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ค�ำน�ำ
 “ธมฺมปท”	 หรือ	 “ธรรมบท”	 เป็นค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ปรากฏอยู่ในพระ
ไตรปิฎกเล่มที่	 ๒๕	 ขุททกนิกาย	 ในรูปคาถาล้วนๆ	 มีทั้งหมด	 ๔๒๓	 คาถา	 ซึ่งค�าดังกล่าวมีความหมาย
ทั้งหมด	๖	ความหมาย	ดังน้ี
	 ๑.		 คัมภีร์เป็นที่ให้ทราบเญยยธรรม	 ๕	 ประการ	 คือ	 สังขาร,	 วิการรูป	 ๓,	 ลักขณรูป	 ๔,	
นิพพาน	และบัญญัติ	
	 ๒.	 คัมภีร์เป็นเคร่ืองให้ทราบเญยยธรรม	๕	ประการ	คือ	สังขาร,	วิการรูป	๓,	ลักขณรูป	๔,	
นิพพาน	และบัญญัติ	
	 ๓.	 ส่วนของเญยยธรรมทั้งหลายของคัมภีร์น้ีมีอยู่
	 ๔.	 ส่วนของเญยยธรรมทั้งหลายมีอยู่ในคัมภีร์น้ี
	 ๕.	 คัมภีร์เป็นที่ให้ทราบปริยัติธรรม
	 ๖.	 คัมภีร์เป็นเคร่ืองให้ทราบปริยัติธรรม

 สว่นค�าว่า	“ธมฺมปทฏฺ€กถา”	หรือ	“ธรรมบทอรรถกถา”	แปลว่า	ค�าอธิบายธรรมบท	โดยคัมภีร์น้ี	
ท่านอาจารย์น�าพระคาถาและเค้าโครงเน้ือเร่ืองมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาในที่ต่างๆ	น�ามาเรียบเรียง
เป็นเร่ืองราว	 มีบุคคล	 และสถานที่	 ก่อนที่จะมาถึงคาถาหัวใจของเร่ือง	 ท�าให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเข้าใจเน้ือเร่ือง
และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้	อย่างน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม	แต่ท่านใดที่มีพื้นฐาน
การศึกษาทั้งไวยากรณ์บาลีใหญ่และพระอภิธรรมมาก่อน	ก็จะเป็นเหตุท�าให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน	หนังสือดัง
กล่าวจัดอยู่หมวดพระสูตร	 เป็นศิลปะในการด�าเนินชีวิตของทั้งภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก	 และอุบาสิกา	 ว่าใน
อดีตเคยท�ากรรมอะไรไว้	และปัจจุบันท�ากรรมอะไร	จึงได้รับผลเช่นน้ัน

 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มน้ี	 เป็นหนังสือที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักเรียน
ใหม่ที่เร่ิมฝึกแปลบาลี	 โดยมีประโยคบาลีที่ตัดตกแต่งที่สมบูรณ์	 ส�าหรับปัญหาของนักเรียนที่เร่ิมเรียน
แปลบาลีที่ไม่รู้ว่าจะต้องโยคอะไร	 ต้องเติมอะไรเข้ามา	 และใส่ไว้ตรงไหน	 ค�าศัพท์แต่ละค�าแปลว่า
อย่างไรบ้าง	 ส่วนนักเรียนที่แปลมาบ้างแล้ว	 จะเร่ิมฝึกสัมพันธ์	 ก็มีสัมพันธ์เป็นตัวอย่างไว้	 นักเรียนที่
ประสงค์จะฝึกแปลโดยอรรถ	 ก็มีแปลเป็นตัวอย่างไว้เช่นกัน	 นอกจากน้ัน	 ถ้าประสงค์จะดูการแยกธาตุ
ปัจจัยของค�าศัพท์กิริยา(ทั้งกิริยาคุมพากย์และกิริยาในระหว่าง)	 ก็มีอยู่ท้ายเล่ม	 ประเด็นที่มักเป็นปัญหา
ส�าหรับผู้ศึกษาที่แปลศัพท์มาจากรูปวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นกิตก์	 สมาส	 หรือตัทธิต	 ว่าแปลอย่างไร	 ถูก
ต้องตรงตามหลักไวยากรณ์หรือไม่	 ก็มีวิเคราะห์ไว้ตามหลักในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 ซึ่งอยู่ในกลุ่มคัมภีร์ของ 

(ก)



สายกัจจายนไวยากรณ์	หรือคัมภีร์มูลกัจจายน์	และน�ามาจากแหล่งอื่นๆ	เช่น	ธมฺมปทฏฺ€กถาคาถาโยชนา	 
ธมฺมปทมหาฏีกา	และคัมภีร์ธาตวัตถสังคหะเป็นต้น

 ฉะน้ัน	หนังสือเล่มน้ี	จึงเหมาะส�าหรับผู้ศึกษาภาษาบาลีทุกกลุ่ม	คือ	กลุ่มใหม่ที่เร่ิมเรียนแปลเบื้อง
ต้น	โดยได้ตัดตกแต่งประโยคและแปลยกศัพท์ให้	กลุ่มกลางที่เร่ิมฝึกสัมพันธ์และแปลโดยอรรถ	และท่านที่
ได้เรียนมาบ้างแล้ว	ต้องการทบทวนหรือยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ	เช่น	การแยกธาตุปัจจัย	หรือแม้แต่
รูปวิเคราะห์ของศัพท์กิตก์	สมาส	หรือตัทธิต

 จึงหวังว่า	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มน้ี	 จะช่วยอ�านวยความสะดวกใน
การศึกษาภาษาบาลีได้บ้าง	หากจะมีข้อขาดตกบกพร่อง	หรือผิดพลาดประการใด	เพราะความด้อยปัญญา	
หรือขาดสติสัมปชัญญะในการจัดท�า	 ก็ขออภัยและขอความเมตตาจากท่านผู้รู้ทั้งหลายได้โปรดช่วยช้ีแนะ	
บอกข้อผิดพลาด	บกพร่องต่างๆ	ที่มีปรากฏให้กระผมได้รับทราบ	เพื่อน�าไปแก้ไขปรับปรุงในการจัดพิมพ์ใน
คร้ังต่อๆ	ไป	จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	และถือว่าได้ร่วมกันท�าบุญที่เป็นธรรมทานในการจัดท�าหนังสือเล่ม
น้ีด้วยกัน

 ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท�าหนังสือเล่มดังกล่าวน้ีจนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 จงเป็นผู้มีส่วน 
แห่งบุญใหญ่ที่กระผมได้กระท�าแล้วในคร้ังน้ี	 และขอให้ทุกท่านจงได้รับประโยชน์ทั้ง	 ๓	 ประการ	 กล่าวคือ	
ประโยชน์ในชาติน้ี	ประโยชน์ในชาติหน้า	และประโยชน์อย่างยิ่ง	คืออมตมหานิพพาน	ซึ่งเป็นสันติสุข	บรมสุข
ด้วยกันทุกท่านเทอญ

	 	 	 	 	 	 	 พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ
	 	 	 	 	 	 	 			๑๐	มกราคม	๒๕๖๑

๒๕	หมู่	๖	วัดพิกุลทอง
ต.วัดชลอ		อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี		๑๑๑๓๐

(ข)



ค�ำอนุโมทนำ
 หนังสือ “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์” เล่มน้ี เป็นการน�าเสนอข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เคยเกิดข้ึนกับผู้ศึกษาภาษาบาลี เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจทั้งหลักการโยค การเติมบทที่ขาดหายไป  

แปลยกศัพท ์แปลโดยอรรถ และสัมพันธ ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเหตุผล และความหมายของเน้ือหา
ที่แปลได้ดียิ่งข้ึน อันจะเป็นเหตุให้เกิดความซาบซึ้งในธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน ท�าให้เกิดก�าลังใจที่
จะศึกษาเล่าเรียน และรักษาพระศาสนา 

 หนังสือเล่มน้ี ใช้หนังสือ “ธมฺมปทฏฺ€กถา ป€โม ภาโค” ธรรมบทอรรถกถา ภาค ๑ ยมกวรรค ซึ่ง
เป็นวรรคแรกใน ๒๖ วรรค แบ่งออกเป็น ๓ เล่ม ได้ส�าเร็จลุล่วงด้วยด ีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆ 
ฝ่ายด้วยกัน 

 ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี	จึงใคร่จะขออนุโมทนาบุญแก่คุณโยมเสริมสุข	ปัทมสถาน	และครอบครัว	และ
ญาติมิตรทั้งหลาย	รวมถึงสาธุชนทั่วไปที่ร่วมสร้างหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	เล่มน้ีไว้ใน
บวรพระพุทธศาสนา	เพื่อแจกเป็นธรรมทาน	ซึ่งเป็นทานที่มีอานิสงส์มากที่สุดในบรรดาทานทั้ง	๓	ประการ	
คือ	วัตถุทาน	อภัยทาน	และธรรมทาน

 นอกจากน้ี	 ยังมีอีกหลายท่านที่จะต้องเอ่ยนาม	 คือ	 พระมหาพิริยะ	 ภูริญาโณ	 	 พระมหาสังคีต	 
สงฺคีตวโร	 ผู้ช่วยดูแลเร่ืองคอมพิวเตอร์	 คุณณัฐศักดิ์	 ตันตยานุพนธ์	 ถวายหมึกปรินเตอร์และกระดาษ	 
คุณวัลย์ลดา(เอ๋)	อัศวศิริเลิศ	ถวายกระดาษดับเบิล	เอ	จ�านวน	๒	กล่อง	คุณก่ิงกาญจน์	อารักษ์พุทธนันท์	
ถวายหนังสือธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา	 (บาลี-ไทย)	 ภาค	 ๑-๘	 ฉบับภูมิพโลภิกขุ	 คุณมงคล	 ศรีเดชะ	
เขียนภาพปกดอกบัวหลวงและภาพลายเส้น	คุณชัยโย	ทองหม่ืนไวย์	ออกแบบปก	พระมหาพิเชษฐ์	เตชธมฺโม	 
พระมหามงคลรัตน์	กนฺตสีโล	พระพัชรพล	ปิยสีโล	คุณวิไล	สีสรรพ์	คุณพรพิมพ์	กิจสิริพันธ์	คุณปุณณภา	
ศุภชวาลพร	ช่วยตรวจทานต้นฉบับ	และทุกๆ	ท่านที่ช่วยงานในการจัดท�าต้นฉบับ	

 และที่ส�าคัญ	 คือ	 พระอาจารย์ภัททันตธัมมานันทมหาเถระ	 อดีตพระอาจารย์ใหญ่ส�านักเรียน
บาลีใหญ่วัดท่ามะโอ	พระอาจารย์ภัททันตนันทเถระ	พระอาจารย์มหาประวัติ	ถาวรจิตฺโต	คุณโยมอาจารย์
บุญถนอม	 นพโสภณ	 คุณโยมพ่อฟัก	 คุณโยมแม่ปุ่น	 เข็มสันเทียะ	 ผู้เป็นบุพพการีชนทั้งสอง	 คุณโยม 
แม่สุวรรณ	 ตันตระเธียร	 คุณเนาวรัตน์	 รัตนสุนทร	 คุณนวลมณี	 กาญจนพิบูลย์	 คุณเพ็ญศรี	 บุญญรัตน์	 
คุณวิไล	สีสรรพ์	คุณไตรรงค์	มาลาภิรมย์	ผู้ร่วมท�าบุญช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดท�าต้นฉบับ	ญาติโยมชาววัด
พิกุลทอง	และญาติโยมชาววัดจากแดง	ขออ�านาจบุญกุศลที่ได้ท�าร่วมกันในคร้ังน้ี	จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้
ทุกๆ	ท่าน	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญปราศจากภยันตราย	และได้บรรลุมรรค-ผล-นิพพานด้วยเถิด

(ค)



จำกใจผู้อุปถัมภ์
 เม่ือทราบข่าวว่า	 พระมหาธิติพงศ์	 อุตฺตมปญฺโญ	 ได้รวบรวมและจัดแปลคัมภีร์ธรรมบทอรรถกถา	
พร้อมค�าอธิบายอย่างละเอียดข้ึน	 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมาก	 และได้กราบเรียนท่านว่า	 ข้าพเจ้ามีความตั้งใจ 
ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ	และเชิญชวนกัลยาณมิตรสนับสนุนในการจัดพิมพ์

 คมัภีร์ธรรมบท หรือธัมมปทะน้ีเป็นเทศนาที่เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตแก่บุคคล
ต่างๆ ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างสถานที ่ เป็นบทธรรมสั้นๆ ในรูปคาถา ประพันธ์เป็นร้อยกรอง หรือบทกวี 
ตามหลักฉันทลักษณ ์ทรงแสดงแก่บุคคล ต่างช้ัน ต่างระดับ ตั้งแต่บรรพชิต คฤหัสถ์ นักปราชญ์ ชาวบ้าน
ธรรมดา ที่มีความไพเราะลึกซึ้งมาก ถือเป็นอมตวาจาของพระพุทธองค์ เป็นที่ทราบกันว่า คัมภัร์ในพระ
ไตรปิฎก คัมภีร์ธรรมบทเป็นคัมภีร์ที่ีมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุด (กว่าร้อยภาษา) ซึ่งข้าพเจ้าได้
มีโอกาสอ่านคร้ังแรกเป็นภาษาอังกฤษ เกิดความปีติในค�าสอนของพระพุทธองค ์ หลังจากน้ัน ยังได้รับการ
ถ่ายทอดอธิบายในบางคาถา จากอาจารย์พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร ผู้ล่วงลับไปแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาหลาย
ปีผ่านมาแล้วก็ตาม แต่ความไพเราะของภาษา และหลักธรรมที่ได้รับฟังท่านอธิบายมา ก็ยังรู้สึกซาบซึ้ง 
ท�าให้สามารถจดจ�าไว้ในใจได้ตลอดมา

 ธรรมบทอรรถกถาเป็นหนังสือที่พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ผู้เร่ิมต้นเรียนภาษาบาลีจะ
ต้องแปลให้ได ้เพราะเป็นหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ช้ัน ประโยค ป.ธ. 
๑-๒ จนถึง ประโยค ป.ธ. ๖ จึงมีความส�าคัญมากที่จะได้มีโอกาสน�าไปถวายยังส�านักเรียนบาลีต่างๆ และ 
ผู้สนใจศึกษาพระบาลีทั่วไป 

 ดงัน้ัน เม่ือได้ทราบข่าวการจัดท�าคัมภีร์น้ีข้ึน ข้าพเจ้ามีความดีใจยิ่ง เพราะทราบถึงความสามารถ
ด้านภาษาบาลีของอาจารย์พระมหาธิติพงศ ์ อุตฺตมปญฺโญ ที่เคารพอย่างสูงที่ได้ใช้วิริยะอย่างยิ่งในการจัด
ท�าธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ชุดแรกส�าเร็จลง และขออนุโมทนาในกุศลจิตของพระคุณเจ้า ครูบา
อาจารย ์ และกัลยาณมิตร ผู้ร่วมอุปถัมภ์ในการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวไว้เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา 
อานิสงส์ที่เกิดจากการที่พุทธบริษัทร่วมกันรักษาพระธรรมค�าสอน จักมีส่วนในการสืบต่อพระสัทธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เผยแผ่ได้อย่างถูกต้องสืบต่อไป

      จิร�  ติฏฺ€ตุ  สทฺธมฺโม.

	 	 	 	 	 ขอพระสัทธรรมจงตั้งม่ันตลอดกาลนาน

	 	 	 	 	 	 	เสริมสุข	ปัทมสถาน

(ฆ)



ค�ำชี้แจง
โปรดท�ำควำมเข้ำใจก่อนใช้หนังสอื

	 หนังสือธัมมปทัฏฐกถา	หรือ	ธรรมบทอรรถกถา	เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้าเร่ือง
มาจากพระไตรปิฎก	โดยเฉพาะพระคาถา	เป็นพระพุทธพจน์ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก	เล่มที่	
๒๕	ขุททกนิกาย	มีทั้งหมด	๔๒๓	คาถา	มี	๒๖	วรรค	๓๐๒	เร่ือง	ดังน้ี
	 ๑.	 ยมกวรรค	 มี	๑๔	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๑
	 ๒.	 อัปปมาทวรรค	 มี		๙		เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒
	 ๓.	 จิตตวรรค	 มี		๙		เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒
	 ๔.	 ปุปผวรรค	 มี	๑๒	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓
	 ๕.	 พาลวรรค	 มี	๑๕	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓
	 ๖.	 ปัณฑิตวรรค	 มี	๑๑	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔
	 ๗.	 อรหันตวรรค	 มี	๑๐	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔
	 ๘.	 สหัสสวรรค	 มี	๑๔		เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔
	 ๙.	 ปาปวรรค	 มี	๑๒	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕
	 ๑๐.	 ทัณฑวรรค	 มี	๑๑	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕
	 ๑๑.	 ชราวรรค	 มี		๙	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕
	 ๑๒.	 อัตตวรรค	 มี	๑๐	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖
	 ๑๓.	 โลกวรรค	 มี	๑๑	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖
	 ๑๔.	 พุทธวรรค	 มี		๙	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖
	 ๑๕.	 สุขวรรค	 มี		๘	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖
	 ๑๖.	 ปิยวรรค	 มี		๙	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖
	 ๑๗.	 โกธวรรค	 มี		๘		เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖
	 ๑๘.	 มลวรรค	 มี	๑๒	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗
	 ๑๙.	 ธัมมัฏฐวรรค	 มี	๑๐	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗
	 ๒๐.	 มัคควรรค	 มี	๑๐	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗
	 ๒๑.	 ปกิณณกวรรค	 มี		๙	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗
	 ๒๒.	 นิรยวรรค	 มี		๙	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗
	 ๒๓.	 นาควรรค	 มี		๘	 เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗



(2) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 ๒๔.	 ตัณหาวรรค	 มี	๑๒	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘
	 ๒๕.	 ภิกขุวรรค	 มี	๑๒	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘
	 ๒๖.	 พราหมณวรรค	 มี	๓๙	เร่ือง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘	

	 ธรรมบทอรรถกถา	 เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้าเร่ืองมาจากพระไตรปิฎก	 มีการ
กล่าวถึงบุคคล	 และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง	 เป็นต้น	 ซ่ึงจะแตกต่างจากพระสูตรทั่วๆ	 ไป	
ตรงที่พระสูตรจะเน้นเน้ือหาของพระธรรมมาต้ังเป็นช่ือ	 เช่น	 อาทิตตปริยายสูตร	 ตรัสแสดง
เร่ืองกิเลสมี	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะเป็นต้น	 ซ่ึงเปรียบเหมือนกับไฟที่เผาไหม้ท�าให้ร้อน	 ส่วนช่ือ
เร่ืองในธรรมบทอรรถกถา	 จะใช้ช่ือบุคคลที่เป็นตัวเอก	 มาต้ังเป็นช่ือเร่ืองต่างๆ	 เช่นเร่ืองพระ
จักขุบาลเถระ	 เร่ืองมัฏฐกุณฑลีมาณพ	 เร่ืองพระติสสเถระเป็นต้น	 และมีเร่ืืองซ�้ากันอยู่หลาย
เร่ือง	 เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 แต่พูดถึงคนละประเด็นกัน	 พระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาต่างกัน
ไป	ท่านผู้เรียบเรียง	คือ	พระพุทธโฆสะ	ก็แยกเป็นเร่ืองใหม่อีกเร่ืองหน่ึงต่างหาก

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มน้ี	 จัดพิมพ์เป็นวรรคละหน่ึงเล่ม	
แต่ถ้าวรรคไหนมีเน้ือหามาก	 เช่น	ยมกวรรค	ก็จะแยกเป็น	๓	 เล่ม	 เน้ือหาทั้งหมดมีประมาณ	
๑,๖๐๐	กว่าหน้า	ซ่ึงหนามากเกินไป	จึงควรแยกพิมพ์	เพ่ือความสะดวกในการน�าไปศึกษา	อีก
หน่ึงวรรคคือ	อัปปมาทวรรค	เฉพาะเร่ืองแรก	คือ	เร่ืองพระนางสามาวดี	ก็มีเน้ือหามาก	ก็ควร
แยกออกเป็นอีกเล่มต่างหาก	และอีกวรรคหน่ึงคือ	พราหมณวรรค	ก็มีเน้ือหามากเช่นเดียวกัน	
ก็ควรแยกพิมพ์เป็น	๒	เล่ม	ซ่ึงคาดว่าถ้าเสร็จทั้งหมด	๘	ภาค	จะได้หนังสือจ�านวน	๓๐	เล่ม

	 หนังสือเล่มน้ี	ใช้ช่ือว่า	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มิได้หมายความว่ามีเพียง	
๒	ประเด็น	คือการแปลกับการสัมพันธ์เท่าน้ัน	แต่มีเน้ือหาสาระ	๗	ประเด็น	ดังน้ีคือ
	 ๑.	 บาลีเดิมที่น�ามาจากหนังสือ	“ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๑	-	๘”	
	 ๒.	 ประโยคบาลีที่ตัดตกแต่ง
	 ๓.	 แปลยกศัพท์	
	 ๔.	 แปลโดยอรรถ
	 ๕.	 สัมพันธ์
	 ๖.	 ศัพท์กิิริยาที่น่าสนใจ	ที่เป็นกิริยาคุมพากย์	(อาขยาต,	กิตก์)	และกิริยาในระหว่าง	
(กิิริยากิตก์)
	 ๗.	 วิเคราะห์ค�าศัพท์กิตก์	สมาส	และตัทธิต



คำาช้ีแจง (3)

	 โดยหลักในการแปล	 สัมพันธ์	 แยกธาตุปัจจัยของศัพท์กิริยา	 และวิเคราะห์ศัพท์	
กิตก์	 สมาส	 และตัทธิต	 ดังกล่าว	 น�ามาจากหลักไวยากรณ์ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นส่วนใหญ่	
นอกจากน้ี	ก็มีคัมภีร์ธาตวัตถสังคหปาฐะ	คัมภีร์ธัมมปทมหาฎีกา	คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาคาถา
โยชนา	เป็นต้น

	 วัตถุประสงค์ในการจัดท�าหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มีดังน้ี
	 	 -	เพ่ืออนุเคราะห์นักเรียนใหม่	โดยแสดงประโยคบาลีตัดตกแต่งและแปลยกศัพท์
	 	 -	เพ่ืออนุเคราะห์นักเรียนที่ก�าลังฝึกแปลโดยอรรถ	และฝึกสัมพันธ์
	 	 -	 เพ่ืออนุเคราะห์ผู้ศึกษาที่สนใจต้องการทราบเหตุผลในการแปลความหมายของ
ค�าศัพท์	โดยมีการแยกธาตุปัจจัยและวิเคราะห์ค�าศัพท์ต่างๆ

อธบิำยกำรเรยีกชื่อสัมพันธ์ในประโยคต่ำงๆ
	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มน้ี	 ใช้หลักการแปลและสัมพันธ์
ตามคัมภีร์ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิ	 ซ่ึงเป็นคัมภีร์ในสายกัจจายนะ	 ฉะน้ัน	 จะมีอยู่บ้างที่แปลและ
สัมพันธ์แตกต่างจากที่นิยมในปัจจุบัน	ส่วนไหนที่ไม่ขัดกับหลักไวยากรณ์ปทรูปสิทธิ	ก็จะแปล
และสัมพันธ์ตามน้ัน	 แต่การสัมพันธ์บางอย่าง	 สามารถเรียกได้หลายช่ือ	 เพ่ือใช้ในการเปรียบ
เทียบให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจชัดเจนย่ิงข้ึน	 ก็จะแสดงไว้เพื่อให้เห็นความหลากหลาย	 เช่นเป็น
ประธานในประโยคกัตตุวาจก	จะเรียกช่ือสัมพันธ์ว่า	สยกัตตา	บ้าง	สุทธกัตตา	บ้าง	ปกติกัตตา	
บ้าง	อภิหิตกัตตา	บ้าง	หรือ	สัปปธานกัตตา	บ้าง	เป็นต้น	ซ่ึงเป็นช่ือสัมพันธ์ของบทที่ท�าหน้าที่
เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	สามารถเรียกช่ือสัมพันธ์ได้หลายช่ือ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

	 สัมพันธ์ว่า	 “สยกัตตา”	 เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	 ใช้อธิบายเพ่ือเทียบเคียง
กับประโยคเหตุกัตตุวาจก
	 เช่น			 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก	
	 	 	 สยกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก
	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทน�	ซ่ึงข้าวสุก	ฯ	 	 	 	

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก	
	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก
	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูท�	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทน�	ซ่ึงข้าวสุก	ฯ
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	 เรียกช่ือสัมพันธ์ว่า	 “สุทธกัตตา”	 ใช้เพ่ืออธิบายในกรณีที่กัตตามิใช่บุคคลหรือสัตว์	
แต่เป็นวัตถุหรือนามธรรม	ซ่ึงท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก
	 เช่น		 ส�โยโค			 ชายเต.		 	 	 	 	 กัตตุวาจก	
	 	 	 สุทธกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก
	 	 	 ส�โยโค	อ.การประกอบ		ชายเต	ย่อมเกิดข้ึน	ฯ
	 	 	 ประโยคน้ี	 ค�าว่า	 “ส�โยโค”	 เป็นกัตตา	 เป็นสักว่ากัตตา	 แต่ไม่สามารถที่จะท�า
กิริยาการเกิดได้จริงๆ	

	 เรียกช่ือสัมพันธ์ว่า	 “ปกติกัตตา”	 ใช้เทียบในกรณีที่มีวิกติกัตตาอยู่ในประโยค	 เพ่ือ
แยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	บทไหนเป็นกัตตาเดิม	บทไหนเป็นกัตตาที่เปล่ียนแปลงไปแล้ว
	 เช่น		 ทารโก			 สามเณโร			 โหติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก
	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก
	 	 	 ทารโก	อ.เด็กชาย		สามเณโร	เป็นสามเณร		โหติ	ย่อมเป็น	ฯ

	 	 	 ตยา	 	 อารทฺธวีริเยน	 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก
	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก
	 	 	 /อนภิหิตกัตตา
	 	 	 ตยา	อันท่าน		อารทฺธวีริเยน	เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว		ภวิตพฺพ�	พึง
เป็น	ฯ
	 	 	 ค�าว่า	“ทารโก”	แปลว่าเด็กชาวบ้าน	ส่วนค�าว่า	“สามเณโร”	มาบวชเป็นสามเณร
ในพระพุทธศาสนา	เปล่ียนภาวะจากเด็กสามัญ	เป็นนักบวชเณรน้อย	และอีกหน่ึงตัวอย่าง	คือ	
“ตยา”	เป็นปกติกัตตา	ส่วน	“อารทฺธวีริเยน”	เป็นวิกติกัตตา	ท่านคนเดิมอาจจะยังไม่ค่อยขยัน	
แล้วต่อมาเปล่ียนเป็นคนขยันในการศึกษาหรือปฏิบัติธรรม	เม่ือได้ก�าลังใจที่ดี

	 การเรียกช่ือสัมพันธ์ว่า	“อภิหิตกัตตา”	หรือ	“อนภิหิตกัตตา”	ใช้เทียบเพ่ืออธิบายบท	
กัตตาที่ท�าหน้าที่เป็นประธาน	กับมิได้ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	โดยประโยคกัตตุวาจก	
บทกัตตาเรียกว่า	“อภิหิตกัตตา”	กัตตาที่ถูกกล่าวไปแล้ว	(ได้แก่กิริยาอาขยาตหรือกิริยากิตก์ที่
ท�าหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์เป็นกััตตุเสียเองแล้ว)	บทนามซ่ึงท�าหน้าที่เป็นกัตตา	ตามปกติจะ
ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติ	 แต่เม่ือกิริยากล่าวกัตตาไปแล้ว	 บทนามเองก็ไม่ต้องท�าหน้าที่	
แต่ให้ลงวิภัตติส�ารอง	 คือปฐมาวิภัตติ	 เพ่ือรักษาบท	 ในกรณีน้ีจะเข้าใจชัดเจนได้	 ต้องศึกษา



คำาช้ีแจง (5)

กิริยาอาขยาตหรือกิตก์	และการก	ซ่ึงอธิบายอรรถของวิภัตตินามต่างๆ	จึงจะเข้าใจได้
	 เช่น		 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก
	 	 	 อภิหิตกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก
	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทน�	ซ่ึงข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สูเทน				 โอทโน			 ปจียเต.		 	 	 กัมมวาจก
	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัมมวาจก
	 	 	 โอทโน	อ.ข้าวสุก		สูเทน	อันพ่อครัว		ปจียเต	ย่อมหุง	ฯ

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก
	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก
	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูท�	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทน�	ซ่ึงข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สามิเกน			 สูโท			 	 โอทน�				 ปาจียเต.	 เหตุกัมมวาจก
	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัมมวาจก
	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		สามิเกน	อันเจ้านาย		ปาจียเต	ย่อมให้หุง		โอทน�	ซ่ึงข้าวสุก	ฯ	

	 	 	 มยา			 	 อปฺปมาเทน			 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก
	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก
	 	 	 /ปกติกัตตา
	 	 	 มยา	อันข้าพเจ้า		อปฺปมาเทน	เป็นผู้ไม่ประมาท		ภวิตพฺพ�	พึงเป็น	ฯ

	 ส่วนเรียกช่ือสัมพันธ์ว่า	 “สัปปธานกัตตา”	 กัตตาที่มีตัวเองเป็นใหญ่เป็นประธาน	 ใช้
เทียบกับประโยคเหตุกัตตุวาจก	ที่มีบุคคลอื่นเป็นใหญ่	เป็นผู้สั่ง	บังคับ	หรือขอร้องให้ท�า
	 เช่น		 สตฺถา	 	 ธมฺม�			 	 เทเสติ.		 	 	 กัตตุวาจก
	 	 	 สัปปธานกัตตา	อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก
	 	 	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		เทเสติ	ย่อมทรงแสดง		ธมฺม�	ซ่ึงธรรม	ฯ

	 	 	 ภิกฺขู	 	 สตฺถาร�		 ธมฺม�	 	 เทสาเปติ.	 เหตุกัตตุวาจก
	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก
	 	 	 ภิกฺขู	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 สตฺถาร�	 ทูลยังพระศาสดา	 	 เทสาเปติ	 ย่อมให้ทรงแสดง		
ธมฺม�	ซ่ึงธรรม	ฯ
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บท ๔ ที่ใช้ในพระบำลี อรรถกถำ และ ฎีกำ
	 บทที่ใช้ในภาษาบาลีมี	 ๔	บท	คือ	นามบท	 นิบาตบท	 อุปสัคบท	และอาขยาตบท	 ซ่ึง
ในประโยคหน่ึงๆ	 จะเป็นประโยคที่ยาวหรือสั้นก็ตาม	 เม่ือสรุปแล้วจะมีเพียง	 ๔	 บทดังกล่าวน้ี
เท่าน้ัน	ดังน้ี
	 ๑.	 นามบท	 เป็นบทที่สร้างมาจากกิตก์	 (ธาตุกับปัจจัย)	 การน�าบทที่ลงวิภัตตินาม
ต้ังแต่	สองบทข้ึนไปมาย่อเป็นบทเดียวกัน	ซ่ึงเรียกว่า	“สมาส”	(บทกับบท)	และการน�าบทที่ลง
วิภัตตตินามมาย่อกับปัจจัย	แทนศัพท์ที่ถูกลบทิ้งไป	เรียกว่า	“ตัทธิต”	(บทกับปัจจัย)	เม่ือสร้าง
ค�าศัพท์ตามข้ันตอนของแต่ละกัณฑ์เสร็จแล้ว	 น�ามากระจายตามวิภัตตินามในนามกัณฑ์	 และ
แสดงอรรถของวิภัตตินามในอรรถต่างๆ	มีอรรถกรรมเป็นต้น	ซ่ึงแสดงไว้ในการกกัณฑ์
	 ๒.	 นิบาตบท	เป็นนิบาตโดดๆ	ไม่ผ่านการสร้างค�าศัพท์	กับนิบาตที่ผ่านการสร้างค�า	
มาจากสมาส	ตัทธิต	และกิตก์	ซ่ึงในไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิประมวลไว้ในนามกัณฑ์	
	 ๓.	 อุปสัคบท	 บทน้ีโดยมากแล้ว	 จะประกอบกับบทที่เป็นกิริยาบ้าง	 นามบ้าง	 ส่วน
ที่แยกอยู่เพียงล�าพัง	 มีใช้ไม่มากนัก	 อุปสัคบทน้ีท่านแสดงไว้ในนามกัณฑ์เช่นกัน	 ส่วนชื่อ
สัมพันธ์ของอุปสัคที่แยกอยู่เป็นเอกเทศ	มีแสดงไว้ในการกกัณฑ์ที่เกี่ยวกับ	“กัมมัปปวจนียะ”
	 ๔.	 อาขยาตบท	 เป็นบทกิริยา	 ซ่ึงท�าหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์	 ที่ระบุว่าประโยคน้ี
เป็นประโยคอะไร	กัตตุวาจก	หรือกัมมวาจกเป็นต้น	แสดงไว้ในอาขยาตกัณฑ์

แหล่งที่มำของชื่อสัมพันธ์
	 ส�าหรับช่ือที่น�ามาใช้เรียกช่ือสัมพันธ์ในหนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	
เล่มน้ี	 น�ามาจากไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิโดยมาก	 แต่ก็มีอยู่บ้างที่น�ามาจากคัมภีร์อื่นๆ	
เน่ืองจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่	 ขนาดปานกลาง	 ฉะน้ัน	 หลักการบาง
อย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องน�ามาจากแหล่งอื่นๆ	 เพ่ือเติมเต็มให้
สมบูรณ์ย่ิงข้ึน	โดยช่ือเรียกสัมพันธ์น�ามาจากกัณฑ์ต่างๆ	ในคัมภัร์ปทรูปสิทธิ	ดังน้ี
	 ๑.	 นิบาต	ช่ือสัมพันธ์ของนิบาตบท	น�ามาจากนามกัณฑ์
	 ๒.	 นาม	ช่ือสัมพันธ์ของนามบท	น�ามาจากการกกัณฑ์	
	 ๓.	 กิริยาอาขยาต	ช่ือสัมพันธ์ของอาขยาตบท	น�ามาจากอาขยาตกัณฑ์
	 ๔.	 กิริยากิตก์	 กลุ่มกิริยากิตก์	 ไม่ว่าจะเป็นกิริยาคุมพากย์	 หรือกิริยาในระหว่างก็ดี	
น�ามาจากกิพพิธานกัณฑ์	ส่วนที่เป็นนามกิตก์	จะใช้หลักสัมพันธ์ในการกกัณฑ์
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ชื่อสัมพันธ์ที่แตกต่ำงมีบ้ำง
	 								บาลีสนามหลวง    ปทรูปสิทธิ

-	สยกัตตา	 	 -	สุทธกัตตา,	ปกติกัตตา,	อภิหิตกัตตา,
	 	 	 		สัปปธานกัตตา,	สยกัตตา
-	ภินนาธาระ	สัตตมีวิภัตติที่สัมพันธ์เข้ากับนาม		 -	อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ
-	อาธาระ	นิบาตที่ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ		 -	อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ
-	อวุตตกัมมะ	แปลว่า	“ซ่ึง...”		 -	สัมปาปุณียกัมมะ	กรรมที่ถูกถึงหรือ	
	 	 	 		ถูกบรรลุ	แปลว่า	“ซ่ึง...”	หรือ	“สู่...”

ศัพท์ที่แปลและสัมพันธ์ต่ำงกัน
	 ในที่ประกอบด้วย	สห,	สทฺธึ,	สม�,	นานา,	วินา,	อล�	และกึศัพท์	เป็นต้น	ลงตติยาวิภัตติ	
ด้วยสูตรว่า	“สหาทิโยเค		จ”	(สูตรที่	๒๙๖)
	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	
	 	 	 กึ  (ปโยชน�)	อ.ประโยชน์อะไร		ฆราวาเสน	ด้วยการอยู่ในเรือน		เม	แก่เรา	ฯ
	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		
ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	
	 	 	 อล�	อ.พอละ		วาเสน	ด้วยการอยู่		อิธ  (าเน)	ในที่น้ี		เต	แก่ท่าน	ฯ
	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	
วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	อล�	และกึศัพท์	ในอรรถปฏิเสธ	ลงจตุตถีวิภัตติ	ด้วยสูตรว่า	“สิลาฆ-
หนุาสปธารปิหกุธทุหิสฺโสสูยราธิกฺขปจฺจาสุณอนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถาล-	
มตฺถมญฺญานาทรปฺปาณินิ		คตฺยตฺถกมฺมนิ		อาสีสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ		จ”	(สูตรที่	๓๐๓)
	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	
	 	 	 กึ  (ปโยชน�)	อ.ประโยชน์อะไร		ฆราวาเสน	ด้วยการอยู่ในเรือน		เม	แก่เรา	ฯ
	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		
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ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	
	 	 	 อล�	อ.พอละ		วาเสน	ด้วยการอยู่		อิธ  (าเน)	ในที่น้ี		เต	แก่ท่าน	ฯ
	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	
วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	รุชธาตุ	เรียกหาบทนามที่ประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ	สูตรว่า	“ยสฺส		วา		
ปริคฺคโห		ต�		สามี”	(สูตรที่	๓๑๖	หน้า	๑๕๑)	
	 เช่น		 ตสฺส		โรโค		อุปฺปชฺชติ.		 	
	 	 	 โรโค	อ.โรค		ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลน้ัน		อุปฺปชฺชต	ิย่อมเกิดข้ึน	ฯ
	 	 	 โรโค	 สุทธกัตตาใน	 อุปฺปชฺชติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	
ปุคฺคลสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	โรโค	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	 วสธาตุ	 ที่มี	 อุปอุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า	 ลงทุติยาวิภัตติในอรรถ	
สัตตมีวิภัตติ	ด้วยสูตรว่า	“ตติยาสตฺตมีนญฺจ”	(สูตรที่	๒๙๐	หน้า	๑๓๐-๑)	
	 เช่น		 อคาร�		อชฺฌาวสติ.	 	 	
	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อชฺฌาวสติ	ย่อมอยู่		อคาร�	ในเรือน	ฯ
	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อชฺฌาวสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อคาร�	ทุติยาวิสยา-
ธาระใน	อชฺฌาวสติ	ฯ

	 	 	 ปถวึ		อธิเสสฺสติ	 	 	
	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อธิเสสฺสติ	จักนอนทับ		ปถวึ	บนแผ่นดิน	ฯ
	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อธิเสสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปถวึ	ทุติยาวิสยา-
ธาระใน	อธิเสสฺสติ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่แสดงกาลเวลา	 จะใช้วิภัตติอยู่	 ๓	 วิภัตติ	 คือ	 ทุติยา,	 ตติยา		
และสัตตมีวิภัตติ	 ลงทุติยาในอรรถสัตตมี	 ด้วยสูตรว่า	 “ตติยาสตฺตมีนญฺจ”	 (สูตรที่	 ๒๙๐	 หน้า	
๑๓๐)	 เช่น		 เอก�		สมย�		ภควา	...	
  เอก�  สมย� ในสมัยหน่ึง  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค ... ฯ
	 	 	 เอก�	วิเสสนะของ	สมย�ๆ	ทุติยากาลสัตตมี		ภควา	สุทธกัตตา...ฯ
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	 ลงตติยาในอรรถสัตตมี	 หลังศัพท์ที่กล่าวกาลเวลา	 ระยะทาง	 ทิศ	 และสถานที่เป็นต้น	
ด้วยสูตรว่า	“สตฺตมฺยตฺเถ		จ”	(สูตรที่	๒๙๘	หน้า	๑๓๕)
	 เช่น		 เตน		สมเยน...		 	 	
	 	 	 เตน  สมเยน	ในสมัยน้ัน	...	ฯ
	 	 	 เตน	วิเสสนะของ	สมเยนๆ	ตติยากาลสัตตมี...	ฯ

	 	 	 เยน		ภควา,		เตนุปสงฺกมิ.	 	
	 	 	 ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		(วิหรติ)	ย่อมประทับอยู่		เยน  (ทิสาภาเคน)	ใน
ส่วนแห่งทิศใด,	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		 อุปสงฺกมิ	 เข้าไปเฝ้าแล้ว		เตน  (ทิสาภาเคน)	ในส่วน
แห่งทิศน้ัน	ฯ
	 	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เยน	วิเสสนะของ	ทิสา-	
ภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	วิหรติ,		ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อุปสงฺกมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
เตน	วิเสสนะของ	ทิสาภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	อุปสงฺกมิ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าเสื่อมและกลัว	 ลงฉัฏฐีในอรรถปัญจมี	 ด้วยสูตรว่า	
“ทุติยาปญฺจมีนญฺจ”	 (สูตรที่	 ๓๑๘	 หน้า	 ๑๕๒)	 บาลีสนามหลวง	 จะแปลว่า	 “ต่อ”	 สัมพันธ์ว่า	
“สัมปทาน”	แต่ในหนังสือเล่มน้ี	จะแปลและสัมพันธ์ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	
	 เช่น		 สพฺเพ		ตสนฺติ		ทณฺฑสฺส.	
	 	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		สพฺเพ	ทั้งปวง		ตสนฺต	ิย่อมสะดุ้ง		ทณฺฑสฺส	แต่อาชญาฯ
	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ตสนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		
ทณฺฑสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ตสนฺติ	ฯ

	 	 	 สพฺเพ		ภายนฺติ		มจฺจุโน.	
	 	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		สพฺเพ	ทั้งปวง		ภายนฺติ	ย่อมกลัว		มจฺจุโน	แต่ความตายฯ
	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ภายนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		
มจฺจุสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ภายนฺติ	ฯ

	 ตุนาทิปัจจัย ได้แก่ปัจจัย	๓	ตัว	คือ	ตุน,	ตฺวา	และ	ตฺวานปัจจัย	มีฐานะ	๕	อย่าง	ในฐานะ
ที่	๔	มีช่ือเรียกได้	๒	คือ	ลักขณัตถะ	กับ	ปริโยสานกาลกิริยา	ในหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถา	
แปลและสัมพันธ์”	 เล่มน้ี	 จะเลือกใช้ช่ือสัมพันธ์ว่า	 “ลักขณัตถะ”	 เพ่ือแสดงความหมายของช่ือ
สัมพันธ์ในอีกแง่มุมหน่ึง
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	 เช่น		 ตํขเณน  อาคนฺตฺวา  จกฺขุปาลํ  อุปาคมิ.  อุปคนฺตฺวา  จ  ปน  เถรสฺสาวิทูเร  
ปทสทฺทํ  อกาสิ. (๑/๑/๑๖)
   (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะน้ัน  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว ตํขเณน ในขณะน้ัน   
อุปาคมิ ได้เสด็จเข้าไปหาแล้ว  จกฺขุปาลํ ซ่ึงพระจักขุบาล,  จ  ปน ก็แล  (โส  สกฺโก) อ.ท้าว
สักกะน้ัน  อุปคนฺตฺวา คร้ันเสด็จเข้าไปหาแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปทสทฺทํ ซ่ึงเสียงแห่ง
เท้า  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  เถรสฺส แห่งพระเถระ ฯ
   โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อุปาคมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
ตํขเณน ตติยากาลสัตตมีใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปาคมิ  จกฺขุปาลํ สัมปาปุณีย- 
กัมมะใน อุปาคมิ,  จ  ปน นิปาตสมูหะ  โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาต-
บทกัตตุวาจก  อุปคนฺตฺวา ลักขณัตถะ (ปริโยสานกาลกิริยา)  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน อวิทูเรๆ 
วิสยาธาระใน อกาสิ  ปทสทฺทํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

	 นิบาต	๕	บท	คือ	สย�, สาม�, ส�, สมฺมา	และ	กินฺติ	ใช้ในอรรถตติยาวิภัตติ	(ปทรูปสิทธิ	
หน้า	๑๒๒)	ในกรณีของ	“สย�”	บาลีสนามหลวง	นิยมแปลว่า	“เอง”	เรียกช่ือสัมพันธ์ว่า	“กิริยา-	
วิเสสนะ”	ส่วนในหนังสือเล่มน้ี	จะแปลว่า	“ด้วย...”	เรียกช่ือสัมพันธ์ว่า	“กรณะ”	โดยมาก	หรือ
แปลและสัมพันธ์ตามหน้าที่ในประโยคน้ันๆ

	 กฺขตฺตุ�ปัจจัย	 เป็นปัจจัยในอัพยยตัทธิต	 ลงในอรรถการจ�าแนกสังขยา	 (สงฺขฺยาวิภาค,		
ปทรูปสิทธิ	 หน้า	 ๑๒๓)	 บาลีสนามหลวง	 นิยมแปลในอรรถของทุติยาวิภัตติว่า	 “สิ้น...”	 เรียก
ช่ือสัมพันธ์ว่า	 “อัจจันตสังโยคะ”	 ส่วนในหนังสือเล่มน้ี	 จะแปลไม่ออกส�าเนียงอายตนิบาตของ	
วิภัตติใดๆ	เลย	เรียกช่ือสัมพันธ์ว่า	“กิริยาวิเสสนะ”		
	 เช่น		 ติกฺขตฺตุ�		ปทกฺขิณ�		กตฺวา...	
	 	 	 กตฺวา	กระท�าแล้ว		ปทกฺขิณ�	ซ่ึงการประทักษิณ		ติกฺขตฺตุ�	สามคร้ัง	...
	 	 	 ติกฺขตฺตุ�	กิริยาวิเสสนะใน	กตฺวา		ปทกฺขิณ�	อวุตตกัมมะใน	กตฺวาๆ	ปุพพกาล-
กิริยา	...

	 “จิรสฺเสว”	 เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	 แต่ใช้ในอรรถตติยา	 แปลว่า	 “โดยกาลนานน่ันเทียว”	
สัมพันธ์ว่า	“ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะ”	(อุทานอฏฺกถา,	สารตฺถทีปนีฏีกา	เล่ม	๑,	วิมติโนทนีฏีกา	เล่ม	
๑,	น  จิรสฺเสวาติ	 	น	 จิเรเนว)	บาลีสนามหลวง	แปลว่า	 “ต่อกาลนานน่ันเทียว”	สัมพันธ์เป็น	
“สัมปทาน”
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	 เช่น		 โส		เอว�		อปฺปมตฺโต		วิหรนฺโต		นจิรสฺเสว		สห		ปฏิสมฺภิทาหิ		อรหตฺต�		ปาปุณิ.	
(๒/๖/๙๓)
	 	 	 โส  (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		อปฺปมตฺโต	ไม่ประมาทแล้ว		เอว�	อย่างน้ี		วิหรนฺโต	
อยู่อยู่	 	ปาปุณิ	บรรลุแล้ว	 	 อรหตฺต�	 ซ่ึงความเป็นแห่งพระอรหันต์	 	 สห	กับ	 	ปฏิสมฺภิทาหิ		
ด้วยปฏิสัมภิทา	ท.		นจิรสฺเสว	โดยกาลไม่นานน่ันเทียว	ฯ
	 	 	 โส	 วิเสสนะของ	 ภิกฺขุๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปาปุณิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอว�	
กิริยาวิเสสนะใน	อปฺปมตฺโตๆ	วิเสสนะของ	ภิกฺขุ		วิหรนฺโต	อัพภันตรกิริยาของ	ภิกฺขุ		เอวศัพท์	
อวธารณะเข้ากับ	 นจิรสฺส	 	 นจิรสฺส	 ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะใน	 ปาปุณิ	 	 สหศัพท์	 ทัพพสมวายะใน	
อรหตฺต�		ปฏิสมฺภิทาหิ	สหัตถตติยาเข้ากับ	สห		อรหตฺต�	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปาปุณิ	ฯ	

	 บทที่ลง	 โตปัจจัย	 ลงได้	 ๓	 วิภัตติ	 คือ	 ตติยา,	 ปัญจมี	 และสัตตมีวิภัตติ	 (ปทรูปสิทธิ	
หน้า	๑๑๑-๓	วิภตฺติปฺปจฺจยวิธาน	และหน้า	๑๒๒	เนปาติกปท)	บาลีสนามหลวง	จะใช้	๒	อรรถ	
คือ	ตติยา	กับ	ปัญจมี	เช่นค�าว่า	“ปุรโต”	จะแปลว่า	“ข้างหน้า”	หรือ	“ข้างพระพักตร์”	เรียกช่ือ
สัมพันธ์ว่า	“ตติยาวิเสสนะ”	แต่ในหนังสือเล่มน้ี	จะใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ	ดังตัวอย่างต่อไปน้ี
	 เช่น		 อนิจฺจโต		สมฺมสติ.	(โตปัจจัยลงในอรรถตติยาวิภัตติ)	 	
	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล	 	สมฺมสต	ิ ย่อมพิจารณา		อนิจฺจโต	 โดยความเป็นสภาพ	
ไม่เที่ยง	ฯ
	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	สมฺมสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อนิจฺจโต	ตติยาวิเสสนะ	
ใน	สมฺมสติ	ฯ
	 	 	 อคฺคิโต		ภย�		อคฺคิภย�.	(โตปัจจัยลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ)	 	
	 	 	 ภย� อ.ภัย		อคฺคิโต	จากไฟ		อคฺคิภย�	ช่ือว่าอคฺคิภย.
	 	 	 อคฺคิโต	อปาทานใน	ภย�ๆ	ลิงคัตถะ		อคฺคิภย�	สัญญาวิเสสนะของ	อคฺคิโต		ภย�	ฯ	
	 	 	 ปุรโต		อฏฺาสิ.		(โตปัจจัยลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ)	 	
	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อฏฺาสิ	ได้ยืนแล้ว		ปุรโต	ในที่ข้างหน้า	ฯ
	 	 	 ปุคฺคโล	 สุทธกัตตาใน	 อฏฺาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุรโต	 วิสยาธาระใน	
อฏฺาสิ	ฯ	
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สห สทฺธึ มีกำรรวบ ๓ อย่ำง
	 สห และสทฺธึศัพท์ เป็นศัพท์นิบาต แปลว่า “กับ” มีอรรถว่า “สมกฺริยา” การกระทํา
พร้อมกัน ใช้รวบรวมกิริยา เรียกว่า “กิริยาสมวายะ” ใช้รวบรวมคุณนาม เรียกว่า “คุณ-
สมวายะ” ใช้รวบรวมสุทธนาม เรียกว่า “ทัพพสมวายะ” 
 ส่วนนามที่จะสัมพันธ์เข้ากับ สห หรือ สทฺธึศัพท์ ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติเท่าน้ัน 
เรียกว่า “สหัตถตติยา” ลงด้วยสูตรว่า “สหาทิโยเค  จ” (สูตรที่ ๒๙๖)
 เช่น สรีรํปิ  อตฺตนา  สทฺธึ  น  คจฺฉติ. (๑/๑/๖)
  สรีรํป ิแม้ อ.สรีระ  น  คจฺฉติ ย่อมไม่ไป  สทฺธึ กับ  อตฺตนา ด้วยตน ฯ
  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สรีรํๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
อตฺตนา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ ศัพท์ กิริยาสมวายะใน คจฺฉติ  นศัพท์ ปฏิเสธใน คจฺฉติ ฯ

 เช่น ปุตฺเตน  สห  ถูโล. (รูปสิทธิ.สูตรที่ ๒๙๖ หน้า ๑๘๐)
  (ปิตา)  ปุตฺเตน  สห  ถูโล  (โหติ). 
  (ปิตา) อ.บิดา  ถูโล เป็นผู้อ้วน  สห กับ  ปุตฺเตน ด้วยบุตร  (โหติ) ย่อมเป็นฯ
  ปิตา สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุตฺเตน สหัตถตติยาเข้ากับ 
สหๆ ศัพท์ คุณสมวายะใน ถูโลๆ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

 เช่น มยํ  ภนฺเต  วิสุํ  วิสุํ  รกฺขณตฺถาย  ติสรเณน  สห  ปญฺจ  สีลานิ  ยาจาม. 
  ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  มย ํอ.ข้าพเจ้า ท.  ยาจาม ย่อมขอ  สีลานิ ซ่ึงศีล ท.  
ปญฺจ ห้า  สห กับ  ติสรเณน ด้วยสรณะสาม  รกฺขณตฺถาย เพ่ือประโยชน์แก่การรักษา  วิสุํ   
วิสุ ํเฉพาะข้อๆ ฯ
  ภนฺเต อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน ยาจามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก วิสุํ  วิสุํ 
กิริยาวิเสสนะใน รกฺขณตฺถายๆ สัมปทานใน ยาจาม  ติสรเณน สหัตถตติยา เข้ากับ สหๆ ศัพท์ 
ทัพพสมวายะใน สีลานิ  ปญฺจ วิเสสนะของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน ยาจาม ฯ
 ส่วนบาลีสนามหลวง ใช้ ๒ ประการ คือ กิริยาสมวายะ และ ทัพพสมวายะ ถ้าเป็น
คุณศัพท์ ก็สัมพันธ์เป็นทัพพสมวายะ	
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บทที่ประกอบด้วย ตปัจจัย
	 ธาตุที่ลง ตปัจจัย รูปสําเร็จเป็นนามก็มี เป็นกิริยาก็มี เช่น “พุทฺโธ, วาโต”	 เป็นต้น  
มีรูปสําเร็จเป็นนาม, “คโต, กโต”	เป็นต้น มีรูปสําเร็จเป็นกิริยา 
 ตปัจจัยที่ลงมาแล้ว รูปสําเร็จเป็นสาธนะ มี ๔ สาธนะ ดังน้ี
 (๑)  กัตตุสาธนะ เช่น อคจฺฉีติ  คโต. (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ต) ได้ไปแล้ว เพราะ
เหตุน้ัน ช่ือว่าคต. (ผู้ไปแล้ว)
 (๒)  กัมมสาธนะ เช่น อลภียิตฺถาติ  ลทฺโธ. (ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต) ได้ถูกได้แล้ว 
เพราะเหตุน้ัน ช่ือว่าลทฺธ. (ถูกได้แล้ว, อันเขาได้แล้ว, เป็นที่อันเขาได้แล้ว)
 (๓)  ภาวสาธนะ  เช่น คายนํ  คีตํ. (คี  สทฺเท ในการกระทําเสียง + ต) การขับร้อง ช่ือ
ว่าคีต. (การขับร้อง)
 (๔)  อธิกรณสาธนะ เช่น อฏฺฐาสิ  เอตฺถาติ  ฐิตํ,  ฐานํ. (ฐา  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้าม
การไป + ต) ได้ยืนแล้ว ในที่น้ี เพราะเหตุน้ัน ช่ือว่าฐิต. (ที่เป็นที่ยืน,ที่เป็นที่ต้ัง) 
 มีข้อสังเกตของบทที่ลง ตปัจจัย เฉพาะรูปสําเร็จที่เป็นอธิกรณสาธนะ จะมีศัพท์เหล่านี้ 
คือ ฐาน, กาล, สมย, ทิวส และ มคฺคศัพท์เป็นต้น ซ่ึงเกี่ยวกับกาลเวลาและสถานที่ ปรากฏอยู่
ต่อท้ายศัพท์ และเข้าสมาส จะเป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
 ส่วนที่นิยมแปลกันทั่วไปในปัจจุบัน มักจะวิเคราะห์เป็นกัตตุสาธนะหรือกัมมสาธนะ 
และเม่ือเข้าสมาส จะเป็นฉัฏฐตัีปปุริสสมาสทั้งหมด ฉะน้ัน ในหนังสือเล่มน้ี จะวิเคราะห์ แปล 
และสัมพันธ์ตามหลักไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิดังกล่าว 
 เช่น อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทิวเส  มคธรฏฺเฐ                        
กลฺลวาลคามกํ  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต,  ถีนมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต,  สตฺถารา  สํเวชิโต    ถีนมิทฺธํ  
วิโนเทตฺวา  ตถาคเตน  ทินฺนํ  ธาตุกมฺมฏฺฐานํ  สุณนฺโตว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  นิฏฺฐาเปตฺวา  
สาวกปารมีญาณสฺส  มตฺถกํ  ปตฺโต. (๑/๘/๘๖-๗)
	 	 	 อถ	คร้ังน้ัน	 	มหาโมคฺคลฺลาโน	อ.พระมหาโมคคัลลานะ	 	อายสฺมา	 ผู้มีอายุ			
อุปนิสฺสาย	 เข้าไปอาศัยแล้ว	 	 กลฺลวาลคามก�	 ซ่ึงหมู่บ้านช่ือว่ากัลลวาละ	 	 มคธรฏฺเ	 ใน
แคว้นมคธ		ทิวเส	ในวัน		สตฺตเม	ที่เจ็ด		ปพฺพชิตทิวสโต	แต่วันเป็นที่บวชแล้ว		วิหรนฺโต		
อยู่อยู่,	 	 ถีนมิทฺเธ	 คร้ันเม่ือถีนะและมิทธะ	 	 โอกฺกมนฺเต	 ก้าวลงอยู่,	 	 สตฺถารา  ส�เวชิโต		
ผู้อันพระศาสดา	 ทรงให้สังเวชแล้ว	 	 วิโนเทตฺวา	 บรรเทาแล้ว	 	 ถีนมทิทฺธ�	 ซ่ึงถีนะและ
มิทธะ	 	 สุณนฺโตว	 ฟังอยู่เทียว	 	 ธาตุกมฺมฏฺาน�	 ซ่ึงธาตุกรรมฐาน	 	 ตถาคเตน  ทินฺน�		



(14) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

อัน-	 อันพระตถาคต	 -ประทานแล้ว	 	 อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจ�	 ยังกิจแห่งหมวดสามแห่งมรรคใน
เบ้ืองบน		นิฏฺาเปตฺวา	ให้ส�าเร็จแล้ว		ปตฺโต	ถึงแล้ว		มตฺถก�	ซ่ึงที่สุด		สาวกปารมี�าณสฺส	
แห่งสาวกบารมีญาณ	ฯ
	 	 	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 มหาโมคฺคลฺลาโนๆ	 สุทธกัตตาใน		
ปตฺโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก		ปพฺพชิตทิวสโต	อปาทานใน	สตฺตเม		ทิวเส		สตฺตเม	วิเสสนะของ	
ทิวเสๆ	 กาลสัตตมีใน	 อุปนิสฺสาย	 	 มคธรฏฺเฐ วิสยาธาระใน กลฺลวาลคามกํๆ อวุตตกัมมะใน 
อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน,  ถีนมิทฺเธ  
ลักขณะใน โอกฺกนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน สํเวชิโตๆ วิเสสนะของ  
มหาโมคฺคลฺลาโน  ถีนมิทฺธํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุณนฺโต  ตถาคเตน  
อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ ธาตุกมฺมฏฺฐานํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์  
อวธารณะเข้ากับ สุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  
การิตกัมมะใน นิฏฺฐาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺโต  สาวกปารมีญาณสฺส สามีสัมพันธะใน 
มตฺถกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ              		

อำธำระ ๔
	 	 บาลีสนามหลวง ปทรูปสิทธิ

	 	 วิสยาธาร		 เวสยิกาธาร
	 	 อุปสิเลสิกาธาร	 โอปสิเลสิกาธาร
	 	 สมีปาธาร	 สามีปิกาธาร	
	 	 พฺยาปิกาธาร	 พฺยาปิกาธาร

	 ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 มีการลง	 ณิกปัจจัยท้ายศัพท์นามทุกศัพท์	 แล้วลบ	 ณฺอนุพันธ์	
เม่ือลบแล้ว	 เป็นเหตุให้มีการวุทธิต้นศัพท์	 ยกเว้น	 “พฺยาปิกาธาร”	 เพราะที่	 “พฺ”	 ไม่มีสระ	 จึง
ไม่สามารถที่จะวุทธิได้	แต่ตามศัพท์ในบาลีสนามหลวง	มีการลง	ณิกปัจจัยท้ายศัพท์	เพียง	๒	
ศัพท์	คือ	อุปสิเลสิกาธาร	และ	พฺยาปิกาธาร	และไม่มีการวุทธิหลังจากลบ	ณฺอนุพันธ์ทิ้งไปแล้ว	
ส�าหรับในหนังสือเล่มน้ี	จะใช้ช่ือสัมพันธ์ตามบาลีสนามหลวง	เพ่ือความสะดวก
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หลักกำรแปลและสัมพันธ์
ประโยคอนำทร - กับหลักของ ทำ ธำตุ 

	 “อนาทร”	 แปลว่า	 ไม่เอื้อเฟ้ือ	 ถ้ามีข้อความที่ไม่เอื้อเฟ้ือต่ออีกฝ่ายหน่ึง	 จะสังเกตได้
เช่นมีการร้องไห้	 หรือเสียใจเป็นต้น	 จะเป็นประโยคอนาทร	 จะใช้อยู่	 ๒	 วิภัตติ	 คิือ	 ฉัฏฐี	 กับ		
สัตตมี	แต่โดยมากมักจะเป็นฉัฏฐีวิภัตติ
	 เช่น		 ตสฺส  กนฺทนฺตสฺเสว,  พหิ  นิกฺขมิ. (๑/๓/๓๘)
   ตสฺส  (เทวลสฺส) เม่ือดาบสช่ือว่าเทวละน้ัน  กนฺทนฺตสฺส  เอว คร่ําครวญอยู่
น่ันเทียว, (นารโท) อ.ดาบสช่ือว่านารทะ  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  พห ิในภายนอก ฯ
   ตสฺส วิเสสนะของ เทวลสฺสๆ อนาทรใน กนฺทนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา  เอวศัพท์ 
อวธารณะเข้ากับ กนฺทนฺตสฺส,  นารโท สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหิ  
วิสยาธาระใน นิกฺขมิ ฯ
 ส่วนหลักของ ทาธาตุ จะเรียกหาอยู่ ๒ อย่าง คือ กรรม และ สัมปทาน จะขาดสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงมิได้ ถ้าขาดไป กิริยาการให้ก็จะไม่สําเร็จ เช่นมีกรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่จะให้ แต่ขาด
ผู้รับ(สัมปทาน) กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จ หรือมีผู้รับ(สัมปทาน) แต่กรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่
จะให้ไม่มี กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกัน
 เช่น		 สารีปุตฺตตฺเถโร		“อห�		ภนฺเต		สรามิ,		อย�		เม		ราชคเห		ปิณฺฑาย		จรนฺตสฺส			
อตฺตโน		อภิหฏ�		กฏจฺฉุภิกฺข�		ทาเปสิ,		อิมสฺสาห�		อธิการ�		สรามีติ		อาห.	(๔/๑/๑-๒)
	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	อ.พระสารีบุตรผู้เถระ		อาห	กราบทูลแล้ว		อิติ	ว่า	“ภนฺเต	ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ		อห�	อ.ข้าพระองค์		สรามิ	ย่อมระลึกได้,		อย�  (พฺราหฺมโณ)	อ.พราหมณ์น้ี		
(ปุคฺคล�)	ยังบุคคล		ทาเปสิ	ให้ถวายแล้ว		กฏจฺฉุภิกฺข�	ซ่ึงภิกษาทัพพีหน่ึง		(ปุคฺคเลน)  อภิหฏ�  
อัน-	อันบุคคล	-น�ามาเฉพาะแล้ว		อตฺตโน	เพ่ือตน		เม	แก่ข้าพระองค์		จรนฺตสฺส	ผู้เที่ยวไป
อยู่		ราชคเห	ในเมืองราชคฤห์		ปิณฺฑาย	เพ่ือก้อนข้าว,		อห�	อ.ข้าพระองค์		สรามิ	ย่อมระลึก
ได้		อธิการ�	ซ่ึงอธิการ		อิมสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)	ของพราหมณ์น้ี”		อิติ	ดังน้ี	ฯ
	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		
อห�	สุทธกัตตาใน	สรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,	 	อย�	 วิเสสนะของ	 พฺราหฺมโณๆ	 เหตุกัตตา	
ใน	 ทาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคล�	 การิตกัมมะใน	 ทาเปสิ	 	 เม	 สัมปทานใน		
ทาเปสิ	 	 ราชคเห	 วิสยาธาระใน	 จรนฺตสฺส	 	 ปิณฺฑาย	 สัมปทานใน	 จรนฺตสฺสๆ	 วิเสสนะของ		
เม	 	 อตฺตโน	 สัมปทานใน	 อภิหฏ�ๆ	 วิเสสนะของ	 กฏจฺฉุภิกฺข�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ทาเปสิ,	 	 อห�		
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สุทธกัตตาใน	สรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อิมสฺส	วิเสสนะของ	พฺราหฺมณสฺสๆ	สามีสัมพันธะ
ใน	อธิการ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	สรามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ	
	 ในตัวอย่างน้ี	 ถ้าแปลและสัมพันธ์เป็นประโยคอนาทร	 ก็จะขัดแย้งทั้งเน้ือความ	 และ
หลักของ	ทาธาตุ	ประเด็นที่หน่ึง	ก็คือ	ถ้าเขาไม่เอื้อเฟ้ือ	จะให้คนมาใส่บาตรได้อย่างไร	ประเด็น
ที่สอง	ถ้าเป็นประโยคอนาทร	หลักของ	ทาธาตุ	ซ่ึงเรียกหา	๒	อย่าง	คือ	กรรม	และ	สัมปทาน		
ในประโยคน้ี	ก็จะไม่มีสัมปทาน(ผู้รับ)	แล้วกิริยาการให้จะส�าเร็จได้อย่างไร	

หลักกำรแปลและสัมพันธ์
ประโยคอนำทร - กับหลักของ หู, ภู และ อสธำตุ

	 หลักของ	หู,	ภู,	และ	อสธาตุ	จะเรียกหา	“สัมปทาน”	(ผู้รับ)	ได้มีแล้วแก่ใคร	“อาธาระ”	
(ที่รองรับ)	มีที่ไหน	เป็นต้น
	 เช่น		 เตส�		อิมินา		นิยาเมน		เอกทิวส�		สมชฺช�		ปสฺสนฺตาน�		ปริปากคตตฺตา		ญาณสฺส			
ปุริมทิวเสสุ		วิย		หสิตพฺพฏฺาเน		หาโส		วา		ส�เวคฏฺาเน		ส�เวโค		วา		ทาย�		ทาตุ�		ยุตฺตฏฺาเน		
ทาย�		วา		นาโหสิ.	(๑/๘/๘๑)
	 	 	 หาโส	 อ.การหัวเราะ	 	 (ปุคฺคเลน)  หสิตพฺพฏฺาเน	 ในที่-	 อันบุคคล	 -พึง
หัวเราะ		วา	หรือ		วา	หรือว่า	 	ส�เวโค	อ.ความสังเวช		ส�เวคฏฺาเน	ในที่เป็นที่สังเวช		วา	
หรือว่า		ทาย� อ.รางวัล		ยุตฺตฏฺาเน	ในที่อันควรแล้ว		ทาตุ�	เพ่ืออันให้		ทาย�	ซ่ึงรางวัล		น  
อโหสิ มิได้มีแล้ว		ปุริมทิวเสสุ  วิย	ราวกะ	ในวันอันมีในก่อน	ท.		เตส�  (ชนาน�)	แก่ชน	ท.		
เหล่าน้ัน	 	ปสฺสนฺตาน�	 ผู้ดูอยู่	 	สมชฺช�	 ซ่ึงมหรสพ		 เอกทิวส�	 ในวันหน่ึง	 	 อิมินา  นิยาเมน		
โดยท�านองน้ี	 	 ปริปากคตตฺตา  �าณสฺส	 เพราะความที่-	 แห่งญาณ	 -เป็นสภาพถึงแล้วซ่ึง
ความแก่รอบ	ฯ
	 	 หาโส	ก็ดี		ส�เวโค	ก็ดี		ทาย�	ก็ดี	สุทธกัตตาใน	อโหสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เตส�		
วิเสสนะของ	 ชนาน�ๆ	 สัมปทานใน	 อโหสิ	 	 อิมินา	 วิเสสนะของ	 นิยาเมนๆ	 ตติยาวิเสสนะ	
ใน	ปสฺสนฺตาน�		เอกทิวส�	ทุติยากาลสัตตมีใน	ปสฺสนฺตาน�		สมชฺช�	อวุตตกัมมะใน	ปสฺสนฺตาน�ๆ		
วิเสสนะของ	ชนาน�		ปริปากคตตฺตา	เหตุใน	อโหสิ		ญาณสฺส	ภาวาทิสัมพันธะใน	ปริปากคตตฺตา			
ปุริมทิวเสสุ	 อุปมากาลสัตตมีใน	 อโหสิ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	 ปุริมทิวเสสุ	 	 ปุคฺคเลน		
อนภิหิตกัตตาใน	หสิตพฺพ-		หสิตพฺพฏฺาเน	วิสยาธาระใน	หาโส		วา	สามศัพท์	ปทวิกัปปัตถะ	
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เข้ากับ	หสิตพฺพฏฺาเน		หาโส,	 	ส�เวคฏฺาเน		ส�เวโค	และ		ทาย�	 	ทาตุ�	 	 ยุตฺตฏฺาเน		ทาย�,			
ส�เวคฏฺาเน	วิสยาธาระใน	ส�เวโค		ทาย�	อวุตตกัมมะใน	ทาตุ�ๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	ยุตฺตฏฺาเนๆ	
วิสยาธาระใน	ทาย�		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	อโหสิ	ฯ
	 ในตัวอย่างน้ี		บทว่า	“เตส�		ชนาน�”	สามารถแปลและสัมพันธ์เข้ากับ	ประธาน	ก็ได้	ใน
ฐานะเป็น	“สามีสัมพันธะ”	เจ้าของการหัวเราะ	ความสังเวช	หรือเจ้าของรางวัล	หรือจะแปลและ
สัมพันธ์เข้ากับ	กิริยาคุมพากย์	คือ	อโหสิ	ก็ได้	ในฐานะเป็น	“สัมปทาน”	(ผู้รับ)	ว่าการหัวเราะ
เป็นต้นได้มีแก่ใคร	แต่จะเป็นประโยคอนาทรไม่ควรเลย		

หลักกำรแปลและสัมพันธ์
ประโยคอนำทร - กับหลักของภำวสำธนะศัพท์

	 กิริยาที่วิเคราะห์เป็นภาวสาธนะ	 ข้ึนมาเป็นประธานในประโยคหรือท�าหน้าที่อื่นก็ตาม	
จะเรียกหา	“สามีสัมพันธะ”	หรือ	“ภาวาทิสัมพันธะ”
	 เช่น		 อาวุโส		ตฺว�		มา		เอว�		จินฺตยิ,		อิเธว		เม		นิปชฺชิตฺวา		มรนฺตสฺสาปิ		อปราปร�		
ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ		ตยา		สทฺธึ		คมน�		นาม		นตฺถิ.	(๑/๑/๑๕)
	 	 	 อาวโุส ดกู่อนผูม้อีาย ุ ตวฺ ํอ.เธอ  มา  จินฺตยิ อยา่คดิแลว้  เอว ํอยา่งน้ี,  คมนํ  
นาม ชือ่ อ.การไป  สทธึฺ กบั  ตยา ดว้ยเธอ  เม ของเรา  นิปชชิฺตวฺา  มรนฺตสสฺาปิ ผูน้อน
ตายอยูก่ด็ ี  (สรีร)ํ  อปราปร ํ ปวฏฺเฏนฺตสสฺาปิ ผูย้งัสรรีะ ใหก้ลิง้เกลอืก ไปๆ มาๆ อยูก่ด็ ี  
อิธ  (�าเน)  เอว ในทีน้ี่นัน่เทยีว  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ีฯ
   อาวโุส อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน จนฺิตยิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์
ปฏเิสธะใน จนฺิตย ิ  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน จนฺิตย,ิ  นามศพัท ์ ครหตัถโชตกะเขา้กบั คมนำๆ  
สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อธิๆ วเิสสนะของ �าเนๆ 
วสิยาธาระใน นิปชฺชตฺิวา  มรนฺตสฺส และปวฏฺเฏนฺตสฺส  เม สามสีมัพนัธะใน คมนำ  นิปชฺชตฺิวา 
สมานกาลกริยิาใน มรนฺตสฺส  อปิ สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั มรนฺตสฺส และ ปวฏฺเฏนฺตสฺส  
มรนฺตสฺส กด็ ี ปวฏฺเฏนฺตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ เม  สรรีำ การติกมัมะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  อปราปรำ 
กริยิาวเิสสนะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  ตยา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คมนำ ฯ

	



(18) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 ดูเปรียบเทียบบทกัตตา	กรรม	และกิริยา	ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	ดังต่อไปน้ี

กัตตำเป็นประธำน
	 เช่น	 ปุริโส			 	 คาม�			 	 	 คจฺฉติ.		 ประโยคกัตตุวาจก
	 	 อภิหิตกัตตา	 สัมปาปุณียกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก
	 	 ปุริโส	อ.บุุรุษ		คจฺฉติ	ย่อมไป		คาม�	สู่หมู่บ้าน	ฯ

กรรมเป็นประธำน
	 เช่น	 ปุริเสน			 	 คาโม				 	 คจฺฉียเต.	 ประโยคกัมมวาจก
	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 	 อาขยาตบทกัมมวาจก
	 	 คาโม	อ.หมู่บ้าน		ปุริเสน	อันบุรุษ		คจฺฉียเต	ย่อมไป	ฯ

กิริยำเป็นประธำน
	 เช่น	 ปุริสสฺส			 	 คาม�			 	 	 คมน�.	 	 ประโยคลิงคัตถะ
	 	 สามีสัมพันธะ	 สัมปาปุณียกัมมะ	 ลิงคัตถะ
	 	 คมน�	อ.การไป		คาม�	สู่หมู่บ้าน		ปุริสสฺส	แห่งบุรุษ	ฯ

ค�ำศัพท์บำลีที่แตกต่ำงกัน

	 ธมฺมปทฏฺกถา (มมร) ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิและอ่ืนๆ

	 -	อาทยิตฺวา	 -	อาทิยิตฺวา
	 -	สฏฺ	ี -	สฏฺิ
	 -	สมฺภาวน	 -	สมฺภาวนา
	 -	วาลิกา,	วาลุกา	 -	วาลิกา
	 -	นิปชฺชิตฺวา,	นิปฺปชฺชิตฺวา	 -	นิปฺปชฺชิตฺวา
	 -	ปจาเปตฺวา	 -	ปาจาเปตฺวา
	 -	หราเปตฺวา	 -	หาราเปตฺวา
	 -	ชลิโต	 -	ชาลิโต
	 -	อารญฺญโก	 -	อารญฺญิโก,	อารญฺญโก	
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	 -	อรญฺญิโก	 -	อารญฺญิโก,	อารญฺญโก
	 -	อถโข	 -	อถ		โข
	 -	ปวี			 -	ปถวี,	ปุถวี
	 -	ปพฺพชตฺถาย	 -	ปพฺพชฺชตฺถาย
	 -	ทาย�	 -	ทาโย
	 -	สุปฏิปนฺโน	 -	สุปฺปฏิปนฺโน
	 -	สมุโห	 -	สมูโห	
	 -	ปโม	 -	ปถโม

ฯลฯ

กำรแยกธำตุปัจจัยของบทกิริยำ
	 ๑.	 กรณีที่ธาตุมีสระเพียงตัวเดียว	จะคงสระไว้	ไม่ลบสระที่สุดของธาตุ	เช่น
	 	 ทา	ธาตุ		ทาเน	ในความให้
	 	 ญา	ธาตุ		อวโพธเน	ในความรู้
	 	 นี	ธาตุ		นเย	ในความน�าไป
	 ๒.	 กรณีธาตุที่มีสระต้ังแต่สองตัวข้ึนไป	เรียกว่า	“อเนกสระธาตุ”	จะมีการลบสระที่สุด
ของธาตุ	 ด้วยสูตรว่า	 “ธาตุสฺสนฺโต	 	 โลโปเนกสฺสรสฺส”	 มียกเว้นธาตุบางตัวที่ไม่ต้องลบ	 เช่น			
สมโถ	มาจาก	“สมธาตุ	+	ถปัจจัย”	เพราะถ้าลบสระที่สุดของธาตุแล้ว	จะมีรูปเป็น	“สมฺโถ”	ซ่ึง
รูปน้ีไม่มีใช้ในพระบาลี,	 	 มหียติ	 มาจาก	 “มหธาตุ	 +	 ยปัจจัย	 +	 เตวิภัตติ”	 เพราะยปัจจัย	 ให้
แปลง	อ	 เป็น	อี	ด้วยสูตรว่า	 “ยมฺหิ	 	ทาธามาาหาปามหมถาทีนมี”	 ถ้ามีการลบสระที่สุดของ
ธาตุ	ก็จะไม่มีสระมาแปลง	เป็นต้น
	 ส�าหรับบาลีสนามหลวง	 เป็นบาลีไวยากรณ์ย่อ	 ฉะน้ัน	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ศึกษา	 ผู้รวบรวมไวยากรณ์ดังกล่าว	 จึงท�าการลบสระที่สุดของธาตุที่มีสระต้ังแต่สองตัวขึ้น
ไป	 ท�าให้เห็นว่า	 ธาตุ	 มีสระเป็นที่สุดก็มี	 มีพยัญชนะเป็นที่สุดก็มี	 ซ่ึงตามหลักไวยากรณ์เดิม
แล้ว	 ธาตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดเท่าน้ัน	 จึงจะสมควรต่อพระพุทธพจน์ตามสูตรว่า	 “ลิงฺคญฺจ		
นิปจฺจเต”	การที่รู้ว่าธาตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดน้ี	ก็มีข้อดีที่ว่า	เม่ือนักศึกษาทราบว่าธาตุทุก
ตัวต้องมีสระเป็นสุด	 ท�าให้ทราบว่าธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุด	 จะต้องลงนิคหิตอาคมต้นธาตุเสมอ	
ดังปริภาสาที่ว่า	
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	 	 	 “อิการนฺตมฺหิ  ธาตุสฺมึ นิจฺจ�  นิคฺคหีตาคโม”
	 	 	 ธาตุที่อิอักษรเป็นที่สุด	ให้ลงนิคหิตอาคม	แน่นอน

	 เช่น		 กปิธาตุ		 มีรูปเป็น	 กมฺปติ	 	 ย่อมหว่ันไหว	เป็นต้น

	 คจฺฉติ	 	 คมฺ	ธาตุ	+	อปัจจัย	+	ติวัตตมานาวิภัตติ	(บาลีสนามหลวง)
	 	 	 	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	(รูปสิทธิ)
	 นิกฺขมฺม	 นิ	บทหน้า	+	ขมฺ	ธาตุ	+	ตูนาทิปัจจัย	(บาลีสนามหลวง)
	 	 	 	 นิ	บทหน้า	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตุนาทิปัจจัย	(รูปสิทธิ)

กำรแสดงอรรถของธำตุ 
	 การแสดงอรรถของธาตุ	 ถ้าเป็นบาลีสนามหลวง	 จะแสดงด้วยภาษาไทย	 และจะแสดง
เพียงอรรถเดียว	 ซ่ึงความจริงแล้ว	 ธาตุแต่ละตัวมีอรรถมาก	 ข้ึนอยู่กับว่าเป็นหมวดไหน	 หรือ
มีอุปสัคตัวใดเข้ามาจัดแจงอรรถของธาตุ	 เช่น	 ภุชฺธาตุ	 ในความกิน	 บาลีสนามหลวงจะแสดง
อย่างน้ี	 แต่ถ้าเป็นปทรูปสิทธิ	 จะแสดงว่า	 “ภุช	 	 ปาลนหพฺยปทาเนสุ”	 ภุชธาตุ	 ย่อมเป็นไปใน
การรักษาและการกลืนกินทั้งหลาย	 มีการแสดงอรรถของธาตุเป็นบาลี	 และแสดงไว้ว่ามี	 ๒	
อรรถ	คือ	รักษา	กับ	กลืนกิน	ตัวอย่างว่า	“คามโภชโก”	ทั่วไปจึงมักแปลว่า	“ผู้บริโภคซ่ึงบ้าน”	
แต่ส�าหรับปทรูปสิทธิ	 ในตัวอย่างน้ี	 จะต้องแปลว่า	 “ผู้รักษาหมู่บ้าน,	 ผู้ใหญ่บ้าน”	 ตามอรรถ
แรกของธาตุ	 ซ่ึงก็ตรงตามความเป็นจริงที่ว่า	 หน่วยใหญ่ที่ดูแลประชาชน	 เรียกว่า	 “รฏฺปาล”	
(ผู้รักษาประเทศ,	 รัฐบาล)	 ส่วนหน่วยเล็กที่สุดที่ดูแลประชาชน	 ได้แก่	 “คามโภชก”	 (ผู้รักษา
หมู่บ้าน,	ผู้ใหญ่บ้าน)	มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
	 คามโภชโก	 มาจาก	 “คามสทฺทูปปท	 +	 ภุช	 	 ปาลนหพฺยปาเนสุ	 ในการรักษาและการ
กลืนกินทั้งหลาย	+	ณฺวุปัจจัย”	เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส	ประเภททุติยาตัปปุริส-
สมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาม�		ภุญฺชติ		ปาเลตีติ		คามโภชโก,		ปุคฺคโล.	(คาม	+	ภุช	+	ณฺวุ)
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ภุญฺชติ		ปาเลติ	ย่อมรักษา		คาม�	ซ่ึงหมู่บ้าน		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		คามโภชโก	ช่ือว่าคามโภชก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้รักษาหมู่บ้าน,	
ผู้ใหญ่บ้าน)
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ตัวอย่ำงของธำตุที่มีอรรถมำก
	 ๑.	 กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	 	
	 	 กมติ	 	 ย่อมก้าวไป	 	 กมุ	+	อ	+	ติ
	 	 จงฺกมติ	 	 ย่อมจงกรม	 	 กมุ	+	อ	+	ติ
	 	 ปกฺกมติ	 	 ย่อมหลีกไป	 	 ป	+	กมุ	+	อ	+	ติ
	 	 ปรกฺกมติ	 	 ย่อมบากบ่ัน	 	 ปรา	+	กมุ	+	อ	+	ติ
	 	 นิกฺขมติ	 	 ย่อมออกไป	 	 นิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ
	 	 สงฺกมติ	 	 ย่อมเคล่ือนย้าย	 ส�	+	กมุ	+	อ	+	ติ
	 	 อภิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวไปข้างหน้า	 อภิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ
	 	 ปฏิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวกลับ	 	 ปติ	+	กมุ	+	อ	+	ติ
	 	 โอกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวลง	 	 อว	+	กมุ	+	อ	+	ติ
	 ๒.	 หร		หรเณ	ในการน�าไป
	 	 หรติ	 	 ย่อมน�าไป	 	 หร	+	อ	+	ติ
	 	 ปหรต ิ  ยอ่มต,ี ยอ่มประหาร ป + หร + อ + ติ
  นีหรติ   ย่อมนำาออกไป  นี + หร + อ + ติ
  สำหรติ   ย่อมรวบรวม  สำ + หร + อ + ติ
  วิหรติ   ย่อมอยู่   วิ + หร + อ + ติ
  อวหรติ   ย่อมลักขโมย  อว + หร + อ + ติ
  อภิหรติ   ย่อมนำาไปเฉพาะ อภิ + หร + อ + ติ
  ปจจฺาหรติ   ย่อมนำากลับมา  ปติ + อา + หร + อ + ติ
  อาหรติ   ย่อมนำามา  อา + หร + อ + ติ
  อปหรติ   ย่อมนำาไปปราศ  อป + หร + อ + ติ
  อุปหรติ   ย่อมนำาเข้าไป  อุป + หร + อ + ติ
  อุปสำหรต ิ   ยอ่มน้อมนำาเขา้ไป  อุป + สำ + หร + อ + ติ
	 ๓.	 ธา		ธารทานโปสมฺหิ	ในการทรงไว้		การให้	และการเล้ียงดู	
 ทธาติ   ย่อมทรงไว้ ธา + อ + ต ิ
 นิเธต ิ  ยอ่มฝังไว ้ นิ + ธา + อ + ต ิ

	 วิทธาติ			 ยอ่มจัดท�า	 วิ	+	ธา	+	อ	+	ติ
	 อาทธาติ		 ยอ่มยกข้ึน	 อา	+	ธา	+	อ	+	ติ
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	 สมาทธาติ		 ยอ่มต้ังไว	้		 ส�	+	อา	+	ธา	+	อ	+	ติ
	 อภิธาติ	 ยอ่มกลา่ว	 อภิ	+	ธา	+	อ	+	ติ	
	 สทฺทหติ	 ยอ่มเช่ือ,	ยอ่มศรัทธา	 ส�	+	ธา	+	อ	+	ติ
	 ปิทหติ		 ยอ่มปิด	 อปิ	+	ธา	+	อ	+	ติ
	 ปริทหติ		 ยอ่มนุ่งหม่	 ปริ	+	ธา	+	อ	+	ติ	
	 อนฺตรธายติ	 ยอ่มหายไป		 อนฺตร	+	ธา	+	ย	+	ติ
	 ปทธาติ	 ยอ่มเพียรพยายาม	 ป	+	ธา	+	อ	+	ติ
	 อนุวิทธาติ			 ยอ่มท�าเลียนแบบ		 อนุ	+	วิ	+	ธา	+	อ	+	ติ
	 	 สุทหติ	 	 ย่อมอิ่ม,	ย่อมเต็ม	 สุ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	กับ	“กณิฏฺโ”	มีความแตกต่างกันดังน้ี
	 “กนิฏฺโ”	มาจาก	“ยุวศัพท์	+	อิฏฺปัจจัย”	ในวิเสสตัทธิต	โดยแปลง	ยุวศัพท์	เป็น	“กณฺ”	
ด้วยสูตรว่า	“ยุวานญฺจ”	(สูตรที่	๓๙๖)	และแปลง	“ณ”	เป็น	“น”	ด้วยสูตรว่า	“เตสุ		วุทฺธิโลปาคม-	
วิการวิปรีตาเทสา		จ”	(สูตรที่	๓๗๐)	แปลว่า	“ผู้หนุ่มที่สุด”
	 และค�าว่า	“กณิฏฺโ”	มาจาก	“อปฺปศัพท์	+	อิฏฺปัจจัย”	ในวิเสสตัทธิต	โดยแปลง	อปฺป
ศัพท์	เป็น	“กณฺ”	ด้วยสูตรว่า	“อปฺปสฺส		กณฺ”	(สูตรที่	๓๙๕)	แปลว่า	“ผู้น้อยที่สุด”
	 ส่วนที่ใช้ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	แปลว่า	“ผู้น้อยที่สุด”

	 สาริปุตฺโต	เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	“สาริยา		ปุตฺโต		สาริปุตฺโต”	มาจาก	
“สารี	+	ปุตฺต”	เม่ือเข้าสมาสแล้ว	ให้ท�ารัสสะท่ามกลางสมาส	ด้วยสูตรว่า	“กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน�			
ทีฆรสฺสา		ปจฺจเยสุ		จ”	(สูตรที่	๓๕๔)	แต่ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้รูปว่า	“สารีปุตฺโต”	ซ่ึงไม่ท�ารัสสะ	
แต่ที่ท�ารัสสะท่ามกลางสมาสก็มีปรากฏอยู่	เช่น	“ชมฺพุทีโป”	มาจาก	“ชมฺพู	+	ทีป”	(๑/๘/๘๒)

	 อฑฺฒมาส�	 (อฑฺฒมาสมตฺต�)	 บทน้ีเป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	 มีวิเคราะห์ว่า	 “มาสสฺส		
อฑฺฒ�		อฑฺฒมาส�”	แปลว่า	“กึ่งแห่งเดือน,	คร่ึงเดือน”	ไม่ใช่เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	ตามที่นิยม
แปลกันว่า	 “เดือนด้วยทั้งกึ่ง	 ซ่ึงตามหลักไวยากรณ์	 ถ้าเป็นคร่ึงอันแรก	จะเพียงค�าว่า	 “อฑฺฒ”	
หรือ	“อทฺธ”	แปลว่า	“คร่ึง,	กึ่ง”	เลย	ยกเว้นในกรณีที่เป็นหน่ึงคร่ึง	หรือสองคร่ึง	เป็นต้น	จะใช้
จ�านวนท้าย	เพียงคร่ึงเดียว	เช่น	ทิยฑฺโฒ	ที่สองด้วยทั้งกึ่ง	หมายถึง	หน่ึงคร่ึง	คืออันที่สอง	มี
เพียงแค่คร่ึงเดียว	ยังไม่เต็ม	เป็นต้น	(๑/๑/๑๔)	“อฑฺฒโยชน�”	(คร่ึงโยชน์)	ก็เช่นเดียวกัน	
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	 “สมาปน”	มาจาก	“ส�บทหน้า	+	อาป		พฺยาปเน	ในการแผ่กระจายไป	+	ยุปัจจัย”	ถ้า
ลง	ตปัจจัย	จะมีรูปเป็น	“สมตฺโต,	สมตฺตา,	สมตฺต�”	แปลว่า	จบแล้ว	ลบ	ป	ซ้อน	ตฺ	ด้วยสูตรว่า		
“คุปาทีนญฺจ”	(สูตรที่	๖๓๐	หน้า	๓๒๘)	ท�ารัสสะ	อา	เป็น	อ	ด้วยสูตรว่า	“รสฺส�”	(สูตรที่	๓๘	หน้า	
๒๔)	และเพราะสระหลัง	แปลงนิคหิตเป็น	มฺ	ด้วยสูตรว่า	“มทา		สเร”	(สูตรที่	๕๒	หน้า	๓๘)	จะ
ไม่มีรูปเป็น	“สมาปนฺน”	ถ้าเป็นรูปน้ีจะมาจาก	“ส�บทหน้า	+	อาบทหน้า	+	ปทธาตุ	+	ตปัจจัย”	
จะแปลว่า	ถึงพร้อมแล้ว	ไม่ได้แปลว่า	จบแล้ว	“อิติ”ศัพท์	ที่แปลว่า	“ดังน้ีแล”	ความหมายก็คือ	
จบเร่ืองแล้ว	เพราะฉะน้ัน	ควรมีรูปเป็น	“สมาปน”	หรือ	“ปริสมาปน”

	 เวชฺโช  ทิสฺวา  อาห...	 (ธมฺ.อฏฺ.	 ๑/๑/๙)	 ข้อความน้ี	 ไม่มีบทขยายกิริยาการเห็น		
เพราะทิสธาตุเป็นสกัมมกธาตุ	ถ้าแต่งบาลีโดยไม่มีบทขยายกิริยาที่เป็นกรรมอย่างน้ี	จะมีโทษ
ทางภาษา	ตามหลักของอลังการะ	เพราะไม่ทราบว่าเห็นอะไร	ฉะน้ัน	ประโยคน้ีที่ถูกต้อง	ควร
มีบทกรรมมาขยายกิริยา	เช่น	เวชฺโช		เถร�		ทิสฺวา		อาห...	จึงจะชัดเจน	และถูกต้องตามหลัก
การทางภาษาบาลี

	 อาทิยิตฺวา	 มาจาก	 “อาบทหน้า	 +	 ทา	 	 อาทาเน	 ในการถือเอา	 +	 ยปัจจัย	 +	 ตฺวา
ปัจจัย”	ลง	ยปัจจัย	ด้วยสูตรว่า	“ทิวาทิโต		โย”	เพราะยปัจจัย	ให้แปลง	อา	เป็น	อิ	ด้วยสูตรว่า		
“กฺวจิ		ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน�		ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา		จ”	(รูปสิทธิ	หน้า	๓๓๖)	ฉะน้ัน	จึงมี
รูปว่า	“อาทิยิตฺวา”	 รูปว่า	“อาทยิตฺวา”	ไม่ควร	รวมถึงศัพท์ว่า	“สมาทิยิตฺวา”	ด้วย	จะมีรูปเป็น		
“สมาทยิตฺวา”	 น้ันไม่ควร	 นอกจากน้ี	 ในธัมมปทัฏฐกถา	 ยังพบรูปที่ตรงกับหลักไวยากรณ์ว่า		
“อนาทิยนฺเตสุ”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๕๑)	และ	“สมาทิยสฺสุ”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๓๐)	

	 “อุทกจลนภาวุปฺตฺติสทิโส”	 (ธมฺ.อฏฺ.	 ๑/๘/๘๕)	 กับ	 “อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส”	
(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๘/๑๐๔)	ซ่ึงข้อความอันเดียวกัน	แต่บาลีแตกต่างกัน	ข้างหน้าเป็น	“อุปฺปตฺติ”	แปล
ว่า	การเกิดข้ึน	ข้างหลังเป็น	“ปตฺติ”	แปลว่า	การถึง	เม่ือเทียบกับฉบับอื่นๆ	เช่น	ฉบับมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย	 มีรูปเป็น	 “อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส”	ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง	 ผู้แปลจึง
เลือกเอาแบบแรกอย่างเดียว	ในการแปลและวิเคราะห์ค�าศัพท์

	 “กาลสฺเสว”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๑๘)	“กาลสฺเสวาติ		ปจฺจูสกาลโตเยว,		นิสฺสกฺกตฺเถ		เจต�			
สามิวจน�	(ปาจิตฺยาทิโยชนา	ข้อ	๖๔	หน้า	๒๑๘	ฉบับพม่า)	แปลว่า	“แต่กาลน่ันเทียว,	แต่เช้าน่ัน
แหละ”	เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	แต่ทั่วไปมักแปลว่า	“ต่อกาลน่ันเทียว”	
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ตำรำงเปรยีบเทยีบตัทธติ
	 บาลีสนามหลวง  ปทรูปสิทธิ
	 โคตตตัทธิต	มีปัจจัย	๘	ตัว	 อปัจจตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว
	 ตรัตยาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	
	 ราคาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว
	 ชาตาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว
	 สมุหตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว	
	 ฐานตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว	 สังสัฏฐาทิเนกัตถตัทธิต	มีปัจจัย	๑๘	ตัว
	 พหุลตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว
	 ปกติตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว
	 อุปมาตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว			

พิเศษ	 นิสสิตตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว			 	 	
	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๗	ตัว
	 เสฏฐตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว	 วิเสสตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว
	 ตทัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว	 อัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๑๒	ตัว

	 สังขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	
สังขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว	 ปูรณตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว	
อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๑๐	ตัว	 วิภาคตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว

ตำรำงเปรียบเทียบสมำส
	 บาลีสนามหลวง ปทรูปสิทธิ
อัพยยีภาวสมาส	๒	 อัพยยีภาวสมาส	๒
	 -	อุปสัคคบุพพกะ	 	 -	อุปสัคคบุพพกะ
	 -	นิปาตบุพพกะ	 	 -	นิปาตบุพพกะ
กมัมธารยสมาส	๖	 กัมมธารยสมาส	๙
	 -	วิเสสนบุพพบท	 	 -	วิเสสนบุพพบท
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	 -	วิเสสนุตตรบท	 	 -	วิเสสนุตตรบท
	 -	วิเสสโนภยบท	 	 -	วิเสสโนภยบท
	 -	วิเสสโนปมบท	 	 -
	 	 -	อุปมานบุพพบท	 	 -
	 	 -	อุปมานุตตรบท	 	 -	อุปมานุตตรบท
	 -	สัมภาวนบุพพบท	 	 -	สัมภาวนาบุพพบท
	 -	อวธารณบุพพบท	 	 -	อวธารณบุพพบท
	 -	นนิบาตบุพพบท	หรือ	อุภยตัปปุริสะ	 	 -	นนิบาตบุพพบท
	 -	 	 	 -	กุบุพพบท
	 -		 	 	 -	ปาทิบุพพบท

ทคิุสมาส	๒		 ทิคุสมาส	๒
	 -	อสมาหารทิคุ	 	 -	อสมาหารทิคุ
	 -	สมาหารทิคุ	 	 -	สมาหารทิคุ

ตัปปุริสสมาส	๖	 ตัปปุริสสมาส	๘
	 -	ทุติยาตัปปุริสะ	 	 -	ทุติยาตัปปุริสะ
	 -	ตติยาตัปปุริสะ	 	 -	ตติยาตัปปุริสะ
	 -	จตุตถีตัปปุริสะ	 	 -	จตุตถีตัปปุริสะ
	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ	 	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ
	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ	 	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ
	 -	สัตตมีตัปปุริสะ	 	 -	สัตตมีตัปปุริสะ
	 -	 	 	 -	อมาทิปรตัปปุริสะ
	 -	 	 	 -	อโลปตัปปุริสะ	 	 	

พหุพพิหิสมาส	๕	 พหุพพีหิสมาส	๙
	 -	ตุลยาธิกรณะ	๖	 	 -	ทวิปทตุลยาธิกรณะ	๖
	 	 -	ทุติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ทุติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ
	 	 -	ตติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ
	 	 -	จตุตถีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	จตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณะ
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	 	 -	ปัญจมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณะ
	 	 -	ฉัฏฐีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณะ
	 	 -	สัตตมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	สัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณะ
	 	 -	ภินนาธิกรณะ	 	 -	ทวิปทภินนาธิกรณะ	
	 -		 	 	 -	ติปทะ
	 -	นบุพพบท	 	 -	นนิบาตบุพพบท
	 -	สหบุพพบท	 	 -	สหบุพพบท
	 -	ฉัฏฐีอุปมานพหุพพิหิ	 	 -	อุปมานบุพพบท
	 	 	 	 	 -	ปฐมายัตถะ	อุปมานบุพพบท
	 	 	 	 	 -	ฉัฏฐิยัตถะ	อุปมานบุพพบท
	 -	 	 	 -	วาสัททัตถะ	สังขโยภยบท
	 -		 	 	 -	ทิสันตราฬัตถะ
	 -	 	 	 -	พยติหารลักขณะ

ทวันทวสมาส	 ทวันทสมาส
	 -	สมาหาระ	 	 -	สมาหาระ
	 -	อสมาหาระ	 	 -	อิตรีตรโยคะ

สมาสพิเศษ
	 -	 	 	 -	อยุตตัตถสมาส

	 ในการแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างไวยากรณ์บาลีสนามหลวงที่ใช้ในปัจจุบันกับ
ไวยากรณ์บาลีเก่าแก่อีกคัมภีร์หน่ึง	 คือปทรูปสิทธิน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สนใจได้เห็นข้อที่
เหมือนและข้อที่แตกต่างกัน	เพ่ือเปิดโลกแห่งการศึกษาภาษาบาลีให้กว้างข้ึน	และจุดประกาย
ให้ผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม	 ได้ทราบว่ายังมีกฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์อีกจ�านวน
หน่ึงที่สามารถอธิบายข้อเคลือบแคลงสงสัยในอีกบางประเด็น	หรือหลายๆ	ประเด็น	ตามช่ือที่ว่า		
“ไวยากรณ์”	 (แปลว่า	 “ท�าให้แจ่มแจ้งในการสร้างค�าศัพท์”)	 ในการแสดงน้ี	 มิได้มีจุดประสงค์
เป็นอย่างอ่ืนและต้องการให้การศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธพจน์เจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีท่ี
สิ้นสุด



คำาช้ีแจง (27)

เรียนบำลีแล้วได้อะไรบ้ำง
	 โปรดท�าความเข้าใจก่อนสักนิด	โดยต้ังหลักว่า	ท�าไมจึงเรียนบาลี	เรียนท�าไม	เรียนไป
เพ่ืออะไร	เรียนแล้วจะได้อะไร	เรียนแล้วจะไปท�าอะไร
	 เรียนบาลีแล้วได้	
	 ๑.	 ปัญญา	 รู้ภาษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ซ่ึงเป็นศาสดาของพวกเราชาว
พุทธศาสนิกชน	และเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าทุกๆ	พระองค์	นอกจากน้ัน	 ยังได้รู้ธรรมวินัย
ต่างๆ	 ที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย	 เร่ิมจากอ่านภาษาบาลีได้	 อ่านถูกต้อง	 เว้น
วรรคตอนถูกต้อง	รู้ความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆ	เช่นค�าไหว้พระ	อาราธนาศีล	อาราธนา
พระปริตร	ค�าถวายทานต่างๆ	เป็นวจีสุจริต	เป็นบุญทางปาก
	 ๒.	 ได้บุญ	 บุญกุศลที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในขณะบริกรรมภาษาบาลีเป็นต้น	
กิเลสต่างๆ	 เช่น	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 เป็นต้น	 ไม่ค่อยเกิด	 และเป็นการท�าลายโมหะไปทีละ
หน่อยๆ	จิตเกิดสมาธิ	จดจ่ออยู่กับบทที่บริกรรม
	 ๓.	 น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
	 ๔.	 สร้างเหตุปัจจัยที่ดีในภพชาติต่อไป	เหมือนอย่างค้างคาว	งูเหลือม	และกบเป็นต้น
	 ๕.	 อนุเคราะห์อนุชนผู้สนใจศึกษาพระพุทธพจน์ได้ตามก�าลังสติปัญญา
	 ๖.	 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนเกี่ยวกับการศึกษาพระศาสนา
	 ๗.	 ได้ด�าเนินรอยตามโบราณกบัณฑิตทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้น
	 ๘.	 ได้ช่ือว่ารักษาพระปริยัติศาสนาให้ด�ารงคงอยู่คู่โลกสืบต่อไป
	 เม่ือทราบเหตุผลในการที่จะต้องศึกษาภาษาบาลีแล้ว	 ว่ามีได้ถึง	 ๘	 ข้อด้วยกัน	 มีได้
ปัญญาเป็นต้น	 จะท�าให้มีความสุขในการศึกษา	 และมีก�าลังใจในการศึกษา	 จะไม่ก่อให้เกิด
ความเบ่ือหน่าย	 ท้อแท้	 ทดถอย	 เลิกลาต่อการศึกษา	 มีแต่จะเพ่ิมความเพียร	 วิริยะ	 อุตสาหะ	
พยายามให้มากย่ิงข้ึนเท่าที่จะมีความสามารถท�าได้
	 ขอให้ผู้ศึกษาจงมีความสุขในการศึกษาพระบาลี	 คือทั้งภาษาบาลีและพระพุทธพจน์ที่
ถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาบาลี	มีความสุขในการด�าเนินชีวิต	และมีความสุขสูงสุด	 ซ่ึงเป็นสันติสุข	
บรมสุข	คืออมตมหานิพพานด้วยกันทุกๆ	ท่านเทอญ	

																																																						พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ
																																																												๑๐	มกราคม	๒๕๖๑
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๙. นนฺทตฺเถรวตฺถุ [๙]
นนฺทตฺเถรวตฺถุ		(มยา		วุจฺจเต)	ฯ

นนฺทตฺเถรวตฺถุ อ.เร่ืองแห่งพระนันทผู้เถระ		(มยา)	อันข้าพเจ้า	
(พระพุทธโฆสะ)		(วุจฺจเต)	จะกล่าว	ฯ

นนฺทตฺเถรวตฺถุ	วุตตกัมมะใน	วุจฺจเตๆ	อาขยาตบทกัมมวาจก
มยา	อนภิหิตกัตตาใน	วุจฺจเต	ฯ	

๙. เรื่องพระนันทเถระ

๑.	 “ยถา  อคาร�  ทุจฺฉนฺนนฺติ		อิม�		ธมฺมเทสน�		สตฺถา		เชตวเน		วิหรนฺโต		อายสฺมนฺต�		
นนฺท�		อารพฺภ		กเถสิ	ฯ

	 สตฺถา	 	 เชตวเน	 	 วิหรนฺโต	 	 อายสฺมนฺต�	 	 นนฺท�	 	 อารพฺภ	 	 “ยถา  อคาร�  ทุจฺฉนฺนนฺติ	 	 อิม�			
ธมฺมเทสน�		กเถสิ	ฯ

	 สตฺถา	 อ.พระศาสดา	 	 วิหรนฺโต	 เม่ือประทับ	 	 เชตวเน	 ในพระวิหารช่ือว่าเชตวัน			
อารพฺภ	 ทรงปรารภ	 	 นนฺท�	 ซ่ึงพระนันทะ	 	 อายสฺมนฺต�	 ผู้มีอายุ	 	 กเถสิ ตรัสแล้ว		
อิม�  ธมฺมเทสน�	ซ่ึงพระธรรมเทศนาน้ี		“ยถา  อคาร�  ทุจฺฉนฺนนฺติ	ว่า	“ยถา		อคาร�		
ทุจฺฉนฺน�”	ดังน้ีเป็นต้น			ฯ

	 พระศาสดาเม่ือประทับอยู่ที่พระเชตวัน	 ทรงปรารภพระนันทะผู้มีอายุ	 ตรัสพระธรรม
เทศนาน้ีว่า	“ยถา  อคาร�  ทุจฺฉนฺน�”	ดังน้ีเป็นต้น

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	กเถสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ยถา		อคาร�		ทุจฺฉนฺน�”	สรูปะใน		
อิติๆ	ศัพท์	อาทยัตถะใน	อิม�		ธมฺมเทสน�		อิม�	วิเสสนะของ	ธมฺมเทสน�ๆ	อวุตตกัมมะ
ใน	 กเถสิ	 	 เชตวเน	 วิสยาธาระใน	 วิหรนฺโตๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 สตฺถา	 	 อายสฺมนฺต�		
วิเสสนะของ	นนฺท�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อารพฺภๆ	สมานกาลกิริยาใน	กเถสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๒.	 สตฺถา		หิ		ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก		ราชคห�		คนฺตฺวา		เวฬุวเน		วิหรนฺโต		“ปุตฺต�		เม			
อาเนตฺวา		ทสฺเสถาติ		สุทฺโธทนมหาราเชน		เปสิตาน�		สหสฺสสหสฺสปริวาราน�		ทสนฺน�			
ทูตาน�	 	 สพฺพปจฺฉโต	 	 คนฺตฺวา	 	 อรหตฺต�	 	 ปตฺเตน	 	 กาฬุทายิตฺเถเรน	 	 อาคมนกาล�			
ญตฺวา	 	 สฏฺิมตฺตาย	 	 คาถาย	 	 มคฺควณฺณ�	 	 วณฺเณตฺวา	 	 วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต		
กปิลวตฺถุปุร�	 	 นีโต		ญาติสมาคเม		โปกฺขรวสฺส�	 	อตฺถุปฺปตฺตึ	 	กตฺวา		มหาเวสฺสนฺตร-	
ชาตก�		กเถตฺวา		ปุนทิวเส		ปิณฺฑาย		ปวิฏฺโ		“อุตฺติฏฺเ		นปฺปมชฺเชยฺยาติ		คาถาย		
ปิตร�	 	 โสตาปตฺติผเล	 	ปติฏฺาเปตฺวา	 	 “ธมฺมญฺจเร	 	สุจริตนฺติ	 	คาถาย	 	มหาปชาปตึ			
โคตมึ		โสตาปตฺติผเล		ราชานญฺจ		สกทาคามิผเล		ปติฏฺาเปสิ	ฯ

	 สตฺถา	 	หิ	 	ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก	 	 ราชคห�	 	คนฺตฺวา	 	 เวฬุวเน	 	 วิหรนฺโต	 	 “(ตุมฺเห)	 	 ปุตฺต�	 	 เม			
อาเนตฺวา		ทสฺเสถาติ		(วจเนน)		สุทฺโธทนมหาราเชน		เปสิตาน�		สหสฺสสหสฺสปริวาราน�		ทสนฺน�			
ทูตาน�		สพฺพปจฺฉโต		คนฺตฺวา		อรหตฺต�		ปตฺเตน		กาฬุทายิตฺเถเรน		อาคมนกาล�		ญตฺวา		สฏฺิมตฺตาย			
คาถาย	 	 มคฺควณฺณ�	 	 วณฺเณตฺวา	 	 วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต	 	 กปิลวตฺถุปุร�	 	 นีโต	 	 ญาติสมาคเม			
โปกฺขรวสฺส�	 	 อตฺถุปฺปตฺตึ	 	 กตฺวา	 	 มหาเวสฺสนฺตรชาตก�	 	 กเถตฺวา	 	 ปุนทิวเส	 	 ปิณฺฑาย	 	 ปวิฏฺโ		
	“อุตฺติฏฺเ		นปฺปมชฺเชยฺยาติ		คาถาย		ปิตร�		โสตาปตฺติผเล		ปติฏฺาเปตฺวา		“ธมฺมญฺจเร		สุจริตนฺติ		
คาถาย		มหาปชาปตึ		โคตมึ		โสตาปตฺติผเล		ราชาน�		จ		สกทาคามิผเล		ปติฏฺาเปสิ	ฯ

	 หิ ดังจะกล่าวโดยพิสดาร	 	 สตฺถา	 อ.พระศาสดา	 	 ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก	 ผู้มีจักร	
คือธรรมอันประเสริฐอันทรงให้เป็นไปทั่วแล้ว		คนฺตฺวา	เสด็จไปแล้ว		ราชคห�	สู่เมือง
ราชคฤห์	 	 วิหรนฺโต	 เม่ือประทับ	 	 เวฬุวเน	 ในพระวิหารช่ือว่าเวฬุวัน	 	 วีสติสหสฺส- 
ขีณาสวปริวุโต	 ผู้อันพระขีณาสพมีพันย่ีสิบเป็นประมาณแวดล้อมแล้ว	 	 “(ตุมฺเห)   
ปุตฺต�  เม  อาเนตฺวา  ทสฺเสถาติ  (วจเนน)  สุทฺโธทนมหาราเชน  เปสิตาน�   
สหสฺสสหสฺสปริวาราน�  ทสนฺน�  ทูตาน�  สพฺพปจฺฉโต  คนฺตฺวา  อรหตฺต�  ปตฺเตน   
กาฬุทายิตฺเถเรน  อาคมนกาล�  �ตฺวา  สฏฺิมตฺตาย  คาถาย  มคฺควณฺณ�   
วณฺเณตฺวา  กปิลวตฺถุปุร�  นีโต	 ผู้อัน-	 แห่งทูต	 ท.	 สิบ	 ผู้มีพันหน่ึงและพันหน่ึงเป็น
ประมาณเป็นบริวาร	 ผู้อันพระเจ้าสุทโธทนมหาราช	 ทรงส่งไปแล้ว	 ด้วยพระด�ารัส	 ว่า	
“อ.เธอ	ท.	น�ามาแล้ว	 ซ่ึงบุตร	ของเรา	จงแสดง”	ดังน้ีหนา-	พระกาฬุทายีผู้เถระ	ผู้ไป	
ในภายหลังแห่งทูตทั้งปวง	 แล้วจึงบรรลุแล้ว	 ซ่ึงความเป็นแห่งพระอรหันต์	 รู้แล้ว	 ซ่ึง
กาลเป็นที่เสด็จมา	 พรรณนาแล้ว	 พรรณนาหนทาง	 ด้วยคาถา	 มี	 ๖๐	 เป็นประมาณ	
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น�าเสด็จไปแล้ว	สู่เมืองกบิลพัสดุ์	 	กตฺวา	ทรงกระท�าแล้ว		โปกฺขรวสฺส� ซ่ึงฝนโบกขร
พรรษ		อตฺถุปฺปตฺตึ	ให้เป็นเหตุเกิดแห่งเน้ือความ		�าติสมาคเม	ในสมาคมแห่งพระ
ญาติ	 	 กเถตฺวา	 ตรัสแล้ว	 	 มหาเวสฺสนฺตรชาตก�	 ซ่ึงมหาเวสสันดรชาดก	 	 ปวิฏฺโ	
เสด็จเข้าไปแล้ว	 	 ปิณฺฑาย	 เพ่ือบิณฑบาต	 	 ปุนทิวเส	 ในวันรุ่งข้ึน	 	 ปิตร�	 ยังพระ
ราชบิดา	 	ปติฏฺาเปตฺวา	ทรงให้ต้ังอยู่เฉพาะแล้ว	 	 โสตาปตฺติผเล	 ในโสดาปัตติผล			
คาถาย	ด้วยพระคาถา		“อุตฺติฏฺเ  นปฺปมชฺเชยฺยาติ ว่า	“อุตฺติฏฺเ  นปฺปมชฺเชยฺย”	
ดังน้ีเป็นต้น		มหาปชาปต	ึยังพระนางมหาปชาบดี		โคตมึ	ผู้โคตมี		ปติฏฺาเปสิ	ทรง
ให้ต้ังอยู่เฉพาะแล้ว		โสตาปตฺติผเล	ในโสดาปัตติผล		จ ด้วย		ราชาน�	ยังพระราชา		
ปติฏฺาเปสิ	ให้ต้ังอยู่เฉพาะแล้ว		สกทาคามิผเล	ในสกทาคามิผล		คาถาย	ด้วยพระ
คาถา		“ธมฺม�ฺจเร  สุจริตนฺติ	ว่า	“ธมฺม�ฺจเร  สุจริต�”	ดังน้ีเป็นต้น	ฯ

	 ความพิสดารว่า	 พระศาสดาผู้มีธรรมจักรอันประเสริฐที่ทรงให้เป็นไปแล้ว	 เสด็จไปสู่
เมืองราชคฤห์	ประทับอยู่ที่พระเวฬุวัน	บรรดาทูตทั้ง	๑๐	คณะๆ	หน่ึงมีบริวารคณะละ	
๑,๐๐๐	 คนที่พระเจ้าสุทโธทนมหาราชทรงส่งไปด้วยพระด�ารัสว่า	 “พวกเธอจงน�าบุตร
ของเรามาแสดง”	 พระกาฬุทายีเถระผู้ไปในภายหลังแห่งทูตทั้งปวง	 บรรลุพระอรหัต
แล้ว	ทราบกาลเป็นที่เสด็จมา	กล่าวพรรณนาหนทางด้วยคาถาประมาณ	๖๐	คาถา	มี
พระขีณาสพ	 ๒๐,๐๐๐	 รูปแวดล้อมน�าเสด็จไปยังเมืองกบิลพัสดุ์	 ทรงท�าฝนโบกขร-
พรรษให้เป็นเหตุเกิดเน้ือความในสมาคมแห่งพระญาติ	ตรัสมหาเวสสันดรชาดก	เสด็จ
เข้าไปเพ่ือบิณฑบาต	 ในวันรุ่งข้ึน	 ทรงให้พระราชบิดาต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลด้วยพระ
คาถาว่า	 “อุตฺติฏฺเ  นปฺปมชฺเชยฺย”	 ดังน้ีเป็นต้น	 ท�าให้พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผล	และทรงท�าให้พระราชาต้ังอยู่ในสกทาคามิผล	ด้วยพระคาถาว่า	
“ธมฺม�ฺจเร  สุจริต�”	ดังน้ีเป็นต้น	

	 หิศัพท์	ทัฬหีกรณโชตกะ		สตฺถา	เหตุกัตตาใน	ปติฏฺาเปสิๆ	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		
ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก	 วิเสสนะของ	 สตฺถา	 	 ราชคห�	 สัมปาปุณียกัมมะใน	 คนฺตฺวาๆ		
ปุพพกาลกิริยาใน	 วิหรนฺโต	 	 เวฬุวเน	 วิสยาธาระใน	 วิหรนฺโตๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	
สตฺถา	 	 “ตุมฺเห	 สุทธกัตตาใน	 ทสฺเสถๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุตฺต�	 อวุตตกัมมะใน	
อาเนตฺวา	 	 เม	 สามีสัมพันธะใน	 ปุตฺต�	 	 อาเนตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ทสฺเสถ”	 	 อิติ-
ศัพท์	 สรูปะใน	 วจเนนๆ	 กรณะใน	 เปสิตาน�	 	 สุทฺโธทนมหาราเชน	 อนภิหิตกัตตาใน		
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เปสิตาน�ๆ	ก็ดี		สหสฺสสหสฺสปริวาราน�	ก็ดี		ทสนฺน�	ก็ดี	วิเสสนะของ	ทูตาน�ๆ	นิทธารณะ
ใน	สพฺพปจฺฉโต		คนฺตฺวา		อรหตฺต�		ปตฺเตน		กาฬุทายิตฺเถเรน		สพฺพปจฺฉโต	กาลสัตตมี	
ใน	 คนฺตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ปตฺเตน	 	 อรหตฺต�	 สัมปาปุณียกัมมะใน	 ปตฺเตนๆ		
วิเสสนะของ	 กาฬุทายิตฺเถเรนๆ	 อนภิหิตกัตตาใน	 นีโต	 	 อาคมนกาล�	 อวุตตกัมมะใน	
ญตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วณฺเณตฺวา		สฏฺิมตฺตาย	วิเสสนะของ	คาถายๆ	กรณะใน	
วณฺเณตฺวา	 	 มคฺควณฺณน�	 กิริยาวิเสสนะใน	 วณฺเณตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 -ปริวุโต			
วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต	วิเสสนะของ	สตฺถา		กปิลวตฺถุปุร�	สัมปาปุณียกัมมะใน	นีโตๆ	
วิเสสนะของ	 สตฺถา	 	 ญาติสมาคเม	 วิสยาธาระใน	 กตฺวา	 	 โปกฺขรวสฺส�	 อวุตตกัมมะใน		
กตฺวา		อตฺถุปฺปตฺตึ	วิกติกัมมะใน	กตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	กเถตฺวา		มหาเวสฺสนฺตร-
ชาตก�	 อวุตตกัมมะใน	 กเถตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ปวิฏฺโ	 	 ปุนทิวเส	 กาลสัตตมีใน		
ปวิฏฺโ		ปิณฺฑาย	สัมปทานใน	ปวิฏฺโๆ	วิเสสนะของ	สตฺถา		“อุตฺติฏฺเ		นปฺปมชฺเชยฺย”		
สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	อาทยัตถะใน	คาถายๆ	กรณะใน	ปติฏฺาเปตฺวา		ปิตร�	การิตกัมมะ	
ใน	 ปติฏฺาเปตฺวา	 	 โสตาปตฺติผเล	 วิสยาธาระใน	 ปติฏฺาเปตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	
ปติฏฺาเปสิ		“ธมฺมญฺจเร		สุจริต�”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	อาทยัตถะใน	คาถายๆ	กรณะใน	
ปติฏฺาเปสิ		มหาปชาปตึ	การิตกัมมะใน	ปติฏฺาเปสิ		โคตมึ	วิเสสนะของ	มหาปชาปตึ				
โสตาปตฺติผเล	 วิสยาธาระใน	 ปติฏฺาเปสิ	 	 ราชาน�	 การิตกัมมะใน	 ปติฏฺาเปสิ			
สกทาคามิผเล	วิสยาธาระใน	ปติฏฺาเปสิ		จศัพท์	ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ	มหาปชาปตึ		
โคตมึ		โสตาปตฺติผเล		ปติฏฺาเปสิ	และ	ราชาน�		สกทาคามิผเล		ปติฏฺาเปสิ	ฯ															

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๓.	 ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน		ปน		ราหุลมาตุคุณกถ�		นิสฺสาย		จนฺทกินฺนรีชาตก�		กเถตฺวา,		ตโต		

ตติยทิวเส		นนฺทกุมารสฺส		อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ		วตฺตมาเนสุ,		ปิณฺฑาย		
ปวิสิตฺวา		นนฺทกุมารสฺส		หตฺเถ		ปตฺต�		ทตฺวา		มงฺคล�		วตฺวา		อุฏฺายาสนา		ปกฺกมนฺโต		
นนฺทกุมารสฺส		หตฺถโต		ปตฺต�		น		คณฺหิ	ฯ	

	 (สตฺถา)		ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน		ปน		ราหุลมาตุคุณกถ�		นิสฺสาย		จนฺทกินฺนรีชาตก�		กเถตฺวา,		ตโต		
(ทิวสโต)	 ตติยทิวเส	 	นนฺทกุมารสฺส	 	อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ	 	 วตฺตมาเนสุ,	 	 ปิณฺฑาย			
ปวิสิตฺวา	 	 นนฺทกุมารสฺส	 	 หตฺเถ	 	 ปตฺต�	 	 ทตฺวา	 	 มงฺคล�	 	 วตฺวา	 	 อุฏฺาย	 	 อาสนา	 	 ปกฺกมนฺโต			
นนฺทกุมารสฺส		หตฺถโต		ปตฺต�		น		คณฺหิ	ฯ
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		 ปน ก็		ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน	ในกาลเป็นสิ้นสุดลงรอบแห่งกิจด้วยภัตร		(สตฺถา)	อ.พระ
ศาสดา	 	 นิสฺสาย	 ทรงอาศัยแล้ว	 	 ราหุลมาตุคุณกถ�	 ซ่ึงวาจาเป็นเคร่ืองกล่าวซ่ึงคุณ
แห่งพระมารดาของพระราชกุมารพระนามว่าราหุล		กเถตฺวา	ตรัสแล้ว		จนฺทกินฺนรี- 
ชาตก�	 ซ่ึงจันทกินนรีชาดก,	 	 อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ	 คร้ันเม่ือมงคลคือ
การอภิเษก	มงคลคือการเข้าไปสู่เรือน	และมงคลคือวิวาห์	ท.		นนฺทกุมารสฺส	ของพระ
กุมารพระนามว่านันทะ		วตฺตมาเนสุ	เป็นไปอยู่		ตติยทิวเส	ในวันที่	๓		ตโต  (ทิวสโต)		
แต่วันน้ัน,		ปวิสิตฺวา	เสด็จเข้าไปแล้ว		ปิณฺฑาย	เพ่ือบิณฑบาต		ทตฺวา	ทรงประทาน
แล้ว		ปตฺต�	ซ่ึงบาตร		หตฺเถ	ในพระหัตถ์		นนฺทกุมารสฺส	ของพระกุมารพระนามว่า
นันทะ	 	 วตฺวา	 ตรัสแล้ว	 	 มงฺคล�	 ซ่ึงมงคล	 	 อุฏฺาย	 เสด็จลุกข้ึนแล้ว	 	 อาสนา จาก
อาสนะ		ปกฺกมนฺโต	เสด็จหลีกไปอยู่		น  คณฺหิ	ไม่ทรงรับแล้ว		ปตฺต�	ซ่ึงบาตร		หตฺถโต		
จากพระหัตถ์		นนฺทกุมารสฺส ของพระกุมารพระนามว่านันทะ	ฯ

	 ก	็ ในเวลาเสร็จภัตกิจ	 พระศาสดาทรงอาศัยเร่ืองที่พูดถึงคุณของพระมารดาของพระ
ราหุล	 ตรัสจันทกินนรีชาดก,	 เม่ือมงคลคือการอภิเษก	 การเข้าไปสู่เรือน	 และวิวาห์	
ของพระนันทกุมารก�าลังด�าเนินไปอยู่ในวันที่	 ๓	 จากวันน้ัน,	 เสด็จเข้าไปบิณฑบาต
ทรงประทานบาตรในพระหัตถ์ของพระนันทกุมาร	ตรัสมงคล	เสด็จลุกจากอาสนะหลีก
ไป	ไม่ทรงรับบาตรจากพระหัตถ์ของพระนันทกุมาร	

	 ปนศัพท์	 วากยารัมภโชตกะ	 	 สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	 คณฺหิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก			
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน	กาลสัตตมีใน	คณฺหิ	 	ราหุลมาตุคุณกถ�	อวุตตกัมมะใน	นิสฺสายๆ	
สมานกาลกิริยาใน	 กเถตฺวา	 	 จนฺทกินฺนรีชาตก�	 อวุตตกัมมะใน	 กเถตฺวาๆ	 ปุพพกาล-
กิริยาใน	ปวิสิตฺวา,	 	ตโต	 วิเสสนะของ	ทิวสโตๆ	อปาทานใน	ตติยทิวเสๆ	กาลสัตตมี
ใน	 วตฺตมาเนสุ	 	 นนฺทกุมารสฺส	 สามีสัมพันธะใน	 อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุๆ	
ลักขณะใน	วตฺตมาเนสุๆ	 ลักขณกิริยา,	 	 ปิณฺฑาย	สัมปทานใน	ปวิสิตฺวาๆ	ปุพพกาล-
กิริยาใน	 ทตฺวา	 	 นนฺทกุมารสฺส	 สามีสัมพันธะใน	 หตฺเถๆ	 วิสยาธาระใน	 ทตฺวา	 	 ปตฺต�		
อวุตตกัมมะใน	 ทตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 วตฺวา	 	 มงฺคล�	 อวุตตกัมมะใน	 วตฺวาๆ		
ปุพพกาลกิริยาใน	 อุฏฺายๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ปกฺกมนฺโต	 	 อาสนา	 อปาทานใน		
อุฏฺาย		ปกฺกมนฺโต	อัพภันตรกิริยาของ	สตฺถา		นนฺทกุมารสฺส	สามีสัมพันธะใน	หตฺถโตๆ		
อปาทานใน	คณฺหิ		ปตฺต�	อวุตตกัมมะใน	คณฺหิ		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	คณฺหิ	ฯ
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๔.	 โสปิ		ตถาคตคารเวน		“ปตฺต�		โว		ภนฺเต		คณฺหถาติ		วตฺตุ�		นาสกฺขิ	ฯ

	 โสปิ		(นนฺทกุมาโร)		ตถาคตคารเวน		“(ตุมฺเห)		ปตฺต�		โว		ภนฺเต		คณฺหถาติ		วตฺตุ�		น	อสกฺขิ	ฯ	

	 โสปิ  (นนฺทกุมาโร)	 อ.พระกุมารพระนามว่านันทะแม้น้ัน	 	 น  อสกฺขิ	 ไม่ได้อาจแล้ว		
วตฺตุ� เพ่ืออันกราบทูล	 	 อิติ	 ว่า	 	 “ภนฺเต	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	 (ตุมฺเห)	 อ.พระองค์		
คณฺหถ	ขอจงทรงรับ		ปตฺต�	ซ่ึงบาตร		โว	ของพระองค์”		อิติ	ดังน้ี		ตถาคตคารเวน	
เพราะความเคารพในพระตถาคต	ฯ

	 แม้พระนันทกุมารน้ัน	ไม่ได้อาจเพ่ือจะกราบทูลว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ขอพระองค์
โปรดรับบาตรของพระองค์”	ดังน้ี	เพราะความเคารพในพระตถาคต

	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 โสๆ	 วิเสสนะของ	 นนฺทกุมาโรๆ	 สุทธกัตตาใน	 อสกฺขิๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตถาคตคารเวน	เหตุใน	อสกฺขิ		“ภนฺเต	อาลปนะ		ตุมฺเห	สุทธ-
กัตตาใน	 คณฺหถๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปตฺต�	 อวุตตกัมมะใน	 คณฺหถ	 	 โว	 สามี-	
สัมพันธะใน	 ปตฺต�”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 วตฺตุ�ๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	 อสกฺขิ	 	 นศัพท์		
ปฏิเสธะใน	อสกฺขิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๕.	 เอว�		ปน		จินฺเตสิ		“โสปาณสีเส		ปตฺต�		คณฺหิสฺสตีติ	ฯ

	 (โส		นนฺทกุมาโร)		เอว�		ปน		จินฺเตสิ		“(สตฺถา)		โสปาณสีเส		ปตฺต�		คณฺหิสฺสตีติ	ฯ		

	 ปน	 แต่ว่า	 	 (โส  นนฺทกุมาโร)	 อ.พระกุมารพระนามว่านันทะน้ัน	 	 จินฺเตสิ	 ด�าริแล้ว		
เอว� อย่างน้ี		อิติ	ว่า		“(สตฺถา)	อ.พระศาสดา		คณฺหิสฺสต	ิจักทรงรับ		ปตฺต�	ซ่ึงบาตร			
โสปาณสีเส	ที่หัวแห่งบันได”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 แต่ว่า	พระนันทกุมารน้ันด�าริอย่างน้ีว่า	“พระศาสดาจักทรงรับบาตรที่หัวบันได”

	 ปนศัพท์	วิเสสโชตกะ		โส	วิเสสนะของ	นนฺทกุมาโรๆ	สุทธกัตตาใน	จินฺเตสิๆ	อาขยาต-
บทกัตตุวาจก	 	 เอว�	 กิริยาวิเสสนะใน	 จินฺเตสิ	 	 “สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	 คณฺหิสฺสติๆ		
อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 โสปาณสีเส	 วิสยาธาระใน	 คณฺหิสฺสติ	 	 ปตฺต�	 อวุตตกัมมะใน	
คณฺหิสฺสติ”		อิติศัพท์	อาการะใน	จินฺเตสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................



๙. เรื่องพระนันทเถระ 7วรรค]

๖.	 สตฺถา		ตสฺมึปิ		าเน		น		คณฺหิ	ฯ		

	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		น  คณฺหิ	ไม่ทรงรับแล้ว		ตสฺมึปิ  าเน	ในที่แม้น้ัน	ฯ

	 พระศาสดาไม่ทรงรับในที่แม้น้ัน

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	คณฺหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	ตสฺมึๆ	
วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	คณฺหิ		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	คณฺหิ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๗.	 อิตโร		“โสปาณปาทมูเล		คณฺหิสฺสตีติ		จินฺเตสิ	ฯ

	 อิตโร		(นนฺทกุมาโร)		“(สตฺถา)		โสปาณปาทมูเล		คณฺหิสฺสตีติ		จินฺเตสิ	ฯ	

		 อิตโร  (นนฺทกุมาโร)	อ.พระกุมารพระนามว่านันทะ		อิตโร	นอกน้ี		จินฺเตสิ	ด�าริแล้ว		
อิติ	ว่า		“(สตฺถา) อ.พระศาสดา		คณฺหิสฺสต	ิ จักทรงรับ		โสปาณปาทมูเล	ณ	ที่ใกล้
แห่งเชิงบันได”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระนันทกุมารนอกน้ี	ด�าริว่า	“พระศาสดาจักรับเอา	ณ	ที่ใกล้เชิงบันได”

	 อิตโร	วิเสสนะของ	นนฺทกุมาโรๆ	สุทธกัตตาใน	จินฺเตสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“สตฺถา		
สุทธกัตตาใน	 คณฺหิสฺสติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 โสปาณปาทมูเล	 วิสยาธาระใน	
คณฺหิสฺสติ”		อิติศัพท์	อาการะใน	จินฺเตสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๘.	 สตฺถา		ตตฺถาปิ		น		คณฺหิ	ฯ

	 สตฺถา		ตตฺถาปิ		(าเน)		น		คณฺหิ	ฯ

			 สตฺถา	อ.พระศาสดา		น  คณฺหิ	ไม่ทรงรับเอาแล้ว		ตตฺถาปิ  (าเน)	ในที่แม้น้ัน	ฯ

	 พระศาสดาไม่ทรงรับเอาแม้ในที่น้ัน

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	คณฺหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	ตตฺถๆ	
วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	คณฺหิ		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	คณฺหิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
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๙.	 อิตโร		“ราชงฺคเณ		คณฺหิสฺสตีติ		จินฺเตสิ	ฯ

	 อิตโร		(นนฺทกุมาโร)		“(สตฺถา)		ราชงฺคเณ		คณฺหิสฺสตีติ		จินฺเตสิ	ฯ		

	 อิตโร  (นนฺทกุมาโร)	อ.พระกุมารพระนามว่านันทะนอกน้ี		จินฺเตสิ	ด�าริแล้ว		อิติ	ว่า		
“(สตฺถา)	อ.พระศาสดา		คณฺหิสฺสต	ิ จักทรงรับเอา		ราชงฺคเณ	ที่เนินแห่งพระราชา”			
อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระนันทกุมารนอกน้ี	ด�าริว่า	“พระศาสดาจักทรงรับเอาที่ท้องสนามหลวง”

	 อิตโร	วิเสสนะของ	นนฺทกุมาโรๆ	สุทธกัตตาใน	จินฺเตสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“สตฺถา		
สุทธกัตตาใน	คณฺหิสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ราชงฺคเณ	วิสยาธาระใน	คณฺหิสฺสติ”		
อิติศัพท์	อาการะใน	จินฺเตสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๑๐.	 สตฺถา		ตตฺถาปิ		น		คณฺหิ	ฯ	

	 สตฺถา		ตตฺถาปิ		(าเน)		น		คณฺหิ	ฯ	

	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		น  คณฺหิ	ไม่ทรงรับเอาแล้ว		ตตฺถาปิ  (าเน)	ในที่แม้น้ัน	ฯ

	 พระศาสดาไม่ทรงรับเอาแม้ในที่น้ัน

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	คณฺหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	ตตฺถๆ	
วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	คณฺหิ		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	คณฺหิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๑๑.	 กุมาโร		นิวตฺติตุกาโม		อรุจิยา		คจฺฉนฺโต		ตถาคตคารเวน		“ปตฺต�		คณฺหถาติ		วตฺตุ�		น		

สกฺโกติ,		“อิธ		คณฺหิสฺสติ,		เอตฺถ		คณฺหิสฺสตีติ		จินฺเตนฺโต		คจฺฉติ	ฯ	

	 กมุาโร		นิวตฺติตุกาโม		(หุตฺวา)		อรุจิยา		คจฺฉนฺโต		ตถาคตคารเวน		“(ตุมฺเห)		ปตฺต�		คณฺหถาติ			
วตฺตุ�	 	 น	 	 สกฺโกติ,	 	 “(สตฺถา)	 	 อิธ	 	 (าเน)	 	 คณฺหิสฺสติ,	 	 (สตฺถา)	 	 เอตฺถ	 	 (าเน)	 	 คณฺหิสฺสตีติ			
จินฺเตนฺโต		คจฺฉติ	ฯ

		 กุมาโร	อ.พระกุมาร		นิวตฺติตุกาโม	เป็นผู้ใคร่เพ่ืออันเสด็จกลับ		(หุตฺวา) เป็น		คจฺฉนฺโต		
เสด็จไปอยู่		อรุจิยา	โดยความไม่ชอบใจ		น  สกฺโกติ	ย่อมไม่ทรงอาจ		วตฺตุ�	เพ่ืออัน
กราบทูล		อิติ	ว่า	“(ตุมฺเห)	อ.พระองค์		คณฺหถ	ขอจงทรงรับ		ปตฺต�	ซ่ึงบาตร”		อิติ	
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ดังน้ี		ตถาคตคารเวน	เพราะความเคารพในพระตถาคต		จินฺเตนฺโต ด�าริอยู่		อิติ	ว่า			
“(สตฺถา)	 อ.พระศาสดา	 	 คณฺหิสฺสต	ิ จักทรงรับเอา	 	 อิธ  (าเน)	 ในที่น้ี,	 	 (สตฺถา)		
อ.พระศาสดา		คณฺหิสฺสต	ิ จักทรงรับเอา		เอตฺถ  (าเน)	ในที่น้ี”		อิติ	ดังน้ี		คจฺฉติ	
ย่อมเสด็จไป	ฯ

	 พระกุมารมีความประสงค์จะกลับ	ไปอย่างไม่พอใจ	ไม่สามารถเพ่ือจะกราบทูลว่า	“ขอ
พระองค์จงทรงรับบาตร”	เพราะความเคารพในพระตถาคต	ด�าริอยู่ว่า	“พระศาสดาจัก
ทรงถือเอาในที่น้ี,	พระศาสดาจักทรงรับเอาในที่น่ัน”	ย่อมไป

	 กมุาโร	สุทธกัตตาใน	สกฺโกติ	และ	คจฺฉติ	สกฺโกติ	ก็ดี		คจฺฉติ	ก็ดี	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
นิวตฺติตุกาโม	วิกติกัตตาใน	หุตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	คจฺฉนฺโต		อรุจิยา	ตติยาวิเสสนะ	
ใน	 คจฺฉนฺโตๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 กุมาโร	 	 ตถาคตคารเวน	 เหตุใน	 สกฺโกติ	 	 “ตุมฺเห	
สุทธกัตตาใน	คณฺหถๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปตฺต�	อวุตตกัมมะใน	คณฺหถ”		อิติศัพท์		
อาการะใน	 วตฺตุ�ๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	 สกฺโกติ	 	 นศัพท์	 ปฏิเสธะใน	 สกฺโกติ,	 	 “สตฺถา	
สุทธกัตตาใน	คณฺหิสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก				อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระ	
ใน	คณฺหิสฺสติ,		สตฺถา	สุทธกัตตาใน	คณฺหิสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก				เอตฺถ	วิเสสนะ	
ของ	 าเนๆ	 วิสยาธาระใน	 คณฺหิสฺสติ”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 จินฺเตนฺโตๆ	 อัพภันตร-
กิริยาของ	กุมาโร	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๑๒.	 ตสฺมึ		ขเณ		อญฺญา		อิตฺถิโย		ต�		ทิสฺวา		ชนปทกลฺยาณิยา		อาจิกฺขึสุ		“อยฺเย		ภควา		

นนฺทกุมาร�		คเหตฺวา		คโต,		ตุมฺเหหิ		ต�		วินา		กริสฺสตีติ	ฯ	

	 ตสฺมึ		ขเณ		อญฺญา		อิตฺถิโย		ต�		(นนฺทกุมาร�)		ทิสฺวา		ชนปทกลฺยาณิยา		อาจิกฺขึสุ		“อยฺเย		ภควา		
นนฺทกุมาร�		คเหตฺวา		คโต,		ตุมฺเหหิ		ต�		(นนฺทกุมาร�)		วินา		กริสฺสตีติ	ฯ

		 ตสฺมึ  ขเณ	ในขณะน้ัน		อิตฺถิโย	อ.หญิง	ท.		อ�ฺ�า	เหล่าอื่น		ทิสฺวา	เห็นแล้ว		ต�   
(นนฺทกุมาร�)	 ซ่ึงพระกุมารพระนามว่านันทะน้ัน	 	 อาจิกฺขึสุ	 บอกแล้ว	 	 ชนปท- 
กลฺยาณิยา	แก่พระนางชนบทกัลยาณี		อิติ	ว่า		“อยฺเย	ข้าแต่แม่เจ้า		ภควา	อ.พระผู้มี
พระภาค		คเหตฺวา	ทรงพาเอาแล้ว		นนฺทกุมาร�	ซ่ึงพระกุมารพระนามว่านันทะ		คโต	
เสด็จไปแล้ว,		กริสฺสต	ิจักทรงกระท�า		ต�  (นนฺทกุมาร�)	ซ่ึงพระกุมารพระนามว่านันทะ	
น้ัน		วินา	เว้น		ตุมฺเหห	ิจากพระองค์”		อิติ	ดังน้ี	ฯ
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	 ในขณะน้ัน	พวกหญิงเหล่าอื่น	เห็นพระนันทกุมารน้ัน	จึงทูลแก่พระนางชนบทกัลยาณี
ว่า	 “ข้าแต่แม่เจ้า	 พระผู้มีพระภาคทรงพาพระนันทกุมารเสด็จไป,	 พระศาสดาทรง
กระท�าพระนันทกุมารน้ันให้เว้นจากพระองค์”

	 ตสฺมึ	วิเสสนะของ	ขเณๆ	กาลสัตตมีใน	อาจิกฺขึสุ		อญฺญา	วิเสสนะของ	อิตฺถิโยๆ	สุทธ-
กัตตตาใน	อาจิกฺขึสุๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก			ต�	วิเสสนะของ	นนฺทกุมาร�ๆ	อวุตตกัมมะ
ใน	ทิสฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาจิกฺขึสุ		ชนปทกลฺยาณิยา	สัมปทานใน	อาจิกฺขึสุ		“อยฺเย	
อาลปนะ		ภควา	สุทธกัตตาใน	กริสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		นนฺทกุมาร�	อวุตตกัมมะ
ใน	คเหตฺวาๆ	สมานกาลกิริยาใน	คโตๆ	วิเสสนะของ	ภควา		ตุมฺเหหิ	อปาทานใน	วินา			
ต�	 วิเสสนะของ	นนฺทกุมาร�ๆ	อวุตตกัมมะใน	กริสฺสติ	 	 วินา	กิริยาวิเสสนะใน	กริสฺสติ”			
อิติศัพท์	อาการะใน	อาจิกฺขึสุ	ฯ			

	 ...............................................................................................................................
๑๓.	 สาปิ		ต�		สุตฺวา		อุทกพินฺทูหิ		ปคฺฆรนฺเตเหว		อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ		เกเสหิ		เวเคน		คนฺตฺวา		

“ตุวฏ�		โข		อยฺยปุตฺต		อาคจฺเฉยฺยาสีติ		อาห	ฯ	

	 สาปิ		(ชนปทกลฺยาณี)		ต�		(วจน�)		สุตฺวา		อุทกพินฺทูหิ		ปคฺฆรนฺเตหิ		เอว		อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ		เกเสหิ			
เวเคน		คนฺตฺวา		“(ตฺว�)		ตุวฏ�		โข		อยฺยปุตฺต		อาคจฺเฉยฺยาสีติ		อาห	ฯ

		 สาปิ  (ชนปทกลฺยาณี)	อ.พระนางชนบทกัลยาณีแม้น้ัน	 	สุตฺวา	 ฟังแล้ว	 	ต�  (วจน�)		
ซ่ึงค�าน้ัน		อุทกพินฺทูหิ	มีหยาดแห่งน�้า	ท.		ปคฺฆรนฺเตหิ เอว อันไหลออกอยู่น่ันเทียว		
เกเสหิ	ด้วยทั้งผม	ท.		อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ	อันเกล้าแล้วด้วยทั้งกึ่ง		คนฺตฺวา	เสด็จไปแล้ว		
เวเคน	โดยเร็ว		อาห	ทูลแล้ว		อิติ	ว่า		“อยฺยปุตฺต	ข้าแต่พระลูกเจ้า		(ตฺว�)	อ.พระองค์		
อาคจฺเฉยฺยาสิ	พึงเสด็จมา		ตุวฏ�  โข	ด่วนแล”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระนางชนบทกัลยาณีแม้น้ัน	 ฟังค�าน้ัน	 มีน�้าตาทั้งหลายที่ก�าลังไหลออกอยู่น่ันแหละ	
ด้วยทั้งผมทั้งหลายที่เกล้าแล้วคร่ึงหน่ึง	 เสด็จไปโดยเร็ว	 ทูลว่า	 “ข้าแต่พระลูกเจ้า	 ขอ
พระองค์จงเสด็จกลับมาด่วนแล”

	 อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	สาๆ	 วิเสสนะของ	ชนปทกลฺยาณีๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก		ต�	วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	สุตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยา
ใน	คนฺตฺวา	 	อุทกพินฺทูหิ	อิตถัมภูตะของ	ชนปทกลฺยาณี	 	 เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	
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ปคฺฆรนฺเตหิๆ	วิเสสนะของ	อุทกพินฺทูหิ		อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ	วิเสสนะของ	เกเสหิๆ	อิตถัม-
ภูตะของ	 ชนปทกลฺยาณี	 	 เวเคน	 ตติยาวิเสสนะใน	 คนฺตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อาห		
“อยฺยปุตฺต	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	อาคจฺเฉยฺยาสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตุวฏ�	
กิริยาวิเสสนะใน	อาคจฺเฉยฺยาสิ		โขศัพท์	วจนาลังการะ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๑๔.	 ต�		ตสฺสา		วจน�		ตสฺส		หทเย		ติริย�		ปติตฺวา		วิย		ิต�	ฯ

	 ต�		ตสฺสา		(ชนปทกลฺยาณิยา)		วจน�		ตสฺส		(นนฺทกุมารสฺส)		หทเย		ติริย�		ปติตฺวา		วิย		ิต�	ฯ	

		 ต�  ตสฺสา  (ชนปทกลฺยาณิยา)  วจน�	อ.ค�า	ของพระนางชนบทกัลยาณีน้ันน้ัน		ปติตฺวา   
วิย	 ราวกะว่าตกแล้ว	 	 ติริย�	 ขวาง	 	 หทเย	 ในพระหทัย	 	 ตสฺส  (นนฺทกุมารสฺส)		
ของพระกุมารพระนามว่านันทะน้ัน		ิต�	ด�ารงอยู่แล้ว	ฯ

	 ค�าน้ันของพระนางชนบทกัลยาณีน้ัน	 เป็นเหมือนตกขวางในพระหฤทัยของพระนันท-
กุมารน้ันด�ารงอยู่แล้ว

	 ต�	วิเสสนะของ	วจน�ๆ	สุทธกัตตาใน	ิต�ๆ	กิตบทกัตตุวาจก		ตสฺสา	วิเสสนะของ	ชนปท-
กลฺยาณิยาๆ	สามีสัมพันธะใน	วจน�		ตสฺส	วิเสสนะของ	นนฺทกุมารสฺสๆ	สามีสัมพันธะ
ใน	หทเยๆ	ภินนาธาระใน	ติริย�ๆ	อาธาระใน	ปติตฺวาๆ	สมานกาลิกิริยาใน	ิต�		วิยศัพท์	
อุปมาโชตกะเข้ากับ	ตสฺส		หทเย		ติริย�		ปติตฺวา	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
๑๕.	 สตฺถาปิสฺส		หตฺถโต		ปตฺต�		อคฺคณฺหิตฺวา	ว		ต�		วิหาร�		เนตฺวา		“ปพฺพชิสฺสสิ		นนฺทาติ		

อาห	ฯ

	 สตฺถาปิ		อสฺส		(นนฺทกุมารสฺส)		หตฺถโต		ปตฺต�		อคฺคณฺหิตฺวา	ว		ต�		(นนฺทกุมาร�)		วิหาร�		เนตฺวา		
“(ตฺว�)		ปพฺพชิสฺสสิ		นนฺทาติ		อาห	ฯ	

		 สตฺถาปิ	แม้	อ.พระศาสดา		อคฺคณฺหิตฺวาว	ไม่ทรงรับเอาแล้วเทียว		ปตฺต�	 ซ่ึงบาตร		
หตฺถโต	 จากพระหัตถ์	 	 อสฺส  (นนฺทกุมารสฺส)	 ของพระกุมารพระนามว่านันทะน้ัน		
เนตฺวา	 ทรงน�าไปแล้ว	 	 ต�  (นนฺทกุมาร�)	 ซ่ึงพระกุมารพระนามว่านันทะน้ัน	 	 วิหาร�		
สู่วิหาร	 	 อาห	 ตรัสแล้ว	 	 อิติ	 ว่า	 	 “นนฺท	 ดูก่อนนันทะ	 	 (ตฺว�)	 อ.เธอ	 	 ปพฺพชิสฺสส	ิ	
จักบวชหรือ?”		อิติ	ดังน้ี	ฯ
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	 แม้พระศาสดาไม่ทรงรับเอาบาตรจากพระหัตถ์ของพระนันทกุมารน่ันแหละ	 น�าพระ
นันทกุมารน้ันไปสู่วิหาร	ตรัสว่า	“นันทะ	เธอจักบวชหรือ?”	ดังน้ี

	 อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	สตฺถาๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อสฺส	
วิเสสนะของ	 นนฺทกุมารสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 หตฺถโตๆ	 อปาทานใน	 อคฺคณฺหิตฺวา		
ปตฺต�	อวุตตกัมมะใน	อคฺคณฺหิตฺวา		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	อคฺคณฺหิตฺวาๆ	ปุพพ-	
กาลกิริยาใน	 เนตฺวา	 	 ต�	 วิเสสนะของ	 นนฺทกุมาร�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 เนตฺวา	 	 วิหาร�		
สัมปาปุณียกัมมะใน	เนตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาห		“นนฺท	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตา
ใน	ปพฺพชิสฺสสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๑๖.	 โส		พุทฺธคารเวน		“น		ปพฺพชิสฺสามีติ		อวตฺวา		“อาม		ภนฺเต		ปพฺพชิสฺสามีติ		อาห	ฯ

	 โส	 	 (นนฺทกุมาโร)	 	 พุทฺธคารเวน	 	 “(อห�)	 	 น	 	 ปพฺพชิสฺสามีติ	 	 อวตฺวา	 	 “อาม	 	 ภนฺเต	 	 (อห�)			
ปพฺพชิสฺสามีติ		อาห	ฯ

	 โส  (นนฺทกุมาโร)	อ.พระกุมารพระนามว่านันทะน้ัน		อวตฺวา	ไม่กราบทูลแล้ว		อิติ	ว่า		
“(อห�)	อ.ข้าพระองค์		น  ปพฺพชิสฺสาม	ิ จักไม่บวช”		อิติ	ดังน้ี		พุทฺธคารเวน	เพราะ
ความเคารพในพระพุทธเจ้า	 	 อาห	 กราบทูลแล้ว	 	 อิติ	 ว่า	 	 “ภนฺเต	 ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ		อาม	พระเจ้าข้า		(อห�)	อ.ข้าพระองค์		ปพฺพชิสฺสาม	ิจักบวช”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระนันทกุมารน้ันไม่กราบทูลว่า	“จักไม่บวช”	ดังน้ี	เพราะความเคารพในพระพุทธเจ้า	
กราบทูลว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	พระเจ้าข้า	ข้าพระองค์	จักบวช”

	 โส	วิเสสนะของ	นนฺทกุมาโรๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		พุทฺธคารเวน		
เหตุใน	 อวตฺวา	 	 “อห�	 สุทธกัตตาใน	 ปพฺพชิสฺสามิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 นศัพท์		
ปฏิเสธะใน	ปพฺพชิสฺสามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อวตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาห		“ภนฺเต		
อาลปนะ	 	 อาม	 สัมปฏิจฉนัตถะ	 	 อห�	 สุทธกัตตาใน	 ปพฺพชิสฺสามิๆ	 อาขยาตบท
กัตตุวาจก”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................



๙. เรื่องพระนันทเถระ 13วรรค]

๑๗.			 สตฺถา		“เตนหิ		ภิกฺขเว		นนฺท�		ปพฺพาเชถาติ		อาห	ฯ

	 สตฺถา		“(ตุมฺเห)		เตนหิ		ภิกฺขเว		นนฺท�		ปพฺพาเชถาติ		อาห	ฯ

		 สตฺถา	อ.พระศาสดา		อาห	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.		เตนหิ	ถ้าอย่าง
น้ัน		(ตุมฺเห)	อ.เธอ	ท.		นนฺท�	ยังนันทกุมาร		ปพฺพาเชถ	จงให้บวช”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระศาสดาตรัสว่า	“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ถ้าเช่นน้ัน	พวกเธอจงให้นันทกุมารบวชเถิด”

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภิกฺขเว	อาลปนะ		เตนหิ	อุยโยชนัตถะ			
ตุมฺเห	 เหตุกัตตาใน	 ปพฺพาเชถๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 นนฺท�	 การิตกัมมะใน		
ปพฺพาเชถ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๑๘.	 สตฺถา		กปิลวตฺถุปุร�		คนฺตฺวา		ตติยทิวเส		นนฺท�		ปพฺพาเชสิ	ฯ

			 สตฺถา	อ.พระศาสดา	 	คนฺตฺวา	 เสด็จไปแล้ว	 	กปิลวตฺถุปุร�	สู่เมืองกบิลพัสดุ์	 	นนฺท�		
ยังพระนันทกุมาร		ปพฺพาเชสิ	ทรงให้บวชแล้ว		ตติยทิวเส	ในวันที่สาม	ฯ

	 พระศาสดาเสด็จไปเมืองกบิลพัสดุ์	ในวันที่	๓	ทรงให้พระนันทกุมารบวชแล้ว

	 สตฺถา	เหตุกัตตาใน	ปพฺพาเชสิๆ	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		กปิลวตฺถุปุร�	สัมปาปุณีย-
กัมมะใน	คนฺตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ปพฺพาเชสิ		ตติยทิวเส	กาลสัตตมีใน	ปพฺพาเชสิ		
นนฺท�	การิตกัมมะใน	ปพฺพาเชสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๑๙.	 สตฺตเม		ทิวเส		ราหุลมาตา		กุมาร�		อลงฺกริตฺวา		ภควโต		สนฺติก�		เปเสสิ		“ปสฺส		ตาต		

เอต�	 	 วีสติสหสฺสสมณปริวุต�	 	สุวณฺณวณฺณ�	 	 พฺรหฺมรูปวณฺณ�	 	สมณ�,	 	อยนฺเต	 	 ปิตา,		
เอตสฺส		ตว		ปิตุโน		ชาตกาเล		มหนฺตา		นิธิกุมฺภิโย		อเหสุ�,		ตสฺส		นิกฺขมนกาลโต		
ปฏฺาย		น		ปสฺสามิ,		คจฺฉ		น�		ทายชฺช�		ยาจาหิ		‘อห�		ตาต		กุมาโร,		อภิเสก�		ปตฺวา			
จกฺกวตฺตี	 	ภวิสฺสามิ,	 	ธเนน		 เม	 	อตฺโถ,	 	ธน�	 	 เม	 	 เทหิ,	 	สามิโก	 	หิ	 	ปุตฺโต	 	 ปิตุ			
สนฺตกสฺสาติ	ฯ

	 สตฺตเม		ทิวเส		ราหุลมาตา		กุมาร�		อลงฺกริตฺวา		ภควโต		สนฺติก�		เปเสสิ		“(ตฺว�)		ปสฺส		ตาต		เอต�			
วีสติสหสฺสสมณปริวุต�	 	สุวณฺณวณฺณ�	 	 พฺรหฺมรูปวณฺณ�	 	สมณ�,	 	อย�	 	 (สมโณ)	 เต	 	 ปิตา	 	 (โหติ),		
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เอตสฺส		ตว		ปิตุโน		ชาตกาเล		มหนฺตา		นิธิกุมฺภิโย		อเหสุ�,		(อห�)		ตสฺส		(ตว		ปิตุโน)		นิกฺขมน-	
กาลโต	 	ปฏฺาย	 	น	 	ปสฺสามิ,	 	 (ตฺว�)	 	คจฺฉ,	 	 (ตฺว�)	 	น�	 	 (สมณ�)	 	ทายชฺช�	 	ยาจาหิ	 	 ‘อห�	 	ตาต			
กุมาโร		(หุตฺวา)		อภิเสก�		ปตฺวา		จกฺกวตฺตี		ภวิสฺสามิ,		ธเนน		เม		อตฺโถ		(อตฺถิ),		(ตฺว�)		ธน�		เม		เทหิ,			
สามิโก		หิ		ปุตฺโต		ปิตุ		สนฺตกสฺส		(โหติ)’		อิติ”		อิติ		(วจเนน)	ฯ		

	 ทิวเส	ในวัน		สตฺตเม	ที่เจ็ด		ราหุลมาตา	อ.พระมารดาของพระราหุล		อลงฺกริตฺวา 
ประดับแล้ว		กุมาร�	ซ่ึงพระกุมาร		เปเสสิ	ทรงส่งไปแล้ว		สนฺติก�	สู่ส�านัก		ภควโต	ของ
พระผู้มีพระภาค		(วจเนน)	ด้วยพระด�ารัส		อิติ	ว่า		“ตาต	แน่ะพ่อ		(ตฺว�)	อ.เจ้า		ปสฺส	
จงดู	 	 สมณ�	 ซ่ึงพระสมณะ	 	 พฺรหฺมรูปวณฺณ�	 ผู้มีวัณณะแห่งพระรูปเพียงดังรูปแห่ง
พรหม		สุวณฺณวณฺณ�	ผู้มีวัณณะเพียงดังวัณณะแห่งทอง	 วีสติสหสฺสสมณปริวุต� ผู้
อันพระสมณะมีพันย่ีสิบเป็นประมาณแวดล้อมแล้ว	  เอต�	 น่ัน,	 	 อย�  (สมโณ)	 อ.พระ
สมณะน่ัน	 	 ปิตา	 เป็นพระบิดา	  เต	 ของเจ้า	 	 (โหติ)	 ย่อมเป็น,	 	 นิธิกุมฺภิโย	 อ.หม้อ
แห่งขุมทรัพย์	ท.		มหนฺตา	อันใหญ่		อเหสุ�	ได้มีแล้ว		ชาตกาเล	ในกาลเป็นที่ประสูติ			
ปิตุโน	แห่งพระบิดา		ตว	ของเจ้า		เอตสฺส	น่ัน,		(อห�)	อ.เรา		น  ปสฺสามิ ย่อมไม่เห็น		
ปฏฺาย	จ�าเดิม		นิกฺขมนกาลโต	แต่กาลเป็นที่เสด็จออกไป		ตสฺส  (ตว  ปิตุโน)	แห่ง
พระบิดา	ของเจ้า	น้ัน,		(ตฺว�)	อ.เจ้า		คจฺฉ	จงไป,		(ตฺว�)	อ.เจ้า		ยาจาหิ	จงขอ		ทายชฺช�		
ซ่ึงทรัพย์มรดก		น�  (สมณ�)	กะพระสมณะน้ัน		 อิติ	 ว่า		 ‘ตาต	 ข้าแต่เสด็จพ่อ		 (อห�) 
อ.หม่อมฉัน		กุมาโร	เป็นพระกุมาร		(หุตฺวา)	เป็นแล้ว		ปตฺวา	ถึงแล้ว		อภิเสก�	ซ่ึง
การอภิเษก	 	 จกฺกวตฺตี	 เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์	 	 ภวิสฺสาม	ิ จักเป็น,	 	 อตฺโถ	 อ.ความ
ต้องการ		ธเนน	ด้วยทรัพย์		(อตฺถิ)	มีอยู่	 เม	แก่หม่อมฉัน,		(ตฺว�) อ.พระองค์		เทหิ	
ขอจงประทาน		ธน� ซ่ึงทรัพย์		เม	แก่หม่อมฉัน,		ห	ิเพราะว่า		ปุตฺโต	อ.บุตร		สามิโก	
เป็นเจ้าของ		สนฺตกสฺส	แห่งสมบัติอันเป็นของมีอยู่		ปิต	ุของบิดา		(โหติ)	ย่อมเป็น’		
อิติ	ดังน้ี”		อิติ ดังน้ี	ฯ

	 ในวันที่	 ๗	 พระมารดาของพระราหุลกุมาร	 ประดับพระกุมาร	 แล้วทรงส่งไปยังส�านัก
ของพระผู้มีพระภาคด้วยพระด�ารัสว่า	 “แน่ะพ่อ	 เจ้าจงดูพระสมณะผู้มีวัณณะเพียง
ดังวัณณะแห่งพรหม	 ผู้มีวัณณะเพียงดังวัณณะแห่งทอง	 ผู้มีพระสมณะ	 ๒๐,๐๐๐	 รูป
แวดล้อมแล้วน่ัน,	 พระสมณะรูปน้ี	 เป็นพระบิดาของเจ้า,	 หม้อขุมทรัพย์ใหญ่	 ได้มีใน
กาลเป็นที่ประสูติแห่งพระบิดาของเจ้าน่ัน,	 เราไม่เห็นต้ังแต่กาลเป็นที่เสด็จออกไป
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แห่งพระบิดาของเจ้าน้ัน,	เจ้าจงไป	จงขอทรัพย์มรดกกับพระสมณะน้ันว่า	‘ข้าแต่เสด็จ
พ่อ	 หม่อมฉัน	 เป็นพระกุมาร	 ได้รับการอภิเษก	 จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์,	 หม่อมฉัน
มีความต้องการด้วยทรัพย์,	 ขอพระองค์โปรดประทานทรัพย์แก่หม่อมฉัน,	 เพราะบุตร
เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของบิดา’	ดังน้ี

	 สตฺตเม	วิเสสนะของ	ทิวเสๆ	กาลสัตตมีใน	เปเสสิ		ราหุลมาตา	สุทธกัตตาใน	เปเสสิๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก		กุมาร�	อวุตตกัมมะใน	อลงฺกริตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	เปเสสิ		
ภควโต	 สามีสัมพันธะใน	 สนฺติก�ๆ	 สัมปาปุณียกัมมะใน	 เปเสสิ	 	 “ตาต	 อาลปนะ	 	 ตฺว�	
สุทธกัตตาใน	 ปสฺสๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอต�	 ก็ดี	 	 วีสติสหสฺสสมณปริวุต�	 ก็ดี			
สุวณฺณวณฺณ�	ก็ดี		พฺรหฺมรูปวณฺณ�	ก็ดี	วิเสสนะของ	สมณ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	ปสฺส,		อย�	
วิเสสนะของ	สมโณๆ	สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เต	สามีสัมพันธะใน	
ปิตาๆ	วิกติกัตตาใน	โหติ,	 	มหนฺตา	 วิเสสนะของ	นิธิกุมฺภิโยๆ	สุทธกัตตาใน	อเหสุ�ๆ		
อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอตสฺส	 วิเสสนะของ	 ปิตุโน	 	 ตว	 สามีสัมพันธะใน	 ปิตุโนๆ		
สามีสัมพันธะใน	 ชาตกาเลๆ	 กาลสัตตมีใน	 อเหสุ�,	 	 อห�	 สุทธกัตตาใน	 ปสฺสามิๆ		
อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตสฺส	วิเสสนะของ	ปิตุโน		ตว	สามีสัมพันธะใน	ปิตุโนๆ	สามี-	
สัมพันธะใน	นิกฺขมนกาลโตๆ	อปาทานใน	ปฏฺายๆ	กิริยาวิเสสนะใน	ปสฺสามิ		นศัพท์	
ปฏิเสธะใน	ปสฺสามิ,		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	คจฺฉๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,		ตฺว�	สุทธกัตตา
ใน	ยาจาหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	น�	 วิเสสนะของ	สมณ�ๆ	อกถิตกัมมะใน	ยาจาหิ		
ทายชฺช�	อวุตตกัมมะใน	ยาจาหิ		‘ตาต	อาลปนะ		อห�	สุทธกัตตาใน	ภวิสฺสามิๆ	อาขยาต-	
บทกัตตุวาจก	 	 กุมาโร	 วิกติกัตตาใน	 หุตฺวาๆ	 สมานกาลกิริยาใน	 ปตฺวา	 	 อภิเสก�		
สัมปาปุณียกัมมะใน	 ปตฺวาๆ	 สมานกาลกิริยาใน	 ภวิสฺสามิ	 	 จกฺกวตฺตี	 วิกติกัตตาใน		
ภวิสฺสามิ,	 	อตฺโถ	สุทธกัตตาใน	อตฺถิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	ธเนน	ตติยาวิเสสนะ
ใน	อตฺโถ		เม	สัมปทานใน	อตฺถิ,		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	เทหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ธน�		
อวุตตกัมมะใน	เทหิ		เม	สัมปทานใน	เทหิ,		หิศัพท์	เหตุโชตกะ		ปุตฺโต	สุทธกัตตาใน		
โหติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปิตุ	 สามีสัมพันธะใน	 สนฺตกสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน		
สามิโกๆ	วิกติกัตตาใน	โหติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	วจเนนๆ	กรณะใน	เปเสสิ	ฯ			

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๒๐.	 กุมาโร		ภควโต		สนฺติก�		คนฺตฺวา		วนฺทิตฺวา		ปิตุสิเนห�		ปฏิลภิตฺวา		หฏฺตุฏฺโ		“สุขา	
เต		สมณ		ฉายาติ		วตฺวา		อญฺญ�ปิ		พหุ�		อตฺตโน		อนุรูปํ		วทนฺโต		อฏฺาสิ	ฯ	

	 กมุาโร	 	ภควโต	 	สนฺติก�	 	คนฺตฺวา	 	วนฺทิตฺวา	 	 ปิตุสิเนห�	 	ปฏิลภิตฺวา	 	หฏฺตุฏฺโ	 	 “สุขา	 (โหติ)			
เต		สมณ		ฉายาติ		วตฺวา		อญฺญ�ปิ		พหุ�		อตฺตโน		อนุรูปํ		(วจน�)		วทนฺโต		อฏฺาสิ	ฯ

	 กุมาโร	อ.พระกุมาร		คนฺตฺวา	ไปแล้ว		สนฺติก�	สู่ส�านัก		ภควโต	ของพระผู้มีพระภาค		
วนฺทิตฺวา	ถวายบังคมแล้ว		ปฏิลภิตฺวา	ได้เฉพาะแล้ว		ปิตุสิเนห�	ซ่ึงความรักในพระ
บิดา		หฏฺตุฏฺโ	ทั้งร่าเริงแล้วทั้งดีใจแล้ว		วตฺวา	กราบทูลแล้ว		อิติ	ว่า		“สมณ	ข้า
แต่พระสมณะ		ฉายา	อ.พระฉายา		เต	ของพระองค์		สุขา	เป็นสภาพสบาย		(โหติ) 
ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี		วทนฺโต  อฏฺาสิ	ได้ประทับยืนกราบทูลอยู่แล้ว		(วจน�)	ซ่ึงค�า			
อนุรูปํ	อันสมควร		อตฺตโน	แก่ตน		พหุ�	อันมาก		อ�ฺ��ปิ	แม้อื่น	ฯ	

	 พระกุมารไปยังส�านักพระผู้มีพระภาค	 ถวายบังคม	 กลับได้ความรักในพระบิดา	 ทั้ง
ร่าเริงทั้งดีใจ	 กราบทูลว่า	 “ข้าแต่พระสมณะ	 พระฉายาของพระองค์เป็นสภาพสบาย”	
ได้ยืนกราบทูลค�าพูดที่เหมาะสมแก่ตนแม้อื่นอีกมากมาย

	 กมุาโร	 สุทธกัตตาใน	 อฏฺาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ภควโต	 สามีสัมพันธะใน		
สนฺติก�ๆ	สัมปาปุณียกัมมะใน	คนฺตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วนฺทิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยา
ใน	ปฏิลภิตฺวา		ปิตุสิเนห�	อวุตตกัมมะใน	ปฏิลภิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	หฏฺตุฏฺโๆ		
วิเสสนะของ	กุมาโร		“สมณ	อาลปนะ		ฉายา	สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
สุขา	 วิกติกัตตาใน	 โหติ	 	 เต	 สามีสัมพันธะใน	 ฉายา”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 วตฺวาๆ		
ปุพพกาลกิริยาใน	วทนฺโต		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	อญฺญ�ๆ	ก็ดี		พหุ�	ก็ดี		อนุรูปํ	
ก็ดี	 วิเสสนะของ	 วจน�	 	 อตฺตโน	 สัมปทานใน	 อนุรูปํ	 	 วจน�	 อวุตตกัมมะใน	 วทนฺโตๆ	
อัพภันตรกิริยาของ	กุมาโร	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
๒๑.	 ภควา		กตภตฺตกิจฺโจ		อนุโมทน�		กตฺวา		อุฏฺายาสนา		ปกฺกามิ	ฯ	

	 ภควา		กตภตฺตกิจฺโจ		อนุโมทน�		กตฺวา		อุฏฺาย		อาสนา		ปกฺกามิ	ฯ

	 ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		กตภตฺตกิจฺโจ	 ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทรงกระท�าแล้ว	 	กตฺวา 
ทรงกระท�าแล้ว		อนุโมทน�	ซ่ึงการอนุโมทนา		อุฏฺาย	เสด็จลุกข้ึนแล้ว		อาสนา	จาก
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อาสนะ		ปกฺกามิ	เสด็จหลีกไปแล้ว	ฯ

	 พระผู้มีพระภาค	 ผู้ทรงท�าภัตตกิจแล้ว	 ทรงกระท�าการอนุโมทนา	 เสด็จลุกจากอาสนะ
หลีกไป

	 ภควา	 สุทธกัตตาใน	 ปกฺกามิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 กตภตฺตกิจฺโจ	 วิเสสนะของ	
ภควา		อนุโมทน�	อวุตตกัมมะใน	กตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อุฏฺายๆ	ปุพพกาลกิริยา
ใน	ปกฺกามิ		อาสนา	อปาทานใน	อุฏฺาย	ฯ	

		 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๒๒.	 กุมาโรปิ		“ทายชฺช�		เม		สมณ		เทหิ,		ทายชฺช�		เม		สมณ		เทหีติ		ภควนฺต�		อนุพนฺธิ	ฯ		

	 กมุาโรปิ		“(ตฺว�)		ทายชฺช�		เม		สมณ		เทหิ,		(ตฺว�)		ทายชฺช�		เม		สมณ		เทหีติ		(วตฺวา)		ภควนฺต�			
อนุพนฺธิ	ฯ

			 กุมาโรปิ	แม้	อ.พระกุมาร		(วตฺวา)	กราบทูลแล้ว		อิติ	 ว่า		“สมณ	ข้าแต่พระสมณะ		
(ตฺว�)	 อ.พระองค์	 	 เทหิ	 ขอจงประทาน	 	 ทายชฺช�	 ซ่ึงทรัพย์มรดก	 	 เม	 แก่หม่อมฉัน,		
สมณ	 ข้าแต่พระสมณะ	 	 (ตฺว�)	 อ.พระองค์	 	 เทหิ	 ขอจงประทาน	 	 ทายชฺช�	 ซ่ึงทรัพย์
มรดก		เม	แก่หม่อมฉัน”		อิติ	ดังน้ี		อนุพนฺธิ	เสด็จติดตามแล้ว		ภควนฺต�	ซ่ึงพระผู้มี
พระภาค	ฯ

	 แม้พระกุมารกราบทูลว่า	 “ข้าแต่พระสมณะ	 ขอพระองค์โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่
หม่อมฉัน,	ข้าแต่พระสมณะ	ขอพระองค์โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉัน”	ดังน้ี	
ติดตามพระศาสดาไป

	 อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	กุมาโรๆ	สุทธกัตตาใน	อนุพนฺธิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
“สมณะ	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	เทหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ทายชฺช�	อวุตตกัมมะ	
ใน	เทหิ		เม	สัมปทานใน	เทหิ,		สมณะ	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	เทหิๆ	อาขยาตบท
กัตตุวาจก		ทายชฺช�	อวุตตกัมมะใน	เทหิ		เม	สัมปทานใน	เทหิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	
วตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อนุพนฺธิ		ภควนฺต�	อวุตตกัมมะใน	อนุพนฺธิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๒๓.	 ภควาปิ		กุมาร�		น		นิวตฺตาเปสิ	ฯ	

		 ภควาปิ	แม้	อ.พระผู้มีพระภาค		กุมาร�  น  นิวตฺตาเปสิ	ไม่ยังพระกุมารให้กลับแล้ว	ฯ

	 แม้พระผู้มีพระภาค	ก็ไม่ทรงยังพระกุมารให้กลับ

	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 ภควาๆ	 เหตุกัตตาใน	 นิวตฺตาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุ-
กัตตุวาจก		กุมาร�	การิตกัมมะใน	นิวตฺตาเปสิ		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	นิวตฺตาเปสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๒๔.	 ปริชโนปิ		ภควตา		สทฺธึ		คจฺฉนฺต�		นิวตฺเตตุ�		นาสกฺขิ	ฯ	

	 ปริชโนปิ		ภควตา		สทฺธึ		คจฺฉนฺต�		(กุมาร�)		นิวตฺเตตุ�		น		อสกฺขิ	ฯ

		 ปริชโนปิ	แม้	อ.ชนผู้เป็นบริวาร		น  อสกฺขิ	ไม่ได้อาจแล้ว		ภควตา  สทฺธึ  คจฺฉนฺต�  
(กุมาร�)  นิวตฺเตตุ�	เพ่ืออัน-	ยังพระกุมาร	ผู้ไปอยู่	กับ	ด้วยพระผู้มีพระภาค	-ให้กลับ	ฯ

	 แม้ชนผู้เป็นบริวาร	ก็ไม่สามารถเพ่ือที่จะห้ามพระกุมารที่ก�าลังเสด็จไปพร้อมกับพระผู้
มีพระภาคเจ้าได้

	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 ปริชโนๆ	 สุทธกัตตาใน	 อสกขิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		
ภควตา	 สหัตถตติยาเข้ากับ	 สทฺธึๆ	 กิริยาสมวายะใน	 คจฺฉนฺต�ๆ	 วิเสสนะของ	 กุมาร�ๆ	
การิตกัมมะใน	นิวตฺเตตุ�ๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	อสกฺขิ		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	อสกฺขิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๒๕.	 อิติ		โส		ภควตา		สทฺธึ		อารามเมว		อคมาสิ	ฯ

	 อิติ		โส		(กุมาโร)		ภควตา		สทฺธึ		อารามเมว		อคมาสิ	ฯ

			 โส  (กุมาโร)	 อ.พระกุมารน้ัน	 	 อคมาสิ	 ได้ไปแล้ว	 	 อาราม�  เอว	 สู่อารามน่ันเทียว		
สทฺธึ	กับ		ภควตา	ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้า		อิติ	ด้วยประการฉะน้ี	ฯ

	 พระกุมารน้ัน	ได้ไปสู่อารามน่ันแหละพร้อมกับพระผู้มีพระภาค	ด้วยประการฉะน้ี
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	 โส	 วิเสสนะของ	 กุมาโรๆ	 สุทธกัตตาใน	 อคมาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อิติศัพท์	
ปการัตถะ	 	 ภควตา	 สหัตถตติยาเข้ากับ	 สทฺธึๆ	 กิริยาสมวายะใน	 อคมาสิ	 	 เอวศัพท์		
อวธารณะเข้ากับ	อาราม�ๆ	สัมปาปุณียกัมมะใน	อคมาสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๒๖.	 ตโต		ภควา		จินฺเตสิ	 	 “ย�	 	อย�	 	ปิตุ		สนฺตก�	 	ธน�	 	อิจฺฉติ,		ต�	 	วฏฺฏานุคต�	 	สวิฆาต�;		

หนฺทสฺส		โพธิมูเล		มยา		ปฏิลทฺธ�	 	สตฺตวิธ�	 	อริยธน�	 	 เทมิ,	 	โลกุตฺตรทายชฺชสฺส		น�			
สามิก�		กโรมีติ	ฯ

	 ตโต		ภควา		จินฺเตสิ		“ย�		อย�		(กุมาโร)		ปิตุ		สนฺตก�		ธน�		อิจฺฉติ,		ต�		(ธน�)		วฏฺฏานุคต�		สวิฆาต�		
(โหติ);		(อห�)		หนฺท		อสฺส		(กุมารสฺส)		โพธิมูเล		มยา		ปฏิลทฺธ�		สตฺตวิธ�		อริยธน�		เทมิ,		(อห�)			
โลกุตฺตรทายชฺชสฺส		น�		(กุมาร�)		สามิก�		กโรมีติ	ฯ

	 ตโต	ในล�าดับน้ัน		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		จินฺเตสิ	คิดแล้ว		อิติ	ว่า		“อย�  (กุมาโร)		
อ.กุมารน้ี		อิจฺฉติ	ย่อมปรารถนา		ธน�	ซ่ึงทรัพย์		สนฺตก�	อันเป็นของมีอยู่		ปิตุ ของ
บิดา	 	ย�	 ใด,	 	ต�  (ธน�)	อ.ทรัพย์น้ัน	 	วฏฺฏานุคต�	 เป็นทรัพย์อันเป็นไปตามซ่ึงวัฏฏะ			
สวิฆาต�	เป็นทรัพย์อันเป็นไปกับด้วยความคับแค้น		(โหติ)	ย่อมเป็น,	หนฺท	เอาเถอะ		
(อห�)	อ.เรา		เทมิ	จะให้		อริยธน�	ซ่ึงทรัพย์อันประเสริฐ		สตฺตวิธ�	อันมีอย่างเจ็ด		มยา  
ปฏิลทฺธ�	อัน-	อันเรา	-ได้เฉพาะแล้ว		โพธิมูเล	ณ	โคนแห่งต้นโพธ์ิ		อสฺส  (กุมารสฺส) 
แก่กุมารน้ัน,		(อห�)	อ.เรา		กโรมิ	จะกระท�า		น�  (กุมาร�)	ซ่ึงกุมารน้ัน		สามิก�	ให้เป็น
เจ้าของ		โลกุตฺตรทายชฺชสฺส	แห่งทรัพย์มรดกอันเป็นโลกุตตระ”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ล�าดับน้ัน	 พระผู้มีพระภาคทรงด�าริว่า	 “พระกุมารน้ีย่อมปรารถนาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่
ของบิดาใด,	 ทรัพย์สมบัติน้ัน	 เป็นไปตามวัฏฏะ	 เป็นของคับแคบ,	 เอาเถอะ	 เราจะให้
อริยทรัพย์	๗	ประการ	ที่เราได้	ณ	ที่โคนต้นโพธ์ิแก่พระกุมารน้ัน,	เราจะท�าพระกุมาร
น้ัน	ให้เป็นเจ้าของแห่งทรัพย์มรดกอันเป็นโลกุตตระ”

	 ตโต	กาลสัตตมี		ภควา	สุทธกัตตาใน	จินฺเตสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“อย�	วิเสสนะ
ของ	กุมาโรๆ	สุทธกัตตาใน	อิจฺฉติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ย�	กิริยาปรามาสใน	อิจฺฉติ			
ปิตุ	สามีสัมพันธะใน	สนฺตก�ๆ	วิเสสนะของ	ธน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อิจฺฉติ,		ต�	วิเสสนะของ	
ธน�ๆ	สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		วฏฺฏานุคต�	ก็ดี		สวิฆาต�	ก็ดี	วิกติกัตตา	
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ใน	โหติ,		หนฺท	อุยโยชนัตถะ		อห�	สุทธกัตตาใน	เทมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อสฺส		
วิเสสนะของ	 กุมารสฺสๆ	 สัมปทานใน	 เทมิ	 	 โพธิมูเล	 วิสยาธาระใน	 ปฏิลทฺธ�	 	 มยา		
อนภิหิตกัตตาใน	 ปฏิลทฺธ�ๆ	 ก็ดี	 	 สตฺตวิธ�	 ก็ดี	 วิเสสนะของ	 อริยธน�ๆ	 อวุตตกัมมะใน		
เทมิ,	 	 อห�	 สุทธกัตตาใน	 กโรมิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 โลกุตฺตรทายชฺชสฺส	 สามี-	
สัมพันธะใน	สามิก�		น�	วิเสสนะของ	กุมาร�ๆ	อวุตตกัมมะใน	กโรมิ		สามิก�	วิกติกัมมะใน	
กโรมิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	จินฺเตสิ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๒๗.	 อถ		โข		ภควา		อายสฺมนฺต�		สารีปุตฺต�		อามนฺเตสิ		“เตนหิ		ตฺว�		สารีปุตฺต		ราหุลกุมาร�		

ปพฺพาเชหีติ	ฯ

			 อถ  โข	คร้ังน้ันแล		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		อามนฺเตสิ	ตรัสเรียกแล้ว		สารีปุตฺต�	
ซ่ึงพระสารีบุตร		อายสฺมนฺต�	ผู้มีอายุ		อิติ	ว่า		“สารีปุตฺต	ดูก่อนสารีบุตร		เตนหิ	ถ้า
อย่างน้ัน		ตฺว�	อ.เธอ		ราหุลกุมาร�	ยังราหุลกุมาร		ปพฺพาเชหิ	จงให้บวช”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ทีน้ันแล	 พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระสารีบุตรผู้มีอายุว่า	 “ดูก่อนสารีบุตร	 ถ้าเช่นน้ัน	
เธอจงบวชให้พระราหุลกุมารเถิด”

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 โขศัพท์	 วจนาลังการะ	 	 ภควา	 สุทธกัตตาใน	 อามนฺเตสิๆ	 อาขยาต-
บทกัตตุวาจก	 	 อายสฺมนฺต�	 วิเสสนะของ	 สารีปุตฺต�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 อามนฺเตสิ			
“สารีปุตฺต	 อาลปนะ	 	 เตนหิ	 อุยโยชนัตถะ	 	 ตฺว�	 เหตุกัตตาใน	 ปพฺพาเชหิๆ	 อาขยาต-
บทเหตุกัตตุวาจก	 	 ราหุลกุมาร�	 การิตกัมมะใน	 ปพฺพาเชหิ”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน		
อามนฺเตสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๒๘.	 เถโร		ต�		ปพฺพาเชสิ	ฯ

	 เถโร		ต�		(ราหุลกุมาร�)		ปพฺพาเชสิ	ฯ

			 เถโร	 อ.พระเถระ	 	 ต�  (ราหุลกุมาร�)	 ยังพระกุมารพระนามว่าราหุลน้ัน	 	 ปพฺพาเชสิ		
ให้บวชแล้ว	ฯ

	 พระเถระบวชให้พระราหุลกุมารน้ัน
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	 เถโร	 เหตุกัตตาใน	 ปพฺพาเชสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 ต�	 วิเสสนะของ	 ราหุล-	
กุมาร�ๆ	การิตกัมมะใน	ปพฺพาเชสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๒๙.	 ปพฺพชิเต		ปน		กุมาเร,		รญฺโญ		ต�		สุตฺวา		อธิมตฺต�		ทุกฺข�		อุปฺปชฺชิ	ฯ

	 ปพฺพชิเต		ปน		กุมาเร,		รญฺโญ		ต�		(สาสน�)		สุตฺวา		อธิมตฺต�		ทุกฺข�		อุปฺปชฺชิ	ฯ

			 ปน	ก็		กุมาเร	คร้ันเม่ือพระกุมาร		ปพฺพชิเต	ผนวชแล้ว,		ทุกฺข�	อ.ความทุกข์		อธิมตฺต�  
อันมีประมาณย่ิง		อุปฺปชฺช	ิเกิดข้ึนแล้ว		ร�ฺโ�	แก่พระราชา		สุตฺวา	เพราะทรงสดับ		
ต�  (สาสน�)	ซ่ึงข่าวสาส์นน้ัน	ฯ

	 ก	็ เม่ือพระกุมารผนวชแล้ว	 ความทุกข์มีประมาณย่ิงเกิดข้ึนแก่พระราชา	 เพราะทรง
สดับข่าวสาส์นน้ัน

	 ปนศัพท์	 วากยารัมภโชตกะ	 	 กุมาเร	 ลักขณะใน	 ปพฺพชิเตๆ	 ลักขณกิริยา,	 	 อธิมตฺต�		
วิเสสนะของ	ทุกฺข�ๆ	สุทธกัตตาใน	อุปฺปชฺชิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		รญฺโญ	สัมปทาน	
ใน	อุปฺปชฺชิ		ต�	วิเสสนะของ	สาสน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	สุตฺวาๆ	เหตุใน	อุปฺปชฺชิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๓๐.	 ต�	 	อธิวาเสตุ�	 	อสกฺโกนฺโต	 	ภควโต	 	สนฺติก�	 	คนฺตฺวา	 	ปฏินิเวเทตฺวา	 	 “สาธุ	 	ภนฺเต			

อยฺยา		มาตาปิตูหิ		อนนุญฺญาต�		ปุตฺต�		น		ปพฺพาเชยฺยุนฺติ		วร�		ยาจิ	ฯ

	 (ราชา)		ต�		(ทุกฺข�)		อธิวาเสตุ�		อสกฺโกนฺโต		ภควโต		สนฺติก�		คนฺตฺวา		(ภควนฺต�)		ปฏินิเวเทตฺวา		
“สาธุ		ภนฺเต		อยฺยา		มาตาปิตูหิ		อนนุญฺญาต�		ปุตฺต�		น		ปพฺพาเชยฺยุนฺติ		วร�		ยาจิ	ฯ

			 (ราชา)	อ.พระราชา		อสกฺโกนฺโต	ไม่ทรงอาจอยู่		ต�  (ทุกฺข�)  อธิวาเสตุ�	เพ่ืออัน-	ยัง
ความทุกข์น้ัน	-ให้อยู่ทับ		คนฺตฺวา	เสด็จไปแล้ว		สนฺติก�	สู่ส�านัก		ภควโต	ของพระผู้มี-	
พระภาค		(ภควนฺต�)	ยังพระผู้มีพระภาค		ปฏินิเวเทตฺวา	ให้รู้เฉพาะแล้ว		ยาจิ ทูลขอแล้ว		
วร�	ซ่ึงพร		อิติ	ว่า		“ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		สาธุ	ดังหม่อมฉันขอวโรกาส		อยฺยา		
อ.พระคุณเจ้า	ท.		มาตาปิตูหิ  อนนุ�ฺ�าต�  ปุตฺต�  น  ปพฺพาเชยฺยุ�	ไม่พึง	ยังบุตร		
ผู้	อันมารดาและบิดา	ท.	ไม่อนุญาตแล้ว	ให้บวช”		อิติ ดังน้ี	ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑22 [๑.ยมก

	 พระราชาไม่ทรงสามารถที่จะระงับความทุกข์น้ันได้	 เสด็จไปยังส�านักของพระผู้มีพระ
ภาค	 ท�าให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ	 แล้วทูลขอพรว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ดัง
หม่อมฉันขอวโรกาส	 พระคุณเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้บุตรที่มารดาและบิดาทั้งหลายมิได้
อนุญาตให้บวช”

	 ราชา	สุทธกัตตาใน	ยาจิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ต�	วิเสสนะของ	ทุกฺข�ๆ	การิตกัมมะ
ใน	 อธิวาเสตุ�ๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	 อสกฺโกนฺโตๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 ราชา	 	 ภควโต		
สามสัีมพันธะใน	สนตฺกิ�ๆ 	สัมปาปุณยีกัมมะใน	คนตฺวฺาๆ	ปุพพกาลกิรยิาใน	ปฏินเิวเทตฺวา			
ภควนฺต�	การิตกัมมะใน	ปฏินิเวเทตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ยาจิ		“ภนฺเต	อาลปนะ		สาธุ	
อายาจนัตถะ	 	อยฺยา	 เหตุกัตตาใน	ปพฺพาเชยฺยุ�ๆ	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	มาตา-	
ปิตูหิ	อนภิหิตกัตตาใน	อนนุญฺญาต�ๆ	วิเสสนะของ	ปุตฺต�ๆ	การิตกัมมะใน	ปพฺพาเชยฺยุ�		
นศัพท์	ปฏิเสธะใน	ปพฺพาเชยฺยุ�”		อิติศัพท์	อาการะใน	ยาจิ		วร�	อวุตตกัมมะใน	ยาจิ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
๓๑.	 ภควา	 	 ตสฺส	 	 ต�	 	 วร�	 	 ทตฺวา,	 	 ปุเนกทิวส�	 	 ราชนิเวสเน	 	 กตปาตราโส,	 	 เอกมนฺต�			

นิสินฺเนน		รญฺญา		“ภนฺเต		ตุมฺหาก�		ทุกฺกรการิกกาเล		เอกา		เทวตา		ม�		อุปสงฺกมิตฺวา		
‘ปุตฺโต		เต		กาลกโตติ		อาห,		อห�		ตสฺสา		วจน�		อสทฺทหนฺโต		‘น		มยฺห�		ปุตฺโต		โพธึ		
อปฺปตฺวา		กาล�		กโรตีติ		ต�		ปฏิกฺขิปินฺติ		วุตฺเต,		“อิทานิ		มหาราช		กึ		สทฺทหิสฺสถ,			
ปุพฺเพปิ,		อฏฺิกานิ		ตุยฺห�		ทสฺเสตฺวา		 ‘ปุตฺโต		เต		มโตติ		วุตฺเต,		น		สทฺทหิตฺถาติ			
อิมิสฺสา		อตฺถุปฺปตฺติยา		มหาธมฺมปาลชาตก�		กเถสิ	ฯ

	 ภควา	 	ตสฺส	 	 (รญฺโญ)	 	ต�	 	วร�	 	ทตฺวา,	 	 ปุน	 	 เอกทิวส�	 	 ราชนิเวสเน	 	กตปาตราโส,	 	 เอกมนฺต�			
นิสินฺเนน		รญฺญา		“ภนฺเต		ตุมฺหาก�		ทุกฺกรการิกกาเล		เอกา		เทวตา		ม�		อุปสงฺกมิตฺวา		‘ปุตฺโต		เต		
กาลกโต		(โหติ)”		อิติ		อาห,		อห�		ตสฺสา		(เทวตาย)		วจน�		อสทฺทหนฺโต		‘น		มยฺห�		ปุตฺโต		โพธึ		
อปฺปตฺวา		กาล�		กโรตีติ		ต�		(เทวต�)		ปฏิกฺขิปินฺติ		(วจเน)		วุตฺเต,		“อิทานิ		มหาราช		(ตุมฺเห)		กึ		
สทฺทหิสฺสถ,		ปุพฺเพปิ,		(พฺราหฺมเณน)		อฏฺิกานิ		ตุยฺห�		ทสฺเสตฺวา		‘ปุตฺโต		เต		มโตติ		(วจเน)		
วุตฺเต,		(ตุมฺเห)		น		สทฺทหิตฺถาติ		(วตฺวา)		อิมิสฺสา		อตฺถุปฺปตฺติยา		มหาธมฺมปาลชาตก�		กเถสิ	ฯ

			 ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		ทตฺวา	ประทานแล้ว		ต�  วร�	ซ่ึงพรน้ัน		ตสฺส  (ร�ฺโ�)	แก่พระ
ราชาน้ัน		กตปาตราโส	ผู้มีพระกระยาหารอันบุคคลพึงเสวยในเวลาเช้าอันทรงกระท�า
แล้ว		ราชนิเวสเน	ในพระราชนิเวศน์		เอกทิวส�	ในวันหน่ึง		ปุน	อีก,		(วจเน)	คร้ัน



๙. เรื่องพระนันทเถระ 23วรรค]

เม่ือพระด�ารัส		อิติ	ว่า		“ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		เอกา  เทวตา	อ.เทวดาตนหน่ึง			
อุปสงฺกมิตฺวา	เข้ามาหาแล้ว		ม�	ซ่ึงหม่อมฉัน		อาห	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า	‘ปุตฺโต	อ.บุตร		
เต	 ของท่าน	 	 กาลกโต	 เป็นผู้มีกาละอันกระท�าแล้ว	 	 (โหติ)	 ย่อมเป็น’	 	 อิติ	 ดังน้ี			
ทุกฺกรการิกกาเล	 ในกาลเป็นที่กระท�าซ่ึงกิริยาอันบุคคลกระท�าได้โดยยาก	 	 ตุมฺหาก�		
ของพระองค์,	 	 อห�	 อ.หม่อมฉัน	 	 อสทฺทหนฺโต	 ไม่เช่ืออยู่	 	 วจน�	 ซ่ึงค�า	 	 ตสฺสา   
(เทวตาย) ของเทวดาน้ัน	 	 ปฏิกฺขิปึ	 ห้ามแล้ว	 	 ต�  (เทวต�)	 ซ่ึงเทวดาน้ัน	 	 อิติ	 ว่า			
‘ปุตฺโต	อ.บุตร	 	มยฺห�	ของเรา	 	อปฺปตฺวา	 ไม่บรรลุแล้ว	 	 โพธึ	 ซ่ึงพระโพธิญาณ	 	น   
กโรติ	 จะไม่กระท�า	 	 กาล�	 ซ่ึงกาละ’	 	 อิติ	 ดังน้ี	 	 ร�ฺ�า	 อันพระราชา	 	 นิสินฺเนน		
ผู้ประทับน่ังแล้ว		 เอกมนฺต�	ณ	ที่สมควรส่วนข้างหน่ึง	 	วุตฺเต	กราบทูลแล้ว,	 	วตฺวา	
ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“มหาราช ดูก่อนมหาบพิตร		อิทานิ	ในกาลน้ี		(ตุมฺเห)	อ.พระองค์		
สทฺทหิสฺสถ	จักทรงเช่ือ		กึ อย่างไร,		(วจเน)	คร้ันเม่ือค�า		อิติ	ว่า		‘ปุตฺโต	อ.บุตร		เต	
ของท่าน		มโต	ตายแล้ว’		อิติ	ดังน้ี		(พฺราหฺมเณน)	อันพราหมณ์		ทสฺเสตฺวา	แสดง
แล้ว	 	 อฏฺิกานิ	 ซ่ึงกระดูก	 ท.	 	 ตุยฺห�	 แก่พระองค์	 	 วุตฺเต	 กราบทูลแล้ว,	 	 (ตุมฺเห)	
อ.พระองค์		น  สทฺทหิตฺถ	ไม่ทรงเช่ือแล้ว		ปุพฺเพป	ิแม้ในกาลก่อน”		อิติ	ดังน้ี		กเถสิ	
ตรัสแล้ว		มหาธมฺมปาลชาตก�	ซ่ึงมหาธัมมปาลชาดก		อิมิสฺสา  อตฺถุปฺปตฺติยา	ใน
เพราะความเกิดข้ึนแห่งเน้ือความน้ี	ฯ	

	 พระผู้มีพระภาคประทานพรแก่พระราชาน้ัน	 วันรุ่งข้ึน	 ทรงเสวยพระกระยาหารที่พระ
ราชนิเวศน์,	 เม่ือพระราชาประทับน่ัง	 ณ	 ที่สมควรแล้ว	 กราบทูลว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ	 ในเวลาที่พระองค์ทรงกระท�าทุกกรกิริยา	 มีเทวดาตนหน่ึงเข้ามาหาหม่อมฉัน	
แล้วกล่าวว่า	 ‘บุตรของท่านกระท�ากาละแล้ว’,	 หม่อมฉันไม่เช่ือค�าของเทวดาน้ัน	 ห้าม
เทวดาน้ันไปว่า	 ‘บุตรของเรา	 ไม่บรรลุโพธิญาณ	 จะไม่ท�ากาละ’,	 จึงตรัสว่า	 “ดูก่อน
มหาบพิตร	 ในบัดน้ี	 พระองค์จักทรงเช่ือได้อย่างไร?,	 แม้ในกาลก่อน	 เม่ือพราหมณ์
แสดงกระดูกทั้งหลายแก่พระองค์	 แล้วกราบทูลว่า	 ‘พระโอรสของพระองค์เสียชีวิต
แล้ว’,	พระองค์	ก็ไม่ทรงเช่ือแล้ว”	แล้วตรัสมหาธัมมปาลชาดก	 ในเพราะความเกิดข้ึน
แห่งเน้ือความน้ัน

	 ภควา	 สุทธกัตตาใน	 กเถสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	 รญฺโญๆ	
สัมปทานใน	 ทตฺวา	 	 ต�	 วิเสสนะของ	 วร�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ทตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยา
ใน	กต-	 	 ปุน	กิริยาวิเสสนะใน	กต-	 	 เอกทิวส�	ทุติยากาลสัตตมีใน	กต-	 	ราชนิเวสเน		
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วิสยาธาระใน	กต-		กตปาตราโส	วิเสสนะของ	ภควา		เอกมนฺต�	อาธาระใน	นิสินฺเนนๆ		
วิเสสนะของ	 รญฺญาๆ	 อนภิหิตกัตตาใน	 วุตฺเต	 	 “ภนฺเต	 อาลปนะ	 	 เอกา	 วิเสสนะของ	
เทวตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 อาหๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตุมฺหาก�	 สามีสัมพันธะใน		
ทุกฺกรการิกกาเลๆ	 กาลสัตตมีใน	 อาห	 	 ม�	 อวุตตกัมมะใน	 อุปสงฺกมิตฺวาๆ	 ปุพพกาล-
กิริยาใน	อาห		‘ปุตฺโต	สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เต	สามีสัมพันธะ
ใน	ปุตฺโต	 	กาลกโต	 วิกติกัตตาใน	โหติ’	 	อิติศัพท์	อาการะใน	อาห,	 	อห�	สุทธกัตตา
ใน	ปฏิกฺขิปึๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตสฺสา	วิเสสนะของ	เทวตายๆ	สามีสัมพันธะใน		
วจน�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 อสทฺทหนฺโตๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 อห�	 	 ‘ปุตฺโต	 สุทธกัตตาใน		
กโรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	กโรติ		มยฺห�	สามีสัมพันธะใน	ปุตฺโต			
โพธึ	 สัมปาปุณียกัมมะใน	 อปฺปตฺวาๆ	 ปุุพพกาลกิริยาใน	 กโรติ	 	 กาล�	 อวุตตกัมมะใน		
กโรติ’		อิติศัพท์	อาการะใน	ปฏิกฺขิปึ		ต�	วิเสสนะของ	เทวต�ๆ	อวุตตกัมมะใน	ปฏิกฺขิปึ”		
อิติศัพท์	สรูปะใน	วจเนๆ	ลักขณะใน	วุตฺเตๆ	ลักขณกิริยา,		“มหาราช	อาลปนะ		อิทานิ		
กาลสัตตมีใน	 สทฺทหิสฺสถ	 	 ตุมฺเห	 สุทธกัตตาใน	 สทฺทหิสฺสถๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก			
กึศัพท์	 ปุจฉนัตถะ,	 	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 ปุพฺเพๆ	 กาลสัตตมีใน	 สทฺทหิตฺถ			
พฺราหฺมเณน	 อนภิหิตกัตตาใน	 วุตฺเต	 	 อฏฺิกานิ	 อวุตตกัมมะใน	 ทสฺเสตฺวา	 	 ตุยฺห�	
สัมปทานใน	 ทสฺเสตฺวาๆ	 สมานกาลกิริยาใน	 วุตฺเต	 	 ‘ปุตฺโต	 สุทธกัตตาใน	 มโตๆ		
กิตบทกัตตุวาจก	 	 เต	สามีสัมพันธะใน	 ปุตฺโต’	 	อิติศัพท์	สรูปะใน	วจเนๆ	 ลักขณะใน	
วุตฺเตๆ	ลักขณกิริยา,		ตุมฺเห	สุทธกัตตาใน	สทฺทหิตฺถๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		นศัพท์		
ปฏิเสธะใน	สทฺทหิตฺถ”		อิติศัพท์	อาการะใน	วตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	กเถสิ		อิมิสฺสา	
วิเสสนะของ	อตฺถุปฺปตฺติยาๆ	นิมิตตสัตตมีใน	กเถสิ		มหาธมฺมปาลชาตก�	อวุตตกัมมะ
ใน	กเถสิ	ฯ			

	 ...............................................................................................................................
๓๒.	 กถาปริโยสาเน		ราชา		อนาคามิผเล		ปติฏฺหิ	ฯ

			 กถาปริโยสาเน	 ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว	 	 ราชา	 อ.พระราชา		
ปติฏฺหิ	ต้ังอยู่เฉพาะแล้ว		อนาคามิผเล	ในอนาคามิผล	ฯ

	 เวลาจบพระกถา	พระราชาทรงด�ารงอยู่ในอนาคามิผล

	 กถาปริโยสาเน	 กาลสัตตมีใน	 ปติฏฺหิ	 	 ราชา	 สุทธกัตตาใน	 ปติฏฺหิ	 ๆ	 อาขยาตบท
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กัตตุวาจก		อนาคามิผเล	วิสยาธาระใน	ปติฏฺหิ	ฯ	
	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๓๓.	 อิติ	 	 ภควา	 	 ปิตร�	 	 ตีสุ	 	 ผเลสุ	 	 ปติฏฺาเปตฺวา	 	 ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต	 	 ปุนเทว	 	 ราชคห�			

คนฺตฺวา	 	 ตโต	 	 อนาถปิณฺฑิเกน	 	 สาวตฺถึ	 	 อาคมนตฺถาย	 	 คหิตปฏิญฺโญ,	 	 นิฏฺิเต			
เชตวนมหาวิหาเร,		ตตฺถ		คนฺตฺวา		วาส�		กปฺเปสิ	ฯ

	 อิติ		ภควา		ปิตร�		ตีสุ		ผเลสุ		ปติฏฺาเปตฺวา		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต		ปุนเทว		ราชคห�		คนฺตฺวา		ตโต		
(ราชคหโต)		อนาถปิณฺฑิเกน		สาวตฺถึ		อาคมนตฺถาย		คหิตปฏิญฺโญ,		นิฏฺิเต		เชตวนมหาวิหาเร,		
ตตฺถ		(เชตวนมหาวิหาเร)		คนฺตฺวา		วาส�		กปฺเปสิ	ฯ

			 ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		ปิตร�	ทรงยังพระบิดา		ปติฏฺาเปตฺวา	ให้ต้ังอยู่เฉพาะแล้ว		
ผเลสุ	ในผล	ท.		ตีส	ุสาม		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต	ผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว		คนฺตฺวา  
เสด็จไปแล้ว	 	 ราชคห�	 สู่เมืองราชคฤห์	 	 ปุน  เอว	 อีกน่ันเทียว	 	 ตโต  (ราชคหโต)  
อนาถปิณฺฑิเกน  สาวตฺถึ  อาคมนตฺถาย  คหิตปฏิ�ฺโ�	 ผู้มีปฏิญญา	 อันเศรษฐี
ช่ือว่าอนาถบิณฑิกะ	 ถือเอาแล้ว	 เพ่ือประโยชน์แก่การเสด็จมา	 สู่เมืองสาวัตถี	 จาก
เมืองราชคฤห์น้ัน,		เชตวนมหาวิหาเร	คร้ันเม่ือพระมหาวิหารช่ือว่าเชตวัน		นิฏฺิเต	
ส�าเร็จแล้ว,		คนฺตฺวา	เสด็จไปแล้ว		ตตฺถ  (เชตวนมหาวิหาเร)	ในพระมหาวิหารช่ือว่า	
เชตวัน		กปฺเปส	ิทรงส�าเร็จแล้ว		วาส�	ซ่ึงการประทับอยู่		อิติ	ด้วยประการฉะน้ี	ฯ		

	 พระผู้มีพระภาคทรงท�าให้พระบิดาต้ังอยู่ในผลทั้ง	 ๓	 มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม	 เสด็จไปยัง
เมืองราชคฤห์อีกคร้ัง	ทรงมีปฏิญญาที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีรับเอาเพ่ือประโยชน์แก่การ
เสด็จมาจากเมืองราชคฤห์สู่เมืองสาวัตถี,	เม่ือพระเชตวันมหาวิหารเสร็จแล้ว,	เสด็จไป
ในที่น้ัน	แล้วทรงส�าเร็จการประทับอยู่	ด้วยประการฉะน้ี

	 ภควา	สุทธกัตตาใน	กปฺเปสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อิติศัพท์	ปการัตถะ		ปิตร�	การิต-	
กัมมะใน	 ปติฏฺาเปตฺวา	 	 ตีสุ	 วิเสสนะของ	 ผเลสุๆ	 วิสยาธาระใน	 ปติฏฺาเปตฺวาๆ		
ปุพพกาลกิริยาใน	 -ปริวุโต	 	 ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต	 วิเสสนะของ	 ภควา	 	 เอวศัพท์		
อวธารณะเข้ากับ	 ปุนๆ	 กิริยาวิเสสนะใน	 คนฺตฺวา	 	 ราชคห�	 สัมปาปุณียกัมมะใน		
คนฺตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	คนฺตฺวา		ตโต	วิเสสนะของ	ราชคหโตๆ	อปาทานใน	อาคมน-			
อนาถปิณฺฑิเกน	อนภิหิตกัตตาใน	คหิต-		สาวตฺถึ	สัมปาปุณียกัมมะใน	อาคมนตฺถายๆ		
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สัมปทานใน	 คหิตปฏิญฺโญๆ	 วิเสสนะของ	 ภควา	 	 เชตวนมหาวิหาเร	 ลักขณะใน		
นิฏฺิเตๆ	ลักขณกิริยา,		ตตฺถ	วิเสสนะของ	เชตวนมหาวิหาเรๆ	วิสยาธาระใน	คนฺตฺวาๆ	
ปุพพกาลกิริยาใน	กปฺเปสิ		วาส�	อวุตตกัมมะใน	กปฺเปสิ	ฯ				

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๓๔.	 เอว�	 	 สตฺถริ	 	 เชตวเน	 	 วิหรนฺเตเยว,	 	 อายสฺมา	 	 นนฺโท	 	 อุกฺกณฺิตฺวา	 	 ภิกฺขูน�			

เอตมตฺถ�		อาโรเจสิ		“อนภิรโต		อห�		อาวุโส		พฺรหฺมจริย�		จรามิ,		น		สกฺโกมิ		พฺรหฺมจริย�			
สนฺธาเรตุ�		สิกฺข�		ปจฺจกฺขาย		หีนายาวตฺติสฺสามีติ	ฯ

	 เอว�		สตฺถริ		เชตวเน		วิหรนฺเตเยว,		อายสฺมา		นนฺโท		อุกฺกณฺิตฺวา		ภิกฺขูน�		เอต�		อตฺถ�		อาโรเจสิ		
“อนภิรโต		อห�		อาวุโส		พฺรหฺมจริย�		จรามิ,		(อห�)		น		สกฺโกมิ		พฺรหฺมจริย�		สนฺธาเรตุ�,		(อห�)		สิกฺข�		
ปจฺจกฺขาย		หีนาย		อาวตฺติสฺสามีติ	ฯ

			 สตฺถริ	คร้ันเม่ือพระศาสดา		วิหรนฺเต  เอว	ประทับอยู่น่ันเทียว		เชตวเน	ในพระวิหาร
ช่ือว่าเชตวัน		เอว�	อย่างน้ี,		นนฺโท	อ.พระนันทะ		อายสฺมา	 ผู้มีอายุ		อุกฺกณฺิตฺวา	
เบ่ือหน่ายแล้ว		อาโรเจสิ	บอกแจ้งแล้ว		เอต�  อตฺถ�	ซ่ึงเน้ือความน่ัน		ภิกฺขูน�	แก่ภิกษุ	
ท.		อิติ	ว่า		“อาวุโส	ดูก่อนท่านผู้มีอายุ	ท.		อห�	อ.กระผม		อนภิรโต	ไม่ยินดีย่ิงแล้ว		
จรามิ	ย่อมประพฤติ		พฺรหฺมจริย�	ซ่ึงพรหมจรรย์,		(อห�)	อ.กระผม		น  สกฺโกมิ	ย่อม
ไม่อาจ		สนฺธาเรตุ�	เพ่ืออันทรงไว้พร้อม		พฺรหฺมจริย�	ซ่ึงพรหมจรรย์,		(อห�)	อ.กระผม		
ปจฺจกฺขาย	บอกคืนแล้ว		สิกฺข�	ซ่ึงสิกขา		อาวตฺติสฺสามิ	จักหมุนมา		หีนาย	เพ่ือความ
เป็นคนช้ันต�่า”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 เม่ือพระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวันอย่างน้ีน่ันแหละ,	 ท่านพระนันทะ	 เบ่ือหน่าย	
จึงบอกเน้ือความน้ันแก่พวกภิกษุว่า	 “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย	 กระผมไม่ยินดีอย่างมาก	
ย่อมประพฤติพรหมจรรย์	 กระผมไม่อาจจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้	 กระผมจะบอกคืน
สิกขาแล้วหมุนมาเพ่ือความเป็นคนช้ันต�่า”

	 สตฺถริ	 ลักขณะใน	 วิหรนฺเตๆ	 ลักขณกิริยา	 	 เอว�	 กิริยาวิเสสนะใน	 วิหรนฺเต	 	 เชตวเน		
วิสยาธาระใน	วิหรนฺเต		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	 วิหรนฺเต,	 	อายสฺมา	 วิเสสนะของ	
นนฺโทๆ	สุทธกัตตาใน	อาโรเจสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อุกฺกณฺิตฺวา	ปุพพกาลกิริยา
ใน	อาโรเจสิ		ภิกฺขูน�	สัมปทานใน	อาโรเจสิ		เอต�	วิเสสนะของ	อตฺถ�ๆ	อวุตตกัมมะใน		
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อาโรเจสิ	 	 “อาวุโส	 อาลปนะ	 	 อนภิรโต	 วิเสสนะของ	 อห�ๆ	 สุทธกัตตาใน	 จรามิๆ		
อาขยาตบทกัตตุวาจก		พฺรหฺมจริย�	อวุตตกัมมะใน	จรามิ,		อห�	สุทธกัตตาใน	สกฺโกมิๆ		
อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 นศัพท์	 ปฏิเสธะใน	 สกฺโกมิ	 	 พฺรหฺมจริย�	 อวุตตกัมมะใน		
สนฺธาเรตุ�ๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	สกฺโกมิ,		อห�	สุทธกัตตาใน	อาวตฺติสฺสามิๆ	อาขยาตบท
กัตตุวาจก		สิกฺข�	อวุตตกัมมะใน	ปจฺจกฺขายๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาวตฺติสฺสามิ		หีนาย	
สัมปทานใน	อาวตฺติสฺสามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาโรเจสิ	ฯ		

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๓๕.	 ภควา		ต�		ปวตฺตึ		สุตฺวา		อายสฺมนฺต�		นนฺท�		ปกฺโกสาเปตฺวา		เอตทโวจ		“สจฺจ�		กิร		ตฺว�		

นนฺท		สมฺพหุลาน�		ภิกฺขูน�		เอวมาโรเจสิ		‘อนภิรโต		อห�		อาวุโส		พฺรหฺมจริย�		จรามิ,			
น		สกฺโกมิ		พฺรหฺมจริย�		สนฺธาเรตุ�,		สิกฺข�		ปจฺจกฺขาย		หีนายาวตฺติสฺสามีติ	ฯ

	 ภควา		ต�		ปวตฺตึ		สุตฺวา		(ปุคฺคล�)		อายสฺมนฺต�		นนฺท�		ปกฺโกสาเปตฺวา		เอต�		(วจน�)		อโวจ		“สจฺจ�		
กิร		ตฺว�		นนฺท		สมฺพหุลาน�		ภิกฺขูน�		เอว�		อาโรเจสิ		‘อนภิรโต		อห�		อาวุโส		พฺรหฺมจริย�		จรามิ,		
(อห�)		น		สกฺโกมิ		พฺรหฺมจริย�		สนฺธาเรตุ�,		(อห�)		สิกฺข�		ปจฺจกฺขาย		หีนาย		อาวตฺติสฺสามีติ	ฯ

	 ภควา	 อ.พระผู้มีพระภาค	 	 สุตฺวา	 ทรงสดับแล้ว	 	 ต�  ปวตฺต	ึ ซ่ึงความเป็นไปทั่ว
น้ัน		(ปุคฺคล�)	ทรงยังบุคคล		ปกฺโกสาเปตฺวา	ให้ร้องเรียกแล้ว		นนฺท�	 ซ่ึงพระนันทะ			
อายสฺมนฺต�	ผู้มีอายุ		อโวจ	ได้ตรัสแล้ว		เอต�  (วจน�)	ซ่ึงพระด�ารัสน่ัน		อิติ	ว่า		“นนฺท		
ดูก่อนนันทะ		กิร	ได้ยินว่า		ตฺว�	อ.เธอ		อาโรเจสิ	บอกแล้ว		ภิกฺขูน�	แก่ภิกษุ	ท.		สมฺพหุลาน�	
ผู้มากพร้อม		เอว�	อย่างน้ี		อิติ	ว่า		‘อาวุโส	ดูก่อนท่านผู้มีอายุ	ท.		อห�	อ.กระผม		อนภิรโต		
ไม่ยินดีย่ิงแล้ว	 	 จรามิ	 ย่อมประพฤติ	 	 พฺรหฺมจริย�	 ซ่ึงพรหมจรรย์,	 	 (อห�)	 อ.กระผม		
น  สกฺโกมิ	ย่อมไม่อาจ		สนฺธาเรตุ�	เพ่ืออันทรงไว้พร้อม		พฺรหฺมจริย�	ซ่ึงพรหมจรรย์,		
(อห�)	อ.กระผม		ปจฺจกฺขาย	บอกคืนแล้ว		สิกฺข�	ซ่ึงสิกขา		อาวตฺติสฺสามิ	จักหมุนมา		
หีนาย	เพ่ือความเป็นคนช้ันต�่า’		อิติ	ดังน้ี”		สจฺจ�		จริงหรือ?”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระผู้มีพระภาคทรงสดับเร่ืองราวน้ัน	 ใช้คนให้ไปเรียกพระนันทะผู้มีอายุ	 ได้ตรัสพระ
ด�ารัสน่ันว่า	 “ดูก่อนนันทะ	 ได้ยินว่า	 เธอบอกแก่พวกภิกษุจ�านวนมากอย่างน้ีว่า	 ‘ท่าน
ผู้มีอายุ	 กระผมไม่ยินดีอย่างมาก	 ย่อมประพฤติพรหมจรรย์	 ย่อมไม่อาจเพ่ือจะทรง
พรหมจรรย์ไว้ได้,	จะบอกคืนสิกขาแล้วหมุนมาเพ่ือความเป็นคนช้ันต�่า’	จริงหรือ?
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	 ภควา	สุทธกัตตาใน	อโวจๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	ต�	 วิเสสนะของ	ปวตฺตึๆ	อวุตต-	
กัมมะใน	 สุตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ปกฺโกสาเปตฺวา	 	 ปุคฺคล�	 การิตกัมมะใน		
ปกฺโกสาเปตฺวา	 	 	 อายสฺมนฺต�	 วิเสสนะของ	 นนฺท�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ปกฺโกสาเปตฺวาๆ		
ปุพพกาลกิริยาใน	อโวจ		เอต�	วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อโวจ		“นนฺท	อาลปนะ			
กิรศัพท์	 อนุสสวนัตถะ	 	 ตฺว�	 สุทธกัตตาใน	 อาโรเจสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 สจฺจ�		
กิริยาวิเสสนะใน	 อาโรเจสิ	 	 สมฺพหุลาน�	 วิเสสนะของ	 ภิกฺขูน�ๆ	 สัมปทานใน	 อาโรเจสิ			
เอว�	กิริยาวิเสสนะใน	อาโรเจสิ		‘อาวุโส	อาลปนะ		อนภิรโต	วิเสสนะของ	อห�ๆ	สุทธกัตตา	
ใน	จรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		พฺรหฺมจริย�	อวุตตกัมมะใน	จรามิ,		อห�	สุทธกัตตา	
ใน	สกฺโกมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	สกฺโกมิ		พฺรหฺมจริย�	อวุตตกัมมะ	
ใน	สนฺธาเรตุ�ๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	สกฺโกมิ,		อห�	สุทธกัตตาใน	อาวตฺติสฺสามิๆ	อาขยาต-
บทกัตตุวาจก	 	 สิกฺข�	 อวุตตกัมมะใน	 ปจฺจกฺขายๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อาวตฺติสฺสามิ			
หีนาย	สัมปทานใน	อาวตฺติสฺสามิ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	เอต�		วจน�	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๓๖.	 “เอว�		ภนฺเตติ	ฯ

	 (นนฺโท)		“เอว�		ภนฺเตติ		(อาห)	ฯ

	 (นนฺโท)	อ.พระนันทะ		 (อาห)	กราบทูลแล้ว		 อิติ	 ว่า	 	 “ภนฺเต	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		
เอว�	อ.อย่างน้ัน”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระนันทะกราบทูลว่า	“อย่างน้ัน	พระเจ้าข้า”

	 นนฺโท	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		เอว�	สัจจวาจก-
ลิงคัตถะ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๓๗.	 “กิสฺส		ปน		ตฺว�		นนฺท		อนภิรโต		พฺรหฺมจริย�		จรสิ,		น		สกฺโกสิ		พฺรหฺมจริย�		สนฺธาเรตุ�,		

สิกฺข�		ปจฺจกฺขาย		หีนายาวตฺติสฺสสีติ	ฯ

	 (สตฺถา)	 	 “กิสฺส	 	ปน	 	 ตฺว�	 	นนฺท	 	อนภิรโต	 	 พฺรหฺมจริย�	 	 จรสิ,	 	 (ตฺว�)	 	น	 	สกฺโกสิ	 	 พฺรหฺมจริย�			
สนฺธาเรตุ�,		(ตฺว�)		สิกฺข�		ปจฺจกฺขาย		หีนาย		อาวตฺติสฺสสีติ		(อาห)	ฯ

	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		(อาห)	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“นนฺท	ดูก่อนนันทะ		ปน	ก็		ตฺว�	อ.เธอ			
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อนภิรโต	ไม่ยินดีย่ิงแล้ว		จรสิ	ย่อมประพฤติ		พฺรหฺมจริย�	ซ่ึงพรหมจรรย์,		(ตฺว�)	อ.เธอ		
น  สกฺโกสิ	ย่อมไม่อาจ		สนฺธาเรตุ�	เพ่ืออันทรงไว้พร้อม		พฺรหฺมจริย�	ซ่ึงพรหมจรรย์,		
(ตฺว�)	 อ.เธอ	 	 ปจฺจกฺขาย	 บอกคืนแล้ว	 	 สิกฺข�	 ซ่ึงสิกขา	 	 อาวตฺติสฺสส	ิ จักหมุนมา			
หีนาย เพ่ือความเป็นคนช้ันต�่า		กิสฺส	เพราะเหตุอะไร?”		อิติ	ดังน้ี	ฯ	

	 พระศาสดาตรัสว่า	 “ดูก่อนนันทะ	 ก็เธอไม่ยินดีย่ิง	 ย่อมประพฤติพรหมจรรย์,	 เธอ
ไม่อาจเพ่ือจะทรงพรหมจรรย์ไว้,	 เธอจักบอกคืนสิกขาแล้วหมุนมาเพ่ือเป็นคนช้ันต�่า	
เพราะเหตุอะไร?”	ดังน้ี

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“นนฺท	อาลปนะ		ปนศัพท์	วากยา-	
รัมภโชตกะ	 	 ตฺว�	สุทธกัตตาใน	จรสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	กิสฺส	 ฉัฏฐีเหตุใน	จรสิ			
อนภิรโต	วิเสสนะของ	ตฺว�		พฺรหฺมจริย�	อวุตตกัมมะใน	จรสิ,		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	สกฺโกสิๆ		
อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 นศัพท์	 ปฏิเสธะใน	 สกฺโกสิ	 	 พฺรหฺมจริย�	 อวุตตกัมมะใน		
สนฺธาเรตุ�ๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	สกฺโกสิ,		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	อาวตฺติสฺสสิๆ	อาขยาตบท-
กัตตุวาจก		สิกฺข�	อวุตตกัมมะใน	ปจฺจกฺขายๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาวตฺติสฺสสิ	 	หีนาย	
สัมปทานใน	อาวตฺติสฺสสิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ		

	 ...............................................................................................................................
๓๘.			 “สากิยานี	 	 เม	 	ภนฺเต	 	ชนปทกลฺยาณี	 	ฆรา	 	 นิกฺขมนฺตสฺส	 	อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ	 	 เกเสหิ		

อปโลเกตฺวา	 	 ม�	 	 เอตทโวจ	 	 ‘ตุวฏ�	 	 โข	 	 อยฺยปุตฺต	 	 อาคจฺเฉยฺยาสีติ;	 	 โส	 	 โข	 	 อห�			
ภนฺเต	 	 ต�	 	 อนุสฺสรมาโน	 	 อนภิรโต	 	 พฺรหฺมจริย�	 	 จรามิ,	 	 น	 	 สกฺโกมิ	 	 พฺรหฺมจริย�			
สนฺธาเรตุ�,		สิกฺข�		ปจฺจกฺขาย		หีนายาวตฺติสฺสามีติ	ฯ

	 (นนฺโท)	 	 “สากิยานี	 	 เม	 	 ภนฺเต	 	 ชนปทกลฺยาณี	 	 ฆรา	 	 นิกฺขมนฺตสฺส	 	 อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ	 	 เกเสหิ			
อปโลเกตฺวา		ม�		เอต�		(วจน�)		อโวจ		‘(ตฺว�)		ตุวฏ�		โข		อยฺยปุตฺต		อาคจฺเฉยฺยาสีติ;		โส		โข		อห�			
ภนฺเต		ต�	 	 (วจน�)	 	อนุสฺสรมาโน		อนภิรโต		พฺรหฺมจริย�	 	จรามิ,	 	 (อห�)	 	น		สกฺโกมิ		พฺรหฺมจริย�		
สนฺธาเรตุ�,		(อห�)		สิกฺข�		ปจฺจกฺขาย		หีนาย		อาวตฺติสฺสามีติ		(อาห)	ฯ

			 (นนฺโท)	อ.พระนันทะ		 (อาห)	กราบทูลแล้ว		 อิติ	 ว่า	 	 “ภนฺเต	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		
ชนปทกลฺยาณี	 อ.นางชนบทกัลยาณี	 	 สากิยานี	 ผู้เป็นศากิยานี	 	 เกเสหิ	 ด้วยทั้ง
ผม	ท.	 	อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ	อันเกล้าแล้วด้วยทั้งกึ่ง	 	อปโลเกตฺวา	บอกแล้ว	 	 เม	แก่ข้า
พระองค์	 	 นิกฺขมนฺตสฺส	 ผู้ออกไปอยู่	 	 ฆรา	 จากเรือน	 	 อโวจ	 ได้กล่าวแล้ว	 	 เอต�   
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(วจน�)	ซ่ึงค�านั่น	 ม�	กะข้าพระองค์		อิติ	ว่า		‘อยฺยปุตฺต	ข้าแต่พระลูกเจ้า		(ตฺว�)	อ.ท่าน		
อาคจฺเฉยฺยาสิ	พึงมา		ตุวฏ�  โข	ด่วนแล’		อิติ	ดังน้ี;		ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		โส  
โข  อห� อ.ข้าพระองค์น้ันแล		อนุสฺสรมาโน	ระลึกถึงอยู่		ต�  (วจน�)	ซ่ึงค�าน้ัน		อนภิรโต		
ไม่ยินดีย่ิงแล้ว	 	 จรามิ	 ย่อมประพฤติ	 	 พฺรหฺมจริย�	 ซ่ึงพรหมจรรย์,	 	 (อห�)	 อ.กระผม		
น  สกฺโกมิ	ย่อมไม่อาจ		สนฺธาเรตุ�	เพ่ืออันทรงไว้พร้อม		พฺรหฺมจริย�	ซ่ึงพรหมจรรย์,		
(อห�)	อ.กระผม		ปจฺจกฺขาย	บอกคืนแล้ว		สิกฺข�	ซ่ึงสิกขา		อาวตฺติสฺสามิ	จักหมุนมา		
หีนาย	เพ่ือความเป็นคนช้ันต�่า”		อิติ	ดังน้ี	ฯ	

	 พระนันทะกราบทูลว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 นางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยานี	 บอกแก่
ข้าพระองค์ผู้ก�าลังออกจากเรือน	 ด้วยทั้งผมทั้งหลายที่เกล้าคร่ึงหน่ึงว่า	 ‘ข้าแต่ลูกเจ้า	
ท่านพึงกลับมาด่วนแล’	ดังน้ี,	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ข้าพระองค์น้ันระลึกถึงค�าของนาง	
ไม่ยินดีย่ิง	ย่อมประพฤติพรหมจรรย์,	ย่อมไม่อาจเพ่ือจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้,	จักบอก
คืนสิกขาแล้วหมุนมาเพ่ือความเป็นคนช้ันต�่า”	ดังน้ี

	 นนฺโท	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		สากิยานี	วิเสสนะ	
ของ	 ชนปทกลฺยาณีๆ	 สุทธกัตตาใน	 อโวจๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เม	 สัมปทานใน	
อปโลเกตฺวา		ฆรา	อปาทานใน	นิกฺขมนฺตสฺสๆ	วิเสสนะของ	เม	อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ	วิเสสนะ
ของ	 เกเสหิๆ	 อิตถัมภูตะของ	 ชนปทกลฺยาณี	 	 อปโลเกตฺวา	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อโวจ		
ม�	 อกถิตกัมมะใน	 อโวจ	 	 เอต�	 วิเสสนะของ	 วจน�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 อโวจ	 	 ‘อยฺยปุตฺต	
อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	อาคจฺเฉยฺยาสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตุวฏ�	กิริยาวิเสสนะ	
ใน	 อาคจฺเฉยฺยาสิ	 	 โขศัพท์	 วจนาลังการะ’	 	 อิติศัพท์	 สรูปะใน	 เอต�	 	 วจน�;	 	 ภนฺเต	
อาลปนะ		โส	วิเสสนะของ	อห�ๆ	สุทธกัตตาใน	จรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		โขศัพท์	
วจนาลังการะ	 	ต�	 วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อนุสฺสรมาโนๆ	อัพภันตรกิริยา
ของ	อห�		อนภิรโต	วิเสสนะของ	อห�		พฺรหฺมจริย�	อวุตตกัมมะใน	จรามิ,		อห�	สุทธกัตตา	
ใน	สกฺโกมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	สกฺโกมิ		พฺรหฺมจริย�	อวุตต-
กัมมะใน	 สนฺธาเรตุ�ๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	 สกฺโกมิ,	 	 อห�	 สุทธกัตตาใน	 อาวตฺติสฺสามิๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 สิกฺข�	 อวุตตกัมมะใน	 ปจฺจกฺขายๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน		
อาวตฺติสฺสามิ		หีนาย	สัมปทานใน	อาวตฺติสฺสามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
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๓๙.	 อถ		โข		ภควา		อายสฺมนฺต�	 	นนฺท�	 	พาหาย		คเหตฺวา		อิทฺธิพเลน		ตาวตึสเทวโลก�			
เนนฺโต	 	 อนฺตรามคฺเค	 	 เอกสฺมึ	 	 ฌามกฺเขตฺเต	 	 ฌามขานุมตฺถเก	 	 นิสินฺน�			
ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺ�	 	 เอก�	 	 ปลุฏฺมกฺกฏึ	 	 ทสฺเสตฺวา	 	 ตาวตึสภวเน	 	 สกฺกสฺส			
เทวรญฺโญ		อุปฏฺาน�		อาคตานิ		กกุฏปาทานิ		ปญฺจ		อจฺฉราสตานิ		ทสฺเสสิ	ฯ

			 อถ  โข	คร้ังน้ันแล		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		คเหตฺวา	ทรงจับแล้ว		นนฺท�	ซ่ึงพระ
นันทะ		อายสฺมนฺต�	ผู้มีอายุ		พาหาย	ที่แขน		เนนฺโต	ทรงน�าไปอยู่		ตาวตึสเทวโลก�  
สู่เทวโลกช่ือว่าดาวดึงส์	 	 อิทฺธิพเลน	 ด้วยก�าลังแห่งฤทธ์ิ	 	 ทสฺเสตฺวา	 ทรงแสดงแล้ว			
ปลุฏฺมกฺกฏึ	ซ่ึงนางลิงรุ่น		เอก�	ตัวหน่ึง		ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺ�	ตัวมีหู	จมูก	และ
หางอันขาดแล้ว		นิสินฺน�	ตัวน่ังแล้ว		ฌามขานุมตฺถเก	บนที่สุดแห่งตออันไฟไหม้แล้ว		
ฌามกฺเขตฺเต	ในนาอันไฟไหม้แล้ว		เอกสฺมึ	แห่งหน่ึง		อนฺตรามคฺเค	ในระหว่างแห่ง
หนทาง		ทสฺเสสิ	ทรงแสดงแล้ว		อจฺฉราสตานิ	ซ่ึงร้อยแห่งนางอัปสร	ท.		ป�ฺจ	ห้า		
กกุฏปาทานิ ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ	 	 อาคตานิ	 ผู้มาแล้ว	 	 อุปฏฺาน�	 สู่ที่
บ�ารุง		สกฺกสฺส	ของท้าวสักกะ	 เทวร�ฺโ�	ผู้เป็นจอมแห่งเทพ		ตาวตึสภวเน	ในภพ
ช่ือว่าดาวดึงส์	ฯ		

	 คร้ังน้ันแล	พระผู้มีพระภาคทรงจับพระนันทะผู้มีอายุที่แขน	น�าไปสู่เทวโลกช้ันดาวดึงส์
ด้วยก�าลังฤทธ์ิ	ระหว่างทาง	ทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหน่ึง	ตัวมีหู	จมูก	และหางขาด	ตัว
น่ังอยู่บนยอดตอไม้ที่ไฟไหม้แล้ว	 ในนาที่ไฟไหม้แล้วแห่งหน่ึง	 ทรงแสดงนางอัปสร	
๕๐๐	 นาง	 ผู้มีเท้าเหมือนเท้านกพิราบ	 ผู้มาสู่ที่บ�ารุงของท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพใน
ภพดาวดึงส์

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 โขศัพท์	 วจนาลังการะ	 	 ภควา	 สุทธกัตตาใน	 ทสฺเสสิๆ	 อาขยาตบท
กัตตุวาจก		อายสฺมนฺต�	วิเสสนะของ	นนฺท�ๆ	อวุตตกัมมะใน	คเหตฺวา		พาหาย	วิสยาธาระ	
ใน	คเหตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	เนนฺโต		อิทฺธิพเลน	กรณะใน	เนนฺโต		ตาวตึสเทวโลก�		
สัมปาปุณียกัมมะใน	 เนนฺโตๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 ภควา	 	 อนฺตรามคฺเค	 วิสยาธาระ	
ใน	ทสฺเสตฺวา		เอกสฺมึ	 วิเสสนะของ	ฌามกฺเขตฺเตๆ	ภินนาธาระใน	ฌามขานุมตฺถเกๆ		
อุปสิเลสิกาธาระใน	 นิสินฺน�ๆ	 ก็ดี	 	 ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺ�	 ก็ดี	 	 เอก�	 ก็ดี	 วิเสสนะ
ของ	 ปลุฏฺมกฺกฏึๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ทสฺเสตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ทสฺเสสิ	 	 ตาวตึส-	
ภวเน	 วิสยาธาระใน	 ทสฺเสสิ	 	 สกฺกสฺส	 สามีสัมพันธะใน	 อุปฏฺาน�	 	 เทวรญฺโญ		
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วิเสสนะของ	สกฺกสฺส		อุปฏฺาน�	สัมปาปุณียกัมมะใน	อาคตานิๆ	ก็ดี		กกุฏปาทานิ	ก็ดี		
ปญฺจ	ก็ดี	วิเสสนะของ	อจฺฉราสตานิๆ	อวุตตกัมมะใน	ทสฺเสสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๔๐.	 ทสฺเสตฺวา	 	จ	 	ปน		 เอวมาห		 “ต�	 	กึ	 	มญฺญสิ	 	นนฺท,	 	กตมา	 	 นุโข	 	อภิรูปตรา	 	จ			

ทสฺสนียตรา		จ		ปาสาทิกตรา		จ		สากิยานี		วา		ชนปทกลฺยาณี		อิมานิ		วา		ปญฺจ			
อจฺฉราสตานิ		กกุฏปาทานีติ	ฯ	

	 (สตฺถา)		ทสฺเสตฺวา		จ		ปน		เอว�		อาห		“(ตฺว�)		ต�		(ชนปทกลฺยาณึ)		กึ		มญฺญสิ		นนฺท,		กตมา			
(อิตฺถิโย)	 	 นุ	 	 โข	 	 อภิรูปตรา	 	 จ	 	 ทสฺสนียตรา	 	 จ	 	 ปาสาทิกตรา	 	 จ	 	 (โหนฺติ)	 	 สากิยานี	 	 วา			
ชนปทกลฺยาณี		อิมานิ		วา		ปญฺจ		อจฺฉราสตานิ		กกุฏปาทานีติ	ฯ

		 จ  ปน	ก็แล		(สตฺถา)	อ.พระศาสดา		ทสฺเสตฺวา	คร้ันทรงแสดงแล้ว		อาห	ตรัสแล้ว		
เอว�	 	อย่างน้ี	 	 อิติ	 ว่า	 	 “นนฺท	ดูก่อนนันทะ	 	 (ตฺว�)	อ.เธอ	 	ม�ฺ�สิ	 ย่อมส�าคัญ	 	ต�   
(ชนปลกลฺยาณึ)	ซ่ึงนางชนบทกัลยาณีน้ัน		กึ อย่างไร?		กตมา  (อิตฺถิโย)  นุ  โข	อ.หญิง	
ท.	เหล่าไหนหนอแล		ชนปทกลฺยาณี	คือ	อ.นางชนบทกัลยาณี		สากิยานี	ผู้ศากิยานี		
วา	หรือ		วา	หรือว่า		อจฺฉราสตานิ	อ.ร้อยแห่งนางอัปสร	ท.		ป�ฺจ	ห้า		กกุฏปาทานิ  
ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าของนกพิราบ	 	 อิมานิ	 เหล่าน้ี	 	อภิรูปตรา  จ	 เป็นผู้มีรูปงามกว่า
ด้วย		ทสฺสนียตรา  จ	เป็นผู้ควรแก่การชมกว่าด้วย		ปาสาทิกตรา  จ	เป็นผู้น�ามาซ่ึง
ความเล่ือมใสกว่าด้วย		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 กแ็ล	 พระศาสดาคร้ันทรงแสดงแล้ว	 ตรัสแล้วอย่างน้ีว่า	 “ดูก่อนนันทะ	 เธอย่อมส�าคัญ
นางชนบทกัลยาณีน้ันว่าอย่างไร?	 หญิงเหล่าไหนกัน?	 ระหว่างนางชนบทกัลยาณีผู้
ศากิยานีกับนางอัปสร	๕๐๐	นาง	ผู้มีเท้าเหมือนเท้านกพิราบเหล่าน้ี	คนไหน?	เป็นผู้มี
รูปงามกว่า	เป็นผู้น่าชมกว่า	และเป็นผู้น่าเล่ือมใสกว่า”	

	 จ	 	 ปน	 นิปาตสมูหะ	 	 สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	 อาหๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ทสฺเสตฺวา		
ลักขณัตถะ		เอว�	กิริยาวิเสสนะใน	อาห		“นนฺท	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	มญฺญสิๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ต�	 วิเสสนะของ	 ชนปทกลฺยาณึๆ	 อวุตตกัมมะใน	 มญฺญสิ	 	 กึ	
ปุจฉนัตถะ,		กตมา	วิเสสนะของ	อิตฺถิโยๆ	สุทธกัตตาใน	โหนฺติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
นุศัพท์	ปุจฉนัตถะ		โขศัพท์	วจนาลังการะ		อภิรูปตรา	ก็ดี		ทสฺสนียตรา	ก็ดี		ปาสาทิกตรา	
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ก็ดี	วิกติกัตตาใน	โหนฺติ		จ	สามศัพท์	ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ	อภิรูปตรา		ทสฺสนียตรา	และ	
ปาสาทิกตรา		สากิยานี	วิเสสนะของ	ชนปทกลฺยาณีๆ	ก็ดี		อจฺฉราสตานิ	ก็ดี	วิเสสลาภี		
ของ	อิตฺถิโย		วา	สองศัพท์	ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ	สากิยานี		ชนปทกลฺยาณี	และ	อิมานิ			
ปญฺจ		อจฺฉราสตานิ		กกุฏปาทานิ,		อิมานิ	ก็ดี		ปญฺจ	ก็ดี		กกุฏปาทานิ	ก็ดี	วิเสสนะของ	
อจฺฉราสตานิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๔๑.	 ต�	 	 สุตฺวา	 	 อาห	 	 “เสยฺยถาปิ	 	 สา	 	 ภนฺเต	 	 ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺา	 	 ปลุฏฺมกฺกฏี;			

เอวเมว	 	 โข	 	 ภนฺเต	 	 สากิยานี	 	 ชนปทกลฺยาณี	 	 อิเมส�	 	 ปญฺจนฺน�	 	 อจฺฉราสตาน�			
อุปนิธาย		สงฺขฺย�ปิ		น		อุเปติ,		กล�ปิ		น		อุเปติ,		ภาค�ปิ		น		อุเปติ;		อถโข		อิมาเนว		ปญฺจ			
อจฺฉราสตานิ		อภิรูปตรานิ		เจว		ทสฺสนียตรานิ		จ		ปาสาทิกตรานิ		จาติ	ฯ

	 (นนฺโท)		ต�		(วจน�)		สุตฺวา		อาห		“เสยฺยถาปิ		สา		ภนฺเต		ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺา		ปลุฏฺมกฺกฏี		
(โหติ);		เอวเมว		โข		ภนฺเต		สากิยานี		ชนปทกลฺยาณี		อิเมส�		ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		อุปนิธาย		
สงฺขฺย�ปิ		น		อุเปติ,		กล�ปิ		น		อุเปติ,		ภาค�ปิ		น		อุเปติ;		อถโข		อิมานิ		เอว		ปญฺจ		อจฺฉราสตานิ		
อภิรูปตรานิ		เจว		ทสฺสนียตรานิ		จ		ปาสาทิกตรานิ		จ		(โหนฺติ)”		อิติ	ฯ

	 (นนฺโท)	 อ.พระนันทะ	 	 สุตฺวา	 ฟังแล้ว	 	 ต�  (วจน�)	 ซ่ึงพระด�ารัสน้ัน	 	 อาห	 กราบทูล
แล้ว		อิติ	ว่า		“ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ปลุฏฺมกฺกฏี	อ.นางลิงรุ่น		ฉินฺนกณฺณ- 
นาสนงฺคุฏฺา	ตัวมีหู	จมูก	และหางอันขาดแล้ว		สา	น้ัน		(โหติ)	ย่อมเป็น		เสยฺยถาปิ  
แม้ฉันใด,		ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ชนปทกลฺยาณี	อ.นางชนบทกัลยาณี		สากิยานี		
ผู้ศากิยานี		น  อุเปติ	ย่อมไม่เข้าถึง		สงฺขฺย�ปิ	แม้ซ่ึงการนับ		น  อุเปติ	ย่อมไม่เข้าถึง		
กล�ปิ	แม้ซ่ึงเสี้ยว		น  อุเปติ	ย่อมไม่เข้าถึง		ภาค�ปิ	แม้ซ่ึงส่วน		อุปนิธาย	เพราะอัน
เข้าไปเทียบเคียง		อจฺฉราสตาน� ซ่ึงร้อยแห่งนางอัปสร	ท.		ป�ฺจนฺน�	ห้า		อิเมส� เหล่า
น้ี		เอวเมว  โข	ฉันน้ันน่ันเทียว,		อถ  โข	โดยที่แท้แล		อจฺฉราสตานิ	อ.ร้อยแห่งนาง
อัปสร	ท.		ป�ฺจ	ห้า		อิมานิ  เอว	เหล่าน้ีน่ันเทียว		อภิรูปตรานิ  เจว	เป็นผู้มีรูปงาม
กว่าด้วยน่ันเทียว		ทสฺสนียตรานิ  จ	เป็นผู้ควรแก่การชมกว่าด้วย		ปาสาทิกตรานิ  จ	
เป็นผู้ประกอบด้วยความเล่ือมใสกว่าด้วย		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

		 พระนันทะฟังพระด�ารัสน้ัน	 กราบทูลว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 นางลิงรุ่นตัวมีหู	 จมูก	
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และหางที่ขาดย่อมมีแม้ฉันใด,	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 นางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยานี	
ย่อมไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงการนับ	 ย่อมไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงเสี้ยว	 ย่อมไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วน	 เพราะ
เทียบเคียงนางอัปสร	๕๐๐	นางเหล่าน้ี	ฉันน้ันน่ันแหละ,	โดยที่แท้แล	นางอัปสร	๕๐๐	
นางเหล่าน้ีน่ันแหละ	 เป็นผู้มีรูปงามกว่า	 เป็นผู้ควรแก่การชมกว่า	 และเป็นผู้น�ามาซ่ึง
ความเล่ือมใสกว่า”

	 นนฺโท	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ต�	วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะ
ใน	สุตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาห		“ภนฺเต	อาลปนะ		สา	ก็ดี		ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺา		
ก็ดี	วิเสสนะของ	ปลุฏฺมกฺกฏีๆ	สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เสยฺยถาปิ		
อุปมาโชตกะ,		ภนฺเต	อาลปนะ		สากิยานี	วิเสสนะของ	ชนปทกลฺยาณีๆ	สุทธกัตตาใน	
อุเปติๆ	สามบท	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอวเมว	อุปเมยยโชตกะ		อิเมส�	ก็ดี		ปญฺจนฺน�		
ก็ดี	 วิเสสนะของ	 อจฺฉราสตาน�ๆ	 ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน	 อุปนิธายๆ	 เหตุใน	 อุเปติ	 	 อปิ	
สามศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	สงฺขฺย�	 	กล�	 	และ	ภาค�	 	สงฺขฺย�	ก็ดี	 	กล�	ก็ดี	 	ภาค�	ก็ดี		
อวุตตกัมมะใน	อุเปติ		น	สามศัพท์	ปฏิเสธะใน	อุเปติ;		อถ		โข	อรุจิสูจนัตถะ		เอวศัพท์	
อวธารณะเข้ากับ	 อิมานิๆ	 ก็ดี	 	 ปญฺจ	 ก็ดี	 วิเสสนะของ	 อจฺฉราสตานิๆ	 สุทธกัตตาใน	
โหนฺติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อภิรูปตรานิ	ก็ดี	 	ทสฺสนียตรานิ	ก็ดี	 	ปาสาทิกตรานิ		
ก็ดี	วิกติกัตตาใน	โหนฺติ		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	จๆ	สามศัพท์	ปทสมุจจยัตถะเข้า
กับ	อภิรูปตรานิ		ทสฺสนียตรานิ	และ	ปาสาทิกตรานิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาหฯ

	 ...............................................................................................................................
		๔๒.	 “อภิรม		นนฺท,		อภิรม		นนฺท,		อหนฺเต		ปาฏิโภโค		ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		ปฏิลาภาย		

กกุฏปาทานนฺติ	ฯ		
	 (สตฺถา)	 	 “(ตฺว�)	 	 อภิรม	 	 นนฺท,	 	 (ตฺว�)	 	 อภิรม	 	 นนฺท,	 	 อห�	 	 เต	 	 ปาฏิโภโค	 	 (โหมิ)	 	 ปญฺจนฺน�			

อจฺฉราสตาน�		ปฏิลาภาย		กกุฏปาทานนฺติ		(อาห)	ฯ

	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		(อาห)	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“นนฺท	ดูก่อนนันทะ		(ตฺว�)	อ.เธอ		
อภิรม	จงยินดีย่ิง,		นนฺท	ดูก่อนนันทะ		(ตฺว�)	อ.เธอ		อภิรม	จงยินดีย่ิง,		อห�	อ.เรา		
ปาฏิโภโค	เป็นผู้รับรอง		ปฏิลาภาย	เพ่ืออันได้เฉพาะ		อจฺฉราสตาน�	ซ่ึงร้อยแห่งนาง
อัปสร	ท.		ป�ฺจนฺน�	ห้า		กกุฏปาทาน�	ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าของนกพิราบ		เต	ของเธอ		
(โหมิ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ
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	 พระศาสดาตรัสว่า	 “ดูก่อนนันทะ	 เธอจงอภิรมย์เถิด,	 ดูก่อนนันทะ	 เธอจงอภิรมย์
เถิด,	เราเป็นผู้รับรองเพ่ือการได้นางอัปสร	๕๐๐	นาง	ผู้มีเท้าเหมือนเท้านกพิราบของ
เธอ”	

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“นนฺท	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	
อภิรมๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,		นนฺท	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	อภิรมๆ	อาขยาต-
บทกัตตุวาจก,		อห�	สุทธกัตตาใน	โหมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เต	สามีสัมพันธะใน	
ปฏิลาภาย		ปาฏิโภโค	วิกติกัตตาใน	โหมิ		ปญฺจนฺน�	ก็ดี		กกุฏปาทาน�	ก็ดี	วิเสสนะของ	
อจฺฉราสตาน�ๆ	 ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน	 ปฏิลาภายๆ	 สัมปทานใน	 ปาฏิโภโค”	 	 อิติศัพท์		
อาการะใน	อาห	ฯ	

		 ...............................................................................................................................
๔๓.	 “สเจ		เม		ภนฺเต		ภควา		ปาฏิโภโค		ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		ปฏิลาภาย		กกุฏปาทาน�,		

อภิรมิสฺสามห�		ภนฺเต		ภควา		พฺรหฺมจริเยติ	ฯ

	 (นนฺโท)	 	 “สเจ	 	 เม	 	 ภนฺเต	 	 ภควา	 	 ปาฏิโภโค	 	 (โหติ)	 	 ปญฺจนฺน�	 	 อจฺฉราสตาน�	 	 ปฏิลาภาย			
กกุฏปาทาน�,		อภิรมิสฺสามิ		อห�		ภนฺเต		ภควา		พฺรหฺมจริเยติ		(อาห)	ฯ

			 (นนฺโท)	อ.พระนันทะ		 (อาห)	กราบทูลแล้ว		 อิติ	 ว่า	 	 “ภนฺเต	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		
สเจ	ถ้าว่า		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		ปาฏิโภโค	เป็นผู้ทรงรับรอง		ปฏิลาภาย	เพ่ือ
อันได้เฉพาะ		อจฺฉราสตาน�	 ซ่ึงร้อยแห่งนางอัปสร	ท.		ป�ฺจนฺน�	ห้า		กกุฏปาทาน�	
ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าของนกพิราบ	 	 เม	 ของข้าพระองค์	 	 (โหติ)	 ย่อมเป็นไซร้,	 	 ภควา	
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค	 	ภนฺเต	 ผู้เจริญ		อห�	อ.ข้าพระองค์	 	อภิรมิสฺสามิ	 จักยินดีย่ิง		
พฺรหฺมจริเย	ในพรหมจรรย์”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระนันทะกราบทูลว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้รับรองเพ่ือ
จะได้นางอัปสร	 ๕๐๐	 นาง	 ผู้มีเท้าเหมือนเท้านกพิราบของข้าพระองค์,	 ข้าแต่พระผู้มี
พระภาคผู้เจริญ	ข้าพระองค์จักยินดีย่ิงในพรหมจรรย์”

	 นนฺโท	 สุทธกัตตาใน	 อาหๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 “ภนฺเต	 อาลปนะ	 	 สเจศัพท์		
ปริกัปปัตถะ		ภควา	สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เม	สามีสัมพันธะใน		
ปฏิลาภาย	 	ปาฏิโภโค	 วิกติกัตตาใน	 โหติ	 	ปญฺจนฺน�	ก็ดี	 	กกุฏปาทาน�	ก็ดี	 วิเสสนะ	
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ของ	อจฺฉราสตาน�ๆ	ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน	ปฏิลาภายๆ	สัมปทานใน	ปาฏิโภโค,		ภนฺเต	
วิเสสนะของภควาๆ	อาลปนะ		อห�	สุทธกัตตาใน	อภิรมิสฺสามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
พฺรหฺมจริเย	วิสยาธาระใน	อภิรมิสฺสามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๔๔.	 อถโข		ภควา		อายสฺมนฺต�		นนฺท�		คเหตฺวา		ตตฺถ		อนฺตรหิโต		เชตวเนเยว		ปาตุรโหสิ	ฯ	

อถ		โข		ภควา		อายสฺมนฺต�		นนฺท�		คเหตฺวา		ตตฺถ		(าเน)		อนฺตรหิโต		เชตวเน		เอว		ปาตุรโหสิ	ฯ

			 อถ  โข	คร้ังน้ันแล		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		คเหตฺวา	ทรงพาเอาแล้ว		นนฺท�	 ซ่ึง
พระนันทะ		อายสฺมนฺต�	ผู้มีอายุ		อนฺตรหิโต	ทรงหายไปแล้ว		ตตฺถ  (าเน)	ในที่น้ัน			
ปาตุรโหสิ	ได้มีปรากฏแล้ว		เชตวเน  เอว	ในพระวิหารช่ือว่าเชตวันน่ันเทียว	ฯ

	 ทีน้ันแล	 พระผู้มีพระภาคทรงพาพระนันทะผู้มีอายุ	 ทรงหายไปในที่น้ัน	 ได้มีปรากฏที่
พระเชตวันน่ันแหละ

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 โขศัพท์	 วจนาลังการะ	 	 ภควา	 สุทธกัตตาใน	 ปาตุรโหสิๆ	 อาขยาต-
บทกัตตุวาจก		อายสฺมนฺต�	 วิเสสนะของ	นนฺท�ๆ	อวุตตกัมมะใน	คเหตฺวาๆ	ปุพพกาล-
กิริยาใน	อนฺตรหิโต		ตตฺถ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	อนฺตรหิโตๆ	วิเสสนะของ	
ภควา		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	เชตวเนๆ	วิสยาธาระใน	ปาตุรโหสิ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๔๕.	 อสฺโสสุ�		โข		ภิกฺขู		“อายสฺมา		กิร		นนฺโท		ภควโต		ภาตา		มาตุจฺฉาปุตฺโต		อจฺฉราน�		

เหตุ		พฺรหฺมจริย�		จรติ,		ภควา		กิรสฺส		ปาฏิโภโค		ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		ปฏิลาภาย		
กกุฏปาทานนฺติ	ฯ	

	 อสฺโสสุ�	 	 โข	 	 ภิกฺขู	 	 “อายสฺมา	 	 กิร	 	 นนฺโท	 	 ภควโต	 	 ภาตา	 	 มาตุจฺฉาปุตฺโต	 	 อจฺฉราน�	 	 เหตุ			
พฺรหฺมจริย�	 	 จรติ,	 	 ภควา	 	 กิร	 	 อสฺส	 	 (นนฺทสฺส)	 	 ปาฏิโภโค	 	 (โหติ)	 	 ปญฺจนฺน�	 	 อจฺฉราสตาน�			
ปฏิลาภาย		กกุฏปาทานนฺติ	ฯ

		 ภิกฺขู	อ.ภิกษุ	ท.		อสฺโสสุ�  โข	ได้ฟังแล้วแล		อิติ	ว่า		“กิร	ได้ยินว่า		นนฺโท	อ.พระนันทะ		
อายสฺมา	ผู้มีอายุ		ภาตา	ผู้เป็นพระภาดา		ภควโต	ของพระผู้มีพระภาค		มาตุจฺฉา-
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ปุตฺโต	ผู้เป็นพระโอรสของพระแม่น้า		จรติ	ย่อมประพฤติ		พฺรหฺมจริย�	ซ่ึงพรหมจรรย์		
เหตุ	เพราะเหตุ	 อจฺฉราน�	แห่งนางอัปสร	ท.,		กิร	ได้ยินว่า		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		
ปาฏิโภโค	เป็นผู้ทรงรับรอง		ปฏิลาภาย	เพ่ืออันได้เฉพาะ		อจฺฉราสตาน�	ซ่ึงร้อยแห่ง
นางอัปสร	 ท.	 	 ป�ฺจนฺน�	 ห้า	 	 กกุฏปาทาน�	 ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าของนกพิราบ	 	 อสฺส  
(นนฺทสฺส)	ของพระนันทะน้ัน		(โหติ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พวกภิกษุได้ฟังแล้วแลว่า	“ได้ยินว่า	พระนันทะผู้มีอายุผู้เป็นพระภาดาของพระผู้มีพระ-
ภาค	ผู้เป็นพระโอรสของพระน้านาง	ย่อมประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอัปสร	
ทั้งหลาย,	 ได้ยินว่า	 พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้รับรองเพ่ือการได้นางอัปสร	 ๕๐๐	 นาง		
ผู้มีเท้าเหมือนเท้านกพิราบของพระนันทะน้ัน”

	 ภิกฺขู	สุทธกัตตาใน	อสฺโสสุ�ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		โขศัพท์	วจนาลังการะ		“กิรศัพท์	
อนุสสวนัตถะ	 	 อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 นนฺโทๆ	 สุทธกัตตาใน	 จรติๆ	 อาขยาตบท-
กัตตุวาจก	 	 ภควโต	 สามีสัมพันธะใน	 ภาตาๆ	 ก็ดี	 	 มาตุจฺฉาปุตฺโต	 ก็ดี	 วิเสสนะของ		
นนฺโท		อจฺฉราน�	สามีสัมพันธะใน	เหตุๆ	ฉัฏฐีเหตุใน	จรติ		พฺรหฺมจริย�	อวุตตกัมมะใน	
จรติ,		กิรศัพท์	อนุสสวนัตถะ		ภควา	สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อสฺส		
วิเสสนะของ	 นนฺทสฺสๆสามีสัมพันธะใน	 ปฏิลาภาย	 	 ปาฏิโภโค	 วิกติกัตตาใน	 โหติ		
ปญฺจนฺน�	 วิเสสนะของ	 อจฺฉราสตาน�ๆ	 ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน	 ปฏิลาภายๆ	 สัมปทานใน	
ปาฏิโภโค		กกุฏปาทาน�	วิเสสนะของ	อจฺฉราสตาน�”		อิติศัพท์	อาการะใน	อสฺโสสุ�	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๔๖.	 อถโข	 	 อายสฺมโต	 	 นนฺทสฺส	 	 สหายกา	 	 ภิกขู	 	 อายสฺมนฺต�	 	 นนฺท�	 	 ภตกวาเทน	 	 จ			

อุปกฺกีตกวาเทน		จ		สมุทาจรนฺติ		“ภตโก		กิรายสฺมา		นนฺโท,		อุปกฺกีตโก		กิรายสฺมา			
นนฺโท,	ปญฺจนฺน�	 	อจฺฉราสตาน�	 	 เหตุ	 	 พฺรหฺมจริย�	 	จรติ,	 	ภควา	 	กิรสฺส	 	ปาฏิโภโค			
ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		ปฏิลาภาย		กกุฏปาทานนฺติ	ฯ	

	 อถ		โข		อายสฺมโต		นนฺทสฺส		สหายกา		ภิกขู		อายสฺมนฺต�		นนฺท�		ภตกวาเทน		จ		อุปกฺกีตกวาเทน		
จ		สมุทาจรนฺติ		“ภตโก		(โหติ)		กิร		อายสฺมา		นนฺโท,		อุปกฺกีตโก		(โหติ)		กิร		อายสฺมา		นนฺโท,	
(นนฺโท)		ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		เหตุ		พฺรหฺมจริย�		จรติ,		ภควา		กิร		อสฺส		(นนฺทสฺส)		ปาฏิโภโค		
(โหติ)		ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		ปฏิลาภาย		กกุฏปาทานนฺติ	ฯ
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		 อถ  โข	คร้ังน้ันแล		ภิกฺขู	อ.ภิกษุ	ท.		สหายกา	ผู้เป็นสหาย		นนฺทสฺส	ของพระนันทะ			
อายสฺมโต	 ผู้มีอายุ	 	 สมุทาจรนฺติ	 ย่อมประพฤติร้องเรียก	 	 นนฺท�	 ซ่ึงพระนันทะ			
อายสฺมนฺต�	ผู้มีอายุ		ภตกวาเทน	 จ	ด้วยวาทะว่าผู้กระท�าซ่ึงการรับจ้างด้วย		อุปกฺกีตก- 
วาเทน  จ	ด้วยวาทะว่าผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงไถ่แล้วด้วย		 อิติ	 ว่า		 “กิร	ได้ยินว่า		
นนฺโท	 อ.พระนันทะ	 	 อายสฺมา	 ผู้มีอายุ	 	 ภตโก	 เป็นผู้กระท�าซ่ึงการรับจ้าง	 	 (โหติ)		
ย่อมเป็น,	 	 กิร	ได้ยินว่า	 	นนฺโท	อ.พระนันทะ		อายสฺมา	 ผู้มีอายุ	 	 อุปกฺกีตโก	 เป็น
ผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงไถ่แล้ว	 	 (โหติ)	 ย่อมเป็น,	 	 นนฺโท	 อ.พระนันทะ	 	 จรติ		
ย่อมประพฤติ		พฺรหฺมจริย�	ซ่ึงพรหมจรรย์		เหตุ	เพราะเหตุ		อจฺฉราสตาน�	แห่งร้อย
แห่งนางอัปสร	ท.		ป�ฺจนฺน�	ห้า,		กิร	ได้ยินว่า		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		ปาฏิโภโค 
เป็นผู้ทรงรับรอง		ปฏิลาภาย	เพ่ือการได้เฉพาะ		อจฺฉราสตาน�	ซ่ึงร้อยแห่งนางอัปสร	
ท.		ป�ฺจนฺน�	ห้า		กกุฏปาทาน�	 ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าของนกพิราบ		อสฺส  (นนฺทสฺส)	
ของพระนันทะน้ัน		(โหติ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

		 อถ	 กาลสัตตมี	 	 โขศัพท์	 วจนาลังการะ	 	 สหายกา	 วิเสสนะของ	 ภิกฺขูๆ	 สุทธกัตตา
ใน	 สมุทาจรนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อายสฺมโต	 วิเสสนะของ	 นนฺทสฺสๆ	 สามี-
สัมพันธะใน	 สหายกา	 	 อายสฺมนฺต�	 วิเสสนะของ	 นนฺท�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 สมุทาจรนฺติ			
ภตกวาเทน	 ก็ดี	 	 อุปกฺกีตกวาเทน	 ก็ดี	 กรณะใน	 สมุทาจรนฺติ	 	 จ	 สองศัพท์		
ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ	 ภตกวาเทน	 และอุปกฺกีตกวาเทน	 	 “กิรศัพท์	 อนุสสวนัตถะ			
อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 นนฺโทๆ	 สุทธกัตตาใน	 โหติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ภตโก		
วิกติกัตตาใน	โหติ,		กิรศัพท์	อนุสสวนัตถะ		อายสฺมา	วิเสสนะใน	นนฺโทๆ	สุทธกัตตาใน	
โหติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อุปกฺกีตโก	 วิกติกัตตาใน	 โหติ,	 	 นนฺโท	 สุทธกัตตาใน		
จรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปญฺจนฺน�	วิเสสนะของ	อจฺฉราสตาน�ๆ	สามีสัมพันธะใน		
เหตุๆ	ฉัฏฐีเหตุใน	จรติ		พฺรหฺมจริย�	อวุตตกัมมะใน	จรติ,		กิรศัพท์	อนุสสวนัตถะ		ภควา		
สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อสฺส	วิเสสนะของ	นนฺทสฺสๆ	สามีสัมพันธะ	
ใน	ปฏิลาภาย		ปาฏิโภโค	 วิกติกัตตาใน	โหติ	 	ปญฺจนฺน�	 วิเสสนะของ	อจฺฉราสตาน�ๆ	
ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน	 ปฏิลาภายๆ	 สัมปทานใน	 ปาฏิโภโค	 	 กกุฏปาทาน�	 วิเสสนะของ		
อจฺฉราสตาน�”	อิติศัพท์	อาการะใน	สมุทาจรนฺติ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๔๗.	 อถโข	 	อายสฺมา	 	นนฺโท	 	สหายกาน�	 	 ภิกฺขูน�	 	ภตกวาเทน	 	จ	 	อุปกฺกีตกวาเทน		จ			
อฏฺฏิยมาโน		หรายมาโน		ชิคุจฺฉมาโน		เอโก		วูปกฏฺโ		อปฺปมตฺโต		อาตาปี		ปหิตตฺโต			
วิหรนฺโต,		นจิรสฺเสว		ยสฺสตฺถาย		กุลปุตฺตา		สมฺมเทว		อคารสฺมา		อนคาริย�		ปพฺพชนฺติ,			
ตทนุตฺตร�		พฺรหฺมจริยปริโยสาน�		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย�		อภิญฺญา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช			
วิหาสิ,	 	 “ขีณา	 	 ชาติ,	 	 วุสิต�	 	 พฺรหฺมจริย�,	 	 กต�	 	 กรณีย�	 	 นาปร�	 	 อิตฺถตฺตายาติ			
อพฺภญฺญาสิ,		อญฺญตโร		จ		ปนายสฺมา		นนฺโท		อรหต�		อโหสิ	ฯ

	 อถ		โข		อายสฺมา		นนฺโท		สหายกาน�		ภิกฺขูน�		ภตกวาเทน		จ		อุปกฺกีตกวาเทน		จ		อฏฺฏิยมาโน		
หรายมาโน		ชิคุจฺฉมาโน		เอโก		วูปกฏฺโ		อปฺปมตฺโต		อาตาปี		ปหิตตฺโต		วิหรนฺโต,		นจิรสฺเสว			
ยสฺส	 	 (คุณวิเสสสฺส)	 	 อตฺถาย	 	 กุลปุตฺตา	 	 สมฺมา	 	 เอว	 	 อคารสฺมา	 	 อนคาริย�	 	 ปพฺพชนฺติ,	 	 ต�			
(คุณวิเสส�)		อนุตฺตร�		พฺรหฺมจริยปริโยสาน�		(ปุคฺคเลน)		ทิฏฺเ		เอว		ธมฺเม		สย�		อภิญฺญา		สจฺฉิกตฺวา			
อุปสมฺปชฺช		วิหาสิ,	 	 “ขีณา		ชาติ,		(มยา)		 วุสิต�	 	พฺรหฺมจริย�,	 	 (มยา)		กต�	 	 (ปุคฺคเลน)		กรณีย�			
(กิจฺจ�),	 	น		อปร�	 	 (กิจฺจ�)	 	อิตฺถตฺตาย		 (อตฺถิ)”	 	อิติ	 	อพฺภญฺญาสิ,	 	อญฺญตโร		 (อรหา)	 	จ		ปน			
อายสฺมา		นนฺโท		อรหต�		อโหสิ	ฯ

			 อถ  โข คร้ังน้ันแล	 	 นนฺโท	 อ.พระนันทะ	 	 อายสฺมา	 ผู้มีอายุ	 	 อฏฺฏิยมาโน	 อึดอัด
อยู่		หรายมาโน	ละอายอยู่		ชิคุจฺฉมาโน	รังเกียจอยู่		ภตกวาเทน  จ	ด้วยวาทะว่าผู้
กระท�าซ่ึงการรับจ้างด้วย		อุปกฺกีตกวาเทน  จ	ด้วยวาทะว่าผู้อันพระผู้มีพระภาคทรง
ไถ่แล้วด้วย		ภิกฺขูน�	ของภิกษุ	ท.		สหายกาน�	ผู้เป็นสหาย		เอโก	ผู้เดียว		วูปกฏฺโ 
หลีกออกแล้ว		อปฺปมตฺโต	ไม่ประมาทแล้ว		อาตาปี	มีความเพียรเป็นเคร่ืองยังกิเลส
ให้ร้อนทั่ว		ปหิตตฺโต	มีตนอันส่งไปแล้ว		วิหรนฺโต	อยู่อยู่,		สจฺฉิกตฺวา	กระท�าให้แจ้ง
แล้ว		ต�  (คุณวิเสส�)	ซ่ึง-,		กุลปุตฺตา	อ.กุลบุตร	ท.		ปพฺพชนฺต	ิย่อมบวช		อนคาริย�  
ไม่มีเรือน	 	 อคารสฺมา	 จากเรือน	 	 สมฺมา  เอว	 โดยชอบน่ันเทียว	 	 อตฺถาย	 เพ่ือ
ประโยชน์	 	 ยสฺส  (คุณวิเสสสฺส)	 แก่คุณวิเศษใด,	 -คุณวิเศษน้ัน	 	 อนุตฺตร�	 อันยอด
เย่ียม		พฺรหฺมจริยปริโยสาน�	อันมีพรหมจรรย์เป็นที่สุดลงรอบ		อภิ�ฺ�า	 เพราะรู้ย่ิง		
สย�	ด้วยตนเอง		ธมฺเม	ในธรรม		(ปุคฺคเลน)  ทิฏฺเ  เอว	อันบุคคล	เห็นแล้วน่ันเทียว		
นจิรสฺเสว	โดยกาลไม่นานน่ันเทียว		อุปสมฺปชฺช	ถึงพร้อมซ่ึงภาวะในเบ้ืองบน		วิหาสิ	
อยู่แล้ว,		อพฺภ�ฺ�าสิ	ได้รู้ย่ิงแล้ว		อิติ	ว่า		“ชาติ	อ.ชาติ		ขีณา	สิ้นแล้ว,		พฺรหฺมจริย� 
อ.พรหมจรรย์		(มยา)	อันเรา		วุสิต�	อยู่จบแล้ว,		(กิจฺจ�)	อ.กิจ		(ปุคฺคเลน)  กรณีย�	
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อันบุคคล	 พึงกระท�า	 	 (มยา)	 อันเรา	 	 กต�	 กระท�าแล้ว,	  อปร�  (กิจฺจ�) อ.กิจ	 อื่นอีก			
อิตฺถตฺตาย	เพ่ือความเป็นอย่างน้ี		น  (อตฺถิ)	ย่อมไม่มี”		อิติ	ดังน้ี,		จ  ปน	ก็แล		นนฺโท		
อ.พระนันทะ		อายสฺมา	ผู้มีอายุ		อรหต�  อ�ฺ�ตโร  (อรหา)	เป็น	แห่งพระอรหันต์	ท.	
หนา	พระอรหันต์รูปใดรูปหน่ึง		อโหสิ	ได้เป็นแล้ว	ฯ	

						 ทีน้ันแล	 พระนันทะผู้มีอายุ	 อึดอัดอยู่	 ละอายอยู่	 รังเกียจอยู่	 ด้วยวาทะว่าผู้ท�าการ
รับจ้าง	 ด้วยวาทะว่าผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงไถ่ไว้	 ของพวกภิกษุผู้เป็นสหาย	 ผู้เดียว	
ปลีกตัวออก	 ไม่ประมาท	 มีความเพียรเป็นเคร่ืองเผากิเลส	 อยู่อยู่,	 พวกกุลบุตรบวช
ไม่มีเรือนจากเรือนโดยชอบน่ันแหละ	 เพ่ือประโยชน์แก่คุณวิเศษใด,	 คุณวิเศษน้ัน	 ที่
ยอดเย่ียม	 อันเป็นที่สิ้นสุดพรหมจรรย์	 เพราะรู้ย่ิงด้วยตนเองในปัจจุบันต่อกาลไม่นาน
เลย	 ถึงภาวะในเบ้ืองบน	อยู่แล้ว,	 ได้รู้ย่ิงแล้วว่า	 “ชาติสิ้นแล้ว,	พรหมจรรย์	 เราอยู่จบ
แล้ว,	กิจที่พึงท�า	เราท�าแล้ว,	กิจอื่นอีก	เพ่ือความเป็นอย่างน้ี	ไม่มี”,	ก็แล	พระนันทะผู้
มีอายุ	ได้เป็นแห่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย	พระอรหันต์รูปใดรูปหน่ึง

	 อถ	กาลสัตตมี		โขศัพท์	วจนาลังการะ		อายสฺมา	วิเสสนะของ	นนฺโทๆ	สุทธกัตตาใน		
วิหาสิ	และ	อพฺภญฺญาสิ		วิหาสิ	ก็ดี		อพฺภญฺญาสิ	ก็ดี	อาขยาตบทกัตตุวาจก		สหายกาน�		
วิเสสนะของ	ภิกฺขูน�ๆ	สามีสัมพันธะใน	ภตกวาเทน	และ	อุปกฺกีตกวาเทน		ภตกวาเทน		
ก็ดี	 	 อุปกฺกีตกวาเทน	 ก็ดี	 กรณะใน	 อฏฺฏิยมาโน	 	 หรายมาโน	 และ	 ชิคุจฺฉมาโน			
จ	สองศัพท์	ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ	ภตกวาเทน		และ	อุปกฺกีตกวาเทน		อฏฺฏิยมาโน	ก็ดี			
หรายมาโน	ก็ดี	 ชิคุจฺฉมาโน	ก็ดี	อัพภันตรกิริยาของ	นนฺโท		เอโก	ก็ดี		 วูปกฏฺโ	ก็ดี			
อปฺปมตฺโต	ก็ดี		อาตาปี	ก็ดี		ปหิตตฺโต	ก็ดี	วิเสสนะของ	นนฺโท		วิหรนฺโต	อัพภันตร-
กิริยาของ	 นนฺโท,	 	 กุลปุตฺตา	 สุทธกัตตาใน	 ปพฺพชนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก			
นจิรสฺเสว	ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะใน	สจฺฉิกตฺวา		ยสฺส	วิเสสนะของ	คุณวิเสสสฺสๆ	สัมปทานใน		
อตฺถายๆ	สัมปทานใน	ปพฺพชนฺติ		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	สมฺมาๆ	กิริยาวิเสสนะใน	
ปพฺพชนฺติ		อคารสฺมา	อปาทานใน	ปพฺพชนฺติ		อนคาริย�	กิริยาวิเสสนะใน	ปพฺพชนฺติ,			
ต�	ก็ดี	 	อนุตฺตร�	ก็ดี	 	 พฺรหฺมจริยปริโยาน�	ก็ดี	 วิเสสนะของ	คุณวิเสส�ๆ	อวุตตกัมมะใน	
สจฺฉิกตฺวา	 	 ปุคฺคเลน	 อนภิหิตกัตตาใน	 ทิฏฺเ	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 ทิฏฺเๆ		
วิเสสนะของ	 ธมฺเมๆ	 วิสยาธาระใน	 อภิญฺญา	 	 สย�	 กรณะใน	 อภิญฺญาๆ	 เหตุใน		
สจฺฉิกตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อุปสมฺปชฺชๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 วิหาสิ,	 	 “ชาติ	 สุทธ-
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กัตตาใน	 ขีณาๆ	 กิตบทกัตตุวาจก,	 	 พฺรหฺมจริย�	 วุตตกัมมะใน	 วุสิต�ๆ	 กิตบทกัมม-
วาจก		มยา	อนภิหิตกัตตาใน	 วุสิต�,	 	กรณีย�	 วิเสสนะของ	กิจฺจ�ๆ	 วุตตกัมมะใน	กต�ๆ		
กิตบทกัมมวาจก		มยา	อนภิหิตกัตตาใน	กต�		ปุคฺคเลน	อนภิหิตกัตตาใน	กรณีย�,		อปร�		
วิเสสนะของ	กิจฺจ�ๆ	สุทธกัตตาใน	อตฺถิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	นศัพท์	ปฏิเสธะใน	
อตฺถิ		อิตฺถตฺตาย	สัมปทานใน	อตฺถิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อพฺภญฺญาสิ,		จ		ปน	นิปาต
สมูหะ	 	 อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 นนฺโทๆ	 สุทธกัตตาใน	 อโหสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		
อญฺญตโร	วิเสสนะของ	อรหาๆ	นิทธารณียะและวิกติกัตตาใน	อโหสิ		อรหต�	นิทธารณะ
ใน	อญฺญตโร		อรหา	ฯ						

	 ...............................................................................................................................
๔๘.	 อเถกา	 	 เทวตา	 	 รตฺติภาเค	 	 สกล�	 	 เชตวน�	 	 โอภาเสตฺวา	 	 สตฺถาร�	 	 อุปสงฺกมิตฺวา			

วนฺทิตฺวา	 	 อาโรเจสิ	 	 “อายสฺมา	 	 ภนฺเต	 	 นนฺโท	 	 ภควโต	 	 ภาตา	 	 มาตุจฺฉาปุตฺโต			
อาสวาน�	 	ขยา	 	อนาสว�	 	 เจโตวิมุตฺตึ	 	ปญฺญาวิมุตฺตึ	 	ทิฏฺเว	 	ธมฺเม	 	สย�	 	อภิญฺญา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ

	 อถ		 เอกา		 เทวตา		รตฺติภาเค		สกล�	 	 เชตวน�	 	 โอภาเสตฺวา	 	สตฺถาร�	 	อุปสงฺกมิตฺวา	 	วนฺทิตฺวา			
อาโรเจสิ	 	 “อายสฺมา		ภนฺเต		นนฺโท		ภควโต		ภาตา		มาตุจฺฉาปุตฺโต		อาสวาน�	 	ขยา	 	อนาสว�			
เจโตวิมุตฺตึ		ปญฺญาวิมุตฺตึ		(อตฺตนา)		ทิฏฺเ		เอว		ธมฺเม		สย�		อภิญฺญา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		
วิหรตีติ	ฯ

		 อถ	คร้ังน้ัน	 	 เอกา  เทวตา	อ.เทวดาตนหน่ึง	 	 เชตวน�	 ยังพระเชตวัน		สกล�	ทั้งสิ้น			
โอภาเสตฺวา	 ให้สว่างแล้ว	 	 รตฺติภาเค	 ในส่วนแห่งราตรี	 	 อุปสงฺกมิตฺวา	 เข้าไปเฝ้า
แล้ว		สตฺถาร�	ซ่ึงพระศาสดา		วนฺทิตฺวา	ถวายบังคมแล้ว		อาโรเจสิ	กราบทูลแล้ว		อิติ		
ว่า	 	 “ภนฺเต	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	นนฺโท	อ.พระนันทะ	 	อายสฺมา	 ผู้มีอายุ	 	ภาตา	
ผู้เป็นพระภาดา		ภควโต	ของพระผู้มีพระภาค		มาตุจฺฉาปุตฺโต	 ผู้เป็นพระโอรสของ
พระน้านาง		สจฺฉิกตฺวา	กระท�าให้แจ้งแล้ว		เจโตวิมุตฺตึ	ซ่ึงเจโตวิมุตติ		ป�ฺ�าวิมุตฺตึ		
ซ่ึงปัญญาวิมุตติ	 	 อนาสว�	 อันไม่มีอาสวะ	 	 ขยา	 เพราะความสิ้นไป	 	 อาสวาน�	 แห่ง	
อาสวะ	ท.		อภิ�ฺ�า	เพราะรู้ย่ิง		สย�	ด้วยตนเอง		ธมฺเม	ในธรรม		(อตฺตนา)  ทิฏฺเ  
เอว	อันตนเห็นแล้วน่ันเทียว		อุปสมฺปชฺช	ถึงพร้อมซ่ึงภาวะในเบ้ืองบน		วิหรต	ิย่อม
อยู่”		อิติ ดังน้ี	ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑42 [๑.ยมก

	 ทีน้ัน	 เทวตาตนหน่ึงท�าให้พระเชตวันทั้งหมดให้สว่างในส่วนแห่งราตรี	 เข้าไปเฝ้าพระ
ศาสดา	ถวายบังคม	แล้วกราบทูลว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	พระนันทะผู้มีอายุ	 ผู้เป็น
พระภาดาของพระผู้มีพระภาค	 ผู้เป็นพระโอรสของพระน้านาง	 กระท�าให้แจ้งเจโต-
วิมุตติ	 ปัญญาวิมุตติ	 ที่ไม่มีอาสวะ	 เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย	 เพราะรู้ย่ิง
ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วน่ันแหละด้วยตนเอง	เข้าถึงภาวะในเบ้ืองบน	ย่อมอยู่”

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 เอกา	 วิเสสนะของ	 เทวตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 อาโรเจสิๆ	 อาขยาตบท
กัตตุวาจก		รตฺติภาเค	กาลสัตตมีใน	โอภาเสตฺวา		สกล�	วิเสสนะของ	เชตวน�ๆ	การิตกัมมะ	
ใน	 โอภาเสตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อุปสงฺกมิตฺวา	 	 สตฺถาร�	 อวุตตกัมมะใน		
อุปสงฺกมิตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 วนฺทิตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อาโรเจสิ	 	 “ภนฺเต	
อาลปนะ		อายสฺมา	วิเสสนะของ	นนฺโทๆ	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
ภควโต	สามีสัมพันธะใน	ภาตาๆ	ก็ดี		มาตุจฺฉาปุตฺโต	ก็ดี	วิเสสนะของ	นนฺโท		อาสวาน�		
สามีสัมพันธะใน	ขยาๆ	เหตุใน	อนาสว�ๆ	วิเสสนะของ	เจโตวิมุตฺตึ	และ	ปญฺญาวิมุตฺตึ		
เจโตวิมุตฺตึ	ก็ดี		ปญฺญาวิมุตฺตึ	ก็ดี	อวุตตกัมมะใน	สจฺฉิกตฺวา		อตฺตนา	อนภิหิตกัตตา	
ใน	 ทิฏฺเ	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 ทิฏฺเๆ	 วิเสสนะของ	 ธมฺเมๆ	 วิสยาธาระใน		
อภิญฺญา		สย�	กรณะใน	อภิญฺญาๆ	เหตุใน	สจฺฉิกตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อุปสมฺปชฺชๆ	
ปุพพกาลกิริยาใน	วิหรติ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาโรเจสิ	ฯ		

	 ...............................................................................................................................
๔๙.	 ภควโตปิ	 	 โข	 	 ญาณ�	 	 อุทปาทิ	 	 “นนฺโท	 	 อาสวาน�	 	 ขยา	 	 อนาสว�	 	 เจโตวิมุตฺตึ			

ปญฺญาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย�		อภิญฺญา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ

	 ภควโตปิ	 	 โข	 	 ญาณ�	 	 อุทปาทิ	 	 “นนฺโท	 	 อาสวาน�	 	 ขยา	 	 อนาสว�	 	 เจโตวิมุตฺตึ	 	 ปญฺญาวิมุตฺตึ			
(อตฺตนา)		ทิฏฺเ		เอว		ธมฺเม		สย�		อภิญฺญา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ

	 �าณ�	อ.พระญาณ		อุทปาทิ	ได้เกิดข้ึนแล้ว		ภควโตปิ โข	แม้แก่พระผู้มีพระภาคแล			
อิติ	ว่า		“นนฺโท	อ.พระนันทะ		สจฺฉิกตฺวา	กระท�าให้แจ้งแล้ว		เจโตวิมุตฺตึ	ซ่ึงเจโตวิมุตติ			
ป�ฺ�าวิมุตฺตึ	 ซ่ึงปัญญาวิมุตติ	 	 อนาสว�	 อันไม่มีอาสวะ	 	 ขยา	 เพราะความสิ้นไป			
อาสวาน�	 แห่งอาสวะ	 ท.	 	 อภิ�ฺ�า	 เพราะรู้ย่ิง	 	 สย�	 ด้วยตนเอง	 	 ธมฺเม	 ในธรรม			
(อตฺตนา)  ทิฏฺเ  เอว	อันตนเห็นแล้วน่ันเทียว		อุปสมฺปชฺช	ถึงพร้อมซ่ึงภาวะในเบ้ือง
บน		วิหรติ ย่อมอยู่”		อิติ	ดังน้ี	ฯ



๙. เรื่องพระนันทเถระ 43วรรค]

	 พระญาณได้เกิดข้ึนแม้แด่พระผู้มีพระภาคว่า	 “พระนันทะ	 กระท�าให้แจ้งเจโตวิมุตติ	
ปัญญาวิมุตติ	ที่ไม่มีอาสวะ	 เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย	 เพราะรู้ย่ิงในธรรม
อันสัตว์เห็นแล้วน่ันแหละด้วยตนเอง	เข้าถึงภาวะในเบ้ืองบน	ย่อมอยู่”

	 ญาณ�	 สุทธกัตตาใน	 อุทปาทิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	
ภควโตๆ	สัมปทานใน	อุทปาทิ		โขศัพท์	วจนาลังการะ		“นนฺโท	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อาสวาน�	 สามีสัมพันธะใน	 ขยาๆ	 เหตุใน	 อนาสว�ๆ	 วิเสสนะ
ของ	เจโตวิมุตฺตึ	และ	ปญฺญาวิมุตฺตึ	 	 เจโตวิมุตฺตึ	ก็ดี	 	ปญฺญาวิมุตฺตึ	ก็ดี	อวุตตกัมมะ
ใน	 สจฺฉิกตฺวา	 	 อตฺตนา	 อนภิหิตกัตตาใน	 ทิฏฺเ	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 ทิฏฺเๆ		
วิเสสนะของ	 ธมฺเมๆ	 วิสยาธาระใน	 อภิญฺญา	 	 สย�	 กรณะใน	 อภิญฺญาๆ	 เหตุใน		
สจฺฉิกตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อุปสมฺปชฺชๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วิหรติ”		อิติศัพท์	อากา
ระใน	อุทปาทิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๕๐.			 โสปายสฺมา		ตสฺสา		รตฺติยา		อจฺจเยน		ภควนฺต�		อุปสงฺกมิตฺวา		วนฺทิตฺวา		เอตทโวจ		

“ย�		เม		ภนฺเต		ภควา		ปาฏิโภโค		ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		ปฏิลาภาย		กกุฏปาทาน�,			
มุญฺจามห�		ภนฺเต		ภควนฺต�		เอตสฺมา		ปฏิสฺสวาติ	ฯ

	 โสปิ		อายสฺมา		(นนฺโท)		ตสฺสา		รตฺติยา		อจฺจเยน		ภควนฺต�		อุปสงฺกมิตฺวา		วนฺทิตฺวา		เอต�		(วจน�)		
อโวจ		“ย�		เม		ภนฺเต		ภควา		ปาฏิโภโค		(โหติ)		ปญฺจนฺน�		อจฺฉราสตาน�		ปฏิลาภาย		กกุฏปาทาน�,		
มุญฺจามิ		อห�		ภนฺเต		ภควนฺต�		เอตสฺมา		ปฏิสฺสวาติ	ฯ	

		 (นนฺโท)	อ.พระนันทะ		อายสฺมา	ผู้มีอายุ		โสป	ิแม้น้ัน		อุปสงฺกมิตฺวา	เข้าไปเฝ้าแล้ว		
ภควนฺต�	ซ่ึงพระผู้มีพระภาค		อจฺจเยน	โดยอันล่วงไป		ตสฺสา  รตฺติยา	แห่งราตรีน้ัน		
วนฺทิตฺวา	ถวายบังคมแล้ว		อโวจ	ได้กราบทูลแล้ว		เอต�  (วจน�)	 ซ่ึงค�าน่ัน		 อิติ	 ว่า		
“ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		ปาฏิโภโค	เป็นผู้ทรงรับรอง		
ปฏิลาภาย	เพ่ือการได้เฉพาะ		อจฺฉราสตาน�	ซ่ึงร้อยแห่งนางอัปสร	ท.		ป�ฺจนฺน�	ห้า		
กกุฏปาทาน�	ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าของนกพิราบ		เม	ของข้าพระองค์		(โหติ)	ย่อมเป็น		
ย�	ใด,		ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		อห�	อ.ข้าพระองค์		มุ�ฺจามิ	ย่อมเปล้ือง		ภควนฺต�		
ซ่ึงพระผู้มีพระภาค		เอตสฺมา  ปฏิสฺสวา	จากการฟังตอบน่ัน”		อิติ	ดังน้ี	ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑44 [๑.ยมก

	 พระนันทะผู้มีอายุแม้น้ัน	 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโดยอันล่วงไปแห่งราตรีน้ัน	 ถวาย
บังคม	 ได้กราบทูลค�าน่ันว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้รับรอง
เพ่ือการได้นางอัปสร	 ๕๐๐	 นาง	 ผู้มีเท้าเหมือนเท้านกพิราบของข้าพระองค์,	 ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ	ข้าพระองค์ขอเปล้ืองพระผู้มีพระภาคจากการรับรองน่ัน”

	 อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	โสๆ	ก็ดี	 	อายสฺมา	ก็ดี	 วิเสสนะของ	นนฺโทๆ	สุทธกัตตา	
ใน	 อโวจๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺสา	 วิเสสนะของ	 รตฺติยาๆ	 สามีสัมพันธะใน		
อจฺจเยนๆ	 ตติยาวิเสสนะใน	 อุปสงฺกมิตฺวา	 	 ภควนฺต�	 อวุตตกัมมะใน	 อุปสงฺกมิตฺวาๆ		
ปุพพกาลกิริยาใน	 วนฺทิตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อโวจ	 	 เอต�	 วิเสสนะของ	 วจน�ๆ		
อวุตตกัมมะใน	 อโวจ	 	 “ภนฺเต	 อาลปนะ	 	 ภควา	 สุทธกัตตาใน	 โหติๆ	 อาขยาตบท
กัตตุวาจก	 	 ย�	 กิริยาปรามาสใน	 โหติ	 	 เม	 สามีสัมพันธะใน	 ปฏิลาภาย	 	 ปาฏิโภโค		
วิกติกัตตาใน	โหติ		ปญฺจนฺน�	ก็ดี		กกุฏปาทาน�	ก็ดี	วิเสสนะของ	อจฺฉราสตาน�ๆ	ฉัฏฐี-
อวุตตกัมมะใน	ปฏิลาภายๆ	สัมปทานใน	ปาฏิโภโค,		ภนฺเต	อาลปนะ		อห�	สุทธกัตตา	
ใน	 มุญฺจามิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ภควนฺต�	 อวุตตกัมมะใน	 มุญฺจามิ	 	 เอตสฺมา		
วิเสสนะของ	ปฏิสฺสวาๆ	อปาทานใน	มุญฺจามิ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	เอต�		วจน�	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๕๑.	 “มยาปิ		โข		เต		นนฺท		เจตสา		เจโต		ปริจฺจ		วิทิโต		‘นนฺโท		อาสวาน�		ขยา		อนาสว�			

เจโตวิมุตฺตึ	 	 ปญฺญาวิมุตฺตึ	 	 ทิฏฺเว	 	 ธมฺเม	 	 สย�	 	 อภิญฺญา	 	 สจฺฉิกตฺวา	 	 อุปสมฺปชฺช			
วิหรตีติ,		เทวตาปิ		เม		เอตมตฺถ�		อาโรเจสิ		‘อายสฺมา		ภนฺเต		นนฺโท		อาสวาน�		ขยา			
อนาสว�	 	 เจโตวิมุตฺตึ	 	 ปญฺญาวิมุตฺตึ	 	 ทิฏฺเว	 	 ธมฺเม	 	 สย�	 	 อภิญฺญา	 	 สจฺฉิกตฺวา			
อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ,		ยเทว		โข		เต		นนฺท		อนุปาทาย		อาสเวหิ		จิตฺต�		มุตฺต�,		อถาห�		
มุตฺโต		เอตสฺมา		ปฏิสฺสวาติ	ฯ		

	 (ภควา)		“มยาปิ		โข		เต		นนฺท		เจตสา		เจโต		ปริจฺจ		วิทิโต		‘นนฺโท		อาสวาน�		ขยา		อนาสว�			
เจโตวิมุตฺตึ		ปญฺญาวิมุตฺตึ		(อตฺตนา)		ทิฏฺเ		เอว		ธมฺเม		สย�		อภิญฺญา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช			
วิหรตีติ,		เทวตาปิ		เม		เอตมตฺถ�		อาโรเจสิ		‘อายสฺมา		ภนฺเต		นนฺโท		อาสวาน�		ขยา		อนาสว�			
เจโตวิมุตฺตึ		ปญฺญาวิมุตฺตึ		(อตฺตนา)		ทิฏฺเ		เอว		ธมฺเม		สย�		อภิญฺญา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช			
วิหรตีติ,		ยทา		เอว		โข		เต		นนฺท		อนุปาทาย		อาสเวหิ		จิตฺต�		มุตฺต�,		อถ		อห�		มุตฺโต		(อมฺหิ)			
เอตสฺมา		ปฏิสฺสวาติ		(อาห)	ฯ



๙. เรื่องพระนันทเถระ 45วรรค]

	 (ภควา)	อ.พระผู้มีพระภาค		(อาห)	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“นนฺท	ดูก่อนนันทะ		เจโต	อ.ใจ	
เต	ของเธอ		มยาปิ  โข	แม้อันเราแล		ปริจฺจ	ก�าหนดแล้ว		วิทิโต	รู้แล้ว		เจตสา	ด้วย
ใจ	 	 อิติ	 ว่า	 	 ‘นนฺโท	อ.พระนันทะ	 	สจฺฉิกตฺวา	กระท�าให้แจ้งแล้ว	 	 เจโตวิมุตฺตึ	 ซ่ึง	
เจโตวิมุตติ	 	 ป�ฺ�าวิมุตฺตึ	 ซ่ึงปัญญาวิมุตติ	 	 อนาสว�	 อันไม่มีอาสวะ	 	 ขยา	 เพราะ
ความสิ้นไป		อาสวาน�	แห่งอาสวะ	ท.		อภิ�ฺ�า	เพราะรู้ย่ิง		สย�	ด้วยตนเอง		ธมฺเม	ใน
ธรรม		(อตฺตนา)  ทิฏฺเ  เอว	อันตนเห็นแล้วน่ันเทียว		อุปสมฺปชฺช	ถึงพร้อมซ่ึงภาวะ
ในเบ้ืองบน		วิหรต	ิย่อมอยู่’		อิติ	ดังน้ี,		เทวตาปิ	แม้	อ.เทวดา		อาโรเจสิ	กราบทูล
แล้ว		เอต�  อตฺถ�	ซ่ึงเน้ือความน่ัน		เม	แก่เรา		อิติ	ว่า		‘ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		
นนฺโท	อ.พระนันทะ		อายสฺมา	ผู้มีอายุ		สจฺฉิกตฺวา	กระท�าให้แจ้งแล้ว		เจโตวิมุตฺตึ	
ซ่ึงเจโตวิมุตติ		ป�ฺ�าวิมุตฺตึ	ซ่ึงปัญญาวิมุตติ		อนาสว�	อันไม่มีอาสวะ		ขยา	เพราะ
ความสิ้นไป		อาสวาน�	แห่งอาสวะ	ท.		อภิ�ฺ�า	เพราะรู้ย่ิง		สย�	ด้วยตนเอง		ธมฺเม  
ในธรรม		 (อตฺตนา)  ทิฏฺเ  เอว	อันตนเห็นแล้วน่ันเทียว	 	 อุปสมฺปชฺช	 ถึงพร้อมซ่ึง
ภาวะในเบ้ืองบน		วิหรต	ิย่อมอยู่’		อิติ	ดังน้ี,		นนฺท	ดูก่อนนันทะ		จิตฺต�	อ.จิต		เต ของ
เธอ		มุตฺต�	หลุดพ้นแล้ว		อาสเวหิ	จากอาสวะ	ท.		อนุปาทาย	เพราะไม่เข้าไปยึดม่ัน		
ยทา  เอว  โข	ในกาลใดน่ันเทียวแล,		อถ	ในกาลน้ัน		อห�	อ.เรา		มุตฺโต	เป็นผู้พ้นแล้ว		
เอตสฺมา  ปฏิสฺสวา	จากการฟังตอบน่ัน		(อมฺหิ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 “ดูก่อนนันทะ	 แม้เราแลก�าหนดรู้ใจของเธอด้วยใจว่า	 ‘พระ
นันทะ	 กระท�าให้แจ้งเจโตวิมุตติ	 ปัญญาวิมุตติ	 ที่ไม่มีอาสวะ	 เพราะความสิ้นไปแห่ง	
อาสวะทั้งหลาย	เพราะรู้ย่ิงในธรรมอันตนเห็นแล้วน่ันแหละด้วยตนเอง	เข้าถึงภาวะใน
เบ้ืองบน	 ย่อมอยู่’	 ดังน้ี,	 แม้เทวดาตนหน่ึง	 ก็ได้กราบทูลเน้ือความน่ันแก่เราว่า	 ‘พระ
นันทะ	 กระท�าให้แจ้งเจโตวิมุตติ	 ปัญญาวิมุตติ	 ที่ไม่มีอาสวะ	 เพราะความสิ้นไปแห่ง	
อาสวะทั้งหลาย	 เพราะรู้ย่ิงในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วน่ันแหละด้วยตนเอง	 เข้าถึงภาวะ
ในเบ้ืองบน	 ย่อมอยู่’	 ดังน้ี,	 นันทะ	 จิตของเธอพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่เข้าไป
ยึดม่ันในกาลใดแล,	ในกาลน้ัน	เราเป็นผู้พ้นจากการรับรองน่ัน”	

	 ภควา	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“นนฺท	อาลปนะ		เจโต	วุตตกัมมะ	
ใน	 วิทิโตๆ	 กิตบทกัมมวาจก	 	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 มยาๆ	 อนภิหิตกัตตาใน		
วิทิโต	 	 โขศัพท์	 วจนาลังการะ	 	 เต	 สามีสัมพันธะใน	 เจโต	 	 เจตสา	 กรณะใน	 วิทิโต			
ปริจฺจ	สมานกาลกิริยาใน	วิทิโต		‘นนฺโท	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
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อาสวาน�	 สามีสัมพันธะใน	 ขยาๆ	 เหตุใน	 อนาสว�ๆ	 วิเสสนะของ	 เจโตวิมุตฺตึ	 และ		
ปญฺญาวิมุตฺตึ		เจโตวิมุตฺตึ	ก็ดี		ปญฺญาวิมุตฺตึ	ก็ดี	อวุตตกัมมะใน	สจฺฉิกตฺวา		อตฺตนา		
อนภิหิตกัตตาใน	 ทิฏฺเ	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 ทิฏฺเๆ	 วิเสสนะของ	 ธมฺเมๆ		
วิสยาธาระใน	อภิญฺญา		สย�	กรณะใน	อภิญฺญาๆ	เหตุใน	สจฺฉิกตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยา
ใน	 อุปสมฺปชฺชๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 วิหรติ’	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 วิทิโต,	 	 อปิศัพท์		
อเปกขัตถะเข้ากับ	 เทวตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 อาโรเจสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เม	
สัมปทานใน	 อาโรเจสิ	 	 เอต�	 วิเสสนะของ	 อตฺถ�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 อาโรเจสิ	 	 ‘ภนฺเต	
อาลปนะ		อายสฺมา	วิเสสนะของ	นนฺโทๆ	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
อาสวาน�	 สามีสัมพันธะใน	 ขยาๆ	 เหตุใน	 อนาสว�ๆ	 วิเสสนะของ	 เจโตวิมุตฺตึ	 และ		
ปญฺญาวิมุตฺตึ		เจโตวิมุตฺตึ	ก็ดี		ปญฺญาวิมุตฺตึ	ก็ดี	อวุตตกัมมะใน	สจฺฉิกตฺวา		อตฺตนา		
อนภิหิตกัตตาใน	 ทิฏฺเ	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 ทิฏฺเๆ	 วิเสสนะของ	 ธมฺเมๆ		
วิสยาธาระใน	อภิญฺญา		สย�	กรณะใน	อภิญฺญาๆ	เหตุใน	สจฺฉิกตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	
อุปสมฺปชฺชๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วิหรติ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาโรเจสิ,		นนฺท	อาลปนะ		
จิตฺต�	 สุทธกัตตาใน	 มุตฺต�ๆ	 กิตบทกัตตุวาจก	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 ยทาๆ		
กาลสัตตมีใน	 มุตฺต�	 	 โขศัพท์	 วจนาลังการะ	 	 เต	 สามีสัมพันธะใน	 จิตฺต�	 	 อนุปาทาย	
เหตุใน	มุตฺต�		อาสเวหิ	อปาทานใน	มุตฺต�,		อถ	กาลสัตตมี		อห�	สุทธกัตตาใน	อมฺหิๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก		 มุตฺโต	 วิกติกัตตาใน	อมฺหิ	 	 เอตสฺมา	 วิเสสนะของ	ปฏิสฺสวาๆ		
อปาทานใน	มุตฺโต”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๕๒.	 อถโข		ภควา		เอตมตฺถ�		วิทิตฺวา		ตาย�		เวลาย�		อิม�		อุทาน�		อุทาเนสิ
	 	 “ยสฺส		ติณฺโณ		กามปงฺโก			 มทฺทิโต		กามกณฺฏโก		
	 	 โมหกฺขยมนุปฺปตฺโต			 สุขทุกฺเข		น		เวธตีติ	ฯ

	 อถ		โข		ภควา		เอต�		อตฺถ�		วิทิตฺวา		ตาย�		เวลาย�		อิม�		อุทาน�		อุทาเนสิ
	 	 “ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)		ติณฺโณ		กามปงฺโก,			
	 	 (ยสฺส		ปุคฺคลสฺส)		มทฺทิโต		กามกณฺฏโก,		
	 	 (โส		ปุคฺคโล)		โมหกฺขย�		อนุปฺปตฺโต		สุขทุกฺเข		น		เวธตีติ	ฯ



๙. เรื่องพระนันทเถระ 47วรรค]

	 อถ  โข คร้ังน้ันแล		ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		วิทิตฺวา	ทรงทราบแล้ว		เอต�  อตฺถ�	ซ่ึง
เน้ือความน่ัน		อุทาเนสิ	ทรงเปล่งแล้ว		อิม�  อุทาน�	ซ่ึงอุทานน้ี		ตาย�  เวลาย�	ในเวลา
น้ัน		อิติ	ว่า

	 “กามปงฺโก	อ.เปือกตมคือกาม	 	ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส)	อันบุคคล
ใด		ติณฺโณ	ข้ามแล้ว,		กามกณฺฏโก	อ.หนามคือกาม		(ยสฺส  
ปุคฺคลสฺส)	 อันบุคคลใด	 	 มทฺทิโต	 ย�่ายีแล้ว,	 	 (โส  ปุคฺคโล) 
อ.บุคคลน้ัน	 	 อนุปฺปตฺโต	 ถึงโดยล�าดับแล้ว	 	 โมหกฺขย� ซ่ึง
ความสิ้นไปแห่งโมหะ	 	น  เวธติ	 ย่อมไม่หว่ันไหว	 	สุขทุกฺเข	
ในเพราะความสุขและความทุกข์”		อิติ	ดังน้ี	ฯ		

	 คร้ังน้ันแล	พระผู้มีพระภาคทรงทราบเน้ือความน่ัน	ทรงเปล่งอุทานน้ีในเวลาน้ันว่า
	 “เปลือกตมคือกาม	บุคคลใดข้ามได้แล้ว,	หนามคือกาม	บุคคล

ใดย�่ายีได้แล้ว,	 บุคคลน้ันบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะโดยล�าดับ	
ย่อมไม่หว่ันไหวในเพราะสุขและทุกข์”

	 อถ	กาลสัตตมี	 	โขศัพท์	วจนาลังการะ		ภควา	สุทธกัตตาใน	อุทาเนสิๆ	อาขยาตบท	
กัตตุวาจก	 	 เอต�	 วิเสสนะของ	 อตฺถ�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 วิทิตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน		
อุทาเนสิ		ตาย�	วิเสสนะของ	เวลาย�ๆ	กาลสัตตมีใน	อุทาเนสิ		อิม�	วิเสสนะของ	อุทาน�ๆ	
อวุตตกัมมะใน	อุทาเนสิ

	 “กามปงฺโก	 วุตตกัมมะใน	 ติณฺโณๆ	 กิตบทกัมมวาจก	 	 ยสฺส		
วิเสสนะของ	 ปุคฺคลสฺสๆ	 ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน	 ติณฺโณ,			
กามกณฺฏโก	 วุตตกัมมะใน	 มทฺทิโตๆ	 กิตบทกัมมวาจก	 	 ยสฺส	
วิเสสนะของ	 ปุคฺคลสฺสๆ	 ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน	 มทฺทิโต,	 	 โส	
วิเสสนะของ	 ปุคฺคโลๆ	 สุทธกัตตาใน	 เวธติๆ	 อาขยาตบท
กัตตุวาจก	 	 โมหกฺขย�	 สัมปาปุณียกัมมะใน	 อนุปฺปตฺโตๆ		
วิเสสนะของ	ปุคฺคโล		สุขทุกฺเข	นิมิตตสัตตมีใน	เวธติ		นศัพท์	
ปฏิเสธะใน	เวธติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อิม�		อุทาน�	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๕๓.	 อเถกทิวส�		ภิกฺขู		อายสฺมนฺต�		นนฺท�		ปุจฺฉึสุ		“อาวุโส		นนฺท		ปุพฺเพ		ตฺว�		‘อุกฺกณฺิโตมฺหีติ			
วเทสิ,		อิทานิ		เต		กถนฺติ	ฯ		

	 อถ		เอกทิวส�		ภิกฺขู		อายสฺมนฺต�		นนฺท�		ปุจฺฉึสุ		“อาวุโส		นนฺท		ปุพฺเพ		ตฺว�		‘(อห�)		อุกฺกณฺิโต			
อมฺหีติ		วเทสิ,		อิทานิ		เต		(จิตฺต�)		กถ�		(โหติ)”		อิติ	ฯ

	 อถ	คร้ังน้ัน		เอกทิวส�	ในวันหน่ึง		ภิกฺขู	อ.ภิกษุ	ท.		ปุจฺฉึส	ุถามแล้ว		นนฺท�	ซ่ึงพระ
นันทะ		อายสฺมนฺต�	ผู้มีอายุ		อิติ	ว่า		“นนฺท	ดูก่อนนันทะ		อาวุโส	ผู้มีอายุ		ตฺว�	อ.ท่าน		
วเทสิ	ย่อมกล่าว		อิติ	ว่า		‘(อห�)	อ.กระผม		อุกฺกณฺิโต	เป็นผู้เบ่ือหน่ายแล้ว		อมฺหิ 
ย่อมเป็น’		อิติ	ดังน้ี		ปุพฺเพ	ในกาลก่อน,		อิทานิ	ในกาลน้ี		(จิตฺต�)	อ.จิต		เต	ของท่าน		
(โหติ)	ย่อมเป็น		กถ�	อย่างไร?”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 คร้ันภายหลัง	 ณ	 วันหน่ึง	 พวกภิกษุถามพระนันทะผู้มีอายุว่า	 “ดูก่อนนันทะผู้มีอายุ	
เม่ือก่อน	 ท่านย่อมกล่าวว่า	 ‘กระผมเป็นผู้เบ่ือหน่ายแล้ว’,	 ในบัดน้ี	 จิตของท่านเป็น
อย่างไร?”

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 เอกทิวส�	 ทุติยากาลสัตตมีใน	 ปุจฺฉึสุ	 	 ภิกฺขู	 สุทธกัตตาใน	 ปุจฺฉึสุๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก		อายสฺมนฺต�	วิเสสนะของ	นนฺท�ๆ	อวุตตกัมมะใน	ปุจฺฉึสุ		“อาวุโส	
วิเสสนะของ	นนฺทๆ	อาลปนะ		ปุพฺเพ	กาลสัตตมีใน	วเทสิ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	วเทสิๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก		‘อห�	สุทธกัตตาใน	อมฺหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อุกฺกณฺิโต		
วิกติกัตตาใน	 อมฺหิ’	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 วเทสิ,	 	 อิทานิ	 กาลสัตตมีใน	 โหติ	 	 จิตฺต�		
สุทธกัตตาใน	โหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เต	สามีสัมพันธะใน	จิตฺต�		กถ�	ปุจฉนัตถะ”		
อิติศัพท์	อาการะใน	ปุจฺฉึสุ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๕๔.	 “นตฺถิ		เม		อาวุโส		คิหิภาวาย		อาลโยติ	ฯ		

	 (นนฺโท)		“นตฺถิ		เม		อาวุโส		คิหิภาวาย		อาลโยติ		(อาห)	ฯ

	 (นนฺโท)	อ.พระนันทะ		(อาห)	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“อาวุโส	ดูก่อนผู้มีอายุ	ท.		อาลโย	
อ.ความอาลัย		คิหิภาวาย	 เพ่ือความเป็นแห่งคฤหัสถ์	 	เม ของเรา		นตฺถิ	 ย่อมไม่มี”			
อิติ	ดังน้ี	ฯ
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	 พระนันทะกล่าวว่า	“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย	กระผมไม่มีความอาลัยในความเป็นคฤหัสถ์”

	 นนฺโท	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“อาวุโส	อาลปนะ		อาลโย	สุทธกัตตา	
ใน	นตฺถิๆ	กิริยาบทกัตตุวาจก		เม	สามีสัมพันธะใน	อาลโย		คิหิภาวาย	สัมปทานใน	
อาลโย”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๕๕.	 ต�	 	สุตฺวา		ภิกฺขู	 	 “อภูต�	 	อายสฺมา		นนฺโท		กเถติ,	 	อญฺญ�	 	 พฺยากโรติ,	 	อตีตทิวเสสุ			

‘อุกฺกณฺิโตมฺหีติ	 	วตฺวา,	 	อิทานิ	 	 ‘นตฺถิ	 	 เม	 	คิหิภาวาย	 	อาลโยติ	 	กเถตีติ	 	วตฺวา			
คนฺตฺวา		ภควโต		เอตมตฺถ�		อาโรเจสุ�	ฯ		

	 ต�		(วจน�)		สุตฺวา		ภิกฺขู		“อภูต�		(วจน�)		อายสฺมา		นนฺโท		กเถติ,		อญฺญ�		พฺยากโรติ,		(โส		นนฺโท)		
อตีตทิวเสสุ		‘(อห�)		อุกฺกณฺิโต		อมฺหีติ		วตฺวา		อิทานิ		‘นตฺถิ		เม		คิหิภาวาย		อาลโยติ		กเถตีติ		
วตฺวา		คนฺตฺวา		ภควโต		เอต�		อตฺถ�		อาโรเจสุ�	ฯ

	 ภิกฺขู	อ.ภิกษุ	ท.		สุตฺวา	ฟังแล้ว		ต�  (วจน�)	ซ่ึงค�าน้ัน		วตฺวา	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“นนฺโท		
อ.พระนันทะ		อายสฺมา	 ผู้มีอายุ		กเถติ	ย่อมกล่าว		อภูต�  (วจน�)	 ซ่ึงค�า	อันไม่จริง,			
พฺยากโรติ	 ย่อมพยากรณ์	 	 อ�ฺ��	 ซ่ึงพระอรหัตตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่ว,	 	 (โส  นนฺโท) 
อ.พระนันทะน้ัน		วตฺวา	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		‘(อห�)	อ.เรา		อุกฺกณฺิโต	เป็นผู้เบ่ือหน่าย
แล้ว		อมฺหิ	ย่อมเป็น’		อิติ	ดังน้ี		อตีตทิวเสสุ ในวันอันเป็นไปล่วงแล้ว	ท.		กเถติ ย่อม
กล่าว		อิติ	ว่า		‘อาลโย	อ.ความอาลัย		คิหิภาวาย	เพ่ือความเป็นแห่งคฤหัสถ์		เม	ของ
เรา		นตฺถิ	ย่อมไม่มี’		อิติ	ดังน้ี		อิทานิ	ในกาลน้ี”		อิติ	ดังน้ี		คนฺตฺวา	ไปแล้ว		อาโรเจสุ�		
กราบทูลแล้ว		เอต�  อตฺถ�	ซ่ึงเน้ือความน่ัน		ภควโต	แก่พระผู้มีพระภาค	ฯ

	 พวกภิกษุฟังค�าน้ันแล้ว	 กล่าวว่า	 “นันทะผู้มีอายุย่อมกล่าวค�าไม่จริง	 ย่อมพยากรณ์
พระอรหัตตผล,	 พระนันทะนั้น	 กล่าวว่า	 ‘กระผมเป็นคนเบ่ือหน่ายแล้ว’	 ดังน้ี	 ในวันที่
ผ่านๆ	มา	บัดน้ี	ย่อมกล่าวว่า	‘ความอาลัยในความเป็นคฤหัสถ์ของกระผม	ไม่มี’	ดังน้ี	
ไปกราบทูลเน้ือความน่ันแด่พระผู้มีพระภาค

	 ภิกฺขู	สุทธกัตตาใน	อาโรเจสุ�ๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ต�	วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะ	
ใน	 สุตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 วตฺวา	 	 “อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 นนฺโทๆ	 สุทธกัตตาใน	
กเถติ	และ	พฺยากโรติ		กเถติ	ก็ดี		พฺยากโรติ	ก็ดี	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อภูต�	วิเสสนะ
ของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	กเถติ		อญฺญ�	อวุตตกัมมะใน	พฺยากโรติ,		โส	วิเสสนะของ	
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นนฺโทๆ	สุทธกัตตาใน	กเถติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อตีตทิวเสสุ	กาลสัตตมีใน	วตฺวา		
‘อห�	สุทธกัตตาใน	อมฺหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อุกฺกณฺิโต	วิกติกัตตาใน	อมฺหิ’		อิติ-
ศัพท์	อาการะใน	วตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วตฺวา		อิทานิ	กาลสัตตมีใน	วตฺวา		‘อาลโย		
สุทธกัตตาใน	 นตฺถิๆ	 กิริยาบทกัตตุวาจก	 	 เม	 สามีสัมพันธะใน	 อาลโย	 	 คิหิภาวาย		
สัมปทานใน	 อาลโย’	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 กเถติ”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 วตฺวาๆ		
ปุพพกาลกิริยาใน	คนฺตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาโรเจสุ�		ภควโต	สัมปทานใน	อาโรเจสุ�			
เอต�	วิเสสนะของ	อตฺถ�ๆ		อวุตตกัมมะใน	อาโรเจสุ�	ฯ		

	 ...............................................................................................................................
๕๖.	 ภควา		“ภิกฺขเว		อตีตทิวเสสุ		นนฺทสฺส		อตฺตภาโว		ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส		อโหสิ,		อิทานิ		

สุจฺฉนฺนเคหสทิโส		ชาโต,		อย�		หิ		ทิพฺพจฺฉราน�		ทิฏฺกาลโต		ปฏฺาย		ปพฺพชิตกิจฺจสฺส		
มตฺถก�		ปาเปตุ�		วายมนฺโต		ต�		กิจฺจ�		ปตฺโตติ		วตฺวา		อิมา		คาถา		อภาสิ		

	 	 “ยถา		อคาร�		ทุจฺฉนฺน�			 	 วุฏฺิ		สมติวิชฺฌติ;
	 	 เอว�		อภาวิต�		จิตฺต�		 	 ราโค		สมติวิชฺฌติ	ฯ
	 	 ยถา		อคาร�		สุจฺฉนฺน�			 	 วุฏฺิ		น		สมติวิชฺฌติ;
	 	 เอว�		สุภาวิต�		จิตฺต�		 	 ราโค		น		สมติวิชฺฌตีติ	ฯ	

	 ภควา		“ภิกฺขเว		อตีตทิวเสสุ		นนฺทสฺส		อตฺตภาโว		ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส		อโหสิ,		อิทานิ		(นนฺทสฺส		
อตฺตภาโว)	 	สุจฺฉนฺนเคหสทิโส	 	ชาโต,	 	อย�	 	 (นนฺโท)	 	หิ	 	 (อตฺตภาว�)	 	ทิพฺพจฺฉราน�	 	 (อตฺตนา)			
ทิฏฺกาลโต	 	ปฏฺาย	 	ปพฺพชิตกิจฺจสฺส	 	มตฺถก�	 	ปาเปตุ�	 	วายมนฺโต	 	ต�	 	กิจฺจ�	 	ปตฺโตติ	 	วตฺวา			
อิมา		คาถา		อภาสิ		

	 	 “ยถา		อคาร�		(ปุคฺคเลน)		ทุจฺฉนฺน�			 วุฏฺิ		สมติวิชฺฌติ;
	 	 เอว�		(ปุคฺคเลน)		อภาวิต�		จิตฺต�		 	 ราโค		สมติวิชฺฌติ	ฯ
	 	 ยถา		อคาร�		(ปุคฺคเลน)		สุจฺฉนฺน�				 วุฏฺิ		น		สมติวิชฺฌติ;
	 	 เอว�		(ปุคฺคเลน)		สุภาวิต�		จิตฺต�		 	 ราโค		น		สมติวิชฺฌตีติ	ฯ

	 ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		วตฺวา	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.		อตฺตภาโว		
อ.อัตภาพ	 	 นนฺทสฺส	 ของพระนันทะ	 	 ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส	 เป็นเช่นกับด้วยเรือนอัน
บุคคลมุงแล้วไม่ดี		อโหสิ	ได้เป็นแล้ว		อตีตทิวเสสุ	ในวันอันเป็นไปล่วงแล้ว	ท.,		อิทานิ		
ในกาลน้ี		(อตฺตภาโว)	อ.อัตภาพ		(นนฺทสฺส)	ของพระนันทะ		สุจฺฉนฺนเคหสทิโส เป็น
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เช่นกับด้วยเรือนอันบุคคลมุงบังดีแล้ว	 	 ชาโต	 เกิดแล้ว,	 	 ห	ิ เพราะว่า	 	 อย�  (นนฺโท) 
อ.พระนันทะน้ี		วายมนฺโต	พยายามอยู่		(อตฺตภาว�)  ปาเปตุ�	เพ่ืออัน-	ยังอัตภาพ	-ให้ถึง			
มตฺถก�	ซ่ึงที่สุด		ปพฺพชิตกิจฺจสฺส	แห่งกิจของบรรพชิต		ปฏฺาย	จ�าเดิม		ทิพฺพจฺฉราน�   
(อตฺตนา)  ทิฏฺกาลโต	 แต่กาล-	 แห่งนางอัปสรผู้เป็นทิพย์	 ท.	 อันตน	 -เห็นแล้ว			
ปตฺโต	ถึงแล้ว		ต�  กิจฺจ�	ซ่ึงกิจน้ัน”		อิติ	ดังน้ี	อภาสิ	ได้ตรัสแล้ว		อิมา  คาถา	ซ่ึงพระ
คาถา	ท.	เหล่าน้ี		อิติ	ว่า

	 	 “วุฏฺิ	 อ.ฝน	 	 สมติวิชฺฌต	ิ ย่อมร่ัวรด	 	 อคาร�	 ซ่ึงเรือน		
ทุจฺฉนฺน�	อันบุคคลมุงบังไม่ดีแล้ว		ยถา	ฉันใด,		ราโค	อ.ราคะ		
สมติวิชฺฌต	ิย่อมร่ัวรด		จิตฺต�	ซ่ึงจิต		(ปุคฺคเลน)  อภาวิต�		อัน
บุคคลไม่ให้เจริญแล้ว		เอว�	ฉันน้ัน;

	 	 “วุฏฺิ	อ.ฝน	 น  สมติวิชฺฌต	ิย่อมไม่ร่ัวรด		อคาร�	ซ่ึงเรือน		
สุจฺฉนฺน�	อันบุคคลมุงบังดีแล้ว		ยถา	ฉันใด,		ราโค	อ.ราคะ		น  
สมติวิชฺฌต	ิย่อมไม่ร่ัวรด		จิตฺต�	ซ่ึงจิต		(ปุคฺคเลน)  สุภาวิต�  
อันบุคคลให้เจริญดีแล้ว		เอว�	ฉันน้ัน”		อิติ	ดังน้ี	ฯ	

				 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 อัตภาพของพระนันทะ	 ได้เป็นเช่นกับ
เรือนที่มุงบังไว้ไม่ดีในวันที่ผ่านๆ	 มา	 บัดน้ี	 อัตภาพของพระนันทะ	 กลายเป็นเหมือน
เรือนที่มุงบังไว้ดีแล้ว,	 เพราะว่า	 พระนันทะน้ี	 พยายามเพ่ือจะท�าให้ตนบรรลุถึงที่สุด
แห่งกิจแห่งบรรพชิต	ต้ังแต่เวลาที่เห็นนางเทพอัปสรทั้งหลาย	ถึงกิจน้ันแล้ว”	ดังน้ี	ได้
ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า

	 “ฝนย่อมร่ัวรดเรือนที่บุคคลมุงบังไว้ไม่ดี	ฉันใด	ราคะย่อมร่ัวรด
จิตที่บุคคลไม่อบรม	ฉันน้ัน	ฯ

	 ฝนย่อมไม่ร่ัวรดเรือนที่บุคคลมุงบังไว้ดี	 ฉันใด	 ราคะย่อมไม่ร่ัว
รดจิตที่บุคคลอบรมไว้ดีแล้ว	ฉันน้ัน”	ดังน้ี	ฯ	

	 ภควา	 สุทธกัตตาใน	 อภาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 “ภิกฺขเว	 อาลปนะ	 	 อตฺตภาโว		
สุทธกัตตาใน	อโหสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อตีตทิวเสสุ	กาลสัตตมีใน	อโหสิ		นนฺทสฺส	
สามีสัมพันธะใน	อตฺตภาโว		ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส	วิกติกัตตาใน	อโหสิ,		อิทานิ	กาลสัตตมี
ใน	ชาโต		อตฺตภาโว	สุทธกัตตาใน	ชาโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก		นนฺทสฺส	สามีสัมพันธะใน	
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อตฺตภาโว		สุจฺฉนฺนเคหสทิโส	วิกติกัตตาใน	ชาโต,		หิศัพท์	เหตุโชตกะ		อย�	วิเสสนะ
ของ	นนฺโทๆ	สุทธกัตตาใน	ปตฺโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก		อตฺตภาว�	การิตกัมมะใน	ปาเปตุ�		
อตฺตนา	อนภิหิตกัตตาใน	ทิฏฺ-		ทิพฺพจฺฉราน�	สามีสัมพันธะใน	ทิฏฺกาลโตๆ	อปาทาน
ใน	 ปฏฺายๆ	 กิริยาวิเสสนะใน	 ปาเปตุ�	 	 ปพฺพชิตกิจฺจสฺส	 สามีสัมพันธะใน	 มตฺถก�ๆ		
สัมปาปุณียกัมมะใน	 ปาเปตุ�ๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	 วายมนฺโตๆ	 อัพภันตรกิริยาของ		
นนฺโท		ต�	วิเสสนะของ	กิจฺจ�ๆ	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปตฺโต”		อิติศัพท์	อาการะใน	วตฺวาๆ	
ปุพพกาลกิริยาใน	อภาสิ		อิมา	วิเสสนะของ	คาถาๆ	อวุตตกัมมะใน	อภาสิ

	 	 “วุฏฺิ	 สุทธกัตตาใน	 สมติวิชฺฌติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		
ยถา	อุปมาโชตกะ		อคาร�	อวุตตกัมมะใน	สมติวิชฺฌติ		ปุคฺคเลน		
อนภิหิตกัตตาใน	ทุจฺฉนฺน�ๆ	วิเสสนะของ	อคาร�;		ราโค	สุทธกัตตา	
ใน	สมติวิชฺฌติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอว�	อุปเมยยโชตกะ			
ปุคฺคเลน	 อนภิหิตกัตตาใน	 อภาวิต�ๆ	 วิเสสนะของ	 จิตฺต�ๆ		
อวุตตกัมมะใน	สมติวิชฺฌติ	ฯ		

	 	 วุฏฺิ	 สุทธกัตตาใน	 สมติวิชฺฌติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		
ยถา	 อุปมาโชตกะ	 	 อคาร�	 อวุตตกัมมะใน	 สมติวิชฺฌติ			
ปุคฺคเลน	 อนภิหิตกัตตาใน	 สุจฺฉนฺน�ๆ	 วิเสสนะของ	 อคาร�	 	 น-
ศัพท์	ปฏิเสธะใน	สมติวิชฺฌติ;		ราโค	สุทธกัตตาใน	สมติวิชฺฌติๆ		
อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอว�	อุปเมยยโชตกะ		ปุคฺคเลน	อนภิหิต-	
กัตตาใน	 สุภาวิต�ๆ	 วิเสสนะของ	 จิตฺต�ๆ	 อวุตตกัมมะใน		
สมติวิชฺฌติ	 	นศัพท์	ปฏิเสธะใน	สมติวิชฺฌติ”	 	อิติศัพท์	สรูปะ
ใน	อิมา		คาถา	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๕๗.	 ตตฺถ		อคารนฺติ		ยงฺกิญฺจิ		เคห�	ฯ		

	 ตตฺถ		(ปเทสุ)		“อคารนฺติ		(ปทสฺส)		“ยงฺกิญฺจิ		เคห�”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

	 (อตฺโถ)	อ.อรรถ		(อิติ)	ว่า		“เคห�	ซ่ึงเรือน		ยงฺกิ�ฺจิ	อย่างใดอย่างหน่ึง”		(อิติ)	ดังน้ี		
ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อคารนฺติ  (ปทสฺส)	แห่ง-	ในบท	ท.	เหล่าน้ันหนา	-บท	ว่า	“อคาร�”	
ดังน้ี	ฯ
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	 บรรดาบทเหล่าน้ัน	บทว่า	“อคาร�”	ความว่า	เรือนอย่างใดอย่างหน่ึง

	 ตตฺถ	วิเสสนะของ	ปเทสุๆ	นิทธารณะใน	ปทสฺส		“อคาร�”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	
ปทสฺสๆ	นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน	อตฺโถ		“ยงฺกิญฺจิ	วิเสสนะของ	เคห�ๆ	อวุตต-
กัมมะใน	สมติวิชฺฌติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๕๘.	 ทุจฺฉนฺนนฺติ		วิรลจฺฉนฺน�		ฉิทฺทาวฉิทฺท�	ฯ

	 “ทุจฺฉนฺนนฺติ		(ปทสฺส)		“วิรลจฺฉนฺน�		ฉิทฺทาวฉิทฺท�”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ		

	 (อตฺโถ)	อ.อรรถ		(อิติ)	ว่า		“วิรลจฺฉนฺน�	อันบุคคลมุงแล้วห่าง		ฉิทฺทาวฉิทฺท�	คือว่า	อัน
มีช่องใหญ่และช่องน้อย”		(อิติ)	ดังน้ี		(ปทสฺส)	แห่งบท		“ทุจฺฉนฺนนฺติ	ว่า	“ทุจฺฉนฺน�”	
ดังน้ี	ฯ

	 บทว่า	“ทุจฺฉนฺน�”	ความว่า	ที่บุคคลมุงไว้ห่าง	คือ	มีช่องน้อยใหญ่

	 “ทุจฺฉนฺน�”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	ปทสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อตฺโถ		“วิรลจฺฉนฺน�		
ก็ดี		ฉิทฺทาวฉิทฺท�	ก็ดี	วิเสสนะของ	อคาร�		วิรลจฺฉนฺน�	วิวริยะใน	ฉิทฺทาวฉิทฺท�ๆ	วิวรณะ”		
อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะฯ

	 ...............................................................................................................................
๕๙.	 สมติวิชฺฌตติี		วสฺสวุฏฺิ		วินิวิชฺฌติ	ฯ		

	 “สมติวิชฺฌตติี		(ปทสฺส)		“วสฺสวุฏฺิ		วินิวิชฺฌติ”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

	 (อตฺโถ)	อ.อรรถ		(อิติ)	ว่า		“วสฺสวุฏฺิ	อ.ฝนในฤดูฝน		วินิวิชฺฌต	ิย่อมร่ัวรด”		(อิติ) 
ดังน้ี		(ปทสฺส)	แห่งบท		“สมติวิชฺฌตีต	ิว่า	“สมติวิชฺฌติ”	ดังน้ี	ฯ

	 บทว่า	“สมติวิชฺฌติ”	ความว่า	ฝนในฤดูฝนย่อมร่ัวรด

	 “สมติวิชฺฌติ”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	ปทสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อตฺโถ		“วสฺสวุฏฺิ	
สุทธกัตตาใน	วินิวิชฺฌติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ	
...............................................................................................................................

	 ...............................................................................................................................
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๖๐.	 อภาวิตนฺติ		ต�		อคาร�		วุฏฺิ		วิย		ภาวนารหิตตฺตา		อภาวิต�		จิตฺต�		ราโค		สมติวิชฺฌติ,		
น		เกวล�		ราโค	ว,		โทสโมหมานาทโย		สพฺพกฺกิเลสา		ตถารูปํ		จิตฺต�		อติวิชฺฌนฺติเยว	ฯ	

อภาวิตนฺติ		(ปทสฺส)		“ต�		อคาร�		(สมติวิชฺฌนฺตี)		วุฏฺิ		วิย		(จิตฺตสฺส)		ภาวนารหิตตฺตา		(ปุคฺคเลน)			
อภาวิต�	 	 จิตฺต�	 	 ราโค	 	 สมติวิชฺฌติ,	 	 น	 	 เกวล�	 	 ราโค	 ว	 	 (สมติวิชฺฌติ),	 	 โทสโมหมานาทโย			
สพฺพกฺกิเลสา		ตถารูปํ		จิตฺต�		อติวิชฺฌนฺติเยว”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

	 (อตฺโถ)	 อ.อรรถ	 	 (อิติ)	 ว่า	 	 “ราโค	 อ.ราคะ	 	 สมติวิชฺฌต	ิ ย่อมร่ัวรด	 	 จิตฺต�	 ซ่ึงจิต		
(ปุคฺคเลน)  อภาวิต�	อัน-	อันบุคคล	 -ไม่ให้เจริญแล้ว	 	 (จิตฺตสฺส)  ภาวนารหิตตฺตา 
เพราะความที่แห่งจิต	 เป็นธรรมชาตเว้นแล้วจากภาวนา	 	 วุฏฺิ  วิย	 ราวกะ	 อ.ฝน			
(สมติวิชฺฌนฺตี)	ร่ัวรดอยู่		ต�  อคาร�	ซ่ึงเรือนน้ัน,		ราโค ว	อ.ราคะเทียว		(สมติวิชฺฌติ)		
ย่อมร่ัวรด		เกวล�	อย่างเดียว		น หามิได้,		สพฺพกฺกิเลสา	อ.กิเลสทั้งปวง	ท.		โทสโมห-
มานาทโย	มีโทสะ	โมหะ	และมานะเป็นต้น		อติวิชฺฌนฺติ  เอว	ย่อมร่ัวรดย่ิงน่ันเทียว		
จิตฺต�	ซ่ึงจิต		ตถารูปํ	อันมีอย่างน้ันเป็นรูป”		(อิติ)	ดังน้ี		(ปทสฺส)	แห่งบท		“อภาวิตนฺติ		
ว่า	“อภาวิต�”	ดังน้ี	ฯ

	 บทว่า	 “อภาวิต�”	 ความว่า	 “ราคะย่อมร่ัวรดจิตที่บุคคลไม่อบรมแล้ว	 เพราะเว้นจาก
ภาวนา	เหมือนฝนร่ัวรดเรือนน้ัน	ฉะน้ัน,	ไม่เฉพาะราคะเท่าน้ันที่ร่ัวรด,	กิเลสทั้งปวง	มี
โทสะ		โมหะ	และมานะ	เป็นต้น	ย่อมร่ัวรดจิตที่มีสภาพเช่นน้ันน่ันแหละ”

	 “อภาวิต�”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	ปทสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อตฺโถ		“ราโค	สุทธกัตตา	
ใน	 สมติวิชฺฌติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ต�	 วิเสสนะของ	 อคาร�ๆ	 อวุตตกัมมะใน		
สมติวิชฺฌนฺตีๆ	 วิเสสนะของ	 วุฏฺิๆ	 อุปมาลิงคัตถะ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	 ต�		
อคาร�	 	 สมติวิชฺฌนฺตี	 	 วุฏฺิ,	 	 จิตฺตสฺส	 ภาวาทิสัมพันธะใน	 ภาวนารหิตตฺตาๆ	 เหตุใน		
สมติวิชฺฌติ		ปุคฺคเลน	อนภิหิตกัตตาใน	อภาวิต�ๆ	วิเสสนะของ	จิตฺต�ๆ	อวุตตกัมมะใน	
สมติวิชฺฌติ,		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	ราโคๆ	สุทธกัตตาใน	สมติวิชฺฌติๆ	อาขยาต-
บทกัตตุวาจก		นศัพท์	ปฏิเสธนัตถะ		เกวล�	กิริยาวิเสสนะใน	สมติวิชฺฌติ,		โทสโมห-	
มานาทโย	 วิเสสนะของ	 สพฺพกฺกิเลสาๆ	 สุทธกัตตาใน	 อติวิชฺฌนฺติๆ	 อาขยาตบท
กัตตุวาจก	 	 ตถารูปํ	 วิเสสนะของ	 จิตฺต�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 อติวิชฺฌนฺติ	 	 เอวศัพท์		
อวธารณะเข้ากับ	อติวิชฺฌนฺติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
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๖๑.	 สุภาวิตนฺติ		สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ		สุภาวิต�		เอวรูปํ		จิตฺต�		สุจฺฉนฺน�		เคห�		วุฏฺิ		วิย		
ราคาทโย		กิเลสา		อติวิชฺฌิตุ�		น		สกฺโกนฺตีติ	ฯ

	 “สภุาวิตนฺติ		(ปทสฺส)		“(ปุคฺคเลน)		สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ		สุภาวิต�		เอวรูปํ		จิตฺต�		(ปุคฺคเลน)		
สุจฺฉนฺน�		เคห�		(อติวิชฺฌิตุ�		อสกฺโกนฺตี)		วุฏฺิ		วิย		ราคาทโย		กิเลสา		อติวิชฺฌิตุ�		น		สกฺโกนฺตีติ	
(อตฺโถ)	ฯ

			 (อตฺโถ)	อ.อรรถ		อิติ	ว่า		“กิเลสา	อ.กิเลส	ท.		ราคาทโย	มีราคะเป็นต้น		น  สกฺโกนฺติ		
ย่อมไม่อาจ	 	 อติวิชฺฌิตุ�	 เพ่ืออันร่ัวรด	 	 จิตฺต�	 ซ่ึงจิต	 	 เอวรูปํ	 อันมีอย่างน้ีเป็นรูป			
(ปุคฺคเลน)  สุภาวิต�	 อัน-	 อันบุคคล	 -ให้เจริญดีแล้ว	 	 สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ	 ด้วย
สมถภาวนา	และวิปัสสนาภาวนา	ท.		วุฏฺิ  วิย			ราวกะ	อ.ฝน		(อสกฺโกนฺตี)	ไม่อาจ
อยู่		อติวิชฺฌิตุ�	เพ่ืออันร่ัวรด		เคห�	ซ่ึงเรือน		(ปุคฺคเลน)  สุจฺฉนฺน�	อัน-	อันบุคคล	-มุง
บังดีแล้ว”		อิติ	ดังน้ี		(ปทสฺส)	แห่งบท		“สุภาวิตนฺติ	ว่า	“สุภาวิต�”	ดังน้ี	ฯ

	 บทว่า	“สุภาวิต�”	ความว่า	กิเลสทั้งหลาย	มีราคะ	เป็นต้น	ย่อมไม่สามารถเพ่ืออันร่ัวรด
จิตที่บุคคลอบรมดีแล้วด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา	 เหมือนฝนไม่สามารถร่ัว
รดเรือนที่บุคคลมุงบังไว้ดีแล้ว”

	 “สุภาวิต�”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	ปทสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อตฺโถ	 	 “ราคาทโย		
วิเสสนะของ	 กิเลสาๆ	 สุทธกัตตาใน	 สกฺโกนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคเลน		
อนภิหิตกัตตาใน	สุภาวิต�		สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ	กรณะใน	สุภาวิต�ๆ	ก็ดี		เอวรูปํ	ก็ดี		
วิเสสนะของ	 จิตฺต�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อติวิชฺฌิตุ�	 	 ปุคฺคเลน	อนภิหิตกัตตาใน	สุจฺฉนฺน�ๆ		
วิเสสนะของ	 เคห�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 อติวิชฺฌิตุ�ๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	 อสกฺโกนฺตีๆ		
วิเสสนะของ	วุฏฺิๆ	อุปมาลิงคัตถะ		 วิยศัพท์	อุปมาโชตกะเข้ากับ	ปุคฺคเลน		สุจฺฉนฺน�		
เคห�	 	อติวิชฺฌิตุ�	 	อสกฺโกนฺตี	 	 วุฏฺิ,	 	อติวิชฺฌิตุ�	 ตุมัตถสัมปทานใน	สกฺโกนฺติ	 	นศัพท์		
ปฏิเสธะใน	สกฺโกนฺติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
๖๒.	 คาถาปริโยสาเน		พหู		โสตาปตฺติผลาทีนิ		ปาปุณึสุ	ฯ

	 คาถาปริโยสาเน		พหู		(ชนา)		โสตาปตฺติผลาทีนิ		(อริยผลานิ)		ปาปุณึสุ	ฯ

	 คาถาปริโยสาเน	ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา		พหู  (ชนา)	อ.ชน	ท.	มาก		
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ปาปุณึส	ุบรรลุแล้ว		(อริยผลานิ)	ซ่ึงอริยผล	ท.		โสตาปตฺติผลาทีนิ	มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น	ฯ

	 เวลาจบพระคาถา	ชนเป็นจ�านวนมาก	บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น

	 คาถาปริโยสาเน	 กาลสัตตมีใน	 ปาปุณึสุ	 	 พหู	 วิเสสนะของ	 ชนาๆ	 สุทธกัตตาใน		
ปาปุณึสุๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 โสตาปตฺติผลาทีนิ	 วิเสสนะของ	 อริยผลานิๆ		
สัมปาปุณียกัมมะใน	ปาปุณึสุ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๖๓.		 มหาชนสฺส		สาตฺถิกา		เทสนา		อโหสิ	ฯ		

	 เทสนา	อ.พระเทศนา		สาตฺถิกา	เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์		อโหสิ 
ได้มีแล้ว		มหาชนสฺส	แก่มหาชน	ฯ

	 พระเทศนา	ได้เป็นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชน

	 เทสนา	สุทธกัตตาใน	อโหสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		มหาชนสฺส	สัมปทานใน	อโหสิ		
สาตฺถิกา	วิกติกัตตาใน	อโหสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๖๔.	 อถ		ภิกฺขู		ธมฺมสภาย�		กถ�		สมุฏฺาเปสุ�		“อาวุโส		พุทฺธา		จ		นาม		อจฺฉริยา,		ชนปท-

กลฺยาณึ		นิสฺสาย		อุกฺกณฺิโต		นามายสฺมา		นนฺโท		สตฺถารา		เทวจฺฉรา		อามิส�		กตฺวา		
วินีโตติ	ฯ	

		 อถ		ภิกฺขู		ธมฺมสภาย�		กถ�		สมุฏฺาเปสุ�		“อาวุโส		พุทฺธา		จ		นาม		อจฺฉริยา		(โหนฺติ),		ชนปท-	
กลฺยาณึ		นิสฺสาย		อุกฺกณฺิโต		นาม		อายสฺมา		นนฺโท		สตฺถารา		เทวจฺฉรา		อามิส�		กตฺวา		วินีโตติ	ฯ

	 อถ คร้ังน้ัน		ภิกฺขู	อ.ภิกษุ	ท.		กถ�	ยังวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		อิติ	ว่า		“อาวุโส	ดูก่อน
ท่านผู้มีอายุ	ท.	 จ	ก็		พุทฺธา  นาม	ช่ือ	อ.พระพุทธเจ้า	ท.		อจฺฉริยา	เป็นผู้น่าอัศจรรย์		
(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		นนฺโท	อ.พระนันทะ		อายสฺมา	ผู้มีอายุ		อุกฺกณฺิโต  นาม	ช่ือว่าผู้
กระสันข้ึนแล้ว		นิสฺสาย	เพราะอาศัย		ชนปทกลฺยาณึ	ซ่ึงนางชนบทกัลยาณี		สตฺถารา		
อันพระศาสดา		กตฺวา	ทรงกระท�าแล้ว		เทวจฺฉรา	ซ่ึงนางเทพอัปสร	ท.		อามิส� ให้เป็น
อามิส		วินีโต	ทรงแนะน�าแล้ว”		อิติ	ดังน้ี		สมุฏฺาเปสุ�	ให้ต้ังข้ึนพร้อมแล้ว		ธมฺมสภาย�		
ในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซ่ึงธรรม	ฯ
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	 ทน้ัีน	 พวกภิกษุสนทนากันที่ธรรมสภาว่า	 “ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย	 ก็ธรรมดาว่า
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้น่าอัศจรรย์,	 พระนันทะผู้มีอายุ	 ข้ึนช่ือว่าผู้กระสันข้ึนแล้ว	
เพราะอาศัยนางชนบทกัลยาณี	 พระศาสดาทรงกระท�านางเทพอัปสรทั้งหลายให้เป็น
อามิส	ทรงแนะน�าแล้ว”

	 อถ	กาลสัตตมี		ภิกฺขู	เหตุกัตตาใน	สมุฏฺาเปสุ�ๆ	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		ธมฺมสภาย�		
วิสยาธาระใน	สมุฏฺาเปสุ�		กถ�	การิตกัมมะใน	สมุฏฺาเปสุ�		“อาวุโส	อาลปนะ		จศัพท์		
วากยารัมภโชตกะ	 	 นามศัพท์	 ปสังสัตถะเข้ากับ	 พุทธาๆ	 สุทธกัตตาใน	 โหนฺติๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก		อจฺฉริยา	วิกติกัตตาใน	โหนฺติ,		นามศัพท์	ครหัตถะโชตกะเข้า
กับ	อุกฺกณฺิโตๆ	ก็ดี		อายสฺมา	ก็ดี	วิเสสนะของ	นนฺโทๆ	วุตตกัมมะใน	วินีโตๆ	กิตบท-	
กัมมวาจก	 	 ชนปทกลฺยาณึ	 อวุตตกัมมะใน	 นิสฺสายๆ	 เหตุใน	 อุกฺกณฺิโต	 	 สตฺถารา		
อนภิหิตกัตตาใน	วินีโต		เทวจฺฉรา	อวุตตกัมมะใน	กตฺวา		อามิส�	วิกติกัมมะใน	กตฺวาๆ	
สมานกาลกิริยาใน	วินีโต”		อิติศัพท์	สรูปะใน	กถ�	ฯ		

	 ...............................................................................................................................
๖๕.	 สตฺถา	 	 อาคนฺตฺวา	 	 “กาย	 	 นุตฺถ	 	 ภิกฺขเว	 	 เอตรหิ	 	 กถาย	 	 สนฺนิสินฺนาติ	 	 ปุจฺฉิตฺวา			

“อิมาย	 	 นามาติ	 	 วุตฺเต,	 	 “น	 	 ภิกฺขเว	 	 อิทาเนว,	 	 ปุพฺเพเปส	 	 มยา	 	 มาตุคาเมน			
ปโลเภตฺวา		วินีโตเยวาติ		วตฺวา		เตหิ		ยาจิโต		อตีต�		อาหริ	ฯ

	 สตฺถา		อาคนฺตฺวา		“(ตุมฺเห)		กาย		นุ		อตฺถ		ภิกฺขเว		เอตรหิ		กถาย		สนฺนิสินฺนาติ		ปุจฺฉิตฺวา		“(มย�		
เอตรหิ)		อิมาย		นาม		(กถาย		สนฺนิสินฺนา		อมฺห)”		อิติ		(วจเน		เตหิ		ภิกฺขูหิ)		วุตฺเต,		“น		ภิกฺขเว		
อิทานิ		เอว		(เอโส		นนฺโท		มยา		มาตุคาเมน		ปโลเภตฺวา		วินีโต),		ปุพฺเพปิ		เอโส		(นนฺโท)		มยา		
มาตุคาเมน		ปโลเภตฺวา		วินีโตเยวาติ		วตฺวา		เตหิ		(ภิกฺขูหิ)		ยาจิโต		อตีต�		(วตฺถุ�)		อาหริ	ฯ

	 สตฺถา	 อ.พระศาสดา	 	 อาคนฺตฺวา	 เสด็จมาแล้ว	 	 ปุจฺฉิตฺวา	 ตรัสถามแล้ว	 	 อิติ	 ว่า		
“ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.		(ตุมฺเห)	อ.เธอ	ท.		สนฺนิสินฺนา	เป็นผู้น่ังพร้อมกันแล้ว		กถาย		
ด้วยวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		กาย  นุ	อะไรหนอ		อตฺถ	ย่อมมี		เอตรหิ	ในกาลน้ี”		อิติ 
ดังน้ี,		(วจเน)	คร้ันเม่ือค�า		อิติ	ว่า		“(มย�)	อ.ข้าพระองค์	ท.		(สนฺนิสินฺนา)	เป็นผู้น่ัง
พร้อมกันแล้ว		(กถาย)	ด้วยวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		อิมาย  นาม	ช่ือน้ี		(อมฺห)	ย่อมมี		
(เอตรหิ)	ในกาลน้ี”		อิติ	ดังน้ี		(เตหิ  ภิกฺขูหิ)	อันภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		วุตฺเต	กราบทูล	
แล้ว,		วตฺวา	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.		(เอโส  นนฺโท)	อ.พระนันทะ	



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑58 [๑.ยมก

น่ัน	 (มยา)	อันเรา		(ปโลเภตฺวา)	หลอกล่อแล้ว	 (มาตุคาเมน)	ด้วยมาตุคาม		(วินีโต)		
แนะน�าแล้ว		อิทานิ  เอว	ในกาลน้ีน่ันเทียว		น	หามิได้,		ปุพฺเพป	ิแม้ในกาลก่อน		เอโส  
(นนฺโท)	อ.พระนันทะน่ัน		มยา	อันเรา		ปโลเภตฺวา	หลอกล่อแล้ว		มาตุคาเมน ด้วย
มาตุคาม				วินีโต เอว	น�าไปวิเศษแล้วน่ันเทียว”		อิติ	ดังน้ี		เตหิ  (ภิกฺขูหิ)  ยาจิโต	ผู้
อันภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน	ทูลอ้อนวอนแล้ว		อาหริ	ทรงน�ามาแล้ว		อตีต�  (วตฺถุ�)	ซ่ึงเร่ือง	
อันเป็นไปล่วงแล้ว		

	 พระศาสดาเสด็จมา	ตรัสถามว่า	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	พวกเธอเป็นผู้น่ังประชุมคุยกัน
ด้วยเร่ืองอะไรหนอในกาลน้ี,	 เม่ือภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า	 “ด้วยเร่ืองช่ือน้ี”	 ดังน้ี,	 จึง
ตรัสว่า	 “มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ันนะภิกษุทั้งหลาย,	 ถึงในกาลก่อน	 พระนันทะน่ัน	 เราก็
หลอกล่อด้วยมาตุคามแล้วก็น�าไป”	 ผู้ที่ภิกษุเหล่าน้ันทูลอ้อนวอน	 ทรงน�าอดีตนิทาน
มาเล่า

	 สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	 อาหริๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อาคนฺตฺวา	 ปุพพกาลกิริยาใน	
ปุจฺฉิตฺวา		“ภิกฺขเว	อาลปนะ		ตุมฺเห	สุทธกัตตาใน	อตฺถๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		กาย	
วิเสสนะของ	กถาย		นุศัพท์	ปุจฉนัตถะ		เอตรหิ	กาลสัตตมีใน	อตฺถ		กถาย	กรณะใน	
สนฺนิสินฺนาๆ	วิกติกัตตาใน	อตฺถ”		อิติศัพท์	อาการะใน	ปุจฺฉิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	
วตฺวา,		“มย�	สุทธกัตตาใน	อมฺหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอตรหิ	กาลสัตตมีใน	อมฺห	
นามศัพท์	สัญญาโชตกะเข้ากับ	อิมายๆ	 วิเสสนะของ	กถายๆ	กรณะใน	สนฺนิสินฺนาๆ	
วิกติกัตตาใน	อมฺห”		อิติศัพท์	สรูปะใน	วจเนๆ	ลักขณะใน	วุตฺเตๆ	ลักขณกิริยา		เตหิ	
วิเสสนะของ	ภิกฺขูหิๆ	อนภิหิตกัตตาใน	วุตฺเต,		“ภิกฺขเว	อาลปนะ		เอโส	วิเสสนะของ		
นนฺโทๆ	 วุตตกัมมะใน	 วินีโตๆ	 กิตบทกัมมวาจก	 	 นศัพท์	 ปฏิเสธนัตถะ	 	 เอวศัพท์		
อวธารณะเข้ากับ	 อิทานิๆ	 กาลสัตตมีใน	 วินีโต	 	 มยา	 อนภิหิตกัตตาใน	 วินีโต			
มาตุคาเมน	กรณะใน	ปโลเภตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วินีโต,		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้า
กับ	 ปุพฺเพๆ	กาลสัตตมีใน	 วินีโต	 	 เอโส	 วิเสสนะของ	 นนฺโทๆ	 วุตตกัมมะใน	 วินีโตๆ		
กิตบทกัมมวาจก	 	 มยา	 อนภิหิตกัตตาใน	 วินีโต	 	 มาตุคาเมน	 กรณะใน	 ปโลเภตฺวาๆ	
ปุพพกาลกิริยาใน	 วินีโต	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 วินีโต”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน		
วตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ยาจิโต	 	 เตหิ	 วิเสสนะของ	 ภิกฺขูหิๆ	 อนภิหิตกัตตาใน		
ยาจิโตๆ	วิเสสนะของ	สตฺถา		อตีต�	วิเสสนะของ	วตฺถุ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อาหริ	ฯ
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๖๖.	 อตีเต		พาราณสิย�		พฺรหฺมทตฺเต		รชฺช�		กาเรนฺเต		พาราณสีวาสี		กปฺปโก		นาม		วาณิโช		
อโหสิ	ฯ		

	 อตีเต		พาราณสิย�		พฺรหฺมทตฺเต		(ปุคฺคล�)		รชฺช�		กาเรนฺเต		พาราณสีวาสี		กปฺปโก		นาม		วาณิโช		

อโหสิ	ฯ

	 อตีเต	 ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว	 	พฺรหฺมทตฺเต	คร้ันเม่ือพระเจ้าพรหมทัต	 	 (ปุคฺคล�) 
ทรงยังบุคคล		กาเรนฺเต	ให้กระท�าอยู่		รชฺช�	ซ่ึงความเป็นแห่งพระราชา		พาราณสิย� 
ในเมืองพาราณสี		วาณิโช	อ.พ่อค้า		กปฺปโก  นาม	ช่ือว่ากัปปกะ		พาราณสีวาสี	ผู้
อยู่ในเมืองพาราณสีโดยปกติ		อโหสิ	ได้มีแล้ว	ฯ

	 ในอดีตกาล	 เม่ือพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชย์ในเมืองพาราณสี	 ได้มีพ่อค้าช่ือว่า	
กัปปกะ	ชาวเมืองพาราณสี

	 อตีเต	กาลสัตตมีใน	อโหสิ		พาราณสิย�	วิสยาธาระใน	กาเรนฺเต		พฺรหฺมทตฺเต	ลักขณะ
ใน	 กาเรนฺเตๆ	 ลักขณกิริยา	 	 ปุคฺคล�	 การิตกัมมะใน	 กาเรนฺเต	 	 รชฺช�	 อวุตตกัมมะใน		
กาเรนฺเต,	 	พาราณสีวาสี	ก็ดี	 	กปฺปโก	ก็ดี	 วิเสสนะของ	วาณิโช		นามศัพท์	สัญญา-	
โชตกะเข้ากับ	กปฺปโก		วาณิโช	สุทธกัตตาใน	อโหสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๖๗.	 ตสฺเสโก		คทฺรโภ		กุมฺภภาร�		วหติ	ฯ		

	 ตสฺส		(วาณิชสฺส)		เอโก		คทฺรโภ		กุมฺภภาร�		วหติ	ฯ

	 คทฺรโภ	 อ.ลา	 	 เอโก	 ตัวหน่ึง	 	 ตสฺส  (วาณิชสฺส)	 ของพ่อค้าน้ัน	 	 วหต	ิ ย่อมน�าไป			
กุมฺภภาร�	ซ่ึงภาระคือหม้อ	ฯ

	 ลาตัวหน่ึงของพ่อค้าน้ัน	ย่อมน�าภาระคือหม้อไป

	 เอโก	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	วหติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตสฺส	วิเสสนะ
ของ	วาณิชสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	คทฺรโภ		กุมฺภภาร�	อวุตตกัมมะใน	วหติ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๖๘.	 ทิวเส		ทิวเส		สตฺต		โยชนานิ		คจฺฉติ	ฯ		

	 (โส		คทฺรโภ)		ทิวเส		ทิวเส		สตฺต		โยชนานิ		คจฺฉติ	ฯ

	 (โส  คทฺรโภ)	อ.ลานั้น	 	คจฺฉติ	 ย่อมไป		โยชนานิ	สิ้นโยชน์	ท.	 	สตฺต	 เจ็ด		 ทิวเส   
ทิวเส	ในวันๆ	ฯ

	 ลาน้ันไปสิ้นระยะทาง	๗	โยชน์	ทุกๆ	วัน

	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	คจฺฉติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ทิวเส		ทิวเส	
กาลสัตตมีใน	คจฺฉติ		สตฺต	วิเสสนะของ	โยชนานิๆ	อัจจันตสังโยคะใน	คจฺฉติ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๖๙.	 โส	 	 เอกสฺมึ	 	สมเย	 	คทฺรภภารเกหิ	 	ตกฺกสิล�	 	คนฺตฺวา	 	ยาว	 	ภณฺฑสฺส	 	 วิสฺสชฺชนา		

คทฺรภ�		วิจริตุ�		วิสฺสชฺเชสิ	ฯ		

	 โส		(วาณิโช)		เอกสฺมึ		สมเย		คทฺรภภารเกหิ		ตกฺกสิล�		คนฺตฺวา		ยาว		ภณฺฑสฺส		วิสฺสชฺชนา		คทฺรภ�		
วิจริตุ�		วิสฺสชฺเชสิ	ฯ

	 เอกสฺมึ  สมเย	ในสมัยหน่ึง		โส  (วาณิโช)	อ.พ่อค้าน้ัน		คนฺตฺวา	ไปแล้ว		ตกฺกสิล� สู่
เมืองตักกศิลา	 	 คทฺรภภารเกหิ	 ด้วยภาระอันลาพึงน�าไป	 ท.	 	 วิสฺสชฺเชส	ิ ปล่อยแล้ว		
คทฺรภ�	ซ่ึงลา		วิจริตุ�	เพ่ืออันเที่ยวไป		ยาว	เพียงไร		วิสฺสชฺชนา	แต่อันแก้		ภณฺฑสฺส 
ซ่ึงภัณฑะ	ฯ

	 สมัยหน่ึง	 พ่อค้าน้ันไปยังเมืองตักกศิลาด้วยภาระที่ลาพึงน�าไปทั้งหลาย	 ปล่อยลาเพ่ือ
เที่ยวไป	จนกว่าจะแก้ภัณฑะแล้วเสร็จ

	 โส	 วิเสสนะของ	วาณิโชๆ	สุทธกัตตาใน	 วิสฺสชฺเชสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอกสฺมึ		
วิเสสนะของ	 สมเยๆ	 กาลสัตตมีใน	 วิสฺสชฺเชสิ	 	 คทฺรภภารเกหิ	 กรณะใน	 คนฺตฺวา			
ตกฺกสิล�	สัมปาปุณียกัมมะใน	คนฺตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วิสฺสชฺเชสิ		ยาวศัพท์	กิริยา-
วิเสสนะใน	วิจริตุ�		ภณฺฑสฺส	ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน	วิสฺสชฺชนาๆ	อปาทานใน	ยาว		คทฺรภ�	
อวุตตกัมมะใน	วิสฺสชฺเชสิ		วิจริตุ�	ตุมัตถสัมปทานใน	วิสฺสชฺเชสิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
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๗๐.	 อถสฺส		โส		คทฺรโภ		ปริขาปิฏฺเ		จรมาโน		เอก�		คทฺรภึ		ทิสฺวา		อุปสงฺกมิ	ฯ		

	 อถ		อสฺส		(วาณิชสฺส)		โส		คทฺรโภ		ปริขาปิฏฺเ		จรมาโน		เอก�		คทฺรภึ		ทิสฺวา		อุปสงฺกมิ	ฯ

	 อถ	คร้ังน้ัน		โส  คทฺรโภ	อ.ลาน้ัน		อสฺส  (วาณิชสฺส)	ของพ่อค้าน้ัน		จรมาโน	เที่ยว
ไปอยู่		ปริขาปิฏฺเ	บนหลังแห่งคู		ทิสฺวา	เห็นแล้ว		คทฺรภึ	ซ่ึงนางลา		เอก�	ตัวหน่ึง		
อุปสงฺกมิ	เข้าไปหาแล้ว	ฯ

	 ทน้ัีน	ลาน้ันของพ่อค้าน้ัน	เที่ยวไปบนหลังคูน�้า	เห็นนางลาตัวหน่ึง	จึงเข้าไปหา

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 โส	 วิเสสนะของ	 คทฺรโภๆ	 สุทธกัตตาใน	 อุปสงฺกมิๆ	 อาขยาตบท
กัตตุวาจก	 	 อสฺส	 วิเสสนะของ	 วาณิชสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 คทฺรโภ	 	 ปริขาปิฏฺเ		
วิสยาธาระใน	 จรมาโนๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 คทฺรโภ	 	 เอก�	 วิเสสนะของ	 คทฺรภึๆ		
อวุตตกัมมะใน	ทิสฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อุปสงฺกมิ	ฯ		

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๗๑.	 สา		เตน		สทฺธึ		ปฏิสนฺถาร�		กโรนฺตี		อาห		“กุโต		อาคโตสีติ	ฯ		

	 สา		(คทฺรภี)		เตน		(คทฺรเภน)		สทฺธึ		ปฏิสนฺถาร�		กโรนฺตี		อาห		“(ตฺว�)		กุโต		(านโต)	อาคโตสีติ	ฯ	

สา  (คทฺรภี)	อ.นางลาน้ัน		กโรนฺตี	เม่ือกระท�า		ปฏิสนฺถาร�	ซ่ึงปฏิสันถาร		สทฺธึ	กับ		
เตน  (คทฺรเภน)	ด้วยลาน้ัน		อาห	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“(ตฺว�)	อ.ท่าน		อาคโต	เป็นผู้
มาแล้ว		กุโต  (านโต)	แต่ที่ไหน		อสิ	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ		

	 นางลาน้ันท�าการปฏิสันถารกับด้วยลาน้ัน	กล่าวว่า	“ท่านมาจากไหน?”

	 สา	 วิเสสนะของ	คทฺรภีๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เตน	 วิเสสนะ
ของ	 คทฺรเภนๆ	 สหัตถตติยาเข้ากับ	 สทฺธึๆ	 กิริยาสมวายะใน	 กโรนฺตี	 	 ปฏิสนฺถาร�		
อวุตตกัมมะใน	กโรนฺตีๆ	อัพภันตรกิริยาของ	คทฺรภี		“ตฺว�	สุทธกัตตาใน	อสิๆ	อาขยาต-
บทกัตตุวาจก	 	 กุโต	 วิเสสนะของ	 านโตๆ	 อปาทานใน	 อาคโตๆ	 วิกติกัตตาใน	 อสิ”			
อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๗๒.	 “พาราณสิโตติ	ฯ		

	 (โส		คทฺรโภ)		“(อห�)		พาราณสิโต		(อาคโต		อมฺหิ)”		อิติ		(อาห)	ฯ

	 (โส  คทฺรโภ)	อ.ลานั้น		(อาห)	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“(อห�)	อ.เรา		(อาคโต)	เป็นผู้มาแล้ว		
พาราณสิโต	จากเมืองพาราณสี		(อมฺหิ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ลาน้ันกล่าวว่า	“จากเมืองพาราณสี”

	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“อห�	สุทธกัตตา	
ใน	 อมฺหิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 พาราณสิโต	 อปาทานใน	 อาคโตๆ	 วิกติกัตตาใน	
อมฺหิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๗๓.	 “เกน		กมฺเมนาติ	ฯ

			 (สา		คทฺรภี)		“(ตฺว�)		เกน		กมฺเมน		(อาคโต		อสิ)”		อิติ		(ปุจฺฉิ)	ฯ

	 (สา  คทฺรภี)	อ.นางลาน้ัน		(ปุจฺฉิ)	ถามแล้ว		อิติ	ว่า		“(ตฺว�)	อ.ท่าน		(อาคโต)	เป็นผู้
มาแล้ว		เกน  กมฺเมน	ด้วยการงานอะไร		(อสิ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 นางลาน้ัน	ถามว่า	“ด้วยงานอะไร?”

	 สา	วิเสสนะของ	คทฺรภีๆ	สุทธกัตตาใน	ปุจฺฉิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ตฺว�	สุทธกัตตาใน	
อสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เกน	วิเสสนะของ	กมฺเมนๆ	กรณะใน	อาคโตๆ	วิกติกัตตา	
ใน	อสิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	ปุจฺฉิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๗๔.	 “วาณิชกมฺเมนาติ	ฯ

			 (โส		คทฺรโภ)		“(อห�)		วาณิชกมฺเมน		(อาคโต		อมฺหิ)”		อิติ		(อาห)	ฯ

	 (โส  คทฺรโภ)	อ.ลานั้น		(อาห) กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“(อห�)	อ.เรา		(อาคโต)	เป็นผู้มาแล้ว		
วาณิชกมฺเมน	ด้วยการงานของพ่อค้า		(อมฺหิ)	ย่อมเป็น”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ลาน้ันกล่าวว่า	“ด้วยงานของพ่อค้า”
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	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“อห�	สุทธกัตตา	
ใน	 อมฺหิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 วาณิชกมฺเมน	 กรณะใน	 อาคโตๆ	 วิกติกัตตาใน	
อมฺหิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๗๕.	 “กิตฺตก�		ภาร�		วหสีติ	ฯ		

	 (สา		คทฺรภี)		“(ตฺว�)		กิตฺตก�		ภาร�		วหสีติ		(ปุจฺฉิ)	ฯ

	 (สา  คทฺรภี)	อ.นางลาน้ัน		(ปุจฺฉิ)	ถามแล้ว		อิติ	ว่า		“(ตฺว�)	อ.ท่าน		วหส	ิย่อมน�าไป		
ภาร�	ซ่ึงภาระ		กิตฺตก�	มีประมาณเท่าไร?”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 นางลาน้ันถามว่า	“ท่านน�าภาระไปมีประมาณเท่าไร?”

	 สา	วิเสสนะของ	คทฺรภีๆ	สุทธกัตตาใน	ปุจฺฉิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ตฺว�	สุทธกัตตา	
ใน	 วหสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 กิตฺตก�	 วิเสสนะของ	 ภาร�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 วหสิ”			
อิติศัพท์	อาการะใน	ปุจฺฉิ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๗๖.	 “กุมฺภภารนฺติ	ฯ		

	 (โส		คทฺรโภ)		“(อห�)		กุมฺภภาร�		วหามิ”		อิติ		(อาห)	ฯ

	 (โส  คทฺรโภ)	อ.ลานั้น		(อาห)	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“(อห�)	อ.เรา		วหามิ	ย่อมน�าไป			
กุมฺภภาร�	ซ่ึงภาระคือหม้อ”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ลาน้ันกล่าวว่า	“ขนหม้อไป”

	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“อห�	สุทธกัตตา
ใน	วหามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		กุมฺภภาร�	อวุตตกัมมะใน	วหามิ”		อิติศัพท์	อาการะ
ใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๗๗.	 “เอตฺตก�		ภาร�		วหนฺโต		กติโยชนานิ		คจฺฉสีติ	ฯ		

	 (สา		คทฺรภี)		“(ตฺว�)		เอตฺตก�		ภาร�		วหนฺโต		กติโยชนานิ		คจฺฉสีติ		(ปุจฺฉิ)	ฯ

	 (สา  คทฺรภี)	อ.นางลาน้ัน		(ปุจฺฉิ)	ถามแล้ว		อิติ	ว่า		“(ตฺว�)	อ.ท่าน		วหนฺโต	น�าไปอยู่		
ภาร�	ซ่ึงภาระ		เอตฺตก�	มีประมาณเท่าน้ี		คจฺฉสิ	ย่อมไป		กติโยชนานิ	สิ้นโยชน์เท่าไร	
ท.	?”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 นางลาน้ันถามว่า	“ท่านน�าภาระมีประมาณเท่าน้ี	ไปกี่โยชน์?”

	 สา	วิเสสนะของ	คทฺรภีๆ	สุทธกัตตาใน	ปุจฺฉิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ตฺว�	สุทธกัตตา
ใน	คจฺฉสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอตฺตก�	วิเสสนะของ	ภาร�ๆ	อวุตตกัมมะใน	วหนฺโตๆ		
อัพภันตรกิริยาของ	ตฺว�		กติโยชนานิ	อัจจันตสังโยคะใน	คจฺฉสิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	
ปุจฺฉิ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๗๘.	 “สตฺตโยชนานีติ	ฯ		

	 (โส		คทฺรโภ)		“(อห�)		สตฺตโยชนานิ		คจฺฉามิ”		อิติ		(อาห)	ฯ

	 (โส  คทฺรโภ)	อ.ลานั้น	 	 (อาห)	กล่าวแล้ว	 	 อิติ	 ว่า	 	 “(อห�)	อ.เรา	 	คจฺฉามิ	 ย่อมไป			
สตฺตโยชนานิ สิ้นโยชน์เจ็ด	ท.”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ลาน้ันกล่าวว่า	“ระยะทาง	๗	โยชน์”
	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“อห�	สุทธกัตตา	

ใน	คจฺฉามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	สตฺตโยชนานิ	อัจจันตสังโยคะใน	คจฺฉามิ”	 	อิติ
ศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๗๙.	 “คตฏฺาเน		เต		กาจิ		ปาทปริกมฺม�		วา		ปิฏฺิปริกมฺม�		วา		กโรนฺตี		อตฺถีติ	ฯ	

		 (สา		คทฺรภี)		“คตฏฺาเน		เต		กาจิ		(คทฺรภี)		ปาทปริกมฺม�		วา		ปิฏฺิปริกมฺม�		วา		กโรนฺตี		อตฺถีติ		
(ปุจฺฉิ)	ฯ
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	 (สา  คทฺรภี)	อ.นางลาน้ัน		 (ปุจฺฉิ)	ถามแล้ว		อิติ	 ว่า		“กาจิ  (คทฺรภี)	อ.นางลาไรๆ			
กโรนฺตี	กระท�าอยู่		ปาทปริกมฺม�  วา	ซ่ึงการนวดซ่ึงเท้าหรือ		ปิฏฺิปริกมฺม�  วา	หรือ
ว่าซ่ึงการนวดซ่ึงหลัง		คตฏฺาเน	ในที่เป็นที่ไป	 เต	ของท่าน		อตฺถิ	มีอยู่หรือ?”		อิติ 
ดังน้ี	ฯ		

		 นางลาน้ันถามว่า	“นางลาบางตัว	กระท�าการนวดเท้าหรือนวดหลังในที่ที่ท่านไป	มีอยู่
หรือ?”

	 สา	วิเสสนะของ	คทฺรภีๆ	สุทธกัตตาใน	ปุจฺฉิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“กาจิ	วิเสสนะ
ของ	 คทฺรภีๆ	 สุทธกัตตาใน	 อตฺถิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 คตฏฺาเน	 วิสยาธาระใน		
กโรนฺตี		เต	สามีสัมพันธะใน	คตฏฺาเน		ปาทปริกมฺม�	ก็ดี		ปิฏฺิปริกมฺม�	ก็ดี	อวุตตกัมมะ
ใน	กโรนฺตี		วา	สองศัพท์	ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ	ปาทปริกมฺม�	และ	ปิฏฺิปริกมฺม�		กโรนฺตี	
อัพภันตรกิริยาของ	คทฺรภี”		อิติศัพท์	อาการะใน	ปุจฺฉิ	ฯ			

	 ...............................................................................................................................
๘๐.	 “นตฺถิ		ภทฺเทติ	ฯ		

	 (โส		คทฺรโภ)		“(เอวรูปา		คทฺรภี)		นตฺถิ		ภทฺเทติ		(อาห)	ฯ

	 (โส  คทฺรโภ)	อ.ลาน้ัน		(อาห)	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“ภทฺเท	แน่ะนางผู้เจริญ		(เอวรูปา  
คทฺรภี)	อ.นางลา	ตัวมีอย่างน้ีเป็นรูป		นตฺถิ	ย่อมไม่มี”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ลาน้ันกล่าวว่า	“นางลาผู้เห็นปานน้ี	ย่อมไม่มี	นางผู้เจริญ”

	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภทฺเท	อาลปนะ		
เอวรูปา	 วิเสสนะของ	 คทฺรภีๆ	 สุทธกัตตาใน	 นตฺถิๆ	 กิริยาบทกัตตุวาจก”	 	 อิติศัพท์		
อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
๘๑.	 “เอว�		สนฺเต		มหาทุกฺข�		อนุโภสีติ	ฯ

			 (สา		คทฺรภี)		“เอว�		(ภาเว)		สนฺเต,		(ตฺว�)		มหาทุกฺข�		อนุโภสีติ		(อาห)	ฯ

	 (สา  คทฺรภี)	อ.นางลาน้ัน		(อาห)	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“เอว�  (ภาเว)	คร้ันเม่ือความเป็น
อย่างน้ัน		สนฺเต	มีอยู่,		(ตฺว�)	อ.ท่าน		อนุโภสิ	ย่อมเสวย		มหาทุกฺข�	ซ่ึงทุกข์อันใหญ่”		
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อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 นางลาน้ันกล่าวว่า	“เม่ือเป็นเช่นน้ี	ท่านย่อมเสวยทุกข์ใหญ่สินะ”

	 สา	 วิเสสนะของ	คทฺรภีๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		 “เอว�	 วิเสสนะ
ของ	ภาเวๆ	ลักขณะใน	สนฺเตๆ	ลักขณกิริยา,		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	อนุโภสิๆ	อาขยาตบท
กัตตุวาจก		มหาทุกฺข�	อวุตตกัมมะใน	อนุโภสิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๘๒.	 กิญฺจาปิ		หิ		ติรจฺฉานคตาน�		ปาทปริกมฺมาทิการโก		นาม		นตฺถิ,		กามสญฺโญชนฆฏฺฏนตฺถ�		

เอวรูปํ		กเถสิ	ฯ	

		 กญิฺจาปิ	 	 หิ	 	 ติรจฺฉานคตาน�	 	 ปาทปริกมฺมาทิการโก	 	 (ปุคฺคโล)	 	 นาม	 	 นตฺถิ,	 	 (คทฺรภี	 	 ปน)			
กามสญฺโญชนฆฏฺฏนตฺถ�		เอวรูปํ		(วจน�)		กเถสิ	ฯ

	 ห	ิ จริงอยู่	 	ปาทปริกมฺมาทิการโก  (ปุคฺคโล)  นาม	 ช่ือ	อ.บุคคล	 ผู้กระท�าซ่ึงกรรม
มีการนวดซ่ึงเท้าเป็นต้น	 	 ติรจฺฉานคตาน�	 แก่สัตว์เดรัจฉาน	 ท.	 	 นตฺถิ	 ย่อมไม่มี			
กิ�ฺจาปิ	แม้ก็จริง,		(ปน)	ถึงอย่างน้ัน		(คทฺรภี)	อ.นางลา		กเถสิ	กล่าวแล้ว		(วจน�)	
ซ่ึงค�า		เอวรูปํ	อันมีอย่างน้ีเป็นรูป		กามส�ฺโ�ชนฆฏฺฏนตฺถ�	เพ่ืออันกระทบซ่ึงกาม
สังโยชน์	ฯ

	 ความจริง	 ธรรมดาว่าบุคคลผู้ท�าการนวดเท้าเป็นต้นแก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย	 ไม่มี	
แม้ก็จริง,	ถึงอย่างน้ัน	นางลากล่าวค�าเช่นน้ี	เพ่ือมุ่งถึงกามสังโยชน์

	 หิศัพท์	 ทัฬหีกรณโชตกะ	 	 นามศัพท์	 สัญญาโชตกะเข้ากับ	 ปาทปริกมฺมาทิการโกๆ		
วิเสสนะของ	ปุคฺคโลๆ	สุทธกัตตาใน	นตฺถิๆ	กิริยาบทกัตตุวาจก		กิญฺจาปิ	อนุคคหัตถะ			
ติรจฺฉานคตาน�	 สัมปทานใน	 -การโก,	 	 ปนศัพท์	 อรุจิสูจนัตถะ	 	 คทฺรภี	 สุทธกัตตาใน		
กเถสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	กามสญฺโญชนฆฏฺฏนตฺถ�	สัมปทานใน	กเถสิ	 	 เอวรูปํ		
วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	กเถสิ	ฯ			

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๘๓.	 โส		ตสฺสา		กถาย		อุกฺกณฺิโต	ฯ		

	 โส		(คทฺรโภ)		ตสฺสา		(คทฺรภิยา)		กถาย		อุกฺกณฺิโต	ฯ

	 โส  (คทฺรโภ)	อ.ลานั้น		อุกฺกณฺิโต	กระสันข้ึนแล้ว		กถาย	ด้วยวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		
ตสฺสา  (คทฺรภิยา)	ของนางลาน้ัน	ฯ	

	 ลาน้ันกระสันข้ึนด้วยค�าพูดของนางลาน้ัน

	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	อุกฺกณฺิโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก		ตสฺสา	วิเสสนะ
ของ	คทฺรภิยาๆ	สามีสัมพันธะใน	กถายๆ	กรณะใน	อุกฺกณฺิโต	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๘๔.	 กปฺปโกปิ	 	ภณฺฑ�	 	 วิสฺสชฺเชตฺวา	 	ตสฺส	 	สนฺติก�	 	คนฺตฺวา	 	 “เอหิ	 	ตาต,	 	คมิสฺสามาติ			

อาห	ฯ		

	 กปฺปโกปิ		ภณฺฑ�	 	 วิสฺสชฺเชตฺวา		ตสฺส		(คทฺรภสฺส)		สนฺติก�	 	คนฺตฺวา		“(ตฺว�)	 	 เอหิ	 	ตาต,		(มย�)			
คมิสฺสามาติ		อาห	ฯ

	 กปฺปโกปิ	แม้	อ.นายกัปปกะ		วิสฺสชฺเชตฺวา	แก้แล้ว		ภณฺฑ�	ซ่ึงภัณฑะ		คนฺตฺวา	ไป
แล้ว		สนฺติก�	สู่ส�านัก		ตสฺส  (คทฺรภสฺส)	ของลาน้ัน		อาห	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“ตาต 
แน่ะพ่อ		(ตฺว�)	อ.เจ้า		เอหิ	จงมา,		(มย�)	อ.เรา	ท.		คมิสฺสาม	จักไป”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 แม้นายกัปปกะแก้ภัณฑะเสร็จแล้ว	 ก็ไปยังส�านักของลาน้ัน	 กล่าวว่า	 “แน่ะพ่อ	 เจ้าจง
มา	พวกเราจักไปกัน”

	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 กปฺปโกๆ	 สุทธกัตตาใน	 อาหๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		
ภณฺฑ�	 อวุตตกัมมะใน	 วิสฺสชฺเชตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 คนฺตฺวา	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	
คทฺรภสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	สนฺติก�ๆ	สัมปาปุณียกัมมะใน	คนฺตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	
อาห		“ตาต	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	เอหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,		มย�	สุทธกัตตา
ใน	คมิสฺสามๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๘๕.	 “คจฺฉถ		ตุมฺเห,		นาห�		คมิสฺสามีติ	ฯ

			 (โส		คทฺรโภ)		“คจฺฉถ		ตุมฺเห,		น		อห�		คมิสฺสามีติ		(อาห)	ฯ

	 (โส  คทฺรโภ)	อ.ลาน้ัน		(อาห)	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“ตุมฺเห	อ.ท่าน		คจฺฉถ	จงไป,		อห� 
อ.ข้าพเจ้า		น  คมิสฺสามิ	จักไม่ไป”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ลาน้ันกล่าวว่า	“เชิญท่านไปเถิด,	ข้าพเจ้าจักไม่ไป”

	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ตุมฺเห	สุทธ-
กัตตาใน	คจฺฉถๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,		อห�	สุทธกัตตาใน	คมิสฺสามิๆ	อาขยาตบท
กัตตุวาจก		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	คมิสฺสามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๘๖.	 อถ	 	น�	 	 ปุนปฺปุน�	 	ยาจิตฺวา	 	 “อนิจฺฉนฺต�	 	น�	 	ภาเยตฺวา	 	 เนสฺสามีติ	 	 จินฺเตตฺวา	 	อิม�			

คาถมาห
	 	 “ปโตท�		เต		กริสฺสามิ		 	 โสฬสงฺคุลิกณฺฏก�	
	 	 สญฺฉินฺทิสฺสามิ		เต		กาย�,			 	 เอว�		ชานาหิ		คทฺรภาติ	ฯ

	 อถ	 	 (กปฺปโก)	 	 น�	 	 (คทฺรภ�)	 	 ปุนปฺปุน�	 	 ยาจิตฺวา	 	 “(อห�)	 	 อนิจฺฉนฺต�	 	 น�	 	 (คทฺรภ�)	 	 ภาเยตฺวา			
เนสฺสามีติ		จินฺเตตฺวา		อิม�		คาถ�		อาห

	 	 “(อห�)		ปโตท�		เต		กริสฺสามิ		 	 โสฬสงฺคุลิกณฺฏก�	
	 	 สญฺฉินฺทิสฺสามิ		เต		กาย�,			 	 (ตฺว�)		เอว�		ชานาหิ		คทฺรภาติ	ฯ

	 อถ	คร้ังน้ัน		(กปฺปโก)	อ.นายกัปปกะ		ยาจิตฺวา	ขอร้องแล้ว		น�  (คทฺรภ�)	 ซ่ึงลาน้ัน		
ปุนปฺปุน�	 บ่อยๆ		 จินฺเตตฺวา	คิดแล้ว		 อิติ	 ว่า	 	 “(อห�)	อ.เรา		น�  (คทฺรภ�)	 ยังลาน้ัน		
อนิจฺฉนฺต�	ตัวไม่ปรารถนาอยู่		ภาเยตฺวา	ให้กลัวแล้ว		เนสฺสามิ	จักน�าไป”		อิติ	ดังน้ี		
อาห	กล่าวแล้ว		อิม�  คาถ�	ซ่ึงคาถาน้ี		อิติ	ว่า		

	 “(อห�)	อ.เรา		กริสฺสามิ	จักกระท�า		ปโตท�	ซ่ึงปฏัก	 โสฬสงฺคุลิ- 
กณฺฏก�	อันมีหนามน้ิวสิบหก		เต	แก่เจ้า,		ส�ฺฉินฺทิสฺสามิ	จัก
ทิ่มแทง		กาย�	ซ่ึงกาย		เต	ของเจ้า,		คทฺรภ	ดูก่อนลา		(ตฺว�)	
อ.เจ้า		ชานาหิ	จงรู้		เอว�	อย่างน้ี”		อิติ	ดังน้ี	ฯ
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	 ทน้ัีน	นายกัปปกะขอร้องลาน้ันซ�้าแล้วซ�้าเล่า	คิดว่า	“เราจักท�าให้ลาตัวไม่ปรารถนาจะ
ไปให้กลัวแล้วจึงน�าไป”	จึงกล่าวคาถาน้ีว่า

	 “เราจะใช้ปฏักซ่ึงมีหนามยาว	๑๖	น้ิวแทงเจ้า	แทงกายของเจ้า,	
ลาเอ๋ย	เจ้าจงรู้อย่างน้ี”

	 อถ	กาลสัตตมี		กปฺปโก	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		น�	วิเสสนะของ	
คทฺรภ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	ยาจิตฺวา		ปุนปฺปุน�	กิริยาวิเสสนะใน	ยาจิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยา
ใน	 จินฺเตตฺวา	 	 “อห�	 สุทธกัตตาใน	 เนสฺสามิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อนิจฺฉนฺต�	 ก็ดี		
น�	 ก็ดี	 วิเสสนะของ	 คทฺรภ�ๆ	 การิตกัมมะใน	 ภาเยตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 เนสฺสามิ”			
อิติศัพท์	 อาการะใน	 จินฺเตตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อาห	 	 อิม�	 วิเสสนะของ	 คาถ�ๆ		
อวุตตกัมมะใน	อาห

	 “อห�	สุทธกัตตาใน	กริสฺสามิ	และ	สญฺฉินฺทิสฺสามิ		กริสฺสามิ	ก็ดี			
สญฺฉินฺทิสฺสามิ	ก็ดี	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปโตท�	อวุตตกัมมะ	
ใน	 กริสฺสามิ	 	 เต	 สัมปทานใน	 กริสฺสามิ	 	 โสฬสงฺคุลิกณฺฏก�		
วิเสสนะของ	ปโตท�		เต	สามีสัมพันธะใน	กาย�ๆ	อวุตตกัมมะใน	
สญฺฉินฺทิสฺสามิ,		คทฺรภ	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตาใน	ชานาหิๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอว�	 กิริยาวิเสสนะใน	 ชานาหิ”	 	 อิติ-
ศัพท์	สรูปะใน	อิม�		คาถ�	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๘๗.	 ต�		สุตฺวา		คทฺรโภ		“เอว�		สนฺเต,		อห�ปิ		เต		กตฺตพฺพ�		ชานิสฺสามีติ		วตฺวา		อิม�		คาถมาห		
	 	 “ปโตทมฺเม		กริสฺสสิ	 	 โสฬสงฺคุลิกณฺฏก�,	
	 	 ปุรโต		ปติฏฺหิตฺวาน	 	 อุทฺธริตฺวาน		ปจฺฉโต
	 	 ภณฺฑ�		เต		ปาตยิสฺสามิ,	 	 เอว�		ชานาหิ		กปฺปกาติ	ฯ	

	 ต�		(วจน�)		สุตฺวา		คทฺรโภ		“เอว�		(ภาเว)		สนฺเต,		อห�ปิ		เต		(มยา)		กตฺตพฺพ�		(กิจฺจ�)		ชานิสฺสามีติ		
วตฺวา		อิม�		คาถ�		อาห		

	 	 “(ตฺว�)		ปโตท�		เม		กริสฺสสิ	 	 โสฬสงฺคุลิกณฺฏก�,	
	 	 (อห�)		ปุรโต		ปติฏฺหิตฺวาน	 	 อุทฺธริตฺวาน		ปจฺฉโต
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	 	 ภณฺฑ�		เต		ปาตยิสฺสามิ,	 	 (ตฺว�)		เอว�		ชานาหิ		กปฺปกาติ	ฯ

	 คทฺรโภ	อ.ลา		สุตฺวา	ฟังแล้ว		ต�  (วจน�)	ซ่ึงค�านั้น		วตฺวา	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“เอว�  
(ภาเว)	คร้ันเมื่อความเป็นอย่างน้ัน		สนฺเต	มีอยู่,		อห�ปิ	แม้	อ.ข้าพเจ้า		ชานิสฺสามิ	จัก
รู้		(กิจฺจ�)	ซ่ึงกิจ		(มยา)  กตฺตพฺพ�	อัน-	อันข้าพเจ้า	-พึงกระท�า		เต	แก่ท่าน”		อิติ	ดังน้ี		
อาห	กล่าวแล้ว		อิม�  คาถ�	ซ่ึงคาถาน้ี		อิติ	ว่า

	 “(ตฺว�)	อ.ท่าน		กริสฺสส	ิจักกระท�า		ปโตท�	ซ่ึงปฏัก		โสฬสงฺคุลิ-
กณฺฏก�	อันมีหนามน้ิวสิบหก		เม	แก่ข้าพเจ้า,		(อห�)	อ.ข้าพเจ้า		
ปติฏฺหิตฺวาน	 ยืนอยู่เฉพาะแล้ว	 	 ปุรโต	 ในที่ข้างหน้า			
อุทฺธริตฺวาน	 ยกข้ึนแล้ว	 	 ปจฺฉโต	 ในที่ข้างหลัง	 	 ภณฺฑ�	 ยัง
ภัณฑะ		เต	ของท่าน		ปาตยิสฺสาม	ิจักให้ตกไป,		กปฺปก	ข้า
แต่ท่านกัปปกะ	 	 (ตฺว�)	 อ.ท่าน	 	 ชานาหิ	 จงรู้	 	 เอว�	 อย่างน้ี”			
อิติ	ดังน้ี	ฯ	

	 ลาฟังค�าน้ันกล่าวว่า	“เม่ือเป็นเช่นน้ัน,	แม้เราก็จักรู้กิจที่เราควรท�าแก่ท่าน”	ดังน้ี	กล่าว
คาถาน้ีว่า

	 “ท่านจักใช้ปฏักมีหนาม	๑๖	น้ิวแทงเรา,	เรายืนด้วยขาข้างหน้า	
ยกขาข้างหลังข้ึน	จักท�าให้ภัณฑะของท่านตกลง,	ท่านกัปปกะ	
ท่านจงรู้อย่างน้ี”	

	 คทฺรโภ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ต�	วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะ	
ใน	 สุตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 วตฺวา	 	 “เอว�	 วิเสสนะของ	 ภาเวๆ	 ลักขณะใน	 สนฺเตๆ		
ลักขณกิริยา,		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	อห�ๆ	สุทธกัตตาใน	ชานิสฺสามิๆ	อาขยาต-
บทกัตตุวาจก		 เต	สัมปทานใน	กตฺตพฺพ�	 	มยา	อนภิหิตกัตตาใน	กตฺตพฺพ�ๆ	 วิเสสนะ
ของ	กิจฺจ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	ชานิสฺสามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	วตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	
อาห		อิม�	วิเสสนะของ	คาถ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อาห	

	 “ตฺว�	 สุทธกัตตาใน	 กริสฺสสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปโตท�		
อวุตตกัมมะใน	กริสฺสสิ	 	 เม	สัมปทานใน	กริสฺสสิ	 	 โสฬสงฺคุลิ-
กณฺฏก�	 วิเสสนะของ	 ปโตท�,	 	อห�	 เหตุกัตตาใน	 ปาตยิสฺสามิๆ	
อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 ปุรโต	อาธาระใน	ปติฏฺหิตฺวานๆ	
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ปุพพกาลกิริยาใน	อุทฺธริตฺวานๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ปาตยิสฺสามิ			
ปจฺฉโต	อาธาระใน	อุทฺธริตฺวาน		ภณฺฑ�	การิตกัมมะใน	ปาตยิสฺสามิ			
เต	สามีสัมพันธะใน	ภณฺฑ�,		กปฺปก	อาลปนะ		ตฺว�	สุทธกัตตา
ใน	 ชานาหิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอว�	 กิริยาวิเสสนะใน		
ชานาหิ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อิม�		คาถ�	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๘๘.	 ต�		สุตฺวา		วาณิโช		“เกน		นุ		โข		การเณเนส		ม�		เอว�		วทตีติ		จินฺเตตฺวา		อิโต		จิโต		

จ		โอโลเกนฺโต		ต�		คทฺรภึ		ทิสฺวา		“อิมาย		เอส		เอว�		สิกฺขาปิโต		ภวิสฺสติ,		‘เอวรูปึ		
นาม		เต		คทฺรภึ		อาเนสฺสามีติ		มาตุคาเมน		ต�		ปโลเภตฺวา		เนสฺสามีติ		จินฺเตตฺวา		อิม�			
คาถมาห	

	 	 “จตุปฺปทึ		สงฺขมุขึ			 นารึ		สพฺพงฺคโสภินึ
	 	 ภริย�		เต		อานยิสฺสามิ,	 เอว�		ชานาหิ		คทฺรภาติ	ฯ

	 ต�	 	 (วจน�)	 	 สุตฺวา	 	 วาณิโช	 	 “เกน	 	 นุ	 	 โข	 	 การเณน	 	 เอโส	 	 (คทฺรโภ)	 	 ม�	 	 เอว�	 	 วทตีติ			
จินฺเตตฺวา	 	 อิโต	 	 (ปสฺสโต)	 	 จ	 	 อิโต	 	 (ปสฺสโต)	 	 จ	 	 โอโลเกนฺโต	 	 ต�	 	 คทฺรภึ	 	 ทิสฺวา	 	 “อิมาย		
(คทฺรภิยา)	 	 เอโส	 	 (คทฺรโภ)	 	 เอว�	 	 สิกฺขาปิโต	 	 ภวิสฺสติ,	 	 (อห�)	 	 ‘(อห�)	 	 เอวรูปึ	 	 นาม	 	 เต		
คทฺรภึ	 	 อาเนสฺสามีติ	 	 (วจเนน)	 	 มาตุคาเมน	 	 ต�	 	 (คทฺรภ�)	 	 ปโลเภตฺวา	 	 เนสฺสามีติ	 	 จินฺเตตฺวา			
อิม�		คาถ�		อาห	

	 	 “(อห�)		จตุปฺปทึ		สงฺขมุขึ			 นารึ		สพฺพงฺคโสภินึ
	 	 ภริย�		(กตฺวา)		เต		อานยิสฺสามิ,		(ตฺว�)		เอว�		ชานาหิ		คทฺรภาติ	ฯ

	 วาณิโช	อ.พ่อค้า		สุตฺวา	ฟังแล้ว		ต�  (วจน�)	ซ่ึงค�าน้ัน		จินฺเตตฺวา	คิดแล้ว		อิติ	ว่า		
“เอโส  (คทฺรโภ)	อ.ลาน่ัน	 	วทติ	 ย่อมกล่าว	 	 เอว�	อย่างน้ี	 	ม� กะเรา	 	 เกน  นุ  โข   
การเณน	เพราะเหตุอะไรหนอแล”		อิติ	ดังน้ี		โอโลเกนฺโต	แลดูอยู่		อิโต  (ปสฺสโต) 
จ	 ข้างนี้ด้วย		อิโต  (ปสฺสโต)  จ	 ข้างน้ีด้วย		ทิสฺวา	เห็นแล้ว		ต�  คทฺรภึ	 ซ่ึงนางลา
น้ัน	 	 จินฺเตตฺวา	 คิดแล้ว	 	 อิติ	 ว่า	 	 “เอโส  (คทฺรโภ)	 อ.ลาน่ัน	 	 อิมาย  (คทฺรภิยา)   
สิกฺขาปิโต	เป็นผู้อันนางลาน้ี	ให้ส�าเหนียกแล้ว		เอว�	อย่างน้ี		ภวิสฺสต	ิจักเป็น,		(อห�)	
อ.เรา		ปโลเภตฺวา	หลอกล่อแล้ว		ต�  (คทฺรภ�)	ซ่ึงลาน้ัน		มาตุคาเมน	ด้วยมาตุคาม			
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(วจเนน)	ด้วยค�า	 	 อิติ	 ว่า	 	 ‘(อห�)	อ.เรา	 	อาเนสฺสามิ	 จักน�ามา	 	คทฺรภึ	 ซ่ึงนางลา			
เอวรูปึ  นาม	ช่ือตัวมีอย่างน้ีเป็นรูป		เต	แก่เจ้า’		อิติ	ดังน้ี		เนสฺสามิ	จักน�าไป”		อิติ	
ดังน้ี		อาห	กล่าวแล้ว		อิม�  คาถ�	ซ่ึงคาถาน้ี		อิติ	ว่า

	 “(อห�)	อ.เรา		อานยิสฺสามิ	จักน�ามา		นารึ	ซ่ึงหญิง		จตุปฺปทึ	
ผู้มีเท้าสี่	 	สงฺขมุขึ	 ตัวมีหน้าเพียงดังสังข์	 	สพฺพงฺคโสภินึ	 ผู้มี
อวัยวะทั้งปวงงาม		(กตฺวา)	กระท�า		ภริย�	ให้เป็นภรรยา		เต	
ของเจ้า,	 	คทฺรภ	ดูก่อนลา		 (ตฺว�)	อ.เจ้า	 	ชานาหิ	จงรู้	 	 เอว� 
อย่างน้ี”		อิติ	ดังน้ี	ฯ					

	 พ่อค้าฟังค�าน้ัน	คิดว่า	“เพราะเหตุอะไรหนอแล	ลาน่ันจึงกล่าวกับเราอย่างน้ี”	แลดูข้าง
น้ีข้างโน้น	 เห็นนางลาน้ัน	 คิดว่า	 “ลาน่ัน	 จักถูกนางลานี้ให้ส�าเหนียกอย่างน้ี,	 เราจัก
หลอกล่อลาน้ันด้วยมาตุคามด้วยพูดว่า	 ‘เราจักน�านางลาช่ือตัวเห็นปานน้ีมาให้แก่เจ้า’	
ดังน้ี	แล้วจักน�าไป”	จึงกล่าวคาถาน้ีว่า

	 “เราจักน�าสาวตัวมี	 ๔	 ขา	 มีใบหน้าขาวเหมือนหอยสังข์	 ตัวมี
อวัยวะทั้งปวงสวยงามให้เป็นภรรยาของเจ้า,	 ลา	 เจ้าจงรู้อย่าง
น้ี”	

	 วาณิโช	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ต�	วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะ	
ใน	สุตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	จินฺเตตฺวา		“เอโส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	
วทติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เกน	วิเสสนะของ	การเณน		นุศัพท์	สังกัปปัตถะ		โข-
ศัพท์	วจนาลังการะ		การเณน	เหตุใน	วทติ		ม�	อกถิตกัมมะใน	วทติ		เอว�	กิริยาวิเสสนะ	
ใน	วทติ”		อิติศัพท์	อาการะใน	จินฺเตตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	โอโลเกนฺโต		อิโต	สองบท		
วิเสสนะของ	ปสฺสโตๆ	สองบท	ตติยาวิเสสนะใน	โอโลเกนฺโต		จ	สองศัพท์	ปทสมุจจยัตถะ	
เข้ากับ	 อิโต	 	 ปสฺสโต	 และ	 อิโต	 	 ปสฺสโต	 	 โอโลเกนฺโต	 อัพภันตรกิริยาของ	 วาณิโช		
ต�	 วิเสสนะของ	คทฺรภึๆ	อวุตตกัมมะใน	ทิสฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	 จินฺเตตฺวา	 	 “เอโส		
วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	ภวิสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อิมาย	วิเสสนะ
ของ	คทฺรภิยาๆ	อนภิหิตกัตตาใน	สิกฺขาปิโต		เอว�	กิริยาวิเสสนะใน	สิกฺขาปิโตๆ	วิกติ-
กัตตาใน	ภวิสฺสติ,		อห�	สุทธกัตตาใน	เนสฺสามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		‘อห�	สุทธกัตตา	
ใน	 อาเนสฺสามิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 นามศัพท์	 สัญญาโชตกะเข้ากับ	 เอวรูปึๆ		
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วิเสสนะของ	คทฺรภึ		เต	สัมปทานใน	อาเนสฺสามิ		คทฺรภึ	อวุตตกัมมะใน	อาเนสฺสามิ”		
อิติศัพท์	 สรูปะใน	 วจเนนๆ	 กรณะใน	 ปโลเภตฺวา	 	 มาตุคาเมน	 กรณะใน	 ปโลเภตฺวา			
ต�	 วิเสสนะของ	 คทฺรภ�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ปโลเภตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 เนสฺสามิ”			
อิติศัพท์	 อาการะใน	 จินฺเตตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อาห	 	 อิม�	 วิเสสนะของ	 คาถ�ๆ		
อวุตตกัมมะใน	อาห	ฯ

	 “อห�	 สุทธกัตตาใน	 อานยิสฺสามิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก			
จตุปฺปทึ	ก็ดี		สงฺขมุขึ	ก็ดี		สพฺพงฺคโสภินึ	ก็ดี	วิเสสนะของ	นารึๆ	
อวุตตกัมมะใน	อานยิสฺสามิ		ภริย�	วิกติกัมมะใน	กตฺวาๆ	กิริยา-
วิเสสนะใน	อานยิสฺสามิ		เต	สัมปทานใน	อานยิสฺสามิ,		คทฺรภ	
อาลปนะ	 	 ตฺว�	 สุทธกัตตาใน	 ชานาหิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		
เอว�	กิริยาวิเสสนะใน	ชานาหิ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อิม�		คาถ�	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๘๙.	 ต�		สุตฺวา		ตุฏฺจิตฺโต		คทฺรโภ		อิม�		คาถมาห
	 	 “จตุปฺปทึ		สงฺขมุขึ			 นารึ		สพฺพงฺคโสภินึ
	 	 ภริย�		เม		อานยิสฺสสิ,	 เอว�		ชานาหิ		กปฺปก,	
	 	 กปฺปก		ภิยฺโย		คมิสฺสามิ	 โยชนานิ		จตุทฺทสาติ	ฯ		

	 ต�		(วจน�)		สุตฺวา		ตุฏฺจิตฺโต		คทฺรโภ		อิม�		คาถ�		อาห
	 	 “(ตฺว�)		จตุปฺปทึ		สงฺขมุขึ			 นารึ		สพฺพงฺคโสภินึ
	 	 ภริย�		(กตฺวา)		เม		อานยิสฺสสิ,	 (ตฺว�)		เอว�		ชานาหิ		กปฺปก,	
	 	 (อห�)		กปฺปก		ภิยฺโย		คมิสฺสามิ			 โยชนานิ		จตุทฺทสาติ	ฯ

	 คทฺรโภ อ.ลา		สุตฺวา	ฟังแล้ว		ต�  (วจน�)	ซ่ึงค�านั้น		ตุฏฺจิตฺโต	มีจิตยินดีแล้ว		อาห 
กล่าวแล้ว		อิม�  คาถ�	ซ่ึงคาถาน้ี		อิติ	ว่า

	 “(ตฺว�)	อ.ท่าน		อานยิสฺสสิ	จักน�ามา		นารึ	ซ่ึงหญิง		จตุปฺปทึ	
ผู้มีเท้าสี่	 	สงฺขมุขึ	 ตัวมีหน้าเพียงดังสังข์	 	สพฺพงฺคโสภินึ	 ผู้มี
อวัยวะทั้งปวงงาม		(กตฺวา)	กระท�า		ภริย�	ให้เป็นภรรยา		เม	
ของข้าพเจ้า,		กปฺปก	ข้าแต่ท่านกัปปกะ		(ตฺว�)	อ.เธอ		ชานาหิ	
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จงรู้		เอว�	อย่างน้ี,		กปฺปก	ข้าแต่ท่านกัปปกะ		(อห�)	อ.ข้าพเจ้า		
คมิสฺสาม	ิ จักไป	 	 โยชนานิ	 สิ้นโยชน์	 ท.	 	 จตุทฺทส	 สิบสี่			
ภิยฺโย	โดยย่ิง”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ลาฟังค�าน้ัน	ก็มีใจยินดี	จึงกล่าวคาถาน้ีว่า
	 “ท่านจักน�าสาวที่มี	 ๔	 เท้า	 มีใบหน้าขาวเหมือนหอยสังข์	 มี

อวัยวะทั้งปวงสวยงาม	ท�าให้เป็นภรรยาของเรา,	กัปปกะ	ท่าน
จงรู้อย่างน้ี,	 กัปปกะ	 ข้าพเจ้าจักไประยะทาง	 ๑๔	 โยชน์อย่าง
ย่ิง”

	 ตุฏฺจิตฺโต	 วิเสสนะของ	 คทฺรโภๆ	 สุทธกัตตาใน	 อาหๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ต�		
วิเสสนะของ	วจน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	สุตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาห		อิม�	วิเสสนะของ	
คาถ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อาห

	 “ตฺว�	สุทธกัตตาใน	อานยิสฺสสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		จตุปฺปทึ		
ก็ดี		สงฺขมุขึ	ก็ดี		สพฺพงฺคโสภินึ	ก็ดี	วิเสสนะของ	นารึๆ	อวุตต-
กัมมะใน	อานยิสฺสสิ		ภริย�	วิกติกัมมะใน	กตฺวาๆ	กิริยาวิเสสนะ
ใน	อายสิสฺสสิ	 	 เม	สัมปทานใน	อานยิสฺสสิ,	 	กปฺปก	อาลปนะ		
ตฺว�	สุทธกัตตาใน	ชานาหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอว�	กิริยา-
วิเสสนะใน	 ชานาหิ,	 	 กปฺปก	 อาลปนะ	 	 อห�	 สุทธกัตตาใน		
คมิสฺสามิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ภิยฺโย	 กิริยาวิเสสนะใน	
คมิสฺสามิ	 	 โยชนานิ	 อัจจันตสังโยคะใน	 คมิสฺสามิ	 	 จตุทฺทส		
วิเสสนะของ	โยชนานิ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อิม�		คาถ�	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๙๐.	 อถ		น�		กปฺปโก		“เตนหิ		เอหีติ		คเหตฺวา		สกฏฺาน�		อคมาสิ	ฯ

	 อถ		น�		(คทฺรภ�)		กปฺปโก		“เตนหิ		(ตฺว�)		เอหีติ		(วตฺวา)		คเหตฺวา		สกฏฺาน�		อคมาสิ	ฯ

	 อถ	คร้ังน้ัน		กปฺปโก	อ.นายกัปปกะ		(วตฺวา)	กล่าวแล้ว		น�  (คทฺรภ�)	กะลาน้ัน		อิติ		
ว่า		“เตนหิ	ถ้าอย่างน้ัน		 (ตฺว�)	อ.เจ้า		เอหิ	จงมา”		อิติ	ดังน้ี	 	คเหตฺวา	 จูงเอาแล้ว			
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อคมาสิ	ได้ไปแล้ว		สกฏฺาน�	สู่ที่ของตน	ฯ

	 ทน้ัีนนายกัปปกะกล่าวกับลาน้ันว่า	“ถ้าเช่นน้ัน	เชิญเจ้ามา”	ได้จูงไปสู่ที่ของตนแล้ว

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 กปฺปโก	 สุทธกัตตาใน	 อคมาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 น�	 วิเสสนะ
ของ	 คทฺรภ�ๆ	 อกถิตกัมมะใน	 วตฺวา	 	 “เตนหิ	 อุยโยชนัตถะ	 	 ตฺว�	 สุทธกัตตาใน	 เอหิๆ		
อาขยาตบทกัตตุวาจก”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 วตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 คเหตฺวาๆ		
ปุพพกาลกิริยาใน	อคมาสิ		สกฏฺาน�	สัมปาปุณียกัมมะใน	อคมาสิ	ฯ		

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................		
	 ...............................................................................................................................
๙๑.	 โส		กติปาหจฺจเยน		ต�		อาห		“นนุ		ม�		ตุมฺเห		‘ภริยนฺเต		อานยิสฺสามีติ		อโวจุตฺถาติ	ฯ	

	 โส		(คทฺรโภ)		กติปาหจฺจเยน		ต�		(กปฺปก�)		อาห		“นนุ		ม�		ตุมฺเห		‘(อห�)		ภริย�		เต		อานยิสฺสามีติ		
อโวจุตฺถาติ	ฯ	

	 โส  (คทฺรโภ)	อ.ลาน้ัน		อาห	กล่าวแล้ว		ต�  (กปฺปก�)	กะนายกัปปกะน้ัน		กติปาหจฺจเยน  
โดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย		อิติ	ว่า		“ตุมฺเห	อ.ท่าน		อโวจุตฺถ	ได้กล่าวแล้ว		ม�	กะ
ข้าพเจ้า		อิติ	ว่า		‘(อห�)	อ.เรา		อานยิสฺสามิ	จักน�ามา		ภริย�	ซ่ึงภรรยา		เต	แก่เจ้า’			
อิติ	ดังน้ี		นนุ	มิใช่หรือ?”		อิติ	ดังน้ี	ฯ

	 ผ่านไปสองสามวัน	 ลาน้ันก็กล่าวกับนายกัปปกะน้ันว่า	 “ท่านได้พูดกับข้าพเจ้าไว้ว่า	
‘จักน�าภรรยามาให้แก่เจ้า’	ดังน้ี	มิใช่หรือ?

	 โส	วิเสสนะของ	คทฺรโภๆ	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		กติปาหจฺจเยน	
ตติยาวิเสสนะใน	อาห		ต�	วิเสสนะของ	กปฺปก�ๆ	อกถิตกัมมะใน	อาห		“ตุมฺเห	สุทธกัตตา	
ใน	อโวจุตฺถๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		นนุ	ปุจฉนัตถะ		ม�	อกถิตกัมมะใน	อโวจุตฺถ		‘อห�	
สุทธกัตตาใน	อานยิสฺสามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ภริย�	อวุตตกัมมะใน	อานยิสฺสามิ			
เต	 สัมปทานใน	 อานยิสฺสามิ’	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 อโวจุตฺถ”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน		
อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
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๙๒.	 “อาม		 วุตฺต�,	 	นาห�	 	อตฺตโน		กถ�	 	 ภินฺทิสฺสามิ,	 	ภริยนฺเต		อานยิสฺสามิ,	 	วฏฺฏ�	 	ปน		
ตุยฺห�		เอกกสฺเสว		ทสฺสามิ,		ตุยฺห�		อตฺตโน		ทุติยสฺส		ต�		ปโหตุ		วา		มา		วา,		ตฺวเมว			
ชาเนยฺยาสิ,		อุภินฺน�		โว		ส�วาสมนฺวาย		ปุตฺตาปิ		ชายิสฺสนฺติ,		เตหิปิ		พหูหิ		สทฺธึ		ตุยฺห�		
ต�		ปโหตุ		วา		มา		วา,		ตฺวเมว		ชาเนยฺยาสีติ	ฯ

	 (กปฺปโก)		“อาม		(มยา		ต�		วจน�)		วุตฺต�,		น		อห�		อตฺตโน		กถ�		ภินฺทิสฺสามิ,		(อห�)		ภริย�		เต			
อานยิสฺสามิ,		(อห�)		วฏฺฏ�		ปน		ตุยฺห�		เอกกสฺเสว		ทสฺสามิ,		ตุยฺห�		อตฺตโน		ทุติยสฺส		ต�		(วฏฺฏ�)			
ปโหตุ	 	วา	 	มา	 	 (ปโหตุ)	 	วา,	 	 ตฺว�	 	 เอว	 	ชาเนยฺยาสิ,	 	อุภินฺน�	 	 โว	 	ส�วาส�	 	อนฺวาย	 	 ปุตฺตาปิ			
ชายิสฺสนฺติ,		เตหิปิ		พหูหิ		(ปุตฺเตหิ)		สทฺธึ		ตุยฺห�		ต�		(วฏฺฏ�)		ปโหตุ		วา		มา		(ปโหตุ)		วา,		ตฺว�		
เอว		ชาเนยฺยาสีติ		(อาห)	ฯ	

	 (กปฺปโก)	อ.นายกัปปกะ		(อาห)	กล่าวแล้ว		อิติ	ว่า		“อาม	ใช่,		(ต�  วจน�)	อ.ค�าน้ัน		
(มยา)	อันเรา		วุตฺต�	กล่าวแล้ว,	 	อห� อ.เรา		น  ภินฺทิสฺสามิ	 จักไม่ท�าลาย		กถ�	 ซ่ึง
วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		อตฺตโน	ของตน,		(อห�)	อ.เรา		อานยิสฺสามิ	จักน�ามา		ภริย�	ซ่ึง
ภรรยา		เต	แก่เจ้า,		ปน	แต่ว่า		(อห�)	อ.เรา		ทสฺสามิ	จักให้		วฏฺฏ�	ซ่ึงเสบียง		ตุยฺห�	
แก่เจ้า		เอกกสฺส  เอว	ผู้ผู้เดียวน่ันเทียว,		ต�  (วฏฺฏ�)	อ.เสบียงน้ัน		ปโหตุ  วา	จงเพียง
พอหรือ		มา  (ปโหตุ)  วา	หรือว่าจงอย่าเพียงพอ		ตุยฺห�	แก่เจ้า		ทุติยสฺส	ผู้เป็นที่สอง		
อตฺตโน	ของตน,		ตว�  เอว	อ.เจ้าน่ันเทียว		ชาเนยฺยาสิ	พึงรู้,		ปุตฺตาป	ิแม้	อ.บุตร	ท.		
อนฺวาย	อาศัยแล้ว		ส�วาส�	ซ่ึงการอยู่ร่วม		โว	ของเจ้า	ท.		อุภินฺน�	ทั้งสอง		ชายิสฺสนฺติ  
จักเกิด,		ต�  (วฏฺฏ�)	อ.เสบียงน้ัน		ปโหตุ  วา	จงเพียงพอหรือ		มา  (ปโหตุ)  วา	หรือว่า
จงอย่าเพียงพอ		ตุยฺห�	แก่เจ้า		สทฺธึ กับ		พหูหิ  (ปุตฺเตหิ)	ด้วยบุตร	ท.	มาก		เตหิป	ิ
แม้เหล่าน้ัน,		ตฺว�  เอว	อ.เจ้าน่ันเทียว		ชาเนยฺยาสิ	พึงรู้”		อิติ	ดังน้้ี	ฯ

	 นายกัปปกะกล่าวว่า	 “ใช่	 เรากล่าวค�าน้ันไว้,	 เราจะไม่ท�าลายค�าของตัวเอง,	 เราจักน�า
ภรรยามาให้แก่เจ้า,	แต่เราจักให้เสบียงเฉพาะเจ้าผู้เดียวเท่าน้ัน,	เสบียงน้ันจงเพียงพอ
หรือไม่เพียงพอแก่เจ้าและภรรยาของเจ้าก็ตาม,	เจ้าน่ันแหละพึงรู้,	แม้ลูกๆ	ทั้งหลายที่
อาศัยการอยู่ร่วมของเจ้าทั้งสอง	 จักเกิด,	 เสบียงน้ันจงเพียงพอหรือไม่เพียงพอแก่เจ้า
พร้อมกับลูกจ�านวนมากแม้เหล่าน้ัน,	เจ้าน่ันแหละพึงรู้”

	 กปฺปโก	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“อาม	สัมปฏิจฉนัตถะ		ต�	วิเสสนะ	
ของ	วจน�ๆ	วุตตกัมมะใน	วุตฺต�ๆ	กิตบทกัมมวาจก		มยา	อนภิหิตกัตตาใน	วุตฺต�,		อห�	
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สุทธกัตตาใน	 ภินฺทิสฺสามิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 นศัพท์	 ปฏิเสธะใน	 ภินฺทิสฺสามิ			
อตฺตโน	 สามีสัมพันธะใน	 กถ�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ภินฺทิสฺสามิ,	 	 อห�	 สุทธกัตตาใน		
อานยิสฺสามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ภริย�	อวุตตกัมมะใน	อานยิสฺสามิ		เต	สัมปทานใน	
อานยิสฺสามิ,		ปนศัพท์	วิเสสโชตกะ		อห�	สุทธกัตตาใน	ทสฺสามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		
วฏฺฏ�	อวุตตกัมมะใน	ทสฺสามิ		ตุยฺห�	สัมปทานใน	ทสฺสามิ		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ		
เอกกสฺสๆ	วิเสสนะของ	ตุยฺห�,		ต�	วิเสสนะของ	วฏฺฏ�ๆ	สุทธกัตตาใน	ปโหตุๆ	สองบท		
อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตุยฺห�	สัมปทานใน	ปโหตุ		อตฺตโน	สามีสัมพันธะใน	ทุติยสฺสๆ		
วิเสสนะของ	ตุยฺห�		วา	สองศัพท์	ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ	ปโหตุ	และ	มา	ปโหตุ		มาศัพท์		
ปฏิเสธะใน	 ปโหตุ,	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 ตฺว�ๆ	 สุทธกัตตาใน	 ชาเนยฺยาสิๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก,		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	ปุตฺตาๆ	สุทธกัตตาใน	ชายิสฺสนฺติๆ	
อาขยาตบทกัตตุวาจก		อุภินฺน�	วิเสสนะของ	โวๆ	สามีสัมพันธะใน	ส�วาส�ๆ	อวุตตกัมมะใน		
อนฺวายๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ชายิสฺสนฺติ,			ต�	วิเสสนะของ	วฏฺฏ�ๆ	สุทธกัตตาใน	ปโหตุๆ		
สองบท	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 เตหิๆ	 ก็ดี	 	 พหูหิ	 ก็ดี		
วิเสสนะของ	ปุตฺเตหิๆ	สหัตถตติยาเข้ากับ	สทฺธึๆ	ทัพพสมวายะใน	ตุยฺห�ๆ	สัมปทาน
ใน	ปโหตุ		วา	สองศัพท์	ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ	ปโหตุ	และ	มา	ปโหตุ		มาศัพท์	ปฏิเสธะ
ใน	ปโหตุ,		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	ตฺว�ๆ	สุทธกัตตาใน	ชาเนยฺยาสิๆ	อาขยาตบท
กัตตุวาจก”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................
๙๓.	 คทฺรโภ,		ตสฺมึ		กเถนฺเตเยว,		อนเปกฺโข		อโหสิ	ฯ	

	 คทฺรโภ,		ตสฺมึ		(กปฺปเก)		กเถนฺเต		เอว,		อนเปกฺโข		อโหสิ	ฯ

	 คทฺรโภ	อ.ลา,		ตสฺมึ  (กปฺปเก)	คร้ันเม่ือพ่อค้าชื่อว่ากัปปกะน้ัน		กเถนฺเต  เอว	กล่าว
อยู่น่ันเทียว,		อนเปกฺโข	เป็นผู้ไม่มีความเย่ือใย		อโหสิ	ได้เป็นแล้ว	ฯ

	 ลา	เม่ือพ่อค้าช่ือว่ากัปปกะน้ันกล่าวอยู่น่ันแหละ	ได้เป็นผู้หมดความอาลัยแล้ว

	 คทฺรโภ	 สุทธกัตตาใน	 อโหสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺมึ	 วิเสสนะของ	 กปฺปเกๆ	
ลักขณะใน	 กเถนฺเตๆ	 ลักขณกิริยา	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 กเถนฺเต	 	 อนเปกฺโข		
วิกติกัตตาใน	อโหสิ	ฯ
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๙๔.	 สตฺถา		อิม�	 	ธมฺมเทสน�	 	อาหริตฺวา		“ตทา		ภิกฺขเว		คทฺรภี		ชนปทกลฺยาณี	 	อโหสิ,		
คทฺรโภ		นนฺโท,		วาณิโช		อหเมว,		เอว�		ปุพฺเพเปส		มยา		มาตุคาเมน		ปโลเภตฺวา			
วินีโตติ		ชาตก�		นิฏฺาเปสีติ	ฯ

	 สตฺถา		อิม�		ธมฺมเทสน�		อาหริตฺวา		“ตทา		ภิกฺขเว		คทฺรภี		(อิทานิ)		ชนปทกลฺยาณี		อโหสิ,		(ตทา)		
คทฺรโภ		(อิทานิ)		นนฺโท		(อโหสิ),		(ตทา)		วาณิโช		(อิทานิ)		อห�		เอว		(อโหสิ),		เอว�		ปุพฺเพปิ		
เอโส		(นนฺโท)		มยา		มาตุคาเมน		ปโลเภตฺวา		วินีโตติ		ชาตก�		นิฏฺาเปสีติ	ฯ

	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		อาหริตฺวา	คร้ันทรงน�ามาแล้ว		อิม�  ธมฺมเทสน�	ซ่ึงพระธรรม-
เทศนาน้ี	 	ชาตก�	ทรงยังชาดก		 อิติ	 ว่า	 	 “ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.	 	คทฺรภี	อ.นางลา		
ตทา	ในกาลนั้น		ชนปทกลฺยาณี	เป็นนางชนบทกัลยาณี		อโหสิ	ได้เป็นแล้ว		(อิทานิ)		
ในกาลน้ี,		คทฺรโภ	อ.ลา		(ตทา)	ในกาลน้ัน		นนฺโท	เป็นพระนันทะ		(อโหสิ)	ได้เป็น
แล้ว		(อิทานิ)	ในกาลน้ี,		วาณิโช	อ.พ่อค้า		(ตทา)	ในกาลน้ัน		อห�  เอว	เป็นเราน่ัน
เทียว		(อโหสิ)	ได้เป็นแล้ว		(อิทานิ)	ในกาลน้ี,		ปุพฺเพป	ิแม้ในกาลก่อน		เอโส  (นนฺโท)  
อ.พระนันทะน่ัน		มยา	อันเรา		ปโลเภตฺวา	หลอกล่อแล้ว		มาตุคาเมน	ด้วยมาตุคาม		
วินีโต	 น�าไปวิเศษแล้ว	 	 เอว�	 ด้วยประการฉะน้ี”	 	 อิติ	 ดังน้ี	 	 นิฏฺาเปสิ	 ให้จบแล้ว			
อิติ	ดังน้ีแล	ฯ

	 พระศาสดาคร้ันทรงน�าพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว	 ตรัสสรุปชาดกว่า	 “ดูก่อนภิกษุทั้ง
หลาย	นางลาในคราวน้ัน	ได้เป็นนางชนบทกัลยาณีในบัดน้ี,	ลาในคราวน้ัน	ได้เป็นพระ
นันทะในบัดน้ี,	 พ่อค้าในคราวน้ัน	ได้เป็นเราน่ันแหละในบัดน้ี,	แม้แต่ในกาลก่อน	พระ
นันทะน่ัน	เราก็หลอกล่อด้วยมาตุคามน�าไปแล้ว	ด้วยประการฉะน้ี”	ดังน้ีแล

	 สตฺถา	 เหตุกัตตาใน	 นิฏฺาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 อิม�	 วิเสสนะของ	 ธมฺม-	
เทสน�ๆ	อวุตตกัมมะใน	อาหริตฺวาๆ	ลักขณัตถะ		“ภิกฺขเว	อาลปนะ		คทฺรภี	สุทธกัตตา
ใน	อโหสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	ตทา	กาลสัตตมีใน	คทฺรภี	 	อิทานิ	กาลสัตตมีใน	
อโหสิ		ชนปทกลฺยาณี	วิกติกัตตาใน	อโหสิ,		คทฺรโภ	สุทธกัตตาใน	อโหสิๆ	อาขยาตบท
กัตตุวาจก		ตทา	กาลสัตตมีใน	คทฺรโภ		อิทานิ	กาลสัตตมีใน	อโหสิ		นนฺโท	วิกติกัตตา
ใน	อโหสิ,		วาณิโช	สุทธกัตตาใน	อโหสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตทา	กาลสัตตมีใน		
วาณิโช		อิทานิ	กาลสัตตมีใน	อโหสิ	 	 เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	อห�ๆ	 วิกติกัตตาใน	
อโหสิ,		เอโส	วิเสสนะของ	นนฺโทๆ	วุตตกัมมะใน	วินีโตๆ	กิตบทกัมมวาจก		เอว�	ปการัตถะ			
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อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 ปุพฺเพๆ	 กาลสัตตมีใน	 วินีโต	 	 มยา	 อนภิหิตกัตตาใน		
วินีโต		มาตุคาเมน	กรณะใน	ปโลเภตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	วินีโต”		อิติศัพท์	สรูปะใน	
ชาตก�ๆ	การิตกัมมะใน	นิฏฺาเปสิ		อิติศัพท์	สมาปนะ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
	 ...............................................................................................................................

นนฺทตฺเถรวตฺถุ	ฯ

นนฺทตฺเถรวตฺถุ		(นิฏฺิต�)	ฯ

นนฺทตฺเถรวตฺถุ	อ.เร่ืองแห่งพระนันทะผู้เถระ		(นิฏฺิต�)	จบแล้ว	ฯ

นนฺทตฺเถรวตฺถุ	สุทธกัตตาใน	นิฏฺิต�ๆ	กิตบทกัตตุวาจก	ฯ	

จบเรื่องพระนันทเถระ
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

นนฺทตฺเถรวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. นนฺโท  จ  โส  เถโร  จ�ติ  นนฺทตฺเถโร. (นนฺท + เถร) วิเสสนุตตรบทกัมมธ�รยสม�ส
	 	 นนฺโท		จ	อ.พระนันทะด้วย		โส	อ.พระนันทะน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		นนฺทตฺเถโร	ช่ือว่านนฺทตฺเถร.	(พระนันทะผู้เถระ,	พระนันทเถระ)
 ๒. นนฺทตฺเถรสฺส  วตฺถุ  นนฺทตฺเถรวตฺถุ. (นนฺทตฺเถร + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		นนฺทตฺเถรสฺส	แห่งพระนันทะผู้เถระ		นนฺทตฺเถรวตฺถุ	 ช่ือว่านนฺทตฺเถรวตฺถุ.	(เร่ือง
พระนันทเถระ)

ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	และวิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ธมฺโม  เอว  จกฺกำ  ธมฺมจกฺกำ. (ธมฺม + จกฺก) อวธ�รณบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
	 	 ธมฺโม	 	 เอว	 อ.ธรรมน่ันเทียว	 	 จกฺก�	 เป็นจักร	 	 ธมฺมจกฺก�	 ช่ือว่าธมฺมจกฺก.	 (จักรคือธรรม,	
ธรรมจักร)
	 ๒.	 ปวรญฺจ		ต�		ธมฺมจกฺกญฺจาติ		ปวรธมฺมจกฺก�.	(ปวร	+	ธมฺมจกฺก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปวร�		จ	อ.อันประเสริฐด้วย		ต�	อ.อันประเสริฐน้ัน		ธมฺมจกฺก�		จ	เป็นจักรคือธรรมด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ปวรธมฺมจกฺก�	ช่ือว่าปวรธมฺมจกฺก.	(จักรคือธรรมอันประเสริฐ)
	 ๓.	 ปวตฺติต�		ปวรธมฺมจกฺก�		เยน		โส		ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก,		สตฺถา.	(ปวตฺติต	+	ปวรธมฺมจกฺก)	
ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปวรธมฺมจกฺก�	อ.จักรคือธรรมอันประเสริฐ		 เยน		 (สตฺถารา)	อันพระศาสดาใด		ปวตฺติต�	ทรง
ให้เป็นไปแล้ว	 	 โส	 	 (สตฺถา)	 อ.พระศาสดาน้ัน	 	 ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก	 ช่ือว่าปวตฺติตปวรธมฺมจกฺก,	 ได้แก่ 
พระศาสดา.	(ผู้มีจักรคือธรรมอันประเสริฐอันทรงให้เป็นไปทั่วแล้ว)

สุทฺโธทนมหาราชา

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุทฺโธทโน		จ		โส		มหาราชา		จาติ		สุทฺโธทนมหาราชา.	(สุทฺโธทน	+	มหาราช)
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	 สุทฺโธทโน		จ	อ.พระเจ้าสุทโธทนด้วย		โส	อ.พระเจ้าสุทโธทนะน้ัน		มหาราชา		จ	เป็นมหาราชด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		สุทฺโธทนมหาราชา	ช่ือว่าสุทฺโธทนมหาราช.	(พระเจ้าสุทโธทนมหาราช)

สหสฺสสหสฺสปริวารา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สหสฺสญฺจ		สหสฺสญฺจ		สหสฺสสหสฺสานิ.	(สหสฺส	+	สหสฺส)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 สหสฺส�		จ	อ.พันหน่ึงด้วย		สหสฺส�		จ	อ.พันหน่ึงด้วย		สหสฺสสหสฺสานิ	ช่ือว่าสหสฺสสหสฺส.	(พัน
หน่ึงและพันหน่ึง)
	 ๒.	 สหสฺสสหสฺสานิ		ปริวาโร		เยสนฺติ		สหสฺสสหสฺสปริวารา,		ทูตา.	(สหสฺสสหสฺส	+	ปริวาร)	ฉัฏฐี- 
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สหสฺสสหสฺสานิ	อ.พันหน่ึงและพันหน่ึง	ท.		ปริวาโร	เป็นบริวาร		เยส�		(ทูตาน�)	แห่งทูต	ท.	เหล่า
ใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เต		(ทูตา)	อ.ทูต	ท.	เหล่าน้ัน		สหสฺสสหสฺสปริวารา	ช่ือว่าสหสฺสสหสฺส-
ปริวาร,	ได้แก่ทูตทั้งหลาย.	(ผู้มีบริวารคนละหน่ึงพัน)	 	

สพฺพปจฺฉโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺเพสำ  ปจฺฉโต  สพฺพปจฺฉโต. (สพฺพ + ปจฺฉโต)
	 ปจฺฉโต	ในภายหลัง		สพฺเพส�		(ทูตาน�)	แห่งทูต	ท.	ทั้งปวง		สพฺพปจฺฉโต.	(ภายหลังทูตทั้งปวง)

อรหตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อรหโต		ภาโว		อรหตฺต�.	(อรหนฺต	+	ตฺต)
	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อรหโต	 แห่งพระอรหันต์	 	 อรหตฺต�	 ช่ือว่าอรหตฺต.	 (ความเป็นพระอรหันต์,	 พระ
อรหัต)

กาฬุทายิตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ก�ฬุท�ยี  จ  โส  เถโร  จ�ติ  ก�ฬุท�ยิตฺเถโร. (ก�ฬุท�ยี + เถร)
	 กาฬุทายี		จ	อ.พระกาฬุทายีด้วย		โส	อ.พระกาฬุทายีน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		กาฬุทายิตฺเถโร	ช่ือว่ากาฬุทายิตฺเถร.	(พระกาฬุทายีผู้เถระ,	พระกาฬุทายีเถระ)
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อาคมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคมนญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		อาคมนกาโล.	(อาคมน	+	กาล)
	 อาคมน�		จ	อ.เป็นที่มาด้วย		ต�	อ.เป็นที่มาน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาคมน-
กาโล	ช่ือว่าอาคมนกาล.	(กาลเป็นที่มา)	

สฏฺ€ิมตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มิีวิเคราะห์ว่า
	 สฏฺ€ิ		มตฺตา		ยาส�		ตา		สฏฺ€ิมตฺตา,		คาถาโย.	(สฏฺ€ิ	+	มตฺตา)
	 สฏฺ€ิ	อ.หกสิบ		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยาส�		(คาถาน�)	แห่งคาถา	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตา		
(คาถาโย)	อ.คาถา	ท.	เหล่าน้ัน		สฏฺ€ิมตฺตา	ช่ือว่าสฏฺ€ิมตฺตา,	ได้แก่คาถาท้ังหลาย.	(มีหกสิบเป็นประมาณ)

มคฺควณฺโณ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺค�		วณฺโณ		มคฺควณฺโณ.	(มคฺค	+	วณฺณ)
	 วณฺโณ	อ.พรรณนา		มคฺค�	ซึ่งหนทาง		มคฺควณฺโณ	ช่ือว่ามคฺควณฺณ.	(พรรณนาหนทาง)

วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วีสติ		สหสฺสานิ		ปริมาณ�		เยส�		เต		วีสติสหสฺสา,		ขีณาสวา.	(วีสติ	+	สหสฺส	+	ปริมาณ)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		วีสติ	ยี่สิบ		ปริมาณ�	เป็นปริมาณ		เยส�		(ขีณาสวาน�)	แห่งพระขีณาสพ	ท.	
เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		(เต		ขีณาสวา)	อ.พระขีณาสพ	ท.	เหล่าน้ัน		วีสติสหสฺสา	ช่ือว่าวีสติสหสฺส,	ได้แก่
พระขีณาสพทั้งหลาย.	(มีพันยี่สิบเป็นประมาณ,	มีประมาณสองหม่ืนรูป)
	 ๒.	 วีสติสหสฺสา		จ		เต		ขีณาสวา		จาติ		วีสติสหสฺสขีณาสวา.	(วีสติสหสฺส	+	ขีณาสว)	วิเสสน
บุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
	 	 วีสติสหสฺสา		จ	อ.มีพันยี่สิบเป็นประมาณ	ท.	ด้วย		เต	อ.มีพันยี่สิบเป็นประมาณ	ท.	เหล่าน้ัน		
ขีณาสวา		 จ	 เป็นพระขีณาสพด้วย	 	อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 วีสติสหสฺสขีณาสวา	 ช่ือว่าวีสติสหสฺสขีณาสว.	 (พระ
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ขีณาสพมีพันยี่สิบเป็นประมาณ,	พระขีณาสพประมาณสองหม่ืนรูป)
	 ๓.	 วีสติสหสฺสขีณาสเวหิ		ปริวุโต		วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต.	(วีสติสหสฺสขีณาสว	+	ปริวุต)	ตติยาตัป
ปุริสสม�ส
	 	 วีสติสหสฺสขีณาสเวหิ	 อันพระขีณาสพมีพันยี่สิบเป็นประมาณ	 ท.	 	 ปริวุโต	 แวดล้อมแล้ว	 	 วีสติ
สหสฺสขีณาสวปริวุโต	ช่ือว่าวีสติสหสฺสขีณาสวปริวุต.	(พระขีณาสพสองหม่ืนรูปแวดล้อม)

ญาติสมาคโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ญาตีน�		สมาคโม		ญาติสมาคโม.	(ญาติ	+	สมาคม)
	 สมาคโม	อ.สมาคม		ญาตีน�	แห่งญาติ	ท.		ญาติสมาคโม.	(สมาคมญาติ)

อตฺถุปฺปตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อตฺถสฺส  อุปฺปตฺติ  อตฺถุปฺปตฺติ. (อตฺถ + อุปฺปตฺติ)
	 อุปฺปตฺติ	อ.เหตุเกิดข้ึน		อตฺถสฺส	แห่งเร่ือง		อตฺถุปฺปตฺติ	ช่ือว่าอตฺถุปฺปตฺติ.	(เหตุเกิดข้ึนแห่งเร่ือง)

ภตฺตกิจฺจปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ภตฺเตน  กิจฺจำ  ภตฺตกิจฺจำ. (ภตฺต + กิจฺจ) ตติย�ตัปปุริสสม�ส
	 	 กิจฺจ�	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจ�	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)
 ๒. ภตฺตกิจฺจสฺส  ปริโยส�นำ  ภตฺตกิจฺจปริโยส�นำ. (ภตฺตกิจฺจ + ปริโยส�น) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่ิสิ้นสุดลงรอบ		ภตฺตกิจฺจสฺส	แห่งกิจด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจปริโยสาน�	ช่ือว่า
ภตฺตกิจฺจปริโยสาน.	(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งกิจด้วยภัตร,	เวลาเสร็จภัตกิจ)
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ราหุลมาตุคุณกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ราหุลสฺส		มาตา		ราหุลมาตา.	(ราหุล	+	มาตุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มาตา	อ.พระมารดา		ราหุลสฺส	ของพระราหุลกุมาร		ราหุลมาตา	ช่ือว่าราหุลมาตุ.	(พระมารดา
ของพระราหุลกุมาร)
	 ๒.	 ราหุลมาตุยา		คุโณ		ราหุลมาตุคุโณ.	(ราหุลมาตุ	+	คุณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 คุโณ	 อ.คุณ	 	 ราหุลมาตุยา	 ของพระมารดาของพระราหุลกุมาร	 	 ราหุลมาตุคุโณ	 ช่ือว่าราหุล- 
มาตุคุณ.	(คุณของพระมารดาของพระราหุลกุมาร)
	 ๓.	 ราหุลมาตุคุณ�		กถา		ราหุลมาตุคุณกถา.	(ราหุลมาตุคุณ	+	กถา)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กถา	อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		ราหุลมาตุคุณ�	ซึ่งคุณของพระมารดาของพระราหุลกุมาร		ราหุลมาตุ- 
คุณกถา	ช่ือว่าราหุลมาตุคุณกถา.	(วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวคุณของพระมารดาของพระราหุลกุมาร)

ตติยทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ตติโย  จ  โส  ทิวโส  จ�ติ  ตติยทิวโส. (ตติย + ทิวส)
	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ตติยทิวโส	 
ช่ือว่าตติยทิวส.	(วันที่สาม)

อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคลานิ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อภิเสโก		จ		เคหปฺปเวสนญฺจ		วิวาโห		จ		อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหา.	(อภิเสก	+	เคหปฺปเวสน	 
+	วิวาห)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 อภิเสโก		จ	อ.การอภิเษกด้วย		เคหปฺปเวสน�		จ	อ.การเข้าไปสู่เรือนด้วย		วิวาโห		จ	อ.วิวาหะ
ด้วย		อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหา	ช่ือว่าอภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาห.	(การอภิเษก	การเข้าไปสู่เรือน	และวิวาหะ)	
	 ๒.	 อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหา		เอว		มงฺคลานิ		อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคลานิ.	(อภิเสกเคหปฺ-
ปเวสนวิวาห	+	มงฺคล)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหา	 	 เอว	 อ.การอภิเษก	 การเข้าไปสู่เรือน	 และวิวาหะ	 ท.	 น่ันเทียว		 
มงฺคลานิ	 เป็นมงคล	 	 อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคลานิ	 ช่ือว่าอภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคล.	 (มงคลคือการ
อภิเษก	มงคลคือการน�าเข้าไปสู่เรือน	และมงคลคือวิวาหะ)	
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ตถาคตคารโว

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตถาคเต		คารโว		ตถาคตคารโว.	(ตถาคต	+	คารว)
	 คารโว	อ.ความเคารพ		ตถาคเต	ในพระตถาคต		ตถาคตคารโว	ช่ือว่าตถาคตคารว.	(ความเคารพใน
พระตถาคต)

โสปาณสีสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 โสป�ณสฺส  สีสำ  โสป�ณสีสำ. (โสป�ณ + สีส)
	 สีส�	อ.หัว		โสปาณสฺส	แห่งบันได		โสปาณสีส�	ช่ือว่าโสปาณสีส.	(หัวบันได)

โสปาณปาทมูลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. โสป�ณสฺส  ป�โท  โสป�ณป�โท. (โสป�ณ + ป�ท) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 ปาโท	อ.เชิง		โสปาณสฺส	แห่งบันได		โสปาณปาโท	ช่ือว่าโสปาณปาท.	(เชิงบันได)
 ๒. โสป�ณป�ทสฺส  มูลำ  โสป�ณป�ทมูลำ. (โสป�ณป�ท + มูล) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 มูล�	อ.ใกล้		โสปาณปาทสฺส	แห่งเชิงแห่งบันได		โสปาณปาทมูล�	ช่ือว่าโสปาณปาทมูล.	(ใกล้เชิง
บันได)

ราชงฺคณำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราชิโน		องฺคณ�		ราชงฺคณ�.	(ราช	+	องฺคณ)	
	 องฺคณ�	อ.เนิน		ราชิโน	แห่งพระราชา		ราชงฺคณ�	ช่ือว่าราชงฺคณ.	(สนามหลวง)
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นิวตฺติตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิวตฺติตุ�		กาเมตีติ		นิวตฺติตุกาโม.	(นิวตฺติตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	กัตตุ-
รูป,	กัตตุสาธนะ
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		นิวตฺติตุ�	เพื่ออันกลับ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		นิวตฺติตุกาโม	ช่ือว่านิวตฺติตุกาม.	(ผู้ใคร่เพื่อจะกลับ,	ผู้ประสงค์จะกลับ)

อุทกพินฺทู

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุทกสฺส  พินฺทู  อุทกพินฺทู. (อุทก + พินฺทุ)
	 พินฺทู	อ.หยาด	ท.		อุทกสฺส	แห่งน�้า		อุทกพินฺทู	ช่ือว่าอุทกพินฺทุ.	(หยาดน�้า)

อฑฺฒุลฺลิขิตา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อฑฺเฒน		อุลฺลิขิตา		อฑฺฒุลฺลิิขิตา,		เกสา.	(อฑฺฒ	+	อุลฺลิขิต)
	 (เกสา)	อ.ผม	ท.		(ปุคฺคเลน)		อุลฺลิขิตา	อันบุคคล	เกล้าแล้ว		อฑฺเฒน	ด้วยทั้งก่ึง		อฑฺฒุลฺลิขิตา	 
ช่ือว่าอฑฺฒุลฺลิขิต,	ได้แก่ผมทั้งหลาย.	(ที่บุคคลเกล้าแล้วคร่ึงหน่ึง)
 

พุทฺธคารโว

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺเธ		คารโว		พุทฺธคารโว.	(พุทฺธ	+	คารว)
	 คารโว	 อ.ความเคารพ	 	 พุทฺเธ	 ในพระพุทธเจ้า	 	 พุทฺธคารโว	 ช่ือว่าพุทฺธคารว.	 (ความเคารพใน
พระพุทธเจ้า)

ราหุลมาตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราหุลสฺส		มาตา		ราหุลมาตา.	(ราหุล	+	มาตุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 มาตา	อ.พระมารดา		ราหุลสฺส	ของพระราหุลกุมาร		ราหุลมาตา	ช่ือว่าราหุลมาตุ.	(พระมารดาของพระ
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ราหุลกุมาร)

วีสติสหสฺสสมณปริวุโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วีสติ		สหสฺสานิ		ปริมาณ�		เยส�		เต		วีสติสหสฺสา,		สมณา.	(วีสติ	+	สหสฺส	+	ปริมาณ)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		วีสติ	ยี่สิบ		ปริมาณ�	เป็นปริมาณ		เยส�		(สมณาน�)	แห่งสมณะ	ท.	เหล่า
ใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		(เต		สมณา)	อ.สมณะ	ท.	เหล่าน้ัน		วีสติสหสฺสา	ช่ือว่าวีสติสหสฺส,	ได้แก่สมณะทั้งหลาย.	
(มีพันยี่สิบเป็นประมาณ,	มีประมาณสองหม่ืนรูป)
	 ๒.	 วีสติสหสฺสา		จ		เต		สมณา		จาติ		วีสติสหสฺสสมณา.	(วีสติสหสฺส	+	สมณ)	วิเสสนบุพพบท-
กัมมธ�รยสม�ส
	 	 วีสติสหสฺสา		จ	อ.มีพันยี่สิบเป็นประมาณ	ท.	ด้วย		เต	อ.มีพันยี่สิบเป็นประมาณ	ท.	เหล่าน้ัน		
สมณา		จ	เป็นสมณะด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		วีสติสหสฺสสมณา	ช่ือว่าวีสติสหสฺสสมณ.	(สมณะมีพันยี่สิบเป็น
ประมาณ,	สมณประมาณสองหม่ืนรูป)
	 ๓.	 วีสติสหสฺสสมเณหิ		ปริวุโต		วีสติสหสฺสสมณปริวุโต.	(วีสติสหสฺสสมณ	+	ปริวุต)	ตติยาตัปปุริส
สม�ส
	 	 วีสติสหสฺสสมเณหิ	อันสมณะมีพันยี่สิบเป็นประมาณ	ท.		ปริวุโต	แวดล้อมแล้ว		วีสติสหสฺสสมณ-
ปริวุโต	ช่ือว่าวีสติสหสฺสสมณปริวุต.	(สมณสองหม่ืนรูปแวดล้อม)

สุวณฺณวณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐิยัตถะอุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวณฺณสฺส		วณฺโณ		วิย		วณฺโณ		ยสฺส		โส		สุวณฺณวณฺโณ,		ภควา.	(สุวณฺณ	+	วณฺณ	+	วณฺณ)
	 วณฺโณ	อ.วัณณะ		วณฺโณ		วิย	ราวกะ	อ.วัณณะ		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		ยสฺส		(ภควโต)	ของพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ภควา)	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน		สุวณฺณวณฺโณ	ช่ือว่าสุวณฺณวณฺณ,	
ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า,	(ผู้มีวัณณะเพียงดังวัณณะแห่งทอง)
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พฺรหฺมรูปวณฺโณ

	 ฉัฏฐิยัตถะอุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พฺรหฺมสฺส		รูปํ		วิย		วณฺโณ		ยสฺส		โส		พฺรหฺมรูปวณฺโณ,		ภควา.	(พฺรหฺม	+	รูป	+	วณฺณ)
	 วณฺโณ	อ.วัณณะ		รูปํ		วิย	ราวกะ	อ.รูป		พฺรหฺมสฺส	แห่งพรหม		ยสฺส		(ภควโต)	ของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ภควา)	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน		พฺรหฺมรูปวณฺโณ	ช่ือว่าพฺรหฺมรูปวณฺณ,	ได้แก่
พระผู้มีพระภาคเจ้า.	(ผู้มีวัณณะเพียงดังรูปแห่งพรหม)

ชาตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชาตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ชาตกาโล.	(ชาต	+	กาล)
	 ชาต�		จ	อ.อันเป็นที่เกิดด้วย		ต�	อ.อันเป็นที่เกิดน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ชาตกาโล	ช่ือว่าชาตกาล.	(กาลเป็นที่เกิด,	กาลเป็นที่ประสูติ)

นิธิกุมฺภิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 นิธีนำ  กุมฺภิโย  นิธิกุมฺภิโย. (นิธิ + กุมฺภี)
	 กุมฺภิโย	อ.หม้อ	ท.		นิธีน�	แห่งขุมทรัพย์	ท.		นิธิกุมฺภิโย	ช่ือว่านิธิกุมฺภี.	(หม้อขุมทรัพย์)	

นิกฺขมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิกฺขมนญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		นิกฺขมนกาโล.	(นิกฺขมน	+	กาล)
	 นิกฺขมน�		จ	อ.อันเป็นที่ออกไปด้วย		ต�	อ.อันเป็นที่ออกไปน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		นิกฺขมนกาโล	ช่ือว่านิกฺขมนกาล.	(กาลเป็นที่ออกไป)	

ทายชฺชํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทายาทสฺส		ภาโว		ทายชฺช�.	(ทายาท	+	ณฺยปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		ทายาทสฺส	แห่งทายาท		ทายชฺช�	ช่ือว่าทายชฺช.	(ความเป็นทายาท,	ทรัพย์มรดก)
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ปิตุสิเนโห

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิตริ		สิเนโห		ปิตุสิเนโห.	(ปิตุ	+	สิเนห)
	 สิเนโห	อ.ความรัก		ปิตริ	ในบิดา		ปิตุสิเนโห	ช่ือว่าปิตุสิเนห.	(ความรักในบิดา)

หฏฺ€ตุฏฺโ€

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หฏฺโ€		จ		โส		ตุฏฺโ€		จาติ		หฏฺ€ตุฏฺโ€,		กุมาโร.	(หฏฺ€	+	ตุฏฺ€)
	 โส		(กุมาโร)	อ.กุมารน้ัน		หฏฺโ€		จ	ร่าเริงแล้วด้วย		ตุฏฺโ€		จ	ดีใจแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
หฏฺ€ตุฏฺโ€	ช่ือว่าหฏฺ€ตุฏฺ€,	ได้แก่กุมาร.	(ทั้งร่าเริงแล้วทั้งดีใจแล้ว)	

กตภตฺตกิจฺโจ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ภตฺเตน  กิจฺจำ  ภตฺตกิจฺจำ. (ภตฺต + กิจฺจ) ตติย�ตัปปุริสสม�ส
	 	 กิจฺจ�	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจ�	ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร,	ภัตกิจ)
	 ๒.	 กต�		ภตฺตกิจฺจ�		เยน		โส		กตภตฺตกิจฺโจ,		สตฺถา.	(กต	+	ภตฺตกิจฺจ)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 ภตฺตกิจฺจ�	อ.กิจด้วยภัตร		เยน		(สตฺถารา)	อันพระศาสดาใด		กต�	ทรงกระท�าแล้ว		โส		(สตฺถา)	 
อ.พระศาสดาน้ัน		กตภตฺตกิจฺโจ	ช่ือว่ากตภตฺตกิจฺจ,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทรงกระท�าแล้ว,	ผู้ทรง
ท�าภัตกิจแล้ว)

ปริชโน

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริวาโร		ชโน		ปริชโน.	(ปริ	+	ชน)
	 ชโน	อ.ชน		ปริวาโร	ผู้เป็นบริวาร		ปริชโน	ช่ือว่าปริชน.	(ชนผู้เป็นบริวาร)
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วฏฺฏานุคตำ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วฏฺฏ�		อนุคต�		วฏฺฏานุคต�,		ธน�.	(วฏฺฏ	+	อนุคต)
	 (ธน�)	อ.ทรัพย์		อนุคต�	อันไปตาม		วฏฺฏ�	ซึ่งวัฏฏะ		วฏฺฏานุคต�	ช่ือว่าวฏฺฏานุคต,	ได้แก่ทรัพย์.	(อัน
ไปตามวัฏฏะ)

สวิฆาตํ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		วิฆาเตน		ย�		วตฺตตีติ		สวิฆาต�,		ธน�.	(สห	+	วิฆาต)
	 ย�		(ธน�)	อ.ทรัพย์ใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		วิฆาเตน	ด้วยความคับแค้น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(ต�		ธน�)	อ.ทรัพย์น้ัน		สวิฆาต�	ช่ือว่าสวิฆาต,	ได้แก่ทรัพย์.	(อันเป็นไปกับด้วยความคับแค้น)

โพธิมูลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 โพธิสฺส  มูลำ  โพธิมูลำ. (โพธิ + มูล) 
	 มูล�	อ.โคน		โพธิสฺส	แห่งต้นโพธิ์		โพธิมูล�	ช่ือว่าโพธิมูล.	(โคนต้นโพธิ์)

สตฺตวิธํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตฺต		วิธา		ยสฺส		ต�		สตฺตวิธ�,		อริยธน�.	(สตฺต	+	วิธ)
	 วิธา	อ.อย่าง	ท.		สตฺต	เจ็ด		ยสฺส		(อริยธนสฺส)	แห่งอริยทรัพย์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(อริยธน�)	
อ.อริยทรัพย์น้ัน		สตฺตวิธ�	ช่ือว่าสตฺตวิธ,	ได้แก่อริยทรัพย์.	(อันมีอย่างเจ็ด,	มี	๗	อย่าง)

โลกุตฺตรทายชฺชำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โลกุตฺตรญฺ		จ		ต�		ทายชฺชญฺจาิ		โลกุตฺตรทายชฺช�.	(โลกุตฺตร	+	ทายชฺช)
	 โลกุตฺตร�		จ	อ.อันเป็นโลกุตระด้วย		ต�	อ.อันเป็นโลกุตระน้ัน		ทายชฺช�		จ	เป็นทรัพย์มรดกด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		โลกุตฺตรทายชฺช�	ช่ือว่าโลกุตฺตรทายชฺช.	(ทรัพย์มรดกที่เป็นโลกุตระ)



๙. เรื่องพระนันทเถระ 91วรรค]

อธิมตฺตํ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อธิกา		มตฺตา		ยสฺส		ต�		อธิมตฺต�,		ทุกฺข�.	(อธิ	+	มตฺตา)
	 มตฺตา	อ.ประมาณ		อธิกา	อันยิ่ง		ยสฺส		(ทุกฺขสฺส)	แห่งความทุกข์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(ทุกฺข�)	
อ.ความทุกข์น้ัน		อธิมตฺต�	ช่ือว่าอธิมตฺต,	ได้แก่ความทุกข์.	(อันมีประมาณยิ่ง)

อสกฺโกนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  สกฺโกนฺโต  อสกฺโกนฺโต. (น + สกฺโกนฺต)
	 สกฺโกนฺโต	อาจอยู่		น	หามิได้		อสกฺโกนฺโต	ช่ือว่าอสกฺโกนฺต.	(ไม่อาจอยู่,	ไม่สามารถอยู่)

มาตาปิตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)
	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ช่ือว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)

อนนุญฺญาโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อนุญฺญาโต		อนนุญฺญาโต,		ปุตฺโต.	(น	+	อนุญฺญาต)
	 อนุญฺญาโต	ถูกอนุญาตแล้ว		น	หามิได้		อนนุญฺญาโต	ช่ือว่าอนนุญฺญาต,	ได้แก่บุตร.	(ที่บิดามารดา
ไม่อนุญาต)

เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เอโก  จ  โส  ทิวโส  จ�ติ  เอกทิวโส. (เอก + ทิวส)
	 เอโก		จ	อ.หน่ึงด้วย		โส	อ.หน่ึงน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอกทิวโส	ช่ือว่า 
เอกทิวส.	(วันหน่ึง)
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กตปาตราโส

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กโต		ปาตราโส		เยน		โส		กตปาตราโส,		ภควา.	(กต	+	ปาตราส)
	 ปาตราโส	อ.พระกระยาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้า		เยน		(ภควตา)	อันพระผู้มีพระภาคเจ้าใด		กโต	
ทรงกระท�าแล้ว		โส		(ภควา)	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน		กตปาตราโส	ชื่อว่ากตปาตราส,	ได้แก่พระผู้มีพระภาค
เจ้า.	(ผู้มีพระกระยาหารเช้าอันทรงกระท�าแล้ว)

ทุกฺกรการิกกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทุกฺเขน		กาตพฺพนฺติ		ทุกฺกร�,		กมฺม�.	(ทุปุพฺพ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ขปัจจัย)	กัมมรูป,	 
กัมมสาธนะ
	 	 (กมฺม�)	อ.กรรม		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		กาตพฺพ�	พึงกระท�า		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(ต�		กมฺม�)	อ.กรรมน้ัน		ทุกฺกร�	ช่ือว่าทุกฺกร,	ได้แก่กรรม.	(อันบุคคลพึงกระท�าได้โดยยาก)
 ๒. ทุกฺกรำ  ก�ริโก  ทุกฺกรก�ริโก. (ทุกฺกร + ก�ริก) เป็นทุติย�ตัปปุริสสม�ส
	 	 การิโก	อ.เป็นที่กระท�า		ทุกฺกร�		(กมฺม�)	ซึ่งกรรม	อันบุคคลพึงกระท�าได้โดยยาก		ทุกฺกรการิโก	
ช่ือว่าทุกฺกรการิก.	(เป็นที่กระท�ากรรมที่บุคคลพึงท�าได้โดยยาก)
	 ๓.	 ทุกฺกรการิโก		จ		โส		กาโล		จาติ		ทุกฺกรการิกกาโล.	(ทุกฺกรการิก	+	กาล)	เป็นวิเสสนบุพพบท- 
กัมมธ�รยสม�ส 
	 	 ทุกฺกรการิโก		จ	อ.เป็นที่กระท�าซึ่งกรรมอันบุคคลพึงกระท�าได้โดยยากด้วย		โส	อ.เป็นที่กระท�า 
ซึ่งกรรมอันบุคคลพึงกระท�าได้โดยยากน้ัน	 	 กาโล	 	 จ	 เป็นกาลด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 ทุกฺกรการิกกาโล	 
ช่ือว่าทุกฺกรการิกกาล.	(กาลเป็นที่กระท�าซึ่งกรรมที่บุคคลพึงท�าได้โดยยาก)

กาลกโต

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาโล		กโต		เยน		โส		กาลกโต,		ปุคฺคโล.	(กาล	+	กต)
	 กาโล	อ.กาละ		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		กโต	กระท�าแล้ว,		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		กาลกโต	 
ช่ือว่ากาลกต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีกาละอันกระท�าแล้ว,	ผู้เสียชีวิตแล้ว)
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อสทฺทหนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สทฺทหนฺโต		อสทฺทหนฺโต,		ปุคฺคโล.	(น	+	สทฺทหนฺต)
	 สทฺทหนฺโต	เช่ืออยู่		น	หามิได้		อสทฺทหนฺโต	ช่ือว่าอสทฺทหนฺต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่เช่ือ)

อปฺปตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  ปตฺว�  อปฺปตฺว�. (น + ปตฺว�)
	 ปตฺวา	บรรลุแล้ว		น	หามิได้		อปฺปตฺวา	ช่ือว่าอปฺปตฺวา.	(ไม่บรรลุแล้ว)

กถาปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กถ�ย  ปริโยส�นำ  กถ�ปริโยส�นำ. (กถ� + ปริโยส�น)
	 ปริโยสาน�	 อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ	 	 กถาย	 แห่งวาจาเป็นเคร่ืองกล่าว	 	 กถาปริโยสาน�	 ช่ือว่ากถา- 
ปริโยสาน.	(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งค�ากล่าว,	พูดจบ,	แสดงจบ)

ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 ภิกฺขูน�		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)
	 ๒.	 ภิกฺขุสงฺเฆน		ปริวุโต		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต,		ภควา.	(ภิกฺขุสงฺฆ	+	ปริวุต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ภิกฺขุสงฺเฆน	อันหมู่แห่งภิกษุ		ปริวุโต	แวดล้อมแล้ว		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆปริวุต,	ได้แก่
พระผู้มีพระภาคเจ้า.	(ผู้ที่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว)

อาคมนตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคมนสฺส		อตฺถาย		อาคมนตฺถาย.	(อาคมน	+	อตฺถ)
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		อาคมนสฺส	แก่การมา		อาคมนตฺถาย	ช่ือว่าอาคมนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การมา)
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คหิตปฏิญฺโญ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คหิตา		ปฏิญฺญา		เยน		โส		คหิตปฏิญฺโญ,		ภควา.	(คหิตา	+	ปฏิญฺญา)
	 ปฏิญฺญา	อ.ปฏิญญา		เยน		(ภควตา)	อันพระผู้มีพระภาคเจ้าใด		คหิตา	ทรงรับแล้ว,		โส		(ภควา)	
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน	 	 คหิตปฏิญฺโญ	 ช่ือว่าคหิตปฏิญฺญ,	 ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า.	 (ทรงมีปฏิญญาอันรับ
แล้ว,	ทรงรับปฏิญญาแล้ว)

อนภิรโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อภิรโต		อนภิรโต,		ปุคฺคโล.	(น	+	อภิรต)
	 อภิรโต	ยินดียิ่งแล้ว		น	หามิได้		อนภิรโต	ช่ือว่าอนภิรต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่ยินดียิ่งแล้ว)

อิทฺธิพลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
 อิทฺธิย�  พลำ  อิทฺธิพลำ. (อิทฺธิ + พล)
	 พล�	อ.ก�าลัง		อิทฺธิยา	แห่งฤทธิ์		อิทฺธิพล�	ช่ือว่าอิทฺธิพล.	(ก�าลังฤทธิ์)

ตาวตึสเทวโลโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตาวตึโส		จ		โส		เทวโลโก		จาติ		ตาวตึสเทวโลโก.	(ตาวตึส	+	เทวโลก)
	 ตาวตึโส		จ	อ.ช่ือว่าดาวดึงส์ด้วย		โส	อ.ช่ือว่าดาวดึงส์น้ัน		เทวโลโก		จ	เป็นเทวโลกด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ตาวตึสเทวโลโก	ช่ือว่าตาวตึสเทวโลก.	(เทวโลกช่ือว่าดาวดึงส์)

อนฺตรามคฺโค

	 อมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคสฺส		อนฺตรา		อนฺตรามคฺโค.	(อนฺตรา	+	มคฺค)
	 อนฺตรา	ในระหว่าง		มคฺคสฺส	แห่งหนทาง		อนฺตรามคฺโค	ช่ือว่าอนฺตรามคฺค.	(ระหว่างทาง)	
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ฌามกฺเขตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฌามญฺจ		ต�		เขตฺตญฺจาติ		ฌามกฺเขตฺต�.	(ฌาม	+	เขตฺต)
	 (อคฺคินา)		ฌาม�		จ	อ.อันไฟไหม้แล้วด้วย		ต�	อ.อันไฟไหม้แล้วน้ัน		เขตฺต�		จ	เป็นนาด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ฌามกฺเขตฺต�	ช่ือว่าฌามกฺเขตฺต.	(นาที่ไฟไหม้)

ฌามขานุมตฺถกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ฌามญฺจ		ต�		ขานุ		จาติ		ฌามขานุ.	(ฌาม	+	ขานุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ฌาม�		จ	อ.อันไฟไหม้แล้วด้วย		ต�	อ.อันไฟไหม้แล้วน้ัน		ขานุ		จ	เป็นตอด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ฌามขานุ	ช่ือว่าฌามขานุ.	(ตออันไฟไหม้แล้ว)
	 ๒.	 ฌามขานุสฺส		มตฺถก�		ฌามขานุมตฺถก�.	(ฌามขานุ	+	มตฺถก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มตฺถก�	 อ.ที่สุด	 	 ฌามขานุสฺส	 แห่งตออันไฟไหม้แล้ว	 	 ฌามขานุมตฺถก�	 ช่ือว่าฌามขานุมตฺถก.	
(ที่สุดแห่งตอที่ไฟไหม้แล้ว)

ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กณฺณา		จ		นาสา		จ		นงฺคุฏฺโ€		จ		กณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า.	(กณฺณ	+	นาสา	+	นงฺคุฏฺ€)	อิตรีตร- 
โยคทวันทสมาส
	 	 กณฺณา		จ	อ.หู	ท.	ด้วย		นาสา		จ	อ.จมูกด้วย		นงฺคุฏฺโ€		จ	อ.หางด้วย		กณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า	 
ช่ือว่ากณฺณนาสนงฺคุฏฺ€.	(หู	จมูก	และหาง)
	 ๒.	 ฉินฺนา		กณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า		ยสฺสา		สา		ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า,		ปลุฏฺ€มกฺกฏี.	(ฉินฺนา	+	
กณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 กณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า	อ.หู	จมูก	และหาง	ท.		ฉินฺนา	อันขาดแล้ว		ยสฺสา		(ปลุฏฺ€มกฺกฏิยา)	ของ
นางลิงรุ่นใด,		สา		(ปลุฏฺ€มกฺกฏี)	อ.นางลิงรุ่นน้ัน		ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า	ช่ือว่าฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺ€า,	ได้แก่
นางลิงรุ่น.	(ตัวมีหู	จมูก	และหางอันขาดแล้ว)
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ปลุฏฺ€มกฺกฏี

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปลุฏฺ€�  จ  ส�  มกฺกฏี  จ�ติ  ปลุฏฺ€มกฺกฏี. (ปลุฏฺ€� + มกฺกฏี)
	 ปลุฏฺ€า		จ	อ.รุ่นด้วย		สา	อ.รุ่นน้ัน		มกฺกฏี		จ	เป็นนางลิงด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปลุฏฺ€มกฺกฏี	 
ช่ือว่าปลุฏฺ€มกฺกฏี.	(นางลิงรุ่น)

กกุฏปาทานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 กกุฏาน�		ปาทา		วิย		ปาทา		เยส�		ตานิ		กกุฏปาทานิ,		อจฺฉราสตานิ.	(กกุฏ	+	ปาท)
	 ปาทา	อ.เท้า	ท.		ปาทา		วิย	ราวกะ	อ.เท้า	ท.		กกุฏาน�	แห่งนกพิราบ	ท.		เยส�		(อจฺฉราสตาน�)	แห่งร้อย
แห่งนางอัปสร	ท.		เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		ตานิ		(อจฺฉราสตานิ)	อ.ร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	เหล่าน้ัน		กกุฏปาทานิ	 
ช่ือว่ากกุฏปาท,	ได้แก่นางอัปสรหน่ึงร้อย.	(ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบ)		

อจฺฉราสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อจฺฉร�นำ  สต�นิ  อจฺฉร�สต�นิ. (อจฺฉร� + สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อจฺฉราน�	แห่งนางอัปสร	ท.		อจฺฉราสตานิ	ช่ือว่าอจฺฉราสต.	(นางอัปสรหน่ึงร้อย)

อภิรูปตรานิ

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพานิ		อิมานิ		อภิรูปานิ,		อิมานิ		อิเมส�		วิเสเสน		อภิรูปานีติ		อภิรูปตรานิ,		อจฺฉราสตานิ.	
	 อิมานิ		(อจฺฉราสตานิ)	อ.ร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	เหล่าน้ี		สพฺพานิ	ทั้งปวง		อภิรูปานิ	เป็นผู้มีรูปงาม		
(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อิมานิ		(อจฺฉราสตานิ)		อิเมส�		(อจฺฉราสตาน�)	อ.	-แห่งร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	เหล่าน้ี	-
ร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	เหล่าน้ี		อภิรูปานิ	เป็นผู้มีรูปงาม		วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อภิรูปตรานิ	ช่ือว่าอภิรูปตร,	ได้แก่นางอัปสรหน่ึงร้อย.	(ผู้มีรูปงามกว่า)

ทสฺสนียตรานิ

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพานิ		อิมานิ		ทสฺสนียานิ,		อิมานิ		อิเมส�		วิเสเสน		ทสฺสนียานีติ		ทสฺสนียตรานิ,		อจฺฉราสตานิ. 
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		 อิมานิ	 	 (อจฺฉราสตานิ)	อ.ร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	 เหล่าน้ี	 	สพฺพานิ	ทั้งปวง	 	ทสฺสนียานิ	 เป็นผู้ควร 
ซึ่งการชม		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อิมานิ		(อจฺฉราสตานิ)		อิเมส�		(อจฺฉราสตาน�)	อ.	-แห่งร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	เหล่า
น้ี	-ร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	เหล่าน้ี		ทสฺสนียานิ	เป็นผู้ควรซึ่งการชม		วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		ทสฺสนียตรานิ	ช่ือว่าทสฺสนียตร,	ได้แก่นางอัปสรหน่ึงร้อย.	(ผู้น่าชมกว่า)

ปาสาทิกตรานิ

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพานิ		อิมานิ		ปาสาทิกานิ,		อิมานิ		อิเมส�		วิเสเสน		ปาสาทิกานีติ		ปาสาทิกตรานิ,		อจฺฉราสตานิ. 
		 อิมานิ		(อจฺฉราสตานิ)	อ.ร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	เหล่าน้ี		สพฺพานิ	ทั้งปวง		ปาสาทิกานิ	เป็นผู้น�ามา 
ซึ่งความเลื่อมใส		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อิมานิ		(อจฺฉราสตานิ)		อิเมส�		(อจฺฉราสตาน�)	อ.	-แห่งร้อยแห่งนางอัปสร	
ท.	เหล่าน้ี	-ร้อยแห่งนางอัปสร	ท.	เหล่าน้ี		ปาสาทิกานิ	เป็นผู้น�ามาซึ่งความเลื่อมใส	วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหนฺติ)	 
ย่อมเป็น	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 ปาสาทิกตรานิ	 ช่ือว่าปาสาทิกตร,	 ได้แก่นางอัปสรหน่ึงร้อย.	 (ผู้น�ามาซึ่งความ
เลื่อมใสกว่า)

มาตุจฺฉาปุตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ม�ตุจฺฉ�ย  ปุตฺโต  ม�ตุจฺฉ�ปุตฺโต. (ม�ตุจฺฉ� + ปุตฺต)
	 ปุตฺโต	อ.บุตร		มาตุจฺฉาย	ของน้า		มาตุจฺฉาปุตฺโต	ช่ือว่ามาตุจฺฉาปุตฺต.	(บุตรของน้า,	พระโอรสของ
พระเจ้าน้า)

ภตกวาโท

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ภตโก  อิติ  ว�โท  ภตกว�โท. (ภตก + ว�ท)
	 วาโท	อ.วาทะ		ภตโก		อิติ	ว่าผู้ท�าการรับจ้าง		ภตกวาโท	ช่ือว่าภตกวาท.	(วาทะว่าผู้ท�าการรับจ้าง)

อุปกฺกีตกวาโท

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุปกฺกีตโก  อิติ  ว�โท  อุปกฺกีตกว�โท. (อุปกฺกีตก + ว�ท)
	 วาโท	 อ.วาทะ	 	 (สตฺถารา)	 	 อุปกฺกีโต	 	 อิติ	 ว่าผู้อันพระศาสดาทรงไถ่แล้ว	 	 อุปกฺกีตกวาโท	 ช่ือว่า 
อุปกฺกีตวาท.	(วาทะว่าผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงไถ่ไว้แล้ว)
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อปฺปมตฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปมตฺโต		อปฺปมตฺโต,		นนฺโท.	(น	+	ปมตฺต)
	 (นนฺโท)	อ.พระนันทะ		ปมตฺโต	ประมาทแล้ว		น	หามิได้		อปฺปมตฺโต	ช่ือว่าอปฺปมตฺต,	ได้แก่พระนันทะ.	 
(ผู้ไม่ประมาทแล้ว)

อาตาปี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาตาโป		อสฺส		อตฺถีติ		อาตาปี,		นนฺโท.	(อาตาป	+	อีปัจจัย)
	 อาตาโป	อ.ความเพียรเป็นเคร่ืองยังกิเลสให้ร้อนทั่ว		อสฺส		(นนฺทสฺส)	ของพระนันทะน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาตาปี	ช่ือว่าอาตาปี,	ได้แก่พระนันทะ.	(ผู้มีความเพียรเป็นเคร่ืองท�ากิเลสให้ร้อนทั่ว)

ปหิตตฺโต

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปหิโต		อตฺตา		เยน		โส		ปหิตตฺโต,		นนฺโท.	(ปหิต	+	อตฺต)
	 อตฺตา	อ.ตน		 เยน		 (นนฺเทน)	 อันพระนันทะใด	 	ปหิโต	ส่งไปแล้ว		 โส		 (นนฺโท)	 อ.พระนันทะน้ัน		 
ปหิตตฺโต	ช่ือว่าปหิตตฺต,	ได้แก่พระนันทะ.	(ผู้มีตนอันส่งไปแล้ว,	ผู้มีจิตอันส่งไปแล้ว)

อนคาริโย

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		อคาริย�		อสฺสาติ		อนคาริโย,		นนฺโท.	(น	+	อคาริย)
	 อคาริย�	อ.เรือน		อสฺส		(นนฺทสฺส)	ของพระนันทะน้ัน		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อนคาริโย	
ช่ือว่าอนคาริย,	ได้แก่พระนันทะ.	(ผู้ไม่มีเรือน)

พฺรหฺมจริยปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พฺรหฺมจริย�		ปริโยสาน�		ยสฺส		โส		พฺรหฺมจริยปริโยสาโน,		คุณวิเสโส.	(พฺรหฺมจริย	+	ปริโยสาน)
	 พฺรหฺมจริย�	 อ.พรหมจรรย์	 	 ปริโยสาน�	 เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ	 	 ยสฺส	 	 (คุณวิเสสสฺส)	 แห่งคุณวิเศษใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(คุณวิเสโส)	อ.คุณวิเศษน้ัน		พฺรหฺมจริยปริโยสาโน	ช่ือว่าพฺรหฺมจริยปริโยสาน,	ได้แก่คุณวิเศษ.	
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(มีพรหมจรรย์เป็นที่สุดรอบ)

รตฺติภาโค

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตฺติยา		ภาโค		รตฺติภาโค.	(รตฺติ	+	ภาค)
	 ภาโค	อ.ส่วน		รตฺติยา	แห่งราตรี		รตฺติภาโค	ช่ือว่ารตฺติภาค.	(ส่วนราตรี)

อนุปาทาย

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  อุป�ท�ย  อนุป�ท�ย. (น + อุป�ท�ย)
	 อุปาทาย	ยึดม่ันแล้ว		น	หามิได้		อนุปาทาย	ช่ือว่าอนุปาทาย.	(ไม่ยึดม่ันแล้ว)	

กามปงฺโก

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาโม		เอว		ปงฺโก		กามปงฺโก.	(กาม	+	ปงฺก)
	 กาโม		เอว	อ.กามน่ันเทียว		ปงฺโก	เป็นตม		กามปงฺโก	ช่ือว่ากามปงฺก.	(ตมคือกาม)

กามกณฺฏโก

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
 ก�โม  เอว  กณฺฏโก  ก�มกณฺฏโก. (ก�ม + กณฺฏก)
	 กาโม		เอว	อ.กามน่ันเทียว		กณฺฏโก	เป็นหนาม		กามกณฺฏโก	ช่ือว่ากามกณฺฏก.	(หนามคือกาม)

โมหกฺขโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โมหสฺส		ขโย		โมหกฺขโย.	(โมห	+	ขย)
	 ขโย	อ.ความสิ้นไป		โมหสฺส	แห่งโมหะ		โมหกฺขโย	ช่ือว่าโมหกฺขย.	(ความสิ้นไปแห่งโมหะ)
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สุขทุกฺขํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุขญฺจ		ทุกฺขญฺจ		สุขทุกฺข�.	(สุข	+	ทุกฺข)
	 สุข�		จ	อ.ความสุขด้วย		ทุกฺข�		จ	อ.ความทุกข์ด้วย		สุขทุกฺข�	ช่ือว่าสุขทุกฺข.	(ความสุขและความทุกข์)

คิหิภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คิหิสฺส		ภาโว		คิหิภาโว.	(คิหี	+	ภาโว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		คิหิสฺส	แห่งคฤหัสถ์		คิหิภาโว	ช่ือว่าคิหิภาว.	(ความเป็นคฤหัสถ์)

อตีตทิวสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อตีต�  จ  เต  ทิวส�  จ�ติ  อตีตทิวส�. (อตีต + ทิวส)
	 อตีตา		จ	อ.อันเป็นไปล่วงแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเป็นไปล่วงแล้ว	ท.	เหล่าน้ัน		ทิวสา		จ	เป็นวันด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อตีตทิวสา	ช่ือว่าอตีตทิวส.	(วันที่ล่วงไปแล้ว)

ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทุจฺฉนฺนญฺจ		ต�		เคหญฺจาติ		ทุจฺฉนฺนเคห�.	(ทุจฺฉนฺน	+	เคห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทุจฺฉนฺน�		จ	อ.อันมุงบังไม่ดีแล้วด้วย		ต�	อ.อันมุงบังไม่ดีแล้วน้ัน		เคห�		จ	เป็นเรือนด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ทุจฺฉนฺนเคห�	ช่ือว่าทุจฺฉนฺนเคห.	(เรือนที่มุงบังไม่ดี,	เรือนที่บุคคลมุงบังไว้ไม่ดี)
	 ๒.	 ทุจฺฉนฺนเคเหน		สทิโส		ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส,		ปุคฺคโล.	(ทุจฺฉนฺนเคห	+	สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		สทิโส	 ผู้เช่นกับ		ทุจฺฉนฺนเคเหน	ด้วยเรือนที่มุงบังไม่ดี		ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส	 
ช่ือว่าทุจฺฉนฺนเคหสทิส,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เช่นกับด้วยเรือนที่มุงบังไม่ดี,	ผู้เช่นกับด้วยเรือนที่บุคคลมุงบังไว้ไม่ดี)

สุจฺฉนฺนเคหสทิโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สุจฺฉนฺนญฺจ		ต�		เคหญฺจาติ		สุจฺฉนฺนเคห�.	(สุจฺฉนฺน	+	เคห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 สุจฺฉนฺน�		จ	อ.อันมุงบังดีแล้วด้วย		ต�	อ.อันมุงบังดีแล้วน้ัน		เคห�		จ	เป็นเรือนด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สุจฺฉนฺนเคห�	ช่ือว่าสุจฺฉนฺนเคห.	(เรือนที่มุงบังไว้ดี,	เรือนที่บุคคลมุงบังไว้ดี)
	 ๒.	 สุจฺฉนฺนเคเหน		สทิโส		สุจฺฉนฺนเคหสทิโส,		ปุคฺคโล.	(สุจฺฉนฺนเคห	+	สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ปุคฺคโล)	 อ.บุคคล	 	 สทิโส	 ผู้เช่นกับ	 	 สุจฺฉนฺนเคเหน	 ด้วยเรือนที่มุงบังดี	 	 สุจฺฉนฺนเคหสทิโส	 
ช่ือว่าสุจฺฉนฺนเคหสทิส,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เช่นกับด้วยเรือนที่มุงบังไว้ดี,	ผู้เช่นกับด้วยเรือนที่บุคคลมุงบังไว้ดี)

ทิพฺพจฺฉรา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ทิพฺพ�  จ  ต�  อจฺฉร�  จ�ติ  ทิพฺพจฺฉร�. (ทิพฺพ� + อจฺฉร�)
	 ทิพฺพา		จ	อ.ผู้เป็นทิพย์	ท.	ด้วย		ตา	อ.ผู้เป็นทิพย์	ท.	เหล่าน้ัน		อจฺฉรา		จ	เป็นนางอัปสรด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		ทิพฺพจฺฉรา	ช่ือว่าทิพฺพจฺฉรา.	(นางอัปสรผู้เป็นทิพย์)

ทิฏฺ€กาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ทิฏฺโ€  จ  โส  ก�โล  จ�ติ  ทิฏฺ€ก�โล. (ทิฏฺ€ + ก�ล)
	 ทิฏฺโ€		จ	อ.เป็นที่เห็นแล้วด้วย		โส	อ.เป็นที่เห็นแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ทิฏฺ€กาโล	ช่ือว่าทิฏฺ€กาล.	(กาลเป็นที่เห็น)

ปพฺพชิตกิจฺจํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิตสฺส		กิจฺจ�		ปพฺพชิตกิจฺจ�.	(ปพฺพชิต	+	กิจฺจ)
	 กิจฺจ�	อ.กิจ		ปพฺพชิตสฺส	แห่งบรรพชิต		ปพฺพชิตกิจฺจ�	ช่ือว่าปพฺพชิตกิจฺจ.	(กิจของบรรพชิต)

อภาวิตํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ภาวิต�		อภาวิต�,		จิตฺต�.	(น	+	ภาวิต)	
	 (จิตฺต�)	อ.จิต		(ปุคฺคเลน)		ภาวิต�	อันบุคคล	ให้เจริญแล้ว		น	หามิได้		อภาวิต�	ช่ือว่าอภาวิต,	ได้แก่
จิต.	(ที่่ไม่ถูกให้เจริญ,	ไม่ถูกอบรม)
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วิรลจฺฉนฺนำ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิรล�		ฉนฺน�		วิรลจฺฉนฺน�,		อคาร�.	(วิรล	+	ฉนฺน)
	 อคาร�	อ.เรือน		(ปุคฺคเลน)		ฉนฺน�	อันบุคคล	มุงแล้ว		วิรล�	ห่าง		วิรลจฺฉนฺน�	ช่ือว่าวิรลจฺฉนฺน,	ได้แก่
เรือน.	(ที่บุคคลมุงห่าง)

ฉทิฺทาวฉิทฺทํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉิทฺทญฺจ		อวฉิทฺทญฺจ		ยสฺสาติ		ฉิทฺทาวฉิทฺท�,		อคาร�.	(ฉิทฺท	+	อวฉิทฺท)
	 ฉิทฺท�		จ	อ.ช่องใหญ่ด้วย		อวฉิทฺท�		จ	อ.ช่องน้อยด้วย		ยสฺส		(อคารสฺส)	แห่งเรือนใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		อคาร�)	อ.เรือนน้ัน		ฉิทฺทาวฉิทฺท�	ช่ือว่าฉิทฺทาวฉิทฺท,	ได้แก่เรือน.	(มีช่องใหญ่และ
ช่องน้อย)

วสฺสวุฏฺ€ิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วสฺเส  วุฏฺ€ิ  วสฺสวุฏฺ€ิ. (วสฺส + วุฏฺ€ิ)
	 วุฏฺ€ิ	อ.ฝน		วสฺเส	ในฤดูฝน		วสฺสวุฏฺ€ิ.	(ฝนในฤดูฝน)	

ภาวนารหิตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภาวนาย		รหิต�		ภาวนารหิต�,		จิตฺต�.	(ภาวนา	+	รหิต)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส
	 	 (จิตฺต�)	อ.จิต		รหิต�	อันเว้นแล้ว		ภาวนาย	จากภาวนา		ภาวนารหิต�	ช่ือว่าภาวนารหิต,	ได้แก่
จิต.	(ที่เว้นจากภาวนา)
	 ๒.	 ภาวนารหิตสฺส		ภาโว		ภาวนารหิตตฺต�.	(ภาวนารหิต	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ภาวนารหิตสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิต	อันเว้นแล้วจากภาวนา		ภาวนารหิตตฺต�	
ช่ือว่าภาวนารหิตตฺต.	(ความที่เว้นจากภาวนา)
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โทสโมหมานาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โทโส		จ		โมโห		จ		มาโน		จ		โทสโมหมานา.	(โทส	+	โมห	+	มาน)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 โทโส		จ	อ.โทสะด้วย		โมโห		จ	อ.โมหะด้วย		มาโน		จ	อ.มานะด้วย		โทสโมหมานา	ช่ือว่า
โทสโมหมาน.	(โทสะ	โมหะ	และมานะ)
	 ๒.	 โทสโมหมานา		อาทิ		เยส�		เต		โทสโมหมานาทโย,		สพฺพกฺกิเลสา.	(โทสโมหมาน	+	อาทิ)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 โทสโมหมานา	อ.โทสะ	โมหะ	และมานะ	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(สพฺพกฺกิเลสาน�)	แห่งกิเลส
ทั้งปวง	ท.	 เหล่าใด		 (สนฺติ)	 มีอยู่,		 เต		 (สพฺพกฺกิเลสา)	อ.กิเลสทั้งปวง	ท.	 เหล่าน้ัน		 โทสโมหมานาทโย	 
ช่ือว่าโทสโมหมานาทิ,	ได้แก่กิเลสทั้งปวง.	(มีโทสะ	โมหะ	และมานะเป็นต้น)
 

สพฺพกฺกิเลสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺเพ  จ  เต  กิเลส�  จ�ติ  สพฺพกฺกิเลส�. (สพฺพ + กิเลส)
	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		กิเลสา		จ	เป็นกิเลสด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		สพฺพกฺกิเลสา	ช่ือว่าสพฺพกฺกิเลส.	(กิเลสทั้งปวง)

ตถารูปํ

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตถา		รูปํ		ยสฺส		ต�		ตถารูปํ,		จิตฺต�.	(ตถา	+	รูป)
	 ตถา	อ.อย่างน้ัน		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิตใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(จิตฺต�)	อ.จิตน้ัน		 
ตถารูปํ	ช่ือว่าตถารูป,	ได้แก่จิต.	(อันมีอย่างน้ันเป็นรูป)

สมถวิปสฺสนาภาวนา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสนา.	(สมถ	+	วิปสฺสนา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 สมโถ		จ	อ.สมถะด้วย		วิปสฺสนา		จ	อ.วิปัสสนาด้วย		สมถวิปสฺสนา	ช่ือว่าสมถวิปสฺสนา.	(สมถะ
และวิปัสสนา)
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	 ๒.	 สมถวิปสฺสนา		จ		ตา		ภาวนา		จาติ		สมถวิปสฺสนาภาวนา.	(สมถวิปสฺสนา	+	ภาวนา)	วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
	 	 สมถวิปสฺสนา		จ	อ.สมถะและวิปัสสนา	ท.	ด้วย		ตา	อ.สมถะและวิปัสสนา	ท.	เหล่าน้ัน		ภาวนา		
จ	 เป็นภาวนาด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 สมถวิปสฺสนาภาวนา	 ช่ือว่าสมถวิปสฺสนาภาวนา.	 (สมถภาวนาและ
วิปัสสนาภาวนา)

เอวรูปํ

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอว�		รูปํ		ยสฺส		ต�		เอวรูปํ,		จิตฺต�.		(เอว�	+	รูป)
	 เอว�	อ.อย่างน้ี		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิตใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(จิตฺต�)	อ.จิตน้ัน		เอวรูปํ	 
ช่ือว่าเอวรูป,	ได้แก่จิต.	(อันมีอย่างน้ีเป็นรูป)

ราคาทโย

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราโค		อาทิ		เยส�		เต		ราคาทโย,		กิเลสา.	(ราค	+	อาทิ)
	 ราโค	อ.ราคะ		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(กิเลสาน�)	แห่งกิเลส	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(กิเลสา)	 
อ.กิเลส	ท.	เหล่าน้ัน		ราคาทโย	ช่ือว่าราคาทิ,	ได้แก่กิเลสทั้งหลาย.	(มีราคะเป็นต้น)

คาถาปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสาน�		คาถาปริโยสาน�.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งคาถา		คาถาปริโยสาน�	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	(กาล
เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งคาถา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติผล�		อาทิ		เยส�		ตานิ		โสตาปตฺติผลาทีนิ,		อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)
	 โสตาปตฺติผล�	อ.โสดาปัตติผล		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(อริยผลาน�)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,		ตานิ		(อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	เหล่าน้ัน		โสตาปตฺติผลาทีนิ	ช่ือว่าโสตาปตฺติผลาทิ,	ได้แก่อริยผลทั้ง
หลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)
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สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจาน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อตฺถิกา	
ช่ือว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี
ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		เทสนา)	อ.เทศนาน้ัน		สาตฺถิกา	ช่ือว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(ที่เป็นไป
กับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)

พาราณสีวาสี

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พาราณสิย�		วสติ		สีเลนาติ		พาราณสีวาสี,		วาณิโช.	(พาราณสีสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	
+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		วาณิโช)	อ.พ่อค้าใด		วสติ	ย่อมอยู่		พาราณสิย�	ในเมืองพาราณสี		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(โส		วาณิโช)	อ.พ่อค้าน้ัน		พาราณสีวาสี	ช่ือว่าพาราณสีวาสี,	ได้แก่พ่อค้า.	(ผู้อยู่ในเมืองพาราณสีโดย
ปกติ)

กุมฺภภาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กุมฺโภเยว ภ�โร  กุมฺภภ�โร. (กุมฺภ + ภ�ร) 
	 กุมฺโภ		เอว	อ.หม้อน่ันเทียว		ภาโร	เป็นภาระ		กุมฺภภาโร	ช่ือว่ากุมฺภภาร.	(ภาระคือหม้อ)

คทฺรภภารกา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คทฺรเภหิ		ภริตพฺพา		ภารกา		คทฺรภภารกา.	(คทฺรภ	+	ภารก)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	ภริตพฺพศัพท์)
	 ภารกา	อ.ภาระ	ท.		คทฺรเภหิ		ภริตพฺพา	อันลา	ท.	พึงน�าไป		คทฺรภภารกา	ช่ือว่าคทฺรภภารก.	(ภาระ
ที่ลาพึงน�าไป)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑106 [๑.ยมก

ปริขาปิฏฺ€ำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริขาย		ปิฏฺ€�		ปริขาปิฏฺ€�.	(ปริขา	+	ปิฏฺ€)
	 ปิฏฺ€�	อ.หลัง		ปริขาย	แห่งคูน�้า		ปริขาปิฏฺ€�	ช่ือว่าปริขาปิฏฺ€.	(หลังคู่น�้า)

วาณิชกมฺมำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วาณิชสฺส		กมฺม�		วาณิชกมฺม�.	(วาณิช	+	กมฺม)
	 กมฺม�	อ.การงาน		วาณิชสฺส	ของพ่อค้า		วาณิชกมฺม�	ช่ือว่าวาณิชกมฺม.	(การงานของพ่อค้า)

กิตฺตโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 กึ		ปริมาณ�		อสฺสาติ		กิตฺตโก,		ภาโร.	(กึ	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณ�	อ.ประมาณ		กึ	เท่าไร		อสฺส		(ภารสฺส)	แห่งภาระน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ภาโร)	อ.ภาระน้ัน		กิตฺตโก	ช่ือว่ากิตฺตก,	ได้แก่ภาระ.	(มีประมาณเท่าไร)

กติโยชนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กติ		จ		ตานิ		โยชนานิ		จาติ		กติโยชนานิ.	(กติ	+	โยชน)
	 กติ		จ	อ.เท่าไร	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.เท่าไร	ท.	เหล่าน้ัน		โยชนานิ		จ	เป็นโยชน์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		กติโยชนานิ	ช่ือว่ากติโยชน.	(ก่ีโยชน์)

สตฺตโยชนานิ

	 อสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตฺต		โยชนานิ		สตฺตโยชนานิ.	(สตฺต	+	โยชน)
	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตโยชนานิ	ช่ือว่าสตฺตโยชน.	(เจ็ดโยชน์)
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คตฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		คตฏฺ€าน�.	(คต	+	€าน)
	 คต�		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ไปน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คตฏฺ€าน�	ช่ือว่า
คตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ไป)

ปาทปริกมฺมํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ป�ทำ  ปริกมฺมำ  ป�ทปริกมฺมำ. (ป�ท + ปริกมฺม)
	 ปริกมฺม�	อ.การนวด		ปาท�	ซึ่งเท้า		ปาทปริกมฺม�	ช่ือว่าปาทปริกมฺม.	(การนวดเท้า)

ปิฏฺ€ิปริกมฺมำ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิฏฺ€ึ		ปริกมฺม�		ปิฏฺ€ิปริกมฺม�.	(ปิฏฺ€ิ	+	ปริกมฺม)
	 ปริกมฺม�	อ.การนวด		ปิฏฺ€ึ	ซึ่งหลัง		ปิฏฺ€ิปริกมฺม�	ช่ือว่าปิฏฺ€ิปริกมฺม.	(การนวดเท้า)

มหาทุกฺขํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตญฺจ		ต�		ทุกฺขญฺจาติ		มหาทุกฺข�.	(มหนฺต	+	ทุกฺข)
	 มหนฺต�		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		ต�	อ.อันใหญ่น้ัน		ทุกฺข�		จ	เป็นความทุกข์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหา-
ทุกฺข�	ช่ือว่ามหาทุกฺข.	(ความทุกข์ใหญ่)

ปาทปริกมฺมาทิการโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสและฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ป�ทำ  ปริกมฺมำ  ป�ทปริกมฺมำ. (ป�ท + ปริกมฺม) ทุติย�ตัปปุริสสม�ส
	 	 ปริกมฺม�	อ.การนวด		ปาท�	ซึ่งเท้า		ปาทปริกมฺม�	ช่ือว่าปาทปริกมฺม.	(การนวดเท้า)
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	 ๒.	 ปาทปริกมฺม�		อาทิ		เยส�		ตานิ		ปาทปริกมฺมาทีนิ,		กมฺมานิ.	(ปาทปริกมฺม	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปาทปริกมฺม�	อ.การนวดเท้า		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(กมฺมาน�)	แห่งกรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	 
มีอยู่,		ตานิ		(กมฺมานิ)	อ.กรรม	ท.	เหล่าน้ัน		ปาทปริกมฺมาทีนิ	 ช่ือว่าปาทปริกมฺมาทิ,	ได้แก่กรรมทั้งหลาย.	 
(มีการนวดเท้าเป็นต้น)
 ๓. ป�ทปริกมฺม�ทีนำ  ก�รโก  ป�ทปริกมฺม�ทิก�รโก. (ป�ทปริกมฺม�ทิ + ก�รก) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		การโก	ผู้กระท�า		ปาทปริกมฺมาทีน�		(กมฺมาน�)	แห่งกรรม	ท.	มีการนวดเท้า
เป็นต้น		ปาทปริกมฺมาทิการโก	ช่ือว่าปาทปริกมฺมาทิการก.	(ผู้ท�ากรรมมีการนวดเท้าเป็นต้น)	 	

กามสญฺโญชนฆฏฺฏนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กาโม		เอว		สญฺโญชน�		กามสญฺโญชน�.	(กาม	+	สญฺโญชน)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 กาโม	 	 เอว	 อ.กามน่ันเทียว	 	 สญฺโญชน�	 เป็นสังโยชน์	 	 กามสญฺโญชน�	 ชื่อว่ากามสญฺโญชน.	
(สังโยชน์คือกาม)
	 ๒.	 กามสญฺโญชนสฺส		ฆฏฺฏน�		กามสญฺโญชนฆฏฺฏน�.	(กามสญฺโญชน	+	ฆฏฺฏน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ฆฏฺฏน�	อ.อันกระทบ		กามสญฺโญชนสฺส	ซึ่งสังโยชน์คือกาม		กามสญฺโญชนฆฏฺฏน�	 ช่ือว่ากาม-
สญฺโญชนฆฏฺฏน.	(กระทบสังโยชน์คือกาม,	กระทบกามสังโยชน์)

อนิจฺฉนฺโต

	 นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อิจฺฉนฺโต		อนิจฺฉนฺโต,		คทฺรโภ.	(น	+	อิจฺฉนฺต)
	 (คทฺรโภ)	อ.ลา		อิจฺฉนฺโต	ปรารถนาอยู่		น	หามิได้		อนิจฺฉนฺโต	ช่ือว่าอนิจฺฉนฺต,	ได้แก่ลา.	(ไม่ปรารถนา
อยู่)

โสฬสงฺคุลิกณฺฏโก

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โสฬส		องฺคุลิโย		โสฬสงฺคุลิโย.	(โสฬส	+	องฺคุลิ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 องฺคุลิโย	อ.น้ิว	ท.		โสฬส	สิบหก		โสฬสงฺคุลิโย	ช่ือว่าโสฬสงฺคุลิ.	(สิบหกน้ิว)
	 ๒.	 โสฬสงฺคุลีหิ		ลกฺขิโต		กณฺฏโก		โสฬสงฺคุลิกณฺฏโก.	(โสฬสงฺคุลิ	+	กณฺฏก)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 กณฺฏโก	อ.หนาม		(ปณฺฑิเตน)		ลกฺขิโต	อันบัณฑิต	ก�าหนดแล้ว		โสฬสงฺคุลีหิ	ด้วยน้ิวสิบหก	ท.		
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โสฬสงฺคุลิกณฺฏโก	ช่ือว่าโสฬสงฺคุลิกณฺฏก.	(หนามที่ถูกก�าหนดด้วยสิบหกน้ิว)

จตุปฺปที

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จตฺตาริ		ปทานิ		ยสฺสา		สา		จตุปฺปที,		คทฺรภี.	(จตุ	+	ปท)
	 ปทานิ	อ.เท้า	ท.		จตฺตาริ	สี่		ยสฺสา		(คทฺรภิยา)	แห่งนางลาน้ัน		(สนฺติ)	มีอยู่,		สา		(คทฺรภี)	อ.นาง
ลาน้ัน		จตุปฺปที	ช่ือว่าจตุปฺปที,	ได้แก่นางลา.	(ตัวมีสี่ขา)

สงฺขมุขี

	 เป็นฉัฏฐิยัตถะอุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺโข		วิย		มุข�		ยสฺสาติ		สงฺขมุขี,		คทฺรภี.	(สงฺข	+	วิย	+	มุข)
	 มุข�	อ.หน้า		สงฺโข		วิย	ราวกะ	อ.สังข์		ยสฺสา		(คทฺรภิยา)	แห่งนางลาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(สา		คทฺรภี)	อ.นางลาน้ัน		สงฺขมุขี	ช่ือว่าสงฺขมุขี,	ได้แก่นางลา.	(มีหน้าดุจสังข์)

สพฺพงฺคโสภินี

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี
	 ๑.	 สพฺพานิ		จ		ตานิ		องฺคานิ		จาติ		สพฺพงฺคานิ.	(สพฺพ	+	องฺค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สพฺพานิ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		องฺคานิ		จ	เป็นอวัยวะด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		สพฺพงฺคานิ	ช่ือว่าสพฺพงฺค.	(อวัยวะทั้งปวง)
	 ๒.	 สพฺพงฺคานิ		โสภานิ		ยสฺสา		สา		สพฺพงฺคโสภินี,		คทฺรภี.	(สพฺพงฺค	+	โสภ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สพฺพงฺคานิ	อ.อวัยวะทั้งปวง	ท.		โสภานิ	งาม		ยสฺสา		(คทฺรภิยา)	แห่งนางลาใด		(สนฺติ)	มีอยู่		
สา		(คทฺรภี)	อ.นางลาน้ัน		สพฺพงฺคโสภินี	ช่ือว่าสพฺพงฺคโสภินี,	ได้แก่นางลา.	(ตัวมีอวัยวะทั้งปวงงาม)

กติปาหจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กติปยา		จ		เต		อหา		จาติ		กติปาหา.	(กติปย	+	อห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 กติปยา		จ	อ.เล็กน้อย	ท.	ด้วย		เต	อ.เล็กน้อย	ท.	เหล่าน้ัน		อหา		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะ
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เหตุน้ัน		กติปาหา	ช่ือว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย)
	 ๒.	 กติปาหาน�		อจฺจโย		กติปาหจฺจโย.	(กติปาห	+	อจฺจย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อจฺจโย	อ.อันล่วงไป		กติปาหาน�	แห่งวันเล็กน้อย	ท.		กติปาหจฺจโย	ช่ือวากติปาหจฺจย.	(ล่วงไป
แห่งวันเล็กน้อย,	ผ่านไปสองสามวัน)	

อนเปกฺโข

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		อเปกฺขา		ยสฺสาติ		อนเปกฺโข,		คทฺรโภ.	(น	+	อเปกฺขา)
	 อเปกฺขา	 อ.ความอาลัย	 	 นตฺถิ	 ย่อมไม่มี	 	 ยสฺส	 	 (คทฺรภสฺส)	 แก่ลาใด	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 (โส		
คทฺรโภ)	อ.ลาน้ัน		อนเปกฺโข	ช่ือว่าอนเปกฺข,	ได้แก่ลา.	(ตัวไม่มีความอาลัย,	ตัวหมดความอาลัย)

  



๑๐. จุนฺทสูกรกิวตฺถุ [๑๐]
จนฺุทสกูรกิวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

จนฺุทสกูริกวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่นายจนุทะผูฆ้า่ซึง่สกุรเป็นอยู ่ (มยา) อนัขา้พเจา้ 
(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

จนฺุทสกูรกิวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ 

๑๐. เรื่องนำยจุนทสูกรกิ

๑. “อิธ  โสจติ  เปจจฺ  โสจตีต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  เวฬุวเน  วหิรนฺโต  จนฺุทสกูรกิำ  
นาม  อารพฺภ  กเถส ิฯ 

 สตฺถา  เวฬุวเน  วหิรนฺโต  จนฺุทสกูรกิำ  นาม  อารพฺภ  “อิธ  โสจติ  เปจจฺ  โสจตีต ิ  อมิำ   
ธมฺมเทสนำ  กเถส ิฯ 

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  เวฬวุเน ในพระวหิารชือ่วา่เวฬุวนั   
อารพภฺ ทรงปรารภ  จนฺุทสกูริก ํ นาม ชือ่ซึง่นายจนุทสกูรกิ  กเถสิ ตรสัแลว้  อิม ํ 
ธมมฺเทสนํ ซึง่พระธรรมเทศนาน้ี  “อิธ  โสจติ  เปจจฺ  โสจตีติ วา่ “อธิ  โสจต ิ เปจฺจ  
โสจต”ิ ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 พระศาสดาเมือ่ประทบัอยูท่ีพ่ระวหิารเวฬุวนั ทรงปรารภนายจนุทสกูรกิ ตรสัพระธรรม
เทศนาน้ีวา่ “อิธ  โสจติ  เปจจฺ  โสจติ” ดงัน้ีเป็นตน้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อธิ  โสจต ิ เปจฺจ  โสจต”ิ สรปูะใน 
อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะใน 
กเถส ิ เวฬุวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  นามศพัท ์สญัญา
โชตกะเขา้กบั จนฺุทสกูรกิำๆ  อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. โส  กริ  ป�ฺจปณฺณาส  วสฺสานิ  สกูเร  วธตฺิวา  ขาทนฺโต  จ  วกฺิกณีนฺโต  จ  ชวีติำ   
กปเฺปส ิฯ

 โส  (จนฺุโท)  กริ  ป�ฺจปณฺณาส  วสฺสานิ  สกูเร  วธตฺิวา  ขาทนฺโต  จ  วกฺิกณฺีนฺโต  จ  ชวีติำ  กปเฺปส ิฯ 

กิร ไดย้นิวา่  โส  (จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  วธิตวฺา ฆา่แลว้  สกูเร ซึง่สกุร ท.  วสสฺานิ  
สิน้ปี ท.  ปญจฺปณฺณาส ๕๕  ขาทนฺโต  จ เคีย้วกนิอยูด่ว้ย  วิกฺกีณนฺโต  จ ขายอยู่
ดว้ย  กปเฺปสิ สำาเรจ็แลว้  ชีวิต ํซึง่ชวีติ ฯ 

 เลา่กนัมาวา่ นายจนุทะนัน้ ฆา่สกุร ๕๕ ปี เคีย้วกนิและขาย สำาเรจ็การเลีย้งชวีติ

 กริศพัท ์อนุสสวนตัถะ  โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน กปเฺปสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ป�ฺจปณฺณาส วเิสสนะของ วสฺสานิๆ อจัจนัตสงัโยคะใน วธตฺิวา  สกูเร 
อวตุตกมัมะใน วธตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ขาทนฺโต และ วกฺิกณีนฺโต  ขาทนฺโต กด็ ี  
วกฺิกณีนฺโต กด็ ี อพัภนัตรกริยิาของ จนฺุโท  จ สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั  
ขาทนฺโต และ วกฺิกณีนฺโต  ชวีติำ อวตุตกมัมะใน กปเฺปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓. ฉาตกกาเล  สกเฏน  วหี ี อาทาย  ชนปทำ  คนฺตฺวา  เอกนาฬทฺิวนิาฬมิตฺเตน  คามสกูร- 

โปตเก  กณีตฺิวา  สกฏำ  ปเูรตฺวา  อาคนฺตฺวา  ปจฺฉานิเวสเน  วชำ  วยิ  เอกฏฺ�านำ   
ปรกฺิขปิิตฺวา  ตตฺเถว  เตสำ  นิวาปํ  โรเปตฺวา,  เตส ุ  นานาคจฺเฉ  จ  สรรีวล�ฺช�ฺจ   
ขาทตฺิวา  วฑฺฒเิตส,ุ  ยำ  ยำ  มาเรตุกาโม  โหต,ิ  ตำ  ตำ  อาฬาหเน  นิจฺจลำ  พนฺธตฺิวา  
สรรีมำสสฺส  อุทฺธุมายตฺิวา  พหลภาวตฺถำ  จตุรสฺสมคฺุคเรน  โปเถตฺวา  “พหลมำโส  ชาโตต ิ  
�ตฺวา  มขุำ  ววิรตฺิวา  ทนฺตนฺตเร  ทณฺฑกำ  ทตฺวา  โลหนาฬยิา  ปกฺกุฏฺ�ิตำ  อุณฺโหทกำ  
มเุข  อาส�ิฺจต ิฯ

 (โส  จนฺุโท)  ฉาตกกาเล  สกเฏน  วหี ี  อาทาย  ชนปทำ  คนฺตฺวา  เอกนาฬทฺิวนิาฬมิตฺเตน   
(วหีนิา)  คามสกูรโปตเก  กณีตฺิวา  สกฏำ  ปเูรตฺวา  อาคนฺตฺวา  ปจฺฉานิเวสเน  วชำ  วยิ   
เอกฏฺ�านำ  ปรกฺิขปิิตฺวา  ตตฺถ  เอว  (�าเน)  เตสำ  (สกูรโปตกานำ)  นิวาปํ  โรเปตฺวา,  เตส ุ  
(สกูรโปตเกส)ุ  นานาคจฺเฉ  จ  สรรีวล�ฺช�ฺจ  ขาทตฺิวา  วฑฺฒเิตส,ุ  (อตฺตา)  ยำ  ยำ  (สกูรำ)   
มาเรตุกาโม  โหต,ิ  ตำ  ตำ  (สกูรำ)  อาฬาหเน  นิจฺจลำ  (กตฺวา)  พนฺธตฺิวา  สรรีมำสสฺส  อุทฺธุมายตฺิวา  
พหลภาวตฺถำ  จตุรสฺสมคฺุคเรน  โปเถตฺวา  “(อยำ  สกูโร)  พหลมำโส  ชาโตต ิ �ตฺวา  มขุำ  ววิรตฺิวา  
ทนฺตนฺตเร  ทณฺฑกำ  ทตฺวา  โลหนาฬยิา  ปกฺกุฏฺ�ิตำ  อุณฺโหทกำ  มเุข  อาส�ิฺจต ิฯ
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 ฉาตกกาเล ในกาลแหง่บุคคลหวิแลว้  โส  (จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  อาทาย บรรทกุ
เอาแลว้  วีหี ซึง่ขา้วเปลอืก ท.  สกเฏน ดว้ยเกวยีน  คนฺตวฺา ไปแลว้  ชนปท ํสูช่นบท  
กีณิตวฺา ซือ้แลว้  คามสกูรโปตเก ซึง่สกุรตวัลกูน้อยของชาวบา้น ท.  (วีหินา)  
ดว้ยขา้วเปลอืก  เอกนาฬิทวิฺนาฬิมตเฺตน อนัมทีะนานหน่ึงหรอืทะนานสองเป็น
ประมาณ  สกฏ ํยงัเกวยีน  ปเูรตวฺา ใหเ้ตม็แลว้  อาคนฺตวฺา มาแลว้  ปริกฺขิปิตวฺา 
ลอ้มแลว้  เอกฏฺ�านํ ซึง่ทีแ่หง่หน่ึง  วช ํ วิย ราวกะคอก  ปจฉฺานิเวสเน ในภายหลงั
แหง่ทีเ่ป็นทีอ่ยู ่  โรเปตวฺา ปลกูแลว้  นิวาป ํซึง่ผกั  เตส ํ (สกูรโปตกานํ) เพือ่สกุร
ตวัลกูน้อย ท. เหลา่นัน้  ตตถฺ  เอว  (�าเน) ในทีน่ัน้นัน่เทยีว,  เตส ุ (สกูรโปตเกส)ุ 
ครัน้เมือ่สกุรตวัลกูน้อย ท. เหลา่นัน้  ขาทิตวฺา เคีย้วกนิแลว้  นานาคจเฺฉ  จ ซึง่กอ
ผกัต่างๆ ท. ดว้ย  สรีรวลญชฺ ํ จ ซึง่คถูในสรรีะดว้ย  วฑฒิฺเตส ุเจรญิแลว้,  พนฺธิตวฺา  
ผกูแลว้  ต ํ ต ํ สกูร ํซึง่-, (อตตฺา) อ.ตน  ย ํ ย ํ สกูร ํ มาเรตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนั-  
ยงัสกุรตวัใดๆ -ใหต้าย  โหติ ยอ่มเป็น, -สกุรตวันัน้ๆ  อาฬาหเน ในทีเ่ป็นทีน่ำามา
ฆา่  (กตวฺา) กระทำา  นิจจฺล ํใหเ้ป็นตวัมกีารเคลือ่นไหวออกแลว้  โปเถตวฺา ทบุแลว้   
จตรุสสฺมคุคฺเรน ดว้ยฆอ้นอนัมเีหลีย่มสี ่  สรีรมสํสสฺ  อทุธฺมุายิตวฺา  พหลภาวตถฺ ํ
เพือ่ความทีแ่หง่เน้ือแหง่สรรีะ เป็นอวยัวะพองหนาขึน้แลว้  ญตวฺา รูแ้ลว้  อิติ วา่ “(อย ํ 
สกูโร) อ.สกุรน้ี  พหลมโํส เป็นสตัวม์เีน้ือหนา  ชาโต เกดิแลว้”  อิติ ดงัน้ี  วิวริตวฺา 
เปิดแลว้  มขุ ํซึง่ปาก  ทตวฺา ใหแ้ลว้  ทณฺฑก ํซึง่ทอ่นไม ้ ทนฺตนฺตเร ในระหวา่งแหง่
ฟัน  อาสิญจฺติ ยอ่มกรอก  อณฺุโหทก ํซึง่นำ้ารอ้น  ปกฺกฏฺุ�ิต ํอนัเดอืดพลา่นแลว้  มเุข 
ในปาก  โลหนาฬิยา ดว้ยทะนานอนัเป็นวกิารแหง่โลหะ ฯ 

 ในคราวฉาตกภยั นายจนุทะนัน้ ใชเ้กวยีนบรรทกุขา้วเปลอืกไปสูช่นบท ใชข้า้วเปลอืก
หน่ึงทะนานหรอืสองทะนานซือ้ลกูสกุรของชาวบา้นทัง้หลาย บรรทกุจนเตม็เกวยีน 
กลบัมา ลอ้มทีแ่หง่หน่ึงทำาเหมอืนคอกทีข่า้งหลงับา้นทีพ่กั แลว้ปลกูผกัเพือ่ลกูสกุร
เหลา่นัน้ในทีน่ัน้นัน่แหละ, เมือ่ลกูสกุรเหลา่นัน้กนิกอผกัต่างๆ และสรรีวลญัชะ เตบิโต
แลว้, มคีวามประสงคจ์ะฆา่สกุรตวัไหนๆ, กผ็กูสกุรตวันัน้ๆ ในทีเ่ป็นทีน่ำามาฆา่ ไมไ่ห้
เคลือ่นไหวได ้ ใชฆ้อ้นสีเ่หลีย่มทบุเพือ่ความทีว่า่จะใหเ้น้ือสรรีะพองหนาขึน้ พอรูว้า่ 
“สกุรน้ี มเีน้ือหนาแลว้” เปิดปาก ใสท่อ่นไมใ้นระหวา่งฟนั ยอ่มกรอกนำ้ารอ้นทีเ่ดอืด
พลา่นในปาก ดว้ยทะนานโลหะ 
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 โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน อาส�ฺิจติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ฉาตกกาเล 
กาลสตัตมใีน อาส�ฺิจต ิ สกเฏน กรณะใน อาทาย  วหี ีอวตุตกมัมะใน อาทายๆ สมาน-
กาลกริยิาใน คนฺตฺวา  ชนปทำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกริยิาใน กณีตฺิวา   
เอกนาฬทฺิวนิาฬมิตฺเตน วเิสสนะของ วหีนิาๆ กรณะใน กณีตฺิวา  คามสกูรโปตเก  
อวตุตกมัมะใน กณีตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปเูรตฺวา  สกฏำ การติกมัมะใน ปเูรตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปรกฺิขปิิตฺวา  ปจฺฉานิเวสเน  
วสิยาธาระใน ปรกฺิขปิิตฺวา วชำ อุปมาวเิสสนะใน เอกฏฺ�านำ  วยิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้
กบั วชำ  เอกฏฺ�านำ อวตุตกมัมะใน ปรกฺิขปิิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โรเปตฺวา  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน โรเปตฺวา  เตสำ วเิสสนะ 
ของ สกูรโปตกานำๆ สมัปทานใน โรเปตฺวา  นิวาปํ อวตุตกมัมะใน โรเปตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน พนฺธตฺิวา,  เตส ุ วเิสสนะของ สกูรโปตเกสุๆ  ลกัขณะใน วฑฺฒเิตสุๆ   
ลกัขณกริยิา  นานาคจฺเฉ กด็ ี  สรรีวล�ฺชำ กด็ ีอวตุตกมัมะใน ขาทตฺิวา  จ สองศพัท ์
ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั นานาคจฺเฉ และ สรรีวล�ฺชำ  ขาทตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน  
วฑฺฒเิตส,ุ  อตฺตา สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยำ  ยำ วเิสสนะของ  
สกูรำๆ  การติกมัมะใน มาเรตุ-  มาเรตุกาโม วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ตำ  ตำ วเิสสนะของ  
สกูรำๆ  อวตุตกมัมะใน พนฺธตฺิวา  อาฬาหเน วสิยาธาระใน พนฺธตฺิวา  นิจฺจลำ วกิตกิมัมะ 
ใน กตฺวาๆ กริยิาวเิสสนะใน พนฺธตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โปเถตฺวา  สรรีมำสสฺส  
ภาวาทสิมัพนัธะใน พหลภาวตฺถำ  อุทฺธุมายตฺิวา สมานกาลกริยิาใน พหลภาวตฺถำๆ  
สมัปทานใน โปเถตฺวา  จตุรสฺสมคฺุคเรน กรณะใน โปเถตฺวาๆ ปุพพกาลกริยิาใน �ตฺวา    
“อยำ วเิสสนะของ สกูโรๆ สทุธกตัตาใน ชาโตๆ กติบทกตัตุวาจก  พหลมำโส วกิตกิตัตา
ใน ชาโต”  อติศิพัท ์อาการะใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ววิรตฺิวา  มขุำ อวตุตกมัมะ 
ใน ววิรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ทตฺวา  ทนฺตนฺตเร วสิยาธาระใน ทตฺวา  ทณฺฑกำ  
อวตุตกมัมะใน ทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาส�ฺิจต ิ โลหนาฬยิา กรณะใน อาส�ฺิจต ิ  
ปกฺกุฏฺ�ิตำ วเิสสนะของ อุณฺโหทกำๆ  อวตุตกมัมะใน อาส�ฺิจต ิ  มเุข วสิยาธาระใน  
อาส�ฺิจต ิฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔. ตำ  กุจฺฉยิำ  ปวสิตฺิวา  ปกฺกุฏฺ�ิตำ  กรสีำ  อาทาย  อโธภาเคน  นิกฺขมตฺิวา,  ยาว  โถกำ  กรสีำ  
อตฺถ,ิ  ตาว  อาวลิำ  หตฺุวา  นิกฺขมต,ิ  สทฺุเธ  อุทเร,  อจฺฉำ  อนาวลิำ  นิกฺขมต ิฯ

 ตำ  (อุณฺโหทกำ)  กุจฺฉิยำ  ปวสิตฺิวา  ปกฺกุฏฺ�ิตำ  กรสีำ  อาทาย  อโธภาเคน  นิกฺขมตฺิวา,  ยาว  โถกำ  
กรสีำ  อตฺถ,ิ  ตาว  อาวลิำ  หตฺุวา  นิกฺขมต,ิ  สทฺุเธ  อุทเร,  อจฺฉำ  อนาวลิำ  (หตฺุวา)  นิกฺขมต ิฯ 

 ต ํ  (อณฺุโหทก)ํ อ.นำ้าอนัรอ้นนัน้  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  กจุฉิฺย ํ ในทอ้ง  อาทาย  
พาเอาแลว้  กรีส ํ ซึง่กรสี  ปกฺกฏฺุ�ิต ํ อนัเดอืดพลา่นแลว้  นิกฺขมิตวฺา ออกไปแลว้  
อโธภาเคน โดยสว่นในเบือ้งลา่ง  อาวิล ํ เป็นนำ้าขุน่  หตุวฺา เป็น  นิกฺขมติ ยอ่ม
ไหลออก,  กรีส ํ อ.กรสี  โถก ํหน่อยหน่ึง  อตถิฺ มอียู ่  ยาว เพยีงใด,  ตาว เพยีง
นัน้,  อทุเร ครัน้เมือ่ทอ้ง  สทุเฺธ หมดจดแลว้,  อจฉํฺ เป็นนำ้าใส  อนาวิล ํเป็นนำ้าไมขุ่น่   
(หตุวฺา) เป็นแลว้  นิกฺขมติ ยอ่มไหลออก ฯ 

 นำ้ารอ้นนัน้เขา้ไปในทอ้ง พาเอากรสีทีเ่ดอืดพลา่นไหลออกโดยสว่นเบือ้งล่าง เป็นนำ้า
ขุน่ยอ่มไหลออกตราบเทา่ทีย่งัมกีรสีหน่อยหน่ึงอยู,่ เมือ่ทอ้งสะอาดหมดจด, เป็นนำ้าใส 
ไมขุ่น่มวั ยอ่มไหลออก

 ตำ วเิสสนะของ อุณฺโหทกำๆ  สทุธกตัตาใน นิกฺขมติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  
กุจฺฉยิำ วสิยาธาระใน ปวสิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาทาย  ปกฺกุฏฺ�ิตำ วเิสสนะของ กรสีำๆ  
อวตุตกมัมะใน อาทายๆ สมานกาลกริยิาใน นิกฺขมตฺิวา  อโธภาเคน ตตยิาวเิสสนะ 
ใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา,  โถกำ วเิสสนะของ กรสีำๆ  สทุธกตัตาใน 
อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวศพัท ์ ปรจิเฉทนตัถะ,  ตาวศพัท ์ ปรจิเฉทนตัถะ  
อาวลิำ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิกฺขมต,ิ  อุทเร ลกัขณะใน สทฺุเธๆ  
ลกัขณกริยิา,  อจฺฉำ กด็ ี อนาวลิำ กด็ ีวกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิกฺขมต ิฯ 
...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕. อถสฺส  อวเสสำ  อุทกำ  ปิฏฺ�ิยำ  อาส�ิฺจต ิฯ

 อถ  (โส  จนฺุโท)  อสฺส  (สกูรสฺส)  อวเสสำ  อุทกำ  ปิฏฺ�ิยำ  อาส�ิฺจต ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  (โส  จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  อาสิญจฺติ ยอ่มราด  อทุก ํซึง่นำ้า  อวเสส ํ 
อนัเหลอืลง  ปิฏฺ�ิย ํบนหลงั  อสสฺ  (สกูรสสฺ) ของสกุรนัน้ ฯ

 ทนีัน้ นายจนุทะนัน้ กร็าดนำ้าทีเ่หลอืบนหลงัของสกุรนัน้ 

 อถ กาลสตัตม ี  โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน อาส�ฺิจติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ สกูรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปิฏฺ�ิยำ  อวเสสำ วเิสสนะของ  
อุทกำๆ  อวตุตกมัมะใน อาส�ฺิจต ิ ปิฏฺ�ิยำ วสิยาธาระใน อาส�ฺิจต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖. ตำ  กาฬจมฺมำ  อุปปฺาเตตฺวา  คจฺฉต ิฯ

 ตำ  (อุทกำ)  กาฬจมฺมำ  อุปปฺาเตตฺวา  คจฺฉต ิฯ  

 ต ํ (อทุก)ํ อ.นำ้านัน้  กาฬจมมฺ ํยงัหนงัอนัดำา  อปุปฺาเตตวฺา ใหล้อกขึน้แลว้  คจฉฺติ  
ยอ่มไป ฯ

 นำ้านัน้ ทำาใหห้นงัสดีำาลอกขึน้แลว้กห็ลุดไป

 ตำ วเิสสนะของ อุทกำๆ  สทุธกตัตาใน คจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กาฬจมฺมำ การติ- 
กมัมะใน อุปปฺาเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คจฺฉต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗. ตโต  ตณุิกฺกาย  โลมานิ  ฌาเปตฺวา  ตณฺิเหน  อสนิา  สสีำ  ฉนฺิทต ิฯ 

 ตโต  (โส  จนฺุโท)  ตณุิกฺกาย  โลมานิ  ฌาเปตฺวา  ตณฺิเหน  อสนิา  สสีำ  ฉินฺทต ิฯ

 ตโต ในลำาดบันัน้  (โส  จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  โลมานิ ยงัขน ท.  ฌาเปตวฺา ใหไ้หม้
แลว้  ติณุกฺกาย ดว้ยคบเพลงิแหง่หญา้  ฉินฺทติ ยอ่มตดั  สีส ํซึง่ศรีษะ  อสินา ดว้ย
ดาบ  ติณฺเหน อนัคม ฯ
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 ลำาดบันัน้ นายจนุทะนัน้ กเ็ผาขนดว้ยคบเพลงิหญา้ ตดัหวั(สกุร)ดว้ยดาบทีค่ม

 ตโต กาลสตัตม ี โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน ฉนฺิทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตณุิกฺกาย กรณะใน ฌาเปตฺวา  โลมานิ การติกมัมะใน ฌาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ฉนฺิทต ิ ตณฺิเหน วเิสสนะของ อสนิาๆ กรณะใน ฉนฺิทต ิ สสีำ อวตุตกมัมะใน ฉนฺิทต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘. ปคฺฆรนฺตำ  โลหติำ  ภาชเนน  ปฏคฺิคเหตฺวา  มำสำ  โลหเิตน  มทฺทตฺิวา  ปจตฺิวา   

ปตฺุตทารมชฺเฌ  นิสนฺิโน  ขาทตฺิวา เสสำ  วกฺิกณีาต ิฯ

 (โส  จนฺุโท)  ปคฺฆรนฺตำ  โลหติำ  ภาชเนน  ปฏคฺิคเหตฺวา  มำสำ  โลหเิตน  มทฺทตฺิวา  ปจตฺิวา   
ปตฺุตทารมชฺเฌ  นิสนฺิโน  ขาทตฺิวา เสสำ  (มำสำ)  วกฺิกณีาต ิฯ

   (โส  จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  ปฏิคคฺเหตวฺา รบัเอาแลว้  โลหิต ํซึง่เลอืด  ปคฆฺรนฺต ํ
อนัไหลออกอยู ่ ภาชเนน ดว้ยภาชนะ  มททิฺตวฺา ขยำาแลว้  มสํ ํซึง่เน้ือ  โลหิเตน ดว้ย
เลอืด  ปจิตวฺา ตม้แลว้  นิสินฺโน นัง่แลว้  ปตุตฺทารมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่บุตรและ
ภรรยา  ขาทิตวฺา เคีย้วกนิแลว้  วิกฺกีณาติ ยอ่มขาย  เสส ํ (มสํ)ํ ซึง่เน้ือ อนัเหลอื ฯ 

นายจนุทะนัน้ใชภ้าชนะรบัเลอืดทีก่ำาลงัไหลออก แลว้ขยำาเน้ือกบัเลอืด ตม้ นัง่กนิ
ทา่มกลางบุตรและภรรยา ยอ่มขายเน้ือทีเ่หลอื

 โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน วกฺิกณีาติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปคฺฆรนฺตำ  
วเิสสนะของ โลหติำๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏคฺิคเหตฺวา  ภาชเนน กรณะใน ปฏคฺิคเหตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน มทฺทตฺิวา  มำสำ อวตุตกมัมะใน มทฺทตฺิวา  โลหเิตน กรณะใน มทฺทตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสนฺิโน  ปตฺุตทารมชฺเฌ วสิยาธาระใน 
นิสนฺิโนๆ วเิสสนะของ จนฺุโท  ขาทตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน วกฺิกณีาต ิ เสสำ วเิสสนะของ 
มำสำๆ  อวตุตกมัมะใน วกฺิกณีาต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๙. ตสฺส  อมินิา  นิยาเมเนว  ชวีติำ  กปเฺปนฺตสฺส,  ป�ฺจปณฺณาส  วสฺสานิ  อตกฺิกนฺตานิ ฯ

 ตสฺส  (จนฺุทสฺส)  อมินิา  นิยาเมน  เอว  ชวีติำ  กปเฺปนฺตสฺส,  ป�ฺจปณฺณาส  วสฺสานิ   
อตกฺิกนฺตานิ ฯ

 ตสสฺ  (จนฺุทสสฺ) เมือ่นายจนุทะนัน้  กปเฺปนฺตสสฺ สำาเรจ็อยู ่  ชีวิต ํซึง่ชวีติ  อิมินา   
นิยาเมน  เอว โดยทำานองน้ีนัน่เทยีว,  วสสฺานิ อ.ปี ท.  ปญจฺปณฺณาส ๕๕   
อติกฺกนฺตานิ กา้วลว่งแลว้ ฯ

 เมือ่นายจนุทะนัน้สำาเรจ็การเลีย้งชวีติโดยทำานองน้ีนัน่แหละ ๕๕ ปี กผ็า่นไป

 ตสฺส วเิสสนะของ จนฺุทสฺสๆ อนาทรใน กปเฺปนฺตสฺสๆ อนาทรกริยิา  อมินิา วเิสสนะ
ของ นิยาเมน  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั นิยาเมนๆ ตตยิาวเิสสนะใน กปเฺปนฺตสฺส   
ชวีติำ อวตุตกมัมะใน กปเฺปนฺตสฺส,  ป�ฺจปณฺณาส วเิสสนะของ วสฺสานิๆ สทุธกตัตาใน 
อตกฺิกนฺตานิๆ กติบทกตัตุวาจก ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐.   ตถาคเต  ธุรวหิาเร  วสนฺเต,  เอกทวิสำปิ  ปปุผฺมฏฺุ�ิมตฺเตน  ปชูา  วา  กฏจฺฉุมตฺต- 

ภกฺิขาทานำ  วา  อ�ฺ�ำ  วา  ก�ิฺจ ิ ป�ฺุ�ำ  นาม  นาโหส ิฯ

 ตถาคเต  ธรุวหิาเร  วสนฺเต,  เอกทวิสำปิ  ปปุผฺมฏฺุ�ิมตฺเตน  (วตฺถุนา)  ปชูา  วา  กฏจฺฉุมตฺต- 
ภกฺิขาทานำ  วา  อ�ฺ�ำ  วา  ก�ิฺจ ิ ป�ฺุ�ำ  นาม  นาโหส ิฯ

   ตถาคเต ครัน้เมือ่พระตถาคต  วสนฺเต ประทบัอยู ่ ธรุวิหาเร ในวหิารอนัใกล,้  ปชูา 
อ.การบชูา  (วตถฺนุา) ดว้ยวตัถุ  ปปุผฺมฏฺุ�ิมตเฺตน อนัสกัวา่กำาแหง่ดอกไม ้  วา  
หรอื  วา หรอืวา่  กฏจฉฺุมตตฺภิกฺขาทานํ อ.การถวายซึง่ภกิษาสกัวา่ทพัพหีน่ึง  วา 
หรอืวา่  ปญฺุญํ  นาม ชือ่ อ.บุญ  กิญจิฺ อะไรๆ  อญฺญํ อนัอืน่  น  อโหสิ ไมไ่ดม้แีลว้   
เอกทิวสปิํ แมใ้นวนัหน่ึง ฯ  

 เมือ่พระตถาคตประทบัอยูท่ีว่หิารอนัใกล,้ การบชูาดว้ยวตัถุสกัวา่ดอกไมส้กักำา การ
ถวายภกิษาสกัทพัพ ีหรอืบุญอะไรๆ อยา่งอืน่ กไ็มไ่ดม้แีมแ้ต่ในวนัเดยีว

 ตถาคเต ลกัขณะใน วสนฺเตๆ ลกัขณกริยิา  ธุรวหิาเร วสิยาธาระใน วสนฺเต,  ปชูา  
กด็ ี กฏจฺฉุมตฺตภกฺิขาทานำ กด็ ี ป�ฺุ�ำ กด็ ีสทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
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อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั เอกทวิสำๆ  ทตุยิากาลสตัตมใีน อโหส ิ  ปปุผฺมฏฺุ�ิมตฺเตน  
วเิสสนะของ วตฺถุนาๆ กรณะใน ปชูา  วา สามศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ปปุผฺมฏฺุ�ิ- 
มตฺเตน  ปชูา,  กฏจฺฉุมตฺตภกฺิขาทานำ  และ อ�ฺ�ำ  ก�ิฺจ ิ  ปุ�ฺ�ำ  นาม,  อ�ฺ�ำ กด็ ี  
ก�ฺิจ ิ กด็ ี วเิสสนะของ ป�ฺุ�ำ  นามศพัท ์ ครหตัถโชตกะเขา้กบั ป�ฺุ�ำ  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน อโหส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑. อถสฺส  สรเีร  โรโค  อุปปฺชฺช ิฯ

 อถ  อสฺส  (จนฺุทสฺส)  สรเีร  โรโค  อุปปฺชฺช ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  โรโค อ.โรค  อปุปฺชชิฺ เกดิขึน้แลว้  สรีเร ในสรรีะ  อสสฺ  (จนฺุทสสฺ) ของ
นายจนุทะนัน้ ฯ

 ทนีัน้ โรคเกดิขึน้ทีส่รรีะของนายจนุทะนัน้

   อถ กาลสตัตม ี โรโค สทุธกตัตาใน อุปปฺชฺชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ  
จนฺุทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สรเีรๆ วสิยาธาระใน อุปปฺชฺช ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒. ชวีนฺตสฺเสว  อวจีมิหานิรยสนฺตาโป  อุปฏฺ�ห ิฯ

 ชวีนฺตสฺเสว  (จนฺุทสฺส)  อวจีมิหานิรยสนฺตาโป  อุปฏฺ�ห ิฯ 

 อวีจิมหานิรยสนฺตาโป อ.ความรอ้นพรอ้มในมหานรกชือ่วา่อเวจ ี  อปุฏฺ�หิ ปรากฏ
แลว้  (จนฺุทสสฺ) แก่นายจนุทะ  ชีวนฺตสสฺ  เอว ผูเ้ป็นอยูอ่ยูน่ัน่เทยีว ฯ

 ความรอ้นในมหานรกชือ่วา่อเวจ ีปรากฏแก่นายจนุทะทัง้ทีย่งัมชีวีติอยูน่ัน่แหละ

 อวจีมิหานิรยสนฺตาโป สทุธกตัตาใน อุปฏฺ�หิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั ชวีนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ จนฺุทสฺสๆ สมัปทานใน อุปฏฺ�ห ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๓. อวจีสินฺตาโป  นาม  โยชนสเต  �ตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  อกฺขนิี  ภนฺิทนสมตฺโถ  ปรฬิาโห  
โหต ิฯ

 อวจีสินฺตาโป  นาม  โยชนสเต  �ตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  อกฺขนิี  ภนฺิทนสมตฺโถ  ปรฬิาโห  
โหต ิฯ

 อวีจิสนฺตาโป  นาม ชือ่ อ.ความรอ้นพรอ้มในนรกชือ่วา่อเวจ ี  ปริฬาโห เป็นความ
เรา่รอ้น  ภินฺทนสมตโฺถ อนัสามารถเพือ่อนัทำาลาย  อกฺขีนิ ซึง่นยัน์ตา ท.  (ปคุคฺลสสฺ) 
ของบุคคล  โยชนสเต  �ตวฺา  โอโลเกนฺตสสฺ ผูด้ำารงอยูใ่นรอ้ยแหง่โยชน์ แลว้จงึแลดู
อยู ่ โหติ ยอ่มเป็น ฯ

 ธรรมดาวา่ความรอ้นในอเวจมีหานรก เป็นความรอ้นทีส่ามารถทีจ่ะทำาลายนยัน์ตาทัง้
หลาย ของบุคคลผูด้ำารงอยูใ่นที ่๑๐๐ โยชน์ แลว้มองดู

 นาม ปสงัสตัถโชตกะเขา้กบั อวจีสินฺตาโปๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  โยชนสเต วสิยาธาระใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอโลเกนฺตสฺสๆ  
วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อกฺขนิีๆ อวตุตกมัมะใน ภนฺิทน-  ภนฺิทนสมตฺโถ  
วเิสสนะของ ปรฬิาโหๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔. วตฺุตมฺปิ  เจตำ  
  “สมนฺตา  โยชนสตำ ผรตฺิวา  ตฏฺิ�ต ิ สพฺพทาต ิฯ

 วตฺุตมฺปิ  จ  เอตำ  (วจนำ  ภควตา)  
  “(อวจีสินฺตาโป)  สมนฺตา  โยชนสตำ  ผรตฺิวา  ตฏฺิ�ต ิ สพฺพทาต ิฯ

 จ จรงิอยู ่ เอตมปิฺ  (วจนํ) อ.คำา แมน้ัน้  อิติ วา่
 “อวีจิสนฺตาโป อ.ความรอ้นพรอ้มในนรกชือ่วา่อเวจ ี  ผริตวฺา 

แผไ่ปแลว้  โยชนสต ํ สิน้รอ้ยแหง่โยชน์  สมนฺตา ในทีโ่ดย
รอบ  ติฏฺ�ติ ยอ่มตัง้อยู ่  สพพฺทา ในกาลทัง้ปวง”  อิติ ดงัน้ี
เป็นตน้

 (ภควตา) อนัพระผูม้พีระภาคเจา้  วตุตฺ ํตรสัแลว้ ฯ



๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก 121วรรค]

 สมจรงิดงัพระดำารสัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวว้า่
 “ความรอ้นในอเวจมีหานรก แผไ่ปตลอด ๑๐๐ โยชน์ในทีโ่ดย

รอบ ยอ่มตัง้อยูใ่นกาลทัง้ปวง”

 จศพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ  เอตำ วเิสสนะของ วจนำๆ วตุตกมัมะใน วตฺุตำ  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั วตฺุตำๆ  กติบทกมัมวาจก  ภควตา อนภหิติกตัตาใน วตฺุตำ

 “อวจีสินฺตาโป สทุธกตัตาใน ตฏฺิ�ติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
สมนฺตา อาธาระใน ผรตฺิวา  โยชนสตำ อจัจนัตสงัโยคะใน ผรตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ตฏฺิ�ต ิ สพฺพทา กาลสตัตมใีน ตฏฺิ�ต”ิ  อติิ
ศพัท ์อาทยตัถะใน เอตำ  วจนำ

 ...............................................................................................................................
๑๕. นาคเสนตฺเถเรน  ปนสฺส  ปากตกิอคฺคสินฺตาปโต  อธมิตฺตตาย  อยมปุมา  วตฺุตา  “ยถา

มหาราช  กฏูาคารมตฺโต  ปาสาโณปิ  นิรยอคฺคมฺิห ิ ปกฺขตฺิโต  ขเณน  วลิยำ  คจฺฉต,ิ  
นิพฺพตฺตสตฺตา  ปเนตฺถ  กมฺมพเลน  มาตุกุจฺฉคิตา  วยิ  น  วลิยีนฺตตี ิฯ 

 นาคเสนตฺเถเรน  ปน  อสฺส  (อวจีสินฺตาปสฺส)  ปากตกิอคฺคสินฺตาปโต  อธมิตฺตตาย  อยำ  อุปมา  
วตฺุตา  “ยถา  มหาราช  กฏูาคารมตฺโต  ปาสาโณปิ  นิรยอคฺคมฺิห ิ (ปคฺุคเลน)  ปกฺขตฺิโต  ขเณน  
วลิยำ  คจฺฉต,ิ  (เอวำ)  นิพฺพตฺตสตฺตา  ปน  เอตฺถ  (นิรเย)  กมฺมพเลน  (อวลิยีนฺตา)  มาตุกุจฺฉคิตา  
(สตฺตา)  วยิ  น  วลิยีนฺตตี ิฯ 

 ปน อน่ึง  อย ํ อปุมา อ.อุปมาน้ี  อิติ วา่  “มหาราช ดกู่อนมหาบพติร  ปาสาโณปิ 
แม ้อ.แผน่หนิ  กฏูาคารมตโฺต อนัมเีรอืนยอดเป็นประมาณ  (ปคุคฺเลน)  ปกฺขิตโฺต 
อนับุคคล ใสเ่ขา้ไปแลว้  นิรยอคคิฺมหิฺ ในไฟในนรก  คจฉฺติ ยอ่มถงึ  วิลย ํซึง่ความ
ยอ่ยยบั  ขเณน โดยขณะ  ยถา ฉนัใด,  ปน สว่นวา่  นิพพฺตตฺสตตฺา อ.สตัวผ์ูเ้กดิ
แลว้ ท.  เอตถฺ  (นิรเย) ในนรกน้ี  น  วิลียนฺติ ยอ่มไมย่อ่ยยบัไป  (สตตฺา)  วิย ราวกะ 
อ.สตัว ์ ท.  มาตกุจุฉิฺคตา ผูไ้ปแลว้ในทอ้งของมารดา  (อวิลียนฺตา) ไมย่อ่ยยบัไป
อยู ่ กมมฺพเลน เพราะกำาลงัแหง่กรรม  (เอว)ํ ฉนันัน้”  อิติ ดงัน้ี  นาคเสนตเฺถเรน  
อนัพระนาคเสนผูเ้ถระ   วตุตฺา กลา่วแลว้  อสสฺ  (อวีจิสนฺตาปสสฺ)  ปากติกอคคิฺ- 
สนฺตาปโต  อธิมตตฺตาย เพราะความทีแ่หง่ ความรอ้นพรอ้มในนรกชือ่วา่อเวจนีัน้ 
เป็นความรอ้นอนัมปีระมาณยิง่ กวา่ความรอ้นพรอ้มแหง่ไฟอนัตัง้อยูแ่ลว้ตามปกต ิฯ 
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 อน่ึง อุปมาน้ีวา่ “ดกู่อนมหาบพติร แมแ้ผน่หนิขนาดเทา่เรอืนยอดทีบุ่คคลใสเ่ขา้ไป
ในไฟนรกยอ่มถงึความยอ่ยยบัไปโดยชัว่ขณะ ฉนัใด, แต่เหลา่สตัวผ์ูเ้กดิในนรกน้ี ไม่
ยอ่ยยบัไป เหมอืนสตัวผ์ูอ้ยูใ่นทอ้งมารดาไมย่อ่ยยบัไป เพราะกำาลงักรรม ฉนันัน้” พระ
นาคเสนเถระกลา่วไว ้ เพราะวา่ความรอ้นในนรกชือ่วา่อเวจ ี เป็นความรอ้นทีย่ ิง่กวา่
ความรอ้นอนัตัง้อยูต่ามปกติ

   ปนศพัท ์ สมัปิณฑนตัถะ  อยำ วเิสสนะของ อุปมาๆ วตุตกมัมะใน วตฺุตาๆ กติบท- 
กมัมวาจก  นาคเสนตฺเถเรน อนภหิติกตัตาใน วตฺุตา  อสฺส วเิสสนะของ  
อวจีสินฺตาปสฺสๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน อธมิตฺตตาย  ปากตกิอคฺคสินฺตาปโต อปาทานใน 
อธมิตฺตตายๆ เหตุใน วตฺุตา  “มหาราช อาลปนะ กฏูาคารมตฺโต วเิสสนะของ ปาสาโณ  
อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปาสาโณๆ สทุธกตัตาใน คจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ยถา อุปมาโชตกะ  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน ปกฺขตฺิโต  นิรยอคฺคมฺิห ิวสิยาธาระใน 
ปกฺขตฺิโตๆ วเิสสนะของ ปาสาโณ  ขเณน ตตยิาวเิสสนะใน คจฺฉต ิ วลิยำ สมัปาปณุยี-
กมัมะใน คจฺฉต,ิ  ปนศพัท ์ ปักขนัตรโชตกะ  นิพฺพตฺตสตฺตา สทุธกตัตาใน วลิยีนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ อุปเมยยโชตกะ  เอตฺถ วเิสสนะของ นิรเยๆ วสิยาธาระใน 
นิพฺพตฺต-  กมฺมพเลน เหตุใน วลิยีนฺต ิ มาตุกุจฺฉิคตา กด็ ี อวลิยีนฺตา กด็ ีวเิสสนะของ 
สตฺตาๆ อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั มาตุกุจฺฉิคตา  อวลิยีนฺตา  สตฺตา  
นศพัท ์ปฏเิสธะใน วลิยีนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อยำ  อุปมา ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๖. ตสฺส  ตสฺม ึ สนฺตาเป  อุปฏฺ�ิเต,  กมฺมสรกฺิขโก  อากาโร  อุปปฺชฺช ิฯ

 ตสฺส  (จนฺุทสฺส)  ตสฺม ึ สนฺตาเป  อุปฏฺ�ิเต,  กมฺมสรกฺิขโก  อากาโร  อุปปฺชฺช ิฯ

 ตสมึฺ  สนฺตาเป ครัน้เมือ่ความรอ้นพรอ้มนัน้  อปุฏฺ�ิเต ปรากฏแลว้  ตสสฺ  (จนฺุทสสฺ) 
แก่นายจนุทะนัน้,  อากาโร อ.อาการ  กมมฺสริกฺขโก อนับุคคลพงึเหน็สมดว้ยกรรม 
อปุปฺชชิฺ เกดิขึน้แลว้ ฯ

 เมือ่ความรอ้นนัน้ปรากฏแก่นายจนุทะนัน้, อาการทีเ่หมอืนกบักรรม เกดิขึน้แลว้ 
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 ตสฺม ึวเิสสนะของ สนฺตาเปๆ ลกัขณะใน อุปฏฺ�ิเตๆ ลกัขณกริยิา  ตสฺส วเิสสนะของ 
จนฺุทสฺสๆ สมัปทานใน อุปฏฺ�ิเต,  กมฺมสรกฺิขโก วเิสสนะของ อากาโรๆ สทุธกตัตาใน 
อุปปฺชฺชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗. เคหมชฺเฌเยว  สกูรรวำ  รวตฺิวา  ชนฺนุเกห ิ วจิรนฺโต  ปรุตฺถมิวตฺถุมฺปิ  ปจฺฉมิวตฺถุมฺปิ  

คจฺฉต ิฯ 

 (โส  จนฺุโท)  เคหมชฺเฌ  เอว  สกูรรวำ  รวตฺิวา  ชนฺนุเกห ิ วจิรนฺโต  ปรุตฺถมิวตฺถุมฺปิ  ปจฺฉมิวตฺถุมฺปิ  
คจฺฉต ิฯ

  (โส  จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  รวิตวฺา รอ้งแลว้  สกูรรว ํรอ้งเพยีงดงัสกุร  วิจรนฺโต 
คลานไปอยู ่ ชนฺนุเกหิ ดว้ยเขา่ ท.  เคหมชเฺฌ  เอว ในทา่มกลางแหง่เรอืนนัน่เทยีว  
คจฉฺติ ยอ่มไป  ปรุตถิฺมวตถฺมุปิฺ สูท่ีอ่นัมอียูใ่นเบือ้งหน้าบา้ง  ปจฉิฺมวตถฺมุปิฺ สูท่ีอ่นั
มอียูใ่นเบือ้งหลงับา้ง 

 นายจนุทะนัน้ รอ้งเหมอืนเสยีงสกุร คลานดว้ยเขา่ไปในทา่มกลางเรอืนนัน่แหละ ยอ่ม
ไปยงัทีข่า้งหน้าบา้ง ทีข่า้งหลงับา้ง

 โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน คจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั เคหมชฺเฌๆ วสิยาธาระใน วจิรนฺโต  สกูรรวำ กริยิาวเิสสนะใน รวตฺิวาๆ  
สมานกาลกริยิาใน วจิรนฺโต  ชนฺนุเกห ิกรณะใน วจิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ จนฺุโท  
อปิศพัท ์สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปรุตฺถมิวตฺถุำ และปจฺฉมิวตฺถุำ  ปรุตฺถมิวตฺถุำ  กด็ ี
ปจฺฉมิวตฺถุำ กด็ ีสมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๘. อถสฺส  เคหมานุสกา  ตำ  ทฬฺหำ  คเหตฺวา  มขุำ  ปิทหนฺต ิฯ

 อถ  อสฺส  (จนฺุทสฺส)  เคหมานุสกา  ตำ  (จนฺุทำ)  ทฬฺหำ  (กตฺวา)  คเหตฺวา  มขุำ  ปิทหนฺต ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เคหมานุสกา อ.ประชมุแหง่มนุษยใ์นเรอืน ท. อสสฺ  (จนฺุทสสฺ) ของ 
นายจนุทะนัน้  คเหตวฺา จบัแลว้  ต ํ (จนฺุท)ํ ซึง่นายจนุทะนัน้  (กตวฺา) กระทำา  ทฬฺห ํ 
ใหม้ ัน่  ปิทหนฺติ ยอ่มปิด  มขุ ํซึง่ปาก ฯ

 ทนีัน้ หมูม่นุษยใ์นเรอืนของนายจนุทะนัน้ จบันายจนุทะใหม้ัน่คงแขง็แรง ยอ่มปิดปาก

 อถ กาลสตัตม ี เคหมานุสกา สทุธกตัตาใน ปิทหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส  
วเิสสนะของ จนฺุทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน เคหมานุสกา  ตำ วเิสสนะของ จุนฺทำๆ  อวตุต-
กมัมะใน คเหตฺวา  ทฬฺหำ วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ กริยิาวเิสสนะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน ปิทหนฺต ิ มขุำ อวตุตกมัมะใน ปิทหนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙. กมฺมวปิาโก  นาม  น  สกฺกา  เกนจ ิ ปฏพิาหตุิำ ฯ

 กมมฺวิปาโก  นาม ชือ่ อ.วบิากแหง่กรรม  เกนจิ อนัใครๆ  น  สกฺกา ไมอ่าจ  ปฏิพาหิตุ ํ 
เพือ่อนัหา้ม ฯ

 ธรรมดาวา่ผลกรรม ใครๆ กไ็มส่ามารถเพือ่ทีจ่ะหา้มได้

 นามศพัท ์ ปสงัสตัถโชตกะเขา้กบั กมฺมวปิาโกๆ วตุตกมัมะใน สกฺกาๆ กริยิาบท 
กมัมวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน สกฺกา  เกนจ ิ อนภหิติกตัตาใน สกฺกา  ปฏพิาหตุิำ  
ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐. โส  วริวนฺโต  อโิต  จโิต  จ  วจิรต ิฯ 

 โส  (จนฺุโท)  วริวนฺโต  อโิต  (ปสฺสโต)  จ  อโิต  (ปสฺสโต)  จ  วจิรต ิฯ

 โส  (จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  วิรวนฺโต รอ้งอยู ่ วิจรติ ยอ่มเทีย่วไป  อิโต  (ปสสฺโต)  
จ  ขา้งน้ีดว้ย  อิโต  (ปสสฺโต)  จ ขา้งน้ีดว้ย ฯ
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 นายจนุทะนัน้ รอ้งอยู ่เทีย่วไปขา้งน้ี ขา้งโน้น

 โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน วจิรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วริวนฺโต 
อพัภนัตรกริยิาของ จนฺุโท  อโิต สองบท วเิสสนะของ ปสฺสโตๆ สองบท ตตยิาวเิสสนะ
ใน วจิรต ิ จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั อโิต  ปสฺสโต และ อโิต  ปสฺสโต ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑. สมนฺตา  สตฺตส ุ ฆเรส ุ มนุสฺสา  นิทฺทำ  น  ลภนฺต ิฯ 

 มนุสสฺา อ.มนุษย ์ท.  ฆเรส ุในเรอืน ท.  สตตฺส ุเจด็  สมนฺตา ในทีโ่ดยรอบ  น  ลภนฺติ  
ยอ่มไมไ่ด ้ นิททฺ ํซึง่ความหลบั ฯ 

 พวกมนุษยใ์นเรอืนทัง้ ๗ หลงัในทีโ่ดยรอบบา้น ยอ่มไมไ่ดก้ารหลบันอน

 มนุสฺสา สทุธกตัตาใน ลภนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สมนฺตา อาธาระใน ฆเรส ุ  
สตฺตส ุ วเิสสนะของ ฆเรสุๆ  ภนินาธาระใน มนุสฺสา  นิทฺทำ อวตุตกมัมะใน ลภนฺต ิ  
นศพัท ์ปฏเิสธะใน ลภนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒. มรณภเยน  ตชฺชติสฺส  ปนสฺส  พห ิ นิกฺขมนำ  นิวาเรตุำ  อสกฺโกนฺโต  สพฺโพ  เคหชโน,  

ยถา  อนฺโต  �ิโต  พห ิ วจิรตุิำ  น  สกฺโกต;ิ  ตถา  เคหทฺวารานิ  ปิทหตฺิวา  พหเิคหำ   
ปรวิาเรตฺวา  รกฺขนฺโต  อจฺฉต ิฯ

 มรณภเยน  ตชฺชติสฺส  ปน  อสฺส  (จนฺุทสฺส)  พห ิ นิกฺขมนำ  นิวาเรตุำ  อสกฺโกนฺโต  สพฺโพ  เคหชโน,   
ยถา  อนฺโต  �ิโต  (จนฺุโท)  พห ิ วจิรตุิำ  น  สกฺโกต;ิ  ตถา  เคหทฺวารานิ  ปิทหตฺิวา  พหเิคหำ   
ปรวิาเรตฺวา  รกฺขนฺโต  อจฺฉต ิฯ 

 ปน อน่ึง  เคหชโน อ.ชนในเรอืน  สพโฺพ ทัง้ปวง  อสกฺโกนฺโต ไมอ่าจอยู ่ นิวาเรตุ ํ
เพือ่อนัหา้ม  นิกฺขมนํ ซึง่การออกไป  พหิ ในภายนอก  อสสฺ  (จนฺุทสสฺ) ของนาย
จนุทะนัน้  มรณภเยน  ตชชิฺตสสฺ ผูอ้นัภยัแต่ความตายคกุคามแลว้  ปิทหิตวฺา ปิด
แลว้  เคหทวฺารานิ ซึง่ประตแูหง่เรอืน ท.  ตถา โดย-,  (จนฺุโท) อ.นายจนุทะ  �ิโต 
ดำารงอยูแ่ลว้  อนฺโต ในภายใน  น  สกฺโกติ ยอ่มไมอ่าจ  วิจริตุ ํเพือ่อนัเทีย่วไป  พหิ 
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ในภายนอก  ยถา โดยประการใด, -ประการนัน้  ปริวาเรตวฺา ลอ้มแลว้  พหิเคห ํซึง่
ภายนอกแหง่เรอืน  รกฺขนฺโต รกัษาอยู ่ อจฉฺติ ยอ่มอยู ่ฯ

 อน่ึง ชนในเรอืนทัง้หมด ไมส่ามารถทีจ่ะหา้มการออกไปขา้งนอกของนายจุนทะผูถ้กู
ภยัคอืความตายคกุคามได,้ ชว่ยกนัปิดประตบูา้นทัง้หลายโดยประการทีน่ายจนุทะ
ผูด้ำารงอยูข่า้งในไมส่ามารถทีจ่ะเทีย่วไปในภายนอกได ้ ลอ้มภายนอกเรอืน ชว่ยกนั
รกัษา ยอ่มพกัอยู่

 ปนศพัท ์สมัปิณฑนตัถะ  สพฺโพ วเิสสนะของ เคหชโนๆ สทุธกตัตาใน อจฺฉติๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  มรณภเยน อนภหิติกตัตาใน ตชฺชติสฺสๆ กด็ ี  อสฺส กด็ ี วเิสสนะของ  
จนฺุทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน นิกฺขมนำ  พห ิ วสิยาธาระใน นิกฺขมนำๆ อวตุตกมัมะใน  
นิวาเรตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เคหชโน,  �ิโต วเิสสนะ 
ของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน สกฺโกติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา ปการตัถะ  อนฺโต  
อาธาระใน �ิโต  พห ิอาธาระใน วจิรตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺโกต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน 
สกฺโกต,ิ  ตถา ปการตัถะ  เคหทฺวารานิๆ อวตุตกมัมะใน ปิทหตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน ปรวิาเรตฺวา  พหเิคหำ อวตุตกมัมะใน ปรวิาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน รกฺขนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ เคหชโน ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓. อติโรปิ  อนฺโตเคเหเยว  นิรยสนฺตาเปน  วริวนฺโต  อโิต  จโิต  จ  วจิรต ิฯ

 อติโรปิ  (จนฺุโท)  อนฺโตเคเห  เอว  นิรยสนฺตาเปน  วริวนฺโต  อโิต  (ปสฺสโต)  จ  อโิต  (ปสฺสโต)  จ  
วจิรต ิฯ 

 (จนฺุโท) อ.นายจนุทะ  อิตโรปิ แมน้อกน้ี  วิรวนฺโต รอ้งอยู ่  อนฺโตเคเห  เอว ใน
ภายในแหง่เรอืนนัน่เทยีว  นิรยสนฺตาเปน เพราะความรอ้นพรอ้มในนรก  วิจรติ 
ยอ่มเทีย่วไป  อิโต  (ปสสฺโต)  จ  ขา้งน้ีดว้ย  อิโต  (ปสสฺโต)  จ ขา้งน้ีดว้ย ฯ

 นายจนุทะแมน้อกน้ี รอ้งอยูใ่นภายเรอืนนัน่แหละ เพราะความรอ้นในนรก เทีย่วไป
ขา้งน้ี ขา้งโน้น

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อติโรๆ วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน วจิรติๆ  
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อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อนฺโตเคเหๆ วสิยาธาระใน วริวนฺโต   
นิรยสนฺตาเปน เหตุใน วริวนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ จนฺุโท  อโิต สองบท วเิสสนะ
ของ ปสฺสโตๆ สองบท ตตยิาวเิสสนะใน วจิรต ิ  จ สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั  
อโิต  ปสฺสโต และ อโิต  ปสฺสโต ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๔. เอวำ  สตฺต  ทวิสานิ  วจิรตฺิวา  อฏฺ�เม  ทวิเส  กาลำ  กตฺวา  อวจีมิหานิรเย  นิพฺพตฺต ิฯ  

 (โส  จนฺุโท)  เอวำ  สตฺต  ทวิสานิ  วจิรตฺิวา  อฏฺ�เม  ทวิเส  กาลำ  กตฺวา  อวจีมิหานิรเย  นิพฺพตฺต ิฯ 

(โส  จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  วิจริตวฺา เทีย่วไปแลว้  ทิวสานิ ตลอดวนั ท.  สตตฺ เจด็  
เอว ํอยา่งน้ี  กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ  ทิวเส ในวนั  อฏฺ�เม ทีแ่ปด  นิพพฺตติฺ  
บงัเกดิแลว้  อวีจิมหานิรเย ในมหานรกชือ่วา่อเวจ ีฯ

 นายจนุทะนัน้เทีย่วตลอด ๗ วนัอยา่งน้ี ในวนัที ่๘ ไดเ้สยีชวีติ บงัเกดิในอเวจมีหานรก

 โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิา- 
วเิสสนะใน วจิรตฺิวา  สตฺต วเิสสนะของ ทวิสานิๆ อจัจนัตสงัโยคะใน วจิรตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  อฏฺ�เม วเิสสนะของ ทวิเสๆ กาลสตัตมใีน กตฺวา  กาลำ อวตุต-
กมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิ อวจีมิหานิรเย วสิยาธาระใน นิพฺพตฺต ิฯ   

 ...............................................................................................................................
๒๕. อวจีมิหานิรโย  เทวทตูสตฺุตนฺเตน  วณฺเณตพฺโพ ฯ

 (ปณฺฑเิตน)  อวจีมิหานิรโย  เทวทตูสตฺุตนฺเตน  วณฺเณตพฺโพ ฯ

 อวีจิมหานิรโย อ.มหานรกชือ่วา่อเวจ ี  (ปณฺฑิเตน) อนับณัฑติ  วณฺเณตพโฺพ พงึ
พรรณนา  เทวทตูสตุตฺนฺเตน ตามเทวทตูสตูร ฯ

 บณัฑติพงึพรรณนาอเวจมีหานรกตามเทวทตูสตูร

 อวจีมิหานิรโย วตุตกมัมะใน วณฺเณตพฺโพๆ กติบทกมัมวาจก  ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตา 
ใน วณฺเณตพฺโพ  เทวทตูสตฺุตนฺเตน ตตยิาวเิสสนะใน วณฺเณตพฺโพ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๖. ภกิข ู ตสฺส  ฆรทฺวาเรน  คจฺฉนฺตา  ตำ  สทฺทำ  สตฺุวา  “สกูรสทฺโทต ิ ส�ฺ�ิโน  หตฺุวา   
วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺตเิก  นิสนฺินา  เอวมาหำส ุ “ภนฺเต  จนฺุทสกูรกิสฺส  เคหทฺวารำ  
ปิทหตฺิวา  สกูรานำ  มารยิมานานำ,  อชฺช  สตฺตโม  ทวิโส;  เคเห  กาจ ิ มงฺคลกริยิา   
ภวสฺิสต ิ ม�ฺเ�,  เอตฺตเก  นาม  ภนฺเต  สกูเร  มาเรนฺตสฺส  เอกมฺปิ  เมตฺตจตฺิตำ  วา  
การ�ฺุ�ำ  วา  นตฺถ,ิ  น  จ  วต  โน  เอวรโูป  กกฺขโฬ  ผรโุส  สตฺโต  ทฏฺิ�ปพฺุโพต ิฯ

 ภกิข ู ตสฺส  (จนฺุทสฺส)  ฆรทฺวาเรน  คจฺฉนฺตา  ตำ  สทฺทำ  สตฺุวา  “สกูรสทฺโทต ิ ส�ฺ�ิโน  หตฺุวา   
วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺตเิก  นิสนฺินา  เอวำ  อาหำส ุ “ภนฺเต  จนฺุทสกูรกิสฺส  เคหทฺวารำ  ปิทหตฺิวา  
สกูรานำ  มารยิมานานำ,  อชฺช  สตฺตโม  ทวิโส  (โหต)ิ;  เคเห  กาจ ิ มงฺคลกริยิา  ภวสฺิสต ิ ม�ฺเ�,  
(จนฺุทสฺส)  เอตฺตเก  นาม  ภนฺเต  สกูเร  มาเรนฺตสฺส  เอกมฺปิ  เมตฺตจตฺิตำ  วา  การ�ฺุ�ำ  วา  นตฺถ,ิ  
น  จ  วต  โน  เอวรโูป  กกฺขโฬ  ผรโุส  สตฺโต  ทฏฺิ�ปพฺุโพ  (โหต)ิ”  อติ ิฯ    

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  คจฉฺนฺตา ไปอยู ่ ฆรทวฺาเรน โดยประตแูหง่เรอืน  ตสสฺ  (จนฺุทสสฺ) 
ของนายจนุทะนัน้  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ สททฺ ํซึง่เสยีงนัน้  สญฺญิโน เป็นผูม้คีวามสำาคญั   
อิติ วา่  “สกูรสทโฺท อ.เสยีงแหง่สกุร”  อิติ ดงัน้ี  หตุวฺา เป็นแลว้  คนฺตวฺา ไปแลว้   
วิหาร ํสูว่หิาร  นิสินฺนา นัง่แลว้  สนฺติเก ในสำานกั  สตถฺ ุของพระศาสดา  อาหสํ ุกราบทลู
แลว้  เอว ํอยา่งน้ี  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  สกูรานํ เมือ่สกุร ท.  จนฺุท- 
สกูริกสสฺ อนันายจนุทสกูรกิ  ปิทหิตวฺา ปิดแลว้  เคหทวฺาร ํ ซึง่ประตแูหง่เรอืน   
มาริยมานานํ ใหต้ายอยู,่  อชชฺ อ.วนัน้ี  ทิวโส เป็นวนั  สตตฺโม ทีเ่จด็  (โหติ) ยอ่ม
เป็น,  มงฺคลกิริยา อ.การกระทำาซึง่มงคล  กาจิ อะไรๆ  เคเห ในเรอืน  ภวิสสฺติ  
มญฺเญ เหน็จะ จกัม,ี  ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  เมตตฺจิตตฺ ํ อ.จติดวงประกอบ
แลว้ดว้ยเมตตา  เอกมปิฺ แมด้วงหน่ึง  วา หรอื  วา หรอืวา่  การญฺุญํ อ.ความกรณุา  
(จนฺุทสสฺ) ของนายจนุทะ  เอตตฺเก  นาม  สกูเร  มาเรนฺตสสฺ ผู ้ยงัสกุร ท. ชือ่ตวัมี
ประมาณเทา่น้ี ใหต้ายอยู ่ นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  จ อน่ึง  สตโฺต อ.สตัว ์ ผรโุส ผูห้ยาบชา้  
กกฺขโฬ ผูก้ลา้แขง็  เอวรโูป ผูม้อียา่งน้ีเป็นรปู  โน  ทิฏฺ�ปพุโฺพ เป็นผูอ้นัขา้พระองค ์
ท. เหน็แลว้ในกาลก่อน  (โหติ) ยอ่มเป็น  น  วต หามไิดห้นอ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุไปทางประตเูรอืนของนายจนุทะ ไดย้นิเสยีงนัน้ กม็คีวามเขา้ใจวา่ “เสยีง
สกุร”  ไปยงัวหิาร นัง่ในสำานกัพระศาสดา กราบทลูอยา่งน้ีวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ 
เมือ่นายจนุทะปิดประตเูรอืนฆา่สกุรทัง้หลายใหต้ายอยู,่ วนัน้ีเป็นวนัที ่ ๗, น่าจะมี
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การทำามงคลอะไรบางอยา่งในเรอืน, ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ เมตตาจติแมด้วงหน่ึงหรอื
ความกรณุาของนายจนุทะผูฆ้า่สกุรทัง้หลายมปีระมาณเทา่น้ี ยอ่มไมม่,ี อน่ึง สตัวผ์ู้
หยาบกระดา้งผูเ้หน็ปานน้ี พวกขา้พระองคไ์มเ่คยเหน็เลย”

 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ จุนฺทสฺสๆ  
สามสีมัพนัธะใน ฆรทฺวาเรนๆ ตตยิาวเิสสนะใน คจฺฉนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข ู 
ตำ วเิสสนะของ สทฺทำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  “สกูรสทฺโท  
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์ สรปูะใน ส�ฺ�ิโนๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
คนฺตฺวา  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสนฺินา  สตฺถุ สาม-ี
สมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระใน นิสนฺินาๆ วเิสสนะของ ภกฺิข ู เอวำ กริยิาวเิสสนะ
ใน อาหำส ุ “ภนฺเต อาลปนะ  สกูรานำ อนาทรใน มารยิมานานำๆ อนาทรกริยิา  จนฺุท- 
สกูรกิสฺส ฉฏัฐอีนภหิติกตัตาใน มารยิมานานำ  เคหทฺวารำ อวตุตกมัมะใน ปิทหตฺิวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน มารยิมานานำ,  อชฺช สตัตมปัีจจตัตะใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
สตฺตโม วเิสสนะของ ทวิโสๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  กาจ ิ วเิสสนะของ มงฺคลกริยิาๆ 
สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เคเห ภนินาธาระใน มงฺคลกริยิา  
ม�ฺเ� สงัสยตัถะ,  ภนฺเต อาลปนะ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เอกำๆ  วเิสสนะของ  
เมตฺตจตฺิตำๆ  กด็ ี การ�ฺุ�ำ กด็ ีสทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก วา สองศพัท ์ 
ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั เอกมฺปิ  เมตฺตจตฺิตำ และ การ�ฺุ�ำ  จนฺุทสฺส สามสีมัพนัธะใน 
เมตฺตจตฺิตำ และ การ�ฺุ�ำ  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั เอตฺตเกๆ วเิสสนะของ  
สกูเรๆ การติกมัมะใน มาเรนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ จนฺุทสฺส, จศพัท ์ สมัปิณฑนตัถะ   
เอวรโูป กด็ ี กกฺขโฬ กด็ ี ผรโุส กด็ ีวเิสสนะของ สตฺโตๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ  วตศพัท ์ สงัเวคตัถะ  โน อนภหิติกตัตาใน  
ทฏฺิ�-  ทฏฺิ�ปพฺุโพ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ
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๒๗.   สตฺถา  “น  ภกฺิขเว  โส  อเิม  สตฺต  ทวิเส  สกูเร  มาเรต,ิ  กมฺมสรกฺิขกำ  ปนสฺส   
อุทปาท,ิ  ชวีนฺตสฺเสว  อวจีมิหานิรยสนฺตาโป  อุปฏฺ�าส,ิ  โส  เตน  สนฺตาเปน  สตฺต  
ทวิสานิ  สกูรรวำ  รวนฺโต  อนฺโตนิเวสเน  วจิรตฺิวา  อชฺช  กาลำ  กตฺวา  อวจีมฺิห ิ  
นิพฺพตฺโตต ิ วตฺวา,  “ภนฺเต  อธิ  โลเก  เอวำ  โสจตฺิวา  ปนุ  คนฺตฺวา  โสจนฏฺ�าเนเยว  
นิพฺพตฺโตต ิ วตฺุเต,  “อาม  ภกฺิขเว  ปมตฺโต  นาม  คหฏฺโ�  วา  โหตุ  ปพฺพชโิต  วา  
อุภยตฺถ  โสจตเิยวาต ิ วตฺวา  อมิำ  คาถมาห  

   “อิธ  โสจติ  เปจจฺ  โสจติ  
   ปาปการี  อภุยตถฺ  โสจติ  
   โส  โสจติ  โส  วิหญฺญติ  
   ทิสวฺา  กมมฺกิลิฏฺ�มตตฺโนต ิฯ

 สตฺถา  “น  ภกฺิขเว  โส  (จนฺุโท)  อเิม  สตฺต  ทวิเส  สกูเร  มาเรต,ิ  กมฺมสรกฺิขกำ  (ผลำ)  ปน  อสฺส   
(จนฺุทสฺส)  อุทปาท,ิ  ชวีนฺตสฺเสว  (จนฺุทสฺส)  อวจีมิหานิรยสนฺตาโป  อุปฏฺ�าส,ิ  โส  (จนฺุโท)  เตน   
สนฺตาเปน  สตฺต  ทวิสานิ  สกูรรวำ  รวนฺโต  อนฺโตนิเวสเน  วจิรตฺิวา  อชฺช  กาลำ  กตฺวา  อวจีมฺิห ิ  
นิพฺพตฺโตต ิ วตฺวา,  “(โส  จนฺุโท)  ภนฺเต  อธิ  โลเก  เอวำ  โสจตฺิวา  ปนุ  คนฺตฺวา  โสจนฏฺ�าเน  เอว  
นิพฺพตฺโตต ิ (วจเน  เตห ิ ภกฺิขหู)ิ  วตฺุเต,  “อาม  ภกฺิขเว  (เอวำ),  ปมตฺโต  นาม  (ปคฺุคโล)  คหฏฺโ�  วา   
โหตุ  ปพฺพชโิต  วา,  อุภยตฺถ  (โลเก)  โสจต ิ เอว”  อติ ิ วตฺวา  อมิำ  คาถำ  อาห  

   “(ปคุคฺโล)  อิธ  (โลเก)  โสจติ  เปจจฺ  โสจติ  
   ปาปการี  อภุยตถฺ  (โลเก)  โสจติ  
   โส  (ปาปการี  ปคุคฺโล)  โสจติ,  โส  (ปาปการี  ปคุคฺโล) วิหญฺญติ,  
   ทิสวฺา  กมมฺกิลิฏฺ�ํ  อตตฺโนต ิฯ

   สตถฺา อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  โส  (จนฺุโท) 
อ.นายจนุทะนัน้  สกูเร ยงัสกุร ท.  มาเรติ ยอ่มใหต้าย  ทิวเส ตลอดวนั ท.  สตตฺ เจด็  
อิเม เหลา่น้ี  น หามไิด,้  ปน แต่วา่  กมมฺสริกฺขก ํ(ผล)ํ อ.ผล อนับุคคลพงึเหน็สมดว้ย
กรรม  อทุปาทิ ไดเ้กดิขึน้แลว้  อสสฺ  (จนฺุทสสฺ) แก่นายจนุทะนัน้,  อวีจิมหานิรย- 
สนฺตาโป อ.ความรอ้นพรอ้มในนรกใหญ่ชือ่วา่อเวจ ี อปุฏฺ�าสิ ปรากฏแลว้  (จนฺุทสสฺ) 
แก่นายจนุทะ  ชีวนฺตสสฺ  เอว ผูเ้ป็นอยูอ่ยูน่ัน่เทยีว,  โส  (จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้   
รวนฺโต รอ้งอยู ่  สกูรรว ํ รอ้งเพยีงดงัสกุร  ทิวสานิ ตลอดวนั ท.  สตตฺ เจด็  เตน   
สนฺตาเปน เพราะความรอ้นพรอ้มนัน้  วิจริตวฺา เทีย่วไปแลว้  อนฺโตนิเวสเน ใน
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ภายในแหง่ทีเ่ป็นทีอ่ยู ่ กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ  อชชฺ ในวนัน้ี  นิพพฺตโฺต 
บงัเกดิแลว้  อวีจิมหิฺ ในนรกชือ่วา่อเวจ”ี  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ภนฺเต  
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  (โส จนฺุโท) อ.นายจนุทะนัน้  โสจิตวฺา เศรา้โศกแลว้  เอว ํอยา่ง
น้ี  อิธ  โลเก ในโลกน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  นิพพฺตโฺต บงัเกดิแลว้  โสจนฏฺ�าเน  เอว 
ในทีเ่ป็นทีเ่ศรา้โศกนัน่เทยีว  ปนุ อกีหรอื”  อิติ ดงัน้ี  (เตหิ  ภิกฺขหิู) อนัภกิษุ ท. เหลา่
นัน้  วตุเฺต กราบทลูแลว้,  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  อาม เออ  
เอว ํอ.อยา่งน้ี,  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  ปมตโฺต  นาม ชือ่วา่ผูป้ระมาทแลว้  คหฏฺโ�  วา 
เป็นคฤหสัถห์รอื  ปพพฺชิโต  วา หรอืวา่ เป็นบรรพชติ  โหต ุจงเป็น  โสจติ  เอว ยอ่ม
เศรา้โศกนัน่เทยีว  อภุยตถฺ  (โลเก) ในโลกทัง้สอง”  อิติ ดงัน้ี  อาห ตรสัแลว้  อิม ํ 
คาถ ํซึง่พระคาถาน้ี  อิติ วา่

 “(ปคุคฺโล) อ.บุคคล  ปาปการี ผูก้ระทำาซึง่บาปโดยปกต ิ โสจติ  
ยอ่มเศรา้โศก  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  โสจติ ยอ่มเศรา้โศก  
เปจจฺ ในโลกอืน่  โสจติ ยอ่มเศรา้โศก  อภุยตถฺ  (โลเก) ใน
โลกทัง้สอง,  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (ปาปการี) ผูก้ระทำาซึง่บาป
โดยปกต ิ  โส  นัน้  ทิสวฺา เหน็แลว้  กมมฺกิลิฏฺ�ํ ซึง่กรรม
อนัเศรา้หมองแลว้  อตตฺโน ของตน  โสจติ ยอ่มเศรา้โศก,  
(ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (ปาปการี) ผูก้ระทำาซึง่บาปโดยปกต ิ โส  
นัน้  วิหญฺญติ ยอ่มเดอืดรอ้น”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย นายจนุทะนัน้ฆา่สกุรทัง้หลายตลอด ๗ วนั
เหลา่น้ี หามไิด,้ แต่ผลทีเ่สมอกบักรรม เกดิขึน้แก่นายจนุทะนัน้, ความรอ้นในมหานรก
ชือ่วา่อเวจ ีปรากฏแก่เขาทัง้ทีม่ชีวีติอยูน่ัน่แหละ, เขารอ้งเหมอืนสกุรรอ้ง ตลอด ๗ วนั 
เพราะความรอ้นนัน้ เทีย่วไปขา้งในเรอืน เสยีชวีติในวนัน้ี บงัเกดิในอเวจนีรก” เมือ่
ภกิษุทัง้หลายเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ นายจนุทะนัน้เศรา้โศกอยา่ง
น้ีในโลกน้ีแลว้ ยงัไปเกดิในทีเ่ป็นทีเ่ศรา้โศกอกีหรอื” จงึตรสัวา่ “อยา่งนัน้นะ ภกิษุทัง้
หลาย, บุคคลธรรมดาวา่ประมาทแลว้ จงเป็นคฤหสัถห์รอืบรรพชติกต็าม ยอ่มเศรา้
โศกในโลกทัง้สองนัน่แหละ” ตรสัพระคาถาน้ีวา่

 “บุคคลผูท้ำาบาปโดยปกต ิ ยอ่มเศรา้โศกในโลกน้ี ยอ่มเศรา้
โศกในโลกอืน่ ยอ่มเศรา้โศกในโลกทัง้สอง, บุคคลผูท้ำาบาป
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โดยปกตนิัน้ เหน็กรรมทีเ่ศรา้หมองของตวัเอง ยอ่มเศรา้โศก, 
บุคคลผูท้ำาบาปโดยปกตนิัน้ ยอ่มเดอืดรอ้นใจ” ดงัน้ี 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  โส วเิสสนะของ 
จนฺุโทๆ เหตุกตัตาใน มาเรติๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  อเิม  
กด็ ี  สตฺต กด็ ี วเิสสนะของ ทวิเสๆ อจัจนัตสงัโยคะใน มาเรต ิ  สกูเร การติกมัมะใน  
มาเรต,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  กมฺมสรกฺิขกำ วเิสสนะของ ผลำๆ  สทุธกตัตาใน อุทปาทิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ จนฺุทสฺสๆ สมัปทานใน อุทปาท,ิ  อวจีมิหา-
นิรยสนฺตาโป สทุธกตัตาใน อุปฏฺ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้
กบั ชวีนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ จนฺุทสฺสๆ สมัปทานใน อุปฏฺ�าส,ิ  โส วเิสสนะของ จนฺุโท  
สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺโตๆ กติบทกตัตุวาจก  เตน วเิสสนะของ สนฺตาเปนๆ เหตุใน  
รวนฺโต  สตฺต วเิสสนะของ ทวิสานิๆ อจัจนัตสงัโยคะใน รวนฺโต  สกูรรวำ กริยิาวเิสสนะใน 
รวนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ จนฺุโท  อนฺโตนิเวสเน วสิยาธาระใน วจิรตฺิวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน กตฺวา  อชฺช กาลสตัตมใีน กตฺวา  กาลำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน นิพฺพตฺโต  อวจีมฺิห ิวสิยาธาระใน นิพฺพตฺโต”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  โส วเิสสนะของ จนฺุโทๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺโตๆ  
กติบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน โสจตฺิวา  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน 
โสจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  ปนุ กริยิาวเิสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน นิพฺพตฺโต  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั โสจนฏฺ�าเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺโต”  อติ ิ
ศพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  เตห ิ วเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ   
อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “ภกฺิขเว อาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ,  
นามศพัท ์ครหตัถโชตกะเขา้กบั ปมตฺโตๆ วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โหตุ และ 
โสจต ิ โหตุ กด็ ี โสจต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  คหฏฺโ� กด็ ี ปพฺพชโิต กด็ ีวกิตกิตัตา 
ใน โหตุ  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปตัถะเขา้กบั คหฏฺโ� และ ปพฺพชโิต,  อุภยตฺถ วเิสสนะ
ของ โลเกๆ วสิยาธาระใน โสจต ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั โสจต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาห

 “ปาปการ ีวเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โสจติๆ  สามบท 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ กด็ ี เปจฺจ กด็ ี 
วสิยาธาระใน โสจต ิ อุภยตฺถ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระ 
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ใน โสจต,ิ  โส กด็ ี ปาปการ ีกด็ ีวเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธ-
กตัตาใน โสจติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  โส กด็ ี ปาปการ ีกด็ ี 
วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน วหิ�ฺ�ติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก,  ทสฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน โสจต ิ และ วหิ�ฺ�ต ิ  
กมฺมกลิฏฺิ�ำ อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน  
กมฺมกลิฏฺิ�ำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน อมิำ  คาถำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๘. ตตฺถ  ปาปการีต ิ  นานปปฺการสฺส  ปาปกมฺมสฺส  การโก  ปคฺุคโล  ‘อกตำ  วต  เม   

กลฺยาณำ,  กตำ  เม  ปาปนฺต ิ เอกำเสเนว  มรณสมเย  อธิ  โสจต,ิ  อทิมสฺส  กมฺมโสจนำ;   
วปิากำ  อนุภวนฺโต  ปน  เปจฺจ  โสจต,ิ  อทิมสฺส  ปรโลเก  วปิากโสจนำ;  เอวำ  โส  
อุภยตฺถ  โสจตเิยว,  เตเนว  การเณน  ชวีมาโนเยว  โส  จนฺุทสกูรโิกปิ  โสจต ิฯ

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “ปาปการีต ิ  (ปทสฺส)  “นานปปฺการสฺส  ปาปกมฺมสฺส  การโก  ปคฺุคโล  ‘อกตำ  
วต  เม  กลฺยาณำ  (กมฺมำ),  กตำ  เม  ปาปนฺต ิ เอกำเสน  เอว  มรณสมเย  อธิ  (โลเก)  โสจต,ิ  อทิำ   
(โสจนำ)  อสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  กมฺมโสจนำ  (โหต)ิ;  (ปคฺุคโล)  วปิากำ  อนุภวนฺโต  ปน  เปจฺจ  โสจต,ิ  
อทิำ  (โสจนำ)  อสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  ปรโลเก  วปิากโสจนำ  (โหต)ิ;  เอวำ  โส  (ปคฺุคโล)  อุภยตฺถ  (โลเก)  
โสจตเิยว,  เตเนว  การเณน  ชวีมาโนเยว  โส  จนฺุทสกูรโิกปิ  โสจต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “ปคุคฺโล อ.บุคคล  การโก ผูก้ระทำา  ปาปกมมฺสสฺ ซึง่กรรม
ชัว่  นานปปฺการสสฺ อนัมปีระการต่างๆ  โสจติ ยอ่มเศรา้โศก  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  
มรณสมเย ในสมยัเป็นทีต่าย  เอกเํสน  เอว โดยสว่นเดยีวนัน่เทยีว  อิติ วา่  ‘กลฺยาณํ 
(กมมฺ)ํ อ.กรรม อนังาม  เม อนัเรา  อกต ํ วต ไมก่ระทำาแลว้หนอ,  ปาปํ อ.บาป  เม 
อนัเรา  กต ํกระทำาแลว้’  อิติ ดงัน้ี,  อิท ํ (โสจนํ) อ.ความเศรา้โศกน้ี  กมมฺโสจนํ เป็น
ความเศรา้โศกเพราะกรรม  อสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคลนัน้  (โหติ) ยอ่มเป็น,  ปน 
แต่วา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  อนุภวนฺโต เมือ่เสวย  วิปาก ํซึง่วบิาก  โสจติ ยอ่มเศรา้
โศก  เปจจฺ ในโลกอืน่,  อิท ํ (โสจนํ) อ.ความเศรา้โศกน้ี  วิปากโสจนํ เป็นความเศรา้
โศกเพราะวบิาก  อสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคลนัน้  ปรโลเก ในโลกอืน่  (โหติ) ยอ่ม
เป็น,  โส  (ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  โสจติ เอว ยอ่มเศรา้โศกนัน่เทยีว  อภุยตถฺ  (โลเก) 
ในโลกทัง้สอง  เอว ํอยา่งน้ี,  เตน  เอว  การเณน เพราะเหตุนัน้นัน่เทยีว  โส  จนฺุท-
สกูริโกปิ แม ้อ.นายจนุทสกูรกินัน้  ชีวมาโน  เอว ผูเ้ป็นอยูอ่ยูน่ัน่เทยีว  โสจติ ยอ่ม
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เศรา้โศก”  อิติ ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “ปาปการีติ  (ปทสสฺ) แหง่- ในบท ท. เหลา่นัน้
หนา -บท วา่ “ปาปการ”ี ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 บรรดาบทเหลา่นัน้ บทวา่ “ปาปการี” ดงัน้ีเป็นตน้ ความวา่ “บุคคลผูก้ระทำากรรมชัว่
มปีระการต่างๆ ยอ่มเศรา้โศกในโลกน้ีในเวลาจะตายโดยสว่นเดยีวนัน่แหละวา่ ‘เรา
ไมไ่ดท้ำากรรมอนังามไว,้ เราทำาบาปไว’้, น้ีเป็นความเศรา้โศกเพราะกรรมของบุคคล
นัน้, แต่เมือ่เสวยวบิาก ยอ่มเศรา้โศกในโลกอืน่, น้ีเป็นความเศรา้โศกเพราะวบิากของ
บุคคลนัน้, เขายอ่มเศรา้โศกในโลกทัง้สองอยา่งน้ีนัน่แหละ, แมน้ายจนุทสกูรกินัน้ ผูม้ ี
ชวีติอยูน่ัน่แหละ ยอ่มเศรา้โศก เพราะเหตุนัน้นัน่แหละ”

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปทสฺส  “ปาปการ”ี สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์
อาทยตัถะใน ปทสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “การโก วเิสสนะ
ของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โสจติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นานปปฺการสฺส วเิสสนะ 
ของ ปาปกมฺมสฺสๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน การโก  ‘กลฺยาณำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ   
วตุตกมัมะใน อกตำๆ  กติบทกมัมวาจก  วต สงัเวคตัถะ  เม อนภหิติกตัตาใน อกตำ,  
ปาปำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  เม อนภหิติกตัตาใน กตำ’  อติศิพัท ์ 
อาการะใน โสจต ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั เอกำเสนๆ ตตยิาวเิสสนะใน โสจต ิ 
มรณสมเย กาลสตัตมใีน โสจต ิ  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน โสจต,ิ  อทิำ 
วเิสสนะของ โสจนำๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ 
ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน กมฺมโสจนำๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ   
ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน โสจติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วปิากำ อวตุตกมัมะใน อนุภวนฺโตๆ  
อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  เปจฺจ วสิยาธาระใน โสจต,ิ  อทิำ วเิสสนะของ โสจนำๆ 
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สาม-ี 
สมัพนัธะใน วปิากโสจนำๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิ  ปรโลเก วสิยาธาระใน วปิากโสจนำ,   
โส วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โสจติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิา-
วเิสสนะใน โสจต ิ  อุภยตฺถ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน โสจต ิ  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั โสจต,ิ  โส วเิสสนะของ จนฺุทสกูรโิก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั  
จนฺุทสกูรโิกๆ สทุธกตัตาใน โสจติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
เตนๆ วเิสสนะของ การเณนๆ เหตุใน โสจต ิ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ชวีมาโนๆ  
วเิสสนะของ จนฺุทสกูรโิก”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ  
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๒๙. ทิสวฺา  กมมฺกิลิฏฺ�มตตฺโนต ิ  อตฺตโน  กลิฏฺิ�กมฺมำ  ปสฺสตฺิวา  โสจต ิ  นานปปฺการำ   
วลิปนฺโต  วหิ�ฺ�ต ิ กลิมตตี ิฯ

 “ทิสวฺา  กมมฺกิลิฏฺ�มตตฺโนต ิ (คาถาปาทสฺส)  “อตฺตโน  กลิฏฺิ�กมฺมำ  ปสฺสตฺิวา  โสจต ิ นานป-ฺ
ปการำ  วลิปนฺโต  วหิ�ฺ�ต ิ กลิมตตี ิ (อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “ปสสิฺตวฺา เหน็แลว้  กิลิฏฺ�กมมฺ ํซึง่กรรมอนัเศรา้หมอง  
อตตฺโน ของตน  โสจติ ยอ่มเศรา้โศก  วิลปนฺโต บน่เพอ้อยู ่ นานปปฺการ ํมปีระการ
ต่างๆ  วิหญฺญติ ยอ่มเดอืดรอ้น  กิลมติ ยอ่มลำาบาก”  อิติ ดงัน้ี  คาถาปาทสสฺ  
แหง่บาทแหง่พระคาถา  “ทิสวฺา  กมมฺกิลิฏฺ�มตตฺโนติ วา่ “ทสฺิวา  กมฺมกลิฏฺิ�มตฺตโน”  
ดงัน้ี ฯ

 บาทพระคาถาวา่ “ทสฺิวา  กมฺมกลิฏฺิ�มตฺตโน” ความวา่ “เหน็กรรมทีเ่ศรา้หมองของตน 
ยอ่มเศรา้โศก บน่เพอ้ประการต่างๆ ยอ่มเดอืดรอ้นใจ ยอ่มลำาบากใจ”

 “ทสฺิวา  กมฺมกลิฏฺิ�มตฺตโน” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะ
ใน อตฺโถ  “อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน กลิฏฺิ�กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสตฺิวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน โสจต ิ วหิ�ฺ�ต ิและกลิมต ิ โสจต ิกด็ ี วหิ�ฺ�ต ิกด็ ี กลิมต ิกด็ ีอาขยาตบท
กตัตุวาจกของ ปคฺุคโล  นานปปฺการำ กริยิาวเิสสนะใน วลิปนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๓๐. คาถาปรโิยสาเน  พห ู โสตาปนฺนาทโย  อเหสุำ ฯ

 คาถาปรโิยสาเน  พห ู (ชนา)  โสตาปนฺนาทโย  (อรยิปคฺุคลา)  อเหสุำ ฯ

   คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  พห ู (ชนา) อ.ชน ท. มาก  
โสตาปนฺนาทโย  (อริยปคุคฺลา) เป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้  อเหสุ ํได้
เป็นแลว้ ฯ

 เวลาจบพระคาถา ชนเป็นจำานวนมาก ไดเ้ป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน อเหสุำ  พห ูวเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วเิสสนะของ อรยิปคฺุคลาๆ วกิตกิตัตาใน  
อเหสุำ ฯ
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๓๑. มหาชนสฺส  สาตฺถกิา  เทสนา  ชาตาต ิฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมปีระโยชน์  ชาตา 
เกดิแลว้  มหาชนสสฺ แก่มหาชน  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พระเทศนา เกดิเป็นเทศนามปีระโยชน์แก่มหาชน ดงัน้ีแล

 เทสนา สทุธกตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  มหาชนสฺส สมัปทานใน ชาตา   
สาตฺถกิา วกิตกิตัตาใน ชาตา  อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................

จนฺุทสกูรกิวตฺถุ ฯ

จนฺุทสกูรกิวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

จนฺุทสกูริกวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่นายจนุทะผูฆ้า่ซึง่สกุรเป็นอยู ่ (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

จนฺุทสกูรกิวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องนำยจุนทสูกรกิ
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

จุนฺทสูกริกวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สูกเร		หนฺตฺวา		ชีวตีติ		สูกริโก.	(สูกร	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		หนฺตฺวา	ฆ่าแล้ว		สูกเร	ซึ่งสุกร	ท.		ชีวติ	ย่อมเป็นอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		สูกริโก	ช่ือว่าสูกริก.	(ผู้ฆ่าหมูเป็นอยู่,	ผู้ฆ่าหมูเลี้ยงชีพ)
	 ๒.	 จุนฺโท		จ		โส		สูกริโก		จาติ		จุนฺทสูกริโก.	(จุนฺท	+	สูกริก)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
	 	 จุนฺโท		จ	อ.นายจุนทะด้วย		โส	อ.นายจุนทะน้ัน		สูกริโก		จ	เป็นผู้ฆ่าซึ่งสุกรเป็นอยู่ด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		จุนฺทสูกริโก	ช่ือว่าจุนฺทสูกริก.	(นายจุนทะผู้ฆ่าหมูเลี้ยงชีพ,	นายจุนทสูกริก)
	 ๓.	 จุนฺทสูกริกสฺส		วตฺถุ		จุนฺทสูกริกวตฺถุ.	(จุนฺทสูกริก	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		จุนฺทสูกริกสฺส	แห่งนายจุนทะผู้ฆ่าซึ่งสุกรเป็นอยู่		จุนฺทสูกริกวตฺถุ	ช่ือว่าจุนฺทสูกริก-
วตฺถุ.	(เร่ืองนายจุนทะผู้ฆ่าหมูเลี้ยงชีพ,	เร่ืองนายจุนทสูกริก)

ฉาตกกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฉาตกสฺส		กาโล		ฉาตกกาโล.	(ฉาตก	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		ฉาตกสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้หิวแล้ว		ฉาตกกาโล	ช่ือว่าฉาตกกาล.	(กาลที่
บุคคลหิว,	กาลแห่งฉาตกภัย)

เอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวาสัททัตถสังขโยภยปทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เอโก		วา		นาฬิ		เทฺว		วา		นาฬิโย		เอกนาฬิทฺวินาฬิโย.	(เอกนาฬิ	+	วา	+	ทฺวินาฬิ	+	วา)						
	 	 นาฬิ	อ.ทะนาน		เอโก		วา	หน่ึงหรือ		วา	หรือว่า		นาฬิโย	อ.ทะนาน	ท.		เทฺว	สอง		เอกนาฬิ- 
ทฺวินาฬิโย	ช่ือว่าเอกนาฬิทฺวินาฬิ.	(หน่ึงทะนานหรือสองทะนาน)	วาสัททัตถสังขโยภยปทพหุพพีหิสมาส
	 ๒.	 เอกนาฬิทฺวินาฬิโย		มตฺตา		ยสฺส		โส		เอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺโต,		วีหิ.	(เอกนาฬิทฺวินาฬิ	+	มตฺตา)	 
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 เอกนาฬิทฺวินาฬิโย	อ.ทะนานหน่ึงหรือทะนานสอง	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วีหิสฺส)	แห่ง
ข้าวเปลือกใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		โส		(วีหิ)	อ.ข้าวเปลือกน้ัน		เอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺโต	ช่ือว่าเอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺต,	
ได้แก่ข้าวเปลือก.	(มีหน่ึงทะนานหรือสองทะนานเป็นประมาณ)

คามสูกรโปตกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สูกรา		จ		เต		โปตกา		จาติ		สูกรโปตกา.	(สูกร	+	โปตก)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
	 	 สูกรา		จ	อ.สุกร	ท.	ด้วย		เต	อ.สุกร	ท.	เหล่าน้ัน		โปตกา		จ	เป็นตัวลูกน้อยด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สูกรโปตกา	ช่ือว่าสูกรโปตก.	(สุกรตัวลูกน้อย,	ลูกสุกร)	
	 ๒.	 คามสฺส		สูกรโปตกา		คามสูกรโปตกา.	(คาม	+	สูกรโปตก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สูกรโปตกา	อ.สุกรตัวลูกน้อย	ท.		คามสฺส	ของชาวบ้าน		คามสูกรโปตกา	ช่ือว่าคามสูกรโปตก.	
(สุกรตัวลูกน้อยของชาวบ้าน,	ลูกสุกรของชาวบ้าน)

ปจฺฉานิเวสนำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิเวสนสฺส		ปจฺฉา		ปจฺฉานิเวสน�.	(ปจฺฉา	+	นิเวสน)
	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		นิเวสนสฺส	แห่งเรือนเป็นที่อยู่		ปจฺฉานิเวสน�	ช่ือว่าปจฺฉานิเวสน.	(ภายหลังเรือน)

เอกฏฺ€านำ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอกญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		เอกฏฺ€าน�.	(เอก	+	€าน)
	 เอก�		จ	อ.หน่ึงด้วย		ต�	อ.หน่ึงน้ัน		€าน�		จ	 เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 เอกฏฺ€าน�	 ช่ือว่า 
เอกฏฺ€าน.	(ที่แห่งหน่ึง)

นานาคจฺฉา

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		คจฺฉา		นานาคจฺฉา.	(นานา	+	คจฺฉ)
	 คจฺฉา	อ.กอผัก	ท.		นานา	ต่างๆ		นานาคจฺฉา	ช่ือว่านานาคจฺฉ.	(กอผักต่างๆ)
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สรีรวลญฺโช

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สรีเร		วลญฺโช		สรีรวลญฺโช.	(สรีร	+	วลญฺช)
	 วลญฺโช	อ.คูถ		สรีเร	ในสรีระ		สรีรวลญฺโช	ช่ือว่าสรีรวลญฺช.	(คูถในสรีระ)	

มาเรตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาเรตุ�		กาเมตีติ		มาเรตุกาโม.	(มาเรตุสทฺทูปปท	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ณปัจจัย)
	 (จุนฺโท)	อ.นายจุนทะ		กาเมติ	ย่อมใคร่		(สูกร�)		มาเรตุ�	เพื่ออัน-	ยังสุกร	-ให้ตาย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		จุนฺโท)	อ.นายจุนทะน้ัน		มาเรตุกาโม	ช่ือว่ามาเรตุกาม.	(ผู้ใคร่เพื่อจะฆ่า,	ผู้ประสงค์จะฆ่า)

สรีรมำสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สรีรสฺส		ม�ส�		สรีรม�ส�.	(สรีร	+	ม�ส)
	 ม�ส�	อ.เน้ือ		สรีรสฺส	แห่งสรีระ		สรีรม�ส�	ช่ือว่าสรีรม�ส.	(เน้ือสรีระ)

พหลภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหลสฺส		ภาโว		พหลภาโว.	(พหล	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		พหลสฺส		(สรีรม�สสฺส)	แห่งเน้ือแห่งสรีระ	อันหนา		พหลภาโว	 ช่ือว่าพหลภาว.	
(ความเป็นของหนาข้ึน)

จตุรสฺสมุคฺคโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี
	 ๑.	 จตฺตาริ		รสฺสานิ		ยสฺส		โส		จตุรสฺโส,		มุคฺคโร.	(จตุ	+	รสฺส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สม�ส
	 	 รสฺสานิ	อ.เหลี่ยม	ท.		จตฺตาริ	สี่		ยสฺส		(มุคฺครสฺส)	แห่งฆ้อนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(มุคฺคโร)	 
อ.ฆ้อนน้ัน		จตุรสฺโส	ช่ือว่าจตุรสฺส,	ได้แก่ฆ้อน.	(มีสี่เหลี่ยม)
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	 ๒.	 จตุรสฺโส		จ		โส		มุคฺคโร		จาติ		จตุรสฺสมุคฺคโร.	(จตุรสฺส	+	มุคฺคร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 จตุรสฺโส		จ	อ.อันมีเหลี่ยมสี่ด้วย		โส	อ.อันมีเหลี่ยมสี่น้ัน		มุคฺคโร		จ	เป็นฆ้อนด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		จตุรสฺสมุคฺคโร	ช่ือว่าจตุรสฺสมุคฺคร.	(ฆ้อนที่มีสี่เหลี่ยม)	

พหลมำโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหลานิ		ม�สานิ		ยสฺส		โส		พหลม�โส,		สูกโร.	(พหล	+	ม�ส)
	 ม�สานิ	อ.เน้ือ	ท.		พหลานิ	อันหนา		ยสฺส		(สูกรสฺส)	แห่งสุกรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(สูกโร)	อ.สุกร
น้ัน		พหลม�โส	ช่ือว่าพหลม�ส,	ได้แก่สุกร.	(ตัวมีเน้ือหนาข้ึน)	

ทนฺตนฺตรำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทนฺตาน�		อนฺตร�		ทนฺตนฺตร�.	(ทนฺต	+	อนฺตร)
	 อนฺตร�	อ.ระหว่าง		ทนฺตาน�	แห่งฟัน	ท.		ทนฺตนฺตร�	ช่ือว่าทนฺตนฺตร.	(ระหว่างฟัน)

โลหนาฬิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โลหสฺส		วิกาโร		นาฬิ		โลหนาฬิ.	(โลห	+	นาฬิ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์
	 นาฬิ	อ.ทะนาน		วิกาโร	อันเป็นวิการ		โลหสฺส	แห่งโลหะ		โลหนาฬิ	ช่ือว่าโลหนาฬิ.	(ทะนานที่เป็นวิการ
แห่งโลหะ)

อุณฺโหทกำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุณฺหญฺจ		ต�		อุทกญฺจาติ		อุณฺโหทก�.	(อุณฺห	+	อุทก)
	 อุณฺห�		จ	อ.อันร้อนด้วย		ต�	อ.อันร้อนน้ัน		อุทก�		จ	เป็นน�้าด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อุณฺโหทก�	ช่ือ
ว่าอุณฺโหทก.	(น�้าร้อน)
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อโธภาโค

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อโธ		ภาโค		อโธภาโค.	(อโธ	+	ภาค)
	 ภาโค	อ.ส่วน		อโธ	ในภายใต้		อโธภาโค	ช่ือว่าอโธภาค.	(ส่วนในภายใต้)

อนาวิลำำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อาวิล�		อนาวิล�,		อุทก�.	(น	+	อาวิล)
	 (อุทก�)	อ.น�้า		อาวิล�	อันขุ่น		น	หามิได้		อนาวิล�	ช่ือว่าอนาวิล,	ได้แก่น�้า.	(อันไม่ขุ่น)

กาฬจมฺมำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาฬญฺจ		ต�		จมฺมญฺจาติ		กาฬจมฺม�.	(กาฬ	+	จมฺม)
	 กาฬํ		จ	อ.อันด�าด้วย		ต�	อ.อันด�าน้ัน		จมฺม�		จ	เป็นหนังด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กาฬจมฺม�	ช่ือว่า
กาฬจมฺม.	(หนังด�า)

ติณุกฺกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ติณาน�		วิกาโร		อุกฺกา		ติณุกฺกา.	(ติณ	+	อุกฺกา)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์
	 อุกฺกา	อ.คบเพลิง		วิกาโร	อันเป็นวิการ		ติณาน�	แห่งหญ้า	ท.		ติณุกฺกา	ช่ือว่าติณุกฺกา.	(คบเพลิงหญ้า) 

ปุตฺตทารมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุตฺโต		จ		ทาโร		จ		ปุตฺตทาโร.	(ปุตฺต	+	ทาร)	สมาหารทวันทสมาส	
	 	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ทาโร		จ	อ.ภรรยาด้วย		ปุตฺตทาโร	ช่ือว่าปุตฺตทาร.	(บุตรและภรรยา)
	 ๒.	 ปุตฺตทารสฺส		มชฺโฌ		ปุตฺตทารมชฺโฌ.	(ปุตฺตทาร	+	มชฺฌ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มชฺโฌ	 อ.ท่ามกลาง	 	 ปุตฺตทารสฺส	 แห่งบุตรและภรรยา	 	 ปุตฺตทารมชฺโฌ	 ช่ือว่าปุตฺตทารมชฺฌ.	
(ท่ามกลางบุตรและภรรยา)
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ธุรวิหาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธุโร		จ		โส		วิหาโร		จาติ		ธุรวิหาโร.	(ธุร	+	วิหาร)
	 ธุโร		จ	อ.อันใกล้ด้วย		โส	อ.อันใกล้น้ัน		วิหาโร		จ	เป็นวิหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ธุรวิหาโร	
ช่ือว่าธุรวิหาร.	(วิหารอันใกล้)

ปุปฺผมุฏฺ€ิมตฺตำ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุปฺผาน�		มุฏฺ€ิ		ปุปฺผมุฏฺ€ิ.	(ปุปฺผ	+	มุฏฺ€ิ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มุฏฺ€ิ	อ.ก�า		ปุปฺผาน�	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผมุฏฺ€ิ.	(ก�าดอกไม้)
	 ๒.	 ปุปฺผมุฏฺ€ิ		มตฺตา		ยสฺส		ต�		ปุปฺผมุฏฺ€ิมตฺต�,		วตฺถุ.	(ปุปฺผมุฏฺ€ิ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปุปฺผมุฏฺ€ิ	อ.ก�าแห่งดอกไม้		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วตฺถุสฺส)	แห่งวัตถุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		
ต�		(วตฺถุ)	อ.วัตถุน้ัน		ปุปฺผมุฏฺ€ิมตฺต�	ช่ือว่าปุปฺผมุฏฺ€ิมตฺต,	ได้แก่วัตถุ.	(มีก�าดอกไม้เป็นประมาณ)

กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาทานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กฏจฺฉุ		มตฺตา		ยสฺสา		สา		กฏจฺฉุมตฺตา,		ภิกฺขา.	(กฏจฺฉุ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 กฏจฺฉุ	อ.ทัพพี		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺสา		(ภิกฺขาย)	แห่งภิกษาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		สา		(ภิกฺขา)	 
อ.ภิกษาน้ัน		กฏจฺฉุมตฺตา	ช่ือว่ากฏจฺฉุมตฺตา,	ได้แก่ภิกษา.	(มีทัพพีหน่ึงเป็นประมาณ)
	 ๒.	 กฏจฺฉุมตฺตา		จ		สา		ภิกฺขา		จาติ		กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขา.	(กฏจฺฉุมตฺตา	+	ภิกฺขา)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธ�รยสม�ส
	 	 กฏจฺฉุมตฺตา		จ	อ.อันมีทัพพีหน่ึงเป็นประมาณด้วย		สา	อ.อันมีทัพพีหน่ึงเป็นประมาณน้ัน		ภิกฺขา		
จ	เป็นภิกษาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขา	ช่ือว่ากฏจฺฉุมตฺตภิกฺขา.	(ภิกษามีทัพพีหน่ึงเป็นประมาณ)
	 ๓.	 กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาย		ทาน�		กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาทาน�.	(กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขา	+	ทาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทาน�	อ.การถวาย		กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาย	ซึ่งภิกษาอันมีทัพพีหน่ึงเป็นประมาณ		กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาทาน�	
ช่ือว่ากฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาทาน.	(การถวายภิกษามีทัพพีหน่ึงเป็นประมาณ)
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อวีจิมหานิรยสนฺตาโป

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่
ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มหนฺโต		จ		โส		นิรโย		จาติ		มหานิรโย.	(มหนฺต	+	นิรย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มหนฺโต		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		โส	อ.อันใหญ่น้ัน		 นิรโย		จ	เป็นนรกด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
มหานิรโย	ช่ือว่ามหานิรย.	(นรกใหญ่,	มหานรก)
	 ๒.			อวีจิ		จ		โส		มหานิรโย		จาติ		อวีจิมหานิรโย.	(อวีจิ	+	มหานิรย)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
	 	 อวีจิ		จ	อ.ช่ือว่าอเวจีด้วย		โส	อ.ช่ือว่าอเวจีน้ัน		มหานิรโย		จ	เป็นนรกใหญ่ด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อวีจิมหานิรโย	ช่ือว่าอวีจิมหานิรย.	(นรกใหญ่ช่ือว่าอเวจี)
	 ๓.	 อวีจิมหานิรเย		สนฺตาโป		อวีจิมหานิรยสนฺตาโป.	(อวีจิมหานิรย	+	สนฺตาป)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 สนฺตาโป	อ.ความร้อนพร้อม		อวีจิมหานิรเย	ในนรกใหญ่ช่ือว่าอเวจี		อวีจิมหานิรยสนฺตาโป	ช่ือว่า
อวีจิมหานิรยสนฺตาป.	(ความร้อนพร้อมในนรกใหญ่ช่ือว่าอเวจี)

อวีจิสนฺตาโป

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อวีจิมฺหิ		สนฺตาโป		อวีจิสนฺตาโป.	(อวีจิ	+	สนฺตาป)
	 สนฺตาโป	อ.ความร้อนพร้อม		อวีจิมฺหิ	ในนรกช่ือว่าอเวจี		อวีจิสนฺตาโป	ช่ือว่าอวีจิสนฺตาป.	(ความร้อน
พร้อมในนรกช่ือว่าอเวจี)

โยชนสตำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยชนาน�		สต�		โยชนสต�.	(โยชน	+	สต)
	 สต�	อ.ร้อย		โยชนาน�	แห่งโยชน์	ท.		โยชนสต�	ช่ือว่าโยชนสต.	(ร้อยโยชน์)

ภินฺทนสมตฺโถ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภินฺทนสฺส		สมตฺโถ		ภินฺทนสมตฺโถ.	(ภินฺทน	+	สมตฺถ)
	 สมตฺโถ	อ.อันสามารถ		ภินฺทนสฺส	เพื่ออันท�าลาย		ภินฺทนสมตฺโถ	ช่ือว่าภินฺทนสมตฺถ.	(สามารถเพื่อจะ
ท�าลาย)
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ปริฬาโห

	 เป็นภาวรูป,	ภาวสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริฑยฺหน�		ปริฬาโห,		ปริทาโห.	(ปริ	+	ทห		ภสฺมีกรเณ	ในการท�าให้เป็นข้ีเถ้า	+	ณปัจจัย)
	 ปริฑยฺหน�	อ.ความเร่าร้อน		ปริฬาโห	ช่ือว่าปริฬาห,		ปริทาโห	ช่ือว่าปริทาห.	(ความเร่าร้อน)

สพฺพทา

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพมฺหิ		กาเล		สพฺพทา.	(สพฺพ	+	ทาปัจจัย)
	 กาเล	ในกาล		สพฺพมฺหิ	ทั้งปวง		สพฺพทา	ช่ือว่าสพฺพทา.	(ในกาลทั้งปวง)

นาคเสนตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นาคเสโน		จ		โส		เถโร		จาติ		นาคเสนตฺเถโร.	(นาคเสน	+	เถร)
	 นาคเสโน		จ	อ.พระนาคเสนด้วย		โส	อ.พระนาคเสนน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		นาคเสนตฺเถโร	ช่ือว่านาคเสนตฺเถร.	(พระนาคเสนผู้เถระ,	พระนาคเสนเถระ)

ปากติกอคฺคิสนฺตาโป

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปกติยา		€โิต		ปากติโก,		อคฺคิ.	(ปกติ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (อคฺคิ)	อ.ไฟ		€โิต	อันตั้งอยู่แล้ว		ปกติยา	ตามปกติ		ปากติโก	ช่ือว่าปากติก,	ได้แก่ไฟ.	(ที่ตั้ง
อยู่ตามปกติ)
	 ๒.	 ปากติโก		จ		โส		อคฺคิ		จาติ		ปากติกอคฺคิ.	(ปากติก	+	อคฺคิ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปากติโก		จ	อ.อันตั้งอยู่แล้วตามปกติด้วย		โส	อ.อันตั้งอยู่แล้วตามปกติน้ัน		อคฺคิ		จ	เป็นไฟ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปากติกอคฺคิ	ช่ือว่าปากติกอคฺคิ.	(ไฟที่ตั้งอยู่ตามปกติ)
	 ๓.	 ปากติกอคฺคิสฺส		สนฺตาโป		ปากติกอคฺคิสนฺตาโป.	(ปากติกอคฺคิ	+	สนฺตาป)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สนฺตาโป	อ.ความร้อนพร้อม		ปากติกอคฺคิสฺส	แห่งไฟอันตั้งอยู่แล้วตามปกติ		ปากติกอคฺคิสนฺตาโป	 
ช่ือว่าปากติกอคฺคิสนฺตาป.	(ความร้อนพร้อมแห่งไฟที่ตั้งอยู่ตามปกติ)
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อธิมตฺตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อธิกา		มตฺตา		ยสฺส		โส		อธิมตฺโต,		อวีจิสนฺตาโป.	(อธิ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ
พหุพพีหิสมาส
	 	 มตฺตา	อ.ประมาณ		อธิกา	อันยิ่ง		ยสฺส		(อวีจิสนฺตาปสฺส)	แห่งความร้อนพร้อมในนรกช่ือว่าอเวจี
ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(อวีจิสนฺตาโป)	อ.ความร้อนพร้อมในนรกช่ือว่าอเวจีน้ัน		อธิมตฺโต	ช่ือว่าอธิมตฺต,	ได้แก่
ความร้อนพร้อมนรกในอเวจี.	(มีประมาณยิ่ง)
	 ๒.	 อธิมตฺตสฺส		ภาโว		อธิมตฺตตา.	(อธิมตฺต	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อธิมตฺตสฺส	 	 (อวีจิสนฺตาปสฺส)	 แห่งความร้อนพร้อมในนรกชื่อว่าอเวจี	 มี
ประมาณยิ่ง		อธิมตฺตตา	ช่ือว่าอธิมตฺตตา.	(ความมีประมาณยิ่ง)

กูฏาคารมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กูฏาคาร�		มตฺตา		ยสฺส		โส		กูฏาคารมตฺโต,		ปาสาโณ.	(กูฏาคาร	+	มตฺตา)
	 กูฏาคาร�	อ.เรือนยอด		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ปาสาณสฺส)	แห่งแผ่นหินใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		
(ปาสาโณ)	อ.แผ่นหินน้ัน		กูฏาคารมตฺโต	ช่ือว่ากูฏาคารมตฺต,	ได้แก่แผ่นหิน.	(มีเรือนยอดเป็นประมาณ)

นิรยอคฺคิ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิรเย		อคฺคิ		นิรยอคฺคิ.	(นิรย	+	อคฺคิ)
	 อคฺคิ	อ.ไฟ		นิรเย	ในนรก		นิรยอคฺคิ	ช่ือว่านิรยอคฺคิ.	(ไฟในนรก)

นิพฺพตฺตสตฺตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิพฺพตฺตา		จ		เต		สตฺตา		จาติ		นิพฺพตฺตสตฺตา.	(นิพฺพตฺต	+	สตฺต)
	 นิพฺพตฺตา		จ	อ.ผู้บังเกิดแล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้บังเกิดแล้ว	ท.	เหล่าน้ัน		สตฺตา		จ	เป็นสัตว์ด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		นิพฺพตฺตสตฺตา	ช่ือว่านิพฺพตฺตสตฺต.	(สัตว์ผู้บังเกิดแล้ว)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑146 [๑.ยมก

กมฺมพลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺมสฺส		พล�		กมฺมพล�.	(กมฺม	+	พล)
	 พล�	อ.ก�าลัง		กมฺมสฺส	แห่งกรรม		กมฺมพล�	ช่ือว่ากมฺมพล.	(ก�าลังกรรม)

มาตุกุจฺฉิคตา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มาตุยา		กุจฺฉิ		มาตุกุจฺฉิ.	(มาตุ	+	กุจฺฉิ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กุจฺฉิ	อ.ท้อง		มาตุยา	ของมารดา		มาตุกุจฺฉิ	ช่ือว่ามาตุกุจฺฉิ.	(ท้องของมารดา)
	 ๒.	 มาตุกุจฺฉิย�		คตา		มาตุกุจฺฉิคตา,		นิพฺพตฺตสตฺตา.	(มาตุกุจฺฉิ	+	คตา)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 (นิพฺพตฺตสตฺตา)	อ.สัตว์ผู้บังเกิดแล้ว	ท.		คตา	ผู้ไปแล้ว		มาตุกุจฺฉิย�	ในท้องของมารดา		มาตุ-
กุจฺฉิคตา	ช่ือว่ามาตุกุจฺฉิคตา,	ได้แก่สัตว์ผู้บังเกิดแล้วทั้งหลาย.	(ผู้ไปในท้องของมารดา,	ผู้อยู่ในท้องของมารดา)

กมฺมสริกฺขโก

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺเมน		สริกฺขโก		กมฺมสริกฺขโก,		อากาโร.	(กมฺม	+	สริกฺขก)
	 (อากาโร)	อ.อาการ		สริกฺขโก	อันบุคคลพึงเห็นสม		กมฺเมน	ด้วยกรรม		กมฺมสริกฺขโก	ช่ือว่ากมฺมสริกฺขก.	 
(ที่บุคคลเห็นสมกับกรรม,	เสมอกับกรรม)

เคหมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		มชฺโฌ		เคหมชฺโฌ.	(เคห	+	มชฺฌ)	
	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหมชฺโฌ	ช่ือว่าเคหมชฺฌ.	(ท่ามกลางเรือน)

ปุรตฺถิมวตฺถุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุรตฺถิมญฺจ		ต�		วตฺถุ		จาติ		ปุรตฺถิมวตฺถุ.	(ปุรตฺถิม	+	วตฺถุ)
	 ปุรตฺถิม�		จ	อ.อันมีในเบื้องหน้าด้วย		ต�	อ.อันมีในเบื้องหน้าน้ัน		วตฺถุ		จ	เป็นที่อยู่ด้วย		อิติ	เพราะ
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เหตุน้ัน		ปุรตฺถิมวตฺถุ	ช่ือว่าปุรตฺถิมวตฺถุ.	(ที่เป็นที่อยู่มีในเบื้องหน้า)

ปจฺฉิมวตฺถุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺฉิมญฺจ		ต�		วตฺถุ		จาติ		ปจฺฉิมวตฺถุ.	(ปจฺฉิม	+	วตฺถุ)
	 ปจฺฉิม�		จ	อ.อันมีในภายหลังด้วย		ต�	อ.อันมีในภายหลังน้ัน		วตฺถุ		จ	เป็นที่อยู่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ปจฺฉิมวตฺถุ	ช่ือว่าปจฺฉิมวตฺถุ.	(ที่เป็นที่อยู่มีในภายหลัง)

เคหมานุสฺสกา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มนุสฺสาน�		สมูโห		มานุสฺสโก.	(มนุสฺส	+	กณฺปัจจัย)	สมูหตัทธิต
	 	 สมูโห	อ.ประชุม		มนุสฺสาน�	แห่งมนุษย์	ท.		มานุสฺสโก	ช่ือว่ามานุสฺสก.	(ประชุมแห่งมนุษย์)
	 ๒.	 เคเห		มานุสฺสกา		เคหมานุสฺสกา.	(เคห	+	มานุสฺสก)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 มานุสฺสกา	อ.ประชุมแห่งมนุษย์	ท.		เคเห	ในเรือน		เคหมานุสฺสกา	ช่ือว่าเคหมานุสฺสก.	(ประชุม
แห่งมนุษย์ในเรือน,	หมู่มนุษย์ในบ้าน)

กมฺมวิปาโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺมสฺส		วิปาโก		กมฺมวิปาโก.	(กมฺม	+	วิปาก)
	 วิปาโก	อ.วิบาก		กมฺมสฺส	แห่งกรรม		กมฺมวิปาโก	ช่ือว่ากมฺมวิปาก.	(วิบากแห่งกรรม,	ผลกรรม)

มรณภยำ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มรณสฺมา		ภย�		มรณภย�.	(มรณ	+	ภย)
	 ภย�	อ.ภัย		มรณสฺมา	แต่ความตาย		มรณภย�	ช่ือว่ามรณภย.	(ภัยแต่ความตาย)
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อสกฺโกนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สกฺโกนฺโต		อสกฺโกนฺโต.	(น	+	สกฺโกนฺต)
	 สกฺโกนฺโต	อาจอยู่		น	หามิได้		อสกฺโกนฺโต	ช่ือว่าอสกฺโกนฺต.	(ไม่อาจอยู่,	ไม่สามารถอยู่)

เคหชโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคเห		ชโน		เคหชโน.	(เคห	+	ชน)
	 ชโน	อ.ชน		เคเห	ในเรือน		เคหชโน	ช่ือว่าเคหชน.	(ชนในเรือน,	คนในเรือน)

เคหทฺวารานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		ทฺวารานิ		เคหทฺวารานิ.	(เคห	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารานิ	อ.ประตู	ท.		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหทฺวารานิ	ช่ือว่าเคหทฺวาร.	(ประตูเรือน)

พหิเคหำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		พหิ		พหิเคห�.	(พหิ	+	เคห)
	 พหิ	ในภายนอก		เคหสฺส	แห่งเรือน		พหิเคห�	ช่ือว่าพหิเคห.	(ภายนอกเรือน)

อนฺโตเคหำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		อนฺโต		อนฺโตเคห�.	(อนฺโต	+	เคห)
	 อนฺโต	ในภายใน		เคหสฺส	แห่งเรือน		อนฺโตเคห�	ช่ือว่าอนฺโตเคห.	(ภายในเรือน)

นิรยสนฺตาโป

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิรเย		สนฺตาโป		นิรยสนฺตาโป.	(นิรย	+	สนฺตาป)
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	 สนฺตาโป	อ.ความร้อนพร้อม		นิรเย	ในนรก		นิรยสนฺตาโป	ช่ือว่านิรยสนฺตาป.	(ความร้อนพร้อมในนรก) 
 

อฏฺ€โม

	 เป็นสังขยาตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อฏฺ€นฺน�		ปูรโณ		อฏฺ€โม,		ทิวโส.	(อฏฺ€	+	มปัจจัย)
	 (ทิวโส)	อ.วัน		ปูรโณ	อันเป็นเหตุเต็ม		อฏฺ€นฺน�	แห่งแปด	ท.		อฏฺ€โม	ช่ือว่าอฏฺ€ม,	ได้แก่วัน.	(ที่แปด)

ฆรทฺวารำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฆรสฺส		ทฺวาร�		ฆรทฺวาร�.	(ฆร	+	ทฺวาร)
	 ทฺวาร�	อ.ประตู		ฆรสฺส	แห่งเรือน		ฆรทฺวาร�	ช่ือว่าฆรทฺวาร.	(ประตูเรือน)

สูกรสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สูกรสฺส		สทฺโท		สูกรสทฺโท.	(สูกร	+	สทฺท)
	 สทฺโท	อ.เสียง		สูกรสฺส	แห่งสุกร		สูกรสทฺโท	ช่ือว่าสูกรสทฺท.	(เสียงสุกร)

สญฺญิโน

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สญฺญา		เตส�		อตฺถีติ	สญฺญโิน,		ภิกฺขู.	(สญฺญา	+	อีปัจจัย)
	 สญฺญา	 อ.ความส�าคัญ	 	 เตส�	 	 (ภิกฺขูน�)	 แห่งภิกษุ	 ท.	 เหล่าน้ัน	 	 อตฺถิ	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		
สญฺญโิน	ช่ือว่าสญฺญี,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีความส�าคัญ,	มีความเข้าใจ)

เคหทฺวารำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		ทฺวาร�		เคหทฺวาร�.	(เคห	+	ทฺวาร)
	 ทฺวาร�	อ.ประตู		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหทฺวาร�	ช่ือว่าเคหทฺวาร.	(ประตูเรือน)
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สตฺตโม

	 เป็นสังขยาตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตฺตนฺน�		ปูรโณ		สตฺตโม,		ทิวโส.	(สตฺต	+	มปัจจัย)
	 (ทิวโส)	อ.วัน		ปูรโณ	อันเป็นเหตุเต็ม		สตฺตนฺน�	แห่งเจ็ด	ท.		สตฺตโม	ช่ือว่าสตฺตม,	ได้แก่วัน.	(ที่เจ็ด)

มงฺคลกิริยา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 มงฺคล�		กิริยา		มงฺคลกิริยา.	(มงฺคล	+	กิริยา)
	 กิริยา	อ.การกระท�า		มงฺคล�	ซึ่งมงคล		มงฺคลกิริยา	ช่ือว่ามงฺคลกิิริยา.	(การท�ามงคล)

เอตฺตกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า		
	 เอต�		ปริมาณ�		เตสนฺติ		เอตฺตกา,		สูกรา.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณ�	อ.ประมาณ		เอต�	เท่าน้ี		เตส�		(สูกราน�)	แห่งสุกร	ท.	เหล่าน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		เอตฺตกา	ช่ือว่าเอตฺตก,	ได้แก่สุกรทั้งหลาย.	(มีประมาณเท่าน้ี)

เมตฺตจิตฺตำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เมตฺเตน		ยุตฺต�		จิตฺต�		เมตฺตจิตฺต�.	(เมตฺต	+	จิตฺต)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	ยุตฺตศัพท์
	 จิตฺต�	อ.จิต		ยุตฺต�	ดวงประกอบแล้ว		 เมตฺเตน	ด้วยเมตตา		เมตฺตจิตฺต�	 ช่ือว่าเมตฺตจิตฺต.	 (จิตดวง
ประกอบแล้วด้วยเมตตา,	เมตตาจิต)

การุญฺญำ

	 เป็นสกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 กรุณาเยว		การุญฺญ�.	(กรุณา	+	ณฺยปัจจัย)
	 กรุณา		เอว	อ.ความกรุณาน่ันเทียว		การุญฺญ�	ช่ือว่าการุญฺญ.	(ความกรุณา)
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เอวรูโป

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอว�		รูปํ		อสฺสาติ		เอวรูโป,		สตฺโต.	(เอว�	+	รูป)
	 เอว�	อ.อย่างน้ี		รูปํ	เป็นรูป		อสฺส		(สตฺตสฺส)	แห่งสัตว์น้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอวรูโป	 
ช่ือว่าเอวรูป,	ได้แก่สัตว์.	(ผู้มีอย่างน้ีเป็นรูป)

ทิฏ€ปุพฺโพ

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺโ€		ปุพฺพนฺติ		ทิฏฺ€ปุพฺโพ,		สตฺโต.	(ทิฏฺ€	+	ปุพฺพ)
	 (สตฺโต)	อ.สัตว์		(อมฺเหหิ)	อันข้าพเจ้า	ท.		ทิฏฺโ€	เห็นแล้ว		ปุพฺพ�	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ทิฏฺ€ปุพฺโพ	ช่ือว่าทิฏฺ€ปุพฺพ,	ได้แก่สัตว์.	(ผู้ที่เคยเห็นแล้ว)

อนฺโตนิเวสนำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะ	อัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิเวสนสฺส		อนฺโต		อนฺโตนิเวสน�.	(อนฺโต	+	นิเวสน)
	 อนฺโต	ในภายใน		นิเวสนสฺส	แห่งเรือนเป็นที่อยู่		อนฺโตนิเวสน�	ช่ือว่าอนฺโตนิเวสน.	(ภายในเรือนที่อยู่)

อชฺช

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิมสฺมึ		ทิวเส		อชฺช.	(อิม	+	ชฺชปัจจัย)
	 อิมสฺมึ		ทิวเส	ในวันน้ี		อชฺช	ช่ือว่าอชฺช.	(ในวันน้ี)
	 หรือ		อิมสฺมึ		กาเล		อชฺช.	(อิม	+	ชฺชปัจจัย)
	 อิมสฺมึ		กาเล	ในกาลน้ี		อชฺช	ช่ือว่าอชฺช.	(ในกาลน้ี)

โสจนฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสจนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		โสจนฏฺ€าน�.	(โสจน	+	€าน)
	 โสจน�		จ	อ.อันเป็นที่เศร้าโศกด้วย		ต�	อ.อันเป็นที่เศร้าโศกน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		โสจนฏฺ€าน�	ช่ือว่าโสจนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่เศร้าโศก)
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ปาปการี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาปํ		กโรติ		สีเลนาติ		ปาปการี,		ปุคฺคโล.	(ปาปสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณีปัจจัย)	
กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		ปาปํ	ซึ่งบาป		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		ปาปการี	ช่ือว่าปาปการี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ท�าบาปโดยปกติ)

กมฺมกิลิฏฺ€ำ

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺมญฺจ		ต�		กิลิฏฺ€ญฺจาติ		กมฺมกิลิฏฺ€�.	(กมฺม	+	กิลิฏฺ€)
	 กมฺม�		จ	อ.กรรมด้วย		ต�	อ.กรรมน้ัน		กิลิฏฺ€�		จ	เป็นอันเศร้าหมองแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
กมฺมกิลิฏฺ€�	ช่ือว่ากมฺมกิลิฏฺ€.	(กรรมอันเศร้าหมองแล้ว)

นานปฺปการำ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปกาโร		ยสฺส		ต�		นานปฺปการ�,		ปาปกมฺม�.	(นานา	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		ยสฺส		(ปาปกมฺมสฺส)	แห่งกรรมอันช่ัวใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(ปาปกมฺม�)	 
อ.กรรมอันช่ัวน้ัน		นานปฺปการ�	ช่ือว่านานปฺปการ,	ได้แก่กรรมช่ัว.	(อันมีประการต่างๆ)

ปาปกมฺมำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาปญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		ปาปกมฺม�.	(ปาป	+	กมฺม)
	 ปาปํ		จ	อ.อันช่ัวด้วย		ต�	อ.อันช่ัวน้ัน		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปาปกมฺม�	ช่ือว่า
ปาปกมฺม.	(กรรมช่ัว,	บาปกรรม)

อกตำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		กต�		อกต�,		ปาปกมฺม�.	(น	+	กต)
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	 (ปาปกมฺม�)	อ.กรรมช่ัว		(ปุคฺคเลน)		กต�	อันบุคคล	กระท�าแล้ว		น	หามิได้		อกต�	ช่ือว่าอกต,	ได้แก่
กรรมช่ัว.	(ไม่ถูกกระท�าแล้ว)

เอกำโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		อ�โส		จาติ		เอก�โส.	(เอก	+	อ�ส)
	 เอโก		จ	อ.เดียวด้วย	โส	อ.เดียวน้ัน		อ�โส		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอก�โส	ช่ือว่าเอก�ส.	 
(ส่วนเดียว)

มรณสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มรณญฺจ		ต�		สมโย		จาติ		มรณสมโย.	(มรณ	+	สมย)
	 มรณ�		จ	อ.เป็นที่ตายด้วย		ต�	อ.เป็นที่ตายน้ัน		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มรณ-
สมโย	ช่ือว่ามรณสมย.	(สมัยเป็นที่ตาย)

กมฺมโสจนำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺเมน		โสจน�		กมฺมโสจน�.	(กมฺม	+	โสจน)
	 โสจน�	อ.ความเศร้าโศก		กมฺเมน	เพราะกรรม		กมฺมโสจน�	ช่ือว่ากมฺมโสจน.	(ความเศร้าโศกเพราะกรรม)

ปรโลโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปโร		จ		โส		โลโก		จาติ		ปรโลโก.	(ปร	+	โลก)
	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปรโลโก	ช่ือว่าปรโลก.	
(โลกอื่น,	ปรโลก)
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วิปากโสจนำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิปาเกน		โสจน�		วิปากโสจน�.	(วิปาก	+	โสจน)
	 โสจน�	อ.ความเศร้าโศก		วิปาเกน	เพราะวิบาก		วิปากโสจน�	ช่ือว่าวิปากโสจน.	(ความเศร้าโศกเพราะ
วิบาก)

กิลิฏฺ€กมฺมำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กิลิฏฺ€ญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		กิลิฏฺ€กมฺม�.	(กิลิฏฺ€	+	กมฺม)
	 กิลิฏฺ€�		จ	อ.อันเศร้าหมองแล้วด้วย		ต�	อ.อันเศร้าหมองแล้วน้ัน		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		กิลิฏฺ€กมฺม�	ช่ือว่ากิลิฏฺ€กมฺม.	(กรรมอันเศร้าหมองแล้ว)

คาถาปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสาน�		คาถาปริโยสาน�.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งคาถา		คาถาปริโยสาน�	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	(กาล
เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งคาถา,	เวลาจบคาถา)

โสตาปนฺนาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยส�		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)
	 โสตาปนฺโน	อ.พระโสดาบัน		อาทิ	 เป็นต้น		 เยส�		 (อริยปุคฺคลาน�)	แห่งพระอริยบุคคล	ท.	 เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(อริยปุคฺคลา)	อ.พระอริยบุคคล	ท.	เหล่าน้ัน		โสตาปนฺนาทโย	ช่ือว่าโสตาปนฺนาทิ,	ได้แก่
พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจาน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		วาจา	
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อ.วาจาน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี
ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		เทสนา)	อ.เทศนาน้ัน		สาตฺถิกา	ช่ือว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(ที่เป็นไป
กับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)





๑๑. ธมฺมกิอุปำสกวตฺถุ [๑๑]
ธมฺมกิอุปาสกวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

ธมมิฺกอปุาสกวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่อุบาสกผูป้ระกอบแลว้ในธรรม  (มยา) อนัขา้พเจา้ 
(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

ธมฺมกิอุปาสกวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๑๑. เรื่องธรรมกิอุบำสก
 

๑. “อิธ  โมทติ  เปจจฺ  โมทตีต ิ  อมิำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  ธมฺมกิ- 
อุปาสกำ  อารพฺภ  กเถส ิฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  ธมฺมกิอุปาสกำ  อารพฺภ  “อิธ  โมทติ  เปจจฺ  โมทตีต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  
กเถส ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  เชตวเน ในพระวหิารชือ่วา่เชตวนั   
อารพภฺ ทรงปรารภ  ธมมิฺกอุปุาสก ํ ซึง่อุบาสกผูป้ระกอบแลว้ในธรรม  กเถสิ ตรสั
แลว้  อิม ํ ธมมฺเทสนํ ซึง่พระธรรมเทศนาน้ี  “อิธ  โมทติ  เปจจฺ  โมทตีติ วา่ “อธิ  
โมทต ิ เปจฺจ  โมทต”ิ ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 พระศาสดาเมือ่ประทบัอยูท่ีพ่ระวหิารเชตวนั ทรงปรารภธรรมกิอุบาสก ตรสัพระธรรม
เทศนาน้ีวา่ “อธิ  โมทต ิ เปจฺจ  โมทต”ิ ดงัน้ีเป็นตน้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อธิ  โมทต ิ  เปจฺจ  โมทต”ิ  
สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ อาทยตัถะใน อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ  
อวตุตกมัมะใน กเถส ิ  เชตวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา   
ธมฺมกิอุปาสกำ อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. สาวตฺถยิำ  กริ  ป�ฺจสตา  ธมฺมกิอุปาสกา  นาม  อเหสุำ ฯ 

 กิร ไดย้นิวา่  ธมมิฺกอปุาสกา  นาม ชือ่ อ.อุบาสกผูป้ระกอบแลว้ในธรรม ท.  ปญจฺสตา  
ผูม้รีอ้ยหา้เป็นประมาณ  อเหสุ ํไดม้แีลว้  สาวตถิฺย ํในเมอืงสาวตัถ ีฯ

 เลา่กนัมาวา่ ไดม้อุีบาสกผูป้ระกอบในธรรมประมาณ ๕๐๐ คน ในเมอืงสาวตัถี

 กริศพัท ์อนุสสวนตัถะ  ป�ฺจสตา วเิสสนะของ ธมฺมกิอุปาสกา  นามศพัท ์สญัญาโชตกะ 
เขา้กบั ธมฺมกิอุปาสกาๆ สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สาวตฺถยิำ  
วสิยาธาระใน อเหสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๓. เตส ุ เอเกกสฺส  ป�ฺจ  ป�ฺจ  อุปาสกสตานิ  ปรวิาโร ฯ  

 เตส ุ (อุปาสเกส)ุ  เอเกกสฺส  (อุปาสกสฺส)  ป�ฺจ  ป�ฺจ  อุปาสกสตานิ  ปรวิาโร (อโหส)ิ ฯ

 อปุาสกสตานิ อ.รอ้ยแหง่อุบาสก ท.  ปญจฺ หา้  ปญจฺ หา้  ปริวาโร เป็นบรวิาร  เตส ุ 
(อปุาสเกส)ุ  เอเกกสสฺ  (อปุาสกสสฺ) แหง่- ในอุบาสก ท. เหลา่นัน้หนา -อุบาสกคน
หน่ึงๆ  (อโหสิ) ไดเ้ป็นแลว้

 ในบรรดาอุบาสกเหลา่นัน้ อุบาสกคนหน่ึงๆ ไดม้อุีบาสกคนละ ๕๐๐ คนเป็นบรวิาร

 ป�ฺจ สองบท วเิสสนะของ อุปาสกสตานิๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เตส ุวเิสสนะของ อุปาสเกสุๆ  นิทธารณะใน เอเกกสฺส  อุปาสกสฺส  เอเกกสฺส วเิสสนะ
ของ อุปาสกสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน ปรวิาโรๆ วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔. โย  เตสำ  เชฏฺ�โก,  ตสฺส  สตฺต  ปตฺุตา  สตฺต  ธตีโร ฯ

 โย  (อุปาสโก)  เตสำ  (อุปาสกานำ)  เชฏฺ�โก  (โหต)ิ,  ตสฺส  (อุปาสกสฺส)  สตฺต  ปตฺุตา  สตฺต   
ธตีโร  (อเหสุำ) ฯ  

 โย  (อปุาสโก)  เตส ํ  (อปุาสกานํ) อ.- แหง่อุบาสก ท. เหลา่นัน้หนา -อุบาสกใด   
เชฏฺ�โก เป็นผูเ้จรญิทีส่ดุ  (โหติ) ยอ่มเป็น,  ปตุตฺา อ.บุตร ท.  สตตฺ เจด็  ธีตโร อ.ธดิา ท.   
สตตฺ เจด็  ตสสฺ  (อปุาสกสสฺ) ของอุบาสกนัน้  (อเหสุ)ํ ไดม้แีลว้ ฯ
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 บรรดาอุบาสกเหลา่นัน้ อุบาสกคนใด เป็นหวัหน้า, อุบาสกคนนัน้ไดม้บุีตรชาย ๗ คน 
ธดิา ๗ คน

 เตสำ วเิสสนะของ อุปาสกานำๆ นิทธารณะใน โย  อุปาสโก  โย วเิสสนะของ อุปาสโกๆ 
นิทธารณยีะและสทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เชฏฺ�โก วกิตกิตัตาใน  
โหต,ิ  สตฺต สองบท วเิสสนะของ ปตฺุตา และ ธตีโร  ปตฺุตา กด็ ี ธตีโร กด็ ีสทุธกตัตา
ใน อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ อุปาสกสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
ปตฺุตา และ ธตีโร ฯ  

 ...............................................................................................................................
๕. เตส ุ เอเกกสฺส  เอเกกา  สลากยาค ุ สลากภตฺตำ  ปกฺขกิภตฺตำ  สงฺฆภตฺตำ  อุโปสถกิภตฺตำ  

อาคนฺตุกภตฺตำ  วสฺสาวาสกิำ  อโหส ิฯ 

 เตส ุ (ปตฺุเตส)ุ  เอเกกสฺส  (ปตฺุตสฺส)  เอเกกา  สลากยาค ุ สลากภตฺตำ  ปกฺขกิภตฺตำ  สงฺฆภตฺตำ   
อุโปสถกิภตฺตำ  อาคนฺตุกภตฺตำ  วสฺสาวาสกิำ  อโหส ิฯ 

 สลากยาค ุ อ.ขา้วตม้อนับุคคลพงึถวายตามสลาก  สลากภตตฺ ํ อ.ภตัรอนับุคคลพงึ
ถวายตามสลาก  ปกฺขิกภตตฺ ํ อ.ภตัรอนับุคคลพงึถวายในปักษ ์  สงฺฆภตตฺ ํ อ.ภตัร-
อนับุคคลพงึถวายแก่พระสงฆ ์  อโุปสถิกภตตฺ ํ อ.ภตัรเพือ่บุคคลผูร้กัษาซึง่อุโบสถ   
อาคนฺตกุภตตฺ ํอ.ภตัรเพือ่ภกิษุผูจ้รมา  วสสฺาวาสิก ํอ.ภตัรอนับุคคลพงึถวายแก่ภกิษุ
ผูอ้ยูต่ลอดพรรษา  เอเกกา อนัหน่ึงๆ  อโหสิ ไดม้แีลว้  เตส ุ (ปตุเฺตส)ุ  เอเกกสสฺ   
(ปตุตฺสสฺ) แก่- ในบุตร ท. เหลา่นัน้หนา -บุตรคนหน่ึงๆ ฯ

 ในบรรดาบุตรเหลา่นัน้ บุตรคนหน่ึงๆ ไดม้สีลากยาค ูสลากภตัร ปกัขกิภตัร สงัฆภตัร 
อุโปสถกิภตัร อาคนัตุกภตัร และวสัสาวาสกิภตัร อยา่งละอนั 

 เอเกกา วเิสสนะของ สลากยาค ุ  สลากภตฺตำ  ปกฺขกิภตฺตำ  สงฺฆภตฺตำ  อุโปสถกิภตฺตำ   
อาคนฺตุกภตฺตำ และ วสฺสาวาสกิำ  สลากยาค ุ กด็ ี  สลากภตฺตำ กด็ ี  ปกฺขกิภตฺตำ กด็ ี 
สงฺฆภตฺตำ  กด็ ี อุโปสถกิภตฺตำ กด็ ี อาคนฺตุกภตฺตำ กด็ ี วสฺสาวาสกิำ กด็ ีสทุธกตัตาใน 
อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตส ุ วเิสสนะของ ปตฺุเตสุๆ  นิทธารณะใน เอเกกสฺส  
ปตฺุตสฺส  เอเกกสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ นิทธารณยีะและสมัปทานใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๖. เตปิ  สพฺเพว  อนุชาตปตฺุตา  นาม  อเหสุำ ฯ

 เตปิ  (ปตฺุตา)  สพฺเพ  เอว  อนุชาตปตฺุตา  นาม  อเหสุำ ฯ  

 เตปิ  (ปตุตฺา) อ.บุตร ท. แมเ้หลา่นัน้  สพเฺพ  เอว ทัง้ปวงนัน่เทยีว  อนุชาตปตุตฺา  
นาม ชือ่วา่เป็นอนุชาตบุตร  อเหสุ ํไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 บุตรแมเ้หลา่นัน้ทัง้หมด ไดเ้ป็นอนุชาตบุตร

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เตๆ กด็ ี  สพฺเพ กด็ ีวเิสสนะของ ปตฺุตาๆ สทุธกตัตาใน  
อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั สพฺเพ  นามศพัท ์สญัญา-
โชตกะเขา้กบั อนุชาตปตฺุตาๆ วกิตกิตัตาใน อเหสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗. อติ ิ “จทฺุทสนฺนำ  ปตฺุตานำ  ภรยิาย  อุปาสกสฺสาต ิ โสฬส  สลากยาคอุาทนิี  ปวตฺตนฺต ิฯ

 อติ ิ  “จทฺุทสนฺนำ  ปตฺุตานำ  ภรยิาย  อุปาสกสฺสาต ิ  โสฬส  สลากยาคอุาทนิี  (อาหารวตฺถนิู)  
ปวตฺตนฺต ิฯ

   (อาหารวตถฺนิู) อ.อาหารวตัถุ ท.  สลากยาคอุาทีนิ มขีา้วตม้อนับุคคลพงึถวาย
ตามสลากเป็นตน้  โสฬส สบิหก  อิติ คอื  “ปตุตฺานํ ของบุตร ท.  จทุทฺสนฺนํ สบิสี ่  
ภริยาย ของภรรยา  อปุาสกสสฺ ของอุบาสก”  ปวตตฺนฺติ ยอ่มเป็นไป  อิติ ดว้ย
ประการฉะน้ี ฯ

 อาหารวตัถุมสีลากยาคเุป็นตน้ ๑๖ คอื “ของบุตร ๑๔ คน ของภรรยา และของอุบาสก” 
ยอ่มเป็นไป ดว้ยประการฉะน้ี 

 “จทฺุทสนฺนำ  ปตฺุตานำ  ภรยิาย  อุปาสกสฺส” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน โสฬส  สลากยาค-ุ
อาทนิี  โสฬส วเิสสนะของ สลากยาคอุาทนิีๆ วเิสสนะของ อาหารวตฺถนิูๆ สทุธกตัตา 
ใน ปวตฺตนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อติศิพัท ์ปการตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๘. อติ ิ โส  สปตฺุตทาโร  สลีวา  กลฺยาณธมฺโม  ทานสำวภิาครโต  อโหส ิฯ  

 อติ ิ โส  (อุปาสโก)  สปตฺุตทาโร  สลีวา  กลฺยาณธมฺโม  ทานสำวภิาครโต  อโหส ิฯ

 โส  (อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  สปตุตฺทาโร ผูเ้ป็นไปกบัดว้ยบุตรและภรรยา  สีลวา 
เป็นผูม้ศีลี  กลฺยาณธมโฺม เป็นผูม้ธีรรมอนังาม  ทานสวิํภาครโต เป็นผูย้นิดแีลว้ใน
การจำาแนกซึง่ทาน  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้  อิติ ดว้ยประการฉะน้ี ฯ

 อุบาสกนัน้ พรอ้มกบับุตรและภรรยา เป็นผูม้ศีลี มธีรรมอนังาม ยนิดใีนการจำาแนก
ทาน ดว้ยประการฉะน้ี

 โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อติศิพัท ์
ปการตัถะ  สปตฺุตทาโร วเิสสนะของ อุปาสโก  สลีวา กด็ ี กลฺยาณธมฺโม กด็ ี ทาน- 
สำวภิาครโต กด็ ีวกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๙. อถสฺส  อปรภาเค  โรโค  อุปปฺชฺช ิฯ 

 อถ  อสฺส  (อุปาสกสฺส)  อปรภาเค  โรโค  อุปปฺชฺช ิฯ

  อถ ครัง้นัน้  อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอืน่อกี  โรโค อ.โรค  อสสฺ  (อปุาสกสสฺ) 
ของอุบาสกนัน้  อปุปฺชชิฺ เกดิขึน้แลว้ ฯ

 ทนีัน้ ในกาลต่อมา โรคของอุบาสกนัน้ เกดิขึน้แลว้

 อถ กาลสตัตม ี  อปรภาเค กาลสตัตมใีน อุปปฺชฺช ิ  โรโค สทุธกตัตาใน อุปปฺชฺชิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ อุปาสกสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน โรโค ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐. อายสุงฺขาโร  ปรหิาย ิฯ

 อายสุงฺขาโร อ.สงัขารคอือาย ุ ปริหายิ เสือ่มรอบแลว้ ฯ

 อายสุงัขารเสือ่มสิน้แลว้

 อายสุงฺขาโร สทุธกตัตาใน ปรหิายิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ  
 ...............................................................................................................................
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๑๑. โส  ธมฺมำ  โสตุกาโม  “อฏฺ�  วา  เม  โสฬส  วา  ภกฺิข ู  เปเสถาต ิ  สตฺถุ  สนฺตกิำ   
ปหณิ ิฯ 

 โส  (อุปาสโก)  ธมฺมำ  โสตุกาโม  (หตฺุวา)  “(ตุมฺเห)  อฏฺ�  วา  เม  โสฬส  วา  ภกฺิข ู เปเสถาต ิ  
(สาสนำ)  สตฺถุ  สนฺตกิำ  ปหณิ ิฯ 

 โส  (อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  โสตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัฟัง  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  (หตุวฺา) 
เป็น  ปหิณิ สง่ไปแลว้  (สาสนํ) ซึง่ขา่วสาสน์  สนฺติก ํสูส่ำานกั  สตถฺ ุของพระศาสดา  
อิติ วา่  “(ตมุเฺห) อ.พระองค ์ เปเสถ ขอจงสง่ไป  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท.  อฏฺ�  วา แปด
หรอื  โสฬส  วา หรอืวา่ สบิหก  เม แก่ขา้พระองค”์  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกนัน้มคีวามประสงคจ์ะฟังธรรม จงึสง่ขา่วสาสน์ไปสูส่ำานกัพระศาสดาวา่ “ขอ
พระองคจ์งสง่ภกิษุ ๘ รปู หรอื ๑๖ รปูใหแ้ก่ขา้พระองค”์ 

 โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน ปหณิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ธมฺมำ อวตุต-
กมัมะใน โสตุ-  โสตุกาโมๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปหณิ ิ  “ตุมฺเห 
สทุธกตัตาใน เปเสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อฏฺ� กด็ ี โสฬส กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิข ู  
วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั อฏฺ� และ โสฬส  เม สมัปทานใน เปเสถ  ภกฺิข ู 
อวตุตกมัมะใน เปเสถ”  อติศิพัท ์สรปูะใน สาสนำๆ อวตุตกมัมะใน ปหณิ ิ สตฺถุ สาม-ี 
สมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน ปหณิ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๒. สตฺถา  ภกฺิข ู เปเสส ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  เปเสสิ ทรงสง่ไปแลว้  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท. ฯ

 พระศาสดาทรงสง่พวกภกิษุไป

  สตฺถา สทุธกตัตาใน เปเสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิข ูอวตุตกมัมะใน เปเสส ิฯ
 ...............................................................................................................................
๑๓. เต  คนฺตฺวา  ตสฺส  ม�ฺจำ  ปรวิาเรตฺวา  ป�ฺฺ�ตฺเตส ุ  อาสเนส ุ  นิสนฺินา  “ภนฺเต   

อยฺยานำ  เม  ทสฺสนำ  ทลฺุลภำ  ภวสฺิสต,ิ  ทพฺุพโลมฺห,ิ  เอกำ  เม  สตฺุตำ  สชฺฌายถาต ิ วตฺุตา,  
“กตรำ  สตฺุตำ  โสตุกาโม  อุปาสกาต,ิ  “สพฺพพทฺุธานำ  อวชิหติำ  สตปิฏฺ�านสตฺุตนฺต ิ วตฺุเต,   
“เอกายโน  อยำ  ภกฺิขเว  มคฺโค  สตฺตานำ  วสิทฺุธยิาต ิ สตฺุตนฺตำ  ปฏฺ�เปสุำ ฯ  
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 เต  (ภกฺิข)ู  คนฺตฺวา  ตสฺส  (อุปาสกสฺส)  ม�ฺจำ  ปรวิาเรตฺวา  (ปคฺุคเลน)  ป�ฺฺ�ตฺเตส ุ อาสเนส ุ  
นิสนฺินา  “ภนฺเต  อยฺยานำ  เม  ทสฺสนำ  ทลฺุลภำ  ภวสฺิสต,ิ  (อหำ)  ทพฺุพโล  อมฺห,ิ  (ตุมฺเห)  เอกำ  เม   
สตฺุตำ  สชฺฌายถาต ิ (อุปาสเกน)  วตฺุตา,  “(ตฺวำ)  กตรำ  สุตฺตำ  โสตุกาโม  (อส)ิ  อุปาสกาต ิ (วตฺวา),  
“(อหำ)  สพฺพพทฺุธานำ  อวชิหติำ  สตปิฏฺ�านสตฺุตำ  (โสตุกาโม  อมฺห)ิ  อติ ิ (วจเน  อุปาสเกน)  วตฺุเต,   
“เอกายโน  อยำ  ภกฺิขเว  มคฺโค  สตฺตานำ  วสิทฺุธยิาต ิ สตฺุตนฺตำ  ปฏฺ�เปสุำ ฯ 

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  ปริวาเรตวฺา แวดลอ้มแลว้  มญจฺ ํซึง่
เตยีง  ตสสฺ  (อปุาสกสสฺ) ของอุบาสกนัน้  นิสินฺนา นัง่แลว้  อาสเนส ุบนอาสนะ ท.  
(ปคุคฺเลน)  ปญฺญฺตเฺตส ุอนั- อนับุคคล -ปลูาดแลว้  (อปุาสเกน)  วตุตฺา ผูอ้นัอุบาสก 
กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  ทสสฺนํ อ.การเหน็  อยยฺานํ ซึง่พระคณุ
เจา้ ท.  เม ของกระผม  ทลฺุลภ ํเป็นการเหน็อนักระผมไดโ้ดยยาก  ภวิสสฺติ จกัเป็น,  
(อห)ํ อ.กระผม  ทพุพฺโล เป็นผูม้กีำาลงัอนัโทษประทษุรา้ยแลว้  อมหิฺ ยอ่มเป็น,  (ตมุเฺห)  
อ.ทา่น ท.  สชฌฺายถ ขอจงสาธยาย  เอก ํ สตุตฺ ํซึง่สตูร สตูรหน่ึง  เม แก่กระผม”  อิติ  
ดงัน้ี  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อปุาสก ดกู่อนอุบาสก  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  โสตกุาโม 
เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัฟัง  กตร ํ สตุตฺ ํซึง่สตูร สตูรไหน  (อสิ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) 
ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.กระผม  โสตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัฟัง  สติปฏฺ�านสตุตฺ ํ 
ซึง่สตปัิฏฐานสตูร  สพพฺพทุธฺานํ  อวิชหิต ํอนั- อนัพระพทุธเจา้ทัง้ปวง ท. ไมท่รงละ
แลว้  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (อปุาสเกน) อนัอุบาสก  วตุเฺต กลา่วแลว้,  ปฏฺ�เปสุ ํ 
เริม่ตัง้ไวแ้ลว้  สตุตฺนฺต ํ ซึง่พระสตูร  “เอกายโน  อย ํ  ภิกฺขเว  มคโฺค  สตตฺานํ   
วิสทุธิฺยาติ วา่ “เอกายโน  อยำ  ภกฺิขเว  มคฺโค  สตฺตานำ  วสิทฺุธยิา” ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้ไปแวดลอ้มเตยีงของอุบาสกนัน้ นัง่บนอาสนะทีเ่ขาปลูาดไว ้ ผูอ้นั
อุบาสกนัน้กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ การเหน็พระคณุเจา้ทัง้หลายของกระผม จกัเป็น
กริยิาไดโ้ดยยาก, กระผมเป็นคนทพุพลภาพ, ขอทา่นทัง้หลายชว่ยสวดพระสตูร สกั
สตูรหน่ึงเถดิ” จงึถามวา่ “ทา่นมคีวามประสงคจ์ะฟังสตูรไหนหรอื อุบาสก” เมือ่อุบาสก
กลา่ววา่ “สตปัิฏฐานสตูรทีพ่ระพทุธเจา้ทกุพระองคไ์มท่รงละแลว้” จงึเริม่ตัง้พระสตูร
ขึน้วา่ “เอกายโน  อยำ  ภกฺิขเว  มคฺโค  สตฺตานำ  วสิทฺุธยิา” ดงัน้ีเป็นตน้ 

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปฏฺ�เปสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คนฺตฺวา ปพุพ-
กาลกริยิาใน ปรวิาเรตฺวา  ตสฺส วเิสสนะของ อุปาสกสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ม�ฺจำๆ  
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อวตุตกมัมะใน ปรวิาเรตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิสนฺินา  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตา
ใน ป�ฺฺ�ตฺเตสุๆ  วเิสสนะของ อาสเนสุๆ  อุปสเิลสกิาธาระใน นิสนฺินาๆ วเิสสนะของ  
ภกฺิข ู “ภนฺเต อาลปนะ  ทสฺสนำ สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อยฺยานำ 
ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน ทสฺสนำ  เม สามสีมัพนัธะใน ทสฺสนำ  ทลฺุลภำ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  
อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ทพฺุพโล วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  ตุมฺเห 
สทุธกตัตาใน สชฺฌายถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกำ วเิสสนะของ สตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน สชฺฌายถ  เม สมัปทานใน สชฺฌายถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺุตา  อุปาสเกน  
อนภหิติกตัตาใน วตฺุตาๆ วเิสสนะของ ภกฺิข ู  “อุปาสก อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน 
อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กตรำ วเิสสนะของ สตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน  โสตุ-  โสตุกาโม  
วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏฺ�เปสุำ  “อหำ  
สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สพฺพพทฺุธานำ ฉฏัฐอีนภหิติกตัตาใน  
อวชิหติำๆ  วเิสสนะของ สตปิฏฺ�านสตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน โสตุ-  โสตุกาโม วกิตกิตัตา 
ใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  อุปาสเกน  
อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “เอกายโน  อยำ  ภกฺิขเว  มคฺโค  สตฺตานำ  วสิทฺุธยิา” สรปูะใน 
อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน สตฺุตนฺตำๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏฺ�เปสุำ ฯ   

 ...............................................................................................................................
๑๔. ตสฺม ึ ขเณ  ฉห ิ เทวโลเกห ิ สพฺพาลงฺการปฏมิณฺฑติา  สหสฺสสนฺิธวยตฺุตา  ทยิฑฺฒ- 

โยชนสตกิา  ฉ  รถา  อาคมสึ ุฯ 

  ตสมึฺ  ขเณ ในขณะนัน้  รถา อ.รถ ท.  ฉ หกคนั  ทิยฑฒฺโยชนสติกา อนัประกอบแลว้
ดว้ยรอ้ยแหง่โยชน์ทีส่องดว้ยทัง้กึง่  สหสสฺสินฺธวยตุตฺา อนัเทยีมแลว้ดว้ยมา้สนิธพ 
มพีนัหน่ึง  สพพฺาลงฺการปฏิมณฺฑิตา อนัประดบัแลว้ดว้ยเครือ่งประดบัทัง้ปวง   
อาคมึส ุมาแลว้  เทวโลเกหิ จากเทวโลก ท.  ฉหิ หก ฯ

 ในขณะนัน้ รถ ๖ คนั ประดบัดว้ยเครือ่งประดบัทัง้ปวง เทยีมดว้ยมา้สนิธพ ๑,๐๐๐ ตวั 
ประกอบดว้ย ๑๕๐ โยชน์ มาจากเทวโลกทัง้ ๖

 ตสฺม ึวเิสสนะของ ขเณๆ กาลสตัตมใีน อาคมสึ ุ สพฺพาลงฺการปฏมิณฺฑติา กด็ ี สหสฺส-
สนฺิธวยตฺุตา กด็ ี  ทยิฑฺฒโยชนสตกิา กด็ ี  ฉ กด็ ี วเิสสนะของ รถาๆ สทุธกตัตาใน  
อาคมสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ฉห ิวเิสสนะของ เทวโลเกหิๆ  อปาทานใน อาคมสึ ุฯ
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๑๕. เตส ุ �ิตา  เทวตา  “อมฺหากำ  เทวโลกำ  เนสฺสาม,  อมฺหากำ  เทวโลกำ  เนสฺสาม,  อมฺโภ  
มตฺตกิภาชนำ  ภนฺิทตฺิวา  สวุณฺณภาชนำ  คณฺหนฺโต  วยิ  อมฺหากำ  เทวโลเก  อภริมตุิำ  
อธิ  นิพฺพตฺตตตู ิ วทสึ ุฯ

 เตส ุ (เทวโลเกส)ุ  �ิตา  เทวตา  “(มยำ)  อมฺหากำ  เทวโลกำ  เนสฺสาม,  (มยำ)  อมฺหากำ  เทวโลกำ   
เนสฺสาม,  (อุปาสโก)  อมฺโภ  มตฺตกิภาชนำ  ภนฺิทตฺิวา  สวุณฺณภาชนำ  คณฺหนฺโต  (ปคฺุคโล)  วยิ   
อมฺหากำ  เทวโลเก  อภริมตุิำ  อธิ  (เทวโลเก)  นิพฺพตฺตตูต ิ วทสึ ุฯ  

 เทวตา อ.เทวดา ท.  �ิตา ผูด้ำารงอยูแ่ลว้  เตส ุ  (เทวโลเกส)ุ ในเทวโลก ท. เหลา่
นัน้  วทึส ุกลา่วแลว้  อิติ วา่  “(มย)ํ อ.เรา ท.  เนสสฺาม จกันำาไป  เทวโลก ํสูเ่ทวโลก   
อมหฺาก ํของเรา ท.,  (มย)ํ อ.เรา ท.  เนสสฺาม จกันำาไป  เทวโลก ํสูเ่ทวโลก  อมหฺาก ํ
ของเรา ท.,  อมโฺภ ดกู่อนทา่นผูเ้จรญิ  (อปุาสโก) อ.อุบาสก  นิพพฺตตฺต ุจงบงัเกดิ  
อิธ  (เทวโลเก) ในเทวโลกน้ี  อภิรมิตุ ํเพือ่อนัยนิดยีิง่  เทวโลเก ในเทวโลก  อมหฺาก ํ 
ของเรา ท.  (ปคุคฺโล)  วิย ราวกะ อ.บุคคล  มตติฺกภาชนํ  ภินฺทิตวฺา  สวุณฺณภาชนํ   
คณฺหนฺโต ผูท้ำาลายแลว้  ซึง่ภาชนะอนัเป็นวกิารแหง่ดนิเหนียว   ถอืเอาอยู ่ ซึง่ภาชนะ
อนัเป็นวกิารแหง่ทอง”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกเทวดาผูด้ำารงอยูใ่นเทวโลกเหลา่นัน้ กลา่ววา่ “พวกเราจกันำาไปสเูทวโลกของพวก
เรา, พวกเราจกันำาไปสูเ่ทวโลกของพวกเรา, ดกู่อนทา่นผูเ้จรญิ อุบาสก ขอจงบงัเกดิ
ในเทวโลกเพือ่ยนิดยีิง่ในเทวโลกของพวกเรา ดจุบุคคลทำาลายภาชนะดนิเหนียว ถอื
เอาภาชนะทองคำา”

 �ิตา วเิสสนะของ เทวตาๆ สทุธกตัตาใน วทสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตส ุวเิสสนะ 
ของ เทวโลเกสุๆ  วสิยาธาระใน �ิตา  “มยำ สทุธกตัตาใน เนสฺสามๆ อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน เทวโลกำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน เนสฺสาม,  มยำ 
สทุธกตัตาใน เนสฺสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน เทวโลกำๆ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน เนสฺสาม,  อมฺโภ อาลปนะ  อุปาสโก สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺตตุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  มตฺตกิภาชนำ อวตุตกมัมะใน ภนฺิทตฺิวาๆ ปุพพกาลกริยิาใน  
คณฺหนฺโต  สวุณฺณภาชนำ อวตุตกมัมะใน คณฺหนฺโตๆ วเิสสนะของ ปุคฺคโล วยิศพัท ์ 
อุปมาโชตกะเขา้กบั มตฺตกิภาชนำ  ภนฺิทตฺิวา  สวุณฺณภาชนำ  คณฺหนฺโต,  อมฺหากำ 
สามสีมัพนัธะใน เทวโลเกๆ วสิยาธาระใน อภริมตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน นิพฺพตฺตตุ   
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อธิ วเิสสนะของ เทวโลเกๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตตุ”  อติศิพัท ์อาการะใน วทสึ ุฯ  
 ...............................................................................................................................
๑๖. อุปาสโก  ธมฺมสฺสวนนฺตรายำ  อนิจฺฉนฺโต  “อาคเมถ  อาคเมถาต ิ อาห ฯ 

 อุปาสโก  ธมฺมสฺสวนนฺตรายำ  อนิจฺฉนฺโต  “(ตุมฺเห  กาลำ)  อาคเมถ,  (ตุมฺเห  กาลำ)  อาคเมถาต ิ  
อาห ฯ 

 อปุาสโก อ.อุบาสก  อนิจฉฺนฺโต ไมป่รารถนาอยู ่ ธมมฺสสฺวนนฺตราย ํซึง่อนัตรายแหง่
การฟังซึง่ธรรม  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  กาล ํยงักาล อาคเมถ  
จงใหม้า,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  กาล ํยงักาล อาคเมถ จงใหม้า”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกไมป่รารถนาจะรบกวนการฟังธรรม จงึกลา่ววา่ “พวกทา่นขอจงคอยก่อน พวก
ทา่นขอจงคอยก่อน”

 อุปาสโก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ธมฺมสฺสวนนฺตรายำ อวตุตกมัมะ 
ใน อนิจฺฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ อุปาสโก  “ตุมฺเห เหตุกตัตาใน อาคเมถๆ 
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  กาลำ การติกมัมะใน อาคมเถ,  ตุมฺเห เหตุกตัตาใน  
อาคเมถๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  กาลำ การติกมัมะใน อาคมเถ”  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗. ภกฺิข ู “อมฺเห  วทตตี ิ ส�ฺ�าย  ตุณฺห ี อเหสุำ ฯ

 ภกฺิข ู “(อุปาสโก)  อมฺเห  วทตตี ิ ส�ฺ�าย  ตุณฺห ี อเหสุำ ฯ  

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  สญญฺาย ดว้ยความสำาคญั  อิติ วา่  “(อปุาสโก) 
อ.อุบาสก  วทติ ยอ่มกลา่ว  อมเฺห กะเรา ท.”  อิติ ดงัน้ี  อเหสุ ํไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 พวกภกิษุไดเ้ป็นผูน่ิ้งดว้ยความสำาคญัวา่ “อุบาสกกลา่วกบัพวกเรา”

 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสโก สทุธกตัตาใน วทติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺเห อกถติกมัมะใน วทต”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน ส�ฺ�ายๆ 
กรณะใน ตุณฺหีๆ  วกิตกิตัตาใน อเหสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๑๘. อถสฺส  ปตฺุตธตีโร  “อมฺหากำ  ปิตา  ปพฺุเพ  ธมฺมสฺสวเนน  อตตฺิโต  อโหส,ิ  อทิานิ  ปน  
ภกฺิข ู ปกฺโกสาเปตฺวา  สชฺฌายำ  กาเรตฺวา  สยเมว  วาเรต,ิ  มรณสฺส  อภายนกสตฺโต  
นาม  นตฺถตี ิ วริวสึ ุฯ  

 อถ  อสฺส  (อุปาสกสฺส)  ปตฺุตธตีโร  “อมฺหากำ  ปิตา  ปพฺุเพ  ธมฺมสฺสวเนน  อตตฺิโต  อโหส,ิ   
อทิานิ  ปน  (ปิตา  อมฺเห)  ภกฺิข ู ปกฺโกสาเปตฺวา  (ภกฺิข)ู  สชฺฌายำ  กาเรตฺวา  สยเมว  วาเรต,ิ  
มรณสฺส  อภายนกสตฺโต  นาม  นตฺถตี ิ วริวสึ ุฯ

 อถ ครัง้นัน้  ปตุตฺธีตโร อ.บุตรและธดิา ท.  อสสฺ  (อปุาสกสสฺ) ของอุบาสกนัน้   
วิรวึส ุรอ้งแลว้  อิติ วา่  “ปิตา อ.บดิา  อมหฺาก ํของเรา ท.  อติตโฺต เป็นผูไ้มอ่ิม่แลว้  
ธมมฺสสฺวเนน ดว้ยการฟังซึ่งธรรม  ปพุเฺพ ในกาลก่อน  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้,  ปน แต่
วา่  อิทานิ ในกาลน้ี  (ปิตา) อ.บดิา  (อมเฺห) ยงัเรา ท.  ปกฺโกสาเปตวฺา ใหร้อ้งเรยีก
แลว้  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท.  (ภิกฺข)ู ยงัภกิษุ ท.  กาเรตวฺา ใหก้ระทำาแลว้  สชฌฺาย ํซึง่การ
สาธยาย  วาเรติ ยอ่มหา้ม  สย ํ เอว ดว้ยตวัเองนัน่เทยีว,  อภายนกสตโฺต  นาม ชือ่ 
อ.สตัวผ์ูไ้มก่ลวั  มรณสสฺ  แต่ความตาย  นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ บุตรและธดิาทัง้หลายของอุบาสกนัน้ รอ้งกนัวา่ “บดิาของพวกเรา เป็นผูไ้ม่
อิม่ดว้ยการฟังธรรมในกาลก่อน แต่บดัน้ี บดิาใหนิ้มนตภ์กิษุทัง้หลายมา ใหท้ำาการ
สาธยาย ยอ่มหา้มเสยีเอง ธรรมดาวา่สตัวผ์ูไ้มก่ลวัแต่ความตาย ไมม่”ี

 อถ กาลสตัตม ี ปตฺุตธตีโร สทุธกตัตาใน วริวสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ
ของ อุปาสกสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปตฺุตธตีโร  “ปิตา สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน ปิตา  ปพฺุเพ กาลสตัตมใีน อตตฺิโต  ธมฺมสฺสวเนน 
กรณะใน อตตฺิโตๆ วกิตกิตัตาใน อโหส,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  อทิานิ กาลสตัตมใีน วาเรต ิ 
ปิตา สทุธกตัตาใน วาเรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺเห การติกมัมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา   
ภกฺิข ูอวตุตกมัมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กาเรตฺวา  ภกฺิข ูการติกมัมะ
ใน กาเรตฺวา  สชฺฌายำ อวตุตกมัมะใน กาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วาเรต ิ เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั สยำๆ  กรณะใน วาเรต,ิ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั อภายนก- 
สตฺโตๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  มรณสฺส ฉฏัฐอีปาทานใน อภายนก-”   
อติศิพัท ์อาการะใน วริวสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๙. ภกฺิข ู “อทิานิ  อโนกาโสต ิ อุฏฺ�ายาสนา  ปกฺกมสึ ุฯ

 ภกฺิข ู “อทิานิ  อโนกาโส  (โหต)ิ”  อติ ิ (จนฺิเตตฺวา)  อุฏฺ�าย  อาสนา  ปกฺกมสึ ุฯ

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “อิทานิ อ.กาลน้ี  อโนกาโส เป็นสมยั

มใิชโ่อกาส  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  อฏฺุ�าย ลุกขึน้แลว้  อาสนา จากอาสนะ   
ปกฺกมึส ุหลกีไปแลว้ ฯ

 พวกภกิษุต่างคดิวา่ “บดัน้ี มใิชโ่อกาส” พากนัลุกจากอาสนะ แลว้กห็ลกีไป 

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน ปกฺกมสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อทิานิ สตัตมปัีจจตัตะใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อโนกาโส วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อุฏฺ�ายๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺกมสึ ุ อาสนา อปาทานใน อุฏฺ�าย ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐. อุปาสโก  โถกำ  วตีนิาเมตฺวา  สต ึ ปฏลิภตฺิวา  ปตฺุเต  ปจฺุฉ ิ “กสฺมา  กนฺทถาต ิฯ

 อุปาสโก  โถกำ  (กาลำ)  วตีนิาเมตฺวา  สต ึ ปฏลิภตฺิวา  ปตฺุเต  ปจฺุฉ ิ “(ตุมฺเห)  กสฺมา  กนฺทถาต ิฯ

 อปุาสโก อ.อุบาสก  (กาล)ํ ยงักาล  โถก ํหน่อยหน่ึง  วีตินาเมตวฺา ใหน้้อมไปลว่ง
วเิศษแลว้  ปฏิลภิตวฺา กลบัไดแ้ลว้  สตึ ซึง่สต ิ ปจุฉิฺ ถามแลว้  ปตุเฺต ซึง่บุตร ท.  อิติ  
วา่  “(ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  กนฺทถ ยอ่มครำ่าครวญ  กสมฺา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกทำาใหเ้วลาหน่อยหน่ึงผา่นไป กลบัไดส้ตคินื ถามพวกลกูๆ ทัง้หลายวา่ “พวก
เธอครำ่าครวญกนัเพราะอะไร”

 อุปาสโก สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  โถกำ วเิสสนะของ กาลำๆ  การติ- 
กมัมะใน วตีนิาเมตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏลิภตฺิวา  สต ึอวตุตกมัมะใน ปฏลิภตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  ปตฺุเต อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิ  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กนฺทถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน กนฺทถ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ  

   ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๑. “ตาต  ตุมฺเห  ภกฺิข ู  ปกฺโกสาเปตฺวา  ธมฺมำ  สณุนฺตา  สยเมว  วารยตฺิถ,  อถ  มยำ   
‘มรณสฺส  อภายนกสตฺโต  นาม  นตฺถตี ิ กนฺทมฺิหาต ิฯ  

 (ตา  ปตฺุตธตีโร)  “ตาต  ตุมฺเห  (อมฺเห)  ภกฺิข ู ปกฺโกสาเปตฺวา  ธมฺมำ  สณุนฺตา  สยเมว  วารยตฺิถ,  
อถ  (ภาเว  สนฺเต),  มยำ  ‘มรณสฺส  อภายนกสตฺโต  นาม  นตฺถตี ิ (จนฺิตเนน)  กนฺทมฺิหาต ิ(อาหำส)ุ ฯ 

(ตา  ปตุตฺธีตโร) อ.บุตรและธดิา ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต ขา้
แต่พอ่  ตมุเฺห อ.ทา่น  (อมเฺห) ยงัเรา ท.  ปกฺโกสาเปตวฺา ใหร้อ้งเรยีกแลว้  ภิกฺข ูซึง่
ภกิษุ ท.  สณุนฺตา ฟังอยู ่ ธมมฺ ํซึง่ธรรม  วารยิตถฺ หา้มแลว้  สย ํ เอว ดว้ยตนเองนัน่
เทยีว,  อถ  (ภาเว) ครัน้เมือ่ความเป็นอยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  มย ํอ.เรา ท.  กนฺทิมหฺา  
ครำ่าครวญแลว้  (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่ ‘อภายนกสตโฺต  นาม ชือ่ อ.สตัวผ์ูไ้ม่
กลวั  มรณสสฺ แต่ความตาย  นตถิฺ ยอ่มไมม่’ี  อิติ ดงัน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 บุตรและธดิาเหลา่นัน้พากนักลา่ววา่ “พอ่ ทา่นใหพ้วกเราไปเรยีกภกิษุทัง้หลายมา ฟัง
ธรรมอยู ่ แลว้หา้มเสยีเองนัน่แหละ, เมือ่เป็นเชน่นัน้ พวกเราพากนัครำ่าครวญดว้ยคดิ
วา่ ‘ธรรมดาวา่สตัวผ์ูไ้มก่ลวัตาย ไมม่’ี ดงัน้ี

 ตา วเิสสนะของ ปตฺุตธตีโรๆ สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต 
อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน วารยตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺเห การติกมัมะ
ใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ภกฺิข ูอวตุตกมัมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สณุนฺตา  
ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน สณุนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ ตุมฺเห  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
สยำๆ  กรณะใน วารยตฺิถ,  อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  
มยำ สทุธกตัตาใน กนฺทมฺิหาๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั 
อภายนกสตฺโตๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  มรณสฺส ฉฏัฐอีปาทานใน 
อภายนก-’  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน กนฺทมฺิหา”  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาหำส ุฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๒. “อยฺยา  ปน  กุหนฺิต ิฯ 

 (โส  อุปาสโก)   “อยฺยา  ปน  กุห ึ (�าเน  คตา)”ต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 

 (โส  อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “ปน ก ็ อยยฺา อ.พระคณุเจา้ 
ท.  (คตา) ไปแลว้  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?”  อิติ ดงัน้ี ฯ  

 อุบาสกถามวา่ “กพ็ระคณุเจา้ทัง้หลายไปไหนแลว้”

 โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  อยฺยา สทุธกตัตาใน คตาๆ กติบทกตัตุวาจก  กุห ึ วเิสสนะของ 
�าเนๆ วสิยาธาระใน คตา”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓. “อโนกาโสต ิ อุฏฺ�ายาสนา  ปกฺกนฺตา  ตาตาต ิฯ

 (ตา  ปตฺุตธตีโร)  “(เต  ภกฺิข)ู  “(อยำ  โอกาโส)  อโนกาโส  (โหต)ิ”  อติ ิ (วตฺวา)  อุฏฺ�าย  อาสนา   
ปกฺกนฺตา  ตาต”  อติ ิ (อาหำส)ุ ฯ 

  (ตา  ปตุตฺธีตโร) อ.บุตรและธดิา ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต ขา้
แต่พอ่  (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่ ‘(อย ํ โอกาโส) 
อ.โอกาสน้ี  อโนกาโส เป็นสมยัมใิชโ่อกาส  (โหติ) ยอ่มเป็น’  อิติ ดงัน้ี  อฏฺุ�าย  
ลุกขึน้แลว้  อาสนา จากอาสนะ  ปกฺกนฺตา หลกีไปแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 บุตรและธดิาเหลา่นัน้พากนักลา่ววา่ “พอ่ พวกภกิษุเหลา่นัน้พากนัพดูวา่ ‘มใิชโ่อกาส’ 
ดงัน้ีแลว้ กพ็ากนัลุกจากอาสนะหลกีไป”   

 ตา วเิสสนะของ ปตฺุตธตีโรๆ สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต 
อาลปนะ  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปกฺกนฺตาๆ กติบทกตัตุวาจก  ‘อยำ  
วเิสสนะของ โอกาโสๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อโนกาโส วกิต-ิ 
กตัตาใน โหต’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุฏฺ�ายๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ปกฺกนฺตา  อาสนา อปาทานใน อุฏฺ�าย”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ   

 ...............................................................................................................................
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๒๔. “นาหำ  อยฺเยห ิ สทฺธ ึ กเถมตี ิฯ

 (โส  อุปาสโก)  “น  อหำ  อยฺเยห ิ สทฺธ ึ กเถมตี ิ (อาห) ฯ 

 (โส  อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  น  กเถมิ ยอ่มไม่
กลา่ว  สทธึฺ กบั  อยเฺยหิ ดว้ยพระคณุเจา้ ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกกลา่ววา่ “เราไมไ่ดพ้ดูกบัพระคณุเจา้เหลา่นัน้”

 โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตา 
ใน กเถมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน กเถม ิ อยฺเยห ิสหตัถตตยิาเขา้
กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน กเถม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๕. “อถ  เกน  สทฺธ ึ กเถถาต ิฯ

 (ตา  ปตฺุตธตีโร)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตุมฺเห)  เกน  สทฺธ ึ กเถถาต ิ (ปจฺุฉสึ)ุ ฯ  

 (ตา  ปตุตฺธีตโร) อ.บุตรและธดิา ท. เหลา่นัน้  (ปจุฉึฺส)ุ ถามแลว้  อิติ วา่  “อถ  (ภาเว) 
ครัน้เมือ่ความเป็นอยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  กเถถ ยอ่มกลา่ว  สทธึฺ 
กบั เกน ดว้ยใคร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 บุตรและธดิาเหลา่นัน้ถามวา่ “เมือ่เป็นเชน่นัน้ ทา่นพดูกบัใครกนั?

 ตา วเิสสนะของ ปตฺุตธตีโรๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉึสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อถ  
วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กเถถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เกน สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน กเถถ”  อติ-ิ 
ศพัท ์อาการะใน ปจฺุฉึส ุฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๖. “ฉห ิ เทวโลเกห ิ เทวตา  ฉ  รเถ  อลงฺกรตฺิวา  อาทาย  อากาเส  �ตฺวา  ‘อมฺหากำ   
เทวโลเก  อภริมาห,ิ  อมฺหากำ  เทวโลเก  อภริมาหตี ิ  สทฺทำ  กโรนฺต,ิ  ตาห ิ  สทฺธ ึ  
กเถมตี ิ ฯ

 (โส  อุปาสโก)  “ฉห ิ เทวโลเกห ิ เทวตา  ฉ  รเถ  อลงฺกรตฺิวา  อาทาย  อากาเส  �ตฺวา  ‘(ตฺวำ)   
อมฺหากำ  เทวโลเก  อภริมาห,ิ  (ตฺวำ)  อมฺหากำ  เทวโลเก  อภริมาหตี ิ สทฺทำ  กโรนฺต,ิ  (อหำ)  ตาห ิ 
(เทวตาห)ิ  สทฺธ ึ กเถมตี ิ (อาห) ฯ  

 (โส  อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เทวตา อ.เทวดา ท.   
เทวโลเกหิ จากเทวโลก ท.  ฉหิ หก  อลงฺกริตวฺา ประดบัแลว้  รเถ ซึง่รถ ท.  ฉ หก   
อาทาย พาเอาแลว้  �ตวฺา ดำารงอยูแ่ลว้  อากาเส ในอากาศ  กโรนฺติ ยอ่มกระทำา  
สททฺ ํซึง่เสยีง  อิติ วา่  ‘(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อภิรมาหิ จงยนิดยีิง่  เทวโลเก ในเทวโลก   
อมหฺาก ํ ของเรา ท.,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อภิรมาหิ จงยนิดยีิง่  เทวโลเก ในเทวโลก   
อมหฺาก ํ ของเรา ท.’  อิติ ดงัน้ี,  (อห)ํ อ.เรา  กเถมิ ยอ่มกลา่ว  สทธึฺ กบั  ตาหิ   
(เทวตาหิ) ดว้ยเทวดา ท. เหลา่นัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกนัน้กลา่ววา่ “พวกเทวดาจากเทวโลกทัง้ ๖ ชัน้ ประดบัรถ ๖ คนั พาเอามาดำารง
อยูใ่นอากาศสง่เสยีงกนัวา่ “เชญิทา่นจงยนิดยีิง่ในเทวโลกของพวกเรา, เชญิทา่นจง
ยนิดยีิง่ในเทวโลกของพวกเรา” ดงัน้ี, เราพดูกบัพวกเทวดาเหล่านัน้”

 โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เทวตา สทุธ-
กตัตาใน กโรนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ฉห ิวเิสสนะของ เทวโลเกหิๆ  อปาทานใน 
เทวตา  ฉ วเิสสนะของ รเถๆ อวตุตกมัมะใน อลงฺกรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาทายๆ 
สมานกาลกริยิาใน �ตฺวา  อากาเส วสิยาธาระใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรนฺต ิ
‘ตฺวำ สทุธกตัตาใน อภริมาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน  
เทวโลเกๆ วสิยาธาระใน อภริมาห,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อภริมาหิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน เทวโลเกๆ วสิยาธาระใน อภริมาห’ิ  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน สทฺทำๆ  อวตุตกมัมะใน กโรนฺต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน กเถมิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตาห ิวเิสสนะของ เทวตาหิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบัสทฺธึๆ  ศพัท ์กริยิาสมวายะ
ใน กเถม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๒๗. “กุห ึ ตาต  รถา,  น  มยำ  ปสฺสามาต ิฯ 

 (ตา  ปตฺุตธตีโร)  “กุห ึ (�าเน)  ตาต  รถา  (สนฺต)ิ,  น  มยำ  ปสฺสามาต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (ตา  ปตุตฺธีตโร) อ.บุตรและธดิา ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต  
ขา้แต่พอ่  รถา อ.รถ ท.  (สนฺติ) มอียู ่  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?,  มย ํอ.เรา ท.  น   
ปสสฺาม ยอ่มไมเ่หน็”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 บุตรและธดิาเหลา่นัน้พากนักลา่ววา่ “พอ่ รถทีว่า่อยูท่ีไ่หน?, พวกเรายอ่มไมเ่หน็” 

 ตา วเิสสนะของ ปตฺุตธตีโรๆ สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต 
อาลปนะ  รถา สทุธกตัตาใน สนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ 
วสิยาธาระใน สนฺต,ิ  มยำ สทุธกตัตาใน ปสฺสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน ปสฺสาม”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๘. “อตฺถ ิ ปน  มยฺหำ  คนฺถติานิ  ปปุผฺานีต ิฯ 

 (โส  อุปาสโก)  “อตฺถ ิ ปน  (ปคฺุคเลน)  มยฺหำ  คนฺถติานิ  ปปุผฺานีต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 

 (โส  อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “ปน ก ็ ปปุผฺานิ อ.ดอกไม ้ท.  
(ปคุคฺเลน)  คนฺถิตานิ อนั- อนับุคคล -รอ้ยแลว้  มยหฺ ํเพือ่เรา  อตถิฺ มอียูห่รอื”  อิติ 
ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกถามวา่ “ก ็ดอกไมท้ัง้หลายทีเ่ขารอ้ยไวเ้พือ่เรา มอียูห่รอื?”

 โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  คนฺถติานิ วเิสสนะของ ปปุผฺานิๆ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  กริยิาบท- 
กตัตุวาจก  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน คนฺถติานิ  มยฺหำ สมัปทานใน คนฺถติานิ”   
อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๙. “อตฺถ ิ ตาตาต ิฯ 

 (ตา  ปตฺุตธตีโร)  “อตฺถ ิ ตาต  (ปคฺุคเลน  ตุมฺหากำ  คนฺถติานิ  ปปุผฺานิ”)  อติ ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (ตา  ปตุตฺธีตโร) อ.บุตรและธดิา ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต  
ขา้แต่พอ่  (ปปุผฺานิ) อ.ดอกไม ้ท.  (ปคุคฺเลน  คนฺถิตานิ) อนั- อนับุคคล -รอ้ยแลว้   
(ตมุหฺาก)ํ เพือ่ทา่น  อตถิฺ มอียู”่  อิติ ดงัน้ี ฯ

 บุตรและธดิาเหลา่นัน้พากนักลา่ววา่ “ขา้แต่พอ่ ดอกไมท้ัง้หลายทีเ่ขารอ้ยไวเ้พือ่ทา่น 
มอียู”่

 ตา วเิสสนะของ ปตฺุตธตีโรๆ สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต  
อาลปนะ  คนฺถติานิ วเิสสนะของ ปปุผฺานิๆ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  
ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน คนฺถติานิ  ตุมฺหากำ สมัปทานใน คนฺถติานิ”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๓๐. “กตโร  เทวโลโก  รมณโียต ิฯ 

 (โส  อุปาสโก)  “กตโร  เทวโลโก  (ปคฺุคเลน)  รมณโียต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 

 (โส  อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “เทวโลโก อ.เทวโลก  กตโร 
ชัน้ไหน  (ปคุคฺเลน) อนับุคคล  รมณีโย พงึรืน่รมย”์  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกถามวา่ “เทวโลกชัน้ไหน น่ารืน่รมย”์

 โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กตโร  
วเิสสนะของ เทวโลโกๆ วตุตกมัมะใน รมณโียๆ กติบทกมัมวาจก  ปคฺุคเลน อนภหิติ-
กตัตาใน รมณโีย”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๑. “สพฺพโพธสิตฺตานำ  พทฺุธมาตาปิตนู�ฺจ  วสนฏฺ�านำ  ตุสติภวนำ  รมณยีำ  ตาตาต ิฯ

 (ตา  ปตฺุตธตีโร)  “สพฺพโพธสิตฺตานำ  (จ)  พทฺุธมาตาปิตนูำ  จ  วสนฏฺ�านำ  ตุสติภวนำ  (ปคฺุคเลน)  
รมณยีำ  ตาตาต ิ (อาหำส)ุ ฯ 
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  (ตา  ปตุตฺธีตโร) อ.บุตรและธดิา ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต  
ขา้แต่พอ่  ตสิุตภวนํ อ.ภพชือ่วา่ดสุติ  วสนฏฺ�านํ อนัเป็นทีอ่ยู ่ สพพฺโพธิสตตฺานํ  (จ)  
ของพระโพธสิตัวท์ัง้ปวง ท. ดว้ย  พทุธฺมาตาปิตนํู  จ ของพระมารดาและพระบดิา
ของพระพทุธเจา้ ท. ดว้ย  (ปคุคฺเลน) อนับุคคล  รมณีย ํพงึรืน่รมย”์  อิติ ดงัน้ี ฯ  

 บุตรและธดิาเหลา่นัน้พากนักลา่ววา่ “พอ่ ภพดสุติทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องพระโพธสิตัวท์ัง้ปวง 
และของพระพทุธมารดา พระพทุธบดิา เป็นภพทีน่่ารืน่รมย”์

 ตา วเิสสนะของ ปตฺุตธตีโรๆ สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต 
อาลปนะ  วสนฏฺ�านำ วเิสสนะของ ตุสติภวนำๆ วตุตกมัมะใน รมณยีำๆ  กติบทกมัม-
วาจก     สพฺพโพธสิตฺตานำ กด็ ี พทฺุธมาตาปิตนูำ กด็ ีสามสีมัพนัธะใน วสนฏฺ�านำ  จศพัท ์ 
ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั สพฺพโพธสิตฺตานำ และ พทฺุธมาตาปิตนูำ  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตา
ใน รมณยีำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๓๒. “เตนห ิ 'ตุสติภวนโต  อาคตรเถ  ปปุผฺทามำ  ลคฺคตตู ิ ปปุผฺทามำ  ขปิถาต ิฯ

 (โส  อุปาสโก)  “เตนห ิ  (ตุมฺเห)  'ตุสติภวนโต  อาคตรเถ  ปปุผฺทามำ  ลคฺคตตู ิ  (อธฏฺิ�าเนน)   
ปปุผฺทามำ  ขปิถาต ิ (อาห) ฯ 

 (โส  อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตมุเฺห)  
อ.เธอ ท.  ขิปถ จงโยนไป  ปปุผฺทาม ํ ซึง่พวงแหง่ดอกไม ้  (อธิฏฺ�าเนน) ดว้ยอนั
อธษิฐาน  อิติ วา่  ‘ปปุผฺทาม ํอ.พวงแหง่ดอกไม ้ ลคคฺต ุจงคลอ้ง  อาคตรเถ ทีร่ถ
คนัทีม่าแลว้  ตสิุตภวนโต จากภพชือ่วา่ดสุติ’  อิติ ดงัน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อุบาสกนัน้กลา่ววา่ “ถา้เชน่นัน้ พวกเธอจงโยนพวงดอกไมไ้ปพรอ้มกบัอธษิฐานวา่ 
‘ขอพวงดอกไมจ้งคลอ้งทีร่ถคนัทีม่าจากภพดสุติ’

 โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตนห ิ 
อุยโยชนตัถะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ขปิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘ปปุผฺทามำ สทุธกตัตา 
ใน ลคฺคตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุสติภวนโต อปาทานใน อาคต-  อาคตรเถ  
วสิยาธาระใน ลคฺคตุ’  อติศิพัท ์ สรปูะใน อธฏฺิ�าเนนๆ กรณะใน ขปิถ  ปปุผฺทามำ  
อวตุตกมัมะใน ขปิถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
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๓๓. เต  ขปึิส ุฯ

   เต  (ปตฺุตธตีโร)  ขปึิส ุฯ

 เต  (ปตุตฺธีตโร) อ.บุตรและธดิา ท. เหลา่นัน้  ขิปึส ุโยนไปแลว้ ฯ

 บุตรและธดิาเหลา่นัน้ พากนัโยนไป 

 เต วเิสสนะของ ปตฺุตธตีโรๆ สทุธกตัตาใน ขปึิสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๔. ตำ  รถธเุร  ลคฺคตฺิวา  อากาเส  โอลมฺพ ิฯ  

 ตำ  (ปปุผฺทามำ)  รถธเุร  ลคฺคตฺิวา  อากาเส  โอลมฺพ ิฯ

 ต ํ  (ปปุผฺทาม)ํ อ.พวงแหง่ดอกไมน้ัน้  ลคคิฺตวฺา คลอ้งแลว้  รถธเุร ทีแ่อกแหง่รถ   
โอลมพิฺ หอ้ยลงแลว้  อากาเส ในอากาศ ฯ

 พวงดอกไมน้ัน้คลอ้งทีแ่อกรถหอ้ยลงในอากาศ

 ตำ วเิสสนะของ ปปุผฺทามำๆ  สทุธกตัตาใน โอลมฺพิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  รถธเุร  
วสิยาธาระใน ลคฺคตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอลมฺพ ิ อากาเส วสิยาธาระใน โอลมฺพ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๕. มหาชโน  ตเทว  ปสฺสต,ิ  รถำ  น  ปสฺสต ิฯ 

 มหาชโน  ตำ  เอว  (ปปุผฺทามำ)  ปสฺสต,ิ  รถำ  น  ปสฺสต ิฯ

 มหาชโน อ.มหาชน  ปสสฺติ ยอ่มเหน็  ต ํ  เอว  ปปุผฺทาม ํ ซึง่พวงแหง่ดอกไมน้ัน้ 
นัน่เทยีว,  น  ปสสฺติ ยอ่มไมเ่หน็  รถ ํซึง่รถ ฯ

 มหาชนเหน็แต่พวงดอกไมน้ัน้นัน่แหละ แต่ไมเ่หน็รถ

 มหาชโน สทุธกตัตาใน ปสฺสติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั ตำๆ  วเิสสนะของ ปปุผฺทามำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสต ิ รถำ อวตุตกมัมะใน ปสฺสต ิ 
นศพัท ์ปฏเิสธะใน ปสฺสต ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๖. อุปาสโก  “ปสฺสเถตำ  ปปุผฺทามนฺต ิ วตฺวา,  “อาม  ปสฺสามาต ิ วตฺุเต,  “เอตำ  ตุสติ- 
ภวนโต  อาคตรเถ  โอลมฺพต,ิ  อหำ  ตุสติภวนำ  คจฺฉาม,ิ  ตุมฺเห  มา  จนฺิตยตฺิถ,  มม   
สนฺตเิก  นิพฺพตฺตตุิกามา  หตฺุวา  มยา  กตนิยาเมเนว  ป�ฺุ�านิ  กโรถาต ิ วตฺวา  กาลำ  
กตฺวา  ตุสติภวนโต  อาคตรเถ  ปตฏฺิ�าส ิฯ

 อุปาสโก  “(ตุมฺเห)  ปสฺสถ  เอตำ  ปปุผฺทามนฺต ิ วตฺวา,  “อาม  (มยำ)  ปสฺสามาต ิ (วจเน  ตาห ิ 
ปตฺุตธตีาห)ิ  วตฺุเต,  “เอตำ  (ปปุผฺทามำ)  ตุสติภวนโต  อาคตรเถ  โอลมฺพต,ิ  อหำ  ตุสติภวนำ   
คจฺฉาม,ิ  ตุมฺเห  มา  จนฺิตยตฺิถ,  (ตุมฺเห)  มม  สนฺตเิก  นิพฺพตฺตตุิกามา  หตฺุวา  (ป�ฺุ�สฺส)  มยา  
กตนิยาเมน  เอว  ป�ฺุ�านิ  กโรถาต ิ วตฺวา  กาลำ  กตฺวา  ตุสติภวนโต  อาคตรเถ  ปตฏฺิ�าส ิฯ 

 อปุาสโก อ.อุบาสก  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  ปสสฺถ ยอ่มเหน็  
เอต ํ ปปุผฺทาม ํซึง่พวงแหง่ดอกไมน้ัน่หรอื?”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  
“อาม จา้  (มย)ํ อ.เรา ท.  ปสสฺาม ยอ่มเหน็”  อิติ ดงัน้ี  (ตาหิ  ปตุตฺธีตาหิ) อนับุตร
และธดิา ท. เหลา่นัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เอต ํ (ปปุผฺทาม)ํ  
อ.พวงแหง่ดอกไมน้ัน่  โอลมพฺติ ยอ่มหอ้ยลง  อาคตรเถ ทีร่ถคนัทีม่าแลว้  ตสิุต- 
ภวนโต จากภพชือ่วา่ดสุติ,  อห ํอ.เรา  คจฉฺามิ จะไป  ตสิุตภวนํ สูภ่พชือ่วา่ดสุติ,   
ตมุเฺห อ.เธอ ท.  มา  จินฺตยิตถฺ อยา่คดิแลว้,  (ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  นิพพฺตติฺตกุามา  
เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนับงัเกดิ  สนฺติเก ในสำานกั  มม ของเรา  หตุวฺา เป็นแลว้  กโรถ จง
กระทำา  ปญุญฺานิ ซึง่บุญ ท.  (ปญุญฺสสฺ)  มยา  กตนิยาเมน  เอว โดยทำานองแหง่บุญ 
อนัเรา กระทำาแลว้ นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ  ปติฏฺ�าสิ 
ดำารงอยูเ่ฉพาะแลว้  อาคตรเถ ทีร่ถคนัทีม่าแลว้  ตสิุตภวนโต จากภพชือ่วา่ดสุติ ฯ  

 อุบาสกกลา่ววา่ “พวกเธอยอ่มเหน็พวงดอกไมน้ัน่ไหม” เมือ่บุตรและธดิากลา่ววา่ “จา้
พวกเรา ยอ่มเหน็”, จงึกลา่ววา่ “พวงดอกไมน้ัน่หอ้ยอยูท่ีร่ถทีม่าจากภพดสุติ, เราจะ
ไปภพดสุติ, พวกเธออยา่คดิไปเลย, พวกเธอมคีวามประสงคจ์ะบงัเกดิในสำานกัของ
เรา จงพากนัทำาบุญทัง้หลายตามทำานองทีเ่ราทำาแลว้นัน่แหละ” แลว้เสยีชวีติลง ไป
ประดษิฐานอยูท่ีร่ถคนัทีม่าจากภพดสุติ 

 อุปาสโก สทุธกตัตาใน ปตฏฺิ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน 
ปสฺสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตำ วเิสสนะของ ปปุผฺทามำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสถ”   
อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  มยำ  
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สทุธกตัตาใน ปสฺสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน 
วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  ตาห ิวเิสสนะของ ปตฺุตธตีาหิๆ  อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “เอตำ  
วเิสสนะของ ปปุผฺทามำๆ  สทุธกตัตาใน โอลมฺพติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุสติภวนโต  
อปาทานใน อาคต-  อาคตรเถ วสิยาธาระใน โอลมฺพต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุสติภวนำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉาม,ิ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน 
จนฺิตยตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน จนฺิตยตฺิถ,  ตุมฺเห สทุธกตัตา 
ใน กโรถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระใน  
นิพฺพตฺตตุิ-  นิพฺพตฺตตุิกามา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรถ  ป�ฺุ�สฺส 
สามสีมัพนัธะใน กตนิยาเมน  มยา อนภหิติกตัตาใน กต-  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
กตนิยาเมนๆ ตตยิาวเิสสนะใน กโรถ  ป�ฺุ�านิ อวตุตกมัมะใน กโรถ”  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  กาลำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ปตฏฺิ�าส ิ ตุสติภวนโต อปาทานใน อาคต-  อาคตรเถ วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�าส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๗. ตาวเทวสฺส  ตคิาวตุปปฺมาโณ  สฏฺ�ิสกฏภาราลงฺการปฏมิณฺฑโิต  อตฺตภาโว   

นิพฺพตฺต,ิ  อจฺฉราสหสฺสำ  ปรวิาเรส,ิ  ป�ฺจวสีตโิยชนิกำ  รตนวมิานำ  ปาตุรโหส ิฯ

 ตาวเทว  อสฺส  (อุปาสกสฺส)  ตคิาวตุปปฺมาโณ  สฏฺ�ิสกฏภาราลงฺการปฏมิณฺฑโิต  อตฺตภาโว  
นิพฺพตฺต,ิ  อจฺฉราสหสฺสำ  ปรวิาเรส,ิ  ป�ฺจวสีตโิยชนิกำ  รตนวมิานำ  ปาตุรโหส ิฯ

 ตาวเทว ในขณะนัน้นัน่เทยีว  อตตฺภาโว อ.อตัภาพ  อสสฺ  (อปุาสกสสฺ) ของ
อุบาสกนัน้  สฏฺ�ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต อนัประดบัแลว้ดว้ยเครือ่งประดบัอนั 
มเีกวยีน ๖๐ เลม่เป็นภาระ  ติคาวตุปปฺมาโณ อนัมคีาวตุ ๓ เป็นประมาณ  นิพพฺตติฺ  
บงัเกดิแลว้,  อจฉฺราสหสสฺ ํ อ.พนัแหง่นางอปัสร  ปริวาเรสิ แวดลอ้มแลว้,  รตน- 
วิมานํ อ.วมิานอนัเป็นวกิารแหง่รตันะ  ปญจฺวีสติโยชนิก ํอนัประกอบแลว้ดว้ยโยชน์ 
๒๕  ปาตรุโหสิ ไดม้ปีรากฏแลว้ ฯ

 ในทนัใดนัน้ อตัภาพของอุบาสกนัน้ทีป่ระดบัดว้ยเครือ่งประดบั ๖๐ เลม่เกวยีนเป็น
ภาระ มปีระมาณ ๓ คาวตุ กบ็งัเกดิขึน้, นางอปัสร ๑,๐๐๐ นาง กแ็วดลอ้ม, รตันวมิาน
ประกอบดว้ย ๒๕ โยชน์ กไ็ดม้ปีรากฏขึน้   
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 ตาวเทว กาลสตัตมใีน นิพฺพตฺต ิ  ตคิาวตุปปฺมาโณ กด็ ี  สฏฺ�ิสกฏภาราลงฺการ- 
ปฏมิณฺฑโิต กด็ ี วเิสสนะของ อตฺตภาโวๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก   อสฺส วเิสสนะของ อุปาสกสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺตภาโว,  อจฺฉราสหสฺสำ 
สทุธกตัตาใน ปรวิาเรสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ป�ฺจวสีตโิยชนิกำ วเิสสนะของ  
รตนวมิานำๆ สทุธกตัตาใน ปาตุรโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๘.   เตปิ  ภกฺิข ู วหิารำ  อนุปปฺตฺเต  สตฺถา  ปจฺุฉ ิ “สตุา  ภกฺิขเว  อุปาสเกน  ธมฺมเทสนาตฯิ 

 สตถฺา อ.พระศาสดา  ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  เตปิ  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท. แมเ้หลา่นัน้  อนุปปฺตเฺต  
ผูถ้งึแลว้โดยลำาดบั  วิหาร ํซึง่วหิาร  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  ธมมฺเทสนา 
อ.ธรรมเทศนา  อปุาสเกน อนัอุบาสก  สตุา ฟังแลว้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัถามพวกภกิษุแมเ้หลา่นัน้ผูถ้งึวหิารโดยลำาดบัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย 
อุบาสกฟังธรรมเทศนาแลว้หรอื?”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขาักบั เตๆ  
วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิ  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อนุปปฺตฺเตๆ  
วเิสสนะของ ภกฺิข ู “ภกฺิขเว อาลปนะ  ธมฺมเทสนา วตุตกมัมะใน สตุาๆ กติบทกมัม-
วาจก  อุปาสเกน อนภหิติกตัตาใน สตุา”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๙. “อาม  ภนฺเต,  อนฺตราเยว  ปน  ‘อาคเมถาต ิ วาเรส,ิ  อถสฺส  ปตฺุตธตีโร  กนฺทสึ,ุ  มยำ  

‘อทิานิ  อโนกาโสต ิ อุฏฺ�ายาสนา  นิกฺขนฺตาต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “อาม  ภนฺเต  (เอวำ),  (โส  อุปาสโก) อนฺตรา  เอว  ปน  ‘(ตุมฺเห  กาลำ)  อาคเมถาต ิ  
วาเรส,ิ  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  อสฺส  (อุปาสกสฺส)  ปตฺุตธตีโร  กนฺทสึ,ุ  มยำ  ‘อทิานิ  อโนกาโส   
(โหต)ิ”  อติ ิ (จนฺิเตตฺวา)  อุฏฺ�าย  อาสนา  นิกฺขนฺตา  (อมฺห)”  อติ ิ (อาหำส)ุ ฯ

   (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  อาม พระเจา้ขา้  (เอว)ํ อ.อยา่งนัน้,  ปน แต่วา่  (โส  อปุาสโก) อ.อุบาสก
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นัน้  วาเรสิ หา้มแลว้  อนฺตรา  เอว ในระหวา่งนัน่เทยีว  อิติ วา่ ‘(ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.   
กาล ํยงักาล  อาคเมถ จงใหม้า’  อิติ ดงัน้ี,  อถ  (ภาเว) ครัน้เมือ่ความเป็นอยา่งนัน้  
(สนฺเต) มอียู,่  ปตุตฺธีตโร อ.บุตรและธดิา ท.  อสสฺ  (อปุาสกสสฺ) ของอุบาสกนัน้  
กนฺทึส ุครำ่าครวญแลว้,  มย ํอ.ขา้พระองค ์ท.  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  ‘อิทานิ 
อ.กาลน้ี  อโนกาโส เป็นสมยัมใิชโ่อกาส  (โหติ) ยอ่มเป็น’  อิติ ดงัน้ี  อฏฺุ�าย ลุกขึน้
แลว้  อาสนา จากอาสนะ  นิกฺขนฺตา เป็นผูอ้อกไปแลว้  (อมหฺ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อยา่งนัน้พระเจา้ขา้, แต่อุบาสกนัน้
หา้มกลางคนันัน่แหละวา่ “จงรอคอยก่อน” ดงัน้ี, เมือ่เป็นเชน่น้ี พวกบุตรและธดิาของ
อุบาสกนัน้ ต่างพากนัครำ่าครวญ, พวกขา้พระองคค์ดิวา่ ‘บดัน้ี มใิชโ่อกาส’ ต่างพากนั
ลุกขึน้จากอาสนะแลว้กห็ลกีไป” 

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ,  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  โส วเิสสนะของ  
อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน วาเรสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
อนฺตราๆ อาธาระใน วาเรส ิ ‘ตุมฺเห เหตุกตัตาใน อาคเมถๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก   
กาลำ การติกมัมะใน อาคเมถ”  อติศิพัท ์อาการะใน วาเรส,ิ  อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ 
ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  ปตฺุตธตีโร สทุธกตัตาใน กนฺทสึุๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ อุปาสกสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปตฺุตธตีโร,  มยำ สทุธกตัตา 
ใน อมฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘อทิานิ สตัตมปัีจจตัตะใน โหติๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก  อโนกาโส วกิตกิตัตาใน โหต’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน อุฏฺ�ายๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขนฺตา  อาสนา อปาทานใน นิกฺขนฺตาๆ  
วกิตกิตัตาใน อมฺห”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๐. “น  โส  ภกฺิขเว  ตุมฺเหห ิ  สทฺธ ึ  กเถส;ิ  ฉห ิ  ปน  เทวโลเกห ิ  เทวตา  ฉ  รเถ   

อลงฺกรตฺิวา  อาหรตฺิวา  ตำ  อุปาสกำ  ปกฺโกสสึ,ุ  โส  ธมฺมเทสนาย  อนฺตรายำ   
อนิจฺฉนฺโต  ตาห ิ สทฺธ ึ กเถสตี ิฯ
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   (สตฺถา)  “น  โส  (อุปาสโก)  ภกฺิขเว  ตุมฺเหห ิ  สทฺธ ึ  กเถส;ิ  ฉห ิ  ปน  เทวโลเกห ิ  เทวตา   
ฉ  รเถ  อลงฺกรตฺิวา  อาหรตฺิวา  ตำ  อุปาสกำ  ปกฺโกสสึ,ุ  โส  (อุปาสโก)  ธมฺมเทสนาย  อนฺตรายำ   
อนิจฺฉนฺโต  ตาห ิ (เทวตาห)ิ  สทฺธ ึ กเถสตี ิ (อาห) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  โส   
(อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  กเถสิ กลา่วแลว้  สทธึฺ กบั  ตมุเฺหหิ ดว้ยเธอ ท.  น หามไิด,้  
ปน แต่วา่   เทวตา อ.เทวดา ท.  เทวโลเกหิ จากเทวโลก ท.  ฉหิ หก  อลงฺกริตวฺา 
ประดบัแลว้  รเถ ซึง่รถ ท.  ฉ หก  อาหริตวฺา นำามาแลว้  ปกฺโกสึส ุรอ้งเรยีกแลว้  
ต ํ อปุาสก ํซึง่อุบาสกนัน้,  โส  (อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  อนิจฉฺนฺโต ไมป่รารถนาอยู ่ 
อนฺตราย ํซึง่อนัตราย  ธมมฺเทสนาย แหง่ธรรมเทศนา  กเถสิ กลา่วแลว้  สทธึฺ กบั  
ตาหิ  (เทวตาหิ) ดว้ยเทวดา ท. เหลา่นัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ  

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย อุบาสกนัน้ มไิดพ้ดูกบัพวกเธอ, แต่พวก
เทวดาจากเทวโลกทัง้ ๖ ประดบัรถ ๖ คนั นำามาแลว้เชญิชวนอุบาสกนัน้, อุบาสกนัน้
ไมป่รารถนาจะรบกวนการแสดงธรรม จงึพดูกบัพวกเทวดาเหลา่นัน้”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  โส วเิสสนะของ 
อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  ตุมฺเหห ิ
สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน กเถส,ิ  ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ  เทวตา 
สทุธกตัตาใน ปกฺโกสสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ฉห ิวเิสสนะของ เทวโลเกหิๆ  อปาทาน 
ใน เทวตา  ฉ วเิสสนะของ รเถๆ อวตุตกมัมะใน อลงฺกรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อาหรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺโกสสึ ุ  ตำ วเิสสนะของ อุปาสกำๆ  อวตุตกมัมะใน  
ปกฺโกสสึ,ุ  โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ธมฺมเทสนาย สามสีมัพนัธะใน อนฺตรายำๆ  อวตุตกมัมะใน อนิจฺฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิา
ของ อุปาสโก  ตาห ิวเิสสนะของ เทวตาหิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะ
ใน กเถส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๑. “เอวำ  ภนฺเตต ิฯ 

 (เต  ภกฺิข)ู “เอวำ  ภนฺเตต ิ (ปจฺุฉสึ)ุ ฯ

  (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (ปจุฉึฺส)ุ ทลูถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  เอว ํอ.อยา่งนัน้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ทลูถามวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อยา่งนัน้หรอื”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๔๒. “เอวำ  ภกฺิขเวต ิฯ

 (สตฺถา)  “เอวำ  ภกฺิขเวต ิ (อาห) ฯ

   (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  เอว ํอ.อยา่ง
นัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “อยา่งนัน้ ภกิษุทัง้หลาย”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เอวำ สจัจวาจก-
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๓. “อทิานิ  กุห ึ นิพฺพตฺโตต ิฯ 

 (เต  ภกฺิข)ู  “(โส  อุปาสโก)  อทิานิ  กุห ึ (�าเน)  นิพฺพตฺโตต ิ (ปจฺุฉสึ)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (ปจุฉึฺส)ุ ทลูถามแลว้  อิติ วา่  “อิทานิ ในกาลน้ี  (โส  
อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  นิพพฺตโฺต บงัเกดิแลว้  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ทลูถามวา่ “บดัน้ี อุบาสกนัน้บงัเกดิทีไ่หน”

  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “โส วเิสสนะของ 
อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อทิานิ กาลสตัตมใีน นิพฺพตฺโต  
กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺโต”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสึ ุฯ
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๔๔. “ตุสติภวเน  ภกฺิขเวต ิฯ 

 (สตฺถา)  “(โส  อุปาสโก)  ตุสติภวเน  (นิพฺพตฺโต)  ภกฺิขเวต ิ (อาห) ฯ 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (โส  อปุาสโก)  
อ.อุบาสกนัน้  (นิพพฺตโฺต) บงัเกดิแลว้  ตสิุตภวเน ในภพชือ่วา่ดสุติ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “อุบาสกนัน้บงัเกดิในภพดสุติ ภกิษุทัง้หลาย”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  โส วเิสสนะ
ของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺโตๆ กติบทกตัตุวาจก  ตุสติภวเน วสิยาธาระใน 
นิพฺพตฺโต”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๕. “ภนฺเต  อธิ  �าตมิชฺเฌ  โมทมาโน  จรตฺิวา  ปนุ  โมทนฏฺ�าเนเยว  นิพฺพตฺโตต ิฯ

   (เต  ภกฺิข)ู  “(โส  อุปาสโก)  ภนฺเต  อธิ  (โลเก)  �าตมิชฺเฌ  โมทมาโน  จรตฺิวา  ปนุ  โมทนฏฺ�าเน  
เอว  นิพฺพตฺโตต ิ (ปจฺุฉสึ)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (ปจุฉึฺส)ุ ทลูถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  (โส  อปุาสโก) อ.อุบาสกนัน้  โมทมาโน บนัเทงิอยู ่ ญาติมชเฺฌ ในทา่มกลาง
แหง่ญาต ิ  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  จริตวฺา เทีย่วไปแลว้  นิพพฺตโฺต บงัเกดิแลว้   
โมทนฏฺ�าเน  เอว ในทีเ่ป็นทีบ่นัเทงินัน่เทยีว  ปนุ อกีหรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ทลูถามวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อุบาสกนัน้ เทีย่วบนัเทงิทา่มกลาง
ญาตใินโลกน้ี บงัเกดิในทีเ่ป็นทีบ่นัเทงินัน่แหละอกีหรอื?” 

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
โส วเิสสนะของ อุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะ
ของ โลเกๆ วสิยาธาระใน โมทมาโน �าตมิชฺเฌ วสิยาธาระใน โมทมาโนๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ อุปาสโก  จรตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺโต  ปนุศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน 
นิพฺพตฺโต  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั โมทนฏฺ�าเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺโต”  อติ-ิ
ศพัท ์อาการะใน ปจฺุฉึส ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๖. “อาม  ภกฺิขเว,  อปปฺมตฺตา  ห ิ คหฏฺ�า วา  ปพฺพชติา  วา  สพฺพตฺถ  โมทนฺตเิยวาต ิ 
วตฺวา  อมิำ  คาถมาห  

   “อิธ  โมทติ  เปจจฺ  โมทติ  
   กตปญุโฺญ  อภุยตถฺ  โมทติ  
   โส  โมทติ  โส  ปโมทติ  
   ทิสวฺา  กมมฺวิสทุธิฺมตตฺโนต ิฯ

 (สตฺถา)  “อาม  ภกฺิขเว  (เอวำ),  อปปฺมตฺตา  ห ิ คหฏฺ�า วา  ปพฺพชติา  วา  สพฺพตฺถ  (�าเนส)ุ   
โมทนฺต ิ เอว”  อติ ิ วตฺวา  อมิำ  คาถำ  อาห  

   “(ปคุคฺโล)  อิธ  (โลเก)  โมทติ  เปจจฺ  โมทติ  
   กตปญุโฺญ  อภุยตถฺ  (โลเก)  โมทติ  
   โส  (กตปญุโฺญ   ปคุคฺโล)  โมทติ,  โส  (กตปญุโฺญ   ปคุคฺโล)  ปโมทติ, 

    ทิสวฺา  กมมฺวิสทุธึฺ  อตตฺโนต ิฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  อาม เออ  
(เอว)ํ อ.อยา่งนัน้,  หิ จรงิอยู ่ คหฏฺ�า  วา อ.คฤหสัถ ์ท. หรอื  ปพพฺชิตา  วา หรอื
วา่ อ.บรรพชติ ท.  อปปฺมตตฺา ผูไ้มป่ระมาทแลว้  โมทนฺติ  เอว ยอ่มบนัเทงินัน่เทยีว  
สพพฺตถฺ  (�าเนส)ุ ในที ่ท. ทัง้ปวง”  อิติ ดงัน้ี  อาห ตรสัแลว้  อิม ํ คาถ ํซึง่พระคาถา
น้ี  อิติ วา่

 “(ปคุคฺโล) อ.บุคคล  กตปญุโฺญ ผูม้บุีญอนักระทำาแลว้  โมทติ 
ยอ่มบนัเทงิ  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  โมทติ ยอ่มบนัเทงิ  เปจจฺ 
ในโลกอื่น  โมทติ ยอ่มบนัเทงิ  อภุยตถฺ  (โลเก) ในโลก ทัง้
สอง,  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (กตปญุโฺญ) ผูม้บุีญอนักระทำาแลว้   
โส นัน้  ทิสวฺา เหน็แลว้  กมมฺวิสทุธึฺ ซึง่ความหมดจดวเิศษ
แหง่กรรม  อตตฺโน ของตน  โมทติ ยอ่มบนัเทงิ,  (ปคุคฺโล) 
อ.บุคคล  (กตปญุโฺญ) ผูม้บุีญอนักระทำาแลว้  โส นัน้  ปโมทติ 
ยอ่มบนัเทงิทัว่”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “อยา่งนัน้ ภกิษุทัง้หลาย, ความจรงิ พวกคฤหสัถห์รอืพวกบรรพชติ
กต็าม ผูไ้มป่ระมาท ยอ่มบนัเทงิในทีท่ ัง้ปวงนัน่แหละ” ดงัน้ี ตรสัพระคาถาน้ีวา่
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 “บุคคลผูท้ีไ่ดท้ำาบุญไว ้ยอ่มบนัเทงิในโลกน้ี ยอ่มบนัเทงิในโลก
อืน่ ยอ่มบนัเทงิในโลกทัง้สอง, บุคคลผูท้ีไ่ดท้ำาบุญไวเ้หน็ความ
หมดจดแหง่กรรมของตน ยอ่มบนัเทงิ, บุคคลผูท้ีไ่ดท้ำาบุญไว ้
ยอ่มบนัเทงิทัว่”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ   
เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ,  หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  อปปฺมตฺตา วเิสสนะของ คหฏฺ�า และ 
ปพฺพชติา  คหฏฺ�า กด็ ี ปพฺพชติา กด็ ีสทุธกตัตาใน โมทนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
วา สองศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั คหฏฺ�า และ ปพฺพชติา  สพฺพตฺถ วเิสสนะของ  
�าเนสุๆ  วสิยาธาระใน โมทนฺต ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั โมทนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาห 

 “กตป�ฺุโ� วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โมทติๆ  สามบท  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ กด็ ี เปจฺจ กด็ ี 
วสิยาธาระใน โมทต ิ อุภยตฺถ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระ 
ใน โมทต,ิ โส กด็ ีกตป�ฺุโ� กด็ ีวเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธ-
กตัตาใน โมทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  โส กด็ ีกตป�ฺุโ� กด็ ี 
วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน ปโมทติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  ทสฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน โมทต ิ กมฺมวสิทฺุธ ึอวตุต-
กมัมะใน ทสฺิวา  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน กมฺมวสิทฺุธ”ึ  อติศิพัท ์
สรปูะใน อมิำ  คาถำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๗. ตตฺถ  “กตปญุโฺญ”ต ิ นานปปฺการสฺส  กุสลสฺส  การโก  ปคฺุคโล  “อกตำ  วต  เม  ปาปํ,  
กตำ  วต  เม  กลฺยาณนฺต ิ อธิ  กมฺมโมทเนน  โมทต,ิ  เปจฺจ  วปิากโมทเนน  โมทต,ิ  
เอวำ  อุภยตฺถ  โมทต ิ นาม ฯ  

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “กตปญุโฺญ”ต ิ (ปทสฺส)  “นานปปฺการสฺส  กุสลสฺส  การโก  ปคฺุคโล  ‘อกตำ  วต  เม  
ปาปํ,  กตำ  วต  เม  กลฺยาณำ  (กมฺมำ)”  อติ ิ อธิ  (โลเก)  กมฺมโมทเนน  โมทต,ิ  เปจฺจ  วปิากโมทเนน   
โมทต,ิ  (โส  ปคฺุคโล)  เอวำ  อุภยตฺถ  (โลเก)  โมทต ิ นาม”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ  

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “ปคุคฺโล อ.บุคคล  การโก ผูก้ระทำา  กสุลสสฺ ซึง่กุศล  
นานปปฺการสสฺ อนัมปีระการต่างๆ  โมทติ ยอ่มบนัเทงิ  กมมฺโมทเนน ดว้ยความ
บนัเทงิเพราะกรรม  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  อิติ วา่  ‘ปาปํ อ.บาป  เม อนัเรา  อกต ํ วต 
ไมก่ระทำาแลว้หนอ,  กลฺยาณํ  (กมมฺ)ํ อ.กรรม อนังาม  เม อนัเรา  กต ํวต กระทำาแลว้
หนอ’  อิติ ดงัน้ี,  โมทติ ยอ่มบนัเทงิ  วิปากโมทเนน ดว้ยความบนัเทงิเพราะวบิาก  
เปจจฺ ในโลกอืน่,  (โส  ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  โมทติ  นาม ชือ่วา่ยอ่มบนัเทงิ  อภุยตถฺ  
(โลเก) ในโลก ทัง้สอง  เอว ํ อยา่งน้ี”  (อิติ) ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “กตปญุโฺญ”ติ  
(ปทสสฺ) แหง่- ในบท ท. เหลา่นัน้หนา -บท วา่ “กตป�ฺุโ�” ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 บรรดาบทเหลา่นัน้ บทวา่ “กตปญุโฺญ” เป็นตน้ ความวา่ “บุคคลผูท้ำากุศลมอียา่ง
ต่างๆ ยอ่มบนัเทงิในโลกน้ี ดว้ยความบนัเทงิเพราะกรรมวา่ ‘เราไมท่ำาบาปแลว้หนอ, 
เราทำากรรมอนังามหนอ’ ดงัน้ี ยอ่มบนัเทงิในโลกอื่น ดว้ยความบนัเทงิเพราะวบิาก, 
บุคคลนัน้ ชือ่วา่ยอ่มบนัเทงิในโลกทัง้สองอยา่งน้ี

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปทสฺส  “กตป�ฺุโ�” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์
อาทยตัถะใน ปทสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “การโก วเิสสนะของ 
ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โมทติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  นานปปฺการสฺส วเิสสนะ 
ของ กุสลสฺสๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน การโก  ‘ปาปํ วตุตกมัมะใน อกตำๆ  กติบทกมัม-
วาจก  วต อจัฉรยิตัถะ  เม อนภหิติกตัตาใน อกตำ,  กลฺยาณำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ   
วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  วต อจัฉรยิตัถะ  เม อนภหิติกตัตาใน กตำ’  อติิ
ศพัท ์อาการะใน โมทต ิ อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน โมทต ิ กมฺมโมทเนน 
กรณะใน โมทต,ิ  เปจฺจ วสิยาธาระใน โมทต ิ  วปิากโมทเนน กรณะใน โมทต,ิ  โส  
วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โมทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิา- 
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วเิสสนะใน โมทต ิ  อุภยตฺถ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน โมทต ิ  นามศพัท ์ 
ปสงัสตัถะเขา้กบั โมทต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๘. กมมฺวิสทุธิฺนฺต ิ  ธมฺมกิอุปาสโกปิ  อตฺตโน  กมฺมวสิทฺุธ ึ  ป�ฺุ�กมฺมสมฺปตฺต ึ  ทสฺิวา  

กาลกริยิโต  ปพฺุเพ  อธิ  โลเกปิ  โมทต,ิ  กาลำ  กตฺวา  อทิานิ  ปรโลเกปิ  ปโมทต ิ  
อตโิมทตเิยวาต ิฯ 

 “กมมฺวิสทุธิฺนฺต ิ  (ปทสฺส)  “ธมฺมกิอุปาสโกปิ  อตฺตโน  กมฺมวสิทฺุธ ึ  ปุ�ฺ�กมฺมสมฺปตฺต ึ  ทสฺิวา  
กาลกริยิโต  ปพฺุเพ  อธิ  โลเกปิ  โมทต,ิ  (โส  ธมฺมกิอุปาสโก)  กาลำ  กตฺวา  อทิานิ  ปรโลเกปิ   
ปโมทต ิ อตโิมทต ิ เอว”  อติ ิ (อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “ธมมิฺกอปุาสโกปิ แม ้ อ.อุบาสกผูป้ระกอบแลว้ในธรรม   
ทิสวฺา เหน็แลว้  กมมฺวิสทุธึฺ ซึง่ความหมดจดวเิศษแหง่กรรม  ปญุญฺกมมฺสมปฺตตึฺ  
คอืวา่ ซึง่ความถงึพรอ้มแหง่กรรมอนัเป็นบุญ  อตตฺโน ของตน  โมทติ ยอ่มบนัเทงิ  อิธ   
โลเกปิ แมใ้นโลกน้ี  ปพุเฺพ ในกาลก่อน  กาลกิริยโต แต่การกระทำาซึง่กาละ,  (โส   
ธมมิฺกอปุาสโก) อ.อุบาสกผูป้ระกอบแลว้ในธรรม นัน้  กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํ 
ซึง่กาละ  ปโมทติ ยอ่มบนัเทงิทัว่  อติโมทติ  เอว คอืวา่ยอ่มบนัเทงิยิง่นัน่เทยีว   
ปรโลเกปิ แมใ้นโลกอืน่  อิทานิ ในกาลน้ี”  อิติ ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  “กมมฺ- 
วิสทุธิฺนฺติ วา่ “กมฺมวสิทฺุธ”ึ ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 บทวา่ “กมมฺวิสทุธึฺ” เป็นตน้ ความวา่ แมธ้รรมกิอุบาสกเหน็ความหมดจดแหง่กรรม 
คอืความถงึพรอ้มแหง่กรรมอนัเป็นบุญของตน ยอ่มบนัเทงิแมใ้นโลกน้ี ในกาลก่อนแต่
ก่อนเสยีชวีติ, หลงัเสยีชวีติ ยอ่มบนัเทงิทัว่ คอืวา่บนัเทงิอยา่งยิง่นัน่แหละแมใ้นปรโลก 
ในบดัน้ี”

 “กมฺมวสิทฺุธ”ึ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ อาทยตัถะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ   
“อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ธมฺมกิอุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน โมทติๆ   อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน กมฺมวสิทฺุธ ึและ ป�ฺุ�กมฺมสมฺปตฺต ึ กมฺมวสิทฺุธ ึกด็ ี  
ป�ฺุ�กมฺมสมฺปตฺต ึ กด็ ี อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา  กมฺมวสิทฺุธ ึ ววิรยิะใน ป�ฺุ�กมฺม- 
สมฺปตฺตึๆ  ววิรณะ  ทสฺิวา  ปพุพกาลกริยิาใน โมทต ิ กาลกริยิโต อปาทานใน ปพฺุเพๆ  
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กาลสตัตมใีน โมทต ิ  อธิ วเิสสนะของ โลเก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั โลเกๆ  
วสิยาธาระใน โมทต,ิ  โส วเิสสนะของ ธมฺมกิอุปาสโกๆ สทุธกตัตาใน ปโมทต ิ และ 
อตโิมทต ิ  ปโมทต ิ กด็ ี  อตโิมทต ิ กด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก  กาลำ อวตุตกมัมะใน  
กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปโมทต ิ และอตโิมทต ิ อทิานิ กาลสตัตมใีน ปโมทต ิ 
และ อตโิมทต ิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ปรโลเกๆ วสิยาธาระใน ปโมทต ิ 
และ อตโิมทต ิ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อตโิมทต ิ  ปโมทต ิววิรยิะใน อตโิมทติๆ   
ววิรณะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๙. คาถาปรโิยสาเน  พห ู โสตาปนฺนาทโย  อเหสุำ ฯ

 คาถาปรโิยสาเน  พห ู (ชนา)  โสตาปนฺนาทโย  (อรยิปคฺุคลา)  อเหสุำ ฯ

   คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  พห ู (ชนา) อ.ชน ท. มาก  
โสตาปนฺนาทโย  (อริยปคุคฺลา) เป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้  อเหสุ ํได้
เป็นแลว้ ฯ

 เวลาจบพระคาถา ชนเป็นจำานวนมาก ไดเ้ป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน อเหสุำ  พห ูวเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วเิสสนะของ อรยิปคฺุคลาๆ วกิตกิตัตาใน  
อเหสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๐. มหาชนสฺส  สาตฺถกิา  ธมฺมเทสนา  ชาตาต ิฯ

 ธมมฺเทสนา อ.พระธรรมเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมี
ประโยชน์  ชาตา เกดิแลว้  มหาชนสสฺ แก่มหาชน  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พระธรรมเทศนา เกดิเป็นเทศนามปีระโยชน์แก่มหาชน ดงัน้ีแล

 ธมฺมเทสนา สทุธกตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  มหาชนสฺส สมัปทานใน ชาตา   
สาตฺถกิา วกิตกิตัตาใน ชาตา  อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ
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ธมฺมกิอุปาสกวตฺถุ ฯ

ธมฺมกิอุปาสกวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

ธมมิฺกอปุาสกวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่อุบาสกผูป้ระกอบแลว้ในธรรม  (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

ธมฺมกิอุปาสกวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องธรรมกิอุบำสก
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ธมฺเม		นิยุตฺโต		ธมฺมิโก,		อุปาสโก.	(ธมฺม	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (อุปาสโก)	 อ.อุบาสก	 	 นิยุตฺโต	 ประกอบแล้ว	 	 ธมฺเม	 ในธรรม	 	 ธมฺมิโก	 ช่ือว่าธมฺมิก,	 ได้แก่
อุบาสก.	(ผู้ประกอบแล้วในธรรม)
 ๒. ธมฺมิโก  จ  โส  อุป�สโก  จ�ติ  ธมฺมิกอุป�สโก. (ธมฺมิก + อุป�สก) วิเสสนบุพพบทกัมมธ�รย- 
สม�ส
	 	 ธมฺมิโก		จ	อ.ผู้ประกอบแล้วในธรรมด้วย		โส	อ.ผู้ประกอบแล้วในธรรมน้ัน		อุปาสโก		จ	เป็น
อุบาสกด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 ธมฺมิกอุปาสโก	 ช่ือว่าธมฺมิกอุปาสก.	 (อุบาสกผู้ประกอบในธรรม,	 ธรรมิก-
อุบ�สก)
	 ๓.	 ธมฺมิกอุปาสกสฺส		วตฺถุ		ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ.	(ธมฺมิกอุปาสก	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		ธมฺมิกอุปาสกสฺส	แห่งอุบาสกผู้ประกอบแล้วในธรรม		ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ	 ช่ือว่า 
ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ.	(เร่ืองอุบาสกผู้ประกอบในธรรม,	เร่ืองธรรมิกอุบาสก)	

ปญฺจสตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปญฺจ		สตานิ		ปริมาณ�		เยส�		เต		ปญฺจสตา,		ธมฺมิกอุปาสกา.	(ปญฺจ	+	สต	+	ปริมาณ)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปริมาณ�	เป็นประมาณ		เยส�		(ธมฺมิกอุปาสกาน�)	แห่งอุบาสกผู้ประกอบ
แล้วด้วยธรรม	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		เต		(ธมฺมิกอุปาสกา)	อ.อุบาสกผู้ประกอบแล้วด้วยธรรม	ท.	เหล่าน้ัน		
ปญฺจสตา	ช่ือว่าปญฺจสต,	ได้แก่อุบาสกผู้ประกอบแล้วด้วยธรรมทั้งหลาย.	(มีห้าร้อยเป็นประมาณ,	มีประมาณห้า
ร้อย)

อุปาสกสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปาสกาน�		สตานิ		อุปาสกสตานิ.	(อุปาสก	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		อุปาสกาน�	แห่งอุบาสก	ท.		อุปาสกสตานิ	ช่ือว่าอุปาสกสต.	(ร้อยแห่งอุบาสก)
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เชฏฺ€โก

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		วุฑฺฒา,		อยมิเมส�		วิเสเสน		วุฑฺโฒติ		เชฏฺ€โก,		อุปาสโก.	(วุฑฺฒ	+	อิฏฺ€ปัจจัย)
	 อิเม		(อุปาสกา)	อ.อุบาสก	ท.	เหล่าน้ี		สพฺเพ	ทั้งปวง		วุฑฺฒา	เป็นผู้เจริญ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อย�		
(อุปาสโก)		อิเมส�		(อุปาสกาน�)	อ.-	แห่งอุบาสก	ท.	เหล่าน้ีหนา	-อุบาสกน้ี		วุฑฺโฒ	เป็นผู้เจริญ		วิเสเสน	โดย
พิเศษ		(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เชฏฺ€โก	ช่ือว่าเชฏฺ€ก,	ได้แก่อุบาสก.	(ผู้เจริญที่สุด)

สลากยาคุ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สลากาย		ทาตพฺพา		ยาคุ		สลากยาคุ.	(สลากา	+	ยาคุ)
	 ยาคุ	อ.ข้าวต้ม		(ปุคฺคเลน)		ทาตพฺพา	อันบุคคล	พึงถวาย		สลากาย	ตามสลาก		สลากยาคุ	ช่ือว่า
สลากยาคุ.	(ข้าวต้มที่บุคคลพึงถวายตามสลาก)

สลากภตฺตํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สลากาย		ทาตพฺพ�		ภตฺต�		สลากภตฺต�.	(สลากา	+	ภตฺต)
	 ภตฺต�	อ.ภัตร		(ปุคฺคเลน)		ทาตพฺพ�	อันบุคคล	พึงถวาย		สลากาย	ตามสลาก		สลากภตฺต�	ช่ือว่า
สลากภตฺต.	(ภัตรที่บุคคลพึงถวายตามสลาก,	สลากภัตร)

ปกฺขิกภตฺตํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปกฺขิเก		ทาตพฺพ�		ภตฺต�		ปกฺขิกภตฺต�.	(ปกฺขิก	+	ภตฺต)
	 ภตฺต�	อ.ภัตร		(ปุคฺคเลน)		ทาตพฺพ�	อันบุคคล	พึงถวาย		ปกฺขิเก	ในปักษ์		ปกฺขิกภตฺต�	ช่ือว่าปกฺขิก-
ภตฺต.	(ภัตรที่บุคคลพึงถวายในปักษ์,	ปักขิกภัตร)

สงฺฆภตฺตํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺฆสฺส		ภตฺต�		สงฺฆภตฺต�.	(สงฺฆ	+	ภตฺต)
	 ภตฺต�	อ.ภัตร		สงฺฆสฺส	เพื่อสงฆ์		สงฺฆภตฺต�	ช่ือว่าสงฺฆภตฺต.	(ภัตรเพื่อสงฆ์,	สังฆภัตร)
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อุโปสถิกภตฺตํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 ๑.	 อุโปสถ�		รกฺขตีติ		อุโปสถิโก.	(อุโปสถ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		รกฺขติ	ย่อมรักษา		อุโปสถ�	ซึ่งอุโบสถ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		อุโปสถิโก	ช่ือว่าอุโปสถิก.	(ผู้รักษาซึ่งอุโบสถ)
	 ๒.	 อุโปสถิกสฺส		ภตฺต�		อุโปสถิกภตฺต�.	(อุโปสถิก	+	ภตฺต)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 ภตฺต�	อ.ภัตร		อุโปสถิกสฺส	เพื่อบุคคลผู้รักษาซึ่งอุโบสถ		อุโปสถิกภตฺต�	ช่ือว่าอุโปสถิกภตฺต.	(ภัตร 
เพื่อบุคคลผู้รักษาอุโบสถ)

อาคนฺตุกภตฺตำ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคนฺตุกสฺส		ภตฺต�		อาคนฺตุกภตฺต�.	(อาคนฺตุก	+	ภตฺต)
	 ภตฺต�	อ.ภัตร		อาคนฺตุกสฺส	เพื่อภิกษุผู้จรมา		อาคนฺตุกภตฺต�	ช่ือว่าอาคนฺตุกภตฺต.	(ภัตรเพื่อภิกษุผู้จร
มา,	ภัตรเพื่อภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะ)

วสฺสาวาสิกํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วสฺส�		อาวาสิก�		วสฺสาวาสิก�.	(วสฺส	+	อาวาสิก)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 อาวาสิก�	อ.ผู้อยู่		วสฺส�	ตลอดพรรษา		วสฺสาวาสิก�	ช่ือว่าวสฺสาวาสิก.	(ผู้อยู่ตลอดพรรษา)
	 ๒.	 วสฺสาวาสิกสฺส		ทาตพฺพ�		ภตฺต�		วสฺสาวาสิก�.	(วสฺสาวาสิก	+	ภตฺต)	อันตโลปีสมาส,	ลบ	ภตฺต
ศัพท์,	จตุตถีตัปปุริสสมาส
		 	 (ภตฺต�)	อ.ภัตร		(ปุคฺคเลน)		ทาตพฺพ�	อันบุคคล	พึงถวาย		วสฺสาวาสิกสฺส		(ภิกฺขุโน)	แก่ภิกษุ	
ผู้อยู่ตลอดพรรษา		วสฺสาวาสิก�	ช่ือว่าวสฺสาวาสิก.	(ภัตรที่บุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษา)																													

สลากยาคุอาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สลากาย		ทาตพฺพา		ยาคุ		สลากยาคุ.	(สลากา	+	ยาคุ)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ยาคุ	อ.ข้าวต้ม		(ปุคฺคเลน)		ทาตพฺพา	อันบุคคล	พึงถวาย		สลากาย	ตามสลาก		สลากยาคุ	
ช่ือว่าสลากยาคุ.	(ข้าวต้มที่บุคคลพึงถวายตามสลาก)
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	 ๒.	 สลากยาคุ		อาทิ		เยส�		ตานิ		สลากยาคุอาทีนิ,		อาหารวตฺถูนิ.	(สลากยาคุ	+	อาทิ)	ฉัฏฐี-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สลากยาคุ	 อ.ข้าวต้มอันบุคคลพึงถวายตามสลาก	 	 อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยส�	 	 (อาหารวตฺถูน�)	 แห่ง
อาหารวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตานิ		(อาหารวตฺถูนิ)	อ.อาหารวัตถุ	ท.	เหล่าน้ัน		สลากยาคุอาทีนิ	ช่ือ
ว่าสลากยาคุอาทิ,	ได้แก่อาหารวัตถุทั้งหลาย.	(มีข้าวต้มที่บุคคลพึงถวายตามสลากเป็นต้น,	มีสลากยาคุเป็นต้น)

สปุตฺตทาโร

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุตฺโต		จ		ทาโร		จ		ปุตฺตทาโร.	(ปุตฺต	+	ทาร)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ทาโร		จ	อ.ภรรยาด้วย		ปุตฺตทาโร	ช่ือว่าปุตฺตทาร.	(บุตรและภรรยา)
	 ๒.	 สห		ปุตฺตทาเรน		โย		วตฺตตีติ		สปุตฺตทาโร,		อุปาสโก.	 (สห	+	ปุตฺตทาร)	สหบุพพบท- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 โย		(อุปาสโก)	อ.อุบาสกใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปุตฺตทาเรน	ด้วยบุตรและภรรยา		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(โส		อุปาสโก)	อ.อุบาสกน้ัน		สปุตฺตทาโร	ช่ือว่าสปุตฺตทาร,	ได้แก่อุบาสก.	(ผู้เป็นไปกับด้วยบุตร
และภรรยา)

สีลวา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สีล�		อสฺส		อตฺถีติ		สีลวา,		อุปาสโก.	(สีล	+	วนฺตุปัจจัย)
	 สีล�	อ.ศีล		อสฺส		(อุปาสกสฺส)	ของอุบาสกน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		อุปาสโก)	
อ.อุบาสกน้ัน		สีลวา	ช่ือว่าสีลวนฺตุ,	ได้แก่อุบาสก.	(ผู้มีศีล)

กลฺยาณธมฺโม

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลฺยาโณ		ธมฺโม		ยสฺส		โส		กลฺยาณธมฺโม,		อุปาสโก.	(กลฺยาณ	+	ธมฺม)
	 ธมฺโม	อ.ธรรม		กลฺยาโณ	อันงาม		ยสฺส		(อุปาสกสฺส)	แห่งอุบาสกใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		(โส		อุปาสโก)	 
อ.อุบาสกน้ัน		กลฺยาณธมฺโม	ช่ือว่ากลฺยาณธมฺม,	ได้แก่อุบาสก.	(ผู้มีธรรมอันงาม)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑194 [๑.ยมก

ทานสำวิภาครโต

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทาน�		ส�วิภาโค		ทานส�วิภาโค.	(ทาน	+	ส�วิภาค)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ส�วิภาโค	อ.การจ�าแนก		ทาน�	ซึ่งทาน		ทานส�วิภาโค	ช่ือว่าทานส�วิภาค.	(การจ�าแนกทาน)
	 ๒.	 ทานส�วิภาเค		รโต		ทานส�วิภาครโต,		อุปาสโก.	(ทานส�วิภาค	+	รต)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 (อุปาสโก)	อ.อุบาสก		รโต	ยินดีแล้ว		ทานส�วิภาเค	ในการจ�าแนกซึ่งทาน		ทานส�วิภาครโต	ช่ือว่า 
ทานส�วิภาครต,	ได้แก่อุบาสก.	(ผู้ยินดีในการจ�าแนกทาน)

อปรภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปโร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อปรภาโค.	(อปร	+	ภาค)
	 อปโร		จ	อ.อื่นอีกด้วย		โส	อ.อื่นอีกน้ัน		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อปรภาโค	ช่ือ
ว่าอปรภาค.	(ส่วนอื่นอีก)

อายุสงฺขาโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อายุ		เอว		สงฺขาโร		อายุสงฺขาโร.	(อายุ	+	สงฺขาร)
	 อายุ		เอว	อ.อายุน่ันเทียว		สงฺขาโร	เป็นสังขาร		อายุสงฺขาโร	ช่ือว่าอายุสงฺขาร.	(สังขารคืออายุ)

โสตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตุ�		กาเมตีติ		โสตุกาโม,		อุปาสโก.	(โสตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	เป็น
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		อุปาสโก)	อ.อุบาสกใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		โสตุ�	เพื่ออันฟัง		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		อุปาสโก)	
อ.อุบาสกน้ัน		โสตุกาโม	ช่ือว่าโสตุกาม,	ได้แก่อุบาสก.	(ผู้ใคร่เพื่อจะฟัง,	ผู้ประสงค์จะฟัง)

ทุลฺลภำ  

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมธสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุกฺเขน		ลพฺภตีติ		ทุลฺลภ�,		ทสฺสน�.	(ทุ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ขปัจจัย)	
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	 (ทสฺสน�)	อ.การเห็น		(อุปาสเกน)	อันอุบาสก		ลพฺภติ	ย่อมได้		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ทุลฺลภ�	ช่ือว่าทุลฺลภ,	ได้แก่การเห็น.	(เป็นกิจอันอุบาสกได้โดยยาก)

ทุพฺพโล

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุฏฺ€�		พล�		ยสฺสาติ		ทุพฺพโล,		อุปาสโก.	(ทุ	+	พล)
	 พล�	อ.ก�าลัง		(โทเสน)		ทุฏฺ€�	อันโทษ	ประทุษร้าย		ยสฺส		(อุปาสกสฺส)	แห่งอุบาสกน้ัน		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		อุปาสโก)	อ.อุบาสกน้ัน		ทุพฺพโล	ช่ือว่าทุพฺพล,	ได้แก่อุบาสก.	(ผู้มีก�าลังอันโทษ
ประทุษร้ายแล้ว)

สพฺพพุทฺธา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺเพ  จ  เต  พุทฺธ�  จ�ติ  สพฺพพุทฺธ�. (สพฺพ + พุทฺธ)
	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		พุทฺธา		จ	เป็นพระพุทธเจ้าด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สพฺพพุทฺธา	ช่ือว่าสพฺพพุทฺธ.	(พระพุทธเจ้าทั้งปวง)

อวิชหิตํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		วิชหิต�		อวิชหิต�,		สติปฏฺ€านสุตฺต�.	(น	+	วิชหิต)
	 (สติปฏฺ€านสุตฺต�)	อ.สติปัฏฐานสูตร		(สพฺพพุทฺเธหิ)		วิชหิต�	อันพระพุทธเจ้าทั้งปวง	ท.	ทรงละแล้ว		น	
หามิได้		อวิชหิต�	ช่ือว่าอวิชหิต,	ได้แก่สติปัฏฐานสูตร.	(ที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่ทรงละแล้ว)		

สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สพฺเพ		จ		เต		อลงฺการา		จาติ		สพฺพาลงฺการา.	(สพฺพ	+	อลงฺการ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		อลงฺการา		จ	เป็นเคร่ืองประดับด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สพฺพาลงฺการา	ช่ือว่าสพฺพาลงฺการ.	(เคร่ืองประดับทั้งปวง)
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	 ๒.	 สพฺพาลงฺกาเรหิ		ปฏิมณฺฑิตา		สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา,		รถา.	(สพฺพาลงฺการ	+	ปฏิมณฺฑิต)	
ตติย�ตัปปุริสสม�ส
	 	 (รถา)	อ.รถ	ท.		ปฏิมณฺฑิตา	อันประดับเฉพาะแล้ว		สพฺพาลงฺกาเรหิ	ด้วยเคร่ืองประดับทั้งปวง	ท.		 
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา	ช่ือว่าสพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต,	ได้แก่รถทั้งหลาย.	(ประดับด้วยเคร่ืองประดับทั้งปวง)
  

สหสฺสสินฺธวยุตฺตา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สหสฺสานิ		สินฺธวา		สหสฺสสินฺธวา.	(สหสฺส	+	สินฺธว)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 สินฺธวา	อ.ม้าสินธพ	ท.		สหสฺสานิ	หน่ึงพัน		สหสฺสสินฺธวา	ช่ือว่าสหสฺสสินฺธว.	(ม้าสินธพหน่ึงพัน
ตัว)
	 ๒.	 สหสฺสสินฺธเวหิ		ยุตฺตา		สหสฺสสินฺธวยุตฺตา,		รถา.	(สหสฺสสินฺธว	+	ยุตฺต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (รถา)	อ.รถ	ท.		ยุตฺตา	อันเทียมแล้ว		สหสฺสสินฺธเวหิ	ด้วยม้าสินธพหน่ึงพัน	ท.		สหสฺสสินฺธว- 
ยุตฺตา	ช่ือว่าสหสฺสสินฺธวยุตฺต,	ได้แก่รถทั้งหลาย.	(ที่เทียมด้วยม้าสินธพหน่ึงพันตัว)

ทิยฑฺฒโยชนสติกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อฑฺเฒน		ทุติย�		ทิยฑฺฒ�.	(อฑฺฒ	+	ทุติย)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ทุติย�	อ.ที่สอง		อฑฺเฒน	ด้วยทั้งก่ึง		ทิยฑฺฒ�	ช่ือว่าทิยฑฺฒ.	(ที่สองด้วยทั้งก่ึง,	หน่ึงคร่ึง)
	 ๒.	 ทิยฑฺฒญฺจ		ต�		โยชนญฺจาติ		ทิยฑฺฒโยชน�.	(ทิยฑฺฒ	+	โยชน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทิยฑฺฒ�		จ	อ.ที่สองด้วยทั้งก่ึงด้วย		ต�	อ.ที่สองด้วยทั้งก่ึงน้ัน		โยชน�		จ	เป็นโยชน์ด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ทิยฑฺฒโยชน�	ช่ือว่าทิยฑฺฒโยชน.	(หน่ึงโยชน์คร่ึง)
	 ๓.	 ทิยฑฺฒโยชนาน�		สต�		ทิยฑฺฒโยชนสต�.	(ทิยฑฺฒโยชน	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สต�	 อ.ร้อย	 	 ทิยฑฺฒโยชนาน�	 แห่งโยชน์ที่สองด้วยทั้งก่ึง	 ท.	 	 ทิยฑฺฒโยชนสต�	 ช่ือว่าทิยฑฺฒ- 
โยชนสต.	(ร้อยโยชน์ที่สองด้วยทั้งก่ึง,	หน่ึงร้อยห้าสิบโยชน์)
	 ๔.	 ทิยฑฺฒโยชนสเตน	 	 นิยุตฺตา	 	 ทิยฑฺฒโยชนสติกา,	 	 รถา.	 (ทิยฑฺฒโยชนสต	 +	 ณิกปัจจัย)	
สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	
	 	 (รถา)	อ.รถ	ท.		นิยุตฺตา	อันประกอบแล้ว		ทิยฑฺฒโยชนสเตน	ด้วยร้อยแห่งโยชน์ที่สองด้วยทั้งก่ึง		
ทิยฑฺฒโยชนสติกา	ช่ือว่าทิยฑฺฒโยชนสติก,	ได้แก่รถทั้งหลาย.	(ที่ประกอบด้วยหน่ึงร้อยห้าสิบโยชน์)
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มตฺติกภาชนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มตฺติกาย		วิกาโร		ภาชน�		มตฺติกภาชน�.	(มตฺติกา	+	ภาชน)
	 ภาชน�	อ.ภาชนะ		วิกาโร	อันเป็นวิการ		มตฺติกาย	แห่งดินเหนียว		มตฺติกภาชน�	 ช่ือว่ามตฺติกภาชน.	
(ภาชนะดินเหนียว)

สุวณฺณภาชนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวณฺณสฺส		วิกาโร		ภาชน�		สุวณฺณภาชน�.	(สุวณฺณ	+	ภาชน)
	 ภาชน�	 อ.ภาชนะ	 	 วิกาโร	 อันเป็นวิการ	 	 สุวณฺณสฺส	 แห่งทอง	 	 สุวณฺณภาชน�	 ช่ือว่าสุวณฺณภาชน.	
(ภาชนะทองค�า)

ธมฺมสฺสวนนฺตราโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ธมฺมสฺส		สวน�		ธมฺมสฺสวน�.	(ธมฺม	+	สวน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สวน�	อ.การฟัง		ธมฺมสฺส	ซึ่งธรรม		ธมฺมสฺสวน�	ช่ือว่าธมฺมสฺสวน.	(การฟังธรรม)
 ๒. ธมฺมสฺสวนสฺส  อนฺตร�โย  ธมฺมสฺสวนนฺตร�โย. (ธมฺมสฺสวน + อนฺตร�ย) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
	 	 อนฺตราโย	 อ.อันตราย	 	 ธมฺมสฺสวนสฺส	 แห่งการฟังซึ่งธรรม	 	 ธมฺมสฺสวนนฺตราโย	 ช่ือว่าธมฺมสฺ- 
สวนนฺตราย.	(อันตรายแห่งการฟังธรรม)

อนิจฺฉนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  อิจฺฉนฺโต  อนิจฺฉนฺโต,  อุป�สโก. (น + อิจฺฉนฺต)
	 (อุปาสโก)	อ.อุบาสก		อิจฺฉนฺโต	ปรารถนาอยู่		น	หามิได้		อนิจฺฉนฺโต	ช่ือว่าอนิจฺฉนฺต,	ได้แก่อุบาสก.	
(ผู้ไม่ปรารถนาอยู่,	ผู้ไม่ต้องการอยู่)

ป ุตฺตธีตโร

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปุตฺโต  จ  ธีต�  จ  ปุตฺตธีตโร. (ปุตฺต + ธีตุ)
	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ธีตา		จ	อ.ธิดาด้วย		ปุตฺตธีตโร	ช่ือว่าปุตฺตธีตุ.	(บุตรและธิดา)
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อภายนกสตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. น  ภ�ยนโก  อภ�ยนโก,  สตฺโต. (น + ภ�ยนก) นนิบ�ตบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
	 	 (สตฺโต)	อ.สัตว์		ภายนโก	ผู้กลัว		น	หามิได้		อภายนโก	ช่ือว่าอภายนก,	ได้แก่สัตว์.	(ผู้ไม่กลัว)
 ๒. อภ�ยนโก  จ  โส  สตฺโต  จ�ติ  อภ�ยนกสตฺโต. (อภ�ยนก + สตฺต) วิเสสนบุพพบทกัมมธ�รย- 
สม�ส
	 	 อภายนโก		จ	อ.ผู้ไม่กลัวด้วย		โส	อ.ผู้ไม่กลัวน้ัน		สตฺโต		จ	เป็นสัตว์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
อภายนกสตฺโต	ช่ือว่าอภายนกสตฺต.	(สัตว์ผู้ไม่กลัว)

อโนกาโส

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  โอก�โส  อโนก�โส. (น + โอก�ส)
	 โอกาโส	อ.โอกาส		น	หามิได้		อโนกาโส	ช่ือว่าอโนกาส.	(มิใช่โอกาส)

สพฺพโพธิสตฺตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺเพ  จ  เต  โพธิสตฺต�  จ�ติ  สพฺพโพธิสตฺต�. (สพฺพ + โพธิสตฺต)
	 สพฺเพ		จ	อ.ทั้งปวง	ท.	ด้วย		เต	อ.ทั้งปวง	ท.	เหล่าน้ัน		โพธิสตฺตา		จ	เป็นพระโพธิสัตว์ด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		สพฺพโพธิสตฺตา	ช่ือว่าสพฺพโพธิสตฺต.	(พระโพธิสัตว์ทั้งปวง)

พุทฺธมาตาปิตโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มาตา		จ		ปิตา		จ		มาตาปิตโร.	(มาตุ	+	ปิตุ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 มาตา		จ	อ.มารดาด้วย		ปิตา		จ	อ.บิดาด้วย		มาตาปิตโร	ช่ือว่ามาตาปิตุ.	(มารดาและบิดา)
	 ๒.	 พุทฺธสฺส		มาตาปิตโร		พุทฺธมาตาปิตโร.	(พุทฺธ	+	มาตาปิตุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มาตาปิตโร	อ.พระมารดาและพระบิดา	ท.		พุทฺธสฺส	ของพระพุทธเจ้า		พุทฺธมาตาปิตโร	 ช่ือว่า 
พุทฺธมาตาปิตุ.	(พระมารดาและพระบิดาของพระพุทธเจ้า)
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วสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€าน�.	(วสน	+	€าน)
	 วสน�		จ	อ.อันเป็นที่อยู่ด้วย		ต�	อ.อันเป็นที่อยู่น้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		วสนฏฺ-
€าน�	ช่ือว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)

อาคตรโถ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคโต		จ		โส		รโถ		จาติ		อาคตรโถ.	(อาคต	+	รถ)
	 อาคโต		จ	อ.คันที่มาแล้วด้วย		โส	อ.คันที่มาแล้วน้ัน		รโถ		จ	เป็นรถด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อาคตรโถ	 
ช่ือว่าอาคตรถ.	(รถคันที่มาแล้ว)

ปุปฺผทามำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุปฺผาน�		ทาม�		ปุปฺผทาม�.	(ปุปฺผ	+	ทาม)
	 ทาม�	อ.พวง		ปุปฺผาน�	แห่งดอกไม้	ท.		ปุปฺผทาม�	ช่ือว่าปุปฺผทาม.	(พวงดอกไม้)

รถธุรำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รถสฺส		ธุร�		รถธุร�.	(รถ	+	ธุร)
	 ธุร�	อ.แอก		รถสฺส	แห่งรถ		รถธุร�	ช่ือว่ารถธุร.	(แอกแห่งรถ,	แอกรถ)

นิพฺพตฺติตุกามา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิพฺพตฺติตุ�		กาเมนฺตีติ		นิพฺพตฺติตุกามา,		ชนา.	(นิพฺพตฺติตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	
ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		นิพฺพตฺติตุ�	เพื่ออันบังเกิด		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		
ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		นิพฺพตฺติตุกามา	ช่ือว่านิพฺพตฺติตุกาม,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่อจะบังเกิด)
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กตนิยาโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กตสฺส  นิย�โม  กตนิย�โม. (กต + นิย�ม)
	 นิยาโม	อ.ท�านอง		(มยา)		กตสฺส		(ปุญฺญสฺส)	แห่งบุญ	อันเรา	กระท�าแล้ว		กตนิยาโม	ช่ือว่ากต-
นิยาม.	(ท�านองที่เราท�าแล้ว)	 	

ตคิาวุตปฺปมาโณ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ตโย		คาวุตา		ติคาวุตา.	(ติ	+	คาวุต)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 คาวุตา	อ.คาวุต	ท.		ตโย	สาม		ติคาวุตา	ช่ือว่าติคาวุต.	(สามคาวุต)
	 ๒.	 ติคาวุตา		ปมาณ�		ยสฺส		โส		ติคาวุตปฺปมาโณ,		อตฺตภาโว.	(ติคาวุต	+	ปมาณ)	ฉัฏฐีทวิปท-
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ติคาวุตา	อ.คาวุตสาม	ท.		ปมาณ�	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อตฺตภาวสฺส)	แห่งอัตภาพใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,		โส		(อตฺตภาโว)	อ.อัตภาพน้ัน		ติคาวุตปฺปมาโณ	ช่ือว่าติคาวุตปฺปมาณ,	ได้แก่อัตภาพ.	(มีสามคาวุตเป็น
ประมาณ,	มีประมาณสามคาวุต)

สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 และวิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สฏฺ€ิ		สกฏานิ		สฏฺ€ิสกฏานิ.	(สฏฺ€ิ	+	สกฏ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 สกฏานิ	อ.เกวียน	ท.		สฏฺ€ิ	หกสิบ		สฏฺ€ิสกฏานิ	ช่ือว่าสฏฺ€ิสกฏ.	(เกวียนหกสิบ)
	 ๒.	 สฏฺ€ิสกฏานิ		ภาโร		เยส�		เต		สฏฺ€ิสกฏภารา,		อลงฺการา.	(สฏฺ€ิสกฏ	+	ภาร)	ฉัฏฐีทวิปท
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 สฏฺ€ิสกฏานิ	อ.เกวียนหกสิบเล่ม	ท.		ภาโร	เป็นภาระ		เยส�		(อลงฺการาน�)	แห่งเคร่ืองประดับ	ท.	
เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		เต		(อลงฺการา)	อ.เคร่ืองประดับ	ท.	เหล่าน้ัน		สฏฺ€ิสกฏภารา	ช่ือว่าสฏฺ€ิสกฏภาร,	
ได้แก่เคร่ืองประดับทั้งหลาย.	(มีเกวียนหกสิบเล่มเป็นภาระ)
	 ๓.	 สฏฺ€ิสกฏภารา		จ		เต		อลงฺการา		จาติ		สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการา.	(สฏฺ€ิสกฏภาร	+	อลงฺการ)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
	 	 สฏฺ€ิสกฏภารา		จ	อ.อันมีเกวียนหกสิบเล่มเป็นภาระ	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีเกวียนหกสิบเล่มเป็น
ภาระ	ท.	เหล่าน้ัน		อลงฺการา		จ	เป็นเคร่ืองประดับด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการา	ช่ือว่า 
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สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการ.	(เคร่ืองประดับมีเกวียนหกสิบเล่มเป็นภาระ)
	 ๔.	 สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺกาเรหิ		ปฏิมณฺฑิโต		สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต,		อตฺตภาโว.	(สฏฺ€ิสกฏ- 
ภาราลงฺการ	+	ปฏิมณฺฑิต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (อตฺตภาโว)	อ.อัตภาพ		ปฏิมณฺฑิโต	อันประดับแล้ว		สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺกาเรหิ	ด้วยเคร่ืองประดับ
มีเกวียนหกสิบเล่มเป็นภาระ	 ท.	 	 สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต	 ช่ือว่า	 สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิต,	
ได้แก่อัตภาพ.	(ประดับด้วยเคร่ืองประดับมีเกวียนหกสิบเล่มเป็นภาระ)

อจฺฉราสหสฺสำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อจฺฉราน�		สหสฺส�		อจฺฉราสหสฺส�.	(อจฺฉรา	+	สหสฺส)
	 สหสฺส�	อ.พัน		อจฺฉราน�	แห่งนางอัปสร	ท.		อจฺฉราสหสฺส�	ช่ือว่าอจฺฉราสหสฺส.	(นางอัปสรหน่ึงพัน)

ปญฺจวีสติโยชนิกำ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ปญฺจวีสติ		โยชนานิ		ปญฺจวีสติโยชนานิ.	(ปญฺจวีสติ	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		ปญฺจวีสติ	ยี่สิบห้า		ปญฺจวีสติโยชนานิ	ช่ือว่าปญฺจวีสติโยชน.	(ยี่สิบห้าโยชน์)
	 ๒.	 ปญฺจวีสติโยชเนหิ	 	 นิยุตฺต�	 	 ปญฺจวีสติโยชนิก�,	 	 รตนวิมาน�.	 (ปญฺจวีสติโยชน	 +	 ณิกปัจจัย)	
สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (รตนวิมาน�)	อ.วิมานอันเป็นวิการแห่งรัตนะ		นิยุตฺต�	อันประกอบแล้ว		ปญฺจวีสติโยชเนหิ	ด้วยโยชน์
ยี่สิบห้า	ท.		ปญฺจวีสติโยชนิก�	ช่ือว่าปญฺจวีสติโยชนิก,	ได้แก่วิมานแก้ว.	(ที่ประกอบด้วยยี่สิบห้าโยชน์)

รตนวิมานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตนสฺส		วิกาโร		วิมาน�		รตนวิมาน�.	(รตน	+	วิมาน)
	 วิมาน�	อ.วิมาน		วิกาโร	อันเป็นวิการ		รตนสฺส	แห่งรัตนะ		รตนวิมาน�	ชื่อว่ารตนวิมาน.	(วิมานที่เป็น
วิการแห่งรัตนะ,	วิมานแก้ว)
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ญาติมชฺโฌ

	 ญาตีน�		มชฺโฌ		ญาติมชฺโฌ.	(ญาติ	+	มชฺฌ)
	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		ญาตีน�	แห่งญาติ	ท.		ญาติมชฺโฌ	ช่ือว่าญาติมชฺฌ.	(ท่ามกลางญาติ)

โมทนฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โมทนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		โมทนฏฺ€าน�.	(โมทน	+	€าน)
	 โมทน�		จ	อ.เป็นที่บันเทิงด้วย		ต�	อ.เป็นที่บันเทิงน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		โมทนฏฺ- 
€าน�	ช่ือว่าโมทนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่บันเทิง)

อปฺปมตฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปมตฺตา		อปฺปมตฺตา,		ตุมฺเห.	(น	+	ปมตฺต)
	 (ตุมฺเห)	อ.เธอ	ท.		ปมตฺตา	ประมาทแล้ว		น	หามิได้		อปฺปมตฺตา	ช่ือว่าอปฺปมตฺต,	ได้แก่เธอทั้งหลาย.	
(ผู้ไม่ประมาทแล้ว)

กตปุญฺโญ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กต�		ปุญฺญ�		เยน		โส		กตปุญฺโญ,		ปุคฺคโล.	(กต	+	ปุญฺญ)
	 ปุญฺญ�	อ.บุญ		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		กต�	กระท�าแล้ว		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		กตปุญฺโญ	
ช่ือว่ากตปุญฺญ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีบุญอันกระท�าแล้ว)

กมฺมวิสุทฺธิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กมฺมสฺส  วิสุทฺธิ  กมฺมวิสุทฺธิ. (กมฺม + วิสุทฺธิ)
	 วิสุทฺธิ	อ.ความหมดจดโดยวิเศษ		กมฺมสฺส	แห่งกรรม		กมฺมวิสุทฺธิ	 ช่ือว่ากมฺมวิสุทฺธิ.	 (ความหมดจด
วิเศษแห่งกรรม)



๑๑. เรื่องธรรมิกอุบาสก 203วรรค]

นานปฺปการำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปกาโร		ยสฺส		ต�		นานปฺปการ�,		กุสล�.	(นานา	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		ยสฺส		(กุสลสฺส)	แห่งกุศลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(กุสล�)	อ.กุศล
น้ัน		นานปฺปการ�	ช่ือว่านานปฺปการ,	ได้แก่กุศล.	(อันมีประการต่างๆ)

กมฺมโมทนำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺเมน		โมทน�		กมฺมโมทน�.	(กมฺม	+	โมทน)
	 โมทน�	อ.ความบันเทิง		กมฺเมน	เพราะกรรม		กมฺมโมทน�	ช่ือว่ากมฺมโมทน.	(ความบันเทิงเพราะกรรม)

วิปากโมทนำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิปาเกน		โมทน�		วิปากโมทน�.	(วิปาก	+	โมทน)
	 โมทน�	อ.ความบันเทิง		วิปาเกน	เพราะวิบาก		วิปากโมทน�	ช่ือว่าวิปากโมทน.	(ความบันเทิงเพราะวิบาก)

ปุญฺญกมฺมสมฺปตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุญฺญญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		ปุญฺญกมฺม�.	(ปุญฺญ	+	กมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปุญฺญ�		จ	อ.อันเป็นบุญด้วย		ต�	อ.อันเป็นบุญน้ัน		กมฺม�		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ปุญฺญกมฺม�	ช่ือว่าปุญฺญกมฺม.	(กรรมอันเป็นบุญ)
	 ๒.	 ปุญฺญกมฺมสฺส		สมฺปตฺติ		ปุญฺญกมฺมสมฺปตฺติ.	(ปุญฺญกมฺม	+	สมฺปตฺติ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สมฺปตฺติ	 อ.ความถึงพร้อม	 	 ปุญฺญกมฺมสฺส	 แห่งกรรมอันเป็นบุญ	 	 ปุญฺญกมฺมสมฺปตฺติ	 ช่ือว่า
ปุญฺญกมฺมสมฺปตฺติ.	(ความถึงพร้อมกรรมที่เป็นบุญ)

กาลกิริยา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาล�		กิริยา		กาลกิริยา.	(กาล	+	กิริยา)
	 กิริยา	อ.การกระท�า		กาล�	ซึ่งกาละ		กาลกิริยา	ช่ือว่ากาลกิริยา.	(ท�ากาละ,	เสียชีวิต)
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ปรโลโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปโร		จ		โส		โลโก		จาติ		ปรโลโก.	(ปร	+	โลก)
	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปรโลโก	ช่ือว่าปรโลก.	
(โลกอื่น,	ปรโลก)

คาถาปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสาน�		คาถาปริโยสาน�.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งคาถา		คาถาปริโยสาน�	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	(กาล
เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งคาถา,	เวลาจบคาถา)

โสตาปนฺนาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยส�		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)
	 โสตาปนฺโน	อ.พระโสดาบัน		อาทิ	 เป็นต้น		 เยส�		 (อริยปุคฺคลาน�)	แห่งพระอริยบุคคล	ท.	 เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(อริยปุคฺคลา)	อ.พระอริยบุคคล	ท.	เหล่าน้ัน		โสตาปนฺนาทโย	ช่ือว่าโสตาปนฺนาทิ,	ได้แก่
พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจาน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		วาจา)	
อ.วาจาน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี
ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		เทสนา)	อ.เทศนาน้ัน		สาตฺถิกา	ช่ือว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(ที่เป็นไป
กับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



๑๒. เทวทตฺตวตฺถุ [๑๒]
เทวทตฺตวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

เทวทตตฺวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระเทวทตั  (มยา) อนัขา้พเจา้ 
(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

เทวทตฺตวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๑๒. เรื่องพระเทวทัต

๑. “อิธ ตปปฺติ  เปจจฺ  ตปปฺตีต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  เทวทตฺตำ  
อารพฺภ  กเถส ิฯ 

 สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  เทวทตฺตำ  อารพฺภ  “อิธ ตปปฺติ  เปจจฺ  ตปปฺตีต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ   
กเถส ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  เชตวเน ในพระวหิารชือ่วา่เชตวนั   
อารพภฺ ทรงปรารภ  เทวทตตฺ ํซึง่พระเทวทตั  กเถสิ ตรสัแลว้  อิม ํ ธมมฺเทสนํ ซึง่
พระธรรมเทศนาน้ี  “อิธ  ตปปฺติ  เปจจฺ  ตปปฺตีติ วา่ “อธิ  ตปปฺต ิ เปจฺจ  ตปปฺต”ิ 
ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 พระศาสดาเมือ่ประทบัอยูท่ีพ่ระวหิารชือ่วา่เชตวนั ทรงปรารภพระเทวทตั ตรสัพระ
ธรรมเทศนาน้ีวา่ “อิธ  ตปปฺติ  เปจจฺ  ตปปฺติ” ดงัน้ีเป็นตน้ 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อธิ  ตปปฺต ิ เปจฺจ  ตปปฺต”ิ สรปูะ
ใน อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน กเถส ิ  เชตวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  เทวทตฺตำ  
อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. เทวทตฺตสฺส  วตฺถุำ  ปพฺพชติกาลโต  ปฏฺ�าย  ยาว  ป�วปิปฺเวสนา  เทวทตฺตำ  อารพฺภ  
ภาสติานิ  สพฺพานิ  ชาตกานิ  วตฺิถาเรตฺวา  กถติำ  ฯ 

 เทวทตฺตสฺส  วตฺถุำ  (สตฺถารา  อตฺตนา)  ปพฺพชติกาลโต  ปฏฺ�าย  ยาว  ป�วปิปฺเวสนา  เทวทตฺตำ  
อารพฺภ  ภาสติานิ  สพฺพานิ  ชาตกานิ  วตฺิถาเรตฺวา  กถติำ ฯ

  วตถฺุ ํอ.เรือ่ง  เทวทตตฺสสฺ แหง่พระเทวทตั  (สตถฺารา) อนัพระศาสดา  (อตตฺนา) 
ปพพฺชิตกาลโต  ปฏฺ�าย  ยาว  ป�วิปปฺเวสนา  เทวทตตฺ ํ  อารพภฺ  ภาสิตานิ   
สพพฺานิ  ชาตกานิ  วิตถฺาเรตวฺา ทรงยงัชาดก ท. ทัง้ปวง อนั- อนัพระองค ์ ทรง
ปรารภ ซึง่พระเทวทตั จำาเดมิ แต่กาลเป็นทีบ่วชแลว้ เพยีงไร แต่กาลเป็นทีเ่ขา้ไป  
สูแ่ผน่ดนิ -ตรสัแลว้ ใหพ้สิดารแลว้  กถิต ํตรสัแลว้ ฯ

 เรือ่งพระเทวทตั พระศาสดา ตรสัทำาใหช้าดกทัง้หลายทัง้ปวง ทีพ่ระองคท์รงปรารภ
พระเทวทตัตัง้แต่กาลเป็นทีบ่วช จนถงึกาลเป็นทีเ่ขา้ไปสูแ่ผน่ดนิตรสั ใหพ้สิดาร

 วตฺถุำ วตุตกมัมะใน กถติำๆ  กติบทกมัมวาจก  เทวทตฺตสฺส สามสีมัพนัธะใน วตฺถุำ   
สตฺถารา อนภหิติกตัตาใน กถติำ  อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน ภาสติานิ  ปพฺพชติกาลโต 
อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน อารพฺภ  ยาวศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน อารพฺภ  
ป�วปิปฺเวสนา อปาทานใน ยาว  เทวทตฺตำ อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิา
ใน ภาสติานิๆ กด็ ี สพฺพานิ กด็ ีวเิสสนะของ ชาตกานิๆ การติกมัมะใน วตฺิถาเรตฺวาๆ 
สมานกาลกริยิใน กถติำ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๓. อยำ  ปเนตฺถ  สงฺเขโป : 

 อยำ  ปน  เอตฺถ  (เทวทตฺตวตฺถุมฺห)ิ  สงฺเขโป :

 ปน ก ็ สงฺเขโป อ.ความสงัเขป  เอตถฺ  (เทวทตตฺวตถฺมุหิฺ) ในเรือ่งแหง่พระเทวทตัน้ี  
อย ํน้ี ฯ 

  กค็วามสงัเขปในเรือ่งพระเทวทตัน้ี ดงัต่อไปน้ี

 ปน วากยารมัภโชตกะ  อยำ วเิสสนะของ สงฺเขโปๆ ลงิคตัถะ  เอตฺถ วเิสสนะของ  
เทวทตฺตวตฺถุมฺห ิๆ ภนินาธาระใน สงฺเขโป ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔. สตฺถร,ิ  อนุปิยำ  นาม  มลฺลานำ  นิคโม,  ตำ  นิสฺสาย  อนุปิยมฺพวเน  วหิรนฺเตเยว,   
ตถาคตสฺส  ลกฺขณปฏคฺิคหณทวิเสเยว  อสตีสิหสฺเสห ิ�าตกุิเลห ิ  “ราชา  วา  โหตุ   
พทฺุโธ  วา,  ขตฺตยิปรวิาโร  วจิรสฺิสตตี ิ  อสตีสิหสฺสปตฺุตา  ปฏ�ิฺ�าตา,  เตส ุ  
เยภุยฺเยน  ปพฺพชเิตส,ุ  “ภทฺทยิราชานำ  อนุรทฺุธำ  อานนฺทำ  ภคุำ  กมฺิพลิำ  เทวทตฺตนฺต ิ  
อเิม  ฉ  สกฺเก  อปพฺพชนฺเต  ทสฺิวา  “มยำ  อตฺตโน  ปตฺุเต  ปพฺพาเชม,  อเิม  ฉ  สกฺกา  น   
�าตกา  ม�ฺเ�;  ตสฺมา  น  ปพฺพชนฺตตี ิ กถำ  สมฏฺุ�าเปสุำ ฯ 

 สตฺถร,ิ  อนุปิยำ  นาม  มลฺลานำ  นิคโม  (อตฺถ)ิ,  ตำ  (นิคมำ)  นิสฺสาย  อนุปิยมฺพวเน  วหิรนฺเต  เอว,   
ตถาคตสฺส  ลกฺขณปฏคฺิคหณทวิเส  เอว  อสตีสิหสฺเสห ิ�าตกุิเลห ิ “(สทฺิธตฺโถ)  ราชา  วา  โหตุ   
พทฺุโธ  วา,  ขตฺตยิปรวิาโร  (หตฺุวา)  วจิรสฺิสตตี ิ อสตีสิหสฺสปตฺุตา  ปฏ�ิฺ�าตา,  เตส ุ (ปตฺุเตส)ุ   
เยภุยฺเยน  ปพฺพชเิตส,ุ  (�าตกา)  “ภทฺทยิราชานำ  อนุรทฺุธำ  อานนฺทำ  ภคุำ  กมฺิพลิำ  เทวทตฺตนฺต ิ  
อเิม  ฉ  สกฺเก  อปพฺพชนฺเต  ทสฺิวา  “มยำ  อตฺตโน  ปตฺุเต  ปพฺพาเชม,  อเิม  ฉ  สกฺกา  น  �าตกา  
ม�ฺเ�  (โหนฺต)ิ;  ตสฺมา  (อเิม  สกฺกา)  น  ปพฺพชนฺตตี ิ กถำ  สมฏฺุ�าเปสุำ ฯ

 สตถฺริ ครัน้เมือ่พระศาสดา  นิสสฺาย ทรงอาศยั  ต ํ  (นิคม)ํ ซึง่-,  นิคโม อ.นิคม   
มลฺลานํ แหง่เจา้มลัละ ท.  อนุปิย ํ นาม ชือ่วา่อนุปิยะ  (อตถิฺ) มอียู,่ -นิคมนัน้  วิหรนฺเต   
เอว ประทบัอยู ่  อนุปิยมพฺวเน ในอนุปิยะอมัพวนันัน่เทยีว,  อสีติสหสสฺปตุตฺา 
อ.พระโอรสมพีนัแปดสบิเป็นประมาณ  ญาติกเุลหิ อนัตระกลูแหง่พระญาต ิท.  อสีติ-
สหสเฺสหิ มพีนัแปดสบิเป็นประมาณ  ปฏิญฺญาตา ปฏญิญาแลว้  อิติ วา่  “(สิทธฺตโฺถ) 
อ.เจา้ชายสทิธตัถะ  ราชา  วา เป็นพระราชาหรอื  พทุโฺธ  วา หรอืเป็นพระพทุธเจา้  
โหต ุจงเป็น,  ขตติฺยปริวาโร เป็นผูม้กีษตัรยิเ์ป็นบรวิาร  (หตุวฺา) เป็น  วิจริสสฺติ จกั
เทีย่วไป”  อิติ ดงัน้ี  ลกฺขณปฏิคคฺหณทิวเส  เอว ในวนัเป็นทีร่บัเอาเฉพาะซึง่พระ
ลกัษณะ  ตถาคตสสฺ แหง่พระตถาคตนัน่เทยีว,  เตส ุ (ปตุเฺตส)ุ ครัน้เมือ่พระโอรส ท.  
เหลา่นัน้  ปพพฺชิเตส ุ ผนวชแลว้  เยภยุเฺยน โดยมาก,  (ญาตกา) อ.พระญาต ิท.   
ทิสวฺา เหน็แลว้  สกฺเก ซึง่เจา้ศากยะ ท.  ฉ หก  อิเม เหลา่น้ี  อิติ คอื  “ภททิฺยราชานํ 
ซึง่พระราชาพระนามวา่ภทัทยิะ  อนุรทุธฺ ํ ซึง่เจา้อนุรทุธะ  อานนฺท ํ ซึง่เจา้อานนท ์  
ภคุ ํซึง่เจา้ภค ุ กิมพิฺล ํซึง่เจา้กมิพลิะ  เทวทตตฺ ํซึง่เจา้เทวทตั”  อปพพฺชนฺเต ผูไ้ม่
ผนวชอยู ่  กถ ํยงัวาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  อิติ วา่  “มย ํอ.เรา ท.  ปตุเฺต ยงับุตร ท.  
อตตฺโน ของตน  ปพพฺาเชม ยอ่มใหบ้วช,  สกฺกา อ.เจา้ศากยะ ท.  ฉ หก  อิเม เหลา่น้ี   
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ญาตกา  มญฺเญ เหน็จะเป็นญาต ิ  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น  น หามไิด,้  ตสมฺา เพราะ
เหตุนัน้  (อิเม  สกฺกา) อ.เจา้ศากยะ ท. เหลา่น้ี  น  ปพพฺชนฺติ ยอ่มไมบ่วช”  อิติ  
ดงัน้ี  สมฏฺุ�าเปสุ ํใหต้ัง้ขึน้พรอ้มแลว้ ฯ 

 มนิีคมของเจา้มลัละทัง้หลายชือ่วา่อนุปิยะ, เมือ่พระศาสดาทรงอาศยันิคมนัน้ประทบั
อยูใ่นอนุปิยมัพวนันัน่แหละ, ตระกลูพระญาต ิ ๘๐,๐๐๐ ตระกลูปฏญิญาพระโอรส 
๘๐,๐๐๐ พระองคว์า่ “เจา้ชายสทิธตัถะจงเป็นพระราชาหรอืพระพทุธเจา้กต็าม จกัมี
กษตัรยิเ์ป็นบรวิารเทีย่วเสดจ็ไป” ในวนัรบัพระลกัษณะของพระตถาคตนัน่แหละ, เมือ่
พระโอรสทัง้หลายผนวชแลว้โดยมาก, พระญาตทิัง้หลาย เหน็เจา้ศากยะ ๖ พระองค์
เหลา่น้ีคอื “พระราชาพระนามวา่ภทัทยิะ เจา้อนุรทุธะ เจา้อานนท ์เจา้ภค ุเจา้กมิพลิะ 
เจา้เทวทตั” ผูไ้มผ่นวช จงึสนทนากนัวา่ “พวกเราใหบุ้ตรของตนบวช, เจา้ศากยะทัง้ ๖ 
เหลา่น้ีเหน็จะไมใ่ชญ่าต,ิ เพราะฉะนัน้ จงึไมพ่ากนับวช”

 สตฺถร ิลกัขณะใน วหิรนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั อนุปิยำๆ   
วเิสสนะของ นิคโม  มลฺลานำ สามสีมัพนัธะใน นิคโมๆ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก,  ตำ วเิสสนะของ นิคมำๆ  อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกริยิาใน 
วหิรนฺเต  อนุปิยมฺพวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺเต  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั วหิรนฺเต,   
อสตีสิหสฺสปตฺุตา วตุตกมัมะใน ปฏ�ิฺ�าตาๆ กติบทกมัมวาจก  ตถาคตสฺส สามสีมัพนัธะ 
ใน ลกฺขณปฏคฺิคหณทวิเส  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ลกฺขณปฏคฺิคหณทวิเสๆ  
กาลสตัตมใีน  ปฏ�ิฺ�าตา  อสตีสิหสฺเสห ิวเิสสนะของ �าตกุิเลหิๆ  อนภหิติกตัตาใน  
ปฏ�ิฺ�าตา  “สทฺิธตฺโถ สทุธกตัตาใน โหตุ และ วจิรสฺิสต ิ โหตุ กด็ ี วจิรสฺิสต ิกด็ ีอาขยาต-
บทกตัตุวาจก  ราชา กด็ ี พทฺุโธ กด็ ีวกิตกิตัตาใน โหตุ  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะ 
เขา้กบั ราชา และ พทฺุโธ  ขตฺตยิปรวิาโร วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน  
วจิรสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปฏ�ิฺ�าตา,  เตส ุวเิสสนะของ ปตฺุเตสุๆ  ลกัขณะใน 
ปพฺพชเิตสุๆ  ลกัขณกริยิา  เยภุยฺเยน ตตยิาวเิสสนะใน ปพฺพชเิตส,ุ  �าตกา เหตุกตัตา 
ใน สมฏฺุ�าเปสุำๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  “ภทฺทยิราชานำ กด็ ีอนุรทฺุธำ กด็ ี อานนฺทำ  
กด็ ี ภคุำ กด็ ี กมฺิพลิำ กด็ ี เทวทตฺตำ กด็ ีสรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน อเิม  ฉ  สกฺเก   
อเิม กด็ ี ฉ กด็ ี อปพฺพชนฺเต กด็ ีวเิสสนะของ สกฺเกๆ อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน สมฏฺุ�าเปสุำ  “มยำ เหตุกตัตาใน ปพฺพาเชมๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  
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อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน ปตฺุเตๆ การติกมัมะใน ปพฺพาเชม,  อเิม กด็ ี ฉ กด็ ีวเิสสนะ 
ของ สกฺกาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ   
�าตกา วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิ  ม�ฺเ� สงัสยตัถะ;  ตสฺมา เหตวตัถะ  อเิม วเิสสนะ
ของ สกฺกาๆ สทุธกตัตาใน ปพฺพชนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
ปพฺพชนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน กถำๆ  การติกมัมะใน สมฏฺุ�าเปสุำ ฯ         

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕. อถ  มหานาโม  สกฺโก  อนุรทฺุธำ  อุปสงฺกมตฺิวา  “ตาต  อมฺหากำ  กุลา  ปพฺพชโิต  นตฺถ,ิ  

ตฺวำ  วา  ปพฺพช,  อหำ  วา  ปพฺพชสฺิสามตี ิ อาห ฯ 

 อถ  มหานาโม  สกฺโก  อนุรทฺุธำ  อุปสงฺกมตฺิวา  “ตาต  อมฺหากำ  กุลา  ปพฺพชโิต  (ปคฺุคโล)  นตฺถ,ิ  
ตฺวำ  วา  ปพฺพช,  อหำ  วา  ปพฺพชสฺิสามตี ิ อาห ฯ

 อถ ครัง้นัน้  สกฺโก อ.เจา้ศากยะ  มหานาโม พระนามวา่มหานามะ  อปุสงฺกมิตวฺา 
เสดจ็เขา้ไปหาแลว้  อนุรทุธฺ ํ ซึง่เจา้อนุรทุธะ  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ตาต แน่ะ
พอ่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  ปพพฺชิโต ผูบ้วชแลว้  กลุา จากตระกลู  อมหฺาก ํของเรา 
ท.  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  ตวฺ ํอ.เจา้  ปพพฺช จงบวช  วา หรอื,  วา หรอืวา่  อห ํอ.เรา   
ปพพฺชิสสฺามิ จกับวช”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเสดจ็เขา้ไปหาเจา้อนุรทุธะ ตรสัวา่ “แน่ะพอ่ 
บุคคลผูบ้วชจากตระกลูของเราทัง้หลายยอ่มไมม่,ี เจา้จงบวชหรอืเราจกับวช”

 อถ กาลสตัตม ี มหานาโม สญัญาวเิสสนะของ สกฺโกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อนุรทฺุธำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ตาต 
อาลปนะ  ปพฺพชโิต วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  
อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน กุลาๆ อปาทานใน ปพฺพชโิต,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปพฺพชๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  วา สองศพัท ์ วากยวกิปัปัตถะเขา้กบั ตฺวำ  ปพฺพช และ อหำ  
ปพฺพชสฺิสาม ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖. โส  ปน  สขุมุาโล  โหต ิ สมฺปนฺนโภโค,  “นตฺถตี ิ วจนมฺปิ  เตน  น  สตุปพฺุพำ ฯ

 โส  (อนุรทฺุโธ)  ปน  สขุมุาโล  โหต ิ  สมฺปนฺนโภโค,  “นตฺถตี ิ  วจนมฺปิ  เตน  (อนุรทฺุเธน)  น   
สตุปพฺุพำ  (โหต)ิ ฯ

 ปน ก ็ โส  (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะ  สขุมุาโล เป็นผูล้ะเอยีดออ่น  สมปฺนฺนโภโค 
เป็นผูม้โีภคะอนัถงึพรอ้มแลว้  โหติ ยอ่มเป็น,  วจนมปิฺ แม ้อ.คำา  อิติ วา่  “นตถิฺ ยอ่ม
ไมม่”ี  อิติ ดงัน้ี  เตน  (อนุรทุเฺธน)  สตุปพุพฺ ํเป็นคำา อนัเจา้อนุรทุธะนัน้ ฟังแลว้ใน
กาลก่อน  (โหติ) ยอ่มเป็น  น หามไิด ้ฯ

 ก ็ เจา้อนุรทุธะนัน้เป็นสขุมุาลชาต ิ เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยโภคะทรพัย,์ แมค้ำาวา่ “ไมม่”ี ก็
เป็นคำาทีเ่จา้อนุรทุธะนัน้ไมเ่คยไดย้นิเลย

 ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  โส วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  สขุมุาโล กด็ ี  สมฺปนฺนโภโค กด็ ีวกิตกิตัตาใน โหต,ิ  “นตฺถ ิสรปูะใน 
อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน วจนำ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั วจนำๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตน วเิสสนะของ อนุรทฺุเธนๆ อนภหิติกตัตาใน สตุ-  นศพัท ์
ปฏเิสธนตัถะ  สตุปพฺุพำ วกิตกิตัตาใน โหต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗.   เอกทวิสำ  ห,ิ  เตส ุ ฉส ุ ขตฺตเิยส ุ คฬุกฬีาย  กฬีนฺเตส,ุ  อนุรทฺุโธ  ปเูวน  ปราชโิต  

ปวูตฺถาย  ปหณิ ิฯ 

 หิ จรงิอยู ่ เอกทิวส ํในวนัหน่ึง  ขตติฺเยส ุครัน้เมือ่กษตัรยิ ์ท.  ฉส ุหก  เตส ุเหลา่นัน้   
กีฬนฺเตส ุทรงเลน่อยู ่ คฬุกีฬาย ดว้ยการเลน่ซึง่ขลุบ,  อนุรทุโฺธ อ.เจา้อนุรทุธะ  ปราชิโต  
ทรงแพแ้ลว้  ปเูวน ดว้ยขนม  ปหิณิ ทรงสง่ไปแลว้  ปวูตถฺาย เพือ่ประโยชน์แก่ขนม ฯ 

จรงิอยู ่ ในวนัหน่ึง เมือ่กษตัรยิท์ ัง้ ๖ พระองคเ์หลา่นัน้ทรงเลน่ดว้ยการเลน่ขลุบ, เจา้
อนุรทุธะทรงพา่ยแพด้ว้ยขนม จงึสง่ไปเพือ่ประโยชน์แก่ขนม

 หศิพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ  เอกทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน ปหณิ,ิ  เตส ุ กด็ ี  ฉส ุ กด็ ี 
วเิสสนะของ ขตฺตเิยสุๆ  ลกัขณะใน กฬีนฺเตสุๆ  ลกัขณกริยิา  คฬุกฬีาย กรณะใน  
กฬีนฺเตส,ุ  อนุรทฺุโธ สทุธกตัตาใน ปหณิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปเูวน กรณะใน  
ปราชโิตๆ วเิสสนะของ อนุรทฺุโธ  ปวูตฺถาย สมัปทานใน ปหณิ ิฯ
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๘. อถสฺส  มาตา  ปเูว  สชฺเชตฺวา  ปหณิ ิฯ 

 อถ  อสฺส  (อนุรทฺุธสฺส)  มาตา  ปเูว  สชฺเชตฺวา  ปหณิ ิฯ  

 อถ ครัง้นัน้  มาตา อ.พระมารดา  อสสฺ  (อนุรทุธฺสสฺ) ของเจา้อนุรทุธะนัน้  สชเฺชตวฺา 
ทรงจดัแจงแลว้  ปเูว ซึง่ขนม ท.  ปหิณิ ทรงสง่ไปแลว้ ฯ

 ทนีัน้ พระมารดาของเจา้อนุรทุธะนัน้ ทรงจดัแจงขนมทัง้หลาย ทรงสง่ไปใหแ้ลว้

 อถ กาลสตัตม ี มาตา สทุธกตัตาใน ปหณิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ 
อนุรทฺุธสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มาตา  ปเูว อวตุตกมัมะใน สชฺเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน ปหณิ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๙. เต  ขาทตฺิวา  ปนุ  กฬีสึ ุฯ 

 เต  (ขตฺตยิา)  ขาทตฺิวา  ปนุ  กฬีสึ ุฯ

  เต  (ขตติฺยา) อ.กษตัรยิ ์ท. เหลา่นัน้  ขาทิตวฺา เสวยแลว้  กีฬึส ุทรงเลน่แลว้  ปนุ อกี ฯ 

กษตัรยิเ์หลา่นัน้เสวยแลว้ กท็รงเลน่กนัต่อ

 เต วเิสสนะของ ขตฺตยิาๆ สทุธกตัตาใน กฬีสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ขาทตฺิวา  
ปพุพกาลกริยิาใน กฬีสึ ุ ปนุ กริยิาวเิสสนะใน กฬีสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐. ปนุปปฺนุำ  ตสฺเสว  ปราชโย  โหต ิฯ 

 ปนุปปฺนุำ  ตสฺส  เอว  (อนุรทฺุธสฺส)  ปราชโย  โหต ิฯ

  ปราชโย อ.ความพา่ยแพ ้ โหติ ยอ่มม ี ตสสฺ  เอว  (อนุรทุธฺสสฺ) แก่เจา้อนุรทุธะนัน้
นัน่เทยีว  ปุนุปปฺนํุ บอ่ยๆ ฯ

 ความพา่ยแพย้อ่มมแีก่เจา้อนุรทุธะนัน้นัน่แหละบอ่ยๆ

 ปราชโย สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปนุปปฺนุำ กริยิาวเิสสนะใน โหต ิ 
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตสฺสๆ วเิสสนะของ อนุรทฺุธสฺสๆ สมัปทานใน โหต ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๑. มาตา  ปนสฺส  ปหเิต  ปหเิต  ตกฺิขตฺตุำ  ปเูว  ปหณิตฺิวา  จตุตฺถวาเร  “ปวูา  นตฺถตี ิ 
ปหณิ ิฯ 

 มาตา  ปน  อสฺส  (อนุรทฺุธสฺส),  (อนุรทฺุเธน  ปรุเิส)  ปหเิต  ปหเิต,  ตกฺิขตฺตุำ  ปเูว  ปหณิตฺิวา   
จตุตฺถวาเร  “ปวูา  นตฺถตี ิ (�าปนเหตุกำ  สาสนำ)  ปหณิ ิฯ 

 ปน สว่นวา่  มาตา อ.พระมารดา  อสสฺ  (อนุรทุธฺสสฺ) ของเจา้อนุรทุธะนัน้,  (ปริุเส) 
ครัน้เมือ่บุรษุ  (อนุรทุเฺธน) อนัเจา้อนุรทุธะ  ปหิเต ทรงสง่ไปแลว้  ปหิเต ทรงสง่ไป
แลว้,  ปหิณิตวฺา ทรงสง่ไปแลว้  ปเูว ซึง่ขนม ท.  ติกฺขตตฺุ ํสามครัง้  ปหิณิ ทรงสง่
ไปแลว้  (สาสนํ) ซึง่ขา่วสาสน์  (ญาปนเหตกุ)ํ มอีนัใหรู้-้  อิติ วา่  “ปวูา อ.ขนม ท.  
นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ ดงัน้ี -เป็นเหตุ  จตตุถฺวาเร ในวาระทีส่ ี ่ฯ

 สว่นพระมารดาของเจา้อนุรทุธะนัน้ เมือ่บุรษุทีเ่จา้อนุรทุธะทรงสง่ไปแลว้ๆ ทรงสง่
ขนมไป ๓ ครัง้ ครัง้ที ่๔ ทรงสง่ขา่วสาสน์ไปมอีนัใหรู้ว้า่ “ขนมทัง้หลาย ไมม่”ี เป็นเหตุ

 ปน ปักขนัตรโชตกะ  มาตา สทุธกตัตาใน ปหณิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ 
ของ อนุรทฺุธสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มาตา,  อนุรทฺุเธน อนภหิติกตัตาใน ปหเิต  ปรุเิส 
ลกัขณะใน ปหเิตๆ สองบท ลกัขณกริยิา,  ตกฺิขตฺตุำ กริยิาวเิสสนะใน ปหณิตฺิวา  ปเูว 
อวตุตกมัมะใน ปหณิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปหณิ ิ จตุตฺถวาเร กาลสตัตมใีน ปหณิ ิ 
“ปวูา สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์ สรปูะใน �าปนเหตุกำๆ  
กริยิาวเิสสนะใน ปหณิ ิ สาสนำ อวตุตกมัมะใน ปหณิ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒. โส  “นตฺถตี ิ วจนสฺส  อสฺสตุปพฺุพตฺตา  “เอสาเปกา  ปวูวกิต ิ ภวสฺิสตตี ิ ม�ฺ�มาโน  

“นตฺถปิวูเมว  อาหรถาต ิ เปเสส ิฯ 

 โส  (อนุรทฺุโธ)  “นตฺถตี ิ วจนสฺส  (อตฺตนา)  อสฺสตุปพฺุพตฺตา  “เอสาปิ  (ปวูวกิต)ิ  เอกา  ปวูวกิต ิ 
ภวสฺิสตตี ิ ม�ฺ�มาโน  “(ตุมฺเห)  นตฺถปิวูำ  เอว  อาหรถาต ิ (วจเนน)  เปเสส ิฯ 

 โส  (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะนัน้  มญฺญมาโน ทรงสำาคญัอยู ่  อิติ วา่  “เอสาปิ   
(ปวูวิกติ) อ.ชนิดแหง่ขนม แมน้ัน่  ปวูวิกติ เป็นชนิดแหง่ขนม  ภวิสสฺติ จกัเป็น”  อิติ 
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ดงัน้ี   “นตถีฺติ  วจนสสฺ  (อตตฺนา)  อสสฺตุปพุพฺตตฺา เพราะความทีแ่หง่คำา วา่ “ยอ่ม
ไมม่”ี ดงัน้ี เป็นคำา อนัพระองค ์ไมเ่คยสดบัแลว้  เปเสสิ ทรงสง่ไปแลว้  (วจเนน) ดว้ย
คำา  อิติ วา่  “(ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  อาหรถ จงนำามา  นตถิฺปวู ํ เอว ซึง่ขนมไมม่นีัน่
เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เจา้อนุรทุธะนัน้ทรงสำาคญัอยูว่า่ “แมน้ัน่ จกัเป็นขนมชนิดหน่ึง” เพราะคำาวา่ “ไมม่”ี  
ตนไมเ่คยสดบัมาก่อน สง่ไปดว้ยคำาวา่ “ขอทา่นทัง้หลายจงนำาขนมไมม่นีัน่แหละมา”

 โส วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตาใน เปเสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “นตฺถ”ิ สรปูะ 
ใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน วจนสฺสๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน อสฺสตุปุพฺพตฺตาๆ เหตุใน  
ม�ฺ�มาโน  อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน อสฺสตุ-  “อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เอสาๆ  
วเิสสนะของ ปวูวกิติๆ  สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกา วเิสสนะ
ของ ปวูวกิติๆ  วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ม�ฺ�มาโนๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ อนุรทฺุโธ  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อาหรถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั นตฺถปิวูำๆ  อวตุตกมัมะใน อาหรถ”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนนๆ กรณะ
ใน เปเสส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓. มาตา  ปนสฺส,  “นตฺถปิวูำ  กริ  อยฺเย  เทถาต ิ วตฺุเต,  “มม  ปตฺุเตน  'นตฺถตี ิ  ปทำ  

น  สตุปพฺุพำ,  อมินิา  ปน  อุปาเยน  เอตมตฺถำ  ชานาเปสฺสามตี ิ ตุจฺฉำ  สวุณฺณปาต ึ  
อ�ฺ�าย  สวุณฺณปาตยิา  ปฏกุิชฺชตฺิวา  เปเสส ิฯ

 มาตา  ปน  อสฺส  (อนุรทฺุธสฺส),  “(ตุมฺเห)  นตฺถปิวูำ  กริ  อยฺเย  เทถาต ิ (วจเน  ปรุเิสห)ิ  วตฺุเต,  
“มม  ปตฺุเตน  ‘นตฺถตี ิ ปทำ  น  สตุปพฺุพำ  (โหต)ิ,  (อหำ  ตำ  ปตฺุตำ)  อมินิา  ปน  อุปาเยน  เอตำ  อตฺถำ  
ชานาเปสฺสามตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  ตุจฺฉำ  สวุณฺณปาต ึ อ�ฺ�าย  สุวณฺณปาตยิา  ปฏกุิชฺชตฺิวา  เปเสส ิฯ 

 ปน สว่นวา่  มาตา อ.พระมารดา  อสสฺ  (อนุรทุธฺสสฺ) ของเจา้อนุรทุธะนัน้,  (วจเน) 
ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “อยเฺย ขา้แต่พระแมเ่จา้  กิร ไดย้นิวา่  (ตมุเฺห) อ.พระองค ์ เทถ  
ขอจงประทาน  นตถิฺปวู ํซึง่ขนมไมม่”ี  อิติ ดงัน้ี  (ปริุเสหิ) อนับุรษุ ท.  วตุเฺต ทลู
แลว้,  (จินฺเตตวฺา) ทรงดำารแิลว้  อิติ วา่  “ปท ํอ.บท  ‘นตถีฺติ วา่ ‘ยอ่มไมม่’ี ดงัน้ี   
มม  ปตุเฺตน  สตุปพุพฺเํป็นบท อนับุตร ของเรา ฟังแลว้ในกาลก่อน  (โหติ) ยอ่มเป็น  
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น หามไิด,้  ปน แต่วา่ (อห)ํ อ.เรา  (ต ํ ปตุตฺ)ํ ยงับุตรนัน้  ชานาเปสสฺามิ จกัใหรู้ ้ 
เอต ํ อตถฺ ํซึง่เน้ือความนัน่  อิมินา  อปุาเยน ดว้ยอุบายน้ี”  อิติ ดงัน้ี  ปฏิกชุชิฺตวฺา 
ทรงครอบแลว้  สวุณฺณปาตึ ซึง่ถาดอนัเป็นวกิารแหง่ทอง  ตจุฉํฺ อนัเปลา่  สวุณฺณ-
ปาติยา ดว้ยถาดอนัเป็นวกิารแหง่ทอง  อญฺญาย ใบอืน่  เปเสสิ ทรงสง่ไปแลว้ ฯ 

 สว่นพระมารดาของเจา้อนุรทุธะนัน้ เมือ่บุรษุทัง้หลายทลูวา่ “ขา้แต่พระแมเ่จา้  ไดย้นิ
วา่ ขอพระองคจ์งประทานขนมไมม่”ี, ทรงดำารวิา่ “บุตรของเราไมเ่คยไดย้นิคำาวา่ 
‘ไมม่’ี, เราจกัใหบุ้ตรนัน้ใหรู้เ้น้ือความนัน่ดว้ยอุบายน้ี” จงึใชถ้าดทองคำาครอบถาด
ทองคำาเปลา่ แลว้สง่ไป

 ปน ปักขนัตรโชตกะ  มาตา สทุธกตัตาใน เปเสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส  
วเิสสนะของ อนุรทฺุธสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มาตา,  “อยฺเย อาลปนะ  กริ อนุสสวนตัถะ  
ตุมฺเห สทุธกตัตาใน เทถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นตฺถปิวูำ อวตุตกมัมะใน เทถ”  อติิ
ศพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  ปรุเิสห ิอนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,   
ปทำ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน ปตฺุเตนๆ  
อนภหิติกตัตาใน สตุ-  ‘นตฺถ’ิ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทำ  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ   
สตุปพฺุพำ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อหำ เหตุกตัตาใน ชานาเปสฺสามิๆ  อาขยาตบทเหตุ-
กตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ ปตฺุตำๆ  การติกมัมะใน ชานาเปสฺสาม ิ อมินิา วเิสสนะของ  
อุปาเยนๆ กรณะใน ชานาเปสฺสาม ิ  เอตำ วเิสสนะของ อตฺถำๆ  อวตุตกมัมะใน  
ชานาเปสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏกุิชฺชตฺิวา  ตุจฺฉำ 
วเิสสนะของ สวุณฺณปาตึๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏกุิชฺชตฺิวา  อ�ฺ�าย วเิสสนะของ สวุณฺณ-
ปาตยิาๆ กรณะใน ปฏกุิชฺชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เปเสส ิฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔. นครปรคฺิคาหกิา  เทวตา  จนิเตสุำ  “อนุรทฺุธสกฺเกน  อนฺนภารกาเล  อตฺตโน  ภาคภตฺตำ  

อุปรฏฺิ�ปจฺเจกพทฺุธสฺส  ทตฺวา  ‘นตฺถตี ิ เม  วจนสฺส  สวนำ  มา  โหตุ,  โภชนุปปฺตฺตฏฺิ- 
�านชานนำ  มา  โหตตู ิ  ปตฺถนา  กตา,  สจายำ  ตุจฺฉปาต ึ  ปสฺสสฺิสต;ิ  เทวสมาคมำ   
ปวสิตุิำ  น  ลภสฺิสาม,  สสีมฺปิ  โน  สตฺตธา  ผเลยฺยาต ิฯ

   นครปรคฺิคาหกิา  เทวตา  จนิเตสุำ  “อนุรทฺุธสกฺเกน  อนฺนภารกาเล  อตฺตโน  ภาคภตฺตำ  อุปรฏฺิ�- 
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ปจฺเจกพทฺุธสฺส  ทตฺวา  ‘นตฺถตี ิ  เม  วจนสฺส  สวนำ  มา  โหตุ,  โภชนุปปฺตฺตฏฺิ�านชานนำ   
มา  โหตตู ิ ปตฺถนา  กตา,  สเจ  อยำ  (อนุรทฺุโธ)  ตุจฺฉปาต ึ ปสฺสสฺิสต;ิ  (มยำ)  เทวสมาคมำ  ปวสิตุิำ  
น  ลภสฺิสาม,  สสีมฺปิ  โน  สตฺตธา  ผเลยฺยาต ิฯ

 เทวตา อ.เทวดา ท.  นครปริคคฺาหิกา ผูถ้อืเอารอบซึง่พระนคร  จินฺเตสุ ํ คดิแลว้   
อิติ วา่  “ปตถฺนา อ.ความปรารถนา  อิติ วา่  ‘สวนํ อ.อนัฟัง  วจนสสฺ ซึง่คำา  อิติ วา่  
‘นตถิฺ ยอ่มไมม่’ี  อิติ ดงัน้ี  มา  โหต ุจงอยา่ม ี เม แก่เรา,  โภชนุปปฺตติฺฏฺ�านชานนํ  
อ.อนัรูซ้ึง่ทีเ่ป็นทีเ่กดิขึน้แหง่โภชนะ  มา  โหต ุจงอยา่ม’ี  อิติ ดงัน้ี  อนุรทุธฺสกฺเกน 
อนัเจา้ศากยะพระนามวา่อนุรทุธะ  ทตวฺา ถวายแลว้  ภาคภตตฺ ํซึง่ภตัรอนัเป็นสว่น  
อตตฺโน ของตน  อปุริฏฺ�ปจเฺจกพทุธฺสสฺ แก่พระปัจเจกพทุธเจา้ชือ่วา่อุปรฏิฐะ  กตา  
กระทำาแลว้  (อนุรทุธฺสกฺกสสฺ)  อนฺนภารกาเล ในกาลแหง่เจา้ศากยะพระนามวา่ 
อนุรทุธะเป็นบุรษุชือ่วา่อนันภาระ,  สเจ ถา้วา่  อย ํ (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้ศากยะพระนาม
วา่อนุรทุธะน้ี  ปสสิฺสสฺติ จกัเหน็  ตจุฉฺปาตึ ซึง่ถาดอนัเปลา่ไซร,้  (มย)ํ อ.เรา ท.  น  
ลภิสสฺาม จกัไมไ่ด ้ ปวิสิตุ ํเพือ่อนัเขา้ไป  เทวสมาคม ํสูส่มาคมของเทวดา,  สีสมปิฺ 
แม ้อ.ศรีษะ  โน ของเรา ท.  ผเลยยฺ พงึแตก  สตตฺธา โดยสว่นเจด็”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 เหลา่เทวดาผูร้กัษาพระนครคดิวา่ “เจา้อนุรทุธะถวายภตัรทีเ่ป็นสว่นของตวัเองแก่
พระปัจเจกพทุธเจา้ชือ่วา่อุปรฏิฐะ แลว้ตัง้ความปรารถนาไวว้า่ “ขอขา้พเจา้อยา่ไดย้นิ
คำาวา่ ‘ไมม่’ี ขออยา่ไดรู้ท้ ีเ่กดิของโภชนะ’ ดงัน้ี ในกาลทีเ่ป็นบุรษุชือ่วา่อนันภาระ, ถา้
เจา้อนุรทุธะน้ีจกัเหน็ถาดเปลา่ไซร,้ พวกเราจกัไมไ่ดเ้พือ่ทีจ่ะเขา้ไปสูเ่ทวสมาคม, แม้
ศรีษะของพวกเรา กพ็งึแตก ๗ เสีย่ง” 

 นครปรคฺิคาหกิา วเิสสนะของ เทวตาๆ สทุธกตัตาใน จนฺิเตสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
“ปตฺถนา วตุตกมัมะใน กตาๆ กติบทกมัมะวาจก  อนุรทฺุธสกฺเกน อนภหิติกตัตาใน 
กตา  อนุรทฺุธสกฺกสฺส สามสีมัพนัธะใน อนฺนภารกาเลๆ กาลสตัตมใีน กตา  อตฺตโน 
สามสีมัพนัธะใน ภาคภตฺตำๆ  อวตุตกมัมะใน ทตฺวา  อุปรฏฺิ�ปจฺเจกพทฺุธสฺส สมัปทาน
ใน ทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตา  ‘สวนำ สทุธกตัตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
นตฺถ ิสรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน วจนสฺส  เมสมัปทานใน โหตุ  วจนสฺส ฉฏัฐอีวตุต-
กมัมะใน สวนำ  มาศพัท ์ ปฏเิสธะใน โหตุ,  โภชนุปปฺตฺตฏฺิ�านชานนำ สทุธกตัตาใน  
โหตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน โหตุ”  อติศิพัท ์สรปูะใน ปตฺถนา,  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑216 [๑.ยมก

สเจ ปรกิปัปัตถะ  อยำ วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตาใน ปสฺสสฺิสติๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก  ตุจฺฉปาต ึ อวตุตกมัมะใน ปสฺสสฺิสต,ิ  มยำ สทุธกตัตาใน ลภสฺิสามๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทวสมาคมำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน  
ลภสฺิสาม  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ลภสฺิสาม,  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั สสีำๆ  สทุธกตัตา 
ใน ผเลยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  โน สามสีมัพนัธะใน สสีำ  สตฺตธา ตตยิาวเิสสนะ 
ใน ผเลยฺย”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตสุำ ฯ    

 ...............................................................................................................................
๑๕. อถ  นำ  ปาต ึ ทพฺิพปเูวห ิ ปณฺุณำ  อกำส ุฯ

 อถ  (เทวตา)  นำ  ปาต ึ ทพฺิพปเูวห ิ ปณฺุณำ  อกำส ุฯ

 อถ ครัง้นัน้  (เทวตา) อ.เทวดา ท.  อกสํ ุไดก้ระทำาแลว้  นํ  ปาตึ ซึง่ถาดนัน้  ปณฺุณํ 
ใหเ้ป็นถาดอนัเตม็แลว้  ทิพพฺปเูวหิ ดว้ยขนมอนัเป็นทพิย ์ท. ฯ

 ทนีัน้ เหลา่เทวดาไดท้ำาถาดนัน้ใหเ้ตม็ดว้ยขนมทพิยท์ัง้หลาย

 อถ กาลสตัตม ี  เทวตา สทุธกตัตาใน อกำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ  
ปาตึๆ  อวตุตกมัมะใน อกำส ุ ทพฺิพปเูวห ิกรณะใน อกำส ุ ปณฺุณำ วกิตกิมัมะใน อกำส ุฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๖. ตสฺสา  คฬุมณฺฑเล  �เปตฺวา  อุคฺฆาฏติมตฺตาย  ปวูคนฺโธ  สกลนครำ  ฉาเทตฺวา  �ิโต ฯ 

ตสฺสา  (ปาตยิา  ปรุเิสน)  คฬุมณฺฑเล  �เปตฺวา  อุคฺฆาฏติมตฺตาย  (สมานาย),  ปวูคนฺโธ   
สกลนครำ  ฉาเทตฺวา  �ิโต ฯ 

 ตสสฺา  (ปาติยา) เมือ่ถาดนัน้  (ปริุเสน)  คฬุมณฺฑเล  �เปตวฺา  อคุฆฺาฏิตมตตฺาย  
เป็นถาดสกัวา่อนับุรษุวางแลว้ บนสนามเป็นทีเ่ลน่ซึง่ขลุบ เปิดแลว้  (สมานาย) มอียู,่  
ปวูคนฺโธ อ.กลิน่แหง่ขนม  ฉาเทตวฺา  �ิโต ตัง้ ครอบคลุมแลว้  สกลนคร ํซึง่นคร 
ทัง้สิน้ ฯ     

 เมือ่ถาดนัน้ เป็นถาดสกัวา่บุรษุวางไวท้ีม่ณฑลเลน่ขลุบแลว้เปิดฝา กลิน่ขนมปกคลุม
นครทัง้สิน้ตัง้อยู่

 ตสฺสา วเิสสนะของ ปาตยิาๆ ลกัขณะใน สมานายๆ ลกัขณกริยิา  ปรุเิสนๆ อนภหิติ-
กตัตาใน อุคฺฆาฏติ  คฬุมณฺฑเล วสิยาธาระใน �เปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุคฺฆาฏติ-   
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อุคฺฆาฏติมตฺตาย วกิตกิตัตาใน สมานาย,  ปวูคนฺโธ สทุธกตัตาใน �ิโตๆ กติบทกตัตุ-
วาจก  สกลนครำ อวตุตกมัมะใน ฉาเทตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน �ิโต ฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๗. ปวูขณฺฑำ  มเุข  �ปิตมตฺตเมว  สตฺตรสหรณสีหสฺสานิ  อนุผร ิฯ

   ปวูขณฺฑำ  (ขตฺตเิยห)ิ  มเุข  �ปิตมตฺตำ  เอว  (หตฺุวา)  สตฺตรสหรณสีหสฺสานิ  อนุผร ิฯ

 ปวูขณฺฑ ํอ.ชิน้แหง่ขนม  (ขตติฺเยหิ)  มเุข  �ปิตมตตฺ ํ เอว เป็นของสกัวา่ อนักษตัรยิ ์
ท. ทรงวางไวแ้ลว้ ในพระโอษฐน์ัน่เทยีว  (หตุวฺา) เป็นแลว้  อนุผริ แผซ่่านไปตาม
ลำาดบัแลว้  สตตฺรสหรณีสหสสฺานิ สูพ่นัแหง่ประสาทอนัเป็นเครือ่งนำาไปซึง่รสเจด็  
ท. ฯ

 ชิน้ขนม เป็นของเพยีงกษตัรยิท์ ัง้หลายทรงวางไวใ้นพระโอษฐเ์ทา่นัน้ กแ็ผซ่่านไปสู่
เสน้ประสาททีน่ำารส ๗ รสไป

 ปวูขณฺฑำ สทุธกตัตาใน อนุผริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ขตฺตเิยห ิ อนภหิติกตัตาใน 
�ปิต-  มเุข วสิยาธาระใน �ปิต-  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั �ปิตมตฺตำๆ  วกิตกิตัตาใน 
หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน อนุผร ิ สตฺตรสหรณสีหสฺสานิ สมัปาปณุยีกมัมะใน อนุผร ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๘. โส  จนฺิเตส ิ “นาหำ  มาตุ  ปิโย,  เอตฺตกำ  เม  กาลำ  อมิำ  นตฺถปิวูนฺนาม  น  ปจ,ิ  อโิต  

ปฏฺ�าย  อ�ฺ�ำ  ปวูำ  น  ขาทสฺิสามตี ิ เคหำ  คนฺตฺวา  มาตรำ  ปจฺุฉิ  “อมฺม  ตุมฺหากำ  อหำ  
ปิโย,  อปปิฺโยต ิฯ

 โส  (อนุรทฺุโธ)  จนฺิเตส ิ “น  อหำ  มาตุ  ปิโย  (อมฺห)ิ,  (มาตา)  เอตฺตกำ  เม  กาลำ  อมิำ  นตฺถปิวูำ  
นาม  น  ปจ,ิ  (อหำ)  อโิต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  อ�ฺ�ำ  ปวูำ  น  ขาทสฺิสามตี ิ เคหำ  คนฺตฺวา  มาตรำ  
ปจฺุฉ ิ “อมฺม  ตุมฺหากำ  อหำ  ปิโย  (อมฺห)ิ,  (อุทาห ุ อหำ  ตุมฺหากำ)  อปปิฺโย  (อมฺห)ิ”  อติ ิฯ

   โส  (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะนัน้  จินฺเตสิ ทรงดำารแิลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  ปิโย เป็น
ทีร่กั  มาต ุของพระมารดา  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น  น หามไิด,้  (มาตา) อ.พระมารดา  น  
ปจิ ไมท่รงทอดแลว้  อิม ํ นตถิฺปวู ํ นาม ชือ่ซึง่ขนมไมม่น้ีี  เม แก่เรา  กาล ํสิน้กาล  
เอตตฺก ํอนัมปีระมาณเทา่น้ี,  (อห)ํ อ.เรา  น  ขาทิสสฺามิ จกัไมเ่คีย้วกนิ  ปวู ํซึง่ขนม  
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อญฺญํ อนัอืน่  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  อิโต  (กาลโต) แต่กาลน้ี”  อิติ ดงัน้ี  คนฺตวฺา เสดจ็ไป
แลว้  เคห ํสูต่ำาหนกั  ปจุฉิฺ ทลูถามแลว้  มาตร ํซึง่พระมารดา  อิติ วา่  “อมมฺ ขา้แต่ 
เสดจ็แม ่ อห ํอ.หมอ่มฉนั  ปิโย เป็นทีร่กั  ตมุหฺาก ํของพระองค ์ (อมหิฺ) ยอ่มเป็น   
(อทุาห)ุ หรอืวา่  อห ํอ.หมอ่มฉนั  อปปิฺโย ไมเ่ป็นทีร่กั  ตมุหฺาก ํของพระองค ์ (อมหิฺ) 
ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ        

 เจา้อนุรทุธะนัน้ทรงดำารวิา่ “เราเป็นทีร่กัของพระมารดา หามไิด,้ พระมารดาไมท่รง
ทอดขนมไมม่น้ีีแก่เรา ตลอดกาลประมาณเทา่น้ี, เราจกัไมเ่คีย้วกนิขนมอืน่ ตัง้แต่กาล
น้ีไป” ดงัน้ี เสดจ็ไปยงัตำาหนกั ทลูถามพระมารดาวา่ “ขา้แต่เสดจ็แม ่ หมอ่มฉนัเป็น
ทีร่กัของพระองคห์รอืวา่ไมเ่ป็นทีร่กั”

 โส วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตาใน จนฺิเตส ิและ ปจฺุฉ ิ  จนฺิเตส ิกด็ ี  ปจฺุฉ ิกด็ ี 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธนตัถะ  มาตุ สามสีมัพนัธะใน ปิโยๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  มาตา สทุธกตัตาใน  
ปจิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตฺตกำ วเิสสนะของ กาลำ  เม สมัปทานใน ปจ ิ  กาลำ  
อจัจนัตสงัโยคะใน ปจ ิ  อมิำ วเิสสนะของ นตฺถปิวูำ  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั 
นตฺถปิวูำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจ ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ปจ,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ขาทสฺิสามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะ 
ใน ขาทสฺิสาม ิ อ�ฺ�ำ วเิสสนะของ ปวูำๆ  อวตุตกมัมะใน ขาทสฺิสาม ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน 
ขาทสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตส ิ เคหำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน ปจฺุฉิ  มาตรำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิ “อมฺม อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน ปิโยๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อุทาห ุ
ปจุฉนตัถะ  อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน 
อปปิฺโยๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙. “ตาต  เอกกฺขโิน  อกฺข ิ วยิ  หทยำ  วยิ  จ  อตปิิโย  เมต ิฯ  

 (มาตา)  “ตาต  (ตฺวำ)  เอกกฺขโิน  (ปคฺุคลสฺส)  อกฺข ิ วยิ  (จ)  หทยำ  วยิ  จ  อตปิิโย  (อส)ิ  เมต ิ (อาห) ฯ 

(มาตา) อ.พระมารดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ตาต แน่ะลกู  (ตวฺ)ํ อ.เจา้  อติปิโย  
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เป็นทีร่กัยิง่  เม ของเรา  (อสิ) ยอ่มเป็น  อกฺขิ  วิย ราวกะ อ.นยัน์ตา  เอกกฺขิโน  
(ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคล ผูม้นียัน์ตาขา้งเดยีว  จ ดว้ย  หทย ํ วิย  จ ราวกะ อ.หทยัดว้ย”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระมารดาตรสัวา่ “แน่ะลกู เจา้เป็นทีร่กัยิง่ของเรา เหมอืนนยัน์ตาของคนทีม่ดีวงตา
ขา้งเดยีว และเหมอืนดวงใจ”

 มาตา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตา
ใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกกฺขโิน วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
อกฺขิๆ  กด็ ี  หทยำ กด็ ี อุปมาลงิคตัถะ  วยิ สองศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั เอกกฺขโิน  
อกฺข ิและ หทยำ  จศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั เอกกฺขโิน  อกฺข ิ วยิ และ หทยำ  วยิ   
อตปิิโย วกิตกิตัตาใน อส ิ เม สามสีมัพนัธะใน อตปิิโย”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๐. “อถ  กสฺมา  เอตฺตกำ  กาลำ  มยฺหำ  นตฺถปิวูำ  น  ปจตฺิถ  อมฺมาต ิฯ

 (อนุรทฺุโธ)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตุมฺเห)  กสฺมา  เอตฺตกำ  กาลำ  มยฺหำ  นตฺถปิวูำ  น  ปจตฺิถ   
อมฺมาต ิ (อาห) ฯ

   (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะ  (อาห) ทลูแลว้  อิติ วา่  “อมมฺ ขา้แต่เสดจ็แม ่ อถ  (ภาเว) 
ครัน้เมือ่ความเป็นอยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  (ตมุเฺห) อ.พระองค ์  น  ปจิตถฺ ไมท่รง
ทอดแลว้  นตถิฺปวู ํซึง่ขนมไมม่ ี  มยหฺ ํ แก่หมอ่มฉนั  กาล ํ สิน้กาล  เอตตฺก ํ อนัมี
ประมาณเทา่น้ี  กสมฺา เพราะเหตุอะไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

   เจา้อนุรทุธะทลูวา่ “ขา้แต่เสดจ็แม ่เมือ่เป็นเชน่นัน้ เพราะอะไร พระองคจ์งึไมท่รงทอด
ขนมไมม่ใีหแ้ก่หมอ่มฉนั ตลอดกาลประมาณเทา่น้ี”

 อนุรทฺุโธ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  อถ วเิสสนะของ 
ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ปจตฺิถๆ อาขยาตบท 
กตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน ปจตฺิถ  เอตฺตกำ วเิสสนะของ กาลำๆ  อจัจนัตสงัโยคะใน ปจตฺิถ   
มยฺหำ สมัปทานใน ปจตฺิถ  นตฺถปิวูำ อวตุตกมัมะใน ปจตฺิถ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ปจตฺิถ”  
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๑. สา  จลฺุลุปฏฺ�ากำ  ปจฺุฉิ  “อตฺถ ิ ก�ิฺจ ิ ปาตยิำ  ตาตาต ิฯ

 สา  (มาตา)  จลฺุลุปฏฺ�ากำ  ปจฺุฉิ  “อตฺถ ิ ก�ิฺจ ิ (อาหารวตฺถุ)  ปาตยิำ  ตาตาต ิฯ

 สา  (มาตา) อ.พระมารดานัน้  ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  จลฺุลปุฏฺ�าก ํซึง่จลุลุปัฏฐาก  อิติ  
วา่  “ตาต แน่ะพอ่  กิญจิฺ  (อาหารวตถฺ)ุ อ.อาหารวตัถุอะไรๆ  อตถิฺ มอียู ่  ปาติย ํ 
ในถาดหรอื”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

    พระมารดาตรสัถามจลุลุปัฏฐากวา่ “แน่ะพอ่ มอีะไรๆ อยูใ่นถาดหรอื?”

 สา วเิสสนะของ มาตาๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  จลฺุลุปฏฺ�ากำ  
อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉิ  “ตาต อาลปนะ  ก�ฺิจ ิวเิสสนะของ อาหารวตฺถุๆ สทุธกตัตาใน 
อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปาตยิำ วสิยาธาระใน อตฺถ”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๒๒. “ปรปิณฺุณา  อยฺเย  ปาต ี ปเูวห,ิ  เอวรปูา  ปวูา  นาม  เม  น  ทฏฺิ�ปพฺุพาต ิฯ

 (โส  ปรุโิส)  “ปรปิณฺุณา  อยฺเย  ปาต ี ปเูวห,ิ  เอวรปูา  ปวูา  นาม  เม  น  ทฏฺิ�ปพฺุพา  (โหนฺต)ิ”  อติ ิ  
(อาห) ฯ 

 (โส  ปริุโส) อ.บุรษุนัน้  (อาห) ทลูแลว้  อิติ วา่  “อยเฺย ขา้แต่แมเ่จา้  ปาตี อ.ถาด   
ปริปณฺุณา เตม็รอบแลว้  ปเูวหิ ดว้ยขนม ท.,  ปวูา  นาม ชือ่ อ.ขนม ท.  เอวรปูา  
อนัมอียา่งน้ีเป็นรปู  เม  ทิฏฺ�ปพุพฺา เป็นขนม อนัขา้พระองค ์ เหน็แลว้ในกาลก่อน   
(โหนฺติ) ยอ่มเป็น  น หามไิด”้  อิติ ดงัน้ี ฯ  

  บุรษุนัน้ทลูวา่ “ขา้แต่แมเ่จา้ ถาดเตม็บรบิรูณ์ดว้ยขนมทัง้หลาย, ธรรมดาวา่ขนมทัง้
หลายเหน็ปานน้ี ขา้พระองคไ์มเ่คยเหน็มาก่อนเลย”

 โส วเิสสนะของ ปรุโิสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อยฺเย อาลปนะ  
ปาต ีสทุธกตัตาใน ปรปิณฺุณาๆ กติบทกตัตุวาจก  ปเูวห ิกรณะใน ปรปิณฺุณา,  เอวรปูา  
วเิสสนะของ ปวูา  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั ปวูาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม อนภหิติกตัตาใน ทฏฺิ�-  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  ทฏฺิ�ปพฺุพา 
วกิตกิตัตาใน โหนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๒๓. สา  จนฺิเตส ิ “มยฺหำ  ปตฺุโต  ป�ฺุ�วา  กตาภนีิหาโร  ภวสฺิสต,ิ  เทวตาห ิ ปาต ึ ปเูรตฺวา  
ปหติา  ภวสฺิสนฺตตี ิฯ 

 สา  (มาตา)  จนฺิเตส ิ “มยฺหำ  ปตฺุโต  ป�ฺุ�วา  กตาภนีิหาโร  ภวสฺิสต,ิ  (ปวูา)  เทวตาห ิ ปาต ึ  
ปเูรตฺวา  ปหติา  ภวสฺิสนฺตตี ิฯ

  สา  (มาตา) อ.พระมารดานัน้  จินฺเตสิ ทรงดำารแิลว้  อิติ วา่  “ปตุโฺต อ.บุตร  มยหฺ ํ
ของเรา  ปญฺุญวา เป็นผูม้บุีญ  กตาภินีหาโร เป็นผูม้อีภนิิหารอนักระทำาไวแ้ลว้   
ภวิสสฺติ จกัเป็น,  (ปวูา) อ.ขนม ท.  เทวตาหิ  ปาตึ  ปเูรตวฺา  ปหิตา เป็นขนม อนั
เทวดา ท. ยงัถาด ใหเ้ตม็แลว้ สง่ไปแลว้  ภวิสสฺนฺติ จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ  

 พระมารดานัน้ทรงดำารวิา่ “บุตรของเราจกัเป็นผูม้บุีญ มอีภนิิหารทีไ่ดท้ำาไวแ้ลว้, ขนม
ทัง้หลายจกัเป็นของทีเ่หลา่เทวดาพากนัทำาใหเ้ตม็ถาดแลว้สง่ไปให”้

 สา วเิสสนะของ มาตาๆ สทุธกตัตาใน จนฺิเตสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปตฺุโต สทุธ-
กตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน ปตฺุโต  ป�ฺุ�วา กด็ ี
กตาภนีิหาโร กด็ ีวกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  ปวูา สทุธกตัตาใน ภวสฺิสนฺติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  เทวตาห ิอนภหิติกตัตาใน ปหติา  ปาต ึการติกมัมะใน ปเูรตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน ปหติาๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๔. อถ  นำ  ปตฺุโต  “อมฺม  อโิต  ปฏฺ�ายาหำ  อ�ฺ�ำ  ปวูนฺนาม  น  ขาทสฺิสาม,ิ  นตฺถปิวูเมว  

ปเจยฺยาสตี ิฯ  

 อถ  นำ  (มาตรำ)  ปตฺุโต  “อมฺม  อโิต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  อหำ  อ�ฺ�ำ  ปวูำ  นาม  น  ขาทสฺิสาม,ิ  (ตฺวำ)  
นตฺถปิวูเมว  ปเจยฺยาสตี ิ (อาห) ฯ

 อถ ครัง้นัน้  ปตุโฺต อ.พระโอรส  (อาห) ทลูแลว้  นํ  (มาตร)ํ กะพระมารดานัน้  อิติ 
วา่  “อมมฺ ขา้แต่เสดจ็แม ่ อห ํอ.หมอ่มฉนั  น  ขาทิสสฺามิ จกัไมเ่คีย้วกนิ  ปวู ํ นาม 
ชือ่ ซึง่ขนม  อญฺญํ อืน่  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  อิโต  (กาลโต) แต่กาลน้ี,  (ตวฺ)ํ อ.พระองค ์ 
ปเจยยฺาสิ พงึทรงทอด  นตถิฺปวู ํ เอว ซึง่ขนมไมม่นีัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ     

 ทนีัน้ พระโอรสกราบทลูพระมารดาวา่ “ขา้แต่เสดจ็แม ่ หมอ่มฉนัจกัไมเ่คีย้วชือ่ขนม
อยา่งอืน่ ตัง้แต่วนัน้ี, พระองคพ์งึทรงทอดขนมไมม่นีัน่แหละ”
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 อถ กาลสตัตม ี  ปตฺุโต สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
มาตรำๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “อมฺม อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ขาทสฺิสามิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน  
ขาทสฺิสาม ิ อ�ฺ�ำ วเิสสนะของ ปวูำ   นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปวูำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน ขาทสฺิสาม ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ขาทสฺิสาม,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปเจยฺยาสิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นตฺถปิวูำๆ  อวตุตกมัมะใน ปเจยฺยาส”ิ  อติิ
ศพัท ์อาการะ อาห ฯ    

 ...............................................................................................................................
๒๕. สาปิสฺส  ตโต  ปฏฺ�าย,  “ปวูำ  ขาทตุิกาโมมฺหตี ิ  วตฺุเต,  ตุจฺฉปาตเิมว  อ�ฺ�าย   

ปาตยิา  ปฏกุิชฺชตฺิวา  เปเสส ิฯ  

 สาปิ  (มาตา)  อสฺส  (อนุรทฺุธสฺส)   ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย,  “(อหำ)  ปวูำ  ขาทตุิกาโม  อมฺหตี ิ (วจเน  
อนุรทฺุเธน)  วตฺุเต,  ตุจฺฉปาต ึ เอว  อ�ฺ�าย  ปาตยิา  ปฏกุิชฺชตฺิวา  เปเสส ิฯ

 สาปิ  มาตา อ.พระมารดาแมน้ัน้  อสสฺ  (อนุรทุธฺสสฺ) ของเจา้อนุรทุธะนัน้,  (วจเน) 
ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “อห ํอ.หมอ่มฉนั  ขาทิตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเคีย้วกนิ  ปวู ํ
ซึง่ขนม  อมหิฺ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (อนุรทุเฺธน) อนัเจา้อนุรทุธะ  วตุเฺต ทลูแลว้,   
ปฏิกชุชิฺตวฺา ทรงครอบแลว้  ตจุฉฺปาตึ  เอว ซึง่ถาดเปลา่นัน่เทยีว  ปาติยา ดว้ยถาด  
อญฺญาย ใบอืน่  เปเสสิ ทรงสง่ไปแลว้  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนัน้ ฯ   

 พระมารดาแมน้ัน้ของเจา้อนุรทุธะนัน้, เมือ่เจา้อนุรทุธะกราบทลูวา่ “หมอ่มฉนัมคีวาม
ประสงคจ์ะเคีย้วกนิขนม”, ทรงใชถ้าดใบอืน่ครอบถาดเปลา่นัน่แหละ แลว้จงึทรงสง่ไป
ตัง้แต่บดันัน้

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั สาๆ วเิสสนะของ มาตาๆ สทุธกตัตาใน เปเสสิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ อนุรทฺุธสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มาตา  ตโต วเิสสนะ
ของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน เปเสส,ิ  “อหำ สทุธกตัตาใน 
อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปวูำ อวตุตกมัมะใน ขาทตุิกาโมๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”ิ  
อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  อนุรทฺุเธน อนภหิติกตัตาใน 
วตฺุเต,  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตุจฺฉปาตึๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏกุิชฺชตฺิวา  อ�ฺ�าย   
วเิสสนะของ ปาตยิาๆ กรณะใน ปฏกุิชฺชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เปเสส ิฯ



๑๒. เรื่องพระเทวทัต (ตัดงา) 223วรรค]

๒๖. ยาว  อคารมชฺเฌ  วส,ิ  ตาวสฺส  เทวตา  ทพฺิพปเูว  ปหณิสึ ุฯ 

  (อนุรทฺุโธ)  ยาว  อคารมชฺเฌ  วส,ิ  ตาว  อสฺส  (อนุรทฺุธสฺส)  เทวตา  ทพฺิพปเูว  ปหณิสึ ุฯ

 (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะ  วสิ ประทบัอยูแ่ลว้  อคารมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่เรอืน  
ยาว เพยีงใด,  เทวตา อ.เทวดา ท.  ปหิณึส ุสง่ไปแลว้  ทิพพฺปเูว ซึง่ขนมอนัเป็น
ทพิย ์ท.  อสสฺ  (อนุรทุธฺสสฺ) แก่เจา้อนุรทุธะนัน้  ตาว เพยีงนัน้ ฯ

 เจา้อนุรทุธะประทบัอยูใ่นทา่มกลางเรอืนเพยีงใด เหลา่เทวดากส็ง่ขนมทพิยท์ัง้หลาย
ไปใหแ้ก่เจา้อนุรทุธะเพยีงนัน้

 อนุรทฺุโธ สทุธกตัตาใน วสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวศพัท ์ปรจิเฉทนตัถะ  อคาร-
มชฺเฌ วสิยาธาระใน วส,ิ  เทวตา สทุธกตัตาใน ปหณิสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตาว-
ศพัท ์ปรจิเฉทนตัถะ  อสฺส วเิสสนะของ อนุรทฺุธสฺสๆ สมัปทานใน ปหณิสึ ุ ทพฺิพปเูว 
อวตุตกมัมะใน ปหณิสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๒๗. โส  เอตฺตกำปิ  อชานนฺโต  ปพฺพชฺชนฺนาม  ก ึ ชานิสฺสต,ิ  ตสฺมา  “กา  เอสา  ปพฺพชฺชา   

นามาต ิ  ภาตรำ  ปจฺุฉิตฺวา,  “โอหารติเกสมสฺสนุา  กาสายนิวตฺเถน  กฏฺ�ตฺถเร  วา   
วทิลม�ฺจเก  วา  นิปชฺชตฺิวา  ปิณฺฑาย  จรนฺเตน  วหิรติพฺพำ,  เอสา  ปพฺพชฺชา   
นามาต ิ วตฺุเต,  “ภาตกิ  อหำ  สขุมุาโล,  นาหำ  สกฺขสฺิสาม ิ ปพฺพชตุินฺต ิ อาห ฯ

 โส  (อนุรทฺุโธ)  เอตฺตกำปิ  (กมฺมนฺตำ)  อชานนฺโต  ปพฺพชฺชำ  นาม  ก ึ  ชานิสฺสต,ิ  ตสฺมา  (โส   
อนุรทฺุโธ)  “กา  เอสา  ปพฺพชฺชา  นามาต ิ  ภาตรำ  ปจฺุฉตฺิวา,  “โอหารติเกสมสฺสนุา  กาสาย- 
นิวตฺเถน  กฏฺ�ตฺถเร  วา  วทิลม�ฺจเก  วา  นิปชฺชตฺิวา  ปิณฺฑาย  จรนฺเตน  (ปคฺุคเลน)   
วหิรติพฺพำ,  เอสา  (กริยิา)  ปพฺพชฺชา  นามาต ิ (วจเน  ภาตรา)  วตฺุเต,  “ภาตกิ  อหำ  สขุมุาโล   
(อมฺห)ิ,  น  อหำ  สกฺขสฺิสาม ิ ปพฺพชตุินฺต ิ อาห ฯ

 โส  (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะนัน้  อชานนฺโต ไมท่รงรูอ้ยู ่  (กมมฺนฺต)ํ ซึง่การงาน  
เอตตฺกปิํ แมอ้นัมปีระมาณเทา่น้ี  ชานิสสฺติ จกัทรงรู ้  ปพพฺชชฺ ํ  นาม ชือ่ ซึง่การ
บวช  กึ อยา่งไร,  ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  (โส  อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะนัน้  ปจุฉิฺตวฺา  
ทลูถามแลว้  ภาตร ํ ซึง่พระภาดา  อิติ วา่  “เอสา  ปพพฺชชฺา  นาม ชือ่ อ.การ
บวชนัน่  กา อยา่งไร?”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “(ปคุคฺเลน) อนั



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑224 [๑.ยมก

บุคคล  โอหาริตเกสมสสฺนุา  กาสายนิวตเฺถน  กฏฺ�ตถฺเร  วา  วิทลมญจฺเก  วา   
นิปชชิฺตวฺา  ปิณฺฑาย  จรนฺเตน ผูม้ผีมและหนวดอนัปลงลงแลว้ ผูม้ผีา้กาสายะอนั
นุ่งแลว้ นอนแลว้ บนทีล่าดอนับุคคลกระทำาแลว้ดว้ยไมห้รอื หรอืวา่ บนเตยีงอนับุคคล 
ถกัแลว้ดว้ยหวาย เทีย่วไปอยู ่เพือ่บณิฑบาต  วิหริตพพฺ ํพงึอยู,่  เอสา  (กิริยา) อ.กริยิา
นัน่  ปพพฺชชฺา  นาม ชือ่วา่การบวช”  อิติ ดงัน้ี  (ภาตรา) อนัพระภาดา  (วตุเฺต) ตรสั
แลว้,  อาห ทลูแลว้  อิติ วา่  “ภาติก ขา้แต่พระภาดา  อห ํอ.หมอ่มฉนั  สขุมุาโล  
เป็นผูล้ะเอยีดออ่น  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  อห ํ อ.หมอ่มฉนั  น  สกฺขิสสฺามิ จกัไมอ่าจ   
ปพพฺชิตุ ํเพือ่อนับวช”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เจา้อนุรทุธะนัน้ไมท่รงรูก้ารงานแมป้ระมาณเทา่น้ี จกัทรงทราบการบวชไดอ้ยา่งไร, 
เพราะฉะนัน้ เจา้อนุรทุธะนัน้ทลูถามพระภาดาวา่ “ธรรมดาวา่การบวชนัน่ เป็น
อยา่งไร?” เมือ่พระภาดาตรสับอกวา่ “บุคคลมกีารปลงผมปลงหนวด นุ่งหม่ผา้กาสายะ 
นอนบนทีล่าดทีท่ำาดว้ยไมห้รอืบนเตยีงทีถ่กัดว้ยหวาย แลว้เทีย่วบณิฑบาต พงึอยู,่ 
กริยิานัน่ ชือ่วา่การบวช” จงึกราบทลูวา่ “ขา้แต่เสดจ็พี ่ หมอ่มฉนัเป็นสขุมุาลชาต ิ
หมอ่มจกัไมอ่าจเพือ่จะบวชได”้

   โส วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตาใน ชานิสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิ-
ศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เอตฺตกำๆ  วเิสสนะของ กมฺมนฺตำๆ  อวตุตกมัมะใน อชานนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ อนุรทฺุโธ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้ ปพฺพชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน 
ชานิสฺสต ิ กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ,  ตสฺมา เหตวตัถะ  โส วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตา 
ใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กา กด็ ี เอสา กด็ ีวเิสสนะของ ปพฺพชฺชา  นามศพัท ์
สญัญาโชตกะเขา้กบั ปพฺพชฺชาๆ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์ อาการะใน ปจฺุฉตฺิวา  ภาตรำ  
อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห,  โอหารติเกสมสฺสุนา กด็ ี กาสาย-
นิวตฺเถน กด็ ี  จรนฺเตน กด็ ี วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ อนภหิติกตัตาใน วหิรติพฺพำๆ   
กติบทภาววาจก  กฏฺ�ตฺถเร กด็ ี วทิลม�ฺจเก กด็ ีวสิยาธาระใน นิปชฺชตฺิวา  วา สอง
ศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั กฏฺ�ตฺถเร และ วทิลม�ฺจเก  นิปชฺชตฺิวา ปพุพกาลกริยิา 
ใน จรนฺเตน  ปิณฺฑาย สมัปทานใน จรนฺเตน,  เอสา วเิสสนะของ กริยิาๆ ลงิคตัถะ     
นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั ปพฺพชฺชาๆ วเิสสนะของ กริยิา”  อติศิพัท ์ สรปูะ 
ใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  ภาตรา อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,   
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“ภาตกิ อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สขุมุาโล วกิต-ิ 
กตัตาใน อมฺห,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน สกฺขสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน สกฺขสฺิสาม ิ ปพฺพชตุิำ ตุมตัถสมัปทานใน สกฺขสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๘. “เตนห ิ ตาต  กมฺมนฺตำ  อุคฺคเหตฺวา  ฆราวาสำ  วส,  น  ห ิ สกฺกา  อมฺเหส ุ เอเกน  

อปพฺพชตุินฺต ิ อาห ฯ 

 (ภาตา)  “เตนห ิ ตาต  (ตฺวำ)  กมฺมนฺตำ  อุคฺคเหตฺวา  ฆราวาสำ  วส,  น  ห ิ สกฺกา  อมฺเหส ุ เอเกน  
(ปคฺุคเลน)  อปพฺพชตุินฺต ิ อาห ฯ

  (ภาตา) อ.พระภาดา  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ตาต แน่ะพอ่  เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตวฺ)ํ 
อ.เจา้  อคุคฺเหตวฺา เรยีนเอาแลว้  กมมฺนฺต ํซึง่การงาน  วส จงอยู ่ ฆราวาส ํอยูค่รอง
ในเรอืน,  หิ เพราะวา่  อมเฺหส ุ เอเกน  (ปคุคฺเลน) อนั- ในเรา ท. หนา -บุคคล ผูห้น่ึง  
น  สกฺกา ไมอ่าจ  อปพพฺชิตุ ํเพือ่อนัไมบ่วช”  อิติ ดงัน้ี ฯ

   พระภาดาตรสัวา่  อติ ิวา่  “แน่ะพอ่ ถา้เชน่นัน้ เจา้จงเรยีนการงานแลว้อยูค่รองเรอืน, 
เพราะวา่ บรรดาเราทัง้สอง บุคคลหน่ึง ไมอ่าจเพือ่จะไมบ่วช”

 ภาตา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  เตนห ิอุยโยชนตัถะ   
ตฺวำ สทุธกตัตาใน วสๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กมฺมนฺตำ อวตุตกมัมะใน อุคฺคณฺหตฺิวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน วส  ฆราวาสำ กริยิาวเิสสนะใน วส,  หศิพัท ์ เหตุโชตกะ  อมฺเหส ุ 
นิทธารณะใน เอเกน  ปคฺุคเลน  เอเกน วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ นิทธารณยีะและ 
อนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺกา  อปพฺพชตุิำ  
ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๙. อถ  นำ  “โก  เอโส  กมฺมนฺโต  นามาต ิ ปจฺุฉ ิฯ 

  อถ  (อนุรทฺุโธ)  นำ  (ภาตรำ)  “โก  เอโส  กมฺมนฺโต  นามาต ิ ปจฺุฉ ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะ  ปจุฉิฺ ทลูถามแลว้  นํ  (ภาตร)ํ ซึง่พระภาดา  
อิติ วา่  “เอโส  กมมฺนฺโต  นาม ชือ่ อ.การงานนัน่  โก อะไร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ เจา้อนุรทุธะทลูถามกบัพระภาดาวา่ “ชือ่วา่การงานนัน่ เป็นอยา่งไร?”

 อถ กาลสตัตม ี อนุรทฺุโธ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
ภาตรำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “โก กด็ ี เอโส กด็ ีวเิสสนะของ 
กมฺมนฺโต  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั กมฺมนฺโตๆ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน 
ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๐. ภตฺตุฏฺ�านฏฺ�านำปิ  อชานนฺโต  กุลปตฺุโต  กมฺมนฺตำ  นาม  ก ึ ชานิสฺสต ิฯ

 กลุปตุโฺต อ.กุลบุตร  อชานนฺโต ผูไ้มรู่อ้ยู ่  ภตตฺฏฺุ�านฏฺ�านํปิ แมซ้ึง่ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ขึน้
แหง่ภตัร  ชานิสสฺติ จกัรู ้ กมมฺนฺต ํ นาม ชือ่ ซึง่การงาน  กึ อยา่งไร? 

 กุลบุตรผูไ้มรู่แ้มส้ถานทีต่ ัง้ขึน้ของภตัร จกัรูจ้กัธรรมดาวา่การงานไดอ้ยา่งไร?

 อชานนฺโต วเิสสนะของ กุลปตฺุโตๆ สทุธกตัตาใน ชานิสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ภตฺตุฏฺ�านฏฺ�านำๆ อวตุตกมัมะใน อชานนฺโต  นามศพัท ์
สญัญาโชตกะเขา้กบั กมฺมนฺตำๆ  อวตุตกมัมะใน ชานิสฺสต ิ กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๑. เอกทวิสำ  ห ิ ตณฺิณำ  ขตฺตยิานำ  กถา  อุทปาท ิ “ภตฺตำ  นาม  กุห ึ อุฏฺ�หตตี ิฯ

 เอกทวิสำ  ห ิ ตณฺิณำ  ขตฺตยิานำ  กถา  อุทปาท ิ “ภตฺตำ  นาม  กุห ึ (�าเน)  อุฏฺ�หตตี ิฯ

 หิ ก ็ เอกทิวส ํในวนัหน่ึง  กถา อ.วาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  อิติ วา่  “ภตตฺ ํ นาม ชือ่ 
อ.ภตัร  อฏฺุ�หติ ยอ่มตัง้ขึน้  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี  อทุปาทิ ไดเ้กดิขึน้
แลว้  ขตติฺยานํ แก่กษตัรยิ ์ท.  ติณฺณํ สาม ฯ
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 ก ็ในวนัหน่ึง เกดิเรือ่งสนทนาขึน้วา่ “ธรรมดาวา่ภตัร ตัง้ขึน้ ณ ที่่ไหน”

 หศิพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  เอกทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน อุทปาท ิ  กถา สทุธกตัตา
ใน อุทปาทิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตณฺิณำ วเิสสนะของ ขตฺตยิานำๆ สมัปทานใน  
อุทปาท ิ“นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ภตฺตำๆ  สทุธกตัตาใน อุฏฺ�หติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน อุฏฺ�หต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน กถา ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๒.   กมฺิพโิล  อาห  “โกฏฺเ�  อุฏฺ�หตตี ิฯ

 กมฺิพโิล  อาห  “(ภตฺตำ)  โกฏฺเ�  อุฏฺ�หตตี ิฯ

   กิมพิฺโล อ.เจา้กมิพลิะ  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “(ภตตฺ)ํ อ.ภตัร  อฏฺุ�หติ ยอ่มตัง้ขึน้  
โกฏฺเ� ในฉาง”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 เจา้กมิพลิะตรสัวา่ “ภตัรยอ่มตัง้ขึน้ในฉาง”

 กมฺิพโิล สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภตฺตำ สทุธกตัตาใน อุฏฺ�หติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โกฏฺเ� วสิยาธาระใน อุฏฺ�หต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๓. อถ  นำ  ภทฺทโิย  “ตฺวำ  ภตฺตสฺส  อุฏฺ�านฏฺ�านำ  น  ชานาส,ิ  ภตฺตนฺนาม  อุกฺขลยิำ   

อุฏฺ�หตตี ิ อาห ฯ  

 อถ  นำ  (กมฺิพลิำ)  ภทฺทโิย  “ตฺวำ  ภตฺตสฺส  อุฏฺ�านฏฺ�านำ  น  ชานาส,ิ  ภตฺตำ  นาม  อุกฺขลยิำ   
อุฏฺ�หตตี ิ อาห ฯ

 อถ ครัง้นัน้  ภททิฺโย อ.เจา้ภทัทยิะ  อาห ตรสัแลว้  นํ  (กิมพิฺล)ํ กะเจา้กมิพลิะนัน้   
อิติ วา่  “ตวฺ ํอ.ทา่น  น  ชานาสิ ยอ่มไมรู่ ้ อฏฺุ�านฏฺ�านํ ซึง่ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ขึน้  ภตตฺสสฺ 
แหง่ภตัร,  ภตตฺ ํ นาม ชือ่ อ.ภตัร  อฏฺุ�หติ ยอ่มตัง้ขึน้  อกฺุขลิย ํในหมอ้”  อิติ ดงัน้ี ฯ   

 ทนีัน้ เจา้ภทัทยิะตรสักบัเจา้กมิพลิะวา่ “ทา่นไมรู่จ้กัสถานทีต่ ัง้ขึน้แหง่ภตัร, ธรรมดา
วา่ภตัรยอ่มตัง้ขึน้ในหมอ้” 
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 อถ กาลสตัตม ี ภทฺทโิย สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
กมฺิพลิำๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน ชานาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ภตฺตสฺส สามสีมัพนัธะใน อุฏฺ�านฏฺ�านำๆ อวตุตกมัมะใน ชานาส ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน 
ชานาส,ิ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ภตฺตำๆ  สทุธกตัตาใน อุฏฺ�หติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อุกฺขลยิำ วสิยาธาระใน อุฏฺ�หต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๔. อนุรทฺุโธ  “ตุมฺเห  เทฺวปิ  น  ชานาถ,  ภตฺตนฺนาม  รตนมกุลาย  สวุณฺณปาตยิำ   

อุฏฺ�หตตี ิ อาห ฯ

 อนุรทุโฺธ อ.เจา้อนุรทุธะ  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ตมุเฺห อ.ทา่น ท.  เทวฺปิ แมท้ัง้สอง  
น  ชานาถ ยอ่มไมรู่,้  ภตตฺ ํ นาม ชือ่ อ.ภตัร  อฏฺุ�หติ ยอ่มตัง้ขึน้  สวุณฺณปาติย ํ 
ในภาดอนัเป็นวกิารแหง่ทอง  รตนมกลุาย มศีอกกำาเป็นประมาณ”  อิติ ดงัน้ี ฯ     

 เจา้อนุรทุธะตรสัวา่ “พวกทา่นแมท้ัง้สองยอ่มไมรู่,้ ธรรมดาวา่ภตัรยอ่มตัง้ขึน้ในถาด
ทองขนาดเทา่ศอกกำา”

 อนุรทฺุโธ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั 
เทฺวๆ วเิสสนะของ ตุมฺเหๆ สทุธกตัตาใน ชานาถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์
ปฏเิสธะใน ชานาถ,  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ภตฺตำๆ  สทุธกตัตาใน อุฏฺ�หติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  รตนมกุลายๆ วเิสสนะของ สวุณฺณปาตยิำๆ  วสิยาธาระใน  
อุฏฺ�หต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๕. เตส ุ กริ  เอกทวิสำ  กมฺิพโิล  โกฏฺ�โต  วหี ี โอตารยิมาเน  ทสฺิวา  “เอเต  โกฏฺ�เกเยว  

ชาตาต ิ ส�ฺ�ี  อโหส ิฯ

 เตส ุ (ขตฺตเิยส)ุ  กริ  เอกทวิสำ  กมฺิพโิล  (ปคฺุคเลน)  โกฏฺ�โต  วหี ี โอตารยิมาเน  ทสฺิวา  “เอเต  
(วหีโย)  โกฏฺ�เก  เอว  ชาตาต ิ ส�ฺ�ี  อโหส ิฯ

   กิร ไดย้นิวา่  เอกทิวส ํในวนัหน่ึง  เตส ุ (ขตติฺเยส)ุ  กิมพิฺโล อ.- ในกษตัรยิ ์ท. เหลา่นัน้
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หนา -เจา้กมิพลิะ  ทิสวฺา เหน็แลว้  วีหี ซึง่ขา้วเปลอืก ท.  (ปคุคฺเลน)  โอตาริยมาเน  
อนั- อนับุคคล -ใหข้า้มลงอยู ่ โกฏฺ�โต จากฉาง  สญฺญี เป็นผูม้คีวามสำาคญั  อิติ วา่   
“เอเต  (วีหโย) อ.ขา้วเปลอืก ท. เหลา่นัน่  ชาตา เกดิแลว้  โกฏฺ�เก  เอว ในฉาง 
นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ     

 ไดย้นิวา่ ในวนัหน่ึง บรรดากษตัรยิเ์หลา่นัน้ เจา้กมิพลิะเหน็ขา้วเปลอืกทีเ่ขากำาลงันำา
ลงจากฉาง ไดเ้ป็นผูม้คีวามสำาคญัวา่ “ขา้วเปลอืกเหลา่นัน่เกดิทีฉ่างนัน่แหละ”

 กริ อนุสสวนตัถะ  เอกทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน อโหส ิ  เตส ุวเิสสนะของ ขตฺตเิยสุๆ  
นิทธารณะใน กมฺิพโิลๆ นิทธารณยีะและสทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน โอตารยิมาเน  โกฏฺ�โต อปาทานใน โอตารยิมาเน  วหี ี 
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา  โอตารยิมาเน วเิสสนะของ วหี ี  ทสฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน 
อโหส ิ “เอเต วเิสสนะของ วหีโยๆ สทุธกตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั โกฏฺ�เกๆ วสิยาธาระใน ชาตา”  อติศิพัท ์สรปูะใน ส�ฺ�ีๆ วกิตกิตัตา 
ใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๖. ภทฺทโิยปิ  เอกทวิสำ  อุกฺขลโิต  ภตฺตำ  วฑฺฒยิมานำ  ทสฺิวา  “อุกฺขลยิ�ฺเ�ว  อุปปฺนฺนนฺต ิ 

ส�ฺ�ี  อโหส ิฯ

 ภทฺทโิยปิ  เอกทวิสำ  อุกฺขลโิต  ภตฺตำ  (ปคฺุคเลน)  วฑฺฒยิมานำ  ทสฺิวา  “(เอตำ  ภตฺตำ)  อุกฺขลยิำ  เอว  
อุปปฺนฺนนฺต ิ ส�ฺ�ี  อโหส ิฯ

 เอกทิวส ํในวนัหน่ึง  ภททิฺโยปิ แม ้อ.เจา้ภทัทยิะ  ทิสวฺา ทรงเหน็แลว้  ภตตฺ ํซึง่ภตัร  
(ปคุคฺเลน)  วฑฒิฺยมานํ อนั- อนับุคคล -คดอยู ่ อกฺุขลิโต จากหมอ้ขา้ว  สญฺญี เป็นผู้
มคีวามสำาคญั  อิติ วา่  “(เอต ํ ภตตฺ)ํ อ.ภตัรนัน่  อปุปฺนฺนํ เกดิขึน้แลว้  อกฺุขลิย ํ เอว 
ในหมอ้นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 ในวนัหน่ึง แมเ้จา้ภทัทยิะทรงเหน็ภตัรทีเ่ขากำาลงัคดจากหมอ้ขา้ว ไดเ้ป็นผูม้คีวาม
สำาคญัวา่ “ภตัรนัน่เกดิขึน้ในหมอ้นัน่แหละ”
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 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ภทฺทโิยๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เอกทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน อโหส ิ อุกฺขลโิต อปาทานใน วฑฺฒยิมานำ  ภตฺตำ อวตุต-
กมัมะใน ทสฺิวา  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน วฑฺฒยิมานำๆ วเิสสนะของ ภตฺตำ  ทสฺิวา 
ปพุพกาลกริยิาใน อโหส ิ “เอตำ วเิสสนะของ ภตฺตำๆ  สทุธกตัตาใน อุปปฺนฺนำๆ กติบท-
กตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั อุกฺขลยิำๆ  วสิยาธาระใน อุปปฺนฺนำ”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน ส�ฺ�ีๆ วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๗. อนุรทฺุเธน  ปน  เนว  วหี ี  โกฏฺเฏนฺตา  น  ภตฺตำ  ปเจนฺตา  วา  วฑฺเฒนฺตา  วา   

ทฏฺิ�ปพฺุพา,  วฑฺเฒตฺวา  ปน  ปรุโต  �ปิตเมว  ปสฺสต ิฯ 

 อนุรทฺุเธน  ปน  เนว  วหี ี  โกฏฺเฏนฺตา  (ชนา)  ทฏฺิ�ปพฺุพา  (โหนฺต)ิ,  (อนุรทฺุเธน)  น  ภตฺตำ   
ปเจนฺตา  วา  (ภตฺตำ)  วฑฺเฒนฺตา  วา  (ชนา  ทฏฺิ�ปพฺุพา  โหนฺต)ิ,  (อนุรทฺุโธ ปคฺุคเลน)   
วฑฺเฒตฺวา  ปน  ปรุโต  �ปิตำ  เอว  (ภตฺตำ)  ปสฺสต ิฯ

 ปน สว่นวา่  (ชนา) อ.ชน ท.  โกฏฺเฏนฺตา ผูซ้อ้มอยู ่ วีหี ซึง่ขา้วเปลอืก ท.  อนุรทุเฺธน 
ทิฏฺ�ปพุพฺา เป็นผู ้ อนัเจา้อนุรทุธะ เหน็แลว้ในกาลก่อน  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น  เนว 
หามไิดน้ัน่เทยีว,  (ชนา) อ.ชน ท.  ปเจนฺตา ผูห้งุอยู ่ ภตตฺ ํซึง่ภตัร  วา หรอื  วา หรอื
วา่  (ภตตฺ ํ วฑเฺฒนฺตา) ยงัภตัร ใหเ้จรญิอยู ่ อนุรทุเฺธน  ทิฏฺ�ปพุพฺา เป็นผู ้อนัเจา้
อนุรทุธะ เหน็แลว้ในกาลก่อน  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น  น หามไิด,้  ปน แต่วา่  (อนุรทุโฺธ)  
อ.เจา้อนุรทุธะ  ปสสฺติ ยอ่มเหน็  (ภตตฺ)ํ ซึง่ภตัร  (ปคุคฺเลน)  วฑเฺฒตวฺา  ปรุโต  
�ปิต ํ เอว อนั- อนับุคคล ใหเ้จรญิแลว้ วางไวแ้ลว้ ในทีข่า้งพระพกัตรน์ัน่เทยีว ฯ

 สว่นพวกชนผูซ้อ้มขา้วเปลอืกทัง้หลาย เจา้อนุรทุธะไมเ่คยเหน็มาก่อน, พวกชนผูห้งุ
ภตัรหรอืผูค้ดภตัร เจา้อนุรทุธะกไ็มเ่คยเหน็มาก่อนเชน่กนั แต่เจา้อนุรทุธะยอ่มเหน็
ภตัรทีบุ่คคลคดวางไวข้า้งหน้าเทา่นัน้

 ปน ปักขนัตรโชตกะ  โกฏฺเฏนฺตา วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อนุรทฺุเธน อนภหิติกตัตาใน ทฏฺิ�-  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั นๆ 
ศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  วหี ีอวตุตกมัมะใน โกฏฺเฏนฺตา  ทฏฺิ�ปพฺุพา วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ    
ปเจนฺตา กด็ ี วฑฺเฒนฺตา กด็ ีวเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อนุรทฺุเธน อนภหิติกตัตาใน ทฏฺิ�-  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  ภตฺตำ อวตุตกมัมะ 
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ใน ปเจนฺตา และการติกมัมะใน วฑฺเฒนฺตา  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ภตฺตำ   
ปเจนฺตา และ ภตฺตำ  วฑฺเฒนฺตา  ทฏฺิ�ปพฺุพา วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  
อนุรทฺุโธ สทุธกตัตาใน ปสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน �ปิตำ  
วฑฺเฒตฺวา  ปพุพกาลกริยิาใน �ปิตำ  ปรุโต อาธาระใน �ปิตำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
�ปิตำๆ  วเิสสนะของ ภตฺตำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๘. โส  “ภุ�ฺชตุิกามกาเล  ภตฺตำ  ปาตยิำ  อุฏฺ�หตตี ิ ส�ฺ�มกาส ิฯ 

 โส  (อนุรทฺุโธ)  “(อตฺตโน)  ภุ�ฺชตุิกามกาเล  ภตฺตำ  ปาตยิำ  อุฏฺ�หตตี ิ ส�ฺ�ำ  อกาส ิฯ 

 โส  (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะนัน้  อกาสิ ไดท้รงกระทำาแลว้  สญฺญํ ซึง่ความสำาคญั   
อิติ วา่  “ภตตฺ ํอ.ภตัร  อฏฺุ�หติ ยอ่มตัง้ขึน้  ปาติย ํในถาด  (อตตฺโน)  ภญุชิฺตกุาม-
กาเล ในกาล- แหง่พระองค ์-เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนับรโิภค”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เจา้อนุรทุธะไดท้ำาความสำาคญัวา่ “ภตัรยอ่มตัง้ขึน้ในถาดในเวลาทีพ่ระองคป์ระสงคท์ี่
จะบรโิภค”   

  โส วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภตฺตำ สทุธ-
กตัตาใน อุฏฺ�หติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภุ�ฺชตุิกามกาเล กาลสตัตมใีน อุฏฺ�หต ิ 
ปาตยิำ วสิยาธาระใน อุฏฺ�หต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน ส�ฺ�ำ อวตุตกมัมะใน อกาส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๓๙. เอวำ  ตโยปิ  เต  ภตฺตุฏฺ�านฏฺ�านำปิ  น  ชานนฺต ิฯ

 เอวำ  ตโยปิ  เต  (ขตฺตยิา)  ภตฺตุฏฺ�านฏฺ�านำปิ  น  ชานนฺต ิฯ

 เต  (ขตติฺยา) อ.กษตัรยิ ์ ท. เหลา่นัน้  ตโยปิ แมส้าม  น  ชานนฺติ ยอ่มไมท่รงรู ้  
ภตตฺฏฺุ�านฏฺ�านํปิ แมซ้ึง่ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ขึน้แหง่ภตัร  เอว ํดว้ยประการฉะน้ี ฯ

 กษตัรยิท์ ัง้หลายเหลา่นัน้แมท้ัง้สามพระองค ์ ไมท่รงทราบแมท้ีเ่ป็นทีต่ ัง้ขึน้แหง่ภตัร 
ดว้ยประการฉะน้ี

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ตโยๆ กด็ ี  เต กด็ ีวเิสสนะของ ขตฺตยิาๆ สทุธกตัตาใน 
ชานนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ ปการตัถะ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั  ภตฺตุฏฺ- 
�านฏฺ�านำๆ อวตุตกมัมะใน ชานนฺต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานนฺต ิฯ    
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๔๐. เตนายำ  “โก  เอส  กมฺมนฺโต  นามาต ิ ปจฺุฉตฺิวา  “ป�มำ  เขตฺตำ  กสาเปตพฺพนฺตอิาทกิำ   
สำวจฺฉเร  สำวจฺฉเร  กตฺตพฺพำ  กจฺิจำ  สตฺุวา  “กทา  กมฺมนฺตานำ  อนฺโต  ป�ฺ�ายสฺิสต,ิ  
กทา  มยำ  อปโฺปสฺสกฺุกา  โภเค  ภุ�ฺชสฺิสามาต ิ วตฺวา,  กมฺมนฺตานำ  อปรยินฺตตาย   
อกฺขาตาย,  “เตนห ิ ตฺว�ฺเ�ว  ฆราวาสำ  วส,  น  มยฺหำ  เอเตน  อตฺโถต ิ วตฺวา  มาตรำ  
อุปสงฺกมตฺิวา  “อนุชานาห ิ  มำ  อมฺม,  อหำ  ปพฺพชสฺิสามตี ิ  วตฺวา,  ตาย  ตกฺิขตฺตุำ   
ปฏกฺิขปิิตฺวา  “สเจ  เต  สหายโก  ภทฺทยิราชา  ปพฺพชสฺิสต,ิ  เตน  สทฺธ ึ ปพฺพชาหตี ิ 
วตฺุเต,  ตำ  อุปสงฺกมตฺิวา  “มม  โข  สมฺม  ปพฺพชฺชา  ตว  ปฏพิทฺธาต ิ วตฺวา  ตำ  นานป-ฺ
ปกาเรห ิ ส�ฺ�าเปตฺวา  สตฺตเม  ทวิเส  อตฺตนา  สทฺธ ึ ปพฺพชตฺถาย  ปฏ�ิฺ�ำ  คณฺห ิฯ 

 เตน  อยำ  (อนุรทฺุโธ)  “โก  เอโส  กมฺมนฺโต  นามาต ิ ปจฺุฉตฺิวา  “(ตยา)  ป�มำ  เขตฺตำ  กสาเปตพฺพนฺต-ิ 
อาทกิำ  สำวจฺฉเร  สำวจฺฉเร  (ปคฺุคเลน)  กตฺตพฺพำ  กจฺิจำ  สตฺุวา  “กทา  กมฺมนฺตานำ  อนฺโต   
ป�ฺ�ายสฺิสต,ิ  กทา  มยำ  อปโฺปสฺสกฺุกา  โภเค  ภุ�ฺชสฺิสามาต ิ  วตฺวา,  (ภาตรา)  กมฺมนฺตานำ   
อปรยินฺตตาย  อกฺขาตาย,  “เตนห ิ ตฺว�ฺเ�ว  ฆราวาสำ  วส,  น  มยฺหำ  เอเตน  (ฆราวาเสน)  อตฺโถ   
(อตฺถ)ิ”  อติ ิ  วตฺวา  มาตรำ  อุปสงฺกมตฺิวา  “(ตฺวำ)  อนุชานาห ิ  มำ  อมฺม,  อหำ  ปพฺพชสฺิสามตี ิ  
วตฺวา,  ตาย  (มาตรา)  ตกฺิขตฺตุำ  ปฏกฺิขปิิตฺวา  “สเจ  เต  สหายโก  ภทฺทยิราชา  ปพฺพชสฺิสต,ิ  (ตฺวำ)  
เตน  (ภทฺทยิร�ฺ�า)  สทฺธ ึ ปพฺพชาหตี ิ (วจเน)  วตฺุเต,  ตำ  (ภทฺทยิราชานำ)  อุปสงฺกมตฺิวา  “มม  
โข  สมฺม  ปพฺพชฺชา  ตว  ปฏพิทฺธาต ิ วตฺวา  ตำ  (ภทฺทยิราชานำ)  นานปปฺกาเรห ิ ส�ฺ�าเปตฺวา  
สตฺตเม  ทวิเส  อตฺตนา  สทฺธ ึ ปพฺพชฺชตฺถาย  ปฏ�ิฺ�ำ  คณฺห ิฯ

 เตน เพราะเหตุนัน้  อย ํ (อนุรทุโฺธ) อ.เจา้อนุรทุธะน้ี  ปจุฉิฺตวฺา ทลูถามแลว้  อิติ วา่   
“เอโส  กมมฺนฺโต  นาม ชือ่ อ.การงานนัน่  โก อะไร”  อิติ ดงัน้ี  สตุวฺา ทรงสดับแลว้  กิจจฺ ํ 
ซึง่กจิ  (ปคุคฺเลน)  กตตฺพพฺ ํอนั- อนับุคคล -พงึกระทำา  สวํจฉฺเร ในปี  สวํจฉฺเร ในปี  
อิติอาทิก ํเป็นตน้วา่  “เขตตฺ ํอ.นา  (ตยา) อนัเจา้  กสาเปตพพฺ ํพงึใหไ้ถ  ป�ม ํก่อน”  
อิติ ดงัน้ี  วตวฺา ทลูวา่  “อนฺโต อ.ทีส่ดุ  กมมฺนฺตานํ แหง่การงาน ท.  ปญฺญายิสสฺติ  
จกัปรากฏ  กทา ในกาลไร,  มย ํ อ.เรา ท.  อปโฺปสสฺกฺุกา ผูม้คีวามขวนขวายน้อย  
ภญุชิฺสสฺาม จกัใชส้อย  โภเค ซึง่โภคะ ท.  กทา ในกาลไร”  อิติ ดงัน้ี,  กมมฺนฺตานํ  
อปริยนฺตตาย ครัน้เมือ่ความทีแ่หง่การงาน ท. เป็นของไมม่ทีีส่ดุรอบ  (ภาตรา) อนั
พระภาดา  อกฺขาตาย ตรสับอกแลว้,  วตวฺา ทลูแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  ตวฺ ํ 
เอว อ.พระองคน์ัน่เทยีว  วส จงประทบัอยู ่ ฆราวาส ํอยูค่รองในเรอืน,  อตโฺถ อ.ความ
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ตอ้งการ  เอเตน  (ฆราวาเสน) ดว้ยการอยูใ่นเรอืนนัน่  น  อตถิฺ ยอ่มไมม่ ี มยหฺ ํแก่
หมอ่มฉนั”  อิติ ดงัน้ี  อปุสงฺกมิตวฺา เสดจ็เขา้ไปเฝ้าแลว้  มาตร ํซึง่พระมารดา  วตวฺา 
ทลูแลว้  อิติ วา่  “อมมฺ ขา้แต่เสดจ็แม ่ (ตวฺ)ํ อ.พระองค ์ อนุชานาหิ ขอจงทรงอนุญาต  
ม ํซึง่หมอ่มฉนั,  อห ํอ.หมอ่มฉนั  ปพพฺชิสสฺามิ จกับวช”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่
พระดำารสั  อิติ วา่  “สเจ ถา้วา่  ภททิฺยราชา อ.พระราชาพระนามวา่ภทัทยิะ  สหายโก  
ผูเ้ป็นสหาย  เต ของเจา้  ปพพฺชิสสฺติ จกัผนวชไซร,้  (ตวฺ)ํ อ.เจา้  ปพพฺชาหิ จงบวช  
สทธึฺ กบั  เตน  (ภททิฺยรญญฺา) ดว้ยพระราชาพระนามวา่ภทัทยิะนัน้”  อิติ ดงัน้ี  ตาย  
(มาตรา) อนัพระมารดา  ปฏิกฺขิปิตวฺา ทรงหา้มแลว้  ติกฺขตตฺุ ํสามครัง้  วตุเฺต ตรสั
แลว้,  อปุสงฺกมิตวฺา เสดจ็เขา้ไปหาแลว้  ต ํ (ภททิฺยราชานํ) ซึง่พระราชาพระนามวา่
ภทัทยิะ  วตวฺา ทลูแลว้  อิติ วา่  “สมมฺ แน่ะสหายผูม้ธุีระอนัเสมอ  ปพพฺชชฺา อ.การ
บรรพชา  มม  โข ของหมอ่มฉนัแล  ปฏิพทธฺา เน่ืองเฉพาะแลว้  ตว ต่อพระองค”์  อิติ  
ดงัน้ี  ต ํ (ภททิฺยราชานํ) ทรงยงัพระราชาพระนามวา่ภทัทยิะนัน้  สญฺญาเปตวฺา ให้
ยนิยอมแลว้  นานปปฺกาเรหิ โดยประการต่างๆ ท.  คณฺหิ ทรงรบัแลว้  ปฏิญฺญํ ซึง่
ปฏญิญา  ปพพฺชชฺตถฺาย เพือ่ประโยชน์แก่การบวช  สทธึฺ กบั  อตตฺนา ดว้ยพระองค ์ 
ทิวเส ในวนั  สตตฺเม ทีเ่จด็ ฯ     

 เพราะฉะนัน้ เจา้อนุรทุธะจงึถามวา่ “ขึน้ชือ่วา่การงานนัน่ อะไร?” ดงัน้ี สดบักจิที่
บุคคลตอ้งทำาในทกุๆ ปี เป็นตน้วา่ “เบือ้งตน้ เจา้ตอ้งใหไ้ถก่อน” ดงัน้ี กลา่ววา่ “เมือ่ไร 
ทีส่ดุของการงานทัง้หลายจกัปรากฏ, เมือ่ไร พวกเราผูม้คีวามขวนขวายน้อย จกั
ใชส้อยโภคทรพัย”์, เมือ่พระภาดาตรสับอกวา่การงานทัง้หลายไมม่ทีีส่ ิน้สดุ, จงึกลา่ว
วา่ “ถา้เชน่นัน้ ทา่นนัน่แหละจงอยูค่รองเรอืนเถดิ, กระผมไมม่คีวามตอ้งการอยูค่รอง
เรอืนนัน่” ดงัน้ี เขา้ไปเฝ้าพระมารดา กราบทลูวา่ “ขา้แต่เสดจ็แม ่ ขอพระองคจ์งทรง
อนุญาตกระผม, กระผมจกับวช” ดงัน้ี, เมือ่พระมารดานัน้ทรงหา้มถงึ ๓ ครัง้ ตรสัวา่ 
“ถา้ พระราชาพระนามวา่ภทัทยิะผูเ้ป็นพระสหายของเจา้จกัผนวชไซร,้ เจา้จงบวช
พรอ้มกบัพระราชาพระนามวา่ภทัทยิะนัน้เถดิ” ดงัน้ี, จงึเสดจ็เขา้ไปหาพระราชาพระ
นามวา่ภทัทยิะนัน้ ทลูวา่ “แน่ะสหาย การบรรพชาของเราแล เน่ืองเฉพาะต่อทา่น” 
ทำาใหพ้ระราชาพระนามวา่ภทัทยิะนัน้ทรงยนิยอมโดยประการต่างๆ ทรงรบัปฏญิญา
เพือ่ประโยชน์แก่การบวชพรอ้มกบัพระองค ์ในวนัที ่๗ 
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 เตน เหตวตัถะ  อยำ วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตาใน คณฺหิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  “โก กด็ ี เอโส กด็ ีวเิสสนะของ กมฺมนฺโต  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั 
กมฺมนฺโตๆ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  “เขตฺตำ  
วตุตกมัมะใน กสาเปตพฺพำๆ  กติบทเหตุกมัมวาจก  ตยา อนภหิติกตัตาใน กสาเปตพฺพำ   
ป�มำ กริยิาวเิสสนะใน กสาเปตพฺพำ”  อติศิพัท ์ สรปูะใน อาทกิำๆ  วเิสสนะของ กจฺิจำ   
สำวจฺฉเร สองบท กาลสตัตมใีน กตฺตพฺพำ  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน กตฺตพฺพำๆ   
วเิสสนะของ กจฺิจำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “อนฺโต สทุธกตัตา 
ใน ป�ฺ�ายสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กทา กาลสตัตมใีน ป�ฺ�ายสฺิสต ิ  
กมฺมนฺตานำ สามสีมัพนัธะใน อนฺโต,  มยำ สทุธกตัตาใน ภุ�ฺชสฺิสามๆ อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  กทา กาลสตัตมใีน ภุ�ฺชสฺิสาม  อปโฺปสฺสกฺุกา วเิสสนะของ มยำ  โภเค  
อวตุตกมัมะใน ภุ�ฺชสฺิสาม”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา,  
ภาตรา อนภหิติกตัตาใน อกฺขาตาย  กมฺมนฺตานำ ภาวาทสิมัพนัธะใน อปรยินฺตตายๆ 
ลกัขณะใน อกฺขาตายๆ ลกัขณกริยิา,  “เตนห ิอุยโยชนตัถะ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
ตฺวำๆ  สทุธกตัตาใน วสๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ฆราวาสำ กริยิาวเิสสนะใน วส,  อตฺโถ 
สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อตฺถ ิ มยฺหำ สมัปทาน
ใน อตฺถ ิ เอเตน วเิสสนะของ ฆราวาเสนๆ ตตยิาวเิสสนะใน อตฺโถ”  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปสงฺกมตฺิวา  มาตรำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อนุชานาหิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน อนุชานาห,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสามิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปสงฺกมตฺิวา,  ตาย  
วเิสสนะของ มาตราๆ อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต  ตกฺิขตฺตุำ กริยิาวเิสสนะใน ปฏกฺิขปิิตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน วตฺุเต  “สเจ ปรกิปัปัตถะ  สหายโก วเิสสนะของ ภทฺทยิราชาๆ  
สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน สหายโก,  ตฺวำ 
สทุธกตัตาใน ปพฺพชาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตน วเิสสนะของ ภทฺทยิร�ฺ�าๆ 
สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน ปพฺพชาห”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ 
ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา,  ตำ วเิสสนะของ ภทฺทยิราชานำๆ อวตุตกมัมะใน  
อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “สมฺม อาลปนะ  ปพฺพชฺชา สทุธกตัตาใน  
ปฏพิทฺธาๆ กติบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน ปพฺพชฺชา  โขศพัท ์วจนาลงัการะ   
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ตว สมัปทานใน ปฏพิทฺธา”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ส�ฺ�าเปตฺวา   
ตำ วเิสสนะของ ภทฺทยิราชานำๆ การติกมัมะใน ส�ฺ�าเปตฺวา  นานปปฺกาเรห ิตตยิา- 
วเิสสนะใน ส�ฺ�าเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คณฺห ิ  สตฺตเม วเิสสนะของ ทวิเสๆ  
กาลสตัตมใีน คณฺห ิ  อตฺตนา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน  
ปพฺพชฺชตฺถายๆ สมัปทานใน คณฺห ิ ปฏ�ฺิ�ำ อวตุตกมัมะใน คณฺห ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๑. ตโต  “ภทฺทโิย  สกฺยราชา  อนุรทฺุโธ  อานนฺโท  ภค ุ กมฺิพโิล  เทวทตฺโต  จาต ิ อเิม  

ฉ  ขตฺตยิา  อุปาลกิปปฺกสตฺตมา,  เทวา  วยิ  ทพฺิพสมฺปตฺต ึ สตฺตาหำ  มหาสมฺปตฺต ึ  
อนุภวตฺิวา  อุยฺยานำ  คจฺฉนฺตา  วยิ  จตุรงฺคนิิยา  เสนาย  นิกฺขมตฺิวา  ปรวสิยำ  ปตฺวา  
ราชาณาย  สพฺพเสนำ  นิวตฺตาเปตฺวา  ปรวสิยำ  โอกฺกมสึ ุฯ

 ตโต  “ภทฺทโิย  สกฺยราชา  (จ)  อนุรทฺุโธ  (จ)  อานนฺโท  (จ)  ภค ุ (จ)  กมฺิพโิล  (จ)  เทวทตฺโต   
จาต ิ อเิม  ฉ  ขตฺตยิา  อุปาลกิปปฺกสตฺตมา,  เทวา  วยิ  ทพฺิพสมฺปตฺต ึ (อนุภวนฺตา)  สตฺตาหำ   
มหาสมฺปตฺต ึ  อนุภวตฺิวา  อุยฺยานำ  คจฺฉนฺตา  วยิ  จตุรงฺคนิิยา  เสนาย  นิกฺขมตฺิวา  ปรวสิยำ   
ปตฺวา  ราชาณาย  สพฺพเสนำ  นิวตฺตาเปตฺวา  ปรวสิยำ  โอกฺกมสึ ุฯ 

 ตโต ในลำาดบันัน้  ขตติฺยา อ.กษตัรยิ ์ท.  ฉ หก  อิเม เหลา่น้ี  อิติ คอื  “สกฺยราชา 
อ.พระราชาแหง่เจา้ศากยะ  ภททิฺโย พระนามวา่ภทัทยิะ  จ ดว้ย  อนุรทุโฺธ อ.เจา้อนุ
รทุธะ  จ ดว้ย  อานนฺโท อ.เจา้อานนท ์ จ ดว้ย  ภค ุอ.เจา้ภค ุ จ ดว้ย  กิมพิฺโล อ.เจา้
กมิพลิะ  จ ดว้ย  เทวทตโฺต อ.เจา้เทวทตั  จ ดว้ย”  อปุาลิกปปฺกสตตฺมา ผูม้นีาย
ภษูามาลาชือ่วา่อุบาลเีป็นทีเ่จด็  อนุภวิตวฺา ทรงเสวยแลว้  มหาสมปฺตตึฺ ซึง่สมบตัิ
อนัใหญ่  สตตฺาห ํตลอดวนัเจด็  เทวา  วิย ราวกะ อ.เทวดา ท.  (อนุภวนฺตา) เสวยอยู ่ 
ทิพพฺสมปฺตตึฺ ซึส่มบตัอินัเป็นทพิย ์ คจฉฺนฺตา  วิย ราวกะวา่เสดจ็ไปอยู ่ อยุยฺานํ สู่
อุทยาน  นิกฺขมิตวฺา เสดจ็ออกไปแลว้  เสนาย ดว้ยกองทพั  จตรุงฺคินิยา อนัมอีงคส์ี ่ 
ปตวฺา เสดจ็ถงึแลว้  ปรวิสย ํซึง่เขตแดนของพระราชาอืน่  สพพฺเสนํ ทรงยงักองทพั
ทัง้ปวง  นิวตตฺาเปตวฺา ทรงใหก้ลบัแลว้  ราชาณาย ดว้ยอาชญาแหง่พระราชา   
โอกฺกมึส ุเสดจ็กา้วลงแลว้  ปรวิสย ํสูเ่ขตแดนของพระราชาอืน่ ฯ
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 ลำาดบันัน้ กษตัรยิท์ ัง้ ๖ พระองคเ์หลา่น้ีคอื “เจา้ศากยราชพระนามวา่ภทัทยิะ เจา้ 
อนุรทุธะ เจา้อานนท ์เจา้ภค ุเจา้กมิพลิะ เจา้เทวทตั” มนีายภูษามาลาชือ่วา่อุบาลเีป็น
ที ่ ๗ เสวยสมบตัใิหญ่ตลอด ๗ วนั ดจุพวกเทวดาเสวยสมบตัทิีเ่ป็นทพิย ์ เหมอืนกบั
เสดจ็ไปสูอุ่ทยาน เสดจ็ออกไปพรอ้มกบักองทพัทีม่อีงค ์ ๔ ถงึเขตแดนของพระราชา
อืน่ รบัสัง่ใหก้องทพัทัง้หมดกลบัดว้ยพระราชอาชญา เสดจ็เหยยีบเขตแดนของพระ
ราชาอืน่

 ตโต กาลสตัตม ี “สกฺยราชา กด็ ี อนุรทฺุโธ กด็ ี อานนฺโท กด็ ี ภค ุกด็ ี กมฺิพโิล กด็ ี  
เทวทตฺโต กด็ ีลงิคตัถะ  ภทฺทโิย สญัญาวเิสสนะของ สกฺยราชา  จศพัท ์ปทสมจุจยตั
ถะเขา้กบั ภทฺทโิย  สกฺยราชา  อนุรทฺุโธ  อานนฺโท  ภค ุ กมฺิพโิล และ เทวทตฺโต”  อติิ
ศพัท ์สรปูะใน อเิม  ฉ  ขตฺตยิา  อเิม กด็ ี ฉ กด็ ีวเิสสนะของ ขตฺตยิาๆ สทุธกตัตาใน  
โอกฺกมสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุปาลกิปปฺกสตฺตมา วเิสสนะของ ขตฺตยิา  เทวา  
อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั เทวา  ทพฺิพสมฺปตฺต ึ  อนุภวนฺตา   
ทพฺิพสมฺปตฺต ึอวตุตกมัมะใน อนุภวนฺตาๆ วเิสสนะของ เทวา  สตฺตาหำ อจัจนัตสงัโยคะ 
ใน อนุภวตฺิวา  มหาสมฺปตฺต ึอวตุตกมัมะใน อนุภวตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คจฺฉนฺตา  
อุยฺยานำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉนฺตาๆ อุปมาอพัภนัตรกริยิาของ ขตฺตยิา  วยิศพัท ์
อุปมาโชตกะเขา้ อุยฺยานำ  คจฺฉนฺตา  จตุรงฺคนิิยา วเิสสนะของ เสนายๆ กรณะใน  
นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปตฺวา  ปรวสิยำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน นิวตฺตาเปตฺวา  ราชาณาย กรณะใน นิวตฺตาเปตฺวา  สพฺพเสนำ การติกมัมะใน 
นิวตฺตาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอกฺกมสึ ุ ปรวสิยำ สมัปาปณุยีกมัมะใน โอกฺกมสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๔๒. ตตฺถ  ฉ  ขตฺตยิา  อตฺตโน  อาภรณานิ  โอม�ฺุจตฺิวา  ภณฺฑกิำ  กตฺวา  “หนฺท  ภเณ   

อุปาล ิ นิวตฺตสฺส,ุ  อลำ  เต  เอตฺตกำ  ชวีกิายาต ิ ตสฺส  อทำส ุฯ

 ตตฺถ  (สตฺตส ุ ชเนส)ุ  ฉ  ขตฺตยิา  อตฺตโน  อาภรณานิ  โอม�ฺุจตฺิวา  ภณฺฑกิำ  กตฺวา  “หนฺท  
ภเณ  อุปาล ิ (ตฺวำ)  นิวตฺตสฺส,ุ  อลำ  (โหต)ิ  เต  เอตฺตกำ  (ธนำ)  ชวีกิายาต ิ (วจเนน)  ตสฺส  (อุปาล-ิ 
กปปฺกสฺส)  อทำส ุฯ

   ตตถฺ  (สตตฺส ุ ชเนส)ุ  ฉ  ขตติฺยา อ.- ในชน ท. เจด็ เหลา่นัน้หนา -กษตัรยิ ์ท. หก  
โอมญุจิฺตวฺา ทรงเปลือ้งแลว้  อาภรณานิ ซึง่อาภรณ์ ท.  อตตฺโน ของตน  กตวฺา 
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ทรงกระทำาแลว้  ภณฺฑิก ํใหเ้ป็นหอ่มภีณัฑะ  อทสํ ุไดป้ระทานแลว้  ตสสฺ  (อปุาลิ- 
กปปฺกสสฺ) แก่นายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลนีัน้  (วจเนน) ดว้ยคำา  อิติ วา่  “อปุาลิ แน่ะ
อุบาล ิ ภเณ ผูพ้นาย  หนฺท เชญิเถดิ  ตวฺ ํอ.เธอ  นิวตตฺสสฺ ุจงกลบั,  เอตตฺก ํ (ธนํ) 
อ.ทรพัย ์อนัมปีระมาณเทา่น้ี  อล ํ เป็นของเพยีงพอ  เต แก่เธอ  ชีวิกาย เพือ่กริยิา
ประกอบแลว้ดว้ยการเป็นอยู ่ (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 บรรดาชนทัง้ ๗ เหลา่นัน้ กษตัรยิ ์๖ พระองค ์ทรงเปลือ้งอาภรณ์ทัง้หลายของตน ทรง
ทำาใหเ้ป็นหอ่ ไดป้ระทานแก่นายภษูามาลาชือ่วา่กปัปกะดว้ยคำาวา่ “แน่ะอุบาลผีูพ้นาย  
เชญิทา่นกลบัไปเถดิ, ทรพัยม์ปีระมาณเทา่น้ี เป็นของเพยีงพอแก่เธอเพือ่การเลีย้ง
ชพี”

 ตตฺถ กด็ ี สตฺตส ุกด็ ีวเิสสนะของ ชเนสุๆ  นิทธารณะใน ฉ  ขตฺตยิา  ฉ วเิสสนะของ  
ขตฺตยิาๆ นิทธารณยีะและสทุธกตัตาใน อทำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน สาม-ี
สมัพนัธะใน อาภรณานิๆ อวตุตกมัมะใน โอม�ฺุจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  
ภณฺฑกิำ วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทำส ุ  “หนฺท อุยโยชนตัถะ  ภเณ  
วเิสสนะของ อุปาลิๆ  อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน นิวตฺตสฺสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  
เอตฺตกำ วเิสสนะของ ธนำๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อลำ วกิตกิตัตา
ใน โหต ิ เต สมัปทานใน อลำ  ชวีกิาย สมัปทานใน อลำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนนๆ 
กรณะใน อทำส ุ ตสฺส วเิสสนะของ อุปาลกิปปฺกสฺสๆ สมัปทานใน อทำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๔๓. โส  เตสำ  ปาทมเูล  ปวตฺตตฺิวา  ปรเิทวตฺิวา  เตสำ  อาณำ  อตกฺิกมตุิำ  อสกฺโกนฺโต   

อุฏฺ�าย  ตำ  คเหตฺวา  นิวตฺต ิฯ

 โส  (อุปาลกิปปฺโก)  เตสำ  (ขตฺตยิานำ)  ปาทมเูล  ปวตฺตตฺิวา  ปรเิทวตฺิวา  เตสำ  (ขตฺตยิานำ)  อาณำ  
อตกฺิกมตุิำ  อสกฺโกนฺโต  อุฏฺ�าย  ตำ  (ภณฺฑกิำ)  คเหตฺวา  นิวตฺต ิฯ

   โส  (อปุาลิกปปฺโก) อ.นายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลนีัน้  ปวตติฺตวฺา กลิง้เกลอืกแลว้   
ปริเทวิตวฺา ครำ่าครวญแลว้  ปาทมเูล ณ ทีใ่กลแ้หง่พระบาท  เตส ํ (ขตติฺยานํ) แหง่
กษตัรยิ ์ท. เหลา่นัน้  อสกฺกนฺโต ไมอ่าจอยู ่  อติกฺกมิตุ ํ เพือ่อนักา้วลว่ง  อาณํ ซึง่
อาชญา  เตส ํ (ขตติฺยานํ) ของกษตัรยิ ์ท. เหลา่นัน้  อฏฺุ�าย ลุกขึน้แลว้  คเหตวฺา ถอื
เอาแลว้  ต ํ ภณฺฑิก ํซึง่หอ่อนัมภีณัฑะนัน้  นิวตติฺ กลบัแลว้ ฯ
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 นายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลนีัน้กลิง้เกลอืกครำ่าครวญ ณ แทบเทา้ของกษตัรยิเ์หลา่
นัน้ เมือ่ไมส่ามารถเพือ่จะลว่งเกนิอาชญาของกษตัรยิเ์หลา่นัน้ได ้ จงึลุกขึน้ถอืเอาหอ่
สิง่ของนัน้กลบัไป

 โส วเิสสนะของ อุปาลกิปปฺโกๆ สทุธกตัตาใน นิวตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ  
วเิสสนะของ ขตฺตยิานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปาทมเูลๆ วสิยาธาระใน ปวตฺตตฺิวาๆ สมาน-
กาลกริยิาใน ปรเิทวตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อสกฺโกนฺโต  เตสำ วเิสสนะของ ขตฺตยิานำๆ 
สามสีมัพนัธะใน อาณำๆ อวตุตกมัมะใน อตกฺิกมตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ อุปาลกิปปฺโก  อุฏฺ�าย ปพุพกาลกริยิาใน คเหตฺวา  ตำ วเิสสนะของ 
ภณฺฑกิำๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิวตฺต ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๔. เตสำ  ทฺวธิา  ชาตกาเล  วนำ  โรทนปปฺตฺตำ  วยิ  ป�ว ี กมฺปนาการปปฺตฺตา  วยิ  อโหส ิฯ  

 เตสำ  (ชนานำ)  ทฺวธิา  ชาตกาเล  วนำ  โรทนปปฺตฺตำ  วยิ  ป�ว ี กมฺปนาการปปฺตฺตา  วยิ  อโหส ิฯ  

 วนํ อ.ป่า  โรทนปปฺตตฺ ํ  วิย เป็นราวกะวา่ถงึแลว้ซึง่อนัรอ้งไห ้  ป�วี อ.แผน่ดนิ   
กมปฺนาการปปฺตตฺา  วิย เป็นราวกะวา่ถงึแลว้ซึง่อาการคอือนัหวัน่ไหว  อโหสิ ได้
เป็นแลว้  เตส ํ (ชนานํ)  ทวิฺธา  ชาตกาเล ในกาล แหง่ชน ท. เหลา่นัน้ เกดิแลว้ โดย
สว่นสอง ฯ   

 ป่าไดเ้ป็นดจุถงึการรอ้งไห ้ แผน่ดนิไดเ้ป็นดจุถงึอาการสัน่สะเทอืน ในเวลาทีพ่วกชน
เหลา่นัน้เกดิแตกกนัเป็น ๒ ฝ่าย

 วนำ กด็ ี  ป�ว ี กด็ ี สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ 
ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน ชาตกาเล  ทฺวธิา ตตยิาวเิสสนะใน ชาตกาเลๆ กาลสตัตมี
ใน อโหส ิ  โรทนปปฺตฺตำ อุปมาวกิตกิตัตาใน อโหส ิ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้ วนำ   
โรทนปปฺตฺตำ   กมฺปนาการปปฺตฺตา อุปมาวกิตกิตัตาใน อโหส ิ วยิศพัท ์อุปมาโชตกะ
เขา้กบั กมฺปนาการปปฺตฺตา ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๕. อุปาลกิปปฺโกปิ  โถกำ  คนฺตฺวา  นิวตฺตตฺิวา  เอวำ  จนฺิเตส ิ “จณฺฑา  โข  สากยิา  'อมินิา   
กุมารา  นิปาตติาต ิ  ฆาเตยฺยุำปิ  มำ,  อเิม  ห ิ  นาม  สกฺยกุมารา  เอวรปํู  สมฺปตฺต ึ  
ปหาย  อมิานิ  อนคฺฆานิ  อาภรณานิ  เขฬปิณฺฑำ  วยิ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชสฺิสนฺต,ิ   
กมิงฺคำ  ปนาหนฺต ิ  จนฺิเตตฺวา  ภณฺฑกิำ  โอม�ฺุจตฺิวา  ตานิ  อาภรณานิ  รกฺุเข   
ลคฺคตฺิวา  “อตฺถกิา  คณฺหนฺตตู ิ วตฺวา  เตสำ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  เตห ิ “กสฺมา  นิวตฺโตสตี ิ  
ปฏฺุโ�  ตมตฺถำ  อาโรเจส ิฯ

 อุปาลกิปปฺโกปิ  โถกำ  คนฺตฺวา  นิวตฺตตฺิวา  เอวำ  จนฺิเตส ิ “จณฺฑา  โข  (หตฺุวา)  สากยิา  ‘อมินิา  
(อุปาลกิปปฺเกน)  กุมารา  นิปาตติาต ิ (จนฺิตเนน)  ฆาเตยฺยุำปิ  มำ,  อเิม  ห ิ นาม  สกฺยกุมารา   
เอวรปํู  สมฺปตฺต ึ  ปหาย  อมิานิ  อนคฺฆานิ  อาภรณานิ  เขฬปิณฺฑำ  วยิ  ฉฑฺเฑตฺวา   
ปพฺพชสฺิสนฺต,ิ  ก ึ องฺคำ  ปน,  อหำ  (น  ปพฺพชสฺิสาม)ิ”  อติ ิ จนฺิเตตฺวา  ภณฺฑกิำ  โอม�ฺุจตฺิวา  ตานิ   
อาภรณานิ  รกฺุเข  ลคฺคตฺิวา  “อตฺถกิา  (ชนา)  คณฺหนฺตตู ิ วตฺวา  เตสำ  (ขตฺตยิานำ)  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา   
เตห ิ (ขตฺตเิยห)ิ  “(ตฺวำ)  กสฺมา  นิวตฺโต  อส”ิ  อติ ิ ปฏฺุโ�  ตำ  อตฺถำ  อาโรเจส ิฯ

   อปุาลิกปปฺโกปิ แม ้อ.นายภษูามาลาชือ่วา่อุบาล ี คนฺตวฺา ไปแลว้  โถก ํหน่อยหน่ึง  
นิวตติฺตวฺา กลบัแลว้  จินฺเตสิ คดิแลว้  เอว ํอยา่งน้ี  อิติ วา่  “สากิยา อ.เจา้ศากยะ ท.  
จณฺฑา  โข เป็นผูด้รุา้ยแล  (หตุวฺา) เป็น  ฆาเตยยฺุปิํ แมพ้งึฆา่  ม ํซึง่เรา  (จินฺตเนน) ดว้ย
อนัคดิ  อิติ วา่  ‘กมุารา อ.พระกุมาร ท.  อิมินา  (อปุาลิกปปฺเกน) อนันายภษูามาลา
ชือ่วา่อุบาลน้ีี  นิปาติตา ใหต้กไปแลว้’  อิติ ดงัน้ี,  หิ ก ็ สกฺยกมุารา อ.พระกุมารแหง่
เจา้ศากยะ ท.  อิเม  นาม ชือ่เหลา่น้ี  ปหาย ทรงละแลว้  สมปฺตตึฺ ซึง่สมบตั ิ เอวรปํู 
อนัมอียา่งน้ีเป็นรปู  ฉฑเฺฑตวฺา ทรงทิง้แลว้  อาภรณานิ ซึง่อาภรณ์ ท.  อนคฆฺานิ  
อนัหาคา่มไิด ้ อิมานิ เหลา่น้ี  เขฬปิณฺฑ ํ วิย ราวกะวา่กอ้นแหง่นำ้าลาย  ปพพฺชิสสฺนฺติ  
จกัผนวช,  ปน ก ็ กึ  องฺค ํอ.องคอ์ะไรเลา่  อห ํอ.เรา  (น  ปพพฺชิสสฺามิ) จกัไมบ่วช”   
อิติ ดงัน้ี  จินฺเตตวฺา ครัน้คดิแลว้  โอมญุจิฺตวฺา เปลือ้งแลว้  ภณฺฑิก ํซึง่หอ่อนัมภีณัฑะ   
ลคคิฺตวฺา คลอ้งไวแ้ลว้  ตานิ  อาภรณานิ ซึง่อาภรณ์ ท. เหลา่นัน้  รกฺุเข บนตน้ไม ้ 
วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ชนา) อ.ชน ท.  อตถิฺกา ผูม้คีวามตอ้งการ  คณฺหนฺต ุจง
ถอืเอา”  อิติ ดงัน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  เตส ํ (ขตติฺยานํ) ของกษตัรยิ ์
ท. เหลา่นัน้  เตหิ  (ขตติฺเยหิ)  ปฏฺุโ� ผูอ้นักษตัรยิ ์ท. เหลา่นัน้ ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  
“(ตวฺ)ํ อ.เธอ  นิวตโฺต เป็นผูก้ลบัแลว้  อสิ ยอ่มเป็น  กสมฺา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดงัน้ี   
อาโรเจสิ กราบทลูแลว้  ต ํ อตถฺ ํซึง่เน้ือความนัน้ ฯ 
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 แมน้ายภษูามาลาชือ่วา่อุบาล ี ไปไดห้น่อยหน่ึง กลบัมาแลว้คดิอยา่งนี้วา่ “เจา้ศากยะ 
ทัง้หลายเป็นผูด้รุา้ยแมพ้งึฆา่เราดว้ยความคดิวา่ ‘พระกุมารทัง้หลาย ถกูนายภษูามาลา 
ชือ่วา่อุบาลน้ีีทำาใหต้กไป’ ดงัน้ี, กกุ็มารเจา้ศากยะทัง้หลายขึน้ชือ่เหลา่น้ี ทรงละสมบตัิ
เหน็ปานน้ี ทิง้อาภรณ์ทัง้หลายทีห่าคา่มไิดเ้หลา่น้ี เหมอืนกอ้นนำ้าลาย จกัผนวช” 
ดงัน้ี, จะป่วยกลา่วไปไย เราจกัไมบ่วช” ดงัน้ี ครัน้คดิแลว้ กเ็ปลือ้งหอ่ทีม่สี ิง่ของแลว้
คลอ้งอาภรณ์เหลา่นัน้ไวท้ีต่น้ไม ้ กลา่ววา่ “พวกชนผูม้คีวามตอ้งการ กจ็งถอืเอาไป
เถดิ” แลว้ไปยงัสำานกัของกษตัรยิเ์หลา่นัน้ ถกูกษตัรยิเ์หลา่นัน้ตรสัถามวา่ “เธอกลบัมา
ทำาไม” จงึกราบทลูเน้ือความนัน้

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อุปาลกิปปฺโกๆ สทุธกตัตาใน จนฺิเตส ิ และอาโรเจส ิ
จนฺิเตส ิ กด็ ี  อาโรเจส ิ กด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก  โถกำ กริยิาวเิสสนะใน คนฺตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน นิวตฺตตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตส ิ เอวำ กริยิาวเิสสนะใน จนฺิเตส ิ  
“สากยิา สทุธกตัตาใน ฆาเตยฺยุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  จณฺฑา วกิตกิตัตาใน หตฺุวา   
โขศพัท ์ วจนาลงัการะ  หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ฆาเตยฺยุำ  ‘กุมารา วตุตกมัมะใน  
นิปาตติาๆ กติบทเหตุกมัมวาจก  อมินิา วเิสสนะของ อุปาลกิปปฺเกนๆ อนภหิติกตัตา
ใน นิปาตติา’  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน ฆาเตยฺยุำ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะ
เขา้กบั ฆาเตยฺยุำ  มำ อวตุตกมัมะใน ฆาเตยฺยุำ,  หศิพัท ์วากยารมัภโชตกะ  นามศพัท ์
ปสงัสตัถโชตกะเขา้กบั อเิมๆ วเิสสนะของ สกฺยกุมาราๆ สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวรปํู วเิสสนะของ สมฺปตฺตึๆ  อวตุตกมัมะใน ปหายๆ  
สมานกาลกริยิาใน ฉฑฺเฑตฺวา  อมิานิ กด็ ี  อนคฺฆานิ กด็ ี วเิสสนะของ อาภรณานิๆ 
อวตุตกมัมะใน ฉฑฺเฑตฺวา  เขฬปิณฺฑำ อุปมาวเิสสนะของ อาภรณานิ  วยิศพัท ์อุปมา-
โชตกะเขา้กบั เขฬปิณฺฑำ  ฉฑฺเฑตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน ปพฺพชสฺิสนฺต,ิ  ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  ก ึวเิสสนะของ องฺคำๆ  ลงิคตัถะ,  อหำ สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน ปพฺพชสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอม�ฺุจตฺิวา  ภณฺฑกิำ อวตุตกมัมะใน โอม�ฺุจตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ลคฺคตฺิวา  ตานิ วเิสสนะของ อาภรณานิๆ อวตุตกมัมะใน ลคฺคตฺิวา   
รกฺุเข วสิยาธาระใน ลคฺคตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “อตฺถกิา วเิสสนะของ 
ชนาๆ สทุธกตัตาใน คณฺหนฺตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  เตสำ วเิสสนะของ ขตฺตยิานำๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ   
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สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏฺุโ�  เตห ิวเิสสนะของ ขตฺตเิยหิๆ  
อนภหิติกตัตาใน ปฏฺุโ� “ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน 
นิวตฺโตๆ วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปฏฺุโ�ๆ วเิสสนะของ อุปาลกิปปฺโก  
ตำ วเิสสนะของ อตฺถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาโรเจส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๔๖. อถ  นำ  เต  อาทาย  สตฺถุ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  ภควนฺตำ  วนฺทตฺิวา  “มยำ  ภนฺเต  สากยิา   

นาม  มานนิสฺสติา,  อยำ  อมฺหากำ  ทฆีรตฺตำ  ปรจิารโก,  อมิำ  ป�มตรำ  ปพฺพาเชถ,   
มยมสฺส  อภวิาทนาทนิี  กรสฺิสาม,  เอวำ  โน  มาโน  นิมฺมาทยสฺิสตตี ิ วตฺวา  ตำ  ป�มตรำ  
ปพฺพาเชตฺวา  ปจฺฉา  สยำ  ปพฺพชสึ ุฯ

 อถ  นำ  (อุปาลกิปปฺกำ)  เต  (ขตฺตยิา)  อาทาย  สตฺถุ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  ภควนฺตำ  วนฺทตฺิวา  “มยำ   
ภนฺเต  สากยิา  นาม  มานนิสฺสติา  (อมฺห),  อยำ  (อุปาลกิปปฺโก)  อมฺหากำ  ทฆีรตฺตำ  ปรจิารโก   
(โหต)ิ,  (ตุมฺเห)  อมิำ  (อุปาลกิปปฺกำ)  ป�มตรำ  ปพฺพาเชถ,  มยำ  อสฺส  (อุปาลกิปปฺกสฺส)  
อภวิาทนาทนิี  (สามจีกิมฺมานิ)  กรสฺิสาม,  เอวำ  โน  มาโน  นิมฺมาทยสฺิสตตี ิ วตฺวา  ตำ  (อุปาล-ิ 
กปปฺกำ)  ป�มตรำ  ปพฺพาเชตฺวา  ปจฺฉา  สยำ  ปพฺพชสึ ุฯ

 อถ ครัง้นัน้  เต  (ขตติฺยา) อ.กษตัรยิ ์ ท. เหลา่นัน้  อาทาย ทรงพาเอาแลว้  นํ   
(อปุาลิกปปฺก)ํ ซึง่นายภษูามาลาชือ่วา่อุปาลนิัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํ สูส่ำานกั  
สตถฺ ุของพระศาสดา  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  ภควนฺต ํซึง่พระผูม้พีระภาค  วตวฺา  
กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  มย ํอ.ขา้พระองค ์ท.  สากิยา   
นาม ชือ่วา่เป็นศากยะ  มานนิสสิฺตา เป็นผูอ้าศยัแลว้ซึง่มานะ  (อมหฺ) ยอ่มเป็น,  
อย ํ (อปุาลิกปปฺโก) อ.นายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลน้ีี  ปริจารโก เป็นผูบ้ำาเรอ  อมหฺาก ํ 
ซึง่ขา้พระองค ์ท.  ทีฆรตตฺ ํสิน้ราตรอีนัยาวนาน  (โหติ) ยอ่มเป็น,  (ตมุเฺห) อ.พระองค ์ 
อิม ํ  (อปุาลิกปปฺก)ํ ทรงยงันายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลน้ีี  ปพพฺาเชถ จงใหบ้วช  
ป�มตร ํก่อนกวา่,  มย ํอ.ขา้พระองค ์ท.  กริสสฺาม จกักระทำา  (สามีจิกมมฺานิ) ซึง่
สามจีกิรรม ท.  อภิวาทนาทีนิ มกีารกราบไหวเ้ป็นตน้  อสสฺ  (อปุาลิกปปฺกสสฺ) แก่
นายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลนีัน้,  มาโน อ.มานะ  โน ของขา้พระองค ์ท.  นิมมฺาทยิสสฺติ  
จกับรรเทา  เอว ํอยา่งน้ี”  อิติ ดงัน้ี  ต ํ (อปุาลิกปปฺก)ํ ทรงยงันายภษูามาลาชือ่วา่ 
อุบาลนีัน้  ปพพฺาเชตวฺา ใหบ้วชแลว้  ป�มตร ํก่อนกวา่  ปพพฺชึส ุผนวชแลว้  สย ํ
ดว้ยพระองคเ์อง  ปจฉฺา ในภายหลงั ฯ             
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 ทนีัน้ กษตัรยิเ์หลา่นัน้พานายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลนีัน้ไปยงัสำานกัพระศาสดา ถวาย
บงัคมพระผูม้พีระภาค กราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พวกขา้พระองคเ์ป็นผูช้ือ่วา่
ศากยะ เป็นผูอ้าศยัมานะ, นายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลน้ีเป็นผูร้บัใชพ้วกขา้พระองคม์า
ยาวนาน, ขอพระองคจ์งใหน้ายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลน้ีีบวชก่อนเถดิ, พวกขา้พระองค์
จกัพากนัทำาสามจีกิรรมทัง้หลายมกีารกราบไหวเ้ป็นตน้แก่เขา, มานะของพวกขา้
พระองคจ์กับรรเทาดว้ยอาการอยา่งน้ี” ดงัน้ี แลว้ใหน้ายภษูามาลาชือ่วา่อุบาลนีัน้บวช
ก่อน แลว้พระองคเ์องบวชทหีลงั 

 อถ กาลสตัตม ี  เต วเิสสนะของ ขตฺตยิาๆ สทุธกตัตาใน ปพฺพชสึุๆ อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ อุปาลกิปปฺกำๆ  อวตุตกมัมะใน อาทายๆ สมานกาลกริยิา
ใน คนฺตฺวา  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน วนฺทตฺิวา  ภควนฺตำ อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภนฺเต  
อาลปนะ  มยำ สทุธกตัตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์สญัญาโชตกะ 
เขา้กบั สากยิาๆ กด็ ี  มานนิสฺสติา กด็ ี วกิตกิตัตาใน อมฺห,  อยำ วเิสสนะของ  
อุปาลกิปปฺโกๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะ 
ใน ปรจิารโก  ทฆีรตฺตำ อจัจนัตสงัโยคะใน ปรจิารโกๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ตุมฺเห เหตุ-
กตัตาใน ปพฺพาเชถๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ อุปาลกิปปฺกำๆ   
การติกมัมะใน ปพฺพาเชถ  ป�มตรำ กริยิาวเิสสนะใน ปพฺพาเชถ,  มยำ สทุธกตัตาใน 
กรสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ อุปาลกิปปฺกสฺสๆ สมัปทาน
ใน กรสฺิสาม  อภวิาทนาทนิี วเิสสนะของ สามจีกิมฺมานิๆ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม,   
มาโน สทุธกตัตาใน นิมฺมาทยสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน  
นิมฺมาทยสฺิสต ิ  โน สามสีมัพนัธะใน มาโน”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ปพฺพาเชตฺวา  ตำ วเิสสนะของ อุปาลกิปปฺกำๆ  การติกมัมะใน ปพฺพาเชตฺวา  
ป�มตรำ กริยิาวเิสสนะใน ปพฺพาเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปพฺพชสึ ุ ปจฺฉา กาลสตัตมี
ใน ปพฺพชสึ ุ สยำ กรณะใน ปพฺพชสึ ุฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๗. เตส ุ อายสฺมา  ภทฺทโิย  เตเนว  อนฺตรวสฺเสน  เตวชฺิโช  อโหส ิฯ

 เตส ุ (ภกฺิขสู)ุ  อายสฺมา  ภทฺทโิย  เตน  เอว  อนฺตรวสฺเสน  เตวชฺิโช  อโหส ิฯ

 เตส ุ (ภิกฺขสู)ุ  อายสมฺา  ภททิฺโย อ.- ในภกิษุ ท. เหลา่นัน้หนา -พระภทัทยิะ ผูม้อีาย ุ 
เตวิชโฺช เป็นผูม้วีชิชาสาม  เตน  เอว  อนฺตรวสเฺสน โดยระหวา่งแหง่กาลฝนนัน้นัน่
เทยีว  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ 

 บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ พระภทัทยิะผูม้อีาย ุไดเ้ป็นผูม้วีชิชา ๓ ในระหวา่งพรรษานัน้นัน่
แหละ

 เตส ุ วเิสสนะของ ภกฺิขสูุๆ  นิทธารณะใน อายสฺมา  ภทฺทโิย  อายสฺมา วเิสสนะของ 
ภทฺทโิยๆ นิทธารณยีะและสทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั เตนๆ วเิสสนะของ อนฺตรวสฺเสนๆ ตตยิาวเิสสนะใน เตวชฺิโชๆ  
วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๘. อายสฺมา  อนุรทฺุโธ  ทพฺิพจกฺขโุก  หตฺุวา  ปจฺฉา  มหาปรุสิวติกฺกสตฺุตำ  สตฺุวา  อรหตฺตำ  

ปาปณุ ิฯ

 อนุรทุโฺธ อ.พระอนุรทุธะ  อายสมฺา ผูม้อีาย ุ ทิพพฺจกฺขโุก เป็นผูม้จีกัษุอนัเป็นทพิย ์ 
หตุวฺา เป็นแลว้  สตุวฺา ฟังแลว้  มหาปริุสวิตกฺกสตุตฺ ํซึง่มหาปรุสิวติกสตูร  ปจฉฺา 
ในภายหลงั  ปาปณิุ บรรลุแลว้  อรหตตฺ ํซึง่ความเป็นแหง่พระอรหนัต ์ฯ

 พระอนุรทุธะผูม้อีาย ุเป็นผูม้จีกัษุทพิย ์ภายหลงั ฟังมหาปรุสิวติกสตูร บรรลุพระอรหตั

 อายสฺมา วเิสสนะของ อนุรทฺุโธๆ สทุธกตัตาใน ปาปณุิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ทพฺิพจกฺขโุก วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  ปจฺฉา กาลสตัตมใีน  
สตฺุวา  มหาปรุสิวติกฺกสตฺุตำ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาปณุ ิ อรหตฺตำ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๙. อายสฺมา  อานนฺโท  โสตาปตฺตผิเล  ปตฏฺิ�ห ิฯ

 อานนฺโท อ.พระอานนท ์ อายสมฺา ผูม้อีาย ุ ปติฏฺ�หิ ตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  โสตาปตติฺผเล  
ในโสดาปัตตผิล ฯ

 พระอานนทผ์ูม้อีาย ุตัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล

 อายสฺมา วเิสสนะของ อานนฺโทๆ สทุธกตัตาใน ปตฏฺิ�หิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
โสตาปตฺตผิเล วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�ห ิฯ   

 ...............................................................................................................................
๕๐. ภคตฺุเถโร  จ  กมฺิพลิตฺเถโร  จ  อปรภาเค  วปิสฺสนำ  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตำ  ปาปณุสึ ุฯ

 ภคตุเฺถโร  จ อ.พระภคผุูเ้ถระดว้ย  กิมพิฺลตเฺถโร  จ อ.พระกมิพลิะผูเ้ถระดว้ย   
วิปสสฺนํ ยงัวปัิสสนา  วฑเฺฒตวฺา ใหเ้จรญิแลว้  อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอืน่อกี  
ปาปณึุส ุบรรลุแลว้  อรหตตฺ ํซึง่ความเป็นแหง่พระอรหนัต ์ฯ

 พระภคเุถระและพระกมิพลิเถระเจรญิวปัิสสนาในกาลต่อมา บรรลุพระอรหตั

 ภคตฺุเถโร กด็ ี  กมฺิพลิตฺเถโร กด็ ี สทุธกตัตาใน ปาปณุสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั ภคตฺุเถโร และกมฺิพลิตฺเถโร  อปรภาเค กาลสตัตม ี
ใน วฑฺเฒตฺวา  วปิสฺสนำ การติกมัมะใน วฑฺเฒตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาปณุสึ ุ อรหตฺตำ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๑. เทวทตฺโต  โปถุชฺชนิกำ  อทฺิธ ึ ปตฺโต ฯ 

  เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  ปตโฺต บรรลุแลว้  อิทธึฺ ซึง่ฤทธิ ์ โปถชุชฺนิก ํอนัเป็นของ
ปถุุชน ฯ

 พระเทวทตับรรลุฤทธิท์ีเ่ป็นของปถุุชน

 เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน ปตฺโตๆ กติบทกตัตุวาจก  โปถุชฺชนิกำ วเิสสนะของ อทฺิธึๆ   
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺโต ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๒. อปรภาเค  สตฺถร ิ โกสมฺพยิำ  วหิรนฺเต,  สสาวกสงฺฆสฺส  ตถาคตสฺส  มหนฺโต  ลาภ- 
สกฺกาโร  นิพฺพตฺต ิฯ  

 อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอื่นอกี  สตถฺริ ครัน้เมือ่พระศาสดา  วิหรนฺเต ประทบั
อยู ่ โกสมพิฺย ํในเมอืงโกสมัพ,ี  ลาภสกฺกาโร อ.ลาภและสกัการะ  มหนฺโต อนัใหญ่  
นิพพฺตติฺ บงัเกดิแลว้  ตถาคตสสฺ แก่พระตถาคต  สสาวกสงฺฆสสฺ ผูเ้ป็นไปกบัดว้ย
หมูแ่หง่สาวก ฯ

 ในกาลต่อมา เมือ่พระศาสดาประทบัอยูใ่นเมอืงโกสมัพ ี ลาภและสกัการะใหญ่บงัเกดิ
แก่พระตถาคตพรอ้มหมูส่าวาก

 อปรภาเค กาลสตัตมใีน นิพฺพตฺต ิ สตฺถร ิลกัขณะใน วหิรนฺเตๆ ลกัขณกริยิา  โกสมฺพยิำ 
วสิยาธาระใน วหิรนฺเต,  มหนฺโต วเิสสนะของ ลาภสกฺกาโรๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สสาวกสงฺฆสฺส วเิสสนะของ ตถาคตสฺสๆ สมัปทานใน  
นิพฺพตฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๕๓. ตตฺถ  วตฺถเภสชฺชาทหิตฺถา  มนุสฺสา  วหิารำ  ปวสิตฺิวา  “กุห ึ สตฺถา,  กุห ึ สารปีตฺุตตฺเถโร,   

กุห ึ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร,  กุห ึ  มหากสฺสปตฺเถโร,  กุห ึ  ภทฺทยิตฺเถโร,  กุห ึ  
อนุรทฺุธตฺเถโร,  กุห ึ  อานนฺทตฺเถโร,  กุห ึ  ภคตฺุเถโร,  กุห ึ  กมฺิพลิตฺเถโรต ิ  อสตี-ิ 
มหาสาวกานำ  นิสนฺินฏฺ�านำ  โอโลเกนฺตา  วจิรนฺต ิฯ

 ตตฺถ  (โกสมฺพยิำ)  วตฺถเภสชฺชาทหิตฺถา  มนุสฺสา  วหิารำ  ปวสิตฺิวา  “กุห ึ (�าเน)  สตฺถา  (วสต)ิ,  
กุห ึ (�าเน)  สารปีตฺุตตฺเถโร  (วสต)ิ,  กุห ึ (�าเน)  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  (วสต)ิ,  กุห ึ (�าเน)  
มหากสฺสปตฺเถโร  (วสต)ิ,  กุห ึ (�าเน)  ภทฺทยิตฺเถโร  (วสต)ิ,  กุห ึ (�าเน)  อนุรทฺุธตฺเถโร  (วสต)ิ,  
กุห ึ (�าเน)  อานนฺทตฺเถโร  (วสต)ิ,  กุห ึ (�าเน)  ภคตฺุเถโร  (วสต)ิ,  กุห ึ (�าเน)  กมฺิพลิตฺเถโร  
(วสต)ิ”  อติ ิ (ปจฺุฉตฺิวา)  อสตีมิหาสาวกานำ  นิสนฺินฏฺ�านำ  โอโลเกนฺตา  วจิรนฺต ิฯ

 มนุสสฺา อ.มนุษย ์ท.  ตตถฺ  (โกสมพิฺย)ํ ในเมอืงโกสมัพ ี วตถฺเภสชชฺาทิหตถฺา ผูม้ ี
วตัถุมผีา้และเภสชัเป็นตน้ในมอื  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  วิหาร ํ สูว่หิาร  (ปจุฉิฺตวฺา) 
ถามแลว้  อิติ วา่  “สตถฺา อ.พระศาสดา  (วสติ) ยอ่มประทบัอยู ่  กหึุ  (�าเน) ใน
ทีไ่หน?,  สารีปตุตฺตเฺถโร อ.พระสารบุีตรผูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่มอยู ่  กหึุ  (�าเน) ใน
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ทีไ่หน?,  มหาโมคคฺลฺลานตเฺถโร อ.พระมหาโมคคลัลานะผูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่มอยู ่  
กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?,  มหากสสฺปตเฺถโร อ.พระมหากสัสปะผูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่ม
อยู ่  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?,  ภททิฺยตเฺถโร อ.พระภทัทยิะผูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่มอยู ่  
กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?,  อนุรทุธฺตเฺถโร อ.พระอนุรทุธะผูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่มอยู ่ กหึุ   
(�าเน) ในทีไ่หน?,  อานนฺทตเฺถโร อ.พระอานนทผ์ูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่มอยู ่  กหึุ   
(�าเน) ในทีไ่หน?,  ภคตุเฺถโร อ.พระภคผุูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่มอยู ่  กหึุ  (�าเน) ใน
ทีไ่หน?,  กิมพิฺลตเฺถโร อ.พระกมิพลิะผูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่มอยู ่ กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?”  
อิติ ดงัน้ี  โอโลเกนฺตา  วิจรนฺติ ยอ่มเทีย่วแลดอูยู ่  นิสินฺนฏฺ�านํ ซึง่ทีเ่ป็นทีน่ัง่   
อสีติมหาสาวกานํ ของพระมหาสาวกแปดสบิ ท. ฯ

 พวกมนุษยใ์นเมอืงโกสมัพนีัน้มมีอืถอืผา้และเภสชัเป็นตน้พากนัไปยงัวหิาร สอบถาม
วา่ “พระศาสดาประทบัอยู ่ ณ ทีไ่หน? พระสารบุีตรเถระยอ่มอยู ่ ณ ทีไ่หน? พระ 
มหาโมคคลัลานเถระยอ่มอยู ่ณ ทีไ่หน? พระมหากสัสปเถระยอ่มอยู ่ณ ทีไ่หน? พระ
ภทัทยิเถระยอ่มอยู ่ณ ทีไ่หน? พระอนุรทุธเถระยอ่มอยู ่ณ ทีไ่หน? พระอานนทเถระ
ยอ่มอยู ่ณ ทีไ่หน? พระภคเุถระยอ่มอยู ่ณ ทีไ่หน? พระกมิพลิเถระยอ่มอยู ่ณ ทีไ่หน?” 
เทีย่วแลดทูีเ่ป็นทีน่ัง่ของพระมหาสาวก ๘๐ รปูทัง้หลาย

 วตฺถเภสชฺชาทหิตฺถา วเิสสนะของ มนุสฺสาๆ สทุธกตัตาใน วจิรนฺติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  ตตฺถ วเิสสนะของ โกสมฺพยิำๆ  วสิยาธาระใน มนุสฺสา  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะ 
ใน ปวสิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉตฺิวา  “สตฺถา สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสต,ิ  สารปีตฺุตตฺเถโร สทุธกตัตา 
ใน วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสต,ิ   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึ วเิสสนะ
ของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสต,ิ  มหากสฺสปตฺเถโร สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  กุห ึ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสต,ิ  ภทฺทยิตฺเถโร สทุธกตัตา 
ใน วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสต,ิ   
อนุรทฺุธตฺเถโร สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึ วเิสสนะของ �าเนๆ 
วสิยาธาระใน วสต,ิ  อานนฺทตฺเถโร สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึ 
วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสต,ิ  ภคตฺุเถโร สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบท-
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กตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสต,ิ  กมฺิพลิตฺเถโร สทุธกตัตาใน  
วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอโลเกนฺตา  อสตีมิหาสาวกานำ สามสีมัพนัธะ
ใน นิสนฺินฏฺ�านำๆ อวตุตกมัมะใน โอโลเกนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ มนุสฺสา ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๔.   “เทวทตฺตตฺเถโร  กุห ึ นิสนฺิโน  วา  �ิโต  วาต ิ ปจฺุฉนฺโต  นาม  นตฺถ ิฯ

 “เทวทตฺตตฺเถโร  กุห ึ (�าเน)  นิสนฺิโน  วา  �ิโต  วาต ิ ปจฺุฉนฺโต  (มนุสฺโส)  นาม  นตฺถ ิฯ

   (มนุสโฺส)  นาม ชือ่ อ.มนุษย ์ ปจุฉฺนฺโต ผูถ้ามอยู ่ อิติ วา่  “เทวทตตฺตเฺถโร อ.พระ
เทวทตัผูเ้ถระ  นิสินฺโน  วา นัง่แลว้หรอื  �ิโต  วา หรอืวา่ยนืแลว้  กหึุ  (�าเน) ใน
ทีไ่หน?”  อิติ ดงัน้ี  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ีฯ 

   ขึน้ชือ่วา่มนุษยผ์ูถ้ามอยูว่า่ “พระเทวทตัเถระนัง่หรอืยนือยูท่ีไ่หน?” ไมม่เีลย

 นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปจฺุฉนฺโตๆ วเิสสนะของ มนุสฺโสๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  
กริยิาบทกตัตุวาจก  “เทวทตฺตตฺเถโร สทุธกตัตาใน นิสนฺิโน และ �ิโต  นิสนฺิโน กด็ ี �ิโต 
กด็ ีกติบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน นิสนฺิโน และ �ิโต  วา สอง
ศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั นิสนฺิโน และ �ิโต”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉนฺโต ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๕. โส  จนฺิเตส ิ  “อหำ  เอเตห ิ  สทฺธเึยว  ปพฺพชโิต,  เอเตปิ  ขตฺตยิปพฺพชติา,  อหำปิ   

ขตฺตยิปพฺพชโิต;  ลาภสกฺการหตฺถา  มนุสฺสา  เอเต  ปรเิยสนฺต,ิ  มม  นามำ  คเหตาปิ   
นตฺถ,ิ  เกน  นุ  โข  สทฺธ ึ  เอกโต  หตฺุวา  กำ  ปสาเทตฺวา  มม  ลาภสกฺารำ   
นิพฺพตฺเตยฺยนฺต ิฯ

 โส  (เทวทตฺโต)  จนฺิเตส ิ “อหำ  เอเตห ิ (ภกฺิขหู)ิ  สทฺธเึยว  ปพฺพชโิต  (อมฺห)ิ,  เอเตปิ  (ภกฺิข)ู   
ขตฺตยิปพฺพชติา  (โหนฺต)ิ,  อหำปิ  ขตฺตยิปพฺพชโิต  (อมฺห)ิ;  ลาภสกฺการหตฺถา  มนุสฺสา  เอเต   
(ภกฺิข)ู  ปรเิยสนฺต,ิ  มม  นามำ  คเหตาปิ  (มนุสฺสา)  นตฺถ,ิ  (อหำ)  เกน  นุ  โข  สทฺธ ึ เอกโต   
หตฺุวา  กำ  ปสาเทตฺวา  มม  ลาภสกฺารำ  นิพฺพตฺเตยฺยนฺต ิฯ
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 โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  จินฺเตสิ คดิแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  ปพพฺชิโต เป็น
ผูบ้วชแลว้  สทธึฺ  เอว กบั  เอเตหิ  (ภิกฺขหิู) ดว้ยภกิษุ ท. เหลา่นัน่นัน่เทยีว  (อมหิฺ)  
ยอ่มเป็น,  เอเตปิ  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. แมเ้หลา่นัน่  ขตติฺยปพพฺชิตา เป็นผูบ้วชแลว้
จากตระกลูแหง่กษตัรยิ ์ (โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  อหปิํ แม ้อ.เรา  ขตติฺยปพพฺชิโต เป็น
ผูบ้วชแลว้จากตระกลูแหง่กษตัรยิ ์  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  มนุสสฺา อ.มนุษย ์ท.  ลาภ- 
สกฺการหตถฺา ผูม้ลีาภและสกัการะในมอื  ปริเยสนฺติ ยอ่มแสวงหา  เอเต  (ภิกฺข)ู ซึง่
ภกิษุ ท. เหลา่นัน่,  (มนุสสฺา) อ.มนุษย ์ท.  คเหตาปิ แมผู้ถ้อืเอาแลว้  นาม ํซึง่ชือ่  
มม ของเรา  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  (อห)ํ อ.เรา  หตุวฺา เป็นแลว้  เอกโต โดยความเป็นอนั
เดยีวกนั  สทธึฺ กบั  เกน  นุ  โข ดว้ยใครหนอแล  ก ํยงัใคร  ปสาเทตวฺา ใหเ้ลือ่มใส
แลว้  ลาภสกฺการ ํ ยงัลาภและสกัการะ  นิพพฺตเฺตยยฺ ํ พงึใหเ้กดิขึน้  มม แก่เรา”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเทวทตันัน้คดิวา่ “เรากบ็วชพรอ้มกบัภกิษุเหลา่น้ีนัน่แหละ ถงึภกิษุเป็นนกับวช
จากตระกลูกษตัรยิ ์แมเ้รากเ็ป็นนกับวชจากตระกลูกษตัรยิ,์ พวกมนุษยม์อืถอืลาภและ
สกัการะแสวงหาภกิษุเหลา่นีัน้, แมผู้ถ้อืเอาชือ่ของเรา ไมม่เีลย, เราจะรว่มมอืกบัใคร
กนัหนอ ทำาใครใหเ้ลือ่มใส แลว้พงึทำาลาภและสกัการะใหเ้กดิแก่เรา”

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน จนฺิเตสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธ-
กตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอเตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  สหตัถตตยิาเขา้
กบั สทฺธ ึ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั สทฺธึๆ   กริยิาสมวายะใน ปพฺพชโิตๆ วกิตกิตัตา 
ใน อมฺห,ิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั เอเตๆ วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน  
โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ขตฺตยิปพฺพชติา วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั อหำๆ  สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ขตฺตยิปพฺพชโิต 
วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  ลาภสกฺการหตฺถา วเิสสนะของ มนุสฺสาๆ สทุธกตัตาใน ปรเิยสนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอเต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน ปรเิยสนฺต,ิ  อปิศพัท ์
อเปกขตัถะเขา้กบั คเหตาๆ วเิสสนะของ มนุสฺสาๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบท- 
กตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน นามำๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตา,  อหำ เหตุกตัตาใน 
นิพฺพตฺเตยฺยำๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เกน สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธ ึ  นุศพัท ์ 
สงักปัปัตถะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  สทฺธ ึทพัพสมวายะใน เอกโตๆ ตตยิาวเิสสนะใน 
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หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปสาเทตฺวา   กำ การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน นิพฺพตฺเตยฺยำ  มม สามสีมัพนัธะใน ลาภสกฺการำๆ  การติกมัมะใน นิพฺพตฺเตยฺยำ”  อติิ
ศพัท ์อาการะใน จนฺิเตส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๕๖.   อถสฺส  เอตทโหส ิ “อยำ  ราชา  พมฺิพสิาโร  ป�มทสฺสเนเนว  เอกาทสนหเุตห ิ สทฺธ ึ  

โสตาปตฺตผิเล  ปตฏฺิ�ิโต,  น  สกฺกา  เอเตน  สทฺธ ึ  เอกโต  ภวตุิำ,  โกสลร�ฺ�าปิ  
สทฺธ ึ น  สกฺกา  เอกโต  ภวตุิำ,  อยำ  โข  ปน  ร�ฺโ�  ปตฺุโต  อชาตสตฺตุกุมาโร  กสฺสจ ิ  
คณุโทสำ  น  ชานาต,ิ  เอเตน  สทฺธ ึ เอกโต  ภวสฺิสามตี ิฯ 

 อถ  อสฺส  (เทวทตฺตตฺเถรสฺส)  เอตำ  (จนฺิตนำ)  อโหส ิ “อยำ  ราชา  พมฺิพสิาโร  ป�มทสฺสเนน  เอว  
เอกาทสนหเุตห ิ (ชเนห)ิ  สทฺธ ึ โสตาปตฺตผิเล  ปตฏฺิ�ิโต,  (มยา)  น  สกฺกา  เอเตน  (พมฺิพสิาร-
ร�ฺ�า)  สทฺธ ึ เอกโต  ภวตุิำ,  (มยา)  โกสลร�ฺ�าปิ  สทฺธ ึ น  สกฺกา  เอกโต  ภวตุิำ,  อยำ  โข  ปน  
ร�ฺโ�  ปตฺุโต  อชาตสตฺตุกุมาโร  กสฺสจ ิ คณุโทสำ  น  ชานาต,ิ  (อหำ)  เอเตน  (อชาตสตฺตุนา)  สทฺธ ึ 
เอกโต  ภวสฺิสามตี ิฯ

  อถ ครัง้นัน้  เอต ํ (จินฺตนํ) อ.ความคดินัน่  อิติ วา่  “ราชา อ.พระราชา  พิมพิฺสาโร 
พระนามวา่พมิพสิาร  อย ํน้ี  ปติฏฺ�ิโต ทรงตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  โสตาปตติฺผเล ในโสดา-
ปัตตผิล  สทธึฺ กบั  เอกาทสนหเุตหิ  (ชเนหิ) ดว้ยชน ท. ผูม้นีหตุสบิเอด็เป็นประมาณ  
ป�มทสสฺเนน  เอว ดว้ยการเหน็ครัง้แรกนัน่เทยีว,  (มยา) อนัเรา  น  สกฺกา ไมอ่าจ   
ภวิตุ ํเพือ่อนัเป็น  เอกโต โดยความเป็นเดยีวกนั  สทธึฺ กบั  เอเตน  (พิมพิฺสารรญฺญา)  
ดว้ยพระราชาพระนามวา่พมิพสิารนัน่,  (มยา) อนัเรา  น  สกฺกา ไมอ่าจ  ภวิตุ ํเพือ่
อนัเป็น  เอกโต โดยความเป็นเดยีวกนั  สทธึฺ กบั  โกสลรญฺญาปิ แมด้ว้ยพระราชา
พระนามวา่โกศล,  ปน สว่นวา่  อชาตสตตฺกุมุาโร อ.พระกุมารพระนามวา่อชาตศตัร ู 
ปตุโฺต ผูเ้ป็นพระโอรส  รญฺโญ ของพระราชา  อย ํ โข น้ีแล  น  ชานาติ ยอ่มไมท่รงรู ้  
คณุโทส ํซึง่คณุและโทษ  กสสฺจิ ของใครๆ,  (อห)ํ อ.เรา  ภวิสสฺามิ จกัเป็น  เอกโต  
โดยความเป็นอนัเดยีวกนั  สทธึฺ กบั  เอเตน  (อชาตสตตฺนุา) ดว้ยพระกุมารพระนาม
วา่อชาตศตัรนูัน่”  อิติ ดงัน้ี  อโหสิ ไดม้แีลว้  อสสฺ  (เทวทตตฺตเฺถรสสฺ) แก่พระ 
เทวทตัผูเ้ถระนัน้ ฯ  

 ทนีัน้ พระเทวทตัเถระนัน้ไดม้คีวามคดิน้ีวา่ “พระเจา้พมิพสิารพรอ้มกบัชน ๑๑๐,๐๐๐ 
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คนเป็นประมาณดำารงอยูใ่นโสดาปัตตผิล โดยการเหน็ครัง้แรกนัน่แหละ, เราไม่
สามารถรว่มมอืกบัพระเจา้พมิพสิารนัน่ได,้ เราไมส่ามารถรว่มมอืแมก้บัพระเจา้โกศล
ได,้ แต่พระกุมารพระนามวา่อชาตศตัรผููเ้ป็นพระโอรสของพระราชาแล ยงัไมรู่จ้กัคณุ
และโทษของใครๆ, เราจกัรว่มมอืกบัพระกุมารพระนามวา่อชาตศตัรนูัน่”

 อถ กาลสตัตม ี เอตำ วเิสสนะของ จนฺิตนำๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อสฺส วเิสสนะของ เทวทตฺตตฺเถรสฺสๆ สมัปทานใน อโหส ิ  “อยำ วเิสสนะของ ราชา  
พมฺิพสิาโร สญัญาวเิสสนะของ ราชาๆ สทุธกตัตาใน ปตฏฺิ�ิโตๆ กติบทกตัตุวาจก   
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ป�มทสฺสเนนๆ ตตยิาวเิสสนะใน ปตฏฺิ�ิโต  เอกาทสนหเุตห ิ 
วเิสสนะของ ชเนหิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน ปตฏฺิ�ิโต  โสตาปตฺตผิเล  
วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�ิโต,  มยา อนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก  นศพัท ์
ปฏเิสธะใน สกฺกา  เอเตน วเิสสนะของ พมฺิพสิารร�ฺ�าๆ สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  
ทพัพสมวายะใน เอกโตๆ ตตยิาวเิสสนะใน ภวตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา,  มยา  
อนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั โกสลร�ฺ�าๆ 
สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  ทพัพสมวายะใน เอกโต  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺกา  เอกโต  
ตตยิาวเิสสนะใน ภวตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา,  ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ  อยำ กด็ ี  
ปตฺุโต กด็ ี วเิสสนะของ อชาตสตฺตุกุมาโรๆ สทุธกตัตาใน ชานาติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  โขศพัท ์ วจนาลงัการะ  ร�ฺโ� สามสีมัพนัธะใน ปตฺุโต  กสฺสจ ิ สาม-ี 
สมัพนัธะใน คณุโทสำๆ  อวตุตกมัมะใน ชานาต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน ชานาต,ิ  อหำ  
สทุธกตัตาใน ภวสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอเตน วเิสสนะของ อชาตสตฺตุนาๆ 
สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  ทพัพสมวายะใน เอกโตๆ ตตยิาวเิสสนะใน ภวสฺิสาม”ิ   
อติศิพัท ์สรปูะใน เอตำ  จนฺิตนำ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๕๗. โส  โกสมฺพโิต  ราชคหำ  คนฺตฺวา  กุมารกวณฺณำ  อภนิิมฺมนิิตฺวา  จตฺตาโร  อาสวีเิส   

จตสู ุ หตฺถปาเทส ุ เอกำ  ควีาย  พนฺธตฺิวา  เอกำ  สเีส  จมฺุพฏกำ  กตฺวา  เอกำ  เอกำสำ   
กรตฺิวา  อมิาย  อหเิมขลาย  อากาสโต  โอรยฺุห  อชาตสตฺตุสฺส  อุจฺฉงฺเค  นิสทีตฺิวา,  
เตน  ภเีตน  “โกส ิ ตฺวนฺต ิ  วตฺุเต,  “อหำ  เทวทตฺโตต ิ วตฺวา  ตสฺส  ภยวโินทนตฺถำ   
ตำ  อตฺตภาวำ  ปฏสิำหรตฺิวา  สงฺฆาฏปิตฺตจวีรธโร  ปรุโต  �ตฺวา  ตำ  ปสาเทตฺวา   
ลาภสกฺการำ  นิพฺพตฺเตส ิฯ  
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 โส  (เทวทตฺตตฺเถโร)  โกสมฺพโิต  ราชคหำ  คนฺตฺวา  กุมารกวณฺณำ  อภนิิมฺมนิิตฺวา  จตฺตาโร   
อาสวีเิส  จตสู ุ หตฺถปาเทส ุ เอกำ  (อาสวีสิำ)  ควีาย  พนฺธตฺิวา  เอกำ  (อาสวีสิำ)  สเีส  จมฺุพฏกำ  กตฺวา   
เอกำ  (อาสวีสิำ)  เอกำสำ  กรตฺิวา  อมิาย  อหเิมขลาย  อากาสโต  โอรยฺุห  อชาตสตฺตุสฺส  อุจฺฉงฺเค   
นิสทีตฺิวา,  เตน  ภเีตน  (อชาตสตฺตุนา)  “โก  อส ิ ตฺวนฺต ิ (วจเน)  วตฺุเต,  “อหำ  เทวทตฺโต  (อมฺห)ิ”  
อติ ิ วตฺวา  ตสฺส  (อชาตสตฺตุสฺส)  ภยวโินทนตฺถำ  ตำ  อตฺตภาวำ  ปฏสิำหรตฺิวา  สงฺฆาฏปิตฺตจวีรธโร  
(หตฺุวา)  ปรุโต  �ตฺวา  ตำ  (อชาตสตฺตุำ)  ปสาเทตฺวา  ลาภสกฺการำ  นิพฺพตฺเตส ิฯ

 โส  (เทวทตตฺตเฺถโร) อ.พระเทวทตัผูเ้ถระนัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  ราชคห ํ สูเ่มอืง
ราชคฤห ์ โกสมพิฺโต จากเมอืงโกสมัพ ี อภินิมมิฺนิตวฺา เนรมติแลว้  กมุารกวณฺณํ 
ซึง่เพศแหง่กุมารน้อย  พนฺธิตวฺา พนัแลว้  อาสีวิเส ซึง่อสรพษิ ท.  จตตฺาโร สีต่วั  
หตถฺปาเทส ุทีม่อืและเทา้ ท.  จตสู ุสี ่ เอก ํ (อาสีวิส)ํ ซึง่อสรพษิ ตวัหน่ึง  คีวาย ที่
คอ  กตวฺา กระทำาแลว้  เอก ํ (อาสีวิส)ํ ซึง่อสรพษิ ตวัหน่ึง  จมุพฺฏก ํ ใหเ้ป็นเทรดิ  
สีเส บนศรีษะ  กริตวฺา กระทำาแลว้  เอก ํ (อาสีวิส)ํ ซึง่อสรพษิ ตวัหน่ึง  เอกสํ ํ ให้
เฉวยีงบา่  โอรยุหฺ ลงแลว้  อากาสโต จากอากาศ  อิมาย  อหิเมขลาย ดว้ยสงัวาล
อนัเป็นวกิารแหง่งน้ีู  นิสีทิตวฺา นัง่แลว้  อจุฉฺงฺเค บนพระเพลา  อชาตสตตฺสุสฺ ของ
พระกุมารพระนามวา่อชาตศตัร,ู  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ตวฺ ํอ.ทา่น  โก เป็น
ใคร  อสิ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  เตน  (อชาตสตตฺนุา) อนัพระกุมารพระนามวา่อชาต- 
ศตัรนูัน้  ภีเตน ผูท้รงกลวัแลว้  วตุเฺต ตรสัแลว้,  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อห ํ
อ.อาตมา เทวทตโฺต เป็นพระเทวทตั  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  ปฏิสหํริตวฺา 
รวบรวมเฉพาะแลว้  ต ํ อตตฺภาว ํซึง่อตัภาพนัน้  ภยวิโนทนตถฺ ํ เพือ่อนับรรเทาซึง่
ความกลวั  ตสสฺ  (อชาตสตตฺสุสฺ) ของพระกุมารพระนามวา่อชาตศตัรนูัน้  สงฺฆาฏิ-
ปตตฺจีวรธโร เป็นผูท้รงไวซ้ึง่ผา้สงัฆาฏ ิบาตร และจวีร  (หตุวฺา) เป็นแลว้  �ตวฺา  ยนื
อยูแ่ลว้  ปรุโต ในทีข่า้งพระพกัตร ์ ต ํ (อชาตสตตฺุ)ํ ยงัพระกุมารพระนามวา่อชาตศตัรู
นัน้  ปสาเทตวฺา ทรงใหเ้ลือ่มใสแลว้  ลาภสกฺการ ํยงัลาภและสกัการะ  นิพพฺตเฺตสิ  
ใหบ้งัเกดิแลว้ ฯ 

 พระเทวทตัเถระนัน้ไปจากเมอืงโกสมัพสีูเ่มอืงราชคฤห ์ เนรมติเพศแหง่กุมารน้อย ใช้
อสรพษิ ๔ ตวัพนัทีม่อืและเทา้ทัง้ ๔ ใชอ้สรพษิ ๑ ตวั พนัทีค่อ ทำาอสรพษิ ๑ ตวัให้
เป็นเทรดิบนศรีษะ ทำาอสรพษิ ๑ ตวัเฉวยีงบา่ ลงจากอากาศดว้ยสงัวาลงน้ีู นัง่บน
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พระเพลาของพระกุมารพระนามวา่อชาตศตัร,ู เมือ่พระกุมารพระนามวา่อชาตศตัรนูัน้
ผูท้รงหวาดกลวัแลว้ตรสัวา่ “ทา่นเป็นใครกนันะ” จงึกลา่ววา่ “เราเป็นพระเทวทตั” ดงัน้ี 
แลว้รวบรวมอตัภาพนัน้เพือ่บรรเทาความกลวัของพระกุมารนัน้ ยนืทรงผา้สงัฆาฏ ิ
บาตร และจวีรขา้งหน้า ทำาใหพ้ระกุมารพระนามวา่อชาตศตัรเูลือ่มใส ยงัลาภและ 
สกัการะใหเ้กดิขึน้

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺตตฺเถโรๆ เหตุกตัตาใน นิพฺพตฺเตสิๆ  อาขยาตบทเหตุ
กตัตุวาจก  โกสมฺพโิต อปาทานใน คนฺตฺวา  ราชคหำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อภนิิมฺมนิิตฺวา  กุมารกวณฺณำ อวตุตกมัมะใน อภนิิมฺมนิิตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน พนฺธตฺิวา  จตฺตาโร วเิสสนะของ อาสวีเิสๆ อวตุตกมัมะใน พนฺธตฺิวา   
จตสู ุวเิสสนะของ หตฺถปาเทสุๆ  วสิยาธาระใน พนฺธตฺิวา  เอกำ วเิสสนะของ อาสวีสิำๆ  
อวตุตกมัมะใน พนฺธตฺิวา  ควีาย วสิยาธาระใน พนฺธตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  
เอกำ วเิสสนะของ อาสวีสิำๆ  อวตุตกมัมะใน กตฺวา  สเีส วสิยาธาระใน กตฺวา  จมฺุพฏกำ  
วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กรตฺิวา  เอกำ วเิสสนะของ อาสวีสิำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน กรตฺิวา  เอกำสำ วกิตกิมัมะใน กรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอรยฺุห  อมิาย วเิสสนะ
ของ อหเิมขลายๆ กรณะใน โอรยฺุห  อากาสโต อปาทานใน โอรยฺุหๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน นิสทีตฺิวา  อชาตสตฺตุสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อุจฺฉงฺเคๆ วสิยาธาระใน นิสทีตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา,  เตน กด็ ี ภเีตน กด็ ีวเิสสนะของ อชาตสตฺตุนาๆ อนภหิติ-
กตัตาใน วตฺุเต  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โก วกิตกิตัตาใน อส”ิ  
อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา,  “อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทวทตฺโต วกิตกิตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน ปฏสิำหรตฺิวา  ตสฺส วเิสสนะของ อชาตสตฺตุสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
ภยวโินทนตฺถำๆ  สมัปทานใน ปฏสิำหรตฺิวา  ตำ วเิสสนะของ อตฺตภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน 
ปฏสิำหรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  สงฺฆาฏปิตฺตจวีรธโร วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน �ตฺวา  ปรุโต อาธาระใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปสาเทตฺวา  ตำ 
วเิสสนะของ อชาตสตฺตุำๆ  การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺเตส ิ 
ลาภสกฺการำ การติกมัมะใน นิพฺพตฺเตส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๘. โส  ลาภสกฺการาภภิโูต  “อหำ  ภกฺิขสุงฺฆำ  ปรหิรสฺิสามตี ิ ปาปกำ  จตฺิตำ  อุปปฺาเทตฺวา  สห  
จตฺิตุปปฺาเทน  อทฺิธโิต  ปรหิายตฺิวา  สตฺถารำ  เวฬุวนวหิาเร  สราชกิาย  ปรสิาย  ธมฺมำ  
เทเสนฺตำ  วนฺทตฺิวา  อุฏฺ�ายาสนา  อ�ฺชลมฺิปคฺคยฺห  “ภควา  ภนฺเต  เอตรห ิ ชณฺิโณ   
วฑฺุโฒ  มหลฺลโก  อปโฺปสฺสกฺุโก  ทฏฺิ�ธมฺมสขุวหิารำ  อนุย�ฺุชตุ;  อหำ  ภกฺิขสุงฺฆำ   
ปรหิรสฺิสาม,ิ  นิยฺยาเทถ  เม  ภกฺิขสุงฺฆนฺต ิ  วตฺวา  สตฺถารา  เขฬาสกิวาเทน   
อปสาเทตฺวา  ปฏกฺิขตฺิโต,  อนตฺตมโน  อมิำ  ป�มำ  ตถาคเต  อาฆาตำ  พนฺธตฺิวา   
อปกฺกม ิฯ

 โส  (เทวทตฺโต)  ลาภสกฺการาภภิโูต  “อหำ  ภกฺิขสุงฺฆำ  ปรหิรสฺิสามตี ิ ปาปกำ  จตฺิตำ  อุปปฺาเทตฺวา   
สห  จตฺิตุปปฺาเทน  อทฺิธโิต  ปรหิายตฺิวา  สตฺถารำ  เวฬุวนวหิาเร  สราชกิาย  ปรสิาย  ธมฺมำ   
เทเสนฺตำ  วนฺทตฺิวา  อุฏฺ�าย  อาสนา  อ�ฺชล ึ ปคฺคยฺห  “ภควา  ภนฺเต  เอตรห ิ ชณฺิโณ  วุฑฺโฒ   
มหลฺลโก  อปโฺปสฺสกฺุโก  (หตฺุวา)  ทฏฺิ�ธมฺมสขุวหิารำ  อนุย�ฺุชตุ;  อหำ ภกฺิขสุงฺฆำ  ปรหิรสฺิสาม,ิ   
(ตุมฺเห)  นิยฺยาเทถ  เม  ภกฺิขสุงฺฆนฺต ิ วตฺวา  สตฺถารา  เขฬาสกิวาเทน  อปสาเทตฺวา  ปฏกฺิขตฺิโต,  
อนตฺตมโน  (หตฺุวา)  อมิำ  ป�มำ  ตถาคเต  อาฆาตำ  พนฺธตฺิวา  อปกฺกม ิฯ

   โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  ลาภสกฺการาภิภโูต ผูอ้นัลาภและสกัการะครอบงำา
แลว้  จิตตฺ ํยงัจติ  ปาปก ํอนัชัว่  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  ปริหริสสฺามิ จกับรหิาร  ภิกฺข-ุ
สงฺฆ ํซึง่หมูแ่หง่ภกิษุ”  อิติ ดงัน้ี  อปุปฺาเทตวฺา ใหเ้กดิขึน้แลว้  ปริหายิตวฺา เสือ่มรอบ
แลว้  อิทธิฺโต จากฤทธิ ์ สห กบั  จิตตฺปุปฺาเทน ดว้ยการเกดิขึน้แหง่จติ  วนฺทิตวฺา  
ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  เทเสนฺต ํผูแ้สดงอยู ่ ธมมฺ ํซึง่ธรรม  ปริสาย  
แก่บรษิทั  สราชิกาย ผูเ้ป็นไปกบัดว้ยพระราชา  เวฬวุนวิหาเร ในพระวหิารชือ่วา่
เวฬุวนั  อฏฺุ�าย ลุกขึน้แลว้  อาสนา จากอาสนะ  ปคคฺยหฺ ประคองแลว้  อญชฺลึ ซึง่
อญัชล ี วตวฺา กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ภควา อ.พระผูม้ ี
พระภาค  ชิณฺโณ ทรงเป็นผูช้ราแลว้  วฑุโฺฒ ทรงเป็นผูเ้ฒา่แลว้  มหลฺลโก ทรงเป็น
ผูแ้ก่  อปโฺปสสฺกฺุโก ทรงเป็นผูม้คีวามขวนขวายน้อย  (หตุวฺา) เป็นแลว้  เอตรหิ ใน
กาลน้ี  อนุยญุชฺต ุจงตามประกอบ  ทิฏฺ�ธมมฺสขุวิหาร ํซึง่ธรรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ
ในธรรมอนัสตัวเ์หน็แลว้,  อห ํ อ.ขา้พระองค ์  ปริหริสสฺามิ จกับรหิาร  ภิกฺขสุงฺฆ ํ 
ซึง่หมูแ่หง่ภกิษุ,  (ตมุเฺห) อ.พระองค ์ นิยยฺาเทถ ขอจงทรงมอบให ้ ภิกฺขสุงฺฆ ํซึง่หมู่
แหง่ภกิษุ  เม แก่ขา้พระองค”์  อิติ ดงัน้ี  สตถฺารา  เขฬาสิกวาเทน  อปสาเทตวฺา   
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ปฏิกฺขิตโฺต ผูอ้นัพระศาสดา รกุรานแลว้ ดว้ยวาทะวา่ผูก้ลนืกนิซึง่นำ้าลาย ทรงหา้ม
แลว้,  อนตตฺมโน เป็นผูม้ใีจมใิชข่องตน  (หตุวฺา) เป็นแลว้  พนฺธิตวฺา ผกูแลว้  อิม ํ 
อาฆาต ํซึง่ความอาฆาตน้ี  ตถาคเต ในพระตถาคต  ป�ม ํ  ครัง้แรก  อปกฺกมิ ได้
หลกีไปแลว้ ฯ 

  พระเทวทตันัน้ถกูลาภและสกัการะครอบงำา ทำาจติทีช่ ัว่ใหเ้กดิขึน้วา่ “เราจกับรหิาร
คณะสงฆ”์ กเ็สือ่มจากฤทธิพ์รอ้มกบัจติตุปบาท ถวายบงัคมพระศาสดาผูก้ำาลงัทรง
แสดงธรรมแก่บรษิทัทีม่พีระราชาในพระวหิารชือ่วา่เวฬุวนั ลุกขึน้จากอาสนะประคอง
อญัชล ีกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคเจา้ บดัน้ี ทรงชรา แก่งอ่ม   
ทรงเป็นผูม้คีวามขวนขวายน้อย ตามประกอบธรรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในทฏิฐธรรม 
เถดิ, ขา้พระองคจ์กับรหิารภกิษุสงฆ ์ ขอพระองคจ์งทรงมอบภกิษุสงฆใ์หแ้ก่ขา้
พระองคเ์ถดิ” ดงัน้ี ถกูพระศาสดารกุรานดว้ยวาทะวา่ผูก้ลนืกนินำ้าลาย แลว้ทรงหา้ม 
เกดิความเสยีใจ แลว้ผกูอาฆาตน้ีในพระตถาคตครัง้แรก แลว้ไดห้ลกีไป

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน อปกฺกมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ลาภ-
สกฺการาภภิโูต วเิสสนะของ เทวทตฺโต  “อหำ สทุธกตัตาใน ปรหิรสฺิสามิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ภกฺิขสุงฺฆำ อวตุตกมัมะใน ปรหิรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน จตฺิตำ  ปาปกำ  
วเิสสนะของ จตฺิตำๆ  การติกมัมะใน อุปปฺาเทตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน ปรหิายตฺิวา   
สหศพัท ์กริยิาสมวายะใน ปรหิายตฺิวา  จตฺิตุปปฺาเทน สหตัถตตยิาเขา้กบั สห  อทฺิธโิต  
อปาทานใน ปรหิายตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน  
วนฺทตฺิวา  เวฬุวนวหิาเร วสิยาธาระใน เทเสนฺตำ  สราชกิาย วเิสสนะของ ปรสิายๆ 
สมัปทานใน เทเสนฺตำ  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสนฺตำๆ  วเิสสนะของ สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา 
ปพุพกาลกริยิาใน อุฏฺ�ายๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปคฺคยฺห  อาสนา อปาทานใน อุฏฺ�าย  
อ�ฺชล ึอวตุตกมัมะใน ปคฺคยฺหๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ภควา 
สทุธกตัตาใน อนุย�ฺุชตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตรห ิกาลสตัตมใีน หตฺุวา  ชณฺิโณ 
กด็ ี วฑฺุโฒ กด็ ี มหลฺลโก กด็ ี อปโฺปสฺสกฺุโก กด็ ีวกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิา 
ใน อนุย�ฺุชตุ  ทฏฺิ�ธมฺมสขุวหิารำ อวตุตกมัมะใน อนุย�ฺุชตุ,  อหำ สทุธกตัตาใน  
ปรหิรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขสุงฺฆำ อวตุตกมัมะใน ปรหิรสฺิสาม,ิ  ตุมฺเห 
สทุธกตัตาใน นิยฺยาเทถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สมัปทานใน นิยฺยาเทถ  ภกฺิข-ุ
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สงฺฆำ อวตุตกมัมะใน นิยฺยาเทถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อปสาเทตฺวา  สตฺถารา อนภหิติกตัตาใน ปฏกฺิขตฺิโต  เขฬาสกิาวาเทน กรณะใน  
อปสาเทตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน ปฏกฺิขตฺิโตๆ วเิสสนะของ เทวทตฺโต  อนตฺตมโน  
วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน พนฺธตฺิวา  อมิำ วเิสสนะของ อาฆาตำ  ป�มำ 
กริยิาวเิสสนะใน พนฺธตฺิวา  ตถาคเต วสิยาธาระใน พนฺธตฺิวา  อาฆาตำ อวตุตกมัมะใน 
พนฺธตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อปกฺกม ิฯ

 ...............................................................................................................................
๕๙. อถสฺส  ภควา  ราชคเห  ปกาสนียกมฺมำ  กาเรส ิฯ  

 อถ  อสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  ภควา  (สงฺฆำ)  ราชคเห  ปกาสนียกมฺมำ  กาเรส ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  ภควา อ.พระผูม้พีระภาค  (สงฺฆ)ํ ทรงยงัสงฆ ์  กาเรสิ ใหก้ระทำา
แลว้  ปกาสนียกมมฺ ํซึง่กรรมอนัสงฆพ์งึประกาศ  ราชคเห ในเมอืงราชคฤห ์ อสสฺ   
(เทวทตตฺสสฺ) แก่พระเทวทตันัน้ ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดารบัสัง่พระสงฆใ์หท้ำาปกาสนียกรรมในเมอืงราชคฤหแ์ก่พระเทวทตั
นัน้

 อถ กาลสตัตม ี ภควา เหตุกตัตาใน กาเรสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ
ของ เทวทตฺตสฺสๆ สมัปทานใน กาเรส ิ สงฺฆำ การติกมัมะใน กาเรส ิ  ราชคเห วสิยา-
ธาระใน กาเรส ิ ปกาสนียกมฺมำ อวตุตกมัมะใน กาเรส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๐. โส  “ปรจฺิจตฺโตทานิ  อหำ  สมเณน  โคตเมน,  อทิานิสฺส  อนตฺถำ  กรสฺิสามตี ิ อชาตสตฺตุำ   

อุปสงฺกมตฺิวา  “ปพฺุเพ  โข  กุมาร  มนุสฺสา  ทฆีายกุา,  เอตรห ิ อปปฺายกุา,  �านำ  โข   
ปเนตำ  วชฺิชต,ิ  ยำ  ตฺวำ  กุมาโรว  สมาโน  กาลำ  กเรยฺยาส,ิ  เตนห ิ ตฺวำ  กุมาร ปิตรำ  
หนฺตฺวา  ราชา  โหห,ิ  อหำ  ภควนฺตำ  หนฺตฺวา  พทุโธ  ภวสฺิสามตี ิ วตฺวา,  ตสฺม ึ รชฺเช  
ปตฏฺิ�ิเต,  ตถาคตสฺส  วธาย  ปรุเิส  ปโยเชตฺวา,  เตส ุ โสตาปตฺตผิลำ  ปตฺวา  นิวตฺเตส,ุ   
สยำ  คชฺิฌกฏูำ  อภริหุตฺิวา  “อหเมว  สมณำ  โคตมำ  ชวีติา  โวโรเปสฺสามตี ิ  สลิำ   
ปวชฺิฌตฺิวา  รหุริปุปฺาทกมฺมำ  กตฺวา  อมินิาปิ  อุปาเยน  มาเรตุำ  อสกฺโกนฺโต  ปนุ  
นาฬาคริ ึ วสฺิสชฺชาเปส ิฯ
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 โส  (เทวทตฺโต)  “ปรจฺิจตฺโต  (อมฺห)ิ  อทิานิ  อหำ  สมเณน  โคตเมน,  (อหำ)  อทิานิ  อสฺส   
(สมณสฺส  โคตมสฺส)  อนตฺถำ  กรสฺิสามตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  อชาตสตฺตุำ  อุปสงฺกมตฺิวา  “ปพฺุเพ  โข  กุมาร  
มนุสฺสา  ทฆีายกุา  (อเหสุำ),  (มนุสฺสา)  เอตรห ิ อปปฺายกุา  (โหนฺต)ิ,  �านำ  โข  ปน  เอตำ  วชฺิชต,ิ   
ยำ  ตฺวำ  กุมาโรว  สมาโน  กาลำ  กเรยฺยาส,ิ  เตนห ิ ตฺวำ  กุมาร ปิตรำ  หนฺตฺวา  ราชา  โหห,ิ  อหำ   
ภควนฺตำ  หนฺตฺวา  พทุโธ  ภวสฺิสามตี ิ วตฺวา,  ตสฺม ึ (กุมาเร)  รชฺเช  ปตฏฺิ�ิเต,  ตถาคตสฺส  วธาย  
ปรุเิส  ปโยเชตฺวา,  เตส ุ (ปรุเิสส)ุ  โสตาปตฺตผิลำ  ปตฺวา  นิวตฺเตส,ุ  สยำ  คชฺิฌกฏูำ  อภริหุตฺิวา   
“อหเมว  สมณำ  โคตมำ  ชวีติา  โวโรเปสฺสามตี ิ  (จนฺิเตตฺวา)  สลิำ  ปวชฺิฌตฺิวา  รหุริปุปฺาทกมฺมำ   
กตฺวา  (ภควนฺตำ)  อมินิาปิ  อุปาเยน  มาเรตุำ  อสกฺโกนฺโต  (ปคฺุคลำ)  ปนุ  นาฬาคริ ึ วสฺิสชฺชาเปส ิฯ

   โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  สมเณน  
โคตเมน  ปริจจฺตโฺต เป็นผูอ้นัพระสมณะ ผูโ้คดม สละรอบแลว้  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น  อิทานิ  
ในกาลน้ี,  (อห)ํ อ.เรา  กริสสฺามิ จกักระทำา  อนตถฺ ํซึง่ความฉบิหายมใิชป่ระโยชน์  
อสสฺ  (สมณสสฺ  โคตมสสฺ) แก่พระสมณะ ผูโ้คดมนัน้  อิทานิ ในกาลน้ี”  อิติ ดงัน้ี   
อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปหาแลว้  อชาตสตตฺุ ํซึง่พระกุมารพระนามวา่อชาตศตัร ู วตวฺา 
ทลูแลว้  อิติ วา่  “กมุาร ดกู่อนพระกุมาร  มนุสสฺา อ.มนุษย ์ท.  ทีฆายกุา เป็นผู้
มอีายยุนืยาว  (อเหสุ)ํ ไดเ้ป็นแลว้  ปพุเฺพ  โข ในกาลก่อนแล,  เอตรหิ ในกาลน้ี   
(มนุสสฺา) อ.มนุษย ์ท.  อปปฺายกุา เป็นผูม้อีายนุ้อย  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  ตวฺ ํอ.พระองค ์ 
กมุาโรว เป็นพระกุมารเทยีว  สมาโน เป็นอยู ่ กเรยยฺาสิ พงึกระทำา  กาล ํซึง่กาละ   
ย ํใด,  ปน ก ็ เอต ํ �านํ  โข อ.ฐานะนัน่แล  วิชชฺติ มอียู,่  กมุาร ดกู่อนพระกุมาร  
เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  ตวฺ ํอ.พระองค ์  หนฺตวฺา ปลงพระชนมแ์ลว้  ปิตร ํ ซึง่พระบดิา  
ราชา เป็นพระราชา  โหหิ จงเป็น,  อห ํ อ.อาตมา  หนฺตวฺา ปลงพระชนมแ์ลว้   
ภควนฺต ํซึง่พระผูม้พีระภาค  พทุโฺธ เป็นพระพทุธเจา้  ภวิสสฺามิ จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี,  
ตสมึฺ  (กมุาเร) ครัน้เมือ่พระกุมารนัน้   ปติฏฺ�ิเต ดำารงอยูเ่ฉพาะแลว้  รชเฺช ในความ
เป็นแหง่พระราชา,  ปโยเชตวฺา ประกอบแลว้  ปริุเส ซึง่บุรษุ ท.  วธาย เพือ่อนัปลง
พระชนม ์  ตถาคตสสฺ ซึง่พระตถาคต,  เตส ุ  (ปริุเสส)ุ ครัน้เมือ่บุรษุ ท. เหลา่นัน้  
ปตวฺา บรรลุแลว้  โสตาปตติฺผล ํซึง่โสดาปัตตผิล  นิวตเฺตส ุกลบัแลว้,  อภิรหิุตวฺา  
ขึน้เฉพาะแลว้  คิชฌฺกฏู ํ สูภ่เูขาคชิฌกฏู  สย ํ ดว้ยตนเอง  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้   
อิติ วา่  “อห ํ  เอว อ.เรานัน่เทยีว  โวโรเปสสฺามิ จกัปลงลง  สมณํ ซึง่พระสมณะ   
โคตม ํผูโ้คดม  ชีวิตา จากชวีติ”  อิติ ดงัน้ี  ปวิชฌิฺตวฺา กลิง้แลว้  สิล ํซึง่ศลิา  กตวฺา  
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กระทำาแลว้  รหิุรปุปฺาทกมมฺ ํ ซึง่กรรมคอืการยงัพระโลหติใหเ้กดิขึน้  อสกฺโกนฺโต 
ไมอ่าจอยู ่  (ภควนฺต)ํ  มาเรตุ ํ เพือ่อนัยงัพระผูม้พีระภาค ใหส้ิน้พระชนม ์  อิมินาปิ   
อปุาเยน ดว้ยอุบายแมน้ี้  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  วิสสฺชชฺาเปสิ ใหป้ลอ่ยแลว้  นาฬาคิรึ  
ซึง่ชา้งชือ่วา่นาฬาคริ ี ปนุ อกี ฯ

 พระเทวทตันัน้ คดิวา่ “บดัน้ี เราถกูพระสมณะโคดมสละทิง้แลว้, บดัน้ี เราจกัทำาสิง่ที่
ไมเ่ป็นประโยชน์แก่พระสมณะโคดม” ดงัน้ี เขา้ไปหาพระกุมารพระนามวา่อชาตศตัร ู
กลา่ววา่ “ดกู่อนกุมาร ในกาลก่อนแล พวกมนุษยม์อีายยุนืยาว, แต่ในบดัน้ีมอีายนุ้อย, 
การทีท่า่นเป็นกุมารนัน่แหละพงึทำากาละ ก ็ ฐานะนัน่มอียูแ่ล ดกู่อนกุมาร ถา้เชน่นัน้ 
ทา่นปลงพระชนมพ์ระบดิา จงเป็นพระราชา, อาตมาปลงพระชนมพ์ระผูม้พีระภาค 
จกัเป็นพระพทุธเจา้” ดงัน้ี เมือ่พระกุมารนัน้ดำารงอยูใ่นความเป็นพระราชา ประกอบ
บุรษุทัง้หลาย เพือ่ปลงพระชนมพ์ระตถาคต เมือ่บุรษุเหลา่นัน้บรรลุโสดาปตัตผิลพา
กนักลบัไปแลว้ ขึน้สูภ่เูขาคชิฌกฏูดว้ยตนเอง คดิวา่ “เรานัน่แหละจกัปลงพระสมณะ
โคดมจากชวีติ” แลว้กลิง้ศลิา ทำากรรมคอืโลหตุิปบาท เมือ่ไมส่ามารถเพือ่จะปลง
พระชนมพ์ระผูม้พีระภาคแมด้ว้ยอุบายน้ี จงึใหป้ลอ่งชา้งนาฬาครีอีกี

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ เหตุกตัตาใน วสฺิสชฺชาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  
“อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปรจฺิจตฺโต วกิตกิตัตาใน อมฺห ิ  
อทิานิ กาลสตัตมใีน อมฺห ิ  สมเณน อนภหิติกตัตาใน ปรจฺิจตฺโต  โคตเมน วเิสสนะ
ของ สมเณน,  อหำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อทิานิ กาลสตัตม ี
ใน กรสฺิสาม ิ  อสฺส กด็ ี  โคตมสฺส กด็ ีวเิสสนะของ สมณสฺสๆ สมัปทานใน กรสฺิสาม ิ  
อนตฺถำ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน อุปสงฺกมตฺิวา  อชาตสตฺตุำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปุพพกาลกริยิาใน  
วตฺวา  “กุมาร อาลปนะ  มนุสฺสา สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปพฺุเพ  
กาลสตัตมใีน อเหสุำ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  ทฆีายกุา วกิตกิตัตาใน อเหสุำ,  มนุสฺสา  
สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตรห ิกาลสตัตมใีน โหนฺต ิ อปปฺายกุา  
วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  ปน วากยารมัภโชตกะ  เอตำ วเิสสนะของ �านำๆ สทุธกตัตาใน  
วชฺิชติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โขศพัท ์วจนาลงัการะ,  ตฺวำ สุทธกตัตาใน กเรยฺยาสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยำ กริยิาปรามาส  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั กุมาโรๆ วกิตกิตัตา
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ใน สมาโนๆ อพัภนัตรกริยิาของ ตฺวำ  กาลำ อวตุตกมัมะใน กเรยฺยาส,ิ  กุมาร อาลปนะ  เตนห ิ 
อุยโยชนตัถะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน โหหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปิตรำ อวตุตกมัมะ
ใน หนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โหห ิ  ราชา วกิตกิตัตาใน โหห,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน  
ภวสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภควนฺตำ อวตุตกมัมะใน หนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน พทฺุโธๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ปโยเชตฺวา,  ตสฺม ึ วเิสสนะของ กุมาเรๆ ลกัขณะใน ปตฏฺิ�ิเตๆ ลกัขณกริยิา  รชฺเช  
วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�ิเต,  ตถาคตสฺส ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน วธายๆ สมัปทานใน ปโยเชตฺวา   
ปรุเิส อวตุตกมัมะใน ปโยเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อภริหุตฺิวา,  เตส ุ วเิสสนะของ  
ปรุเิสสุๆ  ลกัขณะใน นิวตฺเตสุๆ  ลกัขณกริยิา  โสตาปตฺตผิลำ สมัปาปณุยีกมัมะใน  
ปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิวตฺเตส,ุ  สยำ กรณะใน อภริหุตฺิวา  คชฺิฌกฏูำ สมัปาปณุยี-
กมัมะใน อภริหุตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อหำๆ   
สทุธกตัตาใน โวโรเปสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สมณำ อวตุตกมัมะใน  
โวโรเปสฺสาม ิ โคตมำ วเิสสนะของ สมณำ  ชวีติา อปาทานใน โวโรเปสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวชฺิฌตฺิวา  สลิำ อวตุตกมัมะใน ปวชฺิฌตฺิวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  รหุริปุปฺาทกมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน อสกฺโกนฺโต  ภควนฺตำ การติกมัมะใน มาเรตุำ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อมินิาๆ  
วเิสสนะของ อุปาเยนๆ กรณะใน มาเรตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ เทวทตฺโต  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน วสฺิสชฺชาเปส ิ  ปนุ กริยิาวเิสสนะใน  
วสฺิสชฺชาเปส ิ นาฬาคริ ึอวตุตกมัมะใน วสฺิสชฺชาเปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๑. ตสฺม ึ อาคจฺฉนฺเต,  อานนฺทตฺเถโร  อตฺตโน  ชวีติำ  สตฺถุ  ปรจฺิจชตฺิวา  ปรุโต  อฏฺ�าส ิฯ  

 ตสฺม ึ  (นาฬาคริมฺิห)ิ  อาคจฺฉนฺเต,  อานนฺทตฺเถโร  อตฺตโน  ชวีติำ  สตฺถุ  ปรจฺิจชตฺิวา  ปรุโต   
อฏฺ�าส ิฯ  

 ตสมึฺ  (นาฬาคิริมหิฺ) ครัน้เมือ่ชา้งชือ่วา่นาฬาครินีัน้  อาคจฉฺนฺเต มาอยู,่  อานนฺทต-ฺ 
เถโร อ.พระอานนทผ์ูเ้ถระ  ปริจจฺชิตวฺา สละรอบแลว้  ชีวิต ํ ซึง่ชวีติ  อตตฺโน  
ของตน  สตถฺ ุเพือ่พระศาสดา  อฏฺ�าสิ ไดย้นือยูแ่ลว้  ปรุโต ในทีข่า้งพระพกัตร ์ฯ
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   เมือ่ชา้งนาฬาครีนีัน้กำาลงัเดนิมา พระอานนทเถระสละชวีติของตน เพือ่พระศาสดา ได้
ยนืในทีข่า้งพระพกัตร์

 ตสฺม ึวเิสสนะของ นาฬาคริมฺิหิๆ  ลกัขณะใน อาคจฺฉนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  อานนฺทตฺเถโร  
สทุธกตัตาใน อฏฺ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน ชวีติำๆ   
อวตุตกมัมะใน ปรจฺิจชตฺิวา  สตฺถุ สมัปทานใน ปรจฺิจชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อฏฺ�าส ิ 
ปรุโต อาธาระใน อฏฺ�าส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๒. สตฺถา  นาคำ  ทเมตฺวา  นครา  นิกฺขมตฺิวา  วหิารำ  อาคนฺตฺวา  อเนกสหสฺเสห ิ อุปาสเกห ิ  

อภหิฏำ  มหาทานำ  ปรภุิ�ฺชตฺิวา,  ตสฺม ึ ทวิเส  สนฺนิปตติานำ  อฏฺ�ารสโกฏสิงฺขาตานำ  
ราชคหวาสนีำ  อนุปพฺุพกีถำ  กเถส ิฯ 

 สตฺถา  นาคำ  ทเมตฺวา  นครา  นิกฺขมตฺิวา  วหิารำ  อาคนฺตฺวา  อเนกสหสฺเสห ิ อุปาสเกห ิ อภหิฏำ   
มหาทานำ  ปรภุิ�ฺชตฺิวา  ตสฺม ึ  ทวิเส  สนฺนิปตติานำ  อฏฺ�ารสโกฏสิงฺขาตานำ  ราชคหวาสนีำ   
(ชนานำ)  อนุปพฺุพกีถำ  กเถส ิฯ

  สตถฺา อ.พระศาสดา  ทเมตวฺา ทรงฝึกแลว้  นาค ํซึง่ชา้งตวัประเสรฐิ  นิกฺขมิตวฺา เสดจ็
ออกไปแลว้  นครา จากพระนคร  อาคนฺตวฺา เสดจ็มาแลว้  วิหาร ํสูว่หิาร  ปริภญุชิฺตวฺา  
ทรงเสวยแลว้  มหาทานํ ซึง่มหาทาน  อเนกสหสเฺสหิ  อปุาสเกหิ  อภิหฏ ํ อนั-  
อนัอุบาสก ท. ผูม้พีนัมใิชห่น่ึง -นำาไปเฉพาะแลว้  กเถสิ ตรสัแลว้  อนุปพุพีฺกถ ํซึง่
วาจาเป็นเครือ่งกลา่วโดยลำาดบั  (ชนานํ) แก่ชน ท.  ราชคหวาสีนํ ผูอ้ยูใ่นเมอืง
ราชคฤหโ์ดยปกต ิ  อฏฺ�ารสโกฏิสงฺขาตานํ อนัอนับณัฑติกลา่วแลว้วา่มโีกฏสิบิแปด
เป็นประมาณ  สนฺนิปติตานํ ผูป้ระชมุกนัแลว้  ตสมึฺ  ทิวเส ในวนันัน้ ฯ 

 พระศาสดาทรงฝึกชา้งตวัประเสรฐิ เสดจ็ออกไปจากพระนคร เสดจ็มาสูว่หิาร ทรง
เสวยมหาทานทีอุ่บาสกหลายพนัคนนำามาถวาย ตรสัอนุปพุพกีถาแก่พวกชนผูอ้ยูใ่น
เมอืงราชคฤหป์ระมาณ ๑๘ โกฏ ิผูป้ระชมุกนัในวนันัน้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นาคำ อวตุตกมัมะใน ทเมตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขมตฺิวา  นครา อปาทานใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อาคนฺตฺวา  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปรภุิ�ฺชตฺิวา   
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อเนกสหสฺเสห ิ วเิสสนะของ อุปาสเกหิๆ  อนภหิติกตัตาใน อภหิฏำๆ  วเิสสนะของ  
มหาทานำๆ อวตุตกมัมะใน ปรภุิ�ฺชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถส ิ  ตสฺม ึ วเิสสนะ
ของ ทวิเสๆ กาลสตัตมใีน สนฺนิปตติานำ  สนฺนิปตติานำ กด็ ีอฏฺ�ารสโกฏสิงฺขาตานำ กด็ ี  
ราชคหวาสนีำ  กด็ ีวเิสสนะของ ชนานำๆ สมัปทานใน กเถส ิ อนุปพฺุพกีถำ อวตุตกมัมะ
ใน กเถส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
๖๓. จตุราสตียิา  ปาณสหสฺสานำ  ธมฺมาภสิมโย  ชาโต ฯ

 ธมมฺาภิสมโย อ.การตรสัรูซ้ึง่ธรรม  ชาโต เกดิแลว้  ปาณสหสสฺานํ แก่พนัแหง่สตัว ์
ท.  จตรุาสีติยา แปดสบิสี ่ฯ

 การตรสัรูธ้รรม เกดิแก่สตัว ์๘๔,๐๐๐ 

 ธมฺมาภสิมโย สทุธกตัตาใน ชาโตๆ กติบทกตัตุวาจก  จตุราสตียิา วเิสสนะของ  
ปาณสหสฺสานำๆ สมัปทานใน ชาโต ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๔. “อโห  มหาคโุณ  อายสฺมา  อานนฺโท;  ตถารเูป  นาม  หตฺถนิาเค  อาคจฺฉนฺเต,   

อตฺตโน  ชวีติำ  ปรจฺิจชตฺิวา  สตฺถุ  ปรุโต  อฏฺ�าสตี ิ  เถรสฺส  คณุกถำ  สตฺุวา  “น  
ภกฺิขเว  อทิาเนว,  ปพฺุเพเปส  มมตฺถาย  ชวีติำ  ปรจฺิจชเิยวาต ิ วตฺวา  ภกฺิขหู ิ ยาจโิต   
จลฺุลหำสมหาหำสกกฺกฏกชาตกานิ  กเถส ิฯ 

 (สตฺถา)  “อโห  มหาคโุณ  อายสฺมา  อานนฺโท;  ตถารเูป  นาม  หตฺถนิาเค  อาคจฺฉนฺเต,  อตฺตโน  
ชวีติำ  ปรจฺิจชตฺิวา  สตฺถุ  ปรุโต  อฏฺ�าสตี ิ เถรสฺส  คณุกถำ  สตฺุวา  “น  ภกฺิขเว  อทิานิ  เอว  (เอโส  
อานนฺโท  มม  อตฺถาย  ชวีติำ  ปรจฺิจชต)ิ,  ปพฺุเพปิ  เอโส  (อานนฺโท)  มม  อตฺถาย  ชวีติำ  ปรจฺิจช ิ 
เอว”  อติ ิ วตฺวา  ภกฺิขหู ิ ยาจโิต  จลฺุลหำสมหาหำสกกฺกฏกชาตกานิ  กเถส ิฯ

  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  สตุวฺา ทรงสดบัแลว้  คณุกถ ํซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่วซึง่คณุ  
เถรสสฺ ของพระเถระ  อิติ วา่  “อโห โอ!  อานนฺโท อ.พระอานนท ์ อายสมฺา ผูม้อีาย ุ 
มหาคโุณ มคีณุมาก,  หตถิฺนาเค ครัน้เมือ่ชา้งตวัประเสรฐิ  ตถารเูป  นาม ชือ่ ตวัมี
อยา่งนัน้เป็นรปู  อาคจฉฺนฺเต มาอยู,่  ปริจจฺชิตวฺา สละรอบแลว้  ชีวิต ํซึง่ชวีติ  อตตฺโน  
ของตน  อฏฺ�าสิ ไดย้นือยูแ่ลว้  ปรุโต ในทีข่า้งหน้า  สตถฺ ุของพระศาสดา”  อิติ ดงัน้ี  
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วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (เอโส  อานนฺโท) อ.พระอานนท์
นัน่  ปริจจฺชติ ยอ่มสละรอบ  ชีวิต ํ ซึง่ชวีติ  อตถฺาย เพือ่ประโยชน์  มม แก่เรา   
อิทานิ  เอว ในกาลน้ีนัน่เทยีว  น หามไิด,้  ปพุเฺพปิ แมใ้นกาลก่อน  เอโส  (อานนฺโท)  
อ.พระอานนทน์ัน่  ปริจจฺชิ  เอว สละรอบแลว้นัน่เทยีว  ชีวิต ํซึง่ชวีติ  อตถฺาย เพือ่
ประโยชน์  มม แก่เรา”  อิติ ดงัน้ี  ภิกฺขหิู  ยาจิโต ผูอ้นัภกิษุ ท. ทลูออ้นวอนแลว้   
กเถสิ ตรสัแลว้  จลฺุลหสํมหาหสํกกฺกฏกชาตกานิ ซึง่จลุลหงัสชาดก มหาหงัสชาดก 
และกกักฏชาดก ท. ฯ

 พระศาสดาทรงสดบัเรือ่งคณุของพระเถระวา่ “โอ ทา่นพระอานนท ์มคีณุมาก เมือ่ชา้ง
ตวัประเสรฐิชือ่เหน็ปานนัน้ กำาลงัมา สละชวีติของตน ไดย้นืขา้งพระพกัตรข์องพระ
ศาสดา” ตรสัวา่ “มใิชแ่ต่ในบดัน้ีเทา่นัน้นะภกิษุทัง้หลาย, แมใ้นกาลก่อน พระอานนท์
นัน่ กส็ละชวีติเพือ่ประโยชน์แก่เรานัน่แหละ” ผูอ้นัพวกภกิษุทลูออ้นวอน ตรสัจลุลหงัส
ชาดก มหาหงัสชาดก และกกักฏชาดก

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อโห อจัฉรยิตัถะ  มหาคโุณ กด็ ี 
อายสฺมา กด็ ี วเิสสนะของ อานนฺโทๆ ลงิคตัถะ, นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั  
ตถารเูปๆ วเิสสนะของ หตฺถนิาเคๆ ลกัขณะใน อาคจฺฉนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  อตฺตโน  
สามสีมัพนัธะใน ชวีติำๆ  อวตุตกมัมะใน ปรจฺิจชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อฏฺ�าส ิ สตฺถุ 
สามสีมัพนัธะใน ปรุโตๆ อาธาระใน อฏฺ�าส”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน สตฺุวา  เถรสฺส  
สามสีมัพนัธะใน คณุกถำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภกฺิขเว 
อาลปนะ  เอโส วเิสสนะของ อานนฺโทๆ สทุธกตัตาใน ปรจฺิจชติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อทิานิๆ กาลสตัตมใีน ปรจฺิจชต ิ มม 
สมัปทานใน อตฺถายๆ สมัปทานใน ปรจฺิจชต ิ  ชวีติำ อวตุตกมัมะใน ปรจฺิจชต,ิ  เอโส  
วเิสสนะของ อานนฺโทๆ สทุธกตัตาใน ปรจฺิจชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั ปพฺุเพๆ กาลสตัตมใีน ปรจฺิจช ิ มม สมัปทานใน อตฺถายๆ สมัปทาน 
ใน ปรจฺิจช ิ ชวีติำ อวตุตกมัมะใน ปรจฺิจช ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ปรจฺิจช”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ยาจโิต  ภกฺิขหู ิ อนภหิติกตัตาใน ยาจโิตๆ  
วเิสสนะของ สตฺถา  จลฺุลหำสมหาหำสกกฺกฏกชาตกานิ อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
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๖๕. เทวทตฺตสฺสาปิ  กมฺมำ  เนว  ตถา  ร�ฺโ�  มาราปิตตฺตา,  น  วธกานำ  ปโยชติตฺตา,  น  
สลิาย  ปวทฺิธตฺตา,  ปากฏำ  อโหส;ิ  ยถา  นาฬาคริหิตฺถโิน  วสฺิสชฺชติตฺตา ฯ

 (๒)   เทวทตฺตสฺสาปิ  กมฺมํ  เนว  ตถา  (เทวทตฺเตน)  รญฺโญ  มาราปิตตฺตา  ปากฏํ  อโหสิ ฯ
 (๓)  เทวทตฺตสฺสาปิ  กมฺมํ  น  ตถา  (เทวทตฺเตน)  วธกานํ  ปโยชิตตฺตา  ปากฏํ  อโหสิ ฯ
 (๔)  เทวทตฺตสฺสาปิ  กมฺมํ  น  ตถา  (เทวทตฺเตน)  สิลาย  ปวิทฺธตฺตา  ปากฏํ  อโหสิ ฯ
 (๑)  ยถา  เทวทตฺตสฺสาปิ  กมฺมํ  (เทวทตฺเตน)  นาฬาคิริหตฺถิโน  วิสฺสชฺชิตตฺตา  ปากฏํ  อโหสิ ฯ

 (๑) กมมฺ ํอ.กรรม  เทวทตตฺสสฺาปิ แมข้องพระเทวทตั  ปากฏ ํเป็นกรรมปรากฏแลว้  
(เทวทตเฺตน)  นาฬาคิริหตถิฺโน  วิสสฺชชิฺตตตฺา เพราะความทีแ่หง่ชา้งชือ่วา่
นาฬาคริ ีเป็นสตัวอ์นัพระเทวทตัใหป้ลอ่ยแลว้  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้  ยถา ฉนัใด ฯ

 (๒) กมมฺ ํอ.กรรม  เทวทตตฺสสฺาปิ แมข้องพระเทวทตั  ปากฏ ํเป็นกรรมปรากฏแลว้  
(เทวทตเฺตน)  รญฺโญ  มาราปิตตตฺา เพราะความทีแ่หง่พระราชา เป็นผูอ้นัพระ
เทวทตั ใหส้วรรคตแลว้  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้  ตถา ฉนันัน้  เนว หามไิดน้ัน่เทยีว ฯ

 (๓) กมมฺ ํอ.กรรม  เทวทตตฺสสฺาปิ แมข้องพระเทวทตั  ปากฏ ํเป็นกรรมปรากฏแลว้  
(เทวทตเฺตน)  วธกานํ  ปโยชิตตตฺา เพราะความทีแ่หง่นายขมงัธนู ท. เป็นผูอ้นั
พระเทวทตั ประกอบแลว้  ตถา ฉนันัน้  น หามไิด ้ฯ

 (๔) กมมฺ ํ อ.กรรม  เทวทตตฺสสฺาปิ แมข้องพระเทวทตั  ปากฏ ํ เป็นกรรมปรากฏ
แลว้  (เทวทตเฺตน)  สิลาย  ปวิทธฺตตฺา เพราะความทีแ่หง่ศลิา เป็นของ อนัพระ 
เทวทตั กลิง้แลว้  ตถา ฉนันัน้  น หามไิด ้ฯ 

 (๑)   เพราะพระเทวทตัใหป้ลอ่ยชา้งนาฬาครี ีกรรมแมข้องพระเทวทตั จงึไดเ้ป็นกรรม
ปรากฏแลว้

 (๒)   ไมเ่หมอืนกรรมของพระเทวทตั ไดเ้ป็นกรรมปรากฏ เพราะพระราชา ทีพ่ระเทวทตั 
ใหส้วรรคตแลว้

 (๓)   ไมเ่หมอืนกรรมของพระเทวทตั ไดเ้ป็นกรรมปรากฏ เพราะนายขมงัธนูทัง้หลาย 
ทีพ่ระเทวทตัประกอบแลว้

 (๔)   ไมเ่หมอืนกรรมของพระเทวทตั ไดเ้ป็นกรรมปรากฏ เพราะศลิา ทีพ่ระเทวทตั 
กลิง้แลว้



๑๒. เรื่องพระเทวทัต (ตัดงา) 263วรรค]

 (๒)   กมฺมำ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้
กบั เทวทตฺตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน กมฺมำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นๆ ศพัท ์ 
ปฏเิสธนตัถะ  ตถา อุปเมยยโชตกะ  เทวทตฺเตน อนภหิติกตัตาใน มาราปิตตฺตา  
ร�ฺโ� ภาวาทสิมัพนัธะใน มาราปิตตฺตาๆ เหตุใน ปากฏำๆ  วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 (๓)   กมฺมำ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั  
เทวทตฺตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน กมฺมำ  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  ตถา อุปเมยยโชตกะ   
เทวทตฺเตน อนภหิติกตัตาใน ปโยชติตฺตา  วธกานำ ภาวาทสิมัพนัธะใน  
ปโยชติตฺตาๆ เหตุใน ปากฏำๆ  วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 (๔)   กมฺมำ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั 
เทวทตฺตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน กมฺมำ  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  ตถา อุปเมยยโชตกะ  
เทวทตฺเตน อนภหิติกตัตาใน ปวทฺิธตฺตา  สลิาย ภาวาทสิมัพนัธะใน ปวทฺิธตฺตาๆ 
เหตุใน ปากฏำๆ  วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ 

 (๑)   กมฺมำ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั 
เทวทตฺตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน กมฺมำ  ยถา อุปมาโชตกะ  เทวทตฺเตน อนภหิติ- 
กตัตาใน วสฺิสชฺชติตฺตา  นาฬาคริหิตฺถโิน ภาวาทสิมัพนัธะใน วสฺิสชฺชติตฺตาๆ เหตุ
ใน ปากฏำๆ  วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ๖๖. ตทา  ห ิ มหาชโน  “ราชาปิ  เทวทตฺเตเนว  มาราปิโต,  วธกาปิ  ปโยชติา,  สลิาปิ   

ปวทฺิธา;  อทิานิ  ปน  เตน  นาฬาคริ ิ วสฺิสชฺชาปิโต,  เอวรปํู  นาม  ปาปํ  คเหตฺวา  
ราชา  วจิรตตี ิ โกลาหลมกาส ิฯ

 ตทา  ห ิ มหาชโน  “ราชาปิ  เทวทตฺเตเนว  มาราปิโต,  วธกาปิ  (เทวทตฺเตน)  ปโยชติา,  สลิาปิ  
(เทวทตฺเตน)  ปวทฺิธา;  อทิานิ  ปน  เตน  (เทวทตฺเตน)  นาฬาคริ ิ วสฺิสชฺชาปิโต,  เอวรปํู  นาม  
ปาปํ  (ปคฺุคลำ)  คเหตฺวา  ราชา  วจิรตตี ิ โกลาหลำ  อกาส ิฯ

  หิ ก ็ ตทา ในกาลนัน้  มหาชโน อ.มหาชน  อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  โกลาหล ํซึง่ความ
โกลาหล  อิติ วา่  “ราชาปิ แม ้อ.พระราชา  เทวทตเฺตน  เอว อนัพระเทวทตันัน่เทยีว 
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มาราปิโต ใหส้วรรคตแลว้,  วธกาปิ แม ้ อ.นายขมงัธนู ท.  (เทวทตเฺตน) อนัพระ
เทวทตั  ปโยชิตา ประกอบแลว้,  สิลาปิ แม ้อ.ศลิา  (เทวทตเฺตน) อนัพระเทวทตั   
ปวิทธฺา กลิง้แลว้,  ปน ก ็  อิทานิ ในบดัน้ี  นาฬาคิริ อ.ชา้งชือ่วา่นาฬาคริ ี  เตน   
(เทวทตเฺตน) อนัพระเทวทตันัน้  วิสสฺชชฺาปิโต ใหป้ลอ่ยแลว้,  ราชา อ.พระราชา   
คเหตวฺา ทรงพาเอาแลว้  (ปคุคฺล)ํ ซึง่บุคคล  ปาป ํผูช้ ัว่  เอวรปู ํ นาม ชือ่ผูม้อียา่งน้ี
เป็นรปู  วิจรติ ยอ่มเทีย่วไป”  อิติ ดงัน้ี ฯ   

 ก ็ในคราวนัน้ มหาชนไดท้ำาความโกลาหลวา่ “แมพ้ระราชา กถ็กูพระเทวทตันัน่แหละ
ใหส้วรรคตแลว้, แมพ้วกนายขมงัธนู กถ็กูพระเทวทตัประกอบไว,้ แมศ้ลิา กถ็กูพระ
เทวทตักลิง้แลว้, กใ็นบดัน้ี ชา้งนาฬาครี ี กถ็กูพระเทวทตัใหป้ลอ่ยแลว้, พระราชาพา
เอาคนชัว่เหน็ปานน้ีเทีย่วไป” ดงัน้ี

 หศิพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ตทา กาลสตัตมใีน อกาส ิ มหาชโน สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ราชาๆ วตุตกมัมะใน มาราปิโตๆ  
กติบทเหตุกมัมวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั เทวทตฺเตนๆ อนภหิติกตัตาใน  
มาราปิโต,  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั วธกาๆ วตุตกมัมะใน ปโยชติาๆ กติบท- 
กมัมวาจก  เทวทตฺเตน อนภหิติกตัตาใน ปโยชติา,  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั  
สลิาๆ วตุตกมัมะใน ปวทฺิธาๆ กติบทกมัมวาจก  เทวทตฺเตน อนภหิติกตัตาใน ปวทฺิธา,  
ปน วากยารมัภโชตกะ  อทิานิ กาลสตัตมใีน วสฺิสชฺชาปิโต  นาฬาคริ ิ วตุตกมัมะใน 
วสฺิสชฺชาปิโตๆ กติบทเหตุกมัมวาจก  เตน วเิสสนะของ เทวทตฺเตนๆ อนภหิติกตัตาใน 
วสฺิสชฺชาปิโต,  ราชา สทุธกตัตาใน วจิรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์สญัญา-
โชตกะเขา้กบั เอวรปํูๆ กด็ ี ปาปํ กด็ ีวเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ  
สมานกาลกริยิาใน วจิรต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน อกาส ิ  โกลาหลำ อวตุตกมัมะใน  
อกาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๗. ราชา  มหาชนสฺส  กถำ  สตฺุวา  ป�ฺจ  ถาลปิากสตานิ  หราเปตฺวา  น  ปนุ  ตสฺสปุฏฺ�านำ  

อคมาส ิฯ

 ราชา  มหาชนสฺส  กถำ  สตฺุวา  (ปคฺุคลำ)  ป�ฺจ  ถาลปิากสตานิ  หราเปตฺวา  น  ปนุ  ตสฺส   
(เทวทตฺตสฺส)  อุปฏฺ�านำ  อคมาส ิฯ
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   ราชา อ.พระราชา  สตุวฺา สดบัแลว้  กถ ํซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  มหาชนสสฺ ของ
มหาชน  (ปคุคฺล)ํ ทรงยงับุคคล  หราเปตวฺา ใหน้ำาไปแลว้  ถาลิปากสตานิ ซึง่รอ้ย
แหง่อาหารทีบุ่คคลหงุตม้ใสไ่วแ้ลว้ในถาด ท.  ปญจฺ หา้  น  อคมาสิ ไมไ่ดเ้สดจ็ไป
แลว้  อปุฏฺ�านํ สูท่ีเ่ป็นทีบ่ำารงุ  ตสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ) ของพระเทวทตันัน้  ปนุ อกี ฯ

 พระราชาสดบัวาจาเป็นเครือ่งกลา่วของมหาชน รบัสัง่ใหน้ำาถาดอาหารหา้รอ้ยถาดไป 
มไิดเ้สดจ็ไปสูท่ีบ่ำารงุพระเทวทตันัน้อกีเลย

 ราชา สทุธกตัตาใน อคมาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มหาชนสฺส สามสีมัพนัธะใน 
กถำ ๆ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หราเปตฺวา  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน  
หราเปตฺวา  ป�ฺจ วเิสสนะของ ถาลปิากสตานิๆ อวตุตกมัมะใน หราเปตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน อคมาส ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน อคมาส ิ ปนุศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน อคมาส ิ  
ตสฺส วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อุปฏฺ�านำๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน  
อคมาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๘. นาคราปิสฺส  กุลำ  อุปคตสฺส  ภกฺิขามตฺตมฺปิ  นาทำส ุฯ 

 นาคราปิ  อสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  กุลำ  อุปคตสฺส  ภกฺิขามตฺตมฺปิ  (วตฺถุำ)  น  อทำส ุฯ

  นาคราปิ แม ้อ.ชาวเมอืง ท.  น  อทสํ ุไมไ่ดถ้วายแลว้  (วตถฺุ)ํ ซึง่วตัถุ  ภิกฺขามตตฺมปิฺ  
แมสักัวา่ภกิษา  อสสฺ  (เทวทตตฺส) แก่พระเทวทตันัน้  อปุคตสสฺ ผูเ้ขา้ถงึแลว้  กลุ ํ
ซึง่ตระกลู ฯ

 แมพ้วกชาวเมอืง กไ็มไ่ดถ้วายแมส้กัวา่ภกิษาแก่พระเทวทตันัน้ผูเ้ขา้ถงึตระกลูเลย

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั นาคราๆ สทุธกตัตาใน อทำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส 
วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ สมัปทานใน อทำส ุ  กุลำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อุปคตสฺสๆ  
วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺส  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ภกฺิขามตฺตำๆ  วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  
อวตุตกมัมะใน อทำส ุ นศพัท ์ปฏเิสธะใน อทำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖๙. โส  ปรหินีลาภสกฺกาโร  โกห�ฺเ�น  ชวีตุิกาโม  สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา  ป�ฺจ  วตฺถนิู   
ยาจตฺิวา  ภควตา  “อลำ  เทวทตฺต, โย  อจฺิฉต,ิ  อาร�ฺ�โก  โหตตู ิ  ปฏกฺิขตฺิโต,   
“กสฺสาวโุส  วจนำ  โสภณำ:  ก ึ ตถาคตสฺส  อุทาห ุ มม ?  อหำ  ห ิ อุกฺกฏฺ�วเสน  เอวำ   
วทาม ิ  ‘สาธุ  ภนฺเต  ภกฺิข ู  ยาวชวีำ  อร�ฺ�ิกา  อสฺส,ุ  ปิณฺฑปาตกิา,  ปํสกุลูกิา,   
รกฺุขมลูกิา,  มจฺฉมำสำ  น  ขาเทยฺยนฺุต,ิ  โย  ทกฺุขา  มจฺุจตุิกาโม,  โส  มยา  สทฺธ ึ  
อาคจฺฉตตู ิ วตฺวา  ปกฺกาม ิฯ 

 โส  (เทวทตฺโต)  ปรหินีลาภสกฺกาโร  โกห�ฺเ�น  ชวีตุิกาโม  (หตฺุวา)  สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา  ป�ฺจ  
วตฺถนิู  ยาจตฺิวา  ภควตา  “อลำ  เทวทตฺต,  โย  (ภกฺิข)ุ  อจฺิฉต,ิ  (โส  ภกฺิข)ุ  อาร�ฺ�โก  โหตตู ิ  
ปฏกฺิขตฺิโต  “กสฺส  อาวโุส  วจนำ  โสภณำ  (โหต)ิ:  ก ึ ตถาคตสฺส  (วจนำ  โสภณำ  โหต)ิ  อุทาห ุ มม  
(วจนำ  โสภณำ  โหต)ิ ?  อหำ  ห ิ อุกฺกฏฺ�วเสน  เอวำ  วทาม ิ ‘สาธุ  ภนฺเต  ภกฺิข ู ยาวชวีำ  อร�ฺ�ิกา  
อสฺส,ุ  (ภกฺิข ู ยาวชวีำ)  ปิณฺฑปาตกิา  (อสฺส)ุ,  (ภกฺิข ู ยาวชวีำ)  ปํสกุลูกิา  (อสฺส)ุ,  (ภกฺิข ู ยาวชวีำ)  
รกฺุขมลูกิา  (อสฺส)ุ,  (ภกฺิข ู ยาวชวีำ)  มจฺฉมำสำ  น  ขาเทยฺยนฺุต,ิ  โย  (ภกฺิข)ุ  ทกฺุขา  มจฺุจตุิกาโม  
(โหต)ิ,  โส  (ภกฺิข)ุ  มยา  สทฺธ ึ อาคจฺฉตตู ิ วตฺวา  ปกฺกาม ิฯ

  โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  ปริหีนลาภสกฺกาโร ผูม้ลีาภและสกัการะอนัเสือ่ม
รอบแลว้  ชีวิตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเป็นอยู ่  โกหญฺเญน ดว้ยความหลอกลวง   
(หตุวฺา) เป็นแลว้  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปเฝ้าแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  ยาจิตวฺา 
ทลูขอแลว้  วตถฺนิู ซึง่วตัถุ ท.  ปญจฺ หา้  ภควตา  ปฏิกฺขิตโฺต ผูอ้นัพระผูม้พีระภาค
ทรงหา้มแลว้  อิติ วา่  “เทวทตตฺ ดกู่อนเทวทตั  อล ํอ.อยา่เลย,  โย  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุใด  
อิจฉฺติ ยอ่มปรารถนา,  (โส  ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุนัน้  อารญฺญโก เป็นผูอ้ยูใ่นป่า  โหต ุจงเป็น”  
อิติ ดงัน้ี  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  วจนํ อ.คำา  กสสฺ 
ของใคร  โสภณํ เป็นคำาอนังาม  (โหติ) ยอ่มเป็น,  (วจนํ) อ.พระดำารสั  ตถาคตสสฺ  
ของพระตถาคต  (โสภณํ) เป็นคำาอนังาม  (โหติ) ยอ่มเป็น  กึ หรอื  อทุาห ุหรอืวา่  
(วจนํ) อ.คำา  มม ของเรา  (โสภณํ) เป็นคำาอนังาม  (โหติ) ยอ่มเป็น,  หิ ดว้ยวา่  อห ํ
อ.เรา  วทามิ ยอ่มกลา่ว  เอว ํอยา่งน้ี  อิติ วา่  ‘ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  สาธ ุ 
ดงัขา้พระองคข์อวโรกาส  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  อรญฺญิกา เป็นผูอ้ยูใ่นป่าเป็นปกต ิ ยาวชีว ํ 
สิน้กาลกำาหนดเพยีงไรแหง่ชวีติ  อสสฺ ุ พงึเป็น,  ภิกฺข ู อ.ภกิษุ ท.  ปิณฺฑปาติกา  
เป็นผูม้กีารเทีย่วไปเพือ่บณิฑบาตเป็นปกต ิ (ยาวชีว)ํ สิน้กาลกำาหนดเพยีงไรแหง่ชวีติ   
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(อสสฺ)ุ พงึเป็น,  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  ปสํกุลิูกา เป็นผูม้กีารทรงไวซ้ึง่ผา้บงัสกุุลเป็นปกต ิ  
(ยาวชีว)ํ สิน้กาลกำาหนดเพยีงไรแหง่ชวีติ  (อสสฺ)ุ พงึเป็น,  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  รกฺุข-
มลิูกา เป็นผูม้กีารอยูท่ีโ่คนแหง่ตน้ไมเ้ป็นปกต ิ (ยาวชีว)ํ สิน้กาลกำาหนดเพยีงไรแหง่
ชวีติ  (อสสฺ)ุ พงึเป็น,  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  น  ขาเทยยฺุ ํไมพ่งึเคีย้วกนิ  มจฉฺมสํ ํซึง่
ปลาและเน้ือ  ยาวชีว ํสิน้กาลกำาหนดเพยีงไรแหง่ชวีติ’  อิติ ดงัน้ี  อกฺุกฏฺ�วเสน ดว้ย
สามารถแหง่การปฏบิตัอิยา่งสงูสดุ,  โย  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุใด  มจุจิฺตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่
อนัพน้  ทกฺุขา จากความทกุข ์ (โหติ) ยอ่มเป็น,  โส  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุนัน้  อาคจฉฺต ุจง
มา  สทธึฺ กบั  มยา ดว้ยเรา”  อิติ ดงัน้ี  ปกฺกามิ หลกีไปแลว้ ฯ

       พระเทวทตันัน้ เสือ่มจากลาภและสกัการะ เป็นผูป้ระสงคจ์ะเป็นอยูด่ว้ยความหลอก
ลวง เขา้ไปเฝ้าพระศาสดา ทลูขอวตัถุ ๕ ประการ ถกูพระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัหา้มวา่ 
“ดกู่อนเทวทตั อยา่เลย, ภกิษุใดยอ่มปรารถนา, ภกิษุนัน้จงเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัรเถดิ” 
กลา่ววา่ “ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ คำาของใครงาม พระดำารสัพระตถาคตหรอืคำาของเรา, 
ดว้ยวา่ เรากลา่วอยา่งน้ีวา่ ‘ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ภกิษุทัง้หลาย 
พงึเป็นผูอ้ยูใ่นป่าเป็นวตัรตลอดชวีติ พงึเป็นผูม้กีารเทีย่วไปเพือ่บณิฑบาต พงึเป็นผู้
มกีารทรงไวซ้ึง่ผา้บงัสกุุลเป็นวตัร พงึเป็นผูม้กีารอยูโ่คนตน้ไมเ้ป็นวตัร ไมพ่งึฉนัปลา
และเน้ือ” ดงัน้ี ดว้ยสามารถแหง่การปฏบิตัอิยา่งสงูสดุ, ภกิษุใดเป็นผูป้ระสงคจ์ะพน้
จากความทกุข,์ ภกิษุนัน้จงมากบัเรา” ดงัน้ีแลว้ กห็ลกีไป ฯ

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน ปกฺกามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปรหินี- 
ลาภสกฺกาโร วเิสสนะของ เทวทตฺโต  โกห�ฺเ�น กรณะใน ชวีตุิกาโมๆ วกิตกิตัตา
ใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปสงฺกมตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ยาจตฺิวา  ป�ฺจ วเิสสนะของ วตฺถนิูๆ อวตุตกมัมะใน ยาจตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปฏกฺิขตฺิโต  ภควตา อนภหิติกตัตาใน ปฏกฺิขตฺิโต  “เทวทตฺต 
อาลปนะ  อลำ ปฏเิสธลงิคตัถะ,  โย วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน อจฺิฉติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก,  โส วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อาร�ฺ�โก วกิตกิตัตาใน โหตุ”  อติศิพัท ์ อาการะใน ปฏกฺิขตฺิโตๆ วเิสสนะของ  
เทวทตฺโต  “อาวโุส อาลปนะ  วจนำ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺส 
สามสีมัพนัธะใน วจนำ  โสภณำ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  วจนำ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต-



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑268 [๑.ยมก

บทกตัตุวาจก  ก ึปจุฉนตัถะ  ตถาคตสฺส สามสีมัพนัธะใน วจนำ  โสภณำ วกิตกิตัตาใน 
โหต ิ อุทาห ุปจุฉนตัถะ  วจนำ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สาม-ี 
สมัพนัธะใน วจนำ  โสภณำ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  หศิพัท ์ผลโชตกะ  อหำ สทุธกตัตาใน  
วทามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุกฺกฏฺ�วเสน ตตยิาวเิสสนะใน วทาม ิ  เอวำ กริยิา- 
วเิสสนะใน วทาม ิ  ‘ภนฺเต อาลปนะ  สาธุ อายาจนตัถะ  ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อสฺสุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวชวีำ อจัจนัตสงัโยคะใน อสฺส ุ  อร�ฺ�ิกา วกิตกิตัตาใน  
อสฺส,ุ  ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อสฺสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวชวีำ อจัจนัตสงัโยคะ  
ใน อสฺส ุ  ปิณฺฑปาตกิา วกิตกิตัตาใน อสฺส,ุ  ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน อสฺสุๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ยาวชวีำ อจัจนัตสงัโยคะใน อสฺส ุ ปํสกุลูกิา วกิตกิตัตาใน อสฺส,ุ  ภกฺิข ูสทุธ- 
กตัตาใน อสฺสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวชวีำ อจัจนัตสงัโยคะใน อสฺส ุ  รกฺุขมลูกิา  
วกิตกิตัตาใน อสฺส,ุ  ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน ขาเทยฺยุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวชวีำ  
อจัจนัตสงัโยคะใน ขาเทยฺยุำ  มจฺฉมำสำ อวตุตกมัมะใน ขาเทยฺยุำ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
ขาเทยฺยุำ”  อติศิพัท ์อาการะใน วทาม,ิ  โย วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ทกฺุขา อปาทานใน มจฺุจตุิกาโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  โส  
วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน อาคจฺฉตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยา สหตัถตตยิา 
เขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน อาคจฺฉตุ”  อติศิพัท ์  อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ปกฺกาม ิฯ           

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๐. ตสฺส  วจนำ  สตฺุวา  เอกจฺเจ  นวปพฺพชติา  มนฺทพทฺุธโิน  “กลฺยาณำ  เทวทตฺโต  อาห,  

เอเตน  สทฺธ ึ วจิรสฺิสามาต ิ เตน  สทฺธ ึ เอกโต ว  อเหสุำ ฯ

 ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  วจนำ  สตฺุวา  เอกจฺเจ  นวปพฺพชติา  มนฺทพทฺุธโิน  (ภกฺิข)ู  “กลฺยาณำ  (วจนำ)  
เทวทตฺโต  อาห,  (มยำ)  เอเตน  (เทวทตฺเตน)  สทฺธ ึ วจิรสฺิสามาต ิ (จนฺิเตตฺวา)  เตน  (เทวทตฺเตน)  
สทฺธ ึ เอกโต ว  อเหสุำ ฯ

   (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  เอกจเฺจ บางพวก  นวปพพฺชิตา ผูบ้วชแลว้ใหม ่ มนฺทพทุธิฺโน 
ผูม้ปัีญญาน้อย  สตุวฺา ฟังแลว้  วจนํ ซึง่คำา  ตสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ) ของพระเทวทตั
นัน้  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  อาห กลา่วแลว้  (วจนํ) 
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ซึง่คำา  กลฺยาณํ อนังาม,  (มย)ํ อ.เรา ท.  วิจริสสฺาม จกัเทีย่วไป  สทธึฺ กบั  เอเตน   
(เทวทตเฺตน) ดว้ยพระเทวทตันัน่”  อิติ ดงัน้ี  อเหสุ ํไดม้แีลว้  เอกโตว โดยความเป็น
อนัเดยีวกนัเทยีว  สทธึฺ กบั  เตน  (เทวทตเฺตน) ดว้ยพระเทวทตันัน้ ฯ

 ภกิษุบางพวก ผูบ้วชใหม ่มปัีญญาน้อย ฟังคำาของพระเทวทตันัน้ พากนัคดิวา่ “พระ
เทวทตักลา่วคำาอนังาม, พวกเราจกัเทีย่วไปกบัพระเทวทตันัน่” ดงัน้ี ไดเ้ป็นโดยความ
เป็นอนัเดยีวกนักบัพระเทวทตันัน่แหละ

 เอกจฺเจ กด็ ี  นวปพฺพชติา กด็ ี  มนฺทพทฺุธโิน กด็ ี วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน  
อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
วจนำๆ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน 
อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กลฺยาณำ วเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะใน อาห,  มยำ 
สทุธกตัตาใน วจิรสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอเตน วเิสสนะของ เทวทตฺเตนๆ 
สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  ศพัท ์ กริยิาสมวายะใน วจิรสฺิสาม”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อเหสุำ  เตน วเิสสนะของ เทวทตฺเตนๆ สหตัถตตยิาเขา้
กบั สทฺธึๆ  คณุสมวายะใน เอกโต  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เอกโตๆ ตตยิาวเิสสนะ
ใน อเหสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๑. อติ ิ โส  ป�ฺจสเตห ิ ภกฺิขหู ิ สทฺธ ึ เตห ิ ป�ฺจห ิ วตฺถหู ิ ลขูปปฺสนฺนำ  ชนำ  ส�ฺ�าเปนฺโต   

กุเลส ุ ว�ิฺ�าเปตฺวา  ภุ�ฺชนฺโต  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกม ิฯ 

 อติ ิ  โส  (เทวทตฺโต)  ป�ฺจสเตห ิ  ภกฺิขหู ิ  สทฺธ ึ  เตห ิ  ป�ฺจห ิ  วตฺถหู ิ  ลขูปปฺสนฺนำ  ชนำ   
ส�ฺ�าเปนฺโต  กุเลส ุ ว�ิฺ�าเปตฺวา  ภุ�ฺชนฺโต  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกม ิฯ

  โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  สทธึฺ กบั  ภิกฺขหิู ดว้ยภกิษุ ท.  ปญจฺสเตหิ ผู้
มรีอ้ยหา้เป็นประมาณ  ชนํ ยงัชน  ลขูปปฺสนฺนํ ผูเ้ลือ่มใสแลว้ในวตัถุอนัเศรา้หมอง  
สญฺญาเปนฺโต ใหรู้พ้รอ้มรู ้  วตถฺหิู ดว้ยวตัถุ ท.  ปญจฺหิ หา้  วิญฺญาเปตวฺา ให้
รูแ้จง้แลว้  กเุลส ุ ในตระกลู ท.  ภญุชฺนฺโต ฉนัอยู ่  ปรกฺกมิ ตะเกยีกตะกายแลว้   
สงฺฆเภทาย เพือ่อนัแตกแหง่สงฆ ์ อิติ ดว้ยประการฉะน้ี ฯ  
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 พระเทวทตันัน้ ทำาใหช้นผูเ้ลือ่มในวตัถุทีเ่ศรา้หมองใหย้นิยอมดว้ยวตัถุ ๕ เหลา่นัน้ 
พรอ้มกบัพวกภกิษุ ๕๐๐ รปู ออกปากขอในตระกลูทัง้หลาย ฉนัอยู ่ ตะเกยีกตะกาย
เพือ่จะใหส้งฆแ์ตกกนั

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน ปรกฺกมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อติศิพัท ์
ปการตัถะ  ป�ฺจสเตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะ
ใน ส�ฺ�าเปนฺโต  เตห ิกด็ ี ป�ฺจห ิกด็ ีวเิสสนะของ วตฺถหูิๆ  กรณะใน ส�ฺ�าเปนฺโต   
ลขูปปฺสนฺนำ วเิสสนะของ ชนำๆ การติกมัมะใน ส�ฺ�าเปนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ  
เทวทตฺโต  กุเลส ุ วสิยาธาระใน ว�ิฺ�าเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ภุ�ฺชนฺโตๆ  
อพัภนัตรกริยิาของ เทวทตฺโต  สงฺฆเภทาย สมัปทานใน ปรกฺกม ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๗๒. โส  ภควตา  “สจฺจำ  กริ  ตฺวำ  เทวทตฺต  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมส ิ จกฺกเภทายาต ิ ปฏฺุโ�   

“สจฺจำ  ภควาต ิ  วตฺวา  “ครโุก  โข  เทวทตฺต  สงฺฆเภโทตอิาทหี ิ  โอวทโิตปิ  สตฺถุ   
วจนำ  อนาทยตฺิวา  ปกฺกนฺโต,  อายสฺมนฺตำ  อานนฺทำ  ราชคเห  ปิณฺฑาย  จรนฺตำ   
ทสฺิวา  “อชฺชตคฺเคทานาหำ  อาวโุส  อานนฺท  อ�ฺ�เตฺรว  ภควตา  อ�ฺ�ตฺร  ภกฺิขสุงฺฆา  
อุโปสถำ  กรสฺิสาม,ิ  สงฺฆกมฺมำ  กรสฺิสามตี ิ อาห ฯ 

 โส  (เทวทตฺโต)  ภควตา  “สจฺจำ  กริ  ตฺวำ  เทวทตฺต  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมส ิ  จกฺกเภทายาต ิ  
ปฏฺุโ�  “สจฺจำ  ภควา  (อหำ  สงฺฆเภทาย  ปรกฺกมาม ิ จกฺกเภทาย)”  อติ ิ วตฺวา  (ภควตา)  “ครโุก   
โข  (โหต)ิ  เทวทตฺต  สงฺฆเภโทตอิาทหี ิ  (วจเนห)ิ  โอวทโิตปิ  สตฺถุ  วจนำ  อนาทยิตฺิวา   
ปกฺกนฺโต  อายสฺมนฺตำ  อานนฺทำ  ราชคเห  ปิณฺฑาย  จรนฺตำ  ทสฺิวา  “อชฺชตคฺเค  อทิานิ  อหำ  อาวโุส   
อานนฺท  อ�ฺ�ตฺร  เอว  ภควตา  อ�ฺ�ตฺร  ภกฺิขสุงฺฆา  อุโปสถำ  กรสฺิสาม ิ สงฺฆกมฺมำ  กรสฺิสามตี ิ  
อาห ฯ

  โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  ภควตา  ปฏฺุโ� ผูอ้นัพระผูม้พีระภาคตรสัถาม
แลว้  อิติ วา่  “เทวทตตฺ ดกู่อนเทวทตั  กิร ไดย้นิวา่  ตวฺ ํอ.เธอ  ปรกฺกมสิ ยอ่ม
ตะเกยีกตะกาย  สงฺฆเภทาย เพือ่อนัแตกแหง่สงฆ ์  จกฺกเภทาย เพือ่อนัทำาลายซึง่
จกัร  สจจฺ ํจรงิหรอื?”  อิติ ดงัน้ี  วตวฺา กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภควา ขา้แต่พระผูม้ ี
พระภาค  (อห)ํ อ.ขา้พระองค ์ (ปรกฺกมามิ) ยอ่มตะเกยีกตะกาย  (สงฺฆเภทาย) เพือ่
อนัแตกแหง่สงฆ ์ (จกฺกเภทาย) เพือ่อนัทำาลายซึง่จกัร  สจจฺ ํจรงิ”  อิติ ดงัน้ี  (ภควตา)  
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โอวทิโตปิ แมผู้อ้นัพระผูม้พีระภาค ทรงตรสัสอนแลว้  (วจเนหิ) ดว้ยพระดำารสั ท.   
อิติอาทีหิ เป็นตน้วา่  “เทวทตตฺ ดกู่อนเทวทตั  สงฺฆเภโท อ.การแตกแหง่สงฆ ์ ครโุก   
โข เป็นกรรมอนัหนกัแล  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  อนาทิยิตวฺา ไมถ่อืเอาแลว้   
วจนํ ซึง่พระดำารสั  สตถฺ ุ ของพระศาสดา  ปกฺกนฺโต หลกีไปแลว้  ทิสวฺา เหน็แลว้  
อานนฺท ํซึง่พระอานนท ์ อายสมฺนฺต ํผูม้อีาย ุ จรนฺต ํผูเ้ทีย่วไปอยู ่  ปิณฺฑาย เพือ่
บณิฑบาต  ราชคเห ในเมอืงราชคฤห ์ อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อานนฺท ดกู่อนอานนท ์  
อาวโุส ผูม้อีาย ุ อิทานิ ในกาลน้ี  อชชฺตคเฺค อนัมวีนัน้ีเป็นตน้ไป  อห ํอ.เรา  กริสสฺามิ  
จกักระทำา  อโุปสถ ํซึง่อุโบสถ  กริสสฺามิ จกักระทำา  สงฺฆกมมฺ ํซึง่สงัฆกรรม  อญฺญตรฺ   
เอว เวน้นัน่เทยีว  ภควตา จากพระผูม้พีระภาค  อญฺญตรฺ เวน้  ภิกฺขสุงฺฆา จากหมู่
แหง่ภกิษุ”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

        พระเทวทตันัน้ ถกูพระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัถามวา่ “ดกู่อนเทวทตั ทราบวา่ เธอยอ่ม
ตะเกยีกตะกายเพือ่อนัแตกแหง่สงฆ ์ เพือ่ทำาลายจกัรจรงิหรอื?” กก็ราบทลูวา่ “จรงิ 
พระผูม้พีระภาคเจา้” แมถ้กูพระผูม้พีระภาคทรงตรสัสอนดว้ยพระดำารสัเป็นตน้วา่ “ดู
ก่อนเทวทตั การทำาลายสงฆเ์ป็นกรรมหนกันะ” กไ็มถ่อืเอาพระดำารสัของพระศาสดา 
หลกีไปเสยี พอเหน็พระอานนทผ์ูม้อีาย ุ ผูก้ำาลงัเทีย่วบณิฑบาตในเมอืงราชคฤห ์ ก็
กลา่ววา่ “ดกู่อนอานนทผ์ูม้อีาย ุ ในบดัน้ีตัง้แต่วนัน้ีเป็นตน้ไป เราจะทำาอุโบสถ จะทำา
สงัฆกรรม โดยเวน้พระผูม้พีระภาคเจา้ เวน้ภกิษุสงฆ”์ ดงันี้ 

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภควตา  
อนภหิติกตัตาใน ปฏฺุโ�  “เทวทตฺต อาลปนะ  กริ อนุสสวนตัถะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน  
ปรกฺกมสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน ปรกฺกมส ิ  สงฺฆเภทาย ก็
ด ี จกฺกเภทาย กด็ ีสมัปทานใน ปรกฺกมส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปฏฺุโ�ๆ วเิสสนะของ  
เทวทตฺโต  “ภควา อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ปรกฺกมามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
สจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน ปรกฺกมาม ิ  สงฺฆเภทาย กด็ ี  จกฺกภทาย กด็ ี สมัปทานใน  
ปรกฺกมาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอวทโิต  ภควตา อนภหิติ- 
กตัตาใน โอวทโิต  “เทวทตฺต อาลปนะ  สงฺฆเภโท สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ครโุก วกิตกิตัตาใน โหต ิ โขศพัท ์วจนาลงัการะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อาทหี ิ 
วจเนห ิ อาทหี ิวเิสสนะของ วจเนหิๆ กรณะใน โอวทโิต  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั  
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โอวทโิตๆ วเิสสนะของ เทวทตฺโต  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน  
อนาทยิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺกนฺโตๆ วเิสสนะของ เทวทตฺโต  อายสฺมนฺตำ วเิสสนะ
ของ อานนฺทำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา  ราชคเห วสิยาธาระใน จรนฺตำ  ปิณฺฑาย สมัปทาน 
ใน จรนฺตำๆ  วเิสสนะของ อานนฺทำ  ทสฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “อาวุโส วเิสสนะของ  
อานนฺทๆ อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อชฺชตคฺเค วเิสสนะของ อทิานิๆ กาลสตัตมใีน กรสฺิสาม ิ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
อ�ฺ�ตฺรๆ สองบท กริยิาวเิสสนะใน กรสฺิสาม ิ  ภควตา อปาทานใน อ�ฺ�ตฺร  ภกฺิข-ุ
สงฺฆา อปาทานใน อ�ฺ�ตฺร  อุโปสถำ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม ิ สงฺฆกมฺมำ อวตุตกมัมะ
ใน กรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๓. เถโร  ตมตฺถำ  ภควโต  อาโรเจส ิฯ 

  เถโร  ตำ  อตฺถำ  ภควโต  อาโรเจส ิฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อาโรเจสิ กราบทลูแลว้  ต ํ อตถฺ ํซึง่เน้ือความนัน้  ภควโต แก่พระ
ผูม้พีระภาค ฯ

 พระเถระกราบทลูเน้ือความนัน้แดพ่ระผูม้พีระภาค

 เถโร สทุธกตัตาใน อาโรเจสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ อตฺถำๆ  อวตุต-
กมัมะใน อาโรเจส ิ ภควโต สมัปทานใน อาโรเจส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๔. ตำ  วทิตฺิวา  สตฺถา  อุปปฺนฺนธมฺมสำเวโค  หตฺุวา  “เทวทตฺโต  สเทวกสฺส  โลกสฺส  อนตฺถ-

นิสฺสติำ  อตฺตโน  อวจีมฺิห ิ ปจนกมฺมำ  กโรตตี ิ ปรวิติกฺเกตฺวา  
  “สกุรานิ  อสาธนิู   อตตฺโน  อหิตานิ  จ; 
  ย ํ เว  หิตญฺจ  สาธญฺุจ   ต ํ เว  ปรมทกฺุกรนฺต ิ 
 อมิำ  คาถำ  วตฺวา  ปนุ  อมิำ  อุทานำ  อุทาเนส ิ 
  “สกุร ํ สาธนุา  สาธ,ุ   สาธ ุ ปาเปน  ทกฺุกร;ํ 
  ปาป ํ ปาเปน  สกุร,ํ   ปาปมริเยหิ  ทกฺุกรนฺต ิฯ
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 ตำ  (อตฺถำ)  วทิตฺิวา  สตฺถา  อุปปฺนฺนธมฺมสำเวโค  หตฺุวา  “เทวทตฺโต  สเทวกสฺส  โลกสฺส   
อนตฺถนิสฺสติำ  อตฺตโน  อวจีมฺิห ิ ปจนกมฺมำ  กโรตตี ิ ปรวิติกฺเกตฺวา  

  “(ตานิ  กมมฺานิ)  สกุรานิ  (โหนฺติ),  
  (ยานิ  กมมฺานิ)  อสาธนิู  (จ)  อตตฺโน  อหิตานิ  จ  (โหนฺติ); 
  ย ํ เว  (กมมฺ)ํ  หิตญฺจ  สาธญฺุจ  (โหติ),  
  ต ํ เว  (กมมฺ)ํ  ปรมทกฺุกร ํ (โหติ)”  อติ ิ 
 อมิำ  คาถำ  วตฺวา  ปนุ  อมิำ  อุทานำ  อุทาเนส ิ 
  “สกุร ํ สาธนุา  (โหติ)  สาธ,ุ   
  สาธ ุ ปาเปน  (ปคุคฺเลน)  ทกฺุกร ํ (โหติ); 
  ปาปํ  ปาเปน  (ปคุคฺเลน)  สกุร ํ (โหติ),  
  ปาปํ  อริเยหิ  ทกฺุกร ํ (โหติ)”  อติ ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิทิตวฺา ทรงทราบแลว้  ต ํ (อตถฺ)ํ ซึง่เน้ือความนัน้  อปุปฺนฺนธมมฺ-
สเํวโค เป็นผูท้รงมคีวามสลดในธรรมอนัเกดิขึน้แลว้  หตุวฺา เป็นแลว้  ปริวิตกฺเกตวฺา  
ทรงปรวิติกแลว้  อิติ วา่  “เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  กโรติ ยอ่มกระทำา  ปจนกมมฺ ํ
ซึง่กรรมเป็นเหตุไหม ้ อวีจิมหิฺ ในนรกชือ่วา่อเวจ ี อตตฺโน แก่ตน  อนตถฺนิสสิฺต ํอนั
อาศยัแลว้ซึง่ความฉบิหายมใิชป่ระโยชน์  โลกสสฺ แก่โลก  สเทวกสสฺ อนัเป็นไปกบั
ดว้ยเทวโลก”  อิติ ดงัน้ี  วตวฺา ตรสัแลว้  อิม ํ คาถ ํซึง่พระคาถาน้ี  อิติ วา่

 “(ยานิ  กมมฺานิ) อ.กรรม ท. เหลา่ใด  อสาธนิู  (จ) เป็นกรรม
ไมด่ดีว้ย   อหิตานิ เป็นกรรมไมเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลู  อตตฺโน 
แก่ตน  จ ดว้ย  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  (ตานิ  กมมฺานิ) อ.กรรม ท. 
เหลา่นัน้  สกุรานิ เป็นกรรมอนับุคคลกระทำาไดง้า่ย  (โหนฺติ)  
ยอ่มเป็น,  ย ํ เว  (กมมฺ)ํ อ.กรรมใดแล  หิต ํ จ เป็นกรรมเป็น
ประโยชน์เกือ้กลูดว้ย  สาธุ ํ  จ เป็นกรรมดดีว้ย  (โหติ) ยอ่ม
เป็น,  ต ํ เว  (กมมฺ)ํ อ.กรรมนัน้แล  ปรมทกฺุกร ํเป็นกรรมอนั
บุคคลกระทำาไดย้ากอยา่งยิง่  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี 

 อทุาเนสิ ทรงเปลง่แลว้  อิม ํ อทุานํ ซึง่พระอุทานน้ี  ปนุ อกี  อิติ วา่
 “สาธ ุอ.ความด ี สาธนุา  สกุร ํเป็นกรรม อนัคนด ีกระทำาได้

โดยงา่ย  (โหติ) ยอ่มเป็น,  สาธ ุอ.ความด ี ปาเปน  (ปคุคฺเลน)   
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ทกฺุกร ํ เป็นกรรม อนับุคคล ผูช้ ัว่ กระทำาไดโ้ดยยาก  (โหติ) 
ยอ่มเป็น,  ปาปํ อ.ความชัว่  ปาเปน  (ปคุคฺเลน)  สกุร ํเป็น
กรรม อนับุคคล ผูช้ ัว่ กระทำาไดโ้ดยงา่ย  (โหติ) ยอ่มเป็น,  
ปาปํ อ.ความชัว่  อริเยหิ  ทกฺุกร ํเป็นกรรม อนัพระอรยิเจา้ ท. 
กระทำาไดโ้ดยยาก  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาทรงทราบเน้ือความนัน้ ทรงเกดิธรรมสงัเวชขึน้ ทรงปรวิติกวา่ “พระเทว
ทตัทำากรรมทีเ่ป็นเหตุไหมใ้นอเวจนีรกแก่ตน ทีอ่าศยัความฉบิหายมใิชป่ระโยชน์แก่
ชาวโลกพรอ้มทัง้เทวโลก” ตรสัพระคาถาน้ีวา่

 “กรรมเหลา่ใดทีไ่มด่ ี และไมเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลูสำาหรบัตน 
กรรมเหลา่นัน้ เป็นกรรมทีท่ำาไดง้า่ย กรรมใดแล เป็นประโยชน์
เกือ้กลู เป็นกรรมด ี กรรมนัน้แล เป็นกรรมทีท่ำาไดย้ากอยา่ง
ยิง่” ดงัน้ี

 ทรงเปลง่พระอุทานน้ีอกีวา่
 “ความด ีคนด ีทำาไดง้า่ย ความด ีคนชัว่ ทำาไดย้าก บาป คนชัว่ 

ทำาไดง้า่ย บาป พระอรยิเจา้ทัง้หลาย ทำาไดย้ากยิง่” ดงัน้ี 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อุทาเนสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ อตฺถำๆ   
อวตุตกมัมะใน วทิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  อุปปฺนฺนธมฺมสำเวโค วกิตกิตัตาใน 
หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน ปรวิติกฺเกตฺวา  “เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน กโรติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  สเทวกสฺส วเิสสนะของ โลกสฺสๆ สมัปทานใน อนตฺถนิสฺสติำๆ  วเิสสนะ
ของ ปจนกมฺมำ  อตฺตโน สมัปทานใน ปจนกมฺมำ  อวจีมฺิห ิ วสิยาธาระใน ปจนกมฺมำๆ   
อวตุตกมัมะใน กโรต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปรวิติกฺเกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  

 “ตานิ วเิสสนะของ กมฺมานิๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สกุรานิ วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  ยานิ  
วเิสสนะของ กมฺมานิๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อสาธนิู กด็ ี  อหติานิ กด็ ี วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิ  
อตฺตโน สมัปทานใน อหติานิ  จศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั 
อสาธนิู และ อตฺตโน  อหติานิ,  ยำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  สทุธ- 
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กตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เวศพัท ์ปทปรูณะ หติำ 
กด็ ี สาธุำ กด็ ีวกิตกิตัตาใน โหต ิ จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะ 
เขา้กบั หติำ และ สาธุ,  ตำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  สทุธกตัตาใน  
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เวศพัท ์ปทปรูณะ  ปรมทกฺุกรำ
วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อมิำ  คาถำ

 อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุทาเนส ิ ปนุ กริยิา-
วเิสสนะใน อุทาเนส ิ อมิำ วเิสสนะของ อุทานำๆ อวตุตกมัมะใน อุทาเนสิ

 “สาธ ุสทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สกุรำ วกิต-ิ 
กตัตาใน โหต ิ สาธุนา อนภหิติกตัตาใน สกุรำ,  สาธุ สทุธกตัตา 
ใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปาเปน วเิสสนะของ  
ปคฺุคเลนๆ อนภหิติกตัตาใน ทกฺุกรำๆ  วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ปาปํ 
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปาเปน วเิสสนะ
ของ ปคฺุคเลนๆ อนภหิติกตัตาใน สกุรำๆ  วกิตกิตัตาใน โหต,ิ   
ปาปํ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อรเิยห ิ 
อนภหิติกตัตาใน ทกฺุกรำๆ  วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน  
อมิำ  อุทานำ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๕. อถโข  เทวทตฺโต  อุโปสถทวิเส  อตฺตโน  ปรสิาย  สทฺธ ึ  เอกมนฺตำ  นิสทีตฺิวา   

“ยสฺสมิานิ  ป�ฺจ  วตฺถนิู  ขมนฺต,ิ  โส  สลากำ  คณฺหตตู ิ วตฺวา, ป�ฺจสเตห ิ วชฺชปีตฺุตเกห ิ  
นวเกห ิ  อปปฺกต�ฺ�ูห ิ  สลากาย  คหติาย,  สงฺฆำ  ภนฺิทตฺิวา  เต  ภกฺิข ู  อาทาย   
คยาสสีำ  อคมาส ิฯ

 อถ  โข  เทวทตฺโต  อุโปสถทวิเส  อตฺตโน  ปรสิาย  สทฺธ ึ เอกมนฺตำ  นิสทีตฺิวา  “ยสฺส  (ภกฺิขสฺุส)  
อมิานิ  ป�ฺจ  วตฺถนิู  ขมนฺต,ิ  โส  (ภกฺิข)ุ  สลากำ  คณฺหตตู ิ วตฺวา,  ป�ฺจสเตห ิ วชฺชปีตฺุตเกห ิ  
นวเกห ิ  อปปฺกต�ฺ�ูห ิ  (ภกฺิขหู)ิ  สลากาย  คหติาย,  สงฺฆำ  ภนฺิทตฺิวา  เต  ภกฺิข ู  อาทาย   
คยาสสีำ  อคมาส ิฯ

   อถ  โข ครัง้นัน้แล  เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  นิสีทิตวฺา นัง่แลว้  เอกมนฺต ํณ ทีส่มควร  
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สทธึฺ กบั  ปริสาย ดว้ยบรษิทั  อตตฺโน ของตน  อโุปสถทิวเส ในวนัเป็นทีร่กัษา 
ซึง่อุโบสถ  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “วตถฺนิู อ.วตัถุ ท.  ปญจฺ หา้  อิมานิ เหลา่น้ี  
ขมนฺติ ยอ่มชอบใจ  ยสสฺ  (ภิกฺขสุสฺ) แก่ภกิษุรปูใด,  โส  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุรปูนัน้  คณฺหต ุ
จงถอืเอา  สลาก ํซึง่สลาก”  อิติ ดงัน้ี,  สลากาย ครัน้เมือ่สลาก  (ภิกฺขหิู) อนัภกิษุ ท.   
อปปฺกตญญฺหิู ผูไ้มรู่ซ้ึง่พระธรรมวนิยัอนัพระศาสดาทรงกระทำาทัว่แลว้  นวเกหิ ผูใ้หม ่  
วชชีฺปตุตฺเกหิ ผูเ้ป็นชาววชัชบุีตร  ปญจฺสเตหิ ผูม้รีอ้ยหา้เป็นประมาณ  คหิตาย จบั
แลว้,  ภินฺทิตวฺา ทำาลายแลว้  สงฺฆ ํซึง่สงฆ ์ อาทาย พาเอาแลว้  เต  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ 
ท. เหลา่นัน้  อคมาสิ ไดไ้ปแลว้  คยาสีส ํสูค่ยาสสีะ ฯ  

 ทนีัน้แล พระเทวทตั นัง่ ณ ทีส่มควร พรอ้มกบับรษิทัของตวัเองในวนัอุโบสถ แลว้
กลา่ววา่ “วตัถุ ๕ อยา่งเหลา่น้ี ยอ่มชอบใจแก่ภกิษุรปูใด, ภกิษุรปูนัน้จงถอืเอาสลาก” 
ดงัน้ี, เมือ่พวกภกิษุ ๕๐๐ รปู ชาววชัชบุีตร ผูใ้หม ่ ผูไ้มรู่พ้ระธรรมวนิยัทีพ่ระศาสดา
ทรงกระทำาไวแ้ลว้จบัสลากแลว้, กท็ำาลายสงฆ ์ ไดพ้าเอาพวกภกิษุเหลา่นัน้ไปยงั 
คยาสสีะ

 อถ กาลสตัตม ี โขศพัท ์วจนาลงัการะ  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน อคมาสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อุโปสถทวิเส กาลสตัตมใีน นิสทีตฺิวา  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน ปรสิายๆ 
สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน นิสทีตฺิวา  เอกมนฺตำ อาธาระใน นิสทีตฺิวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “อมิานิ กด็ ี  ป�ฺจ กด็ ีวเิสสนะของ วตฺถนิูๆ สทุธกตัตาใน 
ขมนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยสฺส วเิสสนะของ ภกฺิขสฺุสๆ สมัปทานใน ขมนฺต,ิ  โส 
วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน คณฺหตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สลากำ อวตุตกมัมะ
ใน คณฺหตุ”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ภนฺิทตฺิวา,  ป�ฺจสเตห ิกด็ ี  
วชฺชปีตฺุตเกห ิกด็ ี นวเกห ิกด็ ี อปปฺกต�ฺ�หู ิกด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติกตัตา 
ใน คหติาย  สลากาย ลกัขณะใน คหติายๆ ลกัขณกริยิา,  สงฺฆำ อวตุตกมัมะใน  
ภนฺิทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาทาย  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน อาทายๆ 
สมานกาลกริยิาใน อคมาส ิ คยาสสีำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อคมาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๖. ตสฺส  ตตฺถ  คตภาวำ  สตฺุวา  สตฺถา  เตสำ  ภกฺิขนูำ  อานยตฺถาย  เทฺว  อคฺคสาวเก   

เปเสส ิฯ 
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 ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  ตตฺถ  (�าเน)  คตภาวำ  สตฺุวา  สตฺถา  เตสำ  ภกฺิขนูำ  อานยตฺถาย  เทฺว   
อคฺคสาวเก  เปเสส ิฯ

  สตถฺา อ.พระศาสดา  สตุวฺา สดบัแลว้  ตสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ)  ตตถฺ  (�าเน)  คตภาว ํ 
ซึง่ความทีแ่หง่พระเทวทตันัน้ เป็นผูไ้ปแลว้ ในทีน่ัน้  เปเสสิ ทรงสง่ไปแลว้  อคคฺสาวเก  
ซึง่พระอคัรสาวก ท.  เทวฺ สอง  อานยตถฺาย เพือ่ประโยชน์แก่การนำามา  เตส ํ  
ภิกฺขนํู ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้ ฯ

  พระศาสดาทรงสดบัวา่พระเทวทตันัน้ไปในทีน่ัน้แลว้ ทรงสง่พระอคัรสาวกทัง้ ๒ รปู
ไป เพือ่ประโยชน์แก่การนำาภกิษุเหลา่นัน้กลบัมา

 สตฺถา สทุธกตัตาใน เปเสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ 
ภาวาทสิมัพนัธะใน คตภาวำ  ตตฺถ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน คต-  คตภาวำ  
อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เปเสส ิ เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ ฉฏัฐอีวตุต-
กมัมะใน อานยตฺถายๆ สมัปทานใน เปเสส ิ  เทฺว วเิสสนะของ อคฺคสาวเกๆ อวตุต- 
กมัมะใน เปเสส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๗. เต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อาเทสนาปาฏหิารยิานุสาสนิยา  จ  อทฺิธปิาฏหิารยิานุสาสนิยา  จ  

อนุสาสนฺตา  เต  อมตำ  ปาเยตฺวา  อาทาย  อากาเสนาคมสึ ุฯ

 เต  (เทฺว  อคฺคสาวกา)  ตตฺถ  (�าเน)  คนฺตฺวา  อาเทสนาปาฏหิารยิานุสาสนิยา  จ  อทฺิธปิาฏหิารยิา- 
นุสาสนิยา  จ  อนุสาสนฺตา  เต  (ภกฺิข)ู  อมตำ  ปาเยตฺวา  อาทาย  อากาเสน  อาคมสึ ุฯ

   (อคคฺสาวกา) อ.พระอคัรสาวก ท.  (เทวฺ) สอง  เต เหลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  ตตถฺ   
(�าเน) ในทีน่ัน้  อนุสาสนฺตา พรำ่าสอนอยู ่  อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา  จ 
ดว้ยการพรำ่าสอนดว้ยอาเทสนาปาฏหิารยิด์ว้ย  อิทธิฺปาฏิหาริยาสสุาสนิยา  จ ดว้ย
การพรำ่าสอนดว้ยอทิธปิาฏหิารยิด์ว้ย  เต  (ภิกฺข)ู ยงัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  ปาเยตวฺา  
ใหด้ืม่แลว้  อมต ํซึง่อมตะ  อาทาย พาเอาแลว้  อาคมึส ุมาแลว้  อากาเสน ทาง
อากาศ ฯ

 พระอคัรสาวกทัง้ ๒ รปูเหลา่นัน้ ไปยงัสถานทีแ่หง่นัน้ แลว้พรำ่าสอนดว้ยอาเทสนา-
ปาฏหิารยิานุสาสนี และอทิธปิาฏหิารยิานุสาสนี ชว่ยใหภ้กิษุเหลา่นัน้ดืม่นำ้าอมตะแลว้ 
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กพ็าเอาภกิษุเหลา่นัน้มาทางอากาศ

 เต กด็ ี  เทฺว กด็ ี วเิสสนะของ อคฺคสาวกาๆ สทุธกตัตาใน อาคมสึุๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตตฺถ วเิสสนะของ าเนๆ วสิยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อนุสาสนฺตา  อาเทสนาปาฏหิารยิานุสาสนิยา กด็ ี  อทฺิธปิาฏหิารยิานุสาสนิยา กด็ ี 
กรณะใน อนุสาสนฺตา  จ สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั อาเทสนาปาฏหิารยิา- 
นุสาสนิยา  และอทฺิธปิาฏหิารยิานุสาสนิยา  อนุสาสนฺตา อพัภนัตรกริยิาของ อคฺคสาวกา   
เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  การติกมัมะใน ปาเยตฺวา  อมตำ อวตุตกมัมะใน ปาเยตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อาทายๆ สมานกาลกริยิาใน อาคมสึ ุ  อากาเสน ตตยิาวเิสสนะใน 
อาคมสึ ุฯ 

 ...............................................................................................................................
๗๘. โกกาลโิกปิ  โข  “อุฏฺเ�ห ิ อาวโุส  เทวทตฺต,  นีตา  เต  ภกฺิข ู สารปีตฺุตโมคฺคลฺลาเนห,ิ  

นนุ  ตฺวำ  มยา  วตฺุโต  ‘มา  อาวโุส  สารปีตฺุตโมคฺคลฺลาเนห ิ  วสฺิสาส;ิ  ปาปิจฺฉา   
สารปีตฺุตโมคฺคลฺลานา,  ปาปิกานำ  อจฺิฉานำ  วสงฺคตาต ิ วตฺวา  ชนฺนุเกน  หทยมชฺเฌ  
ปหร ิฯ  

 โกกาลโิกปิ  โข  “(ตฺวำ)  อุฏฺเ�ห ิ  อาวโุส  เทวทตฺต,  นีตา  เต  ภกฺิข ู  สารปีตฺุตโมคฺคลฺลาเนห,ิ   
นนุ  ตฺวำ  มยา  วตฺุโต  ‘(ตฺวำ)  มา  อาวโุส  สารปีตฺุตโมคฺคลฺลาเนห ิ วสฺิสาส;ิ  ปาปิจฺฉา  สารปีตฺุต-
โมคฺคลฺลานา  ปาปิกานำ  อจฺิฉานำ  วสงฺคตา  (โหนฺต)ิ”  อติ ิ (อส)ิ”  อติ ิ วตฺวา  ชนฺนุเกน  หทยมชฺเฌ   
ปหร ิฯ

 โกกาลิโกปิ  โข แม ้อ.พระโกกาลกิะแล  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เทวทตตฺ แน่ะ 
เทวทตั  อาวโุส ผูม้อีาย ุ (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อฏฺุเ�หิ จงลุกขึน้,  เต  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท. เหลา่
นัน้  สารีปตุตฺโมคคฺลฺลาเนหิ อนัพระสารบุีตรและพระโมคคลัลานะ ท.  นีตา นำาไป
แลว้,  ตวฺ ํอ.ทา่น  มยา  วตุโฺต เป็นผูอ้นัเรา กลา่วแลว้  อิติ วา่  ‘อาวโุส แน่ะทา่น
ผูม้อีาย ุ (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  มา  วิสสฺาสิ อยา่คุน้เคยแลว้  สารีปตุตฺโมคคฺลฺลาเนหิ ดว้ย
พระสารบุีตรและพระโมคคลัลานะ ท.,  สารีปตุตฺโมคคฺลฺลานา อ.พระสารบุีตรและ
พระโมคคลัลานะ ท.  ปาปิจฉฺา มคีวามปรารถนาชัว่  วสงฺคตา เป็นผูไ้ปแลว้สูอ่ำานาจ   
อิจฉฺานํ แหง่ความปรารถนา ท.  ปาปิกานํ อนัชัว่  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น’  อิติ ดงัน้ี  (อสิ) 
ยอ่มเป็น  นนุ มใิชห่รอื?”  อิติ ดงัน้ี  ปหริ ประหารแลว้  หทยมชเฺฌ ทีท่า่มกลางแหง่
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หทยั  ชณฺณุเกน ดว้ยเขา่ ฯ

 แมพ้ระโกกาลกิะแล กลา่ววา่ “แน่ะเทวทตัผูม้อีาย ุ ทา่นจงลุกขึน้, พวกภกิษุเหลา่นัน้ 
ถกูพระสารบุีตรและพระโมคคลัลานะนำาไปแลว้, ทา่นเป็นผูท้ีเ่รากลา่วแลว้วา่ ‘ทา่นผู้
มอีาย ุ ทา่นอยา่ทำาความคุน้เคยกบัพระสารบุีตรและพระโมคคลัลานะ, พระสารบุีตร
และพระโมคคลัลานะมคีวามปรารถนาชัว่ เป็นผูไ้ปสูว่งคข์องผูป้รารถนาชัว่’ มใิช่
หรอื?” ดงัน้ี ตเีขา่ทีก่ลางหวัใจ

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั โกกาลโิกๆ สทุธกตัตาใน ปหริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
โขศพัท ์วจนาลงัการะ  “อาวโุส วเิสสนะของ เทวทตฺตๆ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน 
อุฏฺเ�หิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  วตุตกมัมะใน นีตาๆ กติบท-
กมัมวาจก  สารปีตฺุตโมคฺคลฺลาเนห ิ อนภหิติกตัตาใน นีตา,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  นนุ ปจุฉนตัถะ  มยา อนภหิติกตัตาใน วตฺุโตๆ วกิตกิตัตา
ใน อส ิ ‘อาวโุส อาลปนะ ตฺวำ สทุธกตัตาใน วสฺิสาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน วสฺิสาส ิ  สารปีตฺุตโมคฺคลฺลาเนห ิ สหตัถตตยิาเขา้กบั วสฺิสาส,ิ  ปาปิจฺฉา  
วเิสสนะของ สารปีตฺุตโมคฺคลฺลานาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปาปิกานำ วเิสสนะของ อจฺิฉานำๆ สามสีมัพนัธะใน วสงฺคตาๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺต”ิ   
อติศิพัท ์  อาการะใน วตฺุโต”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปหร ิ  
ชนฺนุเกน กรณะใน ปหร ิ หทยมชฺเฌ วสิยาธาระใน ปหร ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๙. ตสฺส  ตตฺเถว  อุณฺหำ  โลหติำ  มขุโต  อุคฺค�ฺฉิ ฯ

 ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  ตตฺถ  เอว  (�าเน)  อุณฺหำ  โลหติำ  มขุโต  อุคฺค�ฺฉิ ฯ

 โลหิต ํ อ.เลอืด  อณฺุห ํ อนัอุน่  อคุคฺญฉิฺ พุง่ออกแลว้  มขุโต จากปาก  ตสสฺ   
(เทวทตตฺสสฺ) ของพระเทวทตันัน้  ตตถฺ  เอว  (�าเน) ในทีน่ัน้นัน่เทยีว ฯ

 เลอืดอุน่ๆ พุง่ออกจากปากของพระเทวทตันัน้ ในทีน่ัน้นัน่แหละ

 อุณฺหำ วเิสสนะของ โลหติำๆ  สทุธกตัตาใน อุคฺค�ฺฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส  
วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มขุโต  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ 
วเิสสนะของ าเนๆ วสิยาธาระใน อุคฺค�ฺฉิ  มขุโต อปาทานใน อุคฺค�ฺฉิ ฯ
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๘๐. อายสฺมนฺตำ  ปน  สารปีตฺุตำ  ภกฺิขสุงฺฆปรวิตุำ  อากาเสนาคจฺฉนฺตำ  ทสฺิวา  ภกฺิข ู อาหำส ุ  
“ภนฺเต  อายสฺมา  สารปีตฺุโต  คมนกาเล  อตฺตทตุโิย ว  คโต,  อทิานิ  มหาปรวิาโร  
อาคจฺฉนฺโต  โสภตตี ิฯ

 อายสฺมนฺตำ  ปน  สารปีตฺุตำ  ภกฺิขสุงฺฆปรวิตุำ  อากาเสน  อาคจฺฉนฺตำ  ทสฺิวา  ภกฺิข ู  อาหำส ุ  
“ภนฺเต  อายสฺมา  สารปีตฺุโต  คมนกาเล  อตฺตทตุโิย ว  คโต,  (สารปีตฺุโต)  อทิานิ  มหาปรวิาโร   
อาคจฺฉนฺโต  โสภตตี ิฯ

   ปน ก ็  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ทิสวฺา เหน็แลว้  สารีปตุตฺ ํซึง่พระสารบุีตร  อายสมฺนฺต ํ
ผูม้อีาย ุ  ภิกฺขสุงฺฆปริวตุ ํ ผูอ้นัหมูแ่หง่ภกิษุแวดลอ้มแลว้  อาคจฉฺนฺต ํ ผูม้าอยู ่  
อากาเสน ทางอากาศ  อาหสํ ุกราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  
สารีปตุโฺต อ.พระสารบุีตร  อายสมฺา ผูม้อีาย ุ  อตตฺทติุโยว มตีนเป็นทีส่องเทยีว  
คโต ไปแลว้  คมนกาเล ในกาลเป็นทีไ่ป,  อิทานิ ในกาลน้ี  (สารีปตุโฺต) อ.พระ 
สารบุีตร  มหาปริวาโร มบีรวิารใหญ่  อาคจฉฺนฺโต มาอยู ่  โสภติ ยอ่มงาม”  อิติ  
ดงัน้ี ฯ

 กพ็วกภกิษุเหน็พระสารบุีตรผูม้อีาย ุผูท้ีห่มูภ่กิษุแวดลอ้มแลว้ กำาลงัมาทางอากาศ จงึ
กราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระสารบุีตรผูม้อีาย ุ มตีวัเองเป็นทีส่องเทา่นัน้ใน
กาลไป ไปแลว้, บดัน้ี พระสารบุีตรมบีรวิารใหญ่ กำาลงัมา ยอ่มงดงาม”

 ปนศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อายสฺมนฺตำ วเิสสนะของ สารปีตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา  ภกฺิขสุงฺฆปรวิตุำ วเิสสนะ
ของ สารปีตฺุตำ  อากาเสน ตตยิาวเิสสนะใน อาคจฺฉนฺตำๆ  วเิสสนะของ สารปีุตฺตำ  ทสฺิวา  
ปพุพกาลกริยิาใน อาหำส ุ  “ภนฺเต อาลปนะ  อายสฺมา วเิสสนะของ สารปีตฺุโตๆ  
สทุธกตัตาใน คโตๆ กติบทกตัตุวาจก  คมนกาเล กาลสตัตมใีน คโต  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั อตฺตทตุโิยๆ วเิสสนะของ สารปีตฺุโต,  อทิานิ กาลสตัตมใีน โสภต ิ  
สารปีตฺุโต สทุธกตัตาใน โสภติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มหาปรวิาโร วเิสสนะของ  
สารปีตฺุโต  อาคจฺฉนฺโต อพัภนัตรกริยิาของ สารปีตฺุโต”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๘๑. สตฺถา  “น  ภกฺิขเว  อทิาเนว,  ตริจฺฉานโยนิยำ  นิพฺพตฺตกาเลปิ  มม  ปตฺุโต  มม   
สนฺตกิำ  อาคจฺฉนฺโต  โสภตเิยวาต ิ วตฺวา  

  “โหติ  สีลวต ํ อตโฺถ   ปฏิสนฺถารวตุติฺนํ  ฯ 
  ลกฺขณํ  ปสสฺ  อายนฺต ํ  ญาติสงฺฆปรุกฺขิต,ํ  
  อถ  ปสสฺสิม ํ กาล ํ  สวิุหีนํ ว  ญาติภีต ิ 
 อทิำ  ชาตกำ  กเถส ิฯ

 สตฺถา  “น  ภกฺิขเว  อทิานิ  เอว  (มม  ปตฺุโต  มม  สนฺตกิำ  อาคจฺฉนฺโต  โสภต)ิ,  ตริจฺฉานโยนิยำ  
นิพฺพตฺตกาเลปิ  มม  ปตฺุโต  มม  สนฺตกิำ  อาคจฺฉนฺโต  โสภตเิยวาต ิ วตฺวา  

  “โหติ  สีลวต ํ (ชนานํ)  อตโฺถ  ปฏิสนฺถารวตุติฺนํ  ฯ 
  (ตวฺ)ํ  ลกฺขณํ  ปสสฺ  อายนฺต ํ  ญาติสงฺฆปรุกฺขิต,ํ  
  (ตวฺ)ํ  อถ  ปสสฺสิ  อิม ํ กาล ํ  สวิุหีนํ ว  ญาติภีต ิ 
 อทิำ  ชาตกำ  กเถส ิฯ 

  สตถฺา อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (ปตุโฺต) 
อ.บุตร  (มม) ของเรา  (อาคจฉฺนฺโต) มาอยู ่ (สนฺติก)ํ สูส่ำานกั  (มม) ของเรา  (โสภติ)  
ยอ่มงาม  อิทานิ  เอว ในกาลน้ีนัน่เทยีว  น หามไิด,้  ปตุโฺต อ.บุตร  มม ของ
เรา  อาคจฉฺนฺโต มาอยู ่  สนฺติก ํ สูส่ำานกั  มม ของเรา  โสภติ  เอว ยอ่มงามนัน่
เทยีว  นิพพฺตตฺกาเลปิ แมใ้นกาลเป็นทีบ่งัเกดิ  ติรจฉฺานโยนิย ํ ในกำาเนิดแหง่สตัว์
เดรจัฉาน”  อิติ ดงัน้ี  กเถสิ ตรสัแลว้  อิท ํ ชาตก ํซึง่ชาดกน้ี  อิติ วา่

 “อตโฺถ อ.ความเจรญิ  โหติ ยอ่มม ี (ชนานํ) แก่ชน ท.  สีลวต ํ
ผูม้ศีลี  ปฏิสนฺถารวตุติฺนํ ผูม้คีวามประพฤตใินปฏสินัถาร,  
(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ปสสฺ จงด ู ลกฺขณํ ซึง่เน้ือชือ่วา่ลกัขณะ  อายนฺต ํ 
ผูม้าอยู ่  ญาติสงฺฆปรุกฺขิต ํ ผูอ้นัหมูแ่หง่ญาตกิระทำาแลว้ใน
เบือ้งหน้า,  อถ เออก ็  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ปสสฺสิ ยอ่มเหน็  อิม ํ 
กาล ํ ซึง่เน้ือชือ่วา่กาละน้ี  สวิุหีนํว ผูเ้สือ่มวเิศษดว้ยดแีลว้  
ญาติภิ จากญาต ิท. เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระศาสดาตรสัวา่ “มใิชแ่ต่ในบดัน้ีเทา่นัน้นะภกิษุทัง้หลาย, บุตรของเรา เมือ่มาสู่
สำานกัของเรา ยอ่มงามทเีดยีว แมใ้นกาลเกดิในกำาเนิดสตัวเ์ดรจัฉาน” ดงัน้ี ตรสัชาดก
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น้ีวา่
 “ความเจรญิยอ่มมแีก่พวกชนผูม้ศีลี ผูม้คีวามประพฤตใิน

ปฏสินัถาร, ทา่นจงดเูน้ือลกัขณะผูก้ำาลงัมา ทีม่หีมูญ่าตนิำา
หน้า, เออก ็ ทา่นยอ่มเหน็เน้ือกาละน้ี ผูเ้สือ่มสิน้เชงิแลว้จาก
พวกญาต”ิ ดงัน้ี   

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  ปตฺุโต สทุธกตัตา 
ใน โสภติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้
กบั อทิานิๆ กาลสตัตมใีน โสภต ิ  มม สามสีมัพนัธะใน ปตฺุโต  มม สามสีมัพนัธะใน  
สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคจฺฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ปตฺุโต,  ปตฺุโต สทุธกตัตา 
ใน โสภติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตริจฺฉานโยนิยำ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตกาเล   
อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั นิพฺพตฺตกาเลๆ กาลสตัตมใีน โสภต ิ  มม สามสีมัพนัธะ
ใน ปตฺุโต  มม สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคจฺฉนฺโตๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ ปตฺุโต  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั โสภต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน  กเถสิ

 “อตฺโถ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สลีวตำ กด็ ี 
ปฏสินฺถารวตฺุตนิำ กด็ ีวเิสสนะของ ชนานำๆ สมัปทานใน โหต,ิ  
ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปสฺสๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ลกฺขณำ อวตุต-
กมัมะใน ปสฺส  อายนฺตำ กด็ ี ญาตสิงฺฆปรุกฺขติำ กด็ ีวเิสสนะของ  
ลกฺขณำ,  อถ อปรนยั  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปสฺสสิๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ กาลำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสส ิ  
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั สวุหินีำๆ วเิสสนะของ กาลำ  ญาตภิ ิ
อปาทานใน สวุหินีำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อทิำ  ชาตกำ

 อทิำ วเิสสนะของ ชาตกำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๒. ปนุ  ภกฺิขหู ิ “ภนฺเต  เทวทตฺโต  กริ  เทฺว  อคฺคสาวเก  อุโภส ุ ปสฺเสส ุ นิสทีาเปตฺวา   

‘พทฺุธลฬฺีหาย  ธมฺมำ  เทเสสฺสามตี ิ  ตุมฺหากำ  อนุกริยิำ  กรตี ิ  วตฺุเต,  “น  ภกฺิขเว   
อทิาเนว;  ปพฺุเพเปส  มม  อนุกริยิำ  กาตุำ  วายม,ิ  น  ปน  สกฺขตี ิ วตฺวา 
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  “อปิ  วีรก  ปสสฺสิ   สกณํุ  มญฺชภุาณก ํ 
  มยรุคีวสงฺกาส ํ  ปตึ  มยหฺ ํ สวิฏฺ�ก ํ?  
   อทุกถลจรสสฺ  ปกฺขิโน  
   นิจจฺ ํ อามกมจฉฺโภชิโน  
   ตสสฺานุกร ํ สวิฏฺ�โก  
   เสวาเลหิ  ปลิคณฺุ�ิโต  มโตต ิ 
 นทจีรกากชาตกำ  กเถตฺวา,  อปเรสปิุ  ทวิเสส ุ ตถารปิูเมว  กถำ  อารพฺภ  
   “อจาริ  วตาย ํ วิตทุ ํ วนานิ  
   กฏฺ�งฺครกฺุเขส ุ อสารเกส,ุ  
   อถาสทา  ขทิร ํ ชาตสาร,ํ  
   ยตถฺาภิทา  ครโุฬ  อตุตฺมงฺคนฺติ  จ
  ลสี  จ  เต  นิปผฺลิตา,    มตถฺโก  จ  วิทาลิโต,  
  สพพฺา  เต  ผาสกุา  ภคคฺา,    ทานิ  สมมฺ  วิโรจสีต ิ จ  
 เอวมาทนิี  ชาตกานิ กเถส ิฯ 

 ปนุ  ภกฺิขหู ิ  “ภนฺเต  เทวทตฺโต  กริ  เทฺว  อคฺคสาวเก  อุโภส ุ  ปสฺเสส ุ  นิสทีาเปตฺวา  ‘(อหำ)   
พทฺุธลฬฺีหาย  ธมฺมำ  เทเสสฺสามตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  ตุมฺหากำ  อนุกริยิำ  กรตี ิ (วจเน)  วตฺุเต,  (สตฺถา)   
“น  ภกฺิขเว  อทิานิ  เอว  (เอโส  เทวทตฺโต  มม  อนุกริยิำ  กาตุำ  วายมต)ิ;  ปพฺุเพปิ  เอโส   
(เทวทตฺโต)  มม  อนุกริยิำ  กาตุำ  วายม,ิ  (โส  เทวทตฺโต)  น  ปน  สกฺขตี ิ วตฺวา 

  “(สวิฏฺ�กสสฺ  ภริยา)  ‘(ตวฺ)ํ  อปิ  วีรก  ปสสฺสิ  สกณํุ  มญฺชภุาณก ํ 
  มยรุคีวสงฺกาส ํ  ปตึ  มยหฺ ํ สวิฏฺ�ก?ํ’  (อิติ  อาห),  
   (วีรโก)  ‘อทุกถลจรสสฺ  ปกฺขิโน  
   นิจจฺ ํ อามกมจฉฺโภชิโน  
   ตสสฺ  (กิริย)ํ  อนุกร ํ สวิฏฺ�โก  
   เสวาเลหิ  ปลิคณฺุ�ิโต  มโต’  (อติ)ิ  (อาห)”  อติ ิ 
 นทจีรกากชาตกำ  กเถตฺวา,  อปเรสปิุ  ทวิเสส ุ ตถารปิูเมว  กถำ  อารพฺภ  
   “อจาริ  วต  อย ํ (ครโุฬ)  วิตทุ ํ วนานิ  
   กฏฺ�งฺครกฺุเขส ุ อสารเกส,ุ  
   (อย ํ ครโุฬ)  อถ  อาสทา  (ต)ํ  ขทิร ํ ชาตสาร,ํ  
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   ยตถฺ  (ขทิเร)  อภิทา  ครโุฬ  อตุตฺมงฺคนฺติ  จ
  ลสี  จ  เต  นิปผฺลิตา,  มตถฺโก  จ  (เต  หตถิฺนาเคน)  วิทาลิโต,  
  สพพฺา  เต  ผาสกุา  (หตถิฺนาเคน)  ภคคฺา,  (ตวฺ)ํ  อิทานิ  สมมฺ  วิโรจสีต ิ จ  
 เอวมาทนิี  ชาตกานิ กเถส ิฯ 

 (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  กิร ไดย้นิวา่  เทวทตโฺต 
อ.พระเทวทตั  อคคฺสาวเก ยงัพระอคัรสาวก ท.  เทวฺ สอง  นิสีทาเปตวฺา ใหน้ัง่แลว้  
ปสเฺสส ุทีข่า้ง ท.  อโุภส ุทัง้สอง  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  ‘(อห)ํ อ.เรา  เทเสสสฺามิ  
จกัแสดง  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  พทุธฺลีฬฺหาย ดว้ยการเยือ้งกรายแหง่พระพทุธเจา้’  อิติ ดงัน้ี  
กริ กระทำาแลว้  อนุกิริย ํกระทำาตาม  ตมุหฺาก ํซึง่พระองค”์  อิติ ดงัน้ี  ภิกฺขหิู อนั
ภกิษุ ท.  วตุเฺต กราบทลูแลว้  ปนุ อกี,  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ  
วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (เอโส  เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน่  วายมติ ยอ่ม
พยายาม  กาตุ ํเพือ่อนักระทำา  อนุกิริย ํกระทำาตาม  มม ซึง่เรา  อิทานิ  เอว ในกาล
น้ีนัน่เทยีว  น หามไิด,้  ปพุเฺพปิ แมใ้นกาลก่อน  เอโส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน่  
วายมิ พยายามแลว้  กาตุ ํเพือ่อนักระทำา  อนุกิริย ํกระทำาตาม  มม ซึง่เรา,  ปน แต่
วา่  (โส  เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  น  สกฺขิ ไมอ่าจแลว้”  อิติ ดงัน้ี  กเถตวฺา ตรสั
แลว้  นทีจรกากชาตก ํซึง่นทจีรกากชาดก  อิติ วา่

 “(ภริยา) อ.ภรรยา  (สวิฏฺ�กสสฺ) ของกาชือ่วา่สวฏิฐกะ  (อาห) 
กลา่วแลว้  อิติ วา่  ‘วีรก แน่ะกาชือ่วา่วรีกะ  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
ปสสฺสิ ยอ่มเหน็  สกณํุ ซึง่นก  มญชฺภุาณก ํ ผูร้อ้งไพเราะ  
มยรุคีวสงฺกาส ํ ตวัมสีรอ้ยคออนัเชน่กบัสรอ้ยคอแหง่นกยงู   
สวิฏฺ�ก ํชือ่วา่สวฏิฐกะ  ปตึ ผูเ้ป็นผวั  มยหฺ ํของเรา  อปิ บา้ง
หรอื?’  อิติ ดงัน้ี,

 (วีรโก) อ.กาชือ่วา่วรีกะ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  ‘สวิฏฺ�โก 
อ.กาชือ่วา่สวฏิฐกะ  อนุกร ํ กระทำาตามอยู ่  (กิริย)ํ ซึง่กริยิา  
ปกฺขิโน ของนกตวัมปีีก  อทุกถลจรสสฺ ผูเ้ทีย่วไปในนำ้าและ
บก  อามกมจฉฺโภชิโน ผูบ้รโิภคซึง่ปลาดบิโดยปกต ิ  นิจจฺ ํ 
เนืองนิตย ์ ตสสฺ นัน้  เสวาเลหิ ปลิคณฺุ�ิโต  ตวัอนัสาหรา่ย ท.   
พนัรอบแลว้  มโต ตายแลว้’  อิติ ดงัน้ี”  อิติ ดงัน้ี
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 อารพภฺ ทรงปรารภ  กถ ํซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  ตถารปึู  เอว อนัมอียา่งนัน้เป็นรปู
นัน่เทยีว  ทิวเสส ุในวนั ท.  อปเรสปิุ แมเ้หลา่อืน่อกี  กเถสิ ตรสัแลว้  ชาตกานิ ซึง่
ชาดก ท.  อาทีนิ เป็นตน้  เอว ํอยา่งน้ี  อิติ วา่

 “อย ํ (ครโุฬ) อ.นกกระไนน้ี  วิตทุ ํเมือ่เจาะ  วนานิ ซึง่หมูไ่มอ้นั
ตัง้อยูใ่นป่า ท.  อจาริ  วต ไดเ้ทีย่วไปแลว้หนอ  กฏฺ�งฺครกฺุเขส ุ 
ทีต่น้ไมอ้นัเป็นสว่นแหง่ฟืน ท.  อสารเกส ุอนัไมม่แีก่น,  อถ 
ครัง้นัน้  ครโุฬ อ.นกกระไน  อภิทา ไดท้ำาลายแลว้  อตุตฺมงฺค ํ
ซึง่อวยัวะอนัสงูสดุ  ยตถฺ  (ขทิเร) ทีไ่มต้ะเคยีนใด,  (อย ํ 
ครโุฬ) อ.นกกระไนน้ี  อาสทา มาถงึแลว้  (ต)ํ  ขทิร ํ ซึง่ไม้
ตะเคยีนนัน้  ชาตสาร ํอนัมแีก่นเกดิแลว้”  อิติ ดงัน้ี  จ ดว้ย,

 อิติ วา่ 
 “ลสี อ.ไขขอ้  เต ของทา่น  นิปผฺลิตา ไหลออกแลว้  จ ดว้ย,  

มตถฺโก อ.กระหมอ่ม  (เต) ของทา่น  (หตถิฺนาเคน) อนัชา้ง
ตวัประเสรฐิ  วิทาลิโต ทำาลายแลว้  จ ดว้ย,  ผาสกุา อ.ซีโ่ครง 
ท.  สพพฺา ทัง้ปวง  เต ของทา่น  (หตถิฺนาเคน) อนัชา้งตวั
ประเสรฐิ  ภคคฺา หกัแลว้,  สมมฺ แน่ะสหาย  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
วิโรจสิ ยอ่มรุง่เรอืง  อิทานิ ในกาลน้ี”  อิติ ดงัน้ี  จ ดว้ย ฯ

 เมือ่พวกภกิษุกราบทลูอกีวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ทราบวา่ พระเทวทตัใชพ้ระอคัร
สาวก ๒ รปูใหน้ัง่ทีข่า้งทัง้สอง คดิวา่ ‘เราจกัแสดงธรรมดว้ยพทุธลลีา’ ดงัน้ี ทำาเลยีน
แบบพระองค”์, พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย พระเทวทตันัน่ ยอ่มพยายาม
เพือ่ทำาเลยีนแบบเราในบดัน้ีเทา่นัน้ หามไิด,้ แมใ้นกาลก่อน พระเทวทตันัน่ พยายาม
เพือ่ทำาเลยีนแบบเรา, แต่พระเทวทตันัน้ ไมส่ามารถทำาได”้ ตรสันทจีรกากชาดกวา่

 “ภรรยาของกาชือ่วา่สวฏิฐกะ กลา่ววา่ ‘แน่ะกาชือ่วา่วรีกะ ทา่น
ยอ่มเหน็นกผูร้อ้งไพเราะ มสีรอ้ยคอดจุสรอ้ยคอแหง่นกยงู ชือ่
วา่สวฏิฐกะ ผูเ้ป็นผวัของเรา บา้งหรอืไม?่

 กาชือ่วา่วรีกะกลา่ววา่ ‘กาชือ่วา่สวฏิฐกะทำาตามกริยิาของนก
ตวัเทีย่วไปในนำ้าและบนบก ตวับรโิภคปลาดบิโดยปกตเิป็น
นิตยน์ัน้ ถกูสาหรา่ยพนัตายแลว้”
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 ทรงปรารภคำาอนัเหน็ปานนัน้นัน่แหละในวนัทัง้หลายเหลา่อืน่อกี ตรสัชาดกทัง้หลาย 
มอียา่งน้ีวา่

 “นกกระไนน้ีเมือ่เจาะหมูไ่มท้ีต่ ัง้อยูใ่นป่า ไดเ้ทีย่วไปแลว้หนอ 
ทีต่น้ไมท้ีเ่ป็นสว่นแหง่ฟืน อนัไมม่แีก่น, ทนีัน้ นกกระไนได้
ทำาลายสว่นอนัสงูสดุทีต่น้ไมต้ะเคยีนใด, นกกระไนน้ีไดม้าถงึ
ตน้ไมต้ะเคยีนนัน้ทีม่แีก่น” ดงัน้ี

 และวา่ 
 “ไขขอ้ของทา่นไหลออกแลว้, กระหมอ่มของทา่น ถกูชา้งตวั

ประเสรฐิทำาลายแลว้, กระดกูซีโ่ครงทัง้หมดของทา่น ถกูชา้ง
ตวัประเสรฐิหกัแลว้, แน่ะสหาย ทา่นยอ่มรุง่เรอืงในบดัน้ี” ดงัน้ี   

 ปนุ กริยิาวเิสสนะใน วตฺุเต  ภกฺิขหู ิอนภหิติกตัตาใน วตฺุเต  “ภนฺเต อาลปนะ  กริศพัท ์
อนุสสวนตัถะ  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน กริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทฺว วเิสสนะของ 
อคฺคสาวเกๆ การติกมัมะใน นิสทีาเปตฺวา  อุโภส ุวเิสสนะของ ปสฺเสสุๆ  วสิยาธาระใน 
นิสทีาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  ‘อหำ สทุธกตัตาใน เทเสสฺสามิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  พทฺุธลฬฺีหาย กรณะใน เทเสสฺสาม ิ  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสสฺสาม”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กร ิ  ตุมฺหากำ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน 
อนุกริยิำๆ  กริยิาวเิสสนะใน กร”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณ-
กริยิา,  สตฺถา สทุธกตัตา กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เอโส  
วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน วายมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธนตัถะ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อทิานิๆ กาลสตัตมใีน วายมต ิ  มม ฉฏัฐ-ี
อวตุตกมัมะใน อนุกริยิำๆ  กริยิาวเิสสนะใน กาตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน วายมต,ิ  อปิ-
ศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปพฺุเพๆ กาลสตัตมใีน วายม ิ เอโส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ  
สทุธกตัตาใน วายมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน อนุกริยิำๆ   
กริยิาวเิสสนะใน กาตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน วายม,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  โส วเิสสนะ
ของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน สกฺขิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺข”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถตฺวา

 “ภรยิา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สวฏฺิกสฺส 
สามสีมัพนัธะใน ภรยิา  ‘วรีก อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปสฺสสิๆ   
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อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ปจุฉนตัถะ  สกุณำ อวตุตกมัมะ 
ใน ปสฺสส ิ  ม�ฺชภุาณกำ กด็ ี  มยรุควีสงฺกาสำ กด็ ี  ปต ึ กด็ ี 
วเิสสนะของ สกุณำ  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน ปต ึ สวฏฺิกำ สญัญา-
วเิสสนะของ สกุณำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห,

 วรีโก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘สวฏฺิโก 
สทุธกตัตาใน มโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อุทกถลจรสฺส วเิสสนะ
ของ ปกฺขโินๆ สามสีมัพนัธะใน กริยิำ  นิจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน  
อามกมจฺฉโภชโินๆ กด็ ี ตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ ปกฺขโิน  อนุกรำ  
อพัภนัตรกริยิาของ สวฏฺิโก  เสวาเลห ิ อนภหิติกตัตาใน  
ปลคิณฺุโิตๆ วเิสสนะของ สวฏฺิโก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห

 อติศิพัท ์ สรปูะใน นทจีรกากชาตกำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อารพฺภ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อปเรสุๆ  วเิสสนะของ ทวิเสสุๆ  กาลสตัตมใีน 
กถำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตถารปึูๆ วเิสสนะของ กถำๆ  อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ 
สมานกาลกริยิาใน กเถสิ

 “อยำ วเิสสนะของ ครโุฬๆ สทุธกตัตาใน อจาริๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  วตศพัท ์ อจัฉรยิตัถะ  วตุิทำ อพัภนัตรกริยิาของ  
ครโุฬ  วนานิ อวตุตกมัมะใน วตุิทำ  กฏฺงฺครกฺุเขส ุวสิยาธาระ  
ใน อจาร ิ  อสารเกส ุ วเิสสนะของ กฏฺงฺครกฺุเขส,ุ  อถ กาล- 
สตัตม ี  อยำ วเิสสนะของ ครโุฬๆ สทุธกตัตาใน อาสทาๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ กด็ ี  ชาตสารำ กด็ ี วเิสสนะของ 
ขทริำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อาสทา,  ครโุฬ สทุธกตัตาใน  
อภทิาๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยตฺถ วเิสสนะของ ขทเิรๆ  
วสิยาธาระใน อภทิา  อุตฺตมงฺคำ อวตุตกมัมะใน อภทิา”  อติิ
ศพัท ์สรปูะใน เอวำ     

 “ลส ี สทุธกตัตาใน นิปผฺลติาๆ กติบทกตัตุวาจก  เต สาม-ี 
สมัพนัธะใน ลส ี  จ สองศพัท ์ วากยสมจุจยตัถะเขา้กบั ลส ี  
เต  นิปผฺลติา และ มตฺถโก  วทิาลโิต,  มตฺถโก วตุตกมัมะใน  
วทิาลโิตๆ กติบทกมัมวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน มตฺถโก  
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หตฺถนิาเคน อนภหิติกตัตาใน วทิาลโิต,  สพฺพา วเิสสนะของ 
ผาสกุาๆ วตุตกมัมะใน ภคฺคาๆ กติบทกมัมวาจก  เต สาม-ี 
สมัพนัธะใน ผาสกุา  หตฺถนิาเคน อนภหิติกตัตาใน ภคฺคา,   
สมฺม อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน วโิรจสิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อทิานิ กาลสตัตมใีน วโิรจส”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน 
เอวำๆ  นิทสัสนตัถะ  จ สองศพัท ์วากยสมจุจยตัถะเขา้กบั อจาร ิ
ฯลฯ อุตฺตมงฺคนฺต ิและ ลส ีจ ฯลฯ วโิรจสตี ิ 

 อาทนิี วเิสสนะของ ชาตกานิๆ อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๓. ปนุ  “อกต�ฺ�ู  เทวทตฺโตต ิ กถำ  อารพฺภ  
  “อกรมฺหา  ว  เต  กจฺิจำ, ยำ  พลำ  อหวุมฺห  เส; 
  มคิราช  นโม  ตฺยตฺถุ;  อปิ  ก�ิฺจ ิ ลภามฺห  เส  ฯ  
  มม  โลหติภกฺขสฺส   นิจฺจำ  ลุทฺทานิ  กุพฺพโต  
  ทนฺตนฺตรคโต  สนฺโต   ตำ  พหุำ,  ยำปิ  ชวีสตี ิ 
 อาทนิี  ชาตกานิ  กเถส ิฯ

 (สตฺถา)  ปนุ  “อกต�ฺ�ู  (โหต)ิ  เทวทตฺโตต ิ กถำ  อารพฺภ  
  “(มยำ  เตน  พเลน)  อกรมฺหา  ว  เต  กจฺิจำ,  ยำ  พลำ  (อมฺหากำ)  อหวุมฺห  เส; 
  มคิราช  นโม  เต  อตฺถุ;  (มยำ)  อปิ  ก�ิฺจ ิ ลภามฺห  เส ฯ  
  (ตฺวำ)  มม  โลหติภกฺขสฺส   นิจฺจำ  ลุทฺทานิ  กุพฺพโต  
  ทนฺตนฺตรคโต  สนฺโต,   ตำ  (ตว  วสนำ)  พหุำ  (ปห ุ โหต)ิ,  ยำปิ  ชวีสตี ิ 
 อาทนิี  ชาตกานิ  กเถส ิฯ  

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  อารพภฺ ทรงปรารภ  กถ ํ ซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  อิติ วา่   
“เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  อกตญญฺ ู เป็นผูไ้มรู่ซ้ึง่อุปการะอนับุคคลอืน่กระทำาแลว้   
(โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  ปนุ อกี  กเถสิ ตรสัแลว้  ชาตกานิ ซึง่ชาดก ท.  อาทีนิ 
เป็นตน้  อิติ วา่

 “ย ํ พล ํอ.กำาลงัใด  (อมหฺาก)ํ ของเรา ท.  อหวุมหฺ  เส ไดม้ี
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แลว้ส,ิ  (มย)ํ อ.เรา ท.  อกรมหฺา ว ไดก้ระทำาแลว้เทยีว  กิจจฺ ํ 
ซึง่กจิ  เต ของทา่น  (เตน  พเลน) ดว้ยกำาลงันัน้,  มิคราช 
ขา้แต่เน้ือผูพ้ระราชา  นโม อ.ความนอบน้อม  อตถฺ ุ ขอจงม ี 
เต แก่ทา่น,  (มย)ํ อ.เรา ท.  ลภามหฺ  เส ไดแ้ลว้ส ิ กิญจิฺ ซึง่
อะไรๆ  อปิ บา้งหรอื?,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ทนฺตนฺตรคโต เป็นผูไ้ป
แลว้ในระหวา่งแหง่ฟัน  มม ของเรา  โลหิตภกฺขสสฺ ผูม้เีลอืด
เป็นภกัษา  กพุพฺโต ผูก้ระทำาอยู ่ ลทุทฺานิ ซึง่กรรมอนัชัว่รา้ย   
ท.  นิจจฺ ํเป็นนิจ  สนฺโต มอียู ่ ชีวสิ ยอ่มเป็นอยู ่ ยปิํ แมใ้ด,  
ต ํ (ตว  วสนํ) อ.ความเป็นอยู ่แหง่ทา่น นัน้   พหุ ํ (ปห)ุ เป็น
สิง่น่าบชูามาก  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระศาสดาทรงปรารภเรือ่งสนทนาอกีวา่ “พระเทวทตัเป็นคนอกตญั�”ู ดงัน้ี ตรสั
ชาดกทัง้หลายวา่

 “กำาลงัใดของพวกเรา ไดม้แีลว้ซ,ิ พวกเราไดท้ำากจิของทา่น
ดว้ยกำาลงันัน้เทยีว, ขา้แต่พญาเน้ือ ขอความนอบน้อมจงมแีก่
ทา่น, พวกเราไดอ้ะไรๆ บา้งหรอื, ทา่นเป็นผูไ้ปในซอกฟนัของ
เราผูม้เีลอืดเป็นภกัษา ผูท้ำากรรมชัว่ทัง้หลายเป็นนิจ ยอ่มเป็น
อยูแ่มใ้ด, ความเป็นอยูแ่หง่ทา่นนัน้ เป็นสิง่น่าบชูามาก” ดงัน้ี
เป็นตน้ 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปนุ กริยิาวเิสสนะใน อารพฺภ  
“เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อกต�ฺ� ูวกิตกิตัตาใน โหต”ิ  
อติศิพัท ์สรปูะใน กถำๆ  อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถสิ

 “มยำ สทุธกตัตาใน อกรมฺหาๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตน  
วเิสสนะของ พเลนๆ กรณะใน อกรมฺหา  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั อกรมฺหา  เต สามสีมัพนัธะใน กจฺิจำๆ  อวตุตกมัมะใน  
อกรมฺหา,  ยำ วเิสสนะของ พลำๆ  สทุธกตัตาใน อหวุมฺหๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน พลำ  เส
ศพัท ์ปทปรูณะ,  มคิราช อาลปนะ  นโม สทุธกตัตาใน อตฺถุๆ 
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อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สมัปทานใน อตฺถุ,  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั มยำๆ  สทุธกตัตาใน ลภามฺห ๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ก�ฺิจ ิอวตุตกมัมะใน ลภามฺห  เสศพัท ์ปทปรูณะ,  
ตฺวำ สทุธกตัตาใน ชวีสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สาม-ี 
สมัพนัธะใน ทนฺตนฺตรคโต  โลหติภกฺขสฺส วเิสสนะของ มม   
นิจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน กุพฺพโต  ลุทฺทานิ อวตุตกมัมะใน  
กุพฺพโตๆ วเิสสนะของ มม  ทนฺตนฺตรคโต วกิตกิตัตาใน สนฺโตๆ  
อพัภนัตรกริยิาของ ตฺวำ,  ตำ วเิสสนะของ วสนำๆ สทุธกตัตาใน 
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตว สามสีมัพนัธะใน วสนำ  พหุำ 
วเิสสนะของ ปหุๆ  วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะ
เขา้กบั ยำๆ  กริยิาปรามาสใน ชวีส”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อาทนิี  
ชาตกานิ

 อาทนิี วเิสสนะของ ชาตกานิๆ อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๔. ปนุ  วธาย  ปรสิกฺกนมสฺส  อารพฺภ  
  “ญาตเมต ํ กรุงฺุคสสฺ   ย ํ ตวฺ ํ เสปณฺณิ  เสยยฺสิ;  
  อญฺญํ  เสปณฺณึ  คจฉฺามิ,   น  เม  เต  รจุจฺเต  ผลนฺต ิ 
 อาทนิี  ชาตกานิ  กเถส ิฯ

 (สตฺถา)  ปนุ  วธาย  ปรสิกฺกนำ  อสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  อารพฺภ  
  “ญาต ํ เอต ํ (กมมฺ)ํ  กรุงฺุคสสฺ,  ย ํ ตวฺ ํ เสปณฺณิ  เสยยฺสิ;  
  (อห)ํ  อญฺญํ  เสปณฺณึ  คจฉฺามิ,  น  เม  เต  รจุจฺเต  ผลนฺต ิ 
 อาทนิี  ชาตกานิ  กเถส ิฯ

    (สตถฺา) อ.พระศาสดา  อารพภฺ ทรงปรารภ  ปริสกฺกนํ ซึง่การตะเกยีกตะกาย  วธาย 
เพือ่อนัปลงพระชนม ์ อสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ) แหง่พระเทวทตันัน้  ปนุ อกี  กเถสิ ตรสั
แลว้  ชาตกานิ ซึง่ชาดก ท.  อาทีนิ เป็นตน้  อิติ วา่  
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 “เสปณฺณิ แน่ะไมร้ะรืน่  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  เสยยฺสิ ยอ่มโปรย  ย ํ
ใด,  เอต ํ (กมมฺ)ํ อ.กรรมนัน่  กรุงฺุคสสฺ อนักวางชือ่วา่กุรงุคะ  
ญาต ํรูแ้ลว้,  (อห)ํ อ.เรา  คจฉฺามิ จะไป  เสปณฺณึ สูไ่มร้ะรืน่   
อญฺญํ ตน้อืน่,  (หิ) เพราะวา่  ผล ํอ.ผล  เต ของทา่น  เม อนัเรา  
น  รจุจฺเต ยอ่มไมช่อบใจ  ” อิติ ดงัน้ี ฯ

    พระศาสดาทรงปรารภการตะเกยีกตะกายเพื่อจะปลงพระชนม์แห่งพระเทวทตัอกี 
ตรสัชาดกทัง้หลายวา่ 

 “แน่ะไมร้ะรืน่ ทา่นยอ่มโปรยใด, กรรมนัน่ กวางชือ่วา่กุรุงคะรู้
แลว้, เราจะไปสูไ่มร้ะรืน่ตน้อืน่, เพราะวา่ ผลของทา่น เรายอ่ม
ไมช่อบใจ” ดงัน้ีเป็นตน้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปนุ กริยิาวเิสสนะใน ปรสิกฺกนำ  
วธาย สมัปทานใน ปรสิกฺกนำๆ อวตุตกมัมะใน อารพฺภ  อสฺส วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ 
สามสีมัพนัธะใน ปรสิกฺกนำ  อารพฺภ สมานกาลกริยิาใน กเถสิ

 “เสปณฺณ ิ อาลปนะ  เอตำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  สทุธกตัตาใน 
ญาตำๆ  กติบทกมัมวาจก  กุรงฺุคสฺส ฉฏัฐอีนภหิติกตัตาใน ญาตำ,  
ตฺวำ สทุธกตัตาใน เสยฺยสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยำ กริยิา-
ปรามาส,  อหำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อ�ฺญ� วเิสสนะของ เสปณฺณึๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉาม,ิ  
หศิพัท ์ ผลโชตกะ  ผลำ วตุตกมัมะใน รจฺุจเตๆ อาขยาตบท
กมัมวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน รจฺุจเต  เม อนภหิติกตัตาใน  
รจฺุจเต  เต สามสีมัพนัธะใน ผลำ”  อติศิพัท ์ สรปูะใน อาทนีิ   
ชาตกานิ  อาทนิี วเิสสนะของ ชาตกานิๆ อวตุตกมัมะใน  
กเถส ิฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๘๕. ปนุ  “อุภโต  ปรหิโีน  เทวทตฺโต  ลาภสกฺการโต  จ  สาม�ฺ�โต  จาต ิ  กถาส ุ  
ปวตฺตมานาส,ุ  “น  ภกฺิขเว  อทิาเนว,  ปพฺุเพปิ  ปรหิโีนเยวาต ิ วตฺวา  

  “อกฺข ี ภนฺินา,  ปโฏ  นฏฺโ�,   สขเีคเห  จ  ภณฺฑนำ, 
  อุภโต  ปทฏฺุ�กมฺมนฺตา   อุทกมฺห ิ ถลมฺห ิ จาต ิ 
 อาทนิี  ชาตกานิ  กเถส ิฯ

 ปนุ  “อุภโต  (ผลโต)  ปรหิโีน  เทวทตฺโต  ลาภสกฺการโต  จ  สาม�ฺ�โต  จาต ิ กถาส ุ ปวตฺตมานาส,ุ   
(สตฺถา)  “น  ภกฺิขเว  อทิานิ  เอว  (เทวทตฺโต  ปรหิโีน),  ปพฺุเพปิ  (เทวทตฺโต)  ปรหิโีน  เอว”   
อติ ิ วตฺวา  

  “อกฺข ี ภนฺินา  (จ),  ปโฏ  นฏฺโ�  (จ),   สขเีคเห  จ  ภณฺฑนำ  (ตว  ภรยิาย  กตำ), 
  (เต  ชยมฺปตกิา)  อุภโต  (ปเถ)  ปทฏฺุ�กมฺมนฺตา  (โหนฺต)ิ  อุทกมฺห ิ ถลมฺห ิ จาต ิ 
 อาทนิี  ชาตกานิ  กเถส ิฯ

   กถาส ุครัน้เมือ่วาจาเป็นเครือ่งกลา่ว ท.  อิติ วา่  “เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  ปริหีโน 
เสือ่มรอบแลว้  อภุโต  (ผลโต) จากผล ทัง้สอง  ลาภสกฺการโต  จ คอื จากลาภและ 
สกัการะดว้ย  สามญฺญโต  จ คอื จากคณุเครือ่งแหง่ความเป็นแหง่สมณะดว้ย”  อิติ  
ดงัน้ี  ปวตตฺมานาส ุ เป็นไปอยู,่  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  
“ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  ปริหีโน เสือ่มรอบแลว้  อิทานิ   
เอว ในกาลน้ีนัน่เทยีว  น หามไิด,้  ปพุเฺพปิ แมใ้นกาลก่อน  (เทวทตโฺต) อ.พระ 
เทวทตั  ปริหีโน  เอว เสือ่มรอบแลว้นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  กเถสิ ตรสัแลว้  ชาตกานิ 
ซึง่ชาดก ท.  อาทีนิ เป็นตน้  อิติ วา่ 

 “อกฺขี อ.นยัน์ตา ท.  ภินฺนา แตกแลว้  จ ดว้ย,  ปโฏ อ.แผน่ผา้  
นฏฺโ� ฉบิหายแลว้  จ ดว้ย,  ภณฺฑนํ อ.ความแตกรา้ว  (ภริยาย)  
อนัภรรยา  (ตว) ของทา่น  (กต)ํ กระทำาแลว้  สขีเคเห  
ในเรอืนแหง่เพือ่นหญงิ  จ ดว้ย,  (เต  ชยมปฺติกา) อ.เมยีและ
ผวั ท. เหลา่นัน้  ปทฏฺุ�กมมฺนฺตา เป็นผูม้กีารงานอนัโทษ
ประทษุรา้ยแลว้  อภุโต  (ปเถ) ในทาง ทัง้สอง  อทุกมหิฺ  จ 
คอืในนำ้าดว้ย ถลมหิฺ  จ คอืบนบกดว้ย  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น”   
อิติ ดงัน้ี ฯ
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 เมือ่เรือ่งสนทนาเป็นไปอยูว่า่ “พระเทวทตัเสือ่มรอบจากผลทัง้สอง คอืจากลาภสกัการะ  
และจากสามญัญผล”, พระศาสดาตรสัวา่ “พระเทวทตัเสือ่มในบดัน้ีหามไิด,้ แมใ้นกาล
ก่อน พระเทวทตักเ็สือ่มแลว้เชน่เดยีวกนั” ดงัน้ี แลว้ตรสัชาดกทัง้หลายวา่

 “นยัน์ตาทัง้หลายแตกแลว้, แผน่ผา้ฉบิหายแลว้, ความแตก
รา้ว ทีภ่รรยาของทา่นทำาไวใ้นเรอืนของเพือ่นหญงิ, สองสามี
ภรรยาเหลา่นัน้ มกีารงานทีโ่ทษประทษุรา้ยแลว้ในทางทัง้สอง 
คอื ในนำ้าและบนบก” ดงัน้ีเป็นตน้

 ปนุ กริยิาวเิสสนะใน ปวตฺตมานาส ุ  “เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน ปรหิโีนๆ กติบทกตัตุ-
วาจก  อุภโต วเิสสนะของ ผลโตๆ อปาทานใน ปรหิโีน  ลาภสกฺการโต กด็ ี สาม�ฺ�โต 
กด็ ี วเิสสลาภขีอง อุภโต  ผลโต  จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั ลาภสกฺการโต 
และ สาม�ฺ�โต”  อติศิพัท ์สรปูะใน กถาสุๆ  ลกัขณะใน ปวตฺตมานาสุๆ  ลกัขณกริยิา,   
สตถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เทวทตฺโต  
สทุธกตัตาใน ปรหิโีนๆ กติบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั อทิานิๆ กาลสตัตมใีน ปรหิโีน, อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปพฺุเพๆ กาลสตัตมี
ใน ปรหิโีน  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน ปรหิโีนๆ กติบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั ปรหิโีน”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  กเถสิ

 “อกฺข ีสทุธกตัตาใน ภนฺินาๆ กติบทกตัตุวาจก,  ปโฏ สทุธกตัตา 
ใน นฏฺโ�ๆ กติบทกตัตุวาจก,  ภณฺฑนำ วตุตกมัมะใน กตำๆ   
กติบทกมัมวาจก  สขเีคเห วสิยาธาระใน กตำ  จศพัท ์ วากย-
สมจุจยตัถะเขา้กบั อกฺข ี  ภนฺินา,  ปโฏ  นฏฺโ� และ สขเีคเห   
ภณฺณฑนำ,  ตว สามสีมัพนัธะใน ภรยิายๆ อนภหิติกตัตา
ใน กตำ, เต วเิสสนะของ ชยมฺปตกิาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุภโต วเิสสนะของปเถๆ วสิยาธาระใน 
ปทฏฺุ�กมฺมนฺตาๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิ อุทกมฺห ิกด็ ี ถลมฺห ิกด็ ี 
วเิสสลาภขีอง อุภโต  ปเถ  จศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั  
อุทกมฺห ิและ ถลมฺห”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อาทนิี  ชาตกานิ  

 อาทนิี วเิสสนะของ ชาตกานิๆ อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ
 ...............................................................................................................................
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๘๖. เอวำ  ราชคเห  วหิรนฺโต  เทวทตฺตำ  อารพฺภ  พหนิู  ชาตกานิ  กเถตฺวา,  ราชคหโต   
สาวตฺถ ึ คนฺตฺวา  เชตวนมหาวหิาเร  วาสำ  กปเฺปส ิฯ

 (สตฺถา)  เอวำ  ราชคเห  วหิรนฺโต  เทวทตฺตำ  อารพฺภ  พหนิู  ชาตกานิ  กเถตฺวา  ราชคหโต   
สาวตฺถ ึ คนฺตฺวา  เชตวนมหาวหิาเร  วาสำ  กปเฺปส ิฯ

  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  ราชคเห ในเมอืงชือ่วา่ราชคฤห ์  
อารพภฺ ทรงปรารภ  เทวทตตฺ ํซึง่พระเทวทตั  กเถตวฺา ตรสัแลว้  ชาตกานิ ซึง่ชาดก 
ท.  พหนิู มาก  เอว ํ อยา่งน้ี  คนฺตวฺา เสดจ็ไปแลว้  สาวตถึฺ สูเ่มอืงชือ่วา่สาวตัถ ี  
ราชคหโต จากเมอืงชือ่วา่ราชคฤห ์   กปเฺปสิ ทรงสำาเรจ็แลว้  วาส ํ ซึง่การประทบั  
เชตวนมหาวิหาเร ในพระมหาวหิารชือ่วา่เชตวนั ฯ 

 พระศาสดาเมือ่ประทบัอยูท่ีเ่มอืงราชคฤห ์ ทรงปรารภพระเทวทตั ตรสัชาดกทัง้หลาย
จำานวนมากอยา่งน้ี เสดจ็ไปจากเมอืงราชคฤหส์ูเ่มอืงสาวตัถ ีทรงสำาเรจ็การประทบัอยู่
ทีพ่ระเชตวนัมหาวหิาร

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กปเฺปสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน กเถตฺวา  
ราชคเห วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  เทวทตฺตำ อวตุตกมัมะ
ใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถตฺวา  พหนิู วเิสสนะของ ชาตกานิๆ อวตุตกมัมะ 
ใน กเถตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  ราชคหโต อปาทานใน คนฺตฺวา  สาวตฺถ ึ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กปเฺปส ิ เชตวนมหาวหิาเร วสิยาธาระ 
ใน กปเฺปส ิ วาสำ อวตุตกมัมะใน กปเฺปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๗. เทวทตฺโตปิ  โข  นว  มาเส  คลิาโน,  ปจฺฉเิม  กาเล  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกาโม  หตฺุวา   

อตฺตโน  สาวเก  “อหำ  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกาโม,  ตำ  เม  ทสฺเสถาต ิ  วตฺวา,  เตห ิ  “ตฺวำ   
สมตฺถกาเล  สตฺถารา  สทฺธ ึ เวร ี หตฺุวา  อจร,ิ  น  มยำ  ตำ  ตตฺถ  เนสฺสามาต ิ วตฺุเต,  “มา   
มำ  นาเสถ,  มยา  สตฺถร ิ อาฆาโต  กโต,  สตฺถุ  ปน  มย ิ เกสคฺคมตฺโตปิ  อาฆาโต   
นตฺถตี ิฯ 

 เทวทตฺโตปิ  โข  นว  มาเส  คลิาโน  (หตฺุวา),  ปจฺฉิเม  กาเล  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกาโม  หตฺุวา   



๑๒. เรื่องพระเทวทัต (ตัดงา) 295วรรค]

อตฺตโน  สาวเก  “อหำ  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกาโม  (อมฺห)ิ,  (ตุมฺเห)  ตำ  (สตฺถารำ)  เม  ทสฺเสถาต ิ วตฺวา,  
เตห ิ (สาวเกห)ิ  “ตฺวำ  (อตฺตโน)  สมตฺถกาเล  สตฺถารา  สทฺธ ึ เวร ี หตฺุวา  อจร,ิ  น  มยำ  ตำ  ตตฺถ  
(�าเน)  เนสฺสามาต ิ (วจเน)  วตฺุเต,  “(ตุมฺเห)  มา  มำ  นาเสถ,  มยา  สตฺถร ิ อาฆาโต  กโต,  สตฺถุ  
ปน  มย ิ เกสคฺคมตฺโตปิ  อาฆาโต  นตฺถตี ิ  (อาห) ฯ

  เทวทตโฺตปิ  โข แม ้อ.พระเทวทตัแล  คิลาโน เป็นไข ้ มาเส สิน้เดอืน ท.  นว เกา้  
(หตุวฺา) เป็นแลว้  ทฏฺ�กุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเฝ้า  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  กาเล ใน
กาล  ปจฉิฺเม อนัมใีนภายหลงั  หตุวฺา เป็นแลว้  วตวฺา กลา่วแลว้  สาวเก กะสาวก 
ท.  อตตฺโน ของตน  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  ทฏฺ�กุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเฝ้า  สตถฺาร ํ 
ซึง่พระศาสดา  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  ทสเฺสถ ขอจงแสดง  ต ํ (สตถฺาร)ํ  
ซึง่พระศาสดานัน้  เม แก่เรา”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ตวฺ ํอ.ทา่น  
เวรี เป็นผูม้เีวร  สทธึฺ กบั  สตถฺารา ดว้ยพระศาสดา  (อตตฺโน)  สมตถฺกาเล ในกาล
แหง่ตน เป็นผูส้ามารถ  หตุวฺา เป็น  อจริ ไดเ้ทีย่วไปแลว้,  มย ํอ.เรา ท.  น  เนสสฺาม  
จกัไมน่ำาไป  ต ํซึง่ทา่น  ตตถฺ  (�าเน) ในทีน่ัน้”  อิติ ดงัน้ี  เตหิ  (สาวเกหิ) อนัสาวก 
ท. เหลา่นัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  มา  ม ํ 
นาเสถ ขอจงอยา่ยงัเราใหฉ้บิหาย,  อาฆาโต อ.ความอาฆาต  สตถฺริ ในพระศาสดา  
มยา อนัเรา  กโต กระทำาแลว้,  ปน แต่วา่  อาฆาโต อ.ความอาฆาต  เกสคคฺมตโฺตปิ 
แมส้กัวา่ปลายแหง่เสน้ผม  มยิ ในเรา  สตถฺ ุของพระศาสดา  นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ 
ดงัน้ี ฯ 

   แมพ้ระเทวทตัแล ป่วยตลอด ๙ เดอืน ในชว่งสดุทา้ย มคีวามประสงคจ์ะเฝ้าพระศาสดา 
จงึกลา่วกบัสาวกทัง้หลายของตน “เรามคีวามประสงคเ์ฝ้าพระศาสดา, ขอพวกทา่นจง
แสดงพระศาสดานัน้แก่เรา”, เมือ่เหลา่สาวกพากนักลา่ววา่ “ทา่นเป็นผูม้เีวรกบัพระ
ศาสดาในชว่งเวลาทีส่ามารถ ไดเ้ทีย่วไปแลว้, พวกเราจกัไมน่ำาทา่นไปในทีน่ัน้” ดงัน้ี, 
จงึกลา่ววา่ “พวกทา่นอยา่ทำาใหเ้ราฉบิหาย, เราทำาความอาฆาตในพระศาสดา, แต่วา่ 
ความอาฆาตแมส้กัวา่ปลายเสน้ผมของพระศาสดาในเรา ไมม่เีลย”

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
โขศพัท ์วจนาลงัการะ  นว วเิสสนะของ มาเสๆ อจัจนัตสงัโยคะใน คลิาโนๆ วกิตกิตัตา 
ใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  ปจฺฉเิม วเิสสนะของ กาเลๆ กาลสตัตมใีน  
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ทฏฺ�ุกาโม  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�ุกาโมๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
วตฺวา  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน สาวเกๆ อกถติกมัมะใน วตฺวา  “อหำ สทุธกตัตาใน 
อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�ุกาโมๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  
ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ทสฺเสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ สตฺถารำๆ  อวตุต-
กมัมะใน ทสฺเสถ  เม สมัปทานใน ทสฺเสถ”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน อาห,  เตห ิวเิสสนะของ สาวเกหิๆ  อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน 
อจริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สมตฺถกาเล กาลสตัตมใีน หตฺุวา  สตฺถารา สหตัถตตยิา 
เขา้กบั สทฺธึๆ  คณุสมวายะใน เวรีๆ  วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน อจร,ิ  มยำ 
สทุธกตัตาใน เนสฺสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน เนสฺสาม  ตำ อวตุต-
กมัมะใน เนสฺสาม  ตตฺถ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน เนสฺสาม”  อติศิพัท ์สรปูะ
ใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา,  “ตุมฺเห เหตุกตัตาใน นาเสถๆ อาขยาต-
บทเหตุกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน นาเสถ  มำ การติกมัมะใน นาเสถ,  อาฆาโต  
วตุตกมัมะใน กโตๆ กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน กโต  สตฺถร ิวสิยาธาระ 
ใน อาฆาโต,  ปน วเิสสโชตกะ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เกสคฺคมตฺโตๆ วเิสสนะ 
ของ อาฆาโตๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน  
อาฆาโต  มย ิวสิยาธาระใน อาฆาโต”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๘. โส  ห ิ ภควา  
  วธเก  เทวทตตฺมหิฺ   โจเร  องฺคลิุมาลเก  
  ธนปาเล  ราหเุล  จ   สพพฺตถฺ  สมมานโสต ิ
 “ทสฺเสถ  เม  ภควนฺตนฺต ิ ปนุปปฺนุำ  ยาจ ิฯ

 โส  ห ิ ภควา  
  “วธเก  เทวทตตฺมหิฺ   โจเร  องฺคลิุมาลเก  
  ธนปาเล  ราหเุล  จ  (อิติ)  สพพฺตถฺ  (ชเนส)ุ  สมมานโส  (โหติ) อติ ิ
 (เทวทตฺโต)  “(ตุมฺเห)  ทสฺเสถ  เม  ภควนฺตนฺต ิ ปนุปปฺนุำ  ยาจ ิฯ
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   หิ จรงิอยู ่ โส  ภควา อ.พระผูม้พีระภาคนัน้  
  สมมานโส เป็นผูม้พีระทยัอนัเสมอ  สพพฺตถฺ  (ชเนส)ุ ใน

ชน ท. ทัง้ปวง  (อิติ) คอื  “วธเก ในนายขมงัธนู  จ ดว้ย   
เทวทตตฺมหิฺ ในพระเทวทตั  จ ดว้ย  โจเร ในโจร  องฺคลิุมาลเก  
ชือ่วา่องคลุมีาล  จ ดว้ย  ธนปาเล ในชา้งชือ่วา่ธนบาล  จ ดว้ย  
ราหเุล ในพระกุมารพระนามวา่ราหลุ  จ ดว้ย  (โหติ) ยอ่มเป็น”

   อิติ เพราะเหตุนัน้  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  ยาจิ ออ้นวอนแลว้  ปนุปปฺนํุ บอ่ยๆ  
อิติ วา่  “(ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  ทสเฺสถ ขอจงแสดง  ภควนฺต ํซึง่พระผูม้พีระภาค  เม 
แก่เรา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 จรงิอยู ่พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้
 เป็นผูม้พีระทยัเสมอกนัในชนทัง้ปวง คอื นายขมงัธนู พระ 

เทวทตั โจรองคลุมีาล ชา้งธนบาล และในพระราหลุกุมาร
 เพราะฉะนัน้ พระเทวทตั จงึออ้นวอนซำ้าแลว้ซำ้าเลา่วา่ “พวกทา่นขอจงแสดงพระผูม้ ี

พระภาคเจา้แก่เรา” ดงัน้ี

 หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  โส วเิสสนะของ ภควาๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  

 วธเก กด็ ี เทวทตฺตมฺห ิกด็ ี โจเร กด็ ี ธนปาเล กด็ ี ราหเุล กด็ ี  
สรปูะใน อติ ิ  องฺคลุมิาลเก สญัญาวเิสสนะของ โจเร  จศพัท ์
ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั วธเก  เทวทตฺตมฺห ิ โจเร  องฺคลุมิาลเก   
ธนปาเล และ ราหเุล  อติศิพัท ์ สรปูะใน สพฺพตฺถ  ชเนส ุ  
สพฺพตฺถ วเิสสนะของ ชเนสุๆ  วสิยาธาระใน สมมานโสๆ  
วกิตกิตัตาใน โหต ิ อติศิพัท ์เหตวตัถะ  

 เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน ยาจิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ทสฺเสถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สมัปทานใน ทสฺเสถ  ภควนฺตำ อวตุตกมัมะใน ทสฺเสถ”  อติิ
ศพัท ์อาการะใน ยาจ ิ ปนุปปฺนุำ กริยิาวเิสสนะใน ยาจ ิฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๘๙. อถ  นำ  เต  ม�ฺจเกนาทาย  นิกฺขมสึ ุฯ

 อถ  นำ  (เทวทตฺตำ)  เต  (ภกฺิข)ู  ม�ฺจเกน  อาทาย  นิกฺขมสึ ุฯ

   อถ ครัง้นัน้  เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อาทาย พาเอาแลว้  นํ  (เทวทตตฺ)ํ ซึง่
พระเทวทตันัน้  มญจฺเกน ดว้ยเตยีงน้อย  นิกฺขมึส ุออกไปแลว้ ฯ

 ทนีัน้ พวกภกิษุเหลา่นัน้ พาเอาพระเทวทตัไปดว้ยเตยีงน้อยออกไปแลว้

 อถ กาลสตัตม ี เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน นิกฺขมสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
นำ วเิสสนะของ เทวทตฺตำๆ  อวตุตกมัมะใน อาทาย  ม�ฺจเกน กรณะใน อาทายๆ สมาน-
กาลกริยิาใน นิกฺขมสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๙๐. ตสฺสาคมนำ  สตฺุวา  ภกฺิข ู สตฺถุ  อาโรเจสุำ  “ภนฺเต  เทวทตฺโต  กริ ตุมฺหากำ  ทสฺสนตฺถาย  

อาคจฺฉตตี ิฯ

 ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  อาคมนำ  สตฺุวา  ภกฺิข ู  สตฺถุ  อาโรเจสุำ  “ภนฺเต  เทวทตฺโต  กริ ตุมฺหากำ   
ทสฺสนตฺถาย  อาคจฺฉตตี ิฯ

   ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  สตุวฺา ฟังแลว้  อาคมนํ ซึง่การมา  ตสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ) ของพระ 
เทวทตันัน้  อาโรเจสุ ํกราบทลูแลว้  สตถฺ ุแก่พระศาสดา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  กิร ไดย้นิวา่  เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  อาคจฉฺติ ยอ่มมา  ทสสฺนตถฺาย  
เพือ่ประโยชน์แก่การเฝ้า  ตมุหฺาก ํซึง่พระองค”์  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุฟังการมาของพระเทวทตันัน้ กราบทลูแดพ่ระศาสดาวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ ทราบวา่ พระเทวทตักำาลงัมา เพือ่ประสงคจ์ะเฝ้าพระองค”์

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน อาโรเจสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ 
สามสีมัพนัธะใน อาคมนำๆ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาโรเจสุำ  สตฺถุ 
สมัปทานใน อาโรเจสุำ  “ภนฺเต อาลปนะ  กริ อนุสสวนตัถะ  เทวทตฺโต สทุธกตัตา
ใน อาคจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน ทสฺสนตฺถายๆ 
สมัปทานใน อาคจฺฉต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาโรเจสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๙๑. “น  ภกฺิขเว  โส  เตนตฺตภาเวน  มำ  ปสฺสตุิำ  ลภสฺิสตตี ิฯ 

 (สตฺถา)  “น  ภกฺิขเว  โส  (เทวทตฺโต)  เตน  อตฺตภาเวน  มำ  ปสฺสตุิำ  ลภสฺิสตตี ิ (อาห) ฯ

  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  โส   
(เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  น  ลภิสสฺติ จกัไมไ่ด ้ ปสสิฺตุ ํเพือ่อนัเหน็  ม ํซึง่เรา  
เตน  อตตฺภาเวน ดว้ยอตัภาพนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย พระเทวทตันัน้ จกัไมไ่ดเ้พือ่จะเหน็เราโดย 
อตัภาพนัน้”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  โส วเิสสนะ
ของเทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน ลภสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
ลภสฺิสต ิ เตน วเิสสนะของ อตฺตภาเวนๆ ตตยิาวเิสสนะใน ลภสฺิสต ิ มำ อวตุตกมัมะใน 
ปสฺสตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน ลภสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๒. ภกฺิข ู กริ  ป�ฺจนฺนำ  วตฺถนูำ  อายาจติกาลโต  ปฏฺ�าย  ปนุ  พทฺุเธ  ทฏฺ�ุำ  น  ลภนฺต,ิ  

อยำ  ธมฺมตา ฯ

 ภกฺิข ู กริ  (อตฺตนา)  ป�ฺจนฺนำ  วตฺถนูำ  อายาจติกาลโต  ปฏฺ�าย  ปนุ  พทฺุเธ  ทฏฺ�ุำ  น  ลภนฺต,ิ  อยำ  
(อลภนภาโว)  ธมฺมตา  (โหต)ิ ฯ

  กิร ไดย้นิวา่  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  น  ลภนฺติ ยอ่มไมไ่ด ้ ทฏฺ�ุ ํเพือ่อนัเฝ้า  พทุเฺธ ซึง่-
พระพทุธเจา้ ท.  ปนุ อกี  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  (อตตฺนา)  ปญฺจนฺนํ  วตถฺนํู  อายาจิตกาลโต  
แต่กาลแหง่วตัถุ ท. หา้ เป็นของอนัตนทลูขอแลว้,  อย ํ (อลภนภาโว) อ.ความเป็นคอื
อนัไมไ่ดน้ี้  ธมมฺตา เป็นธรรมดา  (โหติ) ยอ่มเป็น ฯ   

 ไดย้นิวา่ พวกภกิษุยอ่มไมไ่ดเ้พือ่จะเหน็พระพทุธเจา้ทัง้หลายอกี ตัง้แต่กาลทีต่นขอ
วตัถุ ๕ ประการ, น้ีเป็นธรรมดา

 กริ อนุสสวนตัถะ  ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน ลภนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตนา  
อนภหิติกตัตาใน อายาจติ-  ป�ฺจนฺนำ วเิสสนะของ วตฺถนูำๆ สามสีมัพนัธะใน  
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อายาจติกาลโตๆ อปทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน ลภนฺต ิ ปนุ กริยิาวเิสสนะใน 
ทฏฺ�ุำ  พทฺุเธ อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�ุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน ลภนฺต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
ลภนฺต,ิ  อยำ วเิสสนะของ อลภนภาโวๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ธมฺมตา วกิตกิตัตาใน โหต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๓. “อสกุฏฺ�าน�ฺจ  อสกุฏฺ�าน�ฺจ  อาคโต  ภนฺเตต ิ อาหำส ุฯ 

 (ภกฺิข)ู  “(เทวทตฺโต)  อสกุฏฺ�าน�ฺจ  อสกุฏฺ�าน�ฺจ  อาคโต  ภนฺเตต ิ อาหำส ุฯ

  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  อาหสํ ุ กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ   
(เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  อาคโต มาแลว้  อสกุฏฺ�านํ  จ สูท่ีโ่น้นดว้ย  อสกุฏฺ�านํ  
จ สูท่ีโ่น้นดว้ย”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระเทวทตัมาถงึทีต่รงโน้นแลว้ มาถงึที่
ตรงโน้นแลว้”

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เทวทตฺโต สทุธ-
กตัตาใน อาคโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อสกุฏฺ�านำ สองบท สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคโต  
จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั อสกุฏฺ�านำ และ อสกุฏฺ�านำ”  อติ ิศพัท ์อาการะใน 
อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๔. “ยำ  อจฺิฉต,ิ  ตำ  กโรตุ;  น  โส  มำ  ปสฺสตุิำ  ลภสฺิสตตี ิฯ 

 (สตฺถา)  “(เทวทตฺโต)  ยำ  (กมฺมำ)  อจฺิฉต,ิ  (เทวทตฺโต)  ตำ  (กมฺมำ)  กโรตุ;  น  โส  (เทวทตฺโต)   
มำ  ปสฺสตุิำ  ลภสฺิสตตี ิ (อาห) ฯ

  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “(เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  อิจฉฺติ  
ยอ่มปรารถนา  ย ํ (กมมฺ)ํ ซึง่กรรมใด,  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  กโรต ุจงกระทำา  
ต ํ  (กมมฺ)ํ ซึง่กรรมนัน้,  โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  น  ลภิสสฺติ จกัไมไ่ด ้  
ปสสิฺตุ ํเพือ่อนัเหน็  ม ํซึง่เรา”  อิติ ดงัน้ี ฯ  



๑๒. เรื่องพระเทวทัต (ตัดงา) 301วรรค]

 พระศาสดาตรสัวา่ “พระเทวทตัยอ่มปรารถนาสิง่ใด, จงทำาสิง่นัน้, พระเทวทตันัน้ จกั
ไมไ่ดเ้พือ่จะเหน็เรา”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน อจฺิฉติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน อจฺิฉต,ิ  เทวทตฺโต สทุธ-
กตัตาใน กโรตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน กโรตุ,  
โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน ลภสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์
ปฏเิสธะใน ลภสฺิสต ิ มำ อวตุตกมัมะใน ปสฺสตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน ลภสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๕. “ภนฺเต  อโิต  โยชนมตฺตำ  อาคโต,  อฑฺฒโยชนำ,  คาวตุำ,  โปกฺขรณสีมปํี  อาคโต   

ภนฺเตต ิฯ 

 (ภกฺิข)ู  “ภนฺเต  (เทวทตฺโต)  อโิต  (�านโต)  โยชนมตฺตำ  (�านำ)  อาคโต,  (เทวทตฺโต  อโิต   
�านโต)  อฑฺฒโยชนำ  (อาคโต),  (เทวทตฺโต  อโิต  �านโต)  คาวตุำ  (อาคโต),  (เทวทตฺโต)   
โปกฺขรณสีมปํี  อาคโต  ภนฺเตต ิ (อาหำส)ุ ฯ

  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  (อาหสํ)ุ กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ   
(เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  อาคโต มาแลว้  (�านํ) สูท่ี ่ โยชนมตตฺ ํอนัมโียชน์เป็น
ประมาณ   อิโต  (�านโต) จากทีน้ี่,  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  (อาคโต) มาแลว้  
อฑฒฺโยชนํ สูก่ึง่แหง่โยชน์  อิโต  (�านโต) จากทีน้ี่,  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  
(อาคโต) มาแลว้  คาวตุ ํสูค่าวตุ  อิโต  (�านโต) จากทีน้ี่,  ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  อาคโต มาแลว้  โปกฺขรณีสมีปํ สูท่ีใ่กลแ้หง่สระ
โบกขรณ”ี  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระเทวทตัมาสูท่ ีป่ระมาณหน่ึงโยชน์จาก
ทีน้ี่, ครึง่โยชน์, หน่ึงคาวตุ, ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระเทวทตัมาสูท่ีใ่กลส้ระโบกขรณี
แลว้”
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 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เทวทตฺโต  
สทุธกตัตาใน อาคโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ านโตๆ อปาทานใน  
โยชนมตฺตำๆ  วเิสสนะของ านำๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคโต,  เทวทตฺโต สทุธกตัตา
ใน อาคโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ านโตๆ อปาทานใน อฑฺฒโยชนำๆ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคโต,  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน อาคโตๆ กติบทกตัตุวาจก   
อโิต วเิสสนะของ านโตๆ อปาทานใน คาวตุำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคโต,  ภนฺเต  
อาลปนะ  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน อาคโตๆ กติบทกตัตุวาจก  โปกฺขรณสีมปํี  
สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคโต”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๖. “สเจปิ  อนฺโตเชตวนำ  ปวสิต,ิ  เนว  มำ  ปสฺสตุิำ  ลภสฺิสตตี ิฯ 

 (สตฺถา)  “สเจปิ  (เทวทตฺโต)  อนฺโตเชตวนำ  ปวสิต,ิ  (โส  เทวทตฺโต)  เนว  มำ  ปสฺสตุิำ  ลภสฺิสตตี ิ 
(อาห) ฯ

  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “สเจปิ แมถ้า้วา่  (เทวทตโฺต) อ.พระ
เทวทตั  ปวิสติ ยอ่มเขา้ไป  อนฺโตเชตวนํ สูภ่ายในแหง่พระเชตวนั,  (โส  เทวทตโฺต)  
อ.พระเทวทตันัน้  เนว  ลภิสสฺติ จกัไมไ่ดน้ัน่เทยีว  ปสสิฺตุ ํ เพือ่อนัเหน็  ม ํซึง่เรา”   
อิติ  ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “แมถ้า้พระเทวทตัจะเขา้มายงัภายในพระเชตวนั, พระเทวทตันัน้  
กจ็กัไมไ่ดเ้พือ่ทีจ่ะเหน็เรา”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั  
สเจๆ ปรกิปัปัตถะ  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน ปวสิติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อนฺโตเชตวนำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิต,ิ  โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน 
ลภสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั นๆ ศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
ลภสฺิสต ิ มำ อวตุตกมัมะใน ปสฺสตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน ลภสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๙๗. เทวทตฺตำ  คเหตฺวา  อาคตา  เชตวนโปกฺขรณตีเีร  ม�ฺจำ  โอตาเรตฺวา  โปกฺขรณยิำ   
นหายตุิำ  โอตรสึ ุฯ 

 (ภกฺิข)ู  เทวทตฺตำ  คเหตฺวา  อาคตา  เชตวนโปกฺขรณตีเีร  ม�ฺจำ  โอตาเรตฺวา  โปกฺขรณยิำ   
นหายตุิำ  โอตรสึ ุฯ

  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  คเหตวฺา พาเอาแลว้  เทวทตตฺ ํซึง่พระเทวทตั  อาคตา มาแลว้  
มญจฺ ํ ยงัเตยีง  โอตาเรตวฺา ใหข้า้มลงแลว้  เชตวนโปกฺขรณีตีเร ทีฝ่ั่งแหง่สระ
โบกขรณใีกลพ้ระเชตวนั  โอตรึส ุขา้มลงแลว้  นหายิตุ ํ เพือ่อนัสรงนำ้า  โปกฺขรณิย ํ
ในสระโบกขรณ ีฯ

 พวกภกิษุทีพ่าพระเทวทตัมา วางเตยีงไวท้ีร่มิฝ่ังสระโบกขรณใีกลพ้ระเชตวนั แลว้ลง
เพือ่จะสรงนำ้าในสระโบกขรณี

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน โอตรสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทวทตฺตำ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ  
สมานกาลกริยิาใน อาคตาๆ วเิสสนะของ ภกฺิข ู  เชตวนโปกฺขรณตีเีร วสิยาธาระใน  
โอตาเรตฺวา  ม�ฺจำ การติกมัมะใน โอตาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอตรสึ ุ โปกฺขรณยิำ 
วสิยาธาระใน นหายตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน โอตรสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๘. เทวทตฺโตปิ  โข  ม�ฺจโต  อุฏฺ�าย  อุโภ  ปาเท  ภมูยิำ  �เปตฺวา  นิสที ิฯ  

 เทวทตโฺตปิ  โข แม ้อ.พระเทวทตัแล  อฏฺุ�าย ลุกขึน้แลว้  มญจฺโต จากเตยีง  �เปตวฺา  
วางไวแ้ลว้  ปาเท ซึง่เทา้ ท.  อโุภ ทัง้สอง  ภมิูย ํบนภาคพืน้  นิสีทิ นัง่แลว้ ฯ

 แมพ้ระเทวทตัแล ลุกขึน้จากเตยีง นัง่วางเทา้ทัง้สองขา้งไวบ้นแผน่ดนิ

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
โขศพัท ์ วจนาลงัการะ  ม�ฺจโต อปาทานใน อุฏฺ�ายๆ ปพุพกาลกริยิาใน �เปตฺวา  
อุโภ วเิสสนะของ ปาเทๆ อวตุตกมัมะใน �เปตฺวา  ภมูยิำ อุปสเิลสกิาธาระใน �เปตฺวาๆ 
สมานกาลกริยิาใน นิสที ิฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๙๙. เต  ป�ว ึ ปวสิสึ ุฯ 

 เต  (ปาทา)  ป�ว ึ ปวสิสึ ุฯ

  เต  (ปาทา) อ.เทา้ ท. เหลา่นัน้  ปวิสึส ุเขา้ไปแลว้  ป�วึ สูแ่ผน่ดนิ ฯ  

 เทา้ทัง้หลายเหลา่นนัน้ เขา้ไปสูแ่ผน่ดนิ

 เต วเิสสนะของ ปาทาๆ สทุธกตัตาใน ปวสิสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ป�ว ึสมัปาปณุยี- 
กมัมะใน ปวสิสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๐. โส  อนุกฺกเมน  ยาว  โคปผฺกา  ยาว  ชนฺนุกา  ยาว  กฏโิต  ยาว  ถนโต  ยาว  ควีโต  

ปวสิตฺิวา  หนุกฏฺ�ิกสฺส  ภมูยิำ  ปตฏฺิ�ิตกาเล  คาถมาห  
   “อิเมหิ  อฏฺ�ีหิ  ตมคคฺปคุคฺล ํ 
   เทวาติเทว ํ นรทมมฺสารถึ
   สมนฺตจกฺขุ ํ สตปญฺุญลกฺขณํ  
   ปาเณหิ  พทุธฺ ํ สรณํ  คโตสมีฺต ิฯ

 โส  (เทวทตฺโต)  อนุกฺกเมน  ยาว  โคปผฺกา  ยาว  ชนฺนุกา  ยาว  กฏโิต  ยาว  ถนโต  ยาว  ควีโต  
ปวสิตฺิวา  หนุกฏฺ�ิกสฺส  ภมูยิำ  ปตฏฺิ�ิตกาเล  คาถำ  อาห  

   “(อห)ํ  อิเมหิ  อฏฺ�ีหิ  ต ํ อคคฺปคุคฺล ํ 
   เทวาติเทว ํ นรทมมฺสารถึ
   สมนฺตจกฺขุ ํ สตปญฺุญลกฺขณํ  
   ปาเณหิ  พทุธฺ ํ สรณํ  คโต  อสมีฺต ิฯ

   โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  ยาว เพยีงใด  โคปผฺกา 
แต่ขอ้เทา้  ยาว เพยีงใด  ชนฺนุกา แต่เขา่  ยาว เพยีงใด  กฏิโต แต่เอว  ยาว เพยีง
ใด  ถนโต แต่นม  ยาว เพยีงใด  คีวโต แต่คอ  อนุกฺกมเน ตามลำาดบั  อาห กลา่ว
แลว้  คาถ ํซึง่คาถา  หนุกฏฺ�ิกสสฺ  ภมิูย ํ ปติฏฺ�ิตกาเล ในกาล แหง่กระดกูคาง เป็น
อวยัวะตัง้อยูแ่ลว้ บนภาคพืน้  อิติ วา่
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 “(อห)ํ อ.ขา้พเจา้  คโต เป็นผูถ้งึแลว้  ต ํ พทุธฺ ํซึง่พระพทุธเจา้
นัน้  อคคฺปคุคฺล ํ ผูท้รงเป็นบุคคลผูเ้ลศิ  เทวาติเทว ํ ผูเ้ป็น
เทพยิง่กวา่เทพ  นรทมมฺสารถึ ผูเ้ป็นนายสารถฝึีกนรชนที่
ควรฝึก  สมนฺตจกฺขุ ํผูม้พีระจกัษุโดยรอบ  สตปญฺุญลกฺขณํ 
ผูม้พีระลกัษณะบงัเกดิแลว้ดว้ยบุญรอ้ยหน่ึง  สรณํ วา่เป็นที่
พึง่  อิเมหิ  อฏฺ�ีหิ ดว้ยกระดกู ท. เหลา่น้ี  จ ดว้ย  ปาเณหิ 
ดว้ยลมปราณ ท.  จ ดว้ย  อสมิฺ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

  พระเทวทตัเขา้ไปถงึขอ้เทา้ ถงึเขา่ ถงึเอว ถงึราวนม ถงึคอ ตามลำาดบั กลา่วคาถา ใน
กาลทีก่ระดกูคางตัง้อยูบ่นแผน่ดนิวา่

 “ขา้พเจา้เป็นผูถ้งึพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นบุคคลผูเ้ลศิ ผูเ้ป็นเทพยิง่
กวา่เทพ ผูเ้ป็นนายสารถฝึีกนรชนทีค่วรฝึก ผูม้พีระจกัษุโดย
รอบ มพีระลกัษณะทีเ่กดิดว้ยบุญตัง้หน่ึงรอ้ยวา่เป็นทีพ่ึง่ ดว้ย
กระดกูทัง้หลายเหลา่น้ี และดว้ยชวีติ”

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อนุกฺกเมน 
ตตยิาวเิสสนะใน ปวสิตฺิวา  ยาว หา้ศพัท ์อปาทานใน ปวสิตฺิวา  โคปผฺกา กด็ ี ชนฺนุกา 
กด็ ี กฏโิต กด็ ี ถนโต กด็ ี ควีโต กด็ ีอปาทานใน ยาว  ปวสิตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน 
อาห  หนุกฏฺ�ิกสฺส สามสีมัพนัธะใน ปตฏฺิ�ิตกาเล  ภมูยิำ วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�ิตกาเลๆ 
กาลสตัตมใีน อาห  คาถำ อวตุตกมัมะใน อาห

 “อหำ สทุธกตัตาใน อสฺมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อเิมห ิวเิสสนะ 
ใน อฏฺ�ีห ิ ๆ กรณะใน คโต  ตำ กด็ ี อคฺคปคฺุคลำ กด็ ี เทวาตเิทวำ 
กด็ ี  นรทมฺมสารถ ึกด็ ี  สมนฺตจกฺขุำ กด็ ี  สตป�ฺุ�ลกฺขณำ กด็ ี 
วเิสสนะของ พทฺุธำ  ปาเณห ิกรณะใน คโต  พทฺุธำ อวตุตกมัมะ
ใน คโต  สรณำ สมัภาวนาใน คโตๆ วกิตกิตัตาใน อสฺม”ิ  อติิ
ศพัท ์สรปูะใน คาถำ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๐๑. อทิำ  กริ  �านำ  ทสฺิวา  ตถาคโต  เทวทตฺตำ  ปพฺพาเชส ิฯ

   กิร ไดย้นิวา่  ตถาคโต อ.พระตถาคต  ทิสวฺา ทอดพระเนตรแลว้  อิท ํ �านํ ซึง่ฐานะ
น้ี  เทวทตตฺ ํยงัพระเทวทตั  ปพพฺาเชสิ ใหบ้วชแลว้ ฯ

 ทราบวา่ พระตถาคตทอดพระเนตรฐานะนี้ จงึบวชใหพ้ระเทวทตั

 กริ อนุสสวนตัถะ  ตถาคโต เหตุกตัตาใน ปพฺพาเชสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  อทิำ 
วเิสสนะของ �านำๆ อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปพฺพาเชส ิ  เทวทตฺตำ  
การติกมัมะใน ปพฺพาเชส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๒. สเจ  ห ิ โส  น  ปพฺพชสฺิส;  คหิ ี หตฺุวา  กมฺมำ  ภารยิำ  อกรสฺิส,  อายต ึ ภวสฺส  ปจฺจยำ  

กาตุำ  นาสกฺขสฺิส;  ปพฺพชตฺิวา  จ  ปน  ก�ิฺจาปิ  กมฺมำ ภารยิำ  กรสฺิสต,ิ  อายต ึ ภวสฺส  
ปจฺจยำ  กาตุำ  สกฺขสฺิสตตี ิ นำ  สตฺถา  ปพฺพาเชส ิฯ 

 สเจ  ห ิ โส  (เทวทตฺโต)  น  ปพฺพชสฺิส;  (เทวทตฺโต)  คหิ ี หตฺุวา  กมฺมำ  ภารยิำ  อกรสฺิส,  อายต ึ 
ภวสฺส  ปจฺจยำ  กาตุำ  นาสกฺขสฺิส;  (เทวทตฺโต)  ปพฺพชตฺิวา  จ  ปน  ก�ิฺจาปิ  กมฺมำ ภารยิำ  กรสฺิสต,ิ  
(เทวทตฺโต  ปน)  อายต ึ ภวสฺส  ปจฺจยำ  กาตุำ  สกฺขสฺิสตตี ิ นำ  (เทวทตฺตำ)  สตฺถา  ปพฺพาเชส ิฯ

  หิ ก ็ สเจ ถา้วา่  โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  น  ปพพฺชิสสฺ จกัไมบ่วชแลว้ไซร,้  
(เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  คิหี เป็นคฤหสัถ ์ หตุวฺา เป็นแลว้  อกริสสฺ จกัไดก้ระทำา
แลว้  กมมฺ ํ ซึง่กรรม  ภาริย ํ ใหเ้ป็นกรรมอนัหนกั  น  อสกฺขิสสฺ จกัไมไ่ดอ้าจแลว้   
กาตุ ํเพือ่อนักระทำา  ปจจฺย ํใหเ้ป็นปัจจยั  ภวสสฺ แก่ภพ  อายตึ ในกาลต่อไป;  จ  ปน 
กแ็ล  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  ปพพฺชิตวฺา ครัน้บวชแลว้  กริสสฺติ จกักระทำา  กมมฺ ํ
ซึง่กรรม  ภาริย ํใหเ้ป็นกรรมอนัหนกั  กิญจฺาปิ แมก้จ็รงิ,  (ปน) ถงึอยา่งนัน้  (เทวทตโฺต)  
อ.พระเทวทตั  สกฺขิสสฺติ จกัอาจ  กาตุ ํเพือ่อนักระทำา  ปจจฺย ํใหเ้ป็นปัจจยั  ภวสสฺ 
แก่ภพ  อายตึ ในกาลต่อไป  อิติ เพราะเหตุนัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  นํ  (เทวทตตฺ)ํ 
ยงัพระเทวทตันัน้  ปพพฺาเชสิ ใหบ้วชแลว้ ฯ

 กถ็า้วา่ พระเทวทตันัน้จกัไมไ่ดบ้วชไซร,้ เป็นคฤหสัถจ์กัไดท้ำากรรมใหห้นกั จกัไมอ่าจ
เพือ่จะทำาใหเ้ป็นปจัจยัแก่ภพในกาลต่อไป, กแ็ล ครัน้บวชแลว้ จกัทำากรรมใหห้นกั 
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แมก้จ็รงิ, ถงึอยา่งนัน้ พระเทวทตันัน้จกัอาจเพือ่ทำาใหเ้ป็นปัจจยัแก่ภพในกาลต่อไปได ้
เพราะฉะนัน้ พระศาสดาจงึใหพ้ระเทวทตันัน้บวช

 หศิพัท ์วากยารมัภโชตกะ  สเจ ปรกิปัปัตถะ  โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตา 
ใน ปพฺพชสฺิสๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน ปพฺพชสฺิส,  เทวทตฺโต  
สทุธกตัตาใน อกรสฺิส และ อสกฺขสฺิส  อกรสฺิส กด็ ี อสกฺขสฺิส อาขยาตบทกตัตุวาจก  คหิ ี
วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน อกรสฺิส  กมฺมำ อวตุตกมัมะใน อกรสฺิส  ภารยิำ  
วกิตกิมัมะใน อกรสฺิส,  อายต ึ กาลสตัตมใีน อสกฺขสฺิส  ภวสฺส สมัปทานใน ปจฺจยำๆ   
วกิตกิมัมะใน กาตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺขสฺิส  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน อสกฺขสฺิส,   
จ  ปน นิปาตสมหูะ  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน กรสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ปพฺพชตฺิวา ลกัขณตัถะ  ก�ฺิจาปิ อนุคคหตัถะ  กมฺมำ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสต ิ  ภารยิำ  
วกิตกิมัมะใน กรสฺิสต,ิ  ปน อรจุสิจูนตัถะ  เทวทตฺโต สุทฺธกตัตาใน สกฺขสฺิสติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อายต ึกาลสตัตมใีน สกฺขสฺิสต ิ ภวสฺส สมัปทานใน ปจฺจยำๆ  วกิตกิมัมะ 
ใน กาตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺขสฺิสต ิ  อติศิพัท ์ เหตวตัถะ  สตฺถา เหตุกตัตาใน  
ปพฺพาเชสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ เทวทตฺตำๆ  การติกมัมะใน  
ปพฺพาเชส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๓. โส  ห ิ อโิต  สตสหสฺสกปปฺมตฺถเก  อฏฺ�ิสฺสโร  นาม  ปจฺเจกพทฺุโธ  ภวสฺิสต ิฯ

 โส  (เทวทตฺโต)  ห ิ อโิต  (ภทฺทกปปฺโต)  สตสหสฺสกปปฺมตฺถเก  อฏฺ�ิสฺสโร  นาม  ปจฺเจกพทฺุโธ  
ภวสฺิสต ิฯ

   หิ จรงิอยู ่ โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  ปจเฺจกพทุโฺธ เป็นพระปัจเจกพทุธเจา้  
อฏฺ�ิสสฺโร  นาม ชือ่วา่ อฏัฐสิสระ  สตสหสสฺกปปฺมตถฺเก ในทีส่ดุแหง่กปัป์แสนหน่ึง  
อิโต  (ภททฺกปปฺโต) จากภทัรกปัป์น้ี  ภวิสสฺติ จกัเป็น ฯ

 จรงิอยู ่พระเทวทตันัน้ จกัเป็นพระปัจเจกพทุธเจา้นามวา่อฏัฐสิสระในทีส่ดุ ๑๐๐,๐๐๐ 
กปัป์ แต่ภทัรกปัป์น้ี

 หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาต
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บทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ ภทฺทกปปฺโตๆ อปาทานใน สตสหสฺสกปปฺมตฺถเกๆ  
กาลสตัตมใีน ปจฺเจกพทฺุโธ  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้ อฏฺ�ิสฺสโรๆ วเิสสนะของ  
ปจฺเจกพทฺุโธๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต ิฯ 

   ...............................................................................................................................
๑๐๔. โส  ป�ว ึ ปวสิตฺิวา  อวจีมฺิห ิ นิพฺพตฺต ิฯ

 โส  (เทวทตฺโต)  ป�ว ึ ปวสิตฺิวา  อวจีมฺิห ิ นิพฺพตฺต ิฯ

   โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  ป�วึ สูแ่ผน่ดนิ  นิพพฺตติฺ 
บงัเกดิแลว้  อวีจิมหิฺ ในนรกชือ่วา่อเวจ ีฯ

 พระเทวทตันัน้ เขา้ไปยงัแผน่ดนิ บงัเกดิในอเวจมีหานรก

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโตๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ป�ว ึ
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิ  อวจีมฺิห ิ วสิยาธาระใน 
นิพฺพตฺต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๐๕. นิจฺจเล  พทฺุเธ  อปรทฺธภาเวน  ปน  นิจฺจโล ว  หตฺุวา  ปจฺจต ิฯ 

 (เทวทตฺโต  อตฺตโน)  นิจฺจเล  พทฺุเธ  อปรทฺธภาเวน  ปน  นิจฺจโล ว  หตฺุวา  ปจฺจต ิฯ

  ปน ก ็  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  นิจจฺโลว เป็นผูม้อีนัไหวออกแลว้เทยีว  หตุวฺา 
เป็น  ปจจฺติ ยอ่มไหม ้ (อตตฺโน)  อปรทธฺภาเวน เพราะความที ่แหง่ตน เป็นผูผ้ดิ
แลว้  พทุเฺธ ในพระพทุธเจา้  นิจจฺเล ผูท้รงมอีนัไหวออกแลว้ ฯ

 กพ็ระเทวทตัเป็นผูเ้คลือ่นไหวไมไ่ดย้อ่มไหม ้ เพราะตนเป็นผูผ้ดิในพระพทุธเจา้ผูท้รง
ไมห่วัน่ไหว

 ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน ปจฺจติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อตฺตโน ภาวาทสิมัพนัธะใน อปรทฺธภาเวน  นิจฺจเล วเิสสนะของ พทฺุเธๆ วสิยาธาระใน 
อปรทฺธ-  อปรทฺธภาเวน เหตุใน นิจฺจโล  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นิจฺจโลๆ วกิตกิตัตา 
ใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน ปจฺจต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๐๖. ตโิยชนสตเิก  อนฺโตอวจีมฺิห ิ โยชนสตุพฺเพธเมวสฺส  สรรีำ  นิพฺพตฺต,ิ  สสีำ  ยาว  กณฺณ-
สกฺขลโิต  อุปร ิ อยกปลฺลำ  ปาวสิ,ิ  ปาทา  ยาว  โคปผฺกา  เหฏฺ�า  อยป�ว ึ ปวฏฺิ�า,   
มหาตาลกฺขนฺธปรมิาณำ  อยสลูำ  ปจฺฉมิภตฺิตโิต  นิกฺขมตฺิวา  ปิฏฺ�ิมชฺฌำ  ภนฺิทตฺิวา   
อุเรน  นิกฺขมตฺิวา  ปรุตฺถมิภตฺิต ึ ปาวสิ,ิ  อปรำ  ทกฺขณิภตฺิตโิต  นิกฺขมตฺิวา  ทกฺขณิปสฺสำ   
ภนฺิทตฺิวา  วามปสฺเสน  นิกฺขมตฺิวา  อุตฺตรภตฺิต ึ ปาวสิ,ิ  อปรำ  อุปร ิ กปลฺลโต  นิกฺขมตฺิวา   
มตฺถกำ  ภนฺิตฺวา  อโธภาเคน  นิกฺขมตฺิวา  อยป�ว ึ ปาวส ิฯ

 ตโิยชนสตเิก  อนฺโตอวจีมฺิห ิ  โยชนสตุพฺเพธำ  เอว  อสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  สรรีำ  นิพฺพตฺต,ิ  สสีำ  
ยาว  กณฺณสกฺขลโิต  อุปร ิ อยกปลฺลำ  ปาวสิ,ิ  ปาทา  ยาว  โคปผฺกา  เหฏฺ�า  อยป�ว ึ ปวฏฺิ�า,   
มหาตาลกฺขนฺธปรมิาณำ  อยสลูำ  ปจฺฉมิภตฺิตโิต  นิกฺขมตฺิวา  ปิฏฺ�ิมชฺฌำ  ภนฺิทตฺิวา  อุเรน   
นิกฺขมตฺิวา  ปรุตฺถมิภตฺิต ึ  ปาวสิ,ิ  อปรำ  (อยสลูำ)  ทกฺขณิภตฺิตโิต  นิกฺขมตฺิวา  ทกฺขณิปสฺสำ   
ภนฺิทตฺิวา  วามปสฺเสน  นิกฺขมตฺิวา  อุตฺตรภตฺิต ึ  ปาวสิ,ิ  อปรำ  (อยสลูำ)  อุปร ิ  กปลฺลโต   
นิกฺขมตฺิวา  มตฺถกำ  ภนฺิทตฺิวา  อโธภาเคน  นิกฺขมตฺิวา  อยป�ว ึ ปาวสิ ิฯ

 สรีร ํอ.สรรีะ  อสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ) ของพระเทวทตันัน้  โยชนสตพุเฺพธ ํ เอว มรีอ้ย
แหง่โยชน์เป็นสว่นสงูนัน่เทยีว  นิพพฺตติฺ บงัเกดิแลว้  อนฺโตอวีจิมหิฺ ในภายในแหง่
นรกชือ่วา่อเวจ ี ติโยชนสติเก อนัประกอบแลว้ดว้ยรอ้ยแหง่โยชน์สาม,  สีส ํอ.ศรีษะ  
ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไปแลว้  อยกปลฺล ํสูก่ระเบือ้งอนัเป็นวกิารแหง่เหลก็  อปุริ ในเบือ้งบน  
ยาว เพยีงใด  กณฺณสกฺขลิโต แต่หมวกแหง่ห,ู  ปาทา อ.เทา้ ท.  ปวิฏฺ�า เขา้ไปแลว้  
อยป�วึ สูแ่ผน่ดนิอนัเป็นวกิารแหง่เหลก็  เหฏฺ�า ในเบือ้งลา่ง  ยาว เพยีงใด  โคปผฺกา  
แต่ขอ้เทา้,  อยสลู ํอ.หลาวอนัเป็นวกิารแหง่เหลก็  มหาตาลกฺขนฺธปริมาณํ มลีำาแหง่
ตน้ตาลใหญ่เป็นประมาณ  นิกฺขมิตวฺา ออกไปแลว้  ปจฉิฺมภิตติฺโต จากฝาเรอืนอนั
มใีนภายหลงั  ภินฺทิตวฺา ทำาลายแลว้  ปิฏฺ�ิมชฌฺ ํซึง่ทา่มกลางแหง่หลงั  นิกฺขมิตวฺา  
ออกไปแลว้  อเุรน ทางอก  ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไปแลว้  ปรุตถิฺมภิตตึฺ ซึง่ฝาเรอืนในเบือ้ง
หน้า,  อปร ํ  (อยสลู)ํ อ.หลาวอนัเป็นวกิารแหง่เหลก็อืน่อกี  นิกฺขมิตวฺา ออกไป
แลว้  ทกฺขิณภิตติฺโต จากฝาเรอืนในดา้นขวา  ภินฺทิตวฺา ทำาลายแลว้  ทกฺขิณปสสฺ ํ
ซึง่ขา้งขวา  นิกฺขมิตวฺา ออกไปแลว้  วามปสเฺสน ทางขา้งซา้ย  ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไป
แลว้  อตุตฺรภิตตึฺ ซึง่ฝาเรอืนในดา้นเหนือ,  อปร ํ (อยสลู)ํ อ.หลาวอนัเป็นวกิารแหง่
เหลก็อื่นอกี  นิกฺขมิตวฺา ออกไปแลว้  กปลฺลโต จากแผน่กระเบือ้ง  อปุริ ในเบือ้งบน   
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ภินฺทิตวฺา ทำาลายแลว้  มตถฺก ํซึง่กระหมอ่ม  นิกฺขมิตวฺา ออกไปแลว้  อโธภาเคน 
โดยสว่นในภายใต ้ ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไปแลว้  อยป�วึ สูแ่ผน่ดนิอนัเป็นวกิารแหง่เหลก็ ฯ 

     สรรีะของพระเทวทตันัน้ สงูหน่ึงรอ้ยโยชน์ บงัเกดิในภายในนรกชือ่วา่อเวจทีีป่ระกอบ
ดว้ยสามรอ้ยโยชน์, ศรีษะไดเ้ขา้ไปสูก่ระเบือ้งเหลก็ในเบือ้งบน จนถงึหมวกห,ู เทา้
ทัง้หลายเขา้ไปสูแ่ผน่ดนิเหลก็ เบือ้งลา่ง จนถงึขอ้เทา้, หลาวเหลก็ประมาณเทา่ลำาตน้
ตาลใหญ่ ออกจากฝาดา้นหลงั ทำาลายตรงกลางหลงั ออกทางอกไดเ้ขา้ไปสูฝ่าดา้น
หน้า, หลาวเหลก็อนัอืน่ออกจากฝาดา้นขวา ทำาลายขา้งขวา ออกทางขา้งซา้ย ได้
เขา้ไปสูฝ่าดา้นเหนือ, หลาวเหลก็อนัอืน่อกี ออกจากแผน่กระเบือ้งในเบือ้งบน ออกไป
ทำาลายกระหมอ่ม ออกไปโดยสว่นเบือ้งลา่ง ไดเ้ขา้ไปสูแ่ผน่ดนิเหลก็ 

 เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั โยชนสตุพฺเพธำๆ  วเิสสนะของ สรรีำๆ  สทุธกตัตาใน  
นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโิยชนสตเิก วเิสสนะของ อนฺโตอวจีมฺิหิๆ  วสิยาธาระ 
ใน นิพฺพตฺต ิ อสฺส วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สรรีำ,  สสีำ สทุธกตัตา 
ใน ปาวสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวศทัพ ์กริยิาวเิสสนะใน ปาวสิ ิ กณฺณสกฺขลโิต  
อปาทานใน ยาว  อุปร ิ อาธาระใน ปาวสิ ิ  อยกปลฺลำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาวสิ,ิ   
ปาทา สทุธกตัตาใน ปวฏฺิ�าๆ กติบทกตัตุวาจก  ยาวศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน ปวฏฺิ�า  
โคปผฺกา อปาทานใน ยาว  เหฏฺ�า อาธาระใน ปวฏฺิ�า  อยป�ว ึสมัปาปณุยีกมัมะใน  
ปวฏฺิ�า,  มหาตาลกฺขนฺธปรมิาณำ วเิสสนะของ อยสลูำๆ  สทุธกตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  ปจฺฉมิภตฺิตโิต อปาทานใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ภนฺิทตฺิวา  
ปิฏฺ�ิมชฺฌำ อวตุตกมัมะใน ภนฺิทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขมตฺิวา  อุเรน ตตยิา- 
วเิสสนะใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาวสิ ิ  ปรุตฺถมิภตฺิต ึ สมัปาปณุยีกมัมะ
ใน ปาวสิ,ิ  อปรำ วเิสสนะของ อยสลูำๆ  สทุธกตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ทกฺขณิภตฺิตโิต อปาทานใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ภนฺิทตฺิวา  ทกฺขณิปสฺสำ  
อวตุตกมัมะใน ภนฺิทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขมตฺิวา  วามปสฺเสน ตตยิาวเิสสนะใน 
นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาวสิ ิ อุตฺตรภตฺิต ึสมัปาปณุยีกมัมะใน ปาวสิ,ิ  อปรำ  
วเิสสนะของ อยสลูำๆ  สทุธกตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุปร ิ อาธาระใน  
นิกฺขมตฺิวา  กปลฺลโต อปาทานใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกรยิาใน ภนฺิทตฺิวา  มตฺถกำ  
อวตุตกมัมะใน ภนฺิทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขมตฺิวา  อโธภาเคน ตตยิาวเิสสนะ 
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ใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาวสิ ิ อยป�ว ึสมัปาปณุยีกมัมะใน ปาวสิ ิฯ
       ...............................................................................................................................
๑๐๗.   เอวำ  โส  ตตฺถ  นิจฺจโล  หตฺุวา  ปจฺจต ิฯ 

 เอวำ  โส  (เทวทตฺโต)  ตตฺถ  (อวจีมฺิห)ิ  นิจฺจโล  หตฺุวา  ปจฺจต ิฯ

  โส  (เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตันัน้  นิจจฺโล เป็นผูม้อีนัไหวออกแลว้  ตตถฺ  (อวีจิมหิฺ) 
ในนรกชือ่วา่อเวจนีัน้  หตุวฺา เป็นแลว้  ปจจฺติ ยอ่มไหม ้ เอว ํดว้ยประการะฉะน้ี ฯ

 พระเทวทตันัน้ เป็นไมไ่หวในอเวจนีัน้ ไหมอ้ยูด่ว้ยประการฉะน้ี

 โส วเิสสนะของ เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน ปจฺจติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ ปการตัถะ   
ตตฺถ วเิสสนะของ อวีจิมฺหิๆ วสิยาธาระใน นิจฺจโลๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมาน-
กาลกริยิาใน ปจฺจต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๘. ภกฺิข ู “เอตฺตกำ  �านำ  คนฺตฺวา  เทวทตฺโต  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุำ  อลภตฺิวา ว  ป�ว ึ ปวฏฺิโ�ต ิ 

กถำ  สมฏฺุ�าเปสุำ ฯ 

  ภิกฺข ู อ.ภกิษุ ท.  กถ ํ ยงัวาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  อิติ วา่  “เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  
คนฺตวฺา ไปแลว้  เอตตฺก ํ �านํ สูท่ี ่อนัมปีระมาณเทา่น้ี  อลภิตวฺา ว ไมไ่ดแ้ลว้เทยีว  
ทฏฺ�ุ ํเพือ่อนัเฝ้า  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  ปวิฏฺโ� เขา้ไปแลว้  ป�วึ สูแ่ผน่ดนิ”  อิติ 
ดงัน้ี  สมฏฺุ�าเปสุ ํใหต้ัง้ขึน้พรอ้มแลว้ ฯ 

 พวกภกิษุสนทนากนัวา่ “พระเทวทตัไปสูท่ีม่ปีระมาณเทา่น้ี ไมไ่ดน้ัน่แหละเพือ่จะเฝ้า
พระศาสดา เขา้ไปสูแ่ผน่ดนิ”

 ภกฺิข ูเหตุกตัตาใน สมฏฺุ�าเปสุำๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  “เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน 
ปวฏฺิโ�ๆ กติบทกตัตุวาจก  เอตฺตกำ วเิสสนะของ �านำๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อลภตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�ุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อลภตฺิวา   
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อลภตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวฏฺิโ�  ป�ว ึสมัปาปณุยี- 
กมัมะใน ปวฏฺิโ�”  อติศิพัท ์สรปูะใน กถำๆ  การติกมัมะใน สมฏฺุ�าเปสุำ ฯ      

 ...............................................................................................................................
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๑๐๙. สตฺถา  “น  ภกฺิขเว  เทวทตฺโต  อทิาเนว  มย ิ อปรชฺฌตฺิวา  ป�ว ึ ปาวสิ,ิ  ปพฺุเพปิ   
ปวฏฺิโ�เยวาต ิ วตฺวา,  หตฺถริาชกาเล  มคฺคมฬฺุหำ  ปรุสิำ  สมสฺสาเสตฺวา  อตฺตโน  ปิฏฺ�ึ 
อาโรเปตฺวา  เขมนฺตำ  ปาปิตสฺส  เตน  ปนุ  ตกฺิขตฺตุำ  อาคนฺตฺวา  ‘อคฺคฏฺ�าเน  มชฺฌมิฏฺ-
�าเน  มเูลต ิ เอวำ  ทนฺเต  ฉนฺิทตฺิวา  ตตยิวาเร  มหาปรุสิสฺส  จกฺขปุถำ  อตกฺิกมนฺตสฺส  
ตสฺส  ป�ว ึ ปวฏฺิ�ภาวำ  ทเีปตุำ

  “อกตญฺญุสสฺ  โปสสสฺ   นิจจฺ ํ วิวรทสสิฺโน  
  สพพฺญฺเจ  ป�วึ  ทชชฺา   เนว  นํ  อภิราธเยต ิ 
 อมิำ  ชาตกำ  กเถตฺวา,  ปนุปิ  ตเถว  กถาย  สมฏฺุ�ิตาย,  ขนฺตวิาทภิเูต  อตฺตนิ   

อปรชฺฌตฺิวา  กลาพรุาชภตูสฺส  ตสฺส  ป�ว ึ  ปวฏฺิ�ภาวำ  ทเีปตุำ  ขนฺตวิาทชิาตกำ,  
จลฺุลธมฺมปาลภเูต  อตฺตนิ  อปรชฺฌตฺิวา  มหาปตาปราชภตูสฺส  ตสฺส  ป�ว ึ ปวฏฺิ�ภาวำ  
ทเีปตุำ   จลฺุลธมฺมปาลชาตก�ฺจ  กเถส ิฯ  

 สตฺถา  “น  ภกฺิขเว  เทวทตฺโต  อทิานิ  เอว  มย ิ อปรชฺฌตฺิวา  ป�ว ึ ปาวสิ,ิ  ปพฺุเพปิ  (เทวทตฺโต   
มย ิ  อปรชฺฌตฺิวา  ป�ว)ึ  ปวฏฺิโ�เยวาต ิ  วตฺวา,  (อตฺตโน)  หตฺถริาชกาเล  มคฺคมฬฺุหำ  ปรุสิำ   
สมสฺสาเสตฺวา  อตฺตโน  ปิฏฺ�ึ  อาโรเปตฺวา  เขมนฺตำ  ปาปิตสฺส  เตน  (มหาปรุเิสน)  ปนุ  ตกฺิขตฺตุำ   
อาคนฺตฺวา  ‘อคฺคฏฺ�าเน  มชฺฌมิฏฺ�าเน  มเูลต ิ เอวำ  ทนฺเต  ฉนฺิทตฺิวา  ตตยิวาเร  มหาปรุสิสฺส  
จกฺขปุถำ  อตกฺิกมนฺตสฺส  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  ป�ว ึ ปวฏฺิ�ภาวำ  ทเีปตุำ

  “(ปคุคฺโล)  อกตญฺญุสสฺ  โปสสสฺ  นิจจฺ ํ วิวรทสสิฺโน  
  สพพฺ ํ เจ  ป�วึ  ทชชฺา,   (โส  ปคุคฺโล)  เนว  นํ  (โปส)ํ  อภิราธเยต ิ 
 อมิำ  ชาตกำ  กเถตฺวา,  ปนุปิ  ตเถว  กถาย  สมฏฺุ�ิตาย,  ขนฺตวิาทภิเูต  อตฺตนิ  อปรชฺฌตฺิวา   

กลาพรุาชภตูสฺส  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  ป�ว ึ ปวฏฺิ�ภาวำ  ทเีปตุำ  ขนฺตวิาทชิาตกำ  (จ),  จลฺุลธมฺมปาลภเูต   
อตฺตนิ  อปรชฺฌตฺิวา  มหาปตาปราชภตูสฺส  ตสฺส  (เทวทตฺตสฺส)  ป�ว ึ  ปวฏฺิ�ภาวำ  ทเีปตุำ   
จลฺุลธมฺมปาลชาตกำ  จ  กเถส ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  เทวทตโฺต 
อ.พระเทวทตั  อปรชฌิฺตวฺา ผดิแลว้  มยิ ในเรา  ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไปแลว้  ป�วึ สูแ่ผน่ดนิ  
อิทานิ  เอว ในกาลน้ีนัน่เทยีว  น หามไิด,้  ปพุเฺพปิ แมใ้นกาลก่อน  (เทวทตโฺต) 
อ.พระเทวทตั  (อปรชฌิฺตวฺา) ผดิแลว้  (มยิ) ในเรา  ปวิฏฺโ�  เอว เขา้ไปแลว้  (ป�วึ)
สูแ่ผน่ดนินัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  กเถตวฺา ตรสัแลว้  อิม ํ ชาตก ํซึง่ชาดกน้ี  อิติ วา่  
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 “เจ หากวา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  ทชชฺา พงึให ้ ป�วึ ซึง่แผน่ดนิ  
สพพฺ ํทัง้ปวง  โปสสสฺ แก่บุรษุ  อกตญญฺสุสฺ ผูไ้มรู่ซ้ึง่อุปการะ
อนับุคคลอื่นกระทำาแลว้  วิวรทสสิฺโน ผูเ้หน็ซึง่ชอ่งโดยปกต ิ 
นิจจฺ ํเป็นนิจไซร,้  (โส  ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  เนว  นํ  (โปส)ํ  
อภิราธเย ไมพ่งึยงับุรษุนัน้ใหย้นิดยีิง่นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี

 ทีเปตุ ํเพือ่อนัทรงแสดง  (อตตฺโน)  หตถิฺราชกาเล  มคคฺมฬฺุห ํ ปริุส ํ สมสสฺาเสตวฺา  
อตตฺโน  ปิฏฺ�ึ  อาโรเปตวฺา  เขมนฺต ํ ปาปิตสสฺ  เตน  (มหาปริุเสน)  ปนุ  ติกฺขตตฺุ ํ 
อาคนฺตวฺา  ‘อคคฺฏฺ�าเน  มชฌิฺมฏฺ�าเน  มเูลติ  เอว ํ ทนฺเต  ฉินฺทิตวฺา  ตติยวาเร  
มหาปริุสสสฺ  จกฺขปุถ ํ อติกฺกมนฺตสสฺ  ตสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ)  ป�วึ  ปวิฏฺ�ภาว ํซึง่
ความที ่แหง่พระเทวทตันัน้ ผู ้อนัมหาบุรษุนัน้ ยงับุรษุ ผูห้ลงแลว้ในหนทาง ใหเ้บาใจ
พรอ้มแลว้ ยกขึน้แลว้ สูห่ลงั ของตน ใหถ้งึแลว้ ซึง่ทีอ่นัเกษม มาแลว้ สามครัง้ อกี ตดั
แลว้ ซึง่งา ท. อยา่งน้ี คอื ‘ในทีป่ลาย ในทีท่า่มกลาง ในทีโ่คน’ กา้วลว่งอยู ่ซึง่คลองแหง่
จกัษุ ของมหาบุรษุ ในวาระทีส่าม เป็นผูเ้ขา้ไปแลว้ สูแ่ผน่ดนิ ในกาล แหง่พระองค ์เป็น
ชา้งผูพ้ระราชา,  กถาย ครัน้เมือ่วาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  สมฏฺุ�ิตาย ตัง้ขึน้พรอ้มแลว้  
ตถา  เอว เหมอืนอยา่งนัน้  ปนุปิ แมอ้กี,  กเถสิ ตรสัแลว้  ขนฺติวาทิชาตก ํซึง่ขนัติ
วาทชีาดก  ทีเปตุ ํเพือ่อนัทรงแสดง  ขนฺติวาทิภเูต  อตตฺนิ  อปรชฌิฺตวฺา  กลาพรุาช- 
ภตูสสฺ  ตสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ)  ป�วึ  ปวิฏฺ�ภาว ํซึง่ความที ่แหง่พระเทวทตันัน้ ผูเ้ป็น
พระราชาพระนามวา่กลาพเุป็นแลว้ ประพฤตผิดิแลว้ ในพระองค ์ ผูเ้ป็นดาบสชือ่วา่
ขนัตวิาทเีป็นแลว้ เป็นผูเ้ขา้ไปแลว้ สูแ่ผน่ดนิ  จ ดว้ย  จลฺุลธมมฺปาลชาตก ํซึง่จลุล-
ธมัมปาลชาดก  ทีเปตุ ํเพือ่อนัทรงแสดง  จลฺุลธมมฺปาลภเูต  อตตฺนิ  อปรชฌิฺตวฺา   
มหาปตาปราชภตูสสฺ  ตสสฺ  (เทวทตตฺสสฺ)  ป�วึ  ปวิฏฺ�ภาว ํ ซึง่ความที ่ แหง่
พระเทวทตันัน้ ผูเ้ป็นพระราชาพระนามวา่มหาปตาปะเป็นแลว้ ประพฤตผิดิแลว้ ใน
พระองค ์ ผูเ้ป็นพระราชกุมารพระนามวา่จลุธรรมบาลเป็นแลว้ เป็นผูเ้ขา้ไปแลว้ สู่
แผน่ดนิ  จ ดว้ย ฯ

  พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย พระเทวทตัผดิในเรา ไดเ้ขา้ไปสูแ่ผน่ดนิ ใน
บดัน้ีเทา่นัน้ หามไิด,้ แมใ้นกาลก่อน กเ็ขา้ไปแลว้นัน่แหละ” ดงัน้ี, ตรสัชาดกน้ีวา่

 “หากบุคคลพงึใหแ้ผน่ดนิทัง้ปวงแก่บุรษุผูเ้ป็นคนอกตญั� ู ผู้
เหน็ชอ่งโดยปกต ิ เป็นนิจ, บุคคลไมพ่งึทำาใหบุ้คคลนัน้ใหย้นิดี
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ยิง่ได”้ ดงัน้ี
 เพือ่แสดงความทีพ่ระเทวทตั ทีม่หาบุรษชว่ยบุรษุผูห้ลงทางใหเ้บาใจ ยกขึน้สูห่ลงัของ

ตน แลว้ใหถ้งึทีอ่นัเกษม มาอกีสามครัง้ ตดังาทัง้หลายอยา่งน้ีคอื “ทีป่ลาย ทา่มกลาง 
และทีโ่คน” ในครัง้ที ่๓ กา้วลว่งคลองจกัษุของมหาบุรษุ เป็นผูเ้ขา้ไปสูแ่ผน่ดนิ ในกาล
ทีพ่ระองคเ์ป็นพญาชา้ง, เมือ่คำากลา่วเหมอืนอยา่งนัน้นัน่แหละ ตัง้ขึน้แมอ้กี, ตรสัขนัติ
วาทชีาดก เพือ่แสดงความทีพ่ระเทวทตั ผูเ้ป็นพระราชาพระนามวา่กลาพ ุ ประพฤติ
ผดิในพระองคผ์ูเ้ป็นขนัตวิาทดีาบส แลว้เขา้ไปสูแ่ผน่ดนิ และตรสัจลุลธมัมปาลชาดก 
เพือ่แสดงความทีพ่ระเทวทตันัน้ ผูเ้ป็นพระราชาพระนามวา่มหาปตาปะ ประพฤตผิดิ
ในพระองคผ์ูเ้ป็นจลุธรรมบาลราชกุมาร เป็นผูเ้ขา้ไปสูแ่ผน่ดนิ

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เทวทตฺโต สทุธ-
กตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั อทิานิๆ กาลสตัตมใีน ปาวสิ ิ มย ิวสิยาธาระใน อปรชฺฌตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน ปาวสิ ิ  ป�ว ึ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาวสิ,ิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ปพฺุเพๆ  
กาลสตัตมใีน ปวฏฺิโ  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน ปวฏฺิโๆ กติบทกตัตุวาจก  มย ิ 
วสิยาธาระใน อปรชฺฌตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวฏฺิโ  ป�ว ึ สมัปาปณุยีกมัมะใน  
ปวฏฺิโ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ปวฏฺิโ”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน กเถตฺวา,  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน หตฺถริาชกาเลๆ กาลสตัตมใีน ปวฏฺิ-   
มคฺคมฬฺุหำ วเิสสนะของ ปรุสิำๆ  การติกมัมะใน สมสฺสาเสตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อาโรเปตฺวา  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน ปิฏฺึๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อาโรเปตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปาปิตสฺส  เขมนฺตำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปิตสฺสๆ วเิสสนะใน  
เทวทตฺตสฺส  เตน วเิสสนะของ มหาปรุเิสนๆ อนภหิติกตัตาใน ปาปิตสฺส  ปนุ กริยิา- 
วเิสสนะใน อาคนฺตฺวา  ตกฺิขตฺตุำ กริยิาวเิสสนะใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
ฉนฺิทตฺิวา  ‘อคฺคฏฺ�าเน  มชฺฌมิฏฺ�าเน และ มเูล สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน เอวำๆ  
นิทสัสนตัถะ  ทนฺเต อวตุตกมัมะใน ฉินฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อตกฺิกมนฺตสฺส   
ตตยิวาเร กาลสตัตมใีน อตกฺิกมนฺตสฺส มหาปรุสิสฺส สามสีมัพนัธะใน จกฺขปุถำๆ  อวตุต-
กมัมะใน อตกฺิกมนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ มหาปรุสิสฺส  ตสฺส วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ 
ภาวาทสิมัพนัธะใน ปวฏฺิภาวำ  ปว ึ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวฏฺิ-  ปวฏฺิภาวำ  
อวตุตกมัมะใน ทเีปตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน กเถตฺวา
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 “เจศพัท ์ปรกิปัปัตถะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน ทชฺชาๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก    อกต�ฺ�สฺุส วเิสสนะของ โปสสฺสๆ สมัปทาน
ใน ทชฺชา  นิจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน ววิรทสฺสโินๆ วเิสสนะของ 
โปสสฺส  สพฺพำ วเิสสนะของ ปวึๆ  อวตุตกมัมะใน ทชฺชา,  โส 
วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ เหตุกตัตาใน อภริาธเยๆ อาขยาตบท
เหตุกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นๆศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน อภริาธเย  นำ วเิสสนะของ โปสำๆ  การติกมัมะใน อภริาธเย”  
อติศิพัท ์สรปูะใน อมิำ  ชาตกำ

 อมิำ วเิสสนะของ ชาตกำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถส,ิ  อปิ
ศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปนุๆ กริยิาวเิสสนะใน สมฏฺุติาย  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
ตถาๆ กริยิาวเิสสนะใน สมฏฺุติาย  กถาย ลกัขณะใน สมฏฺุติายๆ ลกัขณกริยิา,   
ขนฺตวิาทภิเูต วเิสสนะของ อตฺตนิๆ วสิยาธาระใน อปรชฺฌตฺิวาๆ สมานกาลกริยิาใน  
กลาพรุาชภตูสฺสๆ กด็ ี  ตสฺส กด็ ี วเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน  
ปวฏฺิภาวำ  ปว ึ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวฏฺิฐ-  ปวฏฺิภาวำ อวตุตกมัมะใน ทเีปตุำๆ   
ตุมตัถสมัปทานใน  กเถส ิ  ขนฺตวิาทชิาตกำ อวตุตกมัมะใน กเถส ิ  จลฺุลธมฺมปาลภเูต  
วเิสสนะของ อตฺตนิๆ วสิยาธาระใน อปรชฺฌตฺิวาๆ สมานกาลกริยิาใน มหาปตาปราช- 
ภตูสฺสๆ กด็ ี ตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ เทวทตฺตสฺสๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน ปวฏฺิภาวำ  ปว ึ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวฏฺิ-  ปวฏฺิภาวำ อวตุตกมัมะใน ทเีปตุำๆ  ตุมตัถสมัปทาน
ใน  กเถส ิ  จลฺุลธมฺมปาลชาตกำ อวตุตกมัมะใน กเถส ิ  จศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั  
ขนฺตวิาทภิเูต  อตฺตนิ  อปรชฺฌตฺิวา  กลาพรุาชภตูสฺส  ตสฺส  ป�ว ึ ปวฏฺิ�ภาวำ  ทเีปตุำ  
ขนฺตวิาทชิาตกำ และ จลฺุลธมฺมปาลภเูต  อตฺตนิ  อปรชฺฌตฺิวา  มหาปตาปราชภตูสฺส  
ตสฺส  ป�ว ึ ปวฏฺิ�ภาวำ  ทเีปตุำ  จลฺุลธมฺมปาลชาตกำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๐. ป�ว ึ ปวฏฺิเ�  ปน  เทวทตฺเต,  มหาชโน  หฏฺ�ตุฏฺโ�  ธชปตากกทลโิย  อุสฺสาเปตฺวา  

ปณฺุณฆเฏ  �เปตฺวา  “ลาภา  วต  โนต ิ มหนฺตำ  ฉณำ  อนุโภต ิฯ

 ป�ว ึ ปวฏฺิเ�  ปน  เทวทตฺเต,  มหาชโน  หฏฺ�ตุฏฺโ�  (อ�ฺ�ม�ฺ�ำ)  ธชปตากกทลโิย  อุสฺสาเปตฺวา   
ปณฺุณฆเฏ  �เปตฺวา  “ลาภา  วต  โนต ิ (จนฺิตเนน)  มหนฺตำ  ฉณำ  อนุโภต ิฯ
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   ปน ก ็ เทวทตเฺต ครัน้เมือ่พระเทวทตั  ปวิฏฺเ� เขา้ไปแลว้  ป�วึ สูแ่ผน่ดนิ,  มหาชโน  
อ.มหาชน  หฏฺ�ตฏฺุโ� ทัง้รา่เรงิแลว้ทัง้ยนิดแีลว้  (อญญฺมญญํฺ) ยงักนัและกนั   
อสุสฺาเปตวฺา ใหย้กขึน้แลว้  ธชปตากกลทิโย ซึง่ธงชยั ธงแผน่ผา้และตน้กลว้ย ท.  
�เปตวฺา ตัง้ไวแ้ลว้  ปณฺุณฆเฏ ซึง่หมอ้อนัเตม็แลว้ ท.  อนุโภติ ยอ่มฉลอง  ฉณํ ซึง่
มหรสพ  มหนฺต ํอนัใหญ่  (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “ลาภา  วต อ.ลาภ ท. หนอ  
โน ของเรา ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

       กเ็มือ่พระเทวทตัเขา้ไปสูแ่ผน่ดนิ, มหาชนต่างรา่เรงิยนิด ี ชว่ยกนัใหย้กธงชยั ธงแผน่
ผา้และตน้กลว้ย วางหมอ้นำ้าทีเ่ตม็เป่ียม ยอ่มฉลองมหรสพอนัใหญ่ ดว้ยอนัคดิวา่ 
“ลาภทัง้หลายของพวกเราหนอ”

 ปน วากยารมัภโชตกะ  เทวทตฺเต ลกัขณะใน ปวฏฺิเ�ๆ ลกัขณกริยิา  ป�ว ึสมัปาปณุยี-
กมัมะใน ปวฏฺิเ�,  มหาชโน สทุธกตัตาใน อนุโภติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  หฏฺ�ตุฏฺโ� 
วเิสสนะของ มหาชโน  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ การติกมัมะใน อุสฺสาเปตฺวา  ธชปตากกทลโิย  
อวตุตกมัมะใน อุสฺสาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน �เปตฺวา  ปณฺุณฆเฏ อวตุตกมัมะใน 
�เปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อนุโภต ิ  “ลาภา ลงิคตัถะ  วต อจัฉรยิตัถะ  โน สาม-ี 
สมัพนัธะใน ลาภา”  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน อนุโภต ิ มหนฺตำ วเิสสนะ
ของ ฉณำๆ อวตุตกมัมะใน อนุโภต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๑. ตมตฺถำ  ภควโต  อาโรเจสุำ ฯ 

 (ภกฺิข)ู  ตำ  อตฺถำ  ภควโต  อาโรเจสุำ ฯ

  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  อาโรเจสุ ํกราบทลูแลว้  ต ํ (อตถฺ)ํ ซึง่เน้ือความนัน้  ภควโต แก่
พระผูม้พีระภาค ฯ

 พวกภกิษุกราบทลูเน้ือความนัน้แดพ่ระผูม้พีระภาค

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน อาโรเจสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ อตฺถำๆ  อวตุต-
กมัมะใน อาโรเจสุำ  ภควโต สมัปทานใน อาโรเจสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๑๒. ภควา  “น  ภกฺิขเว  อทิาเนว  เทวทตฺเต  มเต  มหาชโน  ตุสฺสต,ิ  ปพฺุเพปิ  ตุสฺสเิยวาต ิ  
วตฺวา,  สพฺพชนสฺส  อปปิฺเย  จณฺเฑ  ผรเุส  พาราณสยิำ  ปิงฺคลราเช  นาม  มเต   
มหาชนสฺส  ตุฏฺ�ภาวำ  ทเีปตุำ  

   “สพโฺพ  ชโน  หึสิโต  ปิงฺคเลน  
   ตสมึฺ  มเต,  ปจจฺย ํ เวทยนฺติ,  
   ปิโย  นุ  เต  อาสิ  อกณฺหเนตโฺต  ฯ  
   กสมฺา  ตวุ ํ โรทสิ  ทวฺารปาล  ?  
   น  เม  ปิโย  อาสิ  อกณฺหเนตโฺต,  
   ภายามิ  ปจจฺาคมนาย  ตสสฺ, 
   อิโต  คโต  หึเสยยฺ  มจจฺรุาช,ํ  
   โส  หึสิโต  อาเนยยฺ  นํ  ปนุ  อิธาต ิ 
 อมิำ  ปิงฺคลชาตกำ  กเถส ิฯ

 ภควา  “น  ภกฺิขเว  อทิานิ  เอว  เทวทตฺเต  มเต  มหาชโน  ตุสฺสต,ิ  ปพฺุเพปิ  (เทวทตฺเต  มเต  
มหาชโน)  ตุสฺส ิ เอว”  อติ ิ วตฺวา,  สพฺพชนสฺส  อปปิฺเย  จณฺเฑ  ผรเุส  พาราณสยิำ  ปิงฺคลราเช  
นาม  มเต  มหาชนสฺส  ตุฏฺ�ภาวำ  ทเีปตุำ 

  (โพธสิตฺโต) 
   “สพโฺพ  ชโน  หึสิโต  ปิงฺคเลน  
   ตสมึฺ  (ปิงฺคเล)  มเต,  (ชนา)  ปจจฺย ํ เวทยนฺติ,  
   (โส  ปิงฺคโล)  ปิโย  นุ  เต  อาสิ  อกณฺหเนตโฺต ฯ  
   กสมฺา  ตวุ ํ โรทสิ  ทวฺารปาล”  (อติ ิ ปจฺุฉ)ิ ? 
  (ทฺวารปาโล) 
   “(ปิงฺคโล)  น  เม  ปิโย  อาสิ  อกณฺหเนตโฺต,  
   (อห)ํ  ภายามิ  ปจจฺาคมนาย  ตสสฺ  (ปิงฺคลสสฺ), 
   (โส  หิ  ปิงฺคโล)  อิโต  (�านโต)  คโต  หึเสยยฺ  มจจฺรุาช,ํ  
   โส  (มจจฺรุาชา  (ปิงฺคเลน)  หึสิโต  อาเนยยฺ  นํ  (ปิงฺคล)ํ  ปนุ  อิธ   

(�าเน)’  อิต”ิ  (อาห)”  อติ ิ  
 อมิำ  ปิงฺคลชาตกำ  กเถส ิฯ
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   ภควา อ.พระผูม้พีระภาค  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  เทวทตเฺต  
ครัน้เมือ่เทวทตั  มเต ตายแลว้  มหาชโน อ.มหาชน  ตสุสฺติ ยอ่มยนิด ี อิทานิ  เอว 
ในกาลน้ีนัน่เทยีว  น หามไิด,้  ปพุเฺพปิ แมใ้นกาลก่อน  เทวทตเฺต ครัน้เมือ่เทวทตั  
มเต ตายแลว้  มหาชโน อ.มหาชน  ตสุสิฺ  เอว ยนิดแีลว้นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  กเถสิ 
ตรสัแลว้  อิม ํ ปิงฺคลชาตก ํซึง่ปิงคลชาดกน้ี  อิติ วา่

  (โพธิสตโฺต) อ.พระโพธสิตัว ์ (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่
 “ชโน อ.ชน  สพโฺพ ทัง้ปวง  ปิงฺคเลน  อนัพระเจา้ปิงคละ  หึสิโต  

เบยีดเบยีนแลว้,  ตสมึฺ  (ปิงฺคเล) ครัน้เมือ่พระเจา้ปิงคละนัน้  
มเต สวรรคตแลว้,  (ชนา) อ.ชน ท.  เวทยนฺติ ยอ่มเสวย  
ปจจฺย ํ ซึง่ปีต,ิ  (โส  ปิงฺคโล) อ.พระเจา้ปิงคละนัน้  อกณฺห-
เนตโฺต ผูม้พีระเนตรดำาหามไิด ้ ปิโย เป็นผูเ้ป็นทีร่กั  เต ของ
ทา่น  อาสิ  นุ ไดเ้ป็นแลว้หรอืหนอ?  ทวฺารปาล แน่ะนาย
ทวารบาล  ตวุ ํอ.ทา่น  โรทสิ ยอ่มรอ้งไห ้ กสมฺา เพราะเหตุ
อะไร?  อิติ ดงัน้ี 

  (ทวฺารปาโล) อ.นายทวารบาล  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  
 ‘(ปิงฺคโล) อ.พระเจา้ปิงคละ  อกณฺหเนตโฺต ผูม้พีระเนตรดำา

หามไิด ้ ปิโย เป็นผูเ้ป็นทีร่กั  เม ของขา้พระองค ์ อาสิ  เป็น
แลว้  น หามไิด,้  (อห)ํ อ.ขา้พระองค ์  ภายามิ ยอ่มกลวั   
ปจจฺาคมนาย แต่การเสดจ็กลบัมา  ตสสฺ  (ปิงฺคลสสฺ) ของ
พระเจา้ปิงคละนัน้,  (หิ) ดว้ยวา่  (โส  ปิงฺคโล) อ.พระเจา้ปิงคละ 
นัน้  คโต เสดจ็ไปแลว้  อิโต  (�านโต) จากทีน้ี่  หึเสยยฺ พงึ
เบยีดเบยีน  มจจฺรุาช ํ ซึง่พญามจัจรุาช,  โส  (มจจฺรุาชา) 
อ.พญามจัจรุาชนัน้  (ปิงฺคเลน)  หึสิโต ผูอ้นัพระเจา้ปิงคละ 
ทรงเบยีดเบยีนแลว้  อาเนยยฺ พงึนำามา  นํ  (ปิงฺคล)ํ ซึง่พระ
เจา้ปิงคละนัน้  อิธ  (�าเน) ในทีน้ี่  ปนุ อกี’  อิติ ดงัน้ี”  อิติ 
ดงัน้ีเป็นตน้ 

 ทีเปตุ ํเพือ่อนัทรงแสดง  สพพฺชนสสฺ  อปปิฺเย  จณฺเฑ  ผรเุส  พาราณสิย ํ ปิงฺคล-
ราเช  นาม  มเต  มหาชนสสฺ  ตฏฺุ�ภาว ํซึง่ความที ่แหง่มหาชน ครัน้เมือ่พระราชา
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พระนามวา่ปิงคละ ในเมอืงพาราณส ีผูห้ยาบคาย ผูด้รุา้ย ผูไ้มเ่ป็นทีร่กั ของชนทัง้ปวง 
สวรรคตแลว้ เป็นผูย้นิดแีลว้ ฯ

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย เมือ่เทวทตัตายแลว้ มหาชนยอ่มยนิดใีน
บดัน้ีเทา่นัน้ หามไิด,้ แมใ้นกาลก่อน เมือ่เทวทตัตายแลว้ มหาชนยนิดแีลว้นัน่แหละ” 
ดงัน้ี ตรสัปิงคลชาดกน้ีวา่

 “พระโพธสิตัวต์รสัถามวา่ ‘ชนทัง้ปวงทีพ่ระเจา้ปิงคละทรง 
เบยีดเบยีนแลว้, เมือ่พระเจา้ปิงคละนัน้ สวรรคตแลว้, พวกชน
ยอ่มเสวยปีต,ิ พระเจา้ปิงคละนัน้ผูพ้ระเนตรไมด่ำา เป็นทีร่กั
ของทา่นหรอืหนอ? แน่ะนายทวารบาล ทา่นยอ่มรอ้งไหเ้พราะ
อะไร’ ดงัน้ี

 นายทวารบาลกราบทลูวา่ ‘พระเจา้ปิงคละผูม้พีระเนตรไมด่ำา 
เป็นทีร่กัของขา้พระองค ์ หามไิด,้ ขา้พระองคย์อ่มกลวัแต่การ 
กลบัมาของพระเจา้ปิงคละนัน้, ดว้ยวา่ พระเจา้ปิงคละนัน้ 
เสดจ็ไปจากทีน้ี่ พงึเบยีดเบยีนพญามจัจรุาช, พญามจัจรุาช 
ทีถ่กูพระเจา้ปิงคละทรงเบยีดเบยีนแลว้ พงึนำาพระเจา้ปิงคละ
นัน้กลบัมาในทีน้ี่อกี” ดงัน้ีเป็นตน้

 เพือ่ทรงแสดงความทีม่หาชน เมือ่พระราชาพระนามวา่ปิงคละ ในเมอืงพาราณส ี ผู้
หยาบคาย ดรุา้ย ไมเ่ป็นทีร่กัของชนทัง้ปวง สวรรคตแลว้ เป็นผูย้นิดแีลว้

 ภควา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  มหาชโน สทุธ
กตัตาใน ตุสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั อทิานิๆ กาลสตัตมใีน ตุสฺสต ิ เทวทตฺเต ลกัขณะใน มเตๆ ลกัขณกริยิา,  อปิ
ศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปพฺุเพๆ กาลสตัตมใีน ตุสฺส ิ มหาชโน สทุธกตัตาใน ตุสฺสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทวทตฺเต ลกัขณะใน มเตๆ ลกัขณกริยิา  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั ตุสฺส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถส,ิ  สพฺพชนสฺส สามี
สมัพนัธะใน อปปิฺเยๆ กด็ ี จณฺเฑ กด็ ี ผรเุส กด็ ีวเิสสนะของ ปิงฺคลราเช  พาราณสยิำ 
วสิยาธาระใน ปิงฺคลราเช  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปิงฺคลราเชๆ ลกัขณะใน ม
เตๆ ลกัขณกริยิา  มหาชนสฺส ภาวาทสิมัพนัธะใน ตุฏฺภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน ทเีปตุำๆ  
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ตุมตัถสมัปทานใน กเถสิ
 “โพธสิตฺโต สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘สพฺโพ  

วเิสสนะของ ชโนๆ วตุตกมัมะใน หสึโิตๆ กติบทกมัมวาจก  
ปิงฺคเลน อนภหิติกตัตาใน หสึโิต,  ตสฺม ึวเิสสนะของ ปิงฺคเลๆ 
ลกัขณะใน มเตๆ ลกัขณกริยิา,  ชนา สทุธกตัตาใน เวทยนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปจฺจยำ อวตุตกมัมะใน เวทยนฺต,ิ  โส  
วเิสสนะของ ปิงฺคโลๆ สทุธกตัตาใน อาสิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  ปิโย วกิตกิตัตาใน อาส ิ  นุศพัท ์ปจุฉนตัถะ  เต  
สามสีมัพนัธะใน ปิโย  อกณฺหเนตฺโต วเิสสนะของ ปิงฺคโล,   
ทฺวารปาล อาลปนะ  ตุวำ สทุธกตัตาใน โรทสิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน โรทส’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ,ิ

 ทฺวารปาโล สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
‘ปิงฺคโล สทุธกตัตาใน อาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์
ปฏเิสธนตัถะ  เม สามสีมัพนัธะใน ปิโยๆ วกิตกิตัตาใน อาส ิ 
อกณฺหเนตฺโต วเิสสนะของ ปิงฺคโล,  อหำ สทุธกตัตาใน ภายามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปจฺจาคมนาย อปาทานใน ภายาม ิ 
ตสฺส วเิสสนะของ ปิงฺคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปจฺจาคมนาย,  
หศิพัท ์ ผลโชตกะ โส วเิสสนะของ ปิงฺคโลๆ สทุธกตัตาใน  
หเึสยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ านโตๆ  
อปาทานใน คโต ๆ วเิสสนะของ ปิงฺคโล  มจฺจรุาชำ อวตุตกมัมะ 
ใน หเึสยฺย,  โส วเิสสนะของ มจฺจรุาชาๆ สทุธกตัตาใน  
อาเนยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปิงฺคเลน อนภหิติกตัตา
ใน หสึโิตๆ วเิสสนะของ มจฺจรุาชา  นำ วเิสสนะของ ปิงฺคลำๆ   
อวตุตกมัมะใน อาเนยฺย  ปนุ กริยิาวเิสสนะใน อาเนยฺย  อธิ  
วเิสสนะของ าเนๆ วสิยาธาระใน อาเนยฺย’  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาห”  อติศิพัท ์สรปูะใน อมิำ  ปิงฺคลชาตกำ  

 อมิำ วเิสสนะของ ปิงฺคลชาตกำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ
 ...............................................................................................................................
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๑๑๓. ภกฺิข ู สตฺถารำ  ปจฺุฉสึ ุ “อทิานิ  ภนฺเต  เทวทตฺโต  กุห ึ นิพฺพตฺโตต ิฯ

 ภกฺิข ู สตฺถารำ  ปจฺุฉสึ ุ “อทิานิ  ภนฺเต  เทวทตฺโต  กุห ึ (�าเน)  นิพฺพตฺโตต ิฯ

   ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ปจุฉึฺส ุทลูถามแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ  อิทานิ ในกาลน้ี  เทวทตโฺต อ.พระเทวทตั  นิพพฺตโฺต บงัเกดิแลว้   
กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุทลูถามพระศาสดาวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ บดัน้ี พระเทวทตับงัเกดิ ณ 
ทีไ่หน?”

 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉึส ุ 
“ภนฺเต อาลปนะ  อทิานิ กาลสตัตมใีน นิพฺพตฺโต  เทวทตฺโต สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺโตๆ 
กติบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ าเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺโต”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน ปจฺุฉสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๔. “อวจีมิหานิรเย  ภกฺิขเวต ิฯ

 (สตฺถา)  “(เทวทตฺโต)  อวจีมิหานิรเย  (นิพฺพตฺโต)  ภกฺิขเวต ิ (อาห) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (เทวทตโฺต) 
อ.พระเทวทตั  (นิพพฺตโฺต) บงัเกดิแลว้  อวีจิมหานิรเย ในนรกใหญ่ชือ่วา่อเวจ”ี  อิติ 
ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ในมหานรกชือ่วา่อเวจ ีภกิษุทัง้หลาย”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เทวทตฺโต  
สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อวจีมิหานิรเย วสิยาธาระใน นิพฺพตฺโต”   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

   ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๑๕. “ภนฺเต  อธิ  ตปปฺนฺโต  วจิรตฺิวา  ปนุ  คนฺตฺวา  ตปปฺนฏฺ�าเนเยว  นิพฺพตฺโตต ิฯ 

 (ภกฺิข)ู  “ภนฺเต  (เทวทตฺโต)  อธิ  (โลเก)  ตปปฺนฺโต  วจิรตฺิวา  ปนุ  คนฺตฺวา  ตปปฺนฏฺ�าเน  เอว  
นิพฺพตฺโตต ิ (ปจฺุฉสึ)ุ ฯ

  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.  (ปจุฉึฺส)ุ ทลูถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ   
(เทวทตโฺต) อ.พระเทวทตั  ตปปฺนฺโต เดอืดรอ้นอยู ่ อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  วิจริตวฺา 
เทีย่วไปแลว้  คนฺตวฺา ไปแลว้  นิพพฺตโฺต บงัเกดิแลว้  ตปปฺนฏฺ�าเน  เอว ในทีเ่ป็น
ทีเ่ดอืดรอ้นนัน่เทยีว  ปนุ อกีหรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุทัง้หลายทลูถามวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระเทวทตัเดอืดรอ้นอยูใ่นโลกน้ีเทีย่ว
ไป ไปบงัเกดิในทีเ่ป็นทีเ่ดอืดรอ้นนัน่แหละอกีหรอื?”

 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เทวทตฺโต  
สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน  
ตปปฺนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เทวทตฺโต  วจิรตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา   
ปนุศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน นิพฺพตฺโต  คนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺโต  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั ตปปฺนฏฺ�าเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺโต”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๑๖. “อาม  ภกฺิขเว,  ปพฺพชติา  วา  โหนฺตุ  คหฏฺ�า  วา  ปมาทวหิารโิน  อุภยตฺถ   

ตปปฺนฺตเิยวาต ิ วตฺวา  อมิำ  คาถมาห  
   “อิธ  ตปปฺติ,  เปจจฺ  ตปปฺติ, 
   ปาปการี  อภุยตถฺ  ตปปฺติ;  
   ‘ปาปํ  เม  กตนฺติ  ตปปฺติ,  
   ภิยโฺย  ตปปฺติ  ทคุคฺตึ  คโตต ิฯ 

 (สตฺถา)  “อาม  ภกฺิขเว  (เอวำ),  (ชนา)  ปพฺพชติา  วา  โหนฺตุ  คหฏฺ�า  วา  ปมาทวหิารโิน   
อุภยตฺถ  (โลเก)  ตปปฺนฺต ิ เอว”  อติ ิ วตฺวา  อมิำ  คาถำ  อาห  

   “(ปคุคฺโล)  อิธ  (โลเก)  ตปปฺติ,  เปจจฺ  ตปปฺติ, 
   ปาปการี  อภุยตถฺ  (โลเก)  ตปปฺติ;  
   (ปาปการี  ปคุคฺโล)  ‘ปาปํ  เม  กตนฺติ  ตปปฺติ  
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   ภิยโฺย  ตปปฺติ  ทคุคฺตึ  คโตต ิฯ

  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  อาม เออ  
(เอว)ํ อ.อยา่งนัน้,  (ชนา) อ.ชน ท.  ปพพฺชิตา  วา เป็นบรรพชติหรอื  คหฏฺ�า  วา 
หรอืวา่เป็นคฤหสัถ ์  โหนฺต ุ ขอจงเป็น  ปมาทวิหาริโน ผูอ้ยูด่ว้ยความประมาทโดย
ปกต ิ ตปปฺนฺติ  เอว ยอ่มเดอืดรอ้นนัน่เทยีว  อภุยตถฺ  (โลเก) ในโลกทัง้สอง”  อิติ 
ดงัน้ี  อาห ตรสัแลว้  อิม ํ คาถ ํซึง่พระคาถาน้ี  อิติ วา่

 “(ปคุคฺโล) อ.บุคคล  ปาปการี ผูก้ระทำาซึง่บาปโดยปกต ิ ตปปฺติ  
ยอ่มเดอืดรอ้น  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  ตปปฺติ ยอ่มเดอืดรอ้น  
เปจจฺ ในโลกอืน่  ตปปฺติ ยอ่มเดอืดรอ้น  อภุยตถฺ  (โลเก) ใน
โลกทัง้สอง;  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (ปาปการี) ผูก้ระทำาซึง่บาป
โดยปกต ิ ตปปฺติ ยอ่มเดอืดรอ้น  อิติ วา่  ‘ปาปํ อ.บาป  เม 
อนัเรา  กต ํกระทำาแลว้’  อิติ ดงัน้ี  คโต ไปแลว้  ทคุคฺตึ สู่
ทคุต ิ ตปปฺติ ยอ่มเดอืดรอ้น  ภิยโฺย โดยยิง่”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ใช,่ จะเป็นบรรพชติหรอืคฤหสัถก์ต็าม ผู้
อยูด่ว้ยความประมาทโดยปกต ิ ยอ่มเดอืดรอ้นในโลกทัง้สองนัน่แหละ” ดงัน้ี ตรสัพระ
คาถาน้ีวา่

 “บุคคลยอ่มเดอืดรอ้นในโลกน้ี ยอ่มเดอืดรอ้นในโลกอืน่, บุคคล
ผูท้ำาบาปโดยปกตยิอ่มเดอืดรอ้นในโลกทัง้สอง, บุคคลผูท้ำาบาป 
โดยปกต ิ ยอ่มเดอืดรอ้นวา่ ‘เราทำาบาปแลว้’ ดงัน้ี ไปสูท่คุต ิ
ยอ่มเดอืดรอ้นอยา่งยิง่” ดงัน้ี    

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ   
เอวำ ลงิคตัถะ,  ชนา สทุธกตัตาใน โหนฺตุ และ ตปปฺนฺต ิ  โหนฺตุ กด็ ี  ตปปฺนฺต ิ กด็ ี
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปพฺพชติา กด็ ี  คหฏฺ�า กด็ ี วกิตกิตัตาใน โหนฺตุ  วา สอง
ศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ปพฺพชติา และ คหฏฺ�า  ปมาทวหิารโิน วเิสสนะของ 
ชนา  อุภยตฺถ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน ตปปฺนฺต ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
ตปปฺนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  
อวตุตกมัมะใน อาห
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 “ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน ตปปฺติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ กด็ ี  เปจฺจ กด็ ีวสิยาธาระใน ตปปฺต,ิ   
ปาปการ ี วเิสสนะของ ปคฺุคโล อุภยตฺถ วเิสสนะของ โลเกๆ  
วสิยาธาระใน ตปปฺต,ิ  ปาปการ ีวเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธ- 
กตัตาใน ตปปฺติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘ปาปํ วตุต- 
กมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  เม อนภหิติกตัตาใน กตำ’   
อติศิพัท ์ อาการะใน ตปปฺต ิ  ภยฺิโย กริยิาวเิสสนะใน ตปปฺต ิ 
ทคฺุคต ึสมัปาปณุยีกมัมะใน คโตๆ วเิสสนะของ ปคฺุคโล”  อติิ
ศพัท ์สรปูะใน อมิำ  คาถำ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๗. ตตฺถ  “อิธ  ตปปฺตีต ิ อธิ  กมฺมตปปฺเนน  โทมนสฺสมตฺเตน  ตปปฺต ิฯ

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “อิธ  ตปปฺตีต ิ  (ปททฺวยสฺส)  “อธิ  (โลเก)  กมฺมตปปฺเนน  โทมนสฺสมตฺเตน   
(การเณน)  ตปปฺต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

   (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “ตปปฺติ ยอ่มเดอืดรอ้น  (การเณน) ดว้ยเหตุ  โทมนสสฺ-
มตเฺตน สกัวา่ความโทมนสั  กมมฺตปปฺเนน ดว้ยความเดอืดรอ้นเพราะกรรม  อิธ  
(โลเก) ในโลกน้ี”  (อิติ) ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “อิธ  ตปปฺตีติ  (ปททวฺยสสฺ) แหง่- ใน
บท ท. เหลา่นัน้หนา -หมวดสองแหง่บท วา่ “อธิ  ตปปฺต”ิ ดงัน้ี ฯ

 บรรดาบทเหลา่นัน้ สองบทวา่ “อิธ  ตปปฺติ” ความวา่ “ยอ่มเดอืดรอ้น ดว้ยเหตุสกัวา่
ความโทมนสั ดว้ยความเดอืดรอ้นเพราะกรรม ในโลกนี้”  

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปททฺวยสฺส  “อธิ  ตปปฺต”ิ สรปูะใน อติิๆ  
ศพัท ์สรปูะใน ปททฺวยสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “อธิ วเิสสนะของ  
โลเกๆ วสิยาธาระใน ตปปฺต ิ  กมฺมตปปฺเนน กรณะใน ตปปฺต ิ  โทมนสฺสมตฺเตน  
วเิสสนะของ การเณนๆ กรณะใน ตปปฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล”  อติ-ิ
ศพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๑๘. เปจจฺาต ิ ปรโลเก  ปน  วปิากตปปฺเนน  อตทิารเุณน  อปายทกฺุเขน  ตปปฺต ิฯ 

 “เปจจฺาต ิ (ปทสฺส)  “(ปาปการ ี ปคฺุคโล)  ปรโลเก  ปน  วปิากตปปฺเนน  อตทิารเุณน  อปาย- 
ทกฺุเขน  ตปปฺต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

  (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “ปน สว่นวา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (ปาปการี) ผูก้ระทำาซึง่
กรรมอนัชัว่  ตปปฺติ ยอ่มเดอืดรอ้น  อปายทกฺุเขน เพราะทกุขใ์นอบาย  อติทารเุณน 
อนัทารณุยิง่  วิปากตปปฺเนน ดว้ยความเดอืดรอ้นเพราะวบิาก  ปรโลเก ในโลกอืน่”  
(อิติ) ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  “เปจจฺาติ วา่ “เปจฺจ” ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “เปจจฺ” ความวา่ สว่นวา่ บุคคลผูท้ำาบาปโดยปกต ิยอ่มเดอืดรอ้นเพราะทกุขใ์น
อบายทีท่ารณุโหดรา้ย ดว้ยความเดอืดรอ้นเพราะวบิากในโลกอืน่

 “เปจฺจ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “ปนศพัท ์วเิสส- 
โชตกะ  ปาปการ ีวเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน ตปปฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปรโลเก วสิยาธาระใน ตปปฺต ิ วปิากตปปฺเนน กรณะใน ตปปฺต ิ อตทิารเุณน วเิสสนะ
ของ อปายทกฺุเขนๆ เหตุใน ตปปฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๙. ปาปการีต ิ นานปปฺการสฺส  ปาปสฺส  กตฺตา ฯ

 “ปาปการีต ิ (ปทสฺส)  “นานปปฺการสฺส  ปาปสฺส  กตฺตา”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “กตตฺา ผูก้ระทำา  ปาปสสฺ ซึง่บาป  นานปปฺการสสฺ อนัมี
ประการต่างๆ”  (อิติ) ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  “ปาปการีติ วา่ “ปาปการ”ี ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “ปาปการี” ความวา่ ผูท้ำาบาปมปีระการต่างๆ

 “ปาปการ”ี สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “นานปปฺการสฺส  
วเิสสนะของ ปาปสฺสๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน กตฺตาๆ วเิสสนะของ ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๒๐. อภุยตถฺาต ิ อมินิา  วตฺุตปปฺกาเรน  ตปปฺเนน  อุภยตฺถ  ตปปฺต ิ นาม ฯ

 “อภุยตถฺาต ิ (ปทสฺส)  “อมินิา  (มยา)  วตฺุตปปฺกาเรน  ตปปฺเนน  อุภยตฺถ  (โลเก)  ตปปฺต ิ นาม”  
(อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “ตปปฺติ นาม ชือ่วา่ยอ่มเดอืดรอ้น  อภุยตถฺ  (โลเก) ใน
โลก ทัง้สอง  ตปปฺเนน ดว้ยความเดอืดรอ้น  อิมินา  วตุตฺปปฺกาเรน อนัมปีระการอนั
ขา้พเจา้กลา่วแลว้น้ี”  (อิติ) ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  “อภุยตถฺาติ วา่ “อุภยตฺถ” ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “อภุยตถฺ” ความวา่ ชือ่วา่ยอ่มเดอืดรอ้นในโลกทัง้สอง ดว้ยความเดอืดรอ้นมี
ประการดงัทีก่ลา่วแลว้

 “อุภยตฺถ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “อมินิา  
วเิสสนะของ วตฺุตปปฺกาเรน  มยา อนภหิติกตัตาใน วตฺุต-  วตฺุตปปฺกาเรน วเิสสนะ
ของ ตปปฺเนนๆ กรณะใน ตปปฺต ิ อุภยตฺถ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน ตปปฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล  นามศพัท ์ครหตัถโชตกะเขา้กบั ตปปฺต”ิ  อติศิพัท ์
สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๑. ปาปํ  เมต ิ  โส  ห ิ  กมฺมตปปฺเนน  ตปปฺนฺโต  “ปาปํ  เม  กตนฺต ิ  ตปปฺต,ิ  ตำ   

อปปฺมตฺตกำ  ตปปฺนำ;  วปิากตปปฺเนน  ปน  ตปปฺนฺโต  ภยฺิโย  ตปปฺต ิ ทคฺุคต ึ คโต,   
อตผิรเุสน  ตปปฺเนน  อตวิยิ  ตปปฺตตี ิฯ 

 “ปาปํ  เมต ิ (ปททฺวยสฺส)  “โส  (ปาปการ ี ปคฺุคโล)  ห ิ กมฺมตปปฺเนน  ตปปฺนฺโต  “ปาปํ  เม  กตนฺต ิ  
ตปปฺต,ิ  ตำ  อปปฺมตฺตกำ  (โหต)ิ  ตปปฺนำ;  (ปาปการ ี ปคฺุคโล)  วปิากตปปฺเนน  ปน  ตปปฺนฺโต   
ภยฺิโย  ตปปฺต ิ ทคฺุคต ึ คโต,  อตผิรเุสน  ตปปฺเนน  อตวิยิ  ตปปฺตตี”ิ  (อตฺโถ)ฯ

  (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “หิ ก ็ (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (ปาปการี) ผูก้ระทำาซึง่กรรมอนั
ชัว่โดยปกต ิ โส นัน้  ตปปฺนฺโต เมือ่เดอืดรอ้น  กมมฺตปปฺเนน ดว้ยความเดอืดรอ้น
เพราะกรรม  ตปปฺติ ชือ่วา่ยอ่มเดอืดรอ้น  อิติ วา่  ‘ปาปํ อ.บาป  เม อนัเรา  กต ํ
กระทำาแลว้’  อิติ ดงัน้ี,  ต ํ  ตปปฺนํ อ.ความเดอืดรอ้นนัน้  อปปฺมตตฺก ํ เป็นความ
เดอืดรอ้นอนัมปีระมาณน้อย  (โหติ) ยอ่มเป็น,  ปน แต่วา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (ปาป- 
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การี) ผูก้ระทำาซึง่กรรมอนัชัว่โดยปกต ิ  ตปปฺนฺโต เมือ่เดอืดรอ้น  วิปากตปปฺเนน  
ดว้ยความเดอืดรอ้นเพราะวบิาก  คโต ไปแลว้  ทคุคฺตึ สูท่คุต ิ ตปปฺติ ยอ่มเดอืดรอ้น  
ภิยโฺย โดยยิง่,  ตปปฺติ คอืวา่ ยอ่มเดอืดรอ้น  อติวิย เกนิเปรยีบ  ตปปฺเนน ดว้ยความ
เดอืดรอ้น  อติผรเุสน อนัหยาบยิง่”  อิติ ดงัน้ี  (ปททวฺยสสฺ) แหง่หมวดสองแหง่บท  
“ปาปํ  เมติ วา่ “ปาปํ เม” ดงัน้ี ฯ 

   สองบทวา่ “ปาปํ  เม” ความวา่ ก ็ บุคคลผูท้ำาบาปโดยปกต ิ เมือ่เดอืดรอ้นดว้ยความ
เดอืดรอ้นเพราะกรรม ชือ่วา่ยอ่มเดอืดรอ้นวา่ ‘บาป เราทำาแลว้’ ดงัน้ี, ความเดอืดรอ้น
นัน้ มปีระมาณน้อย, แต่บุคคลผูท้ำาบาปโดยปกต ิ เมือ่เดอืดรอ้น ดว้ยความเดอืดรอ้น
เพราะวบิาก ชือ่วา่ยอ่มเดอืดรอ้น ไปสูท่คุต ิ ยอ่มเดอืดรอ้นอยา่งยิง่ คอืวา่ยอ่มเดอืด
รอ้นอยา่งมาก ดว้ยความเดอืดรอ้นอนัหยาบยิง่

 “ปาปํ  เม” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน ปททฺวยสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “หิ
ศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  โส กด็ ี ปาปการ ีกด็ ีวเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน  
ตปปฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กมฺมตปปฺเนน กรณะใน ตปปฺนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิา
ของ ปคฺุคโล  “ปาปํ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  เม อนภหิติกตัตาใน กตำ”    
อติศิพัท ์อาการะใน ตปปฺต,ิ  ตำ วเิสสนะของ ตปปฺนำๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อปปฺมตฺตกำ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  ปาปการ ีวเิสสนะ
ของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน ตปปฺติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  วปิากตปปฺเนน  
กรณะใน ตปปฺนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  ภยฺิโย กริยิาวเิสสนะใน ตปปฺต ิ  
ทคฺุคต ึ สมัปาปณุยีกมัมะใน คโตๆ วเิสสนะของ ปคฺุคโล  อตผิรเุสน วเิสสนะของ 
ตปปฺเนนๆ กรณะใน ตปปฺต ิ  อตวิยิ กริยิาวเิสสนะใน ตปปฺต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ     

 ...............................................................................................................................
๑๒๒. คาถาปรโิยสาเน  พห ูโสตาปนฺนาทโย  อเหสุำ ฯ

 คาถาปรโิยสาเน  พห ู (ชนา)  โสตาปนฺนาทโย  (อรยิปคฺุคลา) อเหสุำ ฯ

 คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  พห ู (ชนา) อ.ชน ท. มาก  
(อริยปคุคฺลา) เป็นพระอรยิบุคคลล  โสตาปนฺนาทโย มพีระโสดาบนัเป็นตน้  อเหสุ ํ
ไดเ้ป็นแลว้ ฯ
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 เวลาจบพระคาถา ชนเป็นจำานวนมาก ไดเ้ป็นพระอรยิบุคคลทัง้หลายมพีระโสดาบนั
เป็นตน้

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน อเหสุำ  พห ูวเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วเิสสนะของ อรยิปคฺุคลาๆ วกิตกิตัตาใน  
อเหสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๓. เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถกิา  ชาตาต ิฯ 

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมปีระโยชน์  ชาตา 
เกดิแลว้  มหาชนสสฺ แก่มหาชน  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พระเทศนา เกดิเป็นเทศนามปีระโยชน์แก่มหาชน ดงัน้ีแล

 เทสนา สทุธกตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  มหาชนสฺส สมัปทานใน ชาตา  สาตฺถกิา  
วกิตกิตัตาใน ชาตา  อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................

เทวทตฺตวตฺถุ  ฯ

เทวทตฺตวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

เทวทตตฺวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระเทวทตั  (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

เทวทตฺตวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ 

จบเรื่องพระเทวทัต
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

เทวทตฺตวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เทวทตฺตสฺส  วตฺถุ  เทวทตฺตวตฺถุ. (เทวทตฺต + วตฺถุ) 
	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		เทวทตฺตสฺส	แห่งพระเทวทัต		เทวทตฺตวตฺถุ	ช่ือว่าเทวทตฺวตฺถุ.	(เร่ืองพระเทวทัต)

ปพฺพชิตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ปพฺพชิตกาโล.	(ปพฺพชิต	+	กาล)
	 ปพฺพชิต�		จ	อ.เป็นที่บวชด้วย		ต�	อ.เป็นที่บวชน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปพฺพชิต- 
กาโล	ช่ือว่าปพฺพชิตกาล.	(กาลเป็นที่บวช)

ป€วิปฺปเวสนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป€วิยา		ปเวสน�		ป€วิปฺปเวสน�.	(ป€วี	+	ปเวสน)
	 ปเวสน�	 อ.กาลเป็นที่เข้าไป	 	 ป€วิยา	 สู่แผ่นดิน	 	 ป€วิปฺปเวสน�	 ช่ือว่าป€วิปฺปเวสน.	 (กาลเป็นที่เข้าไปสู่
แผ่นดิน)

ลกฺขณปฏิคฺคหณทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ลกฺขณสฺส		ปฏิคฺคหณ�		ลกฺขณปฏิคฺคหณ�.	(ลกฺขณ	+	ปฏิคฺคหณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปฏิคฺคหณ�	 อ.เป็นทีี่รับเอาเฉพาะ	 	 ลกฺขณสฺส	 ซึ่งลักษณะ	 	 ลกฺขณปฏิคฺคหณ�	 ช่ือว่าลกฺขณปฏิคฺ
คหณ.	(เป็นที่รับเอาลักษณะ)
	 ๒.	 ลกฺขณปฏิคฺคหณญฺจ		ต�		ทิวโส		จาติ		ลกฺขณปฏิคฺคหณทิวโส.	 (ลกฺขณปฏิคฺคหณ	+	ทิวส)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ลกฺขณปฏิคฺคหณ�		จ	อ.เป็นที่รับเอาเฉพาะซึ่งลักษณะด้วย		ต�	อ.เป็นที่รับเอาเฉพาะซึ่งลักษณะน้ัน		
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ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ลกฺขณปฏิคฺคหณทิวโส	ช่ือว่าลกฺขณปฏิคฺคหณทิวส.	(วันเป็นที่รับเอา
ลักษณะ)

อสีติสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อสีติ		สหสฺสานิ		ปมาณ�		เยส�		ตานิ		อสีติสหสฺสานิ,		ญาติกุลานิ.	(อสีติ	+	สหสฺส	+	ปมาณ)	เป็น
อันตโลปีสมาส,	ลบ	ปมาณศัพท์,	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		อสีติ	แปดสิบ		ปมาณ�	เป็นประมาณ		เยส�		(ญาติกุลาน�)	แห่งตระกูลแห่งญาติ	
ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		ตานิ		(ญาติกุลานิ)	อ.ตระกูลแห่งญาติ	ท.	เหล่าน้ัน		อสีติสหสฺสานิ	ช่ือว่าอสีติ-
สหสฺส,	ได้แก่ตระกูลญาติทั้งหลาย.	(มีแปดหม่ืนเป็นประมาณ,	มีประมาณแปดหม่ืน)

ญาติกุลานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ญาตีน�		กุลานิ		ญาติกุลานิ.	(ญาติ	+	กุล)
	 กุลานิ	อ.ตระกูล	ท.		ญาตีน�	แห่งญาติ	ท.		ญาติกุลานิ	ช่ือว่าญาติกุล.	(ตระกูลญาติ)

ขตฺติยปริวาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขตฺติยา		ปริวาโร		ยสฺส		โส		ขตฺติยปริวาโร,		สิทฺธตฺโถ.	(ขตฺติย	+	ปริวาร)
	 ขตฺติยา	อ.กษัตริย์	ท.		ปริวาโร	เป็นบริวาร		ยสฺส		(สิทฺธตฺถสฺส)	ของเจ้าชายสิทธัตถะใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่,		โส		(สิทฺธตฺโถ)	อ.เจ้าชายสิทธัตถะน้ัน		ขตฺติยปริวาโร	ช่ือว่าขตฺติยปริวาร,	ได้แก่เจ้าชายสิทธัตถะ.	(ผู้มี
กษัตริย์เป็นบริวาร)

อสีติสหสฺสปุตฺตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์ 
ด้งน้ี
	 ๑.	 อสีติ		สหสฺสานิ		ปมาณ�		เยส�		เต		อสีติสหสฺสา,		ปุตฺตา.	(อสีติ	+	สหสฺส	+	ปมาณ)	เป็น
อันตโลปีสมาส,	ลบ	ปมาณศัพท์,	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
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	 	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		อสีติ	แปดสิบ		ปมาณ�	เป็นประมาณ		เยส�		(ปุตฺตาน�)	แห่งบุตร	ท.	เหล่า
ใด		(สนฺติ)	มีอยู่,		เต		(ปุตฺตา)	อ.บุตร	ท.	เหล่าน้ัน		อสีติสหสฺสา	ช่ือว่าอสีติสหสฺส,	ได้แก่บุตรทั้งหลาย.	(มี
แปดหม่ืนเป็นประมาณ,	มีประมาณแปดหม่ืน)
	 ๒.	 อสีติสหสฺสา		จ		เต		ปุตฺตา		จาติ		อสีติสหสฺสปุตฺตา.	(อสีติสหสฺส	+	ปุตฺต)	วิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยสมาส
	 	 อสีติสหสฺสา	 	 จ	 อ.มีพันแปดสิบเป็นประมาณด้วย	 	 เต	 อ.มีพันแปดสิบเป็นประมาณ	 ท.	 เหล่า
น้ัน		ปุตฺตา		จ	เป็นบุตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อสีติสหสฺสปุตฺตา	ช่ือว่าอสีติสหสฺสปุตฺต.	(บุตรมีแปดหม่ืนเป็น
ประมาณ,	บุตรมีประมาณแปดหม่ืนคน)

อปพฺพชนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปพฺพชนฺตา		อปพฺพชนฺตา,		สกฺกา.	(น	+	ปพฺพชนฺต)
	 (สกฺกา)	อ.เจ้าศากยะ	ท.		ปพฺพชนฺตา	บวชอยู่		น	หามิได้		อปพฺพชนฺตา	ช่ือว่าอปพฺพชนฺต,	ได้แก่ 
เจ้าศากยะทั้งหลาย.	(ไม่บวชอยู่)

สุขุมาโล

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุขุโม		อสฺส		อตฺถีติ		สุขุมาโล,		อนุรุทฺโธ.	(สุขุม	+	อาลปัจจัย)
	 สุขุโม	อ.ความละเอียด		อสฺส		(อนุรุทฺธสฺส)	ของเจ้าอนุรุทธะน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
อนุรุทฺโธ)	อ.เจ้าอนุรุทธะน้ัน		สุขุมาโล	ช่ือว่าสุขุมาล,	ได้แก่เจ้าอนุรุทธะ.	(มีความละเอียดอ่อน)

สมฺปนฺนโภโค

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺปนฺนา		โภคา		ยสฺส		โส		สมฺปนฺนโภโค,		อนุรุทฺโธ.	(สมฺปนฺน	+	โภค)
	 โภคา	อ.โภคะ	ท.		สมฺปนฺนา	อันถึงพร้อมแล้ว		ยสฺส		(อนุรุทฺธสฺส)	ของเจ้าอนุรุทธะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,	
โส		 (อนุรุทฺโธ)	อ.เจ้าอนุรุทธะน้ัน		สมฺปนฺนโภโค	 ช่ือว่าสมฺปนฺนโภค,	 ได้แก่เจ้าอนุรุทธะ.	 (ผู้มีโภคะอันถึงพร้อม
แล้ว,	ผู้ถึงพร้อมด้วยโภคะ)
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สุตปุพฺพํ

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุต�		ปุพฺพนฺติ		สุตปุพฺพ�,		วจน�.	(สุต	+	ปุพฺพ)
	 (วจน�)	 อ.ค�า	 	 (อนุรุทฺเธน)	 อันเจ้าอนุรุทธะ	 	 สุต�	 ฟังแล้ว	 	 ปุพฺพ�	 ในกาลก่อน	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
สุตปุพฺพ�	ช่ือว่าสุตปุพฺพ,	ได้แก่ค�า.	(ถูกฟังแล้วในกาลก่อน,	อันเคยฟังแล้ว)

เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)
	 เอโก		จ	อ.หน่ึงด้วย		โส	อ.หน่ึงน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอกทิวโส	ช่ือว่า 
เอกทิวส.	(วันหน่ึง)

คุฬกีฬา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คุฬํ		กีฬา		คุฬกีฬา.	(คุฬ	+	กีฬา)
	 กีฬา	อ.การเล่น		คุฬํ	ซึ่งขลุบ		คุฬกีฬา	ช่ือว่าคุฬกีฬา.	(การเล่นขลุบ)

ปูวตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปูวสฺส		อตฺถาย		ปูวตฺถาย.	(ปูว	+	อตฺถ)
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		ปูวสฺส	แก่ขนม		ปูวตฺถาย	ช่ือว่าปูวตฺถ.	(ประโยชน์แก่ขนม)

จตุตฺถวาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จตุตฺโถ		จ		โส		วาโร		จาติ		จตุตฺถวาโร.	(จตุตฺถ	+	วาร)
	 จตุตฺโถ		จ	อ.ที่สี่ด้วย		โส	อ.ที่สี่น้ัน		วาโร		จ	เป็นวาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		จตุตฺถวาโร	ช่ือว่า
จตุตฺถวาร.	(วาระที่สี่)
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อสฺสุตปุพฺพตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 น		สุต�		อสฺสุต�,		วจน�.	(น	+	สุต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	
	 	 (วจน�)	อ.ค�า		สุต�	อันถูกฟังแล้ว		น	หามิได้		อสฺสุต�	ช่ือว่าอสฺสุต,	ได้แก่ค�า.	(อันไม่ถูกฟังแล้ว)
	 ๒.	 อสฺสุต�		ปุพฺพนฺติ		อสฺสุตปุพฺพ�,		วจน�.	(อสฺสุต	+	ปุพฺพ)	อยุตตัตถสมาส
	 	 (วจน�)	อ.ค�า		อสฺสุต�	อันถูกฟังแล้ว		ปุพฺพ�	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อสฺสุตปุพฺพ�	ช่ือว่า
อสฺสุตปุพฺพ,	ได้แก่ค�า.	(อันไม่ถูกฟังแล้วในกาลก่อน,	อันไม่เคยถูกฟังแล้ว,	ไม่เคยได้ยินมาก่อน)
	 ๓.	 อสฺสุตปุพฺพสฺส		ภาโว		อสฺสุตปุพฺพตฺต�.	(อสฺสุตปุพฺพ	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		อสฺสุตปุพฺพสฺส		 (วจนสฺส)	แห่งค�า	อันไม่ถูกฟังแล้วในกาลก่อน		อสฺสุต-
ปุพฺพตฺต�	ช่ือว่าอสฺสุตปุพฺพตฺต.	(ความที่ไม่เคยถูกฟังในกาลก่อน,	ภาวะที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน)

ปูววิกติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปูวาน�		วิกติ		ปูววิกติ.	(ปูว	+	วิกติ)
	 วิกติ	อ.ชนิด		ปูวาน�	แห่งขนม	ท.		ปูววิกติ	ช่ือว่าปูววิกติ.	(ชนิดขนม)

สุวณฺณปาติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 สุวณฺณสฺส		วิกาโร		ปาติ		สุวณฺณปาติ.	(สุวณฺณ	+	ปาติ)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์
	 ปาติ	อ.ถาด		วิกาโร	อันเป็นวิการ		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		สุวณฺณปาติ	ช่ือว่าสุวณฺณปาติ.	(ถาดอันเป็น
วิการแห่งทอง,	ถาดทอง)

นครปริคฺคาหิกา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นคร�		ปริคฺคาหิกา		นครปริคฺคาหิกา,		เทวตา.	(นคร	+	ปริคฺคาหิกา)
	 (ยา		เทวตา)	อ.เทวดา	ท.	เหล่าใด		ปริคฺคาหิกา	ผู้ถือเอารอบ		นคร�	ซึ่งพระนคร		นครปริคฺคาหิกา	
ช่ือว่านครปริคฺคาหิกา,	ได้แก่เทวดาทั้งหลาย.	(ผู้ถือเอารอบซึ่งพระนคร,	ผู้รักษาพระนคร)
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อนฺนภารกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนฺนภารสฺส		กาโล		อนฺนภารกาโล.	(อนฺนภาร	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		อนฺนภารสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตนเป็นบุรุษช่ือว่าอันนภาระ		อนฺนภารกาโล	ช่ือว่าอนฺนภาร-
กาล.	(กาลเป็นบุรุษช่ือว่าอันนภาระ)

ภาคภตฺตำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภาคญฺจ		ต�		ภตฺตญฺจาติ		ภาคภตฺต�.	(ภาค	+	ภตฺต)
	 ภาค�		จ	อ.อันเป็นส่วนด้วย		ต�	อ.อันเป็นส่วนน้ัน		ภตฺต�		จ	เป็นภัตรด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ภาค
ภตฺต�	ช่ือว่าภาคภตฺต.	(ภัตรที่เป็นส่วน)

อุปริฏฺ€ปจฺเจกพุทฺโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปริฏฺโ€		จ		โส		ปจฺเจกพุทฺโธ		จาติ		อุปริฏฺ€ปจฺเจกพุทฺโธ.	(อุปริฏฺ€	+	ปจฺเจกพุทฺธ)
	 อุปริฏฺโ€	 	 จ	 อ.ช่ือว่าอุปริฏฐะด้วย	 	 โส	 อ.ช่ือว่าอุปริฏฐะน้ัน	 	 ปจฺเจกพุทฺโธ	 	 จ	 เป็นพระปัจเจก-
พุทธเจ้าด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 อุปริฏฺ€ปจฺเจกพุทฺโธ	 ช่ือว่าอุปริฏฺ€ปจฺเจกพุทฺธ.	 (พระปัจเจกพุทธเจ้าช่ือว่า 
อุปริฏฐะ)	

โภชนุปฺปตฺติฏฺ€านชานนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และ	เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โภชนสฺส		อุปฺปตฺติ		โภชนุปฺปตฺติ.	(โภชน	+	อุปฺปตฺติ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อุปฺปตฺติ	อ.เป็นที่เกิดข้ึน		โภชนสฺส	แห่งโภชนะ		โภชนุปฺปตฺติ	ช่ือว่าโภชนุปฺปตฺติ.	(เป็นที่เกิดแห่ง
โภชนะ)
	 ๒.	 โภชนุปฺปตฺติ		จ		สา		€านญฺจาติ		โภชนุปฺปตฺติฏฺ€าน�.	(โภชนุปฺปตฺติ	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมม
ธารยสมาส
	 	 โภชนุปฺปตฺติ		จ	อ.เป็นที่เกิดข้ึนแห่งโภชนะด้วย		สา	อ.เป็นที่เกิดข้ึนแห่งโภชนะน้ัน		€าน�		จ	เป็น
ที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		โภชนุปฺปตฺติฏฺ€าน�	ช่ือว่าโภชนุปฺปตฺติฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่เกิดข้ึนแห่งโภชนะ)
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	 ๓.	 โภชนุปฺปตฺติฏฺ€านสฺส		ชานน�		โภชนุปฺปตฺติฏฺ€านชานน�.	(โภชนุปฺปตฺติฏฺ€าน	+	ชานน)	ฉัฏฐีตัปปุริส
สม�ส
	 	 ชานน�	อ.อันรู้		โภชนุปฺปตฺติฏฺ€านสฺส	ซึ่งที่เป็นที่เกิดข้ึนแห่งโภชนะ		โภชนุปฺปตฺติฏฺ€านชานน�	ช่ือว่า
โภชนุปฺปตฺติฏฺ€านชานน.	(อันรู้ที่เป็นที่เกิดข้ึนแห่งโภชนะ)

ตุจฺฉปาติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตุจฺฉา		จ		สา		ปาติ		จาติ		ตุจฺฉปาติ.	(ตุจฺฉา	+	ปาติ)
	 ตุจฺฉา		จ	อ.อันเปล่าด้วย		สา	อ.อันเปล่าน้ัน		ปาติ		จ	เป็นถาดด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ตุจฺฉปาติ	
ช่ือว่าตุจฺฉปาติ.	(ถาดเปล่า)

เทวสมาคโม

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทวาน�		สมาคโม		เทวสมาคโม.	(เทว	+	สมาคม)
	 สมาคโม	อ.สมาคม		เทวาน�	แห่งเทวดา	ท.		เทวสมาคโม	ช่ือว่าเทวสมาคม.	(สมาคมเทวดา)

สตฺตธา

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สตฺตหิ		วิภาเคหิ		สตฺตธา.	(สตฺต	+	ธาปัจจัย)
	 วิภาเคหิ	โดยส่วน	ท.		สตฺตหิ	เจ็ด		สตฺตธา	ช่ือว่าสตฺตธา.	(เจ็ดส่วน,	เจ็ดเสี่ยง)

ทิพฺพปูวา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺพา		จ		เต		ปูวา		จาติ		ทิพฺพปูวา.	(ทิพฺพ	+	ปูว)
	 ทิพฺพา		จ	อ.อันเป็นทิพย์	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเป็นทิพย์	ท.	เหล่าน้ัน		ปูวา		จ	เป็นขนมด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ทิพฺพปูวา	ช่ือว่าทิพฺพปูว.	(ขนมทิพย์)
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คุฬมณฺฑลำ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คุฬํ		กีฬน�		มณฺฑล�		คุฬมณฺฑล�.	(คุฬ	+	มณฺฑล)	เป็นมัชเฌโลปี,	ลบ	กีฬนศัพท์
	 มณฺฑล�	อ.สนาม		กีฬน�	เป็นที่เล่น		คุฬํ	ซึ่งขลุบ		คุฬมณฺฑล�	ช่ือว่าคุฬมณฺฑล.	(สนามเป็นที่เล่นขลุบ)

อุคฺฆาฏิตมตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุคฺฆาฏิตา		มตฺตา		ยสฺสาติ		อุคฺฆาฏิตมตฺตา,		ปาติ.	(อุคฺฆาฏิตา	+	มตฺตา)
	 อุคฺฆาฏิตา	อ.อันบุคคล	เปิดแล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺสา		(ปาติยา)	แห่งถาดใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		ปาติ)	อ.ถาดน้ัน		อุคฺฆาฏิตมตฺตา	ช่ือว่าอุคฺฆาฏิตมตฺตา,	ได้แก่ถาด.	(มีอันถูกเปิดเป็น
ประมาณ,	สักว่าถูกเปิดแล้ว,	เพียงถูกเปิดออก)

ปูวคนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปูวาน�		คนฺโธ		ปูวคนฺโธ.	(ปูว	+	คนฺธ)
	 คนฺโธ	อ.กลิ่น		ปูวาน�	แห่งขนม	ท.		ปูวคนฺโธ	ช่ือว่าปูวคนฺธ.	(กลิ่นขนม)

สกลนครำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกลญฺจ		ต�		นครญฺจาติ		สกลนคร�.	(สกล	+	นคร)
	 สกล�		จ	อ.ทั้งสิ้นด้วย		ต�	อ.ทั้งสิ้นน้ัน		นคร�		จ	เป็นนครด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สกลนคร�	ช่ือว่า
สกลนคร.	(นครทั้งสิ้น)

ป ูวขณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปูวสฺส		ขณฺโฑ		ปูวขณฺโฑ.	(ปูว	+	ขณฺฑ)	
	 ขณฺโฑ	อ.ช้ิน		ปูวสฺส	แห่งขนม		ปูวขณฺโฑ	ช่ือว่าปูวขณฺฑ.	(ช้ินขนม)
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€ปิตมตฺตำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 €ปิตา		มตฺตา		ยสฺสาติ		€ปิตมตฺต�,		ปูวขณฺฑ�.	(€ปิตา	+	มตฺตา)
	 €ปิตา	อ.อันถูกวางไว้แล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ปูวขณฺฑสฺส)	แห่งช้ินแห่งขนมใด		(อตฺถิ)	 
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		ปูวขณฺฑ�)	อ.ช้ินแห่งขนมน้ัน		€ปิตมตฺต�	ช่ือว่า€ปิตมตฺต,	ได้แก่ช้ินขนม.	(มีอันถูก
วางไว้แล้วเป็นประมาณ,	สักว่าถูกวางไว้แล้ว,	เพียงถูกวางไว้แล้ว)

สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สตฺต		รสา		สตฺตรสา.	(สตฺต	+	รส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 รสา	อ.รส	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตรสา	ช่ือว่าสตฺตรส.	(รสเจ็ด,	เจ็ดรส)
	 ๒.	 สตฺตรเส		หรณี		สตฺตรสหรณี.	(สตฺตรส	+	หรณี)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 หรณี	 อ.ประสาทเป็นเคร่ืองน�าไป	 	 สตฺตรเส	 ซึ่งรสเจ็ด	 ท.	 	 สตฺตรสหรณี	 ช่ือว่าสตฺตรสหรณี.	
(ประสาทเป็นเคร่ืองน�ารสเจ็ดอย่างไป)
	 ๓.	 สตฺตรสหรณีน�		สหสฺสสานิ		สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ.	(สตฺตรสหรณี	+	สหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		สตฺตรสหรณีน�	แห่งประสาทเป็นเคร่ืองน�าไปซึ่งรสเจ็ด	ท.		สตฺตรสหรณีสหสฺ
สานิ	ช่ือว่าสตฺตรสหรณีสหสฺส.	(ประสาทเป็นเคร่ืองน�ารสเจ็ดอย่างไปหน่ึงพัน)	

อปฺปิโย

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปิโย		อปฺปิโย,		ปุคฺคโล.	(น	+	ปิย)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปิโย	ผู้เป็นที่รัก		น	หามิได้		อปฺปิโย	ช่ือว่าอปฺปิย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่เป็นที่รัก)

เอกกฺขิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอก�		อกฺขิ		ยสฺส		โส		เอกกฺขิ,		ปุคฺคโล.	(เอก	+	อกฺขิ)	
	 อกฺขิ	อ.นัยน์ตา		เอก�	ข้างเดียว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	
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อ.บุคคลน้ัน		เอกกฺขิ	ช่ือว่าเอกกฺขิ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีนัยน์ตาข้างเดียว)

อติปิโย

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อธิโก		ปิโย		อติปิโย,		ปุคฺคโล.	(อติ	+	ปิย)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปิโย	ผู้เป็นที่รัก		อธิโก	ยิ่ง		อติปิโย	ช่ือว่าอติปิย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เป็นที่รักยิ่ง)

เอวรูปา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอว�		รูปํ		เยสนฺติ		เอวรูปา,		ปูวา.	(เอว�	+	รูป)
	 เอว�	อ.อย่างน้ี		รูปํ	เป็นรูป		เยส�		(ปูวาน�)	แห่งขนม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
เอวรูปา	ช่ือว่าเอวรูป,	ได้แก่ขนมทั้งหลาย.	(อันมีอย่างน้ีเป็นรูป)

ทิฏฺ€ปุพฺพา

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺ€า		ปุพฺพนฺติ		ทิฏฺ€ปุพฺพา,		ปูวา.	(ทิฏฺ€	+	ปุพฺพ)
	 (ปูวา)	อ.ขนม	ท.		(มยา)		ทิฏฺ€า	อันหม่อมฉัน	เห็นแล้ว		ปุพฺพ�	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทิฏฺ€- 
ปุพฺพา	ช่ือว่าทิฏฺ€ปุพฺพ,	ได้แก่ขนมทั้งหลาย.	(อันหม่อมฉันเห็นแล้วในกาลก่อน,	อันหม่อมฉันเคยเห็นแล้ว)

ปุญฺญวา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุญฺญ�		อสฺส		อตฺถีติ		ปุญฺญวา,		ปุคฺคโล.	(ปุญฺญ	+	วนฺตุปัจจัย)
	 ปุญฺญ�	อ.บุญ		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		ปุญฺญวา	ช่ือว่าปุญฺญวนฺตุ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีบุญ)
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กตาภินีหาโร

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กโต		อภินีหาโร		เยน		โส		กตาภินีหาโร,		ปุคฺคโล.	(กต	+	อภินีหาร)
	 อภินีหาโร	อ.อภินิหาร		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		กโต	กระท�าแล้ว		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		
กตาภินีหาโร	ช่ือว่ากตาภินีหาร,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีอภินิหารอันกระท�าแล้ว,	ผู้ท�าอภินิหารแล้ว)

ขาทิตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขาทิตุ�		กาเมตีติ		ขาทิตุกาโม,		ปุคฺคโล.	(ขาทิตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย	 	 ปุคฺคโล)	 อ.บุคคลใด	 	 กาเมติ	 ย่อมใคร่	 	 ขาทิตุ�	 เพื่ออันเคี้ยวกิน	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 (โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		ขาทิตุกาโม	ช่ือว่าขาทิตุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ใคร่เพื่ออันเคี้ยวกิน,	ผู้ประสงค์จะกิน)

อคารมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคารสฺส		มชฺโฌ		อคารมชฺโฌ.	(อคาร	+	มชฺฌ)
	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		อคารสฺส	แห่งเรือน		อคารมชฺฌ.	(ท่ามกลางเรือน)

เอตฺตกํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอต�		ปริมาณ�		ยสฺสาติ		เอตฺตก�,		การณ�.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณ�	อ.ประมาณ		เอต�	เท่าน้ี		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(ต�		การณ�)	อ.เหตุน้ัน		เอตฺตก�	ช่ือว่าเอตฺตก,	ได้แก่เหตุ.	(มีประมาณเท่าน้ี)
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อชานนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ชานนฺโต		อชานนฺโต,		ปุคฺคโล.	(น	+	ชานนฺต)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ชานนฺโต	ผู้รู้อยู่		น	หามิได้		อชานนฺโต	ช่ือว่าอชานนฺต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่รู้อยู่)

โอหาริตเกสมสฺสุ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เกสา		จ		มสฺสูนิ		จ		เกสมสฺสูนิ.	(เกส	+	มสฺสุ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 เกสา		จ	อ.ผม	ท.	ด้วย		มสฺสูนิ		จ	อ.หนวด	ท.	ด้วย		เกสมสฺสูนิ	ช่ือว่าเกสมสฺสุ.	(ผมและ
หนวด
	 ๒.	 โอหาริตานิ		เกสมสฺสูนิ		เยน		โส		โอหาริตเกสมสฺสุ,		ปุคฺคโล.	(โอหาริต	+	เกสมสฺสุ)	ตติยา
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 เกสมสฺสูนิ	 อ.ผมและหนวด	 ท.	 	 เยน	 	 (ปุคฺคเลน)	 อันบุคคลใด	 	 โอหาริตานิ	 ปลงแล้ว	 	 โส		
(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		โอหาริตเกสมสฺสุ	ช่ือว่าโอหาริตเกสมสฺสุ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีผมและหนวดอันปลงแล้ว,	ผู้
ปลงผมและหนวดแล้ว)

กาสายนิวตฺโถ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาสาย�		นิวตฺถ�		เยน		โส		กาสายนิวตฺโถ,		ปุคฺคโล.	(กาสาย	+	นิวตฺถ)
	 กาสาย�	อ.ผ้ากาสายะ		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		นิวตฺถ�	นุ่งแล้ว		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		
กาสายนิวตฺโถ	ช่ือว่ากาสายนิวตฺถ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีผ้ากาสายะอันนุ่งแล้ว,	ผู้นุ่งผ้ากาสายะแล้ว)	

กฏฺ€ตฺถโร

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กฏฺเ€น		กโต		อตฺถโร		กฏฺ€ตฺถโร.	(กฏฺ€	+	อตฺถร)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	กตศัพท์
	 อตฺถโร	อ.ที่ปูลาด		(ปุคฺคเลน)		กโต	อัน-	อันบุคคล	-กระท�าแล้ว		กฏฺเ€น	ด้วยท่อนไม้		กฏฺ€ตฺถโร	
ช่ือว่ากฏฺ€ตฺถร.	(ที่ปูลาดด้วยท่อนไม้)
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วทิลมญฺจกำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิทเลน		พทฺธ�		มญฺจก�		วิทลมญฺจก�.	(วิทล	+	มญฺจก)
	 มญฺจก�	อ.เตียง		(ปุคฺคเลน)		พทฺธ�	อัน-	อันบุคคล	-ถักแล้ว		วิทเลน	ด้วยหวาย		วิทลมญฺจก�	ช่ือว่า
วิทลมญฺจก.	(เตียงที่ถักด้วยหวาย)			

ฆราวาโส

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ฆเร		อาวาโส		ฆราวาโส.	(ฆร	+	อาวาส)
	 อาวาโส	อ.การอยู่		ฆเร	ในเรือน		ฆราวาโส	ช่ือว่าฆราวาส.	(การอยู่ในเรือน,	การอยู่ครองเรือน)

อปพฺพชิตุํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปพฺพชิตุ�		อปพฺพชิตุ�.	(น	+	ปพฺพชิตุ�)
	 ปพฺพชิตุ�	เพื่ออันบวช		น	หามิได้		อปพฺพชิตุ�	ช่ือว่าอปพฺพชิตุ�.	(เพื่ออันไม่บวช)

ภตฺตุฏฺ€านฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 ภตฺตสฺส		อุฏฺ€าน�		ภตฺตุฏฺ€าน�.	(	ภตฺต	+	อุฏฺ€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อุฏฺ€าน�	อ.เป็นที่ตั้งข้ึน		ภตฺตสฺส	แห่งภัตร		ภตฺตุฏฺ€าน�	ช่ือว่าภตฺตุฏฺ€าน.	(เป็นที่ตั้งข้ึนแห่งภัตร,	
ที่เกิดแห่งภัตร)
	 ๒.	 ภตฺตุฏฺ€านญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		ภตฺตุฏฺ€านฏฺ€าน�.	(ภตฺตุฏฺ€าน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 ภตฺตุฏฺ€าน�		จ	อ.เป็นที่ตั้งข้ึนแห่งภัตรด้วย		ต�	อ.เป็นที่ตั้งข้ึนแห่งภัตรน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ภตฺตุฏฺ€านฏฺ€าน�	ช่ือว่าภตฺตุฏฺ€านฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ตั้งข้ึนแห่งภัตร)
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เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)
	 เอโก		จ	อ.หน่ึงด้วย		โส	อ.หน่ึงน้ัน		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอกทิวโส	ช่ือว่า 
เอกทิวส.	(วันหน่ึง)

อุฏฺ€านฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุฏฺ€านญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		อุฏฺ€านฏฺ€าน�.	(อุฏฺ€าน	+	€าน)
	 อุฏฺ€าน�	 	 จ	 อ.เป็นที่ตั้งข้ึนด้วย	 	 ต�	 อ.เป็นที่ตั้งข้ึนน้ัน	 	 €าน�	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
อุฏฺ€านฏฺ€าน�	ช่ือว่าอุฏฺ€านฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ตั้งข้ึน)

รตนมกุลา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตน�		มกุล�		ปริมาณ�		ยสฺสา		สา		รตนมกุลา,		สุวณฺณปาติ.	(รตน	+	มกุล)
	 รตน�	อ.ศอก		มกุล�	ก�า		ปริมาณ�	เป็นประมาณ		ยสฺสา		(สุวณฺณปาติยา)	แห่งถาดอันเป็นวิการแห่ง
ทองใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		สา		(สุวณฺณปาติ)	อ.ถาดอันเป็นวิการแห่งทองน้ัน		รตนมกุลา	ช่ือว่ารตนมกุลา,	ได้แก่
ถาดอันเป็นวิการแห่งทอง.	(มีศอกก�าเป็นประมาณ)
    

สญฺญี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สญฺญา		อสฺส		อตฺถีติ		สญฺญี,		ปุคฺคโล.	(สญฺญา	+	อีปัจจัย)
	 สญฺญา	อ.ความส�าคัญ		อสฺส		 (ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลน้ัน		อตฺถิ	 มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 (โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		สญฺญี	ช่ือว่าสญฺญี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความส�าคัญ,	ผู้มีความเข้าใจ)
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ภุญฺชิตุกามกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีจตุตถีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภุญฺชิตุ�		กาเมตีติ		ภุญฺชิตุกาโม,		ปุคฺคโล.	(ภุญฺชิตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	
ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ภุญฺชิตุ�	เพื่ออันบริโภค		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		ภุญฺชิตุกาโม	ช่ือว่าภุญฺชิตุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ใคร่เพื่ออันบริโภค)
	 ๒.	 ภุญฺชิตุกามสฺส		กาโล		ภุญฺชิตุกามกาโล.	(ภุญฺชิตุกาม	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กาโล	อ.กาล		ภุญฺชิตุกามสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้ใคร่เพื่ออันบริโภค		ภุญฺชิตุกามกาโล	
ช่ือว่าภุญฺชิตุกามกาล.	(กาลแห่งบุคคลผู้ใคร่เพื่ออันบริโภค)

อปฺโปสฺสุกฺกา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปฺโป		อุสฺสุกฺโก		เยส�		เต		อปฺโปสฺสุกฺกา,		ปุคฺคลา.	(อปฺป	+	อุสฺสุกฺก)
	 อุสฺสุกฺโก	อ.ความขวนขวาย		อปฺโป	น้อย		เยส�		(ปุคฺคลาน�)	แห่งบุคคล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		
เต		(ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่าน้ัน		อปฺโปสฺสุกฺกา	ช่ือว่าอปฺโปสฺสุกฺก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีความขวนขวายน้อย)

อปริยนฺตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 นตฺถิ		ปริยนฺตา		เยสนฺติ		อปริยนฺตา,		กมฺมนฺตา.	(น	+	ปริยนฺต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ- 
สม�ส 
	 	 ปริยนฺตา	อ.ที่สุดรอบ	ท.		เยส�		(กมฺมนฺตาน�)	แห่งการงาน	ท.	เหล่าใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เต		กมฺมนฺตา)	อ.การงาน	ท.	เหล่าน้ัน		อปริยนฺตา	ช่ือว่าอปริยนฺต,	ได้แก่การงานทั้งหลาย.	
(ไม่มีที่สุดรอบ)
	 ๒.	 อปริยนฺตาน�		ภาโว		อปริยนฺตตา.	(อปริยนฺต	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		อปริยนฺตาน�		(กมฺมนฺตาน�)	แห่งการงาน	ท.	อันไม่มีที่สุดรอบ		อปริยนฺตตา	
ช่ือว่าอปริยนฺตตา.	(ความที่การงานไม่มีที่สุดรอบ,	ไม่มีที่สิ้นสุด)
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ปพฺพชฺชตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชฺชาย		อตฺถาย		ปพฺพชฺชตฺถาย.	(ปพฺพชฺชา	+	อตฺถ)
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		ปพฺพชฺชาย	แก่การบวช		ปพฺพชฺชตฺถาย	ช่ือว่าปพฺพชฺชตฺถ.	(ประโยชน์แก่การบวช,	
ประโยชน์แก่การผนวช)

อุปาลิกปฺปกสตฺตมา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์ 
ด้งน้ี
	 ๑.	 อุปาลิ		จ		โส		กปฺปโก		จาติ		อุปาลิกปฺปโก.	(อุปาลิ	+	กปฺปก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อุปาลิ		จ	อ.ช่ือว่าอุบาลีด้วย		โส	อ.อุบาลีน้ัน		กปฺปโก		จ	เป็นนายภูษามาลาด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		อุปาลิกปฺปโก	ช่ือว่าอุปาลิกปฺปก.	(นายภูษามาลาช่ือว่าอุบาลี)
	 ๒.	 อุปาลิกปฺปโก		สตฺตโม		เยส�		เต		อุปาลิกปฺปกสตฺตมา,		ขตฺติยา.	(อุปาลิกปฺปก	+	สตฺตม)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 อุปาลิกปฺปโก	อ.นายภูษามาลา		สตฺตโม	เป็นที่เจ็ด		เยส�		(ขตฺติยาน�)	แห่งกษัตริย์	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถิ)	 มีอยู่,		เต		(ขตฺติยา)	อ.กษัตริย์	ท.	เหล่าน้ัน		อุปาลิกปฺปกสตฺตมา	 ช่ือว่าอุปาลิกปฺปกสตฺตม,	ได้แก่
กษัตริย์.	(มีนายภูษามาลาช่ือว่าอุบาลีเป็นที่เจ็ด)	

ทิพฺพสมฺปตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺพา		จ		สา		สมฺปตฺติ		จาติ		ทิพฺพสมฺปตฺติ.	(ทิพฺพา	+	สมฺปตฺติ)
	 ทิพฺพา		จ	อ.อันเป็นทิพย์ด้วย		สา	อ.อันเป็นทิพย์น้ัน		สมฺปตฺติ		จ	เป็นสมบัติด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ทิพฺพสมฺปตฺติ	ช่ือว่าทิพฺพสมฺปตฺติ.	(สมบัติอันเป็นทิพย์)

มหาสมฺปตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหตี		จ		สา		สมฺปตฺติ		จาติ		มหาสมฺปตฺติ.	(มหนฺตี	+	สมฺปตฺติ)
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	 มหตี		จ	อ.ใหญ่ด้วย		สา	อ.ใหญ่น้ัน		สมฺปตฺติ		จ	เป็นสมบัติด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาสมฺปตฺติ	 
ช่ือว่ามหาสมฺปตฺติ.	(สมบัติใหญ่)

จตุรงฺคินี

	 เป็นอัสสััตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 จตฺตาริ		องฺคานิ		จตุรงฺคานิ.	(จตุ	+	องฺค)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 องฺคานิ	อ.องค์	ท.		จตฺตาริ	สี่		จตุรงฺคานิ	ช่ือว่าจตุรงฺค.	(องค์สี่)
	 ๒.		 จตุรงฺคานิ		อสฺสา		อตฺถีติ		จตุรงฺคินี,		เสนา.	(จตุรงฺค	+	อีปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 จตุรงฺคานิ	อ.องค์สี่	ท.		อสฺสา		(เสนาย)	แห่งกองทัพน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		
เสนา)	อ.กองทัพน้ัน		จตุรงฺคินี	ช่ือว่าจตุรงฺคินี,	ได้แก่กองทัพ.	(มีองค์สี่)

ปรวิสโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปรสฺส		วิสโย		ปรวิสโย.	(ปร	+	วิสย)
	 วิสโย	อ.แดน		ปรสฺส		(ขตฺติยสฺส)	ของกษัตริย์อื่น		ปรวิสโย	ช่ือว่าปรวิสย.	(แดนของกษัตริย์อื่น)

ราชาณา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราชิโน		อาณา		ราชาณา.	(ราช	+	อาณ)
	 อาณา	อ.อาชญา		ราชิโน	ของพระราชา		ราชาณา	ช่ือว่าราชาณา.	(อาชญาของพระราชา)

สพฺพเสนา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺพา		จ		สา		เสนา		จาติ		สพฺพเสนา.	(สพฺพา	+	เสนา)
	 สพฺพา		จ	อ.ทั้งปวงด้วย		สา	อ.ทั้งปวงน้ัน		เสนา		จ	เป็นกองทัพด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สพฺพ-
เสนา	ช่ือว่าสพฺพเสนา.	(กองทัพทั้งปวง)
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ภณฺฑิกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภณฺฑานิ		อสฺสา		อตฺถีติ		ภณฺฑิกา,		ถวิกา.	(ภณฺฑ	+	ณิกปัจจัย)
	 ภณฺฑานิ	อ.ภัณฑะ	ท.		อสฺส		(ถวิกาย)	แห่งถุงน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		ถวิกา)	
อ.ถุงน้ัน		ภณฺฑิกา	ช่ือว่าภณฺฑิกา,	ได้แก่ถุง.	(อันมีภัณฑะ)		

ปาทมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทาน�		มูล�		ปาทมูล�.	(ปาท	+	มูล)
	 มูล�	อ.ใกล้		ปาทาน�	แห่งเท้า	ท.		ปาทมูล�	ช่ือว่าปาทมูล.	(ใกล้เท้า,	ใกล้พระบาท)

อสกฺโกนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สกฺโกนฺโต		อสกฺโกนฺโต,		ปุคฺคโล.	(น	+	สกฺโกนฺต)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		สกฺโกนฺโต	อาจอยู่		น	หามิได้		อสกฺโกนฺโต	ช่ือว่าอสกฺโกนฺต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่
อาจอยู่)

ทวฺิธา

	 เป็นอัพยยตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทฺวีหิ		วิภาเคหิ		ทฺวิธา.	(ทฺวิ	+	ธาปัจจัย)
	 วิภาเคหิ	โดยส่วน	ท.		ทฺวีหิ	สอง		ทฺวิธา	ช่ือว่าทฺวิธา.	(โดยส่วนสอง,	สองส่วน)

ชาตกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชาตาน�		กาโล		ชาตกาโล.	(ชาต	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		ชาตาน�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เกิดแล้ว		ชาตกาโล	ช่ือว่าชาตกาล.	(กาลแห่งชนเกิดแล้ว)
	 หรือ	เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 ชาตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ชาตกาโล.	(ชาต	+	กาล)
	 ชาต�		จ	อ.เป็นที่เกิดแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่เกิดแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ชาตกาโล	ช่ือว่าชาตกาล.	(กาลเป็นที่เกิดแล้ว)

โรทนปฺปตฺโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โรทน�		ปตฺต�		โรทนปฺปตฺต�,		วน�.	(โรทน	+	ปตฺต)
	 (วน�)	อ.ป่า		ปตฺต�	ถึงแล้ว		โรทน�	ซึ่งการร้องไห้		โรทนปฺปตฺต�	ช่ือว่าโรทนปฺปตฺต,	ได้แก่ป่า.	(อันถึงแล้ว
ซึ่งการร้องไห้)

กมฺปนาการปฺปตฺตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 กมฺปนเมว		อากาโร		กมฺปนากาโร.	(กมฺปน	+	อาการ)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 กมฺปน�	 	 เอว	 อ.อันหว่ันไหวน่ันเทียว	 	 อากาโร	 เป็นอาการ	 	 กมฺปนากาโร	 ช่ือว่ากมฺปนาการ.	
(อาการคืออันหว่ันไหว)
	 ๒.	 กมฺปนาการ�		ปตฺตา		กมฺปนาการปฺปตฺตา,		ป€วี.	(กมฺปนาการ	+	ปตฺต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 (ป€วี)	อ.แผ่นดิน		ปตฺตา	ถึงแล้ว		กมฺปนาการ�	ซึ่งอาการคืออันหว่ันไหว		กมฺปนาการปฺปตฺตา	ช่ือว่า 
กมฺปนาการปฺปตฺตา,	ได้แก่แผ่นดิน.	(อันถึงแล้วซึ่งอาการคืออันหว่ันไหว)

อนคฺฆานิ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		อคฺโค		เยสนฺติ		อนคฺฆานิ,		อาภรณานิ.	(น	+	อคฺฆ)
	 อคฺโฆ	อ.ค่า		เยส�		(อาภรณาน�)	แห่งอาภรณ์	ท.	เหล่าใด	นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		
อาภรณานิ)	อ.อาภรณ์	ท.	เหล่าน้ัน		อนคฺฆานิ	ช่ือว่าอนคฺฆ,	ได้แก่อาภรณ์ทั้งหลาย.	(อันหาค่ามิได้,	ประเมินค่า
มิได้,	มีค่ามาก)		
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เขฬปิณฺโฑ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เขฬสฺส		ปิณฺโฑ		เขฬปิณฺโฑ.	(เขฬ	+	ปิณฺฑ)
	 ปิณฺโฑ	อ.ก้อน		เขฬสฺส	แห่งน�้าลาย		เขฬปิณฺโฑ	ช่ือว่าเขฬปิณฺฑ.	(ก้อนน�้าลาย)	

อตฺถิกา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺโถ		เยส�		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		ชนา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)
	 อตฺโถ	อ.ความต้องการ		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		
ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิก,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีความต้องการ)

มานนิสฺสิตา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาน�		นิสฺสิตา		มานนิสฺสิตา,		สากิยา.	(มาน	+	นิสฺสิต)
	 (สากิยา)	อ.เจ้าศากยะ	ท.		นิสฺสิตา	ผู้อาศัยแล้ว		มาน�	ซึ่งมานะ		มานนิสฺสิตา	ช่ือว่ามานนิสฺสิต,	ได้แก่
เจ้าศากยะทั้งหลาย.	(ผู้อาศัยมานะ)

ทฆีรตฺตำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทีฆา		จ		สา		รตฺติ		จาติ		ทีฆรตฺต�.	(ทีฆา	+	รตฺติ)
	 ทีฆา		จ	อ.อันยาวนานด้วย		สา	อ.อันยาวนานน้ัน		รตฺติ		จ	เป็นราตรีด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทีฆรตฺต�	 
ช่ือว่าทีฆรตฺต.	(ราตรีอันยาวนาน,	กาลนาน)

ป€มตรํ

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		ป€มา,		อยมิเมส�		วิเสเสน		ป€โมติ		ป€มตโร,		ปุคฺคโล.	(ป€ม	+	ตรปัจจัย)
	 อิเม		(ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่าน้ี		สพฺเพ	ทั้งปวง		ป€มา	เป็นที่หน่ึง		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อย�		
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(ปุคฺคโล)		อิเมส�		(ปุคฺคลาน�)	อ.	แห่งบุคคล	ท.	เหล่าน้ีหนา	-บุคคลน้ี		ป€โม	เป็นที่หน่ึง		วิเสเสน	โดยพิเศษ		
(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ป€มตโร	ช่ือว่าป€มตร,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เป็นที่หน่ึงกว่า,	ก่อนกว่า)

อภิวาทนาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อภิวาทน�		อาทิ		เยส�		ตานิ		อภิวาทนาทีนิ,		สามีจิกมฺมานิ.	(อภิวาทน	+	อาทิ)
	 อภิวาทน�	อ.การกราบไหว้		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(สามีจิกมฺมาน�)	แห่งสามีจิกรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,		ตานิ		(สามีจิกมฺมานิ)	อ.สามีจิกรรม	ท.	เหล่าน้ัน		อภิวาทนาทีนิ	ช่ือว่าอภิวาทนาทิ,	ได้แก่สามีจิกรรม
ทั้งหลาย.	(มีการกราบไหว้เป็นต้น)

อนฺตรวสฺสํ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสฺสสฺส		อนฺตโร		อนฺตรวสฺส�.	(อนฺตร	+	วสฺส)
	 อนฺตโร	อ.ระหว่าง		วสฺสสฺส	แห่งพรรษา		อนฺตรวสฺส�	ช่ือว่าอนฺตรวสฺส.	(ระหว่างพรรษา)

เตวิชฺโช

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ติสฺโส		วิชฺชา		อสฺสาติ		เตวิชฺโช,		ภทฺทิโย.	(ติ	+	วิชฺชา)
	 วิชฺชา	อ.วิชชา	ท.		ติสฺโส	สาม		อสฺส		(ภทฺทิยสฺส)	แห่งพระภัททิยน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ภทฺทิโย)	อ.พระภัททิยะน้ัน		เตวิชฺโช	ช่ือว่าเตวิชฺช,	ได้แก่พระภัททิยะ.	(ผู้มีวิชชาสาม)

ทิพฺพจกฺขุโก

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺพ�		จกฺขุ		อสฺสาติ		ทิพฺพจกฺขุโก,		อนุรุทฺโธ.	(ทิพฺพ	+	จกฺขุ)
	 จกฺขุ	อ.จักษุ		ทิพฺพ�	อันเป็นทิพย์		อสฺส		(อนุรุทฺธสฺส)	แห่งพระอนุรุทธะน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		อนุรุทฺโธ)	อ.พระอนุรุทธะน้ัน		ทิพฺพจกฺขุโก	ช่ือว่าทิพฺพจกฺขุก,	ได้แก่พระอนุรุทธะ.	(ผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์) 
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ภคุตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภคุ		จ		โส		เถโร		จาติ		ภคุตฺเถโร.	(ภคุ	+	เถร)
	 ภคุ		จ	อ.พระภคุด้วย		โส	อ.พระภคุน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ภคุตฺเถ
โร	ช่ือว่าภคุตฺเถร.	(พระภคุผู้เถระ,	พระภคุเถระ)

กิมฺพิลตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กิมฺพิโล		จ		โส		เถโร		จาติ		กิมฺพิลตฺเถโร.	(กิมฺพิล	+	เถร)
	 กิมฺพิโล		จ	อ.พระกิมพิละด้วย		โส	อ.พระกิมพิละน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		กิมฺพิลตฺเถโร	ช่ือว่ากิมฺพิลตฺเถร.	(พระกิมพิละผู้เถระ,	พระกิมพิลเถระ)

อปรภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปโร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อปรภาโค.	(อปร	+	ภาค)
	 อปโร		จ	อ.อื่นอีกด้วย		โส	อ.อื่นอีกน้ัน		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อปรภาโค	ช่ือ
ว่าอปรภาค.	(ส่วนอื่นอีก)

โปถุชฺชนิกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุถุชฺชนสฺส		สนฺตก�		โปถุชฺชนิกา,		อิทฺธิ.	(ปุถุชฺชน	+	ณิกปัจจัย)
	 อิทฺธิ	อ.ฤทธิ์		สนฺตก�	อันเป็นของมีอยู่		ปุถุชฺชนสฺส	แห่งปุถุชน		โปถุชฺชนิกา	ช่ือว่าโปถุชฺชนิกา,	ได้แก่
ฤทธิ์.	(อันเป็นของมีอยู่แห่งปุถุชน)

สสาวกสงฺโฆ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สาวกาน�		สงฺโฆ		สาวกสงฺโฆ.	(สาวก	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		สาวกาน�	แห่งสาวก	ท.		สาวกสงฺโฆ	ช่ือว่าสาวกสงฺฆ.	(หมู่สาวก)
	 ๒.	 สห		สาวกสงฺเฆน		โย		วตฺตตีติ		สสาวกสงฺโฆ,		ตถาคโต.	(สห	+	สาวกสงฺฆ)	สหบุพพบท- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 โย		(ตถาคโต)	อ.พระตถาคตใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		สาวกสงฺเฆน	ด้วยหมู่แห่งสาวก
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ตถาคโต)	อ.พระตถาคตน้ัน		สสาวกสงฺโฆ	ช่ือว่าสสาวกสงฺฆ,	ได้แก่พระตถาคต.	(ผู้
เป็นไปกับด้วยหมู่สาวก,	พร้อมกับหมู่สาวก)

ลาภสกฺกาโร

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลาโภ		จ		สกฺกาโร		จ		ลาภสกฺกาโร.	(ลาภ	+	สกฺการ)
	 ลาโภ		จ	อ.ลาภด้วย		สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		ลาภสกฺกาโร	ช่ือว่าลาภสกฺการ.	(ลาภและสักการะ) 

วตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา  

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 วตฺถญฺจ		เภสชฺชญฺจ		วตฺถเภสชฺชานิ.	(วตฺถ	+	เภสชฺช)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 วตฺถ�		จ	อ.ผ้าด้วย		เภสชฺช�		จ	อ.เภสัชด้วย		วตฺถเภสชฺชานิ	ช่ือว่าวตฺถเภสชฺช.	(ผ้าและเภสัช)
	 ๒.	 วตฺถเภสชฺชานิ		อาทิ		เยสนฺติ		วตฺถเภสชฺชาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(วตฺถเภสชฺช	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 วตฺถเภสชฺชานิ	อ.ผ้าและเภสัช	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(วตฺถูน�)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่าน้ัน		วตฺถเภสชฺชาทีนิ		ช่ือว่าวตฺถเภสชฺชาทิ,	ได้แก่
วัตถุทั้งหลาย.	(มีผ้าและเภสัชเป็นต้น)
	 ๓.	 วตฺถเภสชฺชาทีนิ		หตฺเถสุ		เยสนฺติ		วตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา,		มนสฺสา.	(วตฺถเภสชฺชาทิ	+	หตฺถ)	 
ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 วตฺถเภสชฺชาทีนิ		(วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	มีผ้าและเภสัชเป็นต้น		หตฺเถสุ	ในมือ	ท.		เยส�		(มนุสฺสาน�)	
ของมนุษย์	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่าน้ัน		วตฺถเภสชฺชาทิ- 
หตฺถา	ช่ือว่าวตฺถเภสชฺชาทิหตฺถ,	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.	(มีวัตถุมีผ้าและเภสัชเป็นต้นในมือ)
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สารีปุตฺตตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สารีปุตฺโต		จ		โส		เถโร		จาติ		สารีปุตฺตตฺเถโร.	(สารีปุตฺต	+	เถร)
	 สารีปุตฺโต		จ	อ.พระสารีบุตรด้วย		โส	อ.พระสารีบุตรน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สารีปุตฺตตฺเถโร	ช่ือว่าสารีปุตฺตตฺเถร.	(พระสารีบุตรผู้เถระ,	พระสารีบุตรเถระ)

มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหาโมคฺคลฺลาโน		จ		โส		เถโร		จาติ		มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร.	(มหาโมคฺคลฺลาน	+	เถร)
	 มหาโมคฺคลฺลาโน		จ	อ.พระมหาโมคคัลลานะด้วย		โส	อ.พระมหาโมคคัลลานะน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระ
เถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร	ช่ือว่ามหาโมคฺคลฺลานตฺเถร.	(พระมหาโมคคัลลานะผู้เถระ,	
พระมหาโมคคัลลานเถระ)

มหากสฺสปตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหากสฺสโป		จ		โส		เถโร		จาติ		มหากสฺสปตฺเถโร.	(มหากสฺสป	+	เถร)
	 มหากสฺสโป		จ	อ.พระมหากัสสปะด้วย		โส	อ.พระมหากัสสปะน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		มหากสฺสปตฺเถโร	ช่ือว่ามหากสฺสปตฺเถร.	(พระมหากัสสปะผู้เถระ,	พระกัสสปเถระ)
 

ภทฺทิยตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภทฺทิโย		จ		โส		เถโร		จาติ		ภทฺทิยตฺเถโร.	(ภทฺทิย	+	เถร)
	 ภทฺทิโย		จ	อ.พระภัททิยะด้วย		โส	อ.พระภัททิยะน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ภทฺทิยตฺเถโร	ช่ือว่าภทฺทิยตฺเถร.	(พระภัททิยะผู้เถระ,	พระภัททิยเถระ)
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อนุรุทฺธตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุรุทฺโธ		จ		โส		เถโร		จาติ		อนุรุทฺธตฺเถโร.	(อนุรุทฺธ	+	เถร)
	 อนุรุทฺโธ		จ	อ.พระอนุรุทธะด้วย		โส	อ.พระอนุรุทธะน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		อนุรุทฺธตฺเถโร	ช่ือว่าอนุรุทฺธตฺเถร.	(พระอนุรุทธะผู้เถระ,	พระอนุรุทธเถระ)

อานนฺทตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อานนฺโท		จ		โส		เถโร		จาติ		อานนฺทตฺเถโร.	(อานนฺท	+	เถร)
	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์น้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		อานนฺทตฺเถโร	ช่ือว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนท์ผู้เถระ,	พระอานนทเถระ)

อสีติมหาสาวกา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 มหนฺตา		จ		เต		สาวกา		จาติ		มหาสาวกา.	(มหนฺต	+	สาวก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มหนฺตา		จ	อ.ผู้ใหญ่	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		สาวกา		จ	เป็นสาวกด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		มหาสาวกา	ช่ือว่ามหาสาวก.	(สาวกผู้ใหญ่)
	 ๒.	 อสีติ		มหาสาวกา		อสีติมหาสาวกา.	(อสีติ	+	มหาสาวก)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 มหาสาวกา	อ.สาวกผู้ใหญ่	ท.		อสีติ	แปดสิบ		อสีติมหาสาวกา	ช่ือว่าอสีติมหาสาวก.	(สาวก
ผู้ใหญ่แปดสิบ,	มหาสาวกแปดสิบ)

นิสินฺนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิิสินฺนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		นิสินฺนฏฺ€าน�.	(นิสินฺน	+	€าน)
	 นิสินฺน�		จ	อ.เป็นที่น่ังด้วย		ต�	อ.เป็นที่น่ังน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นิสินฺนฏฺ€าน�	
ช่ือว่านิสินฺนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่น่ัง)
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เทวทตฺตตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทวทตฺโต		จ		โส		เถโร		จาติ		เทวทตฺตตฺเถโร.	(เทวทตฺต	+	เถร)
	 เทวทตฺโต		จ	อ.พระเทวทัตด้วย		โส	อ.พระเทวทัตน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		เทวทตฺตตฺเถโร	ช่ือว่าเทวทตฺตตฺเถร.	(พระเทวทัตผู้เถระ,	พระเทวทัตเถระ)

ขตฺติยปพฺพชิตา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขตฺติยสฺส		กุเลหิ		ปพฺพชิตา		ขตฺติยปพฺพชิตา,		ชนา.	(ขตฺติย	+	ปพฺพชิต)	เป็นมัชเฌโลปี,	ลบ	กุลศัพท ์
	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ปพฺพชิตา	บวชแล้ว		กุเลหิ	จากตระกูล	ท.		ขตฺติยสฺส	แห่งกษัตริย์		ขตฺติยปพฺพชิ
ตา	ช่ือว่าขตฺติยปพฺพชิต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้บวชแล้วจากตระกูลกษัตริย์)	

ลาภสกฺการหตฺถา  

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 ลาโภ		จ		สกฺกาโร		จ		ลาภสกฺกาโร.	(ลาภ	+	สกฺการ)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 ลาโภ		จ	อ.ลาภด้วย		สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		ลาภสกฺกาโร	ช่ือว่าลาภสกฺการ.	(ลาภและ
สักการะ)
	 ๒.	 ลาภสกฺกาโร		หตฺเถสุ		เยสนฺติ		ลาภสกฺการหตฺถา,		มนุสฺสา.	(ลาภสกฺการ	+	หตฺถ)	ทวิปท- 
ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 ลาภสกฺกาโร	อ.ลาภและสักการะ		หตฺเถ	ในมือ	ท.		เยส�		(มนุสฺสาน�)	แห่งมนุษย์	ท.	เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่าน้ัน		ลาภสกฺการหตฺถา	ช่ือว่าลาภสกฺการ
หตฺถ,	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.	(ผู้มีลาภและสักการะในมือ)

ป€มทสฺสนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป€มญฺจ		ต�		ทสฺสนญฺจาติ		ป€มทสฺสน�.	(ป€ม	+	ทสฺสน)
	 ป€ม�		จ	อ.คร้ังแรกด้วย		ต�	อ.คร้ังแรกน้ัน		ทสฺสน�		จ	เป็นการเห็นด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ป€มทสฺสน�	 
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ช่ือว่าป€มทสฺสน.	(การเห็นคร้ังแรก)

เอกาทสนหุตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีิหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอกาทส		นหุตา		เยสนฺติ		เอกาทสนหุตา,		ชนา.	(เอกาทส	+	นหุต)
	 นหุตา	อ.นหุต	ท.		เอกาทส	สิบเอ็ด		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		เอกาทสนหุตา	ช่ือว่าเอกาทสนหุต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(มีสิบเอ็ดนหุต)

คุณโทโส

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คุโณ		จ		โทโส		จ		คุณโทโส.	(คุณ	+	โทส)
	 คุโณ		จ	อ.คุณด้วย		โทโส		จ	อ.โทษด้วย		คุณโทโส	ช่ือว่าคุณโทส.	(คุณและโทษ)

กุมารกวณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กุมารกสฺส		วณฺโณ		กุมารกวณฺโณ.	(กุมารก	+	วณฺณ)
	 วณฺโณ	อ.เพศ		กุมารกสฺส	แห่งกุมาร		กุมารกวณฺโณ	ช่ือว่ากุมารกวณฺณ.	(เพศแห่งกุมาร)

หตฺถปาทา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หตฺถา		จ		ปาทา		จ		หตฺถปาทา.	(หตฺถ	+	ปาท)
	 หตฺถา		จ	อ.มือ	ท.	ด้วย		ปาทา		จ	อ.เท้า	ท.	ด้วย		หตฺถปาทา	ช่ือว่าหตฺถปาท.	(มือและเท้า)

เอกํโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		อ�โส		จาติ		เอก�โส.	(เอก	+	อ�ส)
	 เอโก		จ	อ.หน่ึงด้วย		โส	อ.หน่ึงน้ัน		อ�โส		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอก�โส	ช่ือว่าเอก�ส.	 
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(ส่วนหน่ึง,	บ่า)	

อหิเมขลา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อหิสฺส		วิกาโร		เมขลา		อหิเมขลา.	(อหิ	+	เมขลา)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์
	 เมขลา	อ.สังวาล		วิกาโร	อันเป็นวิการ		อหิสฺส	แห่งงู		อหิเมขลา	ช่ือว่าอหิเมขลา.	(สังวาลอันเป็นวิการ
แห่งงู,	สายสร้อยอันเป็นวิการแห่งงู)

ภยวิโนทนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภยสฺส		วิโนทน�		ภยวิโนทน�.	(ภย	+	วิโนทน)
	 วิโนทน�	 อ.การบรรเทา	 	 ภยสฺส	 ซึ่งความกลัว	 	 ภยวิโนทน�	 ช่ือว่าภยวิโนทน.	 (การบรรเทาความกลัว) 
 

สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 สงฺฆาฏิ		จ		ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		สงฺฆาฏิปตฺตจีวรานิ.	(สงฺฆาฏิ	+	ปตฺต	+	จีวร)	อิตรีตรโยค
ทวันทสม�ส
	 	 สงฺฆาฏิ		จ	อ.ผ้าสังฆาฏิด้วย		ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวร�		จ	อ.จีวรด้วย		สงฺฆาฏิปตฺต- 
จีวรานิ	ช่ือว่าสงฺฆาฏิปตฺตจีวร.	(ผ้าสังฆาฏิ	บาตร	และจีวร)
	 ๒.	 สงฺฆาฏิปตฺตจีวรานิ		ธาเรตีติ		สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร,		ภิกฺขุ.	(สงฺฆาฏิปตฺตจีวรสทฺทูปปท	+	ธร		
ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		ธาเรติ	ย่อมทรงไว้		สงฺฆาฏิปตฺตจีวรานิ	ซึ่งผ้าสังฆาฏิ	บาตร	และจีวร	ท.		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร	ช่ือว่าสงฺฆาฏิปตฺตจีวรธร,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ทรง
ผ้าสังฆาฏิ	บาตร	และจีวร)	
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ลาภสกฺการาภิภูโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 ลาโภ		จ		สกฺกาโร		จ		ลาภสกฺกาโร.	(ลาภ	+	สกฺการ)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 ลาโภ		จ	อ.ลาภด้วย		สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		ลาภสกฺกาโร	ช่ือว่าลาภสกฺการ.	(ลาภและ
สักการะ)
	 ๒.	 ลาภสกฺกาเรน		อภิภูโต		ลาภสกฺการาภิภูโต,		เทวทตฺโต.	(ลาภสกฺการ	+	อภิภูต)	ตติยาตัปปุ
ริสสม�ส
	 	 (เทวทตฺโต)	อ.พระเทวทัต		ลาภสกฺกาเรน		อภิภูโต	ผู้อันลาภและสักการะครอบง�าแล้ว		ลาภสกฺ
การาภิภูโต	ช่ือว่าลาภสกฺการาภิภูต,	ได้แก่พระเทวทัต.	(ผู้ถูกลาภและสักการะครอบง�า)

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูน�		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

จิตฺตุปฺปาโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จิตฺตสฺส		อุปฺปาโท		จิตฺตุปฺปาโท.	(จิตฺต	+	อุปฺปาท)
	 อุปฺปาโท	อ.การเกิดข้ึน		จิตฺตสฺส	แห่งจิต		จิตฺตุปฺปาโท	ช่ือว่าจิตฺตุปฺปาท.	(การเกิดข้ึนแห่งจิต,	จิตตุปบาท) 

สราชิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		รญฺญา		ยา		วตฺตตีติ		สราชิกา,		ปริสา.	(สห	+	ราช)
	 ยา		(ปริสา)	อ.บริษัทใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		รญฺญา	ด้วยพระราชา		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(สา		ปริสา)	อ.บริษัทน้้ัน		สราชิกา	ช่ือว่าสราชิกา,	ได้แก่บริษัท.	(อันเป็นไปกับด้วยพระราชา,	ที่มีพระราชา)
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ทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาโร

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทิฏฺโ€		จ		โส		ธมฺโม		จาติ		ทิฏฺ€ธมฺโม.	(ทิฏฺ€	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทิฏฺโ€		จ	อ.อันสัตว์เห็นแล้วด้วย		โส	อ.อันสัตว์เห็นแล้วน้ัน		ธมฺโม		จ	เป็นธรรมด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ทิฏฺ€ธมฺโม	ช่ือว่าทิฏฺ€ธมฺม.	(ธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว,	ปัจจุบันชาติ,	ชาติน้ี)
	 ๒.	 วิหรนฺติ		เอเตนาติ		วิหาโร.	(วิปุพฺพ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณปัจจัย)	กัตตุรูป,	กรณสาธนะ 
	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		วิหรนฺติ	ย่อมอยู่		เอเตน		(ธมฺเมน)	ด้วยธรรมน้ี		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เอโส		
ธมฺโม)	อ.ธรรมน้ี		วิหาโร	ช่ือว่าวิหาร.	(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่)
	 ๓.	 สุข�		วิหาโร		สุขวิหาโร.	(สุข	+	วิหาร)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วิหาโร	 อ.ธรรมอันเป็นเคร่ืองอยู่	 	 สุข�	 เป็นสุข	 	 สุขวิหาโร	 ช่ือว่าสุขวิหาร.	 (ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่
เป็นสุข)
	 ๔.	 ทิฏฺ€ธมฺเม		สุขวิหาโร		ทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาโร.	(ทิฏฺ€ธมฺม	+	สุขวิหาร)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 สุขวิหาโร	อ.ธรรมอันเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุข		ทิฏฺ€ธมฺเม	ในธรรมอันสัตว์เห็นแล้ว		ทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาโร	 
ช่ือว่าทิฏฺ€ธมฺมสุขวิหาร.	(ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม)

เขฬาสิกวาโท 

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 เขฬํ		อสิโก		เขฬาสิโก,		เทวทตฺโต.	(เขฬ	+	อสิก)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (เทวทตฺโต)	อ.พระเทวทัต		อสิโก	ผู้บริโภค		เขฬํ	ซึ่งน�้าลาย		เขฬาสิโก	ช่ือว่าเขฬาสิก,	ได้แก่
พระเทวทัต.	(ผู้บริโภคน�้าลาย)
	 ๒.	 เขฬาสิโก		อิติ		วาโท		เขฬาสิกวาโท.	(เขฬาสิก	+	วาท)	สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 วาโท	อ.วาทะ		เขฬาสิโก		อิติ	ว่าผู้บริโภคซึ่งน�้าลาย		เขฬาสิกาวาโท	ช่ือว่าเขฬาสิกวาท.	(วาทะ
ว่าผู้บริโภคน�้าลาย)
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อนตฺตมโน

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 อตฺตโน		มโน		อตฺตมโน.	(อตฺต	+	มน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มโน	อ.ใจ		อตฺตโน	ของตน		อตฺตมโน	ช่ือว่าอตฺตมน.	(ใจของตน)
	 ๒.	 นตฺถิ		อตฺตมโน		ยสฺสาติ		อนตฺตมโน,		เทวทตฺโต.	(น	+	อตฺตมน)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิ-
สม�ส
	 	 อตฺตมโน	อ.ใจของตน		ยสฺส		(เทวทตฺตสฺส)	แห่งพระเทวทัตใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		เทวทตฺโต)	อ.พระเทวทัตน้ัน		อนตฺตมโน	ช่ือว่าอนตฺตมน,	ได้แก่พระเทวทัต.	(ผู้ไม่มีใจของตน,	ผู้มีใจ
มิใช่ของตน)

ปกาสนียกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปกาสนียญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		ปกาสนียกมฺม�.	(ปกาสนีย	+	กมฺม)
	 (สงฺเฆน)		ปกาสนีย�		จ	อ.อันสงฆ์พึงประกาศด้วย		ต�	อ.อันสงฆ์พึงประกาศน้ัน		กมฺม�		จ	เป็นกรรม
ด้วย		อิิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปกาสนียกมฺม�	ช่ือว่าปกาสนียกมฺม.	(กรรมที่สงฆ์พึงประกาศ,	ปกาสนียกรรม)

ทีฆายุกา  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทีฆ�		อายุ		เยสนฺติ		ทีฆายุกา,		มนุสฺสา.	(ทีฆ	+	อายุ)
	 อายุ	อ.อายุ		ทีฆ�	อันยืนยาว		เยส�		(มนุสฺสาน�)	แห่งมนุษย์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(เต		มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่าน้ัน		ทีฆายุกา	ช่ือว่าทีฆายุก,	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.	(มีอายุยืนยาว)

อปฺปายุกา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปฺปํ		อายุ		เยสนฺติ		อปฺปายุกา,		มนุสฺสา.	(อปฺป	+	อายุ)
	 อายุ	อ.อายุ		อปฺปํ	อันน้อย		เยส�		(มนุสฺสาน�)	แห่งมนุษย์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		 
(เต		มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.	เหล่าน้ัน		อปฺปายุกา	ช่ือว่าอปฺปายุก,	ได้แก่มนุษย์ท้ังหลาย.	(มีอายุน้อย,	มีอายุสั้น)
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รุหิรุปฺปาทกมฺมำ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 รุหิร�		อุปฺปาโท		รุหิรุปฺปาโท.	(รุหิร	+	อุปฺปาท)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 รุหิร�		อุปฺปาโท	อ.การ	ยังเลือด	ให้ห้อ		รุหิรุปฺปาโท	ช่ือว่ารุหิรุปฺปาท.	(การท�าเลือดให้ห้อ)
	 ๒.	 รุหิรุปฺปาโท		เอว		กมฺม�		รุหิรุปฺปาทกมฺม�.	(รุหิรุปฺปาท	+	กมฺม)	อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 รุหิรุปฺปาโท		เอว	อ.การยังเลือดให้ห้อน่ันเทียว		กมฺม�	เป็นกรรม		รุหิรุปฺปาทกมฺม�	ช่ือว่ารุหิรุปฺปาท- 
กมฺม.	(กรรมคือการท�าเลือดให้ห้อ,	กรรมคือการท�าพระโลหิตให้ห้อ)

อสกฺโกนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สกฺโกนฺโต		อสกฺโกนฺโต,		เทวทตฺโต.	(น	+	สกฺโกนฺต)
	 (เทวทตฺโต)	อ.พระเทวทัต		สกฺโกนฺโต	อาจอยู่		น	หามิได้		อสกฺโกนฺโต	ชื่อว่าอสกฺโกนฺต,	ได้แก่พระ
เทวทัต.	(ผู้ไม่อาจอยู่,	ไม่สามารถอยู่)

อเนกสหสฺสา  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		เอก�		อเนก�.	(น	+	เอก)
	 	 เอก�	อ.หน่ึง		น	หามิได้		อเนก�	ช่ือว่าอเนก.	(ไม่ใช่หน่ึง,	มาก)
	 ๒.	 อเนก�		สหสฺส�		เยส�		เต		อเนกสหสฺสา,		อุปาสกา.	(อเนก	+	สหสฺส)
	 	 สหสฺส�	อ.พัน		อเนก�	 มิใช่หน่ึง		เยส�		(อุปาสกาน�)	แห่งอุบาสก	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		
เต		(อุปาสกา)	อ.อุบาสก	ท.	เหล่าน้ัน		อเนกสหสฺสา	ช่ือว่าอเนกสหสฺส,	ได้แก่อุบาสกทั้งหลาย.	(มีพันมิใช่หน่ึง,	
หลายพัน)

มหาทานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตญฺจ		ต�		ทานญฺจาติ		มหาทาน�.	(มหนฺต	+	ทาน)
	 มหนฺต�		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		ต�	อ.อันใหญ่น้ัน		ทาน�		จ	เป็นทานด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหาทาน�	
ช่ือว่ามหาทาน.	(ทานใหญ่)
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อฏฺ€ารสโกฏิสงฺขาตา

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.		 อฏฺ€ารส		โกฏิโย		อฏฺ€ารสโกฏิโย.	(อฏฺ€ารส	+	โกฏิ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		อฏฺ€ารส	สิบแปด		อฏฺ€ารสโกฏิโย	ช่ือว่าอฏฺ€ารสโกฏิ.	(สิบแปดโกฏิ)
	 ๒.	 อฏฺ€ารสโกฏิโย		อิติ		สงฺขาตา		อฏฺ€ารสโกฏิสงฺขาตา,		ราชคหวาสิโน		ชนา.	(อฏฺ€ารสโกฏิ	+	
สงฺขาต)	สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ราชคหวาสิโน	 ผู้อยู่ในเมืองราชคฤห์โดยปกติ		สงฺขาตา	อันบัณฑิตกล่าวแล้ว		
อฏฺ€ารสโกฏิโย		อิติ	ว่าโกฏิสิบแปด		อฏฺ€ารสโกฏิสงฺขาตา	ช่ือว่าอฏฺ€ารสโกฏิสงฺขาต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย	ผู้อยู่
ในเมืองราชคฤห์โดยปกติ.	(กล่าวคือสิบแปดโกฏิ)

ราชคหวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ราชคเห		วสนฺติ		สีเลนาติ		ราชคหวาสิโน,		ชนา.	(ราชคหสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณี
ปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		ราชคเห	ในเมืองราชคฤห์		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้้ัน		ราชคหวาสิโน	ช่ือว่าราชคหวาสี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมือง
ราชคฤห์โดยปกติ)

อนุปุพฺพีกถา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุปุพฺเพน		กถา		อนุปุพฺพีกถา.	(อนุปุพฺพ	+	กถา)
	 กถา	อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		อนุปุพฺเพน	โดยล�าดับ		อนุปุพฺพีกถา	ช่ือว่าอนุปุพฺพีกถา.	(วาจาเป็นเคร่ือง
กล่าวโดยล�าดับ,	อนุปุพพีกถา)

ปาณสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาณาน�		สหสฺสานิ		ปาณสหสฺสานิ.	(ปาณ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ปาณาน�	แห่งสัตว์	ท.		ปาณสหสฺสานิ	ช่ือว่าปาณสหสฺส.	(สัตว์หน่ึงพัน)
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ธมฺมาภิสมโย

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธมฺม�		อภิสมโย		ธมฺมาภิสมโย.	(ธมฺม	+	อภิสมย)
	 อภิสมโย	อ.การตรัสรู้		ธมฺม�	ซึ่งธรรม		ธมฺมาภิสมโย	ช่ือว่าธมฺมาภิสมย.	(การตรัสรู้ธรรม)

มหาคุโณ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺโต		คุโณ		ยสฺส		โส		มหาคุโณ,		เถโร.	(มหนฺต	+	คุณ)
	 คุโณ	อ.คุณ		มหนฺโต	อันมาก		ยสฺส		(เถรสฺส)	แห่งพระเถระใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(เถโร)	อ.พระ
เถระน้ัน		มหาคุโณ	ช่ือว่ามหาคุณ,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้มีคุณมาก)	

ตถารูโป  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตถา		รูปํ		ยสฺส		โส		ตถารูโป,		หตฺถินาโค.	(ตถา	+	รูป)
	 ตถา	อ.อย่างน้ัน		 รูปํ	 เป็นรูป		ยสฺส		 (หตฺถินาคสฺส)	แห่งช้างตัวประเสริฐใด		 (อตฺถิ)	 มีอยู่,		 โส		 
(หตฺถินาโค)	อ.ช้างตัวประเสริฐน้ัน		ตถารูโป	ช่ือว่าตถารูป,	ได้แก่ช้างตัวประเสริฐ.	(ตัวมีอย่างน้ันเป็นรูป)

หตฺถินาโค

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หตฺถี		จ		โส		นาโค		จาติ		หตฺถินาโค.	(หตฺถี	+	นาค)
	 หตฺถี		จ	อ.ช้างด้วย		โส	อ.ช้างน้ัน		นาโค		จ	เป็นตัวประเสริฐด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		หตฺถินาโค	
ช่ือว่าหตฺถินาค.	(ช้างตัวประเสริฐ)

คณุกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คุณ�		กถา		คุณกถา.	(คุณ	+	กถา)
	 กถา	อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว		คุณ�	ซึ่งคุณ		คุณกถา	ช่ือว่าคุณกถา.	(วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวคุณ)



๑๒. เรื่องพระเทวทัต (ตัดงา) 363วรรค]

จุลฺลหำสมหาหำสกกฺกฏชาตกานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จุลฺลห�โส		จ		มหาห�โส		จ		กกฺกฏชาตกญฺจ		จุลฺลห�สมหาห�สกกฺกฏชาตกานิ.	(จุลฺลห�ส	+	มหาห�ส	+	
กกฺกฏชาตก)
	 จุลฺลห�โส		จ	อ.จุลลหังสชาดกด้วย		มหาห�โส		จ	อ.มหาหังสชาดกด้วย		กกฺกฏชาตก�		จ	อ.กักกฏ-
ชาดกด้วย	 	 จุลฺลห�สมหาห�สกกฺกฏชาตกานิ	 ช่ือว่าจุลฺลห�สมหาห�สกกฺกฏชาตก.	 (จุลลหังสชาดก	 มหาหังสชาดก	
และกักกฏชาดก)		

มาราปิตตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 มาราปิตสฺส		ภาโว		มาราปิตตฺต�.	(มาราปิต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		มาราปิตสฺส		(รญฺโญ)	แห่งพระราชา	ผู้อันตนให้สวรรคตแล้ว		มาราปิตตฺต�	ช่ือว่า
มาราปิตตฺต.	(ความที่พระราชาเป็นผู้ที่ตนให้สวรรคตแล้ว)

ปโยชิตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปโยชิตาน�		ภาโว		ปโยชิตตฺต�.	(ปโยชิต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 (อตฺตนา)	 	 ปโยชิตาน�	 	 (วธกาน�)	 แห่งนายขมังธนู	 ท.	 ผู้อันตนประกอบแล้ว		 
ปโยชิตตฺต�	ช่ือว่าปโยชิตตฺต.	(ความที่นายขมังธนูเป็นผู้ที่ตนประกอบแล้ว)

ปวิทฺธตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปวิทฺธาย		ภาโว		ปวิทฺธตฺต�.	(ปวิทฺธา	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 (อตฺตนา)	 	 ปวิทฺธาย	 	 (สิลาย)	 แห่งศิลา	 อันตน	 กลิ้งแล้ว	 	 ปวิทฺธตฺต�	 ช่ือว่า 
ปวิทฺธตฺต.	(ความที่ศิลาเป็นของอันตนกลิ้งแล้ว)
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วิสฺสชฺชิตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิสฺสชฺชิตสฺส		ภาโว		วิสฺสชฺชิตตฺต�.	(วิสฺสชฺชิต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		(อตฺตนา)		วิสฺสชฺชิตสฺส		(นาฬาคิริหตฺถิโน)	แห่งช้างนาฬาคิรี	อันตน	ปล่อยแล้ว		
วิสฺสชฺชิตตฺต�	ช่่ือว่าวิสฺสชฺชิตตฺต.	(ความที่ช้างนาฬาคิรีเป็นสัตว์ที่ตนปล่อยแล้ว)

ถาลิปากสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ถาลิย�		ปกฺขิตฺตา		ปากา		ถาลิปากา.	(ถาลิ	+	ปาก)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 ปากา	อ.อาหารอันบุคคลหุงต้ม		 (ปุคฺคเลน)		ปกฺขิตฺตา	อันบุคคล	ใส่ไว้แล้ว		ถาลิย�	 ในถาด		 
ถาลิปากา	ช่ือว่าถาลิปาก.	(ถาดใส่อาหาร)
	 ๒.	 ถาลิปากาน�		สตานิ		ถาลิปากสตานิ.	(ถาลิปาก	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตานิ	 อ.ร้อย	 ท.	 	 ถาลิปากาน�	 แห่งอาหารอันบุคคลหุงต้มใส่ไว้แล้วในถาด	 	 ถาลิปากสตานิ	 
ช่ือว่าถาลิปากสต.	(ถาดใส่อาหารหน่ึงร้อย)

นาครา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 นคเร		วสนฺตีติ		นาครา,		ชนา.	(นคร	+	ณปัจจัย)
	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		นคเร	ในเมือง		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	 
เหล่าน้ัน		นาครา	ช่ือว่านาคร,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมือง)

ภิกฺขามตฺตำ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขา		มตฺตา		ยสฺส		ต�		ภิกฺขามตฺต�,		วตฺถุ.	(ภิกฺขา	+	มตฺตา)
	 ภิกฺขา	อ.ภิกษา		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วตฺถุโน)	แห่งวัตถุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(วตฺถุ)	อ.วัตถุ
น้ัน		ภิกฺขามตฺต�	ช่ือว่าภิกฺขามตฺต,	ได้แก่วัตถุ.	(มีภิกษาเป็นประมาณ,	เพียงภิกษา,	สักว่าภิกษา)
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ปริหีนลาภสกฺกาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ลาโภ		จ		สกฺกาโร		จ		ลาภสกฺกาโร.	(ลาภ	+	สกฺการ)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 ลาโภ		จ	อ.ลาภด้วย		สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		ลาภสกฺกาโร	ช่ือว่าลาภสกฺการ.	(ลาภและ
สักการะ)
	 ๒.	 ปริหีโน		ลาภสกฺกาโร		ยสฺสาติ		ปริหีนลาภสกฺกาโร,		เทวทตฺโต.	(ปริหีน	+	ลาภสกฺการ)	ฉัฏฐี-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ลาภสกฺกาโร	 อ.ลาภและสักการะ	 	 ปริหีโน	 อันเสื่อมรอบแล้ว	 	 ยสฺส	 	 (เทวทตฺตสฺส)	 ของพระ 
เทวทัตใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		เทวทตฺโต)	อ.พระเทวทัตน้ัน		ปริหีนลาภสกฺกาโร	ช่ือว่า 
ปริหีนลาภสกฺการ,	ได้แก่พระเทวทัต.	(ผู้มีลาภและสักการะอันเสื่อมรอบแล้ว,	ผู้เสื่อมจากลาภและสักการะ)
 

ชีวิตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชีวิตุ�		กาเมตีติ		ชีวิตุกาโม,		เทวทตฺโต.	(ชีวิตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		เทวทตฺโต)	อ.พระเทวทัตใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ชีวิตุ�	เพื่ออันเป็นอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
เทวทตฺโต)	อ.พระเทวทัตน้ัน		ชีวิตุกาโม	 ช่ือว่าชีวิตุกาม,	ได้แก่พระเทวทัต.	(ผู้ใคร่เพื่ออันเป็นอยู่,	 ผู้ประสงค์จะ
เป็นอยู่)

อารญฺญิโก (อารญฺญโก)

	 เป็นสัังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อรญฺเญ		วสนสีโล		อารญฺญโิก,		ภิกฺขุ.	(อรญฺญ	+	ณิกปัจจัย)
	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		อรญฺเญ		วสนสีโล	ผู้มีอันอยู่	ในป่า	เป็นปกติ		อารญฺญโิก	ชื่อว่าอารญฺญิก,	ได้แก่
ภิกษุ.	(ผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติ)
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อุกฺกฏฺ€วโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุกฺกฏฺ€สฺส		วโส		อุกฺกฏฺ€วโส.	(อุกฺกฏฺ€	+	วส)
	 วโส	 อ.สามารถ	 	 อุกฺกฏฺ€สฺส	 	 (วตฺตสฺส)	 แห่งข้อปฏิบัติ	 อันสูงสุด	 	 อุกฺกฏฺ€วโส	 ช่ือว่าอุกฺกฏฺ€วส.	
(สามารถแห่งข้อปฏิบัติอันสูงสุด)

อารญฺญิกา

	 เป็นสัังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อรญฺเญ		วสนสีลา		อารญฺญิกา,		ภิกฺขู.	(อรญฺญ	+	ณิกปัจจัย)
	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		อรญฺเญ		วสนสีลา	ผู้มีอันอยู่	ในป่า	เป็นปกติ		อารญฺญิกา	ช่ือว่าอารญฺญิก,	ได้แก่
ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติ)

ปิณฺฑปาติกา

	 เป็นสัังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิณฺฑปาตาย		จรณสีลา		ปิณฺฑปาติกา,		ภิกฺขู.	(ปิณฺฑปาต	+	ณิกปัจจัย)
	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		ปิณฺฑปาตาย		จรณสีลา	ผู้มี	อันเที่ยวไป	เพื่อบิณฑบาต	เป็นปกติ		ปิณฺฑปาติกา	
ช่ือว่าปิณฺฑปาติก,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นปกติ)

ปํสุกูลิกา

	 เป็นสัังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปํสุกูล�		สีล�		เยสนฺติ		ปํสุกูลิกา,		ภิกฺขู.	(ปํสุกูล	+	ณิกปัจจัย)
	 ปํสุกูล�	อ.การทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุล		สีล�	เป็นปกติ		เยส�		(ภิกฺขูน�)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		ปํสุกูลิกา	ช่ือว่าปํสุกูลิก,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีการ
ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ)
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รุกฺขมูลิกา

	 เป็นสัังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 รุกฺขสฺส		มูล�		รุกฺขมูล�.	(รุกฺข	+	มูล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 มูล�	อ.โคน		รุกฺขสฺส	แห่งต้นไม้		รุกฺขมูล�	ช่ือว่ารุกฺขมูล.	(โคนต้นไม้)
	 ๒.	 รุกฺขมูเล		วสนสีลา		รุกฺขมูลิกา,		ภิกฺขู.	(รุกฺขมูล	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	
	 	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		รุกฺขมูเล		วสนสีลา	ผู้มี	อันอยู่	ที่โคนแห่งต้นไม้	เป็นปกติ		รุกฺขมูลิกา	ช่ือว่า
รุกฺขมูลิก,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีอันอยู่ที่โคนไม้เป็นปกติ)

มจฺฉมํสํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 มจฺโฉ		จ		ม�สญฺจ		มจฺฉม�ส�.	(มจฺฉ	+	ม�ส)
	 มจฺโฉ		จ	อ.ปลาด้วย		ม�ส�		จ	อ.เน้ือด้วย		มจฺฉม�ส�	ช่ือว่ามจฺฉม�ส.	(ปลาและเน้ือ)

มุจฺจิตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มุจฺจิตุ�		กาเมตีติ		มุจฺจิตุกาโม,		ปุคฺคโล.	(มุจฺจิตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		มุจฺจิตุ�	เพื่ออันพ้น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		มุจฺจิตุกาโม	ช่ือว่ามุจฺจิตุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ใคร่เพื่ออันหลุดพ้น,	ผู้ประสงค์จะหลุดพ้น)

นวปพฺพชิตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นว		จ		เต		ปพฺพชิตา		จาติ		นวปพฺพชิตา,		ภิกฺขู.	(นว	+	ปพฺพชิต)
	 นว		จ	อ.ผู้ใหม่	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ใหม่	ท.	เหล่าน้ัน		ปพฺพชิตา		จ	เป็นผู้บวชแล้วด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		นวปพฺพชิตา	ช่ือว่านวปพฺพชิต,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้บวชใหม่,	พระใหม่)
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มนฺทพุทฺธิโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มนฺทา		พุทฺธิ		เยสนฺติ		มนฺทพุทฺธิโน,		ภิกฺขู.	(มนฺทา	+	พุทฺธิ)
	 พุทฺธิ	อ.ปัญญา		มนฺทา	อันน้อย		เยส�		(ภิกฺขูน�)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		มนฺทพุทฺธิโน	ช่ือว่ามนฺทพุทฺธิ,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีปัญญาน้อย)

ปญฺจสตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปญฺจสตานิ		ปมาณ�		เยส�		เต		ปญฺจสตา,		ภิกฺขู.	(ปญฺจสต	+	ปมาณ)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	
ปมาณศัพท์
	 ปญฺจสตานิ	อ.ร้อยห้า	ท.		ปมาณ�	เป็นประมาณ		เยส�		(ภิกฺขูน�)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
เต		(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		ปญฺจสตา	ช่ือว่าปญฺจสต,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีห้าร้อยเป็นประมาณ)

ลูขปฺปสนฺโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ลูเข		ปสนฺโน		ลูขปฺปสนฺโน,		ชโน.	(ลูข	+	ปสนฺน)
	 (ชโน)	อ.ชน		ปสนฺโน	ผู้เลื่อมใสแล้ว		ลูเข		(วตฺถุมฺหิ)	ในวัตถุ	อันเศร้าหมอง		ลูขปฺปสนฺโน	ช่ือว่าลูขปฺ- 
ปสนฺน,	ได้แก่ชน.	(ผู้เลื่อมใสในวัตถุอันเศร้าหมอง)

สงฺฆเภโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺฆสฺส		เภโท		สงฺฆเภโท.	(สงฺฆ	+	เภท)
	 เภโท	อ.การแตก		สงฺฆสฺส	แห่งสงฆ์		สงฺฆเภโท	ช่ือว่าสงฺฆเภท.	(การแตกแห่งสงฆ์)

จกฺกเภโท

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จกฺก�		เภโท		จกฺกเภโท.	(จกฺก	+	เภท)
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	 เภโท	อ.อันท�าลาย		จกฺก�	ซึ่งจักร		จกฺกเภโท	ช่ือว่าจกฺกเภท.	(ท�าลายจักร)

อนาทิยิตฺวา (อนาทยิตฺวา)

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อาทิยิตฺวา		อนาทิยิตฺวา.	(น	+	อาทิยิตฺวา)	
	 อาทิยิตฺวา	ถือเอาแล้ว		น	หามิได้		อนาทิยิตฺวา	ช่ือว่าอนาทิยิตฺวา.	(ไม่ถือเอาแล้ว)

สงฺฆกมฺมำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สงฺฆสฺส		กมฺม�		สงฺฆกมฺม�.	(สงฺฆ	+	กมฺม)	
	 กมฺม�	อ.กรรม		สงฺฆสฺส	ของสงฆ์		สงฺฆกมฺม�	ช่ือว่าสงฺฆกมฺม.	(กรรมของสงฆ์,	สังฆกรรม)

อุปฺปนฺนธมฺมสำเวโค

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ธมฺเม		ส�เวโค		ธมฺมส�เวโค.	(ธมฺม	+	ส�เวค)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 ส�เวโค	อ.ความสลด		ธมฺเม	ในธรรม		ธมฺมส�เวโค	ช่ือว่าธมฺมส�เวค.	(ความสลดในธรรม)
	 ๒.	 อุปฺปนฺโน		ธมฺมส�เวโค		ยสฺสาติ		อุปฺปนฺนธมฺมส�เวโค,		สตฺถา.	(อุปฺปนฺน	+	ธมฺมส�เวค)	จตุตถี-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ธมฺมส�เวโค	อ.ความสลดในธรรม		อุปฺปนฺโน	อันเกิดข้ึนแล้ว		ยสฺส		(สตฺถุโน)	แก่พระศาสดาพระองค์
ใด		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สตฺถา)	อ.พระศาสดาพระองค์น้ัน		อุปฺปนฺนธมฺมส�เวโค	ช่ือว่าอุปฺปนฺนธมฺมส�เวค,	 
ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้มีความสลดในธรรมอันเกิดข้ึนแล้ว,	เกิดธรรมสังเวชข้ึน)

สเทวโก  

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		เทเวน		โย		วตฺตตีติ		สเทวโก,		โลโก.	(สห	+	เทว)
	 โย		(โลโก)	อ.โลกใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		เทเวน	ด้วยเทวโลก		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
โลโก)	อ.โลกน้ัน		สเทวโก	ช่ือว่าสเทวก,	ได้แก่โลก.	(พร้อมกับเทวโลก)
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อนตฺถนิสฺสิตํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		อตฺโถ		อนตฺโถ.	(น	+	อตฺถ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		น	หามิได้		อนตฺโถ	ช่ือว่าอนตฺถ.	(มิใช่ประโยชน์,	ความฉิบหายมิใช่ประโยชน์)
	 ๒.	 อนตฺถ�		นิสฺสิต�		อนตฺถนิสฺสิต�,		ปจนกมฺม�.	(อนตฺถ	+	นิสฺสิต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ปจนกมฺม�)	 อ.กรรมเป็นเหตุไหม้	 	 นิสฺสิต�	 อันอาศัยแล้ว	 	 อนตฺถ�	 ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์		
อนตฺถนิสฺสิต�	ช่ือว่าอนตฺถนิสฺสิต,	ได้แก่กรรมเป็นเหตุไหม้.	(อาศัยความฉิบหายมิใช่ประโยชน์)

ปจนกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจนญฺจ		ต�		กมฺมญฺจาติ		ปจนกมฺม�.	(ปจน	+	กมฺม)
	 ปจน�		จ	อ.เป็นเหตุไหม้ด้วย		ต�	อ.เป็นเหตุไหม้น้ัน		กมฺม�		จ	 เป็นกรรมด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ปจนกมฺม�	ช่ือว่าปจนกมฺม.	(กรรมเป็นเหตุไหม้)

อสาธูนิ 

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สาธูนิ		อสาธูนิ,		กมฺมานิ.	(น	+	สาธุ)
	 (กมฺมานิ)	อ.กรรม	ท.		สาธูนิ	อันดี		น	หามิได้		อสาธูนิ	ช่ือว่าอสาธุ,	ได้แก่กรรมทั้งหลาย.	(อันไม่ดี) 
 

อหิตานิ  

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		หิตานิ		อหิตานิ,		กมฺมานิ.	(น	+	หิต)
	 (กมฺมานิ)	อ.กรรม	ท.		หิตานิ	อันเก้ือกูล		น	หามิได้		อหิตานิ	ช่ือว่าอหิต,	ได้แก่กรรมทั้งหลาย.	(อัน
ไม่เก้ือกูล)

ปรมทุกฺกรำ  

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
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	 ๑.	 ทุกฺเขน		กรียตีติ		ทุกฺกร�,		กมฺม�.	(ทุ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ขปัจจัย)	กัมมรูป,	กัมม-
สาธนะ
	 	 (ย�		กมฺม�)	อ.กรรมใด		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		กรียติ	ย่อมกระท�า		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(ต�		กมฺม�)	อ.กรรมน้ัน		ทุกฺกร�	ช่ือว่าทุกฺกร,	ได้แก่กรรม.	(ที่บุคคลท�าได้ยาก)
	 ๒.	 ปรมญฺจ		ต�		ทุกฺกรญฺจาติ		ปรมทุกฺกร�,		กมฺม�.	(ปรม	+	ทุกฺกร)
	 	 ปรม�		จ	อ.อย่างย่ิงด้วย		ต�	อ.อย่างยิ่งน้ัน		ทุกฺกร�		จ	เป็นกรรมอันบุคคลท�าได้ยากด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ปรมทุกฺกร�	ช่ือว่าปรมทุกฺกร,	ได้แก่กรรม.	(ที่บุคคลท�าได้ยากอย่างยิ่ง)

อุโปสถทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุโปสถสฺส		รกฺขณ�		ทิวโส		อุโปสถทิวโส.	(อุโปสถ	+	ทิวส)	มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	รกฺขณศัพท์	
	 ทิวโส	อ.วัน		รกฺขณ�	เป็นที่รักษา		อุโปสถสฺส	ซึ่งอุโบสถ		อุโปสถทิวโส	ช่ือว่าอุโปสถทิวส.	(วันเป็นที่
รักษาอุโบสถ)

อปฺปกตญฺญู

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	และทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปกต�		ชานนฺตีติ		อปฺปกตญฺญุโน,		ภิกฺขู.	(น	+	ปกต	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	รูปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		น		ชานนฺติ	ย่อมไม่รู้		(สตฺถารา)		ปกต�		(ธมฺมวินย�)	ซึ่งธรรมวินัย	
อันพระศาสดา	ทรงกระท�าแล้ว		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		อปฺปกตญฺญุโน	ช่ือว่า 
อปฺปกตญฺญู,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ไม่รู้ธรรมวินัยที่พระศาสดาทรงกระท�าแล้ว)			

คตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คตสฺส		ภาโว		คตภาโว.	(คต	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		คตสฺส		(เทวทตฺตสฺส)	แห่งพระเทวทัต	ผู้ไปแล้ว		คตภาโว	ช่ือว่าคตภาว.	(ความ
ที่พระเทวทัตเป็นผู้ไปแล้ว)
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อานยตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อานยสฺส		อตฺถาย		อานยตฺถาย.	(อานย	+	อตฺถ)
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		อานยสฺส	แห่งการน�ามา		อานยตฺถาย	ช่ือว่าอานยตฺถ.	(ประโยชน์แก่การน�ามา)

อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนี

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาเทสนาปาฏิหาริเยน		อนุสาสนี		อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนี.	(อาเทสนาปาฏิหาริย	+	อนุสาสนี)
	 อนุสาสนี	 อ.การพร�่าสอน	 	 อาเทสนาปาฏิหาริเยน	 ด้วยอาเทสนาปาฏิหาริย์	 	 อาเทสนาปาฏิหาริยา- 
นุสาสนี	ช่ือว่าอาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนี.	(การพร�่าสอนด้วยอาเทสนาปาฏิหาริย์)

อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนี

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิทฺธิปาฏิหาริเยน		อนุสาสนี		อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนี.	(อิทฺธิปาฏิหาริย	+	อนุสาสนี)
	 อนุสาสนี	 อ.การพร�่าสอน	 	 อิทฺธิปาฏิหาริเยน	 ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์	 	 อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนี	 ช่ือว่า 
อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนี.	(การพร�่าสอนด้วยอิทธิปาฏิหาริย์)

สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา

	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สารีปุตฺโต		จ		โมคฺคลฺลาโน		จ		สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา.	(สารีปุตฺต	+	โมคฺคลฺลาน)
	 สารีปุตฺโต		จ	อ.พระสารีบุตรด้วย		โมคฺคลฺลาโน		จ	อ.พระโมคคัลลานะด้วย		สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา	
ช่ือว่าสารีปุตฺตโมคฺคลฺลาน.	(พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ)

ปาปิจฺฉา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาปา		อิจฺฉา		เยส�		เต		ปาปิจฺฉา,		สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา.	(ปาปา	+	อิจฺฉา)
	 อิจฺฉา	อ.ความปรารถนา		ปาปา	อันช่ัว		 เยส�		 (สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาน�)	แห่งพระสารีบุตรและพระ 
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โมคคัลลานะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		เต		(สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา)	อ.พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ	ท.	
เหล่าน้ัน		ปาปิจฺฉา	ช่ือว่าปาปิจฺฉ,	ได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งหลาย.	(ผู้มีความปรารถนาช่ัว)

วสงฺคตา

	 อโลปตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วส�		คตา		วสงฺคตา,		สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา.	(วส	+	คต)
	 สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา	อ.พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ	ท.		คตา	ไปแล้ว		วส�	สู่อ�านาจ		วสงฺคตา	
ช่ือว่าวสงฺคต,	ได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งหลาย.	(ผู้ไปสู่อ�านาจ)

หทยมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 หทยสฺส		มชฺโฌ		หทยมชฺโฌ.	(หทย	+	มชฺฌ)
	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		หทยสฺส	แห่งหทัย		หทยมชฺโฌ	ช่ือว่าหทยมชฺฌ.	(ท่ามกลางหทัย)

ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ภิกฺขูน�		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)
	 ๒.	 ภิกฺขุสงฺเฆน		ปริวุโต		ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต,		สารีปุตฺโต.	(ภิกฺขุสงฺฆ	+	ปริวุต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (สารีปุตฺโต)	อ.พระสารีบุตร		ภิกฺขุสงฺเฆน	อันหมู่แห่งภิกษุ		ปริวุโต	แวดล้อมแล้ว		ภิกฺขุสสงฺฆ- 
ปริวุโต	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆปริวุต,	ได้แก่พระสารีบุตร.	(ผู้อันหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้ว,	ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว)

คมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมนญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		คมนกาโล.	(คมน	+	กาล)
	 คมน�		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ต�	อ.เป็นที่ไปน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คมนกาโล	
ช่ือว่าคมนกาล.	(กาลเป็นที่ไป)
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อตฺตทุติโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺตา		ทุติโย		ยสฺสาติ		อตฺตทุติโย,		สารีปุตฺโต.	(อตฺต	+	ทุติย)
	 อตฺตา	อ.ตน		ทุติโย	เป็นที่สอง		ยสฺส		(สารีปุตฺตสฺส)	แห่งพระสารีบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(โส		สารีปุตฺโต)	อ.พระสารีบุตรน้ัน		อตฺตทุติโย	ช่ือว่าอตฺตทุติย,	ได้แก่พระสารีบุตร.	(ผู้มีตนเป็นที่สอง) 
 

มหาปริวาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺโต		ปริวาโร		ยสฺสาติ		มหาปริวาโร,		สารีปุตฺโต.	(มหนฺต	+	ปริวาร)
	 ปริวาโร	อ.บริวาร		มหนฺโต	อันใหญ่		ยสฺส		(สารีปุตฺตสฺส)	แห่งพระสารีบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(โส		สารีปุตฺโต)	อ.พระสารีบุตรน้ัน		มหาปริวาโร	 ช่ือว่ามหาปริวาร,	ได้แก่พระสารีบุตร.	 (ผู้มี
บริวารใหญ่)

ตริจฺฉานโยนิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ติรจฺฉานสฺส		โยนิ		ติรจฺฉานโยนิ.	(ติรจฺฉาน	+	โยนิ)
	 โยนิ	อ.ก�าเนิด		ติรจฺฉานสฺส	แห่งสัตว์เดรัจฉาน		ติรจฺฉานโยนิ	ช่ือว่าติรจฺฉานโยนิ.	(ก�าเนิดสัตว์เดรัจฉาน)

นิพฺพตฺตกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิพฺพตฺตสฺส		กาโล		นิพฺพตฺตกาโล.	(นิพฺพตฺต	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		นิพฺพตฺตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้เกิดแล้ว		นิพฺพตฺตกาโล	ช่ือว่านิพฺพตฺตกาล.	(กาลแห่ง
ตนเป็นผู้เกิดแล้ว)
	 หรือ	เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิพฺพตฺตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		นิพฺพตฺตกาโล.	(นิพฺพตฺต	+	กาล)
	 นิพฺพตฺต�		จ	อ.เป็นที่บังเกิดด้วย		ต�	อ.เป็นที่บังเกิดน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
นิพฺพตฺตกาโล	ช่ือว่านิพฺพตฺตกาล.	(กาลเป็นที่บังเกิด)
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สีลวนฺโต

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สีล�		เตส�		อตฺถีติ		สีลวนฺโต,		ชนา.	(สีล	+	วนฺตุปัจจัย)
	 สีล�	อ.ศีล		เตส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	
ท.	เหล่าน้ัน		สีลวนฺโต	ช่ือว่าสีลวนฺตุ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีศีล)

ปฏิสนฺถารวุตฺติโน

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปฏิสนฺถาเร		วุตฺติ		เยสนฺติ		ปฏิสนฺถารวุตฺติโน,		ชนา.		(ปฏิสนฺถาร	+	วุตฺติ)
	 วุตฺติ	อ.ความประพฤติ		ปฏิสนฺถาเร	ในปฏิสันถาร		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		ปฏิสนฺถารวุตฺติโน	ชื่อว่าปฏิสนฺถารวุตฺติ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	
(ผู้มีความประพฤติในปฏิสันถาร)

ญาติสงฺฆปุรกฺขโต (ญาติสงฺฆปุรกฺขิโต)

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ญาตีน�		สงฺโฆ		ญาติสงฺโฆ.	(ญาติ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ญาตีน�	แห่งญาติ	ท.		ญาติสงฺฆ.	(หมู่แห่งญาติ,	หมู่ญาติ)
	 ๒.	 ญาติสงฺเฆน		ปุรกฺขโต		ญาติสงฺฆปุรกฺขโต,		ลกฺขโณ.	(ญาติสงฺฆ	+	ปุรกฺขต)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ลกฺขโณ)	 อ.เน้ือลักขณะ	 	 ญาติสงฺเฆน	 อันหมู่แห่งญาติ	 	 ปุรกฺขิโต	 กระท�าแล้วในเบื้องหน้า		 
ญาติสงฺฆปุรกฺขโต	ช่ือว่าญาติสงฺฆปุรกฺขต,	ได้แก่เน้ือลักขณะ.	(ผู้อันหมู่ญาติให้อยู่น�าหน้า)

พุทฺธลีฬฺหา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		ลีฬฺหา		พุทฺธลีฬฺหา.	(พุทฺธ	+	ลีฬฺหา)
	 ลีฬฺหา	อ.อันเยื้องกราย		พุทฺธสฺส	แห่งพระพุทธเจ้า		พุทฺธลีฬฺหา	ช่ือว่าพุทฺธลีฬฺหา.	(การเยื้องกรายแห่ง
พระพุทธเจ้า)
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มญฺชุภาณโก 

	 วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มญฺชุ		จ		โส		ภาณโก		จาติ		มญฺชุภาณโก,		สกุโณ.	(มญฺชุ	+	ภาณก)
	 มญฺชุ		จ	อ.ไพเราะด้วย		โส	อ.ไพเราะน้ัน		ภาณโก		จ	เป็นผู้ร้องด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้้ัน		มญฺชุ- 
ภาณโก	ช่ือว่ามญฺชุภาณก,	ได้แก่นก.	(ผู้ร้องไพเราะ)

มยุรคีวสงฺกาโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐตัปปุริสสมาส	และตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มี
วิเคราะห์ด้งน้ี
	 ๑.	 มยุรสฺส		คีโว		มยุรคีโว.	(มยุร	+	คีว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 คีโว	อ.สร้อยคอ		มยุรสฺส	แห่งนกยูง		มยุรคีโว	ช่ือว่ามยุรคีว.	(สร้อยคอแห่งนกยูง)
	 ๒.	 มยุรคีเวน		สงฺกาโส		มยุรคีวสงฺกาโส.	(มยุรคีว	+	สงฺกาส)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺกาโส	อ.อันเช่นกับ		มยุรคีเวน	ด้วยสร้อยคอแห่งนกยูง		มยุรคีวสงฺกาโส	ช่ือว่ามยุรคีวสงฺกาส.	
(เช่นกับสร้อยคอแห่งนกยูง)
	 ๓.	 มยุรคีวสงฺกาโส		คีโว		ยสฺสาติ		มยุรคีวสงฺกาโส,		สกุโณ.	(มยุรคีวสงฺกาส	+	คีว)	เป็นอันตโลปี,	 
ลบ	คีวศัพท์,	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 คีโว	อ.สร้อยคอ		มยุรคีวสงฺกาโส	อันเช่นกับสร้อยคอแห่งนกยูง		ยสฺส		(สกุณสฺส)	แห่งนกใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		สกุโณ)	อ.นกน้ัน		มยุรคีวสงฺกาโส	ช่ือว่ามยุรคีวสงฺกาส,	ได้แก่นก.	(ตัว
มีสร้อยคออันเช่นกับสร้อยคอแห่งนกยูง)

อทุกถลจโร  

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อุทกญฺจ		ถลญฺจ		อุทกถลานิ.	(อุทก	+	ถล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
	 	 อุทก�		จ	อ.น�้าด้วย		ถล�		จ	อ.บกด้วย		อุทกถลานิ	ช่ือว่าอุทกถล.	(น�้าและบก)
	 ๒.	 อุทกถเลสุ		จโร		อุทกถลจโร.	(อุทกถล	+	จร)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 จโร	อ.ตัวเที่ยวไป		อุทกถเลสุ	ในน�้าและบก	ท.		อุทกถลจโร	ช่ือว่าอุทกถลจร.	(ตัวเที่ยวไปในน�้า
และบก)
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อามกมจฺฉโภชี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อามกา		จ		เต		มจฺฉา		จาติ		อามกมจฺฉา.	(อามก	+	มจฺฉ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อามกา		จ	อ.ดิบ	ท.	ด้วย		เต	อ.ดิบ	ท.	เหล่าน้ัน		มจฺฉา		จ	เป็นปลาด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		อามกมจฺฉา	ช่ือว่าอามกมจฺฉ.	(ปลาดิบ)
	 ๒.	 อามกมจฺเฉ		ภุญฺชติ		สีเลนาติ		อามกมจฺฉโภชี,		ปกฺขี.	(อามกมจฺฉสทฺทูปปท	+	ภุช		พฺยวหรเณ	
ในการกลืนกิน	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		ปกฺขี)	อ.นกใด		ภุญฺชติ	ย่อมกิน		อามกมจฺเฉ	ซึ่งปลาดิบ	ท.		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(โส		ปกฺขี)	อ.นกน้ัน		อามกมจฺฉโภชี	ช่ือว่าอามกมจฺฉโภชี,	ได้แก่นก.	(ตัวบริโภคปลาดิบโดยปกติ)

ตถารูปี  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตถา		รูปํ		ยสฺสาติ		ตถารูปี,		กถา.	(ตถา	+	รูป)
	 ตถา	อ.อย่างน้ัน		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺสา		(กถาย)	ด้วยวาจาเป็นเคร่ืองกล่าวใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(สา		กถา)	อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวน้ัน		ตถารูปี	ช่ือว่าตถารูปี,	ได้แก่วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว.	(มีอย่างน้ัน
เป็นรูป)

กฏฺ€งฺครุกฺขา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กฏฺ€สฺส		องฺคา		กฏฺ€งฺคา.	(กฏฺ€	+	องฺค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 องฺคา	อ.ส่วน	ท.		กฏฺ€สฺส	แห่งฟืน		กฏฺ€งฺคา	ช่ือว่ากฏฺ€งฺค.	(ส่วนแห่งฟืน)
	 ๒.	 กฏฺ€งฺคา		จ		เต		รุกฺขา		จาติ		กฏฺ€งฺครุกฺขา.	(กฏฺ€งฺค	+	รุกฺข)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 กฏฺ€งฺคา		จ	อ.อันเป็นส่วนแห่งฟืนด้วย		เต	อ.อันเป็นส่วนแห่งฟืนน้ัน		รุกฺขา		จ	เป็นต้นไม้ด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กฏฺ€งฺครุกฺขา	ช่ือว่ากฏฺ€งฺครุกฺข.	(ต้นไม้อันเป็นส่วนแห่งฟืน)
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อสารกา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นตฺถิ		สาโร		เยสนฺติ		อสารกา,		กฏฺ€งฺครุกฺขา.	(น	+	สาร)
	 สาโร	อ.แก่น		เยส�		(กฏฺฐงฺครุกฺขาน�)	แห่งต้นไม้อันเป็นส่วนแห่งฟืน		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(เต		กฏฺ€งฺครุกฺขา)	อ.ต้นไม้อันเป็นส่วนแห่งฟืน	ท.	เหล่าน้ัน		อสารกา	ช่ือว่าอสารก,	ได้แก่ต้นไม้อันเป็น
ส่วนแห่งฟืนทั้งหลาย.	(อันไม่มีแก่น)

ชาตสาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชาโต		สาโร		ยสฺสาติ		ชาตสาโร,		ขทิโร.	(ชาต	+	สาร)
	 สาโร	อ.แก่น		ชาโต	อันเกิดแล้ว		ยสฺส		(ขทิรสฺส)	แก่ไม้ตะเคียนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ขทิโร)	อ.ไม้ตะเคียนน้ัน		ชาตสาโร	ช่ือว่าชาตสาร,	ได้แก่ไม้ตะเคียน.	(อันมีแก่นเกิดแล้ว)

อุตฺตมงฺคำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุตฺตมญฺจ		ต�		องฺคญฺจาติ		อุตฺตมงฺค�.	(อุตฺตม	+	องฺค)
	 อุตฺตม�	 	 จ	 อ.อันสูงสุดด้วย	 	 ต�	 อ.อันสูงสุดน้ัน	 	 องฺค�	 	 จ	 เป็นอวัยวะด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
อุตฺตมงฺค�	ช่ือว่าอุตฺตมงฺค.	(อวัยวะอันสูงสุด)

อกตญฺญู

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กต�		ชานาตีติ		กตญฺญู,		ปุคฺคโล.	(กตสทฺทูปปท	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	รูปัจจัย)	กัตตุ-
รูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ชานาติ	ย่อมรู้		(ปรปุคฺคเลน)		กต�		(อุปการ�)	ซึ่งอุปการะ	อันบุคคล
อื่น	กระท�าแล้ว		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		กตญฺญู	ช่ือว่ากตญฺญู,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้รู้
อุปการะที่บุคคลอื่นกระท�าแล้ว)
	 ๒.	 น		กตญฺญู		อกตญฺญู,		ปุคฺคโล.	(น	+	กตญฺญู)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		กตญฺญู	ผู้รู้ซึ่งอุปการะอันบุคคลอื่นกระท�าแล้ว		น	หามิได้		อกตญฺญู	ช่ือว่า
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อกตญฺญู,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่รู้อุปการะที่บุคคลอื่นกระท�าแล้ว,	อกตัญญู)

โลหิตภกฺโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โลหิต�		ภกฺขา		ยสฺสาติ		โลหิตภกฺโข,		ปุคฺคโล.	(โลหิต	+	ภกฺขา)
	 โลหิต�	อ.เลือด		ภกฺขา	เป็นอาหาร		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		โลหิตภกฺโข	ช่ือว่าโลหิตภกฺข,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีเลือดเป็นอาหาร)

ทนฺตนฺตรคโต

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทนฺตาน�		อนฺตโร		ทนฺตนฺตโร.	(ทนฺต	+	อนฺตร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อนฺตโร	อ.ระหว่าง		ทนฺตาน�	แห่งฟัน	ท.		ทนฺตนฺตโร	ช่ือว่าทนฺตนฺตร.	(ระหว่างฟัน)
	 ๒.	 ทนฺตนฺตเร		คโต		ทนฺตนฺตรคโต,		ปุคฺคโล.	(ทนฺตนฺตร	+	คต)	สัตตมีตัปปุริสสมาส		
	 	 (ปุคฺคโล)	 อ.บุคคล	 	 คโต	 ผู้ไปแล้ว	 	 ทนฺตนฺตเร	 ในระหว่างแห่งฟัน	 	 ทนฺตนฺตรคโต	 ช่ือว่า 
ทนฺตนฺตรคต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไปแล้วในระหว่างฟัน)

สามญฺญำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมณสฺส		ภาโว		สามญฺญ�.	(สมณ	+	ณฺยปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		สมณสฺส	แห่งสมณะ		สามญฺญ�	ช่ือว่าสามญฺญ.	(ความเป็นสมณะ)

สขีเคหำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สขิยา		เคห�		สขีเคห�.	(สขี	+	เคห)
	 เคห�	อ.เรือน		สขิยา	ของเพื่อหญิง		สขีเคห�	ช่ือว่าสขีเคห.	(เรือนของเพื่อนหญิง)
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ปทุฏฺ€กมฺมนฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปทุฏฺโ€		กมฺมนฺโต		เยสนฺติ		ปทุฏฺ€กมฺมนฺตา,		ชนา.	(ปทุฏฺ€	+	กมฺมนฺต)
	 กมฺมนฺโต	อ.การงาน		ปทุฏฺโ€	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		เยส�		(ชนาน�)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ัน		ปทุฏฺ€กมฺมนฺตา	ช่ือว่าปทุฏฺ€กมฺมนฺต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	
(ผู้มีการงานอันโทษประทุษร้ายแล้ว)

ทฏฺ€ุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทฏฺ€ุ�		กาเมตีติ		ทฏฺ€ุกาโม,		ชโน.	(ทฏฺ€ุสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	กัตตุ-
รูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ทฏฺ€ุ�	เพื่ออันเห็น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		ทฏฺ€ุกาโม	ช่ือว่าทฏฺ€ุกาม,	ได้แก่ชน.	(ผู้ใคร่เพื่ออันเห็น,	ผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า,	ผู้ประสงค์จะเฝ้า)

สมตฺถกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมตฺถสฺส		กาโล		สมตฺถกาโล.	(สมตฺถ	+	กาล)
	 (กาโล)	อ.กาล		สมตฺถสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้สามารถ		สมตฺถกาโล	ช่ือว่าสมตฺถกาล.	(กาล
แห่งบุคคลเป็นผู้มีความสามารถ)

เกสคฺคมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เกสสฺส		อคฺค�		เกสคฺค�.	(เกส	+	อคฺค)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อคฺค�	อ.ปลาย		เกสสฺส	แห่งผม		เกสคฺค�	ช่ือว่าเกสคฺค.	(ปลายผม)
	 ๒.	 เกสคฺค�		มตฺตา		ยสฺสาติ		เกสคฺคมตฺโต,		อาฆาโต.	(เกสคฺค	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 เกสคฺค�	อ.ปลายแห่งผม		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อาฆาตสฺส)	แห่งความอาฆาตใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		อาฆาโต)	อ.ความอาฆาตน้ัน		เกสคฺคมตฺโต	ช่ือว่าเกสคฺคมตฺต,	ได้แก่ความ
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อาฆาต.	(มีปลายผมเป็นประมาณ)	 	

สมมานโส

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สม�		มานส�		ยสฺสาติ		สมมานโส,		ภควา.	(สม	+	มานส)
	 มานส�	อ.พระทัย		สม�	อันเสมอ		ยสฺส		(ภควโต)	แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ภควา)	อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน		สมมานโส	ช่ือว่าสมมานส,	ได้แก่พระผู้มี
พระภาคเจ้า.	(ผู้มีพระทัยอันเสมอ)

ทสฺสนตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทสฺสนสฺส		อตฺถาย		ทสฺสนตฺถาย.	(ทสฺสน	+	อตฺถ)
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		ทสฺสนสฺส	แก่การเฝ้า		ทสฺสนตฺถาย	 ช่ือว่าทสฺสนตฺถ.	 (ประโยชน์แก่การเห็น,	
ประโยชน์แก่การเฝ้า)

อายาจิตกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อายาจิตาน�		กาโล		อายาจิตกาโล.	(อายาจิต	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		 (อตฺตนา)		อายาจิตาน�		 (วตฺถูน�)	แห่งวัตถุ	ท.	อันตน	ทูลขอแล้ว		อายาจิตกาโล	 
ช่ือว่าอายาจิตกาล.	(กาลที่ตนทูลขอแล้ว)

อสุกฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 อสุกญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		อสุกฏฺ€าน�.	(อสุก	+	€าน)
	 อสุก�		จ	อ.โน้นด้วย		ต�	อ.โน้นน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อสุกฏฺ€าน�	ช่ือว่าอสุกฏฺ- 
€าน.	(ที่โน้น)
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โยชนมตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์
	 โยชน�		มตฺตา		ยสฺสาติ		โยชนมตฺต�,		€าน�.	(โยชน	+	มตฺตา)
	 โยชน�	อ.โยชน์		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(ต�		€าน�)	อ.ที่น้ัน		โยชนมตฺต�	ช่ือว่าโยชนมตฺต,	ได้แก่ที่.	(มีโยชน์เป็นประมาณ,	สักว่าโยชน์,	เพียงหน่ึงโยชน์)

อฑฺฒโยชนำ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โยชนสฺส		อฑฺฒ�		อฑฺฒโยชน�.	(อฑฺฒ	+	โยชน)
	 อฑฺฒ�	อ.ก่ึง		โยชนสฺส	แห่งโยชน์		อฑฺฒโยชน�	ช่ือว่าอฑฺฒโยชน.	(ก่ึงโยชน์,	คร่ึงโยชน์)

โปกฺขรณีสมีปํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โปกฺขรณิยา		สมีปํ		โปกฺขรณีสมีปํ.	(โปกฺขรณี	+	สมีป)
	 สมีปํ	อ.ที่ใกล้		โปกฺขรณิยา	แห่งสระโบกขรณี		โปกฺขรณีสมีปํ	ช่ือว่าโปกฺขรณีสมีป.	(ที่ใกล้สระโบกขรณี)

อนฺโตเชตวนํ

	 นิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เชตวนสฺส		อนฺโต		อนฺโตเชตวน�.	(อนฺโต	+	เชตวน)
	 อนฺโต	ในภายใน		เชตวนสฺส	แห่งพระเชตวัน		อนฺโตเชตวน�	ช่ือว่าอนฺโตเชตวน.	(ภายในพระเชตวัน)

เชตวนโปกฺขรณีตีรํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โปกฺขรณิยา		ตีร�		โปกฺขรณีตีร�.	(โปกฺขรณี	+	ตีร)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ตีร�	อ.ฝ่ัง		โปกฺขรณิยา	แห่งสระโบกขรณี		โปกฺขรณีตีร�	ช่ือว่าโปกฺขรณีตีร.	(ฝ่ังสระโบกขรณี)
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	 ๒.	 เชตวเน		โปกฺขรณีตีร�		เชตวนโปกฺขรณีตีร�.	(เชตวน	+	โปกฺขรณีตีร)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 โปกฺขรณีตีร�	อ.ฝ่ังแห่งสระโบกขรณี		เชตวเน	ใกล้พระเชตวัน		เชตวนโปกฺขรณีตีร�	ช่ือว่าเชตวนโปกฺ
ขรณีตีร.	(ฝ่ังสระโบกขรณีใกล้พระเชตวัน)

หนุกฏฺ€ิโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หนุกสฺส		อฏฺ€โิก		หนุกฏฺ€โิก.	(หนุก	+	อฏฺ€ิก)
	 อฏฺ€โิก	อ.กระดูก		หนุกสฺส	แห่งคาง		หนุกฏฺ€โิก	ช่ือว่าหนุกฏฺ€ิก.	(กระดูกคาง)

ปติฏฺ€ิตกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปติฏฺ€ิตสฺส		กาโล		ปติฏฺ€ิตกาโล.	(ปติฏฺ€ิต	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		ปติฏฺ€ิตสฺส		(หนุกฏฺ€ิกสฺส)	แห่งกระดูกคาง	ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว		ปติฏฺ€ิตกาโล	ช่ือว่า 
ปติฏฺ€ิตกาล.	(กาลที่กระดูกคางตั้งอยู่เฉพาะแล้ว)
	 หรือ	เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปติฏฺ€ิตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ปติฏฺ€ิตกาโล.	(ปติฏฺ€ิต	+	กาล)
	 ปติฏฺ€ิต�		จ	อ.เป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปติฏฺ€ิตกาโล	ช่ือว่าปติฏฺ€ิตกาล.	(กาลเป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว)

อคฺคปุคฺคโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคฺโค		จ		โส		ปุคฺคโล		จาติ		อคฺคปุคฺคโล.	(อคฺค	+	ปุคฺคล)
	 อคฺโค		จ	อ.ผู้เลิศด้วย		โส	อ.ผู้เลิศน้ัน		ปุคฺคโล		จ	เป็นบุคคลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อคฺคปุคฺคโล	
ช่ือว่าอคฺคปุคฺคล.	(บุคคลผู้เลิศ)
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เทวาติเทโว

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เทเวหิ		อติเทโว		เทวาติเทโว.	(เทว	+	อติเทว)
	 อติเทโว	อ.เทวดาผู้ยิ่ง		เทเวหิ	กว่าเทวดา	ท.		เทวาติเทโว	ช่ือว่าเทวาติเทว.	(เทวดาผู้ยิ่งกว่าเทวดา,	
เทพยิ่งกว่าเทพ)

นรทมฺมสารถิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 นเร		ทมฺโม		นรทมฺโม.	(นร	+	ทมฺม)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ทมฺโม	อ.ผู้ฝึก		นเร	ซึ่งนรชน	ท.		นรทมฺโม	ช่ือว่านรทมฺม.	(ผู้ฝึกนรชน)
	 ๒.	 นรทมฺโม		จ		โส		สารถิ		จาติ		นรทมฺมสารถิ.	(นรทมฺม	+	สารถิ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สม�ส
	 	 นรทมฺโม		จ	อ.ผู้ฝึกซึ่งนรชนด้วย		โส	อ.ผู้ฝึกซึ่งนรชนน้ัน		สารถิ		จ	เป็นนายสารถีด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		นรทมฺมสารถิ	ช่ือว่านรทมฺมสารถิ.	(สารถีผู้ฝึกนรชน)

สมนฺตจกฺขุ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมนฺตา		จกฺขุ		ยสฺสาติ		สมนฺตจกฺขุ,		พุทฺโธ.	(สมนฺตา	+	จกฺขุ)
	 จกฺขุ	อ.จักษุ		สมนฺตา	ในที่โดยรอบ		ยสฺส		(พุทฺธสฺส)	แห่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(โส		พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน		สมนฺตจกฺขุ	ช่ือว่าสมนฺตจกฺขุ,	ได้แก่พระพุทธเจ้า.	(ผู้มี
จักษุโดยรอบ)

สตปุญฺญลกฺขณำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุญฺเญน		นิพฺพตฺต�		ลกฺขณ�		ปุญฺญลกฺขณ�.	(ปุญฺญ	+	ลกฺขณ)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	นิพฺพตฺต
ศัพท์,	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 ลกฺขณ�	อ.ลักษณะ		นิพฺพตฺต�	อันบังเกิดแล้ว		ปุญฺเญน	ด้วยบุญ		ปุญฺญลกฺขณ�	ช่ือว่าปุญฺญลกฺขณ.	
(ลักษณะที่บังเกิดด้วยบุญ)
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	 ๒.	 สต�		ปุญฺญลกฺขณ�		ยสฺสาติ		สตปุญฺญลกฺขโณ,		พุทฺโธ.	 (สต	+	ปุญฺญลกฺขณ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ลกฺขณปุญฺญ�	อ.ลักษณะอันเกิดแล้วด้วยบุญ		สต�	หน่ึงร้อย		ยสฺส		(พุทฺธสฺส)	แห่งพระพุทธเจ้า
พระองค์ใด		 (อตฺถิ)	 มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 (โส		พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน		สตปุญฺญลกฺขโณ	 
ช่ือว่าสตปุญฺญลกฺขณ,	ได้แก่พระพุทธเจ้า.	(ผู้มีลักษณะที่เกิดด้วยบุญหน่ึงร้อย)	

สตสหสฺสกปฺปมตฺถกำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สตสหสฺสานิ		กปฺปานิ		สตสหสฺสกปฺปานิ.	(สตสหสฺส	+	กปฺป)
	 	 กปฺปานิ	 อ.กัปป์	 ท.	 	 สตสหสฺสานิ	 แสนหน่ึง	 	 สตสหสฺสกปฺปานิ	 ช่ือว่าสตสหสฺสกปฺปานิ	 ช่ือว่า 
สตสหสฺสกปฺป.	(หน่ึงแสนกัปป์)
	 ๒.	 สตสหสฺสกปฺปาน�		มตฺถก�		สตสหสฺสกปฺปมตฺถก�.	(สตสหสฺสกปฺป	+	มตฺถก)
	 	 มตฺถก�	อ.ที่สุด		สตสหสฺสกปฺปาน�	แห่งกัปป์หน่ึงแสน	ท.		สตสหสฺสกปฺปมตฺถก�	ช่ือว่าสตสหสฺส-
กปฺปมตฺถก.	(ที่สุดหน่ึงแสนกัปป์)

น ิจฺจโล  

	 ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิคฺคโต		จโล		อสฺมาติ		นิจฺจโล,		พุทฺโธ.	(นิ	+	จล)
	 จโล	อ.อันไหว		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		อสฺมา		(พุทฺธา)	จากพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		(โส		พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน		นิจฺจโล	ช่ือว่านิจฺจล,	ได้แก่พระพุทธเจ้า.	(ผู้มีอันไหว
ออกแล้ว)

อปรทฺธภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปรทฺธสฺส		ภาโว		อปรทฺธภาโว.	(อปรทฺธ	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		อปรทฺธสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้ผิดแล้ว		อปรทฺธภาโว	ช่ือว่าอปรทฺธภาว.	
(ความที่ตนผิดแล้ว)
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ติโยชนสติโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โยชนาน�		สตานิ		โยชนสตานิ.	(โยชน	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	
	 	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		โยชนาน�	แห่งโยชน์	ท.		โยชนสตานิ	ช่ือว่าโยชนสต.	(ร้อยโยชน์)
	 ๒.	 ตีณิ		โยชนสตานิ		ติโยชนานิ.	(ติ	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โยชนสตานิ	อ.ร้อยแห่งโยชน์	ท.		ตีณิ	สาม		ติโยชนสตานิ	ช่ือว่าติโยชนสต.	(สามร้อยโยชน์)
	 ๒.	 ติโยชนสเตหิ		นิยุตฺโต		ติโยชนสติโก,		อนฺโตอวีจิ.	(ติโยชนสต	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถ- 
ตัทธิต
	 	 (อนฺโตอวีจิ)	อ.ภายในนรกช่ือว่าอเวจี	 	 นิยุตฺโต	ประกอบแล้ว		ติโยชนสเตหิ	ด้วยร้อยแห่งโยชน์ 
สาม	ท.		ติโยชนสติโก	ช่ือว่าติโยชนสติก,	ได้แก่ภายในอเวจี.	(ประกอบด้วยสามร้อยโยชน์)

อนฺโตอวีจิ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อวีจิสฺส		อนฺโต		อนฺโตอวีจิ.	(อนฺโต	+	อวีจิ)
	 อนฺโต	ในภายใน		อจีวิสฺส	แห่งนรกช่ือว่าอเวจี		อนฺโตอวีจิ	ช่ือว่าอนฺโตอวีจิ.	(ภายในนรกช่ือว่าอเวจี)

โยชนสตุพฺเพธํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โยชนาน�		สต�		โยชนสต�.	(โยชน	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สต�	อ.ร้อย		โยชนาน�	แห่งโยชน์	ท.		โยชนสต�	ช่ือว่าโยชนสต.	(ร้อยโยชน์)
	 ๒.	 โยชนสต�		อุพฺเพโธ		ยสฺสาติ		โยชนสตุพฺเพธ�,		สรีร�.	(โยชนสต	+	อุพฺเพธ)
	 	 โยชนสต�	อ.ร้อยแห่งโยชน์		อุพฺเพโธ	เป็นส่วนสูง		ยสฺส		(สรีรสฺส)	แห่งสรีระใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		สรีร�)	อ.สรีระน้ัน		โยชนสตุพฺเพธ�	ช่ือว่าโยชนสตุพฺเพธ,	ได้แก่สรีระ.	(อันมีหน่ึงร้อยโยชน์
เป็นส่วนสูง)	

กณฺณสกฺขลิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 กณฺณสฺส		สกฺขลิ		กณฺณสกฺขลิ.	(กณฺณ	+	สกฺขลิ)
	 สกฺขลิ	อ.หมวก		กณฺณสฺส	แห่งหู		กณฺณสกฺขลิ	ช่ือว่ากณฺณสกฺขลิ.	(หมวกหู)	

อยกปลฺโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อยสฺส		วิกาโร		กปลฺโล		อยกปลฺโล.	(อย	+	กปลฺล)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์
	 กปลฺโล	อ.กระเบื้อง		วิกาโร	อันเป็นวิการ		อยสฺส	แห่งเหล็ก		อยกปลฺโล	ช่ือว่าอยกปลฺล.	(กระเบื้อง
อันเป็นวิการแห่งเหล็ก)

อยป€วี

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อยสฺส		วิกาโร		ป€วี		อยป€วี.	(อย	+	ป€วี)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์
	 ป€วี	อ.แผ่นดิน		วิกาโร	อันเป็นวิการ		อยสฺส	แห่งเหล็ก		อยป€วี	ช่ือว่าอยป€วี.	(แผ่นดินอันเป็นวิการ
แห่งเหล็ก)

มหาตาลกฺขนฺธปริมาโณ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
อยู่ภายใน	มีดังน้ี
	 ๑.	 มหนฺโต		จ		โส		ตาโล		จาติ		มหาตาโล.	(มหนฺต	+	ตาล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 มหนฺโต		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		โส	อ.อันใหญ่น้ัน		ตาโล		จ	เป็นตาลด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
มหาตาโล	ช่ือว่ามหาตาล.	(ต้นตาลใหญ่)
	 ๒.	 มหาตาลสฺส		ขนฺโธ		มหาตาลกฺขนฺโธ.	(มหาตาล	+	ขนฺธ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ขนฺโธ	 อ.ล�า	 	 มหาตาลสฺส	 แห่งต้นตาลใหญ่	 	 มหาตาลกฺขนฺโธ	 ช่ือว่ามหาตาลกฺขนฺธ.	 (ล�าแห่ง
ต้นตาลใหญ่)
	 ๓.	 มหาตาลกฺขนฺโธ		 ปริมาณ�		 ยสฺสาติ	 	มหาตาลกฺขนฺธปริมาโณ,		 อยสูโล.	 (มหาตาลกฺขนฺธ	 +	
ปริมาณ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 มหาตาลกฺขนฺโธ	อ.ล�าแห่งต้นตาลใหญ่		ปริมาณ�	เป็นประมาณ		ยสฺส		(อยสูลสฺส)	แห่งหลาวอัน
เป็นวิการแห่งเหล็ก		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		อยสูโล)	อ.หลาวอันเป็นวิการแห่งเหล็กน้ัน		มหา-
ตาลกฺขนฺธปริมาโณ	ช่ือว่ามหาตาลกฺขนฺธปริมาณ,	ได้แก่หลาวเหล็ก.	(มีล�าต้นตาลใหญ่เป็นประมาณ)
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อยสูโล  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อยสฺส		วิกาโร		สูโล		อยสูโล.	(อย	+	สูล)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	วิการศัพท์
	 สูโล	อ.หลาว		วิกาโร	อันเป็นวิการ		อยสฺส	แห่งเหล็ก		อยสูโล	ช่ือว่าอยสูล.	(หลาวอันเป็นวิการแห่ง
เหล็ก)

ปจฺฉิมภิตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปจฺฉิมา		จ		สา		ภิตฺติ		จาติ		ปจฺฉิมภิตฺติ.	(ปจฺฉิมา	+	ภิตฺติ)
	 ปจฺฉิมา		จ	อ.อันมีในภายหลังด้วย		สา	อ.อันมีในภายหลังน้ัน		ภิตฺติ		จ	เป็นฝาด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ปจฺฉิมภิตฺติ.	(ฝาอันมีในภายหลัง,	ฝาข้างหลัง,	ฝาทิศตะวันตก)	

ปิฏฺ€ิมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิฏฺ€ิยา		มชฺโฌ		ปิฏฺ€ิมชฺโฌ.	(ปิฏฺ€ิ	+	มชฺฌ)
	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		ปิฏฺ€ิยา	แห่งหลัง		ปิฏฺ€ิมชฺโฌ	ช่ือว่าปิฏฺ€ิมชฺฌ.	(กลางหลัง)

ปุรตฺถิมภิตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุรตฺถิมา		จ		สา		ภิตฺติ		จาติ		ปุรตฺถิมภิตฺติ.	(ปุรตฺถิมา	+	ภิตฺติ)
	 ปุรตฺถิมา		จ	อ.อันมีในทิศเบื้องหน้าด้วย		สา	อ.อันมีในทิศเบื้องหน้าน้ัน		ภิตฺติ		จ	เป็นฝาด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ปุรตฺถิมภิตฺติ.	(ฝาอันมีในทิศเบื้องหน้า,	ฝาทิศตะวันออก)

ทกฺขิณภิตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทกฺขิณา		จ		สา		ภิตฺติ		จาติ		ทกฺขิณภิตฺติ.	(ทกฺขิณา	+	ภิตฺติ)
	 ทกฺขิณา		จ	อ.เบื้องขวาด้วย		สา	อ.เบื้องขวาน้ัน		ภิตฺติ		จ	เป็นฝาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทกฺขิณ- 
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ภิตฺติ.	(ฝาเบื้องขวา)

ทกฺขิณปสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทกฺขิโณ		จ		โส		ปสฺโส		จาติ		ทกฺขิณปสฺโส.	(ทกฺขิณ	+	ปสฺส)
	 ทกฺขิโณ	 	 จ	 อ.เบื้องขวาด้วย	 	 โส	 อ.เบื้องขวาน้ัน	 	 ปสฺโส	 	 จ	 เป็นข้างด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ทกฺขิณปสฺโส	ช่ือว่าทกฺขิณปสฺส.	(ข้างเบื้องขวา)	

วามปสฺโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วาโม		จ		โส		ปสฺโส		จาติ		วามปสฺโส.	(วาม	+	ปสฺส)
	 วาโม	 	 จ	 อ.เบื้องซ้ายด้วย	 	 โส	 อ.เบื้องซ้ายน้ัน	 	 ปสฺโส	 	 จ	 เป็นข้างด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
วามปสฺโส	ช่ือว่าวามปสฺส.	(ข้างเบื้องซ้าย)

อตฺุตรภิตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุตฺตรา		จ		สา		ภิตฺติ		จาติ		อุตฺตรภิตฺติ.	(อุตฺตรา	+	ภิตฺติ)
	 อุตฺตรา		จ	อ.ด้านบนด้วย		สา	อ.ด้านบนน้ัน		ภิตฺติ		จ	เป็นฝาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อุตฺตรภิตฺติ	 
ช่ือว่าอุตฺตรภิตฺติ.	(ฝาด้านบน)

อโธภาโค

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อโธ		ภาโค		อโธภาโค.	(อโธ	+	ภาค)
	 ภาโค	อ.ส่วน		อโธ	ในเบื้องต�่า		อโธภาโค	ช่ือว่าอโธภาค.	(ส่วนในเบื้องต�่า)

เอตฺตกํ

	 เอต�		ปริมาณ�		อสฺสาติ		เอตฺตก�,		€าน�.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณ�	อ.ประมาณ		เอต�	เท่าน้ี		อสฺส		(€านสฺส)	แห่งที่น้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอตฺตก�	 
ช่ือว่าเอตฺตก,	ได้แก่ที่.	(อันมีประมาณเท่าน้ี)
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อลภิตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ลภิตฺวา		อลภิตฺวา.	(น	+	ลภิตฺวา)	
	 ลภิตฺวา	ได้แล้ว	น	หามิได้		อภลิตฺวา	ช่ือว่าอลภิตฺวา.	(ไม่ได้แล้ว)

หตฺถิราชกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 หตฺถี		จ		โส		ราชา		จาติ		หตฺถิราชา.	(หตฺถี	+	ราช)	วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
	 	 หตฺถี		จ	อ.ช้างด้วย		โส	อ.ช้างน้ัน		ราชา		จ	เป็นผู้พระราชาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		หตฺถิ- 
ราชา	ช่ือว่าหตฺถิราช.	(ช้างผู้พระราชา)
	 ๒.	 หตฺถิรญฺโญ		กาโล		หตฺถิราชกาโล.	(หตฺถิราช	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กาโล	อ.กาล		หตฺถิรญฺโญ		(อตฺตโน)	แห่งพระองค์	เป็นช้างผู้พระราชา		หตฺถิราชกาโล	ช่ือว่า 
หตฺถิราชกาล.	(กาลที่เป็นพญาช้าง)

มคฺคมุฬฺโห

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺเค		มุฬฺโห		มคฺคมุฬฺโห,		ปุริโส.	(มคฺค	+	มุฬฺห)
	 (ปุริโส)	อ.บุรุษ		มุฬฺโห	ผู้หลงแล้ว		มคฺเค	ในหนทาง		มคฺคมุฬฺโห	ช่ือว่ามคฺคมุฬฺห,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้หลง
แล้วในหนทาง,	ผู้หลงทาง)

อคฺคฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อคฺคญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		อคฺคฏฺ€าน�.	(อคฺค	+	€าน)
	 อคฺค�		จ	อ.ปลายด้วย		ต�	อ.ปลายน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อคฺคฏฺ€าน�	ช่ือว่า
อคฺคฏฺ€าน.	(ที่ปลาย)

มชฺฌิมฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 มชฺฌิมญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		มชฺฌิมฏฺ€าน�.	(มชฺฌิม	+	€าน)
	 มชฺฌิม�		จ	อ.อันมีในท่ามกลางด้วย		ต�	อ.อันมีในท่ามกลางน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		มชฺฌิมฏฺ€าน�	ช่ือว่ามชฺฌิมฏฺ€าน.	(ที่อันมีในท่ามกลาง,	ที่ท่ามกลาง)

ตติยวาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตติโย		จ		โส		วาโร		จาติ		ตติยวาโร.	(ตติย	+	วาร)
	 ตติโย		จ	อ.ที่สามด้วย		โส	อ.ที่สามน้ัน		วาโร		จ	เป็นวาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ตติยวาโร	 
ช่ือว่าตติยวาร.	(วาระที่สาม)

จกฺขุปโถ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จกฺขูน�		ปโถ		จกฺขุปโถ.	(จกฺขุ	+	ปถ)
	 ปโถ	อ.คลอง		จกฺขูน�	แห่งจักษุ	ท.		จกฺขุปโถ	ช่ือว่าจกฺขุปถ.	(คลองแห่งจักษุ)

ปวิฏฺ€ภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปวิฏฺ€สฺส		ภาโว		ปวิฏฺ€ภาโว.	(ปวิฏฺ€	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		ปวิฏฺ€สฺส		(เทวทตฺตสฺส)	แห่งพระเทวทัต	ผู้เข้าไปแล้ว		ปวิฏฺ€ภาโว	ช่ือว่าปวิฏฺ€-
ภาว.	(ความที่พระเทวทัตเป็นผู้เข้าไปแล้ว)

วิวรทสฺสี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 วิวร�		ปสฺสติ		สีเลนาติ		วิวรทสฺสี,		โปโส.	(วิวรสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	ณี
ปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		โปโส)	อ.บุรุษใด		ปสฺสติ	ย่อมเห็น		วิวร�	ซึ่งช่อง		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
โปโส)	อ.บุรุษน้ัน		วิวรทสฺสี	ช่ือว่าวิวรทสฺสี,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้เห็นช่องโดยปกติ)
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ขนฺติวาทิภูโต

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขนฺติวาที		ภูโต		ขนฺติวาทิภูโต,		พุทฺโธ.	(ขนฺติวาที	+	ภูต)
	 (พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้า		ขนฺติวาที	เป็นขันติวาที		ภูโต	เป็นแล้ว		ขนฺติวาทิภูโต	ช่ือว่าขนฺติวาทิภูต.	(เป็น
ขันติวาทีดาบสเป็นแล้ว)

กลาพุราชภูโต

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กลาพุราชา		ภูโต		กลาพุราชภูโต,		เทวทตฺโต.	(กลาพุราช	+	ภูต)
	 (เทวทตฺโต)	อ.พระเทวทัต		กลาพุราชา	เป็นพระราชาพระนามว่ากลาพุ		ภูโต	เป็นแล้ว		กลาพุราชภูโต	
ช่ือว่ากลาพุราชภูต.	(เป็นพระราชาพระนามว่ากลาพุเป็นแล้ว)

จุลฺลธมฺมปาลภูโต

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 จุลฺลธมฺมปาโล		ภูโต		จุลฺลธมฺมปาลภูโต,		พุทฺโธ.	(จุลฺลธมฺมปาล	+	ภูต)
	 (พุทฺโธ)	อ.พระพุทธเจ้า		จุลฺลธมฺมปาโล	เป็นจุลลธัมมปาละ		ภูโต	เป็นแล้ว		จุลฺลธมฺมปาลภูโต	ช่ือว่า
จุลฺลธมฺมปาลภูต.	(เป็นจุลลธัมมปาละเป็นแล้ว)	

มหาปตาปราชภูโต

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหาปตาปราชา		ภูโต		มหาปตาปราชภูโต,		เทวทตฺโต.	(มหาปตาปราช	+	ภูต)
	 (เทวทตฺโต)	 อ.พระเทวทัต	 	 มหาปตาปราชา	 เป็นพระราชาพระนามว่ามหาปตาปะ	 	 ภูโต	 เป็นแล้ว		 
มหาปตาปราชภูโต	ช่ือว่ามหาปตาปราชภูต.	(เป็นพระราชาพระนามว่ามหาปตาปะเป็นแล้ว)

หฏฺ€ตุฏฺโ€

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 หฏฺโ€		จ		โส		ตุฏฺโ€		จาติ		หฏฺ€ตุฏฺโ€,		มหาชโน.	(หฏฺ€	+	ตุฏฺ€)
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	 โส		(มหาชโน)	อ.มหาชนน้ัน		หฏฺโ€		จ	ร่าเริงแล้วด้วย		ตุฏฺโ€		จ	ยินดีแล้วด้วย		หฏฺ€ตุฏฺโ€	ช่ือว่า
หฏฺ€ตุฏฺ€,	ได้แก่มหาชน.	(ทั้งร่าเริงแล้วทั้งยินดีแล้ว)

ธชปตากกทลิโย

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ธชา		จ		ปตากา		จ		กทลิโย		จ		ธชปตากกทลิโย.	(ธช	+	ปตาก	+	กทลิ)
	 ธชา		จ	อ.ธง	ท.	ด้วย		ปตากา		จ	อ.ธงแผ่นผ้า	ท.	ด้วย		กทลิโย		จ	อ.ต้นกล้วย	ท.	ด้วย		 
ธชปตากกทลิโย	ช่ือว่าธชปตากกทลิ.	(ธงชัย	ธงแผ่นผ้า	และต้นกล้วย)

ปุณฺณฆโฏ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุณฺโณ		จ		โส		ฆโฏ		จาติ		ปุณฺณฆโฏ.	(ปุณฺณ	+	ฆฏ)
	 ปุณฺโณ		จ	อ.อันเต็มแล้วด้วย		โส	อ.อันเต็มแล้วน้ัน		ฆโฏ		จ	เป็นหม้อด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		
ปุณฺณฆโฏ	ช่ือว่าปุณฺณฆฏ.	(หม้อที่เต็มแล้ว)

สพฺพชโน

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺโพ		จ		โส		ชโน		จาติ		สพฺพชโน.	(สพฺพ	+	ชน)
	 สพฺโพ		จ	อ.ทั้งปวงด้วย		โส	อ.ทั้งปวงน้ัน		ชโน		จ	เป็นชนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน	สพฺพชโน	ช่ือว่า
สพฺพชน.	(ชนทั้งปวง)

อปฺปิโย

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปิโย		อปฺปิโย,		สพฺพชโน.	(น	+	ปิย)
	 (สพฺพชโน)	อ.ชนทั้งปวง		ปิโย	เป็นที่รัก		น	หามิได้		อปฺปิโย	ช่ือว่าอปฺปิย,	ได้แก่ชนทั้งปวง.	(ผู้ไม่เป็น
ที่รัก)
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ตุฏฺ€ภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตุฏฺ€สฺส		ภาโว		ตุฏฺ€ภาโว.	(ตุฏฺ€	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		ตุฏฺ€สฺส		(มหาชนสฺส)	แห่งมหาชน		ผู้ยินดีแล้ว		ตุฏฺ€ภาโว	ช่ือว่าตุฏฺ€ภาว.	(ความ
ที่มหาชนยินดีแล้ว)

อกณฺหเนตฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 กณฺหานิ		จ		ตานิ		เนตฺตานิ		จาติ		กณฺหเนตฺตานิ.	(กณฺห	+	เนตฺต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 กณฺหานิ		จ	อ.อันด�า	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันด�า	ท.	เหล่าน้ัน		เนตฺตานิ		จ	เป็นพระเนตร	ท.	ด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		กณฺหเนตฺตานิ	ช่ือว่ากณฺหเนตฺต.	(พระเนตรอันด�า)
	 ๒.	 นตฺถิ		กณฺหเนตฺตานิ		อสฺสาติ		อกณฺหเนตฺโต,		ปิงฺคโล.	(น	+	กณฺหเนตฺต)	นนิบาตบุพพบท- 
พหุพพีหิสมาส
	 	 กณฺหเนตฺตานิ	อ.พระเนตรอันด�า	ท.		อสฺส		(ปิงฺคลสฺส)	แห่งพระเจ้าปิงคละน้ัน		นตฺถิ	ย่อมไม่มี				
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปิงฺคโล)	อ.พระเจ้าปิงคละน้ัน		อกณฺหเนตฺโต	ช่ือว่าอกณฺหเนตฺต,	ได้แก่พระเจ้าปิงคละ.	
(ผู้มีพระเนตรไม่ด�า)	

ตปฺปนฏฺ€านํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตปฺปนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		ตปฺปนฏฺ€าน�.	(ตปฺปน	+	€าน)
	 ตปฺปน�	 	 จ	 อ.อันเดือดร้อนด้วย	 	 ต�	 อ.อันเดือดร้อนน้ัน	 	 €าน�	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ตปฺปนฏฺ€าน�	ช่ือว่าตปฺปนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่เดือดร้อน)

ปมาทวิหารี

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปมาเทน		วิหรติ		สีเลนาติ		ปมาทวิหารี,		ปุคฺคโล.	(ปมาทสทฺทูปปท	+	วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	
+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
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	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		วิหรติ	ย่อมอยู่		ปมาเทน	โดยประมาท		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		ปมาทวิหารี	ช่ือว่าปมาทวิหารี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้อยู่โดยความประมาทโดยปกติ)

กมฺมตปฺปนํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺเมน		ตปฺปน�		กมฺมตปฺปน�.	(กมฺม	+	ตปฺปน)
	 ตปฺปน�	อ.ความเดือดร้อน		กมฺเมน	เพราะกรรม		กมฺมตปฺปน�	ช่ือว่ากมฺมตปฺปน.	(ความเดือดร้อนเพราะ
กรรม)

โทมนสฺสมตฺตำ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โทมนสฺส�		มตฺตา		ยสฺสาติ		โทมนสฺสมตฺต�,		การณ�.	(โทมนสฺส	+	มตฺตา)
	 โทมนสฺส�	 อ.ความโทมนัส	 	 มตฺตา	 เป็นประมาณ	 	 ยสฺส	 	 (การณสฺส)	 แห่งเหตุใด	 	 (อตฺถิ)	 มี
อยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน	 	 (ต�	 	 การณ�)	 อ.เหตุน้ัน	 	 โทมนสฺสมตฺต�	 ช่ือว่าโทมนสฺสมตฺต,	 ได้แก่เหตุ.	 (มีความ 
โทมนัสเป็นประมาณ,	เพียงความโทมนัส,	สักว่าความโทมนัส)

ปรโลโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปโร		จ		โส		โลโก		จาติ		ปรโลโก.	(ปร	+	โลก)
	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปรโลโก	ช่ือว่าปรโลก.	
(โลกอื่น,	ปรโลก)

วิปากตปฺปนํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิปาเกน		ตปฺปน�		วิปากตปฺปน�.	(วิปาก	+	ตปฺปน)
	 ตปฺปน�	 อ.ความเดือดร้อน	 	 วิปาเกน	 เพราะกรรม	 	 วิปากตปฺปน�	 ช่ือว่าวิปากตปฺปน.	 (ความเดือดร้อน
เพราะวิบาก)
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อปายทุกฺขํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปาเย		ทุกฺข�		อปายทุกฺข�.	(อปาย	+	ทุกฺข)
	 ทุกฺข�	อ.ความทุกข์		อปาเย	ในอบาย		อปายทุกฺข�	ช่ือว่าอปายทุกฺข.	(ความทุกข์ในอบาย)

นานปฺปการํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปกาโร		ยสฺสาติ		นานปฺปการ�,		ปาปํ.	(นานา	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		ยสฺส		(ปาปสฺส)	แห่งบาปน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		
ปาปํ)	อ.บาปน้ัน		นานปฺปการ�	ช่ือว่านานปฺปการ,	ได้แก่บาป.	(มีประการต่างๆ)

วุตฺตปฺปการํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺโต		ปกาโร		ยสฺสาติ		วุตฺตปฺปการ�,		ตปฺปน�.	(วุตฺต	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		วุตฺโต	อันถูกกล่าวแล้ว		ยสฺส		(ตปฺปนสฺส)	แห่งความเดือดร้อนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		ตปฺปน�)	อ.ความเดือดร้อนน้ัน		วุตฺตปฺปการ�	ช่ือว่าวุตฺตปฺปการ,	ได้แก่ความเดือดร้อน.	
(มีประการอันถูกกล่าวแล้ว)

อปฺปมตฺตกำ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปฺปา		มตฺตา		ยสฺสาติ		อปฺปมตฺตก�,		ตปฺปน�.	(อปฺปา	+	มตฺตา)
	 มตฺตา	อ.ประมาณ		อปฺปา	อันน้อย		ยสฺส		(ตปฺปนสฺส)	แห่งความเดือดร้อนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิ
ติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		ตปฺปน�)	อ.ความเดือดร้อนน้ัน		อปฺปมตฺตก�	ช่ือว่าอปฺปมตฺตก,	ได้แก่ความเดือดร้อน.	(มี
ประมาณน้อย)
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คาถาปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสาน�		คาถาปริโยสาน�.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งคาถา		คาถาปริโยสาน�	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	(กาล
เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งคาถา,	เวลาจบคาถา)

โสตาปนฺนาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยส�		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)
	 โสตาปนฺโน	อ.พระโสดาบัน		อาทิ	 เป็นต้น		 เยส�		 (อริยปุคฺคลาน�)	แห่งพระอริยบุคคล	ท.	 เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(อริยปุคฺคลา)	อ.พระอริยบุคคล	ท.	เหล่าน้ัน		โสตาปนฺนาทโย	ช่ือว่าโสตาปนฺนาทิ,	ได้แก่
พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจาน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		วาจา)	
อ.วาจาน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี
ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		เทสนา)	อ.เทศนาน้ัน		สาตฺถิกา	ช่ือว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(ที่เป็นไป
กับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)





๑๓. สุมนำเทววีตฺถุ [๑๓]
สมุนาเทววีตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

สมุนาเทวีวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่นางสมุนาเทว ี (มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  
(วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

สมุนาเทววีตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๑๓. เรื่องนำงสุมนำเทวี

๑. “อิธ  นนฺทติ  เปจจฺ  นนฺทตีต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  สมุนาเทว ึ 
อารพฺภ  กเถส ิฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  สมุนาเทว ึ อารพฺภ  “อิธ  นนฺทติ  เปจจฺ  นนฺทตีต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  
กเถส ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  เชตวเน ในพระวหิารชือ่วา่เชตวนั   
อารพภฺ ทรงปรารภ  สมุนาเทวึ ซึง่นางสมุนาเทว ี กเถสิ ตรสัแลว้  อิม ํ ธมมฺเทสนํ 
ซึง่พระธรรมเทศนาน้ี  “อิธ  นฺนทติ  เปจจฺ  นนฺทตีติ วา่ “อธิ  นฺนทต ิ เปจฺจ  นนฺทต”ิ 
ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 พระศาสดาเมือ่ประทบัอยูท่ีพ่ระวหิารเชตวนั ทรงปรารภนางสมุนาเทว ีตรสัพระธรรม
เทศนาน้ีวา่ “อิธ  นฺนทติ  เปจจฺ  นนฺทติ” ดงัน้ีเป็นตน้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อธิ  นฺนทต ิ เปจฺจ  นนฺทต”ิ สรปูะ
ใน อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน กเถส ิ  เชตวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  สมุนาเทว ึ 
อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. สาวตฺถยิำ  ห ิ เทวสกิำ  อนาถปิณฺฑกิสฺส  เคเห  เทฺว  ภกฺิขสุหสฺสานิ  ภุ�ฺชนฺต,ิ  ตถา   
วสิาขาย  มหาอุปาสกิาย ฯ 

 สาวตฺถยิำ  ห ิ เทวสกิำ  อนาถปิณฺฑกิสฺส  เคเห  เทฺว  ภกฺิขสุหสฺสานิ  ภุ�ฺชนฺต,ิ  ตถา  (เทวสกิำ)   
วสิาขาย  มหาอุปาสกิาย  (เคเห  เทฺว  ภกฺิขสุหสฺสานิ  ภุ�ฺชนฺต)ิ ฯ

 หิ ดงัจะกลา่วโดยพสิดาร  ภิกฺขสุหสสฺานิ อ.พนัแหง่ภกิษุ ท.  เทวฺ สอง  ภญุชฺนฺติ 
ยอ่มฉนั  เคเห ในเรอืน  อนาถปิณฺฑิกสสฺ ของเศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  สาวตถิฺย ํ
ในเมอืงสาวตัถ ี เทวสิก ํทกุๆ วนั,  ตถา อ.เหมอืนอยา่งนัน้  (ภิกฺขสุหสสฺานิ) คอืวา่ 
อ.พนัแหง่ภกิษุ ท.  (เทวฺ) สอง  (ภญุชฺนฺติ) ยอ่มฉนั  (เคเห) ในเรอืน  วิสาขาย ของ
นางวสิาขา  มหาอปุาสิกาย ผูม้หาอุบาสกิา  (เทวสิก)ํ ทกุๆ วนั ฯ

 ความพสิดารวา่ ภกิษุ ๒,๐๐๐ รปู ยอ่มฉนัในเรอืนของทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐใีนเมอืง
สาวตัถทีกุๆ วนั เชน่กนั ภกิษุ ๒,๐๐๐ รปู ยอ่มฉนัในเรอืนของนางวสิาขามหาอุบาสกิา 
ทกุๆ วนั

 หศิพัท ์ วติถารโชตกะ  เทฺว วเิสสนะของ ภกฺิขสุหสฺสานิๆ สทุธกตัตาใน ภุ�ฺชนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สาวตฺถยิำ วสิยาธาระใน อนาถปิณฺฑกิสฺส  เทวสกิำ กริยิาวเิสสนะ 
ใน ภุ�ฺชนฺต ิ อนาถปิณฺฑกิสฺส สามสีมัพนัธะใน เคเหๆ วสิยาธาระใน ภุ�ฺชนฺต,ิ  ตถา  
กด็ ี ภกฺิขสุหสฺสานิ กด็ ีสทุธกตัตาใน ภุ�ฺชนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก เทฺว วเิสสนะ
ของ ภกฺิขสุหสฺสานิ  เทวสกิำ กริยิาวเิสสนะใน ภุ�ฺชนฺต ิ วสิาขาย สามสีมัพนัธะใน เคเห   
มหาอุปาสกิาย วเิสสนะของ วสิาขาย  เคเห วสิยาธาระใน ภุ�ฺชนฺต ิ  ตถา ววิรยิะใน  
วสิาขาย  มหาอุปาสกิาย  เคเห  เทฺว  ภกฺิขสุหสฺสานิ  ภุ�ฺชนฺติๆ  ววิรณะ ฯ 

 ............................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓. สาวตฺถยิ�ฺจ  โย  โย  ทานำ  ทาตุกาโม  โหต;ิ  โส  โส  เตสำ  อุภนฺินำ  โอกาสำ  ลภตฺิวา ว  

กโรต ิฯ 

 สาวตฺถยิ�ฺจ  โย  โย  (ปคฺุคโล)  ทานำ  ทาตุกาโม  โหต;ิ  โส  โส  (ปคฺุคโล)  เตสำ  อุภนฺินำ  (ชนานำ)  
โอกาสำ  ลภตฺิวา ว  กโรต ิฯ 
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 จ ก ็ โย  โย  (ปคุคฺโล) อ.บุคคลใดๆ  สาวตถิฺย ํในเมอืงสาวตัถ ี ทาตกุาโม เป็นผูใ้คร่
เพือ่อนัถวาย  ทานํ ซึง่ทาน  โหติ ยอ่มเป็น,  โส  โส  (ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้ๆ  ลภิตวฺาว  
ไดแ้ลว้เทยีว  โอกาส ํซึง่โอกาส  (ชนานํ) ของชน ท.  อภิุนฺนํ ทัง้สอง  เตส ํเหลา่นัน้  
กโรติ ยอ่มกระทำา ฯ

 ก ็ บุคคลใดๆ ในเมอืงสาวตัถมีคีวามประสงคจ์ะถวายทาน บุคคลนัน้ๆ ไดโ้อกาสของ
ชนทัง้สองเหลา่นัน้ จงึกระทำาได้

 จศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  โย สองบท วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สาวตฺถยิำ วสิยาธาระใน ปคฺุคโล  ทานำ อวตุตกมัมะใน ทาตุ-   
ทาตุกาโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  โส สองบท วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สุทธกตัตาใน กโรติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ กด็ ี  อุภนฺินำ กด็ ี วเิสสนะของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน  
โอกาสำๆ  อวตุตกมัมะใน ลภตฺิวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ลภตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน กโรต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔. “กกึารณาต ิฯ

 “กกึารณา  (โส  ปคฺุคโล  เตสำ  อุภนฺินำ  ชนานำ  โอกาสำ  ลภตฺิวา ว  กโรต)ิ”  อติ ิ (ปจฺุฉา) ฯ 

 (ปจุฉฺา) อ.อนัถาม  อิติ วา่  “(โส  ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  (ลภิตวฺาว) ไดแ้ลว้เทยีว   
(โอกาส)ํ ซึง่โอกาส  (ชนานํ) ของชน ท.  (อภิุนฺนํ) ทัง้สอง  (เตส)ํ เหลา่นัน้  (กโรติ) 
ยอ่มกระทำา  กึการณา เพราะเหตุอะไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 ถามวา่ “เพราะเหตุอะไร”

 “โส วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน กโรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กกึารณา 
เหตุใน กโรต ิ  เตสำ กด็ ี  อุภนฺินำ กด็ ีวเิสสนะของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน โอกาสำๆ   
อวตุตกมัมะใน ลภตฺิวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ลภตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรต”ิ  
อติศิพัท ์สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕. “ตุมฺหากำ  ทานคฺคำ  อนาถปิณฺฑโิก  วา  วสิาขา  วา  อาคตาต ิ ปุจฺฉตฺิวา,  “นาคตาต ิ 
วตฺุเต,  สตสหสฺสำ  วสฺิสชฺเชตฺวา  กตทานมฺปิ  “ก ึ ทานำ  นาเมตนฺต ิ ครหนฺต ิฯ

 “(ชนา)  ‘ตุมฺหากำ  ทานคฺคำ  อนาถปิณฺฑโิก  วา  วสิาขา  วา  อาคตาต ิ  ปจฺุฉตฺิวา,  “(อมฺหากำ   
ทานคฺคำ  อนาถปิณฺฑโิก  วา  วสิาขา  วา)  น  อาคตาต ิ  (วจเน  เตน  มหาชเนน)  วตฺุเต,   
(ปคฺุคเลน)  สตสหสฺสำ  วสฺิสชฺเชตฺวา  กตทานมฺปิ  ‘ก ึ  ทานำ  นาม  เอตำ’  อติ ิ  ครหนฺต”ิ  (อติ ิ  
วสฺิสชฺชนำ) ฯ

 (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้ (อิติ) วา่  “(ชนา) อ.ชน ท.  ปจุฉิฺตวฺา ถามแลว้  อิติ วา่  ‘อนาถ-
ปิณฺฑิโก  วา อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะหรอื  วิสาขา  วา หรอืวา่ อ.นางวสิาขา  
อาคตา มาแลว้  ทานคคฺ ํสูโ่รงแหง่ทาน  ตมุหฺาก ํ ของทา่น ท. หรอื?’  อิติ ดงัน้ี,  
(วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่ ‘อนาถปิณฺฑิโก  วา อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะหรอื  
วิสาขา  วา หรอืวา่ อ.นางวสิาขา  น  อาคตา ไมม่าแลว้  ทานคคฺ ํ สูโ่รงแหง่ทาน   
อมหฺาก ํของเรา ท.’  อิติ ดงัน้ี  (เตน  มหาชเนน) อนัมหาชนนัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  
ครหนฺติ ยอ่มตเิตยีน  (ปคุคฺเลน)  สตสหสสฺ ํ วิสสฺชเฺชตวฺา  กตทานมปิฺ แมซ้ึง่ทาน 
อนับุคคล สละแลว้ ซึง่แสนแหง่ทรพัย ์ กระทำาแลว้  อิติ วา่ ‘เอต ํ  ทานํ  นาม ชือ่ 
อ.ทานนัน่  กึ อะไร’  อิติ ดงัน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 แกว้า่ “พวกชนถามวา่ ‘อนาถบณิฑกิเศรษฐหีรอืนางวสิาขามาโรงทานของพวกทา่น
หรอื’ ดงัน้ี, เมือ่มหาชนกลา่ววา่ ‘อนาถบณิฑกิเศรษฐหีรอืนางวสิาขาไมไ่ดม้าโรงทาน
ของพวกเรา’ ดงัน้ี, ยอ่มตเิตยีนแมท้านทีบุ่คคลสละทรพัยต์ัง้แสนกระทำาวา่ ‘ทานนัน่
ชือ่อะไร’ ดงัน้ี

 ชนา สทุธกตัตาใน ครหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘อนาถปิณฺฑโิก กด็ ี วสิาขา กด็ ี 
สทุธกตัตาใน อาคตาๆ กติบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน ทานคฺคำๆ   
สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคตา  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั อนาถปิณฺฑโิก และ 
วสิาขา’  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ครหนฺต,ิ  ‘อนาถปิณฺฑโิก 
กด็ ี  วสิาขา กด็ ีสทุธกตัตาใน อาคตาๆ กติบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน  
ทานคฺคำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคตา  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั อนาถปิณฺฑโิก  
และ วสิาขา  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อาคตา’  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ  
ลกัขณกริยิา  เตน วเิสสนะของ มหาชเนนๆ อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  ปคฺุคเลน  
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อนภหิติกตัตาใน กต-  สตสหสฺสำ อวตุตกมัมะใน วสฺิสชฺเชตฺวาๆ สมานกาลกริยิา
ใน กต-  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั กตทานำๆ อวตุตกมัะใน ครหนฺต ิ ‘นามศพัท ์ 
ครหตัถโชตกะเขา้กบั ทานำ  เอตำ วเิสสนะของ ทานำๆ ลงิคตัถะ  กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ’   
อติศิพัท ์อาการะใน ครหนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๖.   อุโภปิ  ห ิ เต  ภกฺิขสุงฺฆสฺส  รจุ�ิฺจ  อนุจฺฉวกิกจฺิจานิ  จ  ชานนฺต ิฯ

 อุโภปิ  ห ิ เต  (ชนา)  ภกฺิขสุงฺฆสฺส  รจุ�ิฺจ  อนุจฺฉวกิกจฺิจานิ  จ  ชานนฺต ิฯ 

  หิ จรงิอยู ่ เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหลา่นัน้  อโุภปิ แมท้ัง้สอง  ชานนฺติ ยอ่มรู ้ รจึุ  จ  
ซึง่ความชอบใจดว้ย  อนุจฉฺวิกกิจจฺานิ  จ ซึง่กจิอนัสมควร ท. ดว้ย  ภิกฺขสุงฺฆสสฺ 
แหง่หมูแ่หง่ภกิษุ ฯ

 จรงิอยา่งนัน้ คนเหลา่นัน้แมท้ัง้สอง ยอ่มรูค้วามชอบใจและกจิทีส่มควรทัง้หลายของ
ภกิษุสงฆ์

 หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อุโภๆ กด็ ี เต กด็ ีวเิสสนะของ 
ชนาๆ สทุธกตัตาใน ชานนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขสุงฺฆสฺส สามสีมัพนัธะใน 
รจุ ึและ อนุจฺฉวกิกจฺิจานิ  รจุ ึกด็ ี อนุจฺฉวกิกจฺิจานิ กด็ ีอวตุตกมัมะใน ชานนฺต ิ จ สอง
ศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั รจุ ึและ อนุจฺฉวกิกจฺิจานิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๗. เตส ุ วหิรนฺเตส,ุ  ภกฺิข ู จตฺิตานุรปูเมว  ภุ�ฺชนฺต ิฯ 

 เตส ุ (ทฺวสี ุ ชเนส)ุ  วหิรนฺเตส,ุ  ภกฺิข ู จตฺิตานุรปํู  เอว  ภุ�ฺชนฺต ิฯ

  เตส ุ  (ทวีฺส ุ  ชเนส)ุ ครัน้เมือ่ชน ท. สอง เหลา่นัน้  วิหรนฺเตส ุ อยูอ่ยู,่  ภิกฺข ู 
อ.ภกิษุ ท.  ภญุชฺนฺติ ยอ่มฉนั  จิตตฺานุรปู ํ เอว ตามสมควรแก่จตินัน่เทยีว ฯ

 เมือ่พวกชนทัง้สองเหลา่นัน้อยูด่ว้ย พวกภกิษุยอ่มฉนัตามสมควรแก่จตินัน่แหละ

 เตส ุ กด็ ี  ทฺวสี ุ กด็ ี วเิสสนะของ ชเนสุๆ  ลกัขณะใน วหิรนฺเตสุๆ  ลกัขณกริยิา,   
ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน ภุ�ฺชนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจาก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั  
จตฺิตานุรปํูๆ กริยิาวเิสสนะใน ภุ�ฺชนฺต ิฯ
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๘. ตสฺมา  สพฺเพ  ทานำ  ทาตุกามา  เต  คเหตฺวา  คจฺฉนฺต ิฯ

 ตสฺมา  สพฺเพ  (ชนา)  ทานำ  ทาตุกามา  (หตฺุวา)  เต  (เทฺว  ชเน)  คเหตฺวา  คจฺฉนฺต ิฯ  

 ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  (ชนา) อ.ชน ท.  สพเฺพ ทัง้ปวง  ทาตกุามา เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนั
ถวาย  ทานํ ซึง่ทาน  (หตุวฺา) เป็นแลว้  คเหตวฺา พาเอาแลว้  เต  (เทวฺ  ชเน) ซึง่ชน 
ท. สอง เหลา่นัน้  คจฉฺนฺติ ยอ่มไป ฯ

 เพราะฉะนัน้ ชนทัง้หลายทัง้ปวงมคีวามประสงคจ์ะถวายทาน จงึพาเอาคนทัง้สอง
เหลา่นัน้ไป 

 ตสฺมา เหตวตัถะ  สพฺเพ วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน คจฺฉนฺติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ทานำ อวตุตกมัมะใน ทาตุ-  ทาตุกามา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน คเหตฺวา  เต กด็ ี  เทฺว กด็ ี วเิสสนะของ ชเนๆ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ  
สมานกาลกริยิาใน คจฺฉนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙. อติ ิ เต  อตฺตโน  ฆเร  ภกฺิข ู ปรวิสิตุิำ  น  ลภนฺต ิฯ

 อติ ิ เต  (เทฺว  ชนา)  อตฺตโน  ฆเร  ภกฺิข ู ปรวิสิตุิำ  น  ลภนฺต ิฯ 

  (ชนา) อ.ชน ท.  (เทวฺ) สอง  เต เหลา่นัน้  น  ลภนฺติ ยอ่มไมไ่ด ้ ปริวิสิตุ ํ เพือ่อนั
องัคาส  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท.  ฆเร ในเรอืน  อตตฺโน ของตน  อิติ ดว้ยประการฉะน้ี ฯ

 ชนทัง้สองคนเหลา่นัน้ ยอ่มไมไ่ดเ้พือ่ทีจ่ะองัคาสภกิษุทัง้หลายในเรอืนของตวัเอง ดว้ย
ประการฉะน้ี

 เต กด็ ี  เทฺว กด็ ี วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน ลภนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อติศิพัท ์ ปการตัถะ  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน ฆเรๆ วสิยาธาระใน ปรวิสิตุิำ  ภกฺิข ู 
อวตุตกมัมะใน ปรวิสิตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน ลภนฺต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ลภนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๐. ตโต  วสิาขา  “โก  นุ  โข  มม  �าเน  �ตฺวา  ภกฺิขสุงฺฆำ  ปรวิสิสฺิสตตี ิ อุปธาเรนฺต ี 
ปตฺุตสฺส  ธตีรำ  ทสฺิวา  ตำ  อตฺตโน  �าเน  �เปส ิฯ

 ตโต  วสิาขา  “โก  นุ  โข  มม  �าเน  �ตฺวา  ภกฺิขสุงฺฆำ  ปรวิสิสฺิสตตี ิ อุปธาเรนฺต ี ปตฺุตสฺส  ธตีรำ  
ทสฺิวา  ตำ  (ธตีรำ)  อตฺตโน  �าเน  �เปส ิฯ  

 ตโต ในลำาดบันัน้  วิสาขา อ.นางวสิาขา  อปุธาเรนฺตี ใครค่รวญอยู ่ อิติ วา่  “โก  นุ  
โข อ.ใครหนอแล  �ตวฺา ดำารงอยูแ่ลว้  �าเน ในตำาแหน่ง  มม ของเรา  ปริวิสิสสฺติ  
จกัองัคาส  ภิกฺขสุงฺฆ ํ ซึง่หมูแ่หง่ภกิษุ”  อิติ ดงัน้ี  ทิสวฺา เหน็แลว้  ธีตร ํ ซึง่ธดิา  
ปตุตฺสสฺ ของบุตร  �เปสิ ตัง้ไวแ้ลว้  ต ํ (ธีตร)ํ ซึง่ธดิานัน้  �าเน ในตำาแหน่ง  อตตฺโน  
ของตน ฯ     

 ในลำาดบันัน้ นางวสิาขาใครค่รวญอยูว่า่ “ใครกนัหนอ จะดำารงอยูใ่นตำาแหน่งของเรา 
องัคาสภกิษุสงฆ”์ เหน็ธดิาของบุตร จงึแต่งตัง้ธดิานัน้ไวใ้นตำาแหน่งของตวัเอง

 ตโต กาลสตัตม ี วสิาขา สทุธกตัตาใน �เปสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “โก สทุธกตัตา
ใน ปรวิสิสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นุศพัท ์สงักปัปตัถะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  
มม สามสีมัพนัธะใน �าเนๆ วสิยาธาระใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปรวิสิสฺิสต ิ ภกฺิข-ุ
สงฺฆำๆ  อวตุตกมัมะใน ปรวิสิสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อุปธาเรนฺตีๆ  อพัภนัตรกริยิา
ของ วสิาขา  ปตฺุตสฺส สามสีมัพนัธะใน ธตีรำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิา 
ใน �เปส ิ  ตำ วเิสสนะของ ธตีรำๆ  อวตุตกมัมะใน �เปส ิ  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน  
�าเน ๆ วสิยาธาระใน �เปส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๑. สา  ตสฺสา  นิเวสเน  ภกฺิขสุงฺฆำ  ปรวิสิต ิฯ
 สา  (ธตีา)  ตสฺสา  (วสิาขาย)  นิเวสเน  ภกฺิขสุงฺฆำ  ปรวิสิต ิฯ 

  สา  (ธีตา) อ.ธดิานัน้  ปริวิสติ ยอ่มองัคาส  ภิกฺขสุงฺฆ ํซึง่หมูแ่หง่ภกิษุ  นิเวสเน ใน
เรอืนเป็นทีอ่ยู ่ ตสสฺา  (วิสาขาย) ของนางวสิาขานัน้ ฯ

 ธดิานัน้ กอ็งัคาสภกิษุสงฆใ์นเรอืนทีอ่ยูข่องนางวสิาขานัน้

 สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตาใน ปรวิสิติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะ
ของ วสิาขายๆ สามสีมัพนัธะใน นิเวสเนๆ วสิยาธาระใน ปรวิสิต ิ  ภกฺิขสุงฺฆำ อวตุต- 
กมัมะใน ปรวิสิต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒. อนาถปิณฺฑโิกปิ  มหาสภุทฺทำ  นาม  เชฏฺ�ธตีรำ  �เปส ิฯ 

  อนาถปิณฺฑิโกปิ แม ้อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  �เปสิ ตัง้ไวแ้ลว้  เชฏฺ�ธีตร ํซึง่
ธดิาผูเ้จรญิทีส่ดุ  มหาสภุททฺ ํ นาม ชือ่วา่นางมหาสภุทัทา ฯ

 แมท้า่นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีกแ็ต่งตัง้ธดิาคนโตชือ่วา่นางมหาสภุทัทา

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อนาถปิณฺฑโิกๆ สทุธกตัตาใน �เปสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั มหาสภุทฺทำๆ  วเิสสนะของ เชฏฺ�ธตีรำๆ  
อวตุตกมัมะใน �เปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓. สา  ห ิ  ภกฺิขนูำ  เวยฺยาวจฺจำ  กโรนฺต ี  ธมฺมำ  สณุนฺต ี  โสตาปนฺนา  หตฺุวา  ปตกุิลำ   

อคมาส ิฯ

 สา  ห ิ (มหาสภุทฺทา)  ภกฺิขนูำ  เวยฺยาวจฺจำ  กโรนฺต ี ธมฺมำ  สณุนฺต ี โสตาปนฺนา  หตฺุวา  ปตกุิลำ   
อคมาส ิฯ

 หิ ก ็  สา  (มหาสภุททฺา) อ.นางมหาสภุทัทานัน้  กโรนฺตี กระทำาอยู ่  เวยยฺาวจจฺ ํ 
ซึง่การขวนขวาย  ภิกฺขนํู แก่ภกิษุ ท.  สณุนฺตี ฟังอยู ่ ธมมฺ ํซึง่ธรรม  โสตาปนฺนา 
เป็นพระโสดาบนั  หตุวฺา เป็นแลว้  อคมาสิ ไดไ้ปแลว้  ปติกลุ ํสูต่ระกลูแหง่สาม ีฯ
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 กน็างมหาสภุทัทานัน้ ทำาการขวนขวายแก่ภกิษุทัง้หลาย ฟังธรรมอยู ่เป็นพระโสดาบนั 
แลว้ไดไ้ปสูต่ระกลูสามี

 หศิพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  สา วเิสสนะของ มหาสภุทฺทาๆ สทุธกตัตาใน อคมาสิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขนูำ สมัปทานใน กโรนฺต ี เวยฺยาวจฺจำ อวตุตกมัมะใน กโรนฺตีๆ   
อพัภนัตรกริยิาของ มหาสภุทฺทา  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน สณุนฺตีๆ  อพัภนัตรกริยิาของ 
มหาสภุทฺทา  โสตาปนฺนา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อคมาส ิ  ปตกุิลำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน อคมาส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔. ตโต  จลฺุลสภุทฺทำ  �เปส ิฯ

 ตโต  (อนาถปิณฺฑโิก)  จลฺุลสภุทฺทำ  �เปส ิฯ

 ตโต ในลำาดบันัน้  (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  �เปสิ ตัง้ไวแ้ลว้  
จลฺุลสภุททฺ ํซึง่นางจลุสภุทัทา ฯ

 ลำาดบันัน้ อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีตัง้นางจลุสภุทัทา

 ตโต กาลสตัตม ี อนาถปิณฺฑโิก สทุธกตัตาใน �เปสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  จลฺุลสภุทฺทำ  
อวตุตกมัมะใน �เปส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๕. สาปิ  ตเถว  กโรนฺต ี โสตาปนฺนา  หตฺุวา  ปตกุิลำ  คตา ฯ

 สาปิ  (จลฺุลสภุทฺทา)  ตถา  เอว  กโรนฺต ี โสตาปนฺนา  หตฺุวา  ปตกุิลำ  คตา ฯ 

  สาปิ  (จลฺุลสภุททฺา) อ.นางจลุสภุทัทาแมน้ัน้  กโรนฺตี กระทำาอยู ่ ตถา  เอว เหมอืน
อยา่งนัน้นัน่เทยีว  โสตาปนฺนา เป็นพระโสดาบนั  หตุวฺา เป็นแลว้  คตา ไปแลว้   
ปติกลุ ํสูต่ระกลูของสาม ีฯ

 แมน้างจลุสภุทัทานัน้ ทำาเหมอืนอยา่งนัน่แหละ เป็นพระโสดาบนั แลว้ไปสูต่ระกลูสาม ี
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 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั สาๆ วเิสสนะของ จลฺุลสภุทฺทาๆ สทุธกตัตาใน คตาๆ  
กติบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ กริยิาวเิสสนะใน กโรนฺตีๆ  
อพัภนัตรกริยิาของ จลฺุลสภุทฺทา  โสตาปนฺนา วกิตกิตัตาใน หุตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
คตา  ปตกุิลำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คตา ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๖. อถ  สมุนาเทว ึ นาม  กนิฏฺ�ธตีรำ  �เปส ิฯ

 อถ  (อนาถปิณฺฑโิก)  สมุนาเทว ึ นาม  กนิฏฺ�ธตีรำ  �เปส ิฯ  

 อถ ครัง้นัน้  (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  �เปสิ ตัง้ไวแ้ลว้  กนิฏฺ�-
ธีตร ํซึง่ธดิาผูน้้อยทีส่ดุ  สมุนาเทวึ  นาม ชือ่วา่สมุนาเทว ีฯ

 ทนีัน้ อนาถบณิฑกิเศรษฐแีต่งตัง้ธดิาคนเลก็ชือ่วา่นางสมุนาเทวี

 อถ กาลสตัตม ี อนาถปิณฺฑโิก สทุธกตัตาใน �เปสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์
สญัญาโชตกะเขา้กบั สมุนาเทวึๆ  วเิสสนะของ กนิฏฺ�ธตีรำๆ  อวตุตกมัมะใน �เปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗. สา  ปน  ธมฺมำ  สตฺุวา  สกทาคามผิลำ  ปตฺวา  กุมารกิา ว  หุตฺวา  ตถารเูปน  อผาสเุกน  

อาตุรา  อาหารปุจฺเฉทำ  กตฺวา  ปิตรำ  ทฏฺ�ุกามา  หตฺุวา  ปกฺโกสาเปส ิฯ  

 สา  ปน  (สมุนาเทว)ี  ธมฺมำ  สตฺุวา  สกทาคามผิลำ  ปตฺวา  กุมารกิา ว  หตฺุวา  ตถารเูปน   
อผาสเุกน  อาตุรา  (หตฺุวา)  อาหารปุจฺเฉทำ  กตฺวา  ปิตรำ  ทฏฺ�ุกามา  หตฺุวา  (ปคฺุคลำ)   
ปกฺโกสาเปส ิฯ

 ปน ก ็ สา  (สมุนาเทวี) อ.นางสมุนาเทวนีัน้  สตุวฺา ฟังแลว้  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  ปตวฺา 
บรรลุแลว้  สกทาคามิผล ํซึง่สกทาคามผิล  กมุาริกาว เป็นนางกุมารกิาเทยีว  หตุวฺา 
เป็นแลว้  อาตรุา เป็นผูก้ระสบักระสา่ย  อผาสเุกน เพราะความไมผ่าสกุ  ตถารเูปน  
อนัมอียา่งนัน้เป็นรปู  กตวฺา กระทำาแลว้  อาหารปุจเฺฉท ํซึง่การเขา้ไปตดัซึง่อาหาร  
ทฏฺ�กุามา เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเหน็  ปิตร ํซึง่บดิา  หตุวฺา เป็นแลว้  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  
ปกฺโกสาเปสิ ใหร้อ้งเรยีกแลว้ ฯ
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 กน็างสมุนาเทวนีัน้ฟังธรรม บรรลุสกทาคามผิล เป็นนางกุมารกิาเทา่นัน้ เป็นผูก้ระ
สบักระสา่ยเพราะความไมผ่าสกุเหน็ปานนัน้ ทำาการตดัอาหาร มคีวามประสงคจ์ะเหน็
บดิา จงึใชใ้หค้นไปเรยีก

 ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  สา วเิสสนะของ สมุนาเทวีๆ  เหตุกตัตาใน ปกฺโกสาเปสิๆ   
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปตฺวา   
สกทาคามผิลำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั กุมารกิาๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  ตถารเูปน 
วเิสสนะของ อผาสเุกนๆ เหตุใน อาตุราๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
กตฺวา  อาหารปุจฺเฉทำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  ปิตรำ อวตุต- 
กมัมะใน ทฏฺ�-ุ ทฏฺ�กุามา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺโกสาเปส ิ 
ปคฺุคลำ การติกมัมะใน ปกฺโกสาเปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘. โส  เอกสฺม ึ ทานคฺเค  ตสฺสา  สาสนำ  สตฺุวา ว  อาคนฺตฺวา  “ก ึ อมฺม  สมุเนต ิ อาห ฯ

 โส  (อนาถปิณฺฑโิก)  เอกสฺม ึ ทานคฺเค  ตสฺสา  (สมุนาเทวยิา)  สาสนำ  สตฺุวา ว  อาคนฺตฺวา  “ก ึ 
อมฺม  สมุเนต ิ อาห ฯ

 โส  (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะนัน้  สตุวฺาว ฟังแลว้เทยีว  สาสนํ 
ซึง่ขา่วสาสน์  ตสสฺา  (สมุนาเทวิยา) ของนางสมุนาเทวนีัน้  ทานคเฺค ในโรงแหง่ทาน  
เอกสมึฺ แหง่หน่ึง  อาคนฺตวฺา มาแลว้  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อมมฺ  สมุเน แน่ะ
แมส่มุนา  กึ อ.อะไร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐพีอฟังขา่วสาสน์ของนางสมุนาเทวทีีโ่รงทานแหง่หน่ึง กม็า หา 
แลว้กลา่ววา่ “แน่ะแมส่มุนา มอีะไรหรอื?” 

 โส วเิสสนะของ อนาถปิณฺฑโิกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกสฺม ึ 
วเิสสนะของ ทานคฺเคๆ วสิยาธาระใน สตฺุวา  ตสฺสา วเิสสนะของ สมุนาเทวยิาๆ  
สามสีมัพนัธะใน สาสนำๆ อวตุตกมัมะใน สตฺุวา  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั สตฺุวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “อมฺม วเิสสนะของ สมุเนๆ 
อาลปนะ  ก ึปจุฉนตัถลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
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๑๙. สา  ปิตรำ  อาห  “ก ึ กนิฏฺ�ภาตกิาต ิฯ  

 สา  (สมุนาเทว)ี  ปิตรำ  อาห  “ก ึ กนิฏฺ�ภาตกิาต ิฯ

 สา  (สมุนาเทวี) อ.นางสมุนาเทวนีัน้  อาห กลา่วแลว้  ปิตร ํกะบดิา  อิติ วา่  “กนิฏฺ�- 
ภาติก ดกู่อนน้องชายผูน้้อยทีส่ดุ  กึ อ.อะไร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางสมุนาเทวนีัน้กลา่วกบับดิาวา่ “อะไร น้องชาย”

 สา วเิสสนะของ สมุนาเทวีๆ  สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปิตรำ อกถติ-
กมัมะใน อาห  “กนิฏฺ�ภาตกิ อาลปนะ  กศึพัท ์ปจุฉนตัถลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน  
อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐. “วปิปฺลปส ิ อมฺมาต ิฯ

 (อนาถปิณฺฑโิก)  “(ตฺวำ)  วปิปฺลปส ิ อมฺมาต ิ (อาห) ฯ

   (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อมมฺ แน่ะ
แม ่ (ตวฺ)ํ อ.เธอ  วิปปฺลปสิ ยอ่มเพอ้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อนาถบณิฑกิเศรษฐกีลา่ววา่ “เธอยอ่มเพอ้หรอื แม”่

 อนาถปิณฺฑโิก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวำ สทุธ-
กตัตาใน วปิปฺลปสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑. “น  วปิปฺลปาม ิ กนิฏฺ�ภาตกิาต ิฯ 
 (สมุนาเทว)ี  “(อหำ)  น  วปิปฺลปาม ิ กนิฏฺ�ภาตกิาต ิ (อาห) ฯ

  (สมุนาเทวี) อ.นางสมุนาเทว ี (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “กนิฏฺ�ภาติก ดกู่อนน้อง
ชายผูน้้อยทีส่ดุ  (อห)ํ อ.เรา  วิปปฺลปามิ ยอ่มเพอ้  น หามไิด”้  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางสมุนาเทวกีลา่ววา่ “เรามไิดเ้พอ้ น้องชาย”
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 สมุนาเทว ีสทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กนิฏฺ�ภาตกิ อาลปนะ  อหำ 
สทุธกตัตาใน วปิปฺลปามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒. “ภายส ิ อมฺมาต ิฯ 

 (อนาถปิณฺฑโิก)  “(ตฺวำ)  ภายส ิ อมฺมาต ิ (อาห) ฯ

  (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อมมฺ แน่ะ
แม ่ (ตวฺ)ํ อ.เธอ  ภายสิ ยอ่มกลวัหรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อนาถบณิฑกิเศรษฐกีลา่ววา่ “เธอยอ่มกลวัหรอื แม”่

 อนาถปิณฺฑโิก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวำ สทุธ-
กตัตาใน ภายสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓. “น  ภายาม ิ กนิฏฺ�ภาตกิาต ิฯ

 (สมุนาเทว)ี  “(อหำ)  น  ภายาม ิ กนิฏฺ�ภาตกิาต ิ (อาห) ฯ

   (สมุนาเทวี) อ.นางสมุนาเทว ี (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “กนิฏฺ�ภาติก ดกู่อนน้อง
ชายผูน้้อยทีส่ดุ  (อห)ํ อ.เรา  ภายามิ ยอ่มกลวั  น หามไิด”้  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางสมุนาเทวกีลา่ววา่ “เรามไิดก้ลวั น้องชาย”

 สมุนาเทว ีสทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กนิฏฺ�ภาตกิ อาลปนะ  อหำ 
สทุธกตัตาใน ภายามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๔. เอตฺตกำ  วตฺวาเยว  ปน  สา  กาลมกาส ิฯ

 เอตฺตกำ  (วจนำ)  วตฺวา  เอว  ปน  สา  (สมุนาเทว)ี  กาลำ  อกาส ิฯ

   ปน ก ็ สา  (สมุนาเทวี) อ.นางสมุนาเทว ี วตวฺา  เอว ครัน้กลา่วแลว้  เอตตฺก ํ (วจนํ) 
ซึง่คำา อนัมปีระมาณเทา่น้ีนัน่เทยีว  อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ ฯ

 กน็างสมุนาเทวนีัน้ ครัน้กลา่วคำามปีระมาณเทา่น้ีนัน่แหละ กเ็สยีชวีติลง

 ปนศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  สา วเิสสนะของ สมุนาเทวีๆ  สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตฺตกำ วเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะใน วตฺวา  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั วตฺวาๆ ลกัขณตัถะ  กาลำ อวตุตกมัมะใน อกาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๕. โส  โสตาปนฺโนปิ  สมาโน  เสฏฺ�ี  ธตีร ิ อุปปฺนฺนโสกำ  อธวิาเสตุำ  อสกฺโกนฺโต  ธตุี  สรรี-

กจฺิจำ  กาเรตฺวา  โรทนฺโต  สตฺถุ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา,  “ก ึ คหปต ิ ทกฺุข ี ทมฺุมโน  อสฺสมุโุข  
รทุมาโน  อาคโตสตี ิ วตฺุเต,  “ธตีา  เม  ภนฺเต  สมุนาเทว ี กาลกตาต ิ อาห ฯ 

 โส  โสตาปนฺโนปิ  สมาโน  เสฏฺ�ี  ธตีร ิ  อุปปฺนฺนโสกำ  อธวิาเสตุำ  อสกฺโกนฺโต  (ปคฺุคลำ)  ธตุี   
สรรีกจฺิจำ  กาเรตฺวา  โรทนฺโต  สตฺถุ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา,  “(ตฺวำ)  ก ึ คหปต ิ ทกฺุข ี ทมฺุมโน  อสฺสมุโุข  
(หตฺุวา)  รทุมาโน  อาคโตสตี ิ (วจเน  สตฺถารา)  วตฺุเต,  “ธตีา  เม  ภนฺเต  สมุนาเทว ี กาลกตา  
(โหต)ิ”  อติ ิ อาห ฯ

  โส  เสฏฺ�ี อ.เศรษฐนีัน้  โสตาปนฺโนปิ แมเ้ป็นพระโสดาบนั  สมาโน มอียู ่ อสกฺโกนฺโต  
ไมอ่าจอยู ่ ธีตริ  อปุปฺนฺนโสก ํ อธิวาเสตุ ํเพือ่อนั ยงัความโศกอนัเกดิขึน้แลว้ ในธดิา 
ใหอ้ยูท่บั  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  กาเรตวฺา ใหก้ระทำาแลว้  สรีรกิจจฺ ํ ซึง่กจิดว้ยสรรีะ   
ธีต ุของธดิา  โรทนฺโต รอ้งไหอ้ยู ่ คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  สตถฺ ุของพระ
ศาสดา,  (วจเน) ครัน้เมือ่พระดำารสั  อิติ วา่  “คหปติ ดกู่อนคฤหบด ี (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
ทกฺุขี เป็นผูม้คีวามทกุข ์ ทมุมฺโน เป็นผูม้ใีจอนัโทษประทษุรา้ยแลว้  อสสฺมุโุข เป็นผู้
มหีน้าอนัเตม็แลว้ดว้ยนำ้าตา  (หตุวฺา) เป็นแลว้  รทุมาโน รอ้งไหอ้ยู ่ อาคโต เป็นผูม้า
แลว้  อสิ ยอ่มเป็น  กึ เพราะเหตุอะไร?”  อิติ ดงัน้ี  (สตถฺารา) อนัพระศาสดา  วตุเฺต 
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ตรสัแลว้,  อาห กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ธีตา อ.ธดิา  เม 
ของขา้พระองค ์  สมุนาเทวี ชือ่วา่สมุนาเทว ี  กาลกตา เป็นผูม้กีาละอนักระทำาแลว้  
(โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เศรษฐนีัน้ แมเ้ป็นถงึพระโสดาบนั กไ็มส่ามารถทีจ่ะอดกลัน้ความเศรา้โศกทีเ่กดิขึน้
ในธดิาได ้ ใหค้นชว่ยทำาสรรีกจิของธดิาเสรจ็แลว้ รอ้งไหไ้ปยงัสำานกัของพระศาสดา, 
เมือ่พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนคฤหบด ีทา่นเป็นผูม้คีวามทกุข ์เสยีใจ มนีำ้าตานองหน้า 
รอ้งไหม้าแลว้เพราะเหตุอะไร” จงึกราบทลูวา่ “ธดิาของขา้พระองคช์ือ่สมุนาเทว ี เสยี
ชวีติแลว้ พระเจา้ขา้”

 โส วเิสสนะของ เสฏฺ�ีๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะ 
เขา้กบั โสตาปนฺโนๆ วกิตกิตัตาใน สมาโนๆ วเิสสนะของ เสฏฺ�ี  ธตีร ิวสิยาธาระใน 
อุปปฺนฺน-  อุปปฺนฺนโสกำ การติกมัมะใน อธวิาเสตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ  
อพัภนัตรกริยิาของ เสฏฺ�ี  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน กาเรตฺวา  ธตุี สามสีมัพนัธะใน  
สรรีกจฺิจำ อวตุตกมัมะใน กาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โรทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
เสฏฺ�ี สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน อาห  “คหปต ิอาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึเหตุใน 
อส ิ  ทกฺุข ีกด็ ี  ทมฺุมโน กด็ ี  อสฺสมุโุข กด็ ีวกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน  
รทุมาโนๆ อพัภนัตรกริยิาของ ตฺวำ  อาคโต วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ 
ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  สตฺถารา อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “ภนฺเต อาลปนะ   
ธตีา สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน ธตีา  สมุนาเทว ี
สญัญาวเิสสนะของ ธตีา  กาลกตา วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๖. “อถ  กสฺมา  โสจส,ิ  นนุ  สพฺเพสำ  เอกำสกิำ  มรณนฺต ิฯ

 (สตฺถา)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตฺวำ)  กสฺมา  โสจส,ิ  นนุ  สพฺเพสำ  (สตฺตานำ)  เอกำสกิำ  (โหต)ิ   
มรณนฺต ิ (อาห) ฯ

   (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “อถ  (ภาเว) ครัน้เมือ่ความเป็น
อยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  โสจสิ ยอ่มเศรา้โศก  กสมฺา เพราะเหตุอะไร?,  
มรณํ อ.ความตาย  สพเฺพส ํ (สตตฺานํ) ของสตัว ์ท. ทัง้ปวง  เอกสิํก ํเป็นสภาพเป็น
ไปโดยสว่นเดยีว  (โหติ) ยอ่มเป็น  นนุ มใิชห่รอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “เมือ่เป็นเชน่นัน้ ทา่นยอ่มเศรา้โศกเพราะเหตุอะไร? ความตาย
ของสรรพสตัว ์เป็นสภาพเป็นไปโดยสว่นเดยีวมใิชห่รอื?”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะ 
ใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน โสจสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺมา เหตุ 
ใน โสจส,ิ  มรณำ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นนุศพัท ์ ปจุฉนตัถะ   
สพฺเพสำ วเิสสนะของ สตฺตานำๆ สามสีมัพนัธะใน มรณำ  เอกำสกิำ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๗. “ชานาเมตำ  ภนฺเต,  เอวรปูา  ปน  เม  หโิรตฺตปปฺสมฺปนฺนา  ธตีา,  สา  มรณกาเล  

สต ึ ปจฺจปุฏฺ�าเปตุำ  อสกฺโกนฺต ี วปิปฺลปมานา  มตา:  เตน  เม  อนปปฺกำ  โทมนสฺสำ   
อุปปฺชฺชตตี ิฯ 

 (อนาถปิณฺฑโิก)  “(อหำ)  ชานาม ิ เอตำ  (การณำ)  ภนฺเต,  เอวรปูา  ปน  เม  หโิรตฺตปปฺสมฺปนฺนา   
ธตีา,  สา  (ธตีา)  มรณกาเล  สต ึ ปจฺจปุฏฺ�าเปตุำ  อสกฺโกนฺต ี วปิปฺลปมานา  มตา:  เตน  เม   
อนปปฺกำ  โทมนสฺสำ  อุปปฺชฺชตตี ิ (อาห) ฯ

  (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต  
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  (อห)ํ อ.ขา้พระองค ์  ชานามิ ยอ่มทราบ  เอต ํ  การณํ ซึง่
เหตุนัน่,  ปน แต่วา่  ธีตา อ.ธดิา  หิโรตตฺปปฺสมปฺนฺนา ผูถ้งึพรอ้มแลว้ดว้ยหริแิละ
โอตตปัปะ  เม ของขา้พระองค ์  เอวรปูา ผูม้อียา่งน้ีเป็นรปู,  สา  ธีตา อ.ธดิานัน้   
อสกฺโกนฺตี ไมอ่าจอยู ่  สตึ  ปจจฺปุฏฺ�าเปตุ ํ เพือ่อนั ยงัสต ิ ใหเ้ขา้ไปตัง้ไวเ้ฉพาะ   
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มรณกาเล ในกาลเป็นทีต่าย  วิปปฺลปมานา เพอ้อยู ่ มตา ตายแลว้,  เตน เพราะเหตุ
นัน้  โทมนสสฺ ํอ.ความโทมนสั  อนปปฺก ํอนัมใิชน้่อย  อปุปฺชชฺติ ยอ่มเกดิขึน้  เม แก่- 
ขา้พระองค”์  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อนาถบณิฑกิเศรษฐกีราบทลูวา่ “ขา้พระองคย์อ่มทราบขอ้นัน้ พระเจา้ขา้, แต่ธดิาผูถ้งึ
พรอ้มดว้ยหริแิละโอตตปัปะผูเ้หน็ปานน้ีของขา้พระองค ์ในมรณกาล นางไมส่ามารถที่
เขา้ไปตัง้สตไิวไ้ด ้บน่เพอ้ แลว้เสยีชวีติไป เพราะฉะนัน้ ความโทมนสัมใิชน้่อยจงึเกดิ
ขึน้แก่ขา้พระองค”์

 อนาถปิณฺฑโิก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ สทุธ- 
กตัตาใน ชานามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตำ วเิสสนะของ การณำๆ อวตุตกมัมะใน 
ชานาม,ิ  ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ  เอวรปูา กด็ ี หโิรตฺตปปฺสมฺปนฺนา กด็ ีวเิสสนะของ  
ธตีาๆ ลงิคตัถะ  เม สามสีมัพนัธะใน ธตีา,  สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตาใน มตาๆ  
กติบทกตัตุวาจก  มรณกาเล กาลสตัตมใีน อสกฺโกนฺต ี  สต ึ การติกมัมะใน  
ปจฺจปุฏฺ�าเปตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺโกนฺตีๆ  กด็ ี  วปิปฺลปมานา กด็ ี อพัภนัตร-
กริยิาของ ธตีา,  เตน เหตวตัถะ  อนปปฺกำ วเิสสนะของ โทมนสฺสำๆ  สทุธกตัตาใน  
อุปปฺชฺชติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สมัปทานใน อุปปฺชฺชต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ     

 ...............................................................................................................................
๒๘. “ก ึ ปน  ตาย  กถติำ  มหาเสฏฺ�ีต ิฯ 

 (สตฺถา)  “ก ึ ปน  (วจนำ)  ตาย  (ธตีรา)  กถติำ  มหาเสฏฺ�ีต ิ (อาห) ฯ

  (สตถฺา) อ.พระศาสดา (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่ “มหาเสฏฺ�ิ ดกู่อนมหาเศรษฐ ี ปน ก ็ 
(วจนํ) อ.คำา  กึ อะไร  ตาย  (ธีตรา) อนัธดิานัน้  กถิต ํกลา่วแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ทา่นมหาเศรษฐ ีกค็ำาพดูอะไรทีธ่ดิานัน้กลา่วไว”้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “มหาเสฏฺ�ิ อาลปนะ  ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  ก ึวเิสสนะของ วจนำๆ วตุตกมัมะใน กถติำๆ  กติบทกมัมวาจก  ตาย 
วเิสสนะของ ธตีราๆ อนภหิติกตัตาใน กถติำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๙. “อหำ  ตำ  ภนฺเต  ‘ก ึ อมฺม  สมุเนต ิ อามนฺเตส,ึ  อถ  มำ  อาห  ‘ก ึ กนิฏฺ�ภาตกิาต;ิ  ตโต  
‘วปิปฺลปส ิ  อมฺมาต ิ  วตฺุเต,  ‘น  วปิปฺลปาม ิ  กนิฏฺ�ภาตกิาต;ิ  ‘ภายส ิ  อมฺมาต,ิ ‘น   
ภายาม ิ กนิฏฺ�ภาตกิาต;ิ  เอตฺตกำ  วตฺวา  กาลมกาสตี ิฯ

 (อนาถปิณฺฑโิก)  “อหำ  ตำ  (ธตีรำ)  ภนฺเต  ‘ก ึ อมฺม  สุมเนต ิ อามนฺเตส,ึ  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (สา  
ธตีา)  มำ  อาห  ‘ก ึ กนิฏฺ�ภาตกิาต;ิ  ตโต  ‘(ตฺวำ)  วปิปฺลปส ิ อมฺมาต ิ (วจเน  มยา)  วตฺุเต,  (สา   
ธตีา)  ‘(อหำ)  น  วปิปฺลปาม ิ  กนิฏฺ�ภาตกิาต ิ  (อาห);  ‘(ตฺวำ)  ภายส ิ  อมฺมาต ิ  (วจเน  มยา   
วตฺุเต),  (สา  ธตีา)  ‘(อหำ)  น  ภายาม ิ  กนิฏฺ�ภาตกิาต ิ  (อาห);  (สา  ธตีา)  เอตฺตกำ  (วจนำ)   
วตฺวา  กาลำ  อกาสตี ิ (อาห) ฯ 

 (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต  
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อห ํอ.ขา้พระองค ์ อามนฺเตสึ รอ้งเรยีกแลว้  ต ํ (ธีตร)ํ ซึง่ธดิา
นัน้  อิติ วา่  ‘อมมฺ  สมุเน แน่ะแมส่มุนา  กึ อ.อะไร’  อิติ ดงัน้ี,  อถ  (ภาเว) ครัน้
เมือ่ความเป็นอยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  (สา  ธีตา) อ.ธดิานัน้  อาห กลา่วแลว้  ม ํกะ
ขา้พระองค ์ อิติ วา่  ‘กนิฏฺ�ภาติก ดกู่อนน้องชายผูน้้อยทีส่ดุ  กึ อ.อะไร’  อิติ ดงัน้ี;  
ตโต ในลำาดบันัน้  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  ‘อมมฺ แน่ะแม ่ (ตวฺ)ํ อ.เธอ  วิปปฺลปสิ 
ยอ่มเพอ้หรอื?’  อิติ ดงัน้ี  (มยา) อนัขา้พระองค ์ วตุเฺต กลา่วแลว้,  (สา  ธีตา) อ.ธดิา
นัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  ‘กนิฏฺ�ภาติก ดกู่อนน้องชายผูน้้อยทีส่ดุ  (อห)ํ อ.เรา 
วิปปฺลปามิ ยอ่มเพอ้  น หามไิด’้  อิติ ดงัน้ี;  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  ‘อมมฺ แน่ะ
แม ่ (ตวฺ)ํ อ.เธอ  ภายสิ ยอ่มกลวัหรอื?’  อิติ ดงัน้ี  (มยา) อนัขา้พระองค ์ วตุเฺต กลา่ว
แลว้,  (สา  ธีตา) อ.ธดิานัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  ‘กนิฏฺ�ภาติก ดกู่อนน้องชาย
ผูน้้อยทีส่ดุ  (อห)ํ อ.เรา  น  ภายามิ ยอ่มไมก่ลวั’  อิติ ดงัน้ี;  (สา  ธีตา) อ.ธดิานัน้  
วตวฺา ครัน้กลา่วแลว้  เอตตฺก ํ (วจนํ) ซึง่คำา อนัมปีระมาณเทา่น้ี  อกาสิ ไดก้ระทำา
แลว้  กาล ํซึง่กาละ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 อนาถบณิฑกิเศรษฐกีราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์รยีกธดิานัน้วา่ 
‘แน่ะแมส่มุนา อะไรหรอื?’, เมือ่เป็นเชน่น้ี ธดิานัน้กลา่วกบัขา้พระองคว์า่ ‘น้องชาย 
อะไรหรอื?’; ลำาดบันัน้ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่ววา่ ‘เธอ ยอ่มเพอ้หรอื แม’่, ธดิานัน้ กลา่ว
วา่ ‘น้องชาย เราไมไ่ดเ้พอ้’, เมือ่ขา้พระองคก์ลา่ววา่ ‘เธอ ยอ่มกลวัหรอื แม’่, ธดิานัน้
กลา่ววา่ ‘ไมไ่ดก้ลวั น้องชาย’; ธดิานัน้กลา่วคำามปีระมาณเทา่น้ี แลว้ไดเ้สยีชวีติลง”
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 อนาถปิณฺฑโิก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ สทุธ-
กตัตาใน อามนฺเตสึๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ ธตีรำๆ  อวุตตกมัมะใน  
อามนฺเตส ึ ‘อมฺม วเิสสนะของ สมุเนๆ อาลปนะ  กศึพัท ์ปจุฉนตัถลงิคตัถ’  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อามนฺเตส,ึ  อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา   
สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อกถติกมัมะ 
ใน อาห ‘กนิฏฺ�ภาตกิ อาลปนะ  กศึพัท ์ปจุฉนตัถลงิคตัถะ’  อติศิพัท ์อาการะใน อาห;  
ตโต กาลสตัตม ี ‘อมฺม อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน วปิปฺลปสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก’   
อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  มยา อนภหิติกตัตาใน  
วตฺุเต,  สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘กนิฏฺ�ภาตกิ  
อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน วปิปฺลปามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ’   
อติศิพัท ์ อาการะใน อาห;  ‘อมฺม อาลปนะ ตฺวำ สทุธกตัตาใน ภายสิๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก’  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  มยา อนภหิติ-
กตัตาใน วตฺุเต,  สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก   
‘กนิฏฺ�ภาตกิ อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ภายามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธนตัถะ’  อติศิพัท ์อาการะใน อาห;  สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตฺตกำ วเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะใน วตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน อกาส ิ กาลำ อวตุตกมัมะใน อกาส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๐. อถ  นำ  ภควา  อาห  “น  ห ิ เต  มหาเสฏฺ�ิ  ธตีา  วปิปฺลปตตี ิฯ  

 อถ  นำ  (อนาถปิณฺฑกิำ)  ภควา  อาห  “น  ห ิ เต  มหาเสฏฺ�ิ  ธตีา  วปิปฺลปตตี ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  ภควา อ.พระผูม้พีระภาคเจา้  อาห ตรสัแลว้  นํ  (อนาถปิณฺฑิก)ํ  
กะเศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะนัน้  อิติ วา่  “มหาเสฏฺ�ิ ดกู่อนมหาเศรษฐ ี หิ ก ็ ธีตา 
อ.ธดิา  เต ของทา่น  วิปปฺลปติ ยอ่มบน่เพอ้  น หามไิด”้  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาตรสักบัทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐวีา่ “ทา่นมหาเศรษฐ ีกธ็ดิาของทา่น 
มไิดเ้พอ้”
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 อถ กาลสตัตม ี  ภควา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
อนาถปิณฺฑกิำๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “มหาเสฏฺ�ิ อาลปนะ  หศิพัท ์วากยารมัภโชตกะ  
ธตีา สทุธกตัตาใน วปิปฺลปติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  เต สาม-ี
สมัพนัธะใน ธตีา”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๑. “อถ  กสฺมา  เอวมาหาต ิฯ 

 (เสฏฺ�ี)  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (สา  ธตีา)  กสฺมา  เอวำ  อาห”  อติ ิ (อาห) ฯ

 (เสฏฺ�ี) อ.เศรษฐ ี (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “อถ  (ภาเว) ครัน้เมือ่ความเป็นอยา่ง
นัน้  สนฺเต มอียู,่  สา  ธีตา อ.ธดิานัน้  อาห กลา่วแลว้  เอว ํอยา่งน้ี  กสมฺา เพราะ
เหตุอะไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เศรษฐกีราบทลูวา่ “เมือ่เป็นเชน่น้ี ธดิานัน้กลา่วอยา่งน้ีเพราะเหตุอะไร?”

 เสฏฺ�ี สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะ
ในสนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน อาห  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน อาห”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๒. “กนิฏฺ�ตฺตาเยว;  ธตีา  ห ิ เต  คหปต ิ มคฺคผเลห ิ ตยา  มหลฺลกิา;  ตฺวำ  ห ิ โสตาปนฺโน,   

ธตีา  ปน  เต  สกทาคามนีิ;  สา  มคฺคผเลห ิ มหลฺลกิตฺตา  ตำ  เอวมาหาต ิฯ

 (สตฺถา)  “(สา  ธตีา  ตว)  กนิฏฺ�ตฺตา  เอว  (เอวำ  อาห);  ธตีา  ห ิ เต  คหปต ิ มคฺคผเลห ิ ตยา   
มหลฺลกิา  (โหต)ิ;  ตฺวำ  ห ิ โสตาปนฺโน  (อส)ิ,  ธตีา  ปน  เต  สกทาคามนีิ  (โหต)ิ;  สา  (ธตีา   
อตฺตโน)  มคฺคผเลห ิ มหลฺลกิตฺตา  ตำ  เอวำ  อาหาต ิ (อาห) ฯ  

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “(สา  ธีตา) อ.ธดิานัน้  (อาห) กลา่ว
แลว้  เอว ํอยา่งน้ี  (ตว)  กนิฏฺ�ตตฺา  เอว เพราะความที ่แหง่ทา่น เป็นผูน้้อยทีส่ดุนัน่
เทยีว;  คหปติ ดกู่อนคฤหบด ี หิ ดว้ยวา่  ธีตา อ.ธดิา  เต ของทา่น  มหลฺลิกา เป็น
ผูแ้ก่  ตยา กวา่ทา่น  มคคฺผเลหิ โดยมรรคและผล ท.  (โหติ) ยอ่มเป็น;  หิ จรงิอยู ่ 
ตวฺ ํอ.ทา่น  โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบนั  (อสิ) ยอ่มเป็น,  ปน สว่นวา่  ธีตา อ.ธดิา  
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เต ของทา่น  สกทาคามินี เป็นสกทาคามนีิ  (โหติ) ยอ่มเป็น,  สา  (ธีตา) อ.ธดิานัน้  
อาห กลา่วแลว้  เอว ํอยา่งน้ี  ต ํกะทา่น  (อตตฺโน)  มคคฺผเลหิ  มหลฺลิกตตฺา เพราะ
ความทีแ่หง่ตน เป็นผูแ้ก่ โดยมรรคและผล ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระศาสดาตรสัวา่ “เพราะทา่นเป็นน้องนัน่แหละ, ดกู่อนคฤหบด ี ธดิาของทา่นเป็น
ผูแ้ก่กวา่ทา่นโดยมรรคและผล, จรงิอยู ่ ทา่นเป็นพระโสดาบนั, สว่นธดิานัน้เป็นพระ- 
สกทาคามนีิ, นางกลา่วกบัทา่นอยา่งน้ี เพราะนางแก่กวา่โดยมรรคและผล” 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตา 
ใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตว ภาวาทสิมัพนัธะใน กนิฏฺ�ตฺตา  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั กนิฏฺ�ตฺตาๆ เหตุใน อาห  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน อาห,  คหปต ิ
อาลปนะ  หศิพัท ์ ผลโชตกะ  ธตีา สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต  
สามสีมัพนัธะใน ธตีา  มคฺคผเลห ิ ตตยิาวเิสสนะใน มหลฺลกิา  ตยา อปาทานใน  
มหลฺลกิาๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  หศิพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปนฺโน วกิตกิตัตาใน อส,ิ  ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ  ธตีา  
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน ธตีา  สกทาคามนีิ  
วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  สา วเิสสนะของ ธตีาๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อตฺตโน ภาวาทสิมัพนัธะใน มหลฺลกิตฺตา  มคฺคผเลห ิตตยิาวเิสสนะใน มหลฺลกิตฺตาๆ 
เหตุใน อาห  ตำ อกถติกมัมะใน อาห  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน อาห”  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ     

 ...............................................................................................................................
๓๓. “เอวำ  ภนฺเตต ิฯ 

 (เสฏฺ�ี)  “เอวำ  ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ

  (เสฏฺ�ี) อ.เศรษฐ ี (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  เอว ํ
อ.อยา่งนัน้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เศรษฐกีราบทลูวา่ “อยา่งนัน้หรอื พระเจา้ขา้”

 เสฏฺ�ี สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เอวำ สจัจวาจก- 
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
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๓๔. “เอวำ  คหปตตี ิฯ

 (สตฺถา)  “เอวำ  คหปตตี ิ (อาห) ฯ

   (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “คหปติ ดกู่อนคฤหบด ี เอว ํอ.อยา่ง
นัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “อยา่งนัน้ คฤหบด”ี

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “คหปต ิอาลปนะ  เอวำ สจัจวาจก-
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๕. “อทิานิ  กุห ึ นิพฺพตฺตา  ภนฺเตต ิฯ

 (เสฏฺ�ี)  “อทิานิ  (มม  ธตีา)  กุห ึ (�าเน)  นิพฺพตฺตา  ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ

  (เสฏฺ�ี) อ.เศรษฐ ี (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อิทานิ  
ในกาลน้ี  (ธีตา) อ.ธดิา  มม ของขา้พระองค ์ นิพพฺตตฺา บงัเกดิแลว้  กหึุ  (�าเน) ใน
ทีไ่หน”  อติ ิดงัน้ี ฯ

 เศรษฐกีราบทลูวา่ “บดัน้ี ธดิาของขา้พระองค ์บงัเกดิแลว้ในทีไ่หน พระเจา้ขา้”  

 เสฏฺ�ี สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ธตีา สทุธกตัตา
ใน นิพฺพตฺตาๆ กติบทกตัตุวาจก  อทิานิ กาลสตัตมใีน นิพฺพตฺตา  มม สามสีมัพนัธะใน  
ธตีา  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตา”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๖. “ตุสติภวเน  คหปตตี ิ วตฺุเต,  “ภนฺเต  มม  ธตีา  อธิ  �าตกานำ  อนฺตเร  นนฺทมานา   

วจิรตฺิวา  อโิต  คนฺตฺวาปิ  นนฺทนฏฺ�าเนเยว  นิพฺพตฺตาต ิฯ

 “(ตว  ธตีา)  ตุสติภวเน  (นิพฺพตฺตา)  คหปตตี ิ (วจเน  สตฺถารา)  วตฺุเต,  (โส  เสฏฺ�ี)  “ภนฺเต   
มม  ธตีา  อธิ  (โลเก)  �าตกานำ  อนฺตเร  นนฺทมานา  วจิรตฺิวา  อโิต  (โลกโต)  คนฺตฺวาปิ  นนฺทนฏฺ- 
�าเน  เอว  นิพฺพตฺตาต ิ (อาห) ฯ
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 (วจเน) ครัน้เมือ่พระดำารสั  อิติ วา่  “คหปติ ดกู่อนคฤหบด ี (ธีตา) อ.ธดิา  (ตว) ของ
ทา่น  นิพพฺตตฺา บงัเกดิแลว้  ตสิุตภวเน ในภพชือ่วา่ดสุติ”  อิติ ดงัน้ี  (สตถฺารา) อนั
พระศาสดา  วตุเฺต ตรสัแลว้,  (โส  เสฏฺ�ี) อ.เศรษฐนีัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  
“ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ธีตา อ.ธดิา  มม ของขา้พระองค ์ นนฺทมานา  วิจริตวฺา  
เทีย่วบนัเทงิอยูแ่ลว้  อนฺตเร ในระหวา่ง  ญาตกานํ แหง่ญาต ิท.  อิธ  (โลเก) ในโลก
น้ี  คนฺตวฺาปิ แมไ้ปแลว้  อิโต  (โลกโต) จากโลกน้ี  นิพพฺตตฺา บงัเกดิแลว้  นนฺทนฏฺ-
�าเน  เอว ในทีเ่ป็นทีบ่นัเทงินัน่เทยีวหรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เมือ่พระศาสดาตรสัวา่ “ในภพดสุติ คฤหบด”ี เศรษฐนีัน้ จงึกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ ธดิาของขา้พระองคเ์ทีย่วบนัเทงิในระหวา่งแหง่หมูญ่าตทิัง้หลายในโลกน้ี แม้
ไปแลว้จากโลกน้ี บงัเกดิในทีเ่ป็นทีบ่นัเทงินัน่แหละหรอื?”

 “คหปต ิอาลปนะ  ธตีา สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺตาๆ กติบทกตัตุวาจก  ตว สามสีมัพนัธะ
ใน ธตีา  ตุสติภวเน วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตา”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน  
วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  สตฺถารา อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  โส วเิสสนะของ เสฏฺ�ีๆ สทุธ-
กตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ธตีา สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺตาๆ  
กติบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน ธตีา  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน  
นนฺทมานา  �าตกานำ สามสีมัพนัธะใน อนฺตเรๆ วสิยาธาระใน นนฺทมานาๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ ธตีา  วจิรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  อโิต วเิสสนะของ โลกโตๆ  
อปาทานใน คนฺตฺวา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
นิพฺพตฺตา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นนฺทนฏฺ�าเนๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตา”  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๗. อถ  นำ  สตฺถา  “อาม  คหปต ิ อปปฺมตฺตา  นาม  คหฏฺ�า  วา  ปพฺพชติา  วา  อธิโลเก  
จ  ปรโลเก  จ  นนฺทนฺตเิยวาต ิ วตฺวา  อมิำ  คาถมาห  

   “อิธ  นนฺทติ  เปจจฺ  นนฺทติ, 
   กตปญฺุโญ  อภุยตถฺ  นนฺทติ, 
   'ปญฺุญํ  เม  กตนฺติ  นนฺทติ, 
   ภิยโฺย  นนฺทติ  สคุคฺตึ  คโตต ิฯ

 อถ  นำ  (เสฏฺ�ึ)  สตฺถา  “อาม  คหปต ิ (เอวำ),  อปปฺมตฺตา  นาม  คหฏฺ�า  วา  ปพฺพชติา  วา   
อธิโลเก  จ  ปรโลเก  จ  นนฺทนฺตเิยวาต ิ วตฺวา  อมิำ  คาถมาห  

   “(ปคุคฺโล)  อิธ  (โลเก)  นนฺทติ  เปจจฺ  นนฺทติ, 
   กตปญฺุโญ  อภุยตถฺ  (โลเก)  นนฺทติ, 
   (กตปญฺุโญ  ปคุคฺโล)  ‘ปญฺุญํ  เม  กตนฺติ  นนฺทติ, 
   ภิยโฺย  นนฺทติ  สคุคฺตึ  คโตต ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  นํ  (เสฏฺ�ึ) กะเศรษฐนีัน้  อิติ วา่  
“คหปติ ดกู่อนคฤหบด ี อาม เจรญิพร  เอว ํอ.อยา่งนัน้,  คหฏฺ�า  วา อ.คฤหสัถ ์ท. 
หรอื  ปพพฺชิตา  วา หรอืวา่ อ.บรรพชติ ท.  อปปฺมตตฺา  นาม ชือ่วา่ผูไ้มป่ระมาทแลว้  
นนฺทนฺติ  เอว ยอ่มบนัเทงินัน่เทยีว  อิธโลเก  จ ในโลกน้ีดว้ย  ปรโลเก  จ ในโลกอืน่
ดว้ย”  อิติ ดงัน้ี  อาห ตรสัแลว้  อิม ํ คาถ ํซึง่พระคาถาน้ี  อิติ วา่

 “(ปคุคฺโล) อ.บุคคล  กตปญฺุโญ ผูม้บุีญอนักระทำาแลว้  นนฺทติ 
ยอ่มบนัเทงิ  อิธ  โลเก ในโลกน้ี  นนฺทติ ยอ่มบนัเทงิ  เปจจฺ 
ในโลกอื่น  นนฺทติ ยอ่มบนัเทงิ  อภุยตถฺ  (โลเก) ในโลก ทัง้
สอง,  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (กตปญฺุโญ) ผูม้บุีญอนักระทำาแลว้  
นนฺทติ ยอ่มบนัเทงิ  อิติ วา่ ‘ปญฺุญํ อ.บุญ  เม อนัเรา  กต ํ
กระทำาแลว้’  อิติ ดงัน้ี  คโต ไปแลว้  สคุคฺตึ สูส่คุต ิ นนฺทติ 
ยอ่มบนัเทงิ  ภิยโฺย โดยยิง่”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาตรสักบัทา่นเศรษฐนีัน้วา่ “ดกู่อนคฤหบด ี เจรญิพร อยา่งนัน้แหละ, 
คฤหสัถท์ัง้หลายหรอืบรรพชติทัง้หลายธรรมดาวา่ไมป่ระมาทแลว้ ยอ่มบนัเทงิในโลก
น้ีและโลกอื่นนัน่แหละ” ดงัน้ี ตรสัพระคาถาน้ีวา่
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 “บุคคลผูก้ระทำาบุญไวแ้ลว้ ยอ่มบนัเทงิในโลกน้ี ยอ่มบนัเทงิใน
โลกอืน่ ยอ่มบนัเทงิในโลกทัง้สอง, บุคคลผูก้ระทำาบุญไวแ้ลว้ 
ยอ่มบนัเทงิวา่ ‘เราไดท้ำาบุญไวแ้ลว้’ ไปแลว้สูส่คุต ิยอ่มบนัเทงิ
อยา่งยิง่” ดงัน้ี

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ  
เสฏฺ�ึๆ อกถติกมัมะใน วตฺวา  “คหปต ิอาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจก-
ลงิคตัถะ,  นามศพัท ์ปสงัสตัถโชตกะเขา้กบั อปปฺมตฺตาๆ วเิสสนะของ คหฏฺ�า และ 
ปพฺพชติา  คหฏฺ�า กด็ ี ปพฺพชติา กด็ ีสทุธกตัตาใน นนฺทนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั คหฏฺ�า และ ปพฺพชติา  อธิโลเก กด็ ี ปรโลเก กด็ ี 
วสิยาธาระใน นนฺทนฺต ิ  จ สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั อธิโลเก และ ปรโลเก   
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นนฺทนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
อาห  อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาห

 “กตป�ฺุโ� วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน นนฺทติๆ  สาม-
บท อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ กด็ ี เปจฺจ 
กด็ ีวสิยาธาระใน นนฺทต ิ อุภยตฺถ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยา-
ธาระใน นนฺทต,ิ  กตป�ฺุโ� วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตา
ใน นนฺทติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘ป�ฺุ�ำ วตุตกมัมะ
ใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  เม อนภหิติกตัตาใน กตำ’  อติศิพัท ์
อาการะใน นนฺทต ิ  ภยฺิโย กริยิาวเิสสนะใน นนฺทต ิ  สคฺุคต ึ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน คโตๆ วเิสสนะของ ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน อมิำ  คาถำ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๘. ตตฺถ  “อิธาต ิ อธิโลเก  กมฺมนนฺทเนน  นนฺทต ิฯ

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “อิธาต ิ (ปทสฺส)  “อธิโลเก  กมฺมนนฺทเนน  นนฺทต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

   (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “นนฺทติ ยอ่มบนัเทงิ  กมมฺนนฺทเนน ดว้ยความบนัเทงิ
เพราะกรรม  อิธโลเก ในโลกน้ี”  (อิติ) ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “อิธาติ  (ปทสสฺ) แหง่- 
ในบท ท. เหลา่นัน้หนา -บท วา่ “อธิ” ดงัน้ี ฯ

  บรรดบทเหลา่นัน้ บทวา่ “อิธ” ความวา่ ยอ่มบนัเทงิดว้ยความบนัเทงิเพราะกรรมใน
โลกน้ี

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปทสฺส  “อธิ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะ
ใน ปทสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “อธิโลเก วสิยาธาระใน นนฺทต ิ  
กมฺมนนฺทเนน กรณะใน นนฺทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์สรปูะ
ใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๙. เปจจฺาต ิ ปรโลเก  วปิากนนฺทเนน  นนฺทต ิฯ

 “เปจจฺาต ิ (ปทสฺส)  “ปรโลเก  วปิากนนฺทเนน  นนฺทต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ  

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “นนฺทติ ยอ่มบนัเทงิ  วิปากนนฺทเนน ดว้ยความบนัเทงิ
เพราะวบิาก  ปรโลเก ในโลกอืน่”  (อิติ) ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  “เปจจฺาติ วา่ “เปจฺจ” 
ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “เปจจฺ” ความวา่ ยอ่มบนัเทงิ ดว้ยความบนัเทงิเพราะวบิากในโลกอืน่

 “เปจฺจ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “ปรโลเก วสิยา-
ธาระใน นนฺทต ิ วปิากนนฺทเนน กรณะใน นนฺทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล”  
อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๐. กตปญฺุโญต ิ นานปปฺการสฺส  ป�ฺุ�สฺส  กตฺตา ฯ

 “กตปญฺุโญต ิ (ปทสฺส)  “นานปปฺการสฺส  ป�ฺุ�สฺส  กตฺตา”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ
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   (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “กตตฺา ผูก้ระทำา  ปญฺุญสสฺ ซึง่บุญ  นานปปฺการสสฺ  
อนัมปีระการต่าง”  อิติ ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  “กตปญฺุโญติ วา่ “กตป�ฺุโ�” ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “กตปญฺุโญ” ความวา่ ผูท้ำาบุญมปีระการต่างๆ 

 “กตป�ฺุโ�” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “นานป-ฺ
ปการสฺส วเิสสนะของ ป�ฺุ�สฺสๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน กตฺตาๆ วเิสสนะของ ปคฺุคโล”   
อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๑. อภุยตถฺาต ิ อธิ  ‘กตำ  เม  กุสลำ,  อกตำ เม  ปาปนฺต ิ นนฺทต,ิ  ปรตฺถ  วปิากำ  อนุภวนฺโต   

นนฺทต ิฯ

 “อภุยตถฺาต ิ (ปทสฺส)  “อธิ  (โลเก)  ‘กตำ  เม  กุสลำ,  อกตำ เม  ปาปนฺต ิ นนฺทต,ิ  ปรตฺถ  (โลเก)   
วปิากำ  อนุภวนฺโต  นนฺทต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

   (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “นนฺทติ ยอ่มบนัเทงิ  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  อิติ วา่  ‘กสุล ํ
อ.กุศล  เม อนัเรา  กต ํกระทำาแลว้,  ปาปํ อ.บาป  เม อนัเรา  อกต ํไมก่ระทำาแลว้’   
อิติ ดงัน้ี,  อนุภวนฺโต เสวยอยู ่ วิปาก ํซึง่วบิาก  นนฺทติ ชือ่วา่ยอ่มบนัเทงิ  ปรตถฺ  
(โลเก) ในโลกอืน่”  อิติ ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  “อภุยตถฺาติ วา่ “อุภยตฺถ” ดงัน้ี ฯ 

 บทวา่ “อภุยตถฺ” ความวา่ ยอ่มบนัเทงิในโลกน้ีวา่ ‘กุศล เราไดท้ำาแลว้, บาป เราไม่
กระทำาแลว้’ เมือ่เสวยวบิากในโลกอืน่ ยอ่มบนัเทงิ

 “อุภยตฺถ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “อธิ วเิสสนะ 
ของ โลเกๆ วสิยาธาระใน นนฺทต ิ  ‘กุสลำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  เม  
อนภหิติกตัตาใน กตำ,  ปาปำ วตุตกมัมะใน อกตำๆ  กติบทกมัมวาจก  เม อนภหิติกตัตา 
ใน อกตำ’ อติศิพัท ์ อาการะใน นนฺทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล,  ปรตฺถ  
วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน นนฺทต ิ  วปิากำ อวตุตกมัมะใน อนุภวนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  นนฺทต ิ อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๔๒. ปญฺุญํ  เมต ิ อธิ  นนฺทนฺโต  ปน  “ป�ฺุ�ำ  เม  กตนฺต ิ โสมนสฺสมตฺตเกเนว  กมฺมนนฺทนำ  
อุปาทาย  นนฺทต ิฯ

 “ปญฺุญํ  เมต ิ  (ปททฺวยสฺส)  “(กตป�ฺุโ�  ปคฺุคโล)  อธิ  (โลเก)  นนฺทนฺโต  ปน  ‘ป�ฺุ�ำ  เม   
กตนฺต ิ โสมนสฺสมตฺตเกน  เอว  (การเณน)  กมฺมนนฺทนำ  อุปาทาย  นนฺทต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “ปน ก ็  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (กตปญฺุโญ) ผูม้บุีญอนั
กระทำาแลว้  นนฺทนฺโต เมือ่บนัเทงิ  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  นนฺทติ ชือ่วา่ยอ่มบนัเทงิ   
อปุาทาย เพราะเขา้ไปถอืเอา  กมมฺนนฺทนํ ซึง่ความบนัเทงิเพราะกรรม  (การเณน) 
เพราะเหตุ  โสมนสสฺมตตฺเกน  เอว สกัวา่ความโสมนสันัน่เทยีว  อิติ วา่  ‘ปญฺุญํ 
อ.บุญ  เม อนัเรา  กต ํกระทำาแลว้’  อิติ ดงัน้ี”  (อิติ) ดงัน้ี  (ปททวฺยสสฺ) แหง่หมวด
สองแหง่บท  “ปญฺุญํ  เมติ วา่ “ป�ฺุ�ำ  เม” ดงัน้ี ฯ

 สองบทวา่ “ปญฺุญํ  เม” ความวา่ กบุ็คคลผูท้ีไ่ดท้ำาบุญไวแ้ลว้ เมือ่จะบนัเทงิในโลกน้ี 
ชือ่วา่ยอ่มบนัเทงิเพราะเขา้ไปถอืเอาความบนัเทงิเพราะกรรม เพราะเหตุสกัวา่ความ
โสมนสันัน่แหละวา่ “เราไดท้ำาบุญแลว้”

 “ป�ฺุ�ำ  เม” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปททฺวยสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  กตป�ฺุโ� วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน นนฺทติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน นนฺทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
ปคฺุคโล  ‘ป�ฺุ�ำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  เม อนภหิติกตัตาใน กตำ’  อติ-ิ 
ศพัท ์ อาการะใน นนฺทต ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั โสมนสฺสมตฺตเกนๆ วเิสสนะ
ของ การเณนๆ เหตุใน กมฺมนนฺทนำๆ อวตุตกมัมะใน อุปาทายๆ เหตุใน นนฺทต ิ อธิ   
นนฺทนฺโต สญัญ ี“ป�ฺุ�ำ  เม  กตนฺต ิ โสมนสฺสมตฺตเกเนว  กมฺมนนฺทนำ  อุปาทาย  นนฺทต ิ 
สญัญา”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ   

  ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๓. ภิยโฺยต ิ วปิากนนฺทเนน  ปน  สคุต ึ คโต,  สตฺตป�ฺ�าสวสฺสโกฏโิย  สฏฺ�ิ�ฺจ  วสฺส- 
สตสหสฺสานิ  ทพฺิพสมฺปตฺต ึ อนุภวนฺโต  ตุสติปเุร  อตวิยิ  นนฺทตตี ิฯ

 “ภิยโฺยต ิ (ปทสฺส)  “(กตป�ฺุโ�  ปคฺุคโล)  วปิากนนฺทเนน  ปน  สคุต ึ คโต,  สตฺตป�ฺ�าสวสฺสโกฏโิย   
สฏฺ�ิ�ฺจ  วสฺสสตสหสฺสานิ  ทพฺิพสมฺปตฺต ึ อนุภวนฺโต  ตุสติปเุร  อตวิยิ  นนฺทตตี ิ (อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “ปน ก ็ (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (กตปญฺุโญ) ผูม้บุีญอนักระทำา
แลว้  คโต ไปแลว้  สคุตึ สูส่คุต ิ อนุภวนฺโต เสวยอยู ่ ทิพพฺสมปฺตตึฺ ซึง่สมบตัอินัเป็น
ทพิย ์ สตตฺปญฺญาสวสสฺโกฏิโย สิน้โกฏแิหง่ปี ๕๗ ท.  จ ดว้ย  สฏฺ�ิญฺจ  วสสฺสต-
สหสสฺานิ สิน้แสนแหง่ปี ท. ๖๐ ดว้ย  นนฺทติ ชือ่วา่ยอ่มบนัเทงิ  อติวิย เกนิเปรยีบ  
ตสิุตปเุร ในภพชือ่วา่ดสุติ  วิปากนนฺทเนน ดว้ยความบนัเทงิเพราะวบิาก”  อิติ ดงัน้ี  
ปทสสฺ แหง่บท  “ภิยโฺยติ วา่ “ภยฺิโย” ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ 

 บทวา่ “ภิยโฺย” ความวา่ กบุ็คคลผูท้ีท่ำาบุญไวแ้ลว้ ไปสูส่คุตเิสวยทพิยสมบตั ิ ระยะ
เวลา ๕๗ โกฏ ิและ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ปี ยอ่มบนัเทงิอยา่งยิง่ในสวรรคช์ัน้ดสุติ ดว้ยความ
บนัเทงิเพราะวบิาก

 “ภยฺิโย” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “ปนศพัท ์
วากยารมัภโชตกะ  กตป�ฺุโ� วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน นนฺทติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  วปิากนนฺทเนน กรณะใน นนฺทต ิ  สคุต ึ สมัปาปุณยีกมัมะใน คโตๆ  
วเิสสนะของ ปคฺุคโล  สตฺตป�ฺ�าสวสฺสโกฏโิย กด็ ี  วสฺสสตสหสฺสานิ กด็ ี อจัจนัต-
สงัโยคะใน อนุภวนฺโต  สฏฺ�ึ วเิสสนะของ วสฺสสตสหสฺสานิ  จศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้
กบั สตฺตป�ฺ�าสวสฺสโกฏโิย และ สฏฺ�ึ  วสฺสสตสหสฺสานิ  ทพฺิพสมฺปตฺต ึอวตุตกมัมะ 
ใน อนุภวนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของปคฺุคโล  ตุสติปเุร วสิยาธาระใน นนฺทต ิ  อตวิยิ 
กริยิาวเิสสนะใน นนฺทต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

   ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๔. คาถาปรโิยสาเน  พห ู โสตาปนฺนาทโย  อเหสุำ ฯ

   คาถาปรโิยสาเน  พห ู (ชนา)  โสตาปนฺนาทโย  (อรยิปคฺุคลา)  อเหสุำ ฯ

   คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  พห ู (ชนา) อ.ชน ท. มาก  
โสตาปนฺนาทโย  (อริยปคุคฺลา) เป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้  อเหสุ ํได้
เป็นแลว้ ฯ

 เวลาจบพระคาถา ชนเป็นจำานวนมาก ไดเ้ป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน อเหสุำ  พห ูวเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วเิสสนะของ อรยิปคฺุคลาๆ วกิตกิตัตาใน  
อเหสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๕. มหาชนสฺส  ธมฺมเทสนา  สาตฺถกิา  ชาตาต ิฯ

 ธมมฺเทสนา อ.พระธรรมเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมี
ประโยชน์  ชาตา เกดิแลว้  มหาชนสสฺ แก่มหาชน  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พระธรรมเทศนา เกดิเป็นเทศนามปีระโยชน์แก่มหาชน ดงัน้ีแล

 ธมฺมเทสนา สทุธกตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  มหาชนสฺส สมัปทานใน ชาตา   
สาตฺถกิา วกิตกิตัตาใน ชาตา  อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
สมุนาเทววีตฺถุ ฯ

สมุนาเทววีตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

สมุนาเทวีวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่นางสมุนาเทว ี (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

สมุนาเทววีตฺถุ สทุธกตตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องนำงสุมนำเทวี
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

สุมนาเทวีวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สุมน�เทวิย�  วตฺถุ  สุมน�เทวีวตฺถุ. (สุมน�เทวี + วตฺถุ)
	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		สุมนาเทวิยา	แห่งนางสุมนาเทวี		สุมนาเทวีวตฺถุ	ช่ือว่าสุมนาเทวีวตฺถุ.	(เร่ืองนางสุมนา
เทวี)

ภิกฺขุสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูน�		สหสฺสานิ		ภิกฺขุสหสฺสานิ.	(ภิกฺขุ	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสหสฺสานิ	ช่ือว่าภิกฺขุสหสฺส.	(ภิกษุหน่ึงพันรูป)

ทาตุกาโม

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทาตุ�		กาเมตีติ		ทาตุกาโม,		ปุคฺคโล.	 (ทาตุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	 
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ทาตุ�	เพื่ออันให้		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		ทาตุกาโม	ช่ือว่าทาตุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ใคร่เพื่ออันให้,	ผู้ประสงค์จะให้,	ผู้ประสงค์จะถวาย)

ทานคฺคำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทานสฺส		อคฺค�		ทานคฺค�.	(ทาน	+	อคฺค)
	 อคฺค�	อ.โรง		ทานสฺส	แห่งทาน		ทานคฺค�	ช่ือว่าทานคฺค.	(โรงทาน)
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กตทานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กตญฺจ		ต�		ทานญฺจาติ		กตทาน�.	(กต	+	ทาน)
	 กต�		จ	อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย		ต�	อ.อันถูกกระท�าแล้วน้ัน		ทาน�		จ	เป็นทานด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		กตทาน�	ช่ือว่ากตทาน.	(ทานที่ถูกกระท�าแล้ว)	

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ภิกฺขูนำ  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ. (ภิกฺขุ + สงฺฆ)
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่แห่งภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

อนุจฺฉวิกกิจฺจานิ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อนุจฺฉวิก�นิ  จ  ต�นิ  กิจฺจ�นิ  จ�ติ  อนุจฺฉวิกกิจฺจ�นิ. (อนุจฺฉวิก + กิจฺจ)
	 อนุจฺฉวิกานิ		จ	อ.อันสมควร	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันสมควร	ท.	เหล่าน้ัน		กิจฺจานิ		จ	เป็นกิจด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		อนุจฺฉวิกกิจฺจานิ	ช่ือว่าอนุจฺฉวิกกิจฺจ.	(กิจที่สมควร)
 

จิตฺตานุรูปํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 จิตฺตสฺส  อนุรูปํ  จิตฺต�นุรูปํ. (จิตฺต + อนุรูป)
	 อนุรูปํ	อ.สมควร		จิตฺตสฺส	แก่จิต		จิตฺตานุรูปํ	ช่ือว่าจิตฺตานุรูป.	(สมควรแก่จิต)

เชฏฺ€ธีตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เชฏฺ€า		จ		สา		ธีตา		จาติ		เชฏฺ€ธีตา.	(เชฏฺ€า	+	ธีตุ)
	 เชฏฺ€า		จ	อ.ผู้เจริญที่สุดด้วย		สา	อ.ผู้เจริญที่สุดน้ัน		ธีตา		จ	เป็นธิดาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้้ัน		 
เชฏฺ€ธีตา	ช่ือว่าเชฏฺ€ธีตุ.	(ธิดาผู้เจริญที่สุด,	ลูกสาวคนโต)
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ปติกุลำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปติสฺส		กุล�		ปติกุล�.	(ปติ	+	กุล)
	 กุล�	อ.ตระกูล		ปติสฺส	แห่งสามี		ปติกุล�	ช่ือว่าปติกุล.	(ตระกูลสามี)

กนิฏฺ€ธีตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กนิฏฺ€า		จ		สา		ธีตา		จาติ		กนิฏฺ€ธีตา.	(กนิฏฺ€า	+	ธีตุ)
	 กนิฏฺ€า		จ	อ.ผู้น้อยที่สุดด้วย		สา	อ.ผู้น้อยที่สุดน้ัน		ธีตา		จ	 เป็นธิดาด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
กนิฏฺ€ธีตา	ช่ือว่ากนิฏฺ€ธีตุ.	(ธิดาผู้น้อยที่สุด,	ลูกสาวคนเล็ก)

ตถารูปํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 ตถา		รูปํ		ยสฺสาติ		ตถารูปํ,		อผาสุก�.	(ตถา	+	รูปํ)
	 ตถา	อ.อย่างน้ัน		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(อผาสุกสฺส)	แห่งความไม่ผาสุกใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(ต�		อผาสุก�)	อ.ความไม่ผาสุกน้ัน		ตถารูปํ	ช่ือว่าตถารูป,	ได้แก่ความไม่ผาสุก.	(มีอย่างน้ันเป็นรูป)

อผาสุกำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ผาสุก�		อผาสุก�.	(น	+	ผาสุก)
	 ผาสุก�	อ.ความผาสุก		น	หามิได้		อผาสุก�	ช่ือว่าอผาสุก.	(ความไม่ผาสุก)

อาหารุปจฺเฉโท

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาหาร�		อุปจฺเฉโท		อาหารุปจฺเฉโท.	(อาหาร	+	อุปจฺเฉท)
	 อุปจฺเฉโท	 อ.การเข้าไปตัด	 	 อาหาร�	 ซึ่งอาหาร	 	 อาหารุปจฺเฉโท	 ช่ือว่าอาหารุปจฺเฉท.	 (การเข้าไปตัด
อาหาร)
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ทฏฺ€ุกามา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทฏฺ€ุ�		กาเมตีติ		ทฏฺ€ุกามา,		สุมนาเทวี.	(ทฏฺ€ุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (ยา		สุมนาเทวี)	อ.นางสุมนาเทวีใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ทฏฺ€ุ�	เพื่ออันเห็น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		
สุมนาเทวี)	อ.นางสุมนาเทวีน้ัน		ทฏฺ€ุกามา	ช่ือว่าทฏฺ€ุกามา,	ได้แก่นางสุมนาเทวี.	(ผู้ใคร่เพื่ออันเห็น,	ผู้ประสงค์
จะเห็น)

กนิฏฺ€ภาติโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กนิฏฺโ€		จ		โส		ภาติโก		จาติ		กนิฏฺ€ภาติโก.	(กนิฏฺ€	+	ภาติก)
	 กนิฏฺโ€		จ	อ.ผู้น้อยที่สุดด้วย		โส	อ.ผู้น้อยที่สุดน้ัน		ภาติโก		จ	เป็นน้องชายด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
กนิฏฺ€ภาติโก	ช่ือว่ากนิฏฺ€ภาติก.	(น้องชายผู้น้อยที่สุด,	น้องชายคนเล็ก)

เอตฺตกำ  

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มิีวิเคราะห์ว่า
	 เอต�		ปริมาณ�		ยสฺสาติ		เอตฺตก�,		วจน�.	(เอต	+	ตฺตกปัจจัย)
	 ปริมาณ�	อ.ประมาณ		เอต�	เท่าน้ี		ยสฺส		(วจนสฺส)	แห่งค�าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		
วจน�)	อ.ค�าน้ัน		เอตฺตก�	ช่ือว่าเอตฺตก,	ได้แก่ค�า.	(มีประมาณเท่าน้ี)

อุปฺปนฺนโสโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อุปฺปนฺโน  จ  โส  โสโก  จ�ติ  อุปฺปนฺนโสโก. (อุปฺปนฺน + โสก)
	 อุปฺปนฺโน		จ	อ.อันเกิดข้ึนแล้วด้วย		โส	อ.อันเกิดข้ึนแล้วน้ัน		โสโก		จ	เป็นความเศร้าโศกด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		อุปฺปนฺนโสโก	ช่ือว่าอุปฺปนฺนโสก.	(ความเศร้าโศกที่เกิดข้ึนแล้ว)



๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี 433วรรค]

อสกฺโกนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สกฺโกนฺโต		อสกฺโกนฺโต,		ปุคฺคโล.	(น	+	สกฺโกนฺต)
	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		สกฺโกนฺโต	อาจอยู่		น	หามิได้		อสกฺโกนฺโต	ช่ือว่าอสกฺโกนฺต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ไม่
อาจอยู่,	ผู้ไม่สามารถอยู่)

สรีรกิจฺจำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 สรีเรน  กิจฺจำ  สรีรกิจฺจำ. (สรีร + กิจฺจ)
	 กิจฺจ�	อ.กิจ		สรีเรน	ด้วยสรีระ		สรีรกิจฺจ�	ช่ือว่าสรีรกิจฺจ.	(กิจด้วยสรีระ)

ทุกฺขี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุกฺข�		อสฺส		อตฺถีติ		ทุกฺขี,		เสฏฺ€ี.	(ทุกฺข	+	อีปัจจัย)
	 ทุกฺข�	อ.ความทุกข์		อสฺส		(เสฏฺ€โิน)	แห่งเศรษฐีน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		เสฏฺ€ี)	
อ.เศรษฐีน้ัน		ทุกฺขี	ช่ือว่าทุกฺขี,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้มีความทุกข์)

ทุมฺมโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุฏฺโ€		มโน		อสฺสาติ		ทุมฺมโน,		เสฏฺ€ี.	(ทุ	+	มน)
	 มโน	อ.ใจ		(โทเสน)		ทุฏฺโ€	อันโทษ	ประทุษร้ายแล้ว		อสฺส		(เสฏฺ€โิน)	แห่งเศรษฐีน้ัน		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีน้ัน		ทุมฺมโน	ช่ือว่าทุมฺมน,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้มีใจอันโทษประทุษร้าย
แล้ว)	
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อสฺสุมุโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อสฺสูหิ		ปุณฺณ�		มุข�		ยสฺสาติ		อสฺสุมุโข,		เสฏฺ€ี.	(อสฺสุ	+	มุข)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	ปุณฺณศัพท์
	 มุข�	อ.หน้า		ปุณฺณ�	อันเต็มแล้ว		อสฺสูหิ	ด้วยน�้าตา	ท.		ยสฺส		(เสฏฺ€โิน)	แห่งเศรษฐีใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		เสฏฺ€ี)	อ.เศรษฐีน้ัน		อสฺสุมุโข	ช่ือว่าอสฺสุมุข,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้มีหน้าที่เต็มด้วยน�้าตา,	
มีน�้าตานองหน้า)	

กาลกตา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาโล		กโต		ยายาติ		กาลกตา,		สุมนาเทวี.	(กาล	+	กต)
	 กาโล	อ.กาละ		ยาย		(สุมนาเทวิยา)	อันนางสุมนาเทวีใด		กโต	กระท�าแล้ว		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		
สุมนาเทวี)	อ.นางสุมนาเทวีน้ัน		กาลกตา	ช่ือว่ากาลกตา,	ได้แก่นางสุมนาเทวี.	(ผู้มีกาละอันกระท�าแล้ว,	ผู้เสีย
ชีวิตแล้ว)

เอกำสิกำ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 เอโก		จ		โส		อ�โส		จาติ		เอก�โส.	(เอก	+	อ�ส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 เอโก		จ	อ.เดียวด้วย		โส	อ.เดียวน้ัน		อ�โส		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		เอก�โส	 
ช่ือว่าเอก�ส.	(ส่วนเดียว)
	 ๒.	 เอก�เสน		ปวตฺตตีติ		เอก�สิก�,		มรณ�.	(เอก�ส	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	
	 	 (ย�		มรณ�)	อ.ความตายใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		เอก�เสน	โดยส่วนเดียว		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(ต�		มรณ�)	อ.ความตายน้ัน		เอก�สิก�	ช่ือว่าเอก�สิก,	ได้แก่ความตาย.	(ที่เป็นไปโดยส่วนเดียว)

เอวรูปา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เอวำ  รูปํ  อสฺส�ติ  เอวรูป�,  ธีต�. (เอวำ + รูป)
	 เอว�	อ.อย่างน้ี		รูปํ	เป็นรูป		อสฺสา		(ธีตุยา)	แห่งธิดาน้ัน		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		ธีตา)	 
อ.ธิดาน้ัน		เอวรูปา	ช่ือว่าเอวรูปา,	ได้แก่ธิดา.	(ผู้มีอย่างน้ีเป็นรูป)
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หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 หิริ		จ		โอตฺตปฺปญฺจ		หิโรตฺตปฺปํ.	(หิริ	+	โอตฺตปฺป)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 หิริ		จ	อ.ความละอายต่อบาปด้วย		โอตฺตปฺปํ		จ	อ.ความเกรงกลัวต่อบาปด้วย		หิโรตฺตปฺปํ	ช่ือ
ว่าหิโรตฺตปฺป.	(ความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาป)
	 ๒.	 หิโรตฺตปฺเปน		สมฺปนฺนา		หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา,		ธีตา.	(หิโรตฺตปฺป	+	สมฺปนฺน)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ธีตา)	อ.ธิดา		สมฺปนฺนา	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		หิโรตฺตปฺเปน	ด้วยความละอายต่อบาปและความเกรง
กลัวต่อบาป		หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา	ช่ือว่าหิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา,	ได้แก่ธิดา.	(ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ)		

มรณกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มรณญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		มรณกาโล.	(มรณ	+	กาล)
	 มรณ�		จ	อ.เป็นที่ตายด้วย		ต�	อ.เป็นที่ตายน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มรณ-
กาโล	ช่ือว่ามรณกาล.	(กาลเป็นที่ตาย)

อสกฺโกนฺตี

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  สกฺโกนฺตี  อสกฺโกนฺตี,  ธีต�. (น + สกฺโกนฺตี)
	 (ธีตา)	อ.ธิดา		สกฺโกนฺตี	อาจอยู่		น	หามิได้		อสกฺโกนฺตี	ช่ือว่าอสกฺโกนฺตี,	ได้แก่ธิดา.	(ผู้ไม่อาจอยู่,	
ผู้ไม่สามารถอยู่)

อนปฺปกำ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  อปฺปกำ  อนปฺปกำ, โทมนสฺสำ. (น + อปฺปก)
	 (โทมนสฺส�)	อ.ความโทมนัส		อปฺปก�	อันน้อย		น	หามิได้		อนปฺปก�	ช่ือว่าอนปฺปก,	ได้แก่ความโทมนัส.	
(อันมิใช่น้อย,	ไม่น้อย)
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โทมนสฺสำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทุฏฺ€�		มน�		ยสฺสาติ		ทุมโน,		ปุคฺคโล.	(ทุ	+	มน)
	 	 มน�	อ.ใจ		ทุฏฺ€�	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		ทุมโน	ช่ือว่าทุมน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีใจที่โทษประทุษร้าย,	มีใจไม่ดี)
	 ๒.	 ทุมนสฺส		ภาโว		โทมนสฺส�.	(ทุมน	+	ณฺยปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		ทุมนสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว		โทมนสฺส�	 
ช่ือว่าโทมนสฺส.	(ความที่มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว,	ความโทมนัส,	ความเสียใจ)

กนิฏฺ€ตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 สพฺเพ		อิเม		อปฺปา,		อยมิเมส�		วิเสเสน		อปฺโปติ		กนิฏฺโ€,		เสฏฺ€ี.	(อปฺป	+	อิฏฺ€ปัจจัย)	 
วิเสสตัทธิต
	 	 อิเม		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าน้ี		สพฺเพ	ทั้งปวง		อปฺปา	เป็นผู้น้อย		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อย�		(เสฏฺ€ี)		 
อิเมส�		(ชนาน�)	อ.	-แห่งชน	ท.	เหล่าน้ี	-เศรษฐีน้ี		อปฺโป	เป็นผู้น้อย		วิเสเสน	โดยพิเศษ		(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		กนิฏฺโ€	ช่ือว่ากนิฏฺ€,	ได้แก่เศรษฐี.	(ผู้น้อยที่สุด)
	 ๒.	 กนิฏฺ€สฺส		ภาโว		กนิฏฺ€ตฺต�.	(กนิฏฺ€	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		กนิฏฺ€สฺส		(เสฏฺ€ิสฺส)	แห่งเศรษฐี	ผู้น้อยที่สุด		กนิฏฺ€ตฺต�	ช่ือว่ากนิฏฺ€ตฺต.	
(ความเป็นผู้น้อยที่สุด)

มคฺคผลานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคา		จ		ผลานิ		จ		มคฺคผลานิ.	(มคฺค	+	ผล)	
	 มคฺคา		จ	อ.มรรค	ท.	ด้วย		ผลานิ		จ	อ.ผล	ท.	ด้วย		มคฺคผลานิ	ช่ือว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล)
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มหลฺลิกตฺตำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหลฺลิกาย		ภาโว		มหลฺลิกตฺต�.	(มหลฺลิกา	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		มหลฺลิกาย		(ธีตุยา)	แห่งธิดา	ผู้แก่		มหลฺลิกตฺต�	ช่ือว่ามหลฺลิกตฺต.	(ความที่ธิดา
เป็นผู้แก่)

นนฺทนฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นนฺทนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		นนฺทนฏฺ€าน�.	(นนฺทน	+	€าน)
	 นนฺทน�	 	 จ	 อ.เป็นที่บันเทิงด้วย	 	 ต�	 อ.เป็นที่บันเทิงน้ัน	 	 €าน�	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
นนฺทนฏฺ€าน�	ช่ือว่านนฺทนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่บันเทิง)

อปฺปมตฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปมตฺตา		อปฺปมตฺตา,		ชนา.	(น	+	ปมตฺต)
	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ปมตฺตา	ประมาทแล้ว		น	หามิได้		อปฺปมตฺตา,	ได้แก่ชนท้ังหลาย.	(ผู้ไม่ประมาทแล้ว) 
 

อิธโลโก

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิธ		โลโก			อิธโลโก.	(อิธ	+	โลก)
	 โลโก	อ.โลก		อิธ	น้ี		อิธโลโก	ช่ือว่าอิธโลก.	(โลกน้ี)			

ปรโลโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปโร		จ		โส		โลโก		จาติ		ปรโลโก.	(ปร	+	โลก)
	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปรโลโก	ช่ือว่าปรโลก.
(โลกอื่น,	ปรโลก)
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กตปุญฺโญ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กต�	ปุญฺญ�		เยนาติ		กตปุญฺโญ,		ปุคฺคโล.	(กต	+	ปุญฺญ)
	 ปุญฺญ�	อ.บุญ		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		กต�	กระท�าแล้ว		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		กตปุญฺโญ	ช่ือว่ากตปุญฺญ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีบุญอันกระท�าแล้ว,	ผู้ท�าบุญไว้แล้ว)

กมฺมนนฺทนำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 กมฺเมน  นนฺทนำ  กมฺมนนฺทนำ. (กมฺม + นนฺทน)
	 นนฺทน�	อ.ความบันเทิง		กมฺเมน	เพราะกรรม		กมฺมนนฺทน�	ช่ือว่ากมฺมนนฺทน.	(ความบันเทิงเพราะกรรม)

วิปากนนฺทนำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วิป�เกน  นนฺทนำ  วิป�กนนฺทนำ. (วิป�ก + นนฺทน)
	 นนฺทน�	 อ.ความบันเทิง	 	 วิปาเกน	 เพราะวิบาก	 	 วิปากนนฺทน�	 ช่ือว่าวิปากนนฺทน.	 (ความบันเทิงเพราะ
วิบาก)

นานปฺปการำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นานา		ปกาโร		ยสฺสาติ		นานปฺปการ�,		ปุญฺญ�.	(นานา	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		นานา	ต่างๆ		ยสฺส		(ปุญฺญสฺส)	แห่งบุญใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
(ต�		ปุญฺญ�)	อ.บุญน้ัน		นานปฺปการ�	ช่ือว่านานปฺปการ,	ได้แก่บุญ.	(มีประการต่างๆ	)

โสมนสฺสมตฺตกำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสมนสฺส�		มตฺตา		ยสฺสาติ		โสมนสฺสมตฺตก�,		การณ�.	(โสมนสฺส	+	มตฺตา)



๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี 439วรรค]

	 โสมนสฺส�	อ.ความโสมนัส		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(ต�		การณ�)	อ.เหตุน้ัน		โสมนสฺสมตฺตก�	 ช่ือว่าโสมนสฺสมตฺตก,	ได้แก่เหตุ.	(มีความโสมนัสเป็น
ประมาณ,	สักว่าความโสมนัส)

สตฺตปญฺญาสวสฺสโกฏิโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สตฺตปญฺญาส		วสฺสานิ		สตฺตปญฺญาสวสฺสานิ.	(สตฺตปญฺญาส	+	วสฺส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 วสฺสานิ	อ.ปี	ท.		สตฺตปญฺญาส	ห้าสิบเจ็ด		สตฺตปญฺญาสวสฺสานิ	ช่ือว่าสตฺตปญฺญาสวสฺส.	(ห้า
สิบเจ็ดปี)
	 ๒.	 สตฺตปญฺญาสวสฺสาน�		โกฏิโย		สตฺตปญฺญาสวสฺสโกฏิโย.	(สตฺตปญฺญาสวสฺส	+	โกฏิ)
	 	 โกฏิโย	อ.โกฏิ	ท.		สตฺตปญฺญาสวสฺสาน�	แห่งปีห้าสิบเจ็ด	ท.		สตฺตปญฺญาสวสฺสโกฏิโย	ช่ือว่า
สตฺตปญฺญาสวสฺสโกฏิ.	(ห้าสิบเจ็ดโกฏิปี)
 

วสฺสสตสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสฺสาน�		สตสหสฺสานิ		วสฺสสตสหสฺสานิ.	(วสฺส	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสานิ	อ.แสน		วสฺสาน�	แห่งปี	ท.		วสฺสสตสหสฺสานิ	ช่ือว่าวสฺสสตสหสฺส.	(แสนปี)

ทิพฺพสมฺปตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิพฺพา		จ		สา		สมฺปตฺติ		จาติ		ทิพฺพสมฺปตฺติ.	(ทิพฺพา	+	สมฺปตฺติ)
	 ทิพฺพา		จ	อ.อันเป็นทิพย์ด้วย		สา	อ.อันเป็นทิพย์น้ัน		สมฺปตฺติ		จ	เป็นสมบัติด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
ทิพฺพสมฺปตฺติ	ช่ือว่าทิพฺพสมฺปตฺติ.	(สมบัติอันเป็นทิพย์)
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คาถาปริโยสานำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสาน�		คาถาปริโยสาน�.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งคาถา		คาถาปริโยสาน�	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	(กาล
เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งคาถา,	เวลาจบคาถา)

โสตาปนฺนาทโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยส�		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)
	 โสตาปนฺโน	อ.พระโสดาบัน		อาทิ	 เป็นต้น		 เยส�		 (อริยปุคฺคลาน�)	แห่งพระอริยบุคคล	ท.	 เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(อริยปุคฺคลา)	อ.พระอริยบุคคล	ท.	เหล่าน้ัน		โสตาปนฺนาทโย	ช่ือว่าโสตาปนฺนาทิ,	ได้แก่
พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)

สาตฺถิกา

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจาน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		วาจา)	
อ.วาจาน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด	วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี
ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		เทสนา)	อ.เทศนาน้ัน		สาตฺถิกา	ช่ือว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(ที่เป็นไป
กับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



๑๔. เทฺวสหำยกภกิฺขุวตฺถุ [๑๔]
เทฺวสหายกภกฺิขวุตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

เทวฺสหายกภิกฺขวุตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ภกิษุสองสหาย  (มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  
(วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

เทฺวสหายกภกฺิขวุตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๑๔. เรื่องภกิษุสองสหำย
 

๑. “พหมุปิฺ  เจ  สหิต ํ ภาสมาโนต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  เชตเวน  วหิรนฺโต  เทฺว  
สหายเก  ภกฺิข ู อารพฺภ  กเถส ิฯ 

 สตฺถา  เชตเวน  วหิรนฺโต  เทฺว  สหายเก  ภกฺิข ู อารพฺภ  “พหมุปิฺ  เจ  สหิต ํ ภาสมาโนต ิ อมิำ  
ธมฺมเทสนำ  กเถส ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  เชตวเน ในพระวหิารชือ่วา่เชตวนั   
อารพภฺ ทรงปรารภ  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท.  สหายเก ผูเ้ป็นสหายกนั  เทวฺ สองรปู  กเถสิ  
ตรสัแลว้  อิม ํ ธมมฺเทสนํ ซึง่พระธรรมเทศนาน้ี  “พหมุปิฺ  เจ  สหิต ํ ภาสมาโน”ติ วา่ 
“พหมฺุปิ  เจ  สหติำ  ภาสมาโน” ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 พระศาสดาเมือ่ประทบัอยูท่ีพ่ระเชตวนั ทรงปรารภภกิษุ ๒ รปูผูเ้ป็นสหายกนั ตรสั
พระธรรมเทศนาน้ีวา่ “พหมุปิฺ  เจ  สหิต ํ ภาสมาโน” ดงัน้ีเป็นตน้ 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “พหมฺุปิ  เจ  สหติำ  ภาสมาโน”  
สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ อาทยตัถะใน อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ  
อวตุตกมัมะใน กเถส ิ  เชตวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  
เทฺว กด็ ี สหายเก กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิา
ใน กเถส ิฯ

  ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. สาวตฺถวีาสโิน  ห ิ เทฺว  กุลปตฺุตา  สหายกา  วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนำ  สตฺุวา  
กาเม  ปหาย  สตฺถุ  สาสเน  อุรำ  ทตฺวา  ปพฺพชตฺิวา  ป�ฺจ  วสฺสานิ  อาจรยิปุชฺฌายานำ   
สนฺตเิก  วสตฺิวา  สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา  สาสเน  ธุรำ  ปจฺุฉตฺิวา  วปิสฺสนาธรุ�ฺจ  
คนฺถธรุ�ฺจ  วตฺิถารโต  สตฺุวา,  เอโก  ตาว  “อหำ  ภนฺเต  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชโิต  น  
สกฺขสฺิสาม ิ คนฺถธรุำ  ปเูรตุำ,  วปิสฺสนาธรุำ  ปน  ปเูรสฺสามตี ิ ยาว  อรหตฺตา  วปิสฺสนำ  
กถาเปตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  สห  ปฏสิมฺภทิาห ิ อรหตฺตำ  ปาปุณ ิฯ

 สาวตฺถวีาสโิน  ห ิ เทฺว  กุลปตฺุตา  สหายกา  (หตฺุวา)  วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนำ  สตฺุวา   
กาเม  ปหาย  สตฺถุ  สาสเน  อุรำ  ทตฺวา  ปพฺพชตฺิวา  ป�ฺจ  วสฺสานิ  อาจรยิปุชฺฌายานำ  สนฺตเิก  
วสตฺิวา  สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา  สาสเน  ธรุำ  ปจฺุฉตฺิวา  วปิสฺสนาธรุ�ฺจ  คนฺถธรุ�ฺจ  วตฺิถารโต   
สตฺุวา,  เอโก  (ภกฺิข)ุ  ตาว  “อหำ  ภนฺเต  (อตฺตโน)  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชโิต  น  สกฺขสฺิสาม ิ คนฺถธุรำ  
ปเูรตุำ,  (อหำ)  วปิสฺสนาธรุำ  ปน  ปเูรสฺสามตี ิ (วตฺวา  สตฺถารำ)  ยาว  อรหตฺตา  วปิสฺสนำ  กถาเปตฺวา   
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  สห  ปฏสิมฺภทิาห ิ อรหตฺตำ  ปาปณุ ิฯ

 หิ ดงัจะกลา่วโดยพสิดาร  กลุปตตฺา อ.กุลบุตร ท.  เทวฺ สอง  สาวตถีฺวาสิโน ผูอ้ยูใ่น
เมอืงสาวตัถโีดยปกต ิ สหายกา เป็นสหายกนั  (หตุวฺา) เป็น  คนฺตวฺา ไปแลว้  วิหาร ํ
สูว่หิาร  สตุวฺา ฟังแลว้  ธมมฺเทสนํ ซึง่พระธรรมเทศนา  สตถฺ ุของพระศาสดา  ปหาย 
ละแลว้  กาเม ซึง่กาม ท.  ปพพฺชิตวฺา บวชแลว้  ทตวฺา ถวาย  อรุ ํซึง่อก  สาสเน ในพระ
ศาสนา  สตถฺ ุของพระศาสดา  วสิตวฺา อยูแ่ลว้  สนฺติเก ในสำานกั  อาจริยปุชฌฺายานํ  
ของอาจารยแ์ละอุปัชฌาย ์ท.  วสสฺานิ สิน้ปี ท.  ปญจฺ หา้  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไป
เฝ้าแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  ปจุฉิฺตวฺา ทลูถามแลว้  ธรุ ํซึง่ธรุะ  สาสเน ในพระ
ศาสนา  สตุวฺา ฟังแลว้  วิปสสฺนาธรุ ํ จ ซึง่วปัิสสนาธรุะดว้ย  คนฺถธรุ ํ จ ซึง่คนัถธรุะ
ดว้ย  วิตถฺารโต โดยพสิดาร,  เอโก  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุรปูหน่ึง  (วตวฺา) กราบทลูแลว้  อิติ  
วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อห ํอ.ขา้พระองค ์ ปพพฺชิโต บวชแลว้  (อตตฺโน)  
มหลฺลกกาเล ในกาลแหง่ตนเป็นคนแก่  น  สกฺขิสสฺามิ จกัไมอ่าจ  คนฺถธรุ ํ ปเูรตุ ํ
เพือ่อนัยงัคนัถธรุะใหเ้ตม็,  ปน แต่วา่  (อห)ํ อ.ขา้พระองค ์ วิปสสฺนาธรุ ํยงัวปัิสสนา 
ธุระ  ปเูรสสฺามิ จกัใหเ้ตม็”  อิติ ดงัน้ี  ตาว ก่อน  (สตถฺาร)ํ ทลูยงัพระศาสดา   
กถาเปตวฺา ใหต้รสับอกแลว้  วิปสสฺนํ ซึง่วปัิสสนา  ยาว เพยีงใด  อรหตตฺา แต่ความ
เป็นแหง่พระอรหนัต ์ ฆเฏนฺโต เพยีรอยู ่ วายมนฺโต พยายามอยู ่ ปาปณิุ บรรลุแลว้  
อรหตตฺ ํซึง่ความเป็นแหง่พระอรหนัต ์ สห กบั  ปฏิสมภิฺทาหิ ดว้ยปฏสิมัภทิา ท. ฯ
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 ความพสิดารวา่ กุลบุตร ๒ คนชาวเมอืงสาวตัถเีป็นเพือ่นกนั ไปวดั ฟังพระธรรม
เทศนาของพระศาสดา ละกามทัง้หลาย บวชถวายอกในพระศาสนาของพระศาสดา 
อยูใ่นสำานกัอาจารยแ์ละอุปัชฌาย ์ ๕ ปี เขา้ไปเฝ้าพระศาสดา ทลูถามถงึธรุะในพระ
ศาสนา  ฟังวิปัสสนาธรุะและคนัถธรุะโดยพสิดาร รปูหน่ึงกราบทลูก่อนวา่ “ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคบ์วชตอนแก่ ไมส่ามารถเพือ่จะทำาคนัถธรุะใหเ้ตม็ได ้แต่จะ
ทำาวปัิสสนาธรุะใหเ้ตม็” ทลูใหพ้ระศาสดาชว่ยตรสับอกวปัิสสนาจนถงึพระอรหตั เพยีร
พยายามอยู ่กบ็รรลุพระอรหตัพรอ้มกบัปฏสิมัภทิาทัง้หลาย

 หศิพัท ์วติถารโชตกะ  สาวตฺถวีาสโิน กด็ ี เทฺว กด็ ีวเิสสนะของ กุลปตฺุตาๆ ปกตกิตัตา 
ใน สตฺุวาๆ กริยิาปธานนยั  สหายกา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  
วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  สตฺถุ สามสีมัพนัธะ
ใน ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปหาย  กาเม อวตุตกมัมะ
ใน ปหายๆ ปพุพกาลกริยิาใน ทตฺวา  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สาสเนๆ วสิยาธาระใน  
ทตฺวา  อุรำ อวตุตกมัมะใน ทตฺวาๆ กริยิาวเิสสนะใน ปพฺพชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
วสตฺิวา  ป�ฺจ วเิสสนะของ วสฺสานิๆ อจัจนัตสงัโยคะใน วสตฺิวา  อาจรยิปุชฺฌายานำๆ 
สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระใน วสตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปสงฺกมตฺิวา   
สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉิตฺวา  สาสเน ภนินาธาระ 
ใน ธรุำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  วปิสฺสนาธรุำ กด็ ี คนฺถธรุำ 
กด็ ีอวตุตกมัมะใน สตฺุวา  จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั วปิสฺสนาธรุำ และ คนฺถธรุำ  
วตฺิถารโต  ตตยิาวเิสสนะใน สตฺุวา,  เอโก วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน ปาปณุิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตาวศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ สทุธ-
กตัตาใน สกฺขสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน มหลฺลกกาเลๆ  
กาลสตัตมใีน ปพฺพชโิตๆ วเิสสนะของ อหำ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺขสฺิสาม ิ  คนฺถธรุำ  
การติกมัมะใน ปเูรตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺขสฺิสาม,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  อหำ เหตุ- 
กตัตาใน ปเูรสฺสามิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  วปิสฺสนาธรุำ การติกมัมะใน ปเูรสฺสาม”ิ   
อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กถาเปตฺวา  สตฺถารำ การติกมัมะ
ใน กถาเปตฺวา  ยาวศพัท ์ กริยิาวเิสสนะใน กถาเปตฺวา  อรหตฺตา อปาทานใน ยาว   
วปิสฺสนำ อวตุตกมัมะใน กถาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ฆเฏนฺโต และ วายมนฺโต  
ฆเฏนฺโต กด็ ี  วายมนฺโต กด็ ี อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข ุ  สหศพัท ์ ทพัพสมวายะใน 
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อรหตฺตำ  ปฏสิมฺภทิาห ิสหตัถตตยิาเขา้กบั สห  อรหตฺตำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุ ิฯ 
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓. อติโร  ปน  “อหำ  คนฺถธรุำ  ปเูรสฺสามตี ิ อนุกฺกเมน  เตปิฏกำ  พทฺุธวจนำ  อุคฺคณฺหตฺิวา  

คตคตฏฺ�าเน  ธมฺมำ  กเถต,ิ  สรภ�ฺ�ำ  ภณต,ิ  ป�ฺจนฺนำ  ภกฺิขสุตานำ  ธมฺมำ  วาเจนฺโต  
วจิรต,ิ  อฏฺ�ารสนฺนำ  มหาคณานำ  อาจรโิย  อโหส ิฯ

 อติโร  (ภกฺิข)ุ  ปน  “อหำ  คนฺถธรุำ  ปเูรสฺสามตี ิ  (วตฺวา)  อนุกฺกเมน  เตปิฏกำ  พทฺุธวจนำ   
อุคฺคณฺหตฺิวา  คตคตฏฺ�าเน  ธมฺมำ  กเถต,ิ  สรภ�ฺ�ำ  ภณต,ิ  ป�ฺจนฺนำ  ภกฺิขสุตานำ  ธมฺมำ   
วาเจนฺโต  วจิรต,ิ  อฏฺ�ารสนฺนำ  มหาคณานำ  อาจรโิย  อโหส ิฯ

 ปน สว่นวา่  อิตโร  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุนอกน้ี  (วตวฺา) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “อห ํ
อ.ขา้พระองค ์ คนฺถธรุ ํยงัคนัถธรุะ  ปเูรสสฺามิ จกัใหเ้ตม็”  อิติ ดงัน้ี  อคุคฺณฺหิตวฺา 
เรยีนเอาแลว้  พทุธฺวจนํ ซึง่พระพทุธพจน์  เตปิฏก ํคอืปิฎกสาม  อนุกฺกเมน ตาม
ลำาดบั  กเถติ ยอ่มกลา่ว  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  ภณติ ยอ่มสวด  สรภญฺญํ ซึง่สรภญัญะ  
คตคตฏฺ�าเน ในทีเ่ป็นทีท่ ัง้ไปแลว้ทัง้ไปแลว้  วาเจนฺโต  วิจรติ ยอ่มเทีย่วบอกอยู ่ 
ธมมฺ ํซึง่ธรรม  ภิกฺขสุตานํ แก่รอ้ยแหง่ภกิษุ ท.  ปญจฺนฺนํ หา้  อาจริโย เป็นอาจารย ์  
มหาคณานํ แหง่คณะหมูใ่หญ่ ท.  อฏฺ�ารสนฺนํ สบิแปด  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ 

 สว่นภกิษุอกีรปูกราบทลูวา่ “ขา้พระองคจ์ะทำาคนัถธรุะใหเ้ตม็” ดงัน้ี แลว้เรยีนพระพทุธ
พจน์ คอืพระไตรปิฎกตามลำาดบั กลา่วธรรม สวดสรภญัญะในทกุๆ ทีไ่ป เทีย่วบอก
ธรรมแก่ภกิษุ ๕๐๐ รปู ไดเ้ป็นอาจารยแ์หง่คณะหมูใ่หญ่ถงึ ๑๘ คณะ

 ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ  อติโร วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน กเถต ิ ภณต ิ วจิรต ิ
และ อโหส ิ กเถต ิกด็ ี ภณต ิกด็ ี วจิรต ิกด็ ีและ อโหส ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ  
เหตุกตัตาใน ปเูรสฺสามิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  คนฺถธรุำ การติกมัมะใน ปเูรสฺสาม”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุคฺคณฺหตฺิวา  อนุกฺกเมน ตตยิาวเิสสนะ
ใน อุคฺคณฺหตฺิวา  เตปิฏกำ วเิสสลาภขีอง พทฺุธวจนำๆ อวตุตกมัมะใน อุคฺคณฺหตฺิวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน กเถต ิ คตคตฏฺ�าเน วสิยาธาระใน กเถต ิและ ภณต ิ ธมฺมำ อวตุต-
กมัมะใน กเถต ิ สรภ�ฺ�ำ อวตุตกมัมะใน ภณต ิ ป�ฺจนฺนำ วเิสสนะของ ภกฺิขสุตานำๆ 
สมัปทานใน วาเจนฺโต  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน วาเจนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข ุ  
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อฏฺ�ารสนฺนำ วเิสสนะของ มหาคณานำๆ สามสีมัพนัธะใน อาจรโิยๆ วกิตกิตัตาใน  
อโหส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔. ภกฺิข ู  สตฺถุ  สนฺตเิก  กมฺมฏฺ�านำ  คเหตฺวา  อติรสฺส  เถรสฺส  วสนฏฺ�านำ  คนฺตฺวา   

ตสฺโสวาเท  �ตฺวา  อรหตฺตำ  ปตฺวา  เถรำ  วนฺทตฺิวา  “สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกามมฺหาต ิ วทนฺต ิฯ

 ภกฺิข ู สตฺถุ  สนฺตเิก  กมฺมฏฺ�านำ  คเหตฺวา  อติรสฺส  เถรสฺส  วสนฏฺ�านำ  คนฺตฺวา  ตสฺส  (เถรสฺส)  
โอวาเท  �ตฺวา  อรหตฺตำ  ปตฺวา  เถรำ  วนฺทตฺิวา  “(มยำ)  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกามา  อมฺห”  อติ ิ วทนฺต ิฯ 

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  คเหตวฺา เรยีนเอาแลว้  กมมฺฏฺ�านํ ซึง่กรรมฐาน  สนฺติเก ในสำานกั  
สตถฺ ุของพระศาสดา  คนฺตวฺา ไปแลว้  วสนฏฺ�านํ สูท่ีเ่ป็นทีอ่ยู ่  เถรสสฺ ของพระ
เถระ  อิตรสสฺ นอกน้ี  �ตวฺา ดำารงอยูแ่ลว้  โอวาเท ในโอวาท  ตสสฺ  (เถรสสฺ) ของ
พระเถระนัน้  ปตวฺา บรรลุแลว้  อรหตตฺ ํ ซึง่ความเป็นแหง่พระอรหนัต ์  วนฺทิตวฺา 
ไหวแ้ลว้  เถร ํซึง่พระเถระ  วทนฺติ ยอ่มกลา่ว  อิติ วา่  “(มย)ํ อ.กระผม ท.  ทฏฺ�ุ-
กามา เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเฝ้า  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  อมหฺ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

   พวกภกิษุเรยีนกรรมฐานในสำานกัของพระศาสดา แลว้ไปยงัทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องพระเถระ
นอกน้ี ดำารงอยูใ่นโอวาทของทา่น บรรลุพระอรหตั ไหวพ้ระเถระ กลา่ววา่ “พวก
กระผมมคีวามประสงคจ์ะเฝ้าพระศาสดา”

 ภกฺิข ูสทุธกตัตาใน วทนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ 
วสิยาธาระใน คเหตฺวา  กมฺมฏฺ�านำ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา   
อติรสฺส วเิสสนะของ เถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน วสนฏฺ�านำๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน  
คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน �ตฺวา  ตสฺส วเิสสนะของ เถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
โอวาเทๆ วสิยาธาระใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปตฺวา  อรหตฺตำ สมัปาปณุยีกมัมะ
ใน ปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  เถรำ อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน วทนฺต ิ “มยำ สทุธกตัตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะ
ใน ทฏฺ�ุ-  ทฏฺ�ุกามา วกิตกิตัตาใน อมฺห”  อติศิพัท ์อาการะใน วทนฺต ิฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕. เถโร  “คจฺฉถ  อาวโุส,  มม  วจเนน  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  อสตีมิหาเถเร  วนฺทถ,   
สหายกตฺเถรำปิ  เม  'อมฺหากำ  อาจรโิย  ตุมฺเห  วนฺทตตี ิ วเทถาต ิ เปเสส ิฯ

 เถโร  “(ตุมฺเห)  คจฺฉถ  อาวโุส,  (ตุมฺเห)  มม  วจเนน  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  อสตีมิหาเถเร  วนฺทถ,  
(ตุมฺเห)  สหายกตฺเถรำปิ  เม  ‘อมฺหากำ  อาจรโิย  ตุมฺเห  วนฺทตตี ิ วเทถาต ิ (วจเนน)  เปเสส ิฯ

 เถโร อ.พระเถระ  เปเสสิ สง่ไปแลว้  (วจเนน) ดว้ยคำา  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผู้
มอีาย ุท.  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  คจฉฺถ จงไป,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคม
แลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  วนฺทถ จงไหว ้ อสีติมหาเถเร ซึง่พระมหาเถระแปดสบิ
รปู ท.  วจเนน ตามคำา  มม ของเรา,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  วเทถ จงกลา่ว  สหายกต-ฺ 
เถรปิํ แมก้ะพระเถระผูเ้ป็นสหาย  เม ของเรา  อิติ วา่  ‘อาจริโย อ.อาจารย ์ อมหฺาก ํ
ของกระผม ท.  วนฺทติ ยอ่มไหว ้ ตมุเฺห ซึง่ทา่น’  อิติ ดงัน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระสง่ไปพรอ้มกบัสัง่วา่ “ทา่นผูม้อีายทุัง้หลาย พวกทา่นจงไป จงถวายบงัคม
พระศาสดา แลว้ไหวพ้ระมหาเถระ ๘๐ รปูตามคำาของเรา และจงกลา่วกบัพระเถระผู้
เพือ่นของเราวา่ ‘อาจารยข์องกระผมทัง้หลาย ยอ่มไหวท้า่น’ ดงัน้ี

 เถโร สทุธกตัตาใน เปเสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธ-
กตัตาใน คจฺฉถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน วนฺทถๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน วจเนนๆ ตตยิาวเิสสนะใน วนฺทถ  สตฺถารำ อวตุตกมัมะ 
ใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทถ  อสตีมิหาเถเร อวตุตกมัมะใน วนฺทถ,  ตุมฺเห 
สทุธกตัตาใน วเทถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั สหายกตฺเถรำๆ   
อกถติกมัมะใน วเทถ  เม สามสีมัพนัธะใน สหายกตฺเถรำ  ‘อาจรโิย สทุธกตัตาใน วนฺทติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อาจรโิย  ตุมฺเห อวตุตกมัมะใน  
วนฺทต’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วเทถ”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนนๆ กรณะใน เปเสส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖. เต  วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถาร�ฺเจว  อสตีมิหาเถเร  จ  วนฺทตฺิวา  คนฺถกิตฺเถรสฺส  สนฺตกิำ  
คนฺตฺวา  “ภนฺเต  อมฺหากำ  อาจรโิย  ตุมฺเห  วนฺทตตี ิ วทนฺต ิฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถารำ  เจว  อสตีมิหาเถเร  จ  วนฺทตฺิวา  คนฺถกิตฺเถรสฺส  สนฺตกิำ   
คนฺตฺวา  “ภนฺเต  อมฺหากำ  อาจรโิย  ตุมฺเห  วนฺทตตี ิ วทนฺต ิฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  วิหาร ํสูว่หิาร  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคม
แลว้  สตถฺาร ํ จ  เอว ซึง่พระศาสดาดว้ยนัน่เทยีว  อสีติมหาเถเร  จ ซึง่พระมหาเถระ
แปดสบิ ท. ดว้ย  คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  คนฺถิกตเฺถรสสฺ ของพระเถระผู้
เรยีนเอาซึง่คมัภรี ์  วทนฺติ ยอ่มกลา่ว  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  อาจริโย  
อ.อาจารย ์ อมหฺาก ํของกระผม ท.  วนฺทติ ยอ่มไหว ้ ตมุเฺห ซึง่ทา่น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้ไปยงัวหิาร ถวายบงัคมพระศาสดาและไหวพ้ระมหาเถระ ๘๐ รปู 
แลว้ไปยงัสำานกัของพระคนัถกิเถระ ยอ่มกลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ อาจารยข์องพวก
กระผมยอ่มไหวท้า่น”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน วทนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุาจก  วหิารำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา สตฺถารำ กด็ ี อสตีมิหาเถเร 
กด็ ีอวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั จๆ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะ 
เขา้กบั สตฺถารำ และ อสตีมิหาเถเร  วนฺทตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  คนฺถกิตฺ- 
เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
วทนฺต ิ  “ภนฺเต อาลปนะ  อาจรโิย สทุธกตัตาใน วนฺทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อาจรโิย  ตุมฺเห อวตุตกมัมะใน วนฺทต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
วทนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๗. อติเรน  จ  “โก  นาเมโสต ิ วตฺุเต,  “ตุมฺหากำ  สหายกภกฺิข ุ ภนฺเตต ิ วทนฺต ิฯ 

 อติเรน  (คนฺถกิตฺเถเรน)  จ  “โก  นาม  (โหต)ิ  เอโส  (ตุมฺหากำ  อาจรโิย)  อติ ิ (วจเน)  วตฺุเต,   
(เต  ภกฺิข)ู  “(อมฺหากำ  อาจรโิย)  ตุมฺหากำ  สหายกภกฺิข ุ (โหต)ิ  ภนฺเตต ิ วทนฺต ิฯ

  จ ก ็ (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “เอโส  (ตมุหฺาก ํ อาจริโย) อ.อาจารย ์ของทา่น ท. 
นัน่  โก  นาม ชือ่วา่เป็นใคร  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  อิตเรน  (คนฺถิกตเฺถเรน) 
อนัพระเถระผูเ้รยีนเอาซึง่คมัภรีน์อกน้ี  วตุเฺต กลา่วแลว้,  (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่
นัน้  วทนฺติ ยอ่มกลา่ว  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (อาจริโย) อ.อาจารย ์  
(อมหฺาก)ํ ของกระผม ท.  สหายกภิกฺข ุ เป็นภกิษุผูเ้ป็นสหาย  ตมุหฺาก ํ ของทา่น   
(โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ก ็ เมือ่พระเถระทีเ่รยีนคมัภรีก์ลา่ววา่ “อาจารยข์องพวกทา่นนัน่ ชือ่วา่เป็นใคร”, พวก
ภกิษุเหลา่นัน้จงึกลา่ววา่ “อาจารยข์องพวกกระผม เป็นภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นของทา่น ครบั
ทา่น”

 จศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  อติเรน วเิสสนะของ คนฺถกิตฺเถเรนๆ อนภหิติกตัตาใน  
วตฺุเต  “เอโส วเิสสนะของ อาจรโิยๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นาม
ศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั โกๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิ ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อาจรโิย”   
อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา,  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  
สทุธกตัตาใน วทนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อาจรโิย สทุธกตัตา
ใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อาจรโิย  ตุมฺหากำ สาม-ี 
สมัพนัธะใน สหายกภกฺิขุๆ  วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วทนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘. เอวำ  เถเร  ปนุปปฺนุำ  สาสนำ  ปหณินฺเต,  โส  ภกฺิข ุ โถกำ  กาลำ  สหตฺิวา  อปรภาเค   

สหตุิำ  อสกฺโกนฺโต,  “อมฺหากำ  อาจรโิย  ตุมฺเห  วนฺทตตี ิ วุตฺเต,  “โก  เอโสต ิ วตฺวา,  
“ตุมฺหากำ  สหายกภกฺิข ุ ภนฺเตต ิ วตฺุเต,  “ก ึ ปน  ตุมฺเหห ิ ตสฺส  สนฺตเิก  อุคฺคหติำ,  ก ึ 
ทฆีนิกายาทสี ุ อ�ฺ�ตโร  นิกาโย,  ก ึ ตสี ุ ปิฏเกส ุ เอกำ  ปิฏกนฺต ิ วตฺวา,  “จตุปปฺทกิำปิ  
คาถำ  น  ชานาต,ิ  ปํสกุลูำ  คเหตฺวา  ปพฺพชติกาเลเยว  อร�ฺ�ำ  ปวฏฺิโ�,  พห ู วต   
อนฺเตวาสเิก  ลภ,ิ  ตสฺส  อาคตกาเล  มยา  ป�ฺหำ  ปจฺุฉตุิำ  วฏฺฏตตี ิ จนฺิเตส ิฯ  
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 เอวำ  เถเร  ปนุปปฺนุำ  สาสนำ  ปหณินฺเต,  โส  ภกฺิข ุ  โถกำ  กาลำ  สหตฺิวา  อปรภาเค  สหตุิำ   
อสกฺโกนฺโต,  “อมฺหากำ  อาจรโิย  ตุมฺเห  วนฺทตตี ิ (วจเน  เตห ิ ภกฺิขหู)ิ  วตฺุเต,  “โก  (โหต)ิ  เอโส  
(ตุมฺหากำ  อาจรโิย)”  อติ ิ  วตฺวา,  “(อมฺหากำ  อาจรโิย)  ตุมฺหากำ  สหายกภกฺิข ุ  (โหต)ิ ภนฺเตต ิ 
(วจเน  เตห ิ ภกฺิขหู)ิ  วตฺุเต,  “ก ึ ปน  ตุมฺเหห ิ ตสฺส  (เถรสฺส)  สนฺตเิก  อุคฺคหติำ,  ก ึ (ตุมฺเหห)ิ  
ทฆีนิกายาทสี ุ (นิกาเยส)ุ  อ�ฺ�ตโร  นิกาโย  (อุคฺคหโิต),  ก ึ (ตุมฺเหห)ิ  ตสี ุ ปิฏเกส ุ เอกำ  ปิฏกำ  
(อุคฺคหติำ)”  อติ ิ วตฺวา,  “(โส  เถโร)  จตุปปฺทกิำปิ  คาถำ  น  ชานาต,ิ  (โส  เถโร)  ปํสกุลูำ  คเหตฺวา   
ปพฺพชติกาเลเยว  อร�ฺ�ำ  ปวฏฺิโ�,  (โส  เถโร)  พห ู วต  อนฺเตวาสเิก  ลภ,ิ  ตสฺส  (เถรสฺส)   
อาคตกาเล  มยา  ป�ฺหำ  ปจฺุฉตุิำ  วฏฺฏตตี ิ จนฺิเตส ิฯ

 เถเร ครัน้เมือ่พระเถระ  ปหิณนฺเต สง่ไปอยู ่  สาสนํ ซึง่ขา่วสาสน์ ปนุปปฺนํุ บอ่ยๆ  
เอว ํอยา่งน้ี,  โส  ภิกฺข ุอ.ภกิษุนัน้  สหิตวฺา อดกลัน้แลว้  กาล ํสิน้กาล  โถก ํหน่อยหน่ึง   
อสกฺโกนฺโต ไมอ่าจอยู ่  สหิตุ ํ เพือ่อนัอดกลัน้  อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอื่นอกี,  
(วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “อาจริโย อ.อาจารย ์ อมหฺาก ํของกระผม ท.  วนฺทติ ยอ่ม
ไหว ้ ตมุเฺห ซึง่ทา่น”  อิติ ดงัน้ี  (เตหิ  ภิกฺขหิู) อนัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  
วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เอโส  (ตมุหฺาก ํ อาจริโย) อ.อาจารย ์ของทา่น ท. นัน่  โก 
เป็นใคร  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่น
ผูเ้จรญิ  (อาจริโย) อ.อาจารย ์ (อมหฺาก)ํ ของกระผม ท.  สหายกภิกฺข ุ เป็นภกิษุผู้
เป็นสหาย  ตมุหฺาก ํของทา่น  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (เตหิ  ภิกฺขหิู) อนัภกิษุ ท. 
เหลา่นัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ปน ก ็ กึ อ.อะไร  ตมุเฺหหิ อนั
ทา่น ท.  อคุคฺหิต ํเรยีนเอาแลว้  สนฺติเก ในสำานกั  ตสสฺ  (เถรสสฺ) ของพระเถระนัน้,  
ทีฆนิกายาทีส ุ (นิกาเยส)ุ  อญฺญตโร  นิกาโย อ.- ในนิกาย ท. มทีฆีนิกายเป็นตน้ - 
นิกายใดนิกายหน่ึง  (ตมุเฺหหิ) อนัทา่น ท.  (อคุคฺหิโต) เรยีนเอาแลว้  กึ หรอื?,  ตีส ุ  
ปิฏเกส ุ  เอก ํ  ปิฏก ํ อ.- ในปิฎก ท. สามหนา -ปิฎกหน่ึง  (ตมุเฺหหิ) อนัทา่น ท.   
(อคุคฺหิต)ํ เรยีนเอาแลว้  กึ หรอื?”  อิติ ดงัน้ี  (จินฺเตสิ) คดิแลว้  อิติ วา่  “(โส  เถโร) 
อ.พระเถระนัน้  น  ชานาติ ยอ่มไมรู่ ้ คาถ ํซึง่คาถา  จตปุปฺทิกปิํ แมอ้นัประกอบแลว้
ดว้ยบาทสี,่  (โส  เถโร) อ.พระเถระนัน้  คเหตวฺา ถอืเอาแลว้  ปํสกุลู ํซึง่ผา้บงัสกุุล   
ปวิฏฺโ� เขา้ไปแลว้  อรญฺญํ สูป่่า  ปพพฺชิตกาเล  เอว ในกาลเป็นทีบ่วชแลว้นัน่เทยีว,  
(โส  เถโร) อ.พระเถระนัน้  ลภิ ไดแ้ลว้  อนฺเตวาสิเก ซึง่อนัเตวาสกิ ท.  พห ู วต มาก
หนอ,  ตสสฺ  เถรสสฺ อาคตกาเล  มยา  ปญฺห ํ ปจุฉิฺตุ ํอ.อนั- อนัเรา -ถาม ซึง่ปัญหา 
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ในกาลเป็นทีม่าแลว้ แหง่พระเถระนัน้  วฏฺฏติ ยอ่มควร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เมือ่พระเถระสง่ขา่วสาสน์ไปอยูบ่อ่ยๆ อยา่งน้ี, ภกิษุนัน้อดกลัน้สิน้ระยะเวลานิดหน่อย 
ในกาลต่อมา ไมส่ามารถทีจ่ะอดกลัน้ได,้ เมือ่พวกภกิษุเหลา่นัน้กล่าววา่ “อาจารยข์อง
พวกกระผมไหวท้า่น”, จงึกลา่ววา่ “อาจารยข์องพวกทา่นนัน่ เป็นใครกนั” ดงัน้ี, เมือ่
พวกภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “อาจารยข์องพวกกระผม เป็นภกิษุผูเ้พือ่นของทา่น” ดงัน้ี, 
กลา่ววา่ “ก ็อะไรทีพ่วกทา่นพากนัเรยีนเอาในสำานกัของพระเถระนัน้, พวกทา่นพากนั
เรยีนเอาในบรรดานิกายทัง้หลายมทีฆีนิกายเป็นตน้ นิกายใดนิกายหน่ึงหรอื? พวก
ทา่นพากนัเรยีนเอาในบรรดาปิฎกสาม ปิฎกหน่ึงหรอื?” ดงัน้ี คดิวา่ “พระเถระนัน้
ยอ่มไมรู่จ้กัคาถาแมท้ีป่ระกอบดว้ย ๔ บาท, พระเถระนัน้ถอืเอาผา้บงัสกุุลเขา้ไปยงั
ป่าตัง้แต่วนัทีบ่วชแลว้นัน่แหละ, พระเถระนัน้ไดอ้นัเตวาสกิมากจรงิหนอ, เราจะถาม
ปัญหาในคราวทีท่า่นมาหา จงึควร” ดงัน้ี 

 เถเร ลกัขณะใน ปหณินฺเตๆ ลกัขณกริยิา  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน ปหณินฺเต  ปนุปปฺนุำ 
กริยิาวเิสสนะใน ปหณินฺเต  สาสนำ อวตุตกมัมะใน ปหณินฺเต,  โส วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  
สทุธกตัตาใน จนฺิเตสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โถกำ วเิสสนะของ กาลำๆ  อจัจนัตสงัโยคะ 
ใน สหตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อสกฺโกนฺโต  อปรภาเค กาลสตัตมใีน อสกฺโกนฺโต   
สหตุิำ ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข,ุ  “อาจรโิย สทุธกตัตาใน 
วนฺทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อาจรโิย  ตุมฺเห อวตุตกมัมะ 
ใน วนฺทต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  เตห ิวเิสสนะ
ของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “เอโส วเิสสนะของ อาจรโิยๆ สทุธกตัตาใน  
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โก วกิตกิตัตาใน โหต ิ  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน  
อาจรโิย”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา,  “ภนฺเต อาลปนะ  
อาจรโิย สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน  
อาจรโิย  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน สหายกภกฺิขุๆ  วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน 
วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  เตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติกตัตาใน  
วตฺุเต,  “ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ก ึวตุตกมัมะใน อุคฺคหติำๆ  กติบทกมัมวาจก  ตุมฺเหห ิ 
อนภหิติกตัตาใน อุคฺคหติำ  ตสฺส วเิสสนะของ เถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ  
วสิยาธาระใน อุคฺคหติำ,  ทฆีนิกายาทสี ุวเิสสนะของ นิกาเยสุๆ  นิทธารณะใน อ�ฺ�ตโร  



๑๔. เรื่องภิกษุสองสหาย 451วรรค]

นิกาโย  อ�ฺ�ตโร วเิสสนะของ นิกาโยๆ นิทธารณยีะและวตุตกมัมะใน อุคฺคหโิตๆ  
กติบทกมัมวาจก  ก ึปจุฉนตัถะ  ตุมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน อุคฺคหโิต,  ตสี ุวเิสสนะของ 
ปิฏเกสุๆ  นิทธารณะใน เอกำ  ปิฏกำ  เอกำ วเิสสนะของ ปิฏกำๆ  นิทธารณยีะและวตุตกมัมะ 
ใน อุคฺคหติำๆ  กติบทกมัมวาจก  ก ึ ปจุฉนตัถะ  ตุมฺเหห ิ อนภหิติกตัตาใน อุคฺคหติำ”   
อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตส ิ  “โส วเิสสนะของ เถโรๆ  
สทุธกตัตาใน ชานาติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั จตุปปฺทกิำๆ   
วเิสสนะของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน ชานาต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานาต,ิ  โส วเิสสนะ 
ของ เถโรๆ สทุธกตัตาใน ปวฏฺิโ�ๆ กติบทกตัตุวาจก  ปํสุกลูำ อวตุตกมัมะใน  
คเหตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน ปวฏฺิโ�  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ปพฺพชติกาเลๆ 
กาลสตัตมใีน ปวฏฺิโ�  อร�ฺ�ำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวฏฺิโ�,  โส วเิสสนะของ เถโรๆ  
สทุธกตัตาใน ลภิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พห ูวเิสสนะของ อนฺเตวาสเิกๆ อวตุตกมัมะ 
ใน ลภ ิ วตศพัท ์อจัฉรยิตัถะ,  ปจฺุฉตุิำ ตุมตัถกตัตาใน วฏฺฏติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตสฺส วเิสสนะของ เถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อาคตกาเลๆ กาลสตัตมใีน ปจฺุฉิตุำ  มยา 
อนภหิติกตัตาใน ปจฺุฉตุิำ  ป�ฺหำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉตุิำ”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตส ิฯ 
...............................................................................................................................

๙. อปรภาเค  เถโร  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุำ  อาคโต  สหายกตฺเถรสฺส  สนฺตเิก  ปตฺตจวีรำ  �เปตฺวา   
คนฺตฺวา  สตฺถาร�ฺเจว  อสตีมิหาเถเร  จ  วนฺทตฺิวา  สหายกตฺเถรสฺส  วสนฏฺ�านำ   
ปจฺจาคม ิฯ

 อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอืน่อกี  เถโร อ.พระเถระ  อาคโต มาแลว้  ทฏฺ�ํุ เพือ่
อนัเฝ้า  สตถฺาร ํ ซึง่พระศาสดา  �เปตวฺา วางไวแ้ลว้  ปตตฺจีวร ํ ซึง่บาตรและจวีร   
สนฺติเก ในสำานกั  สหายกตเฺถรสสฺ ของพระเถระผูเ้ป็นสหาย  คนฺตวฺา ไปแลว้   
วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํ  จ  เอว ซึง่พระศาสดาดว้ยนัน่เทยีว  อสีติ- 
มหาเถเร  จ ซึง่พระมหาเถระ ๘๐ รปู ท. ดว้ย  ปจจฺาคมิ กลบัมาแลว้  วสนฏฺ�านํ  
สูท่ีเ่ป็นทีอ่ยู ่ สหายกตเฺถรสสฺ ของพระเถระผูเ้ป็นสหาย ฯ

 ในกาลต่อมา พระเถระมาเพือ่เฝ้าพระศาสดา วางบาตรและจวีรไวใ้นสำานกัของพระ
เถระผูเ้ป็นสหาย ไปถวายบงัคมพระศาสดาและไหวพ้ระมหาเถระ ๘๐ รปู แลว้กลบั
มายงัทีอ่ยูข่องพระเถระผูเ้ป็นสหาย
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 อปรภาเค กาลสตัตมใีน ปจฺจาคม ิ  เถโร สทุธกตัตาใน ปจฺจาคมิๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�ุำๆ ตุมตัถสมัปทานใน อาคโตๆ วเิสสนะของ  
เถโร  สหายกตฺเถรสฺส สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระใน �เปตฺวา  ปตฺตจวีรำ 
อวตุตกมัมะใน �เปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา   
สตฺถารำ กด็ ี  อสตีมิหาเถเร กด็ ีอวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
จๆ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั สตฺถารำ และ อสตีมิหาเถเร  วนฺทตฺิวา ปพุพกาล-
กริยิาใน ปจฺจาคม ิ สหายกตฺเถรสฺส สามสีมัพนัธะใน วสนฏฺ�านำๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน 
ปจฺจาคม ิฯ     

 ...............................................................................................................................
๑๐. อถสฺส  โส  วตฺตำ  กาเรตฺวา  สมปปฺมาณำ  อาสนำ  คเหตฺวา  “ป�ฺหำ  ปจฺุฉสฺิสามตี ิ  

นิสที ิฯ

 อถ  อสฺส  (เถรสฺส)  โส  (สหายกตฺเถโร  ปคฺุคลำ)  วตฺตำ  กาเรตฺวา  สมปปฺมาณำ  อาสนำ  คเหตฺวา  
“(อหำ)  ป�ฺหำ  ปจฺุฉสฺิสามตี ิ (จนฺิตเนน)  นิสที ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  โส  (สหายกตเฺถโร) อ.พระเถระผูเ้ป็นสหายนัน้  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคลุ   
กาเรตวฺา ใหก้ระทำาแลว้  วตตฺ ํซึง่วตัร  อสสฺ  (เถรสสฺ) แก่พระเถระนัน้  คเหตวฺา 
ถอืเอาแลว้  อาสนํ ซึง่อาสนะ  สมปปฺมาณํ อนัมปีระมาณอนัเสมอกนั  นิสีทิ นัง่แลว้  
(จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.เรา  ปจุฉิฺสสฺามิ จกัถาม  ปญหฺ ํซึง่ปัญหา”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระเถระผูเ้ป็นสหายใชบุ้คคลใหท้ำาวตัรแก่พระเถระ แลว้ถอืเอาอาสนะทีม่เีทา่
กนั นัง่ดว้ยอนัคดิวา่ “จกัถามปัญหา”

 อถ กาลสตัตม ี โส วเิสสนะของ สหายกตฺเถโรๆ สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ เถรสฺสๆ สมัปทานใน กาเรตฺวา  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน 
กาเรตฺวา  วตฺตำ อวตุตกมัมะใน กาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คเหตฺวา  สมปปฺมาณำ  
วเิสสนะของ อาสนำๆ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสที ิ “อหำ สทุธกตัตา 
ใน ปจฺุฉสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ป�ฺหำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์
สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน นิสที ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๑. ตสฺม ึ ขเณ  สตฺถา  “เอส  เอวรปํู  มม  ปตฺุตำ  วเิหเ�ตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺเตยฺยาต ิ ตสฺม ึ 
อนุกมฺปาย  วหิารจารกิำ  จรนฺโต  วยิ  เตสำ  นิสนฺินฏฺ�านำ  คนฺตฺวา  ป�ฺ�ตฺเต  พทฺุธาสเน  
นิสที ิฯ

 ตสฺม ึ ขเณ  สตฺถา  “เอโส  (คนฺถกิตฺเถโร)  เอวรปํู  มม  ปตฺุตำ  วเิหเ�ตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺเตยฺยาต ิ  
(จนฺิเตตฺวา)  ตสฺม ึ (คนฺถกิตฺเถเร)  อนุกมฺปาย  วหิารจารกิำ  จรนฺโต  วยิ  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  นิสนฺินฏฺ-
�านำ  คนฺตฺวา  (ปคฺุคเลน)  ป�ฺ�ตฺเต  พทฺุธาสเน  นิสที ิฯ  

 ตสมึฺ  ขเณ ในขณะนัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  (จินฺเตตวฺา) ทรงดำารแิลว้  อิติ วา่  
“เอโส  (คนฺถิกตเฺถโร) อ.พระเถระผูเ้รยีนเอาซึง่คมัภรีน์ัน่  วิเหเ�ตวฺา เบยีดเบยีนแลว้  
ปตุตฺ ํซึง่บุตร  มม ของเรา  เอวรปํู ผูม้อียา่งน้ีเป็นรปู  นิพพฺตเฺตยยฺ พงึบงัเกดิ  นิรเย 
ในนรก”  อิติ ดงัน้ี  จรนฺโต  วิย ราวกะวา่เสดจ็เทีย่วไปอยู ่ วิหารจาริก ํสูท่ ีจ่ารกิใน
วหิาร  อนุกมปฺาย เพือ่อนุเคราะห ์ ตสมึฺ  (คนฺถิกตเฺถเร) ในพระเถระผูเ้รยีนเอาซึง่
คมัภรี ์ คนฺตวฺา เสดจ็ไปแลว้  นิสินฺนฏฺ�านํ สูท่ีเ่ป็นทีน่ัง่  เตส ํ (ภิกฺขนํู) ของภกิษุ ท. 
เหลา่นัน้  นิสีทิ ประทบันัง่แลว้  พทุธฺาสเน บนพทุธอาสน์  (ปคุคฺเลน)  ปญญฺตเฺต 
อนั- อนับุคคล -ปลูาดแลว้ ฯ

 ในขณะนัน้ พระศาสดาทรงดำารวิา่ “พระคนัถกิเถระนัน่เบยีดเบยีนบุตรของเราผูเ้หน็
ปานน้ี พงึบงัเกดิในนรก” เหมอืนกบัวา่เสดจ็เทีย่วไปสูท่ีจ่ารกิในวหิารเพือ่อนุเคราะห์
ในพระคนัถกิเถระนัน้ เสดจ็ไปยงัทีน่ัง่ของภกิษุเหลา่นัน้ แลว้ประทบันัง่บนพทุธอาสน์
ทีเ่ขาปลูาดไว้

 ตสฺม ึวเิสสนะของ ขเณๆ กาลสตัตมใีน นิสที ิ สตฺถา สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  “เอโส วเิสสนะของ คนฺถกิตฺเถโรๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺเตยยๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  เอวรปํู วเิสสนะของ ปตฺุตำ  มม สามสีมัพนัธะใน ปตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน  
วเิหเ�ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺเตยฺย  นิรเย วสิยาธาระใน นิพฺพตฺเตยฺย”  อติศิพัท ์
อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จรนฺโต  ตสฺม ึ วเิสสนะของ คนฺถกิตฺเถเรๆ 
ภนินาธาระใน อนุกมฺปายๆ สมัปทานใน จรนฺโต  วหิารจารกิำ สมัปาปุณยีกมัมะใน  
จรนฺโตๆ อุปมาอพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั วหิารจารกิำ   
จรนฺโต  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะใน นิสนฺินฏฺ�านำๆ สมัปาปณุยีกมัมะ
ใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสที ิ ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน ป�ฺ�ตฺเตๆ วเิสสนะ
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ของ พทฺุธาสเนๆ อุปสเิลสกิาธาระใน นิสที ิฯ  
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒. ตตฺถ  ตตฺถ  นิสทีนฺตา  ห ิ ภกฺิข ู พทฺุธาสนำ  ป�ฺ�าเปตฺวา ว  นิสทีนฺต ิฯ

 ตตฺถ  ตตฺถ  (�าเน)  นิสทีนฺตา  ห ิ ภกฺิข ู พทฺุธาสนำ  ป�ฺ�าเปตฺวา ว  นิสทีนฺต ิฯ

 หิ จรงิอยู ่  ภิกฺข ู อ.ภกิษุ ท.  นิสีทนฺตา เมือ่นัง่  ตตถฺ  ตตถฺ  (�าเน) ในทีน่ัน้ๆ   
ปญฺญาเปตวฺา ว ปลูาดแลว้เทยีว  พทุธฺาสนํ ซึง่อาสนะของพระพทุธเจา้  นิสีทนฺติ 
ยอ่มนัง่ ฯ

 จรงิวา่ ภกิษุทัง้หลายเมือ่จะนัง่ในทีน่ัน้ๆ จะปลูาดอาสนะของพระพทุธเจา้นัน่แหละ
แลว้จงึจะนัง่ 

 หศิพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ  นิสทีนฺตา วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน นิสทีนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตตฺถ สองบท วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน นิสทีนฺตา  
พทฺุธาสนำ อวตุตกมัมะใน ป�ฺ�าเปตฺวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ป�ฺ�าเปตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน นิสทีนฺต ิฯ      

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓. เตน  สตฺถา  ปกตปิ�ฺ�ตฺเตเยว  อาสเน  นิสที ิฯ 

 เตน เพราะเหตุนัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  นิสีทิ ประทบันัง่แลว้  อาสเน บนอาสนะ  
(ปคุคฺเลน)  ปกติปญฺญตเฺต  เอว อนั- อนับุคคล -ปลูาดแลว้ตามปกตนิัน่เทยีว ฯ

 เพราะฉะนัน้ พระศาสดาจงึประทบันัง่บนอาสนะทีเ่ขาปลูาดไวต้ามปกตนิัน่แหละ

 เตน เหตวตัถะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้ ปกตปิ�ฺ�ตฺเตๆ วเิสสนะของ อาสเนๆ อุปสเิลสกิาธาระใน นิสที ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๔. นิสชฺช  โข  ปน  คนฺถกิภกฺิขุำ  ป�มชฺฌาเน  ป�ฺหำ  ปจฺุฉตฺิวา,  ตสฺม ึ อกถเิต,  ทตุยิชฺ-
ฌานำ  อาท ึ กตฺวา  อฏฺ�สปิุ  สมาปตฺตสี ุ รปูารเูปส ุ ป�ฺหำ  ปจฺุฉ ิฯ

 (สตฺถา)  นิสชฺช  โข  ปน  คนฺถกิภกฺิขุำ  ป�มชฺฌาเน  ป�ฺหำ  ปจฺุฉิตฺวา,  (คนฺถกิภกฺิขนุา)  ตสฺม ึ  
(ป�ฺเห)  อกถเิต,  ทตุยิชฺฌานำ  อาท ึ กตฺวา  อฏฺ�สปิุ  สมาปตฺตสี ุ รปูารเูปส ุ ป�ฺหำ  ปจฺุฉ ิฯ

 ปน ก ็ (สตถฺา) อ.พระศาสดา  นิสชชฺ  โข ครัน้ประทบันัง่แลว้แล  ปจุฉิฺตวฺา ตรสัถาม
แลว้  ปญหฺ ํซึง่ปัญหา  ป�มชฌฺาเน ในฌานที ่๑  คนฺถิกภิกฺขุ ํกะภกิษุผูเ้รยีนเอาซึง่
คมัภรี,์  ตสมึฺ  (ปญเฺห) ครัน้เมือ่ปัญหานัน้  (คนฺถิกภิกฺขนุา) อนัภกิษุผูเ้รยีนเอาซึง่
คมัภรี ์ อกถิเต ตอบไมไ่ดแ้ลว้,  ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  ปญหฺ ํซึง่ปัญหา  สมาปตตีฺส ุ 
ในสมาบตั ิท.  อฏฺ�สปิุ แมแ้ปด  รปูารเูปส ุอนัมรีปูและไมม่รีปู  กตวฺา ทรงกระทำา   
ทติุยชฌฺานํ ซึง่ฌานที ่๒  อาทึ ใหเ้ป็นตน้ ฯ

 กพ็ระศาสดาครัน้ประทบันัง่แลว้แล ตรสัถามปัญหาในปฐมฌานกบัพระคนัถกิเถระ, 
เมือ่ทา่นไมส่ามารถตอบได,้ จงึตรสัถามปัญหาในสมาบตัทิัง้ ๘ ทัง้ทีเ่ป็นรปูฌานและ
อรปูฌาน ทรงทำาทตุยิฌานใหเ้ป็นเบือ้งแรก

 ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นิสชฺช  
ลกัขณตัถะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  คนฺถกิภกฺิขุำ อกถติกมัมะใน ปจฺุฉิตฺวา  ป�มชฺฌาเน 
ภนินาธาระใน ป�ฺหำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ,ิ  ตสฺม ึ 
วเิสสนะของ ป�ฺเหๆ ลกัขณะใน อกถเิตๆ ลกัขณกริยิา  คนฺถกิภกฺิขนุา อนภหิติกตัตา 
ใน อกถเิต,  ทตุยิชฺฌานำ อวตุตกมัมะใน กตฺวา  อาท ึ วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ กริยิา- 
วเิสสนะใน ปจฺุฉ ิ อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อฏฺ�สุๆ  กด็ ี รปูารเูปส ุกด็ ีวเิสสนะของ 
สมาปตฺตสีุๆ  ภนินาธาระใน ป�ฺหำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑456 [๑.ยมก

๑๕.   คนฺถกิตฺเถโร  เอกำปิ  กเถตุำ  นาสกฺข ิฯ  

 คนฺถกิตฺเถโร  เอกำปิ  (ป�ฺหำ)  กเถตุำ  น  อสกฺข ิฯ

 คนฺถิกตเฺถโร อ.พระเถระผูเ้รยีนเอาซึง่คมัภรี ์  น  อสกฺขิ ไมไ่ดอ้าจแลว้  กเถตุ ํ 
เพือ่อนักลา่ว  ปญหฺ ํซึง่ปัญหา  เอกปิํ แมปั้ญหาเดยีว ฯ

 พระคนัถกิเถระไมส่ามารถทีจ่ะตอบปัญหาแมแ้ต่ปัญหาขอ้เดยีว

 คนฺถกิตฺเถโร สทุธกตัตาใน อสกฺขิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะ
เขา้กบั เอกำๆ  วเิสสนะของ ป�ฺหำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺข ิ  
นศพัท ์ปฏเิสธะใน อสกฺข ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๖. อติโร  ตำ  สพฺพำ  กเถส ิฯ 

 อติโร  (เถโร)  ตำ  สพฺพำ  (ป�ฺหำ)  กเถส ิฯ

  อิตโร  (เถโร) อ.พระเถระนอกน้ี  กเถสิ กลา่วแลว้  ต ํ (ปญหฺ)ํ ซึง่ปัญหานัน้  สพพฺ ํ 
ทัง้ปวง ฯ

 พระเถระนอกน้ี ตอบปัญหานัน้ทกุขอ้

 อติโร วเิสสนะของ เถโรๆ สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ กด็ ี สพฺพำ 
กด็ ีวเิสสนะของ ป�ฺหำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗. อถ  นำ  โสตาปตฺตมิคฺเค  ป�ฺหำ  ปจฺุฉิ ฯ 

 อถ  (สตฺถา)  นำ  (คนฺถกิตฺเถรำ)  โสตาปตฺตมิคฺเค  ป�ฺหำ  ปจฺุฉ ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  ปญหฺ ํซึง่ปัญหา  โสตาปตติฺ- 
มคเฺค ในโสดาปตัตมิรรค  นํ  (คนฺถิกตเฺถร)ํ กะพระเถระผูเ้รยีนเอาซึง่คมัภรีน์ัน้ ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาตรสัถามปัญหาในโสดาปัตตมิรรคกบัพระคนัถกิเถระ
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 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
คนฺถกิตฺเถรำๆ  อกถติกมัมะใน ปจฺุฉิ  โสตาปตฺตมิคฺเค ภนินาธาระใน ป�ฺหำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๘. คนฺถกิตฺเถโร  กเถตุำ  นาสกฺข ิฯ 

 คนฺถิกตเฺถโร อ.พระเถระผูเ้รยีนเอาซึง่คมัภรี ์ น  อสกฺขิ ไมไ่ดอ้าจแลว้  กเถตุ ํเพือ่อนั
กลา่ว ฯ

 พระคนัถกิเถระไมส่ามารถทีจ่ะตอบได้

 คนฺถกิตฺเถโร สทุธกตัตาใน อสกฺขิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กเถตุำ ตุมตัถสมัปทานใน 
อสกฺข ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน อสกฺข ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙. ตโต  ขณีาสวตฺเถรำ  ปจฺุฉ ิฯ  

 ตโต  (สตฺถา)  ขณีาสวตฺเถรำ  ปจฺุฉ ิฯ

 ตโต ในลำาดบันัน้  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  ขีณาสวตเฺถร ํซึง่พระ
เถระผูเ้ป็นพระขณีาสพ ฯ

 ลำาดบันัน้ พระศาสดาตรสัถามกบัพระเถระผูเ้ป็นพระขณีาสพ

 ตโต กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ขณีาสวตฺเถรำ 
อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๐. เถโร  กเถส ิฯ 

  เถโร อ.พระเถระ  กเถสิ กราบทลูแลว้ ฯ

 พระเถระกราบทลูแลว้

 เถโร สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ
 ...............................................................................................................................
๒๑. สตฺถา  “สาธ ุ สาธตู ิ อภนินฺทตฺิวา  เสสมคฺเคสปิุ  ปฏปิาฏยิา  ป�ฺหำ  ปจฺุฉิ ฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  อภินนฺทิตวฺา ทรงบนัเทงิยิง่แลว้  อิติ วา่  “สาธ ุอ.ดลีะ  สาธ ุ
อ.ดลีะ”  อิติ ดงัน้ี  ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  ปญหฺ ํซึง่ปัญหา  เสสมคเฺคสปิุ แมใ้นมรรคที่
เหลอื ท.  ปฏิปาฏิยา ตามลำาดบั ฯ

 พระศาสดาทรงบนัเทงิอยา่งยิง่วา่ “สาธ ุ สาธุ” ตรสัถามปัญหาแมใ้นมรรคทีเ่หลอืทัง้
หลายตามลำาดบั

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สาธ ุสองบท ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อภนินฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั  
เสสมคฺเคสุๆ  ภนินาธาระใน ป�ฺหำ  ปฏปิาฏยิา ตตยิาวเิสสนะใน ปจฺุฉ ิ ป�ฺหำ อวตุต- 
กมัมะใน ปจฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒.   คนฺถกิตฺเถโร  เอกำปิ  กเถตุำ  นาสกฺข ิฯ 

 คนฺถกิตฺเถโร  เอกำปิ  (ป�ฺหำ)  กเถตุำ  น  อสกฺข ิฯ

  คนฺถิกตเฺถโร อ.พระเถระผูเ้รยีนเอาซึง่คมัภรี ์ น  อสกฺขิ ไมไ่ดอ้าจแลว้  กเถตุ ํเพือ่อนั
กลา่ว  (ปญหฺ)ํ ซึง่ปัญหา  เอกปิํ แมห้น่ึง ฯ

 พระคนัถกิเถระไมส่ามารถทีจ่ะตอบปัญหาไดแ้มแ้ต่ขอ้เดยีว

 คนฺถกิตฺเถโร สทุธกตัตาใน อสกฺขิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะ
เขา้กบั เอกำๆ  วเิสสนะของ ป�ฺหำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺข ิ  
นศพัท ์ปฏเิสธะใน อสกฺข ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๓. ขณีาสโว  ปน  ปจฺุฉติปจฺุฉิตำ  กเถส ิฯ

 ขณีาสโว  ปน  (สตฺถารา)  ปจฺุฉิตปจฺุฉติำ  (ป�ฺหำ)  กเถส ิฯ

   ปน สว่นวา่  ขีณาสโว อ.พระขณีาสพ  กเถสิ กลา่วแลว้  (ปญหฺ)ํ ซึง่ปัญหา  (สตถฺารา)   
ปจุฉิฺตปจุฉิฺต ํอนั- อนัพระศาสดา -ทัง้ตรสัถามแลว้ทัง้ตรสัถามแลว้ ฯ

 สว่นพระขณีาสพตอบปัญหาทีพ่ระศาสดาทัง้ตรสัถามแลว้ทัง้ตรสัถามแลว้

 ปนศพัท ์ ปักขนัตรโชตกะ  ขณีาสโว สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
สตฺถารา อนภหิติกตัตาใน ปจฺุฉิตปจฺุฉติำๆ  วเิสสนะของ ป�ฺหำๆ  อวตุตกมัมใน กเถส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๔. สตฺถา  จตสูปิุ  �าเนส ุ ตสฺส  สาธกุารำ  อทาส ิฯ

 สตฺถา  จตสูปิุ  �าเนส ุ ตสฺส  (ขณีาสวตฺเถรสฺส)  สาธกุารำ  อทาส ิฯ

   สตถฺา อ.พระศาสดา  อทาสิ ไดป้ระทานแลว้  สาธกุาร ํซึง่สาธกุาร  ตสสฺ  (ขีณาสวต-ฺ
เถรสสฺ) แก่พระเถระผูเ้ป็นพระขณีาสพนัน้  จตสูปิุ  �าเนส ุในฐานะ ท. แม ้๔ ฯ

 พระศาสดาทรงประทานสาธกุารแก่พระเถระผูเ้ป็นพระขณีาสพในฐานะแมท้ัง้ ๔ 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั  
จตสูุๆ  วเิสสนะของ �าเนสุๆ  วสิยาธาระใน อทาส ิ ตสฺส วเิสสนะของ ขณีาสวตฺเถรสฺสๆ 
สมัปทานใน อทาส ิ สาธกุารำ อวตุตกมัมะใน อทาส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๕. ตำ  สตฺุวา  ภุมฺมเทเว  อาท ึ กตฺวา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สพฺพา  เทวตา  เจว  นาค-

สปุณฺณา  จ  สาธุการำ  อทำส ุฯ 

 ตำ  (สาธกุารำ)  สตฺุวา  ภุมฺมเทเว  อาท ึ กตฺวา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สพฺพา  เทวตา  เจว  นาคสปุณฺณา  
จ  สาธกุารำ  อทำส ุฯ

 เทวตา อ.เทวดา ท.  สพพฺา ทัง้ปวง  กตวฺา กระทำา  ภมุมฺเทเว ซึง่เทวดาผูอ้ยูท่ีภ่าค
พืน้ ท.  อาทึ ใหเ้ป็นตน้  ยาว เพยีงไร  พรฺหมฺโลกา แต่พรหมโลก  จ  เอว ดว้ยนัน่
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เทยีว  นาคสปุณฺณา อ.นาคและครฑุ ท.  จ ดว้ย  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ (สาธกุาร)ํ ซึง่
สาธุการนัน้  อทสํ ุไดใ้หแ้ลว้  สาธกุาร ํซึง่สาธกุาร ฯ

 เหลา่เทวดาทัง้ปวงตัง้แต่ภุมมเทวดาจนถงึพรหมโลก และพวกนาค ครฑุทัง้หลาย ฟัง
เสยีงสาธกุารนัน้ ไดพ้ากนัเปลง่เสยีงสาธกุาร

 สพฺพา วเิสสนะของ เทวตาๆ กด็ ี นาคสปุณฺณา กด็ ีสทุธกตัตาใน อทำสุๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ สาธุการำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทำส ุ 
ภุมฺมเทเว อวตุตกมัมะใน กตฺวา  อาท ึวกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ วเิสสนะของ เทวตา  ยาว
ศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน กตฺวา  พฺรหฺมโลกา อปาทานใน ยาว  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้
กบั จๆ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั ภุมฺมเทเว  อาท ึ กตฺวา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  
สพฺพา  เทวตา แเละ นาคสปุณฺณา  สาธกุารำ อวตุตกมัมะใน อทำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๖. ตำ  สาธุการำ  สตฺุวา  ตสฺส  อนฺเตวาสกิา  เจว  สทฺธวิหิารโิน  จ  สตฺถารำ  อุชฺฌายสึ ุ “ก ึ 

นาเมตำ  สตฺถารา  กตำ,  ก�ิฺจ ิ อชานนฺตสฺส  มหลฺลกตฺเถรสฺส  จตสู ุ �าเนส ุ สาธุการำ   
อทาส,ิ  อมฺหากำ  ปนาจรยิสฺส  สพฺพปรยิตฺตธิรสฺส  ป�ฺจนฺนำ  ภกฺิขสุตานำ  ปาโมกฺขสฺส  
ปสำสามตฺตำปิ  น  กรตี ิฯ

 ตำ  สาธุการำ  สตฺุวา  ตสฺส  (คนฺถกิตฺเถรสฺส)  อนฺเตวาสกิา  เจว  สทฺธวิหิารโิน  จ  สตฺถารำ  อุชฺฌายสึ ุ 
“ก ึ นาม  เอตำ  (กมฺมำ)  สตฺถารา  กตำ,  (สตฺถา)  ก�ิฺจ ิ อชานนฺตสฺส  มหลฺลกตฺเถรสฺส  จตสู ุ �าเนส ุ  
สาธุการำ  อทาส,ิ  (สตฺถา)  อมฺหากำ  ปน  อาจรยิสฺส  สพฺพปรยิตฺตธิรสฺส  ป�ฺจนฺนำ  ภกฺิขสุตานำ   
ปาโมกฺขสฺส  ปสำสามตฺตำปิ  (การณำ)  น  กรตี ิฯ

 อนฺเตวาสิกา  เจว อ.อนัเตวาสกิ ท. ดว้ยนัน่เทยีว  สทธิฺวิหาริโน  จ อ.สทัธวิหิารกิ 
ท. ดว้ย  ตสสฺ  (คนฺถิกตเฺถรสสฺ) ของพระเถระผูเ้รยีนเอาซึง่คมัภรีน์ัน้  สตุวฺา ฟังแลว้  
ต ํ  สาธกุาร ํ ซึง่สาธุการนัน้  อชุฌฺายึส ุ ยกโทษแลว้  สตถฺาร ํ ซึง่พระศาสดา  อิติ  
วา่  “เอต ํ (กมมฺ)ํ อ.กรรมนัน่  กึ  นาม ชือ่อะไร  สตถฺารา อนัพระศาสดา  กต ํทรง
กระทำาแลว้,  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  อทาสิ ไดท้รงประทานแลว้  สาธกุาร ํซึง่สาธกุาร   
มหลฺลกตเฺถรสสฺ แก่พระเถระผูแ้ก่  อชานนฺตสสฺ ผูไ้มรู่อ้ยู ่ กิญจิฺ ซึง่อะไรๆ  �าเนส ุ 
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ในฐานะ ท.  จตสู ุ ๔,  ปน แต่วา่  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  น  กริ ไมท่รงกระทำา
แลว้  การณํ ซึง่เหตุ  ปสสํามตตฺปิํ แมส้กัวา่การสรรเสรญิ  อาจริยสสฺ แก่อาจารย ์  
อมหฺาก ํของเรา ท.  สพพฺปริยตติฺธรสสฺ ผูท้รงไวซ้ึง่พระปรยิตัทิ ัง้ปวง  ปาโมกฺขสสฺ 
ผูเ้ป็นหวัหน้า  ภิกฺขสุตานํ แหง่รอ้ยแหง่ภกิษุ ท.  ปญจฺนฺนํ หา้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกอนัเตวาสกิและสทัธวิหิารกิของพระคนัถกิเถระนัน้ ฟังเสยีงสาธกุารนัน้แลว้ ต่าง
ยกโทษขึน้แสดงวา่ “พระศาสดาทรงกระทำากรรมนัน่ ชือ่อะไร, พระองคไ์ดท้รงประทาน
สาธุการแก่เถระผูแ้ก่ผูไ้มรู่อ้ะไรๆ เลยในฐานะทัง้ ๔, แต่พระองคไ์มท่รงกระทำาเหตุแม้
สกัวา่การสรรเสรญิแก่อาจารยข์องพวกเราผูท้รงพระปรยิตัทิ ัง้ปวง ผูเ้ป็นหวัหน้าภกิษุ 
๕๐๐ รปู”

   อนฺเตวาสกิา กด็ ี  สทฺธวิหิารโิน กด็ ีสทุธกตัตาใน อุชฺฌายสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ตำ วเิสสนะของ สาธุการำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุชฺฌายสึ ุ  ตสฺส 
วเิสสนะของ คนฺถกิตฺเถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อนฺเตวาสกิา และ สทฺธวิหิารโิน  เอว-
ศพัท ์อวธารณะเขา้กบั จๆ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั อนฺเตวาสกิา และ สทฺธ-ิ 
วหิารโิน สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อุชฺฌายสึ ุ “นามศพัท ์ครหตัถโชตกะเขา้กบั กึๆ  กด็ ี 
เอตำ กด็ ีวเิสสนะของ กมฺมำๆ  วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  สตฺถารา อนภหิติ- 
กตัตาใน กตำ,  สตฺถา สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก�ฺิจ ิอวตุตกมัมะ
ใน อชานนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ มหลฺลกตฺเถรสฺสๆ สมัปทานใน อทาส ิ จตูส ุวเิสสนะของ 
�าเนสุๆ  วสิยาธาระใน อทาส ิ สาธุการำ อวตุตกมัมะใน อทาส,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ   
สตฺถา สทุธกตัตาใน กริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อาจรยิสฺสๆ 
สมัปทานใน กร ิ  สพฺพปรยิตฺตธิรสฺส วเิสสนะของ อาจรยิสฺส  ป�ฺจนฺนำ วเิสสนะของ  
ภกฺิขสุตานำๆ สมหูสมัพนัธะใน ปาโมกฺขสฺสๆ วเิสสนะของ อาจรยิสฺส  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั ปสำสามตฺตำๆ  วเิสสนะของ การณำๆ อวตุตกมัมะใน กร ิ  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน กร”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อุชฺฌายสึ ุฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๗. อถ  เน  สตฺถา  “กนฺินาเมตำ  ภกฺิขเว  กเถถาต ิ ปจฺุฉิตฺวา,  ตสฺม ึ อตฺเถ  อาโรจเิต,  
“ภกฺิขเว  ตุมฺหากำ  อาจรโิย  มม  สาสเน  ภตยิา  คาโว  รกฺขนสทโิส,  มยฺหำ  ปน   
ปตฺุโต  ยถารจุยิา  ป�ฺจโครเส  ปรภุิ�ฺชนกสามสิทโิสต ิ วตฺวา  อมิา  คาถา  อภาส ิ 

   “พหมุปิฺ  เจ  สหิต ํ ภาสมาโน  
   น  ตกฺกโร  โหติ  นโร  ปมตโฺต,  
   โคโป ว  คาโว  คณย ํ ปเรส ํ 
   น  ภาควา  สามญฺญสสฺ  โหติ  ฯ  
   อปปฺมปิฺ  เจ  สหิต ํ ภาสมาโน  
   ธมมฺสสฺ  โหติ  อนุธมมฺจารี,  
   ราคญฺจ  โทสญฺจ  ปหาย  โมห ํ 
   สมมฺปปฺชาโน  สวิุมตุตฺจิตโฺต  
   อนุปาทิยาโน  อิธ  วา  หรุ ํ วา  
   ส  ภาควา  สามญฺญสสฺ  โหตีต ิฯ  

 อถ  เน  (ภกฺิข)ู  สตฺถา  “(ตุมฺเห)  ก ึ นาม  เอตำ  (วจนำ)  ภกฺิขเว  กเถถาต ิ ปจฺุฉตฺิวา,  (เตห ิ ภกฺิขหู)ิ   
ตสฺม ึ อตฺเถ  อาโรจเิต,  “ภกฺิขเว  ตุมฺหากำ  อาจรโิย  มม  สาสเน  ภตยิา  คาโว  รกฺขนสทโิส   
(โหต)ิ,  มยฺหำ  ปน  ปตฺุโต  ยถารจุยิา  ป�ฺจโครเส  ปรภุิ�ฺชนกสามสิทโิส  (โหต)ิ”  อติ ิ วตฺวา   
อมิา  คาถา  อภาส ิ 

   “พหมุปิฺ  เจ  สหิต ํ (พทุธฺวจนํ)  ภาสมาโน  
   น  ตกฺกโร  โหติ  นโร  ปมตโฺต,  
   โคโป  อิว  คาโว  คณย ํ ปเรส ํ (ชนานํ)  
   (โส  นโร)  น  ภาควา  สามญฺญสสฺ  โหติ  ฯ  
   (นโร)  อปปฺมปิฺ  เจ  สหิต ํ (พทุธฺวจนํ)  ภาสมาโน  
   ธมมฺสสฺ  โหติ  อนุธมมฺจารี,  
   ราค ํ จ  โทส ํ จ  ปหาย  โมห ํ (จ)
   สมมฺปปฺชาโน  สวิุมตุตฺจิตโฺต  
   อนุปาทิยาโน  อิธ  (โลเก)  วา  หรุ ํ วา  
   โส  (นโร)  ภาควา  สามญฺญสสฺ  โหตีต ิฯ
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 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  ปจุฉิฺตวฺา ตรสัถามแลว้  เน  (ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท. 
เหลา่นัน้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  กเถถ ยอ่มกลา่ว  เอต ํ 
(วจนํ) ซึง่คำานัน่  กึ  นาม ชือ่อะไร”  อิติ ดงัน้ี,  ตสมึฺ  อตเฺถ ครัน้เมือ่เน้ือความนัน้  
(เตหิ  ภิกฺขหิู) อนัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อาโรจิเต กราบทลูแลว้,  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ 
วา่ “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  อาจริโย อ.อาจารย ์ ตมุหฺาก ํของเธอ ท.  รกฺขนสทิโส 
เป็นเชน่กบัดว้ยบุคคลผูร้กัษา  คาโว ซึง่โค ท.  ภติยา ดว้ยคา่จา้ง  สาสเน ในศาสนา  
มม ของเรา  (โหติ) ยอ่มเป็น,  ปน แต่วา่  ปตุโฺต อ.บุตร  มยหฺ ํของเรา  ปริภญุชฺนก- 
สามิสทิโส เป็นเชน่กบัดว้ยเจา้ของผูบ้รโิภค  ปญจฺโครเส ซึง่รสอนัเกดิแลว้แต่โคหา้ 
ท.  ยถารจิุยา ตามความชอบใจอยา่งไร  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  อภาสิ ไดต้รสั
แลว้  อิมา  คาถา ซึง่พระคาถา ท. เหลา่น้ี  อิติ วา่

 “เจ หากวา่  นโร อ.นรชน  ปมตโฺต ผูป้ระมาทแลว้   
ภาสมาโน กลา่วอยู ่ (พทุธฺวจนํ) ซึง่พระพทุธพจน์  สหิต ํอนั
เป็นไปกบัดว้ยประโยชน์เกือ้กลู  พหมุปิฺ แมม้าก  ตกฺกโร เป็น
ผูก้ระทำาซึง่พระพทุธพจน์นัน้  โหติ ยอ่มเป็น  น หามไิดไ้ซร,้  
(โส  นโร) อ.นรชนนัน้  ภาควา เป็นผูม้สีว่น  สามญฺญสสฺ  
แหง่ความเป็นแหง่สมณะ  โหติ ยอ่มเป็น  น หามไิด ้  โคโป  
อิว เพยีงดงั อ.บุคคลผูร้กัษาซึง่โค  คณย ํนบัอยู ่ คาโว ซึง่โค 
ท.  ปเรส ํ (ชนานํ) ของชน ท. เหลา่อื่น ฯ

 เจ หากวา่  (นโร) อ.นรชน  ภาสมาโน กลา่วอยู ่ (พทุธฺวจนํ)  
ซึง่พระพทุธพจน์  สหิต ํ อนัเป็นไปกบัดว้ยประโยชน์เกือ้กลู  
อปปฺมปิฺ แมน้้อย  ธมมฺสสฺ  อนุธมมฺจารี เป็นผูป้ระพฤตซิึง่
ธรรมอนัสมควร แก่ธรรม โดยปกต ิ  โหติ ยอ่มเป็นไซร,้  โส  
(นโร) อ.นรชนนัน้  ปหาย ละแลว้  ราค ํ  จ ซึง่ราคะดว้ย  
โทส ํ จ ซึง่โทสะดว้ย  โมห ํ (จ) ซึง่โมหะดว้ย  สมมฺปปฺชาโน  
รูท้ ัว่โดยชอบอยู ่  สวิุมตุตฺจิตโฺต มจีติหลุดพน้วเิศษดแีลว้   
อนุปาทิยาโน ไมย่ดึมัน่อยู ่ อิธ  (โลเก)  วา ในโลกน้ีหรอื  หรุ ํ 
วา หรอืวา่ ในโลกอื่น  ภาควา เป็นผูม้สีว่น สามญฺญสสฺ แหง่
แหง่ความเป็นแหง่สมณะ  โหติ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ
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 ทนีัน้ พระศาสดาตรสัถามพวกภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย พวกเธอพดู
คยุกนัเรือ่งอะไร” เมือ่พวกภกิษุกราบทลูเน้ือความนัน้แลว้ จงึตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้
หลาย อาจารยข์องพวกเธอเป็นเชน่กบัผูร้กัษาโคดว้ยคา่จา้ง ในศาสนาของเรา สว่น
บุตรของเราเป็นเชน่กบัเจา้ของ ผูบ้รโิภคปัญจโครสตามความชอบใจ” ดงัน้ี ไดท้รง
ภาษติพระคาถาเหลา่น้ีวา่

 “หากวา่ นรชนผูป้ระมาทแลว้ กลา่วพระพทุธพจน์ทีม่ปีระโยชน์
เกือ้กลู แมม้ากมาย แต่ไมท่ำาตามพระพทุธพจน์นัน้, นรชนนัน้ 
จะเป็นผูม้สีว่นแหง่ความเป็นสมณะ กห็ามไิด ้ เหมอืนกบัคน
เลีย้งโคนบัโคทัง้หลายของพวกชนเหลา่อืน่ 

 หากวา่ นรชนกลา่วพระพทุธพจน์ทีม่ปีระโยชน์ แมเ้ลก็น้อย 
แต่ประพฤตธิรรมสมควรแก่ธรรมเป็นปกต,ิ นรชนนัน้ ละราคะ 
โทสะ และโมหะ กำาหนดรูโ้ดยชอบ มจีติหลุดพน้ดว้ยด ี ไม่
เขา้ไปยดึมัน่ทัง้ในโลกน้ีและโลกหน้า เป็นผูม้สีว่นแหง่ความ
เป็นสมณะ”

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน อภาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เน วเิสสนะ
ของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉิตฺวา  “ภกฺิขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กเถถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั กึๆ  กด็ ี เอตำ กด็ ีวเิสสนะของ  
วจนำๆ อวตุตกมัมะใน กเถถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
วตฺวา,  ตสฺม ึวเิสสนะของ อตฺเถๆ ลกัขณะใน อาโรจเิตๆ ลกัขณกริยิา  เตห ิวเิสสนะ
ของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติกตัตาใน อาโรจเิต,  “ภกฺิขเว อาลปนะ  อาจรโิย สทุธกตัตาใน 
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อาจรโิย  มม สามสีมัพนัธะใน 
สาสเนๆ วสิยาธาระใน รกฺขนสทโิส  ภตยิา กรณะใน รกฺขนสทสิโส  คาโว อวุตตกมัมะใน 
รกฺขน-  รกฺขนสทโิส วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ  ปตฺุโต สทุธกตัตาใน 
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน ปตฺุโต  ยถารุจยิา ตตยิาวเิสสนะ
ใน ปรภุิ�ฺชนกสามสิทโิส  ป�ฺจโครเส อวตุตกมัมะใน ปรภุิ�ฺชนก-  ปรภุิ�ฺชนกสาม-ิ 
สทโิส วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อภาส ิ  
อมิา วเิสสนะของ คาถาๆ อวตุตกมัมะใน อภาสิ

  “เจศพัท ์ปรกิปัปัตถะ  นโร สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต
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บทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั พหุำๆ  กด็ ี สหติำ กด็ ี
วเิสสนะของ พทฺุธวจนำๆ อวตุตกมัมะใน ภาสมาโนๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ นโร  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ  ตกฺกโร วกิตกิตัตาใน  
โหต ิ ปมตฺโต วเิสสนะของ นโร,  โส วเิสสนะของ นโรๆ สทุธ-
กตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โคโป อุปมาลงิคตัถะ   
อวิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั โคโป  คาโว  คณยำ  ปเรสำ   
คาโว อวตุตกมัมะใน คณยำๆ  วเิสสนะของ โคโป  ปเรสำ วเิสสนะ 
ของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน คาโว  นศพัท ์ ปฏเิสธนตั
ถะ ภาควา วกิตกิตัตาใน โหต ิ  สาม�ฺ�สฺส สามสีมัพนัธะใน  
ภาควา ฯ

  เจศพัท ์ปรกิปัปัตถะ  นโร สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อปปฺำๆ กด็ ี  สหติำ 
กด็ ี วเิสสนะของ พทฺุธวจนำๆ อวตุตกมัมะใน ภาสมาโนๆ  
อพัภนัตรกริยิาของ นโร  ธมฺมสฺส สมัปทานใน อนุธมฺมจารีๆ  
วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  โส วเิสสนะของ นโรๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก ราคำ กด็ ี โทสำ กด็ ี โมหำ กด็ ีอวตุตกมัมะ
ใน ปหาย  จ สามศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั ราคำ  โทสำ และ  
โมหำ  ปหาย สมานกาลกริยิาใน สมฺมปปฺชาโนๆ อพัภนัตรกริยิา 
ของ นโร  สวุมิตฺุตจตฺิโต วเิสสนะของ นโร  อนุปาทยิาโน 
อพัภนัตรกริยิาของ นโร  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ กด็ ี หรุำ กด็ ี 
วสิยาธาระใน อนุปาทยิาโน  วา สองศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะ 
เขา้กบั อธิ  โลเก และ หรุำ  ภาควา วกิตกิตัตาใน โหต ิ  
สาม�ฺ�สฺส สามสีมัพนัธะใน ภาควา”  อติศิพัท ์สรปูะใน อมิา  
คาถา ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๘. ตตฺถ  “สหิตนฺต ิ  เตปิฏกสฺส  พทฺุธวจนสฺเสตำ  นามำ,  ตำ  อาจรเิย  อุปสงฺกมตฺิวา   
อุคฺคณฺหตฺิวา  พหมฺุปิ  ปเรสำ  ภาสมาโน  วาเจนฺโต  กเถนฺโต,  ตำ  ธมฺมำ  สตฺุวา  ยำ   
การเกน  ปคฺุคเลน  กตฺตพฺพำ,  ตกฺกโร  น  โหต,ิ  กุกฺกุฏสฺส  ปกฺขปหรณมตฺตมฺปิ   
อนิจฺจาทวิเสน  มนสกิารำ  นปปฺวตฺเตส;ิ  เอโส,  ยถา  นาม  ทวิเส  ภตยิา  คาโว   
รกฺขนฺโต  โคโป  ปาโต ว  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  สายำ  คเณตฺวา  สามกิานำ  นิยฺยาเทตฺวา   
ทวิสภตมิตฺตำ  คณฺหาต,ิ  ยถารจุยิา  ปน  ป�ฺจโครเส  ปรภุิ�ฺชตุิำ  น  ลภต;ิ  เอวเมว  
เกวลำ  อนฺเตวาสกิานำ  สนฺตกิา  วตฺตปฏวิตฺตกรณมตฺตสฺส  ภาค ี โหต,ิ  สาม�ฺ�สฺส  
ปน  ภาค ี น  โหต ิฯ

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “สหิตนฺต ิ  (ปทำ)  เตปิฏกสฺส  พทฺุธวจนสฺส  เอตำ  นามำ  (โหต)ิ,  (ชโน) ตำ   
(พทฺุธวจนำ)  อาจรเิย  อุปสงฺกมตฺิวา  อุคฺคณฺหตฺิวา  พหมฺุปิ  (พทฺุธวจนำ)  ปเรสำ  (ชนานำ)  ภาสมาโน   
วาเจนฺโต  กเถนฺโต,  ตำ  ธมฺมำ  สตฺุวา  ยำ  (กจฺิจำ)  การเกน  ปคฺุคเลน  กตฺตพฺพำ,  ตกฺกโร  น  โหต,ิ   
กุกฺกุฏสฺส  ปกฺขปหรณมตฺตมฺปิ  (กาลำ)  อนิจฺจาทวิเสน  มนสกิารำ  น  ปวตฺเตส;ิ  เอโส  (ชโน),  
ยถา  นาม  ทวิเส  ภตยิา  คาโว  รกฺขนฺโต  โคโป  ปาโต ว  สมฺปฏจฺิฉตฺิวา  สายำ  คเณตฺวา   
สามกิานำ  นิยฺยาเทตฺวา  ทวิสภตมิตฺตำ  (วตฺถุำ)  คณฺหาต,ิ  (โส  โคโป)  ยถารจุยิา  ปน  ป�ฺจโครเส   
ปรภุิ�ฺชตุิำ  น  ลภต;ิ  เอวเมว  เกวลำ  อนฺเตวาสกิานำ  สนฺตกิา  วตฺตปฏวิตฺตกรณมตฺตสฺส  (ผลสฺส)  
ภาค ี โหต,ิ  (เอโส  ชโน)  สาม�ฺ�สฺส  ปน  ภาค ี น  โหต ิฯ  

 ตตถฺ  (ปเทส)ุ  เอต ํ “สหิตนฺติ  (ปท)ํ อ.- ในบท ท. เหลา่นัน้หนา -บท วา่ “สหติำ” ดงัน้ี
นัน่  นาม ํ เป็นชือ่  พทุธฺวจนสสฺ แหง่พระพทุธพจน์  เตปิฏกสสฺ คอืแหง่ปิฎกสาม   
โหติ ยอ่มเป็น,  (ชโน) อ.ชน  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปหาแลว้  อาจริเย ซึง่อาจารย ์ท.   
อคุคฺณฺหิตวฺา เรยีนเอาแลว้  ต ํ (พทุธฺวจนํ) ซึง่พระพทุธพจน์นัน้  ภาสมาโน ชีแ้จงอยู ่ 
วาเจนฺโต บอกอยู ่ กเถนฺโต กลา่วอยู ่ พทุธฺวจนํ ซึง่พระพทุธพจน์  พหมุปิฺ แมม้าก  
ปเรส ํ (ชนานํ) แก่ชน ท. เหลา่อืน่  ตกฺกโร เป็นผูก้ระทำาซึง่-,  ย ํ (กิจจฺ)ํ อ.กจิใด  ปคุคฺเลน 
อนับุคคล  การเกน ผูก้ระทำา  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ ธมมฺ ํซึง่ธรรมนัน้  กตตฺพพฺ ํพงึกระทำา, 
-กจินัน้  โหติ ยอ่มเป็น  น หามไิด,้  มนสิการ ํคอืวา่ ยงัการทำาไวใ้นใจ  อนิจจฺาทิวเสน 
ดว้ยสามารถแหง่ลกัษณะมคีวามไมเ่ทีย่งเป็นตน้  น  ปวตเฺตสิ ไมใ่หเ้ป็นไปแลว้  (กาล)ํ 
สิน้กาล  ปกฺขปหรณมตตฺมปิฺ แมส้กัวา่การตซีึง่ปีก  กกฺุกฏุสสฺ ของไก่,  เอโส  (ชโน) 
อ.ชนนัน่  ภาคี เป็นผูม้สีว่น  (ผลสสฺ) แหง่ผล  วตตฺปฏิวตตฺกรณมตตฺสสฺ อนัสกัวา่การ 
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กระทำาซึง่วตัรน้อยและวตัรใหญ่  สนฺติกา จากสำานกั  อนฺเตวาสิกานํ ของอนัเตวาสกิ 
ท.  เกวล ํอยา่งเดยีว  โหติ ยอ่มเป็น,  ปน แต่วา่  (เอโส  ชโน) อ.ชนนัน่  ภาคี เป็น
ผูม้สีว่น  สามญฺญสสฺ แหง่คณุเครือ่งแหง่ความเป็นสมณะ  โหติ ยอ่มเป็น  น หามไิด,้  
โคโป อ.บุคคลผูร้กัษาซึง่โค  รกฺขนฺโต ผูร้กัษาอยู ่ คาโว ซึง่โค ท.  ภติยา ดว้ยคา่จา้ง  
ทิวเส ในวนั  สมปฺฏิจฉิฺตวฺา รบัพรอ้มแลว้  ปาโตว ในเวลาเชา้เทยีว  คเณตวฺา นบั 
แลว้  สาย ํในเวลาเยน็  นิยยฺาเทตวฺา มอบใหแ้ลว้  สามิกานํ แก่เจา้ของ ท.  คณฺหาติ  
ยอ่มถอืเอา  (วตถฺุ)ํ ซึง่วตัถุ  ทิวสภติมตตฺ ํสกัวา่คา่จา้งในวนั,  ปน แต่วา่  (โส  โคโป) 
อ.บุคคลผูร้กัษาซึง่โคนัน้  น  ลภติ ยอ่มไมไ่ด ้ ปริภญุชิฺตุ ํเพือ่อนับรโิภค  ปญจฺโครเส  
ซึง่รสอนัเกดิแลว้แต่โคหา้ ท.  ยถารจิุยา ตามความชอบใจอยา่งไร  ยถา  นาม ชือ่
ฉนัใด,  เอวเมว ฉนันัน้นัน่เทยีว ฯ

 ในบรรดาบทเหลา่นัน้ บทวา่ “สหติำ” นัน่ เป็นชือ่ของพระพทุธพจน์ คอืพระไตรปิฎก, 
ชนเขา้ไปหาอาจารยแ์ลว้เรยีนพระพทุธพจน์นัน้ ชีแ้จง บอก กลา่วพระพทุธพจน์แม้
มากแก่ชนเหลา่อืน่ บุคคลผูก้ระทำาฟังธรรมนัน้แลว้ควรทำากจิใด แต่เป็นผูไ้มก่ระทำากจิ
นัน้ คอืวา่ไมท่ำามนสกิารดว้ยสามารถอนิจจลกัษณะเป็นตน้ใหเ้ป็นไปสิน้เวลาแมส้กัวา่
ไก่ตปีีก, คนเลีย้งโคผูร้กัษาฝงูโคดว้ยคา่จา้งในแต่ละวนั รบัโคในเวลาเชา้ นบัโคใน
เวลาเยน็ แลว้มอบคนืเจา้ของทัง้หลาย ยอ่มถอืเอาเฉพาะวตัถุสกัวา่คา่จา้งในแต่ละวนั   
แต่ไมไ่ดเ้พือ่จะบรโิภคปัญจโครสตามความชอบใจ ฉนัใด,  ชนนัน้เป็นผูม้สีว่นแหง่ผล
สกัวา่วตัรน้อยและวตัรใหญ่จากสำานกัของอนัเตวาสกิทัง้หลายอยา่งเดยีว แต่ไมม่สีว่น
แหง่สามญัผล ฉนันัน้นัน่แหละ

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน เอตำ  “สหตินฺต ิ ปทำ  เอตำ วเิสสนะของ ปทำ  
“สหติำ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทำๆ  นิทธารณยีะและสทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  เตปิฏกสฺส วเิสสลาภขีอง พทฺุธวจนสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน นามำๆ  วกิต-ิ
กตัตาใน โหต,ิ  ชโน สทุธกตัตาใน โหต ิและเหตุกตัตาใน ปวตฺเตส ิ โหต ิอาขยาตบท
กตัตุวาจก  ปวตฺเตส ิอาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ พทฺุธวจนำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน อุคฺคณฺหตฺิวา  อาจรเิย อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อุคฺคณฺหตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ภาสมาโน  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั พหุำๆ   
วเิสสนะของ พทฺุธวจนำๆ อวตุตกมัมะใน ภาสมาโน  วาเจนฺโต และกเถนฺโต  ปเรสำ  



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑468 [๑.ยมก

วเิสสนะของ ชนานำๆ สมัปทานใน ภาสมาโน  วาเจนฺโต และกเถนฺโต  ภาสมาโน กด็ ี 
วาเจนฺโต กด็ ี กเถนฺโต กด็ ีอพัภนัตรกริยิาของ ชโน,  ยำ วเิสสนะของ กจฺิจำๆ  วตุตกมัมะ 
ใน กตฺตพฺพำๆ  กติบทกมัมวาจก  ตำ วเิสสนะของ ธมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน กตฺตพฺพำ  การเกน วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ อนภหิติกตัตาใน กตฺตพฺพำ,   
ตกฺกโร วกิตกิตัตาใน โหต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ,  กุกฺกุฏสฺส สามสีมัพนัธะใน  
ปกฺขปหรณมตฺตำ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปกฺขปหรณมตฺตำๆ  วเิสสนะของ กาลำๆ   
อจัจนัตสงัโยคะใน ปวตฺเตส ิ  อนิจฺจาทวิเสน ตตยิาวเิสสนะใน ปวตฺเตส ิ  มนสกิารำ  
การติกมัมะใน ปวตฺเตส ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธใน ปวตฺเตส ิ  ตกฺกโร  น  โหต ิ ววิรยิะใน  
กุกฺกุฏสฺส  ปกฺขปหรณมตฺตมฺปิ  (กาลำ)  อนิจฺจาทวิเสน  มนสกิารำ  น  ปวตฺเตสิๆ   
ววิรณะ;  เอโส วเิสสนะของ ชโนๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,   
รกฺขนฺโต วเิสสนะของ โคโปๆ สทุธกตัตาใน คณฺหาติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา  
นาม อุปมาโชตกะ  ทวิเส กาลสตัตมใีน รกฺขนฺโต  ภตยิา กรณะใน รกฺขนฺโต  คาโว  
อวตุตกมัมะใน รกฺขนฺโต  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ปาโตๆ กาลสตัตมใีน  
สมฺปฏจฺิฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คเณตฺวา  สายำ กาลสตัตมใีน คเณตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน นิยฺยาเทตฺวา  สามกิานำ สมัปทานใน นิยฺยาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
คณฺหาต ิ ทวิสภตมิตฺตำ วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน คณฺหาต,ิ  ปน ศพัท ์วากยา- 
รมัภโชตกะ โส วเิสสนะของ โคโปๆ สทุธกตัตาใน ลภติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ยถารจุยิา ตตยิาวเิสสนะใน ลภต ิ  ป�ฺจโครเส อวตุตกมัมะใน ปรภิ�ฺชตุิำๆ  ตุมตัถ- 
สมัปทานใน ลภต ิ นศพัท ์ ปฏเิสธะใน ลภต,ิ  เอวเมว อุปเมยยโชตกะ  เกวลำ กริยิา
วเิสสนะใน โหต ิ  อนฺเตวาสกิานำ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิาๆ อปาทานใน กรณ-   
วตฺตปฏวิตฺตกรณมตฺตสฺส วเิสสนะของ ผลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ภาคีๆ  วกิตกิตัตาใน 
โหต,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  เอโส วเิสสนะของ ชโนๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  สาม�ฺ�สฺส สามสีมัพนัธะใน ภาคีๆ  วกิตกิตัตาใน โหต ิ  นศพัท ์ 
ปฏเิสธนตัถะ ฯ       

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๙. ยถา  ปน  โคปาลเกน  นิยฺยาทติานำ  คนฺุนำ  ป�ฺจโครสำ  โคสามกิา ว  ปรภุิ�ฺชนฺต;ิ   
ตถา  เตน  กถติำ  ธมฺมำ  สตฺุวา  การกปคฺุคลา  ยถานุสฏฺิ�ำ  ปฏปิชฺชตฺิวา,  เกจ ิ  
ป�มชฺฌานาทนิี  ปาปณุนฺต,ิ  เกจ ิ  วปิสฺสนำ  วฑฺเฒตฺวา  มคฺคผลานิ  ปาปณุนฺต,ิ   
โคสามกิา  โครสสฺเสว  สาม�ฺ�สฺส  ภาคโิน  โหนฺต ิฯ

 ยถา  ปน  โคปาลเกน  นิยฺยาทติานำ  คนฺุนำ  ป�ฺจโครสำ  โคสามกิา ว  ปรภุิ�ฺชนฺต;ิ  ตถา   
เตน  (ชเนน)  กถติำ  ธมฺมำ  สตฺุวา  การกปคฺุคลา  (ชเนน)  ยถานุสฏฺิ�ำ  (ธมฺมำ)  ปฏปิชฺชตฺิวา,  เกจ ิ 
(การกปคฺุคลา)  ป�มชฺฌานาทนิี  (ฌานานิ)  ปาปณุนฺต,ิ  เกจ ิ (การกปคฺุคลา)  วปิสฺสนำ  วฑฺเฒตฺวา   
มคฺคผลานิ  ปาปณุนฺต,ิ  (เต  การกปคฺุคลา)  โคสามกิา  โครสสฺส  (ภาคโิน  โหนฺตา)  อวิ   
สาม�ฺ�สฺส  ภาคโิน  โหนฺต ิฯ

 ปน เหมอืนอยา่งวา่  โคสามิกา ว อ.เจา้ของแหง่โค ท. เทยีว  ปริภญุชฺนฺติ ยอ่ม
บรโิภค  ปญจฺโครส ํ ซึง่รสอนัเกดิแลว้แต่โคหา้  คนฺุนํ ของโค ท.  โคปาลเกน   
นิยยฺาทิตานํ อนั- อนันายโคบาล -มอบใหแ้ลว้  ยถา ฉนัใด,  การกปคุคฺลา อ.บุคคล
ผูก้ระทำา ท.  สตุวฺา ฟังแลว้  ธมมฺ ํ ซึง่ธรรม  เตน  (ชเนน)  กถิต ํ อนั- อนัชนนัน้ 
-กลา่วแลว้  ปฏิปชชิฺตวฺา ปฏบิตัแิลว้  (ธมมฺ)ํ ซึง่ธรรม  (ชเนน)  ยถานุสิฏฺ�ํ อนั- 
อนัชน -กลา่วสอนแลว้อยา่งไร,  เกจิ  (การกปคุคฺลา) อ.บุคคลผูก้ระทำา ท. บางพวก   
ปาปณุนฺติ ยอ่มบรรลุ  (ฌานานิ) ซึง่ฌาน ท.  ป�มชฌฺานาทีนิ มปีฐมฌานเป็นตน้,  
เกจิ  (การกปคุคฺลา) อ.บุคคลผูก้ระทำา ท. บางพวก  วิปสสฺนํ ยงัวปัิสสนา  วฑเฺฒตวฺา  
ใหเ้จรญิแลว้  ปาปณุนฺติ ยอ่มบรรลุ  มคคฺผลานิ ซึง่มรรคและผล ท.  ตถา ฉนันัน้,  
(เต  การกปคุคฺลา) อ.บุคคลผูก้ระทำา ท. เหลา่นัน้  ภาคิโน เป็นผูม้สีว่น  สามญฺญสสฺ  
แหง่ความเป็นแหง่สมณะ  โหนฺติ ยอ่มเป็น  โคสามิกา  อิว เพยีงดงั อ.เจา้ของ
แหง่โค ท.  (ภาคิโน) เป็นผูม้สีว่น  โครสสสฺ แหง่รสอนัเกดิแลว้แต่โค  โหนฺตา  
เป็นอยู ่ฯ 

 เหมอืนกบัเจ้าของโคทัง้หลายเท่านัน้ย่อมบรโิภคปัญจโครสของโคทัง้หลายที่นาย
โคบาลมอบใหแ้ลว้ ฉนัใด, บุคคลผูก้ระทำาทัง้หลายฟงัธรรมทีช่นนัน้กลา่ว แลว้ปฏบิตัิ
ธรรมตามทีช่นนัน้พรำ่าสอน บางพวกบรรลุฌานทัง้หลายมปีฐมฌานเป็นตน้ บางพวก
เจรญิวปัิสสนา บรรลุมรรคผลทัง้หลาย ฉัน้นัน้, บุคคลผูก้ระทำาทัง้หลายเหลา่นัน้ เป็น
ผูม้สีว่นแหง่สามญัญผล เหมอืนเจา้ของโคทัง้หลายเป็นผูม้สีว่นแหง่โครส
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 ปนศพัท ์ตปัปาฏกิรณโชตกะ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั โคสามกิาๆ สทุธกตัตาใน 
ปรภุิ�ฺชนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  โคปาลเกน อนภหิติกตัตา
ใน นิยฺยาทติานำๆ วเิสสนะของ คนฺุนำๆ สามสีมัพนัธะใน ป�ฺจโครสำๆ  อวตุตกมัมะใน  
ปรภุิ�ฺชนฺต,ิ  การกปคฺุคลา ปกตกิตัตาใน ปฏปิชฺชตฺิวาๆ กริยิาปธานนยั  ตถา อุปเมยย-
โชตกะ  เตน วเิสสนะของ ชเนนๆ อนภหิติกตัตาใน กถติำๆ  วเิสสนะของ ธมฺมำๆ  อวตุต- 
กมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏปิชฺชตฺิวา  ชเนน อนภหิติกตัตาใน ยถานุสฏฺิ�ำๆ  
วเิสสนะของ ธมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏปิชฺชตฺิวา,  เกจ ิ วเิสสนะของ การกปคฺุคลาๆ  
สทุธกตัตาใน ปาปณุนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ป�มชฺฌานาทนิี วเิสสนะของ  
ฌานานิๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุนฺต,ิ  เกจ ิวเิสสนะของ การกปุคฺคลาๆ สทุธกตัตา 
ใน ปาปณุนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วปิสฺสนำ การติกมัมะใน วฑฺเฒตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน ปาปณุนฺต ิ  มคฺคผลานิ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุนฺต,ิ  เต วเิสสนะของ  
การกปคฺุคลาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โคสามกิา อุปมาลงิคตัถะ   
โครสสฺส สามสีมัพนัธะใน ภาคโินๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺตาๆ วเิสสนะของ โคสามกิา   
อวิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั โคสามกิา  โครสสฺส  ภาคโิน  โหนฺตา,  สาม�ฺ�สฺส  
สามสีมัพนัธะใน ภาคโินๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๐. อติ ิ  สตฺถา  สลีสมฺปนฺนสฺส  พหสฺุสตุสฺส  ปมาทวหิารโิน  อนิจฺจาทวิเสน  โยนิโส- 

มนสกิาเร  อปปฺวตฺตสฺส  ภกฺิขโุน  วเสน  ป�มำ  คาถำ  กเถส,ิ  น  ทสฺุสลีสฺส ฯ

 อติ ิ  สตฺถา  สลีสมฺปนฺนสฺส  พหสฺุสตุสฺส  ปมาทวหิารโิน  อนิจฺจาทวิเสน  โยนิโสมนสกิาเร  
อปปฺวตฺตสฺส  ภกฺิขโุน  วเสน  ป�มำ  คาถำ  กเถส,ิ  น  ทสฺุสลีสฺส  (ภกฺิขโุน  วเสน  กเถส)ิ ฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  กเถสิ ตรสัแลว้  คาถ ํซึง่พระคาถา  ป�ม ํทีห่น่ึง  วเสน ดว้ย
สามารถ  ภิกฺขโุน แหง่ภกิษุ  สีลสมปฺนฺนสสฺ ผูถ้งึพรอ้มแลว้ดว้ยศลี  พหสุสฺตุสสฺ ผู้
มสีตุะมาก  ปมาทวิหาริโน ผูเ้ป็นอยูด่ว้ยความประมาทโดยปกต ิ อปปฺวตตฺสสฺ ผูไ้ม่
เป็นไปแลว้  โยนิโสมนสิกาเร ในการกระทำาไวใ้นใจโดยอุบายอนัแยบคาย  อนิจจฺาทิ- 
วเสน ดว้ยสามารถแหง่ลกัษณะมอีนิจลกัษณะเป็นตน้,  (กเถสิ) ตรสัแลว้  (วเสน)  
ดว้ยสามารถ  (ภิกฺขโุน) แหง่ภกิษุ  ทสุสีฺลสสฺ ผูม้ศีลีอนัโทษประทษุรา้ยแลว้  น หามไิด ้  
อิติ ดว้ยประการฉะน้ี ฯ
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 พระศาสดาตรสัพระคาถาที ่ ๑ ดว้ยอำานาจภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี มสีตุะมาก เป็นอยู่
ดว้ยความประมาท ไมเ่ป็นไปในโยนิโสมนสกิารดว้ยสามารถแหง่ไตรลกัษณ์มอีนิจ-
ลกัษณะเป็นตน้ ไมใ่ชต่รสัดว้ยอำานาจแหง่ภกิษุผูท้ศุลี ดว้ยประการฉะน้ี

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  อติศิพัท ์ ปการตัถะ   
สลีสมฺปนฺนสฺส กด็ ี พหสฺุสตุสฺส กด็ ี ปมาทวหิารโิน กด็ ี อปปฺวตฺตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ 
ภกฺิขโุน  อนิจฺจาทวิเสน ตตยิาวเิสสนะใน อปปฺวตฺตสฺส  โยนิโสมนสกิาเร วสิยาธาระใน 
อปปฺวตฺตสฺส  ภกฺิขโุน สามสีมัพนัธะใน วเสนๆ ตตยิาวเิสสนะใน กเถส ิ ป�มำ วเิสสนะของ 
คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถส,ิ  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  ทสฺุสลีสฺส วเิสสนะของ ภกฺิขโุนๆ  
สามสีมัพนัธะใน วเสนๆ ตตยิาวเิสสนะใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................
๓๑. ทตุยิคาถา  ปน  อปปฺสฺสตุสฺสาปิ  โยนิโสมนสกิาเร  กมฺมำ  กโรนฺตสฺส  การกปคฺุคลสฺส  

วเสน  กถติา ฯ 

 (สตฺถารา)  ทตุยิคาถา  ปน  อปปฺสฺสตุสฺสาปิ  โยนิโสมนสกิาเร  กมฺมำ  กโรนฺตสฺส  การกปคฺุคลสฺส   
วเสน  กถติา ฯ

 ปน แต่วา่  ทติุยคาถา อ.พระคาถาที ่๒  (สตถฺารา) อนัพระศาสดา  กถิตา ตรสัแลว้  
วเสน ดว้ยสามารถ  การกปคุคฺลสสฺ แหง่บุคคลผูก้ระทำา  อปปฺสสฺตุสสฺาปิ แมผู้ม้สีตุะ 
น้อย  กโรนฺตสสฺ ผูก้ระทำาอยู ่ กมมฺ ํซึง่กรรม  โยนิโสมนสิกาเร ในการกระทำาไวใ้น
ใจโดยอุบายอนัแยบคาย ฯ

 แต่พระคาถาที ่๒ พระศาสดาตรสัไวด้ว้ยสามารถแหง่บุคคลผูก้ระทำา ถงึแมจ้ะเป็นผูม้ ี
สตุะน้อย แต่ทำากรรมในโยนิโสมนสกิารอยู่

 ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  ทตุยิคาถา วตุตกมัมะใน กถติาๆ กติบทกมัมวาจก  สตฺถารา  
อนภหิติกตัตาใน กถติา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อปปฺสฺสตุสฺสๆ วเิสสนะของ  
การกปคฺุคลสฺส  โยนิโสมนสกิาเร ภนินาธาระใน กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน กโรนฺตสฺสๆ  
วเิสสนะของ การกปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน วเสนๆ ตตยิาวเิสสนะใน กถติา ฯ

 ...............................................................................................................................



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑472 [๑.ยมก

๓๒. ตตฺถ  “อปปฺมปิฺ  เจต ิ โถกำ  เอกวคฺคทฺววิคฺคมตฺตมฺปิ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “อปปฺมปิฺ  เจต ิ (ปทสฺส)  “โถกำ  เอกวคฺคทฺววิคฺคมตฺตมฺปิ”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

  (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “โถก ํหน่อยหน่ึง  เอกวคฺคทฺววิคฺคมตฺตมฺปิ คอืวา่ แมส้กัวา่
วรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง”  (อิติ) ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “อปปฺมปิฺ  เจติ  (ปทสสฺ) แหง่- 
ในบท ท. เหลา่นัน้หนา -บท วา่ “อปปฺมฺปิ  เจ” ดงัน้ี ฯ

 บรรดาบทเหลา่นัน้ บทวา่ “อปปฺมปิฺ  เจ” ความวา่ หน่อยหน่ึง คอืวา่ แมส้กัวา่หน่ึง
วรรคหรอืสองวรรค

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปทสฺส  “อปปฺมฺปิ  เจ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะ 
ใน ปทสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “โถกำ กด็ ี เอกวคฺคทฺววิคฺคมตฺตำ กด็ ี 
วเิสสนะของ พทฺุธวจนำ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เอกวคฺคทฺววิคฺคมตฺตำ  โถกำ ววิรยิะ
ใน เอกวคฺคทฺววิคฺคมตฺตำๆ  ววิรณะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๓. ธมมฺสสฺ  โหติ  อนุธมมฺจารีต ิ  อตฺถม�ฺ�าย  ธมฺมม�ฺ�าย  นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส   

อนุรปํู  ธมฺมำ  ปพฺุพภาคปฏปิทาสงฺขาตำ  จตุปารสิทฺุธสิลีธตุงฺคอสภุกมฺมฏฺ�านาทเิภทำ  
จรนฺโต  อนุธมฺมจาร ี โหต ิ “อชฺช  อชฺเชวาต ิ ปฏเิวธำ  อากงฺขนฺโต  วจิรต;ิ  โส  อมิาย  
สมฺมาปฏปิตฺตยิา  ราค�ฺจ  โทส�ฺจ  ปหาย  โมหำ,  สมฺมา  เหตุนา  นเยน  ปรชิานิตพฺพ- 
ธมฺเม  ปรชิานนฺโต,  ตทงฺควกฺิขมฺภนสมจฺุเฉทปฏปิสฺสทฺธนิิสฺสรณวมิตฺุตนีำ  วเสน   
สวุมิตฺุตจตฺิโต,  อนุปาทยิาโน  อธิ  วา  หรุำ  วา,  อธิโลกปรโลเก  ปรยิาปนฺนา  วา   
อชฺฌตฺตกิพาหริา  วา  ขนฺธายตนธาตุโย  จตหู ิ  อุปาทาเนห ิ  อนุปาทยินฺโต   
มหาขณีาสโว,  มคฺคสงฺขาตสฺส  สาม�ฺ�สฺส  วเสน  อาคตสฺส  ผลสาม�ฺ�สฺส  เจว   
ป�ฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสาม�ฺ�สฺส  จ  ภาควา  โหตตี ิฯ

 “ธมมฺสสฺ  โหติ  อนุธมมฺจารีต ิ  (คาถาปาทสฺส)  “(นโร)  อตฺถำ  อ�ฺ�าย  ธมฺมำ  อ�ฺ�าย   
นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนุรปํู  ธมฺมำ  ปพฺุพภาคปฏปิทาสงฺขาตำ  จตุปารสิทฺุธสิลีธตุงฺคอสภุกมฺมฏฺ�านาท-ิ 
เภทำ  (ธมฺมำ)  จรนฺโต  อนุธมฺมจาร ี  โหต ิ  “(อหำ)  อชฺช  (ปฏวิชฺิฌสฺิสาม)ิ,  (อหำ)  อชฺช  เอว   
(ปฏวิชฺิฌสฺิสาม)ิ”  อติ ิ ปฏเิวธำ  อากงฺขนฺโต  (ธมฺมำ)  วจิรต;ิ  โส  (นโร)  อมิาย  สมฺมาปฏปิตฺตยิา   
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ราคำ  จ  โทสำ  จ  ปหาย  โมหำ  (จ),  สมฺมา  เหตุนา  นเยน  ปรชิานิตพฺพธมฺเม  ปรชิานนฺโต,   
ตทงฺควกฺิขมฺภนสมจฺุเฉทปฏปิสฺสทฺธนิิสฺสรณวมิตฺุตนีำ  วเสน  สวุมิตฺุตจตฺิโต,  อนุปาทยิาโน  อธิ  (โล
เก)  วา  หรุำ  วา,  อธิโลกปรโลเก  ปรยิาปนฺนา  วา  อชฺฌตฺตกิพาหริา  วา  ขนฺธายตนธาตุโย  จตหู ิ  
อุปาทาเนห ิ  อนุปาทยินฺโต  มหาขณีาสโว,  มคฺคสงฺขาตสฺส  สาม�ฺ�สฺส  วเสน  อาคตสฺส   
ผลสาม�ฺ�สฺส  เจว  ป�ฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสาม�ฺ�สฺส  จ  ภาควา  โหตตี ิ (อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “(นโร) อ.นรชน  อญฺญาย รูท้ ัว่แลว้  อตถฺ ํซึง่อรรถ  อญฺญาย  
รูท้ ัว่แลว้  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  จรนฺโต ประพฤตอิยู ่  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  อนุรปํู อนัสมควร  
นวโลกตุตฺรธมมฺสสฺ แก่โลกุตรธรรม ๙  จตปุาริสทุธิฺสีลธตุงฺคอสภุกมมฺฏฺ�านาทิ- 
เภท ํ  (ธมมฺ)ํ คอืวา่ ซึง่ธรรม อนัต่างดว้ยธรรมมปีารสิทุธศิลี ๔ ธุดงค ์ และอสภุ-
กรรมฐานเป็นตน้  ปพุพฺภาคปฏิปทาสงฺขาต ํ อนัอนับณัฑติกลา่วแลว้วา่ปฏปิทาอนั
เป็นสว่นเบือ้งตน้  อนุธมมฺจารี ชือ่วา่เป็นผูป้ระพฤตซิึง่ธรรมอนัสมควรโดยปกต ิ โหติ  
ยอ่มเป็น  อากงฺขนฺโต คอืวา่ หวงัอยู ่ ปฏิเวธ ํซึง่การแทงตลอด  อิติ วา่  ‘(อห)ํ อ.เรา  
(ปฏิวิชฌิฺสสฺามิ) จกัแทงตลอด  อชชฺ ในวนัน้ี,  (อห)ํ อ.เรา  (ปฏิวิชฌิฺสสฺามิ) จกัแทง
ตลอด  อชชฺ เอว ในวนัน้ี นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  วิจรติ ชือ่วา่ยอ่มประพฤต ิ (ธมมฺ)ํ 
ซึง่ธรรม,  โส  (นโร) อ.นรชนนัน้  ปหาย ละแลว้  ราค ํ จ ซึง่ราคะดว้ย  โทส ํ จ ซึง่
โทสะดว้ย  โมห ํ (จ) ซึง่โมหะดว้ย  อิมาย  สมมฺาปฏิปตติฺยา ดว้ยการปฏบิตัชิอบน้ี,   
ปริชานนฺโต กำาหนดรูอ้ยู ่ ปริชานิตพพฺธมเฺม ซึง่ธรรมอนัตนพงึกำาหนดรู ้ท.  สมมฺา 
โดยชอบ  เหตนุา คอืวา่ โดยเหตุ  นเยน คอืวา่ โดยนยั,  สวิุมตุตฺจิตโฺต มจีติอนัหลุด
พน้วเิศษดแีลว้  วเสน ดว้ยสามารถ  ตทงฺควิกฺขมภฺนสมจุเฺฉทปฏิปสสฺทธิฺนิสสฺรณ- 
วิมตุตีฺนํ แหง่ตทงัควมิตุต ิวกิขมัภนวมิตุต ิสมจุเฉทวมิตุต ิปฏปิสัสทัธวิมิตุต ิและนิส
สรณวมิตุต ิท.,  อนุปาทิยาโน ไมเ่ขา้ไปยดึมัน่อยู ่ อิธ  โลเก  วา ในโลกน้ีหรอื  หรุ ํ 
วา หรอืวา่ในโลกอืน่,  อนุปาทิยนฺโต คอืวา่ ไมเ่ขา้ไปยดึมัน่อยู ่  ขนฺธายตนธาตโุย 
ซึง่ขนัธ ์ อายตนะและธาตุ ท.  ปริยาปนฺนา อนันบัเน่ืองแลว้  อิธโลกปรโลเก  วา 
ในโลกน้ีและโลกอืน่หรอื  อชฌฺตติฺกพาหิรา  วา หรอืวา่ อนัเป็นไปในภายในและอนั
มใีนภายนอก  อปุาทาเนหิ ดว้ยอุปาทาน ท.  จตหิู สี ่  มหาขีณาสโว ชือ่วา่ผูเ้ป็น
พระมหาขณีาสพ,  ภาควา เป็นผูม้สีว่น  ผลสามญฺญสสฺ แหง่คณุเครือ่งความเป็นแหง่
สมณะคอืผล  อาคตสสฺ อนัมาแลว้  วเสน ดว้ยสามารถ  สามญฺญสสฺ แหง่คณุเครือ่ง
ความเป็นแหง่สมณะ  มคคฺสงฺขาตสสฺ อนัอนับณัฑติกลา่วแลว้วา่มรรค  เจว ดว้ยนัน่
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เทยีว  ปญฺจอเสขธมมฺกฺขนฺธสามญฺญสสฺ  จ แหง่คณุเครือ่งความเป็นสมณะคอืกอง
แหง่ธรรมของพระอเสขะ ๕ ดว้ย  โหติ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (คาถาปาทสสฺ) แหง่บาท
แหง่พระคาถา  “ธมมฺสสฺ  โหติ  อนุธมมฺจารีติ วา่ “ธมฺมสฺส  โหต ิ อนุธมฺมจาร”ี ดงัน้ี
เป็นตน้ ฯ 

 บาทพระคาถาวา่ “ธมมฺสสฺ  โหติ  อนุธมมฺจารี” ดงัน้ีเป็นตน้ ความวา่ นรชนรูท้ ัว่
ถงึอรรถ รูท้ ัว่ถงึธรรม ประพฤตธิรรมทีส่มควรแก่โลกุตรธรรม ๙ ประการ คอืประพฤติ
ปารสิทุธศิลี ๔ ธุดงค ์และอสภุกรรมฐานเป็นตน้กลา่วคอืปฏปิทาอนัเป็นเบือ้งแรก เป็น
ผูช้ือ่วา่ประพฤตธิรรมอนัสมควรโดยปกต ิ คอืวา่ หวงัการแทงตลอดวา่ “เราจกัแทง
ตลอดในวนัน้ี เราจกัแทงตลอดในวนัน้ีแหละ” ชือ่วา่ยอ่มประพฤตธิรรม, นรชนนัน้ละ
ราคะ โทสะ และโมหะ ดว้ยการปฏบิตัชิอบน้ี กำาหนดรูธ้รรมทัง้หลายทีค่วรกำาหนดรู้
โดยชอบ คอืโดยเหตุ ไดแ้ก่โดยนยั มจีติหลุดพน้ดแีลว้ ดว้ยสามารถแหง่ตทงัควมิตุต ิ
วกิขมัภนวมิตุต ิสมจุเฉทวมิตุต ิปฏปัิสสทัธวิมิตุต ิและนิสสรณวมิตุต ิไมเ่ขา้ไปยดึมัน่
ในโลกน้ีหรอืโลกอืน่ คอืวา่ ไมเ่ขา้ไปยดึมัน่ขนัธ ์อายตนะ และธาตุทีน่บัเน่ืองในโลกน้ี
และโลกอื่น หรอืทีม่ใีนภายในและภายนอกดว้ยอุปาทานทัง้ ๔ ไดช้ือ่วา่เป็นพระมหา
ขณีาสพ เป็นผูม้สีว่นแหง่สามญัผลทีม่าแลว้ดว้ยสามารถสามญัผลกลา่วคอืมรรค และ
สามญัผลคอืกองแหง่อเสขธรรม ๕ ประการ

 “ธมฺมสฺส  โหต ิ  อนุธมฺมจาร”ี สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ อาทยตัถะใน คาถาปาทสฺสๆ  
สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “นโร สทุธกตัตาใน โหต ิ และ วจิรต ิ  โหต ิ กด็ ี  วจิรต ิ กด็ ี
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺถำ อวตุตกมัมะใน อ�ฺ�าย  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน อ�ฺ�ายๆ 
สองบท ปพุพกาลกริยิาใน จรนฺโต  นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส สมัปทานใน อนุรปํูๆ วเิสสนะ
ของ ธมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน จรนฺโต  ปพฺุพภาคปฏปิทาสงฺขาตำ วเิสสนะของ จตุปาร-ิ
สทฺุธสิลีธตุงฺคอสภุกมฺมฏฺ�านาทเิภทำๆ  วเิสสนะของ ธมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน จรนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ นโร  อนุธมฺมจาร ีวกิตกิตัตาใน โหต ิ นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนุรปํู  
ธมฺมำ  ปพฺุพภาคปฏปิทาสงฺขาตำ  จตุปารสิทฺุธสิลีธตุงฺคอสภุกมฺมฏฺ�านาทเิภทำ  (ธมฺมำ)  
จรนฺโต สญัญ ี อนุธมฺมจาร ี สญัญา  “อหำ สทุธกตัตาใน ปฏวิชฺิฌสฺิสามิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อชฺช กาลสตัตมใีน ปฏวิชฺิฌสฺิสาม,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ปฏวิชฺิฌสฺิสามิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อชฺชๆ กาลสตัตมใีน ปฏวิชฺิฌสฺิสาม”ิ   
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อติศิพัท ์อาการะใน อากงฺขนฺโต  ปฏเิวธำ อวตุตกมัมะใน อากงฺขนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิา 
ของ นโร  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน วจิรต ิ อนุธมฺมจาร ี โหต ิววิรยิะใน “อชฺช  อชฺเชวาต ิ  
ปฏเิวธำ  อากงฺขนฺโต  วจิรติๆ  ววิรณะ,  โส วเิสสนะของ นโรๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิาย วเิสสนะของ สมฺมาปฏปิตฺตยิาๆ กรณะใน ปหาย  ราคำ 
กด็ ี โทสำ กด็ ี โมหำ กด็ ีอวตุตกมัมะใน ปหาย  จ สามศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั ราคำ  
โทสำ และ โมหำ  ปหาย สมานกาลกริยิาใน ปรชิานนฺโต  สมฺมา กด็ ี เหตุนา กด็ ี นเยน  
กด็ ี ตตยิาวเิสสนะใน ปรชิานนฺโต  สมฺมา ววิรยิะใน เหตุนาๆ ววิรณะและววิรยิะใน  
นเยนๆ ววิรณะ  ปรชิานิตพฺพธมฺเม อวตุตกมัมะใน ปรชิานนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
นโร  ตทงฺควกฺิขมฺภนสมจฺุเฉทปฏปิสฺสทฺธนิิสฺสรณวมิตฺุตนีำ สามสีมัพนัธะใน วเสนๆ 
ตตยิาวเิสสนะใน สวุมิตฺุตจตฺิโตๆ วเิสสนะของ นโร,  อนุปาทยิาโน อพัภนัตรกริยิาของ 
นโร  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ กด็ ี หรุำ กด็ ีวสิยาธาระใน อนุปาทยิาโน  วา สองศพัท ์ 
ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั อธิ  โลเก และ หรุำ  อธิโลกปรโลเก วสิยาธาระใน ปรยิาปนฺนาๆ 
กด็ ี อชฺฌตฺตกิพาหริา กด็ ีวเิสสนะของ ขนฺธายตนธาตุโย  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะ 
เขา้กบั อธิโลกปรโลเก  ปรยิาปนฺนา และ อชฺฌตฺตกิพาหริา  ขนฺธายตนธาตุโย อวตุต-
กมัมะใน อนุปาทยินฺโต  จตหู ิ วเิสสนะของ อุปาทาเนหิๆ  กรณะใน อนุปาทยินฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ นโร  มหาขณีาสโว วเิสสนะของ นโร  อนุปาทยิาโน  อธิ  วา  หรุำ  
วา ววิรยิะใน อธิโลกปรโลเก  ปรยิาปนฺนา  วา  อชฺฌตฺตกิพาหริา  วา  ขนฺธายตน- 
ธาตุโย  จตหู ิ อุปาทาเนห ิ อนุปาทยินฺโตๆ ววิรณะ  อธิโลกปรโลเก  ปรยิาปนฺนา  วา   
อชฺฌตฺตกิพาหริา  วา  ขนฺธายตนธาตุโย  จตหู ิ  อุปาทาเนห ิ  อนุปาทยินฺโต สญัญ ี  
มหาขณีาสโว สญัญา, มคฺคสงฺขาตสฺส วเิสสนะของ สาม�ฺ�สฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
วเสนๆ ตตยิาวเิสสนะใน อาคตสฺสๆ วเิสสนะของ ผลสาม�ฺ�สฺสๆ กด็ ี  ป�ฺจอเสข- 
ธมฺมกฺขนฺธสาม�ฺ�สฺส กด็ ี สามสีมัพนัธะใน ภาควา  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั จๆ  
สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั มคฺคสงฺขาตสฺส  สาม�ฺ�สฺส  วเสน  อาคตสฺส   
ผลสาม�ฺ�สฺส และ ป�ฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสาม�ฺ�สฺส  ภาควา วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติิ
ศพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๔. รตนกเูฏน  วยิ  อคารสฺส  อรหตฺเตน  เทสนาย  กฏูำ  คณฺหตี ิฯ 

 (สตฺถา)  (วฑฺฒก)ี  รตนกเูฏน  วยิ  อคารสฺส  (กฏูำ  คณฺหนฺโต)  อรหตฺเตน  เทสนาย  กฏูำ   
คณฺหตี ิฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  คณฺหิ ทรงถอืเอาแลว้  กฏู ํซึง่ยอด  เทสนาย แหง่พระเทศนา  
อรหตเฺตน ดว้ยพระอรหตั  (วฑฒฺกี)  วิย ราวกะ อ.นายชา่งไม ้ (คณฺหนฺโต) ถอืเอา
อยู ่ (กฏู)ํ ซึง่ยอด  อคารสสฺ แหง่เรอืน  รตนกเูฏน ดว้ยยอดแหง่รตันะ  อิติ ดงัน้ีแล 
ฯ

 พระศาสดาทรงถอืเอายอดแหง่พระเทศนาดว้ยอรหตั เหมอืนชา่งไมถ้อืเอายอดเรอืน
ดว้ยยอดแหง่รตันะ ดงัน้ีแล

 สตฺถา สทุธกตัตาใน คณฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วฑฺฒก ีอุปมาลงิคตัถะ  รตนกเูฏน 
กรณะใน คณฺหนฺโต  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้ วฑฺฒก ี  รตนกูเฏน  อคารสฺส  กฏูำ  
คณฺหนฺโต,  อคารสฺส สามสีมัพนัธะใน กฏูำๆ  อวตุตกมัมะใน คณฺหนฺโตๆ วเิสสนะของ 
วฑฺฒก ี  อรหตฺเตน กรณะใน คณฺห ิ  เทสนาย สามสีมัพนัธะใน กฏูำๆ อวตุตกมัมะใน 
คณฺห ิ อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ

  ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๕. คาถาปรโิยสาเน  พห ู โสตาปนฺนาทโย  อเหสุำ ฯ

 คาถาปรโิยสาเน  พห ู (ชนา)  โสตาปนฺนาทโย  (อรยิปคฺุคลา)  อเหสุำ ฯ

   คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  พห ู (ชนา) อ.ชน ท. มาก  
โสตาปนฺนาทโย  (อริยปคุคฺลา) เป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้  อเหสุ ํได้
เป็นแลว้ ฯ

 เวลาจบพระคาถา ชนเป็นจำานวนมาก ไดเ้ป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน อเหสุำ  พห ูวเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วเิสสนะของ อรยิปคฺุคลาๆ วกิตกิตัตาใน  
อเหสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๖. เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถกิา  ชาตาต ิฯ

   เทสนา อ.พระเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมปีระโยชน์  ชาตา 
เกดิแลว้  มหาชนสสฺ แก่มหาชน  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พระเทศนา เกดิเป็นเทศนามปีระโยชน์แก่มหาชน ดงัน้ีแล

 เทสนา สทุธกตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  มหาชนสฺส สมัปทานใน ชาตา   
สาตฺถกิา วกิตกิตัตาใน ชาตา  อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................

เทฺวสหายกภกฺิขวุตฺถุ ฯ  

เทฺวสหายกภกฺิขวุตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

เทวฺสหายกภิกฺขวุตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ภกิษุผูเ้ป็นสหายกนัสองรปู  (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

เทฺวสหายกภกฺิขวุตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องภกิษุสองสหำย

ยมกวคฺควณฺณนา  นิฏฺ�ิตา ฯ 

ยมกวคคฺวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครือ่งพรรณนาซึง่เน้ือความแหง่วรรค
อนับณัฑติกำาหนดแลว้ดว้ยคู ่ นิฏฺ�ิตา จบแลว้ ฯ

ยมกวคฺควณฺณนา สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตาๆ กติบทกตัตุวาจก ฯ 

จบอรรถกถำพรรณนำยมกวรรค
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ป�โม  ภาโค ฯ

ป�โม  วคฺโค  (นิฏฺ�ิโต) ฯ

วคโฺค อ.วรรค  ป�โม ที ่๑  (นิฏฺ�ิโต) จบแลว้ ฯ

ป�โม วเิสสนะของ วคฺโคๆ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิโตๆ กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบวรรคที่ ๑
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สหายกา		จ		เต		ภิกฺขู		จาติ		สหายกภิกฺขู.	(สหายก	+	ภิกฺขุ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 สหายกา		จ	อ.ผู้เป็นสหายกัน	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้เป็นสหายกัน	ท.	เหล่าน้ัน		ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		สหายกภิกฺขู	ช่ือว่าสหายกภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้เป็นสหายกัน)
	 ๒.	 เทฺว		สหายกภิกฺขู		เทฺวสหายกภิกฺขู.	(ทวิ	+	สหายกภิกฺขุ)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 สหายกภิกฺขู	อ.ภิกษุผู้เป็นสหายกัน	ท.		เทฺว	สองรูป		เทฺวสหายกภิกฺขู	ชื่อว่าเทฺวสหายกภิกฺขุ.	
(ภิกษุผู้เป็นสหายกันสองรูป)
	 ๓.	 เทฺวสหายกภิกฺขูน�		วตฺถุ		เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.	(เทฺวสหายกภิกฺขุ	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วตฺถุ	อ.เร่ือง		เทฺวสหายกภิกฺขูน�	แห่งภิกษุผู้เป็นสหายกันสองรูป	ท.		เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ	ช่ือว่า
เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.	(เร่ืองภิกษุผู้เป็นสหายกันสองรูป,	เร่ืองภิกษุสองสหาย)

สาวตฺถีวาสิโน  

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สาวตฺถิย�		วสนฺติ		สีเลนาติ		สาวตฺถีวาสิโน,		กุลปุตฺตา.	(สาวตฺถีสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการ
อยู่	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		กุลปุตฺตา)	อ.กุลบุตร	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		สาวตฺถิย�	ในเมืองสาวัตถี		สีเลน	โดยปกติ		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		กุลปุตฺตา)	อ.กุลบุตร	ท.	เหล่าน้ัน		สาวตฺถีวาสิโน	ช่ือว่าสาวตฺถีวาสี,	ได้แก่กุลบุตร 
ทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีโดยปกติ)

อาจริยุปชฺฌายา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาจริโย		จ		อุปชฺฌาโย		จ		อาจริยุปชฺฌายา.	(อาจริย	+	อุปชฺฌาย)
	 อาจริโย		จ	อ.อาจารย์ด้วย		อุปชฺฌาโย		จ	อ.อุปัชฌาย์ด้วย		อาจริยุปชฺฌายา	ช่ือว่าอาจริยุปชฺฌาย.	
(อาจารย์และอุปัชฌาย์)
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มหลฺลกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหลฺลกสฺส		กาโล		มหลฺลกกาโล.	(มหลฺลก	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		มหลฺลกสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้แก่		มหลฺลกกาโล	ช่ือว่ามหลฺลกกาล.	(กาลเป็นคนแก่) 

เตปิฏกำ

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตีณิ		ปิฏกานิ		เตปิฏก�.	(ติ	+	ปิฏก)
	 ปิฏกานิ	อ.ปิฎก	ท.		ตีณิ	สาม		เตปิฏก�	ช่ือว่าเตปิฏก.	(พระไตรปิฎก)

พุทฺธวจนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		วจน�		พุทฺธวจน�.	(พุทฺธ	+	วจน)
	 วจน�	อ.พระด�ารัส		พุทฺธสฺส	ของพระพุทธเจ้า		พุทฺธวจน�	ช่ือว่าพุทฺธวจน.	(พระด�ารัสของพระพุทธเจ้า,	
พระพุทธพจน์)	

คตคตฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คตญฺจ		ต�		คตญฺจาติ		คตคต�,		€าน�.	(คต	+	คต)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ต�		(€าน�)	อ.ที่น้ัน		คต�		จ	เป็นที่ไปแล้วด้วย		คต�		จ	เป็นที่ไปแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
คตคต�	ช่ือว่าคตคต,	ได้แก่ที่.	(เป็นที่ทั้งไปแล้วทั้งไปแล้ว)
	 ๒.	 คตคตญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		คตคตฏฺ€าน�.	(คตคต	+	€าน)	วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส
	 	 คตคต�		จ	อ.เป็นที่ทั้งไปแล้วทั้งไปแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่ทั้งไปแล้วทั้งไปแล้วน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คตคตฏฺ€าน�	ช่ือว่าคตคตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ทั้งไปแล้วทั้งไปแล้ว)



๑๔. เรื่องภิกษุสองสหาย 481วรรค]

ภิกฺขุสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูน�		สตานิ		ภิกฺขุสตานิ.	(ภิกฺขุ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		ภิกฺขูน�	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสตานิ	ช่ือว่าภิกฺขุสต.	(ภิกษุหน่ึงร้อย)	

มหาคณา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 มหนฺตา		จ		เต		คณา		จาติ		มหาคณา.	(มหนฺต	+	คณ)
	 มหนฺตา		จ	อ.ใหญ่ด้วย		เต	อ.ใหญ่	ท.	 เหล่าน้ัน		คณา		จ	เป็นคณะด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
มหาคณา	ช่ือว่ามหาคณ.	(คณะใหญ่)

วสนฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€าน�.	(วสน	+	€าน)
	 วสน�		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ต�	อ.เป็นที่อยู่น้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		วสนฏฺ€าน�	 
ช่ือว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)

ทฏฺ€ุกามา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทฏฺ€ุ�		กาเมนฺตีติ		ทฏฺ€ุกามา,		ภิกฺขู.	(ทฏฺ€ุ�สทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติย�	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)	กัตตุ-
รูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		ทฏฺ€ุ�	เพื่ออันเห็น		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ภิกฺขู)	 
อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าน้ัน		ทฏฺ€ุกามา	ช่ือว่าทฏฺ€ุกาม,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่ออันเห็น,	ผู้ประสงค์จะเฝ้า)

อสีติมหาเถรา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มหนฺตา		จ		เต		เถรา		จาติ		มหาเถรา.	(มหนฺต	+	เถร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 มหนฺตา		จ	อ.ผู้ใหญ่	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ใหญ่	ท.	เหล่าน้ัน		เถรา		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		มหาเถรา	ช่ือว่ามหาเถร.	(พระเถระผู้ใหญ่,	พระมหาเถระ)
	 ๒.	 อสีิติ		มหาเถรา		อสีติมหาเถรา.	(อสีติ	+	มหาเถร)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 มหาเถรา	อ.พระเถระผู้ใหญ่	ท.		อสีติ	แปดสิบ		อสีติมหาเถรา	ช่ือว่าอสีติมหาเถร.	(พระมหา
เถระแปดสิบรูป)

สหายกตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สหายโก		จ		โส		เถโร		จาติ		สหายกตฺเถโร.	(สหายก	+	เถร)
	 สหายโก		จ	อ.ผู้เป็นสหายกันด้วย		โส	อ.ผู้เป็นสหายกันน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		สหายกตฺเถโร	ช่ือว่าสหายกตฺเถร.	(พระเถระผู้เป็นสหายกัน)

คนฺถิกตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คนฺถ�		คณฺหาตีติ		คนฺถิโก,		เถโร.	(คนฺถ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (โย		เถโร)	อ.เถระใด		คณฺหาติ	ย่อมเรียนเอา		คนฺถ�	ซึ่งคัมภีร์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		เถโร)	 
อ.พระเถระน้ัน		คนฺถิโก	ช่ือว่าคนฺถิก,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้เรียนคัมภีร์)
	 ๒.	 คนฺถิโก		จ		โส		เถโร		จาติ		คนฺถิกตฺเถโร.	(คนฺถิก	+	เถร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 คนฺถิโก		จ	อ.ผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์ด้วย		โส	อ.ผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์น้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		คนฺถิกตฺเถโร	ช่ือว่าคนฺถิกตฺเถร.	(พระเถระผู้เรียนคัมภีร์)

สหายกภิกฺขุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สหายโก		จ		โส		ภิกฺขุ		จาติ		สหายกภิกฺขุ.	(สหายก	+	ภิกฺขุ)
	 สหายโก		จ	อ.ผู้เป็นสหายกันด้วย		โส	อ.ผู้เป็นสหายกันน้ัน		ภิกฺขุ		จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		สหายกภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้เป็นสหายกัน)
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อปรภาโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อปโร		จ		โส		ภาโค		จาติ		อปรภาโค.	(อปร	+	ภาค)
	 อปโร		จ	อ.อื่นอีกด้วย		โส	อ.อื่นอีกน้ัน		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อปรภาโค	 
ช่ือว่าอปรภาค.	(ส่วนอื่น)

อสกฺโกนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สกฺโกนฺโต		อสกฺโกนฺโต,		ปุคฺคโล.	(น	+	สกฺโกนฺต)
	 (ปุคฺคโล)	 อ.บุคคล	 	 สกฺโกนฺโต	 อาจอยู่	 	 น	 หามิได้	 	 อสกฺโกนฺโต	 ช่ือว่าอสกฺโกนฺต,	 ได้แก่บุคคล.	 
(ผู้อาจอยู่,	ผู้สามารถอยู่)

ทฆีนิกายาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทีฆนิกาโย		อาทิ		เยส�		เต		ทีฆนิกายาทโย,		นิกายา.	(ทีฆนิกาย	+	อาทิ)
	 ทีฆนิกาโย	อ.ทีฆนิกาย		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(นิกายาน�)	แห่งนิกาย	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		
(นิกายา)	อ.นิกาย	ท.	เหล่าน้ัน		ทีฆนิกายาทโย	ช่ือว่าทีฆนิกายาทิ,	ได้แก่นิกายทั้งหลาย.	(มีทีฆนิกายเป็นต้น)

จตุปฺปทิกา  

	 เป็นสังสัฏฐาทิออเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จตฺตาริ		ปทานิ		จตุปฺปท�.	(จตุ	+	ปท)	สมาหารทิคุสมาส
	 	 ปทานิ	อ.บาท	ท.		จตฺตาริ	สี่		จตุปฺปท�	ช่ือว่าจตุปฺปท.	(สี่บาท)
	 ๒.	 จตุปฺปเทน		นิยุตฺตา		จตุปฺปทิกา,		คาถา.	(จตุปฺปท	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (คาถา)	อ.คาถา		นิยุตฺตา	อันประกอบแล้ว		จตุปฺปเทน	ด้วยบาทสี่		จตุปฺปทิกา	ช่ือว่าจตุปฺปทิกา,	 
ได้แก่คาถา.	(ที่ประกอบด้วยสี่บาท)
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ปพฺพชิตกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิตสฺส		กาโล		ปพฺพชิตกาโล.	(ปพฺพชิต	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		ปพฺพชิตสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้บวชแล้ว		ปพฺพชิตกาโล	ช่ือว่าปพฺพชิตกาล.	(กาลแห่ง
ตนเป็นผู้บวชแล้ว)	
	 หรือ	เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		ปพฺพชิตกาโล.	(ปพฺพชิต	+	กาล)
	 ปพฺพชิต�		จ	อ.เป็นที่บวชแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่บวชแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		ปพฺพชิตกาโล	ช่ือว่าปพฺพชิตกาล.	(กาลเป็นที่บวชแล้ว)

อาคตกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตสฺส		กาโล		อาคตกาโล.	(อาคต	+	กาล)
	 กาโล	อ.กาล		อาคตสฺส		(ภิกฺขุสฺส)	แห่งภิกษุ	ผู้มาแล้ว		อาคตกาโล	ช่ือว่าอาคตกาล.	(กาลแห่งภิกษุ
เป็นผู้มาแล้ว)
	 หรือ	เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตญฺจ		ต�		กาโล		จาติ		อาคตกาโล.	(อาคต	+	กาล)
	 อาคต�		จ	อ.เป็นที่มาแล้วด้วย		ต�	อ.เป็นที่มาแล้วน้ัน		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
อาคตกาโล	ช่ือว่าอาคตกาล.	(กาลเป็นที่มาแล้ว)

ปตฺตจีวรำ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปตฺโต		จ		จีวรญฺจ		ปตฺตจีวร�.	(ปตฺต	+	จีวร)
	 ปตฺโต		จ	อ.บาตรด้วย		จีวร�		จ	อ.จีวรด้วย		ปตฺตจีวร�	ช่ือว่าปตฺตจีวร.	(บาตรและจีวร)
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สมปฺปมาณำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สม�		ปมาณ�		ยสฺสาติ		สมปฺปมาณ�,		อาสน�.	(สม	+	ปมาณ)
	 ปมาณ�	อ.ประมาณ		สม�	อันเสมอกัน		ยสฺส		(อาสนสฺส)	แห่งอาสนะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		(ต�		อาสน�)	อ.อาสนะน้ัน		สมปฺปมาณ�	ช่ือว่าสมปฺปมาณ,	ได้แก่อาสนะ.	(มีประมาณอันเสมอกัน)

เอวรูโป  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอว�		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูโป,		ปุตฺโต.	(เอว�	+	รูป)
	 เอว�	อ.อย่างน้ี		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(ปุตฺตสฺส)	แห่งบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		
ปุตฺโต)	อ.บุตรน้ัน		เอวรูโป	ช่ือว่าเอวรูป,	ได้แก่บุตร.	(ผู้มีอย่างน้ีเป็นรูป)

วิหารจาริโก

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิหาเร		จาริโก		วิหารจาริโก.	(วิหาร	+	จาริก)
	 จาริโก	อ.ที่จาริก		วิหาเร	ในวิหาร		วิหารจาริโก	ช่ือว่าวิหารจาริก.	(ที่จาริกในวิหาร)

นิสินฺนฏฺ€านำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิสินฺนญฺจ		ต�		€านญฺจาติ		นิสินฺนฏฺ€าน�.	(นิสินฺน	+	€าน)
	 นิสินฺน�		จ	อ.เป็นที่น่ังด้วย		ต�	อ.เป็นที่น่ังน้ัน		€าน�		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		นิสินฺนฏฺ€าน�	
ช่ือว่านิสินฺนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่น่ัง)

พ ุทฺธาสนำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺธสฺส		อาสน�		พุทฺธาสน�.	(พุทฺธ	+	อาสน)
	 อาสน�	อ.อาสนะ		พุทฺธสฺส	ของพระพุทธเจ้า		พุทฺธาสน�	ช่ือว่าพุทฺธาสน.	(พุทธอาสน์)
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ปกติปญฺญตฺตำ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปกติยา		ปญฺญตฺต�		ปกติปญฺญตฺต�,		อาสน�.	(ปกติ	+	ปญฺญตฺต)
	 (อาสน�)	อ.อาสนะ		(ปุคฺคเลน)		ปญฺญตฺต�	อันบุคคล	ปูลาดแล้ว		ปกติยา	ตามปกติ		ปกติปญฺญตฺต�	
ช่ือว่าปกติปญฺญตฺต,	ได้แก่อาสนะ.	(ที่บุคคลปูลาดไว้ตามปกติ)

คนฺถิกภิกฺขุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 คนฺถ�		คณฺหาตีติ		คนฺถิโก,		ภิกฺขุ.	(คนฺถ	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
	 	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		คณฺหาติ	ย่อมเรียนเอา		คนฺถ�	ซึ่งคัมภีร์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ภิกฺขุ)	
อ.ภิกษุน้ัน		คนฺถิโก	ช่ือว่าคนฺถิก,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้เรียนคัมภีร์)
	 ๒.	 คนฺถิโก		จ		โส		ภิกฺขุ		จาติ		คนฺถิกภิกฺขุ.	(คนฺถิก	+	ภิกฺขุ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 คนฺถิโก		จ	อ.ผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์ด้วย		โส	อ.ผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์น้ัน		ภิกฺขุ		จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		คนฺถิกภิกฺขุ	ช่ือว่าคนฺถิกภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้เรียนคัมภีร์)

ป€มชฺฌานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ป€มญฺจ		ต�		ฌานญฺจาติ		ป€มชฺฌาน�.	(ป€ม	+	ฌาน)
	 ป€ม�		จ	อ.ที่หน่ึงด้วย		ต�	อ.ที่หน่ึงน้ัน		ฌาน�		จ	เป็นฌานด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้้ัน		ป€มชฺฌาน�	 
ช่ือว่าป€มชฺฌาน.	(ฌานที่	๑,	ปฐมฌาน)

อกถิโต  

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		กถิโต		อกถิโต,		ปญฺโห.	(น	+	กถิต)
	 (ปญฺโห)	อ.ปัญหา		(คนฺถิกภิกฺขุนา)		กถิโต	อันภิกษุผู้เรียนเอาซึ่งคัมภีร์	กล่าวแล้ว		น	หามิได้		อกถิโต	 
ช่ือว่าอกถิต,	ได้แก่ปัญหา.	(ที่ตอบไม่ได้)
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ทุติยชฺฌานำ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุติยญฺจ		ต�		ฌานญฺจาติ		ทุติยชฺฌาน�.	(ทุติย	+	ฌาน)
	 ทุติย�		จ	อ.ที่สองด้วย		ต�	อ.ที่สองน้ัน		ฌาน�		จ	เป็นฌานด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้้ัน		ทุติยชฺฌาน�	ช่ือ
ว่าทุติยชฺฌาน.	(ฌานที่	๒,	ทุติยฌาน)

รูปารูปา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รูปญฺจ		อรูปญฺจ		เยสนฺติ		รูปารูปา,		สมาปตฺติโย.	(รูป	+	อรูป)
	 รูปํ		จ	อ.อันมีรูปด้วย		อรูปํ		จ	อ.อันไม่มีรูปด้วย		เยส�		(สมาปตฺตีน�)	แห่งสมาบัติ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		สมาปตฺติโย)	อ.สมาบัติ	ท.	เหล่าน้ัน		รูปารูปา	ช่ือว่ารูปารูป,	ได้แก่สมาบัต ิ
ทั้งหลาย.	(มีรูปและไม่มีรูป)	

ขีณาสวตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขีณาสโว		จ		โส		เถโร		จาติ	ขีณาสวตฺเถโร.	(ขีณาสว	+	เถร)
	 ขีณาสโว		จ	อ.ผู้เป็นพระขีณาสพด้วย		โส	อ.ผู้เป็นพระขีณาสพน้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ขีณาสวตฺเถโร	ช่ือว่าขีณาสวตฺเถร.	(พระเถระผู้เป็นพระขีณาสพ)

เสสมคฺคา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เสสา		จ		เต		มคฺคา		จาติ		เสสมคฺคา.	(เสส	+	มคฺค)
	 เสสา		จ	อ.อันเหลือ	ท.	ด้วย		เต	อ.อันเหลือ	ท.	เหล่าน้ัน		มคฺคา		จ	เป็นมรรคด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		เสสมคฺคา	ช่ือว่าเสสมคฺค.	(มรรคที่เหลือ)
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ปุจฺฉิตปุจฺฉิโต

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุจฺฉิโต		จ		โส		ปุจฺฉิโต		จาติ		ปุจฺฉิตปุจฺฉิโต,		ปญฺโห.	(ปุจฺฉิต	+	ปุจฺฉิต)
	 โส		(ปญฺโห)	อ.ปัญหาน้ัน		ปุจฺฉิโต		จ	ถูกถามแล้วด้วย		ปุจฺฉิโต		จ	ถูกถามแล้วด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ปุจฺฉิตปุจฺฉิโต	ช่ือว่าปุจฺฉิตปุจฺฉิต,	ได้แก่ปัญหา.	(ทั้งถูกถามแล้วทั้งถูกถามแล้ว)

ภุมฺมเทวา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภุมฺเม		€ิตา		เทวา		ภุมฺมเทวา.	(ภุมฺม	+	เทว)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	€ิตศัพท์
	 เทวา	อ.เทวดา	ท.		€ิตา	ผู้ด�ารงอยู่แล้ว		ภุมฺเม	ที่ภาคพื้น		ภุมฺมเทวา	ชื่อว่าภุมฺมเทว.	(เทวดาผู้ด�ารง
อยู่ที่ภาคพื้น)

นาคสุปณฺณา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นาคา		จ		สุปณฺณา		จ		นาคสุปณฺณา.	(นาค	+	สุปณฺณ)
	 นาคา		จ	อ.นาค	ท.	ด้วย		สุปณฺณา		จ	อ.ครุฑ	ท.	ด้วย		นาคสุปณฺณา	ช่ือว่านาคสุปณฺณ.	(นาค
และครุฑ)

อชานนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ชานนฺโต		อชานนฺโต,		มหลฺลกตฺเถโร.	(น	+	ชานนฺต)
	 (มหลฺลกตฺเถโร)	อ.พระเถระผู้แก่		ชานนฺโต	รู้อยู่		น	หามิได้		อชานนฺโต	ช่ือว่าอชานนฺต,	ได้แก่พระ
เถระผู้แก่.	(ผู้ไม่รู้อยู่)

มหลฺลกตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหลฺลโก		จ		โส		เถโร		จาติ		มหลฺลกตฺเถโร.	(มหลฺลก	+	เถร)
	 มหลฺลโก		จ	อ.ผู้แก่ด้วย		โส	อ.ผู้แก่น้ัน		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		มหลฺลกตฺเถโร	 
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ช่ือว่ามหลฺลกตฺเถร.	(พระเถระผู้แก่)

สพฺพปริยตฺติธโร

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 สพฺพา		จ		สา		ปริยตฺติ		จาติ		สพฺพปริยตฺติ.	(สพฺพา	+	ปริยตฺติ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
	 	 สพฺพา		จ	อ.ทั้งปวงด้วย		สา	อ.ทั้งปวงน้ัน		ปริยตฺติ		จ	เป็นปริยัติด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
สพฺพปริยตฺติ	ช่ือว่าสพฺพปริยตฺติ.	(ปริยัติทั้งปวง)
	 ๒.	 สพฺพปริยตฺตึ		ธาเรตีติ		สพฺพปริยตฺติธโร,		อาจริโย.	(สพฺพปริยตฺติสทฺทูปปท	+	ธร		ธารเณ	ใน
การทรงไว้	+	อปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		อาจริโย)	อ.อาจารย์ใด		ธาเรติ	ย่อมทรงไว้		สพฺพปริยตฺตึ	ซึ่งปริยัติท้ังปวง		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		อาจริโย)	อ.อาจารย์น้ัน		สพฺพปริยตฺติธโร	ช่ือว่าสพฺพปริยตฺติธร,	ได้แก่อาจารย์.	(ผู้ทรงปริยัติทั้งปวง) 

ปสำสามตฺตำ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปส�สา		มตฺตา		ยสฺสาติ		ปส�สามตฺต�,		การณ�.	(ปส�สา	+	มตฺตา)
	 ปส�สา	อ.ความสรรเสริญ		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(ต�		การณ�)	อ.เหตุน้ัน		ปส�สามตฺต�	ช่ือว่าปส�สามตฺต,	ได้แก่เหตุ.	(มีการสรรเสริญเป็นประมาณ,	
สักว่าการสรรเสริญ)

รกฺขนสทิโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รกฺขเนน		สทิโส		รกฺขนสทิโส,		อาจริโย.	(รกฺขน	+	สทิส)
	 (อาจริโย)	อ.อาจารย์		สทิโส	ผู้เช่นกับ		รกฺขเนน		(ปุคฺคเลน)	ด้วยบุคคล	ผู้รักษา		รกฺขนสทิโส	ช่ือว่า
รกฺขนสทิส,	ได้แก่อาจารย์.	(ผู้เช่นกับผู้รักษา,	ผู้เช่นกับผู้เลี้ยง)

ยถารุจิ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ยา		ยา		รุจิ		ยถารุจิ.	(ยถา	+	รุจิ)
	 รุจิ	อ.ความชอบใจ		ยา		ยา	ใดใด		ยถารุจิ	ช่ือว่ายถารุจิ.	(ความชอบใจใดใด,	ตามความชอบใจ)
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ปญฺจโครสา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 คาวสฺส		รสา		โครสา.	(โค	+	รส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 รสา	อ.รส	ท.		คาวสฺส	แห่งโค		โครสา	ช่ือว่าโครส.	(รสแห่งโค)
	 ๒.	 ปญฺจ		โครสา		ปญฺจโครสา.	(ปญฺจ	+	โครส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โครสา	อ.รสแห่งโค	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจโครสา	ช่ือว่าปญฺจโครส.	(รสแห่งโคห้า)

ปริภุญฺชนกสามิสทิโส

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปริภุญฺชโก		จ		โส		สามิโก		จาติ		ปริภุญฺชกสามิโก.	(ปริภุญฺชก	+	สามิก)	วิเสสนบุพพบท-
กัมมธ�รยสม�ส
	 	 ปริภุญฺชโก		จ	อ.ผู้บริโภคด้วย		โส	อ.ผู้บริโภคน้ัน		สามิโก		จ	เป็นเจ้าของด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		ปริภุญฺชกสามิโก	ช่ือว่าปริภุญฺชกสามิก.	(เจ้าของผู้บริโภค)
	 ๒.	 ปริภุญฺชกสามิเกน		สทิโส		ปริภุญฺชกสามิกสทิโส,		ปุตฺโต.	(ปริภุญฺชกสามิก	+	สทิส)	ตติยา- 
ตัปปุริสสม�ส
	 	 (ปุตฺโต)	อ.บุตร		สทิโส	ผู้เช่นกับ		ปริภุญฺชกสามิเกน	ด้วยเจ้าของผู้บริโภค		ปริภุญฺชกสามิกสทิโส	
ช่ือว่าปริภุญฺชกสามิกสทิส,	ได้แก่บุตร.	(ผู้เช่นกับเจ้าของผู้บริโภค)

สหิตำ

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สห		หิเตน		ย�		วตฺตตีติ		สหิต�,		พุทฺธวจน�.	(สห	+	หิต)
	 ย�		(พุทฺธวจน�)	อ.พระพุทธพจน์ใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		หิเตน	ด้วยประโยชน์เก้ือกูล		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(ต�		พุทฺธวจน�)	อ.พระพุทธพจน์น้ัน		สหิต�	 ช่ือว่าสหิต,	ได้แก่พระพุทธพจน์.	(อันเป็นไปกับด้วย
ประโยชน์เก้ือกูล,	มีประโยชน์เก้ือกูล)
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ตกฺกโร

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ต�		กโรตีติ		ตกฺกโร,		ปุคฺคโล.	(ตสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	อปัจจัย)	กัตตุรูป,	กัตตุ
สาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		ต�		(พุทฺธวจน�)	ซึ่งพระพุทธพจน์น้ัน		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		ตกฺกโร	ช่ือว่าตกฺกร,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ท�าพระพุทธพจน์น้ัน)

โคโป

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาโว		ปาตีติ		โคโป,		ปุคฺคโล.	(โคสทฺทูปปท	+	ปา		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อปัจจัย)	กัตตุรูป,	
กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปาติ	ย่อมรักษา		คาโว	ซึ่งโค	ท.		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		โคโป	ช่ือว่าโคป,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้รักษาโค)

ภาควา

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภาโค		อสฺส		อตฺถีติ		ภาควา,		ปุคฺคโล.	(ภาค	+	วนฺตุปัจจัย)
	 ภาโค	อ.ส่วน		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		ภาควา	ช่ือว่าภาควนฺตุ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีส่วน)

สามญฺญำ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมณสฺส		ภาโว		สามญฺญ�.	(สมณ	+	ณฺยปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		สมณสฺส	แห่งสมณะ		สามญฺญ�	ช่ือว่าสามญฺญ.	(ความเป็นสมณะ)
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อนุธมฺมจารี

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อนุจฺฉวิโก		ธมฺโม		อนุธมฺโม.	(อนุ	+	ธมฺม)	ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ธมฺโม	อ.ธรรม		อนุจฺฉวิโก	อันสมควร		อนุธมฺโม	ช่ือว่าอนุธมฺม.	(ธรรมอันสมควร)
	 ๒.	 อนุธมฺม�		จรติ		สีเลนาติ		อนุธมฺมจารี,		ปุคฺคโล.	(อนุธมฺมสทฺทูปปท	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยว
ไป	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		จรติ	ย่อมประพฤติ		อนุธมฺม�	ซึ่งธรรมอันสมควร		สีเลน	โดยปกติ		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		อนุธมฺมจารี	ช่ือว่าอนุธมฺมจารี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ประพฤติธรรม
อันสมควรโดยปกติ)

สุวิมุตฺตจิตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวิมุตฺต�		จิตฺต�		ยสฺสาติ		สุวิมุตฺตจิตฺโต,		ปุคฺคโล.	(สุวิมุตฺต	+	จิตฺต)
	 จิตฺต�	อ.จิต		สุวิมุตฺต�	อันหลุดพ้นวิเศษดีแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลน้ัน		สุวิมุตฺตจิตฺโต	ช่ือว่าสุวิมุตฺตจิตฺต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีจิตอันหลุดพ้น
วิเศษดีแล้ว)

ปกฺขปหรณมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปกฺขาน�		ปหรณ�		ปกฺขปหรณ�.	(ปกฺข	+	ปหรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปหรณ�	อ.การปรบ		ปกฺขาน�	ซึ่งปีก	ท.		ปกฺขปหรณ�	ช่ือว่าปกฺขปหรณ.	(การปรบปีก)
	 ๒.	 ปกฺขปหรณ�		มตฺตา		ยสฺสาติ		ปกฺขปหรณมตฺโต,		กาโล.	(ปกฺขปหรณ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปกฺขปหรณ�	อ.การปรบซึ่งปีก		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(กาลสฺส)	แห่งกาลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		
อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		กาโล)	อ.กาลน้ัน		ปกฺขปหรณมตฺโต	ช่ือว่าปกฺขปหรณมตฺต,	ได้แก่กาล.	(มีการปรบซึ่ง
ปีกเป็นประมาณ,	สักว่าการตีปีก)
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อนิจฺจาทิวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
อยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 น		นิจฺจ�		อนิจฺจ�.	(น	+	นิจฺจ)	นิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	
	 	 นิจฺจ�	อ.เที่ยงแท้		น	หามิได้		อนิจฺจ�	ช่ือว่าอนิจฺจ.	(ไม่เที่ยงแท้,	ไม่แน่นอน)
	 ๒.	 อนิจฺจ�		อาทิ		เยสนฺติ		อนิจฺจาทีนิ,		ลกฺขณานิ.	(อนิจฺจ	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สม�ส
	 	 อนิจฺจ�	อ.อนิจลักษณะ		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ลกฺขณาน�)	แห่งลักษณะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		ลกฺขณานิ)	อ.ลักษณะ	ท.	เหล่าน้ัน		อนิจฺจาทีนิ	ช่ือว่าอนิจฺจาทิ,	ได้แก่ลักษณะ
ทั้งหลาย.	(มีอนิจลักษณะเป็นต้น)
	 ๓.	 อนิจฺจาทีน�		วโส		อนิจฺจาทิวโส.	(อนิจฺจาทิ		+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วโส	อ.สามารถ		อนิจฺจาทีน�		(ลกฺขณาน�)	แห่งลักษณะ	ท.	มีอนิจลักษณะเป็นต้น		อนิจฺจาทิวโส	
ช่ือว่าอนิจฺจาทิวส.	(สามารถแห่งลักษณะมีอนิจลักษณะเป็นต้น,	สามารถแห่งลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้น)

ทิวสภติมตฺตำ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ทิวเส		ภติ		ทิวสภติ.	(ทิวส	+	ภติ)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 ภติ	อ.ค่าจ้าง		ทิวเส	ในวัน		ทิวสภติ	ช่ือว่าทิวสภติ.	(ค่าจ้างในวัน)
	 ๒.	 ทิวสภติ		มตฺตา		ยสฺสาติ		ทิวสภติมตฺต�,		วตฺถุ.	(ทิวสภติ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-
พหุพพีหิสม�ส
	 	 ทิวสภติ	อ.ค่าจ้างในวัน		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วตฺถุสฺส)	แห่งวัตถุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		(ต�		วตฺถุ)	อ.วัตถุน้ัน		ทิวสภติมตฺต�	ช่ือว่าทิวสภติมตฺต,	ได้แก่วัตถุ.	(มีค่าจ้างในวันเป็นประมาณ,	
เพียงค่าจ้างในวัน)
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วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺตำ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีสมาหารทวันทสมาส	 และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	
มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 วตฺตญฺจ		ปฏิวตฺตญฺจ		วตฺตปฏิวตฺต�.	(วตฺต	+	ปฏิวตฺต)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 วตฺต�		จ	อ.วัตรน้อยด้วย		ปฏิวตฺต�		จ	อ.วัตรใหญ่ด้วย		วตฺตปฏิวตฺต�	ช่ือว่าวตฺตปฏิวตฺต.	(วัตร
น้อยและวัตรใหญ่)
	 ๒.	 วตฺตปฏิวตฺตสฺส		กรณ�		วตฺตปฏิวตฺตกรณ�.	(วตฺตปฏิวตฺต	+	กรณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 กรณ�	อ.การกระท�า		วตฺตปฏิวตฺตสฺส	ซึ่งวัตรน้อยและวัตรใหญ่		วตฺตปฏิวตฺตกรณ�	 ช่ือว่าวตฺต- 
ปฏิวตฺตกรณ.	(การท�าวัตรน้อยและวัตรใหญ่)
	 ๓.	 วตฺตปฏิวตฺตกรณ�		มตฺตา		ยสฺสาติ		วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺต�,		ผล�.	(วตฺตปฏิวตฺตกรณ	+	มตฺตา)	
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 วตฺตปฏิวตฺตกรณ�	อ.การกระท�าซึ่งวัตรน้อยและวัตรใหญ่		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ผลสฺส)	
แห่งผลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		ผล�)	อ.ผลน้ัน		วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺต�	ช่ือว่าวตฺตปฏิวตฺต-
กรณมตฺต,	ได้แก่ผล.	(มีการท�าวัตรน้อยและวัตรใหญ่เป็นประมาณ,	สักว่าท�าวัตรน้อยและวัตรใหญ่)

ภาคี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภาโค		อสฺส		อตฺถีติ		ภาคี,		ปุคฺคโล.	(ภาค	+	อีปัจจัย)
	 ภาโค	อ.ส่วน		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		ภาคี	ช่ือว่าภาคี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีส่วน)

โคปาลโก

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาโว		ปาเลตีติ		โคปาลโก,		ปุคฺคโล.	(โคสทฺทูปปท	+	ปาล		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ณฺวุปัจจัย)	
กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปาเลติ	ย่อมรักษา		คาโว	ซึ่งโค	ท.		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ปุคฺคโล)	
อ.บุคคลน้ัน		โคปาลโก	ช่ือว่าโคปาลก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้รักษาโค)
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โคสามิกา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คุนฺน�		สามิกา		โคสามิกา.	(โค	+	สามิก)
	 สามิกา	อ.เจ้าของ	ท.		คุนฺน�	แห่งโค	ท.		โคสามิกา	ช่ือว่าโคสามิก.	(เจ้าของโค)

การกปุคฺคลา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 การกา		จ		เต		ปุคฺคลา		จาติ		การกปุคฺคลา.	(การก	+	ปุคฺคล)
	 การกา		จ	อ.ผู้กระท�า	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้กระท�า	ท.	เหล่าน้ัน		ปุคฺคลา		จ	เป็นบุคคลด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุน้ัน		การกปุคฺคลา	ช่ือว่าการกปุคฺคล.	(บุคคลผู้ท�า)

ยถานุสิฏฺ€ำ

	 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โย		โย		อนุสิฏฺโ€		ยถานุสิฏฺ€�.	(ยถา	+	อนุสิฏฺ€)
	 อนุสิฏฺโ€	ถูกพร�่าสอนแล้ว		โย		โย	ใดๆ		ยถานุสิฏฺ€�	ช่ือว่ายถานุสิฏฺ€.	(ตามที่ถูกพร�่าสอนแล้ว)

ป€มชฺฌานาทีนิ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังน้ี
	 ๑.	 ป€มญฺจ		ต�		ฌานญฺจาติ		ป€มชฺฌาน�.	(ป€ม	+	ฌาน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ป€ม�		จ	อ.ที่หน่ึงด้วย		ต�	อ.ที่หน่ึงน้ัน		ฌาน�		จ	เป็นฌานด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้้ัน		ป€มชฺฌาน�	 
ช่ือว่าป€มชฺฌาน.	(ฌานที่	๑,	ปฐมฌาน)
	 ๒.	 ป€มชฺฌาน�		อาทิ		เยสนฺติ		ป€มชฺฌานาทีนิ,		ฌานานิ.	(ป€มชฺฌาน	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ- 
กรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ป€มชฺฌาน�	อ.ฌานที่หน่ึง		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(ฌานาน�)	แห่งฌาน	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ตานิ		ฌานานิ)	อ.ฌาน	ท.	เหล่าน้ัน		ป€มชฺฌานาทีนิ	ช่ือว่าป€มชฺฌานาทิ,	ได้แก่ฌาน 
ทั้งหลาย.	(มีฌานที่หน่ึงเป็นต้น,	มีปฐมฌานเป็นต้น)	
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มคฺคผลานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคา		จ		ผลานิ		จ		มคฺคผลานิ.	(มคฺค	+	ผล)
	 มคฺคา		จ	อ.มรรค	ท.	ด้วย		ผลานิ		จ	อ.ผล	ท.	ด้วย		มคฺคผลานิ	ช่ือว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล)

โครโส

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาวสฺมา		อุปฺปนฺโน		รโส		โครโส.	(โค	+	รส)	เป็นมัชเฌโลปีสมาส	ลบ	อุปนฺนศัพท์
	 รโส	อ.รส		อุปฺปนฺโน	อันเกิดแล้ว	คาวสฺมา	แต่โค		โครโส	ช่ือว่าโครส.	(รสที่เกิดจากโค)

สีลสมฺปนฺโน

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สีเลน		สมฺปนฺโน		สีลสมฺปนฺโน,		ภิกฺขุ.	(สีล	+	สมฺปนฺน)
	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		สมฺปนฺโน	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		สีเลน	ด้วยศีล		สีลสมฺปนฺโน	ชื่อว่าสีลสมฺปนฺน,	ได้แก่ภิกษุ.	
(ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล)

พหุสฺสุโต

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พหุ		สุต�		ยสฺสาติ		พหุสฺสุโต,		ภิกฺขุ.	(พหุ	+	สุต)
	 สุต�	อ.สุตะ		พหุ	มาก		ยสฺส		(ภิกฺขุโน)	แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ภิกฺขุ)	
อ.ภิกษุน้ัน		พหุสฺสุโต	ช่ือว่าพหุสฺสุต,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีสุตะมาก)

ปมาทวิหารี

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปมาเทน		วิหรติ		สีเลนาติ		ปมาทวิหารี,		ภิกฺขุ.	(ปมาทสทฺทูปปท	+	วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	
+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส
	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		วิหรติ	ย่อมอยู่		ปมาเทน	ด้วยประมาท		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		
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(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		ปมาทวิหารี	ช่ือว่าปมาทวิหารี,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยปกติ)

โยนิโสมนสิกาโร

	 เป็นอโลปตัปปุริสสมาส	โดยมีอโลปตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 มนสิ		กรณ�		มนสิกาโร.	(มน	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณปัจจัย)	ภาวรูป,	ภาวสาธนะ,	
อโลปตัปปุริสสม�ส
	 	 กรณ�	อ.การกระท�า		มนสิ	ในใจ		มนสิกาโร	ช่ือว่ามนสิการ.	(การท�าไว้ในใจ,	มนสิการ)
	 ๒.	 โยนิโส		มนสิกาโร		โยนิโสมนสิกาโร.	(โยนิโส	+	มนสิการ)	อโลปตัปปุริสสมาส
	 	 มนสิกาโร	อ.การกระท�าไว้ในใจ		โยนิโส	โดยอุบายอันแยบคาย		โยนิโสมนสิกาโร	 ช่ือว่าโยนิโส
มนสิการ.	(การท�าไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย,	โยนิโสมนสิการ)

อปฺปวตฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปวตฺโต		อปฺปวตฺโต,		ภิกฺขุ.	(น	+	ปวตฺต)
	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		ปวตฺโต	เป็นไปทั่วแล้ว		น	หามิได้		อปฺปวตฺโต	ช่ือว่าอปฺปวตฺต,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ไม่เป็น
ไปแล้ว)

ทสฺุสีโล

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 ทุฏฺ€�		สีล�		ยสฺสาติ		ทุสฺสีโล,		ภิกฺขุ.	(ทุ	+	สีล)
	 สีล�	อ.ศีล		ทุฏฺ€�	อันโทษประทุษร้ายแล้ว		ยสฺส		(ภิกฺขุโน)	แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ
น้ัน		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุน้ัน		ทุสฺสีโล	ช่ือว่าทุสฺสีล,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้ว,	ผู้ทุศีล)

ทุติยคาถา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทุติยา		จ		สา		คาถา		จาติ		ทุติยคาถา.	(ทุติยา	+	คาถา)
	 ทุติยา		จ	อ.ที่สองด้วย		สา	อ.ที่สองน้ัน		คาถา		จ	เป็นพระคาถาด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ทุติย-
คาถา	ช่ือว่าทุติยคาถา.	(พระคาถาที่	๒)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑498 [๑.ยมก

อปฺปสฺสุโต

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 อปฺปํ		สุต�		ยสฺสาติ		อปฺปสฺสุโต,		ภิกฺขุ.	(อปฺป	+	สุต)
	 สุต�	อ.สุตะ		อปฺปํ	น้อย		ยสฺส		(ภิกฺขุสฺส)	แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(โส		ภิกฺขุ)	
อ.ภิกษุน้ัน		อปฺปสฺสุโต	ช่ือว่าอปฺปสฺสุต,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีสุตะน้อย)

เอกวคฺคทฺวิวคฺคมตฺตำ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวาสัททัตถะสังขโยภยบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 เอกวคฺโค		วา		เทฺว		วคฺคา		วา		เอกวคฺคทฺวิวคฺคา.	(เอกวคฺค	+	ทฺวิวคฺค)	วาสัททัตถะสังขโยภย- 
บทพหุพพีหิสม�ส
	 	 เอกวคฺโค		วา	อ.วรรคหน่ึงหรือ		วา	หรือว่า		วคฺคา	อ.วรรค	ท.		เทฺว	สอง		เอกวคฺคทฺวิวคฺคา	
ช่ือว่าเอกวคฺคทฺวิวคฺค.	(วรรคหน่ึงหรือสองวรรค)
	 ๒.	 เอกวคฺคทฺวิวคฺคา		มตฺตา		ยสฺสาติ		เอกวคฺคทฺวิวคฺคมตฺต�,		พุทฺธวจน�.	(เอกวคฺคทฺวิวคฺค	+	มตฺตา)	 
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 เอกวคฺคทฺวิวคฺคา	อ.วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(พุทฺธวจนสฺส)	แห่ง
พระพุทธพจน์ใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(ต�		พุทฺธวจน�)	อ.พระพุทธพจน์น้ัน		เอกวคฺคทฺวิวคฺคมตฺต�	
ช่ือว่าเอกวคฺคทฺวิวคฺคมตฺต,	ได้แก่พระพุทธพจน์.	(มีวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นประมาณ,	สักว่าหน่ึงวรรคหรือสอง
วรรค,	เพียงหน่ึงวรรคหรือสองวรรค)

นวโลกุตฺตรธมฺโม

	 เป็นสมาหารทิคุสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 โลกุตฺตรา		จ		เต		ธมฺมา		จาติ		โลกุตฺตรธมฺมา.	(โลกุตฺตร	+	ธมฺม)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
	 	 โลกุตฺตรา		จ	อ.อันเป็นโลกุตระ	ท.	ด้วย		โส	อ.อันเป็นโลกุตระ	ท.	เหล่านั้น		ธมฺมา		จ	เป็น
ธรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		โลกุตฺตรธมฺมา	ช่ือว่าโลกุตฺตรธมฺม.	(ธรรมอันเป็นโลกุตระ,	โลกุตรธรรม)
	 ๒.	 นว		โลกุตฺตรธมฺมา		นวโลกุตฺตรธมฺม�.	(นว	+	โลกุตฺตรธมฺม)	สมาหารทิคุสมาส
	 	 โลกุตฺตรธมฺมา	 อ.ธรรมอันเป็นโลกุตระ	 ท.	 	 นว	 เก้า	 	 นวโลกุตฺตรธมฺม�	 ช่ือว่านวโลกุตฺตรธมฺม.	
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(ธรรมอันเป็นโลกุตระ	๙,	โลกุตรธรรม	๙)

ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาโต

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมม-
ธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 ปุพฺโพ		จ		โส		ภาโค		จาติ		ปุพฺพภาโค.	(ปุพฺพ	+	ภาค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปุพฺโพ		จ	อ.เบื้องต้นด้วย		โส	อ.เบื้องต้นน้ัน		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	 เพราะเหตุน้ัน		 
ปุพฺพภาโค	ช่ือว่าปุพฺพภาค.	(ส่วนเบื้องต้น)
	 ๒.	 ปุพฺพภาโค		จ		โส		ปฏิปทา		จาติ		ปุพฺพภาคปฏิปทา.	(ปุพฺพภาค	+	ปฏิปทา)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธ�รยสม�ส
	 	 ปุพฺพภาโค		จ	อ.ส่วนเบื้องต้นด้วย		โส	อ.ส่วนเบื้องต้นน้ัน		ปฏิปทา		จ	เป็นปฏิปทาด้วย		อิติ	
เพราะเหตุน้ัน		ปุพฺพภาคปฏิปทา	ช่ือว่าปุพฺพภาคปฏิปทา.	(ปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้น)
	 ๓.	 ปุพฺพภาคปฏิปทา		อิติ		สงฺขาโต		ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาโต,		ธมฺโม.	(ปุพฺพภาคปฏิปทา	+	สงฺขาต)	 
สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ธมฺโม)	อ.ธรรม		สงฺขาโต	อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว		ปุพฺพภาคปฏิปทา		อิติ	ว่าปฏิปทาอันเป็น
ส่วนเบื้องต้น		ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาโต	ช่ือว่าปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาต,	ได้แก่ธรรม.	(อันบัณฑิตกล่าวว่าปฏิปทา
อันเป็นส่วนเบื้องต้น)

จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทิเภโท

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีสมาหารทิคุสมาส	 อิตรีตรโยคทวันทสมาส	 และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-
พหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 จตฺตาริ		ปาริสุทฺธิสีลานิ		จตุปาริสุทฺธิสีล�.	(จตุ	+	ปาริสุทฺธิสีล)	สมาหารทิคุสมาส
	 	 ปาริสุทฺธิสีลานิ	อ.ปาริสุทธิศีล	ท.		จตฺตาริ	สี่		จตุปาริสุทฺธิสีล�	ช่ือว่าจตุปาริสุทฺธิสีล.	(ปาริสุทธิศีล	๔) 
	 ๒.	 จตุปาริสุทฺธิสีลญฺจ	 	 ธุตงฺคญฺจ	 	 อสุภกมฺมฏฺ€านญฺจ	 	 จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านานิ.	 
(จตุปาริสุทฺธิสีล	+	ธุตงฺค	+	อสุภกมฺมฏฺ€าน)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส	
	 	 จตุปาริสุทฺธิสีล�		จ	อ.ปาริสุทธิศีล	๔	ด้วย		ธุตงฺค�		จ	อ.ธุดงค์ด้วย		อสุภกมฺมฏฺ€านญฺจ	อ.อสุภ-
กรรมฐานด้วย		จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านานิ	 ช่ือว่าจตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€าน.	 (ปาริสุทธิศีล	
๔	ธุดงค์	และอสุภกรรมฐาน)
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	 ๓.	 จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านานิ		อาทิ		เยสนฺติ		จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทโย,		 
ธมฺมา.	(จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€าน	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านานิ	อ.ปาริสุทธิศีล	๔	ธุดงค์	และอสุภกรรมฐาน		อาทิ	เป็นต้น		
เยส�		(ธมฺมาน�)	แห่งธรรม	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(เต		ธมฺมา)	อ.ธรรม	ท.	เหล่าน้ัน				
จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทโย	ช่ือว่าจตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทิ,	ได้แก่ธรรมทั้งหลาย.	(มี
ปาริสุทธิศีล	๔	ธุดงค์	และอสุภกรรมฐานเป็นต้น)
	 ๔.	 จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทีหิ	 	 เภโท	 	 จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทิเภโท,	
ธมฺโม.	(จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทิ	+	เภท)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (ธมฺโม)	อ.ธรรม		เภโท	อันต่าง		จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทีหิ		(ธมฺเมหิ)	ด้วยธรรม	ท.	
มีปาริสุทธิศีล	๔	ธุดงค์	และอสุภกรรมฐานเป็นต้น		จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทิเภโท	ช่ือว่าจตุปาริสุทฺธิ- 
สีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺ€านาทิเภท,	 ได้แก่ธรรม.	 (อันต่างด้วยธรรมมีปาริสุทธิศีล	 ๔	 ธุดงค์	 และอสุภกรรมฐาน
เป็นต้น)

ปริชานิตพฺพธมฺมา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริชานิตพฺพา		จ		เต		ธมฺมา		จาติ		ปริชานิตพฺพธมฺมา.	(ปริชานิตพฺพ	+	ธมฺม)
	 ปริชานิตพฺพา		จ	อ.อันพึงถูกก�าหนดรู้ด้วย		เต	อ.อันพึงถูกก�าหนดรู้	ท.	เหล่าน้ัน		ธมฺมา		จ	เป็นธรรม
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		ปริชานิตพฺพธมฺมา	ช่ือว่าปริชานิตพฺพธมฺม.	(ธรรมที่พึงถูกก�าหนดรู้)

ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺติโย

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตทงฺคญฺจ		วิกฺขมฺภนญฺจ		สมุจฺเฉโท		จ		ปฏิปสฺสทฺธิ		จ		นิสฺสรณวิมุตฺติ		จ		ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉท- 
ปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺติโย	(ตทงฺค	+	วิกฺขมฺภน	+	สมุจฺเฉท	+	ปฏิปสฺสทฺธิ	+	นิสฺสรณวิมุตฺติ)
	 ตทงฺค�		จ	อ.ตทังควิมุตติด้วย		วิกฺขมฺภน�		จ	อ.วิกขัมภนวิมุตติด้วย		สมุจฺเฉโท		จ	อ.สมุจเฉทวิมุตติด้วย		
ปฏิปสฺสทฺธิ		จ	อ.ปฏิปัสสัทธิวิมุตติด้วย		นิสฺสรณวิมุตฺติ		จ	อ.นิสสรณวิมุตติด้วย		ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉท- 
ปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺติโย	ช่ือว่าตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺติ.	(ตทังควิมุตติ	วิกขัมภนวิมุตติ	
สมุจเฉทวิมุตติ	ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ	และนิสสรณวิมุตติ)



๑๔. เรื่องภิกษุสองสหาย 501วรรค]

อิธโลกปรโลโก

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่
ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อิธ		จ		โส		โลโก		จาติ		อิธโลโก.	(อิธ	+	โลก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อิธ		จ	อ.น้ีด้วย		โส	อ.น้ีน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		อิธโลโก	ช่ือว่า 
อิธโลก.	(โลกน้ี)

	 ๒.	 ปโร		จ		โส		โลโก		จาติ		ปรโลโก.	(ปร	+	โลก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปโร		จ	อ.อื่นด้วย		โส	อ.อื่นน้ัน		โลโก		จ	เป็นโลกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรโลโก	ช่ือว่า
ปรโลก.	(โลกอื่น,	ปรโลก,	โลกหน้า)
	 ๓.	 อิธโลโก		จ		ปรโลโก		จ		อิธโลกปรโลโก.	(อิธโลก	+	ปรโลก)	สมาหารทวันทสมาส
	 	 อิธโลโก		จ	อ.โลกน้ีด้วย		ปรโลโก		จ	อ.โลกอื่นด้วย		อิธโลกปรโลโก	ช่ือว่าอิธโลกปรโลก.	(โลก
น้ีและโลกอื่น)

อชฺฌตฺติกพาหิรา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อชฺฌตฺติกา		จ		พาหิรา		จ		อชฺฌตฺติกพาหิรา,		ขนฺธายตนธาตุโย.	(อชฺฌตฺติก	+	พาหิร)
	 (ขนฺธายตนธาตุโย)	อ.ขันธ์	อายตนะ	และธาตุ	ท.		อชฺฌตฺติกา		จ	อันเป็นไปในภายในด้วย		พาหิรา		
จ	อันมีในภายนอกด้วย		อชฺฌตฺติกพาหิรา	ช่ือว่าอชฺฌตฺติกพาหิร,	ได้แก่ขันธ์	อายตนะ	และธาตุทั้งหลาย.	(อัน
เป็นไปในภายในและมีในภายนอก)

ขนฺธายตนธาตุโย

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ขนฺธา		จ		อายตนานิ		จ		ธาตุโย		จ		ขนฺธายตนธาตุโย.	(ขนฺธ	+	อายตน	+	ธาตุ)
	 ขนฺธา		จ	อ.ขันธ์	ท.	ด้วย		อายตนานิ		จ	อ.อายตนะ	ท.	ด้วย		ธาตุโย		จ	อ.ธาตุ	ท.	ด้วย		ขนฺธายตน- 
ธาตุโย	ช่ือว่าขนฺธายตนธาตุ.	(ขันธ์	อายตนะ	และธาตุ)
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อนุปาทิยนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อุปาทิยนฺโต		อนุปาทิยนฺโต,		มหาขีณาสโว.	(น	+	อุปาทิยนฺต)
	 (มหาขีณาสโว)	อ.พระมหาขีณาสพ		อุปาทิยนฺโต	เข้าไปยึดม่ันอยู่		น	หามิได้		อนุปาทิยนฺโต	 ช่ือว่า 
อนุปาทิยนฺต,	ได้แก่พระมหาขีณาสพ.	(ผู้ไม่ยึดม่ันอยู่)

มหาขีณาสโว

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตา		จ		เต		ขีณาสวา		จาติ		มหาขีณาสวา.	(มหนฺต	+	ขีณาสว)
	 มหนฺตา		จ	อ.ผู้ประเสริฐ	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้ประเสริฐ	ท.	เหล่าน้ัน		ขีณาสวา		จ	เป็นพระขีณาสพด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุน้ัน		มหาขีณาสวา	ช่ือว่ามหาขีณาสว.	(พระขีณาสพผู้ประเสริฐ,	พระมหาขีณาสพ)

มคฺคสงฺขาตำ  

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺโค		อิติ		สงฺขาต�		มคฺคสงฺขาต�,		สามญฺญ�.	(มคฺค	+	สงฺขาต)
	 (สามญฺญ�)	อ.ความเป็นแห่งสมณะ		สงฺขาต�	อันอันบัณฑิตกล่าวแล้ว		มคฺโค		อิติ	ว่ามรรค		มคฺคสงฺขาต�	 
ช่ือว่ามคฺคสงฺขาต,	ได้แก่ความเป็นสมณะ.	(ที่บัณฑิตกล่าวว่ามรรค)

ผลสามญฺญำ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ผลเมว		สามญฺญ�		ผลสามญฺญ�.	(ผล	+	สามญฺญ)
	 ผล�		เอว	อ.ผลน่ันเทียว		สามญฺญ�	เป็นความเป็นแห่งสมณะ		ผลสามญฺญ�	ช่ือว่าผลสามญฺญ.	(ความ
เป็นแห่งสมณะคือผล)
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ปญฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสามญฺญำ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมี	 ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 อสมาหารทิคุสมาส	 และฉัฏฐีตัปปุริส
สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังน้ี
	 ๑.	 อเสขสฺส		ธมฺมา		อเสขธมฺมา.	(อเสข	+	ธมฺม)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ธมฺมา	อ.ธรรม	ท.		อเสขสฺส	ของพระอเสขะ		อเสขธมฺมา	ช่ือว่าอเสขธมฺม.	(ธรรมของพระอเสขะ) 
	 ๒.	 ปญฺจ		อเสขธมฺมา		ปญฺจอเสขธมฺมา.	(ปญฺจ	+	อเสขธมฺม)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 อเสขธมฺมา	อ.ธรรมของพระอเสขะ	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจอเสขธมฺมา	ช่ือว่าปญฺจอเสขธมฺม.	(ธรรม
ของพระอเสขะห้า)

	 ๓.	 ปญฺจอเสขธมฺมาน�		ขนฺโธ		ปญฺจอเสขธมฺมขนฺโธ.	(ปญฺจอเสขธมฺม	+	ขนฺธ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	
	 	 ขนฺโธ	อ.กอง		ปญฺจอเสขธมฺมาน�	แห่งธรรมของพระอเสขะห้า	ท.		ปญฺจอเสขธมฺมขนฺโธ	 ช่ือว่า 
ปญฺจอเสขธมฺมขนฺธ.	(กองแห่งธรรมของพระอเสขะห้า)
	 ๔.	 ปญฺจอเสขธมฺมขนฺโธ		เอว		สามญฺญ�		ปญฺจอเสขธมฺมขนฺธสามญฺญ�.	(ปญฺจอเสขธมฺมขนฺธ	+	สามญฺญ)	 
อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ปญฺจอเสขธมฺมขนฺโธ		 เอว	อ.กองแห่งธรรมของพระอเสขะห้าน่ันเทียว		สามญฺญ�	 เป็นความเป็น
แห่งสมณะ	 	 ปญฺจอเสขธมฺมขนฺธสามญฺญ�	 ช่ือว่าปญฺจอเสขธมฺมขนฺธสามญฺญ.	 (ความเป็นสมณะคือกองแห่งธรรม
ของพระอเสขะห้า)	

รตนกูฏำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รตนสฺส		กูฏ�		รตนกูฏ�.	(รตน	+	กูฏ)
	 กูฏ�	อ.ยอด		รตนสฺส	แห่งรัตนะ		รตนกูฏ�	ช่ือว่ารตนกูฏ.	(ยอดรัตนะ)

คาถาปริโยสานำ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คาถาย		ปริโยสาน�		คาถาปริโยสาน�.	(คาถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสาน�	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		คาถาย	แห่งคาถา		คาถาปริโยสาน�	ช่ือว่าคาถาปริโยสาน.	(กาล
เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งคาถา,	เวลาจบคาถา)
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โสตาปนฺนาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยส�		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)
	 โสตาปนฺโน	อ.พระโสดาบัน		อาทิ	 เป็นต้น		 เยส�		 (อริยปุคฺคลาน�)	แห่งพระอริยบุคคล	ท.	 เหล่าใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(อริยปุคฺคลา)	อ.พระอริยบุคคล	ท.	เหล่าน้ัน		โสตาปนฺนาทโย	ช่ือว่าโสตาปนฺนาทิ,	ได้แก่
พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิกปัจจัย)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจาน้ัน		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		วาจา)	
อ.วาจาน้ัน		อตฺถิกา	ช่ือว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	อันมี
ประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุน้ัน		(สา		เทสนา)	อ.เทศนาน้ัน		สาตฺถิกา	ช่ือว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(ที่เป็นไป
กับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



ค�ำศัพท์กริิยำน่ำรู้
ศัพท์กริยิำคุมพำกย์ (อำขยำต - กติก์)

อกรมฺห�   อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + โอ + มฺห� ได้กระทำ�แล้ว
อกริสฺส   อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + สฺส� จักได้กระทำ�แล้ว
อกำสุ   อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + อุำ ได้กระทำ�แล้ว
อจริ   อ + จร  จรเณ ในก�รเที่ยวไป + อี   ได้เที่ยวไปแล้ว
อจ�ริ   อ + จร  จรเณ ในก�รเที่ยวไป + อี ได้เที่ยวไปแล้ว
อจฺฉติ   อ�ส  อุปเวสเน ในก�รเข้�ไปใกล้ + อ + ติ  อยู่อยู่, ย่อมอยู่, จะอยู่
อฏฺ€าสิ	 อ	+	€า	คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ได้ยืนอยู่แล้ว,	ได้ด�ารงอยู่แล้ว
อติกฺกนฺต			 อติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ต		 ก้าวล่วงแล้ว,	ผ่านไปแล้ว
อติวิชฺฌนฺติ	 อติ	+	วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมแทงตลอด,	ย่อมร่ัวรด	(ทิ.)
อตฺถ			 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ถ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น,	จงเป็น
อตฺถุ			 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ตุ	 จงมี,	จงเป็น
อทำสุ   อ + ท�  ท�เน ในก�รให้ + อุำ ได้ให้แล้ว
อนนุญฺญาต			 น	+	อนุ	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ต	 (อัน...)	ไม่อนุญาตแล้ว
อนภิรต			 น	+	อภิ	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	ต	 ไม่ยินดียิ่งแล้ว
อนุชานาหิ			 อนุ	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	หิ	 จงอนุญาต,	จอจงอนุญาต
อนุปฺปตฺต			 อนุ	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	ต	 ถึงโดยล�าดับแล้ว
อนุผริ			 อนุ	+	ผร		พฺยาปเน	ในการแผ่ไป	+	อี	 แผ่ไปโดยล�าดับแล้ว
อนุพนฺธิ			 อนุ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูกพัน	+	อี		 ติดตามแล้ว
อนุยุญฺชตุ			 อนุ	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	อ	+	ตุ	 จงตามประกอบ
อนุโภติ   อนุ + ภู  อนุภวเน ในก�รเสวย + อ + ติ เสวยอยู่, ย่อมเสวย, จะเสวย
อนุโภสิ   อนุ + ภู  อนุภวเน ในก�รเสวย + อ + สิ เสวยอยู่, ย่อมเสวย, จะเสวย
อปกฺกมิ   อ + ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + อี ได้หลีกไปแล้ว
อพฺภญฺญาสิ			 อภิ	+	อ	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	อี	 ได้รู้ยิ่งแล้ว
อภิท� อ + ภิท  ภิชฺชเน ในก�รแตก, หัก, ทำ�ล�ย +อ+อ� ได้ทำ�ล�ยแล้ว
อภิรม			 อภิ	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	อ	+	หิ	 จงยินดียิ่ง,	ขอจงยินดียิ่ง
อภิรมาหิ			 อภิ	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	อ	+	หิ	 จงยินดียิ่ง,	จงอภิรมย์
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อภิรมิสฺสามิ			 อภิ	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	สฺสามิ	 จักยินดียิ่ง
อภิราธเย			 อภิ	+	ราธ		โตสเน	ในความยินดี	+	ณย	+	เอยฺย	 (ยัง...)	พึงให้ยินดียิ่ง	(จุ.)
อมฺห			 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ม							 ย่อมมี,	ย่อมเป็น
อมฺหิ			 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	มิ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น
อวิชหิต			 น	+	วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ต	 (อัน...)	ไม่ละแล้ว
อโวจ			 อ	+	วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อา/โอ	 ได้กล่าวแล้ว
อโวจุตฺถ			 อ	+	วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ตฺถ	 ได้กล่าวแล้ว
อสกฺขิ	 อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความสามารถ	+	อุณา	+	อี	 ได้อาจแล้ว,	ได้สามารถแล้ว
อสฺสุ			 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺยุ�	 พึงมี,	พึงเป็น
อสฺโสสุ�			 อ	+	สุ		สวเน	ในการฟัง	+	ณา	+	อุ�	 ได้ยินแล้ว,	ได้ฟังแล้ว
อหุวมฺห			 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	มฺหา	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว
อเหสุ�	 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อุ�	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว
อาคมึสุ			 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 มาแล้ว
อาคเมถ			 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้มา,	จงรอท่า
อาจิกฺขึสุ	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 บอกแล้ว,	กราบทูลแล้ว
อ�นยิสฺส�มิ   อ� + นี  นเย ในก�รนำ�ไป + สฺส�มิ  จักนำ�ม�
อามนฺเตสิ	 อา	+	มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการกล่าวคุ้มครอง+เณ+อี	 เรียกแล้ว,	ตรัสเรียกแล้ว	(จุ.)
อามนฺเตสึ	 อา	+	มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการกล่าวคุ้มครอง+เณ+อึ	 เรียกแล้ว,	ตรัสเรียกแล้ว	(จุ.)
อาโรเจสิ	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อี	 บอกแล้ว,	กราบทูลแล้ว	(จุ.)
อาวตฺติสฺสามิ			อา	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	สฺสามิ	 จักหมุนกลับ
อาสิญฺจติ			 อา	+	สิจ		ฆรเณ	ในการไหล,รด,ราด	+	อ	+	ติ	 ย่อมราด,	ย่อมรด	(ภู.,	รุ.)
อาสทา	 อา	+	สท		คเต	ในการไป	+	อ	+	อา	 มาถึงแล้ว	(จุ.,	ภู.)
อาสิ			 อ	+	อส		ภุวิ	ในความมี,	เป็น	+	อี	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว
อาหรถ			 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	อ	+	ถ	 จงน�ามา,	ขอจงน�ามา
อาเนยฺย			 อา	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	อ	+	เอยฺย	 พึงน�ามา
อ�เนสฺส�มิ   อ� + นี  นเย ในก�รนำ�ไป + สฺส�มิ จักนำ�ม� 
อิจฺฉติ			 อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	ติ	 ปรารถนาอยู่,	ย่อมปรารถนา
อุกฺกณฺ€ิต			 อุ	+	กฏฺ€ิ		อชฺฌเน	ในความเบื่อหน่าย	+	ต			 เบื่อหน่ายแล้ว,	กระสันข้ึนแล้ว
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อุคฺคญฺฉิ			 อุ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี	 ฟุ้งไปแล้ว,	พุ่งออกแล้ว
อุคฺคหิต			 อุ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ต				 (อัน...)	เรียนเอาแล้ว
อุฏฺเ€หิ			 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	หิ	 จงลุกข้ึน
อุฏฺ€หติ			 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมตั้งข้ึน,	ย่อมปรากฏ
อุทปาทิ			 อุ	+	อ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 ได้เกิดข้ึนแล้ว
อุทาเนสิ			 อุทาน	(นามธาตุ)	+	อิ	+	อี	 เปล่งแล้ว
อุปฏฺ€หิ			 อุป	+	€า	+	คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งข้ึนแล้ว,	ปรากฏแล้ว
อุปฏฺ€าสิ			 อุป	+	€า	+	คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี		 ปรากฏแล้ว,	บ�ารุงแล้ว
อุปฺปชฺชติ			 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	ติ	 เกิดข้ึนอยู่,	ย่อมเกิดข้ึน,	จะเกิดข้ึน		
อุปฺปชฺชิ			 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 เกิดข้ึนแล้ว	(ทิ.)
อุปสงฺกมิ	 อุป	+	ส�	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อี	 เข้าไปหาแล้ว,	เข้าไปเฝ้าแล้ว
อุเปติ	 อุป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อิ	+	ติ	 ย่อมเข้าไปใกล้,	ย่อมเข้าถึง
เอหิ	 อา	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงมา,	มาเถิด,	ขอจงมา
โอกฺกมึสุ			 อว	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อุ�	 ก้าวลงแล้ว	
โอตรึสุ			 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้าม	+	อุ�	 ข้ามลงแล้ว
โอลมฺพติ			 อว	+	ลพิ		ส�สเน	ในการห้อยลง	+	อ	+	ติ	 ย่อมห้อยลง
โอลมฺพิ			 อว	+	ลพิ		ส�สเน	ในการห้อยลง	+	อี	 ห้อยลงแล้ว
โอวทิต			 อว	+	วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ต	 (อัน...)	กล่าวสอนแล้ว
กถิต			 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	กล่าวแล้ว	(จุ.)
กนฺทถ			 กนฺท		โรทเน	ในการร้องไห้	+	อ	+	ถ	 ย่อมคร�่าครวญ
กนฺทิมฺหา			 กนฺท		โรทเน	ในการร้องไห้	+	มฺหา	 คร�่าครวญแล้ว
กปฺเปสิ			 กปฺป		วิธิมฺหิ	ในการจัดแจง	+	เณ	+	อี	 ส�าเร็จแล้ว	(จุ.)
กริสฺสติ กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + สฺสติ จักกระทำ�
กสาเปตพฺพ			 กส		วิเลขเน	ในการขีดเขียน	+	ณาเป	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงให้ไถ	
กาเรสิ			 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว
กิลมติ			 กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	อ	+	ติ		 ล�าบากอยู่,	ย่อมล�าบาก,	จะล�าบาก
กต			 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ต	 (อัน...)	กระท�าแล้ว
ขมนฺติ			 ขมุ		ขนฺติย�	ในความอดทน	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมชอบใจ,	ย่อมอดทน
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ขาทิสฺสามิ			 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	สฺสามิ	 จักเคี้ยวกิน
ขาเทยฺยุ�			 ขาท		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	เอยฺยุ�	 พึงเคี้ยวกิน
ขิปถ			 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	อ	+	ถ	 จงซัดไป
ขิปึสุ   ขิป  โนทเน ในก�รซัดไป + อุำ ซัดไปแล้ว
คจฺฉ			 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงไป,	ไปเถิด,	ขอจงไป
คณฺหตุ			 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ตุ	 จงถือเอา,	จงรับ
คณฺหิสฺสติ			 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สฺสติ	 จงถือเอา,	จักรับ
คณฺหิ			 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อี	 ถือเอาแล้ว,	รับเอาแล้ว
คณฺหถ			 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ถ	 จงถือเอา,	จักรับ
คนฺถิต			 คนฺถ		ทพฺภเน	ในการร้อย	+	ต	 (อัน...)	ร้อยแล้ว
ครหนฺติ			 ครห		นินฺทาย�	ในการติเตียน	+	อ	+	อนฺติ		 ย่อมติเตียน
คเหต			 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ต	 (อัน...)	ถือเอาแล้ว
คต			 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ไปแล้ว
ฆาเตยฺยุ�			 หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	อ	+	เอยฺยุ�	 พึงฆ่า		
จรามิ			 จร		จรเณ	ในความประพฤติ	+	อ	+	มิ	 ย่อมประพฤติ
จินฺตยิตฺถ			 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	ณย	+	ตฺถ	 คิดแล้ว	(จุ.)
ฉินฺทติ			 ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+	อ	+	ติ		ย่อมตัด
ชานนฺติ			 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺติ		 รู้อยู่,	ย่อมรู้,	จะรู้
ชานาหิ			 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	หิ	 จงรู้
ชานิสฺสามิ			 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	สฺสามิ	 จักรู้
ชานาเปสฺสามิ			ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ณาเป	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้รู้
ชาเนยฺยาสิ			 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	เอยฺยาสิ	 พึงรู้,	ควรรู้
ชายิสฺสนฺติ			 ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ย	+	สฺสนฺติ	 จักเกิด	(ทิ.)
ช�ต   ชน  ชนเน ในก�รเกิด + ต เกิดแล้ว
ชิณฺณ			 ชร		วโยหานิมฺหิ	ในความเสื่อมแห่งวัย	+	ต	 แก่แล้ว,	คร�่าคร่าแล้ว
ชีวสิ			 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	อ	+	สิ	 เป็นอยู่อยู่,	ย่อมเป็นอยู่
€ิต			 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ตั้งอยู่แล้ว,	ด�ารงอยู่แล้ว
ตปฺปติ			 ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	ย	+	ติ	 ย่อมเดือดร้อน	(ทิ.,	ภู.,	จุ.)
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ติณฺณ			 ตร		ตรเณ	ในการข้าม	+	ต	 (อัน...)	ข้ามแล้ว
ตุสฺสติ			 ตุส		ปีติมฺหิ	ในความยินดี	+	ย	+	ติ	 ย่อมยินดี	(ทิ.)
ตุสฺสิ			 ตุส		ปีติมฺหิ	ในความยินดี	+	ย	+	อี	 ยินดีแล้ว,	ดีใจแล้ว	(ทิ.)
ทชฺชา			 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	เอยฺย	 พึงให้
ทสฺเสถ			 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ถ	 จงแสดง	(จุ.)
เทหิ			 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	หิ		 จงให้
นฏฺ€			 นส		วินาเส	ในความพินาศ	+	ต		 ฉิบหายแล้ว
นนฺทติ			 นนฺท		นนฺทเน	ในความบันเทิง	+	อ	+	ติ	 ย่อมบันเทิง
นปฺปวตฺเตสิ		 น	+	ป	+	วตฺตุ	วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	อี		 (ยัง...)		ไม่ให้เป็นไปแล้ว
น�ทำสุ   น + อ + ท�  ท�เน ในก�รให้ + อุำ ไม่ได้ให้แล้ว
นาสกฺขิสฺส			 น	+	อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	สฺสา	 จักไม่ได้อาจแล้ว
นาเสถ			 นส		วินาเส	ในความพินาศ	+	เณ	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้ฉิบหาย
นิกฺขนฺต   นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + ต ออกไปแล้ว
นิกฺขมติ   นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + อ + ติ ออกไปอยู่, ย่อมออกไป, จะออกไป
นิฏ€าเปสิิ			 นิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+อี		 (ยัง...)	ให้จบแล้ว,	ให้ส�าเร็จแล้ว
นิปาติต			 นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้ตกไปแล้ว
นิปฺผลิต	 นิ	+	ผล		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ไหลออกแล้ว
นิพฺพตฺตตุ			 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	อ	+	ตุ	 จงบังเกิด
นิพฺพตฺเตยฺย�			 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	เณ	+	เอยฺย�				 พึงบังเกิด
นิพฺพตฺเตยฺย�			 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	เณ	+	เอยฺย�	 (ยัง...)	พึงให้เกิดข้ึน
นิพฺพตฺต			 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	ต	 บังเกิดแล้ว
นิมฺมาทยิสฺสติ			นิ	+	มท		ติตฺติย�	ในความอิ่มใจ	+	ณย	+	สฺสติ	 จักคลาย	(จุ.)
นิยฺยาเทถ			 นิ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	ถ	 ขอจงมอบให้	(จุ.)
นิวตฺตาเปสิ			 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้กลับแล้ว
นิวตฺติ			 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	อี	 กลับแล้ว
นิสินฺน			 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ต	 น่ังแล้ว
นีต			 นี		นเย	ในการน�าไป	+	ต	 (อัน...)	น�าไปแล้ว
เนสฺส�ม   นี  นเย ในก�รนำ�ไป + สฺส�ม จักนำ�ไป
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เนสฺส�มิ   นี  นเย ในก�รนำ�ไป + สฺส�มิ จักนำ�ไป
ปกฺกนฺต   ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + ต หลีกไปแล้ว
ปกฺกมึสุ   ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + อุำ หลีกไปแล้ว
ปกฺก�มิ   ป + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + อี หลีกไปแล้ว
ปกฺกุฏฺ€ิต			 ป	+	กุฏฺฏ		ตาปเน	ในความเร่าร้อน	+	ต		 เดือดพล่านแล้ว
ปกฺขิตฺต			 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ต		 (อัน...)	ใส่เข้าไปแล้ว
ปกฺโกสาเปสิ			 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	ณาเป	+	อี		 (ยัง...)	ให้ร้องเรียกแล้ว
ปกฺโกสึสุ			 ป	+	กุส		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+	อุ�	 ร้องเรียกแล้ว
ปจิ			 ปจ		ปาเก	ในการหุง,	การต้ม	+	อี	 หุงแล้ว,	ต้มแล้ว
ปเจยฺยาสิ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,	การต้ม	+	อ	+	เอยฺยาสิ	 พึงหุง,	พึงต้ม
ปจฺจติ			 ปจ		ปาเก	ในการสุก	+	ย	+	ติ	 ย่อมไหม้	(ทิ.)
ปจฺจาคมิ			 ปติ	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี						 กลับมาแล้ว
ปญฺญายิสฺสติ			ป	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	สฺสติ	 จักปรากฏ	(ทิ.)
ปฏิกฺขิตฺต			 ปติ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ต	 (อัน...)	ปฏิเสธแล้ว,	ห้ามแล้ว
ปฏิกฺขิปึ   ปติ + ขิป  โนทเน ในก�รซัดไป + อึ ปฏิเสธแล้ว, ห้�มแล้ว
ปฏิญฺญาต			 ปติ	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ต	 (อัน...)	รับรองแล้ว,	ปฏิญญาแล้ว
ปฏิพทฺธ			 ปติ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	ต	 เก่ียวข้องแล้ว,	เน่ืองแล้ว
ปฏิลทฺธ			 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ต	 (อัน...)	ได้แล้ว
ปฏฺ€เปสุำ   ป + ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	อุ�	 เร่ิมตั้งไว้แล้ว
ปติฏฺ€หิ			 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€าสิ			 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€าเปสิ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+อี	 (ยัง...)	ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปพฺพช			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงบวช
ปพฺพชิสฺส			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสา	 จักบวชแล้ว
ปพฺพชิสฺสสิ			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสสิ	 จักบวช
ปพฺพชิสฺสามิ			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสามิ	 จักบวช
ปพฺพาเชถ			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ถ	 (ยัง...)	จงให้บวช
ปพฺพาเชม			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ม	 (ยัง...)	ย่อมให้บวช
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ปพฺพาเชสิ			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว
ปพฺพาเชหิ			 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	หิ	 (ยัง...)	จงให้บวช
ปโยชิต			 ป	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ประกอบแล้ว	(จุ.)
ปรกฺกมสิ			 ปรา	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	สิ	 ย่อมพยายาม,	ย่อมบากบั่น
ปรกฺกมิ			 ปรา	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อี	 พยายามแล้ว,	บากบั่นแล้ว
ปราชิต			 ปรา	+	ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	ต	 พ่ายแพ้แล้ว
ปริจฺจชิ			 ปริ	+	จช		จาเค	ในการสละ	+	อี	 สละรอบแล้ว,	บริจาคแล้ว
ปริจฺจตฺต			 ปริ	+	จช		จาเค	ในการสละ	+	ต	 (อัน...)	สละรอบแล้ว
ปริปุณฺณ			 ปริ	+	ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	ต	 เต็มรอบแล้ว,	บริบูรณ์แล้ว
ปริวาเรสิ			 ปริ	+	วร		ภตฺย�	ในการเข้าหา	+	เณ	+	อี	 แวดล้อมแล้ว	(จุ.)
ปริวิสติ			 ปริ	+	วิส		โปสเน	ในการเลี้ยงดู	+	อ	+	ติ	 ย่อมอังคาส,	ย่อมเล้ียงดู
ปริวิสิสฺสสิ			 ปริ	+	วิส		โปสเน	ในการเลี้ยงดู	+	สฺสสิ		 จักอังคาส,	จักเล้ียงดู
ปริหริสฺสามิ			 ปริ	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	สฺสามิ	 จักบริหาร
ปริหายิ			 ปริ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	อี	 เสื่อมรอบแล้ว
ปริหีน			 ปริ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ต	 เสื่อมรอบแล้ว
ปริเยสนฺติ			 ปริ	+	เอส		ปริเยสเน	ในการแสวงหา	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมแสวงหา
ปลิคุณฺ€ิต			 ปริ	+	คุ€ิ		เว€เน	ในการพัน,	รัด	+	ต		 (อัน...)	พันแล้ว
ปวตฺตนฺติ			 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมเป็นไป
ปวิฏฺ€   ป + วิส  ปเวสเน ในก�รเข้�ไป + ต เข้�ไปแล้ว
ปวิทฺธ			 ป	+	วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ต	 (อัน...)	กลิ้งแล้ว
ปวิสึสุ   ป + วิส  ปเวสเน ในก�รเข้�ไป + อุำ เข้�ไปแล้ว
ปสฺส			 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	หิ	 จงดู,	ดูเถิด,	ขอจงดู
ปสฺสาม			 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,การเห็น	+	อ	+	ม	 เห็นอยู่,	ย่อมเห็น,	จะเห็น
ปสฺสามิ			 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,การเห็น	+	อ	+	มิ	 เห็นอยู่,	ย่อมเห็น,	จะเห็น
ปสฺสิสฺสติ			 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	สฺสติ	 จักเห็น
ปหริ   ป + หร  ปห�เร ในก�รตี + อี ตีแล้ว, ประห�รแล้ว
ปหิณิ			 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	อี	 ส่งไปแล้ว
ปหิต			 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 (อัน...)	ส่งไปแล้ว
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ปโหตุ			 ป	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ตุ	 จงเพียงพอ
ปาตยิสฺสามิ			 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ณย	+	สฺสามิ	 (ยัง...)	จักให้ตกไป
ปาตุรโหสิ			 ปาตุ	+	อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อี	 ได้มีปรากฏแล้ว
ปิทหนฺติ			 อปิ	+	ธา		อจฺฉาทเน	ในการปกปิด	+	อ	+	อนฺติ		 ย่อมปิด
ปเจยฺยาสิ			 ปจ		ปาเก	ในการหุง,	ต้ม	+	อ	+	เอยฺยาสิ	 พึงหุง,	พึงต้ม
เปเสถ			 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	ถ	 จงส่งไป,	ขอจงส่งไป	(จุ.)
เปเสสิ			 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	อี	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)
ผเลยฺย			 ผล		ภิชฺชเน	ในการแตกสลาย	+	อ	+	เอยฺย	 พึงแตก
ภคฺค			 ภนฺช		มทฺทเน	ในการผ่า,	ท�าลาย	+	ต	 (อัน...)	หักแล้ว
ภณติ			 ภณ		สทฺเท	ในการท�าเสียง	+	อ	+	ติ				 ย่อมกล่าว,	ย่อมสวด
ภวิสฺสามิ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสามิ	 จักมี,	จักเป็น
ภายสิ			 ภี		ภเย	ในความกลัว	+	อ	+	สิ	 ย่อมกลัว
ภายามิ			 ภี		ภเย	ในความกลัว	+	อ	+	มิ	 ย่อมกลัว
ภินฺทิสฺส�มิ   ภิทิ  วิท�รเณ ในก�รทำ�ล�ย + สฺส�มิ จักทำ�ล�ย
ภินฺน   ภิท  ภิชฺชเน ในก�รแตก, หัก, ทำ�ล�ย + ต แตกแล้ว
ภุญฺชนฺติ			 ภุช		หพฺยปทาเน	ในการกลืนกิน	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมกิน,	ย่อมบริโภค
ภุญฺชิสฺสาม			 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	สฺสาม	 จักกิน,	จักบริโภค
มญฺญสิ			 มน		ญาเณ	ในความรู้	+	ย	+	สิ	 ย่อมส�าคัญ	(ทิ.)
มต			 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	ต	 ตายแล้ว
มทฺทิต			 มทฺท		มทฺทเน	ในการย�่ายี	+	ต	 (อัน...)	ย�่ายีแล้ว
มาราปิต		 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	ณาเป	+	ต	 (อัน...)	ให้ตายแล้ว
มาเรติ			 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้ตาย
มุตฺต			 มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	ต	 พ้นแล้ว
โมทติ			 มุท		หสฺเส	ในความหัวเราะ	+	อ	+	ติ	 ย่อมบันเทิง	(ภู.)
ยาจาหิ			 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อ	+	หิ	 จงขอ,	ขอเถิด,	ขอจงขอ
ยาจิต			 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	ต	 (อัน...)	อ้อนวอนแล้ว
รุจฺจเต			 รุจ		ปีติย�	ในความยินดี	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมชอบใจ
โรทสิ			 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน�้าตา	+	อ	+	สิ	 ย่อมร้องไห้
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ลคฺคตุ			 ลค		สงฺเค	ในความข้องอยู่,	ติด,	เก่ียว	+	อ	+	ตุ	 จงข้อง
ลภ�มฺห เส    ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + มฺห�   ได้แล้ว สิ
ลภิ   ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + อี                   ได้แล้ว
วณฺเณตพฺพ			 วณฺณ		ทีปเน	ในการแสดง	+	เณ	+	ตพฺพ		 (อัน...)	พึงพรรณนา	(จุ.)
วทึสุ			 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 กล่าวแล้ว
วเทถ			 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	ถ		 จงกล่าว
วนฺทติ			 วนฺท		วนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	อ	+	ติ				 ย่อมไหว้,	ย่อมถวายบังคม
วส			 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	หิ	 จงอยู่
วหสิ			 วห		ปาปเน	ในการให้ถึง	+	อ	+	สิ	 ย่อมน�าไป
วหามิ			 วห		ปาปเน	ในการให้ถึง	+	อ	+	มิ	 ย่อมน�าไป
วายมิ			 วายมุ		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+	อี	 พยายามแล้ว
วารยิตฺถ			 วร		อาวรเณ	ในการปิดก้ัน	+	ณย	+	ตฺถ	 ห้ามแล้ว	(จุ.)
วาเรติ			 วร		อาวรเณ	ในการปิดก้ัน	+	เณ	+	ติ	 ห้ามอยู่,	ย่อมห้าม,	จะห้าม	(จุ.)
วิทิต			 วิท		ญาเณ	ในความรู้	+	ต	 (อัน...)	รู้แล้ว
วิกฺกีณาติ			 วิ	+	กี		ทพฺพวินิมเย	ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์	+	นา	+	ติ		ขายอยู่,	ย่อมขาย,	จะขาย
วิจริสฺสติ   วิ + จร  จรเณ ในก�รเที่ยวไป + สฺสติ จักเที่ยวไป
วิชฺชติ			 วิท		ภาเว	ในความมี,	ความเป็น	+	ย	+	ติ	 มีอยู่	(ทิ.)
วิทาลิต	 วิ	+	ทล		วิทารเณ	ในการท�าลาย,	แตก	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ท�าลายแล้ว		(จุ.,	ภู.)
วินิวิชฺฌติ	 วิ	+	นิ	+	วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ย	+	ติ	 ย่อมร่ัวรด	(ทิ.)	 	
วินีต			 วิ	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	ต	 (อัน...)	แนะน�าแล้ว,	น�าไปวิเศษแล้ว
วิปฺปลปสิ			 วิ	+	ป	+	ลป		อนตฺถเก	ในค�าพูดเพ้อ	+	อ	+	ติ		 ย่อมเพ้อ
วิปฺปลปามิ			 วิ	+	ป	+	ลป		อนตฺถเก	ในค�าพูดเพ้อ	+	อ	+	มิ	 ย่อมเพ้อ
วิรวึสุ			 วิ	+	รุ		สทฺเท	ในการท�าเสียง	+	อุ�	 ร้องแล้ว
วิลียนฺติ			 วิ	+	ลี		ทฺรเว	ในการละลาย	+	ย	+	อนฺติ		 ย่อมย่อยยับ	(ภู.,	ทิ.,	จุ.)
วิสฺสชฺชาปิต			 วิ	+	สชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	ณาเป	+	ต		 (อัน...)	ให้ปล่อยแล้ว
วิสฺสชฺชาเปสิ			 วิ	+	สชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้ปล่อยแล้ว
วิสฺสชฺเชสิ			 วิ	+	สชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	อี	 ปล่อยแล้ว,	ละแล้ว,	เปล่งแล้ว	(จุ.)
วิสฺสาสิ			 วิ	+	สส		วิสฺสาเส	ในความคุ้นเคย	+	อี		 คุ้นเคยแล้ว
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วิหญฺญติ			 วิ	+	หน		หึสาย�	ในความเบียดเบียน	+	ย	+	ติ	 ย่อมเดือดร้อน	(ทิ.)
วิหริตพฺพ			 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงอยู่
วิห�สิ   วิ + หร  นิว�เส ในก�รอยู่ + อี อยู่แล้ว
วิโรจสิ			 วิ	+	รุจ		ทิตฺติมฺหิ	ในความสว่าง,	รุ่งเรือง	+	อ	+	สิ	 ย่อมรุ่งเรือง
วุฑฺฒ			 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	ต	 เจริญแล้ว
วุตฺต			 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ต	 (อัน...)	กล่าวแล้ว
วุสิต			 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ต	 (อัน...)	อยู่แล้ว,	อยู่จบแล้ว
เวทยนฺติ			 วิท		อนุภวเน	ในการเสวย	+	ณย	+	อนฺติ	 ย่อมเสวย	(จุ.)
เวธติ			 เวธ		กมฺปเน	ในความหว่ันไหว	+	อ	+	ติ	 ย่อมหว่ันไหว
โวโรเปสฺสามิ			 วิ	+	อว	+	รุป		ชายเน	ในการเกิด	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักปลงลง
สกฺขิ			 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	อุณา	+	อี	 อาจแล้ว,	สามารถแล้ว
สชฺฌายถ			 ส�	+	อธิ	+	อิ		อชฺฌยเน	ในการสวด	+	อ	+	ถ		 จงสวด,	จงสาธยาย
สญฺฉินฺทิสฺสามิ	 ส�	+	ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน+สฺสามิ	จักตัด
สทฺทหิสฺสถ			 ส�	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเช่ือ	+	สฺสถ	 จักเช่ือ,	จักศรัทธา
สมติวิชฺฌติ			 ส�	+	อติ	+	วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ย	+	ติ	 ย่อมร่ัวรด	(ทิ.)
สมุทาจรนฺติ	 ส�	+	อุ	+	อา	+	จร		จรเณ	ในการประพฤติ	+อ+อนฺติ		 ย่อมประพฤติร้องเรียก
สมุฏฺ€าเปสุ�			 ส�	+	อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+อุ�	 (ยัง...)	ให้ตั้งข้ึนพร้อมแล้ว
สิกฺขาปิต			 สิกฺข		วิชฺโชปาทาเน	ในการถือเอาซึ่งวิชา	+	ณาเป	+	ต	(อัน...)	ให้ส�าเนียกแล้ว
สุต			 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ต	 (อัน...)	ฟังแล้ว
เสยฺยสิ   สิ  สเย ในก�รนอน + อ + สิ ย่อมโปรย, ย่อมนอน
	 สิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณย	+	สิ	 (ยัง...)	ย่อมให้ไป,	ย่อมให้ร้อง
โสจติ			 สุจ		โสเก	ในความเศร้าโศก	+	อ	+	ติ		 ย่อมเศร้าโศก
โสจสิ			 สุจ		โสเก	ในความเศร้าโศก	+	อ	+	สิ		 ย่อมเศร้าโศก
หึสิต			 หึส		หึสาย�	ในความเบียดเบียน	+	ต	 (อัน...)	เบียดเบียนแล้ว
หึเสยฺย			 หึส		หึสาย�	ในความเบียดเบียน	+	อ	+	เอยฺย	 พึงเบียดเบียน
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ศัพท์กริยิำในระหว่ำง (กริยิำกติก์)

อคฺคณฺหิตฺวาว			น	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	+	(เอว)	 ไม่รับแล้วเทียว,	ไม่ถือเอาแล้วเทียว
อชานนฺต			 น	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 ไม่รู้อยู่,	เม่ือไม่รู้
อฏฺฏิยมาน			 อฏฺฏ		อนาทเร	ในความไม่เอื้อเฟื้อ	+	ณย	+	มาน	 อึดอัดอยู่,	เม่ืออึดอัด	(จุ.)
อนิจฺฉนฺต			 น	+	อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	อนฺต	 ไม่ปรารถนาอยู่
อนฺวาย	 อนุ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว
อนุป�ทิยนฺต   น +อุป+อ�+ ท�  ท�เน ในก�รให้ + ย + อนฺต ไม่เข้�ไปยึดม่ันอยู่
อนุป�ทิย�น  น +อุป+อ�+ ท�  ท�เน ในก�รให้ + ย + ม�น    ไม่เข้�ไปยึดม่ันอยู่
อนุภวนฺต	 อนุ	+	ภู		อนุภวเน	ในการเสวย	+	อ	+	อนฺต	 เสวยอยู่,	เม่ือเสวย
อนุภวิตฺว�   อนุ + ภู  อนุภวเน ในก�รเสวย + ตฺว� เสวยแล้ว
อนุสาสนฺต			 อนุ	+	สาส		อนุสิฏฺ€ิมฺหิ	ในการพร�่าสอน	+	อ	+	อนฺต	ตามสอนอยู่
อนุสฺสรมาน			 อนุ	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไป,	ระลึก	+	อ	+	มาน	ระลึกถึงอยู่,	เม่ือระลึกถึง
อปรชฺฌิตฺวา			 อป	+	ราธ		ปทุฏฺ€มฺหิ	ในการประทุษร้าย,	ความผิด	+	ตฺวา		 ประพฤติผิดแล้ว
อปสาเทตฺวา			 อป	+	สท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา		 รุกรานแล้ว	(จุ.)
	 น	+	ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ไม่ให้เลื่อมใสแล้ว
อปฺปตฺวา			 น	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	ตฺวา	 ไม่ถึงแล้ว,	ไม่บรรลุแล้ว
อปโลเกตฺวา			 อป	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู	+	เณ	+	ตฺวา	 บอกแล้ว,	เหลียวแลแล้ว	(จุ.)
อภินนฺทิตฺวา			 อภิ	+	นนฺท		นนฺทเน	ในความยินดี	+	ตฺวา			 ชมเชยยิ่งแล้ว
อภินิมฺมิตฺวา			 อภิ	+	นิ	+	มา		มาเน	ในการเปรียบเทียบ,ช่ัง,ตวง	+	ตฺวา		เนรมิตแล้ว
อภิหฏ	 อภิ	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ต	 (อัน...)	น�าไปเฉพาะแล้ว
อลงฺกริตฺวา			 อล�		ภูสเน	ในการประดับ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตฺวา	 ประดับแล้ว
อสกฺโกนฺต	 น	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความสามารถ	+	โอ	+	อนฺต	 ไม่อาจอยู่,	เม่ือไม่อาจ
อสทฺทหนฺต			 น	+	ส�	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเช่ือ	+	อ	+	อนฺต	 ไม่เช่ืออยู่,	เม่ือไม่เช่ือ
อากงฺขนฺต			 อา+	กขิ		อิจฺฉาส�สเย	ในความปรารถนา,สงสัย	+	อ	+	อนฺต		 หวังอยู่,	ปรารถนาอยู่
อาคนฺตฺวา	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 มาแล้ว
อาทาย			 อา	+	ทา		อาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 ถือเอาแล้ว,	พาเอาแล้ว,	อุ้มแล้ว
อารพฺภ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเร่ิมต้น	+	ตฺวา	 ปรารภแล้ว,	เร่ิมต้นแล้ว
อ�หริตฺว�   อ� + หร  หรเณ ในก�รนำ�ไป + ตฺว� นำ�ม�แล้ว
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อาโรเปตฺวา			 อา	+	รุห		ชายเน	ในการเกิด	+	เณ	+	ตฺวา	 ยกข้ึนแล้ว	(จุ.)
อุกฺกณฺ€ิตฺวา			 อุ	+	กฏฺ€ิ		อชฺฌเน	ในความเบื่อหน่าย	+	ตฺวา			 เบื่อหน่ายแล้ว,	กระสันข้ึนแล้ว
อุคฺคณฺหิตฺวา			 อุ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ตฺวา		 เรียนเอาแล้ว
อุคฺคเหตฺวา			 อุ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 เรียนเอาแล้ว
อุฏฺ€าย	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ลุกข้ึนแล้ว,	ตั้งข้ึนแล้ว
อุทฺธริตฺวาน			 อุ	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ตฺวาน		 ยกข้ึนแล้ว
อุทฺธุมายิตฺวา			อุ	+	ธฺมา		สทฺทคฺคิปโยเค	ในการประกอบด้วยเสียง,	ไฟ	ย	+	ตฺวา			พองหนาข้ึนแล้ว
อุปธาเรนฺตี	 อุป	+	ธร		อุปธารเณ	ในการพิจารณา	+เณ+อนฺต+(อี)	พิจารณาอยู่,	ใคร่ครวญอยู่	(จุ.)
อุปสงฺกมิตฺวา	 อุป	+	ส�	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 เข้าไปหาแล้ว,	เข้าไปเฝ้าแล้ว
อุปสมฺปชฺช			 อุป	+	ส�	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 เข้าไปสงบแล้ว,
	 	 ถึงพร้อมแล้วซึ่งภาวะในเบื้องบน
อุปฺปาเตตฺวา			 อุ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ลอกข้ึนแล้ว
อุปฺปาเทตฺวา			 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เกิดข้ึนแล้ว
อุสฺสาเปตฺวา			 อุ	+	สิ		อุสฺสเย	ในการยกข้ึน,	ตั้งข้ึน	+ณาเป+ตฺวา		 (ยัง...)	ให้ตั้งข้ึนแล้ว
โอตาริยมาน			 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้าม	+	เณ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ให้ข้ามลงอยู่
โอภาเสตฺวา			 อว	+	ภาส		ชุเต	ในความสว่าง	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้สว่างแล้ว
โอมุญฺจิตฺวา			 อว	+	มุจ		โมจเน	ในการปล่อย	+	ตฺวา	 เปลื้องแล้ว,	แก้แล้ว
โอรุยฺห			 อว	+	รุห		ชายเน	ในการเกิด	+	ตฺวา	 ลงแล้ว
กตฺว� กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺว� กระทำ�แล้ว
กถาเปตฺวา		 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณาเป	+	ตฺวา					 (ยัง...)	ให้บอกแล้ว
กโรนฺตี	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	อนฺต	+	(อี)	 กระท�าอยู่,	เม่ือกระท�า
กาเรตฺวา			 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว
กีณิตฺวา			 กี		ทพฺพวินิมเย	ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์	+	ณา	+	ตฺวา	 ซ้ือแล้ว
โกฏเฏนฺตา			 โกฏฺฏ		เฉทเน	ในการตัด,	ทุบ	+	เณ	+	อนฺต	 ต�าอยู่,	ทุบอยู่,	บุอยู่	(จุ.)
ขาทนฺต			 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	อ	+	อนฺต		 เคี้ยวกินอยู่,	เม่ือเคี้ยวกิน
ขาทิตฺวา			 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	ตฺวา	 เคี้ยวกินแล้ว
คนฺตฺวา	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไปแล้ว
คเหตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 ถือเอาแล้ว
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ฆเฏนฺต			 ฆฏ		ฆฏเน	ในการสืบต่อ	+	เณ	+	อนฺต					 เพียรอยู่,	สืบต่ออยู่	(จุ.)
จรนฺต			 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	อนฺต										 ประพฤติอยู่,	เท่ียวไปอยู่
จรมาน			 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	มาน	 ประพฤติอยู่,	เที่ยวไปอยู่
จริตฺวา			 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	ตฺวา	 ประพฤติแล้ว,	เที่ยวไปแล้ว
ฉฑฺเฑตฺวา			 ฉฑฺฑ		ฉฑฺฑเน	ในการทิ้ง	+	เณ	+	ตฺวา	 ทิ้งแล้ว	(จุ.)
ฉินฺทิตฺวา			 ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+	ตฺวา	 ตัดแล้ว
ชิคุจฺฉมาน			 คุป		นินฺทาย�	ในการติเตียน	+	ฉ	+	มาน	 รังเกียจอยู่	(ธาตุปัจจัย)
ชีวมาน			 ชีว		ปาณธารเณ	ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต	+	อ	+	มาน	 เป็นอยู่,	มีชีวิตอยู่
ฌาเปตฺวา			 เฌ		จินฺตาย�	ในการคิด,เพ่ง,เผา	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ไหม้แล้ว,	เผาแล้ว
€ตฺวา	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ยืนอยู่แล้ว,ตั้งอยู่แล้ว,ด�ารงอยู่แล้ว
ตปฺปนฺต			 ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	ย	+	อนฺต	 เดือดร้อนอยู่	(ทิ.,	ภู.,	จุ.)
ทเมตฺวา	 ทมุ		ทมเน	ในการฝึก,	ข่ม,	อบรม	+	เณ	+	ตฺวา	 ฝึกแล้ว,	ข่มแล้ว,	อบรมแล้ว	(จุ.)
ทสฺเสตฺวา	 ทิสี		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ตฺวา	 แสดงแล้ว	(จุ.)	
ทิสฺวา	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	ตฺวา	 เห็นแล้ว
นนฺทมาน	 นนฺท		นนฺทเน	ในความบันเทิง	+	อ	+	มาน	 บันเทิงอยู่,	เม่ือบันเทิง
นิปชฺชิตฺวา			 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	(ย)	+	ตฺวา	 นอนแล้ว	(ทิ.)
นิยฺยาเทตฺวา			 นิ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	ตฺวา				มอบให้แล้ว	(จุ.)
นิวตฺตาเปตฺวา			นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กลับแล้ว
ปกฺกมนฺต		 ป	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	อ	+	อนฺต	 หลีกไปอยู่,	เม่ือหลีกไป
ปกฺโกสาเปตฺวา		ป	+	กุส		อวหาเน	ในการรร้องเรียก	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ร้องเรียกแล้ว
ปคฺคยฺห			 ป	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 ประคองแล้ว,	ยกย่องแล้ว
ปจฺจกฺขาย	 ปติ	+	อา	+	ขา		กถเน	ในการกล่าว	+	ตฺวา	 บอกคืนแล้ว
ปฏิกุชฺชิตฺวา			 ปติ	+	กุชฺช		อโธมุขีกรเณ	ในการก้มหน้า	+	ตฺวา	 ครอบแล้ว
ปฏิคฺคเหตฺวา			ปติ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 รองรับแล้ว,	รับเอาแล้ว
ปฏินิเวเทตฺวา			ปติ	+	วิท		ญาเณ	ในการรู้	+	เณ	+	ตฺวา		 ทราบแล้ว	(จุ.)
ปฏิปชฺชิตฺวา			 ปฏิ	+	ปท		คติย�	ในการไป	+	ย	+	ตฺวา			 ปฏิบัติแล้ว	(ทิ.)
ปฏิลภิตฺวา			 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตฺวา	 กลับได้แล้ว,	ได้เฉพาะแล้ว
ปฏิส�หริตฺวา			 ปติ	+	ส�	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ตฺวา	 รวบรวมแล้ว
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ปติฏฺ€หิตฺวาน			ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวาน		 ตั้งไว้เฉพาะแล้ว,	ประดิษฐานไว้แล้ว
ปติฏฺ€าเปตฺวา			ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+ตฺวา		 (ยัง...)	ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติตฺว�   ปต  ปตเน ในก�รตกไป + ตฺว� ตกแล้ว
ปตฺวา	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	ตฺวา	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว
ปริกฺขิปิตฺวา			 ปริ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ล้อมแล้ว
ปริจฺจ			 ปริ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ก�าหนดแล้ว
ปริจฺจชิตฺวา	 ปริ	+	จช		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 สละรอบแล้ว,	บริจาคแล้ว	
ปริชานนฺต			 ปริ	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต							รู้รอบอยู่,	รอบรู้อยู่
ปริภุญฺชิตฺวา	 ปริ	+	ภุช		ปาลนหพฺยปทาเนสุ	ในการรักษาและกลืนกิน	+	ตฺวา	 	บริโภคแล้ว,	ใช้สอยแล้ว
ปริวาเรตฺวา			 ปริ	+	วร		ภตฺย�	ในการเข้าหา	+	เณ	+	ตฺวา	 แวดล้อมแล้ว	(จุ.)
ปริหายิตฺวา			 ปริ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 เสื่อมรอบแล้ว
ปริเทวิตฺวา			 ปริ	+	เทว		เทวเน	ในการร้องไห้	+	ตฺวา		 คร�่าครวญแล้ว
ปริวิตกฺเกตฺวา	 ปริ	+	วิ	+	ตกฺก		ตกฺกเน	ในความตรึก	+เณ+ตฺวา	 ปริวิตกแล้ว	(จุ.)
ปโลเภตฺวา			 ป	+	ลุภ		คิทฺธิมฺหิ	ในความอยากได้	+	เณ	+	ตฺวา		 (ยัง...)	ให้อยากได้แล้ว,
  ประเล้�ประโลมแล้ว, หลอกล่อแล้ว
ปวตฺติตฺวา			 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ตฺวา	 กลิ้งเกลือกแล้ว,	เป็นไปทั่วแล้ว
ปวิชฺฌิตฺวา	 ป	+	วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	ตฺวา	 กลิ้งแล้ว
ปหาย			 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา									 ละแล้ว,	สละแล้ว
ปหิณิตฺวา			 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	ตฺวา	 ส่งไปแล้ว
ปาเยตฺวา			 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ดื่มแล้ว
ปิทหิตฺวา			 อปิ	+	ธา		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ตฺวา	 ปิดแล้ว
ปุจฺฉิตฺว� ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + ตฺว� ถ�มแล้ว 
ปูเรตฺวา			 ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เต็มแล้ว
เปจฺจ			 ป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ละไปแล้ว,	ในโลกหน้า
โปเถตฺวา			 โปถ		โปถเน	ในการทุบตี	+	เณ	+	ตฺวา	 ทุบแล้ว,	โบยแล้ว,	ตีแล้ว	(จุ.)
พนฺธิตฺวา			 พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	ตฺวา	 ผูกแล้ว
ภาสมาน			 ภาส		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	มาน				กล่าวอยู่,	เม่ือกล่าว
ภาเยตฺวา		 ภี		ภเย	ในความกลับ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กลัวแล้ว
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ภินฺทิตฺว�   ภิท  ภิชฺชเน ในก�รทำ�ล�ย, แตก, หัก + ตฺว� ทำ�ล�ยแล้ว
มญฺญมาน			 มน		ญาเณ	ในความรู้	+	ย	+	มาน	 ส�าคัญอยู่	(ทิ.)
มทฺทิตฺว�   มทฺท  มทฺทเน ในก�รขยำ� + ตฺว� ขยำ�แล้ว, ยำ่�ยีแล้ว
โมทมาน			 มุท		หสฺเส	ในความหัวเราะ	+	อ	+	มาน	 บันเทิงอยู่
ย�จิตฺว�   ย�จ  ย�จเน ในก�รขอ + ตฺว� อ้อนวอนแล้ว
รกฺขนฺต			 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อ	+	อนฺต	 รักษาอยู่,	เม่ือรักษา
รวนฺต			 รุ		สทฺเท	ในการท�าเสียง	+	อ	+	อนฺต	 ร้องอยู่,	เม่ือร้อง
รวิตฺวา			 รุ		สทฺเท	ในการท�าเสียง	+	ตฺวา	 ร้องแล้ว
รุทมาน	 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน�้าตา	+	อ	+	มาน	 ร้องไห้อยู่,	เม่ือร้องไห้
โรเปตฺวา			 รุห		ชายเน	ในการเกิด	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เกิดแล้ว,	ปลูกแล้ว
ลคฺคิตฺวา			 ลค		สงฺเค	ในการข้องอยู่,	ติด,	เก่ียว	+	ตฺวา	 คล้องแล้ว,	เก่ียวแล้ว
ลภิตฺว� ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + ตฺว� ได้แล้ว
วฑฺฒิยมาน			 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	ย	+	มาน	 (อัน...)	ให้เจริญอยู่,	คดอยู่
วฑฺเฒตฺวา			 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว,	คดแล้ว
วณฺเณตฺวา			 วณฺณ		ทีปเน	ในการแสดง	+	เณ	+	ตฺวา	 พรรณนาแล้ว,	แสดงแล้ว	(จุ.)
วทนฺต	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	อนฺต	 กล่าวอยู่,	เม่ือกล่าว
วนฺทิตฺวา	 วนฺท		อภิวนฺทเน	การกราบไหว้	+	ตฺวา	 ไหว้แล้ว,	ถวายบังคมแล้ว
วตฺวา	 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ตฺวา	 กล่าวแล้ว
วธิตฺวา			 หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ตฺวา	 ฆ่าแล้ว
วหนฺต			 วห			ปาปเน	ในการให้ถึง	+	อ	+	อนฺต	 น�าไปอยู่,	เม่ือน�าไป
วายมนฺต			 วายม		อุสฺสาเห	ในความพยายาม	+	อ	+	อนฺต		 พยายามอยู่,	เม่ือพยายาม
วาเจนฺต			 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	เณ	+	อนฺต			 บอกอยู่,	(ยัง...)	ให้กล่าวอยู่	(ภู.จุ.)
วิกฺกีณนฺต			 วิ	+	กี		ทพฺพวินิมเย	ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์	+	นา	+	อนฺต			ขายอยู่,	เม่ือขาย
วิจริตฺว� วิ + จร  จรเณ ในก�รเที่ยวไป + ตฺว� เที่ยวไปแล้ว
วิญฺญาเปตฺวา			วิ	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้รู้แล้ว,	ออกปากขอแล้ว
วิตฺถาเรตฺวา			 วิ	+	ถร		วิตฺถาเร	ในความพิสดาร	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้พิสดารแล้ว
วิทิตฺวา			 วิท		ญาเณ	ในการรู้	+	ตฺวา		 รู้แล้ว
วิปฺปลปมาน	 วิ	+	ป	+	ลป		อนตฺถเก	ในการพูดเพ้อ	+	อ	+	มาน	เพ้ออยู่,	เม่ือเพ้อ
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วิรวนฺต			 วิ	+	รุ		สทฺเท	ในการท�าเสียง	+	อ	+	อนฺต	 ร้องอยู่,	เม่ือร้อง
วิลปนฺต			 วิ	+	ลป		วิลาเป	ในการร้องคร�่าครวญ	+	อ	+	อนฺต	 เพ้ออยู่,	คร�่าครวญอยู่
วิวริตฺวา			 วิ	+	วร		อาวรเณ	ในการปิดก้ัน	+	ตฺวา	 เปิดแล้ว
วิสฺสชฺเชตฺวา	 วิ	+	สชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตฺวา	 สละแล้ว,	เปล่งแล้ว,	ปล่อยแล้ว(จุ.)
วิเหเ€ตฺวา			 วิ	+	เห€		พาธเน	ในการเบียดเบียน	+	เณ	+	ตฺวา			เบียดเบียนแล้ว	(จุ.)
วีตินาเมตฺวา			 วิ	+	อติ	+	นมุ		นเต	ในการน้อมไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
สจฺฉิกตฺวา			 สจฺฉิ	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตฺวา	 กระท�าให้แจ้งแล้ว
สชฺเชตฺวา			 สชฺช		สชฺชเน	ในการตระเตรียม	+	เณ	+	ตฺวา	 ตระเตรียมแล้ว,	จัดแจงแล้ว	(จุ.)
สญฺญาเปตฺวา			ส�	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ณาเป	+	ตฺวา		 (ยัง...)	ให้รู้พร้อมแล้ว
สญฺญาเปนฺต			 ส�	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ณาเป	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้รู้พร้อมอยู่
สทฺทหิตฺวา	 ส�	+	ธา		สทฺทหเน	ในความเช่ือ	+	ตฺวา	 เช่ือแล้ว,	ศรัทธาแล้ว
สมสฺสาเสตฺวา	 ส�	+	อา	+	สส		อสฺสาสมฺหิ	ในการหายใจ	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้หายใจด้วยดีแล้ว
สมาน	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	มาน	 เป็นอยู่,	มีอยู่
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา		 ส�	+	ปฏิ	+	อิสุ		อิจฺฉากนฺตีสุ	ในความปรารถนาและรักใคร่	+	ตฺวา							รับพร้อมแล้ว
สมฺมปฺปชาน			 สมฺมา	+	ป	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+นา+มาน	 รู้ทั่วโดยชอบอยู่,	เม่ือรู้ทั่วโดยชอบ
สหิตฺวา			 สห		ขนฺติย�	ในความอดทน	+	ตฺวา					 อดกลั้นแล้ว
สุณนฺต			 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	อนฺต	 ฟังอยู่,	เม่ือฟัง
สุตฺวา	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ตฺวา	 ฟังแล้ว
โสจิตฺวา			 สุจ		โสเก	ในความเศร้าโศก	+	ตฺวา	 เศร้าโศกแล้ว
หนฺตฺวา	 หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ตฺวา	 เบียดเบียนแล้ว,	ฆ่าแล้ว
หรายมาน			 หเร		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	อ	+	มาน	 ละอายอยู่,	เม่ือละอาย	(ภู.)
หราเปตฺวา			 หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้น�าไปแล้ว
หุตฺวา	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	ตฺวา	 เป็น,	เป็นแล้ว
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ต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง	จำากัด (มหาชน), ๒๕๕๕.
--------------, ธรรมบท ภาค ๑ แปลโดยพยัญชนะ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์และทำาปกเจริญผล, 

๒๕๕๓.
อุทิศ ศิริวรรณ, ดร., ธรรมบทภาคที่ ๑ แปลโดยพยัญชนะ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เล่ียงเชียง, 

๒๕๕๐.
ฉบับภูมิพโลภิกขุ, ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา (บาลี-ไทย) ภาค ๑, กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๕๑.
สำานักเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย, ธรรมบท ภาคที่ ๑, พิมพ์คร้ังที่ ๔, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เล่ียงเชียง, ๒๕๕๘.
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, วากยสัมพันธ์ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒), กรุงเทพมหานคร : 



522 [๑.ยมกธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑

บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง	จำากัด, ๒๕๕๗.
--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๑ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓), 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำากัด, ๒๕๕๗.
--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๒ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔), 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำากัด, ๒๕๕๗.
--------------, โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี ๓ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕), 

กรุงเทพมหานคร, บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำากัด, ๒๕๕๗.
--------------, รูปสิทธิทีปนี, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 

๒๕๖๐.
พระมหานิยม อุตฺตโม, หลักสูตรย่อ บาลีไวยารกรณ์ ฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เล่ียง

เชียง, ๒๕๔๙.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระ 

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖
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ช่ือ-ฉายา	 พระมหาธิติพงศ์		อุตฺตมปญฺโญ	(เข็มสันเทียะ)
วัน/เดือน/ปีเกิด	 เกิด	วันที่	๒๘	เดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๔
สถานที่เกิด	 บ้านเลขที่	๕๑	หมู่	๓	ต�าบลมะค่า		อ�าเภอโนนไทย		จังหวัดนครราชสีมา	
อุปสมบท											วันที่	๒	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๔		ณ	พัทธสีมาวัดถนนโพธิ์		ต�าบลถนนโพธิ์			
	 อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา	 เปรียญธรรม	๗	ประโยค
	 ช้ันนักศึกษาบาลีใหญ่	(สอบได้อันดับที่	๑)	ส�านักเรียนวัดท่ามะโอ	ต�าบลเวียงเหนือ		 	
	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง
	 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์	(จิตวิทยา)	เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
	 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบาลี	(มจร)
ประวัติการท�างาน	 ครูสอนพระปริยัติธรรม	แผนกธรรม-บาลี	และบาลีใหญ่
ที่อยู่ปัจจุบัน									วัดพิกุลทอง		ถนนเทอดพระเกียรติ		ต�าบลวัดชลอ		อ�าเภอบางกรวย		จังหวัดนนทบุรี			
	 ๑๑๑๓๐
ผลงาน	 ๑.	 รูปสิทธิทีปนี		
	 ๒.	 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
	 ๓.	 กัจจายนสุตตปาฐะ	แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์
	 ๔.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๑		หลักการแปลข้ันพื้นฐาน	ร่วมกับคณะ
	 ๕.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๒		วากยสัมพันธ์
	 ๖.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๓		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๑	
	 ๗.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๔		โครงสร้างลักษณะต่างๆ	ของภาษาบาลี	๒
	 ๘.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๕		วิธีการแปลอรรถกถา
	 ๙.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๖		วิธีการแต่งประโยคภาษาบาลี
	 ๑๐.	 นามาขยาตรูปัพพิธาน	(วิธีท�าตัวรูปของนามบทและอาขยาตบท)
	 ๑๑.	 ภิกขุปาติโมกข์แปล	พร้อมมาติกาส�าหรับวินิจฉัยสิกขาบท
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1. กลุ่มสายบุญวัดจากแดง

1.	 กลุ่มพระบาลีเบ้ืองต้น	รุ่น	2560	 2,800	บาท
2.	 คุณพ่อสุนทร	คุณแม่สุจินต์	สุนทรภูษิต	และครอบครัว		 4,000	บาท
3.	 พระมหาวิรัช	ภูริปญฺโญ	 1,000	บาท
4.	 คุณเย็นจิต,	คุณพรพิมพ์	กิจสิริพันธ์ุ	และนายนันทวัฒน์	บุญชัยเสรี		 2,000	บาท
5.	 คุณสรพงษ์	ศักดิ์สินธ์ิชัย	 1,000	บาท
6.	 คุณทรรศนีย์	สิรธนพงศ์	 500	บาท
7.	 คุณสมบัติ	มาสถิตย์ชัย	 200	บาท
8.	 คุณเบญจาก	พุกกะมาน	 100	บาท
9.	 คุณสมทรง	สุพจน์งามกุล	 500	บาท
10.	 คุณณัฐชไม	แซ่ล้ิม	 1,000	บาท
11.		 คุณเมธวีร์	นิธิปุณยวาณิชย์	 1,000	บาท
12.	 คุณอุทัยรัตน์	นิธิปุณยวาณิชย์	 100	บาท
13.	 คุณวนิดา	ธีระกุลชัย	 500	บาท
14.	 คุณศิริรัตน์	วุฒิวงศ์ไพศาล	 500	บาท
15.	 คุณเรืองศรี	คลังสมบูรณ์	 1,000	บาท
16.	 คุณสังวรณ์	ขาวสอาด	 1,000	บาท
17.	 น.ส.	โศภิษฐ	สง่ากุล	 1,000	บาท
18.	 น.ส.	รวิวรรณ	อนันตกุลนธี	 1,000	บาท
19.	 นางสรียา		วุฒิชาญ	 1,000	บาท
20.	 ด.ญ.	ญาดาภา	แสงกาศนีย์	คุณยศรินทร์	โชติเสน	คุณธนดล	มงคลชัย		 100	US$
21.		 คุณสุมาลี	ไชยสง่า	อุทิศให้นายบุญสี	ไชยสง่า	 200	บาท
22.	 คุณธนพร	ปานเสมศรี	 1,000	บาท
23.	 คุณสิริรัตน์	คุณแม่เปรมจิตต์	บวรวัฒนุวงศ์	และคุณไพศาล	ฆโนทัย	 3,000	บาท
24.	 นายธราวัฒน์	ตวงจิตต์สุนันท์	 500	บาท
25.	 นายพิชญุตม์	ตวงจิตต์สุนันท์	 500	บาท
26.	 นางณัฐวรรณ	ปฏิการมณฑล	และครอบครัว	 1,000	บาท
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27.	 นายสมชาย	นางรจิต	วงศ์ปิยะสถิตย์	และครอบครัว	 1,200	บาท
28.	 คุณเยาวลักษณ์	วรรธนะพิศิษฏ์	 7,000	บาท
29.	 คุณอารี	วงศ์ศรี	 2,000	บาท
30.	 คุณณฤทัย	อุ่นวรรณธรรม	 1,000	บาท
31.	 คุณทักษิณา	รัตนกิจตระกูล	 1,000	บาท
32.	 สุวิไล	จรัสเลิศรังษี	 300	บาท
33.	 คุณวิภัทร	-	คุณสุวรรณา	จรูญชัยอนันต์	 2,000	บาท
34.	 คุณชยพร	พรสวัสดิ์	 5,000	บาท
35.	 คุณฐิตินันท์	พรสวัสดิ์	 1,000	บาท
36.	 คุณรักษ์สุมน	พรสวัสดิ์	 1,000	บาท
37.	 คุณพิสิฏฐิ์	พรสวัสดิ์	และครอบครัว		 500	บาท
38.	 คุณพรภัค	เรืองสุวรรณ	 1,000	บาท
39.	 คุณจิราภรณ์	เวคะวนิชย์	 2,000	บาท
40.	 คุณพากร	มีบรรจง	 3,000	บาท
41.	 คุณบุหงา	เล่ียวไพโรจน์	 1,000	บาท
42.	 ร้านข้าวหลามแม่ไข่รางวัลดีเด่น	 720	บาท
43.	 คุณอัมพร	ตรีธารทิพย์เลิศ	 1,000	บาท
44.		 คุณสุนี	เสรีรัตน์	 2,000	บาท
45.	 คุณสุวรรณา	บุญยเกียรติ	 2,000	บาท
46.	 พระกฤษฎา	สนฺตจิตฺโต	 500	บาท
47.	 คุณรธีพร	สาทประเสริฐ	 500	บาท
48.	 น.ส.	ศิริรัตน์	วุฒิวงศ์ไพศาล	 300	บาท
49.	 นางมลิวัลล์ิ	พบคีรี	 390	บาท
50.	 คุณณฐนนท์	รัตนวิจารณ์	 500	บาท
51.	 คุณจิราภา	จิระพงษ์	 500	บาท
52.	 คุณสุดา	ป่ินทอง	 500	บาท
53.	 คุณชูศักดิ์	ศรีรัตนกูล	 100	บาท
54.	 คุณสุรินทร์	เสเกกุล	 300	บาท
55.	 คุณจิดาภา	สีเหลือง	 200	บาท
56.	 คุณนภาพร	วุฒิค�าประพันธ์	 100	บาท
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57.	 คุณสุดา	อุบลรัตน์	 500	บาท
58.	 คุณกัณฑพร	เวชพาณิชย์	 2,000	บาท
59.	 คุณเกศสุดา	เอื้อวิทยาสุภร	 1,000	บาท
60.	 พระมหาเหลืองทอง	อานนฺโท	 500	บาท
61.	 พระพรหมระทม	สุกวโร	 300	บาท
62.	 คุณพัชรา	สุทธิส�าแดง	 1,000	บาท
63.	 คุณพรทิพย์	โตใหญ่	 800	บาท
64.	 คุณประสาธน์	สมสกุล	 200	บาท
65.	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 200	บาท
66.	 คุณสงวนชัย	สุวรรณชีวะศิริ	 100	บาท
67.	 คุณฉวีวรรณ,	คุณเสน่ห์,	คุณชมพูนุช	และคุณวรกมล	โมนะ	 2,000	บาท
68.	 คุณภัทรี	วัยอุดมวุฒิ	(บ๊วย)		 2,000	บาท
69.	 คุณมยุรี	การเจริญ	(เยาว์)	 10,000	บาท
70.			พระมหาประภาส	เขมาภิรโต	 300	บาท
71.	 คุณณัฐกริช	ยงไพศาลทรัพย์	 1,000	บาท
72.	 คุณปณัธ์ดา	พังสะอาด	 500	บาท
73.	 คุณสุดคนึง	จันทร์ประภาพ	และเพ่ือน	 8,500	บาท
74.	 คุณชนาพร	คุณณัชภัค	พรลาภวณิชกุล	 4,500	บาท
75.	 คุณชูศรี	ศรีธนูธรรมกูล	 4,500	บาท
76.	 คุณสุนันทา	ศิริอาภานนท์	 5,000	บาท
77.	 คุณกุลชลี	-	คุณธาตรี	-	คุณยุพิน	อรุณศิริวัฒน์	 300	บาท
78.		 คุณสิออน	(สปป.ลาว)	 1,000	บาท
79.	 ร้านพลอยไทย	 1,000	บาท
80.	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	(สปป.ลาว)	 1,000	บาท
81.	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	(สปป.ลาว)	 200	บาท
82.	 คุณนวลมณี	กาญจนพิบูลย์	 2,000	บาท
83.	 คุณเพ็ญศรี	บุญรัตน์	 2,000	บาท
84.	 คุณวิไล	สีสรรพ์	 2,000	บาท
85.	 คุณไตรรงค์	มาภิรมย์	 2,000	บาท
86.	 คุณชัชภัสสร	จงธรรมสุขย่ิง		 1,000	บาท
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87.	 คณะนักศึกษาไวยากรณ์บาลีเบ้ืองต้นศิษย์	พ.ม.	พิริยะ	ภูริญาโณ	 2,500	บาท
88	 คุณนภาพร	อัจฉราฤทธ์ิ		 1,000	บาท
89	 นพ.	วรพล	หัฏฐสกุล	 500	บาท
90	 คุณสุจินดา	ต้ังอมรสิริโชค	 1,000	บาท
91	 คุณจงลักษณ์	ธรรมนิยมศักดิ์	พร้อมญาติมิตร	 5,000	บาท
92	 คุณนันทนัช	เกลียวอรรคเดช	 200	บาท
93	 คุณศิริรัตน์	วุฒิวงศ์ไพศาล	 1,000	บาท
*94	 คุณยุพิน	พรรัตนพิทักษ์	 1,500	บาท
95	 ครอบครัวโอวาทวรัญญู	 500	บาท
96	 คุณเรวดี	จิรพณิช	 1,000	บาท
97	 คุณศิริพร	ศรีทอง	 1,000	บาท
98	 ดร.อรสุดา	เจริญรัถ	 200	บาท
99	 คุณศิรินทร์	โชติเสน	 200	บาท
100	 คุณเพ็ญศรี	บ้านไกรทอง	 100	บาท
101	 คุณปราณี	ฟองสมุทร	 100	บาท
102	 คุณชูศักดิ์	เตชะสันติสุข	 1,000	บาท
103	 คุณธนวรรณ	เตชะสันติสุข	 1,000	บาท
104	 คุณปรีชา	-	คุณบังอร	เตชะสันติสุข	 1,000	บาท
105	 คุณอรุณ	เขียงทอง	 1,000	บาท
106	 น.ส.	อภิชยา	อุกฤษฎาพัชร	 1,000	บาท
107	 คุณจริยา	ศรีพงษ์	 100	บาท
108	 คุณกวี	-	คุณวนิดา	เสาร์โสภณ	 500	บาท
109	 คุณหญิงวารุณี	พรหมนอก	 1,000	บาท
110	 คุณสราพร	คงจินดา	 300	บาท
111	 คุณวินิดา	เทพวัลย์	 1,000	บาท
112	 คุณอารี	พรวรนันท์														 700	บาท
113	 คุณปทุมภรณ์	แซ่จึง	 200	บาท
114	 รศ.บัญจางค์	สุขเจริญ	 200	บาท
115	 คุณพรพิมล	อุ่นอนันต์	 1,000	บาท
116	 คุณบุญน�า	พันธ์แย้มมาลี	และครอบครัว	 2,000	บาท
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117	 รศ.อาภาพันธ์	ศรีสรินทร์	 2,800	บาท
118	 นพ.มานิส	รัตนมาศ	 3,000	บาท
119	 อาจารย์รุจิรา	นิลเพชรพลอย	 100	บาท
120	 รศ.กฤษณา	ปทีปโชติวงศ์	 1,000	บาท
121	 อาจารย์ช่ืนฤทัย	เจนพาณิชย์	 1,000	บาท
122	 คุณกรรณิกา	สว่างวารีสกุล	 5,000	บาท	
123	 คุณพ่อวิชัย	-	คุณแม่เอมอร	ชาญวานิชพร	 1,000	บาท
124	 คุณชลิต	-	คุณปริชาติ	-	คุณปาลิต	-	คุณพิณทิพย์	โชติเสน	 550	บาท
126	 คุณฐปณี	ณัชฐณิชา	-	คุณเดือนเพ็ญ	ประชุมพันธ์ุ	 2,000	บาท
127	 คุณศุภสุตตา	ศิริมงคลฉัตร	 300	บาท
128	 คุณสุภาพร	หลายเจริญทรัพย์	 400	บาท
129	 หม่อมหลวงฐิติพรรณ	ทองแถม	 200	บาท
130	 คุณสมใจ	-	คุณศิริพร	สิริสกุลทอง	 2,000	บาท
131	 คุณพิชาพร	-	คุณโจฉันเนส	คูลเลิน	 1,000	บาท
132	 คุณพัชรินทร์	แทนศิริ	 500	บาท
133	 คุณโสภาวรรณ	แทนศิริ	 500	บาท
134	 คุณสุธีรา	อีลินอยส์	 500	บาท
135	 คุณภาณุกา	เจียมสกุล	 100	บาท
136	 คุณกฤษณา	สิทธิรักษ์	 500	บาท
137	 คุณสุพิทพัฒน์	หม่ืนสะท้าน	-	คุณมยุรี	นิยมใหม่	 200	บาท	
138	 คุณโสภณ	แทนศิริ	 500	บาท	
139	 คุณชูศักดิ์	-	คุณสมใจ	โกเศยะโยธิน	 200	บาท
140	 คุณพีรวัธน์	เปรมช่ืน	 10,000	บาท
141	 คุณสมุทร	-	คุณวิไลวรรณ	คณาญาติ	 5,000	บาท
142	 คุณอรพินท์	เจริญรัชต์	 300	บาท
143	 คุณวศิน	เจริญรัชต์	 300	บาท
144	 คุณอาบทิพย์	ส่งกิตติสุนทร	 300	บาท
145	 คุณปรีชา	ส่งกิตติสุนทร	 300	บาท
146	 คุณนันทศรี	ส่งกิตติสุนทร	 100	บาท
147	 คุณพิรชัย	สุจริตกุล	และครอบครัว	 300	บาท
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148	 คุณนุชา	รอดบุญส่ง	และครอบครัว	 300	บาท
149	 คุณกุศล	-	คุณสังเวียน	สมบัติ	 1,000	บาท
150	 คุณปณิดา	รุจิวิลาส	-	คุณสุทธา	จิตรธนบรรจง	และครอบครัว	 1,000	บาท
151	 พ.อ.อาทิตย์	-	คุณดาววลี	-	คุณสาธิตา	พุกกะณะสุต	 500	บาท
152	 คุณจิระพงษ์	-	คุณสุขุมาลย์	เตียพิริยะกิจ	 2,000	บาท
153	 คุณยศรินทร์	โชติเสน	 1,000	บาท
154	 พระมหาวินิต	จนฺทูปโม	 500	บาท
155	 คุณกานดา	เอนกลาภากิจ	 2,000	บาท
156	 คุณกนกศกรณ์	ศรีนาค	 1,500	บาท
157	 คุณกษิดิศ	จันทร์ขาว	 500	บาท
	 รวมสายบุญวัดจากแดง	 	204,170	บาท
	 	 100	US$

2. กลุ่มสายบุญคุณเสริมสุข ปัทมสถาน
1	 พระครูวรปัญญาคุณ	 	10,000	บาท
2	 พลโทนรวีร์	-	คุณเสริมสุข	ปัทมสถาน	 	150,000	บาท
3	 คุณประเสริฐ	-	คุณสุวรรณา	เตชะวิบูลย์	 	50,000	บาท
4	 คุณแม่ทองสุก	ศิริกันตราภรณ์	 50,000	บาท
5	 คุณกาญจนา	เรืองจินดา	 	30,000	บาท
6	 คุณศิริมา	เจนจินดาวงศ์	 	30,000	บาท
7	 พลตรี	นพ.	นพพร	-	คุณวัลลภา		เชยพันธ์ุ		 	30,000	บาท
8	 “คณะศิษย์	พญ.อมรา	มลิลา	-	ก่อนตะวันจะลับฟ้า”	 	22,120	บาท
9	 คุณวรางคณา	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 	20,000	บาท
10	 คุณรัตนา	ศิริจิตร		และครอบครัว	 	20,000	บาท
1	 คุณมรกต	เชิดชูวงศ์สันติ	และครอบครัว		 	12,000	บาท
12	 พระมัธยม	สนฺตจิตฺโต	 	10,000	บาท
13	 คุณยายสุวรรณี	ชมินทร์		 	10,000	บาท
14	 คุณสุรกิจ	-	คุณวงศ์พรรณ	-	คุณปิยณัท	สัจจะรัตนะโชติ	 	10,000	บาท
15	 คุณรัชนี	ตรีพิพัฒน์กุล	และ	ครอบครัว	 	10,000	บาท
16	 คุณณิชาภัทร	อาร์ค	 	10,000	บาท
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17	 คุณอมเรศ	ศิลาอ่อน	 	10,000	บาท
18	 คุณน�้าทิพย์	คูวงษ์	 	10,000	บาท
19	 คุณวิมลวรรณ	ศฤงคารินทร์	 	10,000	บาท
20	 คุณศุภวรรณ	ศฤงคารินทร์	 	10,000	บาท
21	 คุณสมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ	 	10,000	บาท
22	 คุณไพบูลย์	ศิริภาณุเสถียร	 	10,000	บาท
23	 คุณกาญจนา	ภาคภากร	และครอบครัว	 	9,000	บาท
24	 คุณเพชรรัตน์	สุวรรณมานนท์	 	5,000	บาท
25	 คุณบุบผา	อมรเกียรติขจร	 	5,000	บาท
26	 คุณธวัช	พงศ์สุธางค์	 	5,000	บาท
27	 คุณบุญเลิศ	-	คุณอุษณีย์	สว่างกุล	 	5,000	บาท
28	 ดร.เศรษฐพุฒิ	-	คุณวีรวรรณ	สุทธิวาทนฤพุฒิ	 	5,000	บาท
29	 คุณวลัยพร	ปกมนตรี	 	5,000	บาท
30	 คุณโสภณ	 	5,000	บาท
31	 คุณจันจุรี	อนุกูลกิจกุล	 	5,000	บาท
32	 คุณกวี	คุณปรางค์มาศ	นิติธรรม	 	5,000	บาท
33	 คุณชูศักดิ์	-	ด.ช.	นภนต์	พิชิตธนารักษ์	และคุณเสาวนีย์	สุวรรณนิกขะ	 	5,000	บาท
34	 คุณศรีรัตน์	ชูโชติถาวร	 	4,000	บาท
35	 คุณสมภพ	-	คุณสว่างจิตร	อัศวฤทธิไกร	 	4,000	บาท	
36	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 	4,000	บาท
37	 คุณจันทร์เพ็ญ	ต้ังม่ันอนันตกุล	 	3,500	บาท
38	 คุณไกรวิชญ์	ศาสตรวาหา	 	3,000	บาท
39	 คุณสุภาพร	คูวัฒนาถาวร		 	3,000	บาท	
40	 คุณรัตนาวลี	อินโอชานนท์	 	3,000	บาท
41	 คุณไขศรี	เน่ืองสิกขาเพียร	 	3,000	บาท
42	 คุณเจนณรงค์	ภู่ภิรมย์	 	3,000	บาท
43	 คุณยุทธชัย	เตยะราชกุล	 	3,000	บาท
44	 คุณโรจนา	โกวิทวัฒนพงศ์	 	3,000	บาท
45	 คุณวัลลี	แสงวีระพันธ์ุศิริ	 	3,000	บาท
46	 คุณจิราพร	เปรมโยธิน	 	3,000	บาท
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47	 คุณภูมิวัฒก์	-	ด.ญ.	ธิรดา		นันทวณิชย์	 	3,000	บาท
48	 คุณดาวรัตน์	ม่ิงฉาย	 	3,000	บาท
49	 คุณธนกร	ธนวัตเดโชชัย	 	3,000	บาท
50	 คุณบุญยภักร์	วณิชพันธ์ุ	 	2,000	บาท
51	 คุณสุภาพรรณ	เดโชพลชัย	 	2,000	บาท
52	 คุณอุดมพร	สิรสุทธิ	 	2,000	บาท
53	 คุณสรณา	จิรารัตน์สกุล		 	2,000	บาท
54	 คุณประภาวดี	รมณียธรรม	 	2,000	บาท
55	 คุณสุวรรณา	ต้้ังกุลพานิชย์	 	2,000	บาท
56	 คุณธนพล	เทพบรรเทิง		 	2,000	บาท
57	 คุณโฉมสุดา	เทพบรรเทิง		 	2,000	บาท	
58	 คุณเพ็ญจันทร์	จริเกษม	 	2,000	บาท
59	 คุณมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	 	2,000	บาท
60	 คุณจินตนา	ศิริสันธนะ	 	2,000	บาท
61	 คุณนิเวศน์	คุณานพรัตน์		 	2,000	บาท
62	 คุณดนัย	กานดาวรวงศ์		 	2,000	บาท
63	 คุณสงวน	กิตติศิริพรกุล	 	2,000	บาท
64	 คุณสุชาดา	กิตติศิริพรกุล	 	2,000	บาท
65	 คุณนงลักษณ์	มงคลยศ	 	2,000	บาท
66	 ดร.	อังครัตน์	เพรียบจริยวัฒน์	 	2,000	บาท
67	 ม.ล.	อาภาวดี	เทวกุล	 	2,000	บาท
68	 คุณรัศมี	ศุภศรี	 	2,000	บาท
69	 คุนสุวิชญ	โรจนวานิช	 	2,000	บาท
70	 คุณขวัญชนก	ธนวิชชบูรณ์	 	2,000	บาท
71	 คุณอรุณี	ลือธีระศุภกุล	 	2,000	บาท
72	 คุณประเสริฐพันธ์ุ		พิพัฒนกุล	 	2,000	บาท
73	 คุณธีระชัย	ภูวนาถนรานุบาล	 	2,000	บาท
74	 คุณเสาวนิจ	เหลืองอรุณรุ่ง	 	2,000	บาท
75	 คุณสุขเกษม	สุธรรมบุตร	 	2,000	บาท
76	 คุณฉัตรสุดาภรณ์	อัมพรพันธ์	 	2,000	บาท
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77	 คุณวัลภา	พัฒนาภรณ์	 	2,000	บาท
78	 คุณทิพย์วิมล	แสงเดือน	 	2,000	บาท
79	 คุณดัชนี	เอื้อชูเกียรติ	 	2,000	บาท
80	 คุณศิริพร	ดอกไม้งาม	 	2,000	บาท
81	 คุณสรพงษ์	ศักดิ์สินธ์ุชัย	 	2,000	บาท
82	 คุณธนาวรรณ	แย้มประเสริฐ	 	2,000	บาท
83	 คุณกฤษฎาพร	แซ่เฮ้ง	 2,000	บาท
84	 คุณชาญชัย	-	คุณวณี	ธรรมรัตโนทัย	และคุณปานใจ	กิติสุข	 2,000	บาท
85	 คุณมาลินี	จันเจอบุญ	 	2,000	บาท
86	 น.พ.เมธี	วงศ์ศิริสุวรรณ	 	2,000	บาท
87	 คุณนิภา	สุดสงวนชัย	 	2,000	บาท
88	 คุณศศิกร	ต้ังพันธ์สุริยะ	 	2,000	บาท
89	 คุณจรูญลักษณ์	พิมพสุต	 	2,000	บาท
90	 คุณศิริพร	มงคลทวีสิทธ์ิ	 	1,500	บาท	
91	 คุณสุภานี	เตชผาติพงศ์	 	1,500	บาท
92	 คุณวินิตา	แกล้วทนงค์	 	1,500	บาท
93	 คุณทวี	-	คุณมะลิวรรณ์		แสงเดือน	 	1,500	บาท
94	 คุณสุภาณี	สายสนธ์ิ	 	1,200	บาท
95	 คุณวีระชัย	กิตติศิริพรกุล	 	1,000	บาท
96	 คุณขวัญจิต	อินทรสุขศรี	 	1,000	บาท
97	 คุณร�าภาวดี	พรประสิทธ์ิ	 	1,000	บาท
98	 คุณวรรณรัตน์	บุญญาวัฒน์		 	1,000	บาท
99	 คุณดารารัตน์	คุณานพรัตน์		 	1,000	บาท
100	 คุณสุพัตรา	จารุพัฒน์	 	1,000	บาท
101	 คุณกรพินธ์ุ	โอฬารเสถียรกุล	 	1,000	บาท
102	 คุณการะเกด	รัตนปัญญารัตน์		 	1,000	บาท
103	 คุณสินีรัตน์	ศรีประทุม		 	1,000	บาท
104	 คุณชนาธิป	คล้อยสวาท	 	1,000	บาท
105	 ครอบครัวคล้อยสวาท	 	1,000	บาท
106	 คุณสุกัญญา	คุณานพรัตน์	 	1,000	บาท
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107	 คุณชัชรีย์	สุวชูเพชรน้อย	 	1,000	บาท
108	 คุณอุทัยวรรณ	หาขุน	 	1,000	บาท
109	 คุณสุเมธ	ศิริคุณโชติ	 	1,000	บาท
110	 คุณกัลยกร	ธัญญศิริ	 	1,000	บาท
111	 คุณพงศ์พัฒน์	เป่ียมปัญญาศิลป์	 	1,000	บาท
112	 คุณณภาภัช	เติมมโนธรรม	 	1,000	บาท
113	 พญ.นิสิตา	จึงเจริญสุขย่ิง	 	1,000	บาท
114	 คุณเตือนตา	สุเกียรติกุล	 	1,000	บาท
115	 คุณสมศักดิ์	ฉากเขีย	 	1,000	บาท
116	 คุณอรวรรณ์		จันทร์ปะทิว	และครอบครัว	 	1,000	บาท
117	 คุณณัฐวดี		วิวิธเมธีวงศ์	 	1,000	บาท
118	 คุณณัฐสิทธ์ิ	ฟองเขียว	 	1,000	บาท
119	 คุณธนวัฒน์	-	คุณสารัช	เชยพันธ์ุ	 	1,000	บาท
120	 คุณพวงเพ็ญ	เป่ียมทิพย์มนัส	 	1,000	บาท
121	 คุณขวัญศิริ	วรรณชนะ	 	1,000	บาท
122	 คุณทิพาพร	วงศ์สุรสิทธ์ิ	 	1,000	บาท
123	 คุณทิพวัลย์	สวัสดิวัฒน์	 	1,000	บาท
124	 คุณสิรี	จริงจิตร	 	1,000	บาท
125	 คุณรัฐกานต์	ฤทธาคนี	 	1,000	บาท
126	 คุณสมจิต	โสมสิรินาค	 	1,000	บาท
127	 คุณฉันทนา	-	คุณปรัยวันท์	สถิรกุล	 	1,000	บาท
128	 คุณประชา	แสงทองสุข	 	1,000	บาท
129	 คุณกฤษณา	อยู่หลาย	 	1,000	บาท
130	 คุณพนิดา	ชอบวณิชชา	 	1,000	บาท
131	 คุณพยุง	พุ่มพวง	 	1,000	บาท
132	 คุณศุภวรรณ	เฟ่ืองขจรศักดิ์	 	1,000	บาท
133	 คุณสุภาวดี	ล้อทองแท่ง	 	1,000	บาท
134	 คุณพิรพร	คล่องเวสสะ		 1,000	บาท
135	 คุณพรเพ็ญ	เพชรสุขศิริ	 1,000	บาท
136	 อ.สุมาลัย	พาณิชย์กุล	 1,000	บาท
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137	 คุณสุทัศนาภรณ์	วงศ์ตระกูล	 1,000	บาท
138	 กองทุนวิภาวดี	(ส�ารวม)	 1,000	บาท
139	 คุณปุณยวีร์	รพีธนันต์ชัย	 1,000	บาท
140	 ครอบครัวพงษ์ไรพัช	 1,000	บาท
141	 คุณปราณี	ศรีธนากรกุล	เเละครอบครัว	 1,000	บาท
142	 คุณจรัสพร	เกล็ดมณี	 1,000	บาท
143	 คุณวสันต์	-	คุณพัชรีวิญญ์	ผลเจริญ	 1,000	บาท
144	 คุณสุชาติ	-	คุณละมัย	-	คุณสุรัติ	สุวรรณนิกขะ	 1,000	บาท
145	 คุณสรรพวิชญ์	เอี่ยมอ่อน	 	1,000	บาท
146	 คุณพัชรี	ต้ังกอบลาภ	 	1,000	บาท
147	 คุณเบ็ญจา	ศิริรัตน์	 	1,000	บาท
148	 คุณกรรณิการ์	คติวิชชา	 	500	บาท
149	 คุณณรรจนพงศ์	พิมพ์พิณ	และคุณสุวิมล	แต้พานิชเจริญ			 	500	บาท
150	 คุณราเชนทร์	ธัญญาผล	 	500	บาท
151	 คุณอนุธิดา	วงศ์เล็ก	 	500	บาท
152	 คุณนงเยาว์	คุณานพรัตน์	 	500	บาท
153	 คุณเพ็ญจันทร์	-	คุณรุ่งโรจน์	-	คุณชมพูนุช	-	คุณแคทลียา	บุญผูก	 	500	บาท
154	 คุณราเชนทร์		-	คุณสายสมร	-	คุณสุทธิรัตน์	รัตนโรจนากุล	 	500	บาท
155	 คุณสมโภชน์	อินแบน	 	500	บาท
156	 คุณปาลิตา	ญาติรักษ์	 	500	บาท
157	 คุณเบญจมาส	จอนใจตรง	 	500	บาท
158	 แม่ชีธนภัทร	รักประดิษฐ์	อุทิศใหัแม่เพลิน	ณ	นคร		 	500	บาท
159	 คุณสุวิทย์	-	คุณทัศนีย์	กอปรวิริยะกิจ			 	500	บาท
160	 คุณนฤมล		สุพละเศรษฐ์	และคุณนภา	แซ่ฉ่ัว		 	500	บาท	
161	 คุณรัชนีกรณ์	วิจิตรสาร		 	500	บาท
162	 คุณดวงใจ	ล้ิมสกุล	 	500	บาท
163	 คุณสมพิศ	ศรีรัตน์	 	500	บาท
164	 คุณเฉิดโฉม	กะลัมพะเหติ		 	500	บาท
165	 คุณสุปราณี	ศรีประทีนรัตน์	 	500	บาท
166	 คุณชวนพิศ	นวลงาม	 	500	บาท
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167	 คุณกชวรรณ	ศรีสหการ	 	500	บาท
168	 คุณนิตย์	น่ิมสิทธิกุล	 	500	บาท
169	 คุณเสาวนีย์	พงศกรเสถียร	 	500	บาท
170	 คุณกนกนันท์	โสวัฒนสกุล	 	500	บาท
171	 คุณอณัญญา	-	ด.ช.	เลโอ	ฟรอช	 	500	บาท
172	 คุณรัตตินันท์	วิชชุเกรียงไกร	 	500	บาท
173	 คุณกฤดาภรณ์	เจริญวงศ์	 	500	บาท
174	 คุณจงรักษ์	เพ่ิมมงคล	 	500	บาท
175	 คุณกาญจนา	วิวัฒน์เจริญ	 	500	บาท
176	 คุณอารีย์	จันทร์ชีวะ	 	500	บาท
177	 คุณอารยา		ชุมสาย	ณ	อยุธยา	 	300	บาท
178	 คุณฤทศ	วงษ์หงษ์	 	300	บาท
179	 คุณศุภรานันท์	รองส�าลี	 	300	บาท
180	 คุณวาริน	สุรีย์เหลืองขจร		 	300	บาท	
181	 คุณวัชรี	พุฒชาต	 	300	บาท
182	 คุณอรพินท์	วิศวางกูร	 	300	บาท
183	 อ.เสาวภา	สุปการ	 	300	บาท
184	 คุณจันทร์ฉาย	นามจันทร์ทึก	 	200	บาท
185	 คุณปิยวรรณ์	ปิยศรีภิรมย์	 	200	บาท
186	 คุณระวีวรรณ	หลวงราช	 	200	บาท
187	 คุณเกื้อกูล	เหล่าวัฒนพงษ์	 	200	บาท
188	 ท่านรตน	ธัมมเมธา		 	200	บาท
189	 คุณอังคณา	ปาริสุทธ์ิ	 	200	บาท
190	 คุณจตุพร	สิริกวินกิจ	 	200	บาท
191	 คุณพรรณวดี	สายวงศ์	 	200	บาท
192	 คุณเบญญาภา	หาญญานันท์	 	200	บาท
193	 คุณสุกัญญา	จรูญย่ิงยง	 	200	บาท
194	 คุณสุภาภรณ์	จรูญย่ิงยง		 	200	บาท
195	 คุณสุมนทา	ทับทิม(ตะ)	 	200	บาท
196	 คุณวิชยา	สุคนธมาลี	 	200	บาท
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197	 คุณขนิษฐา	เฮงประสิทธ์ิ	 	200	บาท	
198	 คุณสมศักดิ์	จรรโลงวิทยา	 	108	บาท
199	 คุณสมพร	นิจภากร	 	100	บาท
200	 คุณปัทมา	แก้วเณร		 	100	บาท
201	 แม่โก	 	100	บาท
202	 คุณศิลป์ชัย	จารุศิริเวช	 	100	บาท
203	 คุณปณิสรา	งามบุญ	 	100	บาท
	 รวมยอดเพ่ือพิมพ์หนังสือธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์	 804,828	บาท

3. กลุ่มสายบุญวัดสุทธาโภชน์
1	 คุณอานนท์	คุณศรีนิล	เพ็ชรน้อย	พร้อมบุตรและธิดา	 10,000	บาท
2	 คุณส�ารวล	คุณเฉลิม	วันเจียม	และครอบครัว	คุณวัชโรภาค	คุณวัลวิภา	วันเจียม	
	 และครอบครัว	คุณอโณทัย	วันเจียม	 5,700	บาท
3	 คุณสาวกิมไน้	ประเสริฐสุโข,	คุณอเนก	คุณถวัลย์อนันตทิพยเมธี	และครอบครัว	
	 คุณวิชา	คุณเจริญพร	เลิศกิจคุณานันท์	และครอบครัว	 5,000	บาท
4	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 4,500	บาท
5	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 3,870	บาท
6	 คุณแม่ขวัญ	ย้ิมเย้ือน	 3,000	บาท
7	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม		 3,000	บาท
8	 คุณวิลาส	คุณจิตติพร	บุษปนิกรกุล	และครอบครัว	 2,000	บาท
9	 คุณอนงค์	จันทปัญญา	และครอบครัว	 1,200	บาท
10	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 1,200	บาท
11	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 1,200	บาท
12	 พระอัสสนี	อสฺสรสีโล	 1,000	บาท
13	 พระมนต์ธร	จารุธมฺโม	 1,000	บาท
14	 ครอบครัว	คุณวสมาน	สีน�้าเงิน	 1,000	บาท
15	 พระบุญเรือง	านวโร	 1,000	บาท
16	 ครอบครัว	คุณโสนน้อย	สีน�้าเงิน	 1,000	บาท
17	 ครอบครัว	คุณโนรี	ลาวเกษม	 1,000	บาท
18	 ครอบครัว	คุณธานินทร์	ลาวเกษม	 1,000	บาท
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19	 ครอบครัว	คุณพ่อสุด	และคุณแม่ประไพร	ชีชนะ	 1,000	บาท
20	 ครอบครัว	คุณจิตราภรณ์	ศิริเศรษฐ	 1,000	บาท
21	 คุณดวงพร	และเพ่ือนร่วมงาน	 1,000	บาท
22	 พระสมยศ	กนฺตสีโล	 1,000	บาท
23	 คุณพัฒนา	และครอบครัว	 1,000	บาท
24	 คุณทวี	คุณศรีเวียง	ย้ิมเย้ือน	และครอบครัว	 1,000	บาท
25	 คุณก�าไลทอง	คุณสะอิ้ง	จ�าเริญ	 1,000	บาท
26	 คุณเฉลิมเกียรติ	คุณนิชาภา	จ�าเริญ,	คุณเน้ือทิพย์	ช้างเงิน	 1,000	บาท
27	 คุณสน	ลาวเกษม	 1,000	บาท
28	 คุณนาฏอารี	คุณจันทรา	คุณนิโลบล	คุณคุณานนท์	ระย้า	และคุณอานนท์
	 ด.ช.	อริยะ	รัตนธรรม	คุณวรางค์รัตน์	วงค์ภักดี	 1,000	บาท
29	 คุณสงวน	คุณหลักเมือ	การะเกตุ	และครอบครัว	 1,000	บาท
30	 คุณล�าดวน	สมัครามัญ	และคุณกรรณิกา	ภัทรพรรณ	 1,000	บาท
31	 คุณสมศักดิ์	ลาวเกษม	และคุณเพลินตา	แป้งหอม	 1,000	บาท
32	 คุณสุรชัย	คุณนันทิชา	ด.ช.วณัฐพงศ์	ด.ญ.	อรณิชชา	อยูเย็น	 1,000	บาท
33	 พนักงานบริษัทกุลธรเคอร์บ้ี	จ�ากัด	แผนก	EPPC,	EPMC	 285	บาท
34	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 500	บาท
35	 ครอบครัว	เด็กหญิง	อนามิกา		ทาวัน	 200	บาท
36	 นางสาวกนกวรรณ	ฉายสุริยะ	และครอบครัว	 200	บาท
37	 นาวาเอก(พิเศษ)	ธรรมรงค์	คุณหอม	พร้อมครอบครัว	 2,000	บาท
38	 วัดสุทธาโภชน์	 35,145	บาท
	 รวมสายบุญวัดสุทธาโภชน์		 100,000	บาท

4. กลุ่มสายบุญวันงานฉลองหนังสือรูปสิทธิทีปนี
1.	 คุณกมลวัลย์	เมฆปราสีนต์	 200	บาท
2.	 คุณอุ่นเรือน	เทียมศักดิ์	 5,000	บาท
3.	 คุณเสาวลักษณ์	จ�าลองลักษณ์	 200	บาท
4.	 คุณกาญจนา	วิวัฒน์เจริญ	 300	บาท
5.	 น.ท.	วิเชียร	พงษ์สกุล	 300	บาท
6.	 คุณสมทรง	ธนุบรรพ์	 300	บาท
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7.	 คุณโรจนา	โกวิทวัฒนพงศ์	 500	บาท
8.	 คุณอัมรา	โกวิทวัฒนพงศ์	 1,000	บาท
9.		 คุณสุพาณี	สุพงศ์พัฒนกิจ	 1,000	บาท
10.	 แม่ชีกฤตพร	กิ่งแก้วและ	คณะพระอภิธรรม	 5,000	บาท
11.	 แม่ชีธนัสพร	พุฒภิบูรณ์	 1,300	บาท
12.	 อ.หนูนา	-	คุณศิริรัตน์	วุฒิพงศ์ไพศาล	 2,000	บาท
13.	 คุณสุวิทย์	ปิยธมฺโม	 1,000	บาท
14.	 คุณอินทิรา	วงกะวัน	 1,000		บาท
15.	 คุณพรกมล	โตรุ่ง	 1,000	บาท
16.	 คุณอัจฉริยา	เกตุทัต	 2,000	บาท
17.	 คุณอาภากร	จันทร์ศรีทอง	 200	บาท
18.	 คุณทองดี	กิจจะ	 200	บาท
19.	 คุณจุฑามาศ	อินจันทร์	-	คุณมณี	คุณกัญญา	จันทร์ก�าเนิด	คุณเสน่ห์	โมนะ	 1,000	บาท
20.	 คุณไพศาล	ฆโนทัย	 80	บาท
21.	 คุณวีณา	คิ้วงามพร้ิง	 200	บาท
22.	 คุณพุฒิพิชฌา	เรืองชัยนันท์	 200	บาท
23.	 คุณธีระ	อยู่เล็ก	 500	บาท
24.	 คุณบัวลม	วิทยานนท์	 100	บาท
25.	 คุณสุรางค์	ด�ารงธนสมบัติ	 100	บาท
26.	 คุณนวลยง	โชติวิเชียร	 300	บาท
27.	 คุณสมศักดิ์	เขษมกิจขจร	 200	บาท
28.	 คุณธนพร	ธีรพลาสุข	 100	บาท
29.		 คุณสุวิมล		แซ่ต้ัง		 100	บาท
30.		 คุณจิดาภา	-	ศิวพงษ์		นิลประพันธ์	 150	บาท
31.		 ดวงจันทร์		เพชร์น้อย	 	70	บาท
32.		 คุณปรีดา			 	200	บาท
33.		 คุณประชา		อ�าท้าว		 100	บาท
34.		 ไม่ระบุช่ือ		 40	บาท
35.		 คุณสวิน		คิดนุนาม			 500	บาท
36.		 พลโททวีป		แสงกล้า		 1,000	บาท
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37.		 แม่ชีนันทนัช	-	น.ส.อศิราพร	อัศดรศักดิ์		 1,000	บาท
38.		 คุณสมคิด	และเพ่ือน	ๆ	อาภิธรรมมิกมัชฌิมโท		 1,160	บาท
39.		 คุณวัลย์ลดา	อัศวศิริเลิศ		 2,000	บาท
40.		 คุณสุดา	อุบลรัตน์		 500	บาท
41.		 คุณจิราภา	จิระพงษ์		 500	บาท
42.		 คุณนันทพร	-	คุณวลัยพร	-	คุณศรีวรรณี	วุฒิวงศ์ไพศาล		 600	บาท
43.		 คุณสุรเชษฐ์	วินิยกุล		-	คุณศศิวรรณ		 1,000	บาท
44.		 คุณพรรณี	หุณฑนะเสรี	 	200	บาท	
45.		 คุณปราณี	ซ้ึงสัมปทาน		 1,000	บาท
46.		 คุณภูมิชนัตถ์	เรืองชัยนันต์		 1,000	บาท
47.		 พ.ญ.เชาวรี	อัชนันท์	และครอบครัว		 1,000	บาท
48.		 คุณทวีพร	พิชิตพรชัย		 500	บาท
49.		 คุณจรวย	-	จินตนา	-	อรรถนนท์	วงศ์เหลือง		 300	บาท
50.		 คุณถาวร	แพงค�ารัก		 100	บาท
51.		 คุณสุวรรณา	บุณยเกียรติ			 500	บาท
52.		 คุณอภิศักดิ์	-	คุณเรวดี		โชวใจมีสุข	และครอบครัว		 10,000	บาท
53.		 คุณอณิชา	ไพศาลอุทัยกุล	 	500	บาท
	 รวมปัจจัยวันงานฉลองหนังสือรูปสิทธิทีปนี	 49,300	บาท

สรุปปัจจัยเพื่อพิมพ์หนังสือจากสายบุญต่างๆ ดังนี้
1	 กลุ่มสายบุญวัดจากแดง	 204,170	บาท
	 	 100	US$
2	 กลุ่มสายบุญคุณเสริมสุข	ปัทมสถาน	 804,828	บาท
3	 กลุ่มสายบุญวัดสุทธาโภชน์	 100,000	บาท
4	 กลุ่มสายบุญวันงานฉลองหนังสือรูปสิทธิทีปนี	 49,300	บาท
	 รวมปัจจัยท�าบุญพิมพ์หนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์	ภาค	๑”	 	1,158,288	บาท
	 	 100	US$

วันอาทิตย์ที่	๒๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑
อนุโมทนา		สาธุ		สาธุ		สาธุ
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