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อภิธมฺมปิฏก 
กถาวตฺถุปาลิ 

----------- 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 

๑.  มหาวคฺค 
๑.  ปุคฺคลกถา 

๑.  สุทฺธสจฺจิกฏฺฐ 
๑.  อนุโลมปจฺจนีก 

[๑]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฏฺเฐนาติ?   อามนฺตา. โย  สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ,  1

ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฏฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 
อาชานาหิ  นิคฺคหํ: หญฺจิ ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, เตน วต  เร วตฺตพฺเพ 

“โย สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  
“วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’, โน จ วตฺตพฺเพ ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฎฺโฐ,  
ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.  

โน เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ              
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ, โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’, โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย          
สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

อนุโลมปญฺจกํ. 

[๒]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  
ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.  

อาชานาหิ ปฏิกมฺมํ: หญฺจิ ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, เตน วต เร วตฺตพฺเพ 
“โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ, ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  
“วตฺตพฺเพ  โข ‘ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  
ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย        
สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.    

ปฏิกมฺมจตุกฺกํ. 

* อิมินา  ลกฺขเณน  สกวาทีปุจฺฉา  ทสฺสิตา   
 ม. สจฺจิกกฺฐปรมฏฺเฐนาติ, ฉ. สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ. เอวมุปริปิ 1

* อิมินา  ลกฺขเณน  สกวาทีปุจฺฉา  ทสฺสิตา  
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[๓] ตฺวญฺเจ ปน มญฺญสิ “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ 
วตฺตพฺเพ ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ, ตโต โส ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”.  เตน  ตว   2

ตตฺถ  เหตาย  ปฏิญฺญาย  เหวํ  ปฏิชานนฺตํ  เหวํ  นิคฺคเหตพฺเพ. อถ ตํ นิคฺคณฺหาม. สุนิคฺคหิโตว   3

โหสิ. 
หญฺจิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  

ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ ตตฺถ วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข   
‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส   
ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.  

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ           
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย       
สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.    

นิคฺคหจตุกฺกํ. 

[๔]  เอเส เจ ทุนฺนิคฺคหิเต  เหวเมวํ   ตตฺ ถ ทกฺข. วตฺตพฺเพ  โข “ปุ คฺคโล อุปลพฺภติ         4

สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน”,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล    อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  โน  จ  มยํ  ตยา  ตตฺถ  เหตาย  ปฏิญฺญาย  เหวํ     ปฏิชานนฺตา  เหวํ  
นิคฺคเหตพฺพา.  อถ  มํ  นิคฺคณฺหาสิ.  ทุนฺนิคฺคหิตาว   โหม. 5

หญฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  
ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ ตตฺถ วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  
ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.   

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ “โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ, ตโต โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐ 
ปรมฎฺเฐนา”ติ, โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ ตตฺถ  วเทสิ  
“วตฺตพฺเพ โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’, โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ,  
ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.   

อุปนยนจตุกฺกํ. 

 ก. ตฺวํ. เอวมุปริปิ2

 ฉ.ม. จ. เอวมุปริปิ3

 ก. เหวเมว. เอวมุปริปิ4

 ฉ.ม. จ. เอวมุปริปิ5



 3

[๕]  น  เหวํ  นิคฺคเหตพฺเพ.  เตน  หิ  ยํ  นิคฺคณฺหาสิ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ          
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล        
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ             
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.  

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ, โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ  
ตตฺถ วเทสิ “วตฺตพฺเพ โข  ‘ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’, โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ  
ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.  เตน หิ เย กเต 
นิคฺคเห,  เส นิคฺคเห  ทุกฺกเฏ.  สุกเต  ปฏิกมฺเม. สุกตา ปฏิปาทนาติ. 

นิคฺคมจตุกฺกํ. 
ปฐโม  นิคฺคโห. 

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

๑.  สุทฺธสจฺจิกฏฺฐ 
๒.  ปจฺจนีกานุโลม 

[๖]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา. โย สจฺจิกฏฺโฐ   ปรมฏฺโฐ,  
ตโต   โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.   

อาชานาหิ  นิคฺคหํ: หญฺจิ ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ 
“โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  
“วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ,  
ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.  

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ  
ตตฺถ วเทสิ “วตฺตพฺเพ โข ‘ปุคฺคโล นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ  
ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.   

ปจฺจนีกปญฺจกํ. 

[๗]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  โย สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  
ตโต   โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  ปฏิกมฺมํ: หญฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, เตน  วต เร วตฺตพฺเพ 
“โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ, ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  
“วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ,  
ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.  
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โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ, โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย         
สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

ปฏิกมฺมจตุกฺกํ. 

[๘]  ตฺวญฺเจ ปน มญฺญสิ “วตฺตพฺเพ โข ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ 
วตฺตพฺเพ ‘โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ, ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  เตน ตว 
ตตฺถ  เหตาย ปฏิญฺญาย เหวํ ปฏิชานนฺตํ  เหวํ  นิคฺคเหตพฺเพ.  อถ  ตํ  นิคฺคณฺหาม.  สุนิคฺคหิโตว  
โหสิ. 

หญฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ 
ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ ตตฺถ วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส   
ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.  

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย        
สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.  

นิคฺคหจตุกฺกํ 

[๙]  เอเส  เจ  ทุนฺนิคฺคหิเต  เหวเมวํ ตตฺถ ทกฺข. วตฺตพฺเพ โข “ปุคฺคโล นุปลพฺภติ         
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน”,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐ-ปรมฎฺเฐนา”ติ.  โน  จ  มยํ  ตยา  ตตฺถ  เหตาย  ปฏิญฺญาย  เหวํ  ปฏิชานนฺตา  เหวํ  
นิคฺคเหตพฺพา.  อถ  มํ  นิคฺคณฺหาสิ.  ทุนฺนิคฺคหิตาว  โหม. 

หญฺจิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ    
ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข   
‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส   
ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา.  

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย        
สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.  

อุปนยนจตุกฺกํ. 
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[๑๐]  น  เหวํ  นิคฺคเหตพฺเพ.  เตน หิ  ยํ  นิคฺคณฺหาสิ.  หญฺจิ  ปุคฺคโล นุปลพฺภติ         
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน วต เร วตฺตพฺเพ “โย สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน”,  
โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย  สจฺจิกฏฺโฐ ปรมฏฺโฐ, ตโต โส ปุคฺคโล นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  
มิจฺฉา.  

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “โย  สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน จ วต เร วตฺตพฺเพ “ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  
ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ  ‘โย          
สจฺจิกฏฺโฐ  ปรมฏฺโฐ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  อิทํ  เต  มิจฺฉา.  
เตน  หิ  เย  กเต  นิคฺคเห  เส  นิคฺคเห  ทุกฺกเฏ.  สุกเต  ปฏิกมฺเม.  สุกตา  ปฏิปาทนาติ.  

นิคฺคมจตุกฺกํ. 
ทุติโย  นิคฺคโห. 

-------------- 
๒.  โอกาสสจฺจิกฏฺฐ 
๑.  อนุโลมปจฺจนีก 

[๑๑]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺ ฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล        
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ.  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.  

อาชานาหิ  นิคฺคหํ: หญฺจิ ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน, เตน  วต เร วตฺตพฺเพ  
“สพฺพตฺถ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ ตตฺถ วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  ‘ปุคฺคโล    
อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ ‘สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล อุปลพฺภติ                          
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ, โน จ  วต  
เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ โข  
‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ          
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ 

ตติโย  นิคฺคโห. 
------------ 

๓.  กาลสจฺจิกฏฺฐ 
๑.  อนุโลมปจฺจนีก 

[๑๒]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺ ฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  สพฺพทา  ปุคฺคโล        
อุปลพฺภติ    สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  
วตฺตพฺเพ “สพฺพทา ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ. ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
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‘ปุคฺคโล   อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพทา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ         
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺพทา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน  จ  
วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพทา  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ          
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ   

จตุตฺโถ  นิคฺคโห. 
------------- 

๔.  อวยวสจฺจิกฏฺฐ 
๑.  อนุโลมปจฺจนีก 

[๑๓]  *ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺ ฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพสุ   ปุคฺคโล        
อุปลพฺภติ   สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ.   

อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  
วตฺตพฺเพ “สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ ตตฺถ วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ ‘สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ             
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน  จ  วต  
เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ           
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ    

ปญฺจโม  นิคฺคโห. 
------------- 

๒.  โอกาสสจฺจิกฏฺฐ 
๒.  ปจฺจนีกานุโลม 

[๑๔]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺ ฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา. สพฺพตฺถ ปุคฺคโล           
นุปลพฺภติ   สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  
วตฺตพฺเพ “สพฺพตฺถ ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข 
‘ปุคฺคโล นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’, โน จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพตฺถ ปุคฺคโล นุปลพฺภติ               
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน  จ  
วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
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‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพตฺถ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ            
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ   

ฉฏฺโฐ  นิคฺคโห. 
------------- 

๓.  กาลสจฺจิกฏฺฐ 
๒.  ปจฺจนีกานุโลม 

[๑๕]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺ ฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  สพฺพทา  ปุคฺคโล           
นุปลพฺภติ   สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  
วตฺตพฺเพ “สพฺพทา ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล นุปลพฺภติ สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพทา ปุคฺคโล นุปลพฺภติ               
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺพทา  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน  จ  
วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺพทา  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ         
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ   

สตฺตโม  นิคฺคโห. 
------------- 

๔.  อวยวสจฺจิกฏฺฐ 
๒.  ปจฺจนีกานุโลม 

[๑๖]  *ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺ ฐปรมฎฺเฐนาติ?  อามนฺตา.  สพฺเพสุ   ปุคฺคโล          
นุปลพฺภติ   สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนาติ?  น  เหวํ  วตฺตพฺเพ. 

อาชานาหิ  นิคฺคหํ:  หญฺจิ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน,  เตน  วต  เร  
วตฺตพฺเพ   “สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ ตตฺถ วเทสิ “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน จ วตฺตพฺเพ ‘สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ              
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา. 

โน  เจ  ปน  วตฺตพฺเพ  “สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ,  โน  จ  
วต  เร  วตฺตพฺเพ  “ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา”ติ.  ยํ  ตตฺถ  วเทสิ  “วตฺตพฺเพ  โข  
‘ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ  สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐน’,  โน  จ  วตฺตพฺเพ  ‘สพฺเพสุ  ปุคฺคโล  นุปลพฺภติ          
สจฺจิกฏฺฐปรมฎฺเฐนา’ติ”,  มิจฺฉา  ฯเปฯ   

อฏฺฐโม  นิคฺคโห. 
--------------


