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วิเสสนบุพบท
มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส บุรุษใหญ่ 
ขตฺติยา กญฺญา ขตฺติยกญฺญา นางกษัตริย์
นีลํ อุปฺปลํ นีลุปฺปลํ ดอกอุบลเขียว
มหนฺโต ราชา มหาราชา พระราชาผู้ยิ่งใหญ่
มหตี ธาน ีมหาธาน ีเมืองใหญ่
มหนฺตํ วนํ มหาวน ํป่าใหญ่
สนฺโต ปุริโส สปฺปุริโส บุรุษผู้สงบแล้ว
ปธานํ วจนํ ปาวจน ํคําอันเป็นประธาน
กุจฺฉิตา ทิฏฺฐิ กุทิฏฺฐ ิทิฏฐิอันบัณฑิตเกลียด

วิเสสนุตตรบท
สตฺโต วิเสโส สตฺตวิเสโส สัตว์วิเศษ
นโร วโร นรวโร นระประเสริฐ
มนุสฺโส ทลิทฺโท มนุสฺสทลิทฺโท มนุษย์ขัดสน

วิเสสโนภยบท
สีตญฺจ สมฏฺฐญฺจ สีตสมฏฺฐ ํ(ฐานํ) ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยง
อนฺโธ จ วธิโร จ อนฺธวธิโร (ปุริโส) ทั้งบอดทั้งหนวก
ขญฺโช จ ขุชฺโช จ ขญฺชขุชฺโช (ปุริโส) ทั้งกระจอกทั้งค่อม

วิเสสโนปมบท
อุปมาบุพบท

สงฺขํ อิว ปณฺฑรํ สงฺขปณฺฑร ํ(ขีรํ) (นํ้านม) ขาวเพียงดังสังข์
กาโก อิว สูโร กากสูโร (นโร) กล้าเพียงดังกา
ทิพฺพํ อิว จกฺขุ ทิพฺพจกฺข ุจักษุเพียงดังทิพย์
อุปมานุตตรบท

นโร สีโห อิว นรสีโห นระเพียงดังสีหะ
ญาณํ จกฺขุ อิว ญาณจกฺข ุญาณเพียงดังจักษุ
ปญฺญา ปาสาโท อิว ปญฺญาปาสาโท ปัญญาเพียงดังปราสาท
มุขํ จนฺโท อิว มุขจนฺโท หน้า เพียงดังพระจันทร์

สัมภาวนบุพบท
ขตฺติโย (อหํ) อิติ มาโน ขตฺติยมาโน มานะว่า (เรา) เป็นกษัตริย์
สตฺโต อิติ สญฺญา สตฺตสญฺญา ความสําคัญว่าเป็นสัตว์
สมโณ (อหํ) อิติ ปฏิญฺญา สมณปฏิญฺญา ปฏิญญาว่า (เรา) เป็นสมณะ

อวธารณบุพบท
ปญฺญา เอว ปโชโต ปญฺญาปโชโต (ปทีโป) อันโพลงทั่วคือปัญญา
พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ รัตนะคือพระพุทธเจ้า
สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธน ํทรัพย์คือศรัทธา

รู ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม า ส
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สมาหารทวันทวะ
สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ สมถะและวิปัสสนา
สงฺโข จ ปณโว จ สงฺขปณว ํสังข์และบัณเฑาะว์
ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวร ํบาตรและจีวร
หตฺถี จ อสฺโส จ รโถ จ ปตฺติโก จ หตฺถีอสฺสรถปตฺติก ํช้างและม้าและรถและคนเดิน

อสมาหารทวันทวะ
จนฺทิมา จ สุริโย จ จนฺทิมสุริยา พระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.
สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา สมณะและพราหมณ์ ท.
สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท.
ปณฺณญฺจ ปุปฺผญฺจ ผลญฺจ ปณฺณปุปฺผผลานิ ใบไม้และดอกและผล ท.

นบุพบท กัมมธารยสมาส หรือ อุภยตัปปุริสสมาส
น พฺราหฺมโณ อพฺราหฺมโณ (อยํ ชโน) (ชนนี้) มิใช่พราหมณ์
น วสโล อวสโล (อยํ ชโน) (ชนนี้) มิใช่คนถ่อย
น อสฺโส อนสฺโส (อยํ สตฺโต) (สัตว์นี้) มิใช่ม้า
น อริโย อนริโย (อยํ ชโน) (ชนนี้) มิใช่พระอริยะ

ตั ป ปุ ริ ส ส ม า ส
ทุติยาตัปปุริส
สุขํ ปตฺโต สุขปฺปตฺโต (ปุริโส) ถึงแล้วซึ่งสุข
คามํ คโต คามคโต (ปุริโส) ไปแล้วสู่บ้าน
สพพฺรตตฺ ึโสภโณ สพพฺรตตฺโิสภโณ (จนโฺท) งามตลอดราตรทีัง้ปวง

จตุตถีตัปปุริส
กฐินสฺส ทุสฺสํ กฐินทุสฺส ํผ้าเพื่อกฐิน
อาคนฺตุกสฺส ภตฺตํ อาคนฺตุกภตฺต ํภัตรเพื่อผู้มา
คิลานสฺส เภสชฺชํ คิลานเภสชฺช ํยาเพื่อคนไข้

ตติยาตัปปุริส
อสฺเสน (ยุตฺโต) รโถ อสฺสรโถ รถ (เทียมแล้ว) ด้วยม้า
สลฺเลน วิทฺโธ สลฺลวิทฺโธ (ชนฺตุ) (สัตว์) อันลูกศรแทงแล้ว
อสินา กลโห อสิกลโห ความทะเลาะเพราะดาบ

ปัญจมีตัปปุริส
โจรมฺหา ภยํ โจรภย ํภัยแต่โจร
มรณสฺมา ภยํ มรณภย ํความกลัวแต่ความตาย
พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต) พ้นแล้วจากเครื่องผูก

ฉัฏฐีตัปปุริส
รญฺโญ ปุตฺโต ราชปุตฺโต บุตรแห่งพระราชา
ธญฺญานํ ราสิ ธญฺญราส ิกองแห่งข้าวเปลือก
รุกฺขสฺส สาขา รุกฺขสาขา กิ่งแห่งต้นไม้

สัตตมีตัปปุริส
รูเป สญฺญา รูปสญฺญา ความสําคัญในรูป
สํสาเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺข ํทุกข์ในสงสาร
วเน ปุปฺผํ วนปุปฺผ ํดอกไม้ในป่า

ทิ คุ ส ม า ส
สมาหารทิคุ
ตโย โลกา ติโลก ํโลก ๓
จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิส ํทิศ ๔
ปญฺจ อินฺทฺริยานิ ปญฺจินฺทฺริย ํอินทรีย์ ๕

อสมาหารทิคุ
เอโก ปุคฺคโล เอกปุคฺคโล บุคคลผู้เดียว
จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา ทิศ ๔ ท.
ปญฺจ พลานิ ปญฺจพลาน ิกําลัง ๕ ท.



พ หุ พ พิ หิ
ทุติยาพหุพพิหิ
อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม) มีสมณะมาแล้ว
รุฬฺหา ลตา ยํ, โส รุฬฺหลโต (รุกฺโข) มีเครือวัลย์ขึ้นแล้ว
สมฺปตฺตา ภิกฺขู ยํ, โส สมฺปตฺตภิกฺข ุ(อาวาโส) มีภิกษุถึงพร้อมแล้ว

ตติยาพหุพพิหิ
ชิตานิ อินฺทฺริยานิ เยน, โส ชิตินฺทฺริโย (สมโณ) มีอินทรีย์อันชนะแล้ว
กตํ ปุญฺญํ เยน, โส กตปุญฺโญ (ปุริโส) มีบุญอันทําแล้ว
อาหิโต อคฺคิ เยน, โส อาหิตคฺค ิ(พฺราหฺมโณ) 
อคฺคิ อาหิโต เยน, โส อคฺยาหิโต (พฺราหฺมโณ) มีไฟอันบูชาแล้ว
วิสํ ปีตํ เยน, โส วิสปีโต (สโร) (ลูกศร) มียาพิษอันดื่มแล้ว

จตุตถีพหุพพิหิ
ทินฺโน สุงฺโก ยสฺส, โส ทินฺนสุงฺโก (ราชา) มีส่วยอันชาวเมือง ท. ถวายแล้ว
กตํ ทณฺฑกมฺมํ ยสฺส, โส กตทณฺฑกมฺโม (สิสฺโส) มีทัณฑกรรมอันอาจารย์ทําแล้ว
สญฺชาโต สํเวโค ยสฺส, โส สญฺชาตสํเวโค (ชโน) มีความสังเวชเกิดพร้อมแล้ว

ปัญจมีพหุพพิหิ
นิคฺคตา ชนา ยสฺมา, โส นิคฺคตชโน (คาโม) มีชนออกไปแล้ว
ปติตานิ ผลานิ ยสฺมา, โส ปติตผโล (รุกฺโข) มีผลหล่นแล้ว
วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ) มีราคะไปปราศแล้ว

ฉัฏฐีพหุพพิหิ
ขีณา อาสวา ยสฺส, โส ขีณาสโว (ภิกฺขุ) มีอาสวะสิ้นแล้ว
สนฺตํ จิตฺตํ ยสฺส, โส สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ) มีจิตระงับแล้ว
ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส, โส ฉินฺนหตฺโถ (ปุริโส) 
หตฺถา ฉินฺนา ยสฺส, โส หตฺถจฺฉินฺโน (ปุริโส) มีมือขาดแล้ว

ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิ
สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส, โส สุวณฺณวณฺโณ (ภควา) มีวรรณะเพียงดังวรรณแห่งทอง 
พฺรหฺมุโน สโร อิว สโร ยสฺส, โส พฺรหฺมสฺสโร (ภควา) มีเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหม 

สัตตมีพหุพพิหิ
สมฺปนฺนานิ สสฺสานิ ยสฺมึ, โส สมฺปนฺนสสฺโส (ชนปโท) มีข้าวกล้าถึงพร้อมแล้ว
พหู นทิโย ยสฺมึ, โส พหุนทิโก (ชนปโท) มีแม่นํ้ามาก
ฐิตา สิริ ยสฺมึ, โส ฐิตสิร ิ(ชโน) มีศรีตั้งอยู่

ส ม า ส ท้ อ ง
ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก (ภควา) มีจักรคือธรรมอันบวรอันให้เป็นไปแล้ว
ธมฺโม เอว จกฺกํ ธมฺมจกฺกํ จักรคือธรรม อว. กัม.

ปวรํ ธมฺมจกฺกํ ปวรธมฺมจกฺกํ ธรรมจักรอันบวร วิ. บุพ. กัม.

ปวตฺติตํ ปวรธมฺมจกฺกํ เยน, โส ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก (ภควา) มีจักรคือธรรมอันบวรอันให้เป็นไปแล้ว ต. พหุพ.

คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา) มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ
คนฺโธ จ มาลา จ คนฺธมาลา ของหอมและระเบียบ ท. อสมา. ทวัน.

คนฺธมาลา อาทโย เยสํ, ตานิ คนฺธมาลาทีนิ (วตฺถูนิ) มีของหอมและระเบียบเป็นต้น ฉ. พหุพ.

คนฺธมาลาทีนิ วตฺถูนิ คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ วัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น ท.  วิ. บุพ.

คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ หตฺเถสุ เยสํ, เต คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา) มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ ฉ. ภินน. (ลบ วตฺถุ)

นบุพบท พหุพพิหิ
นตฺถิ ตสฺส สโมติ อสโม (ภควา) มีผู้เสมอหามิได้ หรือ ไม่มีผู้เสมอ
นตฺถิ ตสฺส ปฏิปุคฺคโลติ อปฺปฏิปุคฺคโล (ภควา) มีบุคคลเปรียบหามิได้ หรือ ไม่มีบุคคลเปรียบ
นตฺถิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก (ชโน) มีบุตรหามิได้ หรือ ไม่มีบุตร

ภินนาธิกรณพหุพพิหิ
เอกรตฺตึ วาโส อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส มีความอยู่สิ้นคืนเดียว
อุรสิ โลมานิ ยสฺส, โส อุรสิโลโม (พฺราหฺมโณ) มีขนที่อก
อสิ หตฺเถ ยสฺส, โส อสิหตฺโถ (โยโธ) มีดาบในมือ
ฉตฺตํ ปาณิมฺหิ ยสฺส, โส ฉตฺตปาณ ิ(ปุริโส) มีร่มในมือ
มณิ กณฺเฐ ยสฺส, โส มณิกณฺโฐ (นาคราชา) มีแก้วที่คอ
ตัวอย่างรูปวิเคราะห์ที่เป็นพหุวจนะ

กตํ กุสลํ เยหิ, เต กตกุสลา (ชนา) มีกุศลอันทําแล้ว
อาวุธา หตฺเถสุ เยสํ, เต อาวุธหตฺถา (โยธา) มีอาวุธในมือ

สหบุพพบท พหุพพิหิ
สห ปุตฺเตน โย วตฺตตี ติ สปุตฺโต (ปิตา) เป็นไปกับด้วยบุตร (คือบิดา)

สห รญฺญา ยา วตฺตตีติ สราชิกา (ปริสา) (บริษัท) เป็นไปกับด้วยพระราชา
สห มจฺเฉเรน ยํ วตฺตตีติ สมจฺเฉร ํ(จิตฺตํ) เป็นไปกับด้วยความตระหนี่

อั พ ย ยี ภ า ว ส ม า ส

อุปสัคคปุพฺพกะ
นครสฺส สมีปํ อุปนคร ํใกล้เมือง 
ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถํ ความไม่มีความกระวนกระวาย
วาตํ อนุวตฺตตีติ อนุวาต ํตามลม
วาตสฺส ปฏิวตฺตตีติ ปฏิวาต ํทวนลม
อตฺตานํ อธิวตฺตตีติ อชฺฌตฺต ํทับตน

นิปาตปุพพกะ
วุฑฺฒานํ ปฏิปาฏิ ยถาวุฑฺฒ ํตามคนเจริญแล้ว
ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีวํ เพียงไรแห่งชีวิต
ปพฺพตสฺส ติโร ติโรปพฺพต ํภายนอกแห่งภูเขา
นครสฺส พหิ พหินคร ํภายนอกแห่งเมือง
ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ ภายในแห่งปราสาท
ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺต ํภายหลังแห่งภัตร


