโฑฯ 

ฑการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฑการนฺตธาตุ 

วฑฒฺ วฑฒฺเนฯ วฑฺฒตฯิ สิริวฑฺฒโก, ธนวฑฺฒโก, วฑฺฒโิต, พุฑฺโฒฯ เอตฺถ จ วการสฺส 
พกาโร, อการสฺส จกุาโรฯ 

กฑฒฺ อากฑฒฺเนฯ กฑฺฒต,ิ อากฑฺฒต,ิ นิกฑฺฒตฯิ อกามา ปริกฑฺฒนฺต,ิ อุลกูญฺเญว วาย
สาฯ 

อมิานิ ฒการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ณการนฺตธาตุ 

อณ รณ วณ ภณ มณ กณ สทฺเทฯ อณตฯิ อณโก พฺราหฺมโณฯ รณตฯิ รณํฯ วณตฯิ วาณ
โกฯ ภณตฯิ ภาณโกฯ มณตฯิ มณิโกฯ กณตฯิ กาโณฯ ตตฺถ พรฺาหฺมโณต ิพฺรหฺม ํอณตตี ิพฺ
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ราหฺมโณ, มนฺเต สชฺฌายตตี ิอตฺโถฯ อกฺขรจนฺิตกา ปน ‘‘พฺรหฺมุโน อปจฺจ ํพรฺาหฺมโณ’’ต ิวทนฺตฯิ 
อริยา ปน พาหติปาปตฺตา พรฺาหฺมโณตฯิ 

พฺราหฺมโณ โสตฺตโิย วิปโฺป, โภวาท ีพฺรหฺมพนฺธุ จ; 
พฺรหฺมสูนุ ทฺวิโช พฺรหฺมา, กมลาสนสูนุ จ; 

รณสทฺโท ‘‘สรณา ธมฺมา อรณา ธมฺมา’’ตอิาทสุี กเิลเสสุ วตฺตตฯิ กเิลสา ห ิรณนฺต ิกนฺทนฺต ิ
เอเตหตี ิรณาต ิวุจฺจนฺตฯิ 

‘‘ธนุคฺคโห อสทโิส, ราชปุตฺโต มหพฺพโล; 
สพฺพามตฺิเต รณํ กตฺวา, สํยม ํอชฺฌุปาคม’ี’ต ิ

เอตฺถ ยุทฺเธ วตฺตตฯิ รณํ กตฺวาต ิห ิยุทฺธ ํกตฺวาต ิอตฺโถฯ ‘‘ตณิญฺจ กฏฺฐญฺจ รณํ กโรนฺตา, 
ธาวิสุํ เต อฏฺฐทสิา สมนฺตโต’’ต ิ เอตฺถ จุณฺณวิจุณฺณกรเณ วตฺตตฯิ รณํ กโรนฺตาต ิห ิจุณฺณวิ
จุณฺณํ กโรนฺตาต ิอตฺโถฯ เอวํ อตฺถวิวรณมฺปิ สทฺทสงฺขาตมตฺถ ํอนฺโตเยว กตฺวา อธปิปฺายตฺถว
เสน กต,ํ น ธาตุนานตฺถวเสนาต ิทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา ธาตนูมตฺถาตสิยโยโคปิ ภวต,ิ เตน เอวํ 
อตฺถวิวรณํ กตนฺตปิิ ทฏฺฐพฺพฯํ 

ภณ ภณเนฯ ปริตฺต ํภณต,ิ วจนํ ภณตฯิ ทฆีภาณโก, ปิยภาณี, ภาณวาโรฯ เอตฺถ ภาณวา
โรต ิ– 

‘‘อฏฺฐกฺขรา เอกปท,ํ เอกา คาถา จตุปปฺท;ํ 
คาถา เจกามโต คนฺโถ, คนฺโถ พาตฺติสํตกฺขโร; 

พาตฺติสํกฺขรคนฺถานํ, ปญฺญาสํ ทฺวิสต ํปน; 
ภาณวาโร มโต เอโก, สฺวฏฺฐกฺขรสหสฺสโก’’ตฯิ 

เอวํ อฏฺฐกฺขรสหสฺสปริมาโณ ปาโฐ วุจฺจตฯิ 

โอณํ อปนยเนฯ โอณตฯิ 

โสณ วณฺณคตีสุฯ โสณต,ิ โสโณฯ 

โสณ สิโลณ สงฆฺาเตฯ โสณตฯิ สิโลณตฯิ 
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ฆิณิ ฆณิุ ฆณิ คหเณฯ ฆณฺิณตฯิ ฆุณฺณตฯิ ฆณฺณตฯิ 

ฆณุ ฆณฺุณ คมเนฯ โฆณตฯิ ฆุณฺณตฯิ 

ปณ พยฺวหาเร, ถุติยญจฺฯ ปณต ิวาณิโช, โวหารํ กโรต ิอจิฺจตฺโถฯ สทฺโธ พุทฺธ ํปณต,ิ โถม
ยต ิอจิฺจตฺโถ, อาปณํ, สาปโณ คาโมฯ 

คณ รณ คติยํฯ คณตฯิ รณตฯิ 

จณ สณ ทาเนฯ จณตฯิ สณตฯิ 

ผณ คติยํฯ ผณตฯิ ผณํฯ 

เวณุ ญาณจินฺตานิสามเนสุฯ เวณตฯิ 

ปีณ ปีณเนฯ ปีณนํ ปริปุณฺณตาฯ ปีณตฯิ ปีโณ ทวิา น ภุญฺชต,ิ ปีโณรกฺขสํพาหุฯ 

มิณ หํิสายํฯ มณิตฯิ 

ทุณ คติยญจฺฯ หิสําเปกฺขโก จกาโรฯ ทุณตฯิ 

สณ อพยฺตฺตสทฺเทฯ สณตฯิ สณเตว พฺรหฺมารญฺญฯํ สณเตวาต ินทต ิวิยฯ 

ตุณ โกฏิลฺเลฯ โตณตฯิ 

ปุณ นิปุเณฯ ปุณต,ิ นิปุณตฯิ นิปุณธมฺโมฯ เอตฺถ จ นิปุณสณฺหสุขุมสทฺทา เววจนสทฺทา 
กุสลเฉกทกฺขสทฺทา วิยาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

มุณ ปฏิญญฺาเณฯ มุณตฯิ 

กุณ สทฺโทปกรเณฯ โกณตฯิ 

จุณ เฉทเนฯ โจณตฯิ 

มณ จาเคฯ เวรํ มณตตี ิเวรมณิฯ 
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ผุณ วิกิรเณ วิธุนเน จฯ ผุณตฯิ องฺคารกาสุํ อปเร ผุณนฺตฯิ 

อมิานิ ณการนฺตธาตุรูปานิฯ 

อติ ิภูวาทิคเณ ฏวคฺคนฺตธาตุรูปานิ 

สมตฺตานิฯ 

ตการนฺตธาตุ 

อถ ตวคฺคนฺตธาตุรูปานิ วุจฺจนฺเต – 

เต ปาลเนฯ ปาลนํ รกฺขณํฯ ตายตฯิ ตาณํ, โคตฺต,ํ นกฺขตฺตฯํ อฆสฺส ตาตาฯ กจิฺเฉนาธคิตา 
โภคา, เต ตาโต วิธม ิธมฯํ ตตฺถ โคตฺตนฺต ิค ํตายตตี ิโคตฺตฯํ ‘‘โคตโม กสฺสโป’’ต ิห ิอาทนิา 
ปวตฺตมานํ ค ํวจนํ พุทฺธญฺิจ ตายต ิเอกสํิกวิสยตาย รกฺขตตี ิโคตฺตฯํ ยถา ห ิพุทฺธ ิอารมฺมณภู
เตน อตฺเถน วินา น วตฺตต,ิ ตถา อภธิานํ อภเิธยฺยภเูตน, ตสฺมา โส โคตฺตสงฺขาโต อตฺโถ ตานิ 
ตายต ิรกฺขตตี ิวุจฺจตฯิ โก ปน โสต?ิ อญฺญกุลปรมฺปราสาธารณํ ตสฺส กุลสฺส อาทปุิริสสมฺมุทติ ํตํ
กุลปริยาปนฺนสาธารณํ สามญฺญรูปํฯ 

นกฺขตฺตนฺต ิวิสมคตยิา อคนฺตฺวา อตฺตโน วีถยิาว คมเนน นกฺขนํ คมนํ ตายต ิรกฺขตตี ิ
นกฺขตฺต,ํ ต ํปน อสฺสยุชาทวิเสน สตฺตวีสตวิิธ ํโหตฯิ ตถา ห ิอสฺสยุโช ภรณี กตฺตกิา โรหณี มคิสิ
โร อทฺทา ปุนพฺพสุ ผุสฺโส อสฺสลโิส มาโฆ ปุพฺพผคฺคุณี อุตฺตรผคฺคุณี หตฺโถ จตฺิต ํสฺวาต ิวิสาขา 
อนุราธา เชฏฺฐา มลู ํปุพฺพาสฬฺห ํอุตฺตราสฬฺห ํสาวณํ ธนสิฏฺฐา สตภสิตฺต ํปุพฺพภทฺทปท ํ
อุตฺตรภทฺทปท ํเรวต ีจาต ิสตฺตวีสติ นกฺขตฺตานิฯ ตานิ ปน อตฺตโน คมนฏฺฐานํ อสีกมฺปิ น 
วิชหนฺต ิกญฺิจ ิสีฆ ํกญฺิจ ิทนฺธ,ํ กทาจ ิสีฆ,ํ กทาจ ิทนฺธ,ํ เอตฺโต อโิต จาต ิเอวํ วิสมคตยิา อคนฺตฺ
วา ยนฺตจกฺเก ปฏิปาฏิยา โยชติานิ วิย สมปปฺมาณคตยิา อตฺตโน วีถยิาว คจฺฉนฺตานิ มณฺฑลากา
เรน สิเนรุํ ปริวตฺตนฺตฯิ เอวํ อมิานิ นกฺขนํ คมนํ ตายนฺต ิรกฺขนฺตตีิ นกฺขตฺตานีต ิวุจฺจนฺตฯิ โป
ราณา ปน ขรธาตุวเสน ‘‘นกฺขรนฺต ิน นสฺสนฺตตี ินกฺขตฺตานี’’ต ิอาโวจุ,ํ ‘‘นกฺขตฺต ํโชต ิริกฺข ํต’ํ’ 
อจิฺเจตานิ นกฺขตฺตตารกานํ นามานิฯ ‘‘อุฬุ ตารา ตารกา’’ต ิอมิานิ ปน สพฺพาสมฺปิ ตารกานํ สา
ธารณนามานิฯ โอสธีต ิปน ตารกาวิเสสสฺส นามฯํ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๔๖  
 

จิติ สญญฺาเณฯ สญฺญาณํ จหินํ ลกฺขณกรณํฯ เจตตฯิ จหินํ กโรตตี ิอตฺโถฯ อกีารนฺตวเสน 
วุตฺตตฺตา อสฺมา ธาตุโต สกิ สงกฺายนฺต ิธาตุโต วิย นิคฺคหตีาคโม น โหตฯิ เอส นโย อญฺเญสุปิ 
อทีเิสสุ ฐาเนสุฯ 

ปต คติยํฯ ปตตฯิ ปปตต ิปปาต,ํ ปปเตยฺยหฯํ ปาปตฺต ํนิรยํ ภุสํฯ อหํสทฺเทน โยเชตพฺพ,ํ 
ปาปตฺต ํปปตโิตสฺมตี ิอตฺโถฯ ปาปตฺถ นิรยํ ภุสํ, โสกุมาโรต ิโยเชตพฺพ,ํ ปาปตฺถ ปปตโิตต ิอตฺโถ
ฯ ปโรกฺขาปทญฺหเิอต ํทฺวยํฯ ‘‘ปาวท ํปาวทา’’ตอิาทสุี วิย อุปสคฺคปทสฺส ทฆีภาโว, ตโต 
อสํทฺทสฺส ตฺตํอาเทโส, อสทฺทสฺส จ ตฺถาเทโส ภวตฯิ อจนฺิเตยฺโย ห ิปาฬินโยฯ 

อต สาตจฺจคมเนฯ สาตจฺจคมนํ นิรนฺตรคมนํฯ อตตฯิ ยสฺมา ปน อตธาตุ สาตจฺจ
คมนตฺถวาจกิา, ตสฺมา ภวาภวํ ธาวนฺโต ชาตชิราพฺยาธมิรณาทเิภท ํอเนกวิหติ ํสํสารทุกฺข ํอตต ิ
สตต ํคจฺฉต ิปาปุณาต ิอธคิจฺฉตตี ิอตฺตาตปิิ นิพฺพจนมจิฺฉิตพฺพฯํ อตฺถนฺตรวเสน ปน ‘‘อาหโิต อหํ
มาโน เอตฺถาต ิอตฺตา, อตฺตภาโว’’ต ิจ ‘‘สุขทุกฺข ํอทต ิอนุภวตตี ิอตฺตา’’ต ิจ ‘‘อตฺตมโนต ิ ปีติ
โสมนสฺเสน คหติมโน’’ต ิจ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ, ยตฺถ ยตฺถ ยถา ยถา อตฺโถ ลพฺภต,ิ ตตฺถ ตตฺถ ตถา 
ตถา อตฺถสฺส คเหตพฺพโตตฯิ 

จุต อาเสจเน ขรเณ จฯ โจตตฯิ 

อติ พนฺธเนฯ อนฺตตฯิ อนฺตฯํ อนฺตยิตพินฺธยิต ิอนฺตคุเณนาต ิอนฺตํฯ อธิ อนฺต สทฺทสฺส 
อตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต ‘‘อนฺต ํอนฺตคุณํ อุทริย’’นฺต ิ เอตฺถ ทฺวตฺติสําการนฺโตคธ ํกุณปนฺต ํอนฺต ํนามฯ 
‘‘กายพนฺธนสฺส อนฺโต ชรีตฯิ หริตนฺต ํวา’’ต ิเอตฺถ อนฺตมิมริยาทนฺโต อนฺโต นามฯ ‘‘อนฺตมทิ ํ
ภกฺิขเว ชวีิกาน’’นฺต ิเอตฺถ ลามกนฺโตฯ ‘‘สกฺกาโย เอโก อนฺโต’’ต ิเอตฺถ โกฏฺฐาสนฺโตฯ ‘‘เอเสวนฺ
โต ทุกฺขสฺส สปปฺจฺจยสงฺขยา’’ต ิเอตฺถ โกฏนฺโตฯ อจิฺเจวํ – 

กุณปนฺต ํอนฺตมิญฺจ, มริยาโท จ ลามก;ํ 
โกฏฺฐาโส โกฏิ’เม อตฺโถ, อนฺตสทฺเทน ภาสิตาฯ 

กิต นิวาเส โรคาปนยเน จฯ เกตตฯิ สาเกต ํน ครํ, นิเกโต, นิเกต ํปาวิสิฯ อาโมทมาโน 
คจฺฉต ิสนฺนิเกตฯํ ตกิจิฺฉต,ิ จกิจิฺฉต,ิ จกิจิฺฉา, จกิจิฺฉโกฯ ตตฺถ สาเกตนฺต ิสายํ คหติวสนฏฺฐานตฺ
ตา สาเกต,ํ ยสํทฺทโลโปฯ 

ยต ปติยตเนฯ ปติยตนํ วายามกรณํฯ ยตตฯิ ยต,ิ ยตวา, ปยตนํ, อายตนํ, โลกายตฯํ 
เอตฺถ อายตนนฺต ิอายตนโต อายตนํ, จกฺขุรูปาทนีิฯ เอตานิ ห ิตทํฺวารารมฺมณจตฺิตเจตสิกา ธมฺ
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มา เสน เสน อนุภวนาทกิจิฺเจน อายตนฺต ิอุฏฺฐหนฺต ิฆฏนฺต ิวายมนฺต ิเอเตสูต ิ ‘‘อายตนานี’’ต ิ
วุจฺจนฺตฯิ เอตฺถ ปน นีตนุธาตนูํ วเสนปิ อายตนสทฺทตฺโถ วตฺตพฺโพ สิยา, โส อุตฺตริ อาวิภวิสฺสติ
ฯ 

อายตนสทฺโท นิวาสฏฺฐาเน อากเร สโมสรณฏฺฐาเน สญฺชาตเิทเส การเณ จฯ ตถา ห ิ‘‘โลเก 
อสฺิสรายตนํ วาสุเทวายตน’’นฺตอิาทสุี นิวาสฏฺฐาเน อายตนสทฺโท วตฺตตฯิ ‘‘สุวณฺณายตนํ รช
ตายตน’’นฺตอิาทสุี อากเรฯ สาสเน ปน ‘‘มโนรเม อายตเน, เสวนฺต ินํ วิหงฺคมา’’ตอิาทสุี 
สโมสรณฏฺฐาเนฯ ‘‘ทกฺขณิาปโถ คุนฺนํ อายตน’’นฺตอิาทสุี สญฺชาตเิทเสฯ ‘‘ตตฺร ตตฺเรว 
สกฺขภิพฺพต ํปาปุณาต ิสต ิสตอิายตเน’’ตอิาทสุี การเณ วตฺตตตี ิเวทติพฺโพฯ โส จ นานาปวตฺตนิิ
มตฺิตวเสน คเหตพฺโพฯ 

นิวาเส อากาเร เจว, ชาตเิทเส จ การเณ; 
สโมสรณฏฺฐาเน จ, อายตนรโว คโตฯ 

โลกายตํ นาม ‘‘สพฺพ ํอุจฺฉิฏฺฐํ, สพฺพ ํนุจฺฉิฏฺฐํฯ เสโต กาโก, กาโฬ พโก อมินิา จ อมินิา จ 
การเณนา’’ต ิ เอวมาทนิิรตฺถกการณปฏิสํยุตฺต ํตตฺิถยิสตฺถ,ํ ยํ โลเก ‘‘วิตณฺฑสตฺถ’’นฺต ิ วุจฺจต,ิ 
ยญฺจ สนฺธาย โพธสิตฺโต อสมธุโร วิธุรปณฺฑิโต ‘‘น เสเว โลกายตกิ,ํ เนต ํปญฺญาย วฑฺฒน’’นฺต ิ
อาหฯ อายติ ํหติ ํเตน โลโก น ยตต ิน อหีตตี ิโลกายตํ, กนฺิต?ํ วิตณฺฑสตฺถฯํ ตญฺห ิคนฺถ ํนิสฺสาย 
สตฺตา ปุญฺญกฺริยาย จตฺิตมฺปิ น อุปปฺาเทนฺตฯิ อญฺญตฺถาปิ ห ิเอวํ วุตฺต ํ‘‘โลกายตสิปฺปนฺต ิ‘กาโก 
เสโต, อฏฺฐีนํ เสตตฺตา, พลากา รตฺตา, โลหติสฺส รตฺตตฺตา’ต ิ เอวมาทนิยปปฺวตฺต ํปรโลกนิพฺพา
นานํ ปฏิเสธก ํวิตณฺฑสตฺถสิปปฺ’’นฺตฯิ 

ยุต ชุต ภาสเนฯ ภาสนํ อุทรีณํฯ โยตตฯิ โชตตฯิ 

ชุตทิตฺติยํฯ โชตต,ิ วิชฺโชตตฯิ ชุต,ิ โชตฯิ การิเต ‘‘โชเตต,ิ โชตยิตฺวาน สทฺธมฺม’’นฺต ิปโยคา
ฯ เอตฺถ จ ชุตีต ิอาโลโก สิริ วาฯ โชตีต ิปตาโปฯ อถ วา โชตีต ิจนฺทาทนีิฯ วุตฺตมฺปิ เจต สิริมา
วิมาน วตฺถุอฏฺฐกถายํ ‘‘โชตตี ิจนฺทมิสูริยนกฺขตฺตตารกานํ สาธารณนาม’’นฺตฯิ อถ วา ‘‘โชต ิ
โชตปิรายโณ’’ต ิวจนโต โย โกจ ิโชตต ิขตฺตยิกุลาทสุี ชาตตฺตา จ รูปโสภายุตฺตตฺตา จ, โส ‘‘โชต’ี’
ต ิวุจฺจตฯิ 
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สิต วณฺโณฯ สิตธาตุ เสตวณฺเณ วตฺตตฯิ กญฺิจาเปตฺถ วณฺณสามญฺญ ํวุตฺต,ํ ตถาปิ อธิ นีลปี
ตาทสุี เสตวณฺโณเยว คเหตพฺโพ ปโยคทสฺสนวเสนฯ เสตตฯิ เสต ํวตฺถฯํ วาจฺจลงฺิคตฺตา ปน 
เสตสทฺโท ตลิงฺิโค คเหตพฺโพฯ 

เสตํ สิตํ สุจิ สุกฺกํ, ปณฺฑร ํธวลมฺปิ จ; 
อกณฺหํ โครโมทาตํ, เสตนามานิ โหนฺติ หิฯ 

วตุ วตฺตเนฯ วตฺตต,ิ ปวตฺตต,ิ สํวตฺตต,ิ อนุวตฺตต,ิ ปริวตฺตตฯิ ปวตฺตฯํ 

กิโลต อทฺทภาเวฯ อทฺทภาโว ตนฺิตภาโวฯ กโิลตต,ิ ปกโิลตต,ิ เตเมตตี ิอตฺโถฯ การิเต 
ปกโิลเตต,ิ ปกโิลตยตฯิ อุณฺโหทกสฺมิ ํปกโิลตยิตฺวา, เตเมตฺวาต ิอตฺโถฯ 

วต ยาจเนฯ วตตฯิ 

กิต ญาเณฯ เกตตฯิ เกตนํ, เกตโก, สงฺเกโตฯ 

กติ สุตฺตชนเนฯ สุตฺต ํกนฺตตฯิ 

กติ เฉทเนฯ มสํํ กนฺตต,ิ วิกนฺตต,ิ อโยกนฺโตฯ สลฺลกนฺโต มหาวีโรฯ มา โน อชฺช วิกนฺติสุํ , 
รญฺโญ สูทา มหานเสฯ 

จตี หํิสาคนฺเธสุฯ อกีารนฺตตฺตา อมิสฺมา นิคฺคหตีาคโม น โหตฯิ จตตฯิ 

ตการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ถการนฺตธาตุ 

ถา คตินิวตฺติยํฯ ถาตฯิ อวตฺถา, ววตฺถานํ, ววตฺถติ,ํ วนโถฯ ‘‘เฉตฺวา วนํ วนถญฺจา’’ต ิเอตฺถ 
ห ิมหนฺตา รุกฺขา วนํ นาม, ขุทฺทกา ปน ตสฺมิ ํวเน ฐิตตฺตา วนโถ นาม วุจฺจนฺตฯิ 

ถุ ถุติยํฯ ถวต,ิ อภตฺิถวตฯิ ถวนา, อภตฺิถวนา, ถุต,ิ อภตฺิถุตฯิ 

ยท ิห ิรูปินี สิยา, ปญฺญา เม วสุมต ีน สเมยฺย; 
อโนมทสฺสิสฺส ภควโต, ผลเมต ํญาณถวนายฯ 
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เตห ิถุตปิปฺสตฺโถ โส, เยนิท ํถวิต ํญาณํ, พุทฺธเสฏฺโฐ จ โถมโิตฯ ตตฺร ถวนาต ิปสํสนาฯ ปสํ
สาย ห ิอเนกานิ นามานิฯ 

ถวนา จ ปสํสา จ, สิลาฆา วณฺณนา ถุต;ิ 
ปนุต ิโถมนา วณฺโณ, กตฺถนา คุณกตฺิตนํ; 

เถ สทฺทสงฆฺาเตสุฯ ถยีต,ิ ปตตฺิถยีตฯิ ถฯี อตฺริมา ปาฬิโย – อภสิชฺชต ิกุปปฺต ิพฺยาปชฺชต ิ
ปตตฺิถยีต,ิ โกปญฺจ โทสญฺจ อปปฺจฺจยญฺจ ปาตุกโรตฯิ ถโิย นํ ปริภาสิสํูตฯิ ตตฺร ‘‘ถยีต ิปตตฺิถยีต’ี’
ตมิานิ เอการสฺสียาเทสวเสน สมฺภตูานิฯ ถยีต ิสงฺฆาต ํคจฺฉต ิคพฺโภ เอตสฺิสาต ิถีฯ อาจริยา ปน 
อิตฺถีสทฺทสฺเสว เอวํ นิพฺพจนํ วทนฺต,ิ น ถีสทฺทสฺสฯ 

คพฺโภ ถยีต ิเอตสฺิสา, อติ ิถี อติ ิโน รุจ;ิ 
คพฺโภ ถยีต ิเอตสฺิสา, อติ ิอิตฺถีต ิอาจริยาฯ 

เตสํ สุทุกฺกโรวาเท, ‘‘อตฺิถ’ี’ต ิ ปทสมฺภโว; 
อยํ วินิจฺฉโย ปตฺโต, นิจฺฉยํ โภ สุณาถ เมฯ 

ถีสทฺเทน สมานตฺโถ, อิตฺถีสทฺโท ยโต ตโต; 
ถีสทฺเท ลพฺภมานตฺถ,ํ อิตฺถีสทฺทมฺห ิโรปิยฯ 

อปปฺานํ พหุตา ญาเย, คหเิต สต ิยุชฺชต;ิ 
ตถา ห ิ‘‘ทฺเว ทุเว, ตณฺหา, ตสิณา’’ต ินิทสฺสนํฯ 

อถ วา ปน ‘‘อตฺิถ’ี’ต-ิอทิ ํ วณฺณาคมาทโิต; 
นิรุตฺตลิกฺขเณนาปิ, สิชฺฌตตี ิปกาสเยฯ 

อจิฺฉตตี ินเร อตฺิถ,ี อจิฺฉาเปตตี ิวา ปน; 
อทิ ํนิพฺพจนญฺจาปิ เญยฺยํ นิพฺพจนตฺถนิาฯ 

อตฺริมานิ อตฺิถนีมภธิานานิ – 

อตฺิถ ีถ ีวนิตา นารี, อพลา ภรุี สุนฺทรี; 
กนฺตา สีมนินี มาตุ-คาโม ปิยา จ กามนิีฯ 
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รมณี ปมทา ทยิตา, ลลนา มหลิา’งฺคนา; 
ตาสํเยว จ นามานิ, อวตฺถาโต อมิานิปิฯ 

โครี จ ทาริกา กญฺญา, กุมารี จ กุมาริกา; 
ยุวต ีตรุณี มาณ-วิกา เถรี มหลฺลกิาฯ 

ตถา ห ิอฏฺฐวสฺสิกา โครีตปิิ ทาริกาตปิิ วุจฺจตฯิ ทสวสฺสิกา กญญฺาต ิวุจฺจตฯิ อนิพฺพทิฺธา 
วา โยพฺพนิตฺถ ีกญฺญาต ิวุจฺจตฯิ ทฺวาทสวสฺสิกา กุมารีตปิิ วุจฺจต ิกุมาริกาตปิิฯ อโถ ชรํ อปปฺตฺ
ตา ยุวตีตปิิ ตรุณีตปิิ มาณวิกาตปิิ วุจฺจตฯิ ชรํ ปตฺตา ปน เถรีตปิิ มหลฺลิกาตปิิ วุจฺจตฯิ ปุริเส
สุปิ อยํ นโย ยถารห ํเวทติพฺโพฯ 

กญฺิจาเปตฺถ เอวํ นิยโม วุตฺโต, ตถาปิ กตฺถจ ิอนิยมวเสนปิ โวหาโร ปวตฺตตฯิ ตถา ห ิ‘‘ราชา 
กุมารมาทาย, ราชปุตฺต ีจ ทาริก’’นฺต ิจ ‘‘อจฺฉา กณฺหาชนิํ กญฺญ’’นฺต ิจ อมิาสํ ทฺวินฺนํ ปาฬีนํ 
วเสน ยา อตฺิถ ีทาริกาสทฺเทน วตฺตพฺพา, สา กญญฺาสทฺเทนปิ วตฺตพฺพา ชาตาฯ ยาปิ จ 
กญญฺาสทฺเทน วตฺตพฺพา, สาปิ ทาริกาสทฺเทน วตฺตพฺพา ชาตาฯ ตถา ‘‘ราชา กุมารมาทาย, 
ราชปุตฺต ีจ ทาริก’’นฺต ิจ ‘‘กุมาริเย อุปเสนิเย, นิจฺจ ํนิคฬมณฺฑิเต’’ต ิจ อมิาสํ ปน ปาฬีนํ วเสน 
ยา อตฺิถ ีทาริกาสเทน วตฺตพฺพา, สา กุมาริกาสทฺเทนปิ วตฺตพฺพา ชาตาฯ ยา จ ปน กุมารีสทฺ
เทน วตฺตพฺพา, สาปิ ทาริกาสทฺเทน วตฺตพฺพา ชาตาฯ อปิเจตฺถ ‘‘ราชกญฺญา รุจา นามา’’ต ิจ 
‘‘ตโต มทฺทมฺิปิ นฺหาเปสุํ, สิวิกญฺญา สมาคตา’’ต ิจ อมิาสํ ทฺวินฺนํ ปาฬีนํ ทสฺสนโต ยา อนิพฺพทิฺธา 
วา โหตุ นิพฺพทิฺธา วา, ยาว ชรํ น ปาปุณาต,ิ ตาว สา กญฺญาเยว นามาตปิิ เวทติพฺพฯํ 

เกเจตฺถ วเทยฺยุํ – ยํ ตุมฺเหห ิ‘‘อฏฺฐวสฺสิกา โครีตปิิ ทาริกาตปิิ วุจฺจต’ี’ต ิวุตฺต,ํ เอตสฺมิ ํปน 
วจเน ‘‘ยทาห ํทารโก โหม,ิ ชาตยิา อฏฺฐวสฺสิโก’’ต ิวจนโต อฏฺฐวสฺโส ทารโก โหตุ, ‘‘ตตฺถทฺทสกุ
มารํ โส, รมมานํ สเก ปุเร’’ต ิปาฬิยํ ปน ปุตฺตทาเรห ิสํวทฺโธ เวสฺสนฺตรมหาราชา กถ ํ‘‘กุมาโร’’ต ิ
วตฺตุ ํยุชฺชสฺิสต ิทฺวาทสวสฺสาตกฺิกนฺตตฺตา? ยุชฺชเตว ภควโต อจิฺฉาวเสนฯ ภควา ห ิธมฺมสฺิสรตฺตา 
โวหารกุสลตาย จ ยํ ยํ เวเนยฺยชนานุรูปํ เทสนํ เทเสตุ ํอจิฺฉต,ิ ต ํต ํเทเสต ิเอว, ตสฺมา ภควตา 
ตสฺส มาตาปิตนูํ อตฺถติ ํสนฺธาย กุมารปริหาเรน วทฺธติตฺตญฺจ เอวํ เทสนา กตาฯ ตถา ห ิอายสฺ
มา กุมารกสฺสโป กุมารปริหาเรน วทฺธติตฺตา มหลฺลโกปิ สมาโน กุมารกสฺสโปตฺเวว โวหริยตฯิ ‘‘น 
วายํ กุมารโก มตฺตมญฺญาสี’’ต ิ เอตฺถ ปน สิรสฺมิ ํปลเิตสุ ชาเตสุปิ อายสฺมนฺต ํอานนฺท ํอายสฺมา 
มหากสฺสโป ตสฺมิ ํเถเร อธมิตฺตวิสฺสาโส หุตฺวา โกมารวาเทน โอวทนฺโต กุมารโกต ิอโวจาต ิ
คเหตพฺพฯํ อุทานฏฺฐกถายํ ปน ‘‘สตฺตา ชาตทวิสโต ปฏฺฐาย ยาว ปญฺจทสวสฺสํ, ตาว กุมารกา, 
พาลาต ิจ วุจฺจนฺต,ิ ตโต ปรํ วีสตวิสฺสานิ ยุวาโน’’ต ิวุตฺตฯํ 
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มนฺถ มตฺถ วิโลฬเนฯ มนฺถตฯิ มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจ อาทายฯ อภมิตฺถต ิทุมฺเมธ ํวชริํวมฺ
หมยํ มณิฯํ สิเนรุํ มตฺถ ํกตฺวาฯ 

กุถิ ปุถิ ลุถิ หํิสาสํกิเลเสสุฯ กุนฺถตฯิ กุนฺโถ, กุนฺถกปิิลฺลกิฯํ ทสฺิวาน ปตติ ํสาม,ํ ปุตฺตก ํปํสุ
กุนฺถติฯํ ปุนฺถตฯิ ลุนฺถตฯิ 

นาถ ยาจโนปตาปิสฺสริยาสีสาสุฯ นาถธาตุ ยาจเน อุปตาเป อสฺิสริเย อาสีสเน จาต ิ
จตสฺูวตฺเถสุ วตฺตตฯิ เตนาหุ โปราณา ‘‘นาถตีต ินาโถ, เวเนยฺยานํ หติสุข ํอาสีสต ิปตฺเถต,ิ 
ปรสนฺตานคต ํวา กเิลสพฺยสนํ อุปตาเปต,ิ ‘‘สาธุ ภกฺิขเว ภกฺิขุ กาเลน กาล ํอตฺตสมฺปตฺติ ํปจฺจเวกฺ
เขยฺยา’ตอิาทนิา ต ํต ํหติปฏิปตฺติ ํยาจตตี ิอตฺโถ, ปรเมน จตฺิตสฺิสริเยน สมนฺนาคโต สพฺพสตฺเต 
วา คุเณห ิอสีต ิอภภิวตตี ิปรมสฺิสโร ภควา ‘นาโถ’ต ิวุจฺจตตี ินาถตตี ินาโถ’’ตฯิ สทฺทสตฺถวิท ูปน 
เตสุ จตสุู อตฺเถสุ นาถ นาธ อติ ิธาตุทฺวยํ ปฐนฺตฯิ อตฺตโนภาสตฺตา ปน ตสฺส ‘‘นาถเต นาธเต’’
ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ 

เอตฺถ สิยา ‘‘ยท ิยาจนตฺเถน นาถตตี ินาโถ, เอวํ สนฺเต โย โกจ ิยาจโก ทลทิฺโท, โส เอว นา
โถ สิยาฯ โย ปน อยาจโก สมทิฺโธ, โส น นาถต ิน ยาจตตี ิอนาโถ สิยา’’ต?ิ น, นาถสทฺโท ห ิยา
จนตฺถาทสุี ปวตฺตมาโน โลกสงฺเกตวเสน อุตฺตมปุริเสสุ นิรูฬฺโห, ภควา จ อุตฺตเมสุ สาตสิยํ อุตฺ
ตโม, เตน ต ํต ํหติปฏิปตฺติ ํยาจตตี ินาถสทฺทสฺสตฺโถ วุตฺโตฯ อนาถสทฺโท ปน อตฺิตรชเนสุ นิรูฬฺ
โห, โส จ โข ‘‘น นาโถต ิอนาโถฯ นตฺถ ินาโถ เอตสฺสาต ิวา อนาโถ’’ต ิทพฺพปฏิเสธวเสน, น ปน 
‘‘น นาถต ิน ยาจตตี ิอนาโถ’’ต ิธาตุอตฺถปฏิเสธวเสนฯ โย ห ิอญฺญสฺส สรณํ คต ิปตฏฺิฐา โหต,ิ 
โส นาโถ, โย จ อญฺญสฺส สรณํ คต ิปตฏฺิฐา น โหต,ิ นาปิ อตฺตโน อญฺโญ สรณํ คต ิปตฏฺิฐา โหต,ิ 
โส อนาโถต ิวุจฺจต ิสงฺเกตวเสนฯ ตถา ห ิ‘‘สงฺเกตวจนํ สจฺจ,ํ โลกสมฺมุตกิารณ’’นฺต ิ วุตฺตฯํ อมิสฺส 
ปนตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ ํอมิสฺมิ ํฐาเน ‘‘โลกนาโถ ตุวํ เอโก, สรณํ สพฺพปาณิน’’นฺต ิจ ‘‘อนาถานํ ภวํ 
นาโถ’’ต ิจ – 

‘‘เอวาห ํจนฺิตยิตฺวาน, เนกโกฏิสต ํธนํ; 
นาถานาถานํ ทตฺวาน, หมิวนฺตมุปาคม’ิ’นฺต ิจ 

ปาฬิโย นิทสฺสนานิ ภวนฺตฯิ ยสฺมา ปน สาสเน จ โลเก จ ยาจโก ‘‘นาโถ’’ต ิน วุจฺจต,ิ อยาจ
โก จ ‘‘อนาโถ’’ตฯิ โลกสฺส ปน สรณํ ‘‘นาโถ’’ต ิ วุจฺจตฯิ ยสฺส สรณํ น วิชฺชต,ิ โส ‘‘อนาโถ’’ต ิ วุจฺจ
ต,ิ ตถา สมทิฺโธ ‘‘นาโถ’’ต ิ วุจฺจต,ิ อสมทิฺโธ ‘‘อนาโถ’’ตฯิ ตสฺมา ปญฺญวตา สพฺเพสุ ฐาเนสุ 
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ธาตุอตฺถมตฺเตน โลกสมญฺญ ํอนตธิาวิตฺวา ยถานุรูปํ อตฺโถ คเหตพฺโพฯ อยญฺจ นีต ิสาธุก ํมนสิ 
กาตพฺพาฯ 

วิถุ ยาจเนฯ เวถตฯิ 

สถ เสฐิลฺเลฯ สถตฯิ สถโล ห ิปริพฺพาโช, ภยฺิโย อากริเต รชฯํ สิฐิโลตปิิ ปาฬิ ทสฺิสตฯิ ตทา 
ฐิกาโร มุทฺธโช คเหตพฺโพฯ 

กถิ โกฏิลฺเลฯ กนฺถตฯิ 

กตฺถ สิลาฆายํฯ กตฺถต,ิ วิกตฺถตฯิ กตฺถนา, วิกตฺถนาฯ ตตฺถ กตฺถตีต ิปสํสตฯิ วิกตฺถตีต ิวิ
รูปํ กตฺถต ิอภตูวตฺถุทปีนโตฯ เอตฺถ จ ‘‘พหุมฺปิ โส วิกตฺเถยฺย, อญฺญ ํชนปท ํคโต’’ต ิจ ‘‘อเิธกจฺโจ 
กตฺถ ีโหต ิวิกตฺถ,ี โส กตฺถต ิ‘อหมสฺม ิสีลสมฺปนฺโนต ิวา วตฺตสมฺปนฺโนต ิวา วิกตฺถต’ีต’ิ’ จ อาทโย 
ปโยคาฯ 

พยฺถ ทุกฺขภยจลเนสุฯ พฺยถตฯิ ภนฺตา พฺยถติมานสาฯ ตโต กุมาราพฺยถติา, สุตฺวา 
ลุทฺทสฺส ภาสิตฯํ อตฺิเถต ํทฺวยํ จลญฺเจว พฺยถญฺจฯ 

สุถ กุถ กถ หํิสายํฯ โสถตฯิ โกถตฯิ กถตฯิ 

ปถ คติยํฯ ปถตฯิ ปโถฯ ปโถต ิมคฺโคฯ โส ทุวิโธ มหาชเนน ปทสา ปฏิปชฺชติพฺโพ ปกตมิคฺ
โค จ ปณฺฑิเตหนิิพฺพานตฺถเิกห ิปฏิปชฺชติพฺโพ ปฏิปทาสงฺขาโต อริยมคฺโค จาตฯิ ตตฺถ ปกตมิคฺ
โค อุปปฺนฺนกจิฺจากจิฺเจห ิชเนห ิปถยิต ิคจฺฉิยตตี ิปโถ, ปฏิปทา ปน อมตมหาปุรํ คนฺตุกาเมห ิกุล
ปุตฺเตห ิสทฺธาปาเถยฺยํ คเหตฺวา ปถยิต ิปฏิปชฺชยิตตี ิปโถฯ อถ วา ปาเถต ิการก ํปุคฺคล ํคเมต ิ
นิพฺพานํ สมฺปาเปตตี ิวา ปโถ, ปฏิปทาเยวฯ มคฺคาภธิานํ จุราทิคเณ มคคฺธาตุกถนฏฺฐาเน 
กเถสฺสามฯ 

กถ นิปฺปาเกฯ กถตฯิ 

มถ วิโลถเนฯ มถตฯิ 

โปถ ปริยายนภาเวฯ โปถตฯิ โปถโกฯ โปเถตตี ิอยํ จุราทิคเณปิ วตฺตตฯิ เตน ‘‘สมนฺตา 
อนุปริเยยฺยุํ, นิปโฺปเถนฺตา จตุทฺทสิา’’ต ิปโยโค ทสฺิสตฯิ 
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โคตฺถ วํเสฯ โคตฺถตฯิ โคตฺถุโล, โคตฺถุฯ 

ปุถุ วิตฺถาเรฯ โปถตฯิ ปุถวีฯ 

ถการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ทการนฺตธาตุ 

ทา ทาเนฯ อาปุพฺโพ คหเณฯ สทฺโธ ทานํ ททาต ิเทต,ิ สีล ํอาททาต ิอาเทตฯิ อมิานิ 
สุทฺธกตฺตุปทานิ ตทฺทปีกตฺตาฯ สทฺโธ อสฺสทฺธ ํทานํ ทาเปต,ิ สีล ํอาทเปต,ิ สมาทเปตฯิ เย ธมฺม
เมวาทปยนฺต ิสนฺโตฯ อมิานิ การิตปทานิ เหตุกตฺตุปทานีต ิจ วุจฺจนฺต ิตทฺทปีกตฺตาฯ สทฺเธน 
ทานํ ทยีต,ิ สีล ํอาทยีต,ิ สมาทยีต,ิ อมิานิ กมฺมปทานิ ตทฺทปีกตฺตาฯ อยญฺจ ทา ทาเนต ิธาตุ 
สาสนานุรูปสุตวิเสน ทิวาทิคณํ ปตฺวา สุปนกฺริยํ วทนฺโต ‘‘ทายต ินิทฺทายต ินิทฺทา’’ต ิสนามปทา
น ิสุทฺธกตฺตุปทานิ ชนยตฯิ ทานมวขณฺฑนญจฺ วทนฺโต ‘‘ทยิต ิทานํ ทาตฺต’’นฺต ิสนามปทานิ 
สุทฺธกตฺตุปทานิ ชนยตฯิ สุทฺธํิวทนฺโต ‘‘ทายต ิเวทายต ิโวทาน’’นฺต ิสนามปทานิ สุทฺธกตฺตุปทานิ 
ชนยต,ิ อมิสฺมิ ํปน ภูวาทิคเณ ทานํ วทนฺโต อาปุพฺพวเสน คหณญจฺ วทนฺโต ‘‘ททาต ิเทต ิอาท
ทาต ิอาเทต ิทานํ อาทาน’’นฺต ิสนามปทานิ สุทฺธกตฺตุปทานิ ชนยตฯิ ตถา กุจฺฉิตคมนํ วทนฺโต 
‘‘ทาต ิ สุทฺทาต ิสุทฺโท สุทฺท’ี’ต ิสนามปทานิ สุทฺธกตฺตุปทานิ ชนยตตี ิอยํ วิเสโส ทฏฺฐพฺโพฯ ยถา 
เจตฺถ, เอวมญฺญตฺราปิ ยถาสมฺภวํ วิเสโส อุปปริกฺขติพฺโพ นยญฺญหูฯิ 

อทิานิสฺส นามปทานิ ตุมนฺตาทนีิ พฺรูมฯ ‘‘ทานํ, เทยฺยํ, ทาตพฺพ,ํ พฺรหฺมเทยฺยํ, ทนฺินํ, ทาย
โก, ทายิกา, ทกฺขณิา’’ อจิฺจาทนีิ, ‘‘ทาตุ,ํ ปทาตุ,ํ ทาตเว, ปทาตเว, ทตฺวา, ทตฺวาน, ททาตุน, 
ททตฺิวา, ททตฺิวาน, ททยิ, ทชฺชา, ททยิาน, อาทาตุ,ํ อาทาย, อาทยิ’’ อจิฺจาทนีิ จ โยเชตพฺพานิฯ 

ตตฺถ ทานนฺต ิทาตพฺพ,ํ ททนฺต ิเอเตนาต ิอตฺเถ น เทยฺยธมฺโม ทานเจตนา จ วุจฺจตฯิ กสฺมา 
ปน ตตฺถ ทินฺนสทฺโทเยว กถยิต,ิ น ทตฺตสทฺโทต?ิ อกถเน การณมตฺถฯิ ‘‘ทานํ ทนฺิน’’นฺตอิาทสุี 
ห ิทินฺนสทฺทฏฺฐาเน ทตฺตสทฺโท น ทสฺิสต,ิ ตสฺมา น กถยิตฯิ 

คุณภโูต ทตฺตสทฺโท, น ทฏฺิโฐ ชนิภาสิเต; 
‘‘มนสา ทานํ มยา ทนฺินํ’’, อติ ิทินฺนปท ํวิยฯ 

‘‘เทวทตฺโต ยญฺญทตฺโต, ทตฺโต’’ อติ ิจ อาทโิก; 
ปณฺณตฺตวิจเน ทฏฺิโฐ, สมาสพฺยาสโต ปนฯ 
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ตสฺมา ‘‘เทวทตฺโต’’ตอิาทสุี ‘‘เทเวน ทนฺิโน’’ต ิสมาสํ กตฺวา ปณฺณตฺตวิจนตฺตา ทินฺนสทฺทสฺส 
ทตฺตาเทโส กาตพฺโพ สาสนานุรูเปนฯ อุปริ ห ิ ‘‘ทนฺินสฺส ทตฺโต กฺวจ ิปณฺณตฺตยิ’’นฺต ิลกฺขณํ ปสฺ
สิสฺสถฯ อยเมว ห ิสาสเน นีต ิอวิลงฺฆนียาฯ อทิ ํปเนตฺถ ววตฺถานํ – 

สกฺกเฏ ทตฺตสทฺโทว, ทินฺนสทฺโท น ทสฺิสต;ิ 
พฺยาสมฺห ิทินฺนสทฺโทว, ทตฺตสทฺโท น ปาฬิยํฯ 

‘‘มนสา ทานํ มยา ทนฺินํ, ทานํ ทนฺิโน’’ตอิาทสุิ; 
‘‘ธมฺมทนฺินา มหามายา’’, อจิฺจาทสุี จ ปาฬิสุฯ 

อติ ิพฺยาสสมาสานํ, วสา ทฺเวธา ปวตฺตต;ิ 
ทินฺนสทฺโทต ิทเีปยฺย, น โส สกฺกฏภาสิเตฯ 

คุณภโูต ทตฺตสทฺโท, อสมาสมฺห ิเกวโล; 
น ทสฺิสต ิมุนิมเต, ทินฺนสทฺโทว เกวโลฯ 

เตเนว ทินฺนสทฺทสฺส, ทตฺตาเทโส กโต มยา; 
‘‘ทตฺต ํสิรปปฺทาน’’นฺต,ิ กวโย ปน อพฺรวุํฯ 

เอทโิส ปาฬิยํ นตฺถ,ิ นโย ตสฺมา น โส วโร; 
‘‘ทตฺโต’’ต ิ ภรูิทตฺตสฺส, สญฺญา ปณฺณตฺตยิํ คตาฯ 

‘‘พฺรหฺมทตฺโต พุทฺธทตฺโต, ทตฺโต’’ อติ ิห ิสาสเน; 
ปณฺณตฺตยิํ ทตฺตสทฺโท, อสมาสสมาสิโกฯ 

‘‘ปรทตฺตโภชน’’นฺต,ิ เอวมาทสุี ปาฬิสุ; 
สมาเส คุณภโูตยํ, ทตฺตสทฺโท ปตฏฺิฐิโตฯ 

‘‘มนสา ทานํ มยา ทนฺินํ, ทานํ ทนฺิโน’’ตอิาทสุิ; 
คุณภโูต ทินฺนสทฺโท, อสมาสมฺห ิทสฺิสตฯิ 

‘‘ทนฺินาทายี ธมฺมทนฺินา’’, อจิฺเจวมาทสุี ปน; 
สมาเส คุณปณฺณตฺต-ิภาเวเนส ปทสฺิสตฯิ 
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โกจ ิปน สทฺทสตฺถวิท ูครุ เอวํ สทฺทรจนมกาสิ – 

‘‘ยสฺสงฺกุเรห ิชมุิตมฺพุชโลทเิตห,ิ 
วาเตริเตห ิปตเิตห ิสุเณห ิเตหฯิ 

เชนนฺตจวีรมโสภถ พฺรหฺมทตฺต,ํ 
วนฺทาม ิต ํจลทล ํวรโพธรุิกฺข’’นฺตฯิ 

เอตฺถ จ พรฺหฺมทตฺตนฺต ิอทิ ํสกฺกฏภาสาโต นยํ คเหตฺวา วุตฺต,ํ น ปาฬิโตฯ ปาฬินยญฺหปิตฺวา 
‘‘พฺรหฺมทตฺตยิ’’นฺต ิ วา ‘‘พฺรหฺมทนฺิน’’นฺต ิวา ‘‘เทวทตฺตยิ’’นฺต ิวา ‘‘เทวทนฺิน’’นฺต ิวา รูเปน 
ภวิตพฺพฯํ ตถา ห ิ‘‘โพธสิตฺโต จ มทฺท ีจ สมฺโมทมานา สกฺกทตฺตเิย อสฺสเม วสิสํู ’’ต ิปาฬินยานุรู
โป อฏฺฐกถาปาโฐ ทสฺิสตฯิ ตสฺมา เอตฺเถวํ วทาม – 

‘‘ทตฺตสทฺทสฺส ฐานมฺห,ิ ‘‘ทตฺตยิ’’นฺต ิรโว คโต; 
เทวทตฺตยิปตฺโต จ, อสฺสโม สกฺกทตฺตโิย’’ตฯิ 

อยํ นีต ิสาธุก ํมนสิ กาตพฺพาฯ อตฺร ปน ปริปุณฺณาปริปุณฺณวเสน ยถารห ํปทกฺกโม ภวตฯิ 

ททาต,ิ ททนฺตฯิ ททาสิ, ททาถฯ ททาม,ิ ททามฯ ททาตุ, ททนฺตุฯ ททาห,ิ ททาถฯ ททาม,ิ 
ททาม, ททามเสฯ ทเทยฺย, ทเท, ทชฺชาฯ ทชฺชา สปปฺุริโส ทานํฯ ทเทยฺยุํ, ทชฺชุฯํ ปิตา มาตา จ 
เต ทชฺชุฯํ ทเทยฺยาสิ, ทชฺชาสิ, ทชฺเชสิ อจิฺจปิฯ ทชฺชาสิ อภยํ มมฯ มาตรํ เกน โทเสน, ทชฺชาสิ 
ทกรกฺขโินฯ สีลวนฺเตสุ ทชฺเชสิ, ทานํ มทฺท ิยถารหฯํ ทเทยฺยาถ, ทชฺชาถฯ ทเทยฺยาม,ิ ทชฺชาม,ิ 
ทเทยฺยาม, ทชฺชามฯ ทเทถ, ทเทรํฯ ทเทโถ, ทเทยฺยาวฺโห, ทชฺชาวฺโหฯ ทเทยฺยํ, ทชฺชฯํ เนว 
ทชฺช ํมโหสธฯํ ทเทยฺยามฺเห, ทชฺชามฺเหฯ อยมสฺมาก ํขนฺตฯิ ครูนํ ปน ขนฺต ิอญฺญถา ภวตฯิ ตถา 
ห ิ– 

ครู ‘‘ทชฺชต ิทชฺชนฺต’ิ’, อติอิาทนิเยน ตุ; 
อฏฺฐนฺนมฺปิ วิภตฺตนีํ, วเสนาหุ ปทกฺกมฯํ 

ปาฬิ ํอุปปริกฺขตฺิวา, ตญฺเจ ยุชฺชต ิคณฺหถ; 
น ห ิสพฺพปปฺกาเรน, ปาฬิโย ปฏิภนฺต ิโนฯ 

ตตฺถ อสฺมาก ํขนฺตยิา ‘‘ทชฺชา ทชฺช’’นฺตอิาทนีิ ยฺยการสหเิตเยว สตฺตมยิา ปทรูเป สิชฺฌนฺตฯิ 
‘‘ทชฺชา สปปฺุริโส ทาน’’นฺต ิเอตฺถ ห ิ‘‘ทชฺชา อทิ ํ‘‘ทเทยฺยา’’ต ิ ปทรูปํ ปตฏฺิฐเปตฺวา ยฺยกาเร ปเร 
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สรโลปํ กตฺวา ตโต ตณฺิณํ พฺยญฺชนานํ สํโยคญฺจ ตสุีสญฺโญคพฺยญฺชเนสุ ทฺวินฺนํ สรูปานเมกสฺส 
โลปญฺจ ทฺยการสญฺโญคสฺส จ ชการทฺวยํ กตฺวา ตโต ทฆีวเสนุจฺจาริตพฺพตฺตา อนิมตฺิต ํทฆีภาวํ 
กตฺวา นิปผฺชฺชตฯิ เอวํ สาสนสฺสานุรูโป วณฺณสนฺธ ิภวตฯิ ทุวิโธ ห ิสนฺธ ิปทสนฺธ ิวณฺณสนฺธตีฯิ 
เตสุ ยตฺถ ปทจฺเฉโท ลพฺภต,ิ โส ปทสนฺธฯิ ยถา? ตตฺรายํฯ ยตฺถ ปน น ลพฺภต,ิ โส วณฺณสนฺธฯิ 
ยถา? อตฺรโชฯ ยถา จ สุคโต, ยถา จ ปทฺธานิฯ เอวํ ทุวิเธสุ สนฺธสุี ‘‘ทชฺชา’’ต ิอยํ วณฺณสนฺธ ิเอว
ฯ 

อปโรปิ รูปนโย ภวต ิตฺวาปจฺจยนฺตวเสน – 

‘‘อยํ โส อนฺิทโก ยกฺโข, ทชฺชา ทานํ ปริตฺตก;ํ 
อตโิรจต ิอมฺเหห,ิ จนฺโท ตารคเณ ยถา’’ต ิ

ทสฺสนโตฯ เอตฺถ ห ิทชฺชาต ิทตฺวาต ิอตฺโถฯ อทิ ํปน ทตฺวาสทฺเทน สมานตฺถ ํ‘‘ททยฺิย’’ อติ ิปท
รูปํ ปตฏฺิฐเปตฺวา ยฺยกาเร ปเร สรโลปํ กตฺวา สญฺโญเคสุ สรูปโลปญฺจ ตโต ทฺยการสญฺโญคสฺส ชฺ
ชการทฺวยํ ทฆีตฺตญฺจ กตฺวา นิปผฺชฺชตฯิ 

อถาปโรปิ รูปนโย ภวต ิกมฺมนิ ยปจฺจยวเสนฯ ตถา ห ิ‘‘เปตานํ ทกฺขณํิ ทชฺชา’’ต ิจ 
‘‘ทกฺขณิา ทชฺชา’’ต ิจ ทฺเว ปาฐา ทสฺิสนฺตฯิ ตตฺถ ปจฺฉิมสฺส ทชฺชาต ิทาตพฺพาต ิอตฺโถ กมฺมนิ 
ยปจฺจยวเสนฯ อธิ ปน ทาธาตุโต ยปจฺจยํ กตฺวา ธาตุสฺส ทฺวิตฺตญฺจ ปุพฺพสฺส รสฺสตฺตญฺจ ตโต 
ยกาเร ปเร สรโลปํ สญฺโญคภาวญฺจ ชฺชการทฺวยญฺจ อตฺิถลิงฺิคตฺตา อาปจฺจยาทญฺิจ กตฺวา ‘‘ทชฺ
ชา’’ต ินิปผฺชฺชตฯิ เอวํ ‘‘ทชฺชา ทเทยฺยา’’ต ิจ ‘‘ทชฺชา ททยฺิย ทตฺวา’’ต ิจ ‘‘ทชฺชา ทาตพฺพา’’ต ิจ 
เอตานิ ปจฺเจก ํปริยายวจนานิ ภวนฺตฯิ ‘‘ทชฺชุฯํ ทชฺชาสิ, ทชฺชาถฯ ทชฺชาม,ิ ทชฺชามฯ ทชฺชาวฺโห, 
ทชฺช’’นฺต ิเอตานิปิ ‘‘ทเทยฺยุํ ทเทยฺยาสี’’ตอิาทนิา ปทรูปานิ ปตฏฺิฐเปตฺวา ยฺยกาเร ปเร สรโลปํ 
สญฺโญเคสุ สรูปโลปํ ทฺยการสมญฺโญคสฺส ชฺชการทฺวยญฺจ กตฺวา นิปผฺชฺชนฺตฯิ เอเตสุ ทชฺชาสีต ิ
ยํ รูปํ ตสฺสาวยวสฺส อาการสฺส เอการํ กตฺวา อปรมฺปิ ‘‘ทชฺเชสี’’ต ิ รูปํ ภวตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ เอส นโย 
อญฺญตฺราปิ ยถาสมฺภวํ โยเชตพฺโพฯ 

อจนฺิเตยฺยานุภาวสฺส ห ิสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาฬินโย อจนฺิเตยฺโยเยว โหต,ิ คมฺภโีร ทุกฺโขคาฬฺ
โห, น เยน เกนจ ิลกฺขเณน สาเธตพฺโพ, ยถาตนฺต ิวิรจเิตเหว ลกฺขเณห ิสาเธตพฺโพฯ ตถา ห ิ
‘‘ขตฺตยิา ตตฺิถยิา เจตยิานี’’ตอิาทสุี ยกาเร ปเร สรโลโป ภวต,ิ เตน ‘‘อเถตฺเถกสต ํ ขตฺยาฯ 
เอวมฺปิ ตตฺิถฺยา ปุถุโส วทนฺตฯิ อารามรุกฺขเจตฺยานี’’ต ิปโยคา ทสฺิสนฺตฯิ ตถา ‘‘สากจฺฉต ิตจฺฉ’’นฺ
ต ิเอตฺถาปิ ‘‘สห กถยต’ี’ตวิา ‘‘สํกถยต’ี’ต ิวา ‘‘ตถฺย’’นฺต ิจ ปทรูปํ ปตฏฺิฐเปตฺวา สหสทฺทสฺส 
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หการโลปํ, สํสทฺเท จ นิคฺคหตีโลปํ กตฺวา สการคตสฺส สรสฺส ทฆี ํกตฺวา ยกาเร ปเร สรโลปํ กตฺ
วา ตโต ถยฺการสญฺโญคสฺส จฺฉยุค ํกตฺวา วิสภาคสญฺโญเค เอโก เอกสฺส สภาคตฺตมาปชฺชตฯิ 
เตน ‘‘สากจฺฉต ิตจฺฉ’’นฺต ิรูปานิ สิชฺฌนฺตฯิ ตถา ห ิ‘‘อญฺญมญฺญ ํ สากจฺฉิสุํฯ กาเลน ธมฺมสากจฺฉา
ฯ ภตู ํตจฺฉํฯ ยถาตถยิํ วิทตฺิวาปิ ธมฺม,ํ สมฺมา โส โลเก ปริพฺพเชยฺยา’’ต ิสวิกปานิ ปโยคานิ 
ทสฺิสนฺตฯิ ‘‘นชฺชา’’ตอิาทสุีปิ ‘‘นทยิา’’ตอิาทนีิ ปทรูปานิ ปตฏฺิฐเปตฺวา วณฺณสนฺธวิเสน ยกาเร 
ปเร โลปวิธ ิลพฺภตเิยวฯ วิวิโธ ห ิสาสนานุกโูล รูปนิปผฺาทนุปาโย, อุปริ จ เอเตสํ สาธนตฺถ ํ
‘‘สรโลโป ยมนราทสีู’’ตอิาทนีิ ลกฺขณานิ ภวิสฺสนฺตฯิ ตตฺถ – 

‘‘ทชฺชา ทชฺชุ’’นฺตอิาทนีิ, สตฺตมนีํ วเสน เม; 
วุตฺตานิ โยคริาชสฺส, สาสนตฺถ ํมเหสิโนฯ 

อตฺริท ํวตฺตพฺพ,ํ กญฺิจาปิ อฏฺฐกถาจริเยห ิ‘‘มาตรํ เตน โทเสน, ทชฺชาห ํทกรกฺขโิน’’ต ิเอตฺถ 
ทชฺชนฺต ิปทสฺส ‘‘ทมฺม’ี’ต ิ วตฺตมานาวเสน วิวรณํ กต,ํ ตถาปิ สตฺตมปีโยโคเยวฯ อาจริยา ห ิ
‘‘สตฺตมปีโยโค อย’’นฺต ิชานนฺตาปิ ‘‘กทาจ ิอญฺเญ ปริกปปฺตฺถมฺปิ คณฺเหยฺยุ’’นฺต ิอาสงฺกาย เอวํ 
วิวรณมกสุํฯ ตถา กญฺิจาปิ เตห ิ‘‘อนาปราธกมฺมนฺต,ํ น ทชฺช ํทกรกฺขโิน’’ต ิเอตฺถ น ทชฺชนฺต ิ
ปทสฺส ‘‘นาห ํทกรกฺขสฺส ทสฺสาม’ี’ต ิภวิสฺสนฺตวีเสน วิวรณํ กต,ํ ตถาปิ สตฺตมปีโยโคเยว, อนาคต ํ
ปน ปฏิจฺจ วตฺตพฺพตฺถตฺตา เอวํ วิวรณํ กตฯํ ‘‘เนว ทชฺช ํมโหสธ’’นฺต ิเอตฺถ ปน ‘‘น ตฺเวว 
ทเทยฺย’’นฺต ิสตฺตมปีโยควเสเนว วิวรณํ กตนฺตฯิ เอวํ ทชฺชปํทสฺส วินิจฺฉโย เวทติพฺโพฯ 

อทิานิ ปโรกฺขาทวิเสน ปทกฺกโม กถยิตฯิ ‘‘ทท, ททฯู ทท’ู’ต ิจ อทิ ํ‘‘นารโท อติ ินาเมน, 
กสฺสโป อติ ิม ํวิท’ู’ตอิาทสุี วิทูสทฺเทน สมฯํ ทเท, ททตฺิถ, ทท,ํ ททมฺิหฯ ททตฺิถ, ททเิรฯ ททตฺิโถ, 
ททวฺิโหฯ 

เอตฺถ จ ททิตฺโถต ิอทิ ํ‘‘สญฺชคฺฆตฺิโถ มยา สหฯ มา กสิิตฺโถ มยา วินาฯ มา นํ กลเล อกฺก
มตฺิโถ’’ตอิาทสุี ‘‘สญฺชคฺฆตฺิโถ’’ตอิาทหี ิสมฯํ อมินิา นเยน สพฺพตฺถ ลพฺภมานวเสน สทสิตา อุป
ปริกฺขติพฺพาฯ ทท,ํ ททมฺิเหฯ ปโรกฺขาสหภิรูปานิฯ 

อททา, อททฯู อทเท, อททตฺถฯ อทท,ํ อททมฺหฯ อททตฺถ, อททตฺถุฯํ อททเส, อททวฺหฯํ 
อททิ ํอททมฺหเสฯ อติ ิอนการปุพฺพมฺปิ รูปํ คเหตพฺพ ํ‘‘เยสํ โน น ททมฺหเส’’ต ิทสฺสนโตฯ 
หยฺิยตฺตนีสหติรูปานิฯ 
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อทท,ิ อททุ,ํ อททิสุํฯ อทโท, อททตฺิถฯ อททิ,ํ อททมฺิหาฯ อททา, อททฯู อททเส, อททวฺิหฯํ 
อทท,ํ อททมฺิเหฯ อชฺชตนีสหติรูปานิฯ 

‘‘ททสฺิสต,ิ ททสฺิสนฺต’ิ’ อจิฺจาท ิสพฺพ ํเนยฺยํฯ ภวิสฺสนฺตสีหติรูปานิฯ 

‘‘อททสิา, ททสฺิสา, อททสฺิสํสุ, ททสฺิสํสุ’’ อจิฺจาท ิจ สพฺพ ํเนยฺยํฯ กาลาตปิตฺตสิหติรูปานิฯ 

อปรานิปิ วตฺตมานาทสิหติรูปานิ ภวนฺตฯิ เทต,ิ เทนฺตฯิ เทสิ, เทถฯ เทม,ิ ทมฺม,ิ เทม, ทมฺม
ฯ เทตุ, เทนฺตุฯ เทห,ิ เทถฯ เทม,ิ ทมฺม,ิ เทม, ทมฺมฯ อตฺตโนปทานิ อปปฺสิทฺธานิฯ สตฺตมนีโย จ 
ปโรกฺขานโย จ อปปฺสิทฺโธฯ หยุิตฺตนีนโย ปน อชฺชตนีนโย จ โกจ ิโกจ ิปสิทฺโธ ปาฬิยํ อาคตตฺตา, 
สกฺกา จ ‘‘อทา, อท,ู อโท, อท’’นฺตอิาทนิา โยเชตุฯํ ตถา ห ินโย ทสฺิสตฯิ อทา ทานํ ปุรินฺทโทฯ 
วรญฺเจเม อโท สกฺกฯ พฺราหฺมณานํ อท ํคชฯํ อทาสิเมฯ อทสุํ เต มโมกาสํฯ อทาสิ ํพฺราหฺมเณ 
ตทาตฯิ ‘‘ทสฺสต,ิ ทสฺสนฺต’ิ’ อจิฺจาท ิสพฺพ ํเนยฺยํฯ ‘‘อทสฺสา, ทสฺสา, อทสฺสํสุ, ทสฺสํสุ, ทสฺสิสุํ’’ อจิฺ
จาท ิจ สพฺพ ํเนยฺยํฯ 

ตถา อาททาต,ิ อาททนฺตฯิ อาททาสิ, อาททาถฯ อาททาม,ิ อาททามฯ กจฺจายนมเต 
‘‘อาทตฺเต’’ต ิ อตฺตโนปท ํวุตฺตฯํ เอวํ ‘‘อาททาตุ, อาทเทยฺย’’ อจิฺจาท ิสพฺพ ํเนยฺยํฯ อาเทตุ อา
เทยฺย อจิฺจาท ิยถารห ํโยเชตพฺพฯํ เอวเมว จ ‘‘ทาเปต,ิ อาทาเปต’ี’ตอิาทนีิปิ ยถารห ํโยเชตพฺพา
นิฯ 

ทากุจฺฉิเต คมเนฯ ทาตฯิ สุทฺทาตฯิ สุทฺโท, สุทฺทฯี ตตฺถ สุทฺโทต ิสุทฺทาตตี ิสุทฺโท, ปรโปถ
นาทลุิทฺทาจารกมฺมุนา ทารุกมฺมาทขิุทฺทาจารกมฺมุนา จ ลหุ ํลหุ ํกุจฺฉิต ํคจฺฉตตี ิอตฺโถฯ ตถา ห ิ
สุ อติ ิสีฆตฺเถ นิปาโต, ทา อติ ิครหตฺโถ ธาตุ กุจฺฉิตคตวิาจกตฺตาฯ สุทฺทสฺส ภริยา สุทฺทีฯ 

ทุ คติยํฯ ทวตฯิ ทุโมฯ เอตฺถ จ ทวต ิคจฺฉต ิมลูกฺขนฺธสาขาวิฏปปตฺตปลฺลวปุปผฺผเลห ิวุทฺธิ ํ
วิรูฬฺหิ ํเวปุลฺล ํปาปุณาตตี ิทุโมฯ 

เทโสธเนฯ โสธนํ ปริโยทาปนํฯ ทายตฯิ ทายนํฯ ยถา คายต,ิ คายนํฯ ทายิตุ,ํ ทายิตฺวา, ธา
ตาวยวสฺเสการสฺส อายาเทโสฯ ‘‘ทาตุ,ํ ทตฺวา’’ อจิฺจปิ รูปานิฯ 

ตตฺร ทาตุนฺต ิโสเธตุฯํ ทตฺวาต ิโสเธตฺวาต ิอตฺโถ คเหตพฺโพฯ ตถา ห ิ‘‘พาโล อพฺยตฺโต 
นปปฺฏิพโล อนุยุญฺชยิมาโน อนุโยค ํทาตุ’’นฺต ิเอตฺถ ทาตุนฺต ิปทสฺส โสเธตุนฺต ิอตฺโถฯ เกจ ิ
‘‘ทานตฺถ’’นฺต ิอตฺถ ํวทนฺต,ิ ต ํน ยุตฺตฯํ น ห ิโย ปเรห ิอนุยุญฺชยิต,ิ โส อนุโยค ํเทต ินามาตฯิ ตสฺ
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มา ‘‘อาจริยสฺส อนุโยค ํทตฺวา พาราณสิ ํปจฺจาคจฺฉี’’ตอิาทสุีปิ อนุโยค ํทตฺวาต ิอนุโยค ํโสเธตฺวา
ต ิอตฺโถเยว คเหตพฺโพฯ ตถา ห ิปุพฺพาจริเยห ิ‘‘อนุโยคทาปนตฺถ’’นฺต ิ เอตสฺมิ ํปเทเส เอโสเยวตฺ
โถ วิภาวิโตฯ กถ?ํ อนุโยคทาปนตฺถนฺต ิอนุโยค ํโสธาเปตุฯํ วิมทฺทกฺขมญฺห ิสีหนาท ํนทนฺโต 
อตฺถโต อนุโยค ํโสเธต ินาม, อนุยุญฺชนฺโต จ นํ โสธาเปต ินามาตฯิ อทิมฺปิ จ เตห ิวุตฺตฯํ ทาตุนฺ
ต ิโสเธตุฯํ เกจ ิ‘‘ทานตฺถ’’นฺต ิอตฺถ ํวทนฺต,ิ ต ํน ยุตฺตฯํ น ห ิโย สีหนาท ํนทต,ิ โส เอว ตตฺถ อนุ
โยค ํเทตตีฯิ สมนฺตปฏฺฐานมหาปกรณ สํวณฺณนายมฺปิ ปุพฺพาจริเยห ิ‘‘ทานํ ทตฺวาต ิต ํเจตนํ ปริ
โยทาเปตฺวา’’ต ิโสธนตฺโถ วุตฺโตฯ ทุลฺลภา อยํ นีต ิสาธุก ํจตฺิเต ฐเปตพฺพาฯ 

เท ปาลเนฯ ทยีตฯิ ทานํ, อุทฺทานํ ทายิตุ,ํ ทายิตฺวาฯ ตตฺถ ทานนฺต ิทุคฺคตโิต ทายต ิรกฺขตี
ต ิทานํ, ทานเจตนาฯ อุทฺทานนฺต ิวุตฺตสฺส อตฺถสฺส วกฺขมานสฺส วา วิปปฺกณฺิณภาเวน นสฺสิตุ ํ
อทตฺวา อุทฺธ ํทานํ รกฺขณํ อุทฺทานํ, สงฺคหวจนนฺต ิอตฺโถฯ อถ วา อุทฺทานนฺต ิปจฺฉุทฺทานาทกิ ํ
อุทฺทานํฯ 

ขาท ภกฺขเนฯ ขาทตฯิ ขาทกิา, ขาทนํ, อญฺญมญฺญขาทกิาฯ ปุพฺพผลขาทกิา, ขชฺช,ํ 
ขาทนียํ, ขนฺธาฯ 

ตตฺถ ขชฺชนฺต ิปูโวฯ ขาทนียนฺต ิปูวผลาผลาทฯิ ‘‘ขาทนียํ วา โภชนียํ วา’’ต ิวิสุํ โภชนียสฺส 
วจนโต ขาทนํ นาม ขชฺชสฺส วา ขาทนียสฺส วา ภกฺขนํฯ อปิจ หิสําปิ ‘‘ขาทน’’นฺต ิ วุจฺจตฯิ ชาติ
ชราพฺยาธทิุกฺขาทหี ิขชฺชนฺตตี ิขนฺธา, รูปเวทนาสญฺญาสงฺขารวิญฺญาณานิฯ ‘‘จวีรานิ นสฺสนฺตปิิ 
ฑยฺหนฺตปิิ อุนฺทเูรหปิิ ขชฺชนฺต’ี’ต ิ เอตฺถ วิย ขชฺชนฺต ิสทฺโท กมฺมตฺโถฯ 

พท เถริเยฯ ถริภาโว เถริยํ, ยถา ทกฺขยิํฯ พทตฯิ พทรี, พทรํฯ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

กกฺกนฺธุ พทรี โกล,ี โกล ํกุลวมจิฺจปิ; 
เตนิล ํพทรญฺจาต,ิ นาม ํรุกฺขสฺส โกลยิาตฯิ 

ขท ธิติหํิสาสุ จฯ เถริยาเปกฺขาย จกาโรฯ ขทตฯิ ขทโิรฯ 

คท วิยตฺติยํ วาจายํฯ คทตฯิ อาคทนํ, ตโถ อาคโท เอตสฺสาต ิตถาคโตฯ สุฏฺฐุ คทตตี ิสุค
โทฯ 

รท วิเลขเนฯ รทตฯิ รทโน, รโท, ทาฐารโทฯ อตฺร รทโนต ิทนฺโตฯ 
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นท อพยฺตฺตสทฺเทฯ สีโห นทต,ิ ปณทตฯิ นาโท, นทฯี ปพฺพเตสุ วนาทสุี นทตตี ินทีฯ นท 
อิ อติ ิธาตุทฺวยวเสน ปน ‘‘นทนฺต ีคจฺฉตตี ินที’’ตปิิ นิพฺพจนํ วทนฺตฯิ 

เกเจตฺถ วเทยฺยุํ ยา ปเนสา ‘‘นท อพฺยตฺตสทฺเท’ต ิธาตุ ตุมฺเหห ิวุตฺตา, สา กินํิจฺจมพฺยตฺตสทฺ
เทเยว วตฺตต,ิ อุทาหุ กตฺถจ ิวิยตฺตยิมฺปิ วาจายํ วตฺตต’ี’ต?ิ นิจฺจมพฺยตฺตสทฺเทเยว วตฺตตตีฯิ ยชฺ
เชวํ ‘‘สีโห นทต’ี’ตอิาทสุี ตริจฺฉานคตาทสิทฺทภาเวน อวิภาวิตตฺถตาย นทสทฺโท อพฺยตฺตสทฺโท 
โหตุ, ‘‘สีโห วิย อยํ ปุริโส นทต’ี’ตอิาทสุี ปน มนุสฺสภาสาปิ อพฺยตฺตสทฺโท สิยาต?ิ ตนฺน วิยตฺตาปิ 
สมานา มนุสฺสภาสา สีโห วิยาต ิเอวํ สมุเปกฺขาวเสน สีหปทตฺถสฺสาเปกฺขนโต นทสทฺเทน นิทฺทสิิ
ยต,ิ น ปุริสาเปกฺขนวเสนฯ ยถา ห ิวลาหกปูมาวเสน กถติ,ํ ‘‘กถญฺจ ปุคฺคโล คชฺชติา จ วสฺสิตา จ 
โหต’ี’ต ิปาฬิยํ คชฺชนํ วสฺสนญฺจ ปุคฺคเล อลพฺภมานมฺปิ วลาหกสฺส คชฺชนวสฺสนสทสิตาย ภาสนก
รณกฺริยายูปลพฺภนโต วตฺตพฺพเมว โหต,ิ เอวเมว นิพฺภยภาเวน สีหนาทสทสิิยา วาจาย นิจฺฉรณ
โต สีโห วิย นทตตี ิอวิภาวิตตฺถวนฺเตน นทสทฺเทน มนุสฺสภาสาปิ นิทฺทสิิตพฺพา โหตฯิ 

เอตฺถ จ อมฺพผลปูมาทโยปิ อาหริตฺวา ทสฺเสตพฺพาฯ น ห ิปกฺกามกตาทนีิ ปุคฺคเลสุ วิชฺชนฺ
ต,ิ อถ โข อมฺพผลาทสุี เอว วิชฺชนฺต,ิ เอวํ สนฺเตปิ ภควตา อญฺเญนากาเรน สทสิตฺต ํวิภาเวตุ ํ
อมฺพผลปูมาทโย วุตฺตา, เอวเมว นทสทฺโท อพฺยตฺตสทฺทภาเวน ตริจฺฉานคตสทฺทาทสุี เอว 
วตฺตพฺโพปิ อตฺถนฺตรวิภาวนตฺถ ํ‘‘สีโห วิย นทต’ี’ตอิาทสุี มนุสฺสภาสายมฺปิ รูฬฺหยิา วุตฺโต, น 
สภาวโตฯ ตถา ห ิสภาวโต นทสทฺเทนปิ วสฺสิตสทฺทาทหีปิิ มนุสฺสภาสา นิทฺทสิิตพฺพา น โหตตีิ
ฯ ยท ิเอวํ – 

‘‘สุวิชานํ สิงฺคาลานํ, สกุณานญฺจ วสฺสิต;ํ 
มนุสฺสวสฺสิต ํราช, ทุพฺพชิานตรํ ตโต’’ต ิ

เอตฺถ กสฺมา วสฺสิตสทฺเทน มนุสฺสภาสา นิทฺทสิิยตตี?ิ สจฺจ ํมนุสฺสภาสาปิ วสฺสิตสทฺเทน 
นิทฺทฏฺิฐา ทสฺิสต,ิ เอวํ สนฺเตปิ สา ‘‘สุวิชานํ สิงฺคาลานํ, สกุณานญฺจ วสฺสิต’’นฺต ิวสฺสิตสทฺทวเสน 
ปโยคสฺส วจนโต ตทนุรูปํ นิทฺทสิิตุ ํอรหตตี ิมนฺตฺวา วสฺสิตสทฺทสทสิี นิทฺทฏฺิฐาฯ น ห ิ‘‘มนุสฺโส 
วสฺสต’ี’ตอิาทนิา วิสุํ ปโยคา ทสฺิสนฺต,ิ ‘‘สกุโณ วสฺสต,ิ กชูต’ี’ตอิาทนิา ปน ปโยคา ทสฺิสนฺต,ิ ตสฺมา 
‘‘สงฺคาม ํโอตริตฺวาน, สีหนาท ํนท ิกุโส’’ตอิาทสุี วิย ยถารห ํอตฺโถ คเหตพฺโพฯ เอวํ นทธาตุ 
สภาวโต อพฺยตฺตสทฺเทเยว โหต,ิ น วิยตฺตยิํ วาจายนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อทฺท คติยํ ยาจเน จฯ อทฺทตฯิ 
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นทฺท คทฺท สทฺเทฯ นทฺทตฯิ คทฺทตฯิ 

ตทฺท หํิสายํฯ ตทฺทตฯิ 

กทฺท กุจฺฉิเต สทฺเทฯ กทฺทตฯิ กทฺทโมฯ 

ขทฺท ทํสเนฯ ทํสนมหิ ทนฺตสุกตกตฺตกิา กฺริยา อภธิยีเตฯ สภาวตฺตา ธาตุยา สาธนปปฺโย
คสมวายีฯ ขทฺทตฯิ 

อทิ พนฺธเนฯ อนฺทตฯิ อนฺทุฯ อนฺทุสทฺโทปเนตฺถ อตฺิถลิงฺิโค คเหตพฺโพ ปาฬิยํ อตฺิถลิงฺิคปปฺ
โยคทสฺสนโต ‘‘เสยฺยถาปิ วาเสฏฺฐ อยํ อจริวต ีนท ีปูรา อุทกสฺส สมตตฺิตกิา กากเปยฺยา, อถ ปุ
ริโส อาคจฺเฉยฺย ปารตฺถโิก ปารคเวสี ปารคาม ีปารํ ตริตุกาโม, โส โอริมตเีร ทฬฺหาย อนฺทุยา 
ปจฺฉาพาห ํคาฬฺหพนฺธนพนฺโธ’’ตฯิ ตตฺร อนฺทูต ิยํ กญฺิจ ิพนฺธนํ วาฯ ‘‘ยถา อนฺทุฆเร ปุริโส’’ต ิห ิ
วุตฺตฯํ พนฺธนวิเสโส วา, ‘‘อนฺทุพนฺธนาทนีิ ฉินฺทตฺิวา ปลายิสํู’’ต ิห ิวุตฺตฯํ อปิจ อนฺทนฏฺเฐน พนฺ
ธนฏฺเฐน อนฺทุ วิยาตปิิ อนฺทุ, ปญฺจ กามคุณาฯ วุตฺตญฺเหต ํภควตา ‘‘อเิม โข วาเสฏฺฐ ปญฺจ กาม
คุณา อริยสฺส วินเย อนฺทตูปิิ พนฺธนนฺตปิิ วุจฺจนฺต’ี’ตฯิ นิคฺคหตีาคมวเสนายํ ธาตุ วุตฺตาฯ กตฺถจ ิ
ปน วิคตนิคฺคหตีาคโมปิ โหต,ิ ต ํยถา? ‘‘อวิชฺชา ภกฺิขเว ปุพฺพงฺคมา อกุสลานํ ธมฺมานํ สมาปตฺติ
ยา อนฺวเทว อหริิก’’นฺต ิปาฬิฯ เอตฺถ อนุอนฺทต ิอนุพนฺธตตี ิอนฺวทฯิ อนฺวทิ เอว อนฺวเทวาต ิกติ
วิคฺคโห สนฺธวิิคฺคโห จ เวทติพฺโพฯ ตถา ห ิอฏฺฐกถายํ ‘‘อนฺวเทวาต ิอนุพนฺธมานเมวา’’ต ิ วุตฺต,ํ 
ต ํอวิชฺชมหริิก ํอนุพนฺธมานเมว โหตตี ิอตฺโถฯ 

อิทิ ปรมิสฺสริเย อนฺิทตฯิ อนฺิทนํ, อนฺิโทฯ 

เอตฺถ อินฺโทต ิอธปิตภิโูต โย โกจฯิ โส ห ิอนฺิทต ิปเรสุ อสฺิสริยํ ปาปุณาตตี ิอินฺโทต ิวุจฺจตฯิ 
อปิจ อินฺโทต ิสกฺโกฯ สกฺกสฺส ห ิอเนกานิ นามานิ – 

สกฺโก ปุรินฺทโท อนฺิโท, วตฺรภ ูปากสาสโน; 
สหสฺสเนตฺโต มฆวา, เทวราชา สุชมฺปตฯิ 

สหสฺสกฺโข ทสสต-โลจโน วชริาวุโธ; 
หตูปต ิมหนฺิโท จ, โกสิโย เทวกุญฺชโรฯ 

สุราธโิป สุรนาโถ, วาสโว ตทิวิาธภิ;ู 
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ชมฺพาริ เจว วชริ-หตฺโถ อสุรสาสโน; 
คนฺธราชา เทวินฺโท, สุรินฺโท อสุราภภิตูฯิ 

เอวํ อเนกานิ นามานิฯ เอโกปิ ห ิอตฺโถ อเนกสทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิตตาย อเนกนาโมฯ เตนาห 
ภควา – 

สกฺโก มหาล ิเทวานมนฺิโท ปุพฺเพ มนุสฺสภโูต สมาโน มโฆ นาม มาณโว อโหสิ, ตสฺ
มา ‘‘มฆวา’’ต ิ วุจฺจตฯิ สกฺโก มหาล ิเทวานมนฺิโท ปุพฺเพ มนุสฺสภโูต สมาโน ปุเร ทานํ 
อทาสิ, ตสฺมา ‘‘ปุรินฺทโท’’ต ิ วุจฺจตฯิ สกฺโก มหาล ิเทวานมนฺิโท ปุพฺเพ มนุสฺสภโูต สมาโน 
สกฺกจฺจ ํทานํ อทาสิ, ตสฺมา ‘‘สกฺโก’’ต ิ วุจฺจตฯิ สกฺโก มหาล ิเทวานมนฺิโท ปุพฺเพ มนุสฺสภู
โต สมาโน อาวาสํ อทาสิ, ตสฺมา ‘‘วาสโว’’ต ิ วุจฺจตฯิ สกฺโก มหาล ิเทวานมนฺิโท สหสฺสํ 
อตฺถานํ มุหุตฺเตน จนฺิเตต,ิ ตสฺมา ‘‘สหสฺสกฺโข’’ต ิวุจฺจตฯิ สกฺกสฺส มหาล ิเทวานมนฺิทสฺส 
สุชา นาม อสุรกญฺญา ปชาปต,ิ ตสฺมา ‘‘สุชมฺปต’ี’ต ิ วุจฺจตฯิ สกฺโก มหาล ิเทวานมนฺิโท เท
วานํ ตาวติสํานํ อสฺิสริยาธปิจฺจ ํรชฺช ํกาเรต,ิ ตสฺมา ‘‘เทวานมนฺิโท’’ต ิ วุจฺจตตีฯิ 

เอวเมกสฺสาปิ อตฺถสฺส อเนกานิ สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิตานิ ทสฺิสนฺตฯิ 

ตถา ห ิเยน ปวตฺตนิิมตฺิเตน ตาวติสําธปิตมฺิห ิอินฺทสทฺโท ปวตฺโต, น เตน ตตฺถ สกฺกาทิสทฺ
ทา ปวตฺตา, อถ โข อญฺเญนฯ ตถา เยน สมฺมาทฏฺิฐิยํ ปญญฺาสทฺโท ปวตฺโต, น เตน ตตฺถ วิชฺ
ชาทิสทฺทาฯ เยน สมฺปยุตฺตธมฺมานํ ปุพฺพงฺคมภาเวน อุปปฺนฺนธมฺมสฺมิ ํจิตฺตสทฺโท ปวตฺโต, น 
เตน ตตฺถ วิญญฺาณาทิสทฺทาฯ น ห ิวินา เกนจ ิปวตฺตนิิมตฺิเตน สทฺโท ปวตฺตตตีฯิ เอโกปิ อตฺโถ 
สมฺมุตฺยตฺโถ จ ปรมตฺโถ จ อเนกสทฺทปปฺวฺตฺตนิิมตฺิตตาย อเนกนาโมต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

เอตฺถ สิยา ‘‘นามานีต ิวทถ, กิ ํนาม ํนามา’’ตฯิ วุจฺจเต – อทีเิส ฐาเน อตฺเถสุ สทฺทปปฺวตฺตนิิ
มตฺิต ํ‘‘นาม’’นฺต ิคหติ,ํ ยํ ‘‘ลงฺิค’’นฺตปิิ วุจฺจตฯิ ตถา ห ิ‘‘นาม’’นฺต ิ จ ‘‘ลงฺิค’’นฺต ิจ สทฺโทปิ วุจฺจต,ิ 
‘‘อญฺญ ํโสภนํ นาม ํปริเยสิสฺสามฯิ ลงฺิคญฺจ นิปปฺชฺชเต’’ตอิาทสุี วิยฯ อสภาวธมฺมภตู ํนามปญฺญตฺ
ตสิงฺขาต ํอตฺเถสุ สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิตมฺปิ วุจฺจต ิ‘‘นามโคตฺต ํน ชรีตฯิ สตลงฺิโค’’ตอิาทสุี วิยฯ อติ ิ
นามสทฺเทนปิ ลิงคฺสทฺเทนปิ สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิตสฺส กถนํ ทฏฺฐพฺพฯํ สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิตญฺจ 
นาม โลกสงฺเกตสิทฺโธ ตตํวํจนตฺถนิยโต สามญฺญาการวิเสโสต ิคเหตพฺพฯํ โส เอวํภโูตเยว 
สามญฺญาการวิเสโส นาม ปญฺญตฺตตี ิ ปุพฺพาจริยา วทนฺตฯิ โส ห ิตสฺมิ ํตสฺมิ ํอตฺเถ สทฺท ํนาเมต ิ
ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส นามสญฺญ ํกโรตตี ินามํ, ปกาเรห ิญาปนโต ปญญฺตฺติ จฯ สวิญฺญตฺตวิิการสฺส 
ปน สทฺทสฺส สมฺมุตปิรมตฺถสจฺจานํ ปกาเรห ิญาปนโต ปญฺญตฺตภิาเว วตฺตพฺพเมว นตฺถฯิ สทฺทสฺ
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เสว ห ิเอกนฺเตน ปญฺญตฺตภิาโว อจิฺฉิตพฺโพ ‘‘นิรุตฺตปิฏิสมฺภทิา ปริตฺตารมฺมณา’’ต ิจ ‘‘นิรุตฺ
ตปิฏิสมฺภทิา ปจฺจุปปฺนฺนารมฺมณา’’ต ิจ ‘‘นิรุตฺตปิฏิสมฺภทิา พหทิฺธารมฺมณา’’ต ิ จ ปาฬิทสฺสนโตฯ 
อธิ ปน สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิตาธกิารตฺตา นามวเสน อตฺโถ ปกาสิโตฯ เอวํ อเนกวิธสฺส สามญฺญากา
รวิเสโสต ิปุพฺพาจริเยห ิคหติสฺส นามปญฺญตฺตสิงฺขาตสฺส สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิตสฺส วเสน เอโกปิ 
เญยฺยตฺโถ อเนกลงฺิโคต ิคเหตพฺโพฯ เตนาห อายสฺมา สุเหมนฺโต ปภนฺินปฏิสมฺภโิท – 

‘‘สตลงฺิคสฺส อตฺถสฺส, สตลกฺขณธาริโน; 
เอกงฺคทสฺสี ทุมฺเมโธ, สตทสฺสีว ปณฺฑิโต’’ตฯิ 

เอวํ สพฺพาภธิาเนสุปิ อมินิา นเยน ยถารห ํอตฺโถ วิภาเวตพฺโพ นยญฺญหูฯิ 

วิทิ อวยเวฯ วินฺทตฯิ ยท ิอภธิานมตฺถ,ิ ‘‘วินฺโท’’ต ิทสฺิสตฯิ ยถา กณฺฑตฯิ กณฺโฑฯ 

ขิทิ อวยเวต ิจนฺทวิทุโน วทนฺตฯิ เตสํ มเต ‘‘ขนฺิทต’ี’ต ิรูปํฯ 

นิทิ กุจฺฉายํฯ กุจฺฉาสทฺโท ครหตฺโถฯ นินฺทตฯิ นินฺทาฯ 

โปราณเมต ํอตุล, เนต ํอชฺชตนามวิ; 
นินฺทนฺต ิตุณฺหมิาสีนํ, นินฺทนฺต ิพหุภาณินํ; 
มติภาณิมฺปิ นินฺทนฺต,ิ นตฺถ ิโลเก อนินฺทโิตฯ 

อวณฺโณ อคุโณ นินฺทา, ครหา อยโสปิ จ; 
อสิโลโก อกตฺิต ิจ, อสิลาฆา จ อตฺถุตฯิ 

นนฺท สมิทฺธิยํฯ อกมฺมกิา ธาตุฯ นนฺทต ิปุตฺเตห ิปุตฺตมิาฯ นนฺทาย นุน มรเณนฯ นนฺทสิ 
สิริวาหนฯ นนฺทนํ วนํฯ อภิสทฺทโยเค ปนายํ สกมฺมโกปิฯ อภินนฺทนฺต ิอาคต ํนาภนินฺทนฺต ิ
มรณํฯ 

สิรีว รูปินิ ํทสฺิวา, นนฺทติ ํอาสิ ต ํกุล;ํ 
เตน นนฺทาต ิเม นาม,ํ สุนฺทรํ ปวรํ อหุฯ 

รมฺม ํเวฬุวนํ เยน, น ทฏฺิฐํ สุคตาลยํ; 
น เตน นนฺทนํ ทฏฺิฐํ, อติ ิมญฺเญ มเหสยํฯ 
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เยน เวฬุวนํ ทฏฺิฐํ, นรนนฺทนนนฺทนํ; 
สุทฏฺิฐํ นนฺทนํ เตน, อมรินฺทสุนนฺทนํฯ 

จทิ หิลาทเน ทิตฺติยญจฺฯ หิลาทนํ สุขนํฯ ทิตฺติ โสภาฯ จนฺทตฯิ จนฺทโน, จนฺโทฯ 

เอตฺถ จ จนฺทนสฺสปิ อเนกานิ นามานิ – จนฺทนํ, คนฺธสาโร, มลยโช, สุวณฺณจนฺทนํ, 
หริจนฺทนํ, รตฺตจนฺทนํ, โคสีตจนฺทนํฯ จนฺทยต ิหลิาทยต ิสีตคุณสมงฺคติาย สตฺตานํ ปลฬิาห ํวูปส
เมนฺต ํสุข ํอุปปฺาเทตตี ิจนฺทนํฯ จนฺโทต ิโสโม, โสปิ จนฺทยต ิหลิาทยต ิสีตคุณสมฺปตฺตยิา อตฺต
โน ปภาย สตฺตานํ ปริฬาห ํวูปสเมนฺโต สุข ํอุปปฺาเทตตี ิจนฺโทต ิวุจฺจตฯิ อถ วา จนฺทต ิทพิฺพต ิ
สิริยา วิโรจตตี ิจนฺโทฯ อาคมฏฺฐกถาสุ ปน ‘‘ฉนฺท ํชเนตตี ิจนฺโท’’ต ิวุตฺตฯํ ตสฺสาปิ อเนกานิ 
นามานิ – 

จนฺโท นกฺขตฺตราชา จ, อนฺิทุ โสโม นิสากโร; 
จนฺทมิา มา นิสานาโถ, โอสธ ีโส นิสาปตฯิ 

อุฬุราชา สสงฺโก จ, หมิรํสิ สสีปิ จ; 
ทฺวิชราชา สสธโร, ตาราปต ิหมิสุํ จฯ 

กุมุทพนฺธโว เจว, มคิงฺโก จ กลานิธ;ิ 
สุธ ํสุธ ิธปิู ยูป-รสฺม ิเจว ขมากโร; 
นกฺขตฺเตโส จ รชนี-กโร สุพฺภสุํ เอว จฯ 

ตทิ เจตายํฯ ตนฺทตฯิ ตนฺทฯี 

กทิ กลทิ อวฺหาเน โรทเน จฯ กนฺทต,ิ ปกฺกนฺทตฯิ ปกฺกนฺทุ,ํ กนฺทนฺโต, กลนฺทโกฯ 

กลิทิ ปริเทวเนฯ กลนฺิทตฯิ 

โขท ปฏิฆาเตฯ โขทตฯิ 

ขนฺท คติโสสเนสุฯ ขนฺทตฯิ ขนฺโทฯ ขนฺโท นาม เอโก เทโว, โย ‘‘กุมาโร สตฺตธิโร’’ต ิจ 
วุจฺจตฯิ 

ขุทิ อาปวเนฯ ขุนฺทตฯิ 
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สิทิ สีติเยฯ สีติยํ สีตภิาโวฯ สินฺทตฯิ โสสินฺโท, โสตตฺโตฯ 

วนฺท อภิวาทนถุตีสุฯ วนฺทต,ิ อภวินฺทตฯิ อภวินฺทนา, วนฺทนํ, วนฺทโกฯ 

เอตฺถ ปน วนฺทตีต ิปทสฺส นมสฺสต ิโถเมต ิวาต ิอตฺโถฯ ตถา ห ิสุตฺตนฺตฏีกากาโร ‘‘วนฺเท
ต ิวนฺทาม ิโถเมม ิวา’’ต ิอาหฯ 

ภทิ กลฺลาเณ โสขิเย จฯ กลฺลาณํ กลฺยาณํ, โสขิยํ สุขโิน ภาโว, สุขมจิฺเจวตฺโถฯ ภนฺทตฯิ 
ภนฺทโก, ภทฺโท, ภทฺโรฯ 

มทิ ถุติโมทมทสุปนคตีสุฯ มนฺทตฯิ มนฺโทฯ 

เอตฺถ ปน มนฺโทต ิอญฺญาณีปิ พาลทารโกปิ วุจฺจตฯิ ตตฺถ อญฺญาณี มนฺทต ิอญฺญาณภาเวน 
อปปฺสํสิตพฺพมฺปิ ปุคฺคล ํโถเมตตี ิมนฺโทฯ มนฺทต ิอโมทติพฺพฏฺฐาเนปิ โมทตตี ิมนฺโทฯ มนฺทต ิ
ทานสีลาทปุิญฺญกฺริยาสุ ปมชฺชตตี ิมนฺโทฯ มนฺทต ิอตฺตโน จ ปเรสญฺจ หติาหติ ํอจนฺิเตนฺโต 
ขาทนียโภชนียาทหี ิอตฺตโน กายํ สญฺชาตเมท ํกุรุมาโน สุปตตีิ มนฺโทฯ มนฺทต ิอยุตฺต ํปเรสํ กฺ
ริยํ ทฏฺิฐานุคตอิาปชฺชเนน คจฺฉต ิคณฺหาตตี ิมนฺโทฯ อถ วา มนฺทต ิปุนปปฺุนํ ปฏิสนฺธคิฺคหณ
วเสน คพฺภ ํคจฺฉตตี ิมนฺโทฯ วุตฺตญฺห ิภควตา ‘‘ปุนปปฺุน ํคพฺภมุเปต ิมนฺโท’’ตฯิ พาลทารโก ปน 
มนฺทต ิยุตฺตายุตฺตมชานนฺโต อุตฺตานเสยฺยํปริวตฺตนเสยฺยํ วา สุปตตี ิมนฺโทฯ ตถา ห ิ– 

‘‘โนนีตสุขุมาล ํม,ํ ชาตปลฺลวโกมล;ํ 
มนฺท ํอุตฺตานสยนํ, ปิสาจภยตชฺชติาฯ 

ปาทมเูล มเหสิสฺส, สาเยสุํ ทนีมานสา; 
อทิ ํททาม เต นาถ, สรณํ โหห ินายกา’’ต ิ

วุตฺต,ํ อติ ิอุตฺตานสยนโต ปฏฺฐาย ยาว มนฺททสก,ํ ตาว ‘‘มนฺโท’’ต ิ ‘‘ทารโก’’ต ิทฏฺฐพฺโพฯ 
อปปฺตฺถวาจโกปิ ปน มนฺทสทฺโท โหต,ิ โส ปาฏิปทกิตฺตา อธิ นาธปิเฺปโต, อถ วา มนฺทต ิอปปฺภา
เวน คจฺฉต ิปวตฺตตตี ินิปผฺนฺนปาฏิปทกิวเสนปิ คเหตพฺโพฯ 

มุท หาเสฯ หสนํ หาโส ตุฏฺฐิฯ โมทต,ิ ปโมทตฯิ สมฺโมทตฯิ สมฺโมทโกฯ สมฺโมทมานา 
คจฺฉนฺต ิมุทติาฯ มุทาฯ 
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หท กรีโสสฺสคเฺคฯ กรีโสสฺสคโฺค นาม กรีสสฺส โอสฺสชฺชนํ วิสฺสชฺชนํฯ หทตฯิ อุหทตฯิ หท
โนฯ 

เอตฺถ จ ‘‘เยสํ โน สนฺถเต ทารกา อุหทนฺตปิิ อุมฺมหินฺตปีิ’’ต ิ อยํ ปาฬิ นิทสฺสนํ, ตตฺร อุหทนฺ
ติปีต ิวจฺจมฺปิ กโรนฺตฯิ อุมฺมิหนฺติปีต ิปสฺสาวมฺปิ กโรนฺตฯิ ปจฺฉิมปทสฺสตฺโถ มิห เสจเนต ิธาตุว
เสน ทฏฺฐพฺโพฯ อยํ ปน จุราทิคเณปิ วตฺตต ิทฺวิคณิกตฺตาฯ อมิสฺมญฺิห ิฐาเน ‘‘มุตฺเตต ิ โอหเทต ิ
จา’’ต ิจริยาปิฏกปาฬิปปฺเทโส นิทสฺสนํฯ ตตฺถ มุตฺเตตีต ิปสฺสาวํ กโรตฯิ โอหเทตีต ิกรีสํ วิสฺสชฺ
เชตฯิ 

อุท โมเท กีฬายญจฺฯ อุทตฯิ อุทานํฯ อุทคฺโคฯ 

ตตฺถ อุทานนฺต ิเกนฏฺเฐน อุทานํ? อุทานนฏฺเฐนฯ กมิทิ ํอุทานนํ นาม? ปีภเิวคสมุฏฺฐาปิโต 
อุทาหาโรฯ ยถา ห ิยํ เตลาท ิมนิิตพฺพวตฺถุ มานํคเหตุ ํน สกฺโกต,ิ วิสฺสนฺทตฺิวา คจฺฉต,ิ ต ํ‘‘อวเส
โก’’ต ิวุจฺจตฯิ ยญฺจ ชล ํตฬาก ํคเหตุ ํน สกฺโกต,ิ อชฺโฌตฺถริตฺวา คจฺฉต,ิ ต ํ‘‘โอโฆ’’ต ิ วุจฺจต,ิ เอว
เมว ยํ ปีตเิวคสมุฏฺฐาปิต ํวิตกฺกวิปผฺารํ หทยํ สนฺธาเรตุ ํน สกฺโกต,ิ โส อธโิก หุตฺวา อนฺโต อสณฺฐ
หตฺิวา วจทีฺวาเรน นิกฺขมนฺโต ปฏิคฺคาหกนิรเปกฺโข อุทาหารวิเสโส ‘‘อุทาน’’นฺต ิ วุจฺจตฯิ อุทคโฺค
ต ิสญฺชาตโสมนสฺโสฯ 

กุท ขุท คุท กีฬายเมวฯ โกทตฯิ โขทตฯิ โคทตฯิ 

สูท ปคฆฺรเณฯ สูทตฯิ สุตฺตฯํ สูโทฯ รญฺโญ สูทา มหานเสฯ 

เอตฺถ จ สุตฺตนฺต ิสูทต ิเธนุ วิย ขรีํ อตฺเถ ปคฺฆราเปตตี ิสุตฺตํ, เตปิฏก ํพุทฺธวจนํฯ สกมฺมกิ
ธาตุตฺตา ปน ‘‘ปคฺฆราเปต’ี’ต ิ การิตวเสน อตฺโถ กเถตุ ํลพฺภตฯิ ตถา ห ิ‘‘กโรต’ี’ต ิ ปทสฺส ‘‘นิปผฺา
เทต’ี’ต ิอตฺโถ กเถตุ ํลพฺภตฯิ สูโทต ิภตฺตกาโรฯ โย ‘‘อาฬาริโก, โอทนิโก, สูปกาโร, รสโก’’ต ิจ 
วุจฺจตฯิ สูทติ ‘‘เอวญฺเจวญฺจ กเต ขาทนียํ วา โภชนียํ วา สุคนฺธ ํมนาปํ สุรสญฺจ ภวิสฺสต’ี’ต ิรนฺ
ธนกฺริยาย สุกุสลตาย รสํ ปคฺฆราเปต ิอภนิิพฺพตฺเตตตี ิ สูโทฯ 

รหท อพยฺตฺตสทฺเทฯ รหทตฯิ รหโทฯ 

หิลาทิ สุเข จฯ จกาโร ปุพฺพตฺถาเปกฺขโกฯ หลิาทตฯิ หลิาทนํ, หลิาโท, เมตฺตาสหายกต
สตฺตมหาหลิาโทฯ 
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สทฺท กุจฺฉิเต สทฺเทฯ สทฺทตฯิ 

มิท สฺเนเหฯ สฺเนโห นาม วสาสงฺขาโต สฺเนโห ปีตสฺิเนโหต ิทุวิโธฯ อธิ ปน วสาสงฺขาโต 
สฺเนโห อธปิเฺปโต, เมทต ิเมโทฯ 

เอตฺถ จ เมทตีต ิเมทสหโิต ภวต ิอยํ ปุริโสต ิอตฺโถฯ เมโท นาม ถลูสฺส สกลสรีรํ ผริตฺวา 
กสิสฺส ชงฺฆมสําทนีิ นิสฺสาย ฐิโต ปตฺถนฺินสิเนโห, โส วณฺเณน หลทิฺทวิณฺโณ โหตฯิ การิเต ‘‘เมเท
ต ิเมทยต’ี’ต ิรูปานิฯ ตถา ห ิ‘‘เต อมิ ํกายํ พล ํคาเหนฺต ินาม พฺรูเหนฺต ินาม เมเทนฺต ินามา’’ต ิ
ปาฬิ ทสฺิสตฯิ ตตฺถ เมเทนฺตีต ิสญฺชาตเมท ํกโรนฺตตี ิอตฺโถฯ อมิสฺิสา ปน ธาตุยา ทิวาทิคณํ ปตฺ
ตาย ปีตสิิเนหตฺเถ ‘‘เมชฺชต’ี’ต ิ สุทฺธกตฺตุรูปํ ภวตฯิ จุราทิคณํ ปน ปตฺตาย ‘‘เมเทต ิ เมทยต’ี’ต ิ
สุทฺธกตฺตุรูปานิ ภวนฺตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

สิท โมจเนฯ สิทตฯิ เสโทฯ 

สนฺท ปสวเนฯ ปสวนํ สนฺทนํ อวิจฺเฉทปปฺวตฺตฯิ สนฺทต ิอุทกฯํ มหนฺโต ปุญฺญาภสินฺโทฯ 

เอตฺถ จ ปุญญฺาภิสนฺโทต ิปุญฺญปปฺวาโห, ปุญฺญนทตีปิิ วตฺตุ ํยุชฺชตฯิ 

มทฺท มทฺทเนฯ มทฺทภ,ิ ปมทฺทตฯิ มารเสนปปฺมทฺทโนฯ กณฺฏก ํมทฺทตฯิ 

กทิ เวลมฺเพฯ วิลมฺพภาโว เวลมฺโพฯ กนฺทตฯิ 

กท อวฺหาเน โรทเน จฯ กทตฯิ 

ขทิ อุชฺฌเนฯ ฉนฺทตฯิ 

สท สาทเนฯ สทตฯิ อสฺสาโทฯ 

สีท วิสรณคตฺยาวสาเนสุฯ วิสรณํ วิปผฺรณํฯ คตฺยาวสานํ คมนสฺส อวสานํ โอสานํ อภา
วกรณํ, นิสีทนนฺต ิอตฺโถฯ สีทต,ิ ลาพนูิ สีทนฺตฯิ สํสีทต,ิ โอสีทต,ิ ปสีทต,ิ วิปปฺสีทตฯิ ปสาโทฯ 
ปสนฺโนฯ วิปปฺสนฺโนฯ ปสาทโกฯ ปสาทโิตฯ ปาสาโทฯ โอสีทาปโกฯ กุสีโตฯ อาสีโนฯ นิสินฺโนฯ 
นิสินฺนโกฯ สนฺนิสีเวสุ ปกฺขสุิฯ นิสีทนํ, นิสินฺนํฯ นิสชฺชาฯ โคนิสาโท, อุปนิสาฯ สีเทตฯิ สีทยตฯิ สี
ทาเปตฯิ สีทาปยตฯิ ปสาเทตฯิ นิสีทตุิฯํ นิสีทาเปตุ,ํ นิสาเทตุ,ํ นิสีทาเปต,ิ นิสีทาเปตฺวาฯ อุจฺฉงฺ
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เค ม ํนิสาเทตฺวา, ปิตา อตฺถานุสาสตฯิ นิสีทตฺิวาตปิิ ปาโฐฯ นิสีทตฺิวาฯ นิสีทตฺิวานฯ นิสีทตุินฯ นิ
สีทยิฯ นิสีทยิานฯ สํสีทตฺิวาฯ อวสีทตฺิวาฯ โอสีทตฺิวาฯ 

ตตฺถ กุสีโตต ิวีริเยนาธคินฺตพฺพสฺส อตฺถสฺส อลาภโต กุจฺฉิเตนากาเรน สีทตตี ิกุสีโตฯ อถ 
วา สยมฺปิ กุจฺฉิเตนากาเรน สีทต ิอญฺเญปิ สีทาเปต ิต ํนิสฺสาย อญฺเญสํ สีทนสฺส สมฺภวโตติ กุสี
โตฯ ตถา ห ิวุตฺต ํ– 

‘‘ปริตฺต ํกฏฺฐมารูยฺห, ยถา สีเท มหณฺณเว; 
เอวํ กุสีตมาคมฺม, สาธชวีีปิ สีทต’ี’ต;ิ 

กุสีโตต ิเจตฺถ ทสฺส ตตฺต ํ‘‘สุคโต’’ต ิ เอตฺถ วิย ‘‘สตสฺมตี ิโหต’ี’ต ิ เอตฺถ วิย จฯ ตถา ห ิสีทตี
ต ิสต,ํ อนิจฺจสฺเสต ํอธวิจนํฯ อมินิา อุจฺเฉททฏฺิฐิ วุตฺตาฯ สตอติ ิเจตฺถ อวิภตฺตโิก นิทฺเทโสฯ สนฺ
นิสีเวสูต ิปริสฺสมวิโนทนตฺถ ํสพฺพโส นิสีทนฺเตสุ, วิสฺสมมาเนสูต ิอตฺโถ, ทการสฺส วการํ กตฺวา 
นทิฺเทโสฯ นิสีทนนฺต ินิสีทนกฺริยาฯ มญฺจปีฐาทกิ ํวา อาสนํฯ ตญฺห ินิสีทนฺต ิเอตฺถาต ินิสีทนนฺต ิ
วุจฺจตฯิ นิสินฺนนฺต ินิสีทนกฺริยา เอวฯ เอตฺถ ปน ‘‘คเต ฐิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหี
ภาเว สมฺปชานการี โหตฯิ มาตุคาเมน สทฺธิ ํรโห มญฺเญ ตยา นิสินฺนนฺต ิกุกฺกุจฺจ ํอุปทหตตีอิาทสุี 
จสฺส ปโยโค เวทติพฺโพฯ เอตฺถ ห ิคมนํ คภ,ํ ฐานํ ฐิต,ํ นิสีทนํ นิสนฺนํ, สุปนํ สุตฺต,ํ ชาครณํ 
ชาคริต,ํ ภาสนํ ภาสิตนฺต ิวุจฺจตฯิ นิสชฺชาต ินิสีทนาฯ โคนิสาโทต ิโคนิสชฺชนาฯ อุปนิสาต ิอุป
นิสีทต ิผล ํเอตฺถาต ิ อุปนิสา, การณํฯ นิสาเทตุนฺต ินิสีทาเปตุฯํ นิสาเทตฺวาต ินิสีทาเปตฺวาฯ 

ภาเว นปํุสโก เญยฺโย, นิสินฺนนฺต ิรโว ปน; 
วาจฺจลงฺิโค ตลิงฺิโค โส, คตาทสุีปยฺยํ นโยฯ 

จท ยาจเนฯ ยาจนํ อชฺเฌสนํฯ จทตฯิ 

มิท เมท เมธาหํิสาสุฯ มทิตฯิ เมทตฯิ 

นิท เนท กุจฺฉาสนฺนิกริเสสุฯ กุจฺฉา ครหาฯ สนฺนิกริสํ โวหารวิเสโสฯ นิทตฯิ เนทตฯิ 

พุนฺทิ นิสาเนฯ นิสานํ เตชนํ ตกฺิขตาฯ พุนฺทตฯิ โพนฺทฯิ 
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เอตฺถ จ โพนฺทีต ิสรีรํฯ ตญฺห ิพุนฺทานิ ตกฺิขานิ ปิสุณผรุสวาจาทนีิ วา ปญฺญาวีริยาทนีิ วา 
เอตฺถ สนฺตตี ิโพนฺทีต ิวุจฺจต,ิ สญฺโญคปรตฺเตปิ อุการสฺโสการาเทโส, ปาปกลฺยาณชนวเสเนส อตฺ
โถ ทฏฺฐพฺโพฯ โพนฺทิสทฺทสฺส สรีรวาจกตา ปน – 

‘‘นาห ํปุน น จ ปุน, น จาปิ อปุนปปฺุนํ; 
หตฺถโิพนฺทิ ํปเวกฺขาม,ิ ตถา ห ิภยตชฺชโิต’’ตอิาทสุี 

ทฏฺฐพฺพาฯ อมิานิสฺส นามานิ – 

กาโย เทห ํสรีรญฺจ, วปุ พมฺิพญฺจ วิคฺคห;ํ 
โพนฺท ิคตฺต ํตนุ เจว, อตฺตภาโว ตถปูธ;ิ 
สมุสฺสโยต ิเจตานิ, เทหนามานิ โหนฺต ิหฯิ 

วท วิยตฺติยํ วาจายํฯ วทต,ิ วชฺชตฯิ วเทต,ิ โอวทต,ิ โอวเทต,ิ ปฏิวทตฯิ อภวิทต,ิ อนุวทต,ิ 
อุปวทต,ิ อปวทตฯิ นิวทตฯิ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ ตตฺถ ‘‘วชฺชนฺตุ โภนฺโต อมฺม’’นฺต ิปาฬิทสฺ
สนโต วชฺชตีต ิปท ํวุตฺตฯํ เกจ ิปน ครู ‘‘วชฺเชต’ี’ต ิ รูปํ อจิฺฉนฺต,ิ ต ํอุปปริกฺขตฺิวา ยุตฺตญฺเจ 
คเหตพฺพ,ํ ‘‘อุปาสโก ภกฺิขุ ํวเทตฯิ เตน โยเคน ชนกายํ, โอวเทต ิมหามุนี’’ต ิจ ทสฺสนโต วเทติ 
โอวเทตีต ิจ วุตฺตฯํ สพฺพาเนตานิ สุทฺธกตฺตุปทานิฯ 

โอวาเทต,ิ วาทยต,ิ วาทาเปต,ิ วาทาปยตฯิ วชฺเชนฺโต, วชฺชยนฺโต, อมิานิ เหตุกตฺตุปทานิฯ 

กมฺเม ‘‘วทยิต,ิ โอวทยิต,ิ วชฺชยิตฯิ วทยิมาโน, วชฺชมาโน, โอวทยิมาโน, โอวชฺชมาโน น 
กโรต ิสาสนํ’’ อจิฺจาทนีิ ภวนฺตฯิ ‘‘วาโท, โอวาโท, ปฏิวาโท, ปวาโท, อภวิาทนํ, อนุวาโท, อุปวา
โท, อปวาโท, วิวาโท, นิวาทนํ, วชฺช,ํ วทนํ’’ อจิฺเจวมาทนีิ นามกิปทานิ โยเชตพฺพานิฯ 

‘‘วทตุิ,ํ วทตฺิวา, วิวทตฺิวา’’ อจิฺเจวมาทนีิ จ ตุมนฺตาทนีิ ปทานิฯ 

ตตฺถ วาโทต ิกถาฯ วทติพฺพ ํวตฺตพฺพนฺต ิวชฺชํ, กิ ํต?ํ วจนํฯ เอเตน สจฺจวชฺเชน, สมงฺคนิี 
สามเิกน โหมตี ิเอตฺถ ห ิวจนํ ‘‘วชฺช’’นฺต ิ วุจฺจตฯิ วทนฺต ิเอเตนาต ิวทนํ, มุขฯํ มุขสฺส ห ิอมิานิ 
นามานิ – 

วทนํ ลปนํ ตุณฺฑํ, มุข มสฺสญฺจ อานนํ; 
สูกราทมุิข ํตุณฺฑ-มติ ิเญยฺยํ วิเสสโตฯ 
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ตตฺร วทตีต ิปิตา ปุตฺต ํวทตฯิ อปิจ วทตีต ิเภรี วทต,ิ นาท ํมุญฺจตตี ิอตฺโถฯ เอส นโย วชฺช
ตีต ิเอตฺถาปิฯ 

ตตฺรายํ ปทมาลา, วทต,ิ วทนฺตฯิ วทสิ, วทถฯ วทาม,ิ วทามฯ วทเต, วทนฺเตฯ วทเส, วทวฺ
เหฯ วเท, วทมฺเหฯ 

วทตุ, วทนฺตุฯ วทาห,ิ วท, วทถฯ วทาม,ิ วทามฯ วทต,ํ วทนฺตฯํ วทสฺสุ, วทวฺโหฯ วเท, 
วทามเสฯ 

วชฺชต,ิ วชฺชนฺตฯิ วชฺชสิ, วชฺชถฯ วชฺชาม,ิ วชฺชามฯ วชฺชเต, วชฺชนฺเตฯ วชฺชเส, วชฺชวฺเหฯ 
วชฺเช, วชฺชมฺเหฯ 

วชฺชตุ, วชฺชนฺตุฯ วชฺชาห,ิ วชฺช, วชฺชถฯ วชฺชาม,ิ วชฺชามฯ วชฺชต,ํ วชฺชนฺตฯํ วชฺชสฺสุ, วชฺชวฺ
โหฯ วชฺเช, วชฺชามฺหเสฯ อมิา ทฺเว ปทมาลา วทธาตุสฺส วชฺชาเทสวเสน วุตฺตาต ิทฏฺฐพฺพฯํ อตฺ
รายํ สุขุมตฺถวินิจฺฉโย, ‘‘มานุสฺสกา จ ทพิฺพา จ, ตรูิยา วชฺชนฺต ิตาวเท’’ต ิปาฬิฯ เอตฺถ วชฺชนฺตีต ิ
อทิ ํสุทฺธกตฺตุปท ํตทฺทปีกตฺตาฯ กิ ํวิย? 

‘‘อุทรียนฺตุ สงฺขปณวา, วทนฺตุ เอกโปกฺขรา; 
นทนฺตุ เภอ ีสนฺนทฺธา, วคฺค ูวทนฺตุ ทุนฺทุภ’ี’ต ิ

เอตฺถ ‘‘อุทรียนฺตุ วทนฺตุ’’อาทนีิ วิยฯ ตถา ห ิอฏฺฐกถายํ ‘‘วชฺชนฺตีต ิวชฺชิสํูต ิอตตีวจเน วตฺต
มานวจนํ เวทติพฺพ’’นฺต ิสุทฺธกตฺตุวเสน วิวรณํ กต,ํ ตสฺมา อทีเิสสุ ฐาเนสุ วทธาตุสฺส วชฺชาเทโส 
ทฏฺฐพฺโพฯ 

‘‘สงฺขา จ ปณวา เจว, อโถปิ ทณฺิฑิมา พห;ู 
อนฺตลกฺิขมฺห ิวชฺชนฺต,ิ ทสฺิวานจฺเฉรก ํนเภ’’ต ิ

เอตฺถ ปน วชฺชนฺตีต ิเหตุกตฺตุปท ํตทฺทปีกตฺตาฯ ตญฺจ โข วณฺณสนฺธวิิสยตฺตา วาทยนฺตีต ิกา
ริตปทรูเปน สิทฺธฯํ ตถา ห ิ‘‘วาทยนฺต’ี’ต ิปทรูปํ ปตฏฺิฐเปตฺวา ยกาเร ปเร สรโลโป กโต, ทฺยกา
รสญฺโญคสฺส ชฺชการทฺวยํ ปุพฺพกฺขรสฺส รสฺสตฺตญฺจ ภวตฯิ เตนาห อฏฺฐกถายํ ‘‘วชฺชนฺตีต ิ
วาทยนฺต’ี’ต ิเหตุกตฺตุวเสน วิวรณํฯ ตถา ห ิ‘‘เทวตา นเภ อจฺเฉรก ํภควโต ยมกปาฏิหาริยํ ทสฺิวา 
อนฺตลกฺิเข เอตานิ สงฺขปณวาทนีิ ตรูิยานิ วาทยนฺต’ี’ต ิ เหตุกตฺตุวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพ ภวต,ิ ตสฺ
มา อทีเิสสุ ฐาเนสุ วทสฺส วชฺชาเทโส น ภวตฯิ 
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เกเจตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘อนฺตลกฺิขมฺห ิวชฺชนฺต,ิ ทสฺิวานจฺเฉรก ํนเภ’’ต ิ เอตฺถาปิ ‘‘วชฺชนฺต’ี’ต ิปท ํ
สุทฺธกตฺตุปทเมว, น เหตุกตฺตุปท ํ ‘‘วชฺชนฺตีต ิวาทยนฺต’ี’ต ิวิวรเณ กเตปิ, ตถา ห ิ‘‘เย เกจเิม 
ทฏฺิฐิปริพฺพสานา, ‘‘อทิเมว สจฺจ’นฺต ิวิวาทยนฺต’ี’ต ิจ ‘‘เอวมฺปิ วิคฺคยฺห วิวาทยนฺต’ี’ต ิจ เอวมาทสุี 
วทนฺติปเทน สมานตฺถ ํ‘‘วาทยนฺต’ี’ต ิปทญฺจ สาสเน ทฏฺิฐ’’นฺต?ิ ตนฺน, ‘‘ทสฺิวา’’ต ิทสฺสนกฺริยาว
จนโตฯ น ห ิสงฺขปณวาทนีํ ปาฏิหาริยาททิสฺสนํ อุปปชฺชต ิทสฺสนจตฺิตสฺส อภาวโตตฯิ สจฺจ,ํ 
ตถาปิ – 

‘‘ราทนฺเต ทารเก ทสฺิวา, อุพฺพทิฺธา วิปุลา ทุมา; 
สยเมโวนมตฺิวาน, อุปคจฺฉนฺต ิทารเก’’ต ิ

เอตฺถ วิย อุปจริตตฺตา อุปปชฺชเตว ทสฺสนวจนํฯ ตสฺมา ‘‘วชฺชนฺตตี ิวาทยนฺต’ี’ต ิวิวรณํ สุทฺธกตฺตุว
เสน กตนฺต?ิ ตนฺน, เหฏฺฐา – 

‘‘สงฺคตีโิย จ วตฺตนฺต,ิ อมฺพเร อนิลญฺชเส; 
จมฺมนทฺธานิ วาเทนฺต,ิ ทสฺิวานจฺเฉรก ํนเภ’’ต ิ

อมินฺินา คาถาย ‘‘วาเทนฺตีต ิวาทยนฺต ิเทวตา’’ต ิสปาฐเสสสฺส อตฺถวิวรณสฺส เหตุกตฺตุวเสน 
กตตฺตาฯ อถาปิ วเทยฺยุํ ‘‘สงฺขา จ ปณวา เจว, อโถปิ ทณฺิฑิมา พห’ูต ิปจฺจตฺตวจนวเสน วุตฺตตฺตา 
วชฺชนฺตีต ิปท ํกมฺมวาจกปท’’นฺต ิ เจ? ตมฺปิ น, กมฺมวเสน วิวรณสฺส อกตตฺตา, กตฺตุวเสน ปน 
กตตฺตาต ินิฏฺฐเมตฺถ คนฺตพฺพฯํ 

อยเมตฺถ วินิจฺฉโย เวทติพฺโพฯ ทฺวิคณิโก วทธาตุ ภูวาทิคณิโก จ จุราทิคณิโก จฯ โส ห ิภู
วาทิคเณ วตฺตนฺโต ‘‘วทต ิวชฺชต’ี’ต ิ สุทฺธกตฺตุรูปานิ ชเนตฺวา ‘‘วาเทต,ิ วาทยต,ิ วาทาเปต,ิ วา
ทาปยต’ี’ต ิจตฺตาริ เหตุกตฺตุรูปานิ ชเนต,ิ จุราทิคเณ ปน ‘‘วาเทต,ิ วาทยต’ี’ต ิสุทฺธกตฺตุรูปานิ 
ชเนตฺวา ‘‘วาทาเปต,ิ วาทาปยต’ี’ต ิจ ทฺเว เหตุกตฺตุรูปานิ ชเนต,ิ ตสฺมา สาสเน ‘‘วาเทนฺต ิ
วาทยนฺต’ี’ต ิสุทฺธกตฺตุปทานิ ทสฺิสนฺตฯิ ‘‘วเทยฺย, วเทยฺยุํ’’ อจิฺจาท ิสพฺพ ํเนยฺยํฯ ‘‘วชฺเชยฺย, วชฺ
เชยฺยุํ’’ อจิฺจาท ิจ สพฺพ ํเนยฺยํ วชฺชาเทสวเสนฯ 

อถ วา วเทยฺย, วเทยฺยุํ, วชฺชุฯํ ปิตา มาตา จ เต ทชฺชุนฺต ิปทมวิฯ เอตฺถ จ ‘‘วชฺชุ ํวา เต น 
วา วชฺชุ,ํ นตฺถ ินาสาย รูหนา’’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ วเทยฺยุํ วาน วเทยฺยุํวาต ิอตฺโถฯ วเทยฺยาสิ, วชฺ
ชาสิ, วชฺเชสิ อจิฺจปิฯ วุตฺโต วชฺชาสิ วนฺทนํฯ วชฺเชสิ โข ตฺวํ วามรูํฯ วเทยฺยาถ, วชฺชาถฯ อมฺม ํ
อโรค ํวชฺชาถฯ วเทยฺยาม,ิ วชฺชาม,ิ วเทยฺยาม, วชฺชามฯ วเทถ, วเทรํฯ วเทโถ, วเทยฺยาวฺโห, วชฺ
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ชาวฺโหฯ วเทยฺยํ, วชฺช,ํ วเทยฺยามฺเห, วชฺชามฺเหฯ ปุพฺเพ วิย อธิาปิ ยกาเร ปเร สรโลโป ทฏฺฐพฺ
โพฯ อญฺญานิปิ อุปปริกฺขตฺิวา คเหตพฺพานิฯ 

อทิานิ ปโรกฺขาทริูปานิ กถยามฯ วท, ปาวท, ยถา พภุวฯ ทการโลเป ‘‘ปาว’’ อติปิิ รูปํ ภวต,ิ 
‘‘ปฏิปํ วเทห ิภทฺทนฺเต’’ต ิ เอตฺถ ‘‘ปฏิป’’นฺต ิปท ํวิยฯ ตถา ห ิ‘‘โย อาตุมานํ สยเมว ปาว’’ อติ ิ
ปาฬิ ทสฺิสตฯิ เอตฺถ ปสทฺโท อุปสคฺโค ทฆี ํกตฺวา วุตฺโต ‘‘ปาวทต ิปาวจน’’นฺตอิาทสุี วิย, ปาวาต ิ
จ อทิ ํอตตีวจนํ, อฏฺฐกถายํ ปน อตตีวจนํ อทินฺต ิชานนฺโตปิ ครุ วตฺตมานวจนวเสน ‘‘ปาวาต ิ
วทต’ี’ต ิวิวรณมกาสิ อทีเิสสุ ฐาเนสุ กาลวิปลฺลาสวเสน อตฺถสฺส วตฺตพฺพตฺตาฯ 

อายสฺมาปิ จ สาริปุตฺโต นิทฺเทเส ‘‘โย อาตุมานํ สยเมว ปาวา’’ต ิปท ํนิกฺขปิิตฺวา อาตุมา 
วุจฺจต ิอตฺตา, สยเมว ปาวาต ิสยเมว อตฺตานํ ปาวทต,ิ ‘‘อหมสฺม ิสีลสมฺปนฺโน’’ต ิวา ‘‘วตสมฺปนฺ
โน’’ต ิวาต ิวตฺตมานวจเนน อตฺถ ํนิทฺทสิิฯ อถ วา ปาวาต ิอทิ ํน เกวล ํวทธาตุวเสเนว นิปผฺนฺนํ, 
อถ โข อุธาตุวเสนปิฯ ตถา ห ิอทิ ํปปุพฺพสฺส อสุทฺเท อติ ิธาตุสฺส ปโยเค อุการสฺส โอการาเทสํ 
กตฺวา ตโต ปโรกฺขาภเูต อกาเร ปเร โอการสฺส อาวาเทสํ ตโต จ สนฺธกิจิฺจ ํกตฺวา สิชฺฌต,ิ ตสฺมา 
อธุาตุสฺส วทธาตุยา สมานตฺถตฺตา ตนฺนิปผฺนฺนรูปสฺส จ วทธาตุยา นิปผฺนฺนรูเปน สมานรูปตฺตา 
‘‘สยเมว อตฺตานํ ปาวทต’ี’ต ิวทธาตุวเสน นิทฺทสิีต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อทิานิ วิจฺฉินฺนา ปทมาลา ฆฏียตฯิ วท, วทุฯํ วเท, วทตฺิถ, วท,ํ วทมฺิหฯ วทตฺิถ, วทเิรฯ วทตฺิ
โถ, วทวฺิโหฯ วทิ,ํ วทมฺิเหฯ ปาวท, ปาว อจิฺจปิฯ ปาวทุฯ ปาวเท, ปาวทตฺิถฯ ปาวท,ํ ปาวทมฺิหฯ 
ปาวทตฺิถ, ปาวทเิรฯ ปาวทตฺิโถ, ปาวทวฺิโหฯ ปาวทิ,ํ ปาวทมฺิเหฯ ตถา ‘‘วชฺช, วชฺชุ’’ อจิฺจาทนีิ 
ปโรกฺขารูปานิฯ 

‘‘อวทา, อวทฯู อวชฺชา, อวชฺช’ู’ อจิฺจาทนีิ หยฺิยตฺตนีรูปานิฯ 

‘‘อวท,ิ วท,ิ อวทุ,ํ วทุ,ํ อวทิสุํ, วทิสุํฯ อวชฺช,ิ วชฺช’ิ’ อจิฺจาทนีิ อชฺชตนีรูปานิฯ 

‘‘วทสฺิสต,ิ วทสฺิสนฺตฯิ วชฺชสฺิสต,ิ วชฺชสฺิสนฺต’ิ’ อจิฺจาทนีิ ภวิสฺสนฺตรีูปานิฯ 

‘‘อวทสฺิสา, วทสฺิสา, อวชฺชสฺิสา, วชฺชสฺิสา’’ อจิฺจาทนีิ กาลาตปิตฺตริูปานิฯ เสสานิ สพฺพานิปิ 
ยถาสมฺภวํ วิตฺถาเรตพฺพานิฯ ยา ปเนตฺถ วทธาตุ วิยตฺตยิํ วาจายํ วุตฺตา, สา กตฺถจ ิ‘‘วทนฺต ํเอก
โปกฺขราฯ เภริวาทโก’’ตอิาทสุี อพฺยตฺตสทฺเทปิ วตฺตต ิอุปจริตวเสนาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 
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วิท ญาเณฯ ญาณํ ชานนํฯ วิทตฯิ เวโทฯ วิทฯู การิเต ‘‘เวเทตฯิ เวทยตฯิ สยํ อภญฺิญา สจฺ
ฉิกตฺวา ปเวเทตฯิ เวทยนฺต ิจ เต ตุฏฺฐิ,ํ เทวา มานุสกา อุโภ’’ต ิปโยคาฯ ตตฺถ ปเวเทตีต ิโพเธต ิ
ญาเปต ิปกาเสตฯิ เวโทต ิวิทต ิสุขุมมฺปิ การณํ อาชานาตตี ิเวโท, ปญฺญาเยต ํนามฯํ ‘‘เวเทห
มุนี’’ต ิ เอตฺถ ห ิญาณํ เวโทต ิวุจฺจตฯิ เวโทต ิวา เวทคนฺถสฺสปิ นาม ํวิทนฺต ิชานนฺต ิเอเตน อุจฺจา
ริตมตฺเตน ตทาธารํ ปุคฺคล ํ‘‘พฺราหฺมโณ อย’’นฺต,ิ วิทนฺต ิวา เอเตน พฺราหฺมณา อตฺตนา กตฺตพฺพ
กจิฺจนฺต ิเวโทฯ โส ปน อรุิเวทยชุเวทสามเวทวเสน ตวิิโธฯ อาถพฺพณเวท ํปน ปณีตชฺฌาสยา น 
สิกฺขนฺต ิปรูปฆาตสหติตฺตาฯ ตสฺมา ปาฬิยํ ‘‘ตณฺิณํ เวทานํ ปารค’ู’ต ิวุตฺตฯํ เอเตเยว ‘‘ฉนฺโท, มนฺ
โต, สุต’ี’ต ิจ วุจฺจนฺตฯิ 

ปญฺญายํ ตุฏฺฐิยํ เวเท, เวทสทฺโท ปวตฺตต;ิ 
ปาวเกปิ จ โส ทฏฺิโฐ, ชาตสทฺทปุเรจโร; 

ปจฺฉานุเค ชาตสทฺเท, สต ิตุฏฺฐชเนปิ จ; 
‘‘เวทค ูสพฺพธมฺเม’’ต ิเอตฺถาปิ วิทเิตสุ จฯ 

วิทูต ิปณฺฑิตมนุสฺโสฯ โส ห ิยถาสภาวโต กมฺมญฺจ ผลญฺจ กุสลาทเิภเท จ ธมฺเม วิทตตี ิ
‘‘วิท’ู’ต ิ วุจฺจตฯิ 

รุท อสฺสุวิโมจเน, สกมฺมกิวเสนิมสฺิสา อตฺโถ คเหตพฺโพฯ โรทต,ิ รุทต ิอจิฺจปิฯ รุณฺณํฯ รุทติํ
ฯ โรทนํฯ โรทนฺโตฯ โรทมาโนฯ โรทนฺตฯี โรทมานาฯ รุทมุขาฯ รุทฯํ รุทนฺโตฯ 

ตตฺถ โรทตีต ิกิ ํโรทต?ิ มต ํปุตฺต ํวา ภาตรํ วา โรทตฯิ ตตฺรายํ ปาฬิ ‘‘นาห ํภนฺเต เอต ํโร
ทาม,ิ ยํ ม ํภนฺเต ภควา เอวมาห’’ฯ อยํ ปเนตฺถ อตฺโถ – ‘‘ยํ ม ํภนฺเต ภควา เอวมาห, อห ํเอต ํ
ภควโต พฺยากรณํ น ปโรทาม ิน ปริเทวาม ิน อนุตฺถุนาม’ีต ิ เอวํ สกมฺมกิวเสนตฺโถ เวทติพฺโพ, น 
อสฺสุมุญฺจนมตฺเตนฯ 

‘มต ํวา อมฺม โรทนฺต,ิ โย วา ชวีํ น ทสฺิสต;ิ 
ชวีนฺต ํอมฺม ปสฺสนฺต,ิ กสฺมา ม ํอมฺม โรทสี’ต ิ

อยญฺเจตฺถ ปโยโค’’ต ิอทิมฏฺฐกถาวจนํฯ อทิ ํปน ฏีกาวจนํ – ‘‘ยถา สกมฺมกา ธาตุสทฺทา อตฺถวิ
เสสวเสน อกมฺมกา โหนฺต ิ‘วิพุทฺโธ ปุริโส วิพุทฺโธ กมลสณฺโฑ’ต,ิ เอวํ อตฺถวิเสสวเสน อกมฺมกาปิ 
สกมฺมกา โหนฺตตี ิทสฺเสตุ ํ‘น ปริเทวาม ิน อนุตฺถุนาม’ีต ิอาหฯ อนุตฺถุนสทฺโท สกมฺมกวเสน 
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ปยุชฺชต ิ‘ปุราณานิ อนุตฺถุน’นฺตอิาทสุีฯ อยญเฺจตฺถ ปโยโคต ิอมินิา คาถาย อนุตฺถุนนํ รุทนํ อธปิ ฺ
เปตนฺต ิทสฺเสต’ี’ตฯิ 

ทลิทฺท ทุคคฺติยํฯ ทุกฺขสฺส คต ิปตฏฺิฐาต ิทุคคฺตีต ิอยํ อตฺโถ ‘‘อปายํ ทุคฺคติวํินิปาต ํนิรยํ 
อุปปชฺชต’ี’ตอิาทสุี ยุชฺชต,ิ อธิ ปน อทิ ํอตฺถ ํอคฺคเหตฺวา อญฺโญ อตฺโถ คเหตพฺโพฯ กถ ํทุคฺ
คตีต?ิ ทุกฺเขน กจิฺเฉน คต ิคมนํ อนฺนปานาทลิาโภ ทุคฺคตตีฯิ ทลทิฺทตฯิ ทลทิฺโท, ทลทิฺท,ี ทา
ลทิฺทยิํฯ ตตฺถ ทลิทฺทตีต ิสพฺพ ํอจิฺฉิตจิฺฉิต ํปรํ ยาจตฺิวา เอว ทุกฺเขน อธคิจฺฉต,ิ น อยาจตฺิวาต ิ
อตฺโถฯ ทุลิทฺโทต ิทุคฺคตมนุสฺโสฯ ทลิทฺทีต ิทุคฺคตา นารีฯ ทลทิฺทสฺส ภาโว ทาลิทฺทิยํฯ เอตฺถ จ 
สพฺพเมว ‘‘ทลทิฺทต’ี’ต ิ โลกกิปปฺโยคทสฺสนโต ‘‘ทลทิฺทต’ี’ต ิ กฺริยาปท ํวิภาวิตฯํ สาสเน ปน ต ํกฺริ
ยาปท ํน อาคต,ํ ‘‘ทลทิฺโท ทลทิฺท’ี’ต ินามปทานิเยว อาคตานิฯ อนาคตมฺปิ ต ํ ‘‘นาถต’ี’ต ิ ปทมวิ 
สาสนานุโลมตฺตา คเหตพฺพเมวฯ ครู ปน กจฺจายนมตวเสน ทล ทุคคฺติมฺหีต ิทุคฺคตวิาจกทลธาตุ
โต อิทฺทปจฺจยํ กตฺวา ‘‘ทลทิฺโท’’ต ินามปท ํทสฺเสสุํฯ 

ตุท พยฺถเนฯ ตุทต,ิ วิตุทตฯิ กมฺมนิ ‘‘ตุชฺชต,ิ วิตุชฺชมาโน, เวทนาภภุินฺโน’’ต ิรูปานิฯ 

ตุทนฺต ิวาจาห ิชนา อสญฺญตา, 
สเรห ิสงฺคามคตวํ กุญฺชรํ; 
สุตฺวาน วากฺยํ ผรุสํ อุทรีิต,ํ 
อธวิาสเย ภกฺิขุ อทุฏฺฐจตฺิโต; 

นุท เปรเณฯ เปรณํ จุณฺณิกรณํ ปิสนํ, นุทต,ิ ปนุทตฯิ ปนุทนํฯ 

วิทิ ลาเภฯ วินฺทตฯิ อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํฯ โควินฺโทฯ 

ขทิ ปริฆาเตฯ ปริฆาตํ สมนฺตโต หนนํฯ ขนฺทตฯิ 

ทการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ธการนฺตธาตุ 

ธา ธารเณฯ ทธาต,ิ วิทธาตฯิ ยํ ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธตฯิ นิธ ิ ํนิเธตฯิ นิธ ินาม นิธยีตฯิ ตาว 
สุนิหโิต สนฺโตฯ ยโต นิธ ิ ํปริหริฯ นิทหตฯิ กุหิ ํเทว นิทหามฯิ ปริทหตฯิ โย วตฺต ํปริทหสฺิสตฯิ ธสฺ
สตฯิ ปริธสฺสตฯิ พาโลต ิปรํ ปทหตฯิ สกฺยา โข อมฺพฏฺฐ ราชานํ อุกฺกาก ํปิตามห ํทหนฺตฯิ สทฺทห
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ต ิตถาคตสฺส โพธิฯํ สทฺธา, สทฺทหนา, สทฺธาตพฺพ,ํ สทฺทหติพฺพ,ํ สทฺธายิโก, ปจฺจยิโกฯ สทฺ
เธยฺยวจสา อุปาสิกาฯ สทฺทหตุิ,ํ สทฺทหตฺิวาฯ วิเสสาธานํฯ โสตาวธานํฯ โสต ํโอทหตฯิ โอหติโส
โตฯ โสต ํโอทหตฺิวาฯ มจฺจุเธยฺยํ, มารเธยฺย,ํ นามเธยฺยํ, ธาตุ, ธาตา, วิธาตาฯ วิธฯิ อภธิานํ, อภิ
เธยฺยํ, นิธานวต ีวาจา, อาธานคาห,ี สนฺธฯิ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

วิปุพฺโพ ธา กโรตฺยตฺเถ, อภิปุพฺโพ ตุ ภาสเน; 
นฺยาสํปุพฺโพ ยถาโยค,ํ นฺยาสาโรปนสนฺธิสุฯ 

อมิสฺมา ปน ธาธาตุโต ปุพฺพสฺส อปิ อจิฺจุปสคฺคสฺส อกาโร กฺวจ ินิจฺจ ํโลปํ ปปโฺปต,ิ กฺวจ ิ
นิจฺจ ํโลปํ น ปปโฺปตฯิ อตฺร โลโป วุจฺจเต, ทฺวารํ ปิทหต,ิ ทฺวารํ ปิทหนฺโต, ปิทหตุิ,ํ ปิทหตฺิวา, เอวํ 
อการโลโป ภวตฯิ ทฺวารํ อปิทหตฺิวา, เอวํ อการโลโป น ภวตฯิ เอตฺถ ห ิอกาโร อปิอุปสคฺคสฺส 
อวยโว น โหตฯิ กนฺิต ิเจ? ปฏิเสธตฺถวาจโก นิปาโตเยว, อุปสคฺคาวยโว ปน อทสฺสนํ คโต, อยํ 
นิจฺจาโลโปฯ เอวํ ธาธาตุโต ปุพฺพสฺส อปิ อจิฺจุปสคฺคสฺส อกาโร กฺวจ ินิจฺจ ํโลปํ ปปโฺปต,ิ กฺวจ ิ
นิจฺจ ํโลปํ น ปปโฺปตฯิ อทิ ํอจฺฉริยํ อทิ ํอพฺภุตฯํ ยตฺร ห ินาม ภควโต ปาวจเน เอวรูปโปปิ นโย 
สนฺทสฺิสต ิวิญฺญนูํ หทยวิมฺหาปนกโร, โย เอกสฺมิเํยว ธาตุมฺห ิเอกสฺมิเํยว อุปสคฺเค เอกสฺมิเํยวตฺเถ 
กฺวจ ิโลปาโลปวเสน วิภชตุิ ํลพฺภตฯิ อทิานิ มยํ โสตนูํ ปรมโกสลฺลชนนตฺถ ํตทุภยมฺปิ อาการํ 
เอกชฺฌ ํกโรนฺตา ตทาการวติ ํชนิวรปาฬิ ํอานยาม – 

‘‘คงฺค ํเม ปิทหสฺิสนฺต,ิ น ต ํสกฺโกม ิพฺราหฺมณ; 
อปิเธตุ ํมหาสินฺธุ,ํ ต ํกถ ํโส ภวิสฺสต;ิ 
น เต สกฺโกม ิอกฺขาตุ,ํ อตฺถ ํธมฺมญฺจ ปุจฺฉิโตฯ 

จตฺิตตฺถสาธนิ ํเอต,ํ คาถ ํสมฺภวชาตเก; 
ปญฺญาสมฺภวมจิฺฉนฺโต, กเร จตฺิเต สุเมธโส’’ตฯิ 

ธุ คติเถริเยสุฯ คติ คมนํ, เถริยํ ถริภาโวฯ ธวตฯิ ธุวํฯ 

เอตฺถ จ ธุวนฺต ิถริํฯ ‘‘นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม’’ตอิาทสุี วิย, ตสฺมา ธุวนฺต ิถริํ 
กญฺิจ ิธมฺมชาตฯํ อถ วา ธุวนฺต ิอทิ ํคตเิถริยตฺถวเสน นิพฺพานสฺเสว อธวิจนํ ภวิตุมรหตฯิ ตญฺห ิ
ชาตชิราพฺยาธมิรณโสกาทโิต มุจฺจตุิกาเมห ิธวิตพฺพ ํคนฺตพฺพนฺต ิธุวํ, อุปปฺาทวยาภาเวน วา 
นิจฺจสภาวตฺตา ธวต ิถริํ สสฺสต ํภวตตี ิธุวํฯ ยญฺห ิสนฺธาย ภควตา ‘‘ธุวญฺจ โว ภกฺิขเว เทเสสฺสาม ิ
ธุวคามนิิญฺจ ปฏิปท’’นฺต ิวุตฺตฯํ ธุวสทฺโท ‘‘วจนํ ธุวสสฺสต’’นฺต ิเอตฺถ ถเิร วตฺตตฯิ ‘‘ธุวญฺจ ภกฺิขเว 
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เทเสสฺสาม’ี’ต ิเอตฺถ นิพฺพาเนฯ ‘‘ธุวํ พุทฺโธ ภวิสฺสสี’’ต ิเอตฺถ ปน เอกเํส นิปาตปทภาเวน วตฺตตี
ต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

ธู วิธูนเนฯ อูการสฺส อูวตฺตฯํ ธวูตฯิ ธวูิตา, ธวูิตพฺพฯํ รสฺสตฺเต ‘‘ธุโต, ธุตวา’’ อจิฺจปิ รูปานิ 
ภวนฺตฯิ 

เธ ปาเนฯ ธยต,ิ ธยีตฯิ เธนฯ 

เอตฺถ จ เธนูต ิธยต ิปิวต ิอโิต ขรีํ โปตโกต ิเธนุ, ‘‘โคเธนุ, อสฺสเธนุ, มคิเธนู’’ต ิเธนุสทฺโท 
สามญฺญวเสน สโปตกิาสุ ตริจฺฉานคตตฺิถสุี วตฺตต,ิ เอวํ สนฺเตปิ เยภุยฺเยน คาวิยํ วตฺตตฯิ ตถา ห ิ
‘‘สตฺต เธนุสเต ทตฺวา’’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ 

สิธุ คติยํ เสธต,ิ นิเสธต,ิ ปฏิเสธตฯิ สิทฺโธ, ปสิทฺโธ, นิสิทฺโธ, ปฏิสิทฺโธ, ปฏิเสธโิต, ปฏิเสธ
โก, ปฏิเสโธ, ปฏิเสธตุิ,ํ ปฏเิสธตฺิวาฯ อธิ อจนฺิเตยฺยพลตฺตา อุปสคฺคานํ ตโํยเค สิธุธาตุสฺส 
นานปปฺการา อตฺถา สมฺภวนฺต,ิ อญฺเญสมฺปิ เอวเมวฯ 

สิธุ สตฺเถ มงคฺลฺเย จฯ สตฺถํ สาสนํ, มงคฺลฺยํ ปาปวินาสนํ วุทฺธกิารณํ วาฯ เสธตฯิ สิทฺโธ, 
ปสิทฺโธ, ปสิทฺธฯิ 

ทธ ธารเณฯ ชนสฺส ตุฏฺฐิ ํทธเตต ิทธิฯ ธการสฺส หการตฺเต ‘‘ทหต’ี’ต ิ รูปํฯ อยํ อตฺิถ ีอมิ ํ
อตฺิถิ ํอยฺยิก ํทหตฯิ อเิม ปุริสา อมิ ํปุริสํ ปิตามห ํทหนฺตฯิ จตฺิต ํสมาทหาตพฺพฯํ สมาทห ํจตฺิตฯํ 

เอธ วุทฺธิยํ ลาเภ จฯ เอธตฯิ เอโธ, สุเขธโิตฯ คมฺภเีร คาธเมธตฯิ 

เอตฺถ จ เอโธต ิเอธตฯิ วฑฺฒต ิเอเตน ปาวโกต ิเอโธฯ อนฺิทนํ, อุปาทานํฯ สุเขธิโตต ิสุเขน 
เอธโิต, สุขสํวฑฺฒโิตต ิอตฺโถฯ คาธเมธตีต ิคาธ ํปตฏฺิฐิต ํเอธต ิลภตฯิ 

พทฺธ สํหริเสฯ สํหริโส วินิพทฺธกฺริยาฯ พทฺธต,ิ วินิพทฺธตฯิ วินิพทฺธาฯ 

คาธ ปติฏฺฐานิสฺสยคนฺเธสุฯ คาธตฯิ คาธ ํกตฺตาฯ คมฺภรีโต อคาธฯํ 

พาธ วิโลฬเน พาธต,ิ วิพาธตฯิ อาพาโธฯ อาพาธต ิจตฺิต ํวิโลเฬตตี ิอาพาโธฯ 

นาธ ยาจนาทีสุฯ นาธตฯิ นาธนํฯ 
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พนฺธ พนฺธเน พนฺธตฯิ พนฺธนโก, พนฺโธ, พนฺธาปิโต, ปฏิพนฺโธ, พนฺธนํ, พนฺโธ, สมฺพนฺธนํ, 
สมฺพนฺโธ, ปพนฺโธ, พนฺธุฯ 

ตตฺถ พนฺธนนฺต ิพนฺธนฺต ิสตฺเต เอเตนาต ิพนฺธนํ, สงฺขลกิาทฯิ ‘‘อยํ อมฺหาก ํวํโส’’ต ิ
สมฺพนฺธติพฺพฏฺเฐน พนฺธุ, เถรคาถาสํวณฺณนายํ ปน ‘‘เปมพนฺธเนน พนฺธ’ู’ต ิ วุตฺตฯํ 

ทธิ อสีฆจาเรฯ อสีฆจาโร อสีฆปปฺวตฺตฯิ ทนฺธตฯิ ทนฺโธ, ทนฺธปญฺโญฯ โย ทนฺธกาเล 
ตรต,ิ ตรณีเย จ ทนฺธตฯิ 

วทฺธ วทฺธเนฯ วทฺธตฯิ วทฺธ,ิ วุทฺธ,ิ วทฺโธ, วุทฺโธ, ชาตวุิทฺโธ, คุณวุทฺโธ, วโยวุทฺโธฯ 

เย วุทฺธมปจายนฺต,ิ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา; 
ทฏฺิเฐว ธมฺเม ปาสํสา, สมฺปราเย จ สุคฺคติฯํ 

สธุ สทฺทกุจฺฉิยํฯ สธตฯิ 

ปิฬธิ อลงกฺาเรฯ ปิฬนฺธตฯิ ปิฬนฺธนํฯ 

ปิฬนฺธนมลงฺกาโร, มณฺฑนญฺจ วิภสูนํ; 
ปสาธนญฺจาภรณํ, ปริยายา อเิม มตาฯ 

เมธ หํิสายํ สงคฺเม จฯ เมธตฯิ เมธา, เมธาวีฯ อตฺร เมธาต ิอสนิ วิย สิลุจฺจเย กเิลเส เมธต ิ
หิสํตตี ิเมธาฯ เมธต ิวา สิริยา สีลาทหี ิจ สปปฺุริสธมฺเมห ิสห คจฺฉต ิน เอกกิา หุตฺวา ตฏฺิฐตตี ิ
เมธา, ปญฺญาเยต ํนามฯํ ตถา ห ิ– 

‘‘ปญฺญา ห ิเสฏฺฐา กุสลา วทนฺต,ิ 
นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ; 
สีล ํสิรี จาปิ สตญฺจ ธมฺโม, 
อนฺวายิกา ปญฺญวโต ภวนฺต’ี’ต ิ

วุตฺตฯํ เมธาวีต ิธมฺโมชปญฺญาย จ สมนฺนาคโต ปุคฺคโลฯ 

สธุ มธุ อุนฺเทฯ สธตฯิ มธตฯิ มธุฯ 
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พุธ โพธเนฯ โพธตฯิ พุทฺโธฯ อภสิมฺพุทฺธาโนฯ สมฺพุทฺธฯํ อสมฺพุทฺธฯํ โพธฯิ ทิวาทิคเณปิ 
อยํ ทสฺิสตฯิ ตตฺรห ิ‘‘พุชฺฌต’ี’ต ิ รูปํ, อธิ ปน ‘‘โพธต’ี’ต ิรูปํฯ ‘‘โย นินฺท ํอปโพธต’ี’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ 
การิเต ปน ‘‘โพเธต’ิ’ อจิฺจาทนีิฯ 

ยุธ สมฺปหาเรฯ โยธตฯิ โยโธฯ โยเธถ มารํ ปญฺญาวุเธนฯ ยุทฺธฯํ จรณายุโธ, จรณาวุโธ วา
ฯ อาวุธฯํ ทิวาทิคณิกสฺส ปนสฺส ‘‘ยุชฺฌต’ี’ต ิ รูปํฯ 

ทีธิ ทิตฺติเวธเนสุฯ ทธีตฯิ ทธีติฯิ เอตฺถ จ ทีธิตีต ิรสฺมฯิ อเนกานิ ห ิรสฺมนิามานิฯ 

รสฺม ิอาภา ปภา รํสิ, ทตฺิต ิภา รุจ ิทธีติ;ิ 
มรีจ ิชุต ิภาณฺว’สุ, มยูโข กริโณ กโร; 
นาคธาโม จ อาโลโก, อจิฺเจเต รสฺมวิาจกาฯ 

จการนฺตรูปานิฯ 

นการนฺตธาตุ 

นี นเยฯ เนต,ิ นยต,ิ วิเนตฯิ วิเนยฺย หทเย ทรํฯ อาเนตฯิ อานยตฯิ เนตาฯ วิเนตาฯ นายโก
ฯ เนยฺโยฯ เวเนยฺโยฯ เวนยิโกฯ วินีโต ปุริโสฯ นียมาเน ปิสาเจน , กนฺินุ ตาต อุทกฺิขตฯิ นียนฺโตฯ 
เนตฺตฯํ เนตฺตฯิ ภวเนตฺต ิสมหูตาฯ เนตฺตโิกฯ อุทกญฺห ินยนฺต ิเนตฺตกิาฯ เนตฺตาฯ เนตฺเต อุชุ ํ
คเต สตฯิ นโยฯ วินโยฯ อายตนํฯ เนตุฯํ วิเนตุฯํ เนตฺวาฯ วิเนตฺวา อจิฺจาทนีิฯ 

ตตฺถ เนตฺตนฺต ิสมวิสม ํทสฺเสนฺต ํอตฺตภาวํ เนตตี ิเนตฺต,ํ จกฺขุฯ เนตฺตีต ิเนนฺต ิเอตาย สตฺ
เตต ิเนตฺต,ิ รชฺชุฯ ภวเนตฺตีต ิภวรชฺชุ, ตณฺหาเยต ํนามฯํ ตาย ห ิสตฺตา โคณา วิย ควีาย พนฺธตฺิ
วา ต ํต ํภวํ นิยฺยนฺต,ิ ตสฺมา ภวเนตฺตตี ิวุจฺจตฯิ เนตฺติกาต ิกสฺสกาฯ เนตฺตาต ิควเชฏฺฐโก ยูถ
ปตฯิ นโยต ินยนํ คมนํ นโย, ปาฬิคตฯิ อถ วา ตตฺถ ตตฺถ เนตพฺโพต ินโย, สทสิภาเวน เนตพฺ
พากาโรฯ นียตตี ินโย, ตถตฺตนยาทฯิ นียต ิเอเตนาต ินโย, อนฺตทฺวยวิวชฺชนนยาทฯิ 

ตถา ห ิฉพฺพโิธ นโย ตถตฺตนโย ปตฺตนิโย เทสนานโย อนฺตทฺวยวิวชฺชนนโย อจนฺิเตยฺยนโย 
อธปิปฺายนโยตฯิ เตสุ ตถตฺตนโย อนฺตทฺวยวิวชฺชนนเยน นียต,ิ ปตฺตินโย อจนฺิเตยฺยนเยน, เท
สนานโย อธปิปฺายนเยน นียตฯิ เอตฺถาทมฺิห ิตวิิโธ นโย กมฺมสาธเนน นียตตี ิ‘‘นโย’’ต ิ วุจฺจต,ิ 
ปจฺฉิโม ปน ตวิิโธ นโย กรณสาธเนน นียต ิเอเตน ตถตฺตาทนิยตฺตยมติ ิ ‘‘นโย’’ต ิ วุจฺจตฯิ อมิสฺมิ ํ
อตฺเถ ปปญฺจยิมาเน คนฺถวิตฺถาโร สิยาต ิวิตฺถาโร น ทสฺสิโตฯ 
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อปโรปิ จตุพฺพโิธ นโย เอกตฺตนโย นานตฺตนโย อพฺยาปารนโย เอวํธมฺมตานโยตฯิ 

วิเนต ิสตฺเต เอตฺถ, เอเตนาต ิวา วินโยฯ กายวาจานํ วินยนโตปิ วินโยฯ อายตนนฺต ิ
อนมตคฺเค สํสาเร ปวตฺต ํอตวี อายต ํสํสารทุกฺข ํยาว น นิวตฺตต,ิ ตาว นยเตว ปวตฺตเตวาต ิ
อายตนํฯ 

อยํ ปเนตฺถ อตฺถุทฺธาโรฯ ‘‘อายตนนฺต ิอสฺสานํ กมฺโพโช อายตนํ, คุนฺนํ ทกฺขณิาปโถ อาย
ตน’’นฺต ิเอตฺถ สญฺชาตฏฺิฐานํ อายอนํ นามฯ ‘‘มโนรเม อายตเน, เสวนฺต ินํ วิหงฺคมาฯ 

ฉายํ ฉายตฺถโิน ยนฺต,ิ ผลตฺถ ํผลโภชโิน’’ต ิเอตฺถ สโมสรณฏฺฐานํฯ ‘‘ปญฺจมิานิ ภกฺิขเว วิมุตฺ
ตายตนานี’’ต ิเอตฺถ การณํฯ อญฺเญปิ ปน ปโยคา ยต ปติยตเนต ิเอตฺถ ปกาสิตาฯ 

นี ปาปเนฯ เนต,ิ นยตฯิ นยนํฯ 

นุ ถุติยํฯ โนต,ิ นวตฯิ นุโตฯ 

ถน ปน ธน สทฺเทฯ ถนตฯิ ปนตฯิ ธนตฯิ 

กน ทิตฺติกนฺตีสุฯ กนตฯิ กญฺญาฯ กนกฯํ 

เอตฺถ จ โยพฺพนิภาเว ฐิตตฺตา รูปวิลาเสน กนต ิทปิปฺต ิวิโรจตตีิ กญญฺาฯ อถ วา กนิยต ิกา
มยิภ ิอภปิตฺถยิต ิปุริเสหตีปิิ กญญฺา, โยพฺพนิตฺถฯี กนกนฺต ิกนต,ิ กนียตตี ิวา กนกํ, สุวณฺณํฯ 
สุวณฺณสฺส ห ิอเนกานิ นามานิฯ 

สุวณฺณํ กนก ํเหม,ํ กญฺจนํ หฏกมฺปิ จ; 
ชาตรูปํ ตปนียํ, วณฺณํ ตพฺเภทกา ปน; 
ชมฺพุนท ํสิงฺคกิญฺจ, จามกิรนฺต ิภาสิตาฯ 

วน สน สมฺภตฺติยํฯ วนตฯิ วนํฯ สนตฯิ 

ตตฺถ วนนฺตฯิ ต ํสมฺภชนฺต ิมยูรโกกลิาทโย สตฺตาต ิวนํ, อรญฺญฯํ วนต ิสมฺภชต ิสํกเิลสปุคฺ
คลนฺต ิวนํ, ตณฺหาฯ 

มน อพภฺาเสฯ มนตฯิ มโนฯ 
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มาน วีมํสายํ, วีมสํตฯิ วีมสําฯ 

ชน สุน สทฺเทฯ ชนตฯิ สุนตฯิ 

เอตฺถ จ ‘‘กสฺมา เต เอโก ภุโช ชนต,ิ เอโก เต น ชนต ีภุโช’’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ ชนตีต ิ
สุนต ิสทฺท ํกโรตฯิ 

ขนุ อวทารเณ ขนตฯิ สุขฯํ ทุกฺขฯํ ขโต อาวาโฏฯ 

ตตฺถ สุขนฺต ิสุฏฺฐุ ทุกฺข ํขนตตี ิสุขฯํ ทุฏฺฐุ ขนต ิกายิกเจตสิกสุขนฺต ิทุกฺขํฯ 
อญฺญมญฺญปฏิปกฺขา ห ิเอเต ธมฺมาฯ ทฺวิธา จตฺิต ํขนตตี ิวา ทุกฺขํฯ จุราทิคณวเสน ปน ‘‘สุขยตี
ต ิสุข,ํ ทุกฺขยตตี ิทุกฺข’’นฺต ินิพฺพจนานิ คเหตพฺพานิฯ สมาสปอวเสน ‘‘สุกรํ ขมสฺสาต ิสุขํ, ทุกฺกรํ 
ขมสฺสาต ิทุกฺข’’นฺต ินิพฺพจนานิปิ วิวิธา ห ิสทฺทานํ พฺยุปปฺตฺต ิปวตฺต ินิมตฺิตญฺจฯ 

ทาน อวขณฺฑเนฯ ทานตฯิ อปทานํฯ 

สาน เตชเนฯ เตชนํ นิสานํฯ สานตฯิ 

หน หํิสาคตีสุฯ เอตฺถ ปน หํิสาวจเนน ผรุสาย วาจาย ปีฬนญฺจ ทณฺฑาทหี ิปหรณญฺจ 
คหติ,ํ ตสฺมา หน หํิสาปหรณคตีสูต ิอตฺโถ คเหตพฺโพฯ ตถา ห ิ‘‘ราชาโน โจรํ คเหตฺวา หเนยฺยุํ 
วา พนฺเธยฺยุํ วา’’ตฯิ ปาฐสฺส อตฺถ ํสํวณฺเณนฺเตห ิ‘‘หเนยฺยุนฺต ิโปเถยฺยุญฺเจว ฉินฺเทยฺยุญฺจา’’ต ิ
วุตฺตฯํ เอตฺถ จ เฉทนํ นาม หตฺถปาทาทเิฉทนํ วา สีสจฺเฉทวเสน มารณํ วาฯ หนสฺส วธาเทโส 
ฆาตาเทโส จ ภวต,ิ หนฺต ิหนต,ิ หนนฺตฯิ หนสิ, หนถฯ เสสํ สพฺพ ํเนยฺยํฯ 

หํิสาทโย จตฺตาโร อตฺถา ลพฺภนฺตฯิ ‘‘หนฺต ิหตฺเถห ิปาเทห’ี’ต ิ เอตฺถ ปน หนฺตีต ิปหรตตี ิ
อตฺโถฯ ‘‘กุทฺโธ ห ิปิตรํ หนฺตฯิ วิกฺโกสมานา ตพิฺพาห ,ิ หนฺต ิเนสํ วรํ วร’’นฺตฯิ เอตฺถ หนฺตีต ิ
มาเรนฺตตี ิอตฺโถฯ ‘‘วธต,ิ วเธต,ิ ฆาเตต’ิ’ อจิฺจปิ รูปานิ ภวนฺตฯิ ตตฺถ ‘‘วธต ิน โรทต,ิ อาปตฺต ิทุกฺ
กฏสฺสฯ อตฺตานํ วธตฺิวา วธตฺิวา โรทต’ี’ตอิาทสุี วโธ ปหรณํฯ ปาณํ วเธตฯิ ปาณวโธฯ ‘‘เอส วโธ 
ขณฺฑหาลสฺสฯ สตฺเต ฆาเตต’ี’ต ิจ อาทสุี วโธ มารณํฯ 

‘‘อุปาหนํ, วธ’ู’ต ิจ เอตฺถ หนวธสทฺทตฺโถคมนํฯ ‘‘ปุริสํ หนตฯิ สีต ํอุณฺห ํปฏิหนต’ิ’ อจิฺจาทนีิ 
กตฺตุปทานิฯ เทวทตฺโต ยญฺญทตฺเตน หญฺญตฯิ ตโต วาตาตเป โฆเร, สญฺชาเต ปฏิหญฺญตฯิ 
ปจฺจตฺตวจนสฺเสการตฺต,ํ ยถา ‘‘วนปปฺคุมฺเพ’’ตฯิ วิหาเรนาต ิปท ํสมฺพนฺธติพฺพ,ํ อจิฺจาทนีิ 
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กมฺมปทานิฯ หนฺตาฯ หโตฯ วธโกฯ วธฯู อาฆาโตฯ อุปฆาโตฯ ฆาตโกฯ ปฏิโฆฯ สงฺโฆฯ พฺยคฺ
โฆฯ สกุณคฺฆฯิ หนฺตุ,ํ หนิตุ,ํ หนฺตฺวา, หนิตฺวาฯ วชฺเฌตฺวา, วธตฺิวา อจิฺจาทนีิ สนามกิานิ ตุมนฺตา
ทปิทานิฯ 

ตตฺถ อุปาหนนฺต ิต ํต ํฐานํ อุปหนนฺต ิอุปคจฺฉนฺต ิตโต จ อาหนนฺต ิอาคจฺฉนฺต ิเอเตนาต ิ อุ
ปาหนํฯ วธูต ิกเิลสวเสน สุนขมฺปิ อุปคมนสีลาต ิวธ ,ู สพฺพาสํ อตฺิถนีํ สาธารณเมตฯํ อถ วา วธูต ิ
สุณิสาฯ ตถา ห ิ‘‘เตน ห ิวธุ ยทา อุตุนี อโหสิ, ปุปผฺ ํเต อุปปฺนฺนํ, อถ เม อาโรเจยฺยาสี’’ต ิเอตฺถ 
วธตู ิสุณิสา วุจฺจตฯิ สา ปน ‘‘อยํ โน ปุตฺตสฺส ภริยา’’ต ิสสฺสุสสุเรห ิอธคินฺตพฺพา ชานิตพฺพาต ิวธู
ต ิวุจฺจตฯิ คตฺยตฺถานํ กตฺถจ ิพุทฺธยิตฺถกถนโต อยมตฺโถ ลพฺภเตวฯ ‘‘สุณฺหา, สุณิสา, วธ’ู’ อจิฺเจ
เต ปริยายาฯ สงโฺฆต ิภกฺิขุสมโูหฯ สมคฺค ํกมฺม ํสมุปคจฺฉตตี ิสงฺโฆ, สุฏฺฐุ วา กเิลเส หนฺต ิเตน 
เตน มคฺคาสินา มาเรตตีปิิ สงฺโฆ, ปุถุชฺชนาริยวเสน วุตฺตาเนตานิฯ วิวิเธ สตฺเต อาหนต ิภุโส ฆา
เตตตี ิพยฺคโฺฆฯ โส เอว ‘‘วิยคฺโฆ, วคฺโฆ’’ต ิจ วุจฺจตฯิ อปรมฺปิ ปุณฺฑรีโกต ิตสฺส นามฯํ ทุพฺพเล 
สกุเณ หนฺตตี ิสกุณคฆิฺ, เสโน, อยํ ปน หนธาตุ ทิวาทิคเณ ‘‘ปฏิหญฺญต’ี’ต ิ อกมฺมก ํกตฺตุปท ํ
ชเนตฯิ ตถา ห ิ‘‘พุทฺธสฺส ภควโต โวหาโร โลกเิย โสเต ปฏิหญฺญต’ี’ตอิาทกิา ปาฬิโย ทสฺิสนฺตฯิ 

อน ปาณเนฯ ปาณนํ สสนํฯ อนตฯิ อานํ, ปานํฯ ‘‘ตตฺถ อานนฺต ิอสฺสาโสฯ ปานนฺต ิปสฺ
สาโสฯ เอเตสุ อสฺสาโสต ิพห ินิกฺขมนวาโตฯ ปสฺสาโสต ิอนฺโต ปวิสนวาโต’’ต ิวินยฏฺฐกถายํ 
วุตฺต,ํ สุตฺตนฺตฏฺฐกถาสุ ปน อุปปฺฏิปาฏิยา อาคตฯํ ตตฺถ ยสฺมา สพฺเพสมฺปิ คพฺภเสยฺยกานํ มาตุ
กุจฺฉิโต นิกฺขมนกาเล ปฐม ํอพฺภนฺตรวาโต พห ินิกฺขมต,ิ ปจฺฉา พาหริวาโต สุขุม ํรช ํคเหตฺวา 
อพฺภนฺตรํ ปวิสนฺโต ตาลุ ํอาหจฺจ นิพฺพายต,ิ ตสฺมา วินยฏฺฐกถายํ ‘‘อสฺสาโสต ิพห ินิกฺขมนวาโต, 
ปสฺสาโสต ิอนฺโต ปวิสนวาโต’’ต ิวุตฺตฯํ เอเตสุ ทฺวีสุ นเยสุ วินยนเยน อนฺโต อุฏฺฐิตสสนํ อสฺสาโส
, พห ิอุฏฺฐิตสสนํ ปสฺสาโสฯ สุตฺตนฺตนเยน ปน พห ิอุฏฺฐหตฺิวาปิ อนฺโต สสนโต อสฺสาโสฯ อนฺโต 
อุฏฺฐหตฺิวาปิ พห ิสสนโต ปสฺสาโสฯ อยเมว จ นโย ‘‘อสฺสาสาทมิชฺฌปริโยสานํ สตยิา อนุคจฺฉโต 
อชฺฌตฺต ํวิกฺเขปคเตน จตฺิเตน กาโยปิ จตฺิตมฺปิ สารทฺธา จ โหนฺต ิอญฺิชติา จ ผนฺทติา จา’’ต,ิ ‘‘ปสฺ
สาสาทมิชฺฌปริโยสานํ สตยิา อนุคจฺฉโต พหทิฺธา วิกฺเขปคเตน จตฺิเตน กาโยปิ จตฺิตมฺปิ สารทฺธา 
จ โหนฺต ิอญฺิชติา จ ผนฺทติา จา’’ต ิอมิาย ปาฬิยา สเมตตี ิเวทติพฺพฯํ 

ธน ธญเฺญฯ ธนนํ ธญญฺ,ํ สิริปุญฺญปญฺญานํ สมฺปทาต ิอตฺโถฯ ธาตุอตฺโถ ห ิเยภุยฺเยน ภาว
วเสน กถยิต ิฐเปตฺวา วกฺกรุกฺขตเจต ิเอวมาทปิปฺเภทฯํ ยถา ภาวตฺเถ วตฺตมาเนน ยปจฺจเยน 
สทฺธิ ํนการสฺส ยฺยการํ กตฺวา เถนนํ เถยฺยนฺต ิวุจฺจต,ิ เอวมธิ ยปจฺจเยน สทฺธิ ํนการสฺส ญญฺการํ 
กตฺวา ธนนํ ธญญฺนฺต ิวุจฺจตฯิ ธนิโน วา ภาโว ธญญฺ,ํ ตสฺมิ ํธญฺเญฯ ธนฺต,ิ ธนตฯิ ธนิตฯํ ธญฺญฯํ 
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ยสฺมา ปน ธญญฺสทฺเทน สิริปุญฺญปญฺญาสมฺปทา คหติา, ตสฺมา ‘‘ธญฺญปุญฺญลกฺขณสมฺปนฺนํ ปุตฺต ํ
วิชายี’’ตอิาทสุี ธญญฺสทฺเทน สิริปญฺญาว คเหตพฺพา ปุญฺญสฺส วิสุํ วจนโตฯ 

‘‘นทโต ปริสายนฺเต, วาทติพฺพปหาริโน; 
เย เต ทกฺขนฺต ิวทนํ, ธญฺญา เต นรปุงฺควฯ 

ทฆีงฺคุล ีตมฺพนเข, สุเภ อายตปณฺหเิก; 
เย ปาเท ปณมสฺิสนฺต,ิ เตปิ ธญฺญา คุณนฺธรฯ 

มธุรานิ ปหฏฺฐานิ, โทสคฺฆานิ หติานิ จ; 
เยเตวากฺยานิ โสสฺสนฺต,ิ เตปิ ธญฺญานรุตฺตมา’’ต ิ

เอวมาทสุี ปน ธญญฺสทฺเทน ปุญฺญสมฺปทา คเหตพฺพา, ปุญฺญสมฺปทาย วา สทฺธิ ํ
สิริปญฺญาสมฺปทาปิ คเหตพฺพาฯ อทิเมตฺถ นิพฺพจนํ ‘‘ธญฺญ ํสิริปุญฺญปญฺญาสมฺปทา เอเตสํ อตฺถี
ต ิธญญฺา’’ตฯิ ‘‘ธญฺญ ํมงฺคลสมฺมต’’นฺต ิ เอตฺถ ตุ ‘‘อุตฺตมรตนํ อทิ’’นฺต ิธนายิตพฺพ ํสทฺธายิตพฺพนฺ
ต ิธญญฺ,ํ สิริสมฺปนฺนํ ปุญฺญสมฺปนฺนํ ปญฺญาสมฺปนฺนนฺตปิิ อตฺโถ ยุชฺชตฯิ ‘‘ธญฺญ ํธนํ รชต ํชา
ตรูป’’นฺต ิจ อาทสุี ‘‘นตฺถ ิธญฺญสม ํธน’’นฺต ิวจนโต ธนายิตพฺพนฺต ิธญญฺ,ํ กิ ํต?ํ ปุพฺพณฺณํฯ อปิจ 
โอสธวิิเสโสปิ ธญญฺนฺต ิวุจฺจตฯิ ธนสทฺทสฺส จ ปน สมาสวเสน ‘‘อธโน, นิทฺธโน’’ต ิจ นตฺถ ิธนํ 
เอตสฺสาต ิอตฺเถน ทลทิฺทปุคฺคโล วุจฺจตฯิ ‘‘นิธนํ ยาต’ี’ตเิอตฺถ ตุ กมฺปนตฺถวาจกสฺส ธูธาตุสฺส 
วเสน วินาโส นิธนนฺต ิวุจฺจตตีฯิ 

มุน คติยํฯ มุนตฯิ 

จิเน มญญฺนายํฯ อลุตฺตนฺโตยํ ธาตุ, ยถา คเิล, ยถา จ มเิลฯ จนิายต,ิ โอจนิายตฯิ ‘‘สพฺโพ 
ต ํชโน โอจนิายต’ู’ต ิอทิเมตฺถ ปาฬิ นิทสฺสนํฯ โอจินายตต ิอวมญฺญตตูฯิ 

อติ ิภูวาทิคเณ ตวคฺคนฺตธาตุรูปานิ 

สมตฺตานิฯ 

ปการนฺตธาตุ 

อทิานิ ปวคฺคนฺตธาตุรูปานิ วุจฺจนฺเต – 
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ปา ปาเนฯ ปานํ ปิวนํฯ ‘‘ปาต,ิ ปานฺตฯิ ปาตุ, ปานฺตุ’’ อจิฺจาท ิยถารห ํโยเชตพฺพฯํ 

ขปิปํฺ ควีํ ปสาเรห,ิ น เต ทสฺสาม ิชวีิต;ํ 
อยญฺหเิต มยา รูฬฺโห, สโร ปาสฺสต ิโลหตินฺตฯิ 

อตฺร ห ิปาสฺสตีต ิปิวิสฺสตฯิ ‘‘ปาสฺสต,ิ ปาสฺสนฺตฯิ ปาสฺสสิ, ปาสฺสถฯ ปาสฺสาม,ิ ปาสฺสาม’’ 
อจิฺจาทนิา, ‘‘อปสฺสา, อปสฺสํสุ’’ อจิฺจาทนิา จ นเยน เสสํ สพฺพ ํโยเชตพฺพ  ํนยญฺญหูฯิ โก ห ิสมตฺ
โถ สพฺพานิ พุทฺธวจนสาคเร วิจตฺิรานิ วิปปฺกณฺิณรูปนฺตรรตนานิ อุทฺธริตฺวา ทสฺเสตุ,ํ ตสฺมา สพฺ
พาสุปิ ธาตสุู สงฺเขเปน คหณูปายมตฺตเมว ทสฺสิตฯํ ปิวต,ิ ปิวนฺตฯิ ปิวํ, ปิวนฺโต, ปิวมาโน, ปิวํ 
ภาคริโสทกฯํ การิเต กุมารํ ขรีํ ปาเยตฯิ มุหุตฺต ํตณฺหาสมนํ, ขรีํ ตฺวํ ปายิโต มยาฯ กมฺเม ปียต,ิ 
ปีตฯํ ตุมาทสุี ‘‘ปาตุ,ํ ปิวิตุ,ํ ปิตฺวา, ปิวิตฺวา, ปาเยตฺวา’’ อจิฺจาทนีิ โยเชตพฺพานิฯ อญฺเญสุปิ ฐาเน
สุ ปาฬินยานุรูเปน สทฺทรูปานิ เอวเมว โยเชตพฺพานิฯ 

ปา รกฺขเณฯ ปาตฯิ นิปาตฯิ ปิตา, โคโปฯ 

ปา ปูรเณฯ ปาต,ิ วิปปฺาตฯิ วิปโฺปฯ 

วิปฺโปต ิพฺราหฺมโณฯ โส ห ิวิปเฺปต ิปูเรต ิวิสิฏฺเฐน เวทุจฺจารณาทนิา อตฺตโน พฺราหฺมณกมฺ
เมน โลกสฺส อชฺฌาสยํ อตฺตโน จ หทเย เวทานีต ิวิปฺโปต ิวุจฺจตฯิ ‘‘ชาโต วิปปฺกุเล อห’’นฺต ิ เอตฺถ 
ห ิพฺราหฺมโณ ‘‘วิปโฺป’’ต ิวุจฺจตฯิ ตสฺส กุล ํวิปฺปกุลนฺตฯิ 

ปู ปวเนฯ ปวตฯิ ปุตฺโต, ปุญฺญฯํ เอตฺถ ปุตฺโตต ิอตฺตโน กุล ํปวต ิโสเธตตี ิปุตฺโตฯ กิ
ยาทคิณํ ปน ปตฺวา ‘‘ปุนาต’ี’ต ิวตฺตพฺพฯํ 

ปุตฺโต’ตฺรโช สุโต สูนุ, 
ตนุโช ตนโย’รโส; 
ปุตฺตนตฺตาทโย จาถ, 
อปจฺจนฺต ิปวุจฺจเรฯ 

อตฺิถลิงฺิคมฺห ิวตฺตพฺเพ, ปุตฺตตี ิอตฺรชาต ิจ; 
วตฺตพฺพ ํเสสฏฺฐาเนสุ, ยถารหมุทรีเย; 
ปาฬิยญฺห ิอตฺรชาต,ิ อตฺิถ ีปุตฺต ีกถยิต;ิ 
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เอตฺถ ปน – 

‘‘ตโต ทฺเว สตฺตรตฺตสฺส, เวเทหสฺสตฺรชา ปิยา; 
ราชกญฺญา รุจา นาม, ธาตมิาตรมพฺรวี’’ต ิ

อยํ ปาฬิ นิทสฺสนํฯ ‘‘ปุตฺต,ี ธตีา, ทุหติา, อตฺตชา’’ต ิอจิฺเจเต ปริยายาฯ เอวํ อตฺรชาต ิอตฺิถิ
วาจกสฺส อตฺิถลิงฺิคสฺส ทสฺสนโต สุตสทฺทาทสุีปิ อตฺิถลิงฺิคนโย ลพฺภมานาลพฺภมานวเสน อุป
ปริกฺขติพฺโพฯ ตถา ห ิโลเก ‘‘เวสฺโส, สุทฺโท, นโร, กิปุํริโส’’ อจิฺจาทนีํ ยุคฬภาเวน ‘‘เวสฺสี, สุทฺท,ี 
นารี, กิปุํริสี’’ตอิาทนีิ อตฺิถวิาจกานิ ลงฺิคานิ ทสฺิสนฺตฯิ ‘‘ปุริโส ปุมา’’ อจิฺจาทนีํ ปน ยุคฬภาเวน 
อตฺิถวิาจกานิ อตฺิถลิงฺิคานิ น ทสฺิสนฺตฯิ ปุญญฺนฺต ิเอตฺถ ปน อตฺตโน การก ํปวต ิโสเธตตี ิปุญฺญฯํ 
กิยาทิคณํ ปน ปตฺวา ปุนาตตี ิปุญญฺนฺต ิวตฺตพฺพฯํ 

อญฺโญ อตฺโถปิ วตฺตพฺโพ, นิรุตฺตลิกฺขณสฺสิโต; 
ตสฺมา นิพฺพจนํ เญยฺยํ, ชนปูชาทโิต อธิฯ 

ปรํ ปุชฺชภวํ ชเนตตี ิปุญญฺฯํ สทา ปูชติ ํวา ชเนตตี ิปุญญฺฯํ ชนํ อตฺตการํ ปุนาตตี ิปุญญฺฯํ 
อเสสํ อปุญฺญ ํปุนาตตี ิปุญญฺฯํ 

กลฺยาณํ กุสล ํปุญฺญ,ํ สุภมจิฺเจว นิทฺทเิส; 
กมฺมสฺส กุสลสฺสาธ-ิวจนํ วจเน ปฏุฯ 

เป คติยํฯ เปต,ิ เปนฺตฯิ เปสิ, เปถฯ อธิ ภกฺิขเว เอกจฺโจ อสฺสขฬุงฺโก เปหตี ิวุตฺโต วิทฺโธ 
สมาโน โจทโิต สารถนิา ปจฺฉโต ปฏิสกฺกต,ิ ปิฏฺฐิโต รถ ํปฏิวตฺเตตฯิ อุมฺมคฺค ํคณฺหาต,ิ อุพฺพฏุม ํ
รถ ํกโรตฯิ 

เป วุทฺธิย ํปยตฯิ ปาโย, อปาโยฯ เอตฺถ อปาโยต ินตฺถ ิปาโย วุทฺธ ิเอตฺถาต ิอปาโยฯ อย
ธาตุวเสนปิ อตฺโถ เนตพฺโพ, อยโต วุทฺธโิต, สุขโต วา อเปโตต ิอปาโย, นิรยตริจฺฉานโยนิเปตฺติ
วิสยอสุรกายาฯ 

เป โสสเนฯ ปายต,ิ ปยต ิวาฯ นิปโกฯ เอตฺถ นิปโก นิปยต ิวิโสเสต ิปฏิปกฺข ,ํ ตโต วา อตฺ
ตานํ นิปาต ิรกฺขตตี ินิปโก, สมฺปชาโนฯ 

คุป รกฺขเณฯ โคปตฯิ โคปโกฯ 
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นครํ ยถา ปจฺจนฺต,ํ คุตฺต ํสานฺตรพาหริํฯ 

เอวํ โคเปถ อตฺตานํ, ขโณ เว มา อุปจฺจคาฯ 

โคเปถาต ิโคเปยฺย รกฺเขยฺยฯ 

วป สนฺตาเนฯ วปตฯิ 

สป สมวาเยฯ สปตฯิ 

จุป มนฺทคติยํฯ โจปตฯิ 

ตุป หํิสายํฯ โตปตฯิ ตุปปฺตฯิ 

คุป โคปนชิคุจฺฉเนสุฯ โคปต,ิ ชคิุจฺฉตฯิ ชคิุจฺฉํ, ชคิุจฺฉมาโนฯ เชคุจฺฉีฯ ชคิุจฺฉิตฺวา อจิฺจาที
นิฯ 

กปุ หํิสาตกฺกลคนฺเธสุฯ กปปฺตฯิ กปปฺูโรฯ 

กปุ สามตฺถิเยฯ อทิ ํอมฺหาก ํกปปฺตฯิ เนต ํอมฺเหสุ กปปฺตฯิ 

กป กรุณายํฯ กปตฯิ กปโณ, กาปญฺญฯํ ตตฺถ กปตีต ิกรุณายต,ิ กาปญญฺนฺต ิกปณภาโวฯ 

สป อกฺโกเสฯ สปตฯิ สปโถ, อภสิปโถ, อภสิปิโต, สปนโกฯ 

วป พีชนิกฺเขเปฯ พชี ํวปตฯิ วาปโกฯ วาปิต ํธญฺญฯํ วุตฺต ํพชี ํปุริเสนฯ พชี ํวปปฺตฯิ วปฺ
ปมงฺคลฯํ 

สุป สยเนฯ สุปตฯิ สุข ํสุปนฺต ิมุนโย, เย อตฺิถสุี น พชฺฌเรฯ สุตฺโต ปุริโส, สุปนํ, สุตฺตฯํ 

ขิป เปรเณฯ เปรณํ จุณฺณิกรณํ ปิสนํฯ เขปตฯิ เขปโกฯ 

ขิป อพยฺตฺตสทฺเทฯ ขปิตฯิ ขปิิตสทฺโทฯ ยทา จ ธมฺม ํเทเสนฺโต, ขปิิ โลกคฺคนายโกฯ 

ขิป ฉฑฑฺโนฯ ขปิต,ิ อุกฺขปิต,ิ วิกฺขปิต,ิ อวขปิต,ิ สํขปิตฯิ ขตฺิต,ํ อุกฺขตฺิต,ํ ปกฺขตฺิต,ํ วิกฺขตฺิต ํ
อจิฺจาทนีิฯ 
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โอป นิฏฺฐุภเนฯ นิฏฺฐุภนํ เขฬปาตนํฯ โอปตฯิ โอสธ ํสงฺขริตฺวา มุเข เขฬํ โอปิฯ 

ลิปิ อุปเลเปฯ เลปตฯิ ลตฺิต ํปรเมน เตชสาฯ 

ขิปิ คติยํฯ ขมฺิปตฯิ 

ฑิป เขเปฯ เฑปตฯิ 

นิทปิ นิทมฺปเนฯ นิทมฺปนํ นาม สสฺสรุกฺขาทสุี วีหสิีสํ วา วรกสีสํ วา อจฺฉินฺทตฺิวา ขุทฺทก
สาข ํวา อภญฺชตฺิวา ยถาฐิตเมว หตฺเถน คเหตฺวา อากฑฺฒตฺิวา พชีมตฺตสฺเสว วา ปณฺณมตฺตสฺเสว 
วา คหณํฯ ปุริโส วีหสิีสํ นิทมฺปต,ิ รุกฺขปตฺต ํนิทมฺปตฯิ นิทมฺปโก, นิทมฺปิต,ํ นิทมฺปิตุ,ํ นิทมฺปิตฺวา
ฯ 

ตป ทิตฺติยํฯ ทิตฺติ วิโรจนํฯ ทวิา ตปตอิาทจิฺโจฯ 

ตป อุพเฺพเคฯ อุพเฺพโค อุตฺราโส ภรุีตาฯ ตปต,ิ อุตฺตปตฯิ โอตฺตปปํฺ, โอตฺตปปิฺยํ ธนํฯ 

ตป ธูป สนฺตาเปฯ ตปตฯิ ตโปธนํ, อาตาโปฯ อาตาปีฯ อาตปํฯ ธปูต,ิ สนฺธปูโน, กมฺเม ตา
ปิยตฯิ ธปิูยตฯิ ภาเว ตาปนํ, ตาโป, ปริตาโป, สนฺตาโปฯ ธปูนํฯ 

ปการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ผการนฺตธาตุ 

ปุปฺผ วิกสเนฯ อกมฺมโก จายํ สกมฺมโก จฯ ปุปผฺตฯิ ปุปผฺ,ํ ปุปผฺนํ, ปุปผฺโิต, ปุปผฺตุิ,ํ ปุปผฺตฺิ
วาฯ ปุปผฺนฺต ิปุปผฺโิน ทุมาฯ ถลชา ทกชา ปุปผฺา, สพฺเพ ปุปผฺนฺต ิตาวเทฯ มญฺชสูโก นาม รุกฺโข 
ยตฺตกานิ อุทเก วา ถเล วา ปุปผฺานิ, สพฺพานิ ปุปผฺตฯิ 

ตุผ หํิสายํฯ โตผตฯิ 

ทผ ทผิ วปฺผ คติยํฯ ทผตฯิ ทมฺผตฯิ วปผฺตฯิ 

ทิผ กถนยุทฺธนินฺทาหํิสาทาเนสุฯ เทผตฯิ เทโผฯ 

ตผ ติตฺติยํฯ ติตฺติ ตปปฺนํ, ตผตฯิ 
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ทุผ อุปกฺกิเลเสฯ อุปกฺกลิสฺิสนํ อุปกฺกิเลโสฯ โทผตฯิ 

คุผ คนฺเถฯ คนฺโถ คนฺถกิรณํฯ โคผตฯิ 

ผการนฺตธาตุรูปานิฯ 

พการนฺตธาตุ 

ภพพฺ หํิสายํฯ ภพฺพตฯิ ภพฺโพฯ 

ปพพฺ วพพฺ มพพฺ กพพฺ ขพพฺ คพพฺ สพพฺ จพพฺ คติยํฯ ปพฺพตฯิ วพฺพตฯิ มพฺพตฯิ กพฺพติ
ฯ ขพฺพตฯิ คพฺพตฯิ สพฺพตฯิ จพฺพตฯิ 

อพพฺ สพพฺ หํิสายญจฺฯ คตฺยาเปกฺขาย จกาโรฯ อพฺพตฯิ สพฺพตฯิ 

กุพิ อจฺฉาทเนฯ กุพฺพตฯิ 

ลุพิ ตุพิ อทฺทเนฯ ลุมฺพตฯิ ตุมฺพตฯิ ลุมฺพนิีวนํฯ อุทกตุมฺโพฯ อโถปิ ทฺเว จ ตุมฺพานิฯ 

จุพิ วทนสํโยเคฯ ปุตฺต ํมุทฺธนิ จุมฺพตฯิ มุเข จุมฺพตฯิ เอตฺถ สิยา ‘‘ยท ิวทนสํโยเค จุพิธาตุ 
วตฺตต,ิ กถ ํอมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏต ิเอตฺถ อวทเน อวิญฺญาณเก ปพฺพตกเูฏ อมฺพุธรพนฺิทนูํ 
จุมฺพนํ วุตฺต’’นฺต?ิ สจฺจ,ํ ต ํปน จุมฺพนาการสทเิสนากาเรน สมฺภวํ เจตสิ ฐเปตฺวา วุตฺต,ํ ยถา อทสฺ
สนสมฺภเวปิ ทสฺสนสทเิสนากาเรน สมฺภตูตฺตา ‘‘โรทนฺเต ทารเก ทสฺิวา, อุพฺพทิฺธา วิปุลา ทุมา’’ต ิ
อจกฺขุกานมฺปิ รุกฺขานํ ทสฺสนํ วุตฺต,ํ เอวมธิาปิ จุมฺพนาการสทเิสนากาเรน สมฺภตูตฺตา 
อวทนานมฺปิ อมฺพุธรพนฺิทนูํ จุมฺพนํ วุตฺตฯํ สภาวโต ปน อวิญฺญาณกานํ ทสฺสนจุมฺพนาทนีิ จ 
นตฺถ,ิ สวิญฺญาณกานํเยว ตานิ โหนฺตตีฯิ อยํ นโย กมุ ปทวิกฺเขเปตอิาทสุีปิ เนตพฺโพฯ 

อุพพิฺ ตุพพิฺ ถุพพิฺ ทุพพิฺ ธุพพิฺ หํิสตฺถาฯ อุพฺพตฯิ ตุพฺพตฯิ ถุพฺพตฯิ ทุพฺพตฯิ ทุพฺพาฯ 
ธุพฺพตฯิ เอตฺถ ทุพพฺาต ิทพฺพตณํิ, ยํ ‘‘ตริิยา นาม ตณิชาต’ี’ต ิปาฬิยํ อาคตฯํ เอตฺถ จ ทุพพฺาต ิ
อตฺิถลิงฺิค,ํ ทพพฺนฺต ินปํุสกลงฺิคนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

มุพพิฺ พนฺธเนฯ มุพฺพตฯิ 

กุพพิฺ อุคคฺเมฯ กุพฺพตฯิ 
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ปุพพฺ ปพพฺ สพพฺ ปูรเณฯ ปุพฺพตฯิ ปพฺพตฯิ สพฺพตฯิ เอตฺต สิยา ‘‘นนุ โภ ปุพพฺสพพฺสทฺ
ทา สพฺพนามานิ, กสฺมา ปเนเต ธาตุจนฺิตายํ คหติา’’ต?ิ วุจฺจเต – สพฺพนาเมสุ จ ตุมนฺตาทวิิรหเิต
สุ จ นิปาเตสุ อุปสคฺเคสุ จ ธาตุจนฺิตา นาม นตฺถ,ิ อมิานิ ปน สพฺพนามานิ น โหนฺตฯิ เกวล ํสุติ
สามญฺเญน สพฺพนามานิ วิย อุปฏฺฐหนฺต,ิ เตน เต ตพฺภาวมุตฺตตฺตา ธาตุจนฺิตายํ ปุพฺพาจริเยห ิ
คหติา ‘‘ปุพฺพต ิสพฺพต’ี’ต ิปโยคทสฺสนโตตฯิ ยท ิเอวํ กสฺมา พุทฺธวจเน เอตานิ รูปานิ น สนฺตตี?ิ 
อนาคมนภาเวน น สนฺต,ิ น อวิชฺชมานภาเวนฯ กญฺิจาปิ พุทฺธวจเนสุ เอตานิ รูปานิ น สนฺต,ิ 
ตถาปิ โปราเณห ิอนุมตา ปุราณภาสาต ิคเหตพฺพานิ, ยถา ‘‘นาถตตี ินาโถ’’ต ิ เอตฺถ ‘‘นาถต’ี’ต ิ
รูปํ พุทฺธวจเน อวิชฺชมานมฺปิ คเหตพฺพ ํโหต,ิ เอวํ อมิานิปิฯ ตสฺมา โวหาเรสุ วิญฺญนูํ โกสลฺลตฺ
ถาย สาสเน อวิชฺชมานาปิ สาสนานุรูปา โลกกิปปฺโยคา คเหตพฺพาต ิ‘‘ปุพฺพต ิสพฺพต’ี’ต ิรูปานิ 
คหติานิฯ เอส นโย อญฺเญสุปิ ฐาเนสุ เวทติพฺโพฯ 

จมฺพ อทเนฯ จมฺพตฯิ 

กพพฺ ขพพฺ คพพฺ ทพเฺพฯ ทพโฺพ อหงฺกาโรฯ กพฺพตฯิ ขพฺพตฯิ คพฺพตฯิ 

อพิ ทพิ สทฺเทฯ อมฺพตฯิ อมฺพา, อมฺพุฯ ทมฺพตฯิ 

ลพิ อวสํสเนฯ อวสํสนํ อวลมฺพนํฯ ลมฺพต,ิ วิลมฺพต,ิ พฺยาลมฺพตฯิ นีเจ โจ’ลมฺพเต สูริโยฯ 
อาลมฺพตฯิ อาลมฺพนํ, ตทาลมฺพนํ, ตทาลมฺพณํ, ตทาลมฺพ ํวาฯ ลาพุฯ อลาพุ วา, อกาโร ห ิตพฺ
ภาเวฯ 

พการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ภการนฺตธาตุ 

ภา ทิตฺติยํฯ จนฺโท ภาต,ิ ปญฺหา ม ํปฏิภาตฯิ รตฺต ิวิภาตฯิ ภาณุ, ปฏิภานํฯ วิภาตา รตฺตฯิ 

ภี ภเยฯ ภายตฯิ ภยํ, ภยานโก, ภโีม, ภมีเสโน, ภรุี, ภรุีโก, ภรุีกชาตโิกฯ การิเต ‘‘ภาเยต,ิ 
ภายยต,ิ ภายาเปต,ิ ภายาปยต’ี’ต ิรูปานิฯ 

สภุ สมฺภุ หํิสายํฯ สภตฯิ สมฺภตฯิ 

สุมฺภ ภาสเน จฯ จกาโร หิสําเปกฺขโกฯ สุมฺภตฯิ สุมฺโภฯ กุสุมฺโภฯ 
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เอตฺถ สุมฺโภต ิอาวาโฏฯ ‘‘สุมฺภ ํนิกฺขนาห’ี’ต ิอทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ กุสุมฺโภต ิขุทฺทกอาวาโฏ, 
‘‘ปพฺพตกนฺทรปทรสาขาปริปูรา กุสุมฺเภ ปริปูเรนฺต’ี’ต ิอทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

อพภฺ วพภฺ มพภฺ คติยํฯ อพฺภตฯิ อพฺโภฯ วพฺภตฯิ มพฺภตฯิ 

เอตฺถ อพโฺภต ิเมโฆฯ โส ห ิอพฺภต ิอเนกสตปฏโล หุตฺวา คจฺฉตตี ิ‘‘อพฺโภ’’ต ิ วุจฺจตฯิ ‘‘วิชฺชุ
มาล ีสตกฺกก’ู’ต ิ วุตฺตฯํ สตกฺกกูต ิจ อเนกสตปฏโลฯ เอตฺถ จ อพภฺสทฺโท ตลิงฺิคโิก ทฏฺฐพฺโพฯ 
ตถา ห ิอยํ ‘‘อพฺภุฏฺฐิโตว ส ยาต,ิ ส คจฺฉํ น นิวตฺตต’ี’ต ิ เอตฺถ ปุลฺลงฺิโคฯ ‘‘อพฺภา, มหกิา, ธโูม, 
รโช, ราห’ู’ต ิ เอตฺถ อตฺิถลิงฺิโคฯ ‘‘อพฺภานิ จนฺทมณฺฑล ํฉาเทนฺต’ี’ต ิ เอตฺถ นปํุสกลงฺิโคฯ 

อมิานิ ปน เมฆสฺส นามานิ – 

เมโฆ วลาหโก ลงฺฆ,ิ ชมีโูต อมฺพุโท ฆโน; 
ธาราธโร อมฺพุธโร, ปชฺชุนฺโน หมิคพฺภโกฯ 

ยภ เมถุเนฯ มถุินสฺส ชนทฺวยสฺส อทิ ํกมฺม ํเมถูนํ, ตสฺมิ ํเมถุเน ยภธาตุ วตฺตตฯิ ยภตฯิ 
ยาภสฺสํฯ 

เอตฺถ จ ‘‘เมถุน’’นฺต ิ เอสา สพฺภวิาจา, ลชฺชาสมฺปนฺเนห ิปุคฺคเลห ิวตฺตพฺพภาสาภาวโตฯ 
ตถา ห ิ‘‘เมถุโน ธมฺโม น ปฏิเสวิตพฺโพ’’ต ิจ ‘‘น เม ราชา สขา โหต,ิ น ราชา โหต ิเมถุโน’’ต ิจ 
โสภเน วาจาวิสเย อยํ ภาสา อาคตาฯ ‘‘ยภต’ี’ตอิาทกิา ปน ภาสา ‘‘สิขรณี’’ตอิาทกิา ภาสา วิย 
อสมฺภวิาจาฯ น ห ิหโิรตฺตปปฺสมฺปนฺโน โลกยิชโนปิ อทีสิิ ํวาจ ํภาสตฯิ เอวํ สนฺเตปิ อธมิตฺ
ตุกฺกสํคตหโิรตฺตปโฺปปิ ภควา มหากรุณาย สญฺโจทติหทโย โลกานุกมฺปาย ปริสมชฺเฌ อภาสิฯ 
อโห ตถาคตสฺส มหากรุณาตฯิ 

อมิานิ ปน เมถุนธมฺมสฺส นามานิ – 

สํเวสนํ นิทฺธุวนํ, เมถุนํ สูรต ํรต;ํ 
พฺยถโย คามธมฺโม จ, ยาภสฺสํ โมหนํ รตฯิ 

อสทฺธมฺโม จ วสล-ธมฺโม มฬฺีหสุขมฺปิ จ; 
ทฺวยํทฺวยสมาปตฺต,ิ ทฺวนฺโท คมฺโม’ทกนฺตโิกฯ 

สิภ วิภ กตฺถเนฯ สิภตฯิ วิภตฯิ 
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เทภ อภิ ทภิ สทฺเทฯ เทภตฯิ อมฺภตฯิ อมฺโภฯ ทมฺภตฯิ 

เอตฺถ จ อมฺโภ วุจฺจต ิอุทกฯํ ตญฺห ินิชฺชวีมฺปิ สมานํ โอฆกาลาทสุี วิสฺสนฺทมานํ อมฺภต ิสทฺท ํ
กโรตตี ิอมฺโภต ิวุจฺจตฯิ 

อมิานิสฺส นามานิ – 

ปานียํ อุทก ํโตยํ, ชล ํปาโต จ อมฺพุ จ; 
ทก ํก ํสลลิ ํวาริ, อาโป อมฺโภ ปปมฺปิ จฯ 

นีรญฺจ เกปุก ํปานิ, อมต ํเอลเมว จ, 
อาโปนามานิ เอตานิ, อาคตานิ ตโต ตโตฯ 

เอตฺถ จ ‘‘วาลคฺเคสุ จ เกปุเกฯ ปิวิตญฺจ เตสํ ภุสํ โหต ิปานี’’ตอิาทโย ปโยคา ทสฺเสตพฺพาฯ 

ถภิ ขภิ ปฏิพทฺเธ ถมฺภต,ิ วิตฺถมฺภตฯิ ขมฺภต,ิ วิกฺขมฺภตฯิ ถมฺโภฯ ถทฺโธ, อุปตฺถมฺโภฯ 
อุปตฺถมฺภนิีฯ วิกฺขมฺโภฯ วิกฺขมฺภติกเิลโสฯ 

ชภ ชภิ คตฺตวินาเมฯ ชภตฯิ ชมฺภต,ิ วิชมฺภตฯิ วิชมฺภนํ, วิชมฺภติาฯ วิชมฺภนฺโต, วิชมฺภมา
โน, วิชมฺภโิตฯ 

สพภฺ กถเนฯ สพฺภตฯิ 

วพภฺ โภชเนฯ วพฺภตฯิ 

คพภฺ ธารเณฯ คพฺภตฯิ คพฺโภฯ 

เอตฺถ คพโฺภต ิมาตุกุจฺฉิปิ วุจฺจต ิกุจฺฉิคตปุตฺโตปิฯ ตถา ห ิ‘‘ยเมกรตฺติ ํปฐม,ํ คพฺเภ วสต ิ
มาณโว’’ต ิ เอตฺถ มาตุกุจฺฉิ ‘‘คพฺโภ’’ต ิ วุจฺจตฯิ ‘‘คพฺโภ เม เทว ปตฏฺิฐิโตฯ คพฺโภ จ ปตโิต ฉมา’’ต ิ
จ เอตฺถ ปน กุจฺฉิคตปุตฺโตฯ อปิจ คพโฺภต ิอาวาสวิเสโสฯ ‘‘คพฺภ ํปวิฏฺโฐ’’ตอิาทสุี ห ิโอวรโก 
‘‘คพฺโภ’’ต ิ วุจฺจตฯิ 

รภ ราภสฺเสฯ อาปุพฺโพ รภ หํิสากรณวายมเนสุฯ ราภสฺสํ ราภสภาโวฯ ตสํมงฺคโิน ปน 
ปาฬิยํ ‘‘จณฺฑา รุทฺธา รภสา’’ต ิเอวํ อาคตาฯ 
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ตตฺถ รภสาต ิกรณุตฺตริยาฯ รภต,ิ อารภต,ิ สมารภต,ิ อารมฺภตฯิ รภโสฯ อารมฺโภฯ สมารมฺ
โภ, อารภนฺโตฯ สมารภนฺโตฯ อารทฺธ ํเม วีริยํฯ สารมฺภฯํ อนารมฺภฯํ สารมฺโภ เต น วิชฺชตฯิ 
ปการณารมฺโภฯ วีริยารมฺโภฯ อารภตุิฯํ อารภตฺิวาฯ อารพฺภฯ 

เอตฺถ วีริยารมฺโภต ิวีริยสงฺขาโต อารมฺโภฯ อารมฺภสทฺโท กมฺเม อาปตฺตยิํ กฺริยาย วีริเย หิ ํ
สาย วิโกปเนต ิอเนเกสุ อตฺเถสุ อาคโตฯ 

‘‘ยํ กญฺิจ ิทุกฺข ํสมฺโภภ,ิ สพฺพ ํอารมฺภปจฺจยา; 
อารมฺภานํ นิโรเธน, นตฺถ ิทุกฺขสฺส สมฺภโว’’ต ิ

เอตฺถ ห ิกมฺม ํอารมฺโภต ิอาคตฯํ ‘‘อารมฺภต ิจ วิปปฺฏิสารี จ โหต’ี’ต ิเอตฺถ อาปตฺตฯิ ‘‘มหายญฺญา 
มหารมฺภา, น เต โหนฺต ิมหปผฺลฺลา’’ต ิ เอตฺถ ยูปุสฺสาปนาทกฺิริยาฯ ‘‘อารมฺภถ นิกฺกมถ, ยุญฺชถ 
พุทฺธสาสเน’’ต ิเอตฺถ วีริยํฯ ‘‘สมณํ โคตม ํอุทฺทสฺิส ปาณํ อารมฺภนฺต’ี’ต ิ เอตฺถ หิสําฯ ‘‘พชีคามภตู
คามสมารมฺภา ปฏิวิรโต โหต’ี’ต ิเอตฺถ เฉทนภญฺชนาทกิ ํวิโกปนํฯ อจิฺเจวํ – 

กมฺเม อาปตฺตยิญฺเจว, วีริเย หิสํากฺริยาสุ จ; 
วิโกปเน จ อารมฺภ-สทฺโท โหตตี ินิทฺทเิส; 

ลภ ลาเภฯ ลภต,ิ ลพฺภตฯิ ลาโภ, ลทฺธ,ํ อลตฺถ, อลตฺถุฯํ 

สุภ ทิตฺติยํฯ โสภตฯิ โสภา, โสภนํ, โสภโิตฯ 

ขุภ สญจฺลเนฯ โขภต,ิ สงฺโขภตฯิ หตฺถนิาเค ปทนฺินมฺห,ิ ขุพฺภตฺิถ นครํ ตทาฯ โขภา, สงฺ
โขโภฯ 

นภ ตุภ หํิสายํฯ นภตฯิ ตุภตฯิ 

สมฺภ วิสฺสาเสฯ สมฺภตฯิ สมฺภตฺต,ิ สมฺภตฺโตฯ 

ลุภ วิโมหเนฯ โลภต,ิ ปโลภตฯิ ถุลฺลกุมารีปโลภนํฯ การิเต ปน ‘‘โลเภต,ิ ปโลเภต,ิ ปโลเภตฺ
วา’’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ ทิวาทิคณํ ปน ปตฺวา คทิฺธยิตฺเถ ‘‘ลุพฺภต’ี’ต ิ รูปํ ภวตฯิ 

ทภิ คนฺถเนฯ ทมฺภตฯิ ทมฺภนํฯ 
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รุภิ นิวารเณฯ รุมฺภต,ิ สนฺนิรุมฺภตฯิ สนฺนิรุมฺโภ, สนฺนิรุมฺภตฺิวาฯ 

อุภ อุพภฺ อุมฺภ ปูรเณฯ อุภตฯิ อุพฺภตฯิ อุมฺภตฯิ อุภนาฯ อุพฺภนาฯ อุมฺภนาฯ โอโภฯ เกฏุภํ
ฯ อุพฺภฯํ กุมฺโภฯ กุมฺภฯี การิเต ‘‘โอเภตฯิ อุพฺเภตฯิ อุมฺเภต’ี’ต ิ รูปานิ ภวนฺตฯิ 

ตตฺถ เกฏุภนฺต ิกฺริยากปปฺวิกปโฺป กวีนํ อุปการิยสตฺถฯํ อทิ ํปเนตฺถ นิพฺพจนํ กเิฏต ิคเมต ิกฺ
ริยาทวิิภาค,ํ ต ํวา อนวเสสปริยาทานโต เกเฏนฺโต คเมนฺโต โอเภต ิปูเรตตี ิเกฏุต ํกิฏอุภธาตุว
เสนฯ อุพฺภต ิ อุพฺเภต ิปูเรตตี ิอุพภฺ,ํ ปูรณนฺต ิอตฺโถฯ จริยาปิฏเกปิ ห ิอทีสิี สทฺทคต ิทสฺิสต,ิ ต ํ
ยถา? ‘‘มหาทานํ ปวตฺเตสิ, อจฺจุพฺภ ํสาครูปม’’นฺตฯิ ตตฺถ จ อจฺจุพภฺนฺต ิอตวิิย ยาจกานํ 
อชฺฌาสยํ ปูรณํฯ อกฺขุมฺภนฺตปิิ ปาโฐฯ กุมฺโภต ิก ํวุจฺจต ิอุทก,ํ เตน อุพฺเภตพฺโพต ิกุมฺโภ, โส 
เอว อตฺิถลิงฺิควเสน กุมฺภฯี เอตฺถ จ ‘‘กุมฺภ ีโธวต ิโอนโต’’ต ิปโยโคฯ 

กุมฺภสทฺโท ฆเฏ หตฺถ-ิสิโรปิณฺเฑ ทสมฺพเณ; 
ปวตฺตตตี ิวิญฺเญยฺโย, วิญฺญุนา นยทสฺสินาฯ 

ภการนฺตธาตุรูปานิฯ 

มการนฺตธาตุ 

มา มาเน สทฺเท จฯ มาตฯิ มาตาฯ เอตฺถ มาตาต ิชนิกา วา จฬูมาตา วา มหามาตา วาฯ 

มู พนฺธเนฯ มวตฯิ กิยาทิคณสฺส ปนสฺส ‘‘มุนาต’ี’ต ิรูปํฯ 

เม ปฏิทานอาทาเนสุฯ เมต,ิ มยตฯิ เมธาฯ 

เอตฺถ เมธาต ิปญฺญาฯ สา ห ิสุขุมมฺปิ อตฺถ ํธมฺมญฺจ ขปิปฺเมว เมต ิจ ธาเรต ิจาต ิเมธาต ิ
วุจฺจตฯิ เอตฺถ ปน เมตีต ิคณฺหาตฯิ ตถา ห ิอฏฺฐสาลินิยํ วุตฺต ํ‘‘อสนิ วิย สิลุจฺจเย กเิลเส เมธต ิ
หิสํตตี ิเมธา, ขปิปํฺ คหณธารณฏฺเฐน วา เมธา’’ตฯิ สงฺคมตฺถวาจกสฺส ปน เมธธาตุสฺส วเสน เมธ
ต ิสีลสมาธอิาทหี ิสทฺธมฺเมห ิสิริยา จ สงฺคจฺฉตตี ิเมธาต ิอตฺโถ คเหตพฺโพฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

‘‘ทฺวิธาตุเยกธาตุยา, ทฺวิรตฺถวตยิาปิ จ; 
เมธาสทฺทสฺส นิปผฺตฺติ,ํ ชญฺญา สุคตสาสเน’’ตฯิ 

โอมา สามตฺถิเยฯ สามตฺถิยํ สมตฺถภาโวฯ อลุตฺตนฺโตยํ ธาตุ, โอมาต,ิ โอมนฺตฯิ 
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อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘โอมาต ิภนฺเต ภควา อทิฺธยิา มโนมเยน กาเยน พฺรหฺมโลก ํอุปสงฺกมตุิ’’นฺตฯิ 
ตตฺถ โอมาตีต ิปโหต ิสกฺโกตฯิ 

ติมุ อทฺทภาเวฯ อทฺทภาโว ตนฺิตภาโวฯ เตมตฯิ ตนฺิโต, เตมโิยฯ เตมตุิกามา เตมิสุํฯ 

เอตฺถ เตมิโยต ิเอวํนามโก กาสิรญฺโญ ปุตฺโต โพธสิตฺโตฯ โส ห ิรญฺโญ เจว มหาชนสฺส จ 
หทยํ เตเมนฺโต อทฺทภาวํ ปาเปนฺโต สีตลภาวํ ชเนนฺโต ชาโตต ิ‘‘เตมโิย’’ต ิ วุจฺจตฯิ 

นิตมิ กิลมเนฯ นิตมฺมตฯิ หทยํ ทยฺหเต นิตมฺมามฯิ 

จมุ ฉมุ ชปุ ฌมุ อุมุ ชิมุ อทเนฯ จมตฯิ จมฯู จมูต ิเสนาฯ ฉมตฯิ ชมตฯิ ฌมตฯิ อุมตฯิ เช
มตฯิ 

กมุ ปทวิกฺเขเปฯ ปทวิกฺเขโป ปทสา คมนํฯ อทิ ํปน โวหารสีสมตฺต ํวจนํ, ตสฺมา ‘‘นาสฺส 
กาเย อคฺค ิวา วิสํ วา สตฺถ ํวา กมต’ี’ตอิาทสุี อปทวิกฺเขปตฺโถปิ คเหตพฺโพฯ กมตฯิ จงฺกมต,ิ 
อตกฺิกมตฯิ อภกฺิกมตฯิ ปฏิกฺกมตฯิ ปกฺกมตฯิ ปรกฺกมตฯิ วิกฺกมตฯิ นิกฺกมตฯิ สงฺกมตฯิ สงฺกมนํฯ 
สงฺกนฺตฯิ กมนํฯ จงฺกมนํฯ อตกฺิกโมฯ อภกฺิกโมฯ ปฏิกฺกโมฯ ปกฺกโมฯ วิกฺกโมฯ นิกฺกโมฯ 
อตกฺิกนฺโต ปุริโสฯ อภกฺิกนฺตา รตฺตฯิ นิกฺขมตฯิ อภนิิกฺขมตฯิ การิเต นิกฺขาเมตฯิ อญฺญานิปิ 
โยเชตพฺพานิฯ ยสฺมา ปนายํ ธาตุ จุราทิคณํ ปตฺวา อจิฺฉากนฺต ิยตฺเถสุ วตฺตต,ิ ตสฺมา เตปิ อตฺเถ 
อุปสคฺควิเสสิเต กตฺวา อธิ อภิกฺกนฺตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธารํ วตฺตพฺพมฺปิ อวตฺวา อุปริ จุราทิคเณเยว 
กเถสฺสามฯ 

ยมุ อุปรเมฯ อุปรโม วิรมนํฯ ยมภฯิ ยโมฯ ‘‘ปเร จ น วิชานนฺต,ิ มยเมตฺถ ยมามเส’’ต ิอทิ
เมตฺถ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ ยมามเสต ิอุปรมาม, นสฺสาม, มรามาต ิอตฺโถฯ 

นม พหุตฺเต สทฺเทฯ พหุตฺโต สทฺโท นาม อุคฺคตสทฺโทฯ นมตฯิ 

อม ทม หมฺม มิม ฉม คติมฺหิฯ อมตฯิ ทมตฯิ หมฺมตฯิ มมิตฯิ ฉมตฯิ ฉมาฯ 

ฉมาต ิปถวีฯ ฉมาสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค ทฏฺฐพฺโพ, ‘‘น ฉมายํ นิสีทตฺิวา อาสเน นิสินฺนสฺส อคิ
ลานสฺส ธมฺม ํเทเสสฺสามตี ิสิกฺขา กรณียา’’ต ิจ ‘‘ฉมายํ ปริวตฺตาม ิวาริจโรว ฆมฺเม’’ต ิ จ ปโยคทสฺ
สนโตฯ โส จ โข สตฺตห ิอฏฺฐห ิวา วิภตฺตหี ิทฺวีสุ จ วจเนสุ โยเชตพฺโพฯ ฉมนฺต ิคจฺฉนฺต ิเอตฺถาต ิ
ฉมาฯ 
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ธม สทฺทคคิฺสํ โยเคสุฯ ธมธาตุ สทฺเท จ มุขวาเตน สทฺธิ ํอคฺคสิํโยเค จ วตฺตตฯิ ตตฺถ 
ปฐมตฺเถ ‘‘สงฺข ํธมตฯิ สงฺขธมโกฯ เภริ ํธมตฯิ เภริธมโกฯ ธเม ธเม นาตธิเม’’ต ิปโยโคฯ ทุตยิตฺ
เถ ‘‘อคฺคิ ํธมตฯิ สมุฏฺฐาเปต ิอตฺตานํ, อณํุ อคฺคิวํ สนฺธม’’นฺต ิปโยโคฯ 

ภาม โกเธฯ ภามตฯิ 

นมุ นมเนฯ นมตฯิ นโมฯ นต,ํ นมนํฯ นตฯิ นมฯํ นมมาโนฯ นมนฺโตฯ นมโิตฯ นามฯํ นา
มติฯํ นมตุิฯํ นตฺวา, นตฺวานฯ นมตฺิวา, นมตฺิวาน, นมตุินฯ การิเต ‘‘นาเมต,ิ นามยตฯิ นาเมตฺวาฯ 
นามยิตฺวา’’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ ตตฺร ห ิ‘‘นมต ินมตฺิวา’’ต ิ เอวํปการานิ ปทานิ นมนตฺเถ วนฺ
ทนายญฺจ ทฏฺฐพฺพานิ, ‘‘นโม นตฺวา’’ต ิเอวํปการานิ ปน วนฺทนายเมวฯ อตฺรายมุปลกฺขณมตฺตา 
ปโยครจนา – 

รุกฺโข ผล ีผลภารครุตาย นมตฺิวาน ภชิฺชต;ิ 
วุทฺโธ ชราชชฺชรตาย นมต ินมตฺิวา คจฺฉต;ิ 
สทฺโธ พุทฺธ ํนมต ินมตฺิวา คจฺฉต;ิ 
นโม พุทฺธสฺส สตฺถารํ นตฺวาน อคมาสีต;ิ 

เอตฺถ นโมต ิปท ํนิปาเตสุปิ ลพฺภตฯิ เตน ห ิปจฺจตฺโตปโยควจนานิ อภนฺินรูปานิ ทสฺิสนฺต ิ
‘‘เทวราช นโม ตฺยตฺถุฯ นโม กตฺวา มเหสิโน’’ตฯิ อุปสคฺเคหปิิ อยํ โยเชตพฺพา ‘‘ปณมต,ิ ปณาโม, 
อุณฺณมต,ิ อุณฺณต’ิ’ อจิฺจาทนิาฯ 

ขมุ สหเนฯ ขมตฯิ ขนฺตฯิ ขโม, ขมนํ, เอวํ ภาเวฯ กตฺตริ ปน ‘‘ขนฺตาฯ ขมติาฯ ขโม โหต ิ
สีตสฺสปิ อุณฺหสฺสปี’’ต ิปโยคาฯ 

สม อทสฺสเนฯ สมต,ิ วูปสมต ิอคฺคฯิ 

ยม ปริเวสเนฯ ยมตฯิ ยโมฯ ยมราชาฯ 

สม สทฺเทฯ สมตฯิ 

สม ถม เวลมฺเพฯ สมตฯิ ถมตฯิ 

วายม อีหายํฯ วายมตฯิ วายาโมฯ 
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คมุ คติยํฯ คจฺฉตฯิ คมโกฯ คโตฯ คตฯิ คมนํฯ การิเต ‘‘คเมต,ิ คมยต,ิ คจฺฉาเปต’ี’ตอิาทนีิ 
ภวนฺตฯิ 

รมุ กีฬายํฯ รมตฯิ วิรมตฯิ ปฏิวิรมตฯิ อุปรมตฯิ อารตฯิ วิรตฯิ ปฏิวิรตฯิ อุปรตฯิ เวรมณิฯ 
วิรมณํฯ รตฯิ รมณํฯ รโตฯ อารโต วิรโต ปฏิวิรโตฯ อุปรโต, อุปรโมฯ อาราโมฯ 

วมุ อุคคิฺรเณฯ วมตฯิ วมถุฯ วมฺมโิกฯ 

ธรีตฺถุ ต ํวิสํ วนฺต,ํ ยมห ํชวีิตการณา; 
วนฺต ํปจฺจาวมสฺิสาม,ิ มต ํเม ชวีิตา วรํฯ 

ตตฺถ วมฺมิโกต ิวมตตี,ิ วนฺตโกต,ิ วนฺตุสฺสโยต,ิ วนฺตสิเนหสมฺพนฺโธต ิวมฺมโิกฯ โส ห ิอหิ
นกุลอุนฺทรูฆรโคฬิกาทโย นานปปฺกาเร ปาณเก วมตตี ิวมฺมโิกฯ อุปจกิาห ิวนฺตโกต ิวมฺมโิกฯ 
อุปจกิาห ิวมตฺิวา มุขตุณฺฑเกน อุกฺขตฺิตปํสุจุณฺเณน กฏิปปฺมาเณนปิ โปริสปปฺมาเณนปิ อุสฺสิโตต ิ
วมฺมโิกฯ อุปจกิาห ิวนฺตเขฬสิเนเหน อาพทฺธตาย สตฺตสตฺตาห ํเทเว วสฺสนฺเตปิ น  วิปปฺกริยต,ิ นิ
ทาเฆปิ ตโต ปํสุมุฏฺฐิ ํคเหตฺวา ตสฺมิ ํมุฏฺฐินา ปีฬิยมาเน สิเนโหว นิกฺขมต,ิ เอวํ วนฺตสิเนหสมฺพนฺ
โธต ิวมฺมโิกฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘ภควา, หมิวา’’ตอิาทนีิ ปทานิ น เกวล ํวนฺตุปจฺจยวเสเนว นิปผฺาเทตพฺพานิ, อถ 
โข วมุธาตุวเสนปิ นิปผฺาเทตพฺพานิ, เตนาห วิสุทฺธิมคคฺการโก ‘‘ยสฺมา ปน ตสุี ภเวสุ ตณฺหาสงฺ
ขาต ํคมนมเนน วนฺต,ํ ตสฺมา ‘‘ภเวสุ วนฺตคมโน’ต ิวตฺตพฺเพ ภวสทฺทโต ภการํ, คมนสทฺทโต 
คการํ, วนฺตสทฺทโต วการญฺจ ทฆี ํกตฺวา อาทาย ภควาต ิวุจฺจต,ิ ยถา โลเก ‘เมหนสฺส ขสฺส 
มาลา’ต ิวตฺตพฺเพ เมขลา’’ต ิ วทตา นิรุตฺตนิเยน สทฺทสิทฺธ ิทสฺสิตาฯ 

เอตฺถ, สิยา ‘‘วิสมมทิ ํนิทสฺสนํ, เยน ‘เมหนสฺส ขสฺส มาลา’ต ิ เอตฺถ เมการขการลาการานํ 
กมโต คหณํ ทสฺิสต,ิ ‘‘ภเวสุ วนฺตคมโน’ต ิเอตฺถ ปน ภการวการคการานํ กมโต คหณํ น ทสฺิสต’ี’
ต?ิ สจฺจ,ํ อธิ ปน ‘‘อคฺคาหโิต, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน’’ตอิาทสุี วิย คุณสทฺทสฺส ปรนิปาตวเสน ‘‘ภเว
สุ คมนวนฺโต’’ต ิวตฺตพฺเพปิ เอวมวตฺวา สทฺทสตฺเถ เยภุยฺเยน คุณสทฺทานํ ปุพฺพนิปาตภฺวสฺส อจิฺ
ฉิตตฺตา สทฺทสตฺถวิทนูํ เกสญฺจ วิญฺญนูํ มนํ โตเสตุ ํ‘‘ภควา’’ต ิ ปเท อกฺขรกฺกม ํอนเปกฺขตฺิวา อตฺ
ถมตฺตนิทสฺสนวเสน ‘‘อาหติคฺค,ิ สมฺปนฺนวิชฺชาจรโณ’’ตอิาทนีิ วิย ปุพฺพนิปาตวเสน ‘‘ภเวสุ วนฺ
ตคมโน’’ต ิ วุตฺตฯํ อทีสิสฺมญฺิห ิฐาเน ‘‘อาหติคฺค’ี’ต ิ วา ‘‘อคฺคาหโิต’’ต ิ วา ‘‘ฉินฺนหตฺโถ’’ต ิ วา 
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‘‘หตฺถจฺฉินฺโน’’ต ิวา ปเทสุ ยถา ตถา ฐิเตสุปิ อตฺถสฺส อยุตฺต ินาม นตฺถ ิอญฺญมญฺญ ํสมานตฺถตฺ
ตา เตสํ สทฺทานํฯ 

เวทชาโตตอิาทสุี ปน ฐาเนสุ อตฺเถวาต ิทฏฺฐพฺพฯํ เอวํ วิสุทฺธมิคฺเค ‘‘ภควา’’ต ิ ปทสฺส วมุ
ธาตุวเสนปิ นิปผฺตฺต ิทสฺสิตา, ตฏฺฏีกายมฺปิ จ ทสฺสิตา ‘‘ภเค วมตี ิภควาฯ ภาเค วมตี ิภควา’’ตฯิ 
นิพฺพจนํ ปน เอวํ เวทติพฺพ ํ– ภคสงฺขาต ํสิริ ํอสฺิสริยํ ยสญฺจ วม ิอุคฺคริิ เขฬปิณฺฑํ วิย อนเปกฺโข 
ฉฑฺฑยีต ิภควาฯ อถ วา ภานิ นาม นกฺขตฺตานิ, เตห ิสม ํคจฺฉนฺต ิปวตฺตนฺตตี ิภคา, สิเนรุยุคนฺธร
อุตฺตรกุรุหมิวนฺตาทภิาชนโลกา, วิเสสสนฺนิสฺสยโสภากปปฺฏฺฐยิภาวโตฯ เตปิ ภควา วม ิตนฺนิวา
สิสตฺตาวาสสมตกฺิกมนโต ตปปฺฏิพทฺธฉนฺทราคปปฺหาเนน ปชหตีิ ภควาฯ 

จกฺกวตฺตสิิริ ํยสฺมา, ยสํ อสฺิสริยํ สุข;ํ 
ปหาสิ โลกจตฺิตญฺจ, สุคโต ภควา ตโตฯ 

ตถา ขนฺธายตนธาตาทเิภเท ธมฺมโกฏฺฐาเส สพฺพ ํปปญฺจ สพฺพ ํโยค ํสพฺพ ํคนฺถ ํสพฺพ ํสํ
โยชนํ สมุจฺฉินฺทตฺิวา อมต ํธาตุ ํสมธคิจฺฉนฺโต วม ิอุคฺคริิ อนเปกฺโข ฉฑฺฑยิ น ปจฺจาวมตี ิภควาฯ 
อถ วา สพฺเพปิ กุสลากุสเล สาวชฺชานวชฺเช หนีปปฺณีเต กณฺหสุกฺกสปปฺฏิภาเค ธมฺเม อริยมคฺค
ญาณมุเขน วม ิอุคฺคริิ อนเปกฺโข ปริจฺจช ิปชหตี ิภควาฯ 

ขนฺธายตนธาตาท,ี ธมฺมเภทา มเหสินา; 
กณฺหสุกฺกา ยโต วนฺตา, ตโตปิ พควา มโตฯ 

ชาตกฏฺฐกถายํ ปน หิมวาต ิปทสฺส วมุธาตุวเสนปิ นิปผฺตฺต ิทสฺสิตาฯ ตถา ห ิสมฺภวชา
ตกฏฺฐกถายํ ‘‘หิมวาต ิหมิปาตสมเย หมิยุตฺโตต ิหมิวาฯ คมฺิหกาเล หมิ ํวมตตี ิหมิวา’’ต ิ วุตฺตฯํ 
เอวํ ชาตกฏฺฐกถายํ ‘‘หมิวา’’ต ิ ปทสฺส วมุธาตุวเสนปิ นิปผฺตฺต ิทสฺสิตา, อยํ นโย อทีเิสสุ ฐาเนสุปิ 
เนตพฺโพฯ ‘‘คุณวาคณวา’’ตอิาทสุี ปน น เนตพฺโพฯ ยท ินเยยฺย, ‘‘คุณวา คณวา’’ต ิปทานํ ‘‘นิคฺ
คุโณ ปริหนีคุโณ’’ต ิเอวมาทอิตฺโถ ภเวยฺย, ตสฺมา อยํ นโย สพฺพตฺถปิ น เนตพฺโพฯ เอตฺถ สิยา 
‘‘ยท ิ‘‘ภควา’ตอิาทปิทานํ วมุธาตุวเสน นิปผฺตฺต ิโหต,ิ กถ ํ‘‘ภควนฺโต, ภควนฺต’’นฺตอิาทนีิ สิชฺฌนฺ
ต’ี’ต?ิ ยถา ‘‘ภควา’’ต ิปท ํนิรุตฺตนิเยน สิชฺฌต,ิ ตถา ตานิปิ เตเนว สิชฺฌนฺตฯิ อจนฺิเตยฺโย ห ินิรุตฺ
ตนิโย เกวล ํอตฺถยุตฺตปิฏิพนฺธมตฺโตว, อตฺถยุตฺตยิํ สต ินิปผฺาเทตุมสกฺกุเณยฺยานิปิ รูปานิ อเน
เนว สิชฺฌนฺตฯิ เอตฺถ จ ยํ นิรุตฺตลิกฺขณํ อาหริตฺวา ทสฺเสตพฺพ ํสิยา, ต ํอุปริ รูปนิปผฺาทนาธกิาเร 
อุทาหรเณห ิสทฺธิ ํปกาเสสฺสามฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๙๗  
 

อธิ สารมเต มุนิราชมเต, 
ปรม ํปฏุต ํสุชโน ปิหยํ; 
วิปุลตฺถธรํ ธนินีตมิมิ,ํ 
สตต ํภชต ํมตสุิทฺธกรํฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญุนํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

สรวคฺคปญฺจกนฺตโิก นาม ธาตุวิภาโค 

ปนฺนรสโม ปริจฺเฉโทฯ 

๑๖. ภวูาทิคณิกปริจฺเฉท 

อโิต ปรํ อวคฺคนฺตา, มสฺิสกา เจว ธาตุโย; 
วกฺขาม ิธาตุเภทาท-ิกุสลสฺส มตานุคาฯ 

ยการนฺตธาตุ 

ยา คติปาปุเณสุฯ ยาต,ิ ยนฺตฯิ ยาตุ, ยนฺตุฯ เยยฺย, เยยฺยุํ, อนุปริเยยฺยุํฯ ยถาสมฺภวํ ปท
มาลา โยเชตพฺพาฯ ยนฺโต ปุริโสฯ ยนฺต ีอตฺิถฯี ยนฺต ํกุลฯํ ยานํ, อุปยานํ, อุยฺยานํ อจิฺจาทนีิฯ 
ทิวาทิคณิกสฺส ปนสฺส ‘‘ยายต,ิ ยายนฺต’ี’ตอิาทนีิ รูปานิ ภวนฺตฯิ 

ตตฺร ยานนฺตอิาทสุี ยนฺต ิเอเตนาต ิยานํ, รถสกฏาทฯิ อุปยนฺต ิเอเตน อสฺิสรสฺส วา ปิยม
นาปสฺส วา สนฺตกิ ํคจฺฉนฺตตี ิอุปยานํ, ปณฺณาการํฯ ‘‘อุปยานานิ เม ทชฺชุ,ํ ราชปุตฺต ตยิ คเต’’ต ิ
เอตฺถ ห ิปณฺณาการานิ ‘‘อุปยานานี’’ต ิ วุจฺจนฺตฯิ สมฺปนฺนทสฺสนียปุปผฺผลาทติาย อุทฺธ ํโอโลเกนฺ
ตา ยนฺต ิคจฺฉนฺต ิเอตฺถาต ิอุยฺยานํฯ 

พยฺา อุมฺมีสเนฯ พฺยาต,ิ พฺยนฺตฯิ พฺยาสิ, พฺยาถฯ พฺยาม,ิ พฺยามฯ ยถาสมฺภวํ ปทมาลา 
โยเชตพฺพาฯ ตตฺร ปนายํ ปาฬิ ‘‘ยาว พฺยาต ินิมฺมสีต,ิ ตตฺราปิ รสตพิฺพโย’’ตฯิ ตตฺถ ยาว พยฺาตี
ต ิยาว อุมฺมสีต,ิ ปุราณภาสา เอสา, อยญฺห ิยสฺมิ ํกาเล โพธสิตฺโต จฬูโพธปิริพฺพาชโก อโหสิ, 
ตสฺมิ ํกาเล มนุสฺสานํ โวหาโรฯ 
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ยุ มิสฺสเน คติยญจฺฯ โยต,ิ ยวตฯิ อายุ, โยนิฯ 

ตตฺถ ‘‘อายู’’ต ิ อาสทฺโท อุปสคฺโคฯ อายวนฺต ิมสฺิสีภวนฺต ิสตฺตา เอเตนาต ิอายุฯ อถ วา 
อายวนฺต ิอาคจฺฉนฺต ิปวตฺตนฺต ิตสฺมิ ํสต ิอรูปธมฺมาต ิอายุฯ ตถา ห ิอฏฺฐสาลินิยํ วุตฺต ํ‘‘อาย
วนฏฺเฐน อายุฯ ตสฺมญฺิห ิสต ิอรูปธมฺมา อายวนฺต ิอาคจฺฉนฺต ิปวตฺตนฺต,ิ ตสฺมา อายูต ิวุจฺจต’ี’ตฯิ 
‘‘อายุ, ชวีิต,ํ ปาโณ’’ อจิฺเจเต ปริยายา โลกโวหารวเสนฯ อภธิมฺมวเสน ปน ‘‘ฐิต ิยปนา ยาปนา ชี
วิตนฺิทฺริยํ’’ อจิฺเจเตปิ เตเหว สทฺธิ ํปริยายาฯ โยนีต ิอณฺฑชาทนีํ อณฺฑชาทหี ิสทฺธิ ํยาย มสฺิสีภา
โว โหต,ิ สา โยนิฯ อทิ ํปเนตฺถ นิพฺพจนํ ‘‘ยวนฺต ิเอตฺถ สตฺตา เอกชาตสิมนฺวเยน อญฺญมญฺญ ํมสฺิ
สกา โหนฺตตี ิโยนิ’’ อติฯิ เอตฺถ จ โยนิสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร นียเตฯ โยนีต ิขนฺธโกฏฺฐาสสฺสปิ กา
รณสฺสปิ ปสฺสาวมคฺคสฺสปิ นามฯํ ‘‘จตสฺโส นาคโยนิโยฯ จตสฺโส สุปณฺณโยนิโย’’ต ิเอตฺถ ห ิขนฺธ
โกฏฺฐาโส โยนิ นามฯ ‘‘โยนิ เหสา ภมูชิ ผลสฺส อธคิมายา’’ต ิ เอตฺถ การณํฯ ‘‘น จาห ํพฺราหฺมณํ พฺ
รูม,ิ โยนิช ํมตฺตสิมฺภว’’นฺต ิ เอตฺถ ปสฺสาวมคฺโคฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

ขนฺธานญฺจาปิ โกฏฺฐาเส, มุตฺตมคฺเค จ การเณ; 
อเิมสุ ตสุี อตฺเถสุ, โยนิสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

พเฺย สํวรเณฯ พฺยายตฯิ 

พเฺย ปวตฺติยํฯ พฺเยต ิสหพฺโยฯ 

เอตฺถ สหพโฺยต ิสห พฺเยต ิสห ปวตฺตตตี ิสหพฺโย, สหาโย, เอกภวูปโค วาฯ ตถา ห ิ‘‘ตาวติ ํ
สานํ เทวานํ สหพฺยต ํอุปปนฺโน’’ตอิาทสุี เอกภวูปโค ‘‘สหพฺโย’’ต ิวุจฺจตฯิ 

หย คติยํฯ หยตฯิ หโยฯ หโยต ิอสฺโสฯ โส ห ิหยต ิสีฆ ํคจฺฉตตี ิหโยต ิวุจฺจตฯิ อมิานิ 
ปนสฺส นามานิ – 

อสฺโส ตุรงฺโค ตุรโค, วาช ีวาโห หโยปิ จ; 
ตพฺเภทา สินฺธโว เจว, โคโช อสฺสตโรปิ จฯ 

การณาการณญฺญ ูตุ, อาชานีโย หยุตฺตโม; 
โฆฏโก ตุ ขฬุงฺกสฺโส, วฬโวต ิจ วุจฺจต;ิ 
อสฺสโปโต กโิสโรต,ิ ขฬุงฺโกตปิิ วุจฺจต;ิ 
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หริย คติเคลญเฺญสุฯ หริยตฯิ 

อย วย ปย มย ตย จย รย คติยํฯ อยตฯิ วยตฯิ ปยตฯิ มยตฯิ ตยตฯิ จยตฯิ รยตฯิ อโย, 
สมโย, วโย, ปโย, รโยฯ มยตยจยธาตนูํ นามกิปทานิ อุปปริกฺขติพฺพานิฯ 

ตตฺถ อโยต ิกาฬโลห,ํ อยต ินานากมฺมารกจิฺเจสุ อุปโยค ํคจฺฉตตี ิอโยฯ วโยต ิปฐมวยาทิ
อายุโกฏฺฐาโส, วยต ิปริหานิ ํคจฺฉตตี ิวโยฯ ปโยต ิขรีสฺสปิ อุทกสฺสปิ นาม,ํ ปยต ิชเนน ปาตพฺพ
ภาวํ คจฺฉตตี ิปโยฯ รโยต ิเวโค, โย ‘‘ชโว’’ตปิิ วุจฺจต,ิ ตสฺมา รยนํ ชวนํ รโยฯ เอตฺถ สมยสทฺทสฺส 
อตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต อห นิพฺพจเนนฯ สมยสทฺโท – 

สมวาเย ขเณ กาเล, สมเย เหตุทฏฺิฐิสุ; 
ปฏิลาเภ ปหาเน จ, ปฏิเวเธ จ ทสฺิสตฯิ 

ตถา ห ิ‘‘อปเฺปว นาม สฺเวปิ อุปสงฺกเมยฺยาม กาลญฺจ สมยญฺจ อุปาทายา’’ต ิ เอวมาทสุี สม
วาโย อตฺโถฯ ‘‘เอโกว โข ภกฺิขเว ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายา’’ตอิาทสุี ขโณฯ ‘‘อุณฺหสม
โย ปริฬาหสมโย’’ตอิาทสุี กาโลฯ ‘‘มหาสมโย ปวนสฺม’ิ’นฺตอิาทสุี สมโูหฯ ‘‘สมโยปิ โข เต ภทฺทาล ิ
อปปฺฏิวิทฺโธ อโหสี’’ตอิาทสุี เหตุฯ ‘‘เตน สมเยน อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต 
สมยปปฺวาทเก ตนฺิทุกาจเีร เอกสาลเก มลฺลกิาย อาราเม ปฏิวสต’ี’ตอิาทสุี ทฏฺิฐิฯ 

‘‘ทฏฺิเฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถ, โย จตฺโถ สมฺปรายิโก; 
อตฺถาภสิมยา ธโีร, ปณฺฑิโตต ิปวุจฺจต’ี’ต ิ

อาทสุี ปฏิลาโภฯ ‘‘สมฺมา มานาภสิมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสา’’ตอิาทสุี ปหานํฯ ‘‘ทุกฺขสฺส ปีฬนฏฺ
โฐ สงฺขตฏฺโฐ สนฺตาปฏฺโฐ อภสิมยฏฺโฐ’’ตอิาทสุี ปฏิเวโธฯ เอตฺถ จ อุปสคฺคานํ โชตกมตฺตตฺตา 
ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส วาจโก สมยสทฺโท เอวาต ิสมยสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาเรปิ สอุปสคฺโค อภิสมยสทฺ
โท วุตฺโตฯ 

ตตฺถ สหการีการณตาย สนฺนิชฺฌ ํสเมต ิสมเวตตี ิสมโย, สมวาโยฯ สเมต ิสมาคจฺฉต ิ
มคฺคพฺรหฺมจริยํ เอตฺถ ตทาธารปุคฺคโลต ิสมโย, ขโณฯ สเมนฺต ิเอตฺถ, เอเตน วา สงฺคจฺฉนฺต ิธมฺ
มา สหชาตธมฺเมห ิอุปปฺาทาทหี ิวาต ิสมโย, กาโลฯ ธมฺมปปฺวตฺตมิตฺตตาย อตฺถโต อภโูตปิ ห ิ
กาโล ธมฺมปปฺวตฺตยิา อธกิรณํ กรณํ วิย จ ปริกปปฺนามตฺตสิทฺเธน รูเปน โวหริยตตีฯิ สม,ํ สห วา 
อวยวานํ อยนํ ปวตฺต ิอวฏฺฐานนฺต ิสมโย, สมโูห, ยถา ‘‘สมุทาโย’’ตฯิ อวยวสหาวฏฺฐานเมว ห ิ
สมโูหฯ ปจฺจยนฺตรสมาคเม เอต ิผล ํเอตสฺมา อุปปฺชฺชต ิปวตฺตต ิจาต ิสมโย, เหตุ, ยถา ‘‘สมุท
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โย’’ตฯิ สเมต ิสํโยชนภาวโต สมฺพนฺธา เอต ิอตฺตโน วิสเย ปวตฺตต,ิ ทฬฺหคฺคหณภาวโต วา สํยุตฺ
ตา อยนฺต ิปวตฺตนฺต ิสตฺตา ยถาภนิิเวสํ เอเตนาต ิสมโย, ทฏฺิฐิฯ ทฏฺิฐิสํโยชเนน ห ิสตฺตา อตวิิย 
พชฺฌนฺตฯิ สมติ ิสงฺคต ิสโมธานนฺต ิสมโย, ปฏิลาโภฯ สมสฺส นิโรธสฺส ยานํ, สมฺมา วา ยานํ อปค
โม อปปฺวตฺตตี ิสมโย, ปหานํฯ ญาเณน อภมุิข ํสมฺมา เอตพฺโพ อธคินฺตพฺโพต ิสมโย, ธมฺมานํ 
อวิปรีโต สภาโว, อภมุิขภาเวน สมฺมา เอต ิคจฺฉต ิพุชฺฌตตี ิสมโยฯ ยถาภตูสภาวาวโพโธฯ เอวํ 
ตสฺมิ ํตสฺมิ ํอตฺเถ สมยสทฺทสฺส ปวตฺต ิเวทติพฺพาฯ 

นนุ จ อตฺถมตฺต ํปต ิสทฺทา อภนิิวิสนฺตตี ิน เอเกน สทฺเทน อเนเก อตฺถา อภธิยีนฺตตี?ิ สจฺจ
เมต ํสทฺทวิเสเส อเปกฺขเิตฯ สทฺทวิเสเส ห ิอเปกฺขมาเน เอเกน สทฺเทน อเนกตฺถาภธิานํ น สมฺ
ภวตฯิ น ห ิโย กาลตฺโถ สมยสทฺโท, โสเยว สมหูาทอิตฺถ ํวทตฯิ เอตฺถ ปน เตสํ เตสํ อตฺถานํ 
สมย สทฺทวจนียตา สามญฺญมุปาทาย อเนกตฺถตา สมยสทฺทสฺส วุตฺตาฯ เอวํ สพฺพตฺถ อตฺถุทฺธา
เร อธปิปฺาโย เวทติพฺโพฯ 

อโิต ยาโต อยโต จ, นิปผฺตฺติ ํสมุทรีเย; 
วิญฺญ ูสมยสทฺทสฺส, สมวายาทวิาจโินฯ 

อโิต ยาโต อยโต จ, สมานตฺเถห ิธาตุห;ิ 
เอวํ สมานรูปานิ, ภวนฺตตี ิจ อรีเยฯ 

นย รกฺขเณ จฯ จกาโร คตเิปกฺขโกฯ นยตฯิ นโยฯ นโยต ินยนํ คมนนฺต ินโย, ปาฬิคตฯิ 
นยนฺต ิวา รกฺขนฺต ิอตฺถ ํเอเตนาต ินโย, ตถตฺตนยาทฯิ 

ทย ทานคติหํิสาทานรกฺขาสุฯ ทยตฯิ ทยาฯ 

ทยาต ิเมตฺตาปิ วุจฺจต ิกรุณาปิฯ ‘‘ทยาปนฺโน’’ต ิเอตฺถ ห ิเมตฺตา ‘‘ทยา’’ต,ิ เมตฺตจตฺิตต ํ
อาปนฺโนต ิห ิอตฺโถฯ ‘‘อทยาปนฺโน’’ต ิ เอตฺถ ปน กรุณา ‘‘ทยา’’ต ิ วุจฺจตฯิ นิกฺกรุณต ํอาปนฺโนต ิห ิ
อตฺโถฯ เอวํ ทยาสทฺทสฺส เมตฺตากรุณาสุ ปวตฺต ิเวทติพฺพาฯ ตถา ห ิอภิธมฺมฏีกายํ วุตฺต ํ
‘‘ทยาสทฺโท ยตฺถ ยตฺถ ปวตฺตต,ิ ตตฺถ ตตฺถ อธปิปฺายวเสน โยเชตพฺโพฯ ทยาสทฺโท ห ิ
อนุรกฺขณตฺถ ํอนฺโตนีต ํกตฺวา ปวตฺตมาโน เมตฺตาย จ กรุณาย จ ปวตฺตต’ี’ตฯิ 

วจนตฺโถ ปเนตฺถ เอวํ เวทติพฺโพ – ทยต ิททาต ิสตฺตานํ อภยํ เอตายาต ิทยาฯ ทยต ิคจฺฉต ิ
วิภาค ํอกตฺวา ปาปกลฺยาณชเนสุ สม ํวตฺตต,ิ สีเตน สม ํผรนฺต ํรโชมลญฺจ ปวาเหนฺต ํอุทกมวิา
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ตปิิ ทยา, เมตฺตาฯ ทยต ิวา หิสํต ิการุณิก ํยาว ยถาธปิเฺปต ํปรสฺส หตินิปผฺตฺติ ํน ปาปุณาต,ิ ตา
วาต ิทยาฯ ทยต ิอนุคฺคณฺหาต ิปาปชนมฺปิ สชฺชโน เอตายาตปิิ ทยาฯ ทยต ิอตฺตโน สุขมฺปิ 
ปหาย เขท ํคณฺหาต ิสชฺชโน เอตายาต ิทยาฯ ทยนฺต ิคณฺหนฺต ิเอตาย มหาโพธสิตฺตา พุทฺธภา
วาย อภนิีหารกรณกาเล หตฺถคตมฺปิ อรหตฺตผล ํฉฑฺเฑตฺวา สํสารสาครโต สตฺเต สมุทฺธริตุกามา 
อนสฺสาสกรํ อตภิยานก ํมหนฺต ํสํสารทุกฺข,ํ ปจฺฉิมภเว จ สห อมตธาตุปฏิลาเภน อเนกคุณ
สมลงฺกต ํสพฺพญฺญุตญฺญาณญฺจาตปิิ ทยา, กรุณาฯ กรุณามลูกา ห ิสพฺเพ พุทฺธคุณาฯ 

อปโร นโย – ทยนฺต ิอนุรกฺขนฺต ิสตฺเต เอตาย, สยํ วา อนุทยต,ิ อนุทยมตฺตเมว วา เอตนฺต ิ
ทยา, เมตฺตา เจว กรุณา จฯ กญฺิจ ิปโยคเมตฺถ กถยาม ‘‘เสยฺยถาปิ คหปต ิคชิฺโฌ วา กงฺโก วา 
กุลโล วา มสํเปสิ ํอาทาย ทเยยฺยฯ ปุตฺเตสุ มทฺท ีทเยสิ, สสฺสุยา สสุรมฺห ิจฯ ทยิตพฺโพ รเถสภ’’ฯ 
ตตฺถ ทเยยฺยาต ิอุปปฺตตฺิวา คจฺเฉยฺย, คตฺยตฺถวเสเนต ํทฏฺฐพฺพฯํ ทเยสีต ิเมตฺตจตฺิต ํกเรยฺยาสิฯ 
ทยิตพโฺพต ิปิยายิตพฺโพฯ อุภยมฺเปต ํวิวรณํ รกฺขณตฺถ ํอนฺโตคธ  ํกตฺวา อธปิปฺายตฺถวเสน กตนฺต ิ
เวทติพฺพฯํ 

อูยี ตนฺตสนฺตาเนฯ อยูตฯิ อโูต, อตูวาฯ 

ปูยี วิสรเณ ทุคคฺนฺเธ จฯ ปูยตฯิ ปูโต, ปูตวาฯ ปูตมิจฺฉํ กุสคฺเคน, โย นโร อุปนยฺหตฯิ 

กนุยี สทฺเทฯ กนุยตฯิ กนุโต, กนุตวาฯ 

ขมาย วิธูนเนฯ ขมายตฯิ ขมาโต, ขมาตวาฯ 

ผายิ ปายิ วุทฺธิยํฯ ผายตฯิ ผโีต, ผตวาฯ 

ตตฺถ ตตวนฺตุปจฺจยา, ยการโลโป, ธาตฺวนฺตสฺส สรสฺส อิการาเทโส จ ทฏฺฐพฺโพฯ เอส นโย 
‘‘ปูโต ปูตวา’’ตอิาทสุีปิ ยถาสมฺภวํ ทฏฺฐพฺโพฯ ปายตฯิ ปาโยฯ อปาโยฯ เอตฺถ จ นตฺถ ิปาโย 
วุทฺธ ิเอตฺถาต ิอปาโยฯ อถ วา ปน อยโต สุขโต อเปโตต ิอปาโยตปิิ นิพฺพจนียํฯ อปาโยต ิจ นิร
โย ตริจฺฉานโยนิ เปตฺตวิิสโย อสุรกาโยต ิจตฺตาโร อปายาฯ 

ตายุ สนฺตานปาลเนสุฯ ตายตฯิ ตายนํฯ ทิวาทิคเณ ปน ตา ปาลเนต ิธาตุ ํปสฺสถ, ตสฺส 
‘‘ตายต ิตาณ’’นฺต ิรูปานิฯ อุภเยสํ กฺริยาปท ํสมฯํ อการยการปจฺจยมตฺเตเนว นานตฺต,ํ นามกิป
ทานิ ปน วิสทสิานิ ‘‘ตายนํ, ตาณ’’นฺตฯิ 
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จายุ ปูชานิสามเนสุฯ ปูชา ปูชนาฯ นิสามนํ โอโลกนํ สวนญฺจ วุจฺจตฯิ ‘‘องฺิฆ มทฺท ินิสา
เมหฯิ นิสามยถ สาธโว’’ต ิจ อาทสุี ห ิโอโลกนสวนานิ นิสามนสทฺเทน วุตฺตานิฯ อปิจ ญาเณน 
อุปปริกฺขณมฺปิ นิสามนเมวาต ิคเหตพฺพฯํ จายต,ิ อปจายตฯิ อนคาเร ปพฺพชเิต, อปเจ พฺรหฺมจา
ริเยฯ เย วุทฺธมปจายนฺตฯิ อปจติิ ํทสฺเสตฯิ นิจฺจ  ํวุทฺธาปจายิโนฯ 

ยการนฺตธาตุรูปานิฯ 

รการนฺตธาตุ 

รา อาทาเนฯ ราตฯิ 

ริ สนฺตาเนฯ เรตฯิ เรณุฯ เรณูต ิรโชฯ 

รุ คติยํ โรสเน จฯ รวต,ิ วิรวตฯิ 

รุ สทฺเทฯ โรต,ิ รวตฯิ รโว, อุปรโวฯ รุตมนุญฺญ ํรุจยิา จ ปิฏฺฐิฯ รุตนฺต ิรวนํ รุต,ํ สทฺโทฯ 

เร สทฺเทฯ รายตฯิ ราฯ รตฺตฯิ เอตฺถ จ ราต ิสทฺโทฯ รตฺตีต ินิสาสงฺขาโต สตฺตานํ สทฺทสฺส 
วูปสมกาโลฯ รา ตยฺิยต ิอุจฺฉิชฺชต ิเอตฺถาต ิรตฺติฯ 

พรฺู วิยตฺติยํ วาจายํฯ อปิ หนฺตฺวา หโต พฺรูตฯิ 

พฺรวีต,ิ พฺรุนฺตฯิ พฺรูสิ, พฺรูถฯ พฺรูม,ิ พฺรูมฯ พฺรูเต, พฺรุวนฺเตฯ พฺรูเส, พฺรุวฺเหฯ พฺรุเว, พฺรุมฺเหฯ 

พฺรูตุ, พฺรุวิตุ, พฺรุวนฺตุฯ พฺรูห,ิ พฺรูถฯ พฺรูม,ิ พฺรูมฯ พฺรูต,ํ พฺรุวนฺตฯํ 

เอตฺถ จ อมฺพฏฺฐสุตฺเต ‘‘ปุน ภวํ โคตโม พฺรุวิต’ู’ต ิปาฬิทสฺสนโต ‘‘พฺรุวิต’ู’ต ิ วุตฺตฯํ เอวํ 
สพฺพตฺถาปิ อุปปริกฺขตฺิวา นโย คเหตพฺโพฯ 

พฺรุเวยฺย, พฺรุเว, พฺรุเวยฺยุํฯ พฺรุเวยฺยาสิ, พฺรุเวยฺยาถฯ พฺรุเวยฺยาม,ิ พฺรุเวยฺยามฯ พฺรุเวถ, พฺ
รุเวรํฯ พฺรุเวโถ, พฺรุเวยฺยาวฺโหฯ พฺรุเวยฺยํฯ พฺรุเวยฺยามฺเหฯ 

ปพฺรูตฯิ อนุพฺรูตฯิ ปพฺรูตุ, อนุพฺรูตุฯ ปพฺรุเวยฺย, อนุพฺรุเวยฺยฯ เอวํ สพฺพตฺถ ปอนุอุปสคฺ
เคหปิิ ยถาสมฺภวํ ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ 
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อาห, อาหุฯ พฺรเว, พฺรวิตฺถ, พฺรวิเรฯ พฺรวิตฺโถ, พฺรวิวฺโหฯ พฺรวิ,ํ พฺรวิมฺเหฯ ปโรกฺขาวเสน 
วุตฺตานิฯ 

อพฺรวา, อพฺรวูฯ อพฺรโว, อพฺรวตฺถฯ อพฺรวํ, อพฺรวมฺหาฯ อพฺรวตฺถ, อพฺรวตฺถุฯํ อพฺรวเส, 
อพฺรวฺหฯํ อพฺรวิ,ํ อพฺรวิมฺหเสฯ หยฺิยตฺตนีวเสน วุตฺตานิฯ 

อพฺรวิ, อพฺรวุํฯ อพฺรโว, อพฺรวิตฺถฯ อพฺรวิ,ํ อพฺรวิมฺหาฯ อพฺรวา, อพฺรวูฯ อพฺรวเส, อพฺรวิวฺหํ
ฯ อพฺรวํ, อพฺรวิมฺเหฯ อชฺชตนีวเสน วุตฺตานิฯ 

พฺรุวิสฺสต,ิ พฺรุวิสฺสนฺตฯิ อพฺรวิสฺสา, อพฺรวิสฺสํสุฯ เสสํ สพฺพ ํเนตพฺพฯํ กมฺมปท ํอปปฺสิทฺธฯํ 
สเจ ปน สิยา, ‘‘พฺรูยต’ี’ต ิสิยา ‘‘ลุยต,ิ ลยูต’ี’ต ิปทานิ วิยฯ 

ชีร พรฺูหเนฯ พรฺูหนํ วฑฺฒนํฯ ชรีตฯิ ชรีํฯ ชรีมาโนฯ ชรีณํฯ อปปฺสฺสุตายํ ปุริโส, พลพิทฺโทว 
ชรีตฯิ 

ปูร ปูรเณฯ ปูรตฯิ ปูรโตว มโหทธฯิ สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปปฺาฯ ปูริตุ,ํ ปูริตฺวา, ปูรํ, ปูริตฯํ 
ปุณฺณํ, ปริปุณฺณํฯ สมฺปุณฺณํ, ปูรณํฯ ปูรโณ กสฺสโปฯ การิเต ‘‘ปารมโิย ปูเรต,ิ ปูรยต,ิ ปูราเปต,ิ 
ปูราปยตฯิ ปูเรตฺวา, ปูรยิตฺวา, ปูราเปตฺวา, ปูราปยิตฺวา, ปริปูเรตฺวา’’ อจิฺจาทนีิ ภวนฺตฯิ 

โฆร คติปฏิฆาเตฯ คติปฏิฆาตํ คตปิฏิหนนํฯ โฆรตฯิ 

โธร คติจาตุริเยฯ คติจาตุริยํ คตเิฉกภาโวฯ โธเรตฯิ 

สร คติยํฯ สรต,ิ วิสรต,ิ อุสฺสรตฯิ อุสฺสารณาฯ สโรฯ สํสาโร อจิฺจาทนีิฯ ตตฺถ สโรต ิรหโทฯ 
สํสาโรต ิวฏฺฏํ, โย ‘‘ภโว’’ตปิิ วุจฺจตฯิ 

จร จรเณฯ จรต,ิ วิจรต,ิ อนุจรต,ิ สญฺจรตฯิ 

จร คติภกฺขเนสุฯ จรต,ิ วิจรต,ิ อนุจรต,ิ สญฺจรต,ิ ปฏิจรตฯิ จริยาฯ จริตาฯ จาโรฯ วิจาโรฯ 
อนุวิจาโรฯ อุปวิจาโรฯ จรณํฯ จารโกฯ โอจรโกฯ พฺรหฺมจริยํ อจิฺจาทนีิฯ 

ตตฺถ จรตีต ิคจฺฉต,ิ ภกฺขต ิวาฯ ตถา ห ิจรนฺต ิปทสฺส คจฺฉนฺโต ขาทนฺโต จาต ิอตฺถ ํวทนฺต ิ
ครูฯ ปฏิจรตีต ิปฏิจฺฉาเทตฯิ จารโกต ิตปํเวสิตานํ สตฺตานํ สุข ํจรต ิภกฺขตตี ิจารโก, โรโธฯ โอ
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จรโกต ิอโธจารีฯ พรฺหฺมจริยนฺต ิทานมฺปิ เวยฺยาวจฺจมฺปิ สิกฺขาปทมฺปิ พฺรหฺมวิหาโรปิ ธมฺมเทส
นาปิ เมถุนวิรตปิิ สทารสนฺโตโสปิ อุโปสโถปิ อริยมคฺโคปิ สกล ํสาสนมฺปิ อชฺฌาสโยปิ วุจฺจตฯิ 

กนฺิเต วต ํกิ ํปน พฺรหฺมจริยํ, 
กสฺิส สุจณฺิณสฺส อยํ วิปาโก; 
อทิฺธชิุตพิลวีริยูปปตฺต,ิ 
อทิญฺจ เต นาค มหาวิมานํฯ 

อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก, 
สทฺธา อุโภ ทานปต ีอหุมฺหา; 
โอปานภตู ํเม ฆรํ ตทาสิ, 
สนฺตปปิฺตา สมณพฺราหฺมณา จฯ 

ต ํเม วต ํต ํปน พฺรหฺมจริยํ, 
ตสฺส สุจณฺิณสฺส อยํ วิปาโก; 
อทิฺธชิุตพิลวีริยูปปตฺต,ิ 
อทิญฺจ เม ธรี มหาวิมาน’’นฺต ิ

อมิสฺมญฺิห ิปุณฺณกชาตเก ทานํ ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺตฯํ 

‘‘เกน ปาณิ กามทโท, เกน ปาณิ มธุสฺสโว; 
เกน เต พฺรหฺมจริเยน, ปุญฺญ ํปาณิมฺห ิอชิฺฌตฯิ 

เตน ปาณิ กามทโท, เตน ปาณิ มธุสฺสโว; 
เตน เม พฺรหฺมจริเยน, ปุญฺญ ํปาณิมฺห ิอชิฺฌต’ี’ต ิ

อมิสฺมิ ํองกฺุรเปตวตฺถุมฺหิ เวยฺยาวจฺจ ํ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺตฯํ ‘‘อทิ ํโข ต ํภกฺิขเว ตตฺิตริิยํ นาม 
พฺรหฺมจริยํ อโหสี’’ต ิอมิสฺมิ ํติตฺติรชาตเก สิกฺขาปท ํ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิวุตฺตฯํ ‘‘ต ํโข ปน ปญฺจสิข 
พฺรหฺมจริยํ เนว นิพฺพทิาย น วิราคาย…เป.… ยาวเทว พฺรหฺมโลกปูปตฺตยิา’’ต ิอมิสฺมิ ํมหาโค
วินฺทสุตฺเต พฺรหฺมวิหารา ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺตาฯ ‘‘เอกสฺมิ ํพฺรหฺมจริยสฺมิ,ํ สหสฺสํ มจฺจุหายิโน’’ต ิ
เอตฺถ ธมฺมเทสนา ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺตาฯ ‘‘ปเร อพฺรหฺมจารี ภวิสฺสนฺต,ิ มยเมตฺถ พฺรหฺมจาริโน 
ภวิสฺสามา’’ต ิสลฺเลขสุตฺเต เมถุนวิรต ิ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺตาฯ 
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มยญฺจ ภริยา นาตกฺิกมาม, 
อมฺเห จ ภริยา นาตกฺิกมนฺต;ิ 
อญฺญตฺร ตาห พฺรหฺมจริยํ จราม; 
ตสฺมา ห ิอมฺห ํทหรา น มยีเร’’ต ิ

มหาธมฺมปาลชาตเก สทารสนฺโตโส ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺโตฯ 

หเีนน พฺรหฺมจริเยน, ขตฺตเิย อุปปชฺชต;ิ 
มชฺฌเิมน จ เทเวสุ, อุตฺตเมน วิสุชฺฌต’ี’ต ิ

เอวํ นิมิชาตเก อวีตกฺิกมวเสน กโต อุโปสโถ ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺโตฯ ‘‘อทิ ํโข ปน ปญฺจสิข พฺร
หฺมจริยํ เอกนฺตนิพฺพทิาย วิราคาย…เป.… อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคโิก มคฺโค’’ต ิมหาโควินฺท
สุตฺตสฺมิํํเยว อริยมคฺโค ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺโตฯ ‘‘ตยิท ํพฺรหฺมจริยํ อทิฺธญฺเจว ผตีญฺจ วิตฺถาริก ํ
พาหุชญฺญ ํปุถุภตู ํยาวเทว มนุสฺเสห ิสุปปฺกาสิต’’นฺต ิปาสาทิกสุตฺเต สิกฺขตฺตยสงฺคห ํสกล ํ
สาสนํ ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺตฯํ 

‘‘อปิ อตรมานานํ, ผลาสาว สมชิฺฌต;ิ 
วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺม,ิ เอวํ ชานาห ิคามณี’’ต ิ

เอตฺถ อชฺฌาสโย ‘‘พฺรหฺมจริย’’นฺต ิ วุตฺโตฯ อจิฺเจวํ – 

ทานํ เวยฺยาวฏิยญฺจ, สิกฺขา พฺรหฺมวิหารกา; 
ธมฺมกฺขานํ เมถุนตา-วิรต ิจ อุโปสโถฯ 

สทาเรสุ จ สนฺโตโส, อริยมคฺโค จ สาสนํ; 
อชฺฌาสโย จเิม พรฺหฺม-จริยสทฺเทน วุจฺจเรฯ 

หุร โกฏิลฺเลฯ หุรตฯิ 

สร สทฺโทปตาเปสุฯ สรตฯิ สโร, สรณํฯ 

เอตฺถ จ สโรต ิสทฺโทปิ วุจฺจต ิอุสุปิฯ สรณนฺต ิสรต ิอุปตาเปต ิหิสํต ิสรณคตานํ เตเนว 
สรณคมเนน ภยํ สนฺตาปํ ทุกฺข ํทุคฺคติ ํปริกเิลสญฺจาต ิสรณํ, พุทฺธาทริตนตฺตยํฯ อถ วา สทฺธา 
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ปสนฺนา มนุสฺสา ‘‘อมฺหาก ํสรณมทิ’’นฺต ิสรนฺต ิจนฺิเตนฺต,ิ ต ํตตฺถ จ วาจ ํนิจฺฉรนฺต ิคจฺฉนฺต ิจาตปิิ 
สรณํฯ 

สร จินฺตายํฯ สรต,ิ สุสรต ิอจิฺจปิ ปโยโคฯ อปปฺกฺขรานญฺห ิพหุภาโว อญฺญถาภาโว จ โหต ,ิ 
ยถา ‘‘ทฺเว, ทุเว, ตณฺหา ตสิณา, ปมฺห,ํ ปขุม’’นฺตฯิ อนุสฺสรต,ิ ปฏิสฺสรตฯิ สรนฺต ิเอตาย สตฺตา, 
สยํ วา สรต,ิ สรณมตฺตเมว วา เอตนฺต ิสติฯ อนุสฺสต,ิ ปฏิสฺสตฯิ สรตตี ิสโตฯ ปุนปปฺุนํ สรตตี ิ
ปฏิสฺสโตฯ 

ทฺวร สํวรเณฯ สํวรณํ รกฺขณาฯ ทฺวรตฯิ ทฺวารํฯ ทฺวิสทฺทปูปทอรธาตุวเสนปิ อทิ ํรูปํ สิชฺฌติ
ฯ ตตฺริมานิ นิพฺพจนานิ – ทฺวรนฺต ิสํวรนฺต ิรกฺขนฺต ิเอเตนาต ิทฺวาร,ํ อถ วา ทฺเว กวาฏา อรนฺต ิ
คจฺฉนฺต ิปวตฺตนฺต ิเอตฺถาตปิิ ทฺวารนฺตฯิ เคหทฺวารมฺปิ กายทฺวาราทนีิปิ อุปาโยปิ ทฺวารนฺต ิวุจฺจ
ตฯิ ปาฬิยํ ตุ ‘‘ทฺวารํ ทฺวารา’’ต ิจ อตฺิถนิปํุสกวเสน ทฺวารสทฺโท วุตฺโตฯ ตถา ห ิ‘‘ทฺวารมฺปิ 
สุรกฺขติ ํโหต’ี’ต ิจ ‘‘ทฺวาราเปสา’’ต ิจ ตสฺส ทฺวิลงฺิคตา วุตฺตาฯ 

คร ฆร เสจเนฯ ครตฯิ ฆรตฯิ ฆรํฯ 

ธูร หุจฺฉเนฯ หุจฺฉน โกฏิลฺลฯํ ธรูตฯิ 

ตร ปฺลวนสรเณสุฯ ตรตฯิ ตรณํฯ ตตฺิถฯํ ตณฺิโณฯ อุตฺตณฺิโณฯ โอตณฺิโณ อจิฺจาทนีิฯ ตตฺถ 
ตรณํ วุจฺจต ินาวา, ตรต ิอุทกปิฏฺเฐ ปลฺวต,ิ ตรนฺต ิอุตฺตรนฺต ิวา นทิ ํเอเตนาต ิอตฺเถนฯ 

นาวา ปลฺโว ตรํ โปโต, ตรณํ อุตฺตรํ ตถา; 
ชลยานนฺต ิเอตานิ, นาวานามานิ โหนฺต ิตุฯ 

ตร สมฺภเมฯ สมฺภโม อนวฏฺฐานํฯ ตรตฯิ ตริโตฯ ตุรงฺโคฯ 

เอตฺถ จ ‘‘โส มาสเขตฺต ํตริโต อวาสริ’’นฺต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ ตริโตต ิตุริโต สมฺภมนฺโตฯ 
อวาสรินฺต ิอุปคจฺฉิ ํอุปวิสิ ํวาฯ 

ชร โรเคฯ เอตฺถ ชรโรโคเยว ‘‘โรโค’’ต ิ อธปิเฺปโต ปโยควเสนฯ ชรสทฺทสฺส ห ิชรโรเค ปวตฺ
ตนิยมนตฺถ ํ‘‘โรเค’’ต ิ วุตฺตฯํ เตน อญฺโญ โรโค อธิ โรคสทฺเทน น วุจฺจตฯิ ชรตฯิ ชโรฯ สชฺชโรฯ 
ปชฺชรโรโคฯ ชเรน ปีฬิตา มนุสฺสาฯ ยตฺถ ตุ อยํ วโยหานิวาจโก, ตตฺถ ปโยเค ‘‘ชรีต,ิ ชรา’’ต ิจสฺส 
รูปานิ ภวนฺตฯิ 
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ทร ภเยฯ ทรตฯิ ทรีฯ ‘‘พลีาสยา ทรีสยา’’ต ินิทสฺสนํฯ ตตฺถ ทรีต ิภายิตพฺพฏฺเฐน ทรีฯ 

ทร อาทรานาทเรสุฯ ทรต,ิ อาทรต,ิ อนาทรตฯิ อาทโร, อนาทโรฯ 

เอตฺถ จ ทรตีต ิทรํ กโรตตี ิจ อนาทรํ กโรตตี ิจ อตฺโถฯ ยถา ห ิอารกาสทฺโท ทรูาสนฺนวาจ
โก, ตถายมฺปิ ทรธาตุ อาทรานาทรวาจโก ทฏฺฐพฺโพฯ ทรสทฺโท จ กายทรเถ จตฺิตทรเถ กเิลสทร
เถ จ วตฺตตฯิ อยญฺห ิ– 

อาทตฺิต ํวต ม ํสนฺต,ํ ฆตสิตฺตวํ ปาวก;ํ 
วารินา วิย โอสิญฺจ,ิ สพฺพ ํนิพฺพาปเย ทร’’นฺต ิ

เอตฺถ กายทรเถ จตฺิตทรเถ จ วตฺตตฯิ ‘‘วีตทฺทโร วีตโสโก วีตสลฺโล, สยํ อภญฺิญาย อภาสิ พุทฺโธ’’
ต ิเอตฺถ ปน กเิลสทรเถ วตฺตตฯิ วีตทฺทโรต ิห ิอคฺคมคฺเคน สพฺพกเิลสานํ สมุจฺฉินฺนตฺตา วิคต
กเิลสทรโถต ิอตฺโถฯ 

นร นยเนฯ นรตฯิ นโร, นารีฯ 

เอตฺถ นโรต ิปุริโสฯ โส ห ินรต ิเนตตี ินโรฯ ยถา ปฐมปกตภิโูต สตฺโต ทตราย ปกตยิา 
เสฏฺฐฏฺเฐน ปุริ อุจฺจาฏฺฐาเน เสต ิปวตฺตตตี ิปุริโสต ิวุจฺจต,ิ เอวํ นยนฏฺเฐน นโรต ิวุจฺจตฯิ ปุตฺต
ภาตุภโูตปิ ห ิปุคฺคโล มาตุเชฏฺฐภคนิีนํ เนตุฏฺฐาเน ตฏฺิฐต,ิ ปเคว อติโร อติราสํฯ นารีต ินเรน 
โยคโต, นรสฺสายนฺต ิวา นารีฯ อปรมฺเปตฺถ นรสทฺทสฺส นิพฺพจนํ, นริยต ิสเกน กมฺเมน นิยฺยตตี ิ
นโร, สตฺโต มนุสฺโส วาฯ ‘‘กมฺเมน นิยฺยเตโอ โลโก’’ต ิห ิวุตฺตฯํ ตตฺถ นรสทฺทสฺส ตาว ปุริสวจเน 
‘‘นรา จ อถ นาริโย’’ต ินิทสฺสนํฯ สตฺตมนุสฺสวจเน ปน ‘‘พุทฺโธ อยํ เอทสิโก นรุตฺตโมฯ อาโมทติา 
นรมรู’’ต ิจ นิทสฺสนํ, ตสฺมา ‘‘นโรต ิปุริโส, นโรต ิสตฺโต, นโรต ิมนุสฺโส’’ต ิตตฺถ ตตฺถ ยถาสมฺภวํ 
อตฺโถ สํวณฺเณตพฺโพฯ 

หร หรเณฯ หรณํ ปวตฺตนํฯ หรตฯิ สาวตฺถยิํ วิหรตฯิ วิหาสิฯ วิหสุํฯ วิหริสฺสตฯิ อปปฺมตฺโต 
วิหสฺิสตฯิ โวหรตฯิ สํโวหรต.ิ สพฺโพ หรต ิวาฯ รูปิยสํโวหาโร, รูปิยสพฺโพหาโร วาฯ ปาฏิหาริยํฯ 
ปีตปิาโมชฺชหาโรฯ วิหาโรฯ โวหาโรฯ อภหิาโรฯ จตฺิต ํอภนิีหรตฯิ สาสเน วิหรํ, วิหรนฺโต, วิหรมา
โนฯ วิหาตพฺพ,ํ วิหริตุฯํ วิหริตฺวาฯ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

ตตฺถ ปาฏิหาริยนฺต ิสมาหเิต จตฺิเต วิคตปูกฺกเิลเส กตกจิฺเจน ปจฺฉา หริตพฺพ ํปวตฺเตตพฺพนฺ
ต ิปาฏิหาริยํฯ ปฏีต ิห ิอยํ สทฺโท ‘‘ปจฺฉา’’ต ิ เอตสฺส อตฺถ ํโพเธต ิ‘‘ตสฺมิ ํปฏิปวิฏฺฐมฺห,ิ อญฺโญ 
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อาคญฺฉิ พฺราหฺมโณ’’ตอิาทสุี วิยฯ วิหาโรต ิฐานนิสชฺชาทนิา วิหรนฺต ิเอตฺถาต ิวิหาโร, ภกฺิขนูํ อา
วาโสฯ วิหรณํ วา วิหาโร, วิหรณกฺริยาฯ โวหาโรต ิพฺยวหาโรปิ ปณฺณตฺตปิิ วจนมฺปิ เจตนาปิฯ 
ตตฺถ 

โย ห ิโกจ ิมนุสฺเสสุ, โวหารํ อุปชวีต;ิ 
เอวํ วาเสฏฺฐ ชานาต,ิ วาณิโช โส นพฺราหฺมโณ’’ตฯิ 

อยํ พยฺวหารโวหาโร นามฯ ‘‘สงฺขา สมญฺญา ปญฺญตฺต ิโวหาโร’’ต ิอยํ ปณฺณตฺติโวหาโร นามฯ 
ตถา ตถา โวหรนฺต ิปรามสนฺตตี ิอยํ วจนโวหาโร นามฯ ‘‘อฏฺฐ อริยโวหารา, อฏฺฐ อนริยโวหา
รา’’ต ิอยํ เจตนาโวหาโร นามฯ อจิฺเจวํ – 

พฺยวหาเร วจเน จ, ปณฺณตฺตเิจตนาสุ จ; 
โวหารสทฺโท จตสุู, อเิมสฺวตฺเถสุ ทสฺิสตฯิ 

หร อปนยเนฯ อปนยนํ นีหรณํฯ โทสํ หรตฯิ นีหรตฯิ นีหาโร, ปริหรตฯิ ปริหาโรฯ รโช
หรณํฯ สพฺพโทสหโร ธมฺโมฯ ภควโต จ สาสนสฺส จ ปฏิปกฺเข ตตฺิถเิย หรตตี ิปาฏิหาริยํฯ มตฺ
ตาวณฺณเภเทเนตฺถ ‘‘ปาฏิเหรํ ปาฏิหรีํ ปาฏิหาริย’’นฺต ิตณิี ปทรูปานิ, ภวนฺตฯิ 

หร อาทาเนฯ อทนฺินํ หรตฯิ หริสฺสตฯิ หาหติ ิอจิฺจปฯ ‘‘ขราชนิํ ปร สุญฺจ, ขาริกาชญฺจ หาหิ
ต’ี’ต ิอทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ อาหรต,ิ อวหรต,ิ สํหรต,ิ อปหรต,ิ อุปหรต,ิ ปหรต,ิ สมฺปหรต,ิ สมาหรติ
ฯ มโนหโร ปาสาโทฯ ปรสฺสหรณํฯ อาหาโร, อวหาโร, สํหาโร, อุปหาโร, สมฺปหาโร, สมาหาโรฯ 
หริยฺยต,ิ อาหริยฺยตฯิ อาหริยฺยนฺตฯิ อาหฏํ, หริตุ,ํ อาหริตุ,ํ อาหริตฺวา, อาหริตฺวานฯ อญฺญานิปิ 
โยเชตพฺพานิฯ 

ธร ธรเณฯ ธรณํ วิชฺชมานตาฯ ธรตฯิ ธรเต สตฺถุสาสนํฯ 

ธร อวิทฺธสํเนฯ นิพฺพานํ นิจฺจ ํธรตฯิ 

ขร ขเยฯ ขรตฯิ ขรณํฯ นกฺขรนฺต ิน ขยฺิยนฺตตี ิอกฺขรานิฯ นกฺขรนฺต ิน นสฺสนฺตตี ินกฺขตฺ
ตานีต ิโปราณาฯ 

ชาครนิทฺทกฺขเย ชาครตฯิ ชาคโร, ชาครณํ, ชาครํฯ ทฆีา ชาครโต รตฺตฯิ ชาครมาโนฯ 
อยญฺจ ธาตุ ตนาทิคณํ ปตฺวา ‘‘ชาคโรต,ิ ปฏิชาคโรต’ี’ต ิรูปานิ ชเนตฯิ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๐๙  
 

อีร วจเน คติกมฺปเนสุ จฯ อรีตฯิ อรีิตฯํ เอริตฯํ สมรีโณฯ ชเินริโต ธมฺโมฯ กุปปฺนฺต ิ
วาตสฺสปิ เอริตสฺสฯ 

ตตฺถ สมีรโณต ิวาโตฯ โส ห ิสมรีต ิวายต,ิ สมเีรต ิจ รุกฺขสาขาปณฺณาทนีิ สุฏฺฐุ กมฺเปตตี ิ
‘‘สมรีโณ’’ต ิ วุจฺจตฯิ 

หเร ลชฺชายํฯ อลุตฺตนฺโตยเมการนฺโต ธาตุ, คิเล ปีติกฺขเยต ิธาตุ วิยฯ หรายตฯิ หรายนํฯ 
อฏฺฏียาม ิหรายามฯิ 

เอตฺถ หรายตีต ิลชฺชต,ิ หริิ ํกโรตตี ิอตฺโถฯ 

ปร ปาลนปูรเณสุฯ ‘‘ปรต,ิ ปรโม’’ตมิสฺส รูปานิ, นร นยเนต ิธาตุสฺส ‘‘นรต ินโร’’ต ิรูปานิ 
วิยฯ 

ตตฺถ ปรตีต ิปาเลต,ิ ปูรต ิวาฯ สุทฺธกตฺตุวเสนิท ํปท ํวุตฺตฯํ เหตุกตฺตุวเสน ห ิ‘‘ปาเรต ิปารย
ต’ี’ตอิาทนีิ รูปานิ ภวนฺตฯิ ปรโมต ิปาลโก ปูรโก วาฯ เอตฺถ จ ‘‘ปารม’ี’ต ิ ปท ํเอตสฺสตฺถสฺส สาธกํ
ฯ ตถา ห ิปารมีต ิปรต,ิ ปาเรต ิจาต ิปรโม, ทานาทนีํ คุณานํ ปาลโก ปูรโก จ มหาโพธสิตฺโตฯ 
ปรมสฺส อทิ,ํ ปรมสฺส วา ภาโว, กมฺม ํวา ปารม,ี ทานาทกฺิริยาฯ ครูห ิปน ‘‘ปูเรตตี ิปรโม, ทา
นาทนีํ คุณานํ ปูรโก ปาลโก จา’’ต ิ วุตฺต,ํ ต ํวีมสํิตพฯํ 

วร วรเณฯ วรตฯิ วารโณ, วรุโณฯ 

คิร นิคคิฺรโณฯ นิคคิฺรณํ ปคฺฆรณํฯ คริต,ิ คริิฯ 

เอตฺถ คิรีต ิปพฺพตา, โย ‘เสโล’’ตอิาทหี ิอเนเกห ินาเมห ิกถยิตฯิ โส ห ิสนฺธสิงฺขาเตห ิปพฺ
เพห ิจติตฺตา ปพฺพมสฺส อตฺถตี ิปพฺพโตฯ หมิวมนาทวิเสน ชลสฺส สารภตูานํ เภสชฺชาทวิตฺถนูญฺจ 
คริณโต คิรีต ิวุจฺจตฯิ 

อมิานิ ปนสฺส นามานิ – 

ปพฺพโต อจโล เสโล, นโค คริิ มหธีโร; 
อทฺท ิสิลุจฺจโย จาต,ิ คริิปณฺณตฺตโิย อมิาฯ 

สุร อิสฺสริยทิตฺตีสุฯ สุรตฯิ สุโร, อสุโรฯ 
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ตตฺร สโรต ิสุรต ิอสีต ิเทวิสฺสริยํ ปาปุณาต ิวิโรจต ิจาต ิสุโรฯ สุนฺทรา รา วาจา อสฺสาต ิวา 
สุโร, เทโวฯ เทวาภธิานานิ ทิวาทิคเณ ปกาเสสฺสามฯ อสุโรต ิเทโว วิย น สุรต ิน อสีต ิน วิโรจ
ต ิจาต ิอสุโรฯ สุรานํ วา ปฏิปกฺโข มตฺิตปฏิปกฺขา อมตฺิตา วิยาติ อสุโร, ทานโว, โย ‘‘ปุพฺพเทโว’’
ตปิิ วุจฺจตฯิ ตถา ห ิกุมฺภชาตเก วุตฺต ํ– 

‘‘ยํ เว ปิวิตฺวา ปุพฺพเทวา ปมตฺตา, 
ตทิวิา จุตา สสฺสตยิา สมายา; 
ต ํตาทสิํ มชฺชมมิ ํนิรตฺถ,ํ 
ชานํ มหาราช กถ ํปิเวยฺยา’’ตฯิ 

สคาถาวคคฺสํวณฺณนายํ ปน ‘‘น สุรํ ปิวิมฺห, น สุรํ ปิวิมฺหา’ต ิอาหสุํ, ตโต ปฏฺฐาย อสุรา 
นาม ชาตา’’ต ิ วุตฺตฯํ 

อมิานิ ตทภธิานานิ – 

อสุโร ปุพฺพเทโว จ, ทานโว เทวตาริ ตุ; 
นามานิ อสุรานนฺต,ิ อมิานิ นิทฺทเิส วิทฯู 

ปาโก อติ ิตุ ยํ นาม,ํ เอกสฺส อสุรสฺส ตุ; 
ปณฺณตฺตตีปิิ เอกจฺเจ, ครโว ปน อพฺรวุํฯ 

กุร สทฺเท อกฺโกเส จฯ กุรตฯิ กุรโร, กุรรีฯ กุมฺโม, กุมฺมฯี 

ขุร เฉทเน วิเลขเน จฯ ขุรตฯิ ขุโรฯ 

มุร สํเวฐเนฯ มุรตฯิ มุโร, โมโรฯ 

ฆรุ อภิมตฺต สทฺเทสุฯ ฆุรตฯิ โฆโรฯ 

ปุร อคคฺคมเนฯ อคคฺคมนํ นาม ปธานคมนํ, ปฐมเมว คมนํ วาฯ ปุรตฯิ ปุรํ, ปุรีฯ อวาปุรติ
ฯ อวาปุเรต ํอมตสฺส ทฺวารํฯ อวาปุรณํ อาทาย คจฺฉตฯิ 

ตตฺถ ปุรนฺต ิราชธานีฯ ตถา ห ิ‘‘นครํ ปุรํ ปุรี ราชธานี’’ต ิเอเต ปริยายาฯ ‘‘เอโส อาฬาริโก 
โปโส, กุมารี ปุรมนฺตเร’’ตอิาทสุี ปน เคห ํ‘‘ปุร’’นฺต ิ วุจฺจตฯิ ปธานตาย ปุรโต ปุรโต คมเนน 
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คนฺตพฺพนฺต ิปุร,ํ ราชธานี เจว เคหญฺจฯ อวาปุรณนฺต ิอวาปุรนฺต ิวิวรนฺต ิทฺวารํ เอเตนาต ิอวา
ปุรณํ, ยํ ‘‘กุญฺจกิา’’ตปิิ ‘‘ตาโฬ’’ตปิิ วุจฺจตฯิ อวาปุรตีตอิาทสุี อว อาอจิฺจุโภ อุปสคฺคาต ิทฏฺฐพฺ
พาฯ 

ผร ผรเณฯ ผรณํ นาม พฺยาปนํ คมนํ วาฯ สม ํผรต ิสีเตนฯ อาหารตฺถ ํผรตฯิ ผรณํฯ 

คร อุคคฺเมฯ ครตฯิ ครุฯ 

ครูต ิมาตาปิตาทโย คารวยุตฺตปุคฺคลาฯ เต ห ิครนฺต ิอุคฺคจฺฉนฺต ิอุคฺคตา ปากฏา โหนฺตตีิ 
ครูต ิวุจฺจนฺตฯิ อปิจ ปาสาณจฺฉตฺต ํวิย ภาริยฏฺเฐน ครูต ิวุจฺจนฺตฯิ ครุสทฺโท ‘‘อทิมาสนํ อตฺร ภวํ 
นิสีทตุ, ภวญฺห ิเม อญฺญตโร ครูน’’นฺต ิเอตฺถ มาตาปิตสุู ทสฺิสตฯิ ‘‘สนรามรโลกครุ’’นฺต ิ เอตฺถ 
สพฺพโลกาจริเย สพฺพญฺญุมฺหฯิ อปิจ ครุสทฺโท อญฺเญสฺวตฺเถสุปิ ทสฺิสตฯิ สพฺพเมต ํเอกโต กตฺวา 
อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

มาตาปิตาจริเยสุ, ทุชฺชเร อลหุมฺห ิจ; 
มหนฺเต จุคฺคเต เจว, นิเฉกาทกิเรสุ จ; 
ตถา วณฺณวิเสเสสุ, ครุสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

เกจ ิปนาจริยา ‘‘ครุ ครู’’ต ิจ ทฺวิธา คเหตฺวา ภาริยวาจกตฺเต ครุสทฺโท ฐิโตฯ อาจริยวาจกตฺ
เต ปน คุรุสทฺโทต ิวทนฺต,ิ ต ํน คเหตพฺพฯํ ปาฬิวิสเย ห ิสพฺเพสมฺปิ ยถาวุตฺตานํ อตฺถานํ วาจกตฺ
เต ครุสทฺโทเยว อจิฺฉิตพฺโพ, อการสฺส อาการภาเว ‘‘คารว’’นฺต ิสวุทฺธกิสฺส ตทฺธตินฺตปทสฺส ทสฺ
สนโตฯ สกฺกฏภาสาวิสเย ปน คุรุสทฺโทเยว อจิฺฉิตพฺโพ, อุการสฺส วุทฺธภิาเว อญฺญถา 
ตทฺธตินฺตปทสฺส ทสฺสนโตฯ 

มร ปาณจาเคฯ มรตฯิ มตฺตุฯํ มริตฺวาฯ เหตุกตฺตริ ‘‘ปุริโส ปุริสํ มาเรต,ิ มารยตฯิ ปุริโส ปุริ
เสน ปุริสํ มาราเปต,ิ มาราปยตฯิ ปุริโส ปุริสํ มาเรตุ ํมาเรตฺวา’’ อจิฺจาทนีิ รูปานิฯ มจฺโจฯ มรุฯ 
มรณํ, มจฺจุฯ มฏฺฏุฯ มาโรฯ 

ตตฺถ มตฺตุนฺต ิมริตุฯํ ตถา ห ิอลีนสตฺตุชาตเก ‘‘โย มตฺตุมจิฺเฉ ปิตุโน ปโมกฺขา’’ต ิปาฬิ ทสฺิ
สตฯิ มจฺโจต ิมริตพฺพสภาวตาย ‘‘มจฺโจ’’ต ิลทฺธนาโม สตฺโตฯ มรูต ิทฆีายุโกปิ สมาโน มรณสีโล
ต ิมรุ, เทโวฯ มรณนฺต ิจุตฯิ 

มรณํ อนฺตโก มจฺจุ, หนฺิท ํกาโล จ มฏฺฏุ จ; 
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นิกฺเขโป จุต ิเจตานิ, นามานิ มรณสฺส เวฯ 

มาโรต ิสตฺตานํ กุสล ํมาเรตตี ิมาโร, กามเทโวฯ 

อมิานิสฺส นามานิ – 

มาโร นมุจ ิกณฺโห จ, วสวตฺต ิปชาปต;ิ 
ปมตฺตพนฺธุ มทฺทโน, ปาปิมา ทพฺพโกปิ จ; 
กนฺทปโฺป จ รตปิต,ิ กาโม จ กุสุมายุโธฯ 

อญฺเญ อญฺญานิปิ นามานิ วทนฺต,ิ ตานิ สาสนานุโลมานิ น โหนฺตตี ิอธิ น ทสฺสิตานิฯ อฏฺฐก
ถาสุ ปน ‘‘มาโร, นมุจ,ิ กณฺโห, ปมตฺตพนฺธ’ู’ต ิจตฺตาโรว นามานิ อาคตานิฯ 

เอตฺถ จ มาโรต ิเทวปุตฺตมาเรน สทฺธิ ํปญฺจ มารา กเิลสมาโร ขนฺธมาโร อภสิงฺขารมาโร มจฺ
จุมาโร เทวปุตฺตมาโรตฯิ 

ธร อวตฺถาเนฯ ธรตฯิ 

ภร โปสเนฯ ภรตฯิ ภริโต, ภตฺตาฯ 

ถร สนฺถรเณฯ ถรต,ิ สนฺถรตฯิ สนฺถรณํฯ 

ทร วิทารเณฯ ภมูิ ํทรตฯิ กุทาโลฯ 

ทร ทาเหฯ กาโย ทรตฯิ ทโร, ทรโถฯ 

ติร อโธคติยํฯ ตริตฯิ ตริจฺฉาโน, ตริจฺฉา วาฯ 

อร คติยํฯ อรตฯิ อตฺถ,ํ อตฺโถ, อุตุฯ 

เอตฺถ อตฺถํ วุจฺจต ินิพฺพานํฯ ต ํต ํสตฺตกจิฺจ ํอรต ิวตฺเตตตี ิอุตุฯ 

รการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ลการนฺตธาตุ 
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ลา อาทาเนฯ ลาตฯิ ลานํ, ครุโฬ, สีหโฬ, ราหุโล, กุสล,ํ พาโล, มหลฺลโก, มหลฺลกิาฯ 

ตตฺร ครุโฬต ิครุํ ลาต ิอาททาต ิคณฺหาตตี ิครุโฬ, โย ‘‘สุปณฺโณ, ทชิาธโิป, นาคาริ, กโรฏี’’ต ิ
จ วุจฺจตฯิ สีหโฬต ิสีห ํลาต ิอาททาต ิคณฺหาตตี ิสีหโฬ, ปุพฺพปุริโสฯ ตพฺพเํส ชาตา เอตรห ิสพฺ
เพปิ สีหฬา นาม ชาตาฯ 

ราหุโลตอิาทสุี ปน ราหุ วิย ลาต ิคณฺหาตตี ิราหุโล, โก โส? สิกฺขากาโม อายสฺมา ราหุลภทฺ
โท พุทฺธปุตฺโตฯ ตสฺส ห ิชาตทวิเส สุทฺโธทนมหาราชา ‘‘ปุตฺตสฺส เม ตุฏฺฐิ ํนิเวเทถา’’ต ิ อุยฺยาเน 
กฬีนฺตสฺส โพธสิตฺตสฺส สาสนํ ปหณิิฯ โพธสิตฺโต ต ํสุตฺวา ‘‘ราหุ ชาโต พนฺธนํ ชาต’’นฺต ิอาหฯ 
ปุตฺตสฺส ห ิชายนํ ราหุคฺคโห วิย โหตฯิ ตณฺหากลิสฺิสนตาปาทนโต พาฬฺเหน จ สงฺขลกิา
ทพินฺธเนน พนฺธ ํวิย โหต ิมุจฺจตุิ ํอปปฺทานโตต ิ‘‘ราหุ ชาโต พนฺธนํ ชาต’’นฺต ิอาหฯ ราชา ‘‘กิ ํเม 
ปุตฺโต อวจา’’ต ิ ปุจฺฉิตฺวา ต ํวจนํ สุตฺวา ‘‘อโิต ปฏฺฐาย เม นตฺตา ‘ราหุโล’ ตฺเวว โหต’ู’ต ิอาห, ตโต 
ปฏฺฐาย กุมาโร ราหุโล นาม ชาโตฯ 

มหาปทานสุตฺตฏีกายญหิฺ ‘‘ราหุ ชาโต’’ต ิ เอตฺถ ‘‘ราหูต ิราหุคฺคโห’’ต ิวุตฺต,ํ ต ํปน ‘‘ราหุ
โล’’ต ิวจนสฺสตฺถ ํปากฏํ กาตุ ํอธปิปฺายตฺถวเสน วุตฺตฯํ น ห ิเกวโล ‘‘ราห’ู’ต ิสทฺโท ‘‘ราหุคฺคโห’’ต ิ
อตฺถ ํวทต,ิ อถ โข ชาตสทฺทสมฺพนฺธ ํลภตฺิวา วทตฯิ ตถา ห ิ‘‘ราหุ ชาโต’’ต ิโพธสิตฺเตน วุตฺตว

จนสฺส ‘‘ราหุคฺคโห ชาโต’’ต ิอตฺถौ  ภวต,ิ ตสฺมา สุทฺโธทนมหาราชา ‘‘มม นตฺตา ราหุ วิย ลาตตี ิ
ราหุโลต ิวตฺตพฺโพ’’ต ิจนฺิเตตฺวา ‘‘ราหุโลตฺเวว โหต’ู’ต ิอาหาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

เกจ ิปน ‘‘ราหุโล ชาโต พนฺธนํ ชาต’’นฺต ิปฐนฺต,ิ กตฺถจ ิโปตฺถเก จ ลขินฺต,ิ ต ํน สุนฺทรํ, 
อตฺถสฺส อยุตฺตโิต ฏีกาย จ สทฺธิวํิโรจโตฯ น ห  ิ‘‘ราหุโล’’ต ิ กุมารสฺส นาม ํปฐม ํอุปปฺนฺนํ, ปจฺ
ฉาเยว ปน อุปปฺนฺนํ อยฺยเกน ทนฺินตฺตา, ตสฺมา ตทา โพธสิตฺเตน ‘‘ราหุโล ชาโต’’ต ิวตฺตุ ํน ยุชฺช
ตฯิ ยถา ห ิอนภสิิตฺเต อราชนิิ ปุคฺคเล ‘‘มหาราชา’’ต ิ โวหาโร นปปฺวตฺตตฯิ ฏีกายญจฺ ‘‘ราหตู ิ
ราหุคฺคโห’’ต ิวุตฺตฯํ อถาปิ เตสํ สิยา ‘‘ราหุโล ชาโต พนฺธนํ ชาต’’นฺต ิปทสฺส วิชฺชมานตฺตา เอว ฏี
กายํ ‘‘ราหุคฺคโห’’ต ิภาววเสน ลาสทฺเทน สมานตฺโถ อาทานตฺโถ คหสทฺโท วุตฺโตต ิเอวมฺปิ 
นุปปชฺชต,ิ ‘‘ราหุลานํ ชาต ํพนฺธนํ ชาต’’นฺต ิปาฐสฺส วตฺตพฺพตฺตาฯ ราหุโลต ิห ิอทิ ํปท ํ‘‘สีหโฬ’’
ต ิปท ํวิย ทพฺพวาจก,ํ น กทาจปิิ ภาววาจก,ํ ตสฺมา ‘‘ราหุโล ชาโต พนฺธนํ ชาต’’นฺต ิ เอต ํเอกจฺ
เจห ิทุโรปิต ํปาฐํ อคฺคเหตฺวา ‘‘ราหุ ชาโต พนฺธนํ ชาต’’นฺต ิอยเมว ปาโฐ คเหตพฺโพ, สารโต จ 
ปจฺเจตพฺโพ สุปริสุทฺเธสุ อเนเกสุ โปตฺถเกสุ ทฏฺิฐตฺตา, โปราเณห ิจ คมฺภรีสุขุมญาเณห ิอาจริย
ปจาริเยห ิปฐิตตฺตาฯ 
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อยํ ปเนตฺถ สาธปิปฺายา อตฺถปปฺกาสนา – ราหุ ชาโตต ิโพธสิตฺโต ปุตฺตสฺส ชาตสาสนํ สุตฺ
วา สํเวคปปฺตฺโต ‘‘อทิานิ มม ราหุ ชาโต’’ต ิวทต,ิ มุจฺจตุิ ํอปปฺทานวเสน มม คหณตฺถ ํราหุ 
อุปปฺนฺโนต ิห ิอตฺโถฯ พนฺธนํ ชาตนฺต ิอมินิา ‘‘มม พนฺธนํ ชาต’’นฺต ิวทตฯิ ตถา ห ิฏีกายํ วุตฺต ํ
‘‘ราหตู ิราหุคฺคโห’’ตฯิ ตตฺถ ราหุคคฺโหต ิคณฺหาตตี ิคโห, ราหุ เอว คโห ราหุคฺคโห, มม คาหโก 
ราหุ ชาโตต ิอตฺโถฯ อถ วา คหณํ คโห, ราหุโน คโห ราหุคคฺโห, ราหุคฺคหณํ มม ชาตนฺต ิอตฺโถ
ฯ ปุตฺโต ห ิราหุสทโิสฯ ปิตา จนฺทสทโิส ปุตฺตราหุนา คหติตฺตาฯ 

เอกจฺเจ ปน ‘‘ราหุโลตฺเวว โหต’ู’ต ิอมิ ํปเทสํ ทสฺิวา ‘‘ราหุ ชาโต’’ต ิ วุตฺเต อมินิา น สเมต,ิ 
‘‘ราหุโล ชาโต’’ต ิ วุตฺเตเยว ปน สเมตตี ิมญฺญมานา เอวํ ปาฐํ ปฐนฺต ิลขินฺต ิจ, ตสฺมา โส อนุปป
ริกฺขตฺิวา ปฐิโต ทุโรปิโต ปาโฐ น คเหตพฺโพ, ยถาวุตฺโต โปราณโก โปราณาจริเยห ิอภมิโต 
ปาโฐเยว อายสฺมนฺเตห ิคเหตพฺโพ อตฺถสฺส ยุตฺตโิต, ฏีกาย จ สทฺธิ ํอวิโรธโตตฯิ 

ตตฺถ กุสลนฺต ิกุจฺฉิตานํ ปาปธมฺมานํ สานโต ตนุกรณโต ญาณํ กุสํ นาม, เตน กุเสน 
ลาตพฺพ ํปวตฺเตตพฺพนฺต ิกุสลํฯ พาโลต ิทฏฺิฐธมฺมกิสมฺปรายิกสงฺขาเต ทฺเว อนตฺเถ เทวทตฺตโก
กาลกิาทโย วิย ลาต ิอาททาตตี ิพาโลฯ อมิานิ ปน ตนํามานิ – 

พาโล อวิทฺวา อญฺโญ จ, อญฺญาณี อวิจกฺขโณ; 
อปณฺฑิโต อกุสโล, ทุมฺเมโธ กุมต ิชโฬฯ 

เอฬมโูค จ นิปปฺญฺโญ, ทุมฺเมธ ีอวิท ูมโค; 
อวิญฺญ ูอนฺธพาโล จ, ทุปปฺญฺโญ จ อวิทฺทสุฯ 

มหลฺลโกต ิมหตฺต ํลาต ิคณฺหาตตี ิมหลฺลโก, ชณฺิณปุริโสฯ อมิานิสฺส นามานิ – 

ชณฺิโณ มหลฺลโก วุทฺโธ, พุทฺโธ วุฑฺโฒ จ กตฺตโร; 
เถโร จาต ิอเิม สทฺทา, ชณฺิณปญฺญตฺตโิย สิยุํฯ 

ตถา ห ิ– 

‘‘ทุเร อปสฺสํ เถโรว, จกฺขุ ํยาจตุิมาคโต’’; 
เอวมาทสุี ทฏฺฐพฺโพ, เถรสทฺโท มหลฺลเกฯ 

อมิานิ ปน นามานิ อตฺิถยิา อตฺิถลิงฺิควเสน วตฺตพฺพานิ – 
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ชณฺิณา มหลฺลกิา วุทฺธ,ี พุทฺธ ีวุฑฺฒ ีจ กตฺตรา; 
เถรี จาต ิอเิม สทฺทา, นาม ํชณฺิณาย อตฺิถยิา; 

ทล ผล วิสรเณฯ ทลตฯิ ผลตฯิ ทลโิต รุกฺโขฯ ผลโิต ภมูภิาโคฯ 

อล ภูสเนฯ อลตฯิ อลงฺกาโร, อลงฺกโต, อลงฺกตฯํ ‘‘สาลงฺกานนโยเคปิ, สาลงฺกานนวชฺชติา’’ต ิ
อมิสฺิสญฺห ิกวีนํ กพฺพรจนายํ อลงกฺสทฺโท ภสูนวิเสสํ วทตฯิ เกจ ิปเนตฺถ อล ภูสนปริยาปน
วารเนสูต ิธาตุ ํปฐนฺต,ิ ‘‘อลต’ี’ต ิ จ รูปํ อจิฺฉนฺตฯิ มยํ ปน อลธาตุสฺส ปริยตฺตนิิวารณตฺถวาจกตฺต ํ
น อจิฺฉาม ปโยคาทสฺสนโตฯ นิปาตภโูต ปน อลํสทฺโท ปริยตฺตนิิวารณตฺถวาจโก ทสฺิสต ิ‘‘อลเมต ํ
สพฺพฯํ อล ํเม เตน รชฺเชนา’’ตอิาทสุีฯ 

มีล นิเมลเนฯ มลีต,ิ นิมลีต,ิ อุมฺมลีตฯิ นิมลีนํฯ 

พิล ปติตฺถมฺเภฯ พลิตฯิ 

นีล วณฺเณฯ นีลวตฺถฯํ 

สีล สมาธิมฺหิฯ สีลตฯิ สีล,ํ สีลนํฯ 

เอตฺถ สีลนฺต ิสีลนฏฺเฐน สีลฯํ วุตฺตญฺเหต ํวิสุทฺธิมคเฺค ‘‘สีลนฺต ิเกนฏฺเฐน สีล?ํ สีลนฏฺเฐน 
สีล,ํ กมิทิ ํสีลนํ นาม? สมาธานํ วา กายกมฺมาทนีํ สุสีลฺยวเสน อวิปปฺกณฺิณตาต ิอตฺโถฯ อุปธารณํ 
วา กุสลานํ ธมฺมานํ ปตฏฺิฐานวเสน อาธารภาโวต ิอตฺโถฯ เอตเทว ห ิเอตฺถ อตฺถทฺวยํ สทฺ
ทลกฺขณวิท ูอนุชานนฺตฯิ อญฺเญ ปน ‘สิรฏฺโฐ สีลฏฺโฐ, สีตลฏฺโฐ สีลฏฺโฐ’ต ิเอวมาทนิา นเยเนตฺถ 
อตฺถ ํวณฺเณนฺต’ี’ตฯิ ตตฺถ ‘‘อตฺถทฺวยํ สทฺทลกฺขณ วิท ูอนุชานนฺต’ี’ต ิอทิ ํ‘‘สีล สมาธมฺิห ิสีล อุป
ธารเณ’’ต ิทฺวิคณิกสฺส สีลธาตุสฺส อตฺเถ สนฺธาย วุตฺตฯํ อมิสฺส ห ิจุราทิคณํ ปตฺตสฺส อุปธารเณ 
‘‘สีเลต,ิ สีลยต’ี’ต ิรูปานิ ภวนฺต,ิ อุปธาเรตตีปิิ เตสํ อตฺโถฯ อธิ ปน ภูวาทิคณิกตฺตา สมาธานตฺเถ 
‘‘สีลต’ี’ต ิ รูปํ ภวต,ิ สมาธยิตตี ิตสฺส อตฺโถฯ ปุนปิ เอตฺถ โสตนูํ สุขคฺคหณตฺถ ํนิพฺพจนานิ วุจฺจนฺ
เตฯ สีลต ิสมาธยิต ิกายกมฺมาทนีํ สุสีลฺยวเสน น วิปปฺกริตตี ิสีลํฯ อถ วา สีลนฺต ิสมาทหนฺต ิ
จตฺิต ํเอเตนาต ิสีลํฯ อมิานิ ภูวาทิคณิกวเสน นิพฺพจนานิฯ จุราทิคณิกวเสน ปน สีเลต ิกุสเล ธมฺ
เม อุปธาเรต ิปตฏฺิฐาภาเวน ภุโส ธาเรตตี ิสีลํฯ สีเลนฺต ิวา เอเตน กุสเล ธมฺเม อุปธาเรนฺต ิภุโส 
ธาเรนฺต ิสาธโวต ิสีลนฺต ินิพฺพจนานิฯ 

กิล พนฺเธฯ กลิตฯิ กลิฯํ 
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กูล อาวรเณฯ กุลตฯิ กลูฯํ วเห รุกฺเข ปกลูเชฯ กลู ํพนฺธตฯิ นทกีเูล วสามหฯํ กลูต ิอาวรต ิ
อุทก ํพห ินิกฺขมตุิ ํน เทตตี ิกูลํฯ 

สูล รุชายํฯ สูลตฯิ สูลฯํ กณฺณสูล ํน ชเนตฯิ 

ตูล นิกฺกรีเสฯ นิกฺกรีสํ นาม กรีสมตฺเตนปิ อมเินตพฺพโต ลหุภาโวเยวฯ ตลูตฯิ ตลู ํภฏฺฐํว 
มาลุโตฯ 

ปุล สงฆฺาเตฯ ปุลตฯิ ปญฺจปุลฯิ 

มูล ปติฏฺฐายํ มลูตฯิ มลูฯํ มูลสทฺโท ‘‘มลูานิ อุทฺธเรยฺย อนฺตมโส อุสฺสีรนาฬิมตฺตานิปี’’ตอิา
ทสุี มลูมเูล ทสฺิสตฯิ ‘‘โลโภ อกุสลมลู’’นฺตอิาทสุี อสาธารณเหตุมฺหฯิ ‘‘ยาวมชฺฌนฺหเิก กาเล ฉายา 
ผรต,ิ นิวาเต ปณฺณานิ ปตนฺต,ิ เอตฺตาวตา รุกฺขมลู’’นฺตอิาทสุี สมเีปฯ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

มลูมเูล มูลสทฺโท, ปทสฺิสต ิตเถว จ; 
อสาธารณเหตุมฺห,ิ สมปีมฺห ิจ วตฺตตฯิ 

ผล นิพพฺตฺติยํฯ รุกฺโข ผลตฯิ รุกฺขผลานิ ภุญฺชนฺตาฯ มหปผฺล ํมหานิสํสํฯ โสตาปตฺตผิลฯํ 
ตตฺถ ผลนฺต ิมหานิพฺพตฺตกิฯํ 

ผล เภเทฯ ผลตฯิ มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธาฯ ปาทา ผลิสุํฯ ตตฺถ ผลตูต ิภชฺชตุิฯ 

ผล อพยฺตฺตสทฺเทฯ อสนี ผลตฯิ ทฺเวเม ภกฺิขเว อสนิยา ผลนฺตยิา น สนฺตสนฺตฯิ ผลนฺติยา
ต ิสทฺท ํกโรนฺตยิาฯ 

จุลฺล หาวกรเณฯ หาวกรณํ วิลาสกรณํฯ จุลฺลตฯิ 

ผุลฺล วิกสนเภเทสุฯ ผุลฺลตฯิ ผุลฺลฯํ ผุลฺลโิต กิสุํโกฯ สุผุลฺลติมรวินฺทวนํฯ 

อสีตหิตฺถมุพฺเพโธ, ทปีงฺกโร มหามุนิ; 
โสภต ิทปีรุกฺโขว, สาลราชาว ผุลฺลโิตฯ 

ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณํฯ 

จิลฺล เสฐิลฺเลฯ สิฐิลภาโว เสฐิลฺลํฯ จลฺิลตฯิ 
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เวลุ เจลุ เกลุ เขลุ เปลุ เพลุ เสลุ สล ติล คติยํฯ เวลตฯิ เจลตฯิ เกลตฯิ เขลตฯิ เปลตฯิ 
เพลตฯิ เสลตฯิ สลตฯิ ตลิตฯิ เจล,ํ เพลโกฯ เอตฺถ เจลนฺต ิวตฺถฯํ เปลโกต ิสโสฯ 

ขล จลเนฯ ขลตฯิ ขโลฯ ขโลต ิทุชฺชโน อสาธุ อสปปฺุริโส ปาปชโนฯ 

ขล สญจิฺนเนฯ ขลตฯิ ขลฯํ ขลนฺต ิวีหฏฺิฐปโนกาสภตู ํภมูมิณฺฑลฯํ ตญฺห ิขลนฺต ิสญฺจนินฺต ิ
ราสิ ํกโรนฺต ิเอตฺถ ธญฺญานีต ิขลนฺต ิวุจฺจตฯิ ‘‘ขล ํสาล ํปสุํ เขตฺต,ํ คนฺตา จสฺส อภกฺิขณ’’นฺต ิปโย
โคฯ 

คิล อชฺโฌหรเณฯ คลิตฯิ คลิมกฺข ํปุริโส น พุชฺฌตฯิ 

คล อทเนฯ คลตฯิ คโลฯ คลนฺต ิอทนฺต ิอชฺโฌหรนฺต ิเอเตนาต ิคโลฯ คโลต ิควีา วุจฺจตฯิ 

สล สลฺล อาสุคติยํฯ อาสุคติ สีฆคมนํฯ สลตฯิ สลฺลตฯิ สลฺลฯํ เอตฺถ จ ‘‘สลฺล ํอุสุ สโร สลฺโล 
กณฺโฑ เตชโน’’ต ิปริยายา เอเตฯ 

โขล คติปฏิฆาเตฯ โขลตฯิ 

คิเล ปีติกฺขเยฯ คลิายตฯิ คลิาโน, เคลญฺญฯํ คิลาโนต ิอกลฺลโกฯ วินเยปิ ห ิวุตฺต ํ‘‘นาห ํ
อกลฺลโก’’ตฯิ อฏฺฐกถายญจฺ ‘‘นาหํ อกลฺลโกต ินาห ํคลิาโน’’ต ิวุตฺตฯํ 

มิเล คตฺตวินาเมฯ มลิายตฯิ มลิายโน, มลิายนฺโต, มลิายมาโนฯ 

เกเล มมายเนฯ มมายนํ ตณฺหาทฏฺิฐิวเสน ‘‘มม อทิ’’นฺต ิคหณํฯ เกลายตฯิ ตฺวํ ก ํเกลายติ
ฯ 

สล จลเน สํวรเณ จ, วล วลฺล จลเน จฯ สํวรณาเปกฺขายํ จกาโรฯ สลตฯิ กุสลฯํ วลตฯิ 
วลฺลตฯิ วลฺลโูรฯ 

ตตฺถ กุสลนฺต ิกุจฺฉิเต ปาปธมฺเม สลยต ิจลยต ิกมฺเปต ิวิทฺธเํสตตี ิกุสลฯํ กุจฺฉิต ํอปายทฺวารํ 
สลนฺต ิสํวรนฺต ิปิทหนฺต ิสาธโว เอเตนาต ิกุสลฯํ วลฺลนฺต ิสํวรนฺต ิรกฺขนฺต ิอโิต กากเสนาทโย สตฺ
เต อขาทนตฺถายาต ิวลฺลูโรฯ 

มล มลฺล ธารเณฯ มลตฯิ มลฯํ มลฺลตฯิ มลฺโลฯ 
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ภล ภลฺล ปริภาสนหํิสาทาเนสุฯ ภลตฯิ ภลฺลตฯิ 

กล สงขฺฺยาเนฯ กลตฯิ กลา, กาโลฯ 

เอตฺถ กลาต ิโสฬสภาคาทภิาโคฯ กาโลต ิ‘‘เอตฺตโก อตฺกฺกนฺโต’’ตอิาทนิา กลติพฺโพ สงฺ
ขาตพฺโพต ิกาโล, ปุพฺพณฺหาทสิมโยฯ 

กลฺล อสทฺเทฯ อสทฺโทฯ นิสฺสทฺโทฯ กลฺลตฯิ 

ชล ทิตฺติยํฯ ชลตฯิ ชล,ํ ชลนฺโต, ปชฺชลนฺโต, ชลมาโนฯ 

โก เอต ิสิริยา ชลฯํ ชลวํ ยสสา อฏฺฐา, เทวทตฺโตต ิเม สุตฯํ สทฺธมฺมปชฺโชโต ชลโิตฯ 

หุล จลเนฯ หุลตฯิ หโลฯ หโลต ิผาโล, โส ห ิโหเลต ิภมูิ ํภนฺิทนฺโต มตฺตกิขณฺฑํ จาเลตตี ิ
‘‘หโล’’ต ิ วุจฺจต ิอุการสฺส อการํ กตฺวาฯ 

จล กมฺปเนฯ จลตฯิ จลโิต, อจโลฯ มหนฺโต ภมูจิาโลฯ จลนํ, จาโลฯ 

ชล ธญเฺญฯ ชลตฯิ ชลฯํ 

ฏล ฏุล เวลมฺเพฯ ฏลตฯิ ฏุลตฯิ 

ถล ฐาเนฯ ถลตฯิ ถโลฯ ถโลต ินิรุทกปปฺเทโสฯ ปพฺพชฺชานิพฺพาเนสุปิ ตสํทสิตฺตา ตพฺโพ
หาโรฯ ยถา ห ิโลเก อุทโกเฆน อโนตฺถรณฏฺฐานํ ‘‘ถโล’’ต ิ วุจฺจต,ิ เอวํ กเิลโสเฆน อโนตฺถรณียตฺ
ตา ปพฺพชฺชา นิพฺพานญฺจ ‘‘ถโล’’ต ิ วุจฺจต,ิ ‘‘ตณฺิโณ ปารงฺคโต ถเล ตฏฺิฐต ิพฺราหฺมโณ’’ต ิห ิวุตฺตฯํ 

ผาล วิเลขเนฯ ผาลต ิภมูิ ํวิเลขต ิภนฺิทตตี ิผาโลฯ 

นล คนฺเถฯ นลตฯิ 

พล ปาณเนฯ อหิ ปาณนํ ชวีนํ สสนญฺจฯ พลตฯิ พล,ํ พาโลฯ 

เอตฺถ พลนฺต ิชวีิต ํกปเฺปนฺต ิเอเตนาต ิพล,ํ กายพลโภคพลาทกิ ํพลฯํ อถ วา พลนฺต ิสมฺมา
ชวีนํ ชวีนฺต ิเอเตนาต ิพลํ, สทฺธาทกิ ํพลฯํ อาคมฏฺฐกถายํ ปน ‘‘อสฺสทฺธเิย น กมฺปตตี ิสทฺธา
พล’’นฺตอิาท ิ วุตฺต,ํ ต ํทฬฺหฏฺเฐน พลนฺต ิวตฺตพฺพานํ สทฺธาทนีํ อกมฺปนภาวทสฺสนตฺถ ํวุตฺตนฺต ิ
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ทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา ธาตนูํ อตฺถาตสิยโยคโต อสฺสทฺธยิาทนีํ อภภิวเนน สทฺธาทพิลานํ อภภิวนตฺ
โถปิ คเหตพฺโพ ‘‘อพลา นํ พลยินฺต’ี’ต ิเอตฺถ วิยฯ พาโลต ิพลต ิอสฺสสต ิเจว ปสฺสสต ิจาต ิพาโล, 
อสฺสสิตปสฺสสิตมตฺเตน ชวีต,ิ น เสฏฺเฐน ปญฺญาชวีิเตนาต ิวุตฺต ํโหตฯิ ตถา ห ิอฏฺฐกถายํ วุตฺต ํ
‘‘พลนฺตตี ิพาลา, อสฺสสิตปสฺสสิตมตฺเตน ชวีนฺต,ิ น ปญฺญาชวีิเตนาต ิอตฺโถ’’ตฯิ ปญฺญาชวีิโนเยว 
ห ิชวีิต ํเสฏฺฐํ นามฯ เตนาห ภควา ‘‘ปญฺญาชวีิ ํชวีิตมาหุ เสฏฺฐ’’นฺตฯิ 

ปุล มหตฺเตฯ ปุลตฯิ วิปุลฯํ 

กุล สงขฺาเน พนฺธุมฺหิ จฯ โกลตฯิ กุล,ํ โกโลฯ 

สล คมเนฯ สลตฯิ 

กิล ปีติย กีฬเนสุฯ ปีตสฺส ภาโว ปีติยํ ยถา ทกฺขยิํฯ กีฬนํ กฬีาเยวฯ กลิตฯิ 

อิล กมฺปเนฯ อลิตฯิ เอล,ํ เอลาฯ เอตฺถ เอลํ วุจฺจต ิโทโสฯ เกนฏฺเฐน? กมฺปนฏฺเฐนฯ โทโส
ต ิเจตฺถ อคุโณ เวทติพฺโพ, น ปฏิโฆฯ ‘‘เนลงฺโค เสตปจฺฉาโท’’ต ิอทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

อปิจ เอลํ วุจฺจต ิอุทกฯํ ตถา ห ิ‘‘เอลมฺพุช ํ กณฺฏกิ ํวาริช ํยถา’’ต ิอมิสฺิสา ปาฬิยา อตฺถ ํ
นิทฺทสินฺโต อายสฺมา สาริปุตฺโต ‘‘เอล ํ วุจฺจต ิอุทก’’นฺต ิอาหฯ เอลาต ิลาลา วุจฺจต ิ‘‘เอลมโูค’’ต ิ
เอตฺถ วิยฯ อปิจ เอลาต ิเขโฬ วุจฺจต ิ‘‘สุตฺวา เนลปติ ํวาจ,ํ วาฬา ปนฺถา อปกฺกมุ’’นฺต ิ เอตฺถ วิยฯ 
เอตฺถ เนลปตํิ วาจนฺต ิเขฬพนฺิทุนิปาตวิรหติ ํวจนนฺต ิอตฺโถฯ ลาลาเขฬวาจกสฺส ตุ เอ
ลาสทฺทสฺส อญฺญ ํปวตฺตนิิมตฺิต ํปริเยสิตพฺพฯํ อเนกปปฺวตฺตนิิมตฺิตา ห ิสทฺทาฯ กิ ํวา อญฺเญน 
ปวตฺตนิิมตฺิเตน, อิล กมฺปเนต ิเอวํ วุตฺต ํกมฺปนํ เอว ลาลาเขฬวาจกสฺส เอลาสทฺทสฺส ปวตฺตนิิ
มตฺิต,ํ ตสฺมา อลินฺต ิชคิุจฺฉิตพฺพภาเวน กมฺเปนฺต ิหทยจลนํ ปาปุณนฺต ิชนา เอตฺถาต ิเอลาต ิอตฺ
โถ คเหตพฺโพฯ สมานปวตฺตนิิมตฺิตาเยว ห ิสทฺทา โลกสงฺเกตวเสน นานาปทตฺถวาจกาปิ ภวนฺตฯิ 
ต ํยถา? หโินต ิคจฺฉตตี ิเหตุ, สปปฺต ิคจฺฉตตี ิสปฺโป, คจฺฉตตี ิโคตฯิ ตถา อสมานปปฺวตฺตนิิมตฺิ
ตาเยว สมานปทตฺถวาจกาปิ ภวนฺตฯิ ต ํยถา? รญฺจตตี ิราชา, ภมูิ ํปาเลตตี ิ ภูมิปาโล, นเร อนฺิท
ตตี ินรินฺโทตฯิ เอส นโย สพฺพตฺถาปิ วิภาเวตพฺโพฯ 

อิล คติยํฯ อลิตฯิ 

หิล หาวกรเณฯ เหลตฯิ 
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สิล อุญเฺฉฯ สิลตฯิ 

ติล สิเนหเนฯ ตลิตฯิ ตลิ,ํ เตล,ํ ตโิลฯ 

จิล วสเนฯ จลิตฯิ 

วล วิลาสเนฯ วลตฯิ 

ปิล คหเณฯ ปิลตฯิ 

มิล สิเนหเนฯ มลิตฯิ 

ผุล สญจฺเล ผรเณ จฯ ผุลตฯิ 

ลการนฺตธาตุรูปานิฯ 

วการนฺตธาตุ 

วา คติคนฺธเนสุฯ วาตฯิ วาโตฯ 

วี ปชนกนฺติ อสนขาทน คตีสุฯ ปชนํ จลนํฯ กนฺต ิอภรุิจฯิ อสนํ ภตฺตปริโภโคฯ ขาทนํ ปู
วาทภิกฺขนํฯ คติ คมนํฯ เวตฯิ 

เว ตนฺตสนฺตาเนฯ วายตฯิ ตนฺตวาโยฯ 

เว โสสเนฯ วายตฯิ 

ธิวุ ขิวุ นิทสฺสเนฯ เธวตฯิ เขวตฯิ 

ถิวุ ทิตฺติยํฯ เถวตฯิ มธุมธุกา เถวนฺตฯิ 

ชีว ปาณธารเณฯ ชวีตฯิ ชวีิต,ํ ชโีว, ชวีิกาฯ อตฺถ ิโน ชวีิกา เทว, สา จ ยาทสิกทีสิาฯ ชวีิต ํ
กปเฺปตฯิ 

ปิว มิว ติว นิว ถูลิเยฯ ปิวตฯิ ปิวโรฯ มวิตฯิ ตวิตฯิ นิวตฯิ 
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เอตฺถ จ ปิวโรต ิกจฺฉโป, โย โกจ ิวา ถลูสรีโรฯ ตถา ห ิ‘‘ปิวโร กจฺฉเป ถเูล’’ต ิ ปุพฺพาจริเยห ิ
วุตฺตฯํ 

อว ปาลเนฯ อวตฯิ พุทฺโธ มม อวตฯํ 

ภว คติยํฯ สวตฯิ 

กว วณฺเณฯ กวตฯิ 

ขิวุ มเทฯ ขวิตฯิ 

โธวุ โธวเนฯ โธวตฯิ 

เทวุ เทว เทวเนฯ เทวต ิอาเทวต,ิ ปริเทวต,ิ อาเทโว, ปริเทโว, อาเทวนา, ปริเทวนา, อาเท
วิตตฺต,ํ ปริเทวิตตฺตฯํ 

เสวุ เกวุ เขวุ เควุ คิเลวุ เมวุ มิเลวุ เสจเนฯ เสวตฯิ เกวตฯิ เขวตฯิ เควตฯิ คเิลวตฯิ เมวต ิ
มเิลวตฯิ 

เทวุ ปฺลุตคติยํฯ ปฺลุตคติ ปริปลฺุตคมนํฯ เทวตฯิ 

ธาตุ คติสุทฺธิยํฯ ธาวต,ิ วิธาวตฯิ อาธาวต,ิ ปริธาวตฯิ ธาวโกฯ 

จิวุ อาทานสํวเรสุฯ จวิตฯิ 

เจวิ เจตนาตุลฺเยฯ เจวตฯิ 

วการนฺตธาตุรูปานิฯ 

สการนฺตธาตุ 

สา ปาเกฯ สาตฯิ 

สิ เสวายํฯ เสวตฯิ เสวนา, เสวโก, เสวิโต, สิโว, สิวํฯ 

นิหยีต ิปุริโส นิหนีเสวี, 
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น จ หาเยถ กทาจ ิตุลฺยเสวี; 
เสฏฺฐมุปคม ํอุเทต ิขปิปํฺ, 
ตสฺมา อตฺตโน อุตฺตริตรํ ภเชถ; 

สิ คติพุทฺธีสุฯ เสต,ิ อตเิสตฯิ อตสิิตุ,ํ อตสิิตฺวา, เสตุฯ 

สี สเยฯ สโย สุปนํฯ เสตฯิ สยตฯิ เสนํฯ สยนํฯ 

สุ คติยํฯ สวตฯิ ปสวตฯิ ปสุโต, สุโตฯ 

เอตฺถ สุโตต ิทโูต, ‘‘วิตฺตญฺิห ิม ํวินฺทต ิสุต ทสฺิวา’’ต ิ‘‘เทวสุโต จ มาตล’ี’ต ิจ อมิานิ ตตฺถ 
ปโยคานิฯ 

สุ สวเนฯ สวนํ สนฺทนํฯ สวตฯิ อาสโวฯ 

สู ปสเวฯ ปสโว ชนนํฯ สวต,ิ ปสวตฯิ สุตฺตฯํ 

เอตฺถ ปน สุตฺตนฺต ิอตฺเถ สวต ิชเนตตี ิสุตฺต,ํ เตปิฏก ํพุทฺธวจนํ, ตทญฺญมฺปิ วา หตฺถสุิตฺ
ตาท ิสุตฺตฯํ 

สู ปาณคพภฺวิโมจเนสุฯ สูตฯิ ปสูตฯิ ปสูโตฯ 

สุ เปรเณฯ สุตฯิ 

เส ขเยฯ สียตฯิ เอการสฺสียาเทโสฯ 

เส ปาเกฯ เสตฯิ 

เส คติยํฯ เสตฯิ เสตุฯ 

หํิส หํิสายํฯ หิสํตฯิ หิสํโก, หิสํนา, หิสําฯ 

อิสฺส อิสฺสายํฯ อสฺิสตฯิ ปุริสปรกฺกมสฺส เทวา น อสฺิสนฺตฯิ อสฺิสา, อสฺิสายนาฯ 
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นมสฺส วนฺทนานติยํฯ วนฺทนานติ นาม วนฺทนาสงฺขาต ํนมนํ, สกมฺมโกเยวายํ ธาตุ, น 
นมุธาตุ วิย สกมฺมโก เจว อกมฺมโก จฯ นมสฺสตฯิ 

ฆสุ สทฺเทฯ ฆุสต,ิ โฆสตฯิ ปฏิโฆโส, นิคฺโฆโส, วจโีฆโสฯ 

จุส ปาเนฯ จุสตฯิ 

ปุส พุทฺธิยํฯ ปุสตฯิ โปโสฯ สมฺปีเฬ มม โปสนํฯ โปสนนฺต ิวฑฺฒนํฯ 

มุส เถยฺเยฯ เถนนํ เถยฺยํ โจริกาฯ มุสตฯิ ทุทฺทกฺิโข จกฺขุมุสโนฯ มุสโลฯ 

ปุส ปสเวฯ ปุสตฯิ 

วาสิ ภูส อลงกฺาเรฯ วาสตฯิ ภสูต,ิ วิภสูตฯิ ภสูนํ, วิภสูนํฯ 

อุส รุชายํฯ อุสตฯิ 

อิส อุจฺเฉฯ เอสตฯิ อสิิฯ 

เอตฺถ ปน สีลาทโย คุเณ เอสนฺตตี ิอิสโย, พุทฺธาทโย อริยา ตาปสปพฺพชฺชาย จ ปพฺพชติา 
นราฯ ‘‘อสิิ ตาปโส ชฏิโล ชฏี ชฏาธโร’’ต ิเอเต ตาปสปริยายาฯ 

กส วิเลขเนฯ กสต,ิ กสฺสตฯิ กสฺสโก, อากาโสฯ 

เอตฺถ กสฺสโกต ิกสิการโกฯ อากาโสต ินภฯํ ตญฺห ิน กสฺสตตี ิอากาโสฯ กสิตุ ํวิเลขตุิ ํน 
สกฺกาต ิอตฺโถฯ อมิานิ ตทภธิานานิ – 

อากาโส อมฺพรํ อพฺภ,ํ อนฺตลกฺิข’มฆ ํนภ;ํ 
เวหาโส คคนํ เทโว, ข’มาทจิฺจปโถปิ จฯ 

ตาราปโถ จ นกฺขตฺต-ปโถ รวิปโถปิ จ; 
เวหายสํ วายุปโถ, อปโถ อนิลญฺชสํฯ 

กส สิส ชส ฌส วส มส ทิส ชุส ยุส หํิสตฺถาฯ กสตฯิ สิสตฯิ ชสตฯิ ฌสตฯิ วสตฯิ มสตฯิ 
มสโกฯ โอมสต,ิ โอมสวาโทฯ ทสิตฯิ ชุสตฯิ ยูสตฯิ 
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ตตฺถ โอมสตีต ิวิชฺฌตฯิ โอมสวาโทต ิปเรสํ สูจยิา วิย วิชฺฌนวาโทฯ มสโกต ิมกโสฯ 

ภสฺส ภสฺสเนฯ ภสฺสนฺต ิกถนํ วุจฺจต ิ‘‘อาวาโส โคจโร ภสฺสํฯ ภสฺสการก’’นฺตอิาทสุี วิยฯ ภสฺ
สตฯิ ภฏฺฐํฯ ภฏฺฐนฺต ิภาสิต,ํ วจนนฺต ิอตฺโถฯ เอตฺถ ปน – 

‘‘สุภาสิตา อตฺถวต,ี คาถาโย เต มหามุนิ; 
นิชฺฌตฺโตมฺห ิสุภฏฺเฐน, ตฺวญฺจ เม สรณํ ภวา’’ต ิ

ปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ นิชฺฌตฺโตต ินิชฺฌาปิโต ธมฺโมชปญฺญาย ปญฺญตฺตคิโต อมฺหฯิ สุภฏฺเฐนาต ิ
สุภาสิเตนฯ 

ชิสุ นิสุ วิสุ มิสุ วสฺส เสจเนฯ เชสตฯิ เนสตฯิ เวสตฯิ เมสตฯิ เทโว วสฺสตฯิ 

มริสุ สหเน จฯ จกาโร เสจนาเปกฺขโกฯ มริสตฯิ 

ปุส โปสเนฯ โปสตฯิ โปโสฯ กมฺมจตฺิตอุตุอาหอิาเรห ิ โปสิยตตี ิโปโสฯ ‘‘อญฺเญปิ เทโว โปเส
ต’ี’ต ิทสฺสนโต ปน จุราทิคเณปิ อมิ ํธาตุ ํวกฺขามฯ 

ปิสุ สิลิสุ ปุสุ ปลุสุ อุสุ อุปทาเหฯ เปสตฯิ สิเลสตฯิ สิเลโสฯ โปสตฯิ ปโลสตฯิ โอสตฯิ อุสุฯ 

ฆสุ สํหริเสฯ สํหริโส สงฺฆฏฺฏนํฯ ฆสฺสตฯิ 

หสุ อาลิงเฺคฯ อาลิงโฺค อุปคหูนํฯ หสฺสตฯิ 

หส หสเนฯ หสตฯิ อสฺสา หสนฺต,ิ อาชานียา หสนฺต,ิ ปหสต,ิ อุหสตฯิ การิเต ‘‘หาเสต’ิ’อจิฺ
จาท,ิ อุหสิยมาโน, หาโส, ปหาโส, หสนํ, ปหสนํ, หสิตฯํ หการโลเปน มนฺทหสนํ ‘‘สิต’’นฺต ิ วุจฺจต ิ
‘‘สิต ํปาตฺวากาสี’’ตอิาทสุีฯ 

ตตฺถ อุหสตีต ิอวหสตฯิ อุทสิยมาโนต ิอวหสิยมาโนฯ ตตฺรายํ ปาฬิ ‘‘อธิ ภกฺิขุ ํอรญฺญคต ํ
วา รุกฺขมลูคต ํวา สุญฺญาคารคต ํวา มาตุคาโม อุปสงฺกมตฺิวา อุหสต’ิ’ อติ ิจ ‘‘โส มาตุคาเมน อุห
สิยมาโน’’ อติ ิจฯ หาโสต ิหสนํ วา โสมนสฺสํ วา ‘‘หาโส เม อุปปชฺชถา’’ตอิาทสุี วิยฯ 

ตุส หส หิส รส สทฺเทฯ ตุสต,ิ หสต,ิ หสิต,ิ รสต,ิ รสิตฯํ อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘เภริโย สพฺพา วชฺชนฺ
ตุ, วีณา สพฺพา รสนฺตุ ตา’’ อติฯิ 
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รส อสฺสาทเนฯ รสตฯิ รโสฯ 

รส อสฺสาทสิเนเหสุฯ รสตฯิ รโสฯ 

รส หานิยํฯ รสตฯิ รสนํ, รโสฯ 

อตฺรายํ ปาฬิ – 

‘‘นเหว ฐิต นา’สีนํ, น สยานํ น ปทฺธคุ;ํ 
ยาว พฺยาต ินิมสีต,ิ ตตฺราปิ รสตพิฺพโย’’ตฯิ 

ตตฺถ รสติพพฺโยต ิโส โส วโย รสต ิปริหายต,ิ น วฑฺฒตตี ิอตฺโถฯ 

ลส สิเลสนกีฬเนสุฯ ลสตฯิ ลาโสฯ ลสี จ เต นิปปฺลติาฯ ลสิ วุจฺจต ิมตฺถลุงฺคฯํ นิปฺปลิตาต ิ
นิกฺขนฺตาฯ 

นิส สมาธิมฺหิฯ สมาธิ สมาธานํ จตฺิเตกคฺคตาฯ เนสตฯิ 

มิส มส สทฺเท โรเส จฯ เมสตฯิ มสตฯิ เมโสฯ มสโกฯ 

ปิสิ เปสุ คติยํฯ ปิสตฯิ เปสตฯิ 

สสุ หํิสายํฯ สสตฯิ สตฺถฯํ สตฺถํ วุจฺจต ิอสิฯ 

สํส ถุติยญจฺฯ จกาโร หิสําเปกฺขายฯ สํสต,ิ ปสํสตฯิ ปสํสา, ปสํสนาฯ ปสตฺโถ ภควาฯ ปสํ
สมาโน, ปสํสิโต, ปสํสโก, ปสํสิตพฺโพ, ปสํสนีโย, ปาสํโส, ปสํสิตฺวา อจิฺจาทนีิฯ 

ทิส เปกฺขเนฯ เอตสฺิสา ปน นานารูปานิ ภวนฺต ิ– ‘‘ทสฺิสต ิปทสฺิสต’ิ’ อจิฺจาท ิอกมฺมกํฯ ‘‘ปสฺ
สต ิทกฺขต’ิ’อจิฺจาท ิสกมฺมกํฯ 

ทสฺิสตุ, ปสฺสตุ, ทกฺขตุฯ ทสฺิเสยฺย, ปสฺเสยฺย, ทกฺเขยฺยฯ ทสฺิเส, ปสฺเส, ทกฺเขฯ ทสฺิส, ปสฺส, 
ทกฺขฯ อทสฺิสา, อปสฺสาฯ อทฺทา สีทนฺตเร นเคฯ อทฺทกฺขา, อทฺทกฺขุ,ํ อทสฺสุํฯ อทสฺสิ, อปสฺสิ, 
อทกฺขฯิ 
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ทสฺสิสฺสต,ิ ปสฺสิสฺสต,ิ ทกฺขสฺิสตฯิ อทสฺสิสฺสา, อปสฺสิสฺสา, ทกฺขสฺิสาฯ เอวํ วตฺตมานปญฺจมยิา
ทวิเสน วิตฺถาเรตพฺพานิฯ การิเต ‘‘ทสฺเสต ิทสฺสยต’ี’ต ิรูปานิฯ กมฺเม ‘‘ปสฺสิยต’ิ’ อจิฺจาทนีิฯ 

ทสิาฯ ปสฺโสฯ ปสฺสํฯ ปสฺสิตาฯ ทสฺเสตาฯ ทสฺสนํฯ วิปสฺสนา, ญาณทสฺสนนฺต ินามกิปทานิฯ 
ตทตฺเถ ปน ตุมตฺเถ จ ‘‘ทกฺขติาเย’’ต ิ รูปํฯ ‘‘อาคตามฺห อมิ ํธมฺมสมยํ, ทกฺขติาเย อปราชติสงฺฆ’’นฺ
ต ิห ิปาฬิฯ อมิสฺมิ ํปน ปาฬิปปฺเทเส ‘‘ทกฺขติาเย’’ต ิ อทิ ํตทตฺเถ ตุมตฺเถ วา จตุตฺถยิา รูปํฯ ตถา 
ห ิทกฺขิตาเยต ิอมิสฺส ทสฺสนตฺถายาต ิวา ปสฺสิตุนฺต ิวา อตฺโถ โยเชตพฺโพฯ ทิสาตอิาทสุี ปน 
ปุรตฺถมิาทเิภทาปิ ทสิาต ิวุจฺจตฯิ ยถาห – 

‘‘ทสิา จตสฺโส วิทสิา จตสฺโส, 
อุทฺธ ํอโธ ทส ทสิตา อมิาโย; 
กตม ํทสิํ ตฏฺิฐต ินาคราชา, 
ยมทฺทสา สุปิเน ฉพฺพสิาณ’’นฺตฯิ 

มาตาปิตาทโยปิฯ ยถาห – 

‘‘มาตาปิตา ทสิา ปุพฺพา, อาจริยา ทกฺขณิา ทสิา; 
ปุตฺตทารา ทสิา ปจฺฉา, มตฺิตามจฺจา จ อุตฺตรา; 

ทาสกมฺมกรา เหฏฺฐา, อุทฺธ ํสมณพฺราหฺมณา; 
เอตา ทสิา นมสฺเสยฺย, อลมตฺโต กุเล คหิ’ี’ต;ิ 

ปจฺจยทายกาปิฯ ยถาห – ‘‘อคาริโน อนฺนทปานวตฺถทา, อวฺหายิกา นมฺปิ ทสิํ วทนฺต’ี’ตฯิ 

นิพฺพานมฺปิฯ ยถาห – 

‘‘เอตาทสิา ปรมา เสตเกตุ, 
ยํ ปตฺวา นิทฺทุกฺขา สุขโิน ภวนฺต’ี’ต;ิ 

เอวํ ทิสาสทฺเทน วุจฺจมานํ อตฺถรูปํ ญตฺวา อทิานิสฺส นิพฺพจนเมวํ ทฏฺฐพฺพฯํ ทสฺิสต ิจนฺ
ทาวฏฺฏนาทวิเสน ‘‘อยํ ปุริมา อยํ ปจฺฉิมา’’ตอิาทนิา นานปปฺการโต ปญฺญายตตี ิทิสา, ปุรตฺถมิทิ
สาทโยฯ ตถา ‘‘อเิม อมฺหาก ํครุฏฺฐาน’นฺตอิาทนิา ปสฺสิตพฺพาต ิทิสา, มาตาปิตาทโยฯ ทสฺิสนฺต ิ
สกาย ปุญฺญกฺริยาย อเิม ทายกาต ิปญฺญายนฺตตี ิทิสา, ปจฺจยทายกาฯ ทสฺิสต ิอุปปฺาทวยาภา
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เวน นิจฺจธมฺมตฺตา สพฺพกาลมฺปิ วิชฺชตตี ิทิสา, นิพฺพานํฯ ปสฺโสต ิการณาการณํ ปสฺสตตี ิปสฺโส
ฯ เอวํ ปสฺสตตี ิปสฺสํฯ อตฺรายํ ปาฬิ – 

‘‘ปสฺสต ิปสฺโส ปสฺสนฺต,ํ อปสฺสนฺตมฺปิ ปสฺสต;ิ 
อปสฺสนฺโต อปสฺสนฺต,ํ ปสฺสนฺตมฺปิ น ปสฺสต’ี’ตฯิ 

ปสฺสตตี ิปสฺสิตาฯ ทสฺเสตตี ิทสฺสิตาฯ ทสฺสนนฺต ิทสฺสนกฺริยาฯ อปิจ ทสฺสนนฺต ิจกฺขุ
วิญฺญาณํฯ ตญฺห ิรูปารมฺมณํ ปสฺสตตี ิทสฺสนนฺต ิวุจฺจตฯิ ตถา ‘‘ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา’’ต ิ
วจนโต ทสฺสนํ นาม โสตาปตฺตมิคฺโคฯ กสฺมา โสตาปตฺตมิคฺโค ทสฺสนํ? ปฐม ํนิพฺพานทสฺสนโตฯ 
นนุ โคตฺรภ ูปฐมตรํ ปสฺสตตี?ิ โน น ปสฺสต,ิ ทสฺิวา กตฺตพฺพกจิฺจ ํปน น กโรต ิสํโยชนานํ อปฺ
ปหานโต, ตสฺมา ‘‘ปสฺสต’ี’ต ิน วตฺตพฺโพฯ ยตฺถ กตฺถจ ิราชานํ ทสฺิวาปิ ปณฺณาการํ ทตฺวา กจิฺจ
นิปผฺตฺตยิา อทฏฺิฐตฺตา อชฺชาปิ ราชานํ น ปสฺสามตี ิวทนฺโต คามวาสี นิทสฺสนํฯ 

วิปสฺสนาต ิอนิจฺจาทวิเสน ขนฺธานํ วิปสฺสนก ํญาณํฯ ญาณทสฺสนนฺต ิทพิฺพจกฺขุปิ 
วิปสฺสนาปิ มคฺโคปิ ผลมฺปิ ปจฺจเวกฺขณญาณมฺปิ สพฺพญฺญุตญฺญาณมฺปิ วุจฺจตฯิ ‘‘อปปฺมตฺโต สมา
โน ญาณทสฺสนํ อาราเธต’ี’ต ิ เอตฺถ ห ิทพิฺพจกฺขุ ญาณทสฺสนํ นามฯ ‘‘ญาณทสฺสนาย จตฺิต ํอภนิี
หรต ิอภนิินฺนาเมต’ี’ต ิ เอตฺถ วิปสฺสนาญาณํฯ ‘‘อภพฺพา เต ญาณทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธา
ยา’’ต ิเอตฺถ มคฺโค, ‘‘อยมญฺโญ อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม อลมริยญาณทสฺสนวิเสโส อธคิโต ผาสุวิหาโร’’
ต ิเอตฺถ ผลญาณํฯ ‘‘ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาท,ิ อกุปปฺา เม เจโตวิมุตฺต,ิ อยมนฺตมิา ชาต,ิ 
นตฺถ ิทานิ ปุนพฺภโว’’ต ิเอตฺถ ปจฺจเวกฺขณญาณํฯ ‘‘ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาท ิสตฺตาห
กาลงฺกโต อาฬาโร กาลาโม’’ต ิ เอตฺถ สพฺพญฺญุตญฺญาณํฯ เอตฺเถต ํภวต ิ– 

‘‘ทพิฺพจกฺขุปิ มคฺโคปิ, ผลญฺจาปิ วิปสฺสนา; 
ปจฺจเวกฺขณญาณมฺปิ, ญาณํ สพฺพญฺญุตาปิ จ; 
ญาณทสฺสนสทฺเทน, อเิม อตฺถา ปวุจฺจเร’’ตฯิ 

ทํส ทํสเนฯ ทสํต,ิ วิทสํตฯิ ทนฺโตฯ การิเต อาโลก ํวิทเํสตฯิ 

เอส พุทฺธิยํฯ เอสตฯิ 

สํส กถเนฯ สํสตฯิ โย เม สํเส มหานาคฯํ 

กิลิส พาธเนฯ กลิสิตฯิ กเิลโสฯ 
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เอตฺถ พาธนฏฺเฐน ราคาทโยปิ ‘‘กเิลสา’’ต ิ วุจฺจนฺต ิทุกฺขมฺปิฯ เอเตสุ ทุกฺขวเสน – 

‘‘อทิญฺจ ปจฺจยํ ลทฺธา, ปุพฺเพ กเิลสมตฺตโน; 
อานนฺทยิํ วิจริสุํ, รมณีเย คริิพฺพเช’’ต ิ

ปโยโค เวทติพฺโพฯ ทิวาทิคณํ ปน ปตฺตสฺส ‘‘กลิสฺิสต’ี’ต ิรูปํฯ 

วส สิเนหเนฯ วสตฯิ วสาฯ 

เอตฺถ จ วสา นาม วิลนีสิเนโหฯ สา วณฺณโต นาฬิเกรเตลวณฺณาฯ อาจาเม อาสิตฺต
เตลวณฺณาตปิิ วตฺตุ ํวฏฺฏตฯิ 

อีส หํิสาคติทสฺสเนสุฯ อสีตฯิ อโีสฯ 

ภาสพยฺตฺตายํ วาจายํฯ ภาสตฯิ ภาสา, ภาสิต,ํ ภาตาฯ ปริภาสตฯิ ปริภาสา, ปริภาสโกฯ 

ตตฺร ภาสนฺต ิอตฺถ ํเอตายาต ิภาสา, มาคธภาสาทฯิ ภาสิตนฺต ิวจนํฯ วจนตฺโถ ห ิภาสิตสทฺ
โท นิจฺจ ํนปํุสกลงฺิโค ทฏฺฐพฺโพฯ ยถา ‘‘สุตฺวา ลุทฺทสฺส ภาสิต’’นฺตฯิ วาจฺจลงฺิโค ปน ภาสิตสทฺโท 
ตลิงฺิโค ทฏฺฐพฺโพฯ ยถา ‘‘ภาสิโต ธมฺโม, ภาสิต ํจตุสจฺจ,ํ ภาสิตา วาจา’’ตฯิ ปุพฺเพ ภาสตตี ิภาตา
, เชฏฺฐภาตาต ิวุตฺต ํโหตฯิ โส ห ิปุพฺเพ ชาตตฺตา เอวํ วตฺตุลํภตฯิ กญฺิจาปิ ภาตุสทฺโท ‘‘ภา
ตกิสต,ํ สตฺตภาตโรฯ ภาตรํ เกน โทเสน, ทุชฺชาสิ ทกรกฺขโิน’’ตอิาทสุี เชฏฺฐกนิฏฺฐภาตสุู วตฺตต,ิ 
ตถาปิ เยภุยฺเยน เชฏฺฐเก นิรูฏฺโฐ, ‘‘ภาตา’’ต ิ ห ิวุตฺเต เชฏฺฐภาตาต ิวิญฺญายต,ิ ตสฺมา กตฺถจ ิ
ฐาเน ‘‘กนิฏฺฐภาตา’’ต ิวิเสเสตฺวา วุตฺตฯํ 

นนุ จ โภ กตฺถจ ิ‘‘เชฏฺฐภาตา’’ต ิ วิเสเสตฺวา วุตฺตนฺต?ิ สจฺจ,ํ ต ํปน ภาตาสทฺทสฺส กนิฏฺเฐปิ 
วตฺตนโต ปากฏีกรณตฺถ ํ‘‘เชฏฺฐภาตา’’ต ิ วุตฺตฯํ ยถา ห ิหริเณสุ วตฺตมานสฺส มิคสทฺทสฺส กทาจ ิ
อวเสสจตุปปฺเทสุปิ วตฺตนโต ‘‘หริณมโิค’’ต ิ วิเสเสตฺวา วาจ ํภาสนฺต,ิ เอวํ สมฺปทมทิ ํเวทติพฺพฯํ 
ยถา จ โคหตฺถมิหิสํอจฺฉสูกรสสพฬิาราทสุี สามญฺญวเสน มิคสทเฺท วตฺตมาเนปิ ‘‘มคิจมฺม ํ
มคิมสํ’’นฺต ิอาคตฏฺฐาเน ‘‘หริณสฺสา’’ต ิวิเสสนสทฺท ํวินาปิ ‘‘หริณมคิจมฺม ํ หริณมคิมสํ’’นฺต ิวิเสสตฺ
ถาธคิโม โหต,ิ เอตฺถ น โคหตฺถอิาทนีํ จมฺม ํวา มสํํ วา วิญฺญายตฯิ ตถา ‘‘มคิมสํํ ขาทนฺต’ี’ต ิ
วจนสฺส โคหตฺถอิาทนีํ มสํํ ขาทนฺตตี ิอตฺโถ น สมฺภวต,ิ เอวเมว กตฺถจ ิวินาปิ เชฏฺฐกอติ ิวิเส
สนสทฺท ํ‘‘ภาตา’’ต ิ วุตฺเตเยว ‘‘เชฏฺฐกภาตา’’ต ิอตฺโถ วิญฺญายตตีฯิ นนุ จ โภ ‘‘มคิจมฺม,ํ มคิมสํ’’นฺ
ต ิเอตฺถ จมฺมมํสสทฺเทเหว วิเสสตฺถาธคิโม โหตตี?ิ น โหต,ิ มิคสทฺทสฺส อวิ จมฺมมํสสทฺทานํ 
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สามญฺญวเสน วตฺตนโต, เอวญฺจ สต ิเกน วิเสสตฺถาธคิโม โหตตี ิเจ? โลกสงฺเกตวเสน, ตถา ห ิ
มิคสทฺเท จ จมฺมสทฺทาทสุี จ สามญฺญวเสน วตฺตมาเนสุปิ โลกสงฺเกเตน ปริจฺฉินฺนตฺตา โคหตฺถิ
อาทนีํ จมฺมาทนีิ น ญายนฺต ิโลเกน, อถ โข หริณจมฺมาทนีิเยว ญายนฺตฯิ ‘‘สงฺเกตวจนํ สจฺจ,ํ 
โลกสมฺมุต ิการณ’’นฺต ิห ิวุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

คิเลสุ อนฺวิจฺฉายํฯ ปุนปปฺุนํ อจิฺฉา อนฺวิจฺฉาฯ คเิลสตฯิ 

เยสุ ปยตเนฯ เยสตฯิ 

เชสุ เนสุ เอสุ เหสุ คติยํฯ เชสตฯิ เนสตฯิ เอสตฯิ เหสตฯิ ธาตฺวนฺตสฺส ปน สญฺโญควเสน 
‘‘เชสฺสต,ิ เนสฺสต’ี’ตอิาทนีิปิ คเหตพฺพานิฯ เชสฺสมาโนฯ เชสฺสํ, เชสฺสนฺโตฯ เอตฺถ จ – 

‘‘ยถา อารญฺญก ํนาค,ํ ทนฺติ ํอนฺเวต ิหตฺถนิี; 
เชสฺสนฺต ํคริิทุคฺเคสุ, สเมสุ วิสเมสุ จา’’ต ิ

ปาฬิ นิทสฺสนํฯ 

เทสุ เหสุ อพยฺตฺตสทฺเทฯ เทสตฯิ เหสตฯิ 

กาส สทฺทกุจฺฉายํฯ กาสต,ิ อุกฺกาสตฯิ กาโสฯ กาสํ สาสํ ทรํ พลฺยํ, ขณีเมโธ นิคจฺฉตฯิ 

กาสุ ภาสุ ทิตฺติยํฯ ทิตฺตีต ิปากฏตา, วิราชนตา วาฯ กาสต,ิ ปกาสตฯิ ปกาสต ิเตโชฯ ทเูร 
สนฺโต ปกาเสนฺตฯิ ภาสตฯิ ปภาสต ิมทิ ํพฺยมฺหฯํ ปกาโสฯ กาสุ โอภาโสฯ 

ตตฺร ปกาสตตี ิปกาโส, ปากโฏ โหตตี ิอตฺโถฯ ตุจฺฉภาเวน ปุญฺชภาเวน วา กาสต ิปกาสต ิ
ปากฏา โหตตี ิกาสุฯ ‘‘กาสุ’’ อติ ิอาวาโฏปิ วุจฺจต ิราสิปิฯ 

‘‘กินุํ สนฺตรมาโนว, กาสุํ ขนสิ สารถ;ิ 
ปุฏฺโฐ เม สมฺม อกฺขาห,ิ กิกําสุยา กริสฺสสี’’ต ิ

เอตฺถ ห ิอาวาโฏ กาสุ นามฯ ‘‘องฺคารกาสุํ อปเร ผุณนฺต,ิ นรา รุทนฺตา ปริทฑฺฒคตฺตา’’ต ิ เอตฺถ 
ราสิฯ การิเต – ปกาเสตตี ิปกาสโกฯ โอภาเสตตี ิโอภาสโกฯ กมฺเม ปกาสิยตตี ิปกาสิโตฯ เอวํ 
ภาสิโตฯ ภาเว – กาสนาฯ สงฺกาสนาฯ ปกาสนาฯ ตุมนฺตาทตฺิเต ‘‘ปกาสิตุ,ํ ปกาเสตุ,ํ โอภาสิตุ,ํ 
โอภาเสตุฯํ ปกาสิตฺวา, ปกาเสตฺวา, โอภาสิตฺวา, โอภาเสตฺวา’’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ ตทฺธเิต ภาสุ 
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เอตสฺส อตฺถตี ิภาสุโร, ปภสฺสโร โย โกจฯิ ภาสุโรต ิวา เกสรสีโหฯ อมิสฺมิ ํอตฺเถ ภาสุสทฺโท 
‘‘ราช ทิตฺติย’’นฺต ิเอตฺถ ราชสทฺโท วิย วิราชนวาจโก สิยา, ตสฺมา รูปสิริยา วิราชนสมฺปนฺนตาย 
ภาสุ วิราชนตา เอตสฺส อตฺถตี ิภาสุโรต ินิพฺพจนํ เญยฺยํฯ 

นาสุ ราสุ สทฺเทฯ นาสตฯิ ราสตฯิ นาสา, นาสิกาฯ 

ตตฺร นาสาต ิหตฺถโิสณฺฑาปิ นาสาต ิวุจฺจต ิ‘‘สเจ ม ํนาคนาสูรู, โอโลเกยฺย ปภาวต’ี’ตอิาทสุี 
วิยฯ มนุสฺสาทนีํ นาสิกาปิ นาสาต ิวุจฺจต ิ‘‘โย เต หตฺเถ จ ปาเท จ, กณฺณนาสญฺจ เฉทยี’’ตอิาทสุี 
วิยฯ นาสนฺต ิอพฺยตฺตสทฺท ํกโรนฺต ิเอตายาต ินาสาฯ นาสา เอว นาสิกาฯ ยตฺถ นิพฺพจนํ น 
วทาม, ตตฺถ ต ํสุวิญฺเญยฺยตฺตา อปปฺสิทฺธตฺตา วา น วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพ,ํ อวุตฺตมฺปิ ปโยควิจกฺข
เณห ิอุปปริกฺขตฺิวา โยเชตพฺพฯํ อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

นาสา โสณฺฑา กโร หตฺโถ, 
หตฺถทิพฺเพ สมา มตา; 
นาสา จ นาสิกา จ ทฺเว, 
นราทสุี สมา มตา’’ตฯิ 

นส โกฏิลฺเลฯ นสตฯิ 

ภิสิ ภเยฯ ภิสํตฯิ ภิสํนโกฯ ตทาสิ ยํ ภิสํนกฯํ เภสฺมากาโยฯ 

อาสิสิ อิจฺฉายํฯ อาปุพฺโพ สิสิ อจิฺฉายํ วตฺตตฯิ อาสิสตฯิ อาสิสเตว ปุริโสฯ อาสิสนาฯ อา
สิสตฺตฯํ อาสิสนฺโต, อาสิสมาโน, อาสมาโนฯ ‘‘สุคฺคตมิาสมานา’’ต ิปาฬิ เอตฺถ นิทสฺสนํฯ 

คสุ อทเนฯ คสตฯิ 

ฆสีุ กนฺติกรเณฯ อีการนฺโตยํ, เตน อโิต น นิคฺคหตีาคโมฯ ฆุสตฯิ 

ปํสุ ภสุํ อวสํสเนฯ ปํสตฯิ ภสํตฯิ 

ธสุํ คติยํฯ ธสํตฯิ รโช นุทฺธสํต ิอุทฺธฯํ 

ปส วิตฺถาเรฯ ปสตฯิ ปสุฯ 
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กุส อวฺหาเน โรทเน จฯ โกสต,ิ ปกฺโกสตฯิ ปกฺโกสโก, ปกฺโกสิโต, ปกฺโกสนํฯ 

กสฺส คติยํฯ กสฺสต,ิ ปริกสฺสตฯิ ปฏิกสฺสตฯิ มลูาย ปฏิกสฺเสยฺยฯ ปฏิกสฺเสยฺยาต ิอาก
ฑฺเฒยฺย, มลูาปตฺตยิํเยว ปตฏฺิฐาเปยฺยาต ิอตฺโถฯ 

อส ทิตฺยาทาเนสุ จฯ จกาโร คตเิปกฺขโกฯ อสตฯิ 

ทิส อาทานสํวรเณสุฯ ทสฺิสต ิปุริโสฯ 

ทาสุ ทาเนฯ ทาสตฯิ 

โรส ภเยฯ โรสตฯิ โรสโกฯ 

เภสุ จลเนฯ เภสตฯิ 

ปส พาธนผสฺสเนสุฯ ปสตฯิ ปาโส, นาคปาโส, หตฺถปาโสฯ 

ลส กนฺติยํฯ ลสต,ิ อภลิสต,ิ วิลสตฯิ ลาโส, วิลาโส, วิลสนํฯ 

จส ภกฺขเณฯ จสตฯิ 

กส หํิสายํฯ กสตฯิ 

ติส ติตฺติยํฯ ติตฺติ ตปปฺนํ ปริปุณฺณตา สุหติตาฯ ตสิตฯิ ตตฺิตฯิ 

วส นิวาเสฯ วสต,ิ วสิยต,ิ วจฺฉตฯิ วตฺถุ, วตฺถ,ํ ปริวาโส, นิวาโส, อาวาโส, อุปวาโส, อุโปส
โถ, วิปปฺวาโส, จริปปฺวาสี, จริปปฺวุตฺโถ, วสิตฺวา, วตฺตุ,ํ วสิตุ ํอจิฺจาทนีิฯ 

อตฺร อุปวาโสต ิอนฺเนน วชฺชโิต วาโส อุปวาโสฯ อุโปสโถต ิอุปวสนฺต ิเอตฺถาต ิ อุโปสโถ, 
อุปวสนฺต ิสีเลน วา อนสเนน วา อุเปตา หุตฺวา วสนฺตตี ิอตฺโถฯ อยํ ปเนตฺถ อตฺถุทฺธาโร – ‘‘อายา
มาวุโส กปปิฺน อุโปสถ ํคมสฺิสามา’’ตอิาทสุี ปาตโิมกฺขุทฺเทโส อุโปสโถฯ ‘‘เอวํ อฏฺฐงฺคสมนฺนาคโต 
โข วิสาเข อุโปสโถ อุปวุตฺโถ’’ตอิาทสุี สีลฯํ ‘‘สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ, สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา’’ตอิาทสุี 
อุปวาโสฯ ‘‘อุโปสโถ นาม นาคราชา’’ตอิาทสุี ปญฺญตฺตฯิ ‘‘น ภกฺิขเว ตทหุโปสเถ สภกฺิขุกา อาวา
สา’’ตอิาทสุี อุปวสิตพฺพทวิโสตฯิ 
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วส กนฺติยํฯ วจฺฉตฯิ ชนิวจฺฉโยฯ 

สส สุสเนฯ สสตฯิ สโสฯ 

สส ปาณเนฯ สสตฯิ สโตว อสฺสสต,ิ สโตว ปสฺสสตฯิ สโส, สสนํฯ อสฺสาโส ปสฺสาโส อสฺสสนฺ
โต ปสฺสสนฺโตฯ 

อส ภุวิฯ อตฺถฯิ อสฯ 

เอตฺถ อตฺถีต ิอาขฺยาตปทฯํ น อตฺถ ิขรีา พฺราหฺมณีฯ อตฺถติา, อตฺถภิาโว, ‘‘ยํ กญฺิจ ิรตนํ อตฺ
ถ’ี’ตอิาทสุี วิย นิปาตปทฯํ ตสฺมา อตฺถีต ิปท ํอาขฺยาตนิปาตวเสน ทุวิธนฺต ิเวทติพฺพฯํ อสอติ ิ
อวิภตฺตกิ ํนามกิปทฯํ เอตฺถ จ ‘‘อสสฺมตี ิโหต’ี’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ อตฺถีต ิอส, นิจฺจสฺเสต ํ
อธวิจนํฯ อมินิา สสฺสตทฏฺิฐิ วุตฺตาฯ 

ตตฺรายํ ปทมาลา – ‘‘อตฺถ,ิ สนฺตฯิ อสิ, อตฺถฯ อสฺม,ิ อสฺม, อมฺห,ิ อมฺห’’ อจิฺเจตานิ ปสิทฺธานิ
ฯ ‘‘อตฺถุ, สนฺตุฯ อาห,ิ อตฺถฯ อสฺม,ิ อสฺม อมฺห,ิ อมฺห’’ อจิฺเจตานิ จ, ‘‘สิยา, อสฺส, สิยุํ, อสฺสุ, สิยํสุฯ 
อสฺส, อสฺสถฯ สิยํ, อสฺส, อสฺสาม’’ อจิฺเจตานิ จ ปสิทฺธานิฯ 

เอตฺถ ปน ‘‘เตสญฺจ โข ภกฺิขเว สมคฺคานํ สมฺโมทมานานํ…เป.… สิยํสุ ทฺเว ภกฺิข ูอภธิมฺเม 
นานาวาทา’’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ สิยํสูต ิภเวยฺยุํฯ อภิธมฺเมต ิวิสิฏฺเฐ ธมฺเมฯ 

อทิานิ สิยาสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร ปเภโท จ วุจฺจเตฯ สิยาต ิเอกเํส จ วิกปปฺเน จ ‘‘ปถวีธาตุ สิ
ยา อชฺฌตฺตกิา, สิยา พาหริา’’ต ิ เอกเํสฯ ‘‘สิยา อญฺญตรสฺส ภกฺิขุโน อาปตฺตวิีตกฺิกโม’’ต ิ วิกปปฺเน
ฯ 

สิยาต ิเอกมารขฺยาตปท,ํ เอกมพฺยยปทฯํ อาขฺยาตตฺเต เอกวจนนฺต,ํ อพฺยยตฺเต ยถาปาวจนํ
ฯ ‘‘ปุตฺตา มตฺถ ิธนา มตฺถ’ี’ต ิ เอตฺถ อตฺถตี ิอพฺยยปทมวิ เอกวจนนฺตมฺปิ พหุวจนนฺตมฺปิ ภวตฯิ 
ตสฺสาขฺยาตตฺเต ปโยโควิทโิตวฯ อพฺยยตฺเต ปน ‘‘สุข ํน สุขสหคต,ํ สิยา ปีตสิหคต’’นฺต ิ‘‘อเิม ธมฺ
มา สิยา ปริตฺตารมฺมณา’’ต ิ จ เอกวจนพหุวจนปปฺโยคา เวทติพฺพาฯ เอตฺถ ธาตุยา กจิฺจ ํ นตฺถฯิ 
ปโรกฺขายํ ‘‘อติหิ อส อติหิ อสา’’ต ิทสฺสนโต อส อติ ิปท ํคเหตพฺพฯํ หยฺิยตฺตนีรูปานิ อปปฺ
สิทฺธานิฯ อชฺชตนิยา ปน ‘‘อาสิ, อาสิสุํ, อาสุํฯ อาสิ, อาสิตฺถฯ อาสิ,ํ อาสิมฺหา’’ อจิฺเจตานิ 
ปสิทฺธานิฯ ภวิสฺสนฺตยิา ‘‘ภวิสฺสต,ิ ภวิสฺสนฺต’ิ’ อจิฺจาทนีิฯ กาลาตปิตฺตยิา ‘‘อภวิสฺสา, อภวิสฺสํสุ’’ 
อจิฺจาทนีิ ภวนฺตฯิ 
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สาส อนุสิฏฺฐิยํฯ สาสต,ิ อนุสาสตฯิ กมฺมนฺต ํโว สาสต,ิ สาสนํ, อนุสาสนํ, อนุสาสนี, อนุ
สิฏฺฐิ, สตฺถา, สตฺถ,ํ อนุสาสโก, อนุสาสิกาฯ 

ตตฺร สาสนนฺต ิอธสิีลาทสิิกฺขตฺตยสงฺคหติสาสนํ, ปริยตฺตปิฏิปตฺตปิฏิเวธสงฺขาต ํวา สาสนํฯ 
ตญฺห ิสาสต ิเอเตน, เอตฺถ วาต ิ‘‘สาสน’’นฺต ิปวุจฺจตฯิ อปิจ สาสนนฺต ิ‘‘รญฺโญ สาสนํ เปเสต’ี’ตอิา
ทสุี วิย ปาเปตพฺพวจนํฯ ตถา สาสนนฺต ิโอวาโท, โย ‘‘อนุสาสนี’’ต ิจ, ‘‘อนุสิฏฺฐี’’ต ิจ วุจฺจตฯิ สตฺ
ถาต ิตวิิธยานมุเขน สเทวก ํโลก ํสาสตตี ิสตฺถา, ทฏฺิฐธมฺมกิสมฺปรายิกปรมตฺเถห ิยถารห ํสตฺเต 
อนุสาสตตี ิอตฺโถฯ สตฺถนฺต ิสทฺเท จ อตฺเถ จ สาสต ิอาจกฺิขต ิเอเตนาต ิสตฺถฯํ กิตํ?ํ พฺยากรณํฯ 

อีส อิสฺสริเยฯ อิสฺสริยํ อสฺิสรภาโวฯ อสีตฯิ วงฺคโีส, ชนปเทโส, มนุเชโสฯ 

ตตฺร วงคีฺโสต ิวาจาย อโีส อสฺิสโรต ิวงฺคโีสฯ โก โส? อายสฺมา วงฺคโีส อรหาฯ อาห จ สย
เมว – 

‘‘วงฺเค ชาโตต ิวงฺคโีส, วจเน อสฺิสโรต ิจ; 
‘วงฺคโีส’ อติ ิเม นาม,ํ อภวี โลกสมฺมต’’นฺต;ิ 

อาส อุปเวสเนฯ อุปเวสนํ นิสีทนํ ‘‘อาสเน อุปวิฏฺโฐ สงฺโฆ’’ต ิเอตฺถ วิยฯ อาสตฯิ อจฺฉตฯิ 
อาสีโนฯ อาสนํฯ อุปาสตฯิ อุปาสโกฯ 

ตตฺถ อาสนนฺต ิอาสต ินิสีทต ิเอตฺถาต ิอาสนํ, ยํ กญฺิจ ินิสีทนโยคฺค ํมญฺจปีฐาทฯิ 

กสี คติโสสเนสุฯ อีการนฺโตยํ ธาตุ, เตนิโต น นิคฺคหตีาคโมฯ กสตฯิ 

นิสี จุมฺพเนฯ นิสตฯิ 

ทิสี อปฺปีติยํฯ ธมฺม ํเทสฺสตฯิ ทโิสฯ ทฏฺิโฐฯ เทสฺสีฯ เทสฺโสฯ เทสฺสิโยฯ 

ตตฺร ทิโสต ิจ ทิฏฺโฐต ิจ ปจฺจามตฺิตสฺสาธวิจนเมตฯํ โส ห ิปเร เทสฺสต ินปปิฺยายต,ิ ปเรห ิวา 
เทสฺสิยต ิปิโย น กริยตตี ิ‘‘ทโิส’’ต ิจ ‘‘ทฏฺิโฐ’’ต ิจ วุจฺจตฯิ อถ วา ทิโสต ิโจโร วาปจฺจามตฺิโต วาฯ 
ทิฏฺโฐต ิปจฺจามตฺิโตเยวฯ อตฺริเม ปโยคา – 

‘‘ทโิส ทสิํ ยํ ต ํกยิรา, เวรี วา ปน เวรินํ; 
มจิฺฉาปณิหติ ํจตฺิต,ํ ปาปิโย นํ ตโต กเร’’ต ิจฯ 
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‘‘ทสิา ห ิเม ธมฺมกถ ํสุณนฺต’ู’ต ิจ, ‘‘ทสิา ห ิเม เต มนุสฺเส ภชนฺตุ เย ธมฺมเมวาทปยนฺต ิสนฺ
โต’’ต ิจ, 

‘‘ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา, วานรินฺท ยถา ตว; 
สจฺจ ํธมฺโม ธติ ิจาโค, ทฏฺิฐํ โส อตวิตฺตต’ี’ต ิจฯ 

เทสฺสีต ิเทสฺสนสีโล อปปิฺยายนสีโลต ิเทสฺสีฯ ‘‘ธมฺมกาโม ภวํ โหต,ิ ธมฺมเทสฺสี ปราภโว’’ต ิ
อทิเมตฺถ ปโยคนิทสฺสนํฯ เทสฺโสต ิอปปิฺโย, ตถา เทสฺสิโยตฯิ เอตฺถ จ – 

‘‘น เม เทสฺสา อุโภ ปุตฺตา, มทฺทเีทวี น เทสฺสิยา; 
สพฺพญฺญุต ํปิยํ มยฺห,ํ ตสฺมา ปิเย อทาสห’’นฺต ิจ, 

‘‘น เม สา พฺราหฺมณี เทสฺสา, นปิ เม พล ํน วิชฺชต’ี’ต ิจ, 

‘‘มาตา ปิตา น เม เทสฺสา, นปิ เทสฺสํ มหายสํ; 
สพฺพญฺญุต ํปิยํ มยฺห,ํ ตสฺมา วตมธฏฺิฐห’ิ’นฺต ิจ 

ปโยคาฯ สพฺพตฺถ เมต ิจ มยฺหนฺต ิจ สามวิจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ 

อมิานิ ปน ปจฺจามตฺิตสฺส นามานิ – 

‘‘ปจฺจมตฺิโต ริปุ ทฏฺิโฐ, ทโิส เวรี จ สตฺว’ร;ิ 
อมตฺิโต จ สปตฺโต จ, เอวํ ปณฺณตฺตกิาริสู’’ตฯิ 

เอสุ คติยํฯ เอสตฯิ 

ภสฺส ภสฺสนทิตฺตีสุฯ ภสฺสนํ วจนํฯ ทิตฺติ โสภาฯ ภสฺสตฯิ ภสฺสํ, ปภสฺสรํฯ 

ธิส สทฺเทฯ ธสิตฯิ 

ทิส อติสชฺชเนฯ ทสิต,ิ อุปทสิต,ิ สนฺทสิต,ิ นิทฺทสิต,ิ ปจฺจาทสิต,ิ ปฏิสนฺทสิต,ิ อุทฺทสิตฯิ 
เทโส, อุทฺเทโส อจิฺจาทนีิฯ 

ปิสุ อวยเวฯ ปิสตฯิ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๓๕  
 

อิสิ คติยํฯ อสิตฯิ 

ผุส สมฺผสฺเสฯ ผุสตฯิ ผสฺโส, ผุสนา, สมฺผุสนา, สมฺผุสิตตฺตฯํ เอวรูโป กายสมฺผสฺโส อโหสิฯ 
โผฏฺฐพฺพ,ํ ผุสิตฯํ เทโว จ เอกเมก ํผุสายตฯิ ผุฏฺฐุ,ํ ผุสิตุ,ํ ผุสิตฺวา, ผุสิตฺวาน, ผุสิย, ผุสิยานฯ ผุสฺส 
ผุสฺส พฺยนฺติ ํกโรตฯิ 

ตตฺร ผสฺโสต ิอารมฺมณํ ผุสนฺต ิเอเตน, สยํ วา ผุสต,ิ ผุสนมตฺตเมว วา เอตนฺต ิผสฺโส, 
อารมฺมเณ ผุสนลกฺขโณ ธมฺโมฯ 

รุส ริส หํิสายํฯ โรสตฯิ ริสตฯิ ปุริโสฯ 

เอตฺถ จ ‘‘ปํุ วุจฺจต ินิรโย, ต ํริสตตี ิปุริโส’’ต ิอาจริยา วทนฺตฯิ 

ริส คติยํฯ เรสตฯิ 

วิส ปเวสเนฯ วิสต,ิ ปวิสตฯิ ปเวโส, ปเวสนํ, นิเวสนํ, ปวิสํฯ เอตฺถ นิเวสนํ วุจฺจต ิเคหฯํ 

มส อามสเนฯ มสต,ิ อามสต,ิ ปรามสตฯิ ปรามาโส, ปรามสนํฯ 

เอตฺถ ปรามาโสต ิปรโต อามสตตี ิปรามาโส, อนิจฺจาทธิมฺเม นิจฺจาทวิเสน คณฺหาตตี ิอตฺโถ
ฯ ‘‘ปรามาโส มจิฺฉาทฏฺิฐิ กุมฺมคฺโค มจิฺฉาปโถ’’ตอิาทนีิ พหนูิ เววจนปทานิ อภธิมฺมโต คเหตพฺพา
นิฯ 

อิสุ อิจฺฉายํฯ อจิฺฉต,ิ สมฺปฏิจฺฉตฯิ สมฺปฏิจฺฉนํ, อจิฺฉา, อภจิฺฉา, อจิฺฉํ, อจิฺฉมาโนฯ 

เวสุ ทาเนฯ เวจฺฉต,ิ ปเวจฺฉต,ิ ปเวจฺเฉตฯิ ปเวจฺฉํ, ปเวจฺฉนฺโตฯ 

นิส พทฺธายํฯ พทฺธาต ิวินิพทฺโธ, อหงฺการสฺเสต ํอธวิจนํฯ นิสตฯิ 

ชุสิ ปีติเสวเนสุฯ โชสตฯิ 

อิส ปริเยสเนฯ เอสตฯิ อสิิ, อฏฺิฐํ, อนิฏฺฐํ, เอสํ, เอสมาโนฯ 

สํกเส อจฺฉเนฯ อจฺฉนํ นิสีทนํฯ สงฺกสายตฯิ 
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สการนฺตธาตุรูปานิฯ 

หการนฺตธาตุ 

หา จาเคฯ ชหต,ิ วิชหตฯิ วิชหนํ, ชหตุิ,ํ ชหาตเว, ชหตฺิวา, ชหายฯ 

มฺหี อีสํหสเนฯ มฺหยเต, อุมฺหยเต วิมฺหยเตฯ 

ตตฺถ มฺหยเตต ิสิต ํกโรตฯิ อุมฺหยเตต ิปหฏฺฐาการํ ทสฺเสตฯิ วิมฺหยเตต ิวิมฺหยนํ กโรตฯิ 
ตตฺรายํ ปาฬิ ‘‘น นํ อุมฺหยเต ทสฺิวาฯ เปกฺขเิตน มฺหเิตน จฯ มฺหติปุพฺพวํ ภาสตฯิ ยทา อุมฺหยมา
นา ม,ํ ราชปุตฺต ีอุทกฺิขตฯิ อุมฺหาเปยฺย ปภาวตฯี ปมฺหาเปยฺย ปภาวตี’’ตฯิ 

ตตฺถ อุมฺหยมานาต ิปหฏฺฐาการํ ทสฺเสตฺวา หสมานาฯ อุมฺหาเปยฺยาต ิสิตวเสน ปหเํสยฺยฯ 
ปมฺหาเปยฺยาต ิมหาหสิตวเสน ปริหาเสยฺยฯ 

หุ ทาเนฯ หวตฯิ หุตฯิ 

หุ ปสชฺชกรเณฯ ปสชฺชกรณํ ปกาเรน สชฺชนกฺริยาฯ หวตฯิ หุโต, หุตวา, หุตาวี, อาหุตฯิ 

หู สตฺตายํฯ โหต,ิ โหนฺตฯิ โหสิ, โหถฯ โหม,ิ โหมฯ ปโหต,ิ ปโหนฺตฯิ ปหตู,ํ ปหตูา, กุโต 
ปหตูา กลหา วิวาทาฯ โหนฺโต, โหนฺตา, โหนฺต,ํ ปโหนฺโตฯ ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพฯํ โหตุ ํโหตุเย, 
ปโหตุ,ํ หุตฺวานฯ วตฺตมานาวิภตฺตริูปาทนีิฯ เอตฺถ ปสิทฺธรูปาเนว คหติานิฯ 

โหตุ, โหนฺตุฯ โหสิ, โหถฯ โหม,ิ โหมฯ ปญฺจมวีิภตฺตริูปานิฯ เอตฺถาปิ ปสิทฺธรูปาเนว คหติา
นิฯ 

หุเวยฺย, หุเวยฺยุํฯ หุเวยฺยาสิ, หุเวยฺยาถฯ หุเวยฺยาม,ิ หุเวยฺยามฯ หุเวถ, หุเวรํฯ หุเวโถ, 
หุเวยฺยาวฺโหฯ หุเวยฺยํ, หุเวยฺยามฺเหฯ สตฺตมยิา รูปานิฯ เอตฺถ ปน ‘‘อุปโก อาชวีโก ‘หุเวยฺย ปาวุ
โส’ต ิวตฺวา สีสํ โอกมฺเปตฺวา อุมฺมคฺค ํคเหตฺวา ปกฺกม’ี’ต ิปาฬิยํ หุเวยฺยาต ิปทสฺส ทสฺสนโต นย
วเสน ‘หุเวยฺย, หุเวยฺยุ’’นฺตอิาทนีิ วุตฺตานิฯ หุเปยฺยาตปิิ ปาโฐ ทสฺิสต,ิ ยถา ปจฺจเปกฺขณาฯ ตพฺ
พเสน ‘‘หุเปยฺย, หุเปยฺยุํฯ หุเปยฺยาสี’’ตอิาทนิา วการสฺส ปการาเทสภตูานิ รูปานิปิ คเหตพฺพานิฯ 
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อปโร นโย – เหยฺย, เหยฺยุํฯ เหยฺยาสิ, เหยฺยาถฯ เหยฺยาม,ิ เหยฺยามฯ เหถ, เหรํฯ เหโถ, 
เหยฺยาวฺโหฯ เหยฺยํ, เหยฺยามฺเหฯ อมิานิ อฏฺฐกถานเยน คหติรูปานิฯ เอตฺถ ปน ‘‘น จ อุปปฺาโท 
โหตฯิ สเจ เหยฺย, อุปปฺาทสฺสาปิ อุปปฺาโท ปาปุเณยฺยา’’ต ิอทิมฺปิ นิทสฺสนํ ทฏฺฐพฺพฯํ 

หุว, หุวุฯ หุเว, หุวิตฺถฯ หุวํ, หุวิมฺหฯ หุวิตฺถ, โหถ อจิฺจปิ สญฺโญคตการโลเปน อโหสีต ิอตฺ
โถฯ ตถาห ิ‘‘กสิรา ชวีิกา โหถา’’ต ิปทสฺสตฺถ ํวณฺเณนฺเตห ิ‘‘ทุกฺขา โน ชวีิกา อโหสี’’ต ิอตฺโถ วุตฺ
โตฯ หุวิเรฯ หุวิตฺโถ, หุวิวฺโทฯ หุวิ,ํ หุวิมฺเหฯ ปโรกฺขาย รูปานิฯ 

อหุวา, อหุวูฯ อหุโว, อหุวตฺถฯ อหุวํ, อหุวมฺหฯ อหุวตฺถ, อหุวตฺถุฯํ อหุวเส, อหุววฺหฯํ อหุวิ,ํ 
อหุวมฺหเสฯ หยฺิยตฺตนีรูปานิฯ 

เอตฺถ อหุวมฺหเสต ิมยํ ภวมฺหเสต ิอตฺโถฯ ‘‘อกรมฺหส เต กจิฺจ,ํ ยํ พล ํอหุวมฺหเส’’ต ิปาฬิยํ 
ปน ‘‘อหุว อมฺหเส’’ อติ ิวา ปทจฺเฉโท กาตพฺโพ ‘‘อหุ อมฺหเส’’ต ิ วาฯ ปจฺฉิมนเย วการาคโม ‘‘อหุ
วา’’ต ิจ ‘‘อห’ู’ต ิ จ ทฺวินฺนมฺปิ อโหสีต ิอตฺโถฯ อมฺหนฺต ิอมฺหากฯํ เสต ินิปาตมตฺตฯํ อทิ ํวุตฺต ํโหต ิ
– อมฺหาก ํยํ พล ํอโหสิ, มยํ เตน พเลน ตว กจิฺจ ํอกรมฺหาตฯิ 

อโหสิ, อหุ,ํ อเหสุํฯ อหุโว, อหุวิตฺถฯ อโหสิตฺถอจิฺจปิฯ อโหสิ,ํ อหุวาสิ ํอจิฺจปิ, อโหสิมฺหา, 
อหุมฺหาฯ อหุวา, อหุวุ, อหุวเส, อหุวิวฺหฯํ อหุวํ, อหุ ํอจิฺจปิฯ อหุวิมฺเหฯ อชฺชตนิยา รูปานิฯ 

เอตฺถ ‘‘อห ํเกวฏฺฏคามสฺมิ,ํ อหุ ํเกวฏฺฏทารโก’’ต ิทสฺสนโต ‘‘อหุ’’นฺต ิ วุตฺต,ํ อโหสินฺต ิอตฺโถฯ 
‘‘อห ํภทนฺเต อหุวาสิ ํปุพฺเพ สุเมธนามสฺส ชนิสฺส สาวโก’’ต ิทสฺสนโต ‘‘อหุวาสิ’’นฺต ิอจิฺเจวตฺโถฯ 
ตถา ห ิอเนกวณฺณวิมานวตฺถุอฏฺฐกถายํ อมิสฺิสา ปาฬิยา อตฺถ ํวณฺเณนฺเตห ิอหุวาสินฺต ิอโห
สินฺต ิอตฺโถ ปกาสิโตฯ 

‘‘เหสฺสต,ิ เหหสฺิสต,ิ เหหติ,ิ โหหติ’ี’ต ิอมิานิ จตฺตาริ ภวิสฺสนฺตยิา มาตกิาปทานิ เวทติพฺพานิ
ฯ 

อทิานิ ตานิ วิภชสฺิสาม ิ– เหสฺสาต,ิ เหสฺสนฺตฯิ เหสฺสสิ, เหสฺสถฯ เหสฺสาม,ิ เหสฺสามฯ 
เหสฺสเต, เหสฺสนฺเตฯ เหสฺสเส, เหสฺสวฺเหฯ เหสฺสํ, เหสฺสามฺเหฯ อมิานิ ‘‘อนาคตมฺห ิอทฺธาเน, เหสฺ
สาม สมฺมุขา อมิ’’นฺต ิทสฺสนโต วุตฺตานิฯ 

เหหสฺิสต,ิ เหหสฺิสนฺตฯิ เหหสฺิสสิฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

โหหสฺิสต,ิ โหหสฺิสนฺตฯิ โหหสฺิสสิฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 
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เหหติ,ิ เหหนฺิตฯิ เหหสิิฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

โหหติ,ิ โหหนฺิตฯิ โหหสิิฯ เสสํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ ภวิสฺสนฺตยิา รูปานิฯ 

อหุวิสฺสา, อหุวิสฺสํสุฯ อหุวิสฺสเส, อหุวิสฺสถฯ อหุวิสฺสํ, อหุวิสฺสมฺหาฯ อหุวิสฺสถ, อหุวิสฺสิสุฯ 
อหุวิสฺสเส, อหุวิสฺสวฺเหฯ อหุวิสฺสิ,ํ อหุวิสฺสามฺหเสฯ กาลาตปิตฺตริูปานิฯ 

วฺเห อวฺหายเน พทฺธายํ สทฺเท จฯ อวฺหายนํ ปกฺโกสนํฯ พทฺธาต ิอหงฺกาโร, ฆฏฺฏนํ วา 
สารมฺภกรณํ วาฯ สทฺโท รโวฯ วฺเหต,ิ วฺหายต,ิ อวฺเหต,ิ อวฺหายต,ิ อวฺหาสิ อจิฺจปิฯ กจฺจายโน 
มาณวโกสฺม ิราช, อนูนนาโม อติ ิมวฺหยนฺตฯิ อาสทฺโท อุปสคฺโคว, โส สญฺโญคปรตฺตา รสฺโส ชา
โตฯ อวฺหโิตฯ อนวฺหโิต ตโต อาคาฯ อวฺหา, อวฺหายนาฯ วารณวฺหยนา รุกฺขาฯ กามวฺเห วิสเยฯ 
กุมาโร จนฺทสวฺหโยฯ 

‘‘สตฺตตนฺติ ํสุมธุรํ, 
รามเณยฺยํ อวาจยิ;ํ 
โส ม ํรงฺคมฺห ิอวฺเหต,ิ 
สรณํ เม โหห ิโกสิยา’’ตฯิ 

เอตฺถ อวฺเหตีต ิสารมฺภวเสน อตฺตโน วิสยํ ทสฺเสตุ ํสงฺฆฏฺฏตตี ิอตฺโถฯ ‘‘สมาคเต เอกสต ํ
สมคฺเค, อวฺเหตฺถ ยกฺโข อวิกมฺปมาโน’’ต ิ เอตฺถาปิ สารมฺภวเสน ฆฏฺฏนํ อวฺหายนํ นามฯ 

‘‘ตตฺถ นจฺจนฺต ิคายนฺต,ิ อวฺหายนฺต ิวราวรํ; 
อจฺฉรา วิย เทเวสุ, นาริโย สมลงฺกตา’’ต ิ

เอตฺถ ปน อวฺหายนฺติ วราวรนฺต ิวรโต วรํ นจฺจญฺจ คตีญฺจ กโรนฺตโิย สารมฺภ ํกโรนฺตตี ิอตฺ
โถ ทฏฺฐพฺโพฯ 

ปญหฺ ปุจฺฉายํฯ ภกฺิขุ ครุํ ปญฺห ํปญฺหตฯิ ปญฺโหฯ อยํ ปน ปาฬิ ‘‘ปริปุจฺฉต ิปริปญฺหต ิอทิ ํ
ภนฺเต กถ ํอมิสฺส โก อตฺโถ’’ตฯิ ปญหฺสทฺโท ปุลฺลงฺิควเสน คเหตพฺโพฯ ‘‘ปญฺโห ม ํปฏิภาต,ิ ต ํ
สุณา’’ต ิเยภุยฺเยน ปุลฺลงฺิคปปฺโยคทสฺสนโตฯ กตฺถจ ิปน อตฺิถลิงฺิโคปิ ภวต ินปํุสกลงฺิโคปิฯ ตถา 
ห ิ‘‘ปญฺหา เมสา กุสเลห ิจนฺิตติาฯ โกณฺฑญฺญ ปญฺหานิ วิยากโรห’ี’ต ิตทฺทปิีกา ปาฬิโย ทสฺิสนฺต,ิ 
ลงฺิควิปลฺลาโส วา ตตฺถ ทฏฺฐพฺโพฯ 
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ปญหฺ อิจฺฉายํฯ ปญฺหตฯิ ปญฺโหฯ เอตฺถ จ ปญโฺหต ิญาตุ ํอจิฺฉิโต อตฺโถฯ อทิ ํปเนตฺถ 
นิพฺพจนํ ปญฺหยิต ิญาตุ ํอจิฺฉิยต ิโสต ิปญโฺหตฯิ ตถา ห ิวุตฺต ํ‘‘วิสฺสชฺชติมฺห ิปญฺเห’’ต ิอมิสฺิสา 
เนตฺติปาฬิยา อตฺถ ํสํวณฺเณนฺเตน ‘‘ปญเฺหต ิญาตุ ํอจิฺฉิเต อตฺเถ’’ตฯิ 

มิห เสจเนฯ มหิต,ิ อุมฺมหิตฯิ เมโฆ, เมหนํฯ 

ตตฺถ อุมฺมิหตีต ิปสฺสาวํ กโรตฯิ เมโฆต ิมหิต ิสิญฺจต ิโลก ํวสฺสธาราหตี ิเมโฆ, ปชฺชุนฺโนฯ 
เมหนนฺต ิอตฺิถนีํ คุยฺหฏฺฐานํฯ 

ทห ภสฺมีกรเณ ธารเณ จฯ อาคารานิ อคฺค ิทหตฯิ อยํ ปุริโส อมิ ํอตฺิถิ ํอยฺยิก ํทหต,ิ มม 
อยฺยิกาต ิธาเรตตี ิอตฺโถฯ อมิสฺส ปุริสสฺส อยํ อตฺิถ ีอยฺยิกา โหตตี ิอธปิปฺาโยฯ อตฺร ปนายํ ปาฬิ 
‘‘สกฺยา โข อมฺพฏฺฐ ราชานํ อุกฺกาก ํปิตามห ํทหนฺต’ี’ตฯิ อคฺคนิา ทฑฺฒ ํเคห,ํ ทยฺหต,ิ ทยฺหมานํฯ 
ทสฺส ฑาเทเส ‘‘ฑหต’ี’ต ิรูปํฯ ‘‘ฑหนฺต ํพาลมนฺเวต,ิ ภสฺมาฉนฺโนว ปาวโก’’ตอิาทโย ปโยคา 
เอตฺถ นิทสฺสนานิ ภวนฺตฯิ 

จห ปริสกฺกเนฯ จหตฯิ 

รห จาเคฯ รหตฯิ รโห, รหโิตฯ 

รหิ คติยํฯ รหตฯิ รโห, รหฯํ 

ทหิ พหิ วุทฺธิยํฯ ทหตฯิ พหตฯิ 

พหิ สทฺเธ จฯ จกาโร วุทฺธาเปกฺโขฯ พหตฯิ 

ตุหิ ทุหิ อทฺทเนฯ ตุหตฯิ ทุหตฯิ 

อรห มห ปูชายํฯ อรหตฯิ อรห,ํ อรหาฯ มหตฯิ 

มหนํ, มโหฯ วิหารมโหฯ เจตยิมโหฯ 

ตตฺร นิกฺกเิลสตฺตา เอกนฺตทกฺขเิณยฺยภาเวน อตฺตโน กตปูชาสกฺการาทนีํ มหปผฺลภาวก
รเณน อรหณีโย ปูชนีโยต ิอรหา, ขณีาสโวฯ 

อีห เจตายํฯ อหีตฯิ อหีาฯ อีหา วุจฺจต ิวีริยํฯ 
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วห มห พุทฺธิยํฯ วหต,ิ มหตฯิ 

อหิ ปิลหิ คติยํฯ อหตฯิ ปิลหต,ิ อหฯิ 

เอตฺถ จ อหีต ินิปปฺาโทปิ สมาโน อหต ิคจฺฉต ิคนฺตุ ํสกฺโกตตี ิอหฯิ 

ครห กลห กุจฺฉเนฯ ครหตฯิ ครหา, กลหต,ิ กลโหฯ 

วรห วลห ปธานิเย ปริภาสนหํิสาทาเนสุ จฯ วรหตฯิ วลหตฯิ วราโหฯ 

เอตฺถ จ วราโหต ิสูกโรปิ หตฺถปิี วุจฺจตฯิ ตถา ห ิ‘‘เอเนยฺยา จ วราหา จฯ มหาวราโหว นิ
วาปปุฏฺโฐ’’ตอิาทสุี สูกโร ‘‘วราโห’’ต ินาเมน วุจฺจตฯิ ‘‘มหาวราหสฺส นทสุี ชคฺคโต, ภสิํ ฆสมานสฺ
สา’’ตอิาทสุี ปน หตฺถ ี‘‘วราโห’’ต ินาเมน วุจฺจตฯิ มหาวราหสฺสาต ิห ิมหาหตฺถโินต ิอตฺโถฯ 

เวหุ เชหุ วาหุ ปยตเนฯ เวหต,ิ เชหตฯิ วาหตฯิ วาหโนฯ 

วาหโน วุจฺจต ิอสฺโสฯ โส ห ิวาหนฺต ิสงฺคามาทสุี กจิฺเจ อุปปฺนฺเน ปยตนฺต ิวีริยํ กโรนฺติ, เอ
เตนาต ิวาหโนต ิวุจฺจตฯิ 

ทาหุ นิทฺทกฺขเยฯ ทาหตฯิ 

อูห วิตกฺเกฯ อหูต,ิ อายูหต,ิ วิยูหต,ิ พฺยูหต ิอโปหตฯิ อหูนํ, อายูหนํ, พฺยูโห, อโปโหฯ 

ตตฺถ อูหตีต ิวิตกฺเกต,ิ อายูหตีต ิวายมต,ิ วิยูหตีต ิปํสุํ อุทฺธรตฯิ เอวํ พยฺูหตีต ิเอตฺถาปิฯ 
อโปหตีต ิฉฑฺเฑต,ิ อถ วา วิเวเจตฯิ 

คาหุ วิโลฬเนฯ คาหตฯิ คาโห, จนฺทคฺคาโห, สูริยคฺคาโห, นกฺขตฺตคฺคาโหฯ 

คห คหเณฯ คหต,ิ ปคฺคหตฯิ อาหุติปํคฺคหสฺิสามฯิ ปคฺคโห, ปคฺคาโหฯ 

ปคคฺโหต ิปตฺโตฯ ปคคฺาโหต ิวีริยํฯ 

สห ปริสหเนฯ ปริสหนํ ขนฺตฯิ สหตฯิ สโห, อสโห, อสยฺโหฯ 

รุห จมฺมนิ ปาตุภาเวฯ รุหตฯิ รุกฺโขฯ 
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มาตุ มาเนฯ มาหตฯิ 

คุหู สํวรเณฯ คุหต ินิคฺคุหตฯิ คุโห, คุยฺหโกฯ 

วห ปาปุเณฯ วหตฯิ วาริวโหฯ 

ทุห ปปูรเณฯ ทุหต,ิ โทหตฯิ ทุยฺหมานา คาวีฯ 

ทิห อุปจเยฯ เทหตฯิ เทโหฯ เทโหต ิสรีรํฯ 

ลิห อสฺสาทเนฯ เลหต,ิ ปเลหตฯิ เลหนียํฯ อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘สุนขา หมิสฺส ปลหิิสุํ ปาเท’’ตฯิ 
อยํ ปนตฺโถ – สุนขา อมิสฺส กุมารสฺส ปาทตเล อตฺตโน ชวฺิหาย ปลหิิสํูตฯิ 

โอห จาเคฯ โอหตฯิ สพฺพมนตฺถ ํอโปหตฯิ อโปโหฯ 

พรฺหฺม อุคคฺเมฯ พฺรหตฯิ พฺรหาฯ 

ทห ถห หํิสตฺถาฯ ทหตฯิ ถหตฯิ 

พรฺูห วฑฒฺเนฯ อุปรูปริ พฺรูหตตี ิพรฺหฺมาฯ การิเต ‘‘วิเวกมนุพฺรูเหตุ ํวฏฺฏต’ี’ต ิปโยโคฯ 

พรฺหฺมาต ิเตห ิเตห ิคุณวิเสเสห ิพฺรูหโิตต ิพฺรหฺมาฯ พรฺหฺมาต ิมหาพฺรหฺมาปิ วุจฺจต ิตถาค
โตปิ พฺราหฺมโณปิ มาตาปิตโรปิ เสฏฺฐมฺปิฯ ‘‘สหสฺโส พฺรหฺมา ทฺวิสหสฺโส พฺรหฺมา’’ตอิาทสุี ห ิ
มหาพฺรหฺมา ‘‘พฺรหฺมา’’ต ิ วุจฺจตฯิ ‘‘พฺรหฺมาต ิโข ภกฺิขเว ตถาคตสฺเสต ํอธวิจน’’นฺต ิเอตฺถ ตถาค
โตฯ 

‘‘ตโมนุโท พุทฺโธ สมนฺตจกฺขุ, 
โลกนฺตค ูสพฺพภวาตวิตฺโต; 
อนาสโว สพฺพทุกฺขปปฺหโีน, 
สจฺจวฺหโย พฺรหฺเม อุปาสิโต เม’’ต ิ

เอตฺถ พฺราหฺมโณฯ ‘‘พฺรหฺมาต ิมาตาปิตโร, ปุพฺพาจริยาต ิวุจฺจเร’’ต ิเอตฺถ มาตาปิตโรฯ ‘‘พฺร
หฺมจกฺก ํปวตฺเตต’ี’ต ิ เอตฺถ เสฏฺฐํฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

‘‘มหาพฺรหฺมนิ วิปเฺป จ, อโถ มาตาปิตสุู จ; 
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ตถาคเต จ เสฏฺเฐ จ, พรฺหฺมสทฺโท ปวตฺตต’ี’ตฯิ 

อปโร นโย – พรฺหฺมาต ิตวิิธา พฺรหฺมาโน สมฺมุตพิฺรหฺมาโน อุปปตฺตพิฺรหฺมาโน วิสุทฺธพิฺรหฺ
มาโนตฯิ 

‘‘สมฺปนฺนํ สาลเิกทารํ, สุวา ภุญฺชนฺต ิโกสิย; 
ปฏิเวเทม ิเต พฺรหฺเม, น เน วาเรตุมุสฺสเห, 
ปริพฺพช มหาพฺรหฺเม, ปจนฺตญฺเญปิ ปาณิโน’’ต ิจ 

เอวมาทสุี ห ิพรฺหฺมสทฺเทน สมฺมุตพิฺรหฺมาโน วุตฺตาฯ 

‘‘อปารุตา เตสํ อมตสฺส ทฺวารา, 
เย โสตวนฺโต ปมุญฺจนฺตุ สทฺธ;ํ 
วิหิสํสญฺญ ีปคุณํ น ภาสิ,ํ 
ธมฺม ํปณีต ํมนุเชสุ พฺรหฺเม, 

อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปต’ี’ต ิจ เอวมาทสุี พรฺหฺมสทฺเทน อุปปตฺตพิฺรหฺมาฯ ‘‘พฺรหฺมจกฺก ํปวตฺ
เตต’ี’ตอิาทวิจนโต พรฺหฺมนฺต ิอริยธมฺโม วุจฺจตฯิ ตโต นิพฺพตฺตา อวิเสเสน สพฺเพปิ อริยา วิ
สุทฺธพิฺรหฺมาโน นาม ปรมตฺถพฺรหฺมตายฯ วิเสสโต ปน ‘‘พฺรหฺมาต ิโข ภกฺิขเว ตถาคตสฺเสต ํ
อธวิจน’’นฺต ิวจนโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุตฺตมพฺรหฺมา นาม สเทวเก โลเก พฺรหฺมภเูตห ิคุเณห ิ
อุกฺกสํปารมปิปฺตฺตโิตฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

‘‘สมฺมุตยุิปปตฺตนีํ, วิสุทฺธนีํ วเสน จ; 
พฺรหฺมาโน ตวิิธา โหนฺต,ิ อุตฺตเมน จตุพฺพธิา’’ตฯิ 

ธิมฺห นิฏฺฐุภเนฯ ธมฺิเหตฯิ ‘‘ปฏิวามคต ํสลฺล,ํ ปสฺส ธมฺิหาม ิโลหติ’’นฺต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ 

ตตฺถ ธิมฺหามีต ินิฏฺฐุภามตี ิอตฺโถฯ 

หการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฬการนฺตธาตุ 

พิฬ อกฺโกเสฯ เพฬตฯิ พฬิาโรฯ 
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กีฬ วิหาเรฯ กฬีตฯิ กฬีาฯ 

อฬ อุคคฺเมฯ อฬตฯิ วาโฬฯ 

ลฬ วิลาเสฯ ลฬตฯิ ลฬิโต อสฺโสฯ 

กฬ มเท กกฺกสฺเส จฯ กกฺกสฺสํ กสฺสสิยํ ผรุสภาโวฯ กฬตฯิ 

ตุฬ โตฬเนฯ โตฬตฯิ 

หุฬ โหฬ คติยํฯ หุฬตฯิ โหฬตฯิ 

โรฬ อนาทเรฯ โรฬตฯิ 

โลฬ อุมฺมาเทฯ โลยตฯิ 

เหฬ โหฬ อนาทเรฯ เหฬตฯิ โหฬตฯิ 

วาฬ อาลเปฯ วาฬตฯิ 

ทาฬ ธาฬ วิสรเณฯ ทาฬตฯิ ธาฬตฯิ 

หฬ สิลาฆายํฯ หฬตฯิ 

หีฬ อนาทเรฯ หฬีตฯิ หฬีา, หฬีิโก, หฬีิโตฯ 

กฬ เสจเนฯ กฬตฯิ กฬนํฯ 

เหฬ เวฐเนฯ เหฬตฯิ 

อฬี ถุติยํฯ อฬีตฯิ 

ชุฬ คติยํฯ ชุฬต,ิ โชฬตฯิ 

ปุฬ มุฬ สุขเนฯ ปุฬตฯิ มุฬตฯิ 
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คุฬ รกฺขายํฯ คุฬตฯิ คุโฬฯ 

ชุฬ พนฺธเนฯ ชุฬตฯิ 

กุฬ ฆสเนฯ กุฬตฯิ 

ขุฬ พาลฺเย จฯ จกาโร ฆสนาเปกฺขโกฯ ขุฬตฯิ 

สุฬ พุฬ สํวรเณฯ สุฬตฯิ พุฬตฯิ 

ปุฬ สงฆฺาเตฯ ปุฬตฯิ ปุฬินํฯ 

สฬ อพยฺตฺตสทฺเทฯ สฬตฯิ สาฬิโก, สาฬิกาฯ 

‘‘อุสโภว มห ีนทต,ิ 
มคิราชาว กชูต;ิ 
สุสุมาโรว สฬต,ิ 
กิ ํวิปาโก ภวิสฺสต’ี’ต ินิทสฺสนํ; 

อมิานิ ฬการนฺตธาตุรูปานิฯ 

อติ ิภูวาทิคเณ อวคฺคนฺตธาตุรูปานิ สมตฺตานิฯ เอตฺตาวตา สพฺพาปิ ภูวาทิคเณ ธาตุโย 
ปกาสิตาฯ 

อทิานิ ภูวาทิคณิกธาตนูํเยว กาจ ิอสมานสุตกิา, กาจ ิอสมานนฺตกิาฯ ตาสุ กาจ ิสมานตฺถว
เสน สโมธาเนตฺวา ปุพฺพาจริเยห ิวุตฺตา, ตาเยว ธาตุโย เอกเทเสน รูปวิภาวนาทหี ิสทฺธิ ํ
ปกาสยิสฺสามฯ ต ํยถา? 

ห ูภู สตฺตายํ โหต,ิ ภวตฯิ ปโหต,ิ ปภวตฯิ หุเวยฺย ปาวุโสฯ สเจ อุปปฺาโท เหยฺยฯ อเชสิ ยกฺ
โข นรวีรเสฏฺฐํ, ตตฺถปปฺนาโท ตุมุโล พหวูฯ อมฺพา’ยํ อหุวา ปุเรฯ อหุ ราชา วิเทหานํฯ ปหตู ํเม 
ธนํ สกฺกฯ ปหตูมริโย ปกโรต ิปุญฺญฯํ ปหตูวิตฺโต ปุริโสฯ ปหตูชวฺิโห ภควาฯ ปิยปปฺภตูา กลหา 
วิวาทาฯ ปจฺฉาสมเณน โหตพฺพฯํ ภวิตพฺพฯํ โหตุ,ํ เหตุเย, ภวิตุฯํ หุตฺวา, หุตฺวานฯ ภวิตฺวา, ภวิตฺ
วานฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๔๕  
 

เอตฺถ ปน ‘‘อตฺถ ิ เหหติ ิโส มคฺโค, น โส สกฺกา น เหตุเย’’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ นเหตุเยต ิ
อภวิตุฯํ หธูาตุโต ตุํปจฺจยสฺส ตเวปจฺจยสฺส วา ตุเย อาเทโส, อกูารสฺส จ เอการาเทโส กโตต ิ
ทฏฺฐพฺพฯํ อถ วา เหตุภาวาย น น สกฺกาตปิิ อตฺโถฯ อยํ ปนตฺโถ อธิ นาธปิเฺปโต, ปุริโมเยวตฺโถ 
อธปิเฺปโต โหติสฺส ธาตุโน ปโยคภาวาย อุทาหริตปทสฺสตฺถภาวโตฯ ตตฺถ ปโหตีต ิอทิ ํวตฺถ ํวิปุล
ภาเวน จวีรํ กาตุ ํปโหต,ิ โน นปปฺโหตฯิ ปโหตีต ิวา ปุริโส อรโย เชตุ ํสกฺโกตฯิ อถ วา ปโหตีต ิ
โหตฯิ ปภวตีต ิสนฺทตฯิ ปหูตนฺต ิวิปุล,ํ มหนฺตนฺต ิอตฺโถฯ ปหูตวิตฺโตต ิวิปุลวิตฺโต มหทฺธโนฯ 
ปหูตชิวฺโหต ิสุปุถุลสุทฆีสุมุทุกชวฺิโห, ปิยปฺปภูตาต ิปิยโต นิพฺพตฺตาฯ 

คมุ สปฺป คติยํฯ คจฺฉต,ิ คมต,ิ ฆมฺมต,ิ อาคจฺฉต,ิ อุคฺคจฺฉต,ิ อตคิจฺฉต,ิ ปฏิคจฺฉต,ิ อวคจฺฉ
ต,ิ อธคิจฺฉต,ิ อนุคจฺฉต,ิ อุปคจฺฉต,ิ อปคจฺฉต,ิ วิคจฺฉต,ิ นิคจฺฉต,ิ นิคฺคจฺฉตฯิ อญฺญานิปิ โยเชตพฺ
พานิฯ ‘‘สมุคฺคจฺฉต’ี’ตอิาทนิา อุปสคฺคทฺวยวเสนปิ ยถาสมฺภวํ โยเชตพฺพานิฯ สปปฺต,ิ สํสปปฺต,ิ 
ปริสปปฺตฯิ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

ตตฺถ คมตีต ิคจฺฉตฯิ การิเต ‘‘เทวทตฺต ํคเมต ิคมยต’ี’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ ‘‘อปายํ คเมตตี ิ
อปายคมนีย’’นฺต ิอทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ จุราทิคณํ ปตฺตสฺส อาปุพฺพสฺส อมิสฺส ‘‘อาคเมต,ิ อาคมยต,ิ 
อาคเมนฺโต, อาคมยมาโน’’ต ิ สุทฺธกตฺตุรูปานิ ภวนฺตฯิ 

ตตฺถ อาคเมตีต ิมุหุตฺต ํอธวิาเสตตี ิอตฺโถฯ ฆมฺมตีต ิคจฺฉตฯิ อาคจฺฉตีต ิอายาตฯิ 
อุคคฺจฺฉตีต ิอุยฺยาต ิอุทฺธ ํคจฺฉตฯิ อติคจฺฉตีต ิอตกฺิกมตฺิวา คจฺฉตฯิ ปฏิคจฺฉตีต ิปุน คจฺฉตฯิ 
อวคจฺฉตีต ิชานาตฯิ อธิคจฺฉตีต ิลภต ิชานาต ิวาฯ อนุคจฺฉตีต ิปจฺฉโต คจฺฉตฯิ อุปคจฺฉตีต ิ
สมปํี คจฺฉตฯิ อปคจฺฉตีต ิอเปตฯิ วิคจฺฉตีต ิวิคมตฯิ นิคจฺฉตีต ิลภตฯิ ‘‘ยสํ โปโส นิคจฺฉต’ี’ต ิ
อทิ ํนิทสฺสนํฯ นิคคฺจฺฉตีต ินิกฺขมตฯิ สปฺปตีต ิคจฺฉตฯิ สํสปฺปตีต ิสํสรนฺโต คจฺฉตฯิ ปริสปฺปตีต ิ
สมนฺตโต คจฺฉตฯิ 

อทิานิ ปน วิญฺญนูํ สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน ปรมโกสลฺลชนนตฺถ ํสปปฺโยค ํปทมาล ํกถ
ยามฯ เสยฺยถทิ?ํ โส คจฺฉต,ิ เต คจฺฉนฺต,ิ คจฺฉเรฯ ตฺวํ คจฺฉสิ, ตุมฺเห คจฺฉถฯ อห ํคจฺฉาม,ิ มยํ คจฺ
ฉามฯ โส คจฺฉเต, เต คจฺฉนฺเตฯ ตฺวํ คจฺฉเส, ตุมฺเห คจฺฉวฺเหฯ อห ํคจฺเฉ, มยํ คจฺฉามฺเหฯ วตฺต
มานาย รูปานิฯ 

โส คจฺฉตุ, เต คจฺฉนฺตุฯ ตฺวํ คจฺฉาห,ิ คจฺฉ, คจฺฉสฺสุ, ตุมฺเห คจฺฉถฯ อห ํคจฺฉาม,ิ มยํ คจฺฉาม
ฯ โส คจฺฉต,ํ เต คจฺฉนฺตฯํ ตฺวํ คจฺฉสฺสุ, ตุมฺเห คจฺฉวฺโหฯ อห ํคจฺเฉ, มยํ คจฺฉามเสฯ ปญฺจมยิา รู
ปานิฯ 
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โส คจฺเฉยฺย, คจฺเฉ, เต คจฺเฉยฺยุํฯ ตฺวํ คจฺเฉยฺยาสิ, ตุมฺเห คจฺเฉยฺยาถฯ อห ํคจฺเฉยฺยาม,ิ มยํ 
คจฺเฉยฺยาม, คจฺเฉมุฯ โส คจฺเฉถ, เต คจฺเฉรํฯ ตฺวํ คจฺเฉโถ, ตุมฺเห คจฺเฉยฺยาวฺโหฯ อห ํคจฺเฉยฺยํ, 
มยํ คจฺเฉยฺยามฺเหฯ สตฺตมยิา รูปานิฯ 

โส คจฺฉ, เต คจฺฉุฯ ตฺวํ คจฺเฉ, ตุมฺเห คจฺฉิตฺถ, คญฺฉิตฺถฯ อห ํคจฺฉํ, มยํ คจฺฉิมฺห, คญฺฉิมฺหฯ 
โส คจฺฉิตฺถ, คญฺฉิตฺถ, เต คจฺฉิเรฯ ตฺวํ คจฺฉิตฺโถ, ตุมฺเห คจฺฉิวฺโหฯ อห ํคจฺฉิ,ํ คญฺฉิ,ํ มยํ คจฺฉิมฺเห
ฯ ปโรกฺขาย รูปานิฯ 

โส อคจฺฉา, เต อคจฺฉูฯ ตฺวํ อคจฺเฉ, ตุมฺเห อคจฺฉถฯ อห ํอคจฺฉํ, มยํ อคจฺฉมฺหาฯ โส 
อคจฺฉถ, เต อคจฺฉตฺถุฯํ ตฺวํ อคจฺฉเส, ตุมฺเห อคจฺฉิวฺหฯํ อห ํอคจฺฉํ, มยํ อคจฺฉิมฺเหฯ อชฺชตนิยา รู
ปานิฯ 

โส คจฺฉิสฺสต,ิ เต คจฺฉิสฺสนฺตฯิ ตฺวํ คจฺฉิสฺสสิ, ตุมฺเห คจฺฉิสฺสถฯ อห ํคจฺฉิสฺสาม,ิ มยํ คจฺฉิสฺ
สามฯ โส คจฺฉิสฺสเต, เต คจฺฉิสฺสนฺเตฯ ตฺวํ คจฺฉิสฺสเส, ตุมฺเห คจฺฉิสฺสวฺเหฯ อห ํคจฺฉิสฺสํ, มยํ คจฺ
ฉิสฺสามฺเหฯ ภวิสฺสนฺตยิา รูปานิฯ 

โส อคจฺฉิสฺสา, เต อคจฺฉิสฺสํสุฯ ตฺวํ อคจฺฉิสฺเส, ตุมฺเห อคจฺฉิสฺสถฯ อห ํอคจฺฉิสฺสํ, มยํ อคจฺฉิสฺ
สามฺหาฯ โส อคจฺฉิสฺสถ, เต อคจฺฉิสฺสิสุฯ ตฺวํ อคจฺฉิสฺสเส, ตุมฺเห อคจฺฉิสฺสวฺเหฯ อห ํอคจฺฉิสฺสํ, 
มยํ อคจฺฉิสฺสามฺหเสฯ กาลาตปิตฺตยิา รูปานิฯ 

ตตฺถ อชฺชตนิยา กาลาตปิตฺตยิา จ อการาคม ํสพฺเพสุ ปุริเสสุ สพฺเพสุ วจเนสุ ลพฺภมานมฺปิ 
สาสเน อนิยต ํหุตฺวา ลพฺภตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ ตถา ห ิ‘‘อคจฺฉิ, คจฺฉิ, อคจฺฉิสฺสา, คจฺฉิสฺสา’’ตอิาทนิา 
ทฺเว ทฺเว รูปานิ ทสฺิสนฺตฯิ คมต,ิ คมนฺตฯิ คมตุ, คมนฺตุฯ คเมยฺยฯ คเมยฺยุํฯ เสสํ สพฺพ ํวิตฺ
ถาเรตพฺพฯํ 

อทิานิ ปโรกฺขาหยฺิยตฺตนชฺชตนีสุ วิเสโส วุจฺจเต – โส ปุริโส มคฺค ํค, สา อตฺิถ ีฆร’มาคฯ เต 
มคฺค ํคุ, ตา ฆร’มาคุฯ เอการสฺส อการาเทสํ ตฺวํ มคฺค ํค, ตฺวํ ฆร’’มาคฯ ตุมฺเห มคฺค ํคุตฺถ, ตุมฺเห 
ฆร’มาคุตฺถฯ อห ํมคฺค ํค,ํ อห ํฆร’มาคฯํ อห ํต ํปุริสํ อนฺวค,ํ มยํ มคฺค ํคุมฺห, มยํ ฆรํ อาคุมฺห, มยํ 
ต ํปุริสํ อนฺวคุมฺหฯ อยํ ตาว ปโรกฺขาย วิเสโสฯ 

‘‘โส มคฺค ํอคมา, เต มคฺค ํอคม’ู’ อจิฺจาท ิหยฺิยตฺตนิยา รูปํฯ ‘‘โส อคม,ิ เต อคมุ,ํ เต คุ’ํ’ อจิฺ
จาท ิอชฺชตนิยา รูปํฯ 
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อทิานิ เตสํ ปทรูปานิ ปากฏีกรณตฺถ ํกญฺิจ ิสุตฺต ํกถยาม – ‘‘โสปาคา สมติิ ํวนํฯ อเถตฺถ 
ปญฺจโม อาคาฯ อาคุ ํเทวา ยสสฺสิโนฯ มาห ํกาโกว ทุมฺเมโธ, กามานํ วสมนฺวคฯํ อคมา ราชคห ํ
พุทฺโธฯ วงฺก ํอคมุ ปพฺพตฯํ พฺราหฺมณา อุปคจฺฉุ ม’’นฺต ิ เอวมาทนีิ ภวนฺตฯิ 

ค คุ ค คุตฺถ ค ํคุมฺห, อคุ อคมุ อคมุ;ํ 
อคมา’คม ิคจฺฉนฺต,ิ อาทเิภท ํมเน กเรฯ 

อทิานิ นามกิปทานิ วุจฺจนฺเต – คโต, คนฺตา, คจฺฉํ, คจฺฉนฺต,ี คจฺฉนฺต ํกุล,ํ สหคต,ํ คต,ิ คมนํ, 
คโม, อาคโม, อวคโม, คนฺตพฺพ,ํ คมนียํ, คมฺม,ํ คมฺมมานํ, คมยิมานํ, โค, มาตุคาโม, หงฺิคุ, ชค,ุ 
อนฺิทค,ู เมธโค อจิฺจาทนีิ, การิเต – คจฺฉาเปต,ิ คจฺฉาปยต,ิ คจฺเฉต,ิ คจฺฉยต,ิ คมฺเมตฯิ กมฺเม – 
คมฺมต,ิ คมยิต,ิ อธคิมฺมต,ิ อธคิมยิตฯิ ตุมนฺตาทตฺิเต ‘‘คนฺตุ,ํ คมตุิ,ํ คนฺตฺวา, คนฺตฺวาน, คมตฺิวา, 
คมตฺิวาน, คมยิ, คมยิาน, คมฺม, อาคมฺม, อาคนฺตฺวา, อธคิมฺม, อธคินฺตฺวา’’ อจิฺจาทนีิฯ สปฺป
ธาตุสฺส ปน ‘‘สปโฺป, สปปิฺนี, ปีฐสปปีฺ, สปปิฺ’’ อจิฺจาทนีิ รูปานิ ภวนฺตฯิ 

ตตฺถ สหคตสทฺโท ตพฺภาเว โวกณฺิเณ นิสฺสเย อารมฺมเณ สํสฏฺเฐต ิอเิมสุ อตฺเถสุ ทสฺิสตฯิ 
ตตฺถ ‘‘ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทริาคสหคตา’’ต ิตพฺภาเว เวทติพฺโพ, นนฺทริาคภตูาต ิอตฺโถ
ฯ ‘‘ยายํ ภกฺิขเว วีมสํา โกสชฺชสหคตา โกสชฺชสมฺปยุตฺตา’’ต ิโวกณฺิเณ เวทติพฺโพ, อนฺตรนฺตรา 
อุปปฺชฺชมาเนน โกสชฺเชน โวกณฺิณาต ิอยเมตฺถ อตฺโถฯ ‘‘อฏฺฐิกสญฺญาสหคต ํสตสิมฺโพชฺฌงฺค ํ
ภาเวต’ี’ต ินิสฺสเย เวทติพฺโพ, อฏฺฐิกสญฺญ ํนิสฺสาย อฏฺฐิกสญฺญ ํภาเวตฺวา ปฏิลทฺธนฺต ิอตฺโถฯ 
‘‘ลาภ ีโหต ิรูปสหคตานํ วา สมาปตฺตนีํ อรูปสหคตานํ วา’’ต ิอารมฺมเณ, รูปารูปารมฺมณานนฺต ิ
อตฺโถฯ ‘‘อทิ ํ สุข ํอมิาย ปีตยิา สหคต ํสหชาต ํสมฺปยุตฺต’’นฺต ิสํสฏฺเฐ, อมิสฺิสา ปีตยิา สํสฏฺฐนฺต ิ
อตฺโถฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

ตพฺภาเว เจว โวกณฺิเณ, นิสฺสยารมฺมเณสุ จ; 
สํสฏฺเฐ จ สหคต-สทฺโท ทสฺิสต ิปญฺจสุ; 

คตีต ิคตคิต ินิพฺพตฺตคิภ ิอชฺฌาสยคต ิวิภวคต ินิปผฺตฺตคิต ิญาณคตตี ิพหุวิธา คต ินามฯ 

ตตฺถ ‘‘ต ํคติ ํเปจฺจ คจฺฉาม’ี’ต ิจ ‘‘ยสฺส คติ ํน ชานนฺต,ิ เทวา คนฺธพฺพมานุสา’’ต ิจ อยํ คติ
คตินามฯ ‘‘อเิมสํ โข อห ํภกฺิขนูํ สีลวนฺตานํ เนว ชานาม ิคติวํา อคติวํา’’ต ิอยํ นิพพฺตฺติคติ นาม
ฯ ‘‘เอวํ โข เต อห ํพฺรหฺเม คตญฺิจ ชานาม ิชุตญฺิจ ชานาม’ี’ต ิอยํ อชฺฌาสยคติ นามฯ ‘‘วิภโว คต ิ
ธมฺมานํ, นิพฺพานํ อรหโต คต’ี’ต ิอยํ วิภวคติ นามฯ ‘‘ทฺเว คตโิย ภวนฺต ิอนญฺญา’’ต ิอยํ นิปฺผตติฺ
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คติ นามฯ ‘‘ต ํตตฺถ คตมิา ธภิมิา’’ต ิจ ‘‘สุนฺทรํ นิพฺพานํ คโต’’ต ิจ อยํ ญาณคติ นามฯ เอตฺเถต ํ
วุจฺจต ิ– 

คตคิตฺยญฺจ นิพฺพตฺยํ, วิภวชฺฌาสเยสุ จ; 
นิปผฺตฺตยิญฺจ ญาเณ จ, คติสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

คจฺฉตตี ิโคฯ มาตุยา สมภาวํ มสฺิสีภาวญฺจ คจฺฉต ิปาปุณาตตี ิมาตุคาโมฯ โรค ํหิสํนฺต ํ
คจฺฉตตี ิหิงคฺุฯ 

อมิานิ ตสฺส นามานิ 

หงฺิคุ หงฺิคุชตุจฺเจว, ตถา หงฺิคุสิปาฏิกา; 
หงฺิคุชาตตี ิกถติา, วินยฏฺฐกถาย หฯิ 

ชคูต ิจุตโิต ชาติ ํคจฺฉตตี ิชคุฯ อนฺิทฺริเยน คจฺฉตตี ิอินฺทคูฯ อถ วา อนฺิทภเูตน กมฺมุนา 
คจฺฉตตี ิอินฺทคุฯ ‘‘หนฺิทค’ู’ตปิิ ปาฬิฯ ตตฺถ หินฺทนฺต ิมรณํฯ ต ํคจฺฉตตี ิหินฺทคูฯ สพฺพเมต ํสตฺ
ตาธวิจนํ, ลงฺิคโต ปุลฺลงฺิคฯํ เมธโคต ิอตฺตโน นิสฺสยญฺจ ปรญฺจ เมธมาโน หิสํมาโน คจฺฉต ิปวตฺต
ตตี ิเมธโค, กลโหฯ ‘‘ตโต สมฺมนฺต ิเมธคา’’ต ิ เอตฺถ ห ิกลโห เมธคสทฺเทน ภควตา วุตฺโตฯ คมตฺิ
วาต ิเอตฺถ – 

‘‘อสิิวฺหยํ คมตฺิวาน, วินิตฺวา ปญฺจวคฺคเิย; 
ตโต วิเนสิ ภควา, คนฺตฺวา คนฺตฺวา ตหิ ํตห’ิ’นฺต ิ

อยํ ปาฬิ นิทสฺสนํฯ สปฺโปต ิสปปฺตตี ิสปโฺป, สํสปปฺนฺโต คจฺฉตตี ิอตฺโถฯ เตนาห อายสฺมา 
สาริปุตฺโต ‘‘โย กาเม ปริวชฺเชต,ิ สปปฺสฺเสว ปทาสิโร’’ต ิอมิสฺิสา ปาฬิยา นิทฺเทเส ‘‘สปฺโป วุจฺจต ิ
อหฯิ เกนฏฺเฐน สปโฺป? สํสปปฺนฺโต คจฺฉตตี ิสปฺโปฯ ภุชนฺโต คจฺฉตตี ิภุชโคฯ อุเรน คจฺฉตตี ิอุร
โคฯ ปนฺนสิโร คจฺฉตตี ิปนฺนโคฯ สรีเรน สปปฺตตี ิสรีสโปฯ พเิล สยตตี ิพิลาสโยฯ ทาฐา ตสฺส 
อาวุโธต ิทาฐาวุโธฯ วิสํ ตสฺสโฆรนฺต ิโฆรวิโสฯ ชวฺิหา ตสฺส ทุวิธาต ิทุชิวฺโหฯ ทฺวีห ิชวฺิหาห ิรสํ 
สายตตี ิทฺวิรสญญฺู’’ตฯิ สปฺปินีต ิอุรคฯี ปีฐสปฺปีต ิปีเฐน สปปฺต ิคจฺฉตตี ิปีฐสปฺปี, ปงฺคุโฬฯ สปฺ
ปีต ิโย น ปริภุญฺชต,ิ ตสฺส พลายุวฑฺฒนตฺถ ํสปปฺต ิคจฺฉต ิปวตฺตตตี ิสปฺปิ, ฆตฯํ 

สกฺก เฏก ลงฆฺ คตฺยตฺตาฯ สกฺกต,ิ นิสกฺกต,ิ ปริสกฺกตฯิ นิสกฺโก, ปริสกฺกนํฯ เฏกตฯิ ฏีกาฯ 
ลงฺฆต,ิ อุลฺลงฺฆต,ิ โอลงฺฆต,ิ ลงฺฆโก, อุลฺลงฺฆกิา ปีตฯิ 
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เก เร เค สทฺเทฯ กายตฯิ รายตฯิ คายตฯิ ชาตกฯํ ราฯ คตีฯํ กายิตุฯํ รายิตุ,ํ คายิตุฯํ กายิตฺ
วาฯ รายิตฺวาฯ คายิตฺวาฯ 

ตตฺถ ชาตกนฺต ิชาต ํภตู ํอตตี ํอตฺตโน จริต ํกายต ิกเถต ิภควา เอเตนาต ิชาตกฯํ ชาตก
ปาฬิ ห ิอธิ ชาตกนฺต ิวุตฺตฯํ อญฺญตฺร ปน ชาต ํเอวํ ชาตกนฺต ิคเหตพฺพาฯ ตถา ห ิชาตกสทฺโท 
ปริยตฺตยิมฺปิ วตฺตต ิ‘‘อติวุิตฺตก ํชาตก ํอพฺภุตธมฺม’’นฺตอิาทสุี, ชาตยิมฺปิ วตฺตต ิ‘‘ชาตก ํสโมธาเน
สี’’ตอิาทสุีฯ รา วุจฺจต ิสทฺโทฯ คีตนฺต ิคายนํฯ 

เข เช เส ขเยฯ ขายตฯิ ชายตฯิ สายตฯิ ขยํ คจฺฉตตี ิอตฺโถฯ 

เอตฺถ ปน สิยา ‘‘นนุ จ โภ ขายตีต ิปทสฺส ขาทตตี ิวา ปญฺญายตตี ิวา อตฺโถ ภวต,ิ ตถา 
ชายตีต ิปทสฺส นิพฺพตฺตตตี ิอตฺโถ, สายตีต ิปทสฺส รสํ อสฺสาเทตตี ิอตฺโถ, เอวํ สนฺเต โภ กสฺมา 
อธิ เอวํ อตฺโถ ตุมฺเหห ิกถยิต’ี’ต?ิ สจฺจ,ํ ธาตนูนฺตุ อเนกตฺถตฺตา เอวํ อตฺโถ กเถตุ ํลพฺภตฯิ ตถา 
ห ิ‘‘อปปฺสฺสุตายํ ปุริโส, พลพิทฺโทว ชรีต’ี’ต ิเอตฺถ ชีรตีต ิอยํ สทฺโท ชรํ ปาปุณาตตี ิอตฺถ ํอวตฺวา 
วฑฺฒตตี ิอตฺถเมว วทต,ิ เอวํ สมฺปทมทิ ํทฏฺฐพฺพฯํ 

คุ ฆ ุกุ อุ สทฺเทฯ ควตฯิ ฆวตฯิ กวตฯิ อวตฯิ 

ขุ รุ กุ สทฺเทฯ โขตฯิ โรตฯิ โกตฯิ 

จุ ชุ ปุ ปฺลุ คา เส คติยํฯ จวตฯิ ชวตฯิ ปวตฯิ ปลฺวตฯิ คาตฯิ เสตฯิ จวนํ, จุตฯิ ชวนํ, ชโวฯ 
ปวนํ, ปลฺวนํฯ คานํฯ เสตุฯ โปโตฯ ปลฺโวฯ 

เอตฺถ คานนฺต ิคมนํฯ โปโตต ิปวต ิคจฺฉต ิอุทเก เอเตนาต ิโปโต, นาวาฯ ตถา ปลฺวต ิน 
สีทตตี ิปฺลโว, นาวา เอวฯ ‘‘ภนฺินปลฺโว สาครสฺเสว มชฺเฌ’’ต ิห ิชาตกปาฬิ ทสฺิสตฯิ ‘‘นาวา, โป
โต, ปลฺโว, ชลยานํ, ตรณ’’นฺต ินาวาภธิานานิฯ 

เธ เถ สทฺทสงฆฺาเตสุฯ ธายตฯิ ถายตฯิ ภาเว – ธยิต,ิ ถยิตฯิ อตฺิถฯี ถฯี 

เท เต ปาลเนฯ ทายตฯิ ทยาฯ ตาณํฯ 

รา ลา อาทาเนฯ ราตฯิ ลาตฯิ 

อติ อทิ พนฺธเนฯ อนฺตตฯิ อนฺทตฯิ อนฺตฯํ อนฺทุฯ 
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ชุตสุภ รุจ ทิตฺติยํฯ โชตตฯิ โสภตฯิ โรจต,ิ วิโรจตฯิ 

อก อค กุฏิลายํ คติยํฯ อกตฯิ อคตฯิ 

นาถ นาธ ยาจโนปตาปิสฺสริยาสีสาสุฯ นาถตฯิ นาธตฯิ 

สล หุล จล กมฺปเนฯ สลตฯิ หุลตฯิ จลตฯิ กุสลฯํ 

เอตฺถ จ กุจฺฉิเต ปาปเก ธมฺเม สลยตตี ิกุสลํ, เหตุกตฺตุวเสนิท ํนิพฺพจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ ตถา ห ิ
อฏฺฐสาลินิยํ ‘‘กุจฺฉิเต ปาปเก ธมฺเม สลยนฺต ิจลยนฺต ิกมฺเปนฺต ิวิทฺธเํสนฺตตี ิกุสลา’’ต ิ เหตุกตฺตุว
เสน อตฺโถ กถโิตฯ อทิ ํสลธาตุวเสน กุสลสทฺทสฺส นิพฺพจนํฯ อญฺเญสมฺปิ ธาตนูํ วเสน 
กุสลสทฺทสฺส นิพฺพจนํ ภวตฯิ ตถา ห ิอฏฺฐสาลินิยํ อญฺญานิปิ นิพฺพจนานิ ทสฺสิตานิฯ กถ?ํ ‘‘กุจฺ
ฉิเตน วา อากาเรน สยนฺตตี ิกุสา, เต อกุสลธมฺมสงฺขาเต กุเส ลุนนฺต ิฉินฺทนฺตตี ิกุสลาฯ กุจฺฉิ
ตานํ วา สานโต ตนุกรณโต ญาณํ กุสํ นาม, เตน กุเสน ลาตพฺพาต ิกุสลา, คเหตพฺพา ปวตฺ
เตตพฺพาต ิอตฺโถฯ ยถา วา กุสา อุภยภาคคต ํหตฺถปปฺเทสํ ลุนนฺต,ิ เอวมเิมปิ อุปปฺนฺนานุปปฺนฺน
ภาเวน อุภยภาคคต ํกเิลสปกฺข ํลุนนฺต,ิ ตสฺมา กุสา วิย ลุนนฺตตีปิิ กุสลา’’ตฯิ เอวํ อญฺญานิปิ นิพฺ
พจนานิ ทสฺสิตานิฯ ตตฺร ‘‘ธมฺมา’’ อติ ิปทาเปกฺข ํกตฺวา ตทนุรูปลงฺิควจนวเสน ‘‘กุสลา’’ต ินิทฺ
เทโส กโต, อธิ ปน สามญฺญนิทฺเทสวเสน ‘‘กุสล’’นฺต ินปํุสเกกวจนนิทฺเทโส อมฺเหห ิกโตฯ ปุญฺญ
วาจโก ห ิกุสลสทฺโท อาโรคฺยวาจโก จ เอกนฺเตน นปํุสกลงฺิโค, อติรตฺถวาจโก ปน ตลิงฺิคโิก, ยถา 
กุสโล ผสฺโส, กุสลา เวทนาฯ กุสล ํจตฺิตนฺตฯิ กุสลสทฺโท อมิสฺมิ ํภูวาทิคเณ ลาธาตุสลธาตุวเสน 
นิปผฺตฺติ ํคโตต ิเวทติพฺโพฯ อติ ิภูวาทิคเณ สโมธานคตธาตุโย สมตฺตาฯ 

อจิฺเจวํ – 

วิตฺถารโต จ สงฺเขปา, ภูวาทีนํ คโณ มยา; 
โย วิภตฺโต สอุทฺเทโส, สนิทฺเทโส ยถารหฯํ 

อุปสคฺคนิปาเตห,ิ นานาอตฺถยุเตห ิจ; 
โยเชตฺวาน ปทาเนตฺถ, ทสฺสิตานิ วิสุํ วิสุํฯ 

ปาฬินิทสฺสนาทหี,ิ ทสฺสิตานิ สเหว ตุ; 
ตฺยาทฺยนฺตานิ จ รูปานิ, สฺยานฺยนฺตานิ จ สพฺพโสฯ 
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ปทานํ สทสิตฺตญฺจ, ตถา วิสทสิตฺตนํ; 
โจทนาปริหาเรห,ิ สหโิต จตฺถนิจฺฉโยฯ 

อตฺถุทฺธาโร’ภธิานญฺจ, ลงฺิคตฺตยวิมสฺิสนํ; 
อภเิธยฺยกลงฺิเคสุ, สวิเสสปทานิ จฯ 

นานาปทพหุปปฺท-สโมธานญฺจ ทสฺสิต;ํ 
รูฬฺหสีทฺทาทโย เจว, สุวิภตฺตา อนากุลาฯ 

สพฺพนาม ํสพฺพนาม-สทสิานิ ปทานิ จ; 
นานาปเทห ิโยเชตุ,ํ ทสฺสิตานิ ยถารหฯํ 

ตุมนฺตานิ จ รูปานิ, ตฺวาทฺยนฺตานิ จ วิญฺญนูํ; 
ปิฏเก ปาฏวตฺถาย, สพฺพเมต ํปกาสิตฯํ 

เย สทฺทนีตมฺิห ิอมิ ํวิภาค,ํ 
ชานนฺต ิสมฺมา มุนิสาสเน เต; 
อตฺเถสุ สพฺเพสุปิ วีตกงฺขา, 
อจฺฉมฺภโิน สีหสมา ภวนฺตฯิ 

วิภตูภุตคฺคสยมฺภุจกฺเก, 
สุภตูภรูิ ํวทตา นรานํ; 
โย สทฺทนีตมฺิห ิภุวาทิกณฺโฑ, 
วุตฺโต มยา ต ํภชถตฺถกาโมฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

ปนฺนรสห ิปริจฺเฉเทห ิมณฺฑิโต ภูวาทิคโณ นาม 

โสฬสโม ปริจฺเฉโทฯ 

๑๗. รุธาทิฉกฺก 
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รุธาทิคณิก 

อโิต ปรํ ปวกฺขาม,ิ รุธาทิกคณาทโย; 
สาสนสฺโสปการาย, คเณ ตุ ฉพฺพเิธ กถฯํ 

รุธิ อาวรเณฯ รุธิธาตุ อาวรเณ วตฺตตฯิ เอตฺถ อาวรณํ นาม ปิทหนํ วา ปริรุนฺธนํ วา ปลิ
พุทฺธนํ วา หริตุ ํวา อปปฺทานํ, สพฺพเมต ํวฏฺฏตฯิ รุนฺธต,ิ รุนฺธติ,ิ รุนฺธตี,ิ รุนฺเธต,ิ อวรุนฺเธตฯิ 
กมฺมนิ – มคฺโค ปุริเสน รุนฺธยิตฯิ โรโธ, โอโรโธ, วิโรโธ, ปฏิวิโรโธ, วิรุทฺโธ, ปฏิวิรุทฺโธ, ปริรุทฺโธฯ 
รุนฺธตุิ,ํ ปริรุนฺธตุิฯํ รุนฺธตฺิวาฯ ปริรุนฺธตฺิวาฯ 

ตตฺร โรโธต ิจารโกฯ โส ห ิรุนฺธต ิปเวสิตานํ กุรูรกมฺมนฺตานํ สตฺตานํ คมนํ อาวรตตี ิโรโธต ิ
วุจฺจตฯิ โอโรโธต ิราชุพฺพรี, สา ปน ยถากามจารํ จริตุ ํอปปฺทาเนน โอรุนฺธยิต ิอวรุนฺธยิตตี ิโอ
โรโธฯ วิโรโธต ิอนนุกลูตาฯ ปฏิวิโรโธต ิปุนปปฺุนํ อนนุกลูตาฯ วิรุทฺโธต ิวิโรธ ํอาปนฺโนฯ ปฏิวิ
รุทฺโธต ิปฏิสตฺตุภาเวน วิโรธ ํอาปนฺโนฯ ปริรุทฺโธต ิคหณตฺถาย สมฺปริวาริโตฯ วุตฺตญฺห ิ‘‘ยถา 
อรีห ิปริรุทฺโธ, วิชฺชนฺเต คมเน ปเถ’’ตฯิ อวรุทฺโธต ิปพฺพาชโิตฯ 

มุจ โมจเนฯ มคิ ํพนฺธนา มุญฺจตฯิ มุญฺจนํ, โมจนํฯ ทุกฺขปปฺโมจนํ, โมโจฯ 

โมโจต ิเจตฺถ อฏฺฐิกกทลรุีกฺโขฯ มุญฺจตุิฯํ มุญฺจตฺิวาฯ การิเต ‘‘โมเจต,ิ โมเจตุ,ํ โมเจตฺวา’’ตอิา
ทนีิฯ 

ริจ วิเรจเนฯ ริญฺจตฯิ ริญฺจนํ, วิเรจนํ, วิเรโก, วิเรจโกฯ ริญฺจตุิฯํ ริญฺจตฺิวาฯ 

สิจ ปคฆฺรเณฯ อุทเกน ภมูิ ํสิญฺจตฯิ ปุตฺต ํรชฺเช อภสิิญฺจฯิ อภเิสโกฯ มุทฺธาภสิิตฺโต ขตฺตโิย
ฯ สิญฺจ ภกฺิขุ อมิ ํนาวํ, สิตฺตา เต ลหุเมสฺสตฯิ สิตฺตฏฺฐานํฯ สิญฺจตุิฯํ สิญฺจตฺิวาฯ 

ยุช โยเคฯ ยุญฺชต,ิ อนุยุญฺชตฯิ กมฺมนิ ‘‘ยุญฺชยิต’ี’ต ิรูปานิฯ เกจ ิ‘‘ยุญฺชเต’’ต ิ อจิฺฉนฺตฯิ 
ยุญฺชนํ, สํโยโค, อนุโยโค, ภาวนานุยุตฺโต, สญฺโญโค, สญฺโญชนํ, อตฺถโยชนาฯ ทฆี ํสนฺตสฺส 
โยชนํฯ ยุญฺชตุิ,ํ อนุยุญฺชตุิฯํ อนุยุญฺชตฺิวาฯ โยเชตฯิ ตตฺถ สํโยชนนฺต ิพนฺธนํ กามราคาทฯิ โย
ชนนฺต ิ– 

วิทตฺถ ิทฺวาทสงฺคุลฺโย, ตทฺวยํ รตนํ มต;ํ 
สตฺตรตนิกา ยฏฺฐิ, อุสภ ํวีสยฏฺฐิก;ํ 
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คาวุต ํอุสภาสีต,ิ โยชนํ จตุคาวุตฯํ 

ภุช ปาลนพยฺวหรเณสุฯ ปาลนํ รกฺขณํฯ พยฺวหรณํ อชฺโฌหรณํฯ ภุญฺชต,ิ ปริภุญฺชต,ิ สํ
ภุญฺชตฯิ ทาสปริโภเคน ปริภุญฺชฯิ การิเต ‘‘โภเชต ิโภชยต’ี’ตอิาทนีิ รูปานิฯ โภชนํ, สมฺโภโค, มหิ
ภุโช, คามโภชโก, อุปโภโค, ปริโภโคฯ ภุตฺโต โอทโน ภวตาฯ สเจ ภุตฺโต ภเวยฺยาหฯํ โอทนํ ภุตฺ
โต ภุตฺตวา ภุตฺตาวีฯ ตุมนฺตาทตฺิเต ‘‘ภุญฺชตุิ,ํ ปริภุญฺชตุิ,ํ โภเชตุ,ํ โภชยิตุ,ํ ภุญฺชตฺิวา, ภุญฺชตฺิวาน
, ภุญฺชยิ, ภุญฺชยิาน, โภเชตฺวา, โภเชตฺวาน, โภชยิตฺวา, โภชยิตฺวาน’’ อจิฺจาทนีิ ปริสทฺทาทหี ิวิ
เสสิตพฺพานิฯ 

ตตฺร ภุญชฺตีต ิภตฺต ํภุญฺชต,ิ โภชนียํ ภุญฺชตฯิ ตถา ห ิ‘‘ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ขาทต ิวา 
ภุญฺชต ิวา’’ตอิาท ิ วุตฺตฯํ อปิจ กทาจ ิขาทนีเยปิ ‘‘ภุญฺชต’ี’ต ิ โวหาโร ทสฺิสตฯิ ‘‘ผลานิ ขุทฺทกปปฺา
น,ิ ภุญฺช ราช วราวร’’นฺต ิห ิวุตฺตฯํ ปริภุญชฺตีต ิจวีรํ ปริภุญฺชต,ิ ปิณฺฑปาต ํปริภุญฺชต,ิ 
คลิานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ ปริภุญฺชต,ิ ปฏิเสวตตี ิวุตฺต ํโหตฯิ เตเนว จ ปฏิเสวตีต ิปริภุญฺชตตี ิ
อตฺโถ สํวณฺณิยตฯิ อปิจ ‘‘กาเม ภุญฺชต’ี’ต ิจ ‘‘ปญฺจกามคุเณ ปริภุญฺชต’ี’ต ิจ ทสฺสนโต ปน ภุญฺ
ชนปริภุญชฺนสททฺา ปฏิเสวนตฺเถน กตฺถจ ิสมานตฺถาปิ โหนฺตตี ิอวคนฺตพฺพาฯ สํภุญชฺตีต ิสมฺ
โภค ํกโรต,ิ เอกโต วาสํ กโรตตี ิอตฺโถฯ เอตฺถ สิยา ‘‘นนุ จ โภ อตฺร ภุชธาตุ ปาลนพฺยวหรเณสุ 
วุตฺโต, โส กถ ํเอตฺตเกสุปิ อตฺเถสุ วตฺตต’ี’ต?ิ วตฺตเตว, อเนกตฺถา ห ิธาตโว, เต อุปสคฺคสหาเย 
ลภตฺิวาปิ อเนกตฺถตราว โหนฺตฯิ อโิต ปฏฺฐาย ตุมนฺตาทนีิ รูปานิ น วกฺขามฯ ยตฺถ ปน วิเสโส 
ทสฺิสต,ิ ตตฺถ วกฺขามฯ 

กติ เฉทเนฯ กนฺตต,ิ วิกนฺตตฯิ สลฺลกตฺโตฯ 

ภิทิ วิทารเณฯ ภนฺิทตฯิ อนาคตตฺเถ วตฺตพฺเพ ‘‘เภชฺชสฺิสต,ิ ภนฺิทสฺิสต’ี’ต ิทฺวิธา ภวนฺต ิรูปา
นิฯ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ภนฺิทตตี ิภิกฺขุฯ เตนาห – 

‘‘น เตน ภกฺิขุ โส โหต,ิ ยาวตา ภกฺิขเต ปเร; 
วิสํ ธมฺม ํสมาทาย, ภกฺิขุ โหต ิน ตาวตาฯ 

โยธ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ, พาหตฺิวา พฺรหฺมจริยํ; 
สงฺขาย โลเก จรต,ิ สเว ‘ภกฺิข’ูต ิวุจฺจต’ี’ตฯิ 
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อทิญฺจ ขณีาสวํ สนฺธาย วุตฺต,ํ เสกฺขปุถุชฺชนสมณาปิ ยถาสมฺภวํ ‘‘ภกฺิข’ู’ต ิ วตฺตพฺพต ํปา
ปุณนฺตเิยวฯ สงฺฆ ํภนฺิทตตี ิสงฆฺเภทโกฯ เทวทตฺเตน สงฺโฆ ภนฺิโน,ฯ ภนฺิทยิตตี ิภินฺโนต ิห ิ
นิพฺพจนํฯ น เต กฏฺฐานิ ภนฺินานิฯ ภนฺิทตตี ิเภตฺตาฯ 

ฉิทิ ทฺเวธากรเณฯ ฉินฺทตตี ิเฉทโก, เอวํ เฉตฺตาฯ เกเส เฉตฺตุ ํวฏฺฏตฯิ ฉินฺทยิตตี ิฉินฺโนฯ 
ฉินฺโนปิ รุกฺโข ปุนเทว รูหตฯิ อทิ ํปน ภิทิฉิทิทฺวยํ ทิวาทิคณํ ปตฺวา ‘‘ภชิฺชต ิ ฉิชฺชต’ี’ต ิ สุทฺธกตฺตุ
วาจก ํรูปทฺวยํ ชเนต,ิ ตสฺมา ‘‘ภชิฺชตตี ิ ภินฺโน’’ตอิาทนิา สุทฺธกตฺตุวเสนปิ นิพฺพจนํ กาตพฺพฯํ 

ตทิ หํิสานาทเรสุฯ ตนฺทตฯิ ตนฺท,ี ตทฺทุฯ ตทฺทต ิกจฺฉุฯ 

อทิุ ปสวกิเลทเนสุฯ ปสวนํ สนฺทนํฯ กเิลทนํ ตนฺิทตาฯ อุนฺทตฯิ อุนฺทโูร, สมุทฺโทฯ 

วิท ลาเภฯ วินฺทตฯิ โควินฺโท, วิตฺตฯิ เอตฺถ วิตฺตีต ิอนุภวนํ, เวทนา วาฯ 

วิท ตุฏฺฐิยํฯ วินฺทต,ิ นิพฺพนฺิทตฯิ นิพฺพนฺิทนํฯ วิรชฺชตฯิ นิพฺพนฺิโท กามรตยิาฯ วิตฺต,ิ วิตฺต,ํ 
เวโทฯ ลภต ิอตฺถเวท ํธมฺมเวทฯํ 

เอตฺถ วิตฺตีต ิโสมนสฺสํฯ ‘‘วิตฺต ิห ิม ํวินฺทต ิสุต ทสฺิวา’’ต ิห ิวุตฺตฯํ วิตฺตนฺต ิวิตฺตชินนตฺตา 
วิตฺตสงฺขาต ํธนํฯ เวโทต ิคนฺโถปิ ญาณมฺปิ โสมนสฺสมฺปิ วุจฺจตฯิ ‘‘ตณฺิณํ เวทานํ ปารค’ู’ตอิาทสุี 
ห ิคนฺโถ ‘‘เวโท’’ต ิ วุจฺจตฯิ ‘‘พฺราหฺมณํ เวทคุมภชิญฺญา อกญฺิจนํ กามภเว อสตฺต’’นฺตอิาทสุี ญาณํ
ฯ ‘‘เย เวทชาตา วิจรนฺต ิโลเก’’ตอิาทสุี โสมนสฺสํฯ 

เวทคนฺเถ จ ญาเณ จ, โสมนสฺเส จ วตฺตต;ิ 
เวทสทฺโท อมิ ํนานา-ธาตุโต สมุทรีเยฯ 

ลิป ลิมฺปเนฯ ลมฺิปต,ิ ลมฺิปโกฯ อวเลโปฯ อวเลโปต ิอหงฺกาโรฯ 

ลุป อจฺเฉทเนฯ ลุมฺปตฯิ วิลุมฺปโก, วิลุตฺโต วิโลโปฯ 

วิลุมฺปเตว ปุริโส, ยาวสฺส อุปกปปฺต;ิ 
ยทา จญฺเญ วิลุมฺปนฺต,ิ โส วิลุตฺโต วิลุมฺปตตีฯิ 

ปิส จุณฺณเนฯ ปิํสตฯิ ปิสโกฯ ปิสุณา วาจาฯ อาคมฏฺฐกถายํ ปน ‘‘อตฺตโน ปิยภาวํ ปรสฺส 
จ สุญฺญภาวํ ยาย วาจาย ภาสต,ิ สา ปิสุณา วาจา’’ต ิวุตฺต,ํ ต ํนิรุตฺตลิกฺขเณน วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ 
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หิสิ วิหํิสายํฯ หิสํต,ิ วิหิสํตฯิ หิสํโกฯ 

อหิสํโกต ิเม นาม,ํ หิสํกสฺส ปุเร สโต; 
อชฺชาห ํสจฺจนาโมมฺห,ิ น นํ หิสําม ิกญฺิจนํฯ 

หิสํิตพฺพ ํกิสํตตี ิสีโหฯ อาทอินฺตกฺขรวิปลฺลาสวเสน สทฺทสิทฺธ ,ิ ยถา ‘‘กนฺตนฏฺเฐน ตกฺก’’นฺติ
ฯ วิเหสโก, วิเหสนํฯ 

สุมฺภ ปหาเรฯ โย โน คาโวว สุมฺภตฯิ ปริสุมฺภตฯิ สุมฺโภตฯิ อตฺริเม ปาฬิโต ปโยคา – 

‘‘สํสุมฺภมานา อตฺตานํ, กาลมาคมยามเส’’ต ิ จ, 

‘‘เกสคฺคหณมุกฺเขปา, ภมฺูยา จ ปริสุมฺภนา; 
ทตฺวา จ โน ปกฺกมต,ิ พหุทุกฺข ํอนปปฺก’’นฺต ิจ, 

‘‘ภมูิ ํ สุมฺภาม ิเวคสา’’ต ิจฯ 

อญฺญตฺถ ปน อญฺญาปิ วุตฺตาฯ ตา อธิ อนุปปตฺตโิต น วุตฺตาฯ เกเจตฺถ มญฺเญยฺยุํ, ยถา ภู
วาทิคเณ ‘‘สกิ สงกฺายํ ขชิ คติเวกลฺเล’’ตอิาทนีํ ธาตนูํ ปฏิลทฺธวคฺคนฺตภาวสฺส นิคฺคหตีาคมสฺส 
วเสน ‘‘สงฺกต ิขญฺชต’ี’ต ิรูปานิ ภวนฺต,ิ ตถา อมิสฺมิ ํรุธาทิคเณ ‘‘มุจ โมจเน กติ เฉทเน’’ตอิาทนีํ 
ธาตนูํ ปฏิลทฺธวคฺคนฺตภาวสฺส นิคฺคหตีาคมสฺส วเสน ‘‘มุญฺจต ิกนฺตต’ี’ตอิาทนีิ รูปานิ ภวนฺตฯิ เอวํ 
สนฺเต โก อเิมสํ เตสญฺจ วิเสโสต?ิ เอตฺถ วุจฺจเต – เย ภูวาทิคณสฺมิ ํอเนกสฺสรา อสํโยคนฺตา อิ
การนฺตวเสน นิทฺทฏฺิฐา, เต อาขฺยาตตฺตญฺจ นามกิตฺตญฺจ ปตฺวา สุทฺธกตฺตุเหตุกตฺตุวิสเยสุ เอกนฺต
โต นิคฺคหตีาคเมน นิปผฺนฺนรูปา ภวนฺต,ิ น กตฺถจปิิ เตสํ วินา นิคฺคหตีาคเมน รูปปปฺวตฺต ิทสฺิสตฯิ 
ต ํยถา? สงฺกต,ิ สงฺกา, ขญฺชต,ิ ขญฺโช อจิฺจาทฯิ อยํ อเนกสฺสรานํ อิการนฺตวเสน นิทฺทฏฺิฐานํ ภู
วาทิคณิกานํ วิเสโสฯ 

เย จ รุธาทิคณสฺมิ ํอเนกสฺสรา อสํโยคนฺตฺวา อการนฺตวเสน วา อุการนฺตวเสน วา นิทฺทฏฺิฐา
, เต อาขฺยาตตฺต ํปตฺวา สุทฺธกตฺตุวิสเยเยว เอกนฺตโต นิคฺคหตีาคเมน นิปผฺนฺนรูปา ภวนฺติ, น 
เหตุกตฺตุวิสเยฯ นามกิตฺต ํปน สหนิคฺคหตีาคเมน วินา จ นิคฺคหตีาคเมน นิปผฺนฺนรูปา ภวนฺตฯิ 
ยตฺถ วินา นิคฺคหตีาคเมน นิปผฺนฺนรูปา, ตตฺถ สสํโยครูปาเยว ภวนฺตฯิ ต ํยถา? มุญฺจต,ิ มุญฺจาเป
ต,ิ โมเจต,ิ โมจาเปตฯิ ฉินฺทาเปตฯิ เฉเทต,ิ เฉทาเปตฯิ ฉินฺทนํ, เฉโทฯ มุญฺจนํ, โมจนํฯ กนฺตต,ิ 
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กนฺตนํ, สลฺลกตฺโตฯ ปิฏฺฐิมสํานิ อตฺตโน, สาม ํอุกฺกจฺจ ขาทสิ อจิฺจาทนีิฯ ตตฺถ อุกฺกจฺจาต ิอุกฺกนฺ
ตตฺิวา, ฉินฺทตฺิวาต ิอตฺโถฯ 

นนุ จ โภ เอวํ สนฺเต อาขฺยาตนามกิภาวํ ปตฺวา สุทฺธกตฺตุเหตุกตฺตุวิสเยสุ เอกนฺตโต 
ปฏิลทฺธนิคฺคหตีาคเมห ิสกิ ขชิ อาทหีเิยว รุธาทิคณิเกห ิภวิตพฺพ,ํ น ปน มุจฉิทิอาทหีตี?ิ ตนฺน, 
มุจฉิทิอาทหีเิยว รุธาทิคณิเกห ิภวิตพฺพ ํรุจธาตุยา สมานคตกิตฺตา, ตถา ห ิยถา ‘‘รุนฺธสฺิส, รุนฺธ
ยต,ิ รุนฺธาเปต,ิ รุนฺธนํ, โรโธ, วิโรโธ’’ตอิาทสุี นิคฺคหตีาคมานิคฺคหตีาคมวเสน ทฺวิปปฺการานิ รูปา
นิ ทสฺิสนฺต,ิ ตถา มุจฉิทิอาทนีมฺปีตฯิ 

นนุ กจฺจายเน นิคฺคหตีาคมสฺส นิจฺจวิธานตฺถ ํ‘‘รุธาทโิต นิคฺคหตีปุพฺพญฺจา’’ต ิลกฺขณํ วุตฺตนฺ
ต?ิ สจฺจ,ํ ต ํปน กฺริยาปทตฺต ํสนฺธาย วุตฺตฯํ ยท ิจ นามกิปทตฺตมฺปิ สนฺธาย วุตฺต ํภเวยฺย , ‘‘วิ
โรโธ’’ตอิาทนีํ ทสฺสนโต วาสทฺท ํปกฺขปิิตฺวา วตฺตพฺพ ํสิยา, น จ วาสทฺท ํปกฺขปิิตฺวา วุตฺต,ํ เตน 
ญายต ิกฺริยาปทตฺตเํยว สนฺธาย วุตฺตนฺตฯิ 

นนุ จ โภ เอวํ สนฺเต สกิขชิอาทนีํ นิจฺจ ํสนิคฺคหตีาคมกฺริยาปทตฺตเํยว สนฺธาย ‘‘รุธาทโิต 
นิคฺคหตีปุพฺพญฺจา’’ต ิอทิ ํวุตฺตนฺต ิสกฺกา มนฺตุนฺต?ิ น สกฺกา, สกิขชิอาทนีํ รุธธาตุยา อสมาน
คตกิตฺตา นามกิตฺเต ทฺวิปปฺการสฺส อสมฺภวโตฯ ตถา ห ิเยสํ ยา นามกิตฺเต นิคฺคหตีาคมานิคฺคหี
ตาคมวเสน ทฺวิปปฺการวนฺตตา, สา เอว เตสํ รุธาทิคณภาวสฺส ลกฺขณํฯ ตญฺจ สกิขชิอาทนีํ นตฺถิ
ฯ ‘‘สงฺกา ขญฺโช’’ตอิาทนิา ห ินามตฺเต เอโกเยว ปกาโร ทสฺิสต ิสนิคฺคหตีาคโม, ‘‘กมุ ปทวิกฺ
เขเป’’อจิฺจาทนีํ ปน ‘‘กโม, กมนํ, จงฺกโม, จงฺกมน’’นฺตอิาทนิา นามกิตฺเต ทฺวิปปฺการวนฺตตาสมฺภ
เวปิ นิคฺคหตีาคมสฺส อพฺภาสวิสเย ปวตฺตตฺตา สา ทฺวิปปฺการวนฺตตา รุธาทิคณภาวสฺส ลกฺขณํ น 
โหต,ิ ตสฺมา อพฺภาสวิสเย ปวตฺต ํนิคฺคหตีาคม ํวชฺเชตฺวา ยา ทฺวิปปฺการวนฺตตา, สาเยว 
รุธาทิคณิกภาวสฺส ลกฺขณนฺต ิสนฺนิฏฺฐานํ กาตพฺพฯํ อยํ นโย อตวี สุขุโม สมฺมา มนสิ กาตพฺโพฯ 

รุธาที เอตฺตกา ทฏฺิฐา, ธาตโว เม ยถาพล;ํ 
สุตฺเตสฺวญฺเญปิ เปกฺขตฺิวา, คณฺหวฺโห อตฺถยุตฺตโิตตฯิ 

ทุธาทิคโณยํฯ 

ทิวาทิคณิก 
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ทิวุ กีฬาวิชิคิสาพยฺวหารชุติถุติกนฺติคติสตฺตีสุฯ เอตฺถ จ กีฬาต ิลฬนา, วิหาโร วาฯ ลฬ
นาต ิจ ลฬิตานุภวนวเสน รมณํฯ วิหาโร อริิยาปถปริวตฺตนาทนิา วตฺตนํฯ วิชิคิสาต ิวิชยิจฺฉาฯ 
พยฺวหาโรต ิโวหาโรฯ ชุตีต ิโสภาฯ ถุตีต ิโถมนาฯ กนฺตีต ิกมนียตาฯ คตีต ิคมนํฯ สตฺตีต ิ
สามตฺถยิํฯ อเิมสุ อตฺเถสุ ทิวุธาตุ วตฺตตฯิ ทพิฺพตฯิ เทโวฯ เทวีฯ เทวตาฯ 

เอตฺถ เทโวต ิตวิิธา เทวา สมฺมุตเิทวา อุปปตฺตเิทวา วิสุทฺธเิทวาตฯิ เตสุ มหาสมฺมตกาลโต 
ปฏฺฐาย โลเกน ‘‘เทวา’’ต ิสมฺมตตฺตา ราชราชกุมาราทโย สมฺมุติเทวา นามฯ เทวโลเก อุปปนฺนา 
อุปปตฺติเทวา นามฯ ขณีาสวา วิสุทฺธิเทวา นามฯ วุตฺตมฺปิ เจต ํ‘‘สมฺมุตเิทวา นาม ราชาโน เทวิ
โย กุมาราฯ อุปปตฺตเิทวา นาม ภุมฺมเทเว อุปาทาย ตทุตฺตริเทวาฯ วิสุทฺธเิทวา นาม พุทฺธปจฺเจก
พุทฺธขณีาสวา’’ตฯิ 

อทิ ํปเนตฺถ นิพฺพจนํ – ทพิฺพนฺต ิกามคุณฌานาภญฺิญาจตฺิตสฺิสริยาทหี ิกฬีนฺต,ิ เตสุ วา วิ
หรนฺตตี ิเทวาฯ ทพิฺพนฺต ิยถาภลิาสิต ํวิสยํ อปปฺฏิฆาเตน คจฺฉนฺตตีิ เทวาฯ ทพิฺพนฺต ิยถจิฺฉิต
นิปผฺาทเน สกฺโกนฺตตี ิเทวาฯ อถ วา ตตํพํฺยสนนิตฺถรณตฺถเิกห ิสรณํ ปรายณนฺต ิเทวนียา 
อภตฺิถวนียาต ิเทวาฯ โสภาวิเสสโยเคน กมนียาต ิวา เทวาฯ 

เอตฺถ จ ถุติกนฺติ อตฺถา กมฺมสาธนวเสน ทฏฺฐพฺพา, กีฬาทโย ฉ อตฺถา กตฺตุสาธนวเสนฯ 
เกจ ิปน ‘‘ทวุิ กฬีาวิชคิสิาพฺยวหารชุตถุิตคิตสีู’’ต ิปฐนฺตฯิ เกจ ิ‘‘คต’ี’ต ิ ปท ํวิหาย ‘‘ชุตถุิตสีู’’ต ิ
ปฐนฺตฯิ เกจ ิ‘‘ถุต’ี’ต ิ ปท ํวิหาย ‘‘ชุตคิตสีู’’ต ิปฐนฺต,ิ เกจ ิปน ทิวุธาตุ ํ‘‘สตฺติถุติก’’นฺตอิตฺเถปิ 
อจิฺฉนฺตฯิ เตนาห อภธิมฺมสฺส อนุฏีกากาโร ‘‘เทวสทฺโท ยถา กฬีาวิชคิสิาโวหารชุตคิตอิตฺโถ, 
เอวํ สตฺตอิภตฺิถวกมนตฺโถปิ โหต ิธาตุสทฺทานํ อเนกตฺถภาวโต’’ตอิาทฯิ 

อทิ ํปน ยถาวุตฺเตสุ สมฺมุตเิทวาทสุี ปจฺเจก ํนิพฺพจนํ – ทพิฺพนฺต ิกฬีนฺต ิอตฺตโน วิสเย อสฺิส
ริยํ กโรนฺตตี ิเทวา, ราชาโนฯ ทพิฺพนฺต ิกฬีนฺต ิปญฺจห ิกามคุเณห,ิ ปฏิปกฺเข วา วิเชตุ ํอจิฺฉนฺต,ิ 
โวหรนฺต ิจ โลกสฺส ยุตฺตายุตฺต,ํ โชตนฺต ิปรมาย สรีรชุตยิา, โถมยินฺต ิตพฺภาวตฺถเิกห,ิ กามยินฺต ิ
ทฏฺฐุ ํโสตุญฺจ โสภาวิเสสโยเคน, คจฺฉนฺต ิจ ยถจิฺฉิตฏฺฐานํ อปปฺฏิหตคมเนน, สกฺโกนฺต ิจ อานุ
ภาวสมฺปตฺตยิา ตตํกํจิฺจ ํนิปผฺาเทตุนฺต ิเทวา, จาตุมหาราชกิาทโยฯ กฬีนฺต ิปรมาย ฌานกฬีาย, 
วิเชตุ ํอจิฺฉนฺต ิปฏิปกฺข,ํ ปรมสุขุมญาณวิเสสวิสยํ อตฺถญฺจ โวหรนฺต,ิ โชตนฺต ิสพฺพกเิลสโทสก
ลุสาภาวา ปรมวิสุทฺธาย ญาณชุตยิา, โถมยินฺต ิจ วิญฺญาตสภาเวห ิปรมนิมฺมลคุณวิเสสโยคโต, 
กามยินฺต ิจ อนุตฺตรปุญฺญกฺเขตฺตตาย ทฏฺฐุ ํโสตุ ํปูชตุิญฺจ, คจฺฉนฺต ิจ อมตมหานิพฺพานํ อปจฺจา
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คมนียาย คตยิา, สกฺโกนฺต ิจ จตฺิตาจารํ ญตฺวา เต เต สตฺเต หเิต นิโยเชตุ ํอมตมหานิพฺพานสุเข 
จ ปตฏฺิฐาเปตุนฺต ิเทวา, วิสุทฺธเิทวาฯ 

เทวสทฺท ‘‘วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว’’ตอิาทสุี อชฏากาเส อาคโตฯ ‘‘เทโว จ โถก ํโถก ํผุสาย
ต’ี’ตอิาทสุี เมเฆฯ ‘‘อยญฺห ิเทว กุมาโร’’ตอิาทสุี ขตฺตเิยฯ ‘‘อห ํเทว สกลชมฺพุทเีป อญฺญสฺส รญฺ
โญ สนฺตเิก กญฺิจ ิภยํ น ปสฺสาม’ี’ตอิาทสุี อสฺิสรปุคฺคเลฯ ‘‘ปญฺจห ิกามคุเณห ิสมปปิฺโต สมงฺคภีู
โต ปริจาเรต ิเทโว มญฺเญ’’ตอิาทสุี อุปปตฺตเิทเวฯ ‘‘เทวาตเิทวํ นรทมฺมสารถ’ิ’นฺตอิาทสุี วิสุทฺธ ิ
เทเว อาคโตฯ 

เทวีต ิราชภริยาปิ เทวธตีาปิ ‘‘เทวี’’ต ิ วุจฺจตฯิ เทวสฺส ภริยาต ิห ิเทวี, สาปิ อตฺถโต ‘‘ทพิฺพตี
ต ิเทวี’’ต ิวตฺตพฺพา, ยถา ‘‘ภกฺิขตตี ิภกฺิขุนี’’ตฯิ ตถา ห ิวุตฺต ํวิมานวตฺถุอฏฺฐกถาย ํ‘‘ทพิฺพต ิ
อตฺตโน ปุญฺญทิฺธยิา กฬีตตี ิเทวี’’ตฯิ 

เทวตาต ิเทวปุตฺโตปิ พฺรหฺมาปิ เทวธตีาปิฯ ‘‘อถ โข อญฺญตรา เทวตา อภกฺิกนฺตาย รุตฺตยิา 
อภกฺิกนฺตวณฺณา’’ตอิาทสุี ห ิเทวปุตฺโต ‘‘เทวตา’’ต ิ วุตฺโต ‘‘เทโวเยว เทวตา’’ต ิกตฺวา, ตถา ‘‘ตา 
เทวตา สตฺตสตา อุฬารา, พฺรหฺมา วิมานา อภนิิกฺขมตฺิวา’’ตอิาทสุี พฺรหฺมาโนฯ 

‘‘อภกฺิกนฺเตน วณฺเณน, ยา ตฺวํ ตฏฺิฐสิ เทวเต; 
โอภาเสนฺต ีทสิา สพฺพา, โอสธ ีวิย ตารกา’’ต-ิ 

อาทสุี เทวธตีาฯ 

อมิานิ อุปปตฺตเิทวานํ นามานิ – 

เทโว สุโร จ วิพุโธ, นิชฺชโร อมโร มรุ; 
สุธาสี ตทิโส สคฺค-วาสี อนิมโิสปิ จ; 
ทโิวโก’มตปายี จ, สคฺคฏฺโฐ เทวตานิ จฯ 

ขิ ขเยฯ ขยิตฯิ ขโยฯ ขยินํฯ ราคกฺขโยฯ 

ขิ นิวาเส โกธหํิสาสุ จฯ ขยิตฯิ น คจฺฉสิ ยมกฺขยํฯ นาคทาเนน ขยินฺตฯิ 

ตตฺถ ขิยตีต ินิวสตฯิ ยมกฺขยนฺต ิยมนิเวสนํฯ ขิยนฺตีต ิกุชฺฌนฺต ิหิสํนฺต ิวาฯ 
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ฆา คนฺโธปาทาเนฯ ฆายตตี ิฆานํฯ ฆาเนน คนฺธ ํฆายิตุ ํฆายิตฺวาฯ 

รุจ โรจเนฯ โรจนํ รุจฯิ ภตฺต ํเม รุจฺจตฯิ ภตฺตมฺปิตสฺส น รุจฺจตฯิ ปพฺพชฺชา มม รุจฺจตฯิ รุจฺ
จตุิ,ํ รุจฺจตฺิวาฯ เกจ ิปน อมิสฺมิ ํทิวาทิคเณ ‘‘รุจ ทิตฺติมฺหี’’ต ิปฐนฺตฯิ ต ํน ยุตฺต ํกตฺถจปิิ ทตฺิตสิงฺ
ขาตโสภนตฺถวาจกสฺส รุจธาตุโน ‘‘รุจฺจต’ี’ต ิ รูปาภาวโตฯ ตสฺมา เอวํ สลฺลกฺเขตพฺพ,ํ ทตฺิตรุิจนีํ 
วาจโก รุจธาตุ ภุวาทคิณิโกฯ ตสฺส ห ิ‘‘โรจต,ิ วิโรจตฯิ เอกตฺตมุปโรจติ’’นฺต ิ รูปานิเยว ภวนฺต,ิ น 
‘‘รุจฺจต’ี’ต ิรูปํฯ รุจยิาเยว วาจโก ปน ทิวาทิคณิโกปิ โหต ิจุราทิคณิโกปิฯ ตสฺส ห ิทิวาทิคณิก
กาเล ‘‘คมนํ มยฺห ํรุจฺจต’ี’ต ิรูปํฯ จุราทิคณิกกาเล ‘‘กิ ํนุ ชาติ ํน โรเจสี’’ต ิรูปํฯ อาปุพฺโพ เจ อา
จกฺิขเน วตฺตต,ิ ‘‘อาโรเจต,ิ อาโรจยต’ี’ต ิรูปานิ ทสฺิสนฺตฯิ 

มุจ โมกฺเขฯ ทุกฺขโต มุจฺจตฯิ สทฺธาย อธมุิจฺจตฯิ มุตฺต,ิ วิมุตฺต,ิ อธมุิตฺต,ิ มุจฺจมาโนฯ 

อุจ สมวาเยฯ อุจฺจตฯิ โอโก, อกูา, อุกฺกาฯ 

โอโกต ิอุทกมฺปิ อาวาโสปิฯ ‘‘โอกปุณฺเณห ิจวีเรห’ี’ต ิจ, ‘‘วาริโชว ถเล ขตฺิโต, โอกโมกต
มุพฺภโต’’ต ิ เจตฺถ ปโยโคฯ อูกาต ิสีเส นิพฺพตฺตกมิวิิเสโสฯ 

อุกฺกาต ิทปิีกาทโย วุจฺจนฺตฯิ ‘‘อุกฺกาสุ ธาริยมานาสู’’ต ิห ิอาคตฏฺฐาเน ทปิีกา ‘‘อุกฺกา’’ต ิ
วุจฺจตฯิ ‘‘อุกฺก ํพนฺเธยฺย, อุกฺก ํพนฺธตฺิวา, อุกฺกามุข ํอาลมฺิเปยฺยา’’ต ิ อาคตฏฺฐาเน องฺคารกปลฺลฯํ 
‘‘กมฺมารานํ ยถา อุกฺกา, อนฺโต ฌายต ิโน พห’ี’ต ิอาคตฏฺฐาเน กมฺมารุทฺธนํฯ ‘‘เอวํ วิปาโก อุกฺกา
ปาโต ภวิสฺสต’ี’ต ิอาคตฏฺฐาเน วาตเวโค ‘‘อุกฺกา’’ต ิ วุจฺจตฯิ ‘‘สณฺฑาเสน ชาตรูปํ คเหตฺวา อุกฺกา
มุเข ปกฺขเิปยฺยา’’ต ิอาคตฏฺฐาเน สุวณฺณการานํ มสูา ‘‘อุกฺกา’’ต ิ เวทติพฺพาฯ อจิฺเจวํ – 

ทปิีกาวาตเวเคสุ, กมฺมารานญฺจ อุทฺธเน; 
มสูายมฺปิ จ องฺคาร-กปลฺเล จาต ิปญฺจสุ; 
วิสเยสุ ปเนเตสุ, อุกฺกาสทฺโท ปวตฺตต;ิ 

เฉ เฉทเนฯ ฉิยต,ิ ฉิยนฺตฯิ อวจฺฉิต,ํ อวจฺฉาตฯํ เฉตฺวาน โมฬิ ํวรคนฺธวาสิตฯํ 

สช สงเฺคฯ สงโฺค ลคนํฯ สชฺชตฯิ สชฺชนํ, สชฺชโิต, สตฺโตฯ 

ยุช สมาธิมฺหิฯ สมาธานํ สมาธิ, กายกมฺมาทนีํ สมฺมาปโยควเสน อวิปปฺกณฺิณตาต ิอตฺโถฯ 
ยุชฺชตฯิ โยโค, โยคฯี 
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เอตฺถ โยโคต ิวีริยํฯ ตญฺห ิ– 

‘‘วายเมเถว ปุริโส, น นิพฺพนฺิเทยฺย ปณฺฑิโต; 
ปสฺสาม ิโว’ห’มตฺตานํ, ยถา อจิฺฉิ ํตถา อหุ’’นฺต ิ

วจนโต อวสฺสํ กาตุ ํยุชฺชต ิอุปปชฺชตตี ิโยโคต ิวุจฺจตฯิ 

รนฺช ราเคฯ รชฺชตฯิ วิรชฺชตฯิ รชฺชมาโน, รชฺช,ํ รชฺชนฺโต, ราโค, วิราโค, รชฺชนํ, วิรชฺชนํ, 
รชนียํฯ อุปสคฺควเสน อญฺโญ อตฺโถ ภวตฯิ สมฺหา รฏฺฐา นิรชฺชต,ิ อตฺตโน รฏฺฐา นิคฺคจฺฉตตี ิอตฺ
โถฯ 

ตตฺถ วิราโคต ิวิรชฺชนฺต ิเอตฺถ สํกเิลสธมฺมาต ิวิราโค, นิพฺพานํ มคฺโค จฯ 

วิชี ภยจลเนสุฯ วิชฺชต,ิ สํวิชฺชตฯิ สํเวโค, สํเวชนียํฯ อุพฺพชิฺชตฯิ อุพฺเพโค, อุพฺพคิฺคหทโยฯ 

ลุช วินาเสฯ ลุชฺชตตี ิโลโกฯ โลโป, ลุตฺต,ิ ลุชฺชนํ, ลุตฺโตฯ 

ฐา คตินิวตฺติยํฯ ฐายตฯิ ฐายี, ฐิต,ิ ฐานํ, ฐิโต, ตตฺรฏฺโฐ, ตฏฺิฐํ, กปปฺฏฺฐายี, อาสภฏฺฐานฏฺ
ฐายีฯ 

‘‘สุข ํสยาม ิฐายาม,ิ สุข ํกปเฺปม ิชวีิต;ํ 
อหตฺถปาโส มารสฺส, อโห สตฺถานุกมฺปโก’’ต ิ

ปาฬิ นิทสฺสนํฯ ลาปํ โคจรฏฺฐายินนฺต ิจฯ ตตฺถ ฐายามีต ิตฏฺิฐามฯิ 

ฑิคติยํฯ ฑิยตฯิ เฑมาโนฯ ฑิโน วาฯ ‘‘อุจฺเจ สกุณ เฑมาน, ปตฺตยาน วิหงฺคมฯ วชฺเชสิ โข 
ตฺวํ วามรุู’’นฺต ินิทสฺสนํฯ 

เอตฺถ ฑิยตตี ิเฑมาโนต ินิพฺพจนํ คเหตพฺพฯํ 

ตา ปาลเนฯ ตายตฯิ อฆสฺส ตาตาฯ โส นูน กปโณ ตาโต, จริํ รุชฺชต ิอสฺสเมฯ ตาณํ, ปริตฺต,ํ 
โคตฺตฯํ ตฺวํ โขสิ อุปาสก กตกลฺยาโณ กตภรุีตฺตาโณฯ 

ตตฺร ปริตฺตนฺต ิมหาเตชวนฺตตาย สมนฺตโต สตฺตานํ ภยํ อุปทฺทวํ อุปสคฺคญฺจ ตายต ิรกฺขตี
ต ิปริตฺต,ํ ค ํตายตตี ิโคตฺตํฯ 
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นต คตฺตวินาเมฯ คตฺตวินาโม คตฺตวิกฺเขโปฯ นจฺจตฯิ นจฺจฯํ นิคณฺโฐ นาฏปุตฺโตฯ 

ทา โสธเนฯ ทายตฯิ ทานํฯ อนุโยคทาปนตฺถฯํ อนุโยค ํทตฺวาฯ ทานํ ทตฺวาฯ 

ทา สุปเนฯ ทายตฯิ นิทฺทายตฯิ นิทฺทายนํ, นิทฺทายมาโน, นิทฺทายนฺโตฯ 

ทาทาเนฯ ปุริโส ทานํ ทายตฯิ อาปุพฺโพ คหเณฯ อทนฺินํ อาทยิตฯิ สีล ํสมาทยิตฯิ กมฺเม – 
ปุริเสน ทานํ ทยีต,ิ อทนฺินํ อาทยิตฯิ การิเต – อาทเปต,ิ สมาทเปต,ิ อาทปยต,ิ สมาทปยต,ิ เย 
ธมฺมเมวาทปยนฺต ิสนฺโตฯ 

ทา อวขณฺฑเนฯ ทยิต,ิ ทยินฺตฯิ ปริตฺตฯํ 

เอตฺถ จ ปริตฺตนฺต ิสมนฺตโต ขณฺฑิตตฺตา ปริตฺตฯํ อปปฺมตฺตกญฺห ิโคมยปิณฺฑํ ปริตฺตนฺต ิ
วุจฺจตฯิ ตสฺมา ปริตฺตนฺต ิอปปฺกสฺส นาม ํกามาวจรสฺส จ ธมฺมสฺส อปเฺปสกฺขตฺตาฯ 

ทา สุทฺธิยํฯ ทายตฯิ โวทายตฯิ โวทานํฯ อกมฺมโกยํ ธาตุฯ ตถา ห ิ‘‘โวทายต ิสุชฺฌต ิเอเต
นาต ิโวทานํ, สมถวิปสฺสนา’’ต ิเนตฺติสํวณฺณนายํ วุตฺตฯํ 

ที ขเยฯ ทยีเตฯ ทโีน, อาทนีโวฯ 

ตตฺร ทโีนต ิปริกฺขณีญาตธินาทภิาเวน ทุกฺขโิตฯ อาทีนโวตอิาทนีํ ทุกฺข ํวาต ิอธคิจฺฉต ิเอเต
นาตอิาทนีโว, โทโสฯ 

ทุ ปริตาเปฯ ทุยเตฯ ทุโน, ทโูตฯ 

ภิทิ ภิชฺชเนฯ ภชิฺชนธมฺม ํภชิฺชตฯิ ภชิฺชตตี ิภนฺิโนฯ ภชิฺชนํ เภโทฯ 

ฉิทิ ฉิชฺชเนฯ สุตฺต ํฉิชฺชตฯิ ฉิชฺชตตี ิฉินฺโนฯ เอวํ ฉิทฺทฯํ ฉิชฺชนํ เฉโทฯ 

ขิทิ ทีนิเยฯ ทนีภาโว ทีนิยํ, ยถา ทกฺขยิํฯ ขชิฺชต,ิ ขนฺิโน, อขนฺินมต,ิ เขโท, เขทงฺคโต 
โลกหติาย นาโถฯ 

เอตฺถ เขทงคฺโตต ิกายิกทุกฺขสงฺขาต ํปริสฺสม ํปตฺโต, ทุกฺขมนุภวีต ิอตฺโถฯ 
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ปท คติยํฯ ปชฺชตฯิ มคฺค ํปฏิปชฺชตฯิ ปฏิปตฺติ ํปฏิปชฺชตฯิ อทฺธานมคฺคปปฺฏิปนฺโน โหต,ิ 
ผลสมาปตฺติ ํสมาปชฺชตฯิ อาปตฺติ ํอาปชฺชตฯิ อกมฺมกมฺปิ ภวต,ิ เตสํ อธมฺโม อาปชฺชต,ิ ปชฺโช, 
พฺยคฺฆปชฺโช, สมฺปทาโยฯ 

เอตฺถ จ ปชฺโชต ิมคฺโคฯ พฺยคฺฆปชฺเช สทฺทุลปเถ ชาโตต ิพยฺคฆฺปชฺโช, เอวํนามโก กุลปุตฺ
โตฯ สมฺปทยิต ิญาปิยต ิธมฺโม เอเตนาต ิสมฺปทาโย, อกฺขาตาฯ 

วิท สตฺตายํฯ สตฺตา วิชฺชมานากาโรฯ วิชฺชต,ิ สํวิชฺชตฯิ ชาตเวโท, วิชฺชา, อวิชฺชา, วิทโิตฯ 

ตตฺถ ชาตเวโทต ิอคฺคฯิ โส ห ิชาโตว เวทยต ิธมูชาลุฏฺฐาเนน ปญฺญายต,ิ ตสฺมา ชาตเวโท
ต ิวุจฺจตฯิ วิชฺชาต ิธมฺมานํ สภาวํ วิทติ ํกโรตตี ิวิชฺชา, ญาณํฯ อวิชฺชาต ิขนฺธานํ ราสฏฺฐํ, อายต
นานํ อายตนฏฺฐํ, ธาตนูํ สุญฺญฏฺฐํ, สจฺจานํ ตถฏฺฐํ, อนฺิทฺริยานํ อธปิตยิฏฺฐํ อวิทติ ํกโรตตี ิอวิชฺชาฯ 
ทุกฺขาทนีํ ปีฬนาทวิเสน วุตฺต ํจตุพฺพธิ ํอตฺถ ํอวิทติ ํกโรตตีิ อวิชฺชา, โมโหฯ 

มท อุมฺมาเทฯ อุมฺมาโท นาม มุยฺห นํ วา สตวิิปปฺวาโส วา จตฺิตวิกฺเขโป วาฯ มชฺชต ,ิ 
ปมชฺชตฯิ มตฺโต, สุรามทมตฺโตฯ มตฺโต อห ํมหาราชฯ ปุตฺตมสํานิ ขาทยิฯํ มตฺตหตฺถ,ี ปมตฺโต, 
อุมฺมตฺโตฯ 

อปปฺมาโท อมต ํปท,ํ ปมาโท มจฺจุโน ปท;ํ 
อปปฺมตฺตา น มยฺิยนฺต,ิ เย ปมตฺตา ยถา มตาฯ 

มิท สิเนหเนฯ เมชฺชตฯิ เมตฺตา, เมตฺต,ิ มตฺิต,ํ มตฺิโตฯ 

อนฺตรธา อทสฺสเนฯ อนฺตรปุพฺโพ ธาธาตุ วิชฺชมานสฺส วตฺถุโน อทสฺสเน วตฺตตฯิ อนฺตรธา
ยตฯิ อนฺตรธานํ, อนฺตรธายนฺโตฯ สา เทวตา อนฺตรหติาฯ อนฺตราปิธายตฯิ 

พุธ อวคมเนฯ อวคมนํ ชานนํฯ พุชฺฌต,ิ พุทฺโธ, พุทฺธ,ิ พุทฺธ,ํ โพโธ, โพธฯิ พุชฺฌติา สจฺจา
นิฯ สกล ํพุทฺโธ, พุทฺธวา, วิโพเธต,ิ โพเธตา, พุทฺโธ, วิพุทฺโธ อจิฺจาทนีิฯ 

ตตฺร พุทฺโธต ิพุชฺฌติา สจฺจานีต ิพุทฺโธ, โพเธตา ปชายาต ิพุทฺโธฯ อถ วา ปารมติาปริภาวิ
ตาย ปญฺญาย สพฺพมฺปิ เญยฺยํ อพุชฺฌตี ิพุทฺโธฯ เกจ ิปน กมฺเมนปิ พุทฺธสทฺทสฺส สิทฺธ ํอจิฺฉนฺตา 
เอวํ นิพฺพจนํ กโรนฺต ิ‘‘สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควาต ิอธคิตคุณวิเสเสห ิขณีาสเวห ิพุชฺฌติพฺโพ
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ต ิพุทฺโธ’’ตฯิ วิตฺถาโร ปน นิทฺเทเส วุตฺตนเยน คเหตพฺโพฯ พุทฺธตี ิพุชฺฌตตี ิพุทฺธิฯ เอวํ พุทฺธ ํ
โพโธ โพธิ จฯ อถ วา พุชฺฌนํ พุทฺธิฯ เอวํ โพโธ โพธิ จ, สพฺพเมต ํปญฺญายาธวิจนํฯ 

อทิานิ โพธิสทฺทสฺส อตฺถุทฺธารํ วทามฯ โพธีต ิห ิรุกฺโขปิ มคฺโคปิ สพฺพญฺญุตญฺญาณมฺปิ นิพฺ
พานมฺปิ เอวํปณฺณตฺตโิก ปุคฺคโลปิ วุจฺจต,ิ ตถา ห ิ‘‘โพธรุิกฺขมเูล ปฐมาภสิมฺพุทฺโธ’’ต ิจ, ‘‘อนฺตรา 
จ โพธิ ํอนฺตรา จ คย’’นฺต ิจ อาคตฏฺฐาเน รุกฺโข โพธตี ิวุจฺจตฯิ ‘‘จตสุู มคฺเคสุ ญาณ’’นฺต ิ
อาคตฏฺฐาเน มคฺโคฯ ‘‘ปปโฺปต ิโพธิ ํวรภรูิ สุเมธโส’’ต ิอาคตฏฺฐาเน สพฺพญฺญุตญฺญาณํฯ ‘‘ปตฺ
วาน โพธิ ํอมต ํอสงฺขต’’นฺต ิอาคตฏฺฐาเน นิพฺพานํฯ ‘‘โพธ ิภนฺเต ราชกุมาโร ภควโต ปาเท สิรสา 
วนฺทต’ี’ต ิ‘‘อริยสาวโก โพธตี ิวุจฺจต’ี’ต ิจ อาคตฏฺฐาเน เอวํปณฺณตฺตโิก ปุคฺคโลฯ 

อตฺริท ํวุจฺจต ิ– 

รุกฺเข มคฺเค จ นิพฺพาเน, ญาเณ สพฺพญฺญุตาย จ; 
ตถา ปณฺณตฺตยิญฺเจว, โพธิสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

พุชฺฌตตี ิพุชฺฌิตา, โพเธตตี ิโพเธตาฯ 

เอตฺถ จ โกจ ิปโยโค ตุมนฺตาทนีิ จ รูปานิ วุจฺจนฺเต – ‘‘คุยฺหมตฺถมสมฺพุทฺธ,ํ สมฺโพธยต ิโย 
นโรฯ ปรํ สมฺพุทฺธุมรหตฯิ พุชฺฌตุิ,ํ พุทฺธุ,ํ พุชฺฌตฺิวา, พุชฺฌตฺิวาน, พุชฺฌตุิน, พุทฺธยิ, พุทฺธยิาน, 
พุทฺธา, พุทฺธาน’’ อติ ิภวนฺตฯิ 

ตตฺร อสมฺพุทฺธนฺต ิปเรห ิอญฺญาต,ํ ‘‘อสมฺโพธ’’นฺตปิิ ปาโฐ, ปเรสํ โพเธตุ ํอยุตฺตนฺต ิอตฺโถฯ 
สมฺพุทฺธุนฺต ิสํพุชฺฌตุิฯํ พุทฺธาต ิพุชฺฌตฺิวา, เอวํ พุทฺธานาต ิเอตฺถาปิฯ 

เกจ ิปน ‘‘นามรูปปริจฺเฉเท ‘โพธมิคฺเคน พุธฺวา’ต ิจ, ‘‘พุธฺวา โพธติเล ยมาห สุคโต’ต ิจ 
ธการวการสญฺโญควโต ปทสฺส ทสฺสนโต ตฺวาปจฺจยนฺตภาวโต จ ธการวการสํโยควเสน ‘‘พุธฺวา’’
ต ิปทสิทฺธ ิอจิฺฉิตพฺพา’’ต ิ วทนฺต,ิ ต ํตาทสิสฺส ปทรูปสฺส พุทฺธวจเน อทสฺสนโต จ, พุทฺธวจนสฺส 
อนนุกลูตาย จ, ปริสุทฺเธ จ โปราณโปตฺถเก วการสํโยควิคตสฺส ‘‘โพธมิคฺเคน พุทฺธา’’ตจิ, ‘‘พุทฺธา 
โพธติเล’’ต ิจ ปทสฺส ทสฺสนโต น คเหตพฺพฯํ ตถา ห ิน ตาทโิส ปาโฐ พุทฺธวจนสฺส อนุกโูล โหตตีิ
ฯ น ห ิพุทฺธวจเน วสฺสสตมฺปิ วสฺสสหสฺสมฺปิ ปริเยสนฺตา ตาทสิํ วการธการสญฺโญคปท ํปสฺสิสฺสนฺ
ตฯิ เอวํ ‘‘พุธฺวา’’ต ิปทรูปสฺส พุทฺธวจนสฺส อนนุกลูตา ทฏฺฐพฺพาฯ ตญฺห ิสกฺกฏคนฺเถ กตปริจยภา
เวน วญฺจเิตห ิวิทหู ิอจิฺฉิต,ํ น สทฺธมฺมนีตวิิทหูฯิ เอตฺถ อมิานิ นิทสฺสนปทานิ เวทติพฺพานิ – 
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โก ม ํวิทฺธา นิลยีตฯิ ลทฺธา มจฺโจ ยทจิฺฉตฯิ ลทฺธาน ปุพฺพาปริยํ วิเสสํ, อทสฺสนํ มจฺจุราชสฺส 
คจฺเฉฯ 

อุมฺมาทนฺตมิห ํทฏฺิฐา, อามุกฺกมณิกุณฺฑล;ํ 
น สุปาม ิทวิารตฺติ,ํ สหสฺสํว ปราชโิต’’ต;ิ 

ตตฺถ วิทฺธาต ิวิชฺฌตฺิวาฯ ลทฺธาต ิลภตฺิวาฯ ลทฺธานาต ิลภตฺิวานฯ ทิฏฺฐาต ิทสฺิวาฯ อติ ิ
‘‘วิทฺธา ลทฺธา ลทฺธาน ทฏฺิฐา’’ต ิปทานิ ตฺวาปจฺจเยน สทฺธิ ํคตานิปิ สญฺโญควเสน 
วการปฏิพทฺธานิ น โหนฺต,ิ ตสฺมา ‘‘พุทฺธา พุทฺธาน’’ อจิฺเจตานิปิ ‘‘ลทฺธา ลทฺธาน’’ อจิฺจาทนีิ วิย 
ปริหนีวการสญฺโญคานิ เอว คเหตพฺพานิฯ เย ‘‘พุธฺวา’’ต ิรูปํ อจิฺฉนฺต ิปฐนฺต ิจ, มญฺเญ เต ตฺ
วาปจฺจโย วญฺเจต,ิ เตน เต วญฺจนํ ปาปุณนฺต,ิ ตสฺมา ตาทสิํ รูปํ อคฺคเหตฺวา โย สทฺทนีตยิํ สทฺทวิ
นิจฺฉโย วุตฺโต, โสเยว อายสฺมนฺเตห ิสารโต ปจฺเจตพฺโพฯ 

พุธ โพธเนฯ สกมฺมกากมฺมโกยํ ธาตุฯ ตถา ห ิโพธนสทฺทุจฺจารเณน ชานนํ วิกสนํ นิทฺทกฺข
โย จ คหโิต, ตสฺมา ‘‘พุธ ญาเณ, พุธ วิกสเน, พุธ นิทฺทกฺขเย’’ต ิ วุตฺต ํโหตฯิ พุชฺฌต ิภควา, ธมฺ
เม พุชฺฌต,ิ ปพุชฺฌต,ิ ปทุม ํพุชฺฌตฯิ ปุริโส พุทฺโธ, ปพุทฺโธ, โพธต,ิ ปโพธต ิอจิฺจาทนีิฯ 

สํธา สนฺธิมฺหิฯ สํปุพฺโพ ธาธาตุ สนฺธมฺิห ิวตฺตตฯิ เนวสฺส มทฺท ีภากุฏิ, น สนฺธยิต ิน โรทติ
ฯ น สนฺธิยตีต ิอทิ ํอญฺเญห ิปกรเณห ิอสาธารณํ ทิวาทิรูปํฯ 

ธนุ ยาจเนฯ มาตา ห ิตว อรินฺธต,ิ วิธรสฺส หทยํ ธนิยฺยตฯิ อทิมฺปิ อสาธารณํ ทิวาทิรูปํฯ 

ธี อนาทเรฯ ธยีเตฯ ธโีนฯ 

ยุธ สมฺปหาเรฯ ยุชฺฌตฯิ โยโธ, ยุทฺธ,ํ จรณายุโธ, ยการสฺส วการภาเว ‘‘อาวุธ’’นฺต ิ รูปํฯ 
ตตฺร จรณายุโธต ิกุกฺกุโฏฯ 

กุธ โกเปฯ กุชฺฌตฯิ โกโธ, กุชฺฌนา, กุชฺฌติตฺตฯํ กุทฺโธ อตฺถ ํน ชานาต,ิ กุทฺโธ ธมฺม ํน ปสฺ
สตฯิ 

สุธ โสเจยฺเยฯ โสเจยฺยํ สุจภิาโวฯ สุชฺฌตฯิ สุทฺธ,ิ วิสุทฺธ,ิ สุชฺฌนํ, สุทฺโธ, วิสุทฺโธ, ปริสุทฺโธฯ 
การิเต ‘‘โสเธต,ิ โสธโก’’ อจิฺจาทนีิฯ 

สิธุ สํราธเนฯ สิชฺฌตฯิ สิทฺธฯิ 
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รธ หํิสายํฯ รชฺฌต,ิ วิรชฺฌต,ิ อปรชฺฌตฯิ อปราโธฯ 

ราธ สาธ สํสิทฺธิยํฯ ราธยต,ิ สาธยตฯิ อาราธนํ, สาธนํฯ สปรหติ ํสาเธตตี ิสาธุ, สปปฺุริโสฯ 
อจฺจนฺต ํสาเธตพฺพนฺต ิสาธุ, ลทฺธก ํสุนฺทรํ ทานสีลาทฯิ 

วิธ วิชฺฌเนฯ วิชฺฌตฯิ ปฏิวิชฺฌตฯิ ขณ วิทฺธ, วิธุ, วิชฺฌนโก, วิทฺโธ, ปฏิวิทฺโธ, วิชฺฌนํ, เวโธ, 
ปฏิเวโธ, วิชฺฌตฺิวา, วิทฺธา, วิทฺธานฯ โก ม ํวิทฺธา นิลยีตฯิ 

อิธ วุทฺธิยํฯ อชิฺฌต,ิ สมชิฺฌตฯิ อทิฺธ,ิ อชิฺฌนํ, สมชิฺฌนํ, อทิฺโธฯ ตตฺถ อิทฺธีต ิอชิฺฌนํ อทิฺธฯิ 
อชิฺฌนฺต ิวา สตฺตา เอตาย อทิฺธา วุทฺธา อุกฺกสํคตา โหนฺตตี ิอิทฺธิฯ 

คิธุ อภิกงขฺายํฯ คชิฺฌต,ิ คชิฺโฌฯ คทฺโธฯ คทฺธพาธปุิพฺโพฯ กามคทิฺโธ น ชานาสิฯ เคโธฯ 

รุธิ อาวรเณฯ รุชฺฌต,ิ วิรุชฺฌต,ิ ปฏิวิรุชฺฌตฯิ วิโรธโก, วิรุทฺโธฯ โรโธ, วิโรโธ, ปฏิวิโรโธ, อนุ
วิโรโธฯ 

อนุวิธา อนุกรเณฯ อนุวิปุพฺโพ ธาธาตุ อนุกฺริยายํ วตฺตตฯิ ปุริโส อญฺญสฺส ปุริสสฺส กฺริยํ 
อนุวิธยีต ิตตฺรายํ ปาฬิ – 

ทสูิโต คริิทตฺเตน, หโย สามสฺส ปณฺฑโว; 
โปราณํ ปกติ ํหตฺิวา, ตสฺเสวานุวิธยีต’ี’ตฯิ 

อิทมฺปิ อสาธารณํ ทิวาทิรูปํฯ 

อนุรุธ กาเมฯ กาโม อจิฺฉาฯ อนุปุพฺโพ รุธธาตุ อจิฺฉายํ วตฺตตฯิ อนุรุทฺโธ, อนุโรโธฯ อนุสฺ
มาต ิกิ ํวิโรโธฯ 

ตตฺถ อนุรุทฺโธต ิอนุรุชฺฌต ิปณีต ํปณีต ํวตฺถุ ํกาเมตตี ิอนุรุทฺโธฯ อนุโรโธต ิอนุกลูตาฯ อยํ 
ปาฬ ิ‘‘โส อุปปฺนฺนํ ลาภ ํอนุรุชฺฌต,ิ อลาเภ ปฏิวิรุชฺฌต’ี’ตฯิ 

พยฺธ ตาฬเนฯ พฺยชฺฌตฯิ พฺยาโธฯ พยฺาโธต ิลุทฺโธฯ ต ํต ํมคิ ํพฺยชฺฌต ิตาเฬต ิหิสํตตี ิพฺ
ยาโธฯ 

คุธ ปริเวฐเนฯ คุชฺฌตฯิ โคธาฯ 
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มน ญาเณฯ มญฺญต,ิ อวมญฺญต,ิ อตมิญฺญตฯิ เสยฺยาทวิเสน มญฺญตตี ิมาโนฯ ‘‘มญฺญนา, 
มญฺญติตฺต,ํ มาโน, อหงฺกาโร, อุนฺนต,ิ เกตุ, ปคฺคโห, อวเลโป’’ต ิปริยายาฯ 

ชน ชนเนฯ สกมฺมโกยํ ธาตุฯ ‘‘ชญฺญต’ี’ตมิสฺส รูปํ, กโรตตี ิอตฺโถฯ การิเต – ชเนสิ ผุสฺสต ี
มมฯํ ชนยต,ิ สุข ํชเนต,ิ ชนยตตี ิชนโก, ปิตา, โย โกจ ิวา นิพฺพตฺเตตาฯ ปุถุ กเิลเส ชเนตตี ิ
ปุถุชฺชโนฯ ตตฺถ ‘‘ชเนต ิชนยต’ี’ต ิรูปานิ จุราทิคณํ ปตฺวา สุทฺธกตฺตุรูปานิ ภวนฺตฯิ กโรตตี ิห ิ
เตสํ อตฺโถฯ เหตุกตฺตุวเสนปิ ตทตฺโถ วตฺตพฺโพ ‘‘นิพฺพตฺเตต’ี’ตฯิ 

ชนี ปาตุภาเวฯ อีการนฺโตยํ อกมฺมโก ธาตุ, วิปุพฺโพ เจ, สกมฺมโกฯ ปุตฺโต ชายต,ิ ชาโตฯ 
ปุถุ กเิลสา ชายนฺต ิเอตฺถาต ิปุถุชฺชโนฯ ชนนํ ชาต,ิ ‘‘สญฺชาต,ิ นิพฺพตฺต,ิ อภนิิพฺพตฺต,ิ ขนฺธานํ 
ปาตุภาโว’’ต ิปริยายาฯ อตฺิถ ี ปุตฺต ํวิชายต,ิ อตฺิถ ีปุตฺต ํวิชาตาฯ โส ปุริโส วิชาตมาตุยาปิ อมนา
โปฯ อุปวิชญฺญา อตฺิถฯี การิเต ‘‘ชาเปต,ิ ชาปยตฯิ อตฺถชาปิกา ปญฺญา’’ต ิรูปานิฯ 

หน หํิสายํฯ อธิ หํิสาวจเนน ฆฏฺฏนํ คเหตพฺพฯํ สทฺโท โสตมฺห ิหญฺญตฯิ ปฏิหญฺญตฯิ 
พุทฺธสฺส ภควโต โวหาโร โลกเิล โสเต ปฏิหญฺญตฯิ อมิานิ กตฺตุปทานิฯ ภูวาทิคณํ ปน ปตฺวา 
‘‘โลเหน เว หญฺญต ิชาตรูปํ, น ชาตรูเปน หนนฺต ิโลห’’นฺต ิปาฬิยํ ‘‘หญฺญต’ี’ต ิ ปท ํกมฺมปท,ํ ชา
ตรูปํ โลเหน กมฺมาเรห ิหญฺญตตี ิอตฺโถฯ ‘‘หนนฺต’ี’ต ิปท ํกตฺตุปท,ํ โลห ํชาตรูเปน กมฺมารา หนนฺ
ตตี ิห ิอตฺโถฯ เอตฺถ หนนํ ปหรณนฺต ิคเหตพฺพฯํ 

รูป รุปฺปเนฯ รุปฺปนํ กุปปฺนํ ฆฏฺฏนํ ปีฬนํฯ รุปปฺตฯิ รูปํ, รุปปฺนํฯ อมิสฺส ปน ‘‘รูป รูปกฺริ
ยาย’’นฺต ิจุราทิคเณ ฐิตสฺส ‘‘รูเปต ิรูปยต’ี’ต ิรูปานิ ภวนฺตฯิ 

ตตฺถ รูปนฺต ิเกนฏฺเฐน รูปํ? รุปปฺนฏฺเฐน รูปํฯ วุตฺตญฺเหต ํภควตา ‘‘กญฺิจ ภกฺิขเว รูปํ? รุปฺ
ปตตี ิโข ภกฺิขเว ตสฺมา ‘รูป’นฺต ิวุจฺจตฯิ เกน รุปปฺต?ิ สีเตนปิ รุปปฺต,ิ อุณฺเหนปิ รุปปฺต,ิ ชฆิจฺ
ฉายปิ รุปปฺต,ิ ปิปาสายปิ รุปปฺต,ิ ฑํสมกสวาตาตปสรีสปสมฺผสฺเสนปิ รุปปฺต,ิ รุปปฺตตี ิโข ภกฺิขเว 
ตสฺมา ‘รุป’นฺต ิวุจฺจต’ี’ตฯิ 

ตตฺถ รุปฺปตีต ิกุปปฺต ิฆฏฺฏิยต ิปีฬิยต,ิ ภชิฺชตตี ิอตฺโถฯ ภิชฺชตีต ิวิการํ อาปชฺชต,ิ วิการา
ปตฺต ิจ สีตาทสินฺนิปาเต วิสทสิรูปปปฺวตฺตเิยวฯ เอตฺถ จ กุปฺปตีต ิเอเตน กตฺตุอตฺเถ รูปปทสิทฺธิ ํ
ทสฺเสต,ิ ฆฏฺฏิยติ ปีฬิยตีต ิเอเตห ิกมฺมตฺเถฯ โกปาทกฺิริยาเยว ห ิรุปปฺนกฺริยาต,ิ โส ปน กตฺตุภู
โต กมฺมภโูต จ อตฺโถ ภชิฺชมาโน นาม โหตตี ิอมิสฺส อตฺถสฺส ทสฺสนตฺถ ํ‘‘ภิชฺชตีติ อตฺโถ’’ต ิวุตฺตํ
ฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๖๗  
 

อถ วา รุปฺปตีติ รูปนฺต ิกมฺมกตฺตุตฺเถ รูปปทสิทฺธ ิวุตฺตาฯ วิกาโร ห ิรุปปฺนนฺต ิวุจฺจต,ิ เตเนว 
ภิชฺชตีติ อตฺโถต ิกมฺมกตฺตุตฺเถน ภิชฺชตีต ิสทฺเทน อตฺถ ํทสฺเสตฯิ ตตฺถ ยทา กมฺมตฺเถ ‘‘รุปปฺต’ี’ต ิ
ปท,ํ ตทา ‘‘สีเตนา’’ตอิาท ิ กตฺตุอตฺเถ กรณวจนํฯ ยทา ปน ‘‘รุปปฺต’ี’ต ิปท ํกตฺตุอตฺเถ กมฺมกตฺ
ตุอตฺเถ วา, ตทา เหตุมฺห ิกรณวจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ 

รูปสทฺโท ขนฺธ ภว นิมตฺิต ปจฺจย สรีร วณฺณสณฺฐานาทสุี อตฺเถสุ วตฺตตฯิ อยญฺห ิ‘‘ยํ กญฺิจ ิ
รูปํ อตตีานาคตปจฺจุปปฺนฺน’’นฺต ิเอตฺถ รูปกฺขนฺเธ วตฺตตฯิ ‘‘รูปูปปตฺตยิา มคฺค ํภาเวต’ี’ต ิ เอตฺถ 
รูปภเวฯ ‘‘อชฺฌตฺต ํอรูปสญฺญ ีพหทิฺธารูปานิ ปสฺสต’ี’ต ิเอตฺถ กสิณนิมตฺิเตฯ ‘‘สรูปา ภกฺิขเว 
อุปปฺชฺชนฺต ิปาปกา อกุสลา ธมฺมา, โน อรูปา’’ต ิเอตฺถ ปจฺจเยฯ ‘‘อากาโส ปริวาริโต รูปนฺตฺเวว 
สงฺข ํคจฺฉต’ี’ต ิ เอตฺถ สรีเรฯ ‘‘จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปปฺชฺชต ิจกฺขุวิญฺญาณ’’นฺต ิ เอตฺถ วณฺเณฯ 
‘‘รูปปปฺมาโณ รูปปปฺสนฺโน’’ต ิเอตฺถ สณฺฐาเนฯ อจิฺเจวํ – 

ขนฺเธ ภเว นิมตฺิเต จ, สรีเร ปจฺจเยปิ จ; 
วณฺเณ สณฺฐานอาทมฺิห,ิ รูปสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

กุป โกเปฯ กุปปฺตฯิ กุปปฺนฺต ิวาตสฺสปิ เอริตสฺสฯ โกโป, ปโกโปฯ วจปีโกปํ รกฺเขยฺยฯ 

ตป สนฺตาเปฯ ตปปฺต,ิ สนฺตปปฺตฯิ สนฺตาโปฯ 

ตป ปีณเนฯ ตปปฺตฯิ ตปปฺนํฯ 

ทป หาเสฯ ทปปฺตฯิ 

ทีป ทิตฺติยํฯ ทปิปฺตฯิ ทโีปฯ 

ลุป อทสฺสเนฯ ลุปปฺนํ, โลโป, ลุตฺตฯิ 

ขิป เปรเณฯ ขปิปฺตฯิ ขปิปํฺฯ 

ลุภ คิทฺธิยํฯ ลุพฺภตฯิ อตฺตโนเยว ชณฺณุก ํโอลุพฺภ ตฏฺิฐตฯิ ลุพฺภนํ, โลโภ, ลุพฺภตฺิวา, ลุพฺภตฺิ
วาน, ลุพฺภยิ, ลุพฺภยิาน, โอลุพฺภตฺิวา, โอลุพฺภตฺิวาน, โอลุพฺภยิ, โอลุพฺภยิาน, ลุพฺภตุิ,ํ โอลุพฺภตุิฯํ 
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ตตฺถ โลโภต ิลุพฺภนฺต ิเตน สตฺตา, สยํ วา ลุพฺภต,ิ ลุพฺภนมตฺตเมว วา ตนฺต ิโลโภฯ เอตฺถ 
ปน ‘‘โลโภ ลุพฺภนา ลุพฺภติตฺต ํราโค ตณฺหา ตสิณา มุจฺฉา เอชา วนํ วนโถ’’ อจิฺจาทนีิ โลภสฺส 
พหุนามานิ เวทติพฺพานิฯ 

ขุภ สญจฺลเนฯ ขุพฺภต,ิ สํขุพฺภตฯิ ขุพฺภตฺิถนครํฯ สงฺโขโภฯ การิเต – โขเภต,ิ โขภยตฯิ 

สมุ อุปสเมฯ จตฺิต ํสมฺมต,ิ อุปสมฺมต,ิ วูปสมฺมต,ิ สมโณ, สนฺต,ิ สนฺโตฯ 

เอตฺถ สมโณต ิสมฺมต ิสนฺตจตฺิโต ภวตตี ิสมโณฯ การิตวเสน ปน กเิลเส สเมต ิอุปสเมตตี ิ
สมโณต ินิพฺพจนํ ทฏฺฐพฺพฯํ ตถา ห ิ‘‘ยํ สเมตตี ิอทิ ํอริยํฯ สมยตตีธิ สตฺตาน’’นฺต ิทฺเว การิตรูปา
นิฯ 

สมุ เขเท นิโรเธ จฯ เขโทฯ กลิมนํฯ นิโรโธ อภาวคมนํฯ อทฺธานมคฺคปปฺฏิปนฺนสฺส กาโย 
สมฺมตฯิ อคฺค ิสมฺมตฯิ สนฺโตฯ 

สนฺตสทฺโท ‘‘ทฆี ํสนฺตสฺส โยชน’’นฺตอิาทสุี กลินฺตภาเว อาคโตฯ ‘‘อยญฺจ วิตกฺโก อยญฺจ วิ
จาโร สนฺตา โหนฺต ิสมติา’’ตอิาทสุี นิรุทฺธภาเวฯ ‘‘อธคิโต โข มฺยายํ ธมฺโม คมฺภโีร ทุทฺทโส ทุรนุ
โพโธ สนฺโต ปณีโต’’ตอิาทสุี สนฺตญาณโคจรตายํฯ ‘‘อุปสนฺตสฺส สทา สตมีโต’’ตอิาทสุี กเิลสวูปส
เมฯ ‘‘สนฺโต หเว สพฺภ ิปเวทยนฺต’ี’ตอิาทสุี สาธสุูฯ ‘‘ปญฺจเิม ภกฺิขเว มหาโจรา สนฺโต สํวิชฺชมา
นา’’ตอิาทสุี อตฺถภิาเวฯ เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

‘‘กลินฺตตฺเต นิรุทฺธตฺเต, สนฺตธโีคจรตฺตเน; 
กเิลสูปสเม เจว, อตฺถภิาเว จ สาธุสุ; 
อเิมสุ ฉสุ ฐาเนสุ, สนฺตสทฺโท ปนาคโต’’ตฯิ 

ทมุ ทมเนฯ ทมฺมตฯิ ทนฺโต, ทโม, ทมนํฯ การิเต ‘‘จตฺิต ํทเมต,ิ ทมยต’ี’ต ิรูปานิฯ 

ตตฺถ ทโมต ิอนฺิทฺริยสํวราทนีํ เอต ํนามฯํ ‘‘สจฺเจน ทนฺโต ทมสา อุเปโตฯ เวทนฺตค ูวุสิตพฺร
หฺมจริโย’’ต ิเอตฺถ ห ิอนฺิทฺริยสํวโร ‘‘ทโม’’ต ิ วุตฺโตฯ ‘‘ยท ิสจฺจา ทมา จาคา, ขนฺตฺยา ภยฺิโยธ วิชฺช
ต’ี’ต ิ เอตฺถ ปญฺญา ‘‘ทโม’’ต ิ วุตฺตาฯ ‘‘ทาเนน ทเมน สํยเมน สจฺจวชฺเชนา’’ต ิเอตฺถ อุโปสถกมฺม ํ
‘‘ทโม’’ต ิ วุตฺตฯํ ‘‘ทมุปสเมนา’’ต ิ เอตฺถ ขนฺต ิ‘‘ทโม’’ต ิ วุตฺตาฯ อจิฺเจวํ – 

‘‘อนฺิทฺริยสํวโร ปญฺญา, ขนฺต ิจาปิ อุโปสโถ; 
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อเิม อตฺถา ปวุจฺจนฺต,ิ ทมสทฺเทน สาสเน’’ตฯิ 

ยา คติปาปุเณสุฯ ยายต,ิ ยายนฺตฯิ ปริยาโยฯ ยายมาโน มหาราชา, อทฺทา สีทนฺตเร นเคฯ 
ยายนฺโตฯ ยายนฺตมนุยายตฯิ ยาตานุยายีฯ ยายิตุ,ํ ยายิตฺวา อจิฺจาทนีิฯ 

เอตฺถ ปริยายสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต, ปริยายสทฺโท วารเทสนาการเณสุ สมนฺตโต 
คนฺตพฺพฏฺฐาเน จ สทเิส จ วตฺตตฯิ ‘‘กสฺส นุ โข อานนฺท อชฺช ปริยาโย ภกฺิขุนิโย โอวทตุิ’’นฺตอิาที
สุ ห ิวาเร วตฺตตฯิ ‘‘มธุปิณฺฑิกปริยาโยตนิํ ธาเรห’ี’ตอิาทสุี เทสนายํฯ ‘‘อมินิาปิ โข เต ราชญฺญ 
ปริยาเยน เอวํ โหต’ู’ตอิาทสุี การเณฯ ‘‘ปริยายปโถ’’ตอิาทสุี สมนฺตโต คนฺตพฺพฏฺฐาเนฯ ‘‘โกปสทฺ
โท โขภปริยาโย’’ตอิาทสุี สทเิส วตฺตตฯิ อจิฺเจวํ – 

ปริยายรโว วาร-เทสนาการเณสุ จ; 
สมนฺตโตว คนฺตพฺพ-ฏฺฐาเน จ สทเิส สิยาฯ 

ริ วสเนฯ ริยตฯิ 

วิลี วิลีนภาเวฯ สปปิฺ วิลยีตฯิ การิเต วิลาปยตฯิ 

วา คติคนฺธเนสุฯ วายตฯิ วาโย, วาโตฯ 

สิวุ ตนฺตสนฺตาเนฯ สิพฺพต,ิ สํสิพฺพตฯิ สิพฺพ,ํ สิพฺพนฺโตฯ การิเต – สิพฺเพต,ิ สิพฺพยต,ิ สิพฺ
พาเปต,ิ สิพฺพาปยตฯิ 

สิวุ คติโสสเนสุฯ สิพฺพตฯิ 

ธิวุ ขิวุ นิทสฺสเนฯ ธพิฺพตฯิ ขพิฺพตฯิ 

สา ตนุกรเณฯ สิยต,ิ สิยนฺตฯิ 

สา อนฺตกมฺมนิฯ สิยต ิอนวเสสโต มานํ สิยต ิสมุจฺฉินฺทตตี ิอคฺคมคฺโค มานสนฺต ิห ิวุตฺตฯํ 

สา อสฺสาทเนฯ รสํ สายตฯิ สายิต,ํ สายนํฯ 

สิ ปาณิปฺปสเวฯ สูยต,ิ ปสูยตฯิ ปสูตา คาวีฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๑๗๐  
 

กุสุ หรณทิตฺตีสุฯ กุสยตฯิ 

สิลิส อาลิงคฺเนฯ สิลสฺิสตฯิ สิเลโสฯ 

กิลิส อุปตาเปฯ กลิสฺิสต,ิ สํกลิสฺิสตฯิ กเิลโส, สํกเิลโสฯ อิการโลเป กฺลสฺิสต ิกฺเลโส อจิฺจาที
นิฯ อปิจ มลนีตาปิ กิลิสสทฺเทน วุจฺจต,ิ กลิฏฺิฐวตฺถ ํปริทหตฯิ ‘‘จตฺิเตน สํกลิฏฺิเฐน, สํกลิสฺิสนฺต ิ
มาณวา’’ตอิาทสุี ธาตนูํ อเนกตฺถตายฯ 

มส อปฺปีภาเว ขมายญจฺฯ มสฺสตฯิ 

ลีส อปฺปีภาเวฯ ลสฺิสตฯิ เลโสฯ ‘‘ลสิ เลสเน’’ตปิิ ปฐนฺต ิอาจริยาฯ 

ตส ปิปาสายํฯ ตสฺสต,ิ ปริตสฺสตฯิ ปริตสฺสนา, ตสิณา, ตสิโตฯ 

ทุส โทสเนฯ ทุสฺสตฯิ โทโส, โทสนํ, โทสิโตฯ 

ทุส อปฺปีติยํฯ ทุสฺสต,ิ ปทุสฺสตฯิ โทโส, ปโทโส, ทุฏฺโฐ, ปทุฏฺโฐ, ทสูโก, ทสูิโต, ทสูนาฯ 

อสุ เขเปฯ เขโป ขปินํฯ อสฺสตฯิ นิรสฺสตอิาทยิต ิจ ธมฺมฯํ อสฺิสาโสฯ 

เอตฺถ จ นิรสฺสตีต ิฉฑฺเฑต ิสตฺถารํ ตถา ธมฺมกฺขานาทนีิฯ อิสฺสาโสต ิอุสุํ อสฺสต ิขปิตตี ิอสฺิ
สาโส, ธนุคฺคโหฯ 

ยสุ ปยตเนฯ ยสฺสตฯิ นิยสกมฺมฯํ 

เอตฺถ จ เยน วินยกมฺเมน ‘‘นิสฺสาย เต วตฺถพฺพ’’นฺต ินิยสฺสิยต ิภชาปิยตตี ินิยโส พาล,ํ ต ํ
นิยสกมฺม ํนามฯ ‘‘กโรห ิเม ยกฺข นิยสกมฺม’’นฺต ิเอตฺถ ปน นิคฺคหกมฺม ํนิยสกมฺม ํนามฯ 

ภสฺส ภสฺสเนฯ ภสฺสตฯิ ภสฺสํ, ภสฺสการโกฯ 

วส สทฺเทฯ สกุโณ วสฺสตฯิ อธโม มคิชาตานํ, สิงฺคาโล ตาต วสฺสตฯิ มณฺฑูโก วสฺสตฯิ 

นส อทสฺสเนฯ นสฺสนธมฺม ํนสฺสตฯิ ปนสฺสตฯิ วินสฺสตฯิ นสฺส วสลิ, จร ปิเร วินสฺสฯ นฏฺโฐ, 
วินฏฺโฐฯ การิเต – นาเสต,ิ นาสยตฯิ 
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สุส โสสเนฯ ปณฺณํ สุสฺสตฯิ การิเต – วาโต ปณฺณํ โสเสต,ิ โสสยตฯิ กมฺเม – วาเตน ปณฺณํ 
โสสิยตฯิ ภาเว กฺริยาปทมปปฺสิทฺธฯํ โสโส, สุกฺข ํกฏฺฐํฯ สุสฺสํ, สุสฺสนฺโตฯ สุสฺสมาโน ทหโทฯ 

ตุส ตุฏฺฐิยํฯ ตุสฺสต,ิ สนฺตุสฺสตฯิ สนฺตุฏฺฐิ, สนฺโตโส, โตสนํ, ตุฏฺฐพฺพ,ํ ตุสฺสิตพฺพ,ํ ตุสิตาฯ กา
ริเต ‘‘โตเสต’ิ’ อจิฺจาทนีิฯ 

หา ปริหานิยํฯ หายต,ิ ปริหายตฯิ หายนฺต ิตตฺถ วฬวาฯ ภาเว ‘‘ภยํ วา ฉมฺภติตฺต ํวา โลม
หโํส วา, โส ปหยีิสฺสต’ี’ต ิจ ‘‘ราโค ปหยีต’ี’ต ิจ รูปํฯ กมฺเม กฺริยาปทมปปฺสิทฺธฯํ ‘‘ราโค ปหยีต’ี’ต ิ
อทิ ํปน ‘‘หา จาเค’’ต ิ วุตฺตสฺส ภูวาทิคณิกธาตุสฺส รูปํ ‘‘ราค ํปชหต’ี’ต ิกตฺตุปทสฺส ทสฺสนโตฯ 

นห พนฺธเนฯ นยฺหตฯิ อุปนยฺหตฯิ สนฺนยฺหตฯิ สนฺนาโหฯ สนฺนทฺโธฯ 

มุห เวจิตฺเตฯ มุยฺหต,ิ สมฺมุยฺหต,ิ ปมุยฺหตฯิ โมโห, ปโมโหฯ มฬฺูโหฯ โมมโูห ปุริโสฯ โมมหู ํ
จตฺิตฯํ การิเต – โมเหตฯิ ปโมหโกฯ เอตฺถ จ โมมูโหต ิอวิสทตาย โมมโูห, มหามฬฺูโหต ิอตฺโถฯ 

สห สุห สตฺติยํฯ สยฺหตฯิ สุยฺหตฯิ 

นฺหา โสเจยฺเยฯ นฺหายต,ิ อปปฺกฺขรานํ พหุภาเว นหายตฯิ นหายิตฺวา, นฺหายิตฺวาฯ นหานํ, 
นฺหานํฯ สีสํ นฺหาโตฯ เอตฺถ จ สีสํ นฺหาโตต ิสีสํ โธวิตฺวา นฺหาโตต ิอตฺโถ คเหตพฺโพ โปราเณห ิ
อนุมตตฺตาฯ 

สินิห ปีติยํฯ สินิยฺหตฯิ สิเนหโก, สิเนหโิต, สินิทฺโธฯ ปุตฺเต สิเนโห อชายถฯ อิการโลเปน 
สฺเนโหฯ ตถา ห ิ‘‘นิสฺเนหมภกิงฺขาม’ี’ต ิ ปาฬิ ทสฺิสตฯิ 

วิริฬ ลชฺชายํ โจทเน จฯ วิริฬิโตฯ ลชฺชาวเสน อตฺโถ ปสิทฺโธ, น โจทนาวเสนฯ ตถา ห ิ‘‘วิ
ริฬิโตต ิลชฺชโิต’’ต ิอตฺถสํวณฺณกา ครู วทนฺต ิ‘‘ลชฺชนาการปปฺตฺโต’’ต ิจฯ 

ทิวาที เอตฺตกา ทฏฺิฐา, ธาตโว เม ยถาพล;ํ 
สุตฺเตสฺวญฺเญปิ เปกฺขตฺิวา, คณฺหวฺโห อตฺถยุตฺตโิตตฯิ 

ทิวาทิคโณยํฯ 

สฺวาทิคณิก 
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สุ สวเนฯ ‘‘สุโณต,ิ สุณาตฯิ สุณิสุํฯ ปฏิสฺสุณิ, ปฏิสฺสุณิสุํฯ อสฺโสสิ, อสฺโสสุํฯ ปจฺจสฺโสสิ, 
ปจฺจสฺโสสุํ’’ อจิฺจาทนีิ, ‘‘สุณิสฺสต,ิ โสสฺสต’ิ’ อจิฺจาทนีิ จ ภวนฺตฯิ อพฺภาสวิสเย ‘‘สุสฺสูสต,ิ สุสฺสูสา’’ 
อจิฺจาทนีิฯ อนพฺภาสวิสเย – สาวโก, โสโต, สุณํ, สุณนฺโต, สุณมาโน, สุยฺยมาโน, สวนํ, สุตฯํ 
อสุยิตฺถาต ิวา สุตฯํ สุตวา, โสต,ํ โสโณ, สุณิตุ,ํ โสตุฯํ สุณิตฺวา, สุณิย, สุณิยาน, สุตฺวา, สุตฺวานฯ 
การิเต – สาเวต,ิ สาวยตฯิ กมฺเม – สทฺโท สุยฺยต,ิ สูยต ิจฯ ภาเว ปทรูปมปปฺสิทฺธฯํ 

ตตฺถ สาวโกต ิอนฺเตวาสิโก, โส ทุวิโธ อาคตปผฺโล อนาคตปผฺโล จ, ตตฺถ อาคตปผฺโล 
สวนนฺเต อริยาย ชาตยิา ชาโตต ิ‘‘สาวโก’’ต ิวุจฺจต,ิ อติโร ครูนํ โอวาท ํสุณาตตี ิ‘‘สาวโก’’ตฯิ สาว
โก, อนฺเตวาสิโก, สิสฺโสต ิปริยายาฯ 

เอตฺถ สุตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธารํ วทาม สทฺธิ ํโสตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาเรนฯ สุตสทฺโท สอุปสคฺโค 
อนุปสคฺโค จ อนุปปเทน, สุตสทฺโท จ – 

คมเน วิสฺสุเต ตนฺิเต, นิโยโค’ปจเิตปิ จ; 
สทฺเท จ โสตทฺวารานุ-สารญาเตสุ ทสฺิสตฯิ 

ตถา ห ิ‘‘เสนาย ปสุโต’’ตอิาทสุี คจฺฉนฺโตต ิอตฺโถฯ ‘‘สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต’’ตอิาทสุี วิสฺ
สุตธมฺมสฺสาต ิอตฺโถฯ ‘‘อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺสา’’ตอิาทสุี ตนฺิตสฺสาต ิอตฺโถฯ ‘‘เย 
ฌานปปฺสุตา ธรีา’’ตอิาทสุี อนุยุตฺตาต ิอตฺโถฯ ‘‘ตุมฺเหห ิ ปุญฺญ ํปสุต ํอนปปฺก’’นฺตอิาทสุี อุปจตินฺต ิ
อตฺโถฯ ‘‘ทฏฺิฐํ สุต ํมุต ํวิญฺญาต’’นฺตอิาทสุี สทฺโทต ิอตฺโถฯ ‘‘พหุสฺสุโต โหต ิสุตธโร สุตสนฺนิจโย’’ติ
อาทสุี โสตทฺวารานุสารวิญฺญาตธมฺมธโรต ิอตฺโถฯ 

โสตสทฺโทปิ อเนกตฺถปปฺเภโทฯ ตถา เหส – 

มสํวิญฺญาณญาเณสุ, ตณฺหาทสุี จ ทสฺิสต;ิ 
ธารายํ อริยมคฺเค, จตฺิตสนฺตตยิมฺปิ จฯ 

‘‘โสตายตนํ, โสตธาตุ, โสตนฺิทฺริย’’นฺตอิาทสุี โสตสทฺโท มสํโสเต ทสฺิสต,ิ ‘‘โสเตน สทฺท ํสุตฺ
วา’’ตอิาทสุี โสตวิญฺญาเณฯ ‘‘ทพิฺพาย โสตธาตุยา’’ตอิาทสุี ญาณโสเตฯ ‘‘ยานิ โสตานิ โลกสฺมนฺิ
ต,ิ ยานิ เอตานิ โสตานิ มยา กตฺิตติานิ ปกตฺิตติานิ อาจกฺิขติานิ เทสิตานิ ปญฺญปิตานิ ปฏฺฐปิตานิ 
วิวริตานิ วิภตฺตานิ อุตฺตานีกตานิ ปกาสิตานิฯ เสยฺยถทิ?ํ ตณฺหาโสโต ทฏฺิฐิโสโต กเิลสโสโต ทุจฺ
จริตโสโต อวิชฺชาโสโต’’ตอิาทสุี ปญฺจสุ ธมฺเมสุฯ ‘‘อทฺทสา โข ภควา มหนฺต ํทารุกฺขนฺธ ํคงฺคาย 
นทยิา โสเตน วุยฺหมาน’’นฺตอิาทสุี อุทกธารายํฯ ‘‘อริยสฺเสต ํอาวุโส อฏฺฐงฺคกิสฺส มคฺคสฺส อธวิจนํ, 
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ยททิ ํโสโต’’ตอิาทสุี อริยมคฺเคฯ ‘‘ปุริสสฺส จ วิญฺญาณโสต ํปชานาต ิอุภยโต อพฺโพจฺฉินฺนํ อธิ
โลเก ปตฏฺิฐิตญฺจ ปรโลเก ปตฏฺิฐิตญฺจา’’ตอิาทสุี จตฺิตสนฺตตยินฺตฯิ 

โสโณต ิสุนโขฯ โส ห ิสามกิสฺส วจนํ สุณาตตี ิโสโณต ิวุจฺจตฯิ 

อมิานิ ตทภธิานานิ – 

สุนโข สารเมยฺโย จ, สุโณ สูโน จ กุกฺกุโร; 
โสโณ สฺวาโน สุวาโน จ, สาฬุโร มคิทสํโนฯ 

สา สุนิธาต’ิเม สทฺทา, ปุมาเนสุ ปวตฺตเร; 
สุนข ีกุกฺกุรี สี’ต,ิ อเิม อตฺิถสุี วตฺตเรฯ 

สุนขา สารเมยฺยาต,ิ อาท ิพหุวโจ ปน; 
ปวตฺตต ิปุมตฺิถสุี, อญฺญตฺราปิ อยํ นโย; 

กุกฺกุโรต ิอยํ ตตฺถ, พาลกาเล รเวน เว; 
มหลฺลเกปิ สุนเข, รูฬฺหยิา สมฺปวตฺตตฯิ 

ตถา ห ิอฏฺฐกถาจริยา กุกฺกุรชาตเก ‘‘เย กุกฺกุรา ราชกุลมฺห ิวฑฺฒา, โกเลยฺยกา วณฺณ
พลปูปนฺนา’’ตอิมิสฺมิปํเทเส เอวมตฺถ ํวณฺณยิสุํ ‘‘เย กุกฺกุราต ิเย สุนขาฯ ยถา ห ิตรุโณปิ ปสฺสาโว 
ปูตมุิตฺตนฺต ิตทหุชาโตปิ สิงฺคาโล ‘‘ชรสิงฺคาโล’ต,ิ โกมลาปิ คฬาจลีตา ‘ปูตลิตา’ต,ิ สุวณฺณวณฺ
โณปิ กาโย ‘ปูตกิาโย’ต ิวุจฺจต,ิ เอวเมว วสฺสสตโิกปิ สุนโข ‘กุกฺกุโร’ต ิวุจฺจต,ิ ตสฺมา มหลฺลกา กา
ยูปปนฺนาปิ เต ‘กุกฺกุรา’ตฺเวว วุตฺตา’’ตฯิ 

กิ หํิสายํฯ กโิณต,ิ กณิาต,ิ กณินฺตฯิ 

สก สามตฺถิเยฯ สมตฺถภาโว สามตฺถิยํ, ยถา ทกฺขยิํฯ สกฺกุณาต,ิ สกฺกุณนฺตฯิ อสกฺขฯิ 
สกฺขสฺิสตฯิ สกฺโกฯ สกฺกฯี 

เอตฺถ สกฺโกต ิเทวราชาฯ โส ห ิปรหติ ํสกหติญฺจ กาตุ ํสกฺกุณาตตี ิสกฺโกฯ อปิจ สกฺยกุลชา
โต โย โกจปิิฯ ตถา ห ิ‘‘อถ โข มหานาโม สกฺโก’’ตอิาท ิวุตฺตฯํ ‘‘ภควนฺตญฺจ ปิงฺคโิย ม ํสกฺก สมุทฺ
ธราหตี ิอาลปิฯ สกฺยา วต โภ กุมารา ปรมสกฺยา วต โภ กุมารา’’ต ิวจนมุปาทาย สพฺเพปิ สกฺย
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กุเล ชาตา ‘‘สกฺยา’’ต ิจ ‘‘สากยิา’’ต ิจ ‘‘สกฺกา’’ต ิจ วุจฺจนฺตฯิ เอตฺถ สฺวาทิตฺเตปิ อเนกสฺสรธาตุโต 
เอโกว อุณาปจฺจโย โหต,ิ น ณุ ณาปจฺจยาต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

ขี ขเยฯ ขโีณตฯิ ขณีาตฯิ ขณีา ชาตฯิ ขโีณฯ อโยคา ภรูิสงฺขโยฯ 

เค สทฺเทฯ คโิณต,ิ คณิาตฯิ 

จิ จเยฯ ณการสฺส นการตฺตฯํ ปาการํ จโินตฯิ จติ ํกุสลฯํ เจโต ปุคฺคโลฯ 

รุ อุปตาเปฯ รุโณต,ิ รุณาตฯิ 

ราธ สาธ สํสิทฺธิยํฯ ราธุณาตฯิ สาธุณาตฯิ ราธนํฯ อาราธนํฯ สาธนํฯ 

ปี ปีติยํฯ ปีโณต,ิ ปีณาตฯิ ปีต,ิ ปิโยฯ 

อป ปาปุเณ สมฺภุ จฯ ปาปุโณต,ิ ปาปุณาตฯิ ปตฺโตฯ สพฺพญฺญุต ํสตฺถา ปตฺโตฯ สมฺปตฺโต 
ยมสาธนํฯ สมฺภุณาต,ิ น กญฺิจ ิอตฺถ ํอภสิมฺภุณาตฯิ สมฺภุณนฺโต, อภสิมฺภุณมาโนฯ 

ตตฺถ ปตฺโตต ิปสทฺโท อุปสคฺโค ‘‘ปปโฺปต’ี’ต ิ เอตฺถ ปสทฺโท วิยฯ ตถา ห ิ‘‘ปตฺโต’’ต ิ เอตฺถ 
ปาปุณีต ิอตฺเถ ปปุพฺพสฺส อปธาตุสฺส ปกาเร ลุตฺเต ตปจฺจยสฺส ทฺวิภาโว ภวตฯิ ตตฺถ น อภิสมฺ
ภุณาตีต ิน สมฺปาปุณาต,ิ น สาเธตตี ิวุตฺต ํโหตฯิ 

ขิป เขเปฯ ขปุิณาตฯิ ขปิปํฺฯ ขิปฺปนฺต ิมจฺฉปญฺชโรฯ 

อาป พยฺาปเนฯ อาปุณาตฯิ อาโปฯ 

มิ ปกฺเขปเนฯ มโินตฯิ มตฺิโตฯ 

เอตฺถ จ สพฺพคุยฺเหสุ นิมยิต ิปกฺขปิิยตตี ิมิตฺโตฯ ‘‘มตฺิโต หเว สตฺตปเทน โหต’ี’ต ิวจนํ ปน 
โวหารวเสน วุตฺต,ํ น อตฺถวเสนฯ วุจฺเจยฺย เจ, โย โกจ ิอวิสฺสาสิโก อตฺตโน ปฏิวิรุทฺโธปิ จ มตฺิโต 
นาม ภเวยฺย, น เจวํ ทฏฺฐพฺพฯํ เอวญฺจ ปน ทฏฺฐพฺพ ํ‘‘สตฺตปทวีตหิารมตฺเตนปิ สห คจฺฉนฺโต สห 
คจฺฉนฺตสฺส ปิยวาจานิจฺฉารเณน อญฺญมญฺญ ํอาลาปสลฺลาปกรณมตฺเตน มตฺิโต นาม โหตตี ิ
วตฺตพฺพฯํ กิกํารณา? ทฬฺหวิสฺสาโส มตฺิโต นาม น ภเวยฺยาต ิมตฺิตสฺส คุณปสํสาวเสน เอวํ วุตฺต’’
นฺตฯิ 
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วุ สํวรเณฯ วุโณต,ิ วุณาต,ิ สํวุโณต,ิ สํวุณาตฯิ ปณฺฑิโต สีลสํวุโตฯ 

สุ อภิสเวฯ อภิสโว นาม ปีฬนํ มนฺถนํ สนฺธานํ สินฺหานํ วาฯ สุโณต,ิ สุณาตฯิ 

สิ พนฺธเนฯ สิโนตฯิ 

สิ นิสาเนฯ สิโณต,ิ สิณาตฯิ นิสิตสตฺถฯํ 

น ห ินูนายํ สา ขุชฺชา, ลภต ิชวฺิหาย เฉทนํ; 
สุนิสิเตน สตฺเถน, เอวํ ทุพฺภาสิต ํภณํ; 

เอตฺถ ภณนฺต ิภณนฺตฯี 

วุส ปาคพพิฺเยฯ ปาคพพิฺยํ นาม กายวาจามเนห ิปคพฺพภาโวฯ วุสุณาตฯิ 

อสุ พยฺาปเนฯ อสุณาตฯิ อสฺสุฯ 

หิ คติพุทฺธีสุ อุปตาเป จฯ หโินตฯิ 

เอตฺถ ปน อสมานนฺตตฺเตปิ สมานตฺถานํ สโมธานํ วุจฺจตฯิ 

ติก ติค สฆ ทิกฺข กิวิ จิริ ชิริ ทาส ทุ หํิสายํฯ ตกุิณาตฯิ ตคิุณาตฯิ สฆุณาตฯิ ทกฺิขุณาตฯิ 
กวุิณาตฯิ จรุิณาตฯิ ชรุิณาตฯิ ทาสุณาตฯิ ทุโณต,ิ ทุณาตตี ิรูปานิ หิสําวาจกานิ ภวนฺตฯิ 

สุวาที เอตฺตกา ทฏฺิฐา, ธาตโว เม ยถาพล;ํ 
สุตฺเตสฺวญฺเญปิ เปกฺขตฺิวา, คณวฺโห อตฺถยุตฺตโิตฯ 

สฺวาทิคโณยํฯ 

กิยาทิคณิก 

กี ทพพฺวินิมเยฯ ทพพฺวินิมโย กยวิกฺกยวเสน ภณฺฑสฺส ปริวตฺตนํฯ กณิาต,ิ กณินฺตฯิ วิกฺ
กณิาต,ิ วิกฺกณินฺตฯิ เกตุ,ํ กณิิตุฯํ วิกฺเกตุ,ํ วิกฺกณิิตุฯํ กณิิตฺวา, วิกฺกณิิตฺวาฯ กตี ํภณฺฑํฯ กโย, 
วิกฺกโยฯ วิกฺกเิณยฺย หเนยฺย วาฯ 
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ขิ คติยํฯ ขณิาตฯิ อตขิโิณ สโรฯ ข,ํ ขานิฯ นการสฺส ณการตฺตฯํ 

ตตฺถ ขิณาตีต ิคจฺฉตฯิ อติขิโนต ิอตคิโตฯ อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘เสนฺต ิจาปาตขิณิาว, ปุราณานิ 
อนุตฺถุน’’นฺตฯิ ตตฺถ จาปาติขิณา’ต ิจาปโต อตขิณิา อตคิตาฯ อฏฺฐกถายํ ปน ‘‘จาปาติขิณาต ิ
จาปโต อตขิณิา จาปา วินิมุตฺตาต ิอตฺโถ’’ต ิปทตฺถวิวรณํ กต,ํ ตมฺปิ คตตฺถญฺเญว สนฺธาย อธปิฺ
ปายตฺถวเสน กตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ ตตฺร ขนฺต ิสคฺโคฯ โส ห ิกตปุญฺเญห ิคนฺตพฺพตฺตา ‘‘ข’’นฺต ิ วุจฺจติ
ฯ ขานีต ิสคฺคาฯ 

จิ จเยฯ ปุญฺญ ํจนิาตฯิ ปาการํ จนิาตฯิ ปารมโิย วิจนิาต,ิ วิจนิต ิจฯ ปุปผฺ ํโอจนิาต,ิ โอจนิต ิ
วาฯ ปจนิาตฯิ ปจนิิตฺวาฯ จติ ํกุสลฯํ จโย สญฺจโยฯ จโิต ปากาโรฯ จนิาตตี ิเจโต, อฏฺิฐกวฑฺฒกฯี 
โย สตฺโต ปุญฺญสญฺจโยฯ ‘‘สญฺจโย ราสิ สมโูห ปิณฺโฑ คโณ สงฺโฆ กทมฺโพ วคฺโค กโร ฆฏา’’อจิฺ
เจวมาทโย ปริยายาฯ 

ชิ ชเยฯ ชนิาต,ิ วิชนิาต,ิ ชนิิยตฯิ เชตา, ชโินฯ ชโิต มาโรฯ มารํ ชโิตฯ ชติวา, ชติาวี, ชติพฺ
โพ, เชยฺโย, ชยนํ, ชติ,ํ วิชติ,ํ ชโย, ปราชยนํ, ปราชโยฯ ยสฺส ชติ ํนาวชยีตฯิ ชติมสฺส โนยาต ิโก
จ ิโลเกฯ ชโย ห ิพุทฺธสฺส สิรีมโต อยํ, มารสฺส จ ปาปิมโต ปราชโยฯ 

ตตฺถ เชตาต ิชนิาตตี ิเชตา, โย โกจ ิปุคฺคโลฯ อชนิีต ิชิโน, สพฺพญฺญ ูธมฺมราชาฯ กิ ํโส อชิ
น?ิ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม มาราทอิรโย จฯ อติ ิปาปเก อกุสเล ธมฺเม มาราทโย จ อรโย อชนิีต ิชิ
โนฯ วุตฺตมฺปิ เจต ํ– 

‘‘มาทสิา เว ชนิา โหนฺต,ิ เย ปตฺตา อาสวกฺขยํ; 
ชติา เม ปาปกา ธมฺมา, ตสฺมาห ํอุปก ชโิน’’ต,ิ 

‘‘ตถาคโต ภกฺิขเว อภภิ ูอนภภิโูต’’ต ิจฯ 

ชินสทฺโท ห ิเกวโล สพฺพญฺญุมฺห ิปวตฺตต,ิ โสปปโท ปน ปจฺเจกพุทฺธาทสุี ตมฺห ิจ ยถารห ํ
ปวตฺตตฯิ ‘‘ปจฺเจกชโิน, โอธชิโิน, อโนธชิโิน, วิปากชโิน, อวิปากชโิน’’ต ิอมิาเนตฺถ นิทสฺสนปทานิ
ฯ 

ชิ ชานิยํฯ ชนิาต,ิ น ชนิาต ิน ชาปเย, ชโิน รถสฺสํ มณิกุณฺฑเล จ, ปุตฺเต จ ทาเร จ ตเถว ชิ
โนฯ ชโิน ธนญฺจ ทาเส จฯ 
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ญา อวโพธเนฯ ชานาต,ิ ญายต,ิ นายตฯิ อนิมตฺิตา น นายเรฯ ชญฺญา โส ยท ิหาปเยฯ มา 
ม ํชญฺญตู ิอจิฺฉตฯิ ‘‘อเิม อมฺหาก’’นฺต ิญาตพฺพฏฺเฐน ญาต,ิ ญาตโกฯ ญาตมิตฺิตา สุหชฺชา จฯ 
ญาตโก โน นิสินฺโนตฯิ ญาตพฺพ ํเญยฺยํ, สงฺขารวิการลกฺขณนิพฺพานปญฺญตฺตธิมฺมาฯ อทีเิสสุ 
ฐาเนสุ เญยฺยสทฺโท เอกนฺเตน นปํุสโก, วาจฺจลงฺิคตฺเต สพฺพลงฺิคโิก, ยถา? เญยฺโย ผสฺโสฯ เญยฺ
ยา เวทนาฯ เญยฺยํ จตฺิตฯํ เญยฺโย ปุริโส, เญยฺยา อตฺิถ,ี เญยฺยํ ธนนฺต ิจฯ 

ถุ อภิตฺถเวฯ ถุนาตฯิ อภตฺิถุนาตฯิ ถุต,ิ อภตฺิถุตฯิ ถวนา, อภตฺิถวนา, ถุโต, อภตฺิถุโตฯ 

ถุ นิตฺถุนเนฯ ถุนาตฯิ 

อุฏฺเฐห ิเรวเต สุปาปธมฺเม, 
อปารุตทฺวาเร อทานสีเล; 
เนสฺสาม ต ํยตฺถ ถุนนฺต ิทุคฺคตา, 
สมปปิฺตา เนรยิกา ทุกฺเขน; 
ปุราณานิ อนุตฺถุน’’นฺต ิจ ปโยโคฯ 

ทุ หํิสายํฯ ทุนาตฯิ มตฺิตทฺทุฯ ทุโมฯ 

เอตฺถ มิตฺตทฺทูต ิมตฺิต ํทุนาต ิหิสํต ิทุพฺภตตี ิมตฺิตทฺทุฯ อตฺร ‘‘เวทา น ตาณาย ภวนฺต ิตสฺส, 
มตฺิตทฺทุโน ภนูหุโน นรสฺสา’’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ทุโมต ิทุนิยต ิเคหสมฺภาราทอิตฺถาย หิสํิยต ิฉินฺทิ
ยต,ิ ปณฺณปุปผฺาทอิตฺถเิกห ิวา ปณฺณปุปผฺาทหิรเณน ปีฬิยตตี ิทุโมฯ 

ธู กมฺปเนฯ ธุนาตฯิ ธโูม, โธนา, โธโน, ธุโตฯ ธุนนฺโต วากจรีานิ, คจฺฉาม ิอมฺพเร ตทาฯ 

ตตฺถ ธูโมต ิธุนาต ิกมฺปตตี ิธโูมฯ ธูมสทฺโท โกเธ ตณฺหาย วิตกฺเก ปญฺจสุ กามคุเณสุ ธมฺม
เทสนายํ ปกตธิเูมต ิอเิมสุ อตฺเถสุ วตฺตตฯิ ‘‘โกโธ ธโูม ภสฺมานิ โมสวชฺช’’นฺต ิเอตฺถ ห ิโกเธ 
วตฺตตฯิ ‘‘อจิฺฉา ธมูายิโต สทา’’ต ิเอตฺถ ตณฺหายํฯ ‘‘เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภกฺิขุ ภควโต 
อวิทเูร ธมูายนฺโต นิสินฺโน โหต’ี’ต ิเอตฺถ วิตกฺเกฯ 

‘‘ปงฺโก จ กามา ปลโิป จ กามา, 
ภยญฺจ เมต ํตมุิล ํปวุตฺต;ํ 
รโช จ ธโูม จ มยา ปกาสิโต, 
หตฺิวา ตุวํ ปพฺพช พฺรหฺมทตฺตา’’ต ิ
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เอตฺถ ปญฺจสุ กามคุเณสุฯ ‘‘ธมู ํกตฺตา โหต’ี’ต ิ เอตฺถ ธมฺมเทสนายํฯ ‘‘ธโช รถสฺส ปญฺญาโน, ธโูม 
ปญฺญานมคฺคโิน’’ต ิ เอตฺถ ปกตธิเูมฯ อจิฺเจวํ – 

โกธตณฺหาวิตกฺเกสุ, ปญฺจกามคุเณสุ จ; 
เทสนายญฺจ ปกต-ิธเูม ธูโม ปวตฺตตฯิ 

โธนาต ิปญฺญาฯ วุตฺตญฺเหต ํนิทฺเทเส ‘‘โธนา วุจฺจต ิปญฺญา, ยา ปญฺญา ปชานนา สมฺ
มาทฏฺิฐิ, กิกํารณา โธนาต ิวุจฺจต ิปญฺญา? ยํ ตาย ปญฺญาย กายทุจฺจริต ํธุตญฺจ โธตญฺจ สนฺ
โธตญฺจ นิทฺโธตญฺจ, วจทีุจฺจริต ํมโนทุจฺจริต ํธุตญฺจ โธตญฺจ สนฺโธตญฺจ นิทฺโธตญฺจฯ ตกํารณา โธ
นา วุจฺจต ิปญฺญาฯ อถ วา สมฺมาทฏฺิฐิ มจิฺฉาทฏฺิฐิ ํธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ, ตํ
การณา โธนา วุจฺจต ิปญฺญา’’ตฯิ ‘‘โธนสฺส ห ินตฺถ ิกุหญฺิจ ิโลเก, ปกปปิฺตา ทฏฺิฐิ ภวาภเวสู’’ต ิอย
เมตฺถ ปาฬิ นิทสฺสนํฯ อตฺร โธนา อสฺส อตฺถตี ิโธโน, ตสฺส โธนสฺสาต ินิพฺพจนํฯ ธาตนูมเนกตฺถ
ตาย ธูธาตุ กมฺปนตฺเถปิ โธวนตฺเถปิ วตฺตตฯิ 

มุน ญาเณฯ มุนาตฯิ โมนํ, มุนิฯ อมิสฺมิ ํฐาเน ธาตุยา อาขฺยาตตฺเต เอกนฺเตน อนฺตโลโป 
ภวตฯิ โสภิตตฺเถรคาถายํ ปน อนาคตวจเน อกุารสฺส วุทฺธวิเสน ‘‘อห ํโมเนน โมนิสฺส’’นฺต ิ
รูปนฺตรญฺจ ทสฺิสตฯิ ตตฺถ โมนิสฺสนฺต ิชานิสฺสํฯ นามตฺเต อนฺตโลโป น โหตฯิ ตตฺถ โมนนฺต ิกญฺิ
จาปิ ‘‘น โมเนน มุนิ โหต’ี’ต ิเอตฺถ ตุณฺหภีาโว ‘‘โมน’’นฺต ิ วุจฺจต,ิ ตถาปิ อธิ ‘‘ญาเณ’’ต ิ วจนโต น 
โส อธปิเฺปโต, ญาณเมวาธปิเฺปต,ํ ตสฺมา โมเนยฺยปฏิปทาสงฺขาต ํมคฺคญาณโมนมฺปิ คเหตพฺพฯํ 
มุนีต ิมุนาต ิชานาต ิหติาหติ ํปริจฺฉินฺทตตี ิมุนิฯ อถ วา ขนฺธาทโิลเก ตุล ํอาโรเปตฺวา มนินฺโต 
วิย ‘‘อเิม อชฺฌตฺตกิา ขนฺธา, อเิม พาหริา’’ตอิาทนิา นเยน อเิม อุโภ อตฺเถ มุนาตตี ิมุนิฯ เตนาห 
ภควา – 

‘‘น โมเนน มุนิ โหต,ิ มฬฺูหรูโป อวิทฺทสุ; 
โย จ ตุลวํ ปคฺคยฺห, วรมาทาย ปณฺฑิโตฯ 

ปาปานิ ปริวชฺเชต,ิ ส มุนิ เตน โส มุนิ; 
โย มุนาต ิอุโภ โลเก, มุนิ เตน ปวุจฺจต’ี’ตฯิ 

อปราเปตฺถ ภวต ิอตฺถวิภาวนาฯ มุนีต ิโมนํ วุจฺจต ิญาณํ, กายโมเนยฺยาทสุี วา อญฺญตรํ, 
เตน สมนฺนาคตตฺตา ปุคฺคโล ‘‘มุนี’’ต ิ วุจฺจตฯิ โส ปเนส อคาริยมุนิ อนคาริยมุนิ เสกฺขมุนิ อเสกฺ
ขมุนิ ปจฺเจกมุนิ มุนิมุนีต ิอเนกวิโธฯ ตตฺถ อคาริยมุนีต ิคหิปิิ อาคตผโล วิญฺญาตสาสโนฯ อน
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คาริยมุนีต ิตถารูโปว ปพฺพชโิตฯ เสกฺขมุนีต ิสตฺต เสกฺขาฯ อเสกฺขมุนีต ิขณีาสโวฯ ปจฺเจก
มุนีต ิปจฺเจกพุทฺโธฯ มุนิมุนีต ิสมฺมาสมฺพุทฺโธฯ ตถา ห ิอายสฺมาปิ สาริปุตฺโต อาห ‘‘มุนีต ิวุจฺจ
ต ิตถาคโต อรห ํสมฺมาสมฺพุทฺโธ’’ตฯิ 

ปู ปวเนฯ ปวนํ โสธนํฯ ปุนาตฯิ ปุญฺญ,ํ ปุตฺโต, ทนฺตโปณํฯ 

เอตฺถ จ ปุญญฺนฺต ิอตฺตโน การก ํปุนาต ิโสเธตตี ิปุญฺญฯํ อถ วา ยตฺถ สยํ อุปปฺนฺนํ ตสํนฺ
ตานํ ปุนาต ิวิโสเธตตี ิปุญญฺฯํ กนฺิต?ํ สุจริต ํกุสลกมฺมฯํ สกมฺมกิตฺตา ธาตุสฺส การิตวเสน 
อตฺถวิวรณํ ลพฺภตฯิ ปุตฺโตต ิอตฺตโน กุล ํปุนาต ิโสเธตตี ิปุตฺโตฯ เอวญฺจ สต ิหนีชจฺจานํ จณฺฑา
ลาทนีํ ปุตฺโต นาม น ภเวยฺยาต ิน วตฺตพฺพ ํสทฺทานมตฺถกถนสฺส นานปปฺกาเรน ปวตฺตโิต, ตสฺมา 
อตฺตโน ปิตุ หทยํ ปูเรตตี ิปุตฺโตต ิเอวมาทนิาปิ นิพฺพจนํ คเหตพฺพเมวฯ นานาธาตุวเสนปิ ห ิ
ปทานิ สิทฺธ ิ ํสมุปคจฺฉนฺตฯิ 

ปุตฺโต จ นาม อตฺรโช เขตฺรโช อนฺเตวาสิโก ทนฺินโกต ิจตุพฺพโิธฯ ตตฺถ อตฺตานํ ปฏิจฺจ ชาโต 
อตฺรโช นามฯ สยนปีเฐ ปลฺลงฺเก อุเรต ิเอวมาทสุี นิพฺพตฺโต เขตฺรโช นามฯ สนฺตเิก สิปปฺุคฺคณฺ
หนโก อนฺเตวาสิโก นามฯ โปสาปนตฺถาย ทนฺิโน ทินฺนโก นาม ทนฺตโปณนฺต ิทนฺเต ปุนนฺต ิ
วิโสเธนฺต ิเอเตนาต ิทนฺตโปณํ, ทนฺตกฏฺฐํฯ 

ปี ตปฺปนกนฺตีสุฯ ปิณาตตี ิปีติฯ เอตฺถ จ ปีตีต ิปีณนํ ปีต,ิ ตปปฺนํ กนฺตตี ิจ วุตฺต ํโหตฯิ 
อทิ ํภาววเสน นิพฺพจนํฯ อทิ ํปน เหตุกตฺตุวเสน ปิณยตตี ิปีติ, ตปเฺปตตี ิอตฺโถฯ 

สา ปเนสา ขุทฺทกาปีต ิขณิกาปีต ิโอกฺกนฺตกิาปีต ิอุพฺเพคาปีต ิผรณาปีตตี ิปญฺจวิธา โหตฯิ 
ตตฺถ ขุทฺทกาปีติ สรีเร โลมหสํนมตฺตเมว กาตุ ํสกฺโกตฯิ ขณิกาปีติ ขเณ ขเณ วิชฺชุปปฺาทสทสิา 
โหตฯิ โอกฺกนฺติกาปีติ สมุทฺทตรีํ วีจ ิวิย กายํ โอกฺกมตฺิวา โอกฺกมตฺิวา ภชิฺชตฯิ อุพเฺพคาปีติ 
พลวต ีโหต ิกายํ อุทฺธคฺค ํกตฺวา อากาเส ลงฺฆาปนปปฺมาณา โหตฯิ ผรณาปีติยา ปน อุปปฺนฺ
นาย สกลสรีรํ ธมตฺิวา ปูริตวตฺถ ิวิย มหตา อุทโกเฆน ปกฺขนฺทปพฺพตกุจฺฉิ วิย จ อนุปริผุฏํ โหต,ิ 
เอวํ ปญฺจวิธา ปีต,ิ สา สมฺปิยายนลกฺขณตฺตา ‘‘ปิณาต’ี’ต ิ ปีตตี ิสุทฺธกตฺตุวเสนปิ วตฺตุ ํยุชฺชตฯิ 
เอตฺถ ‘‘ปิยายต,ิ ปิตา, ปิโย, เปโม’’ตอิาทนีิ ปีธาตุยา เอว รูปานิฯ ตตฺถ ‘‘ปุตฺต ํ ปิยายตตี ิปิตา’’ต ิ
วทนฺตฯิ ปิยายิตพฺโพต ิปิโยฯ เปมนํ เปโมฯ 

มา ปริมาเณฯ มนิาตฯิ มานํ, ปริมาณํ, มตฺต,ํ มตฺตา, มโน, วิมานํ, มนิิตพฺพ,ํ เมตพฺพ,ํ ฉายา 
เมตพฺพาฯ อทีเิสสุ ฐาเนสุ อนียปจฺจโย น ลพฺภตฯิ 
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เอตฺถ มโนต ิเอกาย นาฬิยา เอกาย จ ตุลาย มนิมาโน วิย อารมฺมณํ มนิาต ิปริจฺฉินฺทตตี ิ
มโนฯ วิเสสโต มนิิยเต ปริจฺฉินฺทยิเตต ิวิมานํ, เทวานํ ปุญฺญพเลน นิพฺพตฺตพฺยมฺห ํเทวนิเกตฯํ ยํ 
วิมานํ อุปโสภติ,ํ ปภาสตมิทิ ํพฺยมฺหนฺต ิจ อาทนิา โถมยิตฯิ 

มี หํิสายํฯ มนิาตฯิ มโีน, กุมนีํฯ 

เอตฺถ มีโนต ิมจฺโฉฯ มจฺฉสฺส ห ิ‘‘มโีน มจฺโฉ อมฺพุโช วาริโช วาริจโร’’ต ิอเนกานิ นามานิฯ 
วิเสสนามานิ ปน ‘‘อมโร ขลโิส จนฺทกุโล กนฺทผล ิอนฺิทผล ิอนฺิทวโล กุลโิส วาม ิกุงฺกุตโล กณฺฑิ
โก สกุโล มงฺคุโร สิงฺค ีสตวงฺโก โรหโิต ปาฐีโน กาโณ สวงฺโก ปาวุโส’’ อจิฺเจวมาทนีิ, ‘‘ตมิ ิตมิงฺิค
โล’’ อจิฺเจวมาทนีิ จ ภวนฺตฯิ กุมีนนฺต ิกุจฺฉิเตนากาเรน มจฺเฉ มนินฺต ิหิสํนฺต ิเอเตนาต ิกุมนีํ, 
มจฺฉพนฺธนปญฺชโรฯ โส ปน ปาฬิยํ กุมีนสทฺเทน วุจฺจตฯิ ตถา ห ิ– 

‘‘วาริชสฺเสว เม สโต, พนฺธสฺส กุมนิามุเข; 
อกฺโกสต ิปหรต,ิ ปิเย ปุตฺเต อปสฺสโต’’ต ิ

ปาฬิ ทสฺิสตฯิ 

มู พนฺธเนฯ มุนาตฯิ มุนิฯ 

เอตฺถ มุนีต ิอตฺตโน จตฺิต ํมุนาต ิมวต ิพนฺธต ิราคโทสาทวิสํ คนฺตุ ํน เทตตี ิมุนิฯ 

ริ คติเทสเนสุฯ ริกาตฯิ เรณุฯ นการสฺส ณตฺตฯํ 

ลี สิเลเสฯ ลนิาต,ิ นิลนิาตฯิ ลนีํ, สลฺลนีํ, ปฏิสลฺลานํฯ 

วี ตนฺตสนฺตาเนฯ วตฺถ ํวินาตฯิ อมินิา สุตฺเตน จวีรํ วินาหฯิ กมฺเม – อทิ ํโข อาวุโส จวีรํ ม ํ
อุทฺทสฺิส วิยฺยตฯิ วีตฯํ สุวีตฯํ อปปฺก ํโหต ิเวตพฺพฯํ การิเต ‘‘วายาเปต,ิ ตนฺตวาเยห ิจวีรํ วา
ยาเปสฺสามา’ต ิจวีรํ วายาเปสุํ’’ อจิฺเจวมาทนีิ ภวนฺตฯิ 

วี หํิสายํฯ วินาตฯิ เวณุฯ เวณูต ิวํโสฯ 

ลู เฉทเนฯ ลุนาตฯิ โลณํ, กุสล,ํ พาโล, ลโูตฯ 
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เอตฺถ จ โลณนฺต ิลุนาต ิวีตรสภาวํ วินาเสต ิสรสภาวํ กโรตตี ิโลณํ, ลวณํฯ กุโส วิย 
หตฺถปปฺเทสํ อกุสลธมฺเม ลุนาตตี ิกุสลํ, อนวชฺชอฏฺิฐวิปากลกฺขโณ ธมฺโมฯ ทฏฺิฐธมฺมกิสมฺปรายิ
เก ทฺเว อตฺเถ ลุนาตตี ิพาโล, อวิทฺวาฯ ลูโตต ิมกฺกฏโก วุจฺจตฯิ ตสฺส ห ิสุตฺต ํ‘‘ลตูสุตฺต’’นฺต ิ วทนฺ
ตฯิ ยูสํ ปาตุ ํปฏงฺคมกฺขกิาทนีํ ชวีิต ํลุนาตตี ิลูโตฯ 

สิ พนฺธเนฯ สินาตฯิ สีมา, สีสํฯ 

เอตฺถ สีมาต ิสินียเต สมคฺเคน สงฺเฆน กมฺมวาจาย พนฺธยิเตต ิสีมาฯ สา ทุวิธา พทฺธสีมา 
อพทฺธสีมาตฯิ ตาสุ อพทฺธสีมา มริยาทกรณวเสน ‘‘สีมา’’ต ิ เวทติพฺพาฯ สินาต ิพนฺธต ิเกเส โมฬิ
กรณวเสน เอตฺถาต ิสีสํฯ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

สา ปาเกฯ สินาตฯิ 

สุ หํิสายํฯ สุณาตฯิ ปรสุฯ ปรํ สุณนฺต ิหิสํนฺต ิเอเตนาต ิปรสุฯ 

อส โภชเนฯ วุตฺตานํ ผลมสฺนาตฯิ อสนํฯ 

เอตฺถ อสนนฺต ิอาหาโรฯ โส ห ิอสิยต ิภุญฺชยิตตี ิ‘‘อสน’’นฺต ิ วุจฺจตฯิ ‘‘อสฺนาถ ขาทถ ปิวถา’’
ต ิอทิเมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

กิลิส วิพาธเนฯ กลิสฺินาตฯิ กเิลโสฯ 

เอตฺถ จ กิเลโสต ิราคาทโยปิ ทุกฺขมฺปิ วุจฺจตฯิ 

อุทฺธส อุญเฺฉฯ อุญโฺฉ ปริเยสนํฯ อุทฺธสฺนาตฯิ 

อิส อภิกฺขเณฯ อสฺินาตฯิ 

วิส วิปฺปโยเคฯ วิสฺนาตฯิ วิสํฯ 

ปุส สิเนหสวนปูรเณสุฯ ปุสฺนาตฯิ 

ปุส โปสเนฯ ปุสฺนาตฯิ 

มุส เถยฺเยฯ มุสฺนาตฯิ มุสโลฯ 
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กิยาที เอตฺตกา ทฏฺิฐา, ธาตโว เม ยถาพล;ํ 
สุตฺเตสฺวญฺเญปิ เปกฺขตฺิวา, คณฺหวฺโห อตฺถยุตฺตโิตฯ 

สาสนา โลกโต เจเต, 
ทสฺสิตา เตสุ โลกโต; 
สาสนสฺโสปการาย, 
วุตฺตา ตทนุรูปกาฯ 

กิยาทิคโณยํฯ 

คหาทิคณิก 

อทิานิ คหาทิคโณ วุจฺจเตฯ เอตฺเถเก เอวํ มญฺญนฺตฯิ 

คหาทีนํ คโณ นาม, ปจฺเจก ํนุปลพฺภต;ิ 
อถเมโก คหธาตุ, คหาทีนํ คโณ สิยาฯ 

ยโต ปฺปณฺหา ปรา เหยฺยุํ, ธาตุโต ชนิสาสเน; 
เตปิ อญฺเญ น วิชฺชนฺต,ิ อญฺญตฺร คหธาตุยาฯ 

อติ ิจนฺิตาย เอกจฺเจ, คหธาตุ ํกิยาทิน;ํ 
ปกฺขปิิํสุ คเณ เอวํ, น วทิสุํ คหาทิกฯํ 

น เตสํ คหณํ ธโีร, คณฺเหยฺย สุวิจกฺขโณ; 
ยโต กจฺจายเน วุตฺโต, คหาทีนํ คโณ วิสุํฯ 

‘‘คหาทโิต ปปฺณฺหา’’ อติ,ิ ลกฺขณํ วทตา ห ิโส; 
กจฺจายเนน ครุนา, ทสฺสิโต นนุ สาสเนฯ 

สเจ วิสุํ คหาทีนํ, คโณ นาม น ลพฺภต;ิ 
คหาทิทปีเก สุตฺเต, หตฺิวาน พาหริํ อทิฯํ 

‘‘คหโต ปปฺณฺหา’’ อจิฺเจว, วตฺตพฺพ ํอถ วา ปน; 
‘‘กยิาทโิต นาปปฺณฺหา’’ต,ิ กาตพฺพ ํเอกลกฺขณํฯ 
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ยสฺมา ตถา น วุตฺตญฺจ, น กตญฺเจกลกฺขณํ; 
ตสฺมา อยํ วิสุํเยว, คโณ อจิฺเจว ญายตฯิ 

‘‘สรา สเร โลป’’มติ-ิอาทนีิ ลกฺขณานิว; 
คมฺภรีํ ลกฺขณํ เอต,ํ ทุชฺชานํ ตกฺกคาหนิาฯ 

อุสาทโยปิ สนฺธาย, อาทิคฺคโห กโต ตหิ;ํ 
ตถา ห ิ‘‘อุณฺหาเปต’ี’ต,ิ อาทริูปานิ ทสฺิสเรฯ 

อทิานิ ปากฏํ กตฺวา, อาทิสทฺทผล ํอห;ํ 
สปปฺโยค ํคหาทีนํ, คณํ วกฺขาม ิเม สุณฯ 

คห อุปาทาเนฯ อุปาทานํ คหณํ, น กเิลสุปาทานํฯ อุปสทฺโท เหตฺถ น กญฺิจ ิอตฺถวิเสสํ วท
ตฯิ อถ วา กาเยน จตฺิเตน วา อุปคนฺตฺวา อาทานํ คหณํ อุปาทานนฺต ิสมปีตฺโถ อุปสทฺโทฯ กตฺถ
จ ิห ิอุปสทฺโท อาทานสทฺทสหโิต ทฬฺหคฺคหเณ วตฺตต ิ‘‘กามุปาทาน’’นฺตอิาทสุีฯ อธิ ปน 
ทฬฺหคฺคหณํ วา โหตุ สิถลิคฺคหณํ วา, ยํ กญฺิจ ิคหณํ อุปาทานเมว, ตสฺมา คหธาตุ คหเณ วตฺตตี
ต ิอตฺโถ คเหตพฺโพฯ เฆปปฺต,ิ คณฺหาต ิวาฯ ปริคฺคณฺหาต,ิ ปฏิคฺคณฺหาต,ิ อธคิณฺหาต,ิ ปคฺคณฺหา
ต,ิ นิคฺคณฺหาตฯิ ปธานคณฺหนโกฯ คณฺหตุิ,ํ อุคฺคณฺหตุิฯํ คณฺหตฺิวา, อุคฺคณฺหตฺิวาฯ อญฺญถาปิ รู
ปานิ ภวนฺตฯิ อห ํชาลิ ํคเหสฺสามฯิ คเหตุฯํ คเหตฺวาฯ อุคฺคาหโก, สงฺคาหโก, อชฺโฌคาฬฺโหฯ กา
ริเต ‘‘คณฺหาเปต,ิ คณฺหาปยต,ิ อญฺญตรํ สตปิฏฺฐานํ อุคฺคณฺหาเปนฺต,ิ สทฺธิ ํอมจฺจสหสฺเสน คณฺ
หาเปตฺวาฯ อุปชฺฌ ํคาหาเปตพฺโพฯ อุปชฺฌ ํคาหาเปตฺวาฯ คาเหต,ิ คาหยต,ิ คาหาเปสฺสตฯิ คา
หาปยนฺต ิสพฺภาวํฯ คาหโก, คาเหตฺวา’’ อจิฺจาทนีิฯ กมฺมนิ – คยฺหต,ิ สงฺคยฺหต,ิ คณฺหยิต ิวาฯ 
ตถา ห ิ‘‘คณฺหยินฺต ิอุคฺคณฺหยินฺต’ี’ต ิ นิทฺเทสปาฬิ ทสฺิสตฯิ ‘‘เคห,ํ คาโห, ปริคฺคโห, สงฺคาหโก, 
สงฺคเหตา’’ อจิฺจาทนีิ โยเชตพฺพานิฯ 

ตตฺร อการานนฺตรตฺยนฺตปทานํ ‘‘เฆปปฺต,ิ เฆปปฺนฺตฯิ เฆปปฺสี’’ต ิจ ‘‘คณฺหต,ิ คณฺหนฺตฯิ 
คณฺหสี’’ต ิจ อาทนิา นเยน สพฺพาสุ วิภตฺตสุี สพฺพถา ปทมาลา โยเชตพฺพาฯ อากาเรกา
รานนฺตรตฺยนฺตปทานํ ‘‘คณฺหาต ิคณฺหาเปต’ี’ตอิาทนิา ยถาสมฺภวํ ปทมาลา โยเชตพฺพา วชฺ
เชตพฺพฏฺฐานํ วชฺเชตฺวาฯ 
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อมิานิ ปน ปสิทฺธานิ กานิจ ิอชฺชตนีรูปานิ ‘‘อคฺคห ีมตฺตกิาปตฺตฯํ อคฺคหุ,ํ อคฺคหิสุํ, อคฺคเห
สุ’’นฺตฯิ ภวิสฺสนฺตอีาทสุี คเหสฺสต,ิ คเหสฺสนฺตฯิ เสสํ ปริปุณฺณํ กาตพฺพฯํ อคฺคหสฺิสา, อคฺคหสฺิสํสุฯ 
เสสํ ปริปุณฺณํ กาตพฺพฯํ 

อุส ทาเหฯ ทาโห อุณฺหฯํ อุสต ิทหตตี ิอุณฺหฯํ อุณฺหสทฺโท ‘‘อุณฺห ํภตฺต ํภุญฺชต’ี’ตอิาทสุี 
ทพฺพมเปกฺขต,ิ ‘‘สีต ํอุณฺห ํปฏิหนต’ี’ตอิาทสุี ปน คุณํ อุณฺหภาวสฺส อจิฺฉิตตฺตาฯ อุณฺหภาโว ห ิ
สีตภาโว จ คุโณฯ 

ตส วิปาสายํฯ ตณฺหาฯ เกนฏฺเฐน ตณฺหา? ตสฺสต ิปริตสฺสตตี ิอตฺเถนฯ 

ชุสิ ปีติเสวเนสุฯ ชุณฺโห สมโยฯ กาเฬ วา ยท ิวา ชุณฺเห, ยทา วายต ิมาลุโตฯ 

ตตฺถ ชุณฺโหต ิโชเสต ิโลกสฺส ปีติโํสมนสฺสญฺจ อุปปฺาเทตตี ิชุณฺโหฯ 

ชุต ทิตฺติยํฯ ชุณฺหา รตฺตฯิ โชตต ิสยํ นิปปฺภาปิ สมานา จนฺทตารกปปฺภาเสนปิ ทพิฺพต ิ
วิโรจต ิสปปฺภา โหตตี ิชุณฺหาฯ 

สา ตนุกรเณฯ สณฺหวาจาฯ สิยต ิตนุกริยต,ิ น ผรุสภาเวน กกฺกสา กริยตตี ิสณฺหาฯ 

โส อนฺตกมฺมนิฯ สณฺห,ํ ญาณํฯ สิยต ิสยํ สุขุมภาเวน อตสุิขุมมฺปิ อตฺถ ํอนฺต ํกโรต ินิปผฺตฺติ ํ
ปาเปตตี ิสณฺหฯํ 

ติช นิสาเนฯ นิสานํ ตกฺิขตาฯ ตณฺิโห ปรสุฯ ตติกฺิขตตี ิติณฺโหฯ 

สิ เสวายํฯ อตฺตโน หติมาสีสนฺเตห ิเสวิยเตต ิสิปฺปํ, ยํ กญฺิจ ิชวีิตเหตุ สิกฺขติพฺพ ํสิปปฺายตนํ
ฯ อปิจ สิปฺปนฺต ิอฏฺฐารส มหาสิปปฺานิ – สุต ิสูรมต ิพฺยากรณํ ฉนฺโทวิจติ ินิรุตฺต ิโชตสิตฺถ ํสิกฺขา 
โมกฺขญาณํ กฺริยาวิธ ิธนุพฺเพโท หตฺถสิิกฺขา กามตนฺต ํอสฺสลกฺขณํ ปุราณํ อติหิาโส นีต ิตกฺโก 
เวชฺชกญฺจาตฯิ 

กุ กุจฺฉายํฯ กุจฺฉา ครหาฯ กณฺหา ธมฺมาฯ กณฺโห ปุริโสฯ 

ตตฺถ กณฺหาต ิอปภสฺสรภาวกรณตฺตา ปณฺฑิเตห ิกุจฺฉิตพฺพา ครหติพฺพาต ิกณฺหา, 
อกุสลธมฺมาฯ กาฬวณฺณตฺตา สุวณฺณวณฺณาทกิ ํอุปนิธาย กุจฺฉิตพฺโพ นินฺทติพฺโพต ิกณฺโห, 
กาฬวณฺโณฯ วุตฺตมฺปิ เจต ํ– 
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‘‘กณฺโห วตายํ ปุริโส, กณฺห ํภุญฺชต ิโภชนํ; 
กณฺเห ภมูปิปฺเทสสฺมิ,ํ น มยฺห ํมนโส ปิโย’’ต ิจ, 

‘‘น กณฺโห ตจสา โหต,ิ 
อนฺโตสาโร ห ิพฺราหฺมโณ; 
ยสฺมิ ํปาปานิ กมฺมานิ, 
ส เว กณฺโห สุชมฺปต’ี’ต ิจฯ 

อจิฺเจวํ – 

คหาทิเก ธาตุคเณ, สนฺธาย ตสิอาทโย; 
อาทิคฺคโห กโต ปฺปณฺหา, คหาทีสุ ยถารหฯํ 

คหโต ธาตุโต ห ิปฺโป,อาขฺยาตตฺเตวทสฺิสต;ิ 
อาขฺยาตตฺเต จ นามตฺเต, ณฺหาสทฺโท อุสโต ตถาฯ 

อุสคเหห ิอญฺญสฺมา, นามตฺเตว ทุเว มตา; 
เอวํ วิเสสโต เญยฺโย, คหาทิคณนิจฺฉโยฯ 

เอตฺถ ปน กญฺิจาปิ สาสเน ‘‘ตณฺหายต’ี’ต ิ กฺริยาปทมฺปิ ทสฺิสต,ิ ตถาปิ ตสฺส ‘‘ปพฺพตายต,ิ 
เมตฺตายต’ี’ตอิาทนีิ วิย นามสฺมา วิหติสฺส อายปจฺจยสฺส วเสน สิทฺธตฺตา กฺริยาปทตฺเตปิ ณฺ
หาปจฺจโย มุขฺยโต ลพฺภตตี ิน สกฺกา วตฺตุฯํ ‘‘ตณฺหายต’ี’ต ิ ห ิอทิ ํณฺหาปจฺจยวตา ตสธาตุโต 
นิปผฺนฺนตณฺหาสทฺทสฺมา ปรสฺส อายปจฺจยสฺส วเสน นิปผฺนฺนํฯ ตถา กญฺิจาปิ รูปิยสํโวหารสิกฺ
ขาปทวณฺณนายํ ‘‘วาสิผล ํตาเปตฺวา อุทก ํวา ขรีํ วา อุณฺหาเปต’ี’ต ิ อมิสฺมิ ํปเทเส ‘‘อุณฺหาเปต’ี’
ต ิเหตุกตฺตุวาจก ํกฺริยาปท ํทสฺิสต,ิ ตถาปิ ตสฺส ณฺหาปจฺจยวตา อุสธาตุโต นิปผฺนฺนอุณฺหาสทฺท
โต วิหติสฺส การิตสญฺญสฺส ณาเปปจฺจยสฺส วเสน นิปผฺนฺนตฺตา กฺริยาปทตฺเตปิ ณฺหาปจฺจโย มุขฺย
โต ลพฺภตตี ิน สกฺกา วตฺตุฯํ ‘‘อุณฺหาเปต’ี’ต ิ อทิ ํวุตฺตปปฺการอุณฺหาสทฺทโต ณาเปปจฺจยวเสน 
นิปผฺนฺนํ, เอตสฺมิ ํทฏฺิเฐ ‘‘อุณฺหาปยต’ี’ต ิ ปทมฺปิ ทฏฺิฐเมว โหตฯิ 

กญฺิจ ภยฺิโย วินยฏฺฐกถายํ ‘‘อุณฺหาเปต’ี’ต ิ การิตปทสฺส ทฏฺิฐตฺตาเยว ‘‘อุณฺหต’ี’ต ิ กตฺ
ตุปทมฺปิ นยโต ทฏฺิฐเมว โหต ิกตฺตุการิตปทานํ เอกธาตุมฺห ิอุปลพฺภมานตฺตา, ยถา? คณฺหต,ิ 
คณฺหาเปต,ิ คจฺฉต,ิ คจฺฉาเปตตี,ิ ตสฺมา ‘‘อุส ทาเห’’ต ิธาตุสฺส ‘‘อุณฺหต’ี’ต ิ รูปํ อุปลพฺภตตี ิมนฺตฺ
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วา ‘‘อุณฺหตตี ิ อุณฺห’’นฺต ินิพฺพจนํ กาตพฺพฯํ อติ ิปฺปปจฺจโย คหโต จ อญฺญโต จ เอกธา ลพฺภต,ิ 
ณฺหาปจฺจโย ปน คหโต อุสโต จ ทฺวิธา อญฺญโต เอกธา ลพฺภตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ กญฺิจาเปตฺถ เอวํ 
นิยโม วุตฺโต, ตถาปิ สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน อญฺญานิปิ เอเกกสฺส ธาตุสฺส นามกิปทานิ 
ทฺเว ทฺเว กฺริยาปทานิ วิจนิิตพฺพานิฯ เยน ปน พุทฺธวจนานุรูเปน นเยน คหาทิคเณ อาทิสทฺเทน 
ตสธาตาทโย อมฺเหห ิคหติา, อมิสฺมา นยา อญฺโญ นโย ปสตฺถตโร นตฺถ,ิ อยเมว ปสตฺถตโร, ตสฺ
มา อยํ นีต ิสาสนฏฺฐิตยิา อายสฺมนฺเตห ิสาธุก ํธาเรตพฺพา วาเจตพฺพา จฯ 

คหาที เอตฺตกา ทฏฺิฐา, ธาตโว เม ยถาพล;ํ 
สุตฺเตสฺวญฺเญปิ เปกฺขตฺิวา, คณฺหวฺโห อตฺถยุตฺตโิตฯ 

คหาทิคโณยํฯ 

ตนาทิคณิก 

ตนุ วิตฺถาเรฯ ตโนตฯิ อายตนํ, ตนุฯ กมฺมนิ ‘‘ตนิยฺยต,ิ ตนิยฺยนฺตฯิ วิตนิยฺยต’ี’ต ิรูปานิฯ อตฺ
รายํ ปาฬิ ‘‘ยถา ห ิอาสภ ํจมฺม,ํ ปถพฺยา วิตนิยฺยต’ี’ตฯิ ครู ปน ‘‘ปตายเต, ปตญฺญต’ี’ต ิรูปานิ 
วทนฺตฯิ ตนิตุ,ํ ตนิตฺวานฯ ตุมนฺตาทริูปานิฯ 

ตตฺถ อายตนนฺต ิอายภเูต ธมฺเม ตโนต ิวิตฺถาเรตตี ิอายตนํฯ ตนูต ิสรีรํฯ ตญฺห ิกลลโต 
ปฏฺฐาย กมฺมาทหี ิยถาสมฺภวํ ตนิยฺยต ิวิตฺถาริยต ิมหตฺต ํปาปิยตตี ิ‘‘ตนู’’ต ิ วุจฺจตฯิ ‘‘ตนุ วปุ สรีรํ 
ปํุ กาโย เทโห’’ตอิาทโย สรีรวาจกา สทฺทาฯ สรีรํ ขนฺธปญฺจกฯํ ยญฺห ิมหาชโน สรีรนฺต ิวทต,ิ ต ํ
ปรมตฺถโต ขนฺธปญฺจกมตฺตเมว, น ตโต อตฺตา วา อตฺตนิยํ วา อุปลพฺภตฯิ ‘‘กามราคพฺยาปาทานํ 
ตนุตฺตกรํ สกทาคามมิคฺคจตฺิต’’นฺตอิาทสุี ปน ตนุสทฺโท อปปฺตฺถวาจโก, อปปฺตฺถวาจกสฺส จ ตสฺส 
กฺริยาปท ํน ปสฺสาม, ตสฺมา นิปาตปเทน เตน ภวิตพฺพฯํ ตนุสทฺโท นิปาตปทนฺต ิวุตฺตฏฺฐานมฺปิ 
น ปสฺสาม, นิจฺฉเยน ปน อนิปผฺนฺนปาฏิปทโิกต ิคเหตพฺโพฯ 

ตโนต,ิ ตโนนฺตฯิ ตโนสิ, ตโนถฯ ตโนม,ิ ตโนมฯ ตนุเต, ตนุนฺเตฯ ตนุเส, ตนุเส, ตนุวฺเหฯ 
ตเน, ตนุมฺเหฯ เสสํ ยถาสมฺภวํ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

ตโนตุ, ตโนนฺตุฯ ตเนยฺย, ตเน, ตเนยฺยุํฯ วิตน, วิตนุฯ อตนา, อตนุฯ อมฺมาย ปตนุ เกสาฯ 
อตนิ, อตนิสุํฯ ตนิสฺสต,ิ ตนิสฺสนฺตฯิ อตนิสฺสา, อตนิสฺสํสุฯ กมฺมนิ ‘‘ตนิยฺยต,ิ ตนิยฺยนฺตฯิ ตนิยฺยสี’’
ตอิาทนิา วิตฺถาเรตพฺพฯํ 
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สก สตฺติยํฯ สตฺติ สมตฺถภาโวฯ สกฺโกต ิสกฺโกฯ วิญฺญาเปตุ ํอสกฺขฯิ สกฺขสฺิสสิฯ สกฺขตฯิ 
ตฺวมฺปิ อมฺม ปพฺพชตุิ ํสกฺขสฺิสสิฯ สกฺกเต ชราย ปฏิกมฺม ํกาตุนฺต ิปาฬิฯ 

ตตฺถ สกฺโกต ิเทวราชาฯ โส ห ิอตฺถานํ สหสฺสมฺปิ มุหุตฺเตน จนฺิตนสมตฺถตาย สปรหติ ํกาตุํ 
สกฺโกตตี ิ‘‘สกฺโก’’ต ิ วุจฺจตฯิ อญฺญตฺร ปน ธาตนูํ อวิสเย ตทฺธติวเสน สกฺกจฺจ ํทานํ อทาสีต ิสกฺโก
ต ิเอวมฺปิ อตฺถ ํคเหตฺวา สกฺกสทฺโท นิรุตฺตนิเยน สาเธตพฺโพฯ วุตฺตญฺห ิภควตา ‘‘สกฺโก มหาล ิ
เทวานมนฺิโท ปุพฺเพ มนุสฺสภโูต สมาโน สกฺกจฺจ ํทานํ อทาสิ, ตสฺมา ‘สกฺโก’ต ิวุจฺจต’ี’ตฯิ สกฺโกนฺ
โตฯ สกฺโกนฺตฯี สกฺโกนฺต ํกุลฯํ 

ขุณุ ขิณุ หํิสายํฯ ขุโณตฯิ ขโิณตฯิ 

อิณุ คติยํฯ อโิณตฯิ อณํิ อณิายิโกฯ 

ติณุ อทเนฯ ตโิณตฯิ ตณํิฯ เอตฺถ ติณนฺต ิยวสํฯ ตญฺห ิตณิิยเต ตณิภกฺเขห ิโคณาทหี ิอทยิ
เต ขาทยิเตต ิติณํฯ 

ฆิณุ ทิตฺติยํฯ ฆโิณตฯิ 

หนุ อปนยเนฯ อปนยนํ อนาลาปกรณํ นิพฺพจนตากรณํฯ หโนตฯิ หนุเตฯ 

ปนุ ทาเน ปโนตฯิ ปนุเตฯ 

มนุ โพธเนฯ มโนตฯิ มนุเตฯ มโนฯ มนํฯ มานสํฯ มนุสฺโสฯ มานโวฯ มาณโวฯ 

เอตฺถ มโนต ิมนุเต พุชฺฌตตี ิมโน, เอวํ มนํฯ อเิมสํ ปน ทฺวินฺนํ มนสทฺทานํ ‘‘ยสฺมิ ํมโน นิวิ
สตฯิ สนฺต ํตสฺส มนํ โหต’ี’ตอิาทสุี ปุนฺนปํุสกลงฺิคตา ทฏฺฐพฺพาฯ มานสนฺต ิราโคปิ จตฺิตมฺปิ 
อรหตฺตมฺปิฯ ‘‘อนฺตลกฺิขจโร ปาโส, ยฺวายํ จรต ิมานโส’’ต ิเอตฺถ ห ิราโค มานสํฯ ‘‘จตฺิต ํมโน 
มานส’’นฺต ิเอตฺถ จตฺิตฯํ ‘‘อปปฺตฺตมานโส เสกฺโข, กาล ํกยิรา ชเน สุโต’’ต ิเอตฺถ อรหตฺตฯํ เอตฺ
เถต ํวุจฺจต ิ– 

ราโค จตฺิต ํอรหตฺตญฺจ, ‘‘มานส’’นฺต ิสมรีิต;ํ 
สตฺถุโน สาสเน ปาป-สาสเน’ขลิสาสเนฯ 
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ตตฺถ สมฺปยุตฺตมนสิ ภโวต ิราโค มานโสฯ มโน เอว มานสนฺต ิกตฺวา จตฺิต ํมานสฯํ อนว
เสสโต มานํ สิยต ิสมุจฺฉินฺทตตี ิอคฺคมคฺโค มานสํฯ ตนฺนิพฺพตฺตตฺตา ปน อรหตฺตสฺส มานสตา 
ทฏฺฐพฺพาฯ มนูต ิสตฺโตฯ ‘‘เยน จกฺขุปสาเทน, รูปานิ มนุ ปสฺสต’ี’ต ิเอตฺถ ห ิ‘‘มนู’’ต ิสตฺโต วุตฺโต
ฯ อถ วา มนูต ิปฐมกปปิฺกกาเล มนุสฺสานํ มาตาปิภุฏฺฐาเน ฐิโต มนุนามโก ปุริโส, โย สาสเน 
‘‘มหาสมฺมตราชา’’ต ิ วุตฺโตฯ โส ห ิสกลโลกสฺส หติ ํกาตุ ํมนุเต ชานาตตี ิ ‘‘มนู’’ต ิ วุจฺจตฯิ ยถาพล ํ
อตฺตโน หติ ํมนุเต ชานาตตี ิมนุสฺโส, มนสฺส วา อุสฺสนฺนตฺตา มนุสฺโสฯ อถ วา วุตฺตปปฺการสฺส 
มนุโน อปจฺจ ํมนุสฺโสฯ เอวํ มานโว มาณโว จ, นการสฺส ห ิณกาเร กเต ‘‘มาณโว’’ต ิ รูปํ สิชฺฌติ
ฯ เกจ ิปนาหุ ‘‘ทนฺตชนการสหโิต มานวสทฺโท สพฺพสตฺตสาธารณวจโน, มุทฺธชณการสหโิต ปน 
มาณวสทฺโท กุจฺฉิตมฬฺูหาปจฺจวจโน’’ต,ิ ต ํวีมสํิตฺวา ยุตฺตญฺเจ, คเหตพฺพ,ํ น ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ํ
‘‘มาณวสทฺทสฺส อตฺถุทฺธารวจเน อทิ ํวจนํ วิรุชฺฌต’ี’ต ิอนฺตรสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาเร อนฺตรอนฺตริ
กาสทฺทานมฺปิ อาหรณสฺส ทสฺสนโตฯ 

ตตฺร ปนายํ วีมสํนา – จูฬกมฺมวิภงคฺสุตฺตสฺมิญหิฺ ‘‘สุโภ มาณโวโตเทยฺยปุตฺโต’’ต ิอมิสฺมิ ํ
ปเทเส อฏฺฐกถาจริเยห ิ‘‘สุโภต ิโส กริ ทสฺสนีโย อโหสิ ปาสาทโิก, เตนสฺส องฺคสุภตาย ‘สุโภ’ตฺ
เวว นาม ํอกสุํฯ ‘มาณโว’ต ิปน ต ํตรุณกาเล โวหริสุํ, โส มหลฺลกกาเลปิ เตเนว โวหาเรน โวหริย
ต’ี’ต ิ เอวํ มุทฺธชณการสฺส มาณวสทฺทสฺส อตฺโถ ปกาสิโต, ตฏฺฏีกายมฺปิ ครูห ิ‘‘ยํ อปจฺจ ํกุจฺฉิต ํ
มุทฺธ ํวา, ตตฺถ โลเก มาณวโวหาโร, เยภุยฺเยน จ สตฺตา ทหรกาเล มุทฺธธาตุกา โหนฺตตี ิวุตฺต ํ
‘ตรุณกาเล โวหริสํู’’ต,ิ เอวํ มุทฺธชณการสฺส มาณวสทฺทสฺส อตฺโถ ปกาสิโตฯ อทิานิ 
มาณวสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร ภวต,ิ มาณโวต ิสตฺโตปิ โจโรปิ ตรุโณปิ วุจฺจตฯิ ‘‘โจทติา เทวทเูตห,ิ 
เย ปมชฺชนฺต ิมาณวา’’ตอิาทสุี ห ิสตฺโต ‘‘มาณโว’’ต ิ วุตฺโตฯ ‘‘มาณเวห ิ สห คจฺฉนฺต ิกตกมฺเมหปิิ 
อกตกมฺเมหปีิ’’ตอิาทสุี โจโรฯ ‘‘อมฺพฏฺโฐ มาณโว’’ตอิาทสุี ตรุโณ ‘‘มาณโว’’ต ิ วุตฺโตฯ 

อปฺป ปาปุเณฯ อปโฺปตฯิ อาโปฯ 

เอตฺถ อาโปต ิอปโฺปต ิต ํต ํฐานํ วิสฺสรตตี ิอาโปฯ 

มา ปริมาเณฯ มโินตฯิ อุปมา, อุปมานํ, วิมานํฯ อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

เอตฺถ จ ยา อจฺจนฺต ํน มโินต ิน วิจฺฉินฺทต,ิ สา มานสฺส สมเีป วตฺตตตี ิอุปมา ยถา ‘‘โคโณ 
วิย ควโช’’ตฯิ อุปมานนฺต ิอุปมา เอวฯ ตถา ห ิ‘‘วีโตปมานมปปฺมาณมนาถนาถ’’นฺตฯิ เอตฺถ วี
โตปมานนฺต ิอมิสฺส วีโตปม,ํ นิรุปมนฺต ิอตฺโถฯ อถ วา อุปมานนฺต ิอุปเมตพฺพากาโร ‘‘สีโห วิย 
ภควา’’ตฯิ เอตฺถ ห ิสีโห อุปมา, ภควา อุปเมยฺโย เตโชปรกฺกมาทหี ิอุปเมตพฺพตฺตา, เตโชปรกฺก
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มาทโย อุปเมตพฺพากาโรฯ เอตฺถ ปน สาตสิยตฺตา กญฺิจาปิ สีหสฺส เตชาทหี ิภควโต เตชาทอุิป
เมตพฺพากาโร นตฺถ,ิ ตถาปิ หนีูปมาวเสน ‘‘สีโห วิย ภควา’’ต ิ วุตฺตนฺต ิทฏฺฐพฺพฯํ วิมานนฺต ิอุตุส
มุฏฺฐานตฺเตปิ กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏฺฐานตฺตา กมฺเมน วิเสสโต มนิิยต ิปริจฺฉินฺทยิตตี ิวิมานํฯ 

กร กรเณฯ ‘‘กโรต,ิ กยิรต,ิ กุพฺพต,ิ กฺรุพฺพต,ิ ปกโรต,ิ อุปกโรต,ิ อปกโรต,ิ ปฏิกโรต,ิ นิราก
โรต,ิ ปฏิสงฺขโรต,ิ อภสิงฺขโรต’ิ’ อจิฺเจวมาทนีิ กตฺตริ ภวนฺตฯิ กมฺเม ปาฬินยวเสน อิการาคมฏฺฐา
เน ยการสฺส ทฺเวภาโวฯ ตสฺมิเํยวฐาเน รยการานํ วิปริยาเย สต ิน ทฺเวภาโวฯ ตถา อีการา
คมฏฺฐาเน ‘‘กริยฺยต,ิ กยิรต,ิ กรียต,ิ กยฺยต,ิ ปกรียต,ิ ปกริยฺยต,ิ ปฏิสงฺขริยฺยต,ิ อภสิงฺขริยฺยต’ิ’ อจิฺ
เจวมาทนีิ กมฺมนิ ภวนฺตฯิ 

เอตฺถ จ กยิรตีต ิปท ํทฺวีสุ ฐาเนสุ ทสฺิสต ิกตฺตริ กมฺเม จฯ เตส กตฺตุวเสน ‘‘ปุริโส กมฺม ํกยิร
ต’ี’ต ิโยเชตพฺพ,ํ กมฺมวเสน ปน อยํ ปาฬิ ‘‘กุฏิ เม กยิรต ิอเทสิตวตฺถุกา’’ตฯิ ตตฺถ จ กตฺตุวเสน 
วุตฺต ํกตฺตุปท ํยิรปจฺจเยน สิทฺธฯํ กมฺมวเสน ปน วุตฺต ํกมฺมปท ํอิการาคมสฺส อาทอินฺตภตูานํ รย
การานํ วิปริยาเยนาต ิทฏฺฐพฺพฯํ ‘‘กาเรต,ิ การยต,ิ การาเปต,ิ การาปยต’ี’ต ิจตฺตาริ การิตรูปานิ, 
ยานิ ‘‘เหตุกตฺตุรูปานี’’ต ิ วุจฺจนฺต ิตทฺทปีกตฺตาฯ 

อทิานิ ปน ปทมาลา วตฺตพฺพา, ตตฺร ปฐม ํ‘‘กุพฺพต’ี’ต ิปทสฺเสว ปทมาล ํโยเชสฺสาม สพฺพาสุ 
วิภตฺตสุี เอกากาเรน โยเชตพฺพตฺตาฯ ‘‘กโรต’ี’ต ิโอการานนฺตรตฺยนฺตปทสฺส ปน ‘‘กาเรต’ี’ต ิ เอกา
รานนฺตรตฺยนฺตปทสฺส จ ปทมาล ํยถาสมฺภวํ ปจฺฉา โยเชสฺสาม เอกากาเรน อโยเชตพฺพตฺตาฯ 

ตตฺร กุพฺพต,ิ กุพฺพนฺตฯิ กุพฺพสิ, กุพฺพถฯ กุพฺพาม,ิ กุพฺพามฯ กุพฺพเต, กุพฺพนฺเตฯ กุพฺพเส, 
กุพฺพวฺเหฯ กุพฺเพ, กุพฺพมฺเหฯ วตฺตมานาวเสน วุตฺตรูปานิฯ 

ปญฺจมยิาทนีํ วเสน ปน กุพฺพตุ, กุพฺพนฺตุฯ กุพฺเพยฺย, กุพฺเพยฺยุํฯ เสสํ ‘‘ภวต,ิ ภวนฺต’ี’ต ิวุตฺ
ตนยานุสาเรน สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพฯํ 

‘‘กริยต’ี’ตอิาทนีิปิ อ การานนฺตรตฺยนฺตปทานิ เอวเมว โยเชตพฺพานิฯ เอตฺถ จ ‘‘กุพฺพต,ิ 
กุพฺพนฺตฯิ กุพฺพสี’’ตอิาทนิา วุตฺตา อยํ ปทมาลา ปาฬินยทสฺสนโต เอทสิี วุตฺตาฯ สทฺทสตฺถวิท ู
ปน สาสนิกา สทฺทสตฺเถเยว อาทรํ กตฺวา ‘‘กุพฺพต,ิ กุพฺพสี’’ต ิเอวํปการานิ รูปานิ ปาฬิยํ นตฺถตี ิ
มญฺญนฺตา น อจิฺฉนฺตฯิ เตห ิสทฺทสตฺเถ วิย ปาฬิยมฺปิ ‘‘อสนฺโต นานุกุพฺพนฺต’ี’ตอิาทสุี โอ
การปจฺจยสฺสาเทสภโูต อุกาโร สเรเยว ปเร วการํ ปปโฺปตตี ิมญฺญมานา ‘‘กุพฺพนฺต,ิ กุพฺพนฺเต’’ติ
อาทนีิเยว รูปานิ อจิฺฉนฺต,ิ ปรสรสฺสาภาวโต ‘‘กุพฺพต,ิ กุพฺพสี’’ตอิาทนีิ ปาฬิยํ นตฺถตี ิน อจิฺฉนฺตฯิ 
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มยํ ปน ปาฬินยทสฺสนโต ตานิ รูปานิ อจิฺฉามฯ อตฺร โสตารานํ กงฺขาวิโนทนตฺถ ํกญฺิจ ิปาฬินยํ 
วทาม – ‘‘สีลวนฺโต น กุพฺพนฺต,ิ พาโล สีลานิ กุพฺพต’ี’ต ิจ, ‘‘กสฺมา ภวํ วิชนมรญฺญนิสฺสิโต, ตโป 
อธิ กฺรุพฺพต’ี’ต ิจ, ‘‘ผรุสาห ิวาจาห ิปกฺรุพฺพมาโน’’ต ิจฯ อทีเิสสุ ปน ฐาเนสุ อการาคโม กาตพฺโพ
ฯ อจนฺิเตยฺโย ห ิปาฬินโย, เยภุยฺเยน สทฺทสตฺถนยวิทโูร จฯ ตถา ห ิยถา ‘‘อคฺคนิิ ํสมฺปชฺชลติ ํปวิ
สนฺต’ี’ต ิปาฬิคตทิสฺสนโต ‘‘อคฺคนิิ, อคฺคนิี, อคฺคนิโยฯ อคฺคนิิ,ํ อคฺคนิี, อคฺคนิโยฯ อคฺคนิินา’’ต ิปท
มาลา กาตพฺพา โหต,ิ เอวเมว ‘‘พาโล สีลานิ กุพฺพต’ี’ต ิปาฬิคตทิสฺสนโต ‘‘กุพฺพต,ิ กุพฺพนฺตฯิ 
กุพฺพสี’’ต ิปทมาลาปิ โยเชตพฺพาวฯ 

ยถา จ ‘‘พหุมฺเปต ํอสพฺภ ิชาตเวทา’’ต ิปาฬิคตทิสฺสนโต ‘‘สนฺโต สพฺภหี ิสทฺธิ ํสต ํธมฺโม น 
ชรํ อุเปตตี ิปเวทยนฺต’ี’ต ิอฏฺฐกถาคตทิสฺสนโต จ ‘‘สพฺภ,ิ สพฺภ,ี สพฺภโยฯ สพฺภิ,ํ สพฺภ,ี สพฺภโยฯ 
สพฺภนิา’’ต ิปทมาลา โยเชตพฺพา โหต,ิ เอวเมว ‘‘พาโล สีลานิ กุพฺพต’ี’ต ิปาฬิคตทิสฺสนโต ‘‘กุพฺพ
ต,ิ กุพฺพนฺตฯิ กุพฺพสี’’ต ิปทมาลาปิ โยเชตพฺพาวฯ ตถา ‘‘กฺรุพฺพต,ิ กฺรุพฺพนฺตฯิ กฺรุพฺพสี’’ตอิาท ิ
สพฺพ ํสพฺพตฺถ โยเชตพฺพฯํ 

อทิานิ ยถาปฏิญฺญาตา ปทมาลา อนุปปฺตฺตาฯ กโรต,ิ กโรนฺตฯิ กโรสิ, กโรถฯ กโรม,ิ กุมฺม,ิ 
กโรม, กุมฺมฯ กุรุเต, กุพฺพนฺเตฯ กุรุเส, กุรุวฺเหฯ กเร, กรุมฺเหฯ วตฺตมานาวเสน วุตฺตรูปานิฯ 

กโรตุ, กุรุตุ, กโรนฺตุฯ กโรห,ิ กโรถฯ กโรม,ิ กุมฺม,ิ กโรม, กุมฺมฯ กุรุต,ํ กุพฺพนฺตฯํ กรสฺสุ, กุ
รุสฺสุ, กุรุวฺโหฯ กเร, กุพฺพามเสฯ ปญฺจมวีเสน วุตฺตรูปานิฯ 

เอตฺถ ปน โกจ ิวเทยฺย – 

‘‘น โน วิวาโห นาเคห,ิ กตปุพฺโพ กุทาจนํ; 
ต ํวิวาห ํอสํยุตฺต,ํ กถ ํอมฺเห กโรมเส’’ต ิ

ปาฬิทสฺสนโต ‘‘กโรมเส’’ต ิปท ํกสฺมา อธิ น วุตฺต,ํ นนุ กรธาตุโต ปรํ โอการํ ปฏิจฺจ อามเสวจนสฺ
สาวยวภโูต อากาโร โลปํ ปปโฺปตตี?ิ ตนฺน, ‘‘กโรมเส’’ต ิ เอตฺถ ‘‘อามเส’’ต ิ วจนสฺส อภาวโต มว
จนสฺส สพฺภาวโตฯ เอตฺถ ห ิเสกาโร อาคโม, ตสฺมา ‘‘กโรมา’’ต ิ วตฺตมานาวจนวเสน อตฺโถ 
คเหตพฺโพ, น ปน ปญฺจมวีจนวเสนฯ เอวํภโูต จ เสกาโร กตฺถจ ินามกิปทโต ปโร โหต ิ‘‘เย เกจ ิ
พุทฺธ ํสรณํ คตาเสฯ ยํ พล ํอหุวมฺหเส’’ตอิาทสุีฯ กตฺถจ ิปนาขฺยาตกิปทโต สาเทสนิราเทสวเสน – 

‘‘อกรมฺหส เต กจิฺจ;ํ โอกฺกนฺตามสิ ภตูานิ; 
สุต ํเนต ํอภณฺิหโส, ตสฺมา เอวํ วเทมเส’’ต ิ
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อาทสุีฯ 

กเรยฺย, กเรยฺยุํฯ กเรยฺยาสิ, กเรยฺยาถฯ กเรยฺยาม,ิ กเรยฺยามฯ กุพฺเพถ, กุพฺเพรํฯ กุพฺเพโถ, 
กุพฺเพยฺยวฺโหฯ กเรยฺยํ, กเร, กเรยฺยามฺเหฯ สตฺตมวีเสน วุตฺตรูปานิฯ 

กร, กรุฯ กเร, กริตฺถฯ กรํ, กริมฺหฯ กริตฺถ, กริเรฯ กริตฺโถ, กริวฺโหฯ กริ,ํ กริมฺเหฯ ปโรกฺขาว
เสน วุตฺตรูปานิฯ 

เอตฺถ กราต ิปุริโส กมฺม ํกรีต ิปฐมปุริสโยชนาย โยเชตพฺพฯํ ‘‘อาคุ ํกร มหาราช, อกรํ กมฺม
ทุกฺกฏ’’นฺต ิเอตฺถาปิ ‘‘มหาราช ภวํ อาคุ ํกรี’’ต ิปฐมปุริสโยชนาย โยเชตพฺพฯํ เอวญฺห ิสต ิอยํ 
ปโยโค ‘‘มญฺเญ ภวํ ปตฺถยต,ิ รญฺโญ ภริยํ ปตพิฺพต’’นฺตอิาทโย วิย ปฐมปุริสปปฺโยโค ภวตฯิ 

ชาตกฏฺฐกถายํ ปน มชฺฌมิปุริสปปฺโยโค วุตฺโต ‘‘อาคุ ํกราต ิมหาราช ตฺวํ มหาปราธ ํมหา
ปาปํ กริฯ ทุกฺกฏนฺต ิยํ กต ํทุกฺกฏํ โหต,ิต ํลามก ํกมฺม ํอกร’’นฺต,ิ ตสฺมา ชาตกฏฺฐกถาวเสนาปิ 
กทาจ ิกรอติ ิจ กรตี ิจ อกรนฺต ิจ มชฺฌมิปุริสปปฺโยโค ภวตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ เยภุยฺยวเสน ปน ‘‘ปุ
ริโส กมฺม ํกร, ปุริโส กมฺม ํกริ, อห ํกมฺม ํอกร’’นฺต ิปฐมุตฺตมปุริสปปฺโยโค ทฏฺฐพฺโพฯ เอตฺถ จ 
กรอติ ิยถาวุตฺตวิภตฺตวิเสน, กรีต ิอชฺชตนีวเสน, อกรนฺต ิหยฺิยตฺตนีวเสน วุตฺตฯํ ตตฺถ ‘‘กริตฺโถ’’
ต ิปท ํ‘‘อญฺญ ํภตฺตารํ ปริเยส, มา กสิิตฺโถ มยา วินา’’ต ิเอตฺถ ‘‘กสิิตฺโถ’’ต ิปเทน สม ํปโรกฺ
ขายตฺตโนปทมชฺฌมิปุริเสกวจนวเสน, เอทโิส ปน นโย อญฺญตฺราปิ ยถาสมฺภวํ โยเชตพฺโพฯ 

อกา, อกรา, อกร อติ ิรสฺสปาโฐปิฯ อกรุฯ เอตฺถ ‘‘สพฺพาริวิชยํ อกา’’ต ิ ปท ํนิทสฺสนํฯ อกรา
ต ิปุริโส กมฺม ํอกาสีต ิอตตีกฺริยาวาจโก ปฐมปุริสปปฺโยโค ทฏฺฐพฺโพฯ ตถา ห ิ‘‘รชฺชสฺส กริ โส ภี
โต, อกรา อาลเย พห’ู’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ ‘‘มา เมต ํอกรา กมฺม,ํ มา เม อุทกมาหรี’’ต ิ เอตฺถ ปน สนฺ
เตปิ อตตีวาจกปฏฺฐมปุริสปปฺโยคภาเว มาสทฺทโยคโต หยฺิยตฺตนชฺชตนีวิภตฺตโิย ปญฺจมวีิภตฺ
ตอิตฺเถ อนุตฺตกาลกิา หุตฺวา ‘‘ตฺวํ มา กโรสิ, มา อาหรสี’’ต ิมชฺฌมิปุริสปปฺโยคารหา ภวนฺตฯิ 

กญฺิจ ภยฺิโย ‘‘ชราธมฺม ํมา ชรีีต ิอลพฺภเนยฺยํ ฐาน’’นฺตอิาทสุีปิ สนฺเตปิ อตตีวาจกปฐมปุ
ริสปปฺโยคภาเว มาสทฺทโยคโต อชฺชตนีวิภตฺตปิญฺจมวีิภตฺตอิตฺเถ อนุตฺตกาลกิา หุตฺวา ‘‘มา ชรีต’ู’
ตอิาทนิา ปฐมปุริสปปฺโยคารหา ภวนฺตฯิ เตนาหุ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘ชราธมฺมํ มา ชีรีต ิยํ มยฺห ํ
ชราสภาวํ, ต ํมา ชรีิตุฯ เอส นโย เสเสสุปี’’ตฯิ ยํ ปนมฺเหห ิ‘‘อกร อติ ิรสฺสปาโฐปี’’ต ิวุตฺต,ํ ตสฺส 
‘‘อตกิร’มกรา’จริย, มยฺหมฺเปต ํน รุจฺจต’ี’ต ิอมิาย ปาฬิยา วเสน อตฺถติา เวทติพฺพาฯ ตสฺสายมตฺ
โถ ‘‘อาจริย ภวํ อตกฺิกนฺตกรณํ อกรา’’ต ิปฐมปุริสวเสน คเหตพฺโพฯ อปิจ ‘‘ภว’’นฺต ิ วตฺตพฺเพ อตฺ
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เถ ‘‘ตฺว’’นฺต ิวจนํ วตฺตพฺพเมวาต ิอธปิปฺายวเสน ‘‘อาจริย ตฺวํ อตกฺิกนฺตกรณํ กโรสี’’ต ิโยชนาปิ 
กาตพฺพาวฯ 

อกโร, อกตฺถ, อกโรถฯ อกรํ, อก,ํ อกรมฺห, อกมฺหฯ เอตฺถ ‘‘สํวฑฺฒยิตฺวา ปุฬินํ, อก ํปุฬินเจ
ตยิ’’นฺต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ อกตฺถ, อกตฺถุฯํ อกุรุเส, อกรวฺหฯํ อกริ,ํ อกรํ, อกรมฺหเสฯ หยฺิยตฺตนี
วเสน วุตฺตรูปานิฯ 

เอตฺถ จ ปญฺจวิโธ เสกาโร อาหริตฺวา ทสฺเสตพฺโพฯ ตถา ห ิปญฺจวิโธ เสกาโร ปทาวยว อป
ทาวยวอเนกนฺตปทาวยว โสสทฺทตฺถ อาเทสวเสนฯ ตตฺถ ปทาวยโว เสกาโร ‘‘ตฺวํ กมฺม ํกุรุเส, ตฺวํ 
อตฺถกุสโล อภวเส’’ตอิาทสุี ทฏฺฐพฺโพฯ อปทาวยโว ปน ‘‘ตสฺมา เอวํ วเทมเสฯ มลูา อกุสลา สมหู
ตาเส’’ตอิาทสุี ทฏฺฐพฺโพฯ อเนกนฺตปทาวยโว ‘‘อโรคา จ ภวามเสฯ มณิ ํตาต คณฺหามเส’’อาทสุี 
ทฏฺฐพฺโพฯ เอตฺถ ห ิเสกาโร ยท ิปญฺจมวีิภตฺตยิํ อามเสวจนสฺสาวยโว, ตทา ปญฺจมวีิภตฺตยุิตฺ
ตานํ ปตฺถนาสีสนตฺถานํ ‘‘ภวามเส, คณฺหามเส’’ต ิปทานํ อวยโว โหตฯิ ยท ิปน อาคโม, ปญฺจมี
วิภตฺตยุิตฺตานํ ปตฺถนาสีสนตฺถานํ ‘‘ภวาม, คณฺหามา’’ต ิปทานํ อวยโว น โหต,ิ เอวํ ‘‘ภวามเส’’ติ
อาทสุี เสการสฺส อเนกนฺตปทาวยวตฺต ํเวทติพฺพฯํ โสสทฺทตฺโถ ‘‘เอเสเส เอเก เอกฏฺเฐ’’ต ิ เอตฺถ 
ทฏฺฐพฺโพฯ เอเสเสต ิอมิสฺส ห ิ‘‘เอโสโส เอโก เอกฏฺโฐ’’ต ิอตฺโถฯ อาเทโส ‘‘อกรมฺหส เต กจิฺจ’’นฺ
ต ิเอตฺถ, ‘‘โอกฺกนฺตามสิ ภตูานี’’ต ิ เจตฺถ ทฏฺฐพฺโพ เอการสฺส อการิการาเทสกรณวเสนฯ ตตฺถ 
‘‘อกรมฺหส เต กจิฺจ’’นฺต ิอมิสฺส ‘‘อกรมฺหเส เต กจิฺจ’’นฺต ิอตฺโถฯ ‘‘อกรมฺหเส’’ต ิ เจตฺถ สเจ เสกาโร 
อาคโม, ตทา ‘‘กรมฺหา’’ต ิ ปท ํหยฺิยตฺตนีปรสฺสปเท อุตฺตมปุริสพหุวจนนฺตฯํ สเจ ปน มฺหเสวจนสฺ
สาวยโว, ตทา ‘‘อกรมฺหเส’’ต ิ ปท ํหยฺิยตฺตนีอตฺตโนปเท อุตฺตมปุริสพหุวจนนฺตฯํ เอวํ ปญฺจวิโธ เส
กาโร ภวตตี ิอวคนฺตพฺพฯํ 

อกริ, กริ, อกาสิ, อกรุํ, อกริสุํ, อกสุํ, อกสุํํฯ อกโร, อกริตฺถ, อกาสิตฺถฯ 

เอตฺถ จ อกโรต ิตฺวํ อกโรต ิโยเชตพฺพฯํ ‘‘อกโร’’ อติ ิห ิปท ํ‘‘วรญฺเจ เม อโท สกฺกา’’ต ิเอตฺถ 
มชฺฌมิปุริเสกวจนตฺถ ํ‘‘อโท’’ต ิปทมวิ ทฏฺฐพฺพ ํปาฬิยํ อวิชฺชมานตฺเตปิ นยวเสน คเหตพฺพตฺตาฯ 
ครู ปน ‘‘อกโร’’ต ิ วุตฺตฏฺฐาเน ‘‘อกาสี’’ต ิมชฺฌมิปุริสวจนํ อจิฺฉนฺตฯิ ตาทสิญฺห ิปท ํเยภุยฺเยน ปฐม
ปุริสวจนเมว โหตฯิ ตถา ห ิ‘‘อทาสิ เม, อกาสิ เม’’ต ิปฐมปุริสปาฬิโย พห ูสนฺทสฺิสนฺตฯิ ‘‘มากาสิ 
มุขสา ปาปํ, มา โข สูกรมุโข อห’ู’ตอิาทสุี ปน มาสทฺทโยคโต ‘‘ตฺวํ ปาปํ มา อกาสิ, มา สูกรมุโข 
อโหสี’’ต ิปทโยชนา กาตพฺพา โหตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 
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อกริ,ํ กริ,ํ อกาสิ,ํ อกริมฺห, กริมฺห, อกาสิมฺหฯ อกรา, อกรูฯ อกรุเส, อกริวฺหฯํ อกรํ, อกริมฺเห
ฯ อชฺชตนีวเสน วุตฺตรูปานิฯ 

กริสฺสต,ิ กริสฺสนฺตฯิ กริสฺสสิ, กริสฺสถฯ กริสฺสาม,ิ กริสฺสามฯ กริสฺสเต, กริสฺสนฺเตฯ กริสฺสเส, 
กริสฺสวฺเหฯ กริสฺสํ, กสฺสํ อจิฺจปิฯ ตถา ห ิปาฬิ ทสฺิสต ิ‘‘กสฺสํ ปุริสการิย’’นฺตฯิ กริสฺสมฺเหฯ ตถา 
กาหต,ิ กาหนฺตฯิ กาหสิ, กาหถฯ กาหาม,ิ กาหามฯ กาหติ,ิ กาหนฺิตฯิ กาหสิิ อจิฺเจวมาทนิา 
ยถาสมฺภวํ โยเชตพฺพฯํ ภวิสฺสนฺตวีเสน วุตฺตรูปานิฯ 

อกริสฺสา, อกริสฺส, อกริสฺสํสูต ิเสสํ สพฺพ ํโยเชตพฺพฯํ กาลาตปิตฺตวิเสน วุตฺตรูปานิฯ 

กยิรต,ิ กยิรนฺตฯิ กยิรสิ, กยิราถฯ กยิราม,ิ กยิรามฯ กยิรเตฯ เสสํ โยเชตพฺพฯํ วตฺตมานาว
เสน วุตฺตรูปานิฯ 

กยิรตุ, กยิรนฺตุฯ เสสํ โยเชตพฺพฯํ ปญฺจมวีเสน วุตฺตรูปานิฯ 

กยิรา, กุยิราฯ กยิรุํฯ อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘กุมฺภมฺิหปิ’ญฺชลิ ํ กุยิรา, จาตญฺจาปิ ปทกฺขณิ’’นฺตฯิ ตตฺถ 
กุมฺภมฺิหปิิ อญฺชลนฺิต ิเฉโทฯ กยิราสิ, กยิราถฯ กยิราม,ิ กยิรามฯ กยิเรถ, กยิเรรํฯ กยิเรโถ, กยิ
ราวฺโหฯ กยิรํ, กยิรามฺเหฯ สตฺตมวีเสน วุตฺตรูปานิฯ 

ตตฺถ กยิราต ิอทิ ํ‘‘ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา’’ต ิทสฺสนโต ปฐมปุริสวเสน โยเชตพฺพ ,ํ ‘‘อธมฺม ํ
สารถ ิกยิรา’’ต ิเอตฺถาปิ ‘‘สารถ ิภวํ อธมฺม ํกเรยฺยา’’ต ิปฐมปุริสวเสน โยเชตพฺพ,ํ น มชฺฌมิปุริสว
เสนฯ อถ วา ‘‘กยิราสี’’ต ิวตฺตพฺเพ สิการโลปํ กตฺวา ‘‘กยิรา’’ต ิมชฺฌมิปุริสวจนํ วุตฺตนฺต ิ
คเหตพฺพฯํ 

เอตฺถ ปน สิยา – ยถา ‘‘ปุตฺต ํลเภถ วรท’’นฺต ิปาฬิยํ ‘‘ลเภถา’’ต ิ อมิสฺส ปทสฺส ‘‘สพฺภเิรว 
สมาเสถ, สพฺภ ิกุพฺเพถ สนฺถว’’นฺตอิาทสุี ‘‘สมาเสถา’’ตอิาทนีํ วิย ปฐมปุริสวเสน อตฺถ ํอคฺคเหตฺ
วา ปุริสวิปลฺลาสํ กตฺวา ‘‘ลเภยฺย’’นฺต ิ อุตฺตมปุริสวเสนตฺโถ อฏฺฐกถาจริเยห ิคหโิต, ตถา ตุมฺเหหปิิ 
‘‘อธมฺม ํสารถ ิกยิรา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘กยิรา’’ต ิ ปทสฺส ปุริสวิปลฺลาสํ กตฺวา ‘‘กเรยฺยาสี’’ต ิมชฺฌมิปุริสว
เสนตฺโถ วตฺตพฺโพ, อฏฺฐกถาจริเยหปิิ ‘‘กเรยฺยาสี’’ต ิตทตฺโถ วุตฺโตต?ิ สจฺจ,ํ เอวํ สนฺเตปิ อฏฺฐก
ถาจริเยห ิโวหารตฺเถสุ ปรมโกสลฺลสมนฺนาคตตฺตา ‘‘ตฺว’’นฺต ิวตฺตพฺเพ อตฺเถ ภวํสทฺโท ปวตฺตต,ิ 
‘‘ภว’’นฺต ิวตฺตพฺเพ อตฺเถ ตฺวํสทฺโท ปวตฺตตตี ิจนฺิเตตฺวา อธปิปฺายตฺถวเสน ‘‘กเรยฺยาสี’’ต ิอตฺโถ 
วุตฺโต, น ปุริสวิปลฺลาสวเสนฯ ตถา ห ิ‘‘ปุตฺต ํลเภถ วรท’’นฺต ิอมิสฺส อฏฺฐกถายํ ‘‘ลเภถา’’ต ิ อุลฺ
ลงฺิคตฺิวา ‘‘ลเภยฺย’’นฺต ิ ปุริสวิปลฺลาสวเสน วิวรณํ กตฯํ ‘‘อธมฺม ํ สารถ ิกยิรา’’ต ิอมิสฺส ปน อฏฺฐก
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ถายํ ‘‘กยิรา’’ต ิ อุลฺลงฺิคตฺิวา ‘‘กเรยฺยาสี’’ต ิวิวรณํ กต,ํ ตสฺมา ‘‘อธมฺม ํ สารถ ิกยิรา’’ต ิเอตฺถ ปุริส
วิปลฺลาโส น จนฺิเตตพฺโพฯ อถ วา ยถา ‘‘ปุตฺต ํลเภถ วรท’’นฺต ิเอตฺถ จ ‘‘กาเย รโช น ลมฺิเปถา’’ติ
อาทสุี เอถวจนํ คหติ,ํ เอวํ เอถวจนํ อคฺคเหตฺวา ‘‘ลเภ อถา’’ต ิปทจฺเฉโท กรณีโยฯ เอวญฺห ิสต ิ
ปุริสวิปลฺลาเสน กจิฺจ ํนตฺถฯิ ตตฺถ ลเภต ิสตฺตมยิา อุตฺตมปุริสวจนํ ‘‘วชฺฌญฺจาปิ ปโมจเย’’ต ิปท
มวิฯ อถาต ิอธกิารนฺตเร นิปาโต ปทปูรเณ วาฯ เอตฺถ จ อธกิารนฺตรวเสน อปรมฺปิ วรํ ปุตฺต ํ
ลเภยฺยนฺต ิอตฺโถฯ ยสฺมา ปเนตฺถ ทฺวินฺนมตฺถานํ อุปปฺตฺต ิทสฺิสต,ิ ยสฺมา เจเตสุ ทฺวีสุ ทุชฺชาโน 
ภควโต อธปิปฺาโย, ตสฺมา ทฺเวปิ อตฺถา คเหตพฺพาวฯ 

เอตฺถ ปน กญฺิจาปิ ลงฺิควิปลฺลาโส วิภตฺตวิิปลฺลาโส วจนวิปลฺลาโส  กาลวิปลฺลาโส ปุริสวิปลฺ
ลาโส อกฺขรวิปลฺลาโสต ิฉพฺพโิธ วิปลฺลาโส อาหริตฺวา ทสฺเสตพฺโพ, ตถาปิ โส อุปริ อาวิภวิสฺสตตี ิ
น ทสฺสิโตฯ ตตฺร กยิราถาต ิปท ํสตฺตมยิา ปรสฺสปทวเสน อตฺตโนปทวเสน จ ทฺวิธา ภชิฺชต,ิ ตถา 
มชฺฌมิปุริสพหุวจนวเสน ปฐมปุริเสกวจนวเสน จฯ ตถา ห ิ‘‘ยถา ปุญฺญานิ กยิราถ, ททนฺตา 
อปราปร’’นฺต ิเอตฺถ ‘‘กยิราถา’’ต ิอทิ ํสตฺตมยิา ปรสฺสปทวเสน มชฺฌมิปุริสพหุวจนวเสน จ วุตฺตฯํ 
ยถานุรูปํ ปุญฺญานิ กเรยฺยาถเยวาต ิห ิอตฺโถฯ ‘‘กยิราถ ธโีร ปุญฺญานี’’ต ิ เอตฺถ ปน ‘‘กยิราถา’’ต ิ
อทิ ํสตฺตมยิา อตฺตโนปทวเสน ปฐมปุริเสกวจนวเสน จ วุตฺตฯํ กเรยฺยาต ิห ิอตฺโถฯ อธิ ปโรกฺขา
ทวิเสน ยิรปจฺจยสหติานิ รูปานิ เยภุยฺเยน สาสเน อปปฺสิทฺธานีต ิน ทสฺสิตานิฯ 

อตฺตโน ผล ํกโรตตี ิการณํฯ กโรตตี ิกตฺตา, เอวํ การโก การก ํวาฯ เอตฺถ ห ิการกสทฺโท 
ยตฺถ กตฺตุการกกมฺมการกาทวิาจโก, ตตฺถ ปุลฺลงฺิโคปิ โหต,ิ เยภุยฺเยน นปํุสกลงฺิโคปิฯ ยตฺถ ปน 
รชตการกมฺมการโลหการาทวิาจโก, ตตฺถ ปุลฺลงฺิโค เอวฯ การาเปตตี ิการาปโกฯ กรํ, กุพฺพ,ํ กฺ
รุพฺพ,ํ กโรนฺโต, กุพฺพนฺโต, กุพฺพาโน, กุรุมาโน, ปกฺรุํพฺพมาโนฯ การิกา, การาปิกาฯ กโรนฺต,ี 
กุพฺพนฺตฯี การก ํกุลฯํ การาปก,ํ กโรนฺต,ํ กุพฺพนฺต,ํ กุรุมานํฯ สงฺขาโร, ปริกฺขาโร, ปริกฺขโต, 
ปุรกฺขโต, กรณํ, กฺริยาฯ อกฺขรจนฺิตกา ปน ‘‘กฺริยา’’ อจิฺจปิ ปทมจิฺฉนฺตฯิ เอตฺถ กฺริยาสทฺโท กญฺิ
จาปิ ‘‘อผลา โหต ิอกฺรุพฺพโต’’ตอิาทสุี กการรการสํโยควนฺตานิ ปทานิ ทสฺิสนฺต,ิ ตถาปิ กฺเลสสทฺ
โท วิย ปาฬิยํ น ทสฺิสต,ิ อทสฺิสมาโนปิ โส อฏฺฐกถาจริยาทหี ิครูห ิคหติตฺตา คเหตพฺโพวฯ ตถา 
ห ิ‘‘กฺริยากฺริยาปตฺตวิิภาคเทสโก’’ตอิาทกิา สทฺทรจนา ทสฺิสตฯิ 

กาตุ,ํ กตฺตุฯํ กาตเว, กาเรตุฯํ กตฺวา, กตฺวาน, กาตุน, กริตฺวา, กริตฺวาน, กจฺจ, อธกิจฺจ, กริย, 
กริยาน, ปุรกฺขตฺิวา, กาเรตฺวาฯ อญฺญานิปิ ตุมนฺตาทนีิ โยเชตพฺพานิฯ 
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ตตฺร กจฺจาต ิกตฺวาฯ อธิกจฺจาต ิอธกิ ํกตฺวาฯ อกฺขรจนฺิตกา ปน สทฺทสตฺถนยํ นิสฺสาย ‘‘อธิ
กจิฺจ’’ อติ ิรูปํ อจิฺฉนฺต,ิ มยํ ปเนตาทสิํ รูปํ ปาฬิยา อนุกลู ํน โหตตี ิน อจิฺฉามฯ ตถา ห ิเถริกา
คาถายํ โคตมยิา ปรินิพฺพานวจเน ‘‘ปทกฺขณํิ กจฺจ นิปจฺจ ปาเท’’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ ตตฺถ ห ิ
ปทกฺขณํิ กตฺวาต ิอตฺโถฯ กจฺจาต ิปทสฺส ทสฺสเนน อธิกจฺจาต ิปทมฺปิ ทฏฺิฐเมว โหต,ิ เอส นโย 
อญฺญตฺราปิ ยถารห ํเวทติพฺโพฯ 

อทิานิ กโรติสฺส ธาตุสฺส อปปฺมตฺตก ํอตฺถาตสิยโยค ํกถยาม – ตณฺหงฺกโรฯ การณาฯ ผรุ
สาห ิวาจาห ิปกฺรุพฺพมาโนฯ สนฺเต น กุรุเต ปิยนฺตฯิ 

ตตฺร ตณฺหงกฺโรต ิเวเนยฺยานํ ตณฺห ํโลภ ํกโรต ิหิสํตตี ิตณฺหงฺกโรฯ อถ วา รูปกายธมฺม
กายสมฺปตฺตยิา อตฺตนิ สกลโลกสฺส ตณฺห ํสิเนห ํกโรต ิชเนตตี ิตณฺหงกฺโรฯ การณาต ิหิสํนาฯ 
ปกฺรุพพฺมาโนต ิหิสํมาโนฯ สนฺเต น กุรุเต ปิยนฺต ิสปปฺุริเส อตฺตโน ปิเย อฏฺิเฐ กนฺเต มนาเป น 
กโรตตี ิอตฺโถฯ อถ วา ปิยํ ปิยายมาโน ตุสฺสมาโน โมทมาโน สนฺเต น กุรุเต น เสวตตีิ อตฺโถฯ 
ยถา ‘‘ราชานํ เสวต’ี’ต ิ เอตสฺมิ ํอตฺเถ ราชานํ ปิยํ กุรุเตต ิสทฺทสตฺถวิท ูมนฺเตนฺต,ิ ทุลฺลภายํ นีต ิ
สาธุก ํมนสิ กาตพฺพาฯ 

เอตฺถ จ ปริกฺขารสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร นียเต, ‘‘ปริกฺขาโรต ิสตฺตห ินครปริกฺขาเรห ิสุ
ปริกฺขตฺิต ํโหต’ี’ตอิาทสุี ปริวาโร วุจฺจตฯิ ‘‘รโถ เสตปริกฺขาโร, ฌานกฺโข จกฺกวีริโย’’ตอิาทสุี อลงฺ
กาโรฯ ‘‘เย จเิม ปพฺพชเิตน ชวีิตปริกฺขารา สมุทาเนตพฺพา’’ตอิาทสุี สมฺภาโรฯ เอตฺเถตญฺห ิ วุจฺจต ิ
– 

สาสนญฺญหู ิวิญฺญหู,ิ ปริกฺขาโรต ิสาสเน; 
ปริวาโร อลงฺกาโร, สมฺภาโร จ ปวุจฺจตฯิ 

ชาคร นิทฺทกฺขเยฯ ชาคโรตฯิ ชาครํฯ ทฆีา ชาครโต รตฺตฯิ 

ตนาที เอตฺตกา ทฏฺิฐา, ธาตโว เม ยถาพล;ํ 
สุตฺเตสฺวญฺเญปิ เปกฺขตฺิวา, คณฺหวฺโห อตฺถยุตฺตโิตตฯิ 

ตนาทิคโณยํฯ 

รุธาทิฉกฺก ํวิวิธตฺถสารํ, 
มตงฺิกรํ วิญฺญุชนาธริาม;ํ 
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อุฬารฉนฺเทห ิสุเสวนียํ, 
สุวณฺณหเํสห ิสุจิวํ ฐานํฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ รุธาทิฉกฺก ํ

นาม 

สตฺตรสโม ปริจฺเฉโทฯ 

๑๘. จุราทิคณปริทีปน 

อโิต ปรํ ปวกฺขาม,ิ ปจุรตฺถหติกฺกรํ; 
จุราทิกคณนาม,ํ นามโต อฏฺฐม ํคณํฯ 

จุร เถยฺเยฯ เถนนํ เถยฺยํ, โจริกาต ิวุตฺต ํโหตฯิ ตสฺมิ ํเถยฺเย จุรธฺตุ วตฺตตฯิ โจเรต,ิ โจรยต,ิ 
โจโร, โจรี, โจริกา, โจเรตุ, โจรยิตุ,ํ โจเรตฺวา, โจรยิตฺวาฯ กตฺตุตฺเถสุ เณณยตา จุราทิคณลกฺขณํ
ฯ การิเต – โจราเปต,ิ โจราปยต,ิ โจราเปตุ,ํ โจราปยิตุ,ํ โจราเปตฺวา, โจราปยิตฺวาฯ กมฺเมธนํ 
โจเรห ิโจริยต,ิ โจริต ํธนํฯ เอส นโย สพฺพตฺถฯ 

กการนฺตธาตุ 

โลก ทสฺสเนฯ โลเกต,ิ โลกยต,ิ โอโลเกต,ิ โอโลกยต,ิ อุลฺโลเกต,ิ อุลฺโลกยต,ิ อปโลเกต,ิ อป
โลกยต,ิ อาโลเกต,ิ อาโลกยต,ิ วิโลเกต,ิ วิโลกยตฯิ โลโก, อาโลโก, โลกนํ, โอโลกนํ, อุลฺโลกนํ, อา
โลกนํ, วิโลกนํ, อปโลกนํ, อวโลกนํฯ โอโลเกตุ,ํ โอโลกยิตุ,ํ โอโลเกตฺวา, โอโลกยิตฺวาฯ การิเต 
ปน ‘‘โอโลกาเปต,ิ โอโลกาปยต,ิ โอโลกาเปตุ,ํ โอโลกาปยิตุ,ํ โอโลกาเปตฺวา, โอโลกาปยิตฺวา’’ อจิฺ
เจวมาทนีิ โยเชตพฺพานิฯ เอส นโย สพฺพตฺถาปิฯ 

ตตฺถ โลโกต ิตโย โลกา สงฺขารโลโก สตฺตโลโก โอกาสโลโกตฯิ ตตฺถ ‘‘เอโก โลโก สพฺเพ สตฺ
ตา อาหารฏฺฐิตกิา’’ต ิอาคตฏฺฐาเน สงฺขารโลโก เวทติพฺโพฯ ‘‘สสฺสโต โลโก’ต ิวา ‘อสสฺสโต โลโก’
ต ิวา’’ต ิอาคตฏฺฐาเน สตฺตโลโกฯ 

‘‘ยาวตา จนฺทมิสูริยา ปริหรนฺต,ิ 
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ทสิา ภนฺต ิวิโรจมานา; 
ตาว สหสฺสธา โลโก, 
เอตฺถ เต วตฺตเต วโส’’ต ิ

อาคตฏฺฐาเน โอกาสโลโกฯ 

อถ วา โลโกต ิตวิิโธ โลโก กเิลสโลโก ภวโลโก อนฺิทฺริยโลโกตฯิ ตตฺถ ราคาทกิเิลสพหุลตาย 
กามาวจรสตฺตา กเิลสโลโกฯ ฌานาภญฺิญาปริพุทฺธยิา รูปาวจรสตฺตา ภวโลโกฯ อาเนญฺชสมาธิ
พหุลตาย วิสทนฺิทฺริยตฺตา อรูปาวจรสตฺตา อนฺิทฺริยโลโกฯ อถ วา กลิสฺิสนํ กเิลโส, วิปากทุกฺขนฺต ิ
อตฺโถฯ ตสฺมา ทุกฺขพหุลตาย อปาเยสุ สตฺตา กเิลสโลโกฯ ตทญฺเญ สตฺตา สมฺปตฺตภิวภาวโต 
ภวโลโกฯ ตตฺถ เย วิมุตฺตปิริปาจเกห ิอนฺิทฺริเยห ิสมนฺนาคตา สตฺตา, โส อนฺิทฺริยโลโกต ิเวทติพฺพํ
ฯ 

ชาตกฏฺฐกถายํ ปน – 

‘‘สงฺขารโลโก สตฺตโลโก โอกาสโลโก ขนฺธโลโก อายตนโลโก ธาตุโลโกติ อเนกวิโธ 
โลโกฯ เอตฺถ ‘เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิตกิา…เป.… อฏฺฐารส โลกา อฏฺฐารส 
ธาตุโย’ต ิเอตฺถ สงขฺารโลโก วุตฺโตฯ ขนฺธโลกาทโย ตทนฺโตคธาเยวฯ ‘อยํ โลโก ปโร โล
โก พฺรหฺมโลโก สเทวโก’ตอิาทสุี ปน สตฺตโลโก วุตฺโตฯ ‘ยาวตา จนฺทมิสูริยา ปริหรนฺต,ิ 
ทสิา ภนฺต ิวิโรจมานาฯ ตาว สหสฺสธา โลโก, เอตฺถ เตวตฺตเต วโส’ต ิเอตฺถ โอกาสโลโก 
วุตฺโต’’ต ิวุตฺตฯํ 

อตฺถโต ปน อนฺิทฺริยพทฺธานํ ขนฺธานํ สมโูห สนฺตาโน จ สตฺตโลโก, รูปาทสุี สตฺตวิสตฺตตาย 
สตฺโต, โลกยิต ิเอตฺถ กุสลากุสล ํตพฺพปิาโก จาตฯิ อนินฺทฺริยพทฺธานํ รูปานํ สมโูห สนฺตาโน จ 
โอกาสโลโก, โลกยินฺต ิเอตฺถ ตสา ถาวรา จ, เตสญฺจ โอกาสภโูตต,ิ ตทาธารณตาย เหส ‘‘ภา
ชนโลโก’’ตปิิ วุจฺจตฯิ ทุวิโธปิ เจส รูปาทธิมฺเม อุปาทาย ปญฺญตฺตตฺตา อุปาทาปญฺญตฺตภิโูต อป
รมตฺถสภาโว สปปฺจฺจเย ปน รูปารูปธมฺเม อุปาทาย ปญฺญตฺตตฺตา ตทุภยสฺสาปิ อุปาทานานํ 
วเสน ปริยายโต ปจฺจยายตฺตวุตฺตติา อุปจริตพฺพา, ตทุภเย ขนฺธา สงขฺารโลโก, ปจฺจเยห ิ
สงฺขริยนฺต,ิ ลุชฺชนฺต ิปลุชฺชนฺต ิจาต ิเอตฺถ ปจฺจยายตฺตวุตฺตติาย มคฺคผลธมฺมานมฺปิ สตปิิ ลุชฺชนป
ลุชฺชนตฺเต เตภมูกิธมฺมานํเยว ‘‘โลโก’’ต ิอธปิเฺปตตฺตา นตฺถ ิโลกตาปชฺชนํฯ ตถา ห ิเต ‘‘โลกุตฺ
ตรา’’ต ิ วุตฺตาฯ 
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อาโลโกต ิรสฺม,ิ อาโลเกนฺต ิเอเตน ภุโส ปสฺสนฺต ิชนา จกฺขุวิญฺญาณํ วาต ิอาโลโกฯ โอ
โลกนนฺต ิเหฏฺฐา เปกฺขนํฯ วิโลกนนฺต ิอุทฺธ ํเปกฺขนํฯ อาโลกนนฺต ิปุรโต เปกฺขนํฯ วิโลกนนฺต ิ
ทฺวีสุ ปสฺเสสุ เปกฺขนํ, วิวิธา วา เปกฺขนํฯ อปโลกนนฺต ิ‘‘สงฺฆ ํอปโลเกตฺวา’’ตอิาทสุี วิย ชานาปนํ
ฯ อวโลกนนฺต ิ‘‘นาคาวโลกติ ํอวโลเกตฺวา’’ตอิาทสุี วิย ปุริมกายํ ปริวตฺเตตฺวา เปกฺขนํฯ ‘‘อาโลกิ
เต วิโลกเิต สมฺปชานการี โหต’ี’ต ิ เอตฺถาปิ ภาววเสน อาโลกนํ อาโลกติ ํวิโลกนํ วิโลกตินฺต ิอตฺ
โถ คเหตพฺโพฯ 

ถก ปฏิฆาเตฯ ถเกต,ิ ถกยต ิทฺวารํ ปุริโสฯ 

ตกฺก วิตกฺเกฯ ตกฺเกต,ิ วิตกฺเกต,ิ วิตกฺกยตฯิ ตกฺโก, วิตกฺโก, วิตกฺกติาฯ 

ตตฺถ ตกฺกนํ ตกฺโก, อหูนนฺต ิวุตฺต ํโหต,ิ เอวํ วิตกฺโกฯ อถ วา วิตกฺเกนฺต ิเอเตน, สยํ วา 
วิตกฺเกต,ิ วิตกฺกนมตฺตเมว วา เอตนฺต ิวิตกฺโกฯ ‘‘ตกฺโก, วิตกฺโก, อปปฺนา, พฺยปปฺนา, เจตโส อภิ
นิโรปนา’’ต ิอภธิมฺเม ปริยายสทฺทา วุตฺตาฯ วิตกฺเกตตี ิวิตกฺกิตา, ปุคฺคโลฯ ‘‘อวิตกฺกติา มจฺจุ
มุปพฺพชนฺต’ี’ต ิปาฬิฯ 

อกิ ลกฺขเณฯ ลกฺขณํ สญฺญาณํ, สญฺชานนการณนฺต ิวุตฺต ํโหตฯิ อตฺริท ํสลฺลกฺขติพฺพฯํ เย 
อมิสฺมิ ํจุราทิคเณ อเนกสฺสรา อสํโยคนฺตา อิการานุพนฺธวเสน นิทฺทฏฺิฐา ธาตโว, เต เอวํวุตฺเตห ิ
อเิมห ิตหี ิลกฺขเณห ิสมนฺนาคตา อาขฺยาตตฺต ํนามกิตฺตญฺจ ปาปุณนฺตา เอกนฺตโต นิคฺคหตีาค
เมน นิปผฺนฺนรูปาเยว ภวนฺต,ิ น กตฺถจปิิ วิคตนิคฺคหตีาคมรูปานิ ภวนฺตฯิ องฺเกต,ิ องฺกยตฯิ 
องฺกนํ, องฺโกฯ สมาเส ปน ‘‘สสงฺโก, จกฺกงฺกติจรโณ’’ตอิาทนีิ รูปานิ ภวนฺตฯิ 

สกฺก วกฺก ภาสเนฯ สกฺเกต,ิ สกฺกยตฯิ วกฺเกต,ิ วกฺกยตฯิ 

นกฺก วกฺก นาสเนฯ นกฺเกต,ิ นกฺกยตฯิ วกฺเกต,ิ วกฺกยตฯิ 

จกฺก จุกฺก พยฺถเนฯ จกฺเกต,ิ จกฺกยตฯิ จุกฺเกต,ิ จุกฺกยตฯิ จกฺกฯํ จกฺกนฺต ิเกนฏฺเฐน จกฺก?ํ 
จกฺเกต ิพฺยถต ิหิสํตตี ิอตฺเถน จกฺกฯํ จกฺกสทฺโท – 

สมฺปตฺตยิํ ลกฺขเณ จ, รถงฺเค อริิยาปเถ; 
ทาเน รตฺนธมฺมขุร-จกฺกาทสุี ปทสฺิสต;ิ 
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‘‘จตฺตาริมานิ ภกฺิขเว จกฺกานิ เยห ิสมนฺนาคตานํ เทวมนุสฺสาน’’นฺตอิาทสุี ห ิอยํ สมฺปตฺตยิํ 
ทสฺิสตฯิ ‘‘ปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานี’’ต ิเอตฺถ ลกฺขเณฯ ‘‘จกฺกวํ วหโต ปท’’นฺต ิเอตฺถ รถงฺเคฯ 
‘‘จตุจกฺก ํนวทฺวาร’’นฺต ิเอตฺถ อริิยาปเถฯ ‘‘ทท ภุญฺช จ มา จปปฺมาโท, จกฺก ํวตฺตสฺสุ ปาณิน’’นฺต ิ
เอตฺถ ทาเนฯ ‘‘ทพิฺพ ํจกฺกรตนํ ปาตุรโหสี’’ต ิเอตฺถ รตนจกฺเกฯ ‘‘มยา ปวตฺตติ ํจกฺก’’นฺต ิ เอตฺถ 
ธมฺมจกฺเกฯ ‘‘อจิฺฉาหตสฺส โปสสฺส, จกฺก ํภมต ิมตฺถเก’’ต ิ เอตฺถ ขุรจกฺเกฯ ‘‘ขุรปริยนฺเตน เจปิ จกฺ
เกนา’’ต ิ เอตฺถ ปหรณจกฺเกฯ ‘‘อสนิวิจกฺก’’นฺต ิเอตฺถ อสนิมณฺฑเลตฯิ 

ตกิ พนฺธเนฯ ตงฺเกต,ิ ตงฺกยตฯิ 

อกฺก ถวเนฯ ถวนํ ถุตฯิ อกฺเกต,ิ อกฺกยตฯิ อกฺโกฯ อกฺโกต ิสูริโยฯ โส ห ิมหาชุตติาย อกฺกิ
ยต ิอภตฺิถวิยต ิตปปฺสนฺเนห ิชเนหตี ิอกฺโกฯ ตถา ห ิตสฺส ‘‘นตฺถ ิสูริยสมา อาภาฯ อุเทตยํ จกฺขุ
มา เอกราชา’’ตอิาทนิา อภกฺิขุต ิทสฺิสตฯิ 

หิกฺก หํิสายํฯ หกฺิเกต,ิ หกฺิกยตฯิ 

นิกฺก ปริมาเณฯ นิกฺเกต,ิ นิกฺกยตฯิ 

พุกฺก ภสฺสเนฯ เอตฺถ สุนขภสฺสนํ ภสฺสนนฺต ิคเหตพฺพ,ํ น วาจาสงฺขาต ํภสฺสนํฯ พุกฺเกต,ิ 
พุกฺกยตฯิ เอตฺถ จ ‘‘พุกฺกยต ิสา โจเร’’ อติ ิโลกยิปปฺโยโค เวทติพฺโพฯ ภูวาทิคเณ ปน ‘‘พุกฺกต ิ
สา’’ต ิรูปํ ภวตฯิ อญฺโญ ตุ ‘‘พุกฺก ปริภาสเน’’ อติ ิปฐต,ิ เอวํ ปฐนฺเตปิ สุนขภสฺสนเมวาธปิเฺปตฯํ 

ทก ลก อสฺสาทเนฯ ทเกต,ิ ทกยตฯิ ลเกต,ิ ลกยตฯิ 

ตกฺก โลก ภาสายํฯ ตกฺเกต,ิ ตกฺกยตฯิ โลเกต,ิ โลกยตฯิ 

จิก สิก อามสเนฯ จเิกต,ิ จกิยตฯิ สิเกต,ิ สิกยตฯิ 

กการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ขการนฺตธาตุ 

ลกฺข ทสฺสนงเฺกสุฯ ทสฺสนํ ปสฺสนํฯ องโฺก ลญฺชนํฯ ลกฺเขต,ิ ลกฺขยตฯิ สลฺลกฺเขต,ิ สลฺลกฺขย
ตฯิ ลกฺข ํวิชฺฌต ิอุสุนา, ลกฺข ํกโรตฯิ 
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คงฺคาย วาลุกา ขเีย, อุทก ํขเีย มหณฺณเว; 
มหยิา มตฺตกิา ขเีย, ลกฺเข น มม พุทฺธยิาฯ 

กปปฺลกฺขณํฯ โคลกฺขณํฯ อตฺิถลิกฺขณํฯ ธมฺมานํ ลกฺขณํฯ สลฺลกฺขนาฯ อุปลกฺขนาฯ ปจฺ
จุปลกฺขนาฯ ลกฺขธาตุยา ยุปจฺจยนฺตาย สมาทปุิพฺพานํ รูปานํ นกาโร ทนฺตโชฯ 

ภกฺข อทเนฯ ภกฺเขต,ิ ภกฺขยตฯิ ภกฺโข โน ลทฺโธฯ ภกฺขยนฺต ิมคิาธมาฯ ภูวาทิคเณ ปน 
‘‘ภกฺขต’ี’ต ิ รูปํฯ 

นกฺข สมฺพนฺเธฯ นกฺเขต,ิ นกฺขยตฯิ 

มกฺข มกฺขเนฯ มกฺเขต,ิ มกฺขยตฯิ มกฺโข, มกฺขฯี ตตฺถ มกฺโขต ิปเรห ิกตคุณํ มกฺเขต ิปิสตตี ิ
มกฺโข, คุณธสํนาฯ ‘‘มกฺข ํอสหมาโน’’ต ิ เอตฺถ ปน อตฺตนิ ปเรห ิกต ํอวมญฺญนํ มกฺโขต ิวุจฺจตฯิ 

ยกฺข ปูชายํฯ ยกฺเขต,ิ ยกฺขยตฯิ ยกฺโขฯ ยกฺโขต ิมหานุภาโว สตฺโตฯ ตถา ห ิ‘‘ปุจฺฉาม ิต ํ
มหายกฺข, สพฺพภตูานมสฺิสรา’’ต ิเอตฺถ สกฺโก เทวราชา ‘‘ยกฺโข’’ต ิ วุตฺโตฯ อถ วา ยกฺโขต ิยกฺขโย
นิยํ นิพฺพตฺตสตฺโตฯ สพฺเพปิ วา สตฺตา ‘‘ยกฺขา’’ต ิ วุจฺจนฺตฯิ ‘‘ปรมยกฺขวิสุทฺธิ ํปญฺญาเปนฺต’ี’ต ิ
เอตฺถ ห ิยกฺขสทฺโท สตฺเต วตฺตตฯิ ตถา ห ิยกฺโขปิ สตฺโตปิ เทโวปิ สกฺโกปิ ขณีาสโวปิ ยกฺโขเยว 
นาม, มหานุภาวตาย ยกฺขยิต ิสรณคเตห ิชเนห ินานาปจฺจเยห  ินานาพลหี ิจ ปูชยิตตี ิยกฺโขฯ 

สตฺเต เทเว จ สกฺเก จ, ขณีาสเว จ รกฺขเส; 
ปญฺจสฺเวเตสุ อตฺเถสุ, ยกฺขสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

ลกฺข อาโลจเนฯ ลกฺเขต,ิ ลกฺขยตฯิ ลกฺข ํวิชฺฌต ิอุสุนาฯ 

โมกฺข อาสเนฯ โมกฺเขต,ิ โมกฺขยตฯิ 

รุกฺข ผารุสฺเสฯ ผารุสฺสํ ผรุสภาโวฯ รุกฺเขต,ิ รุกฺขยตฯิ สมาเส ‘‘รุกฺขเกโส, อตรุิกฺขวจโน’’ต ิรู
ปานิฯ เอตฺถ จ ‘‘สมโณ อยํ ปาโป อตรุิกฺขวาโจ’’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ อติรุกฺขวาโจต ิอตผิ
รุสวจโนต ิอตฺโถฯ 

ขการนฺตธาตุรูปานิฯ 

คการนฺตธาตุ 
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ลิงคฺ จิตฺตีกรเณฯ จิตฺตีกรณํ วิจตฺิรภาวกรณํฯ ลงฺิเคต,ิ ลงฺิคยต,ิ ลงฺิคฯํ เอตฺถ ลิงคฺ ํนาม 
ทฆีรสฺสกสิถลูปริมณฺฑลาทเิภท ํสณฺฐานนฺต ิคหเณ อตวี ยุชฺชตฯิ ตญฺห ินานปปฺกาเรห ิวิจตฺิรํ โห
ต,ิ ลงฺิคยีต ิวิจตฺิต ํกริยต ิอวิชฺชาตณฺหากมฺเมห ิอุตุนา วา จุณฺณาทหี ิวา สรีรมติ ิลิงคฺ,ํ 
อชฺฌตฺตสนฺตานตณิรุกฺขาทกุิณฺฑลกรณฺฑกาทสุี ปวตฺตสณฺฐานวเสเนต ํทฏฺฐพฺพฯํ ลิงคฺสทฺโท สทฺ
เท สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิเต อตฺิถพิฺยญฺชเน ปุริสพฺยญฺชเน สญฺญาเณ อากาเร จาต ิอเิมสุ อตฺเถสุ ทสฺิ
สตฯิ อยญฺห ิ‘‘รุกฺโขต ิวจนํ ลงฺิค’’นฺต ิเอตฺถ สทฺเท ทสฺิสตฯิ ‘‘สตลงฺิคสฺส อตฺถสฺสา’’ต ิ เอตฺถ 
สทฺทปปฺวตฺตนิิมตฺิเตฯ ‘‘เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรสฺส ภกฺิขุโน อตฺิถลิงฺิค  ํปาตุภวต’ี’ต ิ เอตฺถ 
อตฺิถพิฺยญฺชเนฯ ‘‘ปุริสลงฺิคนิมตฺิตกุตฺตากปปฺาน’’นฺต ิ เอตฺถ ปุริสพฺยญฺชเนฯ ‘‘เตน ลงฺิเคน ชานาม, 
ธุวํ พุทฺโธ ภวิสฺสต’ี’ต ิเอตฺถ สญฺญาเณฯ ‘‘เตห ิลงฺิเคห ิเตห ินิมตฺิเตห ิเตห ิอากาเรห ิอาคนฺตุกภา
โว ชานิตพฺโพ ‘‘อาคนฺตุกา อเิม’’ต ิ เอตฺถ อากาเร ทสฺิสตฯิ 

สทฺเท จ ตนฺนิมตฺิเต จ, กาฏโกฏจกิาย จ; 
ลกฺขเณ เจว อากาเร, ลิงคฺสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

มค อนฺเวสเนฯ มเคต,ิ มคยตฯิ มโิค, มโค, มโค, มคยมาโนฯ 

เอตฺถ จ ‘‘ยถา พฬิาโร มสูิก ํมคยมาโน’’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ‘‘มโิค’’ต ิ จ ‘‘มโค’’ต ิ จ จตุปปฺโท 
ปวุจฺจตฯิ เอตฺถ มิโคต ิมคยต ิอโิต จโิต โคจรํ อนฺเวสต ิปริเยสตตี ิมโิคฯ เอวํ มโคฯ เอตฺถ วิ
เสสโต หริณ มโิค มโิค นามฯ สามญฺญโต ปน อวเสสาปิ จตุปปฺทา ‘‘มโิค’’ อจิฺเจว วุจฺจนฺตฯิ ตถา 
ห ิสุสีมชาตเก ‘‘กาฬา มคิา เสตทนฺตา ตว อเิม, ปโรสหสฺสํ เหมชาลาภสิญฺฉนฺนา’’ต ิ เอตสฺมิ ํ
ปาฬิปปฺเทเส หตฺถโินปิ มิคสทฺเทน วุตฺตา ‘‘กาฬมคิา’’ตฯิ อถ วา มคยิต ิชวีิตกปปฺนตฺถาย มสํา
ทหี ิอตฺถเิกห ิ ลุทฺเทห ิอนฺเวสิยต ิปริเยสิยตตี ิมิโค, อรญฺญชาตา สสปสทหริเณเณยฺยาทโย จตุปฺ
ปาทา, เอวํ มโคฯ ‘‘อตฺถ ํ น ลภเต มโค’’ต ิ เอตฺถ ปน มโค วิยาต ิมโค, พาโลต ิอตฺโถฯ 

มคคฺ คเวสเนฯ มคฺเคต,ิ มคฺคยตฯิ มคฺโค, มคฺคนํฯ 

เอตฺถ จ มคโฺคต ิปฏิปทาย จ ปกตมิคฺคสฺส จ อุปายสฺส จ อธวิจนํฯ ‘‘มหาวิหารวาสีนํ, วาจ
นามคฺคนิสฺสิต’’นฺตอิาทสุี ปน กถาปพนฺโธปิ ‘‘มคฺโค’’ต ิ วุจฺจตฯิ ตตฺร ปฏิปทา เอกนฺตโต ชาติ
ชราพฺยาธทิุกฺขาทหี ิปีฬิเตห ิสตฺเตห ิทุกฺขกฺขยํ นิพฺพานํ ปาปุณตฺถาย มคฺคติพฺโพ คเวสิตพฺโพติ 
มคโฺคฯ ปกตมิคฺโค ปน มคฺคมฬฺูเหห ิมคฺคติพฺโพต ิมคโฺคฯ ปกตมิคฺคมฬฺูเหห ิจ ปฏิปทาสงฺขาตา
ริยมคฺคมฬฺูหา เอว พหโว สนฺตฯิ ปกตมิคฺโค ห ิกทาจ ิเอว อทฺธกิานํ มุยฺหต,ิ ‘‘เอส มคฺโค’’ต ินาย
กา น ทุลฺลภาฯ อริยมคฺโค ปน สพฺพทาเยว สพฺพโลกสฺส มุยฺหต,ิ นายกา ปรมทุลฺลภาฯ ตสฺมา โส 
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เอว อวิชฺชาสมฺมฬฺูเหห ิมคฺคติพฺโพต ิมคโฺคฯ อญฺเญสํ ปน ทฺวินฺนํ ธาตนูํ วเสนปิ อตฺถ ํวทนฺต ิครู 
‘‘กเิลเส มาเรนฺโต คจฺฉตตี ิมคฺโค’’ตฯิ ต ํต ํกจิฺจ ํหติ ํวา นิปผฺาเทตุกาเมห ิมคฺคยิต ิคเวสิยตตี ิมคฺ
โค, อุปาโยฯ มคคฺสทฺโท ห ิ‘‘อภธิมฺมกถามคฺค,ํ เทวานํ สมฺปวตฺตยี’’ต ิ เอตฺถ อุปาเยปิ วตฺตตฯิ 
ตถา ห ิอภิธมฺมฏีกายํ ‘‘มคโฺคต ิอุปาโย, ขนฺธายตนาทนีํ กุสลาทนีญฺจ ธมฺมานํ อวโพธสฺส สจฺจปฺ
ปฏิเวธสฺเสว วา อุปายภาวโต อภธิมฺมกถามคฺโค’’ต ิ วุตฺโต, ปพนฺโธ วา ‘‘มคฺโค’’ต ิ วุจฺจตฯิ โส ห ิ
ทฆีตฺตา มคฺโค วิยาต ิมคโฺค, ตสฺมา อภธิมฺมกถาปพนฺโธ อภธิมฺมกถามคฺโคต ิ วุตฺโตฯ อทิานิ 
ปกตปิฏิปทามคฺคานํ นามานิ กถยามฯ เตสุ ปกตมิคฺคสฺส – 

‘‘มคฺโค ปนฺโถ ปโถ ปชฺโช, อญฺฌสํ วฏุมา’ยนํ; 
อทฺธาน’มทฺธา ปทวี, วตฺตนิ เจว สนฺตต’ี’ต ิ

อมิานิ นามานิฯ ปฏิปทามคฺคสฺส ปน – 

‘‘มคฺโค ปนฺโถ ปโถ ปชฺโช, อญฺชสํ วฏุมา’ยนํ; 
นาว อุตฺตร เสตุ จ, กุลฺโล จ ภสิิ สงฺกโม’’ต ิ

อเนกานิ นามานิฯ เอตฺถ ปน เกจ ิ‘‘นาวาตอิาทนีิ ปกตมิคฺคสฺส นามานี’’ต ิวทนฺต,ิ ต ํน 
คเหตพฺพ,ํ ปกตมิคฺคสฺส กสฺิมญฺิจปิิ ปาฬิปปฺเทเส ‘‘นาวา’’ตอิาทหี ิปเทห ิวุตฺตฏฺฐานาภาวโต, 
อภธิานสตฺเถสุ จ ‘‘นาวา’’ อจิฺจาทกิานํ ตทภธิานานํ อนาคตตฺตาฯ 

อยํ ปเนตฺถ วจนตฺโถ – นาวาวิยาต ินาวา, อุตฺตรนฺต ิเอเตนาต ิอุตฺตร,ํ นาวาเยว อุตฺตรนฺติ
ฯ อยญฺห ินาวาปริยาโย ‘‘ตรํ, ตรณํ, โปโต, ปลฺโว’’ตฯิ อเิมปิ ตปํริยายาเยวฯ อุตฺตรํ วิยาต ิอุตฺตรํ
ฯ เสตุ วิยาต ิเสตุฯ กุลฺโล วิยาต ิกุลฺโลฯ ภสิิ วิยาต ิภิสิฯ สงฺกโม วิย, สงฺกมนฺต ิวา เอเตนาต ิ
สงกฺโม, สพฺพเมต ํอริยมคฺคสฺเสว นาม,ํ น ปกตมิคฺคสฺสฯ ตถา ห ิ‘‘ธมฺมนาวํ สมารูยฺห, สนฺ
ตาเรสฺสํ สเทวก’’นฺต ิจ, ‘‘ธมฺมเสตุ ํทฬฺห ํกตฺวา, นิพฺพุโต โส นราสโภ’’ต ิจ, ‘‘กุลฺโล’ต ิ โข ภกฺิขเว 
อริยมคฺคสฺเสต ํอธวิจน’’นฺต ิจ เอวมาทนิา ตตฺถ ตตฺถ ภควตา อริยมคฺโค ‘‘นาวา’’ตอิาทหี ิ อเนเกห ิ
นาเมห ิวุตฺโตฯ อฏฺฐกถาจริเยหปิิ สุตฺตนิปาตฏฺฐกถาย ํ‘‘พทฺธา ภสิิ สุสงฺขตา ภควา’’ต ิ เอตสฺมิ ํ
ปเทเส เอวํ อตฺถสํวณฺณนา กตา ‘‘ภสิีต ิปตฺถริตฺวา ปุถุล ํกตฺวา พทฺธา ‘กุลฺลา’ต ิ วุจฺจต ิโลเก, 
อริยสฺส วินเย ปน อริยมคฺโค’ตฯิ 

‘มคโฺค ปชฺโช ปโถ ปนฺโถ, อญฺชสํ วฏุมา’ยนํ; 
นาวา อุตฺตร เสตุ จ, กุลฺโล จ ภสิิ สงฺกโม; 
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อทฺธานํ ปภโว’จฺเจว, ตตฺถ ตตฺถ ปกาสิโต’’ตฯิ 

เอวํ อาจริเยห ิกตาย อตฺถสํวณฺณนาย ทสฺสนโต จ ‘‘นาวาตอิาทนีิปิ ปกตมิคฺคสฺส นามานี’’ต ิ
วจนํ น คเหตพฺพ,ํ ยถาวุตฺตเมว วจนํ คเหตพฺพฯํ 

โกจ ิปเนตฺถ เอวํ วเทยฺย ‘‘ธมฺมเสตุ ํทฬฺห ํกตฺวา’ต ิ เอตฺถ ‘ธมฺมเสตุนฺต ิมคฺคเสตุ’นฺต ิวจนโต 
ธมฺมสทฺโท มคฺเค วตฺตต,ิ น เสตุสทฺโท’’ตฯิ ตนฺน, ธมฺมสทฺโท วิย เสตุสทฺโทปิ มคฺเค วตฺตตตี ิ
เสตุ วิยาต ิเสตุ, ธมฺโม เอว เสตุ ธมฺมเสตตู ิอตฺถวเสน, เอส นโย อญฺญตฺราปิฯ อปรมฺปิ วเทยฺย 
‘‘นนุ พรฺหฺมชาลสุตฺตนฺตฏฺฐกถาย ํ‘ทกฺขณุิตฺตเรน โพธมิณฺฑํ ปวิสิตฺวา อสฺสตฺถทุมราชานํ 
ปทกฺขณํิ กตฺวา ปุพฺพุตฺตรภาเค ฐิโต’ต ิอมิสฺมิ ํฐาเน ทกฺขิณุตฺตรสทฺเทน ทกฺขโิณ มคฺโค วุตฺโต’’ติ
ฯ น, อเนเกสุ ปาฬิปปฺเทเสสุ อฏฺฐกถาปเทเสสุ จ อภธิานสตฺเถสุ จ มคฺควาจกสฺส อุตฺตรสทฺทสฺส 
อนาคตตฺตา, ตสฺมา ตตฺถ เอวมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ‘‘ทกฺขณิทสิโต คนฺตพฺโพ อุตฺตรทสิาภาโค 
ทกฺขณุิตฺตโรต ิวุจฺจต,ิ เอวํภเูตน ทกฺขณุิตฺตเรน โพธมิณฺฑปวิสนํ สนฺธาย ทกฺขณุิตฺตเรน โพธมิณฺ
ฑํ ปวิสิตฺวาต ิวุตฺต’’นฺตฯิ อถ วา ทกฺขิณุตฺตเรนาต ิทกฺขณิปจฺฉิมุตฺตเรน, เอตฺถ อาทอิวสานคฺคห
เณน มชฺฌสฺสปิ คหณํ ทฏฺฐพฺพฯํ เอวํ คหณํเยว ห ิยํ ชาตกนิทาเน วุตฺต ํ‘‘โพธสิตฺโต ตณํิ คเหตฺ
วา โพธมิณฺฑํ อารูยฺห ทกฺขณิทสิาภาเค อุตฺตราภมุิโข อฏฺฐาสิ, ตสฺมิ ํขเณ ทกฺขณิจกฺกวาฬํ โอสี
ทตฺิวา เหฏฺฐา อวีจสิมฺปตฺต ํวิย อโหสิ, อุตฺตรจกฺกวาฬํ อุลฺลงฺฆตฺิวา อุปริ ภวคฺคปปฺตฺต ํวิย อโหสิ, 
โพธสิตฺโต อทิ ํสมฺโพธปิาปุณฏฺฐานํ น ภวต ิมญฺเญต ิปทกฺขณํิ กโรนฺโต ปจฺฉิมทสิาภาค ํคนฺตฺวา 
ปุรตฺถาภมุิโข อฏฺฐาสี’’ตอิาท,ิ เตน สเมตฯิ อถาปิ วเทยฺย ‘‘ยท ิอุตฺตรสทฺโท ทสิาวาจโก, เอวญฺจ 
สต ิ‘‘ทกฺขณุิตฺตเรนา’’ต ิ เอนโยค ํอวตฺวา ‘‘ทกฺขณุิตฺตรายา’’ต ิ อายโยโค วตฺตพฺโพ’’ตฯิ ตนฺน, ทสิา
วาจกสฺสปิ สทฺทสฺส ‘‘อุตฺตเรน นท ีสีตา, คมฺภรีา ทุรตกฺิกมา’’ต ิเอนโยควเสน วจนโตฯ อปิจ ทสิา
ภาค ํสนฺธาย ‘‘ทกฺขณุิตฺตเรนา’’ต ิ วจนํ วุตฺตฯํ ทสิาภาโค ห ิทสิา เอวาต ินิฏฺฐเมตฺถาวคนฺตพฺพฯํ 

คการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฆการนฺตธาตุ 

ลิฆิ ภาสเนฯ ลงฺเฆต,ิ ลงฺฆยตฯิ เอตานิ พุทฺธวจเน อปปฺสิทฺธานิปิ โลกกิปปฺโยคทสฺสนวเสน 
อาคตานิฯ สาสนสฺมญฺิห ิภูวาทิคณจุราทิคณปริยาปนฺนสฺส คตฺยตฺถวาจกอุลฺลงฺฆนตฺถปริทปีกสฺส 
ธาตุสฺส รูปํ อตวี ปสิทฺธฯํ 

ลงฆฺ ลงฆฺเนฯ ลงฺเฆต,ิ ลงฺฆยตฯิ 
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‘‘อตกิร’มกรา’จริย, มยฺหมฺเปต ํน รุจฺจต;ิ 
จตุตฺเถ ลงฺฆยิตฺวาน, ปญฺจมยิมฺปิ อาวุโต’’ต ิ

อมิสฺมิ ํสตฺติลงฆฺนชาตเก จุราทิคณปริยาปนฺนสฺส คตฺยตฺถวาจกสฺส อุลฺลงฺฆนตฺถปริทปีกสฺส 
ลงฆฺธาตุสฺส ‘‘ลงฺฆยิตฺวา, ลงฺฆยิตฺวานา’’ต ิรูเป ทฏฺิเฐเยว ‘‘ลงฺเฆต,ิ ลงฺฆยต’ี’ต ิรูปานิ ทฏฺิฐานิ เอว 
โหนฺตฯิ ภาสตฺถวาจกสฺส ปน ตถารูปานิ รูปานิ น ทฏฺิฐานิ, เอวํ สนฺเตปิ ปุพฺพาจริเยห ิทฆีทสฺสีห ิ
อภมิตตฺตา ภาสตฺถวาจกิาปิ ลงฆฺธาตุ อตฺถตี ิคเหตพฺพา, เอวํ สพฺเพสุปิ ภูวาทิคณาทสุี สาสเน 
อปปฺสิทฺธานมฺปิ รูปานํ สาสนานุกลูานํ คหณํ เวทติพฺพ,ํ อนนุกลูานญฺจ อปปฺสิทฺธานํ ฉฑฺฑนํฯ 

อฆ ปาปกรเณฯ อเฆต,ิ อฆยตฯิ อฆ,ํ อโฆ, อนโฆฯ 

ตตฺถ อฆนฺต ิทุกฺขฯํ ‘‘อฆนฺต ํปฏิเสวิสฺสํฯ วเน วาฬมคิากณฺิเณฯ ขคฺคทปิีนิเสวิเต’’ต ิอทิ ํ
นิทสฺสนํฯ อโฆต ิกเิลโสฯ เตน อเฆน อรหา อนโฆฯ ตตฺถ อฆยนฺต ิปาปํ กโรนฺต ิสตฺตา เอเตนาต ิ
อฆ,ํ กนฺิต?ํ ทุกฺข,ํ เอวํ อโฆฯ นนุ จ สปปฺุริสา ทุกฺขเหตุปิ กเิลสเหตุปิ จ อตฺตโน สุขตฺถาย ปาปํ น 
กโรนฺตฯิ ตถา ห ิ– 

‘‘น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ, 
ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺต;ิ 
ทุกฺเขน ผุฏฺฐา ขลติาปิ สนฺตา, 
ฉนฺทา จ โทสา น ชหนฺต ิธมฺม’’นฺต ิ

วุตฺตฯํ เอวํ สนฺเต กสฺมา ‘‘อฆ ปาปกรเณ’’ต ิธาตุ จ ‘‘อฆยนฺต ิปาปํ กโรนฺต ิสตฺตา เอเตนาต ิ
อฆ’’นฺตอิาทวิจนญฺจ วุตฺตนฺต?ิ สจฺจ,ํ เยภุยฺเยน ปน สตฺตา ทุกฺขาทเิหตุ ปาปกมฺม ํกโรนฺต,ิ เอเตสุ 
สปปฺุริสา เอว น กโรนฺต,ิ อติเร กโรนฺตฯิ เอวํ ปาปกรณสฺส ห ิทุกฺข ํกเิลโส จ เหตุฯ ตถา ห ิ– 

สุขปิี เหเก น กโรนฺต ิปาปํ, 
อวณฺณสํสคฺคภยา ปุเนเก; 
ปห ูสมาโน วิปุลตฺถจนฺิต,ี 
กิกํารณา เม น กโรสิ ทุกฺข’’นฺต ิ

วุตฺตฯํ อยญฺห ิคาถา ทุกฺขเหตุปิ สตฺตา ปาปํ กโรนฺตตี ิเอตมตฺถ ํทเีปตฯิ ‘‘กุทฺโธ ห ิปิตรํ หนฺต,ิ 
กุทฺโธ หนฺต ิสมาตร’’นฺต ิอยํ ปน กเิลสเหตุปิ ปาปํ กโรนฺตตี ิเอตมตฺถ ํ ทเีปต,ิ ตสฺมา อมฺเหห ิ ‘‘อฆ 
ปาปกรเณ’’ตอิาทวิจนํ วุตฺตฯํ 
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ฆการนฺตธาตุรูปานิฯ 

จการนฺตธาตุ 

โลจ ทสฺสเนฯ โลเจต,ิ โลจยตฯิ โลจนํฯ รูปารมฺมณํ โลจยต ิปสฺสตตี ิโลจนํ, จกฺขุฯ 

กิจิ มทฺทเนฯ กญฺิเจต,ิ กญฺิจยตฯิ กญฺิจนํ, อกญฺิจโนฯ 

ตตฺถ กิญจฺนนฺต ิปลโิพโธฯ กญฺิเจต ิสตฺเต มทฺทตตี ิกิญจฺนํฯ กิญจฺนสทฺโท มทฺทนตฺเถ 
วตฺตตฯิ มนุสฺสา ห ิวีหิ ํมทฺทนฺตา โคณํ ‘‘กญฺิเจห ิกาปิล, กญฺิเจห ิกาปิลา’’ต ิวทนฺตฯิ 

ปจิ วิตฺถาเรฯ ปญฺเจต,ิ ปญฺจยตฯิ ปปญฺเจต,ิ ปปญฺจยตฯิ ปปญฺจาฯ 

เอตฺถ ปปญจฺาต ิตณฺหามานทฏฺิฐิโยฯ เอตา ห ิอตฺตนิสฺสิตานํ สตฺตานํ สํสารํ ปปญฺเจนฺต ิ
วิตฺถนฺินํ กโรนฺตตี ิปปญฺจาต ิวุจฺจนฺตฯิ อถ วา ปปญฺเจนฺต ิยตฺถ สยํ อุปปฺนฺนา ตสํนฺตานํ วิตฺถาเรนฺ
ต ิจริํ ฐเปนฺตตี ิปปญจฺาฯ โลกยิา ปน ‘‘อมฺหาก ํตุมฺเหห ิสทฺธิ ํกเถนฺตานํ ปปญฺโจ โหต’ี’ตอิาทนีิ 
วทนฺตา กาลสฺส จริภาวํ ปปญฺโจต ิวทนฺต,ิ สาสเน ปน ทฺวยมฺปิ ลพฺภตฯิ 

สิจฺจ กุฑฑฺเนฯ สิจฺเจต,ิ สิจฺจยตฯิ 

วญจฺุ ปลมฺภเนฯ ปลมฺภนํ อุปลาปนํฯ วญฺเจต,ิ วญฺจยตฯิ วญฺจโก, วญฺจนํฯ ภูวาทิคเณ ปน 
วญจฺธาตุ คตฺยตฺเถ วตฺตตฯิ ‘‘สนฺต ิปาทา อวญฺจนา’’ต ิห ิปาฬิ 

จจฺจ อชฺฌยเนฯ จจฺเจต,ิ จจฺจยตฯิ 

จุ จวเนฯ จาเวต,ิ จาวยตฯิ อญฺโญ ‘‘จ ุสหเน’’ อติ ิพฺรุเตฯ จาเวต,ิ จาวยต,ิ สหตตี ิอตฺโถฯ 

อญจฺุ วิเสสเนฯ อญฺเจต,ิ อญฺจยตฯิ 

โลจ ภาสายํฯ โลเจต,ิ โลจยตฯิ โลจนํ, โลจยต ิสมวิสม ํอาจกฺิขนฺต ํวิย ภวตตี ิโลจนํ, จกฺขุฯ 

รจ ปติยตเนฯ รเจต,ิ รจยตฯิ รจนา, วิรจติ,ํ เกสรจนา, คาถารจนาฯ 

สูจ เปสุญเฺญฯ ปิสุณภาโว เปสุญญฺฯํ สูเจต,ิ สูจยตฯิ สูจโกฯ 
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ปจฺจ สํยมเนฯ ปจฺเจต,ิ ปจฺจยตฯิ 

ริจ วิโยชนสมฺปชฺชเนสุฯ เรเจต,ิ เรจยตฯิ เสฏฺฐิปุตฺต ํวิเรเจยฺยฯ วิเรเจต,ิ วิเรจยตฯิ วิเรจโก, 
วิเรจนํฯ 

วจ ภาสเนฯ วเจต,ิ วจยตฯิ ภูวาทิคเณปิ อยํ วตฺตตฯิ ตทา ตสฺสา ‘‘วตฺต,ิ วจต,ิ อโวจ, อโว
จุ’’นฺตอิาทนีิ รูปานิ ภวนฺตฯิ การิเต ปน ‘‘อนฺเตวาสิก ํธมฺม ํวาเจต,ิ วาจยต’ี’ต ิรูปานิฯ วตฺตุ,ํ วตฺต
เว, วตฺวา, วุตฺต,ํ วุจฺจตฯิ 

อจฺจ ปูชายํฯ อจฺเจต,ิ อจฺจยตฯิ พฺรหฺมาสุรสุรจฺจโิตฯ 

สูจ คนฺธเนฯ สุเจต,ิ สูจยตฯิ สูจโก, สุตฺตฯํ 

เอตฺถ จ อตฺตตฺถปรตฺถาทเิภเท อตฺเถ สูเจตตี ิสุตฺตํฯ เตปิฏก ํพุทฺธวจนํฯ 

กจ ทิตฺติยํฯ กจฺเจต,ิ กจฺจยตฯิ กจฺโจฯ 

เอตฺถ กจฺโจต ิรูปสมฺปตฺตยิา กจฺเจต ิทพิฺพต ิวิโรจตตี ิกจฺโจ, เอวํนามโก อาทปุิริโส, ตพฺพเํส 
ชาตา ปุริสา ‘‘กจฺจานา’’ตปิิ ‘‘กจฺจายนา’’ตปิิ ‘‘กาตยิานา’’ตปิิ วุจฺจนฺต,ิ อตฺิถโิย ปน ‘‘กจฺจานี’’ตปิิ 
‘‘กจฺจายนี’’ตปิิ ‘‘กาตยิานี’’ตปิิ วุจฺจนฺตฯิ 

จการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฉการนฺตธาตุ 

มิเลฉ อพยฺตฺตายํ วาจายํฯ มเิลจฺเฉต,ิ มเิลจฺฉยตฯิ มลิกฺขุฯ 

เอตฺถ มิลกฺขูต ิมเิลจฺเฉต ิอพฺยตฺตวาจ ํภาสตตี ิมลิกฺขุฯ 

กุจฺฉ อวกฺเขเปฯ อวกฺเขโป อโธขปินํฯ กุจฺเฉต,ิ กุจฺฉยตฯิ 

วิจฺฉ ภาสายํฯ วิจฺเฉต,ิ วจิฺฉยตฯิ 

ฉการนฺตธาตุรูปานิฯ 
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ชการนฺตธาตุ 

วชฺช วชฺชเนฯ วชฺเชต,ิ วชฺชยตฯิ ปริวชฺชนโกฯ วชฺชโิต สีลวนฺเตห,ิ กถ ํภกฺิขุ กริสฺสสีตฯิ 

ตุชฺช พลปาลเนสุฯ ตุชฺเชต,ิ ตุชฺชยตฯิ 

ตุชิ ปิชิ หํิสาพลทานนิเกตเนสุฯ นิเกตนํ นิวาโสฯ ตุญฺเชต,ิ ตุญฺชยตฯิ ปิญฺเชตฯิ ปิญฺชยติ
ฯ 

ขชิ กิจฺฉชีวเนฯ ขญฺเชต,ิ ขญฺชยตฯิ ขญฺโชฯ 

ขชิ รกฺขเณฯ ตาทสิานิเยว รูปานิฯ ภูวาทิคเณ ‘‘ขชิ คตเิวกลฺเลต ิอมิสฺิสา ‘‘ขญฺชต’ี’ต ิรูปํฯ 

ปูช ปูชายํฯ ปูเชต,ิ ปูชยตฯิ ปูชาฯ เอสาว ปูชนา เสยฺโยฯ ปูชโก, ปูชโิต, ปูชนีโย, ปูชเนยฺ
โย, ปูเชตพฺโพ, ปุชฺโชฯ 

คช มทฺทนสทฺเทสุฯ คเชต,ิ คชยตฯิ คโชฯ 

ติช นิสาเนฯ เตเชต,ิ เตชยตฯิ 

วช มคคฺนสงขฺาเรสุฯ วเชต,ิ วชยตฯิ 

ตชฺช สนฺตชฺชเนฯ ตชฺเชต,ิ ตชฺชยตฯิ สนฺตชฺเชต,ิ สนฺตชฺชยตฯิ สนฺตชฺชโิตฯ 

อชฺช ปฏิสชฺชเนฯ อชฺเชต,ิ อชฺชยตฯิ 

สชฺช สชฺชเนฯ สชฺเชต,ิ สชฺชยต ิทานํฯ คมนสชฺโช หุตฺวาฯ 

ภช วิสฺสาเสฯ ภเชต,ิ ภชยตฯิ ภูวาทิคเณ ปน ‘‘ภชต’ี’ต ิ รูปํ, ภตฺต,ิ สมฺภตฺตฯิ 

ตุชิ ปิชิ ลุชิ ภชิ ภาสายํฯ ตุญฺเชต,ิ ตุญฺชยตฯิ ปิญฺเชต,ิ ปิญฺชยตฯิ ลุญฺเชต,ิ ลุญฺชยตฯิ ภญฺเช
ต,ิ ภญฺชยตฯิ กเถตตี ิอตฺโถฯ 

รุช หํิสายํฯ โรเชต,ิ โรชยตฯิ โรโคฯ 
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ภาช ปุถกมฺมนิฯ ปุถกมฺมํ ปุถกฺกรณํ, วิสุํ กฺริยาต ิอตฺโถฯ ภาเชต,ิ ภาชยตฯิ วิภาเชต,ิ 
วิภาชยตฯิ วิภตฺตฯิ 

สภาช สีติเสวเนสุฯ สภาเชต,ิ สภาชยตฯิ 

ลช ปกาสเนฯ ลเชต,ิ ลชยตฯิ ลาชาฯ 

ยุช สํยมเนฯ สํปุพฺโพ พนฺธเนฯ โยเชต,ิ โยชยตฯิ สํโยเชต,ิ สํโยชยตฯิ สํโยชนํฯ 

มชฺช โสเจยฺยาลงกฺาเรสุฯ มชฺเชต,ิ มชฺชยตฯิ สมฺมชฺเชต,ิ สมฺมชฺชยตฯิ สมฺมชฺชาฯ 

ภาช ภาชนทาเนสุฯ ภาเชต,ิ ภาชยตฯิ กถ ํเวสฺสนฺตโร ปุตฺโต, คช ํภาเชต ิสญฺจยฯ 

ชการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฌญนฺตา อปปฺสิทฺธาฯ สทฺทสตฺเถ ปน ‘‘ญา นิโยชเน’’ต ิปฐนฺต,ิ รูปํ ปน พุทฺธวจนานุกลู ํน 
ภวต,ิ ตสฺมา น ทสฺสิต ํอมฺเหหฯิ 

ฏการนฺตธาตุ 

ฆฏฺฏ ฆฏฺฏเนฯ ฆฏฺฏนํ วายามกรณํฯ ฆฏฺเฏต,ิ ฆฏฺฏยตฯิ เอตฺถ ตุ ‘‘ฆฏฺเฏสิ, ฆฏฺเฏสิ, กิ ํ
การณา ฆฏฺเฏสิ, อห ํต ํชานาม’ี’ต ินิทสฺสนํฯ 

ฆฏ สงฆฺาเตฯ ปุพฺเพ วิย กฺริยาปทานิ, นามกิตฺเต ‘‘ฆโฏ, ฆฏา’’ต ิรูปานิฯ เอตฺถ คโฏต ิ
ปานียฆโฏฯ ฆฏาต ิสมโูห ‘‘มจฺฉฆฏา’’ตอิาทสุี วิยฯ 

ฆฏฺฏ จลเนฯ ฆฏฺเฏต,ิ ฆฏฺฏยตฯิ 

นฏ อวสนฺทเนฯ อวสนฺทนํ คตฺตวิกฺเขโปฯ นเฏต,ิ นฏยตฯิ 

จุฏ ฉุฏ กุฏฺฏ เฉทเนฯ จุเฏต,ิ จุฏยตฯิ ฉุเฏต,ิ ฉุฏยตฯิ กุฏฺเฏต,ิ กุฏฺฏยตฯิ 

ปุฏฺฏ จฏฺฏ อปฺปภาเวฯ ปุฏฺเฏต,ิ ปุฏฺฏยตฯิ จุฏฺเฏต,ิ จุฏฺฏยต,ิ อปปํฺ ภวตตี ิอตฺโถฯ 

มุฏ สญจฺุณฺณเนฯ โมเฏต,ิ โมฏยตฯิ 
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อฏฺฏ สุฏฺฏ อนาทเรฯ อฏฺเฏต,ิ อฏฺฏยตฯิ สุฏฺเฏต,ิ สุฏฺฏยตฯิ 

ขฏฺฏ สํวรเณ ขฏฺเฏต,ิ ขฏฺฏยตฯิ 

สฏฺฏ หํิสาพลทานนิเกตเนสุฯ สฏฺเฏต,ิ สฏฺฏยตฯิ 

ตุวฏฺฏ นิปชฺชายํฯ ตุวฏฺเฏต,ิ ตุวฏฺฏยตฯิ ฉพฺพคฺคยิา ภกฺิข ูเอกมญฺเจ ตุวฏฺเฏนฺตฯิ 

ฉฏฺฏ ฉฏฺฏเนฯ ฉฏฺเฏต,ิ ฉฏฺฏยตฯิ อตฺรายํ ปาฬิ – สเจ โส ฉฏฺเฏต,ิ อจิฺเจต ํกุสลฯํ โนเจ ฉฏฺ
เฏต,ิ ปญฺจหงฺเคห ิสมนฺนาคโต ภกฺิขุ รูปิยฉฏฺฏโก สมฺมนฺนิตพฺโพฯ 

ปุฏ หํิสายํฯ โปเฏต,ิ โปฏยตฯิ 

กีฏ พนฺเธฯ พนฺโธ พนฺธนํฯ กเีฏต,ิ กฏียตฯิ กโีฏฯ 

จุฏิ เฉทเนฯ จุณฺเฏต,ิ จุณฺฏยตฯิ 

ลุฏิ เถยฺเยฯ ลุณฺเฏต,ิ ลุณฺฏยตฯิ 

กูฏ อปฺปสาเทฯ กเูฏต,ิ กฏูยตฯิ กฏูํ รชตฯํ กฏูา คาวีฯ กุฏตาปโสฯ 

จุฏ ปุฏ ผุฏ วิเภเทฯ จุเฏต,ิ จุฏยตฯิ โปเฏต,ิ โปฏยตฯิ โผเฏต,ิ โผฏยตฯิ องฺคุลโิย โผเฏสุํฯ 

ฆฏ สงฆฺาเฏ หนฺตฺยตฺเถ จฯ ฆเฏต,ิ ฆฏยตฯิ 

ปฏ ปุฏ ลุฏ ฆฏ ฆฏิ ภาสายํฯ ปาเฏต,ิ ปาฏยตฯิ โปเฏต,ิ โปฏยตฯิ โลเฏต,ิ โลฏยตฯิ ฆาเฏ
ต,ิ ฆาฏยตฯิ ฆณฺเฏต,ิ ฆณฺฏยตฯิ 

ปฏ วฏ คนฺเถฯ ปเฏต,ิ ปฏยตฯิ วเฏต,ิ วฏยตฯิ 

เขฏ ภกฺขเณฯ เขเฏต,ิ เขฏยตฯิ 

โขฏ เขเปฯ โขเฏต,ิ โขฏยตฯิ 

กุฏิ ทาเหฯ กุเฏต,ิ กุฏยตฯิ 
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ยุฏ สํสคเฺคฯ โยเฏต,ิ โยฏยตฯิ 

วฏ วิภชเนฯ วเฏต,ิ วฏยตฯิ 

ฏการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฐการนฺตธาตุ 

สฐ สงขฺารคตีสุฯ สเฐต,ิ สฐยตฯิ 

สุฐ อาลสิเยฯ โสเฐต,ิ โสฐยตฯิ 

สุฐิ โสสเนฯ สุณฺเฐต,ิ สุณฺฐยตฯิ 

สฐ สิลาฆายํฯ สเฐต,ิ สฐยตฯิ 

สฐ อสมฺมาภาสเนฯ สเฐตฯิ สฐยต,ิ สโฐฯ 

เอตฺถ สโฐต ิเกราฏิโกฯ สฐยตตี ิสโฐ, น สมฺมา ภาสตตี ิอตฺโถฯ 

สฐ เกตเวฯ รูปํ ตาทสิเมวฯ 

‘‘สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ, อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ…เป.… 
อตฺตโน ปน ฉาเทต,ิ กลิวํ กติวาสโฐ’’ตฯิ 

เอตฺถ สากุณิโก ‘‘กติวา’’ต ิ วุตฺโตฯ ตสฺส อทิ ํเกตวํ, ตสฺมิ ํเกตเว อยํ ธาตุ วตฺตตตี ิอตฺโถฯ 

กฐิ โสเกฯ กณฺเฐต,ิ กณฺฐยตฯิ 

ฐการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฑการนฺตธาตุ 

ปฏิ ปริหาเสฯ ปณฺเฑต,ิ ปณฺฑยตฯิ อุปปฺณฺเฑต,ิ อุปปฺณฺฑยตฯิ มนุสฺสานํ นํ ภกฺิขุนิ ํอุปปฺณฺ
ฑิสุํฯ 
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ลฑิ อุกฺเขเปฯ ลณฺเฑต,ิ ลณฺฑยตฯิ 

ขฑิ กฑิ เฉเทฯ ขณฺเฑต,ิ ขณฺฑยตฯิ กณฺเฑต,ิ กณฺฑยตฯิ ขณฺโฑ, กณฺโฑฯ 

ปิฑิ สงฆฺาเตฯ ปิณฺเฑต,ิ ปิณฺฑยตฯิ ปิณฺโฑฯ 

เอตฺถ จ ปิณฺโฑต ิสมหูสงฺขาโต กลาโปปิ ‘‘โจฬํ ปิณฺโฑ รต ิขฑฺิฑา’’ต ิเอตฺถ วุตฺโต อาหารสงฺ
ขาโต ปิณฺโฑปิ ปิณฺโฑเยวฯ 

กุฑิ เวธเนฯ กุณฺเฑต,ิ กุณฺฑยตฯิ กุณฺฑลฯํ 

มฑิ ภูสายํ หสเน จฯ มณฺเฑต,ิ มณฺฑยตฯิ มณฺโฑ, มณฺฑนํ, มณฺฑิโตฯ 

ภฑิ กลฺยาเณฯ กลฺยาณํ กลฺยาณตาฯ ภณฺเฑต,ิ ภณฺฑยตฯิ ภณฺโฑฯ 

เอตฺถ จ ภณฺโฑต ิธนํ, อลงฺกาโร วาฯ ‘‘ภณฺฑํ คณฺหาตฯิ สมลงฺกริตฺวา ภณฺเฑนา’’ต ิจ อาทสุี 
วิยฯ 

ทณฺฑ ทณฺฑวินิปาเตฯ ทณฺเฑต,ิ ทณฺฑยตฯิ ทณฺโฑฯ 

ฉฑฑฺ ฉฑฑฺเนฯ ฉฑฺเฑต,ิ ฉฑฺฑยตฯิ ฉฑฺฑนโกฯ ฉฑฺฑิยต,ิ ฉฑฺฑิโตฯ ฉฑฺฑิตุ,ํ ฉฑฺฑยิตุ,ํ 
ฉฑฺเฑตฺวา, ฉฑฺฑยิตฺวาฯ 

ฑการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฒการนฺตธาตุ 

วฑฒฺ อากิรเณฯ กสํปาตยิา ปายาสํ วฑฺเฒต,ิ วฑฺฒยตฯิ ภตฺต ํวฑฺเฒตฺวา อทาสิฯ 

อมิานิ ฒการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ณการนฺตธาตุ 

วณฺณ วณฺณกฺริยาวิตฺถารคุณวจเนสุฯ วณฺโณ ปสํสาฯ กฺริยา กรณํฯ วิตฺถาโร วิตฺถนฺินตา
ฯ คุโณ สีลาทธิมฺโมฯ วจนํ วาจาฯ วณฺเณต,ิ วณฺณยตฯิ วณฺโณ, วณฺณํ, สุวณฺณํ, สํวณฺณนาฯ 
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วณฺณสทฺโท ฉวิถุตกุิลวคฺคการณสณฺฐานปมาณรูปายตนาทสุี ทสฺิสตฯิ ตตฺถ ‘‘สุวณฺณวณฺโณ
สิ ภควา’’ต ิเอวมาทสุี ฉวิยํฯ ‘‘กทา สญฺญฬฺูหา ปน เต คหปต ิสมณสฺส โคตมสฺส วณฺณา’’ต ิ เอว
มาทสุี ถุตยิํฯ ‘‘จตฺตาโรเม โภ โคตม วณฺณา’’ตเิอวมาทสุี กุลวคฺเคฯ ‘‘อถ เกน นุ วณฺเณน, คนฺธเถ
โนต ิวุจฺจต’ี’ต ิเอวมาทสุี การเณฯ ‘‘มหนฺต ํหตฺถริาชวณฺณํ อภนิิมฺมนิิตฺวา’’ตเิอวมาทสุี สณฺฐาเนฯ 
‘‘ตโย ปตฺตสฺส วณฺณา’’ต ิเอวมาทสุี ปมาเณฯ ‘‘วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา’’ต ิ เอวมาทสุี รูปายตเนติ
ฯ 

ตตฺถ ฉวิยนฺต ิฉวิคตา วณฺณธาตุ เอว ‘‘สุวณฺณวณฺโณ’’ต ิ เอตฺถ วณฺณคฺคหเณน คหติาต ิ
อปเรฯ วณฺณนํ กตฺิตยิา อุคฺโฆสนนฺต ิวณฺโณ, ถุตฯิ วณฺณิยต ิอสงฺกรโต ววตฺถปิยตตี ิวณฺโณ, 
กุลวคฺโคฯ วณฺณิยต ิผล ํเอเตน ยถาสภาวโต วิภาวิยตตี ิวณฺโณ, การณํ, วณฺณํ ทฆีรสฺสาทวิเสน 
สณฺฐหนนฺต ิวณฺโณ, สณฺฐานํฯ วณฺณิยต ิอฑฺฒมหนฺตาทวิเสน ปมยิตตี ิวณฺโณ, ปมาณํฯ วณฺเณ
ต ิวิการมาปชฺชมานํ หทยงฺคตภาวํ ปกาเสตตี ิวณฺโณ, รูปายตนํฯ เอวํ เตน เตน ปวตฺตนิิมตฺิเตน 
วณฺณสทฺทสฺส ตสฺมิ ํตสฺมิ ํอตฺเถ ปวตฺต ิเวทติพฺพาฯ 

อปรมฺปิ วณฺณสทฺทสฺส อตฺถุทฺธารํ วทามฯ วณฺณสทฺโท สณฺฐานชาต ิรูปายตนการณปมาณ
คุณปสํสาชาตรูปปุฬินกฺขราทสุี ทสฺิสตฯิ อยญฺห ิ ‘‘มหนฺต ํสปปฺราชวณฺณํ อภนิิมฺมนิิตฺวา’’ตอิาทสุี 
สณฺฐาเน ทสฺิสต,ิ ‘‘พฺราหฺมโณว เสฏฺโฐ วณฺโณ, หโีน อญฺโญ วณฺโณ’’ตอิาทสุี ชาตยิํฯ ‘‘ปรมาย 
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต’’ตอิาทสุี รูปายตเนฯ 

‘‘น หราม ิน ภญฺชาม,ิ อารา สิงฺฆาม ิวาริช;ํ 
อถ เกน นุ วณฺเณน, คนฺธเถโนต ิวุจฺจต’ี’ต ิ

อาทสุี การเณฯ ‘‘ตโย ปตฺตสฺส วณฺณา’’ตอิาทสุี ปมาเณฯ ‘‘กทา สญฺญฬฺูหา ปน เต คหปต ิ
สมณสฺส โคตมสฺส วณฺณา’’ตอิาทสุี คุเณฯ ‘‘วณฺณารหสฺส วณฺณํ ภาสต’ี’ตอิาทสุี ปสํสายํฯ ‘‘วณฺณํ 
อญฺชนวณฺเณน, กาลงฺิคมฺห ิวนิมฺหเส’’ต ิ เอตฺถ ชาตรูเปฯ ‘‘อกลิาสุโน วณฺณปเถ ขณนฺตา’’ต ิ เอตฺถ 
ปุฬิเนฯ ‘‘วณฺณาคโม วณฺณวิปริยาโย’’ตอิาทสุี อกฺขเร ทสฺิสตฯิ อจิฺเจวํ สพฺพถาปิ – 

ฉวิยํ ถุตยิํ เหเม, กุลวคฺเค จ การเณ; 
สณฺฐาเน จ ปมาเณ จ, รูปายตนชาตสุิ; 
คุณกฺขเรสุ ปุฬิเน, วณฺณสทฺโท ปวตฺตต;ิ 
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สุวณฺณสทฺโท ฉวิสมฺปตฺตคิรุฬชาตรูเปสุ อาคโตฯ อยญฺห ิ‘‘สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ, สุคเต ทุคฺค
เต’’ต,ิ ‘‘สุวณฺณตา สุสฺสรตา’’ต ิจ เอวมาทสุี ฉวิสมฺปตฺตยิํ อาคโตฯ ‘‘กาก ํสุวณฺณา ปริวารยนฺต’ี’ติ
อาทสุี ครุเฬฯ ‘‘สุวณฺณวณฺโณ กญฺจนสนฺนิภตฺตโจ’’ตอิาทสุี ชาตรูเปตฯิ 

ปุณ สงฆฺาเตฯ ปุเณต,ิ ปุณยตฯิ 

จุณ สงโฺกจเนฯ จุเณต,ิ จุณยตฯิ 

จุณฺณ เปรเณฯ จุณฺเณต,ิ จุณฺณยตฯิ จุณฺณํฯ จุณฺณวิจุณฺณํ กโรตฯิ 

สณ ทาเนฯ สเณต,ิ สณยตฯิ 

กุณ สงโฺกจเนฯ กุเณต,ิ กุณยตฯิ กุโณฯ กุณหตฺโถฯ หตฺเถน กุณีฯ 

ตูณ ปูรเณฯ ตเูณต,ิ ตณูยตฯิ ตณีูฯ 

เอตฺถ ตูณีต ิสรกลาโปฯ สา ห ิตเูณนฺต ิปูเรนฺต ิสเร เอตฺถาต ิตณีูฯ 

ภูณ ภาสายํฯ ภเูณต,ิ ภณูยตฯิ 

กณ นิมีลเนฯ กาเณต,ิ กาณยตฯิ กาโณฯ 

เอตฺถ กาโณต ิเอเกน วา ทฺวีห ิวา อกฺขหี ิปริหนีกฺขฯิ อฏฺฐกถาจริยา ปน ‘‘กาโณ นาม 
เอกกฺขนิา กาโณ, อนฺโธ นาม อุภยกฺขกิาโณ’’ต ิวทนฺต,ิ ต ํกาณนฺธสทฺทานํ เอกตฺถสนฺนิปาเต 
ยุชฺชตฯิ อติรถา กาณกจฺฉโปปมสุตฺเต วุตฺโต กจฺฉโป เอกสฺมิ ํกาโณ สิยา, เอกกฺขกิาโณ จ ปน 
ปุริโส ‘‘อนฺโธ’’ต ิ น วตฺตพฺโพ สิยา, ตสฺมา เตสมยุคฬตฺเต เอเกกสฺส ยถาสมฺภวํ ทฺวินฺนํ ทฺวินฺนมา
การานํ วาจกตา ทฏฺฐพฺพาฯ ตถา ห ิโกสลสํยุตฺตฏฺฐกถายํ ‘‘กาโณต ิเอกจฺฉิกาโณ วา อุภยจฺฉิ
กาโณ วา’’ต ิ วุตฺตฯํ อถ วา ‘‘โอวเทยฺยานุสาเสยฺยา’’ต ิเอตฺถ โอวาทานุสาสนานํ วิย สวิเสสตา อวิ
เสสตา จ ทฏฺฐพฺพาฯ 

คณ สงขฺฺยาเนฯ คเณต,ิ คณยตฯิ คณนา, คโณฯ 

เอตฺถ คณนาต ิสงฺขฺยาฯ คโณต ิภกฺิขุสมโูหฯ เยสํ วา เกสญฺจ ิสมโูหฯ สมหูสฺส จ อเนกานิ 
นามานิฯ เสยฺยถทิ ํ– 
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สงฺโฆ คโณ สมโูห จ, 
ขนฺโธ สนฺนิจโย จโย; 
สมุจฺจโย จ นิจโย, 
วคฺโค ปูโค จ ราสิ จฯ 

กาโย นิกาโย นิกโร, 
กทมฺโพ วิสโร ฆฏา; 
สมุทาโย จ สนฺเทโห, 
สงฺฆาโต สมโย กโรฯ 

โอโฆ ปุญฺโช กลาโป จ, 
ปิณฺโฑ ชาลญฺจ มณฺฑล;ํ 
สณฺโฑ ปวาโห อจิฺเจเต, 
สมหูตฺถาภธิายกาตฯิ 

กญฺิจาปิ เอเต สงฆฺคณสมูหาทโย สทฺทา สมหูตฺถวาจกา, ตถาปิ สงฆฺคณสทฺทาเยว วินาปิ 
วิเสสกปเทน ภกฺิขุสมเูห วตฺตนฺต,ิ นาญฺเญ, อญฺเญ ปน สงฆฺคณสทฺเทห ิสทฺธิ ํอญฺญมญฺญญฺจ 
กทาจ ิสมานตฺถวิสยา โหนฺต,ิ กทาจ ิอสมานตฺถวิสยา, ตสฺมา ยถาปาวจนํ อสมฺมุยฺหนฺเตน 
โยเชตพฺพาฯ ‘‘เอโก, ทฺเว’’ตอิาทนิา คเณตพฺโพต ิคโณฯ 

กณฺณ สวเนฯ กณฺเณต,ิ กณฺณยตฯิ กณฺโณฯ กณฺณยนฺต ิสทฺท ํสุณนฺต ิเอเตนาต ิกณฺโณ, 
โย โลเก ‘‘สวนํ, โสต’’นฺต ิจ วุจฺจตฯิ 

กุณ คุณ อามนฺตเนฯ กุเณต,ิ กุณยตฯิ คุเณต,ิ คุณยตฯิ คุโณฯ โคโณฯ 

เอตฺถ คุโณต ิสีลาทโย ธมฺมา, เกนฏฺเฐน เต คุณาฯ โคณาปิยต ิอามนฺตาปิยต ิอตฺตนิ ปตฏฺิฐิ
โต ปุคฺคโล ทฏฺฐุ ํโสตุ ํปูชตุิญฺจ อจิฺฉนฺเตห ิชเนหตี ิคุโณฯ เอตฺถ กญฺิจาปิ สีลาทธิมฺมานํ อามนฺ
ตาปนํ นตฺถ,ิ ตถาปิ ตเํหตุอามนฺตนํ นิมนฺตนญฺจ เตเยว กโรนฺต ินามาต ิเอวํ วุตฺตฯํ ตถา ห ิ– 

‘‘ยถาปิ เขตฺตสมฺปนฺเน, 
พชี ํอปปฺมฺปิ โรปิต;ํ 
สมฺมา ธารํ ปวสฺสนฺเต, 
ผล ํโตเสต ิกสฺสก’’นฺต ิ
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เอตฺถ กสฺสกสฺส ตุฏฺฐิอุปปฺตฺตกิารณตฺตา เหตุวเสน นิจฺเจตนสฺสปิ ผลสฺส โตสนํ วุตฺต,ํ เอวมธิาปิ 
อามนฺตาปนการณตฺตา เอวํ วุตฺตฯํ อญฺเญ ปน ‘‘คุญฺชนฺเต อพฺยยนฺเต อติ ิคุณา’’ต ิอตฺถ ํวทนฺตฯิ 
ตทนุรูปํ ปน ธาตุสทฺท ํน ปสฺสาม, ‘‘คุณ อามนฺตเน’’ อจิฺเจว ปสฺสาม, วิจาเรตฺวา คเหตพฺพฯํ 

วณ คตฺตวิจุณฺณเนฯ วเณต,ิ วณยตฯิ วโณฯ 

เอตฺถ วโณต ิอรุฯ สา ห ิสรีรํ วณยต ิวิจุณฺเณต ิฉิทฺทาวฉิทฺท ํกโรตตี ิวโณต ิวุจฺจตฯิ 

ปณฺณ หริเตฯ ปณฺเณต,ิ ปณฺณยตฯิ ตาลปณฺณํฯ สูเปยฺยปณฺณํฯ 

เอตฺถ จ หริตภาววิคเตปิ วตฺถุสฺมิ ํปณฺณภาโว รูฬฺหโิต ปวตฺโตต ิทฏฺฐพฺโพฯ ‘‘ปณฺณํ, ปตฺต,ํ 
ปลาโส, ทล’ํ’ อจิฺเจเต สมานตฺถาฯ 

ปณ พยฺวหาเรฯ ปเณต,ิ ปณยตฯิ ราชา จ ทณฺฑํ ครุก ํปเณตฯิ 

อมิานิ ณการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ตการนฺตธาตุ 

จินฺต จินฺตายํฯ จนฺิเตต,ิ จนฺิตยตฯิ จตฺิต,ํ จนฺิตา, จนฺิตนา, จนฺิตนโกฯ การิเต ‘‘จนฺิตาเปต,ิ จนฺิ
ตาปยต’ี’ต ิรูปานิฯ 

ตตฺถ จิตฺตนฺต ิอารมฺมณํ จนฺิเตตตี ิจตฺิต,ํ วิชานาตตี ิอตฺโถ, สพฺพจตฺิตสาธารณวเสเนต ํ
ทฏฺฐพฺพฯํ เอตฺถ สิยา – กสฺมา ‘‘อารมฺมณํ จนฺิเตตตี ิจตฺิต’’นฺต ิวตฺวาปิ ‘‘วิชานาตตี ิอตฺโถ’’ต ิ วุตฺต,ํ 
นนุ จนฺิตนวิชานนา นานาสภาวาฯ น ห ิ‘‘จนฺิเตต’ี’ต ิ ปทสฺส ‘‘วิชานาต’ี’ต ิ อตฺโถ สมฺภวต,ิ 
ทุปปฺญฺญสฺส ห ินานปปฺกาเรห ิจนฺิตยโตปิ สุขุมตฺถาธคิโม น โหตตีิ? สจฺจ,ํ ‘‘วิชานาต’ี’ต ิอทิ ํปท ํ
จตฺิตสฺส สญฺญาปญฺญากจิฺเจห ิวิสิฏฺฐวิสยคฺคหณํ ทเีปตุ ํวุตฺต ํสพฺพจตฺิตสาธารณตฺตา 
จิตฺตสทฺทสฺสฯ ยญฺห ิธมฺมชาต ํ‘‘จตฺิต’’นฺต ิ วุจฺจต,ิ ตเทว วิญฺญาณํ, ตสฺมา วิชานนตฺถ ํคเหตฺวา 
สญฺญาปญฺญากจิฺจาวิสิฏฺฐวิสยคฺคหณํ ทเีปตุ ํ‘‘วิชานาต’ี’ต ิ วุตฺตฯํ 

อทิานิ อญฺญคณิกธาตุวเสนปิ นิพฺพจนํ ปกาสยาม – สพฺเพสุ จตฺิเตสุ ยํ โลกยิกุสลากุสล
มหากฺริยจตฺิต,ํ ต ํชวนวีถวิเสน อตฺตโน สนฺตานํ จโินตตี ิจิตฺตํ, วิปาก ํกมฺมกเิลเสห ิจตินฺต ิจิตฺตํ, 
อทิ ํจิธาตุวเสน นิพฺพจนํฯ ยํ กญฺิจ ิโลเก วิจตฺิต ํสิปปฺชาต,ํ สพฺพสฺส ตสฺส จตฺิเตเนว กรณโต จตฺิเต
ต ิวิจตฺิเตต ิวิจตฺิต ํกริยต ิเอเตนาต ิ จิตฺตํ, จตฺิตกรณตาย จตฺิตนฺต ิวุตฺต ํโหต,ิ อทิ ํจิตฺตธาตุวเสน 
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นิพฺพจนํฯ จตฺิตตาย จตฺิต,ํ อทิ ํปาฏิปทกิวเสน นิพฺพจนํฯ เตนาหุ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘สพฺพมฺปิ ยถา
นุรูปโต จตฺิตตาย จตฺิต,ํ จตฺิตกรณตาย จตฺิตนฺต ิเอวเมตฺถ อตฺโถ เวทติพฺโพ’’ตฯิ 

เอตฺถ ห ิจตฺิตสฺส สราคสโทสาทเิภทภนฺินตฺตา สมฺปยุตฺตภมูอิารมฺมณหนีมชฺฌมิปณีตาธปิตนีํ 
วเสน จตฺิตสฺส จตฺิตตา เวทติพฺพาฯ กญฺิจาปิ เอกสฺส จตฺิตสฺส เอวํ วิจตฺิตตา นตฺถ,ิ ตถาปิ วิจตฺิตานํ 
อนฺโตคธตฺตา สมุทายโวหาเรน อวยโวปิ ‘‘จตฺิต’’นฺต ิ วุจฺจต,ิ ยถา ปพฺพตนทสีมุทฺทาทเิอกเทเสสุ 
ทฏฺิเฐสุ ปพฺพตาทโย ทฏฺิฐาต ิวุจฺจนฺตฯิ เตนาหุ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘กามญฺเจตฺถ เอกเมว เอวํ จตฺิต ํ
น โหต,ิ จตฺิตานํ ปน อนฺโตคธตฺตา เอเตสุ ยํ กญฺิจ ิเอกมฺปิ จตฺิตตาย ‘จตฺิต’นฺต ิวตฺตุ ํวฏฺฏต’ี’ตฯิ 

เอตฺถ จ วุตฺตปปฺการานมตฺถานํ วินิจฺฉโย พวตฯิ กถ?ํ ยสฺมา ยตฺถ ยตฺถ ยถา ยถา อตฺโถ 
ลพฺภต,ิ ตตฺถ ตตฺถ ตถา ตถา คเหตพฺโพฯ ตสฺมา ยํ อาเสวนปจฺจยภาเวน จโินต,ิ ยญฺจ กมฺมุนา 
อภสิงฺขตตฺตา จติ,ํ ต ํเตน การเณน จตฺิตนฺต ิวุตฺตฯํ ยํ ปน ตถา น โหต,ิ ต ํปริตฺตกฺริยทฺวยํ อนฺตมิ
ชวนญฺจ ลพฺภมานจนฺิตนวิจตฺิตตาทวิเสน จตฺิตนฺต ิเวทติพฺพ,ํ หสิตุปปฺาโท ปน อญฺญชวนคตโิกเย
วาตฯิ 

อมิานิ จตฺิตสฺส นามานิ – 

จตฺิต ํมโน มานสญฺจ, วิญฺญาณํ หทยํ มนํ; 
นามาเนตานิ โวหาร-ปเถ วตฺตนฺต ิปายโตฯ 

จิตฺตสทฺโท ปญฺญตฺตยิํ วิญฺญาเณ วิจตฺิเต จตฺิตกมฺเม อจฺฉริเยต ิเอวมาทสุี อตฺเถสุ ทสฺิสตฯิ 
อยญฺห ิ‘‘จตฺิโต คหปตฯิ จตฺิตมาโส’’ตอิาทสุี ปญฺญตฺตยิํ ทสฺิสตฯิ ‘‘จตฺิต ํมโน มานส’’นฺตอิาทสุี 
วิญฺญาเณฯ ‘‘วิจตฺิตวตฺถาภรณา’’ตอิาทสุี วิจตฺิเตฯ ‘‘ทฏฺิฐํ โว ภกฺิขเว จรณํ นาม จตฺิต’’นฺตอิาทสุี 
จตฺิตกมฺเมฯ ‘‘องฺิฆ มทฺท ินิสาเมห,ิ จตฺิตรูปํว ทสฺิสต’ี’ตอิาทสุี อจฺฉริเยตฯิ 

จิต สญเฺจตเนฯ เจเตต,ิ เจตยตฯิ รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภภิโูต อตฺตพฺยาพาธายปิ เจ
เตต,ิ ปรพฺยาพาธายปิ เจเตต,ิ อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตตฯิ อากงฺขต ิเจตยต,ิ ต ํนิเสธ ชุตนฺิธรฯ 
เจตนา, สญฺเจตนาฯ เจตยิต,ํ เจเตตฺวา, เจตยิตฺวาฯ สญฺจจิฺจ ปาณํ ชวีิตา โวโรเปตฯิ 

ตตฺถ เจตนาต ิเจตยตตี ิ เจตนา, สทฺธิ ํอตฺตนา สมฺปยุตฺตธมฺเม อารมฺมเณ อภสินฺทหตตี ิอตฺ
โถฯ สญเฺจตนาต ิอุปสคฺควเสน ปท ํวฑฺฒติฯํ เจตยิตนฺต ิเจตนากาโรฯ สญจิฺจฺจาต ิสยํ ญตฺวา, 
เจจฺจ อภวิิตริตฺวาต ิอตฺโถฯ อมิานิ เจตนาย นามานิ – 
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สญฺเจตนา เจตยิต,ํ เจตนา กมฺมเมว จ; 
กมฺมญฺห ิ‘‘เจตนา’’ ตฺเวว, ชเินนาหจฺจ ภาสิตฯํ 

อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘เจตนาห ํภกฺิขเว กมฺม ํวทาม,ิ เจตยิตฺวา กมฺม ํกโรต ิกาเยน วาจาย มนสา’’ติ
ฯ 

มนฺต คุตฺตภาสเนฯ มนฺเตต,ิ มนฺตยต,ิ นิมนฺเตต,ิ นิมนฺตยต,ิ อามนฺเตต,ิ อามนฺตยตฯิ ชนา 
สงฺคมฺม มนฺเตนฺต,ิ มนฺตยนฺต,ิ มนฺตยิสุํ รโหคตาฯ นิมนฺตยิตฺถ ราชานํฯ อามนฺตยิตฺถ เทวินฺโท, วิ
สุกมฺม ํมหทิฺธกิฯํ มนฺตา, มนฺโตฯ การิเต ‘‘มนฺตาเปต,ิ มนฺตาปยต’ี’ต ิรูปานิฯ 

เอตฺถ มนฺตาต ิปญฺญา, ‘‘คเวสนสญฺญา’’ตปิิ วทนฺตฯิ มนฺโตต ิคุตฺตภาสนํฯ ‘‘อุปสฺสุตกิาปิ 
สุณนฺต ิมนฺต,ํ ตสฺมา ห ิมนฺโต ขปิปฺมุเปต ิเภท’’นฺต ิ เอตฺถ ห ิคุตฺตภาสนํ ‘‘มนฺโต’’ต ิ วุจฺจตฯิ อปิจ 
มนฺโตต ิฉฬงฺคมนฺโตฯ วุตฺตญฺจ ‘‘เย มนฺต ํปริวตฺเตนฺต,ิ ฉฬงฺค ํพฺรหฺมจนฺิตติ’’นฺตฯิ เอตฺถ สิกฺขา นิ
รุตฺต ิกปปฺ พฺยากรณ โชตสิตฺถ ฉนฺโทวิจติวิเสน มนฺโต ‘‘ฉฬงฺโค’’ต ิ เวทติพฺโพฯ เอตานิ เอว ฉ 
‘‘เวทงฺคานี’’ต ิ วุจฺจนฺตฯิ เวโท เอว ห ิ‘‘มนฺโต, สุต’ี’ต ิจ วุตฺโตฯ อถ วา มนฺโตต ิเวทาทวิิชฺชาฯ 

ยนฺต สงโฺกจเนฯ ยนฺเตต,ิ ยนฺตยตฯิ ยนฺต,ํ เตลยนฺต ํยถาจกฺก,ํ เอวํ กมฺปต ิเมทนีฯ 

สตฺต คติยํฯ สตฺเตต,ิ สตฺตยตฯิ 

สนฺต อามปฺปโยเคฯ อามปฺปโยโค นาม อุสฺสนฺนกฺริยาฯ สนฺเตต,ิ สนฺตยตฯิ 

กิตฺต สํสนฺทเนฯ กตฺิเตต,ิ กตฺิตยตฯิ ‘‘เย โวห ํกตฺิตยิสฺสาม,ิ คริาห ิอนุปุพฺพโสฯ กตฺิตนา ปริ
กตฺิตนา’’ตอิาทสุี ปน กตฺถนา ‘‘กตฺิตนา’’ต ิ วุจฺจตฯิ 

ตนฺต กุฏุมฺพธารเณฯ ตนฺเตต,ิ ตนฺตยตฯิ สตนฺโต, สปปฺธาโนต ิอตฺโถฯ 

ยต นิกาโรปกาเรสุฯ ยเตต,ิ ยตยตฯิ นีโต จ ปฏิทาเน, ยตธาตุ นิอุปสคฺคโต ปโร ปฏิทาเน 
วตฺตต,ิ นิยฺยาเตต,ิ นิยฺยาตยตฯิ ตการสฺส ปน ทการตฺเต กเต ‘‘นิยฺยาเทต,ิ นิยฺยาทยตฯิ รถ ํนิยฺ
ยาทยิตฺวาน, อณโณ เอห ิสารถ’ี’ต ิรูปานิฯ 

วตุ ภาสายํฯ วตฺเตต,ิ วตฺตยตฯิ 

ปต คติยํฯ ปเตต,ิ ปตยตฯิ 
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วาต คติสุขเสวเนสุฯ คต ิสุข ํเสวนนฺต ิตโย อตฺถาฯ ตตฺถ สุขนํ สุขํฯ วาเตต,ิ วาตยตฯิ วา
โต, วาตปุปผฺฯํ จวีรสฺส อนุวาโตฯ 

เกต อามนฺตเนฯ เกเตต,ิ เกตยตฯิ เกตโกฯ 

สตฺต สนฺตานกฺริยายํฯ สนฺตานกฺริยา นาม ปพนฺธกฺริยา อวิจฺเฉทกรณํฯ สตฺเตต,ิ สตฺตยตฯิ 
สตฺโตฯ 

‘‘กนฺินุ สนฺตรมาโนว, ลายิตฺวา หริต ํตณํิ; 
ขาท ขาทาต ิลปสิ, คตสตฺต ํชรคฺคว’’นฺต ิ

ปาฬิยํ ปน ‘‘คตสตฺต ํชรคฺคว’’นฺต ิปาฐสฺส ‘‘วิคตชวีิต ํชณฺิณโคณ’’นฺต ิอตฺถ ํสํวณฺเณสุํฯ อมิิ
นา สตฺตสทฺทสฺส ชวีิตวจนํ วิย ทสฺิสต,ิ ‘‘น สุกรา อุญฺเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ’’นฺต ิ เอตฺถ 
ปคคฺหสทฺทสฺส ปตฺตกถนํ วิยฯ สุฏฺฐุ วิจาเรตพฺพฯํ 

สุตฺต อวโมจเนฯ สุตฺเตต,ิ สุตฺตยตฯิ 

มุตฺต ปสวเนฯ มุตฺเตต,ิ มุตฺตยตฯิ โอมุตฺเตต,ิ โอมุตฺตยตฯิ มุตฺตฯํ อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘มุตฺเตต ิ
โอหเทต ิจา’’ตฯิ ตตฺถ มุตฺเตตีต ิปสฺสาวํ กโรตฯิ โอหเทตีต ิกรีสํ วิสฺสชฺเชตฯิ การิเต ‘‘มุตฺตาเปต,ิ 
มุตฺตาปยต’ี’ต ิรูปานิฯ 

กตฺตร เสถิลฺเลฯ กตฺตเรต,ิ กตฺตรยตฯิ กตฺตโรฯ กตฺตรทณฺโฑ, กตฺตรสุปปํฺฯ 

ตตฺถ กตฺตโรต ิชณฺิโณฯ มหลฺลโกต ิวุตฺต ํโหตฯิ เกนฏฺเฐน? กตฺตรยต ิองฺคานํ สิถลิภาเวน 
สิถโิล ภวตตี ิอตฺเถนฯ กตฺตรทณฺโฑต ิกตฺตเรห ิชณฺิณมนุสฺเสห ิเอกนฺตโต คเหตพฺพตาย กตฺ
ตรานํ ทณฺโฑ กตฺตรทณฺโฑฯ เตนาหุ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘กตฺตรทณฺโฑต ิชณฺิณกาเล คเหตพฺพทณฺ
โฑ’’ตฯิ กตฺตรสุปฺปนฺต ิชณฺิณสุปปํฺฯ กตฺตรญฺจ ต ํสุปปฺญฺจาต ิกตฺตรสุปปฺนฺต ิสมาโสฯ 

จิตฺต จิตฺตกรเณ, กทาจ ิทสฺสเนปิฯ จิตฺตกรณํ วิจตฺิตภาวกรณํฯ จตฺิเตต,ิ จตฺิตยตฯิ จตฺิตฯํ 

ตการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ถการนฺตธาตุ 
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กถ กถเนฯ กเถต,ิ กถยตฯิ ธมฺม ํสากจฺฉตฯิ สากจฺฉา, กถา, ปริกถา, อฏฺฐกถาฯ 

ตตฺถ สากจฺฉตีต ิสห กถยตฯิ อตฺโถ กถยิต ิเอตายาต ิอฏฺฐกถา, ตฺถการสฺส ฏฺฐการตฺตฯํ 

ยาย’ตฺถมภวิณฺเณนฺต,ิ พฺยญฺชนตฺถปทานุค;ํ 
นิทานวตฺถุสมฺพนฺธ,ํ เอสา อฏฺฐกถา มตาฯ 

‘‘อฏฺฐกถา’’ต ิ จ ‘‘อตฺถสํวณฺณนา’’ต ิ จ นินฺนานากรณํฯ 

ปถิ คติยํฯ ปนฺเถนฺต,ิ ปนฺถยนฺตฯิ ปนฺโถฯ ภูวาทิคเณ ‘‘ปถ คตยิ’’นฺต ิอการนฺตวเสน 
กถติสฺส ‘‘ปถต,ิ ปโถ’’ต ินิคฺคหตีาคมวชฺชติานิ รูปานิ ภวนฺต,ิ อธิ ปน อิการนฺตวเสน กถติสฺส 
สนิคฺคหตีาคมานิ รูปานิ นิจฺจ ํภวนฺตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

ปุตฺถ อาทรานาทเรสุฯ ปุตฺเถต,ิ ปุตฺถยตฯิ 

มุตฺถ สงฆฺาเตฯ มุตฺเถต,ิ มุตฺถยตฯิ 

วตฺถ อทฺทเนฯ วตฺเถต,ิ วตฺถยตฯิ 

ปุถ ภาสายํฯ โปเถต,ิ โปถยตฯิ กเถตตี ิอตฺโถฯ 

ปุถ ปหาเรฯ โปเถต,ิ โปถยตฯิ กุมาเร โปเถตฺวา อคมาสิฯ 

กถ วากฺยปพนฺเธฯ กเถต,ิ กถยตฯิ กถาฯ 

สถ ทุพพฺลฺเยฯ สเถต,ิ สถยตฯิ 

อตฺถ ปตฺถ ยาจนายํฯ อตฺเถต,ิ อตฺถยตฯิ อตฺโถฯ ปตฺเถต,ิ ปตฺถยตฯิ ปตฺถนาฯ ปฏิปกฺข ํ
อตฺถยนฺต ิอจิฺฉนฺตตี ิปจฺจตฺถิกาฯ 

โถม สิลาฆายํฯ โถเมต,ิ โถมยตฯิ โถมนาฯ 

กาถ หํิสายํฯ กาเถต,ิ กาถยตฯิ 

สถ พนฺธเนฯ สเถต,ิ สถยตฯิ 
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สนฺถ คนฺถ สนฺถมฺเภฯ สนฺเถต,ิ สนฺถยตฯิ คนฺเถต,ิ คนฺถยตฯิ คนฺโถฯ 

ถการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ทการนฺตธาตุ 

หท กรีสุสฺสคเฺคฯ กรีสุสฺสคโฺค กรีสสฺส อุสฺสคฺโค วิสฺสชฺชนํฯ หเทต,ิ หทยตฯิ โอหเทต,ิ 
โอหทยตฯิ 

วิท ลาเภฯ อมิสฺมิ ํฐาเน ลาโภ นาม อนุภวนํ, ตสฺมา วิทธาตุ อนุภวเน วตฺตตตี ิอตฺโถ 
คเหตพฺโพฯ สุข ํเวทนํ เวเทตฯิ ทุกฺข ํเวทนํ เวเทตฯิ เวทยตฯิ เวทนา, วิตฺตฯิ เวทยิตฯํ สุข ํเวทนํ 
เวทยมาโนฯ 

กุทิ อนตภาสเนฯ กุนฺเทต,ิ กุนฺทยตฯิ 

มิท สิเนหเนฯ อตฺร สิเนโห นาม ปีตฯิ เมเทต,ิ เมทยตฯิ 

ฉท สํวรเณฯ เคห ํฉาเทต,ิ ฉาทยตฯิ โทสํ ฉาเทต,ิ ฉาทยตฯิ ปฏิจฺฉาเทต,ิ ปฏิจฺฉาทยตฯิ 
ฉตฺตฯํ ฉนฺนา กุฏิฯ 

ตตฺร ฉตฺตนฺต ิอาตปตฺตฯํ อาตปํ ฉาเทตตี ิฉตฺตํฯ ปฏิจฺฉาทยิเตต ิฉนฺนาฯ 

จุท สญโฺจทเน อาณตฺติยญจฺฯ โจเทต,ิ โจทยตฯิ โจทโก, จุทติโก, โจทนาฯ อานนฺโท พุทฺธ
โจทโิตฯ 

ตตฺร โจทนาต ิจาลนาฯ จาลนาต ิโทสาโรปนาต ิอตฺโถฯ 

ฉทฺท วมเนฯ ฉทฺเทต,ิ ฉทฺทยตฯิ 

มท วิตฺติโยเคฯ มเทต,ิ มทยตฯิ 

วิท เจหนาขฺยานนิวาเสสุฯ เจหนา สญฺญาณํฯ อาขฺยานํ กถนํฯ นิวาโส นิวสนํฯ เวเทต,ิ 
เวทยตฯิ ปฏิเวเทต,ิ ปฏิเวทยตฯิ ปฏิเวทยาม ิเต มหาราชฯ 
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สทฺท สทฺทเนฯ สทฺเทต,ิ สทฺทยตฯิ วิสทฺเทต,ิ วิสทฺทยตฯิ สทฺโท, สทฺทโิตฯ ทฆีตฺเต ‘‘สทฺ
ทายต’ี’ต ิรูปํฯ 

เอตฺถ จ ‘‘ม ํสทฺทายตตี ิสญฺญาย เวเคน อุทเก ปต’ี’ต ิอฏฺฐกถาปาโฐ นิทสฺสนํ, อทิ ํ‘‘ปพฺพ
ตายต’ี’ต ิรูปํ วิย ธาตุวเสน นิปผฺนฺนํ น โหตตี ิน วตฺตพฺพ ,ํ ธาตุวเสน นิปผฺนฺนํเยวาต ิคเหตพฺพฯํ 
สทฺโทต ิสทฺทยิตตี ิสทฺโท, ยถาวุจฺจตตี ิวจนํฯ อถ วา สทฺทยิต ิอตฺโถ อเนนาต ิสทฺโทฯ ครโว ปน 
‘‘สปปฺตตี ิสทฺโทฯ อุทรีิยต ิอภลิปิยตตี ิอตฺโถ’’ต ิวทนฺตฯิ 

สูท อาเสจเนฯ สูเทต,ิ สูทยตฯิ สูโทฯ 

สูโทต ิภตฺตการโก, โย ‘‘รสโก’’ตปิิ วุจฺจตฯิ 

กนฺท สาตจฺเจฯ สาตจฺจ ํสตตภาโว นิรนฺตรภาโวฯ กนฺเทต,ิ กนฺทยตฯิ 

มุท สํสคเฺคฯ เอกโตกรณํ สํสคโฺคฯ โมเทต,ิ โมทยต ิสตฺตนูิ สปปิฺนาฯ 

นท ภาสายํฯ นาเทต,ิ นาทยตฯิ เหตุกตฺตุรูปานีต ิน วตฺตพฺพานิ ปาฬิทสฺสนโต ‘‘สีโห จ สี
หนาเทน, ททฺทรํ อภนิาทยี’’ตฯิ อญฺญตฺราปิ สํสโย น กาตพฺโพฯ อมิสฺมิ ํจุราทิคเณ เหตุกตฺตุ
รูปสทสิานมฺปิ สุทฺธกตฺตุรูปานํ สนฺทสฺิสนโตฯ 

สท อสฺสาทเนฯ สาเทต,ิ สาทยตฯิ อสฺสาเทต,ิ อสฺสาทยตฯิ เอตฺถ อาอุปสคฺโค รสฺสวเสน ฐิ
โตฯ 

คท เทวสทฺเทฯ เทวสทฺโท วุจฺจต ิเมฆสทฺโทฯ คเทต,ิ คทยตฯิ 

ปท คติยํฯ ปเทต,ิ ปทยตฯิ ปทฯํ อมิสฺิสา ทิวาทิคเณ ‘‘ปชฺชต’ี’ต ิ รูปํ ภวต,ิ อธิ ปน อทีสิานิฯ 

ฉิทฺท กณฺณเภเทฯ ฉิทฺเทต,ิ ฉิทฺทยตฯิ ฉิทฺทฯํ 

ฉิท ทฺเวธากรเณฯ นนุ โภ โย จตุธา วา ปญฺจธา วา อเนกสตธา วา ฉินฺทต,ิ ตสฺส ต ํเฉทนํ 
ทฺเวธากรณํ นาม น โหต,ิ เอวํ สนฺเต กสฺมา สามญฺเญน อวตฺวา ‘‘ทฺเวธากรเณ’’ต ิ ทฺวิธา คหณํ 
กตนฺต?ิ ทฺวิธากรณํ นาม น โหตตี ิน วตฺตพฺพ,ํ อเนกสตธา เฉทนมฺปิ ทฺวิธากรณํเยวฯ อปรสฺส ห ิ
อปรสฺส ฉินฺนโกฏฺฐาสสฺส ปุพฺเพน เอเกน โกฏฺฐาเสน สทฺธิ ํอเปกฺขนวเสน ทฺวิธากรณํ โหตเิยวฯ 
เฉเทต,ิ เฉทยตฯิ 
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โย เต หตฺเถ จ ปาเท จ, กณฺณนาสญฺจ เฉทยิ; 
ตสฺส กุชฺฌ มหาวีร, มา รฏฺฐํ วินสฺส อทิ;ํ 

โย เม หตฺเถ จ ปาเท จ, กณฺณนาสญฺจ เฉทยิ; 
จริํ ชวีตุ โส ราชา, น ห ิกุชฺฌนฺต ิมาทสิาตฯิ 

ฉท อปวารเณฯ ฉาเทต,ิ ฉาทยตฯิ ฉตฺตฯํ ปุริสสฺส ภตฺต ํฉาทยตฯิ 

อีที สนฺทีปเนฯ อเีทต,ิ อทียตฯิ อกีารนฺตวเสน นิทฺทฏฺิฐตฺตา สนิคฺคหตีาคมานิ รูปานิ น 
ภวนฺตฯิ 

อทฺท หํิสายํฯ อทฺเทต,ิ อทฺทยตฯิ 

วท ภาสายํฯ วาเทต,ิ วาทยตฯิ วาโทฯ 

ตตฺถ ‘‘วาเทต,ิ วาทยต’ี’ต ิอเิมสํ ‘‘วทต’ี’ต ิ สุทฺธกตฺตุวเสเนว อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ, น เหตุกตฺตุว
เสนฯ ตถา ห ิ‘‘สงฺเกต ํกตฺวา วิสํวาเทตฯิ โอวเทยฺยานุสาเสยฺยฯ อทิเมว สจฺจนฺต ิจ วาทยนฺตฯิ 
อวิสํวาทโก โลกสฺสา’’ต ิสุทฺธกตฺตุทปีกปาฬินยา ทสฺิสนฺต,ิ สทฺทสตฺเถ จ ‘‘วาทยต’ี’ต ิ สุทฺธกตฺตุปท ํ
ทสฺิสตฯิ ตตฺถ วิสํวาเทตีต ิมุสา วเทต,ิ อถ วา วิปปฺลมฺเภต,ิ วาโทต ิวจนํฯ ‘‘วาโท ชปโฺป วิตณฺ
ฑา’’ต ิเอวํวิธาสุ ตสุี กถาสุ วาทสงฺขาตา กถาฯ ‘‘วาทาเปต,ิ วาทาปยต’ี’ต ิทฺเวเยว เหตุกตฺตุปทา
นิ ภวนฺตฯิ 

ฉที อิจฺฉายํฯ อกีารนฺโตยํ ธาตุ, ตสฺมา สนิคฺคหตีาคมานิสฺส รูปานิ น ภวนฺตฯิ ปุริสสฺส ภตฺต ํ
ฉาเทต,ิ ฉาทยต,ิ รุจฺจตตี ิอตฺโถฯ ปุริสสฺส ภตฺต ํฉาทยมานํ ตฏฺิฐต ิฉาเทนฺต ํวาฯ 

วที อภิวาทนถุตีสุฯ อยมฺปิ อกีารนฺโต ธาตุ, ตสฺมา อมิสฺสปิ สนิคฺคหตีาคมานิ รูปานิ น ภวนฺ
ตฯิ วาเทต,ิ วาทยต,ิ วนฺทต,ิ โถเมต ิวาต ิอตฺโถฯ อมิานิ อนุปสคฺคานิ รูปานิฯ สทฺทสตฺเถปิ จ 
‘‘วาทยต’ี’ต ิอนุปสคฺควนฺทนถุตอิตฺถ ํปท ํวุตฺต,ํ สาสเน ปน ‘‘อภวิาเทต,ิ อภวิาทยต,ิ อภวิาทนํ, 
ภควนฺต ํอภวิาเทตฺวา’’ตอิาทนีิ โสปสคฺคานิ รูปานิ ทสฺิสนฺตฯิ 

ตตฺถ อภิวาเทตฺวาต ิวนฺทตฺิวา, โถเมตฺวา วา, อยมสฺมาก ํรุจฯิ อาคมฏฺฐกถายํ ปน ‘‘อภิวา
เทตฺวาต ิ‘สุข ีอโรโค โหต’ูต ิวทาเปตฺวา, วนฺทนฺโต ห ิอตฺถโต เอวํ วทาเปต ินามา’’ต ิ เหตุกตฺตุว
เสน อภิวาทนสทฺทตฺโถ วุตฺโต, อมฺเหห ิปน วนฺทนสทฺท ํสทฺทสตฺถนยมคฺคเหตฺวา สุทฺธกตฺตุวเสน 
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อตฺโถ กถโิตฯ อภวิาทนญฺห ิวนฺทนํเยว, น วทาปนํ อภิสทฺเทน สมฺพนฺธติตฺตา ‘‘อภวิาทนสีลสฺิสา’’
ต ิเอตฺถ วิยฯ อทิญฺห ิ‘‘อภวิาทาปนสีลสฺิสา’’ต ิน วุตฺตฯํ ยท ิจ สทฺทสตฺเถ วทาปนมธปิเฺปต ํสิยา, 
‘‘วท ีวทาปนถุตสีู’’ต ินิสฺสนฺเทหวจนํ วตฺตพฺพ ํสิยา, เอวญฺจ น วุตฺต,ํ เอวํ ปน วุตฺต ํ‘‘วท ีอภิ
วาทนถุตสีู’’ต,ิ เตน วทาปนมนธปิเฺปตนฺต ิญายตฯิ 

อถาปิ สิยา ‘‘กสฺสจ ิวุทฺเธน วิสิฏฺฐํ วทาปนํ อภวิาทน’’นฺต,ิ เอวมฺปิ นุปปชฺชต ิการิตวเสน 
ธาตุอตฺถสฺส อกเถตพฺพโตฯ ตถา ห ิ‘‘ปจ ปาเก, ฉิท ิทฺวิธากรเณ’’ตอิาทนิา ภาววเสน อตฺถปปฺกา
สนมตฺเตเยว ‘‘ปจต,ิ ปจฺจต,ิ ปาเจตฯิ ฉินฺทต,ิ ฉิชฺชต,ิ เฉทาเปต’ี’ตอิาทนีิ สกมฺมกานิ เจว อกมฺม
กานิ จ สการิตานิ จ รูปานิ นิปผฺชฺชนฺต,ิ น จ ตทตฺถาย วิสุํ วิสุํ ธาตุนิทฺเทโส กริยตฯิ ตสฺมา ‘‘วท ี
อภวิาทนถุตสีู’’ต ิ เอตฺถ การิตวเสน ธาตุอตฺโถ กถโิตตปิิ วตฺตุ ํน สกฺกา กฺริยาสภาวตฺตา ธาตนูํฯ 
ยถา ปน ‘‘ตกฺเกต,ิ วิตกฺเกตฯิ ตกฺโก, วิตกฺโก’’ตอิาทนีิ สมานตฺถานิ, ตถา ‘‘วาเทต,ิ อภวิาเทต’ี’ติ
อาทนีิ สมานตฺถานิฯ อโต สทฺทสตฺเถปิ สทฺทสตฺถวิทหู ิ‘‘ตกฺก วิตกฺเก, วท ีอภวิาทนถุตสีู’’ตอิาทนีํ 
ธาตนูํ ‘‘ตกฺกยต,ิ วาทยต’ี’ตอิาทนีิ อนุปสคฺคานิเยว รูปานิ ทสฺสิตานิ, ตานิ จ โข สุทฺธกตฺตุปทานิ
เยว, น เหตุกตฺตุปทานิ, ตสฺมา ‘‘อภวิาทนถุตสีู’’ต ิ เอตสฺส ‘‘วทาปนถุตสีู’’ต ิอตฺโถ นุปปชฺชตฯิ 

กญฺิจ ภยฺิโย – ‘‘อภวิาเทต,ิ อภวิาทยตฯิ อภวิาเทตฺวา, อภวิาทยิตฺวา’’ตอิาทนีิ สมานตฺถานิ, 
เณณยมตฺเตน ห ิสวิเสสานิฯ ยท ิ‘‘อภวิาเทตฺวา’’ต ิ อมิสฺส ปทสฺส ‘‘สุข ีอโรโค โหต’ูต ิวทาเปตฺวา’’
ต ิอตฺโถ สิยา, ‘‘สิรสา อภวิาทยิ’’นฺต ิเอตฺถ ‘‘สิรสา’’ต ิปท ํน วตฺตพฺพ ํสิยา วทาปเนน อสมฺพนฺธตฺ
ตาฯ ยสฺมา วุตฺต ํต ํปท,ํ เตน ญายต ิ‘‘อภวิาเทตฺวา’’ตอิาทสุี วทาปนตฺโถ น อจิฺฉิตพฺโพ, วนฺทนตฺ
โถ อจิฺฉิตพฺโพ โถมนตฺโถ จฯ ยสฺมา ภูวาทิคเณ ‘‘วนฺท อภวิาทานถุตสีู’’ต ิอมิสฺส ธาตุสฺส ‘‘วนฺท
ต’ี’ต ิปทรูปสฺส ‘‘อภวินฺทต,ิ โถเมต ิจา’’ต ิอตฺโถเยว อจิฺฉิตพฺโพ, น วทาปนตฺโถฯ ตถา ห ิ‘‘วนฺเท 
สุคต ํคตวิิมุตฺต’’นฺต ิปทานมตฺถ ํวทนฺเตน ฏีกาจริเยนปิ ‘‘วนฺเทต ิวนฺทาม,ิ โถเมม ิจา’’ต ิวนฺทน
โถมนตฺโถเยว ทสฺสิโต, น อภิวาทนสทฺทตฺถ ํปฏิจฺจ วทาปนตฺโถ, ตสฺมา ‘‘อภวิาเทตฺวา’’ต ิ เอตฺ
ถาปิ วนฺทนโถมนตฺถาเยว อจิฺฉิตพฺพา, น วทาปนตฺโถฯ 

อถาปิ สิยา ‘‘วนฺเท’ต ิปเท การิตปจฺจโย นตฺถ,ิ ‘อภวิาเทตฺวา’ต ิอมิสฺมิ ํปน อตฺถ,ิ ตสฺมา ตตฺถ 
วทาปนตฺโถ น ลพฺภต,ิ อธิ ปน ลพฺภต’ี’ตฯิ ตนฺน, ‘‘กโรต’ี’ตสุิทฺธกตฺตุปทสฺสปิ ‘‘นิปผฺาเทต’ี’ต ิ
เหตุกตฺตุปทวเสน วิวรณสฺส วิย ‘‘วนฺเท’’ต ิปทสฺสปิ ‘‘สุข ีอโรโค โหต’ูต ิวทาเปตฺวา’’ต ิวิวรณสฺส 
วตฺตพฺพตฺตาฯ ‘‘อภวิาเทตฺวา’’ต ิ อทิญฺจ ‘‘วนฺเท’’ต ิ ปทมวิ การิตปจฺจยนฺต ํน โหตฯิ กสฺมาต ิเจ? 
ยสฺมา ‘‘จนฺิเตต,ิ จนฺิตยตฯิ มนฺเตต,ิ มนฺตยต’ี’ตอิาทนีํ จุราทิคณิกานํ สุทฺธกตฺตุปทานํ ‘‘จนฺิตาเปต,ิ 
จนฺิตาปยต’ี’ตอิาทนีิเยว เหตุกตฺตุปทานิ ทสฺิสนฺต,ิ ตสฺมา ยท ิเหตุกตฺตุปท ํอธปิเฺปต ํสิยา, ‘‘อภวิา
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ทาเปตฺวา’’ต ิวา ‘‘อภวิาทาปยิตฺวา’’ต ิ วา วตฺตพฺพ ํสิยา, ยสฺมา ปเนวํ น วุตฺต,ํ ตสฺมา ต ํกา
ริตปจฺจยนฺต ํน โหตตี ิสิทฺธฯํ 

อมิสฺสตฺถสฺส อาวิภาวตฺถ ํอมิสฺมิ ํฐาเน สาฏฺฐกถ ํวิธุรชาตกปฺปเทสํ วทามฯ 

‘‘กถ ํโน อภวิาเทยฺย, อภวิาทาปเยถ เว; 
ยํ นโร หนฺตุมจิฺเฉยฺย, ต ํกมฺม ํนุปปชฺชต’ี’ต ิ

อยํ ตาว ชาตกปาฬิฯ อยํ ปน อฏฺฐกถาปาโฐ ‘‘ยญฺห ินโร หนฺตุมจิฺเฉยฺย, โส ต ํกถ ํนุ อภวิาเทยฺย
, กถ ํวา เตน อตฺตานํ อภวิาทาปเยถ เวฯ ตสฺส ห ิต ํกมฺม ํน อุปปชฺชต’ี’ตฯิ ตตฺถ ปาฬิยํ อภิวา
เทยฺยาต ิสุทฺธกตฺตุปท ํตพฺพาจกตฺตาฯ อภิวาทาปเยถ เวต ิเหตุกตฺตุปท ํตพฺพาจกตฺตาฯ เอวํ 
วิภาค ํปน ญตฺวา ปาฬิยา อฏฺฏกถาย จ อธปิปฺาโย คเหตพฺโพ ‘‘นโร ยํ ปุคฺคล ํหนฺตุ ํอจิฺเฉยฺย, โส 
หนฺตา ต ํวชฺฌ ํปุคฺคล ํกถ ํนุ อภวิาเทยฺย, โส วา หนฺตา, เตน วชฺเฌน ม ํวนฺทาหตี ิอตฺตานํ กถ ํ
วนฺทาเปยฺยา’’ตฯิ เอตฺถ ปน ‘‘ราชาโน โจรํ สุนเขหปิิ ขาทาเปนฺต’ี’ตอิาทสุี วิย กรณวเสน ‘‘เตน 
วชฺเฌนา’’ต ิปท ํโยชติ,ํ อตฺโถ ปน ‘‘ต ํวชฺฌ’’นฺต ิอุปโยควจนวเสน ทฏฺฐพฺโพ ทฺวิกมฺมกตฺตา สกา
ริตปจฺจยสฺส สกมฺมกธาตุยาตฯิ นนุ เอวํ สนฺเต ‘‘อฏฺฐกถาจริยา ปสฺสิตพฺพ ํน ปสฺสนฺต,ิ อตตฺิเถ 
ปกฺขนฺทนฺต’ี’ต ิเตสํ โทโส โหตตี?ิ น โหต,ิ สุณาถ อสฺมาก ํโสธนํ, ตถา ห ิอฏฺฐกถาจริเยห ิ‘‘อภวิา
เทตฺวา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘วท ีอภวิาทนถุตสีู’’ต ิธาตุยา อตฺถมคฺคเหตฺวา โวหารวิสเย โกสลฺลสมนฺนาคตตฺ
ตา สณฺหสุขุมมตฺถ ํโสตนูํ โพเธตุ ํ‘‘วท วิยตฺตยิํ วาจาย’’นฺต ิธาตุเยวตฺถ ํคเหตฺวา การิตปจฺจย
ปริกปปฺเนน การิตตฺถมาทาย ‘‘อภวิาเทตฺวาต ิ ‘สุข ีอโรโค โหต’ูต ิวทาเปตฺวา, วนฺทนฺโต ห ิอตฺถ
โต เอวํ วทาเปต ินามา’’ต ิเหตุกตฺตุวเสน อภิวาทนสทฺทตฺโถ วุตฺโตต ิน โกจ ิเตสํ โทโสฯ ปูชาร
หา ห ิเต อายสฺมนฺโต, นโมเยว เตสํ กโรม, อทิมฺปิ ฐานํ สุขุม ํสาธุก ํมนสิ กาตพฺพฯํ เอวญฺห ิกโร
โต ปญฺญา วฑฺฒตตีฯิ 

ทการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ธการนฺตธาตุ 

รนฺธ ปาเกฯ สูโท ภตฺต ํรนฺเธต,ิ รนฺธยตฯิ กาก ํโสกาย รนฺเธหฯิ รนฺธโกฯ สูเทน โอทโน 
รนฺธยิตฯิ รนฺธโิตฯ รนฺธนํฯ ปุริโส สูท ํสูเทน วา โอทนํ รนฺธาเปต,ิ รนฺธาปยตฯิ รนฺเธตุ,ํ รนฺธยิตุฯํ 
รนฺธตฺิวา, รนฺธยิตฺวา, รนฺธยิ อจิฺจาทนีิฯ 

ธู กมฺปเนฯ ธาเวต,ิ ธาวยตฯิ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๒๕  
 

คนฺธ สูจเน อทฺทเน จฯ สูจนํฯ ปกาสนํฯ อทฺทนํ ปริปลฺุตาฯ คนฺเธต,ิ คนฺธยต,ิ คนฺโธฯ 

เอตฺถ คนฺโธต ิคนฺเธต ิอตฺตโน วตฺถุ ํสูจยต ิปกาเสตตี ิคนฺโธฯ ปฏิจฺฉนฺนํ วา ปุปผฺผลาทิ ํ
‘‘อทิเมตฺถ อตฺถ’ี’ต ิ เปสุญฺญ ํอุปสํหรนฺโต วิย ปกาเสตตี ิคนฺโธฯ คมุธรธาตุทฺวยวเสนปิ 
คนฺธสทฺทตฺโถ วตฺตพฺโพ ‘‘คจฺฉนฺโต ธริยตตี ิคนฺโธ’’ อติ,ิ อาห จ ‘‘คจฺฉนฺโต ธริยตตี ิคนฺโธ, สูจน
โตปิ วา’’ตฯิ คนฺธสทฺโท จ ‘‘อุปปฺลคนฺธเถโน’’ต ิ เอตฺถ เฉทเน วตฺตตตี ิทฏฺฐพฺโพฯ 

วธ สํยเมฯ วเธต,ิ วธยตฯิ 

พุธิ หํิสายํฯ พุนฺเธต,ิ พุนฺธยตฯิ ปลพิุนฺเธต,ิ ปลพิุนฺธยตฯิ ปลโิพโธ, ปริสทฺโท อุปสคฺโค, โส 
วิการวเสน อญฺญถา ชาโตฯ ตตฺถ ปลิโพโธต ิอาวาสปลโิพธาทฯิ อปิจ ปลิโพโธต ิตณฺหา
มานทฏฺิฐิตฺตยญฺจฯ 

วทฺธ เฉทนปูรเณสุฯ วทฺเธต,ิ วทฺธยตฯิ วทฺธกฯี วทฺธกีต ิคหการโกฯ 

คทฺธ อภิกงขฺายํฯ คทฺเธต,ิ คทฺธยตฯิ คทฺโธฯ คทฺโธต ิคชิฺโฌฯ ‘‘คทฺธพาธปุิพฺโพ’’ต ิอทิ
เมตฺถ นิทสฺสนํฯ 

สธุ ปหํสเนฯ สเธต,ิ สธยตฯิ 

วทฺธ ภาสายํฯ วทฺเธต,ิ วทฺธยตฯิ 

อนฺธ ทิฏฺฐูปสํหาเรฯ ทิฏฺฐูปสํหาโร นาม จกฺขุสญฺญติาย ทฏฺิฐิยา อุปสํหาโร อปนยนํ วิ
นาโส วาฯ จกฺขุ ห ิปสฺสนฺต ิเอตายาต ิทฏฺิฐีต ิวุจฺจตฯิ ยํ สนฺธาย อฏฺฐกถาสุ ‘‘สสมฺภารจกฺขุโน เส
ตมณฺฑลปริกฺขตฺิตสฺส กณฺหมณฺฑลสฺส มชฺเฌ อภมุิข ํฐิตานํ สรีรสณฺฐานุปปฺตฺตเิทสภเูต 
ทฏฺิฐิมณฺฑเล’’ต ิ วุตฺตฯํ ฏีกายมฺปิ จ ‘‘ทฏฺิฐิมณฺฑเลต ิอภมุิขฏฺฐิตานํ สรีรสณฺฐานุปปฺตฺตเิทสภเูต 
จกฺขุสญฺญติาย ทฏฺิฐิยา มณฺฑเล’’ต ิ วุตฺตฯํ เอวํภตูาย ทฏฺิฐิยา อุปสํหาเร อนฺธธาตุ วตฺตตฯิ อนฺเธ
ต,ิ อนฺธยตฯิ จกฺขนูิ อนฺธยิสุํ, อนฺโธฯ อนฺโธต ิอนฺเธตตี ิอนฺโธฯ ทฺวินฺนํ จกฺขนูํ เอกสฺส วา วเสน 
นฏฺฐนยโน, เอวมธิ อนฺธธาตุ วุตฺโตฯ กจฺจายเน ปน ‘‘ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคนฺธา’’ต ิวจเนน อม
ธาตุสฺส อนฺธาเทสกรณวเสน รูปนิปผฺตฺต ิทสฺสิตาฯ 

พธ พนฺธเนฯ มคิ ํพาเธต,ิ พาธยตฯิ พทฺโธ มโิค, พทฺโธสิ มารปาเสนฯ 
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ตตฺถ พาเธตีต ิพนฺธตตี ิสุทฺธกตฺตุวเสน อตฺโถ คเหตพฺโพฯ เอวํ พาธยตีต ิเอตฺถาปิฯ ตถา 
ห ิ‘‘วาต ํชาเลน พาเธสิ, โย อนิจฺฉนฺตมิจิฺฉสี’’ต ิ เอตฺถ พาเธสีต ิพนฺธสีต ิสุทฺธกตฺตุวเสน อตฺโถฯ 
ภูวาทิคเณ ปน ‘‘พาธ พทฺธาย’’นฺต ิพาธธาตุสฺส วเสน ‘‘พาธต’ี’ต ิกตฺตุปท ํ‘‘พาเธต,ิ พาธยต’ี’ต ิ
เหตุกตฺตุปท ํภวตฯิ พทฺโธต ิพาธยิเต พนฺธยิเต โสต ิพทฺโธฯ 

ธการนฺตธาตุรูปานิฯ 

นการนฺตธาตุ 

มาน ปูชายํ เปมเน วีมํสายํฯ มาเนต,ิ มานยตฯิ มาตาฯ วิมาเนต,ิ วิมานยต,ิ ปฏิมาเนต,ิ 
ปฏิมานยตฯิ มานนา, สมฺมานนา, วิมานนา, วิมานํ, วิมานนํ, มานิโตฯ 

อมานนา ยตฺถ สนฺโต, สนฺตานํ วา วิมานนา; 
หนีสมฺมานนา วาปิ, น ตตฺถ วสติ ํวเสฯ 

วีมสํต,ิ วีมสํา, วีมสํิยตตี ิวีมสํิยมาโนฯ วีมสํนฺโตฯ 

ตตฺถ มาเนตีต ิปูเชต,ิ อฏฺฐกถาสุ ปน ‘‘มาเนนฺต’ี’ต ิ เอตสฺมิ ํฐาเน อยมตฺโถ ทสฺสิโต 
‘‘มาเนนฺตีต ิมเนน ปิยายนฺตฯิ ปูเชนฺตีต ิปจฺจเยห ิปูเชนฺตี’’ตฯิ โส เววจนตฺถปปฺกาสนวเสน วุตฺ
โตต ิคเหตพฺโพฯ มานนปูชนสทฺทา ห ิปริยายสทฺทตฺตา เววจนสทฺทา เอวฯ วิมาเนตีต ิอวมญฺญ
ตฯิ วิมานนฺต ิโสภาวิเสสโยคโต วิสิฏฺฐมานิยตาย วิมานํ, วิเสสโต มาเนตพฺพนฺต ิห ิวิมานํ, เท
วานํ วสนฏฺฐานภตู ํพฺยมฺหฯํ 

มน ถมฺเภฯ ถมฺโภ จตฺิตสฺส ถทฺธตาฯ มาเนต,ิ มานยตฯิ มาโนฯ 

ถน เทวสทฺเทฯ เทวสทฺโท เมฆสทฺโท, ถเนต,ิ ถนยตฯิ 

ยถาปิ เมโฆ ถนยํ, วชิฺชุมาล ีสตกฺกกุฯ 

ถล ํนินฺนญฺจ ปูเรต,ิ อภวิสฺสํ วสุนฺธรํฯ 

ยถา ปาวุสโก เมโฆ, ถนยนฺโต สวิชฺชุโกฯ 

อูน ปริหานิยํฯ อเูนต,ิ อนูยตฯิ อโูน โลโกฯ 
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ธน สทฺเทฯ ธเนต,ิ ธนยต,ิ ธนิยฺยตฯิ ธนิ, ธนํฯ 

ตตฺถ ธนีต ิสทฺโทฯ ธนนฺต ิสนฺตก,ํ ตญฺห ิมม อทินฺต ิธนายิตพฺพ ํสทฺทายิตพฺพนฺต ิธนนฺตฯิ 
อยํ ปน ธาตุ อจิฺฉายมฺปิ วตฺตตฯิ ‘‘มาตา ห ิตว อรินฺธต,ิ วิธรูสฺส หทยํ ธนิยฺยต’ี’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ 
ตตฺถ ธนิยฺยตีต ิปตฺเถต ิอจิฺฉตฯิ 

เถน โจริเยฯ โจรสฺส ภาโว โจริยํฯ ยถา สูริยํ, ยถา จ ทกฺขยิํฯ เถเนต,ิ เถนยตฯิ เถโน, 
เถเนตฺวาฯ 

ตนุ สทฺโทปตาเปสุฯ ตาเนต,ิ ตานยตฯิ อธิายํ สวุทฺธกิาฯ ตนาทิคเณ วิตฺถารตฺถวเสน 
‘‘ตโนต,ิ ตนุเต’’ต ิ อวุทฺธกิาฯ 

ตวคฺคนฺตธาตุรูปานิฯ 

ปการนฺตธาตุ 

ญป โตสนนิสาเนสุฯ ญาเปต,ิ ญาปยต,ิ ปญฺญาเปต,ิ ปญฺญาปยต,ิ ปญฺญตฺตฯิ 

เอตฺถ จ นิทฺเทเส ‘‘ปญฺญาเปต’ี’ต ิ ปท ํนิทสฺสนํฯ ตตฺถ ปญญฺาเปตีต ิกตนิพฺพจเนห ิวากฺ
ยาวยเวห ิวิตฺถารวเสน นิรวเสสโต เทสิเตห ิเวเนยฺยานํ จตฺิตปริโตสนํ พุทฺธนิิสานญฺจ กโรตตี ิอตฺ
โถฯ ปปุพฺโพ นิกฺขปิเนฯ อาสนํ ปญฺญาเปต,ิ ปญฺญาปยตฯิ ‘‘อาสนํ ปญฺญเปต’ี’ต ิ รสฺสตฺตมฺปิ ทสฺิ
สตฯิ อมตสฺส ทฺวารํ ปญฺญเปต,ิ ปญฺญาฯ การิเต ‘‘ปุริโส ปุริเสน อาสนํ ปญฺญปาเปต’ี’ต ิ เอกเมว 
ปทฯํ ตานิ ‘‘ปญฺญาเปต,ิ ปญฺญาปยต’ี’ต ิรูปานิ ยทา ‘‘ญา อวโพธเน’’ต ิอมิสฺิสา รูปานิ สิยุํ, ตทา 
เหตุกตฺตุรูปานิ ภวนฺตฯิ เอตฺถ ปน สุทฺธกตฺตุรูปานิ ตพฺพาจกตฺตาฯ 

ลป วิยตฺติยํ วาจายํฯ ลเปต,ิ ลปยตฯิ ลาโป, ลปนํ, อาลาโป, สลฺลาโป, กถาสลฺลาโป, ลปิตฯํ 

พยฺป ทาเหฯ ฌาเปต,ิ ฌาปยตฯิ ฌตฺโต, ฌานํฯ 

ตตฺถ ฌตฺโตต ิขุทฺทาปเรโต ปาจนคฺคนิา ฌาปิโตต ิฌตฺโต, ‘‘ฌตฺตา อสฺสุ กลินฺตา’’ต ิจ ปาฬิ
ฯ ฌานนฺต ินีวรณธมฺเม ฌาเปตตี ิฌานํ, สวุทฺธกิฯํ การิเต ปน – ฌาปาเปต,ิ ฌาปาปยตฯิ 

รูป รูปกฺริยายํฯ รูปกฺริยา นาม ปกาสนกฺริยาฯ รูเปต,ิ รูปยตฯิ รูปํฯ 
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ตตฺถ รูปนฺต ิรูปยตตี ิรูปํฯ วณฺณวิการํ อาปชฺชมานํ หทยงฺคตภาวํ ปกาเสตตี ิอตฺโถฯ 
ทิวาทิคเณ ปนายํ ‘‘รูปํ รุปฺปเน’’ต ิภชิฺชนาทอิตฺถ ํคเหตฺวา ฐิตาฯ 

กปฺป วิธิมฺหิฯ วิธิ กฺริยาฯ สีหเสยฺยํ กปเฺปตฯิ กปปฺยตฯิ โมโร วาสมกปปฺยิฯ สีหเสยฺยํ ปกปฺ
เปนฺต,ํ พุทฺธ ํวนฺทาม ิโคตมฯํ 

กปฺป วิตกฺเก วิธิมฺหิ เฉทเน จฯ กปเฺปต,ิ กปปฺยต,ิ โมโร วาสมกปปฺยิฯ กปปิฺตมสฺสุฯ ปกปฺ
เปต,ิ ปกปปฺยตฯิ สงฺกปเฺปต,ิ สงฺกปปฺยตฯิ กปโฺป, สงฺกปโฺป, วิกปโฺปฯ กปปฺสมโณ อจิฺจาทนีิฯ 

ตตฺถ กปฺโปต ิปริจฺเฉทวเสน กปปิฺยตตี ิกปโฺปฯ สงกฺปฺโปต ิสงฺกปปฺนํฯ วิกปฺโปต ิวิวิธา 
กปปฺนํ, อตฺถสฺส อเนกนฺตกิภาโวฯ อธิ กปฺปสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร ภวตฯิ 

กปฺปสทฺโท อภสิทฺทหนโวหารกาลปญฺญตฺตเิฉทนวิกปปฺเลสสมนฺตภาวาทอิเนกตฺโถฯ ตถา 
หสฺิส ‘‘โอกปปฺนียเมต ํโภโต โคตมสฺส, ยถา ต ํอรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสา’’ต ิเอวมาทสุี อภสิทฺทห
นมตฺโถฯ ‘‘อนุชานาม ิภกฺิขเว ปญฺจห ิสมณกปเฺปห ิผล ํปริภุญฺชตุิ’’นฺต ิ เอวมาทสุี โวหาโรฯ ‘‘เยน 
สุท ํนิจฺจกปปํฺ วิหราม’ี’ต ิเอวมาทสุี กาโลฯ ‘‘อจิฺจายสฺมา กปโฺป’’ต ิเอวมาทสุี ปญฺญตฺตฯิ ‘‘อลงฺก
โต กปปิฺตเกสมสฺสู’’ต ิเอวมาทสุี เฉทนํฯ ‘‘กปปฺต ิทฺวงฺคุลกปโฺป’’ต ิเอวมาทสุี วิกปโฺปฯ ‘‘อตฺถ ิกปฺ
โป นิปชฺชตุิ’’นฺต ิเอวมาทสุี เลโสฯ ‘‘เกวลกปปํฺ เวฬุวนํ โอภาเสตฺวา’’ต ิ เอวมาทสุี สมนฺตภาโวฯ 

อถ วา กปฺปสทฺโท สอุปสคฺโค อนุปสคฺโค จ วิตกฺกวิธานปฏิภาคปญฺญตฺตกิาลปรมายุโวหาร
สมนฺตภาวาภสิทฺทหน เฉทน วินิโยค วินย กฺริยา เลสนฺตร กปปฺตณฺหาทฏฺิฐิอสงฺขฺเยยฺยกปปฺม
หากปปฺาทสุี ทสฺิสตฯิ ตถา เหส ‘‘เนกฺขมฺมสงฺกปโฺป อพฺยาปาทสงฺกปโฺป’’ตอิาทสุี วิตกฺเก อาคโตฯ 
‘‘จวีเร วิกปปํฺ อาปชฺเชยฺยา’’ตอิาทสุี วิธาเน, อธกิวิธานํ อาปชฺเชยฺยาต ิห ิอตฺโถฯ ‘‘สตฺถุกปเฺปน 
วต โภ สาวเกน สทฺธิ ํมนฺตยมานา น ชานิมฺหา’’ตอิาทสุี ปฏิภาเค, สตฺถุสทเิสนาต ิอยญฺห ิตตฺถ 
อตฺโถฯ ‘‘อจิฺจายสฺมา กปโฺป’’ตอิาทสุี ปญฺญตฺตยิํฯ ‘‘เยน สุท ํนิจฺจกปปํฺ วิหราม’ี’ตอิาทสุี กาเลฯ 
‘‘อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต กปปํฺ วาตฏฺิเฐยฺย กปปฺาวเสสํ วา’’ตอิาทสุี ปรมายุมฺหฯิ อายุกปฺ
โป ห ิอธิ ‘‘กปโฺป’’ต ิอธปิเฺปโตฯ ‘‘อนุชานาม ิภกฺิขเว ปญฺจห ิสมณกปเฺปห ิผล ํปริภุญฺชตุิ’’นฺตอิาที
สุ สมณโวหาเรฯ ‘‘เกวลกปปํฺ เวฬุวนํ โอภาเสตฺวา’’ตอิาทสุี สมนฺตภาเวฯ ‘‘สทฺธาสทฺทหนา 
โอกปปฺนา อภปิปฺสาโท’’ตอิาทสุี อภสิทฺทหเน, สทฺธายนฺต ิอตฺโถฯ ‘‘อลงฺกโต กปปิฺตเกสมสฺสู’’ตอิา
ทสุี เฉทเนฯ ‘‘เอวเมว อโิต ทนฺินํ, เปตานํ อุปกปปฺต’ี’ตอิาทสุี วินิโยเคฯ ‘‘กปปฺกเตน อกปปฺกต ํสํ
สิพฺพติ ํโหต’ี’ตอิาทสุี วินยกฺริยายํฯ ‘‘อตฺถ ิกปโฺป นิปชฺชตุิ,ํ หนฺทาห ํนิปชฺชาม’ี’ตอิาทสุี เลเสฯ ‘‘อา
ปายิโก เนรยิโก, กปปฺฏฺโฐ สงฺฆเภทโก, กปปํฺ นิรยมฺห ิปจฺจต’ี’ต ิจ อาทสุี อนฺตรกปเฺปฯ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๒๙  
 

‘‘น กปปฺยนฺต ิน ปุรกฺขโรนฺต,ิ 
ธมฺมาปิ เตสํ น ปฏิจฺฉิตาเส; 
น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย, 
ปารงฺคโต น จ ปจฺเจต ิตาท’ี’ต ิ

อาทสุี ตณฺหาทฏฺิฐีสุฯ ตถา ห ิวุตฺต ํนิทฺเทเส ‘‘กปโฺปต ิอุทฺทานโต ทฺเว กปปฺา ตณฺหากปโฺป 
ทฏฺิฐิกปโฺป’’ตฯิ ‘‘อเนเกปิ สํวฏฺฏกปเฺป อเนเกปิ วิวฏฺฏกปเฺป’’ตอิาทสุี อสงฺขฺเยยฺยกปเฺปฯ ‘‘จตฺตาริ
มานิ ภกฺิขเว กปปฺสฺส อสงฺขฺเยยฺยานี’’ตอิาทสุี มหากปเฺปฯ อจิฺเจวํ – 

วิตกฺเก จ วิธาเน จ, ปฏิภาเค ตเถว จ; 
ปญฺญตฺตยิํ ตถา กาเล, ปรมายุมฺห ิจ เฉทเนฯ 

สมนฺตภาเว โวหาเร, อภสิทฺทหเนปิ จ; 
วินิโยเค จ วินย-กฺริยายํ เลสเกปิ จฯ 

วิกปปฺนฺตรกปเฺปสุ, ตณฺหาทฏฺิฐิสฺวสงฺขเย; 
กปเฺป จ เอวมาทสุี, กปฺปสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

กปิ คติยํฯ กมฺเปต,ิ กมฺปยต,ิ คจฺฉตตี ิอตฺโถฯ อมิานิ จลนตฺเถ ปวตฺตเหตุกตฺตุรูปสทสิานิ 
ภวนฺตฯิ จลนตฺเถ ห ิ‘‘กมฺป กมฺปเน’’ต ิธาตุยา ‘‘กมฺปต’ี’ต ิ อกมฺมกสุทฺธกตฺตุรูปํฯ ‘‘กมฺเปต’ี’ตอิาที
นิ สกมฺมกานิ เหตุกตฺตุรูปานิ ‘‘อทิมฺปิ ทุตยิํ สลฺล,ํ กมฺเปต ิหทยํ มมา’’ต ิ อกมฺมกาย ธาตุยา สกมฺ
มกรูปทสฺสนโตฯ 

ขปิ ขนฺติยํฯ ขมฺเปต,ิ ขมฺปยตฯิ 

ถูป สมุสฺสเยฯ สมุสฺสโย อาโรโห อุพฺเพโธฯ ถเูปต,ิ ถปูยตฯิ ถโูป, ถปิูกาฯ 

ตป ขเยฯ ตเปต,ิ ตปยตฯิ 

อุป ปชฺชเนฯ อุเปต,ิ อุปยตฯิ 

จป กกฺกเนฯ จเปต,ิ จปยตฯิ 

สุปฺป มาเนฯ สุปเฺปต,ิ สุปปฺยตฯิ 
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ฑป ฑิป สงฆฺาเตฯ ฑาเปตฯิ ฑาปยตฯิ เฑเปต,ิ เฑปยตฯิ 

กป อวกมฺปเนฯ กเปต,ิ กปยตฯิ กปโณฯ กปโณต ิกรุณายิตพฺโพฯ อญฺญตฺถ ปน ‘‘กปปฺต’ี’
ต ิรูปํ วทนฺตฯิ 

คุป กุป ธูป ภาสายํฯ โคเปต,ิ โคปยตฯิ โกเปต,ิ โกปยตฯิ ธเูปต,ิ ธปูยตฯิ 

กิป ทุพพฺลฺเลฯ กเิปต,ิ กปิยตฯิ 

เขป เปรเณฯ เปรณํ จุณฺณิกรณํ, เขเปต,ิ เขปยตฯิ 

ตป ปีณเนฯ ตเปต,ิ ตปยตฯิ 

อาปุ ลมฺพเนฯ อาเปต,ิ อาปยตฯิ อาโปฯ 

ตป ทาเหฯ ตเปต,ิ ตปยตฯิ ตโป, ตาโปฯ อาตาโป, สนฺตาโปฯ การิเต – ตาเปต,ิ ตาปยตฯิ 
ตตฺถ ตโปต ิอกุสลานํ ตาปนฏฺเฐน ตโป, สีลฯํ 

โอปถป ถปเนฯ โอเปต,ิ โอปยตฯิ น เตสํ โกฏฺเฐ โอเปนฺตฯิ ถเปต,ิ ถปยตฯิ ถปิโตฯ ถปยิตฺ
วา ปฏิจฺฉท ํววฏฺฐเปตฯิ โวฏฺฐพฺพนํฯ 

เอตฺถ จ ‘‘วิ อว ถเปต,ิ วิ อว ถปน’’นฺต ิเฉโทฯ เอตฺถ ปุริเม สรโลโป ถสฺส ฐตฺต ํวิสทสิภาเวน 
ทฺวิตฺตญฺจฯ ปจฺฉิเม ปน สรโลโป, อวสฺส โอการตฺต,ํ ถสฺส ฐตฺต,ํ ปสฺส วตฺต,ํ วสฺส ทฺวิตฺต,ํ 
วการทฺวยสฺส จ พการทฺวยํ ภวตฯิ โวฏฺฐพพฺนนฺต ิจ พฺยวตฺถาปกจตฺิตสฺส นามฯํ นการโลเป 
‘‘โวฏฺฐพฺพ’’นฺต ิอปรมฺปิ รูปํ ภวตฯิ 

มาป มาปเนฯ ปณฺณสาล ํมาเปต,ิ มาปยตฯิ โย ปาณมตมิาเปต,ิ ปณฺณสาลา สุมาปิตาฯ 

ยป ยาปเนฯ ยาปนํ ปวตฺตนํฯ เตน โส ตตฺถ ยาเปตฯิ ยาปยตฯิ ยาปนาฯ 

ตตฺถ ยาเปตีต ิอทิ ํยาธาตุสฺส ปโยคตฺเต สต ิการิตปท ํภวตฯิ ตถา ห ิ‘‘อุยฺยาเปนฺต ินามา’’ต ิ
ปาฬิ ทสฺิสตฯิ 

ปการนฺตธาตุรูปานิฯ 
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ผการนฺตาธาตุรูปานิ อปปฺสิทฺธานิฯ 

พการนฺตธาตุ 

สมฺพ สมฺพนฺเธฯ สมฺพนฺโธ ทฬฺหพนฺธนํฯ สมฺเพต,ิ สมฺพยตฯิ สมฺพลฯํ 

สพิ มณฺฑเลฯ มณฺฑลํ ปริมณฺฑลตาฯ รูปํ ตาทสิเมวฯ 

กุพิ อจฺฉาทเนฯ กุมฺเพต,ิ กุมฺพยตฯิ 

ลุพิ ทุพิ อทฺทเนฯ อทฺทนํ หิสําฯ ลุมฺเพต,ิ ลุมฺพยตฯิ ทุมฺเพต,ิ ทุมฺพยตฯิ 

ปุพพฺ นิเกตเนฯ นิเกตนํ นิวาโสฯ ปุพฺเพต,ิ ปุพฺพยตฯิ 

คพพฺ มาเนฯ มาโน อหกําโรฯ คพฺเพต,ิ คพฺพยตฯิ คพฺพนํ, คพฺพโิตฯ ตตฺถ คพพฺตีต ิน สงฺ
กุจตฯิ 

พการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ภการนฺตธาตุ 

ภู ปตฺติยํฯ ปตฺติ ปาปนํฯ สกมฺมกิา ธาตุฯ ภาเวต,ิ ภาวยตฯิ ปภาเวต,ิ ปภาวยตฯิ อตฺิถมฺภู
โตฯ จกฺขุภโูต, ญาณภโูต, ธมฺมภโูต, พฺรหฺมภโูตฯ 

ตตฺถ ภาเวตีต ิปุริโส คจฺฉนฺต ํปุริสมนุคจฺฉนฺโต ปาปุณาตตี ิอตฺโถฯ เอส นโย เสสกฺริยาปเท
สุปิฯ เอตฺถ จ ‘‘ภาเวต’ี’ตอิาทนีิ ยตฺถ สเจ ‘‘ภู สตฺตาย’’นฺต ิธาตุยา รูปานิ โหนฺต,ิ ตตฺถ เหตุกตฺตุรู
ปานิ นาม โหนฺตฯิ ‘‘ภาเวต ิ กุสล ํธมฺม’’นฺตอิาทเีนตฺถ นิทสฺสนปทานิฯ ภาเวตีต ิห ิวฑฺเฒตตี ิอตฺ
โถฯ อธิ ปน สุทฺธกตฺตุรูปตฺตา ปาปุณาตตี ิอตฺโถฯ อิตฺถมฺภูโตต ิอมิ ํปการํ ภโูต ปตฺโตฯ ‘‘จกฺขุภู
โต’’ตอิาทนีิ ปน ‘‘ภู สตฺตายํ, ภู ปตฺติย’’นฺต ิทฺวิคณิกานํ ทฺวินฺนํ ธาตนูํ วเสน อฏฺฐกถาฏีกานยนิสฺ
สิต ํอตฺถ ํปกาสยิสฺสาม อาคมกิานํ โกสลฺลตฺถายฯ ตตฺถ จกฺขุภูโตต ิยถา จกฺขุ สตฺตานํ ทสฺสนตฺถ ํ
ปริเณต,ิ เอวํ โลกสฺส ยาถาวทสฺสนสาธนโต ทสฺสนกจิฺจปริณายกฏฺเฐน จกฺขุภโูตฯ อถ วา จกฺขุ 
วิย ภโูตตปิิ จกฺขุภูโตฯ ปญฺญาจกฺขุมยตฺตา วา สยมฺภญูาเณน ปญฺญาจกฺขุ ํภโูต ปตฺโตต ิจกฺขุภู
โตฯ วิทติกรณฏฺเฐน ญาณภูโต, อสาธารณํ วา ญาณํ ภโูต ปตฺโตต ิญาณภูโต, อวิปรีตสภาวฏฺ
เฐน, ปริยตฺตธิมฺมปปฺวตฺตนโต วา หทเยน จนฺิเตตฺวา วาจาย นิจฺฉาริตธมฺมมโยต ิธมฺมภูโตฯ 
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โพธปิกฺขยิธมฺเมห ิวา อุปปฺนฺนตฺตา โลกสฺส จ ตทุปปฺาทนโต อนญฺญสาธารณํ วา ธมฺมํ ภโูต ปตฺ
โตต ิธมฺมภูโตฯ เสฏฺฐฏฺเฐน พรฺหฺมภูโตฯ อถ วา พฺรหฺม ํวุจฺจต ิมคฺโค เตน อุปปฺนฺนตฺตา โลกสฺส 
จ ตทุปปฺาทนตฺตา, ตญฺจ สยมฺภญูาเณน ภโูต ปตฺโตต ิพรฺหฺมภูโตฯ เอวํ ทฺวินฺนํ ธาตนูํ วเสน วุตฺ
โต อตฺโถ เวทติพฺโพฯ 

อปรานิ เจตฺถ นิทสฺสนปทานิ เวทติพฺพานิฯ ‘‘ตาตา มยํ มหลฺลกา สุทฺโธทนมหาราชปุตฺต ํ
พุทฺธภตู ํสมฺภาเวยฺยาม วา โน วา, ตุมฺเห ตสฺส สาสเน ปพฺพเชยฺยาถา’’ต ิจ ‘‘อถ โข เถรา ภกฺิข ู
อายสฺมนฺต ํเรวต ํสหชาตยิํ สมฺภาวิสํู’’ต ิจาตฯิ อญฺญานิปิ ปเนตฺถ ‘‘มนุสฺสภโูต, เทวภโูต’’ตอิาทนีิ 
โยเชตพฺพานิฯ ตถา ห ิสํสารโมจกเปตวตฺถุ อฏฺฐกถายํ ‘‘มนุสฺสภูตาตมินุสฺเสสุ ชาตา, มนุสฺ
สภาวํ วา ปตฺตา’’ต ิอตฺโถ สํวณฺณิโตฯ 

ภู อวกมฺปเนฯ อยมฺปิ สกมฺมโกฯ ภาเวต,ิ ภาวยตฯิ มโนภาวนียา ภกฺิขฯู 

เอตฺถ จ ภาเวตีต ิอนุกมฺปต ิปุตฺต ํวา ภาตรํ วา ยํกญฺิจฯิ มโนภาวนียาต ิ‘‘ทฆีายุกา โหนฺตุ 
ภทนฺตา อโรคา อพฺยาปชฺชา’’ต ิ เอวมาทนิา ภาเวตพฺพา อนุกมฺปิตพฺพาต ิมโนภาวนียาฯ 
อญฺญตฺถ ปน มโนภาวนียาต ิมโนวฑฺฒนกาต ิอตฺโถฯ เยสุ ห ิทฏฺิเฐสุ มโน วฑฺฒต,ิ ‘‘เต มโน
ภาวนียา’’ต ิวุจฺจนฺตฯิ 

ลภ อาภณฺฑเนฯ ลเภต,ิ ลภยตฯิ 

ชภิ นาสเนฯ ชมฺเภต,ิ ชมฺภยตฯิ 

ลาภ เปสเนฯ ลาเภต,ิ ลาภยตฯิ ‘‘ลภ ลาเภต ิธาตุสฺส รูปานิ เจ, การิตรูปานิ ภวนฺตฯิ 

ทภี ภเยฯ อกีารนฺตายํ ธาตุ, เตน สนิคฺคหตีาคมานิ รูปานิ น ภวนฺตฯิ ทเภต,ิ ทภยตฯิ 

ทูภ สนฺถมฺเภฯ ทเูภต,ิ ทภูยตฯิ 

วมฺภ วิทฺธสํเนฯ วมฺเภต,ิ วมฺภยตฯิ วมฺภนาฯ ฉพฺพคฺคยิา ภกฺิข ูภกฺิขุ ํวมฺเภนฺตฯิ 

ภการนฺตธาตุรูปานิฯ 

มการนฺตธาตุ 
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อาเตน จมุ โธวเนฯ อาปุพฺโพ จมุธาตุ โธวเน วตฺตตฯิ อาจเมต,ิ อาจมยตฯิ อาจมนกุมฺภฯี 

เอตฺถ ปน ‘‘ตโต ห ิโส อาจมยิตฺวา ลจิฺฉวี, เถรสฺส ทตฺวา ยุคานิ อฏฺฐา’’ต ิอปฺปสกฺการ
เปตวตฺถุปาฬิปปฺเทโส นิทสฺสนํฯ ตตฺถ อาจมยิตฺวาต ิหตฺถปาทโธวนปุพฺพก ํมุข ํวิกฺขาเลตฺวาฯ 
อยํ ปน ธาตุ ภวูาทคิณิกตฺเต ‘‘จมต’ี’ต ิ ภกฺขนตฺถ ํคเหตฺวา ตฏฺิฐตฯิ 

กมุ อิจฺฉากนฺตีสุฯ กาเมต,ิ กามยตฯิ กาโม, กนฺต,ิ นิกนฺต,ิ กามนา, กามยมาโน,กาเมนฺโต, 
อภกฺิกนฺตฯํ อภกฺิกนฺตวณฺณาฯ 

เอตฺถ จ กาโมต ิรูปาทวิิสยํ กาเมตตี ิกาโมฯ กามยิตตี ิวา กาโม, กเิลสกามวตฺถุกามว
เสเนต ํทฏฺฐพฺพฯํ กเิลโส ห ิเตภมูกวฏฺฏสงฺขาตญฺจ วตฺถุ ‘‘กาโม’’ต ิ วุจฺจตฯิ มาโรปิ วา เทวปุตฺโต 
‘‘กาโม’’ต ิ วุจฺจตฯิ โส ห ิอจฺจนฺตกณฺหธมฺมสมงฺคติาย ปปญฺจสมตกฺิกนฺเตปิ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธ
สาวเก อตฺตโน วเส ฐเปตุ ํกาเมตตี ิ ‘‘กาโม’’ต ิ วุจฺจตฯิ 

วุตฺตญฺเจต ํโปราณกวิรจนายํ – 

‘‘วนฺเท วนฺเทหมสฺสตฺถ,ํ ยตฺถ สนฺตชฺชโิต ชโิต; 
กาโม กาโมฆตณฺิเณน, พุทฺเธน วสตา สตา’’ต;ิ 

อมิานิ ปนสฺส นามานิ – 

กาโม นมุจ ิกณฺโห จ, วสวตฺต ีปชาปต;ิ 
ปมตฺตพนฺธุ มทโน, ปาปิมา ทมฺมโกปิ จ; 
กนฺทปโฺป จ รตปิต,ิ มาโร จ กุสุมายุโธ; 

อญฺเญ อญฺญานิปิ วทนฺตฯิ ตานิ สาสนานุโลมานิ น โหนฺตตี ิอธิ น ทสฺสิตานิฯ อฏฺฐกถาสุ 
ปน ‘‘มาโร, นมุจ,ิ กณฺโห, ปมตฺตพนฺธ’ู’ต ิจตฺตาริเยว นามานิ อาคตานิฯ 

อทิานิ อภิกฺกนฺตสทฺทสฺส ภูวาทิคเณ ‘‘กมุ ปทวิกฺเขเป’’ต ิโวหารสีเสน วุตฺตสฺส กมุธาตุสฺส 
วเสน อธิ จ ‘‘กมุ อิจฺฉากนฺตีสู’’ต ิวุตฺตสฺส กมุธาตุสฺส วเสน อตฺถุทฺธารํ กถยามฯ อภิกฺกนฺตสทฺ
โท ขยสุนฺทราภริูปอพฺภนุโมทเนสุ ทสฺิสตฯิ ‘‘อภกฺิกนฺตา ภนฺเต รตฺต,ิ นิกฺขนฺโต ปฐโม ยาโม, จรินิ
สินฺโน ภกฺิขุสงฺโฆ’’ตอิาทสุี ขเย ทสฺิสตฯิ ‘‘อยํ อเิมสํ จตุนฺนํ ปุคฺคลานํ อภกฺิกนฺตตโร จ ปณีตตโร 
จา’’ตอิาทสุี สุนฺทเรฯ 
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‘‘โก เม วนฺทต ิปาทานิ, อทิฺธยิา ยสสา ชล;ํ 
อภกฺิกนฺเตน วณฺเณน, สพฺพา โอภาสยํ ทสิา’’ต ิ

อาทสุี อภริูเปฯ ‘‘อภกฺิกนฺต ํภนฺเต’’ตอิาทสุี อพฺภนุโมทเนฯ อจิฺเจวํ – 

ขยสฺมิ ํสุนฺทเร เจว, อโถ อพฺภนุโมทเน; 
อภริูเป อภิกฺกนฺต-สทฺโท ทสฺิสต ิสาสเนฯ 

โถม สิลาฆายํฯ สิลาฆา ปสํสาฯ โถเมต,ิ โถมยตฯิ โถมโิต, โถมนาฯ 

ยม อปริเวสเนฯ ยเมต,ิ ยมยตฯิ ยโมฯ 

สม วิตกฺเกฯ สาเมต,ิ สามยตฯิ สมาฯ นิสาเมต,ิ นิสามยตฯิ นิสามนํฯ ปฏิสาเมต,ิ ปฏิสาม
ยตฯิ ปฏิสามนํฯ 

ตตฺถ สมาต ิสํวจฺฉโร, โส ‘‘สมา’’ต ิอตฺิถลิงฺิควเสน วุจฺจตฯิ ‘‘โย ยเชถ สต ํสม’’นฺต ิเอตฺถ ห ิ
สมาสทฺโท อตฺิถลิงฺิโค, อุปโยควเสน ปน ‘‘สม’’นฺต ิ วุตฺโตฯ 

อมิานิ สํวจฺฉรสฺส นามานิ ‘‘สํวจฺฉโร, วจฺฉโร, สมา, หายโน, สรโท, วสฺโส’’ตอิาทนีิ ภวนฺตฯิ นิ
สาเมตีต ิวิตกฺเกต ิอุปธาเรตฯิ เอตฺถ ห ิ‘‘องฺิฆ มทฺท ินิสาเมห,ิ นิคฺโฆโส ยาทโิส วเน’’ต ิปาฬิ 
นิทสฺสนํฯ ตตฺถ นิสาเมหีต ิวิตกฺเกห ิอุปธาเรหตี ิอตฺโถฯ ปฏิสาเมตีต ิภณฺฑํ คุตฺตฏฺฐาเน นิกฺขปิ
ตฯิ 

สม อาโลจเนฯ อาโลจนํ เปกฺขนํฯ สาเมต,ิ สามยตฯิ นิสามนํฯ 

เอตฺถ ปน นิสาเมตีต ิเปกฺขต ิโอโลเกตฯิ ตถา ห ิ‘‘องฺิฆ มทฺท ินิสาเมห,ิ จตฺิต ํรูปํว ทสฺิสต’ี’ต ิ
ปาฬิ ทสฺิสตฯิ ตตฺถ ห ินิสาเมหีต ิโอโลเกหตี ิอตฺโถฯ ธาตนูมตฺถาตสิเยน โยโคต ิวจนโต ปน 
อุปสคฺคโยคโต วา สวเนปิ อยํ วตฺตตฯิ ตถา ห ิ‘‘ตโต กณฺหาชนิายาปิ, นิสาเมห ิรเถสภา’’ตอิาทิ
กา ปาฬิโย ทสฺิสนฺตฯิ ตตฺถ นิสาเมหีต ิสุโณหตี ิอตฺโถฯ 

อม โรเคฯ อเมต,ิ อมยตฯิ อนฺโธฯ พลิงฺกปาโท อนฺธนโขฯ 

ตตฺถ อนฺโธต ินฏฺฐนยโน วุจฺจตฯิ อนฺธนโขต ิปูตนิโขฯ อุภยถาปิ สโรคตฺต ํสูจติฯํ 
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ภาม โกเธฯ ภาเมต,ิ ภามยตฯิ 

โคม อุปเลปเนฯ โคเมต,ิ โคมยตฯิ 

สาม สฺวานฺตเน อามนฺตเนฯ สฺวานฺตนํ สามปปฺโยโคฯ อามนฺตนํ อวฺหายนํ ปกฺโกสนํฯ สา
เมต,ิ สามยตฯิ 

สงคฺาม ยุทฺเธฯ สงฺคาเมต,ิ สงฺคามยตฯิ ทฺเว ราชาโน สงฺคาเมสุํฯ สงฺคาโมฯ อาโต คมุ อี
สมธวิาสเนฯ อาคเมต,ิ อาคมยต,ิ กามาวจรธมฺเม นิสฺสาย รูปารูปธมฺโม สมุทาคเมต,ิ สมุทาคม
ยตฯิ อุปาสโก ธมฺมสวนนฺตรายํ อนิจฺฉนฺโต ‘‘อาคเมถ อาคเมถา’’ต ิ อาหฯ สมุทาคมนํ, อาคมนํฯ 
อาคเมนฺโต, อาคมยมาโนฯ 

ตตฺร อาคเมตีต ิอสีก ํอธวิาเสตฯิ สมุทาคเมตีต ิสมฺปวตฺตตฯิ ภูวาทิคเณ ‘‘คมยต’ี’ต ิ
เหตุกตฺตุวเสน วุตฺต,ํ อธิ ปน อุปสคฺคนิปาตปุพฺพกานิ กตฺวา ‘‘อาคเมต’ี’ตอิาทนีิ สุทฺธกตฺตุวเสน 
วุตฺตานีต ิทฏฺฐพฺพฯํ 

มการนฺตธาตุรูปานิฯ 

อติ ิจุ ราทิคเณ ปวคฺคนฺตธาตุรูปานิ 

สมตฺตานิฯ 

ยการนฺตธาตุ 

ยุ ชิคุจฺฉายํฯ ยาเวต,ิ ยาวยตฯิ ยโวฯ 

พยฺย ขเยฯ พฺยเยต,ิ พฺยยยตฯิ อพฺยยีภาโวฯ 

พยฺย จิตฺตสมุสฺสคเฺคฯ ตาทสิํเยว รูปํฯ 

ยการนฺตธาตุรูปานิฯ 

รการนฺตธาตุ 
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ปร คติยํฯ ปเรต,ิ ปรยตฯิ เอตฺถ จ ‘‘อติ ิโข อานนฺท กุสลานิ สีลานิ อนุปุพฺเพน อคฺคาย 
ปเรนฺต’ี’ต ิปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถ อคคฺาย ปเรนฺตีต ิอรหตฺตตฺถาย คจฺฉนฺตฯิ 

คร อุคคฺเมฯ คเรต,ิ ครยตฯิ ครุฯ 

จร อสํสเยฯ จเรต,ิ จรยตฯิ 

ปูริ อปฺปายเนฯ ปูเรต,ิ ปูรยตฯิ 

วร อิจฺฉายํฯ วเรต,ิ วรยตฯิ วโร, วรํ, วรนฺโตฯ เอเต วรานํ จตุโร วเรมฯิ เอต ํสกฺก วรํ วเรฯ 

ตตฺถ วโรต ิวริยเต วริตพฺโพต ิวโรฯ วรนฺต ิวเรตตี ิวรํ, อจิฺฉนฺโต ปตฺเถนฺโตต ิอตฺโถฯ 

‘‘มหามหารห ํสกฺย-มุนิ นีวรณา รณา; 
มุตฺต ํมุตฺต ํสุทสฺสนํ, วนฺเท โพธวิรํ วร’’นฺต ิ

ปุราณกวิรจนายํ ‘‘วร’’นฺต ิปทสฺส วิยฯ เอวํ วเรตตี ิวรนฺโตฯ วเรต ิวเรม ิอจิฺฉาม ิยาจามฯิ การิเต 
‘‘ปวาเรต’ี’ต ิ รูปํ, อจิฺฉาเปตตี ิอตฺโถฯ นิเสธนตฺเถ ปนิท ํการิต ํน โหตฯิ 

สร อกฺเขเปฯ สเรต,ิ สรยตฯิ สโรฯ สโรต ิสทฺโทฯ 

สาร ทุพพฺลฺเยฯ สาเรต,ิ สารยตฯิ ทุพฺพโล ภวตตี ิอตฺโถฯ 

กุมาร กีฬายํฯ กุมาเรต,ิ กุมารยตฯิ กุมาโร, กุมารโกฯ กุมารี, กุมาริกาฯ 

เอตฺถ กุมารยต ิตตฺถ ตตฺถ กฬีตตี ิกุมาโรฯ โส เอว อตทิหรตฺตา กุมารโกฯ เอส นโย อติรตฺ
ราปิฯ 

สูร วีร วิกฺกนฺติยํฯ วิกฺกนฺติ วิกฺกมนํฯ สูเรต,ิ สูรยตฯิ วีเรต,ิ วีรยตฯิ สูโร, วีโรฯ สาสนิเกห ิ
ปน สทฺธมฺมวิทหู ิเอวํ ธาตุสภาวานมฺปิ สูรวีรสทฺทานํ นิพฺพจนํ น ทสฺสิต,ํ เกวล ํปน ตตฺถ ตตฺถ 
‘‘สูโรต ิวิสิฏฺฐอุโร’’ต ิจ ‘‘มหาวีโรต ิมหาวิกฺกนฺโต’’ต ิจ ‘‘วีโรต ิวีริยวา’’ต ิจ อตฺถวิวรณมตฺตเมว ทสฺ
สิตฯํ 
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ปาร ตีร กมฺมสมฺปตฺติยํฯ กมฺมสมฺปตติฺ นาม กมฺมสฺส ปริสมาปนํ นิฏฺฐาปนํฯ ปาเรต,ิ 
ปารยตฯิ ตเีรต,ิ ตรียตฯิ ปารํฯ ตรีํฯ วิกฺกมาม ิน ปาเรม,ิ ภมูิ ํสุมฺภาม ิเวคสาฯ ต ํกจิฺจ ํตเีรตฺวา 
คโตฯ สนฺตรีณํ, ตรีณปริญฺญาต ิจ อาทนีิ เอตฺถ ทสฺเสตพฺพานิฯ 

ตตฺถ น ปาเรมีต ิฉินฺทตุิ ํน สกฺโกมตี ิอตฺโถฯ 

อีร เขปเนฯ อเีรต,ิ อรียตฯิ 

ชร วโยหานิมฺหิฯ ชเรต,ิ ชรยตฯิ ชราฯ ปาฬิยํ ปน ‘‘ชรีต’ี’ต ิ ปาโฐฯ 

วร อาวรเณฯ วาเรต,ิ วารยตฯิ นิวาเรต,ิ นิวารยตฯิ นิวาเรตาฯ ปริวาเรต,ิ ปริวารยตฯิ ปริ
วาโรฯ ปวาเรต,ิ ปวารยตฯิ ปวารณํฯ ปวารณนฺต ินิเสธนํ วา กามฺยทานํ วาฯ 

ธร ธารเณฯ ธาเรต,ิ ธารยตฯิ อาธาโร, อาธารโก, ธมฺโม อจิฺจาทนีิฯ 

ตตฺถ ธมฺโมต ิอเนกวิเธสุ ธมฺเมสุ โลกุตฺตโร อุปปฺาทโิต สจฺฉิกโต จ จตสุู อปาเยสุ สํสาเร วา 
สตฺเต อปตมาเน ธาเรตตี ิธมฺโมฯ อถ วา โสตาปนฺนาทหี ิอริเยหิ ธาริยต,ิ นุ ปุถุชฺชเนหตีปิิ ธมฺโม
ฯ จตุภมูโิก ปน สกลกฺขณํ ธาเรตตี ิธมฺโมฯ กกฺขฬตฺตาทนิา ผุสนาทนิา สนฺตอิาทนิา สกสกภา
เวน ปณฺฑิเตห ิธาริยต ิสลฺลกฺขยิตตีปิิ ธมฺโมฯ เตปิฏโก ปน ปาฬิธมฺโม สกตฺถปรตฺถาทเิภเอ อตฺ
เถ ธาเรตตี ิธมฺโมฯ เกจ ิตุ วิท ู‘‘ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ธุนาต ิกมฺเปต ิวิทฺธเํสตตี ิธมฺโม’’ต ิธธูาตุว
เสนปิ นิพฺพจนํ วทนฺต,ิ ต ํมคฺคธมฺเม อตวี ยุชฺชต,ิ ผลนิพฺพานปริยตฺตธิมฺเมสุ ปน ปริยาเยน ยุชฺช
ตฯิ 

ธมฺมสทฺโท ปริยตฺตเิหตุคุณนิสฺสตฺตนิชฺชวีตาทสุี ทสฺิสตฯิ อยญฺห ิ ‘‘ธมฺม ํปริยาปุณาต ิสุตฺต ํ
เคยฺย’’นฺตอิาทสุี ปริยตฺตยิํ ทสฺิสตฯิ ‘‘เหตุมฺห ิญาณํ ธมฺมปฏิสมฺภทิา’’ตอิาทสุี เหตุมฺหฯิ 

‘‘น ห ิธมฺโม อธมฺโม จ, อุโภ สมวิปากโิน; 
อธมฺโม นิรยํ เนต,ิ ธมฺโม ปาเปต ิสุคฺคต’ิ’นฺต ิ

อาทสุี คุเณฯ ‘‘ตสฺมิ ํโข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺตฯิ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรต’ี’ตอิาทสุี นิสฺสตฺตนิชฺ
ชวีตายํฯ 
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อถ วา ธมฺมสทฺโท สภาวปญฺญาปุญฺญปญฺญตฺตอิาปตฺตปิริยตฺตนิิสฺสตฺตนิชฺชวีตาวิการ
คุณปจฺจ- ยปจฺจยุปปฺนฺนาทสุี ทสฺิสตฯิ อยญฺห ิ‘‘กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา’’ติ
อาทสุี สภาเว ทสฺิสตฯิ 

ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา, สทฺธสฺส ฆรเมสิโน; 
สจฺจ ํธมฺโม ธติ ิจาโค, ส เว เปจฺจ น โสจต’ี’ต ิ

อาทสุี ปญฺญายํฯ 

‘‘น ห ิธมฺโม อธมฺโม จ, อุโภ สมวิปากโิน; 
อธมฺโม นิรยํ เนต,ิ ธมฺโม ปาเปต ิสุคฺคต’ิ’นฺตอิาทสุี 

ปุญฺเญฯ ‘‘ปญฺญตฺตธิมฺมา, นิรุตฺตธิมฺมา, อธวิจนาธมฺมา’’ตอิาทสุี ปญฺญตฺตยิํฯ ‘‘ปาราชกิา ธมฺ
มา, สงฺฆาทเิสสา ธมฺมา’’ตอิาทสุี อาปตฺตยิํฯ ‘‘อธิ ภกฺิขุ ธมฺม ํชานาต ิสุตฺต ํเคยฺยํ เวยฺยากรณ’’นฺติ
อาทสุี ปริยตฺตยิํฯ ‘‘ตสฺมิ ํโข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺตฯิ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรต’ี’ตอิาทสุี นิสฺ
สตฺตนิชฺชวีตายํฯ ‘‘ชาตธิมฺมา ชราธมฺมา มรณธมฺมา’’ตอิาทสุี วิกาเรฯ ‘‘ฉนฺนํ พุทฺธธมฺมาน’’นฺตอิา
ทสุี คุเณฯ ‘‘เหตุมฺห ิญาณํ ธมฺมปฏิสมฺภทิา’’ตอิาทสุี ปจฺจเยฯ ‘‘ฐิตาวสา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺม
นิยามตา’’ตอิาทสุี ปจฺจยุปปฺนฺเนฯ 

อถ วา ธมฺมสทฺโท ปริยตฺตสิจฺจสมาธปิญฺญาปกตปุิญฺญาปตฺตเิญยฺยาทสุี พหสุู อตฺเถสุ 
ทฏฺิฐปปฺโยโคฯ ตถา ห ิ‘‘อธิ ภกฺิขุ ธมฺม ํปริยาปุณาต’ี’ตอิาทสุี ปริยตฺตยิํ ทสฺิสตฯิ ‘‘ทฏฺิฐธมฺโม 
ปตฺตธมฺโม’’ตอิาทสุี สจฺเจฯ ‘‘เอวํธมฺมา เต ภควนฺโต อเหสุ’’นฺตอิาทสุี สมาธมฺิหฯิ ‘‘สจฺจ ํธมฺโม ธติ ิ
จาโค’’ต ิเอวมาทสุี ปญฺญายํฯ ‘‘ชาตธิมฺมานํ ภกฺิขเว สตฺตาน’’นฺต ิเอวมาทสุี ปกตยิํฯ ‘‘ธมฺโม หเว 
รกฺขต ิธมฺมจาริ’’นฺต ิ เอวมาทสุี ปุญฺเญฯ ‘‘จตฺตาโร ปาราชกิา ธมฺมา’’ตอิาทสุี อาปตฺตยิํฯ ‘‘กุสลา 
ธมฺมา’’ตอิาทสุี เญยฺเยฯ เอวํ ธมฺมสทฺทปปฺวตฺตวิิสยา วิวิธา อฏฺฐกถาจริเยห ิทสฺสิตา, ตตฺถ ตตฺถ 
ปน อาทสิทฺเทน ยุตฺตวิิสยาทโย จ อตฺถา คเหตพฺพาฯ ตถา ห  ิธมฺมสทฺโท – 

‘‘เนส ธมฺโม มหาราช, ยํ ตฺวํ คจฺเฉยฺย เอกโก; 
อหมฺปิ เตน คจฺฉาม,ิ เยน คจฺฉสิ ขตฺตยิา’’ต ิ

อาทสุี ยุตฺตยิํ วตฺตตฯิ ‘‘มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปปฺชฺชต ิมโนวิญฺญาณ’’นฺตอิาทสุี วิสเยฯ ‘‘สตญฺจ 
ธมฺโม น ชรํ อุเปต’ี’ต ิ เอตฺถ นิพฺพาเน วตฺตตฯิ ตตฺร ยา นิสฺสตฺตตา, สา เอว นิชฺชวีตาฯ โย จ 
เหตุ, โส เอว ปจฺจโยฯ 
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อจิฺเจวํ – 

ปริยตฺตปิจฺจเยสุ, คุเณ นิสฺสตฺตตาย จ; 
สภาเว เจว ปญฺญายํ, ปุญฺเญ ปญฺญตฺตยิมฺปิ จฯ 

อาปตฺตยิํ วิกาเร จ, ปจฺจยุปปฺนฺนเกปิ จ; 
สจฺจสมาธปิกต-ิเญยฺเยสุ ยุตฺตยิมฺปิ จ; 
วิสเย เจว นิพฺพาเน, ธมฺมสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

เกจ ิปน ธมฺมสทฺทสฺส ปวตฺตวิิสยานํ ทสธาว ปริจฺเฉท ํวทนฺตฯิ 

เญยฺยมคฺเค จ นิพฺพาเน, สภาเว อถ ชาตยิํ; 
มเน วิสยปุญฺเญสุ, ภาเว ปาวจเนปิ จ; 
อเิมสุ ทสสฺวตฺเถสุ, ธมฺมสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

ตตฺร อตฺถุทฺธาโรต ิสมานสทฺทวจนียานํ อตฺถานํ อุทฺธรณํ อตฺถุทฺธาโรฯ 

รการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ลการนฺตธาตุ 

ปาล รกฺขเณฯ ‘‘รกฺขณํ, ตาณํ, โคปนํ, อวนํ, ปาลนํ, รกฺขา, รกฺขณา, คุตฺต’ิ’ อจิฺเจเต ปริยา
ยาฯ ปาเลต,ิ ปาลยตฯิ ปาลโก, พุทฺธปาโลฯ อมฺพปาล ีคณิกาฯ สโม ภวตุ ปาลนิาฯ ปาลโิต, 
ปาลนํ, ปาฬิฯ 

เอตฺถ ปาฬีต ิอตฺถ ํปาเลตตี ิปาฬิ, ลสฺส ฬตฺตฯํ อถ วา อนฺโตทก ํรกฺขณฏฺเฐน มหโต 
ตฬากสฺส ถริา มหตตี ิปาฬิ วิยาต ิปาฬิ, ปริยตฺตธิมฺโมฯ อปโร นโย ปกฏฺฐานํ อุกฺกฏฺฐานํ สี
ลาทอิตฺถานํ โพธนโต สภาวนิรุตฺตภิาวโต พุทฺธาทหี ิภาสิตตฺตา จ ปกฏฺฐานํ วจนปปฺพนฺธานํ 
อาฬีต ิปาฬิฯ 

ปาฬิสทฺโท ปาฬิธมฺเม, ตฬากปาฬิยมฺปิ จ; 
ทสฺิสเต ปนฺตยิญฺเจว, อติ ิเญยฺยํ วิชานตาฯ 
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อยญฺห ิ‘‘ปาฬิยา อตฺถมุปปริกฺขนฺต’ี’ตอิาทสุี ปริยตฺตธิมฺมสงฺขาเต ปาฬิธมฺเม ทสฺิสตฯิ ‘‘มหโต 
ตฬากสฺส ปาฬ’ี’ตอิาทสุี ตฬากปาฬิยํฯ ‘‘ปาฬิยา นิสีทิสํู’’ตอิาทสุี ปนฺตยิํ, ปฏิปาฏิยา นิสีทิสํูต ิอตฺ
โถฯ อมิสฺมิ ํปนตฺเถ ธาตุยา กจิฺจ ํนตฺถฯิ ปาฏิปทโิก ห ิปนฺตวิาจโก ปาฬิสทฺโทฯ 

ติล สิเนหเนฯ เตเลต,ิ เตลยตฯิ เตล,ํ ตโิล, ตลิฯํ 

ตตฺถ ติโลต ิตลิคจฺโฉฯ ติลนฺต ิตปผฺลฯํ ตโต ปน นิกฺขนฺโต สิเนโห เตลํฯ โส ห ิ‘‘ตลิานํ อทินฺ
ต ิเตล’’นฺต ิ วุจฺจตฯิ ยท ิเอวํ ‘‘สาสปเตล’’นฺตอิาทวิจนํ น ยุชฺเชยฺยาต?ิ โน น ยุชฺชต,ิ ‘‘ติลสิเนห
เน’’ต ิเอวํ วุตฺตาย ติลธาตุยา สามญฺญโต ยสฺส กสฺสจ ิสิเนหสฺส วจนโตฯ เตน ‘‘สาสปเตล,ํ มธุ
กเตล’’นฺตอิาทโย สาสเน ปโยคา ทสฺิสนฺตฯิ มยํ ปน ติลธาตุวเสน นิปผฺนฺนานํ ตลิคจฺฉตปผฺลวาจ
กานํ ‘‘ตโิล, ตลิ’’นฺต ิสทฺทรูปานํ ปกาสนมุเขน ‘‘ตลิานํ อทินฺต ิเตล’’นฺต ิ วทาม, น ปน เตน วจเนน 
สาสปาทนีํ สิเนหสฺส อเตลตฺต ํวทามฯ อถ กญฺิจรหตี ิเจ? ตทฺธติวิธาเน วิญฺญุนํ โกสลฺลตฺถ ํ
ติลสทฺท ํปฏิจฺจ ‘‘ตลิานํ อทินฺต ิเตล’’นฺต ิวทามฯ สิเนหสงฺขาตสฺส สาสปาทนีํ เตลสฺส วจนํ น 
ชหาม, ตสฺมา อุทาหรณปปฺกาสเน ‘‘ตโิล, ตลิ,ํ เตล’’นฺต ิอวตฺวา ‘‘เตล,ํ ตโิล, ตลิ’’นฺต ิอมฺเหห ิ วุตฺตํ
ฯ อทิญฺห ิวจนํ เตลสฺส สามญฺญโต สิเนเห ปวตฺติ ํทเีปตฯิ เตเนว จ สาสเน ‘‘ตลิเตล,ํ สาสปเตล’’นฺ
ตอิาทนิา วิเสสวจนมฺปิ ทสฺิสตตี ินิฏฺฐเมตฺถาวคนฺตพฺพฯํ อปิจ เตลสทฺโท เยภุยฺเยน ตลิเตเล 
วตฺตต,ิ ยถา มิคสทฺโท หริณมเิคตปิิ ทฏฺฐพฺพฯํ 

ชล อปวารเณฯ ชาเลต,ิ ชาลยตฯิ ชาล,ํ ชาลาฯ ชาลนฺต ิมจฺฉชาลฯํ ชาลาต ิอคฺคชิาลาฯ 

ขล โสเจยฺเยฯ โสเจยฺยํ สุจภิาโวฯ ขาเลต,ิ ขาลยตฯิ ปกฺขาเลต,ิ ปกฺขาลยตฯิ 

ตล ปติฏฺฐายํฯ ตาเลต,ิ ตาลยตฯิ ตาโล, ตลฯํ 

เอตฺถ ตาโลต ิตณิราชรุกฺโขฯ ตลนฺต ิปาณิตลภมูติลาทฯิ ตญฺห ิตาลยต ิปตฏฺิฐาต ิเอตฺถ 
วตฺถุชาตนฺต ิตลํฯ 

ตุล อุมฺมาเนฯ โตเลต,ิ โตลยตฯิ 

ทุล อุกฺเขเปฯ อุกฺเขโป อุทฺธ ํขปินํฯ โทเลต,ิ โทลยตฯิ โทลาฯ 

เอตฺถ จ โทลยิต ิอุกฺขปิิยต ิยตฺถ นิปนฺโน ทารโก, ยถานิปนฺนโก วาต ิโทลาฯ 
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วุล นิมฺมชฺชเนฯ โวเลต,ิ โวยลตฯิ 

มีล นิมีลเนฯ มเีลต,ิ มลียตฯิ มลีนํ, อุมฺมลีนํ, นิมลีนํฯ 

มูล โรหเนฯ มเูลต,ิ มลูยตฯิ มลูฯํ เอสา ห ิยทา ปตฏฺิฐายํ วตฺตต,ิ ตทา ภูวาทิคณิกา, ‘‘มลู
ต’ี’ต ิจสฺสา รูปํฯ 

ตตฺถ มูลนฺต ิมลูยต ิรูหต ิรุกฺขาท ิเอเตนาต ิมลูฯํ อถ วา มลูยต ิฉินฺโนปิ โกจ ิเอเตน อจฺฉินฺ
เนน ปุนเทว รูหตตี ิมูลํฯ วุตฺตญฺห ิ– 

‘‘ยถาปิ มเูล อนุปทฺทเว ทฬฺเห, 
ฉินฺโนปิ รุกฺโข ปุนเทว รูหต;ิ 
เอวมฺปิ ตณฺหานุสเย อนูหเต, 
นิพฺพตฺตต ิทุกฺขมทิ ํปุนปปฺุน’’นฺต;ิ 

มูลสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโร เหฏฺฐา ภูวาทิคเณ วุตฺโตฯ 

กล ปิล เขเปฯ กาเลต,ิ กาลยตฯิ กาโลฯ ปิเลต,ิ ปิลยตฯิ 

เอตฺถ กาโลต ิสมโยปิ มจฺจุปิฯ ตตฺร สมโย เตสํ เตสํ สตฺตานํ อายุํ กาลยต ิเขเปต ิทวิเส ทวิ
เส อปปํฺ อปปํฺ กโรตตี ิกาโลต ิวุจฺจตฯิ วุตฺตมฺปิ เจต ํ– 

‘‘กาโล ฆสต ิภตูานิ, สพฺพาเนว สหตฺตนา; 
โย จ กาลฆโส ภโูต, สภตูปจนิปํจ’ี’ตฯิ 

มจฺจุ ปน กาลยต ิเตสํ เตสํ สตฺตานํ ชวีิต ํเขเปต ิสมุจฺเฉทวเสน นาเสตตี ิกาโลต ิวุจฺจตฯิ เต
นาหุ อฏฺฐกถาจริยา ‘‘กาโลต ิมจฺจุฯ กาลยต ิสตฺตานํ ชวีิต ํนาเสตตี ิกาโลฯ กาเลน มจฺจุนา กโต 
นาสิโตต ิกาลกโต’’ตฯิ ‘‘มรณํ หนฺิท ํมจฺจุ มฏฺฏุ จุต ิกาโล อนฺตโก นิกฺเขโป’’ต ิมรณสฺสาภธิานานิ
ฯ 

สุลฺล สชฺชเนฯ สุลฺเลต,ิ สุลฺลยตฯิ 

อิล เปรเณฯ อเิลต,ิ อลิยตฯิ 
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วล ภรเณฯ วาเลต,ิ วาลยตฯิ วาโลฯ 

ลล อิจฺฉายํฯ ลเลต,ิ ลลยตฯิ 

ทล วิทารเณฯ ทาเลต,ิ ทาลยต,ิ ปทาเลต,ิ ปทาลยตฯิ กุทาโลฯ 

กล คติสงขฺฺยาเนสุฯ กาเลต,ิ กาลยตฯิ กาโล, กลาฯ กลาต ิอวยโวฯ สา ห ิกาลยิตพฺพา สงฺ
ขายิตพฺพาต ิกลาฯ 

สีล อุปธารเณฯ อุปธารณํ ภุโส ธารณํ, ปตฏฺิฐาวเสน อาธารภาโวฯ สีเลต,ิ สีลยตฯิ สีล,ํ 
สีลนํฯ 

เอตฺถ สีลนฺต ิสีเลต ิอุปธาเรต ิตสํมงฺคปุีคฺคล ํอปาเยสุ อุปปฺตฺตนิิวารณวเสน ภุโส ธาเรตตี ิ
สีลฯํ อถ วาสีลยิต ิอุปจาริยต ิสปปฺุริเสห ิหทยมสํนฺตรํ อุปเนตฺวา ธาริยตตีิ สีลํฯ สีลนนฺต ิภูวาทิค
เณ อวิปปฺกณฺิณตาสงฺขาต ํสมาธานํ วุจฺจตฯิ ตตฺถ ‘‘สีลต’ี’ต ิรูปํ, อธิ ปน อาธารภาวสงฺขาต ํอุป
ธารณํ วุจฺจตฯิ เอตฺถ จ ‘‘สีเลต,ิ สีลยต’ี’ต ิรูปานิฯ อฏฺฐกถาสุ ห ิ‘‘กุสลานํ ธมฺมานํ ปตฏฺิฐาวเสน 
อาธารภาโว อุปธารณ’’นฺต ิ วุตฺโตฯ 

เวล กาโลปเทเสฯ เวเลต,ิ เวลยตฯิ เวลาฯ เกจ ิ‘‘เวล อติ ิธาตุสทฺโท น โหต’ี’ต ิวทนฺต,ิ ต ํน 
คเหตพฺพ,ํ โปราเณห ิสทฺทสตฺถวิทหู ิ‘‘เวลยต’ี’ต ิ รูปสฺส ทสฺสิตตฺตาฯ 

ปล มูล ลวนปวเนสุฯ ลวนํ เฉทนํ, ปวนํ โสธนํฯ ปาเลต,ิ ปาลยตฯิ ปลฯํ ปลํ นาม มานวิ
เสโสฯ โลกสฺส วิมติ ํปาเลต ิลุนาต ิโสเธต ิจาต ิปลํฯ มเูลต,ิ มลูยตฯิ สทฺทสตฺถวิท ูปน ‘‘มลูยต ิ เก
ทารํ, มลูยต ิธญฺญ’’นฺต ิปโยค ํวทนฺตฯิ 

ถูล ปริพรฺูหเนฯ ปริพรฺูหนํ วฑฺฒนํฯ ถเูลต,ิ ถลูยตฯิ ถโูล ปุริโสฯ ถลูา ชเวน หายนฺตฯิ 

ปล คติยํฯ ปเลต,ิ ปลยตฯิ อตฺถ ํปเลต ิน อุเปต ิสงฺขฯํ ปเลต ิรสมาทายฯ ยถา สุตฺตคุฬํ 
ยตฺตเกห ิสุตฺเตห ิเวฐิต,ํ ตตฺตเกห ิ เอว ปลยตฯิ 

จิงคฺุล ปริพภฺมเนฯ จงฺิคุเลต,ิ จงฺิคุลยตฯิ จงฺิคุลยิตฺวาฯ อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘ยาวตกิา อภสิงฺขารสฺส 
คต,ิ ตาวตกิ ํคนฺตฺวา จงฺิคุลยิตฺวา ภมูยิํ ปปต’ี’ตฯิ ตตฺถ จิงคฺุลยิตฺวาต ิปริพฺภมตฺิวาฯ 

ลการนฺตธาตุรูปานิฯ 
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วการนฺตธาตุ 

ทิวุ ปริกูชเนฯ ปริกูชนํ คชฺชนํฯ เทเวต,ิ เทวยตฯิ เทโว จ ปริเทวิตฺวาฯ เทโวต ิเมโฆฯ 

ทิวุ อทฺทเนฯ อทฺทนํ คนฺธปิสนนฺต ิวทนฺตฯิ เทเวต,ิ เทวยตฯิ 

จิว ภาสายํฯ จเิวต,ิ จวิยตฯิ 

วการนฺตธาตุรูปานิฯ 

สการนฺตธาตุ 

ปุส โปสเนฯ โปเสต,ิ โปสยตฯิ อมิานิ รูปานิ กญฺิจาปิ ภูวาทิคณิก ํ‘‘โปเสต’ี’ต ิรูปํ ปฏิจฺจ 
เหตุกตฺตุรูปานิ วิย ทสฺิสนฺต,ิ ตถาปิ ‘‘อญฺเญปิ เทโว โปเสต’ี’ตอิาทกิสฺส จุราทิคณิกรูปสฺส ทสฺสน
โต สุทฺธกตฺตุวเสน วุตฺตานีต ิทฏฺฐพฺพฯํ อุภนฺินํ ปน การิตฏฺฐาเน ‘‘โปสาเปต,ิ โปสาปยต’ี’ต ิ
เหตุกตฺตุรูปานิ อจิฺฉิตพฺพานิฯ 

เปส ปฏิหรเณฯ เปเสต,ิ เปสยตฯิ 

ปิส พลปาณเนสุฯ ปิเสต,ิ ปิสยตฯิ 

ปสิ นาสเนฯ ปํเสต,ิ ปํสยตฯิ 

ชสิ รกฺขเณฯ ชเํสต,ิ ชสํยตฯิ 

สิเลส สิเลสเนฯ สิเลเสต,ิ สิเลสยตฯิ สิเลโสฯ 

ลูส หํิสายํฯ ลเูสต,ิ ลสูยตฯิ 

ปุนฺส อภิมทฺทเนฯ นกาโร นิคฺคหตีตฺถฯํ ปํุเสต,ิ ปํุสยตฯิ นปํุสโกฯ ธาตุนการสฺส โลเป 
‘‘โปโส’’ อจิฺจปิ รูปํฯ 

ตตฺถ น ปํุสโกต ิอตฺิถภิาวปุมฺภาวรหโิต ปุคฺคโลฯ โส ห ิปุริโส วิย สาตสิยํ ปจฺจามตฺิเต น ปํุ
เสต ิอภมิทฺทนํ กาตุ ํน สกฺโกตตี ินปํุสโกต ิวุจฺจตฯิ เกจ ิปน ‘‘น ปุมา, น อตฺิถ’ี’ต ินปํุสโกต ิ
วจนตฺถ ํวทนฺตฯิ ตถา ห ิสทฺทสตฺถวิท ูต ํปุคฺคล ํนปํุสกลงฺิควเสน นปํุสกนฺต ิวทนฺตฯิ 
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ธูส กนฺติกรเณฯ ธเูสต,ิ ธสูยตฯิ 

รุส โรสเนฯ โรสนํ โกปกรณํฯ โรเสต,ิ โรสยตฯิ โรโสฯ โรโสต ิโกโธฯ 

พยฺุส อุสฺสคเฺคฯ พฺโยเสต,ิ พฺโยสยตฯิ 

ชส หํิสายํฯ ชาเสต,ิ ชาสยตฯิ 

ทํส ทํสเนฯ ทเํสต,ิ ทสํยตฯิ ทสํโนฯ ทํสโนต ิทนฺโตฯ ทสํนฺต ิขาทนียํ วา โภชนียํ วา เอเต
นาต ิทํสโนฯ 

ทสิ ทสฺสเน จฯ จกาโร ทสํนํ อเปกฺขตฯิ ทเํสต,ิ ทสํยตฯิ วิทเํสต,ิ วิทสํยต ิสูริโย อาโลกฯํ 

ตสฺส สนฺตชฺชเนฯ ตสฺเสต,ิ ตสฺสยต ิปุริโส โจเรฯ 

วสฺสุ สตฺติพนฺธเนฯ สตฺติพนฺธนํ สมตฺถตากรณํฯ วสฺเสต,ิ วสฺสยตฯิ 

ชส ตาฬเนฯ ตาฬนํ ปหรณํฯ ชาเสต,ิ ชาสยตฯิ 

ปส พนฺธเนฯ ปาเสต,ิ ปาสยตฯิ ปาโสฯ ปาสนฺต ิพนฺธนฺต ิสตฺเต เอเตนาต ิปาโส, สกุณปา
สาทฯิ 

ฆสิุ วิสทฺทเนฯ วิสทฺทนํ อุคฺโฆสนํฯ โฆเสต,ิ โฆสยตฯิ โฆโสฯ 

ลส สิลฺยโยเคฯ สิลฺยโยโค ลาสิยํ นาฏกนาฏนํ เรจกทานํฯ ลาเสต,ิ ลาสยตฯิ ลาเสนฺโต, ลา
เสนฺตฯี อตฺรายํ ปาฬิ ‘‘วาเทนฺตยิาปิ ลาเสนฺต,ิ นจฺจนฺตยิาปิ ลาเสนฺต,ิ ลาเสนฺตยิาปิ นจฺจนฺต’ี’ตฯิ 
ตตฺถ ลาเสนฺตีต ิยา อุปลฺวมานา วิย อุฏฺฐหตฺิวา ลาสิยนาฏก ํนาเฏนฺต,ิ เรจก ํเทนฺตฯิ 

ภูส อลงกฺาเรฯ ภเูสต,ิ ภสูยตฯิ วิภเูสต,ิ วิภสูยตฯิ ภสูนํ, วิภสูนํฯ 

วส สิเนหนเฉทาวหรเณสุฯ อวหรณํ โจริกาย คหณํฯ วาเสต,ิ วาสยตฯิ วสาฯ 

ตาส วารเณฯ วารณํ นิวารณํฯ ตาเสต,ิ ตาสยตฯิ 

ธส อุญเฺฉฯ ธาเสต,ิ ธาสยตฯิ 
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ภส คหเณฯ ภาเสต,ิ ภาสยตฯิ 

ปุส ธารเณฯ โปเสต,ิ โปสยต,ิ อาภรณํ ธาเรตตี ิอตฺโถฯ 

ตุสิ ปิสิ กุสิ ทสิ ภาสายํฯ ตุเํสต,ิ ตุสํยตฯิ ปิํเสต,ิ ปิํสยตฯิ กุเํสต,ิ กุสํยตฯิ ทเํสต,ิ ทสํยตฯิ 

ขุสิ อกฺโกสเนฯ ขุเํสต,ิ ขุสํยตฯิ ขุสํนาฯ 

คเวส มคคฺเนฯ คเวเสต,ิ คเวสยตฯิ คเวสโก, คเวสิโต, คเวสนา, คเวฏฺฐิฯ 

วาส อุปเสวายํฯ วาเสต,ิ วาสยตฯิ วาโส, อาวาโสฯ 

หิสิ หํิสายํฯ หิเํสต,ิ หิสํยตฯิ 

นิวาส อจฺฉาทเนฯ วตฺถ ํนิวาเสต,ิ นิวาสยตฯิ ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวาฯ 

อํส สงฆฺาเตฯ อเํสต,ิ อสํยตฯิ อโํส, อสําฯ 

เอตฺถ จ อํโสต ิโกฏฺฐาโสปิ ขนฺโธปิ วุจฺจตฯิ อํสาต ิอริสโรโคฯ 

มิส สชฺชเนฯ เมเสต,ิ เมสยตฯิ 

รส อสฺสาทเนฯ รเสต,ิ รสยตฯิ รโสฯ รสิยเต อสฺสาทยิเต ชเนหตี ิรโสฯ 

รส สิเนหเนฯ รเสต,ิ รสยตฯิ รโสฯ 

ตตฺถ รเสตีต ิสิเนหตฯิ รโสต ิสิเนโห, สิเนหสมฺพนฺโธ สามคฺคริโสต ิวุจฺจต,ิ ยํ สนฺธาย พฺ
ราหฺมณา ภควนฺต ํ‘‘อรสรูโป สมโณ โคตโม’’ต ิอโวจุฯํ 

สิย อสพพฺปฺปโยเคฯ เสเสต,ิ เสสยตฯิ เสโสฯ วิปุพฺโพ อตสิเย, วิปุพฺโพ อตสิเย, วิปุพฺโพ 
สิสธาตุ อตสิเย วตฺตต,ิ วิเสเสต,ิ วิเสสยตฯิ วิเสโส, วิสิฏฺโฐ, วิเสสนํฯ 

มิสฺส สมฺมิสฺเสฯ มสฺิเสต,ิ มสฺิสยตฯิ สมฺมสฺิเสต,ิ สมฺมสฺิสยตฯิ มสฺิโส, มสฺิโส, มสฺิสิโต, สมฺมสฺิสิ
โต, สมฺมสฺิโส อจิฺจาทนีิฯ อลมฺพุสาชาตเก มิสฺสาต ิอตฺิถนีํ วตฺตพฺพนาม,ํ ปุริเสห ิสทฺธิ ํสมฺมสฺิสน
ตายฯ 
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ชุส ปริตกฺกเนฯ โชเสต,ิ โชสยตฯิ 

มส ปหาสเนฯ มเสต,ิ มสยตฯิ 

มริส ติติกฺขายํฯ มริเสตฯิ มริสยตฯิ 

ปิส เปสเนฯ เปเสต,ิ เปสยตฯิ เปสโก, เปสิโตฯ 

ฆสุ สทฺเทฯ โฆเสต,ิ โฆสยตฯิ อุคฺโฆสยุํ โพธมิณฺเฑ ปโมทติาฯ โฆโสฯ 

ทิสี อุจฺจารเณฯ เทเสต,ิ เทสยตฯิ เทสโก, เทเสตา, เทสิโต, เทสนาฯ 

วส อจฺฉาทเนฯ วาเสต,ิ วาสยตฯิ นิวาเสต,ิ นิวาสยตฯิ วตฺถฯํ 

สการนฺตธาตุรูปานิฯ 

หการนฺตธาตุ 

อรห ปูชายํฯ อรเหต,ิ อรหยตฯิ อรหา, อรหฯํ ‘‘อรหา, ขณีาสโว, อเสกฺโข’’ต ิอรหโต นามานิ
ฯ 

สิเนห สิเนหเนฯ สิเนเหต,ิ สิเนหยตฯิ 

วรห หํิสายํฯ วรเหต,ิ วรหยตฯิ วราโหฯ 

วราโหต ิสูกโรปิ หตฺถปิี วุจฺจตฯิ ‘‘เอเณยฺยา จ วราหา จา’’ต ิเอตฺถ ห ิสูกโร ‘‘วราโห’’ต ิ วุตฺ
โต, ‘‘มหาวราหสฺส…เป.… นทสุี ชคฺคโต’’ต ิเอตฺถ ปน หตฺถ ี‘‘วราโห’’ตฯิ 

รห จาเคฯ รเหต,ิ รหยตฯิ 

จห ปริกตฺถเนฯ จเหต,ิ จหยตฯิ 

มห ปูชายํฯ มเหต,ิ มหยตฯิ มหโิต ราชา มหาราชาฯ วิหารมโห, เจตยิมโหฯ 

ปิห อิจฺฉายํฯ ปิเหต,ิ ปิหยตฯิ ปิหา, ปิหาลุ, อปิโห, ปิหนียา วิภตูโิยฯ 
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กุห วิมฺหาปเนฯ กุเหต,ิ กุหยตฯิ กุหโกฯ กุหยต ิโลกวิมฺหาปนํ กโรตตี ิกุหโกฯ กุหนาฯ 

สห ปริสหเนฯ ปริสหนํ ขนฺตฯิ สเหต,ิ สหยตฯิ สหนํฯ ภูวาทิคณิกสฺส ปนสฺส ‘‘สหต’ี’ต ิรูปํฯ 

ครห วินินฺทเนฯ ครเหต,ิ ครหยตฯิ ครหาฯ ภูวาทิคณิกสฺส ปนสฺส ‘‘ครหต’ี’ต ิ รูปํฯ 

หการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ฬการนฺตธาตุ 

ตฬ ตาฬเนฯ ตาเฬต,ิ ตาฬยตฯิ ปตาเฬต,ิ ปตาฬยตฯิ ตาฬํฯ ตาฬนฺต ิกสํตาฬาทฯิ 

ตฬ อาฆาเตฯ ปุพฺเพ วิย รูปานิฯ 

ขฬ เภเทฯ ขเฬต,ิ ขฬยตฯิ 

อิฬ ถวเนฯ อเิฬต,ิ อฬิยตฯิ 

ชุฬ เปรเณฯ โชเฬต,ิ โชฬยตฯิ 

ปีฬ อวคาหเนฯ ปีเฬต,ิ ปีฬยตฯิ นิปปีฺเฬต,ิ นิปปีฺฬยตฯิ ปีฬนโก, ปีฬิโต, ปีฬา, ปีฬนํ, นิปฺ
ปีฬนโกฯ 

ลฬ อุปเสวายํฯ ลาเฬต,ิ ลาฬยตฯิ อุปลาเฬต,ิ อุปลาฬยตฯิ ภูวาทิคณฏฺฐาย ปน วิลาสนตฺ
เถ วตฺตมานาย เอตสฺิสา ‘‘ลฬต’ี’ต ิ รูปํฯ 

สิฬ เสฬเนฯ เสเฬต,ิ เสฬยตฯิ เสเฬนฺโตฯ เอตฺถ เสเฬตีต ิเสฬิตสทฺท ํกโรตฯิ 

อวคฺคนฺตธาตุรูปานิฯ 

จุราท ีเอตฺตกา ทฏฺิฐา, ธาตโว เม ยถาพล;ํ 
สุตฺเตสฺวญฺเญปิ เปกฺขตฺิวา, คณฺหวฺโห อตฺถยุตฺตโิตฯ 

จุรปมุขคโณ เม สาสนตฺถ ํปวุตฺโต, 
สุปจุรหติกาโม ตมฺปิ สิกฺเขยฺย ธโีร; 
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สุปจุรนยปาเฐ สตฺถุโน ตญฺห ิสิกฺข,ํ 
ปิยุสมวิ มนุญฺญ ํอตฺถสารํ ลเภถฯ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 

โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

จุราทิคณปริทปีโน อฏฺฐารสโม ปริจฺเฉโทฯ 

๑๙. สพฺพคณวินิจฺฉย 

อโิต ปรํ ปวกฺขาม,ิ สพฺพคณวินิจฺฉยํ; 
โสตนูํ ปฏุภาวตฺถ,ํ ปรเม ปิฏกตฺตเยฯ 

ปจฺจยาทวิิภาเคห,ิ นเยห ิวิวิเธห ิต;ํ 
สุขคฺคาหาย โสตนูํ, สุณาถ มม ภาสโตฯ 

ตตฺถ ปฐโม ภูวาทิคโณ, ทุตโิย รุธาทิคโณ, ตตโิย ทิวาทิคโณ, จตุตฺโถ สฺวาทิคุโณ, ปญฺจโม 
กิยาทิคโณ, ฉฏฺโฐ คหาทิคโณ, สตฺตโม ตนาทิคโณ, อฏฺฐโม จุราทิคโณ, อมิสฺมิ ํภควโต ปาวจ
เน อฏฺฐวิธา ธาตุคณา ภวนฺตฯิ เอเตสุ วิกรณปจฺจยวเสน – 

ภูวาทิโต อกาโร จ, สานุสาโร รุธาทิโต; 
อกาโร เจวิวณฺโณ จ, เอกาโรการเมว จฯ 

ยปจฺจโย ทิวาทิมฺหา, ณุ ณา อุณา สุวาทิโต; 
กฺยาทิโต ปน นาเยว, ปฺปณฺหา ปน คหาทิโตฯ 

โอยิรา ตุ ตนาทิมฺหา, เณ ณยา จ จุราทิโต; 
อคฺคหติคฺคหเณน, ปจฺจยา ทส ปญจฺ จฯ 

หยฺิยตฺตนี สตฺตม ีจ, วตฺตมานา จ ปญฺจม;ี 
จตสฺเสตา ปวุจฺจนฺต,ิ สพฺพธาตุกนามกิาฯ 

เอเตสุ วิสเยสฺเวว, อกาโร สุทฺธกตฺตริ; 
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อญฺญตฺร ข ฉ สาทหี,ิ สหาปิ จุปลพฺภตฯิ 

‘‘ภวต ิโหต ิสมฺโภต,ิ เชต ิชยต ิกยีต;ิ 
เฑต ิยาต ิอติ ิเอต,ิ อวต ิโกต ิสงฺกตฯิ 

ภกฺิขต ิปิวต ิปาต,ิ วเทต ิวทต’ิ’ อติ;ิ 
ภูวาทิธาตุรูปานิ, ภวนฺตตี ิปกาสเยฯ 

รูปํ ‘‘รุนฺธต ิรุนฺธตี,ิ รุนฺเธต ิปุน รุนฺธติ;ิ 
สุมฺโภต’ิ’จฺจาทรีูปานิ, รุธาทีนฺต ิทปีเยฯ 

‘‘ทพิฺพต ิสิพฺพต ิเจว, ยุชฺชต ิวิชฺชต ิตถา; 
ฆายต ิหายต’ิ’จฺจาท,ิ รูปมาหุ ทิวาทินํฯ 

‘‘สุโณต ิจ สุณาต ิจ, วุโณต ิจ วุณาต ิจ; 
ปาปุณาต ิหโินต’ี’ต,ิ อาทริูปํ สุวาทินํฯ 

‘‘กนิาต ิจ ชนิาต ิจ, ธุนาต ิจ มุนาต ิจ; 
อสฺนาต’ิ’จฺจาทริูปญฺจ, กฺยาทีนนฺต ิวิภาวเยฯ 

‘‘เฆปปฺต ิปฏิคฺคณฺหาต,ิ สณฺหญฺจ สณฺหโกต ิจ; 
กณฺห ํตณฺหา จ ตณฺิหุณฺห’’-มจิฺจาท ิจ คหาทินํฯ 

‘‘ตโนต ิจ กโรต ิจ, กยิรต ิสโนต ิจ; 
สกฺโกต’ปโฺปต ิปปโฺปต’ิ’-จฺจาทริูปํ ตนาทินํฯ 

‘‘โจเรต ิโจรยนฺเต จ, จนฺิเตต ิจนฺิตยนฺต ิจ; 
มนฺเตต’ิ’จฺจาทกิญฺจาปิ, รูปมาหุ จุราทินํฯ 

วิกรณวเสเนวํ, รูปเภโท ปกาสิโต; 
ธาตนูํ ธาตุเภทาท-ิกุสลสฺส มตานุโคฯ 

กริิยาย ธารณโต, ธาตโว เอกธา มตา; 
ทฺวิธาปิ จ ปวุจฺจนฺต,ิ สกมฺมากมฺมโต ปนฯ 
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ตตฺถ สกมฺมกา นาม, คมิภกฺขาทยา สิยุํ; 
ฐาสาทโย อกมฺมา จ, อุปสคฺค ํวินา วเท; 

สกมฺมกกมฺมภโูต, ทิวุ อจิฺจาทโย ปุน; 
คเหตฺวาน ตธิา โหนฺต,ิ เอวญฺจาปิ วิภาวเยฯ 

สกมฺมเก ทฺวิธา ภตฺิวา, เอกกมฺมทฺวิกมฺมโต; 
อกมฺมเกห ิสทฺธิ ํเต, ตวิิธาปิ ภวนฺต ิหฯิ 

อกมฺมกา รุตาเยว, เอกกมฺมา คมาทโย; 
โหนฺต ิทฺวิกมฺมกา นาม, ทุหิกรวหาทโยฯ 

สกมฺมากมฺมกตฺตมฺห,ิ ธาตนูมุปสคฺคโต; 
นิยโม นตฺถ ิโส ตสฺมา, น มยา เอตฺถ วุจฺจตฯิ 

เอกฏฺฐานา คมิจฺจาท,ี ทฺวิฏฺฐานา ภูปจาทโย; 
ตฏฺิฐานา สฺวาทโย เอวํ, ฐานโตปิ ตธิา มตาฯ 

คุปาทโย นิโยเคน, อาขฺยาตตฺเต สวุทฺธกิา; 
วจ ตุราทโย น ห,ิ วุทฺธกิา การิต ํวินา; 

ขิ ชิ อจิฺจาทโย ธาต,ู สวุทฺธาวุทฺธกิา มตา; 
อติ ิวุทฺธวิเสนาปิ, ตวิิโธ ธาตุสงฺคโหฯ 

อลุตฺตวิกรณา จ, ลุตฺตวิกรณา ตถา; 
ลุตฺตาลุตฺตวิกรณา, เอวมฺปิ ตวิิธา สิยุํฯ 

ตตฺราลุตฺตวิกรณา, คมิ รุธิ ทิวาทโย; 
ปา ภาทโย ชินิจฺจาท,ี กมโต อติเร สิยุํฯ 

สุทฺธสฺสรา เอกสฺสรา, ตถาเนกสฺสราต ิจ; 
ตธิา ภวนฺต ิยุยาตา-ปาภาลาที กราทโยฯ 

จตุธาทนิโย จาปิ, ลพฺภมานวเสน จ; 
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คเหตพฺโพ นยญฺญหู,ิ ยถาวุตฺตานุสารโตฯ 

ปุน สุทฺธสฺสรา ธาต,ู เอกสฺสรา จ สตฺตธา; 
อาอิวณฺณอุวณฺณนฺต-เอโอนฺตวสา มตาฯ 

อวณฺณิวณฺณุวณฺณนฺเต-การนฺตานํ วเสน เว; 
อเนกสฺสรธาต ูจ, สตฺตธาว ปกตฺิตติาฯ 

เอวํ ปนฺนรสธาปิ, ธาตนูมธิ สงฺคโห; 
ตปปฺเภท ํปกาเสยฺยุํ, อิอุอจิฺจาทนิา วิทฯู 

ตตฺร ‘‘อิคตยิํ, อิ อชฺฌยเน, อ ุสทฺเท’’ อจิฺเจเต สุทฺธสฺสรา ธาตโวฯ ยา รา ลา อจิฺจาทโย 
เอกสฺสรา อาการนฺตาฯ ขิชินิอจิฺจาทโย เอกสฺสรา อิการนฺตาฯ ปีอจิฺจาทโย เอกสฺสรา อีการนฺตาฯ 
ขุ ทุ กุ อจิฺจาทโย เอกสฺสรา อกุารนฺตา, ภู หู อจิฺจาทโย เอกสฺสรา อกูารนฺตาฯ เข เช เส อจิฺจาท
โย เอกสฺสรา เอการนฺตาฯ โส อจิฺจาทโย เอกสฺสรา โอการนฺตาฯ 

กร ปจ สงคฺาม อจิฺจาทโย อเนกสฺสรา อการนฺตา, โอมาอจิฺจาทโย อเนกสฺสรา อาการนฺตา, 
สกิ อจิฺจาทโย อเนกสฺสรา อิการนฺตาฯ จกฺขี อจิฺจาทโย อเนกสฺสรา อีการนฺตาฯ อนฺธุอจิฺจาทโย 
อเนกสฺสรา อกุารนฺตาฯ กกฺขู อจิฺจาทโย อเนกสฺสรา อกูารนฺตาฯ คิเล มิเล อจิฺจาทโย 
อเนกสฺสรา เอการนฺตาต ิเอวํ ปนฺนรสวิเธน ธาตุสงฺคโหฯ 

อถ เตตฺติสํวิเธนปิ ธาตุสงฺคโห ภวตฯิ กถ?ํ 

ธาต ูสุทฺธสฺสรา เจว, ปุน เจกสฺสราปิ จ; 
กการนฺตา ขการนฺตา, คนฺตา ฆนฺตา จ ธาตโวฯ 

จการนฺตา ฉการนฺตา, ชนฺตา ฌนฺตา จ ญนฺตกา; 
ฏการนฺตา ฐการนฺตา, ฑนฺตา ฒนฺตา จ ณนฺตกาฯ 

ตนฺตา เจว ตถา ถนฺตา, ทนฺตา ธนฺตา จ นนฺตกา; 
ปนฺตา ผนฺตา พการนฺตา, ภนฺตา มนฺตา จ ยนฺตกาฯ 

รนฺตา ลนฺตา วการนฺตา, สนฺตา หนฺตา จ ฬนฺตกา; 
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อติ ิเตตฺตํิสธา เญยฺโย, ธาตนูมธิ สงฺคโหฯ 

มเต สตฺถุสฺส ฒณฬา, ปทาทมฺิห ิน ทสฺิสเร; 
เตเนกสฺสรธาตสุู, ฒณฬา น กถยีเรฯ 

อิการนฺตติการนฺต-วเสน ตุ ยถารห;ํ 
นาม ํสมฺโภต ิธาตนูํ, อิติปปฺจฺจยโยคโตฯ 

ปจิภิกฺขิฉิทิขาทิ, กโรติ ภวติ คมิ; 
คติคจฺฉติโหตีต,ิ อาทโิวหารมุทฺธเรฯ 

เอวํ เตตฺติสํเภเทห ิคหเิตสุ นิขเิลสุ ธาตสุู – 

สหหํิสอีหวสา, สีหสทฺทคติ ํวเท; 
สหนโต หนนโต, สีโหต ิห ิครู วทุฯํ 

ตถา ห ิสีโห วาตาตปาทปิริสฺสยมฺปิ สหต,ิ ‘‘กิ ํ เม พหหู ิฆาฏิเตห’ี’ต ิอตฺตโน โคจรตฺถาย 
ขุทฺทเก ปาเณ อคณฺหนฺโต, ‘‘มาห ํขุทฺทเก ปาเณ วิสมคเต สงฺฆาต ํอาปาเทสี’’ต ิอนุทฺทยวเสน 
สหติพฺเพ ขุทฺทกสตฺเตปิ สหตฯิ หิสํิตพฺเพ ปน กายูปปนฺเน สูกรมหิสําทโย สตฺเต หิสํต,ิ ตสฺมาปิ 
‘‘สีโห’’ต ิ วุจฺจตฯิ ยถา ปน กนฺตนฏฺเฐน อาทอินฺตวิปลฺลาสโต ตกฺก ํวุจฺจต,ิ เอวํ หิสํนฏฺเฐนปิ สีโหต ิ
เวทติพฺโพฯ อถ วา สพฺพริิยาปเถสุ ทฬฺหวีริยตฺตา สุฏฺฐุ อหีตตี ิ สีโหฯ วุตฺตญฺห ิ– 

‘‘ยถา สีโห มคิราชา, นิสชฺชฏฺฐานจงฺกเม; 
อลนีวีริโย โหต,ิ ปคฺคหติมโน สทา’’ตฯิ 

อปโร นโย – 

สหนา จ หิสํนา จ, ตถา สีฆชวตฺตโต; 
สีโห อจิฺจปิ ภาเสยฺย, สกฺยสีหสฺส สาสเนฯ 

วุตฺตญฺห ิสุตฺตนิปาตฏฺฐกถาย ํ‘‘สหรา จ หนนา จ สีฆชวตฺตา จ สีโห’’ตฯิ 

อทิานิ ตทตฺถุทฺธาโร วุจฺจเต, สีหสทฺโท ‘‘สีโห ภกฺิขเว มคิราชา’’ตอิาทสุี มคิราเช อาคโตฯ 
‘‘อถ โข สีโห เสนาปต ิเยน ภควา เตนุปสงฺกม’ี’ตอิาทสุี ปญฺญตฺตยิํฯ ‘‘สีโหต ิโข ภกฺิขเว ตถาคตสฺ
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เสต ํอธวิจนํ อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสา’’ตอิาทสุี ตถาคเตฯ ตตฺถ ตถาคเต สทสิกปปฺนาย อาคโต
ฯ 

เอตฺเถต ํ วุจฺจต ิ– 

สีเห ปญฺญตฺตยิญฺจาปิ, พุทฺเธ อปปฺฏิปุคฺคเล; 
อเิมสุ ตสุี อตฺเถสุ, สีหสทฺโท ปวตฺตตฯิ 

รูปิรุปฺปติธาตหู,ิ รูปสทฺทคติ ํวเท; 
‘‘รูปยต ิรุปปฺต’ี’ต,ิ วตฺวา นิพฺพจนทฺวยํฯ 

วุตฺตญฺเหต ํครูห ิ‘‘รูปยตตี ิรูปํ, วณฺณวิการํ อาปชฺชมานํ หทยงฺคตภาวํ ปกาเสตตี ิอตฺโถ’’ตฯิ 
วุตฺตมฺปิ เจต ํ‘‘รูปนฺต ิเกนฏฺเฐน รูปํ? รุปปฺนฏฺเฐนา’’ตฯิ ภควตา ปเนต ํวุตฺต ํ‘‘กญฺิจ ภกฺิขเว รูปํ 
วเทถ, รุปปฺตตี ิโข ภกฺิขเว ตสฺมา รูปนฺต ิวุจฺจตฯิ เกน รุปปฺต,ิ สีเตนปิ รุปปฺต’ี’ต ิวิตฺถาโรฯ 
อตฺถุทฺธาโร ปนสฺส เหฏฺฐา วุตฺโตวฯ 

ปสวเตมนตฺเถน, ธาตุนา อุทินา ปน; 
สมุทฺทสทฺทนิปผฺตฺติ,ํ วเทยฺย มตมิา นโรฯ 

เอตฺถ ห ิสมุทฺโทต ิอฏฺฐห ิอจฺฉริยพฺภุตธมฺเมห ิสมนฺนาคตตฺตา สมุทฺทต ิอตฺตสนฺนิสฺสิตานํ 
มจฺฉมกราทนีํ ปีตโิสมนสฺสํ ปสวต ิชเนตตี ิสมุทฺโทฯ อยมสฺมาก ํขนฺตฯิ อฏฺฐกถาจริยา ปน 
‘‘สมุทฺทนฏฺเฐน สมุทฺโท, กเิลทนฏฺเฐน เตนมนฏฺเฐนาต ิวุตฺต ํโหต’ี’ต ิวทนฺตฯิ มิลินฺทปญเฺห ปน 
อายสฺมา นาคเสโน ‘‘ภนฺเต นาคเสน สมุทฺโท สมุทฺโทต ิวุจฺจต,ิ เกน การเณน อาปํ อุทก ํสมุทฺโท
ต ิวุจฺจต’ี’ต ิมลินฺิเทน รญฺญา ปุฏฺโฐ อาห ‘‘ยตฺตก ํมหาราช อุทก,ํ ตตฺตก ํโลณํ, ยตฺตก ํโลณํ, 
ตตฺตก ํอุทก,ํ อุทกสมตฺตา สมุทฺโทต ิวุจฺจต’ี’ตฯิ ตทา รญฺญา มลินฺิเทน ‘‘กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนา’’
ต ิวุตฺตฯํ เอตฺถ ห ิสม ํอุทเกน โลณํ เอตฺถาต ิสมุทฺโทต ินิพฺพจนํ เวทติพฺพ ํ‘‘นีโลท’’นฺตอิาทสุี วิยฯ 
ตตฺถ ภทนฺตนาคเสนมตญฺจ อมฺหาก ํมตญฺจ ปกตสิมุทฺท ํสนฺธาย วุตฺตตฺตา น วิรุชฺฌต,ิ อฏฺฐก
ถาจริยานํ มตมฺปิ ‘‘ตณฺหาสมุทฺโท’’ต ิ จ ‘‘สมุทฺโทเปโส’’ต ิจ อาคตานิ สมุทฺทสริกฺขกานิ จ ตณฺ
หาจกฺขุโสตาทนีิ สนฺธาย วุตฺตตฺตา น วิรุชฺฌตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

ขาทธาตุวสา จาปิ, ขนุธาตุวเสน วา; 
ขนิโต วาปิ ธาตุมฺหา, ธาโต ขํปุพฺพโตปิ วา; 
ขนฺธสทฺทสฺส นิปผฺตฺติ,ํ สทฺทกฺขนฺธวิท ูวเทฯ 
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ตตฺถ ‘‘สํขตฺิเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธาปิ ทุกฺขา’’ต ิวจนโต สยมฺปิ ทุกฺขธมฺโมเยว สมาโน ชาติ
ชราพฺยาธมิรณทุกฺขาทหี ิอเนเกห ิทุกฺเขห ิขชฺชต ิขาทยิตตีิ ขนฺโธ, เตเหว ทุกฺเขห ิขญฺญต ิอวทา
ริยตตีปิิ ขนฺโธ, ขนิยต ิปริขญฺญตตีปิิ ขนฺโธ, อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา ตุจฺฉตฺตา ข ํสุญฺญาการํ 
ธาเรตตีปิิ ขนฺโธ, รูปกฺขนฺธาทฯิ อตฺถุทฺธารโต ปน – 

ขนฺธสทฺโท ราสิคุณ-ปณฺณตฺตสุี จ รูฬฺหยิํ; 
โกฏฺฐาเส เจว อเํส จ, วตฺตตตี ิวิภาวเยฯ 

วุตฺตญฺเหต ํสมฺโมหวิโนทนิยํ วิภงฺคฏฺฐกถายํ – ขนฺธสทฺโท สมฺพหุเลสุ ฐาเนสุ นิปตต ิราสิมฺ
ห ิคุเณ ปณฺณตฺตยิํ รูฬฺหยินฺตฯิ ‘‘เสยฺยถาปิ ภกฺิขเว มหาสมุทฺเท น สุกรํ อุทกสฺส ปมาณํ คเหตุ ํ
‘‘เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกานี’ต ิวา ‘เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตานี’ต ิวา ‘เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสหสฺ
สานี’ต ิวา ‘เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานี’ต ิวา, อถ โข อสงฺขฺเยยฺโย อปปฺเมยฺโย มหา
อุทกกฺขนฺโธตฺเวว สงฺข ํคจฺฉต’ี’ตอิาทสุี ห ิราสิโต ขนฺโธ นามฯ น ห ิปริตฺตก ํอุทก ํอุทกกฺขนฺโธต ิ
วุจฺจต,ิ พหุกเมว วุจฺจต,ิ ตถา น ปริตฺตก ํรโช รชกฺขนฺโธ, น อปปฺมตฺตกา คาโว ควกฺขนฺโธ, น อปฺ
ปมตฺตก ํพล ํพลกฺขนฺโธ, น อปปฺมตฺตก ํปุญฺญ ํปุญฺญกฺขนฺโธต ิวุจฺจตฯิ พหุกเมว ห ิรโช รชกฺขนฺโธ
, พหุกา จ ควาทโย ควกฺขนฺโธ, พลกฺขนฺโธ, ปุญฺญกฺขนฺโธต ิวุจฺจนฺตฯิ ‘‘สีลกฺขนฺโธ สมาธกฺิขนฺโธ’’ติ
อาทสุี ปน คุณโต ขนฺโธ นามฯ ‘‘อทฺทสา ขา ภควา มหนฺต ํทารุกฺขนฺธ ํคงฺคาย นทยิา โสเตน วุยฺ
หมาน’’นฺต ิเอตฺถ ปณฺณตฺตโิต ขนฺโธ นามฯ ‘‘ยํ จตฺิต ํมโน มานสํ…เป.… วิญฺญาณํ วิญฺญาณกฺขนฺ
โธ’’ตอิาทสุี รูฬฺหโีต ขนฺโธ นามฯ สฺวายมธิ ราสิโต อธปิเฺปโตฯ อยญฺห ิขนฺธฏฺโฐ นาม ปิณฺฑฏฺโฐ 
ปูคฏฺโฐ ฆฏฏฺโฐ ราสฏฺโฐ, ตสฺมา ราสิลกฺขณา ขนฺธาต ิเวทติพฺพาฯ โกฏฺฐาสฏฺฐาตปิิ วตฺตุ ํวฏฺฏตฯิ 
โลกสฺมญฺิห ิอณํิ คเหตฺวา โจทยิมานา ‘‘ทฺวีห ิขนฺเธห ิทสฺสาม, ตหี ิขนฺเธห ิทสฺสามา’’ต ิวทนฺตฯิ อิ
ต ิโกฏฺฐาสลกฺขณา ขนฺธาตปิิ วตฺตุ ํวฏฺฏตฯิ เอวเมตฺถ ‘‘รูปกฺขนฺโธต ิรูปราสิ รูปโกฏฺฐาโส, 
เวทนากฺขนฺโธต ิเวทนาราสิ เวทนาโกฏฺฐาโส’’ต ิอมินิา นเยน อตฺโถ เวทติพฺโพฯ ‘‘ขนฺเธ ภารํฯ 
ขนฺธโต โอตาเรต,ิ มหาหนุสภกฺขนฺโธ’’ตอิาทสุี ปน อโํส ‘‘ขนฺโธ’’ต ิวุจฺจตฯิ 

อาปุพฺพยตโต จาปิ, อายูปปทโต ปุน; 
ตนุโต ตนิโต วาปิ, อายตนรโว คโตฯ 

วุตฺตมฺปิ เจต ํ– อายตนโต, อายานํ วา ตนนโต, อายตสฺส จ นยนโต อายตนนฺต ิเวทติพฺพฯํ 
จกฺขุ รูปาทสุี ห ิตตํทํฺวารารมฺมณา จตฺิตเจตสิกา ธมฺมา เสน เสน อนุภวนาทกิจิฺเจน อายตนฺต ิ
อุฏฺฐหนฺต ิฆฏนฺต ิวายมนฺตตี ิวา วุตฺต ํโหตฯิ เต จ ปน อายภเูต ธมฺเม เอตานิ ตนนฺต ิวิตฺถาเรนฺตี
ต ิวุตฺต ํโหตฯิ อทิญฺจ อนมตคฺเค สํสาเร ปวตฺต ํอตวี อายต ํสํสารทุกฺข ํยาว น นิวตฺตต,ิ ตาว นยนฺ
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ต,ิ ปวตฺตยนฺตตี ิวุตฺต ํโหตฯิ อติ ิสพฺเพปิเม ธมฺมา อายตนโต, อายานํ วา ตนนโต, อายตสฺส จ 
นยนโต อายตนนฺต ิวุจฺจนฺตฯิ 

อปิจ นิวาสฏฺฐานฏฺเฐน อากรฏฺเฐน สโมสรณฏฺฐานฏฺเฐน สญฺชาตเิทสฏฺเฐน การณฏฺเฐน 
อายตนํ เวทติพฺพฯํ ตถา ห ิ‘‘โลเก อสฺิสรายตนํ วาสุเทวายตน’’นฺตอิาทสุี นิวาสฏฺฐานํ อายตนนฺต ิ
วุจฺจตฯิ ‘‘สุวณฺณายตนํ รชตายตน’’นฺตอิาทสุี อากโร, สาสเน ปน ‘‘มโนรเม อายตเน, เสวนฺต ินํ 
วิหงฺคมา’’ตอิาทสุี สโมสรณฏฺฐานํฯ ‘‘ทกฺขณิาปโถ คุนฺนํ อายตน’’นฺตอิาทสุี สญฺชาตเิทโสฯ ‘‘ตตฺร 
ตตฺเรว สกฺขภิพฺพต ํปาปุณาต ิสต ิสตอิายตเน’’ตอิาทสุี การณํฯ 

จกฺขุอาทสุี จาปิ จตฺิตเจตสิกา ธมฺมา นิวสนฺต ิตทายตฺตวุตฺตติายาต ิจกฺขาทโย จ เนสํ 
นิวาสฏฺฐานํฯ จกฺขาทสุี เต อากณฺิณา ตนฺนิสฺสิตตฺตา ตทารมฺมณตฺตา จาต ิจกฺขาทโย จ เนสํ อาก
โรฯ จกฺขาทโย จ เนสํ สโมสรณฏฺฐานํ ตตฺถ ตตฺถ ทฺวารารมฺมณวเสน สโมสรณโตฯ จกฺขาทโย จ 
เนสํ สญฺชาตเิทโส ตนฺนิสฺสยารมฺมณภาเวน ตตฺเถว อุปปฺตฺตโิต, จกฺขาทโย จ เนสํ การณํ เตสํ 
อภาเว อภาวโตฯ อติ ินิวาสฏฺฐานฏฺเฐน อากรฏฺเฐน สโมสรณฏฺฐานฏฺเฐน สญฺชาตเิทสฏฺเฐน กา
รณฏฺเฐนาต ิอเิมห ิการเณห ิเอเต ธมฺมา อายตนนฺต ิวุจฺจนฺต,ิ ตสฺมา ยถาวุตฺเตนตฺเถน จกฺขุ จ ต ํ
อายตนญฺจาต ิจกฺขายตนํ…เป.… ธมฺมา จ เต อายตนญฺจาต ิธมฺมายตนนฺต ิเอวํ ตาเวตฺถ อตฺถ
โต วิญฺญาตพฺโพ วินิจฺฉโยตฯิ อจิฺเจวํ – 

นิวาโส อากโร เจว, ชาตเิทโส จ การณํ; 
สโมสรณฏฺฐานญฺจ, วุจฺจตา’ยตนํ อติ;ิ 

วิทิวิเทหิ ธาตหู,ิ อการปุพฺพเกห ิวา; 
อนฺตวิรหิตสทฺท-ูปปเทน ชุนาปิ วาฯ 
อวิชฺชาสทฺทนิปผฺตฺต,ิ ทเีปตพฺพา สุธมีตาฯ 

เอตฺถ ปูเรตุ ํอยุตฺตฏฺเฐน กายทุจฺจริตาท ิอวินฺทยิํ นาม, อลทฺธพพฺนฺต ิอตฺโถ, ต ํอวินฺทยิํ 
วินฺทตตี ิอวิชฺชา, ตพฺพปิรีตโต กายสุจริตาท ิวินฺทยิํ นาม, ต ํวินฺทยิํ น วินฺทตตี ิอวิชฺชาฯ ขนฺธานํ 
ราสฏฺฐํ, อายตนานํ อายตนฏฺฐํ, ธาตนูํ สุญฺญฏฺฐํ, สจฺจานํ ตถฏฺฐํ, อนฺิทฺริยานํ อธปิตยิฏฺฐํ อวิทติ ํ
กโรตตี ิอวิชฺชาฯ ทุกฺขาทนีํ ปีฬนาทวิเสน วุตฺต ํจตุพฺพธิ ํอตฺถ ํอวิทติ ํกโรตตี ิอวิชฺชา, อนฺตวิรหิ
เต สํสาเร สพฺพภวโยนิคตวิิญฺญาณฏฺฐิตสิตฺตาวาเสสุ สตฺเต ชวาเปตตี ิอวิชฺชา, ปรมตฺถโต อวิชฺ
ชมาเนสุ อตฺิถปุิริสาทสุี ชวต,ิ วิชฺชมาเนสุปิ ขนฺธาทสุี น ชวตตี ิอวิชฺชาฯ 
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ยํ ปน อฏฺฐกถายํ ‘‘อปิจ จกฺขุวิญฺญาณาทนีํ วตฺถารมฺมณปฏิจฺจสมุปปฺาทปฏิจฺจสมุปปฺนฺนา 
นํ ธมฺมานํ ฉาทนโตปิ อวิชฺชา’’ต ิ วุตฺต,ํ เอต ํน สทฺทตฺถโต วุตฺต,ํ อถ โข อวิชฺชาย ฉาทนกจิฺจตฺตา 
วุตฺตฯํ ตถา ห ิอภิธมฺมฏีกายํ อทิ ํวุตฺต ํ– 

‘‘พฺยญฺชนตฺถ ํทสฺเสตฺวา สภาวตฺถ ํทสฺเสตุ ํ‘อปิจา’ตอิาทมิาห, จกฺขุวิญฺญาณาทนีํ วตฺ
ถารมฺมณานิ ‘อทิ ํวตฺตุ, อทิมารมฺมณ’นฺต ิ อวิชฺชาย ญาตุ ํน สกฺกาต ิอวิชฺชา ตปปฺฏิจฺฉาทิ
กา วุตฺตา, วตฺถารมฺมณสภาวจฺฉาทนโต เอว อวิชฺชาทนีํ ปฏิจฺจสมุปปฺาทภาวสฺส, ชรา
มรณาทนีํ ปฏิจฺจสมุปปฺนฺนภาวสฺส จ ฉาทนโต ปฏิจฺจสมุปปฺาทปฏิจฺจสมุปปฺนฺนฉาทนํ 
เวทติพฺพนฺตฯิ ตตฺถ ทุคฺคตคิามกิมฺมสฺส วิเสสปปฺจฺจยตฺตา อวิชฺชา ‘อวินฺทยิํ วินฺทต’ีต ิวุตฺ
ตา, ตถา วิเสสปจฺจโย วินฺทนียสฺส น โหตตี ิ‘วินฺทยิํ น วินฺทต’ีต ิจ, อตฺตนิสฺสิตานํ จกฺขุ
วิญฺญาณาทนีํ ปวตฺตาปนํ อุปปฺาทนํ อายตนํ, สมฺโมหภาเวเนว อนภสิมยภตูตฺตา ‘อวิทติ ํ
อญฺญาต ํกโรต,ิ อนฺตวิรหเิต ชวาเปต’ีต ิวณฺณาคมวิปริยายวิการวินาสธาตุอตฺถวิเสสโยเค
ห ิปญฺจวิธสฺส นิรุตฺตลิกฺขณสฺส วเสน ตสุีปิ ปเทสุ อการวิการชกาเร คเหตฺวา อญฺเญสํ 
วณฺณานํ โลปํ กตฺวา ชการสฺส จ ทุตยิสฺส อาคม ํกตฺวา อวิชฺชาต ิวุตฺตา’’ตฯิ 

อรหธาตุโต เญยฺยา, อรหํสทฺทสณฺฐิต;ิ 
อรารูปปทหน-ธาตุโต วาถวา ปนฯ 

รหโต รหิโต จาปิ, อการปุพฺพโต อธิ; 
วุจฺจเต อสฺส นิปผฺตฺต,ิ อารกาทริวสฺสิตาฯ 

ตถา ห ิอรหนฺต ิอคฺคทกฺขเิณยฺยตฺตา จวีราทปิจฺจเย อรหต ิปูชาวิเสสญฺจาต ิอรหฯํ วุตฺตญฺจ 
– 

‘‘ปูชาวิเสสํ สห ปจฺจเยห,ิ 
ยสฺมา อยํ อรหต ิโลกนาโถ; 
อตฺถานุรูปํ อรหนฺต ิโลเก, 
ตสฺมา ชโิน อรหต ินามเมต’’นฺตฯิ 

ตถา โส กเิลสารโย มคฺเคน หนีต ิอรหํฯ วุตฺตญฺจ – 

‘‘ยสฺมา ราคาทสิงฺขาตา, สพฺเพปิ อรโย หตา; 
ปญฺญาสตฺเถน นาเถน, ตสฺมาปิ อรหํ มโต’’ตฯิ 
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ยญฺเจต ํอวิชฺชาภวตณฺหามยนาภิ ํปุญฺญาทอิภสิงฺขารารํ ชรามรณเนมิ ํอาสวสมุทยมเยน อกฺ
เขน วิชฺฌตฺิวา วิภวรเถ สมาโยชติ ํอนาทกิาลปปฺวตฺต ํสํสารจกฺกํ, ตสฺส โส โพธมิณฺเฑ วีริยปา
เทห ิสีลปถวิยํ ปตฏฺิฐาย สทฺธาหตฺเถน กมฺมกฺขยกรํ ญาณปรสุํ คเหตฺวา สพฺเพ อเร หนีตปิิ อรหํ
ฯ วุตฺตญฺจ – 

‘‘อรา สํสารจกฺกสฺส, หตา ญาณาสินา ยโต; 
โลกนาเถน เตเนส, อรหนฺต ิปวุจฺจต’ี’ตฯิ 

ตถา อตฺตหติ ํปรหติญฺจ ปริปูเรตุ ํสมฺมา ปฏิปชฺชนฺเตห ิสาธหูิ ทรูโต รหติพฺพา ปริจฺจชติพฺ
พา ปริหาตพฺพาต ิรหา, ราคาทโย ปาปธมฺมา, น สนฺต ิเอตสฺส รหาต ิอรหํฯ ‘‘อรโห’’ต ิวตฺตพฺเพ 
โอการสฺส สานุสารํ อการาเทสํ กตฺวา ‘‘อรห’ํ’นฺต ิ วุตฺตฯํ อาห จ – 

‘‘ปาปธมฺมา รหา นาม, สาธหู ิรหติพฺพโต; 
เตสํ สุฏฺฐุ ปหนีตฺตา, ภควา อรหํ มโต’’ตฯิ 

อถ วา ขณีาสเวห ิเสกฺเขห ิกลฺยาณปุถุชฺชเนห ิจ น รหติพฺโพ น ปริจฺจชติพฺโพ, เต จ ภควา
ต ิอรหํฯ อาห จ – 

‘‘เย จ สจฺฉิกตธมฺมา, 
อริยา สุทฺธโคจรา; 
น เตห ิรหโิต โหต,ิ 
นาโถ เตนา’รห ํมโต’’ตฯิ 

รโหต ิจ คมนํ วุจฺจต,ิ นตฺถ ิเอตสฺส รโห คมนํ คตสุี ปจฺจาชาตตี ิอรหํฯ อาห จ – 

‘‘รโห วา คมนํ ยสฺส, สํสาเร นตฺถ ิสพฺพโส; 
ปหนีชาตมิรโณ, อรหํ สุคโต มโต’’ตฯิ 

ปาสํสตฺตา วา ภควา อรหํฯ อกฺขรจนฺิตกา ห ิปสํสายํ อรหสท ํวณฺเณนฺตฯิ ปาสํสภาโว จ 
ภควโต อนญฺญสาธารโณ ยถาภุจฺจคุณาธคิโต สเทวเก โลเก สุปปฺตฏฺิฐิโตฯ อติ ิปาสํสตฺตาปิ 
ภควา อรหํฯ อาห จ – 

‘‘คุเณห ิสทโิส นตฺถ,ิ ยสฺมา โลเก สเทวเก; 
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ตสฺมา ปาสํสิยตฺตาปิ, อรหํ ทฺวิปทุตฺตโม’’ตฯิ 

อมิานิ นิพฺพจนานิ ‘‘อรห ปูชายํ, หน หํิสายํ, รห จาเค, รหิ คติย’’นฺต ิอเิมสํ ธาตนูํ วเสน 
อธิ วุตฺตานิ กเิลเสห ิอารกตฺตา ‘‘อรห’’นฺต ิ จ ปาปกรเณ รหาภาวา ‘‘อรห’’นฺต ิจ อสปปฺุริสานํ อาร
กา ทเูรต ิ‘‘อรห’’นฺต ิ จ สปปฺุริสานํ อารกา อาสนฺเนต ิ‘‘อรห’’นฺต ิจฯ นิพฺพจนานิ ปน ธาตุสทฺทนิสฺ
สิตานิ น โหนฺตตี ิอธิ น คหติานิฯ ปสํสา ปน อตฺถโต ปูชา เอวาต ิ‘‘อรห ปูชาย’’นฺต ิธาตุสฺส อตฺ
โถ ภวิตุ ํยุตฺโตต ิอธิ อมฺเหห ิคหติา, อฏฺฐกถาจริเยห ิตุ อรหสทฺทสฺส ลพฺภมานวเสน สพฺเพปิ อตฺ
ถา คหติา ธาตุนิสฺสิตา จ อธาตุนิสฺสิตา จฯ กถ?ํ – 

อารกตฺตา หตตฺตา จ, กเิลสารีน โส มุนิ; 
หตสํสารจกฺกาโร, ปจฺจยาทนี จารโห; 
น รโห กโรต ิปาปานิ, อรหํ เตน วุจฺจตตีฯิ 

ฏีกาจริเยหิปิ ตเถว คหติาฯ กถ?ํ – 

อารกา มนฺทพุทฺธนีํ, อารกา จ วิชานต;ํ 
รหานํ สุปปฺหนีตฺตา, วิทนูมรเหยฺยโต; 
ภเวสุ จ รหาภาวา, ปาสํสา อรหํ ชโินตฯิ 

ยถา ปน อรหํสทฺทสฺส, เอวํ อรหาสทฺทสฺสาปิ นิพฺพจนานิ เวทติพฺพานิฯ 

สุปุพฺพคมิโต เจว, สุปุพฺพคทิโตปิ จ; 
ธโีร สุคตสทฺทสฺส, นิปผฺตฺติ ํสมุทรีเยฯ 

เอตฺถ ห ิสุคโตต ิโสภนํ คต ํเอตสฺสาต ิสุคโต, สุนฺทรํ ฐานํ คโตต ิสุคโต, สมฺมา คโตต ิสุคโต, 
สมฺมา จ คทตตี ิสุคโตต ิธาตุนิสฺสิต ํอตฺถ ํคเหตฺวา สทฺทนิปผฺตฺต ิกาตพฺพาฯ วุตฺตญฺห  ิอฏฺฐกถาสุ 
– 

‘‘โสภนคมนตฺตา, สุนฺทรํ ฐานํ คตตฺตา, สมฺมา คตตฺตา, สมฺมา จ คทตฺตา สุคโตฯ 
คมนมฺปิ ห ิคตนฺต ิวุจฺจต,ิ ตญฺจ ภควโต โสภนํ ปริสุทฺธมนวชฺชฯํ กิ ํปน ตนฺต?ิ อริยมคฺโค, 
เตเนส คมเนน เขม ํทสิํ อสชฺชมาโน คโตต ิโสภนคมนตฺตา สุคโต’’ตอิาทฯิ 

ภคสทฺทปูปทโต, วนุโต วมุโตปิ จ; 
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ภควาสทฺทนิปผฺตฺติ,ํ ปวเท อญฺญถาปิ วาฯ 

อตฺริมานิ นิพฺพจนานิ – ภคสงฺขาตา โลกยิโลกุตฺตรสมฺปตฺตโิย วนิ ภช ิเสวีต ิภควาฯ 
โสมนสฺสกุมารตฺตภาวาทสุี จริมตฺตภาเว จ ภคสงฺขาต ํสิริ ํอสฺิสริยํ ยสญฺจ วม ิอุคฺคริิ เขฬปิณฺฑํ 
วิย อนเปกฺโข ฉฑฺฑยีต ิภควาฯ อถ วา นกฺขตฺเตห ิสม ํปวตฺตตฺตา ภคสงฺขาเต สิเนรุยุคนฺธร
อุตฺตรกุรุหมิวนฺตาทภิาชนโลเก วม,ิ ตนฺนิวาสิตตฺตาวาสสมตกฺิกมนโต ตปปฺฏิพทฺธฉนฺทราคปฺ
ปหาเนน ปชหตี ิภควาตฯิ 

ปรธาตุวสา วาปิ, ปรูปปทโตปิ วา; 
มุโต ตถา มชโต จ, มยโต มุนโต มิโตฯ 

ปุน มิโตต ิเอเตห,ิ ธาตหู ิขลุ สตฺตห;ิ 
วเท ปรมสทฺทสฺส, นิปผฺตฺติ ํชนิสาสเนฯ 

อุตฺตมวาจปีรม-สทฺเทน สห อฏฺฐห;ิ 
ปเทห ิปารมีสทฺท,ํ วเท ตทฺธติปจฺจยิฯํ 

ปารสทฺทปูปทโต, มชโตปิ มุโตถ วา; 
มยโต วา มุนโต วา, มิโต วา ปุนปิ มิโตฯ 

เอเตห ิฉห ิธาตหู,ิ มหาปุริสวาจก;ํ 
ปารมีสทฺทมเีรนฺต,ิ ตโต ปารมิตารวํฯ 

เอตฺถ ตาว อุตฺตมตฺถวาจกปรมสทฺทวเสน ปารมีนิพฺพจนํ กเถสฺสามฯ ตโต ปรธาตุวเสน, 
ตโต ปรสทฺทปูปทมุธาตาทวิเสน ตโต ปารสทฺทปูปทมชธาตาทวิเสนฯ 

ทานสีลาทคิุณวิเสสโยเคน สตฺตุตฺตมตาย ปรมาฯ มหาโพธสิตฺตา โพธสิตฺตา, เตสํ ภาโว, 
กมฺม ํวา ปารมี, ทานาทกฺิริยาฯ อถ วา ปรต ิปาเลต ิปูเรต ิจาต ิปรโม, ทานาทนีํ คุณานํ ปาลโก 
ปูรโก จ โพธสิตฺโต, ปรมสฺส อยํ, ปรมสฺส วา ภาโว, กมฺม ํวา ปารมี, ทานาทกฺิริยาฯ อถ วา ปรํ 
สตฺต ํอตฺตนิ มวต ิพนฺธต ิคุณวิเสสโยเคนาต ิปรโม, ปรํ วา อธกิตรํ มชฺชต ิสุชฺฌต ิกเิลสมลโตต ิ
ปรโม, ปรํ วา เสฏฺฐํ นิพฺพานํ มยต ิคจฺฉตตี ิปรโม, ปรํ วา โลก ํปมาณภเูตน ญาณวิเสเสน อธิ
โลก ํวิย มุนาต ิปริจฺฉินฺทตตี ิปรโม, ปรํ วา อตวิิย สีลาทคิุณคณํ อตฺตโน สนฺตาเน มโินต ิปกฺขปิตี
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ต ิปรโม, ปรํ วา อตฺตภตูโต ธมฺมกายโต อญฺญ ํปฏิปกฺข ํวา ตทนตฺถกรํ กเิลสโจรคณํ มนิาต ิหิสํตี
ต ิปรโม, มหาสตฺโต, ปรมสฺส อยํ, ปรมสฺส วา ภาโว, กมฺม ํวา ปารมี, ทานาทกฺิริยาฯ 

อปโร นโย – ปาเร นิพฺพาเน มชฺชต ิสุชฺฌต,ิ สตฺเต จ มชฺเชต ิโสเธตตี ิปารม,ี มหาปุริโส, 
ตสฺส ภาโว, กมฺม ํวา ปารมิตาฯ ปาเร นิพฺพาเน สตฺเต มวต ิพนฺธต ิโยเชอตี ิปารม,ี ปารํ วา นิพฺ
พานํ มยต ิคจฺฉต,ิ สตฺเต จ มาเยต ิคเมตตี ิปารม,ี มุนาต ิวา ปารํ นิพฺพานํ ยาถาวโต, ตตฺถ วา 
สตฺเต มโินต ิปกฺขปิตตี ิปารม,ี กเิลสาริ ํวา สตฺตานํ ปาเร นิพฺพาเน มนิาต ิหิสํตตี ิปารม,ี มหาปุ
รโิส, ตสฺส ภาโว, กมฺม ํวา ปารมิตา, ทานาทกฺิริยาวฯ อมินิา นเยน ปารมนีํ สทฺทตฺโถ เวทติพฺโพ
ฯ 

กรธาตุวสา วาปิ, กิรธาตุวเสน วา; 
กํสทฺทปูปทรุธิ-ธาตุโต วาปิ ทปีเย; 
กรุณาสทฺทนิปผฺตฺติ,ํ มหากรุณสาสเนฯ 

ตตฺถ กรุณาต ิปรทุกฺเข สต ิสาธนูํ หทยกมฺปนํ กโรตตี ิกรุณาฯ กริต ิปรทุกฺก ํวิกฺขปิตตี ิ
กรุณาฯ ก ํวุจฺจต ิสุข,ํ ต ํรุนฺธต ิวิพาธต ิการุณิก ํน สุขาเปตตีปิิ กรุณาฯ 

วิทิวิธวิทธาตุ-วเสน ปริทปีเย; 
วิชฺชาสทฺทสฺส นิปผฺตฺติ,ํ สทฺทนิปผฺตฺตโิกวิโทฯ 

ตตฺถ วิชฺชาต ิวินฺทยิํ กายสุจริตาทิ ํวินฺทต ิยาถาวโต อุปลภตตี ิวิชฺชาฯ ตโมขนฺธาทปิทา
ลนฏฺเฐน วา อตฺตโน ปฏิปกฺข ํวิชฺฌตตี ิวิชฺชาฯ ตโต เอว อตฺตโน วิสยํ วิทติ ํกโรตตีปิิ วิชฺชาฯ 

เมธธาตุวสา เจว, เมธาธาตหู ิจ ทฺวิธา; 
เมธาสทฺทสฺส นิปผฺตฺติ,ํ เมธาวี สมุทรีเยฯ 

ตตฺถ เมธาต ิสมฺโมห ํเมธต ิหิสํตตี ิเมธาฯ ปาปเก วา อกุสเล ธมฺเม เมธต ิหิสํตตีปิิ เมธาฯ 
อถ วา – 

‘‘ปญฺญา ห ิเสฏฺฐา กุสลา วทนฺต,ิ 
นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ; 
สีล ํสิริญฺจาปิ สตญฺจ ธมฺโม, 
อนฺวายิกา ปญฺญวโต ภวนฺต’ี’ต ิ
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วจนโต ปน เมธต ิสีเลน สิริยา สตญฺจ ธมฺเมห ิสห คจฺฉต,ิ น เอกกิา หุตฺวา ตฏฺิฐตตีปิิ เมธาฯ อป
โร นโย – สุขุมมฺปิ อตฺถ ํธมฺมญฺจ ขปิปฺเมว เมต ิจ ธาเรต ิจาต ิเมธา, เอตฺถ เมตีต ิคณฺหาตตี ิอตฺ
โถฯ ตถา ห ิอฏฺฐสาลินิยํ วุตฺต ํ‘‘อสนิ วิย สิลุจฺจเย กเิลเส เมธต ิหิสํตตี ิเมธา, ขปิปํฺ คหณ
ธารณฏฺเฐน วา เมธา’’ตฯิ 

รนฺชธาตุวสา เจว, ราปุพฺพตริโตปิ จ; 
รตฺติสทฺทสฺส นิปผฺตฺติ,ํ สทฺทตฺถญฺญ ูวิภาวเยฯ 

รนฺชนฺต ิสตฺตา เอตฺถาต ิรตฺติ, รา สทฺโท ตยฺิยต ิฉิชฺชต ิเอตฺถาต ิรตฺติ, สตฺตานํ สทฺทสฺส 
วูปสมกาโลต ิอตฺโถฯ 

มา มาเน อติ ิโสอนฺต, กมฺมนีต ิจุโภห ิตุ; 
ธาตหู ิมาสสทฺทสฺส, นิปผฺตฺติ ํสมุทรีเยฯ 

ตถา ห ิสตฺตานํ อายุํ มานนฺโต วิย สิยต ิอนฺต ํกโรตตี ิมาโส, จตฺิตมาสาทโย ทฺวาทส มาสาฯ 
เสยฺยถทิ?ํ จตฺิโต วิสาโข เชฏฺโฐ อาสาฬฺโห สาวโณ ภทฺโท อสฺสยุโช กตฺตโิก มาคสิโร ผุสฺโส 
มาโฆ ผคฺคุโณตฯิ ตตฺร จตฺิโต มาโส ‘‘รมฺมโก’’ต ิ วุจฺจตฯิ ‘‘ยถาปิ รมฺมเก มาเส, พห ูปุปผฺนฺต ิวาริ
ชา’’ต ิปาฬิ ทสฺิสตฯิ ภทฺโท ปน ‘‘โปฏฺฐปาโท’’ต ิวุจฺจตฯิ 

อถ วา มาโสต ิอปรณฺณวิเสสสฺสปิ สุวณฺณมาสสฺสปิ นามฯํ ตตฺถ อปรณฺณวิเสโส ยถาปริมเิต 
กาเล อสิยต ิภกฺขยิตตี ิมาโส, อติโร ปน ‘‘มม อทิ’’นฺต ิมสิยต ิอามสิยต ิคณฺหยิตตี ิมาโสต ิวุจฺจติ
ฯ 

สํปุพฺพวทจเรห,ิ สํวจฺฉรรวสฺส ตุ; 
นิปผฺตฺติ ํสมุทเีรยฺย, สกฺยสีหสฺส สาสเนฯ 

ตถา ห ิต ํต ํสตฺต ํธมฺมปปฺวตฺตญฺิจ สงฺคมฺม วทนฺโต วิย จรต ิปวตฺตตตี ิสํวจฺฉโรฯ 

ภิทิภิกฺขิธาตุวสา, อถ วา ภยวาจก;ํ 
ภีสทฺท ํปุริม ํกตฺวา, อิกฺขธาตุวเสน จ; 
ภิกฺขุสทฺทสฺส นิปผฺตฺติ,ํ กถเยยฺย วิจกฺขโณฯ 
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ตถา ห ิกเิลเส ภนฺิทตตี ิภิกฺขุฯ ฉินฺนภนฺินปฏธโรตปิิ ภิกฺขุฯ ภกฺิขนสีโลตปิิ ภิกฺขุฯ สํสาเร 
ภยํ อกฺิขต,ิ อกฺิขนสีโลต ิวา ภิกฺขุฯ 

สทภิทีหิ ธาตหู,ิ สพภิฺสทฺทคติ ํวเท; 
สปปฺุริเส จ นิพฺพาเน, เอส สทฺโท ปวตฺตตฯิ 

อตฺริมานิ นิพฺพจนานิ – สีทนสภาเว กเิลเส ภนฺิทตตี ิสพภิฺ, สปปฺุริโส, โย ‘‘อริโย’’ตปิิ ‘‘ปณฺฑิ
โต’’ตปิิ วุจฺจตฯิ อปิจ สีทนสภาวา กเิลสา ภชิฺชนฺต ิเอตฺถาต ิสพภิฺ, นิพฺพานํ, ยํ ‘‘ราคกฺขโย’’ตอิาทิ
นาม ํลภตฯิ ตถา ห ิสํยุตฺตฏฺฐกถายํ วุตฺต ํ‘‘ยสฺมา นิพฺพานํ อาคมฺม สีทนสภาวา กเิลสา ภชิฺชนฺ
ต,ิ ตสฺมา ต ํสพฺภตี ิวุจฺจต’ี’ตฯิ 

เอตฺเถต ํวทาม – 

‘‘ยสฺมา นิพฺพานมาคม, สํสีทนสภาวิโน; 
กฺเลสา ภชิฺชนฺต ิต ํตสฺมา, สพฺภตี ิอมต’ํพฺรวุ’’นฺตฯิ 

พรฺูธาตุสทธาตหู,ิ ภิสิสทฺทสฺส สมฺภวํ; 
คุเณห ิพฺรูหติา ธรีา, โปราณาจริยา’พฺรวุํฯ 

ตถา ห ิพฺรวนฺตา เอตฺถ สีทนฺตตี ิภิสีต ิภิสิสทฺทสฺส สมฺภวํ โปราณา กถยิสุํฯ 

สุขธาตุวสา จาปิ, สุปุพฺพขาทโตปิ วา; 
สุปุพฺพขนุโต วาปิ, สุขสทฺทคติ ํวเทฯ 

สุขนฺต ิห ิสุขยตตี ิสุขฯํ ยสฺสุปปฺชฺชต,ิ ต ํสุขติ ํกโรตตี ิอตฺโถฯ สุฏฺฐุ ทุกฺข ํขาทตตีปิิ สุขํฯ 
สุฏฺฏุ ทุกฺข ํขนตตีปิิ สุขํฯ 

ทุกฺขธาตุวสา จาปิ, ทุปุพฺพขาทโตปิ วา; 
ทุปุพฺพขนุโต วาปิ, ทุกฺขสทฺทคติ ํวเทฯ 

ทุกฺขนฺต ิห ิทุกฺขยตตี ิทุกฺขฯํ ยสฺสุปปฺชฺชต,ิ ต ํทุกฺขติ ํกโรตตี ิอตฺโถฯ ทุฏฺฐุ สุข ํขาทตตีปิิ 
ทุกฺขํฯ ทุฏฺฐุ สุข ํขนตตีปิิ ทุกฺขํฯ อถ วา ทฺวิธา สุข ํขนตตีปิิ ทุกฺขํฯ 

คนฺธธาตุวสา จาปิ, คมุธาตุวเสน วา; 
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คมุธาธาตุโต วาปิ, คนฺธสทฺทคติ ํวเทฯ 

ตถา ห ิคนฺธยตตี ิคนฺโธ, อตฺตโน วตฺถุ ํสูจยต ิ‘‘อทิ ํ สุคนฺธ,ํ อทิ ํทุคฺคนฺธ’’นฺต ิปกาเสต,ิ 
ปฏิจฺฉนฺนํ, วา ปุปผฺผลาทิ ํ‘‘อทิเมตฺถ อตฺถ’ี’ต ิ เปสุญฺญ ํกโรนฺโต วิย อโหสีต ิอตฺโถฯ อถ วา คนฺธ
ยต ิฉินฺทต ิมนาปคนฺโธ สุคนฺธภาเวน ทุคฺคนฺธ,ํ อมนาปคนฺโธ จ ทุคฺคนฺธภาเวน สุคนฺธนฺต ิคนฺโธ
ฯ เอตฺถ ปน คนฺธสทฺทสฺส เฉทนวาจกตฺเต – 

‘‘อตชิาต ํอนุชาต,ํ ปุตฺตมจิฺฉนฺต ิปณฺฑิตา; 
อวชาต ํน อจิฺฉนฺต,ิ โย โหต ิกุลคนฺธโน’’ต ิ

อยํ ปาฬิ นิทสฺสนํฯ วายุนา วา นียมาโน คจฺฉตตี ิคนฺโธฯ กจฺจายนสฺมิญหิฺ ‘‘ขาทามคมานํ 
ขนฺธนฺธคนฺธา’’ต ิขาทอมคมิอจิฺเจเตสํ ธาตนูํ ยถากฺกม ํขนฺธ อนฺธคนฺธาเทสา วุตฺตาฯ อถ วา 
คจฺฉนฺโต ธริยเต โสต ิคนฺโธฯ วุตฺตญฺเหต ํภทนฺเตน พุทฺธทตฺตาจริเยน เวยฺยากรเณน นิรุตฺ
ตนิยทสฺสินา ‘‘ธริยตตี ิคจฺฉนฺโต, คนฺโธ สูจนโตปิ วา’’ตฯิ 

รสธาตุวสา เจว, รมาสธาตุโตปิ จ; 
รสสทฺทสฺส นิปผฺตฺติ,ํ อาหุ ธมฺมรสญฺญุโนฯ 

รโสต ิห ิรสนฺต ิต ํอสฺสาเทนฺตตี ิรโส, รมนฺตา ต ํอสนฺตตีปิิ รโสฯ วุตฺตมฺปิ เจต ํ‘‘รมมานา น’
สนฺตตี ิรโสต ิปริทปิีโต’’ตฯิ ตตฺรายมตฺโถ – เทวมนุสฺสาทโย สตฺตา ยสฺมา รมมานา นํ ธมฺมชาต ํ
อสนฺต ิภกฺขนฺต,ิ ตสฺมา ต ํธมฺมชาต ํรโส นามาต ินิรุตฺตญฺญหู ิปริทปิีโตตฯิ ปทจฺเฉโท ปน เอวํ 
เวทติพฺโพ – 

นํ อสนฺต ิน สนฺตตี,ิ ปทจฺเฉโท สิยา ตหิ;ํ 
กมฺมการกภาเวน, อตฺโถ ห ิตตฺถ อจิฺฉิโตฯ 

อติ ิวุตฺตานุสาเรน, อวุตฺเตสุ ปเทสุปิ; 
ยถารห ํนยญฺญหู,ิ นโย เนยฺโย สุโสภโนฯ 

ธาตุจนฺิตาย เย มุตฺตา, อนิปผฺนฺนาต ิเต มตา; 
เต จาปิ พหโว สนฺต,ิ ปีตโลหิตกาทโย; 

นิปผฺนฺเน อปิ ธาตหู,ิ สทฺเท ธคาอติอิาทโย; 
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อนิปผฺนฺนํว เปกฺขนฺต,ิ ควาทิวิธเิภทโตฯ 

ตถา ห ิ‘‘คจฺฉตตี ิโค’’, อติ ิวุตฺตปท ํปุน; 
อนิปผฺนฺนํ กริตฺวาน, ‘‘คาโว’’ อจิฺจาทกิพํฺรวุํฯ 

เอกนฺเตน อนิปผฺนฺนา, สทฺทา วิฑูฑภาทโย; 
ธาตุรูปกสทฺทา จ, ‘‘ปพฺพตายต’ิ’อาทโยฯ 

เสยฺยถทิ?ํ ‘‘วิฑูฑโภ, ตสฺิโส, เยวาปโน, ปีต,ํ โลหติ’ํ’ อจิฺเจวมาทนีิ นามกิปทานิ อนิปผฺนฺนานิ 
ภวนฺตฯิ ‘‘นีล,ํ ปีต,ํ เยวาปนโก’’ อจิฺจาทนีิ ปน นีลวณฺเณ ปีตวณฺเณฯ เก เร เค สทฺเทต ิธาตุวเสน 
อาคตตฺตา นีลตตี ินีลํ, ปีตตตี ิปีตํ, เย วา ปน อติวิจเนน ภควตา กยิเต กถยิเตต ิเยวาปนโกต ิ
นิพฺพจนมรหนฺตตี ินิปผฺนฺนานีต ิวตฺตพฺพานิฯ เกจ ิปเนตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘นนุ นีลต ิปีตตตีอิาทนีิ กฺริ
ยาปทานิ เตปิฏเก พุทฺธวจเน น ทสฺิสนฺต’ี’ต?ิ กญฺิจาปิ น ทสฺิสนฺต,ิ ตถาปิ เอตรห ิอวิชฺชมานา 
ปุราณภาสา เอสาต ิคเหตพฺพานิฯ ยถา ห ิ‘‘นาถตตี ินาโถ’’ต ิ เอตฺถ กญฺิจาปิ ‘‘นาถต’ี’ต ิ กฺริยาปท ํ
พุทฺธวจเน น ทสฺิสต,ิ ตถาปิ นาถ ยาจโนปตาปิสฺสริยาสีสเนสูต ิธาตุโน ทฏฺิฐตฺตา อฏฺฐกถา
จริยา คณฺหิสุํเยว, เอวํ สมฺปทมทิ ํทฏฺฐพฺพฯํ น ห ิกฺริยาปทปริหโีน ธาตุ วุจฺเจยฺยฯ 

กญฺิจ ภยฺิโย – ยถา ‘‘ยาว พฺยาต ินิมสีต,ิ ตตฺราปิ รสตพิฺพโย’’ต ิชาตกปาฬิยํ อมิสฺมิ ํพุทฺธุป ฺ
ปาเท เทวมนุสฺสานํ โวหารปเถ อสญฺจรนฺต ํปุราณภาสาภตู ํ‘‘พฺยาต’ี’ต ิ กฺริยาปทมฺปิ ทสฺิสต,ิ ตถา 
‘‘นีลต,ิ ปีตต’ี’ตอิาทหีปิิ ปุราณภาสาภเูตห ิกฺริยาปเทห ิภวิตพฺพฯํ ตตฺถ ยาว พยฺาตีต ิยาว อุมฺมี
สตฯิ อยญฺห ิตสฺมิ ํกาเล โวหาโร, ยสฺมิ ํกาเล โพธสิตฺโต จฬูโพธ ินาม ปริพฺพาชโก อโหสิฯ ยถา 
ปน วิฑูฑภสทฺทาทโย ธาตุวเสน อนิปผฺนฺนา นาม วุจฺจนฺต,ิ ตถา ‘‘ปพฺพตายต,ิ สมุทฺทายต,ิ จจิฺ
จฏิายต,ิ ธมูายต,ิ ทุทฺทุภายต,ิ เมตฺตายต,ิ กรุณายต,ิ มมายต’ิ’ อจิฺเจวมาทโย จ ‘‘ฉตฺตยีต,ิ วตฺถี
ยต,ิ ปริกฺขารียต,ิ ธนียต,ิ ปฏียต’ิ’ อจิฺเจวมาทโย จ ‘‘อตหิตฺถยต,ิ อุปวีณยต,ิ ทฬฺหยต,ิ ปมาณยต,ิ 
กุสลยต,ิ วิสุทฺธยต’ิ’ อจิฺเจวมาทโย จ ธาตุวเสน อนิปผฺนฺนาเยว นาม วุจฺจนฺตฯิ 

ตตฺถ ‘‘ปพฺพตายต’ี’ตอิาทสุี สงฺโฆ ปพฺพตมวิ อตฺตานมาจรต ิปพพฺตายติ, เอวํ สมุทฺทายติฯ 
สทฺโท จจิฺจฏิมวิ อตฺตานมาจรต ิจิจฺจิฏายติฯ วตฺถุ ธมูมวิ อตฺตานมาจรต ิธูมายติฯ สทฺโท ทุทฺ
ทุภอติ ิอาจรต ิทุทฺทุภายติ, ภกฺิขุ เมตฺตายต,ิ ตถา กรุณายตฯิ ‘‘มม อทิ’’นฺต ิคณฺหต ิมมายติฯ 
อฉตฺต ํฉตฺตมวิ อาจรต ิฉตฺตียติฯ อปุตฺต ํปุตฺตมวิ อาจรต ิปุตฺตียติ, สิสฺสํ อาจริโย, อตฺตโน ปตฺต
มจิฺฉต ิปตฺตียติฯ เอวํ วตฺถยีต,ิ ปริกฺขารียต,ิ จวีรียต,ิ ธนียต,ิ ปฏียตฯิ หตฺถนิา อตกฺิกมต ิ
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อติหตฺถยติฯ วีณาย อุปคายต ิอุปวีณยติฯ ทฬฺห ํกโรต ิวีริยํ ทฬหฺยติฯ ปมาณํ กโรต ิปมาณ
ยติฯ กุสล ํปุจฺฉต ิกุสลยติฯ วิสุทฺธา โหต ิรตฺต ิวิสุทฺธายติฯ 

ตตฺรายํ ปทมาลา – ‘‘ปพฺพตายต,ิ ปพฺพตายนฺตฯิ ปพฺพตายสิ, ปพฺพตายถฯ ปพฺพตายาม,ิ 
ปพฺพตายามา’’ต ิอมินิา นเยน อฏฺฐนฺนํ วิภตฺตนีํ วเสน เสสํ สพฺพ ํโยเชตพฺพ,ํ เอวํ ‘‘สมุทฺทายต,ิ 
ฉตฺตยีต’ี’ตอิาทสุีฯ ตตฺร การิตวเสนปิ ‘‘ปพฺพตายนฺต ํปโยชยต ิปพฺพตายต,ิ ปุตฺตยินฺต ํปโยชยต ิ
ปุตฺตยีต’ิ’ อจิฺจาท ิปทสิทฺธ ิภวตฯิ อยํ ปน ปทมาลา – ปพฺพตายต,ิ ปพฺพตายนฺตฯิ ปพฺพตายสิฯ 
เสสํ โยเชตพฺพฯํ อจิฺเจวํ ธาตุวเสน นิปผฺนฺนานิปผฺนฺนปทานิ วิภาวิตานิฯ 

อทิานิ ธาตุคณลกฺขณํ, อธาตุลกฺขณํ, การิตปจฺจยโยค,ํ สการิเตกกมฺมทฺวิกมฺมตกิมฺมปท,ํ อู
หนียรูปคณํ, ธาตนูํ เอกคณิกทฺวิคณิกเตคณิกปท,ํ สุทฺธกตฺตุเหตุกตฺตุปทรูปํ, กมฺมภาวปทรูปํ, 
เอกการิตทฺวิการิตปท,ํ อการิตทฺวิกมฺมกปทญฺจ สพฺพเมต ํยถารห ํกถยามฯ 

ตตฺร สพฺพธาตุกนิสฺสิเต สุทฺธกตฺตุปปฺโยเค สุทฺธสฺสรธาตุโต วา เอกสฺสรโต วา อเนกสฺสรโต 
วา อปจฺจยสฺส ปรภาโว ภูวาทิคณลกฺขณํ สามญฺญลกฺขณวเสน, วิเสสลกฺขณวเสน ปน อาขฺยาตตฺ
เต อิการนฺตาเนกสฺสรธาตุโต สห อปจฺจเยน นิจฺจ ํนิคฺคหตีาคมนญฺจ นามกิตฺเต นิคฺคหตีาคม
นมตฺตญฺจ ภูวาทิคณลกฺขณํฯ อากฺยาตตฺเต กตฺตริ ธาตหู ิอปจฺจเยน สทฺธินํิยตวเสน นิคฺคหตีา
คมนํ รุธาทิคณลกฺขณํ สามญฺญลกฺขณวเสน, วิเสสลกฺขณวเสน ปน อาขฺยาตตฺเต กตฺตริ ธาตหู ิ
อิวณฺเณกาโรการปจฺจเยห ิสทฺธิ ํนิยตวเสน นิคฺคหตีาคมนญฺจ นามกตฺเต อนิยตวเสน นิคฺคหตีา
คมนมตฺตญฺจ รุธาทิคณลกฺขณํฯ กตฺตริ ธาตหู ิอาเทสลาภาลาภโิน ยปจฺจยสฺส ปรภาโว 
ทิวาทิคณลกฺขณํฯ กตฺตริ ธาตหู ิยถารห ํณุ ณา อุณาปจฺจยานํ ปรภาโว สฺวาทิคณลกฺขณํฯ 
กตฺตริ ธาตหู ินาปจฺจยสฺส ปรภาโว กิยาทิคณลกฺขณํฯ กตฺตริ ธาตหู ิอาขฺยาตตฺเต อปปฺกตรปปฺ
โยควเสน นามกิตฺเต ปจุรปปฺโยควเสน ปฺปณฺหาปจฺจยานํ ปรภาโว คหาทิคณลกฺขณํฯ กตฺตริ 
ธาตหู ิยถาสมฺภวํ โอยิรปปฺจฺจยานํ ปรภาโว ตนาทิคณลกฺขณํฯ อาขฺยาตตฺเต กตฺตริ ธาตหู ิ
สพฺพถา เณณยปปฺจฺจยานํ ปรภาโว จุราทิคณลกฺขณํ สามญฺญลกฺขณวเสน, วิเสสลกฺขณวเสน 
ปน อาขฺยาตตฺเต อิการนฺตธาตุโต สห เณ ณยปจฺจเยห ินิจฺจ ํนิคฺคหตีาคมนญฺจ นามกิตฺเต นิคฺค
หตีาคมนมตฺตญฺจ จุราทิคณลกฺขณํฯ คณสูจกานํ ปจฺจยานมปรตฺต ํอธาตุลกฺขณํฯ อติ ิ
ธาตุคณลกฺขณมธาตุลกฺขณํ วิภาวิตฯํ 

การิตปจฺจยสฺส โยเค ‘‘เณ ณโย ณาเป ณาปโย จา’’ต ิอเิม จตฺตาโร การิตปจฺจยาฯ 

เณ ณยาสุํ อวุณฺณนฺตา, 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๖๖  
 

อาทนฺตา ปจฺฉิมา ทุเว; 
เสสโต จตุโรทฺเว วา, 
ณโยเยว อธาตุโตฯ 

ตตฺร สาเวต,ิ สาวยตฯิ ภาเวต,ิ ภาวยต,ิ โอภาเสต,ิ โอภาสยตฯิ อมิานิ การิเต อุวณฺณนฺต
ธาตุรูปานิฯ 

ทาเปต,ิ ทาปยตฯิ หาเปต,ิ หาปยตฯิ นฺหาเปต,ิ นฺหาปยตฯิ นหาเปต,ิ นหาปยตฯิ อาการนฺต
ธาตุรูปานิฯ 

โสเสต,ิ โสสยตฯิ โสสาเปต,ิ โสสาปยตฯิ โฆสาเปต,ิ โฆสาปยตฯิ อการนฺตธาตุรุปานิฯ 

มคฺโค สํสารโต โลก ํญาเปต,ิ ญาปยตฯิ อิธาตุรูปานิ นิคฺคจฺฉาเปตตี ิเอเตสมตฺโถฯ อมิานิ ห ิ
นิปุพฺพาย อิธาตุยา วเสน สมฺภตูานิ เหตุกตฺตุรูปานิฯ ตถา ห ิสุทฺธกตฺตุภาเวน มคฺโค สยํ ญายต,ิ 
สํสารโต นิคฺคจฺฉตตี ิญาโยต ิวุจฺจตฯิ 

ปาเวต,ิ ปาวยต,ิ อธุาตุรูปานิฯ วทาเปตตี ิเอเตสมตฺโถฯ อมิานิ ห ิปปุพฺพาย อธุาตุยา วเสน 
สมฺภตูานิ เหตุกตฺตุรูปานิฯ ตถา ห ิ‘‘โย อาตุมานํ สยเมว ปาวา’’ต ิสุทฺธกตฺตุปท ํอาหจฺจภาสิต ํทสฺิ
สตฯิ 

เขเปต,ิ เขปยตฯิ กงฺเขต,ิ กงฺขยต,ิ กงฺขาเปต,ิ กงฺขาปยตฯิ อาจกฺิขาเปต,ิ อาจกฺิขาปยตฯิ 
อิวณฺณนฺตธาตุรูปานิฯ 

ขเิยต,ิ ขยิยตฯิ มลิาเยต,ิ มลิายยตฯิ เอการนฺตธาตุรูปานิฯ 

สิเยต,ิ สิยยตฯิ โอการนฺตธาตุรูปานิฯ 

ปพฺพตายายต,ิ ปุตฺตยิายตฯิ อธาตุนิสฺสิตานิ รูปานิฯ อมินิา นเยน เสสานิ อวุตฺตานิปิ รูปานิ 
สกฺกา วิญฺญาตุ ํวิญฺญุนา ปาฬินยญฺญุนาต ิวิตฺถาโร น ทสฺสิโตฯ อติ ิการิตปจฺจยโยโค สงฺเขเปน 
วิภาวิโตฯ 

อทิานิ สการิเตกกมฺมาทีนิ พฺรูม – 

อกมฺมกา เอกกมฺมา, ทฺวิกมฺมา วาปิ โหนฺต ิห;ิ 



 

สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับเร่งด่วน มหาบาลีวิชชาลัย  | ๒๖๗  
 

การิตปจฺจเย ลทฺเธ, สกมฺมา จ ทฺวิกมฺมกาฯ 

สยํ โสเธต ิโส ภมูิ,ํ โสธาเปต ิปเรมหิ;ํ 
นรํ กมฺม ํการยต,ิ วิญฺเญยฺยํ กมโต อทิฯํ 

ทฺวิกมฺมกิา สมฺภวนฺต,ิ ตกิมฺมา เอตฺถ ทปีเย; 
‘‘อสฺิสโร เสวก ํคาม,ํ อช ํนาเยต’ิ’ อจิฺจปิฯ 

‘‘นโร นเรน วา คาม,ํ อช ํนาเยต’ิ’อจิฺจปิ; 
กมฺมตฺถทปีกเํยว, กรณํ เอตฺถ อจิฺฉิตฯํ 

อติ ิสการิเตกกมฺมาทนีิ วิภาวิตานิฯ 

อทิานิ อูหนียรูปคณํ พฺรูม – โหต,ิ โภต,ิ สมฺโภต,ิ อทิ ํภูวาทิรูปํฯ สุมฺโภต,ิ ปริสุมฺโภต,ิ อทิ ํ
รุธาทิคปํูฯ นินฺทต,ิ วินินฺทต,ิ พนฺธต,ิ อทิ ํภูวาทิรูปํฯ ฉินฺทต,ิ ภนฺิทต,ิ รุนฺธต,ิ อทิ ํรุธาทิรูปํฯ เท
ต,ิ เนต,ิ วเทต,ิ อนฺเวต,ิ อทิ ํภูวาทิรูปํฯ รุนฺเธต,ิ ปฏิรุนฺเธต,ิ อทิ ํรุธาทิรูปํฯ พุทฺเธต,ิ ปลพิุทฺเธต,ิ 
อทิ ํจุราทิรูปํฯ ชยต,ิ สยต,ิ ปลายต,ิ มลิายต,ิ คายต,ิ อทิ ํภูวาทิรูปํฯ หายต,ิ สายต,ิ นฺหายต,ิ อทิ ํ
ทิวาทิรูปํฯ กถยต,ิ จนฺิตยต,ิ ภาชยต,ิ อทิ ํจุราทิรูปํฯ คพฺพต,ิ ปคพฺพต,ิ อทิ ํภูวาทิรูปํฯ กุพฺพต,ิ 
กฺรุพฺพต,ิ อทิ ํตนาทิรูปํฯ หโินต,ิ จโินต,ิ อทิ ํสฺวาทิรูปํฯ ตโนต,ิ สโนต,ิ กโรต,ิ อทิ ํตนาทิรูปํฯ จนฺิ
เตต,ิ จนฺิตยต,ิ อทิ ํกตฺตุรูปญฺเจว เหตุกตฺตุรูปญฺจฯ กนฺเตต,ิ กนฺตยต,ิ อทิ ํเหตุกตฺตุรูปเมวฯ ภกฺเข
ต,ิ ภกฺขยต,ิ วาเทต,ิ วาทยต,ิ อทิ ํสุทฺธกตฺตุรูปญฺเจว เหตุกตฺตุรูปญฺจฯ มิยฺยตีต ิกตฺตุปทญฺเจว 
กมฺมปทญฺจฯ ภาเวถาต ิพหุวจนญฺเจว เอกวจนญฺจฯ สํยมิสฺสนฺต ิอนาคตวจนญฺเจว อตตีวจนญฺจ
ฯ อนุสาสตีต ิอาขฺยาตญฺเจว นามกิญฺจฯ คจฺฉํ วิธมํ นิกฺขณนฺต ินามกิญฺเจว อาขฺยาตญฺจฯ 
เอตฺถ อาขฺยาตตฺเต คจฺฉนฺต ิอนาคตวจนํ, วิธมนฺต ิอตตีวจนํ, นิขณนฺต ิปริกปปฺวจนํ, สพฺพ ํวา 
เอต ํปท ํอนาคตาธวิจนนฺตปิิ วตฺตุ ํวฏฺฏเตวฯ อมินิา นเยน อญฺญานิปิ อหูนียปทานิ นานปปฺการ
โต โยเชตพฺพานิฯ อมิานิ ปทานิ ทุพฺพญฺิเญยฺยวิเสสานิ มนฺทพุทฺธนีํ สมฺโมหกรานิ อาจริยปาจริเย 
ปยิรุปาสิตฺวา เวทนียานีต ิอหูนียรูปคโณ วิภาวิโตฯ 

อทิานิ เอกคณิกาทีนิ วทาม – ธา ธารเณ, ภูวาทิคณิกวเสนายํ เอกคณิกา สกมฺมกิา ธาตุ
ฯ ภควา สกลโลกสฺส หติ ํทธาต ิวิทธาต,ิ ปุริโส อตฺถ ํสํวิเธต,ิ นิธิ ํนิเธต,ิ อมิานิ สุทฺธกตฺตริ ภวนฺติ
ฯ ‘‘สํวิธาเปต,ิ วิธาเปต’ี’ต ิอมิานิ เหตุกตฺตริ ภวนฺตฯิ กมฺเม ปน ภาเว จ ‘‘อนุวิธยีต’ี’ตอิาทนีิ ภวนฺ
ตฯิ ตถา ห ิกมฺเม ‘‘นิธ ินาม นิธยีต’ี’ต ิจ ‘‘ธยีต ิธปิยตตี ิเธยฺย’’นฺต ิจ รูปานิ ทสฺิสนฺตฯิ ตตฺถ กมฺเม 
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‘‘กมฺม ํสตฺเตห ิอนุวิธยฺิยต,ิ กมฺมานิ สตฺเตห ิอนุวิธยฺิยนฺตฯิ โภ กมฺม ตฺวํ สตฺเตห ิอนุวิธยฺิยสิ, อห ํ
กมฺม ํสตฺเตห ิอนุวิธยฺิยาม’ี’ตอิาทนิา โยเชตพฺพฯํ ภาเว ปน ‘‘สตฺโต ทุกฺข ํอนุวิธยฺิยต,ิ สตฺตา ทุกฺข ํ
อนุวิธยฺิยนฺต,ิ โต สตฺต ตฺวํ ทุกฺข ํอนุวิธยฺิยสี’’ต ิโยเชตพฺพฯํ อยํ นโย อตวิิย สุขุโม ปาฬินยานุกโูล
ฯ 

นามกิปทตฺเต ‘‘ธาต’ู’ตอิาทนีิ ภวนฺตฯิ ตตฺถ ธาตูต ิสลกฺขณํ ทธาต ิธาเรตตี ิธาตุฯ อฏฺฐกถา
สุ ปน ‘‘สลกฺขณธารณโต ทุกฺขวิธานโต ทุกฺขธานโต จ ธาต’ู’ต ิวุตฺตฯํ ธาตูต ิปถวีธาตาทธิาตุโยฯ 
ตตฺถ สลกฺขณธารณโตต ิยถา ตตฺิถยิปริกปปิฺโต ปกต ิอตฺตาต ิเอวมาทโิก สภาวโต นตฺถ,ิ น 
เอวเมตา, เอตา ปน สลกฺขณํ สภาวํ ธาเรนฺตตี ิธาตุโยฯ ทุกฺขวิธานโตต ิทุกฺขสฺส วิทหนโตฯ เอ
ตา ห ิธาตุโย การณภาเวน ววตฺถติา หุตฺวา ยถา อยโลหาทธิาตุโย อยโลหาทอิเนกปปฺการํ สํสาร
ทุกฺข ํวิทหนฺตฯิ ทุกฺขธานโตต ิอนปปฺกสฺส ทุกฺขสฺส วิธานมตฺตโต อวสวตฺตนโต, ต ํวา ทุกฺข ํเอ
ตาห ิการณภตูาห ิสตฺเตห ิอนุวิธยีต,ิ ตถาวิหติญฺจ ต ํเอเตสฺเวว ธยีต ิฐปิยต,ิ เอวํ ทุกฺขธานโต 
ธาตุโยฯ อปิจ นิชฺชวีฏฺโฐ ธาตโวต ิคเหตพฺพฯํ ตถา ห ิภควา ‘‘ฉ ธาตุโยสํ ภกฺิขุ ปุริโส’’ตอิาทสุี 
ชวีสญฺญาสมหูนตฺถ ํธาตุเทสนํ อกาสีตฯิ โย ปน ตตฺถ อมฺเหห ิภาวฏฺฐาเน ‘‘สตฺโต ทุกฺข ํอนุวิธยฺิย
ต’ี’ต ิตปุิริสมณฺฑิโต เอกวจนพหุวจนิโก ปฐมาวิภตฺตปิปฺโยโค วุตฺโตฯ โส  – 

‘‘ทสูิโต คริิทตฺเตน, หโย สามสฺส ปณฺฑโว; 
โปราณํ ปกติ ํหตฺิวา, ตสฺเสวานุวิธยฺิยต’ี’ต ิจ 

‘‘มาตา ห ิตว อรินฺธต,ิ วิธุรสฺส หทยํ ธนิยฺยต’ี’ต ิจ ‘‘เต สํกเิลสิกา ธมฺมา ปหยีิสฺสนฺต’ี’ต ิจ อิ
มาสํ ปาฬีนํ วเสน สารโต ปจฺเจตพฺโพฯ ตตฺถ ปณฺฑโว นาม อสฺโส คริิทตฺตนามกสฺส อสฺสโค
ปกสฺส ปกติ ํอนุวิธิยฺยติ อนุกโรตตี ิอตฺโถฯ เอตฺถ จ ยท ิกตฺตุปท ํอจิฺฉิต ํสิยา, ‘‘อนุวิทธาต’ี’ต ิ
ปาฬิ วตฺตพฺพา สิยาฯ ยท ิกมฺมปท ํอจิฺฉิต ํสิยา, ‘‘ปณฺฑเวนา’’ต ิ ตตยินฺต ํกตฺตุปท ํวตฺตพฺพ ํสิยา, 
เอวํ อวจเนน ‘‘อนุวิธยฺิยต’ี’ต ิ อทิ ํภาวปทนฺต ิสิทฺธฯํ น เกนจ ิเอตฺถ วตฺตุ ํสกฺกา ‘‘ทิวาทิคเณ กตฺ
ตริ วิหติยปจฺจยสฺส วเสน วุตฺต ํอทิ ํรูป’’นฺต,ิ ธาธาตุยา ทิวาทิคเณ อปปฺวตฺตนโต, เอกนฺตภู
วาทิคณิกตฺตา จฯ ทุตยิปปฺโยเค ปน ยท ิกตฺตุปท ํอจิฺฉิต ํสิยา, ‘‘ธนุเต’’ต ิ ปาฬิ วตฺตพฺพา สิยาฯ 
ยท ิกมฺมปท ํอจิฺฉิต ํสิยา, ‘‘ธาตุยา’’ต ิวตฺตพฺพ ํสิยาฯ เอวํ อวจเนน ‘‘ธนิยฺยต’ี’ต ิอทิมฺปิ ภาวปทนฺ
ต ิสิทฺธฯํ เอตฺถ ‘‘ธนิยฺยตีต ิปตฺเถต,ิ อจิฺฉตตี ิอตฺโถ’’ต ิอฏฺฐกถายํ วุตฺตฯํ ‘‘ธนุ ยาจเน’’ต ิธาตุ 
เอสา เอกนฺเตน ตนาทิคเณเยว วตฺตตฯิ ตตยิปปฺโยเค ‘‘ปหยีิสฺสนฺต’ี’ต ิยท ิภูวาทิคเณ ‘‘หา 
จาเค’’ต ิธาตุยา รูปํ สิยา, กตฺตริ ‘‘ปชหสฺิสนฺต’ี’ต ิรูปํ สิยา, ‘‘กสฺมา โน ปชหสฺิสต’ี’ต ิเอตฺถ วิยฯ 
กมฺมปท ํปน ‘‘ปชหยิิสฺสนฺต’ี’ต ิสิยาฯ ยสฺมา ‘‘ปหยีิสฺสนฺต’ี’ต ิอทิ ํทิวาทิคเณ ‘‘หา ปริหานิย’’นฺต ิ
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ธาตุยา รูปตฺตา ‘‘ปหายิสฺสนฺต’ี’ต ิกตฺตุปทรูปํ สิยา ‘‘อาชญฺโญ กุรุเต เวค,ํ หายนฺต ิตตฺถ วฬวา’’ต ิ
อกมฺมกสฺส กตฺตุปทรูปสฺส ทสฺสนโต, ตสฺมา ‘‘ปหายิสฺสนฺต’ี’ต ิอวตฺวา ‘‘ปหยีิสฺสนฺต’ี’ต ิวจเนน 
ยปจฺจโย ภาเว วตฺตตตี ิญายตฯิ 

เกจ ิปเนตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘โส ปหยีิสฺสตฯิ เต สํกเิลสิกา ธมฺมา ปหยีิสฺสนฺตฯิ รูปํ วิภวิยฺยตฯิ อคฺคิ
ชาห ิปุพฺเพว ภยูเต’ตอิาทสุี ยปจฺจโย กมฺเมเยว วิหโิต, น ภาเวฯ กมฺมกตฺตุวเสน ห ิอเิม ปโยคา 
ทฏฺฐพฺพา, สยเมว ปียเต ปานียํ, สยเมว กโฏ กริยเตต ิปโยคา วิยา’’ตฯิ ต ํน, เอวญฺห ิสต ิ
‘‘ปชหยิิสฺสนฺต’ี’ตอิาทนีิ สกมฺมกธาตุรูปานิ วตฺตพฺพานิ ‘‘ปียเต กริยเต’’ต ิรูปานิ วิยฯ เอตฺถ ปน 
ภาวฏฺฐาเน กตฺตุโน ฐิตภาโว เหฏฺฐา นานปปฺกาเรน ทสฺสิโตต ิน วุตฺโตฯ เย สทฺทสตฺเถ มต ํคเหตฺ
วา สาสนิกา ครู ภาเว อทพฺพวุตฺตโิน ภาวสฺเสกตฺตา เอกวจนเมว, ตญฺจ ปฐมปุริสสฺเสว ‘‘ภยูเต 
เทวทตฺเตน เทวทตฺเตน สมฺปตฺติ ํอนุภวนนฺต ิอตฺโถ’’ต ิปโยคญฺจ ตทตฺถโยชนญฺจ วทนฺตฯิ เตสํ ต ํ
วจนํ ปาฬิยา, อฏฺฐกถาทหี ิจ น สเมต,ิ ตสฺมา ยถาวุตฺโตเยวตฺโถ อายสฺมนฺเตห ิธาเรตพฺโพฯ 

ชร โรเคฯ ชรต,ิ ชริยฺยตฯิ ชรวโยหานิยํฯ ชรีต,ิ ชยฺิยตฯิ อมิา ทฺเวปิ ภูวาทิ คณิกวเสน เอก
คณิกาฯ ตาสํ อยํ สาธารณรูปวิภาวนาฯ ‘‘เยน จ สนฺตปปฺต,ิ เยน จ ชริยฺยต’ี’ตอิาทฯิ ตตฺถ เยน จ 
ชริยฺยตีต ิเยน เตโชคเตน กุปิเตน อยํ กาโย เอกาหกิาทชิรโรเคน ชริยฺยต ิชรตฯิ อถ วา เยน จ 
ชริยติ เยน อยํ กาโย ชรีต ิอนฺิทฺริยเวกลฺยต ํพลกฺขยํ ปลติวลติาทญฺิจ ปาปุณาตฯิ 

มร ปาณจาเคฯ ภูวาทิคณิโกยํ อกมฺมโก จฯ สตฺโต มรต,ิ มยฺิยตฯิ กญฺิจาปิ อยํ ธาตุ ‘‘มร 
ปาณจาเค’’ต ิวจนโต สกมฺมโก วิย ทสฺิสต,ิ ตถาปิ ‘‘ปุตฺโต มรตฯิ กจิฺฉํ วตายํ โลโก อาปนฺโน ชา
ยต ิจ ชยฺิยต ิจ มยฺิยต ิจา’’ต ิเอวมาทนีํ กมฺมรหติปปฺโยคานํ ทสฺสนโต อกมฺมโกเยวาติ ทฏฺฐพฺพฯํ 
อตฺถโยชนานเยน ปน มรตีต ิปาณํ จชตตี ิกมฺม ํอาเนตฺวา กเถตุ ํลพฺภตฯิ ‘‘มรต,ิ มยิต’ี’ต ิอมิานิ 
สุทธฺกตฺตุปทานิ, ‘‘สตฺโต สตฺต ํมาเรต,ิ มารยต,ิ มาราเปต,ิ มาราปยต’ี’ต ิอมิานิ การิตปทสงฺขาตา
นิ เหตุกตฺตุปทานิฯ เอตฺถ จ โย อมต ํสตฺต ํมรณํ ปาเปต,ิ โส วธโก มาเรต ิมารยต ิมาราเปต ิมา
ราปยตตี ิจ วุจฺจตฯิ สตฺโต สตฺเตห ิมาริยต ิมาราปิยตตี ิอมิานิ กมฺมปทานิฯ ภาวปทมปปฺสิทฺธฯํ 
เอวมญฺญตฺราปิ ปสิทฺธตา จ อปปฺสิทฺธตา จ อุปปริกฺขติพฺพาฯ 

ขาท ภกฺขเณฯ อยํ ปน ภูวาทิคณิกวเสน เอกคณิโก สกมฺมโก ธาตุฯ ขาทต,ิ สงฺขาทต,ิ อมิา
น ิสุทฺธกตฺตุปทานิฯ ปุริโส ปุริเสน ปุริสํ วา ปูวํ ขาเทต ิขาทยติ ขาทาเปต ิขาทาปยต,ิ อมิานิ 
เหตุกตฺตุปทานิฯ เอตฺถ จ โย อขาทนฺต ํขาทนฺต ํวา ขาทาหตี ิปโยเชต,ิ โส ขาทาปโก ขาเทต ิ
ขาทยต ิขาทาเปต ิขาทาปยตตี ิจ วุจฺจตฯิ ขชฺชต,ิ สํขชฺชต,ิ สงฺขาทยิตฯิ อมิานิ กมฺมปทานิฯ 
อตฺรปนายํ ปาฬิ ‘‘อตตี ํปาห ํอทฺธานํ รูเปน ขชฺชิ,ํ เสยฺยถาปาห ํเอตรห ิปจฺจุปปฺนฺเนน รูเปน ขชฺ
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ชามฯิ อหญฺเจว โข ปน อนาคต ํรูปํ อภนินฺเทยฺยํ, อนาคเตนปาห ํรูเปน ขชฺเชยฺยํ, เสยฺยถาเปตรห ิ
ขชฺชาม’ี’ตฯิ ภาวปท ํน ลพฺภต ิสกมฺมกตฺตา อมิสฺส ธาตุสฺสฯ ภูวาทิคโณฯ อยํ นามธาตุ เอกนฺ
ตรุธาทิคณิโกต ิอปปฺสิทฺโธฯ 

ทิวาทิคเณ ตา ปาลเนฯ โลก ํตายต ิสนฺตายตฯิ อมิานิ สกมฺมกานิ สุทฺธกตฺตุปทานิฯ 
เหตุกตฺตุปท ํปน กมฺมปทญฺจ ภาวปทญฺจ อปปฺสิทฺธานิฯ 

สุธ สํสุทฺธิยํฯ จตฺิต ํสุชฺฌต ิวิสุชฺฌตฯิ อมิานิ อกมฺมกานิ สุทฺธกตฺตุปทานิฯ โสเธต,ิ โสธยต,ิ 
โสธาเปต,ิ โสธาปยต,ิ อมิานิ เหตุกตฺตุรูปานิฯ เอตฺถ จ โย อสุทฺธ ํฐานํ สุทฺธ ํกโรต ,ิ โส โสธโก 
โสเธต,ิ โสธยตตี ิวุจฺจต,ิ เอส นโย อญฺญตฺราปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุฯ โย ปน อสุทฺธฏฺฐานํ สยํ อโสเธตฺ
วา ‘‘ตฺวํ โสเธห’ี’ต ิอญฺญ ํปโยเชต,ิ โส โสธาปโก โสธาเปต ิโสธาปยตตี ิวุจฺจตฯิ เอส นโย อญฺญตฺ
ราปิ อทีเิสสุ ฐาเนสุฯ ตถา ห ิ‘‘กาเรต,ิ การยต,ิ การาเปต,ิ การาปยต’ี’ตอิาทสุี อยํ นโย น ลพฺภต,ิ 
เอวํ ลพฺภมานนโย จ อลพฺภมานนโย จ สพฺพตฺถ อุปปริกฺขติพฺโพฯ อมิา ปเนตฺถ ปาฬิโย – 

‘‘ปจฺจนฺตเทสวิสเย, นิมนฺเตตฺวา ตถาคต;ํ 
ตสฺส อาคมนํ มคฺค,ํ โสเธนฺต ิตุฏฺฐมานสา’’ต ิจ 

‘‘มคฺค ํโสเธมห ํตทา’’ต ิจฯ อมิา ห ิปาฬิโย สหตฺถา โสธนํ สนฺธาย วุตฺตาฯ ‘‘อายสฺมา ปิลนฺิทวจฺโฉ 
ราชคเห ปพฺภารํ โสธาเปต ิเลณํ กตฺตุกาโม’’ต ิปน ปาฬิ, ‘‘กิ ํภนฺเต เถโร การาเปต’ี’ต,ิ ‘‘ปพฺภารํ 
มหาราช โสธาเปม ิเลณํ กตฺตกาโม’’ต ิจ ปาฬิฯ อมิา ปเรห ิโสธาปนํ สนฺธาย วุตฺตาฯ ‘‘กสฺส โส
ธยิต ิมคฺโค’’ต ิอทิ ํกมฺมปท,ํ ภาวปท ํปน อปปฺสิทฺธฯํ อมินิา นเยน ยาว จุราทิคณา โยเชตพฺพฯํ 

ทฺวิคณิกตฺเต สุภ โสเภฯ โสภต ิวตายํ ปุริโสฯ สุภ ปหาเรฯ โย โน คาโวว สุมฺภต ิสุมฺโภต ิ
อจิฺจปิ ทสฺิสตฯิ ‘‘สุมฺโภต’ี’ต ิจ กจฺจายนมเต รูปํ, อมิานิ กตฺตุปทานิฯ นครํ โสเภต,ิ โสภยตฯิ ปุ
ริโส ปุริเส โจรํ สุมฺเภต,ิ สุมฺภยต,ิ สุมฺภาเปต,ิ สุมฺภาปยตฯิ อมิานิ เหตุกตฺตุปทานิฯ กมฺมภาวปทา
นิ ลพฺภมานาลพฺภมานวเสน ยถาสมฺภวํ โยเชตพฺพานิฯ ภูวาทิรุธาทิคณิกรูปานิฯ 

ปจ ปาเกฯ ปุริโส ภตฺต ํปจตฯิ เนรยิโก นิรเย ปจฺจตฯิ กมฺม ํปจฺจตฯิ ภตฺต ํปจฺจตฯิ ปารมโิย 
ปริปจฺจนฺตฯิ ผลานิ ปริปจฺจนฺต,ิ ปกฺกานิ โหนฺตตี ิอตฺโถฯ ครโว ปน – 

ญาณยุตฺตวรํ ตตฺถ, ทตฺวา สนฺธิ ํตเิหตุก;ํ 
ปจฺฉา ปจฺจต ิปากานํ, ปวตฺเต อฏฺฐเก ทุเวต ิจ – 
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‘‘อสงฺขารํ สสงฺขาร-วิปากานิ น ปจฺจต’ี’ต ิจ เอวํ ปจติปทสฺส ทฺวิคณิกรูปสฺส สกมฺมกตฺต ํอจิฺฉนฺตฯิ 
เอวํ ปน สาฏฺฐกเถ เตปิฏเก พุทฺธวจเน กุโต ลพฺภาฯ เตปิฏเก ห ิพุทฺธวจเน ‘‘กปปํฺ นิรยมฺห ิปจฺจ
ตฯิ ยาว ปาปํ น ปจฺจตฯิ นิรยมฺห ิอปจฺจ ิโส’’ต ิเอวํ อกมฺมกตฺตเํยว ทสฺิสตฯิ เอตฺถ วเทยฺยุํ ‘‘นนุ 
ปจ ปาเก’ต ิอยํ ธาตุ สกมฺมโก, เตน ‘ปจฺจต’ีต ิปทสฺส ทิวาทิคณิกรูปสฺสปิ สโต สกมฺมกตฺต ํยุชฺช
ต,ิ ตสฺมาเยว ‘ปจฺจต ิปากานํ ปวตฺเต อฏฺฐเก ทุเว’ตอิาทสุี วุตฺต’’นฺตฯิ เอตฺถ วุจฺจเต – ยถา ‘‘ฉิทิ 
ทฺวิธากรเณ, ภิทิ วิทารเณ’’ต ิธาตนูํ รุธาทิคเณ ปวตฺตานํ ‘‘รุกฺข ํฉินฺทต,ิ ภตฺิติ ํภนฺิทต’ี’ต ิรูปป
ทานํ สกมฺมกตฺเตปิ สต ิทิวาทิคณํ ปตฺตานํ เตสํ ธาตนูํ ‘‘อุทก ํฉิชฺชต,ิ ฆโฏ ภชิฺชต’ี’ต ิรูปปทานิ 
อกมฺมกานิเยว ภวนฺต,ิ ยถา ภูวาทิคเณ ปวตฺตสฺส ปจธาตุสฺส ‘‘ภตฺต ํปจต’ี’ต ิรูปปทสฺส สกมฺมกตฺ
เตปิ สต ิทิวาทิคณํ ปตฺตสฺส ‘‘นิรเย ปจฺจต,ิ กมฺมานิ วิปจฺจนฺต’ี’ต ิรูปปทานิ อกมฺมกานิเยว ภวนฺติ
ฯ 

อถาปิ วเทยฺยุํ ‘‘นนุ จ โภ ยถา ‘อาสเวห ิจตฺิตานิ วิมุจฺจ ิสํู’ต ิเอตฺถ ‘‘อาสวโต จตฺิตานิ วิมุจฺจ ิสํู’
ต ิจ ‘อาสเวห ิกตฺตุภเูตห ิจตฺิตานิ วิมุจฺจ ิสํู’ต ิจ เอวํ ทิวาทิคณิกสฺส ธาตุสฺส ‘วิมุจฺจ ิสํู’ต ิรูปปทสฺส 
อกมฺมกตฺตญฺจ สกมฺมกตฺตญฺจ ภวต,ิ ตถา ‘นิรเย ปจฺจต,ิ กมฺมานิ วิปจฺจนฺต’ีต ิจ อกมฺมกตฺเตนปิ 
ภวิตพฺพฯํ ‘ปจฺจต ิปากานํ ปวตฺเต อฏฺฐเก ทุเว, อสงฺขารํ สสงฺขารวิปากานิ น ปจฺจต’ีต ิสกมฺมกตฺ
เตนปิ ภวิตพฺพ’’นฺตฯิ อกมฺมกตฺเตเนว ภวิตพฺพ,ํ น สกมฺมกตฺเตน, ‘‘ปจฺจต ิปากาน’’นฺตอิาทนิา 
วุตฺตปปฺโยคานํ ‘‘อาสเวห ิจตฺิตานิ วิมุจฺจ ิสํู’’ต ิปโยเคน อสมานตฺตาฯ ตถา เหตฺถ ‘‘วิมุจฺจ ิสํู’’ต ิปท ํ
กมฺมรหติกตฺตุวาจกยปจฺจยนฺตมฺปิ ภวต ิกตฺตุสหติกมฺมวาจกยปจฺจยนฺตมฺปิฯ ‘‘วิมุจฺจ ิสํู’’ต ิอมิสฺส 
ห ิปทสฺส กมฺมรหติยปจฺจยวนฺตตฺตา ‘‘อาสเวห’ี’ต ิ กรณวจนํ อปาทานการกวาจก ํภวตฯิ ‘จตฺิตานี’’
ต ิปจฺจตฺตวจนํ ปน กตฺตุการกวาจก ํภวตฯิ ตถา ‘‘วิมุจฺจ ิสํู’’ต ิปทสฺส กตฺตุสหติกมฺมวาจกตฺตา 
‘‘อาสเวห’ี’ต ิ กรณวจนํ กตฺตุการกวาจก ํภวตฯิ ‘‘จตฺิตานี’’ต ิ ปจฺจตฺตวจนํ ปน กมฺมการกวาจก ํภว
ตฯิ อยํ นโย ‘‘ปจฺจต ิปากาน’’นฺตอิาทนิา วุตฺตปปฺโยเคสุ น ลพฺภตฯิ ตถา ห ิตตฺถ ปจฺจตฺตวจนํ กตฺ
ตารํ วทต,ิ อุปโยควจนํ กมฺม ํวทตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ การิเต ‘‘ปุริโส ปุริเสน ปุริสํ วา ภตฺต ํปาเจต ิ
ปาจยต ิปาจาเปต ิปาจาปยต’ี’ต ิจ, ‘‘อนนฺเต โพธสิมฺภาเร, ปริปาเจสิ นายโก’’ต ิทสฺสนโต ปน 
‘‘ปริปาเจต,ิ ปริปาจยต’ี’ต ิจ รูปานิ ภวนฺตฯิ อมิานิ เหตุกตฺตุปทานิฯ กมฺเม – ยญฺญทตฺเตน โอท
โน ปจฺจเต, ภาวปท ํอปปฺสิทฺธฯํ อมิานิ ภูวาทิทิวาทิคณิกรูปานิฯ อมินิา นเยน อญฺญานิปิ ทฺ
วิคณิกรูปานิ โยเชตพฺพานิฯ 

เตคณิกตฺเต สุ ปสเวฯ เหตุผล ํสวต,ิ ปสวตฯิ สุ สวเนฯ สทฺโธ ธมฺม ํสุโณต,ิ สุณาตฯิ สุ หํิ
สายํฯ โยโธ ปจฺจามตฺิต ํสุนาตฯิ อมิานิ ยถากฺกม ํภูวาทิสฺวาทิกิยาทิคณิกานิ กตฺตุปทานิฯ ตถา 
เหตุนา ผล ํสวิยฺยต,ิ อุนฺนาทสทฺโท ปถวีอุนฺทฺริยสทฺโท วิย สุยฺยตฯิ โยเธน ปจฺจมตฺิโต สุนิยฺยตฯิ อิ
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มานิ กมฺมปทานิฯ ภาวปท ํน ลพฺภต ิสกมฺมกตฺตา อเิมสํ ธาตนูํฯ อมินิา นเยน อญฺญานิปิ 
เตคณิกรูปานิ อุปปริกฺขตฺิวา โยเชตพฺพานิฯ อตฺร ปนายํ นยวิภาวนา – 

ภวฺาทิรุธาทิกา ธาต,ู สฺวาทิทิวาทิกา ตถา; 
รุธาทิกทิวาทิฏฺฐา, ภูวาทิกจุราทิกาฯ 

ภูวาทิกคหาทิฏฺฐา, ภวฺาทิสฺวาทิกิยาทิกา; 
เอวมาทปิปฺเภเทห,ิ วิตฺถาเรนฺตุ วิจกฺขณาฯ 

อจิฺเจวํ สงฺเขปโต ยถารห ํเอกคณิกทฺวิคณิกเตคณิกวเสน สุทฺธกตฺตุเหตุกตฺตุกมฺมภาวปทานิ 
จ สการิเตกกมฺมานิ จ สการิตทฺวิกมฺมานิ จ สการิตตกิมฺมานิ จ ทสฺสิตานิฯ 

อทิานิ เอกการิตทฺวิการิตปทานํ วจโนกาโส อนุปปฺตฺโต, ตสฺมา ต ํวทามฯ โส อนฺตกมฺมนิ
ฯ อรหตฺตมคฺโค มานํ สิยต,ิ กมฺม ํปริโยสิยตฯิ อมิานิ ตาว สุทฺธกตฺตุปทานิฯ เอตฺถ มานํ สิยตีต ิ
มานํ สมุจฺฉินฺทตฯิ กมฺมํ ปริโยสิยตีต ิกมฺม ํนิปผฺชฺชตฯิ ปริ อว อจิฺจุปสคฺควเสน ห ิอทิ ํปท ํ
อกมฺมก ํภวต,ิ อตฺโถ ปน ‘‘ปริโยสานํ คจฺฉต’ี’ต ิสกมฺมกวเสน คเหตพฺโพฯ อตฺตนา วิปปฺกต ํอตฺต
นา ปริโยสาเปตฯิ อทิเมกํ การิตํ เหตุกตฺตุปทฯํ เอตฺถ ปน ปริอว อจิฺจุปสคฺควเสน อกมฺมก
ภตูสฺส โสธาตุสฺส ลทฺธการิตปจฺจยตฺตา เอกกมฺมเมว สการิตปท ํภวตฯิ อตฺตนา วิปปฺกต ํปเรห ิ
ปริโยสาวาเปตฯิ อทิ ํทฺวิการิตํ เหตุกตฺตุปทฯํ เอตฺถ จ ปน ปริ อว อจิฺจุปสคฺควเสน อกมฺมก
ภตูสฺส โสธาตุสฺส ลทฺธการิตปจฺจยทฺวยตฺตา ทฺวิกมฺมก ํสการิตปท ํภวตฯิ ‘‘ปริโยสาวาเปต’ี’ต ิ
อทิมฺปิ ปริ อว ปุพฺพสฺมา โสธาตุมฺหา ณาเป ณาเป อติ ิปจฺจยทฺวยํ กตฺวา อวสทฺทสฺโสการญฺจ 
กตฺวา ตโต ยการาคมญฺจ อนุพนฺธณการโลปญฺจ ปฐมปจฺจเย ปการสฺส วการญฺจ ทฺวีสุ จ ฐาเนสุ 
ปุพฺพสรโลปํ กตฺวา นิปผฺชฺชตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อทิานิ ตา ปาฬิโย อตฺถนฺตรวิญฺญาปนตฺถ ํอาหจฺจเทสิตากาเรน เอกโต กถยาม – ‘‘อตฺตนา 
วิปปฺกต ํอตฺตนา ปริโยสาเปต,ิ อาปตฺต ิสงฺฆาทเิสสสฺสฯ อตฺตนา วิปปฺกต ํปเรห ิปริโยสาวาเปต,ิ 
อาปตฺต ิสงฺฆาทเิสสสฺสา’’ต ิเอตฺถ ‘‘ภกฺิข’ู’ต ิ เหตุกตฺตุปท ํอาเนตพฺพฯํ อตฺตนา วิปฺปกตนฺต ิเอตฺถ 
จ อตฺตนาต ิวิปปฺกรณกฺริยาย กตฺตุการกวาจก ํกรณวจนํฯ วิปฺปกตนฺต ิกมฺมการกวาจก ํอุปโยค
วจนํฯ อตฺตนา ปริโยสาเปตีต ิเอตฺถ ปน อตฺตนาต ิอพฺยยปทภเูตน สยสํทฺเทน สมานตฺถ ํ
วิภตฺยนฺตปตริูปก ํอพฺยยปท,ํ สยํสทฺทสทสิํ วา ตตยิาวิภตฺยนฺต ํอพฺยยปทฯํ ตถา ห ิ‘‘อตฺตนา ปริ
โยสาเปต’ี’ต ิวุตฺตวจนสฺส ‘‘สยํ ปริโยสาเปต’ี’ต ิอตฺโถ ภวต ิ‘‘อตฺตนา จ ปาณาตปิาต’ี’ตอิาทสุี วิยฯ 
ปเรหิ ปริโยสาวาเปตีต ิเอตฺถ ปน ปเรหีต ิกมฺมการกวาจก ํกรณวจนนฺต ิคเหตพฺพ,ํ ‘‘สุนเขหปิิ 
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ขาทาเปนฺต’ี’ต ิ เอตฺถ ‘‘สุนเขห’ี’ต ิปท ํวิยฯ เอตฺถ ห ิยถา ‘‘ราชาโน โจรํ สุนเข ขาทาเปนฺต’ี’ต ิ
อุปโยควเสน อตฺโถ ภวต,ิ ตถา ‘‘ภกฺิขุ อตฺตนา วิปปฺกต ํปเร ชเน ปริโยสาวาเปต’ี’ต ิอุปโยควเสน 
อตฺโถ ภวตฯิ เอวํ อมิสฺมิ ํอจฺฉริยพฺภุตนยวิจตฺิเต ภควโต ปาวจเน ทฺวิการิตปจฺจยวนฺตมฺปิ ปทมตฺ
ถตี ิสารโต ปจฺเจตพฺพฯํ อยํ นโย สุขุโม สาสเน อาทรํ กตฺวา อายสฺมนฺเตห ิสาธุก ํมนสิ กาตพฺโพ
ฯ ยสฺส ห ิอตฺถาย อทิ ํปกรณํ กริมฺห, น อยํ อตฺตโน มต,ิ อถ โข ปุพฺพาจริยานํ สนฺตกิา ลทฺธตฺตา 
เตสญฺเญว มตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ 

อทิานิ อการิตทฺวิกมฺมิกปทานํ วจโนกาโส อนุปปฺตฺโต, ตสฺมา ตานิ กถยาม, ตานิ จ โข 
ธาตุวเสน เอวํ เวทติพฺพานิ สวินิจฺฉยานิฯ เสยฺยถทิ?ํ 

ทุหิกรวหิปุจฺฉิ, ยาจิ ภิกฺขิ จ นิพรฺูติ; 
ภณิวทิวจิภาสิ, สาสิทหินาถธาตุฯ 

รุธิ ชิ จิปภุตตี,ิ เย เต ทฺวิกมฺมกา ธรีา; 
ปวทุมปิ วิยุตฺตา, การิตปปฺจฺจเยห ิจฯ 

อปาทานาทเิก ปุพฺพ-วิธมฺิหา สหเิม’พฺรวุํ; 
อุปโยควจนสฺส, นิมตฺิตนฺต ิสนนฺตนาฯ 

เอเต ทุหาทโย ธาต,ู ตกิมฺมาปิ ภวนฺต ิตุ; 
การิตปปฺจฺจเย ลทฺเธ, อติ ิอาจริยา’พฺรวุํฯ 

ตตฺริมานิ อุทาหรณานิ – ควํ ปโย ทุหต ิโคปาลโกฯ คาวิ ํขรีํ ทุหต ิโคปาลทารโกฯ ตตฺถ 
ปโยต ิอุปโยควจนํ, ‘‘ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺยา’’ต ิ เอตฺถ ‘‘ยโส’’ต ิปทมวิฯ มโนคณิกสฺส ห ิอทีสิมฺปิ 
อุปโยควจนํ โหต ิอญฺญาทสิมฺปิฯ อสฺิสโร โคปาล ํควํ ปโย ทุหาเปตฯิ โคปาเลน คาโว ขรีํ ทุหติาฯ 
โคห ิปโย ทุหตตี ิเอตฺถ อปาทานวิสยตฺตา ทฺวิกมฺมกภาโว นตฺถฯิ ‘‘วิสาณโต ควํ ทุห,ํ ยตฺถ ขรีํ น 
วินฺทต’ี’ต ิเอตฺถ ปน อปาทานวิสยตฺเตปิ ควาวยวภตูสฺส วิสาณสฺส วิสุํ คหติตฺตา ‘‘ควํ ขรีํ ทุหนฺ
โต’’ต ิทฺวิกมฺมกิภาโว ลพฺภตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ ทุหิโน ปโยโคยํฯ 

กโรติสฺส ปโยเค กฏฺฐมงฺคารํ กโรต,ิ สุวณฺณํ กฏก ํกโรต,ิ สเจ เช สจฺจ ํภณสิ, อทาสิ ํต ํกโรมิ
ฯ เอตฺถ จ องคฺาร ํกโรตีต ิปริจฺจตฺตการณวเสน วุตฺตฯํ กฏฺฐญฺห ิองฺคารภาวสฺส การณํ, องฺคาเร 
กเต การณภตูสฺส กฏฺฐสฺส กฏฺฐภาโว วิคจฺฉตฯิ กฏกํ กโรตีต ิอทิ ํอปริจฺจตฺตการณวเสน วุตฺตฯํ 
สุวณฺณญฺห ิกฏกภาวสฺส การณํ, กฏเก กเตปิ การกภตูสฺส สุวณฺณสฺส สุวณฺณภาโว น วิคจฺฉต,ิ 
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อถ โข วิเสสนฺตรุปปฺตฺตภิาเวน สมฺปชฺชตฯิ อทาสํิ ตํ กโรมีต ิอทิ ํปน ฐานนฺตรทานวเสน วุตฺต ํ
‘‘อุปราช ํมหาราช ํกโรม’ี’ต ิ เอตฺถ วิยฯ ตตฺถ ‘‘อสฺิสโร ปุริเสน ปุริสํ วา กฏฺฐมงฺคารํ กาเรตฯิ ตถา 
สุวณฺณํ กฏก ํกาเรต’ี’ต ิตกิมฺมกิปปฺโยโคปิ ทฏฺฐพฺโพฯ ตถา ‘‘พฺรหฺมทตฺโต รชฺช ํกาเรต’ี’ต,ิ ‘‘พฺรหฺ
มทตฺเต รชฺช ํกาเรนฺเต’’ต ิทฺวิกมฺมกปปฺโยโคฯ 

เอตฺเถเก วเทยฺยุํ ‘‘นนุ จ โภ เอตฺถ เอกเมว กมฺม ํทสฺิสต,ิ เกนายํ ปโยโค ทฺวิกมฺมกิปปฺโยโค 
โหต’ี’ตฯิ กญฺิจาปิ เอกเมว ทสฺิสต,ิ ตถาปิ อตฺถโต ทฺเวเยว กมฺมานิ ทสฺิสนฺตตี ิคเหตพฺพฯํ ตถา ห ิ
พรฺหฺมทตฺโต รชฺชํ กาเรตีต ิเอตฺถ พฺรหฺมทตฺโต อตฺตโน ราชภาวํ มหาชเนน การยตตี ิอตฺโถฯ 
เอวํ ปน อตฺเถ คหเิต ‘‘รชฺช ํกาเรห ิภทฺทนฺเต, กิ ํอรญฺเญ กริสฺสสี’’ตอิาทสุีปิ ตฺวํ อตฺตโน ราชภาวํ 
อมฺเหห ิการาเปห,ิ อตฺตานํ รชฺเช อภสิิญฺจาเปห,ิ มยํ ต ํรชฺเช อภสิิญฺจตุิกามาต ิอตฺโถ สมตฺถโิต 
ภวตฯิ 

พรฺหฺมทตฺเต รชฺชํ กาเรนฺเตต ิเอตฺถาปิ พฺรหฺมทตฺเต อตฺตโน ราชภาวํ มหาชเนน การยนฺ
เตต ิอตฺโถ ภวตฯิ สาสนสฺมญฺิห ิการิตวิสเย กรณวจนํ อุปโยคตฺถญฺเญว ทเีปต,ิ ตสฺมา อตฺถโต 
ทฺเวเยว กมฺมนิ ทสฺิสนฺตตี ิวทามฯ อยมตฺโถ อภิธมฺมฏีกายํ จกฺขุนฺทฺริยาทนิิพฺพจนตฺถวิภาวนาย 
ทเีปตพฺโพฯ ตถา ห ิอภิธมฺมฏีกายํ อทิ ํวุตฺต ํ‘‘จกฺขุทฺวาเร อินฺทตฺตํ กาเรตีต ิจกฺขุทฺวารภาเว 
ตทํฺวาริเกห ิอตฺตโน อนฺิทภาวํ ปรมสฺิสรภาวํ การยตตี ิอตฺโถฯ ตญฺห ิเต รูปคฺคหเณ อตฺตานํ 
อนุวตฺเตต,ิ เต จ ต ํอนุวตฺตนฺต’ี’ตฯิ ยท ิปน กรธาตุ ทฺวิกมฺมโก, เอวํ สนฺเต ‘‘พฺรหฺมทตฺโต รชฺช ํ
กาเรต’ี’ตอิาทสุี ลทฺธการิตปจฺจยตฺตา ‘‘กาเรต’ี’ตอิาทหี ิ ปเทห ิตกิมฺมเกหเิยว ภวิตพฺพนฺต?ิ น, นิย
มาภาวโต, ตาทสิสฺส จ ปโยคสฺส โวหารปเถ อนาคตตฺตาฯ 

กฏฺฐํ ปุริเสน องฺคารํ กตฯํ สุวณฺณํ กมฺมาเรน กฏก ํกต,ํ ทาสี สามเิกน อทาสิ ํกตา, เอวมฺ
เปตฺถ ทฺวิกมฺมกปปฺโยคา เวทติพฺพาฯ สุวณฺเณน กฏกํ กโรตีต ิเอตฺถ ห ิวิเสสนตฺเถ ปวตฺตกรณ
วิสยตฺตา ทฺวิกมฺมกิภาโว น ลพฺภตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ อยํ นโย อญฺญตฺราปิ อุปปริกฺขตฺิวา ยถาสมฺภวํ 
เนตพฺโพฯ กโรติสฺส ปโยโคยํฯ 

วหิอาทนีํ ปโยเค ราชปุริสา รถ ํคาม ํวหนฺตฯิ อยํ ราชา ม ํนาม ํปุจฺฉตฯิ ปราภวนฺต ํปุริสํ, 
มยํ ปุจฺฉาม โคตมฯํ อายสฺมา อุปาล ิอายสฺมตา มหากสฺสเปน วินยํ ปุฏฺโฐฯ เทวทตฺโต ราชานํ 
กมฺพล ํยาจตฯิ เต ม ํอสฺเส อยาจสุิํฯ ธนํ ต ํตาต ยาจตฯิ พฺราหฺมโณ นาค ํมณิ ํยาจตฯิ นาโค มณิ ํ
ยาจโิต พฺราหฺมเณน พฺรหฺมุนา อายาจโิต ธมฺมเทสนํ ภควาฯ ตาปโส กุล ํโภชนํ ภกฺิขตฯิ อช ํคามํ 
เนตฯิ อโช คาม ํนีโตฯ มุตฺโต จมฺเปยฺยโก นาโค, ราชานํ เอตทพฺรวิฯ 
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เอตฺถ ราชานนฺต ิมุขฺยโต กมฺม ํวุตฺตฯํ เอตนฺต ิคุณโตฯ ตถา ราชานนฺต ิอกถติกมฺม ํ วุตฺตฯํ 
เอตนฺต ิกถติกมฺมฯํ เอส นโย อญฺญตฺราปิ อุปปริกฺขตฺิวา ยถารห ํโยเชตพฺโพฯ เอวเมว ‘‘พฺรูห ิ
ภควา’’ตอิาทสุี สมฺปทานวิสยตฺตา ทฺวิกมฺมกภาโว น ลพฺภตฯิ ภกฺิขุ มหาราชานํ ธมฺม ํภณตฯิ ยํ ม ํ
ภณสิ สารถฯิ ยํ ม ํวทตฯิ ภควนฺต ํเอตทโวจฯ ปิตา ปุตฺต ํภาสตฯิ ยํ ม ํตฺวํ อนุสาสสิฯ สกฺยา โข 
ปน อมฺพฏฺฐ ราชานํ โอกฺกาก ํปิตามห ํทหนฺตฯิ ภควา ภกฺิข ูต ํต ํหติปฏิปตฺติ ํนาถตฯิ คาโว วช ํ
รุนฺธต ิโคปาลโกฯ ธุตฺโต ธุตฺตชนํ ธนํ ชนิาตฯิ เอตฺถ จ ‘‘กมนุตฺตรํ รตฺนวรํ ชนิามา’’ต ิปุณฺณกชา
ตกปาฬิ นิทสฺสนํฯ ตตฺถายมตฺโถ ‘‘มยํ ชนินฺทา กตรํ ราชานํ อนุตฺตรํ รตฺนวรํ ชนิามา’’ตฯิ อฏฺิฐกา
โย ปาการํ จโินต ิวฑฺฒกฯี อญฺญานิปิ โยเชตพฺพานิฯ 

เอตฺถ เกจ ิปุจฺเฉยฺยุํ ‘‘คนฺธกุฏิ ํปทกฺขณํิ กโรต,ิ พุทฺธ ํสรณํ คจฺฉามฯิ อุปาสก ํม ํภวํ โคตโม 
ธาเรต’ูต ิปโยเคสุ กิ ํทฺวิกมฺมกภาโว ลพฺภต’ี’ต?ิ เอตฺถ วุจฺจเต – ‘‘คนฺธกุฏิ ํปทกฺขณํิ กโรต’ี’ต ิ
เอตฺถ น ลพฺภต ิคุณคุณีนํ วเสน คหติตฺตาฯ ‘‘พุทฺธ ํสรณํ คจฺฉาม’ี’ต ิ เอตฺถาปิ น ลพฺภต ิ‘‘สรณํ อติ ิ
คจฺฉาม’ี’ต ิ อิติสทฺทโลปวเสน วุตฺตตฺตาฯ ตถา ห ิพุทฺธนฺต ิอุปโยควจนํฯ สรณนฺต ิปจฺจตฺตวจนํฯ 
‘‘พุทฺธ ํมม สรณํ ปรายณํ, อฆสฺส ตาตา หติสฺส จ วิธาตา’’ต ิอมินิา อธปิปฺาเยน ‘‘ภชาม ิเสวาม ิ
พุชฺฌาม’ี’ต ิอตฺโถฯ ‘‘อุปาสก ํม ํภวํ โคตโม ธาเรต’ู’ต ิ เอตฺถ ปน ทฺวิกมฺมกภาโว ลพฺภตตี ิวตฺตพฺ
โพ ‘‘ม ํอโิต ปฏฺฐาย อุปาสก ํธาเรต’ู’ต ิอตฺถสมฺภวโต ‘‘สกฺยา โข ปน อมฺพฏฺฐ ราชานํ โอกฺกาก ํ
ปิตามห ํทหนฺต’ี’ต ิทหธาตุปปฺโยเคน สมานตฺตา จ, อธปิปฺายตฺถโต ปน ‘‘ม ํ ‘อุปาสโก เม อย’นฺต ิ
ธาเรต’ู’ต ิอตฺโถ สมฺภวตตี ิทฏฺฐพฺพฯํ เอวํ อการิตานิ ทฺวิกมฺมกิธาตุรูปานิ วิภาวิตานิฯ 

อจิฺเจวมมฺเหห ิอาทโิต ปฏฺฐาย ภควโต สาสนตฺถ ํยถาสตฺต ิยถาพล ํธาตุโย จ ตรํูปานิ จ ตท
นุรูเปห ินานาปเทห ินานาอตฺเถห ินานานเยห ิจ โยเชตฺวา วิภาวิตานิ, เอวํ วิภาเวนฺเตหปิิ อมฺ
เหห ิตาสํ สรูปปริจฺเฉโท อตฺถปริจฺเฉโท วา น สกฺกา สพฺพโส วตฺตุฯํ ตทุภยญฺห ิโก สพฺพโส วตฺตุ ํ
สกฺขสฺิสต ิอญฺญตฺร อาคมาธคิมสมฺปนฺเนห ิปภนฺินปฏิสมฺภเิทห ิมหาขณีาสเวหฯิ 

อตฺถาตสิยยุตฺตาปิ, ธาต ูโหนฺต ิยโต ตโตฯ ปโยคโตนุคนฺตพฺพา, อเนกตฺถา ห ิธาตโวฯ 

เยเนกตฺถธรา จรนฺต ิวิวิธา นาถสฺส ปาเฐ วเร, 
เตเนกตฺถธราว โหนฺต ิสหติา นานูปสคฺเคหเิว; 
ธาตนูํ ปน เตสมตฺถปรม ํขณีาสเว ปณฺฑิเต, 
วชฺเชตฺวา ปฏิสมฺภทิามตยุิเต โก สพฺพโส ภณตตีฯิ 

อติ ินวงฺเค สาฏฺฐกเถ ปิฏกตฺตเย พฺยปปฺถคตสุี วิญฺญนูํ 
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โกสลฺลตฺถาย กเต สทฺทนีตปิปฺกรเณ 

สพฺพคณวินิจฺฉโย นาม เอกนูวีสตโิม ปริจฺเฉโทฯ 

สห รูปวิภาวนาย ธาตุวิภาวนา นิฏฺฐิตาฯ 

ธาตุมาลา นิฏฺฐิตาฯ 
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ปณิธาน 

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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