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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
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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

 หนังสือธัมมปทัฏฐกถ� หรือ ธรรมบทอรรถกถ� เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้�เร่ือง
ม�จ�กพระไตรปิฎก โดยเฉพ�ะพระค�ถ� เป็นพระพุทธพจน์ปร�กฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 
๒๕ ขุททกนิก�ย มีทั้งหมด ๔๒๓ ค�ถ� มี ๒๖ วรรค ๓๐๒ เร่ือง ดังน้ี
 ๑. ยมกวรรค มี ๑๔ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๑
 ๒. อัปปม�ทวรรค มี  ๙  เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๒
 ๓. จิตตวรรค มี  ๙  เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๒
 ๔. ปุปผวรรค มี ๑๒ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๓
 ๕. พ�ลวรรค มี ๑๕ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๓
 ๖. ปัณฑิตวรรค มี ๑๑ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๔
 ๗. อรหันตวรรค มี ๑๐ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๔
 ๘. สหัสสวรรค มี ๑๔  เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๔
 ๙. ป�ปวรรค มี ๑๒ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๕
 ๑๐. ทัณฑวรรค มี ๑๑ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๕
 ๑๑. ชร�วรรค มี  ๙ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๕
 ๑๒. อัตตวรรค มี ๑๐ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๖
 ๑๓. โลกวรรค มี ๑๑ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๖
 ๑๔. พุทธวรรค มี  ๙ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๖
 ๑๕. สุขวรรค มี  ๘ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๖
 ๑๖. ปิยวรรค มี  ๙ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๖
 ๑๗. โกธวรรค มี  ๘  เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๖
 ๑๘. มลวรรค มี ๑๒ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๗
 ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค มี ๑๐ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๗
 ๒๐. มัคควรรค มี ๑๐ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๗
 ๒๑. ปกิณณกวรรค มี  ๙ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๗
 ๒๒. นิรยวรรค มี  ๙ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๗
 ๒๓. น�ควรรค มี  ๘ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๗



(2) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

 ๒๔. ตัณห�วรรค มี ๑๒ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๘
 ๒๕. ภิกขุวรรค มี ๑๒ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๘
 ๒๖. พร�หมณวรรค มี ๓๙ เร่ือง ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๘ 

 ธรรมบทอรรถกถ� เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้�เร่ืองม�จ�กพระไตรปิฎก มีก�ร
กล่�วถึงบุคคล และสถ�นที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง เป็นต้น ซ่ึงจะแตกต่�งจ�กพระสูตรทั่วๆ ไป 
ตรงที่พระสูตรจะเน้นเน้ือห�ของพระธรรมม�ต้ังเป็นช่ือ เช่น อ�ทิตตปริย�ยสูตร ตรัสแสดง
เร่ืองกิเลสมี ร�คะ โทสะ โมหะเป็นต้น ซ่ึงเปรียบเหมือนกับไฟที่เผ�ไหม้ทำ�ให้ร้อน ส่วนช่ือ
เร่ืองในธรรมบทอรรถกถ� จะใช้ช่ือบุคคลที่เป็นตัวเอก ม�ต้ังเป็นช่ือเร่ืองต่�งๆ เช่นเร่ืองพระ
จักขุบ�ลเถระ เร่ืองมัฏฐกุณฑลีม�ณพ เร่ืองพระติสสเถระเป็นต้น และมีเร่ืืองซำ้�กันอยู่หล�ย
เร่ือง เป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่พูดถึงคนละประเด็นกัน พระพุทธองค์ก็ตรัสพระค�ถ�ต่�งกัน
ไป ท่�นผู้เรียบเรียง คือ พระพุทธโฆสะ ก็แยกเป็นเร่ืองใหม่อีกเร่ืองหน่ึงต่�งห�ก

 หนังสือ “ธรรมบทอรรถกถ�แปลและสัมพันธ์” เล่มน้ี จัดพิมพ์เป็นวรรคละหน่ึงเล่ม 
แต่ถ้�วรรคไหนมีเน้ือห�ม�ก เช่น ยมกวรรค ก็จะแยกเป็น ๓ เล่ม เน้ือห�ทั้งหมดมีประม�ณ 
๑,๖๐๐ กว่�หน้� ซ่ึงหน�ม�กเกินไป จึงควรแยกพิมพ์ เพ่ือคว�มสะดวกในก�รนำ�ไปศึกษ� อีก
หน่ึงวรรคคือ อัปปม�ทวรรค เฉพ�ะเร่ืองแรก คือ เร่ืองพระน�งส�ม�วดี ก็มีเน้ือห�ม�ก ก็ควร
แยกออกเป็นอีกเล่มต่�งห�ก และอีกวรรคหน่ึงคือ พร�หมณวรรค ก็มีเน้ือห�ม�กเช่นเดียวกัน 
ก็ควรแยกพิมพ์เป็น ๒ เล่ม ซ่ึงค�ดว่�ถ้�เสร็จทั้งหมด ๘ ภ�ค จะได้หนังสือจำ�นวน ๓๐ เล่ม

 หนังสือเล่มน้ี ใช้ช่ือว่� “ธรรมบทอรรถกถ�แปลและสัมพันธ์” มิได้หม�ยคว�มว่�มีเพียง 
๒ ประเด็น คือก�รแปลกับก�รสัมพันธ์เท่�น้ัน แต่มีเน้ือห�ส�ระ ๗ ประเด็น ดังน้ีคือ
 ๑. บ�ลีเดิมที่นำ�ม�จ�กหนังสือ “ธมฺมปทฏฺกถ� ภ�ค ๑ - ๘” 
 ๒. ประโยคบ�ลีที่ตัดตกแต่ง
 ๓. แปลยกศัพท์ 
 ๔. แปลโดยอรรถ
 ๕. สัมพันธ์
 ๖. ศัพท์กิิริย�ที่น่�สนใจ ที่เป็นกิริย�คุมพ�กย์ (อ�ขย�ต, กิตก์) และกิริย�ในระหว่�ง 
(กิิริย�กิตก์)
 ๗. วิเคร�ะห์คำ�ศัพท์กิตก์ สม�ส และตัทธิต



คำาช้ีแจง (3)

 โดยหลักในก�รแปล สัมพันธ์ แยกธ�ตุปัจจัยของศัพท์กิริย� และวิเคร�ะห์ศัพท์ 
กิตก์ สม�ส และตัทธิต ดังกล่�ว นำ�ม�จ�กหลักไวย�กรณ์ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจ�กน้ี ก็มีคัมภีร์ธ�ตวัตถสังคหป�ฐะ คัมภีร์ธัมมปทมห�ฎีก� คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถ�ค�ถ�
โยชน� เป็นต้น

 วัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�หนังสือ “ธรรมบทอรรถกถ�แปลและสัมพันธ์” มีดังน้ี
  - เพ่ืออนุเคร�ะห์นักเรียนใหม่ โดยแสดงประโยคบ�ลีตัดตกแต่งและแปลยกศัพท์
  - เพ่ืออนุเคร�ะห์นักเรียนที่กำ�ลังฝึกแปลโดยอรรถ และฝึกสัมพันธ์
  - เพ่ืออนุเคร�ะห์ผู้ศึกษ�ที่สนใจต้องก�รทร�บเหตุผลในก�รแปลคว�มหม�ยของ
คำ�ศัพท์ โดยมีก�รแยกธ�ตุปัจจัยและวิเคร�ะห์คำ�ศัพท์ต่�งๆ

อธบิำยกำรเรยีกชื่อสัมพันธ์ในประโยคต่ำงๆ
 หนังสือ “ธรรมบทอรรถกถ�แปลและสัมพันธ์” เล่มน้ี ใช้หลักก�รแปลและสัมพันธ์
ต�มคัมภีร์ไวย�กรณ์ปทรูปสิทธิ ซ่ึงเป็นคัมภีร์ในส�ยกัจจ�ยนะ ฉะน้ัน จะมีอยู่บ้�งที่แปลและ
สัมพันธ์แตกต่�งจ�กที่นิยมในปัจจุบัน ส่วนไหนที่ไม่ขัดกับหลักไวย�กรณ์ปทรูปสิทธิ ก็จะแปล
และสัมพันธ์ต�มน้ัน แต่ก�รสัมพันธ์บ�งอย่�ง ส�ม�รถเรียกได้หล�ยช่ือ เพ่ือใช้ในก�รเปรียบ
เทียบให้ผู้ศึกษ�ได้เข้�ใจชัดเจนย่ิงข้ึน ก็จะแสดงไว้เพื่อให้เห็นคว�มหล�กหล�ย เช่นเป็น
ประธ�นในประโยคกัตตุว�จก จะเรียกช่ือสัมพันธ์ว่� สยกัตต� บ้�ง สุทธกัตต� บ้�ง ปกติกัตต� 
บ้�ง อภิหิตกัตต� บ้�ง หรือ สัปปธ�นกัตต� บ้�ง เป็นต้น ซ่ึงเป็นช่ือสัมพันธ์ของบทที่ทำ�หน้�ที่
เป็นประธ�นในประโยคกัตตุว�จก ส�ม�รถเรียกช่ือสัมพันธ์ได้หล�ยช่ือ ดังตัวอย่�งต่อไปนี้ 

 สัมพันธ์ว่� “สยกัตตา” เป็นประธ�นในประโยคกัตตุว�จก ใช้อธิบ�ยเพ่ือเทียบเคียง
กับประโยคเหตุกัตตุว�จก
 เช่น   สูโท    โอทนำ    ปจติ.    กัตตุว�จก 
   สยกัตต� อวุตตกัมมะ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก
   สูโท อ.พ่อครัว  ปจติ ย่อมหุง  โอทนํ ซ่ึงข้�วสุก ฯ    

   ส�มิโก   สูทำ    โอทนำ    ป�เจติ.  เหตุกัตตุว�จก 
   เหตุกัตต� ก�ริตกัมมะ อวุตตกัมมะ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก
   สามิโก อ.เจ้�น�ย  สูทํ ยังพ่อครัว  ปาเจติ ย่อมให้หุง  โอทนํ ซ่ึงข้�วสุก ฯ
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 เรียกช่ือสัมพันธ์ว่� “สุทธกัตตา” ใช้เพ่ืออธิบ�ยในกรณีที่กัตต�มิใช่บุคคลหรือสัตว์ 
แต่เป็นวัตถุหรือน�มธรรม ซ่ึงทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในประโยคกัตตุว�จก
 เช่น  สำโยโค   ช�ยเต.      กัตตุว�จก 
   สุทธกัตต� อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก
   สํโยโค อ.ก�รประกอบ  ชายเต ย่อมเกิดข้ึน ฯ
   ประโยคน้ี คำ�ว่� “สำโยโค” เป็นกัตต� เป็นสักว่�กัตต� แต่ไม่ส�ม�รถที่จะทำ�
กิริย�ก�รเกิดได้จริงๆ 

 เรียกช่ือสัมพันธ์ว่� “ปกติกัตตา” ใช้เทียบในกรณีที่มีวิกติกัตต�อยู่ในประโยค เพ่ือ
แยกให้เห็นอย่�งชัดเจนว่� บทไหนเป็นกัตต�เดิม บทไหนเป็นกัตต�ที่เปล่ียนแปลงไปแล้ว
 เช่น  ท�รโก   ส�มเณโร   โหติ.    กัตตุว�จก
   ปกติกัตต� วิกติกัตต� อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก
   ทารโก อ.เด็กช�ย  สามเณโร เป็นส�มเณร  โหติ ย่อมเป็น ฯ

   ตย�  อ�รทฺธวีริเยน ภวิตพฺพำ.   ภ�วว�จก
   ปกติกัตต� วิกติกัตต� กิตบทภ�วว�จก
   /อนภิหิตกัตต�
   ตยา อันท่�น  อารทฺธวีริเยน เป็นผู้มีคว�มเพียรอันปร�รภแล้ว  ภวิตพฺพ ํพึง
เป็น ฯ
   คำ�ว่� “ท�รโก” แปลว่�เด็กช�วบ้�น ส่วนคำ�ว่� “ส�มเณโร” ม�บวชเป็นส�มเณร
ในพระพุทธศ�สน� เปล่ียนภ�วะจ�กเด็กส�มัญ เป็นนักบวชเณรน้อย และอีกหน่ึงตัวอย่�ง คือ 
“ตย�” เป็นปกติกัตต� ส่วน “อ�รทฺธวีริเยน” เป็นวิกติกัตต� ท่�นคนเดิมอ�จจะยังไม่ค่อยขยัน 
แล้วต่อม�เปล่ียนเป็นคนขยันในก�รศึกษ�หรือปฏิบัติธรรม เม่ือได้กำ�ลังใจที่ดี

 ก�รเรียกช่ือสัมพันธ์ว่� “อภิหิตกัตตา” หรือ “อนภิหิตกัตตา” ใช้เทียบเพ่ืออธิบ�ยบท 
กัตต�ที่ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�น กับมิได้ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในประโยค โดยประโยคกัตตุว�จก 
บทกัตต�เรียกว่� “อภิหิตกัตต�” กัตต�ที่ถูกกล่�วไปแล้ว (ได้แก่กิริย�อ�ขย�ตหรือกิริย�กิตก์ที่
ทำ�หน้�ที่เป็นกิริย�คุมพ�กย์เป็นกััตตุเสียเองแล้ว) บทน�มซ่ึงทำ�หน้�ที่เป็นกัตต� ต�มปกติจะ
ต้องประกอบด้วยตติย�วิภัตติ แต่เม่ือกิริย�กล่�วกัตต�ไปแล้ว บทน�มเองก็ไม่ต้องทำ�หน้�ที่ 
แต่ให้ลงวิภัตติสำ�รอง คือปฐม�วิภัตติ เพ่ือรักษ�บท ในกรณีน้ีจะเข้�ใจชัดเจนได้ ต้องศึกษ�
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กิริย�อ�ขย�ตหรือกิตก์ และก�รก ซ่ึงอธิบ�ยอรรถของวิภัตติน�มต่�งๆ จึงจะเข้�ใจได้
 เช่น  สูโท    โอทนำ    ปจติ.    กัตตุว�จก
   อภิหิตกัตต� อวุตตกัมมะ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก
   สูโท อ.พ่อครัว  ปจติ ย่อมหุง  โอทนํ ซ่ึงข้�วสุก ฯ

   สูเทน    โอทโน   ปจียเต.    กัมมว�จก
   อนภิหิตกัตต� วุตตกัมมะ อ�ขย�ตบทกัมมว�จก
   โอทโน อ.ข้�วสุก  สูเทน อันพ่อครัว  ปจียเต ย่อมหุง ฯ

   ส�มิโก   สูทำ    โอทนำ    ป�เจติ.  เหตุกัตตุว�จก
   เหตุกัตต� ก�ริตกัมมะ อวุตตกัมมะ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก
   สามิโก อ.เจ้�น�ย  สูทํ ยังพ่อครัว  ปาเจติ ย่อมให้หุง  โอทนํ ซ่ึงข้�วสุก ฯ

   ส�มิเกน   สูโท    โอทนำ    ป�จียเต. เหตุกัมมว�จก
   อนภิหิตกัตต� วุตตกัมมะ อวุตตกัมมะ อ�ขย�ตบทเหตุกัมมว�จก
   สูโท อ.พ่อครัว  สามิเกน อันเจ้�น�ย  ปาจียเต ย่อมให้หุง  โอทนํ ซ่ึงข้�วสุก ฯ 

   มย�    อปฺปม�เทน   ภวิตพฺพำ.   ภ�วว�จก
   อนภิหิตกัตต� วิกติกัตต� กิตบทภ�วว�จก
   /ปกติกัตต�
   มยา อันข้�พเจ้�  อปฺปมาเทน เป็นผู้ไม่ประม�ท  ภวิตพฺพ ํพึงเป็น ฯ

 ส่วนเรียกช่ือสัมพันธ์ว่� “สัปปธานกัตตา” กัตต�ที่มีตัวเองเป็นใหญ่เป็นประธ�น ใช้
เทียบกับประโยคเหตุกัตตุว�จก ที่มีบุคคลอื่นเป็นใหญ่ เป็นผู้สั่ง บังคับ หรือขอร้องให้ทำ�
 เช่น  สตฺถ�  ธมฺมำ    เทเสติ.    กัตตุว�จก
   สัปปธ�นกัตต� อวุตตกัมมะ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก
   สตฺถา อ.พระศ�สด�  เทเสติ ย่อมทรงแสดง  ธมฺม ํซ่ึงธรรม ฯ

   ภิกฺขู  สตฺถ�รำ  ธมฺมำ  เทส�เปติ. เหตุกัตตุว�จก
   เหตุกัตต� ก�ริตกัมมะ อวุตตกัมมะ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก
   ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สตฺถารํ ทูลยังพระศ�สด�  เทสาเปติ ย่อมให้ทรงแสดง  
ธมฺม ํซ่ึงธรรม ฯ



(6) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

บท ๔ ที่ใช้ในพระบำลี อรรถกถำ และ ฎีกำ
 บทที่ใช้ในภ�ษ�บ�ลีมี ๔ บท คือ น�มบท นิบ�ตบท อุปสัคบท และอ�ขย�ตบท ซ่ึง
ในประโยคหน่ึงๆ จะเป็นประโยคที่ย�วหรือสั้นก็ต�ม เม่ือสรุปแล้วจะมีเพียง ๔ บทดังกล่�วน้ี
เท่�น้ัน ดังน้ี
 ๑. นามบท เป็นบทที่สร้�งม�จ�กกิตก์ (ธ�ตุกับปัจจัย) ก�รนำ�บทที่ลงวิภัตติน�ม
ต้ังแต่ สองบทข้ึนไปม�ย่อเป็นบทเดียวกัน ซ่ึงเรียกว่� “สม�ส” (บทกับบท) และก�รนำ�บทที่ลง
วิภัตตติน�มม�ย่อกับปัจจัย แทนศัพท์ที่ถูกลบทิ้งไป เรียกว่� “ตัทธิต” (บทกับปัจจัย) เม่ือสร้�ง
คำ�ศัพท์ต�มข้ันตอนของแต่ละกัณฑ์เสร็จแล้ว นำ�ม�กระจ�ยต�มวิภัตติน�มในน�มกัณฑ์ และ
แสดงอรรถของวิภัตติน�มในอรรถต่�งๆ มีอรรถกรรมเป็นต้น ซ่ึงแสดงไว้ในก�รกกัณฑ์
 ๒. นิบาตบท เป็นนิบ�ตโดดๆ ไม่ผ่�นก�รสร้�งคำ�ศัพท์ กับนิบ�ตที่ผ่�นก�รสร้�งคำ� 
ม�จ�กสม�ส ตัทธิต และกิตก์ ซ่ึงในไวย�กรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิประมวลไว้ในน�มกัณฑ์ 
 ๓. อุปสัคบท บทน้ีโดยม�กแล้ว จะประกอบกับบทที่เป็นกิริย�บ้�ง น�มบ้�ง ส่วน
ที่แยกอยู่เพียงลำ�พัง มีใช้ไม่ม�กนัก อุปสัคบทน้ีท่�นแสดงไว้ในน�มกัณฑ์เช่นกัน ส่วนชื่อ
สัมพันธ์ของอุปสัคที่แยกอยู่เป็นเอกเทศ มีแสดงไว้ในก�รกกัณฑ์ที่เกี่ยวกับ “กัมมัปปวจนียะ”
 ๔. อาขยาตบท เป็นบทกิริย� ซ่ึงทำ�หน้�ที่เป็นกิริย�คุมพ�กย์ ที่ระบุว่�ประโยคน้ี
เป็นประโยคอะไร กัตตุว�จก หรือกัมมว�จกเป็นต้น แสดงไว้ในอ�ขย�ตกัณฑ์

แหล่งที่มำของชื่อสัมพันธ์
 สำ�หรับช่ือที่นำ�ม�ใช้เรียกช่ือสัมพันธ์ในหนังสือ “ธรรมบทอรรถกถ�แปลและสัมพันธ์” 
เล่มน้ี นำ�ม�จ�กไวย�กรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิโดยม�ก แต่ก็มีอยู่บ้�งที่นำ�ม�จ�กคัมภีร์อื่นๆ 
เน่ืองจ�กคัมภีร์ปทรูปสิทธิ เป็นคัมภีร์ไวย�กรณ์ใหญ่ ขน�ดป�นกล�ง ฉะน้ัน หลักก�รบ�ง
อย่�งอ�จจะข�ดตกบกพร่องไปบ้�ง จึงจำ�เป็นที่จะต้องนำ�ม�จ�กแหล่งอื่นๆ เพ่ือเติมเต็มให้
สมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยช่ือเรียกสัมพันธ์นำ�ม�จ�กกัณฑ์ต่�งๆ ในคัมภัร์ปทรูปสิทธิ ดังน้ี
 ๑. นิบ�ต ช่ือสัมพันธ์ของนิบ�ตบท นำ�ม�จ�กน�มกัณฑ์
 ๒. น�ม ช่ือสัมพันธ์ของน�มบท นำ�ม�จ�กก�รกกัณฑ์ 
 ๓. กิริย�อ�ขย�ต ช่ือสัมพันธ์ของอ�ขย�ตบท นำ�ม�จ�กอ�ขย�ตกัณฑ์
 ๔. กิริย�กิตก์ กลุ่มกิริย�กิตก์ ไม่ว่�จะเป็นกิริย�คุมพ�กย์ หรือกิริย�ในระหว่�งก็ดี 
นำ�ม�จ�กกิพพิธ�นกัณฑ์ ส่วนที่เป็นน�มกิตก์ จะใช้หลักสัมพันธ์ในก�รกกัณฑ์
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ชื่อสัมพันธ์ที่แตกต่ำงมีบ้ำง
         บาลีสนามหลวง	 	 	 	 ปทรูปสิทธิ

- สยกัตต�  - สุทธกัตต�, ปกติกัตต�, อภิหิตกัตต�,
     สัปปธ�นกัตต�, สยกัตต�
- ภินน�ธ�ระ สัตตมีวิภัตติที่สัมพันธ์เข้�กับน�ม  - อ�ธ�ระทั้ง ๔ ประเภท เช่น วิสย�ธ�ระ
- อ�ธ�ระ นิบ�ตที่ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ  - อ�ธ�ระทั้ง ๔ ประเภท เช่น วิสย�ธ�ระ
- อวุตตกัมมะ แปลว่� “ซ่ึง...”  - สัมป�ปุณียกัมมะ กรรมที่ถูกถึงหรือ 
     ถูกบรรลุ แปลว่� “ซ่ึง...” หรือ “สู่...”

ศัพท์ที่แปลและสัมพันธ์ต่ำงกัน
 ในที่ประกอบด้วย สห, สทฺธึ, สมำ, น�น�, วิน�, อลำ และกึศัพท์ เป็นต้น ลงตติย�วิภัตติ 
ด้วยสูตรว่� “สห�ทิโยเค  จ” (สูตรที่ ๒๙๖)
 เช่น  กึ  เม  ฆราวาเสน.  
   กึ		(ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  ฆราวาเสน ด้วยก�รอยู่ในเรือน  เม แก่เร� ฯ
   กึ วิเสสนะของ ปโยชนำๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปท�นใน ปโยชนำ  ฆร�ว�เสน  
ตติย�วิเสสนะใน ปโยชนำ ฯ

   อลำ  เต  อิธ  วาเสน.  
   อลํ อ.พอละ  วาเสน ด้วยก�รอยู่  อิธ		(าเน) ในที่น้ี  เต แก่ท่�น ฯ
   อลำ ปฏิเสธลิงคัตถะ  เต สัมปท�นใน อลำ  อิธ วิเสสนะของ �เนๆ วิสย�ธ�ระใน 
ว�เสนๆ ตติย�วิเสสนะใน อลำ ฯ

 ในที่ประกอบด้วย อลำ และกึศัพท์ ในอรรถปฏิเสธ ลงจตุตถีวิภัตติ ด้วยสูตรว่� “สิล�ฆ-
หนุ�สปธ�รปิหกุธทุหิสฺโสสูยร�ธิกฺขปจฺจ�สุณอนุปติคิณปุพฺพกตฺต�โรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถ�ล- 
มตฺถมฺ�น�ทรปฺป�ณินิ  คตฺยตฺถกมฺมนิ  อ�สีสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ  จ” (สูตรที่ ๓๐๓)
 เช่น  กึ  เม  ฆร�ว�เสน.  
   กึ		(ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  ฆราวาเสน ด้วยก�รอยู่ในเรือน  เม แก่เร� ฯ
   กึ วิเสสนะของ ปโยชนำๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปท�นใน ปโยชนำ  ฆร�ว�เสน  
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ตติย�วิเสสนะใน ปโยชนำ ฯ

   อลำ  เต  อิธ  ว�เสน.  
   อลํ อ.พอละ  วาเสน ด้วยก�รอยู่  อิธ		(าเน) ในที่น้ี  เต แก่ท่�น ฯ
   อลำ ปฏิเสธลิงคัตถะ  เต สัมปท�นใน อลำ  อิธ วิเสสนะของ �เนๆ วิสย�ธ�ระใน 
ว�เสนๆ ตติย�วิเสสนะใน อลำ ฯ

 ในที่ประกอบด้วย รุชธ�ตุ เรียกห�บทน�มที่ประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ สูตรว่� “ยสฺส  ว�  
ปริคฺคโห  ตำ  ส�มี” (สูตรที่ ๓๑๖ หน้� ๑๕๑) 
 เช่น  ตสฺส  โรโค  อุปฺปชฺชติ.   
   โรโค อ.โรค  ตสฺส		(ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลน้ัน  อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดข้ึน ฯ
   โรโค สุทธกัตต�ใน อุปฺปชฺชติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ตสฺส วิเสสนะของ 
ปุคฺคลสฺสๆ ส�มีสัมพันธะใน โรโค ฯ

 ในที่ประกอบด้วย วสธ�ตุ ที่มี อุปอุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้� ลงทุติย�วิภัตติในอรรถ 
สัตตมีวิภัตติ ด้วยสูตรว่� “ตติย�สตฺตมีนฺจ” (สูตรที่ ๒๙๐ หน้� ๑๓๐-๑) 
 เช่น  อคารํ  อชฺฌ�วสติ.   
   (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อชฺฌาวสติ ย่อมอยู่  อคารํ ในเรือน ฯ
   ปุคฺคโล สุทธกัตต�ใน อชฺฌ�วสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อค�รำ ทุติย�วิสย�-
ธ�ระใน อชฺฌ�วสติ ฯ

   ปถวึ  อธิเสสฺสติ   
   (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อธิเสสฺสติ จักนอนทับ  ปถวึ บนแผ่นดิน ฯ
   ปุคฺคโล สุทธกัตต�ใน อธิเสสฺสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปถวึ ทุติย�วิสย�-
ธ�ระใน อธิเสสฺสติ ฯ

 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่แสดงก�ลเวล� จะใช้วิภัตติอยู่ ๓ วิภัตติ คือ ทุติย�, ตติย�  
และสัตตมีวิภัตติ ลงทุติย�ในอรรถสัตตมี ด้วยสูตรว่� “ตติย�สตฺตมีนฺจ” (สูตรที่ ๒๙๐ หน้� 
๑๓๐) เช่น  เอกำ  สมย ํ ภคว� ... 
  เอกํ  สมย ํในสมัยหน่ึง  ภควา อ.พระผู้มีพระภ�ค ... ฯ
   เอกำ วิเสสนะของ สมยำๆ ทุติย�ก�ลสัตตมี  ภคว� สุทธกัตต�...ฯ
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 ลงตติย�ในอรรถสัตตมี หลังศัพท์ที่กล่�วก�ลเวล� ระยะท�ง ทิศ และสถ�นที่เป็นต้น 
ด้วยสูตรว่� “สตฺตมฺยตฺเถ  จ” (สูตรที่ ๒๙๘ หน้� ๑๓๕)
 เช่น  เตน  สมเยน...    
   เตน		สมเยน ในสมัยน้ัน ... ฯ
   เตน วิเสสนะของ สมเยนๆ ตติย�ก�ลสัตตมี... ฯ

   เยน  ภคว�,  เตนุปสงฺกมิ.  
   ภควา อ.พระผู้มีพระภ�ค  (วิหรติ) ย่อมประทับอยู่  เยน		(ทิสาภาเคน) ใน
ส่วนแห่งทิศใด, (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อุปสงฺกมิ เข้�ไปเฝ้�แล้ว  เตน		(ทิสาภาเคน) ในส่วน
แห่งทิศน้ัน ฯ
   ภคว� สุทธกัตต�ใน วิหรติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เยน วิเสสนะของ ทิส�- 
ภ�เคนๆ ตติย�วิสย�ธ�ระใน วิหรติ,  ปุคฺคโล สุทธกัตต�ใน อุปสงฺกมิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
เตน วิเสสนะของ ทิส�ภ�เคนๆ ตติย�วิสย�ธ�ระใน อุปสงฺกมิ ฯ

 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่�เสื่อมและกลัว ลงฉัฏฐีในอรรถปัญจมี ด้วยสูตรว่� 
“ทุติย�ปฺจมีนฺจ” (สูตรที่ ๓๑๘ หน้� ๑๕๒) บ�ลีสน�มหลวง จะแปลว่� “ต่อ” สัมพันธ์ว่� 
“สัมปท�น” แต่ในหนังสือเล่มน้ี จะแปลและสัมพันธ์ต�มคัมภีร์ปทรูปสิทธิ 
 เช่น  สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฺฑสฺส. 
   (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  ตสนฺต ิย่อมสะดุ้ง  ทณฺฑสฺส แต่อ�ชญ�ฯ
   สพฺเพ วิเสสนะของ สตฺต�ๆ สุทธกัตต�ใน ตสนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
ทณฺฑสฺสๆ ฉัฏฐีอป�ท�นใน ตสนฺติ ฯ

   สพฺเพ  ภ�ยนฺติ  มจฺจุโน. 
   (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  ภายนฺติ ย่อมกลัว  มจฺจุโน แต่คว�มต�ยฯ
   สพฺเพ วิเสสนะของ สตฺต�ๆ สุทธกัตต�ใน ภ�ยนฺติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  
มจฺจุสฺสๆ ฉัฏฐีอป�ท�นใน ภ�ยนฺติ ฯ

 ตุนาทิปัจจัย	ได้แก่ปัจจัย ๓ ตัว คือ ตุน, ตฺว� และ ตฺว�นปัจจัย มีฐ�นะ ๕ อย่�ง ในฐ�นะ
ที่ ๔ มีช่ือเรียกได้ ๒ คือ ลักขณัตถะ กับ ปริโยส�นก�ลกิริย� ในหนังสือ “ธรรมบทอรรถกถ� 
แปลและสัมพันธ์” เล่มน้ี จะเลือกใช้ช่ือสัมพันธ์ว่� “ลักขณัตถะ” เพ่ือแสดงคว�มหม�ยของช่ือ
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

 นิบ�ต ๕ บท คือ สยํ,	สามํ,	สํ,	สมฺมา และ กินฺติ ใช้ในอรรถตติย�วิภัตติ (ปทรูปสิทธิ 
หน้� ๑๒๒) ในกรณีของ “สยำ” บ�ลีสน�มหลวง นิยมแปลว่� “เอง” เรียกช่ือสัมพันธ์ว่� “กิริย�- 
วิเสสนะ” ส่วนในหนังสือเล่มน้ี จะแปลว่� “ด้วย...” เรียกช่ือสัมพันธ์ว่� “กรณะ” โดยม�ก หรือ
แปลและสัมพันธ์ต�มหน้�ที่ในประโยคน้ันๆ

 กฺขตฺตุํปัจจัย เป็นปัจจัยในอัพยยตัทธิต ลงในอรรถก�รจำ�แนกสังขย� (สงฺขฺย�วิภ�ค,  
ปทรูปสิทธิ หน้� ๑๒๓) บ�ลีสน�มหลวง นิยมแปลในอรรถของทุติย�วิภัตติว่� “สิ้น...” เรียก
ช่ือสัมพันธ์ว่� “อัจจันตสังโยคะ” ส่วนในหนังสือเล่มน้ี จะแปลไม่ออกสำ�เนียงอ�ยตนิบ�ตของ 
วิภัตติใดๆ เลย เรียกช่ือสัมพันธ์ว่� “กิริย�วิเสสนะ”  
 เช่น  ติกฺขตฺตุํ  ปทกฺขิณำ  กตฺว�... 
   กตฺวา กระทำ�แล้ว  ปทกฺขิณํ ซ่ึงก�รประทักษิณ  ติกฺขตฺตุํ ส�มคร้ัง ...
   ติกฺขตฺตุำ กิริย�วิเสสนะใน กตฺว�  ปทกฺขิณำ อวุตตกัมมะใน กตฺว�ๆ ปุพพก�ล-
กิริย� ...

 “จิรสฺเสว” เป็นฉัฏฐีวิภัตติ แต่ใช้ในอรรถตติย� แปลว่� “โดยก�ลน�นน่ันเทียว” 
สัมพันธ์ว่� “ฉัฏฐีตติย�วิเสสนะ” (อุท�นอฏฺกถ�, ส�รตฺถทีปนีฏีก� เล่ม ๑, วิมติโนทนีฏีก� เล่ม 
๑, น		จิรสฺเสวาติ  น จิเรเนว) บ�ลีสน�มหลวง แปลว่� “ต่อก�ลน�นน่ันเทียว” สัมพันธ์เป็น 
“สัมปท�น”
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 เช่น  โส  เอวำ  อปฺปมตฺโต  วิหรนฺโต  นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิท�หิ  อรหตฺตำ  ป�ปุณิ. 
(๒/๖/๙๓)
   โส		(ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  อปฺปมตฺโต ไม่ประม�ทแล้ว  เอวํ อย่�งน้ี  วิหรนฺโต 
อยู่อยู่  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซ่ึงคว�มเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ  
ด้วยปฏิสัมภิท� ท.  นจิรสฺเสว โดยก�ลไม่น�นน่ันเทียว ฯ
   โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตต�ใน ป�ปุณิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เอวำ 
กิริย�วิเสสนะใน อปฺปมตฺโตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุ  วิหรนฺโต อัพภันตรกิริย�ของ ภิกฺขุ  เอวศัพท์ 
อวธ�รณะเข้�กับ นจิรสฺส  นจิรสฺส ฉัฏฐีตติย�วิเสสนะใน ป�ปุณิ  สหศัพท์ ทัพพสมว�ยะใน 
อรหตฺตำ  ปฏิสมฺภิท�หิ สหัตถตติย�เข้�กับ สห  อรหตฺตำ สัมป�ปุณียกัมมะใน ป�ปุณิ ฯ 

 บทที่ลง โตปัจจัย ลงได้ ๓ วิภัตติ คือ ตติย�, ปัญจมี และสัตตมีวิภัตติ (ปทรูปสิทธิ 
หน้� ๑๑๑-๓ วิภตฺติปฺปจฺจยวิธ�น และหน้� ๑๒๒ เนป�ติกปท) บ�ลีสน�มหลวง จะใช้ ๒ อรรถ 
คือ ตติย� กับ ปัญจมี เช่นคำ�ว่� “ปุรโต” จะแปลว่� “ข้�งหน้�” หรือ “ข้�งพระพักตร์” เรียกช่ือ
สัมพันธ์ว่� “ตติย�วิเสสนะ” แต่ในหนังสือเล่มน้ี จะใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ ดังตัวอย่�งต่อไปน้ี
 เช่น  อนิจฺจโต  สมฺมสติ. (โตปัจจัยลงในอรรถตติย�วิภัตติ)  
   (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  สมฺมสต ิ ย่อมพิจ�รณ�  อนิจฺจโต โดยคว�มเป็นสภ�พ 
ไม่เที่ยง ฯ
   ปุคฺคโล สุทธกัตต�ใน สมฺมสติๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อนิจฺจโต ตติย�วิเสสนะ 
ใน สมฺมสติ ฯ
   อคฺคิโต  ภยำ  อคฺคิภยำ. (โตปัจจัยลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ)  
   ภยํ	อ.ภัย  อคฺคิโต จ�กไฟ  อคฺคิภยํ ช่ือว่�อคฺคิภย.
   อคฺคิโต อป�ท�นใน ภยำๆ ลิงคัตถะ  อคฺคิภยำ สัญญ�วิเสสนะของ อคฺคิโต  ภยำ ฯ 
   ปุรโต  อฏฺ�สิ.  (โตปัจจัยลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ)  
   (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อฏฺาสิ ได้ยืนแล้ว  ปุรโต ในที่ข้�งหน้� ฯ
   ปุคฺคโล สุทธกัตต�ใน อฏฺ�สิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  ปุรโต วิสย�ธ�ระใน 
อฏฺ�สิ 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.พระมห�โมคคัลล�นะ  อายสฺมา ผู้มีอ�ยุ   
อุปนิสฺสาย เข้�ไปอ�ศัยแล้ว  กลฺลวาลคามกํ ซ่ึงหมู่บ้�นช่ือว่�กัลลว�ละ  มคธรฏฺเ ใน
แคว้นมคธ  ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่เจ็ด  ปพฺพชิตทิวสโต แต่วันเป็นที่บวชแล้ว  วิหรนฺโต  
อยู่อยู่,  ถีนมิทฺเธ คร้ันเม่ือถีนะและมิทธะ  โอกฺกมนฺเต ก้�วลงอยู่,  สตฺถารา	 	 สํเวชิโต  
ผู้อันพระศ�สด� ทรงให้สังเวชแล้ว  วิโนเทตฺวา บรรเท�แล้ว  ถีนมทิทฺธํ ซ่ึงถีนะและ
มิทธะ  สุณนฺโตว ฟังอยู่เทียว  ธาตุกมฺมฏฺานํ ซ่ึงธ�ตุกรรมฐ�น  ตถาคเตน	 	 ทินฺนํ  
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อัน- อันพระตถ�คต -ประท�นแล้ว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ ยังกิจแห่งหมวดส�มแห่งมรรคใน
เบ้ืองบน  นิฏฺาเปตฺวา ให้สำ�เร็จแล้ว  ปตฺโต ถึงแล้ว  มตฺถกํ ซ่ึงที่สุด  สาวกปารมี�าณสฺส 
แห่งส�วกบ�รมีญ�ณ ฯ
   อถ ก�ลสัตตมี  อ�ยสฺม� วิเสสนะของ มห�โมคฺคลฺล�โนๆ สุทธกัตต�ใน  
ปตฺโตๆ กิตบทกัตตุว�จก  ปพฺพชิตทิวสโต อป�ท�นใน สตฺตเม  ทิวเส  สตฺตเม วิเสสนะของ 
ทิวเสๆ ก�ลสัตตมีใน อุปนิสฺส�ย  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

  วิสย�ธ�ร  เวสยิก�ธ�ร
  อุปสิเลสิก�ธ�ร โอปสิเลสิก�ธ�ร
  สมีป�ธ�ร ส�มีปิก�ธ�ร 
  พฺย�ปิก�ธ�ร พฺย�ปิก�ธ�ร

 ต�มคัมภีร์ปทรูปสิทธิ มีก�รลง ณิกปัจจัยท้�ยศัพท์น�มทุกศัพท์ แล้วลบ ณฺอนุพันธ์ 
เม่ือลบแล้ว เป็นเหตุให้มีก�รวุทธิต้นศัพท์ ยกเว้น “พฺย�ปิก�ธ�ร” เพร�ะที่ “พฺ” ไม่มีสระ จึง
ไม่ส�ม�รถที่จะวุทธิได้ แต่ต�มศัพท์ในบ�ลีสน�มหลวง มีก�รลง ณิกปัจจัยท้�ยศัพท์ เพียง ๒ 
ศัพท์ คือ อุปสิเลสิก�ธ�ร และ พฺย�ปิก�ธ�ร และไม่มีก�รวุทธิหลังจ�กลบ ณฺอนุพันธ์ทิ้งไปแล้ว 
สำ�หรับในหนังสือเล่มน้ี จะใช้ช่ือสัมพันธ์ต�มบ�ลีสน�มหลวง เพ่ือคว�มสะดวก
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หลักกำรแปลและสัมพันธ์
ประโยคอนำทร - กับหลักของ ทำ ธำตุ 

 “อน�ทร” แปลว่� ไม่เอื้อเฟ้ือ ถ้�มีข้อคว�มที่ไม่เอื้อเฟ้ือต่ออีกฝ่�ยหน่ึง จะสังเกตได้
เช่นมีก�รร้องไห้ หรือเสียใจเป็นต้น จะเป็นประโยคอน�ทร จะใช้อยู่ ๒ วิภัตติ คิือ ฉัฏฐี กับ  
สัตตมี แต่โดยม�กมักจะเป็นฉัฏฐีวิภัตติ
 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  ส�รีปุตฺตตฺเถโร  “อหำ  ภนฺเต  สร�มิ,  อยำ  เม  ร�ชคเห  ปิณฺฑ�ย  จรนฺตสฺส   
อตฺตโน  อภิหฏำ  กฏจฺฉุภิกฺขำ  ท�เปสิ,  อิมสฺส�หำ  อธิก�รำ  สร�มีติ  อ�ห. (๔/๑/๑-๒)
   สารีปุตฺตตฺเถโร อ.พระส�รีบุตรผู้เถระ  อาห กร�บทูลแล้ว  อิติ ว่� “ภนฺเต ข้�
แต่พระองค์ผู้เจริญ  อหํ อ.ข้�พระองค์  สรามิ ย่อมระลึกได้,  อยํ		(พฺราหฺมโณ) อ.พร�หมณ์น้ี  
(ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ทาเปสิ ให้ถว�ยแล้ว  กฏจฺฉุภิกฺขํ ซ่ึงภิกษ�ทัพพีหน่ึง  (ปุคฺคเลน)		อภิหฏํ		
อัน- อันบุคคล -นำ�ม�เฉพ�ะแล้ว  อตฺตโน เพ่ือตน  เม แก่ข้�พระองค์  จรนฺตสฺส ผู้เที่ยวไป
อยู่  ราชคเห ในเมืองร�ชคฤห์  ปิณฺฑาย เพ่ือก้อนข้�ว,  อหํ อ.ข้�พระองค์  สรามิ ย่อมระลึก
ได้  อธิการํ ซ่ึงอธิก�ร  อิมสฺส		(พฺราหฺมณสฺส) ของพร�หมณ์น้ี”  อิติ ดังน้ี ฯ
   ส�รีปุตฺตตฺเถโร สุทธกัตต�ใน อ�หๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  “ภนฺเต อ�ลปนะ  
อหำ สุทธกัตต�ใน สร�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก,  อยำ วิเสสนะของ พฺร�หฺมโณๆ เหตุกัตต� 
ใน ท�เปสิๆ อ�ขย�ตบทเหตุกัตตุว�จก  ปุคฺคลำ ก�ริตกัมมะใน ท�เปสิ  เม สัมปท�นใน  
ท�เปสิ  ร�ชคเห วิสย�ธ�ระใน จรนฺตสฺส  ปิณฺฑ�ย สัมปท�นใน จรนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ  
เม  อตฺตโน สัมปท�นใน อภิหฏำๆ วิเสสนะของ กฏจฺฉุภิกฺขำๆ อวุตตกัมมะใน ท�เปสิ,  อหำ  
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สุทธกัตต�ใน สร�มิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  อิมสฺส วิเสสนะของ พฺร�หฺมณสฺสๆ ส�มีสัมพันธะ
ใน อธิก�รำๆ อวุตตกัมมะใน สร�มิ”  อิติศัพท์ อ�ก�ระใน อ�ห ฯ 
 ในตัวอย่�งน้ี ถ้�แปลและสัมพันธ์เป็นประโยคอน�ทร ก็จะขัดแย้งทั้งเน้ือคว�ม และ
หลักของ ท�ธ�ตุ ประเด็นที่หน่ึง ก็คือ ถ้�เข�ไม่เอื้อเฟ้ือ จะให้คนม�ใส่บ�ตรได้อย่�งไร ประเด็น
ที่สอง ถ้�เป็นประโยคอน�ทร หลักของ ท�ธ�ตุ ซ่ึงเรียกห� ๒ อย่�ง คือ กรรม และ สัมปท�น  
ในประโยคน้ี ก็จะไม่มีสัมปท�น(ผู้รับ) แล้วกิริย�ก�รให้จะสำ�เร็จได้อย่�งไร 

หลักกำรแปลและสัมพันธ์
ประโยคอนำทร - กับหลักของ หู, ภู และ อสธำตุ

 หลักของ หู, ภู, และ อสธ�ตุ จะเรียกห� “สัมปท�น” (ผู้รับ) ได้มีแล้วแก่ใคร “อ�ธ�ระ” 
(ที่รองรับ) มีที่ไหน เป็นต้น
 เช่น  เตสำ  อิมิน�  นิย�เมน  เอกทิวสำ  สมชฺชำ  ปสฺสนฺต�นำ  ปริป�กคตตฺต�  �ณสฺส   
ปุริมทิวเสสุ  วิย  หสิตพฺพฏฺ�เน  ห�โส  ว�  สำเวคฏฺ�เน  สำเวโค  ว�  ท�ยำ  ท�ตุำ  ยุตฺตฏฺ�เน  
ท�ยำ  ว�  น�โหสิ. (๑/๘/๘๑)
   หาโส อ.ก�รหัวเร�ะ  (ปุคฺคเลน)	 	 หสิตพฺพฏฺาเน ในที่- อันบุคคล -พึง
หัวเร�ะ  วา หรือ  วา หรือว่�  สํเวโค อ.คว�มสังเวช  สํเวคฏฺาเน ในที่เป็นที่สังเวช  วา 
หรือว่�  ทายํ	อ.ร�งวัล  ยุตฺตฏฺาเน ในที่อันควรแล้ว  ทาตุํ เพ่ืออันให้  ทายํ ซ่ึงร�งวัล  น		
อโหสิ	มิได้มีแล้ว  ปุริมทิวเสสุ		วิย ร�วกะ ในวันอันมีในก่อน ท.  เตสํ		(ชนานํ) แก่ชน ท.  
เหล่�น้ัน  ปสฺสนฺตาน ํ ผู้ดูอยู่  สมชฺช ํ ซ่ึงมหรสพ  เอกทิวสํ ในวันหน่ึง  อิมินา		นิยาเมน  
โดยทำ�นองน้ี  ปริปากคตตฺตา	 	 �าณสฺส เพร�ะคว�มที่- แห่งญ�ณ -เป็นสภ�พถึงแล้วซ่ึง
คว�มแก่รอบ ฯ
  ห�โส ก็ดี  สำเวโค ก็ดี  ท�ยำ ก็ดี สุทธกัตต�ใน อโหสิๆ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก  เตสำ  
วิเสสนะของ ชน�นำๆ สัมปท�นใน อโหสิ  อิมิน� วิเสสนะของ นิย�เมนๆ ตติย�วิเสสนะ 
ใน ปสฺสนฺต�นำ  เอกทิวสำ ทุติย�ก�ลสัตตมีใน ปสฺสนฺต�นำ  สมชฺชำ อวุตตกัมมะใน ปสฺสนฺต�นำๆ  
วิเสสนะของ ชน�นำ  ปริป�กคตตฺต� เหตุใน อโหสิ  �ณสฺส ภ�ว�ทิสัมพันธะใน ปริป�กคตตฺต�   
ปุริมทิวเสสุ อุปม�ก�ลสัตตมีใน อโหสิ  วิยศัพท์ อุปม�โชตกะเข้�กับ ปุริมทิวเสสุ  ปุคฺคเลน  
อนภิหิตกัตต�ใน หสิตพฺพ-  หสิตพฺพฏฺ�เน วิสย�ธ�ระใน ห�โส  ว� ส�มศัพท์ ปทวิกัปปัตถะ 
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เข้�กับ หสิตพฺพฏฺ�เน  ห�โส,  สำเวคฏฺ�เน  สำเวโค และ  ท�ยำ  ท�ตุำ  ยุตฺตฏฺ�เน  ท�ยำ,   
สำเวคฏฺ�เน วิสย�ธ�ระใน สำเวโค  ท�ยำ อวุตตกัมมะใน ท�ตุำๆ ตุมัตถสัมปท�นใน ยุตฺตฏฺ�เนๆ 
วิสย�ธ�ระใน ท�ยำ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อโหสิ ฯ
 ในตัวอย่�งน้ี  บทว่� “เตสำ  ชน�นำ” ส�ม�รถแปลและสัมพันธ์เข้�กับ ประธ�น ก็ได้ ใน
ฐ�นะเป็น “ส�มีสัมพันธะ” เจ้�ของก�รหัวเร�ะ คว�มสังเวช หรือเจ้�ของร�งวัล หรือจะแปลและ
สัมพันธ์เข้�กับ กิริย�คุมพ�กย์ คือ อโหสิ ก็ได้ ในฐ�นะเป็น “สัมปท�น” (ผู้รับ) ว่�ก�รหัวเร�ะ
เป็นต้นได้มีแก่ใคร แต่จะเป็นประโยคอน�ทรไม่ควรเลย  

หลักกำรแปลและสัมพันธ์
ประโยคอนำทร - กับหลักของภำวสำธนะศัพท์

 กิริย�ที่วิเคร�ะห์เป็นภ�วส�ธนะ ข้ึนม�เป็นประธ�นในประโยคหรือทำ�หน้�ที่อื่นก็ต�ม 
จะเรียกห� “ส�มีสัมพันธะ” หรือ “ภ�ว�ทิสัมพันธะ”
 เช่น  อ�วุโส  ตฺวำ  ม�  เอวำ  จินฺตยิ,  อิเธว  เม  นิปชฺชิตฺว�  มรนฺตสฺส�ปิ  อปร�ปรำ  
ปวฏฺเฏนฺตสฺส�ปิ  ตย�  สทฺธึ  คมนํ  น�ม  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
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 ดูเปรียบเทียบบทกัตต� กรรม และกิริย� ทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในประโยค ดังต่อไปน้ี

กัตตำเป็นประธำน
 เช่น ปุริโส    ค�มำ     คจฺฉติ.  ประโยคกัตตุว�จก
  อภิหิตกัตต� สัมป�ปุณียกัมมะ อ�ขย�ตบทกัตตุว�จก
  ปุริโส อ.บุุรุษ  คจฺฉติ ย่อมไป  คามํ สู่หมู่บ้�น ฯ

กรรมเป็นประธำน
 เช่น ปุริเสน    คาโม     คจฺฉียเต. ประโยคกัมมว�จก
  อนภิหิตกัตต� วุตตกัมมะ  อ�ขย�ตบทกัมมว�จก
  คาโม อ.หมู่บ้�น  ปุริเสน อันบุรุษ  คจฺฉียเต ย่อมไป ฯ

กิริยำเป็นประธำน
 เช่น ปุริสสฺส    ค�มำ     คมนํ.  ประโยคลิงคัตถะ
  ส�มีสัมพันธะ สัมป�ปุณียกัมมะ ลิงคัตถะ
  คมนํ อ.ก�รไป  คามํ สู่หมู่บ้�น  ปุริสสฺส แห่งบุรุษ ฯ

ค�ำศัพท์บำลีที่แตกต่ำงกัน

 ธมฺมปทฏฺกถา	(มมร)	 ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิและอ่ืนๆ

 - อ�ทยิตฺว� - อ�ทิยิตฺว�
 - สฏฺ ี - สฏฺิ
 - สมฺภ�วน - สมฺภ�วน�
 - ว�ลิก�, ว�ลุก� - ว�ลิก�
 - นิปชฺชิตฺว�, นิปฺปชฺชิตฺว� - นิปฺปชฺชิตฺว�
 - ปจ�เปตฺว� - ป�จ�เปตฺว�
 - หร�เปตฺว� - ห�ร�เปตฺว�
 - ชลิโต - ช�ลิโต
 - อ�รฺโก - อ�รฺิโก, อ�รฺโก 
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 - อรฺิโก - อ�รฺิโก, อ�รฺโก
 - อถโข - อถ  โข
 - ปวี   - ปถวี, ปุถวี
 - ปพฺพชตฺถ�ย - ปพฺพชฺชตฺถ�ย
 - ท�ยำ - ท�โย
 - สุปฏิปนฺโน - สุปฺปฏิปนฺโน
 - สมุโห - สมูโห 
 - ปโม - ปถโม

ฯลฯ

กำรแยกธำตุปัจจัยของบทกิริยำ
 ๑. กรณีที่ธ�ตุมีสระเพียงตัวเดียว จะคงสระไว้ ไม่ลบสระที่สุดของธ�ตุ เช่น
  ท� ธ�ตุ  ท�เน ในคว�มให้
  � ธ�ตุ  อวโพธเน ในคว�มรู้
  นี ธ�ตุ  นเย ในคว�มนำ�ไป
 ๒. กรณีธ�ตุที่มีสระต้ังแต่สองตัวข้ึนไป เรียกว่� “อเนกสระธ�ตุ” จะมีก�รลบสระที่สุด
ของธ�ตุ ด้วยสูตรว่� “ธ�ตุสฺสนฺโต  โลโปเนกสฺสรสฺส” มียกเว้นธ�ตุบ�งตัวที่ไม่ต้องลบ เช่น   
สมโถ ม�จ�ก “สมธ�ตุ + ถปัจจัย” เพร�ะถ้�ลบสระที่สุดของธ�ตุแล้ว จะมีรูปเป็น “สมฺโถ” ซ่ึง
รูปน้ีไม่มีใช้ในพระบ�ลี,  มหียติ ม�จ�ก “มหธ�ตุ + ยปัจจัย + เตวิภัตติ” เพร�ะยปัจจัย ให้
แปลง อ เป็น อี ด้วยสูตรว่� “ยมฺหิ  ท�ธ�ม��ห�ป�มหมถ�ทีนมี” ถ้�มีก�รลบสระที่สุดของ
ธ�ตุ ก็จะไม่มีสระม�แปลง เป็นต้น
 สำ�หรับบ�ลีสน�มหลวง เป็นบ�ลีไวย�กรณ์ย่อ ฉะน้ัน เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับ
ผู้ศึกษ� ผู้รวบรวมไวย�กรณ์ดังกล่�ว จึงทำ�ก�รลบสระที่สุดของธ�ตุที่มีสระต้ังแต่สองตัวขึ้น
ไป ทำ�ให้เห็นว่� ธ�ตุ มีสระเป็นที่สุดก็มี มีพยัญชนะเป็นที่สุดก็มี ซ่ึงต�มหลักไวย�กรณ์เดิม
แล้ว ธ�ตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดเท่�น้ัน จึงจะสมควรต่อพระพุทธพจน์ต�มสูตรว่� “ลิงฺคฺจ  
นิปจฺจเต” ก�รที่รู้ว่�ธ�ตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดน้ี ก็มีข้อดีที่ว่� เม่ือนักศึกษ�ทร�บว่�ธ�ตุทุก
ตัวต้องมีสระเป็นสุด ทำ�ให้ทร�บว่�ธ�ตุที่มีสระอิเป็นที่สุด จะต้องลงนิคหิตอ�คมต้นธ�ตุเสมอ 
ดังปริภ�ส�ที่ว่� 
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   “อิการนฺตมฺหิ		ธาตุสฺมึ	 นิจฺจํ		นิคฺคหีตาคโม”
   ธ�ตุที่อิอักษรเป็นที่สุด ให้ลงนิคหิตอ�คม แน่นอน

 เช่น  กปิธ�ตุ  มีรูปเป็น กมฺปติ  ย่อมหว่ันไหว เป็นต้น

 คจฺฉติ  คมฺ ธ�ตุ + อปัจจัย + ติวัตตม�น�วิภัตติ (บ�ลีสน�มหลวง)
    คมุ  คติมฺหิ ในก�รไป + อ + ติ (รูปสิทธิ)
 นิกฺขมฺม นิ บทหน้� + ขมฺ ธ�ตุ + ตูน�ทิปัจจัย (บ�ลีสน�มหลวง)
    นิ บทหน้� + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + ตุน�ทิปัจจัย (รูปสิทธิ)

กำรแสดงอรรถของธำตุ 
 ก�รแสดงอรรถของธ�ตุ ถ้�เป็นบ�ลีสน�มหลวง จะแสดงด้วยภ�ษ�ไทย และจะแสดง
เพียงอรรถเดียว ซ่ึงคว�มจริงแล้ว ธ�ตุแต่ละตัวมีอรรถม�ก ข้ึนอยู่กับว่�เป็นหมวดไหน หรือ
มีอุปสัคตัวใดเข้�ม�จัดแจงอรรถของธ�ตุ เช่น ภุชฺธ�ตุ ในคว�มกิน บ�ลีสน�มหลวงจะแสดง
อย่�งน้ี แต่ถ้�เป็นปทรูปสิทธิ จะแสดงว่� “ภุช  ป�ลนหพฺยปท�เนสุ” ภุชธ�ตุ ย่อมเป็นไปใน
ก�รรักษ�และก�รกลืนกินทั้งหล�ย มีก�รแสดงอรรถของธ�ตุเป็นบ�ลี และแสดงไว้ว่�มี ๒ 
อรรถ คือ รักษ� กับ กลืนกิน ตัวอย่�งว่� “ค�มโภชโก” ทั่วไปจึงมักแปลว่� “ผู้บริโภคซ่ึงบ้�น” 
แต่สำ�หรับปทรูปสิทธิ ในตัวอย่�งน้ี จะต้องแปลว่� “ผู้รักษ�หมู่บ้�น, ผู้ใหญ่บ้�น” ต�มอรรถ
แรกของธ�ตุ ซ่ึงก็ตรงต�มคว�มเป็นจริงที่ว่� หน่วยใหญ่ที่ดูแลประช�ชน เรียกว่� “รฏฺป�ล” 
(ผู้รักษ�ประเทศ, รัฐบ�ล) ส่วนหน่วยเล็กที่สุดที่ดูแลประช�ชน ได้แก่ “ค�มโภชก” (ผู้รักษ�
หมู่บ้�น, ผู้ใหญ่บ้�น) มีร�ยละเอียดดังต่อไปน้ี
 ค�มโภชโก ม�จ�ก “ค�มสทฺทูปปท + ภุช  ป�ลนหพฺยป�เนสุ ในก�รรักษ�และก�ร
กลืนกินทั้งหล�ย + ณฺวุปัจจัย” เป็นกัตตุรูป, กัตตุส�ธนะ, กิตันตสม�ส ประเภททุติย�ตัปปุริส-
สม�ส มีวิเคร�ะห์ว่�
 ค�มำ  ภฺุชติ  ป�เลตีติ  ค�มโภชโก,  ปุคฺคโล. (ค�ม + ภุช + ณฺวุ)
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ภฺุชติ  ป�เลติ ย่อมรักษ�  ค�มำ ซ่ึงหมู่บ้�น  อิติ เพร�ะเหตุ
น้ัน  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ค�มโภชโก ช่ือว่�ค�มโภชก, ได้แก่บุคคล. (ผู้รักษ�หมู่บ้�น, 
ผู้ใหญ่บ้�น)
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ตัวอย่ำงของธำตุที่มีอรรถมำก
 ๑. กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้�  
  กมติ  ย่อมก้�วไป  กมุ + อ + ติ
  จงฺกมติ  ย่อมจงกรม  กมุ + อ + ติ
  ปกฺกมติ  ย่อมหลีกไป  ป + กมุ + อ + ติ
  ปรกฺกมติ  ย่อมบ�กบ่ัน  ปร� + กมุ + อ + ติ
  นิกฺขมติ  ย่อมออกไป  นิ + กมุ + อ + ติ
  สงฺกมติ  ย่อมเคล่ือนย้�ย สำ + กมุ + อ + ติ
  อภิกฺกมติ  ย่อมก้�วไปข้�งหน้� อภิ + กมุ + อ + ติ
  ปฏิกฺกมติ  ย่อมก้�วกลับ  ปติ + กมุ + อ + ติ
  โอกฺกมติ  ย่อมก้�วลง  อว + กมุ + อ + ติ
 ๒. หร  หรเณ ในก�รนำ�ไป
  หรติ  ย่อมนำ�ไป  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. ธ�  ธ�รท�นโปสมฺหิ ในก�รทรงไว้  ก�รให้ และก�รเล้ียงดู 
 ทธ�ติ   ย่อมทรงไว้ ธา + อ + ต ิ
 นิเธต ิ  ยอ่มฝังไว ้ นิ + ธา + อ + ต ิ

 วิทธ�ติ   ยอ่มจัดทำ� วิ + ธ� + อ + ติ
 อ�ทธ�ติ  ยอ่มยกข้ึน อ� + ธ� + อ + ติ
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 สม�ทธ�ติ  ยอ่มต้ังไว ้  สำ + อ� + ธ� + อ + ติ
 อภิธ�ติ ยอ่มกลา่ว อภิ + ธ� + อ + ติ 
 สทฺทหติ ยอ่มเช่ือ, ยอ่มศรัทธ� สำ + ธ� + อ + ติ
 ปิทหติ  ยอ่มปิด อปิ + ธ� + อ + ติ
 ปริทหติ  ยอ่มนุ่งหม่ ปริ + ธ� + อ + ติ 
 อนฺตรธ�ยติ ยอ่มห�ยไป  อนฺตร + ธ� + ย + ติ
 ปทธ�ติ ยอ่มเพียรพย�ย�ม ป + ธ� + อ + ติ
 อนุวิทธ�ติ   ยอ่มทำ�เลียนแบบ  อนุ + วิ + ธ� + อ + ติ
  สุทหติ  ย่อมอิ่ม, ย่อมเต็ม สุ + ธ� + อ + ติ

 คำ�ว่� “กนิฏฺโ” กับ “กณิฏฺโ” มีคว�มแตกต่�งกันดังน้ี
 “กนิฏฺโ” ม�จ�ก “ยุวศัพท์ + อิฏฺปัจจัย” ในวิเสสตัทธิต โดยแปลง ยุวศัพท์ เป็น “กณฺ” 
ด้วยสูตรว่� “ยุว�นฺจ” (สูตรที่ ๓๙๖) และแปลง “ณ” เป็น “น” ด้วยสูตรว่� “เตสุ  วุทฺธิโลป�คม- 
วิก�รวิปรีต�เทส�  จ” (สูตรที่ ๓๗๐) แปลว่� “ผู้หนุ่มที่สุด”
 และคำ�ว่� “กณิฏฺโ” ม�จ�ก “อปฺปศัพท์ + อิฏฺปัจจัย” ในวิเสสตัทธิต โดยแปลง อปฺป
ศัพท์ เป็น “กณฺ” ด้วยสูตรว่� “อปฺปสฺส  กณฺ” (สูตรที่ ๓๙๕) แปลว่� “ผู้น้อยที่สุด”
 ส่วนที่ใช้ในธัมมปทัฏฐกถ� ใช้คำ�ว่� “กนิฏฺโ” แปลว่� “ผู้น้อยที่สุด”

 สาริปุตฺโต เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส มีวิเคร�ะห์ว่� “ส�ริย�  ปุตฺโต  ส�ริปุตฺโต” ม�จ�ก 
“ส�รี + ปุตฺต” เม่ือเข้�สม�สแล้ว ให้ทำ�รัสสะท่�มกล�งสม�ส ด้วยสูตรว่� “กฺวจ�ทิมชฺฌุตฺตร�นำ   
ทีฆรสฺส�  ปจฺจเยสุ  จ” (สูตรที่ ๓๕๔) แต่ในธัมมปทัฏฐกถ� ใช้รูปว่� “ส�รีปุตฺโต” ซ่ึงไม่ทำ�รัสสะ 
แต่ที่ทำ�รัสสะท่�มกล�งสม�สก็มีปร�กฏอยู่ เช่น “ชมฺพุทีโป” ม�จ�ก “ชมฺพู + ทีป” (๑/๘/๘๒)

 อฑฺฒมาสํ (อฑฺฒม�สมตฺตำ) บทน้ีเป็นอม�ทิปรตัปปุริสสม�ส มีวิเคร�ะห์ว่� “ม�สสฺส  
อฑฺฒำ  อฑฺฒม�สำ” แปลว่� “กึ่งแห่งเดือน, คร่ึงเดือน” ไม่ใช่เป็นตติย�ตัปปุริสสม�ส ต�มที่นิยม
แปลกันว่� “เดือนด้วยทั้งกึ่ง ซ่ึงต�มหลักไวย�กรณ์ ถ้�เป็นคร่ึงอันแรก จะเพียงคำ�ว่� “อฑฺฒ” 
หรือ “อทฺธ” แปลว่� “คร่ึง, กึ่ง” เลย ยกเว้นในกรณีที่เป็นหน่ึงคร่ึง หรือสองคร่ึง เป็นต้น จะใช้
จำ�นวนท้�ย เพียงคร่ึงเดียว เช่น ทิยฑฺโฒ ที่สองด้วยทั้งกึ่ง หม�ยถึง หน่ึงคร่ึง คืออันที่สอง มี
เพียงแค่คร่ึงเดียว ยังไม่เต็ม เป็นต้น (๑/๑/๑๔) “อฑฺฒโยชนำ” (คร่ึงโยชน์) ก็เช่นเดียวกัน 
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 “สมาปน” ม�จ�ก “สำบทหน้� + อ�ป  พฺย�ปเน ในก�รแผ่กระจ�ยไป + ยุปัจจัย” ถ้�
ลง ตปัจจัย จะมีรูปเป็น “สมตฺโต, สมตฺต�, สมตฺตำ” แปลว่� จบแล้ว ลบ ป ซ้อน ตฺ ด้วยสูตรว่�  
“คุป�ทีนฺจ” (สูตรที่ ๖๓๐ หน้� ๓๒๘) ทำ�รัสสะ อ� เป็น อ ด้วยสูตรว่� “รสฺสำ” (สูตรที่ ๓๘ หน้� 
๒๔) และเพร�ะสระหลัง แปลงนิคหิตเป็น มฺ ด้วยสูตรว่� “มท�  สเร” (สูตรที่ ๕๒ หน้� ๓๘) จะ
ไม่มีรูปเป็น “สม�ปนฺน” ถ้�เป็นรูปน้ีจะม�จ�ก “สำบทหน้� + อ�บทหน้� + ปทธ�ตุ + ตปัจจัย” 
จะแปลว่� ถึงพร้อมแล้ว ไม่ได้แปลว่� จบแล้ว “อิติ”ศัพท์ ที่แปลว่� “ดังน้ีแล” คว�มหม�ยก็คือ 
จบเร่ืองแล้ว เพร�ะฉะน้ัน ควรมีรูปเป็น “สม�ปน” หรือ “ปริสม�ปน”

 เวชฺโช	 	 ทิสฺวา	 	 อาห... (ธมฺ.อฏฺ. ๑/๑/๙) ข้อคว�มน้ี ไม่มีบทขย�ยกิริย�ก�รเห็น  
เพร�ะทิสธ�ตุเป็นสกัมมกธ�ตุ ถ้�แต่งบ�ลีโดยไม่มีบทขย�ยกิริย�ที่เป็นกรรมอย่�งน้ี จะมีโทษ
ท�งภ�ษ� ต�มหลักของอลังก�ระ เพร�ะไม่ทร�บว่�เห็นอะไร ฉะน้ัน ประโยคน้ีที่ถูกต้อง ควร
มีบทกรรมม�ขย�ยกิริย� เช่น เวชฺโช  เถรํ  ทิสฺว�  อ�ห... จึงจะชัดเจน และถูกต้องต�มหลัก
ก�รท�งภ�ษ�บ�ลี

 อาทิยิตฺวา ม�จ�ก “อ�บทหน้� + ท�  อ�ท�เน ในก�รถือเอ� + ยปัจจัย + ตฺว�
ปัจจัย” ลง ยปัจจัย ด้วยสูตรว่� “ทิว�ทิโต  โย” เพร�ะยปัจจัย ให้แปลง อ� เป็น อิ ด้วยสูตรว่�  
“กฺวจิ  ธ�ตุวิภตฺติปฺปจฺจย�นำ  ทีฆวิปรีต�เทสโลป�คม�  จ” (รูปสิทธิ หน้� ๓๓๖) ฉะน้ัน จึงมี
รูปว่� “อ�ทิยิตฺว�” รูปว่� “อ�ทยิตฺว�” ไม่ควร รวมถึงศัพท์ว่� “สม�ทิยิตฺว�” ด้วย จะมีรูปเป็น  
“สม�ทยิตฺว�” น้ันไม่ควร นอกจ�กน้ี ในธัมมปทัฏฐกถ� ยังพบรูปที่ตรงกับหลักไวย�กรณ์ว่�  
“อน�ทิยนฺเตสุ” (ธมฺ.อฏฺ. ๑/๑/๕๑) และ “สม�ทิยสฺสุ” (ธมฺ.อฏฺ. ๑/๑/๓๐) 

 “อุทกจลนภาวุปฺตฺติสทิโส” (ธมฺ.อฏฺ. ๑/๘/๘๕) กับ “อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส” 
(ธมฺ.อฏฺ. ๑/๘/๑๐๔) ซ่ึงข้อคว�มอันเดียวกัน แต่บ�ลีแตกต่�งกัน ข้�งหน้�เป็น “อุปฺปตฺติ” แปล
ว่� ก�รเกิดข้ึน ข้�งหลังเป็น “ปตฺติ” แปลว่� ก�รถึง เม่ือเทียบกับฉบับอื่นๆ เช่น ฉบับมห�จุฬ�-
ลงกรณร�ชวิทย�ลัย มีรูปเป็น “อุทกจลนภ�วุปฺปตฺติสทิโส” ทั้งข้�งหน้�และข้�งหลัง ผู้แปลจึง
เลือกเอ�แบบแรกอย่�งเดียว ในก�รแปลและวิเคร�ะห์คำ�ศัพท์

 “กาลสฺเสว” (ธมฺ.อฏฺ. ๑/๑/๑๘) “กาลสฺเสวาติ  ปจฺจูสก�ลโตเยว,  นิสฺสกฺกตฺเถ  เจตำ   
ส�มิวจนำ (ป�จิตฺย�ทิโยชน� ข้อ ๖๔ หน้� ๒๑๘ ฉบับพม่�) แปลว่� “แต่ก�ลน่ันเทียว, แต่เช้�น่ัน
แหละ” เป็นฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ แต่ทั่วไปมักแปลว่� “ต่อก�ลน่ันเทียว” 
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ตำรำงเปรยีบเทยีบตัทธติ
 บาลีสนามหลวง		 ปทรูปสิทธิ
 โคตตตัทธิต มีปัจจัย ๘ ตัว อปัจจตัทธิต มีปัจจัย ๙ ตัว
 ตรัตย�ทิตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว 
 ร�ค�ทิตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว
 ช�ต�ทิตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว
 สมุหตัทธิต มีปัจจัย ๓ ตัว 
 ฐ�นตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว สังสัฏฐ�ทิเนกัตถตัทธิต มีปัจจัย ๑๘ ตัว
 พหุลตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว
 ปกติตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว
 อุปม�ตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว   

พิเศษ นิสสิตตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว     
 ภ�วตัทธิต มีปัจจัย ๖ ตัว ภ�วตัทธิต มีปัจจัย ๗ ตัว
 เสฏฐตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว วิเสสตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว
 ตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัย ๙ ตัว อัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัย ๑๒ ตัว

 สังขย�ตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว 
สังขย�ตัทธิต มีปัจจัย ๖ ตัว ปูรณตัทธิต มีปัจจัย ๕ ตัว

 อัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว 
อัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๑๐ ตัว วิภ�คตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว

ตำรำงเปรียบเทียบสมำส
 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ
อัพยยีภ�วสม�ส ๒ อัพยยีภ�วสม�ส ๒
 - อุปสัคคบุพพกะ  - อุปสัคคบุพพกะ
 - นิป�ตบุพพกะ  - นิป�ตบุพพกะ
กมัมธ�รยสม�ส ๖ กัมมธ�รยสม�ส ๙
 - วิเสสนบุพพบท  - วิเสสนบุพพบท
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 - วิเสสนุตตรบท  - วิเสสนุตตรบท
 - วิเสสโนภยบท  - วิเสสโนภยบท
 - วิเสสโนปมบท  -
  - อุปม�นบุพพบท  -
  - อุปม�นุตตรบท  - อุปม�นุตตรบท
 - สัมภ�วนบุพพบท  - สัมภ�วน�บุพพบท
 - อวธ�รณบุพพบท  - อวธ�รณบุพพบท
 - นนิบ�ตบุพพบท หรือ อุภยตัปปุริสะ  - นนิบ�ตบุพพบท
 -   - กุบุพพบท
 -    - ป�ทิบุพพบท

ทคิุสม�ส ๒  ทิคุสม�ส ๒
 - อสม�ห�รทิคุ  - อสม�ห�รทิคุ
 - สม�ห�รทิคุ  - สม�ห�รทิคุ

ตัปปุริสสม�ส ๖ ตัปปุริสสม�ส ๘
 - ทุติย�ตัปปุริสะ  - ทุติย�ตัปปุริสะ
 - ตติย�ตัปปุริสะ  - ตติย�ตัปปุริสะ
 - จตุตถีตัปปุริสะ  - จตุตถีตัปปุริสะ
 - ปัญจมีตัปปุริสะ  - ปัญจมีตัปปุริสะ
 - ฉัฏฐีตัปปุริสะ  - ฉัฏฐีตัปปุริสะ
 - สัตตมีตัปปุริสะ  - สัตตมีตัปปุริสะ
 -   - อม�ทิปรตัปปุริสะ
 -   - อโลปตัปปุริสะ   

พหุพพิหิสม�ส ๕ พหุพพีหิสม�ส ๙
 - ตุลย�ธิกรณะ ๖  - ทวิปทตุลย�ธิกรณะ ๖
  - ทุติย�ตุลย�ธิกรณะ      - ทุติย�ทวิปทตุลย�ธิกรณะ
  - ตติย�ตุลย�ธิกรณะ      - ตติย�ทวิปทตุลย�ธิกรณะ
  - จตุตถีตุลย�ธิกรณะ      - จตุตถีทวิปทตุลย�ธิกรณะ
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  - ปัญจมีตุลย�ธิกรณะ      - ปัญจมีทวิปทตุลย�ธิกรณะ
  - ฉัฏฐีตุลย�ธิกรณะ      - ฉัฏฐีทวิปทตุลย�ธิกรณะ
  - สัตตมีตุลย�ธิกรณะ      - สัตตมีทวิปทตุลย�ธิกรณะ
  - ภินน�ธิกรณะ  - ทวิปทภินน�ธิกรณะ 
 -    - ติปทะ
 - นบุพพบท  - นนิบ�ตบุพพบท
 - สหบุพพบท  - สหบุพพบท
 - ฉัฏฐีอุปม�นพหุพพิหิ  - อุปม�นบุพพบท
     - ปฐม�ยัตถะ อุปม�นบุพพบท
     - ฉัฏฐิยัตถะ อุปม�นบุพพบท
 -   - ว�สัททัตถะ สังขโยภยบท
 -    - ทิสันตร�ฬัตถะ
 -   - พยติห�รลักขณะ

ทวันทวสม�ส ทวันทสม�ส
 - สม�ห�ระ  - สม�ห�ระ
 - อสม�ห�ระ  - อิตรีตรโยคะ

สม�สพิเศษ
 -   - อยุตตัตถสม�ส

 ในก�รแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่�งไวย�กรณ์บ�ลีสน�มหลวงที่ใช้ในปัจจุบันกับ
ไวย�กรณ์บ�ลีเก่�แก่อีกคัมภีร์หน่ึง คือปทรูปสิทธิน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สนใจได้เห็นข้อที่
เหมือนและข้อที่แตกต่�งกัน เพ่ือเปิดโลกแห่งก�รศึกษ�ภ�ษ�บ�ลีให้กว้�งข้ึน และจุดประก�ย
ให้ผู้สนใจที่ต้องก�รศึกษ�ค้นคว้�เพ่ิมเติม ได้ทร�บว่�ยังมีกฏเกณฑ์ท�งไวย�กรณ์อีกจำ�นวน
หน่ึงที่ส�ม�รถอธิบ�ยข้อเคลือบแคลงสงสัยในอีกบ�งประเด็น หรือหล�ยๆ ประเด็น ต�มช่ือที่ว่�  
“ไวย�กรณ์” (แปลว่� “ทำ�ให้แจ่มแจ้งในก�รสร้�งคำ�ศัพท์”) ในก�รแสดงน้ี มิได้มีจุดประสงค์
เป็นอย่�งอ่ืนและต้องก�รให้ก�รศึกษ�ภ�ษ�บ�ลีและพระพุทธพจน์เจริญก้�วหน้�อย่�งไม่มีท่ี
สิ้นสุด



คำาช้ีแจง (27)

เรียนบำลีแล้วได้อะไรบ้ำง
 โปรดทำ�คว�มเข้�ใจก่อนสักนิด โดยต้ังหลักว่� ทำ�ไมจึงเรียนบ�ลี เรียนทำ�ไม เรียนไป
เพ่ืออะไร เรียนแล้วจะได้อะไร เรียนแล้วจะไปทำ�อะไร
 เรียนบ�ลีแล้วได้ 
 ๑. ปัญญ� รู้ภ�ษ�ของสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ซ่ึงเป็นศ�สด�ของพวกเร�ช�ว
พุทธศ�สนิกชน และเป็นภ�ษ�ของพระพุทธเจ้�ทุกๆ พระองค์ นอกจ�กน้ัน ยังได้รู้ธรรมวินัย
ต่�งๆ ที่เป็นคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้�อีกด้วย เร่ิมจ�กอ่�นภ�ษ�บ�ลีได้ อ่�นถูกต้อง เว้น
วรรคตอนถูกต้อง รู้คว�มหม�ยของบทสวดมนต์ต่�งๆ เช่นคำ�ไหว้พระ อ�ร�ธน�ศีล อ�ร�ธน�
พระปริตร คำ�ถว�ยท�นต่�งๆ เป็นวจีสุจริต เป็นบุญท�งป�ก
 ๒. ได้บุญ บุญกุศลที่เกิดจ�กก�รศึกษ�เล่�เรียนในขณะบริกรรมภ�ษ�บ�ลีเป็นต้น 
กิเลสต่�งๆ เช่น ร�คะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ไม่ค่อยเกิด และเป็นก�รทำ�ล�ยโมหะไปทีละ
หน่อยๆ จิตเกิดสม�ธิ จดจ่ออยู่กับบทที่บริกรรม
 ๓. นำ�คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รศึกษ�ไปปฏิบัติให้ถูกต้องต�มพระธรรมวินัย
 ๔. สร้�งเหตุปัจจัยที่ดีในภพช�ติต่อไป เหมือนอย่�งค้�งค�ว งูเหลือม และกบเป็นต้น
 ๕. อนุเคร�ะห์อนุชนผู้สนใจศึกษ�พระพุทธพจน์ได้ต�มกำ�ลังสติปัญญ�
 ๖. เป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่อนุชนเกี่ยวกับก�รศึกษ�พระศ�สน�
 ๗. ได้ดำ�เนินรอยต�มโบร�ณกบัณฑิตทั้งหล�ยมีพระโพธิสัตว์เป็นต้น
 ๘. ได้ช่ือว่�รักษ�พระปริยัติศ�สน�ให้ดำ�รงคงอยู่คู่โลกสืบต่อไป
 เม่ือทร�บเหตุผลในก�รที่จะต้องศึกษ�ภ�ษ�บ�ลีแล้ว ว่�มีได้ถึง ๘ ข้อด้วยกัน มีได้
ปัญญ�เป็นต้น จะทำ�ให้มีคว�มสุขในก�รศึกษ� และมีกำ�ลังใจในก�รศึกษ� จะไม่ก่อให้เกิด
คว�มเบ่ือหน่�ย ท้อแท้ ทดถอย เลิกล�ต่อก�รศึกษ� มีแต่จะเพ่ิมคว�มเพียร วิริยะ อุตส�หะ 
พย�ย�มให้ม�กย่ิงข้ึนเท่�ที่จะมีคว�มส�ม�รถทำ�ได้
 ขอให้ผู้ศึกษ�จงมีคว�มสุขในก�รศึกษ�พระบ�ลี คือทั้งภ�ษ�บ�ลีและพระพุทธพจน์ที่
ถูกบันทึกไว้ด้วยภ�ษ�บ�ลี มีคว�มสุขในก�รดำ�เนินชีวิต และมีคว�มสุขสูงสุด ซ่ึงเป็นสันติสุข 
บรมสุข คืออมตมห�นิพพ�นด้วยกันทุกๆ ท่�นเทอญ 

                                                      พระมห�ธิติพงศ์ อุตฺตมปฺโ
                                                            ๑๐ มกร�คม ๒๕๖๑
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บทน�ำธรรมบทอรรถกถำ
 ความหมายของคำาวา่  “ธมมฺปท”
 ตตฺถ  เกนฏฺเ�น  ธมฺมปทนฺต ิ?
 ถามวา่  บรรดาความหมายเหลา่นัน้  ชือ่วา่ “ธมฺมปท” หมายเอาความหมายไหน?
 ธมฺมานำ  ปชฺชนฏฺเ�น.
 ตอบวา่  หมายเอาความหมายทีเ่ขา้ถงึ/รู/้เป็นไป/สอ่งใหเ้หน็ถงึธรรมะ  ชือ่วา่ “ธรรมบท”
 อย�ฺห ิ ธมฺมสทฺโท  สภาว - ปรยิตฺต ิ- ป�ฺ�า - �าย - สจฺจ - ปกต ิ- ป�ฺุ� - เ�ยฺย - 
สมาธ ิ- คณุ - นิสฺสตฺตนิชฺชวีตา’ปตฺต ิ- วกิาร - ปจฺจย - ปจฺจยปุปฺนฺน - เหตุ - วสิย - ป�ฺ�ตฺต ิ-  
นิพฺพานาทอิเนกตฺถปปฺเภโท.
 แทท้ีจ่รงิแลว้ ธมฺมศพัทน้ี์ มคีวามหมายต่างๆ เป็นอเนกประการ เป็นตน้วา่ สภาว-
ธรรม ปรยิตัธิรรม ปัญญาธรรม ญายธรรม สจัจธรรม ปกตธิรรม ปญุญธรรม เญยยธรรม  
สมาธธิรรม คณุธรรม นิสสตัตนิชชวีธรรม อาปัตตธิรรม วกิารธรรม ปัจจยธรรม ปัจจยปุปันน-
ธรรม เหตุธรรม วสิยธรรม บัญญตัธิรรม และนิพพานธรรม
 ๑. ตถา  ห ิ “กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา” ตฺยาทสี ุ สภาเว.
 กจ็รงิอยา่งนัน้ ธมฺมศพัทท์ีใ่ชใ้นอรรถสภาวะ เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ 
“สภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกุศล สภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นอกุศล”
 “กุสลา  อนวชฺชา.  ธมฺมา  สขุวปิากสภาวา.  อกุสลา  สาวชฺชา.  ธมฺมา  ทกฺุขวปิากสภาวาต ิ  
อตฺโถ.  อถวา  “กุสลา  อนวชฺชสขุวปิากลกฺขณา.  อกุสลา  สาวชฺชทกฺุขวปิากลกฺขณา.  ธมฺมา  
นิสฺสตฺตนิชฺชวีสภาวาต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ กุศล คอืสิง่ทีไ่มม่โีทษ.  กุศลธรรม คอืสภาวะทีใ่หผ้ลเป็นความสขุ.  อกุศล
ธรรม คอืสิง่ทีม่โีทษ. อกุศลธรรม คอืสภาวะทีใ่หผ้ลเป็นความทุกข.์  อกีอยา่งหน่ึง  กุศล มี
ลกัษณะทีไ่มม่โีทษ ใหผ้ลเป็นความสขุ.  อกุศล มลีกัษณะมโีทษ ใหผ้ลเป็นความทกุข.์  ธรรม 
คอืสภาวะ ทีไ่มใ่ชส่ตัว ์ไมใ่ชช่วีะ
 ๒. “อธิ  ภกฺิขเว  ภกฺิข ู ธมฺมำ  ปรยิาปณุนฺต”ี ตอิาทสี ุ ปริยตติฺย.ํ
 ธมฺมศพัทท์ีป่รากฏในอรรถปรยิตัธิรรม เหมอืนในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ ดกู่อน
ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลาย ในศาสนาน้ี ยอ่มเรยีนเอาซึง่ปรยิตัธิรรม
 “ธมฺมำ  ปรยิาปณุติพฺพอุคฺคเหตพฺพปาฬธิมฺมนฺต ิ อตฺโถ.
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 อธบิายวา่ ธรรมะ คอืบาฬธีรรมทีค่วรศกึษาเลา่เรยีน (แลว้ทรงจำา บอกกลา่ว สัง่สอน      
สอบทานอยูเ่ป็นนิตย)์
 ๓.  “ยสฺเสเต  จตุโร  ธมฺมา   สทฺธสฺส  ฆรเมสโิน,
  สจฺจำ  ธมฺโม  ธติ ิ จาโค   ส  เว  เปจฺจ  น  โสจต”ีตอิาทสี ุ ป�ฺ�าย.
 ธมฺมศพัทท์ีป่รากฏในอรรถปัญญา เหมอืนในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ ธรรมสี่
อยา่งเหลา่น้ีคอื สจัจะ ปัญญา ธติ ิ(ความเพยีร) และจาคะ (การสละ) ยอ่มมแีก่ผูอ้ยูค่รองเรอืน 
ผูม้ศีรทัธาใด ผูน้ัน้แล ละโลกน้ีไปแลว้ ยอ่มไมเ่ศรา้โศก
 ธมฺโม  ยถาภตูาวโพธนลกฺขณา  ป�ฺ�าต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ ธรรมะ คอืปัญญาทีม่ลีกัษณะรูแ้จง้ตามความเป็นจรงิ
 ๔.  “เนส  ธมฺโม  มหาราช   ยำ   ตฺวำ   คจฺเฉยฺย   เอกโก” ตฺยาทสี ุ �าเย   
ยตุติฺย.ํ
 ธมฺมศพัทท์ีป่รากฏใชใ้นอรรถญ�ยะ ความสมควร เหมอืนในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้
วา่ ขา้แต่มหาราชเจา้ พระองคผ์ูเ้ดยีวพงึเสดจ็ไปใด การเสดจ็ไปพระองคเ์ดยีวนัน้ ไมใ่ชธ่รรม/
ไมย่ตุธิรรม/ ไมเ่หมาะสม
 น  ธมฺโม  น  �าโย  น  ยตฺุตตี ิ อตฺโถ. 
 อธบิายวา่ ไมใ่ชธ่รรม ไมใ่ชญ่ายะ ไมใ่ชส่ิง่สมควร
 ๕. “ทฏฺิ�ธมฺโม  ปตฺตธมฺโม” ตอิาทสี ุ สจเฺจ.
 ธมฺมศพัท ์ปรากฏในอรรถวา่สจัจะ เหมอืนในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ ผูม้สีจัธรรม
ทีเ่หน็แลว้ ทีบ่รรลุแลว้
 ทฏฺิ�สจฺโจ  ปตฺตสจฺโจต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ บทวา่ ทฏฺิ�ธมฺม คอืผูม้สีจัจะทีเ่หน็แลว้  บทวา่ ปตฺตธมฺม คอืผูม้สีจัจะทีไ่ด้
บรรลุแลว้
 ๖. “ชาตธิมฺมานำ  ภกฺิขเว  สตฺตานนฺ”ตอิาทสี ุ ปกติย.ํ
 ธมฺมศพัท ์ ปรากฏในอรรถปกต ิ เหมอืนในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ ดกู่อนภกิษุ  
ทัง้หลาย ความปรารถนายอ่มบงัเกดิแก่สตัวท์ัง้หลาย ผูม้คีวามเกดิเป็นปกต ิอยา่งน้ี
 ชาตปิกตกิานนฺต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ ชาตธิมฺมานำ คอืผูม้กีารเกดิเป็นปกติ
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 ๗. “ธมฺโม  หเว  รกฺขต ิ ธมฺมจารนฺิ” ตฺยาทสี ุ ป�ฺุเ�.
 ธมฺมศพัท ์ยอ่มพบเหน็ในอรรถวา่บุญ เหมอืนในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ บุญแล 
ยอ่มรกัษาผูป้ระพฤตธิรรมโดยปกติ
 ธมฺโม  กุสลธมฺโม  ป�ฺุโ�ต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ คำาวา่ ธมฺม คอืผูม้กุีศลธรรม ไดแ้ก่ ผูม้บุีญ
 ๘. “สพฺเพ  ธมฺมา  สพฺพากาเรน  พทฺุธสฺส  ภควโต  �าณมเุข  อาปาถมาคจฺฉนฺต”ี  
ตฺยาทสี ุ เ�ยเฺย.
 ธมฺมศพัท ์ ถกูพบเหน็ในอรรถเญยยะ เหมอืนในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ เญยย-
ธรรมทัง้ปวง ยอ่มมาสูค่ลอง/ทาง ในปากแหง่ญาณของพระผูม้พีระภาคเจา้ ผูต้รสัรูโ้ดยอาการ
ทัง้ปวง
 สพฺเพ  สงฺขารวกิารลกฺขณนิพฺพานป�ฺ�ตฺตสิงฺขาตา  ป�ฺจวธิเ�ยฺยธมฺมาต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ ธรรมทัง้ปวง คอืเญยยธรรมหา้ประการ กลา่วคอื สงัขาร, วกิารรปู ๓,  
ลกัขณรปู ๔, นิพพาน และบญัญตัิ
 ๙. “เอวำธมฺมา  เต  ภวนฺโต  จ  อเหสนฺุ” ตฺยาทสี ุ สมาธิมหิฺ.
 ธมฺมศพัท ์ถกูพบเหน็ในอรรถสมาธ ิ เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ ทา่นผูเ้จรญิ    
เหลา่นัน้ เป็นผูม้สีมาธธิรรมอยา่งน้ี
 เอวำธมฺมา  เอวำสมาธกิาต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ เอวำธมฺมา คอืมสีมาธอิยา่งน้ี
 ๑๐.  “น  ห ิ ธมฺโม  อธมฺโม  จ   อุโภ  สมวปิากโิน,
  อธมฺโม  นิรยำ  เนต ิ  ธมฺโม  ปาเปต ิ สคฺุคตนฺิ” ตฺยาทสี ุ คเุณ.
 ธมฺมศพัทท์ีพ่บเหน็ในอรรถคณุ เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ คณุธรรม และ 
อคณุธรรม ทัง้สองมวีบิากไมเ่หมอืนกนั อคณุธรรมยอ่มนำาไปสูน่รก คณุธรรมสง่ใหข้ึน้สวรรค์
 ธมฺโม  ทานสลีาทคิโุณ,  สทฺธา-สลี-สตุ-จาค-ป�ฺ�า-หริ-ิโอตฺตปปฺสงฺขาตสตฺตสปปฺรุสิ-
คโุณ  วาต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ ธรรม คอืคณุ มทีาน ศลี เป็นตน้ หรอื คณุธรรมของสตับุรษุ ๗ ประการ 
กลา่วคอื ศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ ปัญญา หริ ิและโอตตปัปะ
 ๑๑. “ตสฺม ึ โข  ปน  สมเย  ธมฺมา  โหนฺต.ิ  ธมฺเมส ุ ธมฺมานุปสฺส ี วหิรต”ี ตอิาทสี ุ 
นิสสฺตตฺนิชชีฺวตาย.ํ
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 ธมฺมศพัทท์ีป่รากฏในอรรถไมใ่ชส่ตัว ์ ไมใ่ชช่วีะ เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่  
ก ็ในสมยันัน้แล สภาวธรรมทัง้หลายมอียู ่ภกิษุมปีกตพิจิารณาธรรมในธรรมทัง้หลายอยู่
 ธมฺเมส ุ  นิสฺสตฺตนิชฺชวีสภาเวส ุ  ขนฺธาทธิมฺเมส ุ  ธมฺมานุปสฺสโิน  นิสฺสตฺตนิชฺชวี-             
สภาวานุปสฺสโิน,  น  อตฺิถปิรุสิาทอินุปสฺสโินต ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ พจิารณาเหน็แจง้ธรรม ในสภาวะทีไ่มใ่ชส่ตัว ์ไมใ่ชช่วีะ คอืในธรรมทัง้หลาย  
มขีนัธเ์ป็นตน้ คอืพจิารณาเหน็สภาวะทีป่ราศจากสตัว ์ ปราศจากชวีะ ไมใ่ชพ่จิารณาเหน็เป็น
หญงิ เป็นชาย เป็นตน้
 ๑๒. “จตฺตาโร  ปาราชกิา  ธมฺมา” ตอิาทสี ุ อาปตติฺย.ํ
 ธมฺมศพัท ์ ทีป่รากฏในอรรถอาปัตต ิ (อาบตั)ิ เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ 
อาบตัปิาราชกิ ๔
 ปาราชกิา  ธมฺมา  ปาราชกิา  อาปตฺตตี ิ อตฺโถ.
 อธบิายวา่ ปาราชกิา  ธมฺมา กค็อือาบตัปิาราชกิ
 ๑๓. “ชาตธิมฺมา…ชราธมฺมา… มรณธมฺมา” ตอิาทสี ุ วิกาเร.
 ธมฺมศพัท ์พบในอรรถวา่วกิาระ เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ การเปลีย่นแปลง
โดยชาต ิการเปลีย่นแปลงโดยชรา การเปลีย่นแปลงโดยมรณะ
 ชาตธิมฺมา  อุปปฺาทสภาเวน  วกิารา  ปฏสินฺธวิเสน  วปิรณิามา  วา.
 อธบิายวา่ ชาตธิมฺม คอืการเปลีย่นแปลงโดยสภาวะการเกดิขึน้ หรอืการเปลีย่นแปลง 
ดว้ยอำานาจปฏสินธิ
 ชราธมฺมา  �ิตสิภาเวน  วกิารา  ขณฺฑจฺิจ-ปาลจฺิจาทชิราสภาเวน  วปิรณิามา.
 ชราธมฺม คอืการเปลีย่นแปลงโดยสภาวะของการตัง้อยู ่คอืการเปลีย่นแปลงโดยสภาพ  
ของชรา มฟัีนหกั หนงัเหีย่ว เป็นตน้
 มรณธมฺมา  สงฺคตสิภาเวน  วกิารา  จตุสิภาเวน  วปิรณิามาต ิ อตฺโถ.
 มรณธมฺม คอืการเปลีย่นแปลงดว้ยสภาวะของการยา้ยภพ คอืการเปลีย่นแปลงโดย
สภาวะของการจตุ ิ(ตาย)
 ๑๔. “เหตุมฺห ิ �าณำ  ธมฺมปปฺฏสิมฺภทิา” ตอิาทสี ุ ปจจฺเย.
 ธมฺมศพัท ์ ปรากฏในอรรถปัจจยั (เหตุ) เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ ความรู้
แตกฉาน ในเหตุ ชือ่วา่ธมฺมปปฺฏสิมฺภทิา
 เหตุมฺหตี ิ อตฺโถ.  อธบิายวา่ ในเหตุ
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 ๑๕. “�ิตาว  สา  ธาตุ  ธมฺมฏฺ�ิตตา  ธมฺมนิยามตา” ตอิาทสี ุ ปจจฺยปุปฺนฺเน.
 ธมฺมศพัทท์ีป่รากฏในปัจจยปุปันนะ เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ ธาตุนัน้ ตัง้
อยูแ่ลว้เทยีว เป็นธาตุทีต่ ัง้อยูใ่นปัจจยปุปันนะ เป็นธาตุทีเ่ป็นตวักำาหนดปัจจยปุปันนะ
 ๑๖. “มน�ฺจ  ปฏจฺิจ  ธมฺเม  จ  อุปปฺชฺชต ิ มโนว�ิฺ�าณนฺ” ตอิาทสี ุ วิสเย.
 ธมฺมศพัท ์ปรากฏในอรรถวสิยะ (อารมณ์) เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ มโน-
วญิญาณยอ่มเกดิขึน้ เพราะอาศยัใจและอารมณ์ทัง้หลาย
 โคจเรต ิ อตโฺถ.  อธบิายวา่ ซึง่โคจรทัง้หลาย (อารมณ์ทัง้หลาย)
 ๑๗. “ป�ฺ�ตฺตธิมฺมา  นิรตฺุตธิมฺมา  อธวิจนธมฺมา” ตอิาทสี ุ ป�ฺ�ตติฺย.ํ
 ธมฺมศพัท ์ ปรากฏในอรรถบญัญตัธิรรม เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ บญัญตัิ
ธรรมทัง้หลาย นิรตุตธิรรมทัง้หลาย อธวิจนธรรมทัง้หลาย
 ๑๘. “สต�ฺจ  ธมฺโม  น  ชรำ  อุเปต”ี ตอิาทสี ุ นิพพฺาเน.
 ธมฺมศพัท ์ ปรากฏในอรรถนิพพาน เชน่ในอุทาหรณ์ทัง้หลาย เป็นตน้วา่ ธรรมคอื
นิพพาน ของสตับุรษุทัง้หลาย ยอ่มไมเ่ขา้ถงึความครำ่าครา่ (ยอ่มไมค่รำ่าครา่)
 ๑๙. ปจฺจยตฺโถว  เหตฺวตฺโถ,  เหตฺวตฺโถว  ปจฺจยตฺโถ.
 ธมฺมศพัทท์ีป่รากฏในอรรถปัจจยันัน่เอง คอือรรถเหตุ, ธมฺมศพัทท์ีป่รากฏ ในอรรถ-
เหตุนัน่เอง คอือรรถปัจจยั
 อธิ  ปน  เ�ยฺเย  ปรยิตฺตยิำ  วา  ปวตฺตตตี.ิ
 สำาหรบัในคำาวา่ ธมมฺปท น้ี ยอ่มเป็นไปในอรรถเญยยธรรม หรอืในอรรถปริยติั-
ธรรม
 ตสฺมา  ธมฺมา  สงฺขารวกิารลกฺขณนิพฺพานป�ฺ�ตฺตสิงฺขาเต  ป�ฺจวธิเ�ยฺยธมฺเม   
ปชฺชนฺเต  �ายนฺต ิ เอตฺถ  เอเตนาต ิ วา  ธมฺมปทำ.
 เพราะเหตุนัน้ ธรรมทัง้หลาย ยอ่มถกูรู ้ ในเญยยธรรม ๕ ประการ กลา่วคอื สงัขาร, 
วกิารรปู ๓, ลกัขณรปู ๔, นิพพาน และบญัญตั ิ ในคมัภรีน้ี์ หรอืดว้ยคมัภรีน้ี์ เหตุนัน้ ชือ่วา่ 
ธมฺมปท (คมัภรีเ์ป็นทีใ่หท้ราบเญยยธรรม ๕ หรอืคมัภรีเ์ป็นเครือ่งใหท้ราบเญยยธรรม ๕) 
 อถวา  ปทนฺต ิ  โกฏฺ�าสำ.  ธมฺมานำ  เ�ยฺยธมฺมานำ  ปทำ  โกฏฺ�าสำ  อสฺส  อสฺม ึ  วา  

 

วชฺิชตตี ิ ธมมปทำ.
 อกีอยา่งหน่ึง คำาวา่ ปทำ คอืสว่น.  สว่นของเญยยธรรมทัง้หลายของคมัภรีน้ี์มอียู ่หรอืมี
อยูใ่นคมัภรีน้ี์ เหตุนัน้ จงึชือ่วา่ ธมฺมปท
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อรรถของ ธมมฺศพัท์
 อรรถของ ธมฺมศพัท ์ทีแ่สดงไวใ้นคมัภรีอ์ภธิานปัปทปิีกา คาถาที ่๗๘๔ ม ี๑๔ อรรถ 
ดงัน้ี
  ธมฺโม  สภาเว  ปรยิตฺตปิ�ฺ�า-  
  �าเยส ุ สจฺจปปฺกตสี ุป�ฺุเ�,
  เ�ยฺเย  คณุาจารสมาธสิปิู  
  นิสฺสตฺตตาปตฺตสิ ุ การณาโท.
 ธมมฺศพัท ์ เป็นไปใน (๑) อรรถสภาวะ (๒) อรรถปรยิตัธิรรม (๓) อรรถปัญญา (๔) 
อรรถความสมควร (๕) อรรถสจัจะ (๖) อรรถปกต ิ (๗) อรรถบุญ (๘) อรรถเญยยธรรม (๙) 
อรรถคณุธรรม (๑๐) อรรถความประพฤต ิ (๑๑) อรรถสมาธ ิ (๑๒) อรรถนิสสตัตนิชชวีธรรม 
(๑๓) อรรถอาบตั ิและ (๑๔) อรรถเหตุ เป็นตน้

อรรถของ ปทศพัท์
 อรรถของ ปทศพัท ์ทีแ่สดงไวใ้นคมัภรีอ์ภธิานปัปทปิีกา คาถาที ่๘๑๙ ม ี๙ อรรถ ดงัน้ี
  ปทำ  �าเน  ปรตฺิตาเณ  นิพฺพานมฺห ิ จ  การเณ,
  สทฺเท  วตฺถุมฺห ิ โกฏฺ�าเส  ปาเท  ตลฺล�ฺฉเน  มตำ.
 ปทศพัท ์เป็นไปในอรรถ (๑) ทีต่ ัง้ (๒) การคุม้ครอง (๓) นิพพาน (๔) เหตุ (๕) ศพัท ์
(๖) วตัถุ (๗) สว่น (๘) เทา้ และ (๙) รอยเทา้

สรปุว่า ธมมฺปท มีความหมาย ๖ อย่าง
 ๑.  คมัภรีเ์ป็นทีใ่หท้ราบเญยยธรรม ๕ ประการ คอื สงัขาร, วกิารรปู ๓, ลกัขณรปู ๔, 
นิพพาน และบญัญตั ิ
 ๒. คมัภรีเ์ป็นเครือ่งใหท้ราบเญยยธรรม ๕ ประการ คอื สงัขาร, วกิารรปู ๓, ลกัขณ-
รปู ๔, นิพพาน และบญัญตั ิ
 ๓. สว่นของเญยยธรรมทัง้หลายของคมัภรีน้ี์มอียู่
 ๔. สว่นของเญยยธรรมทัง้หลายมอียูใ่นคมัภรีน้ี์
 ๕. คมัภรีเ์ป็นทีใ่หท้ราบปรยิตัธิรรม
 ๖. คมัภรีเ์ป็นเครือ่งใหท้ราบปรยิตัธิรรม



ปณำมคำถำ
  มหาโมหตโมนทฺเธ   โลเก  โลกนฺตทสฺสนิา
  เยน  สทฺธมฺมปชฺโชโต   ชาลโิต  ชลติทฺิธนิา
  ตสฺส  ปาเท  นมสฺสตฺิวา   สมฺพทฺุธสฺส  สริมีโต
  สทฺธมฺม�ฺจสฺส  ปเูชตฺวา   กตฺวา  สงฺฆสฺส  จ�ฺชล,ึ
  “ตำ  ตำ  การณมาคมฺม ธมฺมาธมฺเมส ุ โกวโิท
  สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท   สตฺถา  ธมฺมปทำ  สภุำ
  เทเสส ิ กรณุาเวค-   สมสฺุสาหติมานโส
  ยำ  เว  เทวมนุสฺสานำ   ปีตปิาโมชฺชวฑฺฒนำ
  ปรมฺปราภตา  ตสฺส   นิปณุา  อตฺถวณฺณนา,
  ยา  ตามฺพปณฺณทิปีมฺห ิ  ทปีภาสาย  สณฺ�ิตา
  น  สาธยต ิ เสสานำ   สตฺตานำ  หติสมฺปทำ,  
  อปเฺปว  นาม  สาเธยฺย   สพฺพโลกสฺส  สา  หติำ”
  อติ ิ อาสสึมาเนน   ทนฺเตน  สมจารนิา
  กุมารกสฺสเปนาหำ   เถเรน  ถริเจตสา
  สทฺธมฺมฏฺ�ิตกิาเมน   สกฺกจฺจำ  อภยิาจโิต,
  ตำ  ภาสำ  อตวิตฺิถารำ   คต�ฺจ  วจนกฺกมำ
  ปหายาโรปยตฺิวาน   ตนฺต ึ ภาสำ  มโนรมำ,
  คาถานำ  พฺย�ฺชนปทำ   ยำ  ตตฺถ  น  วภิาวติำ
  เกวลำ  ตำ  วภิาเวตฺวา   เสสำ  ตเมว  อตฺถโต
  ภาสนฺตเรน  ภาสสฺิสำ   อาวหนฺโต  วภิาวนิำ
  มนโส  ปีตปิาโมชฺชำ   อตฺถธมฺมปูนิสฺสตินฺต ิฯ

 ปณามคาถา อ.คาถาอนัแสดงซึง่ความนอบน้อม  อิติ วา่
“อห ํ อ.ขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  เถเรน ผู-้ อนัพระเถระ   
กมุารกสสฺเปน  ชือ่วา่กุมารกสัสปะ  ทนฺเตน ผูฝึ้กแลว้  สม-
จารินา ผูป้ระพฤตสิมำ่าเสมอโดยปกต ิ ถิรเจตสา ผูม้ใีจมัน่คง  
สทธฺมมฺฏฺ�ิติกาเมน ผูใ้ครเ่พือ่อนัตัง้อยูแ่หง่พระสทัธรรม  
อาสึสมาเนน ผูห้วงัอยู ่อิติ วา่  ‘สตถฺา อ.พระศาสดา  โกวิโท 
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ผูท้รงฉลาด  ธมมฺาธมเฺมส ุ ในกุศลธรรมและอกุศลธรรม ท.  
สมปฺนฺนสทธฺมมฺปโท ผูม้บีทแหง่พระสทัธรรมอนัถงึพรอ้ม
แลว้ กรณุาเวคสมสุสฺาหิตมานโส ผูม้พีระทยัอนักำาลงัแหง่
พระกรณุาใหอุ้ตสาหะขึน้พรอ้มแลว้  อาคมมฺ ทรงอาศยัแลว้  
ต ํ ต ํ การณํ ซึง่เหตุนัน้ๆ  เทเสสิ ทรงแสดงแลว้  ธมมฺปท ํซึง่
พระธรรมบท  สภุ ํอนังาม  ย ํ เว ใดแล  ปีติปาโมชชฺวฑฒฺนํ 
อนัเป็นเครือ่งยงัปีตแิละปราโมทยใ์หเ้จรญิ  เทวมนุสสฺานํ แก่
เทวดาและมนุษย ์ท.  ยา  ตสสฺ  (ธมมฺปทสสฺ)  อตถฺวณฺณนา   
อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึง่เน้ือความแห่งพระธรรมบทนัน้ 
ใด  (อาจริเยหิ)  ปรมปฺราภตา อนั- อนัอาจารย ์ท. นำามาแลว้
โดยสบืๆ กนั  นิปณุา อนัละเอยีด  สณฺ�ิตา ดำารงอยูพ่รอ้ม
แลว้  ทีปภาสาย โดยภาษาแหง่ชาวเกาะ ตามพฺปณฺณิทีปมหิฺ 
ในเกาะเป็นทีอ่ยูแ่หง่ชนผูม้ฝ่ีามอืแดง  หิตสมปฺท ํ ยงัความ
ถงึพรอ้มแหง่ประโยชน์เกือ้กลู  น  สาธยติ ยอ่มไมใ่หส้ำาเรจ็  
สตตฺานํ แก่สตัว ์ท.  เสสานํ ผูเ้หลอื,  อปเฺปว  นาม ชือ่แม้
ไฉน  สา  (ตสสฺ  ธมมฺปทสสฺ  อตถฺวณฺณนา)  อ.วาจาเป็น
เครือ่งพรรณนาซึง่เน้ือความ แหง่พระธรรมบทนัน้ นัน้  หิต ํยงั
ประโยชน์เกือ้กลู  สาเธยยฺ พงึใหส้ำาเรจ็  สพพฺโลกสสฺ แก่ชาว
โลกทัง้ปวง’  อิติ ดงัน้ี  อภิยาจิโต วงิวอนยิง่แลว้  สกฺกจจฺ ํ
โดยเคารพ  นมสสิฺตวฺา นมสัการแลว้ ปาเท ซึง่พระบาท ท.  
ตสสฺ  (สมพฺทุธสสฺ) ของ-, สทธฺมมฺปชโฺชโต อ.ประทปีอนั
โพลงทัว่แลว้คอืพระสทัธรรม  เยน  (สมพฺทุเฺธน) อนัพระสมั-
พทุธเจา้พระองคใ์ด, โลเก ครัน้เมือ่โลก  มหาโมหตโมนทเฺธ 

เป็นสภาพอนัความมดืคอืโมหะใหญ่หุม้หอ่แลว้  (สนฺเต) มอียู,่ 
โลกนฺตทสสิฺนา ผูท้รงเหน็ซึง่พระนิพพานอนัเป็นทีส่ดุแหง่
โลกโดยปกต ิ ชลิติทธิฺนา ผูม้พีระฤทธิอ์นัรุง่เรอืงแลว้  ชาลิโต 

ทรงใหรุ้ง่เรอืงแลว้, -พระสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้  สิรีมโต ผูม้ ี
พระสริ ิ ปเูชตวฺา บชูาแลว้  สทธฺมมฺ ํซึง่พระสทัธรรม   อสสฺ  
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(สมพฺทุธฺสสฺ) ของพระสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้  จ ดว้ย  กตวฺา  

กระทำาแลว้  อ�ชฺลึ ซึง่อญัชล ี สงฺฆสสฺ แก่พระสงฆ ์ จ ดว้ย, 
ปหาย ละแลว้  ต ํ ภาส ํซึง่ภาษานัน้  จ ดว้ย  วจนกฺกม ํซึง่
ลำาดบัแหง่คำา  คต ํ อนัถงึแลว้  อติวิตถฺาร ํ ซึง่ความพสิดาร
เกนิ  จ ดว้ย  อาโรปยิตวฺาน ยกขึน้แลว้  ภาส ํสูภ่าษา  ตนฺตึ  
อนัเป็นแบบแผน  มโนรม ํ อนัเป็นทีร่ ืน่รมยแ์หง่ใจ,  ย ํ  
วิสสฺชชฺนปท ํ อ.บทแกใ้ด  คาถานํ แหง่คาถา ท.  (เตหิ   
อาจริเยหิ) อนัอาจารย ์ท. เหลา่นัน้  น  วิภาวิต ํไมใ่หแ้จม่แจง้
แลว้  ตตถฺ  (สีหฬอตถฺพยฺากฺขยาเน) ในการอธบิายเน้ือความ
ดว้ยภาษาสงิหลนัน้  ต ํ เกวล ํ (วิสสฺชชฺปท)ํ ยงับทแก ้ทัง้สิน้ 
นัน้  วิภาเวตวฺา ใหแ้จม่แจง้แลว้ อาวหนฺโต นำามาอยู ่  ปีติ-
ปาโมชชฺ ํซึง่ปีตแิละปราโมทย ์ มนโส แหง่ใจ  อตถฺธมมฺปู- 
นิสสิฺต ํ อนัเขา้ไปอาศยัแลว้ซึง่อรรถและธรรม  เสส ํ ทีเ่หลอื   
วิภาวินํ แก่บณัฑติ ท.  ภาสิสสฺ ํจกักลา่ว  ต ํ เอว  (พยฺ�ชฺน- 
ปท)ํ ซึง่พยญัชนะและบทนัน้นัน่เทยีว  ภาสนฺตเรน ดว้ย
ภาษาอืน่  อตถฺโต โดยเน้ือความ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

คำถำแสดงควำมนอบน้อม
“ขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ) ถกูพระเถระชือ่กุมารกสัสปะ ผู้
ฝึกฝนแลว้ ผูป้ระพฤตสิมำ่าเสมอเป็นอาจณิ ผูม้จีติใจมัน่คง 
ประสงคค์วามตัง้มัน่แหง่พระสทัธรรม หวงัอยูว่า่ ‘พระศาสดา
ผูท้รงฉลาดในกุศลธรรมและอกุศลธรรม ผูส้มบรูณ์ดว้ยบท
พระสทัธรรม ทรงมพีระทยัทีม่กีำาลงัแหง่พระกรณุาใหอุ้ตสาหะ 
อาศยัเหตุนัน้ๆ แสดงพระธรรมบททีง่ดงามใดแล ทีเ่ป็นเหตุ
ใหเ้จรญิปีตแิละปราโมทยแ์ก่เหลา่ทวยเทพและมนุษย,์  อตัถ-
วณัณนาธรรมบทนัน้ใดทีถ่กูนำาสบืๆ กนัมา ทีล่ะเอยีด ดำารง
อยูด่ว้ยภาษาของชาวเกาะสหีฬ ในเกาะทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องชนผูม้ ี
ฝ่ามอืแดง ไมส่ามารถทีจ่ะทำาประโยชน์ใหส้ำาเรจ็แก่เหลา่สตัวผ์ู้
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เหลอืได ้ ไฉนหนอ อตัถวณัณนาธรรมบทนัน้จะสามารถทำาให ้

สำาเรจ็ประโยชน์แก่ชาวโลกทัง้ปวงได”้ วงิวอนอยา่งยิง่โดย
เคารพ, นมสัการพระบาททัง้คูข่องพระสมัพทุธเจา้พระองค์
นัน้ ผูม้สีริ ิ ผูท้รงจดุประทปีคอืพระสทัธรรมใหส้วา่ง ในขณะ
ทีโ่ลกถกูความมดืคอืโมหะใหญ่หอ่หุม้ ผูท้รงเหน็พระนิพพาน
อนัเป็นทีส่ดุของโลก ผูม้พีระฤทธิอ์นัรุง่เรอืง บชูาพระสทัธรรม
ของพระสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้และประนมอญัชลแีก่พระสงฆ ์
ละภาษาของชาวเกาะสหีฬและลำาดบัคำาทีถ่งึความพสิดารเกนิ
ไป แลว้ยกขึน้สูต่นัตภิาษา ทีเ่ป็นทีน่่ารืน่รมยใ์จ ทำาบทแกท้ี่
อาจารยเ์หลา่นัน้ยงัไมไ่ดท้ำาใหแ้จม่แจง้ ทำาใหแ้จม่แจง้โดยสิน้
เชงิ จะกลา่วธรรมบทนัน่แหละโดยมใิหเ้หลอื ดว้ยภาษามคธ 
อนัอืน่จากภาษาของชาวเกาะสงิหล โดยเน้ือความ นำาปีตแิละ
ปราโมทยแ์หง่ใจทีเ่ขา้ไปอาศยัอรรถและธรรมมาใหแ้ก่บณัฑติ
ทัง้หลาย 

ปณามคาถา ลงิคตัถะ
“อหำ สทุธกตัตาใน ภาสสฺิสำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  โลเก 
ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา  มหาโมหตโมนทฺเธ วกิต-ิ 
กตัตาใน สนฺเต,  สทฺธมฺมปชฺโชโต วตุตกมัมะใน ชาลโิตๆ กติบท- 
เหตุกมัมวาจก  โลกนฺตทสฺสนิา กด็ ี เยน กด็ ี ชลติทฺิธนิา กด็ ี  
วเิสสนะของ สมฺพทฺุเธนๆ อนภหิติกตัตาใน ชลโิต,  ตสฺส  
วเิสสนะของ สมฺพทฺุธสฺส  ปาเท อวตุตกมัมะใน นมสฺสตฺิวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน ปเูชตฺวา  สมฺพทฺุธสฺส สามสีมัพนัธะใน ปาเท   
สริมิโต วเิสสนะของ สมฺพทฺุธสฺส  สทฺธมฺมำ อวตุตกมัมะใน  
ปเูชตฺวา  จ สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั สทฺธมฺมำ  อสฺส   
ปเูชตฺวา และ กตฺวา  สงฺฆสฺส  อ�ฺชล,ึ  อสฺส วเิสสนะของ  
สมฺพทฺุธสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สทฺธมฺมำ  ปเูชตฺวา ปพุพกาล- 
กริยิาใน กตฺวาๆ อปรกาลกริยิาใน อภยิาจโิต  สงฺฆสฺส 
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สมัปทานใน กตฺวา  อ�ฺชล ึอวตุตกมัมะใน กตฺวา,  “โกวโิท กด็ ี  
สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท กด็ ี  กรณุาเวคสมสฺุสาหติมานโส กด็ ี 
วเิสสนะของ สตฺถาๆ สทุธกตัตาใน เทเสสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตำ  ตำ วเิสสนะของ การณำๆ อวตุตกมัมะใน  
อาคมฺมๆ ปพุพกาลกริยิาใน เทเสส ิ ธมฺมาธมฺเมส ุวสิยาธาระ 
ใน โกวโิท  สภุำ วเิสสนะของ ธมฺมปทำๆ  อวตุตกมัมะใน  
เทเสส ิ  ยำ วเิสสนะของ ธมฺมปทำ  เวศพัท ์ ปทปรูณะ  เทว-
มนุสฺสานำ สมัปทานใน ปีตปิาโมชฺชวฑฺฒนำๆ วเิสสนะของ 
ธมฺมปทำ,  ยา กด็ ี  ปรมฺปราภตา กด็ ี  นิปณุา กด็ ี วเิสสนะ
ของ อตฺถวณฺณนาๆ เหตุกตัตาใน สาธยติๆ  อาขยาตบทเหตุ
กตัตุวาจก  อาจรเิยห ิ อนภหิติกตัตาใน ปรมฺปราภตา  ตสฺส  
วเิสสนะของ ธมฺมปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺถวณฺณนา  
ตามฺพปณฺณทิปีมฺห ิวสิยาธาระใน สณฺ�ิตา  ทปีภาสาย ตตยิา- 
วเิสสนะใน สณฺ�ิตาๆ วเิสสนะของ อตฺถวณฺณนา  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน สาธยต ิ เสสานำ วเิสสนะของ สตฺตานำๆ สมัปทาน
ใน สาธยต ิ หติสมฺปทำ การติกมัมะใน สาธยต,ิ  อปเฺปว  นาม 
สงักปัปัตถะ  สา วเิสสนะของ อตฺถวณฺณนาๆ เหตุกตัตาใน 
สาเธยฺยๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  สพฺพโลกสฺส สมัปทาน
ใน สาเธยฺย  หติำ การติกมัมะใน สาเธยฺย”  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาสสึมาเนนๆ กด็ ี ทนฺเตน กด็ ี สมจารนิา กด็ ี ถริเจตสา กด็ ี    
สทฺธมฺมฏฺ�ิตกิาเมน กด็ ี วเิสสนะของ เถเรน  กุมารกสฺสเปน 
สญัญาวเิสสนะของ เถเรนๆ อนภหิติกตัตาใน อภยิาจโิต  
สกฺกจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน อภยิาจโิตๆ วเิสสนะของ อหำ  ตำ  
วเิสสนะของ ภาสำๆ  อวตุตกมัมะใน ปหาย  อตวิตฺิถารำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน คตำๆ  วเิสสนะของ วจนกฺกมำๆ  อวตุต- 
กมัมะใน ปหาย  จศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั ตำ  ภาสำ 
และ อตวิตฺิถารำ  คตำ  วจนกฺกมำ,  ปหาย ปพุพกาลกริยิาใน  
อาโรปยตฺิวานๆ ปพุพกาลกริยิาใน วภิาเวตฺวา  ตนฺต ึ กด็ ี  
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มโนรมำ กด็ ี วเิสสนะของ ภาสำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน  
อาโรปยตฺิวาน,  ยำ วเิสสนะของ พฺย�ฺชนปทำๆ  วตุตกมัมะใน  
วภิาวติำๆ  กติบทเหตุกมัมวาจก  ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตา
ใน วภิาวติำ  คาถานำ สามสีมัพนัธะใน พฺย�ฺชนปทำ  ตตฺถ  
วเิสสนะของ สหีฬอตฺถพฺยากฺขฺยาเนๆ วสิยาธาระใน วภิาวติำ   
นศพัท ์ ปฏเิสธะใน วภิาวติำ  ตำ กด็ ี  เกวลำ กด็ ี วเิสสนะ
ของ พฺย�ฺชนปทำๆ  การติกมัมะใน วภิาเวตฺวาๆ สมาน-
กาลกริยิาใน ภาสสฺิสำ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตำๆ  กด็ ี 
เสสำ กด็ ีวเิสสนะของ วสฺิสชฺชนปทำ ๆ  อวตุตกมัมะใน อาวหนฺโต  
อตฺถโต ตตยิาวเิสสนะใน ภาสสฺิสำ  ภาสนฺตเรน กรณะใน ภาสสฺิสำ   
อาวหนฺโต อพัภนัตรกริยิาของ อหำ  วภิาวนิำ สมัปทานใน  
อาวหนฺโต มนโส สามสีมัพนัธะใน ปีตปิาโมชฺชำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน อาวหนฺโต  อตฺถธมฺมปูนิสฺสติำ วเิสสนะของ ปีตปิาโมชฺชำ”   
อติศิพัท ์สรปูะใน ปณามคาถา



๑. ยมกวคฺควณฺณนำ
ยมกวคฺควณฺณนา  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

ยมกวคคฺวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครือ่งพรรณนาซึง่เน้ือความแหง่วรรค
อนับณัฑติกำาหนดแลว้ดว้ยคู ่ 

(มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

ยมกวคฺควณฺณนา วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๑. ยมกวรรควัณณนำ

๑. จกฺขุปำลตฺเถรวตฺถุ [๑]
จกฺขปุาลตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

จกฺขปุาลตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระจกัขบุาลผูเ้ถระ
(มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

จกฺขปุาลตฺเถรวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๑. เรื่องพระจักขุบำลเถระ
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๑.      “มโนปพฺุพงฺคมา  ธมฺมา  มโนเสฏฺ�า  มโนมยา,
  มนสา  เจ  ปทฏฺุเ�น  ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา,
  ตโต  นำ  ทกฺุขมเนฺวต ิ จกฺกำ ว  วหโต  ปทนฺติ
 อยำ  ธมฺมเทสนา  กตฺถ  ภาสติา”ต ิ?

  “มโนปพฺุพงฺคมา  ธมฺมา  มโนเสฏฺ�า  มโนมยา,
  (ปคฺุคโล)  มนสา  เจ  ปทฏฺุเ�น  ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา,
  ตโต  (ตวิธิทจฺุจรติโต)  นำ  (ปคฺุคลำ)  ทกฺุขำ  อเนฺวต ิ จกฺกำ  อวิ  (ธรุำ)  วหโต  (พลวิทฺทสฺส)  

ปทำ  (อนฺเวนฺตำ)’  อติิ
 อยำ  ธมฺมเทสนา  (ภควตา)  กตฺถ  (�าเน)  ภาสติา”ต ิ (ปจฺุฉา) ?

 ปจุฉฺา อ.อนัถาม  อิติ วา่  “อย ํ ธมมฺเทสนา อ.พระธรรมเทศนาน้ี  อิติ วา่  
‘ธมมฺา อ.ธรรม ท.  มโนปพุพฺงฺคมา มใีจเป็นสภาพถงึก่อน   
มโนเสฏฺ�า มใีจเป็นสภาพประเสร�ิทีส่ดุ  มโนมยา สำาเรจ็
แลว้แต่ใจ,  เจ หากวา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  มนสา มใีจ   
ปทฏฺุเ�น อนัโทษประทษุรา้ยแลว้  ภาสติ กลา่วอยู ่ วา หรอื  
วา หรอืวา่ กโรติ กระทำาอยูไ่ซร,้  ทกฺุข ํอ.ความทกุข ์  อเนฺวติ  

ยอ่มไปตาม  นํ  (ปคุคฺล)ํ ซึง่บุคคลนัน้  ตโต  (ติวิธทจุจฺริตโต)  
เพราะทจุรติอนัมอียา่งสามนัน้  จกฺก ํ อิว เพยีงดงั อ.ลอ้   
(อเนฺวนฺต)ํ อนัหมนุไปตามอยู ่ ปท ํซึง่รอยเทา้  (พลิวททฺสสฺ) 
ของโคตวัเน่ืองดว้ยกำาลงั  วหโต ตวันำาไปอยู ่  (ธรุ)ํ ซึง่แอก’ 
อิติ ดงัน้ี   

 (ภควตา) อนัพระผูม้พีระภาคเจา้  ภาสิตา ตรสัแลว้  กตถฺ  (�าเน) ในทีไ่หน”  อิติ 

ดงัน้ี ฯ

 ถามวา่ “พระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
‘ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิสดุ สำาเรจ็แต่ใจ  
หากบุคคลมใีจถกูอภชิฌาเป็นตน้ประทษุรา้ย จะกลา่วหรอื
จะพดูกต็าม ความทกุขย์อ่มตดิตามเขาไปเพราะทจุรติ ๓ 
ประการ เหมอืนลอ้ทีห่มนุตามรอยเทา้โคตวัทีเ่น่ืองดว้ยกำาลงั
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ตวันำาแอกไป ฉะนัน้’ 
 พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัทีไ่หน?”

“มโนปพฺุพงฺคมา กด็ ี  มโนเสฏฺฐา กด็ ี  มโนมยา กด็ ี วเิสสนะ 
ของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ,  เจศพัท ์ปรกิปัปัตถะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตา 

ใน ภาสต ิ และ กโรต ิ  ภาสต ิ กด็ ี  กโรต ิ กด็ ี อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มนสา อติถมัภตูะของ ปคฺุคโล  ปทฏฺุเฐน วเิสสนะ 
ของ มนสา  วา สองศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ภาสต ิ และ 
กโรต,ิ  ทกฺุขำ สทุธกตัตาใน อนฺเวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก 

ตโต วเิสสนะของ ตวิธิทจฺุจรติโตๆ เหตุใน อเนฺวต ิ

นำ วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อเนฺวต ิ จกฺกำ อุปมา- 
ลงิคตัถะ  อวิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั จกฺกำ  ธรุำ  วหโต  พลวิทฺทสฺส 

ปทำ  อเนฺวนฺตำ,  ธุรำ อวตุตกมัมะใน วหโตๆ วเิสสนะของ 
พลวิทฺทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปทำๆ  อวตุตกมัมะใน อเนฺวนฺตำๆ   
วเิสสนะของ จกฺกำ’  

 อติศิพัท ์ สรปูะใน อยำ  ธมฺมเทสนา  อยำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนาๆ วตุตกมัมะ 
ใน ภาสติาๆ กติบทกมัมวาจก  ภควตา อนภหิติกตัตาใน ภาสติา  กตฺถ วเิสสนะของ 
ฐาเนๆ วสิยาธาระใน ภาสติา”  อติศิพัท ์สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒.  “สาวตฺถยิำ” ฯ

 “(อยำ  ธมฺมเทสนา  ภควตา)  สาวตฺถยิำ  (ภาสติา)”ต ิ (วสฺิสชฺชนำ) ฯ

 (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้ (อิติ) วา่  “(อย ํ ธมมฺเทสนา) อ.พระธรรมเทศนาน้ี   (ภควตา) 
อนัพระผูม้พีระภาคเจา้   (ภาสิตา) ตรสัแลว้  สาวตถิฺย ํในเมอืงชือ่วา่สาวตัถ”ี  (อิติ) 
ดงัน้ี ฯ

 ตอบวา่ “พระองคต์รสัทีเ่มอืงสาวตัถ”ี

 “อยำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนาๆ วตุตกมัมะใน ภาสติาๆ กติบทกมัมวาจก  ภควตา  
อนภหิติกตัตาใน ภาสติา  สาวตฺถยิำ วสิยาธาระใน ภาสติา”  อติศิพัท ์ สรปูะใน  
วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ ฯ
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๓. “กำ  อารพฺภา”ต ิ?

 “(อยำ  ธมฺมเทสนา  ภควตา)  กำ  อารพฺภ  (ภาสติา)”ต ิ (ปจฺุฉา) ฯ

 (ปจุฉฺา) อ.อนัถาม  อิติ วา่   “(อย ํ ธมมฺเทสนา) อ.พระธรรมเทศนาน้ี   (ภควตา) อนั
พระผูม้พีระภาคเจา้  อารพภฺ ทรงปรารภ   ก ํซึง่ใคร   (ภาสิตา) ตรสัแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

ถามวา่ “ทรงปรารภใคร”

 “อยำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนาๆ วตุตกมัมะใน ภาสติาๆ กติบทกมัมวาจก  ภควตา  
อนภหิติกตัตาใน ภาสติา  กำ อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน ภาสติา”  อติิ
ศพัท ์สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔. “จกฺขปุาลตฺเถรำ” ฯ

 “(อยำ  ธมฺมเทสนา  ภควตา)  จกฺขปุาลตฺเถรำ  (อารพฺภ  ภาสติา)”ต ิ (วสฺิสชฺชนำ) ฯ 

 (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้ อิติ วา่  “(อย ํ ธมมฺเทสนา) อ.พระธรรมเทศนา น้ี  (ภควตา)
อนัพระผูม้พีระภาคเจา้  (อารพภฺ) ทรงปรารภ  จกฺขปุาลตเฺถร ํซึง่พระจกัขบุาลผูเ้ถระ   
(ภาสิตา) ตรสัแลว้”  (อิติ) ดงัน้ี ฯ

 ตอบวา่ “ทรงปรารภพระจกัขบุาลเถระ”

 “อยำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนาๆ วตุตกมัมะใน ภาสติาๆ กติบทกมัมวาจก  ภควตา  
อนภหิติกตัตาใน ภาสติา  จกฺขปุาลตฺเถรำ อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน 
ภาสติา”  อติศิพัท ์สรปูะใน วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๕. สาวตฺถยิำ  กริ  มหาสวุณฺโณ  นาม  กุฏุมฺพโิก  อโหส ิ อฑฺโฒ  มหทฺธโน   มหาโภโค   

อปตฺุตโก ฯ

 สาวตฺถยิำ  กริ  มหาสวุณฺโณ  นาม  (เสฏฺฐ)ี กุฏุมฺพโิก  อโหส ิ  อฑฺโฒ  มหทฺธโน    
มหาโภโค  อปตฺุตโก ฯ 

 กิร ไดย้นิวา่  (เสฏฺฐี) อ.เศรษฐ ี มหาสวุณฺโณ  นาม ชือ่วา่มหาสวุรรณ  กฏุุมพิฺโก เป็น
ผูม้ทีรพัย ์ อฑโฺฒ เป็นผูม้ ัง่คัง่   มหทธฺโน เป็นผูม้ทีรพัยม์าก   มหาโภโค เป็นผูม้โีภคะ 
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มาก  อปตุตฺโก เป็นผูไ้มม่บุีตร  อโหสิ ไดม้แีลว้  สาวตถิฺย ํในเมอืงชือ่วา่สาวตัถ ีฯ
 เลา่กนัวา่ ไดม้เีศรษฐใีนเมอืงสาวตัถชีือ่มหาสวุรรณ เป็นผูม้ทีรพัย ์มัง่คัง่ มทีรพัยม์าก 

มโีภคะมาก แต่ไมม่ลีกู
 กริศพัท ์อนุสสวนตัถะ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั มหาสวุณฺโณๆ วเิสสนะของ เสฏฺฐี 

ๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สาวตฺถยิำ วสิยาธาระใน อโหส ิ กุฏุมฺพโิก  
กด็ ี อฑฺโฒ กด็ ี มหทฺธโน กด็ ี มหาโภโค กด็ ี อปตฺุตโก กด็ ีวกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖. โส  เอกทวิสำ  นหานตตฺิถำ  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  สมฺปนฺนสาขำ  

เอกำ  วนปปฺต ึ  ทสฺิวา   “อยำ   มเหสกฺขาย   เทวตาย   ปรคฺิคหโิต   ภวสฺิสต”ีต ิ  ตสฺส                    
เหฏฺ�าภาคำ  โสธาเปตฺวา  ปาการปรกฺิเขปํ  การาเปตฺวา  วาลุกำ  โอกริาเปตฺวา    
ธชปตากำ  อุสฺสาเปตฺวา  วนปปฺต ึ อลงฺกรตฺิวา  “ปตฺุตำ  วา  ธตีรำ  วา  ลภตฺิวา  ตุมฺหากำ  
มหาสกฺการำ  กรสฺิสาม”ีต ิ ปตฺถนำ  กตฺวา  ปกฺกาม.ิ

 โส  (เสฏฺฐี) เอกทวิสำ  นหานตตฺิถำ  คนฺตฺวา  นหาตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  สมฺปนฺนสาขำ  
เอกำ  วนปปฺต ึ  ทสฺิวา   “อยำ   (รกฺุโข)  มเหสกฺขาย  เทวตาย  ปรคฺิคหโิต  ภวสฺิสต”ีต ิ  (จนฺิเตตฺวา   
ปคฺุคลำ)  ตสฺส  (รกฺุขสฺส)  เหฏฺ�าภาคำ  โสธาเปตฺวา  (ปคฺุคลำ)  ปาการปรกฺิเขปํ  การาเปตฺวา  (ปคฺุคลำ)   
วาลุกำ  โอกริาเปตฺวา  (ปคฺุคลำ)  ธชปตากำ  อุสฺสาเปตฺวา  วนปปฺต ึ อลงฺกรตฺิวา  “(อหำ)  ปตฺุตำ  วา  
ธตีรำ  วา  ลภตฺิวา  ตุมฺหากำ  มหาสกฺการำ  กรสฺิสาม”ีต ิ ปตฺถนำ  กตฺวา  ปกฺกาม.ิ

 เอกทิวส ํในวนัหน่ึง  โส  (เสฏฺฐี) อ.เศรษฐนีัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  นหานติตถฺ ํสูท่า่เป็น
ทีอ่าบ  นหาตวฺา อาบแลว้  อาคจฉฺนฺโต มาอยู ่  ทิสวฺา เหน็แลว้  วนปปฺตึ ซึง่ตน้ไม้
อนัเป็นเจา้แหง่ป่า  เอก ํตน้หน่ึง  สมปฺนฺนสาข ํมกีิง่อนัถงึพรอ้มแลว้  อนฺตรามคเฺค  

ในระหวา่งแหง่หนทาง  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “อย ํ  (รกฺุโข) อ.ตน้ไม ้ น้ี    
มเหสกฺขาย  เทวตาย  ปริคคฺหิโต เป็นตน้ไม-้ อนัเทวดา ผูม้ศีกัดิใ์หญ่ -ถอืเอารอบ
แลว้  ภวิสสฺติ จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  โสธาเปตวฺา ใหช้ำาระแลว้  
เหฏฺฐาภาคํ ซึง่สว่นในภายใต ้  ตสสฺ  (รกฺุขสสฺ) แหง่ตน้ไมน้ัน้  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  
การาเปตวฺา ใหก้ระทำาแลว้  ปาการปริกฺเขป ํ ซึง่การลอ้มรัว้ดว้ยกำาแพง  (ปคุคฺล)ํ 
ยงับุคคล  โอกิราเปตวฺา ใหเ้กลีย่ลงแลว้  วาลกุ ํ ซึง่ทราย  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล   
อสุสฺาเปตวฺา ใหย้กขึน้แลว้  ธชปตาก ํ ซึง่ธงชยัและธงผนืผา้  อลงฺกริตวฺา ประดบั
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แลว้  วนปปฺตึ ซึง่ตน้ไมอ้นัเป็นเจา้แหง่ป่า  กตวฺา กระทำาแลว้  ปตถฺนํ ซึง่ความ
ปรารถนา  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.ขา้พเจา้  ลภิตวฺา ไดแ้ลว้  ปตุตฺ ํ วา ซึง่บุตร หรอื  ธีตร ํ 
วา หรอืวา่ ซึง่ธดิา  กริสสฺามิ จกักระทำา  มหาสกฺการ ํซึง่สกัการะใหญ่  ตมุหฺาก ํแก่
ทา่น ท.”  อิติ ดงัน้ี  ปกฺกามิ หลกีไปแลว้ ฯ

 วนัหน่ึง ทา่นเศรษฐไีปสูท่า่อาบนำ้า อาบเสรจ็ ขณะเดนิทางกลบับา้น ระหวา่งทาง ได้
เหน็ตน้ไมเ้จา้ป่�ตน้หน่ึงสมบรูณ์ดว้ยกิง่กา้นสาขา คดิวา่ “ตน้น้ี น่าจะมเีทวดาผูม้ ี
ศกัดิใ์หญ่สงิสถติอยู”่ จงึใหค้นชว่ยกนัชำาระทีภ่ายใตต้น้ไมน้ัน้ ใหท้ำาการลอ้มกำาแพง 
ใหเ้กลีย่ทรายลง ใหป้ระดบัธงชยัและธงผนืผา้ ทำาการประดบัตน้ไมเ้จา้ป่� แลว้ไดต้ัง้
ความปรารถนาไวว้า่ “ถา้ไดล้กูชายหรอืลกูสาว จะทำาสกัการะใหญ่แก่ทา่นเทวดาทัง้
หลาย” แลว้กห็ลกีไป 

 โส วเิสสนะของ เสฏฺฐีๆ  สทุธกตัตาใน ปกฺกามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกทวิสำ  
ทตุยิากาลสตัตมใีน ปกฺกาม ิ  นหานตตฺิถำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน นหาตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาคจฺฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เสฏฺฐ ี  

อนฺตรามคฺเค วสิยาธาระใน ทสฺิวา  สมฺปนฺนสาขำ กด็ ี เอกำ กด็ ีวเิสสนะของ วนปปฺตึๆ   
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “อยำ วเิสสนะของ รกฺุโขๆ สทุธ
กตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มเหสกฺขาย วเิสสนะของ เทวตายๆ  
อนภหิติกตัตาใน ปรคฺิคหโิตๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน โสธาเปตฺวา  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน โสธาเปตฺวา  ตสฺส วเิสสนะของ 
รกฺุขสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน เหฏฺ�าภาคำๆ  อวตุตกมัมะใน โสธาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา 

ใน การาเปตฺวา  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน การาเปตฺวา  ปาการปรกฺิเขปํๆ อวตุตกมัมะใน  
การาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอกริาเปตฺวา  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน โอกริาเปตฺวา   
วาลุกำ อวตุตกมัมะใน โอกริาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุสฺสาเปตฺวา  ปคฺุคลำ การติกมัมะ
ใน อุสฺสาเปตฺวา  ธชปตากำ อวตุตกมัมะใน อุสฺสาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อลงฺกรตฺิวา   
วนปปฺต ึ อวตุตกมัมะใน อลงฺกรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  “อหำ สทุธกตัตาใน  
กรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺุตำ กด็ ี ธตีรำ กด็ ีอวตุตกมัมะใน ลภตฺิวา  วา สองศพัท ์ 
ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ปตฺุตำ และ ธตีรำ  ลภตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน กรสฺิสาม ิ  ตุมฺหากำ 
สมัปทานใน กรสฺิสาม ิมหาสกฺการำ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน ปตฺถนำๆ 
อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺกาม ิฯ
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๗. อถสฺส  ภรยิาย  กุจฺฉยิำ  คพฺโภ  ปตฏฺิ�าส ิฯ 

 อถ  อสฺส  (เสฏฺฐิโน)  ภรยิาย  กุจฺฉิยำ  คพฺโภ  ปตฏฺิ�าส ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  คพโฺภ อ.สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์  ปติฏฺ�าสิ ตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  กจุฉิฺย ํ 

ในทอ้ง  ภริยาย แหง่ภรรยา  อสสฺ  (เสฏฺฐิโน) ของเศรษฐนีัน้ ฯ

 ทนีัน้ สตัวผ์ูเ้กดิในครรภด์ำารงอยูใ่นทอ้งของภรรยาของเศรษฐี

 อถ กาลสตัตม ี คพฺโภ สทุธกตัตาใน ปตฏฺิฐาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ 
ของ เสฏฺฐโินๆ สามสีมัพนัธะใน ภรยิายๆ สามสีมัพนัธะใน กุจฺฉยิำๆ  วสิยาธาระใน  
ปตฏฺิฐาส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๘. โส  ตสฺสา  คพฺภปรหิารำ  อทาส ิฯ 

 โส  (เสฏฺฐี)  ตสฺสา  (ภรยิาย)  คพฺภปรหิารำ  อทาส ิฯ 

 โส  (เสฏฺฐี) อ.เศรษฐนีัน้  อทาสิ ไดใ้หแ้ลว้  คพภฺปริหาร ํซึง่วตัถุเป็นเครือ่งบรหิาร- 
ซึง่ครรภ ์ ตสสฺา  (ภริยาย) แก่ภรรยานัน้ ฯ

 เขาไดใ้หเ้ครือ่งบรหิารครรภแ์ก่นาง

 โส วเิสสนะของ เสฏฺฐีๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะ
ของ ภริยายๆ สัมปทานใน อทาสิ  คพฺภปริหารํๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๙. สา  ทสมาสจฺจเยน  ปตฺุตำ  วชิาย ิฯ

  สา  (ภรยิา)  ทสมาสจฺจเยน  ปตฺุตำ  วชิาย ิฯ

 สา  (ภริยา) อ.ภรรยานัน้  วิชายิ คลอดแลว้  ปตุตฺ ํซึง่บุตร  ทสมาสจจฺเยน ในกาล
อนัลว่งไปแหง่เดอืนสบิ ฯ

 ผา่นไปสบิเดอืน นางกค็ลอดบุตร 

 สา วเิสสนะของ ภรยิาๆ สทุธกตัตาใน วชิายิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ทสมาสจฺจเยน 
ตตยิากาลสตัตมใีน วชิาย ิ ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน วชิาย ิฯ
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๑๐. เสฏฺ�ี  อตฺตนา  ปาลติำ  วนปปฺต ึ นิสฺสาย  ลทฺธตฺตา  ตสฺส  “ปาโล”ต ิ นามำ  อกาส ิฯ

 เสฏฺ�ี  (ตสฺส  ปตฺุตสฺส  อตฺตนา)  อตฺตนา  ปาลติำ  วนปปฺต ึ นิสฺสาย  ลทฺธตฺตา  ตสฺส  (ปตฺุตสฺส) 
“ปาโล”ต ิ (วจนำ)  นามำ  อกาส ิฯ

 เสฏฺ�ี อ.เศรษฐ ี อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  (วจนํ) ซึง่คำา  อิติ วา่  “ปาโล อ.ปาละ”  อิติ  
ดงัน้ี  นาม ํ ใหเ้ป็นชือ่  ตสสฺ  (ปตุตฺสสฺ) ของบุตรนัน้  (ตสสฺ  ปตุตฺสสฺ  อตตฺนา)   
อตตฺนา  ปาลิต ํ วนปปฺตึ  นิสสฺาย  ลทธฺตตฺา เพราะความที ่-แหง่บุตรนัน้ -เป็นผูอ้นั
ตนอาศยัแลว้ซึง่ตน้ไมอ้นัเป็นเจา้แหง่ป่า อนั- อนัตนรกัษาแลว้ -จงึไดแ้ลว้ ฯ 

  เศรษฐไีดต้ัง้ชือ่ใหล้กูชายวา่ “ปาละ” เพราะวา่ตนอาศยัตน้ไมเ้จา้ป่าทีต่วัเองรกัษาดแูล
แลว้ไดบุ้ตรมา

 เสฏฺ�ี สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ  
ภาวาทสิมัพนัธะใน ลทฺธตฺตา  อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน ลทฺธ-  อตฺตนา อนภหิติกตัตา
ใน ปาลติำๆ  วเิสสนะของ วนปปฺตึๆ  อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกริยิาใน ลทฺธ-  
ลทฺธตฺตา เหตุใน อกาส ิ  ตสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน นามำ  “ปาโล  
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน อกาส ิ นามำ วกิตกิมัมะใน อกาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑. อปรภาเค  อ�ฺ�มฺปิ  ปตฺุตำ  ลภ ิฯ

 อปรภาเค  (โส  เสฏฺฐ)ี  อ�ฺ�มฺปิ  ปตฺุตำ  ลภ ิฯ

 อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอื่นอกี  (โส  เสฏฺฐี) อ.เศรษฐนีัน้  ลภิ ไดแ้ลว้  ปตุตฺ ํซึง่
บุตร  อ�ฺ�มปิฺ แมอ้ืน่ ฯ

 ในเวลาต่อมา เขาไดบุ้ตรแมอ้ืน่อกี

 อปรภาเค กาลสตัตมใีน ลภ ิ โส วเิสสนะของ เสฏฺฐีๆ  สทุธกตัตาใน ลภิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อ�ฺญํๆ วเิสสนะของ ปตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน 
ลภ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
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 ๑๒. ตสฺส  “จลฺุลปาโล”ต ิ นามำ  กตฺวา,  อติรสฺส   “มหาปาโล”ต ิ นามำ  กร ิฯ 

 (เสฏฺฐ)ี  ตสฺส  (ปตฺุตสฺส)  “จลฺุลปาโล”ต ิ (วจนำ)  นามำ  กตฺวา,  อติรสฺส  (ปตฺุตสฺส)  “มหาปาโล”ต ิ 
(วจนำ)  นามำ  กร ิฯ

 (เสฏฺฐี) อ.เศรษฐ ี กตวฺา กระทำาแลว้  (วจนํ) ซึง่คำา  อิติ วา่  “จลฺุลปาโล อ.จลุลปาละ”   
อิติ ดงัน้ี  นาม ํ ใหเ้ป็นชือ่  ตสสฺ  (ปตุตฺสสฺ) ของบุตรนัน้,  กริ กระทำาแลว้   
(วจนํ) ซึง่คำา  อิติ วา่  “มหาปาโล อ.มหาปาละ”  อิติ ดงัน้ี  นาม ํใหเ้ป็นชือ่  อิตรสสฺ  
(ปตุตฺสสฺ) ของบุตร นอกน้ี ฯ

 เศรษฐตีัง้ชือ่ใหล้กูชายวา่ “จลุลปาละ” แลว้ตัง้ชือ่ใหล้กูชายคนโตนอกน้ีวา่ “มหาปาละ”

 เสฏฺฐี สุทธกัตตาใน กริๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ สาม-ี 
สมัพนัธะใน นามำ  “จลฺุลปาโล” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน  
กตฺวา  นามำ วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กร ิ อติรสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ 
สามสีมัพนัธะใน นามำ  “มหาปาโล” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน 
กร ิ นามำ วกิตกิมัมะใน กร ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓. เต  วยปปฺตฺเต  ฆรพนฺธเนน  พนฺธสึ ุฯ 

 (มาตาปิตโร)  เต  (ปตฺุเต)  วยปปฺตฺเต  ฆรพนฺธเนน  พนฺธสึ ุฯ

 (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบดิา ท.  พนฺธึส ุผกูแลว้  เต  (ปตุเฺต) ซึง่บุตร ท. เหลา่นัน้  
วยปปฺตเฺต ผูถ้งึแลว้ซึง่วยั  ฆรพนฺธเนน ดว้ยเครือ่งผกูคอืเรอืน ฯ

 มารดาและบดิาผกูลกูๆ เหลา่นัน้ผูเ้ตบิโตแลว้ดว้ยเครือ่งผกูคอืเรอืน (จบัแต่งงาน)

 มาตาปิตโร สทุธกตัตาใน พนฺธสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต วเิสสนะของ ปตฺุเตๆ 
อวตุตกมัมะใน พนฺธสึ ุ วยปปฺตฺเต วเิสสนะของ ปตฺุเต  ฆรพนฺธเนน กรณะใน พนฺธสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๔. อปรภาเค  มาตาปิตโร  กาลมกำส ุฯ 

 อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอื่นอกี  มาตาปิตโร อ.มารดาและบดิา ท.  อกสํ ุ ได้
กระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ ฯ

 ในเวลาต่อมา มารดาและบดิากเ็สยีชวีติลงทัง้คู ่

 อปรภาเค กาลสตัตมใีน อกำส ุ มาตาปิตโร สทุธกตัตาใน อกำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
กาลำ อวตุตกมัมะใน อกำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕. สพฺพำ  โภคำ  ทฺวนฺินำเยว  ววิเรสุำ ฯ 

 (ญาตกา)  สพฺพำ  โภคำ  ทฺวนฺินำ  เอว  (เสฏฺฐิปตฺุตานำ)  ววิเรสุำ ฯ

 (ญาตกา) ญาต ิท.  วิวเรสุ ํ แบง่แลว้  โภค ํ ซึง่โภคะ  สพพฺ ํทัง้ปวง  ทวิฺนฺนํ  เอว   
(เสฏฺฐิปตุตฺานํ) แก่บุตรของเศรษฐ ีท. สองนัน่เทยีว ฯ

 พวกญาติๆ  ไดแ้บง่สมบตัทิัง้หมดใหแ้ก่บุตรของเศรษฐทีัง้สองคนนัน่แหละ

 ญาตกา สทุธกตัตาใน ววิเรสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สพฺพำ วเิสสนะของ โภคำๆ   
อวตุตกมัมะใน ววิเรสุำ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ทฺวนฺินำๆ วเิสสนะของ เสฏฺฐิ- 
ปตฺุตานำๆ สมัปทานใน ววิเรสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๖. ตสฺม ึ  สมเย  สตฺถา  ปวตฺตติปวรธมฺมจกฺโก  อนุปพฺุเพน  คนฺตฺวา  อนาถปิณฺฑกิ- 

มหาเสฏฺ�ินา  จตุปปฺ�ฺ�าสโกฏธินำ  วสฺิสชฺเชตฺวา  การเิต   เชตวนมหาวหิาเร  วหิรต;ิ  
มหาชนำ  สคฺคมคฺเค  จ  โมกฺขมคฺเค  จ  ปตฏฺิ�าปยมาโน ฯ 

 ตสมึฺ  สมเย ในสมยันัน้  สตถฺา อ.พระศาดา  ปวตติฺตปวรธมมฺจกฺโก ผูม้จีกัรคอื
ธรรมอนัประเสรฐิอนัพระองคท์รงใหเ้ป็นไปทัว่แลว้  คนฺตวฺา เสดจ็ไปแลว้  อนุปพุเฺพน  
โดยลำาดบั  วิหรติ ทรงประทบัอยู ่  เชตวนมหาวิหาเร ในมหาวหิารชือ่วา่เชตวนั  
อนาถปิณฺฑิกมหาเสฏฺ�ินา  จตปุปฺ�ฺ�าสโกฏิธนํ  วิสสฺชเฺชตวฺา  การิเต  อนั- อนั
มหาเศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ สละแลว้ ซึง่ทรพัยม์โีกฏ ิ๕๔ เป็นประมาณ -ใหก้ระทำา
แลว้  มหาชนํ ทรงยงัมหาชน  ปติฏฺ�าปยมาโน ใหต้ัง้เฉพาะอยู ่  สคคฺมคเฺค  จ ใน
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หนทางแหง่สวรรค ์ดว้ย  โมกฺขมคเฺค  จ ในหนทางแหง่พระนิพพานดว้ย ฯ

 ในสมยันัน้ พระศาสดาผูม้ธีรรมจกัรอนัประเสรฐิทีท่รงใหเ้ป็นไปแลว้ เสดจ็ไปตาม
ลำาดบั ประทบัอยูท่ีว่ดัพระเชตวนัมหาวหิารทีท่า่นมหาเศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะสละ
ทรพัยน์บัได ้๕๔ โกฏใิหส้รา้งถวาย ทรงทำาใหม้หาชนตัง้อยูใ่นทางสวรรคแ์ละทางพระ
นิพพาน

 ตสฺม ึวเิสสนะของ สมเยๆ กาลสตัตมใีน วหิรต ิ สตฺถา สทุธกตัตาใน วหิรติๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  ปวตฺตติปวรธมฺมจกฺโกๆ วเิสสนะของ สตฺถา  อนุปพฺุเพน ตตยิา- 
วเิสสนะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วหิรต ิ  อนาถปิณฺฑกิมหาเสฏฺฐนิา อนภหิติ- 
กตัตาใน การเิต  จตุปปฺ�ฺ�าสโกฏธินำ อวตุตกมัมะใน วสฺิสชฺเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
การเิตๆ วเิสสนะของ เชตวนมหาวหิาเรๆ วสิยาธาระใน วหิรต ิ มหาชนำ การติกมัมะ 
ใน ปตฏฺิฐาปยมาโน  สคฺคมคฺเค กด็ ี  โมกฺขมคฺเค กด็ ีวสิยาธาระใน ปตฏฺิฐาปยมาโน   
จ สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั สคฺคมคฺเค และ โมกฺขมคฺเค  ปตฏฺิฐาปยมาโน 
อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗. ตถาคโต  ห ิ “มาตปิกฺขโต  อสตียิา  ปิตปิกฺขโต   อสตียิาต ิ  เทฺวอสตี�ิาตกุิลสหสฺเสห ิ    

การเิต  นิโคฺรธมหาวหิาเร  เอกเมว  วสฺสาวาสำ  วส,ิ  อนาถปิณฺฑเิกน  การเิต   เชตวน- 
มหาวหิาเร  เอกนูวสีต,ิ  วสิาขาย  สตฺตวสีตโิกฏธินปรจฺิจาเคน  การเิต  ปพฺุพาราเม   
ฉ  วสฺสาวาเสต ิ  ทฺวนฺินำ  กุลานำ  คณุมหนฺตตำ  ปฏจฺิจ  สาวตฺถ ึ  นิสฺสาย  ป�ฺจวสีต ิ  
วสฺสาวาเส  วส ิฯ

 ตถาคโต  ห ิ “มาตปิกฺขโต  อสตียิา  (�าตกุิลสหสฺเสห)ิ  ปิตปิกฺขโต  อสตียิา  (�าตกุิลสหสฺเสห)ิ”  อติ ิ  
เทฺวอสตี�ิาตกุิลสหสฺเสห ิ การเิต  นิโคฺรธมหาวหิาเร  เอกเมว  วสฺสาวาสำ  วส,ิ  อนาถปิณฺฑเิกน   
การเิต  เชตวนมหาวหิาเร  เอกนูวสีต ิ (วสฺสาวาเส  วส)ิ,  วสิาขาย  สตฺตวสีตโิกฏธินปรจฺิจาเคน   
การเิต  ปพฺุพาราเม  ฉ  วสฺสาวาเส  (วส)ิ  อติ ิ  ทฺวนฺินำ  กุลานำ  คณุมหนฺตตำ  ปฏจฺิจ  สาวตฺถ ึ  
นิสฺสาย  ป�ฺจวสีต ิ วสฺสาวาเส  วส ิฯ

 หิ จรงิอยู ่ ตถาคโต อ.พระตถาคต  วสิ ประทบัอยูแ่ลว้  วสสฺาวาส ํประทบัอยูจ่ำาพรรษา  
เอก ํ เอว พรรษาเดยีวนัน่เทยีว  นิโครฺธมหาวิหาเร ในมหาวหิารชือ่วา่นิโครธ  “มาติ- 
ปกฺขโต  อสีติยา  (�าติกลุสหสเฺสหิ)  ปิติปกฺขโต  อสีติยา  (�าติกลุสหสเฺสหิ)  อิติ   
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เทวฺอสีติ�าติกลุสหสเฺสหิ  การิเต อนั- อนัพนัแหง่ตระกลูแหง่พระญาตแิปดสบิสอง
หน ท. คอื (อนัพนัแหง่ตระกลูแหง่พระญาต ิท.) ๘๐ จากขา้งฝ่ายพระมารดา (อนัพนั
แหง่ตระกลูแหง่พระญาต ิท.) ๘๐  จากขา้งฝ่ายพระบดิา” -ใหก้ระทำาแลว้, (วสิ) ประทบั
อยูแ่ลว้  (วสสฺาวาเส) ประทบัอยูจ่ำาพรรษา ท.  เอกนูวีสติ ๑๙ พรรษา เชตวน- 
มหาวิหาเร ในมหาวหิารชือ่วา่เชตวนั  อนาถปิณฺฑิเกน  การิเต อนั- อนัเศรษฐชีือ่วา่
อนาถบณิฑกิะ -ใหก้ระทำาแลว้,  (วสิ) ประทบัอยูแ่ลว้  วสสฺาวาเส ประทบัอยูจ่ำาพรรษา 
ท.  ฉ ๖ พรรษา  ปพุพฺาราเม ในบุพพาราม  วิสาขาย  สตตฺวีสติโกฏิธนปริจจฺาเคน   
การิเต อนั- อนันางวสิาขา -ใหก้ระทำาแลว้ ดว้ยการบรจิาคซึง่ทรพัยม์โีกฏ ิ๒๗ เป็น
ประมาณ นิสสฺาย ทรงอาศยัแลว้  สาวตถึฺ ซึง่เมอืงชือ่วา่สาวตัถ ี วสิ ประทบัอยูแ่ลว้   
วสสฺาวาเส  ประทบัอยูจ่ำาพรรษา ท.  ป�จฺวีสติ ๒๕  พรรษา  ปฏิจจฺ เพราะทรงอาศยั   
ทวิฺนฺนํ  กลุานํ  คณุมหนฺตต ํซึง่ความทีแ่หง่ตระกลู ท. ทัง้สอง เป็นตระกลูมคีณุมาก   
อิติ ดว้ยประการฉะน้ี ฯ

 เป็นความจรงิทีว่า่ พระตถาคตประทบัอยูจ่ำาพรรษาทีนิ่โครธารามเพยีงพรรษาเดยีว 
ทีต่ระกลูพระญาตสิองฝ่ายรวมกนัเป็น ๑๖๐,๐๐๐ ตระกลู คอื จากฝ่ายพระมารดา 
๘๐,๐๐๐ ตระกลู และจากฝ่ายพระบดิา ๘๐,๐๐๐ ตระกลูใหส้รา้งถวาย ประทบัอยูจ่ำา
พรรษา ๑๙ พรรษา ทีว่ดัพระเชตวนัมหาวหิารทีท่า่นอนาถบณิฑกิเศรษฐใีหส้รา้งถวาย 
ประทบัอยูจ่ำาพรรษา ๖ พรรษา ทีบุ่พพารามทีน่างวสิาขาใหส้รา้งถวายโดยการบรจิาค
ทรพัย ์ ๒๗ โกฏ ิทรงอาศยัเมอืงสาวตัถปีระทบัอยูจ่ำาพรรษายาวนานถงึ ๒๕ พรรษา 
เพราะทรงอาศยัตระกลูทัง้สองทีม่คีณุมาก ดว้ยประการฉะน้ี

 หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  ตถาคโต สทุธกตัตาใน วสิๆ  สีบ่ท อาขยาตบทกตัตุวาจก  
“มาตปิกฺขโต  อสตียิา  �าตกุิลสหสฺเสห ิ และ ปิตปิกฺขโต  อสตียิา  �าตกุิลสหสฺเสห”ิ  
สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน เทฺวอสตี�ิาตกุิลสหสฺเสหิๆ  อนภหิติกตัตาใน การเิตๆ  
วเิสสนะของ นิโคฺรธมหาวหิาเร  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เอกำๆ  วเิสสนะของ วสฺสา-
วาสำๆ  กริยิาวเิสสนะใน วส,ิ  อนาถปิณฺฑเิกน อนภหิติกตัตาใน การเิตๆ วเิสสนะของ  
เชตวนมหาวหิาเรๆ วสิยาธาระใน วส ิ เอกนูวสีต ิวเิสสนะของ วสฺสาวาเสๆ กริยิาวเิสสนะ 
ใน วส,ิ  วสิาขาย อนภหิติกตัตาใน การเิต  สตฺตวสีตโิกฏธินปรจฺิจาเคน กรณะใน การเิตๆ  
วเิสสนะของ ปพฺุพาราเมๆ วสิยาธาระใน วส ิ ฉ วเิสสนะของ วสฺสาวาเสๆ กริยิาวเิสสนะ 
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ใน วส ิ  อติศิพัท ์ ปการตัถะ  ทฺวนฺินำ วเิสสนะของ กุลานำๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน  
คณุมหนฺตตำๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏจฺิจๆ เหตุใน นิสฺสาย  สาวตฺถ ึ อวตุตกมัมะใน  
นิสฺสายๆ สมานกาลกริยิาใน วส ิ  ป�ฺจวสีต ิวเิสสนะของ วสฺสาวาเสๆ กริยิาวเิสสนะ
ใน วส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๘. อนาถปิณฺฑโิกปิ  วสิาขาปิ  มหาอุปาสกิา  นิพทฺธำ  ทวิสสฺส  เทฺว  วาเร  ตถาคตสฺส    

อุปฏฺ�านำ  คจฺฉนฺต,ิ  คจฺฉนฺตา  จ  “ทหรสามเณรา  โน  หตฺเถ  โอโลเกสฺสนฺต”ีต ิ 
ตุจฺฉหตฺถา  น  คตปพฺุพา:  ปเุรภตฺตำ  คจฺฉนฺตา  ขาทนียาทนีิ  คาหาเปตฺวา  คจฺฉนฺต,ิ  
ปจฺฉาภตฺตำ  ป�ฺจ  เภสชฺชานิ  อฏฺ�  จ  ปานานิ ฯ

 อนาถปิณฺฑโิกปิ  วสิาขาปิ  มหาอุปาสกิา  นิพทฺธำ  ทวิสสฺส  เทฺว  วาเร  ตถาคตสฺส   
อุปฏฺ�านำ  คจฺฉนฺต,ิ  (เต  ชนา)  คจฺฉนฺตา  จ  “ทหรสามเณรา  โน  หตฺเถ  โอโลเกสฺสนฺต”ีต ิ 
(จนฺิตเนน)  ตุจฺฉหตฺถา  น  คตปพฺุพา  (โหนฺต)ิ:  (เต  ชนา) ปเุรภตฺตำ  คจฺฉนฺตา  (ปคฺุคลำ)   
ขาทนียาทนิี  (วตฺถนิู)  คาหาเปตฺวา  คจฺฉนฺต,ิ  ปจฺฉาภตฺตำ  (คจฺฉนฺตา  ปคฺุคลำ)  ป�ฺจ  เภสชฺชานิ  
อฏฺ�  จ  ปานานิ  (คาหาเปตฺวา  คจฺฉนฺต)ิ ฯ 

 อนาถปิณฺฑิโกปิ แม ้อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ  วิสาขาปิ แม ้อ.นางวสิาขา  มหา- 
อปุาสิกา ผูม้หาอุบาสกิา  คจฉฺนฺติ ยอ่มไป  อุปฏฺฐานํ สูท่ีเ่ป็นทีบ่ำารงุ  ตถาคตสสฺ 
ของพระตถาคต  วาเร สิน้วาระ ท.  เทวฺ ๒  ทิวสสสฺ แหง่วนั  นิพทธฺ ํเนืองนิตย,์  จ ก ็ 
(เต  ชนา) อ.ชน ท.เหลา่นัน้  คจฉฺนฺตา เมือ่ไป  ตจุฉฺหตถฺา  น  คตปพุพฺา เป็นผูไ้ม่
เคยมมีอืเปลา่ไปแลว้  (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “ทหรสามเณรา อ.ภกิษุหนุ่ม
และสามเณร ท.   โอโลเกสสฺนฺติ จกัแลด ู หตเฺถ ซึง่มอื ท.  โน ของเรา ท.”  อิติ ดงัน้ี   
(โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  (เต  ชนา) อ.ชน ท.เหลา่นัน้  คจฉฺนฺตา เมือ่ไป  ปเุรภตตฺ ํในกาล
ก่อนแหง่ภตัร  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  คาหาเปตวฺา ใหถ้อืเอาแลว้  (วตถฺนิู) ซึง่วตัถุ ท.  
ขาทนียาทีนิ มขีองอนับุคคลพงึเคีย้วเป็นตน้  คจฉฺนฺติ ยอ่มไป,  (คจฉฺนฺตา) เมือ่ไป  
ปจฉฺาภตตฺ ํ ในกาลภายหลงัแหง่ภตัร  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  (คาหาเปตวฺา) ใหถ้อืเอา
แลว้  เภสชชฺานิ ซึง่เภสชั ท.  ป�จฺ ๕  จ ดว้ย  ปานานิ ซึง่นำ้าปานะ ท.  อฏฺฐ ๘  จ 
ดว้ย  (คจฉฺนฺติ) ยอ่มไป ฯ
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 ทัง้อนาถบณิฑกิเศรษฐแีละนางวสิาขามหาอุบาสกิาจะไปสูท่ีบ่ำารงุพระตถาคตวนัละ ๒ 
ครัง้เป็นประจำา กช็นเหลา่นัน้เมือ่จะไป ไมเ่คยมมีอืเปลา่ไปเลย ดว้ยคดิวา่ “ภกิษุหนุ่ม
และสามเณรจะแลดมูอืของตน เมือ่จะไปก่อนภตัร ใชใ้หค้นถอืของเคีย้วเป็นตน้ แลว้
จงึไป เมือ่จะไปภายหลงัภตัร ใชใ้หค้นถอืเภสชั ๕ และนำ้าปานะ ๘ อยา่ง แลว้จงึไป

 อปิ สองศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อนาถปิณฺฑโิก และ วสิาขา  อนาถปิณฺฑโิก กด็ ี 
วสิาขา กด็ ีสทุธกตัตาใน คจฺฉนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มหาอุปาสกิา วเิสสนะของ 
วสิาขา  นิพทฺธำ กริยิาวเิสสนะใน คจฺฉนฺต ิ ทวิสสฺส สามสีมัพนัธะใน เทฺว  วาเร  เทฺว  
วเิสสนะของ วาเรๆ อจัจนัตสงัโยคะใน คจฺฉนฺต ิ ตถาคตสฺส สามสีมัพนัธะใน อุปฏฺฐานำ ๆ   
สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉนฺต,ิ  จศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  เต วเิสสนะของ ชนาๆ  
สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คจฺฉนฺตา อพัภนัตรกริยิาของ ชนา   
“ทหรสามเณรา สทุธกตัตาใน โอโลเกสฺสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โน สามสีมัพนัธะ 
ใน หตฺเถๆ อวตุตกมัมะใน โอโลเกสฺสนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน คต-  
ตุจฺฉหตฺถา กด็ ี  คตปพฺุพา กด็ ี วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน คต-,  เต  
วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน คจฺฉนฺติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปเุรภตฺตำ กาลสตัตมใีน คจฺฉนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ ชนา  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน  
คาหาเปตฺวา  ขาทนียาทนิี วเิสสนะของ วตฺถนิูๆ อวตุตกมัมะใน คาหาเปตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน คจฺฉนฺต,ิ  ปจฺฉาภตฺตำ กาลสตัตมใีน คจฺฉนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
ชนา ปคฺุคลำ การติกมัมะใน คาหาเปตฺวา  ป�ฺจ วเิสสนะของ เภสชฺชานิๆ กด็ ี ปานานิ  
กด็ ีอวตุตกมัมะใน คาหาเปตฺวา  อฏฺฐ  วเิสสนะของ ปานานิ  จศพัท ์ปทสมจุจยตัถะ 
เขา้กบั ป�ฺจ  เภสชฺชานิ และ อฏฺฐ  ปานานิ  คาหาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
คจฺฉนฺต ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๙. นิเวสเนส ุ  ปน  เตสำ  ทฺวนฺินำ  ทฺวนฺินำ  ภกฺิขสุหสฺสานำ  นิจฺจำ  ป�ฺ�ตฺตาเนวาสนานิ   

โหนฺต.ิ 

 อาสนานิ  ปน  (ปคฺุคเลน)  เตสำ  (ทฺวนฺินำ  ชนานำ)  นิเวสเนส ุ  ทฺวนฺินำ  ทฺวนฺินำ  ภกฺิขสุหสฺสานำ   
นิจฺจำ  ป�ฺ�ตฺตานิ  เอว  โหนฺต.ิ 

 ปน อน่ึง  อาสนานิ อ.อาสนะ ท.  (ปคุคฺเลน)  ป�ฺ�ตตฺานิ  เอว เป็นอาสนะอนับุคคล
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ปลูาดแลว้นัน่เทยีว  นิจจฺ ํ เนืองนิตย ์ นิเวสเนส ุ ในเรอืน ท.  เตส ํ(ทวิฺนฺนํ  ชนานํ) 
ของชน ท. สอง เหลา่นัน้  ภิกฺขสุหสสฺานํ เพือ่พนัแหง่ภกิษุ ท. ทวิฺนฺนํ  ทวิฺนฺนํ สอง 
สอง  โหนฺติ ยอ่มเป็น ฯ

 อน่ึง ทีเ่รอืนของชนเหลา่นัน้ มกีารปลูาดอาสนะไวเ้พือ่ภกิษุแหง่ละ ๒,๐๐๐ ทีเ่ป็นนิจ 

ปนศพัท ์ สมัปิณฑนตัถะ  อาสนานิ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน ป�ฺญตฺตานิ  เตสำ กด็ ี  ทฺวนฺินำ กด็ ี วเิสสนะของ ชนานำๆ  
สามสีมัพนัธะใน นิเวสเนสุๆ  วสิยาธาระใน ป�ฺ�ตฺตานิ    ทฺวนฺินำ สองบท วเิสสนะ
ของ ภกฺิขสุหสฺสานำๆ สมัปทานใน ป�ฺญตฺตานิ  นิจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน ป�ฺญตฺตานิ   
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ป�ฺญตฺตานิๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐. อนฺนปานเภสชฺเชส ุ โย  ยำ  อจฺิฉต,ิ  ตสฺส  ตำ  ยถจฺิฉิตเมว  สมฺปชฺชต ิฯ 

 อนฺนปานเภสชฺเชส ุ  โย  (ภกฺิข)ุ  ยำ  (วตฺถุำ)  อจฺิฉต,ิ  ตสฺส  (ภกฺิขโุน)  ตำ  (วตฺถุ)  ยถจฺิฉติเมว   
สมฺปชฺชต ิฯ

 โย  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุใด  อิจฉฺติ ยอ่มปรารถนา  อนฺนปานเภสชเฺชส ุ ย ํ วตถฺุ ํซึง่- ใน
ขา้วและนำ้าปานะและเภสชั ท.หนา -วตัถุใด,  ต ํ (วตถฺ)ุ อ.วตัถุนัน้  สมปฺชชฺติ ยอ่ม
สำาเรจ็  ตสสฺ  (ภิกฺขโุน) แก่ภกิษุรปูนัน้  ยถิจฉิฺต ํ เอว ตามความปรารถนานัน่เทยีว ฯ

 ในบรรดาขา้ว นำ้าปานะ และเภสชั ภกิษุรปูใดประสงคส์ิง่ใด สิง่นัน้กจ็ะสำาเรจ็แก่ภกิษุ
รปูนัน้สมตามความปรารถนาทเีดยีว

 โย วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน อจฺิฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อนฺนปานเภสชฺเชส ุ 
นิทธารณะใน ยำ  วตฺถุำ  ยำ วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  นิทธารณยีะและอวตุตกมัมะใน อจฺิฉต,ิ 
ตำ วเิสสนะของ วตฺถุๆ สทุธกตัตาใน สมฺปชฺชติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะ
ของ ภกฺิขโุนๆ สมัปทานใน สมฺปชฺชต ิ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ยถจฺิฉติำๆ  กริยิา- 
วเิสสนะใน สมฺปชฺชต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๑. เตส ุ อนาถปิณฺฑเิกน  เอกเมว  ทวิสำ  สตฺถารำ  ป�ฺโห  น  ปจฺุฉติปพฺุโพ ฯ

  เตส ุ (ทฺวสี ุ ชเนส)ุ  อนาถปิณฺฑเิกน  เอกเมว  ทวิสำ  สตฺถารำ  ป�ฺโห  น  ปจฺุฉติปพฺุโพ  (โหต)ิ ฯ

 ป�โฺห อ.ปัญหา   เตส ุ (ทวีฺส ุ ชเนส)ุ  อนาถปิณฺฑิเกน  ปจุฉิฺตปพุโฺพ เป็นปัญหา- อนั- 
ในชน ท. สอง เหลา่นัน้หนา -เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะ -เคยทลูถามแลว้  สตถฺาร ํ 

กะพระศาสดา  เอก ํ เอว  ทิวส ํในวนัหน่ึงนัน่เทยีว  (โหติ) ยอ่มเป็น  น หามไิด ้ฯ

 ในบรรดาชนทัง้สองเหลา่นัน้ อนาถบณิฑกิเศรษฐไีมเ่คยทลูถามปัญหากบัพระศาสดา 
แมแ้ต่ในวนัเดยีวเลย

 ป�ฺโห สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตส ุกด็ ี  ทฺวสี ุกด็ ีวเิสสนะของ 
ชเนสุๆ  นิทธารณะใน อนาถปิณฺฑเิกนๆ นิทธารณยีะและอนภหิติกตัตาใน ปจฺุฉติ-   
เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั เอกำๆ  วเิสสนะของ ทวิสำๆ  ทตุยิากาลสตัตมใีน ปจฺุฉติ-   
สตฺถารำ อกถติกมัมะใน ปจฺุฉติ-  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  ปจฺุฉติปพฺุโพ วกิตกิตัตาใน โหต ิฯ 

...............................................................................................................................
๒๒. โส  กริ  “ตถาคโต  พทฺุธสขุมุาโล  ขตฺตยิสขุมุาโล  ‘พหปูกาโร  เม  คหปต’ีต ิ มยฺหำ   

ธมฺมำ  เทเสนฺโต  กลิเมยฺยา”ต ิ สตฺถร ิ อธมิตฺตสเินเหน  ป�ฺหำ  น  ปจฺุฉต ิฯ 

 โส  กริ  (อนาถปิณฺฑโิก)  “ตถาคโต  พทฺุธสขุมุาโล  ขตฺตยิสขุมุาโล  (หตฺุวา)  ‘พหปูกาโร  
(โหต)ิ  เม  คหปต’ีต ิ  (จนฺิตเนน)  มยฺหำ  ธมฺมำ  เทเสนฺโต  กลิเมยฺยา”ต ิ  (จนฺิเตตฺวา)  สตฺถร ิ  
อธมิตฺตสเินเหน  ป�ฺหำ  น  ปจฺุฉต ิฯ

 กิร ไดย้นิวา่  โส  (อนาถปิณฺฑิโก) อ.เศรษฐชีือ่วา่อนาถบณิฑกิะนัน้  (จินฺเตตวฺา) คดิ
แลว้  อิติ วา่  “ตถาคโต อ.พระตถาคต  พทุธฺสขุมุาโล เป็นพระพทุธเจา้ผูล้ะเอยีดออ่น  
ขตติฺยสขุมุาโล เป็นกษตัรยิผ์ูล้ะเอยีดออ่น  (หตุวฺา) เป็น  เทเสนฺโต เมือ่ทรงแสดง  
ธมมฺ ํซึง่ธรรม  มยหฺ ํแก่เรา  (จินฺตเนน) ดว้ยทรงพระดำาร ิ อิติ วา่  “คหปติ อ.คหบด ี 
พหปูกาโร เป็นผูม้อุีปการะมาก  เม แก่เรา  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  กิลเมยยฺ  
พงึทรงลำาบาก”  อิติ ดงัน้ี  น  ปจุฉฺติ ยอ่มไมท่ลูถาม  ป�หฺ ํซึง่ปัญหา  อธิมตตฺ- 
สิเนเหน เพราะความรกัอนัมปีระมาณยิง่  สตถฺริ ในพระศาสดา ฯ

 ทราบวา่ ทา่นคดิวา่ “พระตถาคตทรงเป็นพระพทุธเจา้ผูล้ะเอยีดอ่อน ทรงเป็นกษตัรยิ์
ผูล้ะเอยีดออ่น เมือ่ทรงแสดงธรรมแก่เรา ดว้ยดำารวิา่ ‘คหบดเีป็นผูม้อุีปการะมากแก่
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เรา’ พงึทรงลำาบาก” ยอ่มไมถ่ามปัญหา เพราะความรกัยิง่นกัในพระศาสดา

 กริศพัท ์อนุสสวนตัถะ  โส วเิสสนะของ อนาถปิณฺฑโิกๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  “ตถาคโต สทุธกตัตาใน กลิเมยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  พทฺุธสขุมุาโล  
กด็ ี  ขตฺตยิสขุมุาโล กด็ ี วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เทเสนฺโต  ‘คหปต ิ 
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พหปูกาโร วกิตกิตัตาใน โหต ิ เม สมัปทาน
ใน พหปูกาโร’  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน เทเสนฺโต  มยฺหำ สมัปทานใน  
เทเสนฺโต  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ตถาคโต’  อติศิพัท ์ 
อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉต ิ  สตฺถร ิ วสิยาธาระใน อธมิตฺต- 
สเินเหนๆ เหตุใน ปจฺุฉต ิ ป�ฺหำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ปจฺุฉต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๓. สตฺถา  ปน  ตสฺม ึ  นิสนฺินมตฺเตเยว  “อยำ  เสฏฺ�ี  มำ  อรกฺขติพฺพฏฺ�าเน  รกฺขต,ิ  

อหำ  ห ิ กปปฺสตสหสฺสาธกิานิ  จตฺตาร ิ อสงฺเขยฺยานิ  อลงฺกตปปฺฏยิตฺตำ  อตฺตโน  สสีำ   
ฉนฺิทตฺิวา  อกฺขนิี  อุปปฺาเฏตฺวา  หทยมำสำ  อุพฺพตฺเตตฺวา  ปาณสมำ  ปตฺุตทารำ  ปรจฺิจชตฺิวา   
ปารมโิย  ปเูรนฺโต  ปเรสำ  ธมฺมเทสนตฺถเมว  ปเูรส,ึ  เอส  มำ  อรกฺขติพฺพฏฺ�าเน   
รกฺขต”ีต ิ เอกำ  ธมฺมเทสนำ  กเถสเิยว ฯ 

 สตฺถา  ปน,  ตสฺม ึ (เสฏฺ�ิมฺห)ิ  นิสนฺินมตฺเต  เอว  (สนฺเต),  “อยำ  เสฏฺ�ี  มำ  อรกฺขติพฺพฏฺ�าเน  
รกฺขต,ิ  อหำ  ห ิ  กปปฺสตสหสฺสาธกิานิ  จตฺตาร ิ  อสงฺเขยฺยานิ  อลงฺกตปปฺฏยิตฺตำ  อตฺตโน  สสีำ   
ฉนฺิทตฺิวา  อกฺขนิี  อุปปฺาเฏตฺวา  หทยมำสำ  อุพฺพตฺเตตฺวา  ปาณสมำ  ปตฺุตทารำ  ปรจฺิจชตฺิวา   
ปารมโิย  ปเูรนฺโต  (ปารมโิย)  ปเรสำ  (ชนานำ)  ธมฺมเทสนตฺถำ  เอว  ปเูรส,ึ  เอโส  (เสฏฺ�ี)  มำ   
อรกฺขติพฺพฏฺ�าเน  รกฺขต”ีต ิ (จนฺิเตตฺวา)  เอกำ  ธมฺมเทสนำ  กเถส ิ เอว ฯ

 ปน สว่นวา่  สตถฺา อ.พระศาสดา,  ตสมึฺ  (เสฏฺฐิมหิฺ) ครัน้เมือ่เศรษฐนีัน้   นิสินฺนมตเฺต   
เอว เป็นผูส้กัวา่นัง่แลว้นัน่เทยีว  (สนฺเต) มอียู,่  (จินฺเตตวฺา) ทรงพระดำารแิลว้  อิติ  

วา่  “อย ํ  เสฏฺฐี อ.เศรษฐน้ีี  รกฺขติ ยอ่มรกัษา  ม ํ ซึง่เรา  อรกฺขิตพพฺฏฺฐาเน  

ในฐานะอนับุคคลไมพ่งึรกัษา,  หิ เพราะวา่  อห ํ อ.เรา  ฉินฺทิตวฺา ตดัแลว้  สีส ํ 

ซึง่ศรีษะ  อตตฺโน ของตน  อลงฺกตปปฺฏิยตตฺ ํ อนัถกูประดบัแลว้และตกแต่งแลว้  
อกฺขีนิ ยงันยัน์ตา ท.  อปุปฺาเฏตวฺา ใหห้ลุดขึน้แลว้  หทยมสํ ํ ยงัเน้ือแหง่หทยั   
อพุพฺตเฺตตวฺา ใหข้าดออกแลว้  ปริจจฺชิตวฺา บรจิาคแลว้  ปตุตฺทาร ํซึง่บุตรและภรรยา  
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ปาณสม ํผูเ้สมอดว้ยชวีติ  ปารมิโย ยงับารม ีท.  ปเูรนฺโต เมือ่ใหเ้ตม็  อสงฺเขยยฺานิ  

สิน้อสงไขย ท.  จตตฺาริ สี ่  กปปฺสตสหสสฺาธิกานิ อนัยิง่ดว้ยแสนแหง่กปัป์   

(ปารมิโย) ยงับารม ี ท.  ปเูรสึ ใหเ้ตม็แลว้  ธมมฺเทสนตถฺ ํ เพือ่อนัแสดงซึง่ธรรม  
ปเรส ํ (ชนานํ) แก่ชน ท. เหลา่อืน่นัน่เทยีว,  เอโส (เสฏฺฐี) อ.เศรษฐน้ีี  รกฺขติ ยอ่ม
รกัษา  ม ํซึง่เรา อรกฺขิตพพฺฏฺฐาเน ในฐานะอนับุคคลไมพ่งึรกัษา”  อิติ ดงัน้ี  กเถสิ  
เอว ตรสัแลว้  ธมมฺเทสนํ ซึง่พระธรรมเทศนา  เอก ํกณัฑห์น่ึงนัน่เทยีว ฯ  

 ฝ่ายพระศาสดา เมือ่เศรษฐสีกัวา่นัง่แลว้เทา่นัน้แหละ ดำารวิา่ “เศรษฐน้ีีรกัษาเราในที่
ไมค่วรรกัษา, เพราะวา่เราตดัศรีษะของตนทีท่ ัง้ประดบัและตกแต่งแลว้ ควกันยัน์ตา
ทัง้สอง เพกิเน้ือหวัใจ สละบุตรภรรยาผูเ้สมอดว้ยชวีติ บำาเพญ็บารมสีิน้ ๔ อสงไขยกบั
อกีแสนกปัป์ บำาเพญ็บารมใีหเ้ตม็เพือ่แสดงธรรมแก่ชนเหลา่อืน่เทา่นัน้ เศรษฐน้ีีรกัษา
เราในทีไ่มค่วรรกัษาเลย” แลว้ทรงแสดงธรรมเทศนา ๑ กณัฑน์ัน่แหละ

 ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ตสฺม ึ
วเิสสนะของ เสฏฺ�ิมฺหิๆ  ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
นิสนฺินมตฺเตๆ วกิตกิตัตาใน สนฺเต,  “อยำ วเิสสนะของ เสฏฺ�ีๆ สทุธกตัตาใน รกฺขติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน รกฺขต ิ  อรกฺขติพฺพฏฺ�าเน วสิยาธาระใน 
รกฺขต,ิ  หศิพัท ์ เหตุโชตกะ  อหำ เหตุกตัตาใน ปเูรสึๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  
กปปฺสตสหสฺสาธกิานิ กด็ ี จตฺตาร ิกด็ ีวเิสสนะของ อสงฺเขยฺยานิๆ อจัจนัตสงัโยคะใน  
ปเูรนฺโต  อลงฺกตปปฺฏยิตฺตำ วเิสสนะของ สสีำ  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน สสีำๆ  อวตุต- 
กมัมะใน ฉนฺิทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปปฺาเฏตฺวา  อกฺขนิี การติกมัมะใน  
อุปปฺาเฏตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุพฺพตฺเตตฺวา  หทยมำสำ การติกมัมะใน อุพฺพตฺเตตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปรจฺิจชตฺิวา  ปาณสมำ วเิสสนะของ ปตฺุตทารำๆ  อวตุตกมัมะใน  
ปรจฺิจชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปเูรนฺโต  ปารมโิย การติกมัมะใน ปเูรนฺโตๆ อพัภนัตร- 
กริยิาของ สตฺถา  ปารมโิย การติกมัมะใน ปเูรส ึ ปเรสำ วเิสสนะของ ชนานำๆ สมัปทาน
ใน ธมฺมเทสนตฺถำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ธมฺมเทสนตฺถำๆ  สมัปทานใน ปเูรส,ึ  เอโส 
วเิสสนะของ เสฏฺ�ีๆ สทุธกตัตาใน รกฺขติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะ
ใน รกฺขต ิ อรกฺขติพฺพฏฺ�าเน วสิยาธาระใน รกฺขต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน กเถส ิ  เอกำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะใน กเถส ิ  
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั กเถส ิฯ



๑. เรื่องพระจักขุบ�ลเถระ 31วรรค]

๒๔. ตทา  สาวตฺถยิำ  สตฺต  มนุสฺสโกฏโิย  วสนฺต.ิ 

 ตทา ในกาลนัน้  มนุสสฺโกฏิโย อ.โกฏแิหง่มนุษย ์ ท.  สตตฺ เจด็  วสนฺติ ยอ่มอยู ่  
สาวตถิฺย ํในเมือ่งชือ่วา่สาวตัถ ีฯ

 ในคราวนัน้ ในเมอืงสาวตัถ ีมมีนุษยอ์าศยัอยู ่๗ โกฏิ

 ตทา กาลสตัตมใีน วสนฺต ิ  สตฺต วเิสสนะของ มนุสฺสโกฏโิยๆ สทุธกตัตาใน วสนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สาวตฺถยิำ วสิยาธาระใน วสนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๕. เตส ุ สตฺถุ  ธมฺมกถำ  สตฺุวา  ป�ฺจโกฏมิตฺตา  มนุสฺสา  อรยิสาวกา  ชาตา,  เทฺวโกฏมิตฺตา   

ปถุุชฺชนา ฯ 

 เตส ุ (มนุสฺเสส)ุ  สตฺถุ  ธมฺมกถำ  สตฺุวา  ป�ฺจโกฏมิตฺตา  มนุสฺสา  อรยิสาวกา  ชาตา,  (สตฺถุ   
ธมฺมกถำ  สตฺุวา)  เทฺวโกฏมิตฺตา  (มนุสฺสา)  ปถุุชฺชนา  (ชาตา)  ฯ

 เตส ุ (มนุสเฺสส)ุ  ป�จฺโกฏิมตตฺา  มนุสสฺา อ.- ในมนุษย ์ท. เหลา่นัน้หนา -มนุษย ์
ท.  มโีกฏหิา้เป็นประมาณ  สตุวฺา ฟังแลว้   ธมมฺกถ ํ ซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่วซึง่
ธรรม  สตถฺ ุของพระศาสดา  อริยสาวกา เป็นอรยิสาวก  ชาตา เกดิแลว้,  (มนุสสฺา) 
อ.มนุษย ์ท.  เทวฺโกฏิมตตฺา มโีกฏสิองเป็นประมาณ  (สตุวฺา) ฟังแลว้  (ธมมฺกถ)ํ ซึง่
วาจาเป็นเครือ่งกลา่วซึง่ธรรม  (สตถฺ)ุ ของพระศาสดา  ปถุชุชฺนา เป็นปถุุชน  (ชาตา) 
เกดิแลว้ ฯ 

 ในบรรดามนุษยเ์หลา่นัน้ มนุษยป์ระมาณ ๕ โกฏ ิ ฟังธรรมกถาของพระศาสดา เกดิ
เป็นอรยิสาวก มนุษยป์ระมาณ ๒ โกฏ ิฟังธรรมกถาของพระศาสดา เกดิเป็นปถุุชน

 เตส ุวเิสสนะของ มนุสฺเสสุๆ  นิทธารณะใน ป�ฺจโกฏมิตฺตา  มนุสฺสา  ป�ฺจโกฏมิตฺตา  
วเิสสนะของ มนุสฺสาๆ นิทธารณยีะและสทุธกตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  สตฺถุ 
สามสีมัพนัธะใน ธมฺมกถำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ชาตา  อรยิสาวกา  
วกิตกิตัตาใน ชาตา,  เทฺวโกฏมิตฺตา วเิสสนะของ มนุสฺสาๆ สทุธกตัตาใน ชาตาๆ  
กติบทกตัตุวาจก  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน ธมฺมกถำๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ชาตา  ปถุุชฺชนา วกิตกิตัตาใน ชาตา ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๖. เตส ุ อรยิสาวกานำ  เทฺวเยว  กจฺิจานิ  อเหสุำ ;-  ปเุรภตฺตำ  ทานำ  เทนฺต,ิ  ปจฺฉาภตฺตำ    
คนฺธมาลาทหิตฺถา  วตฺถเภสชฺชปานกาท ึ คาหาเปตฺวา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  คจฺฉนฺต ิฯ

  เตส ุ (มนุสฺเสส)ุ  อรยิสาวกานำ  (มนุสฺสานำ)  เทฺวเยว  กจฺิจานิ  อเหสุำ ;-  (อรยิสาวกา)  ปเุรภตฺตำ  
ทานำ  เทนฺต,ิ  (อรยิสาวกา)  ปจฺฉาภตฺตำ  คนฺธมาลาทหิตฺถา  (ปคฺุคลำ)  วตฺถเภสชฺชปานกาท ึ (วตฺถุำ)  
คาหาเปตฺวา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  คจฺฉนฺต ิฯ

  กิจจฺานิ อ.กจิ ท.  เทวฺ  เอว สองนัน่เทยีว  อเหสุ ํไดม้แีลว้  เตส ุ  (มนุสเฺสส)ุ  อริย-
สาวกานํ (มนุสสฺานํ) แก่- ในมนุษย ์ ท. เหลา่นัน้หนา -มนุษย ์ ท. ผูเ้ป็นอรยิสาวก,  
ปเุรภตตฺ ํในกาลก่อนแหง่ภตัร  (อริยสาวกา) อ.อรยิสาวก ท.  เทนฺติ ยอ่มถวาย  ทานํ  

ซึง่ทาน, ปจฉฺาภตตฺ ํ ในภายหลงัแหง่ภตัร  (อริยสาวกา) อ.อรยิสาวก ท.  คนฺธ- 
มาลาทิหตถฺา ผูม้วีตัถุมขีองหอมและระเบยีบเป็นตน้ในมอื  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล   
คาหาเปตวฺา ใหถ้อืเอาแลว้  (วตถฺุ)ํ ซึง่วตัถุ  วตถฺเภสชชฺปานกาทึ มผีา้ ยา และ
นำ้าปานะ เป็นตน้   คจฉฺนฺติ ยอ่มไป  ธมมฺสสฺวนตถฺาย เพือ่ประโยชน์แก่การฟัง 
ซึง่ธรรม ฯ

 ในบรรดามนุษยเ์หลา่นัน้ อรยิสาวกทัง้หลายไดม้กีจิเพยีง ๒ อยา่งเทา่นัน้ คอื ก่อนภตัร 
ถวายทาน หลงัภตัร ถอืของหอมและระเบยีบเป็นตน้ในมอื ใชค้นใหถ้อืผา้ เภสชั และ
นำ้าปานะ เป็นตน้ ไปเพือ่ประโยชน์แก่การฟังธรรม

 เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เทฺวๆ วเิสสนะของ กจฺิจานิๆ สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  เตส ุ วเิสสนะของ มนุสฺเสสุๆ  นิทธารณะใน อรยิสาวกานำ  มนุสฺสานำ  
อรยิสาวกานำ วเิสสนะของ มนุสฺสานำๆ นิทธารณยีะและสมัปทานใน อเหสุำ,  อรยิสาวกา  
สทุธกตัตาใน เทนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปเุรภตฺตำ กาลสตัตมใีน เทนฺต ิ  ทานำ 
อวตุตกมัมะใน เทนฺต,ิ  อรยิสาวกา สทุธกตัตาใน คจฺฉนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปจฺฉาภตฺตำ กาลสตัตมใีน คจฺฉนฺต ิ คนฺธมาลาทหิตฺถา วเิสสนะของ อรยิสาวกา  ปคฺุคลำ 
การติกมัมะใน คาหาเปตฺวา  วตฺถเภสชฺชปานกาท ึวเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน 
คาหาเปตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน คจฺฉนฺต ิ ธมฺมสฺสวนตฺถาย สมัปทานใน คจฺฉนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๗. อเถกทวิสำ  มหาปาโล  อรยิสาวเก  คนฺธมาลาทหิตฺเถ  วหิารำ  คจฺฉนฺเต  ทสฺิวา  “อยำ  

มหาชโน  กุห ึ คจฺฉต”ีต ิ ปจฺุฉตฺิวา  “ธมฺมสฺสวนายา”ต ิ สุตฺวา  “อหมฺปิ  คมสฺิสาม”ีต ิ 
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คนฺตฺวา  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  ปรสิปรยินฺเต  นิสที ิฯ 

 อถ  เอกทวิสำ  มหาปาโล  อรยิสาวเก  คนฺธมาลาทหิตฺเถ  วหิารำ  คจฺฉนฺเต  ทสฺิวา  “อยำ  มหาชโน  
กุห ึ (ฐาเน)  คจฺฉต”ีต ิ ปจฺุฉตฺิวา  “(อยำ  มหาชโน)  ธมฺมสฺสวนาย  (คจฺฉต)ิ”  อติ ิ สตฺุวา  “อหมฺปิ  
คมสฺิสาม”ีต ิ (จนฺิเตตฺวา)  คนฺตฺวา  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  ปรสิปรยินฺเต  นิสที ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  เอกทิวส ํในวนัหน่ึง  มหาปาโล อ.กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละ  ทิสวฺา เหน็
แลว้   อริยสาวเก ซึง่อรยิสาวก ท.  คนฺธมาลาทิหตเฺถ ผูม้วีตัถุมขีองหอมและระเบยีบ
เป็นตน้ในมอื  คจฉฺนฺเต ผูไ้ปอยู ่ วิหาร ํสูว่หิาร  ปจุฉิฺตวฺา ถามแลว้  อิติ วา่  “อย ํ 
มหาชโน อ.มหาชนน้ี  คจฉฺติ จะไป  กหึุ  (ฐาเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี  สตุวฺา ฟังแลว้  
อิติ วา่  “(อย ํ มหาชโน) อ.มหาชนน้ี  (คจฉฺติ) จะไป  ธมมฺสสฺวนาย เพือ่อนัฟังซึง่
ธรรม”  อิติ ดงัน้ี   (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “อหมปิฺ แม ้อ.เรา  คมิสสฺามิ จกัไป”  
อิติ ดงัน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  นิสีทิ 

นัง่แลว้  ปริสปริยนฺเต ณ ทีส่ดุรอบแหง่บรษิทั ฯ

 ครัน้ภายหลงั ณ วนัหน่ึง กุฎุมพมีหาปาละเหน็พวกอรยิสาวกพากนัถอืของหอมและ
ระเบยีบเป็นตน้กำาลงัเดนิทางไปวดั จงึถามวา่ “มหาชนน้ีกำาลงัจะไปไหนกนั” ฟังวา่ 
“กำาลงัจะไปวดัเพือ่ฟังธรรม” จงึคดิวา่ “แมเ้รากจ็ะไป” แลว้เดนิทางไป ถวายบงัคมพระ
ศาสดา แลว้นัง่ทา้ยบรษิทั ฯ

 อถ กาลสตัตม ี  เอกทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน นิสที ิ  มหาปาโล สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อรยิสาวเก อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา  คนฺธมาลาทหิตฺเถ วเิสสนะ
ของ อรยิสาวเก  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉนฺเตๆ วเิสสนะของ อรยิสาวเก  ทสฺิวา  
ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉิตฺวา  “อยำ วเิสสนะของ มหาชโนๆ สทุธกตัตาใน คจฺฉติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ าเนๆ วสิยาธาระใน คจฺฉต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  “อยำ วเิสสนะของ มหาชโนๆ สทุธกตัตาใน 
คจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ธมฺมสฺสวนาย สมัปทานใน คจฺฉต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อหำๆ  สทุธกตัตา 

ใน คมสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน นิสที ิ ปรสิปรยินฺเต วสิยาธาระใน นิสที ิฯ
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๒๘. พทฺุธา  จ  นาม  ธมฺมำ  เทเสนฺตา  สรณสลีปพฺพชฺชาทนีำ  อุปนิสฺสยำ  โอโลเกตฺวา  
อชฺฌาสยวเสน  ธมฺมำ  เทเสนฺต;ิ  ตสฺมา  ตำ  ทวิสำ  สตฺถา  ตสฺส  อุปนิสฺสยำ  โอโลเกตฺวา   
ธมฺมำ  เทเสนฺโต  อนุปพฺุพกีถำ  กเถส.ิ  เสยฺยถทีำ ?  ทานกถำ,  สลีกถำ,  สคฺคกถำ,   กามานำ  
อาทนีวำ  โอการำ  สงฺกเิลสำ,  เนกฺขมฺเม  อานิสำสำ  ปกาเสส ิฯ 

 พทฺุธา  จ  นาม  ธมฺมำ  เทเสนฺตา  สรณสลีปพฺพชฺชาทนีำ  (คณุานำ)  อุปนิสฺสยำ  โอโลเกตฺวา  อชฺฌาสย- 
วเสน  ธมฺมำ  เทเสนฺต;ิ  ตสฺมา  ตำ  ทวิสำ  สตฺถา  ตสฺส  (มหาปาลสฺส)  อุปนิสฺสยำ  โอโลเกตฺวา  ธมฺมำ   
เทเสนฺโต  อนุปพฺุพกีถำ  กเถส.ิ  “(สตฺถา  ธมฺมำ  เทเสนฺโต)  เสยฺยถทีำ  (อนุปพฺุพกีถำ  กเถสตี ิ ปจฺุฉา).  
“(สตฺถา  ธมฺมำ  เทเสนฺโต)  ทานกถำ  สลีกถำ  สคฺคกถำ กามานำ  อาทนีวำ  โอการำ  สงฺกเิลสำ  เนกฺขมฺเม  
อานิสำสำ  ปกาเสส)ิ”  (อติ ิ วสฺิสชฺชนำ) ฯ

  จ ก ็ พทุธฺา  นาม ชือ่ อ.พระพทุธเจา้ ท.  เทเสนฺตา เมือ่ทรงแสดง  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  
โอโลเกตวฺา ทรงตรวจดแูลว้  อปุนิสสฺย ํซึง่อุปนิสยั  (คณุานํ) แหง่คณุ ท.  สรณ-
สีลปพพฺชชฺาทีนํ มสีรณะและศลีและบรรพชา เป็นตน้  เทเสนฺติ ยอ่มทรงแสดง  ธมมฺ ํ
ซึง่ธรรม  อชฌฺาสยวเสน ดว้ยอำานาจแหง่อธัยาศยั,  ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  ต ํ ทิวส ํ

ในวนันัน้   สตถฺา อ.พระศาสดา  โอโลเกตวฺา ทรงตรวจดแูลว้  อปุนิสสฺย ํซึง่อุปนิสยั  
ตสสฺ  (มหาปาลสสฺ) ของกุฏุมพชีือ่วา่มหาปาละนัน้  เทเสนฺโต เมือ่ทรงแสดง  ธมมฺ ํ
ซึง่ธรรม  กเถสิ ตรสัแลว้  อนุปพุพีฺกถ ํซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่วโดยลำาดบั. (ปจุฉฺา) 
อ.อนัถาม  (อิติ) วา่  “(สตถฺา) อ.พระศาสดา  (เทเสนฺโต) เมือ่ทรงแสดง  (ธมมฺ)ํ ซึง่
ธรรม  (กเถสิ) ตรสัแลว้  (อนุปพุพีฺกถ)ํ ซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่วโดยลำาดบั  เสยยฺถีท ํ 
อยา่งไรน้ี”  (อิติ) ดงัน้ี,  (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้  (อิติ) วา่  “(สตถฺา) อ.พระศาสดา   
(เทเสนฺโต) เมือ่ทรงแสดง  (ธมมฺ)ํ ซึง่ธรรม  ปกาเสสิ ทรงประกาศแลว้  ทานกถ ํซึง่
วาจาเป็นเครือ่งกลา่วซึง่ทาน  สีลกถ ํ ซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่วซึง่ศลี   สคคฺกถ ํ ซึง่
วาจาเป็นเครือ่งกลา่วซึง่สวรรค ์  อาทีนว ํซึง่โทษ  โอการ ํซึง่ความตำ่าชา้  สงฺกิเลส ํ

ซึง่ความเศรา้หมอง  กามานํ แหง่กาม ท.  อานิสสํ ํซึง่อานิสงส ์ เนกฺขมเฺม ในการ
ออกบวช”  (อิติ) ดงัน้ี ฯ

 กธ็รรมดาวา่พระพทุธเจา้ทัง้หลายเมือ่จะทรงแสดงธรรม ทรงตรวจดอุูปนิสยัของคณุมี
สรณะ ศลี และการบวชเป็นตน้ก่อนแลว้ จงึทรงแสดงธรรมตามอำานาจอธัยาศยั เพราะ
ฉะนัน้ ในวนันัน้ พระศาสดาทรงตรวจดอุูปนิสยัของกุฎุมพมีหาปาละนัน้ เมือ่จะทรง
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แสดงธรรม จงึตรสัอนุปพุพกีถา ถามวา่ เป็นอยา่งไร? ตอบวา่ ทรงประกาศทานกถา 
สลีกถา สคัคกถา โทษ ความตำ่าชา้ ความเศรา้หมองของกามทัง้หลาย และอานิสงส ์

ในการออกบวช

 จศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  นามศพัท ์ปสงัสตัถะเขา้กบั พทฺุธาๆ สทุธกตัตาใน เทเสนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ พทฺุธา  
สรณสลีปพฺพชฺชาทนีำ วเิสสนะของ คณุานำๆ สามสีมัพนัธะใน อุปนิสฺสยำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน โอโลเกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เทเสนฺต ิ อชฺฌาสยวเสน ตตยิาวเิสสนะใน เทเสนฺต ิ  
ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสนฺต,ิ  ตสฺมา เหตวตัถะ  ตำ วเิสสนะของ ทวิสำๆ  ทตุยิากาล- 
สตัตมใีน กเถส ิ  สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะ
ของ มหาปาลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อุปนิสฺสยำๆ  อวตุตกมัมะใน โอโลเกตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน เทเสนฺโต  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา   
อนุปพฺุพกีถำ อวตุตกมัมะใน กเถส,ิ  “สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  เสยฺยถทีำ ปจุฉนตัถะ   
อนุปพฺุพกีถำ อวตุตกมัมะใน กเถส”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน ปุจฺฉาๆ ลงิคตัถะ,  “สตฺถา  
สทุธกตัตาใน ปกาเสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  ทานกถำ กด็ ี สลีกถำ กด็ ี สคฺคกถำ กด็ ี อาทนีวำ กด็ ี โอการำ  
กด็ ี  สงฺกเิลสำ กด็ ี  อานิสำสำ กด็ ี อวตุตกมัมะใน ปกาเสส ิ  กามานำ สามสีมัพนัธะใน  
อาทนีวำ  โอการำ และสงฺกเิลสำ  เนกฺขมฺเม วสิยาธาระใน อานิสำสำ”  อติศิพัท ์ สรปูะใน 
วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ ฯ
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๒๙. ตำ  สตฺุวา  มหาปาโล  กุฏุมฺพโิก  จนฺิเตส ิ “ปรโลกำ  คจฺฉนฺตำ  ปตฺุตธตีโร  วา  โภคา  วา  
นานุคจฺฉนฺต,ิ  สรรีำปิ  อตฺตนา  สทฺธ ึ น  คจฺฉต,ิ  ก ึ เม  ฆราวาเสน,  ปพฺพชสฺิสาม”ีต ิฯ 

ตำ  (ธมฺมเทสนำ)  สตฺุวา  มหาปาโล  กุฏุมฺพโิก  จนฺิเตส ิ “ปรโลกำ  คจฺฉนฺตำ  (ปคฺุคลำ)  ปตฺุตธตีโร  
วา  โภคา  วา  น  อนุคจฺฉนฺต,ิ  สรรีำปิ  อตฺตนา  สทฺธ ึ น  คจฺฉต,ิ  ก ึ (ปโยชนำ)  เม  ฆราวาเสน,   
(อหำ)  ปพฺพชสฺิสาม”ีต ิฯ 

 กฏุุมพิฺโก อ.กุฎุมพ ี  มหาปาโล ชือ่วา่มหาปาละ  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ  (ธมมฺเทสนํ)  
ซึง่พระธรรมเทศนานัน้  จินฺเตสิ คดิแลว้  อิติ วา่  “ปตุตฺธีตโร  วา อ.บุตรและธดิา ท. 
หรอื  โภคา  วา หรอืวา่ อ.โภคทรพัย ์ท.  น  อนุคจฉฺนฺติ ยอ่มไมไ่ปตาม  (ปคุคฺล)ํ  
ซึง่บุคคล  คจฉฺนฺต ํผูไ้ปอยู ่ ปรโลก ํสูโ่ลกอืน่,  สรีรปิํ แม ้อ.สรรีะ  น  คจฉฺติ ยอ่ม
ไมไ่ป  สทธึฺ กบั  อตตฺนา ดว้ยตน,  กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  ฆราวาเสน  

ดว้ยการอยูใ่นเรอืน  เม แก่เรา,  (อห)ํ อ.เรา  ปพพฺชิสสฺามิ จกับวช”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละ ฟังพระธรรมเทศนานัน้แลว้คดิวา่ “บุตรและธดิา หรอืโภคทรพัย์
ทัง้หลาย ไมส่ามารถทีจ่ะไปตามบุคคลทีก่ำาลงัไปสูป่รโลกได ้แมร้า่งกายกไ็มไ่ปกบัตน 
ประโยชน์อะไรเลา่ดว้ยการอยูค่รองเรอืนแก่เรา เราจะบวช

 มหาปาโล สญัญาวเิสสนะของ กุฏุมฺพโิกๆ สทุธกตัตาใน จนฺิเตสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
จนฺิเตส ิ “ปตฺุตธตีโร กด็ ี โภคา กด็ ีสทุธกตัตาใน อนุคจฺฉนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปรโลกำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉนฺตำๆ  วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อนุคจฺฉนฺต ิ  
วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ปตฺุตธตีโร และ โภคา  นศพัท ์ปฏเิสธะใน คจฺฉต,ิ   
อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั สรรีำๆ  สทุธกตัตาใน คจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อตฺตนา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คจฺฉต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
คจฺฉต,ิ  ก ึ วเิสสนะของ ปโยชนำๆ ลงิคตัถะ  เม สมัปทานใน ปโยชนำ  ฆราวาเสน  
ตตยิาวเิสสนะใน ก ึ ปโยชนำ,  อหำ สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  
อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๐. โส  เทสนาปรโิยสาเน  สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา  ปพฺพชฺชำ  ยาจ ิฯ 

 โส  (มหาปาโล)  เทสนาปรโิยสาเน  สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา  ปพฺพชฺชำ  ยาจ ิฯ

 เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระเทศนา  โส  (มหาปาโล) 
อ.กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละนัน้   อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปเฝ้าแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  
ยาจิ ทลูขอแลว้  ปพพฺชชฺ ํซึง่การบวช ฯ

 ในเวลาจบพระเทศนา เขาเขา้ไปเฝ้าพระศาสดา แลว้ทลูขอบวช

 โส วเิสสนะของ มหาปาโลๆ สทุธกตัตาใน ยาจิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทสนา- 
ปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ยาจ ิ สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน ยาจ ิ ปพฺพชฺชำ อวตุตกมัมะใน ยาจ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๑. อถ  นำ  สตฺถา  “นตฺถ ิ เต  โกจ ิ อาปจฺุฉิตพฺพยตฺุตโก  �าต”ีต ิ อาห ฯ 

 อถ  นำ  (มหาปาลำ)  สตฺถา  “นตฺถ ิ เต  โกจ ิ (ตยา)  อาปจฺุฉติพฺพยตฺุตโก  �าต”ีต ิ อาห ฯ

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  อาห ตรสัแลว้  นํ  (มหาปาล)ํ กะกุฎุมพชีือ่วา่ 

มหาปาละนัน้  อิติ วา่  “�าติ อ.ญาต ิ  (ตยา)  อาปจุฉิฺตพพฺยตุตฺโก ผูค้วรแลว้แก่
ความเป็นผูอ้นัทา่นพงึอำาลา  โกจิ ใครๆ  เต ของทา่น  นตถิฺ ยอ่มไมม่หีรอื?”  อิติ 

ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาตรสักบัเขาวา่ “ญาตขิองทา่นทีค่วรบอกลาก่อนบางคน ไมม่เีลย
หรอื?”

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ  
มหาปาลำๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “โกจ ิ กด็ ี  อาปจฺุฉติพฺพยตฺุตโก กด็ ี วเิสสนะของ 
�าติๆ  สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน �าต ิ  ตยา  
อนภหิติกตัตาใน อาปจฺุฉติพฺพ-”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๒. “กนิฏฺ�ภาตา  เม  อตฺถ ิ ภนฺเต”ต ิฯ 

 (มหาปาโล)  “กนิฏฺ�ภาตา  เม  อตฺถ ิ ภนฺเต”ต ิ (อาห) ฯ

 (มหาปาโล) อ.กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละ  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ  กนิฏฺ�ภาตา อ.น้องชายผูน้้อยทีส่ดุ  เม ของขา้พระองค ์ อตถิฺ มอียู”่  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 กุฎุมพมีหาปาละกราบทลูวา่ “น้องชายของขา้พระองคม์อียู ่พระเจา้ขา้”

 มหาปาโล สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  กนิฏฺ�ภาตา
สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน กนิฏฺ�ภาตา”  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๓. “เตนห ิ ตำ  อาปจฺุฉาห”ีต ิฯ 

 (สตฺถา)  “เตนห ิ (ตฺวำ)  ตำ  (กนิฏฺ�ภาตรำ)  อาปจฺุฉาห”ีต ิ (อาห) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตวฺ)ํ อ.เธอ   
อาปจุฉฺาหิ จงบอกลา  ต ํ (กนิฏฺ�ภาตร)ํ ซึง่น้องชายผูน้้อยทีส่ดุนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ถา้เชน่นัน้ เธอไปบอกลาเขาเสยี”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตฺวำ สทุธกตัตา 

ใน อาปจฺุฉาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ กนิฏฺ�ภาตรำๆ  อวตุตกมัมะใน 
อาปจฺุฉาห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๔. โส  “สาธ”ูต ิ สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  เคหำ  คนฺตฺวา  กนิฏฺ�ำ  ปกฺโกสาเปตฺวา    

“ตาต  ยำ  อมิสฺม ึ  กุเล  สว�ิฺ�าณกาว�ิฺ�าณกำ  ธนำ  ก�ิฺจ ิ  อตฺถ,ิ  สพฺพนฺตำ  ตว   
ภาโร,  ปฏปิชฺชาห ิ นนฺ”ต ิฯ 



๑. เรื่องพระจักขุบ�ลเถระ 39วรรค]

 โส  (มหาปาโล)  “สาธ”ูต ิ  สมฺปฏจฺิฉตฺิวา  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  เคหำ  คนฺตฺวา  (ปคฺุคลำ)  กนิฏฺ�ำ   
ปกฺโกสาเปตฺวา  “ตาต  ยำ  อมิสฺม ึ กุเล  สว�ิฺ�าณกาว�ิฺ�าณกำ  ธนำ  ก�ิฺจ ิ อตฺถ,ิ  สพฺพำ  ตำ  (ธนำ)   
ตว  ภาโร  (โหตุ),  (ตฺวำ)  ปฏปิชฺชาห ิ นำ  (ธนำ)”  อติ ิ (อาห) ฯ

 โส  (มหาปาโล) อ.กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละนัน้  สมปฺฏิจฉิฺตวฺา รบัพรอ้มแลว้  อิติ วา่  
“สาธ ุ อ.ดลีะ”  อิติ ดงัน้ี  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํ ซึง่พระศาสดา   
คนฺตวฺา ไปแลว้  เคห ํสูเ่รอืน  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  ปกฺโกสาเปตวฺา ใหร้อ้งเรยีกแลว้  
กนิฏฺ�ํ ซึง่น้องชาย  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต แน่ะพอ่  ธนํ อ.ทรพัย ์ กิ�จิฺ 

อะไรๆ  สวิ�ฺ�าณกาวิ�ฺ�าณก ํอนัเป็นไปกบัดว้ยวญิญาณและไมม่วีญิญาณ  ย ํใด  
อตถิฺ มอียู ่ อิมสมึฺ  กเุล ในตระกลูน้ี,  ต ํ (ธนํ) อ.ทรพัยน์ัน้  สพพฺ ํทัง้ปวง  ภาโร เป็น
ภาระ  ตว ของเธอ  (โหต)ุ จงเป็น,  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  ปฏิปชชฺาหิ จงปฏบิตั ิ นํ  (ธนํ) ซึง่
ทรพัยน์ัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เขารบัคำาวา่ “ขอรบั” ถวายบงัคมพระศาสดา กลบัไปบา้น ใชใ้หค้นไปเรยีกน้องชายมา 
กลา่ววา่ “แน่ะพอ่ ทรพัยท์ัง้หมดทีม่วีญิญาณครองและไมม่วีญิญาณครองในตระกลูน้ี 
ทรพัยน์ัน้ทัง้หมดจงเป็นภาระของเธอ เธอจงดแูลทรพัยน์ัน้เถดิ”

 โส วเิสสนะของ มหาปาโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สาธ ุลงิคตัถะ”   
อติศิพัท ์อาการะใน สมฺปฏจฺิฉิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน 
วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  เคหำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  กนิฏฺ�ำ อวตุตกมัมะ
ใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ตาต อาลปนะ ยำ กด็ ี  สว�ิฺ�าณกา- 
ว�ิฺ�าณกำ กด็ ี ก�ฺิจ ิกด็ ีวเิสสนะของ ธนำๆ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อมิสฺม ึวเิสสนะของ กุเลๆ วสิยาธาระใน อตฺถ,ิ  สพฺพำ กด็ ี  ตำ กด็ ีวเิสสนะของ ธนำๆ  
สทุธกตัตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตว สามสีมัพนัธะใน ภาโรๆ วกิตกิตัตา
ใน โหตุ,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปฏปิชฺชาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ ธนำๆ 
อวตุตกมัมะใน ปฏปิชฺชาห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๕. “ตุมฺเห  ปน  สาม”ีต ิฯ

 (กนิฏฺโ�)  “ตุมฺเห  ปน  สาม”ีต ิ (ปจฺุฉิ) ฯ

 (กนิฏฺโ�) อ.น้องชาย  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “สามิ ขา้แต่นาย  ปน ก ็  ตมุเฺห 

อ.ทา่นเลา่?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 น้องชายถามวา่ “นาย กพ็ีเ่ลา่”

 กนิฏฺโ� สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สาม ิ อาลปนะ  ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  ตุมฺเห ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................  
๓๖. “อหำ  สตฺถุ  สนฺตเิก  ปพฺพชสฺิสาม”ีต ิฯ 

 (โส  มหาปาโล)  “อหำ  สตฺถุ  สนฺตเิก  ปพฺพชสฺิสาม”ีต ิ (อาห) ฯ

 (โส  มหาปาโล) อ.กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  
ปพพฺชิสสฺามิ จกับวช  สนฺติเก ในสำานกั  สตถฺ ุของพระศาสดา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เขากลา่ววา่ “เราจะบวชในสำานกัพระศาสดา”

 โส วเิสสนะของ มหาปาโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สุทธกตัตา 

ใน ปพฺพชสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระ 
ใน ปพฺพชสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๗. “ก ึ  กเถส ิ  ภาตกิ,  ตฺวำ  เม  มาตร ิ  มตาย  มาตา  วยิ,  ปิตร ิ  มเต  ปิตา  วยิ  

ลทฺโธ,  เคเห  โว  มหาวภิโว,  สกฺกา  เคหำ  อชฺฌาวสนฺเตเหว  ป�ฺุ�านิ  กาตุำ,  มา   
เอวมกตฺถา”ต ิฯ 

 (กนิฏฺโ�)  “(ตฺวำ)  ก ึ (วจนำ)  กเถส ิ ภาตกิ,  ตฺวำ  เม  มาตร ิ มตาย  มาตา  วยิ  (ลทฺโธ  อส)ิ,  
(ตฺวำ  เม)  ปิตร ิ  มเต  ปิตา  วยิ  ลทฺโธ  (อส)ิ,  เคเห  โว  มหาวภิโว  (อตฺถ)ิ,  สกฺกา  เคหำ   
อชฺฌาวสนฺเตห ิ เอว  (ตุมฺเหห)ิ  ป�ฺุ�านิ  กาตุำ,  (ตุมฺเห)  มา  เอวำ  อกตฺถา”ต ิ (อาห) ฯ
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 (กนิฏฺโ�) อ.น้องชาย  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภาติก ขา้แต่พีช่าย  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
กเถสิ ยอ่มกลา่ว  กึ  (วจนํ) ซึง่คำาอะไร,  ตวฺ ํอ.ทา่น  มาตริ ครัน้เมือ่มารดา  มตาย 
ตายแลว้  เม  มาตา  วิย  (ลทโฺธ) เป็นผู-้ อนักระผม -ไดแ้ลว้ ราวกะ อ.มารดา  (อสิ) 
ยอ่มเป็น,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ปิตริ ครัน้เมือ่บดิา  มเต ตายแลว้  เม  ปิตา  วิย  ลทโฺธ 

เป็นผู-้ อนักระผม -ไดแ้ลว้ ราวกะ อ.บดิา  (อสิ) ยอ่มเป็น,  มหาวิภโว  อ.สมบตัมิาก  
(อตถิฺ) มอียู ่ เคเห ในเรอืน  โว ของทา่น,  (ตมุเฺหหิ) อนัทา่น  อชฌฺาวสนฺเตหิ  เอว ผู้
อยูค่รอบครองอยู ่ เคห ํในเรอืนนัน่เทยีว  สกฺกา อาจ  กาตุ ํเพือ่อนักระทำา  ป�ุ�ฺานิ 

ซึง่บุญ ท.,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  มา  อกตถฺ อยา่ไดก้ระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 น้องชายกลา่ววา่ “พีพ่ดูอะไร? เมือ่แมต่ายผมไดท้า่นเป็นเหมอืนแม ่ เมือ่พอ่ตาย ผม
ไดท้า่นเป็นเหมอืนพอ่ ทรพัยม์ากมายมอียูใ่นเรอืนทา่น ทา่นอยูค่รองเรอืนกส็ามารถ
ทำาบุญทัง้หลายได ้ทา่นอยา่ไดท้ำาแบบน้ีเลย”

 กนิฏฺโ� สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภาตกิ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตา 

ใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึ วเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะใน กเถส,ิ  
ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม อนภหิติกตัตาใน ลทฺโธ  มาตร ิ
ลกัขณะใน มตายๆ ลกัขณะกริยิา  มาตา อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้
กบั มาตา  ลทฺโธ วกิตกิตัตาใน อส,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เม อนภหิติกตัตาใน ลทฺโธ  ปิตร ิ ลกัขณะใน มเตๆ ลกัขณะกริยิา  ปิตา อุปมา- 
ลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั ปิตา  ลทฺโธ วกิตกิตัตาใน อส,ิ  มหาวภิโว  
สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เคเห วสิยาธาระใน อตฺถ ิ โว สามสีมัพนัธะ 
ใน เคเห,  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั อชฺฌาวสนฺเตหิๆ  วเิสสนะของ ตุมฺเหหิๆ   
อนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก  เคหำ ทตุยิาวสิยาธาระใน อชฺฌาวสนฺเตห ิ  
ป�ฺุ�านิ อวตุตกมัมะใน กาตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อกตฺถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน อกตฺถ  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน อกตฺถ”  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๘. “ตาต  มยา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนา  สตุา,  สตฺถารา  ห ิ สณฺหสขุมุำ  ตลิกฺขณำ  อาโรเปตฺวา     
อาทมิชฺฌปรโิยสานกลฺยาณธมฺโม  เทสโิต,  น  สกฺกา  โส  อคารมชฺเฌ  ปเูรตุำ,   
ปพฺพชสฺิสาม ิ ตาตา”ต.ิ 

 (โส  มหาปาโล)  “ตาต  มยา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนา  สตุา,  สตฺถารา  ห ิ  สณฺหสขุมุำ  ตลิกฺขณำ   
อาโรเปตฺวา  อาทมิชฺฌปรโิยสานกลฺยาณธมฺโม  เทสโิต,  (เกนจ)ิ  น  สกฺกา  โส  (ธมฺโม)  อคาร-
มชฺเฌ  ปเูรตุำ,  (อหำ)  ปพฺพชสฺิสาม ิ ตาตา”ต ิ (อาห) ฯ

 (โส  มหาปาโล) อ.กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต แน่ะพอ่ 
ธมมฺเทสนา อ.พระธรรมเทศนา  สตถฺ ุของพระศาสดา  มยา อนัเรา  สตุา ฟังแลว้,  
หิ ก ็  อาทิมชฌฺปริโยสานกลฺยาณธมโฺม อ.ธรรมอนังามในเบือ้งตน้และทา่มกลาง
และทีส่ดุ  สตถฺารา อนัพระศาสดา  อาโรเปตวฺา ทรงยกขึน้แลว้  ติลกฺขณํ สูล่กัษณะ
สาม สณฺหสขุมุ ํทัง้ละเอยีดทัง้สขุมุ  เทสิโต ทรงแสดงแลว้,  โส  (ธมโฺม) อ.ธรรมนัน้   
(เกนจิ) อนัใครๆ  น  สกฺกา ไมอ่าจ  ปเูรตุ ํเพือ่อนัใหเ้ตม็ได ้ อคารมชเฺฌ ในทา่มกลาง
แหง่เรอืน,  ตาต แน่ะพอ่  (อห)ํ อ.เรา  ปพพฺชิสสฺามิ จกับวช”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 มหาปาละกลา่ววา่ “แน่ะพอ่ เราฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว้ กธ็รรมอนังาม
ในเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุ พระศาสดาทรงยกขึน้สูไ่ตรลกัษณ์ทัง้ละเอยีดทัง้สขุมุ
ทรงแสดงแลว้ ธรรมนัน้ ใครๆ กไ็มส่ามารถบำาเพญ็ทา่มกลางเรอืนได ้แน่ะพอ่ เราจะ
บวช”

 โส วเิสสนะของ มหาปาโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆอาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  
ธมฺมเทสนา วตุตกมัมะใน สตุาๆ กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน สตุา  สตฺถุ สาม-ี
สมัพนัธะใน ธมฺมเทสนา,  หศิพัท ์วากยารมัภโชตกะ  อาทมิชฺฌปรโิยสานกลฺยาณธมฺโม 
วตุตกมัมะใน เทสโิตๆ กติบทกมัมวาจก  สตฺถารา อนภหิติกตัตาใน เทสโิต  สณฺหสขุมุำ  
วเิสสนะของ ตลิกฺขณำๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน อาโรเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เทสโิต,  โส  
วเิสสนะของ ธมฺโมๆ วตุตกมัมะใน สกฺกาๆ กริยิาบทกมัมวาจก  เกนจ ิอนภหิติกตัตา
ใน สกฺกา  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺกา  อคารมชฺเฌ วสิยาธาระใน ปเูรตุำๆ  ตุมตัถสมัปทาน
ใน สกฺกา,  ตาต อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๙. “ภาตกิ  ตรณุาปิจ  ตาว,  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชสฺิสถา”ต ิฯ 

 (กนิฏฺโฐ)  “ภาตกิ  (ตุมฺเห)  ตรณุา  (อตฺถ)  อปิจ  ตาว,  (ตุมฺเห  ตุมฺหากำ)  มหลฺลกกาเล   
ปพฺพชสฺิสถา”ต ิ (อาห) ฯ

 (กนิฏฺโฐ) อ.น้องชาย  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภาติก ขา้แต่พีช่าย  อปิจ อกีอยา่ง
หน่ึง  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  ตรณุา เป็นคนหนุ่ม  (อตถฺ) ยอ่มเป็น  ตาว ก่อน,  (ตมุเฺห) 
อ.ทา่น  ปพพฺชิสสฺถ จกับวช  (ตมุหฺาก)ํ  มหลฺลกกาเล ในกาลแหง่ทา่นเป็นคนแก่”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 น้องชายกลา่ววา่ “พี ่อกีอยา่ง ทา่นยงัเป็นหนุ่มอยู ่เมือ่ตอนแก่ ท่านคอ่ยบวช”

 กนิฏฺโฐ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภาตกิ อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตา 

ใน อตฺถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตรณุา วกิตกิตัตาใน อตฺถ  อปิจ อปรนยั  ตาวศพัท ์ 
กริยิาวเิสสนะใน อตฺถ,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน มหลฺลกกาเลๆ กาลสตัตมใีน ปพฺพชสฺิสถ”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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 ...............................................................................................................................
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๔๐. “ตาต  มหลฺลกสฺส  ห ิ อตฺตโน  หตฺถปาทาปิ  อนสฺสวา  โหนฺต,ิ  น  วเส  วตฺตนฺต,ิ  กมิงฺคำ  
ปน  �าตกา,  สฺวาหำ  ตว  วจนำ  น  กโรม,ิ  สมณปฏปิตฺต ึ ปเูรสฺสาม,ิ

    ชราชชฺชรติา  โหนฺต ิ  หตฺถปาทา  อนสฺสวา
    ยสฺส, โส  วหิตตฺถาโม    กถำ  ธมฺมำ  จรสฺิสต,ิ
 ปพฺพชสฺิสาเมวาหำ  ตาตา”ต ิฯ

 (โส  มหาปาโล)  “ตาต  มหลฺลกสฺส  ห ิ  อตฺตโน  หตฺถปาทาปิ  อนสฺสวา  โหนฺต,ิ  น  วเส   
วตฺตนฺต,ิ  ก ึ  องฺคำ  ปน  �าตกา  (วเส  วตฺตสฺิสนฺต)ิ ,  โส  อหำ  ตว  วจนำ  น  กโรม,ิ  (อหำ)   
สมณปฏปิตฺต ึ ปเูรสฺสาม,ิ

    ชราชชฺชรติา  โหนฺต ิ  หตฺถปาทา  อนสฺสวา
    ยสฺส  (ปคฺุคลสฺส), โส  (ปคฺุคโล)   วหิตตฺถาโม  กถำ  ธมฺมำ  จรสฺิสต,ิ
 ปพฺพชสฺิสาม ิ เอว  อหำ  ตาตา”ต ิ (อาห) ฯ 

 (โส  มหาปาโล) อ.กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต แน่ะพอ่  
หิ ก ็ หตถฺปาทาปิ แม ้อ.มอืและเทา้ ท.  อตตฺโน ของตน  มหลฺลกสสฺ ผูเ้ป็นคนแก่  
อนสสฺวา เป็นอวยัวะไมฟั่งตาม  โหนฺติ ยอ่มเป็น,  น  วตตฺนฺติ ยอ่มไมเ่ป็นไป  วเส  

ในอำานาจ,  ปน ก ็  กึ  องฺค ํ อ.องคอ์ะไร  ญาตกา อ.ญาต ิ ท.  (วตติฺสสฺนฺติ)  
จกัเป็นไป  (วเส) ในอำานาจ,  โส  อห ํอ.เรานัน้  น  กโรมิ จะไมก่ระทำา  วจนํ ซึง่คำา  
ตว ของเธอ,  (อห)ํ อ.เรา  สมณปฏิปตตึฺ ยงัการปฏบิตัแิหง่สมณะ  ปเูรสสฺามิ จกัให้
เตม็,

หตถฺปาทา อ.มอืและเทา้ ท.  ยสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคลใด  
ชราชชชฺริตา เป็นอวยัวะครำ่าครา่แลว้เพราะชรา  อนสสฺวา  

เป็นอวยัวะไมฟั่งตาม  โหนฺติ ยอ่มเป็น,  โส  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล
นัน้  วิหตตถฺาโม ผูม้เีรีย่วแรงอนัชรากำาจดัแลว้  จริสสฺติ จกั
ประพฤต ิ ธมมฺ ํซึง่ธรรม  กถ ํอยา่งไร?

 ตาต แน่ะพอ่  อห ํอ.เรา  ปพพฺชิสสฺามิ  เอว จกับวชนัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  ฯ

 มหาปาละกลา่ววา่ “แน่ะพอ่ กแ็มม้อืและเทา้ของตนผูแ้ก่เฒา่ เป็นอวยัวะไมฟั่งตาม ไม่
เป็นไปในอำานาจ(ของตน) กจ็ะป่วยกลา่วไปไยถงึญาตทิัง้หลาย เรานัน้จะไมท่ำาตามคำา
ของเธอ เราจะบำาเพญ็สมณปฏบิตัิ
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มอืและเทา้ของผูใ้ด เป็นอวยัวะครำ่าครา่เพราะชรา เป็นอวยัวะ
ไมฟั่งตาม เขามกีำาลงัถกูชรากำาจดัแลว้ จกัประพฤตธิรรมได้
อยา่งไร

 แน่ะพอ่ เราจะบวชนัน่แหละ”

 โส วเิสสนะของ มหาปาโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต 
อาลปนะ  หศิพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั หตฺถปาทาๆ 
สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  กด็ ี  วตฺตนฺต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  มหลฺลกสฺส วเิสสนะ
ของ อตฺตโนๆ สามสีมัพนัธะใน หตฺถปาทา  อนสฺสวา วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน วตฺตนฺต ิ วเส วสิยาธาระใน วตฺตนฺต,ิ  ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ก ึวเิสสนะ 
ของ องฺคำๆ  ลงิคตัถะ  าตกา สทุธกตัตาใน วตฺตสฺิสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
วเส วสิยาธาระใน วตฺตสฺิสนฺต,ิ  โส วเิสสนะของ อหำๆ  สทุธกตัตาใน กโรมิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  ตว สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน กโรม ิ  นศพัทป์ฏเิสธะใน  
กโรม,ิ  อหำ เหตุกตัตาใน ปเูรสฺสามิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  สมณปฏปิตฺต ึ 
การติกมัมะใน ปเูรสฺสาม,ิ  

หตฺถปาทา สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ชรา-
ชชฺชรติา กด็ ี อนสฺสวา กด็ ีวกิตกิตัตาใน โหนฺต ิ ยสฺส วเิสสนะ 
ของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน หตฺถปาทา,  โส วเิสสนะ
ของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน จรสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
วหิตตฺถาโม วเิสสนะของ ปคฺุคโล  กถำ ปจุฉนตัถะ  ธมฺมำ อวตุต-
กมัมะใน จรสฺิสต,ิ

 ตาต อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ปพฺพชสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั ปพฺพชสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๑. ตสฺส  วริวนฺตสฺเสว,  สตฺถุ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  ปพฺพชฺชำ  ยาจตฺิวา  ลทฺธปพฺพชฺชปูสมฺปโท    
อาจรยิปุชฺฌายานำ  สนฺตเิก  ป�ฺจ  วสฺสานิ  วสตฺิวา  วตฺุถวสฺโส  ปวาเรตฺวา  สตฺถารำ  
อุปสงฺกมตฺิวา  วนฺทตฺิวา  ปจฺุฉ ิ  “ภนฺเต  อมิสฺม ึ สาสเน  กต ิ ธรุานี”ต.ิ 

 ตสฺส  (กนิฏฺฐสฺส)  วริวนฺตสฺส  เอว,  (โส  มหาปาโล)  สตฺถุ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  ปพฺพชฺชำ  ยาจตฺิวา  
ลทฺธปพฺพชฺชปูสมฺปโท  อาจรยิปุชฺฌายานำ  สนฺตเิก  ป�ฺจ  วสฺสานิ  วสตฺิวา  วตฺุถวสฺโส  ปวาเรตฺวา  
สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา  วนฺทตฺิวา  ปจฺุฉ ิ  “ภนฺเต  อมิสฺม ึ สาสเน  กต ิ ธรุานิ  (สนฺต)ิ”  อติ ิฯ

 ตสสฺ  (กนิฏฺฐสสฺ) เมือ่น้องชายนัน้  วิรวนฺตสสฺ  เอว รอ้งไหอ้ยูน่ัน่เทยีว,  (โส   
มหาปาโล) อ.กุฎุมพชีือ่วา่มหาปาละนัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํ สูส่ำานกั  สตถฺ ุ

ของพระศาสดา  ยาจิตวฺา ทลูขอแลว้  ปพพฺชชฺ ํ ซึง่การบรรพชา  ลทธฺปพพฺชชฺปู-
สมปฺโท ผูม้กีารบรรพชาและอุปสมบทอนัไดแ้ลว้  วสิตวฺา อยูแ่ลว้  วสสฺานิ สิน้ปี ท.  
ป�จฺ หา้  สนฺติเก ในสำานกั  อาจริยปุชฌฺายานํ ของพระอาจารยแ์ละพระอุปัชฌาย ์
ท. วตุถฺวสโฺส ผูม้กีาลฝนอนัอยูแ่ลว้  ปวาเรตวฺา ปวารณาแลว้  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไป
เฝ้าแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  ปจุฉิฺ ทลูถามแลว้  อิติ 

วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  ธรุานิ อ.ธรุะ ท.  กติ เทา่ไร  (สนฺติ) มอียู ่ อิมสมึฺ  
สาสเน ในศาสนาน้ี?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ขณะทีน้่องชายกำาลงัรอ้งไหอ้ยูน่ัน่แหละ มหาปาละกไ็ปยงัสำานกัพระศาสดา ทลูขอ
บวช ไดร้บัการบรรพชาและอุปสมบทแลว้ อยู ่ ๕ พรรษาในสำานกัของอาจารยแ์ละ
อุปัชฌาย ์ ออกพรรษาปวารณาแลว้ เขา้เฝ้าพระศาสดา ถวายบงัคมแลว้ทลูถามวา่ 
“ธรุะในพระศาสนาน้ีมเีทา่ไร พระเจา้ขา้”

 ตสฺส วเิสสนะของ กนิฏฺฐสฺสๆ อนาทรใน วริวนฺตสฺสๆ อนาทรกริยิา  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั วริวนฺตสฺส,  โส วเิสสนะของ มหาปาโลๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ยาจตฺิวา  ปพฺพชฺชำ อวตุตกมัมะใน ยาจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ลทฺธ-  ลทฺธปพฺพชฺชปูสมฺปโท วเิสสนะของ มหาปาโล  อาจรยิปุชฺฌายานำ สามสีมัพนัธะ
ใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระใน วสตฺิวา  ป�ฺจ วเิสสนะของ วสฺสานิๆ อจัจนัตสงัโยคะใน  
วสตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺถุวสฺโสๆ วเิสสนะของ มหาปาโล  ปวาเรตฺวา ปพุพกาล- 
กริยิาใน อุปสงฺกมตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
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วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  “ภนฺเต อาลปนะ  กต ิ วเิสสนะของ ธุรานิๆ  
สทุธกตัตาใน สนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิสฺม ึวเิสสนะของ สาสเนๆ วสิยาธาระ 
ใน สนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๒. “คนฺถธรุำ  วปิสฺสนาธุรนฺต ิ เทฺวเยว  ธรุานิ  ภกฺิข”ูต ิฯ

 (สตฺถา)  “คนฺถธรุำ  วปิสฺสนาธุรำ”  อติ ิ เทฺว  เอว  ธรุานิ  ภกฺิข”ุ  อติ ิ (อาห) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺข ุดกู่อนภกิษุ  ธรุานิ อ.ธรุะ ท.  
เทวฺ  เอว สองนัน่เทยีว  อิติ คอื ‘คนฺถธรุ ํอ.คนัถธรุะ  วิปสสฺนาธรุ ํอ.วปัิสสนาธรุะ’”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ภกิษุ ธรุะม ี๒ อยา่งเทา่นัน้ คอื คนัถธรุะและวปัิสสนาธรุะ”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “คนฺถธรุำ  วปิสฺสนาธรุำ” สรปูะใน  
อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน เทฺว  ธุรานิ  ภกฺิข ุอาลปนะ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เทฺวๆ  
วเิสสนะของ ธรุานิๆ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๓. “กตมำ  ปน  ภนฺเต  คนฺถธรุำ,  กตมำ  วปิสฺสนาธุรนฺ”ต ิฯ

 (มหาปาโล)  “กตมำ  (โหต)ิ  ปน  ภนฺเต  คนฺถธรุำ,  กตมำ  (โหต)ิ  วปิสฺสนาธรุนฺ”ต ิ (ปจฺุฉิ) ฯ

 (มหาปาโล) อ.ภกิษุชือ่วา่มหาปาละ  (ปจุฉิฺ) ทลูถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่- 
พระองคผ์ูเ้จรญิ  ปน ก ็  คนฺถธรุ ํ อ.คนัถธรุะ  กตม ํ เป็นไฉน  (โหติ) ยอ่มเป็น?    
วิปสสฺนาธรุ ํอ.วปัิสสนาธรุะ  กตม ํเป็นไฉน  (โหติ) ยอ่มเป็น?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระมหาปาละทลูถามวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ กค็นัถธรุะเป็นไฉน? วปัิสสนาธรุะ
เป็นไฉน?”

 มหาปาโล สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ปนศพัท ์ 
วากยารมัภโชตกะ  คนฺถธุรำ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กตมำ วกิต-ิ
กตัตาใน โหต,ิ  วปิสฺสนาธรุำ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กตมำ วกิต-ิ 
กตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ  

 ...............................................................................................................................
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๔๔. “อตฺตโน  ป�ฺ�านุรเูปน  เอกำ  วา  เทฺว  วา  นิกาเย  สกลำ  วา  ปน  เตปิฏกำ   
พทฺุธวจนำ  อุคฺคณฺหตฺิวา  ตสฺส  ธารณำ  กถนำ  วาจนนฺต ิ อทิำ  คนฺถธรุำ  นาม.  สลฺลหกุ- 
วตฺุตโิน  ปน  ปนฺตเสนาสนาภริตสฺส  อตฺตภาเว  ขยวยำ  ปฏฺ�เปตฺวา  สาตจฺจกริยิาวเสน  
วปิสฺสนำ  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตคฺคหณนฺต ิ อทิำ  วปิสฺสนาธุรำ   นามา”ต ิฯ

 (สตฺถา)  “อตฺตโน   ป�ฺ�านุรเูปน  เอกำ  วา  (นิกายำ)  เทฺว  วา  นิกาเย  สกลำ  วา  ปน  เตปิฏกำ   
พทฺุธวจนำ  อุคฺคณฺหตฺิวา  ตสฺส  (พทฺุธวจนสฺส)  ธารณำ  กถนำ  วาจนนฺต ิ อทิำ  (ธรุำ)  คนฺถธรุำ  นาม,   
“สลฺลหกุวตฺุตโิน  ปน  ปนฺตเสนาสนาภริตสฺส  (ภกฺิขโุน)  อตฺตภาเว  ขยวยำ  ปฏฺ�เปตฺวา  สาตจฺจ-
กริยิาวเสน  วปิสฺสนำ  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตคฺคหณนฺต ิ อทิำ  (ธรุำ)  วปิสฺสนาธรุำ   นามา”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  
  “อิท ํ (ธรุ)ํ อ.ธรุะน้ี  อิติ คอื  ‘เอก ํ วา  (นิกาย)ํ  เทวฺ  วา  นิกาเย  สกล ํ วา  

ปน  เตปิฏก ํ พทุธฺวจนํ  อคุคฺณฺหิตวฺา  ตสสฺ  (พทุธฺวจนสสฺ)  ธารณํ  กถนํ  วาจนํ 
อ.การ- เรยีนเอา ซึง่นิกาย หน่ึง หรอื หรอืวา่ ซึง่นิกาย ท. สอง กห็รอืวา่ ซึง่พระพทุธ
พจน์ คอื ซึง่ปิฎกสาม ทัง้สิน้ -แลว้จงึทรงไว ้กลา่ว ชีแ้จง  ซึง่พระพทุธพจน์นัน้  ปญฺญา- 
นุรูเปน ตามสมควรแก่ปัญญา  อตตฺโน ของตน’  คนฺถธรุ ํ นาม ชือ่วา่ คนัถธรุะ,

  ปน สว่นวา่  อิท ํ (ธรุ)ํ อ.ธรุะน้ี  อิติ คอื  ‘อตตฺภาเว  ขยวย ํ ปฏฺ�เปตวฺา   
สาตจจฺกิริยาวเสน  วิปสสฺนํ  วฑเฺฒตวฺา  อรหตตฺคคฺหณํ อ.การ- เริม่ตัง้แลว้ ซึง่
ความสิน้ไปและความเสือ่มไป ในอตัภาพ ยงัวปัิสสนา ใหเ้จรญิแลว้ ดว้ยสามารถแหง่
การกระทำาใหต้ดิต่อ -แลว้จงึถอืเอาซึง่ความเป็นพระอรหนัต ์  (ภิกฺขโุน) แหง่ภกิษุ  
ปนฺตเสนาสนาภิรตสสฺ ผูย้นิดยีิง่แลว้ในเสนาสนะอนัสงดั  สลฺลหกุวตุติฺโน ผูม้คีวาม
ประพฤตอินัเบาพรอ้ม  วิปสสฺนาธรุ ํ นาม ชือ่วา่วปัิสสนาธรุะ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ธรุะน้ีคอื การเรยีนเอาหน่ึงนิกาย สองนิกาย กห็รอืวา่พระพทุธ-
พจน์ คอืพระไตรปิฎกทัง้สิน้ แลว้จงึทรงจำา กลา่ว  ชีแ้จงพระพทุธพจน์นัน้ ตามกำาลงั
ปัญญาของตน ชือ่วา่คนัถธรุะ, สว่นธรุะน้ี คอื การเริม่ตัง้ความสิน้ไปและความเสือ่ม
ไปไวใ้นอตัภาพ เจรญิวปัิสสนาดว้ยสามารถทำาใหต่้อเน่ือง แลว้ถอืเอาพระอรหตั ของ
ภกิษุผูย้นิดอียา่งยิง่ในเสนาสนะทีส่งดั ผูม้คีวามประพฤตทิีเ่บาดว้ยด ี ชือ่วา่วปัิสสนา-
ธุระ”
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 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน  
ป�ฺญานุรเูปนๆ ตตยิาวเิสสนะใน ธารณำ  กถนำ และ วาจนำ  เอกำ วเิสสนะของ นิกายำๆ   
กด็ ี  นิกาเย กด็ ี  พทฺุธวจนำ กด็ ี อวตุตกมัมะใน อุคฺคณฺหตฺิวา  วา สามศพัท ์ ปท- 
วกิปัปัตถะเขา้กบั เอกำ  นิกายำ,  เทฺว  นิกาเย และ สกลำ  เตปิฏกำ  พทฺุธวจนำ  เทฺว  
วเิสสนะของ นิกาเย  สกลำ วเิสสนะของ พทฺุธวจนำ  ปนศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ   
เตปิฏกำ วเิสสลาภขีอง พทฺุธวจนำ  อุคฺคณฺหตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน ธารณำ  กถนำ และ 
วาจนำ  ตสฺส วเิสสนะของ พทฺุธวจนสฺสๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน ธารณำ  กถนำ  และ วาจนำ  
ธารณำ กด็ ี กถนำ กด็ ี วาจนำ กด็ ีลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อทิำ  ธุรำ  อทิำ วเิสสนะของ 
ธุรำๆ  ลงิคตัถะ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั คนฺถธรุำๆ  วเิสสนะของ ธุรำ,  ปนศพัท ์ 
วเิสสโชตกะ  สลฺลหกุวตฺุตโิน กด็ ี  ปนฺตเสนาสนาภริตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขโุนๆ  
สามสีมัพนัธะใน อรหตฺตคฺคหณำ  อตฺตภาเว วสิยาธาระใน ปฏฺฐเปตฺวา  ขยวยำ อวตุต-
กมัมะใน ปฏฺฐเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วฑฺเฒตฺวา  สาตจฺจกริยิาวเสน กรณะใน 
วฑฺเฒตฺวา  วปิสฺสนำ การติกมัมะใน วฑฺเฒตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน -คหณำ  อรหตฺตคฺ-
คหณำ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อทิำ ธรุำ  อทิำ วเิสสนะของ ธุรำๆ  ลงิคตัถะ  นามศพัท ์
สญัญาโชตกะเขา้กบั วปิสฺสนาธุรำๆ  วเิสสนะของ ธรุำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
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๔๕. “ภนฺเต  อหำ  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชโิต  คนฺถธรุำ  ปเูรตุำ  น  สกฺขสฺิสาม,ิ  วปิสฺสนาธรุำ  ปน  
ปเูรสฺสาม,ิ  กมฺมฏฺ�านำ  เม  กเถถา”ต ิฯ 

 (มหาปาโล)  “ภนฺเต  อหำ  (อตฺตโน)  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชโิต  คนฺถธรุำ  ปเูรตุำ  น  สกฺขสฺิสาม,ิ  (อหำ)  
วปิสฺสนาธรุำ  ปน  ปเูรสฺสาม,ิ  (ตุมฺเห)  กมฺมฏฺ�านำ  เม  กเถถา”ต ิ (อาห) ฯ

 (มหาปาโล) อ.ภกิษุชือ่วา่มหาปาละ  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ  อห ํอ.ขา้พระองค ์ ปพพฺชิโต บวชแลว้  (อตตฺโน)  มหลฺลกกาเล ใน
กาลแหง่ตนเป็นคนแก่  น  สกฺขิสสฺามิ จกัไมอ่าจ  คนฺถธรุ ํ ปเูรตุ ํเพือ่อนั- ยงัคนัถธรุะ 
-ใหเ้ตม็,  ปน แต่วา่  (อห)ํ อ.ขา้พระองค ์ วิปสสฺนาธรุ ํยงัวปัิสสนาธรุะ  ปเูรสสฺามิ  

จกัใหเ้ตม็,  (ตมุเฺห) อ.พระองค ์ กเถถ ขอจงตรสับอก  กมมฺฏฺ�านํ ซึง่กรรมฐาน  เม 

แก่ขา้พระองค”์  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระมหาปาละกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคบ์วชตอนแก่ ไมส่ามารถ
จะทำาคนัถธรุะใหเ้ตม็ได ้แต่จะบำาเพญ็วปัิสสนาธรุะ ขอพระองคช์ว่ยตรสับอกกรรมฐาน
แก่ขา้พระองคด์ว้ยเถดิ”

 มหาปาโล สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ สุทธ- 
กตัตาใน  สกฺขสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน มหลฺลกกาเลๆ 
กาลสตัตมใีน ปพฺพชโิตๆ วเิสสนะของ อหำ  คนฺถธรุำ การติกมัมะใน ปเูรตุำๆ  ตุมตัถ-
สมัปทานใน สกฺขสฺิสาม ิ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺขสฺิสาม,ิ  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ  อหำ  
เหตุกตัตาใน ปเูรสฺสามิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  วปิสฺสนาธรุำ การติกมัมะใน  
ปเูรสฺสาม,ิ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กเถถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กมฺมฏฺ�านำ อวตุต- 
กมัมะใน กเถถ  เม สมัปทานใน กเถถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๖. อถสฺส  สตฺถา  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏฺ�านำ  กเถส ิฯ 

 อถ  อสฺส  (มหาปาลสฺส)  สตฺถา  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏฺ�านำ  กเถส ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  กเถสิ ตรสัแลว้  กมมฺฏฺ�านํ ซึง่กรรมฐาน  ยาว 
เพยีงไร  อรหตตฺา แต่ความเป็นแหง่พระอรหนัต ์ อสสฺ  (มหาปาลสสฺ) แก่ภกิษุชือ่วา่ 

มหาปาละนัน้ ฯ
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 ทนีัน้ พระศาสดาตรสับอกกรรมฐานจนถงึพระอรหตัแก่ทา่นพระมหาปาละ

 อถ กาลสตัตม ี สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ 
มหาปาลสฺสๆ สมัปทานใน กเถส ิ ยาวศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน กเถส ิ อรหตฺตา อปาทาน
ใน ยาว  กมฺมฏฺ�านำ อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๗. โส  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  อตฺตนา  สหคามโิน  ภกฺิข ู ปรเิยสนฺโต  สฏฺ�ิ  ภกฺิข ู ลภตฺิวา    

เตห ิ สทฺธ ึ นิกฺขมตฺิวา  วสีโยชนสตมคฺคำ  คนฺตฺวา  เอกำ  มหนฺตำ  ปจฺจนฺตคามำ  ปตฺวา  
ตตฺถ  สปรวิาโร  ปิณฺฑาย  ปาวสิ ิฯ

 โส  (มหาปาโล)  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  อตฺตนา  สหคามโิน  ภกฺิข ู ปรเิยสนฺโต  สฏฺ�ิ  ภกฺิข ู ลภตฺิวา    
เตห ิ (ภกฺิขหู)ิ  สทฺธ ึ นิกฺขมตฺิวา  วสีโยชนสตมคฺคำ  คนฺตฺวา  เอกำ  มหนฺตำ  ปจฺจนฺตคามำ   ปตฺวา  
ตตฺถ  (คาเม)  สปรวิาโร  ปิณฺฑาย  ปาวสิ ิฯ 

 โส  (มหาปาโล) อ.ภกิษุชือ่วา่มหาปาละนัน้  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํซึง่
พระศาสดา  ปริเยสนฺโต แสวงหาอยู ่ ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท.  อตตฺนา  สหคามิโน ผูม้ปีกติ
ไปกบั ดว้ยตน  ลภิตวฺา ไดแ้ลว้  ภิกฺข ูซึง่ภกิษุ ท.  สฏฺ�ิ ๖๐ รปู  นิกฺขมิตวฺา ออก
ไปแลว้  สทธึฺ กบั  เตหิ  (ภิกฺขหิู) ดว้ยภกิษุ ท. เหลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  วีสโยชน- 
สตมคคฺ ํสิน้หนทางมรีอ้ยแหง่โยชน์ยีส่บิเป็นประมาณ  ปตวฺา ถงึแลว้  ปจจฺนฺตคาม ํ
ซึง่หมูบ่า้นปลายแดน  มหนฺต ํหมูบ่า้นใหญ่  เอก ํหมูห่น่ึง  สปริวาโร ผูเ้ป็นไปกบัดว้ย
บรวิาร  ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไปแลว้  ตตถฺ  (คาเม) ในหมูบ่า้นนัน้  ปิณฺฑาย เพือ่บณิฑบาต ฯ

 พระมหาปาละนัน้ถวายบงัคมพระศาสดา แสวงหาภกิษุทัง้หลายผูม้ปีกตเิทีย่วไปกบั
ตนเอง ไดภ้กิษุ ๖๐ รปู ออกไปพรอ้มกบัภกิษุเหลา่นัน้ ไปสิน้หนทาง ๑๒๐ โยชน์ 
ถงึหมูบ่า้นชายแดนหมูใ่หญ่แหง่หน่ึง พรอ้มกบับรวิาร ไดเ้ขา้ไปในหมูบ่า้นนัน้เพือ่
บณิฑบาต

 โส วเิสสนะของ มหาปาโลๆ สทุธกตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ  
อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปรเิยสนฺโต  อตฺตนา สหตัถตตยิาเขา้
กบั สห- สหคามโิน วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน ปรเิยสนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิา
ของ มหาปาโล  สฏฺฐ ิวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน ลภตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
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นิกฺขมตฺิวา  เตห ิ วเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน 
นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  วสีโยชนสตมคฺคำ อจัจนัตสงัโยคะใน คนฺตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน ปตฺวา  เอกำ กด็ ี มหนฺตำ กด็ ีวเิสสนะของ ปจฺจนฺตคามำๆ  สมัปาปณุยี-
กมัมะใน ปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาวสิ ิ  ตตฺถ วเิสสนะของ คาเมๆ วสิยาธาระใน 
ปาวสิ ิ สปรวิาโร วเิสสนะของ มหาปาโล  ปิณฺฑาย สมัปทานใน ปาวสิ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๘. มนุสฺสา  วตฺตสมฺปนฺเน  ภกฺิข ู  ทสฺิวา  ปสนฺนจตฺิตา  อาสนานิ  ป�ฺ�าเปตฺวา   

นิสทีาเปตฺวา  ปณเีตนาหาเรน  ปรวิสิตฺิวา  “ภนฺเต  กุห ึ อยฺยา  คจฺฉนฺต”ีต ิ ปจฺุฉตฺิวา, 
“ยถาผาสกุฏฺ�านำ  อุปาสกา”ต ิ  วตฺุเต,  ปณฺฑติมนุสฺสา  “วสฺสาวาสำ  เสนาสนำ   
ปรเิยสนฺต ิ ภทนฺตา”ต ิ �ตฺวา  “ภนฺเต  สเจ  อยฺยา  อมิำ  เตมาสำ  อธิ  วเสยฺยุำ,  มยำ  
สรเณส ุ ปตฏฺิ�าย  สลีานิ  คณฺเหยฺยามา”ต ิ อาหำส.ุ 

 มนุสฺสา  วตฺตสมฺปนฺเน  ภกฺิข ู  ทสฺิวา  ปสนฺนจตฺิตา  (อ�ฺ�ม�ฺ�ำ)  อาสนานิ  ป�ฺ�าเปตฺวา   
(เต  ภกฺิข)ู  นิสทีาเปตฺวา  ปณเีตน  อาหาเรน  ปรวิสิตฺิวา  “ภนฺเต  กุห ึ (�าเน)  อยฺยา  คจฺฉนฺต”ีต ิ  
ปจฺุฉตฺิวา,  “(มยำ)  ยถาผาสกุฏฺ�านำ  (คจฺฉาม)  อุปาสกา”ต ิ  (วจเน  เตห ิ  ภกฺิขหู)ิ  วตฺุเต,   
ปณฺฑติมนุสฺสา  “วสฺสาวาสำ  เสนาสนำ  ปรเิยสนฺต ิ ภทนฺตา”ต ิ �ตฺวา  “ภนฺเต  สเจ  อยฺยา  อมิำ    
เตมาสำ  อธิ  (�าเน)  วเสยฺยุำ,  มยำ  สรเณส ุ ปตฏฺิ�าย  สลีานิ  คณฺเหยฺยามา”ต ิ อาหำส.ุ

 มนุสสฺา อ.มนุษย ์ ท.  ทิสวฺา เหน็แลว้  ภิกฺข ู ซึง่ภกิษุ ท.  วตตฺสมปฺนฺเน ผูถ้งึ
พรอ้มแลว้ดว้ยวตัร  ปสนฺนจิตตฺา มจีติเลือ่มใสแลว้  (อ��ฺม��ํฺ) ยงักนัและกนั   
ป��ฺาเปตวฺา ใหป้ลูาดแลว้  อาสนานิ ซึง่อาสนะ ท.  (เต  ภิกฺข)ู ยงัภกิษุ ท. เหลา่
นัน้  นิสีทาเปตวฺา ใหน้ัง่แลว้  ปริวิสิตวฺา องัคาสแลว้  อาหาเรน ดว้ยอาหาร   
ปณีเตน อนัประณตี  ปจุฉิฺตวฺา ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ท.   
อยยฺา อ.พระคณุเจา้ ท.  คจฉฺนฺติ จะไป  กหึุ  (�าเน)  ในทีไ่หน?”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) 
ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “อปุาสกา ดกู่อนอุบาสกและอุบาสกิา ท.  (มย)ํ อ.อาตมา ท.  
(คจฉฺาม) จะไป  ยถาผาสกุฏฺ�านํ สูท่ีม่คีวามผาสกุอยา่งไร”  อิติ ดงัน้ี  (เตหิ  ภิกฺขหิู) 
อนัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  ปณฺฑิตมนุสสฺา อ.มนุษยผ์ูเ้ป็นบณัฑติ ท.   
�ตวฺา รูแ้ลว้  อิติ วา่  “ภทนฺตา อ.ทา่นผูเ้จรญิ ท.  ปริเยสนฺติ ยอ่มแสวงหา   
เสนาสนํ ซึง่เสนาสนะ  วสสฺาวาส ํอนัเป็นทีอ่ยูต่ลอดพรรษา”  อิติ ดงัน้ี  อาหสํ ุกลา่ว
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แลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ท.  สเจ ถา้วา่  อยยฺา อ.พระคณุเจา้ ท.   
วเสยยฺุ ํพงึอยู ่  อิธ  (�าเน) ในสถานทีน้ี่  อิม ํ เตมาส ํตลอดเดอืนสามน้ีไซร,้  มย ํ

อ.ขา้พเจา้ ท.  ปติฏฺ�าย ตัง้อยูแ่ลว้  สรเณส ุ ในสรณะ ท.  คณฺเหยยฺาม พงึรบั   
สีลานิ ซึง่ศลี ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกมนุษยเ์หน็ภกิษุทัง้หลายผูถ้งึพรอ้มดว้ยขอ้วตัร มจีติเลือ่มใส ชว่ยกนัปลูาด
อาสนะทัง้หลาย นิมนตใ์หท้า่นนัง่ แลว้องัคาสดว้ยอาหารทีป่ระณตี แลว้ถามวา่ “ทา่น
ครบั พระคณุเจา้จะพากนัไปไหนครบั?” เมือ่พวกภกิษุตอบวา่ “จะไปสูท่ีผ่าสกุกนันะ
ญาตโิยมทัง้หลาย” พวกมนุษยท์ีฉ่ลาด กร็ูว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย กำาลงัแสวงหา
เสนาสนะสำาหรบัจำาพรรษา” จงึกลา่ววา่ “ทา่นครบั ถา้พระคณุเจา้ทัง้หลาย พงึอยูใ่นที่
น้ีตลอดสามเดอืนไซร,้ พวกขา้พเจา้ ตัง้อยูใ่นสรณะทัง้หลาย พงึรบัศลีทัง้หลาย”

 มนุสฺสา ปกตกิตัตาใน ปจฺุฉิตฺวาๆ กริยิาปธานนยั  วตฺตสมฺปนฺเน วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ   
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปสนฺน-  ปสนฺนจตฺิตา วเิสสนะของ มนุสฺสา   
อ�ฺ�ม�ฺ�ำ การติกมัมะใน ป�ฺ�าเปตฺวา  อาสนานิ อวตุตกมัมะใน ป�ฺ�าเปตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน นิสทีาเปตฺวา  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  การติกมัมะใน นิสทีาเปตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปรวิสิตฺิวา  ปณเีตน วเิสสนะของ อาหาเรนๆ กรณะใน ปรวิสิตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉตฺิวา  “ภนฺเต อาลปนะ  อยฺยา สทุธกตัตาใน คจฺฉนฺติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน คจฺฉนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
ปจฺุฉตฺิวา,  “อุปาสกา อาลปนะ  มยำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ยถาผาสกุฏฺ�านำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉาม”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน 
วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  เตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  ปณฺฑติ- 
มนุสฺสา สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภทนฺตา สทุธกตัตา ใน 

ปรเิยสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วสฺสาวาสำ วเิสสนะของ เสนาสนำๆ อวตุตกมัมะใน 
ปรเิยสนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาหำส ุ “ภนฺเต อาลปนะ  
สเจ ปรกิปัปัตถะ  อยฺยา สทุธกตัตาใน วเสยฺยุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะ 
ของ เตมาสำๆ  อจัจนัตสงัโยคะใน วเสยฺยุำ  อธิ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน  
วเสยฺยุำ,  มยำ สทุธกตัตาใน คณฺเหยฺยามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สรเณส ุวสิยาธาระ 
ใน ปตฏฺิ�ายๆ ปพุพกาลกริยิาใน คณฺเหยฺยาม  สลีานิ อวตุตกมัมะใน คณฺเหยฺยาม”   
อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ
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๔๙. เตปิ  “มยำ  อมิานิ  กุลานิ  นิสฺสาย  ภวนิสฺสรณำ  กรสฺิสามา”ต ิ อธวิาเสสุำ ฯ 

 เตปิ  (ภกฺิข)ู  “มยำ  อมิานิ  กุลานิ  นิสฺสาย  ภวนิสฺสรณำ  กรสฺิสามา”ต ิ  (จนฺิตเนน  นิมนฺตนำ)   
อธวิาเสสุำ ฯ

 เตปิ  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. แมเ้หลา่นัน้  (นิมนฺตนํ) ยงัคำานิมนต ์ อธิวาเสสุ ํ ใหอ้ยูท่บั
แลว้  (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “มย ํอ.เรา ท.  นิสสฺาย อาศยัแลว้  อิมานิ   
กลุานิ ซึง่ตระกลู ท. เหลา่น้ี  กริสสฺาม จกักระทำา  ภวนิสสฺรณํ ซึง่การแลน่ออกจาก
ภพ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุแมเ้หลา่นัน้ กร็บันิมนตด์ว้ยคดิกนัวา่ “พวกเราอาศยัตระกลูเหลา่น้ี จะทำาการ
แลน่ออกจากภพได”้

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เตๆ วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  เหตุกตัตาใน อธวิาเสสุำๆ  อาขยาต-
บทเหตุกตัตุวาจก  “มยำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิานิ  
วเิสสนะของ กุลานิๆ อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ ปพุพกาลกริยิาใน กรสฺิสาม  ภวนิสฺสรณำ 
อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม”  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน อธวิาเสสุำ  นิมนฺตนำ 
การติกมัมะใน อธวิาเสสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๐. มนุสฺสา  เตสำ  ปฏ�ิฺ�ำ  คเหตฺวา  วหิารำ  ปฏชิคฺคตฺิวา  รตฺตฏฺิ�านทวิาฏฺ�านานิ   

 

สมฺปาเทตฺวา  อทำส ุฯ 

 มนุสฺสา  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  ปฏ�ิฺ�ำ  คเหตฺวา  วหิารำ  ปฏชิคฺคตฺิวา  รตฺตฏฺิ�านทวิาฏฺ�านานิ  
 

สมฺปาเทตฺวา  อทำส ุฯ

 มนุสสฺา อ.มนุษย ์ท.  คเหตวฺา รบัแลว้  ปฏิ��ํฺ ซึง่ปฏญิญา  เตส ํ (ภิกฺขนํู) ของ
ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  ปฏิชคคิฺตวฺา ชำาระแลว้  วิหาร ํซึง่วหิาร  รตติฺฏฺ�านทิวาฏฺ�านานิ  

ยงัทีเ่ป็นทีพ่กักลางคนืและทีเ่ป็นทีพ่กักลางวนั ท.  สมปฺาเทตวฺา ใหถ้งึพรอ้มแลว้   
อทสํ ุไดถ้วายแลว้ ฯ
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 พวกมนุษยร์บัปฏญิญาของภกิษุเหลา่นัน้แลว้ กพ็ากนัชำาระวหิาร ทำาทีพ่กักลางคนื
และทีพ่กักลางวนัใหถ้งึพรอ้ม ไดถ้วายแลว้

 มนุสฺสา สทุธกตัตาใน อทำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ  
สามสีมัพนัธะใน ปฏ�ฺิ�ำๆ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏชิคฺคตฺิวา  
วหิารำ อวตุตกมัมะใน ปฏชิคฺคตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สมฺปาเทตฺวา  รตฺตฏฺิ�านทวิาฏฺ-
�านานิ การติกมัมะใน สมฺปาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๑. เต  นิพทฺธำ  ตเมว  คามำ  ปิณฺฑาย  ปวสินฺต ิฯ 

 เต  (ภกฺิข)ู  นิพทฺธำ  ตำ  เอว  คามำ  ปิณฺฑาย  ปวสินฺต ิฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  ปวิสนฺติ ยอ่มเขา้ไป  ต ํ เอว  คาม ํสูห่มูบ่า้นนัน้นัน่
เทยีว  นิพทธฺ ํเนืองนิตย ์ ปิณฺฑาย เพือ่บณิฑบาต ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ ยอ่มเขา้ไปยงัหมูบ่า้นนัน้นัน่แหละเป็นประจำาเพือ่บณิฑบาต

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปวสินฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นิพทฺธำ กริยิา- 
วเิสสนะใน ปวสินฺต ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตำๆ  วเิสสนะของ คามำๆ  สมัปาปณุยี-
กมัมะใน ปวสินฺต ิ ปิณฺฑาย สมัปทานใน ปวสินฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๒. อถ  เน  เอโก  เวชฺโช  อุปสงฺกมตฺิวา  “ภนฺเต  พหนฺุนำ  วสนฏฺ�าเน  อผาสกุำปิ  นาม   
โหต,ิ  ตสฺม ึ อุปปฺนฺเน,  มยฺหำ  กเถยฺยาถ,  เภสชฺชำ  กรสฺิสาม”ีต ิ ปวาเรส ิฯ

  อถ  เน  (ภกฺิข)ู  เอโก  เวชฺโช  อุปสงฺกมตฺิวา   “ภนฺเต  พหนฺุนำ  (ชนานำ)  วสนฏฺ�าเน  อผาสกุำ  อปิ  
นาม  โหต,ิ  ตสฺม ึ (อผาสเุก)  อุปปฺนฺเน,  (ตุมฺเห)  มยฺหำ  กเถยฺยาถ,  (อหำ)  เภสชฺชำ  กรสฺิสาม”ีต ิ 
ปวาเรส ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  เวชโฺช อ.หมอ  เอโก คนหน่ึง  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปหาแลว้  เน  (ภิกฺข)ู  
ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  ปวาเรสิ ปวารณาแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ท.  
อผาสกุ ํ อปิ  นาม ชือ่ แม ้อ.ความไมผ่าสกุ  โหติ ยอ่มม ี วสนฏฺ�าเน ในทีเ่ป็นที่
อยู ่ (ชนานํ) ของชน ท.  พหนฺุนํ มาก,  ตสมึฺ  (อผาสเุก) ครัน้เมือ่ความไมผ่าสกุนัน้   
อปุปฺนฺเน เกดิขึน้แลว้,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  กเถยยฺาถ พงึบอก  มยหฺ ํ แก่กระผม,  
(อห)ํ อ.กระผม  กริสสฺามิ จกักระทำา  เภสชชฺ ํซึง่ยา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ มหีมอคนหน่ึงเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ ปวารณาไวว้า่ “ทา่นครบั ธรรมดาวา่แม้
ความไมผ่าสกุยอ่มมใีนทีอ่ยูข่องชนหมูม่าก เมือ่ความไมผ่าสกุนัน้เกดิขึน้แลว้ นิมนต์
ทา่นทัง้หลายบอกกระผม กระผมจะทำายาถวาย”

 อถ กาลสตัตม ี  เอโก วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน ปวาเรสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  เน วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ปวาเรส ิ “ภนฺเต อาลปนะ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อผาสกุำ  นามศพัท ์ครหตัถ-
โชตกะเขา้กบั อผาสกุำๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พหนฺุนำ วเิสสนะ
ของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน วสนฏฺ�าเนๆ วสิยาธาระใน โหต,ิ  ตสฺม ึ วเิสสนะของ  
อผาสเุกๆ ลกัขณะใน อุปปฺนฺเนๆ ลกัขณกริยิา,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กเถยฺยาถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สมัปทานใน กเถยฺยาถ,  อหำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เภสชฺชำ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
ปวาเรส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๓. เถโร  วสฺสปูนายกิาทวิเส  เต  ภกฺิข ู อามนฺเตตฺวา  ปจฺุฉ ิ “อาวโุส  อมิำ  เตมาสำ  กตหี ิ 

อริยิาปเถห ิ วตีนิาเมสฺสถา”ต ิฯ 
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 เถโร  วสฺสปูนายกิาทวิเส  เต  ภกฺิข ู อามนฺเตตฺวา  ปจฺุฉ ิ “(ตุมฺเห)  อาวโุส  อมิำ  เตมาสำ  กตหี ิ 
อริยิาปเถห ิ วตีนิาเมสฺสถา”ต ิฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อามนฺเตตวฺา เรยีกมาแลว้  เต  ภิกฺข ู ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้   
วสสฺปูนายิกาทิวเส ในวนัคอืดถิเีป็นทีน้่อมเขา้ไปใกลซ้ึง่กาลฝน  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ 

วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  อิม ํ เตมาส ํยงัเดอืนสามน้ี   
วีตินาเมสสฺถ จกัใหน้้อมไปลว่งวเิศษ  อิริยาปเถหิ ดว้ยอริยิาบถ ท.  กตีหิ เทา่ไร”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระเรยีกภกิษุเหลา่นัน้มาในวนัเขา้พรรษา ถามวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพวกทา่น จะให้
สามเดอืนน้ีผา่นไปดว้ยอริยิาบถเทา่ไรกนับา้ง”

 เถโร สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วสฺสปูนายกิาทวิเส กาลสตัตมใีน 
อามนฺเตตฺวา  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน อามนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ปจฺุฉ ิ “อาวโุส อาลปนะ  ตุมฺเห เหตุกตัตาใน วตีนิาเมสฺสถๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  
อมิำ วเิสสนะของ เตมาสำๆ  การติกมัมะใน วตีนิาเมสฺสถ  กตหี ิวเิสสนะของ อริยิาปเถหิๆ  
กรณะใน วตีนิาเมสฺสถ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๕๔. “จตหู ิ ภนฺเต”ต ิฯ 

 (เต  ภกฺิข)ู  “(มยำ  อมิำ  เตมาสำ)  จตหู ิ (อริยิาปเถห ิ วตีนิาเมสฺสาม)  ภนฺเต”ต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ 
(มย)ํ อ.กระผม ท.  (อิม ํ เตมาส)ํ ยงัเดอืนสามน้ี  (วีตินาเมสสฺาม) จกัใหน้้อมไปลว่ง
วเิศษ  (อิริยาปเถหิ) ดว้ยอริยิาบถ ท.  จตหิู สี”่  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “อริยิาบถ ๔ ครบัทา่น”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
มยำ เหตุกตัตาใน วตีนิาเมสฺสามๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ  
เตมาสำๆ  การติกมัมะใน วตีนิาเมสฺสาม  จตหู ิ วเิสสนะของ อริยิาปเถหิๆ  กรณะใน  
วตีนิาเมสฺสาม”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๕.  “ก ึ ปเนตำ  อาวโุส  ปฏริปํู,  นนุ  อปปฺมตฺเตห ิ ภวติพฺพำ ?  มยำ  ห ิ ธรมานสฺส   พุทฺธสฺส  
สนฺตกิา  กมฺมฏฺ�านำ  คเหตฺวา  อาคตา,  พทฺุธา  จ  นาม  น  สกฺกา   สเ�น  อาราเธตุำ,   
กลฺยาณชฺฌาสเยน  เหเต  อาราเธตพฺพา,  ปมตฺตสฺส  จ  นาม  จตฺตาโร  อปายา   
สกเคหสทสิา,  อปปฺมตฺตา  โหถาวโุส”ต ิฯ 

 (เถโร)  “ก ึ ปน  เอตำ  (ปพฺพำ)  อาวโุส  ปฏริปํู  (โหติ),  นนุ  (ตุมฺเหห)ิ  อปปฺมตฺเตห ิ ภวติพฺพำ ?  
มยำ  ห ิ ธรมานสฺส   พทฺุธสฺส  สนฺตกิา  กมฺมฏฺ�านำ  คเหตฺวา  อาคตา  (อมฺห),  พทฺุธา  จ  นาม  น   
สกฺกา   สเ�น  (ปคฺุคเลน)  อาราเธตุำ,  กลฺยาณชฺฌาสเยน  ห ิ  (ปุคฺคเลน)  เอเต  (พทฺุธา)   
อาราเธตพฺพา,  ปมตฺตสฺส  จ  นาม  (ปคฺุคลสฺส)  จตฺตาโร  อปายา  สกเคหสทสิา  (โหนฺต)ิ,   
(ตุมฺเห)  อปปฺมตฺตา  โหถ  อาวโุส”ต ิ (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  ปน ก ็
เอต ํ (ปพพฺ)ํ อ.ขอ้นัน้  ปฏิรปํู เป็นการสมควร  โหติ ยอ่มเป็น  กึ หรอื?  (ตมุเฺหหิ) 
อนัทา่น ท.  อปปฺมตเฺตหิ เป็นผูไ้มป่ระมาทแลว้  ภวิตพพฺ ํพงึเป็น  นนุ มใิชห่รอื?  หิ 
เพราะวา่  มย ํอ.เรา ท.  คเหตวฺา เรยีนเอาแลว้  กมมฺฏฺ�านํ ซึง่กมัมฏั�าน  สนฺติกา 

จากสำานกั  พทุธฺสสฺ ของพระพทุธเจา้  ธรมานสสฺ ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ อาคตา เป็นผู้
มาแลว้  (อมหฺ) ยอ่มเป็น,  จ อน่ึง  พทุธฺา  นาม ชือ่ อ.พระพทุธเจา้ ท.  (ปคุคฺเลน) 
อนับุคคล  สเ�น ผูโ้ออ้วด  น  สกฺกา ไมอ่าจ  อาราเธตุ ํเพือ่อนัใหท้รงยนิด,ี   หิ แต่
วา่  เอเต  (พทุธฺา) อ.พระพทุธเจา้ ท. เหลา่นัน้  (ปคุคฺเลน) อนับุคคล  กลฺยาณชฌฺา- 
สเยน ผูม้อีธัยาศยัอนังาม  อาราเธตพพฺา พงึทรงใหย้นิด,ี  จ จรงิอยู ่ อปายา อ.อบาย 
ท.  จตตฺาโร สี ่ สกเคหสทิสา เป็นเชน่กบัดว้ยเรอืนของตน  (ปคุคฺลสสฺ) แหง่บุคคล  
ปมตตฺสสฺ  นาม ชือ่วา่ผูป้ระมาทแลว้  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ
ท.  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  อปปฺมตตฺา เป็นผูไ้มป่ระมาทแลว้  โหถ จงเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุ กข็อ้นัน้เป็นการสมควรแลว้หรอื? พวกทา่นควรเป็น
ผูไ้มป่ระมาทมใิชห่รอื? เพราะพวกเราเรยีนกรรมฐานมาจากสำานกัของพระพทุธเจา้ผู้
ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ แลว้พากนัมาแลว้ อน่ึง ธรรมดาวา่พระพทุธเจา้ทัง้หลาย บุคคลผู้
โออ้วดไมส่ามารถทำาใหพ้ระองคท์รงโปรดปรานได ้ แต่พระพทุธเจา้เหล่านัน่ บุคคลผู้
มอีธัยาศยัดงีามสามารถทีจ่ะทำาใหท้รงโปรดปรานได ้จรงิอยู ่อบายทัง้ ๔ เป็นเชน่กบั
บา้นของตน ของบุคคลธรรมดาทีว่า่ประมาทแลว้ ทา่นผูม้อีาย ุ พวกทา่น จงเป็นผูไ้ม่
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ประมาทเถดิ”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  ปนศพัท ์วากยา- 
รมัภโชตกะ  เอตำ วเิสสนะของ ปพฺพำๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ  ปฏริปํู วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ตุมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน ภวติพฺพำๆ   
กติบทภาววาจก  นนุ ปจุฉนตัถะ  อปปฺมตฺเตห ิวกิตกิตัตาใน ภวติพฺพำ,  หศิพัท ์เหตุโชตกะ   
มยำ สทุธกตัตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ธรมานสฺส วเิสสนะของ พุทฺธสฺสๆ  
สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิาๆ อปาทานใน คเหตฺวา  กมฺมฏฺ�านำ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อาคตาๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,  จศพัท ์สมัปิณฑนตัถะ  นามศพัท ์
ปสงัสตัถโชตกะเขา้กบั พทฺุธาๆ วตุตกมัมะใน สกฺกาๆ กริยิาบทกมัมวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน สกฺกา  สเ�น วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ อนภหิติกตัตาใน สกฺกา  อาราเธตุำ  
ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา,  หศิพัท ์วเิสสโชตกะ  เอเต วเิสสนะของ พทฺุธาๆ วตุตกมัมะ
ใน อาราเธตพฺพาๆ กติบทเหตุกมัมวาจก  กลฺยาณชฺฌาสเยน วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ 
อนภหิติกตัตาใน อาราเธตพฺพา,  จศพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ  จตฺตาโร วเิสสนะของ  
อปายาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์ครหตัถโชตกะเขา้
กบั ปมตฺตสฺสๆ วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สกเคหสทสิาๆ วกิตกิตัตาใน 
โหนฺต,ิ  อาวโุส อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน โหถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปปฺมตฺตา  
วกิตกิตัตาใน โหถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๖. “ตุมฺเห  ปน  ภนฺเต”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “ตุมฺเห  ปน  ภนฺเต”ต ิ (ปจฺุฉสึ)ุ ฯ 

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท.เหลา่นัน้  (ปจุฉึฺส)ุ ถามแลว้  อิติ วา่   “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  
ปน ก ็ ตมุเฺห อ.ทา่นเลา่?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ ถามทา่นวา่ “ก ็แลว้ทา่นเลา่ครบั?”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ตุมฺเห ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉึส ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๗. “อหำ  ตหี ิ อริยิาปเถห ิ วตีนิาเมสฺสาม,ิ  ปิฏฺ�ึ  น  ปสาเรสฺสาม ิ อาวโุส”ต ิฯ

 (เถโร)  “อหำ  (กาลำ)  ตหี ิ อริยิาปเถห ิ วตีนิาเมสฺสาม,ิ  (อหำ) ปิฏฺ�ึ  น  ปสาเรสฺสาม ิ อาวโุส”ต ิ 
(อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  (กาล)ํ ยงักาล  วีตินาเมสสฺามิ  

จกัใหน้้อมไปลว่งวเิศษ  อิริยาปเถหิ ดว้ยอริยิาบถ ท.  ตีหิ สาม,  อาวโุส ดกู่อนทา่น
ผูม้อีาย ุท.  (อห)ํ อ.เรา  น  ปสาเรสสฺามิ จกัไมเ่หยยีดออก  ปิฏฺ�ึ ซึง่หลงั”  อิติ  
ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “เราจะใหเ้วลาผา่นไปดว้ยอริยิาบถ ๓ ทา่นผูม้อีาย ุเราจะไมเ่หยยีด
หลงั”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ เหตุกตัตาใน วตีนิาเมสฺสามิๆ   
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  กาลำ การติกมัมะใน วตีนิาเมสฺสาม ิ  ตหี ิ วเิสสนะของ  
อริยิาปเถหิๆ  กรณะใน วตีนิาเมสฺสาม,ิ  อาวโุส อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ปสาเรสฺสามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปิฏฺ�ึ อวตุตกมัมะใน ปสาเรสฺสาม ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
ปสาเรสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๘. “สาธ ุ ภนฺเต,  อปปฺมตฺตา  โหถา”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “สาธ ุ ภนฺเต,  (ตุมฺเห)  อปปฺมตฺตา  โหถา”ต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ 
สาธ ุอ.ดลีะ,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  อปปฺมตตฺา เป็นผูไ้มป่ระมาทแลว้  โหถ จงเป็น”  อิติ 
ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ กลา่ววา่ “ดแีลว้ครบัทา่น ขอจงเป็นผูไ้มป่ระมาทเถดิ”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
สาธุ ลงิคตัถะ,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน โหถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปปฺมตฺตา วกิตกิตัตา 

ใน โหถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ
 ...............................................................................................................................
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๕๙. เถรสฺส  นิทฺทำ  อโนกฺกมนฺตสฺส,  ป�มมาเส  อตกฺิกนฺเต,  อกฺขโิรโค  อุปปฺชฺช.ิ 

 เถรสสฺ เมือ่พระเถระ  อโนกฺกมนฺตสสฺ ไมก่า้วลงอยู ่ นิททฺ ํสูค่วามหลบั,  ป�มมาเส 

ครัน้เมือ่เดอืนทีห่น่ึง  อติกฺกนฺเต กา้วลว่งแลว้,  อกฺขิโรโค อ.โรคทีน่ยัน์ตา  อปุปฺชชิฺ 
เกดิขึน้แลว้ ฯ

 เมือ่พระเถระไมก่า้วลงสูค่วามหลบั, เมือ่เดอืนทีห่น่ึงผา่นไป, เกดิโรคขึน้ทีน่ยัน์ตา

 เถรสฺส อนาทรใน อโนกฺกมนฺตสฺสๆ อนาทรกริยิา  นิทฺทำ สมัปาปณุยีกมัมะใน  
อโนกฺกมนฺตสฺส,  ป�มมาเส ลกัขณะใน อตกฺิกนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  อกฺขโิรโค สทุธกตัตา 

ใน อุปปฺชฺชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๐. ฉทฺิทฆฏโต  อุทกธารา  วยิ  อกฺขหี ิ ธารา  ปคฺฆรนฺต ิฯ 

 ฉทฺิทฆฏโต  (ปคฺฆรนฺต)ี  อุทกธารา  วยิ  อกฺขหี ิ ธารา  ปคฺฆรนฺต ิฯ

 ธารา อ.สายนำ้า ท.  ปคฆฺรนฺติ ยอ่มไหลออก  อกฺขีหิ จากนยัน์ตา ท.  อทุกธารา  
วิย ราวกะ อ.สายแหง่นำ้า  (ปคฆฺรนฺตี) อนัไหลออกอยู ่  ฉิททฺฆฏโต จากหมอ้  
อนัทะลุ ฯ

 สายนำ้า(ตา)ทัง้หลายไหลออกจากนยัน์ตา เหมอืนสายนำ้าทีก่ำาลงัไหลออกจากหมอ้ทะลุ

 ธารา สทุธกตัตาใน ปคฺฆรนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ฉทฺิทฆฏโต อปาทานใน  
ปคฺฆรนฺตีๆ  วเิสสนะของ อุทกธาราๆ อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั 
ฉทฺิทฆฏโต  อุทกธารา,  อกฺขหี ิอปาทานใน ปคฺฆรนฺต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖๑. โส  สพฺพรตฺต ึ สมณธมฺมำ  กตฺวา  อรณุุคฺคมเน  คพฺภำ  ปวสิตฺิวา  นิสที ิฯ

 โส  (เถโร) สพฺพรตฺต ึ สมณธมฺมำ  กตฺวา  อรณุุคฺคมเน  คพฺภำ  ปวสิตฺิวา  นิสที ิฯ 

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนัน้  กตวฺา กระทำาแลว้  สมณธมมฺ ํซึง่สมณธรรม  สพพฺรตตึฺ 
ตลอดราตรทีัง้ปวง  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  คพภฺ ํสูห่อ้ง  นิสีทิ นัง่แลว้  อรณุุคคฺมเน 

ในกาลเป็นทีข่ ึน้ไปแหง่อรณุ ฯ

 พระเถระนัน้ ทำาสมณธรรมตลอดคนืทัง้สิน้ เขา้ไปหอ้งแลว้นัง่ ในชว่งทีอ่รณุขึน้

 โส วเิสสนะของ เถโรๆ สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สพฺพรตฺต ึอจัจนัต-
สงัโยคะใน กตฺวา  สมณธมฺมำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวสิตฺิวา   
อรณุุคฺคมเน กาลสตัตมใีน ปวสิตฺิวา  คพฺภำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิตฺิวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน นิสที ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๒. ภกฺิข ู ภกฺิขาจารเวลาย  เถรสฺส  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  “ภกฺิขาจารเวลา  ภนฺเต”ต ิ อาหำส ุฯ

 ภกฺิข ู ภกฺิขาจารเวลาย  เถรสฺส  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  “(อยำ  เวลา)  ภกฺิขาจารเวลา  (โหต)ิ  ภนฺเต”ต ิ 
อาหำส ุฯ 

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  เถรสสฺ ของพระเถระ  ภิกฺขา- 
จารเวลาย ในเวลาเป็นทีเ่ทีย่วไปเพือ่ภกิษา  อาหสํ ุกลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่
ทา่นผูเ้จรญิ  (อย ํ เวลา) อ.เวลาน้ี  ภิกฺขาจารเวลา เป็นเวลาเป็นทีเ่ทีย่วไปเพือ่ภกิษา  
(โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุทัง้หลายพากนัไปยงัสำานกัของพระเถระในเวลาภกิษาจาร กลา่ววา่ “ทา่นครบั 
เป็นเวลาภกิษาจารแลว้ครบั”

 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขาจารเวลาย กาลสตัตมใีน 
คนฺตฺวา  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน อาหำส ุ “ภนฺเต อาลปนะ  อยำ วเิสสนะของ เวลาๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  ภกฺิขาจารเวลา วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๓. “เตนหาอาวโุส  คณฺหถ  ปตฺตจวีรนฺ”ต ิ อตฺตโน  ปตฺตจวีรำ  คาหาเปตฺวา  นิกฺขม ิฯ

 (เถโร)  “เตนห ิ อาวโุส  (ตุมฺเห)  คณฺหถ  ปตฺตจวีรนฺ”ต ิ (วตฺวา  เต  ภกฺิข)ู  อตฺตโน  ปตฺตจวีรำ   
คาหาเปตฺวา  นิกฺขม ิฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  เตนหิ
ถา้อยา่งนัน้  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  คณฺหถ จงถอืเอา  ปตตฺจีวร ํ ซึง่บาตรและจวีร”   
อิติ ดงัน้ี  (เต  ภิกฺข)ู ยงัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  คาหาเปตวฺา ใหถ้อืเอาแลว้  ปตตฺจีวร ํซึง่
บาตรและจวีร  อตตฺโน ของตน  นิกฺขมิ ออกไปแลว้ ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุถา้เชน่นัน้ พวกทา่นจงถอืเอาบาตรและจวีร” ใชภ้กิษุ
เหลา่นัน้ใหถ้อืเอาบาตรและจวีรของตนออกไปแลว้

 เถโร สทุธกตัตาใน นิกฺขมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  เตนห ิอุยโยชนตัถะ 
ตุมฺเห สทุธกตัตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺตจวีรำๆ  อวุตตกมัมะใน 
คณฺหถ”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คาหาเปตฺวา  เต วเิสสนะของ 
ภกฺิขูๆ  การติกมัมะใน คาหาเปตฺวา  อตฺตโนๆ สามสีมัพนัธะใน ปตฺตจวีรำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน คาหาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขม ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๔. ภกฺิข ู ตสฺส  อกฺข ี ปคฺฆรนฺเต  ทสฺิวา  “กเิมตำ  ภนฺเต”ต ิ ปจฺุฉสึ ุฯ

 ภกฺิข ู ตสฺส  (เถรสฺส)  อกฺข ี ปคฺฆรนฺเต  ทสฺิวา  “ก ึ เอตำ  (การณำ)  ภนฺเต”ต ิ ปจฺุฉึส ุฯ 

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ทิสวฺา เหน็แลว้  อกฺขี ซึง่นยัน์ตา ท.  ตสสฺ  (เถรสสฺ) ของพระเถระ
นัน้  ปคฆฺรนฺเต อนัไหลออกอยู ่ ปจุฉึฺส ุถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  
เอต ํ (การณํ) อ.เหตุนัน่  กึ อะไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุทัง้หลายเหน็(นำ้าตา)ทีน่ยัน์ตาของทา่นไหลออกอยู ่ ต่างพากนัถามวา่ “ทา่นครบั 
นัน่เหตุอะไร?”

 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ เถรสฺสๆ  
สามสีมัพนัธะใน อกฺข ี อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา ปคฺฆรนฺเตๆ วเิสสนะ อกฺข ี  ทสฺิวา  
ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉสึ ุ “ภนฺเต อาลปนะ  ก ึปจุฉนตัถะ  เอตำ วเิสสนะของ การณำๆ 
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสึ ุฯ
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๖๕. “อกฺข ี เม  อาวโุส  วาตา  วชฺิฌนฺต”ีต ิฯ

 (เถโร)  “อกฺข ี เม  อาวโุส  วาตา  วชฺิฌนฺต”ีต ิ (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  วาตา 
อ.ลม ท.  วิชฌฺนฺติ ยอ่มเสยีดแทง  อกฺขี ซึง่นยัน์ตา ท.  เม ของเรา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุลมทัง้หลายเสยีดแทงนยัน์ตาทัง้หลายของเรา”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  วาตา สทุธกตัตา 

ใน วชฺิฌนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อกฺขีๆ  อวตุตกมัมะใน วชฺิฌนฺต ิ  เม สาม-ี 
สมัพนัธะใน อกฺข”ี  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๖. “นนุ  ภนฺเต  เวชฺเชนมฺห  ปวารติา,  ตสฺส  กเถยฺยามา”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “นนุ  ภนฺเต  (มยำ)  เวชฺเชน  อมฺห  ปวารติา,  (มยำ)  ตสฺส  (เวชฺชสฺส)  กเถยฺยามา”ต ิ 
(อาหำส)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ 
(มย)ํ อ.เรา ท.  เวชเฺชน  ปวาริตา เป็นผู-้ อนัหมอ -ปวารณาแลว้  อมหฺ ยอ่มเป็น  นนุ 
มใิชห่รอื?,  (มย)ํ อ.เรา ท.  กเถยยฺาม พงึบอก  ตสสฺ  (เวชชฺสสฺ) แก่หมอนัน้”  อิติ 

ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นครบั พวกเรา มคีณุหมอปวารณาไวแ้ลว้มใิชห่รอื? พวก
เราควรบอกแก่เขา”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
มยำ สทุธกตัตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นนุ ปจุฉนตัถะ  เวชฺเชน อนภหิติ-
กตัตาใน ปวารติาๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,  มยำ สทุธกตัตาใน กเถยฺยามๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ เวชฺชสฺสๆ สมัปทานใน กเถยฺยาม”  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๗. “สาธาวโุส”ต ิฯ

 (เถโร)  “สาธ ุ อาวโุส”ต ิ (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  สาธุ
อ.ดลีะ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุดแีลว้”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  สาธุ ลงิคตัถะ”   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๘. เต  เวชฺชสฺส  กถยสึ ุฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  เวชฺชสฺส  กถยสึ ุฯ 

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  กถยึส ุบอกแลว้  เวชชฺสสฺ แก่หมอ ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้พากนับอกแก่คณุหมอ

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน กถยสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เวชฺชสฺส 
สมัปทานใน กถยสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๙. โส  เตลำ  ปจตฺิวา  เปเสส ิฯ

 โส  (เวชฺโช)  เตลำ  ปจตฺิวา  เปเสส ิฯ 

 โส  (เวชโฺช) อ.หมอนัน้  ปจิตวฺา หงุแลว้  เตล ํซึง่นำ้ามนั  เปเสสิ สง่ไปแลว้ ฯ

 หมอคนนัน้ หงุนำ้ามนัสง่ไปถวาย

 โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน เปเสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตลำ อวตุต- 
กมัมะใน ปจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เปเสส ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๐. เถโร  นาสาย  เตลำ  อาส�ิฺจนฺโต  นิสนฺินโกว  อาส�ิฺจตฺิวา  อนฺโตคามำ  ปาวสิ ิฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  อาสิ�จฺนฺโต เมือ่หยอด  เตล ํ ซึง่นำ้ามนั  นาสาย ทางจมกู   
นิสินฺนโกว นัง่แลว้เทยีว  อาสิ�จิฺตวฺา หยอดแลว้  ปาวิสิ เขา้ไปแลว้  อนฺโตคาม ํ 

สูภ่ายในแหง่หมูบ่า้น ฯ

 พระเถระเมือ่จะหยอดนำ้ามนัทางจมกู นัง่หยอดนัน่แหละ แลว้ไดเ้ขา้ไปขา้งในหมูบ่า้น

 เถโร สทุธกตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นาสาย ตตยิาวเิสสนะใน  
อาส�ฺิจนฺโต  เตลำ อวตุตกมัมะใน อาส�ฺิจนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เถโร  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั นิสนฺินโกๆ วเิสสนะของ เถโร  อาส�ฺิจตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน ปาวสิ ิ 
อนฺโตคามำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาวสิ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๑. เวชฺโช  ตำ  ทสฺิวา  อาห   “ภนฺเต  อยฺยสฺส  กริ  อกฺข ี วาโต  วชฺิฌต”ีต ิฯ

 เวชฺโช  ตำ  (เถรำ)  ทสฺิวา  อาห   “ภนฺเต  อยฺยสฺส  กริ  อกฺข ี วาโต  วชฺิฌต”ีต ิฯ 

 เวชโฺช อ.หมอ  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ (เถร)ํ ซึง่พระเถระนัน้  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  
“ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  กิร ไดย้นิวา่  วาโต อ.ลม  วิชฌฺติ ยอ่มเสยีดแทง  อกฺขี  
ซึง่นยัน์ตา ท.  อยยฺสสฺ ของพระคณุเจา้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หมอเหน็ทา่น กลา่ววา่ “ทา่นครบั ไดย้นิวา่ ลมเสยีดแทงตาทัง้หลายของพระคณุเจา้
หรอื?”

 เวชฺโช สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ เถรำๆ  อวตุตกมัมะใน 
ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  กริ อนุสสวนตัถะ  วาโต สทุธกตัตา 

ใน วชฺิฌติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อยฺยสฺส สามสีมัพนัธะใน อกฺขีๆ  อวตุตกมัมะใน 
วชฺิฌต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๒. “อาม  อุปาสกา”ต ิฯ

 (เถโร)  “อาม  อุปาสก  (เอวำ)”  อติ ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่   “อปุาสก ดกู่อนอุบาสก  อาม เจรญิพร
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(เอว)ํ อ.อยา่งนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “เจรญิพร อุบาสก”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสก อาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ 
เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๓. “ภนฺเต  มยา  เตลำ  ปจตฺิวา  เปสติำ,  นาสาย  โว  อาสตฺิตนฺ”ต ิฯ

 (เวชฺโช)  “ภนฺเต  มยา  เตลำ  ปจตฺิวา  เปสติำ,  นาสาย  โว  (เตลำ)  อาสตฺิตนฺ”ต ิ (อาห) ฯ 

 (เวชโฺช) อ.หมอ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  เตล ํอ.นำ้ามนั  
มยา อนักระผม  ปจิตวฺา หงุแลว้  เปสิต ํสง่ไปแลว้,  (เตล)ํ อ.นำ้ามนั   โว อนัทา่น    
อาสิตตฺ ํหยอดแลว้  นาสาย ทางจมกูหรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หมอกลา่ววา่ “ทา่นครบั กระผมหงุนำ้ามนัสง่ไปถวายแลว้ ทา่นหยอดนำ้ามนัทางจมกู
หรอืเปลา่?”

 เวชฺโช สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เตลำ วตุตกมัมะ
ใน เปสติำๆ  กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน เปสติำ  ปจตฺิวา ปพุพกาลกริยิา
ใน เปสติำ,  เตลำ วตุตกมัมะใน อาสตฺิตำๆ  กติบทกมัมวาจก  นาสาย ตตยิาวเิสสนะใน  
อาสตฺิตำ  โว อนภหิติกตัตาใน อาสตฺิตำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๔. “อาม  อุปาสกา”ต ิฯ 

 (เถโร)  “อาม  อุปาสก  (เอวำ)”  อติ ิ (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อปุาสก ดกู่อนอุบาสก  อาม เจรญิพร
(เอว)ํ อ.อยา่งนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “เจรญิพร อุบาสก”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสก อาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ   
เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๕. “อทิานิ  กทีสินฺ”ต ิฯ

 (เวชฺโช)  “อทิานิ  (อกฺขยิคุำ)  กทีสิำ  (โหต)ิ”  อติ ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 

 (เวชโฺช) อ.หมอ  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “อิทานิ ในกาลน้ี  (อกฺขิยคุ)ํ อ.คูแ่หง่
นยัน์ตา  กีทิส ํเป็นเชน่ไร  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หมอถามวา่ “ตอนน้ี เป็นเชน่ไรบา้ง”

 เวชฺโช สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อทิานิ กาลสตัตม ี  อกฺขยิคุำ  
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กทีสิำ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๖. “รชุเตว  อุปาสกา”ต ิฯ

 (เถโร)  “(วาโต)  รชุต ิ เอว  อุปาสกา”ต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่   “อปุาสก ดกู่อนอุบาสก   (วาโต) อ.ลม  
รชุติ  เอว เสยีดแทงอยูน่ัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ลมยงัเสยีดแทงอยูเ่ลย อุบาสก”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสก อาลปนะ  วาโต สุทธกตัตา
ใน รชุติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั รชุต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๗. เวชฺโช   “มยา  เอกวาเรเนว  วปูสมนตฺถำ  เตลำ  ปหติำ,  กนฺินุ  โข  โรโค  น  วปูสนฺโต”ต ิ 

จนฺิเตตฺวา  “ภนฺเต  นิสทีตฺิวา  โว  อาสตฺิตำ,  นิปชฺชตฺิวา”ต ิ ปจฺุฉ ิฯ

 เวชฺโช  “มยา  เอกวาเรน  เอว  (โรคสฺส)  วปูสมนตฺถำ  เตลำ  ปหติำ,  กนฺินุ  โข  โรโค  น  วปูสนฺโต”ต ิ 
จนฺิเตตฺวา  “ภนฺเต  นิสทีตฺิวา  โว  (เตลำ)  อาสตฺิตำ,  (อุทาห)ุ  นิปชฺชตฺิวา  (โว  เตลำ  อาสตฺิตำ)”  อติ ิ 
ปจฺุฉ ิฯ

 เวชโฺช อ.หมอ  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ วา่  “(เตล)ํ อ.นำ้ามนั  มยา อนัเรา  ปหิต ํ 

สง่ไปแลว้  (โรคสสฺ)  วปูสมนตถฺ ํ เพือ่อนั- ยงัโรค -ใหเ้ขา้ไปสงบ  เอกวาเรน  เอว 
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โดยวาระเดยีวนัน่เทยีว,  โรโค อ.โรค  น  วปูสนฺโต ไมเ่ขา้ไปสงบแลว้  กินฺนุ  โข 

เพราะเหตุอะไรหนอแล”  อิติ ดงัน้ี  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  
เตล ํอ.นำ้ามนั  โว อนัทา่น  นิสีทิตวฺา นัง่แลว้  อาสิตตฺ ํหยอดแลว้หรอื,  (อทุาห)ุ หรอื
วา่  (เตล)ํ อ.นำ้ามนั  (โว) อนัทา่น  นิปชชิฺตวฺา นอนแลว้  (อาสิตตฺ)ํ หยอดแลว้”  อิติ  

ดงัน้ี ฯ

 หมอคดิวา่ “เราสง่ยาไปเพือ่ระงบัโดยครัง้เดยีวเทา่นัน้ เพราะอะไรหนอ โรคจงึไม่
ระงบั” ถามวา่ “ทา่นครบั ทา่นนัง่หยอดนำ้ามนัหรอืนอนหยอด”

 เวชฺโช สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตลำ วตุตกมัมะใน ปหติำๆ  กติบท  
กมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน ปหติำ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั เอกวาเรนๆ  
ตตยิาวเิสสนะใน วปูสมนตฺถำ  โรคสฺส ฉฏัฐกีารติกมัมะใน วปูสมนตฺถำๆ  สมัปทานใน  
ปหติำ,  โรโค สทุธกตัตาใน วปูสนฺโตๆ กติบทกตัตุวาจก  กนฺินุ สงักปัปัตถะ  โขศพัท ์ 
วจนาลงัการะ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน วปูสนฺโต”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  “ภนฺเต อาลปนะ  เตลำ วตุตกมัมะใน อาสตฺิตำๆ  กติบทกมัมวาจก   
นิสทีตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาสตฺิตำ  โว อนภหิติกตัตาใน อาสตฺิตำ,  อุทาห ุปจุฉนตัถะ   
เตลำ วตุตกมัมะใน อาสตฺิตำๆ  กติบทกมัมวาจก  นิปชฺชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาสตฺิตำ  
โว อนภหิติกตัตาใน อาสตฺิตำ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๘. เถโร  ตุณฺห ี อโหส,ิ  ปนุปปฺนุำ  ปจฺุฉยิมาโนปิ  น  กเถส ิฯ

 เถโร  ตุณฺห ี อโหส ิ (เวชฺเชน)  ปนุปปฺนุำ  ปจฺุฉยิมาโนปิ  น  กเถส ิฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้,  (เวชเฺชน)  ปนุปปฺนํุ   
ปจุฉิฺยมาโนปิ แมผู้-้ อนัหมอ -ถามอยู ่บอ่ยๆ  น  กเถสิ ไมก่ลา่วแลว้ ฯ

 พระเถระไดเ้ป็นผูน่ิ้งเสยี แมจ้ะถกูเซา้ซีถ้ามอยู ่กไ็มพ่ดูอะไรเลย

 เถโร สทุธกตัตาใน อโหส ิและ กเถส ิ อโหส ิกด็ ี กเถส ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุณฺห ี 
วกิตกิตัตาใน อโหส ิ  เวชฺเชน อนภหิติกตัตาใน ปจฺุฉยิมาโน  ปนุปปฺนุำ กริยิาวเิสสนะ 
ใน ปจฺุฉยิมาโน  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปจฺุฉยิมาโนๆ อพัภนัตรกริยิาของ เถโร  
นศพัท ์ปฏเิสธะใน กเถส ิฯ
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๗๙. โส  “วหิารำ  คนฺตฺวา  เถรสฺส  วสนฏฺ�านำ  โอโลเกสฺสาม”ีต ิ จนฺิเตตฺวา  “เตนห ิ ภนฺเต   
คจฺฉถา”ต ิ  เถรำ  วสฺิสชฺเชตฺวา  วหิารำ  คนฺตฺวา  เถรสฺส  วสนฏฺ�านำ  โอโลเกนฺโต          
จงฺกมนนิสทีนฏฺ�านเมว  ทสฺิวา  สยนฏฺ�านำ  อทสฺิวา  “ภนฺเต  นิสนฺิเนห ิ โว  อาสตฺิตำ,   
นิปนฺเนห”ีต ิ ปจฺุฉ ิฯ

 โส  (เวชฺโช)  “(อหำ)  วหิารำ  คนฺตฺวา  เถรสฺส  วสนฏฺ�านำ  โอโลเกสฺสาม”ีต ิ  จนฺิเตตฺวา  “เตนห ิ   
ภนฺเต  (ตุมฺเห)  คจฺฉถา”ต ิ  (วตฺวา)  เถรำ  วสฺิสชฺเชตฺวา  วหิารำ  คนฺตฺวา  เถรสฺส  วสนฏฺ�านำ   
โอโลเกนฺโต  จงฺกมนนิสทีนฏฺ�านำ  เอว  ทสฺิวา  สยนฏฺ�านำ  อทสฺิวา  “ภนฺเต  (เตลำ)  นิสนฺิเนห ิ โว  
อาสตฺิตำ,  (อุทาห ุ เตลำ)  นิปนฺเนห ิ (โว  อาสตฺิตำ)”  อติ ิ ปจฺุฉ ิฯ 

 โส  (เวชโฺช) อ.หมอนัน้  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.เรา  คนฺตวฺา ไปแลว้  
วิหาร ํสูว่หิาร  โอโลเกสสฺามิ จกัแลด ู วสนฏฺ�านํ ซึง่ทีเ่ป็นทีอ่ยู ่  เถรสสฺ ของพระ
เถระ”  อิติ ดงัน้ี  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  เตนหิ ถา้
อยา่งนัน้  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  คจฉฺถ จงไป”  อิติ ดงัน้ี  วิสสฺชเฺชตวฺา ผละแลว้  เถร ํซึง่
พระเถระ  คนฺตวฺา ไปแลว้  วิหาร ํสูว่หิาร  โอโลเกนฺโต แลดอูยู ่  วสนฏฺ�านํ ซึง่ที่
เป็นทีอ่ยู ่ เถรสสฺ ของพระเถระ  ทิสวฺา เหน็แลว้  จงฺกมนนิสีทนฏฺ�านํ  เอว ซึง่ทีเ่ป็น
ทีจ่งกรมและทีเ่ป็นทีน่ัง่นัน่เทยีว  อทิสวฺา ไมเ่หน็แลว้  สยนฏฺ�านํ ซึง่ทีเ่ป็นทีน่อน  
ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (เตล)ํ อ.นำ้ามนั  โว อนัทา่น   
นิสินฺเนหิ ผูน้ัง่แลว้  อาสิตตฺ ํหยอดแลว้หรอื,  (อทุาห)ุ หรอืวา่  (เตล)ํ อ.นำ้ามนั  (โว) 
อนัทา่น  นิปนฺเนหิ ผูน้อนแลว้  อาสิตตฺ ํหยอดแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 คณุหมอนัน้คดิวา่ “เราไปวดั แลว้ตรวจดทูีอ่ยูข่องพระเถระ” กล่ววา่ “ถา้เชน่นัน้ นิมนต์
ทา่นไปเถดิครบั” แลว้ผละพระเถระไปวดัตรวจดทูีอ่ยูข่องพระเถระ เหน็เฉพาะทีจ่งกรม
และทีน่ัง่ ไมเ่หน็ทีน่อน จงึถามวา่ “ทา่นครบั ทา่นนัง่หยอดนำ้ามนัหรอืนอนหยอด”

 โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตา 

ใน โอโลเกสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน โอโลเกสฺสาม ิ  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน วสนฏฺ�านำๆ อวตุตกมัมะ
ใน โอโลเกสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภนฺเต 
อาลปนะ  เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน คจฺฉถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  
อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วสฺิสชฺเชตฺวา  เถรำ อวตุตกมัมะ
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ใน วสฺิสชฺเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  วหิารำ สมัปาปณุียกมัมะใน คนฺตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน โอโลเกนฺโต  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน วสนฏฺ�านำๆ อวตุตกมัมะใน 
โอโลเกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เวชฺโช  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั จงฺกมนนิสทีนฏฺ-
�านำๆ อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทสฺิวา  สยนฏฺ�านำ อวตุตกมัมะใน 

อทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ “ภนฺเต อาลปนะ  เตลำ วตุตกมัมะใน อาสตฺิตำๆ  กติบท- 
กมัมวาจก  นิสนฺิเนห ิวเิสสนะของ โวๆ อนภหิติกตัตาใน อาสตฺิตำ,  อุทาห ุปจุฉนตัถะ  
เตลำ วตุตกมัมะใน อาสตฺิตำๆ  กติบทกมัมวาจก  นิปนฺเนห ิวเิสสนะของ โวๆ อนภหิติ-
กตัตาใน อาสตฺิตำ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๘๐. เถโร  ตุณฺห ี อโหส ิฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 พระเถระไดเ้ป็นผูน่ิ้งเสยี

 เถโร สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุณฺห ีวกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ
 ...............................................................................................................................
๘๑. “มา  ภนฺเต  เอวมกตฺถ;  สมณธมฺโม  นาม,  สรเีร  ยาเปนฺเต,  สกฺกา  กาตุำ;  นิปชฺชตฺิวา   

อาส�ิฺจถา”ต ิ ปนุปปฺนุำ  ยาจ ิฯ 

 (เวชฺโช)  “(ตุมฺเห)  มา  ภนฺเต  เอวำ  อกตฺถ;  สมณธมฺโม  นาม,  สรเีร  ยาเปนฺเต,  (ตุมฺเหห)ิ   
สกฺกา  กาตุำ;   (ตุมฺเห)  นิปชฺชตฺิวา  อาส�ิฺจถา”ต ิ (วตฺวา)  ปนุปปฺนุำ  ยาจ ิฯ

 (เวชโฺช) อ.หมอ  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (ตมุเฺห) 
อ.ทา่น  มา  อกตถฺ อยา่ไดก้ระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี,  สมณธมโฺม  นาม ชือ่ อ.สมณ-
ธรรม,  สรีเร ครัน้เมือ่สรรีะ  ยาเปนฺเต เป็นไปอยู,่  (ตมุเฺหหิ) อนัทา่น  สกฺกา อาจ  
กาตุ ํเพือ่อนักระทำา,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  นิปชชิฺตวฺา นอนแลว้  อาสิ�จฺถ จงหยอดเถดิ”  
อิติ ดงัน้ี  ยาจิ ออ้นวอนแลว้  ปนุปปฺนํุ บอ่ยๆ ฯ

 คณุหมอกลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นอยา่ไดท้ำาอยา่งน้ีเลย, ธรรมดาวา่สมณธรรม เมือ่
รา่งกายยงัเป็นไปไดอ้ยู ่ กส็ามารถทีจ่ะทำาได,้ ขอทา่นจงนอนหยอดเถดิ” แลว้วงิวอน
ซำ้าแลว้ซำ้าเลา่
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 เวชฺโช สทุธกตัตาใน ยาจิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตา
ใน อกตฺถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน อกตฺถ  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน 
อกตฺถ,  นามศพัท ์ปสงัสตัถโชตกะเขา้กบั สมณธมฺโมๆ  วตุตกมัมะใน สกฺกาๆ กริยิา-
บทกมัมวาจก,  สรเีร ลกัขณะใน ยาเปนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  ตุมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน 
สกฺกา  กาตุำ ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อาส�ฺิจถๆ อาขยาตบท 

กตัตุวาจก  นิปชฺชตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน อาส�ฺิจถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ยาจ ิ ปนุปปฺนุำ กริยิาวเิสสนะใน ยาจ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๘๒. “คจฺฉาวโุส,  มนฺเตตฺวา  ชานิสฺสาม”ีต ิฯ

 (เถโร)  “(ตฺวำ)  คจฺฉ  อาวโุส,  (อหำ)  มนฺเตตฺวา  ชานิสฺสาม”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ  (ตวฺ)ํ 
อ.ทา่น  คจฉฺ จงไป,  (อห)ํ อ.เรา  มนฺเตตวฺา ปรกึษาแลว้  ชานิสสฺามิ จกัรู”้  อิติ  

ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุทา่นจงไป, อาตมาปรกึษาแลว้จะรู”้

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  ตฺวำ สุทธกตัตาใน 
คจฺฉๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก,  อหำ สทุธกตัตาใน ชานิสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
มนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ชานิสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๘๓. เถรสฺส  จ  ตตฺถ  เนว  �าต ี  น  สาโลหติา  อตฺถ,ิ  เกน  สทฺธ ึ  มนฺเตยฺย?   

กรชกาเยน  ปน  สทฺธ ึ มนฺเตนฺโต  “วเทห ิ ตาว  อาวโุส  ปาลติ,  ก ึ อกฺข ี โอโลเกสฺสส ิ  
อุทาห ุ พทฺุธสาสนำ ?   อนมตคฺคสฺม ึ ห ิ สำสารวฏฺเฏ  ตว  อกฺขกิาณสฺส   คณนา  นตฺถ,ิ  
อเนกานิ  ปน  พทฺุธสตานิ  พทฺุธสหสฺสานิ  อตตีานิ;  เตส ุ เอกพทฺุโธปิ   น  ปรจฺิฉนฺิโน,   
อทิานิ  ‘อมิำ  อนฺโตวสฺสำ  ตโย  มาเส  น  นิปชฺชสฺิสาม’ี ต ิ เต  มานสำ  พทฺธำ;  ตสฺมา   
จกฺขนิู  เต  นสฺสนฺตุ  วา  ภชฺิชนฺตุ  วา,  พทฺุธสาสนเมว  ธาเรห,ิ  มา  จกฺขนีู”ต ิ ภตูกายำ  
โอวทนฺโต  อมิา  คาถา  อภาสิ

    “จกฺขนิู  หายนฺตุ  มมายติานิ,
   โสตานิ  หายนฺตุ,  ตเถว  เทโห;
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    สพฺพมฺปิทำ  หายตุ  เทหนิสฺสติำ,
   กกึารณา  ปาลติ  ตฺวำ  ปมชฺชส ิฯ
    จกฺขนิู  ชรีนฺตุ  มมายติานิ,
    โสตานิ  ชรีนฺตุ,  ตเถว  กาโย;
   สพฺพมฺปิทำ  ชรีตุ  กายนิสฺสติำ,
   กกึารณา  ปาลติ  ตฺวำ  ปมชฺชส ิฯ
    จกฺขนิู  ภชฺิชนฺตุ  มมายติานิ,
    โสตานิ  ภชฺิชนฺตุ,  ตเถว  รปํู;
   สพฺพมฺปิทำ  ภชฺิชตุ  รปูนิสฺสติำ,
    กกึารณา  ปาลติ  ตฺวำ  ปมชฺชส”ีต ิฯ

 “เถรสฺส  จ  ตตฺถ  (คาเม)  เนว  �าต ี (อตฺถ)ิ,  (เถรสฺส  ตตฺถ  คาเม)  น  สาโลหติา  (ชนา)  อตฺถ,ิ  
(เถโร)  เกน  สทฺธ ึ มนฺเตยฺย”  (อติ ิ ปจฺุฉา),  

 “(เถโร  กรชกาเยน  สทฺธ ึ มนฺเตยฺย”  อติ ิ วสฺิสชฺชนำ),  
 (เถโร)  กรชกาเยน  ปน  สทฺธ ึ มนฺเตนฺโต  “(ตฺวำ)  วเทห ิ ตาว  อาวโุส  ปาลติ,  ก ึ (ตฺวำ)  อกฺข ี  

โอโลเกสฺสส ิ  อุทาห ุ  (ตฺวำ)  พทฺุธสาสนำ (โอโลเกสฺสส)ิ ?  อนมตคฺคสฺม ึ  ห ิ  สำสารวฏฺเฏ  ตว   
อกฺขกิาณสฺส  คณนา  นตฺถ,ิ  อเนกานิ  ปน  พทฺุธสตานิ  พทฺุธสหสฺสานิ  อตตีานิ;  เตส ุ  
(พทฺุเธส)ุ  เอกพทฺุโธปิ  (ตยา)  น  ปรจฺิฉนฺิโน,  อทิานิ   ‘(อหำ)  อมิำ  อนฺโตวสฺสำ  ตโย  มาเส  
น  นิปชฺชสฺิสาม’ี ต ิ เต  มานสำ   พทฺธำ;  ตสฺมา  จกฺขนิู  เต  นสฺสนฺตุ  วา  ภชฺิชนฺตุ  วา,   (ตฺวำ)   
พทฺุธสาสนำ  เอว  ธาเรห,ิ  (ตฺวำ)  มา  จกฺขนิู  (ธาเรห)ิ”  อติ ิ ภตูกายำ  โอวทนฺโต  อมิา  คาถา   
อภาสิ

    “จกฺขนิู  หายนฺตุ  มมายติานิ,
   โสตานิ  หายนฺตุ,  ตถา  เอว  เทโห  (หายตุ);
    สพฺพำ  อปิ  อทิำ  (องฺคำ)  หายตุ  เทหนิสฺสติำ,
   กกึารณา  ปาลติ  ตฺวำ  ปมชฺชส ิฯ
    จกฺขนิู  ชรีนฺตุ  มมายติานิ,
    โสตานิ  ชรีนฺตุ,  ตถา  เอว  กาโย  (ชรีตุ);
   สพฺพำ  อปิ  อทิำ  (องฺคำ)  ชรีตุ  กายนิสฺสติำ,
   กกึารณา  ปาลติ  ตฺวำ  ปมชฺชส ิฯ
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    จกฺขนิู  ภชฺิชนฺตุ  มมายติานิ,
    โสตานิ  ภชฺิชนฺตุ,  ตถา  เอว  รปํู  (ภิชฺชตุ);
   สพฺพำ  อปิ  อทิำ  (องฺคำ)  ภชฺิชตุ  รปูนิสฺสติำ,
    กกึารณา  ปาลติ  ตฺวำ  ปมชฺชส”ีต ิฯ

 (ปจุฉฺา) อ.อนัถาม  (อิติ) วา่  “จ ก ็ �าตี อ.ญาต ิท.  เถรสสฺ ของพระเถระ  ตตถฺ   
(คาเม) ในหมูบ่า้นนัน้  น  (อตถิฺ)  เอว ยอ่มไมม่นีัน่เทยีว,  (ชนา) อ.ชน ท.  สาโลหิตา  

ผูเ้ป็นไปกบัดว้ยสายโลหติ  (เถรสสฺ) ของพระเถระ  (ตตถฺ  คาเม) ในหมูบ่า้นนัน้)  น  
อตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  (เถโร) อ.พระเถระ  มนฺเตยยฺ พงึปรกึษา  สทธึฺ กบั  เกน ดว้ยใคร?”  
(อิติ) ดงัน้ี,

 (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้ (อิติ) วา่  “(เถโร) อ.พระเถระ  (มนฺเตยยฺ) พงึปรกึษา  (สทธึฺ) 
กบั  (กรชกาเยน) ดว้ยกรชกาย”  (อิติ) ดงัน้ี,  

 ปน ก ็ (เถโร) อ.พระเถระ  มนฺเตนฺโต เมือ่ปรกึษา  สทธึฺ กบั  กรชกาเยน ดว้ยกรชกาย  
โอวทนฺโต กลา่วสอนอยู ่ ภตูกาย ํซึง่ภตูกาย  อิติ วา่  “ปาลิต แน่ะปาลติะ  อาวโุส  

ผูม้อีาย ุ (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  วเทหิ จงกลา่ว ตาว ก่อน,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  (โอโลเกสสฺสิ) จกัแลด ู 
อกฺขี ซึง่นยัน์ตา ท.  กึ หรอื  อทุาห ุหรอืวา่  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  โอโลเกสสฺสิ จกัแลด ู พทุธฺ-
สาสนํ ซึง่คำาสอนของพระพทุธเจา้?  หิ เพราะอยู ่  คณนา อ.อนันบั  อกฺขิกาณสสฺ  

ซึง่อนับอดแหง่นยัน์ตา  ตว ของทา่น  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ี  สสํารวฏฺเฏ ในสงัสารวฏัฏ ์  
อนมตคคฺสมึฺ อนัมเีบือ้งตน้และทีส่ดุอนับุคคลตามไปอยูรู่ไ้มไ่ดแ้ลว้,  ปน ก ็ พทุธฺสตานิ  

อ.รอ้ยแหง่พระพทุธเจา้ ท.  พทุธฺสหสสฺานิ อ.พนัแหง่พระพทุธเจา้ ท.  อเนกานิ มใิช่
หน่ึง  อตีตานิ ลว่งไปแลว้,  เตส ุ  (พทุเฺธส)ุ  เอกพทุโฺธปิ แม ้ อ.- ในพระพทุธเจา้ 
ท.เหลา่นัน้หนา พระพทุธเจา้พระองคห์น่ึง  (ตยา) อนัทา่น  น  ปริจฉิฺนฺโน กำาหนด
ไมไ่ดแ้ลว้,  อิทานิ ในกาลน้ี  มานส ํอ.ใจ  เต อนัทา่น  พทธฺ ํผกูแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ 
อ.เรา  น  นิปชชิฺสสฺามิ จกัไมน่อน  มาเส สิน้เดอืน ท.  ตโย สาม  อิม ํ อนฺโตวสสฺ ํ

ตลอดภายในแหง่พรรษาน้ี”  อิติ ดงัน้ี,  ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  จกฺขนิู อ.นยัน์ตา ท.  
เต ของทา่น  นสสฺนฺต ุ วา จงฉบิหายหรอื  ภิชชฺนฺต ุ วา หรอืวา่ จงแตก,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
ธาเรหิ จงทรงไว ้ พทุธฺสาสนํ  เอว ซึง่คำาสอนของพระพทุธเจา้นัน่เทยีว,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
มา  (ธาเรหิ) จงอยา่ทรงไว ้ จกฺขนิู ซึง่นยัน์ตา ท.”  อิติ ดงัน้ี  อภาสิ ไดก้ลา่วแลว้  
 อิมา  คาถา ซึง่คาถา ท. เหลา่น้ี  อิติ วา่
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 “จกฺขนิู อ.นยัน์ตา ท.  มมายิตานิ อนัชาวโลกนบัถอืแลว้ 

วา่เป็นของแหง่เรา  หายนฺต ุจงเสือ่ม,  โสตานิ อ.ห ูท.  หายนฺต ุ 

จงเสือ่ม,  เทโห อ.กาย  (หายต)ุ จงเสือ่ม  ตถา  เอว เหมอืน
อยา่งนัน้นัน่เทยีว,  อิท ํ (องฺค)ํ อ.อวยัวะน้ี   สพพฺมปิฺ แมท้ัง้ปวง 
เทหนิสสิฺต ํ อนัอาศยัแลว้ซึง่กาย  หายต ุ จงเสือ่ม,  ปาลิต 
แน่ะปาลติะ  ตวฺ ํ อ.ทา่น  ปมชชฺสิ ประมาทอยู ่  กึการณา 

เพราะเหตุอะไร? 
 จกฺขนิู อ.นยัน์ตา ท.  มมายิตานิ อนัชาวโลกนบัถอืแลว้
วา่เป็นของแหง่เรา   ชีรนฺต ุจงครำ่าครา่,  โสตานิ อ.ห ูท.  ชีรนฺต ุ 

จงครำ่าครา่,  กาโย อ.กาย  (ชีรต)ุ จงครำ่าครา่  ตถา  เอว 

เหมอืนอยา่งนัน้นัน่เทยีว,  อิท ํ (องฺค)ํ อ.อวยัวะน้ี  สพพฺมปิฺ 

แมท้ัง้ปวง  กายนิสสิฺต ํ อนัอาศยัแลว้ซึง่กาย  ชีรต ุ จงครำ่า
ครา่,  ปาลิต แน่ะปาลติะ  ตวฺ ํอ.ทา่น  ปมชชฺสิ ประมาทอยู ่ 
กึการณา เพราะเหตุอะไร?
 จกฺขนิู อ.นยัน์ตา ท.  มมายิตานิ อนัชาวโลกนบัถอืแลว้
วา่เป็นของแหง่เรา   ภิชชฺนฺต ุจงแตก,  โสตานิ อ.ห ูท.  ภิชชฺนฺต ุ 

จงแตก,  รูปํ อ.รปู  (ภิชชฺต)ุ จงแตก  ตถา  เอว เหมอืนอยา่ง
นัน้นัน่เทยีว,  อิท ํ  (องฺค)ํ อ.อวยัวะน้ี  สพพฺมปิฺ แมท้ัง้ปวง   
รปูนิสสิฺต ํอนัอาศยัแลว้ซึง่รปู  ภิชชฺต ุ จงแตก,  ปาลิต แน่ะ 
ปาลติะ  ตวฺ ํอ.ทา่น   ปมชชฺสิ ประมาทอยู ่ กึการณา เพราะ
เหตุอะไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ถามวา่ “พวกญาตขิองพระเถระในหมูบ่า้นนัน้กไ็มม่,ี ทัง้ชนผูเ้ป็นสายโลหติของพระ
เถระในหมูบ่า้นนัน้กไ็มม่,ี พระเถระปรกึษากบัใคร”

 ตอบวา่ “พระเถระปรกึษากบักรชกาย”
 พระเถระเมือ่จะปรกึษากบักรชกาย กลา่วสอนภตูกายวา่ “ทา่นปาลติะ ทา่นจงกลา่ว

ก่อน, ทา่นจะแลดดูวงตาหรอืวา่จะแลดคูำาสอนของพระพทุธเจา้, เพราะวา่การนบั
ดวงตาที่บอดของท่านในสงัสารวฏัฏ์ที่มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปก็รู้ไม่
ได ้ ยอ่มไมม่,ี ก ็ พระพทุธเจา้หลายรอ้ย หลายพนัพระองค ์ ลว่งไปแลว้, ในบรรดา
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พระพทุธเจา้เหลา่นัน้ พระพทุธเจา้แมพ้ระองคเ์ดยีว ทา่นกไ็มส่ามารถกำาหนดได,้ 
บดัน้ี ทา่นผกูใจไวว้า่ ‘จะไมน่อนตลอด ๓ เดอืน ภายในพรรษาน้ี’, ฉะนัน้ ดวงตา 

ทัง้หลายของทา่นจงฉบิหายหรอืจงแตกไปกต็าม, ทา่นจงทรงคำาสอนของพระพทุธเจา้
เทา่นัน้ไว,้ อยา่ทรงดวงตาไวเ้ลย” ไดก้ลา่วคาถาเหลา่น้ีวา่

 “ดวงตาทัง้หลาย ทีช่าวโลกยดึวา่เป็นของเรา จงฉบิหาย, 
หทูัง้หลาย กจ็งฉบิหาย, รา่งกาย กจ็งฉบิหายเหมอืนอยา่งนัน้
นัน่แหละ, อวยัวะน้ีแมท้ัง้หมดทีอ่าศยัรา่งกายจงฉบิหายไป, 
แน่ะทา่นปาลติะ ทา่นประมาทอยู ่เพราะอะไร? 
 ดวงตาทัง้หลาย ทีช่าวโลกยดึวา่เป็นของเรา จงครำ่าครา่, 
หทูัง้หลาย กจ็งครำ่าครา่, รา่งกาย กจ็งครำ่าครา่เหมอืนอยา่งนัน้
นัน่แหละ, อวยัวะน้ีแมท้ัง้หมดทีอ่าศยักายจงครำ่าครา่ไป, แน่ะ
ทา่นปาลติะ ทา่นประมาทอยู ่เพราะอะไร?
 ดวงตาทัง้หลาย ทีช่าวโลกยดึวา่เป็นของเรา จงแตก, 
หทูัง้หลาย กจ็งแตก, รา่งกาย กจ็งแตกเหมอืนอยา่งนัน้นัน่
แหละ, อวยัวะน้ีแมท้ัง้หมดทีอ่าศยัรปู จงแตกไป, แน่ะทา่น 

ปาลติะ ทา่นประมาทอยู ่เพราะอะไร?” 

 “จศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  �าต ี สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เถรสฺส  
สามสีมัพนัธะใน �าต ี  ตตฺถ วเิสสนะของ คาเมๆ วสิยาธาระใน �าต ี  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั นๆ ศพัท ์ปฏเิสธะใน อตฺถ,ิ  สาโลหติา วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตา 

ใน อตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน สาโลหติา  ตตฺถ วเิสสนะของ 
คาเมๆ วสิยาธาระใน สาโลหติา  ชนา  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อตฺถ,ิ  เถโร สทุธกตัตา
ใน มนฺเตยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เกน สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะ
ใน มนฺเตยฺย”  อติศิพัท ์สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ,  “เถโร สทุธกตัตาใน มนฺเตยฺยๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  กรชกาเยน สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน  
มนฺเตยฺย”  อติศิพัท ์สรปูะใน วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ,  ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  เถโร 
สทุธกตัตาใน อภาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กรชกาเยน สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  
กริยิาสมวายะใน มนฺเตนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เถโร  “อาวโุส วเิสสนะของ ปาลติๆ  
อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน วเทหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตาว กริยิาวเิสสนะใน  
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วเทห,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน โอโลเกสฺสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึปจุฉนตัถะ  อกฺข ี 
อวตุตกมัมะใน โอโลเกสฺสส ิ  อุทาห ุ ปจุฉนตัถะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน โอโลเกสฺสสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  พทฺุธสาสนำ อวตุตกมัมะใน โอโลเกสฺสส,ิ  หศิพัท ์ เหตุโชตกะ   
คณนา สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  อนมตคฺคสฺม ึวเิสสนะของ สำสารวฏฺเฏๆ 
วสิยาธาระใน นตฺถ ิ  ตว สามสีมัพนัธะใน อกฺขกิาณสฺสๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน คณนา,   
ปนศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  อเนกานิ วเิสสนะของ พทฺุธสตานิ และ พุทฺธสหสฺสานิ   
พทฺุธสตานิ กด็ ี  พทฺุธสหสฺสานิ กด็ ี สทุธกตัตาใน อตตีานิๆ กติบทกตัตุวาจก,   
เตส ุ วเิสสนะของ พทฺุเธสุๆ  นิทธารณะใน เอกพทฺุโธปิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั  
เอกพทฺุโธๆ นิทธารณยีะและ วตุตกมัมะใน ปรจฺิฉินฺโนๆ กติบทกมัมวาจก  ตยา  
อนภหิติกตัตาใน ปรจฺิฉินฺโน  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ปรจฺิฉนฺิโน,  อทิานิ กาลสตัตม ี ‘อหำ 
สทุธกตัตาใน นิปชฺชสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ อนฺโตวสฺสำๆ   
อจัจนัตสงัโยคะใน นิปชฺชสฺิสาม ิ  ตโย วเิสสนะของ มาเสๆ อจัจนัตสงัโยคะใน  
นิปชฺชสฺิสาม ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน นิปชฺชสฺิสาม’ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน พทฺธำ  มานสำ  
วตุตกมัมะใน พทฺธำๆ  กติบทกมัมวาจก  เต อนภหิติกตัตาใน พทฺธำ,  ตสฺมา เหตวตัถะ   
จกฺขนิู สทุธกตัตาใน นสฺสนฺตุ และภชฺิชนฺตุ  นสฺสนฺตุ กด็ ี  ภชฺิชนฺตุ กด็ ี อาขยาตบท
กตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน จกฺขนิู  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้ นสฺสนฺตุ และ 
ภชฺิชนฺตุ,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ธาเรหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะ
เขา้กบั พทฺุธสาสนำๆ อวตุตกมัมะใน ธาเรห,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ธาเรหิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน ธาเรห ิ จกฺขนิู อวตุตกมัมะใน ธาเรห”ิ  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน โอวทนฺโต  ภตูกายำ อวตุตกมัมะใน โอวทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เถโร  อมิา  
วเิสสนะของ คาถาๆ อวตุตกมัมะใน อภาส ิ

 “มมายติานิ วเิสสนะของ จกฺขนิูๆ สทุธกตัตาใน หายนฺตุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  โสตานิ สทุธกตัตาใน หายนฺตุๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  เทโห สทุธกตัตาใน หายตุๆ อาขยาต
บทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ กริยิา- 
วเิสสนะใน หายตุ,  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั สพฺพำๆ  ก็
ด ี อทิำ กด็ ี เทหนิสฺสติำ กด็ ีวเิสสนะของ องฺคำๆ  สทุธกตัตาใน  
หายตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ปาลติ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธ-
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กตัตาใน ปมชฺชสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กกึารณา เหตุใน 
ปมชฺชส ิฯ
 มมายติานิ วเิสสนะของ จกฺขนิูๆ สทุธกตัตาใน ชรีนฺตุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  โสตานิ สทุธกตัตาใน ชรีนฺตุๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  กาโย สทุธกตัตาใน ชรีตุๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ กริยิา- 
วเิสสนะใน ชรีตุ,  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั สพฺพำๆ  กด็ ี อทิำ 
กด็ ี  กายนิสฺสติำ กด็ ีวเิสสนะของ องฺคำๆ  สทุธกตัตาใน ชรีตุๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ปาลติ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน 
ปมชฺชสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กกึารณา เหตุใน ปมชฺชส ิฯ
 มมายติานิ วเิสสนะของ จกฺขนิูๆ สทุธกตัตาใน ภชฺิชนฺตุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  โสตานิ สทุธกตัตาใน ภชฺิชนฺตุๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  รปํู สทุธกตัตาใน ภชฺิชตุๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ กริยิา- 
วเิสสนะใน ภชฺิชตุ,  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั สพฺพำๆ  กด็ ี  
อทิำ กด็ ี  รปูนิสฺสติำ กด็ ี วเิสสนะของ องฺคำๆ  สทุธกตัตาใน  
ภชฺิชตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ปาลติ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธ-
กตัตาใน ปมชฺชสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กกึารณา เหตุใน 
ปมชฺชส”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อมิา  คาถา ฯ  

 ...............................................................................................................................
๘๔. เอวำ  ตหี ิ  คาถาห ิ  อตฺตโน  โอวาทำ  ทตฺวา  นิสนฺินโก ว  นตฺถุกมฺมำ  กตฺวา  คามำ  

ปิณฺฑาย  ปาวสิ ิฯ

 (เถโร)  เอวำ  ตหี ิ คาถาห ิ อตฺตโน  โอวาทำ  ทตฺวา  นิสนฺินโก ว  นตฺถุกมฺมำ  กตฺวา  คามำ  ปิณฺฑาย  
ปาวสิ ิฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  ทตวฺา ครัน้ใหแ้ลว้  โอวาท ํซึง่โอวาท  อตตฺโน แก่ตน  คาถาหิ 
ดว้ยคาถา ท.  ตีหิ สาม  เอว ํอยา่งน้ี  นิสินฺนโก ว นัง่แลว้เทยีว  กตวฺา กระทำาแลว้  
นตถฺกุมมฺ ํซึง่กรรมคอือนันตัถุ ์ ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไปแลว้  คาม ํสูห่มูบ่า้น  ปิณฺฑาย เพือ่
บณิฑบาต ฯ
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 พระเถระครัน้ใหโ้อวาทแก่ตวัเองดว้ย ๓ คาถาเหลา่น้ีอยา่งน้ีแลว้ นัง่นัน่แหละทำานตัถุ-
กรรม แลว้ไดเ้ขา้ไปยงัหมูบ่า้นเพือ่บณิฑบาต

 เถโร สทุธกตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน ทตฺวา  ตหี ิ 
วเิสสนะของ คาถาหิๆ  กรณะใน ทตฺวา  อตฺตโน สมัปทานใน ทตฺวา  โอวาทำ อวตุต- 
กมัมะใน ทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสนฺินโก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นิสนฺินโกๆ 
วเิสสนะของ เถโร  นตฺถุกมฺมำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาวสิ ิ คามำ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาวสิ ิ ปิณฺฑาย สมัปทานใน ปาวสิ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๘๕. เวชฺโช  ตำ  ทสฺิวา   “ก ึ ภนฺเต  นตฺถุกมฺมำ  กตนฺ”ต ิ ปจฺุฉ ิฯ

 เวชฺโช  ตำ  (เถรำ)  ทสฺิวา   “ก ึ ภนฺเต  (ตยา)  นตฺถุกมฺมำ  กตนฺ”ต ิ ปจฺุฉ ิฯ 

 เวชโฺช อ.หมอ  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ (เถร)ํ ซึง่พระเถระนัน้  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  
“ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  นตถฺกุมมฺ ํอ.กรรมคอือนันตัถุ ์ (ตยา) อนัทา่น  กต ํกระทำา
แลว้  กึ หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หมอเหน็ทา่น จงึถามวา่ “ทา่นครบั ทา่นทำานตัถุกรรมแลว้หรอื?”

 เวชฺโช สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ เถรำๆ  อวตุตกมัมะใน 
ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ “ภนฺเต อาลปนะ  นตฺถุกมฺมำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบท- 
กมัมวาจก  ก ึปจุฉนตัถะ  ตยา อนภหิติกตัตาใน กตำ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๘๖. “อาม  อุปาสกา”ต ิฯ

 (เถโร)  “อาม  อุปาสก  (เอวำ)”  อติ ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่   “อปุาสก ดกู่อนอุบาสก   อาม เจรญิพร  
(เอว)ํ อ.อยา่งนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “เจรญิพร อุบาสก”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสก อาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ   
เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
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๘๗. “กทีสิำ  ภนฺเต”ต ิฯ

 (เวชฺโช)  “(อกฺขยิคุำ)  กทีสิำ  (โหต)ิ  ภนฺเต”ต ิ (ปุจฺฉ)ิ ฯ 

  (เวชโฺช) อ.หมอ  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (อกฺขิยคุ)ํ อ.คู่
แหง่นยัน์ตา  กีทิส ํเป็นเชน่ไร  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หมอถามวา่ “เป็นเชน่ไรบา้ง ครบัทา่น”

 เวชฺโช สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อกฺขยิคุำ สทุธกตัตา 

ใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กทีสิำ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๘. “รชุเตว  อุปาสกา”ต ิฯ

 (เถโร)  “(วาโต)  รชุต ิ เอว  อุปาสกา”ต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อปุาสก ดกู่อนอุบาสก  (วาโต) อ.ลม
รชุติ  เอว เสยีดแทงอยูน่ัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ลมยงัเสยีดแทงอยูเ่ลย อุบาสก”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสก อาลปนะ  วาโต สุทธกตัตา
ใน รชุติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั รชุต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๙. “นิสทีตฺิวา  โว  ภนฺเต  กตำ,  นิปชฺชตฺิวา”ต ิฯ

 (เวชฺโช)  “นิสทีตฺิวา  โว  ภนฺเต  (นตฺถุกมฺมำ)  กตำ,  (อุทาห)ุ  นิปชฺชตฺิวา  (โว  นตฺถุกมฺมำ  กตำ)”   
อติ ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 
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 (เวชโฺช) อ.หมอ  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (นตถฺกุมมฺ)ํ 
อ.กรรมคอือนันตัถุ ์  โว อนัทา่น  นิสีทิตวฺา นัง่แลว้  กต ํกระทำาแลว้หรอื,  (อทุาห)ุ 
หรอืวา่  (นตถฺกุมมฺ)ํ อ.กรรมคอือนันตัถุ ์ (โว) อนัทา่น  นิปชชิฺตวฺา นอนแลว้  (กต)ํ 
กระทำาแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หมอถามวา่ “ทา่นนัง่ทำานตัถุกรรมหรอืนอนทำาครบั”

 เวชฺโช สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  นตฺถุกมฺมำ  
วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  นิสทีตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตำ  โว อนภหิติ- 
กตัตาใน กตำ,  อุทาห ุ ปจุฉนตัถะ  นตฺถุกมฺมำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก   
นิปชฺชตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน กตำ  โว อนภหิติกตัตาใน กตำ”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
ปจฺุฉ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙๐. เถโร  ตุณฺห ี อโหส;ิ  ปนุปปฺนุำ  ปจฺุฉโิตปิ  น  ก�ิฺจ ิ กเถส ิฯ 

 เถโร  ตุณฺห ี อโหส;ิ  (เวชฺเชน)  ปนุปปฺนุำ  ปจฺุฉโิตปิ  น  ก�ิฺจ ิ (วจนำ)  กเถส ิฯ

 เถโร อ.พระเถระ  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้, (เวชเฺชน)  ปนุปปฺนํุ  ปจุฉิฺโตปิ 
แมผู้-้ อนัหมอ -ถามแลว้ บอ่ยๆ  น  กเถสิ ไมก่ลา่วแลว้  กิ�จิฺ  (วจนํ) ซึง่คำาอะไรๆ ฯ

 พระเถระไดเ้ป็นผูน่ิ้งเฉย แมถ้กูหมอรบเรา้ถามแลว้ กไ็มพ่ดูอะไรๆ เลย

 เถโร สทุธกตัตาใน อโหส ิ และ กเถส ิ  อโหส ิกด็ ี  กเถส ิกด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ตุณฺห ีวกิตกิตัตาใน อโหส ิ เวชฺเชน อนภหิติกตัตาใน ปจฺฺุฉิโต  ปนุปปฺนุำ กริยิาวเิสสนะ
ใน ปจฺุฉโิต  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปจฺุฉโิตๆ วเิสสนะของ เถโร  นศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน กเถส ิ ก�ฺิจ ิวเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๙๑. อถ  นำ  เวชฺโช   “ภนฺเต  ตุมฺเห  สปปฺายำ  น  กโรถ,   อชฺช  ปฏฺ�าย   ‘อสเุกน  เม  เตลำ  
ปกฺกนฺ’ต ิ มา  วทตฺิถ,  อหปิั   ‘มยา  โว  เตลำ  ปกฺกนฺ’ต ิ น  วกฺขาม”ีต ิ อาห ฯ

 อถ  นำ  (เถรำ)  เวชฺโช   “ภนฺเต  ตุมฺเห  สปปฺายำ  น  กโรถ,   (ตุมฺเห)  อชฺช  ปฏฺ�าย   ‘อสเุกน   
(เวชฺเชน)  เม  เตลำ  ปกฺกนฺ’ต ิ มา  วทตฺิถ,  อหำปิ   ‘มยา  โว  เตลำ  ปกฺกนฺ’ต ิ น  วกฺขาม”ีต ิ อาห ฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เวชโฺช อ.หมอ  อาห กลา่วแลว้  นํ  (เถร)ํ กะพระเถระนัน้  อิติ วา่  “ภนฺเต  
ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  ตมุเฺห อ.ทา่น  น  กโรถ ยอ่มไมก่ระทำา  สปปฺาย ํ ซึง่ความ
สบาย,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  มา  วทิตถฺ อยา่กลา่วแลว้  อิติ วา่  ‘เตล ํอ.นำ้ามนั  อสเุกน   
(เวชเฺชน) อนัหมอคนโน้น  ปกฺก ํหงุแลว้  เม เพือ่เรา’  อิติ ดงัน้ี  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  
อชชฺ ในวนัน้ี,  อหปิํ แม ้อ.กระผม  น  วกฺขามิ จกัไมก่ลา่ว  อิติ วา่  ‘เตล ํอ.นำ้ามนั  
มยา อนักระผม  ปกฺก ํหงุแลว้  โว เพือ่ทา่น’  อิติ ดงัน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ หมอจงึกลา่วกบัทา่นวา่ “ทา่นครบั ทา่นไมท่ำาความสบาย ตัง้แต่วนัน้ีไป ทา่น
อยา่พดูวา่ ‘หมอคนโน้นหงุนำ้ามนัเพือ่เรา’ ถงึผมกจ็ะไมพ่ดูวา่ ‘ผมหงุนำ้ามนัเพือ่ทา่น’

 อถ กาลสตัตม ี  เวชฺโช สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
เถรำๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กโรถๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  สปปฺายำ อวตุตกมัมะใน กโรถ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน กโรถ,  ตุมฺเห สทุธกตัตา 

ใน วทตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อชฺช กาลสตัตมใีน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน  
วทตฺิถ  ‘เตลำ วตุตกมัมะใน ปกฺกำๆ  กติบทกมัมวาจก  อสเุกน วเิสสนะของ เวชฺเชนๆ  
อนภหิติกตัตาใน ปกฺกำ  เม สมัปทานใน ปกฺกำ’  อติศิพัท ์อาการะใน วทตฺิถ  มาศพัท ์
ปฏเิสธะใน วทตฺิถ,  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้ อหำๆ  สทุธกตัตาใน วกฺขามิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ‘เตลำ วตุตกมัมะใน ปกฺกำๆ  กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน ปกฺกำ  
โว สมัปทานใน ปกฺกำ’  อติศิพัท ์อาการะใน วกฺขาม ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน วกฺขาม”ิ  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๙๒. โส  เวชฺเชน  ปจฺจกฺขาโต  วหิารำ  คนฺตฺวา   “เวชฺเชนาปิ  ปจฺจกฺขาโตส,ิ  อริยิาปถำ  มา  

วสฺิสชฺช ิ สมณาต ิ (จนฺิเตตฺวา) 
  “ปฏกฺิขตฺิโต  ตกิจฺิฉาย เวชฺเชนาส ิ ววิชฺชโิต
  นิยโต  มจฺจรุาชสฺส, ก ึ ปาลติ  ปมชฺชส”ีติ
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 อมิาย  คาถาย  อตฺตานำ  โอวทตฺิวา  สมณธมฺมำ  อกาส ิฯ

 โส  (เถโร)  เวชฺเชน  ปจฺจกฺขาโต  วหิารำ  คนฺตฺวา   “(ตฺวำ)  เวชฺเชน  อปิ  ปจฺจกฺขาโต  อส,ิ  (ตฺวำ)  
อริยิาปถำ  มา  วสฺิสชฺช ิ สมณาต ิ (จนฺิเตตฺวา) 

  “(ตฺวำ)  ปฏกฺิขตฺิโต  ตกิจฺิฉาย   เวชฺเชน  อส ิ ววิชฺชโิต
  นิยโต  มจฺจรุาชสฺส, (ตฺวำ)  ก ึ ปาลติ  ปมชฺชส”ีติ
 อมิาย  คาถาย  อตฺตานำ  โอวทตฺิวา  สมณธมฺมำ  อกาส ิฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนัน้  เวชเฺชน  ปจจฺกฺขาโต ผู-้ อนัหมอ -บอกคนืแลว้  คนฺตวฺา  

ไปแลว้  วิหาร ํ สูว่หิาร  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  เวชเฺชนาปิ   
ปจจฺกฺขาโต เป็นผู-้ แมอ้นัหมอ- บอกคนืแลว้  อสิ ยอ่มเป็น,  สมณ ดกู่อนสมณะ  
(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  มา  วิสสฺชชิฺ อยา่สละแลว้  อิริยาปถ ํซึง่อริยิาบถ”  อิติ ดงัน้ี  โอวทิตวฺา 

กลา่วสอนแลว้  อตตฺานํ ซึง่ตน  อิมาย  คาถาย ดว้ยคาถาน้ี  อิติ วา่ 
“(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  เวชเฺชน  ปฏิกฺขิตโฺต เป็นผู-้ อนัหมอ -หา้ม
แลว้   เวชเฺชน  วิวชชิฺโต เป็นผู-้ อนัหมอ -เวน้แลว้   ติกิจฉฺาย  

จากการเยยีวยา  นิยโต เป็นผูเ้ทีย่ง  มจจฺรุาชสสฺ ต่อพญา-
มจัจรุาช  อสิ ยอ่มเป็น,  ปาลิต แน่ะปาลติะ  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
ปมชชฺสิ ประมาทอยู ่ กึ เพราะเหตุอะไร?”  อิติ ดงัน้ี 

 อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  สมณธมมฺ ํซึง่สมณธรรม ฯ

 พระเถระนัน้ถกูคณุหมอบอกคนื กลบัไปวดั คดิวา่ “ทา่น แมห้มอกบ็อกคนืแลว้, ทา่น
อยา่ละอริยิาบถ นะสมณะ” โอวาทตวัเองดว้ยคาถาน้ีวา่

“ทา่นถกูหมอปฏเิสธการเยยีวยา ถกูหมอเวน้การเยยีวยา เป็น
ผูเ้ทีย่งต่อพญามจัจรุาช ปาลติะ ทา่นประมาทอยู ่เพราะอะไร”

 แลว้ไดท้ำาสมณธรรม

 โส วเิสสนะของ เถโรๆ สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เวชฺเชน  
อนภหิติกตัตาใน ปจฺจกฺขาโตๆ วเิสสนะของ เถโร  วหิารำ สมัปาปณุียกมัมะใน  
คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั เวชฺเชนๆ อนภหิติกตัตาใน ปจฺจกฺขาโตๆ วกิตกิตัตา
ใน อส,ิ สมณ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน วสฺิสชฺชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์
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ปฏเิสธใน วสฺิสชฺช ิ อริยิาปถำ อวตุตกมัมะใน วสฺิสชฺช”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน โอวทตฺิวา

“ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปฏกฺิขตฺิโต กด็ ี  
ววิชฺชโิต กด็ ี นิยโต กด็ ีวกิตกิตัตาใน อส ิ เวชฺเชน อนภหิติ-
กตัตาใน ปฏกฺิขตฺิโต และ ววิชฺชโิต  ตกิจฺิฉาย อปาทาน ใน  
ปฏกฺิขตฺิโต และ ววิชฺชโิต  มจฺจรุาชสฺส สมัปทานใน นิยโต,   
ปาลติ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปมชฺชสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ก ึ เหตุใน ปมชฺชส”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน อมิาย   
คาถาย  

อมิาย วเิสสนะของ คาถายๆ กรณะใน โอวทตฺิวา  อตฺตานำ อวตุตกมัมะใน โอวทตฺิวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อกาส ิ สมณธมฺมำ อวตุตกมัมะใน อกาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๙๓.  อถสฺส  มชฺฌมิยาเม  อตกฺิกนฺตมตฺเต,  อปพฺุพำ  อจรมิำ  อกฺขนิี  เจว  กเิลสา  จ   

ปภชฺิชสึ ุฯ

 อถ  อสฺส  (เถรสฺส),  มชฺฌมิยาเม  อตกฺิกนฺตมตฺเต  (สนฺเต),  อปพฺุพำ  อจรมิำ  อกฺขนิี  เจว  กเิลสา  
จ  ปภชฺิชสึ ุฯ 

   อถ ครัง้นัน้  มชฌิฺมยาเม ครัน้เมือ่ยามอนัมใีนทา่มกลาง  อติกฺกนฺตมตเฺต เป็นยาม
สกัวา่กา้วลว่งแลว้  (สนฺเต) มอียู,่  อกฺขีนิ  เจว อ.นยัน์ตา ท. ดว้ยนัน่เทยีว  กิเลสา  จ 
อ.กเิลส ท. ดว้ย  อสสฺ  (เถรสสฺ) ของพระเถระนัน้  ปภิชชึฺส ุแตกทัว่แลว้  อปพุพฺ ํไม่
ก่อน  อจริม ํไมห่ลงั ฯ

 ทนีัน้ เมือ่มชัฌมิยามสกัวา่เพิง่ผา่นไป ดวงตาทัง้หลายและกเิลสทัง้หลายของทา่น  
กแ็ตกแลว้ ไมก่่อนไมห่ลงั

 อถ กาลสตัตม ี อกฺขนิี กด็ ี กเิลสา กด็ ีสทุธกตัตาใน ปภชฺิชสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก 
อสฺส วเิสสนะของ เถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อกฺขนิี และ กเิลสา,  มชฺฌมิยาเม ลกัขณะ
ใน สนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา  อตกฺิกนฺตมตฺเต วกิตกิตัตาใน สนฺเต,  อปพฺุพำ กด็ ี อจรมิำ กด็ ี 
กริยิาวเิสสนะใน ปภชฺิชสึ ุ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั จๆ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะ 
เขา้กบั อกฺขนิี และ กเิลสา ฯ  
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๙๔. โส  สกฺุขวปิสฺสโก  อรหา  หตฺุวา  คพฺภำ  ปวสิตฺิวา  นิสที ิฯ

 โส  (เถโร)  สกฺุขวปิสฺสโก  อรหา  หตฺุวา  คพฺภำ  ปวสิตฺิวา  นิสที ิฯ 

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนัน้  อรหา เป็นพระอรหนัต ์  สกฺุขวิปสสฺโก ผูม้วีปัิสสนาอนั
เศรา้หมอง  หตุวฺา เป็นแลว้  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  คพภฺ ํสูห่อ้ง  นิสีทิ นัง่แลว้ ฯ

 ทา่นเป็นพระอรหนัตส์กุขวปัิสสก เขา้ไปหอ้งนัง่แลว้

 โส วเิสสนะของ เถโร สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สกฺุขวปิสฺสโก  
วเิสสนะของ อรหาๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวสิตฺิวา  คพฺภำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสที ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................
๙๕.  ภกฺิข ู ภกฺิขาจารเวลาย  คนฺตฺวา   “ภกฺิขาจารกาโล  ภนฺเต”ต ิ อาหำส ุฯ

 ภกฺิข ู ภกฺิขาจารเวลาย  คนฺตฺวา   “(อยำ  กาโล)  ภกฺิขาจารกาโล  (โหต)ิ  ภนฺเต”ต ิ อาหำส ุฯ 

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  คนฺตวฺา ไปแลว้  ภิกฺขาจารเวลาย ในเวลาเป็นทีเ่ทีย่วไปเพือ่ภกิษา 
อาหสํ ุกลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (อย ํ กาโล) อ.กาลน้ี  ภิกฺขา- 
จารกาโล เป็นกาลเป็นทีเ่ทีย่วไปเพือ่ภกิษา  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุทัง้หลายพากนัไปในเวลาภกิษาจาร เรยีนวา่ “ทา่นครบั เวลาน้ีเป็นเวลาภกิษาจาร
ครบั”

 ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขาจารเวลาย กาลสตัตมใีน 
คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาหำส ุ “ภนฺเต อาลปนะ  อยำ วเิสสนะของ กาโลๆ สทุธ-
กตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขาจารกาโล วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ............................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................
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๙๖. “กาโล  อาวโุส”ต ิฯ

 (เถโร)  “(อยำ  กาโล)  กาโล  (โหต)ิ  อาวโุส”ต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  (อย ํ 
กาโล) อ.กาลน้ี  กาโล เป็นกาล  (โหติ) ยอ่มเป็นหรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระเถระกลา่ววา่ “ถงึเวลาแลว้หรอื? ทา่นผูม้อีาย”ุ

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  อยำ วเิสสนะของ 
กาโลๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กาโล วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ๙๗.   “อาม  ภนฺเต”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “อาม  ภนฺเต  (เอวำ)”  อติ ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  
อาม ขอรบั  (เอว)ํ อ.อยา่งนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ครบั”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................  
๙๘.  “เตนห ิ คจฺฉถา”ต ิฯ

 (เถโร)  “เตนห ิ (ตุมฺเห)  คจฺฉถา”ต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตมุเฺห) อ.ทา่น 
ท.  คจฉฺถ จงไป”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ถา้เชน่นัน้ พวกทา่นจงพากนัไป”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตุมฺเห สทุธ-
กตัตาใน คจฺฉถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ     
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๙๙.  “ตุมฺเห  ปน  ภนฺเต”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “ตุมฺเห  ปน  ภนฺเต”ต ิ (อาหำส)ุ ฯ 

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้   (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผู้
เจรญิ  ปน ก ็ ตมุเฺห อ.ทา่นเลา่?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นเลา่ครบั”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ตุมฺเห ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐๐.  “อกฺขนิี  เม  อาวโุส  ปรหินีานี”ต ิฯ

 (เถโร)  “อกฺขนิี  เม  อาวโุส  ปรหินีานี”ต ิ (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  อกฺขีนิ 
อ.นยัน์ตา ท.  เม ของเรา  ปริหีนานิ เสือ่มรอบแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุนยัน์ตาทัง้สองของเราเสือ่มรอบแลว้”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  อกฺขนิี สทุธกตัตา 

ใน ปรหินีานิๆ กติบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน อกฺขนิี”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................     
๑๐๑. เต  ตสฺส  อกฺขนิี  โอโลเกตฺวา  อสฺสปุณฺุณเนตฺตา  หตฺุวา  “ภนฺเต  มา  จนฺิตยตฺิถ,  มยำ  

โว  ปฏชิคฺคสฺิสามา”ต ิ เถรำ  อสฺสาเสตฺวา  กตฺตพฺพยตฺุตกำ  วตฺตปฏวิตฺตำ  กตฺวา  คามำ   
ปวสิสึ ุฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  ตสฺส  (เถรสฺส)  อกฺขนิี  โอโลเกตฺวา  อสฺสปุณฺุณเนตฺตา  หตฺุวา   “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  มา  
จนฺิตยตฺิถ,  มยำ  โว ปฏชิคฺคสฺิสามา”ต ิ เถรำ  อสฺสาเสตฺวา  (อตฺตนา)  กตฺตพฺพยตฺุตกำ  วตฺตปฏวิตฺตำ  
กตฺวา  คามำ  ปวสิสึ ุฯ 

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  โอโลเกตวฺา แลดแูลว้  อกฺขีนิ ซึง่นยัน์ตา ท.  ตสสฺ  
(เถรสสฺ) ของพระเถระนัน้ อสสฺปุณฺุณเนตตฺา เป็นผูม้นียัน์ตาอนัเตม็แลว้ดว้ยนำ้าตา  
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หตุวฺา เป็นแลว้  เถร ํ ยงัพระเถระ  อสสฺาเสตวฺา ใหเ้บาใจแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต 

ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  มา  จินฺตยิตถฺ อยา่คดิแลว้,  มย ํอ.กระผม ท.   
ปฏิชคคิฺสสฺาม จกัปฏบิตั ิ โว ซึง่ทา่น”  อิติ ดงัน้ี  กตวฺา กระทำาแลว้  วตตฺปฏิวตตฺ ํ

ซึง่วตัรน้อยและวตัรใหญ่  (อตตฺนา)  กตตฺพพฺยตุตฺก ํอนัควรแลว้แก่วตัร- อนัตน -พงึ
กระทำา  ปวิสึส ุเขา้ไปแลว้  คาม ํสูห่มูบ่า้น ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้แลดนูยัน์ตาทัง้สองของพระเถระ มนีำ้าตานองหน้า ปลอบใจพระเถระวา่ 
“ทา่นครบั ทา่นอยา่คดิไปเลย พวกกระผมจะปฏบิตัทิา่นเอง” ทำาวตัรน้อยใหญ่ทีค่วร
ทำาแลว้พากนัเขา้ไปสูห่มูบ่า้น

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปวสิสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะ
ของ เถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อกฺขนิีๆ อวตุตกมัมะใน โอโลเกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน หตฺุวา  อสฺสปุณฺุณเนตฺตา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อสฺสาเสตฺวา  
“ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน จนฺิตยตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน จนฺิตยตฺิถ,  มยำ สทุธกตัตาใน ปฏชิคฺคสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  โว 
อวตุตกมัมะใน ปฏชิคฺคสฺิสาม”  อติศิพัท ์อาการะใน อสฺสาเสตฺวา  เถรำ การติกมัมะใน 
อสฺสาเสตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน กตฺตพฺพ-  กตฺตพฺพ-
ยตฺุตกำ วเิสสนะของ วตฺตปฏวิตฺตำๆ  อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวสิสึ ุ 
คามำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิสึ ุฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๒.  มนุสฺสา  เถรำ  อทสฺิวา  “ภนฺเต  อมฺหากำ  อยฺโย  กุหนฺิ”ต ิ ปจฺุฉตฺิวา  ตำ  ปวตฺต ึ สตฺุวา   

ยาคุำ  เปเสตฺวา  สยำ  ปิณฺฑปาตำ  อาทาย  คนฺตฺวา  เถรำ  วนฺทตฺิวา  ปาทมเูล   
ปวฏฺฏมานา  โรทตฺิวา  “มยำ  ภนฺเต  โว  ปฏชิคฺคสฺิสาม,  ตุมฺเห  มา  จนฺิตยตฺิถา”ต ิ  
สมสฺสาเสตฺวา  ปกฺกมสึ ุฯ

 มนุสฺสา  เถรำ  อทสฺิวา  “ภนฺเต  อมฺหากำ  อยฺโย  กุห ึ  (�าเน  คโต)”ต ิ  ปจฺุฉตฺิวา  ตำ  ปวตฺต ึ  
สตฺุวา   ยาคุำ  เปเสตฺวา  สยำ  ปิณฺฑปาตำ  อาทาย  คนฺตฺวา  เถรำ  วนฺทตฺิวา  ปาทมเูล  ปวฏฺฏมานา   
โรทตฺิวา  “มยำ  ภนฺเต  โว  ปฏชิคฺคสฺิสาม,  ตุมฺเห  มา  จนฺิตยตฺิถา”ต ิ  (เถรำ)  สมสฺสาเสตฺวา   
ปกฺกมสึ ุฯ 
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 มนุสสฺา อ.มนุษย ์ท.  อทิสวฺา ไมเ่หน็แลว้  เถร ํซึง่พระเถระ  ปจุฉิฺตวฺา ถามแลว้  อิติ  

วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ท.  อยโฺย อ.พระคณุเจา้  อมหฺาก ํของเรา ท.  (คโต) 
ไปแลว้  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?”  อิติ ดงัน้ี  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ ปวตตึฺ ซึง่ความเป็น
ไปทัว่นัน้  เปเสตวฺา สง่ไปแลว้  ยาคุ ํซึง่ขา้วยาค ู อาทาย ถอืเอาแลว้  ปิณฺฑปาต ํ
ซึง่บณิฑบาต  สย ํดว้ยตวัเอง  คนฺตวฺา ไปแลว้  วนฺทิตวฺา ไหวแ้ลว้  เถร ํซึง่พระเถระ  
ปวฏฺฏมานา  โรทิตวฺา รอ้งไหก้ลิง้เกลอืกอยูแ่ลว้  ปาทมเูล ทีใ่กลแ้หง่เทา้  (เถร)ํ ยงั
พระเถระ  สมสสฺาเสตวฺา ใหเ้บาใจดว้ยดแีลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  มย ํ
อ.ขา้พเจา้ ท.  ปฏิชคคิฺสสฺาม จกัปฏบิตั ิ โว ซึง่ทา่น,  ตมุเฺห อ.ทา่น  มา  จินฺตยิตถฺ 

อยา่คดิแลว้”  อิติ ดงัน้ี  ปกฺกมึส ุหลกีไปแลว้ ฯ

 พวกมนุษยไ์มเ่หน็พระเถระ พากนัถามวา่ “ทา่น พระคณุเจา้ของพวกเราไปทีไ่หน” 
ฟังเรือ่งราวทีเ่ป็นไปนัน้ สง่ขา้วตม้ พากนัถอืบณิฑบาตไปเอง ไหวพ้ระเถระ รอ้งไห้
กลิง้เกลอืกอยูใ่กลเ้ทา้ ปลอบใจพระเถระวา่ “ทา่น พวกเราจะปฏบิตัทิา่นเอง ทา่นอยา่
คดิไปเลย” แลว้กพ็ากนัหลกีไป

 มนสสฺุสา สทุธกตัตาใน ปกฺกมสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรำ อวตุตกมัมะใน  
อทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉตฺิวา  “ภนฺเต อาลปนะ  อยฺโย สทุธกตัตาใน คโตๆ  
กติบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อยฺโย  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระ 
ใน คโต”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สตฺุวา  ตำ วเิสสนะของ 
ปวตฺตึๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เปเสตฺวา  ยาคุำๆ  อวตุตกมัมะใน  
เปเสตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาทาย  สยำ กรณะใน อาทาย  ปิณฺฑปาตำ อวุตตกมัมะใน 
อาทายๆ สมานกาลกริยิาใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  เถรำ อวตุตกมัมะ 
ใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวฏฺฏมานา  ปาทมเูล วสิยาธาระใน ปวฏฺฏมานาๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ มนุสฺสา  โรทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สมสฺสาเสตฺวา  “ภนฺเต 
อาลปนะ  มยำ สทุธกตัตาใน ปฏชิคฺคสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  โว อวตุตกมัมะ
ใน ปฏชิคฺคสฺิสาม,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน จนฺิตยตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน จนฺิตยตฺิถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน สมสฺสาเสตฺวา  เถรำ  การติกมัมะใน  
สมสฺสาเสตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺกมสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๐๓.  ตโต  ปฏฺ�าย  นิพทฺธำ  ยาคภุตฺตำ  วหิารเมว  เปเสนฺต ิฯ
 (มนุสฺสา)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  นิพทฺธำ  ยาคภุตฺตำ  วหิารเมว  เปเสนฺต ิฯ 

 (มนุสสฺา) อ.มนุษย ์ท.  เปเสนฺติ ยอ่มสง่ไป  ยาคภุตตฺ ํซึง่ขา้วยาคแูละภตัร  วิหาร ํ 
เอว สูว่หิารนัน่เทยีว  นิพทธฺ ํเนืองนิตย ์ ปฏฺ�าย จำาเดมิ  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนัน้ ฯ 

ตัง้แต่นัน้มา พวกมนุษยก์พ็ากนัสง่ขา้วตม้และขา้วสวยไปวดันัน่แหละเป็นประจำา

 มนุสฺสา สทุธกตัตาใน เปเสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ กาลโตๆ  
อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กริยิาวเิสสนะใน เปเสนฺต ิ  นิพทฺธำ กริยิาวเิสสนะใน เปเสนฺต ิ  
ยาคภุตฺตำ อวตุตกมัมะใน เปเสนฺต ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั วหิารำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะ 
ใน เปเสนฺต ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๐๔.  เถโรปิ  อติเร  สฏฺ�ิภกฺิข ู นิรนฺตรำ  โอวทต ิฯ 

 เถโรปิ แม ้อ.พระเถระ  โอวทติ ยอ่มกลา่วสอน  สฏฺ�ิภิกฺข ูซึง่ภกิษุหกสบิ ท.  อิตเร 
นอกน้ี  นิรนฺตร ํสิน้กาลมรีะหวา่งออกแลว้ ฯ

 แมพ้ระเถระยอ่มกลา่วสอนภกิษุทัง้ ๖๐ รปูนอกน้ีอยูต่ลอดเวลา

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั เถโรๆ สทุธกตัตาใน โอวทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อติเร วเิสสนะของ สฏฺ�ิภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน โอวทต ิ  นิรนฺตรำ อจัจนัตสงัโยคะใน  
โอวทต ิฯ

 ...............................................................................................................................   
๑๐๕.  เต  ตสฺโสวาเท  �ตฺวา,  อุปกฺกฏฺ�าย  ปวารณาย,  สพฺเพว  สห  ปฏสิมฺภทิาห ิ อรหตฺตำ  

ปาปณุสึ ุฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  ตสฺส  (เถรสฺส)  โอวาเท  �ตฺวา,  อุปกฺกฏฺ�าย  ปวารณาย,  สพฺเพ  เอว  สห   
ปฏสิมฺภทิาห ิ อรหตฺตำ  ปาปณุสึ ุฯ 

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  �ตวฺา ตัง้อยูแ่ลว้  โอวาเท ในโอวาท  ตสสฺ  (เถรสสฺ)  
ของพระเถระนัน้,  ปวารณาย ครัน้เมือ่ปวารณา  อปุกฺกฏฺ�าย เขา้ไปตัง้ใกลแ้ลว้,  
สพเฺพ  เอว ทัง้ปวงเทยีว  ปาปณึุส ุ บรรลุแลว้  อรหตตฺ ํ ซึง่พระอรหตั  สห กบั   
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ปฏิสมภิฺทาหิ ดว้ยปฏสิมัภทิา ท. ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ตัง้อยูใ่นโอวาทของทา่น เมือ่ใกลว้นัปวารณาออกพรรษา ทุกรปูต่าง
บรรลุพระอรหตัพรอ้มปฏสิมัภทิาทัง้หลาย

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปาปณุสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส  
วเิสสนะของ เถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน โอวาเทๆ วสิยาธาระใน �ตฺวาๆ ปุพพกาลกริยิา
ใน ปาปณุสึ,ุ  ปวารณาย ลกัขณะใน อุปกฺกฏฺ�ายๆ ลกัขณะกริยิา,  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั สพฺเพๆ วเิสสนะของ ภกฺิข ู สหศพัท ์ทพัพสมวายะใน อรหตฺตำ  ปฏสิมฺภทิาห ิ
สหตัถตตยิาเขา้กบั สห  อรหตฺตำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุสึ ุฯ

 …………………………………………………………………………………………….   
๑๐๖.  วตฺุถวสฺสา  จ  ปน  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกามา  หตฺุวา  เถรำ  อาหำส ุ  “ภนฺเต  สตฺถารำ   

ทฏฺ�ุกามมฺหา”ต ิฯ

 วตฺุถวสฺสา  จ  ปน  (เต  ภกฺิข)ู  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกามา  หตฺุวา  เถรำ  อาหำส ุ “(มยำ)  ภนฺเต  สตฺถารำ  
ทฏฺ�ุกามา  อมฺห”  อติ ิฯ 

 จ  ปน กแ็ล  (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  วตุถฺวสสฺา ผูม้พีรรษาอนัอยูแ่ลว้   
ทฏฺ�กุามา เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเฝ้า  สตถฺาร ํ ซึง่พระศาสดา  หตุวฺา เป็นแลว้  อาหสํ ุ

กลา่วแลว้  เถร ํกะพระเถระ  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (มย)ํ อ.กระผม ท.  
ทฏฺ�กุามา เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเฝ้า  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  อมหฺ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 กแ็ล ภกิษุเหลา่นัน้ออกพรรษาแลว้ ประสงคจ์ะเฝ้าพระศาสดา จงึกลา่วกบัพระเถระวา่ 
“ทา่นครบั พวกกระผมประสงคจ์ะเฝ้าพระศาสดากนั”

 จ  ปน นิปาตสมหูะ  เต กด็ ี วตฺุถวสฺสา กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�-ุ  ทฏฺ�กุามา วกิตกิตัตาใน 

 

หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาหำส ุ เถรำ อกถติกมัมะใน อาหำส ุ “ภนฺเต อาลปนะ  มยำ 
สทุธกตัตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำๆ  อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�-ุ  ทฏฺ�-ุ
กามา วกิตกิตัตาใน อมฺห”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ............................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................
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๑๐๗.   เถโร  เตสำ  วจนำ  สตฺุวา  จนฺิเตส ิ “อหำ  ทพฺุพโล,  อนฺตรามคฺเค  จ  อมนุสฺสปรคฺิคหติา    
อฏว ี  อตฺถ,ิ  มย ิ  เอเตห ิ  สทฺธ ึ  คจฺฉนฺเต,  สพฺเพ  กลิมสฺิสนฺต,ิ  ภกฺิขำปิ  ลภตุิำ  น   
สกฺขสฺิสนฺต,ิ  อเิม  ปเุรตรเมว  เปเสสฺสาม”ีต ิฯ

 เถโร  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  วจนำ  สตฺุวา  จนฺิเตส ิ  “อหำ  ทพฺุพโล  (อมฺห)ิ,  อนฺตรามคฺเค  จ    
อมนุสฺสปรคฺิคหติา   อฏว ี  อตฺถ,ิ   มย ิ  เอเตห ิ  (ภกฺิขหู)ิ  สทฺธ ึ  คจฺฉนฺเต,  สพฺเพ  (ภกฺิข)ู   
กลิมสฺิสนฺต,ิ  (อเิม  ภกฺิข)ู  ภกฺิขำปิ  ลภตุิำ  น  สกฺขสฺิสนฺต,ิ  (อหำ)  อเิม  (ภกฺิข)ู  ปเุรตรำ  เอว   
เปเสสฺสาม”ีต ิฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  สตุวฺา ฟังแลว้  วจนํ ซึง่คำา  เตส ํ (ภิกฺขนํู) ของภกิษุ ท. เหลา่นัน้  
จินฺเตสิ คดิแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  ทพุพฺโล เป็นผูม้กีำาลงัอนัโทษประทษุรา้ยแลว้  
(อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  จ อน่ึง  อฏวี อ.ดง  อมนุสสฺปริคคฺหิตา อนัอมนุษยถ์อืเอารอบแลว้  
อตถิฺ มอียู ่  อนฺตรามคเฺค ในระหวา่งแหง่หนทาง,  มยิ ครัน้เมือ่เรา  คจฉฺนฺเต ไป
อยู ่ สทธึฺ กบั  เอเตหิ  (ภิกฺขหิู) ดว้ยภกิษุ ท. เหลา่นัน่,  สพเฺพ  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. ทัง้
ปวง  กิลมิสสฺนฺติ จกัลำาบาก,  (อิเม  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  น  สกฺขิสสฺนฺติ จกัไม่
อาจ  ลภิตุ ํเพือ่อนัได ้ ภิกฺขปิํ แมซ้ึง่ภกิษา,  (อห)ํ อ.เรา  เปเสสสฺามิ จกัสง่ไป  อิเม   
(ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  ปเุรตร ํ เอว ก่อนกวา่นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระฟังคำาของพวกภกิษุเหลา่นัน้ คดิวา่ “เราเป็นคนทรุพลภาพ อน่ึง ระหวา่งทาง 
มป่ีาดงทีอ่มนุษยค์รอบครองอยู ่เมือ่เราไปกบัพวกภกิษุเหลา่น้ี ทกุรปูจกัลำาบาก จกัไม่
อาจเพือ่ไดแ้มภ้กิษา เราจะสง่ภกิษุเหลา่น้ีไปก่อนลว่งหน้าทเีดยีว”

 เถโร สทุธกตัตาใน จนฺิเตสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ  
สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตส ิ  “อหำ  
สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ทพฺุพโล วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  จศพัท ์
สมัปิณฑนตัถะ  อมนุสฺสปรคฺิคหติา วเิสสนะของ อฏวีๆ  สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อนฺตรามคฺเค วสิยาธาระใน อตฺถ,ิ  มย ิลกัขณะใน คจฺฉนฺเตๆ ลกัขณ-
กริยิา  เอเตห ิ วเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน  
คจฺฉนฺเต,  สพฺเพ วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน กลิมสฺิสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  
อเิม วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน สกฺขสฺิสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั ภกฺิขำๆ  อวตุตกมัมะใน ลภตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺขสฺิสนฺต ิ  
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นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺขสฺิสนฺต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน เปเสสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อเิม วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน เปเสสฺสาม ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั  
ปเุรตรำๆ  กริยิาวเิสสนะใน เปเสสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๘.  อถ   เน   อาห   “อาวโุส    ตุมฺเห   ปรุโต   คจฺฉถา”ต ิฯ

 อถ   เน   (ภกฺิข ู เถโร)  อาห   “อาวโุส    ตุมฺเห   ปรุโต   คจฺฉถา”ต ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  (เถโร) อ.พระเถระ  อาห กลา่วแลว้  เน  (ภิกฺข)ู กะภกิษุ ท. เหลา่นัน้   
อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  ตมุเฺห อ.เธอ ท.  คจฉฺถ จงไป  ปรุโต ในที่
ขา้งหน้า”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระเถระจงึกลา่วกบัภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ทา่นผูม้อีาย ุ นิมนตท์า่นไปลว่งหน้าก่อน
เถดิ”

 อถ กาลสตัตม ี  เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เน วเิสสนะของ  
ภกฺิขูๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “อาวโุส อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน คจฺฉถๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  ปรุโต อาธาระใน คจฺฉถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐๙.   “ตุมฺเห  ปน   ภนฺเต”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “ตุมฺเห  ปน   ภนฺเต”ต ิ (อาหำส)ุ ฯ     

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  
ปน ก ็ ตมุเฺห อ.ทา่นเลา่?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ แลว้ทา่นเลา่”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ตุมฺเห ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๑๐. “อหำ  ทพฺุพโล,  อนฺตรามคฺเค  จ  อมนุสฺสปรคฺิคหติา  อฏว ี อตฺถ,ิ  มย ิ ตุมฺเหห ิ สทฺธ ึ 
คจฺฉนฺเต,  สพฺเพ  กลิมสฺิสถ,  ตุมฺเห  ปรุโต  คจฺฉถา”ต ิฯ 

 (เถโร)  “อหำ  ทพฺุพโล  (อมฺห)ิ,  อนฺตรามคฺเค  จ  อมนุสฺสปรคฺิคหติา  อฏว ี อตฺถ,ิ  มย ิ ตุมฺเหห ิ 
สทฺธ ึ คจฺฉนฺเต,  สพฺเพ  (ตุมฺเห)  กลิมสฺิสถ,  ตุมฺเห  ปรุโต  คจฺฉถา”ต ิ (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  ทพุพฺโล เป็นผูม้กีำาลงัอนั
โทษประทษุรา้ยแลว้  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  จ อน่ึง  อฏวี อ.ดง  อมนุสสฺปริคคฺหิตา อนั
อมนุษยถ์อืเอารอบแลว้  อตถิฺ มอียู ่ อนฺตรามคเฺค ในระหวา่งแหง่หนทาง,  มยิ ครัน้
เมือ่เรา  คจฉฺนฺเต ไปอยู ่ สทธึฺ กบั  ตมุเฺหหิ ดว้ยทา่น ท.,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  สพเฺพ 
ทัง้ปวง  กิลมิสสฺถ จกัลำาบาก,  ตมุเฺห อ.ทา่น ท.  คจฉฺถ จงไป  ปรุโต ในทีข่า้งหน้า”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “เราเป็นคนทรุพลภาพ อน่ึง ระหวา่งทาง มป่ีาดงทีอ่มนุษยค์รอบ
ครองอยู ่ เมือ่เราไปกบัพวกทา่น ทกุทา่นจะพากนัลำาบาก นิมนตพ์วกทา่นเดนิทางไป
ก่อนลว่งหน้า”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  ทพฺุพโล วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  จศพัท ์สมัปิณฑนตัถะ  อมนุสฺสปรคฺิคหติา  
วเิสสนะของ อฏวีๆ  สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อนฺตรามคฺเค  
วสิยาธาระใน อตฺถ,ิ  มย ิ ลกัขณะใน คจฺฉนฺเตๆ ลกัขณกริยิา  ตุมฺเหห ิ สหตัถตตยิา
เขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คจฺฉนฺเต,  สพฺเพ วเิสสนะของ ตุมฺเหๆ สทุธกตัตาใน  
กลิมสฺิสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน คจฺฉถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปรุโต อาธาระใน คจฺฉถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๑๑.   “มา  ภนฺเต  เอวำ  กรตฺิถ,  มยำ  ตุมฺเหห ิ สทฺธเึยว  คมสฺิสามา”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “มา  ภนฺเต  (ตุมฺเห)  เอวำ  กรตฺิถ,  มยำ  ตุมฺเหห ิ สทฺธ ึ เอว  คมสฺิสามา”ต ิ (อาหำส)ุ ฯ 

 (เต  ภิกฺข)ู  อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผู้
เจรญิ  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  มา  กริตถฺ อยา่กระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี,  มย ํอ.กระผม ท.  
คมิสสฺาม จกัไป  สทธึฺ  เอว กบั  ตมุเฺหหิ ดว้ยทา่นนัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ
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 พวกภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นครบั ทา่นอยา่ทำาอยา่งน้ีเลย พวกกระผมจะไปกบั
ทา่นนัน่แหละ”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กรตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน กรตฺิถ  เอวำ 
กริยิาวเิสสนะใน กรตฺิถ,  มยำ สทุธกตัตาใน คมสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺเหห ิ  
สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธ ึ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน  
คมสฺิสาม”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ……………………………………………………………………………………...........
๑๑๒.  “มา  โว  อาวโุส  เอวำ  รจฺุจตฺิถ,  เอวำ  สนฺเต  มยฺหำ  อผาสกุำ  ภวสฺิสต,ิ  มยฺหำ  กนิฏฺโ�   

ตุมฺเห  ทสฺิวา  ปจฺุฉสฺิสต,ิ  อถสฺส  มม  จกฺขนูำ  ปรหินีภาวำ  อาโรเจยฺยาถ,  โส  มยฺหำ   
สนฺตกิำ  ก�ฺจเิทว  ปหณิสฺิสต,ิ  เตน  สทฺธ ึ  อาคจฺฉิสฺสาม,ิ  ตุมฺเห  มม  วจเนน   
ทสพล�ฺจ  อสตีมิหาเถเร  จ  วนฺทถา”ต ิ เต  อุยฺโยเชส ิฯ

 (เถโร)  “มา  โว  อาวโุส  เอวำ  รจฺุจตฺิถ,  เอวำ  (ภาเว)  สนฺเต,  มยฺหำ  อผาสกุำ  ภวสฺิสต,ิ  มยฺหำ  กนิฏฺโ�  
ตุมฺเห  ทสฺิวา  ปจฺุฉสฺิสต,ิ  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตุมฺเห)  อสฺส  (กนิฏฺ�สฺส)  มม  จกฺขนูำ  ปรหินีภาวำ   
อาโรเจยฺยาถ,  โส  (กนิฏฺโ�)  มยฺหำ  สนฺตกิำ  ก�ฺจ ิ เอว  ปหณิสฺิสต,ิ  (อหำ)  เตน  (ปคฺุคเลน)  สทฺธ ึ 
อาคจฺฉสฺิสาม,ิ  ตุมฺเห  มม  วจเนน  ทสพล�ฺจ  อสตีมิหาเถเร  จ  วนฺทถา”ต ิ (วตฺวา)  เต  (ภกฺิข)ู  
อุยฺโยเชส ิฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุท.  โว 
อ.ทา่น ท.  มา  รจุจิฺตถฺ อยา่ชอบใจแลว้  เอว ํอยา่งน้ี,  เอว ํ (ภาเว) ครัน้เมือ่ความ
เป็นอยา่งนัน้  สนฺเต มอียู,่  อผาสกุ ํอ.ความไมผ่าสกุ  ภวิสสฺติ จกัม ี มยหฺ ํแก่เรา,  
กนิฏฺโ� อ.น้องชาย  มยหฺ ํของเรา  ทิสวฺา เหน็แลว้  ตมุเฺห ซึง่ทา่น ท.  ปจุฉิฺสสฺติ 

จกัถาม,  อถ  (ภาเว) ครัน้เมือ่ความเป็นอยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  
อาโรเจยยฺาถ พงึบอก  มม  จกฺขนํู  ปริหีนภาว ํซึง่ความที-่ แหง่จกัษุ ท. ของเรา -
เป็นธรรมชาตเสือ่มรอบแลว้  อสสฺ  (กนิฏฺ�สสฺ) แก่น้องชายนัน้,  โส  (กนิฏฺโ�) อ.น้อง
ชายนัน้  ปหิณิสสฺติ จกัสง่ไป  ก�จิฺ  เอว ซึง่ใครๆ นัน่เทยีว  สนฺติก ํสูส่ำานกั  มยหฺ ํ

ของเรา,  (อห)ํ อ.เรา  อาคจฉิฺสสฺามิ จกัมา  สทธึฺ กบั  เตน  (ปคุคฺเลน) ดว้ยบุคคล
นัน้,  ตมุเฺห อ.ทา่น ท.  วนฺทถ จงไหว ้ ทสพล ํ จ ซึง่พระทศพลดว้ย  อสีติมหาเถเร   
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จ ซึง่พระมหาเถระแปดสบิ ท. ดว้ย  วจเนน ตามคำา  มม ของเรา”  อิติ ดงัน้ี   
อยุโฺยเชสิ สง่ไปแลว้  เต  (ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้ ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพวกทา่นอยา่ชอบใจอยา่งน้ีเลย เมือ่เป็นอยา่งน้ี ความ
ไมผ่าสกุจกัมแีก่กระผม น้องชายของกระผมเหน็พวกทา่นแลว้จกัถาม เมือ่เป็นอยา่ง
น้ี พวกทา่นพงึบอกเขาวา่ดวงตาทัง้สองขา้งของเราเสือ่มรอบแลว้ น้องชายจกัสง่ใครๆ 
สกัคนมาสูส่ำานกัของกระผม กระผมจะมากบัผูน้ัน้ พวกทา่นจงถวายบงัคมพระศาสดา 
และไหวพ้ระมหาเถระ ๘๐ รปูตามคำาของกระผม” สง่ภกิษุเหลา่นัน้ไปแลว้

 เถโร สทุธกตัตาใน อุยฺโยเชสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  โว สทุธกตัตา 

ใน รจฺุจตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน รจฺุจตฺิถ  เอวำ กริยิาวเิสสนะ 
ใน รจฺุจตฺิถ,  เอวำ วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  อผาสกุำ  
สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สมัปทานใน ภวสฺิสต,ิ  
กนิฏฺโ� สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน 
กนิฏฺโ�  ตุมฺเห อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉิสฺสต,ิ  อถ วเิสสนะ 
ของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อาโรเจยฺยาถๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ กนิฏฺ�สฺสๆ สมัปทานใน อาโรเจยฺยาถ   
มม สามสีมัพนัธะใน จกฺขนูำๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน ปรหินีภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน  
อาโรเจยฺยาถ,  โส วเิสสนะของ กนิฏฺโ�ๆ สทุธกตัตาใน ปหณิสฺิสติๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน ปหณิสฺิสต ิ  
เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ก�ฺจิๆ  อวตุตกมัมะใน ปหณิสฺิสต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน 
อาคจฺฉสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตน วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ สหตัถตตยิาเขา้
กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน อาคจฺฉสฺิสาม,ิ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน วนฺทถๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน วจเนนๆ ตตยิาวเิสสนะใน วนฺทถ  ทสพลำ กด็ ี อสตี-ิ
มหาเถเร กด็ ีอวตุตกมัมะใน วนฺทถ  จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั ทสพลำ และ 
อสตีมิหาเถเร”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุยฺโยเชส ิ เต วเิสสนะ
ของ ภกฺิขูๆ  อวตุตกมัมะใน อุยฺโยเชส ิฯ

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



๑. เรื่องพระจักขุบ�ลเถระ 97วรรค]

๑๑๓. เต  เถรำ  ขมาเปตฺวา  อนฺโตคามำ  ปวสิสึ ุฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  เถรำ  ขมาเปตฺวา  อนฺโตคามำ  ปวสิสึ ุฯ 

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  เถร ํ ยงัพระเถระ  ขมาเปตวฺา ใหอ้ดโทษแลว้   
ปวิสึส ุเขา้ไปแลว้  อนฺโตคาม ํสูภ่ายในแหง่หมูบ่า้น ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ขอขมาพระเถระ แลว้เขา้ไปภายในหมูบ่า้น

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปวสิสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรำ การติกมัมะ
ใน ขมาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวสิสึ ุ อนฺโตคามำ สมัปาปณุียกมัมะใน ปวสิสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................   
๑๑๔.  มนุสฺสา  เต  ทสฺิวา  นิสทีาเปตฺวา  ภกฺิขำ  ทตฺวา  “ก ึ  ภนฺเต  อยฺยานำ  คมนากาโร         

ป�ฺ�ายต”ีต ิฯ

 มนุสฺสา  เต  (ภกฺิข)ู  ทสฺิวา  (เต  ภกฺิข)ู  นิสทีาเปตฺวา  ภกฺิขำ  ทตฺวา  “ก ึ   ภนฺเต  อยฺยานำ   
คมนากาโร  ป�ฺ�ายต”ีต ิ (อาหำส)ุ ฯ 

 มนุสสฺา อ.มนุษย ์ท.  ทิสวฺา เหน็แลว้  เต  (ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (เต  ภิกฺข)ู 
ยงัภกิษุ ท. เหลา่นัน้   นิสีทาเปตวฺา ใหน้ัง่แลว้  ทตวฺา ถวายแลว้  ภิกฺข ํซึง่ภกิษา   
(อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ท.  คมนากาโร อ.อาการคอื
อนัไป  อยยฺานํ แหง่พระคณุเจา้ ท.  ป�ฺ�ายติ ยอ่มปรากฏ  กึ หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกมนุษยเ์หน็ภกิษุเหลา่นัน้ นิมนตใ์หน้ัง่ ถวายภกิษา แลว้กลา่ววา่ “ทา่น อาการคอื
การไปแหง่พระคณุเจา้ทัง้หลายยอ่มปรากฏหรอื”

 มนุสฺสา สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ   
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสทีาเปตฺวา  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ   
การติกมัมะใน นิสทีาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ทตฺวา  ภกฺิขำ อวตุตกมัมะใน ทตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อาหำส ุ  “ภนฺเต อาลปนะ  คมนากาโร สทุธกตัตาใน ป�ฺ�ายติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึปจุฉนตัถะ  อยฺยานำ สามสีมัพนัธะใน คมนากาโร”  อติศิพัท ์
อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๑๕.  “อาม  อุปาสกา,  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกามมฺหา”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “อาม  อุปาสกา  (เอวำ),  (มยำ)  สตฺถารำ  ทฏฺ�ุกามา  อมฺห”  อติ ิ (อาหำส)ุ ฯ 

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อปุาสกา ดกู่อนอุบาสก
และอุบาสกิา ท.  อาม เจรญิพร  (เอว)ํ อ.อยา่งนัน้,  (มย)ํ อ.อาตมาภาพ ท.  ทฏฺ�-ุ
กามา เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเฝ้า  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  อมหฺ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้ กลา่ววา่ “เจรญิพร อุบาสกอุบาสกิาทัง้หลาย พวกอาตมาประสงคจ์ะเฝ้า
พระศาสดากนั”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสกา 
อาลปนะ  อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ,  มยำ สุทธกตัตาใน อมฺหๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทฏฺ�กุามาๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”   
อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๑๖.  เต  ปนุปปฺนุำ  ยาจตฺิวา  เตสำ  คมนฉนฺทเมว  �ตฺวา  อนุคนฺตฺวา  ปรเิทวตฺิวา  นิวตฺตสึ ุฯ 

เต  (มนุสฺสา)  ปนุปปฺนุำ  ยาจตฺิวา  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  คมนฉนฺทเมว  �ตฺวา  อนุคนฺตฺวา  ปรเิทวตฺิวา  
นิวตฺตสึ ุฯ

 เต  (มนุสสฺา) อ.มนุษย ์ท. เหลา่นัน้  ยาจิตวฺา ออ้นวอนแลว้  ปนุปปฺนํุ บอ่ยๆ  �ตวฺา  
รูแ้ลว้  คมนฉนฺท ํ เอว ซึง่ความพอใจในการไป  เตส ํ (ภิกฺขนํู) แหง่ภกิษุ ท. เหลา่
นัน้  นัน่เทยีว  อนุคนฺตวฺา ตามไปสง่แลว้  ปริเทวิตวฺา ครำ่าครวญแลว้  นิวตตึฺส ุกลบั
แลว้ ฯ 

 พวกมนุษยเ์หลา่นัน้พากนัขอรอ้งซำ้าแลว้ซำ้าเลา่ รูฉ้นัทะในการจะไปใหไ้ดแ้หง่ภกิษุ
เหลา่นัน้ ตามไปสง่ ครำ่าครวญแลว้กพ็ากนักลบั

 เต วเิสสนะของ มนุสฺสาๆ สทุธกตัตาใน นิวตฺตสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปนุปปฺนุำ 
กริยิาวเิสสนะใน ยาจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน �ตฺวา  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ  
สามสีมัพนัธะใน คมนฉนฺทำ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั คมนฉนฺทำๆ  อวตุตกมัมะใน 
�ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อนุคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปรเิทวตฺิวาๆ ปพุพกาล-
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กริยิาใน นิวตฺตสึ ุฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๗.  เตปิ  อนุปพฺุเพน  เชตวนำ  คนฺตฺวา  สตฺถาร�ฺจ  อสตีมิหาเถเร  จ  เถรสฺส  วจเนน   

วนฺทตฺิวา  ปนุทวิเส,  ยตฺถ  เถรสฺส  กนิฏฺโ�  วสต,ิ  ตำ  วถี ึ ปิณฺฑาย  ปวสิสึ ุฯ

 เตปิ  (ภกฺิข)ู  อนุปพฺุเพน  เชตวนำ  คนฺตฺวา  สตฺถาร�ฺจ  อสตีมิหาเถเร  จ  เถรสฺส  วจเนน   
วนฺทตฺิวา  ปนุทวิเส,  ยตฺถ  (วถียิำ)  เถรสฺส  กนิฏฺโ�  วสต,ิ  ตำ  วถี ึ ปิณฺฑาย  ปวสิสึ ุฯ 

 เตปิ  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. แมเ้หลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  เชตวนํ สูพ่ระเชตวนั   
อนุปพุเฺพน โดยลำาดบั  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํ  จ ซึง่พระศาสดาดว้ย  
อสีติมหาเถเร  จ ซึง่พระมหาเถระแปดสบิ ท. ดว้ย  วจเนน ตามคำา  เถรสสฺ ของ
พระเถระ  ปวิสึส ุเขา้ไปแลว้  ต ํ วีถึ สู-่,  กนิฏฺโ� อ.น้องชาย  เถรสสฺ ของพระเถระ   
วสติ ยอ่มอยู ่ ยตถฺ  (วีถิย)ํ ในถนนใด,  -ถนนนัน้  ปิณฺฑาย เพือ่บณิฑบาต  ปนุทิวเส  

ในวนัรุง่ขึน้ ฯ

 ภกิษุแมเ้หลา่นัน้พากนัไปวดัพระเชตวนัโดยลำาดบั ถวายบงัคมพระศาสดาและไหว้
พระมหาเถระ ๘๐ รปู ตามคำาของพระเถระ ในวนัรุง่ขึน้ เขา้ไปสูถ่นนทีน้่องชายของ
พระเถระอยูเ่พือ่บณิฑบาต

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เตๆ วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปวสิสึุๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อนุปพฺุเพน ตตยิาวเิสสนะใน คนฺตฺวา  เชตวนำ สมัปาปณุยีกมัมะใน  
คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  สตฺถารำ กด็ ี  อสตีมิหาเถเร กด็ ี อวตุตกมัมะ
ใน วนฺทตฺิวา  จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั สตฺถารำ และ อสตีมิหาเถเร  เถรสฺส  
สามสีมัพนัธะใน วจเนนๆ ตตยิาวเิสสนะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวสิสึ ุ  
ปนุทวิเส กาลสตัตมใีน ปวสิสึ,ุ  กนิฏฺโ� สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ยตฺถ วเิสสนะของ วถียิำๆ  วสิยาธาระใน วสต ิ  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน กนิฏฺโ�,  ตำ  
วเิสสนะของ วถีึๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิสึ ุ ปิณฺฑาย สมัปทานใน ปวสิสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๑๘.  กุฏุมฺพโิก  เต  ส�ฺชานิตฺวา  นิสทีาเปตฺวา  กตปฏสินฺถาโร  “ภาตกิตฺเถโร  เม   ภนฺเต  
กุหนฺิ”ต ิ ปจฺุฉ ิฯ

 กุฏุมฺพโิก  เต  (ภกฺิข)ู  ส�ฺชานิตฺวา  (เต  ภกฺิข)ู  นิสทีาเปตฺวา  กตปฏสินฺถาโร  “ภาตกิตฺเถโร  เม   
ภนฺเต  กุห ึ (�าเน  คโต)”  อติ ิ ปจฺุฉ ิฯ

 กฏุุมพิฺโก อ.กุฎุมพ ี ส�ชฺานิตวฺา จำาไดแ้ลว้  เต  (ภิกฺข)ู ซึง่ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (เต  
ภิกฺข)ู ยงัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  นิสีทาเปตวฺา ใหน้ัง่แลว้  กตปฏิสนฺถาโร ผูม้ปีฏสินัถาร
อนักระทำาแลว้  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ท.  ภาติกตเฺถโร  
อ.พระเถระผูเ้ป็นพีช่าย  เม ของกระผม  (คโต) ไปแลว้  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน?”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 กุฎุมพจีำาพวกภกิษุเหลา่นัน้ไดนิ้มนตใ์หน้ัง่ ทำาปฏสินัถารแลว้ถามวา่ “ทา่นครบั แลว้
พระเถระผูเ้ป็นพีช่ายของกระผมไปทีไ่หน”

 กุฏุมฺพโิก สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ   
อวตุตกมัมะใน ส�ฺชานิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสทีาเปตฺวา  เต วเิสสนะของ  
ภกฺิขูๆ  การติกมัมะใน นิสทีาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กต-  กตปฏสินฺถาโร วเิสสนะ 
ของ กุฏุมฺพโิก  “ภนฺเต อาลปนะ  ภาตกิตฺเถโร สทุธกตัตาใน คโตๆ กติบทกตัตุ- 
วาจก  เม สามสีมัพนัธะใน ภาตกิตฺเถโร  กุห ึ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน  
วสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๑๙.  อถสฺส  เต  ตำ  ปวตฺต ึ อาโรเจสุำ ฯ

 อถ  อสฺส  (กุฏุมฺพกิสฺส)  เต  (ภกฺิข)ู  ตำ  ปวตฺต ึ อาโรเจสุำ ฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อาโรเจสุ ํบอกแลว้  ต ํ ปวตตึฺ ซึง่ความ
เป็นไปทัว่นัน้  อสสฺ  (กฏุุมพิฺกสสฺ) แก่กุฎุมพนีัน้ ฯ

 ทนีัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ แจง้เรือ่งราวทีเ่ป็นไปใหแ้ก่กุฎุมพี
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 อถ กาลสตัตม ี เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาโรเจสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อสฺส วเิสสนะของ กุฏุมฺพกิสฺสๆ สมัปทานใน อาโรเจสุำ  ตำ วเิสสนะของ ปวตฺตึๆ   
อวตุตกมัมะใน อาโรเจสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๐.  โส  ตำ  สตฺุวาว  เตสำ  ปาทมเูล  ปวฏฺเฏนฺโต  โรทตฺิวา  ปจฺุฉ ิ  “อทิานิ  ภนฺเต  ก ึ  

กาตพฺพนฺ”ต.ิ 

 โส  (กนิฏฺโ�)  ตำ  (ปวตฺต)ึ  สตฺุวาว  เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  ปาทมเูล  ปวฏฺเฏนฺโต  โรทตฺิวา  ปจฺุฉ ิ “(มยา)
อทิานิ  ภนฺเต  ก ึ (กจฺิจำ  มยา)  กาตพฺพนฺ”ต ิฯ

 โส  (กนิฏฺโ�) อ.กุฎุมพนีัน้  สตุวฺาว ฟังแลว้เทยีว  ต ํ (ปวตตึฺ) ซึง่ความเป็นไปทัว่นัน้
เทยีว ปวฏฺเฏนฺโต  โรทิตวฺา รอ้งไหก้ลิง้เกลอืกอยูแ่ลว้  ปาทมเูล ณ ทีใ่กลแ้หง่เทา้  
เตส ํ  (ภิกฺขนํู) ของภกิษุ ท. เหลา่นัน้  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่น
ผูเ้จรญิ ท.  อิทานิ ในกาลน้ี  กึ  (กิจจฺ)ํ อ.กจิอะไร  (มยา) อนักระผม  กาตพพฺ ํพงึ
กระทำา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 กุฎุมพนีัน้ฟังเรือ่งราวนัน้แลว้ รอ้งไหก้ลิง้เกลอืกทีใ่กลเ้ทา้ของพวกภกิษุเหลา่นัน้ ถาม
วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ตอนน้ี กระผมควรทำากจิอะไร”

 โส วเิสสนะของ กนิฏฺโ�ๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ 
ปวตฺตึๆ  อวตุตกมัมะใน สตฺุวา  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน ปวฏฺเฏนฺโต  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะใน ปาทมเูลๆ วสิยาธาระใน 
ปวฏฺเฏนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ กนิฏฺโ�  โรทตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  “ภนฺเต 
อาลปนะ  อทิานิ กาลสตัตมใีน กาตพฺพำ  ก ึวเิสสนะของ กจฺิจำๆ  วตุตกมัมะใน กาตพฺพำๆ  
กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน กาตพฺพำ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๒๑. “เถโร  อโิต  กสฺสจ ิ คมนำ  ปจฺจาสสึต,ิ  คตกาเล  เตน  สทฺธ ึ อาคมสฺิสต”ีต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “เถโร  อโิต  (�านโต)  กสฺสจ ิ คมนำ  ปจฺจาสสึต,ิ  (โส  เถโร  ตสฺส  ปคฺุคลสฺส)  คตกาเล  
เตน  (ปคฺุคเลน)  สทฺธ ึ อาคมสฺิสต”ีต ิ (อาหำส)ุ ฯ 

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เถโร อ.พระเถระ   
ปจจฺาสึสติ ยอ่มหวงัเฉพาะ  คมนํ ซึง่การไป  กสสฺจิ แหง่ใครๆ  อิโต  (�านโต) จาก
ทีน้ี่,  (โส  เถโร) อ.พระเถระนัน้  อาคมิสสฺติ จกัมา  สทธึฺ กบั  เตน  (ปคุคฺเลน)  
ดว้ยบุคคลนัน้  คตกาเล ในกาลเป็นทีไ่ปแลว้  (ตสสฺ  ปคุคฺลสสฺ) แหง่บุคคลนัน้”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “พระเถระหวงัการไปของใครสกัคนจากทีน้ี่, ทา่นจะมาพรอ้ม
กบัผูน้ัน้ ในกาลทีไ่ปแลว้”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เถโร สทุธกตัตา
ใน ปจฺจาสสึติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ �านโตๆ อปาทานใน คมนำ  
กสฺสจ ิ สามสีมัพนัธะใน คมนำๆ อวตุตกมัมะใน ปจฺจาสสึต,ิ  โส วเิสสนะของ เถโรๆ  
สทุธกตัตาใน อาคมสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ  
สามสีมัพนัธะใน คตกาเลๆ กาลสตัตมใีน อาคมสฺิสต ิ  เตน วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ 
สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน อาคมสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๒. “อยำ  เม  ภนฺเต  ภาคเินยฺโย  ปาลโิต  นาม,  เอตำ  เปเสถา”ต ิฯ

 (กุฏุมฺพโิก)  “อยำ  (ทารโก)  เม  ภนฺเต  ภาคเินยฺโย  ปาลโิต  นาม  (โหต)ิ,  (ตุมฺเห)  เอตำ    
(ภาคเินยฺยำ)  เปเสถา”ต ิ (อาห) ฯ

 (กฏุุมพิฺโก) อ.กุฎุมพ ี (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ท.  อยํ
(ทารโก) อ.เดก็น้ี  ปาลิโต  นาม เป็นผูช้ือ่วา่ปาลติะ  ภาคิเนยโฺย ผูเ้ป็นหลาน  
เม ของกระผม  (โหติ) ยอ่มเป็น,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  เปเสถ ขอจงสง่ไป  เอต ํ  
(ภาคิเนยยฺ)ํ ซึง่หลานนัน่”  อิติ ดงัน้ี ฯ 
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 กุฎุมพกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ เดก็คนน้ีเป็นหลานของกะรผมชือ่วา่ปาลติะ ขอพวกทา่น
จงสง่เขาไปเถดิ”

 กุฏุมฺพโิก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อยำ วเิสสนะ 
ของ ทารโกๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน  
ภาคเินยฺโยๆ วเิสสนะของ ปาลโิต  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปาลโิตๆ วกิตกิตัตา 

ใน โหต,ิ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน เปเสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตำ วเิสสนะของ  
ภาคเินยฺยำๆ  อวตุตกมัมะใน เปเสถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๒๓.   “เอวำ  เปเสตุำ  น  สกฺกา,  มคฺเค  ปรปินฺโถ  อตฺถ,ิ  ตำ  ปพฺพาเชตฺวา  เปเสตุำ  วฏฺฏต”ีต ิฯ 

(เต  ภกฺิข)ู  “(อมฺเหห)ิ  เอวำ  เปเสตุำ  น  สกฺกา,  มคฺเค  ปรปินฺโถ  อตฺถ,ิ  (อมฺเหห)ิ  ตำ  (ทารกำ)   
ปพฺพาเชตฺวา  เปเสตุำ  วฏฺฏต”ีต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(อมเฺหหิ) อนัเรา ท.  น  
สกฺกา ไมอ่าจ  เปเสตุ ํ เพือ่อนัสง่ไป  เอว ํอยา่งน้ี,  ปริปนฺโถ อ.อนัตรายเป็นเครือ่ง
เบยีดเบยีนรอบ  มคเฺค ในหนทาง  อตถิฺ มอียู,่  (อมเฺหหิ)  ต ํ (ทารก)ํ  ปพพฺาเชตวฺา  
เปเสตุ ํอ.อนั- อนัเรา ท. ยงัเดก็นัน้ ใหบ้วชแลว้ -สง่ไป  วฏฺฏติ ยอ่มควร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “พวกอาตมาไมส่ามารถเพือ่จะสง่ไปอยา่งน้ีได ้ อนัตรายใน
หนทางมอียู ่การทีพ่วกอาตมาใหเ้ขาบวชก่อนแลว้สง่ไป จงึจะควร”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อมฺเหห ิอนภหิติ- 
กตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน เปเสตุำๆ  ตุมตัถสมัปทาน
ใน สกฺกา  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน สกฺกา,  ปรปินฺโถ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มคฺเค วสิยาธาระใน ปรปินฺโถ,  เปเสตุำ ตุมตัถกตัตาใน วฏฺฏติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน เปเสตุำ  ตำ วเิสสนะของ ทารกำๆ  การติกมัมะใน 
ปพฺพาเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เปเสตุำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๒๔.  “เอวำ  กตฺวา  เปเสถ  ภนฺเต”ต ิฯ

 (กุฏุมฺพโิก)  “(ตุมฺเห)  เอวำ  กตฺวา  เปเสถ  ภนฺเต”ต ิ (อาห) ฯ 

 (กฏุุมพิฺโก) อ.กุฎุมพ ี  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ท.   
(ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  กตวฺา กระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี  เปเสถ ขอจงสง่ไป”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 กุฎุมพกีลา่ววา่ “พวกทา่นทำาอยา่งน้ีแลว้ จงสง่ไปเถดิครบั”

 กุฏุมฺพโิก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธ-
กตัตาใน เปเสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน กตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน เปเสถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๒๕.  อถ  นำ  ปพฺพาเชตฺวา  อฑฺฒมาสมตฺตำ  ปตฺตจวีรคฺคหณาทนิี  สกฺิขาเปตฺวา  มคฺคำ              

อาจกฺิขตฺิวา  ปหณิสึ ุฯ

 อถ  (เต  ภกฺิข)ู  นำ  (ทารกำ)  ปพฺพาเชตฺวา  (สามเณรำ)  อฑฺฒมาสมตฺตำ  (กาลำ)  ปตฺตจวีรคฺคหณาทนิี   
(กจฺิจานิ)  สกฺิขาเปตฺวา  มคฺคำ  อาจกฺิขตฺิวา  ปหณิสึ ุฯ 

 อถ ครัง้นัน้  (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  นํ  (ทารก)ํ ยงัเดก็นัน้  ปพพฺาเชตวฺา 

ใหบ้วชแลว้  (สามเณร)ํ ยงัสามเณร  สิกฺขาเปตวฺา ใหศ้กึษาแลว้  (กิจจฺานิ) ซึง่กจิ 
ท. ปตตฺจีวรคคฺหณาทีนิ มกีารรบับาตรและจวีรเป็นตน้  อฑฒฺมาสมตตฺ ํ (กาล)ํ สิน้
กาล มกีึง่แหง่เดอืนเป็นประมาณ  อาจิกฺขิตวฺา บอกแลว้  มคคฺ ํซึง่หนทาง  ปหิณึส ุ

สง่ไปแลว้ ฯ

 ทนีัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ใหเ้ดก็นัน้บวช ใหศ้กึษากจิมกีารรบับาตรและจวีรเป็นตน้ประมาณ
ครึง่เดอืน แลว้บอกทางให ้แลว้จงึสง่ไป

 อถ กาลสตัตม ี เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปหณิสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
นำ วเิสสนะของ ทารกำๆ  การติกมัมะใน ปพฺพาเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สกฺิขาเปตฺวา   
สามเณรำ การติกมัมะใน สกฺิขาเปตฺวา  อฑฺฒมาสมตฺตำ วเิสสนะของ กาลำๆ  อจัจนัต-
สงัโยคะใน สกฺิขาเปตฺวา  ปตฺตจวีรคฺคหณาทนิี วเิสสนะของ กจฺิจานิๆ อวตุตกมัมะ
ใน สกฺิขาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาจกฺิขตฺิวา  มคฺคำ อวตุตกมัมะใน อาจกฺิขตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปหณิสึ ุฯ
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๑๒๖.  โส  อนุปพฺุเพน  ตำ  คามำ  ปตฺวา  คามทฺวาเร  เอกำ  มหลฺลกำ  ทสฺิวา  “อมิำ  คามำ  นิสฺสาย  
โกจ ิ อาร�ฺ�โก  วหิาโร  อตฺถ”ีต ิ ปจฺุฉิ ฯ

 โส  (สามเณโร)  อนุปพฺุเพน  ตำ  คามำ  ปตฺวา  คามทฺวาเร  เอกำ  มหลฺลกำ  ทสฺิวา  “อมิำ  คามำ   
นิสฺสาย  โกจ ิ อาร�ฺ�โก  วหิาโร  อตฺถ”ีต ิ ปจฺุฉ ิฯ 

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  ปตวฺา ถงึแลว้  ต ํ คาม ํซึง่หมูบ่า้นนัน้  อนุปพุเฺพน 
โดยลำาดบั  ทิสวฺา เหน็แลว้  มหลฺลก ํซึง่คนแก่  เอก ํคนหน่ึง  คามทวฺาเร ใกลป้ระตู
แหง่หมูบ่า้น  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “วิหาโร อ.วหิาร  อาร�ฺ�โก อนัตัง้อยูใ่นป่า   

โกจิ บางแหง่  นิสสฺาย อาศยั  อิม ํ คาม ํซึง่หมูบ่า้นน้ี  อตถิฺ มอียูห่รอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 สามเณรนัน้ถงึหมูบ่า้นนัน้โดยลำาดบั เหน็คนแก่คนหน่ึงทีใ่กลป้ระตหูมูบ่า้น จงึถามวา่ 
“วหิารทีต่ ัง้อยูใ่นป่าอะไรๆ อาศยัหมูบ่า้นน้ี มอียูไ่หม”

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อนุปพฺุเพน 
ตตยิาวเิสสนะใน ปตฺวา  ตำ วเิสสนะของ คามำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน ทสฺิวา  คามทฺวาเรๆ สมปีาธาระใน ทสฺิวา  เอกำ วเิสสนะของ มหลฺลกำๆ   
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ “โกจ ิกด็ ี อาร�ฺ�โก กด็ ีวเิสสนะของ 
วหิาโรๆ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ คามำๆ  อวตุต-
กมัมะใน นิสฺสายๆ วเิสสนะของ วหิาโร”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๒๗. “อตฺถ ิ ภนฺเต”ต.ิ 

 (โส  มหลฺลโก)  “อตฺถ ิ ภนฺเต  (วหิาโร)”  อติ ิ (อาห) ฯ

 (โส  มหลฺลโก) อ.คนแก่นัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ   
(วิหาโร) อ.วหิาร  อตถิฺ มอียู”่  อิติ ดงัน้ี ฯ

 คนแก่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นครบั มวีหิารอยู”่

 โส วเิสสนะของ มหลฺลโกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต 
อาลปนะ  วหิาโร สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ
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๑๒๘.   “โก  ตตฺถ  วสต”ีต ิฯ

 (โส  สามเณโร)  “โก  ตตฺถ  (วหิาเร) วสต”ีต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ

 (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “โก อ.ใคร  วสติ ยอ่มอยู ่ 
ตตถฺ  (วิหาเร) ในวหิารนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

  สามเณรนัน้ถามวา่ “ใครอยูท่ีว่หิารนัน้”

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “โก สทุธ- 
กตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตตฺถ วเิสสนะของ วหิาเรๆ วสิยาธาระใน  
วสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๒๙.  “ปาลติตฺเถโร  นาม  ภนฺเต”ต ิฯ

 (โส  มหลฺลโก)  “ปาลติตฺเถโร  นาม  ภนฺเต  (ตตฺถ  วหิาเร  วสต)ิ”  อติ ิ (อาห) ฯ 

 (โส  มหลฺลโก) อ.คนแก่นัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ   
ปาลิตตเฺถโร  นาม ชือ่ อ.พระปาลติะผูเ้ถระ  (วสติ) ยอ่มอยู ่ (ตตถฺ  วิหาเร) ในวหิาร
นัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 คนแก่นัน้กลา่ววา่ “ชือ่พระปาลติเถระ ครบัทา่น”

 โส วเิสสนะของ มหลฺลโกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต 
อาลปนะ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปาลติตฺเถโรๆ สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  ตตฺถ วเิสสนะของ วหิาเรๆ วสิยาธาระใน วสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ

 ...............................................................................................................................  
๑๓๐.   “มคฺคำ  เม  อาจกฺิขถา”ต ิฯ

 (โส  สามเณโร)  “(ตุมฺเห)  มคฺคำ  เม  อาจกฺิขถา”ต ิ (อาห) ฯ 

 (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตมุเฺห) อ.ทา่น   
อาจิกฺขถ ขอจงบอก  มคคฺ ํซึง่หนทาง  เม แก่เรา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 สามเณรนัน้กลา่ววา่ “ชว่ยบอกหนทางใหอ้าตมาหน่อยคณุโยม”
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 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตุมฺเห 
สทุธกตัตาใน อาจกฺิขถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มคฺคำ อวตุตกมัมะใน อาจกฺิขถ  เม 
สมัปทานใน อาจกฺิขถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ............................................................................................................................... 
๑๓๑.  “โกส ิ ตฺวำ  ภนฺเต”ต ิฯ

 (โส  มหลฺลโก)  “โก  อส ิ ตฺวำ  ภนฺเต”ต ิ (ปจฺุฉิ) ฯ 

 (โส  มหลฺลโก) อ.คนแก่นัน้  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่   “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  ตวฺ ํ
อ.ทา่น  โก เป็นใคร  อสิ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 คนแก่ถามวา่ “ทา่นเป็นใครกนัครบั”

 โส วเิสสนะของ มหลฺลโกๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต 
อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โก วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติิ
ศพัท ์อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ............................................................................................................................... 
๑๓๒. “เถรสฺส  ภาคเินยฺโยมฺห”ีต ิฯ

 (โส  สามเณโร)  “(อหำ)  เถรสฺส  ภาคเินยฺโย  อมฺห”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่   “(อห)ํ อ.อาตมา  ภาคิเนยโฺย  
เป็นหลาน  เถรสสฺ ของพระเถระ  อมหิฺ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 สามเณรกลา่ววา่ “อาตมาเป็นหลานของพระเถระ”

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธ- 
กตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน ภาคเินยฺโยๆ วกิต-ิ
กตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
   ...............................................................................................................................
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๑๓๓.  อถ  นำ  คเหตฺวา  วหิารำ  เนส ิฯ

 อถ  (โส  มหลฺลโก)  นำ  (สามเณรำ)  คเหตฺวา  วหิารำ  เนส ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  (โส  มหลฺลโก) อ.คนแก่นัน้  คเหตวฺา พาเอาแลว้  นํ  (สามเณร)ํ ซึง่
สามเณรนัน้  เนสิ นำาไปแลว้  วิหาร ํสูว่หิาร ฯ

 ทนีัน้ คนแก่นัน้นำาพาสามเณรนัน้ไปสูว่หิาร

 อถ กาลสตัตม ี โส วเิสสนะของ มหลฺลโกๆ สทุธกตัตาใน เนสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
นำ วเิสสนะของ สามเณรำๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน เนส ิ  วหิารำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน เนส ิฯ

 ...............................................................................................................................   
๑๓๔. โส  เถรำ  วนฺทตฺิวา  อฑฺฒมาสมตฺตำ  วตฺตปฏวิตฺตำ  กตฺวา  เถรำ  สมฺมา  ปฏชิคฺคตฺิวา         

“ภนฺเต  มาตุลกุฏุมฺพโิก  เม  ตุมฺหากำ  อาคมนำ  ปจฺจาสสึต,ิ  เอถ,  คจฺฉามา”ต ิ อาห ฯ

 โส  (สามเณโร)  เถรำ  วนฺทตฺิวา  อฑฺฒมาสมตฺตำ  (กาลำ)  วตฺตปฏวิตฺตำ  กตฺวา  เถรำ  สมฺมา   
ปฏชิคฺคตฺิวา  “ภนฺเต  มาตุลกุฏุมฺพโิก  เม  ตุมฺหากำ  อาคมนำ  ปจฺจาสสึต,ิ  (ตุมฺเห)  เอถ,  (มยำ)   
คจฺฉามา”ต ิ อาห ฯ 

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  วนฺทิตวฺา ไหวแ้ลว้  เถร ํซึง่พระเถระ  กตวฺา กระทำา
แลว้ วตตฺปฏิวตตฺ ํซึง่วตัรน้อยและวตัรใหญ่  (กาล)ํ สิน้กาล  อฑฒฺมาสมตตฺ ํมกีึง่
แหง่เดอืนเป็นประมาณ  ปฏิชคคิฺตวฺา ปฏบิตัแิลว้  เถร ํซึง่พระเถระ  สมมฺา โดยชอบ  
อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  มาตลุกฏุุมพิฺโก อ.กุฎุมพผีูเ้ป็น
ลุง  เม ของกระผม  ปจจฺาสึสติ ยอ่มหวงัเฉพาะ  อาคมนํ ซึง่การมา  ตมุหฺาก ํของ
ทา่น,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  เอถ จงมา,  (มย)ํ อ.เรา ท.  คจฉฺาม จะไป”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 สามเณรนัน้ไหวพ้ระเถระ ทำาวตัรน้อยใหญ่ ประมาณครึง่เดอืน ปฏบิตัดิแูลพระเถระ
โดยชอบ กลา่ววา่ “ทา่นครบั กุฎุมพผีูเ้ป็นลุงของกระผมหวงัการมาของทา่น ขอทา่น
จงมา พวกเราจะไปกนั”

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรำ อวตุต-
กมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  อฑฺฒมาสมตฺตำ วเิสสนะของ กาลำๆ   
อจัจนัตสงัโยคะใน กตฺวา  วตฺตปฏวิตฺตำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน  
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ปฏชิคฺคตฺิวา  เถรำ อวตุตกมัมะใน ปฏชิคฺคตฺิวา  สมฺมา ตตยิาวเิสสนะใน ปฏชิคฺคตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  มาตุลกุฏุมฺพโิก สทุธกตัตาใน ปจฺจาสสึติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน มาตุลกุฏุมฺพโิก  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะ
ใน อาคมนำๆ อวตุตกมัมะใน ปจฺจาสสึต,ิ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน เอถๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก,  มยำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................  
๑๓๕.  “เตนห ิ อมิำ  เม  ยฏฺ�ิโกฏ ึ คณฺหาห”ีต ิฯ

 (เถโร)  “เตนห ิ (ตฺวำ)  อมิำ  เม  ยฏฺ�ิโกฏ ึ คณฺหาห”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น   
คณฺหาหิ จงถอืเอา  ยฏฺ�ิโกฏึ ซึง่ปลายแหง่ไมเ้ทา้  เม ของเรา  อิม ํน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “ถา้เชน่นัน้ เธอจงจบัปลายไมเ้ทา้ของเราน้ี”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตฺวำ สทุธกตัตา
ใน คณฺหาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ ยฏฺ�ิโกฏ ึ เม สามสีมัพนัธะใน 
ยฏฺ�ิโกฏึๆ  อวตุตกมัมะใน คณฺหาห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ๑๓๖.  โส  ยฏฺ�ิโกฏ ึ คเหตฺวา  เถเรน  สทฺธ ึ อนฺโตคามำ  ปาวสิ ิฯ

 โส  (สามเณโร)  ยฏฺ�ิโกฏ ึ คเหตฺวา  เถเรน  สทฺธ ึ อนฺโตคามำ  ปาวสิ ิฯ 

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  คเหตวฺา ถอืเอาแลว้  ยฏฺ�ิโกฏึ ซึง่ปลายแหง่ไมเ้ทา้  
ปาวิสิ ไดเ้ขา้ไปแลว้  อนฺโตคาม ํสูภ่ายในแหง่หมูบ่า้น  สทธึฺ กบั  เถเรน ดว้ยพระ
เถระ ฯ

 สามเณรนัน้ถอืเอาปลายไมเ้ทา้ ไดเ้ขา้ไปสูภ่ายในหมูบ่า้นพรอ้มกบัพระเถระ

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน ปาวสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยฏฺ�ิโกฏ ึ
อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน ปาวสิ ิ เถเรน สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  
กริยิาสมวายะใน ปาวสิ ิ อนฺโตคามำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาวสิ ิฯ 
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๑๓๗.  มนุสฺสา  เถรำ  นิสทีาเปตฺวา  “ก ึ ภนฺเต  คมนากาโร  โว  ป�ฺ�ายต”ีต ิ ปจฺุฉสึ ุฯ 

 มนุสสฺา อ.มนุษย ์ท.  เถร ํยงัพระเถระ  นิสีทาเปตวฺา ใหน้ัง่แลว้  ปจุฉึฺส ุถามแลว้   
อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  คมนากาโร อ.อาการคอือนัไป  โว แหง่ทา่น    
ป�ฺ�ายติ ยอ่มปรากฏ  กึ หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกมนุษยนิ์มนตพ์ระเถระใหน้ัง่ แลว้ถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ อาการคอืการไปแหง่ทา่น
ยอ่มปรากฏหรอื?”

 มนุสฺสา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรำ การติกมัมะใน นิสทีาเปตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉสึ ุ  “ภนฺเต อาลปนะ  คมนากาโร สทุธกตัตาใน ป�ฺ�ายติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึ ปจุฉนตัถะ  โว สามสีมัพนัธะใน คมนากาโร”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน ปจฺุฉึส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๓๘.  “อาม  อุปาสกา,  คนฺตฺวา   สตฺถารำ  วนฺทสฺิสาม”ีต ิฯ

 (เถโร)  “อาม  อุปาสกา  (เอวำ),  (อหำ)  คนฺตฺวา   สตฺถารำ  วนฺทสฺิสาม”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อปุาสกา ดกู่อนอุบาสกและอุบาสกิา 
ท.  อาม เจรญิพร  (เอว)ํ อ.อยา่งนัน้,  (อห)ํ อ.อาตมา  คนฺตวฺา ไปแลว้  วนฺทิสสฺามิ 
จกัถวายบงัคม  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “เจรญิพร อุบาสกและอุบาสกิาทัง้หลาย อาตมาจะไปถวายบงัคม
พระศาสดา”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสกา อาลปนะ  อาม  
สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ,  อหำ สทุธกตัตาใน วนฺทสฺิสามิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  คนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทสฺิสาม ิ สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน วนฺทสฺิสาม”ิ  
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๓๙.  เต  นานปปฺกาเรน  ยาจตฺิวา  อลภนฺตา  เถรำ  อุยฺโยเชนฺตา  อุปฑฺฒปถำ  คนฺตฺวา   

โรทตฺิวา  นิวตฺตสึ ุฯ

 เต  (มนุสฺสา)  นานปปฺกาเรน  ยาจตฺิวา  อลภนฺตา  เถรำ  อุยฺโยเชนฺตา  อุปฑฺฒปถำ  คนฺตฺวา    
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โรทตฺิวา  นิวตฺตสึ ุฯ 

 เต  (มนุสสฺา) อ.มนุษย ์ท. เหลา่นัน้  ยาจิตวฺา ออ้นวอนแลว้  นานปปฺกาเรน โดย
ประการต่างๆ  อลภนฺตา เมือ่ไมไ่ด ้  อยุโฺยเชนฺตา สง่ไปอยู ่  เถร ํ ซึง่พระเถระ   
คนฺตวฺา ไปแลว้  อปุฑฒฺปถ ํสิน้กึง่แหง่หนทาง  โรทิตวฺา รอ้งไหแ้ลว้  นิวตตึฺส ุกลบั
แลว้ ฯ

 พวกมนุษยเ์หลา่นัน้พากนัออ้นวอนโดยประการต่างๆ เมือ่ไมไ่ด ้ จงึสง่พระเถระไป  
สิน้ระยะครึง่ทาง พากนัรอ้งไห ้กลบักนัแลว้

 เต วเิสสนะของ มนุสฺสา สทุธกตัตาใน นิวตฺตสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นานปปฺกาเรน 
ตตยิาวเิสสนะใน ยาจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อลภนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ มนุสฺสา  
เถรำ อวตุตกมัมะใน อุยฺโยเชนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ มนุสฺสา  อุปฑฺฒปถำ อจัจนัต-
สงัโยคะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โรทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิวตฺตสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๔๐.  สามเณโร  เถรำ  ยฏฺ�ิโกฏยิา  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  อฏวยิำ  สงฺกฏฺ�นครำ   

นาม  เถเรน  อุปนิสฺสาย  วตฺุถปพฺุพคามำ  สมฺปาปณุ ิฯ 

 สามเณโร อ.สามเณร  อาทาย พาเอาแลว้  เถร ํซึง่พระเถระ  ยฏฺ�ิโกฏิยา ดว้ยปลาย
แหง่ไมเ้ทา้  คจฉฺนฺโต ไปอยู ่  สมปฺาปณิุ ถงึพรอ้มแลว้ สงฺกฏฺ�นคร ํ นาม  เถเรน  
อปุนิสสฺาย  วตุถฺปพุพฺคาม ํ ซึง่บา้น- อนัพระเถระเคยเขา้ไปอาศยั -อยูแ่ลว้ ชือ่วา่
สงักฏั�นคร  อฏวิย ํใกลด้ง  อนฺตรามคเฺค ในระหวา่งแหง่หนทาง ฯ

 สามเณรพาพระเถระไปอยูด่ว้ยปลายไมเ้ทา้ ถงึหมูบ่า้นชือ่วา่สงักฏัฐนครทีพ่ระเถระ
เคยเขา้ไปอาศยัอยูใ่กลป่้าดง ในระหวา่งทาง

 สามเณโร สทุธกตัตาใน สมฺปาปณุิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรำ อวตุตกมัมะใน  
อาทาย  ยฏฺ�ิโกฏยิา กรณะใน อาทายๆ สมานกาลกริยิาใน คจฺฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิา 

ของ สามเณโร  อนฺตรามคฺเค วสิยาธาระใน สมฺปาปณุ ิ  อฏวยิำ สมปีาธาระใน  
อุปนิสฺสาย  สงฺกฏฺ�นครำ วเิสสนะของ วตฺุถปพฺุพคามำ  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้ 

กบั สงฺกฏฺ�นครำ  เถเรน อนภหิติกตัตาใน วตฺุถ-  อุปนิสฺสาย สมานกาลกริยิาใน วตฺุถ-  
วตฺุถปพฺุพคามำ สมัปาปณุยีกมัมะใน สมฺปาปณุ ิฯ 
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๑๔๑.  โส  ตโต  นิกฺขมตฺิวา  อร�ฺเ�  คตีำ  คายตฺิวา  ทารนิู  อุทฺธรนฺตยิา  เอกสฺิสา   อตฺิถยิา  
คตีสทฺทำ  สตฺุวา  สเร  นิมตฺิตำ  คณฺห ิฯ

 โส  (สามเณโร)  ตโต  (คามโต)  นิกฺขมตฺิวา  อร�ฺเ�  คตีำ  คายตฺิวา  ทารนิู  อุทฺธรนฺตยิา  เอกสฺิสา   
อตฺิถยิา  คตีสทฺทำ  สตฺุวา  สเร  นิมตฺิตำ  คณฺห ิฯ 

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  สตุวฺา ฟังแลว้  คีตสททฺ ํซึง่เสยีงแหง่เพลงขบั  อิตถิฺยา  

ของหญงิ  เอกิสสฺา คนหน่ึง  ตโต  (คามโต)  นิกฺขมิตวฺา  อร�ฺเ�  คีต ํ คายิตวฺา   
ทารนิู  อทุธฺรนฺติยา ผูอ้อกแลว้ จากหมูบ่า้นนัน้  ขบัแลว้ ซึง่เพลงขบั เกบ็อยู ่ซึง่ฟืน 
ท. ในป่า  คณฺหิ ถอืเอาแลว้  นิมิตตฺ ํซึง่นิมติ  สเร ในเสยีง ฯ

 สามเณรนัน้ฟังเสยีงเพลงของหญงิคนหน่ึงผูอ้อกจากหมู่บา้นนัน้รอ้งเพลงพลางเกบ็
ฟืนไปดว้ยในป่า ถอืเอานิมติในเสยีง

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน คณฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต  
วเิสสนะของ คามโตๆ อปาทานใน นิกฺขมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คายตฺิวา  
อร�ฺเ� วสิยาธาระใน คายตฺิวา  คตีำ  อวตุตกมัมะใน คายตฺิวาๆ สมานกาลกริยิาใน  
อุทฺธรนฺตยิาๆ กด็ ี  เอกสฺิสา กด็ ี วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สามสีมัพนัธะใน คตีสทฺทำๆ   
อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คณฺห ิ  สเร วสิยาธาระใน คณฺห ิ  นิมตฺิตำ  
อวตุตกมัมะใน คณฺห ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๔๒.  อตฺิถสีทฺโท  วยิ  ห ิ  อ�ฺโ�  สทฺโท  ปรุสิานำ  สกลสรรีำ  ผรตฺิวา  �าตุำ  สมตฺโถ  นาม  

นตฺถ ิฯ  

 หิ จรงิอยู ่  อ�ฺโ�  สทโฺท อ.เสยีงอืน่  สมตโฺถ  นาม ชือ่วา่เป็นเสยีงสามารถ   
ปริุสานํ  สกลสรีร ํ ผริตวฺา  �าตุ ํเพือ่อนั- แผไ่ป สูส่รรีะทัง้สิน้ ของบุรษุ ท. -แลว้จงึ 
ตัง้อยู ่ อิตถีฺสทโฺท  วิย ราวกะ อ.เสยีงแหง่หญงิ  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ีฯ

 จรงิอยู ่ เสยีงอืน่ ทีช่ ือ่วา่สามารถเพือ่จะแผไ่ปสูร่า่งกายทกุสว่นของบุรษุแลว้ตัง้อยู ่
เหมอืนกบัเสยีงผูห้ญงิ ไมม่ี

 หศิพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ อ�ฺโ� วเิสสนะของ สทฺโทๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิา-
บทกตัตุวาจก  อตฺิถสีทฺโท อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั อตฺิถสีทฺโท   
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ปรุสิานำ สามสีมัพนัธะใน สกลสรรีำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน ผรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
�าตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สมตฺโถ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้ สมตฺโถๆ วกิตกิตัตา
ใน นตฺถ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๔๓.  เตนาห  ภควา  “นาหำ  ภกฺิขเว  อ�ฺ�ำ  เอกสทฺทมฺปิ  สมนุปสฺสาม,ิ  โย  เอวำ  ปรุสิสฺส       

จตฺิตำ  ปรยิาทาย  ตฏฺิ�ต;ิ  ยถยทิำ  ภกฺิขเว  อตฺิถสีทฺโท”ต ิฯ

 เตน  อาห  ภควา  “น  อหำ  ภกฺิขเว  (ตำ)  อ�ฺ�ำ  เอกสทฺทมฺปิ  (สทฺทำ)  สมนุปสฺสาม,ิ  โย  (สทฺโท)  
เอวำ  ปรุสิสฺส  จตฺิตำ  ปรยิาทาย  ตฏฺิ�ต;ิ  ยถา  อทิำ  (สทฺทชาตำ)  ภกฺิขเว  อตฺิถสีทฺโท”ต ิฯ 

 เตน เพราะเหตุนัน้  ภควา อ.พระผูม้พีระภาคเจา้  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว  

ดกู่อนภกิษุ ท.  อห ํอ.เรา  น  สมนุปสสฺามิ ยอ่มไมพ่จิารณาเหน็  (ต ํ สททฺ)ํ ซึง่-,  
โย  (สทโฺท) อ.เสยีงใด  ปริยาทาย ถอืเอารอบแลว้  จิตตฺ ํซึง่จติ  ปริุสสสฺ ของบุรษุ   
ติฏฺ�ติ ยอ่มดำารงอยู,่  ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  อิท ํ (สททฺชาต)ํ อ.เสยีงน้ี  อิตถีฺสทโฺท 

คอื อ.เสยีงแหง่หญงิ  ยถา ฉนัใด, เอว ํฉนันัน้, -เสยีงนัน้  อ�ฺ�ํ อืน่  เอกสททฺมปิฺ แม้
เสยีงหน่ึง”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เพราะเหตุนัน้ พระผูม้พีระภาคเจา้จงึตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเหน็เสยีง
อืน่แมแ้ต่เสยีงเดยีว ทีส่ามารถครอบงำาจติของบุรษุแลว้จงึตัง้อยู ่ เหมอืนกบัเสยีงผู้
หญงิเลยนะภกิษุทัง้หลาย”

 เตน เหตวตัถะ  ภควา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  
อหำ สทุธกตัตาใน สมนุปสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สมนุปสฺสาม ิ  
อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เอกสทฺทำ  ตำ กด็ ี อ�ฺ�ำ กด็ ี เอกสทฺทำ กด็ ีวเิสสนะของ สทฺทำๆ  
อวตุตกมัมะใน สมนุปสฺสาม,ิ  โย วเิสสนะของ สทฺโทๆ สทุธกตัตาใน ตฏฺิ�ติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  เอวำ อุปเมยยโชตกะ  ปรุสิสฺส สามสีมัพนัธะใน จตฺิตำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน ปรยิาทายๆ สมานกาลกริยิาใน ตฏฺิ�ต,ิ  ภกฺิขเว อาลปนะ  อทิำ วเิสสนะของ สทฺท-
ชาตำๆ  ลงิคตัถะ  ยถา อุปมาโชตกะ  อตฺิถสีทฺโท วเิสสลาภ ีของ อทิำ  สทฺทชาตำ”  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๔๔.  สามเณโร  ตตฺถ  นิมตฺิตำ  คเหตฺวา  ยฏฺ�ิโกฏ ึ  วสฺิสชฺเชตฺวา  “ตฏฺิ�ถ  ตาว  ภนฺเต,  
 

กจฺิจำ  เม  อตฺถ”ีต ิ ตสฺสา  สนฺตกิำ  คโต ฯ

 สามเณโร  ตตฺถ  (สทฺเท)  นิมตฺิตำ  คเหตฺวา  ยฏฺ�ิโกฏ ึ  วสฺิสชฺเชตฺวา  “(ตุมฺเห)  ตฏฺิ�ถ  ตาว  
 

ภนฺเต,  กจฺิจำ  เม  อตฺถ”ีต ิ (วตฺวา)  ตสฺสา  (อตฺิถยิา)  สนฺตกิำ  คโต ฯ 

 สามเณโร อ.สามเณร  คเหตวฺา ถอืเอาแลว้  นิมิตตฺ ํซึง่นิมติ  ตตถฺ  (สทเฺท) ในเสยีง
นัน้  วิสสฺชเฺชตวฺา ปลอ่ยแลว้  ยฏฺ�ิโกฏึ ซึง่ปลายแหง่ไมเ้ทา้  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ  
วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  ติฏฺ�ถ จงหยดุ  ตาว ก่อน,  กิจจฺ ํ

อ.กจิ  เม ของกระผม  อตถิฺ มอียู”่  อิติ ดงัน้ี  คโต ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  ตสสฺา   
(อิตถิฺยา) ของหญงินัน้ ฯ

 สามเณรถอืเอานิมติในเสยีงนัน้ ปลอ่ยปลายไมเ้ทา้ กลา่ววา่ “ทา่นครบั ขอทา่นจงหยดุ
ก่อน กระผมมกีจิ” ดงัน้ีแลว้ไปสูส่ำานกัของหญงินัน้

 สามเณโร สทุธกตัตาใน คโตๆ กติบทกตัตุวาจก  ตตฺถ วเิสสนะของ สทฺเทๆ วสิยาธาระ 
ใน นิมตฺิตำๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วสฺิสชฺเชตฺวา  ยฏฺ�ิโกฏ ึ 
อวตุตกมัมะใน วสฺิสชฺเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาาลปนะ  ตุมฺเห  
สทุธกตัตาใน ตฏฺิ�ถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตาว กริยิาวเิสสนะใน ตฏฺิ�ถ,  กจฺิจำ 

 

สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน กจฺิจำ”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คโต  ตสฺสา วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สามสีมัพนัธะ
ใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คโต ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๔๕.   สา  ตำ  ทสฺิวา  ตุณฺห ี อโหส ิฯ

 สา  (อตฺิถ)ี  ตำ  (สามเณรำ)  ทสฺิวา  ตุณฺห ี อโหส ิฯ 

 สา  (อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ (สามเณร)ํ ซึง่สามเณรนัน้  ตณฺุหี เป็นผู้
น่ิง  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 นางเหน็สามเณรนัน้ ไดเ้ป็นผูน่ิ้ง

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะ
ของ สามเณรำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อโหส ิ ตุณฺห ีวกิตกิตัตาใน  
อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔๖.  โส  ตาย  สทฺธ ึ สลีวปิตฺต ึ ปาปณุ ิฯ

 โส  (สามเณโร)  ตาย  (อตฺิถยิา)  สทฺธ ึ สลีวปิตฺต ึ ปาปณุ ิฯ 

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  ปาปณิุ ถงึแลว้  สีลวิปตตึฺ ซึง่ความวบิตัแิหง่ศลี  สทธึฺ 
กบั  ตาย  (อิตถิฺยา) ดว้ยหญงินัน้ ฯ

 สามเณรนัน้ถงึศลีวบิตักิบัหญงินัน้

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน ปาปณุิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตาย  
วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน ปาปณุ ิ สลีวปิตฺต ึ
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๔๗. เถโร  จนฺิเตส ิ “อทิาเนว  เอโก  คตีสทฺโท  สยูตฺิถ,  โส  จ  โข  อตฺิถยิา,  สามเณโรปิ   
จริายต,ิ  โส  สลีวปิตฺต ึ ปตฺโต  ภวสฺิสต”ีต ิฯ

 เถโร  จนฺิเตส ิ “อทิานิ  เอว  (มยา)  เอโก  คตีสทฺโท  สยูตฺิถ,  โส  จ  โข  (คตีสทฺโท)  อตฺิถยิา   
(สทฺโท  โหต)ิ,  สามเณโรปิ  จริายต,ิ  โส  (สามเณโร)  สลีวปิตฺต ึ ปตฺโต  ภวสฺิสต”ีต ิฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  จินฺเตสิ คดิแลว้  อิติ วา่  “คีตสทโฺท อ.เสยีงแหง่เพลงขบั  เอโก 

เสยีงหน่ึง  (มยา) อนัเรา  สยิูตถฺ ฟังแลว้  อิทานิ  เอว ในกาลน้ีนัน่เทยีว,  จ  โข กแ็ล  
โส  (คีตสทโฺท) อ.เสยีงแหง่เพลงขบันัน้  (สทโฺท) เป็นเสยีง  อิตถิฺยา ของหญงิ  (โหติ)  
ยอ่มเป็น,  สามเณโรปิ แม ้อ.สามเณร  จิรายติ ประพฤตชิา้อยู,่  โส  (สามเณโร)  
อ.สามเณรนัน้  ปตโฺต เป็นผูถ้งึแลว้  สีลวิปตตึฺ ซึง่ความวบิตัแิหง่ศลี  ภวิสสฺติ จกั
เป็น”  อติ ิดงัน้ี ฯ

 พระเถระคดิวา่ “ตอนน้ีนัน่แหละ เราไดย้นิเสยีงเพลงขบัเสยีงหน่ึง กเ็สยีงนัน้เป็นเสยีง
ของผูห้ญงิ แมส้ามเณรกป็ระพฤตชิกัชา้อยู ่เขาน่าจะถงึศลีวบิตัแิลว้เป็นแน่”

 เถโร สทุธกตัตาใน จนฺิเตสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เอโก วเิสสนะของ คตีสทฺโทๆ  
วตุตกมัมะใน สยูตฺิถๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั อทิานิๆ  
กาลสตัตมใีน สยูตฺิถ  มยา อนภหิติกตัตาใน สยูตฺิถ,  จ  โข นิปาตสมหูะ  โส วเิสสนะ
ของ คตีสทฺโทๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺิถยิา สามสีมัพนัธะ
ใน สทฺโทๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน  
จริายติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สลีวปิตฺต ึสมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺโตๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต”ิ  
อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๔๘.  โสปิ  อตฺตโน  กจฺิจำ  นิฏฺ�าเปตฺวา  อาคนฺตฺวา  “คจฺฉาม  ภนฺเต”ต ิ อาห ฯ 

 โสปิ  (สามเณโร)  อตฺตโน  กจฺิจำ  นิฏฺ�าเปตฺวา  อาคนฺตฺวา  “(มยำ)  คจฺฉาม  ภนฺเต”ต ิ อาห ฯ

 โสปิ  (สามเณโร) อ.สามเณรแมน้ัน้  กิจจฺ ํยงักจิ  อตตฺโน ของตน  นิฏฺ�าเปตวฺา ให้
สำาเรจ็แลว้  อาคนฺตวฺา มาแลว้  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ   
(มย)ํ อ.เรา ท.  คจฉฺาม จะไป”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ฝ่ายสามเณรนัน้ หลงัทำากจิของตนใหส้ำาเรจ็แลว้ มาแลว้ กลา่ววา่ “พวกเราจะเดนิทาง
กนัต่อไปครบั”

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั โสๆ วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน กจฺิจำๆ  การติกมัมะใน นิฏฺ�าเปตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  มยำ สทุธกตัตา 

ใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔๙.  อถ  นำ  เถโร  ปจฺุฉ ิ “ปาโป  ชาโตส ิ สามเณรา”ต ิฯ

 อถ  นำ  (สามเณรำ)  เถโร  ปจฺุฉ ิ “(ตฺวำ)  ปาโป  ชาโต  อส ิ สามเณร”  อติ ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เถโร อ.พระเถระ  ปจุฉิฺ ถามแลว้  นํ  (สามเณร)ํ ซึง่สามเณรนัน้  อิติ วา่  
“สามเณร ดกู่อนสามเณร  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  ปาโป เป็นคนชัว่  ชาโต เป็นผูเ้กดิแลว้  อสิ 
ยอ่มเป็นหรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระเถระถามสามเณรนัน้วา่ “สามเณร เธอกลบักลายเป็นคนชัว่แลว้หรอื?”

 อถ กาลสตัตม ี  เถโร สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ  
สามเณรำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิ “สามเณร อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  ปาโป วกิตกิตัตาใน ชาโตๆ วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน 
ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๕๐.   โส  ตุณฺห ี หตฺุวา  ปนุปปฺนุำ  ปฏฺุโ�ปิ  น  ก�ิฺจ ิ กเถส ิฯ 

  โส  (สามเณโร) ตุณฺห ี หตฺุวา  (เถเรน)  ปนุปปฺนุำ  ปฏฺุโ�ปิ  น  ก�ิฺจ ิ (วจนำ)  กเถส ิฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  หตุวฺา เป็นแลว้  (เถเรน)  ปนุปปฺนํุ  
ปฏฺุโ�ปิ แมผู้-้ อนัพระเถระ- ถามแลว้ บอ่ยๆ  น  กเถสิ ไมก่ลา่วแลว้  กิ�จิฺ  (วจนํ) 
ซึง่คำาอะไรๆ ฯ

 สามเณรนัน้เป็นผูน่ิ้ง แมถ้กูพระเถระถามแลว้บอ่ยๆ กไ็มพ่ดูอะไรเลย

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุณฺห ี 
วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏฺุโ�  เถเรน อนภหิติกตัตาใน ปฏฺุโ�  ปนุปปฺนุำ 

 

กริยิาวเิสสนะใน ปฏฺุโ�  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ปฏฺุโ�ๆ วเิสสนะของ สามเณโร  
 

นศพัท ์ปฏเิสธะใน กเถส ิ ก�ฺิจ ิวเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ

๑๕๑.  อถ  นำ   เถโร  อาห  “ตาทเิสน  ปาเปน  มม  ยฏฺ�ิโกฏคฺิคหณกจฺิจำ  นตฺถ”ีต ิฯ 

 อถ  นำ  (สามเณรำ)  เถโร  อาห  “ตาทเิสน  ปาเปน  (ปคฺุคเลน)  มม  ยฏฺ�ิโกฏคฺิคหณกจฺิจำ  นตฺถ”ีต ิฯ 

อถ ครัง้นัน้  เถโร อ.พระเถระ  อาห กลา่วแลว้  นํ  (สามเณร)ํ กะสามเณรนัน้  อิติ วา่   
“ยฏฺ�ิโกฏิคคฺหณกิจจฺ ํอ.กจิคอืการถอืเอาซึง่ปลายแหง่ไมเ้ทา้  มม ของเรา  (ปคุคฺเลน)  
ดว้ยบุคคล  ปาเปน ผูช้ ัว่  ตาทิเสน ผูเ้ชน่กบัดว้ยเธอ  นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระเถระกลา่วกบัสามเณรนัน้วา่ “กจิดว้ยการจบัปลายไมเ้ทา้ของเราดว้ยคนชัว่
เชน่เธอ ไมม่”ี

 อถ กาลสตัตม ี  เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
สามเณรำๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “ยฏฺ�ิโกฏคฺิคหณกจฺิจำ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบท
กตัตุวาจก  ตาทเิสน กด็ ี ปาเปน กด็ ี วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ กรณะใน -กจฺิจำ  มม  
สามสีมัพนัธะใน ยฏฺ�ิโกฏคฺิคหณกจฺิจำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

๑๕๒.  โส  สำเวคปปฺตฺโต  กาสายานิ  อปเนตฺวา  คหินิิยาเมน  ปรทิหตฺิวา  “ภนฺเต  อหำ   
ปพฺุเพ  สามเณโร,  อทิานิ  ปนมฺห ิ  คหิ ี  ชาโต,  ปพฺพชนฺโตปิจาหำ  น  สทฺธาย   
ปพฺพชโิต,  มคฺคปรปินฺถภเยน  ปพฺพชโิต;  เอถ  คจฺฉามา”ต ิ อาห ฯ 

 โส  (สามเณโร)  สำเวคปปฺตฺโต  กาสายานิ  อปเนตฺวา  คหินิิยาเมน  ปรทิหตฺิวา  “ภนฺเต  อหำ   
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ปพฺุเพ  สามเณโร  (อโหส)ึ,  (อหำ)  อทิานิ  ปน  อมฺห ิ คหิ ี  ชาโต,  ปพฺพชนฺโต อปิจ  อหำ  น  
สทฺธาย  ปพฺพชโิต  (อมฺห)ิ,  (อหำ)  มคฺคปรปินฺถภเยน  ปพฺพชโิต  (อมฺห)ิ;  (ตุมฺเห)  เอถ,  (มยำ)   
คจฺฉามา”ต ิ อาห ฯ

 โส  (สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  สเํวคปปฺตโฺต ผูถ้งึแลว้ซึง่ความสลด  อปเนตวฺา นำา
ออกแลว้  กาสายานิ ซึง่ผา้กาสายะ ท.  ปริทหิตวฺา นุ่งหม่แลว้  คิหินิยาเมน โดย
ทำานองแหง่คฤหสัถ ์ อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  อห ํอ.กระผม  
สามเณโร เป็นสามเณร  (อโหสึ) ไดเ้ป็นแลว้  ปพุเฺพ ในกาลก่อน,  ปน แต่วา่  (อห)ํ 
อ.กระผม  คิหี เป็นคฤหสัถ ์ ชาโต เป็นผูเ้กดิแลว้  อมหิฺ ยอ่มเป็น  อิทานิ ในกาลน้ี,  
อปิจ อกีอยา่งหน่ึง  อห ํอ.กระผม  ปพพฺชนฺโต เมือ่บวช  ปพพฺชิโต เป็นผูบ้วชแลว้  
สทธฺาย ดว้ยศรทัธา  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น  น หามไิด,้  (อห)ํ อ.กระผม  ปพพฺชิโต เป็น
ผูบ้วชแลว้  มคคฺปริปนฺถภเยน เพราะกลวัจากอนัตรายในหนทาง  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  
(ตมุเฺห) อ.ทา่น  เอถ จงมา,  (มย)ํ อ.เรา ท.  คจฉฺาม จะไป”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 สามเณรถงึความสลดใจ นำาผา้กาสายะออกทิง้ นุ่งหม่อยา่งคฤหสัถ ์กลา่ววา่ “ทา่นครบั 
เมือ่ก่อน กระผมเป็นสามเณร แต่ตอนน้ีกระผมเป็นคฤหสัถ ์ อกีอยา่ง เมือ่ตอนบวช 
มไิดบ้วชดว้ยศรทัธา บวชเพราะกลวัอนัตรายในหนทาง ทา่นจงมา พวกเราจะไปกนั”

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สำเวคปปฺตฺโต  
วเิสสนะของ สามเณโร  กาสายานิ อวตุตกมัมะใน อปเนตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
ปรทิหตฺิวา  คหินิิยาเมน ตตยิาวเิสสนะใน ปรทิหตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ภนฺเต  
อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน อโหสึๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปพฺุเพ กาลสตัตมใีน  
สามเณโรๆ วกิตกิตัตาใน อโหส,ึ  ปนศพัท ์ วเิสสโชตกะ  อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อทิานิ กาลสตัตมใีน อมฺห ิ  คหิ ี วกิตกิตัตาใน ชาโตๆ  
วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อปิจ อปรนยั  อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปพฺพชนฺโต อพัภนัตรกริยิาของ อหำ  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ  สทฺธาย กรณะใน  
ปพฺพชโิตๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
มคฺคปรปินฺถภเยน เหตุใน ปพฺพชโิตๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน เอถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  มยำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์
อาการะใน อาห ฯ
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๑๕๓.  “อาวโุส  คหิปิาโปปิ  สมณปาโปปิ  ปาโปเยว;  ตฺวำ  สมณภาเว  �ตฺวาปิ  สลีมตฺตำ          
ปเูรตุำ  นาสกฺข;ิ  คหิ ี  หตฺุวา  กนฺินาม  กลฺยาณำ  กรสฺิสส;ิ  ตาทเิสน  ปาเปน  มม                
ยฏฺ�ิโกฏคฺิคหณกจฺิจำ  นตฺถ”ีต ิฯ

 (เถโร)  “อาวโุส  คหิปิาโปปิ  สมณปาโปปิ  ปาโป  เอว  (โหต)ิ;  ตฺวำ  สมณภาเว  �ตฺวาปิ  สลีมตฺตำ  
(คณุำ)  ปเูรตุำ  น  อสกฺข;ิ  (ตฺวำ)  คหิ ี หตฺุวา  ก ึ นาม  กลฺยาณำ  (กมฺมำ)  กรสฺิสส;ิ  ตาทเิสน  ปาเปน  
(ปคฺุคเลน)  มม  ยฏฺ�ิโกฏคฺิคหณกจฺิจำ  นตฺถ”ีต ิ (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนผูม้อีาย ุ  คิหิปาโปปิ  
อ.คฤหสัถผ์ูช้ ัว่กด็ ี  สมณปาโปปิ อ.สมณะผูช้ ัว่กด็ ี  ปาโป  เอว เป็นผูช้ ัว่นัน่เทยีว   
(โหติ) ยอ่มเป็น,  ตวฺ ํอ.เธอ  �ตวฺาปิ แมด้ำารงอยูแ่ลว้  สมณภาเว ในความเป็นแหง่
สมณะ น  อสกฺขิ ไมไ่ดอ้าจแลว้  สีลมตตฺ ํ (คณํุ)  ปเูรตุ ํเพือ่อนั- ยงัคณุสกัวา่ศลี- ให้
เตม็,  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  คิหี เป็นคฤหสัถ ์ หตุวฺา เป็นแลว้  กริสสฺสิ จกักระทำา  (กมมฺ)ํ ซึง่
กรรม  กลฺยาณํ อนังาม  กึ  นาม ชือ่อะไร?,  ยฏฺ�ิโกฏิคคฺหณกิจจฺ ํอ.กจิคอืการถอื
เอาซึง่ปลายแหง่ไมเ้ทา้  มม ของเรา  (ปคุคฺเลน) ดว้ยบุคคล  ปาเปน ผูช้ ัว่  ตาทิเสน 
ผูเ้ชน่กบัดว้ยเธอ  นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระเถระกลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุ คฤหสัถช์ัว่กด็ ี สมณะชัว่กด็ ี กเ็ป็นคนชัว่ทัง้นัน้ เธอแม้
ดำารงอยูใ่นความเป็นสมณะ ยงัไมส่ามารถจะทำาคณุสกัวา่ศลีใหเ้ตม็ได ้ เป็นคฤหสัถจ์ะ
ทำากรรมอนังามชือ่อะไรได ้ กจิดว้ยการจบัปลายไมเ้ทา้ของเราดว้ยคนชัว่ผูเ้ชน่กบัเธอ 
ไมม่”ี

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  อปิ สองศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั คหิปิาโป และ สมณปาโป  คหิปิาโป กด็ ี สมณปาโป กด็ ีสทุธกตัตา 

ใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ปาโปๆ วกิตกิตัตาใน  
โหต,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสกฺขิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สมณภาเว วสิยาธาระใน  
�ตฺวา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อสกฺข ิ  สลีมตฺตำ  
วเิสสนะของ คณุำๆ การติกมัมะใน ปเูรตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺข ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน 
อสกฺข,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คหิ ีวกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน กรสฺิสส ิ  นามศพัท ์ ครหตัถโชตกะเขา้กบั กึๆ  ศพัท ์ ปจุฉนตัถะ   
กลฺยาณำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน กรสฺิสส,ิ  ยฏฺ�ิโกฏคฺิคหณกจฺิจำ สทุธกตัตา 
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ใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  ตาทเิสน กด็ ี  ปาเปน กด็ ี  วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ 
กรณะใน -กจฺิจำ  มม สามสีมัพนัธะใน ยฏฺ�ิโกฏคฺิคหณกจฺิจำ”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
อาห ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๕๔.   “ภนฺเต  อมนุสฺสปุทฺทโูต  มคฺโค,  ตุมฺเห  จ  อนฺธา,  กถำ  อธิ  วสสฺิสถา”ต ิฯ

 (โส  สามเณโร)  “ภนฺเต  อมนุสฺสปุทฺทโูต  (โหต)ิ  มคฺโค,  ตุมฺเห  จ  อนฺธา  (อตฺถ),  (ตุมฺเห)  กถำ  
อธิ  (�าเน)  วสสฺิสถา”ต ิ (อาห) ฯ 

 (โส  สามเณโร) อ.สามเณรนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  
มคโฺค อ.หนทาง  อมนุสสฺปุททฺโูต เป็นหนทางอนัอมนุษยเ์ขา้ไปเบยีดเบยีนแลว้   
(โหติ) ยอ่มเป็น,  จ อน่ึง  ตมุเฺห อ.ทา่น  อนฺธา เป็นคนบอด  (อตถฺ) ยอ่มเป็น,   
(ตมุเฺห) อ.ทา่น  วสิสสฺถ จกัอยู ่ อิธ  (�าเน) ในทีน้ี่  กถ ํอยา่งไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 สามเณรนัน้กลา่ววา่ “ทา่นครบั หนทางมอีมนุษยเ์ขา้ไปเบยีดเบยีน อน่ึง ทา่นเองกเ็ป็น
คนตาบอด ทา่นจะอยูใ่นทีน้ี่ไดอ้ยา่งไร”

 โส วเิสสนะของ สามเณโรๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต 
อาลปนะ  มคฺโค สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมนุสฺสปุทฺทโูต วกิตกิตัตา 

ใน โหต,ิ  จศพัท ์สมัปิณฑนตัถะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อนฺธา วกิตกิตัตาใน อตฺถ,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน วสสฺิสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กถำ 
ปจุฉนตัถะ  อธิ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน วสสฺิสถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
อาห  ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๕๕.  อถ  นำ  เถโร  “อาวโุส  ตฺวำ  มา  เอวำ  จนฺิตย,ิ  อเิธว  เม  นิปชฺชตฺิวา  มรนฺตสฺสาปิ      
อปราปรำ  ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ  ตยา  สทฺธ ึ  คมนำ  นาม  นตฺถ”ีต ิ  วตฺวา  อมิา  คาถา   
อภาสิ

           “หนฺทาหำ  หตจกฺขสฺุม ิ กนฺตารทฺธานมาคโต,
           สยมาโน  น  คจฺฉาม;ิ นตฺถ ิ พาเล  สหายตา,
           หนฺทาหำ  หตจกฺขสฺุม ิ กนฺตารทฺธานมาคโต,
           มรสฺิสาม,ิ โน คมสฺิสาม;ิ นตฺถ ิ พาเล  สหายตา”ต ิฯ

 อถ  นำ  (สามเณรำ)  เถโร  “อาวโุส  ตฺวำ  มา  เอวำ  จนฺิตย,ิ  อธิ  (�าเน)  เอว  เม  นิปชฺชตฺิวา   
มรนฺตสฺสาปิ  (สรรีำ)  อปราปรำ  ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ,  ตยา  สทฺธ ึ คมนำ  นาม  นตฺถ”ีต ิ วตฺวา  อมิา  คาถา   
อภาสิ

           “หนฺท  อหำ  หตจกฺข ุ อสฺม ิ กนฺตารทฺธานำ  อาคโต,
            (อหำ)  สยมาโน  น  คจฺฉาม;ิ นตฺถ ิ (ห)ิ  พาเล  สหายตา,
            หนฺท  อหำ  หตจกฺข ุ อสฺม ิ กนฺตารทฺธานำ  อาคโต,
            (อหำ)  มรสฺิสาม,ิ (อหำ)  โน คมสฺิสาม;ิ  นตฺถ ิ (ห)ิ  พาเล  สหายตา”ต ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เถโร อ.พระเถระ  วตวฺา กลา่วแลว้  นํ  (สามเณร)ํ กะสามเณรนัน้   
อิติ วา่ “อาวโุส ดกู่อนผูม้อีาย ุ  ตวฺ ํ อ.เธอ  มา  จินฺตยิ อยา่คดิแลว้  เอว ํ อยา่ง
น้ี,  คมนํ  นาม ชือ่ อ.การไป  สทธึฺ กบั  ตยา ดว้ยเธอ  เม ของเรา  นิปชชิฺตวฺา   
มรนฺตสสฺาปิ ผูน้อนตายอยูก่ด็ ี  (สรีร)ํ  อปราปร ํ  ปวฏฺเฏนฺตสสฺาปิ ผูย้งัสรรีะ ให้
กลิง้เกลอืก ไปๆ มาๆ อยูก่ด็ ี อิธ  (�าเน)  เอว ในทีน้ี่นัน่เทยีว  นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ 

ดงัน้ี  อภาสิ ไดก้ลา่วแลว้  อิมา  คาถา ซึง่คาถา ท. เหลา่น้ี  อิติ วา่
“หนฺท เอาเถดิ  อห ํ อ.เรา  หตจกฺข ุ เป็นผูม้จีกัษุอนัโรค 

ขจดัแลว้  อาคโต เป็นผูม้าแลว้ กนฺตารทธฺานํ สูห่นทางไกล
อนักนัดาร  อสมิฺ ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.เรา  สยมาโน นอนอยู ่  
น  คจฉฺามิ จะไมไ่ป,  (หิ) เพราะวา่  สหายตา อ.ความเป็น
แหง่สหาย  พาเล ในคนพาล  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ีฯ 
หนฺท เอาเถดิ  อห ํ อ.เรา  หตจกฺข ุ เป็นผูม้จีกัษุอนัโรค 

ขจดัแลว้  อาคโต เป็นผูม้าแลว้ กนฺตารทธฺานํ สูห่นทางไกล
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อนักนัดาร  อสมิฺ ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.เรา  มริสสฺามิ จกัตาย,  
(อห)ํ อ.เรา  โน  คมิสสฺามิ จกัไมไ่ป,  (หิ) เพราะวา่  สหายตา  
อ.ความเป็นแหง่สหาย พาเล ในคนพาล  นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระเถระกลา่วกบัสามเณรนัน้วา่ “ผูม้อีาย ุเธออยา่คดิอยา่งน้ีเลย ธรรมดาวา่การ
ไปของเราแมผู้น้อนตายอยูใ่นทีน้ี่กด็ ี กลิง้เกลอืกไปๆ มาๆ อยูใ่นทีน้ี่กด็ ี กบัดว้ยเธอ 
ยอ่มไมม่”ี ไดก้ลา่วคาถาเหลา่น้ีวา่

“เอาเถอะ เรามจีกัษุอนัโรคขจดัแลว้ เดนิทางมาสูท่างไกลแสน
จะกนัดาร เรานอนอยู ่ จะไมไ่ป เพราะวา่ ความเป็นเพือ่นใน
คนพาล ไมม่ี
เอาเถอะ เรามจีกัษุอนัโรคขจดัแลว้ เดนิทางมาสูท่างไกลแสน
จะกนัดาร เราจะตาย จะไมไ่ป เพราะวา่ ความเป็นเพือ่นในคน
พาล ไมม่”ี

 อถ กาลสตัตม ี  เถโร สทุธกตัตาใน อภาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ  
สามเณรำๆ  อกถติกมัมะใน วตฺวา  “อาวโุส อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน จนฺิตยิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน จนฺิตย ิ เอวำ กริยิาวเิสสนะใน จนฺิตย,ิ  นามศพัท ์
ครหตัถโชตกะเขา้กบั คมนำๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั อธิๆ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน นิปชฺชตฺิวา  มรนฺตสฺส และ 
ปวฏฺเฏนฺตสฺส  เม สามสีมัพนัธะใน คมนำ  นิปชฺชตฺิวา สมานกาลกริยิาใน มรนฺตสฺส   
อปิ สองศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั มรนฺตสฺส และ ปวฏฺเฏนฺตสฺส  มรนฺตสฺส กด็ ี 
ปวฏฺเฏนฺตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ เม  สรรีำ การติกมัมะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส   อปราปรำ กริยิา-
วเิสสนะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  ตยา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คมนำ”   
อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อภาส ิ  อมิา วเิสสนะของ คาถาๆ  
อวตุตกมัมะใน อภาส ิ

“หนฺท อุยโยชนตัถะ  อหำ สทุธกตัตาใน อสฺมิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  หตจกฺข ุ กด็ ี  อาคโต กด็ ี  วกิตกิตัตาใน อสฺม ิ  
กนฺตารทฺธานำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคโต,  อหำ สทุธกตัตาใน 
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คจฺฉามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สยมาโน อพัภนัตรกริยิาของ 
อหำ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน คจฺฉาม,ิ  หศิพัท ์เหตุโชตกะ  สหายตา  
สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  พาเล วสิยาธาระใน 
สหายตา ฯ
หนฺท อุยโยชนตัถะ  อหำ สทุธกตัตาใน อสฺมิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  หตจกฺข ุ กด็ ี  อาคโต กด็ ี  วกิตกิตัตาใน อสฺม ิ  
กนฺตารทฺธานำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคโต,  อหำ สทุธกตัตาใน 
มรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก, อหำ  สทุธกตัตาใน คมสฺิสามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โนศพัท ์ ปฏเิสธะใน คมสฺิสาม,ิ  หิ
ศพัท ์ เหตุโชตกะ  สหายตา สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบท
กตัตุวาจก  พาเล วสิยาธาระใน สหายตา”  อติศิพัท ์สรปูะใน 
อมิา  คาถา ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๕๖.  ตำ  สตฺุวา  อติโร  สำเวคชาโต  “ภารยิำ  วต  เม  สาหสกิำ  อนนุจฺฉวกิำ  กมฺมำ  กตนฺ”ต ิ   

พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺโต  วนสณฺฑำ  ปกฺขนฺทตฺิวา  ตถา  ปกฺกนฺโต ว  อโหส ิฯ

 ตำ  (วจนำ)  สตฺุวา  อติโร  (ปาลโิต)  สำเวคชาโต  “ภารยิำ  วต  เม  สาหสกิำ  อนนุจฺฉวกิำ  กมฺมำ  กตนฺ”ต ิ 
(จนฺิเตตฺวา)  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺโต  วนสณฺฑำ  ปกฺขนฺทตฺิวา  ตถา  ปกฺกนฺโต ว  อโหส ิฯ 

 อิตโร  (ปาลิโต) อ.นายปาลติะนอกน้ี  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ (วจนํ) ซึง่คำานัน้  สเํวคชาโต  

ผูม้คีวามสลดเกดิขึน้แลว้  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “กมมฺ ํอ.กรรม  ภาริย ํ วต 
อนัหนกัหนอ  สาหสิก ํ อนัเป็นไปกบัดว้ยความผลุนผลนั  อนนุจฉฺวิก ํ อนัไมส่มควร  
เม อนัเรา  กต ํกระทำาแลว้”  อิติ ดงัน้ี  ปคคฺยหฺ ประคองแลว้  พาหา ซึง่แขน ท.   
กนฺทนฺโต ครำ่าครวญอยู ่ ปกฺขนฺทิตวฺา แลน่ไปแลว้  วนสณฺฑ ํสูช่ฏัแหง่ป่า  ปกฺกนฺโต  ว  

เป็นผูห้ลกีไปแลว้  ตถา เหมอืนอยา่งนัน้เทยีว  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 นายปาลติะนอกน้ีฟังคำานัน้แลว้เกดิสลดใจ คดิวา่ “เราทำากรรมหนกัหนอ ทีเ่ป็นไปกบั
ดว้ยความผลุนผลนั ทีไ่มส่มควร” ประคองแขนครำ่าครวญแลน่เขา้ไปในป่�รก ไดเ้ป็นผู้
หลกีไปแลว้เหมอืนอยา่งนัน้นัน่แหละ

 อติโร วเิสสนะของ ปาลโิตๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะ 
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ของ วจนำๆ อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สำเวคชาโตๆ วเิสสนะของ  
ปาลโิต  “ภารยิำ กด็ ี  สาหสกิำ กด็ ี  อนนุจฺฉวกิำ กด็ ีวเิสสนะของ กมฺมำๆ  วตุตกมัมะใน 
กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  วต สงัเวคตัถะ  เม อนภหิติกตัตาใน กตำ”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปคฺคยฺห  พาหา อวตุตกมัมะใน ปคฺคยฺหๆ สมาน-
กาลกริยิาใน กนฺทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ปาลโิต  วนสณฺฑำ สมัปาปณุยีกมัมะใน 
ปกฺขนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺกนฺโต  ตถา กริยิาวเิสสนะใน ปกฺกนฺโต  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั ปกฺกนฺโตๆ วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕๗.  เถรสฺสาปิ  สลีเตเชน  สฏฺ�ิโยชนายามำ  ปณฺณาสโยชนวตฺิถตำ  ปณฺณรสโยชนพหลำ     

ชยสมุนปปุผฺวณฺณำ  นิสทีนุฏฺ�หนกาเลส ุ  โอนมนุนฺนมนปกตกิำ   สกฺกสฺส   เทวราชสฺส      
ปณฺฑกุมฺพลสลิาสนำ  อุณฺหาการำ  ทสฺเสส ิฯ 

 ปณฺฑุกมพฺลสิลาสนํ อ.บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์  สกฺกสสฺ ของทา้วสกักะ  เทวราชสสฺ 
ผูเ้ป็นจอมแหง่เทพ  สฏฺ�ิโยชนายาม ํอนัมโียชน์ ๖๐ เป็นสว่นยาว  ปณฺณาสโยชน- 
วิตถฺต ํ อนัมโียชน์ ๕๐ เป็นสว่นกวา้ง  ปณฺณรสโยชนพหล ํ อนัมโียชน์ ๑๕ เป็น 

สว่นหนา  ชยสมุนปปุผฺวณฺณํ มสีเีพยีงดงัสแีหง่ดอกชยัพฤกษ ์  โอนมนุนฺนมน- 
ปกติก ํ มอีนัยบุลงและฟูขึน้เป็นปกต ิ  นิสีทนุฏฺ�หนกาเลส ุ ในกาลเป็นทีป่ระทบันัง่
และเป็นทีเ่สดจ็ลุกขึน้ ท.  ทสเฺสสิ แสดงแลว้  อณฺุหาการ ํซึง่อาการคอือนัรอ้น  สีล- 
เตเชน เพราะเดชแหง่ศลี  เถรสสฺาปิ แมข้องพระเถระ ฯ

 บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์ของทา้วสกักะผูเ้ป็นจอมเทพ ยาว ๖๐ โยชน์ กวา้ง ๕๐ โยชน์ 
หนา ๑๕ โยชน์ มสีเีหมอืนดอกชยัพฤกษ ์ มปีกตยิบุลงในเวลานัง่และฟูขึน้ในเวลาลุก
ขึน้ แสดงอาการอนัรอ้น เพราะเดชแหง่ศลีแมข้องพระเถระ

 สฏฺ�ิโยชนายามำ กด็ ี  ปณฺณาสโยชนวตฺิถตำ กด็ ี  ปณฺณรสโยชนพหลำ กด็ ี  ชยสมุน-
ปปุผฺวณฺณำ กด็ ี โอนมนุนฺนมนปกตกิำ กด็ ีวเิสสนะของ ปณฺฑกุมฺพลสลิาสนำๆ สทุธกตัตา 

ใน ทสฺเสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะ 
ใน สลีเตเชนๆ เหตุใน ทสฺเสส ิ  นิสทีนุฏฺ�หนกาเลส ุ กาลสตัตมใีน โอนมนุนฺนมน- 
ปกตกิำ  สกฺกสฺส สามสีมัพนัธะใน ปณฺฑกุมฺพลสลิาสนำ  เทวราชสฺส วเิสสนะของ สกฺกสฺส   
อุณฺหาการำ อวตุตกมัมะใน ทสฺเสส ิฯ
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๑๕๘.  สกฺโก  “โก  นุ  โข  มำ  �านา  จาเวตุกาโม”ต ิ โอโลเกนฺโต  ทพฺิเพน  จกฺขนุา  เถรำ   
อทฺทส ฯ

 สกฺโก  “โก  นุ  โข  มำ  �านา  จาเวตุกาโม  (โหต)ิ”  อติ ิ โอโลเกนฺโต  ทพฺิเพน  จกฺขนุา  เถรำ   
อทฺทส ฯ 

 สกฺโก อ.ทา้วสกักะ  โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดอูยู ่ อิติ วา่  “โก  นุ  โข อ.ใครหนอแล   
ม ํ �านา  จาเวตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนั- ยงัเรา -ใหเ้คลือ่น จากที ่ (โหติ) ยอ่มเป็น”   
อิติ ดงัน้ี  อททฺส ไดท้รงเหน็แลว้  เถร ํ ซึง่พระเถระ  จกฺขนุา ดว้ยจกัษุ  ทิพเฺพน  

อนัเป็นทพิย ์ฯ

 ทา้วสกักะทรงตรวจดอูยูว่า่ “ใครกนัหนอทีป่ระสงคจ์ะใหเ้ราเคลือ่นจากที”่ ไดท้รงเหน็
พระเถระดว้ยทพิยจกัษุ

 สกฺโก สทุธกตัตาใน อทฺทสๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “โก สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจาก  นุศพัท ์สงักปัปัตถะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  มำ การติกมัมะใน จาเวตุ- 
�านา  อปาทานใน จาเวตุ-  จาเวตุกาโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน  
โอโลเกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สกฺโก  ทพฺิเพน วเิสสนะของ จกฺขนุาๆ กรณะใน 
อทฺทส เถรำ อวตุตกมัมะใน อทฺทส ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๕๙.  เตนาห ุ โปราณา
           “สหสฺสเนตฺโต  เทวนฺิโท   ทพฺิพจกฺขุำ  วโิสธยิ
           ‘ปาปครห ี อยำ  ปาโล  อาชวีำ  ปรโิสธย’ิ
           สหสฺสเนตฺโต  เทวนฺิโท   ทพฺิพจกฺขุำ  วโิสธยิ
           ‘ธมฺมครโุก  อยำ  ปาโล  นิสนฺิโน  สาสเน  รโต’  (อติ)ิ”  อติ ิฯ 

 เตน เพราะเหตุนัน้  โปราณา อ.อาจารยผ์ูม้ใีนกาลก่อน ท.  อาห ุกลา่วแลว้  อิติ วา่ 
“สหสสฺเนตโฺต อ.ทา้วสหสัสเนตร  เทวินฺโท ผูเ้ป็นจอมแหง่
เทพ  ทิพพฺจกฺขุ ํทรงยงัจกัษุอนัเป็นทพิย ์ วิโสธยิ ใหห้มดจด
แลว้  อิติ วา่  ‘อย ํ ปาโล อ.พระเถระชือ่วา่ปาละน้ี  ปาปครหี  
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ผูต้เิตยีนซึง่คนชัว่โดยปกต ิ  อาชีว ํ ยงัอาชวีะ  ปริโสธยิ ให้
หมดจดรอบแลว้’  (อิติ) ดงัน้ี
สหสสฺเนตโฺต อ.ทา้วสหสัสเนตร  เทวินฺโท ผูเ้ป็นจอมแหง่เทพ  
ทิพพฺจกฺขุ ํ ทรงยงัจกัษุอนัเป็นทพิย ์  วิโสธยิ ใหห้มดจดแลว้   
อิติ วา่  ‘อย ํ ปาโล อ.พระเถระชือ่วา่ปาละน้ี  ธมมฺครโุก ผู้
หนกัในธรรม  รโต ยนิดแีลว้  สาสเน ในพระศาสนา  นิสินฺโน  

นัง่แลว้’ อิติ ดงัน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 เพราะเหตุนัน้ โบราณาจารยจ์งึกลา่ววา่
“ทา้วสหสัสเนตรผูเ้ป็นจอมเทพ ทรงชำาระทพิยจกัษุวา่ ‘พระ 
ปาละน้ีมปีกตติเิตยีนคนชัว่ ชำาระอาชวีะใหห้มดจดสิน้เชงิแลว้’
ทา้วสหสัสเนตรผูเ้ป็นจอมเทพ ทรงชำาระทพิยจกัษุวา่ ‘พระ 
ปาละน้ีเป็นผูห้นกัในธรรม นัง่ยนิดอียูแ่ลว้ในพระศาสนา’ ดงันี้”

 เตน เหตวตัถะ  โปราณา สทุธกตัตาใน อาหุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
“เทวนฺิโท วเิสสนะของ สหสฺสเนตฺโตๆ เหตุกตัตาใน วโิสธยิๆ  
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ทพฺิพจกฺขุำ การติกมัมะใน วโิสธย ิ 
‘ปาปครห ี กด็ ี  อยำ กด็ ี วเิสสนะของ ปาโลๆ เหตุกตัตาใน  
ปรโิสธยิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  อาชวีำ การติกมัมะใน 
ปรโิสธย’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วโิสธย,ิ
เทวนฺิโท วเิสสนะของ สหสฺสเนตฺโตๆ เหตุกตัตาใน วโิสธยิๆ  
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ทพฺิพจกฺขุำ การติกมัมะใน วโิสธย ิ 
‘ธมฺมครโุก กด็ ี  อยำ กด็ ี วเิสสนะของ ปาโลๆ สทุธกตัตาใน  
นิสนฺิโนๆ กติบทกตัตุวาจก  สาสเน วสิยาธาระใน รโตๆ วเิสสนะ 
ของ ปาโล’  อติศิพัท ์อาการะใน วโิสธย”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ุฯ

 …………………………………………………………………………………………….
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๖๐.  อถสฺส  เอตทโหส ิ “สจาหำ  เอวรปูสฺส  ปาปครหโิน  ธมฺมครกุสฺส  อยฺยสฺส  สนฺตกิำ  น  
คมสฺิสาม,ิ  มทฺุธา  เม  สตฺตธา  ผเลยฺย;  คมสฺิสาม ิ ตสฺส  สนฺตกินฺ”ต ิฯ 

 อถ  อสฺส  (สกฺกสฺส)  เอตำ  (จนฺิตนำ)  อโหส ิ  “สเจ  อหำ  เอวรปูสฺส  ปาปครหโิน  ธมฺมครกุสฺส   
อยฺยสฺส  สนฺตกิำ  น  คมสฺิสาม,ิ  มทฺุธา  เม  สตฺตธา  ผเลยฺย;  (อหำ)  คมสฺิสาม ิ ตสฺส  (ปาลตฺเถรสฺส)   
สนฺตกินฺ”ต ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  เอต ํ (จินฺตนํ) อ.ความดำารนิัน่  อิติ วา่  “สเจ ถา้วา่  อห ํอ.เรา  น  คมิสสฺามิ  

จกัไมไ่ป  สนฺติก ํสูส่ำานกั  อยยฺสสฺ ของพระคณุเจา้  ปาปครหิโน ผูต้เิตยีนซึง่คนชัว่
โดยปกต ิ  ธมมฺครกุสสฺ ผูห้นกัในธรรม  เอวรปูสสฺ ผูม้อียา่งน้ีเป็นรปูไซร,้  มทุธฺา 

อ.ศรีษะ  เม ของเรา  ผเลยยฺ พงึแตก  สตตฺธา โดยสว่นเจด็,  (อห)ํ อ.เรา  คมิสสฺามิ  

จกัไป  สนฺติก ํ สูส่ำานกั  ตสสฺ  (ปาลตเฺถรสสฺ) ของพระปาละผูเ้ถระนัน้”  อิติ ดงัน้ี  
อโหสิ ไดม้แีลว้  อสสฺ  (สกฺกสสฺ) แก่ทา้วสกักะนัน้ ฯ

 ทนีัน้ ทา้วสกักะนัน้ไดม้คีวามดำารนิัน่วา่ “ถา้เราจะไมไ่ปยงัสำานกัของพระคณุเจา้ผูม้ ี
ปกตติเิตยีนคนชัว่ ผูห้นกัในธรรม ผูม้สีภาพเชน่น้ี ศรีษะของเราพงึแตก ๗ เสีย่ง เรา
จะไปยงัสำานกัของพระปาลเถระ” ดงัน้ี

 อถ กาลสตัตม ี เอตำ วเิสสนะของ จนฺิตนำๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อสฺส วเิสสนะของ สกฺกสฺสๆ สมัปทานใน อโหส ิ “สเจ ปรกิปัปัตถะ  อหำ สทุธกตัตาใน 
คมสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวรปูสฺส กด็ ี ปาปครหโิน กด็ ี ธมฺมครกุสฺส กด็ ี 
วเิสสนะของ อยฺยสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คมสฺิสาม ิ  
นศพัท ์ปฏเิสธะใน คมสฺิสาม,ิ  มทฺุธา สทุธกตัตาใน ผเลยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก   
เม สามสีมัพนัธะใน มทฺุธา  สตฺตธา ตตยิาวเิสสนะใน ผเลยฺย,  อหำ สทุธกตัตาใน  
คมสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ ปาลตฺเถรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คมสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน เอตำ  จนฺิตนำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๑.  ตโต
           สหสฺสเนตฺโต เทวนฺิโท เทวรชฺชสริธีโร
           ตำขเณน  อาคนฺตฺวาน จกฺขปุาลำ  อุปาคม ิฯ
 อุปคนฺตฺวา  จ  ปน  เถรสฺส  อวทิเูร  ปทสทฺทำ  อกาส ิฯ 
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 ตโต ในลำาดบันัน้
สหสสฺเนตโฺต อ.ทา้วสหสัสเนตร  เทวินฺโท ผูเ้ป็นจอมแหง่เทพ  
เทวรชชฺสิรีธโร ผูท้รงไวซ้ึง่สริคิอืความเป็นแหง่พระราชาแหง่
เทพ  อาคนฺตวฺาน เสดจ็มาแลว้ ตขํเณน ในขณะนัน้  อปุาคมิ  
ไดเ้สดจ็เขา้ไปหาแลว้  จกฺขปุาล ํซึง่พระเถระชือ่วา่จกัขบุาลฯ

 จ  ปน กแ็ล  (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  อปุคนฺตวฺา ครัน้เสดจ็เขา้ไปหาแลว้  อกาสิ ไดก้ระทำา 

แลว้  ปทสททฺ ํซึง่เสยีงแหง่พระบาท  อวิทเูร ในทีไ่มไ่กล  เถรสสฺ แหง่พระเถระ ฯ

 ลำาดบันัน้ 
ทา้วสหสัสเนตรผูเ้ป็นเทพ ผูท้รงสริคิอืความเป็นพระราชา
แหง่เทวดา เสดจ็มาในขณะนัน้ แลว้เขา้ไปหาพระจกัขบุาล

 กแ็ล ครัน้เขา้ไปหาแลว้ ไดท้ำาเสยีงพระบาทในทีไ่มไ่กลจากพระเถระ

 ตโต กาลสตัตม ี 
เทวนฺิโท กด็ ี เทวรชฺชสริธีโร กด็ ีวเิสสนะของ สหสฺสเนตฺโตๆ  
สทุธกตัตาใน อุปาคมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำขเณน ตตยิา- 
กาลสตัตมใีน อาคนฺตฺวานๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปาคม ิ จกฺข-ุ
ปาลำ อวตุตกมัมะใน อุปาคม ิฯ

 จ  ปน นิปาตสมหูะ  สกฺโก สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุปคนฺตฺวา 
ลกัขณตัถะ  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน อวทิเูรๆ วสิยาธาระใน อกาส ิ ปทสทฺทำๆ  อวตุต-
กมัมะใน อกาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๒.   อถ  นำ  เถโร  ปจฺุฉ ิ “โก  เอโส”ต ิฯ

 อถ  นำ  (สกฺกำ)  เถโร  ปจฺุฉ ิ “โก  เอโส”ต ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เถโร อ.พระเถระ  ปจุฉิฺ ถามแลว้  นํ  (สกฺก)ํ ซึง่ทา้วสกักะนัน้  อิติ วา่  
“โก  เอโส อ.ใครนัน่”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระเถระถามทา้วสกักะนัน้วา่ “นัน่ใคร”

 อถ กาลสตัตม ี  เถโร สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
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สกฺกำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิ “เอโส วเิสสนะของ โกๆ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน 
ปจฺุฉ ิฯ  

 ............................................................................................................................... 
๑๖๓.  “อหำ  ภนฺเต  อทฺธโิก”ต ิฯ

 (สกฺโก)  “อหำ  ภนฺเต  อทฺธโิก  (อมฺห)ิ”  อติ ิ (อาห) ฯ 

 (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  อห ํอ.กระผม 
อทธิฺโก เป็นคนเดนิทางไกล  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทา้วสกักะกลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมเป็นคนเดนิทางไกลครบั”

 สกฺโก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ สุทธกตัตา
ใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อทฺธโิก วกิตกิตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน  
อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๔.   “กุห ึ ยาส ิ อุปาสกา”ต ิฯ

 (เถโร)  “(ตฺวำ)  กุห ึ (�าเน)  ยาส ิ อุปาสกา”ต ิ (ปจฺุฉิ) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “อปุาสก ดกู่อนอุบาสก  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
ยาสิ จะไป  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระถามวา่ “คณุโยมจะไปทีไ่หน อุบาสก”

 เถโร สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อุปาสก อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน 
ยาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน ยาส”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๕.  “สาวตฺถยิำ  ภนฺเต”ต ิฯ

 (สกฺโก)  “(อหำ)  สาวตฺถยิำ  (ยาม)ิ  ภนฺเต”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (อห)ํ 
อ.กระผม  (ยามิ) จะไป  สาวตถิฺย ํในเมอืงชือ่วา่สาวตัถ”ี  อิติ ดงัน้ี ฯ
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 ทา้วสกักะตรสัวา่ “จะไปเมอืงสาวตัถคีรบัทา่น”

 สกฺโก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ สุทธกตัตา
ใน ยามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สาวตฺถยิำ วสิยาธาระใน ยาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน  
อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๖๖.  “ยาห ิ อาวโุส”ต ิฯ

 (เถโร)  “(ตฺวำ)  ยาห ิ อาวโุส”ต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ  (ตวฺ)ํ 
อ.ทา่น  ยาหิ จงไป”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “เชญิไปเถดิทา่นผูม้อีาย”ุ

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  ตฺวำ สุทธกตัตาใน 
ยาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๖๗.  “อยฺโย  ปน  ภนฺเต  กุห ึ คมสฺิสต”ีต ิฯ

 (สกฺโก)  “อยฺโย  ปน  ภนฺเต  กุห ึ (�าเน)  คมสฺิสต”ีต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 

 (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  ปน ก ็ 
อยโฺย อ.พระคณุเจา้  คมิสสฺติ จกัไป  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทา้วสกักะตรสัถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ กพ็ระคณุเจา้จะไปทีไ่หนครบั”

 สกฺโก สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ปนศพัท ์วากยา- 
รมัภโชตกะ  อยฺโยๆ สทุธกตัตาใน คมสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ 
�าเนๆ วสิยาธาระใน คมสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ............................................................................................................................... 
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๑๖๘.  “อหมฺปิ  ตตฺเถว  คมสฺิสาม”ีต ิฯ

 (เถโร)  “อหมฺปิ  ตตฺถ  เอว  (สาวตฺถยิำ)  คมสฺิสาม”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อหมปิฺ แม ้ อ.อาตมา  คมิสสฺามิ  

จกัไป  ตตถฺ  เอว  (สาวตถิฺย)ํ ในเมอืงชือ่วา่สาวตัถนีัน้นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “แมอ้าตมากจ็ะไปในเมอืงสาวตัถ”ี

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อหำๆ  
สทุธกตัตาใน คมสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ  
วเิสสนะของ สาวตฺถยิำๆ  วสิยาธาระใน คมสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖๙.  “เตนห ิ เอกโต ว  คจฺฉาม  ภนฺเต”ต ิฯ

 (สกฺโก)  “(มยำ)  เตนห ิ เอกโต ว  คจฺฉาม  ภนฺเต”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  เตนหิ  

ถา้อยา่งนัน้  (มย)ํ อ.เรา ท.  คจฉฺาม จะไป  เอกโต ว โดยความเป็นอนัเดยีวกนัเทยีว”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทา้วสกักะตรสัวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ถา้อยา่งนัน้ พวกเราจะไปดว้ยกนันัน่แหละ”

 สกฺโก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เตนห ิอุยโยชนตัถะ   
มยำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั  
เอกโตๆ ตตยิาวเิสสนะใน คจฺฉาม”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๐.  “อหำ  อาวโุส  ทพฺุพโล,  มยา  สทฺธ ึ คจฺฉนฺตสฺส  ตว  ปป�ฺโจ  ภวสฺิสต”ีต ิฯ 

 (เถโร)  “อหำ  อาวโุส  ทพฺุพโล  (อมฺห)ิ,  มยา  สทฺธ ึ คจฺฉนฺตสฺส  ตว  ปป�ฺโจ  ภวสฺิสต”ีต ิ (อาห) ฯ 

(เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ อห ํอ.เรา 
ทพุพฺโล เป็นผูม้กีำาลงัอนัโทษประทษุรา้ยแลว้  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  ปป�โฺจ อ.ความ
เน่ินชา้  ภวิสสฺติ จกัม ี ตว แก่ทา่น  คจฉฺนฺตสสฺ ผูไ้ปอยู ่ สทธึฺ กบั  มยา ดว้ยเรา”  
อิติ ดงัน้ี ฯ
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 พระเถระกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุอาตมาเป็นผูท้รุพลภาพ ความเน่ินชา้จะมแีก่ทา่นผูไ้ป
พรอ้มกบัอาตมา”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตา
ใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ทพฺุพโลๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  ปป�ฺโจ สทุธกตัตา
ใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน 
คจฺฉนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ ตวๆ สมัปทานใน ภวสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๑.  “มยฺหำ  อจฺจายกิำ  นตฺถ;ิ  อหมฺปิ  อยฺเยน  สทฺธ ึ คจฺฉนฺโต  ทสส ุ ป�ฺุ�กริยิาวตฺถสู ุ เอกำ  

ลภสฺิสาม;ิ  เอกโต ว  คจฺฉาม  ภนฺเต”ต ิฯ

 (สกฺโก)  “มยฺหำ  อจฺจายกิำ  นตฺถ;ิ  อหมฺปิ  อยฺเยน  สทฺธ ึ คจฺฉนฺโต  ทสส ุ ป�ฺุ�กริยิาวตฺถสู ุ เอกำ  
(ป�ฺุ�กริยิาวตฺถุำ)  ลภสฺิสาม;ิ  (มยำ)  เอกโต ว  คจฺฉาม  ภนฺเต”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “อจจฺายิก ํอ.ความรบีรอ้น  มยหฺ ํแหง่
กระผม  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  อหมปิฺ แม ้อ.กระผม  คจฉฺนฺโต ไปอยู ่ สทธึฺ กบั  อยเฺยน 
ดว้ยพระคณุเจา้  ลภิสสฺามิ จกัได ้ ทสส ุ ป�ฺุ�กิริยาวตถฺสู ุ เอก ํ (ป�ฺุ�กิริยาวตถฺุ)ํ 
ซึง่- ในบุญกริยิาวตัถุ ท. สบิหนา -บุญกริยิาวตัถุ อยา่งหน่ึง,  ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  
(มย)ํ อ.เรา ท.  คจฉฺาม จะไป  เอกโต ว โดยความเป็นอนัเดยีวกนัเทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทา้วสกักะตรสัวา่ “กระผมไมม่คีวามรบีรอ้น แมก้ระผมไปพรอ้มกบัพระคณุเจา้จะได้
บุญกริยิาวตัถุอยา่งหน่ึงในบรรดาบุญกริยิาวตัถุ ๑๐ ประการ, ทา่นผูเ้จรญิ พวกเราจะ
ไปดว้ยกนัเลย”

 สกฺโก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อจฺจายกิำ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  
กริยิาบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน อจฺจายกิำ,  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้
กบั อหำๆ  สทุธกตัตาใน ลภสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อยฺเยน สหตัถตตยิาเขา้
กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คจฺฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ อหำ  ทสส ุ วเิสสนะของ  
ป�ฺุ�กริยิาวตฺถสูุๆ  นิทธารณะใน เอกำ  ป�ฺุ�กริยิาวตฺถุำ  เอกำ วเิสสนะของ ป�ฺุ�กริยิา-
วตฺถุำๆ  นิทธารณยีะและอวตุตกมัมะใน ลภสฺิสาม,ิ  ภนฺเต อาลปนะ  มยำ สทุธกตัตาใน 
คจฺฉามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เอกโตๆ ตตยิาวเิสสนะ
ใน คจฺฉาม”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
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๑๗๒.  เถโร  “เอโส  สปปฺรุโิส  ภวสฺิสต”ีต ิ จนฺิเตตฺวา  “เตนห ิ ยฏฺ�ิโกฏ ึ คณฺห  อุปาสกา”ต ิ    
อาห ฯ

 เถโร  “เอโส  (ปรุโิส)  สปปฺรุโิส  ภวสฺิสต”ีต ิ จนฺิเตตฺวา  “เตนห ิ (ตฺวำ)  ยฏฺ�ิโกฏ ึ คณฺห  อุปาสก”  
อติ ิ อาห ฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ วา่  “เอโส  (ปริุโส) อ.บุรษุนัน่  สปปฺริุโส 
เป็นสตับุรษุ  ภวิสสฺติ จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อปุาสก ดกู่อน
อุบาสก  เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  คณฺห จงจบั  ยฏฺ�ิโกฏึ ซึง่ปลายแหง่ไม้
เทา้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระคดิวา่ “บุรษุนัน่จกัเป็นสตับุรษุ” จงึกลา่ววา่ “อุบาสก ถา้อยา่งนัน้ เชญิจบัที่
ปลายไมเ้ทา้เถดิ”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เอโส วเิสสนะของ ปรุโิสๆ สทุธกตัตา 

ใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สปปฺรุโิส วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “อุปาสก อาลปนะ  เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตฺวำ 
สทุธกตัตาใน คณฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยฏฺ�ิโกฏ ึอวตุตกมัมะใน คณฺห”  อติศิพัท ์
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๓.  สกฺโก  ตถา  กตฺวา  ปถว ึ สงฺขปินฺโต  สายณฺหสมเย  เชตวนำ  สมฺปาเปส ิฯ

 สกฺโก  ตถา  กตฺวา  ปถว ึ สงฺขปินฺโต  (เถรำ)  สายณฺหสมเย  เชตวนำ  สมฺปาเปส ิฯ 

 สกฺโก อ.ทา้วสกักะ  กตวฺา กระทำาแลว้  ตถา เหมอืนอยา่งนัน้  สงฺขิปนฺโต ทรงยน่อยู ่
ปถวึ ซึง่แผน่ดนิ  (เถร)ํ ทรงยงัพระเถระ  สมปฺาเปสิ ใหถ้งึพรอ้มแลว้  เชตวนํ ซึง่พระ
เชตวนั  สายณฺหสมเย ในสมยัเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่วนั ฯ

 ทา้วสกักะกระทำาเหมอืนอยา่งนัน้ ทรงยน่แผน่ดนิ ชว่ยใหพ้ระเถระถงึพระเชตวนัใน
เวลาเยน็

 สกฺโก เหตุกตัตาใน สมฺปาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ตถา กริยิาวเิสสนะใน  
กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สงฺขปินฺโต  ปถว ึ อวตุตกมัมะใน สงฺขปินฺโตๆ อพัภนัตร-
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กริยิาของ สกฺโก  เถรำ การติกมัมะใน สมฺปาเปส ิ สายณฺหสมเย กาลสตัตมใีน สมฺปาเปส ิ  
เชตวนำ สมัปาปณุยีกมัมะใน สมฺปาเปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๔.  เถโร  สงฺขปณวาทสิทฺเท  สตฺุวา  “กตฺเถโส  สทฺโท”ต ิ ปจฺุฉ ิฯ

 เถโร  สงฺขปณวาทสิทฺเท  สตฺุวา  “กตฺถ  (�าเน)  เอโส  สทฺโท  (สทฺโท  โหต)ิ”  อติ ิ ปจฺุฉิ ฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  สตุวฺา ฟังแลว้  สงฺขปณวาทิสทเฺท ซึง่เสยีงแหง่ดนตรมีสีงัขแ์ละ
บณัเฑาะวเ์ป็นตน้ ท.  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “เอโส  สทโฺท อ.เสยีงนัน่  (สทโฺท) เป็น
เสยีง  กตถฺ  (�าเน) ในทีไ่หน  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระไดย้นิเสยีงดนตรมีสีงัขแ์ละกองบณัเฑาะวเ์ป็นตน้ จงึถามวา่ “นัน่เป็นเสยีง
ทีไ่หนกนั”

 เถโร สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวจก  สงฺขปณวาทสิทฺเท อวตุตกมัมะใน
สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  “เอโส วเิสสนะของ สทฺโทๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  กตฺถ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน สทฺโทๆ วกิตกิตัตาใน 
โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๕.   “สาวตฺถยิำ  ภนฺเต”ต ิฯ

 (สกฺโก)  “(เอโส  สทฺโท)  สาวตฺถยิำ  (สทฺโท  โหต)ิ  ภนฺเต”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (เอโส   
สทโฺท) อ.เสยีงนัน่  (สทโฺท) เป็นเสยีง  สาวตถิฺย ํในเมอืงชือ่วา่สาวตัถ ี (โหติ) ยอ่ม
เป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทา้วสกักะตรสัวา่ “เมอืงสาวตัถคีรบัทา่น”

 สกฺโก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  เอโส วเิสสนะของ 
สทฺโทๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สาวตฺถยิำ วสิยาธาระใน สทฺโทๆ 
วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๗๖.  “มยำ  คมนกาเล  จเิรน  คมมฺิหา”ต ิฯ

 (เถโร)  “มยำ  คมนกาเล  จเิรน  (กาเลน)  คมมฺิหา”ต ิ (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “มย ํอ.เรา ท.  คมิมหฺา ไปแลว้  จิเรน    
(กาเลน) โดยกาลนาน  คมนกาเล ในกาลเป็นทีไ่ป”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระเถระกลา่ววา่ “เวลาไป พวกเราไปโดยกาลนาน”

 เถโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “มยำ สทุธกตัตาใน คมมฺิหาๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  คมนกาเล กาลสตัตมใีน คมมฺิหา  จเิรน วเิสสนะของ กาเลนๆ ตตยิา- 
วเิสสนะใน คมมฺิหา”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ............................................................................................................................... 
๑๗๗. “อหำ  อุชกุมคฺคำ  ชานาม ิ ภนฺเต”ต ิฯ

 (สกฺโก)  “อหำ  อุชกุมคฺคำ  ชานาม ิ ภนฺเต”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  อห ํอ.กระผม  
ชานามิ ยอ่มรู ้ อชุกุมคคฺ ํซึง่หนทางตรง”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทา้วสกักะตรสัวา่ “กระผมรูท้างตรงครบัทา่น”

 สกฺโก สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ สุทธกตัตาใน 
ชานามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุชกุมคฺคำ อวตุตกมัมะใน ชานาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาห ฯ

 ............................................................................................................................... 
๑๗๘. ตสฺม ึ ขเณ  เถโร  “นายำ  มนุสฺโส,  เทวตา  ภวสฺิสต”ีต ิ สลฺลกฺเขส ิฯ

 ตสฺม ึ ขเณ  เถโร  “น  อยำ  (ปรุโิส)  มนุสฺโส  (โหต)ิ,  (อยำ  ปรุโิส)  เทวตา  ภวสฺิสต”ีต ิ สลฺลกฺเขส ิฯ 

ตสมึฺ  ขเณ ในขณะนัน้  เถโร อ.พระเถระ  สลฺลกฺเขสิ กำาหนดแลว้  อิติ วา่  “อย ํ  
(ปริุโส) อ.บุรษุน้ี  มนุสโฺส เป็นมนุษย ์  (โหติ) ยอ่มเป็น  น หามไิด,้  (อย ํ  ปริุโส) 
อ.บุรษุน้ี  เทวตา เป็นเทวดา  ภวิสสฺติ จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ในขณะนัน้ พระเถระกำาหนดไดว้า่ “ผูน้ี้ มใิชม่นุษย ์จกัเป็นเทวดา”
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 ตสฺม ึ วเิสสนะของ ขเณๆ กาลสตัตมใีน สลฺลกฺเขส ิ  เถโร สทุธกตัตาใน สลฺลกฺเขสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อยำ วเิสสนะของ ปรุโิสๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  มนุสฺโส วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อยำ วเิสสนะของ ปรุโิสๆ 
สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทวตา วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต”ิ  อติิ
ศพัท ์อาการะใน สลฺลกฺเขส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๗๙.  (เตนาห ุ โปราณา)    
  สหสฺสเนตฺโต  เทวนฺิโท  เทวรชฺชสริธีโร;
           สงฺขปิิตฺวาน  ตำ  มคฺคำ  ขปิปํฺ  สาวตฺถมิาคม ิฯ 

 เตน เพราะเหตุนัน้  โปราณา อ.อาจารยผ์ูม้ใีนกาลก่อน ท.  อาห ุกลา่วแลว้  อิติ วา่ 
“สหสสฺเนตโฺต อ.ทา้วสหสัสเนตร  เทวินฺโท ผูเ้ป็นจอมแหง่
เทพ  เทวรชชฺสิรีธโร ผูท้รงไวซ้ึง่สริคิอืเป็นแหง่พระราชา 

แหง่เทพ  สงฺขิปิตวฺาน ทรงยน่แลว้  ต ํ มคคฺ ํซึง่หนทางนัน้  
อาคมิ เสดจ็มาแลว้  สาวตถึฺ สูเ่มอืงสาวตัถ ี  ขิปปํฺ พลนั”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 เพราะเหตุนัน้ โบราณาจารยท์ัง้หลายจงึกลา่ววา่
“ทา้วสหสัสเนตรผูเ้ป็นจอมเทพ ผูท้รงสริคิอืความเป็นพระ
ราชาแหง่เทวดา ทรงยน่หนทางนัน้ แลว้มาถงึเมอืงสาวตัถี
โดยพลนั”

 เตน เหตวตัถะ  โปราณา สทุธกตัตาใน อาห ุอาขยาตบทกตัตุวาจก  

“เทวนฺิโท กด็ ี เทวรชฺชสริธีโร กด็ ีวเิสสนะของ สหสฺสเนตฺโตๆ  
สทุธกตัตาใน อาคมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สงฺขปิิตฺวาน  
ปพุพกาลกริยิาใน อาคม ิ ตำ วเิสสนะของ มคฺคำๆ  อวตุตกมัมะใน 
สงฺขปิิตฺวาน  ขปิปํฺ กริยิาวเิสสนะใน อาคม ิ สาวตฺถ ึสมัปาปณุยี- 
กมัมะใน อาคม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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 ๑๘๐.  โส  เถรสฺเสวตฺถาย  กนิฏฺ�กุฏุมฺพเิกน  การติำ  ปณฺณสาลำ  เนตฺวา  ผลเก  นิสทีาเปตฺวา    
ปิยสหายวณฺเณน  ตสฺส  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  “สมฺม  ปาลา”ต ิ ปกฺโกส ิฯ 

 โส  (สกฺโก)  เถรสฺส  เอว  อตฺถาย  กนิฏฺ�กุฏุมฺพเิกน  การติำ  ปณฺณสาลำ  เนตฺวา  (เถรำ)  ผลเก  
 

นิสทีาเปตฺวา  ปิยสหายวณฺเณน  ตสฺส  (กุฏุมฺพกิสฺส)  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  “สมฺม  ปาลา”ต ิ  
ปกฺโกส ิฯ

 โส  (สกฺโก) อ.ทา้วสกักะนัน้  เนตวฺา ทรงนำาไปแลว้  ปณฺณสาล ํ สูบ่รรณศาลา   
กนิฏฺ�กฏุุมพิฺเกน  การิต ํอนั- อนักุฎุมพผีูเ้ป็นน้องชาย -ใหส้รา้งแลว้  อตถฺาย เพือ่
ประโยชน์  เถรสสฺ  เอว แก่พระเถระนัน่เทยีว  (เถร)ํ ยงัพระเถระ  นิสีทาเปตวฺา 

ใหน้ัง่แลว้  ผลเก บนแผน่กระดาน  คนฺตวฺา เสดจ็ไปแลว้  สนฺติก ํ สูส่ำานกั  ตสสฺ  
(กฏุุมพิฺกสสฺ) ของกุฎุมพนีัน้  ปิยสหายวณฺเณน ดว้ยเพศแหง่สหายผูเ้ป็นทีร่กั   
ปกฺโกสิ ทรงรอ้งเรยีกแลว้  อิติ วา่  “ปาล แน่ะปาละ  สมมฺ ผูม้ธุีระอนัเสมอ”  อิติ  
ดงัน้ี ฯ

 ทา้วสกักะนัน้ทรงนำาไปสู่บรรณศาลาทีกุ่ฎุมพผีูเ้ป็นน้องชายใหส้รา้งไวเ้พื่อประโยชน์
แก่พระเถระนัน่แหละ นิมนตพ์ระเถระใหน้ัง่บนแผน่กระดาน เสดจ็ไปยงัสำานกัของ
กุฎุมพนีัน้ดว้ยการแปลงเพศเป็นเพือ่นรกั ทรงรอ้งเรยีกวา่ “แน่ะปาละผูส้หาย”

 โส วเิสสนะของ สกฺโกๆ สทุธกตัตาใน ปกฺโกสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั เถรสฺสๆ สมัปทานใน อตฺถายๆ สมัปทานใน การติำ  กนิฏฺ�กุฏุมฺพเิกน 

 

อนภหิติกตัตาใน การติำๆ  วเิสสนะของ ปณฺณสาลำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน เนตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน นิสทีาเปตฺวา  เถรำ การติกมัมะใน นิสทีาเปตฺวา  ผลเก อุปสเิลสกิา- 
ธาระใน นิสทีาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  ปิยสหายวณฺเณน กรณะใน  
คนฺตฺวา  ตสฺส วเิสสนะของ กุฏุมฺพกิสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน  
คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺโกส ิ  “สมฺม วเิสสนะของ ปาลๆ อาลปนะ”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน ปกฺโกส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๘๑.  “ก ึ สมฺมา”ต ิ

 (โส  กุฏุมฺพโิก)  “ก ึ สมฺมา”ต ิ (อาห) ฯ 
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 (โส  กฏุุมพิฺโก) อ.กุฎุมพนีัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “สมมฺ แน่ะสหาย  กึ อ.อะไร?”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 กุฎุมพนีัน้กลา่ววา่ “แน่ะเพือ่น มอีะไรหรอื?”

 โส วเิสสนะของ กุฏุมฺพโิกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สมฺม อาลปนะ  
ก ึปจุฉนตัถะ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................  
๑๘๒.  “เถรสฺส  อาคตภาวำ  ชานาส”ีต ิฯ

 (โส  สกฺโก)  “(ตฺวำ)  เถรสฺส  อาคตภาวำ  ชานาส”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (โส  สกฺโก) อ.ทา้วสกักะ  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ชานาสิ ยอ่มรู ้  
เถรสสฺ  อาคตภาว ํซึง่ความที-่ แหง่พระเถระ- เป็นผูม้าแลว้หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทา้วสกักะนัน้ตรสัวา่ “คณุรูไ้หมวา่พระเถระมาแลว้?”

 โส วเิสสนะของ สกฺโกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตฺวำ สทุธกตัตา
ใน ชานาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรสฺส ภาวาทสิมัพนัธะใน อาคตภาวำๆ  อวตุต-
กมัมะใน ชานาส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
๑๘๓.  “น  ชานาม,ิ  ก ึ ปน  เถโร  อาคโต”ต ิฯ 

 (โส  กุฏุมฺพโิก)  “(อหำ)  น  ชานาม,ิ  ก ึ ปน  เถโร  อาคโต”ต ิ (อาห) ฯ  

 (โส  กฏุุมพิฺโก)  อ.กุฎุมพนีัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.เรา  น  ชานามิ 

ยอ่มไมรู่,้  ปน ก ็ เถโร อ.พระเถระ  อาคโต มาแลว้  กึ หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 กุฎุมพนีัน้กลา่ววา่ “ไมรู่,้ กพ็ระเถระมาแลว้หรอื?”

 โส วเิสสนะของ กุฏุมฺพโิกๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตา 

ใน ชานามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานาม,ิ  ปนศพัท ์วากยา- 
รมัภโชตกะ  เถโร สทุธกตัตาใน อาคโตๆ กติบทกตัตุวาจก  กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ”  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๘๔.  “อาม  สมฺม,  อทิานาหำ  วหิารำ  คนฺตฺวา  เถรำ  ตยา  การติปณฺณสาลายำ  นิสนฺินกำ   
ทสฺิวา  อาคโตมฺห”ีต ิ วตฺวา  ปกฺกาม ิฯ

 (โส  สกฺโก)  “อาม  สมฺม  (เอวำ),  อทิานิ  อหำ  วหิารำ  คนฺตฺวา  เถรำ  ตยา  การติปณฺณสาลายำ   
นิสนฺินกำ  ทสฺิวา  อาคโต  อมฺห”ีต ิ วตฺวา  ปกฺกาม ิฯ 

 (โส  สกฺโก) อ.ทา้วสกักะนัน้  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “สมมฺ แน่ะสหาย  อาม เออ 
(เอว)ํ อ.อยา่งนัน้,  อิทานิ ในกาลน้ี  อห ํ อ.เรา  คนฺตวฺา ไปแลว้  วิหาร ํ สูว่หิาร   
ทิสวฺา เหน็แลว้  เถร ํซึง่พระเถระ  นิสินฺนก ํผูน้ัง่แลว้  ตยา  การิตปณฺณสาลาย ํใน
บรรณศาลา อนัทา่น ใหส้รา้งแลว้  อาคโต เป็นผูม้าแลว้  อมหิฺ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  
ปกฺกามิ หลกีไปแลว้ ฯ

 ทา้วสกักะนัน้กลา่ววา่ “แน่ะเพือ่น ออื บดัน้ีเราไปวดั เหน็พระเถระนัง่อยูท่ีบ่รรณศาลา
ทีค่ณุใหส้รา้งไว ้มาแลว้”

 โส วเิสสนะของ สกฺโกๆ สทุธกตัตาใน ปกฺกามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สมฺม อาลปนะ  
อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ,  อทิานิ กาลสตัตม ี อหำ สทุธกตัตาใน 
อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ทสฺิวา  เถรำ อวตุตกมัมะใน ทสฺิวา  ตยา อนภหิติกตัตาใน การติ-  การติปณฺณสาลายำ 
วสิยาธาระใน นิสนฺินกำๆ  วเิสสนะของ เถรำ  ทสฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน อาคโตๆ วกิต-ิ 
กตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺกาม ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘๕.  กุฏุมฺพโิกปิ  วหิารำ  คนฺตฺวา  เถรำ  ทสฺิวา  ปาทมเูล  ปวฏฺเฏนฺโต  โรทตฺิวา  “อทิำ  ทสฺิวา  

อหำ  ภนฺเต  ตุมฺหากำ  ปพฺพชตุิำ  นาทาสนฺิ”ตอิาทนิี  วตฺวา  เทฺว  ทาสทารเก  ภุชสฺิเส  
กตฺวา  เถรสฺส  สนฺตเิก  ปพฺพาเชตฺวา  “อนฺโตคามโต  ยาคภุตฺตาทนิี  อาหรตฺิวา  เถรำ  
อุปฏฺ�หถา”ต ิ ปฏปิาเทส ิฯ 

 กุฏุมฺพโิกปิ  วหิารำ  คนฺตฺวา  เถรำ  ทสฺิวา  ปาทมเูล  ปวฏฺเฏนฺโต  โรทตฺิวา  “อทิำ  (การณำ)  ทสฺิวา  
อหำ  ภนฺเต  ตุมฺหากำ  ปพฺพชตุิำ  น  อทาส”ึ  อติอิาทนิี  (วจนานิ)  วตฺวา  เทฺว  ทาสทารเก  ภุชสฺิเส  
กตฺวา  เถรสฺส  สนฺตเิก  ปพฺพาเชตฺวา  “(ตุมฺเห)  อนฺโตคามโต  ยาคภุตฺตาทนิี  (วตฺถนิู)  อาหรตฺิวา  
เถรำ  อุปฏฺ�หถา”ต ิ (วตฺวา  สามเณเร)  ปฏปิาเทส ิฯ
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 กฏุุมพิฺโกปิ แม ้อ.กุฎุมพ ี คนฺตวฺา ไปแลว้  วิหาร ํสูว่หิาร  ทิสวฺา เหน็แลว้  เถร ํซึง่
พระเถระ  ปวฏฺเฏนฺโต  โรทิตวฺา รอ้งไหก้ลิง้เกลอืกอยูแ่ลว้  ปาทมเูล ณ ทีใ่กลแ้หง่
เทา้  วตวฺา กลา่วแลว้  (วจนานิ) ซึง่คำา ท.  อิติอาทีนิ มคีำาวา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผู้
เจรญิ  อห ํอ.กระผม  ทิสวฺา เหน็แลว้  อิท ํ (การณํ) ซึง่เหตุน้ี  น  อทาสึ ไมไ่ดใ้หแ้ลว้  
ปพพฺชิตุ ํเพือ่อนับวช  ตมุหฺาก ํแก่ทา่น”  อิติอาทีนิ ดงัน้ีเป็นตน้  กตวฺา กระทำาแลว้  
ทาสทารเก ซึง่เดก็ผูเ้ป็นทาส ท.  เทวฺ สอง  ภชิุสเฺส ใหเ้ป็นไท  ปพพฺาเชตวฺา ใหบ้วช
แลว้  สนฺติเก ในสำานกั  เถรสสฺ ของพระเถระ  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตมุเฺห) 
อ.เธอ ท.  อาหริตวฺา นำามาแลว้  (วตถฺนิู) ซึง่วตัถุ ท.  ยาคภุตตฺาทีนิ มขีา้วยาคแูละ
ภตัรเป็นตน้  อนฺโตคามโต จากภายในแหง่หมูบ่า้น  อปุฏฺ�หถ จงอุปัฏ�าก  เถร ํซึง่
พระเถระ”  อิติ ดงัน้ี  (สามเณเร) ยงัสามเณร ท.  ปฏิปาเทสิ ใหถ้งึเฉพาะแลว้ ฯ

 แมกุ้ฎุมพไีปยงัวหิาร เหน็พระเถระ แลว้รอ้งไหก้ลิง้เกลอืกทีใ่กลเ้ทา้กลา่วคำาเป็นตน้วา่ 
“ทา่นครบั ผมเหน็เหตุน้ีแหละจงึไมใ่หท้า่นบวช” ทำาเดก็ทาส ๒ คนใหเ้ป็นไท แลว้ให้
บวชในสำานกัของพระเถระ กลา่ววา่ “เธอทัง้หลายนำาวตัถุมขีา้วตม้และขา้วสวยเป็นตน้
มาจากภายในหมูบ่า้น จงอุปัฏฐากพระเถระ” แลว้มอบสามเณรให้

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั กุฏุมฺพโิกๆ เหตุกตัตาใน ปฏปิาเทสิๆ  อาขยาตบทเหตุ
กตัตุวาจก  วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ทสฺิวา  เถรำ อวตุต-
กมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวฏฺเฏนฺโต  ปาทมเูล วสิยาธาระใน ปวฏฺเฏนฺโตๆ 

 

อพัภนัตรกริยิาของ กุฏุมฺพโิก  โรทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  อหำ 
สทุธกตัตาใน อทาสึๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อทิำ วเิสสนะของ การณำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทาส ึ ตุมฺหากำ สมัปทานใน อทาส ึ ปพฺพชตุิำ ตุมตัถ-
สมัปทานใน อทาส ึ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน อทาส”ึ  อติศิพัท ์ สรปูะใน อาทนิี  วจนานิ   
อาทนิี วเิสสนะของ วจนานิๆ อวตุตกมัมะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  เทฺว 
วเิสสนะของ ทาสทารเกๆ อวตุตกมัมะใน กตฺวา  ภุชสฺิเส วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปพฺพาเชตฺวา  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน สนฺตเิกๆ วสิยาธาระใน  
ปพฺพาเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏปิาเทส ิ  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อุปฏฺ�หถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อนฺโตคามโต อปาทานใน อาหรตฺิวา  ยาคภุตฺตาทนิี วเิสสนะ
ของ วตฺถนิูๆ อวตุตกมัมะใน อาหรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปฏฺ�หถ  เถรำ อวตุต- 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑142 [๑.ยมก

กมัมะใน อุปฏฺ�หถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏปิาเทส ิ  
สามเณเร การติกมัมะใน ปฏปิาเทส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................  
 ๑๘๖.  สามเณรา  วตฺตปฏวิตฺตำ  กตฺวา  เถรำ  อุปฏฺ�หสึ.ุ 

 สามเณรา อ.สามเณร ท.  กตวฺา กระทำาแลว้  วตตฺปฏิวตตฺ ํซึง่วตัรน้อยและวตัรใหญ่
อปุฏฺ�หึส ุอุปัฏ�ากแลว้  เถร ํซึง่พระเถระ ฯ

 พวกสามเณรพากนัทำาวตัรน้อยใหญ่อุปัฏฐากพระเถระ

 สามเณรา สทุธกตัตาใน อุปฏฺ�หสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วตฺตปฏวิตฺตำ อวตุตกมัมะ
ใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปฏฺ�หสึ ุ เถรำ อวตุตกมัมะใน อุปฏฺ�หสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๘๗.  อเถกทวิสำ  ทสิาวาสโิน  ภกฺิข ู “สตฺถารำ  ปสฺสสฺิสามา”ต ิ เชตวนำ  อาคนฺตฺวา  สตฺถารำ  

วนฺทตฺิวา  อสตีมิหาเถเร  ทสฺิวา  วหิารจารกิำ  จรนฺตา  จกฺขปุาลตฺเถรสฺส  วสนฏฺ�านำ  
ปตฺวา  “อทิมฺปิ  ปสฺสสฺิสามา”ต ิ สายำ  ตทภมิขุา  อเหสุำ ฯ

 อถ  เอกทวิสำ  ทสิาวาสโิน  ภกฺิข ู “(มยำ)  สตฺถารำ  ปสฺสสฺิสามา”ต ิ (จนฺิเตตฺวา)  เชตวนำ  อาคนฺตฺวา    
สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  อสตีมิหาเถเร  ทสฺิวา  วหิารจารกิำ  จรนฺตา  จกฺขปุาลตฺเถรสฺส  วสนฏฺ�านำ   
ปตฺวา  “(มยำ)  อทิมฺปิ  (�านำ)  ปสฺสสฺิสามา”ต ิ (จนฺิเตตฺวา)  สายำ  ตทภมิขุา  อเหสุำ ฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เอกทิวส ํในวนัหน่ึง  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ทิสาวาสิโน ผูอ้ยูใ่นทศิโดยปกต ิ
(จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “(มย)ํ อ.เรา ท.  ปสสิฺสสฺาม จกัเฝ้า  สตถฺาร ํซึง่พระ
ศาสดา”  อิติ ดงัน้ี  อาคนฺตวฺา มาแลว้  เชตวนํ สูพ่ระวหิารชือ่วา่เชตวนั  วนฺทิตวฺา  
ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  ทิสวฺา เยีย่มแลว้  อสีติมหาเถเร ซึง่พระ
มหาเถระแปดสบิ ท.  จรนฺตา เทีย่วไปอยู ่  วิหารจาริก ํ สูท่ ีเ่ป็นทีเ่ทีย่วไปในวหิาร   
ปตวฺา ถงึแลว้  วสนฏฺ�านํ  ซึง่ทีเ่ป็นทีอ่ยู ่ จกฺขปุาลตเฺถรสสฺ ของพระเถระชือ่วา่จกัข-ุ
บาล  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “(มย)ํ อ.เรา ท.  ปสสิฺสสฺาม จกัด ู อิทมปิฺ  (�านํ)  
ซึง่ทีแ่มน้ี้”  อิติ ดงัน้ี  ตทภิมขุา เป็นผูม้หีน้าเฉพาะต่อทีน่ัน้  สาย ํในเวลาเยน็  อเหสุ ํ 
ไดเ้ป็นแลว้ ฯ
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 ครัน้ภายหลงั ณ วนัหน่ึง พวกภกิษุผูอ้ยูต่่างทศิเป็นปกต ิ คดิวา่ “พวกเราจะเฝ้าพระ
ศาสดา” จงึพากนัมาพระเชตวนั ถวายบงัคมพระศาสดา แลว้เยีย่มเยอืนพระมหาเถระ 
๘๐ รปู เทีย่วจารกิไปในวหิาร ถงึทีอ่ยูข่องพระจกัขบุาลเถระ คดิวา่ “จกัดสูถานทีแ่มน้ี้” 
ไดเ้ป็นผูม้หีน้าตรงต่อทีน่ัน้ในเวลาเยน็

 อถ กาลสตัตม ี เอกทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน อเหสุำ  ทสิาวาสโิน วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  
สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “มยำ สทุธกตัตาใน ปสฺสสฺิสามๆ อาขยาต
บทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ปสฺสสฺิสาม”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อาคนฺตฺวา  เชตวนำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน วนฺทตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ทสฺิวา   
อสตีมิหาเถเร อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จรนฺตา  วหิารจารกิำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน จรนฺตาๆ อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข ู  จกฺขปุาลตฺเถรสฺส สาม-ี 
สมัพนัธะใน วสนฏฺ�านำๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  
“มยำ สทุธกตัตาใน ปสฺสสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั 
อทิำๆ  วเิสสนะของ �านำๆ อวตุตกมัมะใน ปสฺสสฺิสาม”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อเหสุำ  สายำ กาลสตัตมใีน  ตทภมิขุาๆ วกิตกิตัตาใน อเหสุำ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ............................................................................................................................... 
๑๘๘.  ตสฺม ึ ขเณ  มหาเมโฆ  อุฏฺ�ห ิฯ 

 ตสมึฺ  ขเณ ในขณะนัน้  มหาเมโฆ อ.เมฆใหญ่  อฏฺุ�หิ ตัง้ขึน้แลว้ ฯ

 ในขณะนัน้ เมฆใหญ่ กต็ัง้ขึน้

 ตสฺม ึ วเิสสนะของ ขเณๆ กาลสตัตมใีน อุฏฺ�ห ิ  มหาเมโฆ สทุธกตัตาใน อุฏฺ�หิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๘๙.  เต  “อทิานิ  สาย�ฺจ,  เมโฆ  จ  อุฏฺ�ิโต,  ปาโตว  อาคนฺตฺวา  ปสฺสสฺิสามา”ต ิ  
นิวตฺตสึ ุฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  “อทิานิ  สายำ  จ  (ชาโต),  เมโฆ  จ  อุฏฺ�ิโต,  (มยำ)  ปาโตว  อาคนฺตฺวา  ปสฺสสฺิสามา”ต ิ 
(จนฺิเตตฺวา)  นิวตฺตสึ ุฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่ “อิทานิ อ.กาลน้ี  สาย ํ
เป็นเวลาเยน็  (ชาโต) เกดิแลว้  จ ดว้ย,  เมโฆ อ.เมฆ  อฏฺุ�ิโต ตัง้ขึน้แลว้  จ ดว้ย,  
(มย)ํ อ.เรา ท.  อาคนฺตวฺา มาแลว้  ปาโตว แต่เชา้เทยีว  ปสสิฺสสฺาม จกัด”ู  อิติ ดงัน้ี  
นิวตตึฺส ุกลบัแลว้ ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้คดิวา่ “บดัน้ี เป็นเวลาเยน็มากแลว้ เมฆฝนกต็ัง้เคา้ พวกเรามาแต่
เชา้ตรู ่แลว้คอ่ยดกูนั” แลว้กพ็ากนักลบั

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน นิวตฺตสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อทิานิ  
สตัตมปัีจจตัตะใน ชาโตๆ กติบทกตัตุวาจก  สายำ วกิตกิตัตาใน ชาโต  จ สองศพัท ์
วากยสมจุจยตัถะเขา้กบั อทิานิ  สายำ และ เมโฆ  อุฏฺ�ิโต,  เมโฆ สทุธกตัตาใน  
อุฏฺ�ิโตๆ กติบทกตัตุวาจก,  มยำ สทุธกตัตาใน ปสฺสสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก   
เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ปาโตๆ กาลสตัตมใีน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
ปสฺสสฺิสาม”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิวตฺตสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙๐.  เทโว  ป�มยาเม  วสฺสตฺิวา   มชฺฌมิยาเม  วคิโต ฯ 

 เทโว อ.ฝน  วสสิฺตวฺา ตกแลว้  ป�มยาเม ในยามทีห่น่ึง  วิคโต ไปปราศแลว้   
มชฌิฺมยาเม ในยามอนัมใีนทา่มกลาง ฯ

 ฝนตกในปฐมยาม หยดุตกในมชัฌมิยาม

 เทโว สทุธกตัตาใน วคิโตๆ กติบทกตัตุวาจก  ป�มยาเม กาลสตัตมใีน วสฺสตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน วคิโต  มชฺฌมิยาเม กาลสตัตมใีน วคิโต ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๙๑.  เถโร  อารทฺธวริโิย  อาจณฺิณจงฺกมโน;  ตสฺมา  ปจฺฉมิยาเม  จงฺกมนำ  โอตร ิฯ

 เถโร  อารทฺธวริโิย  อาจณฺิณจงฺกมโน  (โหต)ิ;  ตสฺมา  (เถโร)  ปจฺฉิมยาเม  จงฺกมนำ  โอตร ิฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  อารทธฺวิริโย  เป็นผูม้คีวามเพยีรอนัปรารภแลว้  อาจิณฺณ- 
จงฺกมโน เป็นผูม้จีงกรมเป็นอาจณิ  (โหติ) ยอ่มเป็น,  ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  (เถโร)  
อ.พระเถระ  โอตริ ขา้มลงแลว้  จงฺกมนํ สูท่ีเ่ป็นทีจ่งกรม  ปจฉิฺมยาเม ในยาม 

อนัมใีนทีส่ดุ ฯ

 พระเถระเป็นผูป้รารภความเพยีร มกีารเดนิจงกรมเป็นอาจณิ ฉะนัน้ จงึกา้วลงสูท่ี่
จงกรมในปัจฉมิยาม 

 เถโร สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อารทฺธวริโิย กด็ ีอาจณฺิณจงฺกมโน 
กด็ ี วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ตสฺมา เหตวตัถะ  เถโร สทุธกตัตาใน โอตริๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ปจฺฉมิยาเม กาลสตัตมใีน โอตร ิ จงฺกมนำ สมัปาปุณยีกมัมะใน โอตร ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙๒.  ตทา  ปน  นววฏฺุ�าย  ภมูยิา  พห ู อนฺิทโคปกา  อุฏฺ�หสึ ุฯ 

 ปน ก ็ ตทา ในกาลนัน้  อินฺทโคปกา อ.แมลงคอ่มทอง ท.  พห ูมาก  อฏฺุ�หึส ุตัง้ขึน้
แลว้  ภมิูยา บนภาคพืน้  นววฏฺุ�าย อนัฝนตกแลว้ใหม ่ฯ

 ก ็ในคราวนัน้ แมลงเมา่จำานวนมากตัง้ขึน้ทีภ่าคพืน้ทีฝ่นตกรดใหม่ๆ
 ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  พห ูวเิสสนะของ อนฺิทโคปกาๆ สทุธกตัตาใน อุฏฺ�หสึุๆ  

อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตทา กาลสตัตมใีน อุฏฺ�หสึ ุ นววฏฺุ�าย วเิสสนะของ ภมูยิาๆ 
วสิยาธาระใน อุฏฺ�หสึ ุฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๙๓.   เต,  เถเร  จงฺกมนฺเต,  เยภุยฺเยน  วปิชฺชสึ ุฯ

 เต  (อนฺิทโคปกา),  เถเร  จงฺกมนฺเต,  เยภุยฺเยน  วปิชฺชสึ ุฯ 

 เต  (อินฺทโคปกา) อ.แมลงคอ่มทอง ท. เหลา่นัน้,  เถเร ครัน้เมือ่พระเถระ  จงฺกมนฺเต 
จงกรมอยู,่  วิปชชึฺส ุวบิตัแิลว้  เยภยุเฺยน โดยมาก ฯ

 แมลงเมา่เหลา่นัน้ เมือ่พระเถระเดนิจงกรมอยู ่ฉบิหายแลว้โดยมาก

 เต วเิสสนะของ อนฺิทโคปกาๆ สทุธกตัตาใน วปิชฺชสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  เถเร 
ลกัขณะใน จงฺกมนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  เยภุยฺเยน ตตยิาวเิสสนะใน วปิชฺชสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙๔.   อนฺเตวาสกิา  เถรสฺส  จงฺกมนฏฺ�านำ  กาลสฺเสว  น  สมฺมชฺชสึ ุฯ 

 อนฺเตวาสิกา อ.อนัเตวาสกิ ท.  น  สมมฺชชึฺส ุ ไมก่วาดแลว้  จงฺกมนฏฺ�านํ ซึง่ทีเ่ป็น
ทีจ่งกรม  เถรสสฺ ของพระเถระ  กาลสสฺ  เอว แต่กาลนัน่เทยีว ฯ

 พวกอนัเตวาสกิไมก่วาดทีเ่ดนิจงกรมของพระเถระต่อกาลนัน่แหละ

 อนฺเตวาสกิา สทุธกตัตาใน สมฺมชฺชสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรสฺส สามสีมัพนัธะ
ใน  จงฺกมนฏฺ�านำๆ อวตุตกมัมะใน สมฺมชฺชสึ ุ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั กาลสฺสๆ 
ฉฏัฐอีปทานใน สมฺมชฺชสึ ุ นศพัท ์ปฏเิสธะใน สมฺมชฺชสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๑๙๕.   อติเร  ภกฺิข ู “เถรสฺส  วสนฏฺ�านำ  ปสฺสสฺิสามา”ต ิ อาคนฺตฺวา  จงฺกมเน  มตปาณเก   

ทสฺิวา  “โก  อมิสฺม ึ จงฺกมต”ีต ิ ปจฺุฉสึ ุฯ

 อติเร  ภกฺิข ู  “(มยำ)  เถรสฺส  วสนฏฺ�านำ  ปสฺสสฺิสามา”ต ิ  (จนฺิตเนน)  อาคนฺตฺวา  จงฺกมเน   
มตปาณเก  ทสฺิวา  “โก  อมิสฺม ึ (�าเน)  จงฺกมต”ีต ิ ปจฺุฉสึ ุฯ 

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  อิตเร นอกน้ี  อาคนฺตวฺา มาแลว้  (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่ 
“(มย)ํ อ.เรา ท.  ปสสิฺสสฺาม จกัด ู วสนฏฺ�านํ ซึง่ทีเ่ป็นทีอ่ยู ่ เถรสสฺ ของพระเถระ”  
อิติ ดงัน้ี  ทิสวฺา เหน็แลว้  มตปาณเก ซึง่สตัวต์วัทีต่ายแลว้ ท.  จงฺกมเน ในทีเ่ป็นที่
จงกรม  ปจุฉึฺส ุถามแลว้  อิติ วา่  “โก อ.ใคร  จงฺกมติ ยอ่มจงกรม  อิมสมึฺ  (�าเน) 
ในทีน้ี่”  อิติ ดงัน้ี ฯ
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 พวกภกิษุนอกน้ีพากนัมาดว้ยคดิวา่ “จกัดทูีอ่ยูข่องพระเถระ” เหน็สตัวต์ายจำานวนมาก
ในทีเ่ดนิจงกรม จงึถามวา่ “ใครเดนิจงกรมในทีน้ี่”

 อติเร วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “มยำ สทุธกตัตา 

ใน ปสฺสสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน วสนฏฺ�านำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน ปสฺสสฺิสาม”  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ทสฺิวา  จงฺกมเน วสิยาธาระใน ทสฺิวา  มตปาณเก อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ปจฺุฉสึ ุ “โก สทุธกตัตาใน จงฺกมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิสฺม ึวเิสสนะ
ของ �าเนๆ วสิยาธาระใน จงฺกมต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสึุ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙๖.  “อมฺหากำ  อุปชฺฌาโย  ภนฺเต”ต ิฯ

 (อนฺเตวาสกิา)  “อมฺหากำ  อุปชฺฌาโย  ภนฺเต  (อมิสฺม ึ �าเน  จงฺกมต)ิ”  อติ ิ  (อาหำส)ุ ฯ 

 (อนฺเตวาสิกา) อ.อนัเตวาสกิ ท.  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผู้
เจรญิ ท.  อปุชฌฺาโย อ.พระอุปัชฌาย ์ อมหฺาก ํของกระผม ท.  (จงฺกมติ) ยอ่มจงกรม  
(อิมสมึฺ  �าเน) ในทีน้ี่”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกอนัเตวาสกิกลา่ววา่ “พระอุปัชฌายข์องพวกกระผมยอ่มเดนิจงกรมในทีน้ี่ครบั”

 อนฺเตวาสกิา สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อุปชฺฌาโย  
สทุธกตัตาใน จงฺกมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน อุปชฺฌาโย  
อมิสฺม ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน จงฺกมต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๙๗.  เต  อุชฺฌายสึ ุ “ปสฺสถาวโุส  สมณสฺส  กมฺมำ,  สจกฺขกุาเล  นิปชฺชตฺิวา  นิทฺทายนฺโต    
ก�ิฺจ ิ อกตฺวา  อทิานิ  จกฺขวุกิลกาเล  ‘จงฺกมาม’ีต ิ เอตฺตเก  ปาเณ  มาเรส;ิ  ‘อตฺถำ  
กรสฺิสาม’ีต ิ อนตฺถำ  อกร”ีต ิฯ

 เต  (ภกฺิข)ู  อุชฺฌายสึ ุ “(ตุมฺเห)  ปสฺสถ  อาวโุส  สมณสฺส  กมฺมำ,  (อยำ  เถโร  อตฺตโน)  สจกฺขกุาเล   
นิปชฺชตฺิวา  นิทฺทายนฺโต  ก�ิฺจ ิ  (กมฺมำ)  อกตฺวา  อทิานิ  (อตฺตโน)  จกฺขวุกิลกาเล  ‘(อหำ)   
จงฺกมาม’ีต ิ (จนฺิตเนน)  เอตฺตเก  ปาเณ  มาเรส;ิ  (เถโร)  ‘(อหำ)  อตฺถำ  กรสฺิสาม’ีต ิ (จนฺิเตตฺวา)   
อนตฺถำ  อกร”ีต ิฯ

 เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  อชุฌฺายึส ุ ยกโทษแลว้  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อน- 
ทา่นผูม้อีาย ุท.  (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  ปสสฺถ จงด ู กมมฺ ํซึง่กรรม  สมณสสฺ ของพระสมณะ,  
(อย ํ เถโร) อ.พระเถระน้ี  นิปชชิฺตวฺา  นิททฺายนฺโต นอนประพฤตหิลบัอยู ่ (อตตฺโน)  
สจกฺขกุาเล ในกาลแหง่ตนเป็นผูเ้ป็นไปกบัดว้ยจกัษุ  อกตวฺา ไมก่ระทำาแลว้  กิ�จิฺ  
(กมมฺ)ํ ซึง่กรรมอะไรๆ  ปาเณ ยงัสตัว ์ท.  เอตตฺเก มปีระมาณเทา่น้ี  มาเรสิ ใหต้ายแลว้  
(จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.เรา  จงฺกมามิ จะจงกรม”  อิติ ดงัน้ี  (อตตฺโน)  
จกฺขวิุกลกาเล ในกาลแหง่ตนเป็นผูม้จีกัษุอนัวกิล  อิทานิ ในกาลน้ี,  (เถโร) อ.พระเถระ   
(จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  ‘(อห)ํ อ.เรา  กริสสฺามิ จกักระทำา  อตถฺ ํซึง่ประโยชน์’  
อิติ ดงัน้ี  อกริ ไดก้ระทำาแลว้  อนตถฺ ํซึง่กรรมอนัมใิชป่ระโยชน์”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกภกิษุเหลา่นัน้ยกโทษขึน้แสดงวา่ “ทา่นผูม้อีายทุัง้หลาย พวกทา่นจงดกูรรมของ
พระสมณะ, พระเถระรปูน้ีประพฤตนิอนหลบัอยูแ่ลว้ ไมท่ำาอะไรๆ ในเวลาทีย่งัมตีาด ี
บดัน้ี ในชว่งทีต่าบกพรอ่ง ทำาสตัวม์ปีระมาณเทา่น้ีใหต้ายดว้ยคดิวา่ ‘จะจงกรม’, พระ
เถระคดิวา่ ‘จะทำาประโยชน์’ แต่กลบัทำาแต่สิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อุชฺฌายสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาวโุส 
อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ปสฺสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สมณสฺส สามสีมัพนัธะ
ใน กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสถ,  อยำ วเิสสนะของ เถโรๆ เหตุกตัตาใน มาเรสิๆ   
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน สจกฺขกุาเลๆ กาลสตัตมใีน  
นิปชฺชตฺิวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิทฺทายนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เถโร  ก�ฺิจ ิวเิสสนะ 
ของ กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน อกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน มาเรส ิ อทิานิ กาลสตัตมใีน 
มาเรส ิ อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน จกฺขวุกิลกาเลๆ กาลสตัตมใีน มาเรส ิ ‘อหำ สทุธกตัตา 
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ใน จงฺกมามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก’  อติศิพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน มาเรส ิ  
เอตฺตเก วเิสสนะของ ปาเณๆ การติกมัมะใน มาเรส,ิ  เถโร สทุธกตัตาใน อกริๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘อหำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺถำ 
อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม’ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อกร ิ 
อนตฺถำ อวตุตกมัมะใน อกร”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อุชฺฌายสึ ุฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๙๘.  อถ  เต  คนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุำ  “ภนฺเต  จกฺขปุาลตฺเถโร  ‘จงฺกมาม’ีต ิ  พห ู  

ปาณเก  มาเรส”ีต ิฯ

 อถ  เต  (ภกฺิข)ู  คนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุำ  “ภนฺเต  จกฺขปุาลตฺเถโร  ‘(อหำ)  จงฺกมาม’ีต ิ  
(จนฺิเตตฺวา)  พห ู ปาณเก  มาเรส”ีต ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  อาโรเจสุ ํกราบทลู
แลว้  ตถาคตสสฺ แก่พระตถาคต  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  จกฺขปุาลต-ฺ 
เถโร อ.พระจกัขบุาลผูเ้ถระ  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  ‘(อห)ํ อ.เรา  จงฺกมามิ  

จะจงกรม’  อิติ ดงัน้ี  ปาณเก ยงัสตัว ์ท.  พห ูมาก  มาเรสิ ใหต้ายแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ไปกราบทลูใหพ้ระตถาคตทราบวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระ
จกัขบุาลเถระคดิวา่ ‘จะจงกรม’ ทำาสตัวใ์หต้ายเป็นจำานวนมาก”

 อถ กาลสตัตม ี เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาโรเจสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
คนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน อาโรเจสุำ  ตถาคตสฺส สมัปทานใน อาโรเจสุำ  “ภนฺเต 
อาลปนะ  จกฺขปุาลตฺเถโร เหตุกตัตาใน มาเรสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ‘อหำ  
สทุธกตัตาใน จงฺกมามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก’  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน มาเรส ิ พห ูวเิสสนะของ ปาณเกๆ การติกมัมะใน มาเรส”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน อาโรเจสุำ ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๙๙.  “ก ึ ปน  โส  ตุมฺเหห ิ มาเรนฺโต  ทฏฺิโ�”ต ิฯ

 (สตฺถา)  “ก ึ ปน  โส  (จกฺขปุาโล)  ตุมฺเหห ิ (ปาเณ)  มาเรนฺโต  ทฏฺิโ�”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ปน ก ็ โส  (จกฺขปุาโล) อ.พระจกัข-ุ
บาลนัน้  (ปาเณ) ยงัสตัว ์ท.  มาเรนฺโต ใหต้ายอยู ่ ตมุเฺหหิ อนัเธอ ท.  ทิฏฺโ� เหน็
แลว้  กึ หรอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “กพ็ระจกัขบุาลนัน้ทำาสตัวใ์หต้าย พวกทา่นพากนัเหน็หรอื?”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  โส  
วเิสสนะของ จกฺขปุาโลๆ วตุตกมัมะใน ทฏฺิโ�ๆ กติบทกมัมวาจก  กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ  
ตุมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน ทฏฺิโ�  ปาเณ การติกมัมะใน มาเรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
จกฺขปุาโล”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐๐.  “น  ทฏฺิโ�  ภนฺเต”ต ิฯ 

 (เต  ภกฺิข)ู  “(โส  จกฺขปุาลตฺเถโร  ปาเณ  มาเรนฺโต  อมฺเหห)ิ  น  ทฏฺิโ�  ภนฺเต”ต ิ (อาหำส)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค ์

ผูเ้จรญิ  (โส  จกฺขปุาลตเฺถโร) อ.พระจกัขบุาลผูเ้ถระนัน้  (ปาเณ) ยงัสตัว ์ท.  (มาเรนฺโต)  
ใหต้ายอยู ่ (อมเฺหหิ) อนัขา้พระองค ์ท.  น  ทิฏฺโ� ไมเ่หน็แลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ไมเ่หน็ พระเจา้ขา้”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ ภนฺเต อาลปนะ  
โส วเิสสนะของ จกฺขปุาลตฺเถโรๆ วตุตกมัมะใน ทฏฺิโ�ๆ กติบทกมัมวาจก  ปาเณ  
การติกมัมะใน มาเรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ จกฺขปุาลตฺเถโร  อมฺเหห ิอนภหิติกตัตา
ใน ทฏฺิโ�  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ทฏฺิโ�”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๐๑.  “ยเถว  ตุมฺเห  ตำ  น  ปสฺสถ;  ตเถว  โสปิ  เต  ปาเณ  น  ปสฺสต,ิ  ขณีาสวานำ                   
มรณเจตนา  นาม  นตฺถ ิ ภกฺิขเว”ต ิฯ

 (สตฺถา)  “ยถา  เอว  ตุมฺเห  ตำ  (จกฺขปุาลำ)  น  ปสฺสถ;  ตถา  เอว  โสปิ  (จกฺขปุาโล) เต  ปาเณ  น  
ปสฺสต,ิ  ขณีาสวานำ  มรณเจตนา  นาม  นตฺถ ิ ภกฺิขเว”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ตมุเฺห อ.เธอ ท.  น  ปสสฺถ ยอ่ม
ไมเ่หน็  ต ํ (จกฺขปุาล)ํ ซึง่ภกิษุชือ่วา่จกัขบุาลนัน้  ยถา  เอว ฉนัใดนัน่เทยีว,  โสปิ 
(จกฺขปุาโล) อ.ภกิษุชือ่วา่จกัขบุาลแมน้ัน้  น  ปสสฺติ ยอ่มไมเ่หน็  เต  ปาเณ ซึง่สตัว ์
ท. เหลา่นัน้  ตถา  เอว ฉนันัน้นัน่เทยีว,  ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  มรณเจตนา  นาม 
ชือ่ อ.เจตนาเป็นเหตุตาย  ขีณาสวานํ แหง่พระขณีาสพ ท.  นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ  

ดงัน้ี ฯ 

 พระศาสดาตรสัวา่ “พวกเธอไมเ่หน็พระจกัขบุาลนัน้ ฉนัใด, แมพ้ระจกัขบุาลนัน้ กไ็ม่
เหน็สตัวท์ัง้หลายเหลา่นัน้ ฉนันัน้เหมอืนกนั, ภกิษุทัง้หลาย ธรรมดาวา่เจตนาเป็นเหตุ
ใหส้ตัวต์ายของพระขณีาสพทัง้หลาย ยอ่มไมม่”ี

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ปสฺสถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ยถาๆ อุปมาโชตกะ  ตำ วเิสสนะของ 
จกฺขปุาลำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสถ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ปสฺสถ,  อปิศพัท ์อเปกขตัถะ 
เขา้กบั โสๆ วเิสสนะของ จกฺขปุาโลๆ สทุธกตัตาใน ปสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้ ตถาๆ อุปเมยยโชตกะ  เต วเิสสนะของ ปาเณๆ อวตุตกมัมะ
ใน ปสฺสต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ปสฺสต,ิ  ภกฺิขเว อาลปนะ  นามศพัท ์ครหตัถโชตกะเขา้
กบั มรณเจตนาๆ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  ขณีาสวานำ สามสีมัพนัธะ
ใน มรณเจตนา”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๐๒.   “ภนฺเต  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสเย  สต,ิ  กสฺมา  อนฺโธ  ชาโต”ต ิฯ 

 (เต  ภกฺิข)ู  “ภนฺเต  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสเย  สต,ิ  (โส  จกฺขปุาลตฺเถโร)  กสฺมา  อนฺโธ  ชาโต”ต ิ 
(อาหำส)ุ ฯ

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  อปุนิสสฺเย ครัน้เมือ่อุปนิสยั  อรหตตฺสสฺ แหง่พระอรหตั  สติ มอียู,่  (โส  
จกฺขปุาลตเฺถโร อ.พระจกัขบุาลผูเ้ถระนัน้)  อนฺโธ เป็นคนตาบอด  ชาโต เกดิแลว้  
กสมฺา เพราะเหตุอะไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่อุปนิสยัแหง่พระอรหตัมอียู ่ เพราะ
เหตุอะไร พระจกัขบุาลเถระจงึกลายเป็นคนตาบอดเลา่”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
อุปนิสฺสเย ลกัขณะใน สติๆ  ลกัขณกริยิา  อรหตฺตสฺส สามสีมัพนัธะใน อุปนิสฺสเย,  โส 
วเิสสนะของ จกฺขปุาลตฺเถโรๆ สทุธกตัตาใน ชาโตๆ กติบทกตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน 
ชาโต  อนฺโธ วกิตกิตัตาใน ชาโต”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
๒๐๓.  “อตฺตนา  กตกมฺมวเสน  ภกฺิขเว”ต ิฯ

 (สตฺถา)  “(โส  จกฺขปุาโล)  อตฺตนา  กตกมฺมวเสน  (อนฺโธ  ชาโต)  ภกฺิขเว”ต ิ (อาห) ฯ 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (โส  จกฺข-ุ
ปาโล) อ.ภกิษุชือ่วา่จกัขบุาลนัน้  (อนฺโธ) เป็นคนบอด  (ชาโต) เกดิแลว้  อตตฺนา   
กตกมมฺวเสน ดว้ยอำานาจแหง่กรรม  อนัตน  กระทำาแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระจกัขบุาลเป็นคนตาบอดดว้ยสามารถกรรมทีต่วั
เองไดก้ระทำาแลว้”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  โส วเิสสนะของ 
จกฺขปุาโลๆ สทุธกตัตาใน ชาโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน กต-   
กตกมฺมวเสน ตตยิาวเิสสนะใน ชาโต  อนฺโธ วกิตกิตัตาใน ชาโต”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาห ฯ
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๒๐๔. “ก ึ ปน  ภนฺเต  เตน  กตนฺ”ต ิฯ

 (เต  ภกฺิข)ู  “ก ึ ปน  (กมฺมำ)  ภนฺเต  เตน  (จกฺขปุาลตฺเถเรน)  กตนฺ”ต ิ (อาหำส)ุ ฯ 

 (เต  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่นัน้  (อาหสํ)ุ กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  ปน ก ็ กึ  (กมมฺ)ํ อ.กรรมอะไร  เตน  (จกฺขปุาลตเฺถเรน) อนัพระจกัขบุาลผู้
เถระนัน้  กต ํกระทำาแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ กก็รรมอะไรทีพ่ระจกัขบุาลเถระนัน้
กระทำาแลว้”

 เต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ก ึวเิสสนะของ กมฺมำๆ  วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัม-
วาจก  เตน วเิสสนะของ จกฺขปุาลตฺเถเรนๆ อนภหิติกตัตาใน กตำ”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐๕.  “เตนห ิ ภกฺิขเว  สณุาถ:

 (สตฺถา)  “เตนห ิ ภกฺิขเว  (ตุมฺเห)  สณุาถ  (อติ ิ วตฺวา  อตตีำ  วตฺถุำ  อาหร)ิ: 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (วตวฺา) ตรสัแลว้  (อิติ) วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  เตนหิ  
ถา้อยา่งนัน้  (ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  สณุาถ จงฟัง”  (อิติ) ดงัน้ี  (อาหริ) ทรงนำามาแลว้   
(อตีต ํ วตถฺุ)ํ ซึง่เรือ่ง อนัเป็นไปลว่งแลว้  อิติ วา่  “... 

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง” ทรงนำาอตตี 

นิทานมาเลา่วา่...

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เตนห ิ 
อุยโยชนตัถะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน สณุาถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาหร ิ อตตีำ วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน อาหร ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๐๖.  อตเีต  พาราณสยิำ  พาราณสรีาเช  รชฺชำ  กาเรนฺเต,  เอโก  เวชฺโช  คามนิคเม  จรตฺิวา  
เวชฺชกมฺมำ  กโรนฺโต  เอกำ  จกฺขทุพฺุพลำ  อตฺิถ ึ ทสฺิวา  ปจฺุฉ ิ “ก ึ เต  อผาสกุนฺ”ต ิฯ

  อตเีต  พาราณสยิำ  พาราณสรีาเช  (ปคฺุคลำ)  รชฺชำ  กาเรนฺเต,  เอโก  เวชฺโช  คามนิคเม  จรตฺิวา  
เวชฺชกมฺมำ  กโรนฺโต  เอกำ  จกฺขทุพฺุพลำ  อตฺิถ ึ ทสฺิวา  ปจฺุฉ ิ “ก ึ เต  อผาสกุำ  (อตฺถ)ิ”  อติ ิฯ

 อตีเต ในกาลอนัลว่งไปแลว้  พาราณสีราเช ครัน้เมือ่พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในเมอืง 
พาราณส ี  (ปคุคฺล)ํ ทรงยงับุคคล  กาเรนฺเต ใหก้ระทำาอยู ่  รชชฺ ํ ซึง่ความเป็นแหง่
พระราชา  พาราณสิย ํในเมอืงชือ่วา่พาราณส,ี  เอโก  เวชโฺช อ.หมอคนหน่ึง  จริตวฺา  
เทีย่วไปแลว้  คามนิคเม สูห่มูบ่า้นและนิคม ท.  กโรนฺโต กระทำาอยู ่ เวชชฺกมมฺ ํซึง่
เวชกรรม  ทิสวฺา เหน็แลว้  อิตถึฺ ซึง่หญงิ  จกฺขทุพุพฺล ํ ผูม้จีกัษุอนัมกีำาลงัอนัโทษ
ประทษุรา้ยแลว้  เอก ํคนหน่ึง  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “อผาสกุ ํอ.ความไมผ่าสกุ  กึ 
อะไร  (อตถิฺ) มอียู ่ เต แก่เธอ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ในอดตีกาล เมือ่พระเจา้พาราณสทีรงครองราชยใ์นเมอืงพาราณส ีมหีมอคนหนึ่งเทีย่ว
ไปสูห่มูบ่า้นและนิคม กระทำาเวชกรรม เหน็หญงิผูม้จีกัขทุุรพลภาพคนหน่ึง ถามวา่ 
“ความไมผ่าสกุอะไรมแีก่เธอ”

 อตเีต กาลสตัตมใีน ปจฺุฉ ิ พาราณสรีาเช ลกัขณะใน กาเรนฺเตๆ ลกัขณกริยิา  พาราณสยิำ  
วสิยาธาระใน กาเรนฺเต  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน กาเรนฺเต  รชฺชำ อวตุตกมัมะใน กาเรนฺเต,   
เอโก วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คามนิคเม 
สมัปาปณุยีกมัมะใน จรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรนฺโต  เวชฺชกมฺมำ อวตุตกมัมะใน 
กโรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เวชฺโช  เอกำ กด็ ี จกฺขทุพฺุพลำ กด็ ีวเิสสนะของ อตฺิถึๆ  
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ “ก ึวเิสสนะของ อผาสกุำๆ  สทุธกตัตา
ใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สมัปทานใน อตฺถ”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๐๗.  “อกฺขหี ิ น  ปสฺสาม”ีต ิฯ

 (สา  อตฺิถ)ี  “(อหำ)  อกฺขหี ิ น  ปสฺสาม”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.ดฉินั  น  ปสสฺามิ ยอ่มไม่
เหน็  อกฺขีหิ ดว้ยนยัน์ตา ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ
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 หญงินัน้กลา่ววา่ “ดฉินัไมเ่หน็ดว้ยนยัน์ตาทัง้หลาย”

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตา
ใน ปสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อกฺขหี ิ กรณะใน ปสฺสาม ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน  
ปสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐๘.   “เภสชฺชนฺเต  กรสฺิสาม”ีต ิฯ

 (โส  เวชฺโช)  “(อหำ)  เภสชฺชำ  เต  กรสฺิสาม”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (โส  เวชโฺช) อ.หมอนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.กระผม  กริสสฺามิ จกั
กระทำา  เภสชชฺ ํซึง่ยา  เต แก่เธอ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หมอนัน้กลา่ววา่ “กระผมจะทำายาใหเ้ธอ”

 โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตา
ใน กรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เภสชฺชำ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม ิ เต สมัปทาน
ใน กรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................
๒๐๙.  “กโรห ิ สาม”ีต ิฯ

 (สา  อตฺิถ)ี  “(ตฺวำ)  กโรห ิ สาม”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “สามิ ขา้แต่นาย  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น   
กโรหิ จงกระทำา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หญงินัน้กลา่ววา่ “ทา่นชว่ยกระทำาใหห้น่อย นาย”

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สาม ิอาลปนะ  
ตฺวำ สทุธกตัตาใน กโรหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................
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๒๑๐.  “ก ึ เม  ทสฺสส”ีต ิฯ

 (โส  เวชฺโช)  “(ตฺวำ)  ก ึ (วตฺถุำ)  เม  ทสฺสส”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (โส  เวชโฺช) อ.หมอนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ทสสฺสิ จกัให ้ กึ  
(วตถฺุ)ํ ซึง่วตัถุอะไร  เม แก่เรา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หมอกลา่ววา่ “คณุจะใหอ้ะไรผม”

 โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตฺวำ สทุธกตัตา
ใน ทสฺสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึวเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺสส ิ เม 
สมัปทานใน ทสฺสส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑๑.  “สเจ  เม  อกฺขนิี  ปากตกิานิ  กาตุำ  สกฺขสฺิสส,ิ  อหนฺเต  สทฺธ ึ  ปตฺุตธตีาห ิ  ทาส ี  

ภวสฺิสาม”ีต ิฯ

 (สา  อตฺิถ)ี  “(ตฺวำ)  สเจ  เม  อกฺขนิี  ปากตกิานิ  กาตุำ  สกฺขสฺิสส,ิ  อหำ  เต  สทฺธ ึ ปตฺุตธตีาห ิ ทาส ี 
ภวสฺิสาม”ีต ิ (อาห) ฯ 

 (สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “สเจ ถา้วา่  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  สกฺขิสสฺสิ   
จกัอาจ  กาตุ ํเพือ่อนักระทำา  อกฺขีนิ ซึง่นยัน์ตา ท.  เม ของดฉินั  ปากติกานิ ใหเ้ป็น
อวยัวะตัง้อยูต่ามปกตไิซร,้  อห ํอ.ดฉินั  สทธึฺ กบั  ปตุตฺธีตาหิ ดว้ยบุตรและธดิา ท.  
ทาสี เป็นทาส ี เต ของทา่น  ภวิสสฺามิ จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หญงินัน้กลา่ววา่ “ถา้ทา่นสามารถทำาใหต้าของดฉินักลบัมาเป็นปกตไิด,้ ดฉินัพรอ้ม
กบัลกูชายและลกูสาวจะเป็นทาสขีองทา่น”

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สเจ ปรกิปัปัตถะ  
ตฺวำ สทุธกตัตาใน สกฺขสฺิสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน อกฺขนิีๆ  
อวตุตกมัมะใน กาตุำ  ปากตกิานิ วกิตกิมัมะใน กาตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺขสฺิสส,ิ   
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อหำ สทุธกตัตาใน ภวสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน ทาส ี 
สทฺธ ึทพัพสมวายใน อหำ  ปตฺุตธตีาห ิ สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธ ึ  ทาส ี วกิตกิตัตาใน  
ภวสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑๒.  โส  “สาธ”ูต ิ เภสชฺชำ  สำวทิห ิฯ

 โส  (เวชฺโช)  “สาธ”ูต ิ (สมฺปฏจฺิฉตฺิวา)  เภสชฺชำ  สำวทิห ิฯ 

 โส  (เวชโฺช) อ.หมอนัน้  (สมปฺฏิจฉิฺตวฺา) รบัพรอ้มแลว้  อิติ วา่  “สาธ ุอ.ดลีะ”  อิติ 
ดงัน้ี  สวิํทหิ จดัแจงแลว้  เภสชชฺ ํซึง่ยา ฯ

 หมอนัน้รบัคำาวา่ “ดแีลว้” กท็ำาการจดัแจงยา

 โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน สำวทิหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สาธ ุ 
สมัปฏจิฉนตัถลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์ อาการะใน สมฺปฏจฺิฉิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
สำวทิห ิ เภสชฺชำ อวตุตกมัมะใน สำวทิห ิฯ

 ............................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑๓.   เอกเภสชฺเชเนว  อกฺขนิี  ปากตกิานิ  อเหสุำ ฯ 

 อกฺขีนิ อ.นยัน์ตา ท.  ปากติกานิ เป็นอวยัวะตัง้อยูต่ามปกต ิ  อเหสุ ํ ไดเ้ป็นแลว้   
เอกเภสชเฺชน  เอว ดว้ยยาขนานเดยีวนัน่เทยีว ฯ

 ดว้ยยาเพยีงขนานเดยีวเทา่นัน้ ดวงตากก็ลบัมาเป็นปกติ

 อกฺขนิี สทุธกตัตาใน อเหสุำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั  
เอกเภสชฺเชนๆ กรณะใน อเหสุำ  ปากตกิานิ วกิตกิตัตาใน อเหสุำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๑๔.   สา  จนฺิเตส ิ “อหำ  เอตสฺส  ‘สปตฺุตธตีา  ทาส ี ภวสฺิสาม’ีต ิ ปฏชิานึ,  น  โข  ปน  มำ          
สณฺเหน  สมทุาจรสฺิสต,ิ  ว�ฺเจสฺสาม ิ นนฺ”ต ิฯ

 สา  (อตฺิถ)ี  จนฺิเตส ิ “อหำ  เอตสฺส  (เวชฺชสฺส)  ‘(อหำ)  สปตฺุตธตีา  ทาส ี ภวสฺิสาม’ีต ิ ปฏชิานึ,  (โส  
เวชฺโช)  น  โข  ปน  มำ  สณฺเหน  (วจเนน)  สมทุาจรสฺิสต,ิ  (อหำ)  ว�ฺเจสฺสาม ิ นำ  (เวชฺชำ)”  อติ ิฯ 

 สา  (อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  จินฺเตสิ คดิแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  ปฏิชานึ ปฏญิญาแลว้  
เอตสสฺ  (เวชชฺสสฺ) ต่อหมอนัน่  อิติ วา่  ‘(อห)ํ อ.เรา  สปตุตฺธีตา ผูเ้ป็นไปกบัดว้ย
บุตรและธดิา  ทาสี เป็นทาส ี ภวิสสฺามิ จกัเป็น’  อิติ ดงัน้ี,  ปน แต่วา่  (โส  เวชโฺช) 
อ.หมอนัน้  สมทุาจริสสฺติ จกัประพฤตริอ้งเรยีก  ม ํซึง่เรา  สณฺเหน  (วจเนน) ดว้ย
คำา อนัออ่นหวาน  น  โข หามไิดแ้ล,  (อห)ํ อ.เรา  ว�เฺจสสฺามิ จกัลวง  นํ  (เวชชฺ)ํ ซึง่
หมอนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หญงินัน้คดิวา่ “เราปฏญิญาต่อคณุหมอนัน่ไวว้า่ ‘เราพรอ้มกบับุตรธดิาจะเป็นทาส’ี, 
แต่คณุหมอนัน้จะไมป่ระพฤตริอ้งเรยีกเราดว้ยคำาทีไ่พเราะ, เราจะลวงคณุหมอ”

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน จนฺิเตสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตา 

ใน ปฏชิานึๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตสฺส วเิสสนะของ เวชฺชสฺสๆ สมัปทานใน  
ปฏชิานึ  ‘อหำ สทุธกตัตาใน ภวสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สปตฺุตธตีา วเิสสนะของ 
อหำ  ทาส ีวกิตกิตัตาใน ภวสฺิสาม’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปฏชิานึ,  ปน ปักขนัตรโชตกะ  
โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน สมทุาจรสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธนตัถะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  มำ อวตุตกมัมะใน สมทุาจรสฺิสต ิ สณฺเหน วเิสสนะ 
ของ วจเนนๆ กรณะใน สมทุาจรสฺิสต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ว�ฺเจสฺสามิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ เวชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน ว�ฺเจสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
จนฺิเตส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๑๕.  สา  เวชฺเชนาคนฺตฺวา  “กทีสิำ  ภทฺเท”ต ิ  ปฏฺุ�า,  “ปพฺุเพ  เม  อกฺขนิี  โถกำ  รชฺุชสึ,ุ   
อทิานิ  ปน  อตเิรกตรำ  รชฺุชนฺต”ีต ิ อาห ฯ

 สา  (อตฺิถ)ี  เวชฺเชน  อาคนฺตฺวา  “(อกฺขยิคุำ)  กทีสิำ  (โหต)ิ  ภทฺเท”ต ิ ปฏฺุ�า  “(วาเตน)  ปพฺุเพ  เม  
อกฺขนิี  โถกำ  รชฺุชสึ,ุ  อทิานิ  ปน  (วาเตน  เม  อกฺขนิี)  อตเิรกตรำ  รชฺุชนฺต”ีต ิ อาห ฯ 

 สา  (อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  เวชเฺชน  อาคนฺตวฺา  “(อกฺขิยคุ)ํ  กีทิส ํ (โหติ)  ภทเฺท”  อิติ   
ปฏฺุ�า ผูอ้นัหมอ มาแลว้ ถามแลว้ วา่ “แน่ะนางผูเ้จรญิ  อ.คูแ่หง่นยัน์ตา เป็นเชน่ไร 
ยอ่มเป็น” ดงัน้ี  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อกฺขีนิ อ.นยัน์ตา ท.  เม ของเรา  วาเตน  
อนัลม  รชุชึฺส ุเสยีดแทงแลว้  โถก ํหน่อยหน่ึง  ปพุเฺพ ในกาลก่อน,  ปน แต่วา่  (อกฺขีนิ)  
อ.นยัน์ตา ท.  (เม) ของดฉินั  (วาเตน) อนัลม  รชุชฺนฺติ เสยีดแทงอยู ่ อติเรกตร ํยิง่
กวา่  อิทานิ ในกาลน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หญงินัน้ ถกูหมอทีม่าแลว้ถามวา่ “เป็นเชน่ไรบา้ง แมน่าง” กก็ลา่ววา่ “เมือ่ก่อน ลม
เสยีดแทงนยัน์ตาทัง้หลายของดฉินัหน่อยเดยีว, แต่ตอนน้ี เสยีดแทงมากยิง่ขึน้”

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เวชฺเชน อนภหิติ- 
กตัตาใน ปฏฺุ�า  อาคนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน ปฏฺุ�า  “ภทฺเท อาลปนะ  อกฺขยิคุำ สทุธ-
กตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กทีสิำ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน ปฏฺุ�าๆ วเิสสนะของ อตฺิถ ี  “อกฺขนิี วตุตกมัมะใน รชฺุชสึุๆ  อาขยาตบทกมัมวาจก   
วาเตน อนภหิติกตัตาใน รชฺุชสึ ุ  ปพฺุเพ กาลสตัตมใีน รชฺุชสึ ุ  เม สามสีมัพนัธะใน  
อกฺขนิี  โถกำ กริยิาวเิสสนะใน รชฺุชสึ,ุ  ปน วเิสสโชตกะ  อกฺขนิี วตุตกมัมะใน รชฺุชนฺติๆ  
อาขยาตบทกมัมวาจก  อทิานิ กาลสตัตมใีน รชฺุชนฺต ิ วาเตน อนภหิติกตัตาใน รชฺุชนฺต ิ  
เม สามสีมัพนัธะใน อกฺขนิี  อตเิรกตรำ กริยิาวเิสสนะใน รชฺุชนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๑๖.  เวชฺโช  “อยำ  มำ  ว�ฺเจตฺวา  ก�ิฺจ ิ อทาตุกามา,  น  เม  เอตาย  ทนฺินภตยิา  อตฺโถ,   
อทิานิ  ตำ  อนฺธำ  กรสฺิสาม”ีต ิ จนฺิเตตฺวา  เคหำ  คนฺตฺวา  ภรยิาย  ตมตฺถำ  อาจกฺิข ิฯ

 เวชฺโช  “อยำ  (อตฺิถ)ี  มำ  ว�ฺเจตฺวา  ก�ิฺจ ิ (วตฺถุำ)  อทาตุกามา  (โหต)ิ ,  น  เม  เอตาย  (อตฺิถยิา)   
ทนฺินภตยิา  อตฺโถ  (อตฺถ)ิ,  (อหำ)  อทิานิ  ตำ  (อตฺิถ)ึ  อนฺธำ  กรสฺิสาม”ีต ิ จนฺิเตตฺวา  เคหำ  คนฺตฺวา  
ภรยิาย  ตำ  อตฺถำ  อาจกฺิข ิฯ 

 เวชโฺช อ.หมอ  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ วา่  “อย ํ (อิตถีฺ) อ.หญงิน้ี  ม ํ ว�ฺเจตวฺา   
กิ�ฺจิ  (วตถฺุ)ํ  อทาตกุามา เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนั- ลวง ซึง่เรา -แลว้จงึไมใ่ห ้ซึง่วตัถุอะไรๆ  
(โหติ) ยอ่มเป็น,  อตโฺถ อ.ความตอ้งการ  เอตาย  (อิตถิฺยา)  ทินฺนภติยา ดว้ยคา่
จา้ง- อนัหญงินัน่- ใหแ้ลว้  (อตถิฺ) มอียู ่ เม แก่เรา  น หามไิด,้  อิทานิ ในกาลน้ี  (อห)ํ 
อ.เรา  กริสสฺามิ จกักระทำา  ต ํ (อิตถึฺ) ซึง่หญงินัน้  อนฺธ ํใหเ้ป็นหญงิตาบอด”  อิติ  
ดงัน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  เคห ํ สูเ่รอืน  อาจิกฺขิ บอกแลว้  ต ํ อตถฺ ํซึง่เน้ือความนัน้  
ภริยาย แก่ภรรยา ฯ

 หมอคดิวา่ “หญงิน้ีประสงคจ์ะลวงเราแลว้ไมใ่หอ้ะไรเลย เราไมม่คีวามตอ้งการดว้ยคา่
จา้งทีห่ญงิน้ีให ้บดัน้ี เราจะทำาหญงินัน้ใหเ้ป็นหญงิตาบอด” กลบัไปบา้น บอกความนัน้
แก่ภรรยา

 เวชฺโช สทุธกตัตาใน อาจกฺิขิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อยำ วเิสสนะของ อตฺิถีๆ   
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน ว�ฺเจตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน อทาตุ-  ก�ฺิจ ิวเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน อทาตุ-  อทาตุกามา วกิต-ิ 
กตัตาใน โหต,ิ  อตฺโถ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ 
เม สมัปทานใน อตฺถ ิ เอตาย วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ อนภหิติกตัตาใน ทนฺิน-  ทนฺินภตยิา 

ตตยิาวเิสสนะใน อตฺโถ,  อทิานิ กาลสตัตมใีน กรสฺิสาม ิ อหำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ อตฺิถึๆ  อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม ิ อนฺธำ วกิตกิมัมะ 
ใน กรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  เคหำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาจกฺิข ิ ภรยิาย สมัปทานใน อาจกฺิข ิ 
ตำ วเิสสนะของ อตฺถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาจกฺิข ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๑๗.  สา  ตุณฺห ี อโหส ิฯ

 สา  (ภรยิา)  ตุณฺห ี อโหส ิฯ 

 สา  (ภริยา) อ.ภรรยานัน้  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 นางไดเ้ป็นผูน่ิ้งเสยี

 สา วเิสสนะของ ภรยิาๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุณฺห ีวกิตกิตัตา 

ใน อโหส ิฯ
 ...............................................................................................................................
๒๑๘.  โส  เอกำ  เภสชฺชำ  โยเชตฺวา  ตสฺสา  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  “ภทฺเท  อมิำ  เภสชฺชำ   อ�ฺชาห”ีต ิ 

อ�ฺชาเปส ิฯ

 โส  (เวชฺโช)  เอกำ  เภสชฺชำ  โยเชตฺวา  ตสฺสา  (อตฺิถยิา)  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  “(ตฺวำ)  ภทฺเท  อมิำ  เภสชฺชำ   
อ�ฺชาห”ีต ิ (วตฺวา  ตำ  อตฺิถ)ึ  อ�ฺชาเปส ิฯ 

 โส  (เวชโฺช) อ.หมอนัน้  โยเชตวฺา ประกอบแลว้  เภสชชฺ ํ ซึง่ยา  เอก ํ ขนานหน่ึง  
คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  ตสสฺา  (อิตถิฺยา) ของหญงินัน้  (วตวฺา) กลา่วแลว้  
อิติ วา่  “ภทเฺท แน่ะนางผูเ้จรญิ  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  อ�ชฺาหิ จงหยอด  อิม ํ เภสชชฺ ํ ซึง่ยา
น้ี”  อิติ ดงัน้ี  (ต ํ อิตถึฺ) ยงัหญงินัน้  อ�ชฺาเปสิ ใหห้ยอดแลว้ ฯ

 หมอนัน้ปรงุยาขนานหน่ึง ไปยงัสำานกัของหญงินัน้ กลา่ววา่ “แน่ะนาง เธอจงหยอดยา
น้ี” แลว้บงัคบัใหห้ญงินัน้หยอดยา

 โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ เหตุกตัตาใน อ�ฺชาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เอกำ  
วเิสสนะของ เภสชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน โยเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  ตสฺสา  
วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภทฺเท อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อ�ฺชาหิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ เภสชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน อ�ฺชาห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน  
วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อ�ฺชาเปส ิ  ตำ วเิสสนะของ อตฺิถึๆ  การติกมัมะใน  
อ�ฺชาเปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๑๙.  เทฺว  อกฺขนิี  ทปีสขิา  วยิ  วชฺิฌายสึ ุฯ 

 อกฺขีนิ อ.นยัน์ตา ท.  เทวฺ สอง  วิชฌฺายึส ุดบัแลว้  ทีปสิขา  วิย ราวกะ อ.เปลวแหง่
ประทปี ฯ

 ดวงตาทัง้สองขา้งดบัลงเหมอืนเปลวประทปี(ดบั)

 เทฺว วเิสสนะของ อกฺขนิีๆ สทุธกตัตาใน วชฺิฌายสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ทปีสขิา 
อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั ทปีสขิา ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๐.  โส  เวชฺโช  จกฺขปุาโล  อโหส ิฯ 

 โส  เวชโฺช อ.หมอนัน้  จกฺขปุาโล เป็นภกิษุชือ่วา่จกัขบุาล  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 หมอคนนัน้ ไดเ้ป็นพระจกัขบุาล

 โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  จกฺขปุาโล  
วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๑.  “ภกฺิขเว  ตทา  มม  ปตฺุเตน  กตกมฺมำ  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อนุพนฺธ,ิ  ปาปกมฺมำ  ห ิ  

นาเมตำ  ธุรำ  วหโต  พลวิทฺทสฺส  ปทำ  จกฺกำ  วยิ  อนุคจฺฉต”ีต ิ อทิำ  วตฺถุำ  กเถตฺวา   
อนุสนฺธ ึ ฆเฏตฺวา  ปตฏฺิ�าปิตมตฺตกิำ  สาสนำ  ราชมทฺุทาย  ล�ฺฉนฺโต  วยิ  ธมฺมราชา  
อมิำ  คาถมาห

         “มโนปพฺุพงฺคมา  ธมฺมา มโนเสฏฺ�า  มโนมยา;
           มนสา  เจ  ปทฏฺุเ�น ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา,
           ตโต  นำ  ทกฺุขมเนฺวต ิ จกฺกำ ว  วหโต  ปทนฺ”ต ิฯ

 (สตฺถา)  “ภกฺิขเว  ตทา  มม  ปตฺุเตน  กตกมฺมำ  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อนุพนฺธ,ิ  ปาปกมฺมำ  ห ิ นาม  เอตำ  
ธุรำ  วหโต  พลวิทฺทสฺส  ปทำ  (อนุคจฺฉนฺตำ)  จกฺกำ  วยิ  อนุคจฺฉต”ีต ิ (วตฺวา)  อทิำ  วตฺถุำ  กเถตฺวา   
อนุสนฺธ ึ  ฆเฏตฺวา  (อตฺตนา)  ปตฏฺิ�าปิตมตฺตกิำ  สาสนำ  ราชมทฺุทาย  ล�ฺฉนฺโต  (ราชา)  วยิ   
ธมฺมราชา  อมิำ  คาถำ  อาห

         “มโนปพฺุพงฺคมา  ธมฺมา มโนเสฏฺ�า  มโนมยา;
            (ปคฺุคโล)  มนสา  เจ  ปทฏฺุเ�น ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา,
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            ตโต  (ตวิธิทจฺุจรติโต)  นำ  (ปคฺุคลำ)  ทกฺุขำ  อเนฺวต ิ จกฺกำ  อวิ  (ธรุำ)  วหโต  (พลวิทฺทสฺส)  
ปทำ  (อนฺเวนฺตำ)”  อติ ิฯ 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (วตวฺา) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  ตทา  มม  
ปตุเฺตน  กตกมมฺ ํอ.กรรม- อนับุตร ของเรา -กระทำาแลว้ ในกาลนัน้  อนุพนฺธิ ตดิตาม
แลว้  ปจฉฺโต  ปจฉฺโต ขา้งหลงัๆ,  หิ จรงิอยู ่ เอต ํ ปาปกมมฺ ํ นาม ชือ่ อ.กรรมอนั
ชัว่นัน่  อนุคจฉฺติ ยอ่มไปตาม  จกฺก ํ วิย ราวกะ อ.ลอ้  (อนุคจฉฺนฺต)ํ หมนุไปตาม
อยู ่ ปท ํซึง่รอยเทา้  พลิวททฺสสฺ ของโคตวัเน่ืองดว้ยกำาลงั  วหโต ตวันำาไปอยู ่ ธรุ ํ

ซึง่แอก”  อิติ ดงัน้ี  กเถตวฺา ครัน้ตรสัแลว้  อิท ํ วตถฺุ ํซึง่เรือ่งน้ี  ฆเฏตวฺา ทรงสบื
ต่อ  อนุสนฺธึ ซึง่อนุสนธ ิ ธมมฺราชา ผูเ้ป็นพระราชาเพราะธรรม  อาห ตรสัแลว้  อิม ํ 
คาถ ํซึง่พระคาถาน้ี   อิติ วา่

“ธมมฺา อ.ธรรม ท.  มโนปพุพฺงฺคมา มใีจเป็นสภาพถงึก่อน  
มโนเสฏฺ�า มใีจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ  มโนมยา สำาเรจ็
แลว้แต่ใจ,  เจ หากวา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  มนสา มใีจ   
ปทฏฺุเ�น อนัโทษประทษุรา้ยแลว้  ภาสติ  วา กลา่วอยูห่รอื  
กโรติ  วา หรอืวา่ กระทำาอยูไ่ซร,้  ทกฺุข ํอ.ความทกุข ์ อเนฺวติ  

ยอ่มไปตาม  นํ  (ปคุคฺล)ํ ซึง่บุคคลนัน้  ตโต  (ติวิธทจุจฺริตโต)  
เพราะทจุรติอนัมสีามอยา่งนัน้  จกฺก ํ  อิว เพยีงดงั อ.ลอ้   
(อเนฺวนฺต)ํ หมนุไปตามอยู ่  ปท ํ ซึง่รอยเทา้  (พลิวททฺสสฺ) 
ของโคตวัเน่ืองดว้ยกำาลงั  วหโต ตวันำาไปอยู ่  (ธรุ)ํ ซึง่แอก”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 (ราชา)  วิย ราวกะ อ.พระราชา  ล�ฉฺนฺโต ทรงประทบัอยู ่ สาสนํ ซึง่พระราชสาสน์  
(อตตฺนา)  ปติฏฺ�าปิตมตติฺก ํมดีนิเหนียวอนัพระองคท์รงใหต้ัง้ไวเ้ฉพาะแลว้  ราช-
มทุทฺาย ดว้ยพระราชลญัจกร ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย กรรมทีบุ่ตรของเรากระทำาไวแ้ลว้ในคราวนัน้ 
ตดิตามมาขา้งหลงัๆ, จรงิอยู ่ ธรรมดาบาปกรรมนัน่ยอ่มตามไป เหมอืนลอ้ทีห่มนุไป
ตามรอยเทา้โคตวัเน่ืองดว้ยกำาลงัตวันำาแอกไปฉะนัน้” ครัน้ตรสัเรือ่งน้ีแลว้ ทรงสบืต่อ
อนุสนธ ิทรงเป็นพระธรรมราชาตรสัพระคาถาน้ีวา่ 
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“ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิทีส่ดุ สำาเรจ็แต่
ใจ หากบุคคลมใีจถกูอภชิฌาเป็นตน้ประทษุรา้ยแลว้ จะกลา่ว
หรอืจะพดูกต็าม ความทกุขย์อ่มไปตามเขาไป เพราะทจุรติ 
๓ อยา่งนัน้ เหมอืนลอ้หมนุไปตามรอยเทา้โคตวัลากแอกไป
ฉะนัน้” 

 ดจุพระราชาทรงประทบัพระราชสาสน์ทีป่ระดษิฐานไวด้ว้ยดนิเหนียว ดว้ยพระราช-
ลญัจกร

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  กตกมฺมำ  
สทุธกตัตาใน อนุพนฺธิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตทา กาลสตัตมใีน กต-  มม  
สามสีมัพนัธะใน ปตฺุเตนๆ อนภหิติกตัตาใน กต-  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต ตตยิาวเิสสนะใน 
อนุพนฺธ,ิ  หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  เอตำ วเิสสนะของ ปาปกมฺมำ  นามศพัท ์ครหตัถ- 
โชตกะเขา้กบั ปาปกมฺมำๆ  สทุธกตัตาใน อนุคจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ธุรำ  
อวตุตกมัมะใน วหโตๆ วเิสสนะของ พลวิทฺทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปทำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน อนุคจฺฉนฺตำๆ  วเิสสนะของ จกฺกำๆ  อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั ธุรำ  
วหโต  พลวิทฺทสฺส  ปทำ  อนุคจฺฉนฺตำ  จกฺกำ”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน กเถตฺวา  อทิำ วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตฺวาๆ ลกัขณตัถะ   
อนุสนฺธ ึอวตุตกมัมะใน ฆเฏตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน 
ปตฏฺิ�าปิต- ปตฏฺิ�าปิตมตฺตกิำ วเิสสนะของ สาสนำๆ อวตุตกมัมะใน ล�ฺฉนฺโต  ราช-

 

มทฺุทาย กรณะใน ล�ฺฉนฺโตๆ วเิสสนะของ ราชาๆ อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์อุปมาโชตกะ 
เขา้กบั ปตฏฺิ�าปิตมตฺตกิำ  สาสนำ  ราชมทฺุทาย  ล�ฺฉนฺโต  ราชา    ธมฺมราชา วเิสสนะ
ของ สตฺถา  อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาห

“มโนปพฺุพงฺคมา กด็ ี  มโนเสฏฺ�า กด็ ี  มโนมยา กด็ ีวเิสสนะ
ของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ,  เจ ปรกิปัปัตถะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตา 

ใน ภาสต ิ และ กโรต ิ  ภาสต ิ กด็ ี  กโรต ิ กด็ ี อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มนสา อติถมัภตูะของ ปคฺุคโล  ปทฏฺุเ�น วเิสสนะ
ของ มนสา  วา สองศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ภาสต ิ และ  
กโรต,ิ  ทกฺุขำ สทุธกตัตาใน อเนฺวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตโต วเิสสนะของ ตวิธิทจฺุจรติโตๆ เหตุใน อเนฺวต ิ นำ วเิสสนะ
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ของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อนฺเวต ิ จกฺกำ อุปมาลงิคตัถะ  ธุรำ  
อวตุตกมัมะใน วหโตๆ วเิสสนะของ พลวิทฺทสฺสๆ สาม-ี 
สมัพนัธะใน ปทำๆ  อวตุตกมัมะใน อเนฺวนฺตำๆ  วเิสสนะของ จกฺกำ  
อวิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั จกฺกำ  ธรุำ  วหโต  พลวิทฺทสฺส  ปทำ  
อเนฺวนฺตำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อมิำ  คาถำ ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒๒.  ตตฺถ  “มโน”ต ิ กามาวจรกุสลาทเิภทำ  สพฺพมฺปิ  จตุภมูกิจตฺิตำ ฯ

 ตตฺถ  (คาถายำ)  “มโน”ต ิ กามาวจรกุสลาทเิภทำ  สพฺพมฺปิ  จตุภมูกิจตฺิตำ ฯ 

 จตภุมิูกจิตตฺ ํอ.จติอนัเป็นไปในภมู ิ๔  สพพฺมปิฺ แมท้ัง้ปวง  กามาวจรกสุลาทิเภท ํ
อนัต่างดว้ยกามาวจรกุศลจติเป็นตน้  มโนติ ชือ่วา่ใจ  ตตถฺ  (คาถาย)ํ ในพระคาถา
นัน้ ฯ

 จติทีเ่ป็นไปในภมู ิ ๔ แมท้ัง้หมดมกีามาวจรกุศลจติเป็นตน้เป็นประเภท ชือ่วา่ใจ ใน
พระคาถานัน้

 ตตฺถ วเิสสนะของ คาถายำๆ  วสิยาธาระใน มโนๆ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สญัญาโชตกะ
เขา้กบั มโน  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้ สพฺพำ  กามาวจรกุสลาทเิภทำ กด็ ี  สพฺพำ กด็ ี 
วเิสสนะของ จตุภมูกิจตฺิตำๆ  ลงิคตัถะ ฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑166 [๑.ยมก

๒๒๓.  อมิสฺม ึ ปน  ปเท  ตทา  ตสฺส  เวชฺชสฺส  อุปปฺนฺนจตฺิตวเสน  นิยมยิมานำ  ววตฺถาปิย-
มานำ  ปรจฺิฉชฺิชมานำ  โทมนสฺสสหคตำ  ปฏฆิสมฺปยตฺุตำ  จตฺิตเมว  ลพฺภต ิฯ

 (ปณฺฑเิตน)  อมิสฺม ึ ปน  ปเท  ตทา  ตสฺส  เวชฺชสฺส  อุปปฺนฺนจตฺิตวเสน  (ปณฺฑเิตน)  นิยมยิมานำ   
ววตฺถาปิยมานำ  ปรจฺิฉชฺิชมานำ  โทมนสฺสสหคตำ  ปฏฆิสมฺปยตฺุตำ  จตฺิตำ  เอว  ลพฺภต ิฯ 

 ปน แต่วา่  จิตตฺ ํ  เอว อ.จตินัน่เทยีว  (ปณฺฑิเตน)  นิยมิยมานํ   ววตถฺาปิยมานํ   
ปริจฉิฺชชฺมานํ อนั- อนับณัฑติ นิยมอยู ่ ใหต้ัง้ลงต่างอยู ่กำาหนดอยู ่  อปุปฺนฺนจิตตฺ- 
วเสน ดว้ยอำานาจแหง่จติดวงทีเ่กดิขึน้แลว้  ตสสฺ  เวชชฺสสฺ แก่หมอนัน้  ตทา ในกาล
นัน้  โทมนสสฺสหคต ํอนัเป็นไปกบัดว้ยโทมนสั  ปฏิฆสมปฺยตุตฺ ํอนัประกอบพรอ้ม
แลว้ดว้ยปฏฆิะ  (ปณฺฑิเตน) อนับณัฑติ  ลพภฺติ ยอ่มได ้ อิมสมึฺ  ปเท ในบทน้ี ฯ

 แต่วา่ จติทีบ่ณัฑตินิยม ระบุ กำาหนดหมายเอาดว้ยสามารถแหง่จติทีเ่กดิขึน้แก่หมอ
นัน้ในคราวนัน้ เป็นไปกบัโทมนสั ประกอบดว้ยปฏฆิะเทา่นัน้ บณัฑติยอ่มไดใ้นบทน้ี

 ปนศพัท ์ วเิสสโชตกะ  นิยมยิมานำ กด็ ี  ววตฺถาปิยมานำ กด็ ี  ปรจฺิฉชฺิชมานำ กด็ ี  
โทมนสฺสสหคตำ กด็ ี ปฏฆิสมฺปยตฺุตำ กด็ ีวเิสสนะของ จตฺิตำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
จตฺิตำๆ  วตุตกมัมะใน ลพฺภติๆ  อาขยาตบทกมัมวาจก  ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตาใน  
ลพฺภต ิ อมิสฺม ึวเิสสนะของ ปเทๆ วสิยาธาระใน ลพฺภต ิ ตทา กาลสตัตมใีน อุปปฺนฺน-   
ตสฺส วเิสสนะของ เวชฺชสฺสๆ สมัปทานใน อุปปฺนฺนจตฺิต-  อุปปฺนฺนจตฺิตวเสน ตตยิา- 
วเิสสนะใน นิยมยิมานำ  ววตฺถาปิยมานำ  และ ปรจฺิฉิชฺชมานำ  ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตาใน  
นิยมยิมานำ  ววตฺถาปิยมานำ และ ปรจฺิฉชฺิชมานำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒๔.  ปพุพฺงฺคมาต:ิ  เตน  ป�มคามนิา  หตฺุวา  สมนฺนาคตา ฯ

 “ปพุพฺงฺคมาต:ิ  (ปทสฺส)  “เตน  (มเนน)  ป�มคามนิา  หตฺุวา  สมนฺนาคตา”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “สมนฺนาคตา มาตามพรอ้มแลว้  เตน  (มเนน) ดว้ยใจนัน้  
ป�มคามินา เป็นสภาพถงึก่อนโดยปกต ิ หตุวฺา เป็น”  (อิติ) ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  
“ปพุพฺงฺคมาติ วา่ “ปพฺุพงฺคมา” ดงัน้ี ฯ
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 บทวา่ “ปพุพฺงฺคมา” ความวา่ ประกอบดว้ยใจนัน้ทีเ่ป็นสภาพถงึก่อนโดยปกติ

 “ปพฺุพงฺคมา” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “เตน  
วเิสสนะของ มเนนๆ กรณะใน สมนฺนาคตา  ป�มคามนิา วกิตกิตัตาใน หุตฺวาๆ สมาน-
กาลกริยิาใน สมนฺนาคตาๆ วเิสสนะของ ธมฺมา”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒๕.  ธมมฺาต:ิ  คณุเทสนาปรยิตฺตนิิสฺสตฺตนิชฺชวีวเสน  จตฺตาโร  ธมฺมา  นาม ฯ 

 ธมมฺา  นาม ชือ่ อ.ธรรม ท.  จตตฺาโร สี ่ คณุเทสนาปริยตติฺนิสสฺตตฺนิชชีฺววเสน 

ดว้ยสามารถแหง่คณุธรรม เทศนาธรรม ปรยิตัธิรรม และนิสสตัตนิชชวีธรรม  ธมมฺาติ 

ชือ่วา่ธรรม ฯ

 ชือ่วา่ธรรมทัง้หลาย ๔ คอื คณุธรรม เทศนาธรรม ปรยิตัธิรรมและนิสสตัตนิชชวีธรรม 
ชือ่วา่ธรรม

 ธมฺมา สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั ธมฺมา  คณุเทสนาปรยิตฺตนิิสฺสตฺต- 
นิชฺชวีวเสน ตตยิาวเิสสนะใน จตฺตาโร  ธมฺมา  จตฺตาโร วเิสสนะของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ  
นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ธมฺมา ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๒๖.  เตสุ
           “น  ห ิ ธมฺโม  อธมฺโม  จ อุโภ  สมวปิากโิน;
           อธมฺโม  นิรยำ  เนต ิ ธมฺโม  ปาเปต ิ สคฺุคตนฺิ”ติ
 อยำ  คณุธมฺโม  นาม ฯ

 เตส ุ (ธมฺเมส)ุ 
            “น  ห ิ ธมฺโม  อธมฺโม  จ อุโภ  สมวปิากโิน  (โหนฺต)ิ;
            อธมฺโม  นิรยำ  เนต ิ ธมฺโม  (สตฺตำ)  ปาเปต ิ สคฺุคตนฺิ”ติ
 อยำ  (ธมฺโม)  คณุธมฺโม  นาม ฯ 

 เตส ุ (ธมเฺมส)ุ  อย ํ (ธมโฺม) อ.- ในธรรม ท. เหลา่นัน้หนา -ธรรมน้ี  อิติ วา่
“ธมโฺม  จ อ.ธรรม ดว้ย  อธมโฺม  จ อ.สภาพมใิชธ่รรม ดว้ย  
อโุภ ทัง้สอง สมวิปากิโน เป็นสภาพมวีบิากเสมอกนั  (โหนฺติ)  
ยอ่มเป็น  น  หิ หามไิดแ้ล,  อธมโฺม อ.สภาพมใิชธ่รรม  เนติ 

ยอ่มนำาไป  นิรย ํ สูน่รก,   ธมโฺม อ.ธรรม  (สตตฺ)ํ ยงัสตัว ์  
ปาเปติ ยอ่มใหถ้งึ  สคุตึ ซึง่สคุต”ิ  อิติ ดงัน้ีเป็นตน้  คณุธมโฺม   
นาม ชือ่วา่คณุธรรม ฯ

 ในบรรดาธรรมเหลา่นัน้ ธรรมน้ี วา่ 
“ธรรมและสภาพทีม่ใิชธ่รรม ทัง้สองมผีลเสมอกนัหามไิดแ้ล, 
อธรรมนำาสตัวไ์ปสูน่รก สว่นธรรมทำาสตัวใ์หถ้งึสคุต”ิ

 ชือ่วา่คณุธรรม

 เตส ุวเิสสนะของ ธมฺเมสุๆ  นิทธารณะใน อยำ  ธมฺโม
“อุโภ วเิสสนะของ ธมฺโม และ อธมฺโม  ธมฺโม กด็ ี อธมฺโม กด็ ี 
สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธนตัถะ  หศิพัท ์ปทปรูณะ  จศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั 
ธมฺโม และ อธมฺโม  สมวปิากโิน วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  อธมฺโม 
สทุธกตัตาใน เนติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นิรยำ สมัปาปณุยี-
กมัมะใน เนต,ิ  ธมฺโม เหตุกตัตาใน ปาเปติๆ  อาขยาตบทเหตุ-
กตัตุวาจก  สตฺตำ การติกมัมะใน ปาเปต ิ  สคุต ึ สมัปาปณุยี- 
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กมัมะใน ปาเปต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อยำ  ธมฺโม  
 อยำ วเิสสนะของ ธมฺโมๆ ลงิคตัถะ  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั คณุธมฺโมๆ  

วเิสสนะของ ธมฺโม ฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒๗. “ธมฺมำ  โว  ภกฺิขเว  เทเสสฺสาม ิ อาทกิลฺยาณนฺ”ต ิ อยำ  เทสนาธมฺโม  นาม ฯ

 “(อหำ)  ธมฺมำ  โว  ภกฺิขเว  เทเสสฺสาม ิ อาทกิลฺยาณนฺ”ต ิ อยำ  (ธมฺโม)  เทสนาธมฺโม  นาม ฯ 

 อย ํ (ธมโฺม) อ.ธรรมน้ี  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (อห)ํ อ.เรา  เทเสสสฺามิ 

จกัแสดง  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  อาทิกลฺยาณํ อนังามในเบือ้งตน้  โว แก่เธอ ท.”  อิติ ดงัน้ี
เป็นตน้  เทสนาธมโฺม  นาม ชือ่วา่เทศนาธรรม ฯ

 ธรรมน้ี วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจะแสดงธรรมอนังามในเบือ้งตน้แก่เธอทัง้หลาย” ดงัน้ี
เป็นตน้ ชือ่วา่เทศนาธรรม

 “ภกฺิขเว อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน เทเสสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ธมฺมำ  
อวตุตกมัมะใน เทเสสฺสาม ิ  โว สมัปทานใน เทเสสฺสาม ิ  อาทกิลฺยาณำ วเิสสนะของ 
ธมฺมำ”  อติศิพัท ์อาทยตัถะใน อยำ  ธมฺโม  อยำ วเิสสนะของ ธมฺโมๆ ลงิคตัถะ  นามศพัท ์
สญัญาโชตกะเขา้กบั เทสนาธมฺโมๆ วเิสสนะของ ธมฺโม ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๒๘.  “อธิ  ปน  ภกฺิขเว  เอกจฺเจ  กุลปตฺุตา  ธมฺมำ  ปรยิาปณุนฺต ิ  สตฺุตำ  เคยฺยนฺ”ต ิ  อยำ   
ปรยิตฺตธิมฺโม  นาม ฯ

 “อธิ  ปน  (สาสเน)  ภกฺิขเว  เอกจฺเจ  กุลปตฺุตา  ธมฺมำ  ปรยิาปณุนฺต ิ สตฺุตำ  เคยฺยนฺ”ต ิ อยำ  (ธมฺโม)  
ปรยิตฺตธิมฺโม  นาม ฯ 

 อย ํ (ธมโฺม) อ.ธรรมน้ี  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  ปน ก ็ กลุปตุตฺา อ.กุลบุตร 
ท. เอกจเฺจ บางพวก  อิธ  (สาสเน) ในศาสนาน้ี  ปริยาปณุนฺติ ยอ่มเลา่เรยีน  ธมมฺ ํ
ซึง่ธรรม  สตุตฺ ํคอื ซึง่สตุตะ  เคยยฺ ํคอื ซึง่เคยยะ”  อิติ ดงัน้ีเป็นตน้  ปริยตติฺธมโฺม  
นาม ชือ่วา่ปรยิตัธิรรม ฯ

 ธรรมน้ี วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ก ็กุลบุตรบางพวกในศาสนาน้ี ยอ่มเรยีนเอาธรรม คอื สตุตะ 
เคยยะ” ดงัน้ีเป็นตน้ ชือ่วา่ปรยิตัธิรรม

 “ภกฺิขเว อาลปนะ  ปนศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  เอกจฺเจ วเิสสนะของ กุลปตฺุตาๆ  
สทุธกตัตาใน ปรยิาปณุนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ สาสเนๆ วสิยา-
ธาระใน กุลปตฺุตา  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน ปรยิาปณุนฺต ิ สตฺุตำ กด็ ี เคยฺยำ กด็ ีวเิสสลาภี
ของ ธมฺมำ”  อติศิพัท ์อาทยตัถะใน อยำ  ธมฺโม  อยำ วเิสสนะของ ธมฺโมๆ ลงิคตัถะ  นาม
ศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปรยิตฺตธิมฺโมๆ วเิสสนะของ ธมฺโม ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒๙.  “ตสฺม ึ โข  ปน  สมเย  ธมฺมา  โหนฺต,ิ  ขนฺธา  โหนฺต”ีต ิ อยำ  นิสฺสตฺตธมฺโม  นาม ฯ

 “ตสฺม ึ โข  ปน  สมเย  ธมฺมา  โหนฺต,ิ  ขนฺธา  โหนฺต”ีต ิ อยำ  (ธมฺโม)  นิสฺสตฺตธมฺโม  นาม ฯ 

 อย ํ (ธมโฺม) อ.ธรรมน้ี  อิติ วา่  “ปน  ก ็ ธมมฺา อ.ธรรม ท.  โหนฺติ ยอ่มม ี ตสมึฺ  โข  
สมเย ในสมยันัน้แล,  ขนฺธา อ.ขนัธ ์ท.  โหนฺติ ยอ่มม”ี  อิติ ดงัน้ีเป็นตน้  นิสสฺตตฺ-
ธมโฺม  นาม ชือ่วา่นิสสตัตธรรม ฯ

 ธรรมน้ี วา่ “กใ็นสมยันัน้แล ธรรมทัง้หลายยอ่มม ี ขนัธท์ัง้หลายยอ่มม”ี ดงัน้ีเป็นตน้  
ชือ่วา่นิสสตัตธรรม

 “ปนศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  ธมฺมา สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตสฺม ึวเิสสนะของ สมเย  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  สมเย กาลสตัตมใีน โหนฺต,ิ  ขนฺธา 
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สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาทยตัถะใน อยำ  ธมฺโม  อยำ  
วเิสสนะของ ธมฺโมๆ ลงิคตัถะ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั นิสฺสตฺตธมฺโมๆ วเิสสนะ 
ของ ธมฺโม ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๐.  นิชฺชวีธมฺโมตปิิ  เอเสว  นโย ฯ 

 “นิชฺชวีธมฺโมตปิิ  (ปเท)  เอโส  เอว  นโย ฯ

 นโย อ.นยั  (ปเท) ในบท  “นิชชีฺวธมโฺม”  อิติปิ แมว้า่ “อ.นิชชวีธรรม” ดงัน้ี  เอโส  
เอว น้ีนัน่เทยีว ฯ

 แมใ้นบทวา่ “นิชฺชวีธมฺโม” กม็นียัน้ีนัน่แหละ

 “นิชฺชวีธมฺโม ลงิคตัถะ”  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั นิชฺชวีธมฺโมต ิ  อติศิพัท ์ สรปูะ
ใน ปเทๆ วสิยาธาระใน นโย  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เอโสๆ วเิสสนะของ นโยๆ  
ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๑.  เตส ุ อมิสฺม ึ �าเน  นิสฺสตฺตนิชฺชวีธมฺโม  อธปิเฺปโต ฯ
 (ภควตา)  เตส ุ (จตสู ุ ธมฺเมส)ุ  อมิสฺม ึ �าเน  นิสฺสตฺตนิชฺชวีธมฺโม  อธปิเฺปโต ฯ 

 เตส ุ (จตสู ุ ธมเฺมส)ุ  นิสสฺตตฺนิชชีฺวธมโฺม อ.- ในธรรม ท. สีเ่หลา่นัน้หนา -นิสสตัต-
ธรรมและนิชชวีธรรม  (ภควตา) อนัพระผูม้พีระภาคเจา้  อธิปเฺปโต ทรงพระประสงค์
เอาแลว้  อิมสมึฺ  �าเน ในทีน้ี่ ฯ

 ในบรรดาธรรมทัง้ ๔ อยา่งเหลา่นัน้ นิสสตัตนิชชวีธรรม พระผูม้พีระภาคเจา้ทรง
ประสงคเ์อาในทีน้ี่

 เตส ุกด็ ี จตสู ุกด็ ีวเิสสนะของ ธมฺเมสุๆ  นิทธารณะใน นิสฺสตฺตนิชฺชวีธมฺโมๆ นิทธารณยีะ 
และวตุตกมัมะใน อธปิเฺปโตๆ กติบทกมัมวาจก  ภควตา อนภหิติกตัตาใน อธปิเฺปโต  
อมิสฺม ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน อธปิเฺปโต ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๓๒.  โส  อตฺถโต  ตโย  อรปิูโน  ขนฺธา  “เวทนากฺขนฺโธ  ส�ฺ�ากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ”ต ิฯ

 โส  (นิสฺสตฺตนิชฺชวีธมฺโม)  อตฺถโต  ตโย  อรปิูโน  ขนฺธา  “เวทนากฺขนฺโธ  ส�ฺ�ากฺขนฺโธ   
สงฺขารกฺขนฺโธ”ต ิฯ

  โส  (นิสสฺตตฺนิชชีฺวธมโฺม) อ.นิสสตัตธรรมและนิชชวีธรรมนัน้  อตถฺโต โดยเน้ือความ 
ขนฺธา คอื อ.ขนัธ ์ ท.  อรปิูโน อนัไมม่รีปู  ตโย สาม  อิติ คอื  “เวทนากฺขนฺโธ 

อ.เวทนาขนัธ ์ ส�ฺ�ากฺขนฺโธ อ.สญัญาขนัธ ์ สงฺขารกฺขนฺโธ อ.สงัขารขนัธ”์ ฯ

 นิสสตัตนิชชวีธรรมนัน้ โดยเน้ือความกค็อืขนัธท์ีไ่มม่รีปู ๓ อยา่ง ไดแ้ก่ เวทนาขนัธ ์
สญัญาขนัธ ์และสงัขารขนัธ์

 โส วเิสสนะของ นิสฺสตฺตนิชฺชวีธมฺโมๆ ลงิคตัถะ  อตฺถโต  ตตยิาวเิสสนะใน นิสฺสตฺต- 
นิชฺชวีธมฺโม  ตโย กด็ ี อรปิูโน กด็ ีวเิสสนะของ ขนฺธาๆ วเิสสลาภขีอง นิสฺสตฺตนิชฺชวี-
ธมฺโม  “เวทนากฺขนฺโธ กด็ ี ส�ฺ�ากฺขนฺโธ กด็ ี สงฺขารกฺขนฺโธ กด็ ีสรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์
สรปูะใน ตโย  อรปิูโน  ขนฺธา ฯ 

 ...............................................................................................................................
๒๓๓.  เอเต  ห,ิ  มโน  ปพฺุพงฺคโม  เอเตสนฺต ิ มโนปพฺุพงฺคมา  นาม ฯ

 เอเต  (ธมฺมา)  ห ิ “มโน  ปพฺุพงฺคโม  (โหต)ิ  เอเตสำ  (ธมฺมานำ)  อติ ิ (วคฺิคเหน)  มโนปพฺุพงฺคมา  
นาม ฯ

 หิ เพราะวา่  เอเต  (ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน่,  มโนปพุพฺงฺคมา  นาม ชือ่วา่มใีจ
เป็นสภาพถงึก่อน  (วิคคฺเหน) เพราะวเิคราะห ์ อิติ วา่  “มโน อ.ใจ  ปพุพฺงฺคโม เป็น
สภาพถงึก่อน  เอเตส ํ (ธมมฺานํ) แหง่ธรรม ท. เหลา่นัน่  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

เพราะวา่ ธรรมเหลา่นัน่ ชือ่วา่มใีจเป็นสภาพถงึก่อน เพราะวเิคราะหว์า่ “ใจ เป็นสภาพ
ถงึก่อนแหง่ธรรมเหลา่นัน่”

 หศิพัท ์เหตุโชตกะ  เอเต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ  “มโน สุทธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปพฺุพงฺคโม วกิตกิตัตาใน โหต ิ เอเตสำ วเิสสนะของ ธมฺมานำๆ 
สามสีมัพนัธะใน ปพฺุพงฺคโม”  อติศิพัท ์ สรปูะใน วคฺิคเหนๆ เหตุใน มโนปพฺุพงฺคมา  
นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั มโนปพฺุพงฺคมาๆ วเิสสนะของ ธมฺมา ฯ
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๒๓๔.  กถำ  ปเนเตห ิ  สทฺธ ึ  เอกวตฺถุโก  เอการมฺมโณ  อปพฺุพำ  อจรมิำ  เอกกฺขเณ   
อุปปฺชฺชมาโน  มโน  ปพฺุพงฺคโม  นาม  โหตตี ิฯ

 “กถำ  ปน  เอเตห ิ  (ธมฺเมห)ิ  สทฺธ ึ  เอกวตฺถุโก  เอการมฺมโณ  อปพฺุพำ  อจรมิำ  เอกกฺขเณ   
อุปปฺชฺชมาโน  มโน  ปพฺุพงฺคโม  นาม  โหตตี ิ (ปจฺุฉา) ฯ 

 (ปจุฉฺา) อ.อนัถาม  อิติ วา่  “ปน ก ็ มโน อ.ใจ  เอกวตถฺโุก มวีตัถุเป็นอนัเดยีวกนั   
เอการมมฺโณ มอีารมณ์เป็นอนัเดยีวกนั  สทธึฺ กบั  เอเตหิ  (ธมเฺมหิ) ดว้ยธรรม ท.  
เหลา่นัน่  อปุปฺชชฺมาโน เมือ่เกดิขึน้  เอกกฺขเณ ในขณะเดยีวกนั  อปพุพฺ ํ ไมก่่อน  
อจริม ํ ไมห่ลงั  ปพุพฺงฺคโม  นาม ชือ่วา่เป็นสภาพถงึก่อน  โหติ ยอ่มเป็น  กถ ํ

อยา่งไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ถามวา่ “กใ็จมวีตัถุเดยีวกนั มอีารมณ์เดยีวกนักบัเจตสกิธรรมเหลา่นัน่ เมือ่เกดิขึน้ใน
ขณะเดยีวกนั ไมก่่อน ไมห่ลงั ชือ่วา่เป็นสภาพถงึก่อนไดอ้ยา่งไร?”

 “ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  เอกวตฺถุโก กด็ ี  เอการมฺมโณ กด็ ี  อุปปฺชฺชมาโน กด็ ี 
วเิสสนะของ มโนๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กถำ ปจุฉนตัถะ   
เอเตห ิวเิสสนะของ ธมฺเมหิๆ  สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  คณุสมวายะใน เอกวตฺถุโก 
และ เอการมฺมโณ  อปพฺุพำ กด็ ี อจรมิำ กด็ ีกริยิาวเิสสนะใน อุปปฺชฺชมาโน  เอกกฺขเณ 
กาลสตัตมใีน อุปปฺชฺชมาโน  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปพฺุพงฺคโมๆ วกิตกิตัตา
ใน โหต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๓๕.  อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน ฯ

 “อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  (มโน  ปพฺุพงฺคโม  นาม  โหต”ิ  อติ ิ วสฺิสชฺชนำ) ฯ 

 (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้ (อิติ) วา่  “(มโน) อ.ใจ  (ปพุพฺงฺคโม  นาม) ชือ่วา่เป็นสภาพถงึ
ก่อน  อปุปฺาทปปฺจจฺยตเฺถน เพราะอรรถคอืความเป็นปัจจยัแหง่ความเกดิขึน้  (โหติ) 
ยอ่มเป็น”  (อิติ) ดงัน้ี ฯ

 แกว้า่ “เพราะอรรถวา่เป็นปัจจยัแหง่การเกดิขึน้”

 มโน สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน เหตุใน  
ปพฺุพงฺคโม  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ปพฺุพงฺคโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์
สรปูะใน วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๖.  ยถา  ห ิ  พหสู ุ  เอกโต  คามฆาตาทกิมฺมานิ  กโรนฺเตส ุ  “โก  เตสำ  ปพฺุพงฺคโม”ต ิ        

วตฺุเต,  โย  เตสำ  ปจฺจโย  โหต,ิ  ยำ  นิสฺสาย  เต  ตำ  กมฺมำ  กโรนฺต;ิ  โส  ทตฺโต  วา                 
มตฺิโต  วา  เตสำ  ปพฺุพงฺคโมต ิ วจฺุจต;ิ  เอวำ  สมฺปทมทิำ  เวทติพฺพำ ฯ

 ยถา  ห ิ พหสู ุ (โจเรส)ุ  เอกโต  คามฆาตาทกิมฺมานิ  กโรนฺเตส,ุ  “โก  เตสำ  (โจรานำ)  ปพฺุพงฺคโม  
(โหต)ิ”  อติ ิ (วจเน  ชเนห)ิ  วตฺุเต,  โย  (โจโร)  เตสำ  (โจรานำ)  ปจฺจโย  โหต,ิ  ยำ  (โจรำ)  นิสฺสาย   
เต  (โจรา)  ตำ  กมฺมำ  กโรนฺต;ิ  โส  (โจโร)  ทตฺโต  วา  มตฺิโต  วา  (ชเนห)ิ  “เตสำ  (โจรานำ)   
ปพฺุพงฺคโมต ิ วจฺุจต;ิ  เอวำ  (ปณฺฑเิตน)  สมฺปทำ  อทิำ  (วจนำ)  เวทติพฺพำ ฯ

 หิ เหมอืนอยา่งวา่  (โจเรส)ุ ครัน้เมือ่โจร ท.  พหสู ุมาก  กโรนฺเตส ุกระทำาอยู ่ คาม-
ฆาตาทิกมมฺานิ ซึง่กรรมมกีารฆา่ซึง่ชาวบา้นเป็นตน้ ท.  เอกโต โดยความเป็นอนั
เดยีวกนั,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “โก อ.ใคร  ปพุพฺงฺคโม เป็นหวัหน้า  เตส ํ  
(โจรานํ) แหง่โจร ท. เหลา่นัน้   (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (ชเนหิ) อนัชน ท.  วตุเฺต 
กลา่วแลว้,  โย  (โจโร) อ.โจรใด  ปจจฺโย เป็นปัจจยั  เตส ํ (โจรานํ) แหง่โจร ท. เหลา่
นัน้  โหติ ยอ่มเป็น,  เต  (โจรา) โจร ท. เหลา่นัน้  นิสสฺาย อาศยัแลว้  ย ํ (โจร)ํ ซึง่
โจรใด  กโรนฺติ ยอ่มกระทำา  ต ํ กมมฺ ํซึง่กรรมนัน้,  โส  (โจโร) อ.โจรนัน้   ทตโฺต  วา 
ชือ่วา่ทตัตะ หรอื  มิตโฺต  วา หรอืวา่ชือ่วา่มติตะ  (ชเนหิ) อนัชน ท.  วจุจฺติ ยอ่มเรยีก   
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อิติ วา่ “ปพุพฺงฺคโม เป็นหวัหน้า  เตส ํ (โจรานํ) แหง่โจร ท. เหลา่นัน้”  อิติ ดงัน้ี  ยถา 
ฉนัใด,  (วจนํ) อ.คำา  อิท ํ สมปฺท ํอนัเป็นเครือ่งยงัอุปไมยใหถ้งึพรอ้มน้ี  (ปณฺฑิเตน) 
อนับณัฑติ  เวทิตพพฺ ํพงึทราบ  เอว ํฉนันัน้ ฯ 

 เหมอืนอยา่งวา่ เมือ่พวกโจรจำานวนมากรว่มมอืกนัทำากรรมมฆีา่ชาวบา้นเป็นตน้ เมือ่
ชนทัง้หลายกลา่ววา่ “ใครเป็นหวัหน้าโจร”, โจรคนใดเป็นเหตุใหโ้จรทัง้หลายทำากรรม 
หรอืวา่พวกโจรเหลา่นัน้อาศยัใครแลว้พากนัทำากรรม โจรคนนัน้ ไมว่า่จะชือ่ทตัตะหรอื
มติตะกต็าม พวกชนกพ็ากนัเรยีกวา่ “เป็นหวัหน้าโจร” ฉนัใด, คำาอุปไมยเกีย่วกบัจติ
และเจตสกิน้ี บณัฑติพงึทราบฉนันัน้เหมอืนกนั 

 หศิพัท ์ ตปัปาฏกิรณโชตกะ  พหสู ุ วเิสสนะของ โจเรสุๆ  ลกัขณะใน กโรนฺเตสุๆ   
ลกัขณกริยิา  ยถา อุปมาโชตกะ  เอกโต ตตยิาวเิสสนะใน กโรนฺเตส ุ  คามฆาตาท-ิ 
กมฺมานิ อวตุตกมัมะใน กโรนฺเตส,ุ  “โก สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เตสำ วเิสสนะของ โจรานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปพฺุพงฺคโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์
สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  ชเนห ิอนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  โย 

วเิสสนะของ โจโรๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ  
โจรานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปจฺจโยๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  เต วเิสสนะของ โจราๆ  
สทุธกตัตาใน กโรนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยำ วเิสสนะของ โจรำๆ  อวตุตกมัมะใน 
นิสฺสายๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรนฺต ิ  ตำ วเิสสนะของ กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน กโรนฺต,ิ   
โส วเิสสนะของ โจโรๆ วตุตกมัมะใน วจฺุจติๆ  อาขยาตบทกมัมวาจก  ทตฺโต กด็ ี มตฺิโต 
กด็ ีสญัญาวเิสสนะของ โจโร  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้ ทตฺโต และ มตฺิโต  ชเนห ิ
อนภหิติกตัตาใน วจฺุจต ิ  “เตสำ วเิสสนะของ โจรานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปพฺุพงฺคโมๆ  
สรปูะใน อติิๆ  ศพัทส์มัภาวนาใน วจฺุจต,ิ  สมฺปทำ กด็ ี  อทิำ กด็ ี วเิสสนะของ วจนำๆ  
วตุตกมัมะใน เวทติพฺพำๆ  กติบทกมัมวาจก  เอวำ อุปเมยยโชตกะ  ปณฺฑเิตน อนภหิติ- 
กตัตาใน เวทติพฺพำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๓๗.  อติ ิ อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  มโน  ปพฺุพงฺคโม  เอเตสนฺต ิ มโนปพฺุพงฺคมา ฯ

 อติ ิ  อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  มโน  ปพฺุพงฺคโม  เอเตสำ  (ธมฺมานำ  โหต)ิ  อติ ิ  (เอเต  ธมฺมา)   
มโนปพฺุพงฺคมา ฯ 

 มโน อ.ใจ  ปพุพฺงฺคโม ชือ่วา่เป็นสภาพถงึก่อน  เอเตส ํ (ธมมฺานํ) แหง่ธรรม ท. เหลา่
นัน่  อปุปฺาทปปฺจจฺยตเฺถน เพราะอรรถคอืความเป็นปัจจยัแหง่ความเกดิขึน้  (โหติ) 
ยอ่มเป็น  อิติ ดว้ยประการฉะน้ี  อิติ เพราะเหตุนัน้  (เอเต  ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่
นัน่  มโนปพุพฺงฺคมา ชือ่วา่มใีจเป็นสภาพถงึก่อน ฯ

 ใจเป็นหวัหน้าแหง่เจตสกิธรรมเหลา่นัน่ เพราะอรรถวา่เป็นปัจจยัใหเ้จตสกิธรรมเกดิ
ขึน้ ดว้ยประการฉะน้ี เพราะฉะนัน้ เจตสกิธรรมเหลา่นัน่ ชือ่วา่มใีจเป็นหวัหน้า

 มโน สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อติศิพัท ์ ปการตัถะ  อุปปฺาทป-ฺ
ปจฺจยตฺเถน เหตุใน ปพฺุพงฺคโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิ  เอเตสำ วเิสสนะของ ธมฺมานำๆ 
สามสีมัพนัธะใน ปพฺุพงฺคโม  อติศิพัท ์เหตวตัถะ  เอเต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ  
มโนปพฺุพงฺคมา สญัญาวเิสสนะของ ธมฺมา ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๘.  น  ห ิ เต,  มเน  อนุปปฺชฺชนฺเต,  อุปปฺชฺชตุิำ  สกฺโกนฺต.ิ  มโน ปน,  เอกจฺเจส ุ เจตสเิกส ุ 

อนุปปฺชฺชนฺเตสปิุ,  อุปปฺชฺชตเิยว ฯ

 น  ห ิ เต  (ธมฺมา),  มเน  อนุปปฺชฺชนฺเต,  อุปปฺชฺชตุิำ  สกฺโกนฺต.ิ  มโน ปน,  เอกจฺเจส ุ เจตสเิกส ุ 
อนุปปฺชฺชนฺเตสปิุ,  อุปปฺชฺชต ิ เอว ฯ

 หิ เพราะวา่  เต  (ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน้,  มเน ครัน้เมือ่ใจ  อนุปปฺชชฺนฺเต ไม่
เกดิขึน้อยู,่  น  สกฺโกนฺติ ยอ่มไมอ่าจ  อปุปฺชชิฺตุ ํเพือ่อนัเกดิขึน้,  ปน แต่วา่  มโน 
อ.ใจ,  เจตสิเกส ุครัน้เมือ่เจตสกิ ท.  เอกจเฺจส ุบางพวก  อนุปปฺชชฺนฺเตสปิุ แมไ้ม่
เกดิขึน้อยู,่  อปุปฺชชฺติ  เอว ยอ่มเกดิขึน้นัน่เทยีว ฯ

 เพราะวา่ เจตสกิธรรมเหลา่นัน้ เมือ่ใจไมเ่กดิขึน้ กไ็มส่ามารถทีจ่ะเกดิขึน้ได ้แต่ใจเกดิ
ขึน้ได ้ในขณะทีเ่จตสกิบางกลุม่ถงึจะไมเ่กดิขึน้กต็าม
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 หศิพัท ์ เหตุโชตกะ  เต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ สทุธกตัตาใน สกฺโกนฺติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺโกนฺต,ิ  มเน ลกัขณะใน อนุปปฺชฺชนฺเตๆ ลกัขณะ
กริยิา,  อุปปฺชฺชตุิำ ตุมตัถสมัปทานใน สกฺโกนฺต,ิ  ปนศพัท ์ปักขนัตรโชตกะ  มโน สทุธ-
กตัตาใน อุปปฺชฺชติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกจฺเจส ุวเิสสนะของ เจตสเิกสุๆ  ลกัขณะ
ใน อนุปปฺชฺชนฺเตสุๆ  ลกัขณะกริยิา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อนุปปฺชฺชนฺเตส,ุ   
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อุปปฺชฺชต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓๙. อธปิตวิเสน  ปน  มโน  เสฏฺโ�  เอเตสนฺต ิ มโนเสฏฺ�า ฯ

 อธปิตวิเสน  ปน  มโน  เสฏฺโ�  เอเตสำ  (ธมฺมานำ  โหต)ิ  อติ ิ (เอเต  ธมฺมา)  มโนเสฏฺ�า ฯ 

 ปน แต่วา่  มโน อ.ใจ  เสฏฺโ� เป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ  เอเตส ํ (ธมมฺานํ) กวา่ธรรม 
ท. เหลา่นัน่  อธิปติวเสน ดว้ยสามารถแหง่ความเป็นอธบิด ี (โหติ) ยอ่มเป็น  อิติ 
เพราะเหตุนัน้  (เอเต  ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน่  มโนเสฏฺ�า ชือ่วา่มใีจเป็นสภาพ
ประเสรฐิทีส่ดุ ฯ

 แต่วา่ ใจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุกวา่เจตสกิธรรมเหลา่นัน่ ดว้ยสามารถเป็นอธบิด ี
เพราะฉะนัน้ เจตสกิธรรมเหลา่นัน่ ชือ่วา่มใีจประเสรฐิทีส่ดุ

 ปนศพัท ์ วิเสสโชตกะ  มโน สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธปิต-ิ 
วเสน ตตยิาวเิสสนะใน เสฏฺโ�ๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิ  เอเตสำ วเิสสนะของ ธมฺมานำๆ  
ฉฏัฐอีปาทานใน เสฏฺโ�  อติศิพัท ์ เหตวตัถะ  เอเต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ   
มโนเสฏฺ�า สญัญาวเิสสนะของ ธมฺมา ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๔๐.  ยถา  ห ิ  โจราทนีำ  โจรเชฏฺ�กาทโย  อธปิตโิน  เสฏฺ�า;  ตถา  เตสมฺปิ  มโนต ิ 
 

มโนเสฏฺ�า ฯ

 ยถา  ห ิ โจราทนีำ  (ชนานำ)  โจรเชฏฺ�กาทโย  อธปิตโิน  (ชนา)  เสฏฺ�า  (โหนฺต)ิ;  ตถา  เตสมฺปิ  
(ธมฺมานำ)  มโน  (เสฏฺโ�  โหต)ิ  อติ ิ (เต  ธมฺมา)  มโนเสฏฺ�า ฯ 

 หิ เหมอืนอยา่งวา่  (ชนา) อ.ชน ท.  อธิปติโน ผูเ้ป็นใหญ่  โจรเชฏฺ�กาทโย มโีจรผู้
เจรญิทีส่ดุเป็นตน้  เสฏฺ�า เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ  (ชนานํ) กวา่ชน ท.  โจราทีนํ มโีจร
เป็นตน้  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น  ยถา ฉนัใด,  มโน อ.ใจ  (เสฏฺโ�) เป็นสภาพประเสรฐิ
ทีส่ดุ  เตสมปิฺ  (ธมมฺานํ) กวา่ธรรม ท. แมเ้หลา่นัน้  (โหติ) ยอ่มเป็น  ตถา ฉนันัน้   
อิติ เพราะเหตุนัน้  (เต  ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน้  มโนเสฏฺ�า ชือ่วา่มใีจเป็นสภาพ
ประเสรฐิทีส่ดุ ฯ

 เหมอืนอยา่งวา่ พวกชนผูเ้ป็นใหญ่มหีวัหน้าโจรเป็นตน้ เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่ชนทัง้
หลายมโีจรเป็นตน้ ฉนัใด ใจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุกวา่เจตสกิธรรมแมเ้หลา่นัน้  
ฉนันัน้ เพราะฉะนัน้ เจตสกิธรรมเหลา่นัน้ จงึชือ่วา่มใีจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ

 หศิพัท ์ตปัปาฏกิรณโชตกะ  โจรเชฏฺ�กาทโย กด็ ี  อธปิตโิน กด็ ีวเิสสนะของ ชนาๆ 
สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  โจราทนีำ วเิสสนะ
ของ ชนานำๆ ฉฏัฐอีปาทานใน เสฏฺ�าๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  มโน สทุธกตัตาใน  
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตถา อุปเมยยโชตกะ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เตสำๆ  
วเิสสนะของ ธมฺมานำๆ ฉฏัฐอีปาทานใน เสฏฺโ�ๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิ อติศิพัท ์เหตวตัถะ   
เต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ  มโนเสฏฺ�า สญัญาวเิสสนะของ ธมฺมา ฯ   

 ...............................................................................................................................
๒๔๑. ยถา  ปน  ทารอุาทหี ิ นิปผฺนฺนานิ  ตานิ  ตานิ  ภณฺฑานิ  ทารมุยาทนิี  นาม  โหนฺต;ิ  

ตถา   เอเตปิ  มนโต  นิปผฺนฺนตฺตา  มโนมยา  นาม ฯ

 ยถา  ปน  ทารอุาทหี ิ  (สมฺภาเรห)ิ  นิปผฺนฺนานิ  ตานิ  ตานิ  ภณฺฑานิ  ทารมุยาทนิี  นาม   
โหนฺต;ิ  ตถา  เอเตปิ  (ธมฺมา  เอเตสำ  ธมฺมานำ)  มนโต  นิปผฺนฺนตฺตา  มโนมยา  นาม  (โหนฺต)ิ ฯ 

 ปน เหมอืนอยา่งวา่  ภณฺฑานิ อ.ภณัฑะ ท.  ตานิ  ตานิ เหลา่นัน้ๆ  นิปผฺนฺนานิ 

อนัสำาเรจ็แลว้  (สมภฺาเรหิ) ดว้ยสมัภาระ ท.  ทารอุาทีหิ มไีมเ้ป็นตน้  ทารมุยาทีนิ  
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นาม  ชือ่วา่เป็นภณัฑะมภีณัฑะสำาเรจ็แลว้แต่ไมเ้ป็นตน้  โหนฺติ ยอ่มเป็น  ยถา ฉนัใด,  
เอเตปิ  (ธมมฺา) อ.ธรรม ท. แมเ้หลา่นัน่  มโนมยา  นาม ชือ่วา่เป็นสภาพสำาเรจ็แลว้
แต่ใจ  (เอเตส ํ ธมมฺานํ)  มนโต  นิปผฺนฺนตตฺา เพราะความที-่ แหง่ธรรม ท. เหลา่
นัน่ -เป็นสภาพสำาเรจ็แลว้ แต่ใจ  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น  ตถา ฉนันัน้ ฯ

 เหมอืนอยา่งวา่ ภณัฑะเหลา่นัน้ๆ ทีส่ำาเรจ็จากสมัภาระมไีมเ้ป็นตน้ ชือ่วา่เป็นภณัฑะ
ทีส่ำาเรจ็ดว้ยไมเ้ป็นตน้ ฉนัใด เจตสกิธรรมแมเ้หลา่นัน่ ชือ่วา่สำาเรจ็แต่ใจ เพราะเจตสกิ
ธรรมเหลา่นัน้สำาเรจ็แต่ใจ ฉนันัน้

 ปนศพัท ์ ตปัปาฏกิรณโชตกะ  นิปผฺนฺนานิ กด็ ี  ตานิ สองบท กด็ ี วเิสสนะของ  
ภณฺฑานิๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  ทารอุาทหี ิ 
วเิสสนะของ สมฺภาเรหิๆ  อปาทานใน นิปผฺนฺนานิ  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั  
ทารมุยาทนิีๆ วเิสสนะของ ภณฺฑานิๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้
กบั เอเตๆ วเิสสนะของ ธมฺมาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตถา 
อุปเมยยโชตกะ  เอเตสำ วเิสสนะของ ธมฺมานำๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน นิปผฺนฺนตฺตา   
มนโต อปาทานใน นิปผฺนฺน-  นิปผฺนฺนตฺตา เหตุใน มโนมยา  นามศพัท ์สญัญาโชตกะ
เขา้กบั มโนมยาๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๒.  ปทฏฺุเ�นาต:ิ  อาคนฺตุเกห ิ อภชฺิฌาทหี ิ โทเสห ิ ปทฏฺุเ�น ฯ

 “ปทฏฺุเ�นาต:ิ  (ปทสฺส)  “อาคนฺตุเกห ิ อภชฺิฌาทหี ิ โทเสห ิ ปทฏฺุเ�น”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “อาคนฺตเุกหิ  อภิชฌฺาทีหิ  โทเสหิ  ปทฏฺุเ�น อนั-  
อนัโทษ ท. มอีภชิฌาเป็นตน้ อนัจรมา ประทษุรา้ยแลว้”  (อิติ) ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท   
“ปทฏฺุเ�นาติ วา่ “ปทฏฺุเ�น” ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “ปทฏฺุเ�น” ความวา่ ถกูโทษทัง้หลายมอีภชิฌาเป็นตน้ทีจ่รมาประทษุรา้ย

 “ปทฏฺุเ�น” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “อาคนฺตุเกห ิ
กด็ ี อภชฺิฌาทหี ิกด็ ีวเิสสนะของ โทเสหิๆ  อนภหิติกตัตาใน ปทุฏฺเ�นๆ วเิสสนะของ 
มนสา”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๒๔๓.  ปกตมิโน  ห ิ ภวงฺคจตฺิตำ ฯ 

 หิ จรงิอยู ่ ปกติมโน อ.ใจตามปกต ิ ภวงฺคจิตตฺ ํชือ่วา่ภวงัคจติ ฯ

 ความจรงิ ปกตจิติ ชือ่วา่ภวงัคจติ

 หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  ปกตมิโน ลงิคตัถะ  ภวงฺคจตฺิตำ สญัญาวเิสสนะของ ปกตมิโน ฯ 

...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๔๔.  ตำ  อปปฺทฏฺุ�ำ,  ยถา  ห ิ ปสนฺนำ  อุทกำ  อาคนฺตุเกห ิ นีลาทหี ิ อุปกฺกลิฏฺิ�ำ นีโลทกาท-ิ

 

เภทำ  โหต,ิ  น  จ  นวำ  อุทกำ  นาปิ  ปรุมิำ  ปสนฺนอุทกเมว;  ตถา  ตมฺปิ   
อาคนฺตุเกห ิ  อภชฺิฌาทหี ิ  โทเสห ิ  ปทฏฺุ�ำ  โหต,ิ  น  จ  นวำ  จตฺิตำ,  นาปิ  ปรุมิำ   
ภวงฺคจตฺิตเมว ฯ

  ตำ  (ภวงฺคจตฺิตำ  โทเสห)ิ  อปปฺทฏฺุ�ำ, ยถา  ห ิ ปสนฺนำ  อุทกำ  อาคนฺตุเกห ิ นีลาทหี ิ (วณฺเณห)ิ   
อุปกฺกลิฏฺิ�ำ  นีโลทกาทเิภทำ  โหต,ิ  (ตำ  อุทกำ)  น  จ  นวำ  อุทกำ  (โหต)ิ,  นาปิ  ปรุมิำ  ปสนฺน- 
อุทกำ  เอว  (โหต)ิ;   ตถา  ตมฺปิ  (ภวงฺคจตฺิตำ)  อาคนฺตุเกห ิ อภชฺิฌาทหี ิ โทเสห ิ ปทฏฺุ�ำ  โหต,ิ  (ตำ   
จตฺิตำ)  น  จ  นวำ  จตฺิตำ  (โหต)ิ,  นาปิ  ปรุมิำ  ภวงฺคจตฺิตำ  เอว  (โหต)ิ ฯ

 ต ํ (ภวงฺคจิตตฺ)ํ อ.ภวงัคจตินัน้  (โทเสหิ) อนัโทษ ท.  อปปฺทฏฺุ�ํ ไมป่ระทษุรา้ยแลว้,  
หิ เหมอืนอยา่งวา่  อทุก ํอ.นำ้า  ปสนฺนํ อนัใสแลว้  อปุกฺกิลิฏฺ�ํ อนัเขา้ไปเศรา้หมอง
แลว้  (วณฺเณหิ) เพราะส ีท.  นีลาทีหิ มสีเีขยีวเป็นตน้  อาคนฺตเุกหิ อนัจรมา  นีโล-
ทกาทิเภท ํเป็นนำ้าอนัต่างดว้ยนำ้ามนีำ้าสเีขยีวเป็นตน้  โหติ ยอ่มเป็น,  (ต ํ อทุก)ํ อ.นำ้า
นัน้  นว ํ อทุก ํเป็นนำ้าใหม ่ (โหติ) ยอ่มเป็น  น  จ หามไิดแ้ล,  ปสนฺนอทุก ํ เอว เป็น
นำ้าอนัใสแลว้  ปริุม ํอนัมใีนก่อนนัน่เทยีว  (โหติ) ยอ่มเป็น  น  อปิ แมห้ามไิด ้ ยถา 

ฉนัใด,  ตมปิฺ  (ภวงฺคจิตตฺ)ํ อ.ภวงัคจติแมน้ัน้  อาคนฺตเุกหิ  อภิชฌฺาทีหิ  โทเสหิ   
ปทฏฺุ�ํ เป็นธรรมชาต อนัโทษ ท. มอีภชิฌาเป็นตน้ อนัจรมา ประทษุรา้ยแลว้  โหติ 

ยอ่มเป็น,  (ต ํ จิตตฺ)ํ อ.จตินัน้  นว ํ จิตตฺ ํ เป็นจติดวงใหม ่ (โหติ) ยอ่มเป็น  น  จ 

หามไิดแ้ล,  ภวงฺคจิตตฺ ํ เอว เป็นภวงัคจติ  ปริุม ํอนัมใีนก่อนนัน่เทยีว  (โหติ) ยอ่ม
เป็น  น  อปิ แมห้ามไิด ้ ตถา ฉนันัน้ ฯ
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 ภวงัคจตินัน้ ไมถ่กูโทษประทษุรา้ย, เหมอืนอยา่งวา่ นำ้าทีใ่สสะอาด เศรา้หมองเพราะ
สมีสีเีขยีวเป็นตน้ทีจ่รมา กลายเป็นประเภทของนำ้ามนีำ้าสเีขยีวเป็นตน้, นำ้านัน้เป็นนำ้า
ใหมห่ามไิด ้ เป็นนำ้าใสอนัมใีนกาลก่อนแมห้ามไิด ้ ฉนัใด, ภวงัคจติแมน้ัน้ ถกูโทษม ี

อภชิฌาเป็นตน้ทีจ่รมาประทษุรา้ย เป็นจติดวงใหมห่ามไิด ้ เป็นภวงัคจติทีม่ใีนกาล
ก่อน แมห้ามไิด ้ฉนันัน้

 ตำ วเิสสนะของ ภวงฺคจตฺิตำๆ  วตุตกมัมะใน อปปฺทฏฺุ�ำๆ กติบทกมัมวาจก  โทเสห ิ 
อนภหิติกตัตาใน อปปฺทฏฺุ�ำ,  หศิพัท ์ตปัปาฏกิรณโชตกะ  ปสนฺนำ วเิสสนะของ อุทกำๆ   
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  อาคนฺตุเกห ิ กด็ ี  
นีลาทหี ิ กด็ ี วเิสสนะของ วณฺเณหิๆ  เหตุใน อุปกฺกลิฏฺิ�ำๆ วเิสสนะของ อุทกำ  นีโล-
ทกาทเิภทำ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ตำ วเิสสนะของ อุทกำๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  สองบท 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  จศพัท ์วจนาลงัการะ  นวำ วเิสสนะของ  
อุทกำๆ  วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั นๆ ศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ   
ปรุมิำ วเิสสนะของ ปสนฺนอุทกำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ปสนฺนอุทกำๆ  วกิตกิตัตาใน 
โหต,ิ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ตำๆ  วเิสสนะของ ภวงฺคจตฺิตำๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตถา อุปมาโชตกะ  อาคนฺตุเกห ิกด็ ี อภชฺิฌาทหี ิกด็ ีวเิสสนะ
ของ โทเสหิๆ  อนภหิติกตัตาใน ปทฏฺุ�ำๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  ตำ วเิสสนะของ จตฺิตำๆ   
สทุธกตัตาใน โหติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ  จศพัท ์ 
วจนาลงัการะ  นวำ วเิสสนะของ จตฺิตำๆ  วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้
กบั นๆ ศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  ปรุมิำ วเิสสนะของ ภวงฺคจตฺิตำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
ภวงฺคจตฺิตำๆ  วกิตกิตัตาใน โหต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๔๕.  เตนาห  ภควา  “ปภสฺสรมทิำ  ภกฺิขเว  จตฺิตำ.  ต�ฺจ  โข  อาคนฺตุเกห ิ อุปกฺกเิลเสห ิ  
อุปกฺกลิฏฺิ�นฺ”ต ิฯ

 เตน  อาห  ภควา  “ปภสฺสรำ  (โหต)ิ  อทิำ  ภกฺิขเว  จตฺิตำ.  ตำ  (จตฺิตำ)  จ  โข  อาคนฺตุเกห ิ  
อุปกฺกเิลเสห ิ อุปกฺกลิฏฺิ�นฺ”ต ิฯ 

 เตน เพราะเหตุนัน้  ภควา อ.พระผูม้พีระภาคเจา้  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดู
ก่อนภกิษุ ท.  อิท ํ จิตตฺ ํอ.จติน้ี  ปภสสฺร ํเป็นแดนสรา้นออกแหง่รศัม ี (โหติ) ยอ่มเป็น,  
จ  โข แต่วา่แล  ต ํ (จิตตฺ)ํ อ.จตินัน้  อปุกฺกิลิฏฺ�ํ เขา้ไปเศรา้หมองแลว้  อปุกฺกิเลเสหิ  

เพราะอุปกเิลส ท.  อาคนฺตเุกหิ อนัจรมา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เพราะเหตุนัน้ พระผูม้พีระภาคเจา้ จงึตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย จติน้ีปภสัสร กแ็ล จตินัน้ 
เศรา้หมองเพราะอุปกเิลสทีจ่รมา”

 เตน เหตวตัถะ  ภควา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขเว อาลปนะ  
อทิำ วเิสสนะของ จตฺิตำๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปภสฺสรำ วกิตกิตัตา 

ใน โหต,ิ  จศพัท ์วเิสสโชตกะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  ตำ วเิสสนะของ จตฺิตำๆ  สทุธกตัตา 

ใน อุปกฺกลิฏฺิ�ำๆ กติบทกตัตุวาจก  อาคนฺตุเกห ิ วเิสสนะของ อุปกฺกเิลเสหิๆ  เหตุใน  
อุปกฺกลิฏฺิ�ำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๖.  เอวำ  มนสา  เจ  ปทฏฺุเ�น ฯ

 (ปคฺุคโล)  เอวำ  มนสา  เจ  ปทฏฺุเ�น  (ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา) ฯ 

 เจ หากวา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  มนสา มใีจ  ปทฏฺุเ�น อนัโทษประทษุรา้ยแลว้  เอวํ
อยา่งน้ี  (ภาสติ  วา) กลา่วอยูห่รอื  (กโรติ  วา) หรอืวา่ กระทำาอยูไ่ซร ้ฯ

 หากวา่ บุคคลมใีจทีถ่กูโทษประทษุรา้ยอยา่งน้ี จะกลา่วหรอืจะทำากต็าม

 เจ ปรกิปัปัตถะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน ภาสต ิและ กโรต ิ ภาสต ิกด็ ี กโรต ิกด็ ีอาขยาต
บทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน ปทฏฺุเ�นๆ วเิสสนะของ มนสาๆ อติถมัภตูะ 
ของ ปคฺุคโล  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้ ภาสต ิและ กโรต ิฯ 

 ............................................................................................................................... 
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๒๔๗.  ภาสติ  วา  กโรติ วาต:ิ  โส  ภาสมาโน  จตุพฺพธิำ  วจทีจฺุจรติเมว  ภาสต,ิ  กโรนฺโต   
ตวิธิำ  กายทจฺุจรติเมว  กโรต,ิ  อภาสนฺโต  อกโรนฺโต  ตาย  อภชฺิฌาทหี ิ  ปทฏฺุ�- 
มานสตาย  ตวิธิำ  มโนทจฺุจรติำ  ปเูรต,ิ  เอวมสฺส  ทส  อกุสลกมฺมปถา  ปารปิรู ึ  
คจฺฉนฺต ิฯ

 “ภาสติ  วา  กโรติ วาต:ิ  (คาถาปาทสฺส)  “โส  (ปคฺุคโล)  ภาสมาโน  จตุพฺพธิำ  วจทีจฺุจรติำ  เอว   
ภาสต,ิ  กโรนฺโต   ตวิธิำ  กายทจฺุจรติำ  เอว  กโรต,ิ  อภาสนฺโต  อกโรนฺโต  ตาย  (อตฺตโน)   
อภชฺิฌาทหี ิ (โทเสห)ิ  ปทฏฺุ�มานสตาย  ตวิธิำ  มโนทจฺุจรติำ  ปเูรต,ิ  เอวำ  อสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  ทส   
อกุสลกมฺมปถา  ปารปิรู ึ คจฺฉนฺต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “โส  (ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  ภาสมาโน เมือ่กลา่ว  ภาสติ  
ชือ่วา่ยอ่มกลา่ว  วจีทจุจฺริต ํ เอว ซึง่วจทีจุรติ  จตพุพิฺธ ํอนัมอียา่งสีน่ัน่เทยีว,  กโรนฺโต  

เมือ่กระทำา  กโรติ ชือ่วา่ยอ่มกระทำา  กายทจุจฺริต ํ  เอว ซึง่กายทจุรติ  ติวิธ ํอนัมี
อยา่งสามนัน่เทยีว,  อภาสนฺโต เมือ่ไมก่ลา่ว  อกโรนฺโต เมือ่ไมก่ระทำา  มโนทจุจฺริต ํ 

ยงัมโนทจุรติ  ติวิธ ํ อนัมอียา่งสาม  ปเูรติ ชือ่วา่ยอ่มใหเ้ตม็  ตาย  (อตตฺโน)   
อภิชฌฺาทีหิ  (โทเสหิ)  ปทฏฺุ�มานสตาย เพราะความทีแ่หง่ตน เป็นผูม้ใีจ อนัโทษ ท. 
มอีภชิฌาเป็นตน้ประทษุรา้ยแลว้ นัน้,  อกสุลกมมฺปถา อ.อกุศลกรรมบถ ท.  ทส สบิ  
อสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคลนัน้  คจฉฺนฺติ ยอ่มถงึ  ปาริปรึู ซึง่ความเตม็รอบ  เอว ํ 

ดว้ยประการฉะน้ี”  (อิติ) ดงัน้ี  (คาถาปาทสสฺ) แหง่บาทแหง่พระคาถา  “ภาสติ  วา   
กโรติ  วาติ วา่ “ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา” ดงัน้ี ฯ 

 บาทพระคาถาวา่ “ภาสติ  วา  กโรติ วา” ความวา่ บุคคลนัน้ เมือ่จะกลา่ว ยอ่มกลา่ว
แต่วจทีจุรติ ๔ อยา่งเทา่นัน้ เมือ่จะกระทำา กจ็ะทำาเฉพาะกายทุจรติ ๓ อยา่งเทา่นัน้ 
เมือ่ไมก่ลา่ว ไมก่ระทำา กจ็ะทำาใหม้โนทจุรติ ๓ อยา่งเตม็ เพราะมใีจถกูโทษมอีภชิฌา
เป็นตน้ประทษุรา้ยแลว้นัน้ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการของเขายอ่มถงึความบรบิรูณ์
ดว้ยประการฉะน้ี 

 “ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
อตฺโถ  “โส วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน ภาสต ิและ กโรต ิและเหตุกตัตาใน  
ปเูรต ิ ภาสต ิกด็ ี กโรต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  ปเูรต ิอาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  
ภาสมาโน อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  จตุพฺพธิำ วเิสสนะของ วจทีจฺุจรติำ  เอวศพัท ์ 
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อวธารณะเขา้กบั วจทีจฺุจรติำๆ  อวตุตกมัมะใน ภาสต,ิ  กโรนฺโต อพัภนัตรกริยิาของ 
ปคฺุคโล  ตวิธิำ วเิสสนะของ กายทจฺุจรติำ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั กายทจฺุจรติำๆ   
อวตุตกมัมะใน กโรต,ิ  อภาสนฺโต กด็ ี อกโรนฺโต กด็ ีอพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  ตาย  
วเิสสนะของ  ปทฏฺุ�มานสตาย  อตฺตโน ภาวาทสิมัพนัธะใน ปทฏฺุ�มานสตาย  

 

อภชฺิฌาทหี ิ วเิสสนะของ โทเสหิๆ  อนภหิติกตัตาใน ปทฏฺุ�-  ปทฏฺุ�มานสตาย เหตุ
ใน ปเูรต ิ  ตวิธิำ วเิสสนะของ มโนทจฺุจรติำๆ  การติกมัมะใน ปเูรต,ิ  ทส วเิสสนะของ  
อกุสลกมฺมปถาๆ สทุธกตัตาใน คจฺฉนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ ปการตัถะ  อสฺส 
วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อกุสลกมฺมปถา  ปารปิรู ึสมัปาปณุยีกมัมะใน 
คจฺฉนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๘.  ตโต  นํ  ทกฺุขมนฺเวตีต:ิ  ตโต  ตวิธิทจฺุจรติโต  ตำ  ปคฺุคลำ  ทกฺุขำ  อนฺเวต;ิ  ทจฺุจรติา- 

นุภาเวน  จตสู ุ  อปาเยส ุ  วา  มนุสฺเสส ุ  วา  ตมตฺตภาวำ  คจฺฉนฺตำ  กายวตฺถุกมฺปิ   
อติรวตฺถุกมฺปีต ิ อมินิา  ปรยิาเยน  กายกิเจตสกิำ  วปิากทกฺุขำ  อนุคจฺฉต ิฯ

 “ตโต  นํ  ทกฺุขมนฺเวตีต:ิ  (คาถาปาทสฺส)  “ตโต  ตวิธิทจฺุจรติโต  ตำ  ปคฺุคลำ  ทกฺุขำ  อนฺเวต;ิ   
ทจฺุจรติานุภาเวน  จตสู ุ  อปาเยส ุ  วา  มนุสฺเสส ุ  วา  ตำ  อตฺตภาวำ  คจฺฉนฺตำ  ‘กายวตฺถุกมฺปิ    
อติรวตฺถุกมฺปี  (วปิากทกฺุขำ)’  อติ ิ  อมินิา  ปรยิาเยน  กายกิเจตสกิำ  วปิากทกฺุขำ  อนุคจฺฉต”ิ   
(อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “ทกฺุข ํอ.ทกุข ์ อนฺเวติ ยอ่มไปตาม  ต ํ ปคุคฺล ํซึง่บุคคล
นัน้ ตโต  ติวิธทจุจฺริตโต เพราะทจุรติอนัมอียา่งสามนัน้,  วิปากทกฺุข ํคอืวา่ อ.ทกุข์
อนัเป็นวบิาก  กายิกเจตสิก ํ อนัเป็นไปในกายและเป็นไปในจติ  อิมินา  ปริยาเยน 
โดยปรยิายน้ี  อิติ คอื  ‘(วิปากทกฺุข)ํ อ.วบิากทกุข ์  กายวตถฺกุมปิฺ มกีายเป็นทีต่ ัง้
บา้ง  อิตรวตถฺกุมปิฺ มจีตินอกน้ีเป็นทีต่ ัง้บา้ง’  อนุคจฉฺติ ยอ่มไปตาม  ต ํ อตตฺภาว ํ 
ซึง่อตัภาพนัน้  คจฉฺนฺต ํทีไ่ปอยู ่ อปาเยส ุในอบาย ท.  จตสู ุสี ่ วา หรอื  วา หรอืวา่   
มนุสเฺสส ุ ในมนุษย ์ ท.  ทจุจฺริตานุภาเวน เพราะอานุภาพแหง่ทจุรติ”  (อิติ) ดงัน้ี   
(คาถาปาทสสฺ) แหง่บาทแหง่พระคาถา  “ตโต  นํ  ทกฺุขมนฺเวตีติ วา่  “ตโต  นำ   
ทกฺุขมนฺเวต”ิ ดงัน้ี ฯ

 บาทพระคาถาวา่ “ตโต  นํ  ทกฺุขมนฺเวติ” ความวา่ ทกุขย์อ่มไปตามบุคคลนัน้ เพราะ
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ทจุรติ ๓ ประการนัน้ คอืวา่ ทกุขท์ีเ่ป็นผลทีเ่ป็นไปทางกายและเป็นไปทางจติ โดย
ปรยิายน้ีวา่ “ทกุขท์ีเ่ป็นผลมกีายเป็นทีต่ ัง้บา้ง มจีตินอกน้ีเป็นทีต่ ัง้บา้ง” ยอ่มไปตาม 
อตัภาพรา่งกายทีไ่ปอยูใ่นอบายทัง้ ๔ หรอืในมนุษย ์เพราะอานุภาพของทจุรติ  

 “ตโต  นำ  ทกฺุขมนฺเวต”ิ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะ
ใน อตฺโถ  “ทกฺุขำ สทุธกตัตาใน อนฺเวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ  
ตวิธิทจฺุจรติโตๆ เหตุใน อนฺเวต ิ  ตำ วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อนฺเวต,ิ   
กายกิเจตสกิำ วเิสสนะของ วปิากทกฺุขำๆ  สทุธกตัตาใน อนุคจฺฉติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ทจฺุจรติานุภาเวน เหตุใน อนุคจฺฉต ิ  จตสู ุ วเิสสนะของ อปาเยสุๆ  กด็ ี  
มนุสฺเสส ุกด็ ีวสิยาธาระใน คจฺฉนฺตำ  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั จตสู ุ อปาเยส ุ
และมนุสฺเสส ุ ตำ กด็ ี  คจฺฉนฺตำ กด็ ีวเิสสนะของ อตฺตภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน อนุคจฺฉต ิ 
‘อปิ สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั กายวตฺถุกำ และ อติรวตฺถุกำ  กายวตฺถุกำ กด็ ี อติรวตฺถุกำ  
กด็ ีวเิสสนะของ วปิากทกฺุขำๆ  ลงิคตัถะ’  อติศิพัท ์สรปูะใน อมินิา  ปรยิาเยน  อมินิา  
วเิสสนะของ ปรยิาเยนๆ ตตยิาวเิสสนะใน กายกิเจตสกิำ  ตโต  ตวิธิทจฺุจรติโต  ตำ  ปคฺุคลำ   
ทกฺุขำ  อนฺเวต ิ ววิรยิะใน ทจฺุจรติานุภาเวน  จตสู ุ  อปาเยส ุ  วา  มนุสฺเสส ุ  วา   
ตมตฺตภาวำ  คจฺฉนฺตำ  กายวตฺถุกมฺปิ  อติรวตฺถุกมฺปีต ิ อมินิา  ปรยิาเยน  กายกิเจตสกิำ  
วปิากทกฺุขำ  อนุคจฺฉติๆ  ววิรณะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๔๙.  ยถา  ก ึ? 

 “ยถา  ก ึ (ตโต  ตวิธิทจฺุจรติโต  ทกฺุขำ  นำ  ปคฺุคลำ  อนฺเวต”ิ  อติ ิ ปจฺุฉา) ฯ 

 (ปจุฉฺา) อ.อนัถาม  อิติ วา่  “(ทกฺุข)ํ อ.ทกุข ์ (อนฺเวติ) ยอ่มไปตาม  (นํ  ปคุคฺล)ํ ซึง่
บุคคลนัน้  (ตโต  ติวิธทจุจฺริตโต) เพราะทจุรติอนัมอียา่งสามนัน้  ยถา  กึ ราวกะ 
อ.อะไร?”  (อิติ) ดงัน้ี ฯ

 ถามวา่ “เหมอืนอะไร?”

 “ทกฺุขำ สทุธกตัตาใน อนฺเวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะเขา้กบั กึๆ   
อุปมาลงิคตัถะ  ตโต วเิสสนะของ ตวิธิทจฺุจรติโตๆ เหตุใน อนฺเวต ิ  นำ วเิสสนะของ 
ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อนฺเวต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ ฯ
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๒๕๐. จกฺกวํ  วหโต  ปทนฺต:ิ  ธเุร  ยตฺุตสฺส  ธรุำ  วหโต  พลวิทฺทสฺส  ปทำ  จกฺกำ  วยิ ฯ

 “(ตโต  ตวิธิทจฺุจรติโต  นำ  ปคฺุคลำ  ทกฺุขำ  อนฺเวต)ิ  จกฺกำ  อวิ  (ธรุำ)  วหโต  (พลวิทฺทสฺส)  ปทำ   
(อนฺเวนฺตำ)  อติ ิ (วสฺิสชฺชนำ) ฯ  

 “(ปคฺุคเลน)  ธเุร  ยตฺุตสฺส  ธรุำ  วหโต  พลวิทฺทสฺส  ปทำ  (อนฺเวนฺตำ)  จกฺกำ  วยิ”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

 (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้ อิติ วา่  “(ทกฺุข)ํ อ.ความทกุข ์ (อนฺเวติ) ยอ่มไปตาม  (นํ  ปคุคฺล)ํ 
ซึง่บุคคลนัน้  (ตโต  ติวิธทจุจฺริตโต) เพราะทจุรติอนัมอียา่งสามนัน้  จกฺก ํ อิว เพยีง
ดงั อ.ลอ้  (อนฺเวนฺต)ํ หมนุไปตามอยู ่ ปท ํซึง่รอยเทา้  (พลิวททฺสสฺ) ของโคตวัเน่ือง
ดว้ยกำาลงั  วหโต ตวันำาไปอยู ่ (ธรุ)ํ ซึง่แอก”  อิติ ดงัน้ี ฯ

  (อตโฺถ) อ.อธบิาย  (อิติ) วา่  “จกฺก ํ วิย ราวกะ อ.ลอ้  (อนฺเวนฺต)ํ หมนุไปตามอยู ่ ปท ํ
ซึง่รอยเทา้  พลิวททฺสสฺ ของโคตวัมกีำาลงั  (ปคุคฺเลน)  ยตุตฺสสฺ ตวัอนับุคคลเทยีม
แลว้  ธเุร ทีแ่อก  วหโต ชือ่วา่ตวันำาไปอยู ่ ธรุ ํซึง่แอก”  (อิติ) ดงัน้ี ฯ

 ตอบวา่ “ความทกุขย์อ่มไปตามบุคคลนัน้ เพราะทจุรติ ๓ อยา่ง เหมอืนลอ้หมนุไปตาม
รอยเทา้โคตวัมกีำาลงัตวันำาแอกไปฉะนัน้”

 อธบิายวา่ “เหมอืนลอ้หมนุไปตามรอยเทา้โคตวัเน่ืองดว้ยกำาลงั ตวัเทยีมทีแ่อกนำาแอก
ไปอยูฉ่ะนัน้”

 “ทกฺุขำ สทุธกตัตาใน อนฺเวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ ตวิธิทจฺุจรติโตๆ  
เหตุใน อนฺเวต ิ นำ วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อนฺเวต ิ จกฺกำ อุปมาลงิคตัถะ   
ธุรำ อวตุตกมัมะใน วหโตๆ วเิสสนะของ พลวิทฺทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปทำๆ  อวตุต- 
กมัมะใน อนฺเวนฺตำๆ  วเิสสนะของ จกฺกำ  อวิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั จกฺกำ  ธุรำ  วหโต  
พลวิทฺทสฺส  ปทำ  อนฺเวนฺตำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ ฯ

 “ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน ยตฺุตสฺส  ธุเร วสิยาธาระใน ยตฺุตสฺสๆ วเิสสนะของ  
พลวิทฺทสฺส  ธรุำ อวตุตกมัมะใน วหโตๆ วเิสสนะของ พลวิทฺทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
ปทำๆ  อวตุตกมัมะใน อนฺเวนฺตำๆ  วเิสสนะของ จกฺกำๆ  อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์อุปมา-
โชตกะเขา้กบั ธุเร  ยตฺุตสฺส  ธรุำ  วหโต  พลวิทฺทสฺส  ปทำ  อนฺเวนฺตำ  จกฺกำ”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๕๑.  ยถา  ห ิ  โส  เอกมฺปิ  ทวิสำ  เทฺวปิ  ป�ฺจปิ  ทสปิ  อฑฺฒมาสมฺปิ  วหนฺโต  จกฺกำ   
นิวตฺเตตุำ  ชหตุิำ  น  สกฺโกต;ิ  อถขฺวสฺส  ปรุโต  อตกฺิกมนฺตสฺส  ยคุำ  ควีำ  พาธต,ิ  ปจฺฉโต  
ปฏกฺิกมนฺตสฺส  จกฺกำ  อรูมุำสำ  ปฏหินฺต;ิ  อเิมห ิ ทฺวหี ิ การเณห ิ  พาธนฺตำ   จกฺกำ  ตสฺส   
ปทานุปทกิำ  โหต;ิ  ตเถว  มนสา  ปทฏฺุเ�น  ตณี ิ ทจฺุจรติานิ  ปเูรตฺวา  �ิตำ  ปคฺุคลำ   
นิรยาทสี ุ  ตตฺถ  ตตฺถ  คตฏฺ�าเนส ุ  ทจฺุจรติมลูกำ  กายกิมฺปิ  เจตสกิมฺปิ  ทกฺุขำ   
อนุพนฺธตตี ิฯ

 “ยถา  ห ิ  โส  (พลวิทฺโท)  เอกมฺปิ  ทวิสำ  เทฺวปิ  (ทวิเส)  ป�ฺจปิ  (ทวิเส)  ทสปิ  (ทวิเส)   
อฑฺฒมาสมฺปิ  วหนฺโต  จกฺกำ  นิวตฺเตตุำ  ชหตุิำ  น  สกฺโกต;ิ  อถ  โข  อสฺส  (พลวิทฺทสฺส)  ปรุโต    
อตกฺิกมนฺตสฺส  ยคุำ  ควีำ  พาธต,ิ  (อสฺส  พลวิทฺทสฺส)  ปจฺฉโต  ปฏกฺิกมนฺตสฺส  จกฺกำ  อรูมุำสำ  ปฏหินฺต;ิ    
อเิมห ิ  ทฺวหี ิ  การเณห ิ  พาธนฺตำ  จกฺกำ  ตสฺส  (พลวิทฺทสฺส)  ปทานุปทกิำ  โหต;ิ  ตถา  เอว   
มนสา  ปทฏฺุเ�น  ตณี ิ  ทจฺุจรติานิ  ปเูรตฺวา  �ิตำ  ปคฺุคลำ  นิรยาทสี ุ  ตตฺถ  ตตฺถ  คตฏฺ�าเนส ุ 

 

ทจฺุจรติมลูกำ  กายกิมฺปิ  เจตสกิมฺปิ  ทกฺุขำ  อนุพนฺธตตี ิ (อตฺโถ  ปณฺฑเิตน  เวทติพฺโพ)  ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อธบิาย  อิติ วา่  “หิ เหมอืนอยา่งวา่  โส  (พลิวทโฺท) อ.โคตวัมกีำาลงันัน้  
วหนฺโต นำาไปอยู ่  เอกมปิฺ  ทิวส ํ สิน้วนัหน่ึงบา้ง   (ทิวเส) สิน้วนั ท.  เทวฺปิ สอง
บา้ง  (ทิวเส) สิน้วนั ท.  ป�จฺปิ หา้บา้ง  (ทิวเส) สิน้วนั ท.  ทสปิ สบิบา้ง  อฑฒฺ- 
มาสมปิฺ สิน้กึง่แหง่เดอืนบา้ง  น  สกฺโกติ ยอ่มไมอ่าจ  จกฺก ํ นิวตเฺตตุ ํเพือ่อนัยงัลอ้
ใหก้ลบั  ชหิตุ ํคอืวา่ เพือ่อนัละ,  อถ  โข โดยทีแ่ท ้ ยคุ ํอ.แอก  พาธติ ยอ่มเบยีดเบยีน  
คีว ํ ซึง่คอ  อสสฺ  (พลิวททฺสสฺ) ของโคตวัมกีำาลงันัน้  อติกฺกมนฺตสสฺ ตวักา้วไป 

ลว่งอยู ่ ปรุโต ในทีข่า้งหน้า,  จกฺก ํอ.ลอ้  ปฏิหนฺติ ยอ่มกระทบ  อรูมุสํ ํซึง่เน้ือแหง่ 
ขาออ่น  (อสสฺ  พลิวททฺสสฺ) ของโคตวัมกีำาลงันัน้  ปฏิกฺกมนฺตสสฺ ตวักา้วกลบัอยู ่  
ปจฉฺโต ในทีข่า้งหลงั,  จกฺก ํอ.ลอ้  พาธนฺต ํอนัเบยีดเบยีนอยู ่ การเณหิ เพราะเหตุ ท.   
ทวีฺหิ สอง  อิเมหิ เหลา่น้ี  ปทานุปทิก ํ เป็นลอ้อนัเป็นไปตามรอยเทา้และภายหลงั
แหง่รอยเทา้  ตสสฺ  (พลิวททฺสสฺ) ของโคตวัมกีำาลงันัน้  โหติ ยอ่มเป็น  ยถา ฉนัใด,  
ทกฺุข ํ อ.ทกุข ์  กายิกมปิฺ อนัเป็นไปในกายบา้ง  เจตสิกมปิฺ อนัเป็นไปในจติบา้ง   
ทจุจฺริตมลูก ํอนัมทีจุรติเป็นมลู  อนุพนฺธติ ยอ่มตดิตาม  ปคุคฺล ํซึง่บุคคล  มนสา   
ปทฏฺุเ�น  ตีณิ  ทจุจฺริตานิ  ปเูรตวฺา  �ิต ํผูม้ใีจ  อนัโทษประทษุรา้ยแลว้ ยงัทจุรติ ท.  
สาม ใหเ้ตม็แลว้ดำารงอยูแ่ลว้  คตฏฺ�าเนส ุในทีเ่ป็นทีไ่ป ท.  ตตถฺ  ตตถฺ เหลา่นัน้ๆ   
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นิรยาทีส ุ มนีรกเป็นตน้  ตถา  เอว ฉนันัน้นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  (ปณฺฑิเตน) อนั
บณัฑติ  (เวทิตพโฺพ) พงึทราบ ฯ

 บณัฑติพงึทราบอธบิายวา่ “เหมอืนอยา่งวา่ โคตวัเน่ืองดว้ยกำาลงั นำาไปหน่ึงวนับา้ง 
สองวนับา้ง หา้วนับา้ง สบิวนับา้ง ครึง่เดอืนบา้ง ยอ่มไมส่ามารถทีจ่ะใหล้อ้หมนุกลบั 
คอืเพือ่จะสละลอ้ได ้ โดยทีแ่ท ้ แอกยอ่มเบยีดเบยีนคอของโคตวัเดนิไปขา้งหน้า ลอ้
ยอ่มกระทบขาออ่นของโคตวัเดนิถอยหลงั ลอ้เบยีดเบยีนดว้ยเหตุ ๒ อยา่งเหลา่น้ี 
เป็นของหมนุไปตามรอยเทา้ ฉนัใด, ความทกุขท์ีเ่ป็นไปทางกายบา้ง เป็นไปทางจติ
บา้ง ทีม่ทีจุรติเป็นมลู ยอ่มตดิตามบุคคลนัน้ผูม้จีติทีถ่กูโทษประทษุรา้ย ทำาใหท้จุรติ ๓ 
อยา่งเตม็แลว้ดำารงอยูใ่นทีเ่ป็นทีไ่ปทัง้หลายเหลา่นัน้ๆ มนีรกเป็นตน้ ฉนันัน้นัน่แหละ”

 “หศิพัท ์ ตปัปาฏกิรณโชตกะ  โส วเิสสนะของ พลวิทฺโทๆ สทุธกตัตาใน สกฺโกติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  อปิ หา้ศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เอกำ  เทฺว  
ป�ฺจ  ทส และ อฑฺฒมาสำ  เอกำ วเิสสนะของ ทวิสำๆ  กด็ ี ทวิเส สามบทกด็ ี อฑฺฒมาสำ 
กด็ ีอจัจนัตสงัโยคะใน วหนฺโต  เทฺว กด็ ี ป�ฺจ กด็ ี ทส กด็ ีวเิสสนะของ ทวิเส  วหนฺโต  
อพัภนัตรกริยิาของ พลวิทฺโท  จกฺกำ การติกมัมะใน นิวตฺเตตุำๆ  กด็ ี ชหตุิำ กด็ ีตุมตัถ-
สมัปทานใน สกฺโกต ิ นิวตฺเตตุำ ววิรยิะใน ชหตุิำๆ  ววิรณะ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺโกต,ิ  
อถ  โข อรจุสิจูนตัถะ   ยคุำ สทุธกตัตาใน พาธติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ
ของ พลวิทฺทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ควีำ  ปรุโต อาธาระใน อตกฺิกมนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ 
พลวิทฺทสฺส  ควีำ อวตุตกมัมะใน พาธต,ิ  จกฺกำ สทุธกตัตาใน ปฏหินฺติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  พลวิทฺทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อรูมุำสำ  ปจฺฉโต อาธาระใน ปฏกฺิกมนฺตสฺสๆ 
วเิสสนะของ พลวิทฺทสฺส  อรูมุำสำ อวตุตกมัมะใน ปฏหินฺต,ิ  พาธนฺตำ วเิสสนะของ จกฺกำๆ   
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อเิมห ิ กด็ ี  ทฺวหี ิ กด็ ี วเิสสนะของ  
การเณหิๆ  เหตุใน พาธนฺตำ  ตสฺส วเิสสนะของ พลวิทฺทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
ปทานุปทกิำๆ  วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อปิ สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั กายกิำ และ เจตสกิำ   
ทจฺุจรติมลูกำ กด็ ี  กายกิำ กด็ ี  เจตสกิำ กด็ ี วเิสสนะของ ทกฺุขำๆ  สทุธกตัตาใน  
อนุพนฺธติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ อุปเมยยโชตกะ   
มนสา อติถมัภตูะของ ปคฺุคลำ  ปทฏฺุเ�น วเิสสนะของ มนสา  ตณี ิ วเิสสนะของ  
ทจฺุจรติานิๆ การติกมัมะใน ปเูรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน �ิตำๆ  วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  
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อวตุตกมัมะใน อนุพนฺธต ิ นิรยาทสี ุกด็ ี ตตฺถ สองบทกด็ ีวเิสสนะของ คตฏฺ�าเนสุๆ  
วสิยาธาระใน �ิตำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ วตุตกมัมะใน เวทติพฺโพๆ กติบทกมัม-
วาจก  ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตาใน เวทติพฺโพ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๕๒.  คาถาปรโิยสาเน  ตสึสหสฺสา  ภกฺิข ู สห  ปฏสิมฺภทิาห ิ อรหตฺตำ  ปาปณุสึ ุฯ 

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  ตึสสหสสฺา มพีนัสามสบิเป็นประมาณ  ปาปณึุส ุบรรลุแลว้  อรหตตฺ ํ
ซึง่พระอรหตั  สห กบั  ปฏิสมภิฺทาหิ ดว้ยปฏสิมัภทิา ท.  คาถาปริโยสาเน ในกาล
เป็นทีส่ดุลงรอบแหง่พระคาถา ฯ

 เวลาจบพระคาถา ภกิษุสามหมืน่รปูบรรลุพระอรหตัพรอ้มกบัปฏสิมัภทิาทัง้หลาย

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ปาปณุสึ ุ ตสึสหสฺสา วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน 
ปาปณุสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สหศพัท ์ทพัพสมวายะใน อรหตฺตำ  ปฏสิมฺภทิาห ิ
สหตัถตตยิาเขา้กบั สห  อรหตฺตำ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๕๓.  สมฺปตฺตปรสิายปิ  เทสนา  สาตฺถกิา  สผลา  อโหสตี ิฯ 

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมปีระโยชน์  สผลา  

เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยผล อโหสิ ไดม้แีลว้  สมปฺตตฺปริสายปิ แมแ้ก่บรษิทัผูถ้งึ
พรอ้มแลว้  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พระเทศนาไดม้ปีระโยชน์ มผีลแมแ้ก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ ดงัน้ีแล

 เทสนา สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั 
สมฺปตฺตปรสิายๆ สมัปทานใน อโหส ิ  สาตฺถกิา กด็ ี  สผลา กด็ ี วกิตกิตัตาใน อโหส ิ  
อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ

 ……………………………………………………………………………………...........
 ...............................................................................................................................
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จกฺขปุาลตฺเถรวตฺถุ ฯ

จกฺขปุาลตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

จกฺขปุาลตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระจกัขบุาลผูเ้ถระ  (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

จกฺขปุาลตฺเถรวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ 

จบเรื่องพระจักขุบำลเถระ
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ
จกฺขุป�ลตฺเถรวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส โดยมีทุติย�ตัปปุริสสม�ส และวิเสสนุตตรบทกัมมธ�รยสม�สอยู่ภ�ยใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. จกฺขุำ  ป�เลตีติ  จกฺขุป�โล. (จกฺขุสทฺทูปปท + ป�ล  รกฺขเณ ในก�รรักษ� + อปัจจัย) 
กัตตุรูป, กัตตุส�ธนะ, เป็นทุติย�ตัปปุริสสม�ส
  โย  ปุคฺคโล อ.บุคคลใด  ปาเลติ ย่อมรักษา  จกฺขุ� ซึ่งดวงตา  อิติ เพราะเหตุน้ัน โส  
ปุคฺคโล อ.บุคคลน้ัน  จกฺขุปาโล ช่ือว่าจกฺขุปาล. (ผู้รักษาตา)
 ๒. จกฺขุป�โล  จ  โส  เถโร  จ�ติ  จกฺขุป�ลตฺเถโร. (จกฺขุป�ล + เถร) วิเสสนุตตรบทกัมมธ�รย- 
สม�ส
  จกฺขุปาโล  จ อ.พระจักขุบาลด้วย  โส อ.พระจักขุบาลน้ัน  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  จกฺขุปาลตฺเถโร ช่ือว่าจกฺขุปาลตฺเถร. (พระจักขุบาลผู้เถระ, พระจักขุบาลเถระ)
 ๓. จกฺขุป�ลตฺเถรสส  วตฺถุ  จกฺขุป�ลตฺเถรวตฺถุ. (จกฺขุป�ลตฺเถร + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  วตฺถุ อ.เร่ือง  จกฺขุปาลตฺเถรสส แห่งพระจักขุบาลผู้เถระ  จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ ช่ือว่าจกฺขุปาลตฺ- 
เถรวตฺถุ. (เร่ืองพระจักขุบาลเถระ) 

มโนปุพฺพงฺคมา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอโลปตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปุพฺพ�  คจฺฉตีติ  ปุพฺพงฺคโม. (ปุพฺพสทฺทูปปท + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อปัจจัย) อโลป- 
ตัปปุริสสม�ส 
  (โย  มโน) อ.ใจใด  คจฺฉติ ย่อมถึง  ปุพฺพ� ก่อน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  มโน) อ.ใจน้ัน   
ปุพฺพงฺคโม ช่ือว่าปุพฺพงฺคม. (ผู้ถึงก่อน)
 ๒. มโน  ปุพฺพงฺคโม  เอเตสนฺติ  มโนปุพฺพงฺคมา,  ธมฺมา. (มโน + ปุพฺพงฺคม) ฉัฏฐีทวิปทตุล
ยาธิ-กรณพหุพพีหิสมาส
  มโน อ.ใจ  ปุพฺพงฺคโม เป็นสภาพถึงก่อน  เอเตส�  (ธมฺมาน�) แห่งธรรม ท. เหล่าน่ัน  (อตฺถิ)  
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอเต  ธมฺมา) อ.ธรรม ท. เหล่าน่ัน  มโนปุพฺพงฺคมา ช่ือว่ามโนปุพฺพงฺคม. (มี
ใจเป็นสภาพถึงก่อน, มีใจเป็นหัวหน้า) 
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มโนเสฏฺ€�

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 มโน  เสฏฺโ€  เอเตสนฺติ  มโนเสฏฺ€�,  ธมฺม�. (มน + เสฏฺ€)
 มโน อ.ใจ  เสฏฺโ€ เป็นสภาพประเสริฐที่สุด  เอเตส�  (ธมฺมาน�) แห่งธรรม ท. เหล่าน่ัน  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอเต  ธมฺมา) อ.ธรรม ท. เหล่าน่ัน  มโนเสฏฺ€า ช่ือว่ามโนเสฏฺ€, ได้แก่ธรรม
ทั้งหลาย. (มีใจประเสริฐที่สุด)

พลิวทฺโท

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พล�  วทฺธยตีติ  พลิวทฺโท. (พลสทฺทูปปท + วทฺธ  วทฺเธ ในความเจริญ + อปัจจัย) กัตตุรูป, 
กัตตุส�ธนะ
 (โย  สตฺโต) อ.สัตว์ใด  พล� ยังก�าลัง  วทฺธยติ ย่อมให้เจริญ  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  สตฺโต)  
อ.สัตว์น้ัน  พลิวทฺโท ช่ือว่าพลิวทฺท. (โคตัวท�าก�าลังให้เจริญ, โคตัวมีก�าลัง)

มโนมย�

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต  มีวิเคราะห์ว่า
 มนโต  นิปฺผนฺนา  มโนมยา,  ธมฺมา.  (มน + มยปัจจ้ย)
 (ธมฺมา) อ.ธรรม ท.  นิปฺผนฺนา อันส�าเร็จแล้ว  มนโต แต่ใจ  มโนมยา ช่ือว่ามโนมย, ได้แก่ธรรม
ทั้งหลาย. (ส�าเร็จแต่ใจ) 

ธมฺมเทสน�

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ธมฺมสฺส  เทสน�  ธมฺมเทสน�. (ธมฺม + เทสน�)
 เทสนา อ.การแสดง  ธมฺมสฺส ซึ่งธรรม  ธมฺมเทสนา ช่ือว่าธมฺมเทสนา. (การแสดงธรรม, ธรรมเทศนา) 
 

กุฏุมฺพิโก

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
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 กุฏุมฺพ�  อสฺส  อตฺถีติ  กุฏุมฺพิโก. (กุฏุมฺพ + อิกปัจจัย)
 กุฏุมฺพ� อ.ทรัพย์สมบัติ  อสฺส  (เสฏฺ€โิน) ของเศรษฐีน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กุฏุมฺพิโก  
ช่ือว่ากุฏุมฺพิก. (ผู้มีทรัพย์สมบัติ, ผู้มีขุมทรัพย์, กุฎุมพี)

มหทฺธโน

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺต�  ธน�  อสฺสาติ  มหทฺธโน, เสฏฺ€ี.  (มหนฺต + ธน)
 ธน� อ.ทรัพย์  มหนฺต� มาก  อสฺส  (เสฏฺ€โิน) ของเศรษฐีน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
มหทฺธโน ช่ือว่ามหทฺธน, ได้แก่เศรษฐี. (ผู้มีทรัพย์มาก)

มหาโภโค

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  โภโค  อสฺสาติ  มหาโภโค,  เสฏฺ€ี.  (มหนฺต + โภค)
 โภโค อ.โภคะ  มหนฺโต มาก  อสฺส  (เสฏฺ€โิน) ของเศรษฐีน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
มหาโภโค ช่ือว่ามหาโภค, ได้แก่เศรษฐี. (ผู้มีโภคะมาก)

อปุตฺตโก

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  เอตสฺส  ปุตฺโตติ  อปุตฺตโก,  เสฏฺ€ี.  (น + ปุตฺต)
 ปุตฺโต อ.บุตร  เอตสฺส  (เสฏฺ€โิน) ของเศรษฐีน่ัน  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อปุตฺตโก  
ช่ือว่าอปุตฺตก, ได้แก่เศรษฐี. (ผู้ไม่มีบุตร)

นห�นติตฺถำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. นหายนฺติ  เอตฺถาติ  นหาน�. (นฺหา  โสเจ ในการช�าระ + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณ- 
ส�ธนะ
 (ชนา) อ.ชน ท.  นหายนฺติ ย่อมอาบ  เอตฺถ  (ติตฺเถ) ที่ท่าน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เอต�  (ติตฺถ�) อ.ท่าน้ี   
นหาน� ช่ือว่านหาน. (เป็นที่อาบ) 
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 ๒. นหานญฺจ  ต�  ติตฺถญฺจาติ  นหานติตฺถ�. (นหาน + ติตฺถ)
  นหาน�  จ อ.อันเป็นที่อาบด้วย  ต� อ.อันเป็นที่อาบน้ัน  ติตฺถ�  จ เป็นท่าน�้าด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  นหานติตฺถ� ช่ือว่านหานติตฺถ. (ท่าน�้าเป็นที่อาบน�้า)

อนฺตรามคฺคำ

 เป็นนิบาตปุพพกอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มคฺคสฺส  อนฺตรา  อนฺตรามคฺค�. (อนฺตรา + มคฺค)  
 อนฺตรา อ.ระหว่าง  มคฺคสฺส แห่งหนทาง  อนฺตรามคฺค� ช่ือว่าอนฺตรามคฺค. (ระหว่างทาง)

สมฺปนฺนส�โข

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมฺปนฺน�โย  ส�ข�โย  อสฺส�ติ  สมฺปนฺนส�โข,  รุกฺโข. (สมฺปนฺน� + ส�ข�)
 สาขาโย อ.ก่ิง ท.  สมฺปนฺนาโย อันถึงพร้อมแล้ว  อสฺส  (รุกฺขสฺส) ของต้นไม้น้ัน  อตฺถิ มีอยู่  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  รุกฺโข) อ.ต้นไม้น้ัน  สมฺปนฺนสาโข ช่ือว่าสมฺปนฺนสาข, ได้แก่ต้นไม้. (มีก่ิงอันถึง
พร้อมแล้ว)

วนปฺปติ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วนสฺส  ปติ  วนปฺปติ,  รุกฺโข.  (วน + ปติ)
 ปติ อ.เจ้า  วนสฺส แห่งป่า  วนปฺปติ ช่ือว่าวนปฺปติ. (ต้นไม้เจ้าป่า)

ป�ก�รปริกฺเขโป

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป�ก�เรน  ปริกฺเขโป  ป�ก�รปริกฺเขโป.  (ป�ก�ร + ปริกฺเขป)
 ปริกฺเขโป อ.การล้อมร้ัว  ปากาเรน ด้วยก�าแพง  ปาการปริกฺเขโป ช่ือว่าปาการปริกฺเขป. (การ
ล้อมด้วยก�าแพง)
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ธชปต�ก� 

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ธโช  จ  ปตากา  จ  ธชปตากา. (ธช + ปตาก) 
 ธโช  จ อ.ธงชัยด้วย  ปตากา  จ อ.ธงผืนผ้าด้วย  ธชปตากา ช่ือว่าธชปตากา. (ธงชัยและธง
ผืนผ้า)

มห�สกฺก�โร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  จ  โส  สกฺกาโร  จาติ  มหาสกฺกาโร. (มหนฺต + สกฺการ)
 มหนฺโต  จ อ.ใหญ่ด้วย  โส อ.ใหญ่น้ัน  สกฺกาโร  จ เป็นสักการะด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
มหาสกฺกาโร ช่ือว่ามหาสกฺการ. (สักการะใหญ่)

คพฺภปริหาโร

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คพฺภสฺส  ปริหาโร  คพฺภปริหาโร. (คพฺภ + ปริหาร)
 ปริหาโร อ.เคร่ืองบริหาร  คพฺภสฺส ซึ่งครรภ์  คพฺภปริหาโร ช่ือว่าคพฺภปริหาร. (เคร่ืองบริหาร
ครรภ์)

ทสม�สจฺจโย

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ทส  มาสา  ทสมาส�. (ทส + มาส) สมาหารทิคุสมาส
  มาสา อ.เดือน ท.  ทส สิบ  ทสมาส� ช่ือว่าทสมาส. (สิบเดือน)
 ๒. ทสม�สสฺส  อจฺจโย  ทสม�สจฺจโย. (ทสม�ส + อจฺจย) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  อจฺจโย อ.อันล่วงไป  ทสมาสสฺส แห่งเดือนสิบ  ทสมาสจฺจโย ช่ือว่าทสมาสจฺจย. (ล่วงไปสิบ
เดือน)
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อปรภาโค

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อปโร  จ  โส  ภาโค  จาติ  อปรภาโค,  กาโล. (อปร + ภาค)
 อปโร  จ อ.อื่นอีกด้วย  โส อ.อื่นอีกน้ัน  ภาโค  จ เป็นส่วนด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อปรภาโค  
ช่ือว่าอปรภาค. (ส่วนอื่นอีก)

วยปฺปตฺโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วย�  ปตฺโต  วยปฺปตฺโต,  ปุคฺคโล. (วย + ปตฺต)
 ปตฺโต ถึงแล้ว  วย� ซึ่งวัย  วยปฺปตฺโต ช่ือว่าวยปฺปตฺต. (ผู้ถึงวัย)

ฆรพนฺธนำ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ฆร�  เอว  พนฺธน�  ฆรพนฺธน�. (ฆร + พนฺธน)
 ฆร�  เอว อ.เรือนน่ันเทียว  พนฺธน� เป็นเคร่ืองผูก  ฆรพนฺธน� ช่ือว่าฆรพนฺธน. (เคร่ืองผูกคือเรือน)

มาตาปิตโร

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

ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส และวิเสสน-
บุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ธมฺโม  เอว  จกฺก�  ธมฺมจกฺก�. (ธมฺม + จกฺก) อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ธมฺโม  เอว อ.ธรรมน่ันเทียว  จกฺก� เป็นจักร  ธมฺมจกฺก� ช่ือว่าธมฺมจกฺก. (จักรคือธรรม)
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 ๒. ปวรญฺจ  ต�  ธมฺมจกฺกญฺจาติ  ปวรธมฺมจกฺก�. (ปวร + ธมฺมจกฺก) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
  ปวร�  จ อ.อันประเสริฐด้วย  ต� อ.ประเสริฐน้ัน  ธมฺมจกฺก�  จ เป็นจักรคือธรรมด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  ปวรธมฺมจกฺก� ช่ือว่าปวรธมฺมจกฺก. (จักรคือธรรมอันประเสริฐ) 
 ๓. ปวตฺติตำ  ปวรธมฺมจกฺกำ  เยน�ติ  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก,  สตฺถ�. (ปวตฺติต + ปวรธมฺม-
จกฺก) ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปวรธมฺมจกฺก� อ.จักรคือธรรมอันประเสริฐ  เยน  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด  
ปวตฺติต� ทรงให้เป็นไปทั่วแล้ว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน  ปวตฺติต- 
ปวรธมฺมจกฺโก ช่ือว่าปวตฺติตปวรธมฺมจกฺก, ได้แก่พระผู้มีพระภาค. (ผู้มีจักรคือธรรมอันประเสริฐอันทรงให้
เป็นไปทั่วแล้ว)
 

อนาถปิณฺฑิกมหาเสฏฺ€ี

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส จตุตถีตัปปุริสสมาส และ
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. นตฺถิ  นาโถ  เอเตสนฺติ  อนาถา,  ชนา. (น + นาถ) นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
  นาโถ อ.ที่พึ่ง  เอเตส�  (ชนาน�) ของชนท. เหล่าน่ัน  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(เอเต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าน่ัน  อนาถา ช่ือว่าอนาถ, ได้แก่ชนทั้งหลาย. (ผู้ไม่มีที่พึ่ง)
 ๒. ปิณฺโฑ  อสฺส  อตฺถีติ  ปิณฺฑิโก,  ปุคคโล.  (ปิณฺฑ + อิกปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต 
  ปิณฺโฑ อ.ก้อนข้าว  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลน้ัน  อิตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ปิณฺฑิโก ช่ือว่าปิณฺฑิก, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีก้อนข้าว)
 ๓. อนาถาน�  ปิณฺฑิโก  อนาถปิณฺฑิโก,  เสฏฺ€ี.  (อนาถ + ปิณฺฑิก) จตุตถีตัปปุริสสมาส
  ปิณฺฑิโก อ.ผู้มีก้อนข้าว  อนาถาน�  (ชนาน�) เพื่อชน ท. ผู้ไม่มีที่พึ่ง  อนาถปิณฺฑิโก ช่ือว่า
อนาถ-ปิณฺฑิก, ได้แก่เศรษฐี. (ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนไม่มีที่พึ่ง)
 ๔. มหนฺโต  จ  โส  เสฏฺ€ี  จาติ  มหาเสฏฺ€ี. (มหนฺต + เสฏฺ€ี) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สม�ส
  มหนฺโต  จ อ.ใหญ่ด้วย  โส อ.ใหญ่น้ัน  เสฏฺ€ี  จ เป็นเศรษฐีด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
มหาเสฏฺ€ี ช่ือว่ามหาเสฏฺ€ี. (เศรษฐีใหญ่, มหาเศรษฐี)  
 ๕. อนาถปิณฺฑิโก  จ  โส  มหาเสฏฺ€ี  จาติ  อนาถปิณฺฑิกมหาเสฏฺ€ี. (อนาถปิณฺฑิก + มหาเสฏฺ€ี) 
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วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  อนาถปิณฺฑิโก  จ อ.ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนไม่มีที่พึ่งด้วย  โส อ.ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนไม่มีที่พึ่งน้ัน   
มหาเสฏฺ€ี  จ เป็นมหาเศรษฐีด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อนาถปิณฺฑิกมหาเสฏฺ€ี ช่ือว่าอนาถปิณฺฑิกมหา
เสฏฺ€ี. (มหาเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนไม่มีที่พึ่ง, มหาเศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิกะ, อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี)

เชตวนมห�วิห�โร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
อยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. เชตสฺส  วน�  เชตวน�. (เชต + วน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  วน� อ.สวน  เชตสฺส ของเจ้าเชต  เชตวน� ช่ือว่าเชตวน. (สวนของเจ้าเชต, เชตวัน)
 ๒. มหนฺโต  จ  โส  วิหาโร  จาติ  มหาวิหาโร. (มหนฺต + วิหาร) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
  มหนฺโต  จ อ.ใหญ่ด้วย  โส อ.ใหญ่น้ัน  วิหาโร  จ เป็นวิหารด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  มหา- 
วิหาโร ช่ือว่ามหาวิหาร. (วิหารใหญ่, มหาวิหาร)
 ๓. เชตวนญฺจ  ต�  มหาวิหาโร  จาติ  เชตวนมหาวิหาโร. (เชตวน + มหาวิหาร) วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธ�รยสม�ส
  เชตวน�  จ อ.เชตวันด้วย  ต� อ.เชตวันน้ัน  มหาวิหาโร  จ เป็นมหาวิหารด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  เชตวนมหาวิหาโร ช่ือว่าเชตวนมหาวิหาร. (พระมหาวิหารช่ือว่าเชตวัน, วัดเชตวันมหาวิหาร)

มห�ชโน

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  จ  โส  ชโน  จาติ  มหาชโน. (มหนฺต + ชน)
 มหนฺโต  จ อ.หมู่ใหญ่ด้วย  โส อ.หมู่ใหญ่น้ัน  ชโน  จ เป็นชนด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  มหาชโน  
ช่ือว่ามหาชน. (ชนหมู่ใหญ่, มหาชน)

สคฺคมคฺโค

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
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 สคฺคสส  มคฺโค  สคฺคมคฺโค. (สคฺค + มคฺค)
 มคฺโค อ.ทาง  สคฺคสฺส แห่งสวรรค์  สคฺคมคฺโค ช่ือว่าสคฺคมคฺค. (ทางสวรรค์)

โมกฺขมคฺโค

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โมกฺขสฺส  มคฺโค  โมกฺขมคฺโค. (โมกฺข + มคฺค)
 มคฺโค อ.ทาง  โมกฺขสฺส แห่งพระนิพพาน  โมกฺขมคฺโค ช่ือว่าโมกฺขมคฺค. (ทางพระนิพพาน)

ม�ติปกฺโข

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า   
 ม�ตุย�  ปกฺโข  ม�ติปกฺโข. (ม�ตุ + ปกฺข)
 ปกฺโข อ.ฝักฝ่าย  มาตุยา ของมารดา  มาติปกฺโข ช่ือว่ามาติปกฺข. (ฝ่ายมารดา)

ปิติปกฺโข

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 ปิตุโน  ปกฺโข  ปิติปกฺโข. (ปิตุ + ปกฺข)
 ปกฺโข อ.ฝักฝ่าย  ปิตุโน ของบิดา  ปิติปกฺโข ช่ือว่าปิติปกฺข. (ฝ่ายบิดา)

เทฺวอสีติญาติกุลสหสฺสานิ

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และอสมาหารทิคุสมาสอยู่
ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ญาตีน�  กุลานิ  ญาติกุลานิ. (ญาติ + กุล) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  กุลานิ อ.ตระกูล ท.  ญาตีน� แห่งพระญาติ ท.  ญาติกุลานิ ช่ือว่า ญาติกุล. (ตระกูล 
พระญาติ)
 ๒. ญาติกุลาน�  สหสฺสานิ  ญาติกุลสหสฺสานิ. (ญาติกุล + สหสฺส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สหสฺสานิ อ.พัน ท.  ญาติกุลาน� แห่งตระกูลแห่งพระญาติ ท.  ญาติกุลสหสฺสานิ ช่ือว่า 
ญาติกุลสหสฺส. (ตระกูลพระญาติ ๑,๐๐๐ ตระกูล)
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 ๓. อสีติ  ญาติกุลสหสฺสานิ  อสีติญาติกุลสหสฺสานิ. (อสีติ + ญาติกุลสหสฺส) อสมาหารทิคุ- 
สม�ส
  ญาติกุลสหสฺสานิ อ.พันแห่งตระกูลแห่งพระญาติ ท.  อสีติ แปดสิบ  อสีติญาติกุลสหสฺสานิ  
ช่ือว่าอสีติญาติกุลสหสฺส. (ตระกูลพระญาติ ๘๐,๐๐๐ ตระกูล)
 ๔. เทฺวอสีติ  ญาติกุลสหสฺสานิ  เทฺวอสีติญาติกุลสหสฺสานิ. (เทฺวอสีติ + ญาติกุลสหสฺส) อสมาหาร- 
ทิคุสมาส
  ญาตกิลุสหสสฺาน ิอ.พันแห่งตระกลูแห่งพระญาติ ท.  เทฺวอสีติ แปดสิบสองหน  เทฺวอสีติญาติกลุ- 
สหสฺสานิ ช่ือว่าเทฺวอสีติญาติกุลสหสฺส. (ตระกูลพระญาติ ๑๖๐,๐๐๐ ตระกูล)

สตฺตวีสติโกฏิธนปริจฺจาโค

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสและวิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. สตฺตวีสติ  โกฏิโย  ปม�ณำ  ยสฺส�ติ  สตฺตวีสติโกฏิ, ธนำ. (สตฺตวีสติ + โกฏิ) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  โกฏิโย อ.โกฏิ ท.  สตฺตวีสติ ยี่สิบเจ็ด  ปมาณ� เป็นประมาณ  ยสฺส  (ธนสฺส) แห่งทรัพย์
ใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  ธน�) อ.ทรัพย์น้ัน  สตฺตวีสติโกฏิ ช่ือว่าสตฺตวีสติโกฏิ, ได้แก่
ทรัพย์. (มีโกฏิยี่สิบเจ็ดเป็นประมาณ)
 ๒. สตฺตวีสติโกฏิ  จ  ต�  ธนญฺจาติ  สตฺตวีสติโกฏิธน�. (สตฺตวีสติโกฏิ + ธน) วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธ�รยสม�ส
  สตฺตวีสติโกฏิ  จ อ.อันมีโกฏิยี่สิบเจ็ดเป็นประมาณด้วย  ต� อ.อันมีโกฏิยี่สิบเจ็ดเป็นประมาณ
น้ัน  ธน�  จ เป็นทรัพย์ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สตฺตวีสติโกฏิธน� ช่ือว่าสตฺตวีสติโกฏิธน. (ทรัพย์มีโกฏิ
ยี่สิบเจ็ดเป็นประมาณ)
 ๓. สตฺตวีสติโกฏิธนสฺส  ปริจฺจาโค  สตฺตวีสติโกฏิธนปริจฺจาโค. (สตฺตวีสติโกฏิธน + ปริจฺจาค)  
ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  ปรจฺิจาโค อ.การบรจิาค  สตฺตวสีตโิกฏธินสสฺ ซ่ึงทรัพย์มโีกฏยิีส่บิเจ็ดเป็นประมาณ  สตฺตวสีตโิกฏ-ิ 
ธนปริจฺจาโค ช่ือว่าสตฺตวีสติโกฏิธนปริจฺจาค. (การบริจาคทรัพย์มีโกฏิยี่สิบเจ็ดเป็นประมาณ) 
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วสฺส�ว�โส

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วสฺสำ  อ�ว�โส  วสฺส�ว�โส. (วสฺส + อ�ว�ส)
 อาวาโส อ.การอยู่  วสฺส� ตลอดพรรษา  วสฺสาวาโส ช่ือว่าวสฺสาวาส. (การอยู่จ�าพรรษา) 
 

ทหรสามเณรา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทหรา  จ  สามเณรา  จ  ทหรสามเณรา. (ทหร + สามเณร)  
 ทหรา  จ อ.ภิกษุหนุ่ม ท. ด้วย  สามเณรา  จ อ.สามเณร ท. ด้วย  ทหรสามเณรา ช่ือว่า 
ทหรสามเณร. (ภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลาย)

ตุจฺฉหตฺโถ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตุจฺโฉ  หตฺโถ  ยสฺสาติ  ตุจฺฉหตฺโถ,  ปุคฺคโล. (ตุจฺฉ + หตฺถ)
 หตฺโถ อ.มือ  ตุจฺโฉ อันเปล่า  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ตุจฺฉหตฺโถ ช่ือว่าตุจฺฉหตฺถ, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีมือเปล่า)

คตปุพฺโพ

 เป็นอยุตตัตถสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คโต  ปุพฺพนฺติ  คตปุพฺโพ. (คต + ปุพฺพ)
 คโต ไปแล้ว  ปุพฺพ� ในกาลก่อน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  คตปุพฺโพ ช่ือว่าคตปุพฺพ. (ผู้ไปแล้วในกาล
ก่อน, ผู้เคยไปแล้ว)

ปุเรภตฺตำ

 เป็นนิบาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภตฺตสฺส  ปุเร  ปุเรภตฺตำ. (ปุเร + ภตฺต)
 ปุเร ในกาลก่อน  ภตฺตสฺส แห่งภัตร  ปุเรภตฺต� ช่ือว่าปุเรภตฺต. (ก่อนภัตร, ก่อนอาหาร)
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ขาทนียาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ข�ทนียำ  อ�ทิ  เยสำ  ต�นิ  ข�ทนีย�ทีนิ,  วตฺถูนิ. (ข�ทนีย + อ�ทิ)
 ขาทนีย� อ.ของอันบุคคลพึงเคี้ยว  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  ตานิ  (วตฺถูนิ)  
อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  ขาทนียาทีนิ ช่ือว่าขาทนีย, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. (มีของอันบุคคลพึงเคี้ยวเป็นต้น)

ปจฺฉ�ภตฺตำ 

 เป็นนิบาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภตฺตสฺส  ปจฺฉ�  ปจฺฉ�ภตฺตำ. (ปจฺฉ� + ภตฺต)
 ปจฺฉา ในกาลภายหลัง  ภตฺตสฺส แห่งภัตร  ปจฺฉาภตฺต� ช่ือว่าปจฺฉาภตฺต. (หลังภัตร, หลัง
อาหาร)

ภิกฺขุสหสฺส�นิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภิกฺขูน�  สหสฺสานิ  ภิกฺขุสหสฺสานิ. (ภิกฺขุ + สหสฺส)
 สหสฺสานิ อ.พัน ท.  ภิกฺขูน� แห่งภิกษุ ท.  ภิกฺขุสหสฺสานิ ช่ือว่าภิกฺขุสหสฺส. (ภิกษุหน่ึงพันรูป)

อนฺนป�นเภสชฺช�นิ

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อนฺนญฺจ  ปานญฺจ  เภสชฺชญฺจ  อนฺนปานเภสชฺชานิ. (อนฺน + ปาน + เภสชฺช)
 อนฺน�  จ อ.ข้าวด้วย  ปาน�  จ อ.น�้าด้วย  เภสชฺช�  จ อ.เภสัชด้วย  อนฺนปานเภสชฺชานิ ช่ือว่า
อนฺนปานเภสชฺช. (ข้าว น�้าปานะ และเภสัช)

ยถิจฺฉิตำ

 เป็นนิปาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ยำ  ยำ  อิจฺฉิตำ  ยถิจฺฉิตำ. (ยถ� + อิจฺฉิต)
 อิจฺฉิต� อ.ความปรารถนา  ย�  ย� ใดๆ  ยถิจฺฉิต� ช่ือว่ายถิจฺฉิต. (ความปรารถนาใด, ตามความ
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ปร�รถน�)

ปุจฺฉิตปุพฺโพ

 เป็นอยุตตัตถสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุจฺฉิโต  ปุพฺพนฺติ  ปุจฺฉิตปุพฺโพ,  ปญฺโห. (ปุจฺฉิต + ปุพฺพ)
 ปญฺโห อ.ปัญหา  (อนาถปิณฺฑิเกน) อันเศรษฐีช่ือว่าอนาถบิณฑิกะ  ปุจฺฉิโต ทูลถามแล้ว  ปุพฺพ� 
ในกาลก่อน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปุจฺฉิตปุพฺโพ ช่ือว่าปุจฺฉิตปุพฺพ, ได้แก่ปัญหา. (ที่เคยถูกถาม)

พุทฺธสุขุม�โล

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺโธ  จ  โส  สุขุมาโล  จาติ  พุทฺธสุขุมาโล. (พุทฺธ + สุขุมาล)
 พุทฺโธ  จ อ.พระพุทธเจ้าด้วย  โส อ.พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  สุขุมาโล  จ เป็นผู้ละเอียดอ่อน
ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  พุทฺธสุขุมาโล ช่ือว่าพุทฺธสุขุมาล. (พระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อน) 
 

ขตฺติยสุขุม�โล

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ขตฺติโย  จ  โส  สุขุม�โล  จ�ติ  ขตฺติยสุขุม�โล. (ขตฺติย + สุขุม�ล)
 ขตฺติโย  จ อ.กษัตริย์ด้วย   โส อ.กษัตริย์พระองค์นั้น   สุขุมาโล  จ เป็นผู้ละเอียดอ่อนด้วย   
อิติ เพราะเหตุน้ัน  ขตฺติยสุขุมาโล ช่ือว่าขตฺติยสุขุมาล. (กษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อน)

พหูปก�โร

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พหู  อุปการา  ยสฺสาติ  พหูปกาโร,  ปุคฺคโล. (พหุ + อุปการ)
 อุปการา อ.อุปการะ ท.  พหู มาก  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  พหูปกาโร ช่ือว่าพหูปการ, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีอุปการะมาก)
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อธิมตฺตสิเนโห

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อธิกา  มตฺตา  ยสฺสาติ  อธิมตฺโต,  สิเนโห. (อธิ + มตฺตา) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส 
  มตฺตา อ.ประมาณ  อธิกา อันยิ่ง  ยสฺส  (สิเนหสฺส) แห่งความรักใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  สิเนโห) อ.ความรักน้ัน  อธิมตฺโต ช่ือว่าอธิมตฺต, ได้แก่ความรัก. (อันมีประมาณยิ่ง)
 ๒. อธิมตฺโต  จ  โส  สิเนโห  จาติ  อธิมตฺตสิเนโห. (อธิมตฺต + สิเนห) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
  อธิมตฺโต  จ อ.อันมีประมาณยิ่งด้วย  โส อ.อันมีประมาณยิ่งน้ัน  สิเนโห  จ เป็นความรัก
ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อธิมตฺตสิเนโห ช่ือว่าอธิมตฺตสิเนห. (ความรักอันมีประมาณยิ่ง)

อรกฺขิตพฺพฏฺ€�นำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังน้ี
 ๑. น  รกฺขิตพฺพ�  อรกฺขิตพฺพ�,  €าน�. (น + รกฺขิตพฺพ) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  €าน� อ.ที่  (ปุคฺคเลน)  รกฺขิตพฺพ� อัน- อันบุคคล -ควรรักษา  น หามิได้  อรกฺขิตพฺพ�  
ช่ือว่าอรกฺขิตพฺพ, ได้แก่ที่. (อันบุคคลไม่ควรรักษา) 
 ๒. อรกฺขิตพฺพญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  อรกฺขิตพฺพฏฺ€าน�. (อรกฺขิตพฺพ + €าน) วิเสสนบุพพบทกัมม- 
ธ�รยสม�ส
  อรกฺขิตพฺพ�  จ อ.อันบุคคลไม่ควรรักษาด้วย  ต� อ.อันบุคคลไม่ควรรักษาน้ัน  €าน� จ เป็น
ที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อรกฺขิตพฺพฏฺ€าน� ช่ือว่าอรกฺขิตพฺพฏฺ€าน. (ที่อันบุคคลไม่ควรรักษา)

กปฺปสตสหสฺส�ธิก�นิ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กปฺปาน�  สตสหสฺส�  กปฺปสตสหสฺส�. (กปฺป + สตสหสฺส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สตสหสฺส� อ.แสน  กปฺปาน� แห่งกัปป์ ท.  กปฺปสตสหสฺส� ช่ือว่ากปฺปสตสหสฺส. (แสนกัปป์)
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 ๒. กปฺปสตสหสฺเสน  อธิกานิ  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ,  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ. (กปฺปสตสหสฺส 
+ อธิก) ตติย�ตัปปุริสสม�ส
  อธิกานิ อ.อันยิ่ง  กปฺปสตสหสฺเสน ด้วยแสนแห่งกัปป์  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ ช่ือว่ากปฺปสต- 
สหสฺสาธิก, ได้แก่ ๔ อสงไขย. (กับอีกแสนกัปป์)

อลงฺกตปฺปฏิยตฺตำ

 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อลงฺกตญฺจ  ต�   ปฏิยตฺตญฺจาติ  อลงฺกตปฺปฏิยตฺต�,  สีส�. (อลงฺกต + ปฏิยตฺต)
 ต�  (สีส�) อ.ศีรษะน้ัน  อลงฺกต�  จ อันถูกประดับแล้วด้วย  ปฏิยตฺต�  จ อันถูกตกแต่งแล้วด้วย 
อิติ เพราะเหตุน้ัน  อลงฺกตปฺปฏิยตฺต� ช่ือว่าอลงฺกตปฺปฏิยตฺต, ได้แก่ศีรษะ. (ทั้งถูกประดับแล้วทั้งถูกตกแต่ง
แล้ว)

หทยมำสำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 หทยสฺส  ม�ส�  หทยม�ส�. (หทย + ม�ส)
 ม�ส� อ.เน้ือ  หทยสฺส แห่งหทัย  หทยม�ส� ช่ือว่าหทยม�ส. (เน้ือหัวใจ)

ปาณสโม

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป�เณน  สโม  ป�ณสโม,  ปุตฺตท�โร. (ป�ณ + สม)
 (ปุตฺตทาโร) อ.บุตรและภรรยา  สโม อ.ผู้เสมอ  ปาเณน ด้วยชีวิต  ปาณสโม ช่ือว่าปาณสม, 
ได้แก่บุตรและภรรยา. (ผู้เสมอด้วยชีวิต)

ปุตฺตท�โร

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุตฺโต  จ  ท�โร  จ  ปุตฺตท�โร. (ปุตฺต + ท�ร)
 ปุตฺโต  จ อ.บุตรด้วย  ทาโร  จ อ.ภรรยาด้วย  ปุตฺตทาโร ช่ือว่าปุตฺตทาร. (บุตรและภรรยา)
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มนุสฺสโกฏิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มนุสฺส�นำ  โกฏิ  มนุสฺสโกฏิ. (มนุสฺส + โกฏิ)
 โกฏิ อ.โกฏิ  มนุสฺสาน� แห่งมนุษย์ ท.  มนุสฺสโกฏิ ช่ือว่ามนุสฺสโกฏิ. (มนุษย์หน่ึงโกฏิ)

ธมฺมกถ�

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. กเถติ  เอต�ยติ กถ�. (กถ  กถเน ในก�รกล่�ว + อปัจจัย + อ�ปัจจัย)
  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กเถติ ย่อมกล่าว  เอตาย  (วาจาย) ด้วยวาจาน่ัน  อิติ เพราะเหตุน่ัน   
(เอสา  วาจา) อ.วาจาน่ัน  กถา ช่ือว่ากถา. (วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว, ค�าพูด, การแสดง)
 ๒. ธมฺมำ  กถ�  ธมฺมกถ�. (ธมฺม + กถ�)
  กถา อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว  ธมฺม� ซึ่งธรรม  ธมฺมกถา ช่ือว่าธมฺมกถา. (วาจาเป็นเคร่ือง
กล่�วธรรม, ธรรมกถ�)

คนฺธมาลาทิหตฺถา

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสและฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุ
พพีหิ-สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี 
 ๑. คนฺโธ  จ  มาลา  จ  คนฺธมาลา. (คนฺธ + มาลา) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  คนฺโธ  จ อ.ของหอมด้วย  มาลา  จ อ.ระเบียบด้วย  คนฺธมาลา ช่ือว่าคนฺธมาลา. (ของ
หอมและระเบียบ)
 ๒. คนฺธมาลา  อาทิ  เยส�  ตานิ  คนฺธมาลาทีนิ,  วตฺถูนิ. (คนฺธมาลา + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  คนฺธมาลา อ.ของหอมและระเบียบ ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่า
ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  ตานิ  (วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  คนฺธมาลาทีนิ ช่ือว่าคนฺธมาลาทิ, ได้แก่วัตถุทั้ง
หลาย. (มีของหอมและระเบียบเป็นต้น)
 ๓. คนฺธมาลาทีนิ  หตฺเถสุ  เยสนฺติ  คนฺธมาลาทิหตฺถา,  มนุสฺสา. (คนฺธมาลาทิ + หตฺถ) 
ทวิปท-ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  (วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท.  คนฺธมาลาทีนิ อ.มีของหอมและระเบียบเป็นต้น  (สนฺติ) มีอยู่  หตฺเถสุ 
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ในมือ ท.  เยส�  (มนุสฺสาน�) ของมนุษย์ ท. เหล่าใด  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. 
เหล่าน้ัน  คนฺธมาลาทิหตฺถา ช่ือว่าคนฺธมาลาทิหตฺถ, ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย. (ผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบ
เป็นต้นในมือ) 

วตฺถเภสชฺชปานกาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. วตฺถญฺจ  เภสชฺชญฺจ  ปานญฺจ  วตฺถเภสชฺชปานานิ. (วตฺถ + เภสชฺช + ปาน) อิตรีตรโยคทวันท- 
สม�ส
  วตฺถ�  จ อ.ผ้าด้วย  เภสชฺช�  จ อ.เภสัชด้วย  ปาน�  จ อ.น�้าด้วย  วตฺถเภสชฺชปานานิ ช่ือว่า 
วตฺถปานเภสชฺช. (ผ้า เภสัช และน�้าปานะ)
 ๒. วตฺถเภสชฺชปานานิ  อาทิ  เยส�  ตานิ  วตฺถเภสชฺชปานกาทีนิ,  วตฺถูนิ. (วตฺถเภสชฺชปาน 
+ อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  วตฺถเภสชฺชปานานิ อ.ผ้า เภสัช และน�้าปานะ ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ 
ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  ตานิ  (วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  วตฺถเภสชฺชปานกาทีนิ ช่ือว่าวตฺถเภสชฺช
ปานกาทิ, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. (มีผ้า เภสัช และน�้าปานะเป็นต้น)

ธมฺมสฺสวนตฺโถ

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ธมฺมสฺส  สวนำ  ธมฺมสฺสวนำ. (ธมฺม + สวน) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  สวน� อ.การฟัง  ธมฺมสฺส ซึ่งธรรม  ธมฺมสฺสวน� ช่ือว่าธมฺมสฺสวน. (การฟังธรรม)
 ๒. ธมฺมสฺสวนสฺส  อตฺโถ  ธมฺมสฺสวนตฺโถ. (ธมฺมสฺสวน + อตฺถ) จตุตถีตัปปุริสสม�ส
  อตฺโถ อ.ประโยชน์  ธมฺมสฺสวนสฺส แก่การฟังซึ่งธรรม  ธมฺมสฺสวนตฺโถ ชื่อว่าธมฺมสฺสวนตฺถ. 
(ประโยชน์แก่การฟังธรรม)

ปริสปริยนฺโต

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปริส�ย  ปริยนฺโต  ปริสปริยนฺโต. (ปริส� + ปริยนฺต)
 ปริยนฺโต อ.ที่สุดรอบ  ปริสาย แห่งบริษัท  ปริสปริยนฺโต ช่ือว่าปริสปริยนฺต. (ท้ายบริษัท)
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สรณสีลปพฺพชฺชา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สรณญฺจ  สีลญฺจ  ปพฺพชฺชา  จ  สรณสีลปพฺพชฺชา. (สรณ + สีล + ปพฺพชฺชา)   
 สรณ�  จ อ.สรณะด้วย  สีล�  จ อ.ศีลด้วย  ปพฺพชฺชา  จ อ.บรรพชาด้วย  สรณสีลปพฺพชฺชา ช่ือว่า 
สรณสีลปพฺพชฺชา. (สรณะ ศีล และบรรพชา)

อชฺฌ�สยวโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อชฺฌาสยสฺส  วโส  อชฺฌาสยวโส. (อชฺฌาสย + วส)
 วโส อ.อ�านาจ  อชฺฌาสยสฺส แห่งอัธยาศัย  อชฺฌาสยวโส ช่ือว่าอชฺฌาสยวส. (อ�านาจแห่ง
อัธยาศัย)

ท�นกถ�

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กเถติ  เอต�ย�ติ  กถ�,  ว�จ�. (กถ  กถเน ในก�รกล่�ว + อปัจจัย + อ�ปัจจัย)  
กัตตุรูป, กรณส�ธนะ
  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  กเถติ ย่อมกล่าว  เอตาย  (วาจาย) ด้วยวาจาน่ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
(เอสา  วาจา) อ.วาจาน่ัน  กถา ช่ือว่ากถา, ได้แก่วาจา. (เป็นเคร่ืองกล่าว, ค�าพูด)
 ๒. ท�นำ  กถ�  ท�นกถ�. (ท�น + กถ�) ทุติย�ตัปปุริสสม�ส
  กถา อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว  ทาน� ซึ่งทาน  ทานกถา ช่ือว่าทานกถา. (วาจาเป็นเคร่ือง
กล่าวซึ่งทาน, เร่ืองทาน, ทานกถา)

สีลกถ�

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สีลำ  กถ�  สีลกถ�. (สีล + กถ�)
 กถา อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว  สีล� ซึ่งศีล  สีลกถา ช่ือว่าสีลกถา. (วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวซึ่งศีล, 
เร่ืองศีล, ศีลกถา)
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สคฺคกถา

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สคฺค�  กถา  สคฺคกถา. (สคฺค + กถา)
 กถา อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว  สคฺค� ซึ่งสวรรค์  สคฺคกถา ช่ือว่าสคฺคกถา. (วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว
ซึ่งสวรรค์, เร่ืองสวรรค์, สัคคกถา)

ปรโลโก

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปโร  จ  โส  โลโก  จ�ติ  ปรโลโก. (ปร + โลก)
 ปโร  จ อ.อื่นด้วย  โส อ.อื่นน้ัน  โลโก  จ เป็นโลกด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปรโลโก ช่ือว่า
ปรโลก. (โลกอื่น, โลกหน้า, ปรโลก)

ปุตฺตธีตโร

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุตฺโต  จ  ธีต�  จ  ปุตฺตธีตโร. (ปุตฺต + ธีตุ)
 ปุตฺโต  จ อ.บุตรด้วย  ธีตา  จ อ.ธิดาด้วย  ปุตฺตธีตโร ช่ือว่าปุตฺตธีตุ. (บุตรและธิดา)

ฆร�ว�โส

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ฆเร  อ�ว�โส  ฆร�ว�โส. (ฆร + อ�ว�ส)
 อาวาโส อ.การอยู่  ฆเร ในเรือน  ฆราวาโส ช่ือว่าฆราวาส. (การอยู่ในเรือน)

เทสน�ปริโยส�นำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เทสน�ย  ปริโยส�นำ  เทสน�ปริโยส�นำ. (เทสน� + ปริโยส�น)
 ปริโยสาน� อ.กาลอันเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  เทสนาย แห่งพระเทศนา  เทสนาปริโยสาน� ช่ือว่า 
เทสนาปริโยสาน. (กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา, เวลาจบพระเทศนา)
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อ�ปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาปุจฺฉิตพฺพสฺส  ยุตฺตโก  อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก. (อาปุจฺฉิตพฺพ + ยุตฺตก)
 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ยุตฺตโก ผู้ควรแล้ว  (ตยา)  อาปุจฺฉิตพฺพสฺส แก่ความเป็นผู้- อันท่าน -พึงบอกลา   
อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก ช่ือว่าอาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตก. (ผู้ควรแล้วแก่ความเป็นผู้อันท่านพึงบอกลา)

สวิญฺญาณกาวิญฺญาณกำ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส โดยมีสหบุพพบทพหุพพีหิสมาสและนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่
ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑.   สห  วิญฺญาเณน  ย�  วตฺตตีติ  สวิญฺญาณก�,  ธน�. (สห + วิญฺญาณ) สหบุพพบทพหุพพีหิ- 
สม�ส
    ย�  (ธน�) อ.ทรัพย์ใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  วิญฺญาเณน ด้วยวิญญาณ  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (ต�  ธน�) อ.ทรัพย์น้ัน  สวิญฺญาณก� ช่ือว่าสวิญฺญาณก, ได้แก่ทรัพย์. (อันเป็นไปกับด้วยวิญญาณ, 
มีวิญญาณครอง) 
 ๒.   นตฺถิ  เอตสฺส  วิญฺญาณนฺติ  อวิญฺญาณก�,  ธน�. (น + วิญฺญาณ) นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิ- 
สม�ส
     วิญฺญาณ� อ.วิญญาณ  เอตสฺส  (ธนสฺส) ของทรัพย์น่ัน  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(เอต�  ธน�) อ.ทรัพย์น่ัน  อวิญฺญาณก� ช่ือว่าอวิญฺญาณก, ได้แก่ทรัพย์. (อันไม่มีวิญญาณ, ไม่มีวิญญาณ
ครอง)
 ๓.   สวิญฺญาณกญฺจ   อวิญฺญาณกญฺจ  สวิญฺญาณกาวิญฺญาณก�,  ธน�. (สวิญฺญาณก +  
อวิญฺญาณก) สมาหารทวันทสมาส
   (ต�  ธน�) อ.ทรัพย์น้ัน  สวิญฺญาณก�  จ อันเป็นไปกับด้วยวิญญาณด้วย  อวิญฺญาณก�  จ 
อันไม่มีวิญญาณด้วย สวิญฺญาณกาวิญฺญาณก� ช่ือว่าสวิญฺญาณกาวิญฺญาณก, ได้แก่ทรัพย์. (อันเป็นไปกับ
ด้วยวิญญาณและไม่มีวิญญาณ)
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สณฺหสุขุม

 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สณฺหญฺจ  ต�  สุขุมญฺจาติ  สณฺหสุขุโม,  ติลกฺขณ�. (สณฺห + สุขุม)
 ต�  (ติลกฺขณ�) อ.ลักษณะสามน้ัน  สณฺห�  จ ละเอียดด้วย  สุขุม�  จ สุขุมด้วย  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  สณฺหสุขุม� ช่ือว่าสณฺหสุขุม, ได้แก่ไตรลักษณ์. (ทั้งละเอียดทั้งสุขุม)

ติลกฺขณำ

 เป็นสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตีณิ  ลกฺขณ�นิ  ติลกฺขณำ. (ติ + ลกฺขณ)
 ลกฺขณานิ อ.ลักษณะ ท.  ตีณิ สาม  ติลกฺขณ� ช่ือว่าติลกฺขณ. (ลักษณะสาม, ไตรลักษณ์)

อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสและวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่
ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑.   อาทิ  จ  มชฺโฌ  จ  ปริโยสานญฺจ  อาทิมชฺฌปริโยสานานิ. (อาทิ + มชฺฌ + ปริโยสาน)  
อิตรีตรโยคทวันทสมาส
     อาทิ  จ อ.เบื้องต้นด้วย  มชฺโฌ  จ อ.ท่ามกลางด้วย  ปริโยสานญฺจ อ.ที่สุดด้วย  อาทิมชฺฌ- 
ปริโยสานานิ ช่ือว่าอาทิมชฺฌปริโยสาน. (เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด)
 ๒.   กลฺยาโณ  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  กลฺยาณธมฺโม. (กลฺยาณ + ธมฺม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
     กลฺยาโณ  จ อ.อันงามด้วย  โส อ.อันงามน้ัน  ธมฺโม  จ เป็นธรรมด้วย  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  กลฺยาณธมฺโม ช่ือว่ากลฺยาณธมฺม. (ธรรมอันงาม, กัลยาณธรรม)
 ๓.   อาทิมชฺฌปริโยสาเนสุ  กลฺยาณธมฺโม  อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม. (อาทิมชฺฌปริโยสาน  
+ กลฺย�ณธมฺม) สัตตมีตัปปุริสสม�ส
   กลฺยาณธมฺโม อ.ธรรมอันงาม  อาทิมชฺฌปริโยสาเนสุ ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ท.  
อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม ช่ือว่าอาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺม. (ธรรมอันงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง
และที่สุด)
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อคารมชฺโฌ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อคารสฺส  มชฺโฌ  อคารมชฺโฌ. (อคาร + มชฺฌ)
 มชฺโฌ อ.ท่ามกลาง  อคารสฺส แห่งเรือน  อคารมชฺโฌ ช่ือว่าอคารมชฺฌ. (ท่ามกลางเรือน)

มหลฺลกก�โล

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหลฺลกสฺส  กาโล  มหลฺลกกาโล. (มหลฺลก + กาล)
 กาโล อ.กาล  (อตฺตโน) แห่งตน  มหลฺลกสฺส ผู้เป็นคนแก่  มหลฺลกกาโล ช่ือว่ามหลฺลกกาล. 
(กาลเป็นคนแก่, ตอนแก่)

สมณปฏิปตฺติ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมณสฺส  ปฏิปตฺติ  สมณปฏิปตฺติ. (สมณ + ปฏิปตฺติ)
 ปฏิปตฺติ อ.การปฏิบัติ  สมณสฺส แห่งสมณะ  สมณปฏิปตฺติ ช่ือว่าสมณปฏิปตฺติ. (การปฏิบัติของ
พระสมณะ, สมณปฏิบัติ)

ชร�ชชฺชริต�

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชราย  ชชฺชริตา  ชราชชฺชริตา,  องฺคา. (ชรา + ชชฺชริตา)
 องฺคา อ.อวัยวะ ท.  ชชฺชริตา คร�่าคร่าแล้ว  ชราย เพราะชรา  ชราชชฺชริตา ช่ือว่าชราชชฺชริต. 
(คร�่าคร่าเพราะชรา)

หตฺถป�ท�

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 หตฺถา  จ  ปาทา  จ  หตฺถปาทา. (หตฺถ + ปาท)
 หตฺถา  จ อ.มือ ท. ด้วย  ปาทา  จ อ.เท้า ท. ด้วย  หตฺถปาทา ช่ือว่าหตฺถปาท. (มือและเท้า)
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วิหตตฺถ�โม

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิหโต  ถาโม  ยสฺสาติ  วิหตตฺถาโม,  ปุคฺคโล. (วิหต + ถาม)
 ถาโม อ.เร่ียวแรง  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด  (ชราย) วิหโต อันชรา ก�าจัดแล้ว  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  วิหตตฺถาโม ช่ือว่าวิหตตฺถาม, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีก�าลังอันชรา
ก�าจัดแล้ว)

อนสฺสว�  

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อาเทสิต�  อาทเรเนว  สุณนฺตีติ  อสฺสวา,  อวยวา. (อา + สุ  สวเณ ในการฟัง + อปัจจัย) กัตตุรูป,  
กัตตุส�ธนะ
     (เย  อวยวา) อ.อวัยวะ ท. เหล่าใด  สุณนฺติ ย่อมฟัง  อาเทสิต�  (กมฺม�) ซึ่งกรรม อันจิต 
แสดงแล้ว  อาทเรน  เอว โดยเอื้อเฟื้อน่ันเทียว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  อวยวา) อ.อวัยวะ ท. เหล่า
น้ัน  อสฺสวา ช่ือว่าอสฺสว. (ผู้ฟังโดยเอื้อเฟื้อ)
 ๒. น  อสฺสว�  อนสฺสว�,  อวยว�. (น + อสฺสว)
     อสฺสวา อ.ผู้ฟังโดยเอื้อเฟื้อ ท.  น หามิได้  อนสฺสวา ช่ือว่าอนสฺสว. (ผู้ไม่ฟังโดยเอื้อเฟื้อ)

ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังน้ี
 ๑. ปพฺพชฺชา  จ  อุปสมฺปทา  จ  ปพฺพชฺชูปสมฺปทา. (ปพฺพชฺชา + อุปสมฺปทา)
     ปพฺพชฺชา  จ อ.การบรรพชาด้วย  อุปสมฺปทา  จ อ.การอุปสมบทด้วย  ปพฺพชฺชูปสมฺปทา 
ช่ือว่าปพฺพชฺชูปสมฺปทา. (การบรรพชาและการอุปสมบท)
 ๒.  ลทฺธา  ปพฺพชฺชูปสมฺปทา  เยนาติ  ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท,  ปุคฺคโล. (ลทฺธา + ปพฺพชฺชูป- 
สมฺปทา) ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปพฺพชฺชูปสมฺปทา อ.การบรรพชาและการอุปสมบท ท.  เยน  (ปุคฺคเลน) อันบุคคลใด  
ลทฺธา ได้แล้ว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท ช่ือว่าลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปท, ได้แก่บุคคล. (ผู้มี
การบรรพชาและอุปสมบทที่ได้แล้ว)
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อ�จริยุปชฺฌ�ย�

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาจริโย  จ  อุปชฺฌาโย  จ  อาจริยุปชฺฌายา. (อาจริย + อุปชฺฌาย)
 อาจริโย  จ อ.พระอาจารย์ด้วย  อุปชฺฌาโย  จ อ.พระอุปัชฌาย์ด้วย  อาจริยุปชฺฌายา ช่ือว่า 
อาจริยุปชฺฌาย. (พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ทั้งหลาย)

วุตฺถวสฺโส

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วุตฺถำ  วสฺสำ  เยน�ติ  วุตฺถวสฺโส,  ภิกฺขุ. (วุตฺถ + วสฺส)
 วสฺส� อ.พรรษา  เยน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุใด  วุตฺถ� อยู่จ�าแล้ว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  ภิกฺขุ) 
อ.ภิกษุน้ัน  วุตฺถวสฺโส ช่ือว่าวุตฺถวสฺส, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีพรรษาอันอยู่จ�าแล้ว)

ปญฺญานุรูปํ

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปญฺญาย  อนุรูปํ  ปญฺญานุรูปํ. (ปญฺญา + อนุรูป)
 อนุรูปํ อ.สมควร  ปญฺญาย แก่ปัญญา  ปญฺญานุรูปํ ช่ือว่าปญฺญานุรูป. (สมควรแก่ปัญญา)

สลฺลหุกวุตฺติ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สลฺลหุโก  วุตฺติ  ยสฺสาติ  สลฺลหุกวุตฺติ,  ภิกฺขุ. (สลฺลหุก + วุตฺติ)
 วุตฺติ อ.ความประพฤติ  สลฺลหุโก อันเบาพร้อม  ยสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุนัน้  (โส  ภิกขฺุ) อ.ภิกษุน้ัน  สลลฺหุกวตฺุติ ชือ่ว่าสลลฺหุกวตุติฺ, ได้แก่ภกิษ.ุ (ผู้มคีวามประพฤติอนัเบาพร้อม) 

ปนฺตเสน�สน�ภิรโต

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ปนฺตญฺจ  ต�  เสนาสนญฺจาติ  ปนฺตเสนาสน�. (ปนฺต + เสนาสน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สม�ส
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     ปนฺต�  จ อ.อันสงัดด้วย  ต� อ.อันสงัดน้ัน  เสนาสน�  จ เป็นเสนาสนะด้วย  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  ปนฺตเสนาสน� ช่ือว่าปนฺตเสนาสน. (เสนาสนะอันสงัด)
 ๒. ปนฺตเสน�สเน  อภิรโต  ปนฺตเสน�สน�ภิรโต,  ภิกฺขุ. (ปนฺต + เสน�สน�ภิรต) สัตตมี- 
ตัปปุริสสม�ส
     ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อภิรโต ผู้ยินดียิ่งแล้ว  ปนฺตเสนาสเน ในเสนาสนะอันสงัดแล้ว  ปนฺต- 
เสนาสนาภิรโต ช่ือว่าปนฺตเสนาสนาภิรต, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้ยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัด)

ส�ตจฺจกิริย�วโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สมนฺตโต  ตโนตีติ  สตต�. (ส�ปุพฺพ + ตนุ  วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + ตปัจจัย) กัตตุรูป, 
กัตตุส�ธนะ
  ตโนติ ย่อมแผ่ไป  สมนฺตโต ในที่โดยรอบ  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สตต�. (ผู้แผ่ไปในที่โดยรอบ)
 ๒. สตตสฺส  ภาโว  สาตจฺจ�. (สตต + ณฺยปัจจ้ย) ภาวตัทธิต
  ภาโว อ.ความเป็น  สตตสฺส แห่งผู้แผ่ไปในที่โดยรอบ  สาตจฺจ� ช่ือว่าสาตจฺจ. (ความเป็น
แห่งผู้แผ่ไปในที่โดยรอบ, ความต่อเน่ือง)
 ๓. ส�ตจฺเจน  กโรตีติ  ส�ตจฺจกิริย�. (ส�ตจฺจสทฺทูปปท + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ริริย
ปัจจัย) กัตตุรูป, กัตตุส�ธนะ, กิตันตสม�ส, ตติย�ตัปปุริสสม�ส
  กโรติ ย่อมกระท�า  สาตจฺเจน โดยความต่อเน่ือง  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สาตจฺจกิริยา. (ผู้ท�า
โดยความต่อเน่ือง)
 ๔. ส�ตจฺจกิริย�ย  วโส  ส�ตจฺจกิริย�วโส. (ส�ตจฺจกิริย� + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
     วโส อ.ความสามารถ  สาตจฺจกิริยาย แห่งผู้กระท�าโดยความต่อเน่ือง  สาตจฺจกิริยาวโส ช่ือ
ว่าสาตจฺจกิริยาวส. (สามารถแห่งผู้ท�าโดยความต่อเน่ือง)

อรหตฺตคฺคหณำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อรหนฺตสฺส  ภาโว  อรหตฺต�. (อรหนฺต + ตฺตปัจจัย) ภาวตัทธิต
     ภาโว อ.ความเป็น  อรหนฺตสฺส แห่งพระอรหันต์  อรหตฺต� ช่ือว่าอรหตฺต. (ความเป็นแห่ง
พระอรหันต์, พระอรหัต)
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 ๒.   อรหตฺตสฺส  คหณ�  อรหตฺตคฺคหณ�. (อรหตฺต + คหณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
     คหณ� อ.การถือเอา  อรหตฺตสฺส ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  อรหตฺตคฺคหณ� ช่ือว่า
อรหตฺตคฺคหณ. (การถือเอาความเป็นพระอรหันต์, การถือเอาพระอรหัต)

กมฺมฏฺ€�นำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ติฏฺ€ติ  เอตฺถ  ผล�  ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  €าน�,  การณ�. (€า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้าม
การไป + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณสาธนะ
  ผล� อ.ผล  ติฏฺ€ติ ย่อมตั้งอยู่  เอตฺถ  (การเณ) ในเหตุน้ี  ตทายตฺตวุตฺติตาย เพราะความ
เป็นไปต่อเน่ืองแห่งเหตุน้ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอต�  การณ�) อ.เหตุน้ี  €าน� ช่ือว่า€าน, ได้แก่เหตุ. (เป็น
ที่ตั้งอยู่ของผล, เหตุ)
 ๒. กมฺมสฺส  €�นำ  กมฺมฏฺ€�นำ. (กมฺม + €�น) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส 
  €าน� อ.เหตุเป็นที่ตั้งอยู่  กมฺมสฺส แห่งวิปัสสนา  กมฺมฏฺ€าน� ช่ือว่ากมฺมฏฺ€าน. (เหตุเป็นที่ตั้ง
อยู่แห่งวิปัสสนา, กรรมฐาน)

สหคามี

 เป็นสมาสรูป ตัสสีลสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 สห  คนฺตุ�  สีลมสฺสาติ  สหคามี,  ภิกฺขุ. (สห + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ณีปัจจัย)
 คนฺตุ� อ.อันไป  สห พร้อมกัน  สีล� เป็นปกติ  อสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุน้ัน   (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  สหคามี ช่ือว่าสหคามี, ได้แก่ภิกษุ, (ผู้มีการไปพร้อมกันเป็นปกติ)

วีสโยชนสตมคฺโค

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส อสมาหารทิคุสมาส และฉัฏฐีทวิปท-
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. โยชนาน�  สต�  โยชนสต�. (โยชน + สต) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
     สต� อ.ร้อย  โยชนาน� แห่งโยชน์ ท.  โยชนสต� ช่ือว่าโยชนสต. (ร้อยโยชน์)
 ๒. วีส�  โยชนสตานิ  วีสโยชนสตานิ. (วีส + โยชนสต) อสมาหารทิคุสมาส
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  โยชนสตานิ อ.ร้อยแห่งโยชน์ ท.  วีส� ยี่สิบ  วีสโยชนสตานิ ช่ือว่าวีสโยชนสต. (หน่ึงร้อยยี่สิบ 
โยชน์)
 ๓.   วีสโยชนสตานิ  ปมาณานิ  ยสฺสาติ  วีสโยชนสโต,  มคฺโค. (วีส + โยชนสต) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
     วีสโยชนสตานิ อ.ร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบ ท.  ปมาณานิ เป็นประมาณ  ยสฺส  (มคฺคสฺส) ของ
หนทางใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  มคฺโค) อ.หนทางน้ัน  วีสโยชนสโต ช่ือว่าวีสโยชนสต, 
ได้แก่หนทาง. (มีร้อยยี่สิบโยชน์เป็นประมาณ)
 ๔.   วีสโยชนสโต   จ  โส  มคฺโค  จาติ  วีสโยชนสตมคฺโค. (วีสโยชนสต + มคฺค) วิเสสนบุพ
พบท-กัมมธารยสมาส
  วีสโยชนสโต  จ อ.มีร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบเป็นประมาณด้วย  โส อ.มีร้อยแห่งโยชน์ยี่สิบเป็น
ประมาณน้ัน  มคฺโค  จ เป็นหนทางด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  วีสโยชนสตมคฺโค ช่ือว่าวีสโยชนสตมคฺค. 
(หนทางมีร้อยยี่สิบโยชน์เป็นประมาณ, ระยะทางประมาณ ๑๒๐ โยชน์) 

ปจฺจนฺตคาโม

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปจฺจนฺโต  จ  โส  คาโม  จาติ  ปจฺจนฺตคาโม. (ปจฺจนฺต + คาม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
 ปจฺจนฺโต  จ อ.ปลายแดนด้วย  โส อ.ปลายแดนน้ัน  คาโม  จ เป็นหมู่บ้านด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  ปจฺจนฺตคาโม ช่ือว่าปจฺจนฺตคาม. (หมู่บ้านปลายแดน, ปัจจันตคาม)

สปริว�โร

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สห  ปริวาเรน  โย  วตฺตตีติ  สปริวาโร,  ภิกฺขุ. (สห + ปริวาร) 
 โย  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  ปริวาเรน ด้วยบริวาร  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  สปริวาโร ช่ือว่าสปริวาร, ได้แก่ภิกษุ. (พร้อมกับบริวาร)
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วตฺตสมฺปนฺน�

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วตฺเตหิ  สมฺปนฺนา  วตฺตสมฺปนฺนา,  ภิกฺขู. (วตฺต + สมฺปนฺน) 
 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สมฺปนฺนา ผู้ถึงพร้อมแล้ว  วตฺเตหิ ด้วยข้อวัตร ท.  วตฺตสมฺปนฺนา ช่ือว่าวตฺต- 
สมฺปนฺน, ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย. (ผู้ถึงพร้อมด้วยข้อวัตร, ผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัตร)

ปสนฺนจิตฺต�

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปสนฺนำ  จิตฺตำ  เยสนฺติ  ปสนฺนจิตฺต�,  มนุสฺส�. (ปสนฺน + จิตฺต) 
 จิตฺต� อ.จิต  ปสนฺน� อันเลื่อมใสแล้ว  เยส�  (มนุสฺสาน�) ของมนุษย์ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่าน้ัน  ปสนฺนจิตฺตา ช่ือว่าปสนฺนจิตฺต, ได้แก่มนุษย์ 
ทั้งหลาย. (ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว)

ยถ�ผ�สุกฏฺ€�นำ

 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ผาสุกญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  ผาสุกฏฺ€าน�. (ผาสุก + €าน)
  ผาสุก�  จ อ.อันผาสุกด้วย  ต� อ.อันผาสุกน้ัน  €าน�  จ เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ผาสุกฏฺ- 
€าน� ช่ือว่าผาสุกฏฺ€าน. (ที่ผาสุก)
 ๒. ย�  ย�  ผาสุกฏฺ€าน�  ยถาผาสุกฏฺ€าน�. (ยถา + ผาสุกฏฺ€าน)
  ผาสุกฏฺ€าน� อ.ที่อันผาสุก  ย�  ย� ใดๆ  ยถาผาสุกฏฺ€าน� ช่ือว่ายถาผาสุกฏฺ€าน. (ที่ผาสุก
ใดๆ, ตามที่ผาสุก)

ปณฺฑิตมนุสฺสา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปณฺฑิตา  จ  เต  มนุสฺสา  จาติ  ปณฺฑิตมนุสฺสา. (ปณฺฑิต + มนุสฺส) 
 ปณฺฑิตา  จ อ.บัณฑิต ท. ด้วย  เต อ.บัณฑิต ท. เหล่าน้ัน  มนุสฺสา  จ เป็นมนุษย์ด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  ปณฺฑิตมนุสฺสา ช่ือว่าปณฺฑิตมนุสฺส. (มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิต)
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ติม�สำ,  เตม�สำ

 เป็นสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตโย  ม�ส�  ติม�สำ,  เตม�สำ. (ติ + ม�ส)
 มาสา อ.เดือน ท.  ตโย สาม  ติมาส� ช่ือว่าติมาส,  เตมาส� ช่ือว่าเตมาส. (สามเดือน)

ภวนิสฺสรณำ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภวสฺม�  นิสฺสรณำ  ภวนิสฺสรณำ. (ภว + นิสฺสรณ) 
 นิสฺสรณ� อ.การแล่นออก  ภวสฺมา จากภพ  ภวนิสฺสรณ� ช่ือว่าภวนิสฺสรณ. (การแล่นออกจากภพ)

รตฺติฏฺ€�นทิว�ฏฺ€�น�นิ

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาส และสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. รตฺติยำ  €�นำ  รตฺติฏฺ€�นำ.  (รตฺติ + €�น) สัตตมีตัปปุริสสม�ส
     €าน� อ.ที่เป็นที่พัก  รตฺติย� ในเวลากลางคืน  รตฺติฏฺ€าน� ช่ือว่ารตฺติฏฺ€าน. (ที่พักในเวลา
กลางคืน)
 ๒. ทิว�  €�นำ  ทิว�ฏฺ€�นำ. (ทิว� +€�น) สัตตมีตัปปุริสสม�ส
     €าน� อ.ที่เป็นที่พัก  ทิวา ในเวลากลางวัน  ทิวาฏฺ€าน� ช่ือว่าทิวาฏฺ€าน. (ทีี่พักในเวลากลาง
วัน)
 ๓. รตฺติฏฺ€านญฺจ  ทิวาฏฺ€านญฺจ  รตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€านานิ.  (รตฺติฏฺ€าน + ทิวาฏฺ€าน) อิตรีตร- 
โยคทวันทสมาส
   รตฺติฏฺ€าน�  จ อ.ที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนด้วย  ทิวาฏฺ€าน�  จ อ.ที่เป็นท่ีพักในเวลากลาง
วันด้วย  รตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€านานิ ช่ือว่ารตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€าน. (ที่พักในเวลากลางคืนและที่พักในเวลากลาง
วัน)
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วสนฏฺ€�นำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. วสนฺติ  เอตฺถ�ติ  วสนำ. (วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณส�ธนะ
  (ชนา) อ.ชน ท.  วสนฺติ ย่อมอยู่  เอตฺถ  (€าเน) ในที่น่ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอต�  €าน�) 
อ.ที่น่ัน  วสน� ช่ือว่าวสน. (เป็นที่อยู่)
 ๒. วสนญฺจ  ต� €านญฺจาติ  วสนฏฺ€าน�. (วสน + €าน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
  วสน�  จ อ.อันเป็นที่อยู่ด้วย  ต� อ.อันเป็นที่อยู่น้ัน  €าน�  จ เป็นสถานที่ด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  วสนฏฺ€าน� ช่ือว่าวสนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่อยู่)

อผ�สุกำ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ผาสุก�  อผาสุก�. (น + ผาสุก) 
 ผาสุก� อ.ความผาสุก  น หามิได้  อผาสุก� ช่ือว่าอผาสุก. (ความไม่ผาสุก)

วสฺสูปน�ยิก�ทิวโส

  เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมี ทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. วสฺสำ  อุปน�ยิก�  วสฺสูปน�ยิก�,  ติถิ. (วสฺส + อุปน�ยิก�) ทุติย�ตัปปุริสสม�ส
     (ติถิ) อ.ดิถี  อุปนายิกา อันน�าเข้าไปใกล้  วสฺส� ซึ่งกาลฝน  วสฺสูปนายิกา ช่ือว่าวสฺสูป-
นายิกา, ได้แก่ดิถี. (อันน�าเข้าไปใกล้กาลฝน)
 ๒. วสฺสูปนายิกา  จ  สา  ทิวโส  จาติ  วสฺสูปนายิกาทิวโส. (วสฺสูปนายิกา + ทิวส) วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธ�รยสม�ส
    วสฺสูปนายิกา  จ อ.อันน�าเข้าไปใกล้ซึ่งกาลฝนด้วย  สา อ.อันน�าเข้าไปใกล้ซึ่งกาลฝนน้ัน  
ทิวโส  จ เป็นวันด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  วสฺสูปนายิกาทิวโส ช่ือว่าวสฺสูปนายิกาทิวส. (วันน�าเข้าไปใกล้
กาลฝน, วันใกล้เข้าพรรษา)
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อปฺปมตฺต�

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ปมตฺต�  อปฺปมตฺต�,  ภิกฺขู. (น + ปมตฺต) 
 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  ปมตฺตา ผู้ประมาทแล้ว  น หามิได้  อปฺปมตฺตา ช่ือว่าอปฺปมตฺต, ได้แก่ภิกษุ 
ทั้งหลาย. (ผู้ไม่ประมาทแล้ว)

กลฺยาณชฺฌาสโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กลฺยาโณ  อชฺฌาสโย  ยสฺสาติ  กลฺยาณชฺฌาสโย,  ภิกฺขุ. (กลฺยาณ + อชฺฌาสย) 
 อชฺฌาสโย อ.อัธยาศัย  กลฺยาโณ อันงดงาม  ยสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  กลฺยาณชฺฌาสโย ช่ือว่ากลฺยาณชฺฌาสย, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีอัธยาศัย
งาม)

สกเคหสทิสา

  เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. สกญฺจ  ต�  เคหญฺจาติ  สกเคห�. (สก + เคห) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
     สก�  จ อ.อันเป็นของตนด้วย  ต� อ.อันเป็นของตนน้ัน  เคห�  จ เป็นเรือนด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  สกเคห� ช่ือว่าสกเคห. (เรือนของตน)
 ๒. สกเคเหน  สทิสา  สกเคหสทิสา,  อปายา. (สกเคห + สทิส) ตติยาตัปปุริสสมาส
     (อปายา) อ.อบาย ท.  สทิสา เป็นเช่นกับ  สกเคเหน ด้วยเรือนของตนเอง  สกเคหสทิสา 
ช่ือว่าสกเคหสทิส, ได้แก่อบายทั้งหลาย. (เช่นกับเรือนของตน)

ป€มม�โส

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป€โม  จ  โส  ม�โส  จ�ติ  ป€มม�โส. (ป€ม +  ม�ส)  
 ป€โม  จ อ.ที่หน่ึงด้วย  โส อ.ที่หน่ึงน้ัน  มาโส  จ เป็นเดือนด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ป€มมาโส  
ช่ือว่าป€มมาส. (เดือนที่หน่ึง)
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อกฺขิโรโค

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อกฺขิมฺหิ  โรโค  อกฺขิโรโค. (อกฺขิ + โรค)  
 โรโค อ.โรค  อกฺขิมฺหิ ที่นัยน์ตา  อกฺขิโรโค ช่ือว่าอกฺขิโรค. (โรคที่นัยน์ตา)

สพฺพรตฺติ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺพา  จ  สา  รตฺติ  จาติ  สพฺพรตฺติ.  (สพฺพา + รตฺติ)
 สพฺพา  จ อ.ทั้งปวงด้วย  สา อ.ทั้งปวงน้ัน  รตฺติ  จ เป็นราตรีด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สพฺพรตฺติ  
ช่ือว่าสพฺพรตฺติ. (ราตรีทั้งปวง)

ภิกฺข�จ�รเวล�

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีจตุตถีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. จรนฺติ  เอตฺถาติ  จาโร. (จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + ณปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณสาธนะ
  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  จรนฺติ ย่อมเที่ยวไป  เอตฺถ  (เวลาย�) ในเวลาน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(เอสา  เวลา) อ.เวลาน้ี  จาโร ช่ือว่าจาร. (เป็นที่เที่ยวไป)
 ๒. ภิกฺข�ย  จ�โร  ภิกฺข�จ�โร. (ภิกฺข� + จ�ร) จตุตถีตัปปุริสสม�ส
     จาโร อ.เป็นที่เที่ยวไป  ภิกฺขาย เพื่อภิกษา  ภิกฺขาจาโร ช่ือว่าภิกฺขาจาร. (เป็นที่เที่ยวไปเพื่อ
ภิกษ�)
 ๓. ภิกฺขาจาโร  จ  โส  เวลา  จาติ  ภิกฺขาจารเวลา. (ภิกฺขาจาร + เวลา) วิเสสนบุพพบทกัมม- 
ธ�รยสม�ส
     ภิกฺขาจาโร  จ อ.เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาด้วย  โส อ.เป็นที่เที่ยวไปเพ่ือภิกษาน้ัน  เวลา  จ 
เป็นเวลาด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ภิกฺขาจารเวลา ช่ือว่าภิกฺขาจารเวลา. (เวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา)

ปตฺตจีวรำ 

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปตฺโต  จ  จีวรญฺจ  ปตฺตจีวร�. (ปตฺต + จีวร)
 ปตฺโต  จ อ.บาตรด้วย  จีวร�  จ อ.จีวรด้วย  ปตฺตจีวร� ช่ือว่าปตฺตจีวร. (บาตรและจีวร)



๑. เรื่องพระจักขุบ�ลเถระ 223วรรค]

อนฺโตคามำ

 เป็นนิบาตปุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 คามสฺส  อนฺโต  อนฺโตคาม�. (อนฺโต + คาม)  
 อนฺโต ในภายใน  คามสฺส แห่งหมู่บ้าน  อนฺโตคาม� ช่ือว่าอนฺโตคาม. (ในภายในหมู่บ้าน)

จงฺกมนนิสีทนฏฺ€านำ 

 เป็นสมาหารทวันทสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. จงฺกมติ  เอตฺถาติ  จงฺกมน�. (กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณ- 
ส�ธนะ
  (เถโร) อ.พระเถระ  จงฺกมติ ย่อมจงกรม  เอตฺถ  (€าเน) ในที่น้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอต�  
€าน�) อ.ที่น้ี  จงฺกมน� ช่ือว่าจงฺกมน. (เป็นที่จงกรม)
 ๒. นิสีทติ  เอตฺถาติ  นิสีทน�. (นิปุพฺพ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ยุปัจจัย) 
กัตตุ-รูป, อธิกรณส�ธนะ
  (เถโร) อ.พระเถระ  นิสีทติ ย่อมน่ัง  เอตฺถ  (€าเน) ในที่น้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  นิสีทน� 
ช่ือว่านิสีทน. (เป็นที่น่ัง)
 ๓. จงฺกมนญฺจ  ต� €านญฺจาติ  จงฺกมนฏฺ€าน�. (จงฺกมน + €าน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
     จงฺกมน�  จ อ.เป็นที่จงกรมด้วย  ต� อ.เป็นที่จงกรมน้ัน  €าน�  จ เป็นสถานที่ด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  จงฺกมนฏฺ€าน� ช่ือว่าจงฺกมนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่จงกรม)
 ๔. นิสีทนญฺจ  ต� €านญฺจาติ  นิสีทนฏฺ€าน�. (นิสีทน + €าน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
     นิสีทน�  จ อ.เป็นที่น่ังด้วย  ต� อ.เป็นที่น่ังน้ัน  €าน�  จ เป็นสถานที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
นิสีทนฏฺ€าน� ช่ือว่านิสีทนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่น่ัง)
 ๕. จงฺกมนฏฺ€านญฺจ   นิสีทนฏฺ€านญฺจ  จงฺกมนนิสีทนฏฺ€าน. (จงฺกมนฏฺ€าน + นิสีทนฏฺ€าน) สมาหาร- 
ทวันทสมาส, ลบ €าน ศัพท์หน้า 
     จงฺกมนฏฺ€าน�  จ อ.ที่เป็นที่จงกรมด้วย  นิสีทฏฺ€าน�  จ อ.ที่เป็นที่น่ังด้วย  จงฺกมนนิสีทฏฺ€าน� ช่ือว่า 
จงฺกมนนิสีทฏฺ€าน. (ที่เป็นที่จงกรมและที่เป็นที่น่ัง)
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อนมตคฺโค

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีปเรกเสสทวันทสมาส วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สมาส และนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปุพฺโพ  จ  อคฺโค  จ  อคฺคา. (ปุพฺพ + อคฺค) ปเรกเสสทวันทสมาส
  ปุพฺโพ  จ อ.เบื้องต้นด้วย  อคฺโค  จ อ.ที่สุดด้วย  อคฺคา ช่ือว่าอคฺค. (เบื้องต้นและที่สุด)
 ๒. อนุคจฺฉิยมานา  จ  เต  อคฺคา  จาติ  อนุคจฺฉิยมานคฺคา. (อนุคจฺฉิยมาน + อคฺค)  
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  อนุคจฺฉิยมานา  จ อ.อันบุคคลตามไปอยู่ ท. ด้วย  เต อ.อันบุคคลตามไปอยู่ ท. เหล่าน้ัน  
อคฺคา  จ เป็นเบื้องต้นและที่สุดด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อนุคจฺฉิยมานคฺคา ช่ือว่าอนุคจฺฉิยมานคฺค. (เบื้อง
ต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่)
 ๓. น  อมตา  อนมตา. (น + อมต) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส, นศัพท์หลังมีอรรถ อนุ
  อมตา อ.อันตามไปถูกรู้แล้ว  น หามิได้  อนมตา ช่ือว่าอนมต. (อันตามไปไม่ถูกรู้แล้ว) 
 ๔. อนมตา  อนุคจฺฉิยมานคฺคา  ยสฺสาติ  อนมตคฺโค,  ส�สาโร. (อนมต + อคฺค) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส, ลบ อนุคจฺฉิยมาน ศัพท์
  อนุคจฺฉิยมานคฺคา อ.เป็นเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่ ท. อนมตา อันตามไปไม่ถูกรู้แล้ว  
ยสฺส  (ส�สารสฺส) แห่งสงสารใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  ส�สาโร) อ.สงสารน้ัน  อนมตคฺโค ช่ือว่า 
อนมตคฺค, ได้แก่สงสาร. (มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้ว)

พุทฺธสตำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธาน�  สต�  พุทฺธสต�. (พุทฺธ + สต)
 สต� อ.ร้อย  พุทฺธาน� แห่งพระพุทธเจ้า ท.  พุทฺธสต� ช่ือว่าพุทฺธสต. (พระพุทธเจ้าหน่ึงร้อย)

พุทฺธสหสฺสำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธาน�  สหสฺส�  พุทฺธสหสฺส�. (พุทฺธ + สหสฺส) 
 สหสฺส� อ.พัน  พุทฺธาน� แห่งพระพุทธเจ้า ท.  พุทฺธสหสฺส� ช่ือว่าพุทฺธสหสฺส. (พระพุทธเจ้าหน่ึงพัน) 
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                                 เอกพุทฺโธ

 เปน็อสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอโก  จ  โส  พุทฺโธ  จาติ  เอกพุทฺโธ. (เอก + พุทฺธ)
 เอโก  จ อ.หน่ึงด้วย  โส อ.หน่ึงน้ัน  พุทฺโธ  จ เป็นพระพุทธเจ้าด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เอก
พุทฺโธ ช่ือว่าเอกพุทฺธ. (พระพุทธเจ้าหน่ึงพระองค์)

อนฺโตวสฺสำ 

 เป็นนิบาตปุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วสฺสสฺส  อนฺโต  อนฺโตวสฺสำ. (อนฺโต + วสฺส) 
 อนฺโต ในภายใน  วสฺสสฺส แห่งกาลฝน  อนฺโตวสฺส� ช่ือว่าอนฺโตวสฺส. (ในภายในกาลฝน)

มม�ยิต�นิ

 เป็นกัมมรูป, กัมมสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 มยฺหเมวาติ  คหิตานิ  มมายิตานิ,  จกฺขูนิ. (มม + อายปัจจัย + ตปัจจัย) 
 จกฺขูนิ อ.จักษุ ท.  โลเกน  คหิตานิ อันชาวโลก ยึดถือแล้ว  มยฺห�  เอว  อิติ ว่าเป็นของเรา
น่ันเทียว  มมายิตานิ ช่ือว่ามมายิต, ได้แก่จักษุทั้งหลาย. (ที่ชาวโลกยึดถือว่าเป็นของเรา)

เทหนิสฺสิตำ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เทห�  นิสฺสิต�  เทหนิสฺสิต�,  องฺค�. (เทห + นิสฺสิต) 
 องฺค� อ.อวัยวะ  นิสฺสิต� อันอาศัยแล้ว  เทห� ซึ่งกาย  เทหนิสฺสิต� ช่ือว่าเทหนิสฺสิต, ได้แก่อวัยวะ. 
(อาศัยกาย)

ก�ยนิสฺสิตำ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กาย�  นิสฺสิต�  กายนิสฺสิต�,  องฺค�. (กาย + นิสฺสิต)
 องฺค� อ.อวัยวะ  นิสฺสิต� อันอาศัยแล้ว  กาย� ซึ่งกาย  กายนิสฺสิต� ช่ือว่ากายนิสฺสิต, ได้แก่อวัยวะ.  
(อาศัยกาย)
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รูปนิสฺสิตำ 

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รูปํ  นิสฺสิต�  รูปนิสฺสิต�,  องฺค�. (รูป + นิสฺสิต)
 องฺค� อ.อวัยวะ  นิสฺสิต� อันอาศัยแล้ว  รูปํ ซึ่งรูป  รูปนิสฺสิต� ช่ือว่ารูปนิสฺสิต, ได้แก่อวัยวะ. 
(อาศัยรูป)

นตฺถุกมฺมำ 

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถุ  เอว  กมฺมำ  นตฺถุกมฺมำ. (นตฺถุ + กมฺม) 
 นตฺถุ  เอว อ.การนัตถ์ุน่ันเทียว  กมฺม� เป็นกรรม  นตฺถุกมฺม� ช่ือว่านตฺถุกมฺม. (กรรมคือการนัตถ์ุ, 
นัตถุกรรม)

สุกฺขวิปสฺสโก

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมถภาวนาสิเนหาภาเวน  สุกฺขา  ลูขา  อสินิทฺธา  วา  วิปสฺสนา  เอตสฺสาติ  สุกฺขวิปสฺสโก.  
(สุกฺข� + วิปสฺสน�) 
 วิปสฺสนา อ.วิปัสสนา  สุกฺขา อันแห้งแล้ว  ลูขา คือว่า อันเศร้าหมอง  วา หรือว่า อสินิทฺธา อันไม่
สนิท  สมถภาวนาสิเนหาภาเวน เพราะความไม่มีความรักในสมถภาวนา  เอตสฺส  (ภิกฺขุโน) แห่งภิกษุน่ัน   
(อตฺถิ) มีอยู่อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอโส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน่ัน  สุกฺขวิปสฺสโก ช่ือว่าสุกฺขวิปสฺสก. (ผู้มีวิปัสสนา
อันเศร้าหมอง)

อสฺสุปุณฺณเนตฺตา 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อสฺสูหิ  ปุณฺณานิ  อสฺสุปุณฺณานิ. (อสฺสุ + ปุณฺณ) ตติยาตัปปุริสสมาส
     ปุณฺณานิ อ.อันเต็มแล้ว  อสฺสูหิ ด้วยน�้าตา ท.  อสฺสุปุณฺณานิ ช่ือว่าอสฺสุปุณฺณ. (เต็มแล้ว
ด้วยน�้าตา)
 ๒. อสฺสุปุณฺณ�นิ  เนตฺต�นิ  เยสนฺติ  อสฺสุปุณฺณเนตฺต�,  ภิกฺขู. (อสฺสุปุณฺณ + เนตฺต) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส 
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     เนตฺตานิ อ.ดวงตา ท.  อสฺสุปุณฺณานิ อันเต็มแล้วด้วยน�้าตา  เยส�  (ภิกฺขูน�) ของภิกษุ ท. 
เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อสฺสุปุณฺณเนตฺตา ช่ือว่าอสฺสุปุณฺณเนตฺต, ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย. 
(ผู้มีดวงตาอันเต็มแล้วด้วยน�้าตา, มีน�้าตานองหน้า)

กตฺตพฺพยุตฺตกำ

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กตฺตพฺพสฺส  ยุตฺตก�  กตฺตพฺพยุตฺตก�,  วตฺตปฏิวตฺต�. (กตฺตพฺพ + ยุตฺตก)
 (วตฺตปฏิวตฺต�) อ.วัตรน้อยและวัตรใหญ่  ยุตฺตก� อันควรแล้ว  กตฺตพฺพสฺส  (วตฺตสฺส) แก่วัตร 
อันตน พึงกระท�า  กตฺตพฺพยุตฺตก� ช่ือว่ากตฺพตฺพยุตฺตก, ได้แก่วัตรน้อยและวัตรใหญ่. (อันควรแก่วัตร 
อันตนพึงท�า)

วตฺตปฏิวตฺตำ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วตฺตญฺจ  ปฏิวตฺตญฺจ  วตฺตปฏิวตฺต�. (วตฺต + ปฏิวตฺต)
 วตฺต�  จ อ.วัตรน้อยด้วย  ปฏิวตฺต�  จ อ.วัตรใหญ่ด้วย  วตฺตปฏิวตฺต� ช่ือว่าวตฺตปฏิวตฺต. (วัตร
น้อยและวัตรใหญ่) 

ป�ทมูลำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป�ทสฺส  มูลำ  ป�ทมูลำ. (ป�ท + มูล) 
 มูล� อ.ใกล้  ปาทสฺส แห่งเท้า  ปาทมูล� ช่ือว่าปาทมูล. (ใกล้เท้า, โคนขา, บาทมูล)

ทฏฺ€ุก�โม

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทฏฺ€ุ�  กาเมตีติ  ทฏฺ€ุกาโม,  ภิกฺขุ. (ทฏฺ€ุ�สทฺทูปปท + กมุ  กนฺติมฺหิ ในความใคร่ + ณปัจจัย) 
กัตตุรูป, กัตตุส�ธนะ, กิตันตสม�ส 
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กาเมติ ย่อมใคร่  ทฏฺ€ุ� เพื่ออันเห็น  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ทฏฺ€ุกาโม ช่ือว่าทฏฺ€ุกาม. (ผู้ใคร่เพื่ออันเห็น, ผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า)
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ทุพฺพโล 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทุฏฺ€�  พล�  ยสฺสาติ  ทุพฺพโล,  ภิกฺขุ. (ทุ + พล)  
 พล� อ.ก�าลัง  (โทเสหิ)  ทุฏฺ€� อันโทษ ท. ประทุษร้ายแล้ว  ยสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  ทุพฺพโล ช่ือว่าทุพพล, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีก�าลังอันโทษ
ประทุษร้ายแล้ว, ทุรพลภาพ)

อมนุสฺสปริคฺคหิตา

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. น  มนุสฺโส  อมนุสฺโส.  (น + มนุสฺส) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
     มนุสฺโส อ.มนุษย์  น หามิได้  อมนุสฺโส ช่ือว่าอมนุสฺส. (อมนุษย์, มิใช่มนุษย์)
 ๒. อมนุสฺเสหิ  ปริคฺคหิตา  อมนุสฺสปริคฺคหิตา,  อฏวี. (อมนุสฺส + ปริคฺคหิต) ตติยาตัปปุริส- 
สม�ส 
     (อฏวี) อ.ดง  อมนุสฺเสหิ อันอมนุษย์ ท. ปริคฺคหิตา ถือเอารอบแล้ว  อมนุสฺสปริคฺคหิตา 
ช่ือว่าอมนุสฺสปริคฺคหิตา, ได้แก่ดง. (ถูกอมนุษย์ครอบครอง)

ปริหีนภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปริหีนาน�  ภาโว  ปริหีนภาโว. (ปริหีน + ภาว) 
 ภาโว อ.ความเป็น  ปริหีนาน�  (จกฺขูน�) แห่งจักษุ ท. อันเสื่อมรอบแล้ว  ปริหีนภาโว ช่ือว่าปริหีน
ภาว. (ความที่แห่งจักษุเป็นอวัยวะเสื่อมรอบแล้ว)

คมนฉนฺโท

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คมเน  ฉนฺโท  คมนฉนฺโท. (คมน + ฉนฺท) 
 ฉนฺโท อ.ความพอใจ  คมเน ในการไป  คมนฉนฺโท ช่ือว่าคมนฉนฺท. (ความพอใจในการไป)
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กตปฏิสนฺถ�โร

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กโต  ปฏิสนฺถาโร  เยนาติ  กตปฏิสนฺถาโร,  กุฏุมฺพิโก. (กต + ปฏิสนฺถาร)  
 ปฎิสนฺถาโร อ.ปฏิสันถาร  เยน  (กุฏุมฺพิเกน) อันกุฎุมพีใด  กโต กระท�าแล้ว  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  (โส  กุฏุมฺพิโก) อ.กุฎุมพีน้ัน  กตปฏิสนฺถาโร ช่ือว่ากตปฏิสนฺถาร, ได้แก่กุฎุมพี. (ผู้มีปฏิสันถาร 
อันกระท�าแล้ว)

จวีรคฺคหณำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จีวรสฺส  คหณ�  จีวรคฺคหณ�. (จีวร + คหณ) 
 คหณ� อ.การรับ  จีวรสฺส ซึ่งจีวร  จีวรคฺคหณ� ช่ือว่าจีวรคฺคหณ. (การรับซึ่งจีวร)

อารญฺญโิก

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 อรญฺเญ  ติฏฺ€ตีติ  อารญฺญโิก,  วิหาโร. (อรญฺญ + ณิก)
 (โย  วิหาโร) อ.วิหารใด  ติฏฺ€ติ ย่อมตั้งอยู่  อรญฺเญ ในป่า  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  วิหาโร)  
อ.วิหารน้ัน  อารญฺญโิก ช่ือว่าอารญฺญิก, ได้แก่วิหาร. (อันตั้งอยู่ในป่า)

ม�ตุลกุฏุมฺพิโก

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มาตุโล  จ  โส  กุฏุมฺพิโก  จาติ  มาตุลกุฏุมฺพิโก. (มาตุล + กุฏุมฺพิก)  
 มาตุโล  จ อ.ลุงด้วย  โส อ.ลุงน้ัน  กุฎุมฺพิโก  จ เป็นกุฎุมพีด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  มาตุลกุฏุมฺพิโก  
ช่ือว่ามาตุลกุฏุมฺพิก. (กุฎุมพีผู้เป็นลุง)

ยฏฺ€โิกฏิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ยฏฺ€ิย�  โกฏิ  ยฏฺ€โิกฏิ. (ยฏฺ€ิ + โกฏิ)
 โกฏิ อ.ที่สุด  ยฏฺ€ิยา แห่งไม้เท้า  ยฏฺ€โิกฏิ ช่ือว่ายฏฺ€โิกฏิ. (ที่สุดแห่งไม้เท้า, ปลายไม้เท้า)
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คมนากาโร

 เป็นอวธารณบุพพปทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คมนเมว  อากาโร  คมนากาโร. (คมน + อาการ) 
 คมน�  เอว อ.การไปน่ันเทียว  อากาโร เป็นอาการ  คมนากาโร ช่ือว่าคมนาการ. (อาการคือการ
ไป)

น�นปฺปก�โร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น�น�  ปก�โร  น�นปฺปก�โร. (น�น� + ปก�ร)
 ปกาโร อ.ประการ  นานา ต่างๆ  นานปฺปกาโร ช่ือว่านานปฺปการ. (ประการต่างๆ)

อุปฑฺฒปถำ

 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส โดยมีสกัตถ์อยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี 
 ๑. อฑฺฒเมว  อุปฑฺฒ�. (อุป + อฑฺฒ) สกัตถ์
  อฑฺฒ�  เอว อ.คร่ึงน่ันเทียว  อุปฑฺฒ� ช่ือว่าอุปฑฺฒ. (คร่ึงหน่ึง)
 ๒. ปถสฺส  อุปฑฺฒ�  อุปฑฺฒปถ�. (อุปฑฺฒ + ปถ) อมาทิปรตัปปุริสสมาส
  อุปฑฺฒ� อ.คร่ึงหน่ึง  ปถสฺส แห่งหนทาง  อุปฑฺฒปถ� ช่ือว่าอุปฑฺฒปถ. (คร่ึงทาง)

วุตฺถปุพฺพคาโม

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอยุตตัตถสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี 
 ๑. วุตฺโถ  ปุพฺพนฺติ  วุตฺถปุพฺโพ. (วุตฺถ + ปุพฺพ) อยุตตัตถสมาส
     (เถเรน)  วุตฺโถ อันพระเถระ อยู่แล้ว  ปุพฺพ� ในกาลก่อน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  วุตฺถปุพฺโพ  
ช่ือว่าวุตฺถปุพฺพ. (อยู่แล้วในกาลก่อน, เคยอยู่แล้ว)
 ๒. วุตฺถปุพฺโพ  จ  โส  คาโม  จาติ  วุตฺถปุพฺพคาโม. (วุตฺถปุพฺพ + คาม) วิเสสนบุพพบท 
กัมมธ�รยสม�ส 
  วุตฺถปุพฺโพ  จ อ.อันเคยอยู่แล้วด้วย  โส อ.อันเคยอยู่แล้วน้ัน  คาโม  จ เป็นหมู่บ้านด้วย  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  วุตฺถปุพฺพคาโม ช่ือว่าวุตฺถปุพฺพคาม. (หมู่บ้านอันพระเถระเคยอยู่แล้ว) 
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อิตฺถีสทฺโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 อิตฺถิย�  สทฺโท  อิตฺถีสทฺโท. (อิตฺถี + สทฺท)  
 สทฺโท อ.เสียง  อิตฺถิยา ของสตรี  อิตฺถีสทฺโท ช่ือว่าอิตฺถีสทฺท. (เสียงสตรี)

สกลสรีรำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกลญฺจ  ต�  สรีรญฺจาติ  สกลสรีร�. (สกล + สรีร) 
 สกล�  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  ต� อ.ทั้งสิ้นน้ัน  สรีร�  จ เป็นสรีระด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สกลสรีร� 
ช่ือว่าสกลสรีร. (สรีระทั้งสิ้น)

สีลวิปตฺติ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สีลสฺส  วิปตฺติ  สีลวิปตฺติ. (สีล + วิปตฺติ) 
 วิปตฺติ อ.ความวิบัติ  สีลสฺส แห่งศีล  สีลวิปตฺติ ช่ือว่าสีลวิปตฺติ. (ความวิบัติแห่งศีล)

คีตสทฺโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คีตสฺส  สทฺโท  คีตสทฺโท. (คีต + สทฺท) 
 สทฺโท อ.เสียง  คีตสฺส แห่งเพลงขับ  คีตสทฺโท ช่ือว่าคีตสทฺท. (เสียงเพลงขับ, เสียงร้องเพลง)

ยฏฺ€โิกฏิคฺคหณกิจฺจำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสและฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ยฏฺ€ิย�  โกฏิ  ยฏฺ€โิกฏิ. (ยฏฺ€ิ + โกฏิ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
     โกฏิ อ.ที่สุด  ยฏฺ€ิยา แห่งไม้เท้า  ยฏฺ€โิกฏิ ช่ือว่ายฏฺ€โิกฏิ. (ที่สุดแห่งไม้เท้า)
 ๒. ยฏฺ€โิกฏิยา  คหณ�  ยฏฺ€โิกฏิคฺคหณ�. (ยฏฺ€โิกฏิ + คหณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
     คหณ� อ.การจับ  ยฏฺ€โิกฏิยา ซึ่งที่สุดแห่งไม้เท้า  ยฏฺ€โิกฏิคฺคหณ� ช่ือว่ายฏฺ€โิกฏิคฺคหณ. 
(การจับซึ่งที่สุดแห่งไม้เท้า)
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 ๓. ยฏฺ€โิกฏิคฺคหเณน  กิจฺจ�  ยฏฺ€โิกฏิคฺคหณกิจฺจ�. (ยฏฺ€โิกฏิคฺคหณ + กิจฺจ) ตติยาตัปปุริส
สม�ส
     กิจฺจ� อ.กิจ  ยฏฺ€โิกฏิคฺคหเณน ด้วยการจับซึ่งที่สุดแห่งไม้เท้า  ยฏฺ€โิกฏิคฺคหณกิจฺจ� ช่ือว่า 
ยฏฺ€โิกฏิคฺคหณกิจฺจ. (กิจด้วยการจับปลายไม้เท้า)

สำเวคปฺปตฺโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ส�เวค�  ปตฺโต  ส�เวคปฺปตฺโต,  สามเณโร. (ส�เวค + ปตฺต) 
 (สามเณโร) อ.สามเณร  ปตฺโต ถึงแล้ว  ส�เวค� ซึ่งความสลดใจ  ส�เวคปฺปตฺโต ช่ือว่าส�เวคปฺปตฺต. 
(ผู้ถึงความสลดใจ)

คหิินิย�โม

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คิหิสฺส  นิยาโม  คิหินิยาโม. (คิหิ + นิยาม)  
 นิยาโม อ.ท�านอง  คิหิสฺส แห่งคฤหัสถ์  คิหินิยาโม ช่ือว่าคิหินิยาม. (ท�านองแห่งคฤหัสถ์)

มคฺคปริปนฺถภยำ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. มคฺเค  ปริปนฺโถ  มคฺคปริปนฺโถ. (มคฺค + ปริปนฺถ) สัตตมีตัปปุริสสมาส
     ปริปนฺโถ อ.อันตรายเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบ  มคฺเค ในหนทาง  มคฺคปริปนฺโถ ช่ือว่า 
มคฺคปริปนฺถ. (อันตรายเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบในหนทาง, อันตรายในหนทาง)
 ๒. มคฺคปริปนฺถสฺมา  ภย�  มคฺคปริปนฺถภย�. (มคฺคปริปนฺถ + ภย) ปัญจมีตัปปุริสสมาส  
     ภย� อ.ภัย  มคฺคปริปนฺถสฺมา จากอันตรายเป็นเคร่ืองเบียดเบียนรอบในหนทาง  มคฺค- 
ปริปนฺถภย� ช่ือว่ามคฺคปริปนฺถภย. (ภัยจากอันตรายในหนทาง)

คิหิปาโป

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คิหี  จ  โส  ปาโป  จาติ  คิหิปาโป. (คิหี + ปาป) 
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 คิหี  จ อ.คฤหัสถ์ด้วย  โส อ.คฤหัสถ์น้ัน  ปาโป  จ เป็นผู้ช่ัวด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  คิหิปาโป  
ช่ือว่าคิหิปาป. (คฤหัสถ์ช่ัว)

สมณปาโป

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมโณ  จ  โส  ป�โป  จ�ติ  สมณป�โป. (สมณ + ป�ป)
 สมโณ  จ อ.สมณะด้วย  โส อ.สมณะน้ัน  ปาโป  จ เป็นผู้ช่ัวด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สมณ-
ปาโป ช่ือว่าสมณปาป. (สมณะช่ัว)

สมณภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมณสฺส  ภ�โว  สมณภ�โว. (สมณ + ภ�ว) 
 ภาโว อ.ความเป็น  สมณสฺส แห่งสมณะ  สมณภาโว ช่ือว่าสมณภาว. (ความเป็นสมณะ)

อมนุสฺสุปทฺทูโต

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. น  มนุสฺสา  อมนุสฺสา. (น + มนุสฺส) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
     มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  น หามิได้  อมนุสฺสา ช่ือว่าอมนุสฺส. (อมนุษย์)
 ๒. อมนุสฺเสหิ  อุปทฺทูโต  อมนุสฺสุปทฺทูโต,  มคฺโค. (อมนุสฺส + อุปทฺทูต) ตติยาตัปปุริสสมาส
  (มคฺโค) อ.หนทาง  อมนุสฺเสหิ อันอมนุษย์ ท.  อุปทฺทูโต เข้าไปเบียดเบียนแล้ว  อมนุสฺสุปทฺทูโต  
ช่ือว่าอมนุสฺสุปทฺทูต, ได้แก่หนทาง. (อันอมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้ว)

กนฺต�รทฺธ�นำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กนฺตารญฺจ  ต�  อทฺธานญฺจาติ  กนฺตารทฺธาน�. (กนฺตาร + อทฺธาน)
 กนฺตาร�  จ อ.อันกันดารด้วย  ต� อ.อันกันดารน้ัน  อทฺธาน�  จ เป็นหนทางไกลด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  กนฺตารทฺธาน� ช่ือว่ากนฺตารทฺธาน. (ทางไกลอันกันดาร)
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สห�ยต�

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สหายสฺส  ภาโว  สหายตา. (สหาย + ตาปัจจัย)
 ภาโว อ.ความเป็น  สหายสฺส แห่งสหาย  สหายตา ช่ือว่าสหายตา. (ความเป็นสหาย)

หตจกฺขุ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 หต�  จกฺขุ  ยสฺสาติ  หตจกฺขุ,  ภิกฺขุ. (หต + จกฺขุ)
 จกฺขุ อ.จักษุ  ยสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุใด  (โรเคน)  หต� อันโรค ขจัดแล้ว  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  หตจกฺขุ ช่ือว่าหตจกฺขุ, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีจักษุอันโรคขจัดแล้ว)

สำเวคชาโต

 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ส�เวโค  ชาโต  ยสฺสาติ  ส�เวคชาโต,  สามเณโร. (ส�เวค + ชาต)
 ส�เวโค อ.ความสังเวช ชาโต เกิดข้ึนแล้ว  ยสฺส  (สามเณรสฺส) แก่สามเณรใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  ส�เวคชาโต ช่ือว่าส�เวคชาต, ได้แก่สามเณร. (ผู้มีความสังเวชเกิดข้ึนแล้ว)

วนสณฺโฑ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วนสฺส  สณฺโฑ  วนสณฺโฑ. (วน + สณฺฑ)
 สณฺโฑ อ.ชัฏ  วนสฺส แห่งป่า  วนสณฺโฑ ช่ือว่าวนสณฺฑ. (ชัฏแห่งป่า, ไพรสณฑ์)

สีลเตโช

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สีลสฺส  เตโช  สีลเตโช. (สีล + เตช)
 เตโช อ.เดช  สีลสฺส แห่งศีล  สีลเตโช ช่ือว่าสีลเตช. (เดชแห่งศีล)
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สฏฺ€โิยชน�ย�มำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สฏฺ€ิ  โยชนานิ  สฏฺ€โิยชนานิ. (สฏฺ€ิ + โยชน) อสมาหารทิคุสมาส
  โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  สฏฺ€ิ หกสิบ  สฏฺ€โิยชนานิ ช่ือว่าสฏฺ€โิยชน. (๖๐ โยชน์)
 ๒. สฏฺ€โิยชนานิ  อายาโม  อสฺสาติ  สฏฺ€โิยชนายาม�,  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน�. (สฏฺ€โิยชน + 
อายาม) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  สฏฺ€โิยชนานิ อ.โยชน์ ๖๐ ท.  อายาโม เป็นส่วนยาว  อสฺส  (ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส) ของ 
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์น้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สฏฺ€โิยชนายาม� ช่ือว่าสฏฺ€โิยชนายาม, ได้แก่
บัณฑุ-กัมพลศิลาอาสน์. (มีโยชน์ ๖๐ เป็นส่วนยาว)

ปณฺณาสโยชนวิตฺถตำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปณฺณาส  โยชนานิ  ปณฺณาสโยชนานิ. (ปณฺณาส + โยชน) อสมาหารทิคุสมาส
  โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  ปณฺณาส ๕๐  ปณฺณาสโยชนานิ ช่ือว่าปณฺณาสโยชน. (๕๐ โยชน์)
 ๒. ปณฺณาสโยชนานิ  วิตฺถต�  อสฺสาติ  ปณฺณาสโยชนวิตฺถต�,  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน�. (ปณฺณาส-
โยชน + วิตฺถต) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปณฺณาสโยชนานิ อ.โยชน์ ๕๐ ท.  วิตฺถต� เป็นส่วนกว้าง  อสฺส  (ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส) 
ของบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์น้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปณฺณาสโยชนวิตฺถต� ช่ือว่าปณฺณาส- 
โยชนวิตฺถต, ได้แก่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์. (มีโยชน์ ๕๐ เป็นส่วนกว้าง)

ปณฺณรสโยชนพหลำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปณฺณรส  โยชนานิ  ปณฺณรสโยชนานิ. (ปณฺณรส + โยชน) อสมาหารทิคุสมาส
  โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  ปณฺณรส ๑๕  ปณฺณรสโยชนานิ ช่ือว่าปณฺณรสโยชน. (๑๕ โยชน์)
 ๒. ปณฺณรสโยชนานิ  พหล�  อสฺสาติ  ปณฺณรสโยชนพหล�,  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน�. (ปณฺณรส- 
โยชน + พหล) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปณฺณรสโยชนานิ อ.โยชน์ ๑๕ ท.  พหล� เป็นส่วนหนา  อสฺส  (ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส) ของ 
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บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์น้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปณฺณรสโยชนพหล� ช่ือว่าปณฺณรสโยชนพหล, 
ได้แก่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์. (มีโยชน์ ๑๕ เป็นส่วนหนา)

ชยสุมนปุปฺผวณฺณำ

 เป็นฉัฏฐีอุปมานบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชยสุมนปุปฺผสฺส  วณฺณ�  อิว  วณฺณ�  ยสฺสาติ  ชยสุมนปุปฺผวณฺณ�,  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน�.  
(ชยสุมนปุปฺผ + วณฺณ)
 วณฺณ� อ.สี  วณฺณ�  อิว เพียงดัง อ.สี  ชยสุมนปุปฺผสฺส แห่งดอกชัยพฤกษ์  ยสฺส  (ปณฺฑุ- 
กมฺพลสิลาสนสฺส) แห่งบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  ปณฺฑุกมฺพล- 
สิลาสน�) อ.บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์น้ัน  ชยสุมนปุปฺผวณฺณ� ช่ือว่าชยสุมนปุปฺผวณฺณ, ได้แก่บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน์. (มีสีดุจสีของดอกชัยพฤกษ์)

นิสีทนุฏฺ€หนกาโล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. นิสีทนญฺจ  ต�  กาโล  จาติ  นิสีทนกาโล. (นิสีทน + กาล) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
     นิสีทน� จ อ.เป็นที่น่ังด้วย  ต� อ.เป็นที่น่ังน้ัน  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
นิสีทน-กาโล ช่ือว่านิสีทนกาล. (กาลเป็นที่น่ัง)
 ๒. อุฏฺ€หนญฺจ  ต�  กาโล  จาติ  อุฏฺ€หนกาโล. (อุฏฺ€หน + กาล) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สม�ส
     อุฏฺ€หน�  จ อ.เป็นที่ลุกข้ึนด้วย  ต� อ.เป็นที่ลุกข้ึนน้ัน  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
อุฏฺ€หนกาโล ช่ือว่าอุฏฺ€หนกาล. (กาลเป็นที่ลุกข้ึน)
 ๓. นิสีทนกาโล  จ  อุฏฺ€หนกาโล  นิสีทนุฏฺ€หนกาโล. (นิสีทนกาล + อุฏฺ€หนกาล) สมาหาร
ทวันทสมาส, ลบ กาลศัพท์หน้า
     นิสีทนกาโล  จ อ.กาลเป็นที่น่ังด้วย  อุฏฺ€หนกาโล  จ อ.กาลเป็นที่ลุกข้ึนด้วย  นิสีทนุฏฺ
€หนกาโล ช่ือว่านิสีทนุฏฺ€หนกาล. (กาลเป็นที่น่ังและกาลเป็นที่ลุกข้ึน)
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โอนมนุนฺนปกติกำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. โอนมนญฺจ  อุนฺนญฺจ  โอนมนุนฺนานิ. (โอนมน + อุนฺน) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  โอนมน�  จ อ.อันยุบลงด้วย  อุนฺน�  จ อ.อันฟูข้ึนด้วย  โอนมนุนฺนานิ ช่ือว่าโอนมนุนฺน.  
(ยุบลงและฟูข้ึน)
 ๒. โอนมนุนฺนานิ  ปกติ  อสฺสาติ  โอนมนุนฺนปกติก�, ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน�. (โอนมนุนฺน + ปกติ)
  โอนมนุนฺนานิ อ.อันยุบลงและฟูข้ึน ท.  ปกติ เป็นปกติ  อสฺส  (ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส) ของ 
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์น้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  โอนมนุนฺนปกติก� ช่ือว่าโอนมนุนฺนปกติก, 
ได้แก่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์. (มีอันยุบลงและฟูข้ึนเป็นปกติ) 

อุณฺหากาโร

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุณฺหเมว  อากาโร  อุณฺหากาโร. (อุณฺห + อาการ)
 อุณฺห�  เอว อ.อันร้อนน่ันเทียว  อากาโร เป็นอาการ  อุณฺหากาโร ช่ือว่าอุณฺหาการ. (อาการคือ
อันร้อน)

จ�เวตุก�โม

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จาเวตุ�  กาเมตีติ  จาเวตุกาโม. (จาเวตุ�สทฺทูปปท + กมุ  กนฺติมฺหิ ในความใคร่ + ณปัจจัย) กัตตุรูป,  
กัตตุส�ธนะ, กิตันตสม�ส
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กาเมติ ย่อมใคร่  จาเวตุ� เพื่ออันให้เคลื่อน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  จาเวตุกาโม ช่ือว่าจาเวตุกาม. (ผู้ใคร่เพื่ออันให้เคลื่อน, ผู้ประสงค์จะให้เคลื่อน)

สหสฺสเนตฺโต

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สหสฺสานิ  เนตฺตานิ  ยสฺส  โส  สหสฺสเนตฺโต,  สกฺโก. (สหสฺส + เนตฺต)
 เนตฺตานิ อ.พระเนตร ท.  สหสฺสานิ หน่ึงพัน  ยสฺส  (สกฺกสฺส) ของท้าวสักกะใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  
โส (สกฺโก) อ.ท้าวสักกะน้ัน  สหสฺสเนตฺโต ช่ือว่าสหสฺสเนตฺต, ได้แก่ท้าวสักกะ. (ผู้มีพระเนตรหน่ึงพัน)
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เทวินฺโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เทว�นำ  อินฺโท  เทวินฺโท. (เทว + อินฺท)
 อินฺโท อ.ผู้เป็นจอม  เทวาน� แห่งเทวดา ท.  เทวินฺโท ช่ือว่าเทวินฺท. (จอมเทพ)

ทิพฺพจกฺขุ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทิพฺพญฺจ  ต�  จกฺขุ  จาติ  ทิพฺพจกฺขุ. (ทิพฺพ + จกฺขุ)
 ทิพฺพ�  จ อ.อันเป็นทิพย์ด้วย  ต� อ.อันเป็นทิพย์น้ัน  จกฺขุ  จ เป็นจักษุด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
ทิพฺพจกฺขุ ช่ือว่าทิพฺพจกฺขุ. (จักษุอันเป็นทิพย์)

ปาปครหี

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาปํ  ครหติ  สีเลนาติ  ปาปครหี,  เถโร. (ปาปสทฺทูปปท + ครห  นินฺทาย� ในการติเตียน + 
ณีปัจจัย) กัตตุรูป, ตัสสีลส�ธนะ
 (โย  เถโร) อ.พระเถระใด  ครหติ ย่อมติเตียน  ปาปํ  (ปุคฺคล�) ซึ่งคนช่ัว  สีเลน โดยปกติ  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (โส  เถโร) อ.พระเถระน้ัน  ปาปครหี ช่ือว่าปาปครหี, ได้แก่พระเถระ. (ผู้ติเตียนคนช่ัว
โดยปกติ)
 หรือวิเคราะห์ว่า
 ปาปํ  ครหิตุ�  สีลมสฺสาติ  ปาปครหี,  เถโร. (ปาปสทฺทูปปท + ครห  นินฺทาย� ในการติเตียน 
+ ณีปัจจัย) สม�สรูป, ตัสสีลส�ธนะ
 ครหิตุ� อ.อันติเตียน  ปาปํ  (ปุคฺคล�) ซึ่งคนช่ัว  สีล� เป็นปกติ  อสฺส  (เถรสฺส) ของเถระน้ัน  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  เถโร) อ.พระเถระน้ัน  ปาปครหี ช่ือว่าปาปครหี, ได้แก่พระเถระ. 
(ผู้มีอันติเตียนคนช่ัวเป็นปกติ)
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ธมฺมครุโก

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ธมฺเมสุ  ครุโก  ธมฺมครุโก,  เถโร. (ธมฺม + ครุก)
 (เถโร) อ.พระเถระ  ครุโก ผู้หนัก  ธมฺเมสุ ในธรรม ท.  ธมฺมครุโก ช่ือว่าธมฺมครุก, ได้แก่พระ
เถระ. (ผู้หนักในธรรม)

เทวรชฺชสิรีธโร

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสและทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน 
มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ราชิโน  ภาโว  รชฺช�.  (ราช + ณฺยปัจจัย) ภาวตัทธิต
     ภาโว อ.ความเป็น  ราชิโน แห่งพระราชา  รชฺช� ช่ือว่ารชฺช. (ความเป็นพระราชา)
 ๒. เทวาน�  รชฺช�  เทวรชฺช�. (เทว + รชฺช) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
     รชฺช� อ.ความเป็นแห่งพระราชา  เทวาน� แห่งเทวดา ท.  เทวรชฺช� ช่ือว่าเทวรชฺช. (ความเป็น
พระราชาแห่งเทวดา)
 ๓. สิรึ  ธาเรตีติ  สิรีธโร. (สิริสทฺทูปปท + ธร  ธารเณ ในการทรงไว้ + อปัจจัย) กัตตุรูป, 
กัตตุ-ส�ธนะ, ทุติย�ตัปปุริสสม�ส, เป็นกิตันตสม�ส
     (โย  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะใด  ธาเรติ ย่อมทรงไว้  สิรึ ซึ่งสิริ  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  สกฺโก)  
อ.ท้าวสักกะน้ัน  สิรีธโร ช่ือว่าสิรีธร, ได้แก่ท้าวสักกะ. (ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ)
 ๔. เทวรชฺช�  เอว  สิรีธโร  เทวรชฺชสิรีธโร. (เทวรชฺช + สิรีธร) อวธารณบุพพบทกัมมธารย
สม�ส)
     เทวรชฺช�  เอว อ.ความเป็นแห่งพระราชาแห่งเทวดาน่ันเทียว  สิรีธโร เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิริ   เทวรชฺช- 
สิรีธโร ช่ือว่าเทวรชฺชสิรีธร. (ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริคือความเป็นพระราชาแห่งเทวดา)

ปทสทฺโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปท�นำ  สทฺโท  ปทสทฺโท. (ปท + สทฺท)
 สทฺโท อ.เสียง  ปทาน� แห่งเท้า ท.  ปทสทฺโท ช่ือว่าปทสทฺท. (เสียงเท้า) 
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ปุญฺญกิริยาวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปุญฺญ�  กิริยา  ปุญฺญกิริยา. (ปุญฺญ + กิริยา) ทุติยาตัปปุริสสมาส
     กิริยา อ.การกระท�า  ปุญฺญ� ซึ่งบุญ  ปุญฺญกิริยา ช่ือว่าปุญฺญกิริยา. (การท�าบุญ)
 ๒. ปุญฺญกิริยาย  วตฺถุ  ปุญฺญกิริยาวตฺถุ. (ปุญฺญกิริยา + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
     วตฺถุ อ.ที่ตั้ง  ปุญฺญกิริยาย แห่งการกระท�าซึ่งบุญ  ปุญฺญกิริยาวตฺถุ ช่ือว่าปุญฺญกิริยาวตฺถุ. 
(ที่ตั้งแห่งการท�าบุญ, บุญกิริยาวัตถุ)

สงฺขปณวาทิสทฺโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่
ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สงฺโข  จ  ปณโว  จ  สงฺขปณวา. (สงฺข + ปณว) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
     สงฺโข  จ อ.สังข์ด้วย  ปณโว  จ อ.บัณเฑาะว์ด้วย  สงฺขปณวา ช่ือว่าสงฺขปณว. (สังข์และบัณเฑาะว์) 
 ๒. สงฺขปณวา  อาทิ   เยสนฺติ  สงฺขปณวาทโย,  ตูริยา. (สงฺขปณว + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
     สงฺขปณวา อ.สังข์และบัณเฑาะว์ ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (ตูริยาน�) แห่งเคร่ืองดนตรี ท. เหล่า
ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  ตูริยา) อ.เคร่ืองดนตรี ท. เหล่าน้ัน  สงฺขปณวาทโย ช่ือว่าสงฺข- 
ปณวาทิ,  ได้แก่เคร่ืองดนตรีทั้งหลาย. (มีสังข์และบัณเฑาะว์เป็นต้น)
 ๓. สงฺขปณวาทีน�  สทฺโท  สงฺขปณวาทิสทฺโท. (สงฺขปณวาทิ + สทฺท) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
     สทฺโท อ.เสียง  สงฺขปณวาทีน�  (ตูริยาน�) แห่งเคร่ืองดนตรี ท. มีสังข์และบัณเฑาะว์เป็นต้น  
สงฺขปณวาทิสทฺโท ช่ือว่าสงฺขปณวาทิสทฺท. (เสียงดนตรีมีสังข์และบัณเฑาะว์เป็นต้น)

อุชุกมคฺโค

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุชุโก  จ  โส  มคฺโค  จาติ  อุชุกมคฺโค. (อุชุก + มคฺค)
 อุชุโก  จ อ.อันตรงด้วย  โส อ.อันตรงน้ัน  มคฺโค  จ เป็นหนทางด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
อุชุกมคฺโค ช่ือว่าอุชุกมคฺค. (ทางตรง)
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กนิฏฺ€กุฏุมฺพิโก

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. สพฺเพ  อิเม  อปฺปา,  อยมิเมส�  วิเสเสน  อปฺโปติ  กนิฏฺโ€. (อปฺป + อิฏฺ€ปัจจัย) วิเสส- 
ตัทธิต
  อิเม  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าน้ี  สพฺเพ ทั้งปวง  อปฺปา เป็นผู้น้อย  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อย�  
(ปุคฺคโล)  อิเมส�  (ชนาน�) อ.- แห่งชน ท. เหล่าน้ีหนา -บุคคลน้ี  อปฺโป เป็นผู้น้อย  วิเสเสน โดยพิเศษ  (โหติ)  
ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุน้ัน กนิฏฺโ€ ช่ือว่ากนิฏฺ€. (ผู้น้อยที่สุด)
 ๒. กนิฏฺโ€  จ  โส  กุฏุมฺพิโก  จาติ  กนิฏฺ€กุฏุมฺพิโก.  (กนิฏฺ€ + กุฏุมฺพิก) วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธ�รยสม�ส
     กนิฏฺโ€  จ อ.น้องชายผู้น้อยที่สุดด้วย  โส อ.น้องชายผู้น้อยที่สุดน้ัน  กุฏุมฺพิโก  จ เป็น
กุฎุมพีด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กนิฏฺ€กุฏุมฺพิโก ช่ือว่ากนิฏฺ€กุฏุมฺพิก. (กุฎุมพีผู้เป็นน้องชาย)
 มติคัมภีร์ปทรูปสิทธิ และคัมภีร์กัจจายนะ แสดงไว้ว่า กนิฏฺโ€ เขียนเป็น น แปลว่า “ผู้หนุ่มที่สุด”  
มาจาก ยุวศัพท์ แปลงเป็น “กนฺ” ด้วยสูตรว่า “ยุวานญฺจ” ส่วน กณิฏฺโ€ เขียนเป็น ณ แปลว่า “ผู้น้อย
ที่สุด” มาจาก อปฺปศัพท์ แปลงเป็น “กณฺ” ด้วยสูตรว่า “อปฺปสฺส กณฺ”

ปิยสหายวณฺโณ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปิโย  จ  โส  สหาโย  จาติ  ปิยสหาโย. (ปิย + สหาย) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
     ปิโย  จ อ.ผู้เป็นที่รักด้วย  โส อ.ผู้เป็นที่รักน้ัน  สหาโย  จ เป็นสหายด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  ปิยสหาโย ช่ือว่าปิยสหาย. (สหายผู้เป็นที่รัก)
 ๒. ปิยสหายสฺส  วณฺโณ  ปิยสหายวณฺโณ. (ปิยสหาย + วณฺณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
     วณฺโณ อ.เพศ  ปิยสหายสฺส แห่งสหายผู้เป็นที่รัก  ปิยสหายวณฺโณ ช่ือว่าปิยสหายวณฺณ. 
(เพศแห่งสหายผู้เป็นที่รัก)

ก�ริตปณฺณสาลา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปณฺเณหิ  ฉาทิตา  สาลา  ปณฺณสาลา. (ปณฺณ + สาลา) มัชเฌโลปีสมาส, ลบ ฉาทิตา
ศัพท์
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  สาลา อ.ศาลา  ฉาทิตา อันถูกมุงแล้ว  ปณฺเณหิ ด้วยใบไม้ ท.  ปณฺณสาลา ช่ือว่าปณฺณ-
สาลา. (ศาลาที่มุงด้วยใบไม้, บรรณศาลา)
 ๒. ก�ริต�  จ  ส�  ปณฺณส�ล�  จ�ติ  ก�ริตปณฺณส�ล�. (ก�ริต� + ปณฺณส�ล�)
  การิตา  จ อ.อันถูกให้สร้างด้วย  สา อ.อันถูกให้สร้างน้ัน  ปณฺณสาลา  จ เป็นบรรณศาลาด้วย   
อิติ เพราะเหตุน้ัน  การิตปณฺณสาลา ช่ือว่าการิตปณฺณสาลา. (บรรณศาลาท่ีถูกให้สร้างข้ึน)

ท�สท�รก�

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ท�ส�  จ  เต  ท�รก�  จ�ติ  ท�สท�รก�. (ท�ส + ท�รก)
 ทาสา  จ อ.ทาส ท.ด้วย  เต อ.ทาส ท. เหล่าน้ัน  ทารกา  จ เป็นเด็กชายด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ทาสทารกา  
ช่ือว่าทาสทารก. (เด็กชายผู้เป็นทาส, เด็กรับใช้)

ยาคุภตฺตาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ยาคุ  จ  ภตฺตญฺจ  ยาคุภตฺตานิ. (ยาคุ + ภตฺต) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
     ยาคุ  จ อ.ข้าวต้มด้วย  ภตฺต�  จ อ.ข้าวสวยด้วย  ยาคุภตฺตานิ ช่ือว่ายาคุภตฺต. (ข้าวต้ม
และข้าวสวย)
 ๒. ยาคุภตฺตานิ  อาทิ  เยสนฺติ  ยาคุภตฺตาทีนิ,  วตฺถูนิ. (ยาคุภตฺต + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิ-กรณพหุพพีหิสมาส
   ยาคุภตฺตานิ อ.ข้าวต้มและข้าวสวย ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่า
ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  ยาคุภตฺตาทีนิ ช่ือว่า 
ยาคุภตฺตาทิ, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. (มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น)

วิห�รจ�ริกำ

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิหาเร  จาริก�  วิหารจาริก�. (วิหาร + จาริก)
 จาริก� อ.ที่เป็นที่เที่ยวไป  วิหาเร ในวิหาร  วิหารจาริก� ช่ือว่าวิหารจาริก. (ที่จาริกในวิหาร)
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วสนฏฺ€�นำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. วสติ  เอตฺถ�ติ  วสนำ. (วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณส�ธนะ
  (เถโร) อ.พระเถระ  วสติ ย่อมอยู่  เอตฺถ  (€าเน) ในที่น่ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอต�  
€าน�) อ.ที่น่ัน  วสน� ช่ือว่าวสน. (เป็นที่อยู่)
 ๒. วสนญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  วสนฏฺ€าน�. (วสน + €าน)
  วสน�  จ อ.อันเป็นที่อยู่ด้วย  ต� อ.อันเป็นที่อยู่น้ัน  €าน�  จ เป็นสถานที่ด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  วสนฏฺ€าน� ช่ือว่าวสนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่อยู่)

มห�เมโฆ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  จ  โส  เมโฆ  จาติ  มหาเมโฆ. (มหนฺต + เมฆ)
 มหนฺโต  จ อ.อันใหญ่ด้วย  โส อ.อันใหญ่น้ัน  เมโฆ  จ เป็นเมฆด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  มหาเมโฆ  
ช่ือว่ามหาเมฆ. (เมฆใหญ่)

ป€มย�โม

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป€โม  จ  โส  ย�โม  จ�ติ  ป€มย�โม. (ป€ม + ย�ม) 
 ป€โม  จ อ.ที่หน่ึงด้วย  โส อ.ที่หน่ึงน้ัน  ยาโม  จ เป็นยามด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ป€มยาโม  
ช่ือว่าป€มยาม. (ยามที่หน่ึง, ปฐมยาม = ๖ โมงเย็น ถึง สี่ทุ่ม)

มชฺฌิมย�โม

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. มชฺเฌ  ภโว  มชฺฌิโม. (มชฺฌ + อิมปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  ภโว อ.อันมี  มชฺเฌ ในท่ามกลาง  มชฺฌิโม ช่ือว่ามชฺฌิม. (อันมีในท่ามกลาง)
 ๒. มชฺฌิโม  จ  โส  ยาโม  จาติ  มชฺฌิมยาโม. (มชฺฌิม + ยาม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
  มชฺฌิโม  จ อ.อันมีในท่ามกลางด้วย  โส อ.อันมีในท่ามกลางน้ัน  ยาโม  จ เป็นยามด้วย  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  มชฺฌิมยาโม ช่ือว่ามชฺฌิมยาม. (ยามอันมีในท่ามกลาง, มัชฌิมยาม = สี่ทุ่ม ถึง ตีสอง)
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ปจฺฉิมย�โม  

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ปจฺฉา  ภโว  ปจฺฉิโม. (ปจฺฉา + อิมปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  ภโว อ.อันมี  ปจฺฉา ในภายหลัง  ปจฺฉิโม ช่ือว่าปจฺฉิม. (อันมีในที่สุด, อันมีในภายหลัง)
 ๒. ปจฺฉิโม  จ  โส  ยาโม  จาติ  ปจฺฉิมยาโม. (ปจฺฉิม + ยาม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สม�ส)
     ปจฺฉิโม  จ อ.อันมีในที่สุดด้วย  โส อ.อันมีในที่สุดน้ัน  ยาโม  จ เป็นยามด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  ปจฺฉิมยาโม ช่ือว่าปจฺฉิมยาม. (ยามอันมีในที่สุด, ปัจฉิมยาม = ตีสอง ถึง ๖ โมงเช้า) 

อ�รทฺธวิริโย

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อ�รทฺธำ  วิริยำ  เยน�ติ  อ�รทฺธวิริโย,  ภิกฺขุ. (อ�รทฺธ + วิริย)
 วิริย� อ.ความเพียร  เยน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุใด  อารทฺธ� ปรารภแล้ว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  อารทฺธวิริโย ช่ือว่าอารทฺธวิริย, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว, ผู้ปรารภ
ความเพียร)

อ�จิณฺณจงฺกมโน  

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาจิณฺณ�  จงฺกมน�  เยนาติ  อาจิณฺณจงฺกมโน,  ภิกฺขุ. (อาจิณฺณ + จงฺกมน)
 จงฺกมน� อ.การเดินจงกรม  เยน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุใด  อาจิณฺณ� ประพฤติเนืองๆ แล้ว  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  อาจิณฺณจงฺกมโน ช่ือว่าอาจิณฺณจงฺกมน, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีการเดิน
จงกรมที่ประพฤติเนืองๆ)

นววุฏฺ€�

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นว�  วุฏฺ€�  นววุฏฺ€�,  วุฏฺ€ิ. (นว� + วุฏฺ€�)
 (วุฏฺ€ิ) อ.ฝน  วุฏฺ€า ตกแล้ว  นวา ใหม่  นววุฏฺ€า ช่ือว่านววุฏฺ€า, ได้แก่ฝน. (ตกใหม่ๆ, เพิ่ง
ตก)
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อนฺเตว�สิก�

 เป็นอโลปตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อนฺเต  วสิตุำ  สีลำ  เตสนฺติ  อนฺเตว�สิโก. (อนฺต + วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + ณิกปัจจัย)
 วสิตุ� อ.อันอยู่  อนฺเต ในภายใน  สีล� เป็นปกติ  เตส�  (ปุคฺคลาน�) ของบุคคล ท. เหล่าน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  อนฺเตวาสิกา ช่ือว่าอนฺเตวาสิก. (ผู้อยู่ในภายในเป็นปกติ, อันเตวาสิก, ลูกศิษย์)

สจกฺขุก�โล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีสหบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สห  จกฺขูหิ  โย  วตฺตตีติ  สจกฺขุ,  ภิกฺขุ. (สห + จกฺขุ) สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
     โย  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  จกฺขูหิ ด้วยจักษุ ท.  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุน้ัน  สจกฺขุ ช่ือว่าสจกฺขุ, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีจักษุ)
 ๒. สจกฺขุ  จ  โส  กาโล  จาติ  สจกฺขุกาโล. (สจกฺขุ + กาล) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
     สจกฺขุ  จ อ.ผู้เป็นไปกับด้วยจักษุด้วย  โส อ.ผู้เป็นไปกับด้วยจักษุน้ัน  กาโล  จ เป็นกาล
ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สจกฺขุกาโล ช่ือว่าสจกฺขุกาล. (เวลาที่มีจักษุ)
 หรือวิเคราะห์เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า
 สจกฺขุสฺส  ก�โล  สจกฺขุก�โล. (สจกฺขุ + ก�ล)
 กาโล อ.กาล  สจกฺขุสฺส  (อตฺตโน) แห่งตน ผู้เป็นไปกับด้วยจักษุ  สจกฺขุกาโล ช่ือว่าสจกฺขุกาล. 
(กาลที่ตนมีจักษุ)

จกฺขุวิกลก�โล 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ว่า
 ๑. จกฺขุ  วิกล�  อสฺสาติ  จกฺขุวิกโล,  ปุคฺคโล. (จกฺขุ + วิกล) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
  จกฺขุ อ.จักษุ  วิกล� อันวิกล  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  จกฺขุวิกโล ช่ือว่าจกฺขุวิกล, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีจักษุวิกล)
 ๒. จกฺขุวิกโล  จ  โส  กาโล  จาติ  จกฺขุวิกลกาโล. (จกฺขุวิกล + กาล) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
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  จกฺขุวิกโล  จ อ.อันมีจักษุวิกลด้วย  โส อ.อันมีจักษุวิกลน้ัน  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ
เพราะเหตุน้ัน  จกฺขุวิกลกาโล ช่ือว่าจกฺขุวิกลกาล. (กาลเป็นผู้มีจักษุวิกล)
 หรือวิเคราะห์เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า
 จกฺขุวิกลสฺส  ก�โล  จกฺขุวิกลก�โล. (จกฺขุวิก�ล + ก�ล) 
 กาโล อ.กาล  จกฺขุวิกลสฺส  (อตฺตโน) แห่งตน ผู้มีจักษุอันวิกล  จกฺขุวิกลกาโล ช่ือว่าจกฺขุวิกล-
กาล. (กาลแห่งตนผู้มีจักษุอันวิกล)

ขีณาสวา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ขีณ�  อ�สว�  เยสนฺติ  ขีณ�สว�,  ภิกฺขู. (ขีณ + อ�สว)
 อาสวา อ.อาสวะ ท.  เยส�  (ภิกฺขูน�) ของภิกษุ ท. เหล่าใด  ขีณา สิ้นแล้ว  (สนฺติ) มีอยู่ อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่าน้ัน  ขีณาสวา ช่ือว่าขีณาสว, ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย. (ผู้มีอา
สวะสิ้นแล้ว, พระขีณาสพ, พระอรหันต์)

มรณเจตนา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มรณญฺจ  ต�  เจตนา  จาติ  มรณเจตนา. (มรณ + เจตนา) 
 มรณ�  จ อ.เป็นเหตุให้ตายด้วย  ต� อ.เป็นเหตุให้ตายน้ัน  เจตนา  จ เป็นเจตนาด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  มรณเจตนา ช่ือว่ามรณเจตนา. (เจตนาเป็นเหตุให้ตาย)

กตกมฺมวโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีดังน้ี
 ๑. กตญฺจ  ต�  กมฺมญฺจาติ  กตกมฺม�. (กต + กมฺม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  กต�  จ อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย  ต� อ.อันถูกกระท�าแล้วน้ัน  กมฺม�  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  กตกมฺม� ช่ือว่ากตกมฺม. (กรรมที่ถูกกระท�าแล้ว)
 ๒. กตกมฺมสฺส  วโส  กตกมฺมวโส. (กตกมฺม + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  วโส อ.สามารถ  กตกมฺมสฺส แห่งกรรมอันถูกกระท�าแล้ว  กตกมฺมวโส ช่ือว่ากตกมฺมวส. 
(สามารถแห่งกรรมที่ถูกกระท�าแล้ว)
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จกฺขุทุพฺพล�

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ทุฏฺ€�  พล�  เยสนฺติ  ทุพฺพลานิ,  จกฺขูนิ. (ทุ + พล) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส 
  พล� อ.ก�าลัง  ทุฏฺ€� อันโทษประทุษร้ายแล้ว  เยส�  (จกฺขูน�) แห่งจักษุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ)  
มีอยู่ อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  จกฺขูนิ) อ.จักษุ ท. เหล่าน้ัน  ทุพฺพลานิ ช่ือว่าทุพฺพล, ได้แก่จักษุทั้งหลาย.  
(อันมีก�าลังไม่ดี, อันมีก�าลังทราม, อันมีก�าลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)
 ๒. จกฺขูนิ  ทุพฺพลานิ  อสฺสาติ  จกฺขุทุพฺพลา,  อิตฺถี. (จกฺขุ + ทุพฺพล)
  จกฺขูนิ อ.จักษุ ท.  ทุพฺพลานิ อันมีก�าลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว  อสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิง
น้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงน้ัน  จกฺขุทุพฺพลา ช่ือว่าจกฺขุทุพฺพลา, ได้แก่
หญิง. (ผู้มีจักษุมีก�าลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว, ผู้มีจักษุทุรพลภาพ)

อผ�สุกำ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ผาสุก�  อผาสุก�. (น + ผาสุก)
 ผาสุก� อ.ความผาสุก  น หามิได้  อผาสุก� ช่ือว่าอผาสุก. (ความไม่ผาสุก)

ป�กติก�นิ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 ปกติย�  €ิต�นิ  ป�กติก�นิ,  จกฺขูนิ. (ปกติ + ณิกปัจจัย)
 จกฺขูนิ อ.จักษุ ท.  €ิตานิ อันตั้งอยู่แล้ว  ปกติยา ตามปกติ  ปากติกานิ ช่ือว่าปากติก, ได้แก่จักษุ 
ทั้งหลาย. (อันตั้งอยู่ตามปกติ)

สปุตฺตธีตา

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปุตโต  จ  ธีตา  จ  ปุตตธีตโร. (ปุตฺต + ธีตุ) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
     ปุตฺโต  จ อ.บุตรด้วย  ธีตา  จ อ.ธิดาด้วย  ปุตฺตธีตโร ช่ือว่าปุตฺตธีตุ. (บุตรและธิดา)
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 ๒. สห  ปุตฺตธีตเรหิ  ยา  วตฺตตีติ  สปุตฺตธีตา,  อิตฺถี. (สห + ปุตฺตธีตุ) สหบุพพบท- 
พหุพพีหิสมาส)
  ยา  (อิตฺถี) อ.หญิงใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  ปุตฺตธีตเรหิ ด้วยบุตรและธิตา ท.  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  อิตฺถี) อ.หญิงน้ัน  สปุตฺตธีตา ช่ือว่าสปุตฺตธีตุ, ได้แก่หญิง. (ผู้เป็นไปกับด้วย
บุตรและธิดา, พร้อมกับบุตรธิดา)

อท�ตุก�ม�

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า  
 ๑. น  ทาตุ�  อทาตุ�. (น + ทาตุ�) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ทาตุ� เพื่ออันให้  น หามิได้  อทาตุ� ช่ือว่าอทาตุ�. (เพื่ออันไม่ให้) 
 ๒. อทาตุ�  กาเมตีติ  อทาตุกามา,  อิตฺถี. (อทาตุ�สทฺทูปปท + กมุ  กนฺติมฺหิ ในความใคร่ + 
ณปัจจัย) กัตตุรูป, กัตตุส�ธนะ, จตุตถีตัปปุริสสม�ส, เป็นกิตันตสม�ส
     (ยา  อิตฺถี) อ.หญิงใด  กาเมติ ย่อมใคร่  อทาตุ� เพื่ออันไม่ให้  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  
อิตฺถี) อ.หญิงน้ัน  อทาตุกามา ช่ือว่าทาตุกามา, ได้แก่หญิง. (ผู้ใคร่เพื่ออันไม่ให้, ผู้ประสงค์จะไม่ให้)
 

ทินฺนภติ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทินฺน�  จ  ส�  ภติ  จ�ติ  ทินฺนภติ. (ทินฺน� + ภติ)
 ทินฺนา  จ อ.อันถูกให้แล้วด้วย  สา อ.อันถูกให้แล้วนั้น  ภติ  จ เป็นค่าจ้างด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  ทินฺนภติ ช่ือว่าทินฺนภติ. (ค่าจ้างอันถูกให้แล้ว, ค่าจ้างที่หญิงน้ันให้แล้ว)

ป�ปกมฺมำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาปญฺจ  ต�  กมฺมญฺจาติ  ปาปกมฺม�. (ปาป + กมฺม)
 ปาปํ  จ อ.อันช่ัวด้วย  ต� อ.อันช่ัวน้ัน  กมฺม�  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปาปกมฺม� 
ช่ือว่าปาปกมฺม. (กรรมช่ัว, บาปกรรม)
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ปติฏฺ€าปิตมตฺติกำ

 เป็นสัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปติฏฺ€าปิตา  มตฺติกา  อสฺมินฺติ  ปติฏฺ€าปิตมตฺติก�,  สาสน�. (ปติฏฺ€าปิตา + มตฺติกา)
 มตฺติกา อ.ดินเหนียว  ปติฏฺ€าปิตา อันถูกให้ตั้งไว้แล้ว  อสฺมึ  (สาสเน) ในข่าวสาส์นน้ัน  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  สาสน�) อ.ข่าวสาส์นน้ัน  ปติฏฺ€าปิตมตฺติก� ช่ือว่าปติฏฺ€าปิตมตฺติก, ได้แก่
ข่าวสาส์น. (มีดินเหนียวอันพระราชาทรงให้ตั้งไว้แล้ว)

ก�ม�วจรกุสล�ทิเภทำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาส วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กาเม  อวจรตีติ  กามาวจร�. (กามสทฺทูปปท + อวปุพฺพ + จร จรเณ ในการเที่ยวไป + 
อปัจจัย) กัตตุรูป, กัตตุส�ธนะ, สัตตมีตัปปุริสสม�ส, เป็นกิตันตสม�ส
     จิตฺต� อ.จิต  อวจรติ ย่อมตั้งลง  กาเม ในกามภูมิ  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กามาวจร� ช่ือว่า 
กามาวจร. (ตั้งลงในกามภูมิ)
 ๒. กามาวจรญฺจ  ต�  กุสลญฺจาติ  กามาวจรกุสล�. (กามาวจร + กุสล) วิเสสนบุพพบทกัมม
ธ�รย-สม�ส
     กามาวจร�  จ อ.กามาวจรด้วย  ต� อ.กามาวจรน้ัน  กุสล�  จ เป็นกุศลด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  กามาวจรกุสล� ช่ือว่ากามาวจรกุสล. (กุศลจิตอันเป็นกามาวจร)
 ๓. ก�ม�วจรกุสลำ  อ�ทิ  เยสนฺติ  ก�ม�วจรกุสล�ทีนิ,  จิตฺต�นิ. (ก�ม�วจรกุสล + อ�ทิ) 
ฉัฏฐี-ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
     กามาวจรกุสล� อ.กามาวจรกุศล  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (จิตฺตาน�) แห่งจิต ท. เหล่าใด  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  จิตฺตานิ) อ.จิต ท. เหล่าน้ัน  กามาวจรกุสลาทีนิ ช่ือว่ากามาวจร- 
กุสลาทิ, ได้แก่จิตทั้งหลาย. (มีกามาวจรกุศลจิตเป็นต้น)
 ๔. กามาวจรกุสลาทีหิ  เภท�  กามาวจรกุสลาทิเภท�. (กามาวจรกุสลาทิ + เภท) ตติยาตัปปุริส- 
สม�ส
  เภท� อ.อันต่าง  กามาวจรกุสลาทีหิ  (จิตฺเตหิ) ด้วยจิต ท. มีจิตที่เป็นกามาวจรกุศลเป็นต้น  
กามาวจรกุสลาทิเภท� ช่ือว่ากามาวจรกุสลาทิเภท. (อันต่างด้วยจิตมีกามาวจรกุศลจิตเป็นต้น)
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จตุภูมิกจิตฺตำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. จตสฺโส  ภูมิโย  จตุภูมิโย. (จตุ + ภูมิ) อสมาหารทิคุสมาส
  ภูมิโย อ.ภูมิ ท.  จตสฺโส สี่  จตุภูมิโย ช่ือว่าจตุภูมิ. (ภูมิ ๔)
 ๒. จตุภูมีสุ  ปวตฺต�  จตุภูมิก�,  จิตฺต�. (จตุภูมิ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
     (จิตฺต�) อ.จิต  ปวตฺต� อันเป็นไปแล้ว  จตุภูมีสุ ในภูมิ ๔ ท.  จตุภูมิก� ช่ือว่าจตุภูมิก, ได้แก่
จิต. (ที่เป็นไปในภูมิ ๔) 
 ๓. จตุภูมิกญฺจ  ต�  จิตฺตญฺจาติ  จตุภูมิกจิตฺต�. (จตุภูมิก + จิตฺต) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สม�ส
     จตุภูมิก�  จ อ.อันเป็นไปแล้วในภูมิ ๔  ต� อ.อันเป็นไปแล้วในภูมิ ๔ น้ัน  จิตฺต�  จ เป็นจิต
ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  จตุภูมิกจิตฺต� ช่ือว่าจตุภูมิกจิตฺต. (จิตที่เป็นไปในภูมิ ๔)

อุปฺปนฺนจิตฺตวโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. อุปฺปนฺนญฺจ  ต�  จิตฺตญฺจาติ  อุปฺปนฺนจิตฺต�. (อุปฺปนฺน + จิตฺต)
  อุปฺปนฺน�  จ อ.อันเกิดข้ึนแล้วด้วย  ต� อ.อันเกิดข้ึนแล้วน้ัน  จิตฺต�  จ เป็นจิตด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  อุปฺปนฺนจิตฺต� ช่ือว่าอุปฺปนฺนจิตฺต. (จิตที่เกิดข้ึนแล้ว)
 ๒. อุปฺปนฺนจิตฺตสฺส  วโส  อุปฺปนฺนจิตฺตวโส. (อุปฺปนฺนจิตฺต + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  วโส อ.สามารถ  อุปฺปนฺนจิตฺตสฺส แห่งจิตอันเกิดข้ึนแล้ว  อุปฺปนฺนจิตฺตวโส ช่ือว่าอุปฺปนฺน- 
จิตฺตวส. (สามารถแห่งจิตอันเกิดข้ึนแล้ว)

อรุณุคฺคมนำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อรุณสฺส  อุคฺคมน�  อรุณุคฺคมน�. (อรุณ + อุคฺคมน)
 อุคฺคมน� อ.การข้ึนไป  อรุณสฺส แห่งอรุณ  อรุณุคฺคมน� ช่ือว่าอรุณุคฺคมน. (การข้ึนไปแห่งอรุณ, 
อรุณข้ึน)
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โทมนสฺสสหคตำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สห  อคจฺฉีติ  สหคต�,  จิตฺต�. (สหสทฺทูปปท + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตปัจจัย) กัตตุ-
รูป, กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส, ปาทิปุพพบทกัมมธารยสมาส
     อคจฺฉิ ได้ไปแล้ว  สห พร้อมกัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สหคต� ช่ือว่าสหคต, ได้แก่จิต. (อัน
เป็นไปกับด้วย, เป็นไปพร้อมกัน)
 ๒. ทุฏฺ€ุ  มโน  ทุมฺมโน. (ทุ + มน) ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส
  มโน อ.ใจ  ทุฏฺ€ุ อันไม่ดี  ทุมฺมโน ช่ือว่าทุมฺมน. (ใจไม่ดี)

 หรือวิเคราะห์เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสว่า
 ๓. ทุฏฺ€ุ  มโน  อสฺสาติ  ทุมโน,  ปุคฺคโล. (ทุ + มน) 
  มโน อ.ใจ  ทุฏฺ€ุ อันไม่ดี  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  ทุมโน ช่ือว่าทุมน, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีใจไม่ดี)
 ๔. ทุมฺมนสฺส  ภ�โว  โทมนสฺสำ. (ทุมน + ณฺยปัจจัย) ภ�วตัทธิต
  ภาโว อ.ความเป็น  ทุมฺมนสฺส แห่งใจไม่ดี  โทมนสฺส� ช่ือว่าโทมนสฺส. (ความเป็นใจไม่ดี)
  หรือแปลว่า  ภาโว อ.ความเป็น  ทุมฺมนสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลผู้มีใจไม่ดี  โทมนสฺส� 
ช่ือว่าโทมนสฺส. (ความเป็นแห่งผู้มีใจไม่ดี)
 ๕. โทมนสฺเสน  สหคต�  โทมนสฺสสหคต�. (โทมนสฺส + สหคต) ตติยาตัปปุริสสมาส
     (จิตฺต�) อ.จิต  สหคต� อ.อันเป็นไปแล้วพร้อมกับ  โทมนสฺเสน ด้วยโทมนัส  โทมนสฺสสหคต� 
ช่ือว่าโทมนสฺสสหคต, ได้แก่จิต. (อันเป็นไปพร้อมกับโทมนัส)

ปฏิฆสมฺปยุตฺตำ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปฏิเฆน  สมฺปยุตฺตำ  ปฏิฆสมฺปยุตฺตำ,  จิตฺตำ. (ปฏิฆ + สมฺปยุตฺต)
 (จิตฺต�) อ.จิต  สมฺปยุตฺต� อันประกอบแล้ว  ปฏิเฆน ด้วยความขัดเคือง  ปฏิฆสมฺปยุตฺต� ช่ือว่าปฏิฆ- 
สมฺปยุตฺต, ได้แก่จิต. (ดวงประกอบด้วยความขัดเคือง, สัมปยุตด้วยปฏิฆะ)
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ป€มคามี  

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป€ม�  คจฺฉติ  สีเลนาติ  ป€มคามี. (ป€มสทฺทูปปท + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ณีปัจจัย)  
กัตตุรูป, ตัสสีลส�ธนะ, กิตันตสม�ส
 (มโน) อ.ใจ  คจฺฉติ ย่อมถึง  ป€ม� ก่อน  สีเลน โดยปกติ  อิติ เพราะเหตุนั้น  ป€มคามี ช่ือว่าป€ม- 
คามี. (ผู้ถึงก่อนโดยปกติ)

คณุเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีวา  

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คุโณ  จ  เทสนา  จ  ปริยตฺติ  จ  นิสฺสตฺโต  จ  นิชฺชีโว  จ  คุณเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺต- 
นิชฺชีวา,  ธมฺมา. (คุณ + เทสนา + ปริยตฺติ + นิสฺสตฺต + นิชฺชีว)
 คุโณ  จ อ.คุณธรรมด้วย  เทสนา  จ อ.เทสนาธรรมด้วย  ปริยตฺติ  จ อ.ปริยัติธรรมด้วย  นิสฺสตฺโต  จ 
อ.นิสสัตตธรรมด้วย  นิชฺชีโว  จ อ.นิชชีวธรรมด้วย  คุณเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีวา ช่ือว่าคุณเทสนาปริยตฺติ- 
นิสฺสตฺตนิชฺชีว. (คุณธรรม เทสนาธรรม ปริยัติธรรม นิสสัตตธรรม และนิชชีวธรรม)

อธมฺโม  

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ธมฺโม  อธมฺโม. (น + ธมฺม)
 ธมฺโม อ.ธรรม  น หามิได้  อธมฺโม ช่ือว่าอธมฺม. (ไม่ใช่ธรรม)

สมวิป�กิโน 

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สโม  จ  โส  วิปาโก  จาติ  สมวิปาโก. (สม + วิปาก) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
     สโม  จ อ.อันเสมอกันด้วย  โส อ.อันเสมอกันน้ัน  วิปาโก  จ เป็นวิบากด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  สมวิปาโก ช่ือว่าสมวิปาก. (วิบากอันเสมอกัน)
 ๒. สมวิป�โก  เตสำ  อตฺถีติ  สมวิป�กิโน,  ธมฺม�. (สมวิป�ก + อีปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต
     สมวิปาโก อ.วิบากอันเสมอ  เตส�  (ธมฺมาน�) แห่งธรรม ท. เหล่าน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ 
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เพราะเหตุน้ัน  (เต  ธมฺมา) อ.ธรรม ท. เหล่าน้ัน  สมวิปากิโน ช่ือว่าสมวิปากี, ได้แก่ธรรมทั้งหลาย. (มี
วิบากเสมอกัน, มีผลเท่ากัน) 

เอกวตฺถุโก  

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอกำ  วตฺถุ  อสฺส�ติ  เอกวตฺถุโก,  มโน. (เอก + วตฺถุ) 
 วตฺถุ อ.ที่ตั้ง  เอก� อันเดียวกัน  อสฺส  (มนสฺส) แห่งใจน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
(โส  มโน) อ.ใจน้ัน  เอกวตฺถุโก ช่ือว่าเอกวตฺถุก, ได้แก่ใจ. (มีวัตถุเป็นอันเดียวกัน, มีที่ตั้งเป็นอันเดียวกัน)

เอการมฺมโณ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอก�  อารมฺมณ�  อสฺสาติ  เอการมฺมโณ,  มโน.  (พหุพฺพีหิสมาส)
 อารมฺมณ� อ.อารมณ์  เอก� อันเดียวกัน  อสฺส  (มนสฺส) แห่งใจน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (โส  มโน) อ.ใจน้ัน  เอการมฺมโณ ช่ือว่าเอการมฺมณ, ได้แก่ใจ. (มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน)

อุปฺป�ทปฺปจฺจยตฺโถ  

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อุปฺป�ทสฺส  ปจฺจโย  อุปฺป�ทปฺปจฺจโย. (อุปฺป�ท + ปจฺจย) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
     ปจฺจโย อ.ปัจจัย  อุปฺปาทสฺส แห่งการเกิดข้ึน  อุปฺปาทปฺปจฺจโย ช่ือว่าอุปฺปาทปฺปจฺจย. (ปัจจัย
แห่งการเกิดข้ึน)
 ๒. อุปฺปาทปฺปจฺจโย  อิติ  อตฺโถ  อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺโถ. (อุปฺปาทปฺปจฺจย + อตฺถ) สัมภาวนาบุพพ- 
บทกัมมธ�รยสม�ส
     อตฺโถ อ.อรรถ  อุปฺปาทปฺปจฺจโย  อิติ ว่าเป็นปัจจัยแห่งการเกิดข้ึน  อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺโถ ช่ือว่า 
อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺถ. (อรรถว่าเป็นปัจจัยแห่งการเกิดข้ึน)
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คามฆาตาทิกมฺมานิ  

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสและฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. คามาน�  ฆาโต  คามฆาโต. (คาม +  ฆาต) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
     ฆาโต อ.การฆ่า  คามาน� ซึ่งชาวบ้าน ท.  คามฆาโต ช่ือว่าคามฆาต. (การฆ่าชาวบ้าน)
 ๒. คามฆาโต  อาทิ  เยสนฺติ  คามฆาตาทีนิ,  กมฺมานิ. (คามฆาต + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส     
  คามฆาโต อ.การฆ่าซึ่งชาวบ้าน  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (กมฺมาน�) แห่งกรรม ท. เหล่าใด  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  กมฺมานิ) อ.กรรม ท. เหล่าน้ัน  คามฆาตาทีนิ ช่ือว่าคามฆาต
าทิ, ได้แก่กรรมทั้งหลาย. (มีการฆ่าชาวบ้านเป็นต้น)
 ๓. คามฆาตาทีนิ  จ  ตานิ  กมฺมานิ  จาติ  คามฆาตาทิกมฺมานิ. (คามฆาตาทิ + กมฺม)  
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
   คามฆาตาทีนิ  จ อ.อันมีการฆ่าซึ่งชาวบ้านเป็นต้น ท. ด้วย  ตานิ อ.อันมีการฆ่าซึ่งชาวบ้าน
เป็นต้น ท. เหล่าน้ัน  กมฺมานิ  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  คามฆาตาทิกมฺมานิ ช่ือว่าคามฆาตาทิ- 
กมฺม. (กรรมมีการฆ่าชาวบ้านเป็นต้น)

โจรเชฏฺ€โก

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มิีวิเคราะห์ว่า
 โจโร  จ  โส  เชฏฺ€โก  จาติ  โจรเชฏฺ€โก. (โจร + เชฏฺ€ก)
 โจโร  จ อ.โจรด้วย  โส อ.โจรน้ัน  เชฏฺ€โก  จ เป็นผู้เจริญที่สุดด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  โจร- 
เชฏฺ€โก ช่ือว่าโจรเชฏฺ€ก. (โจรผู้เจริญที่สุด, หัวหน้าโจร)

นีโลทกาทิเภโท

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. นีลญฺจ  ต�  อุทกญฺจาติ  นีโลทก�. (นีล + อุทก) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
     นีล�  จ อ.สีเขียวด้วย  ต� อ.สีเขียวน้ัน  อุทก�  จ เป็นน�้าด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  นีโลทก�  
ช่ือว่านีโลทก. (น�้าสีเขียว)
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 ๒. นีโลทก�  อาทิ  เยสนฺติ  นีโลทกาทีนิ. (นีโลทก + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สม�ส
  นีโลทก� อ.น�้าสีเขียว  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (อุทกาน�) แห่งน�้า ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่ อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  อุทกานิ) อ.น�้า ท. เหล่าน้ัน  นีโลทกาทีนิ ช่ือว่านีโลทกาทิ, ได้แก่น�้าทั้งหลาย. (มีน�้า 
สีเขียวเป็นต้น)
 ๓. นีโลทกาทีหิ  เภโท  นีโลทกาทิเภโท. (นีโลทกาทิ + เภท) ตติยาตัปปุริสสมาส
     เภโท อ.อันต่าง  นีโลทกาทีหิ  (อุทเกหิ) ด้วยน�้า ท. มีน�้าสีเขียวเป็นต้น  นีโลทกาทิเภโท 
ช่ือว่านีโลทกาทิเภท. (อันต่างด้วยน�้ามีน�้าสีเขียวเป็นต้น)

ปสนฺนอุทกำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปสนฺนญฺจ  ต�  อุทกญฺจาติ  ปสนฺนอุทก�. (ปสนฺน + อุทก)
 ปสนฺน�  จ อ.อันใสแล้วด้วย  ต� อ.อันใสแล้วน้ัน  อุทก�  จ เป็นน�้าด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
ปสนฺนอุทก� ช่ือว่าปสนฺนอุทก. (น�้าใส)

ปภสฺสรำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปภา  สรติ  เอตสฺมาติ  ปภสฺสร�. (ปภาสทฺทูปปท + สร  คติจินฺตาย� ในการไปและคิด +  
อปัจจัย) กัตตุรูป, กัตตุส�ธนะ, กิตันตสม�ส
 ปภา อ.รัศมี  สรติ ย่อมซ่านออก  เอตสฺมา  (จิตฺตา) จากจิตน่ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอต�  
จิตฺต�) อ.จิตน่ัน  ปภสฺสร� ช่ือว่าปภสฺสร, ได้แก่จิต. (เป็นแดนซ่านออกแห่งรัศมี)
 หรือวิเคราะห์ว่า  
 ๑. สรติ  เอตสฺมาติ  สร�. (สร  คติจินฺตาย� ในการไปและคิด + อปัจจัย) กัตตรูป, กัตตุ- 
ส�ธนะ
    (ปภา) อ.รัศมี  สรติ ย่อมซ่านออก  เอตสฺมา  (จิตฺตา) จากจิตน่ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(เอต�  จิตฺต�) อ.จิตน่ัน  สร� ช่ือว่าสร. (เป็นแดนซ่านออก)
 ๒. ปภ�ย  สรำ  ปภสฺสรำ. (ปภ� + สร) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  สร� อ.เป็นแดนซ่านออก  ปภาย แห่งรัศมี  ปภสฺสร� ช่ือว่าปภสฺสร. (เป็นแดนซ่านออกแห่ง
รัศมี)
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วจีทุจฺจริตำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วจส�  ทุจฺจริตำ  วจีทุจฺจริตำ. (วจ + ทุจฺจริต) 
 ทุจฺจริต� อ.ความประพฤติช่ัว  วจสา ทางวาจา  วจีทุจฺจริต� ช่ือว่าวจีทุจฺจริต. (ความประพฤติช่ัว 
ทางวาจา, วจีทุจริต)

จตุพฺพิธำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จตฺตาริ  วิธานิ  อสฺสาติ  จตุพฺพิธ�,  วจีทุจฺจริต�.  (จตุ + วิธ) (พหุพฺพีหิสมาส)
 วิธานิ อ.อย่าง ท.  จตฺตาริ สี่  อสฺส  (วจีทุจฺจริตสฺส) แห่งวจีทุจริตน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (ต�  วจีทุจฺจริต�) อ.วจีทุจริตน้ัน  จตุพฺพิธ� ช่ือว่าจตุพฺพิธ, ได้แก่วจีทุจริต. (มี ๔ อย่าง)

ติวิธทุจฺจริตำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ตีณิ  วิธานิ  อสฺสาติ  ติวิธ�,  ทุจฺจริต�.  (ติ + วิธ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
     วิธานิ อ.อย่าง ท.  ตีณิ สาม  อสฺส  (ทุจฺจริตสฺส) แห่งทุจริตน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (ต�  ทุจฺจริต�) อ.ทุจริตน้ัน  ติวิธ� ช่ือว่าติวิธ, ได้แก่ทุจริต. (มี ๓ อย่าง)
 ๒. ติวิธญฺจ  ต�  ทุจฺจริตญฺจาติ  ติวิธทุจฺจริต�. (ติวิธ + ทุจฺจริต) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
     ติวิธ�  จ อ.อันมีอย่างสามด้วย  ต� อ.อันมีอย่างสามน้ัน  ทุจฺจริต�  จ เป็นทุจริตด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  ติวิธทุจฺจริต� ช่ือว่าติวิธทุจฺจริต. (ทุจริต ๓ อย่าง)

อกุสลกมฺมปถ�

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสและฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
อยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. น  กุสลานิ  อกุสลานิ. (น + กุสล) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
     กุสลานิ อ.กุศล ท.  น หามิได้  อกุสลานิ ช่ือว่าอกุสล. (ไม่ใช่กุศล, ธรรมอันเป็นปฏิปักษ์
กับกุศล, อกุศล)
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 ๒. กมฺม�นำ  ปถ�  กมฺมปถ�. (กมฺม + ปถ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
     ปถา อ.ทาง ท.  กมฺมาน� แห่งกรรม ท.  กมฺมปถา ช่ือว่ากมฺมปถ. (ทางแห่งกรรม)
 ๓. อกุสลานิ  จ  ตานิ  กมฺมปถา  จาติ  อกุสลกมฺมปถา. (อกุสล + กมฺมปถ) วิเสสนบุพพ- 
บทกัมมธ�รยสม�ส
     อกุสลานิ  จ อ.อกุศล ท. ด้วย  ตานิ อ.อกุศล ท. เหล่าน้ัน  กมฺมปถา จ เป็นกรรมบถด้วย  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  อกุสลกมฺมปถา ช่ือว่าอกุสลกมฺมปถ. (กรรมบทอันเป็นอกุศล, อกุศลกรรมบถ)

ทุจฺจริต�นุภ�โว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทุจฺจริตสส  อ�นุภ�โว  ทุจฺจริต�นุภ�โว. (ทุจฺจริต + อ�นุภ�ว) 
 อานุภาโว อ.อานุภาพ  ทุจฺจริตสฺส แห่งทุจริต  ทุจฺจริตานุภาโว ช่ือว่าทุจฺจริตานุภาว. (อานุภาพ
แห่งทุจริต)

ก�ยิกเจตสิกำ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. กาเยน  ปวตฺต�  กายิก�,  วิปากทุกฺข�. (กาย + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
     (วิปากทุกฺข�) อ.ทุกข์อันเป็นวิบาก  ปวตฺต� อันเป็นไปแล้ว  กาเยน ทางกาย  กายิก� ช่ือว่า
กายิก, ได้แก่วิบากทุกข์. (ที่เป็นไปทางกาย)
 ๒. เจตสา  ปวตฺต�  เจตสิก�,  วิปากทุกฺข�. (เจต + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
     (วิปากทุกฺข�) อ.ทุกข์อันเป็นวิบาก  ปวตฺต� อันเป็นไปแล้ว  เจตสา ทางจิต  เจตสิก� ช่ือว่า
เจตสิก, ได้แก่วิบากทุกข์. (ที่เป็นไปทางจิต)
 ๓. กายิกญฺจ  เจตสิกญฺจาติ  กายิกเจตสิก�,  วิปากทุกฺข�. (กายิก + เจตสิก) สมาหารทวันท
สม�ส
     (วิปากทุกฺข�) อ.ทุกข์อันเป็นวิบาก  กายิก�  จ อันเป็นไปทางกายด้วย  เจตสิก�  จ อันเป็นไป
ทางจิตด้วย  กายิกเจตสิก� ช่ือว่ากายิกเจตสิก, ได้แก่วิบากทุกข์. (ที่เป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิต)
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วิป�กทุกฺขำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิปากญฺจ  ต�  ทุกฺขญฺจาติ  วิปากทุกฺข�. (วิปาก + ทุกฺข)
 วิปาก�  จ อ.วิบากด้วย  ต� อ.วิบากน้ัน  ทุกฺข�  จ เป็นทุกข์ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  วิปากทุกฺข�  
ช่ือว่าวิปากทุกฺข. (ทุกข์อันเป็นวิบาก, วิบากทุกข์)

ปท�นุปทิกำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปทสฺส  ปจฺฉา  อนุปท�. (อนุ + ปท) นิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส
  ปจฺฉา ในภายหลัง  ปทสฺส แห่งรอยเท้า  อนุปท� ช่ือว่าอนุปท. (ภายหลังรอยเท้า)
 ๒. ปทญฺจ  อนุปทญฺจ  ปทานุปท�. (ปท + อนุปท) สมาหารทวันทสมาส
     ปท�  จ อ.รอยเท้าด้วย  อนุปท�  จ อ.ภายหลังแห่งรอยเท้าด้วย  ปทานุปท� ช่ือว่าปทานุปท. 
(รอยเท้าและภายหลังแห่งรอยเท้า)
 ๓. ปทานุปเทน  ปวตฺตตีติ  ปทานุปทิก�,  จกฺก�. (ปทานุปท + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกั
ตถตัทธิต 
  (ย�  จกฺก�) อ.ล้อใด  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  ปทานุปเทน ตามรอยเท้าและภายหลังแห่งรอยเท้า   
อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  จกฺก�) อ.ล้อน้ัน  ปทานุปทิก� ช่ือว่าปทานุปทิก, ได้แก่ล้อ. (อันเป็นไปตามรอยเท้า
และภายหลังแห่งรอยเท้า)

ก�ยวตฺถุกำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ก�โย  วตฺถุ  ยสฺส�ติ  ก�ยวตฺถุกำ,  วิป�กทุกฺขำ. (ก�ย + วตฺถุ)
 กาโย อ.กาย  วตฺถุ เป็นที่ตั้ง  ยสฺส  (วิปากทุกฺขสฺส) แห่งทุกข์อันเป็นวิบากใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (ต�  วิปากทุกฺข�) อ.ทุกข์อันเป็นวิบากน้ัน  กายวตฺถุก� ช่ือว่ากายวตฺถุก, ได้แก่วิบากทุกข์. 
(อันมีกายเป็นที่ตั้ง)

อติรวตฺถุกำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
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 อิตรำ  วตฺถุ  ยสฺส�ติ  อิตรวตฺถุกำ,  วิป�กทุกฺขำ. (อิตร + วตฺถุ)
 อิตร�  (จิตฺต�) อ.จิตนอกน้ี  วตฺถุ เป็นที่ตั้ง  ยสฺส  (วิปากทุกฺขสฺส) แห่งทุกข์อันเป็นวิบากใด  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  วิปากทุกฺข�) อ.ทุกข์อันเป็นวิบากน้ัน  อิตรวตฺถุก� ช่ือว่าอิตรวตฺถุก, 
ได้แก่วิบากทุกข์. (อันมีจิตนอกน้ีเป็นที่ตั้ง)

ทจฺุจริตมูลกำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทุจฺจริตำ  มูลำ  ยสฺส�ติ  ทุจฺจริตมูลกำ,  ทุกขำ. (ทุจฺจริต + มูล)
 ทุจฺจริต� อ.ทุจริต  มูล� เป็นมูล  ยสฺส  (ทุกฺขสฺส) แห่งทุกข์ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน 
(ต�  ทุกฺข�) อ.ทุกข์น้ัน  ทุจฺจริตมูลก� ช่ือว่าทุจฺจริตมูลก, ได้แก่ทุกข์. (อันมีทุจริตเป็นมูล)

คาถาปริโยสานำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 คาถาย  ปริโยสาน�  คาถาปริโยสาน�. (คาถา + ปริโยสาน)  
 ปริโยสาน� อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  คาถาย แห่งพระคาถา  คาถาปริโยสาน� ช่ือว่าคาถาปริโยสาน. 
(จบพระคาถา)

สมฺปตฺตปริส�

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมฺปตฺต�  จ  ส�  ปริส�  จ�ติ  สมฺปตฺตปริส�. (สมฺปตฺต� + ปริส�) 
 สมฺปตฺตา  จ อ.ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วย  สา อ.ผู้ถึงพร้อมแล้วน้ัน  ปริสา  จ เป็นบริษัทด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  สมฺปตฺตปริสา ช่ือว่าสมฺปตฺตปริสา. (บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว)

ส�ตฺถิก�

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อตฺโถ  อสฺส�  อตฺถีติ  อตฺถิก�,  ว�จ�. (อตฺถ + อิกปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต
  อตฺโถ อ.ประโยชน์  อสฺสา  วาจาย แห่งวาจาน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  
วาจา) อ.วาจาน้ัน  อตฺถิกา ช่ือว่าอตฺถิกา, ได้แก่วาจา. (อันมีประโยชน์)
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 ๒. สห  อตฺถิกาย  ยา  วตฺตตีติ  สาตฺถิกา,  เทสนา.  (สห + อตฺถิกา) สหบุพพบทพหุพ
พีหิสมาส 
  ยา  (เทสนา) อ.เทศนาใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  อตฺถิกาย  (วาจาย) ด้วยวาจา 
อันมีประโยชน์  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  เทสนา) อ.เทศนาน้ัน  สาตฺถิกา ช่ือว่าสาตฺถิกา, ได้แก่เทศนา. 
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์, มีวาจาที่เป็นประโยชน์)

สผล�

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สห  ผเลหิ  ยา  วตฺตตีติ  สผลา,  เทสนา.  (สห + ผล) สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส
 ยา  (เทสนา) อ.เทศนาใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  ผเลหิ ด้วยผล ท.  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  (สา  เทสนา) อ.เทศนาน้ัน  สผลา ช่ือว่าสผลา, ได้แก่เทศนา. (อันเป็นไปกับด้วยผล, มีผล)

อฑฺฒมาสำ

 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มาสสฺส  อฑฺฒ�  อฑฺฒมาส�. (อฑฺฒ + มาส)
    อฑฺฒ� อ.ก่ึง  มาสสฺส แห่งเดือน  อฑฺฒมาส� ช่ือว่าอฑฺฒมาส. (ก่ึงแห่งเดือน, คร่ึงเดือน)



๒. มฏฺกุณฺฑลวิตฺถุ [๒]
มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

มฏฺ�กณฺุฑลิวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี (มยา) อนัขา้พเจา้  
(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลมีำณพ

๑. “มโนปพุพฺงฺคมาต ิ ทตุยิคาถาปิ  สาวตฺถยิำเยว  มฏฺ�กุณฺฑล ึ อารพฺภ  ภาสติา ฯ

 “มโนปพุพฺงฺคมาต ิ ทตุยิคาถาปิ  (ภควตา) สาวตฺถยิำ  เอว  มฏฺ�กุณฺฑล ึ อารพฺภ  ภาสติา ฯ

 ทติุยคาถาปิ แม ้ อ.พระคาถาที ่ ๒  “มโนปพุพฺงฺคมาติ วา่ “มโนปพฺุพงฺคมา” ดงัน้ี
เป็นตน้  (ภควตา) อนัพระผูม้พีระภาคเจา้  อารพภฺ ทรงปรารภ  มฏฺ�กณฺุฑลึ ซึง่
มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี สาวตถิฺย ํ เอว ในเมอืงสาวตัถนีัน่เทยีว  ภาสิตา ตรสัแลว้ ฯ 

แมพ้ระคาถาที ่ ๒ วา่ “มโนปพุพฺงฺคมา” ดงัน้ีเป็นตน้ พระผูม้พีระภาคเจา้ กต็รสั
ปรารภมฏัฐกุณฑลมีาณพในเมอืงสาวตัถนีัน่แหละ

 “มโนปพฺุพงฺคมา” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน ทตุยิคาถา  อปิศพัท ์อเปกขตัถะ
เขา้กบั ทตุยิคาถาๆ วตุตกมัมะใน ภาสติาๆ กติบทกมัมวาจก  ภควตา อนภหิติกตัตา
ใน ภาสติา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั สาวตฺถยิำๆ  วสิยาธาระใน มฏฺ�กุณฺฑลึๆ  อวตุต-
กมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน ภาสติา ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. สาวตฺถยิำ  กริ  อทนฺินปพฺุพโก  นาม  พฺราหฺมโณ  อโหส ิฯ 

 กิร ไดย้นิวา่  พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  อทินฺนปพุพฺโก  นาม ชือ่วา่อทนินบุพพกะ   
อโหสิ ไดม้แีลว้  สาวตถิฺย ํในเมอืงชือ่วา่สาวตัถ ีฯ

 เลา่กนัมาวา่ ไดม้พีราหมณ์ชือ่วา่อทนินบุพพกะในเมอืงสาวตัถี

 กริศพัท ์อนุสสวนตัถะ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั อทนฺินปพฺุพโกๆ วเิสสนะของ  
พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สาวตฺถยิำ วสิยาธาระใน 
อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓. เตน  กสฺสจ ิ ก�ิฺจ ิ น  ทนฺินปพฺุพำ,  เตน  ตำ  “อทนฺินปพฺุพโกเตฺวว  ส�ฺชานึส ุฯ  

 เตน  (พฺราหฺมเณน)  กสฺสจ ิ ก�ิฺจ ิ (วตฺถุ)  น  ทนฺินปุพฺพำ  (โหต)ิ,  เตน  (ชนา)  ตำ  (พฺราหฺมณำ)   
“อทนฺินปพฺุพโก”  อติ ิ เอว  ส�ฺชานึส ุฯ

 กิ�จิฺ  (วตถฺ)ุ อ.วตัถุอะไรๆ  เตน  (พรฺาหมฺเณน)  น  ทินฺนปพุพฺ ํเป็นของอนัพราหมณ์
นัน้ไมเ่คยใหแ้ลว้  กสสฺจิ แก่ใครๆ  (โหติ) ยอ่มเป็น,  เตน เพราะเหตุนัน้  (ชนา) อ.ชน 
ท.  ส�ชฺานึส ุจำาไดแ้ลว้  ต ํ (พรฺาหมฺณํ) ซึง่พรามหณ์นัน้  อิติ วา่  “อทินฺนปพุพฺโก 
อ.พราหมณ์ชือ่วา่อทนินบุพพกะ”  อิติ  เอว ดงัน้ีนัน่เทยีว ฯ

 พราหมณ์นัน้ไมเ่คยใหว้ตัถุอะไรๆ แก่ใครๆ เลย เพราะฉะนัน้ ชาวบา้นจงึจำาเขาวา่  
“อทนินบุพพกะ” นัน่แหละ

 ก�ฺิจ ิวเิสสนะของ วตฺถุๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตน วเิสสนะ
ของ พฺราหฺมเณนๆ อนภหิติกตัตาใน ทนฺิน-  กสฺสจ ิสมัปทานใน ทนฺิน-  นศพัท ์ปฏเิสธะ 
ใน ทนฺินปพฺุพำๆ  วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  เตน เหตุวตัถะ  ชนา สทุธกตัตาใน ส�ฺชานึสุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ พฺราหฺมณำๆ อวตุตกมัมะใน ส�ฺชานึส ุ “อทนฺิน- 
ปพฺุพโก ลงิคตัถะ”  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อทนฺินปพฺุพโกต ิ อติศิพัท ์อาการะใน 
ส�ฺชานึส ุฯ

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



๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลีม�ณพ 263วรรค]

๔. ตสฺเสกปตฺุตโก  อโหส ิ ปิโย  มนาโป ฯ  

 (มฏฺ�กุณฺฑล)ี  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  เอกปตฺุตโก  อโหส ิ ปิโย  มนาโป ฯ

 (มฏฺ�กณฺุฑลี) อ.มฏัฐกุณฑล ี เอกปตุตฺโก เป็นบุตรคนเดยีว  ปิโย เป็นทีร่กั  มนาโป 
เป็นทีย่งัใจใหเ้อบิอาบ  ตสสฺ  (พรฺาหมฺณสสฺ) ของพราหมณ์นัน้  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 มฏัฐกุณฑลไีดเ้ป็นบุตรคนเดยีว เป็นทีร่กั เป็นทีน่่าพอใจของเขา

 มฏฺ�กุณฺฑล ี สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ  
พฺราหฺมณสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน เอกปตฺุตโก  ปิโย  และ มนาโป  เอกปตฺุตโก กด็ ี ปิโย 
กด็ ี มนาโป กด็ ีวกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕. อถสฺส  ปิลนฺธนำ  กาเรตุกาโม  “สเจ  สวุณฺณการสฺสาจกฺิขสฺิสาม,ิ  เวตนำ  ทาตพฺพำ   
ภวสฺิสตตี ิ สยเมว  สวุณฺณำ  โกฏฺเฏตฺวา  มฏฺ�านิ  กุณฺฑลานิ  กตฺวา  อทาส ิฯ  

 อถ  (โส  พฺราหฺมโณ  การุำ)  อสฺส  (ปตฺุตสฺส)  ปิลนฺธนำ  กาเรตุกาโม  (หตฺุวา)  “สเจ  (อหำ)   
สวุณฺณการสฺส  อาจกฺิขสฺิสาม,ิ  เวตนำ  (มยา)  ทาตพฺพำ  ภวสฺิสตตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  สยำ  เอว  สวุณฺณำ  
โกฏฺเฏตฺวา  มฏฺ�านิ  กุณฺฑลานิ  กตฺวา  อทาส ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  (โส  พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  (การุ)ํ  อสสฺ  (ปตุตฺสสฺ)  ปิลนฺธนํ   
กาเรตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนั- ยงัชา่ง -ใหก้ระทำา ซึง่เครือ่งประดบั แก่บุตรนัน้   
(หตุวฺา) เป็นแลว้  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้   อิติ วา่  “สเจ ถา้วา่  (อห)ํ อ.เรา  อาจิกฺขิสสฺามิ  
จกับอก  สวุณฺณการสสฺ แก่บุคคลผูก้ระทำาซึง่ทองไซร,้  เวตนํ อ.คา่กำาเหน็จ  (มยา) 
ทาตพพฺ ํ เป็นของอนัเราพงึให ้  ภวิสสฺติ จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี  โกฏฺเฏตวฺา บุแลว้   
สวุณฺณํ ซึง่ทอง  สย ํ เอว ดว้ยตนเองนัน่เทยีว  กตวฺา กระทำาแลว้  กณฺุฑลานิ ซึง่
ตุม้ห ูท.  มฏฺ�านิ อนัเกลีย้ง  อทาสิ ไดใ้หแ้ลว้ ฯ

 ทนีัน้พราหมณ์มคีวามประสงคจ์ะใหช้า่งทำาเครือ่งประดบัแก่บุตรนัน้ คดิวา่ “ถา้จะบอก
ชา่งทอง, ตอ้งใหค้า่กำาเหน็จ” จงึบุทองดว้ยตนเองนัน่แหละ ไดท้ำาตุม้หเูกลีย้งๆ ใหบุ้ตร

 อถ กาลสตัตม ี  โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจาก  การุำ การติกมัมะใน กาเรตุ-  อสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ สมัปทานใน  
กาเรตุ-  ปิลนฺธนำ อวตุตกมัมะใน กาเรตุกาโมๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
จนฺิเตตฺวา  “สเจ ปรกิปัปตัถะ  อหำ สทุธกตัตาใน อาจกฺิขสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
สวุณฺณการสฺส สมัปทานใน อาจกฺิขสฺิสาม,ิ  เวตนำ สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน ทาตพฺพำๆ  วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โกฏฺเฏตฺวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั สยำๆ  กรณะ
ใน โกฏฺเฏตฺวา  สวุณฺณำ อวตุตกมัมะใน โกฏฺเฏตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  มฏฺ�านิ 
วเิสสนะของ กุณฺฑลานิๆ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทาส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖. เตนสฺส  ปตฺุโต  “มฏฺ�กุณฺฑลเีตฺวว  ป�ฺ�ายตฺิถ ฯ

   เตน  อสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  ปตฺุโต  “มฏฺ�กุณฺฑล”ี  อติ ิ เอว  ป�ฺ�ายตฺิถ ฯ

 เตน เพราะเหตุนัน้  ปตุโฺต อ.บุตร  อสสฺ  (พรฺาหมฺณสสฺ) ของพราหมณ์นัน้   
ป�ฺ�ายิตถฺ ปรากฏแลว้  อิติ วา่  “มฏฺ�กณฺุฑลี อ.มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล”ี  อิติ  
เอว ดงัน้ีนัน่เทยีว ฯ

 เพราะฉะนัน้ บุตรของเขาจงึปรากฏนามวา่ “มฏัฐกุณฑลมีาณพ” นัน่แหละ

 เตน เหตุวตัถะ  ปตฺุโต สทุธกตัตาใน ป�ฺ�ายตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส  
วเิสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปตฺุโต  “มฏฺ�กุณฺฑล ีลงิคตัถะ”  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั มฏฺ�กุณฺฑลตี ิ อติศิพัท ์อาการะใน ป�ฺ�ายตฺิถ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗. ตสฺส  โสฬสวสฺสกาเล  ปณฺฑโุรโค  อุทปาท ิฯ

 ตสฺส  (มฏฺ�กุณฺฑลสฺิส)  โสฬสวสฺสกาเล  ปณฺฑโุรโค  อุทปาท ิฯ

 ปณฺฑุโรโค อ.โรคผอมเหลอืง  อทุปาทิ ไดเ้กดิขึน้แลว้  ตสสฺ  (มฏฺ�กณฺุฑลิสสฺ)   
โสฬสวสสฺกาเล ในกาลแหง่มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑลนีัน้เป็นผูม้กีาลฝนสบิหก ฯ

 ในชว่งทีม่ฏัฐกุณฑลมีาณพมอีาย ุ๑๖ ปีไดเ้กดิโรคผอมเหลอืงขึน้แก่เขา

 ปณฺฑโุรโค สทุธกตัตาใน อุทปาทิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ  
มฏฺ�กุณฺฑลสฺิสๆ สามสีมัพนัธะใน โสฬสวสฺสกาเลๆ กาลสตัตมใีน อุทปาท ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๘. มาตา  ปตฺุตำ  โอโลเกตฺวา  “พฺราหฺมณ  ปตฺุตสฺส  เต  โรโค  อุปปฺนฺโน,  ตกิจฺิฉาเปห ิ  
นนฺต ิ อาห ฯ

 มาตา  ปตฺุตำ  โอโลเกตฺวา  “พฺราหฺมณ  ปตฺุตสฺส  เต  โรโค  อุปปฺนฺโน,  (ตฺวำ  เวชฺชำ)  ตกิจฺิฉาเปห ิ 
นำ  (ปตฺุตำ)”  อติ ิ อาห ฯ 

 มาตา อ.มารดา  โอโลเกตวฺา แลดแูลว้  ปตุตฺ ํ ซึง่บุตร  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่   
“พรฺาหมฺณ ขา้แต่พราหมณ์  โรโค อ.โรค  ปตุตฺสสฺ แหง่บุตร  เต ของทา่น  อปุปฺนฺโน  
เกดิขึน้แลว้,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  (เวชชฺ)ํ ยงัหมอ  ติกิจฉฺาเปหิ จงใหร้กัษา  นํ  (ปตุตฺ)ํ  
ซึง่บุตรนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 มารดาแลดบุูตรแลว้กลา่ววา่ “ทา่นพราหมณ์ โรคแหง่บุตรของทา่นเกดิขึน้แลว้ ทา่น
ชว่ยหาคณุหมอมารกัษาบุตรนัน้เถดิ” 

 มาตา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน โอโลเกตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “พฺราหฺมณ อาลปนะ  โรโค สทุธกตัตาใน อุปปฺนฺโนๆ  
กติบทกตัตุวาจก  ปตฺุตสฺส สามสีมัพนัธะใน โรโค  เต สามสีมัพนัธะใน ปตฺุตสฺส,   
ตฺวำ เหตุกตัตาใน ตกิจฺิฉาเปหิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เวชฺชำ การติกมัมะใน  
ตกิจฺิฉาเปห ิ นำ วเิสสนะของ ปตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน ตกิจฺิฉาเปห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๙. “โภต ิ สเจ  เวชฺชำ  อาเนสฺสาม,ิ  ภตฺตเวตนำ  ทาตพฺพำ  ภวสฺิสต;ิ  ตฺวำ  มม  ธนจฺเฉทำ   

น  โอโลเกสตี ิฯ  

 (โส  พฺราหฺมโณ)  “โภต ิ สเจ  (อหำ)  เวชฺชำ  อาเนสฺสาม,ิ  ภตฺตเวตนำ  (มยา)  ทาตพฺพำ  ภวสฺิสต;ิ  
ตฺวำ  มม  ธนจฺเฉทำ  น  โอโลเกสตี ิ (อาห) ฯ

 (โส  พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “โภติ ดกู่อนนางผูเ้จรญิ  
สเจ ถา้วา่  (อห)ํ อ.เรา  อาเนสสฺามิ จกันำามา  เวชชฺ ํ ซึง่หมอไซร,้  ภตตฺเวตนํ 



๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลีม�ณพ 267วรรค]

อ.คา่จา้งและสนินำ้าใจ  (มยา)  ทาตพพฺ ํเป็นของอนัเรา พงึให ้ ภวิสสฺติ จกัเป็น,  ตวฺ ํ
อ.เธอ  น  โอโลเกสิ ยอ่มไมแ่ลด ู ธนจเฺฉท ํซึง่การขาดไปแหง่ทรพัย ์ มม ของเรา”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พราหมณ์กลา่ววา่ “นางผูเ้จรญิ ถา้เราจะนำาคณุหมอมาไซร,้ เราตอ้งใหค้า่จา้งและสนิ
นำ้าใจ เธอชา่งไมแ่ลดกูารขาดไปแหง่ทรพัยข์องเราเลย”

 โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “โภต ิ
อาลปนะ  สเจ ปรกิปัปัตถะ  อหำ สทุธกตัตาใน อาเนสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เวชฺชำ อวตุตกมัมะใน อาเนสฺสาม,ิ  ภตฺตเวตนำ สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน ทาตพฺพำๆ  วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน 
โอโลเกสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน ธนจฺเฉทำๆ  อวตุตกมัมะใน  
โอโลเกส ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน โอโลเกส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐. “อถ  ก ึ กรสฺิสส ิ พฺราหฺมณาต ิฯ 

 (สา  พฺราหฺมณ)ี  “อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (ตฺวำ)  ก ึ กรสฺิสส ิ พฺราหฺมณาต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 

 (สา  พรฺาหมฺณี) อ.นางพราหมณนีัน้  (ปจุฉิฺ) ถามแลว้  อิติ วา่  “อถ  (ภาเว) ครัน้เมือ่
ความเป็นอยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  พรฺาหมฺณ ขา้แต่พราหมณ์  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  กริสสฺสิ  
จกักระทำา  กึ อยา่งไร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางพราหมณจีงึถามวา่ “เมือ่เป็นเชน่นัน้ ทา่นจะทำาอยา่งไร พราหมณ์”

 สา วเิสสนะของ พฺราหฺมณีๆ  สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อถ วเิสสนะ
ของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  พฺราหฺมณ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน 
กรสฺิสสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึปจุฉนตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๑. “ยถา  เม  ธนจฺเฉโท  น  โหต;ิ  ตถา  กรสฺิสามตี ิฯ

 (โส  พฺราหฺมโณ)  “ยถา  เม  ธนจฺเฉโท  น  โหต;ิ  (อหำ)  ตถา  กรสฺิสามตี ิ (อาห) ฯ 

 (โส  พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ธนจเฺฉโท อ.การ
ขาดไปแหง่ทรพัย ์ เม ของเรา  น  โหติ จะไมม่ ี ยถา โดยประการใด,  (อห)ํ อ.เรา   
กริสสฺามิ จกักระทำา  ตถา โดยประการนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พราหมณ์นัน้กลา่ววา่ “ทรพัยข์องเราจะไมข่าดหายไปโดยประการใด เราจะทำาโดย
ประการนัน้”

 (พราหมณ์กลา่ววา่ “เราจะทำาโดยประการทีท่รพัยข์องเราจะไมข่าดหายไป”)

 โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ธนจฺเฉโท  
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา ปการตัถะ  เม สามสีมัพนัธะใน  
ธนจฺเฉโท  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน โหต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตถา ปการตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๒. โส  เวชฺชานำ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  “อสกุโรคสฺส  นาม  ตุมฺเห  ก ึ เภสชฺชำ  กโรถาต ิ ปจฺุฉ ิฯ 

โส  (พฺราหฺมโณ)  เวชฺชานำ  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  “อสกุโรคสฺส  นาม  ตุมฺเห  ก ึ เภสชฺชำ  กโรถาต ิ  
ปจฺุฉ ิฯ 

 โส  (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  เวชชฺานํ ของ
หมอ ท.  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “ตมุเฺห อ.ทา่น ท.  กโรถ ยอ่มกระทำา  กึ  เภสชชฺ ํ
ซึง่ยาอะไร  อสกุโรคสสฺ  นาม ชือ่ แก่โรคโน้น”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พราหมณ์นัน้ไปยงัสำานกัคณุหมอทัง้หลาย ถามวา่ “พวกทา่นปรงุยาอะไรแก่โรคโน้น”

 โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เวชฺชานำ  
สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  
“ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กโรถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั 
อสกุโรคสฺสๆ สมัปทานใน กโรถ  ก ึวเิสสนะของ เภสชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน กโรถ”  อติิ
ศพัท ์อาการะใน ปจฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๓. อถสฺส  เต  ยำ  วา  ตำ  วา  รกฺุขตจาท ึ อาจกฺิขนฺต ิฯ

 อถ  อสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  เต  (เวชฺชา)  ยำ  วา  ตำ  วา  รกฺุขตจาท ึ (เภสชฺชำ)  อาจกฺิขนฺต ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  เต  (เวชชฺา) อ.หมอ ท. เหลา่นัน้  อาจิกฺขนฺติ ยอ่มบอก  (เภสชชฺ)ํ  
ซึง่ยา  รกฺุขตจาทึ มเีปลอืกแหง่ตน้ไมเ้ป็นตน้  ย ํ วา ใดหรอื  ต ํ วา หรอืวา่นัน้  อสสฺ  
(พรฺาหมฺณสสฺ) แก่พราหมณ์นัน้ ฯ

 ทนีัน้ พวกหมอเหลา่นั ้้น กบ็อกตวัยานัน้บา้งน้ีบา้ง มเีปลอืกไมเ้ป็นตน้แก่เขา

 อถ กาลสตัตม ี  เต วเิสสนะของ เวชฺชาๆ สทุธกตัตาใน อาจกฺิขนฺติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ สมัปทานใน อาจกฺิขนฺต ิ ยำ กด็ ี ตำ กด็ ี 
วเิสสนะของ รกฺุขตจาท ึ  วา สองศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ยำ และ ตำ  รกฺุขตจาท ึ 
วเิสสนะของ เภสชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน อาจกฺิขนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๔. โส  ตำ  อาหรตฺิวา  ปตฺุตสฺส  เภสชฺชำ  กโรต ิฯ 

 โส  (พฺราหฺมโณ)  ตำ  (รกฺุขตจาท ึ เภสชฺชำ)  อาหรตฺิวา  ปตฺุตสฺส  เภสชฺชำ  กโรต ิฯ

 โส  (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  อาหริตวฺา นำามาแลว้  ต ํ (รกฺุขตจาทึ  เภสชชฺ)ํ  
ซึง่ยา มเีปลอืกของตน้ไมเ้ป็นตน้นัน้  กโรติ ยอ่มกระทำา  เภสชชฺ ํ ซึง่ยา  ปตุตฺสสฺ  
แก่บุตร ฯ

  เขานำาตวัยานัน้มาทำาใหเ้ป็นยาแก่บุตร

 โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน กโรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ กด็ ี  
รกฺุขตจาท ึ กด็ ี วเิสสนะของ เภสชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน อาหรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
กโรต ิ ปตฺุตสฺส สมัปทานใน กโรต ิ เภสชฺชำ อวตุตกมัมะใน กโรติ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๕. ตำ  กโรนฺตสฺเสวสฺส,  โรโค  พลวา  อโหส,ิ  อเตกจฺิฉภาวำ  อุปาคม ิฯ 

 ตำ  (เภสชฺชำ)  กโรนฺตสฺส  เอว  อสฺส  (พฺราหฺมณสฺส),  โรโค  พลวา  อโหส,ิ  (โส  โรโค  โรคสฺส   
เกนจ)ิ  อเตกจฺิฉภาวำ  อุปาคม ิฯ

 อสสฺ  (พรฺาหมฺณสสฺ) เมือ่พราหมณ์นัน้  กโรนฺตสสฺ  เอว กระทำาอยูน่ัน่เทยีว  ต ํ 
(เภสชชฺ)ํ ซึง่ยานัน้,  โรโค อ.โรค  พลวา เป็นสภาพมกีำาลงั  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้,  (โส  
โรโค) อ.โรคนัน้  อปุาคมิ เขา้ถงึแลว้  (โรคสสฺ  เกนจิ)  อเตกิจฉฺภาว ํซึง่ความเป็น 
แหง่โรค เป็นสภาพ อนัใครๆ ไมพ่งึเยยีวยา ฯ

 เมือ่เขาทำายาอยูน่ัน่แหละ โรคไดม้กีำาลงัแรงขึน้ จนเขา้ถงึสภาพทีใ่ครๆ กร็กัษาไมไ่ด้

 อสฺส วเิสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ อนาทรใน กโรนฺตสฺสๆ อนาทรกริยิา  ตำ วเิสสนะ
ของ เภสชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน กโรนฺตสฺส  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั กโรนฺตสฺส,  โรโค  
สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พลวา วกิตกิตัตาใน อโหส,ิ  โส วเิสสนะ
ของ โรโคๆ สทุธกตัตาใน อุปาคมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โรคสฺส ภาวาทสิมัพนัธะ
ใน อเตกจฺิฉภาวำ  เกนจ ิอนภหิติกตัตาใน อเตกจฺิฉ-  อเตกจฺิฉภาวำ สมัปาปณุยีกมัมะ
ใน อุปาคม ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖. พฺราหฺมโณ  ตสฺส  ทพฺุพลภาวำ  �ตฺวา  เอกำ  เวชฺชำ  ปกฺโกส ิฯ

 พฺราหฺมโณ  ตสฺส  (ปตฺุตสฺส)  ทพฺุพลภาวำ  �ตฺวา  เอกำ  เวชฺชำ  ปกฺโกส ิฯ

 พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์   �ตวฺา รูแ้ลว้  ตสสฺ  (ปตุตฺสสฺ)  ทพุพฺลภาว ํซึง่ความที-่ 
แหง่บุตรนัน้ -เป็นผูม้กีำาลงัอนัโทษประทษุรา้ยแลว้  ปกฺโกสิ รอ้งเรยีกแลว้  เอก ํ เวชชฺ ํ 
ซึง่หมอคนหน่ึง ฯ

 พราหมณ์รูว้า่บุตรชายกำาลงัทรดุหนกั จงึเรยีกคณุหมอคนหน่ึงมา

 พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน ปกฺโกสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ 
ภาวาทสิมัพนัธะใน ทพฺุพลภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺโกส ิ 
เอกำ วเิสสนะของ เวชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน ปกฺโกส ิฯ

 ............................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................
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๑๗. โส  โอโลเกตฺวา  “อมฺหากำ  เอกำ  กจฺิจำ  อตฺถ,ิ  อ�ฺ�ำ  เวชฺชำ  ปกฺโกสตฺิวา  ตกิจฺิฉาเปหตี ิ 
ตำ  ปจฺจกฺขาย  นิกฺขม ิฯ

 โส  (เวชฺโช)  โอโลเกตฺวา  “อมฺหากำ  เอกำ  กจฺิจำ  อตฺถ,ิ  (ตฺวำ)  อ�ฺ�ำ  เวชฺชำ  ปกฺโกสตฺิวา  (ตำ   
เวชฺชำ)  ตกิจฺิฉาเปหตี ิ (วตฺวา)  ตำ  (พฺราหฺมณำ)  ปจฺจกฺขาย  นิกฺขม ิฯ

 โส  (เวชโฺช) อ.หมอนัน้  โอโลเกตวฺา แลดแูลว้  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “กิจจฺ ํ
อ.กจิ  เอก ํอยา่งหน่ึง  อมหฺาก ํของเรา ท.  อตถิฺ มอียู,่  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ปกฺโกสิตวฺา  
รอ้งเรยีกแลว้  อ�ฺ�ํ  เวชชฺ ํ ซึง่หมอคนอืน่  (ต ํ  เวชชฺ)ํ ยงัหมอนัน้  ติกิจฉฺาเปหิ  
จงใหเ้ยยีวยา”  อิติ ดงัน้ี  ปจจฺกฺขาย บอกคนืแลว้  ต ํ (พรฺาหมฺณํ) ซึง่พราหมณ์นัน้  
นิกฺขมิ ออกไปแลว้ ฯ

 คณุหมอคนนัน้มาแลดแูลว้ พดูวา่ “ผมมกีจิอยูอ่ยา่งหน่ึง ทา่นไปเรยีกหมอทา่นอืน่ให้
ชว่ยเยยีวยาเถดิ” บอกคนืเขาไป แลว้กอ็อกไป

 โส วเิสสนะของ เวชฺโชๆ สทุธกตัตาใน นิกฺขมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โอโลเกตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “เอกำ วเิสสนะของ กจฺิจำๆ  สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน กจฺิจำ,  ตฺวำ เหตุกตัตาใน ตกิจฺิฉาเปหิๆ  อาขยาต-
บทเหตุกตัตุวาจก  อ�ฺ�ำ วเิสสนะของ เวชฺชำๆ  อวตุตกมัมะใน ปกฺโกสตฺิวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน ตกิจฺิฉาเปห ิ  ตำ วเิสสนะของ เวชฺชำๆ  การติกมัมะใน ตกิจฺิฉาเปห”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺจกฺขาย  ตำ วเิสสนะของ พฺราหฺมณำๆ อวตุต-
กมัมะใน ปจฺจกฺขายๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิกฺขม ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๘. พฺราหฺมโณ  ตสฺส  มรณสมยำ  �ตฺวา  “อมิสฺส  ทสฺสนตฺถาย  อาคตาคตา  อนฺโตเคเห  
สาปเตยฺยำ  ปสฺสสฺิสนฺต,ิ พห ิ นำ  กรสฺิสามตี ิ ปตฺุตำ  นีหรตฺิวา  พหอิาลนฺิเท  นิปชฺชาเปส ิฯ 

พฺราหฺมโณ  ตสฺส  (ปตฺุตสฺส)  มรณสมยำ  �ตฺวา  “(�าตกา)  อมิสฺส  (ปตฺุตสฺส)  ทสฺสนตฺถาย   
อาคตาคตา  อนฺโตเคเห  สาปเตยฺยำ  ปสฺสสฺิสนฺต,ิ (อหำ)  พห ิ นำ  (ปตฺุตำ)  กรสฺิสามตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  
ปตฺุตำ  นีหรตฺิวา  (ตำ  ปตฺุตำ)  พหอิาลนฺิเท  นิปชฺชาเปส ิฯ

 พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  �ตวฺา รูแ้ลว้  มรณสมย ํซึง่สมยัเป็นทีต่าย  ตสสฺ  (ปตุตฺสสฺ) 
ของบุตรนัน้  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “(�าตกา) อ.ญาต ิท.  อาคตาคตา ผูท้ ัง้มา
แลว้ทัง้มาแลว้  ทสสฺนตถฺาย เพือ่ประโยชน์แก่การเยีย่ม  อิมสสฺ  (ปตุตฺสสฺ) ซึง่บุตร
น้ี  ปสสิฺสสฺนฺติ จกัเหน็  สาปเตยยฺ ํซึง่สมบตั ิ อนฺโตเคเห ในภายในแหง่เรอืน,  (อห)ํ  
อ.เรา  กริสสฺามิ จกักระทำา  นํ  (ปตุตฺ)ํ ซึง่บุตรนัน้  พหิ ในภายนอก”  อิติ ดงัน้ี   
นีหริตวฺา นำาออกแลว้  ปตุตฺ ํซึง่บุตร  (ต ํ ปตุตฺ)ํ ยงับุตรนัน้  นิปชชฺาเปสิ ใหน้อนแลว้  
พหิอาลินฺเท ทีภ่ายนอกแหง่ระเบยีง ฯ

 พราหมณ์รูเ้วลาทีจ่ะเสยีชวีติของบุตร คดิวา่ “พวกญาติๆ  ทีต่่างพากนัมาเพือ่จะเยีย่ม
ลกูชายน้ี จะเหน็ทรพัยส์มบตัภิายในบา้น, เราจะทำาเขาไวข้า้งนอก” นำาบุตรออกไปให้
นอนทีร่ะเบยีงขา้งนอก

 พฺราหฺมโณ เหตุกตัตาใน นิปชฺชาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ 
ปตฺุตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มรณสมยำๆ  อวตุตกมัมะใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
จนฺิเตตฺวา  “�าตกา สทุธกตัตาใน ปสฺสสฺิสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิสฺส วเิสสนะ
ของ ปตฺุตสฺสๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน ทสฺสนตฺถายๆ สมัปทานใน อาคตาคตาๆ วเิสสนะ
ของ �าตกา  อนฺโตเคเห วสิยาธาระใน สาปเตยฺยำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสสฺิสนฺต,ิ  อหำ  
สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พห ิ วสิยาธาระใน กรสฺิสาม ิ  นำ  
วเิสสนะของ ปตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน นีหรตฺิวา  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน นีหรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
นิปชฺชาเปส ิ ตำ วเิสสนะของ ปตฺุตำๆ  การติกมัมะใน นิปชฺชาเปส ิ พหอิาลนฺิเท วสิยาธาระ 
ใน นิปชฺชาเปส ิฯ

  ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๑๙. ตำทวิสำ  ภควา  พลวปจฺจสูสมเย  มหากรณุาสมาปตฺตโิต  วฏฺุ�าย  ปพฺุพพทฺุเธส ุ 
กตาธกิารานำ  อุสฺสนฺนกุสลมลูานำ  เวเนยฺยพนฺธวานำ  ทสฺสนตฺถำ  พทฺุธจกฺขนุา  โลกำ   
โวโลเกนฺโต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  �าณชาลำ  ปตฺถร ิฯ  

 ตทิํวส ํในวนันัน้  ภควา อ.พระผูม้พีระภาคเจา้  วฏฺุ�าย เสดจ็ออกแลว้  มหากรณุา-
สมาปตติฺโต จากมหากรณุาสมาบตั ิ  พลวปจจฺสูสมเย ในสมยัเป็นทีข่จดัเสยีเฉพาะ
ซึง่ความมดือนัมกีำาลงั  โวโลเกนฺโต ทรงตรวจดอูยู ่ โลก ํซึง่โลก  พทุธฺจกฺขนุา ดว้ย
พทุธจกัษุ  ทสสฺนตถฺ ํเพือ่อนัทอดพระเนตร  เวเนยยฺพนฺธวานํ ซึง่เผาพนัธุแ์หง่สตัว ์
ผูอ้นัพระองคพ์งึแนะนำา  อสุสฺนฺนกสุลมลูานํ ผูม้กุีศลมลูอนัหนาขึน้แลว้  กตาธิการานํ  
ผูม้อีธกิารอนักระทำาแลว้  ปพุพฺพทุเฺธส ุในพระพทุธเจา้ในกาลก่อน ท.  ปตถฺริ ทรงแผ่
ไปแลว้  �าณชาล ํซึง่ขา่ยคอืพระญาณ  ทสสหสสฺจกฺกวาเฬ ในจกัรวาลหมืน่หน่ึง ฯ

 วนันัน้ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากมหากรณุาสมาบตัใินเวลาใกลส้วา่ง ทรงตรวจดู
สตัวโ์ลกดว้ยพทุธจกัษุเพือ่ทอดพระเนตรเผา่พนัธเ์วไนยสตัวท์ัง้หลายทีม่กุีศลมลูหนา
ขึน้ ทีม่อีธกิารอนัไดก้ระทำาไวใ้นพระพทุธเจา้ในปางก่อนทัง้หลาย ทรงแผพ่ระขา่ยคอื
พระญาณไปในหมืน่จกัรวาล

  ตำทวิสำ ทตุยิากาลสตัตมใีน ปตฺถร ิ ภควา สทุธกตัตาใน ปตฺถริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
พลวปจฺจสูสมเย กาลสตัตมใีน วฏฺุ�าย  มหากรณุาสมาปตฺตโิต อปาทานใน วฏฺุ�ายๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน โวโลเกนฺโต  ปพฺุพพทฺุเธส ุ วสิยาธาระใน กตาธกิารานำๆ กด็ ี  
อุสฺสนฺนกุสลมลูานำ กด็ ีวเิสสนะของ เวเนยฺยพนฺธวานำๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน ทสฺสนตฺถำๆ  
สมัปทานใน โวโลเกนฺโต  พทฺุธจกฺขนุา กรณะใน โวโลเกนฺโต  โลกำ อวตุตกมัมะใน  
โวโลเกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ภควา  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ วสิยาธาระใน ปตฺถร ิ 
�าณชาลำ อวตุตกมัมะใน ปตฺถร ิฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๐. มฏฺ�กุณฺฑล ี พหอิาลนฺิเท  นิปนฺนากาเรเนว  ตสฺส  อนฺโต  ป�ฺ�าย ิฯ

 มฏฺ�กุณฺฑล ี พหอิาลนฺิเท  นิปนฺนากาเรน  เอว  ตสฺส  (�าณชาลสฺส)  อนฺโต  ป�ฺ�าย ิฯ

 มฏฺ�กณฺุฑลี อ.มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี  ป�ฺ�ายิ ปรากฏแลว้  อนฺโต ในภายใน  
ตสสฺ  (�าณชาลสสฺ) แหง่ขา่ยคอืพระญาณนัน้  นิปนฺนากาเรน  เอว โดยอาการอนั
นอนแลว้นัน่เทยีว  พหิอาลินฺเท ทีภ่ายนอกแหง่ระเบยีง ฯ

 มฏัฐกุณฑลมีาณพปรากฏในภายในขา่ยคอืพระญาณนัน้ โดยอาการที(่ตน)นอนแลว้ 
ทีร่ะเบยีงในภายนอกนัน่แหละ

 มฏฺ�กุณฺฑล ีสทุธกตัตาใน ป�ฺ�ายิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  พหอิาลนฺิเท วสิยาธาระ 
ใน นิปนฺน-  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั นิปนฺนากาเรนๆ ตตยิาวเิสสนะใน ป�ฺ�าย ิ 
ตสฺส วเิสสนะของ �าณชาลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อนฺโตๆ วสิยาธาระใน ป�ฺ�าย ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๑. สตฺถา  ตำ  ทสฺิวา  ตสฺส  อนฺโตเคหา  นีหรตฺิวา  ตตฺถ  นิปปฺชฺชาปิตภาวำ  �ตฺวา  “อตฺถ ิ 

นุ  โข  มยฺหำ  เอตฺถ  คตปปฺจฺจเยน  อตฺโถต ิ อุปธาเรนฺโต  อทิำ  อทฺทส  “อยำ  มาณโว   
มย ิ  จตฺิตำ  ปสาเทตฺวา  กาลำ  กตฺวา  ตาวตสึเทวโลเก  ตสึโยชนิเก  กนกวมิาเน   
นิพฺพตฺตสฺิสต,ิ  อจฺฉราสหสฺสปรวิาโร  ภวสฺิสต,ิ พฺราหมฺโณปิ  ตำ  ฌาเปตฺวา  โรทนฺโต  
อาฬาหเน  วจิรสฺิสต,ิ  เทวปตฺุโต  ตคิาวตุปปฺมาณำ  สฏฺ�ิสกฏภาราลงฺการปฏมิณฺฑติำ   
อจฺฉราสหสฺสปรวิารำ  อตฺตภาวำ  โอโลเกตฺวา  ‘เกน  นุ  โข  กมฺเมน  มยา  อยำ   
สริสิมฺปตฺต ิ ลทฺธาต ิ โอโลเกนฺโต  มย ิ จตฺิตปปฺสาเทน  ลทฺธภาวำ  �ตฺวา  ‘ธนจฺเฉท- 
ภเยน  มม  เภสชฺชำ  อกาเรตฺวา  อทิานิ  อาฬาหนำ  คนฺตฺวา  โรทต,ิ  วปิปฺการปปฺตฺตำ  
นำ  กรสฺิสามตี ิ  ปิตร ิ  อกฺขนฺตยิา  มฏฺ�กุณฺฑลวิณฺเณนาคนฺตฺวา  อาฬาหนสฺสาวทิเูร  
นิปปฺชฺชตฺิวา  โรทสฺิสต,ิ  อถ  นำ  พฺราหฺมโณ  ‘โกส ิ ตฺวนฺต ิ ปจฺุฉสฺิสต,ิ  ‘อหนฺเต  ปตฺุโต   
มฏฺ�กุณฺฑลตี,ิ  ‘กุห ึ นิพฺพตฺโตสตี,ิ  ‘ตาวตสึภวเนต,ิ  ‘ก ึ กมฺมำ  กตฺวาต ิ วตฺุเต,  มย ิ 
จตฺิตปปฺสาเทน  นิพฺพตฺตภาวำ  อาจกฺิขสฺิสต,ิ  พฺราหฺมโณ  ‘ตุมฺเหส ุ จตฺิตำ  ปสาเทตฺวา   
สคฺเค  นิพฺพตฺตา  นาม  อตฺถตี ิ  มำ  ปจฺุฉิสฺสต,ิ  อถสฺสาหำ  ‘เอตฺตกานิ  สตานิ  วา   
สหสฺสานิ  วา  สตสหสฺสานิ  วาต ิ น  สกฺกา  คณนาย  ปรจฺิฉินฺทตุินฺต ิ วตฺวา  ธมฺมปเท   
คาถำ  ภาสสฺิสาม,ิ  คาถาปรโิยสาเน  จตุราสตียิา  ปาณสหสฺสานำ  ธมฺมาภสิมโย   
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ภวสฺิสต,ิ  มฏฺ�กุณฺฑล ี โสตาปนฺโน  ภวสฺิสต;ิ  ตถา  อทนฺินปพฺุพโก  พฺราหฺมโณ,  อติ ิ 
อมิำ  กุลปตฺุตำ  นิสฺสาย  ธมฺมยาโค  มหา  ภวสฺิสตตี ิ �ตฺวา  ปนุทวิเส  กตสรรีปฏชิคฺคโน   
มหาภกฺิขสุงฺฆปรวิโุต  สาวตฺถ ึ  ปิณฺฑาย  ปวสิตฺิวา  อนุปพฺุเพน  พฺราหฺมณสฺส   
เคหทฺวารำ  คโต ฯ

 สตฺถา  ตำ  (มฏฺ�กุณฺฑล)ึ  ทสฺิวา  ตสฺส  (มฏฺ�กุณฺฑลสฺิส  ปิตรา)  อนฺโตเคหา  นีหรตฺิวา  ตตฺถ   
(พหอิาลนฺิเท)  นิปปฺชฺชาปิตภาวำ  �ตฺวา    “อตฺถ ิ นุ  โข  มยฺหำ  เอตฺถ  (�าเน)  คตปปฺจฺจเยน   
อตฺโถต ิ  อุปธาเรนฺโต  อทิำ  (การณำ)  อทฺทส  “อยำ  มาณโว  มย ิ  จตฺิตำ  ปสาเทตฺวา  กาลำ   
กตฺวา  ตาวตสึเทวโลเก  ตสึโยชนิเก  กนกวมิาเน  นิพฺพตฺตสฺิสต,ิ  อจฺฉราสหสฺสปรวิาโร  ภวสฺิสต,ิ   
พฺราหมฺโณปิ  ตำ  (ปตฺุตำ)  ฌาเปตฺวา  โรทนฺโต  อาฬาหเน  วจิรสฺิสต,ิ  เทวปตฺุโต  ตคิาวตุปปฺมาณำ   
สฏฺ�ิสกฏภาราลงฺการปฏมิณฺฑติำ  อจฺฉราสหสฺสปรวิารำ  อตฺตภาวำ  โอโลเกตฺวา  ‘เกน  นุ  โข   
กมฺเมน  มยา  อยำ  สริสิมฺปตฺต ิ  ลทฺธาต ิ  โอโลเกนฺโต  (ตสฺสา  สริสิมฺปตฺตยิา  อตฺตนา)  มย ิ  
จตฺิตปปฺสาเทน  ลทฺธภาวำ  �ตฺวา  ‘(อยำ  พฺราหฺมโณ  เวชฺชำ)  ธนจฺเฉทภเยน  มม  เภสชฺชำ   
อกาเรตฺวา  อทิานิ  อาฬาหนำ  คนฺตฺวา  โรทต,ิ  (อหำ)  วปิปฺการปปฺตฺตำ  นำ  (พฺราหฺมณำ)  กรสฺิสามตี ิ 
(จนฺิเตตฺวา)  ปิตร ิ อกฺขนฺตยิา  มฏฺ�กุณฺฑลวิณฺเณน  อาคนฺตฺวา  อาฬาหนสฺส  อวทิเูร  นิปปฺชฺชตฺิวา   
โรทสฺิสต,ิ  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  นำ  (เทวปตฺุตำ)  พฺราหฺมโณ  ‘โก  อส ิ  ตฺวนฺต ิ  ปจฺุฉิสฺสต,ิ   
(เทวปตฺุโต)  ‘อหำ  เต  ปตฺุโต  มฏฺ�กุณฺฑล ี (อมฺห)ิ  อติ ิ (วกฺขต)ิ,  (โส  พฺราหฺมโณ)  ‘(ตฺวำ)  กุห ึ  
(�าเน)   นิพฺพตฺโต  อส ิ อติ ิ (ปจฺุฉสฺิสต)ิ,  (เทวปตฺุโต)  ‘(อหำ)  ตาวตสึภวเน  (นิพฺพตฺโต  อมฺห)ิ  อติ ิ 
(วกฺขต)ิ,  ‘(ตฺวำ)  ก ึ กมฺมำ  กตฺวา  (ตาวตสึภวเน  นิพฺพตฺโต  อส)ิ  อติ ิ (วจเน  เตน  พฺราหฺมเณน)  
วตฺุเต,  (เทวปตฺุโต  อตฺตโน)  มย ิ  จตฺิตปปฺสาเทน  นิพฺพตฺตภาวำ  อาจกฺิขสฺิสต,ิ  พฺราหฺมโณ   
‘ตุมฺเหส ุ จตฺิตำ  ปสาเทตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตา  นาม  (สตฺตา)  อตฺถตี ิ มำ  ปจฺุฉสฺิสต,ิ  อถ  (ภาเว  
สนฺเต),  อสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  อหำ  ‘เอตฺตกานิ  สตานิ  วา  สหสฺสานิ  วา  สตสหสฺสานิ  วาต ิ  
(เกนจ)ิ  น  สกฺกา  คณนาย  ปรจฺิฉนฺิทตุินฺต ิ วตฺวา  ธมฺมปเท  คาถำ  ภาสสฺิสาม,ิ  คาถาปรโิยสาเน  
จตุราสตียิา  ปาณสหสฺสานำ  ธมฺมาภสิมโย  ภวสฺิสต,ิ  มฏฺ�กุณฺฑล ี โสตาปนฺโน  ภวสฺิสต;ิ  ตถา   
อทนฺินปพฺุพโก  พฺราหฺมโณ  (โสตาปนฺโน  ภวสฺิสต)ิ,  อติ ิ  อมิำ  กุลปตฺุตำ  นิสฺสาย  ธมฺมยาโค  
มหา  ภวสฺิสตตี ิ �ตฺวา  ปนุทวิเส  กตสรรีปฏชิคฺคโน  มหาภกฺิขสุงฺฆปรวิโุต  สาวตฺถ ึ ปิณฺฑาย   
ปวสิตฺิวา  อนุปพฺุเพน  พฺราหฺมณสฺส  เคหทฺวารำ  คโต ฯ  
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 สตถฺา อ.พระศาสดา  ทิสวฺา ทรงเหน็แลว้  ต ํ มฏฺ�กณฺุฑลึ ซึง่มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑลี
นัน้  �ตวฺา ทรงทราบแลว้  ตสสฺ  (มฏฺ�กณฺุฑลิสสฺ  ปิตรา)  อนฺโตเคหา  นีหริตวฺา   
ตตถฺ  (พหิอาลินฺเท)  นิปปฺชชฺาปิตภาว ํ ซึง่ความทีแ่หง่มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑลนีัน้ 
เป็นผู ้อนับดิา นำาออกแลว้ จากภายในแหง่เรอืน ใหน้อนแลว้ ทีภ่ายนอกแหง่ระเบยีง
นัน้  อปุธาเรนฺโต ทรงใครค่รวญอยู ่ อิติ วา่  “อตโฺถ อ.ประโยชน์  คตปปฺจจฺเยน ดว้ย
ปัจจยัแหง่การไป  เอตถฺ  (�าเน) ในทีน้ี่  มยหฺ ํของเรา  อตถิฺ  นุ  โข มอียูห่รอืหนอ
แล”  อิติ ดงัน้ี  อททฺส ไดท้รงเหน็แลว้  อิท ํ (การณํ) ซึง่เหตุน้ี  �ตวฺา ทรงทราบแลว้   
อิติ วา่  “อย ํ มาณโว อ.มาณพน้ี  จิตตฺ ํยงัจติ  ปสาเทตวฺา ใหเ้ลือ่มใสแลว้  มยิ ในเรา  
กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ  นิพพฺตติฺสสฺติ จกับงัเกดิ  กนกวิมาเน ในวมิาน
อนัเป็นวกิารแหง่ทอง  ตึสโยชนิเก อนัประกอบแลว้ดว้ยโยชน์สามสบิ  ตาวตึสเทว-
โลเก ในเทวโลกชือ่วา่ดาวดงึส,์  อจฉฺราสหสสฺปริวาโร เป็นผูม้พีนัแหง่นางอปัสร
เป็นบรวิาร  ภวิสสฺติ จกัเป็น,  พรฺาหมฺโณปิ แมอ้.พราหมณ์  ต ํ (ปตุตฺ)ํ ยงับุตรนัน้   
ฌาเปตวฺา ใหไ้หมแ้ลว้  โรทนฺโต รอ้งไหอ้ยู ่  วิจริสสฺติ จกัเทีย่วไป  อาฬาหเน ใน
ป่าชา้,  เทวปตุโฺต อ.เทพบุตร  โอโลเกตวฺา แลดแูลว้  อตตฺภาว ํซึง่อตัตภาพ  อจฉฺรา- 
สหสสฺปริวาร ํ อนัมพีนัแหง่นางอปัสรเป็นบรวิาร  สฏฺ�ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิต ํ
อนัประดบัแลว้ดว้ยเครือ่งประดบัอนัมเีกวยีน ๖๐ เลม่เป็นภาระ  ติคาวตุปปฺมาณํ อนั
มคีาวตุสามเป็นประมาณ  โอโลเกนฺโต แลดอูยู ่ อิติ วา่  ‘อย ํ สิริสมปฺตติฺ อ.สมบตัิ
อนัเป็นสริน้ีิ  มยา อนัเรา  ลทธฺา ไดแ้ลว้  เกน  นุ  โข  กมเฺมน เพราะกรรมอะไรหนอ
แล’  อิติ ดงัน้ี  �ตวฺา รูแ้ลว้  (ตสสฺา  สิริสมปฺตติฺยา  อตตฺนา)  มยิ  จิตตฺปปฺสาเทน  
ลทธฺภาว ํ ซึง่ความทีแ่หง่สมบตัอินัเป็นสรินิัน้ เป็นสมบตัอินัตนไดแ้ลว้ เพราะความ
เลือ่มใสแหง่จติ ในเรา  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  ‘(อย ํ พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์น้ี   
(เวชชฺ)ํ  อกาเรตวฺา ไมย่งัหมอ ใหก้ระทำาแลว้  เภสชชฺ ํซึง่ยา  มม แก่เรา  ธนจเฺฉท- 
ภเยน เพราความกลวัแต่ความขาดไปแหง่ทรพัย ์ คนฺตวฺา ไปแลว้  อาฬาหนํ สูป่่าชา้  
อิทานิ ในกาลน้ี  โรทติ ยอ่มรอ้งไห,้  (อห)ํ อ.เรา  กริสสฺามิ จกักระทำา  นํ  (พรฺาหมฺณํ) 
ซึง่พราหมณ์นัน้  วิปปฺการปปฺตตฺ ํ ใหเ้ป็นผูถ้งึแลว้ซึง่ประการอนัแปลก’  อิติ ดงัน้ี   
อาคนฺตวฺา มาแลว้  มฏฺ�กณฺุฑลิวณฺเณน ดว้ยเพศแหง่มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี 
นิปปฺชชิฺตวฺา  โรทิสสฺติ จกันอนรอ้งไหแ้ลว้  อวิทเูร ในทีไ่มไ่กล  อาฬาหนสสฺ แหง่
ป่าชา้  อกฺขนฺติยา เพราะความไมช่อบใจ  ปิตริ ในบดิา,  อถ  (ภาเว) ครัน้เมือ่
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ความเป็น อยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู ่ พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  ปจุฉิฺสสฺติ จกัถาม  นํ   
(เทวปตุตฺ)ํ ซึง่เทพบุตรนัน้  อิติ วา่  ‘(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  โก เป็นใคร  อสิ ยอ่มเป็น’  อิติ 
ดงัน้ี,  (เทวปตุโฺต) อ.เทพบุตร  (วกฺขติ) จกักลา่ว  อิติ วา่  ‘อห ํอ.เรา  มฏฺ�กณฺุฑลี  
เป็นมาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี ปตุโฺต ผูเ้ป็นบุตร  เต ของทา่น  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น’  อิติ  
ดงัน้ี,  (โส  พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  (ปจุฉิฺสสฺติ) จกัถาม  อิติ วา่  ‘(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
นิพพฺตโฺต เป็นผูบ้งัเกดิแลว้  กหึุ  (�าเน) ในทีไ่หน  อสิ ยอ่มเป็น’  อิติ ดงัน้ี,   
(เทวปตุโฺต) อ.เทพบุตร  (วกฺขติ) จกักลา่ว  อิติ วา่ ‘(อห)ํ อ.เรา  (นิพพฺตโฺต) เป็น
ผูบ้งัเกดิแลว้  (ตาวตึสภวเน) ในภพชือ่วา่ดาวดงึส ์  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น’  อิติ ดงัน้ี,  
(วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่ ‘(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  กตวฺา กระทำาแลว้  กึ  กมมฺ ํซึง่กรรมอะไร   
(นิพพฺตโฺต) เป็นผูบ้งัเกดิแลว้  ตาวตึสภวเน ในภพชือ่วา่ดาวดงึส ์  (อสิ) ยอ่มเป็น’   
อิติ ดงัน้ี  (เตน  พรฺาหมฺเณน) อนัพราหมณ์นัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  (เทวปตุโฺต) 
อ.เทพบุตร  อาจิกฺขิสสฺติ จกับอก  (อตตฺโน)  มยิ  จิตตฺปปฺสาเทน  นิพพฺตตฺภาว ํ
ซึง่ความที ่แหง่ตน เป็นผูบ้งัเกดิแลว้ เพราะความเลือ่มใสแหง่จติ ในเรา,  พรฺาหมฺโณ 
อ.พราหมณ์  ปจุฉิฺสสฺติ จกัถาม  ม ํซึง่เรา  อิติ วา่  ‘(สตตฺา) อ.สตัว ์ท.  ตมุเฺหส ุ  
จิตตฺ ํ ปสาเทตวฺา  สคเฺค  นิพพฺตตฺา  นาม ชือ่วา่ผูย้งัจติใหเ้ลือ่มใส ในพระองค ์ท. 
แลว้จงึบงัเกดิแลว้ ในสวรรค ์  อตถิฺ มอียูห่รอื?’  อิติ ดงัน้ี,  อถ  (ภาเว) ครัน้เมือ่
ความเป็น อยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  อห ํอ.เรา  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  ‘(เกนจิ)  
อนัใครๆ  น  สกฺกา ไมอ่าจ  ปริจฉิฺนฺทิตุ ํเพือ่อนักำาหนด  คณนาย ดว้ยการนบั  อิติ 
วา่ ‘สตานิ  วา อ.รอ้ย ท. หรอื  สหสสฺานิ  วา หรอืวา่ อ.พนั ท.  สตสหสสฺานิ  วา หรอื
วา่ อ.แสน ท.  เอตตฺกานิ มปีระมาณเทา่น้ี’  อิติ ดงัน้ี  อิติ ดงัน้ี  ภาสิสสฺามิ จกักลา่ว  
คาถ ํซึง่คาถา  ธมมฺปเท ในธรรมบท  อสสฺ  (พรฺาหมฺณสสฺ) แก่พราหมณ์นัน้,  คาถา-
ปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  ธมมฺาภิสมโย อ.การตรสัรู ้
ซึง่ธรรม  ภวิสสฺติ จกัม ี ปาณสหสสฺานํ แก่พนัแหง่สตัว ์ท.  จตรุาสีติยา แปดสบิสี,่  
มฏฺ�กณฺุฑลี อ.เทพบุตรชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี  โสตาปนฺโน เป็นพระโสดาบนั  ภวิสสฺติ  
จกัเป็น,  ตถา อ.เหมอืนอยา่งนัน้  พรฺาหมฺโณ คอืวา่ อ.พราหมณ์  อทินฺนปพุพฺโก  
ชือ่วา่อทนินบุพพกะ  (โสตาปนฺโน) เป็นพระโสดาบนั  (ภวิสสฺติ) จกัเป็น,  ธมมฺยาโค 
อ.การบชูาซึง่ธรรม  มหา เป็นคณุชาตใหญ่  ภวิสสฺติ จกัม ี นิสสฺาย เพราะอาศยั  อิม ํ  
กลุปตุตฺ ํซึง่กุลบุตรน้ี  อิติ ดว้ยประการฉะน้ี”  อิติ ดงัน้ี  กตสรีรปฏิชคคฺโน ผูม้กีาร
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ประคบัประคองซึง่สรรีะอนัทรงกระทำาแลว้  ปนุทิวเส ในวนัรุง่ขึน้   มหาภิกฺขสุงฺฆ-
ปริวโุต ผูอ้นัหมูแ่หง่ภกิษุหมูใ่หญ่แวดลอ้มแลว้  ปวิสิตวฺา เสดจ็เขา้ไปแลว้  สาวตถึฺ 
สูเ่มอืงสาวตัถ ี ปิณฺฑาย เพือ่บณิฑบาต  คโต เสดจ็ไปแลว้  เคหทวฺาร ํสูป่ระตแูหง่
เรอืน  พรฺาหมฺณสสฺ ของพราหมณ์  อนุปพุเฺพน โดยลำาดบั ฯ  

 พระศาสดาทรงเหน็มฏัฐกุณฑลมีาณพนัน้ ทรงทราบวา่เขาถกูบดิานำาออกจากขา้ง
ในบา้น แลว้ใหน้อนทีร่ะเบยีงบา้นนัน้ ทรงใครค่รวญวา่ “ประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากการ
ไปของเราในทีน้ี่ มอียูห่รอืไมห่นอ” ไดท้รงเหน็เหตุน้ี ทรงทราบวา่ “มาณพน้ีทำาใจให้
เลือ่มใสในเรา หลงัจากตายไป จะไปบงัเกดิในวมิานทองประกอบดว้ย ๓๐ โยชน์ บน
เทวโลกชือ่วา่ดาวดงึส ์ จะมนีางอปัสร ๑,๐๐๐ นางเป็นบรวิาร, แมพ้ราหมณ์เผาศพ
ลกูชายนัน้แลว้ กจ็ะรอ้งไหเ้ทีย่วไปในป่าชา้, เทพบุตรแลดอูตัตภาพทีม่นีางอปัสร 
๑,๐๐๐ นางเป็นบรวิาร ทีป่ระดบัดว้ยเครือ่งประดบั ๖๐ เลม่เกวยีน ม ี ๓ คาวตุเป็น
ประมาณ ตรวจดวูา่ “สริสิมบตัน้ีิ เราไดเ้พราะกรรมอะไรหนอ” รูว้า่ไดเ้พราะความ
เลือ่มใสแหง่จติในเรา คดิวา่ ‘พราหมณ์น้ีไมใ่หห้มอทำายาใหแ้ก่เราเพราะกลวัการขาด
ทรพัย ์ บดัน้ีไปยงัป่าชา้แลว้รอ้งไห,้ เราจะทำาใหพ้ราหมณ์นัน้ถงึประการอนัแปลก’  
มาดว้ยเพศมฏัฐกุณฑลมีาณพ จะนอนรอ้งไหใ้นทีไ่มไ่กลป่าชา้ เพราะความไมช่อบใจ
ในบดิา, เมือ่เป็นเชน่น้ี พราหมณ์กจ็ะถามเขาวา่ “ทา่นเป็นใคร?” เทพบุตรกจ็ะกลา่ว
วา่ “เราเป็นมฏัฐกุณฑลผีูเ้ป็นบุตรของทา่น”, พราหมณ์จะถามวา่ “ทา่นไปเกดิทีไ่หน”, 
เทพบุตรจะกลา่ววา่ “ภพดาวดงึส”์, เมือ่พราหมณ์กลา่ววา่ “ทา่นทำากรรมอะไร”,  
เทพบุตรจะกลา่ววา่ตนเกดิในภพดาวดงึส ์เพราะความเลือ่มใสแหง่ใจในเรา, พราหมณ์
จะถามเราวา่ “ธรรมดาวา่สตัวท์ัง้หลายทีท่ำาใจใหเ้ลือ่มใสในพระองคแ์ลว้บงัเกดิใน
สวรรค ์ มอียูห่รอื?”, เมือ่เป็นเชน่นัน้ เราจะกลา่ววา่ “ใครๆ กไ็มส่ามารถทีจ่ะกำาหนด
ดว้ยการนบัวา่ ‘รอ้ย พนั หรอืแสน มปีระมาณเทา่น้ี’ แลว้จะแสดงคาถาในธรรมบทแก่
เขา, เวลาจบพระคาถา สตัว ์ ๘๔,๐๐๐ จะไดต้รสัรูธ้รรม, มฏัฐกุณลเีทพบุตร จะเป็น
พระโสดาบนั, อทนินบุพพกะพราหมณ์ จะเป็นพระโสดาบนัเชน่กนั, การบชูาธรรม จะ
เป็นคณุชาตใหญ่ เพราะอาศยักุลบุตรน้ี ดว้ยประการฉะน้ี” วนัรุง่ขึน้ ทรงทำาการประคบั
ประคองสรรีะ มภีกิษุสงฆห์มูใ่หญ่แวดลอ้ม เสดจ็เขา้ไปยงัเมอืงสาวตัถเีพือ่บณิฑบาต 
เสดจ็ไปยงัประตเูรอืนของพราหมณ์ตามลำาดบั 
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 สตฺถา สทุธกตัตาใน อทฺทส และ คโต  อทฺทส อาขยาตบทกตัตุวาจก  คโต กติบท-
กตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑลึๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน �ตฺวา  ตสฺส วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑลสฺิสๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน นิปปฺชฺชาปิตภาวำ   
ปิตรา อนภหิติกตัตาใน นิปปฺชฺชาปิต-  อนฺโตเคหา อปาทานใน นีหรตฺิวาๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน นิปปฺชฺชาปิต-  ตตฺถ วเิสสนะของ พหอิาลนฺิเทๆ วสิยาธาระใน นิปปฺชฺชาปิต- 
นิปปฺชฺชาปิตภาวำ อวตุตกมัมะใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุปธาเรนฺโต  “อตฺโถ สทุธ-
กตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นุศพัท ์สงักปัปัตถะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  
มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน คต-  เอตฺถ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน คต-  คตปปฺจฺจเยน  
ตตยิาวเิสสนะใน อตฺโถ” อติศิพัท ์อาการะใน อุปธาเรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  
อทิำ วเิสสนะของ การณำๆ อวตุตกมัมะใน อทฺทส  “อยำ วเิสสนะของ มาณโวๆ สทุธกตัตาใน  
นิพฺพตฺตสฺิสต ิและภวสฺิสต ิ นิพฺพตฺตสฺิสต ิกด็ ี ภวสฺิสต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  มย ิ
วสิยาธาระใน ปสาเทตฺวา  จตฺิตำ การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา   
กาลำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺตสฺิสต ิ  ตาวตสึเทวโลเก  
วสิยาธาระใน กนกวมิาเน  ตสึโยชนิเก วเิสสนะของ กนกวมิาเนๆ วสิยาธาระใน  
นิพฺพตฺตสฺิสต ิ อจฺฉราสหสฺสปรวิาโร วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้
กบั พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน วจิรสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ 
ปตฺุตำๆ  การติกมัมะใน ฌาเปตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน โรทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
พฺราหฺมโณ  อาฬาหเน วสิยาธาระใน วจิรสฺิสต,ิ  เทวปตฺุโต สทุธกตัตาใน โรทสฺิสติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตคิาวตุปปฺมาณำ กด็ ี  สฏฺ�ิสกฏภาราลงฺการปฏมิณฺฑติำ กด็ ี  
อจฺฉราสหสฺสปรวิารำ กด็ ี วเิสสนะของ อตฺตภาวำๆ   อวตุตกมัมะใน โอโลเกตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน โอโลเกนฺโต  ‘อยำ วเิสสนะของ สริสิมฺปตฺติๆ  วุตตกมัมะใน ลทฺธาๆ  
กติบทกมัมวาจก  เกน วเิสสนะของ กมฺเมน  นุศพัท ์ สงักปัปัตถะ  โขศพัท ์ วจนา- 
ลงัการะ  กมฺเมน เหตุใน ลทฺธา  มยา อนภหิติกตัตาใน ลทฺธา’ อติศิพัท ์ อาการะใน  
โอโลเกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เทวปตฺุโต  ตสฺสา วเิสสนะของ สริสิมฺปตฺตยิาๆ  
ภาวาทสิมัพนัธะใน ลทฺธภาวำ  อตฺตนา อนภหิติกตัตาใน ลทฺธ-  มย ิ วสิยาธาระใน  
จตฺิตปปฺสาเทนๆ เหตุใน ลทฺธ-  ลทฺธภาวำ อวตุตกมัมะใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
จนฺิเตตฺวา  ‘อยำ วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน โรทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เวชฺชำ การติกมัมะใน อกาเรตฺวา  ธนจฺเฉทภเยน เหตุใน อกาเรตฺวา  มม สมัปทานใน 
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อกาเรตฺวา  เภสชฺชำ อวตุตกมัมะใน อกาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  อทิานิ  
กาลสตัตมใีน คนฺตฺวา  อาฬาหนำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
โรทต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วปิปฺการปปฺตฺตำ วกิตกิมัมะ 
ใน กรสฺิสาม ิ นำ วเิสสนะของ พฺราหฺมณำๆ อวตุตกมัมะใน กรสฺิสาม’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาคนฺตฺวา  ปิตริๆ  วสิยาธาระใน อกฺขนฺตยิาๆ เหตุใน 
โรทสฺิสต ิ มฏฺ�กุณฺฑลวิณฺเณน กรณะใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิปปฺชฺชตฺิวา  
อาฬาหนสฺส สามสีมัพนัธะใน อวทิเูรๆ วสิยาธาระใน นิปปฺชฺชตฺิวาๆ สมานกาลกริยิาใน 
โรทสฺิสต,ิ  อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  พฺราหฺมโณ  
สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ เทวปตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน ปจฺุฉสฺิสต ิ  ‘ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โก วกิตกิตัตาใน อส’ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสฺิสต,ิ  เทวปตฺุโต สทุธกตัตาใน วกฺขติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
‘อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน ปตฺุโตๆ  
วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑลีๆ  วกิตกิตัตาใน อมฺห’ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วกฺขต,ิ  โส  
วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘ตฺวำ  
สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน 
นิพฺพตฺโตๆ วกิตกิตัตาใน อส’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉิสฺสต,ิ  เทวปตฺุโต สทุธกตัตา
ใน วกฺขติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตาวตสึภวเน วสิยาธาระใน นิพฺพตฺโตๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห’ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
วกฺขต,ิ  ‘ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึ วเิสสนะของ กมฺมำๆ   
อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺโต  ตาวตสึภวเน วสิยาธาระใน 
นิพฺพตฺโตๆ วกิตกิตัตาใน อส’ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะ
กริยิา  เตน วเิสสนะของ พฺราหฺมเณนๆ อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  เทวปตฺุโต สทุธกตัตา 
ใน อาจกฺิขสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน ภาวาทสิมัพนัธะใน นิพฺพตฺตภาวำ  
มย ิ วสิยาธาระใน จตฺิตปปฺสาเทนๆ เหตุใน นิพฺพตฺต-  นิพฺพตฺตภาวำ อวตุตกมัมะใน  
อาจกฺิขสฺิสต,ิ  พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘นามศพัท ์
สญัญาโชตกะเขา้กบั นิพฺพตฺตาๆ วเิสสนะของ สตฺตาๆ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  กริยิาบท 
กตัตุวาจก  ตุมฺเหส ุ วสิยาธาระใน ปสาเทตฺวา  จตฺิตำ การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺตา  สคฺเค วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตา’  อติศิพัท ์ อาการะใน 
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ปจฺุฉสฺิสต ิ มำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉสฺิสต,ิ  อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ ลกัขณะใน สนฺเตๆ 
ลกัขณะกริยิา,  อหำ สทุธกตัตาใน ภาสสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ
ของ พฺราหฺมณสฺสๆ สมัปทานใน ภาสสฺิสาม ิ ‘เอตฺตกานิ วเิสสนะของ สตานิ  สหสฺสานิ  
และ สตสหสฺสานิ  สตานิ กด็ ี สหสฺสานิ กด็ ี สตสหสฺสานิ กด็ ีลงิคตัถะ  วา สามศพัท ์ 
ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั สตานิ  สหสฺสานิ และสตสหสฺสานิ’  อติศิพัท ์สรปูะใน คณนาย   
เกนจ ิ อนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน สกฺกา   
คณนาย กรณะใน ปรจฺิฉนฺิทตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา’  อติศิพัท ์ อาการะใน  
วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ภาสสฺิสาม ิ  ธมฺมปเท วสิยาธาระใน คาถำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน ภาสสฺิสาม,ิ  คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ภวสฺิสต ิ  ธมฺมาภสิมโย สทุธกตัตาใน  
ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  จตุราสตียิา วเิสสนะของ ปาณสหสฺสานำๆ สมัปทาน
ใน ภวสฺิสต,ิ มฏฺ�กุณฺฑล ีสทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปนฺโน 
วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  ตถา กด็ ี พฺราหมโณ กด็ ี สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก  อทนฺินปพฺุพโก สญัญาวเิสสนะของ พฺราหฺมโณ  โสตาปนฺโน วกิตกิตัตาใน 
ภวสฺิสต ิตถา ววิรยิะใน อทนฺินปพฺุพโก  พฺราหฺมโณ  โสตาปนฺโน  ภวสฺิสติๆ  ววิรณะ,   
ธมฺมยาโค สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อติศิพัท ์ ปการตัถะ  อมิำ  
วเิสสนะของ กุลปตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ เหตุใน ภวสฺิสต ิ มหา วกิตกิตัตาใน  
ภวสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน  �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กต-  ปนุทวิเส กาลสตัตมี
ใน กต-  กตสรรีปฏชิคฺคโน กด็ ี มหาภกฺิขสุงฺฆปรวิโุต กด็ ีวเิสสนะของ สตฺถา  สาวตฺถ ึ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปวสิตฺิวา  ปิณฺฑาย สมัปทานใน ปวสิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
คโต  อนุปพฺุเพน ตตยิาวเิสสนะใน คโต  พฺราหฺมณสฺส สามสีมัพนัธะใน เคหทฺวารำๆ   
สมัปาปณุยีกมัมะใน คโต ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๒. ตสฺม ึ ขเณ  มฏฺ�กุณฺฑล ี อนฺโตเคหาภมิโุข  นิปนฺโน  โหต ิฯ 

 ตสมึฺ  ขเณ ในขณะนัน้  มฏฺ�กณฺุฑลี อ.มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี อนฺโตเคหาภิมโุข 
ผูม้หีน้าต่อภายในแหง่เรอืน  นิปนฺโน เป็นผูน้อนแลว้  โหติ ยอ่มเป็น ฯ

 ในขณะนัน้ มฏัฐกุณฑลมีาณพ เป็นผูน้อนหนัหน้าเขา้ขา้งในบา้น

 ตสฺม ึวเิสสนะของ ขเณๆ กาลสตัตมใีน โหต ิ มฏฺ�กุณฺฑล ีสทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อนฺโตเคหาภมิโุข วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑล ี นิปนฺโน วกิตกิตัตาใน โหต ิฯ 
...............................................................................................................................

๒๓. สตฺถา  อตฺตโน  อปสฺสนภาวำ  �ตฺวา  เอกำ  รสฺม ึ วสฺิสชฺเชส ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  �ตวฺา ทรงทราบแลว้  อปสสฺนภาว ํซึง่ความเป็นคอือนัไมเ่หน็  
อตตฺโน ซึง่พระองค ์ วิสสฺชเฺชสิ ทรงเปลง่แลว้  รสมึฺ ซึง่พระรศัม ี เอก ํวาบหน่ึง ฯ

 พระศาสดาทรงทราบวา่ไมเ่หน็พระองค ์จงึเปลง่พระรศัมไีปวาบหน่ึง

 สตฺถา สทุธกตัตาใน วสฺิสชฺเชสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน 
อปสฺสนภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วสฺิสชฺเชส ิ เอกำ วเิสสนะของ 
รสฺมึๆ  อวตุตกมัมะใน วสฺิสชฺเชส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
๒๔. มาณโว  “ก ึ โอภาโส  นาเมโสต ิ ปรวิตฺตตฺิวา  นิปปฺนฺโน ว  สตฺถารำ  ทสฺิวา  “อนฺธพาล- 

ปิตรำ  นิสฺสาย  เอวรปํู  พทฺุธำ  อุปสงฺกมตฺิวา  กายเวยฺยาวฏกิำ  วา  กาตุำ  ทานำ  วา   
ทาตุำ  ธมฺมำ  วา  โสตุำ  นาลตฺถำ,  อทิานิ  เม  หตฺถาปิ  อวเิธยฺยา,  อ�ฺ�ำ  กตฺตพฺพำ   
นตฺถตี ิ มนเมว  ปสาเทส ิฯ 

 มาณโว  “ก ึ โอภาโส  นาม  เอโส  (โอภาโส  โหต)ิ  อติ ิ (จนฺิเตตฺวา)  ปรวิตฺตตฺิวา  นิปปฺนฺโน ว   
สตฺถารำ  ทสฺิวา  “(อหำ)  อนฺธพาลปิตรำ  นิสฺสาย  เอวรปํู  พทฺุธำ  อุปสงฺกมตฺิวา  กายเวยฺยาวฏกิำ  วา  
กาตุำ  ทานำ  วา  ทาตุำ  ธมฺมำ  วา  โสตุำ  น  อลตฺถำ,  (มยา)  อทิานิ  เม  หตฺถาปิ  อวเิธยฺยา,  อ�ฺ�ำ  
(กจฺิจำ  มยา)  กตฺตพฺพำ  นตฺถตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  มนำ  เอว  ปสาเทส ิฯ

 มาณโว อ.มาณพ  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “เอโส  (โอภาโส) อ.แสงสวา่งนัน่   
โอภาโส  นาม ชือ่วา่เป็นแสงสวา่ง  กึ อะไร  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  ปริวตติฺตวฺา 
เป็นไปรอบแลว้  นิปปฺนฺโนว นอนแลว้เทยีว  ทิสวฺา เหน็แลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  
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(จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.เรา  นิสสฺาย อาศยัแลว้  อนฺธพาลปิตร ํซึง่
บดิาผูเ้ป็นอนัธพาล  น  อลตถฺ ํ ไมไ่ดไ้ดแ้ลว้  เอวรปํู  พทุธฺ ํ  อปุสงฺกมิตวฺา  กาย- 
เวยยฺาวฏิก ํ  วา  กาตุ ํ  ทานํ  วา  ทาตุ ํ  ธมมฺ ํ  วา  โสตุ ํ เพือ่อนั- เขา้ไปเฝ้า  
ซึง่พระพทุธเจา้ ผูม้อียา่งน้ีเป็นรปู แลว้จงึกระทำา ซึง่การขวนขวายทางกายหรอื  
หรอืวา่ ถวาย ซึง่ทาน หรอืวา่ -ฟัง ซึง่ธรรม,  อิทานิ ในกาลน้ี  หตถฺาปิ แม ้อ.มอื ท.  
เม ของเรา  (มยา) อนัเรา  อวิเธยยฺา ไมพ่งึกระทำา,  อ�ฺ�ํ  (กิจจฺ)ํ อ.กจิอืน่  (มยา)  
กตตฺพพฺ ํเป็นกจิอนัเราพงึกระทำา  นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ ดงัน้ี  มนํ  เอว ยงัใจนัน่เทยีว  
ปสาเทสิ ใหเ้ลือ่มใสแลว้ ฯ  

 มาณพคดิวา่ “นัน่ ชือ่วา่แสงอะไรกนั” จงึนอนพลกิกลบั เหน็พระศาสดา แลว้คดิวา่ 
“เราอาศยับดิาซึง่เป็นอนัธพาล จงึไมไ่ดเ้พือ่จะเขา้เฝ้าพระศาสดาผูเ้หน็ปานน้ี แลว้จงึ
ทำาการขวนขวายทางกาย ถวายทาน หรอืฟงัธรรมเลย, ตอนน้ี แมม้อืทัง้สองของเรา ก็
ทำาอะไรไมไ่ด,้ กจิอยา่งอืน่ทีเ่ราควรทำา ไมม่”ี จงึน้อมใจเพยีงอยา่งเดยีวใหเ้ลือ่มใส

 มาณโว เหตุกตัตาใน ปสาเทสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  “เอโส วเิสสนะของ  
โอภาโสๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึ ปจุฉนตัถะ  นามศพัท ์
สญัญาโชตกะเขา้ โอภาโสๆ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน ปรวิตฺตตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิปปฺนฺโน  เอวศพัท ์ อวธารณะ
เขา้กบั นิปปฺนฺโนๆ วเิสสนะของ มาณโว  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “อหำ สทุธกตัตาใน อลตฺถำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อนฺธพาลปิตรำ  
อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ ปพุพกาลกริยิาใน อลตฺถำ  เอวรปํู วเิสสนะของ พทฺุธำๆ   
อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กาตุำ  ทาตุำ และโสตุำ  กายเวยฺยาวฏกิำ  
อวตุตกมัมะใน กาตุำ  วา สามศพัท ์ปทวกิปัปัตถเขา้กบั กายเวยฺยาวฏกิำ  กาตุำ  ทานำ  
ทาตุำ และ ธมฺมำ  โสตุำ  กาตุำ กด็ ี ทาตุำ กด็ ี โสตุำ กด็ ีตุมตัถสมัปทานใน อลตฺถำ  ทานำ  
อวตุตกมัมะใน ทาตุำ  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน โสตุำ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อลตฺถำ,  อทิานิ  
กาลสตัตมใีน อวเิธยฺยา  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั หตฺถาๆ วตุตกมัมะใน อวเิธยฺยาๆ 
กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน อวเิธยฺยา  เม สามสีมัพนัธะใน หตฺถา,  อ�ฺ�ำ  
วเิสสนะของ กจฺิจำๆ  สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน 
กตฺตพฺพำๆ  วกิตกิตัตาใน นตฺถ”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
ปสาเทส ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั มนำๆ การติกมัมะใน ปสาเทส ิฯ 
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๒๕. สตฺถา  “อลำ  เอตฺตเกน  อมิสฺสาต ิ ปกฺกาม ิฯ

 สตฺถา  “อลำ  เอตฺตเกน  (ป�ฺุเ�น)  อมิสฺส  (มาณวสฺส)  อติ ิ (จนฺิเตตฺวา)  ปกฺกาม ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  (จินฺเตตวฺา) ทรงดำารแิลว้  อิติ วา่  “อล ํอ.พอละ  เอตตฺเกน  
(ป�ุเฺ�น) ดว้ยบุญ อนัมปีระมาณเทา่น้ี  อิมสสฺ  (มาณวสสฺ) แก่มาณพน้ี”  อิติ ดงัน้ี   
ปกฺกามิ เสดจ็หลกีไปแลว้ ฯ

 พระศาสดาทรงดำารวิา่ “พอละดว้ยบุญประมาณเทา่น้ีแก่มาณพน้ี” แลว้เสดจ็หลกีไป

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปกฺกามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อลำ ปฏเิสธลงิคตัถะ  เอตฺตเกน 
วเิสสนะของ ป�ฺุเ�นๆ ตตยิาวเิสสนะใน อลำ  อมิสฺส วเิสสนะของ มาณวสฺสๆ สมัปทาน
ใน อลำ”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺกาม ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๖. โส,  ตถาคเต  จกฺขปุถำ  วชิหนฺเตเยว,  ปสนฺนมโน  กาลำ  กตฺวา  สตฺุตปปฺพทฺุโธ  วยิ  

เทวโลเก  ตสึโยชนิเก  กนกวมิาเน  นิพฺพตฺต ิฯ

 โส  (มาณโว),  ตถาคเต  จกฺขปุถำ  วชิหนฺเตเยว,  ปสนฺนมโน  (หตฺุวา)  กาลำ  กตฺวา  สตฺุตปปฺพทฺุโธ  
วยิ เทวโลเก  ตสึโยชนิเก  กนกวมิาเน  นิพฺพตฺต ิฯ

 โส  (มาณโว) อ.มาณพนัน้,  ตถาคเต ครัน้เมือ่พระตถาคต  วิชหนฺเต  เอว ทรงละอยู่
นัน่เทยีว  จกฺขปุถ ํซึง่คลองแหง่จกัษุ,  ปสนฺนมโน เป็นผูม้ใีจอนัเลือ่มใสแลว้  (หตุวฺา) 
เป็นแลว้  กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํซึง่กาละ  สตุตฺปปฺพทุโฺธ  วิย ราวกะวา่ตื่นแลว้จากการ
หลบั  นิพพฺตติฺ บงัเกดิแลว้  กนกวิมาเน ในวมิานอนัเป็นวกิารแหง่ทอง  ตึสโยชนิเก  
อนัประกอบดว้ยโยชน์สามสบิ  เทวโลเก ในเทวโลก ฯ

 เขา เมือ่พระตถาคตทรงละคลองจกัษุเทา่นัน้ มใีจเลือ่มใส กส็ิน้ใจตาย ดจุตื่นขึน้จาก
การหลบั บงัเกดิในวมิานทองประกอบดว้ย ๓๐ โยชน์ ในเทวโลก

 โส วเิสสนะของ มาณโวๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ตถาคเต  
ลกัขณะใน วชิหนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา  จกฺขปุถำ อวตุตกมัมะใน วชิหนฺเต  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั วชิหนฺเต,  ปสนฺนมโน วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน  
กตฺวา  กาลำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิ  สตฺุตปปฺพทฺุโธ  
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อุปมาวเิสสนะของ มาณโว  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั สตฺุตปปฺพทฺุโธ  เทวโลเก  
วสิยาธาระใน กนกวมิาเน  ตสึโยชนิเก วเิสสนะของ กนกวมิาเนๆ วสิยาธาระใน  
นิพฺพตฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๗. พฺราหฺมโณปิสฺส  สรรีำ  ฌาเปตฺวา  อาฬาหเน  โรทนปรายโน  อโหส,ิ  เทวสกิำ  อาฬาหนำ  

คนฺตฺวา  โรทต ิ “กหำ  เอกปตฺุตก  กหำ  เอกปตฺุตกาต ิฯ

 พฺราหฺมโณปิ  อสฺส  (ปตฺุตสฺส)  สรรีำ  ฌาเปตฺวา  อาฬาหเน  โรทนปรายโน  อโหส,ิ  เทวสกิำ   
อาฬาหนำ  คนฺตฺวา  โรทต ิ “(ตฺวำ)  กหำ  (�าเน)  เอกปตฺุตก  (คจฺฉิ),  (ตฺวำ)  กหำ  (�าเน)  เอกปตฺุตก  
(คจฺฉ)ิ  อติ ิฯ

 พรฺาหมฺโณปิ แม ้อ.พราหมณ์  สรีร ํยงัสรรีะ  อสสฺ  (ปตุตฺสสฺ) ของบุตรนัน้  ฌาเปตวฺา  
ใหไ้หมแ้ลว้  โรทนปรายโน เป็นผูม้กีารรอ้งไหเ้ป็นไปในเบือ้งหน้า  อาฬาหเน ใน
ป่าชา้  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้,  คนฺตวฺา ไปแลว้  อาฬาหนํ สูป่่าชา้  เทวสิก ํทกุๆ วนั  โรทติ  
ยอ่มรอ้งไห ้ อิติ วา่  “เอกปตุตฺก ดกู่อนบุตรน้อยคนเดยีว  (ตวฺ)ํ อ.เจา้  (คจฉิฺ) ไปแลว้  
กห ํ (�าเน) ในทีไ่หน,  เอกปตุตฺก ดกู่อนบุตรน้อยคนเดยีว  (ตวฺ)ํ อ.เจา้  (คจฉิฺ) ไป
แลว้  กห ํ (�าเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 แมพ้ราหมณ์กเ็ผารา่งของบุตรชายนัน้ แลว้ไดม้กีารรอ้งไหเ้ป็นไปในเบือ้งหน้าในป่าชา้ 
ทกุๆ วนั จะไปป่าชา้รอ้งไหค้รำ่าครวญวา่ “ลกูน้อยคนเดยีว เจา้อยูท่ีไ่หน ลกูน้อยคน
เดยีว เจา้อยูท่ีไ่หน”

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน อโหส ิ และ โรทต ิ  อโหส ิ 
กด็ ี โรทต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
สรรีำๆ  การติกมัมะใน ฌาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อโหส ิ อาฬาหเน วสิยาธาระใน 
โรทนปรายโนๆ วกิตกิตัตาใน อโหส,ิ  เทวสกิำ กริยิาวเิสสนะใน คนฺตฺวา  อาฬาหนำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โรทต ิ  “เอกปุตฺตก อาลปนะ  ตฺวำ 
สทุธกตัตาใน คจฺฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กหำ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน 
คจฺฉ,ิ  เอกปตฺุตก อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน คจฺฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กหำ  
วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน คจฺฉ”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน โรทต ิฯ
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๒๘. เทวปตฺุโตปิ  อตฺตโน  สมฺปตฺต ึ  โอโลเกตฺวา  “เกน  กมฺเมน  ลทฺธาต ิ  อุปธาเรนฺโต   
“สตฺถร ิ  มโนปสาเทนาต ิ  �ตฺวา  “อยำ  พฺราหฺมโณ  มม  อผาสกุกาเล  เภสชฺชำ   
อกาเรตฺวา  อทิานิ  อาฬาหนำ  คนฺตฺวา  โรทต;ิ  วปิปฺการปปฺตฺตเมตำ  กาตุำ  วฏฺฏตตี ิ  
มฏฺ�กุณฺฑลวิณฺเณนาคนฺตฺวา  อาฬาหนสฺสาวทิเูร  พาหา  ปคฺคยฺห  โรทนฺโต  อฏฺ�าส ิฯ

 เทวปตฺุโตปิ  อตฺตโน  สมฺปตฺต ึ  โอโลเกตฺวา  “(มยา  อยำ  สมฺปตฺต)ิ  เกน  กมฺเมน  ลทฺธาต ิ  
อุปธาเรนฺโต  “(มยา  อยำ  สมฺปตฺต)ิ  สตฺถร ิ มโนปสาเทน  (ลทฺธา)  อติ ิ �ตฺวา  “อยำ  พฺราหฺมโณ  
(เวชฺชำ)  มม  อผาสกุกาเล  เภสชฺชำ  อกาเรตฺวา  อทิานิ  อาฬาหนำ  คนฺตฺวา  โรทต;ิ  (มยา)   
วปิปฺการปปฺตฺตำ  เอตำ  (พฺราหฺมณำ)  กาตุำ  วฏฺฏตตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  มฏฺ�กุณฺฑลวิณฺเณน  อาคนฺตฺวา  
อาฬาหนสฺส  อวทิเูร  พาหา  ปคฺคยฺห  โรทนฺโต  อฏฺ�าส ิฯ

 เทวปตุโฺตปิ แม ้ อ.เทพบุตร  โอโลเกตวฺา แลดแูลว้  สมปฺตตึฺ ซึง่สมบตั ิ  อตตฺโน 
ของตน  อปุธาเรนฺโต ใครค่รวญอยู ่ อิติ วา่  “(อย ํ สมปฺตติฺ) อ.สมบตัน้ีิ  (มยา) อนั
เรา  ลทธฺา ไดแ้ลว้  เกน  กมเฺมน เพราะกรรมอะไร”  อิติ ดงัน้ี  �ตวฺา รูแ้ลว้  อิติ 
วา่  “(อย ํ สมปฺตติฺ) อ.สมบตัน้ีิ  (มยา) อนัเรา  (ลทธฺา) ไดแ้ลว้  มโนปสาเทน เพราะ
ความเลือ่มใสแหง่จติ  สตถฺริ ในพระศาสดา”  อิติ ดงัน้ี  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ 
วา่  “อย ํ  พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์น้ี  (เวชชฺ)ํ  อกาเรตวฺา ไมย่งัหมอใหก้ระทำาแลว้   
เภสชชฺ ํ ซึง่ยา  อผาสกุกาเล ในกาลไมผ่าสกุ  มม แหง่เรา  คนฺตวฺา ไปแลว้   
อาฬาหนํ สูป่่าชา้  โรทติ ยอ่มรอ้งไห ้  อิทานิ ในกาลน้ี,  (มยา)  วิปปฺการปปฺตตฺ ํ 
เอต ํ  (พรฺาหมฺณํ)  กาตุ ํ อ.อนั- อนัเรา กระทำา ซึง่พราหมณ์นัน่ ใหเ้ป็นผูถ้งึแลว้ซึง่
ประการอนัแปลก  วฏฺฏติ ยอ่มควร”  อิติ ดงัน้ี  อาคนฺตวฺา มาแลว้  มฏฺ�กณฺุฑลิ-
วณฺเณน ดว้ยเพศแหง่มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี พาหา  ปคคฺยหฺ  โรทนฺโต  อฏฺ�าสิ 
ไดย้นืประคอง ซึง่แขน ท. รอ้งไหอ้ยูแ่ลว้  อวิทเูร ในทีไ่มไ่กล  อาฬาหนสสฺ แหง่
ป่าชา้ ฯ

 แมเ้ทพบุตรกแ็ลดสูมบตัขิองตวัเอง ใครค่รวญอยูว่า่ “สมบตัน้ีิ เราไดม้าเพราะกรรม
อะไร?” รูว้า่ “ไดม้าเพราะความเลือ่มใสแหง่ใจในพระศาสดา” จงึคดิวา่ “พราหมณ์
น้ี ไมใ่หห้มอทำายาในเวลาทีเ่ราไมส่บาย บดัน้ีไปยงัป่าชา้ แลว้รอ้งไห ้ การทีเ่ราทำาให้
พราหมณ์นัน้ถงึประการอนัแปลก จงึจะควร” มาดว้ยเพศมฏัฐกุณฑลมีาณพ ไดย้นื
ประคองแขนทัง้สองรอ้งไหอ้ยูใ่นทีไ่มไ่กลป่าชา้ 
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 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เทวปตฺุโตๆ สทุธกตัตาใน อฏฺ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน สมฺปตฺตึๆ  อวตุตกมัมะใน โอโลเกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อุปธาเรนฺโต  “อยำ วเิสสนะของ สมฺปตฺติๆ  วตุตกมัมะใน ลทฺธาๆ กติบทกมัม-
วาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน ลทฺธา  เกน วเิสสนะของ กมฺเมนๆ เหตุใน ลทฺธา”   
อติศิพัท ์ อาการะใน อุปธาเรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ เทวปตฺุโต  “อยำ วเิสสนะ 
ของ สมฺปตฺติๆ  วตุตกมัมะใน ลทฺธาๆ กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตา
ใน ลทฺธา  สตฺถร ิ วสิยาธาระใน มโนปสาเทนๆ เหตุใน ลทฺธา”  อติศิพัท ์ อาการะ 
ใน �ตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “อยำ วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ  
สทุธกตัตาใน โรทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เวชฺชำ การติกมัมะใน อกาเรตฺวา  มม  
สามสีมัพนัธะใน อผาสกุกาเลๆ กาลสตัตมใีน อกาเรตฺวา  เภสชฺชำ อวตุตกมัมะ
ใน อกาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  อทิานิ กาลสตัตมใีน โรทต ิ  อาฬาหนำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โรทต,ิ  กาตุำ ตุมตัถสมัปทานใน  
วฏฺฏติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน กาตุำ  วปิปฺการปปฺตฺตำ วกิต-ิ
กมัมะใน กาตุำ  เอตำ วเิสสนะของ พฺราหฺมณำๆ อวตุตกมัมะใน กาตุำ”  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาคนฺตฺวา  มฏฺ�กุณฺฑลวิณฺเณน กรณะใน  
อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปคฺคยฺห  อาฬาหนสฺส สามสีมัพนัธะใน อวทิเูรๆ  
วสิยาธาระใน ปคฺคยฺย  พาหา อวตุตกมัมะใน ปคฺคยฺหๆ สมานกาลกริยิาใน โรทนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ เทวปตฺุโต ฯ
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๒๙. พฺราหฺมโณ  ตำ  ทสฺิวา  “อหำ  ตาว  ปตฺุตโสเกน  โรทาม,ิ  เอส  กมิตฺถำ  โรทต;ิ  ปจฺุฉสฺิสาม ิ  
นนฺต ิ ปจฺุฉนฺโต  อมิำ  คาถมาห 

    “อลงฺกโต  มฏฺ�กณฺุฑลี
    มาลาภารี  หริจนฺทนุสสฺโท,
    พาหา  ปคคฺยหฺ  กนฺทสิ
    วนมชเฺฌ  กึ  ทกฺุขิโต  ตวุนฺต ิฯ

 พฺราหฺมโณ  ตำ  (เทวปตฺุตำ)  ทสฺิวา  “อหำ  ตาว  ปตฺุตโสเกน  โรทาม,ิ  เอโส  (มาณโว)  กมิตฺถำ  โรทต;ิ   
(อหำ)  ปจฺุฉสฺิสาม ิ นำ  (มาณวำ)  อติ ิ (จนฺิเตตฺวา)  ปุจฺฉนฺโต  อมิำ  คาถำ  อาห 

    “(ตวฺ)ํ  อลงฺกโต  มฏฺ�กณฺุฑลี
    มาลาภารี  หริจนฺทนุสสฺโท,
    พาหา  ปคคฺยหฺ  กนฺทสิ
    วนมชเฺฌ,  กึ  ทกฺุขิโต  (อสิ)  ตวุนฺต ิฯ

 พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  ทิสวฺา เหน็แลว้  ต ํ (เทวปตุตฺ)ํ ซึง่เทพบุตรนัน้  (จินฺเตตวฺา)  
คดิแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.เรา  โรทามิ รอ้งไหอ้ยู ่ ปตุตฺโสเกน เพราะความเศรา้โศก
เพราะบุตร  ตาว ก่อน,  เอโส  (มาณโว) อ.มาณพนัน่  โรทติ รอ้งไหอ้ยู ่  กิมตถฺ ํ 
เพือ่ประโยชน์อะไร,  (อห)ํ อ.เรา  ปจุฉิฺสสฺามิ จกัถาม  นํ  (มาณว)ํ ซึง่มาณพนัน้”   
อิติ ดงัน้ี  ปจุฉฺนฺโต เมือ่ถาม  อาห กลา่วแลว้  อิม ํ คาถ ํซึง่คาถาน้ี  อิติ วา่

“(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อลงฺกโต ผูอ้นับุคคลประดบัแลว้  มฏฺ�กณฺุฑลี  
ผูม้ตุีม้หอูนัเกลีย้ง  มาลาภารี ผูม้ภีาระคอืระเบยีบ  หริ- 
จนฺทนุสสฺโท ผูม้กีายหนาขึน้ดว้ยจนัทน์เหลอืง  ปคคฺยหฺ 
ประคองแลว้  พาหา ซึง่แขน ท.  กนฺทสิ ครำ่าครวญอยู ่ 
วนมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่ป่า,  ตวุ ํ อ.ทา่น  ทกฺุขิโต เป็น
ผูถ้งึแลว้ซึง่ความทกุข ์  (อสิ) ยอ่มเป็น  กึ เพราะเหตุอะไร?”   
อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พราหมณ์เหน็เทพบุตรนัน้แลว้ คดิวา่ “เรารอ้งไหเ้พราะความเศรา้โศกเพราะบุตรก่อน 
มาณพน้ีรอ้งไหเ้พือ่อะไร เราจะถามเขา” เมือ่จะถาม จงึกลา่วคาถาน้ีวา่

“ทา่นประดบัแลว้ มตุีม้หเูกลีย้ง มภีาระคอืระเบยีบ มรีา่งกาย
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อนัหนาขึน้ดว้ยจนัทน์เหลอืง ประคองแขนครำ่าครวญอยูใ่น
ทา่มกลางปา่ ทา่นเป็นผูถ้งึความทกุข ์เพราะเหตุอะไร?”

 พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ เทวปุตฺตำๆ  
อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “อหำ สทุธกตัตาใน โรทามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตาวศพัท ์ กริยิาวเิสสนะใน โรทาม ิ  ปตฺุตโสเกน เหตุใน  
โรทาม,ิ  เอโส วเิสสนะของ มาณโวๆ สทุธกตัตาใน โรทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
กมิตฺถำ สมัปทานใน โรทต,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ  
วเิสสนะของ มาณวำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ พฺราหฺมโณ  อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  
อวตุตกมัมะใน อาห 

“ตฺวำ สทุธกตัตาใน กนฺทสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อลงฺกโต  
กด็ ี  มฏฺ�กุณฺฑล ี กด็ ี  มาลาภาร ี กด็ ี  หรจินฺทนุสฺสโท กด็ ี 
วเิสสนะของ ตฺวำ  พาหา อวตุตกมัมะใน ปคฺคยฺหๆ สมาน-
กาลกริยิาใน กนฺทส ิ วนมชฺเฌ วสิยาธาระใน กนฺทส,ิ  ตุวำ สทุธ-
กตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึเหตุใน อส ิ ทกฺุขโิต 
วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อมิำ  คาถำ ฯ 
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๓๐. โส  อาห 
    “โสวณฺณมโย  ปภสสฺโร
    อปุปฺนฺโน  รถป�ฺชโร  มม,
    ตสสฺ  จกฺกยคุ ํ น  วินฺทามิ
    เตน  ทกฺุเขน  ชหิสสฺามิ  ชีวิตนฺต ิฯ

 โส  (เทวปตฺุโต)  อาห 
    “โสวณฺณมโย  ปภสสฺโร
    อปุปฺนฺโน  รถป�ฺชโร  มม,
    (อห)ํ  ตสสฺ  (รถป�ชฺรสสฺ)  จกฺกยคุ ํ น  วินฺทามิ,
    (อห)ํ  เตน  ทกฺุเขน  ชหิสสฺามิ  ชีวิตนฺต ิฯ

 โส  (เทวปตุโฺต) อ.เทพบุตรนัน้  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่
“รถป�ชฺโร อ.เรอืนแหง่รถ  โสวณฺณมโย อนัสำาเรจ็แลว้ดว้ย
ทอง  ปภสสฺโร อนัเป็นแดนสรา้นออกแหง่รศัม ี  อปุปฺนฺโน 
เกดิขึน้แลว้  มม แก่ขา้พเจา้,  (อห)ํ อ.ขา้พเจา้  น  วินฺทามิ 
ยอ่มไมป่ระสบ  จกฺกยคุ ํซึง่คูแ่หง่ลอ้  ตสสฺ  (รถป�ชฺรสสฺ) 
แหง่เรอืนแหง่รถนัน้,  (อห)ํ อ.ขา้พเจา้  ชหิสสฺามิ จกัละ  ชีวิต ํ 
ซึง่ชวีติ  เตน  ทกฺุเขน เพราะความทกุขน์ัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

   เทพบุตรนัน้กลา่ววา่ 
“เรอืนรถทีส่ำาเรจ็ดว้ยทองคำา มแีสงรศัมซ่ีานออก เกดิขึน้แก่
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไมไ่ดคู้ล่อ้ของเรอืนรถนัน้ ขา้พเจา้จะสละชวีติ
เพราะความทกุขน์ัน้”

 โส วเิสสนะของ เทวปตฺุโตๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
“โสวณฺณมโย กด็ ี  ปภสฺสโร กด็ ี วเิสสนะของ รถป�ฺชโรๆ  
สทุธกตัตาใน อุปปฺนฺโนๆ กติบทกตัตุวาจก  มม สมัปทานใน 
อุปปฺนฺโน,  อหำ สทุธกตัตาใน วนฺิทามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตสฺส วเิสสนะของ รถป�ฺชรสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน จกฺกยคุำๆ  
อวตุตกมัมะใน วนฺิทาม,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ชหสฺิสามิๆ  อาขยาต
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บทกตัตุวาจก  เตน วเิสสนะของ ทกฺุเขนๆ เหตุใน ชหสฺิสาม ิ  
ชวีติำ อวตุตกมัมะใน ชหสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
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๓๑. อถ  นำ  พฺราหฺมโณ  อาห
    “โสวณฺณมย ํ มณิมย ํ 
    โลหมย ํ อถ  รปิูยมยํ
    อาจิกฺข  เม  ภททฺมาณว,
    จกฺกยคุ ํ ปฏิลาภยามิ  เตต ิฯ

 อถ  นำ  (เทวปตฺุตำ)  พฺราหฺมโณ  อาห
    “โสวณฺณมย ํ (วา)  มณิมย ํ (วา) 
    โลหมย ํ อถ  รปิูยมย ํ (วา)  (จกฺกยคุ)ํ
    (ตวฺ)ํ  อาจิกฺข  เม  ภททฺมาณว,
    (อห)ํ  จกฺกยคุ ํ ปฏิลาภยามิ  เตต ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  อาห กลา่วแลว้  นํ  (เทวปตุตฺ)ํ กะเทพบุตรนัน้  
อิติ วา่

“ภททฺมาณว ดกู่อนมาณพผูเ้จรญิ  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  อาจิกฺข ขอจง
บอก  จกฺกยคุ ํซึง่คูแ่หง่ลอ้  โสวณฺณมย ํ (วา) อนัสำาเรจ็แลว้
ดว้ยทองหรอื  มณิมย ํ (วา) หรอืวา่อนัสำาเรจ็แลว้ดว้ยแกว้มณ ี 
โลหมย ํ อถ อนัสำาเรจ็แลว้ดว้ยโลหะหรอื  รปิูยมย ํ (วา) หรอื
วา่อนัสำาเรจ็แลว้ดว้ยรปิูยะ  เม แก่เรา,  (อห)ํ อ.เรา  เต ยงั
เธอ  ปฏิลาภยามิ จะใหไ้ดเ้ฉพาะ  จกฺกยคุ ํซึง่คูแ่หง่ลอ้”  อิติ  
ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พราหมณ์กลา่วกบัเทพบุตรนัน้วา่
“มาณพผูเ้จรญิ เธอจงบอกคูล่อ้ทีท่ำาดว้ยทองคำา ทำาดว้ยแกว้
มณ ีทำาดว้ยโลหะ หรอืทำาดว้ยรปิูยะแก่เราเถดิ เราจะทำาใหเ้ธอ
ไดคู้ล่อ้”

 อถ กาลสตัตม ี  พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะ
ของ เทวปตฺุตำๆ  อกถติกมัมะใน อาห

“ภทฺทมาณว อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อาจกฺิขๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  โสวณฺณมยำ กด็ ี มณมิยำ กด็ ี โลหมยำ กด็ ี รปิูยมยำ  
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กด็ ี วเิสสนะของ จกฺกยคุำๆ  อวตุตกมัมะใน อาจกฺิข  วา สาม
ศพัท ์และอถศพัท ์ปทวกิปัปตัถะเขา้กบั โสวณฺณมยำ  มณมิยำ  
โลหมยำ และ รปิูยมยำ  เม สมัปทานใน อาจกฺิข,  อหำ เหตุกตัตา 
ใน ปฏลิาภยามิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  จกฺกยคุำ อวตุต- 
กมัมะใน ปฏลิาภยาม ิ  เต ฉฏัฐกีารติกมัมะใน ปฏลิาภยาม”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 
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๓๒. ตำ  สตฺุวา  มาณโว  “อยำ  ปตฺุตสฺส  เภสชฺชำ  อกตฺวา  ปุตฺตปฏริปูกำ  มำ  ทสฺิวา  โรทนฺโต   
‘สวุณฺณาทมิยำ  รถจกฺกำ  กโรมตี ิ  วทต;ิ  โหตุ,  นิคฺคณฺหสฺิสาม ิ  นนฺต ิ  จนฺิเตตฺวา  
“กวีมหนฺตำ  เม  จกฺกยคุำ  กรสฺิสสตี ิ วตฺวา  “ยาวมหนฺตำ  อากงฺขสตี ิ วตฺุเต,  

   “จนฺทสริุเยหิ  เม  อตโฺถ,   เต  เม  เทหีติ  ยาจิโต
    โส  มาณโว  ตสสฺ  ปาวทิ
    “จนฺทสริุยา  อภุยตถฺ  ภาตโร,
    โสวณฺณมโย  รโถ  มม
    เตน  จกฺกยเุคน  โสภตีต ิฯ

 ตำ  (วจนำ)  สตฺุวา  มาณโว  “อยำ  (พฺราหฺมโณ)  ปตฺุตสฺส  เภสชฺชำ  อกตฺวา  ปตฺุตปฏริปูกำ  มำ  ทสฺิวา   
โรทนฺโต  ‘(อหำ)  สวุณฺณาทมิยำ  รถจกฺกำ  กโรมตี ิ วทต;ิ  (เอตำ  การณำ)  โหตุ,   (อหำ)  นิคฺคณฺหสฺิสาม ิ  
นำ  (พฺราหฺมณำ)  อติ ิ จนฺิเตตฺวา “(ตฺวำ)  กวีมหนฺตำ  เม  จกฺกยคุำ  กรสฺิสสตี ิ วตฺวา  “(ตฺวำ)  ยาวมหนฺตำ  
(จกฺกยคุำ)  อากงฺขสตี ิ (วจเน  เตน  พฺราหฺมเณน)  วตฺุเต,  

   “จนฺทสริุเยหิ  เม  อตโฺถ  (อตถิฺ),  (ตวฺ)ํ  เม  ยาจิโต  เต  (จนฺทสริุเย)  เทหิ”  อิติ  
(อาห)

    โส  มาณโว  ตสสฺ  (พรฺาหมฺณสสฺ)  ปาวทิ
    “จนฺทสริุยา  อภุยตถฺ  (วีถีส)ุ  ภาตโร  (โหนฺติ),
    โสวณฺณมโย  รโถ  มม
    เตน  จกฺกยเุคน  โสภตีต ิฯ

 มาณโว อ.มาณพ  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ  (วจนํ) ซึง่คำานัน้  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ  
วา่  “อย ํ (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์น้ี  อกตวฺา ไมก่ระทำาแลว้  เภสชชฺ ํซึง่ยา  ปตุตฺสสฺ 
แก่บุตร  ทิสวฺา เหน็แลว้  ม ํซึง่เรา  ปตุตฺปฏิรปูก ํผูเ้ปรยีบดว้ยบุตร  โรทนฺโต รอ้งไห้
อยู ่ วทติ ยอ่มกลา่ว  อิติ วา่  ‘(อห)ํ อ.เรา  กโรมิ จะกระทำา  รถจกฺก ํซึง่ลอ้แหง่รถ  
สวุณฺณาทิมย ํอนัสำาเรจ็แลว้ดว้ยรตันะมทีองเป็นตน้’  อิติ ดงัน้ี,  (เอต ํ การณํ) อ.เหตุ
นัน่  โหต ุจงยกไว,้  (อห)ํ อ.เรา  นิคคฺณฺหิสสฺามิ จกัขม่  นํ  (พรฺาหมฺณํ) ซึง่พราหมณ์
นัน้”  อิติ ดงัน้ี  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  กริสสฺสิ จกักระทำา  จกฺกยคุ ํ
ซึง่คูแ่หง่ลอ้  กีวมหนฺต ํอนัใหญ่เพยีงไร  เม แก่ขา้พเจา้”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่
คำา  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.เธอ  อากงฺขสิ ยอ่มหวงั  (จกฺกยคุ)ํ ซึง่คูแ่หง่ลอ้  ยาวมหนฺต ํ
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อนัใหญ่เพยีงใด”  อิติ ดงัน้ี  (เตน  พรฺาหมฺเณน) อนัพราหมณ์นัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  
อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่

“อตโฺถ อ.ความตอ้งการ  จนฺทสริุเยหิ ดว้ยพระจนัทรแ์ละ
พระอาทติย ์ (อตถิฺ) มอียู ่ เม แก่ขา้พเจา้,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  เม  
ยาจิโต ผูอ้นัขา้พเจา้ขอแลว้  เทหิ ขอจงให ้ เต  (จนฺทสริุเย) 
ซึง่พระจนัทรแ์ละพระอาทติย ์ท. เหลา่นัน้”  อิติ ดงัน้ี,
โส  มาณโว อ.มาณพนัน้  ปาวทิ ไดก้ลา่วยำา้แลว้  ตสสฺ  
(พรฺาหมฺณสสฺ) แก่พราหมณ์นัน้  อิติ วา่  “จนฺทสริุยา 
อ.พระจนัทรแ์ละพระอาทติย ์ ภาตโร เป็นพีน้่องกนั  อภุยตถฺ  
(วีถีส)ุ ในวถิ ีท. ทัง้สอง  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  รโถ อ.รถ  มม 
ของขา้พเจา้  โสวณฺณมโย อนัสำาเรจ็แลว้ดว้ยทอง  โสภติ จะ
งดงาม  เตน  จกฺกยเุคน ดว้ยคูแ่หง่ลอ้นัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 มาณพฟังคำานัน้แลว้ คดิวา่ “พราหมณ์น้ีไมท่ำายาใหแ้ก่บุตร เหน็เราทีค่ลา้ยกบับุตร 
รอ้งไหก้ลา่ววา่ ‘เราจะทำาลอ้รถทีท่ำาดว้ยทองคำาเป็นตน้ให’้; เหตุนัน่จงยกไว,้ เราจะ
ขม่เขา” จงึกลา่ววา่ “ทา่นจะทำาคูล่อ้ใหญ่ขนาดไหนใหก้บัเรา” เมือ่พราหมณ์พดูวา่ 
“ตอ้งการใหญ่ขนาดไหนละ่”

จงึกลา่ววา่ “ขา้พเจา้ตอ้งการพระจนัทรแ์ละพระอาทติย ์ ทา่น  
ผูท้ีข่า้พเจา้ขอแลว้ จงใหพ้ระจนัทรแ์ละพระอาทติยเ์ถดิ”
มาณพนั ัน้ ไดก้ลา่วยำา้แก่พราหมณ์นัน้อกีวา่ “พระจนัทรแ์ละ
พระอาทติยเ์ป็นพีน้่องกนัในวถิทีัง้สอง, รถของขา้พเจา้ทีท่ำา
ดว้ยทองคำา จะงดงามดว้ยคูล่อ้นัน้”

 มาณโว สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “อยำ วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตา
ใน วทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺุตสฺส สมัปทานใน อกตฺวา  เภสชฺชำ อวตุตกมัมะ
ใน อกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ทสฺิวา  ปตฺุตปฏริปูกำ วเิสสนะของ มำๆ  อวตุตกมัมะใน 
ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โรทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ พฺราหฺมโณ  ‘อหำ สทุธกตัตา 
ใน กโรมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สวุณฺณาทมิยำ วเิสสนะของ รถจกฺกำๆ  อวตุตกมัมะ
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ใน กโรม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วทต,ิ  เอตำ วเิสสนะของ การณำๆ สทุธกตัตาใน โหตุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  อหำ สทุธกตัตาใน นิคฺคณฺหสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
นำ วเิสสนะของ พฺราหฺมณำๆ อวตุตกมัมะใน นิคฺคณฺหสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน กรสฺิสสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  กวีมหนฺตำ วเิสสนะของ จกฺกยคุำ  เม สมัปทานใน กรสฺิสส ิ จกฺกยคุำ อวตุตกมัมะ 
ใน กรสฺิสส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน  
อากงฺขสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยาวมหนฺตำ วเิสสนะของ จกฺกยคุำๆ  อวุตตกมัมะใน 
อากงฺขส”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  เตน วเิสสนะ
ของ พฺราหฺมเณนๆ อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  

“อตฺโถ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  จนฺท- 
สรุเิยห ิ ตตยิาวเิสสนะใน อตฺโถ  เม สมัปทานใน อตฺถ,ิ  ตฺวำ  
สทุธกตัตาใน เทหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม อนภหิติกตัตา 
ใน ยาจโิตๆ วเิสสนะของ ตฺวำ  เต วเิสสนะของ จนฺทสรุเิยๆ  
อวตุตกมัมะใน เทห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห,
โส วเิสสนะของ มาณโวๆ สทุธกตัตาใน ปาวทิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ สมัปทานใน  
ปาวท ิ “จนฺทสรุยิา สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อุภยตฺถ วเิสสนะของ วถีสีุๆ  วสิยาธาระใน ภาตโรๆ วกิตกิตัตา 
ใน โหนฺต,ิ  โสวณฺณมโย วเิสสนะของ รโถๆ สทุธกตัตาใน  
โสภติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน รโถ  เตน 
วเิสสนะของ จกฺกยเุคนๆ กรณะใน โสภต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน ปาวท ิฯ
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๓๓. อถ  นำ  พฺราหฺมโณ  อาห
    “พาโล  โข  ตวฺมสิ  มาณว,
    โย  ตวฺ ํ ปตถฺยเส  อปตถิฺย,ํ
    ม�ฺ�ามิ  ตวุ ํ มริสสฺสิ,
    น  หิ  ตวฺ ํ ลจฉฺสิ  จนฺทสริุเยต ิฯ

 อถ  นำ  (มาณวำ)  พฺราหฺมโณ  อาห
    “พาโล  โข  ตวฺ ํ อสิ  มาณว,
    โย  ตวฺ ํ ปตถฺยเส  (ปคุคฺเลน)  อปตถิฺย ํ (วตถฺุ)ํ,
    (อห)ํ  ม�ฺ�ามิ  ‘ตวุ ํ มริสสฺสิ’  (อิติ),
    น  หิ  (โส)  ตวฺ ํ ลจฉฺสิ  จนฺทสริุเยต ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  อาห กลา่วแลว้  นํ  (มาณว)ํ กะมาณพนัน้   
อิติ วา่ 

“มาณว ดกู่อนมาณพ  ตวฺ ํอ.เธอ  พาโล  โข เป็นคนพาลแล  
อสิ ยอ่มเป็น,  โย  ตวฺ ํ อ.เธอใด  ปตถฺยเส ยอ่มปรารถนา  
(วตถฺุ)ํ ซึง่วตัถุ  (ปคุคฺเลน)  อปตถิฺย ํ อนั- อนับุคคล ไมพ่งึ
ปรารถนา,  (อห)ํ อ.เรา  ม�ฺ�ามิ ยอ่มสำาคญั  อิติ วา่  ‘ตวุ ํ
อ.เธอ  มริสสฺสิ จกัตาย’  (อิติ) ดงัน้ี,  หิ เพราะวา่  (โส)  ตวฺ ํ
อ.เธอนัน้  น  ลจฉฺสิ จกัไมไ่ด ้ จนฺทสริุเย ซึง่พระจนัทรแ์ละ
พระอาทติย ์ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พราหมณ์นัน้กลา่วกบัมาณพนัน้วา่
“มาณพ เธอเป็นคนพาลแล เธอใดยอ่มปรารถนาสิง่ทีบุ่คคล
ไมป่รารถนา เราเขา้ใจวา่ ‘เธอจะตาย’, เพราะวา่ เธอจะไมไ่ด้
พระจนัทรแ์ละพระอาทติย”์

 อถ กาลสตัตม ี  พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะ
ของ มาณวำๆ  อกถติกมัมะใน อาห

“มาณว อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  พาโล วกิตกิตัตาใน อส ิ  โขศพัท ์ วจนาลงัการะ,  
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โย วเิสสนะของ ตฺวำๆ  สทุธกตัตาใน ปตฺถยเสๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน อปตฺถยิำๆ  วเิสสนะของ  
วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน ปตฺถยเส,  อหำ สทุธกตัตาใน ม�ฺ�ามิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘ตุวำ สทุธกตัตาใน มรสฺิสสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก’  อติศิพัท ์อาการะใน ม�ฺ�าม,ิ  หศิพัท ์เหตุโชตกะ   
โส วเิสสนะของ ตฺวำๆ  สทุธกตัตาใน ลจฺฉสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ลจฺฉส ิ จนฺทสรุเิย อวตุตกมัมะ
ใน ลจฺฉส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๔. อถ  นำ  มาณโว  “ก ึ  ปน  ป�ฺ�ายมานสฺสตฺถาย  โรทนฺโต  พาโล  โหต,ิ  อุทาห ุ  

อป�ฺ�ายมานสฺสาต ิ วตฺวา
    “คมนาคมนำปิ  ทสฺิสต,ิ 
    วณฺณธาตุ  อุภยตฺถ  วถียิา,
    เปโต  กาลกโต  น  ทสฺิสต ิ
    โก  นีธ  กนฺทตำ  พาลฺยตโรต ิฯ

 อถ  นำ  (พฺราหฺมณำ)  มาณโว  “(ปคฺุคโล)  ก ึ ปน  ป�ฺ�ายมานสฺส  (วตฺถุโน)  อตฺถาย  โรทนฺโต  
พาโล  โหต,ิ  อุทาห ุ (ปคฺุคโล)  อป�ฺ�ายมานสฺส  (วตฺถุโน  อตฺถาย  โรทนฺโต  พาโล  โหต)ิ  อติ ิ 
วตฺวา

    “(จนฺทสรุยิานำ)  คมนาคมนำปิ  ทสฺิสต,ิ 
    (จนฺทสรุยิานำ)  วณฺณธาตุ  อุภยตฺถ  วถียิา  (ทสฺิสต)ิ,
    (ปคฺุคโล)  เปโต  กาลกโต  น  ทสฺิสต,ิ 
    โก  นุ  อธิ  (�าเน)  กนฺทตำ  (อมฺหากำ)  พาลฺยตโร  (โหต)ิ  อติ ิ (อาห)ฯ

 อถ ครัง้นัน้  มาณโว อ.มาณพ  วตวฺา กลา่วแลว้  นํ  (พรฺาหมฺณํ) กะพราหมณ์นัน้   
อิติ วา่  “ปน ก ็  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  โรทนฺโต รอ้งไหอ้ยู ่  อตถฺาย เพือ่ประโยชน์  
(วตถฺโุน) แก่วตัถุ  ป�ฺ�ายมานสสฺ อนัปรากฏอยู ่  พาโล เป็นคนพาล  โหติ ยอ่ม
เป็น  กึ หรอื,  อทุาห ุหรอืวา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  (โรทนฺโต) รอ้งไหอ้ยู ่ (อตถฺาย) 
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เพือ่ประโยชน์  (วตถฺโุน) แก่วตัถุ  อป�ฺ�ายมานสสฺ อนัไมป่รากฏอยู ่ (พาโล) เป็น
คนพาล  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่

“คมนาคมนํปิ แม ้อ.การไปและการมา  (จนฺทสริุยานํ) ของ
พระจนัทรแ์ละพระอาทติย ์ท.  ทิสสฺติ ยอ่มปรากฏ,  วณฺณ-
ธาต ุ อ.ธาตุคอืรศัม ี  (จนฺทสริุยานํ) ของพระจนัทรแ์ละ
พระอาทติย ์ท.  ทิสสฺติ ยอ่มปรากฏ  วีถิยา ในวถิ ี อภุยตถฺ 
ทัง้สอง,  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  เปโต ผูล้ะไปแลว้  กาลกโต ผู้
มกีาละอนักระทำาแลว้  น  ทิสสฺติ ยอ่มไมป่รากฏ,  โก  นุ  อิธ   
(�าเน)  กนฺทต ํ  (อมหฺาก)ํ อ.- แหง่เรา ท. ผูค้รำ่าครวญอยู ่ 
ในทีน้ี่หนา -ใครหนอ  พาลฺยตโร เป็นความเป็นแหง่คนพาล
กวา่  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ มาณพกลา่วกบัพราหมณ์นัน้วา่ “กบุ็คคลผูร้อ้งไหเ้พือ่ตอ้งการสิง่ทีป่รากฏอยู ่
เป็นคนโง ่หรอืผูร้อ้งไหเ้พือ่ตอ้งการสิง่ทีไ่มป่รากฏอยู ่เป็นคนโง”่ จงึกลา่ววา่

“แมก้ารไปและการมาของพระจนัทรแ์ละพระอาทติยย์งัปรากฏ
อยู ่ ธาตุคอืรศัมขีองพระจนัทรแ์ละพระอาทติยย์งัปรากฏในวถิ ี 
ทัง้สอง, บุคคลผูล้ะไปแลว้ เสยีชวีติไปแลว้ ยอ่มไมป่รากฏ 
ระหวา่งเราทัง้สองผูค้รำ่าครวญอยูใ่นทีน้ี่ ใครกนัแน่ เป็นคนโง่
กวา่กนั”

 อถ กาลสตัตม ี มาณโว สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
พฺราหฺมณำๆ อกถติกมัมะใน วตฺวา  “ปนศพัท ์วากยารมัภโชตกะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตา 
ใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ  ป�ฺ�ายมานสฺส วเิสสนะของ 
วตฺถุโนๆ สมัปทานใน อตฺถายๆ สมัปทานใน โรทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  
พาโล วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อุทาห ุปจุฉนตัถะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อป�ฺ�ายมานสฺส วเิสสนะของ วตฺถุโนๆ สมัปทานใน อตฺถายๆ สมัปทาน
ใน โรทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  พาโล วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  
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“อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั คมนาคมนำๆ สทุธกตัตาใน  
ทสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  จนฺทสรุยิานำ สามสีมัพนัธะใน  
คมนาคมนำ,  วณฺณธาตุ สทุธกตัตาใน ทสฺิสติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  จนฺทสรุยิานำ สามสีมัพนัธะใน วณฺณธาตุ  อุภยตฺถ 
วเิสสนะของ วถียิาๆ วสิยาธาระใน ทสฺิสต,ิ  ปคฺุคโล สทุธกตัตา 
ใน ทสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เปโต กด็ ี  กาลกโต กด็ ี 
วเิสสนะของ ปคฺุคโล  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ทสฺิสต,ิ  โก นิทธารณยีะ 
และสทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นุศพัท ์
ปจุฉนตัถะ  อธิ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน พาลฺยตโร   
กนฺทตำ วเิสสนะของ อมฺหากำๆ  นิทธารณะใน โก  พาลฺยตโร  
วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๕. ตำ  สตฺุวา  พฺราหฺมโณ  “ยตฺุตำ  เอส  วทตตี ิ สลฺลกฺเขตฺวา
    “สจฺจำ  โข  วเทส ิ มาณว
    อหเมว  กนฺทตำ  พาลฺยตโร
    จนฺทำ  วยิ  ทารโก  รทุำ
    ปตฺุตำ  กาลกตาภปิตฺถยนฺต ิ 
 วตฺวา  ตสฺส  กถาย  นิสฺโสโก  หตฺุวา  มาณวสฺส  ถุต ึ กโรนฺโต  อมิา  คาถา  อภาส ิ
   “อาทตฺิตำ  วต  มำ  สนฺตำ ฆตสตฺิตำ ว  ปาวกำ
   วารนิา  วยิ  โอส�ิฺจำ,   สพฺพำ  นิพฺพาปเย  ทรำ,
   อพฺพหุ ิ วต  เม  สลฺลำ  โสกำ  หทยนิสฺสติำ,
   โย  เม  โสกปเรตสฺส ปตฺุตโสกำ  อปานุท;ิ
   สฺวาหำ  อพฺพฬฺุหสลฺโลสฺม ิ สตีภิโูตสฺม ิ นิพฺพโุต, 
   น  โสจาม,ิ  น  โรทาม ิ ตว  สตฺุวาน  มาณวาต ิฯ

 ตำ  (วจนำ)  สตฺุวา  พฺราหฺมโณ  “ยตฺุตำ  (วจนำ)  เอโส  (มาณโว)  วทตตี ิ สลฺลกฺเขตฺวา
    “(ตฺวำ)  สจฺจำ  โข  (วจนำ)  วเทส ิ มาณว
    อหำ  เอว  กนฺทตำ  (อมฺหากำ)  พาลฺยตโร  (อมฺห)ิ
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    ‘(ตุมฺเห)  จนฺทำ  (เทถา’ต)ิ  วยิ  ทารโก  รทุำ
    ปตฺุตำ  กาลกตำ  อภปิตฺถยำ  (อหำ)  อติ ิ 
 วตฺวา  ตสฺส  (มาณวสฺส)  กถาย  นิสฺโสโก  หตฺุวา  มาณวสฺส  ถุต ึ กโรนฺโต  อมิา  คาถา  อภาส ิ
   “(ตฺวำ  อคฺคนิา)  อาทตฺิตำ  วต  มำ  สนฺตำ  (ปคฺุคเลน)  ฆตสตฺิตำว  ปาวกำ
   วารนิา  (ปคฺุคโล)  วยิ  โอส�ิฺจำ  สพฺพำ  นิพฺพาปเย  ทรำ,
   (โส  ตฺวำ)  อพฺพหุ ิ วต  เม  สลฺลำ  โสกำ  หทยนิสฺสติำ,
   โย  (ตฺวำ)  เม  โสกปเรตสฺส  ปตฺุตโสกำ  อปานุท;ิ
   โส  อหำ  อพฺพฬฺุหสลฺโล  อสฺม,ิ  (อหำ)  สตีภิโูต  อสฺม ิ นิพฺพโุต, 
   (อหำ)  น  โสจาม ิ น  โรทาม ิ ตว  (วจนำ)  สตฺุวาน  มาณวาต ิฯ

 พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ (วจนํ) ซึง่คำานัน้  สลฺลกฺเขตวฺา กำาหนด
แลว้  อิติ วา่  “เอโส  (มาณโว) อ.มาณพนัน้  วทติ ยอ่มกลา่ว  (วจนํ) ซึง่คำา  ยตุตฺ ํ
อนัควรแลว้”  อิติ ดงัน้ี  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่

“มาณว ดกู่อนมาณพ  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  วเทสิ ยอ่มกลา่ว  (วจนํ)  
ซึง่คำา  สจจฺ ํ โข จรงิแล,  อห ํ เอว  กนฺทต ํ (อมหฺาก)ํ อ.- แหง่
เรา ท. ผูค้รำ่าครวญอยู ่-เรานัน่เทยีว  พาลฺยตโร เป็นความเป็น
แหง่คนพาลกวา่  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.เรา  อภิปตถฺย ํ
ปรารถนาอยู ่ ปตุตฺ ํซึง่บุตร  กาลกต ํผูม้กีาละอนักระทำาแลว้  
ทารโก  วิย ราวกะ อ.เดก็  รทุ ํ รอ้งไหอ้ยู ่  อติ ิวา่ ‘(ตมุเฺห) 
อ.ทา่น ท.  (เทถ) ขอจงให ้  จนฺท ํซึง่พระจนัทร’์  อิติ ดงัน้ี”   
อิติ ดงัน้ี

 นิสโฺสโก เป็นผูม้คีวามเศรา้โศกออกแลว้  กถาย ดว้ยวาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  ตสสฺ  
(มาณวสสฺ) ของมาณพนัน้  หตุวฺา เป็นแลว้  กโรนฺโต เมือ่กระทำา  ถตึุ ซึง่การชมเชย  
มาณวสสฺ แก่มาณพ  อภาสิ ไดก้ลา่วแลว้  อิมา  คาถา ซึง่คาถา ท. เหลา่น้ี  อิติ วา่

“(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  โอสิ�จฺ ํ รดลงอยู ่  ม ํ ซึง่ขา้พเจา้  (อคคิฺนา)   
อาทิตตฺ ํ  วต เป็นผูอ้นัไฟตดิทัว่แลว้หนอ  สนฺต ํ มอียู ่  ทร ํ
ยงัความกระวนกระวาย  สพพฺ ํ ทัง้ปวง  นิพพฺาปเย พงึให้
ดบั  (ปคุคฺโล)  วิย ราวกะ อ.บุคคล  (โอสิ�จฺนฺโต) ผูร้ดลงอยู ่  
ปาวก ํ ซึง่ไฟผูช้ำาระ  (ปคุคฺเลน)  ฆตสิตตฺ ํ  เอว อนั- อนั
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บุคคล -รดแลว้ดว้ยเปรยีงเทยีว  วารินา ดว้ยนำ้า,  โย  (ตวฺ)ํ 
อ.ทา่นใด  อปานุทิ ไดบ้รรเทาแลว้  ปตุตฺโสก ํซึง่ความเศรา้
โศกเพราะบุตร  เม ของขา้พเจา้  โสกปเรตสสฺ ผูม้คีวามเศรา้
โศกอนัไปแลว้ในเบือ้งหน้า,  (โส  ตวฺ)ํ อ.ทา่นนัน้  อพพฺหิุ  วต 
ถอนขึน้แลว้หนอ  สลฺล ํซึง่ลกูศร  โสก ํคอื ซึง่ความเศรา้โศก   
หทยนิสสิฺต ํอนัอาศยัแลว้ซึง่หทยั  เม ของขา้พเจา้,  โส  อห ํ
อ.ขา้พเจา้นัน้  อพพฺฬฺุหสลฺโล เป็นผูม้ลีกูศรอนัถอนขึน้แลว้  
อสมิฺ ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.ขา้พเจา้  สีติภโูต เป็นผูเ้ยน็เป็นแลว้  
นิพพฺโุต เป็นผูด้บัแลว้  อสมิฺ ยอ่มเป็น,  มาณว ดกู่อนมาณพ  
(อห)ํ อ.ขา้พเจา้  น  โสจามิ ยอ่มไมเ่ศรา้โศก  น  โรทามิ ยอ่ม
ไมร่อ้งไห ้  สตุวฺาน เพราะฟัง  (วจนํ) ซึง่คำา  ตว ของเธอ”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พราหมณ์ฟังคำานัน้แลว้ กำาหนดวา่ “มาณพนัน่กลา่วคำาทีส่มควร” กลา่ววา่
“มาณพ ทา่นกลา่วคำาจรงิทเีดยีว บรรดาเราทัง้สองผูค้รำ่าครวญ
อยูใ่นทีน้ี่ เรานัน่แหละเป็นความเป็นคนโงก่วา่ เราปรารถนา
บุตรผูเ้สยีชวีติไปแลว้ เหมอืนเดก็รอ้งไหว้า่ ‘ขอทา่นจงให้
พระจนัทร’์

 เป็นผูป้ราศจากความเศรา้โศกเพราะคำาของมาณพนัน้ เมือ่จะทำาการชมเชยมาณพ ได้
กลา่วคาถาเหลา่น้ีวา่

“ทา่นรดขา้พเจา้ผูท้ีไ่ฟตดิทัว่แลว้หนอ เหมอืนบุคคลกำาลงัรด  
ไฟทีบุ่คคลรดแลว้ดว้ยเปรยีง ดว้ยนำ้า ฉะนัน้, ทำาใหค้วาม
กระวนกระวายทัง้หมดดบัลงได,้ ทา่นใดไดบ้รรเทาความเศรา้
โศกเพราะบุตรใหแ้ก่ขา้พเจา้ ผูม้คีวามเศรา้โศกอยูข่า้งหน้า 
ทา่นนัน้ถอนลกูศรคอืความเศรา้โศกทีอ่าศยัหวัใจของขา้พเจา้, 
ขา้พเจา้นัน้เป็นผูม้ลีกูศรอนัถอนขึน้ไดแ้ลว้ เป็นผูเ้ยน็ เป็นผู้
ดบัสนิท มาณพ ขา้พเจา้ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ยอ่มไมร่อ้งไห ้เพราะ
ฟังคำาของทา่น”
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 พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน อภาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ วจนำๆ  
อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สลฺลกฺเขตฺวา  “เอโส วเิสสนะของ มาณโวๆ 
สทุธกตัตาใน วทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยตฺุตำ วเิสสนะของ วจนำๆ อวตุตกมัมะใน 
วทต”ิ อติศิพัท ์อาการะใน สลฺลกฺเขตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา

“มาณว อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน วเทสิๆ  อาขยาตบทกตัตุ- 
วาจก  สจฺจำ วเิสสนะของ วจนำ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  วจนำ  
อวตุตกมัมะใน วเทส,ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั อหำๆ   
นิทธารณยีะและสทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
กนฺทตำ วเิสสนะของ อมฺหากำๆ  นิทธารณะใน อหำ  พาลฺยตโร  
วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน อภปิตฺถยำๆ  อาขยาต- 
บทกตัตุวาจก  ‘ตุมฺเห สทุธกตัตาใน เทถๆ อาขยาตบทกตัตุ- 
วาจก  จนฺทำ อวตุตกมัมะใน เทถ’  อติศิพัท ์อาการะใน รทุำๆ   
วเิสสนะของ ทารโกๆ อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะ
เขา้กบั จนฺทำ  รทุำ  ทารโก,  กาลกตำ วเิสสนะของ ปตฺุตำๆ  อวุตต-
กมัมะใน อภปิตฺถยำ”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวา

 วตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  ตสฺส วเิสสนะของ มาณวสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน  
กถายๆ กรณะใน นิสฺโสโกๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรนฺโต  มาณวสฺส 
สมัปทานใน กโรนฺโต  ถุต ึอวตุตกมัมะใน กโรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ พฺราหฺมโณ   
อมิา วเิสสนะของ คาถาๆ อวตุตกมัมะใน อภาสิ

“ตฺวำ เหตุกตัตาใน นิพฺพาปเยๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก   
อคฺคนิา อนภหิติกตัตาใน อาทตฺิตำๆ  วกิตกิตัตาใน สนฺตำ วตศพัท ์
สงัเวคตัถะ  มำ อวตุตกมัมะใน โอส�ฺิจำ  สนฺตำ วเิสสนะของ มำ   
ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน ฆตสตฺิตำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
ฆตสตฺิตำๆ  วเิสสนะของ ปาวกำๆ  อวตุตกมัมะใน โอส�ฺิจำ  วารนิา 
กรณะใน โอส�ฺิจำๆ  วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ อุปมาลงิคตัถะ  สพฺพำ 
วเิสสนะของ ทรำๆ  การติกมัมะใน นิพฺพาปเย,  โส วเิสสนะของ 
ตฺวำๆ  สทุธกตัตาใน อพฺพหุิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วตศพัท ์
อจัฉรยิตัถะ  เม สามสีมัพนัธะใน โสกำๆ  วเิสสลาภขีอง สลฺลำๆ   



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑304 [๑.ยมก

อวตุตกมัมะใน อพฺพหุ ิ  หทยนิสฺสติำ วเิสสนะของ โสกำ,  โย  
วเิสสนะของ ตฺวำๆ  สทุธกตัตาใน อปานุทิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน ปตฺุตโสกำๆ  อวตุตกมัมะใน  
อปานุท ิ โสกปเรตสฺส วเิสสนะของ เม,  โส วเิสสนะของ อหำๆ  
สทุธกตัตาใน อสฺมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อพฺพฬฺุหสลฺโล 
วกิตกิตัตาใน อสฺม,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน อสฺมิๆ  อาขยาตบท 
กตัตุวาจก  สตีภิโูต กด็ ี  นิพฺพโุต กด็ ี วกิตกิตัตา ในอสฺม,ิ  
มาณว อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน โสจาม ิและโรทาม ิ โสจาม ิ
กด็ ี โรทาม ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  น สองศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน โสจาม ิและโรทาม ิ ตว สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะ 
ใน สตฺุวานๆ เหตุใน โสจามแิละโรทาม”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน  
อมิา  คาถา ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๖. อถ  นำ  “โก  นาม  ตฺวนฺต ิ ปจฺุฉนฺโต  
   “เทวตา  นุสิ  คนฺธพโฺพ    อาท ู สกฺโก  ปริุนฺทโท,
   โก  วา  ตวฺ ํ กสสฺ  วา  ปตุโฺต ?  กถ ํ ชาเนม ุ ต ํ มยนฺต ิฯ

 อถ  นำ  (มาณวำ  พฺราหฺมโณ)  “โก  นาม  (อส)ิ  ตฺวนฺต ิ ปุจฺฉนฺโต  
   “(ตวฺ)ํ  เทวตา  นุ  อสิ  คนฺธพโฺพ  (อทุาห)ุ  อาท ู สกฺโก  ปริุนฺทโท,
   โก  วา  ตวฺ ํ กสสฺ  วา  ปตุโฺต  (อสิ)?  กถ ํ ชาเนม ุ ต ํ มยนฺต ิ  (อาห) ฯ

 อถ ครัง้นัน้  (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์  ปจุฉฺนฺโต เมือ่ถาม  นํ  (มาณว)ํ ซึง่มาณพนัน้  
อิติ วา่  “ตวฺ ํอ.ทา่น  โก  นาม ชือ่เป็นใคร  (อสิ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (อาห) กลา่ว
แลว้  อิติ วา่

“(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  เทวตา  นุ เป็นเทวดาหรอืหนอ  (อทุาห)ุ หรอื
วา่  คนฺธพโฺพ เป็นคนธรรพ ์  อาท ู หรอืวา่  สกฺโก เป็นทา้ว
สกักะ  ปริุนฺทโท ผูใ้หซ้ึง่ทานในกาลก่อน  อสิ ยอ่มเป็น,  ตวฺ ํ
อ.ทา่น  โก  วา เป็นใครหรอื  กสสฺ  วา  ปตุโฺต หรอืวา่เป็นบุตร 
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ของใคร  (อสิ) ยอ่มเป็น,  มย ํอ.เรา ท.  ชาเนม ุพงึรู ้ ต ํซึง่
ทา่น  กถ ํอยา่งไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พราหมณ์เมือ่ถามมาณพนัน้วา่ “ทา่นเป็นใคร?” จงึกลา่ววา่
“ทา่นเป็นเทวดาหรอืคนธรรพ ์หรอืเป็นทา้วสกักะผูเ้คยใหท้าน
ในกาลก่อน ทา่นเป็นใคร หรอืวา่เป็นบุตรของใคร เราทัง้หลาย
จะรูจ้กัทา่นไดอ้ยา่งไร”

 อถ กาลสตัตม ี  พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะ
ของ มาณวำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉนฺโต  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั โกๆ วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน  
ปจฺุฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ พฺราหฺมโณ

“ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทวตา กด็ ี 
คนฺธพฺโพ กด็ ี สกฺโก กด็ ีวกิตกิตัตาใน อส ิ นุศพัท ์กด็ ี อุทาหุ
ศพัท ์กด็ ี  อาทศูพัท ์กด็ ี ปจุฉนตัถะ  ปรุนฺิทโท วเิสสนะของ  
สกฺโก,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โก กด็ ี 
ปตฺุโต กด็ ีวกิตกิตัตาใน อส ิ วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั 
โก และกสฺส  ปตฺุโต  กสฺส สามสีมัพนัธะใน ปตฺุโต,  มยำ สุทธกตัตา 
ใน ชาเนมุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กถำ ปจุฉนตัถะ  ตำ อวตุต-
กมัมะใน ชาเนม”ุ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๗. อถสฺส  มาณโว
    “ย�ฺจ  กนฺทสิ  ย�ฺจ  โรทสิ
    ปตุตฺ ํ อาฬาหเน  สย ํ ฑหิตวฺา;
    สวฺาห ํ กสุล ํ กริตวฺาน  กมมฺํ
    ติทสานํ  สหพยฺต ํ ปตโฺตต ิ 
 อาจกฺิข ิฯ

 อถ  อสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  มาณโว
    “(ตวฺ)ํ  ย ํ (ปตุตฺ)ํ  จ  กนฺทสิ  ย ํ (ปตุตฺ)ํ  จ  โรทสิ
    ปตุตฺ ํ อาฬาหเน  สย ํ ฑหิตวฺา;
    โส  อห ํ กสุล ํ กริตวฺาน  กมมฺํ
    ติทสานํ  (เทวานํ)  สหพยฺต ํ ปตโฺต  (อมหิฺ)  อติ ิ 
 อาจกฺิข ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  มาณโว อ.มาณพ  อาจิกฺขิ บอกแลว้  อสสฺ  (พรฺาหมฺณสสฺ) แก่พราหมณ์
นัน้  อิติ วา่

“(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ฑหิตวฺา เผาแลว้  ปตุตฺ ํซึง่บุตร  อาฬาหเน  
ในป่าชา้  สย ํดว้ยตนเอง  กนฺทสิ ยอ่มครำ่าครวญถงึ  ย ํ (ปตุตฺ ํ) 
ซึง่บุตรใด  จ ดว้ย  โรทสิ ยอ่มรอ้งไหถ้งึ  ย ํ (ปตุตฺ)ํ ซึง่บุตรใด  
จ ดว้ย,  โส  อห ํอ.เรานัน้  กริตวฺาน กระทำาแลว้  กมมฺ ํซึง่
กรรม  กสุล ํอนัเป็นกุศล  ปตโฺต เป็นผูถ้งึแลว้  สหพยฺต ํซึง่
ความเป็นแหง่สหาย  ติทสานํ  (เทวานํ) ของเทวดา ท. ผูอ้ยู่
ในชัน้ดาวดงึส ์ (อมหิฺ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ มาณพบอกแก่พราหมณ์นัน้วา่ 
“ทา่นเผาบุตรในป่าชา้ดว้ยตนเอง ยอ่มครำ่าครวญถงึบุตรใด 
ยอ่มรอ้งไหถ้งึบุตรใด เรานัน้ ทำากรรมทีเ่ป็นกุศล เขา้ถงึความ
เป็นสหายของเทวดาในชัน้ดาวดงึส”์
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 อถ กาลสตัตม ี มาณโว สทุธกตัตาใน อาจกฺิขิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ
ของ พฺราหฺมณสฺสๆ สมัปทานใน อาจกฺิขิ

“ตฺวำ สทุธกตัตาใน กนฺทส ิและ โรทส ิ  กนฺทส ิกด็ ี  โรทส ิกด็ ี 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยำ สองบท วเิสสนะของ ปตฺุตำๆ  สองบท  
อวตุตกมัมะใน กนฺทส ิและโรทส ิ จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะ 
เขา้ ยำ  ปตฺุตำ และ ยำ  ปตฺุตำ  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน ฑหตฺิวา  
อาฬาหเน วสิยาธาระใน ฑหตฺิวา  สยำ กรณะใน ฑหตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน กนฺทส ิ และโรทส,ิ  โส วเิสสนะของ อหำๆ  
สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุสลำ วเิสสนะของ 
กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน กรตฺิวานๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปตฺโต   
ตทิสานำ วเิสสนะของ เทวานำๆ สามสีมัพนัธะใน สหพฺยตำๆ   
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปตฺโตๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาจกฺิข ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๘. พฺราหฺมโณ  อาห  
    “อปปฺ ํ วา  พหุ ํ วา  นาททฺสาม
    ทานํ  ททนฺตสสฺ  สเก  อคาเร,
    อโุปสถกมมฺ ํ วา  ตาทิส,ํ
    เกน  กมเฺมน  คโตสิ  เทวโลกนฺต ิฯ

 พฺราหฺมโณ  อาห  
    “(มย)ํ  อปปฺ ํ วา  พหุ ํ วา  น  ทสาม
    ทานํ  ททนฺตสสฺ  (ตว)  สเก  อคาเร,
    อโุปสถกมมฺ ํ วา  ตาทิส,ํ
    (ตวฺ)ํ  เกน  กมเฺมน  คโต  อสิ  เทวโลกนฺต ิฯ

 พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่
“(มย)ํ อ.เรา ท.  น  ทสาม ยอ่มไมเ่หน็  ทานํ ซึง่ทาน  อปปํฺ  วา 
อนัน้อยหรอื  พหุ ํ วา หรอืวา่อนัมาก  (ตว) ของทา่น  ททนฺตสสฺ 
ผูใ้หอ้ยู ่  อคาเร ในเรอืน  สเก อนัเป็นของตน  วา หรอืวา่   
อโุปสถกมมฺ ํซึง่อุโบสถกรรม  ตาทิส ํอนัเชน่นัน้,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
คโต เป็นผูไ้ปแลว้  เทวโลก ํสูเ่ทวโลก  เกน  กมเฺมน เพราะ
กรรมอะไร  อสิ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พราหมณ์กลา่ววา่
“พวกเราไมเ่หน็ทานน้อยหรอืมากของทา่นผูใ้หใ้นเรอืนของตน 
หรอืวา่อุโบสถเชน่นัน้ ทา่นไปสูเ่ทวโลกเพราะกรรมอะไร?”

 พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
“มยำ สทุธกตัตาใน ทสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปปํฺ กด็ ี 
พหุำ กด็ ี วเิสสนะของ ทานำ  วา สองศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้ 
กบั อปปํฺ และ พหุำ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ทสาม  ทานำ อวตุตกมัมะ
ใน ทสาม  ททนฺตสฺส วเิสสนะของ ตวๆ สามสีมัพนัธะใน ทานำ  
สเก วเิสสนะของ อคาเรๆ วสิยาธาระใน ททนฺตสฺส  ตาทสิำ  
วเิสสนะของ อุโปสถกมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสาม  วาศพัท ์ 
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ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั  อปปํฺ  วา  พหุำ  วา  ทานำ  ททนฺตสฺส  
สเก  อคาเร และ อุโปสถกมฺมำ  ตาทสิำ,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เกน วเิสสนะของ กมฺเมนๆ เหตุใน  
คโตๆ วกิตกิตัตาใน อส ิ  เทวโลกำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คโต”   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ  
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๓๙. มาณโว  อาห
    “อาพาธิโกห ํ ทกฺุขิโต  คิลาโน
    อาตรูรโูปมหิฺ  สเก  นิเวสเน,
    พทุธฺ ํ วิคตรช ํ วิติณฺณกงฺขํ
    อททฺกฺขึ  สคุต ํ อโนมป�ฺ�ํ;
    สวฺาห ํ มทิุตมโน  ปสนฺนจิตโฺต
    อ�ฺชลึ  อกรึ  ตถาคตสสฺ  
    ตาห ํ กสุล ํ กริตวฺาน  กมมฺ ํ 
    ติทสานํ  สหพยฺต ํ ปตโฺตต ิฯ

 มาณโว  อาห
    “อาพาธิโก  อห ํ ทกฺุขิโต  คิลาโน
    อาตรูรโูป  อมหิฺ  สเก  นิเวสเน,
    พทุธฺ ํ วิคตรช ํ วิติณฺณกงฺขํ
    (อห)ํ  อททฺกฺขึ  สคุต ํ อโนมป�ฺ�ํ;
    โส  อห ํ มทิุตมโน  ปสนฺนจิตโฺต
    อ�ฺชลึ  อกรึ  ตถาคตสสฺ, 
    ต ํ อห ํ กสุล ํ กริตวฺาน  กมมฺ ํ 
    ติทสานํ  (เทวานํ)  สหพยฺต ํ ปตโฺต  (อมหิฺ)  ต ิฯ 

 มาณโว อ.มาณพ  อาห กลา่วแลว้  อติ ิวา่
“อห ํอ.ขา้พเจา้  อาพาธิโก เป็นผูม้อีาพาธ  ทกฺุขิโต เป็นผูถ้งึ
แลว้ซึง่ความทกุข ์ คิลาโน เป็นคนไข ้ อาตรูรโูป เป็นผูม้รีปู
อนักระสบักระสา่ย  นิเวสเน ในทีเ่ป็นทีอ่ยู ่  สเก อนัเป็นของ
ตน  อมหิฺ ยอ่มเป็น,  อห ํ อ.ขา้พเจา้  อททฺกฺขึ ไดเ้หน็แลว้  
พทุธฺ ํ ซึง่พระพทุธเจา้  วิคตรช ํ ผูม้กีเิลสเพยีงดงัธลุไีปปราศ
แลว้  วิติณฺณกงฺข ํผูม้คีวามสงสยัอนัขา้มวเิศษแลว้  สคุต ํผู้
เสดจ็ไปดแีลว้  อโนมป�ฺ�ํ ผูม้ปัีญญาอนัไมต่ำ่าทราม,  โส  อห ํ
อ.ขา้พเจา้นัน้  มทิุตมโน ผูม้ใีจอนับนัเทงิแลว้  ปสนฺนจิตโฺต 
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ผูม้จีติอนัเลือ่มใสแลว้  อกรึ ไดก้ระทำาแลว้  อ�ชฺลึ ซึง่อญัชล ี 
ตถาคตสสฺ แก่พระตถาคต,  อห ํอ.ขา้พเจา้  กริตวฺาน ครัน้
กระทำาแลว้  กมมฺ ํซึง่กรรม  กสุล ํอนัเป็นกุศล  ต ํนัน้  ปตโฺต  
เป็นผูถ้งึแลว้  สหพยฺต ํ ซึง่ความเป็นแหง่สหาย  ติทสานํ   
เทวานํ แหง่เทวดา ท. ผูอ้ยูใ่นชัน้ดาวดงึส ์  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 มาณพกลา่ววา่
“ขา้พเจา้เป็นคนป่วย มคีวามทกุข ์ เป็นไข ้ มสีภาพกระสบั-
กระสา่ยในเรอืนของตวัเอง ขา้พเจา้ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ผูป้ราศ
กเิลสเพยีงดงัธลุ ี ผูข้า้มความสงสยัไดแ้ลว้ ผูเ้สดจ็ไปด ี ผูม้ ี
ปัญญาไมต่ำ่าทราม ขา้พเจา้นัน้ มใีจบนัเทงิ มจีติเลือ่มใส ไดท้ำา
อญัชลแีก่พระตถาคต ขา้พเจา้ครัน้ทำากรรมทีเ่ป็นกุศลนัน้แลว้ 
เขา้ถงึความเป็นสหายของเทวดาทัง้หลายชัน้ดาวดงึส”์

 มาณโว สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก
“อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อาพาธโิก  
กด็ ี ทกฺุขโิต กด็ ี คลิาโน กด็ ี อาตรูรโูป กด็ ีวกิตกิตัตาใน อมฺห ิ 
สเก วเิสสนะของ นิเวสเนๆ วสิยาธาระใน อาพาธโิก  ทกฺุขโิต  
คลิาโน  อาตรูรโูป,  อหำ สทุธกตัตาใน อทฺทกฺขึๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  พทฺุธำ อวตุตกมัมะใน อทฺทกฺข ึ วคิตรชำ กด็ ี วติณฺิณ- 
กงฺขำ กด็ ี  สคุตำ กด็ ี  อโนมป�ฺ�ำ กด็ ีวเิสสนะของ พทฺุธำ,  โส  
วเิสสนะของ อหำๆ  สทุธกตัตาใน อกรึๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
มทุติมโน กด็ ี ปสนฺนจตฺิโต กด็ ีวเิสสนะของ อหำ  อ�ฺชล ึอวุตต-
กมัมะใน อกร ึ ตถาคตสฺส สมัปทานใน อกร,ึ  อหำ สทุธกตัตา
ใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ กด็ ี กุสลำ กด็ ีวเิสสนะของ 
กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน กรตฺิวานๆ ลกัขณตัถะ  ตทิสานำ วเิสสนะ
ของ เทวานำๆ สามสีมัพนัธะใน สหพฺยตำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน 
ปตฺโตๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ     
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๔๐. ตสฺม ึ กเถนฺเต  กเถนฺเตเยว,  พฺราหฺมณสฺส  สกลสรรีำ  ปีตยิา  ปรปิรู ิฯ

 ตสฺม ึ (มาณเว)  กเถนฺเต  กเถนฺเตเยว,  พฺราหฺมณสฺส  สกลสรรีำ  ปีตยิา  ปรปิรู ิฯ 

 ตสมึฺ  (มาณเว) ครัน้เมือ่มาณพนัน้  กเถนฺเต กลา่วอยู ่ กเถนฺเต  เอว กลา่วอยูน่ัน่
เทยีว,  สกลสรีร ํอ.สรรีะทัง้สิน้  พรฺาหมฺณสสฺ ของพราหมณ์  ปริปริู เตม็รอบแลว้  
ปีติยา ดว้ยปีต ิฯ

 เมือ่มาณพกลา่วอยู่ๆ  นัน่แหละ สรรีะทัง้สิน้ของพราหมณ์เตม็ไปดว้ยปีติ

 ตสฺม ึ วเิสสนะของ มาณเวๆ ลกัขณะใน กเถนฺเตๆ สองบท ลกัขณะกริยิา  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั กเถนฺเต,  สกลสรรีำ สทุธกตัตาใน ปรปิรูิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
พฺราหฺมณสฺส สามสีมัพนัธะใน สกลสรรีำ  ปีตยิา กรณะใน ปรปิรู ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๑. โส  ตำ  ปีต ึ ปเวเทนฺโต  
    “อจฉฺริย ํ วต  อพภฺตุ,ํ
    อ�ฺชลิกมมฺสสฺ  อยมีทิโส  วิปาโก,
    อหปิํ  มทิุตมโน  ปสนฺนจิตโฺต
    อชเฺชว  พทุธฺ ํ สรณํ  วชามีต ิ 
 อาห ฯ

 โส  (พฺราหฺมโณ  ปคฺุคลำ)  ตำ  ปีต ึ ปเวเทนฺโต  
    “อจฉฺริย ํ วต  อพภฺตุ ํ (วตถฺ)ุ,
    อ�ฺชลิกมมฺสสฺ  อย ํ อีทิโส  (โหติ)  วิปาโก,
    อหปิํ  มทิุตมโน  ปสนฺนจิตโฺต
    อชชฺ  เอว  พทุธฺ ํ สรณํ  วชามีต ิ 
 อาห ฯ

 โส  (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  (ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  ปเวเทนฺโต เมือ่ใหรู้ท้ ัว่  ต ํ ปีตึ 
ซึง่ปีตนิัน้  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่

“(วตถฺ)ุ อ.เรือ่ง  อจฉฺริย ํ วต อนัน่าอศัจรรยห์นอ  อพภฺตุ ํไม่
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เคยมมีาแลว้,  อย ํ  วิปาโก อ.วบิากน้ี  อ�ชฺลิกมมฺสสฺ แหง่
การกระทำาซึง่อญัชล ี  อีทิโส เป็นวบิากเชน่น้ี  (โหติ) ยอ่ม
เป็น,  อหปิํ แม ้ อ.ขา้พเจา้  มทิุตมโน ผูม้ใีจอนับนัเทงิแลว้   
ปสนฺนจิตโฺต ผูม้จีติอนัเลือ่มใสแลว้  วชามิ จะขอถงึ  พทุธฺ ํซึง่
พระพทุธเจา้  สรณํ วา่เป็นทีพ่ึง่  อชชฺ  เอว ในวนัน้ีนัน่เทยีว”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พราหมณ์นัน้เมือ่จะทำาใหบุ้คคลอืน่รูถ้งึความปีตนิัน้ จงึกลา่ววา่
“เรือ่งน่าอศัจรรยห์นอ ไมเ่คยมมีาแลว้ วบิากน้ีแหง่การกระทำา
อญัชล ีเป็นเชน่น้ี แมข้า้พเจา้มใีจบนัเทงิ มใีจเลือ่มใส จะขอถงึ
พระพทุธเจา้วา่เป็นทีพ่ึง่ในวนัน้ีแหละ”

 โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปคฺุคลำ  
การติกมัมะใน ปเวเทนฺโต  ตำ วเิสสนะของ ปีตึๆ  อวตุตกมัมะใน ปเวเทนฺโตๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ พฺราหฺมโณ

“อจฺฉรยิำ กด็ ี อพฺภุตำ กด็ ีวเิสสนะของ วตฺถุๆ ลงิคตัถะ  วตศพัท ์
อจัฉรยิตัถะ,  อยำ วเิสสนะของ วปิาโกๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อ�ฺชลกิมฺมสฺส สามสีมัพนัธะใน วปิาโก  
อทีโิส วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อหำๆ  
สทุธกตัตาใน วชามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มทุติมโน กด็ ี  
ปสนฺนจตฺิโต กด็ ีวเิสสนะของ อหำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
อชฺชๆ กาลสตัตมใีน วชาม ิ พทฺุธำ อวตุตกมัมะใน วชาม ิ สรณำ 
สมัภาวนาใน วชาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๒. อถ  นำ  มาณโว
    “อชเฺชว  พทุธฺ ํ สรณํ  วชาหิ,
    ธมมฺ�ฺจ  สงฺฆ�ฺจ  ปสนฺนจิตโฺต,
    ตเถว  สิกฺขาปทานิ  ป�ฺจ
    อขณฺฑผลฺุลานิ  สมาทิยสสฺ ุฯ
    ปาณาติปาตา  วิรมสสฺ ุ ขิปปํฺ,
    โลเก  อทินฺนํ  ปริวชชฺยสสฺ,ุ
    อมชชฺโป,  โน  จ  มสุา  ภณาหิ,  
    สเกน  ทาเรน  จ  โหหิ  ตฏฺุโ�ต ิ 
 อาห ฯ

 อถ  นำ  (พฺราหฺมณำ)  มาณโว
    “(ตวฺ)ํ  อชชฺ  เอว  พทุธฺ ํ สรณํ  วชาหิ,
    ธมมฺ�ฺจ  สงฺฆ�ฺจ  ปสนฺนจิตโฺต,
    (ตวฺ)ํ  ตถา  เอว  สิกฺขาปทานิ  ป�ฺจ
    อขณฺฑผลฺุลานิ  (กตวฺา)  สมาทิยสสฺ ุฯ
    (ตวฺ)ํ  ปาณาติปาตา  วิรมสสฺ ุ ขิปปํฺ  (จ),
    โลเก  (สามิเกน)  อทินฺนํ  (วตถฺุ)ํ  ปริวชชฺยสสฺ ุ (จ),
    อมชชฺโป  (โหหิ  จ),  โน  จ  มสุา  ภณาหิ,  
    สเกน  ทาเรน  จ  โหหิ  ตฏฺุโ�ต ิ 
 อาห ฯ

 อถ ครัง้นัน้  มาณโว อ.มาณพ  อาห กลา่วแลว้  นํ  (พรฺาหมฺณํ) กะพราหมณ์นัน้   
อิติ วา่

“(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ปสนฺนจิตโฺต ผูม้จีติอนัเลือ่มใสแลว้  วชาหิ จง
ถงึ  พทุธฺ ํ จ ซึง่พระพทุธเจา้ดว้ย  ธมมฺ ํ จ ซึง่พระธรรมดว้ย  
สงฺฆ ํ จ ซึง่พระสงฆด์ว้ย  สรณํ วา่เป็นทีพ่ึง่  อชชฺ  เอว ในวนัน้ี
นัน่เทยีว,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  สมาทิยสสฺ ุจงสมาทาน  สิกฺขาปทานิ  
ซึง่สกิขาบท ท.  ป�จฺ หา้  (กตวฺา) กระทำา  อขณฺฑผลฺุลานิ 
มใิหข้าดมใิหด้า่งพรอ้ย  ตถา  เอว เหมอืนอยา่งนัน้นัน่เทยีว,  
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(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  วิรมสสฺ ุจงงดเวน้  ปาณาติปาตา จากการยงั
สตัวใ์หต้กลว่งไป  ขิปปํฺ พลนั  (จ) ดว้ย,  ปริวชชฺยสสฺ ุจงเวน้
รอบ  (สามิเกน)  อทินฺนํ  (วตถฺุ)ํ ซึง่วตัถุ อนั- อนัเจา้ของ -ไม่
ใหแ้ลว้  โลเก ในโลก  (จ) ดว้ย,  อมชชฺโป เป็นผูไ้มด่ืม่ซึง่ของ
มนึเมา  (โหหิ) จงเป็น  (จ) ดว้ย,  โน  ภณาหิ จงไมก่ลา่ว  มสุา 
เทจ็  จ ดว้ย,  ตฏฺุโ� เป็นผูย้นิดแีลว้  ทาเรน ดว้ยภรรยา  สเกน  
ผูเ้ป็นของตน  โหหิ จงเป็น  จ ดว้ย”  อิติ ดงัน้ี ฯ  

 ทนีัน้ มาณพกลา่วกบัพราหมณ์นัน้วา่ 
“ทา่นมใีจเลือ่มใสแลว้ ขอจงถงึพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระ
สงฆ ์ วา่เป็นทีพ่ึง่ในวนัน้ีนัน่แหละ ทา่นจงสมาทานสกิขาบท 
๕ มใิหข้าดมใิหด้า่งพรอ้ย เหมอืนอยา่งนัน้แหละ ทา่นจงงด
เวน้จากปาณาตบิาตพลนั จงงดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของที่
เจา้ของมไิดใ้หใ้นโลก เป็นผูไ้มด่ืม่ของมนึเมา ไมก่ลา่วเทจ็ 
และสนัโดษดว้ยภรรยาของตนเถดิ”

 อถ กาลสตัตม ี มาณโว สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ  
พฺราหฺมณำๆ อกถติกมัมะใน อาห  

 “ตฺวำ สทุธกตัตาใน วชาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั อชฺชๆ กาลสตัตมใีน วชาห ิ พทฺุธำ กด็ ี ธมฺมำ 
กด็ ี  สงฺฆำ กด็ ี อวตุตกมัมะใน วชาห ิ  สรณำ สมัภาวนาใน  
วชาห ิ จ สามศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้ พทฺุธำ  ธมฺมำ และ สงฺฆำ  
ปสนฺนจตฺิโต วเิสสนะของ ตฺวำ,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน สมาทยิสฺสุๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ 
กริยิาวเิสสนะใน สมาทยิสฺส ุ  สกฺิขาปทานิ อวตุตกมัมะใน  
สมาทยิสฺส ุ  ป�ฺจ วเิสสนะของ สกฺิขาปทานิ  อขณฺฑผลฺุลานิ 
วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ กริยิาวเิสสนะใน สมาทยิสฺส,ุ  ตฺวำ สทุธ- 
กตัตาใน วริมสฺส ุ ปรวิชฺชยสฺส ุ ภณาห ิและ โหห ิ วริมสฺส ุกด็ ี 
ปรวิชฺชยสฺส ุกด็ ี ภณาห ิกด็ ี โหห ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปาณาตปิาตา อปาทานใน วริมสฺส ุ  ขปิปํฺ กริยิาวเิสสนะใน  
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วริมสฺส ุ  โลเก วสิยาธาระใน อทนฺินำ  สามเิกน อนภหิติกตัตา
ใน อทนฺินำๆ วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน ปรวิชฺชยสฺสุ  
อมชฺชโป วกิตกิตัตาใน โหห ิ โนศพัท ์ปฏเิสธะใน ภณาห ิ มสุา 
กริยิาวเิสสนะใน ภณาห ิ สเกน วเิสสนะของ ทาเรนๆ กรณะใน 
ตุฏฺโ�ๆ วกิตกิตัตาใน โหห ิ  จ หา้ศพัท ์ วากยสมจุจยตัถะเขา้
กบั ปาณาตปิาตา  วริมสฺส ุ ขปิปํฺ,  โลเก  อทนฺินำ  ปรวิชฺชยสฺส,ุ  
อมชฺชโป,  โน  มสุา  ภณาห ิและ สเกน  ทาเรน  โหห ิ ตุฏฺโ�”  
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๓. โส  “สาธตู ิ สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  อมิา  คาถา  อภาส ิ 
   “อตถฺกาโมสิ  เม  ยกฺข  หิตกาโมสิ  เทวเต,
   กโรมิ  ตยุหฺ ํ วจนํ  ตวฺมสิ  อาจริโย  มม
   อเุปมิ  สรณํ  พทุธฺ ํ  ธมมฺ�ฺจาปิ  อนุตตฺรํ
   สงฺฆ�ฺจ  นรเทวสสฺ  คจฉฺามิ  สรณํ  อห ํฯ
    ปาณาติปาตา  วิรมามิ  ขิปปฺ,ํ
    โลเก  อทินฺนํ  ปริวชชฺยามิ,
    อมชชฺโป,  โน  จ  มสุา  ภณามิ,
    สเกน  ทาเรน  จ  โหมิ  ตฏฺุโ�ต ิฯ

 โส  (พฺราหฺมโณ)  “สาธตู ิ สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  อมิา  คาถา  อภาส ิ 
   “(ตวฺ)ํ  อตถฺกาโม  อสิ  เม  ยกฺข,  (ตวฺ ํ เม)  หิตกาโม  อสิ  เทวเต,
   (อห)ํ  กโรมิ  ตยุหฺ ํ วจนํ,  ตวฺ ํ อสิ  อาจริโย  มม,
   (อห)ํ  อเุปมิ  สรณํ  พทุธฺ ํ (จ),  (อห ํ สรณํ)  ธมมฺ�ฺจาปิ  อนุตตฺร ํ (อเุปมิ), 

  สงฺฆ ํ จ  นรเทวสสฺ  คจฉฺามิ  สรณํ  อห,ํ
    (อห)ํ  ปาณาติปาตา  วิรมามิ  ขิปปฺํ  (จ),
    โลเก  (สามิเกน)  อทินฺนํ  (วตถฺุ)ํ  ปริวชชฺยามิ  (จ),
    อมชชฺโป  (โหมิ  จ),  โน  จ  มสุา  ภณามิ,
    สเกน  ทาเรน  จ  โหมิ  ตฏฺุโ�ต ิฯ
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 โส  (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์  สมปฺฏิจฉิฺตวฺา รบัพรอ้มแลว้  อิติ วา่  “สาธ ุอ.ดลีะ”   
อิติ ดงัน้ี  อภาสิ ไดก้ลา่วแลว้  อิมา  คาถา ซึง่คาถา ท. เหลา่น้ี  อิติ วา่

“ยกฺข ดกู่อนยกัษ์  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อตถฺกาโม เป็นผูใ้ครซ่ึง่
ประโยชน์  เม แก่ขา้พเจา้  อสิ ยอ่มเป็น,  เทวเต ดกู่อน
เทวดา  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  หิตกาโม เป็นผูใ้ครซ่ึง่ประโยชน์เกือ้กลู  
(เม) แก่ขา้พเจา้  อสิ ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.ขา้พเจา้  กโรมิ จะ
กระทำา  วจนํ ซึง่คำา  ตยุหฺ ํของทา่น,  ตวฺ ํอ.ทา่น  อาจริโย 
เป็นอาจารย ์ มม ของขา้พเจา้  อสิ ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.ขา้พเจา้   
อเุปมิ จะเขา้ถงึ  พทุธฺ ํ  ซึง่พระพทุธเจา้  สรณํ วา่เป็นทีพ่ึง่   
(จ) ดว้ย,  (อห)ํ อ.ขา้พเจา้  (อเุปมิ) จะเขา้ถงึ  ธมมฺ ํ  อปิ 
แมซ้ึง่พระธรรม  อนุตตฺร ํอนัยอดเยีย่ม  (สรณํ) วา่เป็นทีพ่ึง่  
(จ) ดว้ย,  อห ํอ.ขา้พเจา้  คจฉฺามิ จะถงึ  สงฺฆ ํซึง่พระสงฆ ์  
นรเทวสสฺ ของพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นจอมแหง่นรชน  สรณํ วา่
เป็นทีพ่ึง่  จ ดว้ย
(อห)ํ อ.ขา้พเจา้  วิรมามิ จะงดเวน้  ปาณาติปาตา จากการยงั
สตัวใ์หต้กลว่งไป  ขิปปํฺ พลนั  (จ) ดว้ย,  ปริวชชฺยามิ จงเวน้
รอบ  (สามิเกน)  อทินฺนํ  (วตถฺุ)ํ ซึง่วตัถุ อนั- อนัเจา้ของ -ไม่
ใหแ้ลว้  โลเก ในโลก  (จ) ดว้ย,  อมชชฺโป เป็นผูไ้มด่ืม่ซึง่ของ
มนึเมา  (โหมิ) จะเป็น  (จ) ดว้ย,  โน  ภณามิ จะไมก่ลา่ว  มสุา 
เทจ็  จ ดว้ย,  ตฏฺุโ� เป็นผูย้นิดแีลว้  ทาเรน ดว้ยภรรยา  สเกน  
ผูเ้ป็นของตน  โหมิ จะเป็น  จ ดว้ย”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พราหมณ์นัน้รบัคำาวา่ “ดคีรบั” ไดก้ลา่วคาถาเหลา่น้ีวา่
“ดกู่อนยกัษ ์ ทา่นเป็นผูป้รารถนาประโยชน์แก่ขา้พเจา้ ดู
ก่อนเทวดา ทา่นเป็นผูป้รารถนาประโยชน์เกือ้กลูแก่ขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้จะทำาตามคำาของทา่น ทา่นเป็นอาจารยข์องขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้จะเขา้ถงึพระพทุธเจา้ และพระธรรมทีย่อดเยีย่มวา่
เป็นทีพ่ึง่ และขา้พเจา้ขอถงึพระสงฆข์องพระพทุธเจา้ผูเ้ป็น
เทวดาของนรชนวา่เป็นทีพ่ึง่
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ขา้พเจา้จะงดเวน้จากปาณาตบิาตพลนั จะงดเวน้จากการถอื
เอาสิง่ของทีเ่จา้ของมไิดใ้หใ้นโลก เป็นผูไ้มด่ืม่ของมนึเมา ไม่
กลา่วเทจ็ และเป็นผูส้นัโดษดว้ยภรรยาของตวัเอง”

 โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน อภาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สาธ ุ 
สมัปฏจิฉนตัถลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน สมฺปฏจฺิฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อภาส ิ 
อมิา วเิสสนะของ คาถาๆ อวตุตกมัมะใน อภาสิ

 “ยกฺข อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อตฺถกาโม วกิตกิตัตาใน อส ิ  เม สมัปทานใน อตฺถกาโม,   
เทวเต อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
หติกาโม วกิตกิตัตาใน อส ิ เม สมัปทานใน อส,ิ  อหำ สทุธกตัตา 
ใน กโรมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุยฺหำ สามสีมัพนัธะใน  
วจนำๆ อวตุตกมัมะใน กโรม,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  อาจรโิย วกิตกิตัตาใน อส ิ  มม สามสีมัพนัธะ
ใน อาจรโิย,  อหำ สทุธกตัตาใน อุเปมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
สรณำ สมัภาวนาใน อุเปม ิ  พทฺุธำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อุเปม,ิ  
อหำ สทุธกตัตาใน อุเปมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั ธมฺมำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อุเปม ิ อนุตฺตรำ  
วเิสสนะของ ธมฺมำ,  อหำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  สงฺฆำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉาม ิ  นรเทวสฺส  
สามสีมัพนัธะใน สงฺฆำ  สรณำ สมัภาวนาใน คจฺฉาม,ิ  จ สาม
ศพัท ์ วากยสมจุจยตัถะเขา้ อุเปม ิ  สรณำ  พทฺุธำ,  ธมฺมำ  อปิ   
อนุตฺตรำ และ สงฺฆำ  นรเทวสฺส  คจฺฉาม ิ สรณำ  อหำ,  อหำ สทุธ- 
กตัตาใน วริมาม ิ ปรวิชฺชยาม ิ ภณาม ิและ โหม ิ วริมาม ิกด็ ี 
ปรวิชฺชยาม ิกด็ ี ภณาม ิกด็ ี โหม ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปาณาตปิาตา อปาทานใน วริมาม ิ  ขปิปํฺ กริยิาวเิสสนะใน  
วริมาม ิ  โลเก วสิยาธาระใน อทนฺินำ  สามเิกน อนภหิติกตัตา
ใน อทนฺินำๆ วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน ปรวิชฺชยาม ิ 
อมชฺชโป วกิตกิตัตาใน โหม ิ โนศพัท ์ปฏเิสธะใน ภณาม ิ มสุา 
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กริยิาวเิสสนะใน ภณาม ิ สเกน วเิสสนะของ ทาเรนๆ กรณะใน 
ตุฏฺโ�ๆ วกิตกิตัตาใน โหม ิ  จ หา้ศพัท ์ วากยสมจุจยตัถะเขา้
กบั ปาณาตปิาตา  วริมาม ิ ขปิปํฺ,  โลเก  อทนฺินำ  ปรวิชฺชยาม,ิ  
อมชฺชโป,  โน  มสุา  ภณาม ิและ สเกน  ทาเรน  โหม ิ ตุฏฺโ�”   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

๔๔. อถ  นำ  เทวปตฺุโต  “พฺราหฺมณ  ตว  เคเห  พหุำ  ธนำ  อตฺถ,ิ  สตฺถารำ  อุปสงฺกมตฺิวา  ทานำ  
เทห ิ ธมฺมำ  สณุาห ิ ป�ฺหำ  ปจฺุฉาหตี ิ วตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธาย ิฯ

 อถ  นำ  (พฺราหฺมณำ)  เทวปตฺุโต  “พฺราหฺมณ  ตว  เคเห  พหุำ  ธนำ  อตฺถ,ิ  (ตฺวำ)  สตฺถารำ   
อุปสงฺกมตฺิวา  ทานำ  เทห ิ ธมฺมำ  สณุาห ิ ป�ฺหำ  ปจฺุฉาหตี ิ วตฺวา  ตตฺถ  เอว  (ฅาเน)  อนฺตรธาย ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  เทวปตุโฺต อ.เทพบุตร  วตวฺา กลา่วแลว้  นํ  (พรฺาหมฺณํ) กะพราหมณ์
นัน้  อิติ วา่  “พรฺาหมฺณ ดกู่อนพราหมณ์  ธนํ อ.ทรพัย ์ พหุ ํมาก  อตถิฺ มอียู ่ เคเห 
ในเรอืน  ตว ของทา่น,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปเฝ้�แลว้  สตถฺาร ํซึง่พระ
ศาสดา  เทหิ จงถวาย  ทานํ ซึง่ทาน  สณุาหิ จงฟัง  ธมมฺ ํซึง่ธรรม  ปจุฉฺาหิ จงถาม  
ป�หฺ ํซึง่ปัญหา”  อิติ ดงัน้ี  อนฺตรธายิ หายไปแลว้  ตตถฺ  เอว  (�าเน) ในทีน่ัน้นัน่
เทยีว ฯ

 ทนีัน้ เทพบุตรกลา่วกบัพราหมณ์นัน้วา่ “ดกู่อนพราหมณ์ ทรพัยจ์ำานวนมากมอียูใ่น
เรอืนของทา่น, ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระศาสดา ถวายทาน ฟังธรรม ถามปัญหาเถดิ” แลว้
หายไปในทีน่ัน้นัน่แหละ 

 อถ กาลสตัตม ี  เทวปตฺุโต สทุธกตัตาใน อนฺตรธายิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ  
วเิสสนะของ พฺราหฺมณำๆ อกถติกมัมะใน วตฺวา  “พฺราหฺมณ อาลปนะ  พหุำ วเิสสนะ
ของ ธนำๆ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตว สามสีมัพนัธะใน เคเหๆ  
วสิยาธาระใน อตฺถ,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน เทห ิ  สณุาห ิและปจฺุฉาห ิ  เทห ิกด็ ี  สณุาห ิ 
กด็ ี  ปจฺุฉาห ิ กด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน เทห ิ สณุาห ิและปจฺุฉาห ิ ทานำ อวตุตกมัมะใน เทห ิ ธมฺมำ อวตุต- 
กมัมะใน สณุาห ิ ป�ฺหำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉาห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน อนฺตรธาย ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ วเิสสนะของ �าเนๆ  
วสิยาธาระใน อนฺตรธาย ิฯ
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๔๕. พฺราหฺมโณปิ  เคหำ  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณ ึ  อามนฺเตตฺวา  “ภทฺเท  อหำ  สมณำ  โคตมำ   
นิมนฺเตตฺวา  ป�ฺหำ  ปจฺุฉสฺิสาม;ิ  สกฺการำ  กโรหตี ิ  วตฺวา  วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถารำ  
เนว  อภวิาเทตฺวา  น  ปฏสินฺถารำ  กตฺวา  เอกมนฺตำ  �ิโต  “โภ  โคตม  อธวิาเสห ิ เม   
อชฺชตนาย  ภตฺตำ  สทฺธ ึ ภกฺิขสุงฺเฆนาต ิ อาห ฯ

 พฺราหฺมโณปิ  เคหำ  คนฺตฺวา  พฺราหฺมณ ึ  อามนฺเตตฺวา  “ภทฺเท  อหำ  สมณำ  โคตมำ   
นิมนฺเตตฺวา  ป�ฺหำ  ปจฺุฉสฺิสาม;ิ  (ตฺวำ)  สกฺการำ  กโรหตี ิ  วตฺวา  วหิารำ  คนฺตฺวา  สตฺถารำ  
เนว  อภวิาเทตฺวา  น  ปฏสินฺถารำ  กตฺวา  เอกมนฺตำ  �ิโต  “โภ  โคตม  (ตฺวำ)  อธวิาเสห ิ  เม   
อชฺชตนาย  ภตฺตำ  สทฺธ ึ ภกฺิขสุงฺเฆนาต ิ อาห ฯ

 พรฺาหมฺโณปิ แม ้อ.พราหมณ์  คนฺตวฺา ไปแลว้  เคห ํสูเ่รอืน  อามนฺเตตวฺา เรยีกมา
แลว้  พรฺาหมฺณึ ซึง่นางพราหมณ ี วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภทเฺท แน่ะนางผูเ้จรญิ  
อห ํอ.เรา  นิมนฺเตตวฺา นิมนตแ์ลว้  สมณํ ซึง่พระสมณะ  โคตม ํผูโ้คตมะ  ปจุฉิฺสสฺามิ  
จกัถาม  ป�หฺ ํซึง่ปัญหา,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  กโรหิ จงกระทำา  สกฺการ ํซึง่สกัการะ”  อิติ  
ดงัน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  วิหาร ํสูว่หิาร  น  เอว  อภิวาเทตวฺา ไมถ่วายบงัคมแลว้นัน่
เทยีว  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  น  กตวฺา ไมก่ระทำาแลว้  ปฏิสนฺถาร ํซึง่ปฏสินัถาร  
�ิโต ยนือยูแ่ลว้  เอกมนฺต ํ ณ ทีส่มควรสว่นขา้งหน่ึง  อาห กราบทลูแลว้  อิติ วา่  
“โคตม ขา้แต่พระโคคม  โภ ผูเ้จรญิ  (ตวฺ)ํ อ.พระองค ์  สทธึฺ กบั  ภิกฺขสุงฺเฆน  
ดว้ยหมูแ่หง่ภกิษุ  ภตตฺ ํ ยงัภตัร  เม ของขา้พระองค ์  อธิวาเสหิ ขอจงใหอ้ยูท่บั   
อชชฺตนาย เพือ่ภตัรบรโิภคอนัจะมใีนวนัน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 แมพ้ราหมณ์ไปเรอืนเรยีกนางพราหมณมีา พดูวา่ “นางผูเ้จรญิ เรานิมนตพ์ระสมณ-
โคดม จะทลูถามปัญหา เธอชว่ยทำาเครือ่งสกัการะใหด้ว้ย” ไปยงัวหิาร ไมถ่วายบงัคม
พระศาสดา ไมท่ำาการปฏสินัถาร ยนื ณ ทีส่มควร กลา่ววา่ “ทา่นโคดมผูเ้จรญิ ขอ
พระองคพ์รอ้มภกิษุสงฆจ์งรบัภตัรของขา้พระองคเ์พือ่ภตัรบรโิภคทีจ่ะมใีนวนัน้ี”

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เคหำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อามนฺเตตฺวา  พฺราหฺมณ ึ 
อวตุตกมัมะใน อามนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภทฺเท อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตา 
ใน ปจฺุฉสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โคตมำ วเิสสนะของ สมณำๆ อวุตตกมัมะใน 
นิมนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉสฺิสาม ิ  ป�ฺหำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉสฺิสาม,ิ  ตฺวำ 
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สทุธกตัตาใน กโรหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สกฺการำ อวตุตกมัมะใน กโรห”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา วหิารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อภวิาเทตฺวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน อภวิาเทตฺวา  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั นๆ ศพัท ์ ปฏเิสธะใน อภวิาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา   
นศพัท ์ปฏเิสธะใน กตฺวา  ปฏสินฺถารำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกริยิาใน �ิโต  
เอกมนฺตำ อาธาระใน �ิโตๆ วเิสสนะของ พฺราหฺมโณ  “โภ วเิสสนะของ โคตมๆ อาลปนะ  
ตฺวำ เหตุกตัตาใน อธวิาเสหิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน ภตฺตำ  
อชฺชตนาย สมัปทานใน อธวิาเสห ิ ภตฺตำ การติกมัมะใน อธวิาเสห ิ สทฺธ ึทพัพสมวายะ
ใน ตฺวำ  ภกฺิขสุงฺเฆน สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธ”ึ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๖. สตฺถา  อธวิาเสส ิฯ

 สตฺถา  (นิมนฺตนำ)  อธวิาเสส ิฯ 

 สตถฺา อ.พระศาสดา  (นิมนฺตนํ) ยงัคำานิมนต ์ อธิวาเสสิ ใหอ้ยูท่บัแลว้ ฯ

 พระศาสดาทรงรบัคำานิมนต์

 สตฺถา เหตุกตัตาใน อธวิาเสสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นิมนฺตนำ การติกมัมะใน 
อธวิาเสส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๗. โส  สตฺถุ  อธวิาสนำ  วทิตฺิวา  เวเคนาคนฺตฺวา  สกนิเวสเน  ขาทนียำ  โภชนียำ   
ปฏยิาทาเปส ิฯ

 โส  (พฺราหฺมโณ)  สตฺถุ  (นิมนฺตนำ)  อธวิาสนำ  วทิตฺิวา  เวเคน  อาคนฺตฺวา  (ปคฺุคลำ)  สกนิเวสเน  
ขาทนียำ  โภชนียำ  ปฏยิาทาเปส ิฯ

 โส  (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  วิทิตวฺา รูแ้ลว้  (นิมนฺตนํ)  อธิวาสนํ ซึง่การ- ยงั
คำานิมนต ์ -ใหอ้ยูท่บั  สตถฺ ุ ของพระศาสดา  อาคนฺตวฺา มาแลว้  เวเคน โดยเรว็  
(ปคุคฺล)ํ ยงับุคคล  ปฏิยาทาเปสิ ใหต้ระเตรยีมแลว้  ขาทนีย ํ ซึง่ของอนับุคคลพงึ
เคีย้ว  โภชนีย ํซึง่ของอนับุคคลพงึบรโิภค  สกนิเวสเน ในทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องตน ฯ

 พราหมณ์นัน้รูก้ารรบันิมนตข์องพระศาสดา มาโดยเรว็ แลว้ใชค้นใหช้ว่ยตระเตรยีม
ของควรเคีย้ว ของควรบรโิภคทีเ่รอืนของตวัเอง

 โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ เหตุกตัตาใน ปฏยิาทาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  
สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน อธวิาสนำ  นิมนฺตนำ การติกมัมะใน อธวิาสนำๆ อวตุตกมัมะใน  
วทิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาคนฺตฺวา  เวเคน ตตยิาวเิสสนะใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน ปฏยิาทาเปส ิ ปคฺุคลำ การติกมัมะใน ปฏยิาทาเปส ิ สกนิเวสเน วสิยาธาระ 
ใน ปฏยิาทาเปส ิ ขาทนียำ กด็ ี โภชนียำ กด็ ีอวตุตกมัมะใน ปฏยิาทาเปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๘. สตฺถา  ภกฺิขสุงฺฆปรวิโุต  ตสฺส  เคหำ  คนฺตฺวา  ป�ฺ�ตฺตาสเน  นิสที ิฯ

   สตฺถา  ภกฺิขสุงฺฆปรวิโุต  ตสฺส  (พฺราหฺมณสฺส)  เคหำ  คนฺตฺวา  (ปคฺุคเลน)  ป�ฺ�ตฺตาสเน  นิสที ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  ภิกฺขสุงฺฆปริวโุต ผูอ้นัหมูแ่หง่ภกิษุแวดลอ้มแลว้  คนฺตวฺา ไป
แลว้  เคห ํ สูเ่รอืน  ตสสฺ  (พรฺาหมฺณสสฺ) ของพราหมณ์นัน้  นิสีทิ ประทบันัง่แลว้  
(ปคุคฺเลน)  ป�ฺ�ตตฺาสเน บนอาสนะอนับุคคลปลูาดแลว้ ฯ 

 พระศาสดามภีกิษุสงฆแ์วดลอ้ม เสดจ็ไปสูเ่รอืนของพราหมณ์นัน้ ประทบันัง่บนอาสนะ
ทีเ่ขาปลูาดไว้
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 สตฺถา สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขสุงฺฆปรวิโุต วเิสสนะของ  
สตฺถา  ตสฺส วเิสสนะของ พฺราหฺมณสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน เคหำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน 
คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสที ิ ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน ป�ฺ�ตฺต-  ป�ฺ�ตฺตา-
สเน อุปสเิลสกิาธาระใน นิสที ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๙. พฺราหฺมโณ  สกฺกจฺจำ  ปรวิสิ ิฯ

 พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  ปริวิสิ องัคาสแลว้  สกฺกจจฺ ํโดยเคารพ ฯ

 พราหมณ์องัคาสโดยเคารพ

 พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน ปรวิสิิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สกฺกจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน  
ปรวิสิ ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๐. มหาชโน  สนฺนิปต ิฯ 

 มหาชโน อ.มหาชน  สนฺนิปติ ประชมุกนัแลว้ ฯ

 มหาชนชมุนุมกนั

 มหาชโน สทุธกตัตาใน สนฺนิปติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ 
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๑. มจฺิฉาทฎฺิ�ิเกน  กริ  ตถาคเต  นิมนฺตเิต,  เทฺว  ชนกายา  สนฺนิปตนฺต:ิ  มจฺิฉาทฏฺิ�ิกา   
“อชฺช  สมณำ  โคตมำ  ป�ฺหำ  ปจฺุฉาย  วเิห�ิยมานำ  ปสฺสสฺิสามาต ิ  สนฺนิปตนฺต,ิ   
สมฺมาทฏฺิ�ิกา  “อชฺช  พทฺุธวสิยำ  พทฺุธลฬฺีหำ  ปสฺสสฺิสามาต ิ สนฺนิปตนฺต ิฯ

 มจฺิฉาทฎฺิ�ิเกน  กริ  (ชเนน)  ตถาคเต  นิมนฺตเิต,  เทฺว  ชนกายา  สนฺนิปตนฺต:ิ  มจฺิฉาทฏฺิ�ิกา   
(ชนา)  “(มยำ)  อชฺช  สมณำ  โคตมำ  (พฺราหฺมเณน)  ป�ฺหำ  ปจฺุฉาย  วเิห�ิยมานำ  ปสฺสสฺิสามาต ิ 
(จนฺิตเนน)  สนฺนิปตนฺต,ิ  สมฺมาทฏฺิ�ิกา  (ชนา)  “(มยำ)  อชฺช  พทฺุธวสิยำ  พทฺุธลฬฺีหำ  ปสฺสสฺิสาม”  
อติ ิ (จนฺิตเนน)  สนฺนิปตนฺต ิฯ

 กิร ไดย้นิวา่  ตถาคเต ครัน้เมือ่พระตถาคต  มิจฉฺาทิฎฺ�ิเกน  (ชเนน) อนัชน ผู้
มคีวามเหน็ผดิ  นิมนฺติเต ทลูนิมนตแ์ลว้,  ชนกายา อ.หมูแ่หง่ชน ท.  เทวฺ สอง   
สนฺนิปตนฺติ ยอ่มประชมุกนั,  มิจฉฺาทิฏฺ�ิกา  (ชนา) อ.ชน ท. ผูม้คีวามเหน็ผดิ   
สนฺนิปตนฺติ ยอ่มประชมุกนั  (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “อชชฺ ในวนัน้ี  (มย)ํ 
อ.เรา ท.  ปสสิฺสสฺาม จกัด ู  สมณํ ซึง่พระสมณะ  โคตม ํ ผูโ้คดม  (พรฺาหมฺเณน)  
ป�ฺห ํ ปจุฉฺาย  วิเห�ิยมานํ ผูอ้นัพราหมณ์ เบยีดเบยีนอยู ่ดว้ยการถาม ซึง่ปัญหา”   
อิติ ดงัน้ี,  สมมฺาทิฏฺ�ิกา  (ชนา) อ.ชน ท. ผูม้คีวามเหน็ชอบ  สนฺนิปตนฺติ ยอ่มประชมุ
กนั  (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “อชชฺ ในวนัน้ี  (มย)ํ อ.เรา ท.  ปสสิฺสสฺาม จกั
ด ู พทุธฺวิสย ํซึง่วสิยัของพระพทุธเจา้  พทุธฺลีฬฺห ํซึง่การเยือ้งกรายของพระพทุธเจา้”   
อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทราบวา่ เมือ่พระตถาคตทีช่นผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐทิลูนิมนต ์ หมูช่นทัง้หลาย ๒ ฝ่าย จะ
ประชมุกนั พวกชนทีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ พากนัมาชมุนุมดว้ยประสงคว์า่ “วนัน้ี พวกเรา
จะดพูระสมณะโคดมทีถ่กูพราหมณ์เบยีดเบยีนดว้ยการถามปัญหา” พวกสมัมาทฏิฐิ
ชมุนุมกนัดว้ยประสงคว์า่ “วนัน้ี พวกเราจะดพูระพทุธวสิยั พระพทุธลลีา”

 กริ อนุสสวนตัถะ  ตถาคเต ลกัขณะใน นิมนฺตเิตๆ ลกัขณะกริยิา  มจฺิฉาทฎฺิ�ิเกน  
วเิสสนะของ ชเนนๆ อนภหิติกตัตาใน นิมนฺตเิต,  เทฺว วเิสสนะของ ชนกายาๆ สทุธกตัตา 
ใน สนฺนิปตนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  มจฺิฉาทฎฺิ�ิกา วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตา 
ใน สนฺนิปตนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อชฺช กาลสตัตมใีน ปสฺสสฺิสาม  มยำ สทุธกตัตา 
ใน ปสฺสสฺิสามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สมณำ อวตุตกมัมะใน ปสฺสสฺิสาม  โคตมำ  
วเิสสนะของ สมณำ  พฺราหฺมเณน อนภหิติกตัตาใน วเิห�ิยมานำ  ป�ฺหำ อวตุตกมัมะใน 
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ปจฺุฉายๆ กรณะใน วเิห�ิยมานำๆ วเิสสนะของ สมณำ”  อติศิพัท ์ สรปูะใน จนฺิตเนนๆ 
กรณะใน สนฺนิปตนฺต,ิ  สมฺมาทฏฺิ�ิกา วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน สนฺนิปตนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อชฺช กาลสตัตมใีน ปสฺสสฺิสาม  มยำ สทุธกตัตาใน ปสฺสสฺิสามๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  พทฺุธวสิยำ กด็ ี พทฺุธลฬฺีหำ กด็ ีอวตุตกมัมะใน ปสฺสสฺิสาม”  อติิ
ศพัท ์สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน สนฺนิปตนฺต ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๕๒. อถ  พฺราหฺมโณ  กตภตฺตกจฺิจำ  ตถาคตำ  อุปสงฺกมตฺิวา  นีจาสเน  นิสนฺิโน  ป�ฺหำ  

ปจฺุฉ ิ “โภ  โคตม  ตุมฺหากำ  ทานำ  อทตฺวา  ปชูำ  อกตฺวา  ธมฺมำ  อสฺสตฺุวา  อุโปสถวาสำ   
อวสตฺิวา  เกวลำ  มโนปสาทมตฺเตเนว  สคฺเค  นิพฺพตฺตา  นาม  โหนฺตตี ิฯ

 อถ  พฺราหฺมโณ  กตภตฺตกจฺิจำ  ตถาคตำ  อุปสงฺกมตฺิวา  นีจาสเน  นิสนฺิโน  ป�ฺหำ  ปจฺุฉ ิ  “โภ   
โคตม  ตุมฺหากำ  ทานำ  อทตฺวา  ปชูำ  อกตฺวา  ธมฺมำ  อสฺสตฺุวา  อุโปสถวาสำ  อวสตฺิวา  เกวลำ   
มโนปสาทมตฺเตน  เอว  (การเณน)  สคฺเค  นิพฺพตฺตา  นาม  (สตฺตา)  โหนฺตตี ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  พรฺาหมฺโณ อ.พราหมณ์  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปเฝ้าแลว้  ตถาคต ํซึง่ 
พระตถาคต  กตภตตฺกิจจฺ ํผูม้กีจิดว้ยภตัรอนัทรงกระทำาแลว้  นิสินฺโน นัง่แลว้  นีจาสเน  
บนอาสนะอนัตำ่า  ปจุฉิฺ ทลูถามแลว้  ป�หฺ ํซึง่ปัญหา  อิติ วา่  “โคตม ขา้แต่พระโคดม   
โภ ผูเ้จรญิ  (สตตฺา) อ.สตัว ์ ท.  ตมุหฺาก ํ  ทานํ  อทตวฺา  ปชู ํ  อกตวฺา  ธมมฺ ํ  
อสสฺตุวฺา  อโุปสถวาส ํ อวสิตวฺา  เกวล ํ มโนปสาทมตเฺตน  เอว  (การเณน)  สคเฺค  
นิพพฺตตฺา  นาม ชือ่วา่ผูไ้มถ่วายแลว้ ซึง่ทาน ไมก่ระทำาแลว้ ซึง่การบชูา แก่พระองค ์
ท.  ไมฟั่งแลว้ ซึง่ธรรม ไมอ่ยูแ่ลว้ อยูด่ว้ยสามารถแหง่อุโบสถ บงัเกดิแลว้ ในสวรรค ์
เพราะเหตุ สกัวา่ความเลือ่มใสแหง่ใจ อยา่งเดยีว นัน่เทยีว  โหนฺติ มอียูห่รอื?”  อิติ  
ดงัน้ี ฯ 

 ทนีัน้ พราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระตถาคตผูท้รงกระทำาภตัรกจิเสรจ็แลว้ นัง่บนอาสนะตำ่า
ทลูถามปัญหาวา่ “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ ธรรมดาสตัวท์ัง้หลายผูท้ีไ่มไ่ดถ้วายทาน 
ไมไ่ดท้ำาการบชูาแก่พระองค ์ไมไ่ดฟั้งธรรม ไมไ่ดอ้ยูร่กัษาอุโบสถศลี บงัเกดิบนสวรรค์
เพราะเหตุสกัวา่ทำาใจใหเ้ลือ่มใสลว้นๆ มอียูห่รอืเปลา่ครบั?”

 อถ กาลสตัตม ี พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กตภตฺตกจฺิจำ 
วเิสสนะของ ตถาคตำๆ  อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสนฺิโน   
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นีจาสเน อุปสเิลสกิาธาระใน นิสนฺิโนๆ วเิสสนะของ พฺราหฺมโณ  ป�ฺหำ อวตุตกมัมะใน 
ปจฺุฉ ิ  “โภ วเิสสนะของ โคตมๆ อาลปนะ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้ นิพฺพตฺตาๆ  
วเิสสนะของ สตฺตาๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ สมัปทาน
ใน อทตฺวา และ อกตฺวา  ทานำ อวตุตกมัมะใน อทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺตา   
ปชูำ อวตุตกมัมะใน อกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺตา  ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน  
อสฺสตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺตา  อุโปสถวาสำ กริยิาวเิสสนะใน อวสตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺตา  เกวลำ กริยิาวเิสสนะใน -ปสาทมตฺเตน  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั มโนปสาทมตฺเตนๆ วเิสสนะของ การเณนๆ เหตุใน นิพฺพตฺตา   
สคฺเค วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตา”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๓. “พฺราหฺมณ  กสฺมา  มำ  ปจฺุฉส,ิ  นนุ  เต  ปตฺุเตน  มฏฺ�กุณฺฑลนิา  มย ิ มนำ  ปสาเทตฺวา  

อตฺตโน  สคฺเค  นิพฺพตฺตภาโว  กถโิตต ิฯ

 (สตฺถา)  “(ตฺวำ)  พฺราหฺมณ  กสฺมา  มำ  ปจฺุฉส,ิ  นนุ  เต  ปตฺุเตน  มฏฺ�กุณฺฑลนิา  มย ิ  มนำ   
ปสาเทตฺวา  อตฺตโน  สคฺเค  นิพฺพตฺตภาโว  กถโิตต ิ (อาห) ฯ 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “พรฺาหมฺณ ดกู่อนพราหมณ์  (ตวฺ)ํ 
อ.เธอ  ปจุฉฺสิ ยอ่มถาม  ม ํซึง่เรา  กสมฺา เพราะเหตุอะไร?  มยิ  มนํ  ปสาเทตวฺา  
อตตฺโน  สคเฺค  นิพพฺตตฺภาโว อ.ความทีแ่หง่ตน เป็นผู ้ยงัใจ ใหเ้ลือ่มใสแลว้ ในเรา 
บงัเกดิแลว้ ในสวรรค ์  มฏฺ�กณฺุฑลินา อนัมาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี  ปตุเฺตน ผูเ้ป็น
บุตร  เต ของทา่น  กถิโต บอกแลว้  นนุ มใิชห่รอื?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “พราหมณ์ เธอถามเราเพราะอะไร? ความทีต่นทำาใจใหเ้ลือ่มใสใน
เราแลว้บงัเกดิในสวรรค ์มฏัฐกุณฑลผีูเ้ป็นบุตรของเธอ บอกแลว้มใิชห่รอื?”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “พฺราหฺมณ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตา 
ใน ปจฺุฉสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน ปจฺุฉส ิ  มำ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉส,ิ   
นิพฺพตฺตภาโว วตุตกมัมะใน กถโิตๆ กติบทกมัมวาจก  นนุ ปุจฉนตัถะ  เต สาม-ี 
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สมัพนัธะใน ปตฺุเตนๆ วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑลนิาๆ อนภหิติกตัตาใน กถโิต  มย ิ 
วสิยาธาระใน ปสาเทตฺวา  มนำ การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต-  
อตฺตโน ภาวาทสิมัพนัธะใน นิพฺพตฺตภาโว  สคฺเค วสิยาธาระใน นิพฺพตฺต-”  อติศิพัท ์
อาการะใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๔. “กทา  โภ  โคตมาต ิฯ

   (พฺราหฺมโณ)  “กทา  โภ  โคตม  (มยฺหำ  ปตฺุเตน  มฏฺ�กุณฺฑลนิา  ตุมฺเหส ุ  มนำ  ปสาเทตฺวา   
อตฺตโน  สคฺเค  นิพฺพตฺตภาโว  กถโิตต ิ ปจฺุฉ)ิ ฯ

 (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์  (ปจุฉิฺ) ทลูถามแลว้  อิติ วา่  “โคตม ขา้แต่พระโคดม  โภ  
ผูเ้จรญิ  (ตมุเฺหส ุ มนํ  ปสาเทตวฺา  อตตฺโน  สคเฺค  นิพพฺตตฺภาโว) อ.ความทีแ่หง่
ตน เป็นผู ้ยงัใจ ใหเ้ลือ่มใสแลว้ ในพระองค ์บงัเกดิแลว้ ในสวรรค ์ (มฏฺ�กณฺุฑลินา) 
อนัมาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี (ปตุเฺตน) ผูเ้ป็นบุตร  (มยหฺ)ํ ของขา้พระองค ์ (กถิโต) 
บอกแลว้  กทา ในกาลไร?”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พราหมณ์ทลูถามวา่ “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ เมือ่ไรกนัครบั?”

 พฺราหฺมโณ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “โภ วเิสสนะของ โคตมๆ 
อาลปนะ  นิพฺพตฺตภาโว วตุตกมัมะใน กถโิตๆ กติบทกมัมวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะ
ใน ปตฺุเตนๆ วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑลนิาๆ อนภหิติกตัตาใน กถโิต  ตุมฺเหส ุวสิยาธาระ 
ใน ปสาเทตฺวา  มนำ การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต-  อตฺตโน 
ภาวาทสิมัพนัธะใน นิพฺพตฺตภาโว  สคฺเค วสิยาธาระใน นิพฺพตฺต-”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๕. “นนุ  ตฺวำ  อชฺช  สสุานำ  คนฺตฺวา  กนฺทนฺโต  อวทิเูร  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺตำ  เอกำ  
มาณวำ  ทสฺิวา  

    ‘อลงฺกโต  มฏฺ�กณฺุฑลี
    มาลาภารี  หริจนฺทนุสสฺโทต ิ 
 ทฺวหี ิ ชเนห ิ กถติำ  กถำ  ปกาเสนฺโต  สพฺพำ  มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุำ  กเถส ิฯ

 (สตฺถา)  “นนุ  ตฺวำ  อชฺช  สสุานำ  คนฺตฺวา  กนฺทนฺโต  อวทิเูร  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺตำ  เอกำ  มาณวำ  
ทสฺิวา  

    ‘(ตวฺ)ํ  อลงฺกโต  มฏฺ�กณฺุฑลี
    มาลาภารี  หริจนฺทนุสสฺโทต ิ 
 (วเทส ิ อติ ิ วตฺวา)  ทฺวหี ิ ชเนห ิ กถติำ  กถำ  ปกาเสนฺโต  สพฺพำ  มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุำ  กเถส ิฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (วตวฺา) ตรสัแลว้  (อิติ) วา่  “ตวฺ ํอ.ทา่น  คนฺตวฺา ไปแลว้   
สสุานํ สูป่่าชา้  อชชฺ ในวนัน้ี  กนฺทนฺโต ครำ่าครวญอยู ่  ทิสวฺา เหน็แลว้  มาณว ํ 
ซึง่มาณพ  เอก ํ คนหน่ึง  พาหา  ปคคฺยหฺ  กนฺทนฺต ํ ผูป้ระคองแลว้ ซึง่แขน ท. 
ครำ่าครวญอยู ่ อวิทเูร ในทีไ่มไ่กล  (วเทสิ) ยอ่มกลา่ว  อิติ วา่  

‘(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อลงฺกโต ผูอ้นับุคคลประดบัแลว้  มฏฺ�กณฺุฑลี  
ผูม้ตุีม้หอูนัเกลีย้ง  มาลาภารี ผูม้ภีาระคอืระเบยีบ  หริ- 
จนฺทนุสสฺโท ผูม้กีายหนาขึน้ดว้ยจนัทน์เหลอืง’  อิติ ดงัน้ี
เป็นตน้”  อิติ ดงัน้ี  

 ปกาเสนฺโต เมือ่ทรงประกาศ  กถ ํซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่ว  ทวีฺหิ  ชเนหิ  กถิต ํอนั- 
อนัชน ท. สอง -กลา่วแลว้  กเถสิ ตรสัแลว้  มฏฺ�กณฺุฑลิวตถฺุ ํซึง่เรือ่งแหง่มาณพชือ่
วา่มฏัฐกุณฑล ี สพพฺ ํทัง้ปวง ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ทา่นไปป่าชา้ในวนัน้ี ครำ่าครวญอยู ่ เหน็มาณพคนหน่ึงทีก่ำาลงั
ประคองแขนครำ่าครวญอยูใ่นทีไ่มไ่กล ยอ่มกลา่ววา่

“ทา่นผูป้ระดบัประดาแลว้ มภีาระคอืระเบยีบ มตุีม้หเูกลีย้ง  
มกีายหนาขึน้ดว้ยจนัทน์เหลอืง” ดงัน้ีเป็นตน้

 เมือ่ทรงประกาศถอ้ยคำาทีช่นทัง้สองกลา่วแลว้ ตรสัเรือ่งมฏัฐกุณฑลมีาณพทัง้เรือ่ง
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 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน วเทสิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  นนุศพัท ์ปจุฉนตัถะ  อชฺช กาลสตัตมใีน คนฺตฺวา  สสุานำ สมัปาปณุยี- 
กมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กนฺทนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ตฺวำ  อวทิเูร  
วสิยาธาระใน กนฺทนฺตำ  พาหา อวตุตกมัมะใน ปคฺคยฺหๆ สมานกาลกริยิาใน กนฺทนฺตำๆ  
กด็ ี เอกำ กด็ ีวเิสสนะของ มาณวำๆ  อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วเทสิ

 ‘ตฺวำ สทุธกตัตาใน กนฺทส ิ  อลงฺกโต กด็ ี  มฏฺ�กุณฺฑล ี กด็ ี  
มาลาภาร ีกด็ ี หรจินฺทนุสฺสโท กด็ ีวเิสสนะของ ตฺวำ’  อติศิพัท ์
อาทยตัถะใน วเทส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวา

  วตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน ปกาเสนฺโต  ทฺวหี ิ วเิสสนะของ ชเนหิๆ  อนภหิติกตัตาใน 
กถติำๆ  วเิสสนะของ กถำๆ  อวตุตกมัมะใน ปกาเสนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  
สพฺพำ วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถส ิฯ       

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๖. เตเนเวตำ  พทฺุธภาสติำ  นาม  ชาตำ ฯ

 เตน  เอว  เอตำ  (มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุ)  พทฺุธภาสติำ  นาม  ชาตำ ฯ 

 เตน  เอว เพราะเหตุนัน้นัน่เทยีว  เอต ํ (มฏฺ�กณฺุฑลิวตถฺ)ุ อ.เรือ่งแหง่มาณพชือ่วา่
มฏัฐกุณฑลน้ีี  พทุธฺภาสิต ํ นาม ชือ่วา่เป็นพทุธภาษติ  ชาต ํเกดิแลว้ ฯ 

 เพราะเหตุนันันัน่แหละ เรือ่งมฏัฐกุณฑลมีาณพน้ี จงึชือ่วา่เป็นพระพทุธภาษติ

 เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั เตนๆ เหตวตัถะ  เอตำ วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุๆ  
สทุธกตัตาใน ชาตำๆ  กติบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั พทฺุธภาสติำๆ  
วกิตกิตัตาใน ชาตำ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๗. ตำ  กเถตฺวา  จ  ปน  “น  โข  พฺราหฺมณ  เอกสตำ,  น  เทฺว,  อถ  โข  มย ิ  มนำ   
ปสาเทตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตานำ  คณนา  นตฺถตี ิ อาห ฯ

 (สตฺถา)  ตำ  (มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุำ)  กเถตฺวา  จ  ปน  “น  โข  พฺราหฺมณ  เอกสตำ  (โหต)ิ,  น  เทฺว  (สตานิ   
โหนฺต)ิ,  อถ  โข  มย ิ มนำ  ปสาเทตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตานำ  (สตฺตานำ)  คณนา  นตฺถตี ิ อาห ฯ

 จ  ปน กแ็ล  สตถฺา อ.พระศาสดา  กเถตวฺา ครัน้ตรสัแลว้  ต ํ (มฏฺ�กณฺุฑลิวตถฺุ)ํ ซึง่เรือ่ง
แหง่มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑลนีัน้  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “พรฺาหมฺณ ดกู่อนพราหมณ์  
เอกสต ํอ.รอ้ยหน่ึง  (โหติ) ยอ่มม ี น  โข หามไิดแ้ล,  (สตานิ) อ.รอ้ย ท.  เทวฺ สอง  (โหนฺติ) 
ยอ่มม ี น หามไิด,้  อถ  โข โดยทีแ่ทแ้ล  คณนา อ.การนบั  (สตตฺานํ) ซึง่สตัว ์ท.  มยิ  มนํ   
ปสาเทตวฺา  สคเฺค  นิพพฺตตฺานํ ผูย้งัใจ ใหเ้ลือ่มใสแลว้ ในเรา บงัเกดิแลว้ ในสวรรค ์ 
นตถิฺ ยอ่มไมม่”ี  อิติ ดงัน้ี ฯ

 กแ็ล พระศาสดาครัน้ตรสัเรือ่งมฏัฐกุณฑลมีาณพแลว้ ตรสัวา่ “พราหมณ์ ไมใ่ชห่น่ึง
รอ้ย ไมใ่ชส่องรอ้ย ทีแ่ท ้ การนบัสตัวท์ัง้หลายทีท่ำาใจใหเ้ลือ่มใสในเราแลว้บงัเกดิใน
สวรรค ์ไมม่”ี

 จ  ปน นิปาตสมหูะ  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ   
มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถตฺวาๆ ลกัขณตัถะ  “พฺราหฺมณ อาลปนะ  เอกสตำ 
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ,   
เทฺว วเิสสนะของ สตานิๆ สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธนตัถะ,  อถ  โข อรจุสิจูนตัถะ  คณนา สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  
มย ิ วสิยาธาระใน ปสาเทตฺวา  มนำ การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
นิพฺพตฺตานำ  สคฺเค วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตานำๆ วเิสสนะของ สตฺตานำๆ ฉฏัฐอีวตุตกมัมะ 
ใน คณนา”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๘. มหาชโน  เวมตโิก  อโหส ิฯ

 มหาชโน อ.มหาชน  เวมติโก เป็นผูป้ระกอบแลว้ดว้ยความสงสยั  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ 

มหาชนไดเ้กดิความสงสยัขึน้

 มหาชโน สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เวมตโิก วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๙. อถสฺส  อนิพฺเพมตกิภาวำ  วทิตฺิวา  สตฺถา  “มฏฺ�กุณฺฑลเิทวปตฺุโต  วมิาเนเนว  สทฺธ ึ 

อาคจฺฉตตู ิ อธฏฺิ�าส ิฯ

 อถ  อสฺส  (มหาชนสฺส)  อนิพฺเพมตกิภาวำ  วทิตฺิวา  สตฺถา  “มฏฺ�กุณฺฑลเิทวปตฺุโต  วมิาเนน  เอว
สทฺธ ึ อาคจฺฉตตู ิ อธฏฺิ�าส ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  วิทิตวฺา ทรงทราบแลว้  อสสฺ  (มหาชนสสฺ)   
อนิพเฺพมติกภาว ํ ซึง่ความทีแ่หง่มหาชนนัน้ เป็นผูป้ระกอบแลว้ดว้ยความสงสยัออก
แลว้หามไิด ้ อธิฏฺ�าสิ ทรงอธษิฐานแลว้  อิติ วา่  “มฏฺ�กณฺุฑลิเทวปตุโฺต อ.เทพบุตร 
ชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี อาคจฉฺต ุขอจงมา  สทธึฺ กบั  วิมาเนน  เอว ดว้ยวมิานนัน่เทยีว”  
อิติ ดงัน้ี ฯ  

 ทนีัน้ พระศาสดาทรงทราบวา่มหาชนยงัไมห่ายเคลอืบแคลงสงสยั จงึทรงอธษิฐานวา่ 
“ขอมฏัฐกุณฑลเีทพบุตรจงมาพรอ้มกบัวมิานนัน่แหละ”

 อถ กาลสตัตม ี สตฺถา สทุธกตัตาใน อธฏฺิ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ
ของ มหาชนสฺสๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน อนิพฺเพมตกิภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน วทิตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อธฏฺิ�าส ิ “มฏฺ�กุณฺฑลเิทวปตฺุโต สทุธกตัตาใน อาคจฺฉตุๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั วมิาเนนๆ สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิา-
สมวายะใน อาคจฺฉตุ”  อติศิพัท ์อาการะใน อธฏฺิ�าส ิฯ  

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

 ...............................................................................................................................
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๖๐. โส  ตคิาวตุปปฺมาเณน  ทพฺิพาภรณปฏมิณฺฑเิตน  อตฺตภาเวนาคนฺตฺวา  วมิานา   
โอรยฺุห  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺตำ  อฏฺ�าส ิฯ

 โส  (มฏฺ�กุณฺฑลเิทวปตฺุโต) ตคิาวตุปปฺมาเณน  ทพฺิพาภรณปฏมิณฺฑเิตน  อตฺตภาเวน  อาคนฺตฺวา  
วมิานา  โอรยฺุห  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺตำ  อฏฺ�าส ิฯ

 โส  (มฏฺ�กณฺุฑลิเทวปตุโฺต) อ.เทพบุตรชือ่วา่มฏัฐกุณฑลนีัน้  อาคนฺตวฺา มาแลว้  
อตตฺภาเวน ดว้ยอตัตภาพ  ทิพพฺาภรณปฏิมณฺฑิเตน อนัประดบัแลว้ดว้ยอาภรณ์
อนัเป็นทพิย ์  ติคาวตุปปฺมาเณน อนัมคีาวตุสามเป็นประมาณ  โอรยุหฺ ลงแลว้   
วิมานา จากวมิาน  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  อฏฺ�าสิ ได้
ยนืแลว้  เอกมนฺต ํณ ทีส่มควรสว่นขา้งหน่ึง ฯ

 เทพบุตรชื่อว่ามฏัฐกุณฑลนีัน้มาพรอ้มกบัอตัตภาพทีป่ระดบัดว้ยอาภรณ์ทีเ่ป็นทพิย ์
ม ี๓ คาวตุเป็นประมาณ ลงจากวมิาน ถวายบงัคมพระศาสดา แลว้ไดย้นื ณ ทีส่มควร 

 โส วเิสสนะของ มฏฺ�กุณฺฑลเิทวปตฺุโตๆ สทุธกตัตาใน อฏฺ�าสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตคิาวตุปปฺมาเณน กด็ ี ทพฺิพาภรณปฏมิณฺฑเิตน กด็ ีวเิสสนะของ อตฺตภาเวนๆ กรณะ
ใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอรยฺุห  วมิานา อปาทานใน โอรยฺุหๆ ปพุพกาล- 
กริยิาใน วนฺทตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อฏฺ�าส ิ  
เอกมนฺตำ อาธาระใน อฏฺ�าส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๑. อถ  นำ  สตฺถา  “ตฺวำ  อมิำ  สมฺปตฺต ึ ก ึ กมฺมำ  กตฺวา  ปฏลิภตี ิ ปจฺุฉนฺโต 
   “อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน   ยา  ตวฺ ํ ติฏฺ�สิ  เทวเต
   โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพพฺา โอสธี  วิย  ตารกา,  
    ปจุฉฺามิ  ต ํ เทว  มหานุภาวํ
    มนุสสฺภโูต  กิมกาสิ  ป�ฺุ�นฺติ
 คาถมาห ฯ

 อถ  นำ  (เทวปตฺุตำ)  สตฺถา  “ตฺวำ  อมิำ  สมฺปตฺต ึ ก ึ กมฺมำ  กตฺวา  ปฏลิภตี ิ ปจฺุฉนฺโต 
   “อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน   ยา  ตวฺ ํ ติฏฺ�สิ  เทวเต
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   โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพพฺา โอสธี  วิย  ตารกา  (โอภาเสนฺตี  ทิสา  สพพฺา),  
    (อห)ํ  ปจุฉฺามิ  ต ํ (ตว)ํ  เทว  มหานุภาว,ํ
    (ตวฺ)ํ  มนุสสฺภโูต  กึ  อกาสิ  ป�ฺุ�นฺติ
 คาถำ  อาห ฯ

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  ปจุฉฺนฺโต เมือ่ตรสัถาม  นํ  (เทวปตุตฺ)ํ ซึง่เทพบุตร
นัน้  อิติ วา่  “ตวฺ ํอ.เธอ  กตวฺา กระทำาแลว้  กึ  กมมฺ ํซึง่กรรมอะไร  ปฏิลภิ ไดเ้ฉพาะ
แลว้  อิม ํ สมปฺตตึฺ ซึง่สมบตัน้ีิ”  อิติ ดงัน้ี  อาห ตรสัแลว้  คาถ ํซึง่พระคาถา  อิติ วา่

 “เทวเต ดกู่อนเทวดา  ยา  ตวฺ ํอ.เธอใด  วณฺเณน มวีณัณะ  
อภิกฺกนฺเตน อนังดงาม  ทิสา ยงัทศิ ท.  สพพฺา ทัง้ปวง   
โอภาเสนฺตี ใหส้วา่งอยู ่  ติฏฺ�สิ ยนือยู ่ โอสธี  ตารกา  วิย 
ราวกะ อ.ดาว ประจำารุง่  (ทิสา) ยงัทศิ ท.  (สพพฺา) ทัง้ปวง   
(โอภาเสนฺตี) ใหส้วา่งอยู,่  เทว ดกู่อนเทวดา  (อห)ํ อ.เรา  
ปจุฉฺามิ ยอ่มถาม  ต ํ (ตว)ํ ซึง่เธอนัน้  มหานุภาว ํผูม้อีานุภาพ
มาก,  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  มนุสสฺภโูต ผูเ้ป็นมนุษยเ์ป็นแลว้  อกาสิ 
ไดก้ระทำาแลว้  ป�ฺุ�ํ ซึง่บุญ  กึ อะไร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาเมือ่ตรสัถามเทพบุตรนัน้วา่ “เธอทำากรรมอะไร จงึไดส้มบตัน้ีิ” ตรสั
พระคาถาวา่

“ดกู่อนเทวดา เธอมวีณัณะงดงาม ทำาใหท้ศิทัง้หปวงสวา่งไสว 
ยนือยู ่ ดจุดาวประจำารุง่ทีท่ำาใหท้ศิทัง้ปวงสวา่งอยู ่ ดกู่อน
เทวดา เราขอถามเธอนัน้ผูม้อีานุภาพมากวา่เมือ่สมยัเป็น
มนุษยไ์ดท้ำาบุญอะไรไว”้

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ  
เทวปตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉนฺโต  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปฏลิภิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อมิำ วเิสสนะของ สมฺปตฺตึๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏลิภ ิ ก ึวเิสสนะของ กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏลิภ”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิา
ของ สตฺถา
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“เทวเต อาลปนะ  ยา วเิสสนะของ ตฺวำๆ  สทุธกตัตาใน ตฏฺิ�สิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อภกฺิกนฺเตน วเิสสนะของ วณฺเณนๆ 
อติถมัภตูะของ ตฺวำ  โอภาเสนฺต ีอพัภนัตรกริยิาของ ตฺวำ  สพฺพา  
วเิสสนะของ ทสิาๆ การติกมัมะใน โอภาเสนฺต ี โอสธ ีวเิสสนะ
ของ ตารกาๆ อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั 
โอสธ ี ตารกา   สพฺพา  ทสิา  โอภาเสนฺต ี สพฺพา วเิสสนะของ 
ทสิาๆ การติกมัมะใน โอภาเสนฺตีๆ  วเิสสนะของ ตารกา,  เทว 
อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ตำ วเิสสนะของ ตวำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉาม ิ  มหานุภาวำ  
วเิสสนะของ ตวำ,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มนุสฺสภโูต วเิสสนะของ ตฺวำ  ก ึวเิสสนะของ ป�ฺุ�ำๆ 
อวตุตกมัมะใน อกาส”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน คาถำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน อาห ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๒. เทวปตฺุโต  “อยำ  ภนฺเต  สมฺปตฺต ิ ตุมฺเหส ุ มนำ  ปสาเทตฺวา  ลทฺธาต ิฯ

 เทวปตฺุโต  “อยำ  ภนฺเต  สมฺปตฺต ิ (มยา)  ตุมฺเหส ุ มนำ  ปสาเทตฺวา  ลทฺธาต ิ (อาห) ฯ 

 เทวปตุโฺต อ.เทพบุตร  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  
อย ํ สมปฺตติฺ อ.สมบตัน้ีิ  (มยา) อนัขา้พระองค ์ มนํ ยงัใจ  ปสาเทตวฺา ใหเ้ลือ่มใส
แลว้  ตมุเฺหส ุในพระองค ์ท.  ลทธฺา ไดแ้ลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เทพบุตรกราบทลูวา่ “สมบตัน้ีิ ขา้พระองคท์ำาใจใหเ้ลือ่มใสในพระองคแ์ลว้ไดม้า 
พระเจา้ขา้”

 เทวปตฺุโต สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อยำ วเิสสนะ
ของ สมฺปตฺติๆ  วตุตกมัมะใน ลทฺธาๆ กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน ลทฺธา  
ตุมฺเหส ุวสิยาธาระใน ปสาเทตฺวา  มนำ การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกริยิาใน 
ลทฺธา”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๓. “มย ิ มนำ  ปสาเทตฺวา  ลทฺธา  เตต ิฯ

 (สตฺถา)  “(อยำ  สมฺปตฺต)ิ  มย ิ มนำ  ปสาเทตฺวา  ลทฺธา  เต”  อติ ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “(อย ํ  สมปฺตติฺ) อ.สมบตัน้ีิ   
เต อนัเธอ  มนํ ยงัใจ  ปสาเทตวฺา ใหเ้ลือ่มใสแลว้  มยิ ในเรา  ลทธฺา ไดแ้ลว้หรอื?”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัถามวา่ “สมบตัน้ีิ เธอทำาใจใหเ้ลือ่มใสในเรา แลว้จงึไดม้าใชไ่หม?”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อยำ วเิสสนะของ สมฺปตฺติๆ  วตุตกมัมะ 
ใน ลทฺธาๆ กติบทกมัมวาจก  มย ิ วสิยาธาระใน ปสาเทตฺวา  มนำ การติกมัมะใน  
ปสาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ลทฺธา  เต อนภหิติกตัตาใน ลทฺธา”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน ปจฺุฉ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๔. “อาม  ภนฺเตต ิฯ

 (เทวปตฺุโต)  “อาม  ภนฺเต  (เอวำ)”  อติ ิ (อาห) ฯ

 (เทวปตุโฺต) อ.เทพบุตร  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  
อาม พระเจา้ขา้  (เอว)ํ อ.อยา่งนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เทพบุตรกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระเจา้ขา้”

 เทวปตฺุโต สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อาม  
สมัปฏจิฉนตัถะ  เอวำ สจัจวาจกลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖๕. มหาชโน  เทวปตฺุตำ  โอโลเกตฺวา  “อจฺฉรยิา  วต  โภ  พทฺุธคณุา !  อทนฺินปพฺุพก- 
พฺราหฺมณสฺส  นาม  ปตฺุโต  อ�ฺ�ำ  ก�ิฺจ ิ ป�ฺุ�ำ  อกตฺวา  สตฺถร ิ มนำ  ปสาเทตฺวา   
เอวรปํู  สมฺปตฺต ึ ปฏลิภตี ิ ตุฏฺ�ึ  ปเวเทส ิฯ

 มหาชโน  เทวปตฺุตำ  โอโลเกตฺวา  “อจฺฉรยิา  วต  (โหนฺต)ิ  โภ  พทฺุธคณุา !  อทนฺินปพฺุพก- 
พฺราหฺมณสฺส  นาม  ปตฺุโต  อ�ฺ�ำ  ก�ิฺจ ิ  ป�ฺุ�ำ  อกตฺวา  สตฺถร ิ  มนำ  ปสาเทตฺวา  เอวรปํู   
สมฺปตฺต ึ ปฏลิภตี ิ (วตฺวา  ชเน)  ตุฏฺ�ึ  ปเวเทส ิฯ

 มหาชโน อ.มหาชน  โอโลเกตวฺา แลดแูลว้  เทวปตุตฺ ํซึง่เทพบุตร  (วตวฺา) กลา่ว
แลว้  อิติ วา่  “โภ ดูก่่อนทา่นผูเ้จรญิ   พทุธฺคณุา อ.พระคณุของพระพทุธเจา้ ท.   
อจฉฺริยา  วต เป็นคณุอนัน่าอศัจรรยห์นอ  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น,  ปตุโฺต อ.บุตร  อทินฺน-
ปพุพฺกพรฺาหมฺณสสฺ  นาม ชือ่ของพราหมณ์ชือ่วา่อทนินบุพพกะ  อกตวฺา ไมก่ระทำา
แลว้  อ�ฺ�ํ  กิ�ฺจิ  ป�ฺุ�ํ ซึง่บุญ อะไรๆ อืน่  มนํ ยงัใจ  ปสาเทตวฺา ใหเ้ลือ่มใสแลว้  
สตถฺริ ในพระศาสดา  ปฏิลภิ ไดเ้ฉพาะแลว้  สมปฺตตึฺ ซึง่สมบตั ิ เอวรปํู อนัมอียา่ง
น้ีเป็นรปู”  อิติ ดงัน้ี  (ชเน) ยงัชน ท.  ปเวเทสิ ใหรู้ท้ ัว่แลว้  ตฏฺุ�ึ ซึง่ความยนิด ีฯ

 มหาชนแลดเูทพบุตรแลว้พากนักลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พระพทุธคณุทัง้หลายเป็นสิง่น่า
อศัจรรยจ์รงิหนอ, บุตรของพราหมณ์ชือ่วา่อทนินบุพพกะ ไมไ่ดท้ำาบุญอะไรๆ อืน่เลย 
ทำาใจใหเ้ลือ่มใสพระศาสดา ไดส้มบตัถิงึขนาดน้ี” ทำาใหเ้หลา่ชนรูถ้งึความยนิดี

 มหาชโน เหตุกตัตาใน ปเวเทสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เทวปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน 
โอโลเกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “โภ อาลปนะ  พทฺุธคณุา สุทธกตัตาใน โหนฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อจฺฉรยิา วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิ วต อจัฉรยิตัถะ,  ปตฺุโต สทุธกตัตา 
ใน ปฏลิภิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั อทนฺินปพฺุพก- 
พฺราหฺมณสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปตฺุโต  อ�ฺ�ำ กด็ ี  ก�ิฺจ ิ กด็ ี วเิสสนะของ ป�ฺุ�ำๆ  
อวตุตกมัมะใน อกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปสาเทตฺวา  สตฺถร ิ วสิยาธาระใน  
ปสาเทตฺวา  มนำ การติกมัมะใน ปสาเทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏลิภ ิ  เอวรปํู  
วเิสสนะของ สมฺปตฺตึๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏลิภ”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ปเวเทส ิ ชเน การติกมัมะใน ปเวเทส ิ ตุฏฺ�ึ อวตุตกมัมะใน ปเวเทส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖๖. อถ  เนสำ  “กุสลากุสลกมฺมกรเณ  มโน  ปพฺุพงฺคโม,  มโน  เสฏฺโ�;  ปสนฺเนน  ห ิ มเนน  
กตกมฺมำ  เทวโลกำ  มนุสฺสโลกำ  คจฺฉนฺตำ  ปคฺุคลำ  ฉายา ว  น  วชิหตตี ิ  อทิำ  วตฺถุำ   
กเถตฺวา  อนุสนฺธ ึ ฆเฏตฺวา  ปตฏฺิ�าปิตมตฺตกิำ  สาสนำ  ราชมทฺุทาย  ล�ฺฉนฺโต  วยิ   
ธมฺมราชา  อมิำ  คาถมาห  

   “มโนปพุพฺงฺคมา  ธมมฺา มโนเสฏฺ�า  มโนมยา;  
   มนสา  เจ  ปสนฺเนน ภาสติ  วา  กโรติ  วา,
   ตโต  นํ  สขุมเนฺวติ   ฉายาว  อนุปายินีต ิฯ

 อถ  (สตฺถา)  เนสำ  (ชนานำ)  “กุสลากุสลกมฺมกรเณ  มโน  ปพฺุพงฺคโม  (โหต)ิ,  มโน  เสฏฺโ�  (โหต)ิ;   
(ปคฺุคเลน)  ปสนฺเนน  ห ิ มเนน  กตกมฺมำ  เทวโลกำ  มนุสฺสโลกำ  คจฺฉนฺตำ  ปคฺุคลำ  ฉายา  อวิ  น  วชิหตตี ิ  
(วตฺวา)  อทิำ  วตฺถุำ  กเถตฺวา  อนุสนฺธ ึ ฆเฏตฺวา  ปตฏฺิ�าปิตมตฺตกิำ  สาสนำ  ราชมทฺุทาย  ล�ฺฉนฺโต   
(ราชา)  วยิ  ธมฺมราชา  อมิำ  คาถำ  อาห  

   “มโนปพุพฺงฺคมา  ธมมฺา มโนเสฏฺ�า  มโนมยา;  
   มนสา  เจ  ปสนฺเนน ภาสติ  วา  กโรติ  วา,
   ตโต  (ติวิธสจุริตโต)  นํ  (ปคุคฺล)ํ  สขุ ํ อเนฺวติ  ฉายา  อิว  อนุปายินีต ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (วตวฺา) ตรสัแลว้  เนส ํ (ชนานํ) แก่ชน ท. เหลา่
นัน้  อิติ วา่  “มโน อ.ใจ  ปพุพฺงฺคโม เป็นสภาพถงึก่อน  กสุลากสุลกมมฺกรเณ ใน
การกระทำาซึง่กรรมอนัเป็นกุศลและอกุศล  (โหติ) ยอ่มเป็น,  มโน อ.ใจ  เสฏฺโ� เป็น
สภาพประเสรฐิทีส่ดุ  (โหติ) ยอ่มเป็น,  หิ เพราะวา่  (ปคุคฺเลน)  ปสนฺเนน  มเนน  
กตกมมฺ ํ อ.กรรม อนับุคคล มใีจ อนัเลือ่มใสแลว้ กระทำาแลว้  น  วิชหติ ยอ่มไมล่ะ  
ปคุคฺล ํ ซึง่บุคคล  คจฉฺนฺต ํ ผูไ้ปอยู ่  เทวโลก ํ สูเ่ทวโลก  มนุสสฺโลก ํ สูม่นุษยโ์ลก  
ฉายา  อิว เพยีงดงั อ.เงา”  อิติ ดงัน้ี  กเถตวฺา ครัน้ตรสัแลว้  อิท ํ วตถฺุ ํซึง่เรือ่งน้ี  
ฆเฏตวฺา ทรงสบืต่อ  อนุสนฺธึ ซึง่อนุสนธ ิ  ธมมฺราชา ผูเ้ป็นพระราชาเพราะธรรม  
อาห ตรสัแลว้  อิม ํ คาถ ํซึง่พระคาถาน้ี  อิติ วา่

“ธมมฺา อ.ธรรม ท.  มโนปพุพฺงฺคมา มใีจเป็นสภาพถงึก่อน  
มโนเสฏฺ�า มใีจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ  มโนมยา สำาเรจ็
แลว้เพราะใจ,  เจ หากวา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  มนสา มใีจ   
ปสนฺเนน อนัเลือ่มใสแลว้  ภาสติ  วา ยอ่มกลา่วหรอื  กโรติ  
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วา หรอืวา่ ยอ่มกระทำาไซร,้  สขุ ํอ.ความสขุ  อเนฺวติ ยอ่มไป
ตาม  นํ  (ปคุคฺล)ํ ซึง่บุคคลนัน้  ตโต  (ติวิธสจุริตโต) เพราะ
สจุรติอนัมอียา่งสามนัน้  ฉายา  อิว เพยีงดงั อ.เงา  อนุปายินี 
อนัไปตามโดยปกต”ิ  อิติ ดงัน้ี 

 (ราชา)  วิย ราวกะ อ.พระราชา  ล�ฉฺนฺโต ผูท้รงประทบัอยู ่ สาสนํ ซึง่พระราชสาสน์  
ปติฏฺ�าปิตมตติฺก ํ อนัมดีนิเหนียวอนัพระองคท์รงใหต้ัง้ไวเ้ฉพาะแลว้  ราชมทุทฺาย 
ดว้ยพระราชลญัจกร ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาตรสัแก่ชนเหลา่นัน้วา่ “ใจเป็นหวัหน้าในการทำากรรมทีเ่ป็นกุศลและ
อกุศล ใจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ เพราะวา่ กรรมทีบุ่คคลมใีจผอ่งใสแลว้กระทำา ยอ่ม
ไมล่ะบุคคลผูไ้ปสูเ่ทวโลก สูม่นุษยโ์ลก เหมอืนเงาฉะนัน้” ครัน้ตรสัเรือ่งน้ีแลว้ ทรงสบื
ต่ออนุสนธ ิ ผูท้รงเป็นพระธรรมราชา ดจุพระราชาทีป่ระทบัตราพระราชสาสน์ทีม่ดีนิ
เหนียวทีพ่ระองคใ์หป้ระดษิฐานไวด้ว้ยพระราชลญัจกร ตรสัพระคาถานี้วา่

“เจตสกิธรรมทัง้หลาย มใีจเป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิทีส่ดุ 
สำาเรจ็เพราะใจ หากบุคคลมใีจผอ่งใสแลว้ จะกลา่วหรอืจะทำา
กต็าม ความสขุยอ่มตามเขาไป เพราะสจุรติ ๓ อยา่ง เหมอืน
เงาทีม่ปีกตติดิตามไปฉะนัน้”

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เนสำ วเิสสนะ
ของ ชนานำๆ สมัปทานใน วตฺวา  “มโน สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
กุสลากุสลกมฺมกรเณ วสิยาธาระใน ปพฺุพงฺคโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  มโน สทุธกตัตา 
ใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เสฏฺโ� วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  หศิพัท ์ เหตุโชตกะ   
กตกมฺมำ สทุธกตัตาใน วชิหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน กต-  
ปสนฺเนน วเิสสนะของ มเนนๆ อติถมัภตูะของ ปคฺุคเลน  เทวโลกำ กด็ ี มนุสฺสโลกำ กด็ ี 
สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉนฺตำๆ  วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน วชิหต ิ  ฉายา  
อุปมาลงิคตัถะ  อวิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้ ฉายา  นศพัท ์ปฏเิสธะใน วชิหต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กเถตฺวา  อทิำ วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะ
ใน กเถตฺวาๆ ลกัขณตัถะ  อนุสนฺธ ึอวตุตกมัมะใน ฆเฏตฺวาๆ ปุพพกาลกริยิาใน อาห  
ปตฏฺิ�าปิตมตฺตกิำ วเิสสนะของ สาสนำๆ อวตุตกมัมะใน ล�ฺฉนฺโต  ราชมุทฺทาย กรณะ 
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ใน ล�ฺฉนฺโตๆ วเิสสนะของ ราชาๆ อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั  
ปตฏฺิ�าปิตมตฺตกิำ  สาสนำ  ราชมทฺุทาย  ล�ฺฉนฺโต  ราชา  ธมฺมราชา วเิสสนะของ  
สตฺถา  อมิำ วเิสสนะของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาห

“มโนปพฺุพงฺคมา กด็ ี  มโนเสฏฺ�า กด็ ี  มโนมยา กด็ ี วเิสสนะ
ของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ,  เจ ปรกิปัปัตถะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน  
ภาสต ิและ กโรต ิ ภาสต ิกด็ ี กโรต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  
มนสา อติถมัภตูะของ ปคฺุคโล  ปสนฺเนน วเิสสนะของ มนสา   
วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้ ภาสต ิและ กโรต ิ สขุำ สทุธกตัตา 
ใน อนฺเวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ ตวิธิ- 
สจุรติโตๆ เหตุใน อเนฺวต ิ นำ วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน อนฺเวต ิ  อนุปายนีิ วเิสสนะของ ฉายาๆ อุปมาลงิคตัถะ   
อวิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั ฉายา  อนุปายนีิ” อติศิพัท ์สรปูะ
ใน อมิำ  คาถำ ฯ      
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๖๗. ตตฺถ  ก�ิฺจาปิ  “มโนต ิ อวเิสเสน  สพฺพมฺปิ  จตุภมูกิจตฺิตำ  วจฺุจต;ิ  อมิสฺม ึ ปน  ปเท   
นิยมยิมานำ  ววตฺถาปิยมานำ  ปรจฺิฉชฺิชมานำ  อฏฺ�วธิำ  กามาวจรกุสลจตฺิตำ  ลพฺภต;ิ   
วตฺถุวเสน  ปนาหรยิมานำ  ตโตปิ  โสมนสฺสสหคตำ  �าณสมฺปยตฺุตำ  จตฺิตเมว  ลพฺภต ิฯ  

 (ภควตา)  ตตฺถ  (คาถายำ)  ก�ิฺจาปิ  “มโนต ิ  อวเิสเสน  สพฺพมฺปิ  จตุภมูกิจตฺิตำ  วจฺุจต;ิ   
(ปณฺฑเิตน)  อมิสฺม ึ  ปน  ปเท  (ปณฺฑเิตน)   นิยมยิมานำ  (ปณฺฑเิตน)  ววตฺถาปิยมานำ   
(ปณฺฑเิตน)  ปรจฺิฉิชฺชมานำ  อฏฺ�วธิำ  กามาวจรกุสลจตฺิตำ  ลพฺภต;ิ  (ปณฺฑเิตน  ปณฺฑเิตน)  
วตฺถุวเสน  ปน  อาหรยิมานำ  ตโตปิ  (กามาวจรกุสลจตฺิตโต)  โสมนสฺสสหคตำ  �าณสมฺปยตฺุตำ   
จตฺิตำ  เอว  ลพฺภต ิฯ  

 จตภุมิูกจิตตฺ ํอ.จติอนัเป็นไปในภมู ิ๔  สพพฺมปิฺ แมท้ัง้ปวง  (ภควตา) อนัพระผูม้พีระ
ภาคเจา้  วจุจฺติ ยอ่มตรสัเรยีก  มโนติ ชือ่วา่มโน  ตตถฺ  (คาถาย)ํ ในพระคาถานัน้  
อวิเสเสน โดยไมแ่ปลกกนั  กิ�จฺาปิ แมก้จ็รงิ,  ปน ถงึอยา่งนัน้  กามาวจรกสุล- 
จิตตฺ ํอ.กุศลจติอนัเป็นกามาวจร  อฏฺ�วิธ ํอนัมอียา่งแปด  (ปณฺฑิเตน)  นิยมิยมานํ 
อนั- อนับณัฑติ นิยมเอาอยู ่  (ปณฺฑิเตน)  ววตถฺาปิยมานํ อนั- อนับณัฑติกำาหนด
หมายเอาอยู ่ (ปณฺฑิเตน)  ปริจฉิฺชชฺมานํ  อนั- อนับณัฑติกำาหนดตดัอยู ่ (ปณฺฑิเตน)  
อนับณัฑติ  ลพภฺติ ยอ่มได ้  อิมสมึฺ  ปเท ในบทน้ี,  ปน แต่วา่  จิตตฺ ํ  เอว อ.จติ  
(ปณฺฑิเตน)  อาหริยมานํ อนั- อนับณัฑตินำามาอยู ่ วตถฺวุเสน ดว้ยสามารถแหง่วตัถุ  
โสมนสสฺสหคต ํ อนัเป็นไปกบัดว้ยโสมนสั  �าณสมปฺยตุตฺ ํ อนัประกอบดว้ยญาณ   
ตโตปิ  (กามาวจรกสุลจิตตฺโต) จากกุศลจติอนัเป็นกามาวจร แมน้ัน้นัน่เทยีว   
(ปณฺฑิเตน) อนับณัฑติ  ลพภฺติ ยอ่มได ้ ฯ     

 จติทีเ่ป็นไปในภมู ิ๔ แมท้ัง้หมด พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัเรยีวา่ “มโน” ในพระคาถา
นัน้โดยไมแ่ตกต่างกนั แมก้จ็รงิ ถงึอยา่งนัน้ กามาวจรกุศลจติ ๘ ดวงทีถ่กูนิยม กำาหนด
หมาย กำาหนดตดัเอา บณัฑติยอ่มไดใ้นบทน้ี, แต่จติทีส่หรคตดว้ยโสมนสั ประกอบ
ดว้ยปัญญา จากกามาวจรกุศลจติแมน้ัน้ ทีถ่กูนำามาดว้ยสามารถวตัถุ บณัฑติยอ่มได้
ในบทน้ี

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั สพฺพำๆ  วเิสสนะของ จตุภมูกิจตฺิตำๆ  วตุตกมัมะใน วจฺุจติๆ  
อาขยาตบทกมัมวาจก  ภควตา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจต ิ ตตฺถ วเิสสนะของ คาถายำๆ  
วสิยาธาระใน มโน  ก�ฺิจาปิ อนุคคหตัถะ  “มโน” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สญัญาโชตกะ
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เขา้กบั มโน  อวเิสเสน ตตยิาวเิสสนะใน วจฺุจต,ิ  ปนศพัท ์อรจุสิจูนตัถะ  นิยมยิมานำ   
กด็ ี ววตฺถาปิยมานำ กด็ ี ปรจฺิฉิชฺชมานำ กด็ ี อฏฺ�วธิำ กด็ ีวเิสสนะของ กามาวจรกุสล- 
จตฺิตำ  ๆ วตุตกมัมะใน ลพฺภติๆ  อาขยาตบทกมัมวาจก  ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตาใน  
ลพฺภต ิ  อมิสฺม ึ วเิสสนะของ ปเทๆ วสิยาธาระใน ลพฺภต ิ  ปณฺฑเิตน สามบท  
อนภหิติกตัตาใน นิยมยิมานำ  ววตฺถาปิยมานำ  และ ปรจฺิฉิชฺชมานำ,  ปนศพัท ์วเิสสโชตกะ   
อาหรยิมานำ กด็ ี โสมนสฺสสหคตำ กด็ ี �าณสมฺปยตฺุตำ กด็ ีวเิสสนะของ จตฺิตำ  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั จตฺิตำๆ  วตุตกมัมะใน ลพฺภติๆ  อาขยาตบทกมัมวาจก  ปณฺฑเิตน  
อนภหิติกตัตาใน ลพฺภต ิ ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตาใน อาหรยิมานำ  วตฺถุวเสน ตตยิา- 
วเิสสนะใน อาหรยิมานำ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ตโตๆ วเิสสนะของ กามาวจร- 
กุสลจตฺิตโตๆ อปาทานใน จตฺิตำ ฯ    

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๘. ปพุพฺงฺคมาต ิ เตน  ป�มคามนิา  หตฺุวา  สมนฺนาคตา ฯ 

  “ปพุพฺงฺคมาต ิ (ปทสฺส)  “เตน  (มเนน)  ป�มคามนิา  หตฺุวา  สมนฺนาคตา”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “สมนฺนาคตา มาตามพรอ้มแลว้  เตน  (มเนน) ดว้ยใจนัน้  
ป�มคามินา เป็นสภาพถงึก่อนโดยปกต ิ หตุวฺา เป็นแลว้”  (อิติ) ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่
บท  “ปพุพฺงฺคมาติ วา่ “ปพฺุพงฺคมา” ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “ปพุพฺงฺคมา” ความวา่ ประกอบดว้ยใจนัน้ทีม่ปีกตถิงึก่อน

 “ปพฺุพงฺคมา” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “เตน  
วเิสสนะของ มเนนๆ ตตยิาวเิสสนะใน สมนฺนาคตา  ป�มคามนิา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ  
สมานกาลกริยิาใน สมนฺนาคตาๆ วเิสสนะของ ธมฺมา”  อติศิพัท ์ สรปูะใน อตฺโถๆ  
ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖๙. ธมมฺาต ิ เวทนาทโย  ตโย  ขนฺธา ฯ

 ขนฺธา อ.ขนัธ ์ท.  ตโย สาม  เวทนาทโย มเีวทนาเป็นตน้  ธมมฺาติ ชือ่วา่ธมฺมา ฯ

 ขนัธ ์๓ มเีวทนาขนัธเ์ป็นตน้ ชือ่วา่ธมฺมา

 “ธมฺมา” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั ธมฺมา  เวทนาทโย กด็ ี  ตโย กด็ ี 
วเิสสนะของ ขนฺธาๆ ลงิคตัถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๐. เอเตสำ  ห ิ อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  มโน  ปพฺุพงฺคโม,  เตน  มโนปพฺุพงฺคมา  นาม ฯ

 เอเตสำ  (ธมฺมานำ)  ห ิ  อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  มโน  ปพฺุพงฺคโม  (โหต)ิ,  เตน  (เอเต  ธมฺมา)   
มโนปพฺุพงฺคมา  นาม ฯ

 หิ จรงิอยู ่  มโน อ.ใจ  ปพุพฺงฺคโม เป็นสภาพถงึก่อน  เอเตส ํ (ธมมฺานํ) แหง่ธรรม 
ท. เหลา่นัน่  อปุปฺาทปปฺจจฺยตเฺถน เพราะอรรถวา่เป็นปจัจยัแหง่การเกดิขึน้  (โหติ) 
ยอ่มเป็น,  เตน เพราะเหตุนัน้  (เอเต  ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน่  มโนปพุพฺงฺคมา  
นาม ชือ่วา่มใีจเป็นสภาพถงึก่อน ฯ

 จรงิอยู ่ ใจเป็นหวัหน้าแหง่ธรรมเหลา่นัน่ เพราะอรรถวา่เป็นปัจจยัใหเ้กดิเจตสกิธรรม 
เหลา่นัน่ เพราะเหตุนัน้ ธรรมเหลา่นัน่ จงึชือ่วา่มใีจเป็นหวัหน้า

 หศิพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ  มโน สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอเตสำ  
วเิสสนะของ ธมฺมานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปพฺุพงฺคโม  อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน เหตุใน  
ปพฺุพงฺคโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  เตน เหตวตัถะ  เอเต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ  
นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั มโนปพฺุพงฺคมาๆ วเิสสนะของ ธมฺมา ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๑. ยถา  ห ิ พหสู ุ เอกโต  มหาภกฺิขสุงฺฆสฺส  ปตฺตจวีรทานาทนีิ  วา  อุฬารปชูาธมฺมสฺ-

สวนทปีมาลากรณาทนิี  วา  ป�ฺุ�านิ  กโรนฺเตส,ุ  “โก  เตสำ  ปพฺุพงฺคโมต ิ วตฺุเต,  โย  
เตสำ  ปจฺจโย  โหต,ิ  ยำ  นิสฺสาย  เต  ตานิ  ป�ฺุ�านิ  กโรนฺต,ิ  โส  ตสฺิโส  วา  ปสฺุโส  
วา  “เตสำ  ปพฺุพงฺคโมต ิ วจฺุจต;ิ  เอวำ  สมฺปทมทิำ  เวทติพฺพำ ฯ
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 ยถา  ห ิ พหสู ุ (ชเนส)ุ  เอกโต  มหาภกฺิขสุงฺฆสฺส  ปตฺตจวีรทานาทนิี  วา  อุฬารปชูาธมฺมสฺสวน- 
ทปีมาลากรณาทนิี  วา  ป�ฺุ�านิ  กโรนฺเตส,ุ  “โก  เตสำ  (ชนานำ)  ปพฺุพงฺคโม  (โหต)ิ”  อติ ิ (วจเน   
เกนจ)ิ  วตฺุเต,  โย  (ปคฺุคโล)  เตสำ  (ชนานำ)  ปจฺจโย  โหต,ิ  ยำ  (ปคฺุคลำ)  นิสฺสาย  เต  (ชนา)  ตานิ   
ป�ฺุ�านิ  กโรนฺต,ิ  โส  (ปคฺุคโล)  ตสฺิโส  วา  ปสฺุโส  วา  (ชเนห)ิ  “เตสำ  (ชนานำ)  ปพฺุพงฺคโม   
(โหต)ิ”  อติ ิ วจฺุจต;ิ  เอวำ  (ปณฺฑเิตน)  สมฺปทำ  อทิำ  (วจนำ)  เวทติพฺพำ ฯ

 หิ เหมอืนอยา่งวา่  พหสู ุ (ชเนส)ุ ครัน้เมือ่ชน ท. มาก  กโรนฺเตส ุกระทำาอยู ่ ป�ฺุ�านิ 
ซึง่บุญ ท.  ปตตฺจีวรทานาทีนิ มกีารถวายบาตรและจวีรเป็นตน้  วา หรอื  วา หรอืวา่    
อฬุารปชูาธมมฺสสฺวนทีปมาลากรณาทีนิ มกีารบชูาอยา่งโอฬาร การฟังธรรม การ
ตามประทปี และการทำาระเบยีบเป็นตน้  มหาภิกฺขสุงฺฆสสฺ แหง่หมูแ่หง่ภกิษุหมูใ่หญ่   
เอกโต โดยความเป็นอนัเดยีวกนั,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “โก อ.ใคร  ปพุพฺงฺคโม 
เป็นผูถ้งึก่อน  เตส ํ (ชนานํ) แหง่ชน ท. เหลา่นัน้  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  เกนจิ  
อนัใครๆ วตุเฺต กลา่วแลว้,  โย  (ปคุคฺโล) อ.บุคคลใด  ปจจฺโย เป็นปัจจยั  เตส ํ (ชนานํ)  
แหง่ชน ท. เหลา่นัน้  โหติ ยอ่มเป็น,  เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหลา่นัน้  นิสสฺาย อาศยัแลว้  
ย ํ (ปคุคฺล)ํ ซึง่บุคคลใด  กโรนฺติ ยอ่มกระทำา  ป�ฺุ�านิ ซึง่บุญ ท.  ตานิ เหลา่นัน้,   
โส  (ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  ติสโฺส  วา ชือ่วา่ตสิสะหรอื  ปสุโฺส  วา หรอืวา่ ชือ่วา่ปสุสะ   
(ชเนหิ) อนัชน ท.  วจุจฺติ ยอ่มเรยีก  อิติ วา่  “ปพุพฺงฺคโม เป็นผูถ้งึก่อน  เตส ํ (ชนานํ) 
แหง่ชน ท. เหลา่นัน้  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  ยถา ฉนัใด,  อิท ํ สมปฺท ํ (วจนํ) อ.คำา 
อนัเป็นเครือ่งยงัอุปไมยใหถ้งึพรอ้มน้ี  (ปณฺฑิเตน) อนับณัฑติ  เวทิตพพฺ ํ พงึทราบ   
เอว ํฉนันัน้ ฯ

 เปรยีบเหมอืนเมื่อชนจำานวนมากจะทำาบุญทัง้หลายมกีารถวายบาตรและจวีรเป็นตน้
หรอืทำาการบชูาอยา่งโอฬาร การฟังธรรม การตามประทปี และทำาระเบยีบเป็นตน้แก่
ภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่โดยพรอ้มเพรยีงกนั เมือ่มใีครๆ กลา่ววา่ “ใครเป็นหวัหน้าของชน
เหลา่นัน้”, บุคคลใดเป็นเหตุเป็นปัจจยัของชนเหลา่นัน้, พวกชนเหลา่นัน้อาศยัใคร
แลว้พากนัทำาบุญเหลา่นัน้, บุคคลนัน้ จะชือ่ตสิสะหรอืปสุสะกต็าม ยอ่มถกูเรยีกวา่ 
‘เป็นหวัหน้าของชนเหลา่นัน้’ ฉนัใด, คำาทีย่งัคำาอุปไมยใหถ้งึพรอ้มน้ี บณัฑติพงึทราบ  
ฉนันัน้ ฯ
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 หศิพัท ์ตปัปาฏกิรณโชตกะ  พหสู ุวเิสสนะของ ชเนสุๆ  ลกัขณะใน กโรนฺเตสุๆ  ลกัขณะ
กริยิา  ยถา อุปมาโชตกะ  เอกโต ตตยิาวเิสสนะใน กโรนฺเตส ุ  มหาภกฺิขสุงฺฆสฺส 
สมัปทานใน กโรนฺเตส ุ ปตฺตจวีรทานาทนิี กด็ ี อุฬารปชูาธมฺมสฺสวนทปีมาลากรณาทนิี  
กด็ ีวเิสสนะของ ป�ฺุ�านิๆ อวตุตกมัมะใน กโรนฺเตส ุ วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้
กบั ปตฺตจวีรทานาทนิี และอุฬารปชูาธมฺมสฺสวนทปีมาลากรณาทนิี,  “โก สทุธกตัตาใน 
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปพฺุพงฺคโมๆ 
วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  เกนจ ิ 
อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  โย วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปจฺจโยๆ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  
เต วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน กโรนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยำ วเิสสนะของ 
ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรนฺต ิ ตานิ วเิสสนะของ ป�ฺุ�านิๆ  
อวตุตกมัมะใน กโรนฺต,ิ  โส วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ วตุตกมัมะใน วจฺุจติๆ  อาขยาตบท- 
กมัมวาจก  ตสฺิโส กด็ ี ปสฺุโส กด็ ีสญัญาวเิสสนะของ ปคฺุคโล  ชเนห ิอนภหิติกตัตาใน 
วจฺุจต ิ “เตสำ วเิสสนะของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน ปพฺุพงฺคโมๆ วกิตกิตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์อาการะใน วจฺุจต,ิ  อทิำ กด็ ี สมฺปทำ กด็ ี 
วเิสสนะของ วจนำๆ วตุตกมัมะใน เวทติพฺพำๆ  กติบทกมัมวาจก  เอวำ อุปเมยยโชตกะ 
ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตาใน เวทติพฺพำ ฯ     

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๒. อติ ิ อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  มโน  ปพฺุพงฺคโม  เอเตสนฺต ิ มโนปพฺุพงฺคมา ฯ

 อติ ิ  อุปปฺาทปปฺจฺจยตฺเถน  มโน  ปพฺุพงฺคโม  (โหต)ิ  เอเตสำ  (ธมฺมานำ)  อติ ิ  (เอเต  ธมฺมา)   
มโนปพฺุพงฺคมา ฯ 

 มโน อ.ใจ  ปพุพฺงฺคโม เป็นสภาพถงึก่อน  เอเตส ํ (ธมมฺานํ) แหง่ธรรม ท. เหลา่นัน่  
อปุปฺาทปปฺจจฺยตเฺถน เพราะอรรถวา่เป็นปัจจยัแหง่การเกดิขึน้  อิติ ดว้ยประการ
ฉะน้ี  อิติ เพราะเหตุนัน้  (เอเต  ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน่  มโนปพุพฺงฺคมา ชือ่วา่
มใีจเป็นสภาพถงึก่อน ฯ
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 ใจเป็นสภาพถงึก่อนแหง่ธรรมเหลา่นัน่ เพราะอรรถวา่เป็นปัจจยัแหง่การเกดิขึน้ ดว้ย
ประการฉะน้ี เพราะเหตุนัน้ ธรรมเหลา่นัน่ ชือ่วา่มใีจเป็นสภาพถงึก่อน

 มโน สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อติศิพัท ์ ปการตัถะ  อุปปฺาทป-ฺ
ปจฺจยตฺเถน เหตุใน ปพฺุพงฺคโมๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิ  เอเตสำ วเิสสนะของ ธมฺมานำๆ 
สามสีมัพนัธะใน ปพฺุพงฺคโม  อติศิพัท ์เหตวตัถะ  เอเต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ  
มโนปพฺุพงฺคมา สญัญาวเิสสนะของ ธมฺมา ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๓. น  ห ิ  เต,  มเน  อนุปปฺชฺชนฺเต,  อุปปฺชฺชตุิำ  สกฺโกนฺต,ิ  มโน  ปน,  เอกจฺเจส ุ  

เจตสเิกส ุ อนุปปฺชฺชนฺเตสปิุ,  อุปปฺชฺชตเิยว ฯ

 น  ห ิ เต  (ธมฺมา),  มเน  อนุปปฺชฺชนฺเต,  อุปปฺชฺชตุิำ  สกฺโกนฺต,ิ  มโน  ปน,  เอกจฺเจส ุ เจตสเิกส ุ 
อนุปปฺชฺชนฺเตสปิุ,  อุปปฺชฺชตเิยว ฯ

 หิ จรงิอยู ่ เต  (ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน้,  มเน ครัน้เมือ่ใจ  อนุปปฺชชฺนฺเต ไมเ่กดิ
ขึน้อยู,่  น  สกฺโกนฺติ ยอ่มไมอ่าจ  อปุปฺชชิฺตุ ํเพือ่อนัเกดิขึน้,  ปน แต่วา่  มโน อ.ใจ,  
เจตสิเกส ุครัน้เมือ่เจตสกิ ท.  เอกจเฺจส ุบางพวก  อนุปปฺชชฺนฺเตสปิุ แมไ้มเ่กดิขึน้
อยู,่  อปุปฺชชฺติ  เอว ยอ่มเกดิขึน้นัน่เทยีว ฯ

   จรงิอยู ่ ธรรมเหลา่นัน้ เมือ่ใจไมเ่กดิขึน้ กไ็มส่ามารถทีจ่ะเกดิขึน้ได ้ แต่ใจ เมือ่เจตสกิ
ทัง้หลายบางพวก แมจ้ะไมเ่กดิขึน้ กส็ามารถทีจ่ะเกดิขึน้ได้

 หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  เต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ สทุธกตัตาใน สกฺโกนฺติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺโกนฺต,ิ  มเน ลกัขณะใน อนุปปฺชฺชนฺเตๆ ลกัขณะ
กริยิา,  อุปปฺชฺชตุิำ ตุมตัถสมัปทานใน สกฺโกนฺต,ิ  ปน ปักขนัตรโชตกะ  มโน สทุธกตัตา 
ใน อุปปฺชฺชติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  เอกจฺเจส ุ วเิสสนะของ เจตสเิกสุๆ  ลกัขณะ
ใน อนุปปฺชฺชนฺเตสุๆ  ลกัขณะกริยิา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อนุปปฺชฺชนฺเตส,ุ   
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อุปปฺชฺชต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๗๔. เอวำ  อธปิตวิเสน  ปน  มโน  เสฏฺโ�  เอเตสนฺต ิ มโนเสฏฺ�า ฯ

 เอวำ  อธปิตวิเสน  ปน  มโน  เสฏฺโ�  (โหต)ิ  เอเตสำ  (ธมฺมานำ)  อติ ิ (เอเต  ธมฺมา)  มโนเสฏฺ�า ฯ

 ปน ก ็ มโน อ.ใจ  เสฏฺโ� เป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ  เอเตส ํ (ธมมฺานํ) แหง่ธรรม ท. 
เหลา่นัน่  อธิปติวเสน ดว้ยสามารถแหง่ความเป็นอธบิด ี (โหติ) ยอ่มเป็น  เอว ํดว้ย
ประการฉะน้ี  อิติ เพราะเหตุนัน้  (เอเต  ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน่  มโนเสฏฺ�า  
ชือ่วา่มใีจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ ฯ

 ก ็ ใจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุแหง่ธรรมเหลา่นัน่ ดว้ยสามารถความเป็นอธบิด ี ดว้ย
ประการฉะน้ี เพราะเหตุนัน้ ธรรมเหลา่นัน่ ชือ่วา่มใีจประเสรฐิทีส่ดุ

 ปนศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  มโน สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ 
ปการตัถะ  อธปิตวิเสน ตตยิาวเิสสนะใน เสฏฺโ�ๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิ เอเตสำ วเิสสนะ
ของ ธมฺมานำๆ สามสีมัพนัธะใน เสฏฺโ�  อติศิพัท ์เหตวตัถะ  เอเต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ 
ลงิคตัถะ  มโนเสฏฺ�า วเิสเสนะของ ธมฺมา ฯ 

 ...............................................................................................................................
๗๕. ยถา  ห ิ  คณาทนีำ  อธปิต ิ  ปรุโิส  “คณเสฏฺโ�  เสนีเสฏฺโ�ต ิ  วจฺุจต,ิ  ตถา  เตสำปิ   

มโนต ิ มโนเสฏฺ�า ฯ

 ยถา  ห ิ คณาทนีำ  (ชนานำ)  อธปิต ิ ปรุโิส  (ชเนห)ิ  “คณเสฏฺโ�  เสนีเสฏฺโ�ต ิ วจฺุจต,ิ  ตถา  เตสำปิ   
(ธมฺมานำ)  มโน  (เสฏฺโ�  โหต)ิ”   อติ ิ (เต  ธมฺมา)  มโนเสฏฺ�า ฯ

 หิ เหมอืนอยา่งวา่  ปริุโส อ.บุรษุ  อธิปติ ผูเ้ป็นอธบิด ี คณาทีนํ  (ชนานํ) แหง่ชน 
ท. มคีณะเป็นตน้  (ชเนหิ) อนัชน ท.  วจุจฺติ ยอ่มเรยีก  อิติ วา่  “คณเสฏฺโ� ผู้
ประเสรฐิทีส่ดุในคณะ  เสนีเสฏฺโ� ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในกองทพั”  อิติ ดงัน้ี  ยถา ฉนัใด,  
มโน อ.ใจ  (เสฏฺโ�) เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ  เตสปิํ  (ธมมฺานํ) แหง่ธรรม ท. แมเ้หลา่นัน้   
(โหติ) ยอ่มเป็น  ตถา ฉนันัน้  อิติ เพราะเหตุนัน้  (เต  ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน้  
มโนเสฏฺ�า ชือ่วา่มใีจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ ฯ  

 เปรยีบเหมอืน บุรษุผูเ้ป็นใหญ่กวา่ฝงูชนมคีณะเป็นตน้ ยอ่มถกูเรยีกวา่ “ผูป้ระเสรฐิ
ทีส่ดุในคณะ ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในกองทพั” ฉนัใด, ใจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุกวา่เจตสกิ
ธรรมแมเ้หลา่นัน้ เพราะฉะนัน้ จงึชือ่วา่มใีจเป็นสภาพประเสรฐิทีส่ดุ
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 หศิพัท ์ ตปัปาฏกิรณโชตกะ  อธปิต ิ วเิสสนะของ ปรุโิสๆ วตุตกมัมะใน วจฺุจติๆ   
อาขยาตบทกมัมวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  คณาทนีำ วเิสสนะของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะ 
ใน อธปิต ิ ชเนห ิอนภหิติกตัตาใน วจฺุจต ิ “คณเสฏฺโ� กด็ ี เสนีเสฏฺโ� กด็ ีสมัภาวนาใน 
อติิๆ  ศพัท ์อาการะใน วจฺุจต,ิ  มโน สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตถา 
อุปเมยยโชตกะ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้ เตสำๆ  วเิสสนะของ ธมฺมานำๆ สามสีมัพนัธะ
ใน เสฏฺโ�ๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิ อติศิพัท ์เหตวตัถะ  เต วเิสสนะของ ธมฺมาๆ ลงิคตัถะ  
มโนเสฏฺ�า สญัญาวเิสสนะของ ธมฺมา ฯ  

๗๖. ยถา  ปน  สวุณฺณาทหี ิ  นิปผฺนฺนานิ  ตานิ  ตานิ  ภณฺฑานิ  สวุณฺณมยาทนิี  นาม   
โหนฺต,ิ  ตถา  เอเตปิ  มนโต  นิปผฺนฺนตฺตา  มโนมยา  นาม ฯ

 ยถา  ปน  สวุณฺณาทหี ิ  (วตฺถหู)ิ  นิปผฺนฺนานิ  ตานิ  ตานิ  ภณฺฑานิ  สวุณฺณมยาทนิี  นาม   
โหนฺต,ิ  ตถา  เอเตปิ  (ธมฺมา  เอเตสำ  ธมฺมานำ)  มนโต  นิปผฺนฺนตฺตา  มโนมยา  นาม (โหนฺต)ิ ฯ

 ปน เหมอืนอยา่งวา่  ตานิ  ตานิ  ภณฺฑานิ อ.ภณัฑะ ท. เหลา่นัน้ๆ  นิปผฺนฺนานิ อนั
สำาเรจ็แลว้  สวุณฺณาทีหิ  (วตถฺหิู) แต่วตัถุ ท. มทีองเป็นตน้  สวุณฺณมยาทีนิ  นาม 
ชือ่วา่เป็นวตัถุมวีตัถุอนัสำาเรจ็แลว้แต่ทองเป็นตน้  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น  ยถา ฉนัใด,   
เอเตปิ  (ธมมฺา) อ.ธรรม ท. เหลา่นัน่  มโนมยา  นาม ชือ่วา่เป็นสภาพสำาเรจ็แลว้ 
แต่ใจ  (เอเตส ํ ธมมฺานํ)  มนโต  นิปผฺนฺนตตฺา เพราะความทีแ่หง่ธรรม ท. เหลา่นัน่ 
เป็นสภาพสำาเรจ็แลว้ แต่ใจ  (โหนฺติ) ยอ่มเป็น  ตถา ฉนันัน้ ฯ

 เปรยีบเหมอืนภณัฑะเหลา่นัน้ๆ ทีส่ำาเรจ็มาจากวสัดมุทีองคำาเป็นตน้ ยอ่มมชีือ่วา่วสัดุ
ทองคำาเป็นตน้ ฉนัใด, ธรรมแมเ้หลา่นัน่ ชือ่วา่สำาเรจ็เพราะใจ เพราะธรรมเหลา่นัน่
สำาเรจ็แลว้เพราะใจ ฉนันัน้ 

 ปนศพัท ์ตปัปาฏกิรณโชตกะ  นิปผฺนฺนานิ กด็ ี ตานิ สองบทกด็ ีวเิสสนะของ ภณฺฑานิๆ  
สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  สวุณฺณาทหี ิวเิสสนะ 
ของ วตฺถหูิๆ  อปาทานใน นิปผฺนฺนานิ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั สวุณฺณมยาทนิีๆ  
วกิตกิตัตาใน โหนฺต,ิ  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั เอเตๆ วเิสสนะของ ธมฺมาๆ  
สทุธกตัตาใน โหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตถา อุปเมยยโชตกะ  เอเตสำ วเิสสนะ
ของ ธมฺมานำๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน นิปผฺนฺนตฺตา  มนโต อปาทานใน นิปผฺนฺนตฺตาๆ 
เหตุใน มโนมยา  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั มโนมยาๆ วกิตกิตัตาใน โหนฺต ิฯ 
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๗๗. ปสนฺเนนาต ิ อนภชฺิฌาทหี ิ คเุณห ิ ปสนฺเนน ฯ

 “ปสนฺเนนาต ิ (ปทสฺส)  “อนภชฺิฌาทหี ิ คเุณห ิ ปสนฺเนน”  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “ปสนฺเนน อนัผอ่งใสแลว้  คเุณหิ ดว้ยคณุ ท.  อนภิชฌฺาทีหิ  
มคีวามไมเ่พง่เลง็เป็นตน้”  (อิติ) ดงัน้ี  (ปทสสฺ) แหง่บท  “ปสนฺเนนาติ วา่ “ปสนฺเนน” 
ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “ปสนฺเนน” ความวา่ อนัผอ่งใสดว้ยคณุทัง้หลายมกีารไมเ่พง่เลง็เป็นตน้

 “ปสนฺเนน” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “อนภชฺิฌาทหี ิ 
วเิสสนะของ คเุณหิๆ  กรณะใน ปสนฺเนนๆ วเิสสนะของ มนสา”  อติศิพัท ์ สรปูะใน  
อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๘. ภาสติ  วา  กโรติ  วาต ิ เอวรเูปน  มเนน  ภาสนฺโต  จตุพฺพธิำ  วจสีจุรติเมว  ภาสต,ิ   

กโรนฺโต  ตวิธิำ  กายสจุรติเมว  กโรต,ิ  อภาสนฺโต  อกโรนฺโต  ตาย  อนภชฺิฌาทหี ิ  
ปสนฺนมานสตาย  ตวิธิำ  มโนสจุรติำ  ปเูรต ิฯ

 “ภาสติ  วา  กโรติ  วาต ิ  (คาถาปาทสฺส)  “(ปคฺุคโล)  เอวรเูปน  มเนน  ภาสนฺโต  จตุพฺพธิำ   
วจสีจุรติเมว  ภาสต,ิ  กโรนฺโต  ตวิธิำ  กายสจุรติเมว  กโรต,ิ  อภาสนฺโต  อกโรนฺโต  ตาย   
(อตฺตโน)  อนภชฺิฌาทหี ิ (คเุณห)ิ  ปสนฺนมานสตาย  ตวิธิำ  มโนสจุรติำ  ปเูรต”ิ  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “(ปคุคฺโล) อ.บุคคล  มเนน มใีจ  เอวรเูปน อนัมอียา่งน้ี
เป็นรปู  ภาสนฺโต เมือ่กลา่ว  ภาสติ ยอ่มกลา่ว  วจีสจุริต ํ เอว ซึง่วจสีจุรติ  จตพุพิฺธ ํ
อนัมอียา่งสีน่ัน่เทยีว  กโรนฺโต เมือ่กระทำา  กโรติ ยอ่มกระทำา  กายสจุริต ํ เอว ซึง่
กายสจุรติ  ติวิธ ํอนัมอียา่งสามนัน่เทยีว,  อภาสนฺโต เมือ่ไมก่ลา่ว  อกโรนฺโต เมือ่
ไมก่ระทำา  มโนสจุริต ํยงัมโนสจุรติ  ติวิธ ํอนัมอียา่งสาม  ปเูรติ ยอ่มใหเ้ตม็  ตาย  
(อตตฺโน)  อนภิชฌฺาทีหิ  (คเุณหิ)  ปสนฺนมานสตาย เพราะความทีแ่หง่ตน เป็น
ผูม้ใีจอนัผอ่งใสแลว้ ดว้ยคณุ ท. มคีวามไมเ่พง่เลง็เป็นตน้นัน้”  (อิติ) ดงัน้ี  (คาถา- 
ปาทสสฺ) แหง่บาทแหง่พระคาถา  “ภาสติ  วา  กโรติ  วาติ วา่ “ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา” 
ดงัน้ี ฯ
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 บาทพระคาถาวา่ “ภาสติ  วา  กโรติ  วา” ความวา่ บุคคลมใีจมสีภาพเชน่น้ี เมือ่กลา่ว 
จะกลา่วเฉพาะวจสีจุรติ ๔ ประการ เมือ่กระทำา จะทำาเฉพาะกายสจุรติ ๓ ประการ 
เมือ่ไมก่ลา่ว เมือ่ไมก่ระทำา ทำาใหม้โนสจุรติ ๓ ประการใหเ้ตม็ เพราะตนมใีจผอ่งใส
ดว้ยคณุมกีารไมเ่พง่เลง็เป็นตน้นัน้

 “ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะ
ใน อตฺโถ  “ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน ภาสต ิและ กโรต ิและเหตุกตัตาใน ปเูรต ิ ภาสต ิกด็ ี  
กโรต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  ปเูรต ิอาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เอวรเูปน วเิสสนะ
ของ มเนนๆ อติถมัภตูะของ ปคฺุคโล  ภาสนฺโต อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  จตุพฺพธิำ 
วเิสสนะของ วจสีจุรติำ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั วจสีจุรติำๆ  อวตุตกมัมะใน ภาสต ิ  
กโรนฺโต อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  ตวิธิำ วเิสสนะของ กายสจุรติำ  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั กายสจุรติำๆ  อวตุตกมัมะใน กโรต ิ อภาสนฺโต กด็ ี อกโรนฺโต กด็ ีอพัภนัตรกริยิา 
ของ ปคฺุคโล  ตาย วเิสสนะของ ปสนฺนมานสตาย  อตฺตโน ภาวาทสิมัพนัธะใน  
ปสนฺนมานสตาย  อนภชฺิฌาทหี ิ วเิสสนะของ คเุณหิๆ  กรณะใน ปสนฺน-  ปสนฺน- 
มานสตาย เหตุใน ปเูรต ิ ตวิธิำ วเิสสนะของ มโนสจุรติำๆ  การติกมัมะใน ปเูรต”ิ  อติศิพัท ์
สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๙. เอวมสฺส  ทส  กุสลกมฺมปถา  ปารปิรู ึ คจฺฉนฺต ิฯ 

 เอวำ  อสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  ทส  กุสลกมฺมปถา  ปารปิรู ึ คจฺฉนฺต ิฯ 

 กสุลกมมฺปถา อ.กุศลกรรมบถ ท.  ทส สบิ  อสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคลนัน้  คจฉฺนฺติ  
ยอ่มถงึ  ปาริปรึู ซึง่การเตม็รอบ  เอว ํดว้ยประการฉะน้ี ฯ

 กุศลกรรมบถ ๑๐ ของเขายอ่มถงึการเตม็บรบิรูณ์ดว้ยประการฉะน้ี

 ทส วเิสสนะของ กุสลกมฺมปถาๆ สทุธกตัตาใน คจฺฉนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ 
ปการตัถะ  อสฺส วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน กุสลกมฺมปถา  ปารปิรู ึ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๘๐. ตโต  นํ  สขุมเนฺวตีต ิ ตโต  ตวิธิสจุรติโต  ตำ  ปคฺุคลำ  สขุมเนฺวต ิฯ

 “ตโต  นํ  สขุมเนฺวตีต ิ  (คาถาปาทสฺส)  “ตโต  ตวิธิสจุรติโต  ตำ  ปคฺุคลำ  สขุำ  อเนฺวต”ิ  (อติ ิ  
อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “สขุ ํอ.ความสขุ  อเนฺวติ ยอ่มไปตาม  ต ํ ปคุคฺล ํซึง่บุคคล
นัน้  ตโต  ติวิธสจุริตโต เพราะสจุรติอนัมอียา่งสามนัน้”  (อิติ) ดงัน้ี  (คาถาปาทสสฺ) 
แหง่บาทแหง่พระคาถา  “ตโต  นํ  สขุมเนฺวตีติ วา่ “ตโต  นำ  สขุมเนฺวต”ิ ดงัน้ี ฯ

 บาทพระคาถาวา่ “ตโต  นํ  สขุมเนฺวติ”  ความวา่ ความสขุยอ่มไปตามบุคคลนัน้ 
เพราะสจุรติ ๓ อยา่งนัน้

 “ตโต  นำ  สขุมเนฺวต”ิ  สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
อตฺโถ  “สขุำ สทุธกตัตาใน อเนฺวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ ตวิธิ- 
สจุรติโตๆ เหตุใน อเนฺวต ิ ตำ วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อเนฺวต”ิ  อติศิพท ์ 
สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๑. อธิ  เตภมูกิำปิ  กุสลำ  อธปิเฺปตำ,  ตสฺมา  “เตภมูกิสจุรติานุภาเวน  สคุตภิเว  นิพฺพตฺตำ   

สคุตยิำ  วา  สขุานุภวนฏฺ�าเน  �ิตำ  ‘กายวตฺถุกมฺปิ  อติรวตฺถุกมฺปีต ิ  กายกิเจตสกิำ   
วปิากสขุำ  อนุคจฺฉต ิ น  วชิหตตี ิ อตฺโถ  เวทติพฺโพ ฯ

 (ภควตา)  อธิ  (�าเน)  เตภมูกิำปิ  กุสลำ  อธปิเฺปตำ,  ตสฺมา  “เตภมูกิสจุรติานุภาเวน  สคุตภิเว   
นิพฺพตฺตำ  สคุตยิำ  วา  สขุานุภวนฏฺ�าเน  �ิตำ  (ปคฺุคลำ)  ‘กายวตฺถุกมฺปิ  อติรวตฺถุกมฺปิ  (วปิากสขุำ)”   
อติ ิ  (อมินิา  ปรยิาเยน)  กายกิเจตสกิำ  วปิากสขุำ  อนุคจฺฉต ิ น  วชิหตตี ิ  อตฺโถ  (ปณฺฑเิตน)   
เวทติพฺโพ ฯ

 กสุล ํ อ.กุศล  เตภมิูกปิํ แมอ้นัเป็นไปในภมู ิ ๓  (ภควตา) อนัพระผูม้พีระภาคเจา้   
อธิปเฺปต ํทรงประสงคเ์อาแลว้  อิธ  (�าเน) ในทีน้ี่,  ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  อตโฺถ  
อ.อธบิาย  อิติ วา่  “วิปากสขุ ํ อ.ความสขุอนัเป็นวบิาก  กายิกเจตสิก ํ อนัเป็นไป
ทางกายและเป็นไปทางจติ  (อิมินา  ปริยาเยน) โดยปรยิายน้ี  อิติ วา่  ‘(วิปากสขุ)ํ 
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อ.ความสขุอนัเป็นวบิาก  กายวตถฺกุมปิฺ อนัมกีายเป็นทีต่ ัง้บา้ง  อิตรวตถฺกุมปิฺ อนัมี
จตินอกน้ีเป็นทีต่ ัง้บา้ง’  อนุคจฉฺติ ยอ่มไปตาม  น  วิชหติ คอืวา่ ยอ่มไมล่ะ  (ปคุคฺล)ํ 
ซึง่บุคคล  นิพพฺตตฺ ํผูบ้งัเกดิแลว้  สคุติภเว ในภพสคุต ิ วา หรอืวา่  �ิต ํผูด้ำารงอยูแ่ลว้   
สขุานุภวนฏฺ�าเน ในทีเ่ป็นทีเ่สวยซึง่ความสขุ  สคุติย ํในสคุตภิมู ิ เตภมิูกสจุริตา- 
นุภาเวน ดว้ยอานุภาพแหง่สจุรติอนัเป็นไปในภมู ิ ๓”  อิติ ดงัน้ี  (ปณฺฑิเตน) อนั
บณัฑติ  เวทิตพโฺพ พงึทราบ ฯ

 กุศลแมท้ีเ่ป็นไปในภมู ิ๓ พระผูม้พีระภาคทรงประสงคเ์อาในทีน้ี่ เพราะฉะนัน้ บณัฑติ
พงึทราบอธบิายวา่ “วบิากสขุทีเ่ป็นไปทางกายและทางจติโดยปรยิายนี้วา่ ‘มกีายเป็น
ทีต่ ัง้บา้ง มจีตินอกน้ีเป็นทีต่ ัง้บา้ง’ ยอ่มตดิตาม คอืวา่ไมล่ะบุคคลทีไ่ปบงัเกดิในสคุติ
ภพ หรอืผูด้ำารงอยูใ่นทีเ่ป็นทีเ่สวยความสขุ ในสคุต ิเพราะอานุภาพของสจุรติทีเ่ป็นใน
ในภมู ๓”  

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เตภมูกิำๆ  วเิสสนะของ กุสลำๆ  วตุตกมัมะใน อธปิเฺปตำๆ  กติบท- 
กมัมวาจก  ภควตา อนภหิติกตัตาใน อธปิเฺปตำ  อธิ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน  
อธปิเฺปตำ,  ตสฺมา เหตวตัถะ  “กายกิเจตสกิำ วเิสสนะของ วปิากสขุำๆ  สทุธกตัตาใน อนุคจฺฉต ิ
และวชิหต ิ อนุคจฺฉต ิกด็ ี วชิหต ิกด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  เตภมูกิสจุรติานุภาเวน กรณะ
ใน อนุคจฺฉต ิและวชิหต ิ สคุตภิเว วสิยาธาระใน นิพฺพตฺตำๆ  วเิสสนะของ ปคฺุคลำ  สคุตยิำ  
วสิยาธาระใน สขุานุภวนฏฺ�าเนๆ วสิยาธาระใน �ิตำๆ  วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุต-
กมัมะใน อนุคจฺฉต ิ และวชิหต ิ  วาศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั สคุตภิเว  นิพฺพตฺตำ   
และ สคุตยิำ  สขุานุภวนฏฺ�าเน  �ิตำ  ‘อปิ สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั กายวตฺถุกำ และ
อติรวตฺถุกำ  กายวตฺถุกำ กด็ ี อติรวตฺถุกำ กด็ ีวเิสสนะของ วปิากสขุำๆ  ลงิคตัถะ’  อติศิพัท ์
สรปูใน อมินิา  ปรยิาเยน  อมินิา วเิสสนะของ ปรยิาเยนๆ ตตยิาวเิสสนะใน กายกิ- 
เจตสกิำ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน วชิหต ิ อนุคจฺฉต ิววิรยิะใน น  วชิหติๆ  ววิรณะ”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน อตฺโถๆ วตุตกมัมะใน เวทติพฺโพๆ กติบทกมัมวาจก  ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตา 
ใน เวทติพฺโพ ฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๘๒. ยถา  ก ึ?

 “ยถา  ก ึ (ตโต  ตวิธิสจุรติโต  นำ  ปคฺุคลำ  สขุำ  อนฺเวต”ิ  อติ ิ ปจฺุฉา) ฯ

 (ปจุฉฺา) อ.อนัถาม  (อิติ) วา่  “(สขุ)ํ อ.ความสขุ  (อนฺเวติ) ยอ่มไปตาม  (นํ  ปคุคฺล)ํ 
ซึง่บุคคลนัน้  (ตโต  ติวิธสจุริตโต) เพราะสจุรติอนัมอียา่งสามนัน้  ยถา  กึ ราวกะ 
อ.อะไร?”  (อิติ) ดงัน้ี ฯ

 ถามวา่ เหมอืนกบัอะไร?

 “สขุำ สทุธกตัตาใน อนฺเวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะเขา้กบั กึๆ   
อุปมาลงิคตัถะ  ตโต วเิสสนะของ ตวิธิสจุรติโตๆ เหตุใน อนฺเวต ิ  นำ วเิสสนะของ 
ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อนฺเวต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๓. ฉายาว  อนุปายินีต ิ ยถา  ห ิ ฉายา  นาม  สรรีปปฺฏพิทฺธา,  สรเีร  คจฺฉนฺเต,  คจฺฉต,ิ   

ตฏฺิ�นฺเต,  ตฏฺิ�ต,ิ  นิสทีนฺเต,  นิสทีต,ิ  น  สกฺกา  สณฺเหน  วา  ผรเุสน  วา  ‘นิวตฺตาหตี ิ  
วตฺวา  วา  โปเถตฺวา  วา  นิวตฺตาเปตุำ,  กสฺมา,  สรรีปปฺฏพิทฺธตฺตา,  เอวเมว  อเิมสำ  
ทสนฺนำ  กุสลกมฺมปถานำ  อาจณฺิณสมาจณฺิณกุสลมลูกำ  กามาวจราทเิภทำ  กายกิเจตสกิำ  
สขุำ  คตคตฏฺ�าเน  อนุปายนีิ  ฉายา  วยิ  หตฺุวา  น  วชิหตตี ิฯ

   (ตโต  ตวิธิสจุรติโต  นำ  ปคฺุคลำ  สขุำ  อนฺเวต ิ ฉายา  อิว  อนุปายินีต ิ (วสฺิสชฺชนำ) ฯ
 “ยถา  ห ิ ฉายา  นาม  สรรีปปฺฏพิทฺธา  (หตฺุวา),  สรเีร  คจฺฉนฺเต,  คจฺฉต,ิ  (สรเีร)  ตฏฺิ�นฺเต,   

ตฏฺิ�ต,ิ  (สรเีร)  นิสทีนฺเต,  นิสทีต,ิ  (เกนจ)ิ  น  สกฺกา  สณฺเหน  วา  ผรเุสน  วา  (วจเนน)  ‘(ตฺวำ)  
นิวตฺตาหตี ิ วตฺวา  วา  โปเถตฺวา  วา  (ตำ  ฉายำ)  นิวตฺตาเปตุำ,

 ‘กสฺมา   (เกนจ ิ น  สกฺกา  ตำ  ฉายำ  นิวตฺตาเปตุำ’  อติ ิ ปจฺุฉา),
 ‘(ตาย  ฉายาย)  สรรีปปฺฏพิทฺธตฺตา  (เกนจ ิ น  สกฺกา  ตำ  ฉายำ  นิวตฺตาเปตุำ’  อติ ิ วสฺิสชฺชนำ);  
 เอวเมว  อเิมสำ  ทสนฺนำ  กุสลกมฺมปถานำ  อาจณฺิณสมาจณฺิณกุสลมลูกำ  กามาวจราทเิภทำ  กายกิ- 

เจตสกิำ  สขุำ  คตคตฏฺ�าเน  (ตำ  ปคฺุคลำ)  อนุปายนีิ  ฉายา  วยิ  หตฺุวา  น  วชิหตตี ิ (อตฺโถ  ปณฺฑเิตน   
เวทติพฺโพ) ฯ
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   (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้ (อิติ) วา่  “(สขุ)ํ อ.ความสขุ  (อนฺเวติ) ยอ่มไปตาม  (นํ  ปคุคฺล)ํ 
ซึง่บุคคลนัน้  (ตโต  ติวิธสจุริตโต) เพราะสจุรติอนัมอียา่งสามนัน้  ฉายา  อิว ราวกะ 
อ.เงา  อนุปายินี อนัไปตามโดยปกต”ิ  (อิติ) ดงัน้ี ฯ

 (อตโฺถ) อ.อธบิาย  อิติ วา่  “หิ เหมอืนอยา่งวา่  ฉายา  นาม ชือ่ อ.เงา  สรีรป-ฺ 
ปฏิพทธฺา เป็นของเน่ืองเฉพาะแลว้ในสรรีะ  (หตุวฺา) เป็น,  สรีเร ครัน้เมือ่สรรีะ  
คจฉฺนฺเต ไปอยู,่  คจฉฺติ ยอ่มไป,  (สรีเร) ครัน้เมือ่สรรีะ  ติฏฺ�นฺเต ยนือยู,่  ติฏฺ�ติ 
ยอ่มยนื,  (สรีเร) ครัน้เมือ่สรรีะ  นิสีทนฺเต นัง่อยู,่  นิสีทติ ยอ่มนัง่,  (เกนจิ) อนัใครๆ  
น  สกฺกา ไมอ่าจ  สณฺเหน  วา  ผรเุสน  วา  (วจเนน)  ‘(ตวฺ)ํ  นิวตตฺาหีติ  วตวฺา  วา   
โปเถตวฺา  วา  (ต ํฉาย)ํ  นิวตตฺาเปตุ ํเพือ่อนั- กลา่วแลว้ ดว้ยคำา อนัออ่นหวานหรอื  
หรอืวา่ อนัหยาบ วา่ ‘อ.เจา้ จงกลบั’ ดงัน้ี หรอื หรอืวา่ โบยแลว้ ยงัเงานัน้ ใหก้ลบั,

 (ปจุฉฺา) อ.อนัถาม  (อิติ) วา่  ‘(เกนจิ) อนัใครๆ  (น  สกฺกา) ไมอ่าจ  (ต ํ  ฉาย ํ  
นิวตตฺาเปตุ)ํ เพือ่อนั- ยงัเงานัน้ -ใหก้ลบั  กสมฺา เพราะเหตุอะไร?’  อิติ ดงัน้ี,

 (วิสสฺชชฺนํ) อ.อนัแก ้  (อิติ) วา่  ‘(เกนจิ) อนัใครๆ  (น  สกฺกา) ไมอ่าจ  (ต ํ  ฉาย ํ  
นิวตตฺาเปตุ)ํ เพือ่อนั- ยงัเงานัน้ -ใหก้ลบั  (ตาย  ฉายาย)  สรีรปปฺฏิพทธฺตตฺา  
เพราะความทีแ่หง่เงานัน้ เป็นของเน่ืองเฉพาะแลว้ในสรรีะ’  อิติ ดงัน้ี  ยถา ฉนัใด,

 สขุ ํอ.ความสขุ  กายิกเจตสิก ํอนัเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจติ  กามาวจราทิเภท ํ
อนัต่างดว้ยความสขุ มคีวามสขุอนัเป็นกามาวจรเป็นตน้  อิเมส ํ ทสนฺนํ  กสุลกมมฺ- 
ปถานํ  อาจิณฺณสมาจิณฺณกสุลมลูก ํอนัม-ี แหง่กุศลกรรมบถ ท. สบิ เหลา่น้ีหนา -
กุศลอนับุคคลทัง้สัง่สมแลว้ทัง้สัง่สมทัว่ดว้ยดแีลว้เป็นเหตุ  น  วิชหติ ยอ่มไมล่ะ  (ต ํ 
ปคุคฺล)ํ ซึง่บุคคลนัน้  คตคตฏฺ�าเน ในทีเ่ป็นทีท่ ัง้ไปแลว้ทัง้ไปแลว้  ฉายา  วิย เป็น
ราวกะวา่เงา  อนุปายินี อนัเป็นไปตามโดยปกต ิ  หตุวฺา เป็น  เอวเมว ฉนันัน้นัน่
เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  (ปณฺฑิเตน) อนับณัฑติ  (เวทิตพโฺพ) พงึทราบ ฯ 

 แกว้า่ “เหมอืนเงาทีม่ปีกตติดิตามตวัไปฉะนัน้”
 อธบิายวา่ “เปรยีบเหมอืน ธรรมดาวา่เงาเป็นสภาพเน่ืองดว้ยรา่งกาย เมือ่รา่งกายเดนิ

ไป ยอ่มไป เมือ่รา่งกายยนื ยอ่มยนื เมือ่รา่งกายนัง่ ยอ่มนัง่ ใครๆ กไ็มส่ามารถทีจ่ะ
สัง่ดว้ยถอ้ยคำาทีไ่พเราะหรอืหยาบคายวา่ ‘จงกลบั’ หรอืโบยแลว้ ทำาใหเ้งานัน้กลบัได,้ 
ถามวา่ ‘เพราะอะไร?’  แกว้า่ ‘เพราะเงาเน่ืองตดิกบัรา่งกาย’ ฉนัใด, ความสขุทีเ่ป็นไป
ทางกายและทางจติมกีามาวจรเป็นตน้เป็นประเภท มบีรรดากุศลกรรมบถ ๑๐ เหลา่น้ี 
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กุศลมลูทีบุ่คคลสัง่สมอบรมมาดแีลว้ ยอ่มไมล่ะเขาในทีเ่ขาไปแลว้ทกุที ่เป็นเหมอืนเงา
ทีม่ปีกตติดิตามตวัไปฉะนัน้ 

 “สขุำ สทุธกตัตาใน อนฺเวติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ ตวิธิสจุรติโตๆ 
เหตุใน อนฺเวต ิ  นำ วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน อนฺเวต ิ  อนุปายนีิ วเิสสนะ
ของฉายาๆ อุปมาลงิคตัถะ  อวิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั ฉายา  อนุปายนีิ”  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ ฯ

 “หศิพัท ์ ตปัปาฏกิรณโชตกะ  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั ฉายาๆ สทุธกตัตา 
ใน คจฺฉต ิ  ตฏฺิ�ต ิ  และนิสทีต ิ  คจฺฉต ิ กด็ ี  ตฏฺิ�ต ิ กด็ ี  นิสทีต ิ กด็ ี อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  สรรีปปฺฏพิทฺธา วกิตกิตัตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกริยิา
ใน คจฺฉต ิ  ตฏฺิ�ต ิ  และนิสทีต,ิ  สรเีร ลกัขณะใน คจฺฉนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  สรเีร  
ลกัขณะใน ตฏฺิ�นฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  สรเีร ลกัขณะใน นิสทีนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,   
เกนจ ิ อนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน สกฺกา   
สณฺเหน กด็ ี  ผรเุสน กด็ ี วเิสสนะของ วจเนนๆ กรณะใน วตฺวา  วา สองศพัท ์ 
ปทวกิปัปัตถะเขา้ สณฺเหน และ ผรเุสน  ‘ตฺวำ สทุธกตัตาใน นิวตฺตาหิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก’  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ กด็ ี  โปเถตฺวา กด็ ี ปพุพกาลกริยิาใน  
นิวตฺตาเปตุำ  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั สณฺเหน  วา  ผรเุสน  วา  ‘นิวตฺตาหตี ิ  
วตฺวา และ โปเถตฺวา  ตำ วเิสสนะของ ฉายำๆ  การติกมัมะใน นิวตฺตาเปตุำๆ  ตุมตัถ-
สมัปทานใน สกฺกา,  ‘เกนจ ิอนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก  กสฺมา เหตุ 
ใน สกฺกา  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน สกฺกา  ตำ วเิสสนะของ ฉายำๆ  การติกมัมะใน  
นิวตฺตาเปตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา’  อติศิพัท ์สรปูะใน ปจฺุฉาๆ ลงิคตัถะ,  ‘เกนจ ิ 
อนภหิติกตัตาใน สกฺกาๆ กริยิาบทภาววาจก  ตาย วเิสสนะของ ฉายายๆ ภาวาท-ิ 
สมัพนัธะใน สรรีปปฺฏพิทฺธตฺตาๆ เหตุใน สกฺกา  นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺกา  ตำ วเิสสนะ
ของ ฉายำๆ  การติกมัมะใน นิวตฺตาเปตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺกา’  อติศิพัท ์สรปูะใน 
วสฺิสชฺชนำๆ ลงิคตัถะ,  อาจณฺิณสมาจณฺิณกุสลมลูกำ กด็ ี กามาวจราทเิภทำ กด็ ี กายกิ-
เจตสกิำ กด็ ีวเิสสนะของ สขุำๆ  สทุธกตัตาใน วชิหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวเมว  
อุปเมยยโชตกะ  อเิมสำ กด็ ี ทสนฺนำ กด็ ีวเิสสนะของ กุสลกมฺมปถานำๆ นิทธารณะใน 
อาจณฺิณสมาจณฺิณกุสลมลูกำๆ  นิทธารณยีะ  คตคตฏฺ�าเน วสิยาธาระใน ปคฺุคลำ  ตำ  
วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน วชิหต ิ  อนุปายนีิ วเิสสนะของ ฉายาๆ อุปมา- 
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วกิตกิตัตาใน หตฺุวา  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะเขา้กบั อนุปายนีิ  ฉายา  หตฺุวาๆ 
สมานกาลกริยิาใน วชิหต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน วชิหต”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน อตฺโถๆ  
วตุตกมัมะใน เวทติพฺโพๆ กติบทกมัมวาจก  ปณฺฑเิตน อนภหิติกตัตาใน  
เวทติพฺโพ ฯ                

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๔. คาถาปรโิยสาเน  จตุราสตียิา  ปาณสหสฺสานำ  ธมฺมาภสิมโย  อโหส ิฯ 

 คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระคาถา  ธมมฺาภิสมโย อ.การ
ตรสัรูซ้ึง่ธรรม  อโหสิ ไดม้แีลว้  ปาณสหสสฺานํ แก่พนัแหง่สตัว ์ ท.  จตรุาสีติยา  
แปดสบิสี ่ฯ

 เวลาจบพระคาถา สตัว ์๘๔,๐๐๐ ไดต้รสัรูธ้รรม

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน อโหส ิ ธมฺมาภสิมโย สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  จตุราสตียิา วเิสสนะของ ปาณสหสฺสานำๆ สมัปทานใน อโหส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๕. มฏฺ�กุณฺฑลเิทวปตฺุโต  โสตาปตฺตผิเล  ปตฏฺิ�ห ิฯ

 มฏฺ�กณฺุฑลิเทวปตุโฺต อ.เทพบุตรชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี  ปติฏฺ�หิ ตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้   
โสตาปตติฺผเล ในโสดาปัตตผิล ฯ

 มฏัฐกุณฑลเีทพบุตรตัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล

 มฏฺ�กุณฺฑลเิทวปตฺุโต สทุธกตัตาใน ปตฏฺิ�หิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปตฺตผิเล 
วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�ห ิฯ  

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑356 [๑.ยมก

๘๖. ตถา  อทนฺินปพฺุพโก  พฺราหฺมโณ ฯ

   ตถา  อทนฺินปพฺุพโก  พฺราหฺมโณ  (โสตาปตฺตผิเล  ปตฏฺิ�ห)ิ ฯ

 ตถา อ.เหมอืนอยา่งนัน้  พรฺาหมฺโณ คอืวา่ อ.พราหมณ์  อทินฺนปพุพฺโก ชือ่วา่ 
อทนินบุพพกะ  (ปติฏฺ�หิ) ตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  (โสตาปตติฺผเล) ในโสดาปัตตผิล ฯ

 พราหมณ์ชือ่วา่อทนินบุพพกะ กต็ัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิลเชน่กนั

 ตถา กด็ ี พฺราหฺมโณ กด็ ีสทุธกตัตาใน ปตฏฺิ�หิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อทนฺินปพฺุพโก  
สญัญาวเิสสนะของ พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺตผิเล วสิยาธาระใน ปตฏฺิ�ห ิ ตถา ววิรยิะใน 
อทนฺินปพฺุพโก  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺตผิเล  ปตฏฺิหิๆ  ววิรณะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๘๗. โส  ตาวมหนฺตำ  วภิวำ  พทฺุธสาสเน  วปิปฺกริตี ิฯ 

 โส  (พฺราหฺมโณ)  ตาวมหนฺตำ  วภิวำ  พทฺุธสาสเน  วปิปฺกริตี ิฯ

 โส  (พรฺาหมฺโณ) อ.พราหมณ์นัน้  วิปปฺกิริ เกลีย่ลงแลว้  วิภว ํซึง่ทรพัย ์ ตาวมหนฺต ํ 
อนัใหญ่เพยีงนัน้  พทุธฺสาสเน ในพระพทุธศาสนา  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พราหมณ์นัน้เกลีย่ทรพัยม์ากมายขนาดนัน้ลงในพระพทุธศาสนา ดงันี้แล

 โส วเิสสนะของ พฺราหฺมโณๆ สทุธกตัตาใน วปิปฺกริิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตาว- 
มหนฺตำ วเิสสนะของ วภิวำๆ  อวตุตกมัมะใน วปิปฺกริ ิ  พทฺุธสาสเน วสิยาธาระใน  
วปิปฺกริ ิ อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ

 ...............................................................................................................................
มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุ ฯ

มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุ  (นิฏฺ�ิตำ) ฯ

มฏฺ�กณฺุฑลิวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่มาณพชือ่วา่มฏัฐกุณฑล ี (นิฏฺ�ิต)ํ จบแลว้ ฯ

มฏฺ�กุณฺฑลวิตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺ�ิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องมัฏฐกุณฑลมีำณพ
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ

มฏฺ€กุณฺฑลิวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. มฏฺ€�นิ  จ  ต�นิ  กุณฺฑล�นิ  จ�ติ  มฏฺ€กุณฺฑล�นิ. (มฏฺ€ + กุณฺฑล) วิเสสนบุพพบท-
กัมมธ�รยสม�ส
  มฏฺ€านิ  จ อ.อันเกลี้ยง ท. ด้วย  ตานิ อ.อันเกลี้ยง ท. เหล่าน้ัน  กุณฺฑลานิ  จ เป็น
ตุ้มหูด้วย  อิิติ เพราะเหตุน้ัน  มฏฺ€กุณฺฑลานิ ช่ือว่ามฏฺ€กุณฺฑล. (ตุ้มหูเกลี้ยง)
 ๒. มฏฺ€กุณฺฑล�นิ  อสฺส  อตฺถีติ  มฏฺ€กุณฺฑลี. (มฏฺ€กุณฺฑล + อีปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต
  มฏฺ€กุณฺฑลานิ อ.ตุ้มหูอันเกลี้ยง ท.  อสฺส  (มาณวสฺส) ของมาณพน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  มาณโว) อ.มาณพน้ัน  มฏฺ€กุณฺฑลี ช่ือว่ามฏฺ€กุณฺฑลี. (ผู้มีตุ้มหูเกลี้ยง)
 ๓. มฏฺ€กุณฺฑลิสฺส  วตฺถุ  มฏฺ€กุณฺฑลิวตฺถุ. (มฏฺ€กุณฺฑลี + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  วตฺถุ อ.เร่ือง  มฏฺ€กุณฺฑลิสฺส แห่งมาณพช่ือว่ามัฏฐกุณฑลี  มฏฺ€กุณฺฑลิวตฺถุ ชื่อว่า 
มฏฺ€กุณฺฑลิวตฺถุ. (เร่ืองมัฏฐกุณฑลีมาณพ)

ทุติยคาถา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ทฺวินฺน�  ปูรณี  ทุติยา. (ทฺวิ + ติยปัจจจัย) สังขยาตัทธิต
  ปูรณี  (คาถา) อ.คาถา อันเป็นเหตุเต็ม  ทฺวินฺน�  (คาถาน�) แห่งคาถา ท. สอง  ทุติยา ช่ือว่า 
ทุติยา. (ที่สอง)
 ๒. ทุติยา  จ  สา  คาถา  จาติ  ทุติยคาถา. (ทุติยา + คาถา) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
   ทุติยา  จ อ.ที่สองด้วย  สา อ.ที่สองน้ัน  คาถา  จ เป็นคาถาด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
ทุติยคาถา ช่ือว่าทุติยคาถา. (คาถาที่ ๒)

อทินฺนปุพฺพโก

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอยุตตัตถสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ทินฺน�  ปุพฺพนฺติ  ทินฺนปุพฺพโก. (ทินฺน + ปุพฺพ) อยุตตัตถสมาส
  (เตน  พฺราหฺมเณน)  ทินฺน�  วตฺถุ อ.วัตถุ อันพราหมณ์น้ัน ให้แล้ว  ปุพฺพ� ในกาลก่อน  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  ทินฺนปุพฺพโก ช่ือว่าทินฺนปุพฺพก. (ผู้ให้แล้วในกาลก่อน, ผู้เคยให้แล้ว)
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 ๒. น  ทินฺนปุพฺพโก  อทินฺนปุพฺพโก,  พฺราหฺมโณ. (น + ทินฺนปุพฺพก) นนิบาตบุพพบทกัมม- 
ธ�รยสม�ส
  (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  ทินฺนปุพฺพโก ผู้เคยให้แล้ว  น หามิได้  อทินฺนปุพฺพโก ช่ือว่า 
อทินฺนปุพฺพก, ได้แก่พราหมณ์. (ผู้ไม่เคยให้แล้ว)

ทินฺนปุพฺพำ

 เป็นอยุตตัตถสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทินฺนำ  ปุพฺพนฺติ  ทินฺนปุพฺพำ. (ทินฺน + ปุพฺพ)
 (เตน  พฺราหฺมเณน)  ทินฺน�  วตฺถุ อ.วัตถุ อันพราหมณ์น้ัน ให้แล้ว  ปุพฺพ� ในกาลก่อน  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  ทินฺนปุพฺพ� ช่ือว่าทินฺนปุพฺพ. (ให้แล้วในกาลก่อน, เคยให้แล้ว)

กาเรตุกาโม

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กาเรตุ�  กาเมตีติ  กาเรตุกาโม. (กาเรตุ�สทฺทูปปท + กมุ  กนฺติย� ในความใคร่ + ณปัจจัย) 
กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ, เป็นกิตันตสมาส
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กาเมติ ย่อมใคร่  กาเรตุ� เพื่ออันให้กระท�า  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  กาเรตุกาโม ช่ือว่ากาเรตุกาม. (ผู้ใคร่เพื่อจะให้ท�า, ผู้ประสงค์จะให้ท�า)

สุวณฺณกาโร

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สุวณฺณ�  กโรตีติ  สุวณฺณกาโร. (สุวณฺณสทฺทูปปท + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณปัจจัย) 
กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ, เป็นกิตันตสมาส
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กโรติ ย่อมกระท�า  สุวณฺณ� ซึ่งทอง  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  สุวณฺณกาโร ช่ือว่าสุวณฺณการ. (ผู้กระท�าซึ่งทอง, ช่างทอง)
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โสฬสวสฺสกาโล

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. โสฬส  วสฺสานิ  ยสฺสาติ  โสฬสวสฺโส,  มาณโว. (โสฬส + วสฺส) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส 
  วสฺสานิ อ.การฝน ท.  โสฬส สิบหก  ยสฺส  (มาณวสฺส) แห่งมาณพใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (โส  มาณโว) อ.มาณพน้ัน  โสฬสวสฺโส ช่ือว่าโสฬสวสฺส, ได้แก่มาณพ. (ผู้มีอายุ ๑๖ ปี)
 ๒. โสฬสวสฺสสฺส  กาโล  โสฬสวสฺสกาโล. (โสฬสวสฺส + กาล) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  กาโล อ.กาล  (มาณวสฺส) แห่งมาณพ  โสฬสวสฺสสฺส ผู้มีกาลฝน ๑๖  โสฬสวสฺสกาโล  
ช่ือว่าโสฬสวสฺสกาล. (กาลแห่งมาณพมีอายุ ๑๖ ปี)

ปณฺฑุโรโค

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปณฺฑุ  จ  โส  โรโค  จาติ  ปณฺฑุโรโค. (ปณฺฑุ + โรค)
 ปณฺฑุ  จ อ.ผอมเหลืองด้วย  โส อ.ผอมเหลืองน้ัน  โรโค  จ เป็นโรคด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
ปณฺฑุ-โรโค ช่ือว่าปณฺฑุโรค. (โรคผอมเหลือง)

ภตฺตเวตนำ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภตฺตญฺจ  เวตนญฺจ  ภตฺตเวตน�. (ภตฺต + เวตน)
 ภตฺต�  จ อ.ค่าจ้างด้วย  เวตน�  จ อ.สินน�้าใจด้วย  ภตฺตเวตน� ช่ือว่าภตฺตเวตน. (ค่าจ้างและสิน
น�้าใจ)

ธนจฺเฉโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ธนสฺส  เฉโท  ธนจฺเฉโท. (ธน + เฉท)
 เฉโท อ.การขาดไป  ธนสฺส แห่งทรัพย์  ธนจฺเฉโท ช่ือว่าธนจฺเฉท. (การขาดไปแห่งทรัพย์)
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อสุกโรโค

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อสุโก  จ  โส  โรโค  จาติ  อสุกโรโค. (อสุก + โรค)
 อสุโก  จ อ.โน้นด้วย  โส อ.โน้นน้ัน  โรโค  จ เป็นโรคด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อสุกโรโค ช่ือว่า 
อสุกโรค. (โรคโน้น)

รุกฺขตจาทิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. รุกฺขสฺส  ตโจ  รุกฺขตโจ. (รุกฺข + ตจ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ตโจ อ.เปลือก  รุกฺขสฺส ของต้นไม้  รุกฺขตโจ ช่ือว่ารุกฺขตจ. (เปลือกไม้)
 ๒. รุกฺขตโจ  อาทิ  ยสฺสาติ  รุกฺขตจาทิ,  เภสชฺช�. (รุกฺขตจ + อาทิ)
  รุกฺขตโจ อ.เปลือกของต้นไม้  อาทิ เป็นต้น  ยสฺส  (เภสชฺชสฺส) แห่งยาใด  (อตฺถิ) มีอยู่  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  เภสชฺช�) อ.ยาน้ัน  รุกฺขตจาทิ ช่ือว่ารุกฺขตจาทิ, ได้แก่ยา. (มีเปลือกไม้เป็นต้น)

พลวา

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 พล�  อสฺส  อตฺถีติ  พลวา,  โรโค. (พล + วนฺตุปัจจัย)
 พล� อ.ก�าลัง  อสฺส  (โรคสฺส) แห่งโรคน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  โรโค) อ.โรค
น้ัน  พลวา ช่ือว่าพลวนฺตุ, ได้แก่โรค. (อันมีก�าลัง)

อเตกิจฺฉภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ติกิจฺฉิตพฺโพติ  เตกิจฺโฉ. (ติกิจฺฉ + ณฺยปัจจัย) กัมมรูป, กัมมสาธนะ
  (โรโค) อ.โรค  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ติกิจฺฉิตพฺโพ พึงเยียวยา  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เตกิจฺโฉ  
ช่ือว่าเตกิจฺฉ. (อันบุคคลพึงเยียวยา)
 ๒. น  เตกิจฺโฉ  อเตกิจฺโฉ. (น + เตกิจฺฉ) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  (โรโค) อ.โรค  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  เตกิจฺโฉ พึงเยียวยา  น หามิได้  อเตกิจฺโฉ ช่ือว่าอเตกิจฺฉ.  
(อันบุคคลไม่พึงเยียวยา)
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 ๓. อเตกิจฺฉสฺส  ภาโว  อเตกิจฺฉภาโว. (อเตกิจฺฉ + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ภาโว อ.ความเป็น  อเตกิจฺฉสฺส  (โรคสฺส) แห่งโรค อันบุคคลไม่พึงเยียวยา  อเตกิจฺฉภาโว ช่ือว่า 
อเตกิจฺฉภาว. (ความเป็นโรคที่บุคคลไม่พึงเยียวยา)

ทุพฺพลภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ทุฏฺฐ�  พล�  ยสฺสาติ  ทุพฺพโล. (ทุ + พล) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  พล� อ.ก�าลัง  ทุฏฺฐ� อันโทษประทุษร้ายแล้ว  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ทุพฺพโล ช่ือว่าทุพฺพล. (มีก�าลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว, มีก�าลัง
ทร�ม)
 ๒. ทุพฺพลสฺส  ภาโว  ทุพฺพลภาโว. (ทุพฺพล + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ภาโว อ.ความเป็น  ทุพฺพลสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล ผู้มีก�าลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว  ทุพฺพล- 
ภาโว ช่ือว่าทุพฺพลภาว. (ความเป็นผู้มีก�าลังทราม)

มรณสมโย

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. มรนฺติ  เอตฺถาติ  มรณ�. (มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณ
สาธนะ
  (สตฺตา) อ.สัตว์ ท.  มรนฺติ ย่อมตาย  เอตฺถ  สมเย ในเวลาน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอโส  สมโย)  
อ.เวลาน้ี  มรณ� ช่ือว่ามรณ. (เป็นที่ตาย)
 ๒. มรณญฺจ  ต�  สมโย  จาติ  มรณสมโย. (มรณ + สมย)
  มรณ�  จ อ.เป็นที่ตายด้วย  ต� อ.เป็นที่ตายน้ัน  สมโย  จ เป็นสมัยด้วย  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  มรณสมโย ช่ือว่ามรณสมย. (สมัยเป็นที่ตาย, เวลาเป็นที่ตาย)
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ทสฺสนตฺถาย

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทสฺสนสฺส  อตฺถ�ย  ทสฺสนตฺถ�ย. (ทสฺสน + อตฺถ)
 อตฺถาย เพื่อประโยชน์  ทสฺสนสฺส แก่การเยี่ยม  ทสฺสนตฺถาย ช่ือว่าทสฺสนตฺถ. (ประโยชน์แก่การ
เยี่ยม)

อาคตาคตา

 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาคตา  จ  เต  อาคตา  จาติ  อาคตาคตา,  ชนา. (อาคต + อาคต)
 เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าน้ัน  อาคตา  จ ผู้ทั้งมาแล้วด้วย  อาคตา  จ ผู้ทั้งมาแล้วด้วย  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  อาคตาคตา ช่ือว่าอาคตาคต, ได้แก่ชนทั้งหลาย. (ผู้ทั้งมาแล้วท้ังมาแล้ว)

อนฺโตเคหำ

 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เคหสฺส  อนฺโต  อนฺโตเคห�. (อนฺโต + เคห)
 อนฺโต ในภายใน  เคหสฺส แห่งเรือน  อนฺโตเคห� ช่ือว่าอนฺโตเคห. (ภายในเรือน)

สาปเตยฺยำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สปติสฺส  หิต�  สาปเตยฺย�. (สปติ + เณยฺยปัจจัย)
 (ธน�) อ.ทรัพย์  หิต� อันเป็นประโยชน์เก้ือกูล  สปติสฺส แก่เจ้าของ  สาปเตยฺย� ช่ือว่าสาปเตยฺย. 
(ทรัพย์ที่เก้ือกูลแก่เจ้าของ, สมบัติ)

พหิอาลินฺทำ

 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 อาลินฺทสฺส  พหิ  พหิอาลินฺท�. (พหิ + อาลินฺท)
 พหิ ในภายนอก  อาลินฺทสฺส แห่งระเบียง  พหิอาลินฺท� ช่ือว่าพหิอาลินฺท. (ภายนอกระเบียง)
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พลวปจฺจูสสมโย

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ปจฺจูโส  จ  โส  สมโย  จาติ  ปจฺจูสสมโย. (ปจฺจูส + สมย) 
  ปจฺจูโส  จ อ.เป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดอันด้วย  โส อ.เป็นที่ขจัดเสียเฉพาะซึ่งความ
มืดน้ัน  สมโย  จ เป็นสมัยด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปจฺจูสสมโย ช่ือว่าปจฺจูสสมย. (สมัยใกล้สว่าง)
 ๒. พลวา  จ  โส  ปจฺจูสสมโย  จาติ  พลวปจฺจูสสมโย. (พลวนฺตุ + ปจฺจูสสมย)
  พลวา  จ อ.อันมีก�าลังด้วย  โส อ.อันมีก�าลังน้ัน  ปจฺจูสสมโย  จ เป็นสมัยเป็นที่ขจัดเสีย
เฉพาะซึ่งความมืดด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  พลวปจฺจูสสมโย ช่ือว่าพลวปจฺจูสสมโย. (สมัยใกล้รุ่งเช้า)

มหากรุณาสมาปตฺติ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. มหนฺตี  จ  สา  กรุณา  จาติ  มหากรุณา. (มหนฺตี + กรุณา) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส 
  มหนฺตี  จ อ.อันใหญ่ด้วย  สา อ.อันใหญ่น้ัน  กรุณา  จ เป็นพระกรุณาด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  มหากรุณา ช่ือว่ามหากรุณา. (พระกรุณาอันใหญ่, พระมหากรุณา)
 ๒. มหากรุณาย  ยุตฺตา  สมาปตฺติ  มหากรุณาสมาปตฺติ. (มหากรุณา + สมาปตฺติ) ตติยา-
ตัปปุริสสม�ส
  สมาปตฺติ อ.สมาบัติ  ยุตฺตา อันประกอบแล้ว  มหากรุณาย ด้วยพระมหากรุณา  มหากรุณา-
สมาปตฺติ ช่ือว่ามหากรุณาสมาปตฺติ. (สมาบัติที่ประกอบด้วยพระมหากรุณา, มหากรุณาสมาบัติ)

ปุพฺพพุทฺธา

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุพฺเพ  พุทฺธ�  ปุพฺพพุทฺธ�. (ปุพฺพ + พุทฺธ)
 พุทฺธา อ.พระพุทธเจ้า ท.  ปุพฺเพ ในกาลก่อน  ปุพฺพพุทฺธา ช่ือว่าปุพฺพพุทฺธ. (พระพุทธเจ้าในกาล
ก่อน, พระพุทธเจ้าในปางก่อน)
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กตาธิการา

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กตา  อธิการา  เยหีติ  กตาธิการา,  เวเนยฺยพนฺธวา. (กต + อธิการ)
 อธิการา อ.อธิการ ท.  เยหิ  (เวเนยฺยพนฺธเวหิ) อันเผ่าพันธุ์แห่งเวไนยสัตว์ ท. เหล่าใด  กตา  
กระท�าแล้ว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  เวเนยฺยพนฺธวา) อ.เผ่าพันธุ์แห่งเวไนยสัตว์ ท. เหล่าน้ัน  กตาธิการา  
ช่ือว่ากตาธิการ, ได้แก่เผ่าพันธุ์แห่งเวไนยสัตว์. (ผู้มีอธิการอันกระท�าไว้แล้ว)

อุสฺสนฺนกุสลมูลา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กุสลาน�  มูล�  กุสลมูล�. (กุสล + มูล) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  มูล� อ.รากเหง้า  กุสลาน� แห่งกุศล ท.  กุสลมูล� ช่ือว่ากุสลมูล. (รากเหง้าแห่งกุศล)
 ๒. อุสฺสนฺน�  กุสลมูล�  เยสนฺติ  อุสฺสนฺนกุสลมูลา,  เวเนยฺยพนฺธวา. (อุสฺสนฺน + กุสลมูล) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส  
  กุสลมูล� อ.รากเหง้าแห่งกุศล  อุสฺสนฺน� อันหนาข้ึนแล้ว  เยส�  เวเนยฺยพนฺธวาน� แห่งเผ่า
พันธุ์แห่งเวไนยสัตว์ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  เวเนยฺยพนฺธวา) อ.เผ่าพันธุ์แห่ง
เวไนยสัตว์ ท. เหล่าน้ัน  อุสฺสนฺนกุสลมูลา ช่ือว่าอุสฺสนฺนกุสลมูล, ได้แก่เผ่าพันธุ์แห่งเวไนยสัตว์ทั้งหลาย. 
(ผู้มีกุศลมูลอันหนาข้ึนแล้ว)

เวเนยฺยพนฺธวา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เวเนยฺย�นำ  พนฺธว�  เวเนยฺยพนฺธว�. (เวเนยฺย + พนฺธว)
 พนฺธวา อ.เผ่าพันธุ์ ท.  เวเนยฺยาน� แห่งเวไนยสัตว์ ท.  เวเนยฺยพนฺธวา ช่ือว่าเวเนยฺยพนฺธว. (เผ่า
พันธุ์แห่งเวไนยสัตว์)

พุทฺธจกฺขุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธสฺส  จกฺขุ  พุทฺธจกฺขุ. (พุทฺธ + จกฺขุ)
 จกฺขุ อ.จักษุ  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  พุทฺธจกฺขุ ช่ือว่าพุทฺธจกฺขุ. (จักษุของพระพุทธเจ้า)
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ทสสหสฺสจกฺกวาฬํ

 เป็นสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทสสหสฺสานิ  จกฺกวาฬานิ  ทสสหสฺสจกฺกวาฬํ. (ทสสหสฺส + จกฺกวาฬ)
 จกฺกวาฬานิ อ.จักวาล ท.  ทสสหสฺสานิ หน่ึงหม่ืน  ทสสหสฺสจกฺกวาฬํ ช่ือว่าทสสหสฺสจกฺกวาฬ. 
(หม่ืนจักวาล)

ญาณชาลำ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ญาณเมว  ชาล�  ญาณชาล�. (ญาณ + ชาล)
 ญาณ�  เอว อ.พระญาณน่ันเทียว  ชาล� เป็นข่าย  ญาณชาล� ช่ือว่าญาณชาล. (ข่ายคือพระญาณ)

นิปนฺนากาโร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิปนฺโน  จ  โส  อากาโร  จาติ  นิปนฺนากาโร. (นิปนฺน + อาการ)
 นิปนฺโน  จ อ.อันนอนแล้วด้วย  โส อ.อันนอนแล้วน้ัน  อากาโร  จ เป็นอาการด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  นิปนฺนากาโร ช่ือว่านิปนฺนาการ. (อาการอันนอนแล้ว)

นิปฺปชฺชาปิตภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิปฺปชฺชาปิตสฺส  ภาโว  นิปฺปชฺชาปิตภาโว. (นิปฺปชฺชาปิต + ภาว)
 ภาโว อ.ความเป็น  (ปิตรา)  นิปฺปชฺชาปิตสฺส  (มาณวสฺส) แห่งมาณพ ผู้อันบิดา ให้นอนแล้ว   
นิปฺปชฺชาปิตภาโว ช่ือว่านิปฺปชฺชาปิตภาว. (ความที่มาณพเป็นผู้อันบิดาให้นอนแล้ว)

คตปฺปจฺจโย

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คตสฺส  ปจฺจโย  คตปฺปจฺจโย. (คต + ปจฺจย)
 ปจฺจโย อ.ปัจจัย  คตสฺส แห่งการไป  คตปฺปจฺจโย ช่ือว่าคตปฺปจฺจย. (ปัจจัยแห่งการไป)
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ตึสโยชนิกำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ตึส  โยชนานิ  ตึสโยชนานิ. (ตึส + โยชน) อสมาหารทิคุสมาส
  โยชนานิ อ.โยชน์ ท.  ตึส สามสิบ  ตึสโยชนานิ ช่ือว่าตึสโยชน. (สามสิบโยชน์)
 ๒. ตึสโยชเนหิ  นิยุตฺต�  ตึสโยชนิก�,  กนกวิมาน�. (ตึสโยชน + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถ- 
ตัทธิต
  (กนกวิมาน�) อ.วิมานอันเป็นวิการแห่งทอง  นิยุตฺต� อันประกอบแล้ว  ตึสโยชเนหิ ด้วยโยชน์ 
สามสิบ ท.  ตึสโยชนิก� ช่ือว่าตึสโยชนิก, ได้แก่วิมานทอง. (ประกอบด้วย ๓๐ โยชน์)

กนกวิมานำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กนกสฺส  วิกาโร  วิมาน�  กนกวิมาน�. (กนก + วิมาน)
 วิมาน� อ.วิมาน  วิกาโร อันเป็นวิการ  กนกสฺส แห่งทอง  กนกวิมาน� ช่ือว่ากนกวิมาน. (วิมานทอง) 

อจฺฉราสหสฺสปริวาโร 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อจฺฉราน�  สหสฺส�  อจฺฉราสหสฺส�. (อจฺฉรา + สหสฺส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สหสฺส� อ.พัน  อจฺฉราน� แห่งนางอัปสร ท.  อจฺฉราสหสฺส� ช่ือว่าอจฺฉราสหสฺส. (นางอัปสร
หน่ึงพัน)
 ๒. อจฺฉราสหสฺส�  ปริวาโร  ยสฺสาติ  อจฺฉราสหสฺสปริวาโร,  เทวปุตฺโต. (อจฺฉราสหสฺส + 
ปริวาร) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  อจฺฉราสหสฺส� อ.พันแห่งนางอัปสร  ปริวาโร เป็นบริวาร  ยสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) ของเทพบุตร 
ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรน้ัน  อจฺฉราสหสฺสปริวาโร ช่ือว่า 
อจฺฉราสหสฺสปริวาร, ได้แก่เทพบุตร. (ผู้มีนางอัปสรหน่ึงพันเป็นบริวาร)

ติคาวุตปฺปมาโณ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
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 ๑. ตโย  คาวุตา  ติคาวุต�. (ติ + คาวุต) สมาหารทิคุสมาส
  คาวุตา อ.คาวุต ท.  ตโย สาม  ติคาวุต� ช่ือว่าติคาวุต. (สามคาวุต)
 ๒. ติคาวุต�  ปมาณ�  ยสฺสาติ  ติคาวุตปฺปมาโณ,  อตฺตภาโว. (ติคาวุต + ปมาณ)
  ติคาวุต� อ.คาวุตสาม  ปมาณ� เป็นประมาณ  ยสฺส  (อตฺตภาวสฺส) แห่งอัตภาพใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  อตฺตภาโว) อ.อัตภาพน้ัน  ติคาวุตปฺปมาโณ ช่ือว่าติคาวุตปฺปมาณ, ได้แก่
อัตภาพ. (มีสามคาวุตเป็นประมาณ) 

สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส  โดยมีอสมาหารทิคุสมาส ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส และ 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สฏฺ€ิ  สกฏานิ  สฏฺ€ิสกฏานิ. (สฏฺ€ิ + สกฏ) อสมาหารทิคุสมาส 
  สกฏานิ อ.เกวียน ท.  สฏฺ€ิ หกสิบ  สฏฺ€ิสกฏานิ ช่ือว่าสฏฺ€ิสกฏ. (หกสิบเล่มเกวียน)
 ๒. สฏฺ€ิสกฏานิ  ภาโร  เยสนฺติ  สฏฺ€ิสกฏภารา,  อลงฺการา. (สฏฺ€ิสกฏ + ภาร) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  สฏฺ€ิสกฏานิ อ.เกวียนหกสิบ ท.  ภาโร เป็นภาระ  เยส�  (อลงฺการาน�) แห่งเคร่ืองประดับ ท. 
เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  อลงฺการา) อ.เคร่ืองประดับ ท. เหล่าน้ัน  สฏฺ€ิสกฏภารา  
ช่ือว่าสฏฺ€ิสกฏภาร, ได้แก่เคร่ืองประดับทั้งหลาย. (มีหกสิบเกวียนเป็นภาระ)
 ๓. สฏฺ€ิสกฏภารา  จ  เต  อลงฺการา  จาติ  สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการา. (สฏฺ€ิสกฏภาร +  
อลงฺการ) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  สฏฺ€ิสกฏภารา  จ อ.อันมีเกวียนหกสิบเป็นภาระ ท. ด้วย  เต อ.อันมีเกวียนหกสิบเป็นภาระ 
ท. เหล่าน้ัน  อลงฺการา  จ เป็นเคร่ืองประดับด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการา ช่ือว่าสฏฺ€ิสกฏ- 
ภาราลงฺการ. (เคร่ืองประดับมี ๖๐ เล่มเกวียน)
 ๔. สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺกาเรหิ  ปฏิมณฺฑิโต  สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต,  อตฺตภาโว.  
(สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการ + ปฏิมณฺฑิต) ตติยาตัปปุริสสมาส
  (อตฺตภาโว) อ.อัตภาพ  ปฏิมณฺฑิโต อันถูกประดับแล้ว  สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺกาเรหิ ด้วยเคร่ือง
ประดับอันมีเกวียนหกสิบเป็นภาระ ท.  สฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต ชื่อว่าสฏฺ€ิสกฏภาราลงฺการ- 
ปฏิมณฺฑิต, ได้แก่อัตภาพ. (ที่ประดับด้วยเคร่ืองประดับมี ๖๐ เล่มเกวียน)
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สิริสมฺปตฺติ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สิริ  จ  ส�  สมฺปตฺติ  จ�ติ  สิริสมฺปตฺติ. (สิริ + สมฺปตฺติ)
 สิริ  จ อ.อันเป็นสิริด้วย  สา อ.อันเป็นสิริน้ัน  สมฺปตฺติ  จ เป็นสมบัติด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
สิริสมฺปตฺติ ช่ือว่าสิริสมฺปตฺติ. (สมบัติอันเป็นสิริ)

จิตฺตปฺปสาโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ปสีทน�  ปสาโท. (ปปุพฺพ + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + ณปัจจัย) ภาวรูป, ภาวสาธนะ 
  ปสีทน� อ.ความเลื่อมใส  ปสาโท ช่ือว่าปสาท. (ความเลื่อมใส)
 ๒. จิตฺตสฺส  ปสาโท  จิตฺตปฺปสาโท. (จิตฺต + ปสาท) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ปสาโท อ.ความเลื่อมใส  จิตฺตสฺส แห่งจิต  จิตฺตปฺปสาโท ช่ือว่าจิตฺตปฺปสาท. (ความเลื่อมใส
แห่งจิต, จิตเลื่อมใส)

ลทฺธภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ลทฺธาย  ภาโว  ลทฺธภาโว. (ลทฺธา + ภาว)
 ภาโว อ.ความเป็น  (อตฺตนา)  ลทฺธาย  (สิริสมฺปตฺติยา) แห่งสมบัติอันเป็นสิริอันตนได้แล้ว  ลทฺธภาโว  
ช่ือว่าลทฺธภาว. (ความที่แห่งสมบัติอันเป็นสิริเป็นของอันตนได้แล้ว)

ธนจฺเฉทภยำ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ธนสฺส  เฉโท  ธนจฺเฉโท. (ธน + เฉท) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  เฉโท อ.การขาดไป  ธนสฺส แห่งทรัพย์  ธนจฺเฉโท ช่ือวาธนจฺเฉท. (การขาดไปแห่งทรัพย์)
 ๒. ธนจฺเฉทสฺมา  ภย�  ธนจฺเฉทภย�. (ธนจฺเฉท + ภย) ปัญจมีตัปปุริสสมาส
  ภย� อ.ภัย  ธนจฺเฉทสฺมา จากการขาดไปแห่งทรัพย์  ธนจฺเฉทภย� ช่ือว่าธนจฺเฉทภย. (กลัว
แต่การขาดไปแห่งทรัพย์)
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อกาเรตฺวา

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ก�เรตฺว�  อก�เรตฺว�. (น + ก�เรตฺว�) 
 กาเรตฺวา ให้กระท�าแล้ว  น หามิได้  อกาเรตฺวา ช่ือว่าอกาเรตฺวา. (ไม่ให้กระท�าแล้ว)

วิปฺปการปฺปตฺโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิปฺปการ� ปตฺโต  วิปฺปการปฺปตฺโต,  ปิตา. (วิปฺปการ + ปตฺต)
 (ปิตา) อ.บิดา  ปตฺโต ผู้ถึงแล้ว  วิปฺปการ� ซึ่งประการอันแปลก  วิปฺปการปฺปตฺโต ช่ือว่าวิปฺปการ
ปฺปตฺต, ได้แก่บิดา. (ผู้ถึงแล้วซึ่งประการอันแปลก)

อกฺขนฺติ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ขนฺติ  อกฺขนฺติ. (น + ขนฺติ)
 ขนฺติ อ.ความชอบใจ  น หามิได้  อกฺขนฺติ ช่ือว่าอกฺขนฺติ. (ความไม่ชอบใจ)

มฏฺ€กุณฺฑลิวณฺโณ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มฏฺ€กุณฺฑลิสฺส  วณฺโณ  มฏฺ€กุณฺฑลิวณฺโณ. (มฏฺ€กุณฺฑลี + วณฺณ)
 วณฺโณ อ.เพศ  มฏฺ€กุณฺฑลิสฺส แห่งมาณพช่ือว่ามัฏฐกุณฑลี  มฏฺ€กุณฺฑลิวณฺโณ ช่ือว่ามฏฺ€กุณฺฑ
ลิ-วณฺณ. (เพศมาณพช่ือว่ามัฏฐกุณฑลี)

นิพฺพตฺตภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิพฺพตฺตสฺส  ภาโว  นิพฺพตฺตภาโว. (นิพฺพตฺต + ภาว)
 ภาโว อ.ความเป็น  นิพฺพตฺตสฺส  (อตฺตโน) แห่งตน ผู้เกิดแล้ว  นิพฺพตฺตภาโว ช่ือว่านิพฺพตฺตภาว. 
(ความที่แห่งตนเป็นผู้เกิดแล้ว)
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คาถาปริโยสานำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คาถาย  ปริโยสาน�  คาถาปริโยสาน�. (คาถา + ปริโยสาน)
 ปริโยสาน� อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  คาถาย แห่งพระคาถา  คาถาปริโยสาน� ช่ือว่าคาถา- 
ปริโยสาน. (กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา, เวลาจบพระคาถา)

จตุราสีติ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จตูหิ  อธิกา  อสีติ  จตุราสีติ. (จตุ + อสีติ)
 อสีติ อ.แปดสิบ  อธิกา อันยิ่ง  จตูหิ ด้วยสี่ ท.  จตุราสีติ ช่ือว่าจตุราสีติ. (แปดสิบส่ี)

ปาณสหสฺสานิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาณาน�  สหสฺสานิ  ปาณสหสฺสานิ. (ปาณ + สหสฺส)
 สหสฺสานิ อ.พัน ท.  ปาณาน� แห่งสัตว์ ท.  ปาณสหสฺสานิ ช่ือว่าปาณสหสฺส. (สัตว์หน่ึงพัน)

ธมฺมาภิสมโย

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ธมฺม�  อภิสมโย  ธมฺมาภิสมโย. (ธมฺม + อภิสมย)
 อภิสมโย อ.การตรัสรู้  ธมฺม� ซึ่งธรรม  ธมฺมาภิสมโย ช่ือว่าธมฺมาภิสมย. (การตรัสรู้ซึ่งธรรม)

ธมฺมยาโค

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ยชน�  ยาโค. (ยช  เทวปูชาย� ในการบูชาเทวดา + ณปัจจัย) ภาวรูป, ภาวสาธนะ
  ยชน� อ.การบูชา  ยาโค ช่ือว่ายาค. (การบูชา)
 ๒. ธมฺม�  ยาโค  ธมฺมยาโค. (ธมฺม + ยาค)
  ยาโค อ.การบูชา  ธมฺม� ซึ่งธรรม  ธมฺมยาโค ช่ือว่าธมฺมยาค. (การบูชาธรรม)



๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลีม�ณพ 371วรรค]

กตสรีรปฏิชคฺคโน

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สรีร�  ปฏิชคฺคน�  สรีรปฏิชคฺคน�. (สรีร + ปฏิชคฺคน) ทุติยาตัปปุริสสมาส
  ปฏิชคฺคน� อ.การประคับประคอง  สรีร� ซึ่งสรีระ  สรีรปฏิชคฺคน� ช่ือว่าสรีรปฏิชคฺคน. (การ
ประคับประคองสรีระ)
 ๒. กต�  สรีรปฏิชคฺคน�  เยนาติ  กตสรีรปฏิชคฺคโน,  สตฺถา. (กต + สรีรปฏิชคฺคน) ตติยา-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  สรีรปฏิชคฺคน� อ.การประคับประคองซึ่งสรีระ  เยน  (สตฺถารา) อันพระศาสดาพระองค์ใด  กต� 
ทรงกระท�าแล้ว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  สตฺถา) อ.พระศาสดาพระองค์น้ัน  กตสรีรปฏิชคฺคโน ช่ือว่ากต- 
สรีรปฏิชคฺคน, ได้แก่พระศาสดา. (ผู้มีการประคับประคองสรีระอันทรงกระท�าแล้ว)

มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ภิกฺขูน�  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ. (ภิกฺขุ + สงฺฆ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส 
  สงฺโฆ อ.หมู่  ภิกฺขูน� แห่งภิกษุ ท.  ภิกฺขุสงฺโฆ ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ. (หมู่แห่งภิกษุ, ภิกษุสงฆ์)
 ๒. มหนฺโต  จ  โส  ภิกฺขุสงฺโฆ  จาติ  มหาภิกฺขุสงฺโฆ. (มหนฺต + ภิกฺขุสงฺฆ) วิเสสนบุพพบ
ทกัมม-ธ�รยสม�ส
  มหนฺโต  จ อ.หมู่ใหญ่ด้วย  โส อ.หมู่ใหญ่น้ัน  ภิกฺขุสงฺโฆ  จ เป็นหมู่แห่งภิกษุด้วย  อิติ 
เพราะเหุตน้ัน  มหาภิกฺขุสงฺโฆ ช่ือว่ามหาภิกฺขุสงฺฆ. (ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่)
 ๓. มหาภิกฺขุสงฺเฆน  ปริวุโต  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต,  สตฺถา. (มหาภิกฺขุสงฺฆ + ปริวุต) ตติยาตัปปุริส- 
สม�ส
  (สตฺถา) อ.พระศาสดา  มหาภิกฺขุสงฺเฆน อันหมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่  ปริวุโต แวดล้อมแล้ว   
มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ช่ือว่ามหาภิกฺขุสงฺฆปริวุต, ได้แก่พระศาสดา. (ผู้ถูกภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว)
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เคหทฺวารำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เคหสฺส  ทฺวาร�  เคหทฺวาร�. (เคห + ทฺวาร)
 ทฺวาร� อ.ประตู  เคหสฺส แห่งเรือน  เคหทฺวาร� ช่ือว่าเคหทฺวาร. (ประตูบ้าน)

อนฺโตเคหาภิมุโข

 เป็นภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. เคหสฺส  อนฺโต  อนฺโตเคห�. (อนฺโต + เคห) นิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส
  อนฺโต ในภายใน  เคหสฺส แห่งเรือน  อนฺโตเคห� ช่ือว่าอนฺโตเคห. (ภายในบ้าน, ข้างในบ้าน)
 ๒. อนฺโตเคหสฺส  อภิมุข�  ยสฺสาติ  อนฺโตเคหาภิมุโข,  มาณโว. (อนฺโตเคห + อภิมุข) ภินนาธิ- 
กรณพหุพพีหิสมาส
  อภิมุข� อ.หน้าเฉพาะ  อนฺโตเคหสฺส ต่อภายในแห่งเรือน  ยสฺส  (มาณวสฺส) แห่งมาณพใด  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  มาณโว) อ.มาณพน้ัน  อนฺโตเคหาภิมุโข ช่ือว่าอนฺโตเคหาภิมุข,  
ได้แก่มาณพ. (ผู้มีหน้าเฉพาะต่อภายในเรือน, หันหน้าเข้าข้างในบ้าน)

อปสฺสนภาวำ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังน้ี
 ๑. น  ปสฺสนำ  อปสฺสนำ. (น + ปสฺสน) นนิบ�ตบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  ปสฺสน� อ.การเห็น  น หามิได้  อปสฺสน� ช่ือว่าอปสฺสน. (การไม่เห็น)
 ๒. อปสฺสนเมว  ภาโว  อปสฺสนภาโว. (อปสฺสน + ภาว) อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
  อปสฺสน�  เอว อ.การไม่เห็นน่ันเทียว  ภาโว เป็นความเป็น  อปสฺสนภาโว ช่ือว่าอปสฺสนภาว. 
(ความเป็นคือไม่เห็น)
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อนฺธพาลปิตา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อนฺธพาโล  จ  โส  ปิตา  จาติ  อนฺธพาลปิตา. (อนฺธพาล + ปิตุ)
 อนฺธพาโล  จ อ.ผู้เป็นอันธพาลด้วย  โส อ.ผู้เป็นอันธพาลน้ัน  ปิตา  จ เป็นบิดาด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  อนฺธพาลปิตา ช่ือว่าอนฺธพาลปิตุ. (บิดาผู้เป็นอันธพาล)

เอวรูโป

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอว�  รูปํ  อสฺสาติ  เอวรูโป,  พุทฺโธ. (เอว� + รูป)
 เอว� อ.อย่างน้ี  รูปํ เป็นรูป  อสฺส  (พุทฺธสฺส) แห่งพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  เอวรูโป ช่ือว่าเอวรูป, ได้แก่พระพุทธเจ้า. (ผู้มี
อย่างน้ีเป็นรูป, มีสภาพอย่างน้ี)

กายเวยฺยาวฏิกำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กาเยน  เวยฺยาวฏิโก  กายเวยฺยาวฏิโก. (กาย + เวยฺยาวฏิก)
 เวยฺยาวฏิโก อ.การขวนขวาย  กาเยน ทางกาย  กายเวยฺยาวฏิโก ชื่อว่ากายเวยฺยาวฏิก. (การ
ขวนขวายทางกาย)

อวิเธยฺยา

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. วิธาตพฺพาติ  วิเธยฺยา. (วิปุพฺพ + ธา  กรเณ ในการกระท�า + ณฺยปัจจัย) กัมมรูป, กัมม- 
สาธนะ
  (หตฺถา) อ.มือ ท.  (มยา) อันเรา  วิธาตพฺพา พึงกระท�า  อิติ เพราะเหตุน้ัน  วิเธยฺยา  
ช่ือว่าวิเธยฺย. (อันเราพึงกระท�า)
 ๒. น  วิเธยฺย�  อวิเธยฺย�. (น + วิเธยฺย) 
  (มยา)  วิเธยฺยา  (หตฺถา) อ.มือ ท. อันเรา พึีงกระท�า  น หามิได้  อวิเธยฺยา ช่ือว่า 
อวิเธยฺย. (อันเราไม่พึงกระท�า)
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เอตฺตกำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 เอต�  ปริมาณ�  อสฺสาติ  เอตฺตก�,  ปุญฺญ�. (เอต + ตฺตกปัจจัย)
 ปริมาณ� อ.ปริมาณ  เอต� เท่าน้ี  อสฺส  (ปุญฺญสฺส) แห่งบุญน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  (ต�  ปุญฺญ�) อ.บุญน้ัน  เอตฺตก� ช่ือว่าเอตฺตก, ได้แก่บุญ. (มีประมาณเท่าน้ี)

จกฺขุปโถ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จกฺขูน�  ปโถ  จกฺขุปโถ. (จกฺขุ + ปถ)
 ปโถ อ.คลอง  จกฺขูน� แห่งจักษุ ท.  จกฺขุปโถ ช่ือว่าจกฺขุปถ. (คลองจักษุ)

ปสนฺนมโน

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปสนฺน�  มน�  อสฺสาติ  ปสนฺนมโน,  มาณโว. (ปสนฺน + มน)
 มน� อ.ใจ  ปสนฺน� อันเลื่อมใสแล้ว  อสฺส  (มาณวสฺส) แห่งมาณพน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (โส  มาณโว) อ.มาณพน้ัน  ปสนฺนมโน ช่ือว่าปสนฺนมน, ได้แก่มาณพ. (ผู้มีใจเลื่อมใสแล้ว)

สุตฺตปฺปพุทฺโธ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สุตฺตสฺมา  ปพุทฺโธ  สุตฺตปฺปพุทฺโธ,  มาณโว. (สุตฺต + ปพุทฺธ)
 (มาณโว) อ.มาณพ  ปพุทฺโธ  ตื่นแล้ว  สุตฺตสฺมา  จากการหลับ  สุตฺตปฺปพุทฺโธ ช่ือว่าสุตฺตปฺ- 
ปพุทฺธ, ได้แก่มาณพ. (ผู้ตื่นแล้วจากการหลับ)

โรทนปรายโน

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โรทน�  ปรายน�  อสฺสาติ  โรทนปรายโน,  พฺราหฺมโณ. (โรทน + ปรายน)
 โรทน� อ.การร้องไห้  ปรายน� เป็นไปในเบื้องหน้า  อสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) แห่งพราหมณ์น้ัน  (อตฺถิ) 
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มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  พฺราหฺมโณ) อ.พราหฺมณ์น้ัน  โรทนปรายโน ช่ือว่าโรทนปรายน, ได้แก่
พราหมณ์. (ผู้มีการร้องไห้เป็นไปเบื้องหน้า)

เอกปุตฺตโก

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอโก  ปุตฺตโก  เอกปุตฺตโก. (เอก + ปุตฺตก)
 ปุตฺตโก อ.บุตรน้อย  เอโก คนเดียว  เอกปุตฺตโก ช่ือว่าเอกปุตฺตก. (บุตรน้อยคนเดียว)

มโนปสาโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มนสฺส  ปสาโท  มโนปสาโท. (มน + ปสาท)
 ปสาโท อ.ความเลื่อมใส  มนสฺส แห่งใจ  มโนปสาโท ช่ือว่ามโนปสาท. (ความเลื่อมใสแห่งใจ, ใจ
เลื่อมใส)

อผาสุกกาโล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังน้ี
 ๑. น  ผาสุก�  อผาสุก�. (น + ผาสุก)
  ผาสุก� อ.สบาย  น หามิได้  อผาสุก� ช่ือว่าอผาสุก. (ไม่สบาย, ไม่ผาสุก)
 ๒. อผาสุกญฺจ  ต�  กาโล  จาติ  อผาสุกกาโล. (อผาสุก + กาล)
  อผาสุก�  จ อ.เป็นที่ไม่สบายด้วย  ต� อ.เป็นที่ไม่สบายน้ัน  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  อผาสุกกาโล ช่ือว่าอผาสุกกาล. (เวลาที่ไม่สบาย)

มฏฺ€กุณฺฑลิวณฺโณ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มฏฺ€กุณฺฑลิสฺส  วณฺโณ  มฏฺ€กุณฺฑลิวณฺโณ. (มฏฺ€กุณฺฑลี + วณฺณ)
 วณฺโณ อ.เพศ  มฏฺ€กุณฺฑลิสฺส แห่งมาณพช่ือว่ามัฏฐกุณฑลี  มฏฺ€กุณฺฑลิวณฺโณ ช่ือว่ามฏฺ€กุณฺฑลิ- 
วณฺณ. (เพศแห่งมาณพช่ือว่ามัฏฐกุณฑลี)
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ปุตฺตโสโก

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุตฺเตน  โสโก  ปุตฺตโสโก. (ปุตฺต + โสก) 
 โสโก อ.ความเศร้าโศก  ปุตฺเตน เพราะบุตร  ปุตฺตโสโก ช่ือว่าปุตฺตโสก. (ความเศร้าโศกเพราะ
บุตร)

มาลาภารี

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. มาลา  เอว  ภาโร  มาลาภาโร. (มาลา + ภาร)
  มาลา  เอว อ.ระเบียบน่ันเทียว  ภาโร เป็นภาระ  มาลาภาโร ช่ือว่ามาลาภาร. (ภาระคือ
ระเบียบ)
 ๒. มาลาภาโร  อสฺส  อตฺถีติ  มาลาภารี. (มาลาภาร + อีปัจจัย)
  มาลาภาโร อ.ภาระคือระเบียบ  อสฺส  มาณวสฺส แห่งมาณพน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (โส  มาณโว) อ.มาณพน้ัน  มาลาภารี ช่ือว่ามาลาภารี. (ผู้มีภาระคือระเบียบ)

หริจนฺทนุสฺสโท

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีดังน้ี
 ๑. หริ  จ  ต�  จนฺทนญฺจาติ  หริจนฺทน�. (หริ + จนฺทน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  หริ  จ อ.เหลืองด้วย  ต� อ.เหลืองน้ัน  จนฺทน�  จ เป็นจันทน์ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  หริจนฺทน�  
ช่ือว่าหริจนฺทน. (จันทน์เหลือง)
 ๒. หริจนฺทเนน  อุสฺสโท  ยสฺสาติ  หริจนฺทนุสฺสโท,  เทวปุตฺโต. (หริจนฺทน + อุสฺสท) ทวิปท- 
ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  (กาโย) อ.กาย  อุสฺสโท อันหนาข้ึนแล้ว  หริจนฺทเนน ด้วยจันทน์เหลือง  ยสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) 
แห่งเทพบุตรใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรน้ัน  หริจนฺทนุสฺสโท ช่ือว่า 
หริจนฺทนุสฺสท, ได้แก่เทพบุตร. (ผู้มีร่างกายอันหนาข้ึนด้วยจันทน์เหลือง)
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วนมชฺโฌ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วนสฺส  มชฺโฌ  วนมชฺโฌ. (วน + มชฺฌ)
 มชฺโฌ อ.ท่ามกลาง  วนสฺส แห่งป่า  วนมชฺโฌ ช่ือว่าวนมชฺฌ. (กลางป่า)

ทุกฺขิโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทุกฺข�  อิโต  ทุกฺขิโต,  พฺราหฺมโณ. (ทุกฺข + อิต)
 (พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์  อิโต ผู้ถึงแล้ว  ทุกฺข� ซึ่งความทุกข์  ทุกฺขิโต ช่ือว่าทุกฺขิต, ได้แก่
พราหมณ์. (ผู้ถึงแล้วซึ่งทุกข์)

โสวณฺณมโย

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มิีวิเคราะห์ว่า
 สุวณฺณสฺส  วิกาโร  โสวณฺณมโย,  รถปญฺชโร. (สุวณฺณ + มยปัจจัย)
 (รถปญฺชโร) อ.เรือนแห่งรถ  วิกาโร อันเป็นวิการ  สุวณฺณสฺส แห่งทอง  โสวณฺณมโย, ได้แก่เรือน 
แห่งรถ. (อันเป็นวิการแห่งทอง, ท�ามาจากทอง)

ปภสฺสโร

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สรติ  เอตสฺมาติ  สโร. (สร  คติจินฺตาย� ในการไปและการคิด + อปัจจัย) กัตตุรูป, อปาทาน- 
สาธนะ
  (ปภา) อ.รัศมี  สรติ ย่อมสร้านออก  เอตสฺมา  (รถปญฺชรา) จากเรือนแห่งรถน่ัน  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  สโร ช่ือว่าสร. (เป็นแดนสร้านออก)
 ๒. ปภาย  สโร  ปภสฺสโร. (ปภา + สร) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สโร อ.เป็นแดนสร้านออก  ปภาย แห่งรัศมี  ปภสฺสโร ช่ือว่าปภสฺสร. (เป็นแดนสร้านออก
แห่งรัศมี)  
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รถปญฺชโร

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รถสฺส  ปญฺชโร  รถปญฺชโร. (รถ + ปญฺชร) 
 ปญฺชโร อ.เรือน  รถสฺส แห่งรถ  รถปญฺชโร ช่ือว่ารถปญฺชร. (เรือนแห่งรถ, ตัวถังรถ)

จกฺกยุคำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จกฺกาน�  ยุค�  จกฺกยุค�. (จกฺก + ยุค)
 ยุค� อ.คู่  จกฺกาน� แห่งล้อ ท.  จกฺกยุค� ช่ือว่าจกฺกยุค. (คู่ล้อ)

มณิมยำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 มณินา  ปกต�  มณิมย�,  จกฺกยุค�. (มณิ + มยปัจจัย)
 (จกฺกยุค�) อ.คู่แห่งล้อ  ปกต� อันถูกกระท�าแล้ว  มณินา ด้วยแก้วมณี  มณิมย� ช่ือว่ามณิมย,  
ได้แก่คู่ล้อ. (อันถูกกระท�าแล้วด้วยแก้วมณี, อันส�าเร็จแล้วด้วยแก้วมณี)

โลหมยำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 โลเหน  ปกต�  โลหมย�,  จกฺกยุค�. (โลห + มยปัจจัย)
 (จกฺกยุค�) อ.คู่แห่งล้อ  ปกต� อันถูกกระท�าแล้ว  โลเหน ด้วยโลหะ  โลหมย� ช่ือว่าโลหมย, ได้แก่
คู่ล้อ. (อันถูกกระท�าแล้วด้วยโลหะ, อันส�าเร็จแล้วด้วยโลหะ)

รูปิยมยำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 รูปิเยน  ปกต�  รูปิยมย�,  จกฺกยุค�. (รูปิย + มยปัจจัย)
 (จกฺกยุค�) อ.คู่แห่งล้อ  ปกต� อันถูกกระท�าแล้ว  รูปิเยน ด้วยรูปิยะ  รูปิยมย� ช่ือว่ารูปิยมย, ได้แก่ 
คู่ล้อ. (อันถูกกระท�าแล้วด้วยรูปิยะ, อันส�าเร็จแล้วด้วยรูปิยะ)
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ภทฺทมาณโว

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภทฺโท  จ   โส  มาณโว  จาติ  ภทฺทมาณโว. (ภทฺท + มาณว)
 ภทฺโท  จ อ.ผู้เจริญด้วย  โส อ.ผู้เจริญน้ัน  มาณโว  จ เป็นมาณพด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
ภทฺท-มาณโว ช่ือว่าภทฺทมาณว. (มาณพผู้เจริญ)

ปุตฺตปฏิรูปโก

 เป็นภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุตฺเตน  ปฏิรูปก�  ยสฺสาติ  ปุตฺตปฏิรูปโก,  ปุคฺคโล. (ปุตฺต + ปฏิรูปก)
 ปฏิรูปก� อ.รูปเปรียบ  ปุตฺเตน ด้วยบุตร  ยสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ปุตฺตปฏิรูปโก ช่ือว่าปุตฺตปฏิรูปก, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีรูปเปรียบ
ด้วยบุตร)

สุวณฺณาทิมยำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สุวณฺณ�  อาทิ  เยสนฺติ  สุวณฺณาทีนิ,  วตฺถูนิ. (สุวณฺณ + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 
พหุพพีหิสมาส
  สุวณฺณ� อ.ทอง  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  สุวณฺณาทีนิ ช่ือว่าสุวณฺณาทิ, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. 
(มีทองเป็นต้น)
 ๒. สุวณฺณาทีหิ  ปกต�  สุวณฺณาทิมย�,  รถจกฺก�. (สุวณฺณาทิ + มยปัจจัย)  
  (รถจกฺก�) อ.ล้อแห่งรถ  ปกต� อันถูกกระท�าแล้ว  สุวณฺณาทีหิ  (วตฺถูหิ) ด้วยวัตถุ ท. มี
ทองเป็นต้น  สุวณฺณาทิมย� ช่ือว่าสุวณฺณาทิมย, ได้แก่ล้อรถ. (ที่ถูกกระท�าด้วยทองเป็นต้น, ที่ส�าเร็จด้วย
ทองเป็นต้น)
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รถจกฺกำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รถสฺส  จกฺกำ  รถจกฺกำ. (รถ + จกฺก) 
 จกฺก� อ.ล้อ  รถสฺส แห่งรถ  รถจกฺก� ช่ือว่ารถจกฺก. (ล้อรถ)

จนฺทสุริยา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จนฺโท  จ  สุริโย  จ  จนฺทสุริยา. (จนฺท + สุริย)
 จนฺโท  จ อ.พระจันทร์ด้วย  สุริโย  จ อ.พระอาทิตย์ด้วย  จนฺทสุริยา ช่ือว่าจนฺทสุริย. (พระจันทร์
และพระอาทิตย์)

อปตฺถิยำ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ปตฺเถตพฺพนฺติ  ปตฺถิย�. (ปตฺถ  ปตฺถเน ในความปรารถนา + เณปัจจัย + ณฺยปัจจัย)  
กัมมรูป, กัมมสาธนะ
  (วตฺถุ) อ.วัตถุ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปตฺเถตพฺพ� พึงปรารถนา  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปตฺถิย�  
ช่ือว่าปตฺถิย. (อันบุคคลพึงปรารถนา)
 ๒. น  ปตฺถิย�  อปตฺถิย�,  วตฺถุ. (น + ปตฺถิย) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  (วตฺถุ) อ.วัตถุ  (ปุคฺคเลน)  ปตฺถิย� อันบุคคล พึงปรารถนา  น หามิได้  อปตฺถิย� ช่ือว่า
อปตฺถิย. (อันบุคคลไม่พึงปรารถนา)

คมนาคมนำ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คมนญฺจ  อาคมนญฺจ  คมนาคมน�. (คมน + อาคมน)
 คมน�  จ อ.การไปด้วย  อาคมน�  จ อ.การมาด้วย  คมนาคมน� ช่ือว่าคมนาคมน. (การไปและ
ก�รม�)
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วณฺณธาตุ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วณฺโณ  เอว  ธาตุ  วณฺณธาตุ. (วณฺณ + ธาตุ)
 วณฺโณ  เอว อ.รัศมีน่ันเทียว  ธาตุ เป็นธาตุ  วณฺณธาตุ ช่ือว่าวณฺณธาตุ. (ธาตุคือรัศมี)

กาลกโต

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

พาลฺยตโร

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. พาลสฺส  ภาโว  พาลฺย�. (พาล + ณฺยปัจจัย) ภาวตัทธิต
  ภาโว อ.ความเป็น  พาลสฺส แห่งคนพาล  พาลฺย� ช่ือว่าพาลฺย. (ความเป็นคนพาล)
 ๒. สพฺเพ  อิเม  พาลฺยานิ,  อยมิเมส�  วิเสเสน  พาลฺยนฺติ  พาลฺยตโร,  ปุคฺคโล. (พาลฺย 
+ ตรปัจจัย) วิเสสตัทธิต
  อิเม  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าน้ี  สพฺเพ ทั้งปวง  พาลฺยานิ เป็นความเป็นแห่งคนพาล  (โหนฺติ)  
ย่อมเป็น,  อย�  (ชโน)  อิเมส�  (ชนาน�) อ.- แห่งชน ท. เหล่าน้ีหนา -ชนนี้  พาลฺย� เป็นความเป็นแห่งคน
พาล  วิเสเสน โดยพิเศษ  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (อย�  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ี  พาลฺยตโร  
ช่ือว่าพาลฺยตร, ได้แก่บุคคล. (ผู้เป็นความเป็นแห่งคนพาลกว่า, เป็นความเป็นคนโง่กว่า)

ฆตสิตฺโต

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ฆเตน  สิตฺโต  ฆตสิตฺโต,  ปาวโก. (ฆต + สิตฺต)
 (ปาวโก) อ.ไฟผู้ช�าระ  (ปุคฺคเลน)  สิตฺโต อันบุคคล รดแล้ว  ฆเตน ด้วยเปรียง  ฆตสิตฺโต ช่ือว่า 
ฆตสิตฺต, ได้แก่ไฟ. (อันบุคคลรดแล้วด้วยเปรียง)
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หทยนิสฺสิโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 หทย�  นิสฺสิโต  หทยนิสฺสิโต,  โสโก. (หทย + นิสฺสิต) 
 (โสโก) อ.ความเศร้าโศก  นิสฺสิโต อันอาศัยแล้ว  หทย� ซึ่งหทัย  หทยนิสฺสิโต ช่ือว่าหทยนิสฺสิต, 
ได้แก่ความเศร้าโศก. (อันอาศัยหทัย)

โสกปเรโต

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 โสโก  ปเรโต  ยสฺสาติ  โสกปเรโต,  พฺราหฺมโณ. (โสก + ปเรต)
 โสโก อ.ความเศร้าโศก  ปเรโต อันเป็นไปแล้วในเบื้องหน้า  ยสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) ของพราหมณ์
ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์น้ัน  โสกปเรโต ช่ือว่าโสกปเรต, 
ได้แก่พราหมณ์. (ผู้มีความเศร้าโศกอันเป็นไปแล้วในเบื้องหน้า) 
 

อพฺพุฬฺหสลฺโล

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อพฺพุฬฺห�  สลฺล�  เยน  โส  อพฺพุฬฺหสลฺโล,  พฺราหฺมโณ. (อพฺพุฬฺห + สลฺล)
 สลฺล� อ.ลูกศร  เยน  (พฺราหฺมเณน) อันพราหมณ์ใด  อพฺพุฬฺห� ถอนข้ึนแล้ว  โส  (พฺราหฺมโณ) 
อ.พราหมณ์น้ัน  อพฺพุฬฺหสลฺโล ช่ือว่าอพฺพุฬฺหสลฺล, ได้แก่พราหมณ์. (ผู้มีลูกศรอันถอนข้ึนแล้ว)

สีติภูโต

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สีติ  จ  โส  ภูโต  จาติ  สีติภูโต,  พฺราหฺมโณ. (สีติ + ภูต)
 สีติ  จ อ.ความเย็นด้วย  โส อ.ความเย็นน้ัน  ภูโต  จ เป็นแล้วด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สีติภูโต  
ช่ือว่าสีติภูต, ได้แก่พราหมณ์. (เป็นผู้เย็นเป็นแล้ว)
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สหพฺยตา

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สหพฺยสฺส  ภาโว  สหพฺยตา. (สหพฺย + ตาปัจจัย)
 ภาโว อ.ความเป็น  สหพฺยสฺส แห่งสหาย  สหพฺยตา ช่ือว่าสหพฺยตา. (ความเป็นสหาย)

อาพาธิโก

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 อาพาโธ  อสฺส  อตฺถีติ  อาพาธิโก,  มาณโว. (อาพาธ + อิกปัจจัย)
 อาพาโธ อ.อาพาธ  อสฺส  (มาณวสฺส) ของมาณพน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  มาณโว)  
อ.มาณพน้ัน  อาพาธิโก ช่ือว่าอาพาธิก, ได้แก่มาณพ. (ผู้มีอาพาธ)

อาตูรรูโป 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาตูร�  รูปํ  ยสฺสาติ  อาตูรรูโป,  มาณโว. (อาตูร + รูป)
 รูปํ อ.รูป  อาตูร� อันกระสับกระส่าย  ยสฺส  (มาณวสฺส) แห่งมาณพใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  มาณโว) อ.มาณพน้ัน  อาตูรรูโป ช่ือว่าอาตูรรูป, ได้แก่มาณพ. (ผู้มีรูปอันกระสับ
กระส่าย) 

วคิตรโช

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิคต�  รช�  ยสฺสาติ  วิคตรโช,  พุทฺโธ. (วิคต + รช)
 รช� อ.กิเลสเพียงดังธุลี  วิคต� ไปปราศแล้ว  ยสฺส  (พุทฺธสฺส) ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้้น  (โส  พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  วิคตรโช ช่ือว่าวิคตรช, ได้แก่
พระพุทธเจ้า. (ผู้มีกิเลสเพียงดังธุลีไปปราศแล้ว)
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วิติณฺณกงฺโข

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิติณฺณา  กงฺขา  เยนาติ  วิติณฺณกงฺโข,  พุทฺโธ. (วิติณฺณา + กงฺขา) 
 กงฺขา อ.ความสงสัย  เยน  (พุทฺเธน) อันพระพุทธเจ้าพระองค์ใด  วิติณฺณา ทรงข้ามได้แล้ว  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  วิติณฺณกงฺโข ช่ือว่าวิติณฺณกงฺข, ได้แก่
พระพุทธเจ้า. (ผู้มีความสงสัยอันข้ามได้แล้ว)

อโนมปญฺโญ

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. โอมา  จ  สา  ปญฺญา  จาติ  โอมปญฺญา. (โอมา + ปญฺญา)
  โอมา  จ อ.อันทรามด้วย  สา อ.อันทรามน้ัน  ปญฺญา  จ เป็นปัญญาด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  โอมปญฺญา ช่ือว่าโอมปญฺญา. (ปัญญาอันทราม)
 ๒. นตฺถิ  โอมปญฺญา  ยสฺสาติ  อโนมปญฺโญ,  พุทฺโธ. (น + โอมปญฺญ)
  โอมปญฺญา อ.ปัญญาอันทราม  ยสฺส  (พุทฺธสฺส) ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด  นตฺถิ ย่อม
ไม่มี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  พุทฺโธ) อ.พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  อโนมปญฺโญ ช่ือว่าอโนมปญฺญ, ได้แก่
พระพุทธเจ้า. (ผู้มีปัญญาอันไม่ทราม)

มุทิตมโน

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มุทิต�  มน�  ยสฺส  โส  มุทิตมโน,  พฺราหฺมโณ. (มุทิต + มน)
 มน� อ.ใจ  มุทิต� อันบันเทิงแล้ว  ยสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) แห่งพราหมณ์ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  โส   
(พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์น้ัน  มุทิตมโน ช่ือว่ามุทิตมน, ได้แก่พราหมณ์. (ผู้มีใจอันบันเทิงแล้ว)
 

ปสนฺนจิตฺโต

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปสนฺน�  จิตฺต�  ยสฺส  โส  ปสนฺนจิตฺโต,  พฺราหฺมโณ. (ปสนฺน + จิตฺต)
 จิตฺต� อ.จิต  ปสนฺน� อันเลื่อมใสแล้ว  ยสฺส  (พฺราหฺมณสฺส) แห่งพราหมณ์ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  โส   
(พฺราหฺมโณ) อ.พราหมณ์น้ัน  ปสนฺนจิตฺโต ช่ือว่าปสนฺนจิตฺต, ได้แก่พราหมณ์. (ผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว)
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สกลสรีรำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกลญฺจ  ต�  สรีรญฺจาติ  สกลสรีร�. (สกล + สรีร)
 สกล�  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  ต� อ.ทั้งสิ้นน้ัน  สรีร�  จ เป็นสรีระด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สกลสรีร� 
ช่ือว่าสกลสรีร. (สรีระทั้งสิ้น)

อญฺชลิกมฺมำ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อญฺชลึ  กมฺม�  อญฺชลิกมฺม�. (อญฺชลิ + กมฺม)
 กมฺม� อ.การกระท�า  อญฺชลึ ซึ่งอัญชลี  อญฺชลิกมฺม� ช่ือว่าอญฺชลิกมฺม. (การกระท�าอัญชลี)
 

อขณฺฑผุลฺลานิ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ขณฺฑานิ  จ  ผุลฺลานิ  จ  ขณฺฑผุลฺลานิ,  สิกฺขาปทานิ. (ขณฺฑ + ผุลฺล)
  ขณฺฑานิ  จ อ.อันขาดด้วย  ผุลฺลานิ  จ อ.อันด่างพร้อยด้วย  ขณฺฑผุลฺลานิ ช่ือว่าขณฺฑ
ผุลฺล, ได้แก่สิกขาบททั้งหลาย. (อันขาดและอันด่างพร้อย) 
 ๒. น  ขณฺฑผุลฺลานิ  อขณฺฑผุลฺลานิ,  สิกฺขาปทานิ. (น + ขณฺฑผุลฺล)
  (สิกฺขาปทานิ) อ.สิกขาบท ท.  ขณฺฑผุลฺลานิ อันขาดและอันด่างพร้อย  น หามิได้  อขณฺฑผุลฺลานิ  
ช่ือว่าอขณฺฑผุลฺล, ได้แก่สิกขาบททั้งหลาย. (อันไม่ขาดและไม่ด่างพร้อย)

ปาณาติปาโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. อติปาตน�  อติปาโต. (อติปุพฺพ + ปต  ปตเน ในการตกไป + เณปัจจัย + ณปัจจัย) ภาว
รูป, ภาวสาธนะ
  อติปาตน� อ.การให้ตกล่วงไป  อติปาโต ช่ือว่าอติปาต. (การให้ตกล่วงไป)
 ๒. ปาณ�  อติปาโต  ปาณาติปาโต. (ปาณ + อติปาต)
  ปาณ�  อติปาโต อ.การ- ยังสัตว์ -ให้ตกล่วงไป  ปาณาติปาโต ช่ือว่าปาณาติปาต. (การ
ท�าสัตว์ให้ตกล่วงไป, ปาณาติบาต)
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อทินฺนำ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ทินฺน�  อทินฺน�,  วตฺถุ. (น + ทินฺน)
 (วตฺถุ) อ.วัตถุ  (สามิเกน)  ทินฺน� อันเจ้าของ ให้แล้ว  น หามิได้  อทินฺน� ชื่อว่าอทินฺน, ได้แก่
วัตถุ. (อันเจ้าของไม่ให้แล้ว)

อมชฺชโป

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. มชฺช�  ปิวตีิติ  มชฺชโป,  ปุคฺคโล. (มชฺชสทฺทูปปท + ปา  ปาเน ในการดื่ม + อปัจจัย)  
กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ
  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปิวติ ย่อมดื่ม  มชฺช� ซึ่งของมึนเมา  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  มชฺชโป ช่ือว่ามชฺชป, ได้แก่บุคคล. (ผู้ดื่มซึ่งของมึนเมา)
 ๒. น  มชฺชโป  อมชฺชโป,  ปุคฺคโล. (น + มชฺชป)
  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  มชฺชโป ผู้ดื่มซึ่งของมึนเมา  น หามิได้  อมชฺชโป ช่ือว่าอมชฺชป, ได้แก่
บุคคล. (ผู้ไม่ดื่มของมึนเมา)

อตฺถกาโม

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อตฺถ�  กาเมตีติ  อตฺถกาโม,  (ปุคฺคโล) (อตฺถสทฺทูปปท + กมุ  กนฺติย� ในความใคร่ +  
ณปัจจัย) กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กาเมติ ย่อมใคร่  อตฺถ� ซึ่งประโยชน์  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  อตฺถกาโม ช่ือว่าอตฺถกาม, ได้แก่บุคคล. (ผู้ใคร่ประโยชน์)

หิตกาโม

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 หิต�  กาเมตีติ  หิตกาโม,  (ปุคฺคโล) (หิตสทฺทูปปท + กมุ  กนฺติย� ในความใคร่ + ณปัจจัย) 
กัตตุ-รูป, กัตตุสาธนะ
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กาเมติ ย่อมใคร่  หิต� ซึ่งประโยชน์เก้ือกูล  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  หิตกาโม ช่ือว่าหิตกาม, ได้แก่บุคคล. (ผู้ใคร่ประโยชน์เก้ือกูล)



๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลีม�ณพ 387วรรค]

อชฺชตนำ

 เป็นอัพยยตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 อชฺช  ภว�  อชฺชตน�,  ภตฺต�. (อชฺช + ตนปัจจัย)
 (ภตฺต�) อ.ภัตร  ภว� อันจะมี  อชฺช ในวันน้ี  อชฺชตน� ช่ือว่าอชฺชตน, ได้แก่ภัตร. (อันจะมีในวันน้ี)

ภิกฺขุสงฺโฆ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ภิกฺขูน�  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ. (ภิกฺขุ + สงฺฆ)
 สงฺโฆ อ.หมู่  ภิกฺขูน� แห่งภิกษุ ท.  ภิกฺขุสงฺโฆ ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ. (หมู่แห่งภิกษุ, ภิกษุสงฆ์)

สกนิเวสนำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกสฺส  นิเวสนำ  สกนิเวสนำ. (สก + นิเวสน)
 นิเวสน� อ.ที่เป็นที่อยู่  สกสฺส ของตน  สกนิเวสน� ช่ือว่าสกนิเวสน. (ที่เป็นที่อยู่ของตน, บ้านของ
ตัวเอง)

ปญฺญตฺตาสนำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปญฺญตฺตญฺจ  ต�  อาสนญฺจาติ  ปญฺญตฺตาสน�. (ปญฺญตฺต + อาสน)
 ปญฺญตฺต�  จ อ.อันถูกปูลาดแล้วด้วย  ต� อ.อันถูกปูลาดแล้วน้ัน  อาสน�  จ เป็นอาสนะด้วย  อิ
ติ เพราะเหตุน้ัน  ปญฺญตฺตาสน� ช่ือว่าปญฺญตฺตาสน. (อาสนะอันถูกปูลาดแล้ว)

มิจฺฉาทิฏฺ€โิก

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 มิจฺฉาทิฏฺ€ิยา  นิยุตฺโต  มิจฺฉาทิฏฺ€โิก,  ชโน. (มิจฺฉาทิฏฺ€ิ + ณิกปัจจัย)
 (ชโน) อ.ชน  นิยุตฺโต ผู้ประกอบแล้ว  มิจฺฉาทิฏฺ€ิยา ด้วยความเห็นผิด  มิจฺฉาทิฏฺ€โิก ช่ือว่า  
มิจฺฉาทิฏฺ€ิก, ได้แก่ชน. (ผู้ประกอบด้วยความเห็นผิด, ผู้มีความเห็นผิด)
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ชนกายา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชนาน�  กายา  ชนกายา. (ชน + กาย)
 กายา อ.หมู่ ท.  ชนาน� แห่งชน ท.  ชนกายา ช่ือว่าชนกาย. (หมู่ชน, ฝูงชน)

สมฺมาทิฏฺ€ิกา

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สมฺมาทิฏฺ€ิยา  นิยุตฺตา  สมฺมาทิฏฺ€ิกา,  ชนา. (สมฺมาทิฏฺ€ิ + ณิกปัจจัย)
 (ชนา) อ.ชน ท.  นิยุตฺตา ประกอบแล้ว  สมฺมาทิฏฺ€ิยา ด้วยความเห็นชอบ  สมฺมาทิฏฺ€ิกา ช่ือว่า 
สมฺมาทิฏฺ€ิก, ได้แก่ชนทั้งหลาย. (ผู้ประกอบด้วยความเห็นชอบ, ผู้มีความเห็นชอบ, ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ)
 

พุทฺธวิสโย

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธสฺส  วิสโย  พุทฺธวิสโย. (พุทฺธ + วิสย)
 วิสโย อ.วิสัย  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  พุทฺธวิสโย ช่ือว่าพุทฺธวิสย. (วิสัยของพระพุทธเจ้า)

พุทฺธลีฬฺหา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธสฺส  ลีฬฺหา  พุทฺธลีฬฺหา. (พุทฺธ + ลีฬฺหา)
 ลีฬฺหา อ.การเยื้องกราย  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  พุทฺธลีฬฺหา ช่ือว่าพุทฺธลีฬฺหา. (การ
เยื้องกรายของพระพุทธเจ้า, พระพุทธลีลา)

กตภตฺตกิจฺโจ

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ภตฺเตน  กิจฺจ�  ภตฺตกิจฺจ�. (ภตฺต + กิจฺจ) ตติยาตัปปุริสสมาส
  กิจฺจ� อ.กิจ  ภตฺเตน ด้วยภัตร  ภตฺตกิจฺจ� ช่ือว่าภตฺตกิจฺจ. (กิจด้วยภัตร, ภัตกิจ)
 ๒. กต�  ภตฺตกิจฺจ�  เยนาติ  กตภตฺตกิจฺโจ,  ตถาคโต. (กต + ภตฺตกิจฺจ) ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณ- 
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พหุพพีหิสมาส
  ภตฺตกิจฺจ� อ.กิจด้วยภัตร  เยน  (ตถาคเตน) อันพระตถาคตใด กต� ทรงกระท�าแล้ว  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ตถาคโต) อ.พระตถาคตน้ัน  กตภตฺตกิจฺโจ ช่ือว่ากตภตฺตกิจฺจ, ได้แก่พระตถาคต. 
(ผู้มีกิจด้วยภัตรอันทรงกระท�าแล้ว)

นีจาสนำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นีจญฺจ  ต�  อาสนญฺจาติ  นีจาสน�. (นีจ + อาสน)
 นีจ�  จ อ.อันต�่าด้วย  ต� อ.อันต�่าน้ัน  อาสน�  จ เป็นอาสนะด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  นีจาสน� 
ช่ือว่านีจาสน. (อาสนะต�่า)

อุโปสถวาโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุโปสถสฺส  วเสน  วาโส  อุโปสถวาโส. (อุโปสถ + วาส) มัชเฌโลปี, ลบ วสศัพท์
 วาโส อ.การอยู่  วเสน ด้วยสามารถ  อุโปสถสฺส แห่งอุโบสถ  อุโปสถวาโส ช่ือว่าอุโปสถวาส. 
(การอยู่ด้วยสามารถอุโบสถ)

มโนปสาทมตฺตำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. มนสฺส  ปสาโท  มโนปสาโท. (มน + ปสาท) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ปสาโท อ.ความเลื่อมใส  มนสฺส แห่งใจ  มโนปสาโท ช่ือว่ามโนปสาท. (จิตเล่ือมใส)
 ๒. มโนปสาโท  มตฺตา  ยสฺสาติ  มโนปสาทมตฺต�,  การณ�. (มโนปสาท + มตฺตา) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  มโนปสาโท อ.ความเลื่อมใสแห่งใจ  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (การณสฺส) แห่งเหตุใด  
(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  การณ�) อ.เหตุน้ัน  มโนปสาทมตฺต� ช่ือว่ามโนปสาทมตฺต, ได้แก่
เหตุ. (มีความเลื่อมใสแห่งใจเป็นประมาณ, สักว่าความเลื่อมใสแห่งใจ)
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นิพฺพตฺตภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิพฺพตฺตสฺส  ภาโว  นิพฺพตฺตภาโว. (นิพฺพตฺต + ภาว)
 ภาโว อ.ความเป็น  นิพฺพตฺตสฺส  (อตฺตโน) แห่งตน ผู้เกิดแล้ว  นิพฺพตฺตภาโว ช่ือว่านิพฺพตฺตภาว. 
(ความที่ตนเป็นผู้เกิดแล้ว)

พุทฺธภาสิตำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธสฺส  ภาสิต�  พุทฺธภาสิต�. (พุทฺธ + ภาสิต)
 ภาสิต� อ.พระด�ารัส  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  พุทฺธภาสิต� ช่ือว่าพุทฺธภาสิต. (พระด�ารัสของ
พระพุทธเจ้า, พระพุทธภาสิต)

เอกสตำ

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอกำ  สตำ  เอกสตำ. (เอก + สต)
 สต� อ.ร้อย  เอก� หน่ึง  เอกสต� ช่ือว่าเอกสต. (หน่ึงร้อย)

เวมติโก

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. วิวิธ�  มติ  วิมติ. (วิ + มติ) ป�ทิบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  มติ อ.ความรู้  วิวิธา อันมีอย่างต่างๆ วิมติ ช่ือว่าวิมติ. (ความรู้อันมีอย่างต่างๆ, ความ
สงสัย)
 ๒. วิมติยา  นิยุตฺโต  เวมติโก,  มหาชโน. (วิมติ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  (มหาชโน) อ.มหาชน  นิยุตฺโต ประกอบแล้ว  วิมติยา ด้วยความสงสัย  เวมติโก ช่ือว่า 
เวมติก, ได้แก่มหาชน. (ผู้ประกอบด้วยความสงสัย, ผู้มีความสงสัย)

อนิพฺเพมติกภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
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 ๑. วิวิธ�  มติ  วิมติ. (วิ + มติ) ป�ทิบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  มติ อ.ความรู้  วิวิธา อันมีอย่างต่างๆ วิมติ ช่ือว่าวิมติ. (ความรู้อันมีอย่างต่างๆ, ความ
สงสัย)
 ๒. วิมติยา  นิยุตฺโต  เวมติโก,  มหาชโน. (วิมติ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  (มหาชโน) อ.มหาชน  นิยุตฺโต ประกอบแล้ว  วิมติยา ด้วยความสงสัย  เวมติโก ช่ือว่า 
เวมติก, ได้แก่มหาชน. (ผู้ประกอบด้วยความสงสัย, ผู้มีความสงสัย)
 ๓. นิคฺคโต  เวมติโก  นิพฺเพมติโก,  มหาชโน. (นิ + เวมติก) ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส
  (มหาชโน) อ.มหาชน  เวมติโก ผู้มีความสงสัย  นิคฺคโต ออกไปแล้ว  นิพฺเพมติโก ช่ือว่า 
นิพฺเพมติก. (ผู้มีความสงสัยออกไปแล้ว)  
 ๔. น  นิพฺเพมติโก  อนิพฺเพมติโก,  มหาชโน. (น + นิพฺเพมติก) นนิบาตบุพพบทกัมมธารย
สม�ส
  (มหาชโน) อ.มหาชน  นิพฺเพมติโก ผู้มีความสงสัยออกแล้ว  น หามิได้  อนิพฺเพมติโก ช่ือว่า 
อนิพฺเพมติก, ได้แก่มหาชน, (ผู้มีความสงสัยออกแล้วหามิได้, ผู้ยังมีความสงสัย)
 ๕. อนิพฺเพมติกสฺส  ภาโว  อนิพฺเพมติกภาโว. (อนิพฺเพมติก + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ภาโว อ.ความเป็น  อนิพฺเพมติกสฺส  (มหาชนสฺส) แห่งมหาชน ผู้มีความสงสัยออกแล้ว
หามิได้  อนิพฺเพมติกภาโว ช่ือว่าอนิพฺเพมติกภาว. (ความเป็นมหาชนผู้มีความสงสัยออกแล้วหามิได้, 
ความที่มหาชนยังมีความเคลือบแคลงสงสัย)

ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ทิพฺพานิ  จ  ตานิ  อาภรณานิ  จาติ  ทิพฺพาภรณานิ. (ทิพฺพ + อาภรณ)
  ทิพฺพานิ  จ อ.อันเป็นทิพย์ ท. ด้วย  ตานิ อ.อันเป็นทิพย์ ท. เหล่าน้ัน  อาภรณานิ  จ 
เป็นอาภรณ์ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ทิพฺพาภรณานิ ช่ือว่าทิพฺพาภรณ. (อาภรณ์อันเป็นทิพย์)
 ๒. ทิพฺพาภรเณหิ  ปฏิมณฺฑิโต  ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต,  เทวปุตฺโต. (ทิพฺพาภรณ + ปฏิ-
มณฺฑิต) ตติย�ตัปปุริสสม�ส
  (เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตร  ปฏิมณฺฑิโต ผู้ประดับแล้ว  ทิพฺพาภรเณหิ ด้วยอาภรณ์อันเป็นทิพย์ 
ท.  ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต ช่ือว่าทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิต, ได้แก่เทพบุตร. (ผู้ประดับด้วยอาภรณ์ที่เป็นทิพย์)
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มหานุภาโว

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  อานุภาโว  ยสฺสาติ  มหานุภาโว,  เทวปุตฺโต. (มหนฺต + อานุภาว)
 อานุภาโว อ.อานุภาพ  มหนฺโต มาก  ยสฺส  (เทวปุตฺตสฺส) ของเทพบุตรใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (โส  เทวปุตฺโต) อ.เทพบุตรน้ัน  มหานุภาโว ช่ือว่ามหานุภาว, ได้แก่เทพบุตร. (ผู้มี
อานุภาพมาก)

มนุสฺสภูโต

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มนุสฺโส  จ  โส  ภูโต  จาติ  มนุสฺสภูโต,  เทวปุตฺโต. (มนุสฺส + ภูต) 
 มนุสฺโส  จ อ.มนุษย์ด้วย  โส อ.มนุษย์น้ัน  ภูโต  จ เป็นแล้วด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  มนุสฺส
ภูโต ช่ือว่ามนุสฺสภูต, ได้แก่เทพบุตร. (ผู้เป็นมนุษย์เป็นแล้ว)

พุทฺธคุณา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธสฺส  คุณา  พุทฺธคุณา. (พุทฺธ + คุณ)
 คุณา อ.พระคุณ ท.  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  พุทฺธคุณา ช่ือว่าพุทฺธคุณ. (พระคุณของ
พระพุทธเจ้า, พระพุทธคุณ)

อทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมโณ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อทินฺนปุพฺพโก  จ  โส  พฺราหฺมโณ  จาติ  อทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมโณ. (อทินฺนปุพฺพก + พฺราหฺมณ) 
 อทินฺนปุพฺพโก  จ อ.ช่ือว่าอทินนบุพพกะด้วย  โส อ.ช่ือว่าอทินนบุพพกะน้ัน  พฺราหฺมโณ  จ เป็น
พราหมณ์ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมโณ ช่ือว่าอทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมณ. (พราหมณ์ช่ือว่า
อทินนบุพพกะ)

กุสลากุสลกมฺมกรณำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส อิตรีตรโยคทวันทสมาส วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
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 ๑. น  กุสลำ  อกุสลำ. (น + กุสล) นนิบ�ตบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  กุสล� อ.กุศล  น หามิได้  อกุสล� ช่ือว่าอกุสล. (กรรมอันตรงกันข้ามกับกุศล, อกุศล)
 ๒. กุสลญฺจ  อกุสลญฺจ  กุสลากุสลานิ. (กุสล + อกุสล) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  กุสล�  จ อ.กุศลด้วย  อกุสล�  จ อ.อกุศลด้วย  กุสลากุสลานิ ช่ือว่ากุสลากุสล. (กุศลและ
อกุศล)
 ๓. กุสล�กุสล�นิ  จ  ต�นิ  กมฺม�นิ  จ�ติ  กุสล�กุสลกมฺม�นิ. (กุสล�กุสล + กมฺม) วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  กุสลากุสลานิ  จ อ.กุศลและอกุศล ท. ด้วย  ตานิ อ.กุศลและอกุศล ท. เหล่าน้ัน   
กมฺมานิ  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กุสลากุสลกมฺมานิ ช่ือว่ากุสลากุสลกมฺม. (กรรมอันเป็น
กุศลและอกุศล)
 ๔. กุสล�กุสลกมฺม�นำ  กรณำ  กุสล�กุสลกมฺมกรณำ. (กุสล�กุสลกมฺม + กรณ) ฉัฏฐีตัปปุริส
สม�ส
  กรณ� อ.การกระท�า  กุสลากุสลกมฺมาน� ซึ่งกรรมอันเป็นกุศลและอกุศล ท.  กุสลากุสลกมฺม- 
กรณ� ช่ือว่ากุสลากุสลกมฺมกรณ. (การกระท�ากรรมที่เป็นกุศลและอกุศล)

ปุพฺพงฺคโม

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุพฺพ�  คจฺฉตีติ  ปุพฺพงฺคโม. (ปุพฺพสทฺทูปปท + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อปัจจัย) กัตตุรูป,  
กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส
 (โย  มโน) อ.ใจใด  คจฺฉติ ย่อมถึง  ปุพฺพ� ก่อน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  มโน) อ.ใจน้ัน  ปุพฺพงฺคโม  
ช่ือว่าปุพฺพงฺคม, ได้แก่ใจ. (มีสภาพถึงก่อน)

กตกมฺมำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กตญฺจ  ต�  กมฺมญฺจาติ  กตกมฺม�. (กต + กมฺม)
 กต�  จ อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย  ต� อ.อันถูกกระท�าแล้วน้ัน  กมฺม�  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  กตกมฺม� ช่ือว่ากตกมฺม. (กรรมที่ถูกกระท�าแล้ว) 
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เทวโลกำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เทวาน�  โลโก  เทวโลโก. (เทว + โลก) 
 โลโก อ.โลก  เทวาน� ของเทวดา ท.  เทวโลโก ช่ือว่าเทวโลก. (โลกของเทวดา, เทวโลก)

มนุสฺสโลโก

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มนุสฺสาน�  โลโก  มนุสฺสโลโก. (มนุสฺส + โลก)
 โลโก อ.โลก  มนุสฺสาน� ของมนุษย์ ท.  มนุสฺสโลโก ช่ือว่ามนุสฺสโลก. (โลกของมนุษย์, มนุษยโลก)

ปติฏฺ€าปิตมตฺติกำ

 เป็นสัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปติฏฺ€าปิตา  มตฺติกา  ยสฺมินฺติ  ปติฏฺ€าปิตมตฺติก�,  สาสน�. (ปติฏฺ€าปิตา + มตฺติกา)
 มตฺติกา อ.ดินเหนียว  รญฺญา อันพระราชา  ปติฏฺ€าปิตา ทรงให้ตั้งไว้เฉพาะแล้ว  ยสฺมึ  (สาสเน)  
ในข่าวสาส์นใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  สาสน�) อ.ข่าวสาส์นน้ัน  ปติฏฺ€าปิตมตฺติก� ช่ือว่าปติฏฺ€าปิต- 
มตฺติก, ได้แก่ข่าวสาส์น. (มีดินเหนียวอันพระราชาทรงให้ตั้งไว้เฉพาะแล้ว)  

ธมฺมราชา

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 ธมฺเมน  ราชา  ธมฺมราชา. (ธมฺม + ราช)
 ราชา อ.พระราชา  ธมฺเมน เพราะธรรม  ธมฺมราชา ช่ือว่าธมฺมราช. (พระธรรมราชา)

จตุภูมิกจิตฺตำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. จตสฺโส  ภูมิโย  จตุภูมิโย. (จตุ + ภูมิ) อสมาหารทิคุสมาส
  ภูมิโย อ.ภูมิ ท.  จตสฺโส สี่  จตุภูมิโย ช่ือว่าจตุภูมิ. (ภูมิ ๔)
 ๒. จตุภูมีสุ  ปวตฺตตีติ  จตุภูมิก�,  จิตฺต�. (จตุภูมิ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเกนัตถตัทธิต
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  (ย�  จิตฺต�) อ.จิตใด  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  จตุภูมีสุ ในภูมิ ๔ ท.  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  จิตฺต�)  
อ.จิตน้ัน  จตุภูมิก� ช่ือว่าจตุภูมิก, ได้แก่จิต. (อันเป็นไปในภูมิ ๔)
 ๓. จตุภูมิกญฺจ  ต�  จิตฺตญฺจาติ  จตุภูมิกจิตฺต�. (จตุภูมิก + จิตฺต) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย
สม�ส
  จตุภูมิก�  จ อ.อันเป็นไปในภูมิ ๔ ด้วย  ต� อ.อันเป็นไปในภูมิ ๔ น้ัน  จิตฺต�  จ เป็นจิตด้วย  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  จตุภูมิกจิตฺต� ช่ือว่าจตุภูมิกจิตฺต. (จิตที่เป็นไปในภูมิ ๔)

อฏฺ€วิธำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อฏฺ€  วิธา  ยสฺส  ต�  อฏฺ€วิธ�,  กามาวจรกุสลจิตฺต�. (อฏฺ€ + วิธ)
 วิธา อ.อย่าง ท.  อฏฺ€ แปด  ยสฺส  (กามาวจรกุสลจิตฺตสฺส) แห่งกามาวจรกุศลจิตใด  (อตฺถิ)  
มีอยู่,  ต�  (กามาวจรกุสลจิตฺต�) อ.กามาวจรกุศลจิตน้ัน  อฏฺ€วิธ� ช่ือว่า อฏฺ€วิธ, ได้แก่กามาวจรกุศลจิต.  
(มี ๘ ดวง) 

กามาวจรกุสลจิตฺตำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมี่วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กาโม  อวจรติ  เอตฺถาติ  กามาวจโร. (กามสทฺทูปปท + อวปุพฺพ + จร  จรเณ ในการ
เที่ยวไป + อปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณสาธนะ
  กาโม อ.กาม  อวจรติ ย่อมตั้งลง  เอตฺถ  (โลเก) ในโลกน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กามาวจโร  
ช่ือว่ากามาวจร. (ที่เป็นที่ตั้งลงของกาม)
 ๒. กุสลญฺจ  ต�  จิตฺตญฺจาติ  กุสลจิตฺต�. (กุสล + จิตฺต) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 
  กุสล�  จ อ.อันเป็นกุศลด้วย  ต� อ.อันเป็นกุศลน้ัน  จิตฺต�  จ เป็นจิตด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
กุสลจิตฺต� ช่ือว่ากุสลจิตฺต. (จิตอันเป็นกุศล, กุศลจิต)
 ๓. กามาวจโร  จ  โส  กุสลจิตฺตญฺจาติ กามาวจรกุสลจิตฺต�. (กามาวจร + กุสลจิตฺต) วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  กามาวจโร  จ อ.อันเป็นกามาวจรด้วย  โส อ.อันเป็นกามาวจรน้ัน  กุสลจิตฺต�  จ เป็นกุศลจิต 
ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กามาวจรกุสลจิตฺต� ช่ือว่ากามาวจรกุสลจิตฺต. (จิตอันเป็นกุศลอันเป็นกามาวจร)
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โสมนสฺสสหคตำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 โสมนสฺเสน  สหคต�  โสมนสฺสสหคต�,  จิตฺต�. (โสมนสฺส + สหคต)
 (จิตฺต�) อ.จิต  สหคต� อันเป็นไปกับ  โสมนสฺเสน ด้วยโสมนัส  โสมนสฺสสหคต� ช่ือว่าโสมนสฺส
สหคต, ได้แก่จิต. (ที่เป็นไปกับด้วยโสมนัส)

ป€มคามี

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป€ม�  คจฺฉติ  สีเลนาติ  ป€มคามี,  มโน. (ป€มสทฺทูปปท + คมุ  คติมฺหิ ในการไป +  
ณีปัจจัย) กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ, กิตันตสมาส
 มโน อ.ใจ  คจฺฉติ ย่อมถึง  ป€ม� ก่อน  สีเลน โดยปกติ  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ป€มคามี ช่ือว่า
ป€มคามี, ได้แก่ใจ. (ผู้ถึงก่อนโดยปกติ)

ญาณสมฺปยุตฺตำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ญาเณน  สมฺปยุตฺต�  ญาณสมฺปยุตฺต�,  จิตฺต�. (ญาณ + สมฺปยุตฺต)
 (จิตฺต�) อ.จิต  สมฺปยุตฺต� ดวงประกอบแล้ว  ญาเณน ด้วยญาณ  ญาณสมฺปยุตฺต� ช่ือว่าญาณ- 
สมฺปยุตฺต, ได้แก่จิต. (ดวงประกอบแล้วด้วยญาณ, ดวงประกอบแล้วด้วยปัญญา)

เวทนาทโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เวทนา  อาทิ  เยสนฺติ  เวทนาทโย,  ขนฺธา. (เวทนา + อาทิ)
 เวทนา อ.เวทนา  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (ขนฺธาน�) แห่งขันธ์ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (เต  ขนฺธา) อ.ขันธ์ ท. เหล่าน้ัน  เวทนาทโย ช่ือว่าเวทนาทิ, ได้แก่ขันธ์ทั้งหลาย. (มีเวทนา
เป็นต้น)
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อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺโถ

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อุปฺปาทสฺส  ปจฺจโย  อุปฺปาทปฺปจฺจโย. (อุปฺปาท + ปจฺจย) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ปจฺจโย อ.ปัจจัย  อุปฺปาทสฺส แห่งการเกิดข้ึน  อุปฺปาทปฺปจฺจโย ช่ือว่าอุปฺปาทปฺปจฺจย. (ปัจจัย
แห่งการเกิดข้ึน)
 ๒. อุปฺปาทปฺปจฺจโย  อิติ  อตฺโถ  อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺโถ. (อุปฺปาทปฺปจฺจย + อตฺถ) สัมภาวนาบุพพ- 
บทกัมมธ�รยสม�ส  
  อตฺโถ อ.อรรถ  อุปฺปาทปฺปจฺจโย  อิติ ว่าเป็นปัจจัยแห่งการเกิดข้ึน  อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺโถ  
ช่ือว่าอุปฺปาทปฺปจฺจยตฺถ. (อรรถว่าเป็นปัจจัยแห่งการเกิดข้ึน)

มโนปุพฺพงฺคมา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปุพฺพ�  คจฺฉตีติ  ปุพฺพงฺคโม. (ปุพฺพสทฺทูปปท + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อปัจจัย) กัตตุรูป,  
กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส, ทุติยาตัปปุริสสมาส
  (โย  มโน) อ.ใจใด  คจฺฉติ ย่อมถึง  ปุพฺพ� ก่อน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  มโน) อ.ใจน้ัน  ปุพฺพงฺคโม  
ช่ือว่าปุพฺพงฺคม, ได้แก่ใจ. (เป็นสภาพถึงก่อน) 
 ๒. มโน  ปุพฺพงฺคโม  เยสนฺติ  มโนปุพฺพงฺคมา,  ธมฺมา. (มน + ปุพฺพงฺคม) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ- 
กรณพหุพพีหิสมาส
  มโน อ.ใจ  ปุพฺพงฺคโม เป็นสภาพถึงก่อน  เยส�  (ธมฺมาน�) แห่งธรรม ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (เต  ธมฺมา) อ.ธรรม ท. เหล่าน้ัน  มโนปุพฺพงฺคมา ช่ือว่ามโนปุพฺพงฺคม, ได้แก่ธรรม 
ทั้งหลาย. (มีใจเป็นสภาพถึงก่อน) 

มหาภิกฺขุสงฺโฆ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ภิกฺขูน�  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ. (ภิกฺขุ + สงฺฆ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สงฺโฆ อ.หมู่  ภิกฺขูน� แห่งภิกษุ ท.  ภิกฺขุสงฺโฆ ช่ือว่าภิกฺขุสงฺฆ. (หมู่แห่งภิกษุ, ภิกษุสงฆ์)
 ๒. มหนฺโต  จ  โส  ภิกฺขุสงฺโฆ  จาติ  มหาภิกฺขุสงฺโฆ. (มหนฺต + ภิกฺขุสงฺฆ) วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธ�รยสม�ส
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  มหนฺโต  จ อ.ใหญ่ด้วย  โส อ.ใหญ่น้ัน  ภิกฺขุสงฺโฆ  จ เป็นหมู่แห่งภิกษุด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  มหาภิกฺขุสงฺโฆ ช่ือว่ามหาภิกฺขุสงฺฆ. (หมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่, ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่)

ปตฺตจีวรทานาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีสมาหารทวันทสมาส และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่
ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปตฺโต  จ  จีวรญฺจ  ปตฺตจีวร�. (ปตฺต + จีวร) สมาหารทวันทสมาส
  ปตฺโต  จ อ.บาตรด้วย  จีวร�  จ อ.จีวรด้วย  ปตฺตจีวร� ช่ือว่าปตฺตจีวร. (บาตรและจีวร)
 ๒. ปตฺตจีวรำ  ท�นำ  ปตฺตจีวรท�นำ. (ปตฺตจีวร + ท�น) ทุติย�ตัปปุริสสม�ส
  ทาน� อ.การถวาย  ปตฺตจีวร� ซึ่งบาตรและจีวร  ปตฺตจีวรทาน� ช่ือว่าปตฺตจีวรทาน. (การ
ถวายบาตรและจีวร)
 ๓. ปตฺตจีวรทาน�  อาทิ  เยสนฺติ  ปตฺตจีวรทานาทีนิ,  ปุญฺญานิ. (ปตฺตจีวรทาน + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส 
  ปตฺตจีวรทาน� อ.การถวายซึ่งบาตรและจีวร  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (ปุญฺญาน�) แห่งบุญ ท. 
เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  ปุญฺญานิ) อ.บุญ ท. เหล่าน้ัน  ปตฺตจีวรทานาทีนิ ช่ือว่า 
ปตฺตจีวรทานาทิ, ได้แก่บุญทั้งหลาย. (มีการถวายบาตรและจีวรเป็นต้น)

อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส  
อิตรีตรโยคทวันทสมาส ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อุฬารา  จ  สา  ปูชา  จาติ  อุฬารปูชา. (อุฬารา + ปูชา) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  อุฬารา  จ อ.อันโอฬารด้วย  สา อ.อันโอฬารน้ัน  ปูชา  จ เป็นการบูชาด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  อุฬารปูชา ช่ือว่าอุฬารปูชา. (การบูชาอย่างโอฬาร)
 ๒. ธมฺมสฺส  สวนำ  ธมฺมสฺสวนำ. (ธมฺม + สวน) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  สวน� อ.การฟัง  ธมฺมสฺส ซึ่งธรรม  ธมฺมสฺสวน� ช่ือว่าธมฺมสฺสวน. (การฟังธรรม)
 ๓. ทีโป  จ  มาลา  จ  ทีปมาลา. (ทีป + มาลา) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  ทีโป  จ อ.ประทีปด้วย  มาลา  จ อ.ระเบียบด้วย  ทีปมาลา ช่ือว่าทีปมาลา. (ประทีปและ
ระเบียบ)
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 ๔. ทีปม�ล�นำ  กรณำ  ทีปม�ล�กรณำ. (ทีปม�ล� + กรณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  กรณ� อ.การกระท�า  ทีปมาลาน� ซึ่งประทีปและระเบียบ ท.  ทีปมาลากรณ� ช่ือว่าทีปมาลา-
กรณ. (การกระท�าประทีปและระเบียบ)
 ๕. อุฬารปูชา  จ  ธมฺมสฺสวนญฺจ  ทีปมาลากรณญฺจ  อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณานิ. 
(อุฬารปูชา + ธมฺมสฺสวน + ทีปมาลากรณ) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  อุฬารปูชา  จ อ.การบูชาอย่างโอฬารด้วย  ธมฺมสฺสวน�  จ อ.การฟังซึ่งธรรมด้วย  ทีปมาลา- 
กรณ�  จ อ.การกระท�าซึ่งประทีปและระเบียบด้วย  อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณานิ ช่ือว่าอุฬารปูชา-
ธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณ. (การบูชาอย่างโอฬาร การฟังธรรม และการตามประทีปและระเบียบ) 
 ๖. อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณานิ  อาทิ  เยสนฺติ  อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลา- 
กรณาทีนิ,  ปุญฺญานิ. (อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณ + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณานิ อ.การบูชาอย่างโอฬาร การฟังซึ่งธรรม การกระท�า 
ซึ่งประทีปและระเบียบ ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (ปุญฺญาน�) แห่งบุญ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
(ตานิ  ปุญฺญานิ) อ.บุญ ท. เหล่าน้ัน  อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ ช่ือว่าอุฬารปูชาธมฺมสฺสวน- 
ทีปมาลากรณาทิ, ได้แก่บุญทั้งหลาย. (มีการบูชาอย่างโอฬาร การฟังธรรม การตามประทีปและท�าระเบียบ
เป็นต้น)  

อธิปติวโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อธิปติสฺส  วโส  อธิปติวโส. (อธิปติ + วส)
 วโส อ.สามารถ  อธิปติสฺส แห่งความเป็นอธิบดี  อธิปติวโส ช่ือว่าอธิปติวส. (สามารถความเป็น
อธิบดี)

คณเสฏฺโ€

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คเณ  เสฏฺโ€  คณเสฏฺโ€. (คณ + เสฏฺ€)  
 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เสฏฺโ€ ผู้ประเสริฐที่สุด  คเณ ในหมู่คณะ  คณเสฏฺโ€ ช่ือว่าคณเสฏฺ€, ได้แก่
บุคคล. (ผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่คณะ)
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เสนีเสฏฺโ€

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เสนิย�  เสฏฺโ€  เสนีเสฏฺโ€. (เสนี +เสฏฺ€)
 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เสฏฺโ€ ผู้ประเสริฐที่สุด  เสนิย� ในกองทัพ  เสนีเสฏฺโ€ ช่ือว่าเสนีเสฏฺ€, 
ได้แก่บุคคล. (ผู้ประเสริฐที่สุดในกองทัพ)

สุวณฺณาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส 
 สุวณฺณ� อาทิ  เยสนฺติ  สุวณฺณาทีนิ,  วตฺถูนิ. (สุวณฺณ + อาทิ)
 สุวณฺณ� อ.ทอง  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (ตานิ  วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  สุวณฺณาทีนิ ช่ือว่าสุวณฺณาทิ, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. (มีทอง
เป็นต้น)

สุวณฺณมยาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สุวณฺเณน  ปกต�  สุวณฺณมย�,  ภณฺฑ�. (สุวณฺณ + มยปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  (ภณฺฑ�) อ.ภัณฑะ  ปกต� อันถูกกระท�าแล้ว  สุวณฺเณน ด้วยทอง  สุวณฺณมย� ช่ือว่า 
สุวณฺณมย, ได้แก่ภัณฑะ. (ที่ท�าด้วยทอง)
 หรือวิเคราะห์ว่า
  สุวณฺณสฺส  วิกาโร  สุวณฺณมย�,  ภณฺฑ�. (สุวณฺณ + มยปัจจัย)
  (ภณฺฑ�) อ.ภัณฑะ  วิกาโร อันเป็นวิการ  สุวณฺณสฺส แห่งทอง  สุวณฺณมย� ช่ือว่าสุวณฺณมย, 
ได้แก่ภัณฑะ. (อันเป็นวิการแห่งทอง)
 ๒. สุวณฺณมย�  อาทิ  เยสนฺติ  สุวณฺณมยาทีนิ,  ภณฺฑานิ. (สุวณฺณ + อาทิ)
  สุวณฺณมย�  (ภณฺฑ�) อ.ภัณฑะ อันเป็นวิการแห่งทอง  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (ภณฺฑาน�) แห่งภัณฑะ 
ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  ภณฺฑานิ) อ.ภัณฑะ ท. เหล่าน้ัน  สุวณฺณมยาทีนิ  
ช่ือว่าสุวณฺณมยาทิ, ได้แก่ภัณฑะทั้งหลาย. (มีภัณฑะอันเป็นวิการแห่งทองเป็นต้น)
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นิปฺผนฺนตฺตำ

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 นิปฺผนฺนาน�  ภาโว  นิปฺผนฺนตฺต�. (นิปฺผนฺน + ตฺตปัจจัย)
 ภาโว อ.ความที่  นิปฺผนฺนาน�  (ธมฺมาน�) แห่งธรรม ท. อันส�าเร็จแล้ว  นิปฺผนฺนตฺต� ช่ือว่า
นิปฺผนฺนตฺต. (ความที่ธรรมเป็นสภาพส�าเร็จแล้ว)

อนภิชฺฌาทโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. น  อภิชฺฌา  อนภิชฺฌา. (น + อภิชฺฌา) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  อภิชฺฌา อ.การเพ่งอยากได้สมบัติของผู้อื่น  น หามิได้  อนภิชฺฌา ช่ือว่าอนภิชฺฌา. (การไม่
เพ่งอยากได้สมบัติของผู้อื่น)
 ๒. อนภิชฺฌา  อาทิ  เยสนฺติ  อนภิชฺฌาทโย,  คุณา. (อนภิชฺฌา + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิ- 
กรณพหุพพีหิสมาส
  อนภิชฺฌา อ.การไม่เพ่งอยากได้สมบัติของผู้อื่น  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (คุณาน�) แห่งคุณ 
ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  คุณา) อ.คุณ ท. เหล่าน้ัน  อนภิชฺฌาทโย ช่ือว่า 
อนภิชฺฌาทิ, ได้แก่คุณท้้งหลาย. (มีการไม่เพ่งอยากได้สมบัติของผู้อื่นเป็นต้น)
 

จตุพฺพิธำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จตฺตาโร  วิธา  ยสฺสาติ  จตุพฺพิธ�,  วจีสุจริต�. (จตุ + วิธ)
 วิธา อ.อย่าง ท.  จตฺตาโร สี่  ยสฺส  (วจีสุจริตสฺส) แห่งวจีสุจริตใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (ต�  วจีสุจริต�) อ.วจีสุจริตน้ัน  จตุพฺพิธ� ช่ือว่าจตุพฺพิธ, ได้แก่วจีสุจริต. (มี ๔ อย่าง)
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วจีสุจริตำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วจส�  สุจริตำ  วจีสุจริตำ. (วจ + สุจริต)
 สุจริต� อ.ความประพฤติชอบ  วจสา ทางวาจา  วจีสุจริต� ช่ือว่าวจีสุจริต. (ความประพฤติชอบ 
ทางวาจา, วจีสุจริต) ลง อีปัจจัยท่ามกลางสมาส = ยทนุปปนฺนา  นิปาตนา  สิชฺฌนฺติ.

ติวิธำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตโย  วิธา  ยสฺสาติ  ติวิธ�,  กายสุจริต�. (ติ + วิธ)
 วิธา อ.อย่าง ท.  ตโย สาม  ยสฺส  (กายสุจริตสฺส) แห่งกายสุจริตใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  (ต�  กายสุจริต�) อ.กายสุจริตน้ัน  ติวิธ� ช่ือว่าติวิธ, ได้แก่กายสุจริต. (มี ๓ อย่าง)

กายสุจริตำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ก�เยน  สุจริตำ  ก�ยสุจริตำ. (ก�ย + สุจริต)
 สุจริต� อ.ความประพฤติชอบ  กาเยน ทางกาย  กายสุจริต� ช่ือว่ากายสุจริต. (ความประพฤติชอบ
ทางกาย, กายสุจริต)

มโนสุจริตำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มนสา  สุจริต�  มโนสุจริต�. (มน + สุจริต)
 สุจริต� อ.ความประพฤติชอบ  มนสา ทางใจ  มโนสุจริต� ช่ือว่ามโนสุจริต. (ความประพฤติชอบ 
ทางใจ, มโนสุจริต) แปลง อ เป็น โอ ท่ามกลางสมาส = เอเตสโม  โลเป.

กุสลกมฺมปถา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กุสลญฺจ  ต�  กมฺมญฺจาติ  กุสลกมฺม�. (กุสล + กมฺม)
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  กุสล�  จ อ.อันเป็นกุศลด้วย  ต� อ.อันเป็นกุศลน้ัน  กมฺม�  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  กุสลกมฺม� ช่ือว่ากุสลกมฺม. (กรรมอันเป็นกุศล, กุศลกรรม)
 ๒. กุสลกมฺมสฺส  ปถ�  กุสลกมฺมปถ�. (กุสลกมฺม + ปถ)
  ปถา อ.ทาง ท.  กุสลกมฺมสฺส แห่งกรรมอันเป็นกุศล  กุสลกมฺมปถา ช่ือว่ากุสลกมฺมปถ. 
(ทางแห่งกรรมอันเป็นกุศล, กุศลกรรมบถ)

ติวิธสุจริตำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ติวิธญฺจ  ต�  สุจริตญฺจาติ  ติวิธสุจริต�. (ติวิธ + สุจริต)
 ติวิธ�  จ อ.อันมีอย่างสามด้วย  ต� อ.อันมีอย่างสามน้ัน  สุจริต�  จ เป็นสุจริตด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  ติวิธสุจริต� ช่ือว่าติวิธสุจริต. (สุจริตมี ๓ อย่าง)

เตภูมิกำ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ติสฺโส  ภูมิโย  ติภูมิโย. (ติ + ภูมิ) อสมาหารทิคุสมาส
  ภูมิโย อ.ภูมิ ท.  ติสฺโส สาม  ติภูมิโย ช่ือว่าติภูมิ. (ภูมิ ๓)
 ๒. ติภูมีสุ  ปวตฺตตีติ  เตภูมิก�,  กุสล�. (ติภูมิ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  (กุสล�) อ.กุศล  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  ติภูมีสุ ในภูมิ ๓ ท.  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เตภูมิก� 
ช่ือว่าเตภูมิก, ได้แก่กุศล. (อันเป็นไปในภูมิ ๓)

เตภูมิกสุจริตานุภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ติสฺโส  ภูมิโย  ติภูมิโย. (ติ + ภูมิ) อสมาหารทิคุสมาส
  ภูมิโย อ.ภูมิ ท.  ติสฺโส สาม  ติภูมิโย ช่ือว่าติภูมิ. (ภูมิ ๓)
 ๒. ติภูมีสุ  ปวตฺตตีติ  เตภูมิก�,  สุจริต�. (ติภูมิ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  (สุจริต�) อ.สุจริต  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  ติภูมีสุ ในภูมิ ๓ ท.  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เตภูมิก� ช่ือว่า 
เตภูมิก, ได้แก่สุจริต. (อันเป็นไปในภูมิ ๓)
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 ๓. เตภูมิกญฺจ  ต�  สุจริตญฺจาติ  เตภูมิกสุจริต�. (เตภูมิก + สุจริต) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
  เตภูมิก�  จ อ.อันเป็นไปในภูมิ ๓ ด้วย  ต� อ.อันเป็นไปในภูมิ ๓ น้ัน  สุจริต�  จ เป็นสุจริต
ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เตภูมิกสุจริต� ช่ือว่าเตภูมิกสุจริต. (สุจริตอันเป็นไปในภูมิ ๓)
 ๔. เตภูมิกสุจริตสฺส  อานุภาโว  เตภูมิกสุจริตานุภาโว. (เตภูมิกสุจริต + อานุภาว) ฉัฏฐีตัปปุริส- 
สม�ส
  อานุภาโว อ.อานุภาพ  เตภูมิกสุจริตสฺส แห่งสุจริตอันเป็นไปในภูมิ ๓  เตภูมิกสุจริตานุภาโว  
ช่ือว่าเตภูมิกสุจริตานุภาว. (อานุภาพแห่งสุจริตอันเป็นไปในภูมิ ๓)

สุขานุภวนฏฺ€านำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สุขสฺส  อนุภวน�  สุขานุภวน�. (สุข + อนุภวน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส 
  อนุภวน� อ.เป็นที่เสวย  สุขสฺส ซึ่งความสุข  สุขานุภวน� ช่ือว่าสุขานุภวน. (เป็นที่เสวยความ
สุข)
 ๒. สุขานุภวนญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  สุขานุภวนฏฺ€าน�. (สุขานุภวน + €าน) วิเสสนบุพพบทกัมม-
ธ�รยสม�ส
  สุขานุภวน�  จ อ.เป็นที่เสวยซึ่งความสุขน้ันด้วย  ต� อ.เป็นที่เสวยซึ่งความสุขน้ัน  €าน�  จ 
เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สุขานุภวนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่เสวยความสุข)

กายวตฺถุกำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กาโย  วตฺถุ  ยสฺสาติ  กายวตฺถุก�,  วิปากสุข�. (กาย + วตฺถุ)
 กาโย อ.กาย  วตฺถุ เป็นที่ตั้ง  ยสฺส  (วิปากสุขสฺส) แห่งความสุขอันเป็นวิบากใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (ต�  วิปากสุข�) อ.ความสุขอันเป็นวิบากน้ัน  กายวตฺถุก� ชื่อว่ากายวตฺถุก, ได้แก่วิบากสุข. 
(อันมีกายเป็นที่ตั้ง) 

อติรวตฺถุกำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
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 อิตร�  วตฺถุ  ยสฺสาติ  อิตรวตฺถุก�,  วิปากสุข�. (อิตร + วตฺถุ)
 อิตร�  (จิตฺต�) อ.จิตนอกน้ี  วตฺถุ เป็นที่ตั้ง  ยสฺส  (วิปากสุขสฺส) แห่งความสุขอันเป็นวิบากใด  (อตฺถิ)  
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  วิปากสุข�) อ.ความสุขอันเป็นวิบากน้ัน  อิตรวตฺถุก� ช่ือว่าอิตรวตฺถุก, ได้แก่
วิบากสุข. (อันมีจิตนอกน้ีเป็นที่ตั้ง)

กายิกเจตสิกำ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กาเยน  ปวตฺตตีติ  กายิก�,  วิปากสุข�. (กาย + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิออเนกัตถตัทธิต
  (วิปากสุข�) อ.ความสุขอันเป็นวิบาก  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  กาเยน ทางกาย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  กายิก� ช่ือว่ากายิก, ได้แก่วิบากสุข. (อันเป็นไปทางกาย)
 ๒. เจตสา  ปวตฺตตีติ  เจตสิก�,  วิปากสุข�. (เจต + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
 (วิปากสุข�) อ.ความสุขอันเป็นวิบาก  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  เจตสา ทางใจ  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
เจตสิก� ช่ือว่าเจตสิก, ได้แก่วิบากสุข. (อันเป็นไปทางใจ)
 ๓. กายิกญฺจ  เจตสิกญฺจ  กายิกเจตสิก�,  วิปากสุข�. (กายิก + เจตสิก) สมาหารทวันทสมาส
  (วิปากสุข�) อ.ความสุขอันเป็นวิบาก  กายิก�  จ อันเป็นไปทางกายด้วย  เจตสิก�  จ อันเป็น
ไปทางใจด้วย  กายิกเจตสิก� ช่ือว่ากายิกเจตสิก, ได้แก่วิบากสุข. (อันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางใจ)

วิปากสุขำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิปาโก  จ  โส  สุขญฺจาติ  วิปากสุข�. (วิปาก + สุข)
 วิปาโก  จ อ.อันเป็นวิบากด้วย  โส อ.อันเป็นวิบากน้ัน  สุข�  จ เป็นความสุขด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  วิปากสุข� ช่ือว่าวิปากสุข. (ความสุขอันเป็นวิบาก, วิบากสุข)

สรีรปฺปฏิพทฺธา

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สรีเร  ปฏิพทฺธา  สรีรปฺปฏิพทฺธา,  ฉายา. (สรีร + ปฏิพทฺธา)
 (ฉายา) อ.เงา  ปฏิพทฺธา อันเน่ืองเฉพาะแล้ว  สรีเร ในสรีระ  สรีรปฺปฏิพทฺธา ช่ือว่าสรีรปฺ- 
ปฏิพทฺธา, ได้แก่เงา. (ที่เน่ืองเฉพาะแล้วในสรีระ)
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สรีรปฺปฏิพทฺธตฺตำ

 เป็นภาวตัทธิต มี่วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑ฺ สรีเร  ปฏิพทฺธา  สรีรปฺปฏิพทฺธา,  ฉายา. (สรีร + ปฏิพทฺธา) สัตตมีตัปปุริสสมาส
  (ฉายา) อ.เงา  ปฏิพทฺธา อันเน่ืองเฉพาะแล้ว  สรีเร ในสรีระ  สรีรปฺปฏิพทฺธา ช่ือว่าสรีรปฺ- 
ปฏิพทฺธา, ได้แก่เงา. (ที่เน่ืองเฉพาะแล้วในสรีระ)
 ๒. สรีรปฺปฏิพทฺธาย  ภาโว  สรีรปฺปฏิพทฺธตฺต�. (สรีรปฺปฏิพทฺธา + ตฺตปัจจัย) ภาวตัทธิต
  ภาโว อ.ความที่  สรีรปฺปฏิพทฺธาย  (ฉายาย) แห่งเงา อันเน่ืองเฉพาะแล้วในสรีระ  สรีรปฺ- 
ปฏิพทฺธตฺต� ช่ือว่าสรีรปฺปฏิพทฺธตฺต. (ความที่เงาเป็นสภาพเน่ืองเฉพาะแล้วในสรีระ)

อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสลมูลกำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมี วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส วิเสสนบุพพบท-
กัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี 
 ๑. อาจิณฺณญฺจ  ต�  สมาจิณฺณญฺจาติ  อาจิณฺณสมาจิณฺณ�. (อาจิณฺณ + สมาจิณฺณ) วิเสสโนภย- 
บทกัมมธ�รยสม�ส
  ต�  (กุสล�) อ.กุศลน้ัน  อาจิณฺณ�  จ อันบุคคลประพฤติทั่วแล้วด้วย  สมาจิณฺณ�  จ อันบุคคลประพฤติ
ทั่วด้วยดีแล้วด้วย  อาจิณฺณสมาจิณฺณ� ช่ือว่าอาจิณฺณสมาจิณฺณ, ได้แก่กุศล. (ที่บุคคลทั้งประพฤติทั่วแล้ว 
ทั้งประพฤติทั่วด้วยดีแล้ว)
 ๒. อาจิณฺณสมาจิณฺณญฺจ  ต�  กุสลญฺจาติ  อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสล�. (อาจิณฺณสมาจิณฺณ + 
กุสล) วิเสสนบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  อาจิณฺณสมาจิณฺณ�  จ อ.อันบุคคลทั้งประพฤติทั่วแล้วทั้้งประพฤติทั่วด้วยดีแล้วด้วย  ต� อ.อัน
บุคคลทั้งประพฤติทั่วแล้วทั้้งประพฤติทั่วด้วยดีแล้วน้ัน  กุสล�  จ เป็นกุศลด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อาจิณฺณ- 
สมาจิณฺณกุสล� ช่ือว่าอาจิณฺณสมาจิณฺณกุสล. (กุศลที่บุคคลทั้งประพฤติทั่วแล้วทั้้งประพฤติทั่วด้วยดีแล้ว)
 ๓. อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสล�  มูล�  ยสฺสาติ  อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสลมูลก�,  สุข�. (อาจิณฺณ- 
สมาจิณฺณกุสล + มูล) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสล� อ.กุศลอันบุคคลทั้งประพฤติทั่วแล้วทั้้งประพฤติทั่วด้วยดีแล้ว  มูล� 
เป็นเหตุ  ยสฺส  (สุขสฺส) แห่งความสุขใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  สุข�) อ.ความสุขน้ัน  อาจิณฺณ-
สมาจิณฺณกุสลมูลก� ช่ือว่าอาจิณฺณสมาจิณฺณกุสลมูลก, ได้แก่ความสุข. (ที่มีกุศลที่บุคคลทั้งประพฤติทั่วแล้ว 
ทั้้งประพฤติทั่วด้วยดีแล้วเป็นเหตุ) 



๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลีม�ณพ 407วรรค]

กามาวจราทิเภทำ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กามาวจโร  อาทิ  เยสนฺติ  กามาวจราทีนิ,  สุขานิ. (กามาวจร + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  กามาวจโร อ.กามาวจร  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (สุขาน�) แห่งสุข ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่   
อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  สุขานิ) อ.สุข ท. เหล่าน้ัน  กามาวจราทีนิ ช่ือว่ากามาวจราทิ, ได้แก่สุข 
ทั้งหลาย. (มีสุขอันเป็นกามาวจรเป็นต้น)
 ๒. กามาวจราทีหิ  เภท�  กามาวจราทิเภท�,  สุข�. (กามาวจราทิ + เภท) ตติยาตัปปุริสสมาส
  (สุข�) อ.สุข  เภท� อันต่าง  กามาวจราทีหิ  (สุเขหิ) ด้วยสุข ท. มีสุขอันเป็นกามาวจรเป็นต้น   
กามาวจราทิเภท� ช่ือว่ากามาวจราทิเภท, ได้แก่สุข. (มีความสุขอันต่างด้วยความสุขมีกามาวจรเป็นต้น)

คตคตฏฺ€านำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. คจฺฉติ  เอตฺถาติ  คต�. (คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณสาธนะ
  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  คจฺฉติ ย่อมไป  เอตฺถ  (€าเน) ในที่น้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เอต�  (€าน�) 
อ.ที่น้ี  คต� ช่ือว่าคต. (เป็นที่ไป)
 ๒. คตญฺจ  ต�  คตญฺจาติ  คตคต�,  €าน�. (คต + คต) วิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส
  ต�  (€าน�) อ.ที่น้ัน  คต�  จ เป็นที่ไปแล้วด้วย  คต�  จ เป็นที่ไปแล้วด้วย  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  คตคต� ช่ือว่าคตคต, ได้แก่สถานที่. (ทั้งเป็นที่ไปแล้วทั้งเป็นที่ไปแล้ว)
 ๒. คตคตญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  คตคตฏฺ€าน�. (คตคต + €าน)
  คตคต�  จ อ.ทั้งเป็นที่ไปแล้วทั้งเป็นที่ไปแล้วด้วย  ต� อ.ทั้งเป็นที่ไปแล้วทั้งเป็นที่ไปแล้วน้ัน  €าน�  จ  
เป็นสถานที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  คตคตฏฺ€าน� ช่ือว่าคตคตฏฺ€าน. (ที่ท้ังเป็นที่ไปแล้วทั้งเป็นที่ไปแล้ว)



เรียนบาลีแล้วได้...
 ๑.  ได้ปัญญา
 ๒.  ได้บุญ 

 ๓. ได้น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
 ๔. ได้สร้างเหตุปัจจัยที่ดีในภพชาติต่อไป เหมือนอย่างค้างคาว งูเหลือม และกบเป็นต้น
 ๕. ได้อนุเคราะห์อนุชนผู้สนใจศึกษาพระพุทธพจน์ได้ตามก�าลังสติปัญญา
 ๖. ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนเก่ียวกับการศึกษาพระศาสนา
 ๗. ได้ด�าเนินรอยตามโบราณกบัณฑิตทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้น
 ๘. ได้ช่ือว่ารักษาพระปริยัติศาสนาให้ด�ารงคงอยู่คู่โลกสืบต่อไป



๓. ตสิฺสตฺเถรวตฺถุ [๓]
ตสฺิสตฺเถรวตฺถุ  (มยา วจฺุจเต) ฯ

ติสสฺตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระตสิสะผูเ้ถระ  (มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ) 
(วจุจฺเต) จะกลา่ว

ตสฺิสตฺเถรวตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก
มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๓. เรื่องพระตสิสเถระ

๑. “อกฺโกจฉิฺ  ม ํ อวธิ  มนฺต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  ตสฺิสตฺเถรำ   
อารพฺภ  กเถส ิฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  ตสฺิสตฺเถรำ  อารพฺภ  “อกฺโกจฉิฺ  ม ํ  อวธิ  มนฺ”ต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ   
กเถส ิฯ 

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  เชตวเน ในพระวหิารชือ่วา่เชตวนั   
อารพภฺ ทรงปรารภ  ติสสฺตเฺถร ํซึง่พระตสิสะผูเ้ถระ  กเถสิ ตรสัแลว้  อิม ํ ธมมฺเทสนํ  
ซึง่พระธรรมเทศนาน้ี  อกฺโกจฉิฺ  ม ํ อวธิ  มนฺ”ติ วา่ “อกฺโกจฺฉ ิ  มำ  อวธ ิ  มำ” ดงัน้ี
เป็นตน้ ฯ

 พระศาสดาเมือ่ประทบัทีพ่ระเชตวนั ทรงปรารภพระตสิสเถระ ตรสัพระธรรมเทศนาน้ี
วา่ “อกฺโกจฉิฺ  ม ํ อวธิ  ม”ํ ดงัน้ีเป็นตน้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อกฺโกจฺฉิ  มำ  อวธ ิ มำ” สรปูะใน  
อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะใน 
กเถส ิ เชตวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  ตสฺิสตฺเถรำ อวตุต-
กมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. โส  กริายสฺมา  ภควโต  ปิตุจฺฉาปตฺุโต  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชโิต  พทฺุธสาสเน   
อุปปฺนฺนำ  ลาภสกฺการำ  ปรภุิ�ฺชนฺโต  ถุลฺลสรโีร  อาโกฏติปจฺจาโกฏเิตห ิ  จวีเรห ิ  
เยภุยฺเยน  วหิารมชฺเฌ  อุปฏฺ�านสาลายำ  นิสทีต ิฯ

 โส  (ตสฺิสตฺเถโร)  กริ  อายสฺมา  ภควโต  ปิตุจฺฉาปตฺุโต  (หตฺุวา)  (อตฺตโน)  มหลฺลกกาเล  ปพฺพชโิต   
พทฺุธสาสเน  อุปปฺนฺนำ  ลาภสกฺการำ  ปรภุิ�ฺชนฺโต  ถุลฺลสรโีร  (หตฺุวา)  อาโกฏติปจฺจาโกฏเิตห ิ 
จวีเรห ิ เยภุยฺเยน  วหิารมชฺเฌ  อุปฏฺ�านสาลายำ  นิสทีต ิฯ

 กิร ไดย้นิวา่  (ติสสฺตเฺถโร) อ.พระตสิสะผูเ้ถระ  โส  อายสมฺา ผูม้อีายนุัน้  ปิตจุฉฺา- 
ปตุโฺต เป็นพระโอรสของพระเจา้อา  ภควโต ของพระผูม้พีระภาคเจา้  (หตุวฺา) เป็น  
ปพพฺชิโต บวชแลว้  (อตตฺโน)  มหลฺลกกาเล ในกาล -แหง่ตน -เป็นคนแก่  ปริภ�ุชฺนฺโต  
ฉนัอยู ่ ลาภสกฺการ ํซึง่ลาภและสกัการะ  อปุปฺนฺนํ อนัเกดิขึน้แลว้  พทุธฺสาสเน ใน
พระพทุธศาสนา  ถลฺุลสรีโร เป็นผูม้สีรรีะอนัอว้น  (หตุวฺา) เป็น  จีวเรหิ ดว้ยทัง้จวีร ท.  
อาโกฏิตปจจฺาโกฏิเตหิ อนัทัง้ทบุแลว้ทัง้ทบุเฉพาะแลว้  นิสีทติ ยอ่มนัง่  อปุฏฺ�าน- 
สาลาย ํ ในศาลาเป็นทีบ่ำารงุ  วิหารมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่วหิาร  เยภยุเฺยน โดย 
มาก ฯ

 เลา่กนัวา่ พระตสิสเถระผูม้อีายนุัน้เป็นพระโอรสของพระเจา้อาของพระผูม้พีระภาค
เจา้ บวชตอนแก่ ฉนัลาภและสกัการะทีเ่กดิขึน้ในพระพทุธศาสนา มรีา่งกายอว้นทว้น
สมบรูณ์ นุ่งหม่จวีรทีท่บุอยา่งด ีโดยมากจะนัง่ในศาลาเป็นทีบ่ำารงุทา่มกลางวหิาร

 กริ อนุสสวนตัถะ  โส กด็ ี  อายสฺมา กด็ ี วเิสสนะของ ตสฺิสตฺเถโรๆ สุทธกตัตาใน  
นิสทีติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภควโต สามสีมัพนัธะใน ปิตุจฺฉาปตฺุโตๆ วกิตกิตัตา
ใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปพฺพชโิต  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน มหลฺลกกาเลๆ กาล-
สตัตมใีน ปพฺพชโิตๆ วเิสสนะของ ตสฺิสตฺเถโร  พทฺุธสาสเน วสิยาธาระใน อุปปฺนฺนำๆ  
วเิสสนะของ ลาภสกฺการำๆ  อวตุตกมัมะใน ปรภุิ�ฺชนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ 
ตสฺิสตฺเถโร  ถุลฺลสรโีร วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิา ใน นิสทีต ิ  อาโกฏติ- 
ปจฺจาโกฏเิตห ิวเิสสนะของ จวีเรหิๆ  อติถมัภตูะเขา้กบั ตสฺิสตฺเถโร  เยภุยฺเยน ตตยิา- 
วเิสสนะใน นิสทีต ิ วหิารมชฺเฌ วสิยาธาระใน นิสทีต ิ อุปฏฺฐานสาลายำ วสิยาธาระใน 
นิสทีต ิฯ

     ...............................................................................................................................
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๓. ตถาคตสฺส  ทสฺสนตฺถาย  อาคตา  อาคนฺตุกา  ภกฺิข ู  “เอโส  มหาเถโร  ภวสฺิสตตี ิ  
ส�ฺ�าย  ตสฺส  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  วตฺตำ  อาปจฺุฉนฺต ิ ปาทสมฺพาหนาทนิี  อาปจฺุฉนฺต ิฯ

 ตถาคตสฺส  ทสฺสนตฺถาย  อาคตา  อาคนฺตุกา  ภกฺิข ู  “เอโส  (ภกฺิข)ุ  มหาเถโร  ภวสฺิสตตี ิ  
ส�ฺ�าย  ตสฺส  (ตสฺิสสฺส)  สนฺตกิำ  คนฺตฺวา  วตฺตำ  อาปจฺุฉนฺต ิ  ปาทสมฺพาหนาทนิี  (วตฺตานิ)   
อาปจฺุฉนฺต ิฯ

 ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท.  อาคนฺตกุา ผูเ้ป็นอาคนัตุกะ  อาคตา ผูม้าแลว้  ทสสฺนตถฺาย เพือ่
ประโยชน์แก่การเฝ้า  ตถาคตสสฺ ซึง่พระตถาคต  คนฺตวฺา ไปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  
ตสสฺ  (ติสสฺสสฺ) ของพระตสิสะนัน้  ส�ฺ�าย ดว้ยความสำาคญั  อิติ วา่  “เอโส  (ภิกฺข)ุ 
อ.ภกิษุรปูน้ี  มหาเถโร เป็นพระมหาเถระ  ภวิสสฺติ จกัเป็น”  อิติ ดงัน้ี  อาปจุฉฺนฺติ 
ยอ่มถามโดยเอือ้เฟ้ือ  วตตฺ ํซึง่วตัร  อาปจุฉฺนฺติ ยอ่มถามโดยเอือ้เฟ้ือ  (วตตฺานิ) ซึง่
วตัร ท.  ปาทสมพฺาหนาทีนิ มกีารนวดซึง่เทา้เป็นตน้ ฯ

 พวกภกิษุผูเ้ป็นอาคนัตุกะพากนัมาเพือ่ตอ้งการจะเขา้เฝ้าพระตถาคตเจา้ พากนัไปสู่
สำานกัของทา่น ดว้ยเขา้ใจวา่ “ภกิษุรปูน้ี น่าจะเป็นพระมหาเถระ” ดงัน้ีแลว้ ถามวตัร
โดยเอือ้เฟ้ือ ถามวตัรมกีารนวดเทา้เป็นตน้โดยเอือ้เฟ้ือ 

 อาคตา กด็ ี  อาคนฺตุกา กด็ ีวเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อาปุจฺฉนฺติๆ  สองบท
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตถาคตสฺส ฉฏัฐอีวตุตกมัมะใน ทสฺสนตฺถายๆ สมัปทานใน 
อาคตา  “เอโส วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
มหาเถโร วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน ส�ฺ�ยๆ กรณะใน คนฺตฺวา  
ตสฺส วเิสสนะของ ตสฺิสสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อาปจฺุฉนฺต ิ  วตฺตำ อวตุตกมัมะใน อาปจฺุฉนฺต ิ  ปาทสมฺพาหนาทนิี  
วเิสสนะของ วตฺตานิๆ อวตุตกมัมะใน อาปจฺุฉนฺต ิฯ

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑412 [๑.ยมก

๔. โส  ตุณฺห ี โหต ิฯ 

 โส  (ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  โหติ ยอ่มเป็น ฯ 

 ทา่นทำาเป็นน่ิงเฉย

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุณฺห ีวกิตกิตัตา
ใน โหต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕. อถ  นำ  เอโก  ทหรภกฺิข ุ “กตวิสฺสา  ตุมฺเหต ิ ปจฺุฉิตฺวา,  “วสฺสำ  นตฺถ,ิ  มหลฺลกกาเล  

ปพฺพชติา  มยนฺต ิ วตฺุเต,  “อาวโุส  ทพฺุพนีิต  มหลฺลก  อตฺตโน  ปมาณำ  น  ชานาส,ิ  
เอตฺตเก  มหลฺลกตฺเถเร  ทสฺิวา  สามจีมิตฺตำปิ  น  กโรส,ิ  วตฺเต  อาปจฺุฉิยมาเน,  ตุณฺห ี 
โหส,ิ  กุกฺกุจฺจมตฺตำปิ  เต  นตฺถตี ิ อจฺฉรำ  ปหร ิฯ

 อถ  นำ  (ตสฺิสำ)  เอโก  ทหรภกฺิข ุ “กตวิสฺสา  (อตฺถ)  ตุมฺเหต ิ ปจฺุฉตฺิวา,  “วสฺสำ  นตฺถ,ิ  (อตฺตโน)   
มหลฺลกกาเล  ปพฺพชติา  (อมฺห)  มยนฺต ิ (วจเน  เตน  ตสฺิเสน)  วตฺุเต,  “อาวโุส  ทพฺุพนีิต  มหลฺลก  
(ตฺวำ)  อตฺตโน  ปมาณำ  น  ชานาส,ิ  (ตฺวำ)  เอตฺตเก  มหลฺลกตฺเถเร  ทสฺิวา  สามจีมิตฺตำปิ  (กมฺมำ)   
น  กโรส,ิ  วตฺเต  (ภกฺิขหู)ิ  อาปจฺุฉยิมาเน,  (ตฺวำ)  ตุณฺห ี โหส,ิ  กุกฺกุจฺจมตฺตำปิ  (การณำ)  เต  นตฺถตี ิ  
(ญาปนเหตุกำ)  อจฺฉรำ  ปหร ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  เอโก  ทหรภิกฺข ุอ.ภกิษุหนุ่ม รปูหน่ึง  ปจุฉิฺตวฺา ถามแลว้  นํ  (ติสสฺ)ํ ซึง่
พระตสิสะนัน้  อิติ วา่  “ตมุเฺห อ.ทา่น  กติวสสฺา เป็นผูม้พีรรษาเทา่ไร  (อตถฺ) ยอ่มเป็น”  
อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “วสสฺ ํอ.พรรษา  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  มย ํอ.กระผม  
ปพพฺชิตา เป็นผูบ้วชแลว้  (อตตฺโน)  มหลฺลกกาเล ในกาลแหง่ตนเป็นคนแก่  (อมหฺ) 
ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (เตน  ติสเฺสน) อนัพระตสิสะนัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  ปหริ ดดีแลว้  
อจฉฺร ํซึง่น้ิวมอื  (ญาปนเหตกุ)ํ มอีนัใหรู้-้  อิติ วา่  “มหลฺลก ดกู่อนคนแก่  ทพุพิฺนีต  
ผูอ้นับุคคลอืน่นำาไปวเิศษโดยยาก  อาวโุส ผูม้อีาย ุ (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  น  ชานาสิ ยอ่มไมรู่ ้ 
ปมาณํ ซึง่ประมาณ  อตตฺโน ของตน,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ทิสวฺา เหน็แลว้  มหลฺลกตเฺถเร  
ซึง่พระเถระผูแ้ก่ ท.  เอตตฺเก ผูม้ปีระมาณเทา่น้ี  น  กโรสิ ยอ่มไมก่ระทำา  สามีจิมตตฺปิํ  
(กมมฺ)ํ ซึง่กรรม แมส้กัวา่สามจีกิรรม,  วตเฺต ครัน้เมือ่วตัร  (ภิกฺขหิู) อนัภกิษุ ท.   
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อาปจุฉิฺยมาเน ถามโดยเอือ้เฟ้ืออยู,่  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  โหสิ ยอ่มเป็น,   
กกฺุกจุจฺมตตฺปิํ  (การณํ) อ.เหตุ แมส้กัวา่ความรงัเกยีจ  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ี เต แก่ทา่น”   
อิติ ดงัน้ี -เป็นเหตุ ฯ

 ทนีัน้ พระหนุ่มรปูหน่ึงถามพระตสิสะนัน้วา่ “ทา่นมพีรรษาเทา่ไรครบั” เมือ่พระตสิสะ
ตอบวา่ “ไมม่พีรรษา, ผมเพิง่บวชตอนแก่” ดงัน้ีแลว้ จงึดดีน้ิวมอืเป็นเหตุใหท้ราบวา่ 
“คนแก่ ผูท้ีแ่นะนำาไดย้าก ผูม้อีาย ุ ทา่นไมรู่ป้ระมาณของตนเอง, ทา่นเหน็พระเถระผู้
แก่มปีระมาณขนาดน้ี ไมท่ำาแมส้กัวา่สามจีกิรรม, เมือ่พวกภกิษุถามวตัรโดยเอือ้เฟ้ือ, 
ทา่นกท็ำาเป็นน่ิงเฉยเสยี, แมเ้หตุสกัวา่ความรงัเกยีจกไ็มม่แีก่ทา่น” ดงัน้ี

 อถ กาลสตัตม ี  เอโก วเิสสนะของ ทหรภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน ปหริๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ ตสฺิสำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉตฺิวา  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน 
อตฺถ ๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กตวิสฺสา วกิตกิตัตาใน อตฺถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปหร,ิ  “วสฺสำ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก,  
มยำ สทุธกตัตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน มหลฺลก-
กาเลๆ กาลสตัตมใีน ปพฺพชติาๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ 
ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  เตน วเิสสนะของ ตสฺิเสนๆ อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  
“อาวโุส กด็ ี ทพฺุพนีิต กด็ ีวเิสสนะของ มหลฺลกๆ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ชานาสิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน ปมาณำๆ อวตุตกมัมะใน ชานาส ิ  
นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานาส,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน กโรสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตฺตเก  
วเิสสนะของ มหลฺลกตฺเถเรๆ อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรส ิ อปิศพัท ์
อเปกขตัถะเขา้กบั สามจีมิตฺตำๆ  วเิสสนะของ กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน กโรส ิ  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน กโรส,ิ  วตฺเต ลกัขณะใน อาปจฺุฉยิมาเนๆ ลกัขณกริยิา  ภกฺิขหู ิอนภหิติ- 
กตัตาใน อาปจฺุฉยิมาเน,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน โหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุณฺห ี 
วกิตกิตัตาใน โหส,ิ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั กุกฺกุจฺจมตฺตำๆ  วเิสสนะของ การณำๆ 
สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เต สมัปทานใน นตฺถ”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน  
ญาปนเหตุกำๆ  กริยิาวเิสนะใน ปหร ิ อจฺฉรำ อวตุตกมัมะใน ปหร ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๖. โส  ขตฺตยิมานำ  ชเนตฺวา  “ตุมฺเห  กสฺส  สนฺตกิำ อาคตาต ิ ปจุฉตฺิวา,  “สตฺถุ  สนฺตกินฺต ิ 
วตฺุเต,    “มำ  ปน    ‘โก  เอโสต ิ สลฺลกฺเขถ,  มลูเมว  โว  ฉนฺิทสฺิสามตี ิ วตฺวา  รทุนฺโต  
ทกฺุข ี ทมฺุมโน  สตฺถุ  สนฺตกิำ  อคมาส ิฯ

 โส  (ตสฺิโส)  ขตฺตยิมานำ  ชเนตฺวา  “ตุมฺเห  กสฺส  สนฺตกิำ อาคตา  (อตฺถ)  อติ ิ ปจุฉตฺิวา,  “(มยำ)  
สตฺถุ  สนฺตกิำ  (อาคตา  อมฺห)  อติ ิ (วจเน  เตห ิ ภกฺิขหู)ิ  วตฺุเต,    “(ตุมฺเห)  มำ  ปน    ‘โก  (โหต)ิ  
เอโส  (ปคฺุคโล)  อติ ิ สลฺลกฺเขถ,  (อหำ)  มลูเมว  โว  ฉนฺิทสฺิสามตี ิ วตฺวา  รทุนฺโต  ทกฺุข ี ทมฺุมโน  
(หตฺุวา)  สตฺถุ  สนฺตกิำ  อคมาส ิฯ

 โส  (ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  ขตติฺยมานํ ยงัมานะวา่เป็นกษตัรยิ ์ ชเนตวฺา ใหเ้กดิขึน้
แลว้  ปจุฉิฺตวฺา ถามแลว้  อิติ วา่  “ตมุเฺห อ.ทา่น ท.  อาคตา เป็นผูม้าแลว้  สนฺติก ํ 
สูส่ำานกั  กสสฺ ของใคร  (อตถฺ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “(มย)ํ 
อ.กระผม ท.  (อาคตา) เป็นผูม้าแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  สตถฺ ุของพระศาสดา  (อมหฺ) 
ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (เตหิ  ภิกฺขหิู) อนัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  วตวฺา กลา่ว
แลว้  อิติ วา่  “ปน ก ็ (ตมุเฺห) อ.ทา่น ท.  สลฺลกฺเขถ ยอ่มกำาหนด  ม ํซึง่กระผม  อิติ วา่  
“เอโส  (ปคุคฺโล) อ.บุคคลน้ี  โก เป็นใคร  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี,  (อห)ํ อ.กระผม  
ฉินฺทิสสฺามิ จกัตดั  มลูเมว ซึง่รากเหงา้นัน่เทยีว  โว ของทา่น ท.”  อิติ ดงัน้ี  รทุนฺโต
รอ้งไหอ้ยู ่  ทกฺุขี เป็นผูม้คีวามทกุข ์  ทมุมฺโน เป็นผูม้ใีจอนัโทษประทษุรา้ยแลว้   
(หตุวฺา) เป็น  อคมาสิ ไดไ้ปแลว้  สนฺติก ํสูส่ำานกั  สตถฺ ุของพระศาสดา ฯ

 พระตสิสะนัน้ทำาขตัตยิมานะใหเ้กดิขึน้ ถามวา่ “พวกทา่นมาสูส่ำานกัของใคร”, เมือ่พวก
ภกิษุกลา่ววา่ “พวกกระผมมาสูส่ำานกัของพระศาสดา” ดงัน้ีแลว้, จงึกลา่ววา่ “พวกทา่น
กำาหนดผมวา่ ‘น้ีเป็นใคร’, ผมจกัตดัรากถอนโคนพวกทา่น” รอ้งไหอ้ยู ่ มทีกุข ์ เสยีใจ 
พลางเดนิไปสูส่ำานกัของพระศาสดา   

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อคมาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ขตฺตยิมานำ 
การติกมัมะใน ชเนตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉตฺิวา  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อตฺถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺส สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคตาๆ 
วกิตกิตัตาใน อตฺถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน ปจฺุฉตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา,  
“มยำ สทุธกตัตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ   
สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคตาๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ 
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ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  เตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  
“ปน วากยารมัภโชตกะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน สลฺลกฺเขถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ 
อวตุตกมัมะใน สลฺลกฺเขถ  ‘เอโส วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  โก วกิตกิตัตาใน โหต’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน สลฺลกฺเขถ,  อหำ สทุธกตัตา 
ใน ฉนฺิทสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั มลูำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน ฉินฺทสฺิสาม ิ  โว สามสีมัพนัธะใน มลูำ”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน รทุนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ตสฺิโส  ทกฺุข ีกด็ ี ทมฺุมโน กด็ ีวกิตกิตัตา 
ใน  หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน อคมาส ิ สตฺถุ สามสีมัพนัธะใน สนฺตกิำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะ 
ใน อคมาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗. อถ  นำ  สตฺถา  “กนฺินุ  ตฺวำ  ตสฺิส  ทกฺุข ี  ทมฺุมโน  อสฺสมุโุข  รทุมาโน  อาคโตสตี ิ  

ปจฺุฉ ิฯ 

 อถ  นำ  (ตสฺิสำ)  สตฺถา  “กนฺินุ  ตฺวำ  ตสฺิส  ทกฺุข ี  ทมฺุมโน  อสฺสมุโุข  (หตฺุวา)  รทุมาโน   
อาคโต  อส”ิ  อติ ิ ปจฺุฉิ ฯ

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  นํ  (ติสสฺ)ํ ซึง่พระตสิสะนัน้   
อิติ วา่  “ติสสฺ ดกู่อนตสิสะ  ตวฺ ํอ.เธอ  ทกฺุขี เป็นผูม้คีวามทกุข ์ ทมุมฺโน เป็นผูม้ใีจ
อนัโทษประทษุรา้ยแลว้  อสสฺมุโุข เป็นผูม้หีน้าอนัเตม็แลว้ดว้ยนำ้าตา  (หตุวฺา) เป็น   
รทุมาโน รอ้งไหอ้ยู ่ อาคโต เป็นผูม้าแลว้  อสิ ยอ่มเป็น  กินฺนุ เพราะเหตุอะไรหนอ”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาตรสัถามพระตสิสะนัน้วา่ “ดกู่อนตสิสะ เธอมคีวามทกุข ์เสยีใจ รอ้งไห้
นำ้าตานองหน้ามาเพราะเหตุอะไร”  

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
ตสฺิสำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉิ  “ตสฺิส อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  กนฺินุ ปจุฉนตัถะ  ทกฺุข ี กด็ ี  ทมฺุมโน กด็ ี  อสฺสมุโุข กด็ ี วกิตกิตัตาใน  
หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน รทุมาโนๆ อพัภนัตรกริยิาของ ตฺวำ  อาคโต วกิตกิตัตาใน 
อส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๘. เตปิ  ภกฺิข ู “เอส  คนฺตฺวา  ก�ิฺจ ิ อาลุลกิำ  กเรยฺยาต ิ จนฺิเตตฺวา  เตเนว  สทฺธ ึ คนฺตฺวา  
สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺตำ  นิสทีสึ ุฯ

 เตปิ  ภกฺิข ู “เอโส  (ภกฺิข)ุ  คนฺตฺวา  ก�ิฺจ ิ อาลุลกิำ  กเรยฺยาต ิ จนฺิเตตฺวา  เตน  เอว  (ตสฺิเสน)  
สทฺธ ึ คนฺตฺวา  สตฺถารำ  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺตำ  นิสทีสึ ุฯ 

 เตปิ  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท. แมเ้หลา่นัน้  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ วา่  “เอโส  (ภิกฺข)ุ อ.ภกิษุ
น้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  กเรยยฺ พงึกระทำา  อาลลิุก ํ ซึง่ความขุน่มวั  กิ�จิฺ อะไรๆ”   
อิติ ดงัน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  สทธึฺ กบั  เตน  เอว  (ติสเฺสน) ดว้ยพระตสิสะนัน้นัน่เทยีว  
วนฺทิตวฺา ถวายบงัคมแลว้  สตถฺาร ํซึง่พระศาสดา  นิสีทึส ุนัง่แลว้  เอกมนฺต ํณ ที่
สมควร ฯ

 แมภ้กิษุเหลา่นัน้กค็ดิกนัวา่ “ภกิษุน้ีน่าจะไปทำาความขุน่มวัอะไรๆ” จงึพากนัไปพรอ้ม
กบัพระตสิสะนัน้นัน่แหละ ถวายบงัคมพระศาสดา แลวันัง่ ณ ทีส่มควร

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั เตๆ วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน นิสทีสึุๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  “เอโส วเิสสนะของ ภกฺิขุๆ  สทุธกตัตาใน กเรยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก

 คนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน กเรยฺย  ก�ฺิจ ิวเิสสนะของ อาลุลกิำๆ  อวตุตกมัมะใน กเรยฺย”  
อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
เตนๆ วเิสสนะของ ตสฺิเสนๆ สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คนฺตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  สตฺถารำ อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
นิสทีสึ ุ เอกมนฺตำ อาธาระใน นิสทีสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๙. โส  สตฺถารา  ปจฺุฉโิต  “อเิม  มำ  ภนฺเต  ภกฺิข ู อกฺโกสนฺตตี ิ อาห ฯ 

 โส  (ตสฺิโส)  สตฺถารา  ปจฺุฉโิต  “อเิม  มำ  ภนฺเต  ภกฺิข ู อกฺโกสนฺตตี ิ อาห ฯ 

 โส  (ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  สตถฺารา  ปจุฉิฺโต ผู-้ อนัพระศาสดา -ตรสัถามแลว้  อาห 
กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อิเม  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  
อกฺโกสนฺติ ยอ่มดา่  ม ํซึง่ขา้พระองค”์  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระตสิสะนัน้ถกูพระศาสดาตรสัถาม กก็ราบทลูวา่ “พวกภกิษุเหลา่น้ีพากนัดา่ขา้- 
พระองค ์พระเจา้ขา้”
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 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สตฺถารา  
อนภหิติกตัตาใน ปจฺุฉิโตๆ วเิสสนะของ ตสฺิโส  “ภนฺเต อาลปนะ  อเิม วเิสสนะของ  
ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อกฺโกสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน อกฺโกสนฺต”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๐. “กหำ  ปน  ตฺวำ  นิสนฺิโนสตี ิฯ

 (สตฺถา)  “กหำ  (ฐาเน)  ปน  ตฺวำ  นิสนฺิโน  อส”ิ  อติ ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “ปน ก ็ ตวฺ ํอ.เธอ  นิสินฺโน เป็น
ผูน้ัง่แลว้  กห ํ (ฐาเน) ในทีไ่หน  อสิ ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัถามวา่ “กแ็ลว้เธอนัง่ทีไ่หนละ่”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปน วากยารมัภโชตกะ  ตฺวำ สทุธ-
กตัตาใน อสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กหำ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน นิสนฺิโนๆ 
วกิตกิตัตาใน อส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๑. “วหิารมชฺเฌ  อุปฏฺ�านสาลายำ  ภนฺเตต ิฯ

 (โส  ตสฺิโส)  “(อหำ)  วหิารมชฺเฌ  อุปฏฺฐานสาลายำ  ภนฺเต  (นิสนฺิโน  อมฺห)ิ”  อติ ิ  (อาห) ฯ 

(โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ  (อห)ํ อ.ขา้พระองค ์ (นิสินฺโน) เป็นผูน้ัง่แลว้  อปุฏฺฐานสาลาย ํในศาลาเป็นที่
บำารงุ  วิหารมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่วหิาร  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระตสิสะนัน้กราบทลูวา่ “ขา้พระองคน์ัง่อยูท่ีศ่าลาบำารงุ กลางวหิาร พระเจา้ขา้” 

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธกตัตา
ใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วหิารมชฺเฌ กด็ ี อุปฏฺ�านสาลายำ กด็ ีวสิยาธาระใน 
นิสนฺิโนๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๑๒. “อเิม  เต  ภกฺิข ู อาคจฺฉนฺตา  ทฏฺิ�าต ิฯ 

 (สตฺถา)  “อเิม  เต  ภกฺิข ู อาคจฺฉนฺตา  ทฏฺิฐาต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “อิเม  ภิกฺข ูอ.ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  
อาคจฉฺนฺตา มาอยู ่ เต อนัเธอ  ทิฏฺฐา เหน็แลว้หรอื”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัถามวา่ “พวกภกิษุเหลา่น้ีมา เธอเหน็ไหม” 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อเิม วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  วตุตกมัมะ 
ใน ทฏฺิฐาๆ กติบทกมัมวาจก  เต อนภหิติกตัตาใน ทฏฺิฐา  อาคจฺฉนฺตา อพัภนัตร-
กริยิาของ ภกฺิข”ู  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๓. “ทฏฺิ�า  ภนฺเตต ิฯ 

 (โส  ตสฺิโส)  “(มยา  อเิม  ภกฺิข ู อาคจฺฉนฺตา)  ทฏฺิฐา  ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ

 (โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ  (อิเม  ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  (อาคจฉฺนฺตา) มาอยู ่ (มยา) อนัขา้พระองค ์ 
ทิฏฺฐา เหน็แลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระตสิสะกราบทลูวา่ “เหน็ พระเจา้ขา้”

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
อเิม วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  วตุตกมัมะใน ทฏฺิ�าๆ กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตา
ใน ทฏฺิ�า  อาคจฺฉนฺตา อพัภนัตรกริยิาของ ภกฺิข”ู  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๔. “อุฏฺ�าย  เต  ปจฺจคฺุคมนำ  กตนฺต ิฯ 

 (สตฺถา)  “อุฏฺฐาย  เต  ปจฺจคฺุคมนำ  กตนฺต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “อฏฺุฐาย  ปจจฺคุคฺมนํ อ.การลุก
ขึน้แลว้ตอ้นรบั  เต อนัเธอ  กต ํกระทำาแลว้หรอื”  อิติ ดงัน้ี ฯ



๓. เรื่องพระติสสเถระ 419วรรค]

 พระศาสดาตรสัถามวา่ “แลว้เธอทำาการลุกขึน้ตอ้นรบัไหมละ่”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปจฺจคฺุคมนำ วตุตกมัมะใน กตำๆ   
กติบทกมัมวาจก  อุฏฺ�าย ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺจคฺุคมนำ  เต อนภหิติกตัตาใน กตำ”   
อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕. “น  กตำ  ภนฺเตต ิฯ 

 (โส  ตสฺิโส)  “(มยา  อุฏฺฐาย  ปจฺจคฺุคมนำ)  น  กตำ  ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ

 (โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ  (อฏฺุฐาย  ปจจฺคุคฺมนํ) อ.การลุกขึน้แลว้ตอ้นรบั  (มยา) อนัขา้พระองค ์ น  กต ํ
ไมก่ระทำาแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระตสิสะนัน้กราบทลูวา่ “ไมไ่ดก้ระทำา พระเจา้ขา้” 

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
ปจฺจคฺุคมนำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน กตำ อุฏฺ�าย 
ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺจคฺุคมนำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๖. “เตสำ  ปรกฺิขารคฺคหณำ  เต  อาปจฺุฉตินฺต ิฯ

 (สตฺถา)  “เตสำ  (ภกฺิขนูำ)  ปรกฺิขารคฺคหณำ  เต  อาปจฺุฉิตนฺต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “ปริกฺขารคคฺหณํ อ.การรบัซึง่
บรขิาร  เตส ํ (ภิกฺขนํู) ของภกิษุ ท. เหลา่นัน้  เต อนัเธอ  อาปจุฉิฺต ํถามโดยเอือ้เฟ้ือ
แลว้หรอื”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัถามวา่ “แลว้เธอถามทีจ่ะชว่ยรบับรขิารของภกิษุเหลา่นัน้ไหม”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปรกฺิขารคฺคหณำ วุตตกมัมะใน  
อาปจฺุฉติำๆ  กติบทกมัมวาจก  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะใน ปรกฺิขารคฺ-
คหณำ  เต อนภหิติกตัตาใน อาปจฺุฉิตำ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๗. “นาปจฺุฉิตำ  ภนฺเตต ิฯ 

 (โส  ตสฺิโส)  “(มยา  เตสำ  ภกฺิขนูำ  ปรกฺิขารคฺคหณำ)  น  อาปจฺุฉติำ  ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ

 (โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค ์
ผูเ้จรญิ  (ปริกฺขารคคฺหณํ) อ.การรบัซึง่บรขิาร  (เตส ํ ภิกฺขนํู) ของภกิษุ ท. เหลา่นัน้  
(มยา) อนัขา้พระองค ์ น  อาปจุฉิฺต ํไมถ่ามโดยเอือ้เฟ้ือแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระตสิสะนัน้กราบทลูวา่ “ไมไ่ดถ้าม พระเจา้ขา้” 

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
ปรกฺิขารคฺคหณำ วตุตกมัมะใน อาปจฺุฉิตำๆ  กติบทกมัมวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน  
อาปจฺุฉติำ  เตสำ วเิสสนะของ ภกฺิขนูำๆ สามสีมัพนัธะใน ปรกฺิขาร-  นศพัท ์ปฏเิสธะใน  
อาปจฺุฉติำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๘. “วตฺตำ  วา  ปานียำ  วา  อาปจฺุฉตินฺต ิฯ

 (สตฺถา)  “วตฺตำ  วา  ปานียำ  วา  ตยา  อาปจฺุฉิตนฺต ิ (ปจฺุฉิ) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “วตตฺ ํ วา อ.วตัรหรอื  ปานีย ํ 
วา หรอืวา่ อ.นำ้าอนับุคคลพงึดืม่  (ตยา) อนัเธอ  อาปจุฉิฺต ํถามโดยเอือ้เฟ้ือแลว้หรอื”  
อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัถามวา่ “เธอถามถงึวตัรหรอืนำ้าดืม่บา้งไหม”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “วตฺตำ กด็ ีปานียำ กด็ ีวตุตกมัมะใน 
อาปจฺุฉติำๆ  กติบทกมัมวาจก  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้ วตฺตำ และ ปานียำ  ตยา  
อนภหิติกตัตาใน อาปจฺุฉติำ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

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



๓. เรื่องพระติสสเถระ 421วรรค]

๑๙. “นาปจฺุฉิตำ  ภนฺเตต ิฯ 

 (โส  ตสฺิโส)  “(วตฺตำ  วา  ปานียำ  วา  มยา)  น  อาปจฺุฉิตำ  ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ

 (โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค ์
ผูเ้จรญิ  (วตตฺ ํ วา) อ.วตัรหรอื  (ปานีย ํ วา) หรอืวา่ อ.นำ้าอนับุคคลพงึดืม่  (มยา) อนั
ขา้พระองค ์ น  อาปจุฉิฺต ํไมถ่ามโดยเอือ้เฟ้ือแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 พระตสิสะนัน้กราบทลูวา่ “ไมไ่ดถ้าม พระเจา้ขา้” 

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
วตฺตำ กด็ ี ปานียำ กด็ ี วตุตกมัมะใน อาปจฺุฉิตำๆ  กติบทกมัมวาจก  วา สองศพัท ์ปท- 
วกิปัปัตถะเขา้กบั วตฺตำ และ ปานียำ  มยา อนภหิติกตัตาใน อาปจฺุฉติำ  นศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน อาปจฺุฉติำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๐. “อาสนำ  อภหิรตฺิวา  ปาทสมฺพาหนำ  กตนฺต ิ ฯ

 (สตฺถา)  “อาสนำ  อภหิรตฺิวา  ปาทสมฺพาหนำ  (ตยา)  กตนฺต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “อาสนํ  อภิหริตวฺา  ปาท- 
สมพฺาหนํ อ.การนำาไปเฉพาะ ซึง่อาสนะ แลว้จงึนวดซึง่เทา้  (ตยา) อนัเธอ  กต ํ
กระทำาแลว้หรอื”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัถามวา่ “เธอนำาอาสนะมาปแูลว้ทำาการนวดเทา้ใหไ้หม”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ปาทสมฺพาหนำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  
กติบทกมัมวาจก  อาสนำ อวตุตกมัมะใน อภหิรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาทสมฺพาหนำ  
ตยา อนภหิติกตัตาใน กตำ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๑. “น  กตำ  ภนฺเตต ิ ฯ

 (โส  ตสฺิโส)  “(อาสนำ  อภหิรตฺิวา  ปาทสมฺพาหนำ  มยา)  น  กตำ  ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ

 (โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค ์
ผูเ้จรญิ  (อาสนํ  อภิหริตวฺา  ปาทสมพฺาหนํ) อ.การนำาไปเฉพาะ ซึง่อาสนะ แลว้จงึ
นวดซึง่เทา้  (มยา) อนัขา้พระองค ์ น  กต ํไมก่ระทำาแลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระตสิสะนัน้กราบทลูวา่ “ไมไ่ดก้ระทำา พระเจา้ขา้”  

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
ปาทสมฺพาหนำ วตุตกมัมะใน กตำๆ  กติบทกมัมวาจก  อาสนำ อวตุตกมัมะใน อภหิรตฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปาทสมฺพาหนำ  มยา อนภหิติกตัตาใน กตำ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน กตำ”  
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๒. “ตสฺิส  มหลฺลกภกฺิขนูำ  สพฺพเมตำ  วตฺตำ  กตฺตพฺพำ,  เอตำ  อกโรนฺเตน  วหิารมชฺเฌ   

นิสทีตุิำ  น  วฏฺฏต,ิ  ตเวว  โทโส,  เอเต  ภกฺิข ู ขมาเปหตี ิฯ

 (สตฺถา)  “(ตยา)  ตสฺิส  มหลฺลกภกฺิขนูำ  สพฺพำ  เอตำ  วตฺตำ  กตฺตพฺพำ,  (ตยา)  เอตำ  (วตฺตำ)   
อกโรนฺเตน  วหิารมชฺเฌ  นิสทีตุิำ  น  วฏฺฏต,ิ  ตว  เอว  โทโส,  (ตฺวำ)  เอเต  ภกฺิข ู ขมาเปหตี ิ 
(อาห) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ติสสฺ ดกู่อนตสิสะ  เอต ํ วตตฺ ํอ.วตัร
นัน่  สพพฺ ํทัง้ปวง  (ตยา) อนัเธอ  กตตฺพพฺ ํพงึกระทำา  มหลฺลกภิกฺขนํู แก่ภกิษุผูแ้ก่ 
ท.,  (ตยา)  เอต ํ (วตตฺ)ํ  อกโรนฺเตน  วิหารมชเฺฌ  นิสีทิตุ ํอ.อนั- อนัเธอ ผูไ้มก่ระทำา
อยู ่ซึง่วตัรนัน่ -นัง่ ในทา่มกลางแหง่วหิาร  น  วฏฺฏติ ยอ่มไมค่วร,  โทโส อ.โทษ  ตว  
เอว ของเธอนัน่เทยีว,  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  เอเต  ภิกฺข ูยงัภกิษุ ท. เหลา่น้ี  ขมาเปหิ จงให้
อดโทษ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนตสิสะ วตัรนัน่ทัง้หมด เธอควรทำาแก่ภกิษุผูแ้ก่ทัง้หลาย, 
การทีเ่ธอไมท่ำาวตัรนัน่นัง่ทา่มกลางวหิาร ไมค่วรเลย, เป็นความผดิของเธอนัน่แหละ, 
เธอจงขอใหภ้กิษุเหลา่น้ีอดโทษเสยี” 



๓. เรื่องพระติสสเถระ 423วรรค]

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตสฺิส อาลปนะ  สพฺพำ กด็ ี เอตำ กด็ ี 
วเิสสนะของ วตฺตำๆ  วตุตกมัมะใน กตฺตพฺพำๆ  กติบทกมัมวาจก  ตยา อนภหิติกตัตา 
ใน กตฺตพฺพำ  มหลฺลกภกฺิขนูำ สมัปทานใน กตฺตพฺพำ,  นิสทีตุิำ ตุมตัถกตัตาใน วฏฺฏติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตยา อนภหิติกตัตาใน นิสทีตุิำ  เอตำ วเิสสนะของ วตฺตำๆ  
อวตุตกมัมะใน อกโรนฺเตนๆ วเิสสนะของ ตยา  วหิารมชฺเฌ วสิยาธาระใน นิสทีตุิำ   
นศพัท ์ ปฏเิสธะใน วฏฺฏต,ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตวๆ สามสีมัพนัธะใน 
โทโสๆ ลงิคตัถะ,  ตฺวำ เหตุกตัตาใน ขมาเปหิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เอเต  
วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  การติกมัมะใน ขมาเปห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๓. “เอเต  มำ  ภนฺเต  อกฺโกสสึ,ุ  นาหำ  เอเต  ขมาเปมตี ิฯ 

 (โส  ตสฺิโส)  “เอเต  (ภกฺิข)ู  มำ  ภนฺเต  อกฺโกสสึ,ุ  น  อหำ  เอเต  (ภกฺิข)ู  ขมาเปมตี ิ (อาห) ฯ

 (โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค ์
ผูเ้จรญิ  เอเต  (ภิกฺข)ู อ.ภกิษุ ท. เหลา่น้ี  อกฺโกสึส ุดา่แลว้  ม ํซึง่ขา้พระองค,์  อห ํ 
อ.ขา้พระองค ์ น  เอเต  (ภิกฺข)ู  ขมาเปมิ จะไมย่งัภกิษุ ท. เหลา่น้ี ใหอ้ดโทษ”  อิติ 
ดงัน้ี ฯ 

 พระตสิสะนัน้ กราบทลูวา่ “พวกภกิษุเหลา่น้ีดา่ขา้พระองค ์พระเจา้ขา้, ขา้พระองคจ์ะ
ไมข่อโทษภกิษุเหลา่น้ี”

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
เอเต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  สทุธกตัตาใน อกฺโกสสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุต-
กมัมะใน อกฺโกสสึ,ุ  อหำ เหตุกตัตาใน ขมาเปมิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นศพัท ์
ปฏเิสธะใน ขมาเปม ิ  เอเต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  การติกมัมะใน ขมาเปม”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๔. “ตสฺิส  มา  เอวำ  กร,ิ  ตเวว  โทโส,  ขมาเปห ิ เนต ิฯ 

 (สตฺถา)  “ตสฺิส  (ตฺวำ)  มา  เอวำ  กร,ิ  ตว  เอว  โทโส,  (ตฺวำ)  ขมาเปห ิ เน  (ภกฺิข)ู  อติ ิ (อาห) ฯ

 (สตถฺา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ติสสฺ ดกู่อนตสิสะ  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  มา  
กริ อยา่กระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี,  โทโส อ.โทษ  ตว  เอว ของเธอนัน่เทยีว,  (ตวฺ)ํ 
อ.เธอ  เน  (ภิกฺข)ู ยงัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  ขมาเปหิ จงใหอ้ดโทษ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “ดกู่อนตสิสะ เธออยา่ทำาอยา่งน้ีเลย, เป็นความผดิของเธอนัน่
แหละ, เธอจงขอขมาภกิษุเหลา่นัน้เสยีเถดิ” 

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตสฺิส อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตา
ใน กริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน กร ิ  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน กร,ิ  
เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตวๆ สามสีมัพนัธะใน โทโสๆ ลงิคตัถะ,  ตฺวำ เหตุกตัตาใน  
ขมาเปหิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  เน วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  การติกมัมะใน ขมาเปห”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๕. “น  ขมาเปม ิ ภนฺเตต ิฯ

  (โส  ตสฺิโส)  “(อหำ)  น  (เอเต  ภกฺิข)ู  ขมาเปม ิ ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ

 (โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค ์
ผูเ้จรญิ  (อห)ํ อ.ขา้พระองค ์ น  (เอเต  ภิกฺข)ู  ขมาเปมิ จะไมย่งัภกิษุ ท. เหลา่น้ี ให้
อดโทษ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระตสิสะกราบทลูวา่ “กระผมจะไมข่อขมาภกิษุเหลา่น้ี พระเจา้ขา้” 

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
อหำ เหตุกตัตาใน ขมาเปมิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ขมาเปม ิ 
เอเต วเิสสนะของ ภกฺิขูๆ  การติกมัมะใน ขมาเปม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๖. อถ  สตฺถา,  “ทพฺุพโจ  เอส  ภนฺเตต ิ ภกฺิขหู ิ วตฺุเต,  “น  ภกฺิขเว  อทิาเนว,  ปพฺุเพเปส  
ทพฺุพโจเยวาต ิ วตฺวา,  “อทิานิ  ตาวสฺส  ภนฺเต  ทพฺุพจภาโว  อมฺเหห ิ �าโต,  อตเีต  
กมิกาสตี ิ วตฺุเต,  “เตนห ิ ภกฺิขเว  สณุาถาต ิ วตฺวา  อตตีำ  อาหร ิฯ

 อถ  สตฺถา,  “ทพฺุพโจ  (โหต)ิ  เอส  (ตสฺิโส)  ภนฺเตต ิ  (วจเน)  ภกฺิขหู ิ  วตฺุเต,  “น  ภกฺิขเว   
อทิานิ  เอว  (เอโส  ตสฺิโส  ทพฺุพโจ  โหต)ิ,  ปพฺุเพปิ  เอโส  (ตสฺิโส)  ทพฺุพโจ  เอว  (อโหส)ิ  อติ ิ  
วตฺวา,  “อทิานิ  ตาว  อสฺส  (ตสฺิสสฺส)  ภนฺเต  ทพฺุพจภาโว  อมฺเหห ิ �าโต,  อตเีต  (เอโส  ตสฺิโส)  
ก ึ อกาสตี ิ (วจเน  เตห ิ ภกฺิขหู)ิ  วตฺุเต,  “เตนห ิ ภกฺิขเว  (ตุมฺเห)  สณุาถาต ิ วตฺวา  อตตีำ  (วตฺถุำ)   
อาหร ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  เอโส  (ติสโฺส) อ.พระตสิสะน้ี  ทพุพฺโจ เป็นผูอ้นับุคคลพงึวา่กลา่วไดโ้ดยยาก  
(โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  ภิกฺขหิู อนัภกิษุ ท.  วตุเฺต กราบทลูแลว้,  วตวฺา ตรสั
แลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  (เอโส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะน้ี  (ทพุพฺโจ) เป็น
ผูอ้นับุคคลพงึวา่กลา่วไดโ้ดยยาก  (โหติ) ยอ่มเป็น  อิทานิ  เอว ในกาลน้ีนัน่เทยีว  น 
หามไิด,้  ปพุเฺพปิ แมใ้นกาลก่อน  เอโส  (ติสโฺส) อ.พระตสิสะน้ี  ทพุพฺโจ  เอว เป็น
ผูอ้นับุคคลพงึวา่กลา่วไดโ้ดยยากนัน่เทยีว  (อโหสิ) ไดเ้ป็นแลว้”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) 
ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  อสสฺ  (ติสสฺสสฺ)  ทพุพฺจภาโว 
อ.ความที-่ แหง่พระตสิสะนัน้ -เป็นผูอ้นับุคคลพงึวา่กลา่วไดโ้ดยยาก  อมเฺหหิ อนัขา้
พระองค ์ท.  ญาโต รูแ้ลว้  อิทานิ ในกาลน้ี  ตาว ก่อน,  อตีเต ในกาลอนัเป็นไปลว่ง
แลว้  (เอโส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะน้ี  อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  กึ ซึง่อะไร”  อิติ ดงัน้ี  (เตหิ   
ภิกฺขหิู) อนัภกิษุ ท. เหลา่นัน้  วตุเฺต กราบทลูแลว้,  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว 
ดกู่อนภกิษุ ท.  เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตมุเฺห) อ.เธอ ท.  สณุาถ จงฟัง”  อิติ ดงัน้ี   
อาหริ ทรงนำามาแลว้  อตีต ํ (วตถฺุ)ํ ซึง่เรือ่งอนัเป็นไปลว่งแลว้ ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดา เมือ่เหลา่ภกิษุพากนักราบทลูวา่ “พระตสิสะน้ี วา่ยาก พระเจา้ขา้” 
จงึตรสัวา่ “มใิชแ่ต่ในบดัน้ีเทา่นัน้นะภกิษุทัง้หลาย แมใ้นกาลก่อน พระตสิสะน้ี กเ็ป็น
ผูว้า่ยากนัน่แหละ” เมือ่เหลา่ภกิษุพากนักราบทลูวา่ “ความทีพ่ระตสิสะเป็นผูว้า่ยาก 
พวกขา้พระองคร์ูแ้ลว้แต่ในบดัน้ีก่อน, ในอดตี พระตสิสะไดท้ำาอะไร พระเจา้ขา้” จงึ
ตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้กระนัน้ พวกเธอจงฟัง” ดงัน้ี แลว้ทรงนำาอดตีนิทานมาเลา่
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 อถ กาลสตัตม ี สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ภนฺเต อาลปนะ  
เอโส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ทุพฺพโจ วกิต-ิ 
กตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  ภกฺิขหู ิ 
อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เอโส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตา
ใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธนตัถะ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั  
อทิานิๆ กาลสตัตมใีน โหต ิ ทพฺุพโจ วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  เอโส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ 
สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ปพฺุเพๆ 
กาลสตัตมใีน อโหส ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ทพฺุพโจๆ วกิตกิตัตาใน อโหส”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ทพฺุพจภาโว  
วตุตกมัมะใน �าโตๆ กติบทกมัมวาจก  อทิานิ กาลสตัตมใีน �าโต  ตาวศพัท ์กริยิา-
วเิสสนะใน �าโต  อสฺส วเิสสนะของ ตสฺิสสฺสๆ ภาวาทสิมัพนัธะใน ทพฺุพจภาโว   
อมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน �าโต,  อตเีต กาลสตัตมใีน อกาส ิ เอโส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ 
สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก ึ อวตุตกมัมะใน อกาส”ิ  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  เตห ิวเิสสนะของ ภกฺิขหูิๆ  อนภหิติ-
กตัตาใน วตฺุเต,  “ภกฺิขเว อาลปนะ  เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน สณุาถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัทอ์าการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาหร ิ  อตตีำ  
วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน อาหร ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๗. อตเีต  พาราณสยิำ  พาราณสรีาเช  รชฺชำ  กาเรนฺเต,  เทวโล  นาม  ตาปโส  อฏฺ�  มาเส  

หมิวนฺเต  วสตฺิวา  โลณมฺพลิเสวนตฺถาย  จตฺตาโร  มาเส  นครำ  อุปนิสฺสาย  วสตุิกาโม  
หมิวนฺตโต  อาคนฺตฺวา  นครทฺวารปาลเก  ทสฺิวา  ปจฺุฉ ิ “อมิำ  นครำ  สมฺปตฺตปพฺพชติา  
กตฺถ  วสนฺตตี ิฯ

 อตเีต  พาราณสยิำ  พาราณสรีาเช  (ปคฺุคลำ)  รชฺชำ  กาเรนฺเต,  เทวโล  นาม  ตาปโส  อฏฺ�  มาเส  
หมิวนฺเต  วสตฺิวา  โลณมฺพลิเสวนตฺถาย  จตฺตาโร  มาเส  นครำ  อุปนิสฺสาย  วสตุิกาโม  (หตฺุวา)  
หมิวนฺตโต  อาคนฺตฺวา  นครทฺวารปาลเก  (ชเน)  ทสฺิวา  ปจฺุฉ ิ “อมิำ  นครำ  สมฺปตฺตปพฺพชติา  กตฺถ  
(ฐาเน)  วสนฺตตี ิฯ
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 อดีเต ในกาลอนัเป็นไปลว่งแลว้  พาราณสีราเช ครัน้เมือ่พระราชาผูเ้ป็นใหญ่ในเมอืง
พาราณส ี  (ปคุคฺล)ํ ทรงยงับุคคล  กาเรนฺเต ใหก้ระทำาอยู ่  รชชฺ ํ ซึง่ความเป็นแหง่
พระราชา  พาราณสิย ํในเมอืงพาราณส ี ตาปโส อ.ดาบส  เทวโล  นาม ชือ่วา่เทวละ   
วสิตวฺา อยูแ่ลว้  หิมวนฺเต ในป่าหมิพานต ์  มาเส สิน้เดอืน ท.  อฏฺฐ แปด  นคร ํ  
อปุนิสสฺาย  วสิตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนั- เขา้ไปอาศยั ซึง่นคร -อยู ่ มาเส สิน้เดอืน ท.  
จตตฺาโร สี ่  โลณมพิฺลเสวนตถฺาย เพือ่ประโยชน์แก่การเสพซึง่รสเคม็และรสเปรีย้ว  
(หตุวฺา) เป็น  อาคนฺตวฺา มาแลว้  หิมวนฺตโต จากป่าหมิพานต ์  ทิสวฺา เหน็แลว้   
นครทวฺารปาลเก  (ชเน) ซึง่ชน ท. ผูร้กัษาซึง่ประตแูหง่พระนคร  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ  
วา่  “สมปฺตตฺปพพฺชิตา อ.บรรพชติผูถ้งึพรอ้มแลว้ ท.  อิม ํ นคร ํซึง่นครน้ี  วสนฺติ 
ยอ่มอยู ่ กตถฺ  (ฐาเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ในอดตีกาล เมือ่พระเจา้เมอืงพาราณสทีรงครองราชยอ์ยูท่ีเ่มอืงพาราณส ี มดีาบสชือ่
วา่เทวละอยูท่ีป่่าหมิพานต ์๘ เดอืน ประสงคจ์ะอาศยันครอยู ่๔ เดอืน เพือ่ตอ้งการจะ
เสพรสเคม็รสเปรีย้ว จงึมาจากป่าหมิพานต ์เหน็คนเฝ้าประตเูมอืงทัง้หลาย จงึถามวา่ 
“นกับวชทีม่าถงึเมอืงน้ีแลว้ พกัอยูท่ีไ่หน”

 อตเีต กาลสตัตมใีน ปจฺุฉ ิ  พาราณสรีาเช ลกัขณะใน กาเรนฺเตๆ ลกัขณกริยิา   
พาราณสยิำ วสิยาธาระใน กาเรนฺเต  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน กาเรนฺเต  รชฺชำ อวตุตกมัมะ 
ใน กาเรนฺเต,  นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั เทวโลๆ วเิสสนะของ ตาปโสๆ  
สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อฏฺ� วเิสสนะของ มาเสๆ อจัจนัตสงัโยคะ 
ใน วสตฺิวา  หมิวนฺเต วสิยาธาระใน วสตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  โลณมฺพลิ- 
เสวนตฺถาย สมัปทานใน อุปนิสฺสาย  จตฺตาโร วเิสสนะของ มาเสๆ อจัจนัตสงัโยคะใน 
อุปนิสฺสาย  นครำ อวตุตกมัมะใน อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกริยิาใน วสตุิกาโมๆ วกิต-ิ 
กตัตาใน หตฺุวา ๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาคนฺตฺวา  หมิวนฺตโต อปาทานใน อาคนฺตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน ทสฺิวา  นครทฺวารปาลเก วเิสสนะของ ชเนๆ อวตุตกมัมะใน ทสฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  “สมฺปตฺตปพฺพชติา สทุธกตัตาใน วสนฺติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ นครำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน สมฺปตฺต-  กตฺถ วเิสสนะของ 
�าเนๆ วสิยาธาระ ใน วสนฺติๆ   อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉฯิ

 ...............................................................................................................................
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๒๘. “กุมฺภการสาลายำ  ภนฺเตต ิฯ

 (นครทฺวารปาลกา  ชนา)  “(อมิำ  นครำ  สมฺปตฺตปพฺพชติา)  กุมฺภการสาลายำ  (วสนฺต)ิ  ภนฺเต”  อติ ิ 
(อาหำส)ุ ฯ

 (นครทวฺารปาลกา  ชนา) อ.ชน ท. ผูร้กัษาซึง่ประตแูหง่นคร  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้   
อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (สมปฺตตฺปพพฺชิตา) อ.บรรพชติผูถ้งึพรอ้มแลว้ ท.   
(อิม ํ นคร)ํ ซึง่นครน้ี  (วสนฺติ) ยอ่มอยู ่  กมุภฺการสาลาย ํในโรงของบุคคลผูก้ระทำา 
ซึง่หมอ้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ยามผูเ้ฝ้าประตเูมอืงตอบวา่ “ทีโ่รงของชา่งป้ันหมอ้ ครบั”

 นครทฺวารปาลกา วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
“ภนฺเต อาลปนะ  สมฺปตฺตปพฺพชติา สทุธกตัตาใน วสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อมิำ วเิสสนะของ นครำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน สมฺปตฺต-  กุมฺภการสาลายำ วสิยาธาระใน  
วสนฺต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๙. โส  กุมฺภการสาลำ  คนฺตฺวา  ทฺวาเร  �ตฺวา  “สเจ  เต  อครุ,  วเสยฺยาม  เอกรตฺต ึ  

สาลายนฺต ิ อาห ฯ 

 โส  (เทวโล)  กุมฺภการสาลำ  คนฺตฺวา  ทฺวาเร  �ตฺวา  “สเจ  เต  อคร ุ (โหต)ิ,  (มยำ)  วเสยฺยาม   
เอกรตฺต ึ สาลายนฺต ิ อาห ฯ 

 โส  (เทวโล) อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  กมุภฺการสาล ํ สูศ่าลาของ
บุคคลผูก้ระทำาซึง่หมอ้  ฐตวฺา ยนืแลว้  ทวฺาเร ทีป่ระต ู อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “สเจ 
ถา้วา่  อคร ุอ.ความไมห่นกั (ใจ)  (โหติ) ยอ่มม ี  เต แก่ทา่นไซร,้  (มย)ํ อ.อาตมา   
วเสยยฺาม พงึอยู ่ สาลาย ํในศาลา  เอกรตตึฺ สิน้ราตรหีน่ึง”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เทวละดาบสนัน้ไปสูโ่รงของชา่งป้ันหมอ้ ยนือยูท่ีป่ระตแูลว้พดูวา่ “ถา้ทา่นไมห่นกัใจ, 
อาตมาขอพกัอาศยัทีศ่าลาสกัคนืไดไ้หม”
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 โส วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุมฺภการสาลำ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน �ตฺวา  ทฺวาเร วสิยาธาระใน ฐตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “สเจ ปรกิปัปัตถะ  อคร ุ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  เต สมัปทานใน โหต,ิ  มยำ สทุธกตัตาใน วเสยฺยามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เอกรตฺต ึ อจัจนัตสงัโยคะใน วเสยฺยาม  สาลายำ วสิยาธาระใน วเสยฺยาม”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๐. กุมฺภกาโร  “มยฺหำ  รตฺต ึ สาลายำ  กจฺิจำ  นตฺถ,ิ  มหต ี สาลา,  ยถาสขุำ  วสถ  ภนฺเตต ิ 

สาลำ  นิยฺยาเทส ิฯ

 กุมฺภกาโร  “มยฺหำ  รตฺต ึ สาลายำ  กจฺิจำ  นตฺถ,ิ  มหต ี สาลา,  (ตุมฺเห)  ยถาสขุำ  วสถ  ภนฺเตต ิ  
(วตฺวา)  สาลำ  นิยฺยาเทส ิฯ

 กมุภฺกาโร อ.บุคคลผูก้ระทำาซึง่หมอ้  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “กิจจฺ ํอ.กจิ  สาลาย ํ
ในศาลา  รตตึฺ ในเวลากลางคนื  มยหฺ ํของกระผม  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  สาลา อ.ศาลา  
มหตี หลงัใหญ่,  ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  วสถ ขอจงอยู ่ ยถาสขุ ํ
ตามสบาย”  อิติ ดงัน้ี  นิยยฺาเทสิ มอบใหแ้ลว้  สาล ํซึง่ศาลา ฯ

 ชา่งป้ันหมอ้กลา่ววา่ “กระผมไมม่กีจิทีพ่งึทำาในศาลาในตอนกลางคนื, ศาลาหลงัใหญ่, 
นิมนตท์า่นพกัอาศยัตามสบายเถดิครบั” แลว้มอบถวายศาลาให ้

 กุมฺภกาโร สทุธกตัตาใน นิยฺยาเทสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กจฺิจำ สทุธกตัตาใน  
นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน กจฺิจำ  รตฺต ึกาลสตัตมใีน กจฺิจำ  สาลายำ  
วสิยาธาระใน กจฺิจำ,  มหต ีวเิสสนะของ สาลาๆ ลงิคตัถะ,  ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธ-
กตัตาใน วสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถาสขุำ กริยิาวเิสสนะใน วสถ”  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน วตฺวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิยฺยาเทส ิ สาลำ อวตุตกมัมะใน นิยฺยาเทส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๑. ตสฺม ึ  ปวสิตฺิวา  นิสนฺิเน,  อปโรปิ  นารโท  นาม  ตาปโส  หมิวนฺตโต  อาคนฺตฺวา   
กุมฺภการำ  เอกรตฺตวิาสำ  ยาจ ิฯ

 ตสฺม ึ  (เทวเล)  ปวสิตฺิวา  นิสนฺิเน,  อปโรปิ  นารโท  นาม  ตาปโส  หมิวนฺตโต  อาคนฺตฺวา   
กุมฺภการำ  เอกรตฺตวิาสำ  ยาจ ิฯ

 ตสมึฺ  (เทวเล) ครัน้เมือ่ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  นิสินฺเน นัง่
แลว้,  ตาปโส อ.ดาบส  นารโท  นาม ชือ่วา่นารทะ  อปโรปิ แมอ้ื่นอกี  อาคนฺตวฺา 
มาแลว้  หิมวนฺตโต จากป่าหมิพานต ์ ยาจิ ขอแลว้  เอกรตติฺวาส ํซึง่การอยูส่ ิน้ราตรี
หน่ึง  กมุภฺการ ํกะบุคคลผูก้ระทำาซึง่หมอ้ ฯ

 เมือ่เทวละดาบสนัน้เขา้ไปนัง่เรยีบรอ้ยแลว้, ดาบสแมอ้ืน่อกีชือ่วา่นารทะ กม็าจากป่า
หมิพานต ์แลว้ขออยูพ่กัอาศยัหน่ึงคนืกบัชา่งป้ันหมอ้ 

 ตสฺม ึ วเิสสนะของ เทวเลๆ ลกัขณะใน นิสนฺิเนๆ ลกัขณกริยิา  ปวสิตฺิวา ปพุพกาล-
กริยิาใน นิสนฺิเน,  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อปโรๆ วเิสสนะของ ตาปโส  นามศพัท ์
สญัญาโชตกะเขา้กบั นารโทๆ วเิสสนะของ ตาปโสๆ สทุธกตัตาใน ยาจิๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก  หมิวนฺตโต อปาทานใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ยาจ ิ  กุมฺภการำ  
อกถติกมัมะใน ยาจ ิ เอกรตฺตวิาสำ อวตุตกมัมะใน ยาจ ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๒. กุมฺภกาโร  “ป�มาคโต  อมินิา  สทฺธ ึ เอกโต  วสตุิกาโม  ภเวยฺย  วา  โน  วา,  อตฺตานำ  

ปรโิมเจสฺสามตี ิ จนฺิเตตฺวา  “สเจ  ภนฺเต  ป�มปุคโต  โรเจสฺสต,ิ  ตสฺส  รจุยิา  วสถาต ิ 
อาห ฯ 

 กุมฺภกาโร  “ป�มาคโต  (ตาปโส)  อมินิา  (ตาปเสน)  สทฺธ ึ  เอกโต  วสตุิกาโม  ภเวยฺย  วา   
โน  วา  (ป�มาคโต  ตาปโส  อมินิา  ตาปเสน  สทฺธ ึ  เอกโต  วสตุิกาโม  ภเวยฺย),  (อหำ)  
อตฺตานำ  ปรโิมเจสฺสามตี ิ  จนฺิเตตฺวา  “สเจ  ภนฺเต  ป�มปุคโต  (ตาปโส)  โรเจสฺสต,ิ  (ตุมฺเห)   
ตสฺส  (ตาปสสฺส)  รจุยิา  วสถาต ิ อาห ฯ

  กมุภฺกาโร อ.บุคคลผูก้ระทำาซึง่หมอ้  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ วา่  “(ตาปโส) อ.ดาบส  
ปฐมาคโต ผูม้าแลว้ก่อน  วสิตกุาโม เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัอยู ่ เอกโต โดยความเป็นอนั
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เดยีวกนั  สทธึฺ กบั  อิมินา  (ตาปเสน) ดว้ยดาบสน้ี  ภเวยยฺ พงึเป็น  วา หรอื  วา 
หรอืวา่  (ตาปโส) อ.ดาบส  (ปฐมาคโต) ผูม้าแลว้ก่อน  (วสิตกุาโม) เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนั
อยู ่ (เอกโต) โดยความเป็นอนัเดยีวกนั  (สทธึฺ) กบั  (อิมินา  ตาปเสน) ดว้ยดาบสน้ี  
(ภเวยยฺ) พงึเป็น  โน หามไิด,้  (อห)ํ อ.เรา  ปริโมเจสสฺามิ จกัเปลือ้ง  อตตฺานํ ซึง่ตน”  
อิติ ดงัน้ี  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  สเจ ถา้วา่  (ตาปโส) 
อ.ดาบส  ปฐมปุคโต ผูเ้ขา้ถงึแลว้ก่อน  โรเจสสฺติ จกัชอบใจไซร,้  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  
วสถ ขอจงอยู ่ รจิุยา ตามความชอบใจ  ตสสฺ  (ตาปสสสฺ) ของดาบสนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ชา่งป้ันหมอ้คดิวา่ “ดาบสผูม้าถงึก่อนประสงคจ์ะพกัรว่มกบัดาบสน้ี หรอืไมป่ระสงคจ์ะ
พกัรว่ม, เราจะเปลือ้งตวัเอง” จงึกลา่ววา่ “ถา้ดาบสรปูทีม่าถงึก่อนชอบใจ, ขอทา่นจง
พกัตามความชอบใจของดาบสรปูนัน้เถดิ”

 กุมฺภกาโร สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ป�มาคโต วเิสสนะ
ของ ตาปโสๆ สทุธกตัตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมินิา วเิสสนะของ  
ตาปเสนๆ สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  คณุสมวายะใน เอกโตๆ ตตยิาวเิสสนะใน วสตุิ-
กาโมๆ วกิตกิตัตาใน ภเวยฺย วา สองศพัท ์วากยวกิปัปัตถะเขา้กบั ป�มาคโต  ตาปโส  
อมินิา  ตาปเสน  สทฺธ ึ เอกโต  วสตุิกาโม  ภเวยฺย และ โน  ป�มาคโต  ตาปโส  อมินิา  
ตาปเสน  สทฺธ ึ เอกโต  วสตุิกาโม  ภเวยฺย  ปฐมาคโต วเิสสนะของ ตาปโสๆ สทุธกตัตา 
ใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  โนศพัท ์ ปฏเิสธนตัถะ อมินิา วเิสสนะของ  
ตาปเสนๆ สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  คณุสมวายะใน เอกโตๆ ตตยิาวเิสสนะใน  
วสตุิกาโมๆ วกิตกิตัตาใน ภเวยฺย,  อหำ สทุธกตัตาใน ปรโิมเจสฺสามิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อตฺตานำ อวตุตกมัมะใน ปรโิมเจสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  สเจ ปรกิปัปัตถะ  ป�มปุคโต วเิสสนะของ 
ตาปโสๆ สทุธกตัตาใน โรเจสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก, ตุมฺเห สทุธกตัตาใน วสถๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ ตาปสสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน รจุยิาๆ ตตยิา- 
วเิสสนะใน วสถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๓. โส  ตำ  อุปสงฺกมตฺิวา  “สเจ  เต  อาจรยิ  อคร,ุ  มยเมตฺถ  เอกรตฺต ึ  วเสยฺยามาต,ิ 
“มหต ี  สาลา,  ปวสิตฺิวา  เอกมนฺเต  วสาต ิ  วตฺุเต,  ปวสิตฺิวา  ปเุรตรำ  ปวฏฺิ�สฺส   
อปรภาเค  นิสที ิฯ

 โส  (นารโท)  ตำ  (เทวลำ)  อุปสงฺกมตฺิวา  “สเจ  เต  อาจรยิ  อคร ุ (โหต)ิ,  มยำ  เอตฺถ  (ฐาเน)  
เอกรตฺต ึ วเสยฺยามาต ิ (วตฺวา),  “มหต ี สาลา,  (ตฺวำ)  ปวสิตฺิวา  เอกมนฺเต  วสาต ิ (วจเน  เตน  
เทวเลน)  วตฺุเต,  ปวสิตฺิวา  ปเุรตรำ  ปวฏฺิ�สฺส  (เทวลสฺส)  อปรภาเค  นิสที ิฯ

 โส  (นารโท) อ.ดาบสชือ่วา่นารทะนัน้  อปุสงฺกมิตวฺา เขา้ไปหาแลว้  ต ํ (เทวล)ํ ซึง่
ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  (วตวฺา) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่อาจารย ์ สเจ ถา้วา่  
อคร ุอ.ความไมห่นกั (ใจ)  (โหติ) ยอ่มม ี เต แก่ทา่นไซร,้ มย ํอ.กระผม  วเสยยฺาม 
พงึอยู ่ เอกรตตึฺ สิน้ราตรหีน่ึง  เอตถฺ  (ฐาเน) ในทีน้ี่”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา   
อิติ วา่  “สาลา อ.ศาลา  มหตี หลงัใหญ่,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  วส จงอยู ่  
เอกมนฺเต ในทีส่มควร”  อิติ ดงัน้ี  (เตน  เทวเลน) อนัดาบสชือ่วา่เทวละนัน้ วตุเฺต 
กลา่วแลว้,  ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  นิสีทิ นัง่แลว้  อปรภาเค ในสว่นอืน่อกี  ปวิฏฺฐสสฺ   
(เทวลสสฺ) แหง่ดาบสชือ่วา่เทวละ ผูเ้ขา้ไปแลว้  ปเุรตร ํก่อนกวา่ ฯ

 นารทะดาบสนัน้จงึเขา้ไปหาเทวละดาบสนัน้ แลว้กลา่ววา่ “ทา่นอาจารย ์ ถา้ทา่นไม่
หนกัใจไซร,้ กระผมขอพกัอาศยัในทีน้ี่สกัคนื”, เมือ่เทวละดาบสกลา่ววา่ “ศาลาหลงั
ใหญ่, นิมนตท์า่นเขา้ไปพกัในทีส่มควรเถดิ”, จงึเขา้ไปนัง่ ณ สว่นอืน่จากทีเ่ทวละ
ดาบสเขา้ไปก่อนแลว้

 โส วเิสสนะของ นารโทๆ สทุธกตัตาใน นิสทีิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ 
เทวลำๆ  อวตุตกมัมะใน อุปสงฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “อาจรยิ อาลปนะ  
สเจ ปรกิปัปัตถะ  อคร ุสทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สมัปทานใน 
โหต,ิ  มยำ สทุธกตัตาใน วเสยฺยามๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตฺถ วเิสสนะของ ฐาเนๆ  
วสิยาธาระใน วเสยฺยาม  เอกรตฺต ึอจัจนัตสงัโยคะใน วเสยฺยาม” อติศิพัท ์อาการะใน  
วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปวสิตฺิวา  “มหต ีวเิสสนะของ สาลาๆ ลงิคตัถะ,  ตฺวำ สทุธกตัตา 
ใน วสๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปวสิตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน วส  เอกมนฺเต อาธาระ 
ใน วส”  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณกริยิา  เตน วเิสสนะของ 
เทวเลนๆ อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  ปวสิตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน นิสที ิ ปเุรตรำ กริยิา- 
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วเิสสนะใน ปวฏฺิฐสฺสๆ วเิสสนะของ เทวลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อปรภาเคๆ วสิยาธาระ 
ใน นิสที ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๔. อุโภปิ  สาราณยีำ  กถำ  กเถตฺวา,  สยนกาเล  นารโท  เทวลสฺส  นิปชฺชนฏฺ�าน�ฺจ   

ทฺวาร�ฺจ  สลฺลกฺเขตฺวา  นิปชฺช ิฯ

 อุโภปิ  (ตาปสา)  (อญฺญมญฺญํ)  สาราณยีำ  กถำ  กเถตฺวา,  สยนกาเล  นารโท  เทวลสฺส   
นิปชฺชนฏฺ�าน�ฺจ  ทฺวาร�ฺจ  สลฺลกฺเขตฺวา  นิปชฺช ิฯ 

 (ตาปสา) อ.ดาบส ท.  อโุภปิ แมท้ัง้สอง  กเถตวฺา กลา่วแลว้  กถ ํซึง่วาจาเป็นเครือ่ง
กลา่ว  (อ�ญฺม�ญํฺ)  สาราณีย ํอนัเป็นเครือ่งยงักนัและกนัใหร้ะลกึถงึ, สยนกาเล ใน
กาลเป็นทีน่อน  นารโท อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  สลฺลกฺเขตวฺา กำาหนดแลว้  นิปชฺชนฏฺ-
ฐานํ ซึง่ทีเ่ป็นทีน่อน  เทวลสฺส ของดาบสชือ่วา่เทวละ  จ ดว้ย  ทวฺาร ํซึง่ประต ู จ 
ดว้ย  นิปชชิฺ นอนแลว้ ฯ

 ดาบสแมท้ัง้ ๒ รปูสนทนากนัดว้ยสาราณยีธรรม, เวลานอน นารทะดาบสกำาหนด
ทีน่อนของเทวละดาบสและประต ูแลว้จงึนอน

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อุโภๆ วเิสสนะของ ตาปสาๆ ปกตกิตัตาใน กเถตฺวาๆ 
กริยิาปธานนยั  อ�ฺ�ม�ฺ�ำ การติกมัมะใน สาราณยีำๆ  วเิสสนะของ กถำๆ อวตุตกมัมะ
ใน กเถตฺวา,  สยนกาเล กาลสตัตมใีน นิปชฺช ิ นารโท สทุธกตัตาใน นิปชฺชิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  เทวลสฺส สามสีมัพนัธะใน นิปชฺชนฏฺ�านำๆ กด็ ี ทฺวารำ กด็ ีอวตุตกมัมะ
ใน สลฺลกฺเขตฺวา  จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั เทวลสฺส นิปชฺชนฏฺ�านำ และ ทฺวารำ  
สลฺลกฺเขตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิปชฺช ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๕. โส  ปน  เทวโล  นิปชฺชมาโน  อตฺตโน  นิสนฺินฏฺ�าเน  อนิปชฺชตฺิวา  ทฺวารมชฺเฌ  ตริยิำ  
นิปชฺช ิฯ

 ปน สว่นวา่  โส  เทวโล อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  นิปชชฺมาโน เมือ่นอน  อนิปชชิฺตวฺา 
ไมน่อนแลว้  นิสินฺนฏฺฐาเน ในทีเ่ป็นทีน่ัง่  อตตฺโน ของตน  นิปชชิฺ นอนแลว้  ติริย ํ
ขวาง  ทวฺารมชเฺฌ ทีท่า่มกลางแหง่ประต ูฯ

 สว่นเทวละดาบสนัน้ เมือ่จะนอน ไมน่อนในทีท่ีต่วัเองนัง่ แต่ไปนอนขวางกลางประตู

 ปน ปักขนัตรโชตกะ  โส วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน นิปชฺชิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  นิปชฺชมาโน อพัภนัตรกริยิาของ เทวโล  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน  
นิสนฺินฏฺฐาเนๆ วสิยาธาระใน อนิปชฺชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิปชฺช ิ  ทฺวารมชฺเฌ 
วสิยาธาระใน นิปชฺช ิ ตริยิำ กริยิาวเิสสนะใน นิปชฺช ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๖. นารโท  รตฺต ึ นิกฺขมนฺโต  ตสฺส  ชฏาส ุ อกฺกม ิฯ

 นารโท  รตฺต ึ นิกฺขมนฺโต  ตสฺส  (เทวลสฺส)  ชฏาส ุ อกฺกม ิฯ

 นารโท อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  นิกฺขมนฺโต เมือ่ออกไป  รตตึฺ ในเวลากลางคนื  อกฺกมิ 
เหยยีบแลว้  ชฏาส ุทีม่วยผม ท.  ตสสฺ  (เทวลสสฺ) ของดาบสชือ่วา่เทวละนัน้ ฯ

 นารทะดาบสเมือ่จะออกไปในตอนกลางคนื เหยยีบทีม่วยผมทัง้หลายของเทวละดาบส
นัน้

 นารโท สทุธกตัตาใน อกฺกมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  รตฺต ึกาลสตัตมใีน นิกฺขมนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ นารโท  ตสฺส วเิสสนะของ เทวลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ชฏาสุๆ  
วสิยาธาระใน อกฺกม ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๗. “โก  มำ  อกฺกมตี ิ วตฺุเต,  “อาจรยิ  อหนฺต ิ อาห ฯ 

 “โก  มำ  อกฺกมตี ิ (วจเน  เตน  เทวเลน)  วตฺุเต,  (โส  นารโท)  “อาจรยิ  อหนฺต ิ อาห ฯ

 (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “โก อ.ใคร  อกฺกมิ เหยยีบแลว้  ม ํซึง่เรา”  อิติ ดงัน้ี  
(เตน  เทวเลน) อนัดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  วตุเฺต กลา่วแลว้,  (โส  นารโท) อ.ดาบสชือ่
วา่นารทะนัน้  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่อาจารย ์ อห ํอ.กระผม”  อิติ 
ดงัน้ี ฯ

 เมือ่เทวละดาบสพดูวา่ “ใครเหยยีบเรา”, นารทะดาบสจงึกลา่ววา่ “กระผมเองครบั 
อาจารย”์

 “โก สทุธกตัตาใน อกฺกมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน อกฺกม”ิ  อติศิพัท ์ 
สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  เตน วเิสสนะของ เทวเลนๆ  
อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  โส วเิสสนะของ นารโทๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  “อาจรยิ อาลปนะ  อหำ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๓๘. “กุฏชฏลิ  อร�ฺ�โต  อาคนฺตฺวา  มม  ชฏาส ุ อกฺกมสตี ิฯ

 (โส  เทวโล)  “กุฏชฏลิ  (ตฺวำ)  อร�ฺ�โต  อาคนฺตฺวา  มม  ชฏาส ุ อกฺกมสตี ิ (อาห) ฯ

 (โส  เทวโล) อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “กฏุชฏิล แน่ะชฎลิ
โกง  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อาคนฺตวฺา มาแลว้  อรญฺญโต จากป่า  อกฺกมสิ ยอ่มเหยยีบ   
ชฏาส ุทีม่วยผม ท.  มม ของเรา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เทวละดาบสจงึพดูวา่ “หนอยแน่ะชฎลิโกง ทา่นมาจากป่ามาเหยยีบทีช่ฎาทัง้หลาย
ของเรา”

 โส วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กุฏชฏลิ 
อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อกฺกมสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อร�ฺ�โต อปาทานใน 
อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อกฺกมส ิ  มม สามสีมัพนัธะใน ชฏาสุๆ  วสิยาธาระใน 
อกฺกมส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๙. “อาจรยิ  ตุมฺหากำ  อธิ  นิปนฺนภาวำ  น  ชานาม,ิ  ขมถ  เมต ิ วตฺวา,  ตสฺส  กนฺทนฺตสฺเสว,   
พห ิ นิกฺขม ิฯ

 (โส  นารโท)  “อาจรยิ  (อหำ)  ตุมฺหากำ  อธิ  (ฐาเน)  นิปนฺนภาวำ  น  ชานาม,ิ  (ตุมฺเห) ขมถ  เมต ิ 
วตฺวา,  ตสฺส  (เทวลสฺส)  กนฺทนฺตสฺเสว,  พห ิ นิกฺขม ิฯ

 (โส  นารโท) อ.ดาบสชือ่วา่นารทะนัน้  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่
อาจารย ์ (อห)ํ อ.กระผม  น  ชานามิ ยอ่มไมรู่ ้ ตมุหฺาก ํ อิธ  (ฐาเน)  นิปนฺนภาว ํ 
ซึง่ความที-่ แหง่ทา่น -เป็นผูน้อนแลว้ ในทีน้ี่,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  ขมถ ขอจงอดโทษ   
เม แก่กระผม”  อิติ ดงัน้ี,  ตสสฺ  (เทวลสสฺ) เมือ่ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  กนฺทนฺตสสฺ  
เอว ครำ่าครวญอยูน่ัน่เทยีว,  นิกฺขมิ ออกไปแลว้  พหิ ในภายนอก ฯ

 นารทะดาบสนัน้กลา่ววา่ “ทา่นอาจารย ์กระผมไมท่ราบวา่ทา่นนอนอยูใ่นทีน้ี่, ขอขมา
แก่กระผมดว้ยครบั”, เมือ่เทวละดาบสนัน้ยงัครำ่าครวญอยูน่ัน่แหละ, กอ็อกไปขา้งนอก

 โส วเิสสนะของ นารโทๆ สทุธกตัตาใน นิกฺขมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาจรยิ 
อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน ชานามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ ภาวาทสิมัพนัธะ 
ใน นิปนฺนภาวำ  อธิ วเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน นิปนฺน-  นิปนฺนภาวำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน ชานาม ิ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานาม,ิ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ขมถๆ อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก  เม สมัปทานใน ขมถ”  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
นิกฺขม,ิ  ตสฺส วเิสสนะของ เทวลสฺสๆ อนาทรใน กนฺทนฺตสฺสๆ อนาทรกริยิา  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั กนฺทนฺตสฺส,  พห ิอาธาระใน นิกฺขม ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๐. อติโร  “อยำ  ปวสินฺโตปิ  มำ  อกฺกเมยฺยาต ิ  ปรวิตฺเตตฺวา  ปาทฏฺ�าเน  สสีำ  กตฺวา   

นิปชฺช ิฯ

 อติโร  (เทวโล)  “อยำ  (ตาปโส)  ปวสินฺโตปิ  มำ  อกฺกเมยฺยาต ิ (จนฺิเตตฺวา  อตฺตานำ)  ปรวิตฺเตตฺวา   
ปาทฏฺ�าเน  สสีำ  กตฺวา  นิปชฺช ิฯ

 อิตโร  (เทวโล) อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนอกน้ี  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “อย ํ 
(ตาปโส) อ.ดาบสน้ี  ปวิสนฺโตปิ แมเ้มือ่เขา้มา  อกฺกเมยยฺ พงึเหยยีบ  ม ํ ซึง่เรา”   
อิติ ดงัน้ี  (อตตฺานํ) ยงัตน  ปริวตเฺตตวฺา ใหเ้ป็นไปรอบแลว้  นิปชชิฺ นอนแลว้   
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กตวฺา กระทำา  สีส ํซึง่ศรีษะ  ปาทฏฺฐาเน ในตำาแหน่งแหง่เทา้ ฯ

 เทวละดาบสนอกน้ี คดิวา่ “ดาบสน้ีเมือ่จะเขา้มาพงึเหยยีบเรา” จงึนอนหนัศรีษะไป
ทางเทา้

 อติโร วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน นิปชฺชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อยำ  
วเิสสนะของ ตาปโสๆ สทุธกตัตาใน อกฺกเมยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั ปวสินฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ตาปโส  มำ อวตุตกมัมะใน  
อกฺกเมยฺย”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปรวิตฺเตตฺวา  อตฺตานำ 
การติกมัมะใน ปรวิตฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิปชฺช ิ  ปาทฏฺ�าเน วสิยาธาระใน  
กตฺวา  สสีำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ กริยิาวเิสสนะใน นิปชฺช ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๔๑. นารโทปิ  ปวสินฺโต  “ป�มมฺปาหำ  อาจรเิย  อปรชฺฌ,ึ  อทิานิสฺส  ปาทปสฺเสน   

ปวสิสฺิสามตี ิ จนฺิเตตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  ควีาย  อกฺกม ิฯ

 นารโทปิ  ปวสินฺโต  “ป�มมฺปิ  อหำ  อาจรเิย  อปรชฺฌ,ึ  อทิานิ  (อหำ)  อสฺส   (อาจรยิสฺส)   
ปาทปสฺเสน  ปวสิสฺิสามตี ิ จนฺิเตตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  ควีาย  อกฺกม ิฯ

 นารโทปิ แม ้อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  ปวิสนฺโต เมือ่เขา้ไป  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ 
วา่  อห ํอ.เรา  อปรชฌึฺ ประพฤตผิดิแลว้  อาจริเย ในอาจารย ์ ปฐมมปิฺ แมค้รัง้แรก,   
อิทานิ ในกาลน้ี  (อห)ํ อ.เรา  ปวิสิสสฺามิ จกัเขา้ไป  ปาทปสเฺสน โดยขา้งแหง่เทา้  
อสสฺ  (อาจริยสสฺ) ของอาจารยน์ัน้”  อิติ ดงัน้ี  อาคจฉฺนฺโต มาอยู ่ อกฺกมิ เหยยีบ
แลว้  คีวาย ทีค่อ ฯ

 ฝ่ายนารทะดาบสเมือ่จะเขา้ไป กค็ดิวา่ “เราประพฤตผิดิในอาจารยค์รัง้แรก, บดัน้ี เรา
จะเขา้ไปทางดา้นเทา้ของอาจารยน์ัน้” ขณะทีเ่ดนิมาไดเ้หยยีบเขา้ทีค่อ

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั นารโทๆ สทุธกตัตาใน อกฺกมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ปวสินฺโต อพัภนัตรกริยิาของ นารโท  “อหำ สทุธกตัตาใน อปรชฺฌึๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ป�มำๆ  กริยิาวเิสสนะใน อปรชฺฌ ึ  อาจรเิย  
วสิยาธาระใน อปรชฺฌ,ึ  อทิานิ กาลสตัตมใีน ปวสิสฺิสาม ิ อหำ สทุธกตัตาใน ปวสิสฺิสามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะของ อาจรยิสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ปาทปสฺเสนๆ 



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑438 [๑.ยมก

ตตยิาวเิสสนะใน ปวสิสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
อาคจฺฉนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ นารโท  ควีาย วสิยาธาระใน อกฺกม ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๒.     “โก  เอโสต ิ วตฺุเต,   “อหำ  อาจรยิาต ิ วตฺวา,   “กุฏชฏลิ  ป�มำ  ชฏาส ุ อกฺกมตฺิวา   

อทิานิ  ควีาย  อกฺกมส,ิ  อภสิปิสฺสาม ิ ตนฺต ิ วตฺุเต,   “อาจรยิ  มยฺหำ  โทโส  นตฺถ,ิ   
อหำ  ตุมฺหากำ  เอวำ  นิปนฺนภาวำ  น  ชานาม,ิ   ‘ป�มำปิ  เม  อปราธำ  อตฺถ,ิ  อทิานิ   
ปาทปสฺเสน  ปวสิสฺิสามตี ิ ปวฏฺิโ�มฺห,ิ  ขมถ  เมต ิ อาห ฯ

 “โก  เอโสต ิ (วจเน  เทวเลน)  วตฺุเต,  (โส  นารโท)  “อหำ  อาจรยิาต ิ วตฺวา,  “(ตฺวำ)  กุฏชฏลิ  
ป�มำ  ชฏาส ุ อกฺกมตฺิวา  อทิานิ  ควีาย  อกฺกมส,ิ  (อหำ)  อภสิปิสฺสาม ิ ตนฺต ิ (วจเน  เทวเลน)   
วตฺุเต,  “อาจรยิ  มยฺหำ  โทโส  นตฺถ,ิ  อหำ  ตุมฺหากำ  เอวำ  นิปนฺนภาวำ  น  ชานาม,ิ  (อหำ)  ‘ป�มำปิ  
เม  อปราธำ  อตฺถ,ิ  (อหำ)  อทิานิ  ปาทปสฺเสน  ปวสิสฺิสามตี ิ (จนฺิตเนน)  ปวฏฺิโ�  อมฺห,ิ  (ตุมฺเห)  
ขมถ  เมต ิ อาห ฯ

 (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “โก  เอโส อ.ใครนัน่”  อิติ ดงัน้ี  (เทวเลน) อนัดาบสชือ่
วา่เทวละ  วตุเฺต กลา่วแลว้,  (โส  นารโท) อ.ดาบสชือ่วา่นารทะนัน้  วตวฺา กลา่วแลว้   
อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่อาจารย ์ อห ํอ.กระผม”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ 
วา่  “กฏุชฏิล ดกู่อนชฎลิโกง  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อกฺกมิตวฺา เหยยีบแลว้  ชฏาส ุทีม่วย
ผม ท.  ปฐม ํก่อน  อกฺกมสิ ยอ่มเหยยีบ  คีวาย ทีค่อ  อิทานิ ในกาลน้ี,  (อห)ํ อ.เรา   
อภิสปิสสฺามิ จกัสาปแชง่  ต ํ ซึง่ทา่น”  อิติ ดงัน้ี  (เทวเลน) อนัดาบสชือ่วา่เทวละ   
วตุเฺต กลา่วแลว้,  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่อาจารย ์  โทโส อ.โทษ  
มยหฺ ํของกระผม  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  อห ํอ.กระผม  น  ชานามิ ยอ่มไมรู่ ้  ตมุหฺาก ํ 
เอว ํ  นิปนฺนภาว ํ ซึง่ความที-่ แหง่ทา่น -เป็นผูน้อนแลว้ อยา่งน้ี,  (อห)ํ อ.กระผม   
ปวิฏฺโฐ เป็นผูเ้ขา้มาแลว้  (จินฺตเนน) ดว้ยอนัคดิ  อิติ วา่  “อปราธ ํอ.ความผดิ  เม 
ของเรา  อตถิฺ มอียู ่ ปฐมํป ิแมก้่อน,  อิทานิ ในกาลน้ี  (อห)ํ อ.เรา  ปวิสิสสฺามิ จกั
เขา้มา  ปาทปสเฺสน โดยขา้งแหง่เทา้”  อิติ ดงัน้ี  อมหิฺ ยอ่มเป็น,  (ตมุเฺห) อ.ทา่น  
ขมถ ขอจงอดโทษ  เม แก่กระผม”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เมือ่เทวละดาบสพดูวา่ “ใครนัน่”, นารทะดาบสจงึกลา่ววา่ “กระผมเองครบั ทา่น
อาจารย”์, เมือ่เทวละดาบสพดูวา่ “หนอยแน่ะชฎลิโกง ทแีรกเหยยีบทีช่ฎา บดัน้ี
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เหยยีบทีค่อ, เราจะสาปแชง่ทา่น” จงึกลา่ววา่ “อาจารย ์กระผมไมม่คีวามผดิ, กระผม
ไมท่ราบวา่ทา่นนอนอยา่งน้ี, กระผมเขา้มาดว้ยตัง้ใจวา่ “ถงึทแีรก เรามคีวามผดิ, บดัน้ี 
เราจะเขา้มาโดยทางดา้นเทา้, ขอทา่นโปรดยกโทษใหด้ว้ยเถดิ”

 “เอโส วเิสสนะของ โกๆ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ 
ลกัขณะกริยิา  เทวเลน อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  โส วเิสสนะของ นารโทๆ สทุธกตัตา
ใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาจรยิ อาลปนะ  อหำ ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะ
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห,  “กุฏชฏลิ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อกฺกมสิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ป�มำ กริยิาวเิสสนะใน อกฺกมตฺิวา  ชฏาส ุ วสิยาธาระใน  
อกฺกมตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อกฺกมส ิ  อทิานิ กาลสตัตมใีน อกฺกมส ิ  ควีาย  
วสิยาธาระใน อกฺกมส,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน อภสิปิสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ  
อวตุตกมัมะใน อภสิปิสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณ-
กริยิา  เทวเลน อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “อาจรยิ อาลปนะ  โทโส สทุธกตัตาใน 
นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน โทโส,  อหำ สทุธกตัตาใน ชานามิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตุมฺหากำ ภาวาทสิมัพนัธะใน นิปนฺนภาวำ  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน  
นิปนฺน-  นิปนฺนภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน ชานาม ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ชานาม,ิ  อหำ สทุธกตัตา
ใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อปราธำ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้ ปฐมำๆ  กริยิาวเิสสนะใน อตฺถ ิ  เม สามสีมัพนัธะใน อปราธำ,   
อทิานิ กาลสตัตมใีน ปวสิสฺิสาม ิ อหำ สทุธกตัตาใน ปวสิสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ปาทปสฺเสน ตตยิาวเิสสนะใน ปวสิสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน จนฺิตเนนๆ กรณะใน  
ปวฏฺิโฐๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ขมถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม 
สมัปทานใน ขมถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๓. “กุฏชฏลิ  อภสิปิสฺสาม ิ ตนฺต ิฯ  

 (โส  เทวโล)  “กุฏชฏลิ  (อหำ)  อภสิปิสฺสาม ิ ตนฺต ิ (อาห) ฯ

 (โส  เทวโล) อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “กฏุชฏิล ดกู่อนชฎลิ
โกง  (อห)ํ อ.เรา  อภิสปิสสฺามิ จกัสาปแชง่  ต ํซึง่ทา่น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เทวละดาบสกลา่ววา่ “ชฎลิโกง เราจะสาปแชง่ทา่น”
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 โส วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “กุฏชฏลิ 
อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน อภสิปิสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ อวตุตกมัมะใน 
อภสิปิสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๔. “มา  เอวำ  อกรตฺิถ  อาจรยิาต ิฯ  

 (โส  นารโท)  “(ตุมฺเห)  มา  เอวำ  อกรตฺิถ  อาจรยิาต ิ (อาห) ฯ

 (โส  นารโท) อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่อาจารย ์ 
(ตมุเฺห) อ.ทา่น  มา  อกริตถฺ อยา่ไดก้ระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นารทดาบสกลา่ววา่ “ขา้แต่ทา่นอาจารย ์ทา่นอยา่ไดท้ำาอยา่งน้ีเลย” 

 โส วเิสสนะของ นารโทๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาจรยิ อาลปนะ 
ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อกรตฺิถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ ปฏเิสธะใน อกรตฺิถ  
เอวำ กริยิาวเิสสนะใน อกรตฺิถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔๕. โส  ตสฺส  วจนำ  อนาทยิตฺิวา  
  “สหสฺสรำส ิ สตเตโช   สรุโิย  ตมวโินทโน,
  ปาโต  อุทยนฺเต  สรุเิย, มทฺุธา  เต  ผลตุ  สตฺตธาต ิ 
 ตำ  อภสิปิเยว ฯ

 โส  (เทวโล)  ตสฺส  (นารทสฺส)  วจนำ  อนาทยิตฺิวา  
  “สหสฺสรำส ิ สตเตโช   สรุโิย  ตมวโินทโน,
  ปาโต  อุทยนฺเต  สรุเิย, มทฺุธา  เต  ผลตุ  สตฺตธาต ิ 
 ตำ  (นารทำ)  อภสิปิเยว ฯ

 โส  (เทวโล) อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  อนาทิยิตวฺา ไมถ่อืเอาแลว้  วจนํ ซึง่คำา  ตสสฺ  
(นารทสสฺ) ของดาบสชือ่วา่นารทะนัน้  อภิสปิ  เอว สาปแชง่แลว้นัน่เทยีว  ต ํ (นารท)ํ 
ซึง่ดาบสชือ่วา่นารทะนัน้  อิติ วา่

“สริุโย อ.พระอาทติย ์  สหสสฺรสิํ มรีศัมหีลายพนั  สตเตโช 
มเีดชหลายรอ้ย  ตมวิโนทโน มกีารบรรเทาซึง่ความมดืเป็น
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ปกต,ิ สริุเย ครัน้เมือ่พระอาทติย ์ อทุยนฺเต ขึน้ไปอยู ่ ปาโต 
ในเวลาเชา้,  มทุธฺา อ.ศรีษะ  เต ของทา่น  ผลต ุขอจงแตก  
สตตฺธา โดยสว่นเจด็”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เทวละดาบสนัน้ไมถ่อืเอาคำาของนารทะดาบส ไดส้าปแชง่นารทะดาบสนัน่แหละวา่ 
“พระอาทติยม์รีศัมหีลายพนั มเีดชหลายรอ้ย มปีกตกิำาจดั
ความมดื, เมือ่พระอาทติยข์ึน้ไปตอนเชา้, ขอศรีษะของทา่นจง
แตกออกเป็น ๗ เสีย่ง”

 โส วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน อภสิปิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะ
ของ นารทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ อวตุตกมัมะใน อนาทยิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน อภสิปิ  

“สหสฺสรำส ิ กด็ ี  สตเตโช กด็ ี  ตมวโินทโน กด็ ี วเิสสนะของ  
สรุโิยๆ ลงิคตัถะ,  สรุเิย ลกัขณะใน อุทยนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา  
ปาโต กาลสตัตมใีน อุทยนฺเต,  มทฺุธา สทุธกตัตาใน ผลตุๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน มทฺุธา  สตฺตธา 
ตตยิาวเิสสนะใน ผลตุ”  อติศิพัท ์อาการะใน อภสิปิ  

 ตำ วเิสสนะของ นารทำๆ  อวตุตกมัมะใน อภสิปิ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อภสิปิ ฯ
 ...............................................................................................................................
๔๖. นารโท  “อาจรยิ  มยฺหำ  โทโส  นตฺถ,ิ  มม  วทนฺตสฺเสว,  ตุมฺเห  อภสิปิตฺถ,  ยสฺส  โทโส  

อตฺถ,ิ  ตสฺส  มทฺุธา  ผลตุ,  มา  นิทฺโทสสฺสาต ิ วตฺวา  
  “สหสฺสรำส ิ สตเตโช   สรุโิย  ตมวโินทโน,
  ปาโต  อุทยนฺเต  สรุเิย, มทฺุธา  เต  ผลตุ  สตฺตธาต ิ
 อภสิปิ ฯ 

 นารโท  “อาจรยิ  มยฺหำ  โทโส  นตฺถ,ิ  มม  วทนฺตสฺเสว,  ตุมฺเห  อภสิปิตฺถ,  ยสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  โทโส  
อตฺถ,ิ  ตสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  มทฺุธา  ผลตุ,  มา  นิทฺโทสสฺส  (ปคฺุคลสฺส  มทฺุธา  ผลตุ)  อติ ิ วตฺวา  

  “สหสฺสรำส ิ สตเตโช   สรุโิย  ตมวโินทโน,
  ปาโต  อุทยนฺเต  สรุเิย, มทฺุธา  เต  ผลตุ  สตฺตธาต ิ
 อภสิปิ ฯ
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 นารโท อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่อาจารย ์ โทโส 
อ.โทษ  มยหฺ ํของกระผม  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  มม เมือ่กระผม  วทนฺตสสฺ  เอว กลา่วอยู่
นัน่เทยีว,  ตมุเฺห อ.ทา่น  อภิสปิตถฺ สาปแชง่แลว้,  โทโส อ.โทษ  ยสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) 
ของบุคคลใด  อตถิฺ มอียู,่  มทุธฺา อ.ศรีษะ  ตสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคลนัน้  ผลต ุ
จงแตก,  (มทุธฺา) อ.ศรีษะ  นิทโฺทสสสฺ  (ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคล ผูม้คีวามผดิออกแลว้  
มา  (ผลต)ุ ขอจงอยา่แตก”  อิติ ดงัน้ี  อภิสปิ สาปแชง่แลว้  อิติ วา่

“สริุโย อ.พระอาทติย ์  สหสสฺรสิํ มรีศัมหีลายพนั  สตเตโช 
มเีดชหลายรอ้ย  ตมวิโนทโน มกีารบรรเทาซึง่ความมดืเป็น
ปกต,ิ สริุเย ครัน้เมือ่พระอาทติย ์ อทุยนฺเต ขึน้ไปอยู ่ ปาโต 
ในเวลาเชา้,  มทุธฺา อ.ศรีษะ  เต ของทา่น  ผลต ุขอจงแตก  
สตตฺธา โดยสว่นเจด็”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นารทะดาบสกลา่ววา่ “อาจารย ์กระผมไมม่คีวามผดิ, ขณะทีผ่มพดูอยูน่ัน่แหละ, ทา่น
กส็าปแชง่, ผูใ้ดมคีวามผดิ, ศรีษะของผูน้ัน้จงแตก, ศรีษะของผูไ้มม่คีวามผดิจงอยา่
แตก” ดงัน้ี แลว้กส็าปแชง่กลบัวา่ 

“พระอาทติยม์รีศัมหีลายพนั มเีดชหลายรอ้ย มปีกตกิำาจดั
ความมดื, เมือ่พระอาทติยข์ึน้ไปตอนเชา้, ขอศรีษะของทา่นจง
แตกออกเป็น ๗ เสีย่ง”

 นารโท สทุธกตัตาใน อภสิปิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาจรยิ อาลปนะ  โทโส สทุธ-
กตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน โทโส,  มม  อนาทรใน  
วทนฺตสฺสๆ อนาทรกริยิา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั วทนฺตสฺส,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน 
อภสิปิตฺถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก,  โทโส สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ยสฺส วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน โทโส,  มทฺุธา สทุธกตัตาใน ผลตุๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มทฺุธา,  มทฺุธา 
สทุธกตัตาใน ผลตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ ปฏเิสธะใน ผลตุ  นิทฺโทสสฺส  
วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มทฺุธา”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน อภสิปิ

“สหสฺสรำส ิ กด็ ี  สตเตโช กด็ ี  ตมวโินทโน กด็ ี วเิสสนะของ  
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สรุโิยๆ ลงิคตัถะ,  สรุเิย ลกัขณะใน อุทยนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา  
ปาโต กาลสตัตมใีน อุทยนฺเต,  มทฺุธา สทุธกตัตาใน ผลตุๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน มทฺุธา  สตฺตธา 
ตตยิาวเิสสนะใน ผลตุ”  อติศิพัท ์อาการะใน อภสิปิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๗. โส  ปน  มหานุภาโว  “อตเีต  จตฺตาฬสี  อนาคเต  จตฺตาฬสีาต ิ อสตีกิปเฺป  อนุสฺสรต,ิ  

ตสฺมา  “กสฺส  นุ  โข  อุปร ิ สาโป  ปตสฺิสตตี ิ อุปธาเรนฺโต  “อาจรยิสฺสาต ิ �ตฺวา  ตสฺม ึ 
อนุกมฺปํ  ปฏจฺิจ  อทฺิธพิเลน  อรณุุคฺคมนำ  นิวาเรส ิฯ

 โส  ปน  (นารโท)  มหานุภาโว  (หตฺุวา)  “อตเีต  จตฺตาฬสี  (กปเฺป)  อนาคเต  จตฺตาฬสี  (กปเฺป)  
อติ ิ อสตีกิปเฺป  อนุสฺสรต,ิ  ตสฺมา  (โส  นารโท)  “กสฺส  นุ  โข  อุปร ิ สาโป  ปตสฺิสตตี ิ อุปธาเรนฺโต 
“(สาโป)  อาจรยิสฺส  (อุปร ิ ปตสฺิสต)ิ  อติ ิ �ตฺวา  ตสฺม ึ (เทวเล)  อนุกมฺปํ  ปฏจฺิจ  อทฺิธพิเลน  
อรณุุคฺคมนำ  นิวาเรส ิฯ

 ปน ก ็  โส  (นารโท) อ.ดาบสชือ่วา่นารทะนัน้  มหานุภาโว เป็นผูม้อีานุภาพมาก   
(หตุวฺา) เป็น  อนุสสฺรติ ยอ่มระลกึได ้ อสีติกปเฺป สิน้กปั ๘๐ ท.  อิติ คอื  “จตตฺาฬีส   
(กปเฺป) สิน้กปั ท.  ๔๐  อตีเต ในกาลอนัเป็นไปลว่งแลว้  จตตฺาฬีส  (กปเฺป) สิน้กปั 
ท. ๔๐  อนาคเต ในกาลอนัยงัไมม่าถงึแลว้”,  ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  (โส  นารโท)  
อ.ดาบสชือ่วา่นารทะนัน้  อปุธาเรนฺโต ใครค่รวญอยู ่  อิติ วา่  “สาโป อ.คำาสาป   
ปติสสฺติ จกัตกไป  อปุริ ในเบือ้งบน  กสสฺ  นุ  โข ของใครหนอแล”  อิติ ดงัน้ี   
ญตฺวา รูแ้ลว้  อิติ วา่  “(สาโป) อ.คำาสาป  (ปติสสฺติ) จกัตกไป  (อปุริ) ในเบือ้งบน   
อาจริยสสฺ ของอาจารย”์  อิติ ดงัน้ี  ปฏิจจฺ อาศยัแลว้  อนุกมปฺ ํซึง่ความอนุเคราะห ์ 
ตสมึฺ  (เทวเล) ในดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  นิวาเรสิ หา้มแลว้  อรณุุคคฺมนํ ซึง่การขึน้
ไปแหง่อรณุ  อิทธิฺพเลน ดว้ยกำาลงัแหง่ฤทธิ ์ฯ

 กน็ารทะดาบสนัน้เป็นผูม้อีานุภาพมาก ยอ่มระลกึชาตไิด ้๘๐ กปั คอื “ในอดตีชาต ิ๔๐ 
กปั ในอนาคตชาตอิกี ๔๐ กปั”, เพราะฉะนัน้ นารทะดาบสนัน้จงึพจิารณาวา่ “คำาสาป
แชง่จะตกลงเบือ้งบนของใครหนอ” รูว้า่ “จะตกแก่อาจารย”์ อาศยัความอนุเคราะหใ์น
เทวละดาบสนัน้ จงึหา้มการขึน้ไปของอรณุ
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 ปน วากยารมัภโชตกะ  โส วเิสสนะของ นารโทๆ สทุธกตัตาใน อนุสฺสรติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  มหานุภาโว วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อนุสฺสรต ิ “อตเีต กด็ ี  
อนาคเต กด็ ีกาลสตัตมใีน จตฺตาฬสีๆ สองบท วเิสสนะของ  กปเฺปๆ สองบท สรปูะ 
ใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน อสตีกิปเฺปๆ อจัจนัตสงัโยคะใน อนุสฺสรต,ิ  ตสฺมา เหตวตัถะ  โส  
วเิสสนะของ นารโทๆ สทุธกตัตาใน นิวาเรสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สาโป สทุธกตัตา 
ใน ปตสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺส สามสีมัพนัธะใน อุปร ิ นุศพัท ์สงักปัปัตถะ  
โขศพัท ์วจนาลงัการะ  อุปร ิอาธาระใน ปตสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อุปธาเรนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ นารโท  “สาโป สทุธกตัตาใน ปตสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อาจรยิสฺส สามสีมัพนัธะใน อุปริๆ  อาธาระใน ปตสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน �ตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปฏจฺิจ  ตสฺม ึ วเิสสนะของ เทวเลๆ วสิยาธาระใน อนุกมฺปํๆ  
อวตุตกมัมะใน ปฏจฺิจๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิวาเรส ิ  อทฺิธพิเลน กรณะใน นิวาเรส ิ  
อรณุุคฺคมนำ อวตุตกมัมะใน นิวาเรส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๘. นาครา,  อรเุณ  อนุคฺคจฺฉนฺเต,  ราชทฺวารำ  คนฺตฺวา  “เทว  ตย ิ รชฺชำ  กาเรนฺเต,  อรโุณ  

น  อุฏฺ�าต,ิ  อรณุำ  โน  อุฏฺ�าเปหตี ิ กนฺทสึ ุฯ 

 นาครา,  อรเุณ  อนุคฺคจฺฉนฺเต,  ราชทฺวารำ  คนฺตฺวา  “เทว  ตย ิ (ปคฺุคลำ)  รชฺชำ  กาเรนฺเต,  อรโุณ  
น  อุฏฺ�าต,ิ  (ตฺวำ)  อรณุำ  โน  อุฏฺ�าเปหตี ิ กนฺทสึ ุฯ

 นาครา อ.ชาวเมอืง ท.,  อรเุณ ครัน้เมือ่อรณุ  อนุคคฺจฉฺนฺเต ไมข่ึน้ไปอยู,่  คนฺตวฺา  
ไปแลว้  ราชทวฺาร ํสูป่ระตพูระราชวงั  กนฺทึส ุครำ่าครวญแลว้  อิติ วา่  “เทว ขา้แต่
พระองคผ์ูส้มมตุเิทพ  ตยิ ครัน้เมือ่พระองค ์  (ปคุคฺล)ํ ทรงยงับุคคล  กาเรนฺเต ให้
กระทำาอยู ่ รชชฺ ํซึง่ความเป็นแหง่พระราชา,  อรโุณ อ.อรณุ  น  อฏฺุฐาติ ยอ่มไมต่ัง้
ขึน้,  (ตวฺ)ํ อ.พระองค ์ อรณํุ ยงัอรณุ  อฏฺุฐาเปหิ ขอจงใหต้ัง้ขึน้  โน แก่ขา้พระองค ์
ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ชาวเมอืง, เมือ่อรณุไมข่ึน้, กพ็ากนัไปทีป่ระตพูระราชวงัโอดครวญกนัวา่ “ขา้แต่
พระองคผ์ูส้มมตุเิทพ เมือ่พระองคท์รงครองราชยอ์ยู,่ อรณุไมข่ึน้, ขอพระองคช์ว่ย
ทำาใหอ้รณุขึน้ทเีถอะ”

 นาครา สทุธกตัตาใน กนฺทสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  อรเุณ ลกัขณะใน อนุคฺคจฺฉนฺเตๆ 
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ลกัขณะกริยิา,  ราชทฺวารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กนฺทสึ ุ  
“เทว อาลปนะ  ตย ิ ลกัขณะใน กาเรนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา  ปคฺุคลำ การติกมัมะใน  
กาเรนฺเต  รชฺชำ อวตุตกมัมะใน กาเรนฺเต,  อรโุณ สทุธกตัตาใน อุฏฺ�าติๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อุฏฺฐาต,ิ  ตฺวำ เหตุกตัตาใน อุฏฺฐาเปหิๆ  อาขยาตบท-
เหตุกตัตุวาจก  อรณุำ การติกมัมะใน อุฏฺฐาเปห ิ โน สมัปทานใน อุฏฺฐาเปห”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน กนฺทสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๔๙. ราชา  อตฺตโน  กายกมฺมาทนิี  โอโลเกนฺโต  ก�ิฺจ ิ  อยตฺุตำ  อทสฺิวา  “ก ึ  นุ  โข   

การณนฺต ิ จนฺิเตตฺวา  “ปพฺพชติานำ  ววิาเทน  ภวติพฺพนฺต ิ ปรสิงฺกมาโน  “กจฺจ ิ อมิสฺม ึ 
นคเร  ปพฺพชติา  อตฺถตี ิ ปจฺุฉ ิฯ

 ราชา  อตฺตโน  กายกมฺมาทนิี  (กมฺมานิ)  โอโลเกนฺโต  ก�ิฺจ ิ อยตฺุตำ  (กมฺมำ)  อทสฺิวา  “ก ึ นุ  โข   
การณำ  (อตฺถ)ิ  อติ ิ จนฺิเตตฺวา  “ปพฺพชติานำ  ววิาเทน  ภวติพฺพนฺต ิ ปรสิงฺกมาโน  “กจฺจ ิ อมิสฺม ึ 
นคเร  ปพฺพชติา  อตฺถตี ิ ปจฺุฉ ิฯ

 ราชา อ.พระราชา  โอโลเกนฺโต ทรงตรวจดอูยู ่ กายกมมฺาทีนิ  (กมมฺานิ) ซึง่กรรม 
ท. มกีายกรรมเป็นตน้  อตตฺโน ของพระองค ์ อทิสวฺา ไมท่รงเหน็แลว้  อยตุตฺ ํ (กมมฺ)ํ 
ซึง่กรรม อนัไมส่มควร  กิ�จิฺ อะไรๆ  จินฺเตตวฺา ทรงดำารแิลว้  อิติ วา่  “การณํ อ.เหตุ  
กึ  นุ  โข อะไรหนอแล  (อตถิฺ) มอียู”่  อิติ ดงัน้ี  ปริสงฺกมาโน ทรงระแวงอยู ่ อิติ วา่  
“วิวาเทน อนัความววิาท  ปพพฺชิตานํ แหง่บรรพชติ ท.  ภวิตพพฺ ํพงึม”ี  อิติ ดงัน้ี  
ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “ปพพฺชิตา อ.บรรพชติ ท.  อิมสมึฺ  นคเร ในนครน้ี  อตถิฺ 
มอียู ่ กจจิฺ แลหรอื”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระราชาทรงตรวจดกูายกรรมเป็นตน้ของพระองค ์ ไมท่รงพบเหน็กรรมทีไ่มเ่หมาะ
สมสกัอยา่ง ทรงดำารวิา่ “มเีหตุอะไรหนอ” ทรงหวาดระแวงวา่ “น่าจะเป็นความววิาท
กนัระหวา่งบรรพชติ” จงึตรสัถามไปวา่ “ในเมอืงน้ีมบีรรพชติอยูบ่า้งไหม”

 ราชา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน กาย- 
กมฺมาทนิีๆ วเิสสนะของ กมฺมานิๆ อวตุตกมัมะใน โอโลเกนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิา 
ของ ราชา  ก�ฺิจ ิ กด็ ี  อยตฺุตำ กด็ ี วเิสสนะของ กมฺมำๆ  อวตุตกมัมะใน อทสฺิวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “ก ึวเิสสนะของ การณำๆ สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาต-
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บทกตัตุวาจก  นุศพัท ์ สงักปัปัตถะ  โขศพัท ์ วจนาลงัการะ”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปรสิงฺกมาโน  “ววิาเทน อนภหิติกตัตาใน ภวติพฺพำๆ   
กติบทภาววาจก  ปพฺพชติานำ สามสีมัพนัธะใน ววิาเทน”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
ปรสิงฺกมาโนๆ อพัภนัตรกริยิาของ ราชา  “ปพฺพชติา สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  กริยิาบท-
กตัตุวาจก  กจฺจ ิ ปจุฉนตัถะ  อมิสฺม ึ วเิสสนะของ นคเรๆ วสิยาธาระใน ปพฺพชติา”   
อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๐. “หยฺิโย  สายำ  กุมฺภการสาลำ  อาคตา  อตฺถ ิ เทวาต ิ วตฺุเต,  ตำขณ�ฺเ�ว  ราชา  อุกฺกาห ิ 

ธารยิมานาห ิ ตตฺถ  คนฺตฺวา  นารทำ  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺตำ  นิสนฺิโน  อาห
   “กมฺมนฺตา  นปปฺวตฺตนฺต ิ ชมฺพทูปีสฺส  นารท
   เกน  โลโก  ตโมภโูต  ตำ  เม  อกฺขาห ิ ปจฺุฉโิตต ิฯ

 “(ปพฺพชติา)  หยฺิโย  สายำ  กุมฺภการสาลำ  อาคตา  อตฺถ ิ  เทวาต ิ  (วจเน  ราชปรุเิสห)ิ  วตฺุเต,  
ตำขณ�ฺเ�ว  ราชา  อุกฺกาห ิ (ราชปรุเิสห)ิ  ธารยิมานาห ิ ตตฺถ  (กุมฺภการสาลายำ)  คนฺตฺวา  นารทำ  
วนฺทตฺิวา  เอกมนฺตำ  นิสนฺิโน  อาห

   “กมฺมนฺตา  น  ปวตฺตนฺต ิ ชมฺพทูปีสฺส  นารท
   เกน  โลโก  ตโมภโูต  (โหต)ิ  (ตฺวำ)  ตำ  (การณำ)  เม  อกฺขาห ิ ปจฺุฉโิตต ิฯ

 (วจเน) ครัน้เมือ่คำา  อิติ วา่  “เทว ขา้แต่พระองคผ์ูส้มมตุเิทพ  (ปพพฺชิตา) อ.บรรพชติ 
ท.  อาคตา เป็นผูม้าแลว้  กมุภฺการสาล ํสูศ่าลาของบุคคลผูก้ระทำาซึง่หมอ้  สาย ํใน
เวลาเยน็  หิยโฺย ในวนัวาน  อตถิฺ มอียู”่  อิติ ดงัน้ี  (ราชปริุเสหิ) อนัราชบุรษุ ท.   
วตุเฺต กราบทลูแลว้,  ตขํณํ  เอว ในขณะนัน้นัน่เทยีว  ราชา อ.พระราชา  อกฺุกาหิ  
มคีบเพลงิ ท.  (ราชปริุเสหิ)  ธาริยมานาหิ อนั- อนัราชบุรษุ ท. -ทรงไวอ้ยู ่ คนฺตวฺา 
เสดจ็ไปแลว้  ตตถฺ  (กมุภฺการสาลาย)ํ ทีศ่าลาของบุคคลผูก้ระทำาซึง่หมอ้นัน้  วนฺทิตวฺา  
ทรงไหวแ้ลว้  นารท ํซึง่ดาบสชือ่วา่นารทะ  นิสินฺโน ประทบันัง่แลว้  เอกมนฺต ํณ ที่
สมควร  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่ 

“นารท ขา้แต่ดาบสชือ่วา่นารทะ  กมมฺนฺตา อ.การงาน ท.  ชมพฺ-ู 
ทีปสสฺ ของชาวชมพทูวปี  น  ปวตตฺนฺติ ยอ่มไมเ่ป็นไป,  โลโก 
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อ.โลก  ตโมภโูต เป็นโลกมดืเป็นแลว้  (โหติ) ยอ่มเป็น  เกน 
เพราะเหตุอะไร,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  เม  ปจุฉิฺโต ผูอ้นัขา้พเจา้ถาม
แลว้  อกฺขาหิ ขอจงบอก  ต ํ (การณํ) ซึง่เหตุนัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เมือ่เหลา่ราชบุรษุกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูส้มมตุเิทพ มพีวกบรรพชติมาสูโ่รงของ
ชา่งป้ันหมอ้ตอนเยน็เมือ่วานน้ี” ในขณะนัน้นัน่แหละ พระราชามพีวกราชบุรุษถอืคบ
เพลงิเสดจ็ดำาเนินไปยงัโรงของชา่งป้ันหมอ้นัน้ ทรงไหวน้ารทะดาบส แลว้ประทบันัง่ 
ณ ทีส่มควร ตรสัวา่

“ขา้แต่ทา่นนารทะ การงานทัง้หลายของชาวชมพทูวปียอ่มไม่
เป็นไป เพราะเหตุอะไร โลกจงึกลายเป็นโลกมดืไปเลา่ ทา่นผู้
อนัขา้พเจา้ถามแลว้ จงชว่ยบอกเหตุนัน้หน่อยเถดิ”

 “เทว อาลปนะ  ปพฺพชติา สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  หยฺิโย กด็ ี สายำ 
กด็ ี กาลสตัตมใีน อาคตา  กุมฺภการสาลำ สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคตาๆ วกิตกิตัตา 
ใน อตฺถ”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  ราชปรุเิสห ิ 
อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  ราชา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั ตำขณำๆ ทตุยิากาลสตัตมใีน คนฺตฺวา  อุกฺกาห ิ อตฺิถมฺภตูของ ราชา  
ราชปรุเิสห ิ อนภหิติกตัตาใน ธารยิมานาหิๆ  วเิสสนะของ อุกฺกาห ิ  ตตฺถ วเิสสนะ
ของ กุมฺภการสาลายำๆ  วสิยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  นารทำ  
อวตุตกมัมะใน วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิสนฺิโน  เอกมนฺตำ วสิยาธาระใน  
นิสนฺิโนๆ วเิสสนะของราชา

“นารท อาลปนะ  กมฺมนฺตา สทุธกตัตาใน ปวตฺตนฺติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ปวตฺตนฺต ิ ชมฺพทูปีสฺส สาม-ี
สมัพนัธะใน กมฺมนฺตา,  โลโก สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท- 
กตัตุวาจก  เกน เหตุใน โหต ิ  ตโมภโูต วกิตกิตัตาใน โหต,ิ   
ตฺวำ สทุธกตัตาใน อกฺขาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะ
ของ การณำๆ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉโิต  เม อนภหิติกตัตาใน 
ปจฺุฉโิตๆ วเิสสนะของ ตฺวำ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

  ...............................................................................................................................
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๕๑. นารโท  สพฺพำ  ปวตฺต ึ อาจกฺิขตฺิวา  “อมินิา  การเณนาหำ  อมินิา  อภสิปิโต,  อถาหำ  
‘มยฺหำ  โทโส  นตฺถ,ิ  ยสฺส  โทโส  อตฺถ,ิ  ตสฺเสว  อุปร ิ สาโป  ปตตตู ิ วตฺวา  อภสิปึ,  
อภสิปิตฺวา  จ  ปน  ‘กสฺส  นุ โข  อุปร ิ สาโป  ปตสฺิสตตี ิ อุปธาเรนฺโต  ‘สรุยิคฺุคมนเวลาย 
อาจรยิสฺส  มทฺุธา  สตฺตธา  ผลสฺิสตตี ิ  ทสฺิวา  เอตสฺม ึ  อนุกมฺปํ  ปฏจฺิจ  อรณุสฺส   
อุคฺคนฺตุำ  น  เทมตี ิฯ

 นารโท  สพฺพำ  ปวตฺต ึ อาจกฺิขตฺิวา  “อมินิา  การเณน  อหำ  อมินิา  (ตาปเสน)  อภสิปิโต  (อมฺห)ิ,  อถ  
(ภาเว  สนฺเต)  อหำ  ‘มยฺหำ  โทโส  นตฺถ,ิ  ยสฺส  (ปคฺุคลสฺส)  โทโส  อตฺถ,ิ  ตสฺเสว  (ปคฺุคลสฺส)  อุปร ิ สาโป  
ปตตตู ิ วตฺวา  อภสิปึ,  อภสิปิตฺวา  จ  ปน  (อหำ)  ‘กสฺส  นุ โข  อุปร ิ สาโป  ปตสฺิสตตี ิ อุปธาเรนฺโต   
‘สรุยิคฺุคมนเวลาย  อาจรยิสฺส  มทฺุธา  สตฺตธา  ผลสฺิสตตี ิ ทสฺิวา  เอตสฺม ึ (อาจรเิย)  อนุกมฺปํ  ปฏจฺิจ   
อรณุสฺส  อุคฺคนฺตุำ  น  เทมตี ิ (อาห) ฯ 

 นารโท อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  อาจิกฺขิตวฺา บอกแลว้  ปวตตึฺ ซึง่ความเป็นไปทัว่  สพพฺ ํ
ทัง้ปวง  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.อาตมา  อิมินา  (ตาปเสน)  อภิสปิโต 
เป็นผูอ้นัดาบสน้ี สาปแชง่แลว้  อิมินา  การเณน เพราะเหตุน้ี  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  อถ 
(ภาเว) ครัน้เมือ่ความเป็นอยา่งนัน้  (สนฺเต) มอียู,่  อห ํอ.อาตมา  วตวฺา กลา่วแลว้   
อิติ วา่  ‘โทโส อ.โทษ  มยหฺ ํ ของกระผม  นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  โทโส อ.โทษ  ยสสฺ  
(ปคุคฺลสสฺ) ของบุคคลใด  อตถิฺ มอียู,่  สาโป อ.คำาสาปแชง่  ปตต ุจงตกไป  อปุริ 
ในเบือ้งบน  ตสสฺ  เอว  (ปคุคฺลสสฺ) แหง่บุคคลนัน้นัน่เทยีว’  อิติ ดงัน้ี  อภิสปึ สาป
แชง่แลว้,  จ  ปน กแ็ล  (อห)ํ อ.อาตมา  อภิสปิตวฺา ครัน้สาปแชง่แลว้  อปุธาเรนฺโต 
ใครค่รวญอยู ่  อิติ วา่ ‘สาโป อ.คำาสาปแชง่  ปติสสฺติ จกัตกไป  อปุริ ในเบือ้งบน  
กสสฺ  นุ  โข ของใครหนอแล’  อิติ ดงัน้ี  ทิสวฺา เหน็แลว้  อิติ วา่  ‘มทุธฺา อ.ศรีษะ   
อาจริยสสฺ ของอาจารย ์ ผลิสสฺติ จกัแตก  สตตฺธา โดยสว่นเจด็  สริุยคุคฺมนเวลาย 
ในเวลาเป็นทีข่ ึน้ไปแหง่อรณุ’  อิติ ดงัน้ี  ปฏิจจฺ อาศยัแลว้  อนุกมปฺ ํ ซึง่ความ
อนุเคราะห ์ เอตสมึฺ  (อาจริเย) ในอาจารยน์ัน่  น  เทมิ ยอ่มไมใ่ห ้ อคุคฺนฺตุ ํเพือ่อนั
ขึน้ไป  อรณุสสฺ แหง่อรณุ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นารทะดาบสบอกเรือ่งราวความเป็นไปทัง้หมด แลว้กลา่ววา่ “อาตมาถกูดาบสน้ีสาป
แชง่เพราะเหตุน้ี, เมือ่เป็นเชน่นัน้, อาตมาจงึกลา่ววา่ ‘กระผมไมม่คีวามผดิ, ผูใ้ดมี
ความผดิ, คำาสาปแชง่จงตกในเบือ้งบนของผูน้ัน้นัน่แหละ’ แลว้กส็าปแชง่, กแ็ล ครัน้
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สาปแชง่แลว้ ใครค่รวญอยูว่า่ ‘คำาสาปแชง่จะตกในเบือ้งบนของใครหนอ’ พอเหน็วา่ 
‘ศรีษะของอาจารยจ์ะแตกออกเป็น ๗ เสีย่งในเวลาอรณุขึน้’ อาศยัความอนุเคราะหใ์น
อาจารยน์ัน่ อาตมาจงึไมใ่หอ้รณุขึน้

 นารโท สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สพฺพำ วเิสสนะของ ปวตฺตึๆ  อวตุต-
กมัมะใน อาจกฺิขตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  อมินิา วเิสสนะของ การเณนๆ เหตุใน อภสิปิโต  อมินิา วเิสสนะของ 
ตาปเสนๆ อนภหิติกตัตาใน อภสิปิโตๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อถ วเิสสนะของ ภาเวๆ 
ลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณกริยิา,  อหำ สทุธกตัตาใน อภสิปึๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
‘โทโส สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน โทโส,  โทโส 
สทุธกตัตาใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยสฺส วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สาม-ี 
สมัพนัธะใน โทโส,  สาโป สทุธกตัตาใน ปตตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั ตสฺสๆ วเิสสนะของ ปคฺุคลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อุปริๆ  อาธาระใน 
ปตตุ’  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อภสิปึ,  จ  ปน นิปาตสมหูะ  อหำ 
สทุธกตัตาใน เทมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อภสิปิตฺวา ลกัขณตัถะ  ‘สาโป สทุธกตัตา
ใน ปตสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺส สามสีมัพนัธะใน อุปร ิ นุศพัท ์สงักปัปัตถะ  
โขศพัท ์วจนาลงัการะ  อุปร ิอาธาระใน ปตสฺิสต’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อุปธาเรนฺโตๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ นารโท  ‘มทฺุธา สทุธกตัตาใน ผลสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
สรุยิคฺุคมนเวลาย กาลสตัตมใีน ผลสฺิสต ิ  อาจรยิสฺส สามสีมัพนัธะใน มทฺุธา  สตฺตธา 
ตตยิาวเิสสนะใน ผลสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏจฺิจ   
เอตสฺม ึ วเิสสนะของ อาจรเิยๆ วสิยาธาระใน อนุกมฺปํๆ อวตุตกมัมะใน ปฏจฺิจๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน เทม ิ  อรณุสฺส สามสีมัพนัธะใน อุคฺคนฺตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน เทม ิ  
นศพัท ์ปฏเิสธะใน เทม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๒. “กถำ  ปนสฺส  ภนฺเต  อนฺตราโย  น  ภเวยฺยาต ิฯ

 (ราชา)  “กถำ  ปน  อสฺส  (ตาปสสฺส)  ภนฺเต  อนฺตราโย  น  ภเวยฺยาต ิ (ปจฺุฉ)ิ ฯ 

 (ราชา) อ.พระราชา  (ปจุฉิฺ) ตรสัถามแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  ปน ก ็  
อนฺตราโย อ.อนัตราย  น  ภเวยยฺ ไมพ่งึม ี  อสสฺ  (ตาปสสสฺ) แก่ดาบสนัน้  กถ ํ
อยา่งไร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระราชาตรสัถามวา่ “ทา่นครบั ทำาอยา่งไร อนัตรายจงึจะไมม่แีก่ดาบสนัน้” 

 ราชา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ปน วากยารมัภ-
โชตกะ  อนฺตราโย สทุธกตัตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กถำ ปจุฉนตัถะ  อสฺส 
วเิสสนะของ ตาปสสฺสๆ สมัปทานใน ภเวยฺย  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ภเวยฺย”  อติศิพัท ์ 
อาการะใน ปจฺฺุฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๓. “สเจ  มำ  ขมาเปยฺย,  น  ภเวยฺยาต ิฯ

 (นารโท)  “สเจ  (โส  เทวโล)  มำ  ขมาเปยฺย,  (อนฺตราโย)  น  ภเวยฺยาต ิ (อาห) ฯ

 (นารโท) อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “สเจ ถา้วา่  (โส  เทวโล) 
อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  ม ํ ยงัอาตมา  ขมาเปยยฺ พงึใหอ้ดโทษไซร,้  (อนฺตราโย) 
อ.อนัตราย  น  ภเวยยฺ ไมพ่งึม”ี  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 นารทะดาบสกลา่ววา่ “ถา้เทวละดาบสพงึขอขมาอาตมาไซร,้ กจ็ะไมม่อีนัตราย”

 นารโท สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สเจ ปรกิปัปัตถะ  โส วเิสสนะ
ของ เทวโลๆ เหตุกตัตาใน ขมาเปยฺยๆ อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  มำ การติกมัมะใน 
ขมาเปยฺย,  อนฺตราโย สทุธกตัตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน ภเวยฺย”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๔. “เตนห ิ ขมาเปหตี ิฯ

 (ราชา)  “เตนห ิ (ตฺวำ  นารทำ)  ขมาเปหตี ิ (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “เตนหิ ถา้อยา่งนัน้  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
(นารท)ํ ยงัดาบสชือ่วา่นารทะ  ขมาเปหิ จงใหอ้ดโทษ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระราชาตรสัวา่ “ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงขอขมานารทะดาบสเถดิ”  

 ราชา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เตนห ิอุยโยชนตัถะ  ตฺวำ เหตุกตัตา 
ใน ขมาเปหิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นารทำ การติกมัมะใน ขมาเปห”ิ อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๕. “เอโส  มำ  ชฏาส ุ จ  ควีาย  จ  อกฺกม,ิ  นาหำ  เอตำ  กุฏชฏลิำ  ขมาเปมตี ิฯ 

 (โส  เทวโล)  “เอโส  (นารโท)  มำ  ชฏาส ุ จ  ควีาย  จ  อกฺกม,ิ  น  อหำ  เอตำ  กุฏชฏลิำ  ขมาเปมตี ิ 
(อาห) ฯ

 (โส  เทวโล) อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “เอโส  (นารโท) 
อ.ดาบสชือ่วา่นารทะนัน่  อกฺกมิ เหยยีบแลว้  ม ํซึง่อาตมา  ชฏาส ุ จ ทีม่วยผม ท. 
ดว้ย  คีวาย  จ ทีค่อดว้ย,  อห ํ อ.อาตมา  น  เอต ํ กฏุชฏิล ํ ขมาเปมิ จะไมย่งัชฎลิ
โกงนัน่ใหอ้ดโทษ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เทวละดาบสนัน้กลา่ววา่ “นารทะดาบสนัน่เหยยีบอาตมาทีม่วยผมทัง้หลายและทีค่อ, 
อาตมาจะไมย่อมขอขมาชฎลิโกงนัน่”

 โส วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เอโส วเิสสนะ
ของ นารโทๆ สทุธกตัตาใน อกฺกมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน อกฺกม ิ 
ชฏาส ุกด็ ี ควีาย กด็ ีวสิยาธาระใน อกฺกม ิ จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั ชฏาส ุ
และ ควีาย,  อหำ เหตุกตัตาใน ขมาเปมิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน ขมาเปม ิ เอตำ วเิสสนะของ กุฏชฏลิำๆ  การติกมัมะใน ขมาเปม”ิ  อติศิพัท ์อาการะ
ใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๖. “ขมาเปห ิ ภนฺเต,  มา  เอวำ  กรตี ิฯ

 (ราชา)  “(ตฺวำ  นารทำ)  ขมาเปห ิ ภนฺเต,  (ตฺวำ)  มา  เอวำ  กรตี ิ (อาห) ฯ

 (ราชา) อ.พระราชา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  
(นารท)ํ ยงัดาบสชือ่วา่นารทะ  ขมาเปหิ จงใหอ้ดโทษ,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  มา  กริ อยา่
กระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระราชาตรสัวา่ “ทา่นครบั ขอทา่นจงขอขมานารทะดาบส, ทา่นอยา่ทำาอยา่งน้ีเลย”

 ราชา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตฺวำ เหตุกตัตาใน 
ขมาเปหิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นารทำ การติกมัมะใน ขมาเปห,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตา 
ใน กริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน กร ิ  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน กร”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๗. “น  ขมาเปมตี ิฯ

 (โส  เทวโล)  “(อหำ)  น  (นารทำ)  ขมาเปมตี ิ (อาห) ฯ

 (โส  เทวโล) อ.เทวละดาบสนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.อาตมา  น  
(นารท)ํ  ขมาเปมิ จะไมย่งันารทะดาบสใหอ้ดโทษ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 เทวละดาบสนัน้กลา่ววา่ “อาตมาจะไมข่อขมานารทะดาบส”

 โส วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ เหตุกตัตา
ใน ขมาเปมิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ขมาเปม ิ นารทำ การติ-
กมัมะใน ขมาเปม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๘. “มทฺุธา  เต  สตฺตธา  ผลสฺิสตตี ิ วตฺุเตปิ,  น  ขมาเปสเิยว ฯ

 “มทฺุธา  เต  สตฺตธา  ผลสฺิสตตี ิ (วจเน  ร�ฺ�า)  วตฺุเตปิ,  (โส  เทวโล)  น  (นารทำ)  ขมาเปสเิยว ฯ 

(วจเน) ครัน้เมือ่พระดำารสั  อิติ วา่  “มทุธฺา อ.ศรีษะ  เต ของทา่น  ผลิสสฺติ จกัแตก  
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สตตฺธา โดยสว่นเจด็”  อิติ ดงัน้ี  (รญฺญา) อนัพระราชา  วตุเฺตปิ แมต้รสัแลว้,  (โส  
เทวโล) อ.เทวละดาบสนัน้  น  (นารท)ํ  ขมาเปสิ  เอว ไมย่งันารทะดาบสใหอ้ดโทษ
แลว้นัน่เทยีว ฯ

 แมเ้มือ่พระราชาตรสัวา่ “ศรีษะของทา่นจะแตกออก ๗ เสีย่ง”, เทวละดาบสนัน้กไ็ม่
ยอมขอขมานารทะดาบสอยูด่ ี

 “มทฺุธา สทุธกตัตาใน ผลสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สามสีมัพนัธะใน มทฺุธา  
สตฺตธา ตตยิาวเิสสนะใน ผลสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ 
ลกัขณะกริยิา  ร�ฺญา อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั วตฺุเต,  
โส วเิสสนะของ เทวโลๆ เหตุกตัตาใน ขมาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน ขมาเปส ิ  นารทำ การติกมัมะใน ขมาเปส ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั  
ขมาเปส ิฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๙. อถ  นำ  ราชา  “น  ตฺวำ  อตฺตโน  รจุยิา  ขมาเปสฺสสตี ิ  หตฺถปาทกุจฺฉคิวีาส ุ  ตำ   

คาหาเปตฺวา  นารทสฺส  ปาทมเูล  โอนมาเปส ิฯ

 อถ  นำ  (เทวลำ)  ราชา  “น  ตฺวำ  อตฺตโน  รจุยิา  (นารทำ)  ขมาเปสฺสสตี ิ (วตฺวา  ราชปรุเิส)  หตฺถ-
ปาทกุจฺฉิควีาส ุ ตำ  (เทวลำ)  คาหาเปตฺวา  นารทสฺส  (ตำ  เทวลำ)  ปาทมเูล  โอนมาเปส ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  ราชา อ.พระราชา  (วตวฺา) ตรสัแลว้  นํ  (เทวล)ํ กะเทวละดาบสนัน้   
อิติ วา่  “ตวฺ ํอ.ทา่น  น  (นารท)ํ  ขมาเปสสฺสิ จกัไมย่งันารทะดาบสใหอ้ดโทษ  รจิุยา  
ตามความชอบใจ  อตตฺโน ของตน”  อิติ ดงัน้ี  (ราชปริุเส) ทรงยงัราชบุรษุ ท.   
คาหาเปตวฺา ใหจ้บัแลว้  ต ํ (เทวล)ํ ซึง่เทวละดาบสนัน้  หตถฺปาทกจุฉิฺคีวาส ุทีม่อื
เทา้ทอ้งและคอ ท.  (ต ํ เทวล)ํ ยงัดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  โอนมาเปสิ ใหน้้อมลงแลว้   
ปาทมเูล ทีใ่กลแ้หง่เทา้  นารทสสฺ ของดาบสชือ่วา่นารทะ ฯ

 ทนีัน้ พระราชาตรสักบัเทวละดาบสวา่ “ทา่นไมข่อขมานารทะดาบสตามความสมคัรใจ
ของตวัทา่นเอง” รบัสัง่ใหพ้วกราชบุรษุชว่ยกนัจบัเทวละดาบสนัน้ทีม่อืเทา้ทอ้งและคอ 
ใหน้้อมลงทีใ่กลเ้ทา้ของนารทะดาบส
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 อถ กาลสตัตม ี ราชา เหตุกตัตาใน โอนมาเปสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะ
ของ เทวลำๆ  อกถติกมัมะใน วตฺวา  “ตฺวำ เหตุกตัตาใน ขมาเปสฺสสิๆ  อาขยาตบทเหตุ-
กตัตุวาจก  นศพัท ์ปฏเิสธะใน ขมาเปสฺสส ิ อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน รจุยิาๆ ตตยิา- 
วเิสสนะใน ขมาเปสฺสส ิ นารทำ การติกมัมะใน ขมาเปส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน คาหาเปตฺวา  ราชปรุเิส การติกมัมะใน คาหาเปตฺวา  หตฺถปาทกุจฺฉ-ิ
ควีาส ุวสิยาธาระใน คาหาเปตฺวา  ตำ วเิสสนะของ เทวลำๆ  อวตุตกมัมะใน คาหาเปตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน โอนมาเปส ิ  ตำ วเิสสนะของ เทวลำๆ  การติกมัมะใน โอนมาเปส ิ 
นารทสฺส สามสีมัพนัธะใน ปาทมเูลๆ วสิยาธาระใน โอนมาเปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๐. นารโท  “อุฏฺเ�ห ิ อาจรยิ,  ขมาม ิ เตต ิ วตฺวา  “มหาราช  นายำ  ยถามเนน  ขมาเปต,ิ  

อวทิเูร  เอโก  สโร  อตฺถ,ิ  ตตฺถ  นำ  สเีส  มตฺตกิาปิณฺฑำ  กตฺวา  คลปปฺมาเณ  อุทเก  
�ปาเปหตี ิ อาห ฯ

 นารโท  “(ตฺวำ)  อุฏฺเ�ห ิ  อาจรยิ,  (อหำ)  ขมาม ิ  เตต ิ  วตฺวา  “มหาราช  น  อยำ  (เทวโล)   
ยถามเนน  (มำ)  ขมาเปต,ิ  อวทิเูร  เอโก  สโร  อตฺถ,ิ  (ตฺวำ)  ตตฺถ  (สเร)  นำ  (เทวลำ)  สเีส   
มตฺตกิาปิณฺฑำ  กตฺวา  (ตำ  เทวลำ)  คลปปฺมาเณ  อุทเก  �ปาเปหตี ิ อาห ฯ

 นารโท อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่อาจารย ์ (ตวฺ)ํ 
อ.ทา่น  อฏฺุเฐหิ จงลุกขึน้เถดิ,  (อห)ํ อ.กระผม  ขมามิ ยอ่มอดโทษ  เต แก่ทา่น”  อิติ 
ดงัน้ี  อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “มหาราช ดกู่อนมหาบพติร  อย ํ (เทวโล) อ.ดาบสชือ่
วา่เทวละน้ี  น  ม ํ ขมาเปติ ยอ่มไมย่งัอาตมาใหอ้ดโทษ  ยถามเนน ตามใจอยา่งไร,  
สโร อ.สระนำ้า  เอโก สระหน่ึง  อตถิฺ มอียู ่  อวิทเูร ในทีไ่มไ่กล,  (ตวฺ)ํ อ.พระองค ์  
กตวฺา ทรงกระทำาแลว้  นํ  (เทวล)ํ ซึง่ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  มตติฺกาปิณฺฑ ํใหเ้ป็นผู้
มกีอ้นดนิเหนียว  สีเส บนศรีษะ  ตตถฺ  (สเร) ในสระนำ้านัน้  (ต ํ เทวล)ํ ยงัดาบสชือ่วา่ 
เทวละนัน้  ฐปาเปหิ จงใหด้ำารงอยู ่  อทุเก ในนำ้า  คลปปฺมาเณ อนัมลีำาคอเป็น
ประมาณ”  อิติ ดงัน้ี ฯ
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 นารทะดาบสกลา่ววา่ “ทา่นอาจารย ์ทา่นจงลุกขึน้เถดิ, กระผมอดโทษใหท้า่น” กลา่ว
วา่  “มหาบพติร เทวละดาบสน้ีไมข่อขมาอาตมาตามทีม่ใีจ, ในทีไ่มไ่กล มสีระนำ้าอยู่
สระหน่ึง, พระองคท์รงกระทำาเทวละดาบสนัน้ใหม้กีอ้นดนิเหนียวบนศรีษะในสระนำ้า
นัน้ แลว้ใหท้า่นดำารงอยูใ่นนำ้าประมาณคอ”

 นารโท สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อาจรยิ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธ-
กตัตาใน อุฏฺเฐหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  อหำ สทุธกตัตาใน ขมามิๆ  อาขยาตบท-
กตัตุวาจก  เต สมัปทานใน ขมาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา 
ใน อาห  “มหาราช อาลปนะ  อยำ วเิสสนะของ เทวโลๆ เหตุกตัตาใน ขมาเปติๆ   
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก นศพัท ์ ปฏเิสธะใน ขมาเปต ิ  ยถามเนน ตตยิาวเิสสนะ 
ใน ขมาเปต ิ  มำ การติกมัมะใน ขมาเปต,ิ  เอโก วเิสสนะของ สโรๆ สทุธกตัตา 
ใน อตฺถิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อวทิเูร วสิยาธาระใน อตฺถ,ิ  ตฺวำ เหตุกตัตา
ใน ฐปาเปหิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ตตฺถ วเิสสนะของ สเรๆ วสิยาธาระ 
ใน กตฺวา  นำ วเิสสนะของ เทวลำๆ  อวตุตกมัมะใน กตฺวา  สเีส วสิยาธาระใน กตฺวา   
มตฺตกิาปิณฺฑำ วกิตกิมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ฐปาเปห ิ  ตำ วเิสสนะของ  
เทวลำๆ  การติกมัมะใน ฐปาเปห ิ  คลปปฺมาเณ วเิสสนะของ อุทเกๆ วสิยาธาระใน  
ฐปาเปห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๑. ราชา  ตถา  กาเรส ิฯ

 ราชา  (ราชปรุสิำ)  ตถา  กาเรส ิฯ

 ราชา อ.พระราชา  (ราชปริุส)ํ ทรงยงัราชบุรษุ  กาเรสิ ใหก้ระทำาแลว้  ตถา เหมอืน
อยา่งนัน้ ฯ

 พระราชารบัสัง่ใหท้ำาเหมอืนอยา่งนัน้  

 ราชา เหตุกตัตาใน กาเรสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  ราชปรุสิำ การติกมัมะใน  
กาเรส ิ ตถา กริยิาวเิสสนะใน กาเรส ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๒. นารโท  เทวลำ  อามนฺเตตฺวา  “อาจรยิ  มยา  อทฺิธยิา  วสฺิสฏฺ�าย,  สรุยิสนฺตาเป   
อุฏฺ�หนฺเต,  ตฺวำ  อุทเก  นิมชฺุชตฺิวา  อ�ฺเ�น  �าเนน  อุตฺตรตฺิวา  คจฺเฉยฺยาสตี ิ อาห ฯ 

 นารโท อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  อามนฺเตตวฺา เรยีกแลว้  เทวล ํซึง่ดาบสชือ่วา่เทวละ   
อาห กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อาจริย ขา้แต่อาจารย ์ อิทธิฺยา ครัน้เมือ่ฤทธิ ์ มยา อนักระผม  
วิสสฺฏฺฐาย คลายแลว้,  สริุยสนฺตาเป ครัน้เมือ่ความรอ้นพรอ้มแหง่พระอาทติย ์  
อฏฺุฐหนฺเต ตัง้ขึน้อยู,่  ตวฺ ํอ.ทา่น  นิมชุชิฺตวฺา ดำาลงแลว้  อทุเก ในนำ้า  อตุตฺริตวฺา 
ขา้มขึน้แลว้  อญฺเญน  ฐาเนน โดยทีอ่ืน่  คจเฺฉยยฺาสิ พงึไป”  อิติ ดงัน้ี ฯ 

 นารทะดาบสเรยีกเทวละดาบสมากลา่ววา่ “ทา่นอาจารย ์ เมือ่กระผมคลายฤทธิแ์ลว้, 
เมือ่แสงพระอาทติยต์ัง้ขึน้, ทา่นพงึดำาลงในนำ้าไปผดุขึน้ทีอ่ืน่”

 นารโท สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เทวลำ อวตุตกมัมะใน  
อามนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “อาจรยิ อาลปนะ  อทฺิธยิา ลกัขณะใน 
วสฺิสฏฺฐายๆ ลกัขณะกริยิา  มยา อนภหิติกตัตาใน วสฺิสฏฺฐาย,  สรุยิสนฺตาเป ลกัขณะ
ใน อุฏฺฐหนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน คจฺเฉยฺยาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อุทเก วสิยาธาระใน นิมชฺุชตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อุตฺตรตฺิวา  อ�ฺเ�น วเิสสนะ
ของ ฐาเนนๆ ตตยิาวเิสสนะใน อุตฺตรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คจฺเฉยฺยาส”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๓. ตสฺส   สรุยิรำสหี ิ สมฺผฏฺุ�มตฺโต ว  มตฺตกิาปิณฺโฑ  สตฺตธา  ผล ิฯ 

 ตสฺส   (เทวลสฺส  สสีสฺส  อุปร)ิ  สรุยิรำสหี ิ สมฺผฏฺุ�มตฺโต ว  มตฺตกิาปิณฺโฑ  สตฺตธา  ผล ิฯ

 มตติฺกาปิณฺโฑ อ.กอ้นแหง่ดนิเหนียว  (อปุริ) ในเบือ้งบน  (สีสสสฺ) แหง่ศรีษะ  ตสสฺ  
(เทวลสสฺ) ของดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  สริุยรสีํหิ  สมผฺฏฺุฐมตโฺตว สกัวา่อนัรศัมแีหง่
พระอาทติย ์ท. กระทบแลว้เทยีว  ผลิ แตกแลว้  สตตฺธา โดยสว่นเจด็ ฯ
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 กอ้นดนิเหนียวทีอ่ยูบ่นศรีษะของเทวละดาบสพอถกูแสงอาทติยก์ระทบ กแ็ตกออก
เป็น ๗ เสีย่ง

 เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั สมฺผฏฺุฐมตฺโตๆ วเิสสนะของ มตฺตกิาปิณฺโฑๆ สทุธกตัตา
ใน ผลิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ เทวลสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน สสีสฺสๆ 
สามสีมัพนัธะใน อุปริๆ  อาธาระใน มตฺตกิาปิณฺโฑ  สรุยิรำสหี ิอนภหิติกตัตาใน สมฺผฏฺุฐ-  
สตฺตธา ตตยิาวเิสสนะใน ผล ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๔. โส  นิมชฺุชตฺิวา  อ�ฺเ�น  �าเนน  ปลาย ิฯ

 โส  (เทวโล)  นิมชฺุชตฺิวา  อ�ฺเ�น  �าเนน  ปลาย ิฯ

 โส  เทวโล อ.ดาบสชือ่วา่เทวละนัน้  นิมชุชิฺตวฺา ดำาลงไปแลว้  ปลายิ หนีไปแลว้  
อญฺเญน  ฐาเนน โดยทีอ่ืน่ ฯ

 เทวละดาบสนัน้ ดำาหนีไปทีอ่ืน่

 โส วเิสสนะของ เทวโลๆ สทุธกตัตาใน ปลายิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นิมชฺุชตฺิวา  
ปพุพกาลกริยิาใน ปลาย ิ อ�ฺเญน วเิสสนะของ ฐาเนนๆ ตตยิาวเิสสนะใน ปลาย ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๕. สตฺถา  อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อาหรตฺิวา  “ตทา  ภกฺิขเว  ราชา  อานนฺโท  อโหส,ิ  เทวโล  

ตสฺิโส,  นารโท  อหเมว,  เอวำ  ตทาเปส  ทพฺุพโจเยวาต ิ วตฺวา  ตสฺิสตฺเถรำ  อามนฺเตตฺวา 
“ตสฺิส  ภกฺิขโุน  ห ิ ‘อสเุกนาหำ อกฺกุฏฺโ�,  อสเุกน  ปหโฏ,  อสเุกน  ชโิต,  อสโุก  เม  
ภณฺฑำ  อหาสตี ิ จนฺิเตนฺตสฺส  เวรนฺนาม  น  วปูสมฺมต,ิ  เอวำ  ปน  อนุปนยฺหนฺตสฺเสว,  
อุปสมฺมตตี ิ วตฺวา  อมิา  คาถา  อภาส ิ 

  “อกฺโกจฺฉ ิ มำ  อวธ ิ มำ   อชนิิ  มำ  อหาส ิ เม
  เย  จ  ตำ  อุปนยฺหนฺต ิ เวรำ  เตสำ  น  สมฺมต ิฯ
  ‘อกฺโกจฺฉ ิ มำ  อวธ ิ มำ   อชนิิ  มำ  อหาส ิ เม
  เย  จ  ตำ  นูปนยฺหนฺต ิ เวรำ  เตสปูสมฺมตตี ิฯ
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 สตฺถา  อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อาหรตฺิวา  “ตทา  ภกฺิขเว  ราชา  (อทิานิ)  อานนฺโท  อโหส,ิ  (ตทา)
เทวโล  (อทิานิ)  ตสฺิโส  (อโหส)ิ,  (ตทา)  นารโท  (อทิานิ)  อหเมว  (อโหส)ิ,  เอวำ  ตทา  
อปิ  เอโส  (ตสฺิโส)  ทพฺุพโจ  เอว  (อโหส)ิ  อติ ิ  วตฺวา  ตสฺิสตฺเถรำ  อามนฺเตตฺวา 
“ตสฺิส  ภกฺิขโุน  ห ิ  ‘อสเุกน  (ปคฺุคเลน)  อหำ  อกฺกุฏฺโ�  (อมฺห)ิ,  (อหำ)  อสเุกน  (ปคฺุคเลน)  
ปหโฏ  (อมฺห)ิ,  (อหำ)  อสเุกน  (ปคฺุคเลน)  ชโิต  (อมฺห)ิ,  อสโุก  (ปคฺุคโล)  เม  ภณฺฑำ  อหาสตี ิ  
จนฺิเตนฺตสฺส  เวรำ  นาม  น  วปูสมฺมต,ิ  (ภกฺิขโุน)  เอวำ  ปน  อนุปนยฺหนฺตสฺเสว  (เวรำ)  อุปสมฺมตตี ิ  
วตฺวา  อมิา  คาถา  อภาส ิ 

  “(อสโุก  ปคฺุคโล)  อกฺโกจฺฉ ิ มำ,  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อวธ ิ มำ,  
  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อชนิิ  มำ,  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อหาส ิ เม  (ภณฺฑำ)’  อติ ิ
  เย  (ชนา)  จ  ตำ  (เวรำ)  อุปนยฺหนฺต,ิ  
  เวรำ  เตสำ  (ชนานำ)  น  สมฺมต ิฯ
  ‘(อสโุก  ปคฺุคโล)  อกฺโกจฺฉิ  มำ,  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อวธ ิ มำ,  
  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อชนิิ  มำ,  (อสโุก  ปคฺุคโล)  อหาส ิ เม  (ภณฺฑำ)’  อติ ิ 
  เย  (ชนา)  จ  ตำ  (เวรำ)  น  อุปนยฺหนฺต,ิ  
  เวรำ  เตสำ  (ชนานำ)  อุปสมฺมตตี ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  อาหริตวฺา ครัน้ทรงนำามาแลว้  อิม ํ ธมมฺเทสนํ ซึง่พระธรรม-
เทศนาน้ี  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.  ราชา อ.พระราชา  ตทา 
ในกาลนัน้  อานนฺโท เป็นพระอานนท ์ อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้  (อิทานิ) ในกาลน้ี,  เทวโล 
อ.ดาบสชือ่วา่เทวละ  (ตทา) ในกาลนัน้  ติสโฺส เป็นพระตสิสะ  (อโหสิ) ไดเ้ป็นแลว้   
(อิทานิ) ในกาลน้ี,  นารโท อ.ดาบสชือ่วา่นารทะ  (ตทา) ในกาลนัน้  อห ํ เอว เป็นเรา
นัน่เทยีว  (อโหสิ) ไดเ้ป็นแลว้  (อิทานิ) ในกาลน้ี,  เอโส  (ติสโฺส) อ.พระตสิสะน้ี  ทพุพฺโจ 
เอว เป็นผูอ้นับุคคลพงึวา่กลา่วไดโ้ดยยากนัน่เทยีว  (อโหสิ) ไดเ้ป็นแลว้  ตทาปิ แมใ้น
กาลนัน้  เอว ํอยา่งน้ี”  อิติ ดงัน้ี  อามนฺเตตวฺา ตรสัเรยีกแลว้  ติสสฺตเฺถร ํซึง่พระตสิสะ 
ผูเ้ถระ  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “ติสสฺ ดกู่อนตสิสะ  หิ จรงิอยู ่ เวร ํ นาม ชือ่ อ.เวร   
ภิกฺขโุน ของภกิษุ  จินฺเตนฺตสสฺ ผูค้ดิอยู ่ อิติ วา่  ‘อห ํอ.เรา  อสเุกน  (ปคุคฺเลน)   
อกฺกฏฺุโฐ เป็นผูอ้นับุคคลโน้นดา่แลว้  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.เรา  อสเุกน  (ปคุคฺเลน)  
ปหโฏ เป็นผูอ้นับุคคลโน้นตแีลว้  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.เรา  อสเุกน  (ปคุคฺเลน)   
ชิโต เป็นผูอ้นับุคคลโน้นชนะแลว้  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  อสโุก  (ปคุคฺโล) อ.บุคคลโน้น   
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อหาสิ ไดล้กัขโมยแลว้  ภณฺฑ ํซึง่ภณัฑะ  เม ของเรา”  อิติ ดงัน้ี  น  วปูสมมฺติ ยอ่ม
ไมเ่ขา้ไปสงบ,  ปน แต่วา่  เวร ํอ.เวร  (ภิกฺขโุน) ของภกิษุ  อนุปนยหฺนฺตสสฺ  เอว ผู้
ไมเ่ขา้ไปผกูอยูน่ัน่เทยีว  เอว ํอยา่งน้ี  อปุสมมฺติ ยอ่มเขา้ไปสงบ”  อิติ ดงัน้ี  อภาสิ 
ไดต้รสัแลว้  อิมา  คาถา ซึง่พระคาถา ท. เหลา่น้ี  อิติ วา่

“จ ก ็ เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหลา่ใด  อปุนยหฺนฺติ ยอ่มเขา้ไป
ผกูไว ้ ต ํ (เวร)ํ ซึง่เวรนัน้  อิติ วา่  ‘(อสโุก  ปคุคฺโล) อ.บุคคล
โน้น  อกฺโกจฉิฺ ดา่แลว้  ม ํซึง่เรา,  (อสโุก  ปคุคฺโล) อ.บุคคล
โน้น  อวธิ ไดฆ้า่แลว้  ม ํซึง่เรา,  (อสโุก  ปคุคฺโล) อ.บุคคล
โน้น  อชินิ ไดช้นะแลว้  ม ํซึง่เรา,  (อสโุก  ปคุคฺโล) อ.บุคคล
โน้น  อหาสิ ไดล้กัขโมยแลว้  (ภณฺฑ)ํ ซึง่ภณัฑะ  เม ของเรา’   
(อิติ) ดงัน้ี,  เวร ํอ.เวร  เตส ํ (ชนานํ) ของชน ท. เหลา่นัน้  น  
สมมฺติ ยอ่มไมส่งบ ฯ
จ สว่นวา่  เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหลา่ใด  น  อปุนยหฺนฺติ  
ยอ่มไมเ่ขา้ไปผกูไว ้ ต ํ (เวร)ํ ซึง่เวรนัน้  อิติ วา่  ‘(อสโุก  ปคุคฺโล) 
อ.บุคคลโน้น  อกฺโกจฉิฺ ดา่แลว้  ม ํซึง่เรา,  (อสโุก  ปคุคฺโล) 
อ.บุคคลโน้น  อวธิ ไดฆ้า่แลว้  ม ํซึง่เรา,  (อสโุก  ปคุคฺโล) 
อ.บุคคลโน้น  อชินิ ไดช้นะแลว้  ม ํซึง่เรา,  (อสโุก  ปคุคฺโล) 
อ.บุคคลโน้น  อหาสิ ไดล้กัขโมยแลว้  (ภณฺฑ)ํ ซึง่ภณัฑะ 
เม ของเรา’  (อิติ) ดงัน้ี,  เวร ํอ.เวร  เตส ํ (ชนานํ) ของชน ท. 
เหลา่นัน้  อปุสมมฺติ ยอ่มเขา้ไปสงบ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาครัน้ทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแลว้ ตรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย พระ
ราชาในคราวนัน้ เป็นพระอานนทใ์นกาลน้ี, เทวละดาบสในคราวนัน้ เป็นพระตสิสะใน
กาลน้ี, นารทะดาบสในคราวนัน้ เป็นเราน่ีแหละในกาลน้ี, พระตสิสะนี้เป็นผูว้า่กลา่ว
ไดโ้ดยยากนัน่แหละแมใ้นกาลนัน้” ดงัน้ี ตรสัเรยีกพระตสิสเถระแลว้ตรสัวา่ “ตสิสะ 
ธรรมดาวา่เวรของภกิษุผูค้ดิอยูแ่ต่วา่ “ผูโ้น้นดา่เรา, ผูโ้น้นไดฆ้า่เรา, ผูโ้น้นไดช้นะเรา, 
ผูโ้น้นไดล้กัขโมยสิง่ของของเราไป” ยอ่มไมเ่ขา้ไปสงบ, แต่วา่ เวรของภกิษุผูไ้มเ่ขา้ไป
ผกูไวอ้ยูอ่ยา่งน้ีนัน่แหละ ยอ่มจะเขา้ไปสงบ” ดงัน้ี ไดภ้าสติพระคาถาเหลา่น้ีวา่

“กช็นเหลา่ใดเขา้ไปผกูเวรไวอ้ยา่งน้ีวา่ ‘ผูโ้น้นดา่เรา, ผูโ้น้นได้
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ฆา่เรา, ผูโ้น้นไดช้นะเรา, ผูโ้น้นไดล้กัขโมยสิง่ของของเราไป’, 
เวรของชนเหลา่นัน้ ยอ่มไมส่งบ
สว่นชนเหลา่ใดไมเ่ขา้ไปผกูเวรไวอ้ยา่งน้ีวา่ ‘ผูโ้น้นดา่เรา,  
ผูโ้น้นไดฆ้า่เรา, ผูโ้น้นไดช้นะเรา, ผูโ้น้นไดล้กัขโมยสิง่ของ
ของเราไป’, เวรของชนเหลา่นัน้ ยอ่มเขา้ไปสงบ” ดงัน้ี   

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อภาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ 
อวตุตกมัมะใน อาหรตฺิวาๆ ลกัขณตัถะ  “ภกฺิขเว อาลปนะ  ราชา สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตทา กาลสตัตมใีน ราชา  อทิานิ กาลสตัตมใีน อโหส ิอานนฺโท  
วกิตกิตัตาใน อโหส,ิ  เทวโล สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตทา  
กาลสตัตมใีน เทวโล  อทิานิ กาลสตัตมใีน อโหส ิ ตสฺิโส วกิตกิตัตาใน อโหส,ิ  นารโท  
สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตทา กาลสตัตมใีน นารโท  อทิานิ  
กาลสตัตมใีน อโหส ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั อหำๆ  วกิตกิตัตาใน อโหส,ิ  เอโส  
วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ ปการตัถะ  
อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ตทาๆ กาลสตัตมใีน อโหส ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั  
ทพฺุพโจๆ วกิตกิตัตาใน อโหส”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกริยิาใน  
อามนฺเตตฺวา  ตสฺิสตฺเถรำ อวตุตกมัมะใน อามนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ตสฺิส 
อาลปนะ  หศิพัท ์ทฬัหกีรณโชตกะ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั เวรำๆ  สทุธกตัตา 
ใน วปูสมฺมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภกฺิขโุน สามสีมัพนัธะใน เวรำ  ‘อหำ สทุธกตัตา 
ใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสเุกน วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ อนภหิติกตัตา
ใน อกฺกุฏฺโ�ๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อสเุกน วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ อนภหิติกตัตาใน ปหโฏๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อหำ  
สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสเุกน วเิสสนะของ ปคฺุคเลนๆ อนภหิติ- 
กตัตาใน ชโิตๆ วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อสโุก วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน  
อหาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน ภณฺฑำๆ  อวตุตกมัมะใน อหาส”ิ   
อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตนฺตสฺสๆ วเิสสนะของ ภกฺิขโุน,  นศพัท ์ปฏเิสธะใน วปูสมฺมต,ิ  
ปน ปักขนัตรโชตกะ  เวรำ สทุธกตัตาใน อุปสมฺมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ภกฺิขโุน  
สามสีพันัธะใน เวรำ  อนุปนยฺหนฺตสฺส วเิสสนะของ ภกฺิขโุน  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน  
อนุปนยฺหนฺตสฺส  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั อนุปนยฺหนฺตสฺส”  อติศิพัท ์ อาการะใน  
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วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อภาส ิ อมิา วเิสสนะของ คาถาๆ อวตุตกมัมะใน อภาส ิ
จศพัท ์ ปทปรูณะ  เย วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน  
อุปนยฺหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘อสโุก วเิสสนะของ 
ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน อกฺโกจฺฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
มำ อวตุตกมัมะใน อกฺโกจฺฉ,ิ  อสโุก วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธ-
กตัตาใน อวธิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก มำ อวตุตกมัมะใน อวธ,ิ  
อสโุก วเิสสนะของปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน อชนิิๆ อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน อชนิิ,  อสโุก วเิสสนะของ 
ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน อหาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม  
สามสีมัพนัธะใน ภณฺฑำๆ  อวตุตกมัมะใน อหาส’ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อุปนยฺหนฺต ิ  ตำ วเิสสนะของ เวรำๆ  อวตุตกมัมะใน  
อุปนยฺหนฺต,ิ  เวรำ สทุธกตัตาใน สมฺมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เตสำ วเิสสนะของ ชนานำๆสามสีมัพนัธะใน เวรำ  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน สมฺมต ิฯ
จศพัท ์ วเิสสโชตกะ  เย วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตา 
ใน อุปนยฺหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ‘อสโุก วเิสสนะของ 
ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน อกฺโกจฺฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
มำ อวตุตกมัมะใน อกฺโกจฺฉ,ิ  อสโุก วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ  
สทุธกตัตาใน อวธิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะ
ใน อวธ,ิ  อสโุก วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาในอชนิิๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน อชนิิ,  อสโุก วเิสสนะ
ของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน อหาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เม สามสีมัพนัธะใน ภณฺฑำๆ  อวตุตกมัมะใน อหาส’ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน อุปนยฺหนฺต ิ  ตำ วเิสสนะของ เวรำๆ  อวตุตกมัมะใน  
อุปนยฺหนฺต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน อุปนยฺหนฺต,ิ  เวรำ สทุธกตัตา 
ใน อุปสมฺมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ  
ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน เวรำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อมิา คาถา ฯ

 ...............................................................................................................................
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๖๖ ตตฺถ  “อกฺโกจฉีฺต ิ อกฺโกส ิฯ 

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “อกฺโกจฉีฺต ิ (ปทสฺส)  “อกฺโกส ิ (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “อกฺโกสิ ดา่แลว้”  อิติ ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “อกฺโกจฉีฺติ  
ปทสสฺ แหง่- ในบท ท. เหลา่นัน้หนา -บทวา่ “อกฺโกจฺฉิ” ดงัน้ี ฯ

 บรรดาบทเหลา่นัน้ บทวา่ “อกฺโกจฉิฺ” ความวา่ ดา่แลว้ 

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปทสฺส  “อกฺโกจฺฉ”ิ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะ
ใน ปทสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “อกฺโกส ิอาขยาตบทกตัตุวาจก
ของ ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๗. “อวธีต ิ ปหร ิฯ 

 “อวธีต ิ (ปทสฺส)  “ปหร ิ (อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “ปหริ ตแีลว้”  อิติ ดงัน้ี  “อวธีติ  (ปทสสฺ) แหง่บทวา่ 
“อวธ”ิ ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “อวธิ” ความวา่ ตแีลว้

 “อวธ”ิ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “ปหร ิอาขยาต-
บทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๘. “อชินีต ิ กุฏสกฺข ึ โอตารเณน  วา  วาทปปฺฏวิาเทน  วา  กรณุตฺตรยิกรเณน  วา  มำ  

อเชส ิฯ

 “อชินีต ิ (ปทสฺส)  “กุฏสกฺข ึ โอตารเณน  วา  วาทปปฺฏวิาเทน  วา  กรณุตฺตรยิกรเณน  วา  มำ  
อเชส ิ (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “อเชสิ ไดช้นะแลว้  ม ํซึง่เรา  กฏุสกฺขึ  โอตารเณน  วา 
ดว้ยการยงัพยานโกงใหข้า้มลงหรอื  วาทปปฺฏิวาเทน  วา หรอืวา่ดว้ยการกลา่วและ
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กลา่วตอบ  กรณุตตฺริยกรเณน  วา หรอืวา่ดว้ยการกระทำาใหย้ิง่กวา่การกระทำา”  อิติ 
ดงัน้ี  “อชินีติ  (ปทสสฺ) แหง่บทวา่ “อชนิิ” ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “อชินิ” ความวา่ ไดช้นะเราดว้ยการใชพ้ยานโกง ดว้ยการกลา่วตอบโตค้ำากล่าว 
หรอืดว้ยการทำาใหย้ิง่กวา่การกระทำา

 “อชนิิ” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “กุฏสกฺข ึ 
การติกมัมะใน โอตารเณนๆ กด็ ี วาทปปฺฏวิาเทน กด็ ี กรณุตฺตรยิกรเณน กด็ ีกรณะใน  
อเชส ิ  วา สามศพัท ์ปทวกิปัปตัถะเขา้ กุฏสกฺข ึ  โอตารเณน  วาทปปฺฏวิาเทน และ 
กรณุตฺตรยิกรเณน  มำ อวตุตกมัมะใน อเชสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล”   
อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๖๙. “อหาสีต ิ มม  สนฺตกำ  วตฺถาทสี ุ ยงฺก�ิฺจเิทว  อวหร ิฯ 

 “อหาสีต ิ (ปทสฺส)  “มม  สนฺตกำ  วตฺถาทสี ุ (วตฺถสู)ุ  ยงฺก�ิฺจเิทว  (วตฺถุำ)  อวหร ิ (อติ ิ อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “อวหริ ลกัขโมยแลว้  วตถฺาทีส ุ (วตถฺสู)ุ  ยงฺกิ�จิฺ  เอว  
(วตถฺุ)ํ ซึง่- ในวตัถุ ท. มผีา้เป็นตน้หนา -วตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึงนัน่เทยีว สนฺตก ํอนั
เป็นของมอียู ่ มม ของเรา”  อิติ ดงัน้ี  “อหาสีติ  (ปทสสฺ) แหง่บทวา่ “อหาส”ิ ดงัน้ี ฯ

 บทวา่ “อหาสิ” ความวา่ ลกัขโมยในบรรดาวตัถุมผีา้เป็นตน้วตัถุชนิดใดชนิดหน่ึงนัน่
แหละทีเ่ป็นสมบตัขิองเรา

 “อหาส”ิ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ สรปูะใน ปทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “มม สาม-ี 
สมัพนัธะใน สนฺตกำๆ  วเิสสนะของ วตฺถุำ  วตฺถาทสี ุวเิสสนะของ วตฺถสูุๆ  นิทธารณะใน 
ยงฺก�ฺิจเิทว  วตฺถุำ  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ยงฺก�ฺิจิๆ  วเิสสนะของ วตฺถุำๆ  นิทธารณยีะ 
และอวตุตกมัมะใน อวหริๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจกของ ปคฺุคโล”  อติศิพัท ์ สรปูะใน  
อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๗๐. “เย  จ  ตนฺต ิ เยเกจ ิ เทวา  วา  มนุสฺสา  วา  คหฏฺ�า  วา  ปพฺพชติา  วา  ตำ  ‘อกฺโกจฺฉ ิ 
มนฺตอิาทวิตฺถุกำ  โกธำ  สกฏธุรำ  วยิ  นทฺธนิา  ปตูมิจฺฉาทนิี  วยิ  จ  กุสาทหี ิ ปนุปปฺนุำ  
เวเ�นฺตา  อุปนยฺหนฺต,ิ  เตสำ  สก ึ อุปปฺนฺนำ  เวรำ  น  สมฺมต ิ น  อุปสมฺมต ิฯ 

 “เย  จ  ตนฺต ิ (ปททฺวยสฺส)  “เยเกจ ิ เทวา  วา  มนุสฺสา  วา  คหฏฺ�า  วา  ปพฺพชติา  วา  ตำ   
‘(อสโุก  ปคฺุคโล)  อกฺโกจฺฉ ิ มนฺตอิาทวิตฺถุกำ  โกธำ  สกฏธรุำ  วยิ  นทฺธนิา  (เวเ�นฺตา  ชนา  จ)   
ปตูมิจฺฉาทนิี  (วตฺถนิู)  วยิ  จ  กุสาทหี ิ (วตฺถหู)ิ  ปนุปปฺนุำ  เวเ�นฺตา  (ชนา)  อุปนยฺหนฺต,ิ  เตสำ  
(ชนานำ)  สก ึ อุปปฺนฺนำ  เวรำ  น  สมฺมต ิ น  อุปสมฺมต ิ (อติ ิ อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  (อิติ) วา่  “เทวา  วา อ.เทวดา ท. หรอื  มนุสสฺา  วา หรอืวา่ 
อ.มนุษย ์ท.  คหฏฺฐา  วา อ.คฤหสัถ ์ท. หรอื  ปพพฺชิตา  วา หรอืวา่ อ.บรรพชติ 
ท.  เยเกจิ เหลา่ใดเหลา่หน่ึง  อปุนยหฺนฺติ ยอ่มเขา้ไปผกูไว ้ โกธ ํซึง่ความโกรธ  ต ํ  
‘(อสโุก  ปคุคฺโล)  อกฺโกจฉิฺ  มนฺติอาทิวตถฺกุ ํ มวีา่ ‘อ.บุคคลโน้น ดา่แลว้ ซึง่เรา’  
ดงัน้ีเป็นตน้เป็นทีต่ ัง้นัน้  สกฏธรุ ํ นทธิฺนา  (เวเฐนฺตา  ชนา)  วิย  จ ราวกะ อ.ชน 
ท. ผูข้นัอยู ่ ซึง่ธปูแหง่เกวยีน ดว้ยชะเนาะดว้ย  ปติูมจฉฺาทีนิ  (วตถฺนิู)  กสุาทีหิ   
(วตถฺหิู)  ปนุปปฺนํุ  เวเฐนฺตา  (ชนา)  วิย  จ ราวกะ อ.ชน ท. ผูพ้นัอยู ่ ซึง่วตัถุ 
ท. มปีลาเน่าเป็นตน้ ดว้ยวตัถุ ท. มหีญา้คาเป็นตน้ บอ่ยๆ ดว้ย,  เวร ํ อ.เวร  เตส ํ  
(ชนานํ) ของชน ท. เหลา่นัน้  อปุปฺนฺนํ อนัเกดิขึน้แลว้  สกึ คราวเดยีว  น   
สมมฺติ ยอ่มไมส่งบ  น  อปุสมมฺติ คอืวา่ ยอ่มไมเ่ขา้ไปสงบ”  อิติ ดงัน้ี  “เย  จ  ตนฺติ  
(ปททวฺยสสฺ) แหง่หมวดสองแหง่บทวา่ “เย  จ  ตำ” ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 สองบทวา่ “เย  จ  ต”ํ เป็นตน้ ความวา่ เหลา่เทวดา มนุษย ์คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ
พวกใดพวกหน่ึงเขา้ไปผกูความโกรธมวีา่ ‘บุคคลโน้นดา่เรา’ ดงัน้ีเป็นตน้เป็นทีต่ ัง้
นัน้ เหมอืนพวกชนขนัชะเนาะธปูเกวยีน และเหมอืนพวกชนใชใ้บหญา้คาหอ่ปลาเน่า
เป็นตน้ไวบ้อ่ยๆ, เวรของชนเหลา่นัน้ทีเ่กดิเพยีงครัง้เดยีว ยอ่มไมร่ะงบั คอืไมเ่ขา้ไป
สงบระงบั

 “เย  จ  ตำ”  สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน ปททฺวยสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อตฺโถ   
“เยเกจ ิวเิสสนะของ เทวา  มนุสฺสา  คหฏฺฐา และ ปพฺพชติา  เทวา กด็ ี มนุสฺสา กด็ ี  
คหฏฺฐา กด็ ี  ปพฺพชติา กด็ ี สทุธกตัตาใน อุปนยฺหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วา  
สีศ่พัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้ เทวา  มนุสฺสา  คหฏฺฐา และ ปพฺพชติา  ตำ วเิสสนะของ 
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โกธำ  “อสโุก วเิสสนะของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน อกฺโกจฺฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มำ  
อวตุตกมัมะใน อกฺโกจฺฉ”ิ  อติอิาทวิตฺถุกำ วเิสสนะของ โกธำๆ  อวตุตกมัมะใน อุปนยฺหนฺต ิ  
สกฏธรุำ อวตุตกมัมะใน เวเฐนฺตา  วยิ สองศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั สกฏธรุำ  นทฺธนิา    
จ และ ปตูมิจฺฉาทนิี  วตฺถนิู  จ  กุสาทหี ิ วตฺถหู ิ ปุนปปฺนุำ  เวเ�นฺตา,  นทฺธนิา กรณะ
ใน เวเฐนฺตา  จ สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั สกฏธรุำ  นทฺธนิา  วยิ และ ปตู-ิ 
มจฺฉาทนิี  วตฺถนิู  วยิ  กุสาทหี ิ วตฺถหู ิ ปนุปปฺุนำ  เวเฐนฺตา,  ปตูมิจฺฉาทนิี วเิสสนะ 
ของ วตฺถนิูๆ อวตุตกมัมะใน เวเ�นฺตา  กุสาทหี ิ วเิสสนะของ วตฺถหูิๆ  กรณะใน  
เวเฐนฺตา  ปนุปปฺนุำ กริยิาวเิสสนะใน เวเฐนฺตาๆ วเิสสนะของ ชนาๆ สอบบท ลงิคตัถะ  
อุปปฺนฺนำ วเิสสนะของ เวรำๆ  สทุธกตัตาใน สมฺมต ิและ อุปสมฺมต ิ สมฺมต ิกด็ ี อุปสมฺมต ิ
กด็ ีอาขยาตบทกตัตุวาจก  เตสำ วเิสสนะของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน เวรำ  สก ึกริยิา- 
วเิสสนะใน อุปปฺนฺนำ  น สองศพัท ์ปฏเิสธะใน สมฺมต ิและ อุปสมฺมต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะ
ใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๗๑. “เย  จ  ต ํ นูปนยหฺนฺตีต ิ อสตอิมนสกิารวเสน  วา  กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน  วา  เย  ตำ  

อกฺโกสาทวิตฺถุกำ  โกธำ  “ตยาปิ  โกจ ิ นิทฺโทโส  ปรุมิภเว  อกฺกุฏฺโ�  ภวสฺิสต ิ ปหโฏ   
ภวสฺิสต,ิ  กุฏสกฺข ึ โอตาเรตฺวา  ชโิต  ภวสฺิสต,ิ  กสฺสจ ิ เต  ปสยฺห  ก�ิฺจ ิ อจฺฉนฺินำ   
ภวสฺิสต,ิ  ตสฺมา  นิทฺโทโส  หตฺุวาปิ  อกฺโกสาทนิี  ปาปณุาสตี ิ เอวำ  น  อุปนยฺหนฺต,ิ 
เตสำ  ปมาเทน  อุปปฺนฺนมฺปิ  เวรำ  อมินิา  อนุปนยฺหเนน  นิรนฺิธโน  วยิ  ชาตเวโท   
อุปสมฺมตตี ิฯ 

 “เย  จ  ต ํ นูปนยหฺนฺตีต ิ (คาถาปาทสฺส)  “อสตอิมนสกิารวเสน  วา  กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน  วา   
เย  (ชนา)  ตำ  อกฺโกสาทวิตฺถุกำ  โกธำ  ‘ตยาปิ  โกจ ิ นิทฺโทโส  ปรุมิภเว  อกฺกุฏฺโ�  ภวสฺิสต,ิ  (ตยา)   
ปหโฏ  ภวสฺิสต,ิ  (ตยา)  กุฏสกฺข ึ โอตาเรตฺวา  ชโิต  ภวสฺิสต,ิ  กสฺสจ ิ เต  ปสยฺห  ก�ิฺจ ิ (วตฺถุ)   
อจฺฉนฺินำ  ภวสฺิสต,ิ  ตสฺมา  (ตฺวำ)  นิทฺโทโส  หตฺุวาปิ  อกฺโกสาทนิี  (กมฺมานิ)  ปาปณุาสตี ิ เอวำ  น  
อุปนยฺหนฺต,ิ  เตสำ  (ชนานำ)  ปมาเทน  อุปปฺนฺนมฺปิ  เวรำ  อมินิา  อนุปนยฺหเนน  (อุปสมฺมนฺโต)   
นิรนฺิธโน  วยิ  ชาตเวโท  อุปสมฺมตตี ิ (อตฺโถ) ฯ

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหลา่ใด  น  อปุนยหฺนฺติ ยอ่มไม่
เขา้ไปผกูไว ้ โกธ ํซึง่ความโกรธ  ต ํ อกฺโกสาทิวตถฺกุ ํอนัมกีารดา่เป็นตน้เป็นทีต่ ัง้นัน้   
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อสติอมนสิการวเสน  วา ดว้ยสามารถแหง่การไมร่ะลกึและไมใ่สใ่จหรอื  กมมฺ- 
ปจจฺเวกฺขณวเสน  วา หรอืวา่ดว้ยสามารถแหง่การพจิารณาวา่เป็นกรรม  เอว ํอยา่งน้ี  
อิติ วา่  “โกจิ อ.ใครๆ  นิทโฺทโส ผูม้โีทษออกแลว้  ตยาปิ  อกฺกุฏฺโฐ เป็นผูแ้มอ้นัทา่น
ดา่แลว้  ปริุมภเว ในภพอนัมใีนก่อน  ภวิสสฺติ จกัเป็น,  (ตยา)  ปหโฏ เป็นผูอ้นัทา่น
ตแีลว้  ภวิสสฺติ จกัเป็น,  (ตยา)  กฏุสกฺขึ  โอตาเรตวฺา  ชิโต เป็นผูอ้นัทา่นยงัพยาน
โกงใหข้า้มลงแลว้ชนะแลว้  ภวิสสฺติ จกัเป็น,  กิ�จิฺ  (วตถฺ)ุ อ.วตัถุอะไรๆ  กสสฺจิ 
ของใครๆ  เต  ปสยหฺ  อจฉิฺนฺนํ เป็นของอนัทา่นขม่เหงแยง่ชงิเอาแลว้  ภวิสสฺติ จกั
เป็น,  ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  นิทโฺทโส เป็นผูม้โีทษออกแลว้  หตุวฺาปิ 
แมเ้ป็นแลว้  ปาปณุาสิ ยอ่มถงึ  อกฺโกสาทีนิ  (กมมฺานิ) ซึง่กรรม ท. มกีารดา่เป็นตน้’  
อิติ ดงัน้ี,  เวร ํ อ.เวร  เตส ํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหลา่นัน้  อปุปฺนฺนมปิฺ แมอ้นั
เกดิขึน้แลว้  ปมาเทน ดว้ยความประมาท  อปุสมมฺติ ยอ่มเขา้ไปสงบ  อิมินา   
อนุปนยหฺเนน เพราะการไมเ่ขา้ไปผกูไวน้ี้  (อปุสมมฺนฺโต)  นิรินฺธโน  ชาตเวโท  วิย 
ราวกะ อ.ไฟ อนัมเีชือ้ไปปราศแลว้ เขา้ไปสงบอยู”่ อิติ ดงัน้ี  “เย  จ  ต ํ นูปนยหฺนฺตีติ  
(คาถาปาทสสฺ) แหง่บาทแหง่พระคาถาวา่ “เย  จ  ตำ  นูปนยฺหนฺต”ิ ดงัน้ี ฯ

 บาทพระคาถาวา่ “เย  จ  ต ํ นูปนยหฺนฺติ” ความวา่ พวกชนเหลา่ใดไมเ่ขา้ไปผกูความ
โกรธมกีารดา่เป็นตน้เป็นทีต่ ัง้นัน้ไว ้ ดว้ยการไมร่ะลกึนึกถงึและไมใ่สใ่จ หรอืพจิารณา
วา่เป็นกรรม (เก่า) อยา่งน้ีวา่ ‘ใครๆ ทีไ่มม่คีวามผดิ ถงึทา่นกน่็าจะเคยดา่เขาไวใ้นภพ
ก่อน, เคยตเีขาไว,้ เคยใชพ้ยานโกงชนะคด,ี เคยขม่เหงแยง่ชงิวตัถุสิง่ของของใครๆ 
เขามา, เพราะฉะนัน้ ทา่นไมม่คีวามผดิ กไ็ดร้บักรรมมกีารดา่เป็นตน้’, เวรของชน
เหลา่นัน้ทีเ่กดิแมด้ว้ยความประมาทพลาดพลัง้ ยอ่มเขา้ไปสงบได ้เพราะการไมเ่ขา้ไป
ผกูไวน้ี้อยา่งน้ี เหมอืนไฟทีห่มดเชือ้ เขา้ไปสงบอยูฉ่ะนัน้

 “เย  จ  ตำ  นูปนยฺหนฺต”ิ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะ
ใน อตฺโถ  “เย วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน อุปนยฺหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อสตอิมนสกิารวเสน กด็ ี  กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน กด็ ีกรณะใน อุปนยฺหนฺต ิ วา สอง-
ศพัท ์ ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั อสตอิมนสกิารวเสน และ กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน  ตำ กด็ ี 
อกฺโกสาทวิตฺถุกำ กด็ ีวเิสสนะของ โกธำๆ  อวตุตกมัมะใน อุปนยฺหนฺต ิ ‘โกจ ิสทุธกตัตา 
ใน ภวสฺิสติๆ  สามบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ตยาๆ  
อนภหิติกตัตาใน อกฺกุฏฺโ�  นิทฺโทโส วเิสสนะของ โกจ ิ  ปรุมิภเว วสิยาธาระใน  
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อกฺกุฏฺโ�ๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  ตยา อนภหิติกตัตาใน ปหโฏๆ วกิตกิตัตาใน  
ภวสฺิสต,ิ  ตยา อนภหิติกตัตาใน ชโิต  กุฏสกฺข ึการติกมัมะใน โอตาเรตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ชโิตๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  ก�ฺิจ ิวเิสสนะของวตฺถุๆ สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺสจ ิสามสีมัพนัธะใน วตฺถุ  เต  อนภหิติกตัตาใน อจฺฉนฺินำ   
ปสยฺห สมานกาลกริยิาใน อจฺฉินฺนำๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  ตสฺมา เหตวตัถะ  ตฺวำ  
สทุธกตัตาใน ปาปณุาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นิทฺโทโส วกิตกิตัตาใน หตฺุวา   
อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาปณุาส ิ  อกฺโกสาทนิี วเิส
สนะของ กมฺมานิๆ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุาส’ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อุปนยฺหนฺต ิ  
เอวำ กริยิาวเิสสนะใน อุปนยฺหนฺต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน อุปนยฺหนฺต,ิ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะ 
เขา้ อุปปฺนฺนำๆ วเิสสนะของ เวรำๆ  สทุธกตัตาใน อุปสมฺมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
เตสำ วเิสสนะของชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน เวรำ  ปมาเทน ตตยิาวเิสสนะใน อุปปฺนฺนำ   
อมินิา วเิสสนะของ อนุปนยฺหเนนๆ เหตุใน อุปสมฺมต ิ อุปสมฺมนฺโต กด็ ี นิรนฺิธโน กด็ ี 
วเิสสนะของ ชาตเวโทๆ อุปมาลงิคตัถะ  วยิศพัท ์ อุปมาโชตกะ เขา้กบั อุปสมฺมนฺโต   
นิรนฺิธโน  ชาตเวโท”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๒. เทสนาปรโิยสาเน  สตสหสฺสภกฺิข ู โสตาปตฺตผิลาทนิี  ปาปณุสึ ุฯ

 เทสนาปรโิยสาเน  สตสหสฺสภกฺิข ู โสตาปตฺตผิลาทนิี  (อรยิผลานิ)  ปาปณุสึ ุฯ

 เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระเทศนา  สตสหสสฺภิกฺข ูอ.ภกิษุ 
ผูม้แีสนหน่ึงเป็นประมาณ ท. ปาปณึุส ุ บรรลุแลว้  (อริยผลานิ) ซึง่อรยิผล ท.   
โสตาปตติฺผลาทีนิ มโีสดาปัตตผิลเป็นตน้ ฯ

 เวลาจบพระเทศนา ภกิษุ ๑๐๐,๐๐๐ รปู บรรลุอรยิผลมโีสดาปัตตผิลเป็นตน้

 เทสนาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ปาปณุสึ ุ  สตสหสฺสภกฺิข ู สทุธกตัตาใน ปาปณุสึุๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปตฺตผิลาทนิี วเิสสนะของ อรยิผลานิๆ สมัปาปณุยีกมัมะ
ใน ปาปณุสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๗๓. ธมฺมเทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถกิา  อโหส ิฯ

 ธมมฺเทสนา อ.พระธรรมเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมี
ประโยชน์  อโหสิ ไดม้แีลว้  มหาชนสสฺ แก่มหาชน ฯ

 พระธรรมเทศนาเป็นเทศนามปีระโยชน์ต่อมหาชน

 ธมฺมเทสนา สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มหาชนสฺส สมัปทานใน 
อโหส ิ สาตฺถกิา วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๔. ทพฺุพโจปิ  สวุโจ  ชาโตต ิฯ

 (โส  ตสฺิโส)  ทพฺุพโจปิ  (หตฺุวา)  สวุโจ  ชาโต  อติ ิฯ

 (โส  ติสโฺส) อ.พระตสิสะนัน้  ทพุพฺโจปิ แมเ้ป็นผูอ้นับุคคลพงึวา่กลา่วไดโ้ดยยาก   
(หตุวฺา) เป็นแลว้ สวุโจ เป็นผูอ้นับุคคลพงึวา่กลา่วไดโ้ดยงา่ย  ชาโต เกดิแลว้  อิติ 
ดงัน้ีแล ฯ

 พระตสิสะซึง่เป็นผูว้า่ยาก กลบักลายเป็นผูว้า่งา่ย ดงัน้ีแล

 โส วเิสสนะของ ตสฺิโสๆ สทุธกตัตาใน ชาโตๆ กติบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะ
เขา้กบั ทพฺุพโจๆ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ชาโต  สวุโจ วกิตกิตัตาใน 
ชาโต  อติศิพัท ์สมาปนะ

 ...............................................................................................................................
ตสฺิสตฺเถรวตฺถุ ฯ

ตสฺิสตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺฐติำ) ฯ

ติสสฺตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระตสิสะผูเ้ถระ  (นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

ตสฺิสตฺเถรวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐิตำๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องพระตสิสเถระ
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ
ติสฺสตฺเถรวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนุตตรปทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ติสฺโส  จ  โส  เถโร  จ�ติ  ติสฺสตฺเถโร. (ติสฺส + เถร) วิเสสนุตตรปทกัมมธ�รยสม�ส
  ติสฺโส  จ อ.พระติสสะด้วย  โส อ.พระติสสะน้ัน  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  ติสฺสตฺเถโร ช่ือว่าติสฺสตฺเถร. (พระติสสะผู้เถระ)
 ๒. ติสฺสตฺเถรสฺส  วตฺถุ  ติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (ติสฺสตฺเถร + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสม�ส
  วตฺถุ อ.เร่ือง  ติสฺสตฺเถรสฺส แห่งพระติสสะผู้เถระ  ติสฺสตฺเถรวตฺถุ ช่ือว่าติสฺสตฺเถรวตฺถุ. 
(เร่ืองแห่งพระติสสะผู้เถระ, เร่ืองพระติสสเถระ)

ปิตุจฺฉาปุตฺโต

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปิตุจฺฉสฺส  ปุตฺโต  ปิตุจฺฉาปุตฺโต. (ปิตุจฺฉ + ปุตฺต) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
 ปุตฺโต อ.บุตร  ปิตุจฺฉสฺส ของอา  ปิตุจฺฉาปุตฺโต ช่ือว่าปิตุจฺฉาปุตฺต. (บุตรของอา)

มหลฺลกกาโล

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหลฺลกสฺส  กาโล  มหลฺลกกาโล. (มหลฺลก + กาล)
 กาโล อ.กาล  มหลฺลกสฺส  (อตฺตโน) แห่งตน ผู้แก่  มหลฺลกกาโล ช่ือว่ามหลฺลกกาล. (กาลแห่ง
ตนผู้แก่, ตอนแก่)

ลาภสกฺกาโร

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ลาโภ  จ  สกฺกาโร  จ  ลาภสกฺกาโร. (ลาภ + สกฺการ)
 ลาโภ  จ อ.ลาภด้วย  สกฺกาโร  จ อ.สักการะด้วย  ลาภสกฺกาโร ช่ือว่าลาภสกฺการ. (ลาภและ
สักการะ)
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ถุลฺลสรีโร

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ถุลฺล�  สรีร�  ยสฺส  โส  ถุลฺลสรีโร,  ติสฺโส.
 สรีร� อ.สรีระ  ถุลฺล� อันอ้วน  ยสฺส  (ติสฺสสฺส) ของพระติสสะใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  (โส  ติสฺโส) 
อ.พระติสสะน้ัน  ถุลฺลสรีโร ช่ือว่าถุลฺลสรีร, ได้แก่พระติสสะ. (ผู้มีสรีระอ้นอ้วน)

อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตานิ

 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาโกฏิตานิ  จ  ตานิ  ปจฺจาโกฏิตานิ  จาติ  อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตานิ,  จีวรานิ.
 ตานิ  (จีวรานิ) อ.จีวร ท. เหล่าน้ัน  อาโกฏิตานิ  จ ทั้งถูกทุบทั่วแล้ว  ปจฺจาโกฏิตานิ  จ  
ทั้งถูกทุบทั่วเฉพาะแล้ว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตานิ ช่ือว่าอาโกฏิตปจฺจาโกฏิต, ได้แก่จีวร
ทั้งหลาย. (ทั้งถูกทุบทั่วแล้วทั้งถูกทุบทั่วเฉพาะแล้ว)

วิหารมชฺโฌ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิหารสฺส  มชฺโฌ  วิหารมชฺโฌ. (วิหาร + มชฺฌ)
 มชฺโฌ อ.ท่ามกลาง  วิหารสฺส แห่งวิหาร  วิหารมชฺโฌ ช่ือว่าวิหารมชฺฌ. (ท่ามกลางวิหาร)

อุปฏฺ€านสาลา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. อุปฏฺ€หนฺติ  เอตฺถาติ  อุปฏฺ€าน�. (อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ยุปัจจัย) 
กัตตุรูป,  อธิกรณสาธนะ
  (ชนา) อ.ชน ท.  อุปฏฺ€หนฺติ ย่อมบ�ารุง  เอตฺถ  (สาลาย�) ที่ศาลาน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอสา 
สาลา) อ.ศาลาน้ี  อุปฏฺ€าน� ช่ือว่าอุปฏฺ€าน. (เป็นที่บ�ารุง)
 ๒. อุปฏฺ€านญฺจ  ต�  สาลา  จาติ  อุปฏฺ€านสาลา. (อุปฏฺ€าน + สาลา)
  อุปฏฺ€านญฺจ อ.อันเป็นที่บ�ารุงด้วย  ต� อ.อันเป็นที่บ�ารุงน้ัน  สาลา  จ เป็นศาลาด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  อุปฏฺ€านสาลา ช่ือว่าอุปฏฺ€านสาลา. (ศาลาเป็นที่บ�ารุง)
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ทสฺสนตฺโถ

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทสฺสนสฺส  อตฺโถ  ทสฺสนตฺโถ. (ทสฺสน + อตฺถ)
 อตฺโถ อ.ประโยชน์  ทสฺสนสฺส แก่การเห็น  ทสฺสนตฺโถ ช่ือว่าทสฺสนตฺถ. (ประโยชน์แก่การเห็น)

ปาทสมฺพาหนาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปาทาน�  สมฺพาหน�  ปาทสมฺพาหน�. (ปาท + สมฺพาหน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สมฺพาหน� อ.การนวด  ปาทาน� ซึ่งเท้า ท.  ปาทสมฺพาหน� ช่ือว่าปาทสมฺพาหน. (การนวดซึ่ง
เท้า)
 ๒. ปาทสมฺพาหน�  อาทิ  เยส�  ตานิ  ปาทสมฺพาหนาทีนิ,  วตฺตานิ. (ปาทสมฺพาหน + อาทิ) 
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปาทสมฺพาหน� อ.การนวดซึ่งเท้า  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺตาน�) แห่งวัตร ท. เหล่าใด  
(อตฺถิ) มีอยู่,  ตานิ  (วตฺตานิ) อ.วัตร ท. เหล่าน้ัน  ปาทสมฺพาหนาทีนิ ช่ือว่าปาทสมฺพาหนาทิ, ได้แก่
วัตรทั้งหลาย. (มีการนวดซึ่งเท้าเป็นต้น)

ทหรภิกฺขุ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทหโร  จ  โส  ภิกฺขุ  จาติ  ทหรภิกฺขุ. (ทหร + ภิกฺขุ)
 ทหโร  จ อ.หนุ่มด้วย  โส อ.หนุ่มน้ัน  ภิกฺขุ  จ เป็นภิกษุด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ทหรภิกฺขุ 
ช่ือว่าทหรภิกฺขุ. (ภิกษุหนุ่ม)

กติวสฺสา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กติ  วสฺสา  เยส�  เต  กติวสฺสา,  ภิกฺขู. (กติ + วสฺส)
 วสฺสา อ.พรรษา ท.  กติ เท่าไหร่  เยส�  (ภิกฺขูน�) ของภิกษุ ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่,  เต  (ภิกฺขู)  
อ.ภิกษุ ท. เหล่าน้ัน  กติวสฺสา ช่ือว่ากติวสฺส, ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย. (ผู้มีพรรษาเท่าไหร่) 
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ทุพฺพินีโต

 ทุกฺเขน  วินียิตฺถาติ  ทุพฺพินีโต. (ทุ + วิ + นี  นเย ในการน�าไป + ต) กัมมรูป, กัมมสาธนะ
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  วินียิตฺถ ถูกน�าไปให้วิเศษแล้ว  ทุกฺเขน โดยยาก  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ทุพฺพินีโต ช่ือวาทุพฺพินีต. (ผู้อันบุคคลน�าไปให้วิเศษได้โดยยาก)

มหลฺลกตฺเถรา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหลฺลกา  จ  เต  เถรา  จาติ  มหลฺลกตฺเถรา. (มหลฺลก + เถร) 
 มหลฺลกา  จ อ.ผู้แก่ ท. ด้วย  เต อ.ผู้แก่ ท. เหล่าน้ัน  เถรา  จ เป็นพระเถระด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  มหลฺลกตฺเถรา ช่ือว่ามหลฺลกตฺเถร. (พระเถระผู้แก่)

สามีจิมตฺตำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สามีจิ  มตฺตา  ยสฺสาติ  สามีจิมตฺต�,  กมฺม�. (สามีจิ + มตฺตา)
 สามีจิ อ.ความสมควร  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (กมฺมสฺส) แห่งกรรมใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (ต�  กมฺม�) อ.กรรมน้ัน  สามีจิมตฺต� ช่ือว่าสามีจิมตฺต, ได้แก่กรรม. (มีความสมควรเป็น
ประมาณ, สักว่าความสมควร, สักว่าสามีจิกรรม)

กุกฺกุจฺจมตฺตำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุกฺกุจฺจ�  มตฺตา  ยสฺสาติ  กุกฺกุจฺจมตฺต�,  การณ�. (กุกฺกุจฺจ + มตฺตา)
 กุกฺกุจฺจ� อ.ความรังเกียจ  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (การณสฺส) แห่งเหตุใด  (อตฺถิ) มีอยู่ อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (ต�  การณ�) อ.เหตุน้ัน  กุกฺกุจฺจมตฺต� ช่ือว่ากุกฺกุจฺจมตฺต, ได้แก่เหตุ. (มีความรังเกียจเป็น
ประมาณ, สักว่าความรังเกียจ)
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ขตฺติยมาโน

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ขตฺติโย  อิติ  มาโน  ขตฺติยมาโน. (ขตฺติย + มาน)
 มาโน อ.มานะ  ขตฺติโย  อิติ ว่าเป็นกษัตริย์  ขตฺติยมาโน ช่ือว่าขตฺติยมาน. (มานะว่าเป็นกษัตริย์)

ทุกฺขี

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 ทุกฺข�  อสฺส  อตฺถีติ  ทุกฺขี. (ทุกฺข + อีปัจจัย)
 ทุกฺข� อ.ความทุกข์  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ทุกฺขี ช่ือว่าทุกฺขี. (ผู้มีความทุกข์)

ทุมฺมโน

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทุฏฺ€�  มน�  อสฺสาติ  ทุมฺมโน,  ปุคฺคโล. (ทุ + มน)
 มน� อ.ใจ  (โทเสน)  ทุฏฺ€� อัน- อันโทษ -ประทุษร้ายแล้ว  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลน้ัน  
อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  ทุมฺมโน ช่ือว่าทุมฺมน, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีใจ
อันโทษประทุษร้ายแล้ว, ผู้มีใจเสีย)

อสฺสุมุโข

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อสฺสูหิ  ปุณฺณ�  มุข�  อสฺสาติ  อสฺสุมุโข,  ปุคฺคโล. (อสฺสุ + มุข) ลบ ปุณฺณศัพท์, มัชเฌโลป
สม�ส
 มุข� อ.หน้า  ปุณฺณ� อันเต็มแล้ว  อสฺสูหิ ด้วยน�้าตา ท.  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลน้ัน  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  อสฺสุมุโข ช่ือว่าอสฺสุมุข, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีหน้าอัน
เต็มแล้วด้วยน�้าตา, มีน�้าตานองหน้า)
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ปริกฺขารคฺคหณำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปริกฺขาราน�  คหณ�  ปริกฺขารคฺคหณ�. (ปริกฺขาร + คหณ)
 คหณ� อ.การถือเอา  ปริกฺขาราน� ซึ่งบริขาร ท.  ปริกฺขารคฺคหณ� ช่ือว่าปริกฺขารคฺคหณ. (การถือ
เอาซึ่งบริขาร, การรับบริขาร)

ปานียำ

 เป็นกัมมรูป,  กัมมสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 ปาตพฺพนฺติ  ปานีย�. (ปา  ปาเน ในการดื่ม + อนียปัจจัย)
 (อุทก�) อ.น�้า  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปาตพฺพ� พึงดื่ม  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปานีย� ช่ือว่าปานีย. 
(น�้าอันบุคคลพึงดื่ม, น�้าดื่ม)

มหลฺลกภิกฺขู

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหลฺลกา  จ  เต  ภิกฺขู  จาติ  มหลฺลกภิกฺขู. (มหลฺลก + ภิกฺขุ)
 มหลฺลกา  จ อ.ผู้แก่ ท. ด้วย  เต อ.ผู้แก่ ท. เหล่าน้ัน  ภิกฺขู  จ เป็นภิกษุด้วย  อิิติ เพราะ
เหตุน้ัน  มหลฺลกภิกฺขู ช่ือว่ามหลฺลกภิกฺขุ. (ภิกษุผู้แก่)

วิหารมชฺโฌ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิหารสฺส  มชฺโฌ  วิหารมชฺโฌ. (วิหาร + มชฺฌ) 
 มชฺโฌ อ.ท่ามกลาง  วิหารสฺส แห่งวิหาร  วิหารมชฺโฌ ช่ือว่าวิหารมชฺฌ. (ท่ามกลางวิหาร)

ทุพฺพจภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ทุกฺเขน  วตฺตพฺโพติ  ทุพฺพโจ. (ทุ + วจ  วิยตฺติย�  วาจาย� ในการพูดชัด + ขปัจจัย)  
กัมมรูป, กัมมสาธนะ
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  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  วตฺตพฺโพ พึงว่ากล่าว  ทุกฺเขน โดยยาก  อิิติ เพราะ
เหตุน้ัน  ทุพฺพโจ ช่ือว่าทุพฺพจ. (ผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยาก)
 ๒. ทุพฺพจสฺส  ภ�โว  ทุพฺพจภ�โว. (ทุพฺพจ + ภ�ว)
  ภาโว อ.ความเป็น  ทุพฺพจสฺส  ปุคฺคลสฺส แห่งบุคคล ผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยาก  
ทุพฺพจภาโว ช่ือว่าทุพฺพจภาว. (ความเป็นแห่งผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยยาก)

พาราณสีราชา

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พาราณสิย�  อิสฺสโร  ราชา  พาราณสีราชา. (พาราณสี + ราช) ลบ อิสฺสรศัพท์, เป็นมัชเฌโลป-
สม�ส
 ราชา อ.พระราชา  อิสฺสโร ผู้เป็นใหญ่  พาราณสิย� ในเมืองพาราณสี  พาราณสีราชา ช่ือว่า 
พาราณสีราช. (พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี, เจ้าเมืองพาราณสี)

รชฺชำ

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 รญฺโญ  ภาโว  รชฺช�. (ราช + ณฺยปัจจัย)
 ภาโว อ.ความเป็น  รญฺโญ แห่งพระราชา  รชฺช� ช่ือว่ารชฺช. (ความเป็นแห่งพระราชา)

โลณมฺพิลเสวนตฺโถ

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังน้ี
 ๑. โลโณ  จ  อมฺพิโล  จ  โลณมฺพิลา. (โลณ + อมฺพิล) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  โลโณ  จ อ.รสเค็มด้วย  อมฺพิโล  จ อ.รสเปร้ียวด้วย  โลณมฺพิลา ช่ือว่าโลณมฺพิล. (รส
เค็มและรสเปร้ียว)
 ๒. โลณมฺพิลาน�  เสวน�  โลณมฺพิลเสวน�. (โลณมฺพิล + เสวน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  เสวน� อ.การเสพ  โลณมฺพิลาน� ซึ่งรสเค็มและรสเปร้ียว ท.  โลณมฺพิลเสวน� ช่ือว่าโลณมฺพิล-
เสวน. (การเสพรสเค็มและรสเปร้ียว)
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 ๓. โลณมฺพิลเสวนสฺส  อตฺโถ  โลณมฺพิลเสวนตฺโถ. (โลณมฺพิลเสวน + อตฺถ) จตุตถีตัปปุริส
สม�ส 
  อตฺโถ อ.ประโยชน์  โลณมฺพิลเสวนสฺส แก่การเสพซึ่งรสเค็มและรสเปร้ียว  โลณมฺพิลเสวนตฺโถ  
ช่ือว่าโลณมฺพิลเสวนตฺถ. (ประโยชน์แก่การเสพรสเค็มและรสเปร้ียว)

วสิตุกาโม

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วสิตุ�  กาเมตีติ  วสิตุกาโม. (วสิตุ�สทฺทูปปท + กมุ  กนฺติย� ในความใคร่ + ณปัจจัย) กัตตุรูป, 
กัตตุสาธนะ
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กาเมติ ย่อมใคร่  วสิตุ� เพื่ออันอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  ปุคฺคโล) 
อ.บุคคลน้ัน  วสิตุกาโม ช่ือว่าวสิตุกาม. (ผู้ใคร่เพื่ออันอยู่, ผู้ประสงค์จะอยู่)

นครทฺวารปาลกา

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. นครสฺส  ทฺวาร�  นครทฺวาร�. (นคร + ทฺวาร) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ทฺวาร� อ.ประตู  นครสฺส แห่งเมือง  นครทฺวาร� ช่ือว่านครทฺวาร. (ประตูเมือง)
 ๒. นครทฺวาร�  ปาเลนฺตีติ  นครทฺวารปาลกา,  ชนา. (นครทฺวารสทฺทูปปท + ปาล  รกฺขเณ 
ในการรักษา + ณฺวุปัจจัย) กัตตูรูป, กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส, ทุติยาตัปปุริสสมาส
  (เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  ปาเลนฺติ ย่อมรักษา  นครทฺวาร� ซึ่งประตูแห่งเมือง  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าน้ัน  นครทฺวารปาลกา ช่ือว่านครทฺวารปาลก, ได้แก่ชนทั้งหลาย. 
(ผู้รักษาประตูเมือง)

สมฺปตฺตปพฺพชิตา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมฺปตฺตา  จ  เต  ปพฺพชิตา  จาติ  สมฺปตฺตปพฺพชิตา. (สมฺปตฺต + ปพฺพชิต)
 สมฺปตฺตา  จ อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว ท.  เต อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว ท. เหล่าน้ัน  ปพฺพชิตา  จ เป็น
บรรพชิตด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สมฺปตฺตปพฺพชิตา ช่ือว่าสมฺปตฺตปพฺพชิต. (บรรพชิตผู้ถึงแล้ว)
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กุมฺภการสาลา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กุมฺภ�  กโรตีติ  กุมฺภกาโร. (กุมฺภสทฺทูปปท + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณปัจจัย)  
กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส, ทุติยาตัปปุริสสมาส
  (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  กโรติ ย่อมกระท�า  กุมฺภ� ซึ่งหม้อ  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  กุมฺภกาโร ช่ือว่ากุมฺภการ. (ผู้กระท�าซึ่งหม้อ, ช่างปั้นหม้อ)
 ๒. กุมฺภการสฺส  สาลา  กุมฺภการสาลา. (กุมฺภการ + สาลา) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สาลา อ.ศาลา  กุมฺภการสฺส ของบุคคลผู้กระท�าซึ่งหม้อ  กุมฺภการสาลา ช่ือว่ากุมฺภการ- 
สาลา. (ศาลาของบุคคลผู้กระท�าซึ่งหม้อ, โรงของช่างปั้นหม้อ)

อครุ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ครุ  อครุ. (น + ครุ)
 ครุ อ.ความหนักใจ  น หามิได้  อครุ ช่ือว่าอครุ. (ความไม่หนักใจ)

ยถาสุขำ

 เป็นนิปาตปุพพกอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ย�  ย�  สุข�  ยถาสุข�. (ยถา + สุข)
 สุข� อ.ความสุข  ย�  ย� ใดใด  ยถาสุข� ช่ือว่ายถาสุข. (ความสุขใดใด, ตามสบาย)

เอกรตฺติวาโส

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. เอกา  จ  สา  รตฺติ  จาติ  เอกรตฺติ. (เอกา + รตฺติ) อสมาหารทิคุสมาส
  เอกา  จ อ.หน่ึงด้วย  สา อ.หน่ึงน้ัน  รตฺติ  จ เป็นราตรีด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เอก-
รตฺติ ช่ือว่าเอกรตฺติ. (ราตรีหน่ึง)
 ๒. เอกรตฺตึ  วาโส  เอกรตฺติวาโส. (เอกรตฺติ + วาส) ทุติยาตัปปุริสสมาส
  วาโส อ.การอยู่  เอกรตฺตึ สิ้นราตรีหน่ึง  เอกรตฺติวาโส ช่ือว่าเอกรตฺติวาส. (อยู่หน่ึงคืน)
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ป€มาคโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป€ม�  อาคโต  ป€มาคโต,  ตาปโส. (ป€ม + อาคต) 
 (ตาปโส) อ.ดาบส  อาคโต ผู้มาแล้ว  ป€ม� ก่อน  ป€มาคโต ช่ือว่าป€มาคต, ได้แก่ดาบส. (ผู้
ม�ก่อน)

ป€มุปคโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ป€ม�  อุปคโต  ป€มุปคโต,  ตาปโส. (ป€ม + อุปคต)
 ตาปโส อ.ดาบส  อุปคโต ผู้เข้าถึงแล้ว  ป€ม� ก่อน  ป€มุปคโต ช่ือว่าป€มุปคต, ได้แก่ดาบส. 
(ผู้เข้าถึงก่อน)

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)

สาราณียา

 เป็นเหตุกัตตุรูป, กรณสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 อญฺญมญฺญ�  สาเรนฺติ  เอตายาติ  สาราณียา,  กถา. (สร  คติจินฺตาย� ในการไปและคิด + 
เณปัจจัย + อนียปัจจัย)
 (ตาปสา) อ.ดาบส ท.  อญฺญมญฺญ� ยังกันและกัน  สาเรนฺติ ย่อมให้ระลึก  เอตาย  (กถาย)  
ด้วยวาจาเป็นเคร่ืองกล่าวน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอสา  กถา) อ.วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวน้ี  สาราณียา ช่ือว่า 
สาราณียา, ได้แก่วาจาเป็นเคร่ืองกล่าว. (อันเป็นเคร่ืองยังกันและกันให้ระลึกถึง)

สยนกาโล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
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 ๑. สยนฺติ  เอตฺถาติ  สยน�. (สิ  สเย ในการนอน + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณสาธนะ
  (ชนา) อ.ชน ท.  สยนฺติ ย่อมนอน  เอตฺถ  (กาเล) ในกาลน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอโส  
กาโล) อ.กาลน้ี  สยน� ช่ือว่าสยน. (เป็นที่นอน)
 ๒. สยนญฺจ  ต�  กาโล  จาติ  สยนกาโล. (สยน + กาล) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  สยนญฺจ อ.เป็นที่นอนด้วย  ต� อ.เป็นที่นอนน้ัน  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  สยนกาโล ช่ือว่าสยนกาล. (กาลเป็นที่นอน)

นิปชฺชนฏฺ€านำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. นิปชฺชนฺติ  เอตฺถาติ  นิปชฺชน�. (นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณ-
สาธนะ
  (ชนา) อ.ชน ท.  นิปชฺชนฺติ ย่อมนอน  เอตฺถ  (€าเน) ในที่น้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอต�  
€าน�) อ.ที่น้ี  นิปชฺชน� ช่ือว่านิปชฺชน. (เป็นที่นอน)
 ๒. นิปชฺชนญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  นิปชฺชนฏฺ€าน�. (นิปชฺชน + €าน)
  นิปชฺชนญฺจ อ.เป็นที่นอนด้วย  ต� อ.เป็นที่นอนน้ัน  €านญฺจ เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
นิปชฺชนฏฺ€าน� ช่ือว่านิปชฺชนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่นอน)

นิสินฺนฏฺ€านำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. นิสีทึสุ  เอตฺถาติ  นิสินฺน�. (นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + ตปัจจัย) กัตตุ-
รูป, อธิกรณสาธนะ
  (ชนา) อ.ชน ท.  นิสีทึสุ น่ังแล้ว  เอตฺถ  (€าเน) ในที่น้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอต�  €าน�) 
อ.ที่น้ี  นิิสินฺน� ช่ือว่านิสินฺน. (เป็นที่น่ัง)
 ๒. นิสินฺนญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  นิสินฺนฏฺ€าน�. (นิสินฺน + €าน)
  นิสินฺนญฺจ อ.เป็นที่น่ังด้วย  ต� อ.เป็นที่น่ังน้ัน  €านญฺจ เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
นิสินฺนฏฺ€าน� ช่ือว่านิสินฺนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่น่ัง)
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อนิปชฺชิตฺวา

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  นิปชฺชิตฺวา  อนิปชฺชิตฺวา. (น + นิปชฺชิตฺวา)
 นิปชฺชิตฺวา นอนแล้ว  น หามิได้  อนิปชฺชิตฺวา ช่ือว่าอนิปชฺชิตฺวา. (ไม่นอนแล้ว)

ทฺวารมชฺโฌ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 ทฺวารสฺส  มชฺโฌ  ทฺวารมชฺโฌ. (ทฺวาร + มชฺฌ)
 มชฺโฌ อ.ท่ามกลาง  ทฺวารสฺส แห่งประตู  ทฺวารมชฺโฌ ช่ือว่าทฺวารมชฺฌ. (ท่ามกลางประตู)

กุฏชฏิโล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุโฏ  จ  โส  ชฏิโล  จาติ  กุฏชฏิโล. (กุฏ + ชฏิล)
 กุโฏ  จ อ.โกงด้วย  โส อ.โกงน้ัน  ชฏิโล  จ เป็นชฎิลด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กุฏชฏิโล  
ช่ือว่ากุฏชฏิล. (ชฎิลโกง)

นิปนฺนภาวำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิปนฺนสฺส  ภ�โว  นิปนฺนภ�โว. (นิปนฺน + ภ�ว)
 ภาโว อ.ความเป็น  นิปนฺนสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล ผู้นอนแล้ว  นิปนฺนภาโว ช่ือว่านิปนฺนภาว.  
(ความเป็นแห่งผู้นอนแล้ว)

ปาทฏฺ€านำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาทาน�  €าน�  ปาทฏฺ€าน�. (ปาท + €าน)
 €าน� อ.ที่  ปาทาน� แห่งเท้า ท.  ปาทฏฺ€าน� ช่ือว่าปาทฏฺ€าน. (ที่แห่งเท้า)
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ปาทปสฺโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาทาน�  ปสฺโส  ปาทปสฺโส. (ปาท + ปสฺส) 
 ปสฺโส อ.ข้าง  ปาทาน� แห่งเท้า ท.  ปาทปสฺโส ช่ือว่าปาทปสฺส. (ข้างแห่งเท้า, ข้างเท้า)

สหสฺสรำสิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สหสฺส�  พหโว  ร�สโย  ยสฺสาติ  สหสฺสร�สิ,  สุริโย. (สหสฺส + ร�สิ)
 ร�สโย อ.รัศมี ท.  พหโว มาก  สหสฺส� พันหน่ึง  ยสฺส  (สุริยสฺส) แห่งพระอาทิตย์ใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  สุริโย) อ.พระอาทิตย์น้ัน  สหสฺสร�สิ ช่ือว่าสหสฺสร�สิ, ได้แก่พระอาทิตย์. 
(มีรัศมีหน่ึงพัน, มีรัศมีหลายพัน)

สตเตโช

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สต�  พหโว  เตชา  ยสฺสาติ  สตเตโช,  สุริโย. (สต + เตช)
 เตชา อ.เดช ท.  พหโว มาก  สต� หน่ึงร้อย  ยสฺส  (สุริยสฺส) แห่งพระอาทิตย์ใด  อตฺถิ มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (โส  สุริโย) อ.พระอาทิตย์น้ัน  สตเตโช ช่ือว่าสตเตช, ได้แก่พระอาทิตย์. (มีเดชหน่ึงร้อย, 
มีเดชหลายร้อย)

ตมวิโนทโน

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตม�  วิโนทติ  สีเลนาติ  ตมวิโนทโน,  สุริโย. (ตมสทฺทูปปท + วิ + นุท  วิโนทเน ในการ
บรรเทา + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ, กิตันตสมาส
 (โย  สุริโย) อ.พระอาทิตย์ใด  วิโนทติ ย่อมบรรเทา  ตม� ซึ่งความมืด  สีเลน โดยปกติ  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  สุริโย) อ.พระอาทิตย์น้ัน  ตมวิโนทโน ช่ือว่าตมวิโนทน. (ผู้บรรเทาความมืดโดยปกติ)
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สตฺตธา

 เป็นอัพยยตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สตฺตหิ  วิภาเคหิ  สตฺตธา. (สตฺต + ธาปัจจัย)
 วิภาเคหิ โดยส่วน ท.  สตฺตหิ เจ็ด  สตฺตธา ช่ือว่าสตฺตธา. (โดย ๗ ส่วน)

มหานุภาโว

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  อานุภาโว  ยสฺสาติ  มหานุภาโว. (มหนฺต + อานุภาว)
 อานุภาโว อ.อานุภาพ  มหนฺโต อันมาก  ยสฺส  (ตาปสสฺส) แห่งดาบสใด  อตฺถิ มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ตาปโส) อ.ดาบสน้ัน  มหานุภาโว ช่ือว่ามหานุภาว. (ผู้มีอานุภาพมาก)

อสีติกปฺปา

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อสีติ  กปฺป�  อสีติกปฺป�. (อสีติ + กปฺป)
 กปฺปา อ.กัป ท.  อสีติ แปดสิบ  อสีติกปฺปา ช่ือว่าอสีติกปฺป. ( ๘๐ กัปป์)

อิทฺธิพลำ

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

อรุณุคฺคมนำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อรุณสฺส  อุคฺคมน�  อรุณุคฺคมน�. (อรุณ + อุคฺคมน)
 อุคฺคมน� อ.การข้ึนไป  อรุณสฺส แห่งอรุณ  อรุณุคฺคมน� ช่ือว่าอรุณุคฺคมน. (การข้ึนไปของอรุณ)
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นาครา

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 นคเร  วสนฺตีติ  นาครา. (นคร + ณปัจจัย)
 (เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  วสนฺติ ย่อมอยู่  นคเร ในเมือง  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  ชนา) 
อ.ชน ท. เหล่าน้ัน  นาครา ช่ือว่านาคร. (ผู้อยู่ในเมือง, ชาวเมือง)

อนุคฺคจฺฉนฺโต

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  อุคฺคจฺฉนฺโต  อนุคฺคจฺฉนฺโต. (น + อุคฺคจฺฉนฺต)
 อุคฺคจฺฉนฺโต ข้ึนไปอยู่  น หามิได้  อนุคฺคจฺฉนฺโต ช่ือว่าอนุคฺคจฺฉนฺต. (ไม่ข้ึนไปอยู่)

ราชทฺวารำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 รญฺโญ  ทฺวาร�  ราชทฺวาร�. (ราช + ทฺวาร)
 ทฺวาร� อ.ประตู  รญฺโญ ของพระราชา  ราชทฺวาร� ช่ือว่าราชทฺวาร. (ประตูพระราชวัง)

กายกมฺมาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กาเยน  กมฺม�  กายกมฺม�. (กาย + กมฺม) ตติยาตัปปุริสสมาส   
  กมฺม� อ.กรรม  กาเยน ทางกาย  กายกมฺม� ช่ือว่ากายกมฺม. (กรรมทางกาย, กายกรรม)
 ๒. กายกมฺม�  อาทิ  เยส�  ตานิ  กายกมฺมาทีนิ,  กมฺมานิ. (กายกมฺม + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท-
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  กายกมฺม� อ.กายกรรม  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (กมฺมาน�) แห่งกรรม ท. เหล่าใด (อตฺถิ) มีอยู่  ตานิ   
(กมฺมานิ) อ.กรรม ท. เหล่าน้ัน  กายกมฺมาทีนิ ช่ือว่ากายกมฺมาทิ, ได้แก่กรรมทั้งหลาย. (มีกายกรรม
เป็นต้น)
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อทิสฺวา

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  ทิสฺว�  อทิสฺว�. (น + ทิสฺว�)
 ทิสฺวา เห็นแล้ว  น หามิได้  อทิสฺวา ช่ือว่าอทิสฺวา. (ไม่เห็นแล้ว)

สุริยุคฺคมนเวลา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อุคฺคจฺฉติ  เอตฺถาติ  อุคฺคมน�. (อว + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ยุปัจจัย) กัตตุรูป,  
อธิกรณสาธนะ
  (สุริโย) อ.พระอาทิตย์  อุคฺคจฺฉติ ย่อมข้ึนไป  เอตฺถ  (เวลาย�) ในเวลาน้ี  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  (เอสา  เวลา) อ.เวลาน้ี  อุคฺคมน� ช่ือว่าอุคฺคมน. (เป็นที่ข้ึนไป)
 ๒. สุริยสฺส  อุคฺคมน�  สุริยุคฺคมน�. (สุริย + อุคฺคมน) ฉัฏฐตัปปุริสสมาส
  อุคฺคมน� อ.เป็นที่ข้ึนไป  สุริยสฺส แห่งพระอาทิตย์  สุริยุคฺคมน� ช่ือว่าสุริยุคฺคมน. (เป็นที่ข้ึน
ไปแห่งพระอาทิตย์)
 ๓. สุริยุคฺคมนญฺจ  ต�  เวลา  จาติ  สุริยุคฺคมนเวลา. (สุริยุคฺคมน + เวลา) วิเสสนบุพพบท-
กัมมธ�รยสม�ส
  สุริยุคฺคมนญฺจ อ.เป็นที่ข้ึนไปแห่งพระอาทิตย์ด้วย  ต� อ.เป็นที่ข้ึนไปแห่งพระอาทิตย์น้ัน  
เวลา  จ เป็นเวลาด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สุริยุคฺคมนเวลา ช่ือว่าสุริยุคฺคมนเวลา. (เวลาเป็นที่ข้ึนไปแห่ง
พระอาทิตย์)

หตฺถปาทกุจฺฉิคีวา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 หตฺถา  จ  ปาทา  จ  กุจฺฉิ  จ  คีวา  จ  หตฺถปาทกุจฺฉิคีวา. (หตฺถ + ปาท + กุจฺฉิ + คีวา) 
 หตฺถา  จ อ.มือ ท. ด้วย  ปาทา  จ อ.เท้า ท. ด้วย  กุจฺฉิ  จ อ.ท้องด้วย  คีวา  จ อ.คอ
ด้วย  หตฺถปาทกุจฺฉิคีวา ช่ือว่าหตฺถปาทกุจฺฉิคีวา. (มือ เท้า ท้อง และคอ)
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ปาทมูลำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาทาน�  มูล�  ปาทมูล�. (ปาท + มูล)
 มูล� อ.ที่ใกล้  ปาทาน� แห่งเท้า ท.  ปาทมูล� ช่ือว่าปาทมูล. (ใกล้แห่งเท้า)

ยถามนำ

 เป็นนิปาตปุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ย�  ย�  มน�  ยถามน�. (ยถา + มน) 
 มน� อ.ใจ  ย�  ย� ใดใด  ยถามน� ช่ือว่ายถามน. (ใจใดใด, ตามใจ)

มตฺติกาปิณฺโฑ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มตฺติกาย  ปิณฺโฑ  มตฺติกาปิณฺโฑ. (มตฺติกา + ปิณฺฑ)
 ปิณฺโฑ อ.ก้อน  มตฺติกาย แห่งดินเหนียว  มตฺติกาปิณฺโฑ ช่ือว่ามตฺติกาปิณฺฑ. (ก้อนดินเหนียว)

มตฺติกาปิณฺโฑ

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มตฺติกาย  ปิณฺโฑ  ยสฺสาติ  มตฺติกาปิณฺโฑ,  ตาปโส. (มตฺติกา + ปิณฺฑ)
 ปิณฺโฑ อ.ก้อน  มตฺติกาย แห่งดินเหนียว  ยสฺส  (ตาปสสฺส) แห่งดาบสใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ตาปโส) อ.ดาบสน้ัน  มตฺติกาปิณฺโฑ ช่ือว่ามตฺติกาปิณฺฑ, ได้แก่ดาบส. (ผู้มีก้อนดิน
เหนียว)

คลปฺปมาณำ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คโล  ปมาณ�  ยสฺสาติ  คลปฺปมาณ�,  อุทก�. (คล + ปมาณ)
 คโล อ.คอ  ปมาณ� เป็นประมาณ  ยสฺส  (อุทกสฺส) แห่งน�้าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  (ต�  อุทก�) อ.น�้าน้ัน  คลปฺปมาณ� ช่ือว่าคลปฺปมาณ, ได้แก่น�้า. (มีคอเป็นประมาณ)
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สุริยสนฺตาโป

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สุริยสฺส  สนฺต�โป  สุริยสนฺต�โป. (สุริย + สนฺต�ป)
 สนฺตาโป อ.ความร้อนพร้อม  สุริยสฺส แห่งพระอาทิตย์  สุริยสนฺตาโป ช่ือว่าสุริยสนฺตาป. (ความ
ร้อนพร้อมแห่งพระอาทิตย์, แสงพระอาทิตย์)

อนุปนยฺหนฺโต

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  อุปนยฺหนฺโต  อนุปนยฺหนฺโต. (น + อุปนยฺหนฺต)
 อุปนยฺหนฺโต เข้าไปผูกไว้อยู่  น หามิได้  อนุปนยฺหนฺโต ช่ือว่าอนุปนยฺหนฺต. (ไม่เข้าไปผูกไว้อยู่)

กุฏสกฺขี

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุโฏ  จ  โส  สกฺขี  จาติ  กุฏสกฺขี. (กุฏ + สกฺขี)
 กุโฏ  จ อ.โกงด้วย  โส อ.โกงน้ัน  สกฺขี  จ เป็นพยานด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กุฏสกฺขี ช่ือ
ว่ากุฏสกฺขี. (พยานโกง)

วาทปฺปฏิวาโท

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วาโท  จ  ปฏิวาโท  จ  วาทปฺปฏิวาท�. (วาท + ปฏิวาท)
 วาโท  จ อ.วาทะด้วย  ปฏิวาโท  จ อ.วาทะตอบด้วย  วาทปฺปฏิวาท� ช่ือว่าวาทปฺปฏิวาท.  
(วาทะและวาทะตอบ)

กรณุตฺตริยกรณำ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อุตฺตริย�  กรณ�  อุตฺตริยกรณ�. (อุตฺตริย + กรณ) ทุติยาตัปปุริสสมาส
  กรณ� อ.การกระท�า อุตฺตริย� ให้ยิ่งกว่า  อุตฺตริยกรณ� ช่ือว่าอุตฺตริยกรณ. (การกระท�าให้ยิ่ง
กว่�)
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 ๒. กรณสฺมา  อุตฺตริยกรณ�  กรณุตฺตริยกรณ�. (กรณ + อุตฺตริยกรณ) ปัญจมีตัปปุริสสมาส
  อุตฺตริยกรณ� อ.การกระท�าให้ยิ่งกว่า  กรณสฺมา กว่าการกระท�า  กรณุตฺตริยกรณ� ช่ือว่า
กรณุตฺตริยกรณ. (การกระท�าให้ยิ่งกว่าการกระท�า)
 

วตฺถาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วตฺถ�  อาทิ  เยส�  ตานิ  วตฺถาทีนิ,  วตฺถูนิ. (วตฺถ + อาทิ)
 วตฺถ� อ.ผ้า  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  ตานิ  (วตฺถูนิ)  
อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  วตฺถาทีนิ ช่ือว่าวตฺถาทิ, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. (มีผ้าเป็นต้น)

สกฏธุรำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกฏสฺส  ธุร�  สกฏธุร�. (สกฏ + ธุร)
 ธุร� อ.ธูป  สกฏสฺส แห่งเกวียน  สกฏธุร� ช่ือว่าสกฏธุร. (ธูปแห่งเกวียน)

ปูติมจฺฉาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปูติ  จ  โส  มจฺโฉ  จ�ติ  ปูติมจฺโฉ. (ปูติ + มจฺฉ) วิเสสนบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  ปูติ  จ อ.เน่าด้วย  โส อ.เน่าน้ัน  มจฺโฉ  จ เป็นปลาด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปูติมจฺโฉ 
ช่ือว่าปูติมจฺฉ. (ปลาเน่า)

 ๒. ปูติมจฺโฉ  อาทิ  เยส�  ตานิ  ปูติมจฺฉาทีนิ,  วตฺถูนิ. (ปูติมจฺฉ + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 
ธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปูติมจฺโฉ อ.ปลาเน่า  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มี
อยู่,  ตานิ  (วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  ปูติมจฺฉาทีนิ ช่ือว่าปูติมจฺฉาทิ, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. (มีปลาเน่า
เป็นต้น) 
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กุสาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุโส  อาทิ  เยส�  ตานิ  กุสาทีนิ,  วตฺถูนิ. (กุส + อาทิ)
 กุโส อ.หญ้าคา  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (วตฺถูน�) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  อตฺถิ มีอยู่,  ตานิ   
วตฺถูนิ อ.วัตถุ ท. เหล่าน้ัน  กุสาทีนิ ช่ือว่ากุสาทิ, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. (มีหญ้าคาเป็นต้น)

อสติอมนสิการวโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส สองสมาส และอิตรีตรโยคทวันท-
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. น  สติ  อสติ. (น + สติ) นนิบ�ตบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  สติ อ.การระลึก  น หามิได้  อสติ ช่ือว่าอสติ. (การไม่ระลึกถึง)
 ๒. น  มนสิก�โร  อมนสิก�โร. (น + มนสิก�ร) นนิบ�ตบุพพบทกัมมธ�รยสม�ส
  มนสิกาโร อ.การกระท�าไว้ในใจ  น หามิได้  อมนสิกาโร ช่ือว่าอมนสิการ. (การไม่ท�าไว้ใน
ใจ, การไม่ใส่ใจ)
 ๓. อสติ  จ  อมนสิกาโร  จ  อสติอมนสิการา. (อสติ + อมนสิการ) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  อสติ  จ อ.การไม่ระลึกด้วย  อมนสิกาโร  จ อ.การไม่ท�าไว้ในใจด้วย  อสติอมนสิการา 
ช่ือว่าอสติอมนสิการ. (การไม่ระลึกและการไม่ใส่ใจ)
 ๔. อสติอมนสิการาน�  วโส  อสติอมนสิการวโส. (อสติอมนสิการ + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  วโส อ.สามารถ  อสติอมนสิการาน� แห่งการไม่ระลึกและการไม่ท�าไว้ในใจ ท.  อสติอมนสิ- 
การวโส ช่ือว่าอสติอมนสิการวส. (สามารถแห่งการไม่ระลึกและการไม่ใส่ใจ)

กมฺมปจฺจเวกฺขณวโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กมฺม�  อิติ  ปจฺจเวกฺขณ�  กมฺมปจฺจเวกฺขณ�. (กมฺม + ปจฺจเวกฺขณ) สัมภาวนาบุพพบทกัมม-
ธ�รยสม�ส
  ปจฺจเวกฺขณ� อ.การพิจารณา  กมฺม�  อิติ ว่าเป็นกรรม  กมฺมปจฺจเวกฺขณ� ช่ือว่ากมฺมปจฺจเวกฺขณ.  
(การพิจารณาว่าเป็นกรรม)
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 ๒. กมฺมปจฺจเวกฺขณสฺส  วโส  กมฺมปจฺจเวกฺขณวโส. (กมฺมปจฺจเวกฺขณ + วส) ฉัฏฐีตัปปุริส-
สม�ส
  วโส อ.สามารถ  กมฺมปจฺจเวกฺขณสฺส แห่งการพิจารณาว่าเป็นกรรม  กมฺมปจฺจเวกฺขณวโส 
ช่ือว่ากมฺมปจฺจเวกฺขณวส. (สามารถแห่งการพิจารณาว่าเป็นกรรม)

อกฺโกสาทิวตฺถุโก

 ติปทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อกฺโกโส  อาทิ  วตฺถุ  ยสฺส  โส  อกฺโกสาทิวตฺถุโก,  โกโธ. (อกฺโกส + อาทิ + วตฺถุ)
 อกฺโกโส อ.การด่า  อาทิ เป็นต้น  วตฺถุ เป็นที่ตั้ง  ยสฺส  (โกธสฺส) แห่งความโกรธใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่,  โส  (โกโธ) อ.ความโกรธน้ัน  อกฺโกสาทิวตฺถุโก ช่ือว่าอกฺโกสาทิวตฺถุก, ได้แก่ความโกรธ. (มีการ
ด่าเป็นต้นเป็นที่ตั้ง)

นิทฺโทโส

 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิคโต  โทโส  อสฺมาติ  นิทฺโทโส,  ปุคฺคโล. (นิ + โทส) 
 โทโส อ.โทษ  นิคโต ไปปราศแล้ว  อสฺมา  (ปุคฺคลา) จากบุคคลน้ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  นิทฺโทโส ช่ือว่านิทฺโทส, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีความผิดออกแล้ว)

ปุริมภโว

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปุริโม  จ  โส  ภโว  จ�ติ  ปุริมภโว. (ปุริม + ภว)
 ปุริโม  จ อ.อันมีในก่อนด้วย  โส อ.อันมีในก่อนน้ัน  ภโว  จ เป็นภพด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
ปุริมภโว ช่ือว่าปุริมภว. (ภพอันมีในก่อน)

อนุปนยฺหนำ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  อุปนยฺหน�  อนุปนยฺหน�. (น + อุปนยฺหน)
 อุปนยฺหน� อ.การเข้าไปผูกไว้  น หามิได้  อนุปนยฺหน� ช่ือว่าอนุปนยฺหน. (การไม่เข้าไปผูกไว้)
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นิรินฺธโน

 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิคโต  อินฺธโน  อสฺมาติ  นิรินฺธโน,  ชาตเวโท. (นิ + อินฺธน)
 อินฺธโน อ.เช้ือ  นิคโต ไปปราศแล้ว  อสฺมา  (ชาตเวทา) จากไฟน้ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  
ชาตเวโท) อ.ไฟน้ัน  นิรินฺธโน ช่ือว่านิรินฺธน, ได้แก่ไฟ. (มีเช้ือไปปราศแล้ว, ปราศจากเช้ือ)

เทสนาปริโยสานำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เทสนาย  ปริโยสาน�  เทสนาปริโยสาน�. (เทสนา + ปริโยสาน)
 ปริโยสาน� อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  เทสนาย แห่งพระเทศนา  เทสนาปริโยสาน� ช่ือว่าเทสนา- 
ปริโยสาน. (เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา)

สตสหสฺสภิกฺขู

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สตสหสฺส�  ปมาณ�  เยส�  เต  สตสหสฺสา. (สตสหสฺส + ปมาณ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ
พหุพพีหิสมาส, ลบ ปมาณศัพท์, เป็นอันตโลปสมาส
  สตสหสฺส� อ.แสน  ปมาณ� เป็นประมาณ  เยส�  (ภิกฺขูน�) แห่งภิกษุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) 
มีอยู่,  เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่าน้ัน  สตสหสฺสา ช่ือว่าสตสหสฺส, ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย. (มีแสนเป็น
ประมาณ)

 ๒. สตสหสฺสา  จ  เต  ภิกฺขู  จาติ  สตสหสฺสภิกฺขู. (สตสหสฺส + ภิกฺขุ) วิเสสนบุพพบทกัมม- 
ธ�รยสม�ส
  สตสหสฺสา  จ อ.มีแสนเป็นประมาณด้วย  เต อ.มีแสนเป็นประมาณ ท. เหล่าน้ัน  ภิกฺขู  จ 
เป็นภิกษุด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สตสหสฺสภิกฺขู ช่ือว่าสตสหสฺสภิกฺขุ. (ภิกษุมีแสนรูปเป็นประมาณ)



๓. เรื่องพระติสสเถระ 491วรรค]

โสตาปตฺติผลาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส 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, 
ได้แก่อริยผลทั้งหลาย. (มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

สาตฺถิกา

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อตฺโถ  อสฺสา  อตฺถีติ  อตฺถิกา,  วาจา. (อตฺถ + อิก) 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  
อันมีประโยชน์  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  เทสนา) อ.เทศนาน้ัน  สาตฺถิกา ช่ือว่าสาตฺถิกา, ได้แก่เทศนา. 
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)

สุวโจ

 เป็นกัมมรูป, กัมมสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 สุเขน  วตฺตพฺโพติ  สุวโจ. (สุปุพฺพ + วจ  วิยตฺติย�  วาจาย� ในการพูดชัด + ขปัจจัย)
 (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  วตฺตพฺโพ พึงว่ากล่าวได้  สุเขน โดยง่าย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  สุวโจ ช่ือว่าสุวจ. (อันบุคคลพึงว่ากล่าวได้โดยง่าย, ผู้ว่าง่าย)

-





๔. กำลยีกฺขนิยิำ  อุปฺปตฺตวิตฺถุ [๔]
กาลยีกฺขนิิยา  อุปปฺตฺตวิตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

อปุปฺตติฺวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่การเกดิขึน้  กาลียกฺขินิยา แหง่นางยกัษณิชีือ่วา่กาล ี 
(มยา) อนัขา้พเจา้  (พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

อุปปฺตฺตวิตฺถุ วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  กาลยีกฺขนิิยา สามสีมัพนัธะ
ใน อุปปฺตฺตวิตฺถุ  มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๔. เรือ่งกำรอุบัตขิึ้นของนำงกำลยีักษณิี

๑. “น  หิ  เวเรน  เวรานี”ต ิ  อมิำ  ธมฺมเทสนำ  สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  อ�ฺ�ตรำ  
ว�ฺฌตฺิถ ึ อารพฺภ  กเถส ิฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วหิรนฺโต  อ�ฺ�ตรำ  ว�ฺฌตฺิถ ึ อารพฺภ  “น  หิ  เวเรน  เวรานี”ต ิ อมิำ  ธมฺมเทสนำ  
กเถส ิฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมือ่ประทบั  เชตวเน ในพระวหิารชือ่วา่เชตวนั   
อารพภฺ ทรงปรารภ  ว�ฺฌิตถึฺ ซึง่หญงิหมนั  อ�ฺ�ตร ํคนใดคนหน่ึง  กเถสิ ตรสัแลว้  
อิม ํ ธมมฺเทสนํ ซึง่พระธรรมเทศนาน้ี  “น  หิ  เวเรน  เวรานี”ติ  วา่  “น  ห ิ เวเรน   
เวรานิ” ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ

 พระศาสดาเมือ่ประทบัในพระวหิารชือ่วา่เชตวนั ทรงปรารภหญงิหมนัคนใดคนหน่ึง 
ตรสัพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “น  หิ  เวเรน  เวรานิ” ดงัน้ีเป็นตน้

 สตฺถา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “น  ห ิ เวเรน  เวรานิ” สรปูะใน  
อติิๆ  ศพัท ์อาทยตัถะใน อมิำ  ธมฺมเทสนำ  อมิำ วเิสสนะของ ธมฺมเทสนำๆ อวตุตกมัมะใน 
กเถส ิ เชตวเน วสิยาธาระใน วหิรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ สตฺถา  อ�ฺญตรำ วเิสสนะ
ของ ว�ฺฌตฺิถึๆ  อวตุตกมัมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกริยิาใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒. เอโก  กริ  กุฏุมฺพกิปตฺุโต,  ปิตร ิ  กาลกเต,  เขตฺเต  จ  ฆเร  จ  สพฺพกมฺมานิ   
อตฺตนา ว  กโรนฺโต  มาตรำ  ปฏชิคฺค ิฯ

 เอโก  กริ  กุฏุมฺพกิปตฺุโต,  ปิตร ิ  กาลกเต  (สนฺเต),  เขตฺเต  จ  ฆเร  จ  สพฺพกมฺมานิ   
อตฺตนา ว  กโรนฺโต  มาตรำ  ปฏชิคฺค ิฯ 

 กิร  ไดย้นิวา่  กฏุุมพิฺกปตุโฺต อ.บุตรแหง่กุฎุมพ ี เอโก คนหน่ึง,  ปิตริ  ครัน้เมือ่บดิา  
กาลกเต เป็นผูม้กีาละอนักระทำาแลว้ (สนฺเต) มอียู,่ กโรนฺโต กระทำาอยู ่ สพพฺกมมฺานิ  
ซึง่การงานทัง้ปวง ท.  เขตเฺต  จ ในนาดว้ย  ฆเร  จ ในเรอืนดว้ย   อตตฺนาว ดว้ยตน
เทยีว  ปฏิชคคิฺ ปฏบิตัแิลว้  มาตร ํซึง่มารดา ฯ

 เลา่กนัมาวา่ บุตรของกุฎุมพคีนหน่ึง, เมือ่บดิาเสยีชวีติแลว้, ทำาการงานทกุอยา่งทัง้ที่
นาและทีบ่า้นดว้ยตวัเองทัง้นัน้ปรนนิบตัเิลีย้งดมูารดา

 กริ อนุสสวนตัถะ  เอโก วเิสสนะของ กุฏุมฺพกิปตฺุโตๆ สทุธกตัตาใน ปฏชิคฺคิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก,  ปิตร ิลกัขณะใน สนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา  กาลกเต วกิตกิตัตาใน สนฺเต,   
เขตฺเต กด็ ี  ฆเร กด็ ี วสิยาธาระใน กโรนฺโต  จ สองศพัท ์ ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั  
เขตฺเต และ ฆเร  สพฺพกมฺมานิ อวตุตกมัมะใน กโรนฺโต  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั 
อตฺตนาๆ กรณะใน กโรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ กุฏุมฺพกิปตฺุโต  มาตรำ อวตุตกมัมะ
ใน ปฏชิคฺค ิฯ

 ............................................................................................................................... 
๓. อถสฺส  มาตา  “กุมารกิำ  เต  ตาต  อาเนสฺสามตี ิ อาห ฯ

 อถ  อสฺส  (กุฏุมฺพกิปตฺุตสฺส)  มาตา  “(อหำ)  กุมารกิำ  เต  ตาต  อาเนสฺสามตี ิ อาห ฯ  

 อถ ครัง้นัน้  มาตา อ.มารดา  อสสฺ  (กฏุุมพิฺกปตุตฺสสฺ) ของบุตรของกุฎุมพนีัน้  อาห 
กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต แน่ะลกู  (อห)ํ อ.เรา  อาเนสสฺามิ จกันำามา  กมุาริก ํ 
ซึง่นางกุมารกิา  เต แก่เจา้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ มารดาของเขาพดูวา่ “แน่ะลกู เราจะนำากุมารกิามาใหแ้ก่เจา้” 

 อถ กาลสตัตม ี  มาตา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อสฺส วเิสสนะ
ของ กุฏุมฺพกิปตฺุตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน มาตา  “ตาต อาลปนะ  อหำ สทุธกตัตาใน  



๔. เรื่องก�รอุบัติข้ึนของน�งก�ลียักษิณี 495วรรค]

อาเนสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุมารกิำ อวตุตกมัมะใน อาเนสฺสาม ิ เต สมัปทาน
ใน อาเนสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๔. “อมฺม  มา  เอวำ  วเทถ,  อหำ  ยาวชวีำ  ตุมฺเห  ปฏชิคฺคสฺิสามตี ิฯ

 (โส  ปตฺุโต)  “อมฺม  (ตุมฺเห)  มา  เอวำ  วเทถ,  อหำ  ยาวชวีำ  ตุมฺเห  ปฏชิคฺคสฺิสามตี ิ (อาห) ฯ  

 (โส  ปตุโฺต) อ.บุตรนัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อมมฺ ขา้แต่แม ่ (ตมุเฺห) อ.ทา่น 
มา  วเทถ ขอจงอยา่กลา่ว   เอว ํอยา่งน้ี,   อห ํอ.กระผม  ปฏิชคคิฺสสฺามิ จกัปฏบิตั ิ  
ตมุเฺห ซึง่ทา่น  ยาวชีว ํสิน้กาลกำาหนดเพยีงใดแหง่ชวีติ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ลกูชายนัน้กลา่ววา่ “แม ่ทา่นอยา่พดูอยา่งน้ีเลย, ผมจะเลีย้งดแูมจ่นตลอดชวีติ”

 โส วเิสสนะของ ปตฺุโตๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  
ตุมฺเห สทุธกตัตาใน วเทถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน วเทถ  เอวำ 
กริยิาวเิสสนะใน วเทถ,  อหำ สทุธกตัตาใน ปฏชิคฺคสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ยาวชวีำ อจัจนัตสงัโยคะใน ปฏชิคฺคสฺิสาม ิ  ตุมฺเห อวตุตกมัมะใน ปฏชิคฺคสฺิสาม”ิ  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕. “ตาต  เขตฺเต  จ  ฆเร  จ  กจฺิจำ  ตฺวเมว  กโรส,ิ  เตน  มยฺหำ  จตฺิตสขุำ  นาม  น  โหต,ิ  

อาเนสฺสาม ิ เตต ิฯ

 (มาตา)  “ตาต  เขตฺเต  จ  ฆเร  จ  กจฺิจำ  ตฺวำ  เอว  กโรส,ิ  เตน  มยฺหำ  จตฺิตสขุำ  นาม  น  โหต,ิ  
(อหำ)  อาเนสฺสาม ิ เตต ิ (อาห) ฯ  

 (มาตา) อ.มารดา  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ตาต แน่ะลกู  ตวฺ ํ เอว อ.เจา้นัน่เทยีว   
กโรสิ ยอ่มกระทำา  กิจจฺ ํซึง่กจิ  เขตเฺต  จ ในนาดว้ย  ฆเร  จ ในเรอืนดว้ย,  เตน 
เพราะเหตุนัน้  จิตตฺสขุ ํ นาม ชือ่ อ.ความสบายแหง่จติ  มยหฺ ํของเรา  น  โหติ ยอ่ม
ไมม่,ี  (อห)ํ อ.เรา  อาเนสสฺามิ จกันำามา  เต แก่เจา้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 แมพ่ดูวา่ “ลกู เธอเพยีงลำาพงัทำากจิทัง้ทีน่าและทีบ่า้น, เพราะฉะนัน้ เราจงึไมม่คีวาม
สบายใจเลย, เราจะนำา(สาว)มาใหเ้ธอ”
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 มาตา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั ตฺวำๆ  สทุธกตัตาใน กโรสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เขตฺเต กด็ ี ฆเร กด็ ีวสิยา-
ธาระใน กโรส ิ จ สองศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั เขตฺเต และ ฆเร  กจฺิจำ อวตุตกมัมะ
ใน กโรส,ิ  เตน เหตวตัถะ  นาม ครหตัถโชตกะเขา้กบั จตฺิตสขุำๆ  สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน จตฺิตสขุำ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน โหต,ิ  อหำ 
สทุธกตัตาใน อาเนสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต สมัปทานใน อาเนสฺสาม”ิ  อติิ
ศพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๖. โส  ปนุปปฺนุำ  ปฏกฺิขปิิตฺวาปิ  ตุณฺห ี อโหส ิฯ

 โส  (ปตฺุโต)  ปนุปปฺนุำ  ปฏกฺิขปิิตฺวาปิ  ตุณฺห ี อโหส ิฯ  

 โส  (ปตุโฺต) อ.บุตรนัน้  ปฏิกฺขิปิตวฺาปิ แมห้า้มแลว้  ปนุปปฺนํุ บอ่ยๆ  ตณฺุหี เป็นผูน่ิ้ง  
อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 ลกูชายนัน้แมห้า้มบอ่ยๆ เขา้ กไ็ดเ้ป็นผูน่ิ้งเสยี

 โส วเิสสนะของ ปตฺุโตๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปนุปปฺนุำ กริยิา-
วเิสสนะใน ปฏกฺิขปิิตฺวา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้ ปฏกฺิขปิิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
อโหส ิ ตุณฺห ีวกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗. สา  เอกำ  กุลำ  คนฺตุำ  เคหา  นิกฺขม ิฯ

 สา  (มาตา)  เอกำ  กุลำ  คนฺตุำ  เคหา  นิกฺขม ิฯ

 สา  (มาตา)  อ.มารดานัน้  นิกฺขมิ ออกไปแลว้  เคหา จากเรอืน  คนฺตุ ํเพือ่อนัไป  กลุ ํ
สูต่ระกลู  เอก ํตระกลูหน่ึง ฯ

 มารดานัน้ออกจากบา้นเพือ่จะไปสูต่ระกลูๆ หน่ึง

 สา วเิสสนะของ มาตาๆ สทุธกตัตาใน นิกฺขมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอกำ วเิสสนะ
ของ กุลำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน นิกฺขม ิ เคหา อปาทานใน 
นิกฺขม ิฯ

 ...............................................................................................................................
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๘. อถ  นำ  ปตฺุโต  “กตรกุลำ  คจฺฉถาต ิ ปจฺุฉตฺิวา,  “อสกุนฺนามาต ิ วตฺุเต,  ตตฺถ  คมนำ   
ปฏเิสเธตฺวา  อตฺตโน  อภริจุติำ  กุลำ  อาจกฺิข ิฯ  

 อถ  นำ  (มาตรำ)  ปตฺุโต  “(ตุมฺเห)  กตรกุลำ  คจฺฉถาต ิ ปจฺุฉตฺิวา,  “(อหำ)  อสกุำ  นาม  (กุลำ  คจฺฉาม)ิ  
อติ ิ (วจเน  มาตรา)  วตฺุเต,  ตตฺถ  (กุเล)  คมนำ  ปฏเิสเธตฺวา  อตฺตโน  อภริจุติำ  กุลำ  อาจกฺิข ิฯ

 อถ ครัง้นัน้  ปตุโฺต อ.บุตร  ปจุฉิฺตวฺา ถามแลว้  นํ  (มาตร)ํ ซึง่มารดานัน้  อิติ วา่  
“(ตมุเฺห) อ.ทา่น  คจฉฺถ จะไป  กตรกลุ ํสูต่ระกลูไหน”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่
คำา  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.เรา  (คจฉฺามิ) จะไป  (กลุ)ํ สูต่ระกลู  อสกุ ํ  นาม ชือ่โน้น”   
อิติ ดงัน้ี  (มาตรา) อนัมารดา  วตุเฺต กลา่วแลว้,  ปฏิเสเธตวฺา หา้มแลว้  คมนํ 
ซึง่การไป  ตตถฺ  (กเุล) ในตระกลูนัน้  อาจิกฺขิ บอกแลว้  กลุ ํซึง่ตระกลู  อตตฺโน   
อภิรจิุต ํอนั- อนัตน -ชอบใจยิง่แลว้ ฯ

 ทนีัน้ ลกูชายถามมารดาวา่ “ทา่นจะไปตระกลูไหน” เมือ่มารดาตอบวา่ “จะไปตระกลู
ชือ่โน้น” จงึหา้มการไปในตระกลูนัน้ แลว้บอกตระกลูทีต่วัเองแอบชอบ

 อถ กาลสตัตม ี ปตฺุโต สทุธกตัตาใน อาจกฺิขิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
มาตรำๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉตฺิวา  “ตุมฺเห สทุธกตัตาใน คจฺฉถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
กตรกุลำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉถ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ปฏเิสเธตฺวา,  “อหำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามศพัท ์สญัญา-
โชตกะเขา้กบั อสกุำๆ  วเิสสนะของ กุลำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉาม”ิ  อติศิพัท ์สรปูะ
ใน วจเนๆ ลกัขณะใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  มาตรา อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  ตตฺถ  
วเิสสนะของ กุเลๆ วสิยาธาระใน คมนำๆ อวตุตกมัมะใน ปฏเิสเธตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน อาจกฺิข ิ อตฺตโน ฉฏัฐอีนภหิติกตัตาใน อภริจุติำๆ  วเิสสนะของ กุลำๆ  อวตุตกมัมะใน 
อาจกฺิข ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๙. สา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กุมารกิำ  วาเรตฺวา  ทวิสำ  ววฏฺ�เปตฺวา  ตำ  อาเนตฺวา  ตสฺส  ฆเร  

อกาส ิฯ

 สา  (มาตา)  ตตฺถ  (กุเล)  คนฺตฺวา  กุมารกิำ  วาเรตฺวา  ทวิสำ  ววฏฺ�เปตฺวา  ตำ  (กุมารกิำ)   
อาเนตฺวา  ตสฺส  (ปตฺุตสฺส)  ฆเร  อกาส ิฯ  
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 สา  (มาตา)  อ.มารดานัน้  คนฺตวฺา ไปแลว้  ตตถฺ  (กเุล) ในตระกลูนัน้  วาเรตวฺา  
ทาบทามแลว้  กมุาริก ํ ซึง่นางกุมารกิา  ววฏฺฐเปตวฺา กำาหนดแลว้  ทิวส ํ ซึง่วนั   
อาเนตวฺา นำามาแลว้  ต ํ (กมุาริก)ํ ซึง่นางกุมารกิานัน้  อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  ฆเร ใน
เรอืน  ตสสฺ (ปตุตฺสสฺ) ของบุตรนัน้ ฯ

 มารดาจงึไปทีต่ระกลูนัน้ ทาบทามกุมารกิา กำาหนดวนั แลว้นำากุมารกิานัน้มาใหอ้ยูใ่น
เรอืนของลกูชาย

 สา วเิสสนะของ มาตาๆ สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตตฺถ วเิสสนะ
ของ กุเลๆ วสิยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วาเรตฺวา  กุมารกิำ อวตุตกมัมะ
ใน วาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ววฏฺฐเปตฺวา  ทวิสำ อวตุตกมัมะใน ววฏฺฐเปตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อาเนตฺวา  ตำ วเิสสนะของ กุมารกิำๆ  อวตุตกมัมะใน อาเนตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อกาส ิ  ตสฺส วเิสสนะของ ปตฺุตสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน ฆเรๆ  
วสิยาธาระใน อกาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๐. สา  ว�ฺฌา  อโหส ิฯ

 สา  (กุมารกิา)  ว�ฺฌา  อโหส ิฯ  

 สา  (กมุาริกา) อ.นางกุมารกิานัน้  ว�ฌฺา เป็นหญงิหมนั  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 นางกุมารกิานัน้ไดเ้ป็นหญงิหมนั

 สา วเิสสนะของ กุมารกิาๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ว�ฺฌา วกิต-ิ 
กตัตาใน อโหส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๑๑. อถ  นำ  มาตา  “ปตฺุต  ตฺวำ  อตฺตโน  รจุยิา  กุมารกิำ  อานาเปส,ิ  สา  อทิานิ  ว�ฺฌา  

ชาตา;  อปตฺุตก�ฺจ  นาม  กุลำ  วนิสฺสต,ิ  ปเวณ ิ น  ฆฏยิต;ิ  เตน  อ�ฺ�ำ  เต  กุมารกิำ  
อาเนสฺสามตี ิ เตน  “อลำ  อมฺมาต ิ วจฺุจมานาปิ  ปนุปปฺนุำ  กเถส ิฯ 

 อถ  นำ  (ปตฺุตำ)  มาตา  “ปตฺุต  ตฺวำ  (มำ)  อตฺตโน  รจุยิา  กุมารกิำ  อานาเปส,ิ  สา  (กุมารกิา)  อทิานิ  ว�ฺฌา  
ชาตา;  อปตฺุตก�ฺจ  นาม  กุลำ  วนิสฺสต,ิ  ปเวณ ิ (ปตฺุเตน)  น  ฆฏยิต;ิ  เตน  (อหำ)  อ�ฺ�ำ  เต  กุมารกิำ   
อาเนสฺสามตี ิ (วตฺวา)  เตน  (ปตฺุเตน)  “อลำ  อมฺมาต ิ วจฺุจมานาปิ  ปนุปปฺนุำ  กเถส ิฯ 
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 อถ ครัง้นัน้  มาตา อ.มารดา  (วตวฺา) กลา่วแลว้  นํ  (ปตุตฺ)ํ กะบุตรนัน้  อิติ วา่  “ปตุตฺ 
แน่ะลกู  ตวฺ ํ อ.เจา้  (ม)ํ ยงัเรา  อานาเปสิ ใหน้ำามาแลว้  กมุาริก ํซึง่นางกุมารกิา   
รจิุยา ตามความชอบใจ  อตตฺโน ของตน,  อิทานิ ในกาลน้ี  สา  (กมุาริกา) อ.นางกุมารกิา 
นัน้  ว�ฌฺา เป็นหญงิหมนั  ชาตา เกดิแลว้,  จ ก ็ กลุ ํอ.ตระกลู  อปตุตฺก ํ นาม ชือ่วา่ไมม่ี
บุตร  วินสสฺติ ยอ่มฉบิหาย,  ปเวณิ อ.เชือ้สาย  (ปตุเฺตน) อนับุตร  น  ฆฏิยติ ยอ่มไม่
สบืต่อ,  เตน เพราะเหตุนัน้  (อห)ํ อ.เรา  อาเนสสฺามิ จกันำามา  กมุาริก ํซึง่นางกุมารกิา   
อญฺญํ คนอืน่  เต แก่เจา้”  อิติ ดงัน้ี  เตน  (ปตุเฺตน)  วจุจฺมานาปิ แมผู้อ้นับุตร
นัน้กลา่วอยู ่ อิติ วา่  “อมมฺ ขา้แต่แม ่ อล ํอ.อยา่เลย”  อิติ ดงัน้ี  กเถสิ กลา่วแลว้   
ปนุปปฺนํุ บอ่ยๆ ฯ

 ทนีัน้ มารดาจงึกลา่วกบัเขาวา่ “ลกู เธอใหน้ำานางกุมารกิามาตามความชอบของตวัเอง, 
บดัน้ี นางกุมารกิานัน้กลบัเป็นหญงิหมนั, กต็ระกลูทีไ่มม่ลีกูยอ่มฉบิหาย, ประเพณไีม่
สบืต่อ, ฉะนัน้ เราจะนำากุมารกิาคนอืน่มาใหเ้ธอ” แมถ้กูลกูชายกลา่ววา่ “อยา่เลยแม”่ 
กพ็ดูซำ้าแลว้ซำ้าเลา่ ฯ

 อถ กาลสตัตม ี  มาตา สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
ปตฺุตำๆ  อกถติกมัมะใน วตฺวา  “ปตฺุต อาลปนะ  ตฺวำ เหตุกตัตาใน อานาเปสิๆ  อาขยาต
บทเหตุกตัตุวาจก  มำ การติกมัมะใน อานาเปส ิ อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน รจุยิาๆ ตตยิา 
วเิสสนะใน อานาเปส ิ กุมารกิำ อวตุตกมัมะใน อานาเปส,ิ  อทิานิ กาลสตัตมใีน ชาตา 
สา วเิสสนะของ กุมารกิาๆ สทุธกตัตาใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  ว�ฺฌา วกิตกิตัตา 
ใน ชาตา,  จศพัท ์ วากยารมัภโชตกะ  นามศพัท ์ ครหตัถโชตกะเขา้กบั อปตฺุตกำๆ   
วเิสสนะของ กุลำๆ  สทุธกตัตาใน วนิสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ปเวณ ิวตุตกมัมะ
ใน ฆฏยิติๆ  อาขยาตบทกมัมวาจก  ปตฺุเตน อนภหิติกตัตาใน ฆฏยิต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะ
ใน ฆฏยิต,ิ  เตน เหตวตัถะ  อหำ สทุธกตัตาใน อาเนสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อ�ฺ�ำ วเิสสนะของ กุมารกิำ  เต สมัปทานใน อาเนสฺสาม ิ  กุมารกิำ อวุตตกมัมะใน  
อาเนสฺสาม”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วจฺุจมานา  เตน วเิสสนะ
ของ ปตฺุเตนๆ อนภหิติกตัตาใน วจฺุจมานา  “อมฺม อาลปนะ  อลำ ปฏเิสธะลงิคตัถะ”   
อติศิพัท ์ อาการะใน วจฺุจมานา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั วจฺุจมานาๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ มาตา  ปนุปปฺนุำ กริยิาวเิสสนะใน กเถส ิฯ
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๑๒. ว�ฺฌตฺิถ ี ตำ  กถำ  สตฺุวา  “ปตฺุตา  นาม  มาตาปิตนูำ  วจนำ  อตกฺิกมตุิำ  น  สกฺโกนฺต,ิ   
อทิานิ  อ�ฺ�ำ  วชิายนึิ  อตฺิถ ึ  อาเนตฺวา  มำ  ทาสโีภเคน  ภุ�ฺชสฺิสต,ิ  ยนฺนูนาหำ   
สยเมเวกำ  กุมารกิำ  อาเนยฺยนฺต ิ จนฺิเตตฺวา  เอกำ  กุลำ  คนฺตฺวา  ตสฺสตฺถาย  กุมารกิำ  
วาเรตฺวา  “กนฺินาเมตำ  อมฺม  วเทสตี ิ เตห ิ ปฏกฺิขตฺิตา  “อหำ  ว�ฺฌา,  อปตฺุตกำ  กุลำ   
วนิสฺสต,ิ  ตุมฺหากำ  ธตีา  ปตฺุตำ  ปฏลิภตฺิวา  กุฏุมฺพสฺส  สามนีิ  ภวสฺิสต,ิ  เทถ  ตำ  มยฺหำ  
สามกิสฺสาต ิ ยาจตฺิวา  สมฺปฏจฺิฉาเปตฺวา  อาเนตฺวา  สามกิสฺส  ฆเร  อกาส ิฯ

 ว�ฺฌตฺิถ ี  ตำ  กถำ  สตฺุวา  “ปตฺุตา  นาม  มาตาปิตนูำ  วจนำ  อตกฺิกมตุิำ  น  สกฺโกนฺต,ิ  อทิานิ  
(มาตา)  อ�ฺ�ำ  วชิายนึิ  อตฺิถ ึ อาเนตฺวา  มำ  ทาสโีภเคน  ภุ�ฺชสฺิสต,ิ  ยนฺนูน  อหำ  สยำ  เอว  เอกำ   
กุมารกิำ  อาเนยฺยนฺต ิ จนฺิเตตฺวา  เอกำ  กุลำ  คนฺตฺวา  ตสฺส  (สามกิสฺส)  อตฺถาย  กุมารกิำ  วาเรตฺวา  
“ก ึ นาม  เอตำ  (วจนำ)  อมฺม  วเทสตี ิ เตห ิ (ชเนห)ิ  ปฏกฺิขตฺิตา  “อหำ  ว�ฺฌา  (อมฺห)ิ,  อปตฺุตกำ  กุลำ   
วนิสฺสต,ิ  ตุมฺหากำ  ธตีา  ปตฺุตำ  ปฏลิภตฺิวา  กุฏุมฺพสฺส  สามนีิ  ภวสฺิสต,ิ  (ตุมฺเห)  เทถ  ตำ  (กุมารกิำ)  
มยฺหำ  สามกิสฺสาต ิ ยาจตฺิวา  (เต  ชเน)  สมฺปฏจฺิฉาเปตฺวา  อาเนตฺวา  สามกิสฺส  ฆเร  อกาส ิฯ  

 ว�ฌิฺตถีฺ อ.หญงิหมนั  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ กถ ํซึง่วาจาเป็นเครือ่งกลา่วนัน้  จินฺเตตวฺา  
คดิแลว้  อิติ วา่  “ปตุตฺา  นาม ชือ่ อ.บุตร ท.  น  สกฺโกนฺติ ยอ่มไมอ่าจ  อติกฺกมิตุ ํ 
เพือ่อนักา้วลว่ง  วจนํ ซึง่คำา  มาตาปิตนํู ของมารดาและบดิา ท.,  อิทานิ ในกาล
น้ี  (มาตา) อ.มารดา  อาเนตวฺา นำามาแลว้  อิตถึฺ ซึง่หญงิ  วิชายินึ ผูค้ลอดโดย
ปกต ิ อญฺญํ คนอืน่  ภ�ุชิฺสสฺติ จกัใชส้อย  ม ํซึง่เรา  ทาสีโภเคน โดยการใชส้อย 
ซึง่ทาส,ี  ยนฺนูน กระไรหนอ  อห ํอ.เรา  อาเนยยฺ ํพงึนำามา  กมุาริก ํซึง่นางกุมารกิา   
เอก ํ คนหน่ึง  สย ํ  เอว เองนัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  กลุ ํ สูต่ระกลู  
เอก ํตระกลูหน่ึง  วาเรตวฺา ทาบทามแลว้  กมุาริก ํซึง่นางกุมารกิา  อตถฺาย เพือ่
ประโยชน์  ตสสฺ  (สามิกสสฺ) แก่สามนีัน้  เตหิ  (ชเนหิ)  ปฏิกฺขิตตฺา ผูอ้นัชน ท. เหลา่
นัน้ คดัคา้นแลว้  อิติ วา่  “อมมฺ แน่ะแม ่ ตวฺ ํอ.เธอ  วเทสิ ยอ่มกลา่ว  เอต ํ (วจนํ) 
ซึง่คำานัน่  กึ  นาม ชือ่อะไร”  อิติ  ดงัน้ี  ยาจิตวฺา วงิวอนแลว้  อิติ วา่  “อห ํอ.ดฉินั  
ว�ฌฺา เป็นหญงิหมนั  (อมหิฺ) ยอ่มเป็น,  กลุ ํอ.ตระกลู  อปตุตฺก ํทีไ่มม่บุีตร  วินสสฺติ  
ยอ่มฉบิหาย,  ธีตา อ.ธดิา  ตมุหฺาก ํของทา่น ท.  ปฏิลภิตวฺา ไดเ้ฉพาะแลว้  ปตุตฺ ํซึง่
บุตร  สามินี เป็นเจา้ของ  กฏุุมพฺสสฺ แหง่ขมุทรพัย ์ ภวิสสฺติ จกัเป็น,  ตมุเฺห อ.ทา่น 
ท.  เทถ ขอจงให ้ ต ํ (กมุาริก)ํ ซึง่กุมารกิานัน้  สามิกสสฺ แก่สาม ี มยหฺ ํของดฉินั”   



๔. เรื่องก�รอุบัติข้ึนของน�งก�ลียักษิณี 501วรรค]

อิติ ดงัน้ี  (เต  ชเน) ยงัชน ท. เหลา่นัน้  สมปฺฏิจฉฺาเปตวฺา ใหร้บัเฉพาะแลว้  อาเนตวฺา  
นำามาแลว้  อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  ฆเร ในเรอืน  สามิกสสฺ ของสาม ีฯ

 หญงิหมนัฟังคำาพดูนัน้แลว้กค็ดิวา่ “ธรรมดาวา่ลกูๆ จะไมอ่าจขดัคำาของพอ่แมไ่ด,้ 
บดัน้ี มารดานำาหญงิอื่นทีส่ามารถคลอดบุตรได ้ กจ็ะใชเ้ราเหมอืนหญงิรบัใช,้ อยา่
กระนัน้เลย เราควรนำากุมารกิาสกัคนมาดว้ยตนเอง” จงึไปยงัตระกลูหน่ึง แลว้ทาบทาม
กุมารกิาเพือ่ประโยชน์แก่สาม ี ถกูชนเหลา่นัน้ปฏเิสธวา่ “แมค่ณุ เธอพดูอะไร” จงึ
วงิวอนวา่ “ดฉินัเป็นหญงิหมนั, ตระกลูทีไ่มม่ลีกูยอ่มจะฉบิหาย, ลกูสาวของพวกทา่น
ไดบุ้ตร กจ็ะเป็นเจา้ของมรดก, ขอพวกทา่นจงใหล้กูสาวแก่สามขีองดฉินัดว้ยเถดิ” 
ทำาใหช้นเหลา่นัน้เกดิความยนิยอม จนสามารถนำามาทำาไวใ้นเรอืนของสาม ีฯ

 ว�ฺฌตฺิถ ีสทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ กถำๆ  อวตุตกมัมะ 
ใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จนฺิเตตฺวา  “นามศพัท ์ปสงัสตัถโชตกะเขา้กบั ปตฺุตาๆ 
สทุธกตัตาใน สกฺโกนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาตาปิตนูำ สามสีมัพนัธะใน วจนำๆ 
อวตุตกมัมะใน อตกฺิกมตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺโกนฺต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺโกนฺต,ิ   
อทิานิ กาลสตัตมใีน ภุ�ฺชสฺิสต ิ  มาตา สทุธกตัตาใน ภุ�ฺชสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุ-
วาจก  อ�ฺ�ำ กด็ ี วชิายนึิ กด็ ีวเิสสนะของ อตฺิถึๆ  อวตุตกมัมะใน อาเนตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน ภุ�ฺชสฺิสต ิ  มำ อวตุตกมัมะใน ภุ�ฺชสฺิสต ิ  ทาสโีภเคน ตตยิาวเิสสนะใน 
ภุ�ฺชสฺิสต,ิ  ยนฺนูน สงักปัปัตถะ  อหำ สทุธกตัตาใน อาเนยฺยำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั สยำๆ  กรณะใน อาเนยฺยำ  เอกำ วเิสสนะของ กุมารกิำๆ   
อวตุตกมัมะใน อาเนยฺยำ”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา   
เอกำ วเิสสนะของ กุลำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วาเรตฺวา   
ตสฺส วเิสสนะของ สามกิสฺสๆ สมัปทานใน อตฺถายๆ สมัปทานใน วาเรตฺวา   
กุมารกิำ อวตุตกมัมะใน วาเรตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปฏกฺิขตฺิตา  “อมฺม อาลปนะ   
นามศพัท ์ สญัญาโชตกะเขา้กบั กึๆ  ศพัท ์ ปจุฉนตัถะ  เอตำ วเิสสนะของ วจนำๆ  
อวตุตกมัมะใน วเทส”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน ปฏกฺิขตฺิตา  เตห ิ วเิสสนะของ ชเนหิๆ  
อนภหิติกตัตาใน ปฏกฺิขตฺิตาๆ วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถ ี  “อหำ สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ว�ฺฌา วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  อปตฺุตกำ วเิสสนะของ กุลำๆ  สทุธ-
กตัตาใน วนิสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ธตีา สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบท
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กตัตุวาจก  ตุมฺหากำ สามสีมัพนัธะใน ธตีา  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน ปฏลิภตฺิวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน ภวสฺิสต ิ  กุฏุมฺพสฺส สามสีมัพนัธะใน สามนีิๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ   
ตุมฺเห สทุธกตัตาใน เทถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ กุมารกิำๆ  อวตุต- 
กมัมะใน เทถ  มยฺหำ สามสีมัพนัธะใน สามกิสฺสๆ สมัปทานใน เทถ”  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน ยาจตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน สมฺปฏจฺิฉาเปตฺวา  เต วเิสสนะของ ชเนๆ การติ- 
กมัมะใน สมฺปฏจฺิฉาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาเนตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อกาส ิ 
สามกิสฺส สามสีมัพนัธะใน ฆเรๆ วสิยาธาระใน อกาส ิฯ  

 ...............................................................................................................................
๑๓. อถสฺสา  เอตทโหส ิ “สจายำ  ปตฺุตำ  วา  ธตีรำ  วา  ลภสฺิสต,ิ  อยเมว  กุฏุมฺพสฺส  สามนีิ  

ภวสฺิสต,ิ  ยถา  ทารกำ  น  ลภต;ิ  ตเถว  นำ  กาตุำ  วฏฺฏตตี ิฯ 

 อถ  อสฺสา  (ว�ฺฌตฺิถยิา)  เอตำ  (จนฺิตนำ)  อโหส ิ “สเจ  อยำ  (อตฺิถ)ี  ปตฺุตำ  วา  ธตีรำ  วา  ลภสฺิสต,ิ  
อยำ  เอว  (อตฺิถ)ี  กุฏุมฺพสฺส  สามนีิ  ภวสฺิสต,ิ  ยถา  (อยำ  อตฺิถ)ี  ทารกำ  น  ลภต;ิ  (มยา)  ตถา  
เอว  นำ  (อตฺิถ)ึ  กาตุำ  วฏฺฏตตี ิฯ 

 อถ  ครัง้นัน้  เอต ํ (จินฺตนํ) อ.ความคดินัน่  อิติ วา่  “สเจ ถา้วา่  อย ํ (อิตถีฺ) อ.หญงิน้ี  
ลภิสสฺติ จกัได ้ ปตุตฺ ํ วา ซึง่บุตร หรอื  ธีตร ํ วา หรอืวา่ ซึง่ธดิาไซร,้ อย ํ เอว  (อิตถีฺ) 
อ.หญงิน้ีนัน่เทยีว  สามินี เป็นเจา้ของ  กฏุุมพฺสสฺ แหง่ขมุทรพัย ์ ภวิสสฺติ จกัเป็น,  
(อย ํ อิตถีฺ) อ.หญงิน้ี  น  ลภติ  จะไมไ่ด ้ ทารก ํซึง่เดก็  ยถา โดยประการใด,  (มยา) 
ตถา  เอว  นํ  (อิตถึฺ)  กาตุ ํ อ.อนั- อนัเรา -กระทำา  ซึง่หญงินัน้  โดยประการนัน้นัน่เทยีว
วฏฺฏติ ยอ่มควร”  อิติ ดงัน้ี  อโหสิ ไดม้แีลว้  อสสฺา  (ว�ฌิฺตถิฺยา) แก่หญงิหมนันัน้ ฯ 

ทนีัน้ หญงิหมนันัน้ไดเ้กดิความคดิน้ีขึน้วา่ “ถา้หญงิน้ีไดล้กูชายหรอืลกูสาว, หญงิน้ีนัน่
แหละจะเป็นเจา้ของมรดก, เราจะทำาอยา่งทีน่างจะไมไ่ดเ้ดก็นัน่แหละ”

 อถ กาลสตัตม ี เอตำ วเิสสนะของ จนฺิตนำๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
อสฺสา วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถยิาๆ สมัปทานใน อโหส ิ “สเจ ปรกิปัปัตถะ  อยำ วเิสสนะ 
ของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน ลภสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺุตำ กด็ ี  ธตีรำ กด็ ี 
อวตุตกมัมะใน ลภสฺิสต ิ  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้ ปตฺุตำ และ ธตีรำ,  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั อยำๆ  วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  กุฏุมฺพสฺส สามสีมัพนัธะใน สามนีิๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  อยำ วเิสสนะ
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ของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน ลภติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา ปการตัถะ  ทารกำ  
อวตุตกมัมะใน ลภต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน ลภต,ิ  กาตุำ ตุมตัถกตัตาใน วฏฺฏติๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  มยา อนภหิติกตัตาใน กาตุำ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ  
ปการตัถะ  นำ วเิสสนะของ อตฺิถึๆ  อวตุตกมัมะใน กาตุำ”  อติศิพัท ์ สรปูะใน เอตำ   
จนฺิตนำ ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๔. อถ  นำ  อาห  “ยทา  เต  กุจฺฉยิำ  คพฺโภ  ปตฏฺิ�าต;ิ  ตทา  เม  อาโรเจยฺยาสตี ิฯ 

 อถ  นำ  (อตฺิถ ึ  ว�ฺฌตฺิถ)ี  อาห  “ยทา  เต  กุจฺฉยิำ  คพฺโภ  ปตฏฺิ�าต;ิ  (ตฺวำ)  ตทา  เม   
อาโรเจยฺยาสตี ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  (ว�ฌิฺตถีฺ) อ.หญงิหมนั  อาห กลา่วแลว้ นํ  (อิตถึฺ) กะหญงินัน้  อิติ วา่  
“คพโฺภ อ.สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์ปติฏฺฐาติ ยอ่มตัง้อยูเ่ฉพาะ  กุจฺฉิยํ ในทอ้ง  เต ของ
ทา่น  ยทา ในกาลใด,  ตทา ในกาลนัน้  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  อาโรเจยยฺาสิ พงึบอก  เม แก่
เรา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ หญงิหมนัจงึพดูกบัหญงินัน้วา่ “เธอตัง้ครรภเ์มือ่ไร, ชว่ยบอกใหเ้รารูด้ว้ยเมือ่
นัน้”

 อถ กาลสตัตม ี ว�ฺฌตฺิถ ีสทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ  
อตฺิถึๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “คพฺโภ สทุธกตัตาใน ปตฏฺิฐาติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ยทา กาลสตัตมใีน ปตฏฺิฐาต ิ เต สามสีนัพนัธะใน กุจฺฉยิำๆ  วสิยาธาระใน ปตฏฺิฐาต,ิ  ตฺวำ 
สทุธกตัตาใน อาโรเจยฺยาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตทา กาลสตัตมใีน อาโรเจยฺยาส ิ 
เม สมัปทานใน อาโรเจยฺยาส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๑๕. สา  “สาธตู ิ ปฏสิตฺุวา,  คพฺเภ  ปตฏฺิ�ิเต,  ตสฺสา  อาโรเจส ิฯ 

 สา  (อตฺิถ)ี  “สาธตู ิ ปฏสิตฺุวา,  คพฺเภ  ปตฏฺิ�ิเต,  ตสฺสา  (ว�ฺฌตฺิถยิา)  อาโรเจส ิฯ 

 สา  (อิตถีฺ)  อ.หญงินัน้  ปฏิสตุวฺา ฟังตอบแลว้  อิติ วา่  “สาธ ุอ.ดลีะ”  อิติ ดงัน้ี,  คพเฺภ 
ครัน้เมือ่สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์  ปติฏฺฐิเต ตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้,  อาโรเจสิ บอกแลว้   
ตสสฺา  (ว�ฌิฺตถิฺยา) แก่หญงิหมนันัน้ ฯ
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 หญงินัน้รบัคำาวา่ “ไดจ้า้” เมือ่นางตัง้ครรภ ์จงึไดบ้อกแก่หญงิหมนันัน้ 

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อาโรเจสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สาธ ุ 
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์ อาการะใน ปฏสิตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาโรเจส,ิ  คพฺเภ 
ลกัขณะใน ปตฏฺิฐเิตๆ ลกัขณะกริยิา,  ตสฺสา วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถยิาๆ สมัปทานใน  
อาโรเจส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๖. ตสฺสา  ปน  สาเยว  นิจฺจำ  ยาคภุตฺตำ  เทต ิฯ

 ตสฺสา  (อตฺิถยิา)  ปน  สา  เอว  (ว�ฺฌตฺิถ)ี  นิจฺจำ  ยาคภุตฺตำ  เทต ิฯ  

 ปน  ก ็ สา  เอว  (ว�ฌิฺตถีฺ) อ.หญงิหมนันัน้นัน่เทยีว  เทติ ยอ่มให ้ ยาคภุตตฺ ํซึง่
ขา้วตม้และขา้วสวย  ตสสฺา  (อิตถิฺยา) แก่หญงินัน้  นิจจฺ ํเนืองนิตย ์ฯ

 กห็ญงิหมนันัน้นัน่แหละเป็นผูใ้หข้า้วตม้และขา้วสวยเป็นประจำาแก่นางนัน้

 ปน วากยารมัภโชตกะ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั สาๆ วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถีๆ   
สทุธกตัตาใน เทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สมัปทานใน 
เทต ิ นิจฺจำ กริยิาวเิสสนะใน เทต ิ ยาคภุตฺตำ อวตุตกมัมะใน เทต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๗. อถสฺสา  อาหาเรเนว  สทฺธ ึ คพฺภปาตนเภสชฺชำ  อทาส ิฯ 

 อถ  อสฺสา  (อตฺิถยิา  สา  ว�ฺฌตฺิถ)ี  อาหาเรน  เอว  สทฺธ ึ คพฺภปาตนเภสชฺชำ  อทาส ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  (สา  ว�ฌิฺตถีฺ) อ.หญงิหมนันัน้  อทาสิ ไดใ้หแ้ลว้  คพภฺปาตนเภสชชฺ ํ
ซึง่ยาเป็นเครือ่งยงัสตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภใ์หต้กไป  สทธึฺ กบั  อาหาเรน  เอว ดว้ย
อาหารนัน่เทยีว  อสสฺา  (อิตถิฺยา) แก่หญงินัน้ ฯ

 ทนีัน้ หญงิหมนันัน้ กไ็ดใ้หย้าทำาแทง้ครรภพ์รอ้มกบัอาหารนัน่แหละแก่หญงินัน้

 อถ กาลสตัตม ี  สา วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อสฺสา วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สมัปทานใน อทาส ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะ
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เขา้กบั อาหาเรนๆ สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  ทพัพะสมวายะใน คพฺภปาตนเภสชฺชำๆ  
อวตุตกมัมะใน อทาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๑๘. คพฺโภ  ปต ิฯ 

 คพโฺภ อ.สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์ ปติ ตกไปแลว้ ฯ

 ครรภก์แ็ทง้

 คพฺโภ สทุธกตัตาใน ปติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก ฯ
 ...............................................................................................................................
๑๙. ทตุยิมฺปิ  คพฺเภ  ปตฏฺิ�ิเต,  ตสฺสา  อาโรเจส ิฯ

 ทตุยิมฺปิ  (วารำ)  คพฺเภ  ปตฏฺิ�ิเต,  (สา  อตฺิถ)ี  ตสฺสา  (ว�ฺฌตฺิถยิา)  อาโรเจส ิฯ  

 คพเฺภ ครัน้เมือ่สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์ ปติฏฺ�ิเต ตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  ทติุยมปิฺ  (วาร)ํ 
แมใ้นครัง้ทีส่อง,  (สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  อาโรเจสิ บอกแลว้  ตสสฺา  (ว�ฌิฺตถิฺยา) 
แก่หญงิหมนันัน้ ฯ

 เมือ่นางตัง้ครรภแ์มใ้นครัง้ที ่๒ กไ็ดบ้อกแก่หญงิหมนันัน้

 คพฺเภ ลกัขณะใน ปตฏฺิฐิเตๆ ลกัขณะกริยิา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ทตุยิำๆ   
วเิสสนะของ วารำๆ  ทตุยิากาลสตัตมใีน ปตฏฺิฐเิต,  สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตา
ใน อาโรเจสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถยิาๆ สมัปทานใน  
อาโรเจส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๐. อติราปิ  ทตุยิมฺปิ  ตเถว  ปาเตส ิฯ

 อติราปิ  (ว�ฺฌตฺิถ ี คพฺภำ)  ทตุยิมฺปิ  (วารำ)  ตถา  เอว  ปาเตส ิฯ  

 อิตราปิ  (ว�ฌิฺตถีฺ) อ.หญงิหมนัแมน้อกน้ี  (คพภฺ)ํ ยงัสตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์ ปาเตสิ 
ใหต้กไปแลว้  ตถา  เอว อยา่งนัน้นัน่เทยีว  ทติุยมปิฺ  (วาร)ํ แมใ้นครัง้ทีส่อง ฯ

 หญงิหมนัแมน้อกน้ี กท็ำาครรภใ์หแ้ทง้แมใ้นครัง้ที ่๒
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 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อติราๆ วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถีๆ  เหตุกตัตาใน ปาเตสิๆ  
อาขยาตบทเหตุกตัตวาจก  คพฺภำ การติกมัมะใน ปาเตส ิ อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั 
ทตุยิำๆ  วเิสสนะของ วารำๆ  ทตุยิากาลสตัตมใีน ปาเตส ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั  
ตถาๆ กริยิาวเิสสนะใน ปาเตส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๑. อถ  นำ  ปฏวิสฺิสกตฺิถโิย  ปจฺุฉสึ ุ “กจฺจ ิ เต  สปตฺต ี อนฺตรายำ  กโรตตี ิฯ

 อถ  นำ  (อตฺิถ)ึ  ปฏวิสฺิสกตฺิถโิย  ปจฺุฉสึ ุ “กจฺจ ิ เต  สปตฺต ี (อตฺิถ)ี  อนฺตรายำ  กโรตตี ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  ปฏิวิสสฺกิตถิฺโย อ.หญงิผูคุ้น้เคย ท.  ปจุฉึฺส ุถามแลว้  นํ  (อิตถึฺ) ซึง่หญงิ
นัน้  อิติ วา่  “สปตตีฺ  (อิตถีฺ) อ.หญงิผูส้ามเีดยีวกนั  กโรติ ยอ่มกระทำา  อนฺตราย ํ 
ซึง่อนัตราย  เต แก่เธอ  กจจิฺ แลหรอื”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ เพือ่นสนิทจงึถามหญงินัน้วา่ “หญงิผูร้ว่มสามทีำาอนัตรายอะไรแก่เธอหรอืเปลา่”

 อถ กาลสตัตม ี  ปฏวิสฺิสกตฺิถโิย สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ  
วเิสสนะของ อตฺิถึๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉสึ ุ “สปตฺต ีวเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน  
กโรติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กจฺจ ิ ปจุฉนตัถะ  เต สมัปทานใน กโรต ิ  อนฺตรายำ  
อวตุตกมัมะใน กโรต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
๒๒.  สา  ตมตฺถำ  อาโรเจตฺวา  “อนฺธพาเล  กสฺมา  เอวมกาส ิ?  อยำ  ตว  อสฺิสรยิภเยน  คพฺภ-

ปาตนเภสชฺชำ  โยเชตฺวา  เทต,ิ  เตน  เต  คพฺโภ  ปตต,ิ  มา  ปนุ  เอวมกาสตี ิ วตฺุตา 
ตตยิวาเร  น  กเถส ิฯ 

 สา  (อตฺิถ)ี  ตำ  อตฺถำ  อาโรเจตฺวา  (ปฏวิสฺิสกตฺิถหี)ิ  “อนฺธพาเล  (ตฺวำ)  กสฺมา  เอวำ  อกาส ิ?  อยำ  
(ว�ฺฌตฺิถ)ี  ตว  อสฺิสรยิภเยน  คพฺภปาตนเภสชฺชำ  โยเชตฺวา  เทต,ิ  เตน  เต  คพฺโภ  ปตต,ิ  (ตฺวำ)  
มา  ปนุ  เอวำ  อกาสตี ิ วตฺุตา  ตตยิวาเร  น  กเถส ิฯ 

 สา  (อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  อาโรเจตวฺา บอกแลว้  ต ํ อตถฺ ํซึง่เน้ือความนัน้,  (ปฏิวิสสฺกิตถีฺหิ ) 
วตุตฺา ผูอ้นัหญงิผูคุ้น้เคยกนั ท. เหลา่นัน้  กลา่วแลว้  อิติ วา่  “อนฺธพาเล แน่ะหญงิผู้
อนัธพาล  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  อกาสิ ไดก้ระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี  กสมฺา เพราะเหตุอะไร ?  อย ํ 
(ว�ฌิฺตถีฺ) อ.หญงิหมนัน้ี  โยเชตวฺา ประกอบแลว้ คพภฺปาตนเภสชชฺ ํซึง่ยาเป็นเครือ่ง
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ยงัสตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภใ์หต้กไป  เทติ ยอ่มให ้ ตว แก่เธอ  อิสสฺริยภเยน เพราะความ
กลวัแต่ความเป็นใหญ่,  เตน เพราะเหตุนัน้  คพโฺภ อ.สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์ เต ของ
เธอ  ปตติ ยอ่มตกไป,  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  มา  อกาสิ อยา่ไดก้ระทำาแลว้  เอว ํอยา่งน้ี  ปนุ อกี”   
อิติ ดงัน้ี  น กเถสิ ไมบ่อกแลว้  ตติยวาเร ในวาระทีส่าม ฯ

 นางจงึเลา่เรือ่งนัน้ใหเ้พือ่นฟัง พวกเพือ่นๆ จงึพากนัพดูวา่ “นางโงเ่อ๋ย เธอทำาอยา่ง
น้ี ทำาไม? หญงิรว่มสามขีองเธอน้ีปรงุยาแทง้ครรภใ์หแ้ก่เธอเพราะกลวัวา่เธอจะเป็น
ใหญ่, เพราะฉะนัน้ ครรภข์องเธอจงึตกไป, เธออยา่ไดท้ำาอยา่งน้ีอกีนะ” ในครัง้ที ่๓ จงึ
ไมบ่อกใหห้ญงิหมนัทราบ 

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะ
ของ อตฺถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาโรเจตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺุตา  ปฏวิสฺิสกตฺิถหี ิ 
อนภหิติกตัตาใน วตฺุตา  “อนฺธพาเล อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน อกาส ิ  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน อกาส,ิ  อยำ วเิสสนะของ 
ว�ฺฌตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน เทติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตว สมัปทานใน เทต ิ อสฺิสรยิ- 
ภเยน เหตุใน เทต ิ คพฺภปาตนเภสชฺชำ อวตุตกมัมะใน โยเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
เทต,ิ  เตน เหตวตัถะ  คพฺโภ สทุธกตัตาใน ปตติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เต  สาม-ี 
สมัพนัธะใน คพฺโภ,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน อกาส ิ ปนุศพัท ์กด็ ี เอวำ กด็ ีกริยิาวเิสสนะใน อกาส”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
วตฺุตาๆ วเิสสนะของ อตฺิถ ี ตตยิวาเร กาลสตัตมใีน กเถส ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน กเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๓. อถสฺสา  อติรา  อุทรำ  ทสฺิวา  “กสฺมา  มยฺหำ  คพฺภสฺส  ปตฏฺิ�ิตภาวำ  น  กเถสตี ิ  
วตฺวา,  “ตฺวำ  มำ  อาเนตฺวา  เทฺว  วาเร  คพฺภำ  ปาเตส,ิ  กมิตฺถำ  ตุยฺหำ  กเถมตี ิ วตฺุเต,   
“นฏฺ�าทานิมฺหตี ิ  จนฺิเตตฺวา  ตสฺสา  ปมาทำ  โอโลเกนฺต,ี  ปรณิเต  คพฺเภ,  โอกาสำ   
ลภตฺิวา  เภสชฺชำ  โยเชตฺวา  อทาส ิฯ 

 อถ  อสฺสา  (อตฺิถยิา)  อติรา  (ว�ฺฌตฺิถ)ี  อุทรำ  ทสฺิวา  “(ตฺวำ)  กสฺมา  มยฺหำ  คพฺภสฺส  ปตฏฺิ�ิตภาวำ  
น  กเถสตี ิ วตฺวา,  “ตฺวำ  มำ  อาเนตฺวา  เทฺว  วาเร  คพฺภำ  ปาเตส,ิ  (อหำ)  กมิตฺถำ  ตุยฺหำ  กเถมตี ิ 
(วจเน  ตาย  อตฺิถยิา)  วตฺุเต,  “(อหำ)  นฏฺ�า  อทิานิ  อมฺหตี ิ จนฺิเตตฺวา  ตสฺสา  (อตฺิถยิา)  ปมาทำ  
โอโลเกนฺต,ี  ปรณิเต  คพฺเภ,  โอกาสำ  ลภตฺิวา  เภสชฺชำ  โยเชตฺวา  อทาส ิฯ  

 อถ ครัง้นัน้  อิตรา  (ว�ฌิฺตถีฺ) อ.หญงิหมนันอกน้ี  ทิสวฺา เหน็แลว้  อทุร ํซึง่ทอ้ง   
อสสฺา  (อิตถิฺยา) ของหญงินัน้  วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.เธอ  น  กเถสิ  
ไมบ่อกแลว้  คพภฺสสฺ  ปติฏฺ�ิตภาว ํ ซึง่ความทีแ่หง่สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภเ์ป็นผูต้ ัง้
อยูเ่ฉพาะแลว้  มยหฺ ํแก่เรา  กสมฺา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดงัน้ี,  (วจเน) ครัน้เมือ่คำา   
อิติ วา่ “ตวฺ ํอ.ทา่น  อาเนตวฺา นำามาแลว้  ม ํซึง่ดฉินั  คพภฺ ํยงัสตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์  
ปาเตสิ ใหต้กไปแลว้  วาเร สิน้วาระ ท.  เทวฺ สอง,  (อห)ํ อ.ดฉินั  กเถมิ จะบอก  
ตยุหฺ ํ แก่เธอ  กิมตถฺ ํ เพือ่ประโยชน์อะไร”  อิติ ดงัน้ี  (ตาย  อิตถิฺยา) อนัหญงินัน้   
วตุเฺต กลา่วแลว้,  จินฺเตตวฺา คดิแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.เรา  นฏฺฐา เป็นผูฉ้บิหายแลว้  
อมหิฺ ยอ่มเป็น  อิทานิ ในกาลน้ี”  อิติ ดงัน้ี,  โอโลเกนฺตี แลดอูยู ่ปมาท ํซึง่ความ
พลัง้เผลอ  ตสสฺา  (อิตถิฺยา) แหง่หญงินัน้,  คพเฺภ ครัน้เมือ่สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์ 
ปริณเต แก่รอบแลว้,  ลภิตวฺา ไดแ้ลว้  โอกาส ํซึง่โอกาส  โยเชตวฺา ประกอบแลว้  
เภสชชฺ ํซึง่ยา  อทาสิ ไดใ้หแ้ลว้ ฯ

 ทนีัน้ หญงิหมนันอกน้ีเหน็ทอ้งของเธอเขา้จงึพดูวา่ “ทำาไมเธอไมบ่อกวา่เธอทอ้ง แก่
เรา?” เมือ่หญงินัน้พดูวา่ “เธอพาฉนัมา ทำาใหฉ้นัแทง้ลกูถงึ ๒ ครัง้, ฉนัจะบอกเธอ
ทำาไม”, กค็ดิวา่ “ฉบิหายแลว้เราตอนน้ี” จอ้งหาทเีผลอของหญงินัน้, เมือ่ครรภแ์ก่, จงึ
ไดโ้อกาส ทำาการปรงุยาแลว้ให ้

 อถ กาลสตัตม ี  อติรา วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อสฺสา วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สามสีมัพนัธะใน อุทรำๆ  อวตุตกมัมะใน  
ทสฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน กเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
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กสฺมา เหตุใน กเถส ิ  มยฺหำ สมัปทานใน กเถส ิ  คพฺภสฺส ภาวาทสิมัพนัธะใน  
ปตฏฺิฐติภาวำๆ  อวตุตกมัมะใน กเถส ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน กเถส”ิ  อติศิพัท ์ อาการะ
ใน วตฺวา,  “ตฺวำ เหตุกตัตาใน ปาเตสิๆ  อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน  
อาเนตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปาเตส ิ  เทฺว วเิสสนะของ วาเรๆ อจัจนัตสงัโยคะใน  
ปาเตส ิ คพฺภำ การติกมัมะใน ปาเตส,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน กเถมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
กมิตฺถำ สมัปทานใน กเถม ิ ตุยฺหำ สมัปทานใน กเถม”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน วจเนๆ ลกัขณะ
ใน วตฺุเตๆ ลกัขณะกริยิา  ตาย วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ อนภหิติกตัตาใน วตฺุเต,  “อหำ 
สทุธกตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นฏฺฐา วกิตกิตัตาใน อมฺห ิ  อทิานิ  
กาลสตัตมใีน อมฺห”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โอโลเกนฺต ี  
ตสฺสา วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สามสีมัพนัธะใน ปมาทำๆ  อวตุตกมัมะใน โอโลเกนฺตีๆ   
อพัภนัตรกริยิาของ ว�ฺฌตฺิถ,ี  คพฺเภ ลกัขณะใน ปรณิเตๆ ลกัขณะกริยิา,  โอกาสำ  
อวตุตกมัมะใน ลภตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โยเชตฺวา  เภสชฺชำ อวตุตกมัมะใน  
โยเชตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อทาส ิ ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๒๔. คพฺโภ  ปรณิตตฺตา  ปตตุิำ  อสกฺโกนฺโต  ตริยิำ  นิปชฺช ิฯ

 คพฺโภ  (คพฺภสฺส)  ปรณิตตฺตา  ปตตุิำ  อสกฺโกนฺโต  ตริยิำ  นิปชฺช ิฯ  

 คพโฺภ อ.สตัวผ์ูเ้กดิแลว้ในครรภ ์  อสกฺโกนฺโต ไมอ่าจอยู ่  ปติตุ ํ เพือ่อนัตกไป  
(คพภฺสสฺ) ปริณตตตฺา เพราะความทีแ่หง่ครรภเ์ป็นสภาพแก่รอบแลว้  นิปชชิฺ นอน
แลว้  ติริย ํขวาง ฯ

 ครรภไ์มส่ามารถตกไปไดเ้พราะครรภแ์ก่แลว้ จงึนอนขวาง

 คพฺโภ สทุธกตัตาใน นิปชฺชิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  คพฺภสฺส ภาวาทสิมัพนัธะใน  
ปรณิตตฺตาๆ เหตุใน อสกฺโกนฺโต  ปตตุิำ ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺโกนฺโตๆ อพัภนัตร-
กริยิาของ คพฺโภ  ตริยิำ อาธาระใน นิปชฺช ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๕. ตพฺิพา  ขรา  เวทนา  อุปปฺชฺช ิฯ  

 เวทนา อ.เวทนา  ติพพฺา กลา้  ขรา แขง็  อปุปฺชชิฺ เกดิขึน้แลว้ ฯ

 เวทนาอยา่งแรงกลา้แขง็กเ็กดิขึน้

 ตพฺิพา กด็ ี  ขรา กด็ ี วเิสสนะของ เวทนาๆ สทุธกตัตาใน อุปปฺชฺช ิ ๆ อาขยาตบท
กตัตุวาจก ฯ

 ...............................................................................................................................
๒๖. ชวีติสำสยำ  ปาปณุ ิฯ 

 (สา  อตฺิถ)ี  ชวีติสำสยำ  ปาปณุ ิฯ 

 (สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  ปาปณิุ ถงึแลว้  ชีวิตสสํย ํซึง่ความสงสยัในชวีติ ฯ

 หญงินัน้ถงึความสงสยัในชวีติ

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน ปาปณุิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ชวีติสำสยำ  
สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๗. สา  “นาสติมฺห ิ ตยา,  ตฺวเมว  มำ  อาเนตฺวา  ตโย  ทารเก  นาเสส;ิ  อทิานิ  สยำปิ   

นสฺสาม,ิ  อโิตทานิ  จตุา  ยกฺขนีิ  หตฺุวา  ตว  ทารเก  ขาทตุิำ  สมตฺถา  หตฺุวา   
นิพฺพตฺเตยฺยนฺต ิ  ปตฺถนำ  �เปตฺวา  กาลำ  กตฺวา  ตสฺมเึยว  เคเห  มชฺชาร ี  หตฺุวา   
นิพฺพตฺต ิฯ 

 สา  (อตฺิถ)ี  “(อหำ)  นาสติา  อมฺห ิ ตยา,  ตฺวำ  เอว  มำ  อาเนตฺวา  ตโย  ทารเก  นาเสส;ิ  (อหำ)   
อทิานิ  สยำปิ  นสฺสาม,ิ  (อหำ)  อโิต  (อตฺตภาวโต)  อทิานิ  จตุา  ยกฺขนีิ  หตฺุวา  ตว  ทารเก  ขาทตุิำ   
สมตฺถา  หตฺุวา  นิพฺพตฺเตยฺยนฺต ิ ปตฺถนำ  �เปตฺวา  กาลำ  กตฺวา  ตสฺมเึยว  เคเห  มชฺชาร ี หตฺุวา  
นิพฺพตฺต ิฯ   

 สา  (อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  �เปตวฺา ตัง้ไวแ้ลว้  ปตถฺนํ ซึง่ความปรารถนา  อิติ วา่  “(อห)ํ 
อ.เรา  ตยา  นาสิตา เป็นผูอ้นัเธอใหฉิ้บหายแลว้  อมหิฺ ยอ่มเป็น,  ตวฺ ํ เอว อ.เธอ
นัน่เทยีว  อาเนตวฺา นำามาแลว้  ม ํซึง่เรา  ทารเก ยงัเดก็ ท.  ตโย สาม  นาเสสิ ให้
ฉบิหายแลว้,  อิทานิ ในกาลน้ี  (อห)ํ อ.เรา  นสสฺามิ จะฉบิหาย  สยปิํ แมด้ว้ยตนเอง,  
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(อห)ํ อ.เรา  จตุา เคลือ่นแลว้  อิโต  (อตตฺภาวโต) จากอตัภาพน้ี  อิทานิ ในกาลน้ี  
ยกฺขินี เป็นนางยกัษณิ ี หตุวฺา เป็น  สมตถฺา เป็นผูส้ามารถ  ขาทิตุ ํเพือ่อนัเคีย้วกนิ  
ทารเก ซึง่เดก็ ท.  ตว ของทา่น  หตุวฺา เป็น  นิพพฺตเฺตยยฺ ํพงึบงัเกดิ”  อิติ ดงัน้ี   
กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํ ซึง่กาละ  มชชฺารี เป็นนางแมว  หตุวฺา เป็น  นิพพฺตติฺ 
บงัเกดิแลว้  ตสมึฺ  เอว  เคเห ในเรอืนนัน้นัน่เทยีว ฯ

 นางนัน้ตัง้ความปรารถนาไวว้า่ “เธอทำาใหฉ้นัฉบิหายแลว้, เธอนัน่แหละทีพ่าฉนัมา 
แลว้ทำาใหเ้ดก็ถงึ ๓ คนฉบิหาย, ตอนน้ี แมต้วัฉนัเองกจ็ะฉบิหาย, บดัน้ี ฉนัจตุจิากภพ
น้ีแลว้ พงึบงัเกดิเป็นนางยกัษณิทีีส่ามารถจะเคีย้วกนิพวกลกูๆ ของเธอ” แลว้ไดเ้สยี
ชวีติลง บงัเกดิเป็นนางแมวในเรอืนนัน้นัน่แหละ

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “อหำ สทุธ- 
กตัตาใน อมฺหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นาสติา วกิตกิตัตาใน อมฺห ิ  ตยา อนภหิติ- 
กตัตาใน นาสติา,  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตฺวำๆ  เหตุกตัตาใน นาเสสิๆ  อาขยาต
บทเหตุกตัตุวาจก  มำ อวตุตกมัมะใน อาเนตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นาเสส ิ  ตโย  
วเิสสนะของ ทารเกๆ การติกมัมะใน นาเสส,ิ  อทิานิ กาลสตัตมใีน นสฺสาม ิ อหำ สทุธ-
กตัตาใน นสฺสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั สยำๆ  กรณะใน 
นสฺสาม,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺเตยฺยำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ 
อตฺตภาวโตๆ อปาทานใน จตุา  อทิานิ กาลสตัตมใีน จตุาๆ วเิสสนะของ อหำ  ยกฺขนีิ  
วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  ตว สามสีมัพนัธะใน ทารเกๆ อวตุต-
กมัมะใน ขาทตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สมตฺถาๆ วกิตกิตัตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกริยิา
ใน นิพฺพตฺเตยฺยำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน ปตฺถนำๆ อวตุตกมัมะใน �เปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิา
ใน กตฺวา  กาลำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั ตสฺมึๆ  วเิสสนะของ เคเหๆ วสิยาธาระใน มชฺชารีๆ  วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ 
สมานกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๒๘. อติรำปิ  สามโิก  คเหตฺวา  “ตยา  เม  กุลุปจฺเฉโท  กโตต ิ กปปฺรชนฺนุกาทหี ิ สโุปถติำ  
โปเถส ิฯ

 อติรำปิ  (ว�ฺฌตฺิถ)ึ  สามโิก  คเหตฺวา  “ตยา  เม  กุลุปจฺเฉโท  กโตต ิ (วตฺวา)  กปปฺรชนฺนุกาทหี ิ 
(อวยเวห)ิ  สโุปถติำ  โปเถส ิฯ  

 สามิโก อ.สาม ี คเหตวฺา จบัแลว้  อิตรปิํ  (ว�ฌิฺตถึฺ) ซึง่หญงิหมนั แมน้อกน้ี  (วตวฺา) 
กลา่วแลว้  อิติ วา่  “กลุปุจเฺฉโท อ.การเขา้ไปตดัซึง่ตระกลู  เม ของเรา  ตยา อนัเธอ  
กโต กระทำาแลว้”  อิติ ดงัน้ี  โปเถสิ โบยแลว้  สโุปถิต ํโบยแลว้ดว้ยด ี (อวยเวหิ) ดว้ย
อวยัวะ ท.  กปปฺรชนฺนุกาทีหิ มศีอกและเขา่เป็นตน้ ฯ

 สามไีดจ้บัหญงิหมนันอกน้ี แลว้พดูวา่ “มงึไดท้ำาการเขา้ไปตดัตระกลูก”ู แลว้ทบุตอียา่ง
ไมย่ัง้ทัง้ศอกและเขา่เป็นตน้

 สามโิก สทุธกตัตาใน โปเถสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อติรำๆ   
วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถึๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “กุลุปจฺเฉโท  
วตุตกมัมะใน กโตๆ กติบทกมัมวาจก  ตยา อนภหิติกตัตาใน กโต  เม สามสีมัพนัธะใน 
กุลุปจฺเฉโท”  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน โปเถส ิ กปปฺรชนฺนุกาทหี ิ 
วเิสสนะของ อวยเวหิๆ  กรณะใน โปเถส ิ สโุปถติำ กริยิาวเิสสนะใน โปเถส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๒๙. สา  เตเนวาพาเธน  กาลำ  กตฺวา  ตตฺเถว  กุกฺกุฏ ี หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิฯ

 สา  (ว�ฺฌตฺิถ)ี  เตน  เอว  อาพาเธน  กาลำ  กตฺวา  ตตฺถ  เอว  (เคเห)  กุกฺกุฏ ี หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิฯ  

 สา  (ว�ฌิฺตถีฺ) อ.หญงิหมนันัน้  กตวฺา กระทำาแลว้  กาล ํ ซึง่กาละ  เตน  เอว   
อาพาเธน เพราะอาพาธนัน้นัน่เทยีว  กกฺุกฏีุ เป็นแมไ่ก่  หตุวฺา เป็น  นิพพฺตติฺ บงัเกดิ
แลว้  ตตถฺ  เอว  เคเห ในเรอืนนัน้นัน่เทยีว ฯ

 หญงิหมนันัน้ไดเ้สยีชวีติลงเพราะบาดเจบ็นัน้นัน่แหละ ไปบงัเกดิเป็นแมไ่ก่ในเรอืน
หลงันัน้นัน่แหละ

 สา วเิสสนะของ ว�ฺฌตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์
อวธารณะเขา้กบั เตนๆ วเิสสนะของ อาพาเธนๆ เหตุใน กตฺวา  กาลำ อวตุตกมัมะ
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ใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ วเิสสนะของ  
เคเหๆ วสิยาธาระใน นิพฺพตฺต ิ  กุกฺกุฏ ี วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน  
นิพฺพตฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๐. น  จริสฺเสว  กุกฺกุฏ ี อณฺฑานิ  วชิาย ิฯ  

 กกฺุกฏีุ อ.แมไ่ก่  วิชายิ ตกแลว้  อณฺฑานิ ซึง่ฟองไข ่ท.  น  จิรสเฺสว ต่อกาลไมน่าน
นัน่เทยีว ฯ

 ต่อมาไมน่าน แมไ่ก่กต็กฟองไขท่ัง้หลาย

 กุกฺกุฏ ี สทุธกตัตาใน วชิายิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน จริสฺเสวๆ 
สมัปทานใน วชิาย ิ อณฺฑานิ อวตุตกมัมะใน วชิาย ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๑. มชฺชาร ี อาคนฺตฺวา  ตานิ  ขาท ิฯ

 มชฺชาร ี อาคนฺตฺวา  ตานิ  (อณฺฑานิ)  ขาท ิฯ  

 มชชฺารี อ.นางแมว  อาคนฺตวฺา มาแลว้  ขาทิ เคีย้วกนิแลว้  ตานิ  (อณฺฑานิ) ซึง่ฟอง
ไข ่ท. เหลา่นัน้ ฯ

 นางแมวมาแลว้เคีย้วกนิฟองไขเ่หลา่นัน้

 มชฺชาร ีสทุธกตัตาใน ขาทิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน ขาท ิ 
ตานิ วเิสสนะของ อณฺฑานิๆ อวตุตกมัมะใน ขาท ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๒. ทตุยิมฺปิ  ตตยิมฺปิ  ขาทเิยว ฯ

 ทตุยิมฺปิ  (วารำ)  ตตยิมฺปิ  (วารำ  สา  มชฺชาร)ี  ขาทเิยว ฯ  

 (สา  มชชฺารี) อ.นางแมวนัน้  ขาทิ  เอว เคีย้วกนิแลว้นัน่เทยีว  ทติุยมปิฺ  (วาร)ํ แมใ้น
ครัง้ทีส่อง  ตติยมปิฺ  (วาร)ํ แมใ้นครัง้ทีส่าม ฯ

 นางแมวนัน้ เคีย้วกนิอกีนัน่แหละถงึสองสามครัง้
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 สา วเิสสนะของ มชฺชารีๆ  สทุธกตัตาใน ขาทิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิ สองศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั ทตุยิำ และ ตตยิำ  ทตุยิำ กด็ ี  ตตยิำ กด็ ีวเิสสนะของ วารำๆ  สองบท  
ทตุยิากาลสตัตมใีน ขาท ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ขาท ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๓. กุกฺกุฏ ี “ตโย  วาเร  มม  อณฺฑานิ  ขาทตฺิวา  อทิานิ  มำปิ  ขาทตุิกามาส;ิ  อโิตทานิ   

จตุา  ตำ  สปตฺุตกำ  ขาทตุิำ  ลเภยฺยนฺต ิ  ปตฺถนำ  กตฺวา  ตโต  จตุา  ทปิีนี  หตฺุวา   
นิพฺพตฺต ิฯ

 กุกฺกุฏ ี “(ตฺวำ)  ตโย  วาเร  มม  อณฺฑานิ  ขาทตฺิวา  อทิานิ  มำปิ  ขาทตุิกามา  อส;ิ  (อหำ)  อโิต  
(อตฺตภาวโต)  อทิานิ  จตุา  ตำ  สปตฺุตกำ  ขาทตุิำ  ลเภยฺยนฺต ิ ปตฺถนำ  กตฺวา  ตโต  (อตฺตภาวโต)   
จตุา  ทปิีนี  หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิฯ  

 กกฺุกฏีุ อ.แมไ่ก่  กตวฺา กระทำาแลว้  ปตถฺนํ ซึง่ความปรารถนา  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.เธอ
ขาทิตวฺา เคีย้วกนิแลว้  อณฺฑานิ ซึง่ฟองไข ่ท.  มม ของเรา  วาเร สิน้วาระ ท.  ตโย 
สาม  ขาทิตกุามา เป็นผูใ้ครเ่พือ่อนัเคีย้วกนิ  มปิํ แมซ้ึง่เรา  อิทานิ ในกาลน้ี  อสิ 
ยอ่มเป็น,  (อห)ํ อ.เรา  จตุา เคลือ่นแลว้  อิโต  (อตตฺภาวโต) จากอตัภาพน้ี  อิทานิ  
ในกาลน้ี  ลเภยยฺ ํพงึได ้ ขาทิตุ ํเพือ่อนัเคีย้วกนิ  ต ํซึง่ทา่น  สปตุตฺก ํผูเ้ป็นไปกบั
ดว้ยบุตรน้อย”  อิติ ดงัน้ี  จตุา เคลือ่นแลว้  ตโต  (อตตฺภาวโต) จากอตัภาพนัน้   
ทีปินี เป็นแมเ่สอืเหลอืง  หตุวฺา เป็น  นิพพฺตติฺ บงัเกดิแลว้ ฯ

 แมไ่ก่ไดท้ำาความปรารถนาวา่ “เธอเคีย้วกนิฟองไขข่องเราถงึ ๓ ครัง้ ตอนน้ี ประสงค์
จะกนิแมเ้รา, บดัน้ี เราจตุจิากภพน้ีแลว้ พงึไดก้นิเธอพรอ้มกบัลกูน้อย” แลว้จตุจิาก 
อตัภาพนัน้ บงัเกดิเป็นแมเ่สอืเหลอืง

 กุกฺกุฏ ี สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน อสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตโย วเิสสนะของ วาเรๆ อจัจนัตสงัโยคะใน ขาทตฺิวา  มม  
สามสีมัพนัธะใน อณฺฑานิๆ อวตุตกมัมะใน ขาทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ขาทตุิกามา  
อทิานิ กาลสตัตมใีน ขาทตุิกามา  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั มำๆ  อวตุตกมัมะใน  
ขาทตุิกามาๆ วกิตกิตัตาใน อส,ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ลเภยฺยำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อโิต วเิสสนะของ อตฺตภาวโตๆ อปาทานใน จตุา  อทิานิ กาลสตัตมใีน จตุาๆ วเิสสนะ
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ของ อหำ  ตำ อวตุตกมัมะใน ขาทตุิำ  สปตฺุตกำ วเิสสนะของ ตำ  ขาทตุิำ ตุมตัถสมัปทานใน 
ลเภยฺยำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน ปตฺถนำๆ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จตุา  
ตโต วเิสสนะของ อตฺตภาวโตๆ อปาทานใน จตุาๆ วเิสสนะของ กุกฺกุฏ ี ทปิีนี วกิต-ิ 
กตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๔. อติราปิ  มคิ ี หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิ ฯ

 อติราปิ  (มชฺชาร)ี  มคิ ี หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิ ฯ  

 อิตราปิ  (มชชฺารี) อ.นางแมว แมน้อกน้ี  มิคี เป็นแมเ่น้ือ  หตุวฺา เป็น  นิพพฺตติฺ 
บงัเกดิแลว้ ฯ

 นางแมวแมน้อกน้ี กบ็งัเกดิเป็นแมเ่น้ือ

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อติราๆ วเิสสนะของ มชฺชารีๆ  สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  มคิ ีวกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๓๕. ตสฺสา  วชิาตวชิาตกาเล  ทปิีนี  อาคนฺตฺวา  ตโย  วาเร  ปตฺุตเก  ขาท ิฯ

 ตสฺสา  (มคิยิา)  วชิาตวชิาตกาเล  ทปิีนี  อาคนฺตฺวา  ตโย  วาเร  ปตฺุตเก  ขาท ิฯ  

 ทีปินี อ.แมเ่สอืเหลอืง  อาคนฺตวฺา มาแลว้  ขาทิ เคีย้วกนิแลว้  ปตุตฺเก ซึง่ลกูน้อย ท.  
วาเร สิน้วาระ ท.  ตโย สาม  ตสสฺา  (มิคิยา)  วิชาตวิชาตกาเล ในกาล- แหง่แมเ่น้ือนัน้  
 -ทัง้คลอดแลว้ทัง้คลอดแลว้

 แมเ่สอืเหลอืงมาเคีย้วกนิลกูๆ ของแมเ่น้ือถงึ ๓ ครัง้ ทกุครัง้ทีแ่มเ่น้ือนัน้คลอดลกู

 ทปิีนี สทุธกตัตาใน ขาทิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะของ มคิยิาๆ สาม-ี
สมัพนัธะใน วชิาตวชิาตกาเลๆ กาลสตัตมใีน ขาท ิ อาคนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน ขาท ิ 
ตโย วเิสสนะของ วาเรๆ อจัจนัตสงัโยคะใน ขาท ิ ปตฺุตเก อวตุตกมัมะใน ขาท ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๓๖. มคิ ี  มรณกาเล  “อมิาย  เม  ตกฺิขตฺตุำ  ปตฺุตา  ขาทติา,  อทิานิ  มำปิ  ขาทสฺิสต;ิ   
อโิตทานิ  จตุา  เอตำ  สปตฺุตกำ  ขาทตุิำ  ลเภยฺยนฺต ิ  ปตฺถนำ  กตฺวา  กาลำ  กตฺวา   
ยกฺขนีิ  หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิฯ

 มคิ ี มรณกาเล  “อมิาย  (ทปิีนิยา)  เม  ตกฺิขตฺตุำ  ปตฺุตา  ขาทติา,  (ทปิีนี)  อทิานิ  มำปิ  ขาทสฺิสต;ิ  
(อหำ)  อโิต  (อตฺตภาวโต)  อทิานิ  จตุา  เอตำ  สปตฺุตกำ  (ทปิีนึ)  ขาทตุิำ  ลเภยฺยนฺต ิ ปตฺถนำ  กตฺวา  
กาลำ  กตฺวา  ยกฺขนีิ  หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิฯ  

  มิคี อ.แมเ่น้ือ  กตวฺา กระทำาแลว้  ปตถฺนํ ซึง่ความปรารถนา  มรณกาเล ในกาลเป็น
ทีต่าย  อิติ วา่  “ปตุตฺา อ.บุตร ท.  เม ของเรา  อิมาย  (ทีปินิยา) อนัแมเ่สอืเหลอืงน้ี  
ขาทิตา เคีย้วกนิแลว้  ติกฺขตตฺุ ํสามครัง้,  (ทีปินี) อ.แมเ่สอืเหลอืง  ขาทิสสฺติ จกัเคีย้ว
กนิ  มปิํ แมซ้ึง่เรา  อิทานิ ในกาลน้ี,  (อห)ํ อ.เรา  จตุา เคลือ่นแลว้  อิโต  (อตตฺภาวโต)  
จากอตัภาพน้ี  อิทานิ ในกาลน้ี  ลเภยยฺ ํพงึได ้ ขาทิตุ ํเพือ่อนัเคีย้วกนิ  เอต ํ (ทีปินึ)  
ซึง่แมเ่สอืเหลอืงนัน่  สปตุตฺก ํผูเ้ป็นไปกบัดว้ยบุตรน้อย”  อิติ ดงัน้ี  กตวฺา กระทำา
แลว้  กาล ํซึง่กาละ  ยกฺขินี เป็นนางยกัษณิ ี หตุวฺา เป็น  นิพพฺตติฺ บงัเกดิแลว้ ฯ 

กอ่นตาย แมเ่น้ือไดท้ำาความปรารถนาไวว้า่ “แมเ่สอืเหลอืงน้ีเคีย้วกนิลกูๆ ของเราถงึ 
๓ ครัง้, บดัน้ีจะกนิแมเ้ราเอง, บดัน้ี เราจตุจิากอตัภาพน้ีแลว้ พงึไดเ้พือ่จะกนิแมเ่สอื
เหลอืงนัน่พรอ้มลกูน้อย” แลว้ไดเ้สยีชวีติลง บงัเกดิเป็นนางยกัษณิ ี

 มคิ ี สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มรณกาเล กาลสตัตมใีน  
กตฺวา  “ปตฺุตา วตุตกมัมะใน ขาทติาๆ กติบทกมัมวาจก  อมิาย วเิสสนะของ ทปิีนิยาๆ  
อนภหิติกตัตาใน ขาทติา  เม สามสีมัพนัธะใน ปตฺุตา  ตกฺิขตฺตุำ กริยิาวเิสสนะใน  
ขาทติา,  อทิานิ กาลสตัตมใีน ขาทสฺิสต ิ ทปิีนี สทุธกตัตาใน ขาทสฺิสติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั มำๆ  อวตุตกมัมะใน ขาทสฺิสต,ิ  อหำ สทุธกตัตา 
ใน ลเภยฺยำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อโิต วเิสสนะของ อตฺตภาวโตๆ อปาทานใน  
จตุา  อทิานิ กาลสตัตมใีน จตุาๆ วเิสสนะของ อหำ  เอตำ กด็ ี สปุตฺตกำ กด็ ีวเิสสนะของ  
ทปิีนึๆ อวตุตกมัมะใน ขาทตุิำ  ขาทตุิำ ตุมตัถสมัปทานใน ลเภยฺยำ”  อติศิพัท ์สรปูะใน  
ปตฺถนำๆ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  กาลำ อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน หตฺุวา  ยกฺขนีิ วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
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๓๗. ทปิีนีปิ  ตโต  จตุา  สาวตฺถยิำ  กุลธตีา  หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิฯ

 ทปิีนีปิ  ตโต  (อตฺตภาวโต)  จตุา  สาวตฺถยิำ  กุลธตีา  หตฺุวา  นิพฺพตฺต ิฯ  

 ทีปินีปิ แม ้อ.แมเ่สอืเหลอืง  จตุา เคลือ่นแลว้  ตโต  (อตตฺภาวโต) จากอตัภาพนัน้   
กลุธีตา เป็นกุลธดิา  หตุวฺา เป็น  นิพพฺตติฺ บงัเกดิแลว้  สาวตถิฺย ํ ในเมอืงชือ่วา่ 
สาวตัถ ีฯ

 แมแ้มเ่สอืเหลอืง กจ็ตุจิากอตัตภาพนัน้ ไปบงัเกดิเป็นนางกุลธดิาในเมอืงสาวตัถี

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ทปิีนีๆ สทุธกตัตาใน นิพฺพตฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
ตโต วเิสสนะของ อตฺตภาวโตๆ อปาทานใน จตุาๆ วเิสสนะของ ทปิีนี  สาวตฺถยิำ  
วสิยาธาระใน นิพฺพตฺต ิ กุลธตีา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ สมานกาลกริยิาใน นิพฺพตฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๘. สา  วฑฺุฒปิปฺตฺตา  ทฺวารคาเม  ปตกุิลำ  อคมาส ิฯ

 สา  (กุลธตีา)  วฑฺุฒปิปฺตฺตา  ทฺวารคาเม  ปตกุิลำ  อคมาส ิฯ  

 สา  (กลุธีตา) อ.กุลธดิานัน้  วฑุฒิฺปปฺตตฺา ผูถ้งึแลว้ซึง่ความเจรญิ  อคมาสิ ไดไ้ป
แลว้  ปติกลุ ํสูต่ระกลูแหง่สาม ี ทวฺารคาเม ในบา้นใกลป้ระตู

 นางกุลธดิานัน้ เจรญิวยัแลว้ กไ็ปสูต่ระกลูสาม ีทีห่มูบ่า้นใกลป้ระตู

 สา วเิสสนะของ กุลธตีาๆ สทุธกตัตาใน อคมาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  วฑฺุฒปิ-ฺ 
ปตฺตา วเิสสนะของ กุลธตีา  ทฺวารคาเม ภนินาธาระใน ปตกุิลำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน  
อคมาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๓๙. อปรภาเค  ปตฺุตำ  วชิาย ิฯ

 อปรภาเค  (สา  กุลธตีา)  ปตฺุตำ  วชิาย ิฯ  

 อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอื่นอกี  (สา  กลุธีตา) อ.กุลธดิานัน้  วิชายิ คลอดแลว้  
ปตุตฺ ํซึง่บุตร ฯ

 ในกาลต่อมา นางกุลธดิากไ็ดค้ลอดบุตร
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 อปรภาเค กาลสตัตมใีน วชิาย ิ  สา วเิสสนะของ กุลธตีาๆ สทุธกตัตาใน วชิายิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน วชิาย ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๐. ยกฺขนีิ  ตสฺสา  ปิยสหายกิาวณฺเณน  อาคนฺตฺวา  “กุห ึ เม  สหายกิาต ิ ปจฺุฉิ ฯ

 ยกฺขนีิ  ตสฺสา  (อตฺิถยิา)  ปิยสหายกิาวณฺเณน  อาคนฺตฺวา  “กุห ึ (ฐาเน)  เม  สหายกิา  (วสต)ิ   
อติ ิ ปจฺุฉ ิฯ

 ยกฺขินี อ.นางยกัษณิ ี อาคนฺตวฺา มาแลว้  ปิยสหายิกาวณฺเณน ดว้ยเพศแหง่สหายผู้
เป็นทีร่กั  ตสสฺา  (อิตถิฺยา) ของหญงินัน้  ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “สหายิกา อ.หญงิ
สหาย  เม ของดฉินั  (วสติ) ยอ่มอยู ่ กหึุ  (ฐาเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางยกัษณิแีปลงเพศเป็นเพือ่นรกัหญงิของนางกุลธดิามาแลว้ ถามวา่ “เพือ่นหญงิของ
เราอยูท่ีไ่หน?”

 ยกฺขนีิ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ  
สามสีมัพนัธะใน ปิยสหายกิาวณฺเณนๆ กรณะใน อาคนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
ปจฺุฉ ิ “สหายกิา สทุธกตัตาใน วสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ ฐาเนๆ  
วสิยาธาระใน วสต ิ เม สามสีมัพนัธะใน สหายกิา”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๔๑.   “อนฺโตคพฺเภ  วชิาตาต ิ อาหำส ุฯ 

 (ชนา)  “(ตว  สหายกิา)  อนฺโตคพฺเภ  วชิาตาต ิ อาหำส ุฯ 

 (ชนา) อ.ชน ท.  อาหสํ ุกลา่วแลว้  อิติ วา่  “(สหายิกา) อ.หญงิสหาย  (ตว) ของทา่น
วิชาตา คลอดแลว้  อนฺโตคพเฺภ ในภายในแหง่หอ้ง”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พวกชนต่างพากนัพดูวา่ “เพือ่นหญงิของเธอคลอดลกูอยูข่า้งในหอ้ง”

 ชนา สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สหายกิา สทุธกตัตาใน วชิาตาๆ  
กติบทกตัตุวาจก  ตว สามสีมัพนัธะใน สหายกิา  อนฺโตคพฺเภ วสิยาธาระใน วชิาตา”   
อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๒. สา  ตำ  สตฺุวา  “ปตฺุตำ  นุ  โข  วชิาตา  อุทาห ุ ธตีรำ,  ปสฺสสฺิสาม ิ  นนฺต ิ  ปวสิตฺิวา   
ปสฺสนฺต ี วยิ  ทารกำ  คเหตฺวา  ขาทตฺิวา  คตา ฯ

 สา  (ยกฺขนีิ)  ตำ  (วจนำ)  สตฺุวา  “(สหายกิา)  ปตฺุตำ  นุ  โข  วชิาตา  อุทาห ุ (สหายกิา)  ธตีรำ   
(วชิาตา),  (อหำ)  ปสฺสสฺิสาม ิ นำ  (ทารกำ)  อติ ิ (วตฺวา)  ปวสิตฺิวา  ปสฺสนฺต ี วยิ  ทารกำ  คเหตฺวา  
ขาทตฺิวา  คตา ฯ 

 สา  (ยกฺขินี)  อ.นางยกัษณินีัน้  สตุวฺา ฟังแลว้  ต ํ (วจนํ) ซึง่คำานัน้  (วตวฺา) กลา่ว
แลว้  อิติ วา่  “(สหายิกา) อ.หญงิสหาย  วิชาตา คลอดแลว้  ปตุตฺ ํ นุ  โข ซึง่ลกูชาย 
หรอืหนอแล  อทุาห ุหรอืวา่  (สหายิกา) อ.หญงิสหาย  (วิชาตา) คลอดแลว้  ธีตร ํ
ซึง่ลกูสาว,  (อห)ํ  อ.เรา  ปสสิฺสสฺามิ จกัเยีย่ม  นํ  (ทารก)ํ ซึง่เดก็นัน้”  อิติ ดงัน้ี   
ปวิสิตวฺา เขา้ไปแลว้  ปสสฺนฺตี  วิย ราวกะวา่ เยีย่มอยู ่  คเหตวฺา จบัแลว้  ทารก ํ 
ซึง่เดก็  ขาทิตวฺา เคีย้วกนิแลว้  คตา ไปแลว้ ฯ

 นางยกัษณินีัน้ฟังคำานัน้แลว้ กพ็ดูวา่ “เพือ่นหญงิคลอดลกูชายหรอืลกูสาวหนอ, เราจะ
เยีย่มเดก็” ดงัน้ีแลว้ จงึเขา้ไป(ยงัหอ้ง) ทำาทวีา่เยีย่มอยู ่กค็วา้เดก็ขึน้มาเคีย้วกนิ เสรจ็
แลว้จงึไป

 สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน คตาๆ กติบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ วจนำๆ 
อวตุตกมัมะใน สตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “สหายกิา สทุธกตัตาใน วชิาตาๆ  
กติบทกตัตุวาจก  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน วชิาตา  นุศพัท ์ปจุฉนตัถะ  โขศพัท ์วจนา-
ลงัการะ  อุทาห ุปจุฉนตัถะ  สหายกิา สทุธกตัตาใน วชิาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  ธตีรำ 
อวตุตกมัมะใน วชิาตา,  อหำ สทุธกตัตาใน ปสฺสสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ  
วเิสสนะของ ทารกำๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสสฺิสาม”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ปวสิตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปสฺสนฺตีๆ  อุปมาอพัภนัตรกริยิา
ของ ยกฺขนีิ  วยิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั ปสฺสนฺต ี ทารกำ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน ขาทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คตา ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๔๓. ทตุยิวาเรปิ  ตเถว  ขาท ิฯ

 ทตุยิวาเรปิ  (ยกฺขนีิ)  ตถา  เอว  ขาท ิฯ

 (ยกฺขินี) อ.นางยกัษณิ ี ขาทิ เคีย้วกนิแลว้  ตถา  เอว อยา่งนัน้นัน่เทยีว  ทติุยวาเรปิ 
แมใ้นวาระทีส่อง ฯ

 นางยกัษณิเีคีย้วกนิเหมอืนเคย แมใ้นครัง้ที ่๒

 ยกฺขนีิ สทุธกตัตาใน ขาทิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั  
ทตุยิวาเรๆ กาลสตัตมใีน ขาท ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ตถาๆ กริยิาวเิสสนะใน 
ขาท ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๔๔. ตตยิวาเร  อติรา  ครคุพฺภา  หตฺุวา  สามกิำ  อามนฺเตตฺวา  “สาม ิ อมิสฺม ึ �าเน  เอกา  

ยกฺขนีิ  มม  เทฺว  ปตฺุเต  ขาทตฺิวา  คตา,  อทิานิ  มม  กุลเคหำ  คนฺตฺวา  วชิายสฺิสามตี ิ 
กุลเคหำ  คนฺตฺวา  วชิาย ิฯ 

 ตตยิวาเร  อติรา  (อตฺิถ)ี  ครคุพฺภา  หตฺุวา  สามกิำ  อามนฺเตตฺวา  “สาม ิ อมิสฺม ึ �าเน  เอกา   
ยกฺขนีิ  มม  เทฺว  ปตฺุเต  ขาทตฺิวา  คตา,  อทิานิ  (อหำ)  มม  กุลเคหำ  คนฺตฺวา  วชิายสฺิสามตี ิ  
(วตฺวา)  กุลเคหำ  คนฺตฺวา  วชิาย ิฯ 

 ตติยวาเร ในวาระทีส่าม  อิตรา  (อิตถีฺ) อ.หญงินอกน้ี  ครคุพภฺา เป็นผูม้คีรรภอ์นั
หนกั  หตุวฺา เป็น  อามนฺเตตวฺา เรยีกมาแลว้  สามิก ํซึง่สาม ี (วตวฺา) กลา่วแลว้   
อิติ วา่  “สามิ ขา้แต่นาย  ยกฺขินี อ.นางยกัษณิ ี เอกา ตนหน่ึง  ขาทิตวฺา เคีย้วกนิ
แลว้  ปตุเฺต ซึง่บุตร ท.  เทวฺ สอง  มม ของเรา  อิมสมึฺ  �าเน ในทีน้ี่  คตา ไปแลว้,  
อิทานิ ในกาลน้ี  อห ํอ.ดฉินั  คนฺตวฺา ไปแลว้  กลุเคห ํสูเ่รอืนแหง่ตระกลู  มม ของ
ดฉินั  วิชายิสสฺามิ จกัคลอด”  อิติ ดงัน้ี  คนฺตวฺา ไปแลว้  กลุเคห ํสูเ่รอืนแหง่ตระกลู  
วิชายิ คลอดแลว้ ฯ

 ในครัง้ที ่ ๓ หญงินอกน้ีมคีรรภห์นกัจงึเรยีกสามมีาแลว้พดูวา่ “พี ่ นางยกัษณิตีนหน่ึง
กนิลกูๆ สองคนของเราในทีน้ี่ แลว้กไ็ป, ตอนน้ี น้องจะไปบา้นเกดิของน้องแลว้จะ
คลอดลกู” ดงัน้ีแลว้ กก็ลบัไปบา้นเกดิไปคลอดลกู
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 ตตยิวาเร กาลสตัตมใีน วชิาย ิ  อติรา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน วชิายิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ครคุพฺภา วกิตกิตัตาใน หตฺุวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อามนฺเตตฺวา   
สามกิำ อวตุตกมัมะใน อามนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “สาม ิอาลปนะ  เอกา  
วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน คตาๆ กติบทกตัตุวาจก  อมิสฺม ึ วเิสสนะของ 
ฐาเนๆ วสิยาธาระใน ขาทตฺิวา  มม สามสีมัพนัธะใน ปตฺุเต  เทฺว วเิสสนะของ ปตฺุเตๆ 
อวตุตกมัมะใน ขาทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คตา,  อทิานิ กาลสตัตมใีน วชิายสฺิสาม ิ  
อหำ สทุธกตัตาใน วชิายสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มม สามสีมัพนัธะใน กุลเคหำๆ   
สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วชิายสฺิสาม”ิ อติศิพัท ์ อาการะใน  
วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คนฺตฺวา  กุลเคหำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน วชิาย ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๕. ตทา  สา  ยกฺขนีิ  อุทกวารำ  คตา  โหต ิฯ  

 ตทา ในกาลนัน้  สา  ยกฺขินี อ.นางยกัษณินีัน้  คตา เป็นผูถ้งึแลว้  อทุกวาร ํซึง่วาระ
แหง่นำ้า  โหติ ยอ่มเป็น ฯ

 คราวนัน้ นางยกัษณิ ีถงึวาระทีจ่ะตอ้งนำานำ้าไป

 ตทา กาลสตัตมใีน โหต ิ สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อุทกวารำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คตาๆ วกิตกิตัตาใน โหต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๖. เวสฺสวณสฺส  ห ิ  ยกฺขนิิโย  วาเรน  อโนตตฺตโต  สสีปรมฺปราย  อุทกำ  อาหรนฺตโิย   

จาตุมฺมาสจฺจเยนปิ  ป�ฺจมาสจฺจเยนปิ  มจฺุจนฺต ิฯ  

 หิ จรงิอยู ่  ยกฺขินิโย อ.นางยกัษณิ ี ท.  อาหรนฺติโย นำามาอยู ่  อทุก ํ ซึง่นำ้า  สีส- 
ปรมปฺราย โดยอนัสบืๆ แหง่ศรีษะ  อโนตตตฺโต จากสระชือ่วา่อโนดาต  วาเรน ตาม
วาระ  เวสสฺวณสสฺ เพือ่ทา้วเวสสวุณั   มจุจฺนฺติ ยอ่มพน้  จาตมุมฺาสจจฺเยนปิ โดย
อนัลว่งไปแหง่เดอืนสีบ่า้ง  ป�ฺจมาสจจฺเยนปิ โดยอนัลว่งไปแหง่เดอืนหา้บา้ง ฯ
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 ความจรงิ พวกนางยกัษณิตีอ้งนำานำ้าจากสระอโนดาตโดยวางเทนิไวบ้นศรีษะมาเพือ่
ทา้วเวสสวุณัตามวาระ ผา่นไป ๔ เดอืนบา้ง ๕ เดอืนบา้ง จงึจะหมดวาระ

 หศิพัท ์ ทฬัหกีรณโชตกะ  ยกฺขนิิโย สทุธกตัตาใน มจฺุจนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เวสฺสวณสฺส สมัปทานใน อาหรนฺตโิย  วาเรน ตตยิาวเิสสนะใน อาหรนฺตโิย  อโนตตฺตโต  
อปาทานใน อาหรนฺตโิย  สสีปรมฺปราย ตตยิาวเิสสนะใน อาหรนฺตโิย  อุทกำ อวตุต- 
กมัมะใน อาหรนฺตโิยๆ อพัภนัตรกริยิาของ ยกฺขนิิโย  อปิ สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั 
จาตุมฺมาสจฺจเยน และ ป�ฺจมาสจฺจเยน  จาตุมฺมาสจฺจเยน กด็ ี  ป�ฺจมาสจฺจเยน กด็ ี 
ตตยิาวเิสสนะใน มจฺุจนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๗. อปรา  กลินฺตกายา  ชวีติกฺขยำปิ  ปาปณุนฺต ิฯ

 อปรา  (ยกฺขนิิโย)  กลินฺตกายา  ชวีติกฺขยำปิ  ปาปณุนฺต ิฯ  

 อปรา  (ยกฺขินิโย) อ.นางยกัษณิ ีท. เหลา่อืน่อกี  กิลนฺตกายา ผูม้กีายอนับอบชำ้าแลว้  
ปาปณุนฺติ ยอ่มถงึ  ชีวิตกฺขยปิํ แมซ้ึง่ความสิน้ไปแหง่ชวีติ ฯ

 นางยกัษณิเีหลา่อืน่อกี มรีา่งกายทีบ่อบชำ้า กเ็สยีชวีติไป

 อปรา วเิสสนะของ ยกฺขนิิโยๆ สทุธกตัตาใน ปาปณุนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
กลินฺตกายา วเิสสนะของ ยกฺขนิิโย  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั ชวีติกฺขยำๆ  สมัปาปณุยี- 
กมัมะใน ปาปณุนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๘. สา  ปน  อุทกวารโต  มตฺุตมตฺตา ว  เวเคน  ตำ  ฆรำ  คนฺตฺวา  “กุห ึ เม  สหายกิาต ิ  

ปจฺุฉ ิฯ

 สา  (ยกฺขนีิ)  ปน  อุทกวารโต  มตฺุตมตฺตา  เอว  เวเคน  ตำ  ฆรำ  คนฺตฺวา  “กุห ึ  (ฐาเน)  เม   
สหายกิา  (คตา)  อติ ิ ปจฺุฉิ ฯ  

 ปน แต่วา่  สา  (ยกฺขินี) อ.นางยกัษณินีัน้  มตุตฺมตตฺา  เอว ผูส้กัวา่พน้แลว้  อทุก-
วารโต จากวาระแหง่นำ้าเทยีว  คนฺตวฺา ไปแลว้  ต ํ ฆร ํสูเ่รอืนนัน้  เวเคน โดยเรว็  
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ปจุฉิฺ ถามแลว้  อิติ วา่  “สหายิกา อ.หญงิสหาย  เม ของดฉินั  (คตา) ไปแลว้  กหึุ  
(ฐาเน) ในทีไ่หน”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 แต่นางยกัษณินีัน้พอสกัวา่หมดวาระจากการขนนำ้าเทา่นัน้ กไ็ปยงัเรอืนหลงันัน้โดย
เรว็ ถามหาเพือ่นหญงิวา่ “เพือ่นหญงิของดฉินัไปไหน?”

 ปน วเิสสโชตกะ  สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อุทกวารโต อปาทานใน มตฺุต-  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั มตฺุตมตฺตาๆ  
วเิสสนะของ ยกฺขนีิ  เวเคน ตตยิาวเิสสนะใน คนฺตฺวา  ตำ วเิสสนะของ ฆรำๆ  สมัปาปณุยี- 
กมัมะใน คนฺตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  “สหายกิา สทุธกตัตาใน คตาๆ กติบท 
กตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน คตา  เม สามสีมัพนัธะใน สหายกิา”  
อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๔๙. “กุห ึ นำ  ปสฺสสฺิสส,ิ  ตสฺสา  อมิสฺม ึ �าเน  ชาตทารเก  ยกฺขนีิ  ขาทต;ิ  ตสฺมา  กุลเคหำ  

คตาต ิฯ 

 (ชนา)  “(ตฺวำ)  กุห ึ (ฐาเน)  นำ  (อตฺิถ)ึ  ปสฺสสฺิสส,ิ  ตสฺสา  (อตฺิถยิา)  อมิสฺม ึ �าเน  ชาตทารเก  
ยกฺขนีิ  ขาทต;ิ  ตสฺมา  (สา  อตฺิถ)ี  กุลเคหำ  คตาต ิ (อาหำส)ุ ฯ 

 (ชนา) อ.ชน ท.  (อาหสํ)ุ กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ปสสิฺสสฺสิ จกัเหน็  นํ  
อิตถึฺ ซึง่หญงินัน้  กหึุ  ฐาเน ในทีไ่หน,  ยกฺขินี อ.นางยกัษณิ ี ขาทติ ยอ่มเคีย้วกนิ  
ชาตทารเก ซึง่เดก็ผูเ้กดิแลว้ ท.  อิมสมึฺ  �าเน ในทีน้ี่  ตสสฺา  (อิตถิฺยา) ของหญงิ
นัน้,  ตสมฺา เพราะเหตุนัน้  (สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  คตา ไปแลว้  กลุเคห ํสูเ่รอืนแหง่
ตระกลู”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ชนทัง้หลายพากนัพดูวา่ “เธอจะเหน็เพือ่นหญงินัน้ในทีไ่หน?, นางยกัษณิกีนิเดก็ๆ ที่
เกดิในทีน้ี่ของนาง, ฉะนัน้ นางจงึไปคลอดลกูทีบ่า้นเกดิ”

 ชนา สทุธกตัตาใน อาหำสุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปสฺสสฺิสสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  กุห ึวเิสสนะของ �าเนๆ วสิยาธาระใน ปสฺสสฺิสส ิ นำ วเิสสนะ
ของ อตฺิถึๆ  อวตุตกมัมะใน ปสฺสสฺิสส,ิ  ยกฺขนีิ สทุธกตัตาใน ขาทติๆ  อาขยาตบท-
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กตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ สามสีมัพนัธะใน ชาตทารเก  อมิสฺม ึวเิสสนะ
ของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน ชาต-  ชาตทารเก อวตุตกมัมะใน ขาทต,ิ  ตสฺมา เหตวตัถะ  
สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน คตาๆ กติบทกตัตุวาจก  กุลเคหำ สมัปาปณุยี- 
กมัมะใน คตา”  อติศิพัท ์อาการะใน อาหำส ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๕๐. สา  “ยตฺถ  วา  ตตฺถ  วา  คจฺฉตุ,  น  เม  มจฺุจสฺิสตตี ิ เวรเวคสมสฺุสาหติา  นคราภมิขุ ี 

ปกฺขนฺท ิฯ 

 สา  (ยกฺขนีิ)  “(สา  อตฺิถ)ี  ยตฺถ  (ฐาเน)  วา  ตตฺถ  (ฐาเน)  วา  คจฺฉตุ,  (สา  อตฺิถ)ี  น  เม   
มจฺุจสฺิสตตี ิ (จนฺิเตตฺวา)  เวรเวคสมสฺุสาหติา  นคราภมิขุ ี ปกฺขนฺท ิฯ 

 สา  ยกฺขินี อ.นางยกัษณินีัน้  (จินฺเตตวฺา) คดิแลว้  อิติ วา่  “(สา  อิตถีฺ) อ.หญงิ
นัน้  คจฉฺต ุจงไป  ยตถฺ  ฐาเน  วา ในทีใ่ด หรอื  ตตถฺ  ฐาเน  วา หรอืวา่ ในทีน่ัน้,  
(สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  น  มจุจิฺสสฺติ จกัไมพ่น้  เม จากเรา”  อิติ ดงัน้ี  เวรเวค- 
สมสุสฺาหิตา ผูอ้นักำาลงัแหง่เวรใหอุ้ตสาหะขึน้พรอ้มแลว้  นคราภิมขีุ ผูม้หีน้าเฉพาะ
ต่อเมอืง  ปกฺขนฺทิ แลน่ไปแลว้ ฯ

 นางยกัษณินีัน้ คดิวา่ “จงไปในทีไ่หนกต็ามทเีถดิ, นางจะไมม่วีนัพน้จากเราไปได”้ ผูม้ ี
ความกระตอืรอืรน้เพราะกำาลงัแหง่เวร วิง่มุง่หน้าสูเ่มอืง

 สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน ปกฺขนฺทิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สา วเิสสนะ
ของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน คจฺฉตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยตฺถ วเิสสนะของ ฐาเนๆ 
วสิยาธาระใน คจฺฉตุ  วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ยตฺถ  ฐาเน และ ตตฺถ  ฐาเน  
ตตฺถ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน คจฺฉตุ,  สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน 
มจฺุจสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  น ศพัท ์ปฏเิสธะใน มจฺุจสฺิสต ิ เม ฉฏัฐอีปาทานใน 
มจฺุจสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน -สมสฺุสาหติา  เวรเวค- 
สมสฺุสาหติา กด็ ี นคราภมิขุ ีกด็ ีวเิสสนะของ ยกฺขนีิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๑. อติราปิ  นามคฺคหณทวิเส  ตำ  ทารกำ  นหาเปตฺวา  นามำ  กตฺวา  “สาม ิ อทิานิ  สกฆรำ  
คจฺฉามาต ิ ปตฺุตำ  อาทาย  สามเิกน  สทฺธ ึ วหิารมชฺฌคเตน  มคฺเคน  คจฺฉนฺต ี ปตฺุตำ  
สามกิสฺส  ทตฺวา  วหิารโปกฺขรณยิำ  นหาตฺวา  อุตฺตรตฺิวา  ปตฺุตำ  คเหตฺวา,  สามเิก   
นหายนฺเต,  ปตฺุตำ  ปายมานา  �ิตา  ยกฺขนึิ  อาคจฺฉนฺต ึ ทสฺิวา  ส�ฺชานิตฺวา  “สาม ิ  
เวเคน  เอห,ิ  อยำ  สา  ยกฺขนีิต ิ  อุจฺจาสทฺทำ  กตฺวา  ยาว  ตสฺสาคมนำ  สณฺ�าตุำ   
อสกฺโกนฺต ี นิวตฺตตฺิวา  อนฺโตวหิาราภมิขุ ี ปกฺขนฺท ิฯ

 อติราปิ  (อตฺิถ)ี  นามคฺคหณทวิเส  ตำ  ทารกำ  นหาเปตฺวา  นามำ  กตฺวา  “สาม ิ (มยำ)  อทิานิ  สกฆรำ  
คจฺฉามาต ิ (วตฺวา)  ปตฺุตำ  อาทาย  สามเิกน  สทฺธ ึ วหิารมชฺฌคเตน  มคฺเคน  คจฺฉนฺต ี ปตฺุตำ   
สามกิสฺส  ทตฺวา  วหิารโปกฺขรณยิำ  นหาตฺวา  อุตฺตรตฺิวา  ปตฺุตำ  คเหตฺวา,  สามเิก  นหายนฺเต,  
ปตฺุตำ  ปายมานา  �ิตา  ยกฺขนึิ  อาคจฺฉนฺต ึ ทสฺิวา  ส�ฺชานิตฺวา  “สาม ิ (ตฺวำ)  เวเคน  เอห,ิ  อยำ  
(อตฺิถ)ี  สา  ยกฺขนีิ  (โหต)ิ  อติ ิ อุจฺจาสทฺทำ  กตฺวา  ยาว  ตสฺส  (สามกิสฺส)  อาคมนำ  สณฺ�าตุำ   
อสกฺโกนฺต ี นิวตฺตตฺิวา  อนฺโตวหิาราภมิขุ ี ปกฺขนฺท ิฯ  

  อิตราปิ  (อิตถีฺ) อ.หญงิแมน้อกน้ี  ต ํ  ทารก ํ ยงัเดก็นัน้  นหาเปตวฺา ใหอ้าบแลว้  
นามคคฺหณทิวเส ในวนัเป็นทีถ่อืเอาซึง่ชือ่  กตวฺา กระทำาแลว้  นาม ํซึง่ชือ่ (วตวฺา) 
กลา่วแลว้  อิติ วา่  “สามิ ขา้แต่นาย  อิทานิ ในกาลน้ี  มย ํอ.เรา ท.  คจฉฺาม จงไป  
สกฆร ํสูเ่รอืนอนัเป็นของตน”  อิติ ดงัน้ี  อาทาย อุม้แลว้  ปตุตฺ ํซึง่บุตร  คจฉฺนฺตี  
ไปอยู ่  มคเฺคน โดยหนทาง  วิหารมชฌฺคเตน อนัไปแลว้ในทา่มกลางแหง่วหิาร  
สทธึฺ กบั  สามิเกน ดว้ยสาม ี  ทตวฺา ใหแ้ลว้  ปตุตฺ ํ ซึง่บุตร  สามิกสสฺ แก่สาม ี  
นหาตวฺา อาบแลว้  วิหารโปกฺขรณิย ํในสระโบกขรณใีกลว้หิาร  อตุตฺริตวฺา ขา้มขึน้แลว้   
คเหตวฺา รบัแลว้  ปตุตฺ ํซึง่บุตร,  สามิเก ครัน้เมือ่สาม ี นหายนฺเต อาบอยู,่  ปตุตฺ ํ 
ปายมานา  ฐิตา ยนืยงับุตร ใหด้ืม่อยูแ่ลว้  ทิสวฺา เหน็แลว้  ยกฺขินึ ซึง่นางยกัษณิ ี 
อาคจฉฺนฺตึ ผูม้าอยู ่ ส�ชฺานิตวฺา จำาไดแ้ลว้  กตวฺา กระทำาแลว้  อจุจฺาสททฺ ํซึง่เสยีง
สงู  อิติ วา่  “สามิ ขา้แต่นาย  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  เอหิ จงมา  เวเคน โดยเรว็,  อย ํ (อิตถีฺ) 
อ.หญงิน้ี  สา  ยกฺขินี เป็นนางยกัษณินีัน้  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  อสกฺโกนฺตี 
ไมอ่าจอยู ่ สณฺฐาตุํ เพือ่อนัดำารงอยูพ่รอ้ม  ยาว เพยีงใด  อาคมนํ ซึง่อนัมา  ตสสฺ  
(สามิกสสฺ) แหง่สามนีัน้  นิวตติฺตวฺา กลบัแลว้  อนฺโตวิหาราภิมขีุ ผูม้หีน้าเฉพาะต่อ
ภายในแหง่วหิาร  ปกฺขนฺทิ แลน่ไปแลว้ ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑526 [๑.ยมก

 ในวนัตัง้ชือ่ลกู หญงินอกน้ีอาบนำ้าใหล้กู ตัง้ชือ่เสรจ็ จงึกลา่ววา่ “พี ่ ตอนน้ี กลบับา้น
เรากนัเถอะ” อุม้ลกู ขณะทีก่ำาลงัเดนิทางผา่นกลางวดัพรอ้มกบัสาม ีใหล้กูแก่สาม ีแลว้
อาบนำ้าในสระโบกขรณใีกลว้ดั ขึน้มารบัลกู, เมือ่สามกีำาลงัอาบนำ้าอยู,่ ขณะยนืป้อนนม
ลกู เหน็นางยกัษณิกีำาลงัมา จำาได ้จงึรอ้งตะโกนวา่ “พี ่มาเรว็, หญงิน้ี เป็นนางยกัษณิี
ตนนัน้” ไมอ่าจรอจนกวา่สามจีะมาได ้จงึหนัหลงักลบั วิง่มุง่ตรงเขา้วดั

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อติราๆ วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน ปกฺขนฺทิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  นามคฺคหณทวิเส กาลสตัตมใีน นหาเปตฺวา  ตำ วเิสสนะของ 
ทารกำๆ  การติกมัมะใน นหาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  นามำ อวตุตกมัมะใน 
กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “สาม ิอาลปนะ  มยำ สทุธกตัตาใน คจฺฉามๆ อาขยาต 
บทกตัตุวาจก  อทิานิ กาลสตัตมใีน คจฺฉาม  สกฆรำ สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉาม”   
อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาทาย  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน อาทายๆ 
สมานกาลกริยิาใน คจฺฉนฺต ี  สามเิกน สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน 
คจฺฉนฺต ี วหิารมชฺฌคเตน วเิสสนะของ มคฺเคนๆ ตตยิาวเิสสนะใน คจฺฉนฺตีๆ  อพัภนัตร- 
กริยิาของ อตฺิถ ี  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน ทตฺวา  สามกิสฺส สมัปทานใน ทตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน นหาตฺวา  วหิารโปกฺขรณยิำ วสิยาธาระใน นหาตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน 
อุตฺตรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คเหตฺวา  ปตฺุตำ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาล-
กริยิาใน ปายมานา,  สามเิก ลกัขณะใน นหายนฺเตๆ ลกัขณะกริยิา,  ปตฺุตำ การติกมัมะ 
ใน ปายมานาๆ อพัภนัตรกริยิาของ อตฺิถ ี ฐิตา วเิสสนะของ อตฺิถ ี ยกฺขนึิ อวตุตกมัมะ 
ใน ทสฺิวา  อาคจฺฉนฺต ึ วเิสสนะของ ยกฺขนึิ  ทสฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน ส�ฺชานิตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน กตฺวา  “สาม ิ อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน เอหิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  เวเคน ตตยิาวเิสสนะใน เอห,ิ  อยำ วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน  
โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์
สรปูะใน อุจฺจาสทฺทำๆ  อวตุตกมัมะใน กตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อสกฺโกนฺต ี ยาวศพัท ์
กริยิาวเิสสนะใน อสกฺโกนฺต ี ตสฺส วเิสสนะของ สามกิสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน อาคมนำๆ 
อวตุตกมัมะใน ยาว  สณฺฐาตุำ ตุมตัถสมัปทานใน อสกฺโกนฺตีๆ  อพัภนัตรกริยิาของ อตฺิถ ี 
นิวตฺตตฺิวา ปพุพกาลกริยิาใน ปกฺขนฺท ิ อนฺโตวหิาราภมิขุ ีวเิสสนะของ อตฺิถ ีฯ   

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๕๒. ตสฺม ึ สมเย  สตฺถา  ปรสิมชฺเฌ  ธมฺมำ  เทเสต ิฯ  

 ตสมึฺ  สมเย ในสมยันัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  เทเสติ ทรงแสดงอยู ่ ธมมฺ ํซึง่ธรรม  
ปริสมชเฺฌ ในทา่มกลางแหง่บรษิทั ฯ

 ในสมยันัน้ พระศาสดากำาลงัแสดงธรรมอยูท่า่มกลางบรษิทั

 ตสฺม ึวเิสสนะของ สมเยๆ กาลสตัตมใีน เทเสต ิ สตฺถา สทุธกตัตาใน เทเสติๆ  อาขยาต-
บทกตัตุวาจก  ปรสิมชฺเฌ วสิยาธาระใน เทเสต ิ ธมฺมำ อวตุตกมัมะใน เทเสต ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๕๓. สา  ปตฺุตำ  ตถาคตสฺส  ปาทปิฏฺเ�  นิปชฺชาเปตฺวา  “ตุมฺหากำ  มยา  เอส  ทนฺิโน,  ปตฺุตสฺส  

เม  ชวีติำ  เทถาต ิ อาห ฯ 

 สา  (กุลธตีา)  ปตฺุตำ  ตถาคตสฺส  ปาทปิฏฺเ�  นิปชฺชาเปตฺวา  “ตุมฺหากำ  มยา  เอส  (ปตฺุโต)  ทนฺิโน,  
(ตุมฺเห)  ปตฺุตสฺส  เม  ชวีติำ  เทถาต ิ อาห ฯ 

 สา  (กลุธีตา) อ.กุลธดิานัน้  ปตุตฺ ํยงับุตร  นิปชชฺาเปตวฺา ใหน้อนแลว้  ปาทปิฏฺเ�  
ทีห่ลงัแหง่พระบาท  ตถาคตสสฺ ของพระตถาคตเจา้  อาห กราบทลูแลว้  อิติ วา่  
“เอโส  (ปตุโฺต) อ.บุตรนัน่  มยา อนัหมอ่มฉนั  ทินฺโน ถวายแลว้  ตมุหฺาก ํแก่พระองค,์  
(ตมุเฺห) อ.พระองค ์ เทถ ขอจงประทาน  ชีวิต ํซึง่ชวีติ  ปตุตฺสสฺ แก่บุตร  เม ของ
หมอ่มฉนัเถดิ”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางกุลธดิานัน้ วางลกูใหน้อนบนหลงัพระบาทของพระตถาคต พรอ้มกบักราบทลู
วา่ “ลกูนัน่ หมอ่มฉนัถวายแดพ่ระองค,์ ขอพระองคโ์ปรดพระราชทานชวีติแก่ลกูของ
หมอ่มฉนัดว้ยเถดิ”

 สา วเิสสนะของ กุลธตีาๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺุตำ การติ- 
กมัมะใน นิปชฺชาเปตฺวา  ตถาคตสฺส สามสีมัพนัธะใน ปาทปิฏฺเ�ๆ วสิยาธาระใน  
นิปชฺชาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “เอโส วเิสสนะของ ปตฺุโตๆ วุตตกมัมะใน  
ทนฺิโนๆ กติบทกมัมวาจก  ตุมฺหากำ สมัปทานใน ทนฺิโน  มยา อนภหิติกตัตาใน ทนฺิโน,  
ตุมฺเห สทุธกตัตาใน เทถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปตฺุตสฺส สมัปทานใน เทถ  เม สาม-ี
สมัพนัธะใน ปตฺุตสฺส  ชวีติำ อวตุตกมัมะใน เทถ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๔. ทฺวารโกฏฺ�เก  อธวิตฺโถ  สมุนเทโว  ยกฺขนิิยา  อนฺโต  ปวสิตุิำ  นาทาส ิฯ 

 ทฺวารโกฏฺ�เก  อธวิตฺโถ  สมุนเทโว  ยกฺขนิิยา  อนฺโต  ปวสิตุิำ  น  อทาส ิฯ 

 สมุนเทโว อ.สมุนเทพ  อธิวตโฺถ ผูส้งิอยูแ่ลว้  ทฺวารโกฏฺฐเก ทีซุ่ม้แหง่ประต ู น  อทาสิ  
ไมไ่ดใ้หแ้ลว้  ปวิสิตุ ํเพือ่อนัเขา้ไป  อนฺโต ในภายใน  ยกฺขินิยา แก่นางยกัษณิ ีฯ

 สมุนเทพทีส่งิสถติอยู ่ณ ซุม้ประต ูไมไ่ดใ้หน้างยกัษณิเีขา้ไปขา้งใน

 อธวิตฺโถ วเิสสนะของ สมุนเทโวๆ สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ทฺวารโกฏฺฐเก วสิยาธาระใน อธวิตฺโถ  ยกฺขนิิยา สมัปทานใน อทาส ิ อนฺโต อาธาระใน 
ปวสิตุิำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน อทาส ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน อทาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๕๕. สตฺถา  อานนฺทตฺเถรำ  อามนฺเตตฺวา  “คจฺฉานนฺท,  ตำ  ยกฺขนึิ  ปกฺโกสาต ิ อาห ฯ

 สตฺถา  อานนฺทตฺเถรำ  อามนฺเตตฺวา  “(ตฺวำ)  คจฺฉ  อานนฺท,  (ตฺวำ)  ตำ  ยกฺขนึิ  ปกฺโกสาต ิ อาห ฯ

 สตถฺา อ.พระศาสดา  อามนฺเตตวฺา ตรสัเรยีกมาแลว้  อานนฺทตเฺถร ํ ซึง่อานนทผ์ู้
เถระ  อาห ตรสัแลว้  อิติ วา่  “อานนฺท ดกู่อนอานนท ์ (ตวฺ)ํ อ.เธอ  คจฉฺ จงไป,  (ตวฺ)ํ 
อ.เธอ  ปกฺโกส จงรอ้งเรยีก  ต ํ ยกฺขินึ ซึง่นางยกัษณินีัน้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัเรยีกพระอานนทเถระมา ตรสัวา่ “อานนท ์ เธอจงไป, จงไปเรยีกนาง
ยกัษณินีัน้มา”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อานนฺทตฺเถรำ อวตุตกมัมะใน  
อามนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  “อานนฺท อาลปนะ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน คจฺฉๆ 
อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน ปกฺโกสๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะ
ของ ยกฺขนึิๆ อวตุตกมัมะใน ปกฺโกส”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๖.   เถโร  ตำ  ปกฺโกส ิฯ 

 เถโร  ตำ  (ยกฺขนึิ)  ปกฺโกส ิฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  ปกฺโกสิ รอ้งเรยีกแลว้  ต ํ (ยกฺขินึ) ซึง่นางยกัษณินีัน้ ฯ
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 พระเถระไปเรยีกนางยกัษณินีัน้

 เถโร สทุธกตัตาใน ปกฺโกสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ ยกฺขนึิๆ อวตุต-
กมัมะใน ปกฺโกส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๕๗. อติรา  “อยำ  ภนฺเต  อาคจฺฉตตี ิ อาห ฯ

 อติรา  (กุลธตีา)  “อยำ  (ยกฺขนีิ)  ภนฺเต  อาคจฺฉตตี ิ อาห ฯ  

 อิตรา  (กลุธีตา) อ.กุลธดิานอกน้ี  อาห กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองค์
ผูเ้จรญิ  อย ํ (ยกฺขินี) อ.นางยกัษณิน้ีี  อาคจฉฺติ ยอ่มมา”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางกุลธดิานอกน้ี กราบทลูวา่ “ทา่นเจา้คะ นางยกัษณิกีำาลงัมา”

 อติรา วเิสสนะของ กุลธตีาๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต 
อาลปนะ อยำ วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน อาคจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  
อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๕๘. สตฺถา  “เอตุ,  มา  สทฺทำ  อกาสตี ิ วตฺวา  ตำ  อาคนฺตฺวา  �ิตำ  “กสฺมา  เอวำ  กโรส ิ? 

สเจ  ห ิ ตุมฺเห  มาทสิสฺส  พทฺุธสฺส  สมฺมขุภีาวำ  นาคมสฺิสถ,  อหนิกุลานำ  วยิ  เวรำ   
อจฺฉผนฺทนานำ  วยิ  กาโกฬุกานำ  วยิ  จ  กปปฺฏฺ�ิตกิำ  โว  เวรำ  อภวสฺิส,  กสฺมา   
เวรปฏเิวรำ  กโรถ ?  เวรำ  ห ิ อเวเรน  อุปสมฺมต,ิ  โน  เวเรนาต ิ วตฺวา  อมิำ  คาถมาห  

  “น  ห ิ เวเรน  เวรานิ สมฺมนฺตธี  กุทาจนำ
  อเวเรน  จ  สมฺมนฺต ิ เอส  ธมฺโม  สนนฺตโนต ิ ฯ

 สตฺถา  “(เอสา  ยกฺขนีิ)  เอตุ,  (ตฺวำ)  มา  สทฺทำ  อกาสตี ิ วตฺวา  ตำ  (ยกฺขนึิ)  อาคนฺตฺวา  �ิตำ   
“กสฺมา  (ตฺวำ)  เอวำ  กโรส ิ? สเจ  ห ิ ตุมฺเห  (ตุมฺหากำ)  มาทสิสฺส  พทฺุธสฺส  สมฺมขุภีาวำ  น  อาคมสฺิสถ,   
อหนิกุลานำ  เวรำ  วยิ  (จ)  อจฺฉผนฺทนานำ  (เวรำ)  วยิ  (จ)  กาโกฬุกานำ  (เวรำ)  วยิ  จ  กปปฺฏฺ�ิตกิำ  
โว  เวรำ  อภวสฺิส,  กสฺมา  (ตุมฺเห)  เวรปฏเิวรำ  กโรถ ?  เวรำ  ห ิ อเวเรน  อุปสมฺมต,ิ  โน  เวเรน  
(เวรำ  อุปสมฺมต)ิ  อติ ิ วตฺวา  อมิำ  คาถำ  อาห  

  “น  ห ิ เวเรน  เวรานิ สมฺมนฺต ิ อธิ  (โลเก)  กุทาจนำ,
  (เวรานิ)  อเวเรน  จ  สมฺมนฺต,ิ เอโส  ธมฺโม  สนนฺตโน  (โหต)ิ  อติ ิ ฯ
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 สตถฺา อ.พระศาสดา  วตวฺา ตรสัแลว้  อิติ วา่  “(เอสา  ยกฺขินี) อ.นางยกัษณินีัน่   
เอต ุจงมาเถดิ,  (ตวฺ)ํ อ.เธอ  มา  อกาสิ อยา่ไดก้ระทำาแลว้  สททฺ ํซึง่เสยีง”  อิติ ดงัน้ี   
วตวฺา ตรสัแลว้  ต ํ (ยกฺขินึ) กะนางยกัษณินีัน้  อาคนฺตวฺา  ฐิต ํผูม้าแลว้  ยนืแลว้  
อิติ วา่ “(ตวฺ)ํ อ.เธอ  กโรสิ ยอ่มกระทำา  เอว ํอยา่งน้ี  กสมฺา เพราะเหตุอะไร ?  หิ 
เพราะวา่ สเจ ถา้วา่  ตมุเฺห อ.เธอ ท.  น  อาคมิสสฺถ จกัไมม่าแลว้  ตมุหฺาก ํ สมมฺขีุ
ภาว ํสูค่วามทีแ่หง่เธอ ท. เป็นผูม้หีน้าพรอ้ม  พทุธฺสสฺ ต่อพระพทุธเจา้  มาทิสสสฺ ผู้
เชน่กบัดว้ยเราไซร,้  เวร ํอ.เวร  โว ของเธอ ท.  กปปฺฏฺฐิติก ํเป็นเวรตัง้อยูต่ลอดกปั 
อภวิสสฺ จกัไดเ้ป็นแลว้  เวร ํ วิย ราวกะ อ.เวร  อหินกลุานํ ของงเูหา่และพงัพอน ท.   
(จ) ดว้ย  (เวร)ํ  วิย ราวกะ อ.เวร  อจฉฺผนฺทนานํ ของหมแีละไมส้ะครอ้ ท.  จ ดว้ย  
(เวร)ํ  วิย ราวกะ อ.เวร  กาโกฬกุานํ ของกาและนกเคา้ ท.  (จ) ดว้ย,  (ตมุเฺห) อ.เธอ  
ท.  กโรถ ยอ่มกระทำา  เวรปฏิเวร ํ ซึง่เวรและเวรตอบ  กสมฺา เพราะเหตุอะไร ?   
หิ เพราะวา่  เวร ํ อ.เวร  อปุสมมฺติ ยอ่มเขา้ไปสงบ  อเวเรน ดว้ยความไมม่เีวร,  
(เวร)ํ อ.เวร  โน  (อปุสมมฺติ) ยอ่มไมเ่ขา้ไปสงบ  เวเรน ดว้ยเวร”  อิติ ดงัน้ี  อาห  
ตรสัแลว้  อิม ํ คาถ ํซึง่พระคาถาน้ี  อิติ วา่

“หิ ก ็ เวรานิ อ.เวร ท.  อิธ  (โลเก) ในโลกน้ี  น  สมมฺนฺติ 
ยอ่มไมส่งบ  เวเรน ดว้ยเวร  กทุาจนํ ในกาลไหนๆ,  จ แต่
วา่  (เวรานิ) อ.เวร ท.  สมมฺนฺติ ยอ่มสงบ  อเวเรน ดว้ยความ
ไมม่เีวร,  เอโส  ธมโฺม อ.ธรรมนัน่  สนนฺตโน เป็นธรรมเก่า  
(โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “นางยกัษณิจีงมา, เธออยา่ไดส้ง่เสยีง” ดงัน้ีแลว้ จงึตรสักบันาง
ยกัษณินีัน้ผูม้ายนือยูแ่ลว้วา่ “เธอทำาอยา่งน้ีเพราะอะไร? เพราะวา่ ถา้พวกเธอไมม่า
อยูต่รงหน้าของพระพทุธเจา้ผูเ้ชน่กบัเรา, เวรของพวกเธอจะตัง้อยูต่ลอดกปั เหมอืน
เวรของงกูบัพงัพอน หมกีบัไมส้ะครอ้ และเหมอืนเวรของกากบันกเคา้, พวกเธอทำาเวร
และเวรตอบโตก้นัเพราะอะไร? เพราะเวรยอ่มระงบัดว้ยการไมจ่องเวร, เวรยอ่มไม่
ระงบัดว้ยการจองเวร” แลว้จงึตรสัพระคาถาน้ีวา่

กเ็วรทัง้หลายในโลกน้ี ไมม่ทีางทีจ่ะระงบัดว้ยการจองเวรกนั
ในกาลไหนๆ, เวรยอ่มจะระงบัดว้ยการไมจ่องเวรกนั, นัน่เป็น
ธรรมเก่าแก่”
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 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “เอสา วเิสสนะของ ยกฺขนิีๆ  
สทุธกตัตาใน เอตุๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก,  ตฺวำ สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน อกาส ิ สทฺทำ อวตุตกมัมะใน อกาส”ิ  อติศิพัท ์อาการะ 
ใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  ตำ วเิสสนะของ ยกฺขนึิๆ อกถติกมัมะใน วตฺวา   
อาคนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน ฐติำๆ  วเิสสนะของ ยกฺขนึิ  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน กโรสิๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  กสฺมา เหตุใน กโรส ิ เอวำ กริยิาวเิสสนะใน กโรส,ิ  หศิพัท ์เหตุ- 
โชตกะ  สเจ ปรกิปัปัตถะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน อาคมสฺิสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก   
ตุมฺหากำ ภาวาทสิมัพนัธะใน สมฺมขุภีาวำ  มาทสิสฺส วเิสสนะของ พทฺุธสฺสๆ สมัปทานใน 
สมฺมขุ-ี  สมฺมขุภีาวำๆ  สมัปาปณุยีกมัมะใน อาคมสฺิสถ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน อาคมสฺิสถ,   
เวรำ สทุธกตัตาใน อภวสฺิสๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อหนิกุลานำ สามสีมัพนัธะใน เวรำๆ   
อุปมาลงิคตัถะ  วยิ สามศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั อหนิกุลานำ  เวรำ,  อจฺฉผนฺทนานำ  เวรำ  
และ กาโกฬุกานำ  เวรำ,  อจฺฉผนฺทนานำ สามสีมัพนัธะใน เวรำๆ  อุปมาลงิคตัถะ  กาโกฬุกานำ 
สามสีมัพนัธะใน เวรำๆ  อุปมาลงิคตัถะ  จ สามศพัท ์วากยสมจุจยตัถะเขา้ อหนิกุลานำ   
เวรำ วยิ,  อจฺฉผนฺทนานำ  เวรำ  วยิ และ กาโกฬุกานำ  เวรำ  วยิ,  กปปฺฏฺ�ิตกิำ วกิตกิตัตาใน  
อภวสฺิส  โว สามสีมัพนัธะใน เวรำ,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กโรถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  
กสฺมา เหตุใน กโรถ  เวรปฏเิวรำ อวตุตกมัมะใน กโรถ,  หศิพัท ์ เหตุโชตกะ  เวรำ  
สทุธกตัตาใน อุปสมฺมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อเวเรน กรณะใน อุปสมฺมต,ิ  เวรำ 
สทุธกตัตาใน อุปสมฺมติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โนศพัท ์ปฏเิสธะใน อุปสมฺมต ิ เวเรน 
กรณะใน อุปสมฺมต”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อาห  อมิำ วเิสสนะ
ของ คาถำๆ  อวตุตกมัมะใน อาห

“หศิพัท ์ปทปรูณะ  เวรานิ สทุธกตัตาใน สมฺมนฺติๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน สมฺมนฺต ิ  เวเรน กรณะ 
ใน สมฺมนฺต ิ  อธิ วเิสสนะของ โลเกๆ วสิยาธาระใน เวรานิ 
กุทาจนำ กาลสตัตมใีน สมฺมนฺต,ิ  จศพัท ์ วเิสสโชตกะ  เวรานิ 
สทุธกตัตาใน สมฺมนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อเวเรน กรณะ
ใน สมฺมนฺต,ิ  เอโส วเิสสนะของ ธมฺโมๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  สนนฺตโน วกิตกิตัตาใน โหต”ิ  อติศิพัท ์
สรปูะใน อมิำ  คาถำ ฯ 
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๕๙. ตตฺถ  “น  หิ  เวเรนาต ิ ยถา  ห ิ เขฬสงฺิฆาณกิาทอิสจุมิกฺขติฏฺ�านำ  เตเหว  อสจุหี ิ  
โธวนฺโตปิ  สทฺุธำ  นิคฺคนฺธำ  กาตุำ  น  สกฺโกต,ิ  อถโข  ตำ  �านำ  ภยฺิโยโส  มตฺตาย   
อสทฺุธตร�ฺจ  ทคฺุคนฺธตร�ฺจ  โหต;ิ  เอวเมว  อกฺโกสนฺตำ  ปจฺจกฺโกสนฺโต  ปหรนฺตำ   
ปฏปิปฺหรนฺโต  เวเรน  เวรำ  วปูสเมตุำ  น  สกฺโกต,ิ  อถโข  ภยฺิโย  ภยฺิโย  เวรเมว   
กโรต,ิ  อติ ิ เวรานิ  นาม  เวเรน  กสฺิม�ิฺจปิิ  กาเล  น  สมฺมนฺต,ิ  อถโข  วฑฺฒนฺตเิยว ฯ

 ตตฺถ  (ปเทส)ุ  “น  หิ  เวเรนาต ิ (ปทสฺส)  “ยถา  ห ิ (ปคฺุคโล)  เขฬสงฺิฆาณกิาทอิสจุมิกฺขติฏฺ-
�านำ  เตห ิ เอว  อสจุหี ิ โธวนฺโตปิ  สทฺุธำ  นิคฺคนฺธำ  กาตุำ  น  สกฺโกต,ิ  อถ  โข  ตำ  �านำ  ภยฺิโยโส   
มตฺตาย  อสทฺุธตร�ฺจ  ทคฺุคนฺธตร�ฺจ  โหต;ิ  เอวเมว  (ปคฺุคโล)  อกฺโกสนฺตำ  (ปคฺุคลำ)   
ปจฺจกฺโกสนฺโต  ปหรนฺตำ  (ปคฺุคลำ)  ปฏปิปฺหรนฺโต  เวเรน  เวรำ  วปูสเมตุำ  น  สกฺโกต,ิ  อถ  โข  
(โส  ปคฺุคโล)  ภยฺิโย  ภยฺิโย  เวรำ  เอว  กโรต,ิ  อติ ิ เวรานิ  นาม  เวเรน  กสฺิม�ิฺจปิิ  กาเล  น   
สมฺมนฺต,ิ  อถ  โข  (เวรานิ)  วฑฺฒนฺต ิ เอว  (อติ ิ อตฺโถ) ฯ  

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “หิ เหมอืนอยา่งวา่  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  โธวนฺโตปิ แมล้า้งอยู ่ 
เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสจิุมกฺขิตฏฺ�านํ ซึง่ทีเ่ป็นทีเ่ป้ือนแลว้ดว้ยของไมส่ะอาดมนีำ้าลาย
และนำ้ามกูเป็นตน้  เตหิ  เอว  อสจีุหิ ดว้ยของไมส่ะอาด ท. เหลา่นัน้นัน่เทยีว  น  สกฺโกติ  
ยอ่มไมอ่าจ  กาตุ ํเพือ่อนักระทำา  สทุธฺ ํใหเ้ป็นทีห่มดจดแลว้  นิคคฺนฺธ ํใหเ้ป็นทีม่กีลิน่
ออกแลว้,  อถ  โข โดยทีแ่ท ้ ต ํ �านํ อ.ทีน่ัน้  อสทุธฺตร�ฺจ เป็นทีไ่มห่มดจดแลว้กวา่ดว้ย  
ทคุคฺนฺธตร�ฺจ เป็นทีม่กีลิน่เหมน็กวา่ดว้ย  โหติ ยอ่มเป็น  ภิยโฺยโส โดยยิง่  มตตฺาย 
โดยประมาณ  ยถา ฉนัใด,  (ปคุคฺโล) อ.บุคคล  ปจจฺกฺโกสนฺโต ดา่ตอบอยู ่ (ปคุคฺล)ํ 
ซึง่บุคคล  อกฺโกสนฺต ํผูด้า่อยู ่  ปฏิปปฺหรนฺโต ประหารตอบอยู ่  (ปคุคฺล)ํ ซึง่บุคคล  
ปหรนฺต ํผูป้ระหารอยู ่ น  สกฺโกติ ยอ่มไมอ่าจ  เวร ํ วปูสเมตุ ํเพือ่อนัยงัเวร ใหเ้ขา้ไป
สงบวเิศษ  เวเรน ดว้ยเวร,  อถ  โข โดยทีแ่ท ้ (โส  ปคุคฺโล) อ.บุคคลนัน้  กโรติ ยอ่ม
กระทำา  เวร ํ เอว ซึง่เวร  ภิยโฺย  ภิยโฺย ยิง่ๆ นัน่เทยีว  เอวเมว ฉนันัน้นัน่เทยีว,  เวรานิ  
นาม ชือ่ อ.เวร ท.  น  สมมฺนฺติ ยอ่มไมส่งบ  เวเรน ดว้ยเวร  กิสมิฺ�จิฺปิ  กาเล ในกาล 
แมไ้หนๆ,  อถ  โข โดยทีแ่ท ้ (เวรานิ) อ.เวร ท.  วฑฒฺนฺติ  เอว ยอ่มเจรญินัน่เทยีว   
อิติ ดว้ยประการฉะน้ี”  (อติ)ิ ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “น  หิ  เวเรนาติ  (ปทสสฺ) แหง่- ใน
บท ท. เหลา่นัน้หนา  -บทวา่ “น  ห ิ เวเรน” ดงัน้ีเป็นตน้ ฯ
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 บรรดาบทเหลา่นัน้ บทวา่ “น  หิ  เวเรน” ดงัน้ีเป็นตน้ ความวา่ “เหมอืนอยา่งทีบุ่คคล
ทำาการลา้งสถานทีท่ีเ่ปรอะเป้ือนดว้ยของไมส่ะอาดมนีำ้าลายและนำ้ามกูเป็นตน้ ดว้ย
ของทีไ่มส่ะอาดเหลา่นัน้นัน่แหละ กจ็ะไมส่ามารถทำาใหห้มดจด ปราศจากกลิน่เหมน็
ไปได,้ ทีแ่ท ้สถานทีต่รงนัน้ ไมส่ะอาดเพิม่หนกัขึน้และมกีลิน่เหมน็หนกัขึน้ไปกวา่เดมิ 
ฉนัใด, บุคคลดา่ตอบบุคคลทีด่า่อยู ่ ประหารตอบบุคคลทีป่ระหารอยู ่ จะไมส่ามารถ
ทำาใหเ้วรสงบระงบัไดด้ว้ยเวร, ทีแ่ท ้ บุคคลนัน้ยิง่เพิม่เวรนัน้นัน่แหละใหห้นกัขึน้ ฉนั
นัน้เหมอืนกนั, ธรรมดาวา่เวรทัง้หลาย ยอ่มไมร่ะงบัดว้ยเวรในกาลไหนๆ, ทีแ่ท ้ เวร
ทัง้หลาย ยอ่มเพิม่มากขึน้ดว้ยประการฉะน้ี” 

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปทสฺส  “น  ห ิ เวเรน” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์ 
อาทยตัถะใน ปทสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “หศิพัท ์ตปัปาฏกิรณ-
โชตกะ  ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน สกฺโกติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  เขฬ- 
สงฺิฆาณกิาทอิสจุมิกฺขติฏฺฐานำ อวตุตกมัมะใน โธวนฺโต  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้
กบั เตหิๆ  วเิสสนะของ อสจุหีิๆ  กรณะใน โธวนฺโต  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั  
โธวนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  สทฺุธำ กด็ ี  นิคฺคนฺธำ กด็ ี วกิตกิมัมะใน กาตุำๆ   
ตุมตัถสมัปทานใน สกฺโกต ิ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน สกฺโกต,ิ  อถ  โข อนุคคหตัถะ  ตำ  
วเิสสนะของ ฐานำๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ภยฺิโยโส กด็ ี มตฺตาย 
กด็ ีตตยิาวเิสสนะใน โหต ิ อสทฺุธตรำ กด็ ี ทคฺุคนฺธตรำ กด็ ีวกิตกิตัตาใน โหต ิ จ สอง
ศพัท ์ปทสมจุจยตัถะเขา้กบั อสทฺุธตรำ และ ทคฺุคนฺธตรำ,  ปคฺุคโล สทุธกตัตาใน สกฺโกติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวเมว อุปเมยยโชตกะ  อกฺโกสนฺตำ วเิสสนะของ ปคฺุคลำๆ   
อวตุตกมัมะใน ปจฺจกฺโกสนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  ปหรนฺตำ วเิสสนะของ 
ปคฺุคลำๆ  อวตุตกมัมะใน ปฏปิปฺหรนฺโตๆ อพัภนัตรกริยิาของ ปคฺุคโล  เวเรน กรณะใน 
วปูสเมตุำ  เวรำ การติกมัมะใน วปูสเมตุำๆ  ตุมตัถสมัปทานใน สกฺโกต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน 
สกฺโกต,ิ  อถ  โข อนุคคหตัถะ  โส วเิสสนของ ปคฺุคโลๆ สทุธกตัตาใน กโรติๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  ภยฺิโย สองบท กริยิาวเิสสนะใน กโรต ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั เวรำๆ  
อวตุตกมัมะใน กโรต,ิ  นามศพัท ์สญัญาโชตกะเขา้กบั เวรานิๆ สุทธกตัตาใน สมฺมนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อติศิพัท ์ ปการตัถะ  เวเรน กรณะใน สมฺมนฺต ิ  อปิศพัท ์ 
อเปกขตัถะเขา้กบั กสฺิม�ฺิจิๆ  วเิสสนะของ กาเลๆ กาลสตัตมใีน สมฺมนฺต ิ  นศพัท ์ 
ปฏเิสธะใน สมฺมนฺต,ิ  อถ  โข อนุคคหตัถะ  เวรานิ สทุธกตัตาใน วฑฺฒนฺติๆ  อาขยาต-
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บทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั วฑฺฒนฺต”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน อตฺโถๆ  
ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๐. “อเวเรน  จ  สมมฺนฺตีต ิ ยถา  ปน  ตานิ  เขฬาทนิี  อสจุนิี  วปิปฺสนฺเนน  อุทเกน   

โธวยิมานานิ  วนิสฺสนฺต,ิ  ตำ  �านำ  สทฺุธำ  โหต ิ นิคฺคนฺธำ;  เอวเมว  อเวเรน  ขนฺต-ิ 
เมตฺโตทเกน  โยนิโสมนสกิาเรน  ปจฺจเวกฺขเณน  เวรานิ  วปูสมฺมนฺต ิ ปฏปิปฺสฺสมฺภนฺต ิ  
อภาวำ  คจฺฉนฺต ิฯ

 “อเวเรน  จ  สมมฺนฺตีต ิ  (คาถาปาทสฺส)  “ยถา  ปน  ตานิ  เขฬาทนิี  อสจุนิี  (ปคฺุคเลน) 
วปิปฺสนฺเนน  อุทเกน  โธวยิมานานิ  วนิสฺสนฺต,ิ  ตำ  �านำ  สทฺุธำ  โหต ิ นิคฺคนฺธำ;  เอวเมว  อเวเรน  
ขนฺตเิมตฺโตทเกน  โยนิโสมนสกิาเรน  ปจฺจเวกฺขเณน  เวรานิ  วปูสมฺมนฺต ิ  ปฏปิปฺสฺสมฺภนฺต ิ  
อภาวำ  คจฺฉนฺต ิ (อติ ิ อตฺโถ) ฯ  

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “ปน เหมอืนอยา่งวา่  อสจีุนิ อ.ของไมส่ะอาด ท.  เขฬาทีนิ  
มนีำ้าลายเป็นตน้  ตานิ เหลา่นัน้  (ปคุคฺเลน)  โธวิยมานานิ อนั- อนับุคคล -ลา้ง
อยู ่  อทุเกน ดว้ยนำ้า  วิปปฺสนฺเนน อนัใสวเิศษแลว้  วินสสฺนฺติ ยอ่มเลอืนหาย,  ตํ  
ฐานํ อ.ทีน่ัน้  สทุธฺ ํเป็นทีห่มดจดแลว้  นิคคฺนฺธ ํเป็นทีม่กีลิน่ออกแลว้  โหติ ยอ่มเป็น  
ยถา ฉนัใด,  เวรานิ อ.เวร ท.  วปูสมมฺนฺติ ยอ่มเขา้ไปสงบวเิศษ  ปฏิปปฺสสฺมภฺนฺติ   
คอืวา่ ยอ่มระงบัเฉพาะ  อภาว ํ คจฉฺนฺติ คอืวา่ ยอ่มถงึ  ซึง่ความไมม่ ี อเวเรน ดว้ย
ความไมม่เีวร  ขนฺติเมตโฺตทเกน    คอืวา่ ดว้ยนำ้าคอืขนัตแิละเมตตา  โยนิโสมนสิ-
กาเรน  คอืวา่ ดว้ยการกระทำาไวใ้นใจโดยอุบายอนัแยบคาย  ปจจฺเวกฺขเณน คอืวา่ 
ดว้ยการพจิารณา  เอวเมว ฉนันัน้นัน่เทยีว”  (อิติ) ดงัน้ี  (คาถาปาทสสฺ) แหง่บาท
แหง่พระคาถา  “อเวเรน  จ  สมมฺนฺตีติ วา่ “อเวเรน  จ  สมฺมนฺต”ิ ดงัน้ี ฯ

 บาทพระคาถาวา่ “อเวเรน  จ  สมมฺนฺติ” ความวา่ “เหมอืนอยา่งทีบุ่คคลทำาการชำาระ
ลา้งของทีไ่มส่ะอาดมนีำ้าลายเป็นตน้เหลา่นัน้ ดว้ยนำ้าทีใ่สสะอาด ยอ่มจะเลอืนหายไป, 
สถานทีแ่หง่นัน้ เป็นทีห่มดจด และปราศจากกลิน่เหมน็ไปได ้ฉนัใด, เวรทัง้หลายยอ่ม
สงบ ระงบั คอืถงึสภาพทีไ่มม่เีวร ดว้ยการไมจ่องเวร ดว้ยนำ้าคอืขนัตแิละเมตตา ดว้ย
โยนิโสมนสกิาร และดว้ยการพจิารณาเหน็ (โทษของการจองเวรและอานิสงสข์องการ
ไมจ่องเวร) กฉ็นันัน้เหมอืนกนั”
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 “อเวเรน  จ  สมฺมนฺต”ิ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
อตฺโถ  “ปน ตปัปาฏกิรณโชตกะ  ตานิ กด็ ี เขฬาทนิี กด็ ีวเิสสนะของ อสจุนิีๆ สทุธ- 
กตัตาใน วนิสฺสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  ปคฺุคเลน อนภหิติ-
กตัตาใน โธวยิมานานิ  วปิปฺสนฺเนน วเิสสนะของ อุทเกนๆ กรณะใน โธวยิมานานิๆ 
อพัภนัตรกริยิาของ อสจุนิี,  ตำ วเิสสนะของ ฐานำๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบท 
กตัตุวาจก  สทฺุธำ กด็ ี  นิคฺคนฺธำ กด็ ี วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  เวรานิ สทุธกตัตาใน  
วปูสมฺมนฺต ิ  ปฏปิปฺสฺสมฺภนฺต ิ และ คจฺฉนฺต ิ  วปูสมฺมนฺต ิ กด็ ี ปฏปิปฺสฺสมฺภนฺต ิ กด็ ี 
คจฺฉนฺต ิ กด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก  วปูสมฺมต ิ ววิรยิะใน ปฏปิปฺสฺสมฺภนฺติๆ  ววิรณะ
และววิรยิะใน อภาวำ  คจฺฉนฺติๆ  ววิรณะ  เอวเมว อุปเมยยโชตกะ  อเวเรน กด็ ี ขนฺต-ิ 
เมตฺโตทเกน กด็ ี  โยนิโสมนสกิาเรน กด็ ี  ปจฺจเวกฺขเณน กด็ ี กรณะใน วปูสมฺมนฺต ิ  
ปฏปิปฺสฺสมฺภนฺต ิ และ คจฺฉนฺต ิ  อเวเรน ววิรยิะใน ขนฺตเิมตฺโตทเกนๆ ววิรณะ และ 
ววิรยิะใน โยนิโสมนสกิาเรนๆ ววิรณะ และววิรยิะใน ปจฺจเวกฺขเณนๆ ววิรณะ  อภาวำ 
สมัปาปณุยีกมัมะใน คจฺฉนฺต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๑. “เอส  ธมโฺม  สนนฺตโนต ิ  เอส  อเวเรน  เวรวปูสมนสงฺขาโต  โปราณโก  ธมฺโม   

สพฺเพสำ  พทฺุธปจฺเจกพทฺุธขณีาสวานำ  คตมคฺโคต ิฯ 

 “เอส  ธมโฺม  สนนฺตโนต ิ (คาถาปาทสฺส)  “เอโส  อเวเรน  เวรวปูสมนสงฺขาโต  โปราณโก  ธมฺโม  
สพฺเพสำ  พทฺุธปจฺเจกพทฺุธขณีาสวานำ  คตมคฺโค  (โหต)ิ  อติ ิ (อตฺโถ) ฯ 

 (อตโฺถ) อ.อรรถ  อิติ วา่  “เอโส  ธมโฺม อ.ธรรมนัน่  เวรวปูสมนสงฺขาโต คอืวา่ อนั- 
อนับณัฑติ -กลา่วแลว้วา่การยงัเวรใหเ้ขา้ไปสงบวเิศษ  อเวเรน ดว้ยความไมม่เีวร   
โปราณโก เป็นธรรมเก่า  คตมคโฺค คอืวา่ เป็นหนทางเป็นทีไ่ป พทุธฺปจเฺจกพทุธฺ-
ขีณาสวานํ แหง่พระพทุธเจา้ และพระปัจเจกพทุธเจา้ และพระขณีาสพ ท.  สพเฺพส ํ
ทัง้ปวง  (โหติ) ยอ่มเป็น”  อิติ ดงัน้ี  (คาถาปาทสสฺ) แหงบาทแหง่พระคาถา  “เอส  
ธมโฺม  สนนฺตโนติ” วา่ “เอส ธมฺโม  สนนฺตโน” ดงัน้ี ฯ

 บาทพระคาถาวา่ “เอส  ธมโฺม  สนนฺตโน” ความวา่ “ธรรมนัน่ กลา่วคอืการทำาใหเ้วร
สงบดว้ยการไมจ่องเวร เป็นธรรมเก่า คอืวา่ เป็นทางทีพ่ระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธ-
เจา้และพระขณีาสพทัง้หลายทัง้ปวง ดำาเนินไปแลว้”
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 “เอส  ธมฺโม  สนนฺตโน” สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน คาถาปาทสฺสๆ สามสีมัพนัธะใน 
อตฺโถ  “เอโส กด็ ี เวรวปูสมนสงฺขาโต กด็ ีวเิสสนะของ ธมฺโมๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อเวเรน กรณะใน เวรวปูสมนสงฺขาโต  โปราณโก กด็ ี คตมคฺโค  
กด็ ี วกิตกิตัตาใน โหต ิ  สพฺเพสำ วเิสสนะของ พทฺุธปจฺเจกพทฺุธขณีาสวานำๆ สาม-ี 
สมัพนัธะใน คตมคฺโค  เอโส ววิรยิใน เวรวปูสมนสงฺขาโตๆ ววิรณะ  โปราณโก ววิรยิะ 
ใน คตมคฺโคๆ ววิรณะ”  อติศิพัท ์สรปูะใน อตฺโถๆ ลงิคตัถะ ฯ  

 ...............................................................................................................................
๖๒. คาถาปรโิยสาเน  สา  ยกฺขนีิ  โสตาปตฺตผิเล  ปตฏฺิ�ห ิฯ  

 คาถาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ดุลงรอบแหง่พระคาถา  สา  ยกฺขินี อ.นางยกัษณินีัน้  
ปติฏฺ�หิ ตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  โสตาปตติฺผเล ในโสดาปัตตผิล ฯ

 ในเวลาจบพระคาถา นางยกัษณินีัน้ตัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล

 คาถาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ปตฏฺิฐห ิ  สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน  
ปตฏฺิฐหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปตฺตผิเล วสิยาธาระใน ปตฏฺิฐห ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๓. สมฺปตฺตปรสิายปิ  เทสนา  สาตฺถกิา  อโหส ิฯ

 เทสนา อ.เทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมปีระโยชน์  อโหสิ  
ไดม้แีลว้  สมปฺตตฺปริสายปิ แมแ้ก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้ ฯ

 พระเทศนา ไดเ้ป็นกณัฑเ์ทศน์ทีม่ปีระโยชน์แมแ้ก่บรษิทัผูถ้งึพรอ้มแลว้

 เทสนา สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั 
สมฺปตฺตปรสิายๆ สมัปทานใน อโหส ิ สาตฺถกิา วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
๖๔. สตฺถา  ตำ  อตฺิถ ึ อาห  “เอตสฺิสา  ตว  ปตฺุตำ  เทหตี ิฯ 

 สตฺถา  ตำ  อตฺิถ ึ อาห  “(ตฺวำ)  เอตสฺิสา  (ยกฺขนิิยา)  ตว  ปตฺุตำ  เทหตี ิฯ 

 สตถฺา อ.พระศาสดา  อาห ตรสัแลว้  ต ํ  อิตถึฺ กะหญงินัน้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.เธอ   
เทหิ จงให ้  ปตุตฺ ํ ซึง่บุตร  ตว ของเธอ  เอติสสฺา  (ยกฺขินิยา) แก่นางยกัษณินีัน่”   
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อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสักบัหญงินัน้วา่ “เธอจงใหบุ้ตรของเธอแก่นางยกัษณินีัน่”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะของ อตฺิถึๆ  อกถติกมัมะ 
ใน อาห  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน เทหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตสฺิสา วเิสสนะของ  
ยกฺขนิิยาๆ สมัปทานใน เทห ิ ตว สามสีมัพนัธะใน ปตฺุตำๆ  อวุตตกมัมะใน เทห”ิ  อติศิพัท ์ 
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๕. “ภายาม ิ ภนฺเตต ิฯ

 (สา  อตฺิถ)ี  “(อหำ)  ภายาม ิ ภนฺเตต ิ (อาห) ฯ  

 (สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  
(อห)ํ อ.หมอ่มฉนั  ภายามิ ยอ่มกลวั”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางจงึกราบทลูวา่ “หมอ่มฉนักลวัพระเจา้ขา้”

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
อหำ สทุธกตัตาใน ภายามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
๖๖. “มา  ภาย,ิ  นตฺถ ิ เต  เอตำ  นิสฺสาย  ปรปินฺโถต ิฯ  

 (สตฺถา)  “(ตฺวำ)  มา  ภาย,ิ  นตฺถ ิ เต  เอตำ  (ยกฺขนึิ)  นิสฺสาย  ปรปินฺโถต ิ (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรสัแลว้  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.เธอ  มา  ภายิ อยา่กลวัแลว้,  
ปริปนฺโถ อ.อนัตรายเป็นเครือ่งเบยีดเบยีนรอบ  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ี เต แก่เธอ  นิสสฺาย 
เพราะอาศยั  เอต ํ ยกฺขินึ ซึง่นางยกัษณินีัน่”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระศาสดาตรสัวา่ “เธออยา่กลวัไปเลย, อนัตรายไมม่แีก่เธอ เพราะอาศยันางยกัษณิี
นัน่”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน ภายิๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  มาศพัท ์ปฏเิสธะใน ภาย,ิ  ปรปินฺโถ สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบท
กตัตุวาจก  เต สมัปทานใน นตฺถ ิ เอตำ วเิสสนะของ ยกฺขนึิๆ อวตุตกมัมะใน นิสฺสายๆ 
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เหตวตัถะใน นตฺถ”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ
 ...............................................................................................................................
๖๗. สา  ปตฺุตำ  ตสฺสา  อทาส ิฯ 

 สา  (อตฺิถ)ี  ปตฺุตำ  ตสฺสา  (ยกฺขนิิยา)  อทาส ิฯ 

 สา  (อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  อทาสิ ไดใ้หแ้ลว้  ปตุตฺ ํซึง่บุตร  ตสสฺา  (ยกฺขินิยา) แก่นาง
ยกัษณินีัน้ ฯ

 นางจงึไดใ้หล้กูแก่นางยกัษณินีัน้

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อทาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปุตฺตำ อวตุตกมัมะ 
ใน อทาส ิ ตสฺสา วเิสสนะของ ยกฺขนิิยาๆ สมัปทานใน อทาส ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๘. สา  ตำ  คเหตฺวา  จมฺุพตฺิวา  อาลงฺิคตฺิวา  ปนุ  มาตุเยว  ทตฺวา  โรทตุิำ  อารภ ิฯ 

 สา  (ยกฺขนีิ)  ตำ  (ปตฺุตำ)  คเหตฺวา  จมฺุพตฺิวา  อาลงฺิคตฺิวา  ปนุ  มาตุ  เอว  ทตฺวา  โรทตุิำ  อารภ ิฯ 

 สา  (ยกฺขินี) อ.นางยกัษณินีัน้  คเหตวฺา รบัแลว้  ต ํ (ปตุตฺ)ํ ซึง่บุตรนัน้  จมุพิฺตวฺา  
จบูแลว้  อาลิงฺคิตวฺา สวมกอดแลว้  ทตวฺา ใหแ้ลว้  มาต ุ เอว แก่มารดานัน่เทยีว  
ปนุ อกี  อารภิ เริม่แลว้  โรทิตุ ํเพือ่อนัรอ้งไห ้ฯ

 นางยกัษณินีัน้ รบัเอาลกูนัน้แลว้ จบู กอด แลว้กค็นืใหแ้ก่มารดา(ของเดก็)นัน่แหละ 
แลว้เริม่จะรอ้งไห ้

 สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน อารภิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะ
ของ ปตฺุตำๆ  อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน จมฺุพตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
อาลงฺิคตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ทตฺวา  ปนุ กริยิาวเิสสนะใน ทตฺวา  เอวศพัท ์ 
อวธารณะเขา้กบั มาตุๆ สมัปทานใน ทตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อารภ ิ โรทตุิำ ตุมตัถ-
สมัปทานใน อารภ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๖๙. อถ  นำ  สตฺถา  “กเิมตนฺต ิ ปจฺุฉิ ฯ 

 อถ  นำ  (ยกฺขนึิ)  สตฺถา  “ก ึ เอตำ  (การณำ)  อติ ิ ปจฺุฉิ ฯ 
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 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  ปจุฉิฺ ตรสัถามแลว้  นํ  (ยกฺขินึ) ซึง่นางยกัษณินีัน้  
อิติ วา่  “เอต ํ (การณํ) อ.เหตุนัน่  กึ อะไร”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาจงึตรสัถามนางยกัษณินีัน้วา่ “นัน่เหตุอะไร”

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
ยกฺขนึิๆ อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉ ิ “กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ  เอตำ วเิสสนะของ การณำๆ ลงิคตัถะ”  
อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ

 ...............................................................................................................................
๗๐. “ภนฺเต  อหำ  ปพฺุเพ  ยถา  ตถา  ชวีติำ  กปเฺปนฺตปิี  กุจฺฉปิรูำ  นาม  นาลตฺถำ,  อทิานิ  กถำ  

ชวีสฺิสามตี ิฯ  

 (สา  ยกฺขนีิ)  “ภนฺเต  อหำ  ปพฺุเพ  ยถา  ตถา  ชวีติำ  กปเฺปนฺตปิี  กุจฺฉปิรูำ  นาม  (อาหารวตฺถุำ)  น  
อลตฺถำ,  อทิานิ (อหำ) กถำ  ชวีสฺิสามตี ิ (อาห) ฯ

 (สา  ยกฺขินี) อ.นางยกัษณินีัน้  (อาห) กราบทลูแลว้  อิติ วา่  “ภนฺเต ขา้แต่พระองคผ์ู้
เจรญิ  ปพุเฺพ ในกาลก่อน  อห ํอ.หมอ่มฉนั  กปเฺปนฺตีปิ แมส้ำาเรจ็อยู ่ ชีวิต ํซึง่ชวีติ  
ยถา โดยประการใด  ตถา โดยประการนัน้  น  อลตถฺ ํไมไ่ดไ้ดแ้ลว้  (อาหารวตถฺุ)ํ ซึง่
อาหารวตัถุ  กจุฉิฺปรู ํ นาม ชือ่อนัยงัทอ้งใหเ้ตม็,  อิทานิ ในกาลน้ี  อห ํอ.หมอ่มฉนั   
ชีวิสสฺามิ จกัเป็นอยู ่ กถ ํอยา่งไร”  อติ ิดงัน้ี ฯ

 นางยกัษณินีัน้กก็ราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ก่อน ดฉินัสำาเรจ็ชวีติทกุวถิทีาง  
กย็งัไมส่ามารถจะไดอ้าหารทีย่งัทอ้งใหอ้ิม่เตม็ได,้ บดัน้ี จะเป็นอยูอ่ยา่งไรได”้ 

 สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ 
อหำ สทุธกตัตาใน อลตฺถำๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปพฺุเพ กาลสตัตมใีน กปเฺปนฺต ี ยถา 
กด็ ี ตถา กด็ ีปการตัถะ  ชวีติำ อวตุตกมัมะใน กปเฺปนฺต ี อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั  
กปเฺปนฺตีๆ  อพัภนัตรกริยิาของ อหำ  นามศพัท ์ ครหตัถะโชตกะเขา้กบั กุจฺฉปิรูำๆ   
วเิสสนะของ อาหารวตฺถุำๆ  อวตุตกมัมะใน อลตฺถำ  นศพัท ์ ปฏเิสธะใน อลตฺถำ,   
อทิานิ กาลสตัตมใีน ชวีสฺิสาม ิ  อหำ สทุธกตัตาใน ชวีสฺิสามิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
กถำ ปจุฉนตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๑ อถ  นำ  สตฺถา  “มา  จนฺิตยตี ิ สมสฺสาเสตฺวา  ตำ  อตฺิถ ึ อาห  “อมิำ  เนตฺวา  อตฺตโน   
เคเห  นิวาสาเปตฺวา  อคฺคยาคภุตฺเตห ิ ปฏชิคฺคาหตี ิฯ

 อถ  นำ  (ยกฺขนึิ)  สตฺถา  “(ตฺวำ)  มา  จนฺิตยตี ิ (วจเนน)  สมสฺสาเสตฺวา  ตำ  อตฺิถ ึ อาห  “(ตฺวำ)  อมิำ  
(ยกฺขนึิ)  เนตฺวา  (อมิำ  ยกฺขนึิ)  อตฺตโน  เคเห  นิวาสาเปตฺวา  อคฺคยาคภุตฺเตห ิ ปฏชิคฺคาหตี ิฯ  

 อถ ครัง้นัน้  สตถฺา อ.พระศาสดา  นํ  (ยกฺขินึ) ทรงยงันางยกัษณินีัน้  สมสสฺาเสตวฺา 
ใหห้ายใจเขา้คลอ่งดแีลว้  (วจเนน) ดว้ยพระดำารสั  อิติ วา่  “(ตวฺ)ํ อ.เธอ  มา  จินฺตยิ 
อยา่คดิแลว้”  อิติ ดงัน้ี  อาห ตรสัแลว้  ต ํ อิตถึฺ กะหญงินัน้  อิติ วา่  (ตวฺ)ํ อ.เธอ   
เนตวฺา นำาไปแลว้  อิม ํ  (ยกฺขินึ) ซึง่นางยกัษณิน้ีี  (อิม ํ  ยกฺขินึ) ยงันางยกัษณิน้ีี   
นิวาสาเปตวฺา ใหอ้ยูแ่ลว้  เคเห ในเรอืน  อตตฺโน ของตน  ปฏิชคคฺาหิ จงปฏบิตั ิ 
อคคฺยาคภุตเฺตหิ ดว้ยขา้วตม้และขา้วสวยอนัเลศิ ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พระศาสดาทรงปลอบใจนางยกัษณินีัน้ดว้ยพระดำารสัวา่ “เธออยา่คดิไปเลย” 
แลว้ตรสักบัหญงินัน้วา่ “เธอนำานางยกัษณิไีปแลว้ใหอ้ยูท่ีบ่า้นของตน จงเลีย้งดดูว้ย
ขา้วตม้และขา้วสวยทีเ่ลศิ”

 อถ กาลสตัตม ี  สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
ยกฺขนึิๆ การติกมัมะใน สมสฺสาเสตฺวา  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน จนฺิตยิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
มาศพัท ์ ปฏเิสธะใน จนฺิตย”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนนๆ กรณะใน สมสฺสาเสตฺวาๆ  
ปพุพกาลกริยิาใน อาห  ตำ วเิสสนะของ อตฺิถึๆ  อกถติกมัมะใน อาห  “ตฺวำ สทุธกตัตาใน  
ปฏชิคฺคาหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิำ วเิสสนะของ ยกฺขนึิๆ อวตุตกมัมะใน  
เนตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน นิวาสาเปตฺวา  อมิำ วเิสสนะของ ยกฺขนึิๆ การติกมัมะใน  
นิวาสาเปตฺวา  อตฺตโน สามสีมัพนัธะใน เคเหๆ วสิยาธาระใน นิวาสาเปตฺวาๆ ปพุพ-
กาลกริยิาใน ปฏชิคฺคาห ิ อคฺคยาคภุตฺเตห ิกรณะใน ปฏชิคฺคาห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน 
อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๗๒. สา  ตำ  เนตฺวา  ปิฏฺ�ิวำเส  ปตฏฺิ�าเปตฺวา  อคฺคยาคภุตฺเตห ิ ปฏชิคฺค ิฯ

 สา  (อตฺิถ)ี  ตำ  (ยกฺขนึิ)  เนตฺวา  (ตำ  ยกฺขนึิ)  ปิฏฺ�ิวำเส  ปตฏฺิ�าเปตฺวา  อคฺคยาคภุตฺเตห ิ ปฏชิคฺค ิฯ  

สา  (อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  เนตวฺา นำาไปแลว้  ต ํ (ยกฺขินึ) ซึง่นางยกัษณินีัน้  (ต ํ ยกฺขินึ) 
ยงันางยกัษณินีัน้  ปติฏฺฐาเปตฺวา ใหด้ำารงอยูเ่ฉพาะแลว้  ปิฏฺฐิวํเส ในโรงแหง่ครก
กระเดือ่ง  ปฏิชคคิฺ ปฏบิตัแิลว้  อคคฺยาคภุตเฺตหิ ดว้ยขา้วตม้และขา้วสวยอนัเลศิ ท. ฯ 

หญงินัน้นำานางยกัษณิไีปแลว้ใหอ้ยูท่ีโ่รงกระเดือ่ง แลว้เลีย้งดดูว้ยขา้วตม้และขา้วสวย
ทีเ่ลศิ

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน ปฏชิคฺคิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตำ วเิสสนะ
ของ ยกฺขนึิๆ อวตุตกมัมะใน เนตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปตฏฺิฐาเปตฺวา  ตำ วเิสสนะ
ของ ยกฺขนึิๆ การติกมัมะใน ปตฏฺิฐาเปตฺวา  ปิฏฺฐวิำเส วสิยาธาระใน ปตฏฺิฐาเปตฺวาๆ 
ปพุพกาลกริยิาใน ปฏชิคฺค ิ อคฺคยาคภุตฺเตห ิกรณะใน ปฏชิคฺค ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๓. ตสฺสา  วหีปิหรณกาเล  มสุลำ  มทฺุธำ  ปหรนฺตำ  วยิ  อุปฏฺ�าต ิฯ

 ตสฺสา  (ยกฺขนิิยา)  วหีปิหรณกาเล  มสุลำ  มทฺุธำ  ปหรนฺตำ  วยิ  อุปฏฺ�าต ิฯ  

 มสุล ํ อ.สาก  อปุฏฺ�าติ ยอ่มปรากฏ  ตสสฺา  (ยกฺขินิยา) แก่นางยกัษณินีัน้   
ปหรนฺต ํ วิย ราวกะวา่ต่อยอยู ่ มทุธฺ ํซึง่ศรีษะ  วีหิปหรณกาเล ในกาลเป็นทีซ่อ้มซึง่
ขา้วเปลอืก

 ในชว่งเวลาทีซ่อ้มขา้วเปลอืก สากปรากฏแก่นางยกัษณินีัน้เหมอืนกบัทบุทีศ่รีษะ 

 มสุลำ สทุธกตัตาใน อุปฏฺฐาติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะของ ยกฺขนิิยาๆ 
สมัปทานใน อุปฏฺฐาต ิ วหีปิหรณกาเล กาลสตัตมใีน อุปฏฺฐาต ิ มทฺุธำ อวตุตกมัมะใน  
ปหรนฺตำๆ  อุปมาอพัภนัตรกริยิาของ มสุลำ  วยิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั มทฺุธำ  ปหรนฺตำ ฯ 
...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................
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๗๔. สา  สหายกิำ  อามนฺเตตฺวา  “อมิสฺม ึ  �าเน  วสตุิำ  น  สกฺขสฺิสาม,ิ  อ�ฺ�ตฺถ  มำ   
ปตฏฺิ�าเปหตี ิ  วตฺวา  “มสุลสาลายำ  อุทกจาฏยิำ  อุทฺธเน  นิมฺพโกเส  สงฺการกเูฏ   
คามทฺวาเรต ิ  เอเตส ุ  �าเนส ุ  ปตฏฺิ�าปิตาปิ  “อธิ  เม  มสุลำ  สสีำ  ภนฺิทนฺตำ  วยิ   
อุปฏฺ�าต,ิ  อธิ  ทารกา  อุจฺฉฏฺิ�ุทกำ  โอตาเรนฺต,ิ  อธิ  สนุขา  นิปปฺชฺชนฺต,ิ  อธิ   
ทารกา  อสจุ ึ กโรนฺต,ิ  อธิ  กจวรำ  ฉฑฺเฑนฺต,ิ  อธิ  คามทารกา  ลกฺขโยคฺคำ  กโรนฺตตี ิ 
สพฺพานิ  ตานิ  ปฏกฺิขปิิ ฯ  

 สา  (ยกฺขนีิ)  สหายกิำ  อามนฺเตตฺวา  “(อหำ)  อมิสฺม ึ �าเน  วสตุิำ  น  สกฺขสฺิสาม,ิ  (ตฺวำ)  อ�ฺ�ตฺถ  (ฐาเน)   
มำ  ปตฏฺิ�าเปหตี ิ วตฺวา  (สหายกิาย)  “มสุลสาลายำ  อุทกจาฏยิำ  อุทฺธเน  นิมฺพโกเส  สงฺการกเูฏ  
คามทฺวาเรต ิ เอเตส ุ �าเนส ุ ปตฏฺิ�าปิตาปิ  “อธิ  (ฐาเน)  เม  มสุลำ  สสีำ  ภนฺิทนฺตำ  วยิ  อุปฏฺ�าต,ิ  
อธิ  (ฐาเน)  ทารกา  อุจฺฉฏฺิ�ุทกำ  โอตาเรนฺต,ิ  อธิ  (ฐาเน)  สนุขา  นิปปฺชฺชนฺต,ิ  อธิ  (ฐาเน)  ทารกา   
อสจุ ึ  กโรนฺต,ิ  (ชนา)  อธิ  (ฐาเน)  กจวรำ  ฉฑฺเฑนฺต,ิ  อธิ  (ฐาเน)  คามทารกา  ลกฺขโยคฺคำ   
กโรนฺตตี ิ (วจเนน)  สพฺพานิ  ตานิ  (ฐานานิ)  ปฏกฺิขปิิ ฯ

 สา  (ยกฺขินี) อ.นางยกัษณินีัน้  อามนฺเตตวฺา เรยีกมาแลว้  สหายิก ํซึง่หญงิสหาย  
วตวฺา กลา่วแลว้  อิติ วา่  “(อห)ํ อ.เรา  น  สกฺขิสสฺามิ จกัไมอ่าจ  วสิตุ ํ เพือ่อนั
อยู ่ อิมสฺมึ  ฐาเน ในทีน้ี่,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ม ํยงัเรา  ปติฏฺฐาเปหิ จงใหต้ัง้อยูเ่ฉพาะ  
อญฺญตฺถ  (ฐาเน) ในทีอ่ืน่”  อิติ ดงัน้ี,  (สหายิกาย)  ปติฏฺฐาปิตาปิ แมผู้อ้นัหญงิ
สหาย ใหต้ัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  เอเตสุ  ฐาเนสุ ในที ่ท. เหลา่นัน่  อิติ คอื  “มสุลสาลาย ํ 
ในโรงแหง่สาก  อทุกจาฏิย ํ ใกลตุ่้มแหง่นำ้า  อทุธฺเน ใกลเ้ตา  นิมพฺโกเส ทีช่ายคา   
สงฺการกเูฏ ทีก่องแหง่หยากเยือ่  คามทวฺาเร ใกลป้ระตแูหง่หมูบ่า้น”  ปฏิกฺขิปิ หา้ม
แลว้  ตานิ  (ฐานานิ) ซึง่ที ่ท. เหลา่นัน้  สพพฺานิ ทัง้ปวง  (วจเนน) ดว้ยคำา  อิติ วา่  
“มสุล ํอ.สาก  อุปฏฺฐาติ ยอ่มปรากฏ  เม แก่เรา  ภินฺทนฺต ํ วิย ราวกะวา่ ต่อยอยู ่ 
สีส ํซึง่ศรีษะ  อิธ  (ฐาเน) ในทีน้ี่,  ทารกา อ.เดก็ ท.  อจุฉิฺฏฺ�ทุก ํยงันำ้าอนัเป็นเดน   
โอตาเรนฺติ ยอ่มใหข้า้มลง  อิธ  (ฐาเน) ในทีน้ี่,  สนุขา อ.สนุขั ท.  นิปปฺชชฺนฺติ ยอ่ม
นอน  อิธ  (ฐาเน) ในทีน้ี่,  ทารกา อ.เดก็ ท.  กโรนฺติ ยอ่มกระทำา  อสจึุ ซึง่ความไม่
สะอาด  อิธ  (ฐาเน) ในทีน้ี่,  (ชนา) อ.ชน ท.  ฉฑเฺฑนฺติ ยอ่มทิง้  กจวร ํซึง่หยากเยือ่  
อิธ  (ฐาเน) ในทีน้ี่,  คามทารกา อ.เดก็ในหมูบ่า้น ท.  กโรนฺติ ยอ่มกระทำา  ลกฺขโยคคฺ ํ 
ซึง่กรรมอนับุคคลพงึประกอบดว้ยคะแนน  อิธ  (ฐาเน) ในทีน้ี่”  อิติ ดงัน้ี ฯ
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 นางยกัษณิเีรยีกเพือ่นหญงิมาแลว้พดูวา่ “เราไมส่ามารถทีจ่ะอยูใ่นทีน้ี่ได,้ เธอชว่ย
ใหเ้ราอยูใ่นทีอ่ืน่เถดิ” แมเ้พือ่นหญงิจะใหด้ำารงอยูใ่นสถานทีเ่หลา่น้ี คอื “ในโรงสาก 
ใกลตุ่้มนำ้า ใกลเ้ตา ทีช่ายคา ทีก่องขยะ ใกลป้ระตหูมูบ่า้น” กป็ฏเิสธสถานทีเ่หลา่นัน้
ทัง้หมดดว้ยพดูวา่ “สากปรากฏแก่เราเหมอืนวา่ต่อยศรีษะในทีน้ี่, พวกเดก็ๆ สาดนำ้า
ทีเ่ป็นเดนลงในทีน้ี่, พวกสนุขัพากนันอนในทีน้ี่, พวกเดก็ๆ พากนัทำาสกปรกในทีน้ี่, 
พวกชนพากนัทิง้ขยะในทีน้ี่, พวกเดก็ๆ ในหมูบ่า้นพากนัเลน่แขง่นบัคะแนนในทีน้ี่”

 สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน ปฏกฺิขปิิๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  สหายกิำ  
อวตุตกมัมะใน อามนฺเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วตฺวา  “อหำ สทุธกตัตาใน สกฺขสฺิสามิๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิสฺม ึ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน วสตุิำๆ  ตุมตัถ-
สมัปทานใน สกฺขสฺิสาม ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน สกฺขสฺิสาม,ิ  ตฺวำ เหตุกตัตาใน ปตฏฺิฐาเปหิๆ  
อาขยาตบทเหตุกตัตุวาจก  อ�ฺญตฺถ วเิสสนะของ ฐาเนๆวสิยาธาระใน ปตฏฺิฐาเปห ิ  
มำ การติกมัมะใน ปตฏฺิฐาเปห”ิ  อติศิพัท ์ อาการะใน วตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
ปตฏฺิฐาปิตา  สหายกิาย อนภหิติกตัตาใน ปตฏฺิฐาปิตา  “มสุลสาลายำ กด็ ี อุทกจาฏยิำ 
กด็ ี  อุทฺธเน กด็ ี  นิมฺพโกเส กด็ ี  สงฺการกเูฏ กด็ ี  คามทฺวาเร กด็ ี สรปูะใน อติิๆ  
ศพัท ์สรปูะใน เอเตส ุ ฐาเนส ุ เอเตส ุวเิสสนะของ ฐาเนสุๆ  วสิยาธาระใน ปตฏฺิฐาปิตา   
อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั ปตฏฺิฐาปิตาๆ วเิสสนะของ ยกฺขนีิ  “มสุลำ สทุธกตัตาใน 
อุปฏฺฐาติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน อุปฏฺฐาต ิ  
เม สมัปทานใน อุปฏฺฐาต ิ สสีำ อวตุตกมัมะใน ภนฺิทนฺตำๆ  อุปมาอพัภนัตรกริยิาของ มสุลำ   
วยิศพัท ์อุปมาโชตกะเขา้กบั สสีำ  ภนฺิทนฺตำ,  ทารกา เหตุกตัตาใน โอตาเรนฺติๆ  อาขยาต- 
บทเหตุกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน โอตาเรนฺต ิ  อุจฺฉฏฺิ�ทุกำ  
การติกมัมะใน โอตาเรนฺต,ิ  สนุขา สทุธกตัตาใน นิปปฺชฺชนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อธิ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน นิปปฺชฺชนฺต,ิ  ทารกา สทุธกตัตาใน กโรนฺติๆ   
อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน กโรนฺต ิ อสจุ ึอวตุตกมัมะ 
ใน กโรนฺต,ิ  ชนา สทุธกตัตาใน ฉฑฺเฑนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ  
ฐาเนๆ วสิยาธาระใน ฉฑฺเฑนฺต ิ กจวรำ อวตุตกมัมะใน ฉฑฺเฑนฺต,ิ  คามทารกา สทุธกตัตา 
ใน กโรนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อธิ วเิสสนะของ ฐาเนๆ วสิยาธาระใน กโรนฺต ิ  
ลกฺขโยคฺคำ อวตุตกมัมะใน กโรนฺต”ิ  อติศิพัท ์ สรปูะใน วจเนนๆ กรณะใน ปฏกฺิขปิิ   
สพฺพานิ กด็ ี ตานิ กด็ ีวเิสสนะของ ฐานานิๆ อวตุตกมัมะใน ปฏกฺฺิขปิิ ฯ  
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๗๕. อถ  นำ  พหคิาเม  ววิตฺิโตกาเส  ปตฏฺิ�าเปตฺวา  ตตฺถ  ตสฺสา  อคฺคยาคภุตฺตาทนิี   
หรตฺิวา  ปฏชิคฺค ิฯ 

 อถ  (สหายกิา)  นำ  (ยกฺขนึิ)  พหคิาเม  ววิตฺิโตกาเส  ปตฏฺิ�าเปตฺวา  ตตฺถ  (ฐาเน)  ตสฺสา  (ยกฺขนิิยา)   
อคฺคยาคภุตฺตาทนิี  (อาหารวตฺถนิู)  หรตฺิวา  ปฏชิคฺค ิฯ 

 อถ ครัง้นัน้  (สหายิกา) อ.หญงิสหาย  นํ  (ยกฺขินึ) ยงันางยกัษณินีัน้  ปติฏฺฐาเปตฺวา 
ใหต้ัง้อยูเ่ฉพาะแลว้  วิวิตโฺตกาเส ในโอกาสอนัสงดัแลว้  พหิคาเม ในภายนอกแหง่
หมูบ่า้น  หริตวฺา นำาไปแลว้  (อาหารวตถฺนิู) ซึง่อาหารวตัถุ ท.  อคคฺยาคภุตตฺาทีนิ 
มขีา้วตม้และขา้วสวยอนัเลศิเป็นตน้  ตสสฺา  (ยกฺขินิยา) แก่นางยกัษณินีัน้  ปฏิชคคิฺ 
ปฏบิตัแิลว้  ตตถฺ  (ฐาเน) ในทีน่ัน้ ฯ

 ทนีัน้ เพือ่นหญงิใหน้างยกัษณิดีำารงอยูใ่นทีก่ลางแจง้ทีส่งบ ขา้งนอกหมูบ่า้น แลว้นำา
อาหารมขีา้วตม้และขา้วสวยทีเ่ลศิไปเลีย้งดนูางยกัษณิใีนทีน่ัน้

 อถ กาลสตัตม ี สหายกิา สทุธกตัตาใน ปฏชิคฺคิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะ
ของ ยกฺขนึิๆ การติกมัมะใน ปตฏฺิฐาเปตฺวา  พหคิาเม วสิยาธาระใน ววิตฺิโตกาเสๆ 
วสิยาธาระใน ปตฏฺิฐาเปตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน หรตฺิวา  ตตฺถ วเิสสนะของ ฐาเนๆ 
วสิยาธาระใน หรตฺิวา  ตสฺสา วเิสสนะของ ยกฺขนิิยาๆ สมัปทานใน หรตฺิวา  อคฺคยาค-ุ
ภตฺตาทนิี วเิสสนะของ อาหารวตฺถนิูๆ อวตุตกมัมะใน หรตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน  
ปฏชิคฺค ิฯ  

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๖. สา  ยกฺขนีิ  เอวำ  จนฺิเตส ิ “อยำ  เม  สหายกิา  อทิานิ  พหปูการา,  หนฺทาหำ  ก�ิฺจ ิ  

ปฏคิณุำ  กโรมตี ิ  “อมิสฺม ึ สำวจฺฉเร  สพฺุพฏฺุ�ิกา  ภวสฺิสต,ิ  ถลฏฺ�าเน  สสฺสำ  กโรห,ิ  
อมิสฺม ึ  สำวจฺฉเร  ทพฺุพฏฺุ�ิกา  ภวสฺิสต,ิ  นินฺนฏฺ�าเนเยว  สสฺสำ  กโรหตี ิ  สหายกิาย   
อาโรเจส ิฯ

 สา  ยกฺขนีิ  เอวำ  จนฺิเตส ิ “อยำ  เม  สหายกิา  อทิานิ  พหปูการา  (โหต)ิ,  หนฺท  อหำ  ก�ิฺจ ิ ปฏคิณุำ  
กโรมตี ิ “อมิสฺม ึ สำวจฺฉเร  สพฺุพฏฺุ�ิกา  ภวสฺิสต,ิ  (ตฺวำ)  ถลฏฺ�าเน  สสฺสำ  กโรห,ิ  อมิสฺม ึ สำวจฺฉเร  
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ทพฺุพฏฺุ�ิกา  ภวสฺิสต,ิ  (ตฺวำ)  นินฺนฏฺ�าเนเยว  สสฺสำ  กโรหตี ิ สหายกิาย  อาโรเจส ิฯ  

 สา  ยกฺขินี อ.นางยกัษณินีัน้  จินฺเตสิ คดิแลว้  เอว ํ อยา่งน้ี  อิติ วา่  “สหายิกา 
อ.หญงิสหาย  เม ของเรา  อย ํ น้ี  พหปูการา เป็นผูม้อุีปการะมาก  (โหติ) ยอ่ม
เป็น  อิทานิ ในกาลน้ี,  หนฺท เอาเถดิ  อห ํอ.เรา  กโรมิ จะกระทำา  ปฏิคณํุ ซึง่คณุ
ตอบ  กิ�จิฺ อะไรๆ” อิติ ดงัน้ี  อาโรเจสิ บอกแลว้  สหายิกาย แก่หญงิสหาย  อิติ วา่   
“สุพฺพุฏฺฐิกา อ.ฝนด ี ภวิสสฺติ จกัม ี อิมสมึฺ  สวํจฉฺเร ในปีน้ี,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  กโรหิ  
จงกระทำา  สสสฺ ํ ซึง่ขา้วกลา้  ถลฏฺฐาเน ในทีอ่นัดอน,  ทุพฺพุฏฺฐิกา อ.ฝนแลง้   
ภวิสสฺติ จกัม ี อิมสมึฺ  สวํจฉฺเร ในปีน้ี,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  กโรหิ จงกระทำา  สสสฺ ํซึง่ขา้ว
กลา้  นินฺนฏฺฐาเน  เอว ในทีอ่นัลุม่นัน่เทยีว”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 นางยกัษณินีัน้คดิอยา่งน้ีวา่ “เพือ่นหญงิของเราน้ีมอุีปการะมากตอนน้ี, เอาเถอะ เราก็
จะทำาการตอบแทนอะไรสกัอยา่ง” จงึบอกแก่เพือ่นหญงิวา่ “ปีน้ี ฝนจะด,ี เธอจงทำานา
ในทีด่อน, ปีน้ี ฝนจะแลง้, เธอจงทำานาในทีลุ่ม่เทา่นัน้”

 สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน จนฺิเตส ิและอาโรเรส ิ  จนฺิเตส ิกด็ ี  อาโรเจส ิ 
กด็ ี อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวำ กริยิาวเิสสนะใน จนฺิเตส ิ “อยำ วเิสสนะของ สหายกิาๆ  
สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เม สามสีมัพนัธะใน สหายกิา  อทิานิ  
กาลสตัตมใีน โหต ิ พหปูการา วกิตกิตัตาใน โหต,ิ  หนฺท อุยโยชนตัถะ  อหำ สทุธกตัตา 
ใน กโรมิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ก�ฺิจ ิวเิสสนะของ ปฏคิณุำๆ อวุตตกมัมะใน กโรม”ิ   
อติศิพัท ์ อาการะใน จนฺิเตส ิ  “สพฺุพฏฺุฐกิา สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อมิสฺม ึวเิสสนะของ สำวจฺฉเรๆ กาลสตัตมใีน ภวสฺิสต,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน  
กโรหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ถลฏฺฐาเน วสิยาธาระใน กโรห ิ สสฺสำ อวตุตกมัมะใน  
กโรห,ิ  ทพฺุพฏฺุฐกิา สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมิสฺม ึวเิสสนะของ 
สำวจฺฉเรๆ กาลสตัตมใีน ภวสฺิสต,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน กโรหิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  
เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั นินฺนฏฺฐาเนๆ วสิยาธาระใน กโรห ิ  สสฺสำ อวตุตกมัมะใน  
กโรห”ิ  อติศิพัท ์อาการะใน อาโรเจส ิ สหายกิาย สมัปทานใน อาโรเจส ิฯ 

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๗๗. เสสชเนห ิ กตสสฺสำ  อตอุิทเกน  วา  อโนทเกน  วา  นสฺสต ิฯ  

 เสสชเนหิ  กตสสสฺ ํ อ.ขา้วกลา้ อนั- อนัชนผูเ้หลอื ท.  -กระทำาแลว้  นสสฺติ ยอ่ม
ฉบิหาย  อติอทุเกน  วา เพราะนำ้าอนัเกนิหรอื   อโนทเกน  วา หรอืวา่ เพราะนำ้าอนั
น้อย ฯ

 ขา้วกลา้ทีพ่วกชนทีเ่หลอืทำากนั ยอ่มเสยีหายไปเพราะนำ้ามากเกนิบา้ง เพราะนำ้าน้อย
ไปบา้ง

 กตสสฺสำ สทุธกตัตาใน นสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เสสชเนห ิ อนภหิติกตัตาใน 
กต-  อตอุิทเกน กด็ ี อโนทเกน กด็ ีเหตุใน นสฺสต ิ วา สองศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั 
อตอุิทเกน และ อโนทเกน ฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๗๘. ตสฺสา  สสฺสำ  อตวิยิ  สมฺปชฺชต ิฯ 

 ตสฺสา  (อตฺิถยิา)  สสฺสำ  อตวิยิ  สมฺปชฺชต ิฯ 

 สสสฺ ํอ.ขา้วกลา้  ตสสฺา  (อิตถิฺยา) ของหญงินัน้  สมปฺชชฺติ ยอ่มถงึพรอ้ม  อติวิย 
เกนิเปรยีบ ฯ

 ขา้วกลา้ของหญงินัน้ สมบรูณ์อยา่งยิง่

 สสฺสำ สทุธกตัตาใน สมฺปชฺชติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะของ อตฺิถยิาๆ 
สามสีมัพนัธะใน สสฺสำ  อตวิยิ กริยิาวเิสสนะใน สมฺปชฺชต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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๗๙. อถ  นำ  “อมฺม  ตยา  กตำ  สสฺสำ  เนว  อจฺโจทเกน  นสฺสต,ิ  น  อโนทเกน  นสฺสต;ิ   
สพฺุพฏฺุ�ิทพฺุพฏฺุ�ิภาวำ  �ตฺวา  กมฺมำ  กโรส ิ?  ก ึ นุ  โข  เอตนฺต ิ ปจฺุฉึส ุฯ 

 อถ  นำ  (อตฺิถ ึ ชนา)  “อมฺม  ตยา  กตำ  สสฺสำ  เนว  อจฺโจทเกน  นสฺสต,ิ  น  อโนทเกน  นสฺสต;ิ  
(ตฺวำ)  สพฺุพฏฺุ�ิทพฺุพฏฺุ�ิภาวำ  �ตฺวา  กมฺมำ  กโรส ิ?  ก ึ นุ  โข  เอตำ  (การณำ)  อติ ิ ปจฺุฉึส ุฯ 

 อถ ครัง้นัน้  (ชนา) อ.ชน ท.  ปจุฉึฺส ุถามแลว้  นํ  (อิตถึ) ซึง่หญงินัน้  อิติ วา่  “อมมฺ
แน่ะแม ่ สสสฺ ํอ.ขา้วกลา้  ตยา  กต ํอนัอนัทา่น กระทำาแลว้  น  เอว  นสสฺติ ยอ่มไมเ่สยี
หาย  อจโฺจทเกน เพราะนำ้าอนัเกนินัน่เทยีว,  น  นสสฺติ ยอ่มไมเ่สยีหาย  อโนทเกน 
เพราะนำ้าอนัน้อย,  (ตวฺ)ํ อ.ทา่น  ญตวฺา รูแ้ลว้  สพุพฺฏฺุฐิทพุพฺฏฺุฐิภาว ํซึง่ความเป็นแหง่
ฝนดแีละฝนแลง้  กโรสิ ยอ่มกระทำา  กมมฺ ํซึง่การงานหรอื?,  เอต ํ การณํ อ.เหตุนัน่  
กึ  นุ  โข อะไรหนอแล”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 ทนีัน้ พวกชนจงึพากนัถามนางวา่ “แมน่าง ขา้วกลา้ทีเ่ธอทำายอ่มไมเ่สยีหายไป เพราะ
นำ้าทีม่ากเกนิไป เพราะนำ้าทีน้่อยไป, เธอรูว้า่ฝนดหีรอืฝนแลง้ แลว้ทำาการงานหรอื? 
เหตุนัน่อะไรนะ”

 อถ กาลสตัตม ี  ชนา สทุธกตัตาใน ปจฺุฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  นำ วเิสสนะของ 
อตฺิถึๆ  อวตุตกมัมะใน ปจฺุฉสึ ุ  “อมฺม อาลปนะ  กตำ วเิสสนของ สสฺสำๆ  สทุธกตัตาใน  
นสฺสติๆ  สองบท อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตยา อนภหิติกตัตาใน กตำ  เอวศพัท ์อวธารณะ
เขา้กบั นๆ ศพัท ์ปฏเิสธะใน นสฺสต ิ อจฺโจทเกน เหตุใน นสฺสต,ิ  นศพัท ์ปฏเิสธะใน 
นสฺสต ิ  อโนทเกน เหตุใน นสฺสต,ิ  ตฺวำ สทุธกตัตาใน กโรสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
สพฺุพฏฺุฐิทุพฺพุฏฺฐิภาวำ อวตุตกมัมะใน ญตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน กโรส ิ  กมฺมำ อวตุต-
กมัมะใน กโรส,ิ  ก ึ นุ ปจุฉนตัถะ  โขศพัท ์วจนาลงัการะ  เอตำ วเิสสนะของ การณำๆ 
ลงิคตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉสึ ุฯ  

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑548 [๑.ยมก

๘๐. “อมฺหากำ  สหายกิา  ยกฺขนีิ  สพฺุพฏฺุ�ิทพฺุพฏฺุ�ิภาวำ  อาจกฺิขต,ิ  มยำ  ตสฺสา  วจเนน  ถล-
นินฺเนส ุ สสฺสานิ  กโรม,  เตน  โน  สสฺสำ  สมฺปชฺชต,ิ  ก ึ น  ปสฺสถ  นิพทฺธำ  อมฺหากำ  
เคหโต  ยาคภุตฺตาทนิี  หรยิมานานิ ?  ตานิ  เอตสฺิสา  หรยินฺต,ิ  ตุมฺเหปิ  เอตสฺิสา  
อคฺคยาคภุตฺตาทนิี  หรถ,  ตุมฺหากมฺปิ  กมฺมนฺเต  โอโลเกสฺสตตี ิฯ

 (สา  อตฺิถ)ี  “อมฺหากำ  สหายกิา  ยกฺขนีิ  สพฺุพฏฺุ�ิทพฺุพฏฺุ�ิภาวำ  อาจกฺิขต,ิ  มยำ  ตสฺสา  (ยกฺขนิิยา)  
วจเนน  ถลนินฺเนส ุ สสฺสานิ  กโรม,  เตน  โน  สสฺสำ  สมฺปชฺชต,ิ  (ตุมฺเห)  ก ึ น  ปสฺสถ  นิพทฺธำ   
อมฺหากำ  เคหโต  ยาคภุตฺตาทนิี  (อาหารวตฺถนิู  อมฺเหห)ิ  หรยิมานานิ ?  ตานิ  (ยาคภุตฺตาทนิี   
อาหารวตฺถนิู  อมฺเหห)ิ  เอตสฺิสา  (ยกฺขนิิยา)  หรยินฺต,ิ  ตุมฺเหปิ  เอตสฺิสา  (ยกฺขนิิยา)   
อคฺคยาคภุตฺตาทนิี  (อาหารวตฺถนิู)  หรถ,  (ยกฺขนีิ)  ตุมฺหากมฺปิ  กมฺมนฺเต  โอโลเกสฺสตตี ิ (อาห) ฯ  

 (สา  อิตถีฺ) อ.หญงินัน้  (อาห) กลา่วแลว้  อิติ วา่  “ยกฺขินี อ.นางยกัษณิ ี สหายิกา  
ผูเ้ป็นหญงิสหาย  อมหฺาก ํของเรา ท.  อาจิกฺขติ ยอ่มบอก  สพุพฺฏฺุ�ิทพุพฺฏฺุ�ิภาว ํ
ซึง่ความเป็นแหง่ฝนดแีละฝนแลง้,  มย ํ อ.เรา ท.  กโรม ยอ่มกระทำา  สสสฺานิ ซึง่
ขา้วกลา้ ท.  ถลนินฺเนส ุในทีด่อนและทีลุ่ม่ ท.  วจเนน ตามคำา  ตสสฺา  (ยกฺขินิยา) 
ของนางยกัษณินีัน้,  เตน เพราะเหตุนัน้  สสสฺ ํอ.ขา้วกลา้  โน ของเรา ท.  สมปฺชชฺติ 
ยอ่มถงึพรอ้ม,  (ตมุเฺห) อ.ทา่นท.  น  ปสสฺถ ยอ่มไมเ่หน็  (อาหารวตถฺนิู) ซึง่อาหาร
วตัถุ ท.  ยาคภุตตฺาทีนิ มขีา้วตม้ และขา้วสวยเป็นตน้  (อมเฺหหิ)  หริยมานานิ  
อนั- อนัเรา ท.  -นำาไปอยู ่ เคหโต จากเรอืน  อมหฺาก ํของเรา ท.  นิพทธฺ ํเนืองนิตย ์ 
กึ หรอื?  ตานิ  (ยาคภุตตฺาทีนิ  อาหารวตถฺนิู) อ.อาหารวตัถุ ท. มขีา้วตม้และขา้ว
สวยเป็นตน้ เหลา่นัน้  (อมเฺหหิ) อนัเรา ท.  หริยนฺติ ยอ่มนำาไป  เอติสสฺา  (ยกฺขินิยา)  
เพือ่นางยกัษณินีัน่,  ตมุเฺหปิ แม ้ อ.ทา่น ท.  หรถ จงนำาไป  (อาหารวตถฺนิู) ซึง่
อาหารวตัถุ ท.  อคคฺยาคภุตตฺาทีนิ มขีา้วตม้และขา้วสวยอนัเลศิเป็นตน้  เอติสสฺา   
(ยกฺขินิยา) เพือ่นางยกัษณินีัน่,  (ยกฺขินี) อ.นางยกัษณิ ี  โอโลเกสสฺติ จกัแลด ู  
กมมฺนฺเต ซึง่การงาน ท.  ตมุหฺากมปิฺ แมข้องทา่น ท.”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หญงินัน้จงึเลา่ใหฟั้งวา่ “นางยกัษณิผีูเ้ป็นเพือ่นหญงิของพวกดฉินับอกวา่ฝนจะดหีรอื
ฝนจะแลง้, พวกดฉินักพ็ากนัทำานาในทีด่อนและทีลุ่ม่ตามคำาบอกของนางยกัษณินีัน้, 
เพราะฉะนัน้ ขา้วกลา้ของพวกดฉินัจงึสมบรูณ์, พวกทา่นไมเ่หน็หรอืวา่พวกดฉินัพา
กนันำาอาหารมขีา้วตม้และขา้วสวยเป็นตน้ไปจากบา้นของพวกดฉินัเป็นนิจ, อาหาร
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เหลา่นัน้ พวกดฉินันำาไปใหแ้ก่นางยกัษณินีัน่, ถงึพวกทา่น กจ็งนำาอาหารมขีา้วตม้
และขา้วสวยเป็นตน้ทีเ่ลศิไปใหแ้ก่นางยกัษณิกีนัเถดิ, นางยกัษณิกีจ็กัชว่ยดแูลการ
งานแมข้องพวกทา่นเชน่กนั”

 สา วเิสสนะของ อตฺิถีๆ  สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  “สหายกิา วเิสสนะ
ของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน อาจกฺิขติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อมฺหากำ สามสีมัพนัธะ
ใน สหายกิา  สพฺุพฏฺุฐทิพฺุพฏฺุฐิภาวำ อวตุตกมัมะใน อาจกฺิขต,ิ  มยำ สทุธกตัตาใน กโรมๆ  
อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺสา วเิสสนะของ ยกฺขนิิยาๆ สามสีมัพนัธะใน วจเนนๆ  
ตตยิาวเิสสนะใน กโรม  ถลนินฺเนส ุวสิยาธาระใน กโรม  สสฺสานิ อวุตตกมัมะใน กโรม,   
เตน เหตวตัถะ  สสฺสำ สทุธกตัตาใน สมฺปชฺชติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โน สาม-ี 
สมัพนัธะใน สสฺสำ,  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน ปสฺสถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  กศึพัท ์ปจุฉนตัถะ   
นศพัท ์ ปฏเิสธะใน ปสฺสถ  นิพทฺธำ กริยิาวเิสสนะใน หรยิมานานิ  อมฺหากำ สาม-ี 
สมัพนัธะใน เคหโตๆ อปาทานใน หรยิมานานิ  ยาคภุตฺตาทนิี วเิสสนะของ อาหาร- 
วตฺถนิูๆ อวตุตกมัมะใน ปสฺสถ  อมฺเหห ิ อนภหิติกตัตาใน หรยิมานานิๆ วเิสสนะ 
ของ อาหารวตฺถนิู,  ตานิ กด็ ี  ยาคภุตฺตาทนิี กด็ ี วเิสสนะของ อาหารวตฺถนิูๆ  
วตุตกมัมะใน หรยินฺติๆ  อาขยาตบทกมัมวาจก  อมฺเหห ิ อนภหิติกตัตาใน หรยินฺต ิ  
เอตสฺิสา วเิสสนะของ ยกฺขนิิยาๆ สมัปทานใน หรยินฺต,ิ  อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั 
ตุมฺเหๆ สทุธกตัตาใน หรถๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอตสฺิสา วเิสสนะของ ยกฺขนิิยาๆ  
สมัปทานใน หรถ  อคฺคยาคภุตฺตาทนิี วเิสสนะของ อาหารวตฺถนิูๆ อวตุตกมัมะใน 
หรถ,  ยกฺขนีิ สทุธกตัตาใน โอโลเกสฺสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปิศพัท ์อเปกขตัถะ
เขา้กบั ตุมฺหากำๆ  สามสีมัพนัธะใน กมฺมนฺเตๆ อวตุตกมัมะใน โอโลเกสฺสต”ิ  อติศิพัท ์
อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๘๑. อถสฺสา  สกลนครวาสโิน  สกฺการำ  กรสึ ุฯ  

 อถ  อสฺสา  (ยกฺขนิิยา)  สกลนครวาสโิน  (ชนา)  สกฺการำ  กรสึ ุฯ

 อถ ครัง้นัน้  (ชนา) อ.ชน ท.  สกลนครวาสิโน ผูอ้ยูใ่นเมอืงทัง้สิน้โดยปกต ิ  กรึส ุ
กระทำาแลว้  สกฺการ ํซึง่สกัการะ  อสสฺา  (ยกฺขินิยา) แก่นางยกัษณินีัน้

 ทนีัน้ ชาวเมอืงทัง้เมอืง กพ็ากนัทำาสกัการะแก่นางยกัษณินีัน้

 อถ กาลสตัตม ี สกลนครวาสโิน วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน กรสึุๆ  อาขยาตบท
กตัตุวาจก  อสฺสา วเิสสนะของ ยกฺขนิิยาๆ สมัปทานใน กรสึ ุ สกฺการำ อวตุตกมัมะใน 
กรสึ ุฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๒. สาปิ  ตโต  ปฏฺ�าย  สพฺเพสำ  กมฺมนฺเต  โอโลเกนฺต ี  ลาภคฺคปปฺตฺตา  อโหส ิ  

มหาปรวิารา ฯ

 สาปิ  (ยกฺขนีิ)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  สพฺเพสำ  (ชนานำ)  กมฺมนฺเต  โอโลเกนฺต ี ลาภคฺคปปฺตฺตา  
อโหส ิ มหาปรวิารา ฯ 

 สาปิ  (ยกฺขินี) อ.นางยกัษณิแีมน้ัน้  โอโลเกนฺตี ตรวจดอูยู ่  กมมฺนฺเต ซึง่การงาน 
ท.  สพเฺพส ํ (ชนานํ) ของชน ท. ทัง้ปวง  ลาภคคฺปปฺตตฺา เป็นผูถ้งึแลว้ซึง่ความเลศิ
แหง่ลาภ  มหาปริวารา เป็นผูม้บีรวิารมาก  อโหสิ ไดเ้ป็นแลว้  ปฏฺ�าย จำาเดมิ  ตโต  
(กาลโต) แต่กาลนัน้ ฯ

 แมน้างยกัษณินีัน้ กช็ว่ยดแูลการงานทัง้หลายของชนทัง้หมด กลายเป็นผูเ้ลศิแหง่ลาภ
และมบีรวิารมาก จำาเดมิตัง้แต่นัน้มา

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั สาๆ วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาต
บทกตัตุวาจก  ตโต วเิสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺฐายๆ กริยิาวเิสสนะใน 
อโหส ิ  สพฺเพสำ วเิสสนะของ ชนานำๆ สามสีมัพนัธะใน กมฺมนฺเตๆ อวุตตกมัมะใน  
โอโลเกนฺตีๆ  อพัภนัตรกริยิาของ ยกฺขนีิ  ลาภคฺคปปฺตฺตา กด็ ี  มหาปรวิารา กด็ ี 
วกิตกิตัตาใน อโหส ิฯ



๔. เรื่องก�รอุบัติข้ึนของน�งก�ลียักษิณี 551วรรค]

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๓. สา  อปรภาเค  อฏฺ�  สลากภตฺตานิ  ปฏฺ�เปส ิฯ 

 สา  (ยกฺขนีิ)  อปรภาเค  อฏฺ�  สลากภตฺตานิ  ปฏฺ�เปส ิฯ 

 สา  (ยกฺขินี) อ.นางยกัษณินีัน้  ปฏฺ�เปสิ เริม่ตัง้แลว้  สลากภตตฺานิ ซึง่สลากภตัร ท.  
อฏฺ� ๘  อปรภาเค ในกาลอนัเป็นสว่นอืน่อกี ฯ

 ต่อมานางยกัษณิกีไ็ดเ้ริม่ตัง้สลากภตัร ๘ ไว้

 สา วเิสสนะของ ยกฺขนีิๆ สทุธกตัตาใน ปฏฺ�เปสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อปรภาเค 
กาลสตัตมใีน ปฏฺ�เปส ิ อฏฺ� วเิสสนะของ สลากภตฺตานิๆ อวตุตกมัมะใน ปฏฺ�เปส ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
๘๔. ตานิ  ยาวชฺชกาลา  ทยีนฺตเิยว ฯ 

 ตานิ  (สลากภตฺตานิ  ชเนห)ิ  ยาว  อชฺชกาลา  ทยีนฺต ิ เอว ฯ

 (ตานิ  สลากภตตฺานิ) อ.สลากภตัร ท. เหลา่นัน้  (ชเนหิ) อนัชน ท.  ทียนฺติ  เอว  
ถวายอยูน่ัน่เทยีว  ยาว เพยีงใด  อชชฺกาลา แต่กาลในวนัน้ี ฯ

 สลากภตัรเหลา่นัน้ เหลา่ชนกย็งัพากนัถวายอยูต่ราบเทา่ทกุวนัน้ี

 ตานิ วเิสสนะของ สลากภตฺตานิๆ วตุตกมัมะใน ทยีนฺติๆ  อาขยาตบทกมัมวาจก  ชเนห ิ
อนภหิติกตัตาใน ทยีนฺต ิ  ยาวศพัท ์กริยิาวเิสสนะใน ทยีนฺต ิ  อชฺชกาลา อปาทานใน 
ยาว  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ทยีนฺต ิฯ

 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
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อทิำ  กาลยีกฺขนิิยา  อุปปฺตฺตวิตฺถุ ฯ
อทิำ  กาลยีกฺขนิิยา  อุปปฺตฺตวิตฺถุ  (นิฏฺฐิตำ) ฯ

อปุปฺตติฺวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ความเกดิขึน้  กาลียกฺขินิยา แหง่นางยกัษณิชีือ่วา่กาล ี อิท ํน้ี  
(นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

อทิำ วเิสสนะของ อุปปฺตฺตวิตฺถุๆ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐติำๆ  กติบทกตัตุวาจก  
กาลยีกฺขนิิยา สามสีมัพนัธะใน อุปปฺตฺตวิตฺถุ ฯ
จบเรื่องกำรอุบัตขิึ้นของนำงกำลยีักษณิี
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วเิครำะห์ศัพท์กติก์ สมำส และตัทธติ
อุปฺปตฺติวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 ๑. อุปฺปชฺชน�  อุปฺปตฺติ. (อุปุพฺพ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ติปัจจัย) ภาวรูป, ภาวสาธนะ
  อุปฺปชฺชน� อ.การเกิดข้ึน  อุปฺปตฺติ ช่ือว่าอุปฺปตฺติ. (การเกิดข้ึน) 
 ๒. อุปฺปตฺติยา  วตฺถุ  อุปฺปตฺติวตฺถุ. (อุปฺปตฺติ + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  วตฺถุ อ.เร่ือง  อุปฺปตฺติยา แห่งการเกิดข้ึน  อุปฺปตฺติวตฺถุ ช่ือว่าอุปฺปตฺติวตฺถุ. (เร่ืองแห่งการ
เกิดข้ึน)

วญฺฺฌิตฺถี

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วญฺฌา  จ  สา  อิตฺถี  จาติ  วญฺฌิตฺถี. (วญฺฌา + อิตฺถี)
 วญฺฌา  จ อ.ผู้เป็นหมันด้วย  สา อ.ผู้เป็นหมันน้ัน  อิตฺถี  จ เป็นหญิงด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
วญฺฌิตฺถี ช่ือว่าวญฺฌิตฺถี. (หญิงผู้เป็นหมัน, หญิงหมัน)

กุฏุมฺพิกปุตฺโต

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. กุฏุมฺโพ  อสฺส  อตฺถีติ  กุฏุมฺพิโก.  (กุฏุมฺพ + อิกปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต
  กุฏุมฺโพ อ.ขุมทรัพย์  (อสฺส  ปุคฺคลสฺส) ของบุคคลน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  กุฏุมฺพิโก ช่ือว่ากุฏุมฺพิก. (ผู้มีขุมทรัพย์, กุฎุมพี)
 ๒. กุฏุมฺพิกสฺส  ปุตฺโต  กุฏุมฺพิกปุตฺโต. (กุฏุมฺพิก + ปุตฺต) ฉัฏฐตัปปุริสสมาส
  ปุตฺโต อ.บุตร  กุฏุมฺพิกสฺส ของกุฎุมพี  กุฏุมฺพิกปุตฺโต ช่ือว่ากุฏุมฺพิกปุตฺต. (บุตรของกุฎุมพี)

ก�ลกโต

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กาโล  กโต  เยนาติ  กาลกโต,  ปิตา. (กาล + กต)
 กาโล อ.กาละ  เยน  (ปิตรา) อันบิดาใด  กโต กระท�าแล้ว  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (โส  ปิตา) 
อ.บิดาน้ัน  กาลกโต ช่ือว่ากาลกต, ได้แก่บิดา. (ผู้มีกาละอันกระท�าแล้ว, เสียชีวิตแล้ว)
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สพฺพกมฺม�นิ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺพานิ  จ  ตานิ  กมฺมานิ  จาติ  สพฺพกมฺมานิ. (สพฺพ + กมฺม)
 สพฺพานิ  จ อ.ทั้งปวง ท. ด้วย  ตานิ อ.ทั้งปวง ท. เหล่าน้ัน  กมฺมานิ  จ เป็นการงานด้วย  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  สพฺพกมฺมานิ ช่ือว่าสพฺพกมฺม. (การงานทั้งปวง)

ยาวชีวำ

 เป็นนิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชีวสฺส  ยตฺตโก  ปริจฺเฉโท  ยาวชีว�. (ยาว + ชีว)
 ปริจฺเฉโท อ.การก�าหนด  ยตฺตโก อันมีประมาณเท่าใด  ชีวสฺส แห่งชีวิต  ยาวชีว� ช่ือว่ายาวชีว. 
(ก�าหนดเพียงใดแห่งชีวิต, ตลอดชีพ)

จิตฺตสุขำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จิตฺตสฺส  สุข�  จิตฺตสุข�. (จิตฺต + สุข) 
 สุข� อ.ความสุข  จิตฺตสฺส แห่งจิต  จิตฺตสุข� ช่ือว่าจิตฺตสุข. (ความสุขแห่งจิต, ความสบายใจ)

กตรกุลำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กตรญฺจ  ต�  กุลญฺจาติ  กตรกุล�. (กตร + กุล)
 กตรญฺจ อ.ไหนด้วย  ต� อ.ไหนน้ัน  กุลญฺจ เป็นตระกูลด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  กตรกุล� ช่ือว่า
กตรกุล. (ตระกูลไหน)

อปุตฺตกำ,  กุลำ

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  ปุตฺโต  เอตสฺสาติ  อปุตฺตก�,  กุล�. (น + ปุตฺต)
 ปุตฺโต อ.บุตร  เอตสฺส  (กุลสฺส) ของตระกูลน่ัน  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอต�  
กุล�) อ.ตระกูลน่ัน  อปุตฺตก� ช่ือว่าอปุตฺตก, ได้แก่ตระกูล. (ที่ไม่มีบุตร)
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มาตาปิตโร

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

ทาสีโภโค

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ภุญฺชน�  โภโค. (ภุช  ปาลนหพฺยปทาเนสุ ในการรักษาและการกลืนกิน + ณปัจจัย) ภาว-
รูป, ภาวสาธนะ
  ภุญฺชน� อ.การใช้สอย  โภโค ช่ือว่าโภค. (การใช้สอย)
 ๒. ทาสิยา  โภโค  ทาสีโภโค. (ทาสี + โภค) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  โภโค อ.การใช้สอย  ทาสิยา ซึ่งนางทาสี  ทาสีโภโค ช่ือว่าทาสีโภค. (การใช้สอยนาง
ทาสี)  

คพฺโภ

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 คพฺเภ  ชาโต  คพฺโภ,  สตฺโต. (คพฺภ + ณปัจจัย)
 (สตฺโต) อ.สัตว์  ชาโต ผู้เกิดแล้ว  คพฺเภ ในครรภ์  คพฺโภ ช่ือว่าคพฺภ, ได้แก่สัตว์. (ผู้เกิดแล้ว
ในครรภ์)

ยาคุภตฺตำ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ยาคุ  จ  ภตฺตญฺจ  ยาคุภตฺต�. (ยาคุ + ภตฺต)
 ยาคุ  จ อ.ข้าวต้มด้วย  ภตฺตญฺจ อ.ข้าวสวยด้วย  ยาคุภตฺต� ช่ือว่ายาคุภตฺต. (ข้าวต้มและข้าว
สวย)
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คพฺภปาตนเภสชฺชำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปาเตติ  เอเตนาติ  ปาตน�. (ปต  ปตเน ในการตกไป + เณปัจจัย + ยุปัจจัย) เหตุกัตตุ
รูป, กรณสาธนะ
  ปุคฺคโล อ.บุคคล  คพฺภ� ยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์  ปาเตติ ย่อมให้ตกไป  เอเตน  เภสชฺเชน  
ด้วยยาน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เอต�  เภสชฺช� อ.ยาน้ี  ปาตน� ช่ือว่าปาตน. (เป็นเคร่ืองให้ตกไป, เป็นเหตุ
ให้แท้ง)
 ๒. คพฺภสฺส  ปาตน�  คพฺภปาตน�. (คพฺภ + ปาตน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  คพฺภสฺส   ปาตน� อ.เป็นเคร่ือง- ยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์ -ให้ตกไป  คพฺภปาตน� ช่ือว่า 
คพฺภปาตน. (เป็นเคร่ืองท�าให้สัตว์ตกไป, เป็นเคร่ืองท�าแท้ง)
 ๓. คพฺภปาตนญฺจ  ต�  เภสชฺชญฺจาติ  คพฺภปาตนเภสชฺช�. (คพฺภปาตน + เภสชฺช) วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
  คพฺภปาตน�  จ อ.เป็นเคร่ืองยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์ให้ตกไป  ต� อ.เป็นเคร่ืองยังสัตว์ผู้เกิด
แล้วในครรภ์ให้ตกไปน้ัน  เภสชฺช�  จ เป็นยาด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  คพฺภปาตนเภสชฺช� ช่ือว่าคพฺภ- 
ปาตนเภสชฺช. (ยาเป็นเคร่ืองยังครรภ์ให้ตกไป, ยาท�าแท้ง) 

ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปฏิวิสฺสกา  จ  ตา  อิตฺถิโย  จาติ  ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย. (ปฏิวิสฺสกา + อิตฺถี)
 ปฏิวิสฺสกา  จ อ.ผู้คุ้นเคยกัน ท. ด้วย  ตา อ.ผู้คุ้นเคยกัน ท. เหล่าน้ัน  อิตฺถิโย  จ เป็นหญิง ท. 
ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย ช่ือว่าปฏิวิสฺสกิตฺถี. (หญิงผู้คุ้นเคยกัน)

สปตฺตี,  อิตฺถี

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 สมาโน  ปติ  ยสฺสาติ  สปตฺตี,  อิตฺถี. (สมาน + ปติ)
 ปติ อ.สามี  สมาโน ร่วมกัน  ยสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
สา อิตฺถี อ.หญิงน้ัน  สปตฺตี ช่ือว่าสปตฺตี, ได้แก่หญิง. (ผู้มีสามีร่วมกัน, หญิงผู้ร่วมสามี)
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อิสฺสริยภยำ

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อิสฺสริยสฺมา  ภย�  อิสฺสริยภย�. (อิสฺสริย + ภย)
 ภย� อ.ความกลัว  อิสฺสริยสฺมา แต่ความเป็นใหญ่  อิสฺสริยภย� ช่ือว่าอิสฺสริยภย. (ความกลัวแต่
ความเป็นใหญ่)

ตติยว�โร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตติโย  จ  โส  วาโร  จาติ  ตติยวาโร. (ตติย + วาร)
 ตติโย  จ อ.ที่สามด้วย  โส อ.ที่สามน้ัน  วาโร  จ เป็นวาระด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ตติยวาโร  
ช่ือว่าตติยวาร. (วาระที่ ๓, คร้ังที่ ๓)

ปติฏฺ€ิตภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปติฏฺ€ิตสฺส  ภาโว  ปติฏฺ€ิตภาโว. (ปติฏฺ€ิต + ภาว)
 ภาโว อ.ความเป็น  ปติฏฺ€ิตสฺส  (คพฺภสฺส) แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  ปติฏฺ€ิต- 
ภาโว ช่ือว่าปติฏฺ€ิตภาว. (ความที่สัตว์ในครรภ์เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว)

ปริณตตฺตำ

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 ปริณตสฺส  ภาโว  ปริณตตฺต�. (ปริณต + ตฺตปัจจัย)
 ภาโว อ.ความเป็น  ปริณตสฺส  (คพฺภสฺส) แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์ แก่รอบแล้ว  ปริณตตฺต� 
ช่ือว่าปริณตตฺต. (ความที่สัตว์ในครรภ์แก่รอบแล้ว)

อสกฺโกนฺโต

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

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชีวิเต  ส�สโย  ชีวิตส�สโย. (ชีวิต + ส�สย)
 ส�สโย อ.ความสงสัย  ชีวิเต ในชีวิต  ชีวิตส�สโย ช่ือว่าชิีวิตส�สย. (ความสงสัยในชีวิต)

กุลุปจฺเฉโท

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มี่วิเคราะห์ว่า
 กุล�  อุปจฺเฉโท  กุลุปจฺเฉโท. (กุล + อุปจฺเฉท)
 อุปจฺเฉโท อ.การเข้าไปตัด  กุล� ซึ่งตระกูล  กุลุปจฺเฉโท ช่ือว่ากุลุปจฺเฉท. (การเข้าไปตัดตระกูล)

กปฺปรชนฺนุกาทีนิ

 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กปฺปโร  จ  ชนฺนุโก  จ  กปฺปรชนฺนุกา. (กปฺปร + ชนฺนุก) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  กปฺปโร  จ อ.ศอกด้วย  ชนฺนุโก  จ อ.เข่าด้วย  กปฺปรชนฺนุกา ช่ือว่ากปฺปรชนฺนุก. (ศอก
และเข่า)
 ๒. กปฺปรชนฺนุกา  อาทิ  เยสนฺติ  กปฺปรชนฺนุกาทีนิ,  อวยวานิ. (กปฺปรชนฺนุก + อาทิ) ฉัฏฐี
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  กปฺปรชนฺนุกา อ.ศอกและเข่า ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (อวยวาน�) แห่งอวัยวะ ท. เหล่าใด  
อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  อวยวานิ) อ.อวัยวะ ท. เหล่าน้ัน  กปฺปรชนฺนุกาทีนิ ช่ือว่ากปฺปร- 
ชนฺนุกาทิ, ได้แก่อวัยวะทั้งหลาย. (มีศอกและเข่าเป็นต้น)

ข�ทิตุก�ม�

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ขาทิตุ�  กาเมตีติ  ขาทิตุกามา,  มชฺชารี. (ขาทิตุ�สทฺทูปปท + กมุ  กนฺติย� ในความใคร่ + ณ
ปัจจัย) กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ
 (ยา  มชฺชารี) อ.นางแมวใด  กาเมติ ย่อมใคร่  ขาทิตุ� เพื่ออันเคี้ยวกิน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  
มชฺชารี) อ.นางแมวน้ัน  ขาทิตุกามา ช่ือว่าขาทิตุกามา, ได้แก่นางแมว. (ผู้ใคร่เพื่ออันกิน, ประสงค์จะกิน)
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สปุตฺตก�

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สห  ปุตฺเตหิ  ยา  วตฺตตีติ  สปุตฺตกา,  อิตฺถี. (สห + ปุตฺต)
 ยา  (อิตฺถี) อ.หญิงใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  ปุตฺเตหิ ด้วยบุตร ท.  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(สา  อิตฺถี) อ.หญิงน้ัน  สปุตฺตกา ช่ือว่าสปุตฺตกา, ได้แก่หญิง. (ผู้เป็นไปกับด้วยบุตร, พร้อมกับลูก)

วิช�ตวิช�ตก�โล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. วิชายึสุ  เอตฺถาติ  วิชาตา. (วิปุพฺพ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ตปัจจัย) กัตตุรูป,  
อธิกรณสาธนะ
  (ปุตฺตา) อ.ลูก ท.  วิชายึสุ คลอดแล้ว  เอตฺถ  (กาเล) ในกาลน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอโส  
กาโล) อ.กาลน้ี  วิชาตา ช่ือว่าวิชาต. (เป็นที่คลอด, เป็นที่เกิด)
 ๒. วิชาตา  จ  เต  วิชาตา  จาติ  วิชาตวิชาตา. (วิชาต + วิชาต) วิเสสโนภยบทกัมมธารย
สม�ส
  เต  (ปุตฺตา) อ.ลูก ท. เหล่าน้ัน  วิชาตา  จ คลอดแล้วด้วย  วิชาตา  จ คลอดแล้วด้วย  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  วิชาตวิชาตา ช่ือว่าวิชาตวิชาต. (ทั้งคลอดแล้วทั้งคลอดแล้ว)
 ๓. วิชาตวิชาตา  จ  เต  กาโล  จาติ  วิชาตวิชาตกาโล. (วิชาตวิชาต + กาล) วิเสสนบุพพ-
บทกัมมธารยสมาส 
  วิชาตวิชาตา  จ อ.ทั้งคลอดแล้วทั้งคลอดแล้ว ท. ด้วย  เต อ.ทั้งคลอดแล้วทั้งคลอดแล้ว 
ท. เหล่าน้ัน  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  วิชาตวิชาตกาโล ช่ือว่าวิชาตวิชาตกาล. (กาล
เป็นที่ทั้งคลอดแล้วทั้งคลอดแล้ว)
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มรณก�โล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. มรติ  เอตฺถาติ  มรณ�. (มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ยุปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณ- 
สาธนะ
  (สตฺโต) อ.สัตว์  มรติ ย่อมตาย  เอตฺถ  (กาเล) ในกาลน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  มรณ� ช่ือว่า 
มรณ. (เป็นที่ตาย)
 ๒. มรณญฺจ  ต�  กาโล  จาติ  มรณกาโล. (มรณ + กาล)
  มรณญฺจ อ.เป็นที่ตายด้วย  ต� อ.เป็นที่ตายน้ัน  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  มรณกาโล ช่ือว่ามรณกาล. (กาลเป็นที่ตาย) 

วุฑฺฒิปฺปตฺตา,  กุลธีตา

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วุฑฺฒึ  ปตฺตา  วุฑฺฒิปฺปตฺตา,  กุลธีตา. (วุฑฺฒิ + ปตฺตา)
 ปตฺตา อ.ผู้ถึงแล้ว  วุฑฺฒึ ซึ่งความเจริญ  วุฑฺฒิปฺปตฺตา ช่ือว่าวุฑฺฒิปฺปตฺตา, ได้แก่กุลธิดา. (ผู้
ถึงแล้วซึ่งความเจริญ, โตเป็นสาว)

ทฺวารคาโม

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทฺวาเร  คาโม  ทฺวารคาโม. (ทฺวาร + คาม)
 คาโม อ.หมู่บ้าน  ทฺวาเร ใกล้ประตู  ทฺวารคาโม ช่ือว่าทฺวารคาม. (หมู่บ้านใกล้ประตู)

ปติกุลำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปติสฺส  กุล�  ปติกุล�. (ปติ + กุล)
 กุล� อ.ตระกูล  ปติสฺส แห่งสามี  ปติกุล� ช่ือว่าปติกุล. (ตระกูลสามี)



๔. เรื่องก�รอุบัติข้ึนของน�งก�ลียักษิณี 561วรรค]

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. (ส่วนอื่นอีก)

ปิยสหายิกาวณฺโณ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปิยา  จ  สา  สหายิกา  จาติ  ปิยสหายิกา. (ปิยา + สหายิกา) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สม�ส
  ปิยา  จ อ.ผู้เป็นที่รักด้วย  สา อ.ผู้เป็นที่รักน้ัน  สหายิกา  จ เป็นหญิงสหายด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  ปิยสหายิกา ช่ือว่าปิยสหายิกา. (หญิงสหายผู้เป็นที่รัก, เพ่ือนหญิงผู้เป็นที่รัก)
 ๒. ปิยสหายิกาย  วณฺโณ  ปิยสหายิกาวณฺโณ. (ปิยสหายิกา + วณฺณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  วณฺโณ อ.เพศ  ปิยสหายิกาย แห่งหญิงสหายผู้เป็นที่รัก  ปิยสหายิกาวณฺโณ ช่ือว่าปิยสหายิกา- 
วณฺณ. (เพศหญิงสหายผู้เป็นที่รัก, แปลงเพศเป็นเพื่อนรัก)

อนฺโตคพฺภำ

 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คพฺภสฺส  อนฺโต  อนฺโตคพฺภ�. (อนฺโต + คพฺภ)
 อนฺโต ในภายใน  คพฺภสฺส แห่งห้อง  อนฺโตคพฺภ� ช่ือว่าอนฺโตคพฺภ. (ภายในห้อง)

ทุติยว�โร

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทุติโย  จ  โส  วาโร  จาติ  ทุติยวาโร. (ทุติย + วาร)
 ทุติโย  จ อ.ที่สองด้วย  โส อ.ที่สองน้ัน  วาโร  จ เป็นวาระด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ทุติยวาโร  
ช่ือว่าทุติยวาร. (วาระที่ ๒, คร้ังที่ ๒)
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ครุคพฺภา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ครุ  คพฺโภ  ยสฺสาติ  ครุคพฺภา,  อิตฺถี. (ครุ + คพฺภ)
 คพฺโภ อ.ครรภ์  ครุ อันหนัก  ยสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(สา  อิตฺถี) อ.หญิงน้ัน  ครุคพฺภา ช่ือว่าครุคพฺภา, ได้แก่หญิง. (ผู้มีครรภ์อันหนัก, มีครรภ์หนัก)
  

กุลเคหำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุลสฺส  เคห�  กุลเคห�. (กุล + เคห) 
 เคห� อ.เรือน  กุลสฺส แห่งตระกูล  กุลเคห� ช่ือว่ากุลเคห. (เรือนแห่งตระกูล, บ้านเกิด)

อุทกว�โร

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุทกสฺส  วาโร  อุทกวาโร. (อุทก + วาร)
 วาโร อ.วาระ  อุทกสฺส แห่งน�้า  อุทกวาโร ช่ือว่าอุทกวาร. (วาระแห่งน�้า)

สีสปรมฺปรา

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สีสสฺส  ปรมฺปรา  สีสปรมฺปรา. (สีส + ปรมฺปรา)
 ปรมฺปรา อ.สืบๆ  สีสสฺส แห่งศีรษะ  สีสปรมฺปรา ช่ือว่าสีสปรมฺปรา. (สืบต่อแห่งศีรษะ)

จตุม�สจฺจโย

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. จตฺตาโร  มาสา  จตุมาสา. (จตุ + มาส)
  มาสา อ.เดือน ท.  จตฺตาโร สี่  จตุมาสา ช่ือว่าจตุมาส. (๔ เดือน)
 ๒. จตุมาสาน�  อจฺจโย  จตุมาสจฺจโย. (จตุมาส + อจฺจย)
  อจฺจโย อ.อันล่วงไป  จตุมาสาน� แห่งเดือน ๔ ท.  จตุมาสจฺจโย ช่ือว่าจตุมาสจฺจย. (ล่วงไป 
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๔ เดือน, ผ่านไป ๔ เดือน)

ปญฺจมาสจฺจโย

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปญฺจ  มาสา  ปญฺจมาสา. (ปญฺจ + มาส)
  มาสา อ.เดือน ท.  ปญฺจ ห้า  ปญฺจมาสา ช่ือว่าปญฺจมาส. (๕ เดือน)
 ๒. ปญฺจมาสาน�  อจฺจโย  ปญฺจมาสจฺจโย. (ปญฺจมาส + อจฺจย)
  อจฺจโย อ.อันล่วงไป  ปญฺจมาสาน� แห่งเดือน ๕ ท.  ปญฺจมาสจฺจโย ช่ือว่าปญฺจมาสจฺจย. 
(ล่วงไป ๕ เดือน, ผ่านไป ๕ เดือน)

กิลนฺตกายา,  ยกฺขินิโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กิลนฺตา  กายา  ยาสนฺติ  กิลนฺตกายา,  ยกฺขินิโย. (กิลนฺต + กาย)
 กายา อ.ร่างกาย ท.  กิลนฺตา อันบอบช�้าแล้ว  ยาส�  ยกฺขินีน� แห่งนางยักษิณี ท. เหล่าใด  
สนฺติ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ตา  ยกฺขินิโย อ.นางยักษิณี ท. เหล่าน้ัน  กิลนฺตกายา ช่ือว่ากิลนฺตกายา,  
ได้แก่นางยักษิณีทั้งหลาย. (ผู้มีร่างกายอันบอบช�้าแล้ว)

ชีวิตกฺขโย

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชีวิตสฺส  ขโย  ชีวิตกฺขโย. (ชีวิต + ขย)
 ขโย อ.ความสิ้นไป  ชีวิตสฺส แห่งชีวิต  ชีวิตกฺขโย ช่ือว่าชีวิตกฺขย. (ความสิ้นไปแห่งชีวิต, เสียชีวิต)

ช�ตท�รก�

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ชาตา  จ  เต  ทารกา  จาติ  ชาตทารกา. (ชาต + ทารก)
 ชาตา  จ อ.ผู้เกิดแล้ว ท. ด้วย  เต อ.ผู้เกิดแล้ว ท. เหล่าน้ัน  ทารกา  จ เป็นเด็กด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  ชาตทารกา ช่ือว่าชาตทารก. (เด็กผู้เกิดแล้ว)
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เวรเวคสมุสฺสาหิตา

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. เวรสฺส  เวโค  เวรเวโค. (เวร + เวค) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส 
  เวโค อ.ก�าลัง  เวรสฺส แห่งเวร  เวรเวโค ช่ือว่าเวรเวค. (ก�าลังแห่งเวร)
 ๒. เวรเวเคน  สมุสฺสาหิตา  เวรเวคสมุสฺสาหิตา,  ยกฺขินี. (เวรเวค + สมุสฺสาหิตา) ตติยา- 
ตัปปุริสสม�ส 
  เวรเวเคน อันก�าลังแห่งเวร  สมุสฺสาหิตา ให้อุตสาหะข้ึนพร้อมแล้ว  เวรเวคสมุสฺสาหิตา  
ช่ือว่าเวรเวคสมุสฺสาหิตา, ได้แก่นางยักษิณี. (ผู้อันก�าลังแห่งเวรให้อุตสาหะข้ึนพร้อมแล้ว)

นคราภิมุขี

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นครสฺส  อภิมุข�  ยสฺสาติ  นคราภิมุขี,  ยกฺขินี. (นคร + อภิมุข)
 อภิมุข� อ.หน้าเฉพาะ  นครสฺส ต่อนคร  ยสฺสา  (ยกฺขินิยา) แห่งนางยักษิณีใด  (อตฺถิ) มีอยู่ อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (สา  ยกฺขินี) อ.นางยักษิณีน้ัน  นคราภิมุขี ช่ือว่านคราภิมุขี, ได้แก่นางยักษิณี. (ผู้มีหน้า
เฉพาะต่อนคร, มุ่งหน้าต่อเมือง)

นามคฺคหณทิวโส

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. คณฺหนฺติ  เอตฺถาติ  คหณ�. (คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ยุปัจจัย) กัตตุรูป,  
อธิกรณสาธนะ
  (ทารกา) อ.เด็ก ท.  คณฺหนฺติ ย่อมถือ  เอตฺถ  (ทิวเส) ในวันน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เอโส  
ทิวโส) อ.วันน้ี  คหณ� ช่ือว่าคหณ. (เป็นที่ถือเอา)
 ๒. นามสฺส  คหณ�  นามคฺคหณ�. (นาม + คหณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  คหณ� อ.เป็นที่ถือเอา  นามสฺส ซึ่งช่ือ  นามคฺคหณ� ช่ือว่านามคฺคหณ. (เป็นที่ถือเอาช่ือ)
 ๓. นามคฺคหณญฺจ  ต�  ทิวโส  จาติ  นามคฺคหณทิวโส. (นามคฺคหณ + ทิวส) วิเสสนบุพพบท 
กัมมธารยสมาส
  นามคฺคหณ�  จ อ.เป็นที่ถือเอาซึ่งช่ือด้วย  ต� อ.เป็นที่ถือเอาซึ่งช่ือน้ัน  ทิวโส  จ เป็นวันด้วย  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  นามคฺคหณทิวโส ช่ือว่านามคฺคหณทิวส. (วันเป็นที่ถือเอาซึ่งช่ือ, วันตั้งช่ือ)
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สกฆรำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สกสฺส  ฆร�  สกฆร�. (สก + ฆร)
 ฆร� อ.เรือน  สกสฺส แห่งตน  สกฆร� ช่ือว่าสกฆร. (เรือนของตน, บ้านของตัวเอง)

วิหารมชฺฌคโต

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. วิหารสฺส  มชฺโฌ  วิหารมชฺโฌ. (วิหาร + มชฺฌ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  มชฺโฌ อ.ท่ามกลาง  วิหารสฺส แห่งวิหาร  วิหารมชฺโฌ ช่ือว่าวิหารมชฺฌ. (ท่ามกลางวิหาร, 
กลางวัด)
 ๒. วิหารมชฺเฌ  คโต  วิหารมชฺฌคโต,  มคฺโค. (วิหารมชฺฌ + คต) สัตตมีตัปปุริสสมาส
  มคฺโค อ.หนทาง  คโต อันไปแล้ว  วิหารมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งวิหาร  วิหารมชฺฌคโต  
ช่ือว่าวิหารมชฺฌคต, ได้แก่หนทาง. (ที่ไปใจกลางวัด)

วิหารโปกฺขรณี

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิหาเร  โปกฺขรณี  วิหารโปกฺขรณี. (วิหาร + โปกฺขรณี)
 โปกฺขรณี อ.สระโบกขณี  วิหาเร ใกล้วิหาร  วิหารโปกฺขรณี ช่ือว่าวิหารโปกฺขรณี. (สระโบกขรณี
ใกล้วิหาร)

อุจฺจ�สทฺโท

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุจฺโจ  จ  โส  สทฺโท  จาติ  อุจฺจาสทฺโท. (อุจฺจา + สทฺท)
 อุจฺโจ  จ อ.อันดังด้วย  โส อ.อันดังน้ัน  สทฺโท  จ เป็นเสียงด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อุจฺจาสทฺโท  
ช่ือว่าอุจฺจาสทฺท. (เสียงดัง, ร้องตะโกน)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑566 [๑.ยมก

อสกฺโกนฺตี

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  สกฺโกนฺตี  อสกฺโกนฺตี,  อิตฺถี. (น + สกฺโกนฺตี)
 สกฺโกนฺตี อาจอยู่  น หามิได้  อสกฺโกนฺตี ช่ือว่าอสกฺโกนฺตี, ได้แก่หญิง. (ไม่อาจอยู่)

อนฺโตวิหาราภิมุขี

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส  โดยมีนิบาตบุพพกะ อัพยยีภาวสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์
ดังน้ี
 ๑. วิหารสฺส  อนฺโต  อนฺโตวิหาร�. (อนฺโต + วิหาร) นิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส
  อนฺโต ในภายใน  วิหารสฺส แห่งวิหาร  อนฺโตวิหาร� ช่ือว่าอนฺโตวิหาร. (ภายในวิหาร, 
ภายในวัด)
 ๒. อนฺโตวิหารสฺส  อภิมุข�  ยสฺสาติ  อนฺโตวิหาราภิมุขี,  ยกฺขินี. (อนฺโตวิหาร + อภิมุข)
  อภิมุข� อ.หน้าเฉพาะ  อนฺโตวิหารสฺส ต่อภายในแห่งวิหาร  ยสฺสา  (ยกฺขินิยา) แห่งนาง
ยักษิณีใด  (อตฺถิ) มีอยู่ อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  ยกฺขินี) อ.นางยักษิณีน้ัน  อนฺโตวิหาราภิมุขี ช่ือว่าอนฺโต- 
วิหาราภิมุขี, ได้แก่นางยักษิณี. (ผู้มีหน้าเฉพาะต่อภายในวิหาร, มุ่งหน้าต่อภายในวัด)

ปริสมชฺโฌ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปริสาย  มชฺโฌ  ปริสมชฺโฌ. (ปริสา + มชฺฌ)
 มชฺโฌ อ.ท่ามกลาง  ปริสาย แห่งบริษัท  ปริสมชฺโฌ ช่ือว่าปริสมชฺฌ. (ท่ามกลางบริษัท)

ปาทปิฏฺโ€

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาทาน�  ปิฏฺโ€  ปาทปิฏฺโ€. (ปาท + ปิฏฺ€)
 ปิฏฺโ€ อ.หลัง  ปาทาน� แห่งเท้า ท.  ปาทปิฏฺโ€ ช่ือว่าปาทปิฏฺ€. (หลังเท้า)
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ทฺวารโกฏฺ€กำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 ทฺวารสฺส  โกฏฺ€ก�  ทฺวารโกฏฺ€ก�. (ทฺวาร + โกฏฺ€ก)
 โกฏฺ€ก� อ.ซุ้ม  ทฺวารสฺส แห่งประตู  ทฺวารโกฏฺ€ก� ช่ือว่าทฺวารโกฏฺ€ก. (ซุ้มประตู)

อานนฺทตฺเถโร

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อานนฺโท  จ  โส  เถโร  จาติ  อานนฺทตฺเถโร. (อานนฺท + เถร)
 อานนฺโท  จ อ.พระอานนท์ด้วย  โส อ.พระอานนท์น้ัน  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  อานนฺทตฺเถโร ช่ือว่าอานนฺทตฺเถร. (พระอานนท์ผู้เถระ)

มาทิโส,  พุทฺโธ

 มมิว  น�  ปสฺสตีติ  มาทิโส,  พุทฺโธ. (อมฺหสทฺทูปปท + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + 
กฺวิปัจจัย) กัตตุรูป, กัมมสาธนะ
 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  ปสฺสติ ย่อมเห็น  น�  (ชน�) ซึ่งชนน้ัน  ม�  อิว เพียงดังว่า ซึ่งเรา  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (โส  ชโน) อ.ชนน้ัน  มาทิโส ช่ือว่ามาทิส, ได้แก่พระพุทธเจ้า. (ผู้เช่นกับด้วยเรา, ผู้เหมือน
กับเรา)

สมฺมุขีภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สมฺมุข�  อสฺส  อตฺถีติ  สมฺมุขี,  ปุคฺคโล. (สมฺมุข + อีปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต
  สมฺมุข� อ.หน้าพร้อม  อสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคลน้ัน  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
(โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลน้ัน  สมฺมุขี ช่ือว่าสมฺมุขี, ได้แก่บุคคล. (ผู้มีหน้าพร้อม)
 ๒. สมฺมุขิสฺส  ภาโว  สมฺมุขีภาโว. (สมฺมุขี + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ภาโว อ.ความเป็น  สมฺมุขิสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แห่งบุคคล ผู้มีหน้าพร้อม  สมฺมุขีภาโว ช่ือว่า 
สมฺมุขีภาว. (ความเป็นแห่งผู้มีหน้าพร้อม, ภาวะแห่งผู้พร้อมหน้ากัน)
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อหินกุลา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อหิ  จ  นกุโล  จ  อหินกุลา. (อหิ + นกุล)
 อหิ  จ อ.งูด้วย  นกุโล  จ อ.พังพอนด้วย  อหินกุลา ช่ือว่าอหินกุล. (งูและพังพอน)

อจฺฉผนฺทนานิ

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อจฺโฉ  จ  ผนฺทนญฺจ  อจฺฉผนฺทนานิ. (อจฺฉ + ผนฺทน)
 อจฺโฉ  จ อ.หมีด้วย  ผนฺทนญฺจ อ.ไม้สะคร้อด้วย  อจฺฉผนฺทนานิ ช่ือว่าอจฺฉผนฺทน. (หมีและไม้
สะคร้อ)

ก�โกฬุก�

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กาโก  จ  อุฬุโก  จ  กาโกฬุกา. (กาก + อุฬุก)
 กาโก  จ อ.กาด้วย  อุฬุโก  จ อ.นกเค้าด้วย  กาโกฬุกา ช่ือว่ากาโกฬุก. (กาและนกเค้า)

กปฺปฏฺ€ิติกำ,  เวรำ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กปฺปํ  €ิติก�  กปฺปฏฺ€ิติก�,  เวร�. (กปฺป + €ิติก)
 เวร� อ.เวร  €ิติก� อันตั้งอยู่  กปฺปํ ตลอดกัป  กปฺปฏฺ€ิติก� ช่ือว่ากปฺปฏฺ€ิติก, ได้แก่เวร. (ที่ตั้งอยู่
ตลอดกัป)

เวรปฏิเวรำ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เวรญฺจ  ปฏิเวรญฺจ  เวรปฏิเวร�. (เวร + ปฏิเวร)
 เวร�  จ อ.เวรด้วย  ปฏิเวร�  จ อ.เวรตอบโต้ด้วย  เวรปฏิเวร� ช่ือว่าเวรปฏิเวร. (เวรและเวร
ตอบโต้)
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อเวรำ

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  เวร�  อเวร�. (น + เวร�)
 เวร� อ.เวร  น หามิได้  อเวร� ช่ือว่าอเวร. (ไม่ใช่เวร)
 หรือ เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  เวร�  อสฺสาติ  อเวร�,  ธมฺม�. (น + เวร)
 เวร� อ.เวร  อสฺส  (ธมฺมสฺส) แห่งธรรมน้ัน  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อเวร� ช่ือว่า 
อเวร, ได้แก่ธรรม. (ที่ไม่มีเวร)

เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิตฏฺ€านำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สมาส นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส ตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน 
มีวิเคราะห์ดังน้ี 
 ๑. เขโฬ  จ  สิงฺฆาณิกา  จ  เขฬสิงฺฆาณิกา. (เขฬ + สิงฺฆาณิกา) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  เขโฬ  จ อ.น�้าลายด้วย  สิงฺฆาณิกา  จ อ.น�้ามูกด้วย  เขฬสิงฺฆาณิกา ช่ืือว่าเขฬสิงฺฆาณิกา.  
(น�้าลายและน�้ามูก)
 ๒. เขฬสิงฺฆาณิกา  อาทิ  เยสนฺติ  เขฬสิงฺฆาณิกาทีนิ,  อสุจีนิ. (เขฬสิงฺฆาณิกา + อาทิ)  
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  เขฬสิงฺฆาณิกา อ.น�้าลายและน�้ามูก ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (อสุจีน�) แห่งของอันไม่สะอาด 
ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ตานิ  อสุจีนิ) อ.ของอันไม่สะอาด ท. เหล่าน้ัน  เขฬ- 
สิงฺฆาณิกาทีนิ ช่ือว่าเขฬสิงฺฆาณิกาทิ, ได้แก่ของไม่สะอาดทั้งหลาย. (มีน�้าลายและน�้ามูกเป็นต้น)
 ๓. น  สุจีนิ  อสุจีนิ. (น + สุจิ) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส 
  สุจีนิ อ.ของสะอาด ท.  น หามิได้  อสุจีนิ ช่ือว่าอสุจิ. (ของไม่สะอาด)
 ๔. เขฬสิงฺฆาณิกาทีนิ  จ  ตานิ  อสุจีนิ  จาติ  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจีนิ. (เขฬสิงฺฆาณิกาทิ + 
อสุจิ) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  เขฬสิงฺฆาณิกาทีนิ  จ อ.อันมีน�้าลายและน�้ามูกเป็นต้น ท. ด้วย  ตานิ อ.อันมีน�้าลายและ
น�้ามูกเป็นต้น ท. เหล่าน้ัน  อสุจีนิ  จ เป็นของไม่สะอาดด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจีนิ  
ช่ือว่าเขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิ. (ของไม่สะอาดมีน�้าลายและน�้ามูกเป็นต้น)
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 ๕. เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจีหิ  มกฺขิต�  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิต�. (เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิ + 
มกฺขิต) ตติยาตัปปุริสสมาส
  (€าน�) อ.ที่  มกฺขิต� อันเปื้อนแล้ว  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจีหิ ด้วยของไม่สะอาดมีน�้าลายและ
น�้ามูกเป็นต้น ท.  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิต� ช่ือว่าเขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิต. (อันเปื้อนแล้วด้วยของไม่
สะอาดมีน�้าลายและน�้ามูกเป็นต้น)
 ๖. เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิตญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิตฏฺ€าน�. (เขฬสิงฺ
ฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิต + €าน) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิต�  จ อ.อันเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน�้าลายและน�้ามูกเป็นต้น  
ด้วย  ต� อ.อันเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน�้าลายและน�้ามูกเป็นต้นน้ัน  €าน�  จ เป็นสถานที่ด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิตฏฺ€าน� ช่ือว่าเขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิตฏฺ€าน. (สถานที่อันเปื้อน
แล้วด้วยของไม่สะอาดมีน�้าลายและน�้ามูกเป็นต้นน้ัน) 

นิคฺคนฺธำ

 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นิคฺคโต  คนฺโธ  อสฺมาติ  นิคฺคนฺธ�,  €าน�. (นิ + คนฺธ)
 คนฺโธ อ.กลิ่น  นิคฺคโต ไปปราศแล้ว  อสฺมา  (€านา) จากที่น้ัน  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�  €าน�) 
อ.ที่น้ัน  นิคฺคนฺธ� ช่ือว่านิคฺคนฺธ, ได้แก่สถานที่. (ที่มีกลิ่นไปปราศแล้ว, ปราศจากกลิ่น, มีกลิ่นออกแล้ว)

อสุทฺธตรำ

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. น  สุทฺธ�  อสุทฺธ�. (น + สุทฺธ) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส 
  สุทธ� สะอาดแล้ว  น หามิได้  อสุทฺธ� ช่ือว่าอสุทฺธ, ได้แก่สถานที่. (อันไม่สะอาดแล้ว)
 ๒. อิทมิเมส�  วิเสเสน  อสุทฺธนฺติ  อสุทฺธตร�,  €าน�. (อสุทฺธ + ตรปัจจัย) วิเสสตัทธิต
  อิท�  (€าน�)  อิเมส�  (€านาน�) อ.- แห่งที่ ท. เหล่าน้ีหนา -ที่น้ี  อสุทฺธ� เป็นที่อันไม่สะอาด
แล้ว  วิเสเสน โดยพิเศษ  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (อิท�  €าน�) อ.ที่น้ี  อสุทฺธตร� ช่ือว่า 
อสุทฺธตร, ได้แก่สถานที่. (ไม่หมดจดแล้วกว่า, อันไม่สะอาดกว่า, สกปรกกว่า)
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ทุคฺคนฺธตรำ

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. กุจฺฉิโต  คนฺโธ  อสฺสาติ  ทุคฺคนฺธ�,  €าน�. (ทุ + คนฺธ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ
สม�ส
  คนฺโธ อ.กลิ่น  กุจฺฉิโต อันน่าเกียจ  อสฺส  (€านสฺส) แห่งสถานที่น้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  (ต�  €าน�) อ.สถานที่น้ัน  ทุคฺคนฺธ� ช่ือว่าทุคฺคนฺธ, ได้แก่สถานที่. (อันมีกลิ่นเหม็น)
 ๒. อิทมิเมส�  วิเสเสน  ทุคฺคนฺธนฺติ  ทุคฺคนฺธตร�,  €าน�. (ทุคฺคนฺธ + ตรปัจจัย) วิเสสตัทธิต
  อิท�  (€าน�)  อิเมส�  (€านาน�) อ.- แห่งที่ ท. เหล่าน้ีหนา -ที่น้ี  ทุคฺคนฺธ� เป็นที่อันมีกลิ่น
เหม็นวิเสเสน โดยพิเศษ  (โหติ) ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (อิท�  €าน�) อ.ที่น้ี  ทุคฺคนฺธตร� ช่ือว่า 
ทุคฺคนฺธตร, ได้แก่สถานที่. (อันมีกลิ่นเหม็นกว่า)

ขนฺติเมตฺโตทกำ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ขนฺติ  จ  เมตฺตา  จ  ขนฺติเมตฺตา. (ขนฺติ + เมตฺตา) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  ขนฺติ  จ อ.ความอดทนด้วย  เมตฺตา  จ อ.ความปรารถนาดีด้วย  ขนฺติเมตฺตา ช่ือว่าขนฺติ- 
เมตฺตา. (ความอดทนและความปรารถนาดี, ขันติและเมตตา)
 ๒. ขนฺติเมตฺตาเยว  อุทก�  ขนฺติเมตฺโตทก�. (ขนฺติเมตฺตา + อุทก) อวธารณบุพพบทกัมมธารย
สม�ส 
  ขนฺติเมตฺตา  เอว อ.ขันติและเมตตาน่ันเทียว  อุทก� เป็นน�้า  ขนฺติเมตฺโตทก� ช่ือว่าขนฺติ- 
เมตฺโตทก. (น�้าคือขันติและเมตตา) 

โยนิโสมนสิก�โร

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอโลปตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. มนสิ  กรณ�  มนสิกาโร. (มนสทฺทูปปท + กร  กรเณ ในการกระท�า + ณปัจจัย) ภาวรูป, 
ภาวสาธนะ, อโลปตัปปุริสสมาส
  กรณ� อ.การกระท�าไว้  มนสิ ในใจ  มนสิกาโร ช่ือว่ามนสิการ. (การกระท�าไว้ในใจ)
 ๒. โยนิโส  มนสิกาโร  โยนิโสมนสิกาโร. (โยนิโส + มนสิการ) ตติยาตัปปุริสสมาส
  มนสิกาโร อ.การกระท�าไว้ในใจ  โยนิโส โดยอุบายอันแยบคาย  โยนิโสมนสิกาโร ช่ือว่า
โยนิโสมนสิการ. (การท�าไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย)
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เวรวูปสมนสงฺขาโต

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. เวรสฺส  วูปสมน�  เวรวูปสมน�. (เวร + วูปสมน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  เวรสฺส  วูปสมน� อ.การ ยังเวร ให้เข้าไปสงบ  เวรวูปสมน� ช่ือว่าเวรวูปสมน. (การยังเวรให้
เข้าไปสงบ, การท�าให้เวรสงบ)
 ๒. เวรวูปสมน�  อิติ  สงฺขาโต  เวรวูปสมนสงฺขาโต,  ธมฺโม. (เวรวูปสมน + สงฺขาต) สัมภาวนา- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
  (ธมฺโม) อ.ธรรม  ปณฺฑิเตน  สงฺขาโต อัน- อันบัณฑิต -กล่าวแล้ว  เวรวูปสมน�  อิติ 
ว่าการยังเวรให้เข้าไปสงบวิเศษ  เวรวูปสมนสงฺขาโต ช่ือว่าเวรวูปสมนสงฺขาต, ได้แก่ธรรม. (กล่าวคือการ
ยังเวรให้เข้าไปสงบวิเศษ, กล่าวคือการท�าให้เวรสงบวิเศษ)

พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  ขีณาสวา  จ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา. (พุทฺธ + ปจฺเจกพุทฺธ 
+ ขีณาสว)
 พุทฺธา  จ อ.พระพุทธเจ้า ท. ด้วย  ปจฺเจกพุทฺธา  จ อ.พระปัจเจกพุทธเจ้า ท. ด้วย  ขีณาสวา  
จ อ.พระขีณาสพ ท. ด้วย  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา ช่ือว่าพุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสว. (พระพุทธเจ้า พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า และพระขีณาสพ)

คตมคฺโค

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. คจฺฉึสุ  เอตฺถาติ  คโต,  มคฺโค. (คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณ
สาธนะ
  (พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวา) อ.พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระขีณาสพ ท.  คจฺฉึสุ  
ไปแล้ว  เอตฺถ  (มคฺเค) ในหนทางน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (อย�  มคฺโค) อ.หนทางน้ี  คโต ช่ือว่าคต, 
ได้แก่หนทาง. (เป็นที่ไปแล้ว)
 ๒. คโต  จ  โส  มคฺโค  จาติ  คตมคฺโค. (คต + มคฺค) 
  คโต  จ อ.เป็นที่ไปแล้วด้วย  โส อ.เป็นที่ไปแล้วน้ัน  มคฺโค  จ เป็นหนทางด้วย  อิติ เพราะ
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เหตุน้ัน  คตมคฺโค ช่ือว่าคตมคฺค. (หนทางเป็นที่ไปแล้ว)
 

คาถาปริโยสานำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปริโยสฺยติ  เอตฺถาติ  ปริโยสาน�. (ปริปุพฺพ + อวปุพฺพ + โส  โอสิเต ในการจบลง + ยุ
ปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณสาธนะ
  (คาถา) อ.พระคาถา  ปริโยสฺยติ ย่อมจบลง  เอตฺถ  (กาเล) ในกาลน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน   
ปริโยสาน� ช่ือว่าปริโยสาน. (เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ)
 ๒. คาถาย  ปริโยสาน�  คาถาปริโยสาน�. (คาถา + ปริโยสาน)
  ปริโยสาน� อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  คาถาย แห่งพระคาถา  คาถาปริโยสาน� ช่ือว่าคาถา- 
ปริโยสาน. (เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา, เวลาจบพระคาถา)

สมฺปตฺตปริส�

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมฺปตฺตา  จ  สา  ปริสา  จาติ  สมฺปตฺตปริสา. (สมฺปตฺตา + ปริสา)
 สมฺปตฺตา  จ อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว  สา อ.ผู้ถึงพร้อมแล้วน้ัน  ปริสา  จ เป็นบริษัทด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  สมฺปตฺตปริสา ช่ือว่าสมฺปตฺตปริสา. (บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว)

ส�ตฺถิก�

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. อตฺโถ  อสฺสา  อตฺถีติ  อตฺถิกา,  วาจา. (อตฺถ + อิก) 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) สหบุพพบทพหุพพีหิ
สม�ส
  ยา  (เทสนา) อ.เทศนาใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  อตฺถิกาย  (วาจาย) ด้วยวาจา  
อันมีประโยชน์  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (สา  เทสนา) อ.เทศนาน้ัน  สาตฺถิกา ช่ือว่าสาตฺถิกา, ได้แก่เทศนา. 
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๑574 [๑.ยมก

ปริปนฺโถ

 เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 ปริปนฺถติ  เอเตนาติ  ปริปนฺโถ. (ปริปุพฺพ + ปถิ  ปีฬเน ในการเบียดเบียน + อปัจจัย)
 (ยกฺขินี) อ.นางยักษิณี  ปริปนฺถติ ย่อมเบียดเบียนรอบ  เอเตน  (อนฺตราเยน) ด้วยอันตรายน้ี  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (อย�  อนฺตราโย) อ.อันตรายน้ี  ปริปนฺโถ ช่ือว่าปริปนฺถ. (เป็นเคร่ืองเบ่ียดเบียนรอบ, 
อันตราย)

กุจฺฉิปูรำ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กุจฺฉึ  ปูเรตีติ  กุจฺฉิปูร�,  อาหารวตฺถุ. (กุจฺฉิสทฺทูปปท + ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + เณปัจจัย 
+ อปัจจย) กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ
 (ย�  อาหารวตฺถุ) อ.อาหารวัตถุใด  กุจฺฉึ ยังท้อง  ปูเรติ ย่อมให้เต็ม  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (ต�   
อาหารวตฺถุ) อ.อาหารวัตถุน้ัน  กุจฺฉิปูร� ช่ือว่ากุจฺฉิปูร, ได้แก่อาหารวัตถุ. (อันยังท้องให้เต็ม, ใส่เต็มท้อง)

อคฺคยาคุภตฺตานิ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ยาคุ  จ  ภตฺตญฺจ  ยาคุภตฺตานิ. (ยาคุ + ภตฺต)
  ยาคุ  จ อ.ข้าวต้มด้วย  ภตฺต�  จ อ.ข้าวสวยด้วย  ยาคุภตฺตานิ ช่ือว่ายาคุภตฺต. (ข้าวต้ม
และข้าวสวย)
 ๒. อคฺคานิ  จ  ตานิ  ยาคุภตฺตานิ  จาติ  อคฺคยาคุภตฺตานิ. (อคฺค + ยาคุภตฺต)
  อคฺคานิ  จ อ.อันเลิศ ท. ด้วย  ตานิ อ.อันเลิศ ท. เหล่าน้ัน  ยาคุภตฺตานิ  จ เป็นข้าวต้ม
และข้าวสวยด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อคฺคยาคุภตฺตานิ ช่ือว่าอคฺคยาคุภตฺต. (ข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศ)

วีหิปหรณกาโล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ปหรนฺติ  เอตฺถาติ  ปหรณ�. (ปปุพฺพ + หร  ปหาเร ในการตี + ยุปัจจัย) กัตตุรูป,  
อธิกรณสาธนะ
  (ชนา) อ.ชน ท.  ปหรนฺติ ย่อมซ้อม  เอตฺถ  (กาเล) ในเวลาน้ี  อิติ เพราะเหตุน้ัน  (อย�  
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กาโล) อ.กาลน้ี  ปหรณ� ช่ือว่าปหรณ. (เป็นที่ซ้อม, เป็นที่ต�า)
 ๒. วีหีน�  ปหรณ�  วีหิปหรณ�. (วีหิ + ปหรณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ปหรณ� อ.เป็นที่ซ้อม  วีหีน� ซึ่งข้าวเปลือก ท.  วีหิปหรณ� ช่ือว่าวีหิปหรณ. (เป็นที่ซ้อมข้าว
เปลือก, เป็นที่ต�าข้าวเปลือก)
 ๓. วีหิปหรณญฺจ  ต�  กาโล  จาติ  วีหิปหรณกาโล. (วีหิปหรณ + กาล)
  วีหิปหรณ�  จ อ.เป็นที่ซ้อมซึ่งข้าวเปลือกด้วย  ต� อ.เป็นที่ซ้อมซึ่งข้าวเปลือกน้ัน  กาโล  จ 
เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  วีหิปหรณกาโล ช่ือว่าวีหิปหรณกาล. (กาลเป็นที่ซ้อมซึ่งข้าวเปลือก, 
เวลาต�าข้าว)

มุสลส�ล�

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มุสลสฺส  สาลา  มุสลสาลา. (มุสล + สาลา)
 สาลา อ.โรง  มุสลสฺส แห่งสาก  มุสลสาลา ช่ือว่ามุสลสาลา. (โรงสาก, โรงกระเดื่อง)

อุทกจาฏี

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุทกสฺส  จาฏี  อุทกจาฏี. (อุทก + จาฏี)
 จาฏี อ.ตุ่ม  อุทกสฺส แห่งน�้า  อุทกจาฏี ช่ือว่าอุทกจาฏี. (ตุ่มน�้า)

สงฺการกูโฏ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สงฺการสฺส  กูโฏ  สงฺการกูโฏ. (สงฺการ + กูฏ)
 กูโฏ อ.กอง  สงฺการสฺส แห่งขยะ  สงฺการกูโฏ ช่ือว่าสงฺการกูฏ. (กองขยะ, กองหยากเยื่อ)

คามทฺวารำ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คามสฺส  ทฺวาร�  คามทฺวาร�. (คาม + ทฺวาร)
 ทฺวาร� อ.ประตู  คามสฺส แห่งหมู่บ้าน  คามทฺวาร� ช่ือว่าคามทฺวาร. (ประตูหมู่บ้าน)
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อุจฺฉิฏฺ€ุทกำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุจฺฉิฏฺ€ญฺจ  ต�  อุทกญฺจาติ  อุจฺฉิฏฺ€ุทก�. (อุจฺฉิฏฺ€ + อุทก)
 อุจฺฉิฏฺ€ญฺจ อ.อันเป็นเดนด้วย  ต� อ.อันเป็นเดนน้ัน  อุทกญฺจ เป็นน�้าด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
อุจฺฉิฏฺ€ุทก� ช่ือว่าอุจฺฉิฏฺ€ุทก. (น�้าที่เป็นเดน)

คามทารกา

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คาเม  ทารกา  คามทารกา. (คาม + ทารก)
 ทารกา อ.เด็ก ท.  คาเม ในหมู่บ้าน  คามทารกา ช่ือว่าคามทารก. (เด็กในหมู่บ้าน)

ลกฺขโยคฺคำ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. ยุญฺชิตพฺพนฺติ  โยคฺค�. (ยุช  โยเค ในการประกอบ + ณฺยปัจจัย) กัมมรูป, กัมมสาธนะ
  (กมฺม�) อ.กรรม  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ยุญฺชิตพฺพ� พึงประกอบ  อิติ เพราะเหตุน้ัน  โยคฺค�  
ช่ือว่าโยคฺค. (อันบุคคลพึงประกอบ)
 ๒. ลกฺเขน  โยคฺค�  ลกฺขโยคฺค�. (ลกฺข + โยคฺค)
  (กมฺม�) อ.กรรม  โยคฺค� อันบุคคลพึงประกอบ  ลกฺเขน ด้วยคะแนน  ลกฺขโยคฺค� ช่ือว่า 
ลกฺขโยคฺค. (อันบุคคลพึงประกอบด้วยคะแนน) 

พหิคามำ

 เป็นนิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คามสฺส  พหิ  พหิคาม�. (พหิ + คาม)
 พหิ ในภายนอก  คามสฺส แห่งหมู่บ้าน  พหิคาม� ช่ือว่าพหิคาม. (ภายนอกแห่งหมู่บ้าน)
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วิวิตฺโตก�โส

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วิวิตฺโต  จ  โส  โอกาโส  จาติ  วิวิตฺโตกาโส. (วิวิตฺต + โอกาส)
 วิวิตฺโต  จ อ.อันสงัดแล้วด้วย  โส อ.อันสงัดแล้วน้ัน  โอกาโส  จ เป็นโอกาสด้วย  อิติ เพราะ
เหตุน้ัน  วิวิตฺโตกาโส ช่ือว่าวิวิตฺโตกาส. (โอกาสอันสงัดแล้ว, ที่สงบ)

อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมม-
ธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ยาคุ  จ  ภตฺตญฺจ  ยาคุภตฺตานิ. (ยาคุ + ภตฺต) อิตรีตรโยคทวันทสมาส
  ยาคุ  จ อ.ข้าวต้มด้วย  ภตฺต�  จ อ.ข้าวสวยด้วย  ยาคุภตฺตานิ ช่ือว่ายาคุภตฺต. (ข้าวต้ม
และข้าวสวย)
 ๒. อคฺคานิ  จ  ตานิ  ยาคุภตฺตานิ  จาติ  อคฺคยาคุภตฺตานิ. (อคฺค + ยาคุภตฺต) วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
  อคฺคานิ  จ อ.อันเลิศ ท. ด้วย  ตานิ อ.อันเลิศ ท. เหล่าน้ัน  ยาคุภตฺตานิ  จ เป็นข้าวต้ม
และข้าวสวยด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  อคฺคยาคุภตฺตานิ ช่ือว่าอคฺคยาคุภตฺต. (ข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศ)
 ๓. อคฺคยาคุภตฺตานิ  อาทิ  เยส�  ตานิ  อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ,  อาหารวตฺถูนิ. (อคฺคยาคุภตฺต 
+ อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  อคฺคยาคุภตฺตานิ อ.ข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศ ท.  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (อาหารวตฺถูน�) แห่ง
อาหารวัตถุ ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่,  (ตานิ  อาหารวตฺถูนิ) อ.อาหารวัตถุ ท. เหล่าน้ัน  อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ  
ช่ือว่าอคฺคยาคุภตฺตาทิ, ได้แก่อาหารวัตถุทั้งหลาย. (มีข้าวต้มและข้าวสวยอันเลิศเป็นต้น)

พหูปการา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 พหู  อุปการา  ยสฺสา  สา  พหูปการา,  สหายิกา. (พหุ + อุปการ)
 อุปการา อ.อุปการะ ท.  พหู มาก  ยสฺสา  (สหายิกาย) ของหญิงสหายใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  (สา  
สหายิกา) อ.หญิงสหายน้ัน  พหูปการา ช่ือว่าพหูปการา, ได้แก่หญิงสหาย. (ผู้มีอุปการะมาก)
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ถลฏฺ€านำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ถลญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  ถลฏฺ€าน�. (ถล + €าน)
 ถลญฺจ อ.อันเป็นที่ดอนด้วย  ต� อ.อันเป็นที่ดอนน้ัน  €านญฺจ เป็นสถานที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุ
น้ัน  ถลฏฺ€าน� ช่ือว่าถลฏฺ€าน. (ที่ดอน)

นินฺนฏฺ€านำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นินฺนญฺจ  ต�  €านญฺจาติ  นินฺนฏฺ€าน�. (นินฺน + €าน)
 นินฺนญฺจ อ.อันเป็นที่ลุ่มด้วย  ต� อ.อันเป็นที่ลุ่มน้ัน  €านญฺจ เป็นสถานที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
นินฺนฏฺ€าน� ช่ือว่านินฺนฏฺ€าน. (ที่ลุ่ม)

เสสชนา

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เสสา  จ  เต  ชนา  จาติ  เสสชนา. (เสส + ชน)
 เสสา  จ อ.ผู้เหลือด้วย  เต อ.ผู้เหลือ ท. เหล่าน้ัน  ชนา  จ เป็นชนด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  
เสสชนา ช่ือว่าเสสชน. (ชนผู้เหลือ)

กตสสฺสำ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กตญฺจ  ต�  สสฺสญฺจาติ  กตสสฺส�. (กต + สสฺส)
 กตญฺจ อ.อันถูกกระท�าแล้วด้วย  ต� อ.อันถูกกระท�าแล้วน้ัน  สสฺสญฺจ เป็นข้าวกล้าด้วย  อิติ 
เพราะเหตุน้ัน  กตสสฺส� ช่ือว่ากตสสฺส. (ข้าวกล้าที่ชนเหล่าอื่นท�าแล้ว)
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อติอุทกำ

 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อธิก�  อุทก�  อติอุทก�. (อติ + อุทก)
 อุทก� อ.น�้า  อธิก� อันยิ่งเกิน  อติอุทก� ช่ือว่าอติอุทก. (น�้ามากเกินไป)

อโนทกำ

 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อปฺปํ  อุทก�  อโนทก�. (น + อุทก)
 อุทก� อ.น�้า  อปฺปํ อันน้อย  อโนทก� ช่ือว่าอโนทก. (น�้าน้อยไป) 

สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€ิภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส ๒ คร้ัง และอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่
ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สุนฺทรา  วุฏฺ€ิ  สุพฺพุฏฺ€ิ. (สุ + วุฏฺ€ิ) ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส
  วุฏฺ€ิ อ.ฝน  สุนฺทรา อันดี  สุพฺพุฏฺ€ิ ช่ือว่าสุพฺพุฏฺ€ิ. (ฝนดี)
 ๒. ทุฏฺ€ุ  วุฏฺ€ิ  ทุพฺพุฏฺ€ิ. (ทุ + วุฏฺ€ิ) ปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส
  วุฏฺ€ิ อ.ฝน  ทุฏฺ€ุ อันไม่ดี  ทุพฺพุฏฺ€ิ ช่ือว่าทุพฺพุฏฺ€ิ. (ฝนไม่ดี, ฝนแล้ง)
 ๓. สุพฺพุฏฺ€ิ  จ  ทุพฺพุฏฺ€ิ  จ  สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€โิย. (สุพฺพุฏฺ€ิ + ทุพฺพุฏฺ€ิ) อิตรีตรโยคทวันท-
สม�ส
  สุพฺพุฏฺ€ิ  จ อ.ฝนดีด้วย  ทุพฺพุฏฺ€ิ  จ อ.ฝนไม่ดีด้วย  สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€โิย ช่ือว่าสุพฺพุฏฺ€ิ- 
ทุพฺพุฏฺ€ิ. (ฝนดีและฝนไม่ดี)
 ๔. สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€ีน�  ภาโว  สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€ิภาโว. (สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€ิ + ภาว) ฉัฏฐีตัปปุริส-
สม�ส
  ภาโว อ.ความเป็น  สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€ีน� แห่งฝนดีและฝนไม่ดี ท.  สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€ิภาโว ช่ือว่า 
สุพฺพุฏฺ€ิทุพฺพุฏฺ€ิภาว. (ความเป็นแห่งฝนดีและฝนแล้ง)
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ถลนินฺน�นิ

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ถลญฺจ  นินฺนญฺจ  ถลนินฺนานิ.
 ถล�  จ อ.ที่ดอนด้วย  นินฺน�  จ อ.ที่ลุ่มด้วย  ถลนินฺนานิ ช่ือว่าถลนินฺน. (ที่ดอนและที่ลุ่ม)

ยาคุภตฺตาทีนิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ยาคุ  จ  ภตฺตญฺจ  ยาคุภตฺต�. (ยาคุ + ภตฺต) สมาหารทวันทสมาส
  ยาคุ  จ อ.ข้าวต้มด้วย  ภตฺต�  จ อ.ข้าวสวยด้วย  ยาคุภตฺต� ช่ือว่ายาคุภตฺต. (ข้าวต้มและ
ข้าวสวย)
 ๒. ยาคุภตฺต�  อาทิ  เยส�  ตานิ  ยาคุภตฺตาทีนิ,  อาหารวตฺถูนิ. (ยาคุภตฺต + อาทิ) ฉัฏฐี-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ยาคุภตฺต� อ.ข้าวต้มและข้าวสวย  อาทิ เป็นต้น  เยส�  (อาหารวตฺถูน�) แห่งอาหารวัตถุ ท.  
เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  (ตานิ  อาหารวตฺถูนิ) อ.อาหารวัตถุ ท. เหล่าน้ัน  ยาคุภตฺตาทีนิ ช่ือว่ายาคุภตฺตาทิ,  
ได้แก่อาหารวัตถุทั้งหลาย. (มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น)

สกลนครวาสิโน

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. สกลญฺจ  ต�  นครญฺจาติ  สกลนคร�. (สกล + นคร) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
  สกล�  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  ต� อ.ทั้งสิ้นน้ัน  นครญฺจ เป็นนครด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  สกล-
นคร� ช่ือว่าสกลนคร. (นครทั้งสิ้น, ทั้งเมือง)
 ๒. สกลนคเร  วสนฺติ  สีเลนาติ  สกลนครวาสิโน,  ชนา. (สกลนคร + วส  นิวาเส ในการ
อยู่ + ณีปัจจัย) กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ, เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส
  (เย  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  วสนฺติ ย่อมอยู่  สกลนคเร ในนครทั้งสิ้น  สีเลน โดยปกติ  
อิติ เพราะเหตุน้ัน  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่าน้ัน  สกลนครวาสิโน ช่ือว่าสกลนครวาสี, ได้แก่ชนทั้งหลาย. 
(ผู้อยู่ในนครทั้งสิ้นโดยปกติ)
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ลาภคฺคปฺปตฺตา

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังน้ี
 ๑. ลาโภ  จ  โส  อคฺโค  จาติ  ลาภคฺโค. (ลาภ + อคฺค) วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส
  ลาโภ  จ อ.ลาภด้วย  โส อ.ลาภน้ัน  อคฺโค  จ เป็นอันเลิศด้วย  อิติ เพราะเหตุน้ัน  ลาภคฺโค  
ช่ือว่าลาภคฺค. (ลาภอันเลิศ)
 ๒. ลาภคฺค�  ปตฺตา  ลาภคฺคปฺปตฺตา,  ยกฺขินี. (ลาภคฺค + ปตฺตา) ทุติยาตัปปุริสสมาส
  (ยกฺขินี) อ.นางยักษิณี  ปตฺตาผู้ถึงแล้ว  ลาภคฺค� ซึ่งลาภอันเลิศ  ลาภคฺคปฺปตฺตา ช่ือว่า
ลาภคฺคปฺปตฺตา, ได้แก่นางยักษิณี. (ผู้ถึงลาภอันเลิศ)

มหาปริวารา

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺโต  ปริวาโร  ยสฺสาติ  มหาปริวารา,  ยกฺขินี. (มหนฺต + ปริวาร)
 ปริวาโร อ.บริวาร  มหนฺโต อันใหญ่  ยสฺสา  (ยกฺขินิยา) ของนางยักษิณีน้ัน  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  
เพราะเหตุน้ัน  (สา  ยกฺขินี) อ.นางยักษิณีน้ัน  มหาปริวารา ช่ือว่ามหาปริวารา, ได้แก่นางยักษิณี. (ผู้มี
ปริวารใหญ่, ผู้มีบริวารมาก)

สลากภตฺตานิ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สลากาย  คเหตพฺพานิ  ภตฺตานิ  สลากภตฺตานิ. (สลากา + ภตฺต) ลบ คเหตพฺพ ศัพท์
ท่ามกลางสมาส, เป็นมัชเฌโลปสมาส
 ภตฺตานิ อ.ภัตร ท.  (ภิกฺขูหิ)  คเหตพฺพานิ อัน- อันภิกษุ ท. -พึงถือเอา  สลากาย ตามสลาก  
สลากภตฺตานิ ช่ือว่าสลากภตฺต. (ภัตรที่ภิกษุพึงถือเอาตามสลาก, สลากภัตร)





ค�ำศัพท์กริิยำน่ำรู้
ศัพท์กริยิำคุมพำกย์ (อำขยำต - กติก์)

อกตฺถ อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺถ ได้กระทำ�แล้ว
อกริตฺถ    อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺถ       ได้กระทำ�แล้ว
อกริ อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + อี  ได้กระทำ�แล้ว
อกรึ   อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + อึ ได้กระทำ�แล้ว
อก�สิ อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + อี ได้กระทำ�แล้ว
อกฺกมสิ  อ� + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + อ + สิ    ย่อมเหยียบ, เหยียบอยู่, จะเหยียบ
อกฺกมิ   อ� + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + อี      เหยียบแล้ว
อกฺกุฏฺ€ อ� + กุส  อกฺโกเส ในก�รด่� + ต     (อัน...) ด่�แล้ว
อกฺกเมยฺย   อา + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + เอยฺย  พึงเหยียบ, ควรเหยียบ
อกฺข�หิ       อ� + ข�  กถเน ในก�รกล่�ว + อ + หิ         จงบอก, บอกเถิด, ขอจงบอก
อกฺโกจฺฉิ   อ� + กุส  อกฺโกเส ในก�รด่� + อี      ด่�แล้ว
อกฺโกสนฺติ  อ� + กุส อกฺโกเส ในก�รด่� + อ + อนฺติ  ย่อมด่�
อกฺโกสึสุ   อ� + กุส อกฺโกเส ในก�รด่� + อุำ   ด่�แล้ว
อกำสุ อ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� +  อุำ ได้กระทำ�แล้ว
อคมาสิ    อ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี   ได้ไปแล้ว
อจฺฉินฺนำ อ� + ฉิทิ  ทฺวิธ�กรเณ ในก�รทำ�ให้เป็นสองส่วน + ต (อัน...) แย่งชิงแล้ว
อชินิ       อ + ชิ  ชเย ในความชนะ + นา + อี        ได้ชนะแล้ว
อเชสิ  อ + ชิ  ชเย ในความชนะ + อี ได้ชนะแล้ว
อญฺชาหิ อญฺชุ  มิสฺสเน ในการทา, เจิม + อ + หิ จงหยอด, หยอดเถิด, ขอจงหยอด
อญฺชาเปสิ อญฺชุ  มิสฺสเน ในการทา, เจิม + ณาเป + อี (ยัง...) ให้หยอดแล้ว
อฏฺ€าสิ   อ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ได้ยืนแล้ว, ได้ด�ารงอยู่แล้ว
อตฺถิ อส  ภุวิ ในความมี ความเป็น + อ + ติ มีอยู่
อท�สิ อ + ท�  ท�เน ในก�รให้ + อี ได้ให้แล้ว
อทฺทกฺขึ   อ + ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + อึ ได้เห็นแล้ว
อทฺทส อ + ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + อ + อ� ได้เห็นแล้ว, ได้ทอดพระเนตรแล้ว
อทำสุ อ + ท�  ท�เน ในก�รให้ + อุำ ได้ให้แล้ว
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อธิฏฺ€าสิ   อธิ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี อธิษฐานแล้ว, ตั้งใจแน่วแน่แล้ว
อธิปฺเปต อธิ + ป + อิ  อิจฺฉาย� ในความปรารถนา + ต (อัน...) ประสงค์เอาแล้ว
อธิว�เสสิ อธิ + วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + เณ + อี (ยัง...) ให้อยู่ทับแล้ว, รับแล้ว
อธิว�เสสุำ อธิ + วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + เณ + อุำ (ยัง...) ให้อยู่ทับแล้ว, รับแล้ว
อธิว�เสหิ   อธิ + วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + เณ + หิ (ยัง...) จงให้อยู่ทับ, จงรับ
อนุคจฺฉติ อนุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมไปตาม, ย่อมติดตามไป 
อนุพนฺธติ อนุ + พนฺธ  พนฺธเน ในก�รผูก + อ + ติ ย่อมติดต�มไป
อนุพนฺธิ อนุ + พนฺธ  พนฺธเน ในก�รผูก + อี ติดต�มไปแล้ว
อนุสฺสรติ   อนุ + สร  คติจินฺตาย� ในการไปและการคิด +อ+ติ    ย่อมระลึก
อนฺตรธ�ยิ   อนฺตร + ธ�  อทสฺสเน ในก�รไม่เห็น + ณย + อี ห�ยไปแล้ว, อันตรธ�นไปแล้ว (จุ.)
อเนฺวติ อนุ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ ย่อมไปตาม
อปรชฺฌึ   อป + รธ  หึสเน ในความเบียดเบียน + ย + อึ ผิดแล้ว (ทิ.)
อป�นุทิ อป + อ + นุท  วิโนทเน ในก�รบรรเท� + อี ได้บรรเท�แล้ว
อพฺพุหิ อา + วห  วุทฺธิมฺหิ ในความเจริญ + โอ ถอนข้ึนแล้ว
อภวิสฺส อ + ภู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + สฺสา จักได้เป็นแล้ว
อภ�สิ อ + ภ�ส  วิยตฺติยำ ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อี ได้กล่�วแล้ว
อภิสปิตฺถ   อภิ + สป  อกฺโกเส ในการด่า, แช่ง + ตฺถ      แช่งแล้ว, สาปแล้ว
อภิสปิสฺสามิ   อภิ + สป อกฺโกเส ในการด่า, แช่ง + สฺสามิ  จักแช่ง, จักสาป    
อภิสปิ     อภิ + สป  อกฺโกเส ในการด่า, แช่ง + อี       แช่งแล้ว, สาปแล้ว
อภิสปิต    อภิ + สป  อกฺโกเส ในการด่า, แช่ง + ต      (อัน...)  แช่งแล้ว, สาปแล้ว
อภิสปึ      อภิ + สป  อกฺโกเส ในก�รด่�, แช่ง + อึ       แช่งแล้ว, ส�ปแล้ว
อมฺห อส  ภุวิ ในความมี ความเป็น + อ + ม ย่อมมี, ย่อมเป็น
อมฺหิ      อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + มิ         ย่อมมี, ย่อมเป็น
อลงฺกต   อลำ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ต ประดับแล้ว
อวธิ       อ + วธ  ฆ�ตเน ในก�รฆ่� + อี               ได้ฆ่�แล้ว, ได้ตีแล้ว
อวหริ  อว + หร  หรเณ ในการน�าไป + อี ได้ถือเอาแล้ว, ได้ลักขโมยแล้ว
อวิเธยฺย   น + วิ + ธ�  กรเณ ในก�รกระทำ� + ณฺย (อัน...) ไม่พึงกระทำ�
อสิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + สิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
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อสฺมิ อส  ภุวิ ในความมี, ความเป็น + อ + มิ ย่อมมี, ย่อมเป็น
อหาสิ        อ + หร  หรเณ ในการน�าไป + อี  ได้ถือเอาแล้ว, ได้ลักขโมยแล้ว
อเหสุ� อ + หู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + อุ� ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อโหสิ อ + หู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + อี ได้มีแล้ว, ได้เป็นแล้ว
อากงฺขสิ   อา + กขิ  อิจฺฉาย� ในความปรารถนา + อ + สิ ย่อมหวัง, ย่อมปรารถนา
อาคจฺฉิสสามิ อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักมา
อาคต   อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต   มาแล้ว
อาคมิ  อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี มาแล้ว
อ�จิกฺขถ อ� + จิกฺข  กถเน ในก�รกล่�ว + อ + ถ จงบอก, บอกเถิด, ขอจงบอก
อ�จิกฺขนฺติ   อ� + จิกฺข  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด +อ+อนฺติ บอกอยู่, ย่อมบอก, จะบอก
อ�จิกฺข   อ� + จิกฺข  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด +อ+หิ จงบอก, บอกเถิด, ขอจงบอก
อ�จิกฺขิสฺสติ   อ� + จิกฺข  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + สฺสติ จักบอก
อ�จิกฺขิสฺส�มิ อ� + จิกฺข  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + สฺส�มิ จักบอก
อ�จิกฺขิ อ� + จิกฺข  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อี บอกแล้ว
อ�น�เปสิ อ� + นี  นเย ในก�รนำ�ไป + ณ�เป + อี (ยัง...) ให้นำ�ม�แล้ว
อาปุจฺฉนฺติ   อา + ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + อนฺติ  ย่อมถามโดยเอื้อเฟื้อ, ย่อมบอกลา
อาปุจฺฉาหิ อา + ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + หิ จงถามโดยเอื้อเฟื้อ, จงบอกลา
อาปุจฺฉิต   อา + ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + ต      (อัน...) ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว
อารภิ อา + รภ  ราภสฺเส ในความเร่ิมต้น + อี เร่ิมแล้ว, ปรารภแล้ว
อาราเธตพฺพ อา + ราธ  โตสเน ในความยินดี + เณ + ตพฺพ (ยัง...) พึงให้ยินดี
อาสิญฺจถ อา + สิจ  ฆรเณ ในการไหล, รด, ราด + อ + ถ  ขอจงหยอด, ขอจงรด (รุ.)
อ�ห       พฺรู  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อ      กล่�วแล้ว (ปโรกข�)
อ�หริ      อ� + หร  หรเณ ในก�รนำ�ไป + อี         นำ�ม�แล้ว
อ�หุ พฺรู  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อุ กล่�วแล้ว
อ�หำสุ พฺรู  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อุ กล่�วแล้ว
อ�เนยฺยำ อ� + นี  นเย ในก�รนำ�ไป + อ + เอยฺยำ พึงนำ�ม�
อ�เนสฺส�มิ อ� + นี  นเย ในก�รนำ�ไป + สฺส�มิ  จักนำ�ม�
อ�โรเจยฺย�ถ อ� + รุจ  เทสเน ในก�รบอก, แสดง +เณ+เอยฺย�ถ พึงบอก (จุ.)
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อ�โรเจยฺย�สิ อ� + รุจ  เทสเน ในก�รกล่�ว, แสดง +เณ+เอยฺย�สิ พึงบอก (จุ.)  
อ�โรเจสิ อ� + รุจ  เทสเน ในก�รบอก, แสดง + เณ + อี  บอกแล้ว (จุ.)
อ�โรเจสุำ อ� + รุจ  เทสเน ในก�รบอก, แสดง + เณ + อุำ บอกแล้ว (จุ.)
อิจฺฉติ  อิสุ  อิจฺฉาย� ในความปรารถนา + อ + ติ ย่อมปรารถนา
อุชฺฌายึสุ อุ + เฌ  จินฺตาย� ในการคิด, เพ่ง, เผา + อุ� ยกโทษแล้ว
อุฏฺเ€หิ    อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + หิ จงลุกข้ึน
อุฏฺ€หิ อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ตั้งข้ึนแล้ว, ลุกข้ึนแล้ว
อุฏฺ€าติ     อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ติ   ย่อมตั้งข้ึน, ย่อมลุกข้ึน
อุฏฺ€าเปหิ   อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป +ณาเป+หิ  (ยัง...) จงให้ตั้งข้ึน, จงให้ลุกข้ึน
อุฏฺ€ิต  อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ต ตั้งข้ึนแล้ว, ลุกข้ึนแล้ว
อุทปาทิ   อุ + อ + ปท  คติมฺหิ ในการไป, ถึง + ย + อี ได้เกิดข้ึนแล้ว
อุปฏฺ€หถ อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ถ จงอุปัฏฐาก, จงบ�ารุง 
อุปฏฺ€าติ อุป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ติ ย่อมปรากฏ, ย่อมบ�ารุง
อุปนยฺหนฺติ   อุป + นห  พนฺธเน ในก�รผูก + ย + อนฺติ ย่อมเข้�ไปผูกไว้ (ทิ.)
อุปสมฺมติ อุป + สมุ  อุปสเม ในก�รเข้�ไปสงบ + ย + ติ ย่อมเข้�ไปสงบ (ทิ.)
อุปาคมิ อุป + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อี เข้ามาใกล้แล้ว, เข้ามาหาแล้ว
อุปฺปชฺชติ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ ย่อมเกิดข้ึน (ทิ.)
อุปฺปชฺชิ อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี เกิดข้ึนแล้ว, อุบัติข้ึนแล้ว (ทิ.)
อุปฺปนฺน   อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป, ถึง + ต เกิดข้ึนแล้ว
อุยฺโยเชสิ อุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + อี ส่งไปแล้ว (จุ.)
อุเปมิ   อุป + อิ  คติมฺหิ ในการไป, การถึง + อ + มิ ย่อมเข้าถึง
เอตุ อา + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ตุ จงมา
เอหิ อา + อิ  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ จงมา
โอตริ อว + ตร  ตรเณ ในก�รข้�มไป + อี ข้�มลงแล้ว
โอต�เรนฺติ อว + ตร  ตรเณ ในก�รข้�มไป + เณ + อนฺติ (ยัง...) ย่อมให้ข้�มลง
โอนม�เปสิ  อว + นมุ  นเต ในก�รน้อมไป + ณ�เป + อี  (ยัง...)  ให้น้อมลงแล้ว
โอวทติ อว + วท  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อ + ติ ย่อมกล่�วสอน
โอโลเกสิ   อว + โลก  ทสฺสเน ในก�รดู, ก�รเห็น + เณ + อี แลดูแล้ว,  ตรวจดูแล้ว (จุ.)
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โอโลเกสฺสนฺติ อว + โลก  ทสฺสเน ในก�รดู + เณ + สฺสนฺติ  จักแลดู, จักตรวจดู (จุ.)
โอโลเกสฺส�มิ อว + โลก  ทสฺสเน ในก�รดู + เณ + สฺส�มิ จักแลดู, จักตรวจดู (จุ.)
กตฺตพฺพ   กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตพฺพ         (อัน...) พึงกระทำ�
กต กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ต (อัน...) กระทำ�แล้ว
กถิต   กถ  กถเน ในก�รกล่�ว + ต (อัน...) กล่�วแล้ว
กนฺทสิ    กนฺท  โรทเน ในการร้องไห้, คร�่าครวญ + อ + สิ ย่อมคร�่าครวญ
กนฺทึสุ      กนฺท  โรทเน ในการร้องไห้, คร�่าครวญ + อุ�     คร�่าครวญแล้ว
กริ        กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + โอ         กระทำ�แล้ว
กริตฺถ กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺถ กระทำ�แล้ว
กริสฺส�ม กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + สฺส�ม จักกระทำ�
กริสฺส�มิ กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + สฺส�มิ จักกระทำ�
ก�ตพฺพ กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตพฺพ (อัน...) พึงกระทำ�
ก�ริต กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + เณ + ต (อัน...) ให้กระทำ�แล้ว
ก�เรสิ     กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + เณ + อี   (ยัง...) ให้กระทำ�แล้ว
กิลมิสฺสถ กิลมุ  เขเท ในความเหน็ดเหน่ือย + สฺสถ จักล�าบาก
กิลมิสฺสนฺติ กิลมุ  เขเท ในความเหน็ดเหน่ือย + สฺสนฺติ จักล�าบาก
กิลเมยฺย กิลมุ  เขเท ในความเหน็ดเหน่ือย + อ + เอยฺย พึงล�าบาก
กเถถ กถ  กถเน ในก�รกล่�ว + เณ + ถ ย่อมกล่�ว (จุ.)
กเถยฺย�ถ กถ  กถเน ในก�รกล่�ว + เณ + เอยฺย�ถ พึงกล่�ว (จุ.)
กเถสิ กถ  กถเน ในก�รกล่�ว + เณ + อี  กล่�วแล้ว, ตรัสแล้ว (จุ.)  
กเรยฺย    กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + โอ + เอยฺย     พึงกระทำ�
กโรติ กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + โอ + ติ อยู่กระทำ�, ย่อมกระทำ�, จะกระทำ�
กโรสิ     กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + โอ + สิ   อยู่กระทำ�, ย่อมกระทำ�, จะกระทำ�
ขมถ      ขมุ  สหเน ในความอดกลั้น + อ + ถ           จงอดโทษ
ขมาเปมิ    ขมุ  สหเน ในความอดทน + ณาเป + มิ  (ยัง...) จงให้อดโทษ
ขมาเปหิ   ขมุ  สหเน ในความอดทน + ณาเป + หิ  (ยัง...) จงให้อดโทษ
ขาทิ ขาท  ภกฺขเน ในการกิน + อี                 เคี้ยวกินแล้ว
ขาทิต ขาท  ภกฺขเน ในการกิน + ต (อัน...) เคี้ยวกินแล้ว
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คจฺฉ, คจฺฉาหิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + หิ จงไป
คจฺฉถ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + ถ จะไป, ย่อมไป, ไปอยู่, จงไป
คจฺฉนฺติ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺติ ย่อมไป
คจฺเฉยฺยาสิ  คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + เอยฺยาสิ     พึงไป
คณฺหาหิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + หิ จงถือเอา
คณฺหิ คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + อี ถือเอาแล้ว
คณฺเหยฺยาม คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + เอยฺยาม พึงถือเอา, พึงรับ
คต คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต ไปแล้ว
คมิมฺหา คมุ  คติมฺหิ ในการไป + มฺหา ไปแล้ว
คมิสฺสามิ คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักไป
ฆฏิยติ ฆฏ  ฆฏเน ในการสืบต่อ + เณ + ย + เต (อัน...) ย่อมไม่สืบต่อ
จงฺกมติ กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + อ + ติ ย่อมจงกรม
จริสฺสติ จร  จรเณ ในก�รประพฤติ + สฺสติ  จักประพฤติ
จินฺตยิ จินฺต  จินฺตาย� ในความคิด + ณย + อี คิดแล้ว (จุ.)
จินฺตยิตฺถ จินฺต  จินฺตาย� ในความคิด + ณย + ตฺถ คิดแล้ว (จุ.)
จินฺเตสิ จินฺต  จินฺตาย� ในความคิด + เณ +  อี ย่อมคิด, คิดแล้ว (จุ.)
จิรายติ จิร + อายปัจจัย  อาจารตฺเถ ในอรรถประพฤติ + ติ ประพฤติช้าอยู่
จุต จุ  จวเน ในการเคลื่อน + ต เคลื่อนแล้ว
ฉฑฺเฑนฺติ  ฉฑฺฑ  ฉฏฺฏเน ในการทิ้ง + เณ + อนฺติ ย่อมทิ้ง (จุ.)
ฉินฺทิสฺส�มิ ฉิทิ  ทฺวิธ�กรเณ ในก�รทำ�ให้เป็นสองส่วน + สฺส�มิ จักตัด (รุธ.)   
ชชฺชริต ชร  วโยหานิมฺหิ ในการเสื่อมแห่งวัย + ต คร�่าคร่าแล้ว
ชหิสฺสามิ   หา  จาเค ในการสละ +  สฺสามิ จักละ, จักสละ
ช�ต ชน  ชนเน ในก�รเกิด + ต เกิดแล้ว
ชานามิ ญา  อวโพธเน ในการรู้ + นา + มิ ย่อมรู้
ชานาสิ   ญา  อวโพธเน ในการรู้ + นา + สิ   ย่อมรู้, รู้อยู่, จะรู้
ชานิสฺสามิ ญา  อวโพธเน ในการรู้ + นา + สฺสามิ จักรู้
ชาเนมุ   ญา  อวโพธเน ในการรู้ + นา + เอยฺยาม พึงรู้
ชิต      ชิ  ชเย ในความชนะ + ต                     (อัน...) ชนะแล้ว
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ชีรตุ ชร  วโยหานิมฺหิ ในความเสื่อมวัย + อ + ตุ จงคร�่าคร่า
ชีวิสฺสามิ ชีว  ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต + สฺสามิ จักเป็นอยู่
ญาต      ญา  อวโพธเน ในการรู้ + ต              (อัน...) รู้แล้ว
€ปาเปหิ   ถป  €ปเน ในการตั้งไว้ + ณาเป + หิ      (ยัง...) ให้ตั้งไว้, ให้ด�ารงอยู่
€ิต €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการหยุดการไป + ต ยืนแล้ว, ด�ารงอยู่แล้ว, ตั้งอยู่แล้ว
ติกิจฺฉาเปหิ   กิต  โรคาปนยเน ในการน�าออกไปซึ่งโรค +ฉ+ณาเป+หิ (ยัง...) จงให้เยียวยา
ติฏฺ€ติ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการหยุดการไป + อ + ติ ตั้งอยู่, ยืนอยู่, ด�ารงอยู่
ติฏฺ€ถ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการหยุดการไป + อ + ถ จงยืน, จงคอยอยู่
ติฏฺ€สิ   €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + สิ ย่อมตั้งอยู่
ตุฏฺ€  ตุส  ปีติมฺหิ ในความยินดี + ต ยินดีแล้ว
ทสฺสติ ท�  ท�เน ในก�รให้ + สฺสติ จักให้
ทสฺเสสิ ทิสี  อุจฺจ�รเณ ในก�รสวด, แสดง + เณ + อี แสดงแล้ว (จุ.)
ทาตพฺพ   ทา  ทาเน ในการให้ + ตพฺพ (อัน...) พึงให้, ควรให้
ทิฏฺ€     ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + ต          (อัน...) เห็นแล้ว
ทินฺน ท�  ท�เน ในก�รให้ + ต (อัน...) ให้แล้ว
ทิสฺสติ   ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + ย + เต (อัน...) ย่อมเห็น, ย่อมปร�กฏ
ทียนฺติ ท�  ท�เน ในก�รให้ + ย + อนฺเต (อัน...) ให้อยู่ 
ทุกฺขิต   ทุกฺข  ทุกฺขเน ในความเป็นทุกข์, ล�าบาก + ต มีความทุกข์แล้ว
เทติ ท�  ท�เน ในก�รให้ + อ + ติ ย่อมให้, ให้อยู่, จะให้
เทถ ท�  ท�เน ในก�รให้ + อ + ถ จงให้, ให้เถิด, ขอจงให้
เทมิ       ท�  ท�เน ในก�รให้ + อ + มิ           ย่อมให้, ให้อยู่, จะให้
เทสิต ทิสี  อุจฺจ�รเณ ในก�รสวด, แสดง + เณ + ต (อัน...) แสดงแล้ว
เทหิ   ท�  ท�เน ในก�รให้ + อ + หิ จงให้
เทเสติ ทิสี  อุจฺจ�รเณ ในก�รสวด, แสดง + เณ + ติ ย่อมแสดง, แสดงอยู่, จะแสดง (จุ.)
เทเสนฺติ ทิสี  อุจฺจ�รเณ ในก�รสวด, แสดง + เณ + อนฺติ ย่อมแสดง (จุ.)
เทเสสฺส�มิ ทิสี  อุจฺจ�รเณ ในก�รสวด, แสดง + เณ + สฺส�มิ จักแสดง (จุ.) 
ธ�เรหิ  ธร  ธ�รเณ ในก�รทรงไว้ + เณ + หิ จงทรงไว้ (จุ.)
นฏฺ€ นส  อทสฺสเน ในก�รไม่เห็น + ต ฉิบห�ยแล้ว
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นสฺสติ นส  อทสฺสเน ในก�รไม่เห็น + ย + ติ ย่อมฉิบห�ยไป, ย่อมเสียห�ยไป (ทิ.) 
สมฺปชฺชติ ส� + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ ย่อมถึงพร้อม (ทิ.)
นสฺสนฺตุ นส  นาเส ในความฉิบหาย + ย + อนฺตุ จงฉิบหาย (ทิ.)
นสฺส�มิ นส  อทสฺสเน ในก�รไม่เห็น + ย + มิ ย่อมฉิบห�ย (ทิ.)
นาคมิสฺสถ น + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + สฺสถ จักไม่มา, จักไม่มาแล้ว
น�ท�สึ น + อ + ท�  ท�เน ในก�รให้ + อึ ไม่ได้ให้แล้ว
น�ทฺทส�ม   น + ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, เห็น + อ + ม ย่อมไม่เห็น
น�ลตฺถำ   น + อ + ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + อึ ไม่ได้ได้แล้ว
นาสกฺขิ น + อ + สก  สตฺติมฺหิ ในความสามารถ +อุณา+อี ไม่ได้อาจแล้ว
น�สิต นส  อทสฺสเน ในก�รไม่เห็น + เณ + ต (อัน...) ให้ฉิบห�ยแล้ว
นาเสสิ นส  นาเส ในความพินาศ + เณ + โอ (ยัง...) ให้ฉิบหายแล้ว
นิกฺขมิ นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + อี ออกไปแล้ว
นิคฺคณฺหิสฺสามิ นิ + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + สฺสามิ จักข่ม
นิปชฺชนฺติ นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อนฺติ  ย่อมนอน (ทิ.)
นิปชฺชาเปสิ   นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป-ถึง + ย + ณาเป + อี (ยัง...) ให้นอนแล้ว
นิปชฺชิ   นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อี  นอนแล้ว (ทิ.)
นิพฺพตฺติ   นิ + วตุ  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + อี บังเกิดแล้ว
นิพฺพตฺติสฺสติ นิ + วตุ  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + สฺสติ จักบังเกิด
นิพฺพตฺเตยฺย� นิ + วตุ  วตฺตเน ในการเป็นไป + อ + เอยฺย� พึงบังเกิดข้ึน
นิพฺพาปเย   นิ + วา  คติพนฺธคนฺเธสุ ในการไป,ผูก,เบียดเบียน +ณาปย+เอยฺยาสิ  (ยัง...) พึงให้ดับ
นิพฺพุต   นิ + วา  คติพนฺธคนเธสุ ในการไป,ผูก,เบียดเบียน +ต ดับแล้ว
นิยฺย�เทสิ   นิ + ยต  นิยฺย�ตเน ในก�รมอบให้ + เณ + อี  มอบให้แล้ว (จุ.)
นิวตฺต�หิ นิ + วตุ  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + อ + หิ จงกลับ
นิวตฺตึสุ นิ + วตุ  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + อุำ กลับแล้ว
นิวาเรสิ    นิ + วร  อาวรเณ ในการปิดก้ัน + เณ + อี    ห้ามแล้ว (จุ.)
นิสินฺน   นิ + สท  นิสีทเน ในการน่ัง + ต          น่ังแล้ว
นิสีทติ   นิ + สท  นิสีทเน ในการน่ัง + อ + ติ   ย่อมน่ัง, น่ังอยู่, จะน่ัง
นิสีทิ นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อี น่ังแล้ว, ประทับน่ังแล้ว
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นิสีทึสุ    นิ + สท  นิสีทเน ในการน่ัง + อุ�          น่ังแล้ว
นิสฺสิต นิ + สิ  อวลมฺพมฺหิ ในการอาศัยอยู่ + ต  อาศัยแล้ว
เนติ นี  นเย ในก�รนำ�ไป + อ + ติ ย่อมนำ�ไป
เนสิ นี  นเย ในก�รนำ�ไป + อี นำ�ไปแล้ว
ปกาเสสิ ป + กาสุ  ทิตฺติย� ในความรุ่งเรือง + เณ + อี  ประกาศแล้ว (จุ.)
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
ปกฺก ปจ  ป�เก ในก�รหุง, ก�รต้ม + ต (อัน...) หุงแล้ว
ปกฺขนฺทิ ปกฺขนฺท  เวคคติย� ในการไปเร็ว + อี แล่นไปแล้ว, ว่ิงไปแล้ว
ปกฺโกส ป + กุส  อวฺห�เน ในก�รร้องเรียก + อ + หิ จงร้องเรียก
ปกฺโกสิ ป + กุส  อวห�เน ในก�รร้องเรียก + อี ร้องเรียกแล้ว
ปคฺฆรนฺติ ป + ฆร  เสเก ในการไหล, รด, ราด + อ + อนฺติ ย่อมไหลออก
ปจฺจกฺขาต ปติ + อา + ขา  กถเน ในการกล่าว + ต (อัน...) บอกคืนแล้ว
ปจฺจาสึสติ ปติ + อา + สิส  อิจฺฉาย� ในความปรารถนา + ติ ย่อมหวังเฉพาะ
ปญฺญายติ ป + ญา  ปญฺญายเน ในการปรากฏ + ย + ติ ย่อมปรากฏ (ทิ.)
ปญฺญายิตฺถ   ป + ญา  ปญฺญายเน ในการปรากฏ + ย + อา ปรากฏแล้ว (ทิ.)
ปญฺญายิ   ป + ญา  ปญฺญายเน ในการปรากฏ + ย + อี ปรากฏแล้ว (ทิ.)
ปฏิกฺขิตฺต    ปติ + ขิป  โนทเน ในก�รซัดไป + ต (อัน...) ห้�มแล้ว, ปฏิเสธแล้ว
ปฏิกฺขิปิ ปติ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + อี ปฏิเสธแล้ว, ห้ามแล้ว
ปฏิชคฺคิ ปติ + ชคฺค  โปสนรกฺขเณ ในการเลี้ยงดู,รักษา +อี   ปฏิบัติแล้ว, เลี้ยงดูแล้ว
ปฏิชคฺคิสฺสาม ปติ + ชคฺค  โปสนรกฺขเณ ในการเลี้ยงดู,รักษา +สฺสาม จักปฏิบัติ, จักเลี้ยงดู
ปฏิชคฺคิสฺสามิ  ปติ + ชคฺค  โปสนรกฺขเณ ในการเลี้ยงดู,รักษา +สฺสามิ จักปฏิบัติ, จักเลี้ยงดู
ปฏิชานึ ปติ + ญา  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อึ ปฏิญญาแล้ว, รู้ตอบแล้ว
ปฏิปชฺชาหิ ปติ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + หิ จงปฏิบัติ, จงครอบครอง (ทิ.)
ปฏิปาเทสิ  ปติ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + อี (ยัง...) ให้ถึงเฉพาะแล้ว
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ปติ+ป+ สมฺภุ  วิสฺสาเส ในความคุ้นเคย + อ + อนฺติ ย่อมระงับเฉพาะ
ปฏิย�ท�เปสิ   ปติ + ยต ปติยตเน ในก�รพย�ย�ม + ณ�เป + อี ยัง...ให้จัดแจงแล้ว
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ปฏิลภิ   ปติ + ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + อี/โอ ได้เฉพ�ะแล้ว
ปฏิล�ภย�มิ   ปติ + ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + ณย + มิ (ยัง...) ย่อมให้ได้เฉพ�ะ
ปฏิหนฺติ ปฏิ + หน หึส�ยำ ในก�รเบียดเบียน + อ + ติ ย่อมเบียดเบียน
ปตติ ปต  ปตเน ในก�รตกไป + อ + ติ ย่อมตกไป, ตกไปอยู่, จะตกไป
ปตตุ       ปต  ปตเน ในก�รตกไป + อ + ตุ          จงตกไป, ขอจงตกไป
ปติฏฺ€หิ ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€าติ ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการหยุดการไป + อ + ติ  ย่อมตั้งอยู่เฉพาะ
ปติฏฺ€าสิ ปติ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อี  ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปติฏฺ€าเปหิ ปติ + €า คตินิวตฺติมฺหิ ในการหยุดการไป +ณาเป+หิ (ยัง...) ขอจงให้ตั้งอยู่
ปติ     ปต  ปตเน ในก�รตกไป + อี ตกไปแล้ว
ปติสฺสติ   ปต  ปตเน ในก�รตกไป + สฺสติ          จักตกไป
ปตฺถยเส   ปตฺถ  ย�จเน ในก�รขอ,ปร�รถน�,มุ่งหวัง +ณย+เส ย่อมปร�รถน� (จุ.)
ปตฺถริ   ป + ถร  วิตฺถ�เร ในก�รแผ่ไป + อี แผ่ไปแล้ว
ปตฺต ป + อป  ป�ปุณเน ในก�รถึง + ต ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปพฺพชิสฺสถ ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + สฺสถ จักบวช
ปพฺพชิสฺสามิ ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + สฺสามิ จักบวช
ปภิชฺชึสุ ป + ภิท  ภิชชฺเน ในการแตก-ท�าลาย + ย + อุ� แตกแล้ว  
ปมชฺชสิ ป + มท  อุมฺมาเท ในความบ้า + ย + สิ ย่อมประมาท (ทิ.)
ปริคฺคหิต ปริ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ต (อัน...) ถือเอารอบแล้ว, สิงสถิตย์
ปริฉินฺน ปริ + ฉิทิ  ภิชฺชเน ในก�รแตก, ทำ�ล�ย + ต (อัน...) กำ�หนดแล้ว
ปริปูริ   ปริ + ปูร  ปูรเณ ในการให้เต็ม + อี เต็มรอบแล้ว, บริบูรณ์แล้ว
ปริย�ปุณนฺติ ปริ + อป  ป�ปเณ ในก�รให้ถึง + อุณ� + อนฺติ ย่อมเรียน
ปริวชฺชยสฺสุ   ปริ + วชฺชี  จาเค ในการสละ, แบ่งปัน + ณย + สฺสุ จงเว้นรอบ (จุ.)
ปริวชฺชยามิ   ปริ + วชฺชี  จาเค ในการสละ, แบ่งปัน + ณย + มิ ย่อมเว้นรอบ (จุ.)
ปริวิสิ   ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + อี อังคาสแล้ว, เลี้ยงดูแล้ว
ปริหีน ปริ + หา  หานิมฺหิ ในความเสื่อม + ต เสื่อมรอบแล้ว
ปริเยสนฺติ ปริ + เอส  ปริเยสเน ในก�รแสวงห� + อ + อนฺติ แสวงห�อยู่, ย่อมแสวงห�
ปริโมเจสฺสามิ ปริ + มุจ  โมจเน ในการปล่อย + เณ + สฺสามิ จักเปลื้อง (จุ.)
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ปริโสธยิ ปริ + สุธ  โสธเน ในก�รชำ�ระ + ณย + อี (ยัง...) ให้หมดจดรอบแล้ว
ปล�ยิ   ปล�ย  ปล�ยเน ในก�รหนีไป + อี หนีไปแล้ว
ปวตฺตนฺติ   ป + วตฺต  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + อ + อนฺติ  ย่อมเป็นไป
ปว�เรสิ ป + วร  ภตฺติยำ ในก�รรับใช้ + เณ + อี ปว�รณ�แล้ว (จุ.)
ปวิสนฺติ ป + วิส  ปเวสเน ในก�รเข้�ไป + อ + อนฺติ ย่อมเข้�ไป
ปวิสิสฺส�มิ   ป + วิส  ปเวสเน ในก�รเข้�ไป + สฺส�มิ   จักเข้�ไป
ปวิสึสุ ป + วิส  ปเวสเน ในก�รเข้�ไป + อุำ เข้�ไปแล้ว
ปสาเทสิ   ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + เณ + อี (ยัง...) ให้เลื่อมใสแล้ว
ปสาเรสฺสามิ ป + สร  คติย� ในการไป + เณ + สฺสามิ จักเหยียดออก (จุ.)
ปสฺสถ ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + อ + ถ ย่อมดู, ย่อมเห็น
ปสฺสิสฺสนฺติ   ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + สฺสนฺติ จักเห็น
ปสฺสิสฺสสิ ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + สฺสสิ จักเห็น
ปสฺสิสฺส�ม   ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + สฺส�ม จักดู
ปสฺสิสฺส�มิ ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + สฺส�มิ จักดู, จักเฝ้�
ปหริ     ป + หร  ปห�เร ในก�รตี + อี   ดีดแล้ว, ตีแล้ว, ประห�รแล้ว
ปหิณิสฺสติ ป + หิ  คิตมฺหิ ในการไป + ณา + สฺสติ จักส่งไป
ปหิณึสุ ป + หิ  คิตมฺหิ ในการไป + ณา + อุ� ส่งไปแล้ว
ปหิต ป + หิ  คิตมฺหิ ในการไป + ต (อัน...) ส่งไปแล้ว
ปหต       ป + หร  ปห�เร ในก�รตี, ประห�ร + ต   (อัน...) ตีแล้ว, ประห�รแล้ว
ป�ปุณนฺติ ป + อป  ป�ปเน ในก�รให้ถึง + อุณ� + อนฺติ  ย่อมถึง, ย่อมบรรลุ
ป�ปุณ�สิ ป + อป  ป�ปเน ในก�รให้ถึง + อุณ� + สิ  ย่อมถึง, ย่อมบรรลุ
ป�ปุณิ ป + อป  ป�ปเน ในก�รให้ถึง + อุณ� + อี ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ป�ปุณึสุ ป + อป  ป�ปเน ในก�รให้ถึง + อุณ� + อุำ ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปาลิต ปาล  รกฺขเณ ในการรักษา + เณ + ต  (อัน...) รักษาแล้ว, ดูแลแล้ว (จุ.)
ปาวทิ ป + อ + วท  วิยตฺติย�  วาจาย� ในการพูดชัด + อี ได้กล่าวย�้าแล้ว
ป�วิสิ ป + อ + วิส  ปเวสเน ในก�รเข้�ไป + อี ได้เข้�ไปแล้ว
ป�เตสิ ปต  ปตเน ในก�รตกไป + เณ + อี (ยัง...) ให้ตกไปแล้ว
ป�เปติ ป + อป  ป�ปเณ ในก�รให้ถึง + เณ + ติ (ยัง...) ย่อมให้ถึง
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ปุจฺฉติ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + อ + ติ ย่อมถ�ม
ปุจฺฉ�หิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + อ + หิ จงถ�ม 
ปุจฺฉิสฺสติ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + สฺสติ จักถ�ม
ปุจฺฉิสฺส�มิ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + สฺส�มิ จักถ�ม
ปุฏฺ€ ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + ต (อัน...) ถ�มแล้ว
ปูเรติ ปูร  ปูรเณ ในก�รให้เต็ม + เณ + ติ (ยัง...) ย่อมให้เต็ม
ปูเรสึ ปูร  ปูรเณ ในก�รให้เต็ม + เณ + อึ (ยัง...) ให้เต็มแล้ว
ปูเรสฺส�มิ ปูร  ปูรเณ ในก�รให้เต็ม + เณ + สฺส�มิ  (ยัง...) จักให้เต็ม
ปเวเทสิ   ป + วิท  ญาเณ ในการรู้ + เณ + อี (ยัง...) ให้รู้ทั่วแล้ว
เปเสถ เปส  เปสเน ในก�รส่งไป + เณ + ถ จงส่งไป (จุ.)
เปเสนฺติ เปส  เปสเน ในก�รส่งไป + เณ + อนฺติ ย่อมส่งไป (จุ.)
เปเสสฺส�มิ เปส  เปสเน ในก�รส่งไป + เณ + สฺส�มิ จักส่งไป (จุ.)
โปเถสิ ปุถ  ปห�เร ในก�รประห�ร, ทุบ, ตี + เณ + อี โบยแล้ว, ตีแล้ว (จุ.)
ผลตุ     ผล  ภิชฺชเน ในก�รแตกสล�ย + อ + ตุ       จงแตก
ผลิ  ผล  ภิชฺชเน ในก�รแตกสล�ย + อี แตกแล้ว
ผลิสฺสติ    ผล  ภิชฺชเน ในก�รแตกสล�ย + สฺสติ จักแตก
ผเลยฺย ผล  ภิชฺชเน ในก�รแตกสล�ย + อ + เอยฺย พึงแตก
พทฺธ พนฺธ  พนฺธเน ในก�รผูก + ต (อัน...) ผูกแล้ว
พนฺธึสุ พนฺธ  พนฺธเน ในก�รผูก + อุำ ผูกแล้ว
พ�ธติ พ�ธ   พฺย�ฆ�เต ในก�รเบียดเบียน + อ + ติ ย่อมเบียดเบียน
ภณ�มิ   ภณ  สทฺเท ในก�รกระทำ�เสียง + อ + มิ ย่อมกล่�ว
ภณ�หิ   ภณ  สทฺเท ในก�รกระทำ�เสียง + อ + หิ จงกล่�ว
ภวิตพฺพ ภู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + ตพฺพ (อัน...) พึงมี, พึงเป็น
ภวิสฺสติ   ภู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + สฺสติ   จักมี, จักเป็น
ภายามิ ภี  ภเย ในความกลัว + อ + มิ ย่อมกลัว
ภายิ ภี  ภเย ในความกลัว + อี/โอ กลัวแล้ว
ภ�สติ ภ�ส  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อ + ติ กล่�วอยู่, ย่อมกล่�ว, จะกล่�ว
ภ�สิต ภ�ส  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + ต (อัน...) กล่�วแล้ว, ตรัสแล้ว
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ภ�สิสฺส�มิ   ภ�ส  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รกล่�ว + สฺส�มิ จักกล่�ว
ภิชฺชนฺตุ ภิท  ภิชฺชเน ในก�รแตก + ย + อนฺตุ  จงแตก (ทิ.)
ภุญฺชิสฺสติ  ภุช  พฺยวหรเณ ในการกิน + สฺสติ จักใช้สอย
ภเวยฺย    ภู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + อ + เอยฺย   พึงมี, พึงเป็น
มญฺญามิ   มน  ญาเณ ในความรู้ + ย + มิ ย่อมส�าคัญ (ทิ.)
มนฺเตยฺย มนฺต  คุตฺตภาสเน ในการกล่าวคุ้มครอง +เณ+เอยฺย พึงปรึกษา (จุ.)
มริสฺสสิ   มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + สฺสสิ จักตาย
มริสฺสามิ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + สฺสามิ จักตาย
มาเรสิ มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + สิ (อี)  (ยัง...) ย่อมให้ตาย, ให้ตายแล้ว
มุจฺจนฺติ มุจ  โมกฺเข ในก�รพ้น + ย + อนฺติ ย่อมพ้น (ทิ.)
มต มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ต  ตายแล้ว
ย�จิ ย�จ  ย�จเน ในก�รขอ + อี ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว
ย�จิต   ย�จ  ย�จเน ในก�รขอ + ต (อัน...) ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว
ยาสิ ยา  คติย� ในการไป + อ + สิ จะไป, ไปอยู่, ย่อมไป
รกฺขติ รกฺข  รกฺขเณ ในการรักษา + อ + ติ ย่อมรักษา
รต รมุ  กีฬ�ยำ ในก�รเล่น + ต ยินดีแล้ว
รุจฺจิตฺถ รุจ  โรจเน ในความชอบใจ + ย + อา (อัน...) ชอบใจแล้ว (ทิ.)
รุชติ รุช  โรเค ในการเสียดแทง + อ + ติ ย่อมเสียดแทง
รุชฺชติ รุช  โรเค ในการเสียดแทง + ย + ติ ย่อมเสียดแทง (ทิ.)
รุชฺชึสุ รุช  โรเค ในการเสียดแทง + ย + อุ� เสียดแทงแล้ว, (ทิ.) 
โรทติ   รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน�้าตา + อ + ติ ย่อมร้องไห้
โรทามิ  รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน�้าตา + อ + มิ ย่อมร้องไห้
โรทิสฺสติ   รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน�้าตา + สฺสติ จักร้องไห้
โรเจสฺสติ   รุจ  ปีติย� ในความชอบใจ + เณ + สฺสติ        จักชอบใจ (จุ.)
ลจฺฉสิ   ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + สฺสสิ จักได้
ลทฺธ   ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + ต (อัน...) ได้แล้ว
ลพฺภติ ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + ย + เต (อัน...) ย่อมได้
ลภติ ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + อ + ติ ได้อยู่, ย่อมได้, จะได้
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ลภิ ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + อี ได้แล้ว
ลเภยฺยำ ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + อ + เอยฺยำ พึงได้
วกฺข�มิ วจ  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + สฺส�มิ จักกล่�ว
วช�มิ   วช  สปฺปเน ในก�รไป, ก�รถึง + อ + มิ ย่อมถึง
วช�หิ   วช  สปฺปเน ในก�รไป, ก�รถึง + อ + หิ จงถึง
วญฺเจสฺสามิ วญฺจ  วญฺจเน ในการหลอกลวง + เณ + สฺสามิ จักลวง (จุ.)
วฏฺฏติ วฏุ  วฏฺฏเน ในความสมควร + อ + ติ ย่อมควร, ย่อมหมุนไป
วฑฺฒนฺติ วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + อ + อนฺติ ย่อมเจริญ
วตฺตนฺติ วตุ  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + อ + อนฺติ ย่อมเป็นไป
วทิตฺถ วท  วิยตฺติยำ ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + ตฺถ กล่�วแล้ว
วนฺทถ วนฺท  วนฺทเน ในก�รกร�บไหว้ + อ + ถ ย่อมไหว้, จงไหว้
วนฺทิสฺส�มิ วนฺท  วนฺทเน ในก�รกร�บไหว้ + สฺส�มิ จักไหว้
วสติ  วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + อ + ติ อยู่อยู่, ย่อมอยู่, จะอยู่
วสถ       วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + อ + ถ           จงอยู่, ขอจงอยู่, ขอจงอยู่เถิด
วสนฺติ วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + อ + อนฺติ อยู่อยู่, ย่อมอยู่, จะอยู่
วส       วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + อ + หิ            จงอยู่, ขอจงอยู่, ขอจงอยู่เถิต
วสิ วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + อี อยู่แล้ว, ทรงประทับอยู่แล้ว
วสิสฺสถ วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + สฺสถ จักอยู่
วิคต วิ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต  ไปปราศแล้ว, หยุดตกแล้ว
วิจริสฺสติ วิ + จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + สฺสติ จักเที่ยวไป
วิชหติ   วิ + หา  จาเค ในการสละ + อ + ติ ย่อมละ
วิชาต วิ + ชน  ชนเน ในการเกิด + กฺต คลอดแล้ว, ตกไข่แล้ว
วิชายิ วิ + ชน  ชนเน ในการเกิด + ย + อี  คลอดแล้ว (ทิ.)
วิชฺฌายึสุ วิ + เฌ  ทิตฺติย� ในความสว่าง + อุ� ดับแล้ว
วินสฺสติ วิ + นส  อทสฺสเน ในก�รไม่เห็น + ย + ติ ย่อมฉิบห�ย (ทิ.)
วินสฺสนฺติ วิ + นส  อทสฺสเน ในการไม่เห็น + ย + อนฺติ ย่อมพินาศไป, ย่อมฉิบหายไป (ทิ.)
วินฺท�มิ   วิท  ล�เภ ในก�รได้ + อ + มิ ย่อมประสบ, ย่อมได้ (รุ.)
วิปชฺชึสุ วิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + อุ� วิบัติแล้ว (ทิ.)
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วิปฺปกิริ   วิ + ป + กิร  วิกิรเณ ในการเร่ียราย + อี เกลี่ยลงแล้ว
วิรมสฺสุ   วิ + รมุ  กีฬ�ยำ ในก�รเล่น + อ + สฺสุ จงเว้น
วิรม�มิ   วิ + รมุ  กีฬ�ยำ ในก�รเล่น + อ + มิ ย่อมเว้น
วิวชฺชิต วิ + วชฺชี   จาเค ในการสละ + ต (อัน...) เว้นแล้ว
วิวเรสุ� วิ + วร  อาวรเณ ในการปิดก้ัน + เณ + อุ� แบ่งแล้ว (จุ.)
วิสฺสชฺชิ วิ + สชฺช  จาเค ในการสละ + เณ + อี สละแล้ว, ปล่อยแล้ว, เปล่งแล้ว
วิสฺสชฺเชสิ   วิ + สชฺช  จาเค ในการปล่อย, สละ + เณ + อี ปล่อยแล้ว, เปล่งแล้ว (จุ.)
วิหรติ วิ + หร  นิว�เส ในก�รอยู่ + อ + ติ  ย่อมอยู่, ประทับอยู่
วิโสธยิ วิ + สุธ  โสธเน ในก�รชำ�ระ + ณย + อี (ยัง...) ให้หมดจดแล้ว
วีติน�เมสฺสถ วิ + อติ + นมุ  นเต ในก�รโน้มก�ย + เณ + สฺสถ (ยัง...) จักให้น้อมไป
วุจฺจติ วจ  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + ย + เต (อัน...) ย่อมกล่�ว
วุจฺจเต วจ  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + ย + เต (อัน...) จะกล่�ว
วุตฺต วจ  วิยตฺติยำ ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + ต (อัน...) พูดแล้ว, กล่�วแล้ว
วูปสนฺต วิ + อุป + สมุ  อุปสเม ในก�รเข้�ไปสงบ + ต เข้�ไปสงบแล้ว
วูปสมฺมติ   วิ + อุป + สมุ  อุปสเม ในก�รเข้�ไปสงบ + ย + ติ ย่อมเข้�ไปสงบ (ทิ.)
วเทถ      วท  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อ + ถ จงกล่�ว
วเทสิ   วท  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อ + สิ ย่อมกล่�ว
วเทหิ  วท  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + อ + หิ จงกล่�ว
วเสยฺยาม   วส  นิวาเส ในการอยู่ + อ + เอยฺยาม        พึงอยู่, ควรอยู่
วเสยฺยุำ วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + อ + เอยฺยุำ พึงอยู่
เวทิตพฺพ วิท ญาเณ ในการรู้ + เณ + ตพฺพ (อัน...) พึงทราบ (จุ.)
สกฺขิสฺสนฺติ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ +อุณา+สฺสนฺติ  จักอาจ, จักสามารถ
สกฺขิสฺสามิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ +อุณา+สฺสามิ  จักอาจ, จักสามารถ
สกฺโกนฺติ  สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + โอ + อนฺติ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
สกฺโกมิ สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ, สามารถ + โอ + มิ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
สญฺชานึสุ   ส� + ญา  อวโพธเน ในการรู้ + นา + อุ� จ�าได้แล้ว
สนฺนิปตนฺติ   สำ + นิ + ปต  ปตเน ในก�รตกไป + อ + อนฺติ ย่อมประชุมกัน
สนฺนิปติ   สำ + นิ + ปต  ปตเน ในก�รตกไป + อี ประชุมกันแล้ว
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สมนุปสฺส�มิ สำ + อนุ + ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, เห็น + อ + มิ ย่อมพิจ�รณ�เห็น
สมนฺนาคต ส� + อนุ + อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต มาตามพร้อมแล้ว, ประกอบแล้ว
สมาทิยสฺสุ   ส� + อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ย + สฺสุ จงสมาทาน (ทิ.)
สมุท�จริสฺสติ สำ + อุ + อ� + จร  จรเณ ในก�รประพฤติ + สฺสติ จักประพฤติร้องเรียก
สมฺปชฺชติ ส� + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ ย่อมส�าเร็จ, ย่อมถึงพร้อม (ทิ.)
สมฺปนฺน ส� + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต ถึงพร้อมแล้ว, สมบูรณ์
สมฺป�ปุณิ สำ + ป + อป  ป�ปเณ ในก�รให้ถึง + อุณ� + อี ถึงพร้อมแล้ว
สมฺป�เปสิ สำ + ป + อป  ป�ปเณ ในก�รให้ถึง + เณ + อี  (ยัง...) ให้ถึงพร้อมแล้ว
สมฺมชฺชึสุ สำ + มชฺช  โสธเน ในก�รทำ�ให้หมดจด + อุำ กว�ดแล้ว
สมฺมติ  สมุ  อุปสเม ในก�รเข้�ไปสงบ + ย + ติ ย่อมสงบ (ทิ.)
สมฺมนฺติ สมุ  อุปสเม ในก�รเข้�ไปสงบ + ย + อนฺติ ย่อมสงบ (ทิ.)
สลฺลกฺเขถ   ส� + ลกฺข  องฺกเน ในการท�าเคร่ืองหมาย + เณ + ถ  ย่อมก�าหนด (จุ.)
สลฺลกฺเขสิ ส� + ลกฺข  องฺกเน ในการท�าเคร่ืองหมาย + เณ + อี  ก�าหนดแล้ว (จุ.)
สุณาถ      สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + ถ           จงฟัง
สุณาหิ สุ  สวเณ ในการฟัง + ณา + หิ จงฟัง
สูยิตฺถ สุ  สวเณ ในการฟัง + ย + อา/วฺห� (อัน...) ฟังแล้ว
โสจามิ   สุจ  โสเก ในความเศร้าโศก + อ + มิ ย่อมเศร้าโศก
โสภติ สุภ  ทิตฺติย� ในความรุ่งเรือง + อ + ติ ย่อมงาม
สำวิทหิ สำ + วิ + ทห  ธ�รเณ ในก�รทรงไว้ + อี จัดแจงแล้ว
หริยนฺติ   หร  หรเณ ในก�รนำ�ไป + ย + อนฺเต (อัน...) นำ�ไปอยู่
หายตุ หา  หานิมฺหิ ในความเสื่อม + ย + ตุ จงเสื่อม (ทิ.)
โหติ      หู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + อ + ติ   ย่อมมี, ย่อมเป็น
โหตุ หู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + อ + ตุ จงมี, จงเป็น
โหถ หู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + อ + ถ จงมี, จงเป็น
โหสิ      หู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + อ + สิ   ย่อมมี, ย่อมเป็น
โหหิ หู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + อ + หิ จงมี, จงเป็น 
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ศัพท์กริยิำในระหว่ำง (กริยิำกติก์)

อกตฺว� น + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺว� ไม่กระทำ�แล้ว
อก�เรตฺว�  น + กร  กรเณ ในก�รไม่กระทำ� + เณ + ตฺว� (ไม่ยัง...) ให้กระทำ�แล้ว
อกฺกมิตฺว�  อ� + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + ตฺว�  เหยียบแล้ว
อกฺโกสนฺต อ� + กุส  อกฺโกเส ในก�รด่� + อ + อนฺต ด่�อยู่
อกโรนฺต น + กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + อนฺต ไม่กระท�าอยู่, เม่ือไม่กระท�า
อทตฺว�  น + ท�  ท�เน ในก�รให้ + ตฺว� ไม่ให้แล้ว
อธิวตฺถ อธิ + วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + ต อยู่แล้ว, สิงอยู่แล้ว
อนาทิยิตฺวา  น + อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ย + ตฺวา  ไม่ถือเอาแล้ว (ทิ.)
อนิปชฺชิตฺวา น + นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา   ไม่นอนแล้ว
อนุคนฺตฺวา อนุ + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ไปตามแล้ว, ตามส่งแล้ว
อปเนตฺว� อป + นี  นเย ในก�รนำ�ไป + ตฺว� นำ�ออกไปแล้ว, ถอดออกแล้ว
อภาสนฺต น + ภาส  กถาชุเต ในการกล่าว, สว่าง + อ+อนฺต ไม่กล่าวอยู่, เม่ือไม่กล่าว
อภิวาเทตฺวา   อภิ + วที  วนฺทเน ในการกราบไหว้ + เณ + ตฺวา ไหว้แล้ว, ถวายบังคมแล้ว (จุ.)
อภิสปิตฺวา อภิ + สป  อกฺโกเส ในการด่า, แช่ง + ตฺวา     แช่งแล้ว, สาปแล้ว
อภิหริตฺว�  อภิ + หร  หรเณ ในก�รนำ�ไป + ตฺว�          นำ�ไปเฉพ�ะแล้ว
อลงฺกริตฺว� อลำ  ภูสเน ในก�รประดับ + กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺว�   ประดับแล้ว
อลภนฺต น + ลภ  ลาเภ ในการได้ + อ + อนฺต ไม่ได้อยู่, เม่ือไม่ได้
อวสิตฺว�   น + วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + ตฺว� ไม่อยู่แล้ว
อสกฺโกนฺตี น + สก  สตฺติมฺหิ ในความอาจ + โอ + อนฺต + (อี) ไม่อาจอยู่, เม่ือไม่อาจ
อสฺส�เสตฺว� อ� + สส  อสฺส�สมฺหิ ในก�รห�ยใจ + เณ + ตฺว� (ยัง...) ให้สบ�ยใจแล้ว, ให้โล่งอก
อสฺสุตฺวา   น + สุ  สวเณ ในการฟัง + ตฺวา ไม่ฟังแล้ว
อาคจฺฉนฺต  อา + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต       มาอยู่, เม่ือมา
อ�จิกฺขิตฺว� อ� + จิกฺข  กถเน ในก�รกล่�ว + ตฺว� บอกแล้ว
อาทาย อา + ทา  อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ถือเอาแล้ว
อ�มนฺเตตฺว�   อ� + มนฺต  อ�มนฺตเน ในก�รเรียก + เณ + ตฺว� เรียกแล้ว (จุ.)
อารพฺภ อา + รภ  ราภสฺเส ในความพยายาม + ตฺวา ปรารภแล้ว, เร่ิมต้นแล้ว
อาลิงฺคิตฺวา อา + ลิคิ  คเต ในการไป + ตฺวา กอดแล้ว
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อาสิญฺจนฺต อา + สิจ  ฆรเณ ในการไหล,รด,ราด + อ + อนฺต เม่ือหยอด, หยอดอยู่
อาสิญฺจิตฺวา อา + สิจ  ฆรเณ ในการไหล, รด, ราด + ตฺวา หยอดแล้ว, รดแล้ว
อาหรนฺตี อา + หร  หรเณ ในการน�าไป + อ + อนฺต + (อี) น�ามาอยู่, เม่ือน�ามา
อ�หริตฺว�  อ� + หร  หรเณ ในก�รนำ�ไป + ตฺว�          นำ�ม�แล้ว
อาหริยมาน� อา + หร  หรเณ ในการน�าไป + ย + มาน (อัน...) น�ามาอยู่, เม่ือน�ามา
อ�เนตฺว� อ� + นี  นเย ในก�รนำ�ไป + ตฺว� นำ�ม�แล้ว
อ�โรเจตฺว�   อ� + รุจ  เทสเน ในก�รกล่�ว, แสดง + เณ + ตฺว� บอกแล้ว, กร�บทูลแล้ว (จุ.)
อาโรเปตฺวา อา + รุป  ชายเน ในการเกิด + เณ + ตฺวา ยกข้ึนแล้ว (จุ.)
อุคฺคณฺหิตฺวา อุ + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ตฺวา เรียนเอาแล้ว
อุฏฺ€าย     อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ลุกข้ึนแล้ว
อุตฺตริตฺวา อุ + ตร  ตรเณ ในการข้ามไป + ตฺวา ข้ามข้ึนแล้ว
อุปกฺกิลิฏฺ€ อุป + กิลิส  พาธเน ในการเบียดเบียน + ต เข้าไปเศร้าหมองแล้ว
อุปคนฺตฺวา อุป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา เข้าไปใกล้แล้ว, เข้าไปหาแล้ว
อุปคต     อุป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ต              เข้าถึงแล้ว
อุปธาเรนฺต อุป + ธร  อุปธารเณ ในการพิจารณา + เณ + อนฺต พิจารณาอยู่, เม่ือพิจารณา (จุ.)
อุปนิสฺสาย  อุป + นิ + สิ  อวลมฺพมฺหิ ในการอาศัย + ตฺวา  เข้าไปอาศัยแล้ว
อุปสงฺกมิตฺว� อุป + สำ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + ตฺว� เข้�ไปห�แล้ว, เข้�ไปเฝ้�แล้ว
อุปฺปชฺชมาน อุ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + มาน เกิดข้ึนอยู่, เม่ือเกิดข้ึน (ทิ.)
อุปฺปาเฏตฺวา อุ + ปฏ  คติย� ในการไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้หลุดออกแล้ว
อุพฺพตฺเตตฺว� อุ + วตฺตุ  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + เณ + ตฺว� (ยัง...) ให้ข�ดออกแล้ว
อุยฺโยเชนฺต อุ + ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + อนฺต ส่งไปอยู่, เม่ือส่งไป (จุ.)
อุสฺสาเปตฺวา อุ + สิ  คติย� ในการไป + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ยกข้ึนแล้ว
โอกิราเปตฺวา อว + กิร  กิรเณ ในการเกลี่ย + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้เกลี่ยลงแล้ว
โอต�เรตฺว� อว + ตร  ตรเณ ในก�รข้�มไป + เณ + ตฺว�   (ยัง...) ให้ข้�มลงแล้ว
โอภ�เสนฺตี อว + ภ�ส  กถ�ชุเต ในก�รกล่�ว,สว่�ง +เณ+อนฺต+(อี) ยัง...ให้สว่�งอยู่
โอรุยฺห   อว + รุห  ชนเน ในก�รเกิด + ตฺว� ลงแล้ว
โอวทนฺต อว + วท  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด +อ+อนฺต กล่�วสอนอยู่, โอว�ทอยู่
โอวทิตฺว� อว + วท  วิยตฺติยำ  ว�จ�ยำ ในก�รพูดชัด + ตฺว� กล่�วสอนแล้ว
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โอโลเกตฺว� อว + โลก  ทสฺสเน ในก�รดู, เห็น + เณ + ตฺว� แลดูแล้ว, ตรวจดูแล้ว (จุ.)
โอโลเกนฺตี อว + โลก  ทสฺสเน ในก�รดู, เห็น + เณ+อนฺต+(อี) แลดูอยู่, ตรวจดูอยู่ (จุ.)
โอโลเกนฺต อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, เห็น + เณ + อนฺต แลดูอยู่, เม่ือแลดู, เม่ือตรวจดู (จุ.)
กตฺว� กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺว� กระทำ�แล้ว
กนฺทนฺต กนฺท  โรทเน ในการร้องไห้ + อ + อนฺต ร้องไห้อยู่, คร�่าครวญอยู่
กปฺเปนฺตี กปฺป  วิธิย� ในการจัดแจง + เณ + อนฺต + (อี) ส�าเร็จอยู่, เม่ือส�าเร็จ (จุ.)
กริตฺว� กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺว�  กระทำ�แล้ว
กริตฺว�น กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ตฺว�น กระทำ�แล้ว
ก�ร�เปตฺว� กร  กรเณ ในก�รกระทำ� + ณ�เป + ตฺว� (ยัง...) ให้กระทำ�แล้ว
กเถตฺว�     กถ  กถเน ในก�รกล่�ว + เณ + ตฺว�         กล่�วแล้ว (จุ.)
กโรนฺต กร  กรเณ ในการกระท�า + โอ + อนฺต กระท�าอยู่, เม่ือกระท�า
โกฏฺเฏตฺว�   โกฏฺฏ  เฉทเน ในก�รตัด, ทุบ + เณ + ตฺว� บุแล้ว, ทุบแล้ว (ภู.,จุ.)
ขมาเปตฺวา ขมุ  ขนฺติย� ในความอดทน + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้อดโทษแล้ว
ขาทิตฺวา ขาท  ภกฺขเน ในการกิน + ตฺวา เคี้ยวกินแล้ว
คจฺฉนฺตี คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อ + อนฺต + (อี) ไปอยู่, เม่ือไป
คนฺตฺวา คมุ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา ไปแล้ว
คายิตฺวา เค  สทฺเท ในการท�าเสียง + ตฺวา ขับแล้ว, ร้องเพลงแล้ว
คาหาเปตฺวา  คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้จับแล้ว, ให้ถือเอาแล้ว
คเหตฺวา คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ถือเอาแล้ว, เรียนเอาแล้ว
ฆเฏตฺวา ฆฏ  ฆฏฺฏเน ในการสืบต่อ + เณ + ตฺวา สืบต่อแล้ว, พยายามแล้ว (จุ.)
จรนฺต จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + อนฺต เที่ยวไปอยู่, เม่ือเที่ยวไป
จริตฺวา จร  จรเณ ในการเที่ยวไป + ตฺวา เที่ยวไปแล้ว
จุมฺพิตฺวา จุมฺพ วทนส�โยเค ในการประกอบด้วยปาก + ตฺวา จูบแล้ว
ฉินฺทิตฺว� ฉิทิ  ทฺวิธ�กรเณ ในก�รทำ�ให้เป็นสองส่วน + ตฺว� ตัดแล้ว
ชเนตฺวา   ชน  ชนเน ในการเกิด + เณ + ตฺวา         (ยัง...) ให้เกิดข้ึนแล้ว
ฌาเปตฺวา   เฌ  จินฺตาย� ในการคิด, เพ่ง, เผา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ไหม้แล้ว, เผาแล้ว
€เปตฺวา ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา ตั้งไว้แล้ว (จุ.)
€ตฺวา €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ตั้งอยู่แล้ว, ด�ารงอยู่แล้ว, ยืนแล้ว
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ฑหิตฺวา   ทห  ทาเห ในความเร่าร้อน + ตฺวา ไหม้แล้ว
ทตฺว� ท�  ท�เน ในก�รให้ + ตฺว� ให้แล้ว
ทิสฺว�      ทิส  เปกฺขเณ ในก�รดู, ก�รเห็น + ตฺว�            เห็นแล้ว, พบแล้ว, เฝ้�แล้ว
โธวนฺต  โธวุ  โธวเน ในการล้าง + อ + อนฺต ล้างอยู่, ช�าระอยู่, เม่ือล้าง
โธวิยม�น โธวุ  โธวเน ในก�รล้�ง + ย + ม�น (อัน...) ล้�งอยู่, ชำ�ระอยู่
นห�ตฺว� นฺห�  โสเจยฺเย ในก�รทำ�ให้หมดจด + ตฺว� อ�บแล้ว
นห�เปตฺว� นฺห�  โสเจยฺเย ในก�รทำ�ให้หมดจด + ณ�เป + ตฺว� (ยัง...) ให้อ�บแล้ว
นิกฺขมนฺต  นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + อ + อนฺต    ออกไปอยู่, เม่ือออกไป
นิกฺขมิตฺว� นิ + กมุ  ปทวิกฺเขเป ในก�รก้�วเท้� + ตฺว� ออกไปแล้ว
นิฏฺ€าเปตฺวา นิ + €า  คตฺยาวสาเน ในสิ้นสุดการไป +ณาเป+ตฺวา (ยัง...) ให้ส�าเร็จแล้ว, ให้เสร็จแล้ว
นิทฺทายนฺต นิทฺท + อาย  อาจารตฺเถ ในอรรถประพฤติ + อนฺต ประพฤติหลับอยู่, เม่ือประพฤติหลับ
นิปชฺชมาน นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ย + มาน       เม่ือนอน, นอนอยู่ (ทิ.)
นิปชฺชาเปตฺวา  นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ณาเป + ตฺวา  (ยัง...) ให้นอนแล้ว
นิปชฺชิตฺวา นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา นอนแล้ว
นิปฺปชฺชิตฺวา   นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป, การถึง + ตฺวา นอนแล้ว
นิปฺผนฺน นิ + ปท  คติมฺหิ ในการไป + ต ส�าเร็จแล้ว
นิมนฺเตตฺวา   นิ + มนฺต  อามนฺตเน ในการเรียก + เณ + ตฺวา นิมนต์แล้ว (จุ.)
นิมุชฺชิตฺวา    นิ + มุชฺช  โอสีทเน ในการด�าลง, จมลง + ตฺวา  ด�าลงแล้ว (ด�าน�้า)
นิยมิยม�น นิ + ยมุ  นิจฺฉเย ในก�รตัดสิน,วินิจฉัย + ย + ม�น (อัน...) นิยมอยู่, กำ�หนดอยู่
นิวตฺติตฺว� นิ + วตฺตุ  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + ตฺว� กลับแล้ว
นิว�ส�เปตฺว� นิ + วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + ณ�เป + ตฺว� (ยัง...) ให้อยู่แล้ว
นิสีทาเปตฺวา นิ + สท  นิสีทเน ในการน่ัง + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้น่ังแล้ว
นิสฺสาย นิ + สิ  อวลมฺพมฺหิ ในการอาศัยอยู่ + ตฺวา อาศัยแล้ว
นีหริตฺว�   นี + หร  หรเณ ในก�รนำ�ไป + ตฺว� นำ�ออกแล้ว
เนตฺว� นี  นเย ในก�รนำ�ไป + ตฺว� นำ�ไปแล้ว
ปกาเสนฺต ป + กาส  ปกาเส ในการประกาศ + เณ + อนฺต เม่ือประกาศ, ประกาศอยู่ (จุ.)
ปกฺขนฺทิตฺวา ปกฺขนฺท  เวคคตฺย� ในการไปเร็ว + ตฺวา แล่นไปแล้ว, ว่ิงไปแล้ว
ปกฺโกส�เปตฺว� ป + กุส  อวฺห�เน ในก�รร้องเรียก + ณ�เป + ตฺว� (ยัง...) ให้ร้องเรียกแล้ว
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ปกฺโกสิตฺว�   ป + กุส  อวฺห�เน ในก�รร้องเรียก + ตฺว� ร้องเรียกแล้ว
ปคฺคยฺห ป + คห  อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา ประคองแล้ว
ปจิตฺว� ปจ  ป�เก ในก�รหุง, ก�รต้ม + ตฺว� หุงแล้ว, ต้มแล้ว
ปจฺจกฺขาย   ปติ + อา + ขา  กถเน ในการกล่าว + ตฺวา บอกคืนแล้ว
ปจฺจกฺโกสนฺต ปติ + อ� + กุส  อกฺโกเส ในก�รด่� + อ + อนฺต ด่�ตอบอยู่
ปญฺญตฺต ป + ญป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + ต (อัน...) ปูลาดแล้ว
ปญฺญาเปตฺวา ป + ญป  นิกฺขิปเน ในการใส่เข้าไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ปูลาดแล้ว
ปฏิกฺขิปิตฺวา ปติ + ขิป  โนทเน ในการซัดไป + ตฺวา ห้ามแล้ว
ปฏิจฺจ     ปติ + อิ  คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา           อาศัยแล้ว, เพราะอาศัย
ปฏิชคฺคิตฺวา ปติ + ชคฺค  รกฺขเณ ในการรักษา + ตฺวา ปฏิบัติแล้ว
ปฏิปฺปหรนฺต ปติ+ป+ หร  ปห�เร ในก�รตี, ประห�ร + อ + อนฺต ตีตอบอยู่, ประห�รตอบอยู่
ปฏิลภิตฺว� ปติ + ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + ตฺว� ได้เฉพ�ะแล้ว
ปฏิสุตฺวา ปติ + สุ  สวเณ ในการฟัง + ตฺวา ฟังตอบแล้ว
ปฏิเสเธตฺว� ปติ + สิธุ  ว�รเณ ในก�รห้�ม + เณ + ตฺว� ปฏิเสธแล้ว, ห้�มแล้ว (จุ.)
ปฏฺ€าย ป + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา จ�าเดิม, ตั้งแต่
ปฏฺ€เปตฺวา ป + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา เร่ิมตั้งไว้แล้ว (จุ.)
ปติฏฺ€าเปตฺวา  ปติ+ €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการหยุดการไป+ณาเป+ตฺวา (ยัง...) ให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว
ปตฺว� ป + อป  ป�ปุณเน ในก�รถึง + ตฺว� ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
ปทุฏฺ€ ป + ทุส  อปฺปีติมฺหิ ในความไม่ยินดี + ต (อัน...) ประทุษร้ายแล้ว
ปพฺพาเชตฺวา ป + วช  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้บวชแล้ว
ปริจฺจชิตฺวา ปริ + จช  จาเค ในการสละ + ตฺวา สละรอบแล้ว, บริจาคแล้ว
ปริจฺฉิชฺชม�น ปริ + ฉิทิ  ทฺวิธ�กรเณ ในก�รทำ�ให้เป็นสองส่วน + ย + ม�น (อัน...) กำ�หนดอยู่
ปริทหิตฺว� ปริ + ธ�  นิว�เส ในก�รนุ่งห่ม + ตฺว� นุ่งห่มแล้ว 
ปริภุญฺชนฺต ปริ + ภุช  พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + อนฺต  บริโภคอยู่, เม่ือบริโภค
ปริยาทาย ปริ + (ยฺ) + อา + ทา  ทาเน ในการให้ + ตฺวา ถือเอารอบแล้ว, ครอบง�าแล้ว
ปริวตฺติตฺว�   ปริ + วตฺต  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + ตฺว� หมุนกลับแล้ว, พลิกกลับแล้ว
ปริวตฺเตตฺว� ปริ + วตฺตุ  วตฺตเน ในก�รเป็นไป + เณ + ตฺว�   (ยัง...) ให้เป็นไปรอบแล้ว, หมุนกลับ
ปริวิสิตฺวา ปริ + วิส  โปสเน ในการเลี้ยงดู + ตฺวา อังคาสแล้ว, เลี้ยงดูแล้ว
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ปริสงฺกมาน ปริ + สกิ  ส�สเย ในความสงสัย + อ + มาน   ระแวงอยู่,  สงสัยอยู่
ปริเทวิตฺวา ปริ + เทว  เทวเน ในการร้องไห้ + ตฺวา คร�่าครวญแล้ว
ปริเยสนฺต ปริ + เอส  เอสเน ในการแสวงหา + อ + อนฺต แสวงหาอยู่, เม่ือแสวงหา
ปวฏฺฏมาน  ป + วฏฺฏ  อาวตฺตเน ในการหมุนไป + อ + มาน กลิ้งเกลือกไปทั่วอยู่
ปวฏฺเฏนฺต ป + วฏฺฏ  อาวตฺตเน ในการหมุนไป + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้กลิ้งเกลือกไปอยู่
ปว�เรตฺว� ป + วร  ภตฺติยำ ในก�รรับใช้ + เณ + ตฺว� ปว�รณ�แล้ว (จุ.)
ปวิฏฺ€ ป + วิส  ปเวสเน ในก�รเข้�ไป + ต         เข้�ไปแล้ว
ปวิสนฺต    ป + วิส  ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + อนฺต     เข้าไปอยู่, เม่ือเข้าไป
ปวิสิตฺว� ป + วิส  ปเวสเน ในก�รเข้�ไป + ตฺว� เข้�ไปแล้ว
ปเวเทนฺต  ป + วิท  ญาเณ ในการรู้ + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้รู้ทั่วอยู่
ปสนฺน ป + สท  นิมฺมเล ในการไม่มีมลทิน + ต ใสแล้ว, ผ่องใสแล้ว, เลื่อมใสแล้ว
ปสยฺห ป + สห  อภิภเว ในการครอบง�า + ตฺวา ข่มเหงแล้ว
ปสาเทตฺวา   ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เลื่อมใสแล้ว
ปสฺสนฺตี ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, เห็น + อ + อนฺต + (อี) ดูอยู่, เห็นอยู่, เม่ือดู, เม่ือเห็น
ปหรนฺต ป + หร  ปห�เร ในก�รตี, ประห�ร + อ + อนฺต ตีอยู่, ประห�รอยู่
ปายมานา ปา  ปาเน ในการดื่ม + ณย + มาน + (อา) (ยัง...) ให้ดื่มอยู่
ปุจฺฉนฺต ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + อนฺต ถามอยู่, เม่ือถาม
ปุจฺฉิตฺว� ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + ตฺว� ถ�มแล้ว
ปุจฺฉิยม�น ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + ย + ม�น (อัน...) ถ�มอยู่
ปุจฺฉิต ปุจฺฉ  ปุจฺฉเน ในก�รถ�ม + ต (อัน...) ถ�มแล้ว
เปเสตฺว� เปส  เปสเน ในก�รส่งไป + เณ + ตฺว�  ส่งไปแล้ว (จุ.)
โปเถตฺวา โปถ  ปริยาปเณ ในความสามารถเบียดเบียน+เณ+ตฺวา เบียดเบียนแล้ว, โบยแล้ว
ผริตฺว� ผร  ผรเณ ในก�รแผ่ไป + ตฺว� แผ่ไปแล้ว
พาธนฺต พาธ  พฺยาฆาเต ในการเบียดเบียน + อ + อนฺต เบียดเบียนอยู่, เม่ือเบียดเบียน 
ภาสนฺต ภาส  กถาชุเต ในการกล่าว, สว่าง + อ + อนฺต กล่าวอยู่, เม่ือกล่าว
ภาสมาน ภาส  วิยตฺติย�  วาจาย� ในการพูดชัด + อ + มาน กล่าวอยู่, เม่ือกล่าว
ภินฺทนฺต ภิทิ  วิท�รเณ ในก�รทำ�ล�ย + อ + อนฺต ทำ�ล�ยอยู่ (รุ.)
มนฺเตตฺวา มนฺต  คุตฺตภาสเน ในการกล่าวกระซิบ + เณ + ตฺวา ปรึกษาแล้ว (จุ.)
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มนฺเตนฺต มนฺต  คุตฺตภาสเน ในการปรึกษา + เณ + อนฺต ปรึกษาอยู่, เม่ือปรึกษา (จุ.)
มาเรนฺต มร  ปาณจาเค ในการสละชีวิต + เณ + อนฺต (ยัง...) ให้ตายอยู่
ย�จิตฺว� ย�จ  ย�จเน ในก�รขอ, อ้อนวอน + ตฺว� ขอแล้ว, อ้อนวอนแล้ว
ย�เปนฺต ยป  ย�ปเน ในก�รเป็นไป + เณ + อนฺต  เป็นไปอยู่ (จุ.)
โยเชตฺวา ยุช  โยเค ในการประกอบ + เณ + ตฺวา ประกอบแล้ว (จุ.)
รุทนฺต    รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน�้าตา + อ + อนฺต ร้องไห้อยู่, คร�่าครวญอยู่
รุทมาน    รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน�้าตา + อ + มาน ร้องไห้อยู่, คร�่าครวญอยู่
โรทนฺต รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน�้าตา + อ + อนฺต ร้องไห้อยู่, เม่ือร้องไห้
โรทิตฺวา รุท  อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน�้าตา + ตฺวา ร้องไห้แล้ว
ลญฺฉนฺต ลฉิ  ลกฺขเณ ในการท�าเคร่ืองหมาย + อ + อนฺต ประทับ(ตรา)อยู่, ฉาบทาอยู่ (ภู.)
ลภิตฺว� ลภ  ล�เภ ในก�รได้ + ตฺว� ได้แล้ว
วฑฺเฒตฺวา วฑฺฒ  วฑฺฒเน ในความเจริญ + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้เจริญแล้ว
วนฺทิตฺวา วทิ  วนฺทนถเว ในการกราบไหว้, สรรเสริญ + ตฺวา   ไหว้แล้ว
ววฏฺ€เปตฺวา วิ + อว + ถป  ถปเน ในการตั้งไว้ + เณ + ตฺวา ก�าหนดแล้ว (จุ.)
ววตฺถาปิยมาน� วิ + อว + ถา  €าเน ในการตั้งอยู่ +ณาเป+ย+มาน (อัน..) ให้ตั้งลงต่างอยู่, ก�าหนดอยู่
วสิตฺว�    วส  นิว�เส ในก�รอยู่ + ตฺว�                 อยู่แล้ว
วสฺสิตฺว� วสฺส  วสฺสเน ในก�รตก + ตฺว� ตกแล้ว (ฝนตก)
วหนฺต วห  ปาปเณ ในการให้ถึง + อ + อนฺต น�าไปอยู่, เม่ือน�าไป
ว�เรตฺว� วร  ย�จเน ในก�รขอ + เณ + ตฺว� ขอแล้ว, ท�บท�มแล้ว (จุ.)
วิทิตฺวา   วิท  ญาเณ ในการรู้ + ตฺวา รู้แล้ว
วิปฺปสนฺน วิ + ป + สท  ปสาเท ในความเลื่อมใส + ต ใสแล้ว, ผ่องใสแล้ว
วิสฺสชฺเชตฺวา วิ + สชฺชี  จาเค ในการสละ + เณ + ตฺวา สละแล้ว, ปล่อยแล้ว (จุ.)
วิเห€ิยม�น วิ + เห€  พ�ธเน ในก�รเบียดเบียน + ย + ม�น (อัน...) เบียดเบียนอยู่
วุจฺจมานา วจ  วิยตฺติย�  วาจาย� ในการพูดชัด +ย+มาน+(อา) (อัน...) กล่าวอยู่, เม่ือกล่าว
วุฏฺ€าย วิ + อุ + €า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ตฺวา ออกแล้ว
เวเ€นฺต     เว€  เว€เน ในก�รพัน, รัด, ผูก + เณ + อนฺต   ผูกอยู่, พันอยู่ (จุ.)
โวโลเกนฺต วิ + อว + โลก  ทสฺสเน ในการดู, เห็น +เณ+อนฺต ตรวจดูอยู่, เม่ือตรวจดู (จุ.)
สงฺขิปนฺต สำ + ขิป  โนทเน ในก�รขว้�งไป + อ + อนฺต ย่นอยู่, ย่ออยู่, (สังเขป)
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สญฺชานิตฺวา  ส� + ญา  อวโพธเน ในการรู้ + นา + ตฺวา  จ�าได้แล้ว, รู้พร้อมแล้ว
สมสฺส�เสตฺว� สำ+อ�+ สส  อสฺส�สมฺหิ ในก�รห�ยใจ + เณ + ตฺว� (ยัง...) ให้เบ�ใจแล้ว, ปลอบใจแล้ว
สมฺปฏิจฺฉ�เทตฺว�  สำ+ปติ+ฉท  อุชเน ในก�รเสริมกำ�ลัง + เณ + ตฺว�  (ยัง...) ให้รับพร้อมแล้ว
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ส� + ปติ + อิสุ  อิจฺฉาย� ในความปรารถนา + ตฺวา รับพร้อมแล้ว, รับแล้ว
สมฺปาเทตฺวา ส� + ปท  คติมฺหิ ในการไป + เณ + ตฺวา (ยัง...) ให้ถึงพร้อมแล้ว
สลฺลกฺเขตฺวา ส� + ลกฺข  องฺกเน ในการท�าเคร่ืองหมาย +เณ+ตฺวา ก�าหนดแล้ว (จุ.)
สิกฺขาเปตฺวา สิกฺข  สิกฺขเน ในการศึกษา + ณาเป + ตฺวา (ยัง...) ให้ศึกษาแล้ว
สุตฺวา สุ  สวเณ ในการฟัง + ตฺวา ฟังแล้ว
โสธ�เปตฺว� สุธ  โสธเน ในก�รชำ�ระ + ณ�เป + ตฺว� (ยัง...) ให้ชำ�ระแล้ว
หริตฺว� หร  หรเณ ในก�รนำ�ไป + ตฺว� นำ�ไปแล้ว
หุตฺวา หู  สตฺตาย� ในความมี, ความเป็น + ตฺวา เป็น, เป็นแล้ว
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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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