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ค�ำชี้แจง
โปรดท�ำควำมเข้ำใจก่อนใช้หนังสอื

	 หนังสือธัมมปทัฏฐกถา	หรือ	ธรรมบทอรรถกถา	เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้าเรื่อง

มาจากพระไตรปิฎก	โดยเฉพาะพระคาถา	เป็นพระพุทธพจน์ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก	เล่มที่	

๒๕	ขุททกนิกาย	มีทั้งหมด	๔๒๓	คาถา	มี	๒๖	วรรค	๓๐๒	เรื่อง	ดังนี้

	 ๑.	 ยมกวรรค	 มี	๑๔	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๑

	 ๒.	 อัปปมาทวรรค	 มี		๙		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒

	 ๓.	 จิตตวรรค	 มี		๙		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๒

	 ๔.	 ปุปผวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓

	 ๕.	 พาลวรรค	 มี	๑๕	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๓

	 ๖.	 ปัณฑิตวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๗.	 อรหันตวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๘.	 สหัสสวรรค	 มี	๑๔		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๔

	 ๙.	 ปาปวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๐.	 ทัณฑวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๑.	 ชราวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๕

	 ๑๒.	 อัตตวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๓.	 โลกวรรค	 มี	๑๑	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๔.	 พุทธวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๕.	 สุขวรรค	 มี		๘	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๖.	 ปิยวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๗.	 โกธวรรค	 มี		๘		เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๖

	 ๑๘.	 มลวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๑๙.	 ธัมมัฏฐวรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๐.	 มัคควรรค	 มี	๑๐	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๑.	 ปกิณณกวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๒.	 นิรยวรรค	 มี		๙	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗

	 ๒๓.	 นาควรรค	 มี		๘	 เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๗



(2) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 ๒๔.	 ตัณหาวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘

	 ๒๕.	 ภิกขุวรรค	 มี	๑๒	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘

	 ๒๖.	 พราหมณวรรค	 มี	๓๙	เรื่อง	 ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๘	

	 ธรรมบทอรรถกถา	 เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยมีเค้าเรื่องมาจากพระไตรปิฎก	 มีการ

กล่าวถึงบุคคล	 และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง	 เป็นต้น	 ซึ่งจะแตกต่างจากพระสูตรทั่วๆ	 ไป	

ตรงที่พระสูตรจะเน้นเนื้อหาของพระธรรมมาตั้งเป็นชื่อ	 เช่น	 อาทิตตปริยายสูตร	 ตรัสแสดง

เรื่องกิเลสมี	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะเป็นต้น	 ซึ่งเปรียบเหมือนกับไฟที่เผาไหม้ท�าให้ร้อน	 ส่วนชื่อ

เรื่องในธรรมบทอรรถกถา	 จะใช้ชื่อบุคคลที่เป็นตัวเอก	 มาตั้งเป็นชื่อเรื่องต่างๆ	 เช่นเรื่องพระ

จักขุบาลเถระ	 เรื่องมัฏฐกุณฑลีมาณพ	 เรื่องพระติสสเถระเป็นต้น	 และมีเรืื่องซ�้ากันอยู่หลาย

เรื่อง	 เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 แต่พูดถึงคนละประเด็นกัน	 พระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาต่างกัน

ไป	ท่านผู้เรียบเรียง	คือ	พระพุทธโฆสะ	ก็แยกเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งต่างหาก

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 จัดพิมพ์เป็นวรรคละหนึ่งเล่ม	

แต่ถ้าวรรคไหนมีเนื้อหามาก	 เช่น	ยมกวรรค	ก็จะแยกเป็น	๓	 เล่ม	 เนื้อหาทั้งหมดมีประมาณ	

๑,๖๐๐	กว่าหน้า	ซึ่งหนามากเกินไป	จึงควรแยกพิมพ์	เพื่อความสะดวกในการน�าไปศึกษา	อีก

หนึ่งวรรคคือ	อัปปมาทวรรค	เฉพาะเรื่องแรก	คือ	เรื่องพระนางสามาวดี	ก็มีเนื้อหามาก	ก็ควร

แยกออกเป็นอีกเล่มต่างหาก	และอีกวรรคหนึ่งคือ	พราหมณวรรค	ก็มีเนื้อหามากเช่นเดียวกัน	

ก็ควรแยกพิมพ์เป็น	๒	เล่ม	ซึ่งคาดว่าถ้าเสร็จทั้งหมด	๘	ภาค	จะได้หนังสือจ�านวน	๓๐	เล่ม

	 หนังสือเล่มนี้	ใช้ชื่อว่า	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มิได้หมายความว่ามีเพียง	

๒	ประเด็น	คือการแปลกับการสัมพันธ์เท่านั้น	แต่มีเนื้อหาสาระ	๗	ประเด็น	ดังนี้คือ

	 ๑.	 บาลีเดิมที่น�ามาจากหนังสือ	“ธมฺมปทฏฺกถา	ภาค	๑	-	๘”	

	 ๒.	 ประโยคบาลีที่ตัดตกแต่ง

	 ๓.	 แปลยกศัพท์	

	 ๔.	 แปลโดยอรรถ

	 ๕.	 สัมพันธ์

	 ๖.	 ศัพท์กิิริยาที่น่าสนใจ	ที่เป็นกิริยาคุมพากย์	(อาขยาต,	กิตก์)	และกิริยาในระหว่าง	

(กิิริยากิตก์)

	 ๗.	 วิเคราะห์ค�าศัพท์กิตก์	สมาส	และตัทธิต



คำ�ชี้แจง (3)

	 โดยหลักในการแปล	 สัมพันธ์	 แยกธาตุปัจจัยของศัพท์กิริยา	 และวิเคราะห์ศัพท์	

กิตก์	 สมาส	 และตัทธิต	 ดังกล่าว	 น�ามาจากหลักไวยากรณ์ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นส่วนใหญ่	

นอกจากนี้	ก็มีคัมภีร์ธาตวัตถสังคหปาฐะ	คัมภีร์ธัมมปทมหาฎีกา	คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาคาถา

โยชนา	เป็นต้น

	 วัตถุประสงค์ในการจัดท�าหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	มีดังนี้

	 	 -	เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนใหม่	โดยแสดงประโยคบาลีตัดตกแต่งและแปลยกศัพท์

	 	 -	เพื่ออนุเคราะห์นักเรียนที่ก�าลังฝึกแปลโดยอรรถ	และฝึกสัมพันธ์

	 	 -	 เพื่ออนุเคราะห์ผู้ศึกษาที่สนใจต้องการทราบเหตุผลในการแปลความหมายของ

ค�าศัพท์	โดยมีการแยกธาตุปัจจัยและวิเคราะห์ค�าศัพท์ต่างๆ

อธบิำยกำรเรยีกชื่อสัมพันธ์ในประโยคต่ำงๆ

	 หนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 ใช้หลักการแปลและสัมพันธ์

ตามคัมภีร์ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิ	 ซึ่งเป็นคัมภีร์ในสายกัจจายนะ	 ฉะนั้น	 จะมีอยู่บ้างที่แปลและ

สัมพันธ์แตกต่างจากที่นิยมในปัจจุบัน	ส่วนไหนที่ไม่ขัดกับหลักไวยากรณ์ปทรูปสิทธิ	ก็จะแปล

และสัมพันธ์ตามนั้น	 แต่การสัมพันธ์บางอย่าง	 สามารถเรียกได้หลายชื่อ	 เพื่อใช้ในการเปรียบ

เทียบให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น	 ก็จะแสดงไว้เพื่อให้เห็นความหลากหลาย	 เช่นเป็น

ประธานในประโยคกัตตุวาจก	จะเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	สยกัตตา	บ้าง	สุทธกัตตา	บ้าง	ปกติกัตตา	

บ้าง	อภิหิตกัตตา	บ้าง	หรือ	สัปปธานกัตตา	บ้าง	เป็นต้น	ซึ่งเป็นชื่อสัมพันธ์ของบทที่ท�าหน้าที่

เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	สามารถเรียกชื่อสัมพันธ์ได้หลายชื่อ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

	 สัมพันธ์ว่า	 “สยกัตตา”	 เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก	 ใช้อธิบายเพื่อเทียบเคียง

กับประโยคเหตุกัตตุวาจก

	 เช่น			 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก	

	 	 	 สยกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ	 	 	 	

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก	

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูทํ	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ
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	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “สุทธกัตตา”	 ใช้เพื่ออธิบายในกรณีที่กัตตามิใช่บุคคลหรือสัตว์	

แต่เป็นวัตถุหรือนามธรรม	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยคกัตตุวาจก

	 เช่น		 ส�โยโค			 ชายเต.		 	 	 	 	 กัตตุวาจก	

	 	 	 สุทธกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สํโยโค	อ.การประกอบ		ชายเต	ย่อมเกิดขึ้น	ฯ

	 	 	 ประโยคนี้	 ค�าว่า	 “ส�โยโค”	 เป็นกัตตา	 เป็นสักว่ากัตตา	 แต่ไม่สามารถที่จะท�า

กิริยาการเกิดได้จริงๆ	

	 เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “ปกติกัตตา”	 ใช้เทียบในกรณีที่มีวิกติกัตตาอยู่ในประโยค	 เพื่อ

แยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	บทไหนเป็นกัตตาเดิม	บทไหนเป็นกัตตาที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

	 เช่น		 ทารโก			 สามเณโร			 โหติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 ทารโก	อ.เด็กชาย		สามเณโร	เป็นสามเณร		โหติ	ย่อมเป็น	ฯ

	 	 	 ตยา	 	 อารทฺธวีริเยน	 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก

	 	 	 ปกติกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก

	 	 	 /อนภิหิตกัตตา

	 	 	 ตยา	อันท่าน		อารทฺธวีริเยน	เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว		ภวิตพฺพ	ํพึง

เป็น	ฯ

	 	 	 ค�าว่า	“ทารโก”	แปลว่าเด็กชาวบ้าน	ส่วนค�าว่า	“สามเณโร”	มาบวชเป็นสามเณร

ในพระพุทธศาสนา	เปลี่ยนภาวะจากเด็กสามัญ	เป็นนักบวชเณรน้อย	และอีกหนึ่งตัวอย่าง	คือ	

“ตยา”	เป็นปกติกัตตา	ส่วน	“อารทฺธวีริเยน”	เป็นวิกติกัตตา	ท่านคนเดิมอาจจะยังไม่ค่อยขยัน	

แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นคนขยันในการศึกษาหรือปฏิบัติธรรม	เมื่อได้ก�าลังใจที่ดี

	 การเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“อภิหิตกัตตา”	หรือ	“อนภิหิตกัตตา”	ใช้เทียบเพื่ออธิบายบท	

กัตตาที่ท�าหน้าที่เป็นประธาน	กับมิได้ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	โดยประโยคกัตตุวาจก	

บทกัตตาเรียกว่า	“อภิหิตกัตตา”	กัตตาที่ถูกกล่าวไปแล้ว	(ได้แก่กิริยาอาขยาตหรือกิริยากิตก์ที่

ท�าหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์เป็นกััตตุเสียเองแล้ว)	บทนามซึ่งท�าหน้าที่เป็นกัตตา	ตามปกติจะ

ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติ	 แต่เมื่อกิริยากล่าวกัตตาไปแล้ว	 บทนามเองก็ไม่ต้องท�าหน้าที่	

แต่ให้ลงวิภัตติส�ารอง	 คือปฐมาวิภัตติ	 เพื่อรักษาบท	 ในกรณีนี้จะเข้าใจชัดเจนได้	 ต้องศึกษา
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กิริยาอาขยาตหรือกิตก์	และการก	ซึ่งอธิบายอรรถของวิภัตตินามต่างๆ	จึงจะเข้าใจได้

	 เช่น		 สูโท			 	 โอทน�				 ปจติ.	 	 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 อภิหิตกัตตา	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		ปจติ	ย่อมหุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สเูทน				 โอทโน			 ปจียเต.		 	 	 กัมมวาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 	 โอทโน	อ.ข้าวสุก		สูเทน	อันพ่อครัว		ปจียเต	ย่อมหุง	ฯ

	 	 	 สามิโก			 สูท�			 	 โอทน�				 ปาเจติ.		 เหตุกัตตุวาจก

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 สามิโก	อ.เจ้านาย		สูทํ	ยังพ่อครัว		ปาเจติ	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ

	 	 	 สามิเกน			 สูโท			 	 โอทน�				 ปาจียเต.	 เหตุกัมมวาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัมมวาจก

	 	 	 สูโท	อ.พ่อครัว		สามิเกน	อันเจ้านาย		ปาจียเต	ย่อมให้หุง		โอทนํ	ซึ่งข้าวสุก	ฯ	

	 	 	 มยา			 	 อปฺปมาเทน			 ภวิตพฺพ�.	 	 	 ภาววาจก

	 	 	 อนภิหิตกัตตา	 วิกติกัตตา	 กิตบทภาววาจก

	 	 	 /ปกติกัตตา

	 	 	 มยา	อันข้าพเจ้า		อปฺปมาเทน	เป็นผู้ไม่ประมาท		ภวิตพฺพ	ํพึงเป็น	ฯ

	 ส่วนเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	 “สัปปธานกัตตา”	 กัตตาที่มีตัวเองเป็นใหญ่เป็นประธาน	 ใช้

เทียบกับประโยคเหตุกัตตุวาจก	ที่มีบุคคลอื่นเป็นใหญ่	เป็นผู้สั่ง	บังคับ	หรือขอร้องให้ท�า

	 เช่น		 สตฺถา	 	 ธมฺม�			 	 เทเสติ.		 	 	 กัตตุวาจก

	 	 	 สัปปธานกัตตา	อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		เทเสติ	ย่อมทรงแสดง		ธมฺม	ํซึ่งธรรม	ฯ

	 	 	 ภิกฺขู	 	 สตฺถาร�		 ธมฺม�	 	 เทสาเปติ.	 เหตุกัตตุวาจก

	 	 	 เหตุกัตตา	 การิตกัมมะ	 อวุตตกัมมะ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก

	 	 	 ภิกฺขู	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 สตฺถารํ	 ทูลยังพระศาสดา	 	 เทสาเปติ	 ย่อมให้ทรงแสดง		

ธมฺม	ํซึ่งธรรม	ฯ
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บท ๔ ที่ใช้ในพระบำลี อรรถกถำ และ ฎีกำ

	 บทที่ใช้ในภาษาบาลีมี	๔	บท	คือ	นามบท	นิบาตบท	อุปสัคบท	และอาขยาตบท	ซึ่ง

ในประโยคหนึ่งๆ	จะเป็นประโยคที่ยาวหรือสั้นก็ตาม	 เมื่อสรุปแล้วจะมีเพียง	๔	บทดังกล่าวนี้

เท่านั้น	ดังนี้

	 ๑.	 นามบท	 เป็นบทที่สร้างมาจากกิตก์	 (ธาตุกับปัจจัย)	 การน�าบทที่ลงวิภัตตินาม

ตั้งแต่	สองบทขึ้นไปมาย่อเป็นบทเดียวกัน	ซึ่งเรียกว่า	“สมาส”	(บทกับบท)	และการน�าบทที่ลง

วิภัตตตินามมาย่อกับปัจจัย	แทนศัพท์ที่ถูกลบทิ้งไป	เรียกว่า	“ตัทธิต”	(บทกับปัจจัย)	เมื่อสร้าง

ค�าศัพท์ตามขั้นตอนของแต่ละกัณฑ์เสร็จแล้ว	 น�ามากระจายตามวิภัตตินามในนามกัณฑ์	 และ

แสดงอรรถของวิภัตตินามในอรรถต่างๆ	มีอรรถกรรมเป็นต้น	ซึ่งแสดงไว้ในการกกัณฑ์

	 ๒.	 นิบาตบท	เป็นนิบาตโดดๆ	ไม่ผ่านการสร้างค�าศัพท์	กับนิบาตที่ผ่านการสร้างค�า	

มาจากสมาส	ตัทธิต	และกิตก์	ซึ่งในไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิประมวลไว้ในนามกัณฑ์	

	 ๓.	 อุปสัคบท	 บทนี้โดยมากแล้ว	 จะประกอบกับบทที่เป็นกิริยาบ้าง	 นามบ้าง	 ส่วน

ที่แยกอยู่เพียงล�าพัง	 มีใช้ไม่มากนัก	 อุปสัคบทนี้ท่านแสดงไว้ในนามกัณฑ์เช่นกัน	 ส่วนชื่อ

สัมพันธ์ของอุปสัคที่แยกอยู่เป็นเอกเทศ	มีแสดงไว้ในการกกัณฑ์ที่เกี่ยวกับ	“กัมมัปปวจนียะ”

	 ๔.	 อาขยาตบท	 เป็นบทกิริยา	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์	 ที่ระบุว่าประโยคนี้

เป็นประโยคอะไร	กัตตุวาจก	หรือกัมมวาจกเป็นต้น	แสดงไว้ในอาขยาตกัณฑ์

แหล่งที่มำของชื่อสัมพันธ์

	 ส�าหรับชื่อที่น�ามาใช้เรียกชื่อสัมพันธ์ในหนังสือ	 “ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์”	

เล่มนี้	 น�ามาจากไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิโดยมาก	 แต่ก็มีอยู่บ้างที่น�ามาจากคัมภีร์อื่นๆ	

เนื่องจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่	 ขนาดปานกลาง	 ฉะนั้น	 หลักการบาง

อย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องน�ามาจากแหล่งอื่นๆ	 เพื่อเติมเต็มให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	โดยชื่อเรียกสัมพันธ์น�ามาจากกัณฑ์ต่างๆ	ในคัมภัร์ปทรูปสิทธิ	ดังนี้

	 ๑.	 นิบาต	ชื่อสัมพันธ์ของนิบาตบท	น�ามาจากนามกัณฑ์

	 ๒.	 นาม	ชื่อสัมพันธ์ของนามบท	น�ามาจากการกกัณฑ์	

	 ๓.	 กิริยาอาขยาต	ชื่อสัมพันธ์ของอาขยาตบท	น�ามาจากอาขยาตกัณฑ์

	 ๔.	 กิริยากิตก์	 กลุ่มกิริยากิตก์	 ไม่ว่าจะเป็นกิริยาคุมพากย์	 หรือกิริยาในระหว่างก็ดี	

น�ามาจากกิพพิธานกัณฑ์	ส่วนที่เป็นนามกิตก์	จะใช้หลักสัมพันธ์ในการกกัณฑ์
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ชื่อสัมพันธ์ที่แตกต่ำงมีบ้ำง

	 								บาลีสนามหลวง	 	 	 	 ปทรูปสิทธิ

-	สยกัตตา	 	 -	สุทธกัตตา,	ปกติกัตตา,	อภิหิตกัตตา,

	 	 	 		สัปปธานกัตตา,	สยกัตตา

-	ภินนาธาระ	สัตตมีวิภัตติที่สัมพันธ์เข้ากับนาม		 -	อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ

-	อาธาระ	นิบาตที่ใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ		 -	อาธาระทั้ง	๔	ประเภท	เช่น	วิสยาธาระ

-	อวุตตกัมมะ	แปลว่า	“ซึ่ง...”		 -	สัมปาปุณียกัมมะ	กรรมที่ถูกถึงหรือ	

	 	 	 		ถูกบรรลุ	แปลว่า	“ซึ่ง...”	หรือ	“สู่...”

ศัพท์ที่แปลและสัมพันธ์ต่ำงกัน

	 ในที่ประกอบด้วย	สห,	สทฺธึ,	สม�,	นานา,	วินา,	อล�	และกึศัพท์	เป็นต้น	ลงตติยาวิภัตติ	

ด้วยสูตรว่า	“สหาทิโยเค		จ”	(สูตรที่	๒๙๖)

	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	

	 	 	 กึ		(ปโยชนํ)	อ.ประโยชน์อะไร		ฆราวาเสน	ด้วยการอยู่ในเรือน		เม	แก่เรา	ฯ

	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		

ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	

	 	 	 อลํ	อ.พอละ		วาเสน	ด้วยการอยู่		อิธ		(าเน)	ในที่นี้		เต	แก่ท่าน	ฯ

	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	

วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	อล�	และกึศัพท์	ในอรรถปฏิเสธ	ลงจตุตถีวิภัตติ	ด้วยสูตรว่า	“สิลาฆ-

หนุาสปธารปิหกุธทุหิสฺโสสูยราธิกฺขปจฺจาสุณอนุปติคิณปุพฺพกตฺตาโรจนตฺถตทตฺถตุมตฺถาล-	

มตฺถมญฺญานาทรปฺปาณินิ		คตฺยตฺถกมฺมนิ		อาสีสตฺถสมฺมุติภิยฺยสตฺตมฺยตฺเถสุ		จ”	(สูตรที่	๓๐๓)

	 เช่น		 กึ		เม		ฆราวาเสน.	 	

	 	 	 กึ		(ปโยชนํ)	อ.ประโยชน์อะไร		ฆราวาเสน	ด้วยการอยู่ในเรือน		เม	แก่เรา	ฯ

	 	 	 กึ	 วิเสสนะของ	 ปโยชน�ๆ	 ลิงคัตถะ	 	 เม	 สัมปทานใน	 ปโยชน�	 	 ฆราวาเสน		
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ตติยาวิเสสนะใน	ปโยชน�	ฯ

	 	 	 อล�		เต		อิธ		วาเสน.	 	

	 	 	 อลํ	อ.พอละ		วาเสน	ด้วยการอยู่		อิธ		(าเน)	ในที่นี้		เต	แก่ท่าน	ฯ

	 	 	 อล�	ปฏิเสธลิงคัตถะ		เต	สัมปทานใน	อล�		อิธ	วิเสสนะของ	าเนๆ	วิสยาธาระใน	

วาเสนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	อล�	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	รุชธาตุ	เรียกหาบทนามที่ประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ	สูตรว่า	“ยสฺส		วา		

ปริคฺคโห		ต�		สามี”	(สูตรที่	๓๑๖	หน้า	๑๕๑)	

	 เช่น		 ตสฺส		โรโค		อุปฺปชฺชติ.		 	

	 	 	 โรโค	อ.โรค		ตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อุปฺปชฺชต	ิย่อมเกิดขึ้น	ฯ

	 	 	 โรโค	 สุทธกัตตาใน	 อุปฺปชฺชติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	

ปุคฺคลสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	โรโค	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วย	 วสธาตุ	 ที่มี	 อุปอุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า	 ลงทุติยาวิภัตติในอรรถ	

สัตตมีวิภัตติ	ด้วยสูตรว่า	“ตติยาสตฺตมีนญฺจ”	(สูตรที่	๒๙๐	หน้า	๑๓๐-๑)	

	 เช่น		 อคารํ		อชฺฌาวสติ.	 	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อชฺฌาวสติ	ย่อมอยู่		อคารํ	ในเรือน	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อชฺฌาวสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อคาร�	ทุติยาวิสยา-

ธาระใน	อชฺฌาวสติ	ฯ

	 	 	 ปถวึ		อธิเสสฺสติ	 	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อธิเสสฺสติ	จักนอนทับ		ปถวึ	บนแผ่นดิน	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อธิเสสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปถวึ	ทุติยาวิสยา-

ธาระใน	อธิเสสฺสติ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่แสดงกาลเวลา	 จะใช้วิภัตติอยู่	 ๓	 วิภัตติ	 คือ	 ทุติยา,	 ตติยา		

และสัตตมีวิภัตติ	 ลงทุติยาในอรรถสัตตมี	 ด้วยสูตรว่า	 “ตติยาสตฺตมีนญฺจ”	 (สูตรที่	 ๒๙๐	หน้า	

๑๓๐)	 เช่น		 เอก�		สมย	ํ	ภควา	...	

  เอกํ  สมย ํในสมัยหนึ่ง  ภควา อ.พระผู้มีพระภาค ... ฯ
	 	 	 เอก�	วิเสสนะของ	สมย�ๆ	ทุติยากาลสัตตมี		ภควา	สุทธกัตตา...ฯ
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	 ลงตติยาในอรรถสัตตมี	 หลังศัพท์ที่กล่าวกาลเวลา	 ระยะทาง	 ทิศ	 และสถานที่เป็นต้น	

ด้วยสูตรว่า	“สตฺตมฺยตฺเถ		จ”	(สูตรที่	๒๙๘	หน้า	๑๓๕)

	 เช่น		 เตน		สมเยน...		 	 	

	 	 	 เตน		สมเยน	ในสมัยนั้น	...	ฯ

	 	 	 เตน	วิเสสนะของ	สมเยนๆ	ตติยากาลสัตตมี...	ฯ

	 	 	 เยน		ภควา,		เตนุปสงฺกมิ.	 	

	 	 	 ภควา	อ.พระผู้มีพระภาค		(วิหรติ)	ย่อมประทับอยู่	 	เยน		(ทิสาภาเคน)	ใน

ส่วนแห่งทิศใด,	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อุปสงฺกมิ	 เข้าไปเฝ้าแล้ว	 	เตน		(ทิสาภาเคน)	ในส่วน

แห่งทิศนั้น	ฯ

	 	 	 ภควา	สุทธกัตตาใน	วิหรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เยน	วิเสสนะของ	ทิสา-	

ภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	วิหรติ,		ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	อุปสงฺกมิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

เตน	วิเสสนะของ	ทิสาภาเคนๆ	ตติยาวิสยาธาระใน	อุปสงฺกมิ	ฯ

	 ในที่ประกอบด้วยศัพท์ที่มีอรรถว่าเสื่อมและกลัว	 ลงฉัฏฐีในอรรถปัญจมี	 ด้วยสูตรว่า	

“ทุติยาปญฺจมีนญฺจ”	 (สูตรที่	 ๓๑๘	 หน้า	 ๑๕๒)	 บาลีสนามหลวง	 จะแปลว่า	 “ต่อ”	 สัมพันธ์ว่า	

“สัมปทาน”	แต่ในหนังสือเล่มนี้	จะแปลและสัมพันธ์ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	

	 เช่น		 สพฺเพ		ตสนฺติ		ทณฺฑสฺส.	

	 	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		สพฺเพ	ทั้งปวง		ตสนฺต	ิย่อมสะดุ้ง		ทณฺฑสฺส	แต่อาชญาฯ

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ตสนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

ทณฺฑสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ตสนฺติ	ฯ

	 	 	 สพฺเพ		ภายนฺติ		มจฺจุโน.	

	 	 	 (สตฺตา)	อ.สัตว์	ท.		สพฺเพ	ทั้งปวง		ภายนฺติ	ย่อมกลัว		มจฺจุโน	แต่ความตายฯ

	 	 	 สพฺเพ	 วิเสสนะของ	 สตฺตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ภายนฺติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

มจฺจุสฺสๆ	ฉัฏฐีอปาทานใน	ภายนฺติ	ฯ

	 ตุนาทิปัจจัย	ได้แก่ปัจจัย	๓	ตัว	คือ	ตุน,	ตฺวา	และ	ตฺวานปัจจัย	มีฐานะ	๕	อย่าง	ในฐานะ

ที่	๔	มีชื่อเรียกได้	๒	คือ	ลักขณัตถะ	กับ	ปริโยสานกาลกิริยา	ในหนังสือ	“ธรรมบทอรรถกถา	

แปลและสัมพันธ์”	 เล่มนี้	 จะเลือกใช้ชื่อสัมพันธ์ว่า	 “ลักขณัตถะ”	 เพื่อแสดงความหมายของชื่อ

สัมพันธ์ในอีกแง่มุมหนึ่ง
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	 เช่น		 ตํขเณน  อาคนฺตฺวา  จกฺขุปาลํ  อุปาคมิ.  อุปคนฺตฺวา  จ  ปน  เถรสฺสาวิทูเร  

ปทสทฺทํ  อกาสิ. (๑/๑/๑๖)

   (โส  สกฺโก) อ.ท้าวสักกะนั้น  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว ตํขเณน ในขณะนั้น   

อุปาคมิ ได้เสด็จเข้าไปหาแล้ว  จกฺขุปาลํ ซึ่งพระจักขุบาล,  จ  ปน ก็แล  (โส  สกฺโก) อ.ท้าว

สักกะนั้น  อุปคนฺตฺวา ครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ปทสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่ง

เท้า  อวิทูเร ในที่ไม่ไกล  เถรสฺส แห่งพระเถระ ฯ

   โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อุปาคมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตํขเณน ตติยากาลสัตตมีใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปาคมิ  จกฺขุปาลํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน อุปาคมิ,  จ  ปน นิปาตสมูหะ  โส วิเสสนะของ สกฺโกๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อุปคนฺตฺวา ลักขณัตถะ (ปริโยสานกาลกิริยา)  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน อวิทูเรๆ 

วิสยาธาระใน อกาสิ  ปทสทฺทํ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

	 นิบาต	๕	บท	คือ	สยํ,	สามํ,	สํ,	สมฺมา	และ	กินฺติ	ใช้ในอรรถตติยาวิภัตติ	(ปทรูปสิทธิ	

หน้า	๑๒๒)	ในกรณีของ	“สย�”	บาลีสนามหลวง	นิยมแปลว่า	“เอง”	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“กิริยา-	

วิเสสนะ”	ส่วนในหนังสือเล่มนี้	จะแปลว่า	“ด้วย...”	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“กรณะ”	โดยมาก	หรือ

แปลและสัมพันธ์ตามหน้าที่ในประโยคนั้นๆ

	 กฺขตฺตุํปัจจัย	 เป็นปัจจัยในอัพยยตัทธิต	 ลงในอรรถการจ�าแนกสังขยา	 (สงฺขฺยาวิภาค,		

ปทรูปสิทธิ	 หน้า	 ๑๒๓)	 บาลีสนามหลวง	 นิยมแปลในอรรถของทุติยาวิภัตติว่า	 “สิ้น...”	 เรียก

ชื่อสัมพันธ์ว่า	 “อัจจันตสังโยคะ”	 ส่วนในหนังสือเล่มนี้	 จะแปลไม่ออกส�าเนียงอายตนิบาตของ	

วิภัตติใดๆ	เลย	เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า	“กิริยาวิเสสนะ”		

	 เช่น		 ติกฺขตฺตุํ		ปทกฺขิณ�		กตฺวา...	

	 	 	 กตฺวา	กระท�าแล้ว		ปทกฺขิณํ	ซึ่งการประทักษิณ		ติกฺขตฺตุํ	สามครั้ง	...

	 	 	 ติกฺขตฺตุ�	กิริยาวิเสสนะใน	กตฺวา		ปทกฺขิณ�	อวุตตกัมมะใน	กตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยา	...

	 “จิรสฺเสว”	 เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	 แต่ใช้ในอรรถตติยา	 แปลว่า	 “โดยกาลนานนั่นเทียว”	

สัมพันธ์ว่า	“ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะ”	(อุทานอฏฺกถา,	สารตฺถทีปนีฏีกา	เล่ม	๑,	วิมติโนทนีฏีกา	เล่ม	

๑,	น		จิรสฺเสวาติ	 	น	จิเรเนว)	บาลีสนามหลวง	แปลว่า	 “ต่อกาลนานนั่นเทียว”	สัมพันธ์เป็น	

“สัมปทาน”
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	 เช่น		 โส		เอว�		อปฺปมตฺโต		วิหรนฺโต		นจิรสฺเสว		สห		ปฏิสมฺภิทาหิ		อรหตฺต�		ปาปุณิ.	

(๒/๖/๙๓)

	 	 	 โส		(ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุนั้น		อปฺปมตฺโต	ไม่ประมาทแล้ว		เอวํ	อย่างนี้		วิหรนฺโต	

อยู่อยู่	 	ปาปุณิ	บรรลุแล้ว	 	อรหตฺตํ	ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์	 	สห	กับ	 	ปฏิสมฺภิทาหิ		

ด้วยปฏิสัมภิทา	ท.		นจิรสฺเสว	โดยกาลไม่นานนั่นเทียว	ฯ

	 	 	 โส	 วิเสสนะของ	 ภิกฺขุๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปาปุณิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอว�	

กิริยาวิเสสนะใน	อปฺปมตฺโตๆ	วิเสสนะของ	ภิกฺขุ		วิหรนฺโต	อัพภันตรกิริยาของ	ภิกฺขุ		เอวศัพท์	

อวธารณะเข้ากับ	นจิรสฺส	 	นจิรสฺส	ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะใน	ปาปุณิ	 	 สหศัพท์	ทัพพสมวายะใน	

อรหตฺต�		ปฏิสมฺภิทาหิ	สหัตถตติยาเข้ากับ	สห		อรหตฺต�	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปาปุณิ	ฯ	

	 บทที่ลง	 โตปัจจัย	 ลงได้	 ๓	 วิภัตติ	 คือ	 ตติยา,	 ปัญจมี	 และสัตตมีวิภัตติ	 (ปทรูปสิทธิ	

หน้า	๑๑๑-๓	วิภตฺติปฺปจฺจยวิธาน	และหน้า	๑๒๒	เนปาติกปท)	บาลีสนามหลวง	จะใช้	๒	อรรถ	

คือ	ตติยา	กับ	ปัญจมี	เช่นค�าว่า	“ปุรโต”	จะแปลว่า	“ข้างหน้า”	หรือ	“ข้างพระพักตร์”	เรียกชื่อ

สัมพันธ์ว่า	“ตติยาวิเสสนะ”	แต่ในหนังสือเล่มนี้	จะใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 เช่น		 อนิจฺจโต		สมฺมสติ.	(โตปัจจัยลงในอรรถตติยาวิภัตติ)	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล	 	สมฺมสต	ิ ย่อมพิจารณา		อนิจฺจโต	 โดยความเป็นสภาพ	

ไม่เที่ยง	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	สุทธกัตตาใน	สมฺมสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อนิจฺจโต	ตติยาวิเสสนะ	

ใน	สมฺมสติ	ฯ

	 	 	 อคฺคิโต		ภย�		อคฺคิภย�.	(โตปัจจัยลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ)	 	

	 	 	 ภยํ	อ.ภัย		อคฺคิโต	จากไฟ		อคฺคิภยํ	ชื่อว่าอคฺคิภย.

	 	 	 อคฺคิโต	อปาทานใน	ภย�ๆ	ลิงคัตถะ		อคฺคิภย�	สัญญาวิเสสนะของ	อคฺคิโต		ภย�	ฯ	

	 	 	 ปุรโต		อฏฺาสิ.		(โตปัจจัยลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ)	 	

	 	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		อฏฺาสิ	ได้ยืนแล้ว		ปุรโต	ในที่ข้างหน้า	ฯ

	 	 	 ปุคฺคโล	 สุทธกัตตาใน	 อฏฺาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุรโต	 วิสยาธาระใน	

อฏฺาสิ	ฯ	
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สห สทฺธึ มีกำรรวบ ๓ อย่ำง

	 สห และสทฺธึศัพท์ เป็นศัพท์นิบาต แปลว่า “กับ” มีอรรถว่า “สมกฺริยา” การกระทํา

พร้อมกัน ใช้รวบรวมกิริยา เรียกว่า “กิริยาสมวายะ” ใช้รวบรวมคุณนาม เรียกว่า “คุณ-

สมวายะ” ใช้รวบรวมสุทธนาม เรียกว่า “ทัพพสมวายะ” 

 ส่วนนามที่จะสัมพันธ์เข้ากับ สห หรือ สทฺธึศัพท์ ต้องประกอบด้วยตติยาวิภัตติเท่านั้น 

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 ซึ่งศีล ท.  

ปญฺจ ห้า  สห กับ  ติสรเณน ด้วยสรณะสาม  รกฺขณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การรักษา  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 ดังนี้

 (๑)  กัตตุสาธนะ เช่น อคจฺฉีติ  คโต. (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ต) ได้ไปแล้ว เพราะ

เหตุนั้น ชื่อว่าคต. (ผู้ไปแล้ว)

 (๒)  กัมมสาธนะ เช่น อลภียิตฺถาติ  ลทฺโธ. (ลภ  ลาเภ ในการได้ + ต) ได้ถูกได้แล้ว 

เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าลทฺธ. (ถูกได้แล้ว, อันเขาได้แล้ว, เป็นที่อันเขาได้แล้ว)

 (๓)  ภาวสาธนะ  เช่น คายนํ  คีตํ. (คี  สทฺเท ในการกระทําเสียง + ต) การขับร้อง ชื่อ

ว่าคีต. (การขับร้อง)

 (๔)  อธิกรณสาธนะ เช่น อฏฺฐาสิ  เอตฺถาติ  ฐิตํ,  ฐานํ. (ฐา  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้าม

การไป + ต) ได้ยืนแล้ว ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าฐิต. (ที่เป็นที่ยืน,ที่เป็นที่ตั้ง) 

 มีข้อสังเกตของบทที่ลง ตปัจจัย เฉพาะรูปสําเร็จที่เป็นอธิกรณสาธนะ จะมีศัพท์เหล่านี้ 

คือ ฐาน, กาล, สมย, ทิวส และ มคฺคศัพท์เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวกับกาลเวลาและสถานที่ ปรากฏอยู่

ต่อท้ายศัพท์ และเข้าสมาส จะเป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

 ส่วนที่นิยมแปลกันทั่วไปในปัจจุบัน มักจะวิเคราะห์เป็นกัตตุสาธนะหรือกัมมสาธนะ 

และเมื่อเข้าสมาส จะเป็นฉัฏฐตีัปปุริสสมาสทั้งหมด ฉะนั้น ในหนังสือเล่มนี้ 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	ครั้งนั้น	 	มหาโมคฺคลฺลาโน	อ.พระมหาโมคคัลลานะ	 	อายสฺมา	ผู้มีอายุ			

อุปนิสฺสาย	 เข้าไปอาศัยแล้ว	 	 กลฺลวาลคามกํ	 ซึ่งหมู่บ้านชื่อว่ากัลลวาละ	 	 มคธรฏฺเ	 ใน

แคว้นมคธ		ทิวเส	ในวัน		สตฺตเม	ที่เจ็ด		ปพฺพชิตทิวสโต	แต่วันเป็นที่บวชแล้ว		วิหรนฺโต		

อยู่อยู่,	 	 ถีนมิทฺเธ	 ครั้นเมื่อถีนะและมิทธะ	 	 โอกฺกมนฺเต	 ก้าวลงอยู่,	 	 สตฺถารา	 	 สํเวชิโต		

ผู้อันพระศาสดา	 ทรงให้สังเวชแล้ว	 	 วิโนเทตฺวา	 บรรเทาแล้ว	 	 ถีนมทิทฺธํ	 ซึ่งถีนะและ

มิทธะ	 	 สุณนฺโตว	 ฟังอยู่เทียว	 	 ธาตุกมฺมฏฺานํ	 ซึ่งธาตุกรรมฐาน	 	 ตถาคเตน	 	 ทินฺนํ		
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อัน-	 อันพระตถาคต	 -ประทานแล้ว	 	 อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ	 ยังกิจแห่งหมวดสามแห่งมรรคใน

เบื้องบน		นิฏฺาเปตฺวา	ให้ส�าเร็จแล้ว		ปตฺโต	ถึงแล้ว		มตฺถกํ	ซึ่งที่สุด		สาวกปารมี�าณสฺส	

แห่งสาวกบารมีญาณ	ฯ

	 	 	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 อายสฺมา	 วิเสสนะของ	 มหาโมคฺคลฺลาโนๆ	 สุทธกัตตาใน		

ปตฺโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก		ปพฺพชิตทิวสโต	อปาทานใน	สตฺตเม		ทิวเส		สตฺตเม	วิเสสนะของ	

ทิวเสๆ	 กาลสัตตมีใน	 อุปนิสฺสาย	 	 มคธรฏฺเฐ วิสยาธาระใน กลฺลวาลคามกํๆ อวุตตกัมมะใน 

อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน,  ถีนมิทฺเธ  

ลักขณะใน โอกฺกนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน สํเวชิโตๆ วิเสสนะของ  

มหาโมคฺคลฺลาโน  ถีนมิทฺธํ อวุตตกัมมะใน วิโนเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สุณนฺโต  ตถาคเตน  

อนภิหิตกัตตาใน ทินฺนํๆ วิเสสนะของ ธาตุกมฺมฏฺฐานํๆ อวุตตกัมมะใน สุณนฺโต  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ สุณนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาโมคฺคลฺลาโน  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจํ  

การิตกัมมะใน นิฏฺฐาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺโต  สาวกปารมีญาณสฺส สามีสัมพันธะใน 

มตฺถกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺโต ฯ              		

อำธำระ ๔

	 	 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ

	 	 วิสยาธาร		 เวสยิกาธาร

	 	 อุปสิเลสิกาธาร	 โอปสิเลสิกาธาร

	 	 สมีปาธาร	 สามีปิกาธาร	

	 	 พฺยาปิกาธาร	 พฺยาปิกาธาร

	 ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 มีการลง	 ณิกปัจจัยท้ายศัพท์นามทุกศัพท์	 แล้วลบ	 ณฺอนุพันธ์	

เมื่อลบแล้ว	 เป็นเหตุให้มีการวุทธิต้นศัพท์	 ยกเว้น	 “พฺยาปิกาธาร”	 เพราะที่	 “พฺ”	 ไม่มีสระ	 จึง

ไม่สามารถที่จะวุทธิได้	แต่ตามศัพท์ในบาลีสนามหลวง	มีการลง	ณิกปัจจัยท้ายศัพท์	เพียง	๒	

ศัพท์	คือ	อุปสิเลสิกาธาร	และ	พฺยาปิกาธาร	และไม่มีการวุทธิหลังจากลบ	ณฺอนุพันธ์ทิ้งไปแล้ว	

ส�าหรับในหนังสือเล่มนี้	จะใช้ชื่อสัมพันธ์ตามบาลีสนามหลวง	เพื่อความสะดวก
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หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของ ทำ ธำตุ 

	 “อนาทร”	 แปลว่า	 ไม่เอื้อเฟื้อ	 ถ้ามีข้อความที่ไม่เอื้อเฟื้อต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 จะสังเกตได้

เช่นมีการร้องไห้	 หรือเสียใจเป็นต้น	 จะเป็นประโยคอนาทร	 จะใช้อยู่	 ๒	 วิภัตติ	 คิือ	 ฉัฏฐี	 กับ		

สัตตมี	แต่โดยมากมักจะเป็นฉัฏฐีวิภัตติ

	 เช่น		 ตสฺส  กนฺทนฺตสฺเสว,  พหิ  นิกฺขมิ. (๑/๓/๓๘)

   ตสฺส  (เทวลสฺส) เมื่อดาบสชื่อว่าเทวละนั้น  กนฺทนฺตสฺส  เอว ครํ่าครวญอยู่

นั่นเทียว, (นารโท) อ.ดาบสชื่อว่านารทะ  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

หนึ่งมิได้ ถ้าขาดไป กิริยาการให้ก็จะไม่สําเร็จ เช่นมีกรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่จะให้ แต่ขาด

ผู้รับ(สัมปทาน) กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จ หรือมีผู้รับ(สัมปทาน) แต่กรรม คือสิ่งของวัตถุทานที่

จะให้ไม่มี กิริยาการให้ก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกัน

 เช่น		 สารีปุตฺตตฺเถโร		“อห�		ภนฺเต		สรามิ,		อย�		เม		ราชคเห		ปิณฺฑาย		จรนฺตสฺส			

อตฺตโน		อภิหฏ�		กฏจฺฉุภิกฺข�		ทาเปสิ,		อิมสฺสาห�		อธิการ�		สรามีติ		อาห.	(๔/๑/๑-๒)

	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	อ.พระสารีบุตรผู้เถระ		อาห	กราบทูลแล้ว		อิติ	ว่า	“ภนฺเต	ข้า

แต่พระองค์ผู้เจริญ		อหํ	อ.ข้าพระองค์		สรามิ	ย่อมระลึกได้,		อยํ		(พฺราหฺมโณ)	อ.พราหมณ์นี้		

(ปุคฺคลํ)	ยังบุคคล		ทาเปสิ	ให้ถวายแล้ว		กฏจฺฉุภิกฺขํ	ซึ่งภิกษาทัพพีหนึ่ง		(ปุคฺคเลน)		อภิหฏํ		

อัน-	อันบุคคล	-น�ามาเฉพาะแล้ว		อตฺตโน	เพื่อตน		เม	แก่ข้าพระองค์		จรนฺตสฺส	ผู้เที่ยวไป

อยู่		ราชคเห	ในเมืองราชคฤห์		ปิณฺฑาย	เพื่อก้อนข้าว,		อหํ	อ.ข้าพระองค์		สรามิ	ย่อมระลึก

ได้		อธิการํ	ซึ่งอธิการ		อิมสฺส		(พฺราหฺมณสฺส)	ของพราหมณ์นี้”		อิติ	ดังนี้	ฯ

	 	 	 สารีปุตฺตตฺเถโร	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		

อห�	สุทธกัตตาใน	สรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก,	 	อย�	 วิเสสนะของ	พฺราหฺมโณๆ	 เหตุกัตตา	

ใน	 ทาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคล�	 การิตกัมมะใน	 ทาเปสิ	 	 เม	 สัมปทานใน		

ทาเปสิ	 	 ราชคเห	 วิสยาธาระใน	 จรนฺตสฺส	 	 ปิณฺฑาย	 สัมปทานใน	 จรนฺตสฺสๆ	 วิเสสนะของ		

เม	 	 อตฺตโน	 สัมปทานใน	 อภิหฏ�ๆ	 วิเสสนะของ	 กฏจฺฉุภิกฺข�ๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ทาเปสิ,	 	 อห�		
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สุทธกัตตาใน	สรามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อิมสฺส	วิเสสนะของ	พฺราหฺมณสฺสๆ	สามีสัมพันธะ

ใน	อธิการ�ๆ	อวุตตกัมมะใน	สรามิ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ	

	 ในตัวอย่างนี้	 ถ้าแปลและสัมพันธ์เป็นประโยคอนาทร	 ก็จะขัดแย้งทั้งเนื้อความ	 และ

หลักของ	ทาธาตุ	ประเด็นที่หนึ่ง	ก็คือ	ถ้าเขาไม่เอื้อเฟื้อ	จะให้คนมาใส่บาตรได้อย่างไร	ประเด็น

ที่สอง	ถ้าเป็นประโยคอนาทร	หลักของ	ทาธาตุ	ซึ่งเรียกหา	๒	อย่าง	คือ	กรรม	และ	สัมปทาน		

ในประโยคนี้	ก็จะไม่มีสัมปทาน(ผู้รับ)	แล้วกิริยาการให้จะส�าเร็จได้อย่างไร	

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของ หู, ภู และ อสธำตุ

	 หลักของ	หู,	ภู,	และ	อสธาตุ	จะเรียกหา	“สัมปทาน”	(ผู้รับ)	ได้มีแล้วแก่ใคร	“อาธาระ”	

(ที่รองรับ)	มีที่ไหน	เป็นต้น

	 เช่น		 เตส�		อิมินา		นิยาเมน		เอกทิวส�		สมชฺช�		ปสฺสนฺตาน�		ปริปากคตตฺตา		ญาณสฺส			

ปุริมทิวเสสุ		วิย		หสิตพฺพฏฺาเน		หาโส		วา		ส�เวคฏฺาเน		ส�เวโค		วา		ทาย�		ทาตุ�		ยุตฺตฏฺาเน		

ทาย�		วา		นาโหสิ.	(๑/๘/๘๑)

	 	 	 หาโส	 อ.การหัวเราะ	 	 (ปุคฺคเลน)	 	 หสิตพฺพฏฺาเน	 ในที่-	 อันบุคคล	 -พึง

หัวเราะ		วา	หรือ	 	วา	หรือว่า	 	สํเวโค	อ.ความสังเวช		สํเวคฏฺาเน	ในที่เป็นที่สังเวช		วา	

หรือว่า		ทายํ	อ.รางวัล		ยุตฺตฏฺาเน	ในที่อันควรแล้ว		ทาตุํ	เพื่ออันให้		ทายํ	ซึ่งรางวัล		น		

อโหสิ	มิได้มีแล้ว		ปุริมทิวเสสุ		วิย	ราวกะ	ในวันอันมีในก่อน	ท.		เตสํ		(ชนานํ)	แก่ชน	ท.		

เหล่านั้น	 	ปสฺสนฺตาน	ํผู้ดูอยู่	 	สมชฺช	ํซึ่งมหรสพ		 เอกทิวสํ	 ในวันหนึ่ง	 	อิมินา		นิยาเมน		

โดยท�านองนี้	 	 ปริปากคตตฺตา	 	�าณสฺส	 เพราะความที่-	 แห่งญาณ	 -เป็นสภาพถึงแล้วซึ่ง

ความแก่รอบ	ฯ

	 	 หาโส	ก็ดี		ส�เวโค	ก็ดี		ทาย�	ก็ดี	สุทธกัตตาใน	อโหสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เตส�		

วิเสสนะของ	 ชนาน�ๆ	 สัมปทานใน	 อโหสิ	 	 อิมินา	 วิเสสนะของ	 นิยาเมนๆ	 ตติยาวิเสสนะ	

ใน	ปสฺสนฺตาน�		เอกทิวส�	ทุติยากาลสัตตมีใน	ปสฺสนฺตาน�		สมชฺช�	อวุตตกัมมะใน	ปสฺสนฺตาน�ๆ		

วิเสสนะของ	ชนาน�		ปริปากคตตฺตา	เหตุใน	อโหสิ		ญาณสฺส	ภาวาทิสัมพันธะใน	ปริปากคตตฺตา			

ปุริมทิวเสสุ	 อุปมากาลสัตตมีใน	 อโหสิ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	ปุริมทิวเสสุ	 	 ปุคฺคเลน		

อนภิหิตกัตตาใน	หสิตพฺพ-		หสิตพฺพฏฺาเน	วิสยาธาระใน	หาโส		วา	สามศัพท์	ปทวิกัปปัตถะ	
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เข้ากับ	หสิตพฺพฏฺาเน		หาโส,	 	ส�เวคฏฺาเน		ส�เวโค	และ		ทาย�	 	ทาตุ�	 	ยุตฺตฏฺาเน		ทาย�,			

ส�เวคฏฺาเน	วิสยาธาระใน	ส�เวโค		ทาย�	อวุตตกัมมะใน	ทาตุ�ๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	ยุตฺตฏฺาเนๆ	

วิสยาธาระใน	ทาย�		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	อโหสิ	ฯ

	 ในตัวอย่างนี้		บทว่า	“เตส�		ชนาน�”	สามารถแปลและสัมพันธ์เข้ากับ	ประธาน	ก็ได้	ใน

ฐานะเป็น	“สามีสัมพันธะ”	เจ้าของการหัวเราะ	ความสังเวช	หรือเจ้าของรางวัล	หรือจะแปลและ

สัมพันธ์เข้ากับ	กิริยาคุมพากย์	คือ	อโหสิ	ก็ได้	ในฐานะเป็น	“สัมปทาน”	(ผู้รับ)	ว่าการหัวเราะ

เป็นต้นได้มีแก่ใคร	แต่จะเป็นประโยคอนาทรไม่ควรเลย		

หลักกำรแปลและสัมพันธ์

ประโยคอนำทร - กับหลักของภำวสำธนะศัพท์

	 กิริยาที่วิเคราะห์เป็นภาวสาธนะ	 ขึ้นมาเป็นประธานในประโยคหรือท�าหน้าที่อื่นก็ตาม	

จะเรียกหา	“สามีสัมพันธะ”	หรือ	“ภาวาทิสัมพันธะ”

	 เช่น		 อาวุโส		ตฺว�		มา		เอว�		จินฺตยิ,		อิเธว		เม		นิปชฺชิตฺวา		มรนฺตสฺสาปิ		อปราปร�		

ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ		ตยา		สทฺธึ		คมนํ		นาม		นตฺถิ.	(๑/๑/๑๕)

	 	 	 อาวโุส ดกู่อนผูม้อีาย ุ ตวฺ ํอ.เธอ  มา  จินฺตยิ อยา่คดิแลว้  เอว ํอยา่งน้ี,  คมนํ  

นาม ชือ่ อ.การไป  สทธึฺ กบั  ตยา ดว้ยเธอ  เม ของเรา  นิปชชิฺตวฺา  มรนฺตสสฺาปิ ผูน้อน

ตายอยูก่ด็ ี  (สรีร)ํ  อปราปร ํ ปวฏฺเฏนฺตสสฺาปิ ผูย้งัสรรีะ ใหก้ลิง้เกลอืก ไปๆ มาๆ อยูก่ด็ ี  

อิธ  (�าเน)  เอว ในทีน้ี่นัน่เทยีว  นตถิฺ ยอ่มไมม่ ีฯ

   อาวโุส อาลปนะ  ตฺว ํสทุธกตัตาใน จนฺิตยิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มาศพัท ์

ปฏเิสธะใน จนฺิตย ิ  เอว ํ กริยิาวเิสสนะใน จนฺิตย,ิ  นามศพัท ์ ครหตัถโชตกะเขา้กบั คมนํๆ  

สทุธกตัตาใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั อธิๆ วเิสสนะของ �าเนๆ 

วสิยาธาระใน นิปชฺชตฺิวา  มรนฺตสฺส และปวฏฺเฏนฺตสฺส  เม สามสีมัพนัธะใน คมนํ  นิปชฺชตฺิวา 

สมานกาลกริยิาใน มรนฺตสฺส  อปิ สองศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั มรนฺตสฺส และ ปวฏฺเฏนฺตสฺส  

มรนฺตสฺส กด็ ี ปวฏฺเฏนฺตสฺส กด็ ีวเิสสนะของ เม  สรรี ํการติกมัมะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  อปราปร ํ

กริยิาวเิสสนะใน ปวฏฺเฏนฺตสฺส  ตยา สหตัถตตยิาเขา้กบั สทฺธึๆ  กริยิาสมวายะใน คมนํ ฯ
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	 ดูเปรียบเทียบบทกัตตา	กรรม	และกิริยา	ท�าหน้าที่เป็นประธานในประโยค	ดังต่อไปนี้

กัตตำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริโส			 	 คาม�			 	 	 คจฺฉติ.	 	 ประโยคกัตตุวาจก

	 	 อภิหิตกัตตา	 สัมปาปุณียกัมมะ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก

	 	 ปุริโส	อ.บุุรุษ		คจฺฉติ	ย่อมไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน	ฯ

กรรมเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริเสน			 	 คาโม				 	 คจฺฉียเต.	 ประโยคกัมมวาจก

	 	 อนภิหิตกัตตา	 วุตตกัมมะ	 	 อาขยาตบทกัมมวาจก

	 	 คาโม	อ.หมู่บ้าน		ปุริเสน	อันบุรุษ		คจฺฉียเต	ย่อมไป	ฯ

กิริยำเป็นประธำน

	 เช่น	 ปุริสสฺส			 	 คาม�			 	 	 คมนํ.	 	 ประโยคลิงคัตถะ

	 	 สามีสัมพันธะ	 สัมปาปุณียกัมมะ	 ลิงคัตถะ

	 	 คมนํ	อ.การไป		คามํ	สู่หมู่บ้าน		ปุริสสฺส	แห่งบุรุษ	ฯ

ค�ำศัพท์บำลีที่แตกต่ำงกัน

	 ธมฺมปทฏฺกถา	(มมร)	 ไวยากรณ์ปทรูปสิทธิและอื่นๆ

	 -	อาทยิตฺวา	 -	อาทิยิตฺวา

	 -	สฏฺ	ี -	สฏฺ ิ

	 -	สมฺภาวน	 -	สมฺภาวนา

	 -	วาลิกา,	วาลุกา	 -	วาลิกา

	 -	นิปชฺชิตฺวา,	นิปฺปชฺชิตฺวา	 -	นิปฺปชฺชิตฺวา

	 -	ปจาเปตฺวา	 -	ปาจาเปตฺวา

	 -	หราเปตฺวา	 -	หาราเปตฺวา

	 -	ชลิโต	 -	ชาลิโต

	 -	อารญฺญโก	 -	อารญฺญิโก,	อารญฺญโก	
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	 -	อรญฺญิโก	 -	อารญฺญิโก,	อารญฺญโก

	 -	อถโข	 -	อถ		โข

	 -	ปวี			 -	ปถวี,	ปุถวี

	 -	ปพฺพชตฺถาย	 -	ปพฺพชฺชตฺถาย

	 -	ทาย�	 -	ทาโย

	 -	สุปฏิปนฺโน	 -	สุปฺปฏิปนฺโน

	 -	สมุโห	 -	สมูโห	

	 -	ปโม	 -	ปถโม

ฯลฯ

กำรแยกธำตุปัจจัยของบทกิริยำ

	 ๑.	 กรณีที่ธาตุมีสระเพียงตัวเดียว	จะคงสระไว้	ไม่ลบสระที่สุดของธาตุ	เช่น

	 	 ทา	ธาตุ		ทาเน	ในความให้

	 	 ญา	ธาตุ		อวโพธเน	ในความรู้

	 	 นี	ธาตุ		นเย	ในความน�าไป

	 ๒.	 กรณีธาตุที่มีสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป	เรียกว่า	“อเนกสระธาตุ”	จะมีการลบสระที่สุด

ของธาตุ	 ด้วยสูตรว่า	 “ธาตุสฺสนฺโต	 	 โลโปเนกสฺสรสฺส”	 มียกเว้นธาตุบางตัวที่ไม่ต้องลบ	 เช่น			

สมโถ	มาจาก	“สมธาตุ	+	ถปัจจัย”	เพราะถ้าลบสระที่สุดของธาตุแล้ว	จะมีรูปเป็น	“สมฺโถ”	ซึ่ง

รูปนี้ไม่มีใช้ในพระบาลี,	 	 มหียติ	 มาจาก	 “มหธาตุ	 +	 ยปัจจัย	 +	 เตวิภัตติ”	 เพราะยปัจจัย	 ให้

แปลง	อ	 เป็น	อี	ด้วยสูตรว่า	 “ยมฺหิ	 	ทาธามาาหาปามหมถาทีนมี”	ถ้ามีการลบสระที่สุดของ

ธาตุ	ก็จะไม่มีสระมาแปลง	เป็นต้น

	 ส�าหรับบาลีสนามหลวง	 เป็นบาลีไวยากรณ์ย่อ	 ฉะนั้น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ศึกษา	 ผู้รวบรวมไวยากรณ์ดังกล่าว	 จึงท�าการลบสระที่สุดของธาตุที่มีสระตั้งแต่สองตัวขึ้น

ไป	 ท�าให้เห็นว่า	 ธาตุ	 มีสระเป็นที่สุดก็มี	 มีพยัญชนะเป็นที่สุดก็มี	 ซึ่งตามหลักไวยากรณ์เดิม

แล้ว	 ธาตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดเท่านั้น	 จึงจะสมควรต่อพระพุทธพจน์ตามสูตรว่า	 “ลิงฺคญฺจ		

นิปจฺจเต”	การที่รู้ว่าธาตุทุกตัวต้องมีสระเป็นที่สุดนี้	ก็มีข้อดีที่ว่า	เมื่อนักศึกษาทราบว่าธาตุทุก

ตัวต้องมีสระเป็นสุด	 ท�าให้ทราบว่าธาตุที่มีสระอิเป็นที่สุด	 จะต้องลงนิคหิตอาคมต้นธาตุเสมอ	

ดังปริภาสาที่ว่า	



(20) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 	 	 “อิการนฺตมฺหิ		ธาตุสฺมึ	 นิจฺจํ		นิคฺคหีตาคโม”

	 	 	 ธาตุที่อิอักษรเป็นที่สุด	ให้ลงนิคหิตอาคม	แน่นอน

	 เช่น		 กปิธาตุ		 มีรูปเป็น	 กมฺปติ	 	 ย่อมหวั่นไหว	เป็นต้น

	 คจฺฉติ	 	 คมฺ	ธาตุ	+	อปัจจัย	+	ติวัตตมานาวิภัตติ	(บาลีสนามหลวง)

	 	 	 	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	(รูปสิทธิ)

	 นิกฺขมฺม	 นิ	บทหน้า	+	ขมฺ	ธาตุ	+	ตูนาทิปัจจัย	(บาลีสนามหลวง)

	 	 	 	 นิ	บทหน้า	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตุนาทิปัจจัย	(รูปสิทธิ)

กำรแสดงอรรถของธำตุ 

	 การแสดงอรรถของธาตุ	 ถ้าเป็นบาลีสนามหลวง	 จะแสดงด้วยภาษาไทย	และจะแสดง

เพียงอรรถเดียว	 ซึ่งความจริงแล้ว	 ธาตุแต่ละตัวมีอรรถมาก	 ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหมวดไหน	 หรือ

มีอุปสัคตัวใดเข้ามาจัดแจงอรรถของธาตุ	 เช่น	 ภุชฺธาตุ	 ในความกิน	 บาลีสนามหลวงจะแสดง

อย่างนี้	 แต่ถ้าเป็นปทรูปสิทธิ	 จะแสดงว่า	 “ภุช	 	ปาลนหพฺยปทาเนสุ”	 ภุชธาตุ	 ย่อมเป็นไปใน

การรักษาและการกลืนกินทั้งหลาย	 มีการแสดงอรรถของธาตุเป็นบาลี	 และแสดงไว้ว่ามี	 ๒	

อรรถ	คือ	รักษา	กับ	กลืนกิน	ตัวอย่างว่า	“คามโภชโก”	ทั่วไปจึงมักแปลว่า	“ผู้บริโภคซึ่งบ้าน”	

แต่ส�าหรับปทรูปสิทธิ	 ในตัวอย่างนี้	 จะต้องแปลว่า	 “ผู้รักษาหมู่บ้าน,	 ผู้ใหญ่บ้าน”	 ตามอรรถ

แรกของธาตุ	 ซึ่งก็ตรงตามความเป็นจริงที่ว่า	 หน่วยใหญ่ที่ดูแลประชาชน	 เรียกว่า	 “รฏฺปาล”	

(ผู้รักษาประเทศ,	 รัฐบาล)	 ส่วนหน่วยเล็กที่สุดที่ดูแลประชาชน	 ได้แก่	 “คามโภชก”	 (ผู้รักษา

หมู่บ้าน,	ผู้ใหญ่บ้าน)	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 คามโภชโก	 มาจาก	 “คามสทฺทูปปท	 +	 ภุช	 	 ปาลนหพฺยปาเนสุ	 ในการรักษาและการ

กลืนกินทั้งหลาย	+	ณฺวุปัจจัย”	เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส	ประเภททุติยาตัปปุริส-

สมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คาม�		ภุญฺชติ		ปาเลตีติ		คามโภชโก,		ปุคฺคโล.	(คาม	+	ภุช	+	ณฺวุ)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ภุญฺชติ		ปาเลติ	ย่อมรักษา		คาม�	ซึ่งหมู่บ้าน		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		คามโภชโก	ชื่อว่าคามโภชก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้รักษาหมู่บ้าน,	

ผู้ใหญ่บ้าน)



คำ�ชี้แจง (21)

ตัวอย่ำงของธำตุที่มีอรรถมำก

	 ๑.	 กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	 	

	 	 กมติ	 	 ย่อมก้าวไป	 	 กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 จงฺกมติ	 	 ย่อมจงกรม	 	 กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปกฺกมติ	 	 ย่อมหลีกไป	 	 ป	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปรกฺกมติ	 	 ย่อมบากบั่น	 	 ปรา	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 นิกฺขมติ	 	 ย่อมออกไป	 	 นิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 สงฺกมติ	 	 ย่อมเคลื่อนย้าย	 ส�	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 อภิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวไปข้างหน้า	 อภิ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 ปฏิกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวกลับ	 	 ปติ	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 	 โอกฺกมติ	 	 ย่อมก้าวลง	 	 อว	+	กมุ	+	อ	+	ติ

	 ๒.	 หร		หรเณ	ในการน�าไป

	 	 หรติ	 	 ย่อมน�าไป	 	 หร	+	อ	+	ติ

	 	 ปหรต ิ  ยอ่มต,ี ยอ่มประหาร ป + หร + อ + ติ

  นีหรติ   ย่อมนําออกไป  นี + หร + อ + ติ

  สํหรติ   ย่อมรวบรวม  สํ + หร + อ + ติ

  วิหรติ   ย่อมอยู่   วิ + หร + อ + ติ

  อวหรติ   ย่อมลักขโมย  อว + หร + อ + ติ

  อภิหรติ   ย่อมนําไปเฉพาะ อภิ + หร + อ + ติ

  ปจจฺาหรติ   ย่อมนํากลับมา  ปติ + อา + หร + อ + ติ

  อาหรติ   ย่อมนํามา  อา + หร + อ + ติ

  อปหรติ   ย่อมนําไปปราศ  อป + หร + อ + ติ

  อุปหรติ   ย่อมนําเข้าไป  อุป + หร + อ + ติ

  อุปสหํรต ิ   ยอ่มน้อมนําเขา้ไป  อุป + ส ํ+ หร + อ + ติ

	 ๓.	 ธา		ธารทานโปสมฺหิ	ในการทรงไว้		การให้	และการเลี้ยงดู	

 ทธาติ   ย่อมทรงไว้ ธา + อ + ต ิ

 นิเธต ิ  ยอ่มฝังไว ้ นิ + ธา + อ + ต ิ
	 วิทธาติ			 ยอ่มจัดท�า	 วิ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 อาทธาติ		 ยอ่มยกขึ้น	 อา	+	ธา	+	อ	+	ติ



(22) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 สมาทธาติ		 ยอ่มตั้งไว	้		 ส�	+	อา	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 อภิธาติ	 ยอ่มกลา่ว	 อภิ	+	ธา	+	อ	+	ติ	

	 สทฺทหติ	 ยอ่มเชื่อ,	ยอ่มศรัทธา	 ส�	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ปิทหติ		 ยอ่มปิด	 อปิ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ปริทหติ		 ยอ่มนุ่งหม่	 ปริ	+	ธา	+	อ	+	ติ	

	 อนฺตรธายติ	 ยอ่มหายไป		 อนฺตร	+	ธา	+	ย	+	ติ

	 ปทธาติ	 ยอ่มเพียรพยายาม	 ป	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 อนุวิทธาติ			 ยอ่มท�าเลียนแบบ		 อนุ	+	วิ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 	 สุทหติ	 	 ย่อมอิ่ม,	ย่อมเต็ม	 สุ	+	ธา	+	อ	+	ติ

	 ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	กับ	“กณิฏฺโ”	มีความแตกต่างกันดังนี้

	 “กนิฏฺโ”	มาจาก	“ยุวศัพท์	+	อิฏฺปัจจัย”	ในวิเสสตัทธิต	โดยแปลง	ยุวศัพท์	เป็น	“กณฺ”	

ด้วยสูตรว่า	“ยุวานญฺจ”	(สูตรที่	๓๙๖)	และแปลง	“ณ”	เป็น	“น”	ด้วยสูตรว่า	“เตสุ		วุทฺธิโลปาคม-	

วิการวิปรีตาเทสา		จ”	(สูตรที่	๓๗๐)	แปลว่า	“ผู้หนุ่มที่สุด”

	 และค�าว่า	“กณิฏฺโ”	มาจาก	“อปฺปศัพท์	+	อิฏฺปัจจัย”	ในวิเสสตัทธิต	โดยแปลง	อปฺป

ศัพท์	เป็น	“กณฺ”	ด้วยสูตรว่า	“อปฺปสฺส		กณฺ”	(สูตรที่	๓๙๕)	แปลว่า	“ผู้น้อยที่สุด”

	 ส่วนที่ใช้ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้ค�าว่า	“กนิฏฺโ”	แปลว่า	“ผู้น้อยที่สุด”

	 สาริปุตฺโต	เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	“สาริยา		ปุตฺโต		สาริปุตฺโต”	มาจาก	

“สารี	+	ปุตฺต”	เมื่อเข้าสมาสแล้ว	ให้ท�ารัสสะท่ามกลางสมาส	ด้วยสูตรว่า	“กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน�			

ทีฆรสฺสา		ปจฺจเยสุ		จ”	(สูตรที่	๓๕๔)	แต่ในธัมมปทัฏฐกถา	ใช้รูปว่า	“สารีปุตฺโต”	ซึ่งไม่ท�ารัสสะ	

แต่ที่ท�ารัสสะท่ามกลางสมาสก็มีปรากฏอยู่	เช่น	“ชมฺพุทีโป”	มาจาก	“ชมฺพู	+	ทีป”	(๑/๘/๘๒)

	 อฑฺฒมาสํ	 (อฑฺฒมาสมตฺต�)	 บทนี้เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	 มีวิเคราะห์ว่า	 “มาสสฺส		

อฑฺฒ�		อฑฺฒมาส�”	แปลว่า	“กึ่งแห่งเดือน,	ครึ่งเดือน”	ไม่ใช่เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	ตามที่นิยม

แปลกันว่า	 “เดือนด้วยทั้งกึ่ง	ซึ่งตามหลักไวยากรณ์	ถ้าเป็นครึ่งอันแรก	จะเพียงค�าว่า	 “อฑฺฒ”	

หรือ	“อทฺธ”	แปลว่า	“ครึ่ง,	กึ่ง”	เลย	ยกเว้นในกรณีที่เป็นหนึ่งครึ่ง	หรือสองครึ่ง	เป็นต้น	จะใช้

จ�านวนท้าย	เพียงครึ่งเดียว	เช่น	ทิยฑฺโฒ	ที่สองด้วยทั้งกึ่ง	หมายถึง	หนึ่งครึ่ง	คืออันที่สอง	มี

เพียงแค่ครึ่งเดียว	ยังไม่เต็ม	เป็นต้น	(๑/๑/๑๔)	“อฑฺฒโยชน�”	(ครึ่งโยชน์)	ก็เช่นเดียวกัน	



คำ�ชี้แจง (23)

	 “สมาปน”	มาจาก	“ส�บทหน้า	+	อาป		พฺยาปเน	ในการแผ่กระจายไป	+	ยุปัจจัย”	ถ้า

ลง	ตปัจจัย	จะมีรูปเป็น	“สมตฺโต,	สมตฺตา,	สมตฺต�”	แปลว่า	จบแล้ว	ลบ	ป	ซ้อน	ตฺ	ด้วยสูตรว่า		

“คุปาทีนญฺจ”	(สูตรที่	๖๓๐	หน้า	๓๒๘)	ท�ารัสสะ	อา	เป็น	อ	ด้วยสูตรว่า	“รสฺส�”	(สูตรที่	๓๘	หน้า	

๒๔)	และเพราะสระหลัง	แปลงนิคหิตเป็น	มฺ	ด้วยสูตรว่า	“มทา		สเร”	(สูตรที่	๕๒	หน้า	๓๘)	จะ

ไม่มีรูปเป็น	“สมาปนฺน”	ถ้าเป็นรูปนี้จะมาจาก	“ส�บทหน้า	+	อาบทหน้า	+	ปทธาตุ	+	ตปัจจัย”	

จะแปลว่า	ถึงพร้อมแล้ว	ไม่ได้แปลว่า	จบแล้ว	“อิติ”ศัพท์	ที่แปลว่า	“ดังนี้แล”	ความหมายก็คือ	

จบเรื่องแล้ว	เพราะฉะนั้น	ควรมีรูปเป็น	“สมาปน”	หรือ	“ปริสมาปน”

	 เวชฺโช	 	 ทิสฺวา	 	 อาห...	 (ธมฺ.อฏฺ.	 ๑/๑/๙)	 ข้อความนี้	 ไม่มีบทขยายกิริยาการเห็น		

เพราะทิสธาตุเป็นสกัมมกธาตุ	ถ้าแต่งบาลีโดยไม่มีบทขยายกิริยาที่เป็นกรรมอย่างนี้	จะมีโทษ

ทางภาษา	ตามหลักของอลังการะ	เพราะไม่ทราบว่าเห็นอะไร	ฉะนั้น	ประโยคนี้ที่ถูกต้อง	ควร

มีบทกรรมมาขยายกิริยา	เช่น	เวชฺโช		เถรํ		ทิสฺวา		อาห...	จึงจะชัดเจน	และถูกต้องตามหลัก

การทางภาษาบาลี

	 อาทิยิตฺวา	 มาจาก	 “อาบทหน้า	 +	 ทา	 	 อาทาเน	 ในการถือเอา	 +	 ยปัจจัย	 +	 ตฺวา

ปัจจัย”	ลง	ยปัจจัย	ด้วยสูตรว่า	“ทิวาทิโต		โย”	เพราะยปัจจัย	ให้แปลง	อา	เป็น	อิ	ด้วยสูตรว่า		

“กฺวจิ		ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน�		ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา		จ”	(รูปสิทธิ	หน้า	๓๓๖)	ฉะนั้น	จึงมี

รูปว่า	“อาทิยิตฺวา”	รูปว่า	“อาทยิตฺวา”	ไม่ควร	รวมถึงศัพท์ว่า	“สมาทิยิตฺวา”	ด้วย	จะมีรูปเป็น		

“สมาทยิตฺวา”	 นั้นไม่ควร	 นอกจากนี้	 ในธัมมปทัฏฐกถา	 ยังพบรูปที่ตรงกับหลักไวยากรณ์ว่า		

“อนาทิยนฺเตสุ”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๕๑)	และ	“สมาทิยสฺสุ”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๓๐)	

	 “อุทกจลนภาวุปฺตฺติสทิโส”	 (ธมฺ.อฏฺ.	 ๑/๘/๘๕)	 กับ	 “อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส”	

(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๘/๑๐๔)	ซึ่งข้อความอันเดียวกัน	แต่บาลีแตกต่างกัน	ข้างหน้าเป็น	“อุปฺปตฺติ”	แปล

ว่า	การเกิดขึ้น	ข้างหลังเป็น	“ปตฺติ”	แปลว่า	การถึง	เมื่อเทียบกับฉบับอื่นๆ	เช่น	ฉบับมหาจุฬา-

ลงกรณราชวิทยาลัย	มีรูปเป็น	 “อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส”	ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง	ผู้แปลจึง

เลือกเอาแบบแรกอย่างเดียว	ในการแปลและวิเคราะห์ค�าศัพท์

	 “กาลสฺเสว”	(ธมฺ.อฏฺ.	๑/๑/๑๘)	“กาลสฺเสวาติ		ปจฺจูสกาลโตเยว,		นิสฺสกฺกตฺเถ		เจต�			

สามิวจน�	(ปาจิตฺยาทิโยชนา	ข้อ	๖๔	หน้า	๒๑๘	ฉบับพม่า)	แปลว่า	“แต่กาลนั่นเทียว,	แต่เช้านั่น

แหละ”	เป็นฉัฏฐีวิภัตติ	ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ	แต่ทั่วไปมักแปลว่า	“ต่อกาลนั่นเทียว”	



(24) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

ตำรำงเปรยีบเทยีบตัทธติ

	 บาลีสนามหลวง		 ปทรูปสิทธิ

	 โคตตตัทธิต	มีปัจจัย	๘	ตัว	 อปัจจตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว

	 ตรัตยาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	

	 ราคาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 ชาตาทิตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว

	 สมุหตัทธิต	มีปัจจัย	๓	ตัว	

	 ฐานตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว	 สังสัฏฐาทิเนกัตถตัทธิต	มีปัจจัย	๑๘	ตัว

	 พหุลตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 ปกติตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว

	 อุปมาตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว			
พิเศษ

	 นิสสิตตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว			 	 	

	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว	 ภาวตัทธิต	มีปัจจัย	๗	ตัว

	 เสฏฐตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว	 วิเสสตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 ตทัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๙	ตัว	 อัสสัตถิตัทธิต	มีปัจจัย	๑๒	ตัว

	 สงัขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๑	ตัว	
สังขยาตัทธิต	มีปัจจัย	๖	ตัว

	 ปูรณตัทธิต	มีปัจจัย	๕	ตัว

	 อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว	
อัพยยตัทธิต	มีปัจจัย	๑๐	ตัว

	 วิภาคตัทธิต	มีปัจจัย	๒	ตัว

ตำรำงเปรียบเทียบสมำส

	 บาลีสนามหลวง	 ปทรูปสิทธิ

อัพยยีภาวสมาส	๒	 อัพยยีภาวสมาส	๒

	 -	อุปสัคคบุพพกะ	 	 -	อุปสัคคบุพพกะ

	 -	นิปาตบุพพกะ	 	 -	นิปาตบุพพกะ

กมัมธารยสมาส	๖	 กัมมธารยสมาส	๙

	 -	วิเสสนบุพพบท	 	 -	วิเสสนบุพพบท
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	 -	วิเสสนุตตรบท	 	 -	วิเสสนุตตรบท

	 -	วิเสสโนภยบท	 	 -	วิเสสโนภยบท

	 -	วิเสสโนปมบท	 	 -

	 	 -	อุปมานบุพพบท	 	 -

	 	 -	อุปมานุตตรบท	 	 -	อุปมานุตตรบท

	 -	สัมภาวนบุพพบท	 	 -	สัมภาวนาบุพพบท

	 -	อวธารณบุพพบท	 	 -	อวธารณบุพพบท

	 -	นนิบาตบุพพบท	หรือ	อุภยตัปปุริสะ	 	 -	นนิบาตบุพพบท

	 -	 	 	 -	กุบุพพบท

	 -		 	 	 -	ปาทิบุพพบท

ทคิุสมาส	๒		 ทิคุสมาส	๒

	 -	อสมาหารทิคุ	 	 -	อสมาหารทิคุ

	 -	สมาหารทิคุ	 	 -	สมาหารทิคุ

ตัปปุริสสมาส	๖	 ตัปปุริสสมาส	๘

	 -	ทุติยาตัปปุริสะ	 	 -	ทุติยาตัปปุริสะ

	 -	ตติยาตัปปุริสะ	 	 -	ตติยาตัปปุริสะ

	 -	จตุตถีตัปปุริสะ	 	 -	จตุตถีตัปปุริสะ

	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ	 	 -	ปัญจมีตัปปุริสะ

	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ	 	 -	ฉัฏฐีตัปปุริสะ

	 -	สัตตมีตัปปุริสะ	 	 -	สัตตมีตัปปุริสะ

	 -	 	 	 -	อมาทิปรตัปปุริสะ

	 -	 	 	 -	อโลปตัปปุริสะ	 	 	

พหุพพิหิสมาส	๕	 พหุพพีหิสมาส	๙

	 -	ตุลยาธิกรณะ	๖	 	 -	ทวิปทตุลยาธิกรณะ	๖

	 	 -	ทุติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ทุติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ตติยาตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	จตุตถีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	จตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณะ



(26) ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์

	 	 -	ปัญจมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ฉัฏฐีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	สัตตมีตุลยาธิกรณะ				 	 	 -	สัตตมีทวิปทตุลยาธิกรณะ

	 	 -	ภินนาธิกรณะ	 	 -	ทวิปทภินนาธิกรณะ	

	 -		 	 	 -	ติปทะ

	 -	นบุพพบท	 	 -	นนิบาตบุพพบท

	 -	สหบุพพบท	 	 -	สหบุพพบท

	 -	ฉัฏฐีอุปมานพหุพพิหิ	 	 -	อุปมานบุพพบท

	 	 	 	 	 -	ปฐมายัตถะ	อุปมานบุพพบท

	 	 	 	 	 -	ฉัฏฐิยัตถะ	อุปมานบุพพบท

	 -	 	 	 -	วาสัททัตถะ	สังขโยภยบท

	 -		 	 	 -	ทิสันตราฬัตถะ

	 -	 	 	 -	พยติหารลักขณะ

ทวันทวสมาส	 ทวันทสมาส

	 -	สมาหาระ	 	 -	สมาหาระ

	 -	อสมาหาระ	 	 -	อิตรีตรโยคะ

สมาสพิเศษ

	 -	 	 	 -	อยุตตัตถสมาส

	 ในการแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างไวยากรณ์บาลีสนามหลวงที่ใช้ในปัจจุบันกับ

ไวยากรณ์บาลีเก่าแก่อีกคัมภีร์หนึ่ง	 คือปทรูปสิทธินี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นข้อที่

เหมือนและข้อที่แตกต่างกัน	เพื่อเปิดโลกแห่งการศึกษาภาษาบาลีให้กว้างขึ้น	และจุดประกาย

ให้ผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 ได้ทราบว่ายังมีกฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์อีกจ�านวน

หนึ่งที่สามารถอธิบายข้อเคลือบแคลงสงสัยในอีกบางประเด็น	หรือหลายๆ	ประเด็น	ตามชื่อที่ว่า		

“ไวยากรณ์”	 (แปลว่า	 “ท�าให้แจ่มแจ้งในการสร้างค�าศัพท์”)	 ในการแสดงนี้	 มิได้มีจุดประสงค์

เป็นอย่างอื่นและต้องการให้การศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธพจน์เจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีท่ี

สิ้นสุด
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เรียนบำลีแล้วได้อะไรบ้ำง

	 โปรดท�าความเข้าใจก่อนสักนิด	โดยตั้งหลักว่า	ท�าไมจึงเรียนบาลี	เรียนท�าไม	เรียนไป

เพื่ออะไร	เรียนแล้วจะได้อะไร	เรียนแล้วจะไปท�าอะไร

	 เรียนบาลีแล้วได้	

	 ๑.	 ปัญญา	 รู้ภาษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ซึ่งเป็นศาสดาของพวกเราชาว

พุทธศาสนิกชน	และเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าทุกๆ	พระองค์	นอกจากนั้น	ยังได้รู้ธรรมวินัย

ต่างๆ	 ที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย	 เริ่มจากอ่านภาษาบาลีได้	 อ่านถูกต้อง	 เว้น

วรรคตอนถูกต้อง	รู้ความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆ	เช่นค�าไหว้พระ	อาราธนาศีล	อาราธนา

พระปริตร	ค�าถวายทานต่างๆ	เป็นวจีสุจริต	เป็นบุญทางปาก

	 ๒.	 ได้บุญ	 บุญกุศลที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนในขณะบริกรรมภาษาบาลีเป็นต้น	

กิเลสต่างๆ	 เช่น	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 เป็นต้น	 ไม่ค่อยเกิด	 และเป็นการท�าลายโมหะไปทีละ

หน่อยๆ	จิตเกิดสมาธิ	จดจ่ออยู่กับบทที่บริกรรม

	 ๓.	 น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

	 ๔.	 สร้างเหตุปัจจัยที่ดีในภพชาติต่อไป	เหมือนอย่างค้างคาว	งูเหลือม	และกบเป็นต้น

	 ๕.	 อนุเคราะห์อนุชนผู้สนใจศึกษาพระพุทธพจน์ได้ตามก�าลังสติปัญญา

	 ๖.	 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนเกี่ยวกับการศึกษาพระศาสนา

	 ๗.	 ได้ด�าเนินรอยตามโบราณกบัณฑิตทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์เป็นต้น

	 ๘.	 ได้ชื่อว่ารักษาพระปริยัติศาสนาให้ด�ารงคงอยู่คู่โลกสืบต่อไป

	 เมื่อทราบเหตุผลในการที่จะต้องศึกษาภาษาบาลีแล้ว	 ว่ามีได้ถึง	 ๘	 ข้อด้วยกัน	 มีได้

ปัญญาเป็นต้น	 จะท�าให้มีความสุขในการศึกษา	 และมีก�าลังใจในการศึกษา	 จะไม่ก่อให้เกิด

ความเบื่อหน่าย	ท้อแท้	ทดถอย	 เลิกลาต่อการศึกษา	มีแต่จะเพิ่มความเพียร	 วิริยะ	 อุตสาหะ	

พยายามให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะมีความสามารถท�าได้

	 ขอให้ผู้ศึกษาจงมีความสุขในการศึกษาพระบาลี	 คือทั้งภาษาบาลีและพระพุทธพจน์ที่

ถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาบาลี	มีความสุขในการด�าเนินชีวิต	และมีความสุขสูงสุด	ซึ่งเป็นสันติสุข	

บรมสุข	คืออมตมหานิพพานด้วยกันทุกๆ	ท่านเทอญ	

																																																						พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ

																																																												๑๐	มกราคม	๒๕๖๑





๓. จติฺตวคฺควณฺณนา
จตฺิตวคฺควณฺณนา  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

จิตตฺวคคฺวณฺณนา อ.วาจาเป็นเครือ่งพรรณนาซึง่เน้ือความแหง่วรรคอนับณัฑติ

ก�าหนดดว้ยจติ  (มยา) อนัขา้พเจา้  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

จตฺิตวคฺควณฺณนา  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก  

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๓. จติตวรรควัณณนา

๑. เมฆยิตฺเถรวตฺถุ [๒๔]

เมฆยิตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

เมฆิยตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระเมฆยิะผูเ้ถระ  (มยา) อนัขา้พเจา้ 

(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

เมฆยิตฺเถรวตฺถุ  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๑. เรื่องพระเมฆยิเถระ

๑.	 “ผนฺทนํ  จปลํ  จิตฺตนฺติ	 	 อิมํ	 	 ธมฺมเทสนํ	 	 สตฺถา	 	 จาลิกาย	 	 ปพฺพเต	 	 วิหรนฺโต			

อายสฺมนฺตํ		เมฆิยํ		อารพฺภ		กเถสิ	ฯ	

	 สตฺถา		จาลิกาย		ปพฺพเต		วิหรนฺโต		อายสฺมนฺตํ		เมฆิยํ		อารพฺภ		“ผนฺทนํ  จปลํ  จิตฺตนฺติ		อิมํ		

ธมฺมเทสนํ		กเถสิ	ฯ

	 สตฺถา	 อ.พระศาสดา	 	 วิหรนฺโต	 เมื่อประทับ	 	 ปพฺพเต	 ที่ภูเขา	 	 จาลิกาย	 ชื่อว่า

จาลิกา	 	อารพฺภ	 ทรงปรารภ	 	 เมฆิยํ	 ซึ่งพระเมฆิยะ	 	อายสฺมนฺตํ	 ผู้มีอายุ	 	กเถสิ		

ตรัสแล้ว	 อิมํ  ธมฺมเทสนํ	ซึ่งพระธรรมเทศนานี้		“ผนฺทนํ  จปลํ  จิตฺตนฺติ	ว่า	“ผนฺทนํ		

จปลํ		จิตฺตํ”	ดังนี้เป็นต้น	ฯ



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒2 [๓.จิตต

	 พระศาสดาเมื่อประทับที่ภูเขาชื่อว่าจาลิกา	 ทรงปรารภพระเมฆิยะผู้มีอายุ	 ตรัสพระ

ธรรมเทศนานี้ว่า	““ผนฺทนํ  จปลํ  จิตฺตํ”	ดังนี้เป็นต้น

	 สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	 กเถสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 “ผนฺทนํ	 	 จปลํ	 	 จิตฺตํ”	 สรูปะ

ใน	 อิติๆ	 ศัพท์	 สรูปะใน	 อิมํ	 	 ธมฺมเทสนํ	 	 อิมํ	 วิเสสนะของ	 ธมฺมเทสนํๆ	 อวุตต-	

กัมมะใน	 กเถสิ	 	 จาลิกาย	 สัญญาวิเสสนะของ	 ปพฺพเตๆ	 วิสยาธาระใน	 วิหรนฺโตๆ		

อัพภันตรกิริยาของ	 สตฺถา	 	 อายสฺมนฺตํ	 วิเสสนะของ	 เมฆิยํๆ	 อวุตตกัมมะใน		

อารพฺภๆ	สมานกาลกิริยาใน	กเถสิ	ฯ

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

๒.	 ตสฺส		วตฺถุํ		อาวิภวนตฺถํ		สพฺพํ		เมฆิยสุตฺตํ		วิตฺถาเรตพฺพํ	ฯ	

	 (ปณฺฑิเตน)		ตสฺส		(เมฆิยตฺเถรสฺส)		วตฺถุํ		อาวิภวนตฺถํ		สพฺพํ		เมฆิยสุตฺตํ		วิตฺถาเรตพฺพํ	ฯ

	 เมฆิยสุตฺต	ํ อ.เมฆิยสูตร	 	 สพฺพ	ํ ทั้งปวง	 	 (ปณฺฑิเตน)	 อันบัณฑิต	 	 วิตฺถาเรตพฺพํ		

พึงให้พิสดาร		ตสฺส  (เมฆิยตฺเถรสฺส)  วตฺถุํ  อาวิภวนตฺถํ	เพื่ออัน-	ยังเรื่อง	แห่งพระ	

เมฆิยะผู้เถระนั้น	-ให้เป็นแจ้ง	ฯ

	 เมฆิยสูตรทั้งหมด	บัณฑิตพึงทําให้พิสดารเพื่อทําให้เรื่องพระเมฆิยเถระนั้นแจ่มแจ้ง

	 สพฺพํ	 วิเสสนะของ	 เมฆิยสุตฺตํๆ	 วุตตกัมมะใน	 วิตฺถาเรตพฺพํๆ	 กิตบทเหตุกัมมวาจก		

ปณฺฑิเตน	อนภิหิตกัตตาใน	 วิตฺถาเรตพฺพํ	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	 เมฆิยตฺเถรสฺสๆ	สามี-	

สัมพันธะใน	วตฺถุํๆ	การิตกัมมะใน	อาวิภวนตฺถํๆ	สัมปทานใน	วิตฺถาเรตพฺพํ	ฯ

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

๓.	 สตฺถา	 	 ปน	 	 ตีหิ	 	 วิตกฺเกหิ	 	 อนฺวาสตฺตตาย	 	 ตสฺมึ	 	 อมฺพวเน	 	 ปธานมนุยุญฺชิตุํ			

อสกฺกุณิตฺวา		อาคตํ		เมฆิยตฺเถรํ		อามนฺเตตฺวา		“อติภาริยํ		เต		เมฆิย		กตํ		‘อาคเมหิ		

ตาว		เมฆิย,		เอกโกมฺหิ		ยาว		อญฺโญปิ		โกจิ		ภิกฺขุ		ทิสฺสตีติ		มํ		ยาจนฺตํ		เอกกํ		ปหาย		

คจฺฉนฺเตน;		ภิกฺขุนา		นาม		เอวํ		จิตฺตวสิเกน		ภวิตุํ		น		วฏฺฏติ;		จิตฺตํ		นาเมตํ		ลหุกํ,		

ตํ		อตฺตโน		วเส		วตฺเตตุํ		วฏฺฏตีติ		วตฺวา		อิมา		เทฺว		คาถา		อภาสิ							

	 	 “ผนฺทนํ  จปลํ  จิตฺตํ   ทุรกฺขํ  ทุนฺนิวารยํ  

  อุชุํ  กโรติ  เมธาวี,   อุสุกาโร ว  เตชนํ,  

  วาริโช ว  ถเล  ขิตฺโต   โอกโมกตอุพฺภโต  
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  ปริผนฺทติทํ  จิตฺตํ   มารเธยฺยํ  ปหาตเวติ	ฯ	

	 สตฺถา	 	 ปน	 	 (อตฺตโน)	 	 ตีหิ	 	 วิตกฺเกหิ	 	 อนฺวาสตฺตตาย	 	 ตสฺมึ	 	 อมฺพวเน	 	 ปธานํ	 	 อนุยุญฺชิตุํ			

อสกฺกุณิตฺวา		อาคตํ		เมฆิยตฺเถรํ		อามนฺเตตฺวา		“อติภาริยํ		เต		(กมฺมํ)		เมฆิย		กตํ		‘(ตฺวํ)		อาคเมหิ		

ตาว		เมฆิย,		(อหํ)		เอกโก		อมฺหิ,		ยาว		อญฺโญปิ		โกจิ		ภิกฺขุ		ทิสฺสตีติ		มํ		ยาจนฺตํ		เอกกํ		ปหาย		

คจฺฉนฺเตน;		ภิกฺขุนา		นาม		เอวํ		จิตฺตวสิเกน		ภวิตุํ		น		วฏฺฏติ;		จิตฺตํ		นาม		เอตํ		ลหุกํ		(โหติ),		

(ตยา)		ตํ		(จิตฺตํ)		อตฺตโน		วเส		วตฺเตตุํ		วฏฺฏตีติ		วตฺวา		อิมา		เทฺว		คาถา		อภาสิ							

	 	 “ผนฺทนํ  จปลํ  จิตฺตํ   ทุรกฺขํ  ทุนฺนิวารยํ  

  อุชุํ  กโรติ  เมธาวี  (ปุคฺคโล),   อุสุกาโร  อิว  เตชนํ  (อุชุํ  กโรนฺโต),  

  วาริโช  อิว  (เกวฏฺเฏน)  ถเล  ขิตฺโต  โอกโมกตอุพฺภโต  (ปริผนฺทนฺโต)  

  ปริผนฺทติ  อิทํ  จิตฺตํ  มารเธยฺยํ  ปหาตเว  (โยคาวจเรน  

  วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน  ขิตฺตํ  โอกโมกตอุพฺภตํ)”		อิติ	ฯ	

	 ปน	 ก็	 	 สตฺถา	 อ.พระศาสดา	 	 อามนฺเตตฺวา	 ตรัสเรียกแล้ว	 	 เมฆิยตฺเถรํ	 ซึ่ง

พระเมฆิยะผู้เถระ	 	 (อตฺตโน)  ตีหิ  วิตกฺเกหิ  อนฺวาสตฺตตาย  ตสฺมึ  อมฺพวเน   

ปธานํ  อนุยุญฺชิตุํ  อสกฺกุณิตฺวา  อาคตํ	 ผู้-	 ไม่อาจแล้ว	 เพื่ออันตามประกอบ		

ซึ่งความเพียร	 ในสวนอัมพวันนั้น	 เพราะความที่-	 แห่งตน	 -เป็นผู้	 อันวิตก	 ท.	 สาม	

ครอบงําแล้ว	 -มาแล้ว	 	 วตฺวา	 ตรัสแล้ว	 	 อิติ	 ว่า	 	 “เมฆิย	 ดูก่อนเมฆิยะ	 	 (กมฺมํ)	

อ.กรรม	 	อติภาริยํ	อันหนักยิ่ง	 	 เต	อันเธอ	 	 ‘(ตฺวํ)  อาคเมหิ  ตาว  เมฆิย,  (อหํ)  

เอกโก  อมฺหิ,  ยาว  อญฺโญปิ  โกจิ  ภิกฺขุ  ทิสฺสตีติ  มํ  ยาจนฺตํ  เอกกํ  ปหาย   

คจฺฉนฺเตน	ผู้-	ละ	ซึ่งเรา	ผู้ผู้เดียว	ผู้ขอร้องอยู่	ว่า	‘ดูก่อนเมฆิยะ	อ.เรา	เป็นผู้ผู้เดียว	

ย่อมเป็น,	อ.ภิกษุ	ไรๆ	แม้อื่น	ย่อมปรากฏ	เพียงใด,	อ.เธอ	จงคอยท่า	เพียงนั้น’	ดังนี้	

-แล้วจึงไปอยู่		กต	ํกระทําแล้ว,	 ภิกฺขุนา  นาม  เอวํ  จิตฺตวสิเกน  ภวิตุํ	อ.อัน-	ชื่อ		

อันภิกษุ	 เป็นผู้เป็นไปในอํานาจแห่งจิต	อย่างนี้	 -เป็น	 	น  วฏฺฏติ	ย่อมไม่ควร,	 	 เอตํ  

จิตฺตํ  นาม ชื่อ	อ.จิตนั่น		ลหุกํ	เป็นธรรมชาตเร็ว		(โหติ) ย่อมเป็น,		(ตยา)  ตํ  (จิตฺตํ)   

อตฺตโน  วเส  วตฺเตตุ	ํอ.อัน-	อันเธอ	ยังจิตนั้น	-ให้เป็นไป	ในอํานาจ	ของตน		วฏฺฏติ		

ย่อมควร”		อิติ	ดังนี้		อภาสิ	ได้ตรัสแล้ว		คาถา	ซึ่งพระคาถา	ท.		เทฺว	สอง		อิมา	เหล่า

นี้		อิติ	ว่า		

“(ปุคฺคโล)	 อ.บุคคล	 	 เมธาวี	ผู้มีปัญญา	 	กโรติ	ย่อมกระทํา		
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จิตฺตํ	ซึ่งจิต	 	ผนฺทนํ	อันดิ้นรน	 	จปลํ	อันกวัดแกว่ง	 	ทุรกฺขํ		

อันบุคคลรักษาได้โดยยาก	 	 ทุนฺนิวารยํ	 อันบุคคลห้ามได้

โดยยาก	 	อุชุํ	 ให้เป็นธรรมชาตตรง	 	อุสุกาโร	 	อิว	 เพียงดัง		

อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งลูกศร	 	 (กโรนฺโต)	 กระทําอยู่	 	 เตชนํ		

ซึ่งลูกศร	 	 (อุชุํ)	 ให้เป็นธรรมชาตตรง,	 	 อิทํ  จิตฺตํ	 อ.จิตนี้	  

(โยคาวจเรน  โอกโมกตอุพฺภตํ) อัน-	 อันพระโยคาวจร	 -ยก

ขึ้นแล้วจากที่อยู่คือกามคุณ	 	 ขิตฺตํ	 ซัดไปแล้ว	 	 วิปสฺสนา- 

กมฺมฏฺาเน	 ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 	 ปหาตเว	 เพื่ออันละ			

มารเธยฺยํ	 ซึ่งบ่วงแห่งมาร	 	 ปริผนฺทติ	 ย่อมดิ้นรนไปรอบ			

วาริโช		อิว	เพียงดัง	อ.ปลา		(เกวฏฺเฏน)  โอกโมกตอุพฺภโต	

ตัวอันชาวประมง	ยกขึ้นแล้วจากที่อยู่คือนํ้า		ขิตฺโต	ซัดไปแล้ว		

ถเล	บนบก		(ปริผนฺทนฺโต)	ดิ้นรนไปรอบอยู่”		อิติ	ดังนี้	ฯ

	 ก็พระศาสดาตรัสเรียกพระเมฆิยเถระผู้ไม่สามารถเพื่อจะประกอบความเพียรท่ีสวน

อัมพวันนั้น	เพราะว่าตนถูกวิตก	๓	ครอบงํา	แล้วมา	ตรัสว่า	“ดูก่อนเมฆิยะ	เธอทํากรรม

อันหนักยิ่งที่ละเราผู้ผู้เดียวผู้ขอร้องอยู่ว่า	 ‘ดูก่อนเมฆิยะ	 เราเป็นผู้ผู้เดียว	 เธอจงรอ

คอยจนกว่าจะมีภิกษุรูปอื่นบางรูปปรากฏ’	ดังนี้	แล้วไปอยู่,	การที่ธรรมดาว่าภิกษุเป็น

ผู้เป็นไปในอํานาจของจิตอย่างนี้	ย่อมไม่ควร,	ขึ้นชื่อว่าจิตนั่น	เป็นธรรมชาตเร็ว,	การ

ที่เธอทําให้จิตนั้นเป็นไปในอํานาจของตน	จึงจะควร”	ดังนี้	ได้ตรัสพระคาถา	๒	เหล่านี้

ว่า

“บุคคลผู้มีปัญญา	ย่อมทําจิตที่ดิ้นรน	กวัดแกว่ง	ที่บุคคลรักษา

ได้ยาก	ห้ามได้ยาก	ให้เป็นธรรมชาตตรงได้	ดุจช่างศรทําลูกศร

ให้ตรง	ฉะนั้น,	จิตนี้ที่พระโยคาวจรยกขึ้นจากที่อยู่คือกามคุณ	

แล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐาน	 เพื่อจะละบ่วงแห่งมาร	 ย่อม

ดิ้นรนไปทั่ว	ดุจปลาตัวที่ชาวประมงยกขึ้นจากที่อยู่คือนํ้า	แล้ว

โยนขึ้นไปบนบก	ดิ้นรนกระเสือกกระสนไปทั่ว	ฉะนั้น”

	 ปนศัพท์	 วากยารัมภโชตกะ	 	 สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	 อภาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

อตฺตโน	 ภาวาทิสัมพันธะใน	 อนฺวาสตฺตตาย	 	 ตีหิ	 วิเสสนะของ	 วิตกฺเกหิๆ	 อนภิหิต-	

กัตตาใน	อนฺวาสตฺต-		อนฺวาสตฺตตายๆ	เหตุใน	อสกฺกุณิตฺวา		ตสฺมึ	วิเสสนะของ	อมฺพวเนๆ		
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วิสยาธาระใน	 อนุยุญฺชิตุํ	 	 ปธานํ	 อวุตตกัมมะใน	 อนุยุญฺชิตุํๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน		

อสกฺกุณิตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อาคตํๆ	 วิเสสนะของ	 เมฆิยตฺเถรํๆ	 อวุตตกัมมะใน		

อามนฺเตตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 วตฺวา	 	 ‘เมฆิย	 อาลปนะ	 	 อติภาริยํ	 วิเสสนะของ	

กมฺมํๆ	วุตตกัมมะใน	กตํๆ	กิตบทกัมมวาจก		เต	อนภิหิตกัตตาใน	กตํ		‘เมฆิย	อาลปนะ			

ตฺวํ	 สุทธกัตตาใน	อาคเมหิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	ตาวศัพท์	 ปริจเฉทนัตถะ,	 	 อหํ		

สุทธกัตตาใน	 อมฺหิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอกโก	 วิกติกัตตาใน	 อมฺหิ,	 	 อปิศัพท์		

อเปกขัตถะเข้ากับ	อญฺโญๆ	ก็ดี		โกจิ	ก็ดี	วิเสสนะของ	ภิกฺขุๆ	สุทธกัตตาใน	ทิสฺสติๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ยาวศัพท์	 ปริจเฉทนัตถะ’	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 ยาจนฺตํ	 	 มํ		

อวุตตกัมมะใน	ปหาย		ยาจนฺตํ	ก็ดี		เอกกํ	ก็ดี	วิเสสนะของ	มํ		ปหาย	สมานกาลกิริยา

ใน	คจฺฉนฺเตนๆ	วิเสสนะของ	เต,		ภวิตุํ	ตุมัตถกัตตาใน	วฏฺฏติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

นามศัพท์	สัญญาโชตกะเข้ากับ	ภิกฺขุนาๆ	อนภิหิตกัตตาใน	ภวิตุํ	 	เอวํ	กิริยาวิเสสนะ

ใน	จิตฺตวสิเกนๆ	วิกติกัตตาใน	ภวิตุํ	 	นศัพท์	ปฏิเสธะใน	วฏฺฏติ;	 	 เอตํ	วิเสสนะของ		

จิตฺตํ	 	 นามศัพท์	 สัญญาโชตกะเข้ากับ	 จิตฺตํๆ	 สุทธกัตตาใน	 โหติๆ	 อาขยาตบท

กัตตุวาจก	 	 ลหุกํ	 วิกติกัตตาใน	 โหติ,	 	 วตฺเตตุํ	 ตุมัตถกัตตาใน	 วฏฺฏติๆ	 อาขยาตบท

กัตตุวาจก	 	 ตยา	 อนภิหิตกัตตาใน	 วตฺเตตุํ	 	 ตํ	 วิเสสนะของ	 จิตฺตํๆ	 การิตกัมมะใน		

วตฺเตตุํ	 	อตฺตโน	สามีสัมพันธะใน	วเสๆ	วิสยาธาระใน	วตฺเตตุํ”	 	อิติศัพท์	อาการะใน		

วตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อภาสิ		อิมา	ก็ดี		เทฺว	ก็ดี	วิเสสนะของ	คาถาๆ	อวุตตกัมมะ

ใน	อภาสิ

“เมธาวี	 วิเสสนะของ	 ปุคฺคโลๆ	 สุทธกัตตาใน	 กโรติๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ผนฺทนํ	 ก็ดี	 	 จปลํ	 ก็ดี	 	 ทุรกฺขํ	 ก็ดี			

ทุนฺนิวารยํ	ก็ดี	วิเสสนะของ	จิตฺตํๆ	อวุตตกัมมะใน	กโรติ		อุชุํ	

วิกติกัมมะใน	กโรติ		อุสุกาโร	อุปมาลิงคัตถะ		อิวศัพท์	อุปมา-

โชตกะเข้ากับ	อุสุกาโร		เตชนํ,		เตชนํ	อวุตตกัมมะใน	กโรนฺโต		

อุชุํ	วิกติกัมมะใน	กโรนฺโตๆ	วิเสสนะของ	อุสุกาโร

อิทํ	วิเสสนะของ	จิตฺตํๆ	สุทธกัตตาใน	ปริผนฺทติๆ	อาขยาตบท

กัตตุวาจก		วาริโช	อุปมาลิงคัตถะ		อิวศัพท์	อุปมาโชตกะเข้ากับ	

วาริโช		ถเล		ขิตฺโต		โอกโมกตอุพฺภโต,		เกวฏฺเฏน	อนภิหิตกัตตา	

ใน	ขิตฺโต	และ	โอกโมกตอุพฺภโต		ถเล	วิสยาธาระใน	ขิตฺโตๆ	ก็ดี			
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โอกโมกตอุพฺภโต	ก็ดี	 	ปริผนฺทนฺโต	ก็ดี	 วิเสสนะของ	วาริโช,			

มารเธยฺยํ	 อวุตตกัมมะใน	 ปหาตเวๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	

ขิตฺตํ	 และ	 โอกโมกตอุพฺภตํ	 	 โยคาวจเรน	 อนภิหิตกัตตา	

ใน	ขิตฺตํ	และ	โอกโมกตอุพฺภตํ		วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน	วิสยาธาระ	

ใน	ขิตฺตํๆ	ก็ดี	 	โอกโมกตอุพฺภตํ	ก็ดี	วิเสสนะของ	จิตฺตํ”	 	อิติ

ศัพท์	สรูปะใน	อิมา		เทฺว		คาถา	ฯ	

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

๔.	 ตตฺถ		“ผนฺทนนฺติ			รูปาทีสุ		อารมฺมเณสุ		วิปฺผนฺทมานํ	ฯ		

	 ตตฺถ		(ปเทสุ)		“ผนฺทนนฺติ			(ปทสฺส)		“รูปาทีสุ		อารมฺมเณสุ		วิปฺผนฺทมานํ”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ	 (อิติ)	ว่า		“วิปฺผนฺทมานํ อันดิ้นรนอยู่		อารมฺมเณสุ	ในอารมณ์	ท.		

รูปาทีสุ	มีรูปเป็นต้น”	 (อิติ)	ดังนี้		ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ผนฺทนนฺติ   (ปทสฺส) แห่ง-	ในบท	

ท.	เหล่านั้นหนา	-บท	ว่า	“ผนฺทนํ”	ดังนี้	ฯ

	 บรรดาบทเหล่านั้น	 บทว่า	 “ผนฺทนํ”	 ความว่า	 อันดิ้นรนอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูป

เป็นต้น

	 ตตฺถ	 วิเสสนะของ	 ปเทสุๆ	 นิทธารณะใน	 ปทสฺส	 	 “ผนฺทนํ”	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์		

สรูปะใน	 ปทสฺสๆ	 นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน	 อตฺโถ	 	 “รูปาทีสุ	 วิเสสนะของ		

อารมฺมเณสุๆ	 วิสยาธาระใน	 วิปฺผนฺทมานํๆ	 วิเสสนะของ	 จิตฺตํ”	 	 อิติศัพท์	 สรูปะใน		

อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ

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

๕.	 “จปลนฺติ	 	 เอกอิริยาปเถน	 	 อสณฺหนฺโต	 	 คามทารโก	 	 วิย	 	 เอกสฺมึ	 	 อารมฺมเณ		

อสณฺหนฺตํ			จปลํ		ฯ		

	 “จปลนฺติ	 	 (ปทสฺส)	 	 “เอกอิริยาปเถน	 	 อสณฺหนฺโต	 	 คามทารโก	 	 วิย	 	 เอกสฺมึ	 	 อารมฺมเณ			

อสณฺหนฺตํ		จปลํ”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

	 (อตฺโถ)	 อ.อรรถ	  (อิติ) ว่า	 	 “อสณฺหนฺตํ	 อันไม่ตั้งอยู่พร้อมอยู่	 	 อารมฺมเณ	 ใน

อารมณ์	 	 เอกสฺมึ	 หนึ่ง	 	คามทารโก	 	วิย	 ราวกะ	 อ.เด็กในหมู่บ้าน	 	อสณฺหนฺโต		

ผู้ไม่ตั้งอยู่พร้อมอยู่	 	 เอกอิริยาปเถน	 ด้วยอิริยาบถหนึ่ง	 	 จปลํ	 อันชื่อว่ากวัดแกว่ง”	  
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(อิติ)	ดังนี้		(ปทสฺส)	แห่งบท		“จปลนฺติ	ว่า	“จปลํ”	ดังนี้	ฯ

	 บทว่า	 “จปลํ”	 ความว่า	 ไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียว	 เหมือนเด็กชาวบ้านที่ไม่ตั้งอยู่ใน

อิริยาบถเดียว	ชื่อว่ากวัดแกว่ง

	 “จปลํ”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	ปทสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อตฺโถ		“เอกอิริยาปเถน		

กรณะใน	อสณฺหนฺโตๆ	วิเสสนะของ	คามทารโกๆ	อุปมาลิงคัตถะ	 	 วิยศัพท์	 อุปมา-

โชตกะเข้ากับ	 เอกอิริยาปเถน	 	 อสณฺหนฺโต	 	 คามทารโก	 	 เอกสฺมึ	 วิเสสนะของ		

อารมฺมเณๆ	วิสยาธาระใน	อสณฺหนฺตํๆ	ก็ดี		จปลํ	ก็ดี	วิเสสนะของ	จิตฺตํ		เอกอิริยา-

ปเถน		อสณฺหนฺโต		คามทารโก		วิย		เอกสฺมึ		อารมฺมเณ		อสณฺหนฺตํ	สัญญี		จปลํ	

สัญญา”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ

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

๖.	 “จิตฺตนฺติ		วิญฺญาณํ	ฯ	

	 “จิตฺตนฺติ		(ปทสฺส)		“วิญฺญาณํ”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

		 (อตฺโถ)	 อ.อรรถ	  (อิติ)	 ว่า	 	 “วิญฺญาณํ	ซึ่งวิญญาณ”	 	อิติ	 ดังนี้	  (ปทสฺส)	 แห่งบท			

“จิตฺตนฺติ	ว่า	“จิตฺตํ”	ดังนี้	ฯ

	 บทว่า	“จิตฺตํ”	ความว่า	ซึ่งวิญญาณ

	 “จิตฺตํ”	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์	 สรูปะใน	 ปทสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 อตฺโถ	 	 “วิญฺญาณํ		

อวุตตกัมมะใน	กโรติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ

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

๗.	 ภูมิวตฺถุอารมฺมณกิริยาทิวิจิตฺตตาย		ปเนตํ		‘จิตฺตนฺติ		วุตฺตํ	ฯ		

	 (ตสฺส		วิญฺญาณสฺส)		ภูมิวตฺถุอารมฺมณกิริยาทิวิจิตฺตตาย		ปน		เอตํ		(วิญฺญาณํ		ภควตา)		‘จิตฺตนฺติ		

วุตฺตํ	ฯ

	 ปน	 ก็	 	 เอตํ  (วิญฺญาณํ)	 อ.วิญญาณนั่น	 	 (ภควตา)	 อันพระผู้มีพระภาคเจ้า	 	วุตฺต	ํ

ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“จิตฺตํ	อ.จิต”		อิติ	ดังนี้		(ตสฺส  วิญฺญาณสฺส)  ภูมิวตฺถุอารมฺมณ-

กิริยาทิวิจิตฺตตาย	เพราะความที่-	แห่งวิญญาณนั้น	-เป็นธรรมชาตวิจิตรด้วยภูมิ	วัตถุ	

อารมณ์	และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้น	ฯ
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	 ก็วิญญาณนั่น	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า	 “จิต”	 เพราะว่าวิญญาณนั้นวิจิตรด้วยภูมิ	

วัตถุ	อารมณ์	และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้น

	 ปนศัพท์	 วากยารัมภโชตกะ	 	 เอตํ	 วิเสสนะของ	 วิญฺญาณํๆ	 วุตตกัมมะใน	 วุตฺตํๆ		

กิตบทกัมมวาจก	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	 วิญฺญาณสฺสๆ	 ภาวาทิสัมพันธะใน	 ภูมิวตฺถุ-	

อารมฺมณกิริยาทิวิจิตฺตตายๆ	 เหตุใน	 วุตฺตํ	 	 ภควตา	 อนภิหิตกัตตาใน	 วุตฺตํ	 	 ‘จิตฺตํ		

ลิงคัตถะ’		อิติศัพท์	อาการะใน	วุตฺตํ	ฯ		

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

๘.	 ทุรกฺขนฺติ	 	 กิฏฺสมฺพาเธ	 	 กิฏฺขาทกโคณํ	 	 วิย	 	 เอกสฺมึ	 	 สปฺปายารมฺมเณเยว			

ทุฏฺปนโต		ทุรกฺขํ	ฯ	

	 “ทุรกฺขนฺติ	 	 (ปทสฺส)	 	 “กิฏฺสมฺพาเธ	 	 กิฏฺขาทกโคณํ	 	 วิย	 	 เอกสฺมึ	 	 สปฺปายารมฺมเณ	 	 เอว			

ทุฏฺปนโต		ทุรกฺขํ”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

	 (อตฺโถ)	อ.อรรถ		(อิติ)	ว่า		“ทุรกฺขํ	อันชื่อว่าอันบุคคลรักษาได้โดยยาก		ทุฏฺปนโต		

เพราะอันตั้งไว้ได้โดยยาก	 	 สปฺปายารมฺมเณ	 	 เอว	 ในอารมณ์อันเป็นสัปปายะ			

เอกสฺมึ	อันหนึ่งนั่นเทียว		กิฏฺขาทกโคณํ		วิย	อันราวกะว่าโคตัวเคี้ยวกินซึ่งข้าวกล้า		

กิฏฺสมฺพาเธ	ในที่อันคับแคบด้วยข้าวกล้า”		อิติ	ดังนี้		(ปทสฺส) แห่งบท		“ทุรกฺขนฺติ	

ว่า	“ทุรกฺขํ”	ดังนี้	ฯ

	 บทว่า	 “ทุรกฺขํ”	 ความว่า	 ที่ชื่อว่าอันบุคคลรักษาได้โดยยาก	 เพราะการตั้งไว้ได้โดย

ยาก	 ในอารมณ์เป็นที่สัปปายะอย่างหนึ่งเท่านั้น	 ดุจโคตัวกินข้าวกล้าในที่คับแคบด้วย

ข้าวกล้า	

	 “ทุรกฺขํ”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	ปทสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อตฺโถ		“กิฏฺสมฺพาเธ		

วิสยาธาระใน	 กิฏฺขาทกโคณํๆ	 อุปมาวิเสสนะของ	 จิตฺตํ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้า	

กิฏฺสมฺพาเธ	 	 กิฏฺขาทกโคณํ,	 	 เอกสฺมึ	 วิเสสนะของ	 สปฺปายารมฺมเณ	 	 เอวศัพท์		

อวธารณะเข้ากับ	 สปฺปายารมฺมเณๆ	 วิสยาธาระใน	 ทุฏฺปนโตๆ	 เหตุใน	 ทุรกฺขํ,			

กิฏฺสมฺพาเธ		กิฏฺขาทกโคณํ		วิย		เอกสฺมึ	สปฺปายารมฺมเณเยว		ทุฏฺปนโต	สัญญีใน	

ทุรกฺขํๆ	สัญญา”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
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๙.	 ทุนฺนิวารยนฺติ		วิสภาคารมฺมณํ		คจฺฉนฺตํ		ปฏิเสเธตุํ		ทุรกฺขตฺตา		ทุนฺนิวารยํ	ฯ

	 “ทุนฺนิวารยนฺติ	 	 (ปทสฺส)	 	 “วิสภาคารมฺมณํ	 	 คจฺฉนฺตํ	 	 (จิตฺตํ)	 	 ปฏิเสเธตุํ	 	 (ตสฺส	 	 จิตฺตสฺส)			

ทุรกฺขตฺตา		ทุนฺนิวารยํ”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

	 (อตฺโถ)	 อ.อรรถ	  (อิติ)	 ว่า	  “ทุนฺนิวารยํ	 อันชื่อว่าอันบุคคลห้ามได้โดยยาก	 	 (ตสฺส   

จิตฺตสฺส)  ทุรกฺขตฺตา	เพราะความที่-	แห่งจิตนั้น	-เป็นธรรมชาตอันบุคคลรักษาได้โดย

ยาก		ปฏิเสเธตุ	ํเพื่ออันห้าม	 (จิตฺตํ)	ซึ่งจิต		คจฺฉนฺตํ	อันไปอยู่		วิสภาคารมฺมณํ	สู่

อารมณ์อันมีส่วนอันเสมอไปปราศแล้ว”		(อิติ)	ดังนี้	 (ปทสฺส) แห่งบท		“ทุนฺนิวารยนฺติ		

ว่า	“ทุนฺนิวารยํ”	ดังนี้	ฯ

	 บทว่า	 “ทุนฺนิวารยํ”	 ความว่า	 ที่ชื่อว่าอันบุคคลห้ามได้โดยยาก	 เพราะว่าจิตนั้นเป็น

ธรรมชาตที่รักษาได้โดยยาก	เพื่อจะห้ามจิตที่ไปอยู่สู่วิสภาคารมณ์

	 “ทุนฺนิวารยํ”	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์	 สรูปะใน	 ปทสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 อตฺโถ			

“วิสภาคารมฺมณํ	 สัมปาปุณียกัมมะใน	 คจฺฉนฺตํๆ	 วิเสสนะของ	 จิตฺตํๆ	 อวุตตกัมมะ	

ใน	ปฏิเสเธตุํๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	ทุรกฺขตฺตา	 	ตสฺส	วิเสสนะของ	จิตฺตสฺสๆ	ภาวาทิ-	

สัมพันธะใน	 ทุรกฺขตฺตาๆ	 เหตุใน	 ทุนฺนิวารยํๆ	 วิเสสนะของ	 จิตฺตํ	 	 วิสภาคารมฺมณํ		

คจฺฉนฺตํ		ปฏิเสเธตุํ		ทุรกฺขตฺตา	สัญญี		ทุนฺนิวารยํ	สัญญา”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	

ลิงคัตถะ	ฯ			

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

๑๐.				 อุสุกาโรว  เตชนนฺติ		ยถา		นาม		อุสุกาโร		อรญฺญโต		เอกํ		ทณฺฑํ		อาหริตฺวา		นิตฺตจํ			

กตฺวา	 	กญฺชิยเตเลน	 	มกฺขิตฺวา	 	องฺคารกปลฺเล	 	ตาเปตฺวา	 	รุกฺขาฬเก	 	อุปฺปีเฬตฺวา			

นีวงฺกํ	 	อุชุํ	 	วาลวิชฺฌนโยคฺคํ	 	กโรติ,	 	 	กตฺวา	 	จ	 	ปน		ราชราชมหามตฺตานํ	 	สิปฺปํ			

ทสฺเสตฺวา		มหนฺตํ	 	สกฺการสมฺมานํ	 	ลภติ;	 	 เอวเมว		เมธาวี	ปณฺฑิโต		วิญฺญู	 	ปุริโส			

ผนฺทนาทิสภาวเมตํ	 	 จิตฺตํ	 	 ธุตงฺคารญฺญวาสวเสน	 	 นิตฺตจํ	 	 อปคตโอฬาริกกิเลสํ			

กตฺวา		สทฺธาสิเนเหน		เตเมตฺวา		กายิกเจตสิกวิริเยน		ตาเปตฺวา		สมถวิปสฺสนาฬเก			

อุปฺปีเฬตฺวา	 	อุชุํ	 	อกุฏิลํ	 	นิพฺพิเสวนํ	 	กโรติ,	 	กตฺวา	 	จ	 	ปน		สงฺขาเร	 	สมฺมสิตฺวา			

มหนฺตํ		อวิชฺชากฺขนฺธํ		ปทาเลตฺวา		“ติสฺโส		วิชฺชา		ฉ		อภิญฺญา		นว		โลกุตฺตรธมฺเมติ		

อิมํ		วิเสสํ		หตฺถคตเมว		กตฺวา		อคฺคทกฺขิเณยฺยภาวํ		ลภติ	ฯ	
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	 “อุสุกาโรว  เตชนนฺติ	 	 (คาถาปาทสฺส)	 	 “ยถา	 	 นาม	 	 อุสุกาโร	 	 อรญฺญโต	 	 เอกํ	 	 ทณฺฑํ			

อาหริตฺวา	 	 นิตฺตจํ	 	 กตฺวา	 	 กญฺชิยเตเลน	 	 มกฺขิตฺวา	 	 (ทณฺฑํ)	 	 องฺคารกปลฺเล	 	 ตาเปตฺวา			

รุกฺขาฬเก	 	 อุปฺปีเฬตฺวา	 	 นีวงฺกํ	 	 อุชุํ	 	 วาลวิชฺฌนโยคฺคํ	 	 กโรติ,	 	 	 (อุสุกาโร)	 	 กตฺวา	 	 จ	 	 ปน			

ราชราชมหามตฺตานํ	 	 สิปฺปํ	 	 ทสฺเสตฺวา	 	 มหนฺตํ	 	 สกฺการสมฺมานํ	 	 ลภติ;	 	 เอวเมว	 	 เมธาวี			

ปณฺฑิโต	 	 วิญฺญู	 	ปุริโส	 	ผนฺทนาทิสภาวํ	 	 เอตํ	 	 จิตฺตํ	 	 ธุตงฺคารญฺญวาสวเสน	 	นิตฺตจํ	 	 อปคต-

โอฬาริกกิเลสํ	 	 กตฺวา	 	 (จิตฺตํ)	 	 สทฺธาสิเนเหน	 	 เตเมตฺวา	 	 (จิตฺตํ)	 	 กายิกเจตสิกวิริเยน			

ตาเปตฺวา	 	 สมถวิปสฺสนาฬเก	 	 อุปฺปีเฬตฺวา	 	 อุชุํ	 	 อกุฏิลํ	 	 นิพฺพิเสวนํ	 	 กโรติ,	 	 (โส	 	 เมธาวี			

ปุริโส)	 	 กตฺวา	 	 จ	 	 ปน	 	 สงฺขาเร	 	 สมฺมสิตฺวา	 	 มหนฺตํ	 	 อวิชฺชากฺขนฺธํ	 	 ปทาเลตฺวา	 	 “ติสฺโส			

วิชฺชา		ฉ		อภิญฺญา		นว		โลกุตฺตรธมฺเมติ		อิมํ		วิเสสํ		หตฺถคตเมว		กตฺวา		อคฺคทกฺขิเณยฺยภาวํ		

ลภติ”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

 (อตฺโถ)	อ.อรรถ		(อิติ)	ว่า		“อุสุกาโร	อ.บุคคลผู้กระทําซึ่งลูกศร		อาหริตฺวา	นํามาแล้ว		

ทณฺฑํ	ซึ่งท่อนไม้		เอกํ	ท่อนหนึ่ง		อรญฺญโต	จากป่า		กตฺวา	กระทําแล้ว		นิตฺตจํ	ให้

เป็นท่อนไม้มีเปลือกออกแล้ว		มกฺขิตฺวา	ทาแล้ว		กญฺชิยเตเลน	ด้วยนํ้าข้าวและนํ้ามัน		

(ทณฺฑํ) ยังท่อนไม้		ตาเปตฺวา	ให้ร้อนแล้ว		องฺคารกปลฺเล	ที่กระเบื้องแห่งถ่านเพลิง		

อุปฺปีเฬตฺวา	ดัดแล้ว		รุกฺขาฬเก	ที่ง่ามของต้นไม้		กโรติ	ย่อมกระทํา		นีวงฺกํ	ให้เป็น

ท่อนไม้มีความคดออกแล้ว	 	 อุชุํ	 ชื่อว่าให้เป็นท่อนไม้ตรง	 	 วาลวิชฺฌนโยคฺคํ	 คือว่า	

	ให้เป็นท่อนไม้ควรแก่การยิงซึ่งขนทราย,		จ  ปน	ก็แล		(อุสุกาโร)	อ.บุคคลผู้กระทํา

ซึ่งลูกศร		กตฺวา	ครั้นกระทําแล้ว		ทสฺเสตฺวา	แสดงแล้ว		สิปฺป	ํซึ่งศิลปะ		ราชราช- 

มหามตฺตานํ	แก่พระราชาและมหาอํามาตย์ของพระราชา	ท.		ลภติ	ย่อมได้		สกฺการ-

สมฺมาน	ํซึ่งสักการะและความนับถือด้วยดี	 	มหนฺต	ํ อันใหญ่	 	ยถา  นาม	ชื่อฉันใด;			

ปุริโส	อ.บุรุษ		เมธาวี	ผู้มีปัญญา		ปณฺฑิโต	คือว่า	ผู้เป็นบัณฑิต		วิญฺญู	คือว่า	ผู้รู้แจ้ง			

กตฺวา	กระทําแล้ว		เอตํ  จิตฺตํ	ซึ่งจิตนั่น		ผนฺทนาทิสภาวํ	อันมีเหตุมีความดิ้นรนเป็นต้น

เป็นสภาพ	 	นิตฺตจํ	 ให้เป็นธรรมชาตมีเปลือกออกแล้ว	 	อปคตโอฬาริกกิเลสํ	คือว่า	

	ให้เป็นธรรมชาตมีกิเลสอันหยาบไปปราศแล้ว		ธุตงฺคารญฺญวาสวเสน	ด้วยสามารถ

แห่งธุดงค์และการอยู่ในป่า	 	 (จิตฺตํ)	 ยังจิต	 	 เตเมตฺวา	 ให้ชุ่มแล้ว	 	 สทฺธาสิเนเหน		

ด้วยยางเหนียวคือศรัทธา		(จิตฺตํ) ยังจิต		ตาเปตฺวา	ให้ร้อนแล้ว		กายิกเจตสิกวิริเยน		

ด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางใจ	 	 อุปฺปีเฬตฺวา	 ดัดแล้ว	 	 สมถ- 

วิปสฺสนาฬเก	ที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนา		กโรติ	ย่อมกระทํา		อุชุํ	ให้เป็นธรรมชาต	
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ตรง		อกุฏิลํ	คือว่า	ให้เป็นธรรมชาตไม่คดโกง		นิพฺพิเสวน	ํคือว่า	ให้เป็นธรรมชาตมี

ความเสพผิดออกแล้ว,	 จ  ปน	ก็แล		(โส  เมธาวี  ปุริโส)	อ.บุรุษ	ผู้มีปัญญานั้น		กตฺวา		

ครั้นกระทําแล้ว	 	 สมฺมสิตฺวา	 พิจารณาแล้ว	 	 สงฺขาเร	 ซึ่งสังขาร	 ท.	 	 ปทาเลตฺวา	

ทําลายแล้ว		อวิชฺชากฺขนฺธํ	ซึ่งกองแห่งอวิชชา		มหนฺต	ํกองใหญ่		กตฺวา	กระทําแล้ว	 

อิมํ  วิเสสํ ซึ่งคุณวิเศษนี้		อิติ	คือ		“วิชฺชา	ซึ่งวิชชา	ท.		ติสฺโส	สาม		อภิญฺญา	ซึ่ง

อภิญญา	ท.		ฉ	หก		โลกุตฺตรธมฺเม	ซึ่งโลกุตรธรรม	ท.		นว	เก้า”		หตฺถคตํ		เอว	ให้

เป็นธรรมชาตไปแล้วในมือนั่นเทียว	 	ลภติ	 ย่อมได้	 	อคฺคทกฺขิเณยฺยภาวํ	 ซึ่งความ

เป็นแห่งบุคคลผู้ควรซึ่งทักษิณาอันเลิศ		เอวเมว	ฉันนั้นนั่นเทียว”		อิติ	ดังนี้		(คาถา-

ปาทสฺส)	แห่งบาทแห่งพระคาถา		“อุสุกาโรว  เตชนนฺติ	ว่า	“อุสุกาโรว		เตชนํ”	ดังนี้	ฯ

	 บาทพระคาถาว่า	 “อุสุกาโรว  เตชนํ” ความว่า	 ช่างศรนําท่อนไม้หนึ่งท่อนมาจาก

ป่า	ทําให้ไม่มีเปลือก	ทาด้วยนํ้าข้าวและนํ้ามัน	ทําท่อนไม้ให้ร้อนที่กระเบื้องถ่านเพลิง	

แล้วดัดที่ง่ามของต้นไม้	 ย่อมทําให้เป็นท่อนไม้ไม่คด	 ชื่อว่าทําให้ตรง	 คือให้เป็นท่อน

ไม้ควรแก่การยิงขนทราย,	 ก็แล	 ช่างศรครั้นทําแล้ว	 แสดงศิลปะแก่พระราชาและมหา

อํามาตย์ของพระราชา	 ย่อมได้สักการะและความนับถืออันใหญ่	 ชื่อฉันใด,	 บุรุษผู้มี

ปัญญา	คือผู้เป็นบัณฑิต	ได้แก่ผู้รู้แจ้ง	ทําจิตนั่นที่มีเหตุมีความดิ้นรนเป็นต้นเป็นสภาพ	

ให้เป็นธรรมชาตปราศจากเปลือก	คือให้เป็นธรรมชาตปราศจากกิเลสอย่างหยาบ	ด้วย

สามารถธุดงค์และการอยู่ในป่า	 ทําจิตให้ชุ่ม	 ด้วยยางเหนียวคือศรัทธา	 ทําจิตให้ร้อน	

ด้วยความเพียรที่เป็นไปทางกายและเป็นไปทางใจ	 ดัดที่งามคือสมถะและวิปัสสนา	

ย่อมทําให้ตรง	 ไม่คด	 ให้เป็นธรรมชาตมีเสพผิดออกแล้ว,	 ก็แล	 บุรุษผู้มีปัญญานั้น	

ครั้นกระทําแล้ว	 พิจารณาสังขารทั้งหลาย	 ทําลายกองอวิชชากองใหญ่	 ทําคุณวิเศษนี้	

คือ	“วิชชา	๓	อภิญญา	๖	โลกุตรธรรม	๙”	ให้อยู่ในมือนั่นแหละ	ย่อมได้ความเป็นผู้ควร

แก่ทักษิณาอันเลิศ	ฉันนั้นนั่นแหละ	

	 “อุสุกาโรว	 	 เตชนํ”	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์	 สรูปะใน	 คาถาปาทสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน		

อตฺโถ		“อุสุกาโร	สุทธกัตตาใน	กโรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ยถา		นาม	อุปมาโชตกะ			

อรญฺญโต	อปาทานใน	อาหริตฺวา		เอกํ	วิเสสนะของ	ทณฺฑํๆ	อวุตตกัมมะใน	อาหริตฺวาๆ		

ปุพพกาลกิริยาใน	 กตฺวา	 	 นิตฺตจํ	 วิกติกัมมะใน	 กตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 มกฺขิตฺวา			

กญฺชิยเตเลน	กรณะใน	มกฺขิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ตาเปตฺวา	 	 ทณฺฑํ	 การิตกัมมะ	
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ใน	ตาเปตฺวา		องฺคารกปลฺเล	วิสยาธาระใน	ตาเปตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อุปฺปีเฬตฺวา			

รุกฺขาฬเก	วิสยาธาระใน	อุปฺปีเฬตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	กโรติ	 	นีวงฺกํ	ก็ดี	 	อุชุํ	ก็ดี			

วาลวิชฺฌนโยคฺคํ	 ก็ดี	 วิกติกัมมะใน	 กโรติ	 	 นีวงฺกํ	 สัญญี	 	 อุชุํ	 สัญญาและ	 วิวริยะใน		

วาลวิชฺฌนโยคฺคํๆ	วิวรณะ,		จ		ปนศัพท์	นิปาตสมูหะ		อุสุกาโร	สุทธกัตตาใน	ลภติๆ		

อาขยาตบทกัตตุวาจก		กตฺวา	ลักขณัตถะ		ราชราชมหามตฺตานํ	สัมปทานใน	ทสฺเสตฺวา			

สิปฺปํ	 อวุตตกัมมะใน	 ทสฺเสตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ลภติ	 	 มหนฺตํ	 วิเสสนะของ		

สกฺการสมฺมานํๆ	อวุตตกัมมะใน	ลภติ;		เมธาวี	ก็ดี		ปณฺฑิโต	ก็ดี		วิญฺญู	ก็ดี	วิเสสนะของ		

ปุริโสๆ	สุทธกัตตาใน	กโรติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอวเมว	อุปเมยยโชตกะ		เมธาวี	

วิวริยะใน	ปณฺฑิโตๆ	วิวรณะและวิวริยะใน	วิญฺญูๆ	วิวรณะ		ผนฺทนาทิสภาวํ	ก็ดี		เอตํ	

ก็ดี	 วิเสสนะของ	จิตฺตํๆ	อวุตตกัมมะใน	กตฺวา	 	 ธุตงฺคารญฺญวาสวเสน	ตติยาวิเสสนะ	

ใน	กตฺวา		นิตฺตจํ	ก็ดี		อปคตโอฬาริกกิเลสํ	ก็ดี	วิกติกัมมะใน	กตฺวา		นิตฺตจํ	วิวริยะใน		

อปคตโอฬาริกกิเลสํๆ	 วิวรณะ	 	 กตฺวา	 ปุพพกาลกิริยาใน	 เตเมตฺวา	 	 จิตฺตํ	 การิต-	

กัมมะใน	เตเมตฺวา		สทฺธาสิเนเหน	กรณะใน	เตเมตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ตาเปตฺวา			

จิตฺตํ	การิตกัมมะใน	ตาเปตฺวา		กายิกเจตสิกวิริเยน	กรณะใน	ตาเปตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยาใน	อุปฺปีเฬตฺวา		สมถวิปสฺสนาฬเก	วิสยาธาระใน	อุปฺปีเฬตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยา	

ใน	กโรติ	 	 อุชุํ	 ก็ดี	 	 อกุฏิลํ	 ก็ดี	 	นิพฺพิเสวนํ	 ก็ดี	 วิกติกัมมะใน	กโรติ	 	 อุชุํ	 วิวริยะใน		

อกุฏิลํๆ	วิวรณะและวิวริยะใน	นิพฺพิเสวนํๆ	วิวรณะ,		จ		ปนศัพท์	นิปาตสมูหะ		โส	ก็ดี			

เมธาวี	ก็ดี	 วิเสสนะของ	ปุริโสๆ	สุทธกัตตาใน	ลภติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	กตฺวา		

ลักขณัตถะ	 	 สงฺขาเร	 อวุตตกัมมะใน	 สมฺมสิตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ปทาเลตฺวา			

มหนฺตํ	 วิเสสนะของ	 อวิชฺชากฺขนฺธํๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ปทาเลตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	

กตฺวา	 	 “ติสฺโส	 	วิชฺชา	 	ฉ	 	อภิญฺญา	 	นว	 	 โลกุตฺตรธมฺเม”	สรูปะใน	อิมํ	 	 วิเสสํ	 	อิมํ		

วิเสสนะของ	 วิเสสํๆ	 อวุตตกัมมะใน	 กตฺวา	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 หตฺถคตํๆ		

วิกติกัมมะใน	 กตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ลภติ	 	 อคฺคทกฺขิเณยฺยภาวํ	 อวุตตกัมมะใน		

ลภติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ		

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

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

๑๑.	 วาริโชวาติ		มจฺโฉ		วิย	ฯ		

			 “วาริโชวาติ		(ปทสฺส)		“มจฺโฉ		วิย”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ	
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	 (อตฺโถ)	อ.อรรถ		(อิติ)	ว่า	 “มจฺโฉ  วิย	ราวกะ	อ.ปลา”		(อิติ)	ดังนี้		(ปทสฺส)	แห่งบท		

“วาริโชวาติ	ว่า	“วาริโชว”	ดังนี้	ฯ

	 บทว่า	“วาริโชว”	ความว่า	ดุจปลา

	 “วาริโชว”	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์	 สรูปะใน	 ปทสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 อตฺโถ	 	 “มจฺโฉ		

อุปมาลิงคัตถะ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	 มจฺโฉ”	 	 อิติศัพท์	 สรูปะใน	 อตฺโถๆ		

ลิงคัตถะ	ฯ

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

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

๑๒.	 ถเล  ขิตฺโตติ		หตฺเถน		วา		ปาเทน		วา		ชาลาทีนํ		วา		อญฺญตเรน		ถเล		ฉฑฺฑิโต	ฯ		

			 “ถเล  ขิตฺโตติ		(ปททฺวยสฺส)		“(เกวฏฺเฏน)		หตฺเถน		วา		ปาเทน		วา		ชาลาทีนํ		(วตฺถูนํ)		วา		

อญฺญตเรน		(วตฺถุนา)		ถเล		ฉฑฺฑิโต”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

	 (อตฺโถ)	 อ.อรรถ	  (อิติ)	 ว่า	 	 “(เกวฏฺเฏน)  ฉฑฺฑิโต ตัว-	 อันชาวประมง	 -เหวี่ยงไป

แล้ว		ถเล	บนบก		หตฺเถน  วา	ด้วยมือหรือ	 ปาเทน  วา	หรือว่า	ด้วยเท้า		ชาลาทีนํ   

(วตฺถูนํ)  วา  อญฺญตเรน  (วตฺถุนา)	หรือว่า	ด้วย-	แห่งวัตถุ	ท.	มีข่ายเป็นต้นหนา		

-วัตถุ	 อย่างใดอย่างหนึ่ง”	  (อิติ)	 ดังนี้	 	 (ปททฺวยสฺส)	 แห่งหมวดสองแห่งบท	 	 “ถเล   

ขิตฺโตติ	ว่า	“ถเล		ขิตฺโต”	ดังนี้	ฯ

	 สองบทว่า	 “ถเล  ขิตฺโต”	 ความว่า	 ตัวที่ถูกชาวประมงใช้มือ	 เท้า	 หรือบรรดาวัตถุ	

ทั้งหลายมีข่ายเป็นต้น	วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง	เหวี่ยงไปแล้วบนบก

	 “ถเล	 	 ขิตฺโต”	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์	 สรูปะใน	 ปททฺวยสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 อตฺโถ		

“เกวฏฺเฏน	อนภิหิตกัตตาใน	ฉฑฺฑิโต		หตฺเถน	ก็ดี		ปาเทน	ก็ดี	กรณะใน	ฉฑฺฑิโต		วา	

สามศัพท์	ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ	หตฺเถน		ปาเทน	และ	ชาลาทีนํ		อญฺญตเรน,		ชาลาทีนํ		

วิเสสนะของ	 วตฺถูนํๆ	 นิทธารณะใน	 อญฺญตเรน	 	 วตฺถุนา	 	 อญฺญตเรน	 วิเสสนะของ		

วตฺถุนาๆ	นิทธารณียะและกรณะใน	ฉฑฺฑิโต	 	ถเล	วิสยาธาระใน	ฉฑฺฑิโตๆ	วิเสสนะ

ของ	มจฺโฉ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ			

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

	 ...............................................................................................................................
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๑๓.	 โอกโมกตอุพฺภโตติ	 	 “โอกปุณฺเณหิ	 	 จีวเรหีติ	 	 เอตฺถ	 	 อุทกํ	 	 โอกํ,	 	 “โอกํ	 	 ปหาย			

อนิเกตสารีติ		เอตฺถ		อาลโย,		อิธ		อุภยํปิ		ลพฺภติ	ฯ		

	 “โอกโมกตอุพฺภโตติ			(คาถาปาเท		วินิจฺฉโย		ปณฺฑิเตน		เวทิตพฺโพ)	ฯ		“โอกปุณฺเณหิ		จีวเรหีติ			

เอตฺถ		(วจเน)		อุทกํ		โอกํ	 	(ปณฺฑิเตน		ลพฺภติ),	 	“โอกํ	 	ปหาย		อนิเกตสารีติ	 	เอตฺถ		(วจเน)			

อาลโย		(โอกํ		ปณฺฑิเตน		ลพฺภติ),		อิธ		(คาถาปาเท)		อุภยํปิ		(อุทกาลยํ		ปณฺฑิเตน)		ลพฺภติ	ฯ

	 (วินิจฺฉโย)	อ.การวินิจฉัย		(คาถาปาเท) ในบาทแห่งพระคาถา		“โอกโมกตอุพฺภโตติ	

ว่า	“โอกโมกตอุพฺภโต”	ดังนี้		(ปณฺฑิเตน)	อันบัณฑิต	 (เวทิตพฺโพ) พึงทราบ	ฯ		

	 อุทกํ	 อ.นํ้า	 	 โอกํ	 ชื่อว่าโอกะ	  (ปณฺฑิเตน)	 อันบัณฑิต	 	 (ลพฺภติ)	 ย่อมได้	  เอตฺถ  

(วจเน)	ในคํานี้		“โอกปุณฺเณหิ  จีวเรหีติ	ว่า	“โอกปุณฺเณหิ		จีวเรหิ”	ดังนี้,	  อาลโย		

อ.ที่อยู่		(โอกํ)	ชื่อว่าโอกะ	 (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต		(ลพฺภติ)	ย่อมได้		เอตฺถ  (วจเน)	

ในคํานี้	 “โอกํ  ปหาย  อนิเกตสารีติ	ว่า	“โอกํ		ปหาย		อนิเกตสารี”	ดังนี้,		(อุทกาลยํ)	

อ.นํ้าและที่อยู่	 	อุภยํป	ิ แม้ทั้งสอง	 	 (ปณฺฑิเตน)	 อันบัณฑิต	 	 ลพฺภติ	 ย่อมได้	  อิธ  

(คาถาปาเท)	ในบาทแห่งพระคาถานี้	ฯ

	 บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในบาทพระคาถาว่า	“โอกโมกตอุพฺภโต”,	

	 นํ้า	 ชื่อว่าโอกะ	 บัณฑิตย่อมได้ในคํานี้ว่า	 “โอกปุณฺเณหิ	 	 จีวเรหิ”,	 ที่อยู่	 ชื่อว่าโอกะ	

บัณฑิตย่อมได้ในคํานี้ว่า	“โอกํ  ปหาย  อนิเกตสารี”,	นํ้าและที่อยู่แม้ทั้งสอง	บัณฑิต

ย่อมได้ในบาทพระคาถานี้

	 วินิจฺฉโย	 วุตตกัมมะใน	 เวทิตพฺโพๆ	 กิตบทกัมมวาจก	 	 “โอกโมกตอุพฺภโต”	 สรูปะใน		

อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	คาถาปาเทๆ	วิสยาธาระใน	วินิจฺฉโย	 	ปณฺฑิเตน	อนภิหิตกัตตา

ใน	เวทิตพฺโพ	ฯ		อุทกํ	วุตตกัมมะใน	ลพฺภติๆ	อาขยาตบทกัมมวาจก		“โอกปุณฺเณหิ		

จีวเรหิ”	 	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์	 สรูปะใน	 เอตฺถ	 	 วจเน	 	 เอตฺถ	 วิเสสนะของ	 วจเนๆ		

วิสยาธาระใน	 ลพฺภติ	 	 โอกํ	 สัญญาวิเสสนะของ	 อุทกํ	 	 ปณฺฑิเตน	 อนภิหิตกัตตาใน		

ลพฺภติ,	 	 อาลโย	 วุตตกัมมะใน	 ลพฺภติๆ	 อาขยาตบทกัมมวาจก	 	 “โอกํ	 	 ปหาย			

อนิเกตสารี”	สรูปะใน	อิิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	 เอตฺถ	 	วจเน		 เอตฺถ	วิเสสนะของ	วจเนๆ		

วิสยาธาระใน	ลพฺภติ	 	 โอกํ	สัญญาวิเสสนะของ	อาลโย	 	ปณฺฑิเตน	อนภิหิตกัตตาใน	

ลพฺภติ,	 	 อปิศัพท์	 อเปกขัตถะเข้ากับ	 อุภยํๆ	 วิเสสนะของ	 อุทกาลยํๆ	 วุตตกัมมะใน	
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ลพฺภติๆ	อาขยาตบทกัมมวาจก		อิธ	วิเสสนะของ	คาถาปาเทๆ		วิสยาธาระใน	ลพฺภติ		

ปณฺฑิเตน	อนภิหิตกัตตาใน	ลพฺภติ	ฯ		

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

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

๑๔.	 โอกโมกโตติ		เอตฺถ		โอกโมกโต		อุทกสงฺขาตา		อาลยาติ		อยมตฺโถ	ฯ				

	 “โอกโมกโตติ		เอตฺถ		(วจเน)		“โอกโมกโต		อุทกสงฺขาตา		อาลยาติ		อยํ		อตฺโถ	ฯ

	 อยํ  อตฺโถ	อ.เนื้อความนี้		อิติ	ว่า	 “โอกโมกโต	จากที่อยู่คือนํ้า		อาลยา	คือว่า	จาก

ที่อยู่	 	อุทกสงฺขาตา	อันบัณฑิตกล่าวแล้วว่านํ้า”	 	อิติ	ดังนี้	 	 เอตฺถ  (วจเน) ในคํานี้		

“โอกโมกโตติ	ว่า	“โอกโมกโต”	ดังนี้	ฯ

	 ในคําว่า	“โอกโมกโต”	นี้	ความว่า	จากที่อยู่คือนํ้า	คือจากที่อยู่กล่าวคือนํ้า

	 “โอกโมกโต”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	เอตฺถ		วจเน		เอตฺถ	วิเสสนะของ	วจเนๆ	

วิสยาธาระใน	 อตฺโถ	 	 “โอกโมกโต	 อปาทานใน	 อุพฺภโต	 	 อุทกสงฺขาตา	 วิเสสนะของ		

อาลยาๆ	 อปาทานใน	 อุพฺภโต”	 	 อิติศัพท์	 สรูปะใน	 อตฺโถ	 	 อยํ	 วิเสสนะของ	 อตฺโถๆ		

ลิงคัตถะ	ฯ

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

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

๑๕.	 อุพฺภโตติ		อุทฺธโต	ฯ			

	 “อุพฺภโตติ		(ปทสฺส)		“(เกวฏฺเฏน)		อุทฺธโต”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ		(อิติ)	ว่า		“(เกวฏฺเฏน)  อุทฺธโต	อันชาวประมง	ยกขึ้นแล้ว”		(อิติ)	

ดังนี้	 (ปทสฺส) แห่งบท		“อุพฺภโตติ	ว่า	“อุพฺภโต”	ดังนี้	ฯ

	 บทว่า	“อุพฺภโต”	ความว่า	ถูกชาวประมงยกขึ้นแล้ว

	 “อุพฺภโต”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	สรูปะใน	ปทสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อตฺโถ		 “เกวฏฺเฏน		

อนภิหิตกัตตาใน	อุทฺธโตๆ	วิเสสนะของ	มจฺโฉ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ	

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

	 ...............................................................................................................................
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๑๖.	 ปริผนฺทติทํ  จิตฺตนฺติ	 	ยถา		โส		อุทกาลยโต		อุพฺภโต		ถเล		ขิตฺโต		มจฺโฉ		อุทกํ			

อลภนฺโต	 	 ปริผนฺทติ;	 	 เอวมิทํ	 	 ปญฺจกามคุณาลยาภิรตํ	 	 จิตฺตํ	 	 ตโต	 	 อุทฺธริตฺวา			

มารเธยฺยสงฺขาตํ	 	 วฏฺฏํ	 	 ปหาตุํ	 	 วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน	 	 ขิตฺตํ	 	 กายิกเจตสิกวิริเยน			

สนฺตาปิยมานํ		ปริผนฺทติ		ตตฺถ		สณฺาตุํ		น		สกฺโกติ;		เอวํ		สนฺเตปิ,		ธุรํ		อนิกฺขิปิตฺวา		

เมธาวี		ปุคฺคโล		ตํ		วุตฺตนเยเนว		อุชุํ		กมฺมนียํ		กโรตีติ		อตฺโถ	ฯ		

	 “ปริผนฺทติทํ  จิตฺตนฺติ		(คาถาปาทสฺส)		“ยถา		โส		(เกวฏฺเฏน)		อุทกาลยโต		อุพฺภโต		ถเล		ขิตฺโต		

มจฺโฉ		อุทกํ		อลภนฺโต		ปริผนฺทติ;		เอวํ		อิทํ		ปญฺจกามคุณาลยาภิรตํ		จิตฺตํ		(โยคาวจเรน)		ตโต		

(ปญฺจกามคุณาลยโต)	 	อุทฺธริตฺวา	 	มารเธยฺยสงฺขาตํ	 	วฏฺฏํ	 	ปหาตุํ	 	วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน		ขิตฺตํ			

กายิกเจตสิกวิริเยน		สนฺตาปิยมานํ		ปริผนฺทติ		ตตฺถ		(วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน)		สณฺาตุํ		น		สกฺโกติ;			

เอวํ		(ภาเว)		สนฺเตปิ,		ธุรํ		อนิกฺขิปิตฺวา		เมธาวี		ปุคฺคโล		ตํ		(จิตฺตํ		มยา)		วุตฺตนเยน		เอว		อุชุํ		

กมฺมนียํ		กโรตีติ		อตฺโถ	ฯ		

	 อตฺโถ	อ.อรรถ	 	อิติ	ว่า	  “โส  มจฺโฉ อ.ปลานั้น	  (เกวฏฺเฏน)  อุพฺภโต	ตัว-	อันชาว

ประมง	 -ยกขึ้นแล้ว	 	อุทกาลยโต	 จากที่อยู่คือนํ้า	 	ขิตฺโต	 ซัดไปแล้ว	 	ถเล บนบก		

อลภนฺโต	 เมื่อไม่ได้	 	อุทกํ	ซึ่งนํ้า	 	ปริผนฺทติ	ย่อมดิ้นรนไปรอบ		ยถา ฉันใด;	 	อิทํ  

จิตฺตํ	 อ.จิตนี้	 	 ปญฺจกามคุณาลยาภิรตํ	 คือว่า	 อันยินดียิ่งในที่อยู่คือกามคุณห้า	  

(โยคาวจเรน)  ตโต  (ปญฺจกามคุณาลยโต)  อุทฺธริตฺวา  มารเธยฺยสงฺขาตํ  วฏฺฏํ   

ปหาตุํ  วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน  ขิตฺตํ	อันพระโยคาวจร	ยกขึ้นแล้ว	จากที่อยู่คือกามคุณ

ห้านั้น	 ซัดไปแล้ว	 ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 เพื่ออันละซึ่งวัฏฏะ	 อันบัณฑิตกล่าวแล้วว่า

บ่วงแห่งมาร		สนฺตาปิยมานํ	ให้เร่าร้อนอยู่		กายิกเจตสิกวิริเยน	ด้วยความเพียรอัน

เป็นไปทางกายและอันเป็นไปทางใจ		ปริผนฺทติ	ย่อมดิ้นรนไปรอบ		น  สกฺโกติ	คือว่า	

ย่อมไม่อาจ		สณฺาตุํ	เพื่ออันตั้งอยู่พร้อม		ตตฺถ  (วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน)	ในวิปัสสนา

กัมมัฏฐานนั้น		เอวํ	ฉันนั้น;	 เอวํ  (ภาเว)	ครั้นเมื่อความเป็น	อย่างนั้น		สนฺเตป	ิแม้มี

อยู่,		ปุคฺคโล	อ.บุคคล		เมธาวี	ผู้มีปัญญา		อนิกฺขิปิตฺวา	ไม่ทอดทิ้งแล้ว		ธุรํ	ซึ่งธุระ		

กโรติ	ย่อมกระทํา	 ตํ  (จิตฺตํ)	ซึ่งจิตนั้น		อุชุํ	ให้ตรง		กมฺมนีย	ํให้เป็นธรรมชาตควร

แก่การงาน		(มยา)  วุตฺตนเยน  เอว	โดยนัยแห่งคํา	อันข้าพเจ้า	กล่าวแล้ว	นั่นเทียว”			

อิติ	 ดังนี้	  (คาถาปาทสฺส)	 แห่งบาทแห่งพระคาถา	 	 “ปริผนฺทติทํ  จิตฺตนฺต	ิ ว่า		

“ปริผนฺทติทํ		จิตฺตํ”	ดังนี้	ฯ
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	 บาทพระคาถาว่า	“ปริผนฺทติทํ  จิตฺตํ”	ความว่า	ปลานั้นถูกชาวประมงยกขึ้นจากที่อยู่

คือนํ้า	แล้วโยนขึ้นไปบนบก	เมื่อไม่ได้นํ้า	ย่อมดิ้นรนไปรอบๆ	ฉันใด;	จิตนี้	คือ	อันยินดี

ยิ่งในที่อยู่คือกามคุณห้า	 ถูกพระโยคาวจรยกขึ้นจากที่อยู่คือกามคุณห้า	 แล้วซัดไปใน

วิปัสสนากรรมฐาน	 เพื่อจะละวัฏฏะ	 กล่าวคือบ่วงแห่งมาร	 ให้เร่าร้อนอยู่ด้วยความ

เพียรที่เป็นไปทางกายและเป็นไปทางใจ	 ย่อมดิ้นรนไปรอบๆ	 คือ	 ไม่สามารถเพื่อจะ

ดํารงอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานั้นได้	ฉันนั้น;	แม้เมื่อเป็นเช่นนี้	บุคคลผู้มีปัญญาก็ไม่ทอด

ทิ้งธุระ	 ย่อมทําจิตนั้น	 ให้เป็นธรรมชาตตรง	 ควรแก่การงาน	 ตามนัยที่ข้าพเจ้ากล่าว

แล้วนั่นแหละ

	 “ปริผนฺทติทํ	 	 จิตฺตํ”	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์	 สรูปะใน	 คาถาปาทสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน		

อตฺโถ	 	 “โส	 วิเสสนะของ	 มจฺโฉๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปริผนฺทติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก			

ยถา	 อุปมาโชตกะ	 	 เกวฏฺเฏน	 อนภิหิตกัตตาใน	 อุพฺภโต	 และ	 ขิตฺโต	 	 อุทกาลยโต		

อปาทานใน	อุพฺภโตๆ	ก็ดี	 	ขิตฺโต	ก็ดี	วิเสสนะของ	มจฺโฉ		ถเล	วิสยาธาระใน	ขิตฺโต			

อุทกํ	อวุตตกัมมะใน	อลภนฺโตๆ	อัพภันตรกิริยาของ	มจฺโฉ;		อิทํ	ก็ดี		ปญฺจกามคุณา-	

ลยาภิรตํ	 ก็ดี	 วิเสสนะของ	 จิตฺตํๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปริผนฺทติ	 และ	 สกฺโกติ	 	 ปริผนฺทติ		

ก็ดี	 	 สกฺโกติ	 ก็ดี	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อิทํ	 วิวริยะใน	 ปญฺจกามคุณาลยาภิรตํๆ		

วิวรณะ	 	 โยคาวจเรน	 อนภิหิตกัตตาใน	 ขิตฺตํ	 และ	 สนฺตาปิยมานํ	 	 ตโต	 วิเสสนะของ	

ปญฺจกามคุณาลยโตๆ	 อปาทานใน	 อุทฺธริตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ขิตฺตํ	 	 มารเธยฺย-	

สงฺขาตํ	 วิเสสนะของ	 วฏฺฏํๆ	 อวุตตกัมมะใน	 ปหาตุํๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	 ขิตฺตํ			

วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน	 วิสยาธาระใน	 ขิตฺตํๆ	 วิเสสนะของ	 จิตฺตํ	 	 กายิกเจตสิกวิริเยน	

กรณะใน	 สนฺตาปิยมานํๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 จิตฺตํ	 	 ตตฺถ	 วิเสสนะของ	 วิปสฺสนา-

กมฺมฏฺาเนๆ	 วิสยาธาระใน	 สณฺาตุํๆ	 ตุมัตถสัมปทานใน	 สกฺโกติ	 	 นศัพท์	 ปฏิเสธะ

ใน	สกฺโกติ		ปริผนฺทติ	วิวริยะใน	ตตฺถ		วิปสฺสนากมฺมฏฺาเน		สณฺาตุํ	 	น		สกฺโกติๆ		

วิวรณะ;	 	 เอวํ	 วิเสสนะของ	 ภาเวๆ	 ลักขณะใน	 สนฺเตๆ	 ลักขณกิริยา	 	 อปิศัพท์		

อเปกขัตถะเข้ากับ	 สนฺเต,	 	 เมธาวี	 วิเสสนะของ	 ปุคฺคโลๆ	 สุทธกัตตาใน	 กโรติๆ		

อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ธุรํ	 อวุตตกัมมะใน	 อนิกฺขิปิตฺวาๆ	 สมานกาลกิริยาใน	 กโรติ			

ตํ	วิเสสนะของ	จิตฺตํๆ	อวุตตกัมมะใน	กโรติ		มยา	อนภิหิตกัตตาใน	วุตฺต-		เอวศัพท์		

อวธารณะเข้ากับ	วุตฺตนเยนๆ	ตติยาวิเสสนะใน	กโรติ		อุชุํ	ก็ดี		กมฺมนียํ	ก็ดี	วิกติกัมมะ

ใน	กโรติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ
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๑๗.	 อปโร		นโย		“อิทํ		มารเธยฺยํ		กิเลสวฏฺฏํ		อวิชหิตฺวา		ติํ		จิตฺตํ		โส		วาริโช		วิย		ปริผนฺทติ;			

ตสฺมา	 	มารเธยฺยํ	 	ปหาตเว,	 	 เยน	 	กิเลสวฏฺฏสงฺขาเตน	 	มารเธยฺเยเนตํ	 	ปริผนฺทติ,		

ตํ		ปหาตพฺพนฺติ	ฯ		

	 อปโร	 	นโย	 	 “อิทํ	 	มารเธยฺยํ	 	กิเลสวฏฺฏํ	 	อวิชหิตฺวา	 	ติํ	 	จิตฺตํ	 	 โส	 	วาริโช	 	วิย	 	ปริผนฺทติ;			

ตสฺมา		มารเธยฺยํ		(โยคาวจเรน)		ปหาตเว,		เยน		กิเลสวฏฺฏสงฺขาเตน		มารเธยฺเยน		เอตํ		(จิตฺตํ)		

ปริผนฺทติ,		ตํ		(มารเธยฺยํ		โยคาวจเรน)		ปหาตพฺพนฺติ		(ปณฺฑิเตน		เวทิตพฺโพ)	ฯ

 อปโร  นโย	 อ.นัย	 อื่นอีก	 	อิติ	 ว่า	 	 “อิทํ  จิตฺต	ํ อ.จิตนี้	 	มารเธยฺยํ	 	กิเลสวฏฺฏํ			

อวิชหิตฺวา  ติ	ํ คือว่า	 อันไม่ละแล้ว	 ซึ่งบ่วงแห่งมาร	 คือว่า	 ซึ่งกิเลสวัฏ	 ตั้งอยู่แล้ว			

ปริผนฺทติ	ย่อมดิ้นรนไปรอบ		โส  วาริโช  วิย	ราวกะ	อ.ปลานั้น;		ตสฺมา	เพราะเหตุ

นั้น	 	มารเธยฺย	ํ อ.บ่วงแห่งมาร	  (โยคาวจเรน)	 อันพระโยคาวจร	 	ปหาตเว	พึงละ,		

เอตํ  (จิตฺตํ)	คือว่า	อ.จิตนั่น		ปริผนฺทติ	ย่อมดิ้นรนไปรอบ		มารเธยฺเยน	เพราะบ่วง

แห่งมาร		กิเลสวฏฺฏสงฺขาเตน	อันบัณฑิตกล่าวแล้วว่ากิเลสวัฏ		เยน	ใด,		ตํ  (มาร-

เธยฺยํ)	 อ.บ่วงแห่งมารนั้น	 	 (โยคาวจเรน)	 อันพระโยคาวจร	 	ปหาตพฺพพํึงละ”	 	อิติ	

ดังนี้	 (ปณฺฑิเตน)	อันบัณฑิต		เวทิตพฺโพ	พึงทราบ	ฯ	

	 บัณฑิตพึงทราบนัยอื่นอีกว่า	“จิตนี้	คือ	อันไม่ละบ่วงแห่งมาร	คือ	กิเลสวัฏ	ตั้งอยู่แล้ว	

ย่อมดิ้นรนไปรอบๆ	ดุจปลานั้น;	เพราะฉะนั้น	พระโยคาวจรพึงละบ่วงแห่งมาร,	คือ	จิต

นั่นย่อมดิ้นรนไปรอบๆ	 เพราะบ่วงแห่งมารกล่าวคือกิเลสวัฏใด,	 พระโยคาวจรพึงละ

บ่วงแห่งมารนั้น”

	 อปโร	 วิเสสนะของ	 นโยๆ	 วุตตกัมมะใน	 เวทิตพฺโพๆ	 กิตบทกัมมวาจก	 	 “อิทํ	 ก็ดี			

ติํ	ก็ดี	วิเสสนะของ	จิตฺตํๆ	สุทธกัตตาใน	ปริผนฺทติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		มารเธยฺยํ	

อวุตตกัมมะใน	อวิชหิตฺวา	 	กิเลสวฏฺฏํ	วิเสสลาภีของ	มารเธยฺยํ	 	อวิชหิตฺวาๆ	สมาน-

กาลกิริยาใน	ติํ		อิทํ	วิวริยะใน	มารเธยฺยํ		กิเลสวฏฺฏํ		อวิชหิตฺวา		ติํๆ	วิวรณะ		โส		

วิเสสนะของ	 วาริโชๆ	 อุปมาลิงคัตถะ	 	 วิยศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	 โส	 	 วาริโช;			

ตสฺมา	เหตวัตถะ		มารเธยฺยํ	วุตตกัมมะใน	ปหาตเวๆ	กิตบทกัมมวาจก		โยคาวจเรน		

อนภิหิตกัตตาใน	 ปหาตเว,	 	 เอตํ	 วิเสสนะของ	 จิตฺตํๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปริผนฺทติๆ		

อาขยาตบทกัตตุวาจก		เยน	ก็ดี		กิเลสวฏฺฏสงฺขาเตน	ก็ดี	วิเสสนะของ	มารเธยฺเยนๆ	
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เหตุใน	 ปริผนฺทติ,	 	 ตํ	 วิเสสนะของ	 มารเธยฺยํๆ	 วุตตกัมมะใน	 ปหาตพฺพํๆ	 กิตบท-	

กัมมวาจก		โยคาวจเรน	อนภิหิตกัตตาใน	ปหาตพฺพํ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อปโร		นโย		

ปณฺฑิเตน	อนภิหิตกัตตาใน	เวทิตพฺโพ	ฯ		

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

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

๑๘.	 คาถาปริโยสาเน			เมฆิยตฺเถโร		โสตาปตฺติผเล		ปติฏฺโิต	ฯ		

	 คาถาปริโยสาเน	 ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระคาถา	 	 เมฆิยตฺเถโร	 อ.พระ	

เมฆิยะผู้เถระ		ปติฏฺโิต	ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว		โสตาปตฺติผเล	ในโสดาปัตติผล	ฯ

	 เวลาจบพระคาถา	พระเมฆิยเถระตั้งอยู่ในโสตาปัตติผล

	 คาถาปริโยสาเน	 กาลสัตตมีใน	 ปติฏฺโิต	 	 เมฆิยตฺเถโร	 สุทธกัตตาใน	 ปติฏฺโิตๆ		

กิตบทกัตตุวาจก		โสตาปตฺติผเล	วิสยาธาระใน	ปติฏฺโิต	ฯ

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

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

๑๙.	 อญฺเญปิ		พหู		โสตาปนฺนาทโย		ชาตาติ	ฯ	

	 อญฺเญปิ		พหู		(ชนา)		โสตาปนฺนาทโย		(อริยปุคฺคลา)		ชาตาติ	ฯ

	 พหู  (ชนา)	อ.ชน	ท.	มาก		อญฺเญปิ	แม้เหล่าอื่น		(อริยปุคฺคลา)	เป็นพระอริยบุคคล		

โสตาปนฺนาทโย	มีพระโสดาบันเป็นต้น		ชาตา	เกิดแล้ว		อิติ	ดังนี้แล	ฯ

	 พวกชนเป็นจํานวนมากแม้เหล่าอื่น	เกิดเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น	ดังนี้

แล

	 อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	อญฺเญๆ	ก็ดี	 	พหู	ก็ดี	วิเสสนะของ	ชนาๆ	สุทธกัตตาใน	

ชาตาๆ	กิตบทกัตตุวาจก	 	 โสตาปนฺนาทโย	วิเสสนะของ	อริยปุคฺคลาๆ	วิกติกัตตาใน	

ชาตา		อิติศัพท์	สมาปนะ	ฯ

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

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒20 [๓.จิตต

เมฆิยตฺเถรวตฺถุ	ฯ

เมฆิยตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺฐิต�) ฯ

เมฆิยตฺเถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระเมฆยิะผูเ้ถระ  (นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

เมฆิยตฺเถรวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐิต�ๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องพระเมฆยิเถระ
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

เมฆิยตฺเถรวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. เมฆิโย  จ  โส  เถโร  จาติ  เมฆิยตฺเถโร. (เมฆิย + เถร) วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส 

	 	 เมฆิโย		จ	อ.พระเมฆิยะด้วย		โส	อ.พระเมฆิยะนั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย	อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		เมฆิยตฺเถโร	ชื่อว่าเมฆิยตฺเถร.	(พระเมฆิยะผู้เถระ)

 ๒. เมฆิยตฺเถรสฺส  วตฺถุ  เมฆิยตฺเถรวตฺถุ. (เมฆิยตฺเถร + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	 อ.เรื่อง	 	 เมฆิยตฺเถรสฺส	 ของพระเมฆิยะผู้เถระ	 	 เมฆิยตฺเถรวตฺถุ	 ชื่อว่าเมฆิยตฺเถร-วตฺถุ.	

(เรื่องพระเมฆิยเถระ)	

อนฺวาสตฺตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

 อนฺวาสตฺตสฺส  ภาโว  อนฺวาสตฺตตา. (อนฺวาสตฺต + ตาปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		(ตีหิ		วิตกฺเกหิ)		อนฺวาสตฺตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้อันวิตก	ท.	สาม	ครอบง�า

แล้ว		อนฺวาสตฺตตา	ชื่อว่าอนฺวาสตฺตตา.	(ความที่บุคคลถูกวิตก	๓	ครอบง�าแล้ว)

อสกฺกุณิตฺวา

	 เป็นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 น  สกฺกุณิตฺวา  อสกฺกุณิตฺวา. (น + สกฺกุณิตฺวา) 

	 สกฺกุณิตฺวา	อาจแล้ว		น	หามิได้		อสกฺกุณิตฺวา	ชื่อว่าอสกฺกุณิตฺวา.	(ไม่อาจแล้ว)

จิตฺตวสิโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. จิตฺตสฺส  วโส  จิตฺตวโส. (จิตฺต + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	อ.อ�านาจ		จิตฺตสฺส	แห่งจิต		จิตฺตวโส	ชื่อว่าจิตฺตวส.	(อ�านาจแห่งจิต)
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	 ๒.	 จิตฺตวเส		ปวตฺตตีติ		จิตฺตวสิโก,		ปุคฺคโล.	(จิตฺตวส	+	ณิกปัจจัย)	

	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		จิตฺตวเส	ในอ�านาจแห่งจิต		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		จิตฺตวสิโก	ชื่อว่าจิตฺตวสิก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เป็นไปในอ�านาจแห่งจิต)

ทุรกฺขํ

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุกฺเขน		รกฺขียตีติ		ทุรกฺข�,		จิตฺต�.	(ทุ	+	รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ขปัจจัย)

	 (จิตฺต�)	อ.จิต		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		รกฺขียติ	ย่อมรักษา		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		

จิตฺต�)	อ.จิตนั้น		ทุรกฺข�	ชื่อว่าทุรกฺข,	ได้แก่จิต.	(อันบุคคลรักษาได้โดยยาก)	

ทุนฺนิวารยํ

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุกฺเขน		นิวารยิตพฺพนฺติ		ทุนฺนิวารย�,		จิตฺต�.	(ทุ	+	นิ	+	วร		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	ณยปัจจัย	

+	ขปัจจัย)

	 (จิตฺต�)	อ.จิต		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		นิวารยิตพฺพ�	พึงห้าม		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		

จิตฺต�)	อ.จิตนั้น		ทุนฺนิวารย�	ชื่อว่าทุนฺนิวารย,	ได้แก่จิต.	(อันบุคคลพึงห้ามได้โดยยาก)

เมธาวี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 เมธา		อสฺส		อตฺถีติ		เมธาวี,		ปุคฺคโล.	(เมธา	+	วีปัจจัย)

	 เมธา	อ.ปัญญา		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		เมธาวี	ชื่อว่าเมธาวี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีปัญญา)

อุสุกาโร

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุุสุ�		กโรตีติ		อุสุกาโร.	(อุสุสทฺทูปปท	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กโรติ	ย่อมกระท�า		อุสุ�	ซึ่งลูกศร		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		อุสุกาโร	ชื่อว่าอุสุการ.	(ผู้กระท�าซึ่งลูกศร,	ช่างศร)
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วาริโช

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วาริมฺหิ		ชาโต		วาริโช.	(วาริสทฺทูปปท	+	ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	กฺวิปัจจัย)

	 (โย	 	 สตฺโต)	 อ.สัตว์ใด	 	 ชาโต	 เกิดแล้ว	 	 วาริมฺหิ	 ในน�้า	 	 (โส	 	 สตฺโต)	 อ.สัตว์นั้น	 	 วาริโช	 

ชื่อว่าวาริช.	(สัตว์ผู้เกิดในน�้า,	ปลา)

โอกโมกตอุพฺภโต

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 โอกเมว		โอก�		โอกโมก�.	(โอก	+	โอก)	

	 	 โอก�		เอว	อ.น�้านั่นเทียว		โอก�	เป็นที่อยู่		โอกโมก�	ชื่อว่าโอกโมก.	(ที่อยู่คือน�้า)

	 ๒.	 โอกโมกโต		อุพฺภโต		โอกโมกตอุพฺภโต,		วาริโช.	(โอกโมก	+	อุพฺภต)

	 	 (วาริโช)	อ.ปลา		(ปุคฺคเลน)		อุพฺภโต	อันบุคคล	ยกขึ้นแล้ว		โอกโมกโต	จากที่อยู่คือน�้า		โอก

โมกตอุพฺภโต	ชื่อว่าโอกโมกตอุพฺภต,	ได้แก่ปลา.	(ที่ถูกยกขึ้นจากที่อยู่คือน�้า)

มารเธยฺยํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มารสฺส		เธยฺย�		มารเธยฺย�.	(มาร	+	เธยฺย)

	 เธยฺย�	อ.บ่วง		มารสฺส	แห่งมาร		มารเธยฺย�	ชื่อว่ามารเธยฺย.	(บ่วงมาร)

รูปาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รูปํ		อาทิ		เยส�		ตานิ		รูปาทีนิ,		อารมฺมณานิ.	(รูป	+	อาทิ)

	 รูปํ	 อ.รูป	 	อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยส�	 	 (อารมฺมณาน�)	 แห่งอารมณ์	ท.	 เหล่าใด		 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	ตานิ		 

(อารมฺมณานิ)	อ.อารมณ์	ท.	เหล่านั้น		รูปาทีนิ	ชื่อว่ารูปาทิ,	ได้แก่อารมณ์ทั้งหลาย.	(มีรูปเป็นต้น)
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เอกอิริยาปโถ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เอโก  จ  โส  อิริยาปโถ  จาติ  เอกอิริยาปโถ. (เอก + อิริยาปถ)

	 เอโก	 	 จ	 อ.หนึ่งด้วย	 	 โส	 อ.หนึ่งนั้น	 	 อิริยาปโถ	 	 จ	 เป็นอิริยาบถด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

เอกอิริยาปโถ	ชื่อว่าเอกอิริยาปถ.	(อิริยาบถอย่างหนึ่ง)

อสณฺ€หนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		สณฺ€หนฺโต		อสณฺ€หนฺโต,		คามทารโก.	(น	+	สณฺ€หนฺต)

	 (คามทารโก)	 อ.เด็กในหมู่บ้าน	 	 สณฺ€หนฺโต	 ด�ารงอยู่ด้วยดี	 	 น	 หามิได้	 	 อสณฺ€หนฺโต	 ชื่อว่า	 

อสณฺ€หนฺต,	ได้แก่เด็กในหมู่บ้าน.	(ผู้ไม่ด�ารงอยู่ด้วยดี)

คามทารโก

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คาเม		ทารโก		คามทารโก.	(คาม	+	ทารก)

	 ทารโก	อ.เด็ก		คาเม	ในหมู่บ้าน		คามทารโก	ชื่อว่าคามทารก.	(เด็กในหมู่บ้าน)

ภูมิวตฺถุอารมฺมณกิริยาทิวิจิตฺตตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กิริยา		อาทิ		เยส�		ตานิ		กิิริยาทีนิ,		วีถิจิตฺตานิ.	(กิริยา	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุ

พพีหิสมาส

	 	 กิริยา	อ.กิริยาจิต		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(วีถิจิตฺตาน�)	แห่งวิถีจิต	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตานิ		

(วีถิจิตฺตานิ)	อ.วิถีจิต	ท.	เหล่านั้น		กิริยาทีนิ	ชื่อว่ากิริยาทิ,	ได้แก่วิถีจิตทั้งหลาย.	(มีกิริยาจิตเป็นต้น)	

	 ๒.	 ภูมิ		จ		วตฺถุ		จ		อารมฺมณญฺจ		กิริยาทีนิ		จ		ภูมิวตฺถุอารมฺมณกิริยาทีนิ.	(ภูมิ	+	วตฺถุ	+	

อารมฺมณ	+	กิริยาทิ)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ภูมิ	 	 จ	 อ.ภูมิด้วย	 	 วตฺถุ	 	 จ	 อ.วัตถุด้วย	 	 อารมฺมณ�	 	 จ	 อ.อารมณ์ด้วย	 	 กิริยาทีนิ		 

(วีถิจิตฺตานิ)	 	 จ	 อ.วิถีจิต	 ท.	 มีกิริยาจิตเป็นต้นด้วย	 	 ภูมิวตฺถุอารมฺมณกิริยาทีนิ	 ชื่อว่า	 ภูมิวตฺถุอารมฺมณ- 
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กิริยาทิ.	(ภูมิ	วัตถุ	อารมณ์	และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้น)

	 ๓.	 ภูมิวตฺถุอารมฺมณกิริยาทีหิ		วิจิตฺต�		ภูมิวตฺถุอารมฺมณกิริยาทิวิจิตฺต�,		วิญฺญาณ�.	(ภูมิวตฺถุอารมฺมณ- 

กิริยาทิ + วิจิตฺต) ตติยาตัปปุริสสมาส  

	 	 (วิญฺญาณ�)	อ.วิญญาณ		วิจิตฺต�	อันวิจิตร		ภูมิวตฺถุอารมฺมกิริยาทีหิ	ด้วยภูมิ	วัตถุ	อารมณ์	และ

วิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้น		ภูมิวตฺถุอารมฺมกิริยาทิวิจิตฺต�	ชื่อว่า	ภูมิวตฺถุอารมฺมกิริยาทิวิจิตฺต,	ได้แก่วิญญาณ.	(อัน

วิจิตรด้วยภูมิ	วัตถุ	อารมณ์	และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้น)

	 ๔.	 ภูมิวตฺถุอารมฺมกิริยาทิวิจิตฺตสฺส		ภาโว		ภูมิวตฺถุอารมฺมกิริยาทิวิจิตฺตตา.	(ภูมิวตฺถุอารมฺม-กิริยา

ทิวิจิตฺต + ตาปัจจัย) ภาวตัทธิต

	 	 อ.ความที่	 	 (วิญฺญาณสฺส)	 แห่งวิญญาณ	 	 ภูมิวตฺถุอารมฺมกิริยาทิวิจิตฺตสฺส	 อันวิจิตรด้วยภูมิ	

วัตถุ	 อารมณ์	 และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้น	 	 ภูมิวตฺถุอารมฺมกิริยาทิวิจิตฺตตา	 ชื่อว่า	 ภูมิวตฺถุอารมฺมกิริยาทิ- 

วิจิตฺตตา. (ความที่วิญญาณนั้นเป็นธรรมชาตวิจิตรด้วยภูมิ	วัตถุ	อารมณ์	และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้น)

กิฏฺ€สมฺพาธํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กิฏฺเ€น		สมฺพาธ�		กิฏฺฐสมฺพาธ�,		ฐาน�.	(กิฏฺ€	+	สมฺพาธ)

	 (€าน�)	อ.ที่		สมฺพาธ�	อันคับแคบ		กิฏฺเ€น	ด้วยข้าวกล้า		กิฏฺ€สมฺพาธ�	ชื่อว่ากิฏฺ€สมฺพาธ,	ได้แก่ที่.	(อัน

คับแคบด้วยข้าวกล้า)

กิฏฺ€ขาทกโคโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กิฏฺ€สฺส		ขาทโก		กิฏฺ€ขาทโก,		โคโณ.	(กิฏฺ€	+	ขาทก)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 (โคโณ)	อ.โค		ขาทโก	ตัวเคี้ยวกิน		กิฏฺ€สฺส	ซึ่งข้าวกล้า		กิฏฺ€ขาทโก	ชื่อว่ากิฏฺ€ขาทก,	ได้แก่

โค.	(ตัวเคี้ยวกินข้าวกล้า)

	 ๒.	 กิฏฺ€ขาทโก	 	 จ	 	 โส	 	 โคโณ	 	 จาติ	 	 กิฏฺ€ขาทกโคโณ.	 (กิฏฺ€ขาทก	 +	 โคณ)	 วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กิฏฺ€ขาทโก		จ	อ.ตัวเคี้ยวกินซึ่งข้าวกล้าด้วย		โส	อ.ตัวเคี้ยวกินซึ่งข้าวกล้านั้น		โคโณ		จ	เป็น

โคด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กิฏฺ€ขาทกโคโณ	ชื่อว่ากิฏฺ€ขาทกโคณ.	(โคตัวเคี้ยวกินข้าวกล้า)
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สปฺปายารมฺมณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สปฺปายญฺจ		ต�		อารมฺมณญฺจาติ		สปฺปายารมฺมณ�.	(สปฺปาย	+	อารมฺมณ)

	 สปฺปาย�	 	 จ	 อ.เป็นที่สัปปายะด้วย	 	ต�	 อ.เป็นที่สัปปายะนั้น	 	 อารมฺมณ�	 	 จ	 เป็นอารมณ์ด้วย	 	อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		สปฺปายารมฺมณ�	ชื่อว่าสปฺปายารมฺมณ.	(อารมณ์เป็นที่สัปปายะ)	

 

วิสภาคารมฺมณํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และปัญจมีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สมาโน		จ		โส		ภาโค		จาติ		สภาโค.	(สมาน	+	ภาค)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 สมาโน		จ	อ.อันเสมอด้วย		โส	อ.อันเสมอนั้น		ภาโค		จ	เป็นส่วนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

สภาโค	ชื่อว่าสภาค.	(ส่วนที่เสมอกัน)

	 ๒.	 วิคโต		สภาโค		อสฺมาติ		วิสภาค�,		อารมฺมณ�.	(วิ	+	สภาค)	ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ

สมาส

	 	 สภาโค	อ.ส่วนอันเสมอ		วิคโต	ไปปราศแล้ว		อสฺมา		(อารมฺมณา)	จากอารมณ์นั้น		(อตฺถิ)	มี

อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		อารมฺมณ�)	อ.อารมณ์นั้น		วิสภาค�	ชื่อว่าวิสภาค,	ได้แก่อารมณ์.	(ที่มีส่วนเสมอไป

ปราศแล้ว,	ปราศจากส่วนที่เสมอกัน)

	 ๓.	 วิสภาคญฺจ		ต�	 	อารมฺมณญฺจาติ	 	 วิสภาคารมฺมณ�.	 (วิสภาค	+	อารมฺมณ)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 วิสภาค�	 	 จ	 อ.อันมีส่วนอันเสมอไปปราศแล้วด้วย	 	 ต�	 อ.อันมีส่วนอันเสมอไปปราศแล้วนั้น		 

อารมฺมณ�		จ	เป็นอารมณ์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วิสภาคารมฺมณ�	ชื่อว่าวิสภาคารมฺมณ.	(อารมณ์ที่ปราศจาก

ส่วนที่เสมอ)

ทรุกฺขตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทุกฺเขน	 	 รกฺขียตีติ	 	 ทุรกฺข�,	 	 จิตฺต�.	 (ทุ	 +	 รกฺข	 	 รกฺขเณ	 ในการรักษา	 +	 ขปัจจัย)	 

กัมมรูป,	กัมมสาธนะ

	 	 (จิตฺต�)	อ.จิต		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		รกฺขียติ	ย่อมรักษา		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
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(ต�		จิตฺต�)	อ.จิตนั้น		ทุรกฺข�	ชื่อว่าทุรกฺข,	ได้แก่จิต.	(อันบุคคลรักษาได้โดยยาก)

	 ๒.	 ทุรกฺขสฺส		ภาโว		ทุรกฺขตฺต�.	(ทุรกฺข	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่	 	 (จิตฺตสฺส)	แห่งจิต		ทุรกฺขสฺส	อันบุคคลรักษาได้โดยยาก		ทุรกฺขตฺต�	 ชื่อว่า 

ทุรกฺขตฺต.	(ความที่จิตอันบุคคลรักษาได้โดยยาก)

นิตฺตโจ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคโต		ตโจ		อสฺมาติ		นิตฺตโจ,		ทณฺโฑ.	(นิ	+	ตจ)

	 ตโจ	อ.เปลือก		นิคฺคโต	ไปปราศแล้ว		อสฺมา		(ทณฺฑา)	จากท่อนไม้นั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ทณฺโฑ)	อ.ท่อนไม้นั้น		นิตฺตโจ	ชื่อว่านิตฺตจ,	ได้แก่ท่อนไม้.	(ที่ไม่มีเปลือก)

กญฺชิยเตลํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กญฺชิยญฺจ		เตลญฺจ		กญฺชิยเตล�.	(กญฺชิย	+	เตล)

	 กญฺชิย�		จ	อ.น�้าข้าวด้วย		เตล�		จ	อ.น�้ามันด้วย		กญฺชิยเตล�	ชื่อว่ากญฺชิยเตล.	(น�้าข้าวและน�้ามัน)

องฺคารกปลฺลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 องฺคารสฺส		กปลฺล�		องฺคารกปลฺล�.	(องฺคาร	+	กปลฺล)

	 กปลฺล�	อ.กระเบื้อง		องฺคารสฺส	แห่งถ่านเพลิง		องฺคารกปลฺล�	ชื่อว่าองฺคารกปลฺล.	(กระเบื้องแห่งถ่าน

เพลิง)

รกฺุขาฬกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รุกฺขสฺส		อาฬก�		รุกฺขาฬก�.	(รุกฺข	+	อาฬก)

	 อาฬก�	อ.ง่าม		รุกฺขสฺส	แห่งต้นไม้		รุกฺขาฬก�	ชื่อว่ารุกฺขาฬก.	(ง่ามต้นไม้)	
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นีวงฺโก

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคโต		วงฺโก		อสฺมาติ		นีวงฺโก,		ทณฺโฑ.	(นี	+	วงฺก)

	 วงฺโก	อ.ความคด		นิคฺคโต	ออกแล้ว		อสฺมา		(ทณฺฑา)	จากท่อนไม้นั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(โส		ทณฺโฑ)	อ.ท่อนไม้นั้น		นีวงฺโก	ชื่อว่านีวงฺก,	ได้แก่ท่อนไม้.	(มีความคดออกแล้ว,	ไม่มีความคดแล้ว)

 

วาลวิชฺฌนโยคฺโค

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วาลสฺส		วิชฺฌน�		วาลวิชฺฌน�.	(วาล	+	วิชฺฌน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วิชฺฌน�	อ.การยิง		วาลสฺส	ซึ่งขนทราย		วาลวิชฺฌน�	ชื่อว่าวาลวิชฺฌน.	(การยิงขนทราย)

	 ๒.	 วาลวิชฺฌนสฺส	 	 โยคฺโค	 	 วาลวิชฺฌนโยคฺโค,	 	 ทณฺโฑ.	 (วาลวิชฺฌน	+	 โยคฺค)	 จตุตถีตัปปุริส- 

สมาส

	 	 (ทณฺโฑ)	 อ.ท่อนไม้	 	 โยคฺโค	 อันควร	 	 วาลวิชฺฌนสฺส	 แก่การยิงขนทราย	 	 วาลวิชฺฌนโยคฺโค	 

ชื่อว่าวาลวิชฺฌนโยคฺค,	ได้แก่ท่อนไม้.	(อันควรแก่การยิงขนทราย)

ราชราชมหามตฺตา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 รญฺโญ		มหามตฺโต		ราชมหามตฺโต.	(ราช	+	มหามตฺต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 มหามตฺโต	 อ.มหาอ�ามาตย์	 	 รญฺโญ	 ของพระราชา	 	 ราชมหามตฺโต	 ชื่อว่าราชมหามตฺต.	 (มหา

อ�ามาตย์ของพระราชา)

	 ๒.	 ราชา	 	 จ	 	 ราชมหามตฺโต	 	 จ	 	 ราชราชมหามตฺตา.	 (ราช	 +	 ราชมหามตฺต)	 อิตรีตรโยค- 

ทวันทสมาส

	 	 ราชา	 	 จ	 อ.พระราชาด้วย	 	 ราชมหามตฺโต	 	 จ	 อ.มหาอ�ามาตย์ของพระราชาด้วย	 	 ราช- 

ราชมหามตฺตา	ชื่อว่าราชราชมหามตฺต.	(พระราชาและมหาอ�ามาตย์ของพระราชา)

สกฺการสมฺมานํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
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	 สกฺกาโร		จ		สมฺมาโน		จ		สกฺการสมฺมาน�.	(สกฺการ	+	สมฺมาน)

	 สกฺกาโร	 	 จ	 อ.สักการะด้วย	 	 สมฺมาโน	 	 จ	 อ.สัมมานะด้วย	 	 สกฺการสมฺมาน�	 ชื่อว่าสกฺการ- 

สมฺมาน.	(สักการะและสัมมานะ)

ผนฺทนาทิสภาวํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ผนฺทน�	 	 อาทิ	 	 ยสฺส	 	 ต�	 	 ผนฺทนาทิ,	 	 เหตุ.	 (ผนฺทน	 +	 อาทิ)	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 ผนฺทน�	อ.การดิ้นรน		อาทิ	เป็นต้น		ยสฺส		(เหตุสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(เหตุ)	

อ.เหตุนั้น		ผนฺทนาทิ	ชื่อว่าผนฺทนาทิ,	ได้แก่เหตุ.	(มีการดิ้นรนเป็นต้น)

	 ๒.	 ผนฺทนาทิ		สภาโว		ยสฺส		ต�		ผนฺทนาทิสภาว�,		จิตฺต�.	 (ผนฺทนาทิ	+	สภาว)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ผนฺทนาทิ		(เหตุ)	อ.เหตุ	มีการดิ้นรนเป็นต้น		สภาโว	เป็นสภาพ		ยสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิตใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่,		ต�		(จิตฺต�)	อ.จิตนั้น		ผนฺทนาทิสภาว�	ชื่อว่าผนฺทนาทิสภาว,	ได้แก่จิต.	(มีเหตุมีการดิ้นรนเป็นต้น

เป็นสภาพ)

ธุตงฺคารญฺญวาสวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาส	และอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อรญฺเญ		วาโส		อรญฺญวาโส.	(อรญฺญ	+	วาส)	สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 วาโส	อ.การอยู่		อรญฺเญ	ในป่า		อรญฺญวาโส	ชื่อว่าอรญฺญวาส.	(การอยู่ในป่า)	

	 ๒.	 ธุตงฺคญฺจ	 	 อรญฺญวาโส	 	 จ	 	 ธุตงฺคารญฺญวาสา.	 (ธุตงฺค	 +	 อรญฺญวาส)	 อิตรีตรโยคทวันท 

สมาส

	 	 ธุตงฺค�	 	 จ	 อ.ธุดงค์ด้วย	 	 อรญฺญวาโส	 	 จ	 อ.การอยู่ในป่าด้วย	 	 ธุตงฺคารญฺญวาสา	 ชื่อว่า 

ธุตงฺคารญฺญวาส.	(ธุดงค์และการอยู่ในป่า)

	 ๓.	 ธุตงฺคารญฺญวาสาน�		วโส		ธุตงฺคารญฺญวาสวโส.	(ธุตงฺคารญฺญวาส	+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	อ.อ�านาจ		ธุตงฺคารญฺญวาสาน�	แห่งธุดงค์และการอยู่ในป่า	ท.		ธุตงฺคารญฺญวาสวโส	ชื่อว่า	

ธุตงฺคารญฺญวาสวส.	(อ�านาจแห่งธุดงค์และการอยู่ในป่า,	สามารถแห่งธุดงค์และการอยู่ในป่า)
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อปคตโอฬาริกกิเลสํ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 โอฬาริโก		จ		โส		กิเลโส		จาติ		โอฬาริกกิเลโส.	(โอฬาริก	+	กิเลส)	วิเสสนบุพพบทกัมม- 

ธารยสมาส

	 	 โอฬาริโก		จ	อ.อันหยาบด้วย		โส	อ.อันหยาบนั้น		กิเลโส		จ	เป็นกิเลสด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		โอฬาริกกิเลโส	ชื่อว่าโอฬาริกกิเลส.	(กิเลสอันหยาบ)

	 ๒.	 อปคโต		โอฬาริกกิเลโส		ยสฺมาติ		อปคตโอฬาริกกิเลส�,		จิตฺต�.	 (อปคต	+	โอฬาริกกิเลส)	 

ปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 โอฬาริกกิเลโส	อ.กิเลสอันหยาบ		อปคโต	ไปปราศแล้ว		ยสฺมา		(จิตฺตมฺหา)	จากจิตใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		จิตฺต�)	อ.จิตนั้น		อปคตโอฬาริกกิเลส�	ชื่อว่าอปคตโอฬาริกกิเลส,	ได้แก่จิต.	(มี

กิเลสอันหยาบไปปราศแล้ว,	ปราศจากกิเลสอย่างหยาบ)

สทฺธาสิเนโห

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สทฺธาเยว		สิเนโห		สทฺธาสิเนโห.	(สทฺธา	+	สิเนห)

	 สทฺธา		เอว	อ.ศรัทธานั่นเทียว		สิเนโห	เป็นยางเหนียว		สทฺธาสิเนโห	ชื่อว่าสทฺธาสิเนห.	(ยางเหนียว

คือศรัทธา)

กายิกเจตสิกวิริยํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กาเยน		ปวตฺตตีติ		กายิก�,		วิริย�.	(กาย	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ย�		วิริย�)	อ.ความเพียรใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		กาเยน	ทางกาย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		 

วิริย�)	อ.ความเพียรนั้น		กายิก�	ชื่อว่ากายิก,	ได้แก่ความเพียร.	(ที่เป็นไปทางกาย)

	 ๒.	 เจตสา		ปวตฺตตีติ		เจตสิก�	,		วิริย�.	(เจต	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

	 	 (ย�		วิริย�)	อ.ความเพียรใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		 เจตสา	ทางใจ		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (ต�		 

วิริย�)	อ.ความเพียรนั้น		เจตสิก�	ชื่อว่าเจตสิก,	ได้แก่ความเพียร.	(ที่เป็นไปทางใจ)

	 ๓.	 กายิกญฺจ		เจตสิกญฺจ		กายิกเจตสิก�,		วิริย�.	(กายิก	+	เจตสิก)	สมาหารทวันทสมาส



31วรรค] ๑. เรื่องพระเมฆิยเถระ

	 	 (วิริย�)	 อ.ความเพียร	 	 กายิก�	 	 จ	 อันเป็นไปทางกายด้วย	 	 เจตสิก�	 	 จ	 อันเป็นไปทางใจด้วย		 

กายิกเจตสิก�	ชื่อว่ากายิกเจตสิก,	ได้แก่ความเพียร.	(ที่เป็นไปทางกายและเป็นไปทางใจ)

	 ๔.	 กายิกเจตสิก�	 	 จ	 	 ต�	 	 วิริยญฺจาติ	 	 กายิกเจตสิกวิริย�.	 (กายิกเจตสิก	 +	 วิริย)	 วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กายิกเจตสิก�		จ	อ.อันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางใจด้วย		ต�	อ.อันเป็นไปทางกายและเป็นไป

ทางใจนั้น		วิริย�		จ	เป็นความเพียรด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กายิกเจตสิกวิริย�	ชื่อว่ากายิกเจตสิกวิริย.	(ความ

เพียรที่เป็นไปทางกายและเป็นไปทางใจ)

สมถวิปสฺสนาฬกํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ		สมถวิปสฺสน�.	(สมถ	+	วิปสฺสนา)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 สมโถ		จ	อ.สมถะด้วย		วิปสฺสนา		จ	อ.วิปัสสนาด้วย		สมถวิปสฺสน�	ชื่อว่าสมถวิปสฺสน.	(สมถะ

และวิปัสสนา)

	 ๒.	 สมถวิปสฺสนเมว		อาฬก�		สมถวิปสฺสนาฬก�.	(สมถวิปสฺสน	+	อาฬก)	อวธารณบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 สมถวิปสฺสน�	 	 เอว	 อ.สมถะและวิปัสสนานั่นเทียว	 	 อาฬก�	 เป็นง่าม	 	 สมถวิปสฺสนาฬก�	 

ชื่อว่าสมถวิปสฺสนาฬก.	(ง่ามคือสมถะและวิปัสสนา)	

อกุฏิลํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		กุฏิล�		อกุฏิล�,		จิตฺต�.	(น	+	กุฏิล)

	 (จิตฺต�)	อ.จิต		กุฏิล�	คดโกง		น	หามิได้		อกุฏิล�	ชื่อว่าอกุฏิล,	ได้แก่จิต.	(ที่ไม่คดโกง)

 

นิพฺพิเสวนํ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคต�		วิเสวน�		อสฺมาติ		นิพฺพิเสวน�,		จิตฺต�.	(นิ	+	วิเสวน)

	 วิเสวน�	 อ.การเสพผิด	 	 นิคฺคต�	 ออกไปแล้ว	 	 อสฺมา	 	 (จิตฺตสฺมา)	 จากจิตนั้น	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		(ต�		จิตฺต�)	อ.จิตนั้น		นิพฺพิเสวน�	ชื่อว่านิพฺพิเสวน,	ได้แก่จิต.	(มีการเสพผิดออกแล้ว,	ปราศจาก

การเสพผิด)
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อวิชฺชาขนฺโธ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อวิชฺชาย		ขนฺโธ		อวิชฺชาขนฺโธ.	(อวิชฺชา	+	ขนฺธ)

	 ขนฺโธ	อ.กอง		อวิชฺชาย	แห่งอวิชชา		อวิชฺชาขนฺโธ	ชื่อว่าอวิชฺชาขนฺธ.	(กองแห่งอวิชชา)	

หตฺถคโต

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 หตฺเถ	คโต		หตฺถคโต,		วิเสโส.	(หตฺถ	+	คต)

	 (วิเสโส)	อ.คุณวิเศษ		คโต	ไปแล้ว		หตฺเถ	ในมือ		หตฺถคโต	ชื่อว่าหตฺถคต,	ได้แก่คุณวิเศษ.	(อันไป

แล้วในมือ)

อคฺคทกฺขิเณยฺยภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อคฺคา		จ		สา		ทกฺขิณา		จาติ		อคฺคทกฺขิณา.		 (อคฺค	+	ทกฺขิณา)	วิเสสนบุพพบทกัมม- 

ธารยสมาส

	 	 อคฺคา		จ	อ.อันเลิศด้วย		สา	อ.อันเลิศนั้น		ทกฺขิณา		จ	เป็นทักษิณาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อคฺคทกฺขิณา	ชื่อว่าอคฺคทกฺขิณา.	(ทักษิณาอันเลิศ)

	 ๒.	 อคฺคทกฺขิณ�		อรหตีติ		อคฺคทกฺขิเณยฺโย,		ปุคฺคโล.	(อคฺคทกฺขิณา	+	เณยฺยปัจจัย)	สังสัฏฐาทิ

อเนกัตถตัทธิต

	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		อรหติ	ย่อมควร		อคฺคทกฺขิณ�	ซึ่งทักษิณาอันเลิศ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อคฺคทกฺขิเณยฺโย	ชื่อว่าอคฺคทกฺขิเณยฺย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ควรทักษิณาอันเลิศ)

	 ๓.	 อคฺคทกฺขิเณยฺยสฺส		ภาโว		อคฺคทกฺขิเณยฺยภาโว.	(อคฺคทกฺขิเณยฺย	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		อคฺคทกฺขิเณยฺยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้ควรซึ่งทักษิณาอันเลิศ		อคฺค-

ทกฺขิเณยฺยภาโว	ชื่อว่าอคฺคทกฺขิเณยฺยภาว.	(ความเป็นบุคคลผู้ควรทักษิณาอันเลิศ)
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ชาลาทีนิ  

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 ชาโล		อาทิ		เยสนฺติ		ชาลาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(ชาล	+	อาทิ)

	 ชาโล	อ.ข่าย		อาทิ	เป็นต้น		เยส�		(วตฺถูน�)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		ชาลาทีนิ	ชื่อว่าชาลาทิ,	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	(มีข่ายเป็นต้น)

โอกปุณฺณานิ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 โอเกน  ปุณฺณานิ  โอกปุณฺณานิ,  จีวรานิ. (โอก + ปุณฺณ)

	 (จีวรานิ)	อ.จีวร	ท.		ปุณฺณานิ	อันเต็มแล้ว		โอเกน	ด้วยน�้า		โอกปุณฺณานิ	ชื่อว่าโอกปุณฺณ,	ได้แก่จีวร

ทั้งหลาย.	(อันเต็มด้วยน�้า,	อันชุ่มด้วยน�้า)

โอกโมกํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โอกเมว		โอก�		โอกโมก�.	(โอก	+	โอก)

	 โอก�		เอว	อ.น�้านั่นเทียว		โอก�	เป็นที่อยู่		โอกโมก�	ชื่อว่าโอกโมก.	(ที่อยู่คือน�้า)

อุทกสงฺขาโต  

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทก�		อิติ		สงฺขาโต		อุทกสงฺขาโต,		อาลโย.	(อุทก	+	สงฺขาต)

	 (อาลโย)	 อ.ที่อยู่	 	 (ปณฺฑิเตน)	 	 สงฺขาโต	 อัน	 อันบัณฑิต	 กล่าวแล้ว	 	 อุทก�	 	 อิติ	 ว่าเป็นน�้า		 

อุทกสงฺขาโต	ชื่อว่าอุทกสงฺขาต,	ได้แก่ที่อยู่.	(กล่าวคือน�้า)

 

อุทกาลโย

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทกเมว		อาลโย		อุทกาลโย.	(อุทก	+	อาลย)

	 อุทก�		เอว	อ.น�้านั่นเทียว		อาลโย	เป็นที่อยู่		อุทกาลโย	ชื่อว่าอุทกาลย.	(ที่อยู่คือน�้า)
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อลภนฺโต

	 เป็นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ลภนฺโต		อลภนฺโต,		มจฺโฉ.	(น	+	ลภนฺต)

	 (มจฺโฉ)	อ.ปลา		ลภนฺโต	ได้อยู่		น	หามิได้		อลภนฺโต	ชื่อว่าอภลนฺต,	ได้แก่ปลา.	(ไม่ได้อยู่,	เมื่อไม่ได้) 

ปญฺจกามคุณาลยาภิรตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	 โดยมีอสมาหารทิคุสมาส	 อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปญฺจ		กามคุณา		ปญฺจกามคุณา.	(ปญฺจ	+	กามคุณ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 กามคุณา	อ.กามคุณ	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจกามคุณา	ชื่อว่าปญฺจกามคุณ.	(กามคุณ	๕)

	 ๒.	 ปญฺจกามคุณา		อิติ		อาลโย		ปญฺจกามคุณาลโย.	(ปญฺจกามคุณ	+	อาลย)	อวธารณบุพพบท-

กัมมธารยสมาส

	 	 อาลโย	 อ.ที่อยู่	 	 ปญฺจกามคุณา	 	 อิติ	 คือกามคุณ	 ๕	 	 ปญฺจกามคุณาลโย	 ชื่อว่าปญฺจกาม- 

คุณาลย.	(ที่อยู่คือกามคุณ	๕)

	 ๓.	 ปญฺจกามคุณาลเย	 	 อภิรต�	 	 ปญฺจกามคุณาลยาภิรต�,	 	 จิตฺต�.	 (ปญฺจกามคุณาลย	 +	 

อภิรต) สัตตมีตัปปุริสสมาส

	 	 (จิตฺต�)	อ.จิต		อภิรต�	อันยินดียิ่งแล้ว		ปญฺจกามคุณาลเย	ในที่อยู่คือกามคุณ	๕		ปญฺจกามคุณา-

ลยาภิรต�	ชื่อว่าปญฺจกามคุณาลยาภิรต,	ได้แก่จิต.	(อันยินดีในที่อยู่คือกามคุณ	๕)

มารเธยฺยสงฺขาโต  

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มารเธยฺย�		อิติ		สงฺขาโต		มารเธยฺยสงฺขาโต,		วฏฺโฏ.	(มารเธยฺย	+	สงฺขาต)

	 (วฏฺโฏ)	อ.วัฏฏะ		(ปณฺฑิเตน)		สงฺขาโต	อัน	อันบัณฑิต	กล่าวแล้ว		มารเธยฺย�		อิติ	ว่าบ่วงแห่งมาร		

มารเธยฺยสงฺขาโต	ชื่อว่ามารเธยฺยสงฺขาต,	ได้แก่วัฏฏะ.	(กล่าวคือบ่วงมาร)
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อนิกฺขิปิตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		นิกฺขิปิตฺวา		อนิกฺขิปิตฺวา.	(น	+	นิกฺขิปิตฺวา)

	 นิกฺขิปิตฺวา	ใส่เข้าไปแล้ว		น	หามิได้		อนิกฺขิปิตฺวา	ชื่อว่าอนิกฺขิปิตฺวา.	(ไม่ใส่เข้าไปแล้ว)

วุตฺตนโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 วุตฺตสฺส  นโย  วุตฺตนโย. (วุตฺต + นย)

	 นโย	 อ.นัย	 	 (มยา)	 	 วุตฺตสฺส	 	 (วจนสฺส)	 แห่งค�า	 อันข้าพเจ้า	 กล่าวแล้ว	 	 วุตฺตนโย	 ชื่อว่า 

วุตฺตนย.	(นัยแห่งค�าที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว)

กมฺมนียํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 กมฺม�		อรหตีติ		กมฺมนีย�,		จิตฺต�.	(กมฺม	+	อนียปัจจัย)

	 (ย�		จิตฺต�)	อ.จิตใด		อรหติ	ย่อมควร		กมฺม�	ซึ่งการงาน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ต�		จิตฺต�)	อ.จิตนั้น		

กมฺมนีย�	ชื่อว่ากมฺมนีย,	ได้แก่จิต.	(อันควรซึ่งการงาน)

มารเธยฺยํ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสม	มีวิเคราะห์ว่า

	 มารสฺส		เธยฺย�		มารเธยฺย�.	(มาร	+	เธยฺย)

	 เธยฺย�	อ.บ่วง		มารสฺสส	แห่งมาร		มารเธยฺย�	ชื่อว่ามารเธยฺย.	(บ่วงมาร)

กิเลสวฏฺฏสงฺขาตํ  

	 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กิเลสวฏฺโฏ		อิติ		สงฺขาต�		กิเลสวฏฺฏสงฺขาต�,		มารเธยฺย�.	(กิเลสวฏฺฏ	+	สงฺขาต)

	 (มารเธยฺย�)	 อ.บ่วงแห่งมาร	 	 (ปณฺฑิเตน)	 	 สงฺขาต�	 อัน	 อันบัณฑิต	 กล่าวแล้ว	 	 กิเลสวฏฺโฏ	 	 อิติ	 

ว่ากิเลสวัฏ		กิเลสวฏฺฏสงฺขาต�	ชื่อว่ากิเลสวฏฺฏสงฺขาต,	ได้แก่บ่วงมาร.	(กล่าวคือกิเลสวัฏ)
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คาถาปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คาถาย		ปริโยสาน�		คาถาปริโยสาน�.	(คาถา	+	ปริโยสาน)

	 ปริโยสาน�	 อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ	 	 คาถาย	 แห่งพระคาถา	 	 คาถาปริโยสาน�	 ชื่อว่าคาถา- 

ปริโยสาน.	(เวลาจบพระคาถา)

โสตาปนฺนาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยส�		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)

	 โสตาปนฺโน	 อ.พระโสดาบัน	 	 อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยส�	 	 (อริยปุคฺคลาน�)	 แห่งพระอริยบุคคล	 ท.	 

เหล่าใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่,	 	 เต	 	 (อริยปุคฺคลา)	 อ.พระอริยบุคคล	 ท.	 เหล่านั้น	 	 โสตาปนฺนาทโย	 ชื่อว่า 

โสตาปนฺนาทิ,	ได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)



๒. อญฺญตรภกิฺขุวตฺถุ [๒๕]

อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

อญฺญตรภิกฺขุวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ภกิษุรปูใดรปูหน่ึง  (มยา) อนัขา้พเจา้ 

(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๒. เรื่องภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง

  

๑. “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโนติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อญฺญตรํ  ภิกฺขุํ  

อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อญฺญตรํ  ภิกฺขุํ  อารพฺภ  “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโนติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ   

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน   

อารพฺภ ทรงปรารภ  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุ  อญฺญตรํ รูปใดรูปหนึ่ง  กเถสิ ตรัสแล้ว อิมํ  

ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโนติ ว่า “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน” 

ดังนี้เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเมื่อประทับในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ตรัส

พระธรรมเทศนานี้ว่า “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อญฺญตรํ วิเสสนะ

ของ ภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ  

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

 ...............................................................................................................................
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๒. โกสลรญฺโญ  กิร  วิชิเต  ปพฺพตปาเท  มาติกคาโม  นาเมโก  ฆนวาโส  คาโม  อโหสิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  คาโม อ.หมู่บ้าน  ฆนวาโส อันเป็นที่อยู่หนาแน่น  เอโก หมู่บ้านหนึ่ง  

มาติกคาโม  นาม ชื่อว่ามาติกคาม  อโหสิ ได้มีแล้ว  ปพฺพตปาเท ใกล้เชิงแห่งภูเขา  

วิชิเต ในแว่นแคว้น  โกสลรญฺโญ ของพระราชาพระนามว่าโกศล ฯ

 ทราบมาว่า หมู่บ้านที่ชนอยู่หนาแน่นหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อว่ามาติกคาม ได้มีใกล้เชิงภูเขา 

ในแว่นแคว้นของพระเจ้าโกศล

 กิรศัพท์ อนุสสวณัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มาติกคาโมๆ ก็ดี  เอโก ก็ดี   

ฆนวาโส ก็ดี วิเสสนะของ คาโมๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

โกสลรญฺโญ สามีสัมพันธะใน วิชิเตๆ วิสยาธาระใน ปพฺพตปาเทๆ สมีปาธาระใน  

อโหสิ ฯ 

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

๓. อเถกทิวสํ  สฏฺมิตฺตา  ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติเก  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏฺานํ  กถาเปตฺวา  

ตํ  คามํ  คนฺตฺวา  ปิณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ

 อถ  เอกทิวสํ  สฏฺมิตฺตา  ภิกฺขู  (สตฺถารํ)  สตฺถุ  สนฺติเก  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏฺานํ  กถาเปตฺวา  

ตํ  คามํ  คนฺตฺวา  ปิณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สฏฺมิตฺตา มีหกสิบรูปเป็น

ประมาณ  (สตฺถารํ) ทูลยังพระศาสดา  กถาเปตฺวา ให้ตรัสบอกแล้ว  กมฺมฏฺานํ ซึ่ง

กัมมัฏฐาน  ยาว เพียงใด  อรหตฺตา แต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์  สนฺติเก ในสํานัก  

สตฺถุ ของพระศาสดา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตํ  คามํ สู่หมู่บ้านนั้น  ปวิสึส ุ เข้าไปแล้ว  

ปิณฺฑาย เพื่อบิณฑบาต ฯ

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พวกภิกษุมีประมาณ ๖๐ รูป ทูลให้พระศาสดาตรัสบอก 

กัมมัฏฐานเพียงใดแต่พระอรหัต ในสํานักของพระศาสดา แล้วไปยังหมู่บ้านนั้น เข้าไป

เพื่อบิณฑบาต

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน ปวิสึสุ  สฏฺมิตฺตา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ  

สุทธกัตตาใน ปวิสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ การิตกัมมะใน กถาเปตฺวา  
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สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน กถาเปตฺวา  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะ 

ใน กถาเปตฺวา  อรหตฺตา อปาทานใน ยาว  กมฺมฏฺานํ อวุตตกัมมะใน กถาเปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ตํ วิเสสนะของ คามํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสึสุ  ปิณฺฑาย สัมปทานใน ปวิสึสุ ฯ    

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

๔. อถ  เน,  โย  ตสฺส  คามสฺส  สามิโก  มาติโก  นาม,  ตสฺส  มาตา  ทิสฺวา  เคเห   

นิสีทาเปตฺวา  นานคฺครเสน  ยาคุภตฺเตน  ปริวิสิตฺวา  “ภนฺเต  กตฺถ  คนฺตุกามตฺถาติ  

ปุจฺฉิ ฯ

 อถ  เน  (ภิกฺขู),  โย  ตสฺส  คามสฺส  สามิโก  มาติโก  นาม,  ตสฺส  (คามสามิกสฺส)  มาตา   

ทิสฺวา  (เต  ภิกฺขู)  เคเห  นิสีทาเปตฺวา  นานคฺครเสน  ยาคุภตฺเตน  ปริวิสิตฺวา  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  

กตฺถ  (าเน)  คนฺตุกามา  อตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สามิโก อ.นาย  ตสฺส  คามสฺส แห่งหมู่บ้านนั้น  มาติโก  นาม ชื่อว่า

มาติกะ  โย ใด,  มาตา อ.มารดา  ตสฺส  (คามสามิกสฺส) แห่งนายแห่งหมู่บ้านนั้น   

ทิสฺวา เห็นแล้ว  เน  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น  (เต  ภิกฺขู) ยังภิกษุ ท. เหล่า

นั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  เคเห ในเรือน  ปริวิสิตฺวา อังคาสแล้ว  ยาคุภตฺเตน 

ด้วยข้าวต้มและภัตร  นานคฺครเสน ด้วยมีรสอันเลิศต่างๆ  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า   

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  คนฺตุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไป  กตฺถ  

(าเน) ในที่ไหน  (อตฺถ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น นายหมู่บ้านชื่อว่ามาติกะใด, มารดาของนายหมู่บ้านนั้น เห็นพวกภิกษุแล้ว 

นิมนต์ให้นั่งในเรือน อังคาสด้วยข้าวต้มและภัตรที่มีรสเลิศต่างๆ แล้วถามว่า “ท่าน

เจ้าค่ะ พวกท่านเป็นผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปในที่ไหนกัน”

 อถ กาลสัตตมี  โย วิเสสนะของ สามิโก  ตสฺส วิเสสนะของ คามสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน สามิโกๆ ลิงคัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มาติโกๆ วิเสสนะของ สามิโก,  

มาตา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เน วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตต- 

กัมมะใน ทิสฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ คามสามิกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มาตา  ทิสฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวา   
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เคเห วิสยาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวิสิตฺวา  นานคฺครเสน  

วิเสสนะของ ยาคุภตฺเตนๆ กรณะใน ปริวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ภนฺเต 

อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆอาขยาตบทกัตตุวาจก  กตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ 

วิสยาธาระใน คนฺตุกามาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๕. “ยถาผาสุกฏฺานํ  มหาอุปาสิเกติ ฯ

 (เต  ภิกฺขู)  “  (มยํ)  ยถาผาสุกฏฺานํ  (คนฺตุกามา  อมฺห)  มหาอุปาสิเกติ  (อาหํสุ) ฯ

 (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาอุปาสิเก ดูก่อน 

มหาอุบาสิกา  (มยํ) อ.อาตมา ท.  (คนฺตุกามา) เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไป  ยถาผาสุกฏฺ-

านํ สู่ที่เป็นที่ผาสุกอย่างไร  (อมฺห) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า “พวกอาตมาเป็นผู้มีความประสงค์จะไปสู่ที่ผาสุก มหา

อุบาสิกา”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาอุปาสิเก 

อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถาผาสุกฏฺานํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คนฺตุกามาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ   

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

๖. สา  “วสฺสาวาสฏฺานํ  อยฺยา  ปริเยสนฺติ  มญฺเญติ  ญตฺวา  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  

“สเจ  อยฺยา  อิมํ  เตมาสํ  อิธ  วสิสฺสนฺติ,  อหํ  ตีณิ  สรณานิ  ปญฺจ  สีลานิ  คเหตฺวา   

อุโปสถกมฺมํ  กริสฺสามีติ  อาห ฯ

 สา  (มหาอุปาสิกา)  “วสฺสาวาสฏฺานํ  อยฺยา  ปริเยสนฺติ  มญฺเญติ  ญตฺวา  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา   

“สเจ  อยฺยา  อิมํ  เตมาสํ  อิธ  (าเน)  วสิสฺสนฺติ,  อหํ  ตีณิ  สรณานิ  ปญฺจ  สีลานิ  คเหตฺวา   

อุโปสถกมฺมํ  กริสฺสามีติ  อาห ฯ

  สา  (มหาอุปาสิกา) อ.มหาอุบาสิกานั้น  ญตฺวา รู้แล้ว  อิติ ว่า  “อยฺยา อ.พระคุณ

เจ้า ท.  ปริเยสนฺต ิ  มญฺเญ เห็นจะย่อมแสวงหา  วสฺสาวาสฏฺานํ ซึ่งที่เป็นที่อยู่

ตลอดพรรษา”  อิติ ดังนี้  นิปชฺชิตฺวา หมอบแล้ว  ปาทมูเล ณ ที่ใกล้แห่งเท้า  อาห 

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  อยฺยา อ.พระคุณเจ้า ท.  วสิสฺสนฺต ิ จักอยู่  อิธ  
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(าเน) ในที่นี้  อิมํ  เตมาสํ ตลอดเดือนสามนี้ไซร้,  อหํ อ.ดิฉัน  คเหตฺวา รับเอาแล้ว   

สรณานิ ซึ่งสรณะ ท.  ตีณิ สาม  สีลานิ ซึ่งศีล ท.  ปญฺจ ห้า  กริสฺสามิ จักกระทํา   

อุโปสถกมฺมํ ซึ่งอุโบสถกรรม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 มหาอุบาสิกานั้นรู้ว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลายเห็นจะย่อมแสวงหาที่อยู่สําหรับจําพรรษา” 

จึงหมอบใกล้เท้า แล้วกล่าวว่า “ถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายจักอยู่ในที่นี้ตลอดไตรมาสนี้

ไซร้, ดิฉันจักรับเอาไตรสรณคมน์ ศีล ๕ แล้วทําอุโบสถกรรม”

 สา วิเสสนะของ มหาอุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

“อยฺยา สุทธกัตตาใน ปริเยสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วสฺสาวาสฏฺานํ อวุตต-

กัมมะใน ปริเยสนฺติ  มญฺเญ สังสยัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ญตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน นิปชฺชิตฺวา  ปาทมูเล วิสยาธาระใน นิปชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  

“สเจ ปริกัปปัตถะ  อยฺยา สุทธกัตตาใน วสิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะ 

ของ เตมาสํๆ อัจจันตสังโยคะใน วสิสฺสนฺติ  อิธ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน  

วสิสฺสนฺติ,  อหํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตีณิ วิเสสนะของ  

สรณานิๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวา  ปญฺจ วิเสสนะของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน  

คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กริสฺสามิ  อุโปสถกมฺมํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสามิ”  อิติ

ศัพท์ อาการะใน อาห ฯ     

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

๗. ภิกฺขู  “มยํ  อิมํ  นิสฺสาย  ภิกฺขาย  อกิลมนฺตา  ภวนิสฺสรณํ  กาตุํ  สกฺขิสฺสามาติ    

อธิวาสยึสุ ฯ 

 ภิกฺขู  “มยํ  อิมํ  (มหาอุปาสิกํ)  นิสฺสาย  ภิกฺขาย  อกิลมนฺตา  ภวนิสฺสรณํ  กาตุํ  สกฺขิสฺสามาติ   

(จินฺตเนน  นิมนฺตนํ)  อธิวาสยึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  (นิมนฺตนํ) ยังคํานิมนต์  อธิวาสยึสุ ให้อยู่ทับแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วย

อันคิด  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  อิมํ  (มหาอุปาสิกํ) ซึ่งมหา

อุบาสิกานี้  อกิลมนฺตา ไม่ลําบากอยู่  ภิกฺขาย ด้วยภิกษา  สกฺขิสฺสาม จักอาจ  กาตุํ 

เพื่ออันกระทํา  ภวนิสฺสรณ ํซึ่งการสลัดออกจากภพ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุรับคํานิมนต์ด้วยความคิดว่า “พวกเราอาศัยมหาอุบาสิกาผู้นี้แล้ว เมื่อไม่
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ลําบากด้วยภิกษา จักสามารถเพื่อทําการสลัดออกจากภพ”

 ภิกฺขู เหตุกัตตาใน อธิวาสยึสุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน 

สกฺขิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ มหาอุปาสิกํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน อกิลมนฺตา  ภิกฺขาย กรณะใน อกิลมนฺตาๆ อัพภันตร-

กิริยาของ มยํ  ภวนิสฺสรณํ อวุตตกัมมะใน กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสาม”  อิติ

ศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน อธิวาสยึสุ  นิมนฺตนํ การิตกัมมะใน อธิวาสยึสุ ฯ  

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

๘. สา  เตสํ  วสนฏฺานํ  วิหารํ  ปฏิชคฺคิตฺวา  อทาสิ ฯ

 สา  (มหาอุปาสิกา)  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  วสนฏฺานํ  วิหารํ  ปฏิชคฺคิตฺวา  อทาสิ ฯ

 สา  (มหาอุปาสิกา) อ.มหาอุบาสิกานั้น  ปฏิชคฺคิตฺวา ปฏิบัติแล้ว  วิหารํ ซึ่งวิหาร    

วสนฏฺานํ อันเป็นที่เป็นที่อยู่  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ ท. เหล่านั้น  อทาสิ ได้ถวาย

แล้ว ฯ

 มหาอุบาสิกานั้นปฏิบัติวิหารอันเป็นที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้น แล้วได้ถวาย

 สา วิเสสนะของ มหาอุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ  

วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สามีสัมพันธะใน วสนฏฺานํๆ วิเสสนะของ วิหารํๆ อวุตตกัมมะ

ใน ปฏิชคฺคิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ ฯ

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

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

๙. เต  ตตฺถ  วสนฺตา  เอกทิวสํ  สนฺนิปติตฺวา  อญฺญมญฺญํ  โอวทึสุ  “อาวุโส  อมฺเหหิ  

ปมาทจารํ  จริตุํ  น  วฏฺฏติ,  อมฺหากํ  หิ  สกเคหํ  วิย  อฏฺ  มหานิรยา  วิวฏทฺวาราเยว;   

ธรมานกพุทฺธสฺส  โข  ปน  สนฺติเก  กมฺมฏฺานํ  คเหตฺวา  มยํ  อาคตา,  พุทฺธา  จ  นาม  

ปทานุปทิกํ  วิจรนฺเตนปิ  สเน  อาราเธตุํ  น  สกฺกา,  ยถาชฺฌาสเยเนว  อาราเธตุํ   

สกฺกา;   อปฺปมตฺตา  โหถ,   ทฺวีหิ  เอกฏฺาเน  น  าตพฺพํ  น  นิสีทิตพฺพํ,  สายํ  โข  

ปน  เถรุปฏฺานกาเล  ปาโต ว  ภิกฺขาจารกาเล  เอกโต  ภวิสฺสาม,  เสสกาเล  เทฺว   

เอกโต  น  ภวิสฺสาม;  อปิจ  โข  ปน  อผาสุเกน  ภิกฺขุนา  อาคนฺตฺวา  วิหารมชฺเฌ  

คณฺฑิยา  ปหตาย,  คณฺฑิสญฺญาย  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  เภสชฺชํ  กริสฺสามาติ ฯ
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 เต  (ภิกฺขู)  ตตฺถ  (าเน)  วสนฺตา  เอกทิวสํ  สนฺนิปติตฺวา  อญฺญมญฺญํ  โอวทึสุ  “อาวุโส  อมฺเหหิ  

ปมาทจารํ  จริตุํ  น  วฏฺฏติ,  อมฺหากํ  หิ  สกเคหํ  วิย  อฏฺ  มหานิรยา  วิวฏทฺวารา  เอว  (โหนฺติ);   

ธรมานกพุทฺธสฺส  โข  ปน  สนฺติเก  กมฺมฏฺานํ  คเหตฺวา  มยํ  อาคตา  (อมฺห),   พุทฺธา  จ  นาม 

ปทานุปทิกํ  วิจรนฺเตนปิ  สเน  (ปุคฺคเลน)  อาราเธตุํ   น  สกฺกา,  ยถาชฺฌาสเยน  เอว  (ปุคฺคเลน)   

อาราเธตุํ  สกฺกา;  (ตุมฺเห)  อปฺปมตฺตา  โหถ,  ทฺวีหิ  (อมฺเหหิ)  เอกฏฺาเน  น  าตพฺพํ  น   

นิสีทิตพฺพํ,  (มยํ)  สายํ  โข  ปน  เถรุปฏฺานกาเล  ปาโต ว  ภิกฺขาจารกาเล  เอกโต  ภวิสฺสาม,  

เสสกาเล  เทฺว  (มยํ)  เอกโต  น  ภวิสฺสาม;  อปิจ  โข  ปน  อผาสุเกน  ภิกฺขุนา  อาคนฺตฺวา   

วิหารมชฺเฌ  คณฺฑิยา  ปหตาย,  (มยํ)  คณฺฑิสญฺญาย  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  เภสชฺชํ   

กริสฺสามาติ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  วสนฺตา เมื่ออยู่  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  สนฺนิปติตฺวา  

ประชุมกันแล้ว  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  โอวทึสุ กล่าวสอนแล้ว อญฺญมญฺญ ํ ซึง่กนัและ

กนั  อิติ วา่  “อาวโุส ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ ท.  อมฺเหหิ  ปมาทจารํ  จริตุํ อ.อัน-  

อันเรา ท. -ประพฤติ ประพฤติโดยความประมาท  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร,  หิ เพราะว่า   

มหานิรยา อ.นรกใหญ่ ท.  อฏฺ แปด  วิวฏทฺวารา  เอว เป็นที่มีประตูอันเปิดแล้ว 

นั่นทีียว  อมฺหากํ เพื่อเรา ท.  สกเคหํ  วิย ราวกะ อ.เรือนอันเป็นของตน  (โหนฺติ) 

ย่อมเป็น;  ปน ก็  มย ํอ.เรา ท.  คเหตฺวา เรียนเอาแล้ว  กมฺมฏฺานํ ซึ่งกรรมฐาน  

สนฺติเก ในสํานัก  ธรมานกพุทฺธสฺส  โข ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่แล   

อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  (อมฺห) ย่อมเป็น,  จ  ก็  พุทฺธา  นาม ชื่อ อ.พระพุทธเจ้า ท.  

(ปุคฺคเลน) อันบุคคล  สเน ผู้โอ้อวด  วิจรนฺเตนปิ แม้ผู้เที่ยวไปอยู่  ปทานุปทิกํ สู่ที่

มีรอยเท้าและภายหลังแห่งรอยเท้า  น  สกฺกา ไม่อาจ  อาราเธตุํ เพื่ออันให้โปรดปราน

ได้,  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ยถาชฺฌาสเยน  เอว ผู้มีอัธยาศัยอย่างไรนั่นเทียว   

สกฺกา อาจ  อาราเธตุํ เพื่ออันให้โปรดปรานได้;  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อปฺปมตฺตา เป็น

ผู้ไม่ประมาทแล้ว  โหถ จงเป็น,  (อมฺเหหิ) อันเรา ท.  ทฺวีหิ สอง  น  าตพฺพํไม่ควร

ยืน  น  นิสีทิตพฺพํ  ไม่ควรนั่ง  เอกฏฺาเน ในที่เดียวกัน,  ปน แต่ว่า  (มยํ) อ.เรา ท.  

ภวิสฺสาม จักเป็น  เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  เถรุปฏฺานกาเล ในกาลเป็นที่

บํารุงซึ่งพระเถระ  สายํ  โข ในเวลาเย็นแล  ภิกฺขาจารกาเล ในกาลเป็นที่เที่ยวไปเพื่อ

ภิกษา  ปาโต ว ในเวลาเช้าเทียว,  (มยํ) อ.เรา ท.  เทฺว สอง  น  ภวิสฺสาม จักไม่เป็น  

เอกโต  โดยความเป็นอันเดียวกัน  เสสกาเล ในกาลที่เหลือ;  ปน ก็  อปิจ  โข อีก
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อย่างหนึ่งแล  คณฺฑิยา ครั้นเมื่อระฆัง  วิหารมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งวิหาร  ภิกฺขุนา 

อันภิกษุ  อผาสุเกน ผู้ไม่ผาสุก  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  ปหตาย เคาะแล้ว,  (มยํ) อ.เรา 

ท.  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  คณฺฑิสญฺญาย ด้วยสัญญาณแห่งระฆัง  กริสฺสาม จักกระทํา  

เภสชฺช ํซึ่งเภสัช  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 พวกภิกษุเหล่านั้นเมื่ออยู่ในที่นั้น วันหนึ่ง ประชุมกัน แล้วกล่าวสอนกันและกันว่า 

“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย การที่พวกเราประพฤติ ประพฤติโดยความประมาท ย่อมไม่

ควร, เพราะว่า มหานรก ๘ ขุม เป็นที่มีประตูเปิดรอนั่นแหละสําหรับพวกเรา ดุจเรือน

ของตนเอง; ก็ พวกเราเรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่

แล พากันมาแล้ว, ก็ ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันบุคคลผู้โอ้อวด แม้จะเที่ยว

ไปตามรอยเท้า ก็ไม่สามารถเพื่อจะให้โปรดปรานได้, อันบุคคลผู้มีอัธยาศัยตามปกติ 

สามารถเพื่อจะให้โปรดปรานได้; พวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด, พวกเรา ๒ รูป ไม่

ควรยืน ไม่ควรนั่ง ในที่แห่งเดียวกัน, ก็ พวกเราจักเป็นกลุ่มกัน ในเวลาอุปัฏฐากพระ

เถระในเวลาเย็นแล (และ)ในเวลาเที่ยวไปเพื่อภิกษา ในเวลาเช้าตรู่, ในเวลาที่เหลือ 

พวกเราจักไม่อยู่รวมกัน ๒ รูป, ก็ อีกอย่างหนึ่งแล  เมื่อภิกษุผู้ไม่สบายมาตีระฆังที่

ท่ามกลางวิหาร, พวกเราจักพากันมาด้วยสัญญาณแห่งระฆัง แล้วทํายาแก่ภิกษุรูป

นั้น”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน โอวทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะ

ของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขู  เอกทิวสํ ทุติยากาล- 

สัตตมีใน สนฺนิปติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอวทึสุ  อญฺญมญฺญํ อวตุตกมัมะใน  

โอวทสึ ุ  “อาวโุส อาลปนะ  จรตุิ ํ ตุมตัถกตัตาใน วฏฺฏติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก   
อมฺเหห ิอนภหิติกตัตาใน จรตุิ ํ ปมาทจาร ํกริยิาวเิสสนะใน จรตุิ ํ นศพัท ์ปฏเิสธะใน 

วฏฺฏต,ิ  หศิพัท ์เหตุโชตกะ  อฏฺ   วิเสสนะของ มหานิรยาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สัมปทานใน วิวฏ-  สกเคหํ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ 

อุปมาโชตกะเข้ากับ สกเคหํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วิวฏทฺวาราๆ วิกติกัตตาใน 

โหนฺติ;  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ธรมานกพุทฺธสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติเก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  สนฺติเก วิสยาธาระ 

ใน คเหตฺวา  กมฺมฏฺานํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคตาๆ  
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วิกติกัตตาใน อมฺห,  จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะเข้ากับ 

พุทฺธาๆ วุตตกัมมะใน สกฺกาๆ สองบท กิริยาบทกัมมวาจก  ปทานุปทิกํ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน วิจรนฺเตน  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วิจรนฺเตนๆ ก็ดี  สเน ก็ดี วิเสสนะ

ของ ปุคฺคเลนๆ อนภิหิตกัตตาใน สกฺกา  อาราเธตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน สกฺกา,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ยถาชฺฌาสเยนๆ วิเสสนะของ ปุคฺคเลนๆ  

อนภิหิตกัตตาใน สกฺกา  อาราเธตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

โหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปฺปมตฺตา วิกติกัตตาใน โหถ,  ทฺวีหิ วิเสสนะของ  

อมฺเหหิๆ อนภิหิตกัตตาใน าตพฺพํ และ นิสีทิตพฺพํ  าตพฺพํ ก็ดี  นิสีทิตพฺพํ ก็ดี  

กิตบทภาววาจก  เอกฏฺาเน วิสยาธาระใน าตพฺพํ และ นิสีทิตพฺพํ  น สองศัพท์  

ปฏิเสธะใน าตพฺพํ และ นิสีทิตพฺพํ,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  มยํ สุทธกัตตาใน  

ภวิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สายํ กาลสัตตมีใน เถรุปฏฺานกาเล  โขศัพท์  

วจนาลังการะ  เถรุปฏฺานกาเล กาลสัตตมีใน ภวิสฺสาม  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ ปาโตๆ กาลสัตตมีใน ภวิสฺสาม  ภิกฺขาจารกาเล กาลสัตตมีใน ภวิสฺสาม  เอกโต  

ตติยาวิเสสนะใน ภวิสฺสาม,  เทฺว วิเสสนะของ มยํๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสามๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  เสสกาเล กาลสัตตมีใน ภวิสฺสาม  เอกโต ตติยาวิเสสนะใน ภวิสฺสาม  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภวิสฺสาม;  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อปิจ อปรนัย  โขศัพท์  

วจนาลังการะ  คณฺฑิยา ลักขณะใน ปหตายๆ ลักขณกิริยา  อผาสุเกน วิเสสนะ 

ของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตกัตตาใน ปหตาย  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปหตาย   

วิหารมชฺเฌ วิสยาธาระใน คณฺฑิยา,  มยํ สุทธกัตตาใน กริสฺสามๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  คณฺฑิสญฺญาย กรณะใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กริสฺสาม  ตสฺส  

วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สัมปทานใน กริสฺสาม  เภสชฺชํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสาม”   

อิติศัพท์ อาการะใน โอวทึสุ ฯ    

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

๑๐. เตสุ  เอวํ  กติกํ  กตฺวา  วิหรนฺเตสุ,  เอกทิวสํ  สา  อุปาสิกา  สปฺปิผาณิตาทีนิ   

คาหาเปตฺวา  ทาสกมฺมกราทีหิ  ปริวุตา  สายณฺหสมเย  ตํ  วิหารํ  คนฺตฺวา  วิหารมชฺเฌ  

ภิกฺขู  อทิสฺวา  “กหํ  นุ  โข  อยฺยา  คตาติ  ปุริเส  ปุจฺฉิตฺวา,  “อตฺตโน  รตฺติฏฺาน- 

ทิวาฏฺาเนสุ  นิสินฺนา  ภวิสฺสนฺติ  อยฺเยติ  วุตฺเต,  “กึ  นุ โข  กตฺวา  ทฏฺํุ   

สกฺขิสฺสามีติ  อาห ฯ 
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 เตสุ  (ภิกฺขูสุ)  เอวํ  กติกํ  กตฺวา  วิหรนฺเตสุ,  เอกทิวสํ  สา  อุปาสิกา  (ปุคฺคลํ)  สปฺปิผาณิตาทีนิ   

(วตฺถูนิ)  คาหาเปตฺวา  ทาสกมฺมกราทีหิ  (ชเนหิ)  ปริวุตา  สายณฺหสมเย  ตํ  วิหารํ  คนฺตฺวา   

วิหารมชฺเฌ  ภิกฺขู  อทิสฺวา  “กหํ  (าเน)  นุ  โข  อยฺยา  คตาติ  ปุริเส  ปุจฺฉิตฺวา, “(อยฺยา)   

อตฺตโน  รตฺติฏฺานทิวาฏฺาเนสุ  นิสินฺนา  ภวิสฺสนฺติ  อยฺเยติ  (วจเน  ปุริเสหิ)  วุตฺเต, “(อหํ)  กึ  นุ  

โข  กตฺวา  ทฏฺํุ  สกฺขิสฺสามีติ  อาห ฯ

 เตสุ  (ภิกฺขูสุ) ครั้นเมื่อภิกษุ ท. เหล่านั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  กติกํ ซึ่งกติกา   

วิหรนฺเตสุ อยู่อยู่  เอวํ อย่างนี้,  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  สา  อุปาสิกา อ.อุบาสิกา

นั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  (วตฺถูนิ) ซึ่งวัตถุ ท.  สปฺปิ- 

ผาณิตาทีนิ มีเนยใสและนํ้าอ้อยเป็นต้น  ทาสกมฺมกราทีหิ  (ชเนหิ)  ปริวุตา ผู้  

อันชน ท. มีทาสและกรรมกรเป็นต้น แวดล้อมแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ตํ  วิหารํ สู่วิหาร

นั้น  สายณฺหสมเย ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน  อทิสฺวา ไม่เห็นแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ 

ท.  วิหารมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งวิหาร  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  ปุริเส ซึ่งบุรุษ ท.  อิติ 

ว่า  “อยฺยา อ.พระคุณเจ้า ท.  คตา ไปแล้ว  กหํ  (าเน)  นุ  โข ในที่ไหนหนอแล”   

อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “อยฺเย ข้าแต่แม่เจ้า  (อยฺยา) อ.พระคุณ

เจ้า ท.  นิสินฺนา เป็นผู้นั่งแล้ว  รตฺติฏฺานทิวาฏฺาเนส ุในที่เป็นที่พักในเวลากลาง

คืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวัน ท.  อตฺตโน ของตน  ภวิสฺสนฺต ิ จักเป็น”  อิติ 

ดังนี้  (ปุริเสหิ) อันบุรุษ ท.  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา   

กตฺวา กระทําแล้ว  กึ  นุ  โข ซึ่งอะไรหนอแล  สกฺขิสฺสามิ จักอาจ  ทฏฺุํ เพื่ออันเห็น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 เมื่อพวกภิกษุเหล่านั้นพากันทํากติกาอยู่อยู่อย่างนี้, ในวันหนึ่ง อุบาสิกานั้นใช้คนให้

ถือเอาของมีเนยใสและนํ้าอ้อยเป็นต้น มีพวกทาสและกรรมกรเป็นต้นแวดล้อม ไปยัง

วิหารนั้นในเวลาเย็น ไม่พบพวกภิกษุที่ท่ามกลางวิหาร จึงถามพวกบุรุษว่า “พระคุณ

เจ้าทั้งหลายพากันไปในที่ไหนกันหมดหนอแล”, เมื่อพวกบุรุษกล่าวว่า “แม่เจ้า พวก

พระคุณเจ้าจักเป็นผู้นั่งในที่พักในเวลากลางคืนและที่พักในเวลากลางวันของตน”, จึง

กล่าวว่า “เราทําอย่างไรหนอแล จึงจะสามารถพบได้”

 เตสุ วิเสสนะของ ภิกฺขูสุๆ ลักขณะใน วิหรนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา  เอวํ กิริยา- 

วิเสสนะใน วิหรนฺเตสุ  กติกํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิหรนฺเตสุ,   
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เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน อาห  สา วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน คาหาเปตฺวา  สปฺปิผาณิตาทีนิ วิเสสนะ

ของ วตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะใน คาหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวุตา  ทาสกมฺมกราทีหิ  

วิเสสนะของ ชเนหิๆ อนภิหิตกัตตาใน ปริวุตาๆ วิเสสนะของ อุปาสิกา  สายณฺหสมเย 

กาลสัตตมีใน คนฺตฺวา  ตํ วิเสสนะของ วิหารํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน อทิสฺวา  วิหารมชฺเฌ วิสยาธาระใน อทิสฺวา  ภิกฺขู อวุตตกัมมะใน  

อทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “อยฺยา สุทธกัตตาใน คตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  

กหํ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คตา  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวา  ปุริเส อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อาห,  “อยฺเย อาลปนะ  อยฺยา สุทธกัตตาใน ภวิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน  

สามีสัมพันธะใน รตฺติฏฺานทิวาฏฺาเนสุๆ   วิสยาธาระใน นิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน  

ภวิสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ปุริเสหิ  

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “อหํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

กึ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  กตฺวา ปุพพกาล-

กิริยาใน สกฺขิสฺสามิ  ทฏฺุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๑๑. อถ  นํ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  กติกวตฺตชานนมนุสฺสา  อาหํสุ  “คณฺฑิยา  ปหตาย   

สนฺนิปติสฺสนฺติ  อยฺเยติ ฯ 

 อถ  นํ  (อุปาสิกํ)  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  กติกวตฺตชานนมนุสฺสา  อาหํสุ  “(ปุคฺคเลน)  คณฺฑิยา  ปหตาย,  

(ภิกฺขู)  สนฺนิปติสฺสนฺติ  อยฺเยติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  กติกวตฺตชานนมนุสฺสา อ.มนุษย์ผู้รู้ซึ่งกติกาวัตร ท.  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  

ของหมู่แห่งภิกษุ  อาหํสุ กล่าวแล้ว  นํ  (อุปาสิกํ) กะอุบาสิกานั้น  อิติ ว่า  “อยฺเย  

ข้าแต่แม่เจ้า  คณฺฑิยา ครั้นเมื่อระฆัง  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  ปหตาย เคาะแล้ว   

(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  สนฺนิปติสฺสนฺต ิจักประชุมกัน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวกมนุษย์ผู้รู้กติกาวัตรของภิกษุสงฆ์ บอกกับอุบาสิกานั้นว่า “แม่เจ้า เมื่อระฆัง

ถูกเคาะแล้ว พวกภิกษุจักประชุมกัน”
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 อถ กาลสัตตมี  กติกวตฺตชานนมนุสฺสา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะของ อุปาสิกํๆ อกถิตกัมมะใน อาหํสุ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส สามีสัมพันธะใน  

กติกวตฺตชานนมนุสฺสา  “อยฺเย อาลปนะ  คณฺฑิยา ลักขณะใน ปหตายๆ ลักขณกิริยา  

ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ปหตาย,  ภิกฺขู สุทธกัตตาใน สนฺนิปติสฺสนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

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

๑๒. สา  คณฺฑึ  ปหราเปสิ ฯ

 สา  (อุปาสิกา  ปุคฺคลํ)  คณฺฑึ  ปหราเปสิ ฯ

 สา  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกานั้น  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปหราเปสิ ให้เคาะแล้ว  คณฺฑึ  

ซึ่งระฆัง ฯ

 อุบาสิกาใช้คนให้เคาะระฆัง

 สา วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ เหตุกัตตาใน ปหราเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปหราเปสิ  คณฺฑึ อวุตตกัมมะใน ปหราเปสิ ฯ  

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

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

๑๓. ภิกฺขู  คณฺฑิสทฺทํ  สุตฺวา  “กสฺสจิ  อผาสุกํ  ภวิสฺสตีติ  สกสกฏฺาเนหิ  นิกฺขมิตฺวา   

วิหารมชฺเฌ  สนฺนิปตึสุ ฯ

 ภิกฺขู  คณฺฑิสทฺทํ  สุตฺวา  “กสฺสจิ  อผาสุกํ  ภวิสฺสตีติ  (จินฺเตตฺวา)  สกสกฏฺาเนหิ  นิกฺขมิตฺวา  

 วิหารมชฺเฌ  สนฺนิปตึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  สุตฺวา ฟังแล้ว  คณฺฑิสทฺทํ ซึ่งเสียงแห่งระฆัง  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว   

อิติ ว่า  “อผาสุกํ อ.ความไม่ผาสุก  กสฺสจิ ของใครๆ  ภวิสฺสต ิ จักมี”  อิติ ดังนี้   

นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  สกสกฏฺาเนหิ   จากที่อันเป็นของตนๆ ท.  สนฺนิปตึส ุ

ประชุมกันแล้ว  วิหารมชฺเฌ ในท่ามกลางแห่งวิหาร ฯ

 พวกภิกษุฟังเสียงระฆัง พากันคิดว่า “ความไม่ผาสุกของใครๆ จักมี” จึงออกจากที่พัก
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ของตนๆ ประชุมกันที่กลางวิหาร

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน สนฺนิปตึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คณฺฑิสทฺทํ อวุตตกัมมะใน 

สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อผาสุกํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กสฺสจิ สามีสัมพันธะใน อผาสุกํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวา  สกสกฏฺาเนหิ อปาทานใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

สนฺนิปตึสุ  วิหารมชฺเฌ วิสยาธาระใน สนฺนิปตึสุ ฯ

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

๑๔. เทฺวปิ  ชนา  เอกมคฺเคนาคตา  นาม  นตฺถิ ฯ

 เทฺวปิ  ชนา  เอกมคฺเคน  อาคตา  นาม  นตฺถิ ฯ

   ชนา อ.ชน ท.  เทฺวปิ แม้สอง  อาคตา  นาม ชื่อว่าเป็นผู้มาแล้ว  เอกมคฺเคน โดย

หนทางเดียวกัน  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ

 ชนทั้งหลายแม้ทั้งสอง ชื่อว่าเป็นผู้มาทางเดียวกัน ไม่มีเลย

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เทฺวๆ วิสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ  

กิริยาบทกัตตุวาจก  เอกมคฺเคน ตติยาวิเสสสนะใน อาคตา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ

เข้ากับ อาคตาๆ วิกติกัตตาใน นตฺถิ ฯ

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

๑๕. อุปาสิกา  เอเกกฏฺานโต  เอกเมกเมว  อาคจฺฉนฺตํ  ทิสฺวา  “มม  ปุตฺเตหิ  อญฺญมญฺญ ํ  

กลโห  กโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆํ  วนฺทิตฺวา  ปุจฺฉิ   “กลหํ  นุ  โข  ภนฺเต  

กริตฺถาติ ฯ

 อุปาสิกา  เอเกกฏฺานโต  เอกเมกํ  เอว  อาคจฺฉนฺตํ  (ภิกฺขุํ)  ทิสฺวา  “มม  ปุตฺเตหิ  อญฺญมญฺญํ  

กลโห  กโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆํ  วนฺทิตฺวา  ปุจฺฉิ   “(ตุมฺเห)  กลหํ  นุ  โข  ภนฺเต   

กริตฺถาติ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  ทิสฺวา เห็นแล้ว  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุ  เอกเมกํ  เอว รูปหนึ่งๆ  

นั่นเทียว  อาคจฺฉนฺตํ ผู้มาอยู่  เอเกกฏฺานโต จากที่หนึ่งๆ  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว   

อิติ ว่า  “กลโห อ.ความทะเลาะ  อญฺญมญฺญ ํ ซึง่กนัและกัน  มม  ปุตฺเตหิ  กโต เป็น
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กรรม อันบุตร ท. ของเรา กระทําแล้ว  ภวิสฺสต ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้  วนฺทิตฺวา ไหว้

แล้ว  ภิกฺขุสงฺฆํ ซึ่งหมู่แห่งภิกษุ  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  

(ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  กริตฺถ กระทําแล้ว  กลหํ  นุ  โข ซึ่งความทะเลาะหรือหนอแล”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกาเห็นภิกษุแต่ละรูปๆ มาจากที่แต่ละแห่ง จึงคิดว่า “ความทะเลาะกันและกัน 

จักเป็นกรรมที่พวกบุตรของเราทําแล้ว” ไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ พวก

ท่านทําการทะเลาะกันหรือหนอแล” 

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเกกฏฺานโต อปาทานใน 

อาคจฺฉนฺตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอกเมกํๆ ก็ดี  อาคจฺฉนฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ 

ภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “กลโห สุทธกัตตาใน  

ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺเตหิๆ อนภิหิตกัตตาใน  

กโต  อญฺญมญฺญํ อวตุตกมัมะใน กลโห  กโต วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต”ิ  อติศิพัท ์ 

อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วนฺทตฺิวา  ภกฺิขสุงฺฆ ํ อวตุตกมัมะใน  

วนฺทตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน ปจฺุฉ ิ  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สทุธกตัตาใน กรตฺิถๆ 

อาขยาตบทกตัตุวาจก  กลห ํ อวตุตกมัมะใน กรตฺิถ  นุศพัทป์จุฉนตัถะ  โขศพัท ์ 

วจนาลงัการะ”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ 

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

๑๖. “น  กโรม  มหาอุปาสิเกติ ฯ

 (ภิกฺขู)  “(มยํ)  น  กโรม  มหาอุปาสิเกติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาอุปาสิเก ดูก่อนมหาอุบาสิกา  

(มยํ) อ.อาตมา ท.  น  กโรม ย่อมไม่กระทํา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุกล่าวว่า “พวกอาตมาย่อมไม่ทํา มหาอุบาสิกา”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาอุปาสิเก อาลปนะ  มยํ  

สุทธกัตตาใน กโรมๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กโรม”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาหํสุ ฯ   

 ...............................................................................................................................
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๑๗. “สเจ  โว  ภนฺเต  กลโห  นตฺถิ,  อถ  กสฺมา,  ยถา  อมฺหากํ  เคหํ  อาคจฺฉนฺตา  สพฺเพ  

เอกโต  อาคจฺฉถ;  เอวํ  อนาคนฺตฺวา,  เอเกกฏฺานโต  เอเกกา ว  อาคตาติ ฯ 

 (อุปาสิกา)  “สเจ  โว  ภนฺเต  กลโห  นตฺถิ,  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  กสฺมา,  ยถา  (ตุมฺเห)  อมฺหากํ   

เคหํ  อาคจฺฉนฺตา  สพฺเพ  เอกโต  อาคจฺฉถ;  (ตุมฺเห)  เอวํ  อนาคนฺตฺวา  เอเกกฏฺานโต   

เอเกกา ว  อาคตา  (อตฺถ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  สเจ 

ถ้าว่า  กลโห อ.ความทะเลาะ  โว แห่งท่าน ท.  นตฺถิ ย่อมไม่มีไซร้,  อถ  (ภาเว) 

ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อาคจฺฉนฺตา เมื่อมา  

เคหํ สู่เรือน  อมฺหากํ ของดิฉัน ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  อาคจฺฉถ ย่อมมา  เอกโต โดย

ความเป็นอันเดียวกัน  ยถา ฉันใด;  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  อนาคนฺตฺวา ไม่มาแล้ว  เอวํ  

ฉันนั้น  เอเกกาว ผู้ผู้เดียวเทียว  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  เอเกกฏฺานโต จากที่หนึ่งๆ  

(อตฺถ) ย่อมเป็น  กสฺมา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกากล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้าความทะเลาะของพวกท่านย่อมไม่มีไซร้, เมื่อ

เป็นเช่นนี้ พวกท่านเมื่อมายังเรือนของพวกดิฉัน ทั้งหมดมาพร้อมกัน ฉันใด, พวก

ท่านไม่มาฉันนั้น เฉพาะผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้มาจากที่หนึ่งๆ เพราะเหตุอะไร”

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  สเจ ปริกัปปัตถะ   

กลโห สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  โว สามีสัมพันธะใน กลโห,  อถ วิเสสนะ 

ของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาคจฺฉถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กสฺมา เหตุใน อตฺถ  ยถา อุปมาโชตกะ  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน เคหํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน อาคจฺฉนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ตุมฺเห  สพฺเพ วิเสสนะของ 

ตุมฺเห  เอกโต ตติยาวิเสสนะในอาคจฺฉถ;  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวํ อุปเมยยโชตกะ  อนาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาคตา  เอเกกฏฺานโต  

อปาทานใน อาคตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอเกกาๆ วิเสสนะของ ตุมฺเห  อาคตา 

วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ     

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

 ...............................................................................................................................
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๑๘. “มหาอุปาสิเก  เอเกกสฺมึ  าเน  นิสีทิตฺวา  สมณธมฺมํ  กริมฺหาติ ฯ

 (ภิกฺขู)  “(มยํ)  มหาอุปาสิเก  เอเกกสฺมึ  าเน  นิสีทิตฺวา  สมณธมฺมํ  กริมฺหาติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาอุปาสิเก ดูก่อนมหาอุบาสิกา  

(มยํ) อ.อาตมา ท.  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  เอเกกสฺมึ  าเน ในที่ แห่งหนึ่งๆ  กริมฺหา 

กระทําแล้ว  สมณธมฺม ํซึ่งสมณธรรม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุกล่าวว่า “มหาอุบาสิกา พวกอาตมานั่งในที่แห่งหนึ่งๆ ทําสมณธรรม”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาอุปาสิเก อาลปนะ  มยํ  

สุทธกัตตาใน กริมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเกกสฺมึ วิเสสนะของ าเนๆ  

วิสยาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กริมฺหา  สมณธมฺมํ อวุตตกัมมะใน  

กริมฺหา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ       

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

๑๙. “โก  เอส  ตาตา  สมณธมฺโม  นามาติ ฯ

 (อุปาสิกา)  “โก  เอโส  ตาตา  สมณธมฺโม  นามาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตาตา ข้าแต่พ่อ ท.  เอโส   

สมณธมฺโม  นาม ชื่อ อ.สมณธรรมนั่น  โก อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกาถามแล้วว่า “ข้าแต่พ่อทั้งหลาย ชื่อว่าสมณธรรมนั่นอะไร” 

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาตา อาลปนะ  โก ก็ดี  เอโส 

ก็ดี วิเสสนะของ สมณธมฺโม  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สมณธมฺโมๆ ลิงคัตถะ”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ  

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

๒๐. “ทฺวตฺตึสาการสชฺฌายํ  กโรม  อตฺตภาเว  ขยวยํ  ปฏฺเปม  มหาอุปาสิเกติ ฯ 

 (ภิกฺขู)  “(มยํ)  ทฺวตฺตึสาการสชฺฌายํ  กโรม  อตฺตภาเว  ขยวยํ  ปฏฺเปม  มหาอุปาสิเกติ   

(อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาอุปาสิเก ดูก่อนมหาอุบาสิกา  
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(มยํ) อ.อาตมา ท.  กโรม ย่อมกระทํา  ทฺวตฺตึสาการสชฺฌายํ ซึ่งการสาธยาย 

ในอาการ ๓๒  ปฏฺเปม ย่อมเริ่มตั้งไว้  ขยวยํ ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป  

อตฺตภาเว ในอัตภาพ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุกล่าวว่า “พวกอาตมาทําการสาธยายในอาการ ๓๒ เริ่มตั้งความสิ้นไปและ

ความเสื่อมไปในอัตภาพ มหาอุบาสิกา”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาอุปาสิเก อาลปนะ มยํ  

สุทธกัตตาใน กโรม และ ปฏฺเปม  กโรม ก็ดี  ปฏฺเปม ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ทฺวตฺตึสาการสชฺฌายํ อวุตตกัมมะใน กโรม  อตฺตภาเว วิสยาธาระใน ขยวยํๆ อวุตต-

กัมมะใน ปฏฺเปม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ     

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

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

๒๑. “กึ  ปน  ภนฺเต  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  กาตุํ  อตฺตภาเว  จ  ขยวยํ  ปฏฺเปตุํ   

ตุมฺหากเมว วฏฺฏติ  อุทาหุ  อมฺหากํปีติ ฯ

 (อุปาสิกา)  “กึ  ปน  ภนฺเต  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  กาตุํ  (จ)  อตฺตภาเว  จ  ขยวยํ  ปฏฺเปตุํ  

ตุมฺหากํ  เอว  วฏฺฏติ  อุทาหุ  อมฺหากํปิ  (ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  กาตุํ  จ  อมฺหากํปิ  อตฺตภาเว  

จ  ขยวยํ  ปฏฺเปตุํ  วฏฺฏติ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ปน ก็   

ตุมฺหากํ  เอว  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  กาตุํ อ.อัน- อันท่าน ท. นั่นเทียว กระทํา ซึ่ง

การสาธยาย ในอาการ ๓๒  (จ) ด้วย  ตุมฺหากํ  เอว  อตฺตภาเว  จ  ขยวยํ  ปฏฺเปตุํ 

อ.อัน- อันท่าน ท. นั่นเทียว -เริ่มตั้งไว้ ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป ในอัตภาพ

ด้วย  วฏฺฏติ ย่อมควร  กึ หรือ  อุทาหุ หรือว่า  อมฺหากํปิ  (ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ 

กาตุํ) อ.อัน- แม้อันดิฉัน ท.  -กระทํา ซึ่งการสาธยาย ในอาการ ๓๒  (จ) ด้วย   

(อมฺหากํปิ  อตฺตภาเว  จ  ขยวยํ  ปฏฺเปตุํ) อ.อัน- แม้อันดิฉัน ท.  -เริ่มตั้งไว้  

ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป ในอัตภาพด้วย  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกาถามว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็การที่พวกท่านทําการสาธยายในอาการ ๓๒ 

และ เริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในอัตภาพเท่านั้น ย่อมควรหรือ หรือว่า แม้
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พวกดิฉัน ทําการสาธยายในอาการ ๓๒ และ เริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปใน

อัตภาพ ย่อมควร”

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ปนศัพท์  

วากยารัมภโชตกะ  กาตุํ ก็ดี  ปฏฺเปตุํ ก็ดี ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ทฺวตฺตึสากาเร วิสยาธาระใน สชฺฌายํๆ อวุตตกัมมะใน 

กาตุํ  อตฺตภาเว วิสยาธาระใน ขยวยํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏฺเปตุํ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ 

เข้ากับ ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  กาตุํ และ อตฺตภาเว  ขยวยํ  ปฏฺเปตุํ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ตุมฺหากํๆ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน กาตุํ และ ปฏฺเปตุํ  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ   

กาตุํ ก็ดี  ปฏฺเปตุํ ก็ดี ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์  

ปุจฉนัตถะ  ทฺวตฺตึสากาเร วิสยาธาระใน สชฺฌายํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ  อตฺตภาเว 

วิสยาธาระใน ขยวยํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏฺเปตุํ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ  

ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  กาตุํ และ อตฺตภาเว  ขยวยํ  ปฏฺเปตุํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ อมฺหากํๆ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน กาตุํ และ ปฏฺเปตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

ปุจฺฉิ ฯ         

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

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

๒๒. “กสฺสจิ  ภควตา  อวาริโต  เอส  ธมฺโม  มหาอุปาสิเกติ ฯ

 (ภิกฺขู)  “กสฺสจิ  ภควตา  อวาริโต  เอโส  ธมฺโม  มหาอุปาสิเกติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาอุปาสิเก ดูก่อนมหาอุบาสิกา  

เอโส  ธมฺโม อ.ธรรมนั่น  ภควตา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  อวาริโต ไม่ทรงห้ามแล้ว  

กสฺสจิ แก่ใครๆ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุกล่าวว่า “ธรรมนั่น พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงห้ามแก่ใครๆ มหาอุบาสิกา”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มหาอุปาสิเก อาลปนะ  เอโส  

วิเสสนะของ ธมฺโมๆ วุตตกัมมะใน อวาริโตๆ กิตบทกัมมวาจก  กสฺสจิ สัมปทานใน  

อวาริโต  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน อวาริโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ    

 ...............................................................................................................................
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๒๓. “เตนหิ  มยฺหํปิ  ทฺวตฺตึสาการํ  เทถ  อตฺตภาเว  จ  ขยวยํ  ปฏฺปนํ  อาจิกฺขถาติ ฯ

 (อุปาสิกา)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  มยฺหํปิ  ทฺวตฺตึสาการํ  เทถ  (จ)  อตฺตภาเว  จ  ขยวยํ  ปฏฺปนํ   

อาจิกฺขถาติ  (อาห) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห)  

อ.ท่าน ท.  เทถ ขอจงให้  ทฺวตฺตึสาการํ ซึ่งอาการ ๓๒  (จ) ด้วย อาจิกฺขถ ขอจง

บอก  ปฏฺปนํ ซึ่งการเริ่มตั้งไว้  ขยวยํ ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไป  อตฺตภาเว 

ในอัตภาพ  จ ด้วย  มยฺหํป ิแม้แก่ดิฉัน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกากล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายขอจงให้อาการ ๓๒ และบอกการตั้งความ

สิ้นไปและความเสื่อมไปในอัตภาพ แม้แก่ดิฉัน” 

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน เทถ และ อาจิกฺขถ  เทถ ก็ดี  อาจิกฺขถ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มยฺหํๆ สัมปทานใน เทถ และ อาจิกฺขถ  ทฺวตฺตึสาการํ 

อวุตตกัมมะใน เทถ  อตฺตภาเว วิสยาธาระใน ขยวยํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏฺปนํๆ  

อวุตตกัมมะใน อาจิกฺขถ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ทฺวตฺตึสาการํ  เทถ และ  

อตฺตภาเว  ขยวยํ  ปฏฺปนํ  อาจิกฺขถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๔. “เตนหิ  อุคฺคณฺห  มหาอุปาสิเกติ   สพฺพํ  อุคฺคณฺหาเปสุํ ฯ

 (ภิกฺขู)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  อุคฺคณฺห  มหาอุปาสิเกติ  (วตฺวา  อุปาสิกํ)  สพฺพํ  (สมณธมฺมํ)   

อุคฺคณฺหาเปสุํ ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มหาอุปาสิเก ดูก่อนมหาอุบาสิกา  

เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อุคฺคณฺห จงเรียนเอาเถิด”  อิติ ดังนี้  (อุปาสิกํ)  

ยังอุบาสิกา  อุคฺคณฺหาเปสุํ ให้เรียนเอาแล้ว  (สมณธมฺมํ) ซึ่งสมณธรรม  สพฺพ ํ 

ทั้งปวง ฯ   

 พวกภิกษุกล่าวว่า “มหาอุบาสิกา ถ้าเช่นนั้น ท่านจงเรียนเอาเถิด” แล้วให้อุบาสิกา

เรียนสมณธรรมทั้งปวง
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 ภิกฺขู เหตุกัตตาใน อุคฺคณฺหาเปสุํๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “มหาอุปาสิเก อาลปนะ  

เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อุคฺคณฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุคฺคณฺหาเปสุํ  อุปาสิกํ การิตกัมมะใน  

อุคฺคณฺหาเปสุํ  สพฺพํ วิเสสนะของ สมณธมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน อุคฺคณฺหาเปสุํ ฯ

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

๒๕. สา  ตโต  ปฏฺาย  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  กตฺวา  อตฺตนิ  ขยวยํ  ปฏฺเปตฺวา  เตหิ  

ภิกฺขูหิ  ปุเรตรเมว  ตโย  มคฺเค  ตีณิ  จ  ผลานิ  ปาปุณิ ฯ 

 สา  (อุปาสิกา)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺาย  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  กตฺวา  อตฺตนิ  ขยวยํ   

ปฏฺเปตฺวา  เตหิ  ภิกฺขูหิ  ปุเรตรํ  เอว  ตโย  มคฺเค  ตีณิ  จ  ผลานิ  ปาปุณิ ฯ

 สา  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกานั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  สชฺฌายํ ซึ่งการสาธยาย   

ทฺวตฺตึสากาเร ในอาการ ๓๒  ปฏฺเปตฺวา เริ่มตั้งไว้แล้ว  ขยวยํ ซึ่งความสิ้นไปและ

ความเสื่อมไป  อตฺตนิ ในตน  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  ปาปุณิ 

บรรลุแล้ว  มคฺเค ซึ่งมรรค ท.  ตโย สาม  จ ด้วย  ผลานิ ซึ่งผล ท.  ตีณิ สาม  จ ด้วย  

ปุเรตรํ  เอว ก่อนกว่า  เตหิ  ภิกฺขูหิ กว่าภิกษุ ท. เหล่านั้นนั่นเทียว ฯ

 อุบาสิกานั้นทําการสาธยายในอาการ ๓๒ เริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในตน 

จําเดิมแต่กาลนั้น บรรลุมรรค ๓ และผล ๓ ก่อนกว่าพวกภิกษุเหล่านั้นทีเดียว

 สา วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต  

วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺายๆ กิริยาวิเสสนะใน กตฺวา  ทฺวตฺตึสากาเร 

วิสยาธาระใน สชฺฌายํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปฏฺเปตฺวา  อตฺตนิ 

วิสยาธาระใน ขยวยํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏฺเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณิ  เตหิ  

วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อปาทานใน ปุเรตรํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปุเรตรํๆ กิริยา- 

วิเสสนะใน ปาปุณิ  ตโย วิเสสนะของ มคฺเคๆ ก็ดี  ผลานิ ก็ดี สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปาปุณิ  ตีณิ วิเสสนะของ ผลานิ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ตโย  มคฺเค และ ตีณิ  

ผลานิ ฯ       

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

๒๖. มคฺเคเนว  จสฺสา  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  โลกิยอภิญฺญา  จ  อาคมึสุ ฯ 
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 มคฺเคน  เอว  จ  อสฺสา  (อุปาสิกาย)  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  โลกิยอภิญฺญา  จ  อาคมึสุ ฯ

 จ ก็  ปฏิสมฺภิทา อ.ปฏิสัมภิทา ท.  จตสฺโส สี่  จ ด้วย  โลกิยอภิญฺญา อ.โลกิย-

อภิญญา ท.  จ ด้วย  อาคมึสุ มาแล้ว  อสฺสา  (อุปาสิกาย) แก่อุบาสิกานั้น  มคฺเคน  

เอว โดยมรรคนั่นเทียว ฯ 

 ก็ปฏิสัมภิทา ๔ และโลกิยอภิญญาทั้งหลาย มาแล้วแก่อุบาสิกานั้น โดยมรรคนั่นแหละ

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  จตสฺโส วิเสสนะของ ปฏิสมฺภิทาๆ ก็ดี  โลกิยอภิญฺญา ก็ดี 

สุทธกัตตาใน อาคมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ มคฺเคนๆ 

ตติยาวิเสสนะใน อาคมึสุ  อสฺสา วิเสสนะของ อุปาสิกายๆ สัมปทานใน อาคมึสุ  จศัพท์ 

ปทสมุจจยัตถะเข้า จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา และ โลกิยอภิญฺญา ฯ

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

๒๗. สา  มคฺคผลสุขโต  อุฏฺาย  ทิพฺพจกฺขุนา  โอโลเกตฺวา  “กทา  นุ  โข  มม  ปุตฺเตหิ  อยํ  

ธมฺโม  อธิคโตติ  อุปธาเรนฺตี  “สพฺเพปิเม  สราคา  สโทสา  สโมหา,  ฌานวิปสฺสนามตฺตํ  

เตสํ   นตฺถิ;  กินฺนุ  โข  มยฺหํ  ปุตฺตานํ  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสโย  อตฺถิ  นตฺถีติ  อาวชฺเชตฺวา  

“อตฺถีติ  ทิสฺวา  “เสนาสนสปฺปายํ  นุ  โข อตฺถิ  นตฺถีติ  อาวชฺเชตฺวา  เสนาสนสปฺปายํปิ   

ทิสฺวา  “ปุคฺคลสปฺปายํ  นุ  โข  น  ลภนฺตีติ  อาวชฺเชตฺวา  ปุคฺคลสปฺปายํปิ  ทิสฺวา   

“อาหารสปฺปายํ  นุ  โข  น  ลภนฺตีติ  อุปธาเรนฺตี  “อาหารสปฺปายํ  เนสํ  นตฺถีติ  ทิสฺวา  

ตโต  ปฏฺาย  นานาวิธํ  ยาคุํ  อเนกปฺปการํ  ขชฺชกํ  นานคฺครสญฺจ  โภชนํ  สมฺปาเทตฺวา   

ภิกฺขู  นิสีทาเปตฺวา  ทกฺขิโณทกํ  ทตฺวา  “ภนฺเต  ตุมฺหากํ  ยํ  ยํ  รุจฺจติ,  ตํ  ตํ   

คเหตฺวา  ปริภุญฺชถาติ  นิยฺยาเทสิ ฯ

 สา  (อุปาสิกา)  มคฺคผลสุขโต  อุฏฺาย  ทิพฺพจกฺขุนา  โอโลเกตฺวา  “กทา  นุ  โข  มม  ปุตฺเตหิ   

อยํ  ธมฺโม  อธิคโตติ  อุปธาเรนฺตี  “สพฺเพปิ  อิเม  (อยฺยา)  สราคา  สโทสา  สโมหา  (โหนฺติ),   

ฌานวิปสฺสนามตฺตํ  (ผลํ)  เตสํ  (อยฺยานํ)  นตฺถิ;  กินฺนุ  โข  มยฺหํ  ปุตฺตานํ  อรหตฺตสฺส   

อุปนิสฺสโย  อตฺถิ  (อุทาหุ)  นตฺถีติ  อาวชฺเชตฺวา  “(มยฺหํ  ปุตฺตานํ  อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสโย)   

อตฺถีติ  ทิสฺวา  “เสนาสนสปฺปายํ  นุ  โข  อตฺถิ  (อุทาหุ)  นตฺถีติ  อาวชฺเชตฺวา  เสนาสนสปฺปายํปิ   

ทิสฺวา  “(อยฺยา)  ปุคฺคลสปฺปายํ  นุ  โข  น  ลภนฺตีติ  อาวชฺเชตฺวา  ปุคฺคลสปฺปายํปิ  ทิสฺวา   

“(อยฺยา)  อาหารสปฺปายํ  นุ  โข  น  ลภนฺตีติ  อุปธาเรนฺตี  “อาหารสปฺปายํ  เนสํ  (อยฺยานํ)   
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นตฺถีติ  ทิสฺวา  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺาย  นานาวิธํ  ยาคุํ  (จ)  อเนกปฺปการํ  ขชฺชกํ  (จ)  นานคฺครสํ  

จ  โภชนํ  สมฺปาเทตฺวา  ภิกฺขู  นิสีทาเปตฺวา  ทกฺขิโณทกํ  ทตฺวา  “ภนฺเต  ตุมฺหากํ  ยํ  ยํ  (วตฺถุ)  

รุจฺจติ,  (ตุมฺเห)  ตํ  ตํ  (วตฺถุํ)  คเหตฺวา  ปริภุญฺชถาติ  (วจเนน)  นิยฺยาเทสิ ฯ

 สา  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกานั้น  อุฏฺาย ออกแล้ว  มคฺคผลสุขโต จากสุขอันเกิดแต่

มรรคและผล  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  ทิพฺพจกฺขุนา ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์  อุปธาเรนฺตี 

ใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “อยํ  ธมฺโม อ.ธรรมนี้  ปุตฺเตห ิอันบุตร ท.  มม ของเรา  อธิคโต  

บรรลุแล้ว  กทา  นุ  โข ในกาลไหนหนอแล”  อิติ ดังนี้  อาวชฺเชตฺวา ใคร่ครวญ

แล้ว  อิติ ว่า  “อิเม  (อยฺยา) อ.พระคุณเจ้า ท. เหล่านี้  สพฺเพป ิแม้ทั้งปวง  สราคา 

เป็นผู้เป็นไปกับด้วยราคะ  สโทสา เป็นผู้เป็นไปกับด้วยโทสะ  สโมหา เป็นผู้เป็นไป

กับด้วยโมหะ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  (ผลํ) อ.ผล  ฌานวิปสฺสนามตฺตํ อันมีฌานและ

วิปัสสนาเป็นประมาณ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  เตส ํ (อยฺยานํ) แก่พระคุณเจ้า ท. เหล่านั้น;  

อุปนิสฺสโย อ.อุปนิสัย  อรหตฺตสฺส แห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  ปุตฺตานํ แห่งบุตร 

ท.  มยฺห ํของเรา  อตฺถิ มีอยู่  กินฺนุ  โข หรือหนอแล  (อุทาหุ) หรือว่า  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี”  อิติ ดังนี้  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิติ ว่า  “(อุปนิสฺสโย) อ.อุปนิสัย  (อรหตฺตสฺส) 

แห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  (ปุตฺตานํ) แห่งบุตร ท.  (มยฺหํ) ของเรา  อตฺถิ มีอยู่”  

อิติ ดังนี้  อาวชฺเชตฺวา ใคร่ครวญแล้ว  อิติ ว่า  “เสนาสนสปฺปายํ อ.เสนาสนะเป็นที่ 

สัปปายะ  อตฺถิ  นุ  โข มีอยู่หรือหนอแล  (อุทาหุ) หรือว่า  นตฺถิ ย่อมไม่มี”   

อิติ ดังนี้  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เสนาสนสปฺปายํป ิ แม้ซึ่งเสนาสนะอันเป็นที่สัปปายะ   

อาวชฺเชตฺวา ใคร่ครวญแล้ว  อิติ ว่า  “(อยฺยา) อ.พระคุณเจ้า ท .  น  ลภนฺติ ย่อม

ไม่ได้  ปุคฺคลสปฺปายํ  นุ  โข ซึ่งบุคคลอันเป็นที่สัปปายะหรือหนอแล”  อิติ ดังนี้   

ทิสฺวา เห็นแล้ว  ปุคฺคลสปฺปายํปิ แม้ซึ่งบุคคลอันเป็นที่สัปปายะ  อุปธาเรนฺตี 

ใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “(อยฺยา) อ.พระคุณเจ้า ท.  น  ลภนฺติ ย่อมไม่ได้  อาหาร- 

สปฺปาย ํ นุ  โข ซึ่งอาหารอันเป็นที่สัปปายะหรือหนอแล”  อิติ ดังนี้  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

อิติ ว่า  “อาหารสปฺปายํ อ.อาหารอันเป็นที่สัปปายะ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  เนสํ  (อยฺยานํ) 

แก่พระคุณเจ้า ท. เหล่านั้น”  อิติ ดังนี้  ยาคุํ ยังข้าวต้ม  นานาวิธํ อันมีอย่างต่างๆ  

(จ) ด้วย  ขชฺชกํ ยังของอันบุคคลพึงเคี้ยว  อเนกปฺปการํ อันมีประการมิใช่หนึ่ง   

(จ) ด้วย  โภชนํ ยังโภชนะ  นานคฺครสํ อันมีรสอันเลิศต่างๆ  จ ด้วย  สมฺปาเทตฺวา  

ให้ถึงพร้อมแล้ว  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาลนั้น  ภิกฺขู ยังภิกษุ ท.   
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นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  ทตฺวา ถวายแล้ว  ทกฺขิโณทกํ ซึ่งนํ้าเพื่อทักษิณา   

นิยฺยาเทสิ มอบถวายแล้ว  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   

ยํ  ยํ  (วตฺถุ) อ.วัตถุใดๆ  ตุมฺหากํ อันท่าน ท.  รุจฺจติ ย่อมชอบใจ,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.   

คเหตฺวา รับแล้ว  ตํ  ตํ  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุนั้นๆ  ปริภุญฺชถ จงฉันเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกานั้นออกจากสุขที่เกิดจากมรรคและผล แลดูด้วยทิพยจักษุ ใคร่ครวญอยู่ว่า 

“ธรรมนี้ เหล่าบุตรของเรา บรรลุแล้วเมื่อไหรหนอแล” ใคร่ครวญแล้วว่า “พระคุณเจ้า

เหล่านี้แม้ทั้งหมด มีราคะ มีโทสะ มีโมหะ, ผลสักว่าฌานหรือวิปัสสนา ย่อมไม่มีแก่

พระคุณเจ้าเหล่านั้น; อุปนิสัยแห่งพระอรหัตแห่งเหล่าบุตรของเรา มีอยู่หรือหนอ หรือ

ว่าไม่มี” เห็นว่า “อุปนิสัยแห่งพระอรหัตแห่งเหล่าบุตรของเรา มีอยู่” ใคร่ครวญแล้ว

ว่า “เสนาสนะที่สัปปายะ มีอยู่หรือหนอแล หรือว่าไม่มี” เห็นแม้เสนาสนที่สัปปายะ 

ใคร่ครวญแล้วว่า “พระคุณเจ้าย่อมไม่ได้บุคคลผู้สัปปายะหรือหนอแล” เห็นแม้บุคคล

ผู้สัปปายะ ใคร่ครวญอยู่ว่า “เหล่าพระคุณเจ้าย่อมไม่ได้อาหารที่สัปปายะหรือหนอ

แล” เห็นว่า “อาหารที่สัปปายะย่อมไม่มีแก่พระคุณเจ้าเหล่านั้น” ทําข้าวต้มนานาชนิด 

ของเคี้ยวอเนกประการ และโภชนที่มีรสเลิศต่างๆ ให้ถึงพร้อม นิมนต์เหล่าภิกษุให้นั่ง 

ถวายนํ้าเพื่อทักษิณา มอบถวายด้วยคําว่า “ท่านผู้เจริญ วัตถุใดๆ ที่พวกท่านชอบใจ, 

ขอนิมนต์พวกท่านรับวัตถุนั้นๆ แล้วฉันเถิด” 

 สา วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน นิยฺยาเทสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มคฺค-

ผลสุขโต อปาทานใน อุฏฺายๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกตฺวา  ทิพฺพจกฺขุนา กรณะ

ใน โอโลเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปธาเรนฺตี  “อยํ วิเสสนะของ ธมฺโมๆ วุตตกัมมะ 

ใน อธิคโตๆ กิตบทกัมมวาจก  กทา กาลสัตตมีใน อธิคโต  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ   

โขศัพท์ วจนาลังการะ  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺเตหิๆ อนภิหิตกัตตาใน อธิคโต”   

อิติศัพท์ อาการะใน อุปธาเรนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ อุปาสิกา  “อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ สพฺเพๆ ก็ดี  อิเม ก็ดี วิเสสนะของ อยฺยาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สราคา ก็ดี  สโทสา ก็ดี  สโมหา ก็ดี วิกติกัตตาใน โหนฺติ,  ฌานวิปสฺสนา- 

มตฺตํ วิเสสนะของ ผลํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ 

อยฺยานํๆ สัมปทานใน นตฺถิ;  อุปนิสฺสโย สุทธกัตตาใน อตฺถิ และ นตฺถิ  อตฺถิ ก็ดี   

นตฺถิ ก็ดี กิริยาบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์  
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วจนาลังการะ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ปุตฺตานํๆ สามีสัมพันธะใน อรหตฺตสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน อุปนิสฺสโย  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาวชฺเชตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  “อุปนิสฺสโย สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  มยฺหํ 

สามีสัมพันธะใน ปุตฺตานํๆ สามีสัมพันธะใน อรหตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปนิสฺสโย”  

อิติศัพท์ อาการะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาวชฺเชตฺวา  “เสนาสนสปฺปายํ สุทธ- 

กัตตาใน อตฺถิ และ นตฺถิ  อตฺถิ ก็ดี  นตฺถิ ก็ดี กิริยาบทกัตตุวาจก  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  

โขศัพท์ วจนาลังการะ  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาวชฺเชตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน ทิสฺวา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เสนาสนสปฺปายํๆ อวุตตกัมมะใน 

ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาวชฺเชตฺวา  “อยฺยา สุทธกัตตาใน ลภนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ปุคฺคลสปฺปายํ อวุตตกัมมะใน ลภนฺติ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์  

วจนาลังการะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาวชฺเชตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา   อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ปุคฺคลสปฺปายํๆ อวุตตกัมมะ

ใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปธาเรนฺตี  “อยฺยา สุทธกัตตาใน ลภนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อาหารสปฺปายํ อวุตตกัมมะใน ลภนฺติ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์  

วจนาลังการะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อุปธาเรนฺตีๆ อัพภันตร-

กิริยาของ อุปาสิกา  “อาหารสปฺปายํ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เนสํ  

วิเสสนะของ อยฺยานํๆ สัมปทานใน นตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน สมฺปาเทตฺวา  ตโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺายๆ กิริยาวิเสสนะใน 

สมฺปาเทตฺวา  นานาวิธํ วิเสสนะของ ยาคุํๆ ก็ดี  ขชฺชกํ ก็ดี  โภชนํ ก็ดี การิตกัมมะ

ใน สมฺปาเทตฺวา  อเนกปฺปการํ วิเสสนะของ ขชฺชกํ  นานคฺครสํ วิเสสนะของ โภชนํ   

จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ นานาวิธํ  ยาคุํ,  อเนกปฺปการํ  ขชฺชกํ และ นานคฺครสํ   

โภชนํ,  สมฺปาเทตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺขู การิตกัมมะใน  

นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  ทกฺขิโณทกํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิยฺยาเทสิ  “ภนฺเต อาลปนะ  ยํ  ยํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ วุตตกัมมะใน  

รุจฺจติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  ตุมฺหากํ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน รุจฺจติ,  ตุมฺเห  

สุทธกัตตา ใน ปริภุญฺชถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ  ตํ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ  

อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริภุญฺชถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ 

กรณะใน นิยฺยาเทสิ ฯ
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๒๘.   เต  ยถารุจิยา  ยาคุอาทีนิ  คเหตฺวา  ปริภุญฺชนฺติ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  ยถารุจิยา  ยาคุอาทีนิ  (วตฺถูนิ)  คเหตฺวา  ปริภุญฺชนฺติ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  (วตฺถูนิ) ซึ่งวัตถุ ท.  ยาคุอาทีนิ  

มีข้าวต้มเป็นต้น  ยถารุจิยา ตามความชอบใจ  ปริภุญฺชนฺติ ย่อมฉัน ฯ

 พวกภิกษุเหล่านั้นถือเอาวัตถุมีข้าวต้มเป็นต้นตามความชอบใจ ย่อมฉัน

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปริภุญฺชนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถารุจิยา 

ตติยาวิเสสนะใน คเหตฺวา  ยาคุอาทีนิ วิเสสนะของ วตฺถูนิๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ปริภุญฺชนฺติ ฯ  

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

๒๙. เตสํ  สปฺปายาหารํ  ลภนฺตานํ  จิตฺตํ  เอกคฺคํ  อโหสิ ฯ

 เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  สปฺปายาหารํ  ลภนฺตานํ  จิตฺตํ  เอกคฺคํ  อโหสิ ฯ

 จิตฺตํ อ.จิต  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ ท. เหล่านั้น  ลภนฺตานํ ผู้ได้อยู่  สปฺปายาหารํ  

ซึ่งอาหารอันสัปปายะ  เอกคฺคํ เป็นจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 จิตของพวกภิกษุเหล่านั้นผู้ได้อาหารสัปปายะ ได้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง  

 จิตฺตํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สามี- 

สัมพันธะใน จิตฺตํ  สปฺปายาหารํ อวุตตกัมมะใน ลภนฺตานํๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํ   

เอกคฺคํ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๓๐. เต  เอกคฺเคน  จิตฺเตน  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ   

ปตฺวา  จินฺตยึสุ  “อโห  มหาอุปาสิกา  อมฺหากํ  ปติฏฺา  ชาตา;  สเจ  มยํ   

สปฺปายาหารํ  น  ลภิมฺหา,  น  โน  มคฺคผลปฏิเวโธ  อภวิสฺส;  อิทานิ  วุตฺถวสฺสา   

ปวาเรตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  คมิสฺสามาติ ฯ 

 เต  (ภิกฺขู)  เอกคฺเคน  จิตฺเตน  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา  นจิรสฺส  เอว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ   

ปตฺวา  จินฺตยึสุ  “อโห  มหาอุปาสิกา  อมฺหากํ  ปติฏฺา  ชาตา;  สเจ  มยํ  สปฺปายาหารํ  น   
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ลภิมฺหา,  น  โน  มคฺคผลปฏิเวโธ  อภวิสฺส;  อิทานิ  (มยํ)  วุตฺถวสฺสา  ปวาเรตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  

คมิสฺสามาติ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  วิปสฺสน ํ ยังวิปัสสนา  วฑฺเฒตฺวา ให้เจริญแล้ว   

จิตฺเตน ด้วยจิต  เอกคฺเคน อันมีอารมณ์เป็นหนึ่ง  ปตฺวา บรรลุแล้ว อรหตฺตํ ซึ่ง

ความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท.  นจิรสฺส  เอว  

โดยกาลไม่นานนั่นเทียว  จินฺตยึส ุ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  มหาอุปาสิกา  

อ.มหาอุบาสิกา  ปติฏฺา เป็นที่พึ่ง  อมฺหากํ ของเรา ท.  ชาตา เกิดแล้ว;  สเจ ถ้าว่า  

มย ํอ.เรา ท.  น  ลภิมฺหา ไม่ได้แล้ว  สปฺปายาหารํ ซึ่งอาหารอันเป็นสัปปายะไซร้,  

มคฺคผลปฏิเวโธ อ.การแทงตลอดซึ่งมรรคและผล  น  อภวิสฺส จักไม่ได้มีแล้ว  โน 

แก่เรา ท.,  อิทานิ ในกาลนี้  (มยํ) อ.เรา ท.  วุตฺถวสฺสา ผู้มีกาลฝนอันอยู่จําแล้ว   

ปวาเรตฺวา ปวารณาแล้ว  คมิสฺสาม จักไป  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุเหล่านั้นทําวิปัสสนาให้เจริญด้วยจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่ง บรรลุพระอรหัต

พร้ัอมกับปฏิสัมภิทาทั้งหลาย โดยกาลไม่นานทีเดียว คิดกันแล้วว่า “โอ มหาอุบาสิกา

กลายเป็นที่พึ่งของพวกเรา; ถ้าพวกเราไม่ได้อาหารสัปปายะ, การบรรลุมรรคผลจัก

ไม่มีแก่พวกเรา, บัดนี้ พวกเราอยู่จําพรรษาแล้ว ปวารณาแล้ว จักไปสู่สํานักของพระ

ศาสดา

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน จินฺตยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกคฺเคน  

วิเสสนะของ จิตฺเตนๆ กรณะใน วฑฺเฒตฺวา  วิปสฺสนํ การิตกัมมะใน วฑฺเฒตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นจิรสฺสๆ ตติยาวิเสสนะใน  

ปตฺวา  สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน อรหตฺตํ  ปฏิสมฺภิทาหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สห   

อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺตยึสุ  “อโห อัจฉริยัตถะ   

มหาอุปาสิกา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน  

ปติฏฺาๆ วิกติกัตตาใน ชาตา;  สเจ ปริกัปปัตถะ  มยํ สุทธกัตตาใน ลภิมฺหาๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สปฺปายาหารํ อวุตตกัมมะใน ลภิมฺหา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภิมฺหา,  

มคฺคผลปฏิเวโธ สุทธกัตตาใน อภวิสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

อภวิสฺส  โน สัมปทานใน อภวิสฺส;  อิทานิ กาลสัตตมีใน คมิสฺสาม  มยํ สุทธกัตตา
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ใน คมิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วุตฺถวสฺสา วิเสสนะของ มยํ  ปวาเรตฺวา ปุพพ-

กาลกิริยาใน คมิสฺสาม  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสาม”  

อิติศัพท์ อาการะใน จินฺตยึสุ ฯ  

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

๓๑. เต  “สตฺถารํ  ทฏฺุกามมฺหาติ  มหาอุปาสิกํ  อาปุจฺฉึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  “(มยํ)  สตฺถารํ  ทฏฺุกามา  อมฺหาติ  มหาอุปาสิกํ  อาปุจฺฉึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  อาปุจฺฉึสุ อําลาแล้ว  มหาอุปาสิกํ ซึ่งมหาอุบาสิกา  

อิติ ว่า  “(มยํ) อ.อาตมา ท.  ทฏฺุกามา เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเฝ้า  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  

อมฺห ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุเหล่านั้นอําลามหาอุบาสิกาว่า “พวกอาตมาเป็นผู้มีความประสงค์จะเฝ้าพระ

ศาสดา”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตา 

ใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน ทฏฺุกามาๆ วิกติกัตตาใน 

อมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาปุจฺฉึสุ  มหาอุปาสิกํๆ อวุตตกัมมะใน อาปุจฺฉึสุ ฯ   

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

๓๒. มหาอุปาสิกา  “สาธุ  อยฺยาติ  เต  อนุคนฺตฺวา  “ปุนปิ  ภนฺเต  อมฺเห  โอโลเกยฺยาถาติ  

พหูนิ  ปิยวจนานิ  วตฺวา  ปฏินิวตฺติ ฯ 

 มหาอุปาสิกา  “สาธุ  อยฺยาติ  (วตฺวา)  เต  (ภิกฺขู)  อนุคนฺตฺวา  “(ตุมฺเห)  ปุนปิ  ภนฺเต  อมฺเห   

โอโลเกยฺยาถาติ  พหูนิ  ปิยวจนานิ  วตฺวา  ปฏินิวตฺติ ฯ

 มหาอุปาสิกา อ.มหาอุบาสิกา  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺยา ข้าแต่พระคุณเจ้า 

ท.  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  อนุคนฺตฺวา ตามส่งแล้ว  เต  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น   

วตฺวา กล่าวแล้ว  ปิยวจนานิ ซึ่งคําอันเป็นที่รัก ท.  พหูน ิ มาก  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  โอโลเกยฺยาถ พึงแลดู  อมฺเห ซึ่งดิฉัน ท.  

ปุนป ิแม้อีก”  อิติ ดังนี้  ปฏินิวตฺติ กลับแล้ว ฯ

 มหาอุบาสิกากล่าวว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ดีแล้วค่ะ” แล้วตามส่งพวกภิกษุ
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เหล่านั้น แล้วกล่าวคําที่ไพเราะมากมายว่า “ท่านเจ้าค่ะ พวกท่านพึงแลดูพวกดิฉันแม้

อีก” แล้วก็กลับไป

 มหาอุปาสิกา สุทธกัตตาใน ปฏินิวตฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺยา อาลปนะ  สาธุ 

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุคนฺตฺวา  เต วิเสสนะ

ของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน อนุคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน โอโลเกยฺยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ ปุนๆ กิริยาวิเสสนะใน โอโลเกยฺยาถ  อมฺเห อวุตตกัมมะใน โอโลเกยฺยาถ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวา  พหูนิ วิเสสนะของ ปิยวจนานิๆ อวุตตกัมมะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปฏินิวตฺติ ฯ

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

๓๓. เตปิ  โข  ภิกฺขู  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสินฺนา  “กจฺจิ  ภิกฺขเว  

ขมนียํ,  กจฺจิ  ยาปนียํ,  น  จ  ปิณฺฑเกน  กิลมิตฺถาติ  วุตฺตา  “ขมนียํ  ภนฺเต,  ยาปนียํ  

ภนฺเต,  ปิณฺฑเกน  ปน  เนว  กิลมิมฺหา;  อมฺหากํ  หิ  มาติกมาตา  นาเมกา  อุปาสิกา 

จิตฺตวารํ  ญตฺวา  ‘อโห  วต  โน  เอวรูปนฺนาม  อาหารํ  ปฏิยาเทยฺยาติ  จินฺติเต,   

ยถาจินฺติตํ  อาหารํ  ปฏิยาเทตฺวา  อทาสีติ  ตสฺสา  คุณกถํ  กถยึสุ ฯ

 เตปิ  โข  ภิกฺขู  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสินฺนา  (สตฺถารา)  “กจฺจิ  ภิกฺขเว  

(นวทฺวารํ  จตุจกฺกํ  สรีรยนฺตํ  ตุมฺเหหิ)  ขมนียํ,  กจฺจิ  (นวทฺวารํ  จตุจกฺกํ  สรีรยนฺตํ  ตุมฺเหหิ)   

ยาปนียํ,  (ตุมฺเห)  น  จ  ปิณฺฑเกน  กิลมิตฺถาติ  วุตฺตา  “ขมนียํ  (นวทฺวารํ  จตุจกฺกํ  สรีรยนฺตํ  

อมฺเหหิ)  ภนฺเต,  ยาปนียํ  (นวทฺวารํ  จตุจกฺกํ  สรีรยนฺตํ  อมฺเหหิ)  ภนฺเต,  (มยํ)  ปิณฺฑเกน  ปน  

เนว  กิลมิมฺหา;  อมฺหากํ  หิ  มาติกมาตา  นาม  เอกา  อุปาสิกา  จิตฺตวารํ  ญตฺวา,  ‘อโห  วต   

(อุปาสิกา)  โน  เอวรูปํ  นาม  อาหารํ  ปฏิยาเทยฺยาติ  (อิมสฺมึ  การเณ  อมฺเหหิ)  จินฺติเต,   

(อมฺเหหิ)  ยถาจินฺติตํ  อาหารํ  ปฏิยาเทตฺวา  อทาสีติ  (วตฺวา)  ตสฺสา  (อุปาสิกาย)  คุณกถํ   

กถยึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  เตปิ  โข แม้เหล่านั้นแล  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สาวตฺถึ สู่เมืองสาวัตถี   

วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  นิสินฺนา นั่งแล้ว  เอกมนฺตํ ณ 

ที่สมควร  (สตฺถารา)  วุตฺตา ผู้อันพระศาสดา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อน

ภิกษุ ท.  (สรีรยนฺตํ) อ.ยนต์คือสรีระ  (จตุจกฺกํ) อันมีจักรสี่  (นวทฺวารํ) อันมีทวารเก้า   
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(ตุมฺเหหิ) อันเธอ ท.  ขมนียํ พึงอดทนได้  กจฺจิ แลหรือ,  (สรีรยนฺตํ) อ.ยนต์คือสรีระ  

(จตุจกฺกํ) อันมีจักรสี่  (นวทฺวารํ) อันมีทวารเก้า  (ตุมฺเหหิ) อันเธอ ท.  ยาปนีย ํพึง

ให้เป็นไปได้  กจฺจิ แลหรือ,  จ อนึ่ง  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  น  กิลมิตฺถ ไม่ลําบากแล้ว  

ปิณฺฑเกน ด้วยบิณฑบาตหรือ”  อิติ ดังนี่้  (วตฺวา) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (สรีรยนฺตํ) อ.ยนต์คือสรีระ  (จตุจกฺกํ) อันมีจักรสี่  (นวทฺวารํ) 

อันมีทวารเก้า  (อมฺเหหิ) อันข้าพระองค์ ท.  ขมนียํ พึงอดทนได้,  ภนฺเต ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ  (สรีรยนฺตํ) อ.ยนต์คือสรีระ  (จตุจกฺกํ) อันมีจักรสี่  (นวทฺวารํ) อันมีทวารเก้า  

(อมฺเหหิ) อันข้าพระองค์ ท.  ยาปนียํ พึงให้เป็นไปได้,  ปน อนึ่ง  (มยํ) อ.ข้าพระองค์ 

ท.  น  เอว  กิลมิมฺหา ไม่ลําบากแล้วนั่นเทียว  ปิณฺฑเกน ด้วยบิณฑบาต;  ห ิเพราะ

ว่า  อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  เอกา คนหนึ่ง  มาติกมาตา  นาม ชื่อว่ามาติกมารดา   

ญตฺวา รู้แล้ว  จิตฺตวารํ ซึ่งวาระแห่งจิต  อมฺหากํ ของข้าพระองค์ ท.,  (อิมสฺมึ  การเณ)  

ครั้นเมื่อเหตุนี้  อิติ ว่า  “อโห  วต โอหนอ  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  ปฏิยาเทยฺย  

พึงจัดแจง  อาหารํ ซึ่งอาหาร  เอวรูปํ  นาม ชื่อว่าอันมีอย่างนี้เป็นรูป  โน แก่เรา ท.”  

อิติ ดังนี้  (อมฺเหหิ) อันข้าพระองค์ ท.  จินฺติเต คิดแล้ว,  ปฏิยาเทตฺวา จัดแจงแล้ว  

อาหารํ ซึ่งอาหาร  (อมฺเหหิ)  ยถาจินฺติตํ อัน- อันข้าพระองค์ ท. -คิดแล้วอย่างไร   

อทาสิ ได้ถวายแล้ว”  อิติ ดังนี้  กถยึสุ กล่าวแล้ว  คุณกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว 

ซึ่งคุณ  ตสฺสา  (อุปาสิกาย) ของอุบาสิกานั้น ฯ

 พวกภิกษุแม้เหล่านั้นแลไปยังเมืองสาวัตถี ถวายบังคมพระศาสดา นั่ง ณ ที่สมควร ผู้

อันพระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ยนต์คือสรีระมีจักร ๔ มีทวาร ๙ พวกเธอ

พึงอดทนได้แลหรือ, ยนต์คือสรีระมีจักร ๔ มีทวาร ๙ พวกเธอพึงให้เป็นไปได้แลหรือ, 

อนึ่ง พวกเธอไม่ลําบากด้วยบิณฑบาตหรือ” จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

ยนต์คือสรีระมีจักร ๔ มีทวาร ๙ พวกข้าพระองค์พึงอดทนได้, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

ยนต์คือสรีระมีจักร ๔ มีทวาร ๙ พวกข้าพระองค์พึงให้เป็นไปได้, อนึ่ง พวกข้าพระองค์

ไม่ลําบากด้วยบิณฑบาต; เพราะว่า อุบาสิกาคนหนึ่ง ชื่อว่ามาติกมารดา รู้วาระจิตของ

พวกข้าพระองค์, เมื่อพวกข้าพระองค์คิดเหตุนี้ว่า ‘โอหนอ อุบาสิกาพึงจัดแจงอาหาร

ชื่อเห็นปานนี้แก่พวกข้าพระองค์’, แล้วจัดแจงอาหารที่พวกข้าพระองค์คิดกันแล้ว ได้

ถวายแล้ว” พากันกล่าวคําแสดงคุณของอุบาสิกานั้น 
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน กถยึสุๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ สาวตฺถึ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิสินฺนา  เอกมนฺตํ อาธาระใน นิสินฺนาๆ วิเสสนะของ ภิกฺขู  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน 

วุตฺตา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  นวทฺวารํ ก็ดี  จตุจกฺกํ ก็ดี วิเสสนะของ สรีรยนฺตํๆ วุตตกัมมะ 

ใน ขมนียํๆ กิตบทกัมมวาจก  กจฺจิ ปุจฉนัตถะ  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ขมนียํ,   

นวทฺวารํ ก็ดี  จตุจกฺกํ ก็ดี วิเสสนะของ สรีรยนฺตํๆ วุตตกัมมะใน ยาปนียํๆ กิตบทกัมม-

วาจก  กจฺจิ ปุจฉนัตถะ  ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ยาปนียํ,  จศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ   

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กิลมิตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กิลมิตฺถ  

ปิณฺฑเกน กรณะใน กิลมิตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วุตฺตาๆ วิเสสนะของ ภิกฺขู  “ภนฺเต  

อาลปนะ  นวทฺวารํ ก็ดี  จตุจกฺกํ ก็ดี วิเสสนะของ สรีรยนฺตํๆ วุตตกัมมะใน ขมนียํๆ  

กิตบทกัมมวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ขมนียํ,  ภนฺเต อาลปนะ  นวทฺวารํ ก็ดี   

จตุจกฺกํ ก็ดี วิเสสนะของ สรีรยนฺตํๆ วุตตกัมมะใน ยาปนียํๆ กิตบทกัมมวาจก  อมฺเหหิ  

อนภิหิตกัตตาใน ยาปนียํ,  ปนศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  มยํ สุทธกัตตาใน กิลมิมฺหาๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิณฺฑเกน กรณะใน กิลมิมฺหา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

กิลมิมฺหา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กิลมิมฺหา;  หิศัพท์เหตุโชตกะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ 

เข้ากับ มาติกมาตาๆ ก็ดี  เอกา ก็ดี วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน จิตฺตวารํๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา,  ‘อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ  อุปาสิกา สุทธกัตตา 

ใน ปฏิยาเทยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โน สัมปาทานใน ปฏิยาเทยฺย  นามศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ เอวรูปํๆ วิเสสนะของ อาหารํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิยาเทยฺย”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อิมสฺมึ  การเณ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ การเณๆ ลักขณะใน จินฺติเตๆ 

ลักขณกิริยา  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน จินฺติเต,  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ยถาจินฺติตํๆ  

วิเสสนะของ อาหารํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิยาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กถยึสุ  ตสฺสา วิเสสนะของ อุปาสิกายๆ 

สามีสัมพันธะใน คุณกถํๆ อวุตตกัมมะใน กถยึสุ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๓๔. อญฺญตโร  ภิกฺขุ  ตสฺสา  คุณกถํ  สุตฺวา  ตตฺถ  คนฺตุกาโม  หุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก    

กมฺมฏฺานํ  คเหตฺวา  “ภนฺเต  ตํ  คามํ  คมิสฺสามีติ  สตฺถารํ  อาปุจฺฉิตฺวา  เชตวนา   

นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ตํ  คามํ  ปตฺวา  วิหารํ  ปวิฏฺทิวเส  จินฺเตสิ  “อยํ  กิร   

อุปาสิกา  จินฺติตจินฺติตํ  ชานาติ,  อหญฺจ  มคฺเค  กิลนฺโต  วิหารํ  สมฺมชฺชิตุํ  น   

สกฺขิสฺสามิ;  อโห  วต  เม  วิหารปฏิชคฺคกํ  มนุสฺสํ  เปเสยฺยาติ ฯ

 อญฺญตโร  ภิกฺขุ  ตสฺสา  (อุปาสิกาย)  คุณกถํ  สุตฺวา  ตตฺถ  (าเน)  คนฺตุกาโม  หุตฺวา  สตฺถุ   

สนฺติเก   กมฺมฏฺานํ  คเหตฺวา  “(อหํ)  ภนฺเต  ตํ  คามํ  คมิสฺสามีติ  (วตฺวา)  สตฺถารํ  อาปุจฺฉิตฺวา   

เชตวนา  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ตํ  คามํ  ปตฺวา  วิหารํ  ปวิฏฺทิวเส  จินฺเตสิ  “อยํ  กิร   

อุปาสิกา  (ชเนหิ)  จินฺติตจินฺติตํ  (วตฺถุํ)  ชานาติ,  อหํ  จ  มคฺเค  กิลนฺโต  วิหารํ  สมฺมชฺชิตุํ   

น  สกฺขิสฺสามิ;  อโห  วต  (อุปาสิกา)  เม  วิหารปฏิชคฺคกํ  มนุสฺสํ  เปเสยฺยาติ ฯ

 ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อญฺญตโร รูปใดรูปหนึ่ง  สุตฺวา ฟังแล้ว  คุณกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่อง

กล่าวซึ่งคุณ  ตสฺสา  (อุปาสิกาย) ของอุบาสิกานั้น  คนฺตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันไป  

ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  หุตฺวา เป็นแล้ว  คเหตฺวา เรียนเอาแล้ว  กมฺมฏฺานํ ซึ่ง

กรรมฐาน  สนฺติเก ในสํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  (วตฺวา) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  

“ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  คมิสฺสามิ จักไป  ตํ  คามํ สู่

หมู่บ้านนั้น”  อิติ ดังนี้  อาปุจฺฉิตฺวา ทูลลาแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  นิกฺขมิตฺวา  

ออกไปแล้ว  เชตวนา จากพระวิหารชื่อว่าเชตวัน  ปตฺวา ถึงแล้ว  ตํ  คามํ ซึ่งหมู่บ้าน

นั้น  อนุปุพฺเพน โดยลําดับ  จินฺเตสิ คิดแล้ว  ปวิฏฺทิวเส ในวันเป็นที่เข้าไปแล้ว  

วิหารํ สู่วิหาร  อิติ ว่า  “กิร ได้ยินว่า  อยํ  อุปาสิกา อ.อุบาสิกานี้  ชานาติ ย่อม

รู้  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง  (ชเนหิ)  จินฺติตจินฺติตํ อัน- อันชน ท. -ทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว,   

จ ก็  อหํ อ.เรา  กิลนฺโต เหน็ดเหนื่อยแล้ว  มคฺเค ในหนทาง  น  สกฺขิสฺสามิ จักไม่

อาจ  สมฺมชฺชิตุ ํ เพื่ออันปัดกวาด  วิหารํ ซึ่งวิหาร;  อโห  วต โอหนอ  (อุปาสิกา) 

อ.อุบาสิกา  เปเสยฺย พึงส่งไป  มนุสฺส ํซึ่งมนุษย์  วิหารปฏิชคฺคกํ ผู้ปฏิบัติซึ่งวิหาร  

เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฟังคําพรรณาคุณของอุบาสิกานั้นแล้ว เป็นผู้มีความประสงค์จะเดิน

ทางไปในที่นั้น จึงเรียนเอากัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา แล้วกราบทูลว่า “ข้า

แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักไปยังหมู่บ้านนั้น” ทูลกราบลาพระศาสดา ออกไป



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒68 [๓.จิตต

จากพระเชตวัน ถึงหมู่บ้านนั้นโดยลําดับ คิดในวันเป็นที่เข้าไปสู่วิหารว่า “ทราบมาว่า 

อุบาสิกานี้ย่อมรู้เรื่องที่พวกชนที่พากันคิดแล้วคิดแล้ว, ก็ เราเหน็ดเหนื่อยในหนทาง 

ไม่สามารถเพื่อจะปัดกวาดวิหารได้, โอหนอ อุบาสิกาพึงส่งคนที่ปฏิบัติวิหารมาให้แก่

เรา” 

 อญฺญตโร วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา 

วิเสสนะของ อุปาสิกายๆ สามีสัมพันธะใน คุณกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน หุตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตุกาโมๆ วิกติกัตตา

ใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระ 

ใน คเหตฺวา  กมฺมฏฺานํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต  

อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ คามํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อาปุจฺฉิตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อาปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวา   

เชตวนา อปาทานใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺวา  อนุปุพฺเพน ตติยา- 

วิเสสนะใน ปตฺวา  ตํ วิเสสนะของ คามํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน จินฺเตสิ  วิหารํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิฏฺทิวเสๆ กาลสัตตมีใน จินฺเตสิ   

“กิรศัพท์ อนุสสวณัตถะ  อยํ วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน ชานาติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ชเนหิ อนภิหิตกัตตาใน จินฺติตจินฺติตํๆ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ 

อวุตตกัมมะใน ชานาติ,  จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อหํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มคฺเค วิสยาธาระใน กิลนฺโตๆ วิเสสนะของ อหํ  วิหารํ  

อวุตตกัมมะใน สมฺมชฺชิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

สกฺขิสฺสามิ;  อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ  อุปาสิกา สุทธกัตตาใน เปเสยฺยๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทานใน เปเสยฺย  วิหารปฏิชคฺคกํ วิเสสนะของ มนุสฺสํๆ 

อวุตตกัมมะใน เปเสยฺย”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ  

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

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

๓๕. อุปาสิกา  เคเห  นิสินฺนา ว  อาวชฺเชนฺตี  ตมตฺถํ  ญตฺวา  “คจฺฉ  วิหารํ   ปฏิชคฺคิตฺวา   

เอหีติ  มนุสฺสํ  เปเสสิ ฯ
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 อุปาสิกา  เคเห  นิสินฺนา ว  อาวชฺเชนฺตี  ตํ  อตฺถํ  ญตฺวา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ,  (ตฺวํ)  วิหารํ  ปฏิชคฺคิตฺวา   

เอหีติ  (วจเนน)  มนุสฺสํ  เปเสสิ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  นิสินฺนา ว นั่งแล้วเทียว  เคเห ในเรือน  อาวชฺเชนฺตี ใคร่ครวญ

อยู่  ญตฺวา รู้แล้ว  ตํ  อตฺถํ ซึ่งเนื้อความนั้น  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  มนุสฺส ํซึ่งมนุษย์  

(วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  ปฏิชคฺคิตฺวา 

ปฏิบัติแล้ว  วิหารํ ซึ่งวิหาร  เอหิ จงมา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกานั่งที่เรือนนั่นแหละ ใคร่ครวญอยู่ รู้ความนั้น จึงส่งมนุษย์ไปด้วยคําว่า “เธอจง

ไป, จงปฏิบัติวิหารแล้วมา”

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เคเห วิสยาธาระใน นิสินฺนา  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสินฺนาๆ วิเสสนะของ อุปาสิกา  อาวชฺเชนฺตี อัพภันตร-

กิริยาของ อุปาสิกา  ตํ วิเสสนะของ อตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน เปเสสิ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เอหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิหารํ อวุตตกัมมะใน ปฏิชคฺคิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เอหิ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน เปเสสิ  มนุสฺสํ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ ฯ   

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

๓๖. อิตโรปิ  ปานียํ  ปิวิตุกาโม  “อโห  วต  เม  สกฺขรปานกํ  กตฺวา  เปเสยฺยาติ  จินฺเตสิ ฯ 

 อิตโรปิ  (ภิกฺขุ)  ปานียํ  ปิวิตุกาโม  (หุตฺวา)  “อโห  วต  (อุปาสิกา)  เม  สกฺขรปานกํ  กตฺวา   

เปเสยฺยาติ  จินฺเตสิ ฯ

 อิตโรปิ  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ แม้นอกนี้  ปิวิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันดื่ม  ปานียํ ซึ่งนํ้า 

อันบุคคลพึงดื่ม  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห  วต โอหนอ   

(อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  กตฺวา กระทําแล้ว  สกฺขรปานกํ ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม 

อันบุคคลปรุงแล้วด้วยนํ้าตาลกรวด  เม เพื่อเรา  เปเสยฺย พึงส่งมา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุแม้นอกนี้ มีความประสงค์จะดื่มนํ้าดื่ม จึงคิดว่า “โอหนอ อุบาสิกา ทํานํ้าปานะที่

ปรุงด้วยนํ้าตาลกรวด พึงส่งมา”

  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อิตโรๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ 
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อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปานียํ อวุตตกัมมะใน ปิวิตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ  “อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ  อุปาสิกา สุทธ- 

กัตตาใน เปเสยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทานใน กตฺวา  สกฺขรปานกํ  

อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสยฺย”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๓๗. อุปาสิกา  ตํ  เปเสสิ ฯ

 อุปาสิกา  ตํ  (สกฺขรปานกํ)  เปเสสิ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  ตํ  (สกฺขรปานกํ) ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม 

อันบุคคลปรุงแล้วด้วยนํ้าตาลกรวดนั้น ฯ

 อุบาสิกาส่งนํ้าปานะที่ทําด้วยนํ้าตาลกรวดไป(ถวาย)

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สกฺขรปานกํๆ 

อวุตตกัมมะใน เปเสสิ ฯ

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

๓๘. “ปุนทิวเส  ปาโต ว  สินิทฺธยาคุํ  เม  อุตฺตริภงฺคํ  เปเสตูติ  จินฺเตสิ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อุปาสิกา)  ปุนทิวเส  ปาโต ว  สินิทฺธยาคุํ  เม  อุตฺตริภงฺคํ  เปเสตูติ  จินฺเตสิ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  เปเสตุ  

ขอจงส่งไป  สินิทฺธยาคุํ ซึ่งข้าวต้มอันอ่อนนุ่ม  อุตฺตริภงฺคํ ซึ่งแกงอ่อม  เม แก่เรา  

ปาโต ว ในเวลาเช้าเทียว  ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นคิดว่า “อุบาสิกาขอจงส่งข้าวต้มที่อ่อนนุ่ม แกงอ่อม แก่เราแต่เช้าตรู่ ในวันรุ่ง

ขึ้น”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาสิกา สุทธ-

กัตตาใน เปเสตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน เปเสตุ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ปาโตๆ กาลสัตตมีใน เปเสตุ  สินิทฺธยาคุํ ก็ดี  อุตฺตริภงฺคํ ก็ดี  

อวุตตกัมมะใน เปเสตุ  เม สัมปทานใน เปเสตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๙. อุปาสิกา  ตถา  อกาสิ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  ตถา เหมือนอย่างนั้น ฯ

 อุบาสิกาได้ทําเหมือนอย่างนั้น

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา กิริยาวิเสสนะใน อกาสิ ฯ  

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

๔๐. โส  ยาคุํ  ปิวิตฺวา  “อโห  วต  เม  เอวรูปํ  ขชฺชกํ  เปเสยฺยาติ  จินฺเตสิ ฯ 

 โส  (ภิกฺขุ)  ยาคุํ  ปิวิตฺวา  “อโห  วต  (อุปาสิกา)  เม  เอวรูปํ  ขชฺชกํ  เปเสยฺยาติ  จินฺเตสิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ปิวิตฺวา ดื่มแล้ว  ยาคุํ ซึ่งข้าวยาคู  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“อโห  วต โอหนอ  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  เปเสยฺย พึงส่งไป  ขชฺชกํ ซึ่งของอัน

บุคคลพึงเคี้ยว  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นดื่มข้าวยาคูแล้ว คิดว่า “โอหนอ อุบาสิกาพึงส่งของควรเคี้ยวเห็นปานนี้มาแก่

เรา”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยาคุํ อวุตต- 

กัมมะใน ปิวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ  “อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ  

อุปาสิกา สุทธกัตตาใน เปเสยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สัมปทานใน เปเสยฺย   

เอวรูปํ วิเสสนะของ ขชฺชกํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสยฺย”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺฺเตสิ ฯ

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

๔๑. อุปาสิกา  ตํปิ  เปเสสิ ฯ

 อุปาสิกา  ตํปิ  (ขชฺชกํ)  เปเสสิ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  เปเสสิ ส่งไปแล้ว  ตํปิ  (ขชฺชกํ) ซึ่งของอันบุคคลพึงเคี้ยว  

แม้นั้น ฯ

 อุบาสิกาส่งของควรเคี้ยวแม้นั้นไป

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

ตํๆ วิเสสนะของ ขชฺชกํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ ฯ  
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๔๒. โส  จินฺเตสิ  “อยํ  อุปาสิกา  มยา  สพฺพํ  จินฺติตจินฺติตํ  เปเสสิ;  อหํ  เอตํ  ทฏฺุกาโม,  

อโห  วต  เม  นานคฺครสโภชนํ  คาหาเปตฺวา  สยเมว  อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  จินฺเตสิ  “อยํ  อุปาสิกา  มยา  สพฺพํ  จินฺติตจินฺติตํ  (วตฺถุํ)  เปเสสิ;  อหํ  เอตํ   

(อุปาสิกํ)  ทฏฺุกาโม  (อมฺหิ),  อโห  วต  (อุปาสิกา  ปุคฺคลํ)  เม  นานคฺครสโภชนํ  คาหาเปตฺวา  

สยํ  เอว  อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ  

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  อุปาสิกา อ.อุบาสิกานี้   

เปเสสิ ส่งมาแล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  มยา  จินฺติตจินฺติตํ อัน- อันเรา -ทั้งคิดแล้วทั้งคิด

แล้ว  สพฺพ ํทั้งปวง;  อหํ อ.เรา  ทฏฺุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็น  เอตํ  (อุปาสิกํ) ซึ่ง

อุบาสิกานั่น  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  อโห  วต โอหนอ  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (ปุคฺคลํ) ยัง

บุคคล  คาหาเปตฺวา ให้ถือเอาแล้ว  นานคฺครสโภชนํ ซึ่งโภชนะอันมีรสอันเลิศต่างๆ  

เม แก่เรา  อาคจฺเฉยฺย พึงมา  สย ํ เอว ด้วยตนเองนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นคิดว่า “อุบาสิกานี้ส่งวัตถุที่เราทั้งคิดแล้วๆ ทุกอย่างมา; เราเป็นผู้มีความ

ประสงค์จะเห็นอุบาสิกานั่น, โอหนอ อุบาสิกาใช้คนให้ถือเอาโภชนะที่มีรสเลิศต่างๆ 

แก่เรา แล้วพึงมาด้วยตนเองนั่นแหละ”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ วิเสสนะ

ของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน เปเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน 

จินฺติตจินฺติตํ  สพฺพํ ก็ดี  จินฺติตจินฺติตํ ก็ดี วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน เปเสสิ;  

อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ อุปาสิกํๆ อวุตต- 

กัมมะใน ทฏฺุกาโมๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ   

อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

คาหาเปตฺวา  เม สัมปทานใน คาหาเปตฺวา  นานคฺครสโภชนํๆ อวุตตกัมมะใน  

คาหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺเฉยฺย  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ สยํๆ กรณะ

ใน อาคจฺเฉยฺย”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ 

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

๔๓. อุปาสิกา  “มม  ปุตฺโต  มํ  ทฏฺุกาโม  คมนํ  เม  ปจฺจาสึสตีติ  โภชนํ  คาหาเปตฺวา   

วิหารํ  คนฺตฺวา  ตสฺส  อทาสิ ฯ
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 อุปาสิกา  “มม  ปุตฺโต  มํ  ทฏฺุกาโม  (หุตฺวา)  คมนํ  เม  ปจฺจาสึสตีติ  (จินฺเตตฺวา  ปุคฺคลํ)  โภชนํ  

คาหาเปตฺวา  วิหารํ  คนฺตฺวา  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  อทาสิ ฯ

 อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ปุตฺโต อ.บุตร  มม ของเรา  

ทฏฺุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็น  ม ํซึ่งเรา  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปจฺจาสึสติ ย่อมหวัง

เฉพาะ  คมนํ ซึ่งการไป  เม ของเรา”  อิติ ดังนี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  คาหาเปตฺวา ให้

ถือเอาแล้ว  โภชนํ ซึ่งโภชนะ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  

ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุนั้น ฯ

 อุบาสิกาคิดว่า “บุตรของเรา เป็นผู้ประสงค์จะเห็นเรา ย่อมหวังการมาของเรา” ดังนี้ ใช้

คนให้ถือเอาโภชนะ ไปสู่วิหาร แล้วได้ถวายแก่ภิกษุรูปนั้น

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ปุตฺโต สุทธกัตตาใน  

ปจฺจาสึสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  มํ อวุตตกัมมะใน 

ทฏฺุ-  ทฏฺุกาโม วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจฺจาสึสติ  คมนํ อวุตต- 

กัมมะใน ปจฺจาสึสติ  เม สามีสัมพันธะใน คมนํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คาหาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน คาหาเปตฺวา  โภชนํ อวุตต- 

กัมมะใน คาหาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  วิหารํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สัมปทานใน อทาสิ ฯ  

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

๔๔. โส  กตภตฺตกิจฺโจ  “มาติกมาตา  นาม  ตฺวํ  มหาอุปาสิเกติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  กตภตฺตกิจฺโจ  “มาติกมาตา  นาม  (อสิ)  ตฺวํ  มหาอุปาสิเกติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  กตภตฺตกิจฺโจ ผู้มีกิจด้วยภัตรอันกระทําแล้ว  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  

อิติ ว่า  “มหาอุปาสิเก ดูก่อนมหาอุบาสิกา  ตฺว ํอ.ท่าน  มาติกมาตา  นาม เป็นผู้

ชื่อว่ามาติกามารดา  (อสิ) ย่อมเป็นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นทําภัตกิจแล้ว จึงถามว่า “มหาอุบาสิกา ท่านมีชื่อว่ามาติกมารดาหรือ”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กตภตฺตกิจฺโจ  

วิเสสนะของ ภิกฺขุ  “มหาอุปาสิเก อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบท



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒74 [๓.จิตต

กัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มาติกมาตาๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๔๕. “อาม  ตาตาติ ฯ

 (อุปาสิกา)  “อาม  (เอวํ)  ตาตาติ  (อาห) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  อาม เจ้าค่ะ  

(เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกากล่าวว่า “ข้าแต่พ่อ เจ้าค่ะ”

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๖. “อุปาสิเก  ตฺวํ  ปรจิตฺตํ  ชานาสีติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “อุปาสิเก  ตฺวํ  ปรจิตฺตํ  ชานาสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสิเก ดูก่อนอุบาสิกา  ตฺว ํ

อ.ท่าน  ชานาสิ ย่อมรู้  ปรจิตฺตํ ซึ่งจิตของบุคคลอื่นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นถามว่า “อุบาสิกา คุณโยมรู้จิตของบุคคลอื่นหรือ”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาสิเก อาลปนะ  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน ชานาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปรจิตฺตํ อวุตตกัมมะใน ชานาสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ   

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

๔๗. “กึ  มํ  ปุจฺฉสิ  ตาตาติ ฯ 

 (อุปาสิกา)  “(ตฺวํ)  กึ  มํ  ปุจฺฉสิ  ตาตาติ  (อาห) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

ปุจฺฉสิ ย่อมถาม  ม ํซึ่งดิฉัน  กึ ทําไม”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 อุบาสิกากล่าวว่า “พ่อ ท่านถามดิฉันทําไม”

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน ปุจฺฉสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  มํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

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

๔๘. “มยา  จินฺติตจินฺติตํ  สพฺพมกาสิ,  เตน  ตํ  ปุจฺฉามีติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “(ตฺวํ)  มยา  จินฺติตจินฺติตํ  สพฺพํ  (วตฺถุํ)  อกาสิ,  เตน  (อหํ)  ตํ  ปุจฺฉามีติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน  อกาสิ ได้กระทํา

แล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  สพฺพ ํทั้งปวง  มยา  จินฺติตจินฺติตํ อัน- อันอาตมา -ทั้งคิดแล้ว

ทั้งคิดแล้ว,  เตน เพราะเหตุนั้น  (อหํ) อ.อาตมา  ปุจฺฉามิ ย่อมถาม  ต ํซึ่งท่าน”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวว่า “คุณโยมได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่อาตมาทั้งคิดแล้วๆ, เพราะฉะนั้น 

อาตมาจึงถามคุณโยม”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน 

อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน จินฺติตจินฺติตํๆ ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี  

วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน อกาสิ,  เตน เหตวัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๙. “ปรจิตฺตชานนภิกฺขู  พหู  ตาตาติ ฯ 

 (อุปาสิกา)  “ปรจิตฺตชานนภิกฺขู  พหู  (โหนฺติ)  ตาตาติ  (อาห) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ตาต ข้าแต่พ่อ  ปรจิตฺตชานน- 

ภิกฺขู อ.ภิกษุผู้รู้ซึ่งจิตของบุคคลอื่น ท.  พห ูมีจํานวนมาก  (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกากล่าวว่า “พ่อ พวกภิกษุผู้รู้จิตของบุคคลอื่น มีจํานวนมาก”
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 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตาต อาลปนะ  ปรจิตฺตชานน-

ภิกฺขู สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พหู วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ  

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

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

๕๐. “นาหํ  อญฺเญ  ปุจฺฉามิ,  ตุวํ  ปุจฺฉามิ  อุปาสิเกติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “น  อหํ  อญฺเญ  (ภิกฺขู)  ปุจฺฉามิ,  (อหํ)  ตุวํ  ปุจฺฉามิ  อุปาสิเกติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.อาตมา  น  ปุจฺฉามิ  

ย่อมไม่ถาม  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุ ท.  อญฺเญ เหล่าอื่น,  อุปาสิเก ดูก่อนอุบาสิกา  (อหํ) 

อ.อาตมา  ปุจฺฉามิ ย่อมถาม  ตุว ํซึ่งท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวว่า “อาตมาย่อมไม่ถามพวกภิกษุเหล่าอื่น, อุบาสิกา อาตมาย่อมถาม

คุณโยม”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตา 

ใน ปุจฺฉามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปุจฺฉามิ  อญฺเญ วิเสสนะ

ของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉามิ,  อุปาสิเก อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุวํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

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

๕๑. เอวํ  สนฺเตปิ,  อุปาสิกา  “ปรจิตฺตํ  ชานามีติ  อวตฺวา  “ปรจิตฺตํ  ชานนฺตา  นาม  เอวํ  

กโรนฺติ  ปุตฺตาติ  อาห ฯ

 เอวํ  (ภาเว)  สนฺเตปิ,  อุปาสิกา  “(อหํ)  ปรจิตฺตํ  ชานามีติ  อวตฺวา  “ปรจิตฺตํ  ชานนฺตา  นาม  

(ชนา)  เอวํ  กโรนฺติ  ปุตฺตาติ  อาห ฯ

 เอวํ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สนฺเตป ิ แม้มีอยู่,  อุปาสิกา อ.อุบาสิกา  

อวตฺวา ไม่กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.ดิฉัน  ชานามิ ย่อมรู้  ปรจิตฺตํ ซึ่งจิตของ

บุคคลอื่น”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ปุตฺต ข้าแต่บุตร  (ชนา) อ.ชน ท.  

ชานนฺตา  นาม ชื่อว่าผู้รู้อยู่  ปรจิตฺตํ ซึ่งจิตของบุคคลอื่น  กโรนฺติ ย่อมกระทํา  เอวํ 

อย่างนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 แม้เมื่อเป็นอย่างนี้, อุบาสิกาไม่กล่าวว่า “ดิฉันรู้จิตของบุคคลอื่น” กล่าวว่า “พวกชน

ธรรมดาว่าผู้รู้จิตของบุคคลอื่น ย่อมทําอย่างนี้ นะลูก”

 เอวํ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ สนฺเต,  อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตา

ใน ชานามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปรจิตฺตํ อวุตตกัมมะใน ชานามิ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อวตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ปุตฺต อาลปนะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้า

กับ ชานนฺตาๆ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ปรจิตฺตํ อวุตตกัมมะใน ชานนฺตา  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กโรนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

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

๕๒. โส  “ภาริยํ  วติทํ  กมฺมํ;  ปุถุชฺชนา  นาม  โสภนํปิ  อโสภนํปิ  จินฺเตนฺติ;  สจาหํ   

อยุตฺตํ  จินฺตยิสฺสามิ,  สห  ภณฺฑเกน  โจรํ  จูฬาย  คณฺหนฺตี  วิย  มํ  วิปฺปการํ   

ปาเปยฺย,  มยา  อิโต  ปลายิตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  “อุปาสิเก  อหํ  คมิสฺสามีติ  อาห ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  “ภาริยํ  วต  อิทํ  กมฺมํ;  ปุถุชฺชนา  นาม  โสภนํปิ  อโสภนํปิ  (การณํ)  จินฺเตนฺติ;   

สเจ  อหํ  อยุตฺตํ  (การณํ)  จินฺตยิสฺสามิ,  (อุปาสิกา)  สห  ภณฺฑเกน  โจรํ  จูฬาย  คณฺหนฺตี  วิย   

มํ  วิปฺปการํ  ปาเปยฺย,  มยา  อิโต  (านโต)  ปลายิตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  “อุปาสิเก  อหํ   

คมิสฺสามีติ  อาห ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  กมฺม ํอ.กรรมนี้  ภาริยํ  วต 

อันหนักหนอ;  ปุถุชฺชนา  นาม ชื่อ อ.ปุถุชน ท.  จินฺเตนฺติ ย่อมคิด  (การณํ) ซึ่งเหตุ  

โสภนํปิ อันงามบ้าง  อโสภนํปิ อันไม่งามบ้าง;  สเจ ถ้าว่า  อหํ อ.เรา  จินฺตยิสฺสาม ิ

จักคิด  (การณํ) ซึ่งเหตุ  อยุตฺต ํอันไม่สมควรแล้ว,  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  คณฺหนฺตี   

วิย ราวกะว่า จับอยู่  โจรํ ซึ่งโจร  สห กับ  ภณฺฑเกน ด้วยภัณฑะ  จูฬาย ที่มวยผม  

ม ํยังเรา  ปาเปยฺย พึงให้ถึง  วิปฺปการํ ซึ่งประการอันแปลก,  มยา  อิโต  (านโต)  

ปลายิตุํ อ.อัน- อันเรา หนีไป จากที่นี้  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว   

อิติ ว่า  “อุปาสิเก ดูก่อนอุบาสิกา  (อหํ) อ.อาตมา  คมิสฺสามิ จักไป”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ภิกษุนั้นคิดว่า “กรรมนี้หนักหนอ, ธรรมดาว่าปุถุชนทั้งหลาย ย่อมคิดเหตุที่ดีบ้าง ไม่

ดีบ้าง, ถ้าเราจักคิดเหตุที่ไม่เหมาะสมไซร้, อุบาสิกาดุจจับโจรพร้อมกับสิ่งของที่มวย

ผม พึงทําให้เราถึงประการอันแปลก, การที่เราหนีไปจากที่นี้ ย่อมควร” จึงกล่าวว่า 

“อุบาสิกา อาตมาจักไป”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภาริยํ ก็ดี  อิทํ ก็ดี  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ ลิงคัตถะ  วตศัพท์ สังเวคัตถะ,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

ปุถุชฺชนาๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิสองศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ โสภนํ และ อโสภนํ  โสภนํ ก็ดี  อโสภนํ ก็ดี วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะ

ใน จินฺเตนฺติ;  สเจ ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน จินฺตยิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อยุตฺตํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน จินฺตยิสฺสามิ,  อุปาสิกา เหตุกัตตาใน  

ปาเปยฺยๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน โจรํ  ภณฺฑเกน 

สหัตถตติยาเข้ากับ สห  โจรํ อวุตตกัมมะใน คณฺหนฺตี  จูฬาย วิสยาธาระใน คณฺหนฺตีๆ 

อุปมาอัพภันตรกิริยาของ อุปาสิกา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ สห  ภณฺฑเกน  โจรํ  

จูฬาย  คณฺหนฺตี,  มํ การิตกัมมะใน ปาเปยฺย  วิปฺปการํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาเปยฺย,  

ปลายิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ปลายิตุํ   

อิโต วิเสสนะของ านโตๆ อปาทานใน ปลายิตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “อุปาสิเก อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

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

๕๓. “กหํ  อยฺยาติ ฯ

 (อุปาสิกา)  “(ตฺวํ)  กหํ  (าเน  คมิสฺสสิ)  อยฺยาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺย ข้าแต่พระคุณเจ้า  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  (คมิสฺสสิ) จักไป  กหํ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกาถามว่า “พระคุณเจ้า ท่านจักไปในที่ไหนคะ”



79วรรค] ๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยฺย อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา

ใน คมิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กหํ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คมิสฺสสิ”  

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ     

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

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

๕๔. “สตฺถุ  สนฺติกํ  อุปาสิเกติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อหํ)  สตฺถุ  สนฺติกํ  (คมิสฺสามิ)  อุปาสิเกติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสิเก ดูก่อนอุบาสิกา  (อหํ) 

อ.อาตมา  (คมิสฺสามิ) จักไป  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวว่า “อุบาสิกา อาตมาจักไปสู่สํานักของพระศาสดา”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาสิเก อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คมิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

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

๕๕. “วสถ  ตาว  ภนฺเต  อิธาติ ฯ

 (อุปาสิกา)  “(ตุมฺเห)  วสถ  ตาว  ภนฺเต  อิธ  (าเน)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน  วสถ ขอจงอยู่  อิธ  (าเน) ในที่นี้  ตาว ก่อน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสิกากล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอยู่ในที่นี้ก่อนเถิด” 

 อุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธ-

กัตตาใน วสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน วสถ  อิธ วิเสสนะ

ของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

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

 ...............................................................................................................................
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๕๖. “น  วสิสฺสามิ  อุปาสิเก  คมิสฺสาเมวาติ  นิกฺขมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  อคมาสิ ฯ 

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อหํ)  น  วสิสฺสามิ  อุปาสิเก  คมิสฺสามิ  เอว”  อิติ  (วตฺวา)  นิกฺขมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกํ  

อคมาสิ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสิเก ดูก่อนอุบาสิกา  

(อหํ) อ.อาตมา  น  วสิสฺสาม ิจักไม่อยู่  คมิสฺสามิ  เอว จักไปนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้   

นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวว่า “อุบาสิกา อาตมาจักไม่อยู่ จักไปแน่นอน” แล้วก็ออกเดินทางไปสู่

สํานักของพระศาสดา

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาสิเก  

อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน วสิสฺสามิ และ คมิสฺสามิ  วสิสฺสามิ ก็ดี  คมิสฺสามิ ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วสิสฺสามิ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

คมิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อคมาสิ  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ  

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

๕๗. อถ  นํ  สตฺถา  “กึ  ภิกฺขุ  น  ตฺวํ  ตตฺถ  วสสีติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ  นํ  (ภิกฺขุํ)  สตฺถา  “กึ  ภิกฺขุ  น  ตฺวํ  ตตฺถ  (าเน)  วสสีติ  ปุจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  นํ  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุนั้น  อิติ  ว่า  

“ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  ตฺว ํอ.เธอ  น  วสส ิย่อมไม่อยู่  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  กึ หรือ”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่า “ภิกษุ เธอไม่อยู่ในที่นั้นหรือ”

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ ภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “ภิกฺขุ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วสสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วสสิ  ตตฺถ วิเสสนะของ 

าเนๆ วิสยาธาระใน วสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ  

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



81วรรค] ๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

๕๘. “อาม  ภนฺเต,  น  สกฺกา  ตตฺถ  วสิตุนฺติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “อาม  ภนฺเต  (เอวํ),  (มยา)  น  สกฺกา  ตตฺถ  (าเน) วสิตุนฺติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ  อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น,  (มยา) อันข้าพระองค์  น  สกฺกา ไม่อาจ  

วสิตุ ํเพื่ออันอยู่  ตตฺถ  าเน ในที่นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า, ข้าพระองค์ไม่สามารถเพื่อจะ

อยู่ในที่นั้น”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ,  มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยา-

บทภาววาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน  

วสิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

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

๕๙. “กึการณา  ภิกฺขูติ ฯ

 (สตฺถา)  “กึการณา  (ตยา  น  สกฺกา  ตตฺถ  าเน  วสิตุํ)  ภิกฺขูติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  (ตยา) 

อันเธอ  (น  สกฺกา) ไม่อาจ  (วสิตุํ) เพื่ออันอยู่  (ตตฺถ  าเน) ในที่นั้น  กึการณา  

เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “ภิกษุ เธอไม่สามารถเพื่อจะอยู่ในที่นั้น เพราะเหตุอะไร”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขุ อาลปนะ  ตยา อนภิหิต- 

กัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  กึการณา เหตุใน สกฺกา  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

สกฺกา  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ   

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

 ...............................................................................................................................
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๖๐. “ภนฺเต  สา  อุปาสิกา  จินฺติตจินฺติตํ  สพฺพํ  ชานาติ;  ‘ปุถุชฺชนา  จ  นาม  โสภนํปิ   

อโสภนํปิ  จินฺเตนฺติ;  สจาหํ  กิญฺจิ  อยุตฺตํ  จินฺเตสฺสามิ,  สห  ภณฺฑเกน  โจรํ  จูฬาย  

คณฺหนฺตี  วิย  มํ  วิปฺปการํ  ปาเปสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  อาคโตมฺหีติ ฯ  

 (โส  ภิกฺขุ)  “ภนฺเต  สา  อุปาสิกา  (มยา)  จินฺติตจินฺติตํ  สพฺพํ  (การณํ)  ชานาติ;  (อหํ)   

‘ปุถุชฺชนา  จ  นาม  โสภนํปิ  อโสภนํปิ  (การณํ)  จินฺเตนฺติ;  สเจ  อหํ  กิญฺจิ  อยุตฺตํ  (การณํ)   

จินฺเตสฺสามิ,  (อุปาสิกา)  สห  ภณฺฑเกน  โจรํ  จูฬาย  คณฺหนฺตี  วิย  มํ  วิปฺปการํ  ปาเปสฺสตีติ  

จินฺเตตฺวา  อาคโต  อมฺหีติ  (อาห) ฯ 

  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อาห กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   

สา  อุปาสิกา อ.อุบาสิกานั้น  ชานาติ ย่อมรู้  (การณํ) ซึ่งเหตุ  สพฺพ ํ ทั้งปวง  

(มยา)  จินฺติตจินฺติตํ อัน- อันข้าพระองค์ -ทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว;  (อหํ) อ.ข้าพระองค์   

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘จ ก็  ปุถุชฺชนา  นาม ชื่อ อ.ปุถุชน ท.  จินฺเตนฺติ ย่อม

คิด  (การณํ) ซึ่งเหตุ  โสภนํปิ อันงามบ้าง  อโสภนํปิ อันไม่งามบ้าง;  สเจ ถ้าว่า  อหํ 

อ.เรา  จินฺเตสฺสามิ จักคิด  (การณํ) ซึ่งเหตุ  อยุตฺต ํอันไม่สมควรแล้ว  กิญฺจิ อะไรๆ 

ไซร้,  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกา  คณฺหนฺตี  วิย ราวกะว่า จับอยู่  โจรํ ซึ่งโจร  จูฬาย ที่

มวยผม  สห กับ  ภณฺฑเกน ด้วยภัณฑะ  มํ ยังเรา  ปาเปสฺสต ิจักให้ถึง  วิปฺปการํ  

ซึ่งประการอันแปลก’  อิติ ดังนี้  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสิกานั้นย่อมรู้เหตุทุกอย่างที่ข้า

พระองค์ทั้งคิดแล้วๆ; ข้าพระองค์คิดว่า ‘ก็ธรรมดาว่าปุถุชนทั้งหลายย่อมคิดเหตุที่งาม

บ้าง ไม่งามบ้าง; ถ้าเราจักคิดเหตุที่ไม่สมควรบางอย่าง, อุบาสิกาดุจจับโจรที่มวยผม

พร้อมกับภัณฑะ จักทําเราให้ถึงประการอันแปลก’ ดังนี้ เป็นผู้มาแล้ว

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

สา วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน ชานาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน จินฺติตจินฺติตํๆ ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน 

ชานาติ;  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ   

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ปุถุชฺชนาๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสภนํ และ อโสภนํ  โสภนํ ก็ดี  อโสภนํ  

ก็ดี วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน จินฺเตนฺติ;  สเจ ปริกัปปัตถะ  อหํ สุทธกัตตา 
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ใน จินฺเตสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กิญฺจิ ก็ดี  อยุตฺตํ ก็ดี วิเสสนะของ การณํๆ 

อวุตตกัมมะใน จินฺเตสฺสามิ,  อุปาสิกา เหตุกัตตาใน ปาเปสฺสติๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน โจรํ  ภณฺฑเกน สหัตถตติยาเข้ากับ สห  โจรํ 

อวุตตกัมมะใน คณฺหนฺตี  จูฬาย วิสยาธาระใน คณฺหนฺตีๆ อุปมาอัพภันตรกิริยาของ  

อุปาสิกา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ สห  ภณฺฑเกน  โจรํ  จูฬาย  คณฺหนฺตี,  มํ  

การิตกัมมะใน ปาเปสฺสติ  วิปฺปการํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาเปสฺสติ’  อิติศัพท์  

อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาห ฯ 

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

๖๑. “ภิกฺขุ  ตตฺเถว  ตยา  วสิตุํ  วฏฺฏตีติ ฯ 

 (สตฺถา)  “ภิกฺขุ  ตตฺถ  เอว  (าเน)  ตยา  วสิตุํ  วฏฺฏตีติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  ตตฺถ  เอว  

(าเน)  ตยา  วสิตุ ํ อ.อัน- อันเธอ -อยู่ ในที่นั้นนั่นเทียว  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุ การที่เธออยู่ในที่นั้นนั่นแหละ ย่อมควร”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขุ อาลปนะ  วสิตุํ ตุมัตถกัตตา 

ใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ 

าเนๆ วิสยาธาระใน วสิตุํ  ตยา อนภิหิตกัตตาใน วสิตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ     

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

๖๒. “น  สกฺโกมิ  ภนฺเต,  นาหํ  ตตฺถ  วสิสฺสามีติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อหํ)  น  สกฺโกมิ  ภนฺเต,  น  อหํ  ตตฺถ  (าเน)  วสิสฺสามีติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

(อหํ) อ.ข้าพระองค์  น  สกฺโกมิ ย่อมไม่อาจ,  อหํ อ.ข้าพระองค์  น  วสิสฺสาม ิจักไม่

อยู่  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมไม่อาจ, ข้าพระองค์จักไม่

อยู่ในที่นั้น” 
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 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน สกฺโกมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกมิ,  อหํ 

สุทธกัตตาใน วสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน วสิสฺสามิ  ตตฺถ  

วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๖๓. “เตนหิ  ตฺวํ  ภิกฺขุ  เอกเมว  รกฺขิตุํ  สกฺขิสฺสสีติ ฯ 

 (สตฺถา)  “เตนหิ  ตฺวํ  ภิกฺขุ  เอกํ  เอว  (ธมฺมชาตํ)  รกฺขิตุํ  สกฺขิสฺสสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  เตนหิ 

ถ้าอย่างนั้น  ตฺว ํ อ.เธอ  สกฺขิสฺสสิ จักอาจ  รกฺขิตุํ เพื่ออันรักษา  (ธมฺมชาตํ) ซึ่ง

ธรรมชาต  เอกํ  เอว อย่างหนึ่งนั่นเทียวหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “ภิกษุ ถ้าเช่นนั้น เธอจักสามารถเพื่อจะรักษาธรรมชาตอย่าง

หนึ่งนั่นแหละหรือ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขุ อาลปนะ  เตนหิ อุยโยชนัตถะ   

ตฺวํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

เอกํๆ วิเสสนะของ ธมฺมชาตํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๖๔. “กึ  ภนฺเตติ ฯ 

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อหํ)  กึ  (ธมฺมชาตํ  รกฺขิตุํ  สกฺขิสฺสามิ)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  (สกฺขิสฺสามิ) จักอาจ  (รกฺขิตุํ) เพื่ออันรักษา  กึ  (ธมฺม-

ชาตํ) ซึ่งธรรมชาตอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักสามารถเพื่อจะรักษาธรรม-

ชาตอะไร”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  
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อหํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ ธมฺมชาตํๆ  

อวุตตกัมมะใน รกฺขิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๖๕. “ตว  จิตฺตเมว  รกฺข,  จิตฺตํ  นาเมตํ  ทุรกฺขํ,  อตฺตโน  จิตฺตเมว   นิคฺคณฺห,  มา  อญฺญ ํ  

กิญฺจิ  จินฺตยิ,  จิตฺตํ  นาเมตํ  ทุนฺนิคฺคหนฺติ  วตฺวา  อิมํ  คาถมาห  

  “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน   ยตฺถ  กามนิปาติโน  

  จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ,   จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหนฺติ ฯ

 (สตฺถา)  “(ตฺวํ)  ตว  จิตฺตํ  เอว  รกฺข,  จิตฺตํ  นาม  เอตํ  ทุรกฺขํ  (โหติ),  (ตฺวํ)  อตฺตโน  จิตฺตํ  เอว   

นิคฺคณฺห,  (ตฺวํ)  มา  อญฺญํ  กิญฺจิ  (การณํ)  จินฺตยิ,  จิตฺตํ  นาม  เอตํ  ทุนฺนิคฺคหํ  (โหติ)”  อิติ   

วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห  

  “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน   ยตฺถ  (อารมฺมเณ)  กามนิปาติโน  

  จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ  (โหติ),  จิตฺตํ  (หิ  ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ  สุขาวหํ  

  (โหติ)”  อิติ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  รกฺข จงรักษา  จิตฺตํ   

เอว ซึ่งจิตนั่นเทียว  ตว ของเธอ,  เอตํ  จิตฺตํ  นาม ชื่อ อ.จิตนั่น  ทุรกฺขํ เป็น

ธรรมชาตอันบุคคลรักษาได้โดยยาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ตฺวํ) อ.เธอ  นิคฺคณฺห จงข่ม   

จิตฺตํ  เอว ซึ่งจิตนั่นเทียว  อตฺตโน ของตน,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  จินฺตยิ อย่าคิดแล้ว  

(การณํ) ซึ่งเหตุ  กิญฺจิ อะไรๆ  อญฺญ ํ อื่น,  เอตํ  จิตฺตํ  นาม ชื่อ อ.จิตนั่น  ทุนฺนิคฺคหํ  

เป็นธรรมชาตอันบุคคลข่มได้โดยยาก  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  

คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า

 “ทมโถ อ.การฝึก  จิตฺตสฺส ซึ่งจิต  ทุนฺนิคฺคหสฺส อันบุคคล

ข่มได้โดยยาก  ลหุโน อันเกิดและดับเร็ว  ยตฺถ  (อารมฺมเณ)  

กามนิปาติโน อันมีอันตกไปในความใคร่- ในอารมณ์ใด

อารมณ์หนึ่ง -เป็นปกติ  สาธุ เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ  

(โหติ) ย่อมเป็น,  (หิ) เพราะว่า  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ 

อัน- อันบุคคล -ฝึกแล้ว  สุขาวหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระศาสดาตรัสว่า “เธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละ, ธรรมดาว่าจิตนั่น เป็นธรรมชาต

ที่บุคคลรักษาได้โดยยาก, เธอจงข่มจิตของตนนั่นแหละ, เธออย่าคิดเหตุอะไรๆ อื่น, 

ธรรมดาว่าจิตนั่น เป็นธรรมชาตที่บุคคลข่มได้โดยยาก” แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

 “การฝึกจิตที่บุคคลข่มได้โดยยาก อันเกิดและดับเร็ว มีปกติ

ตกไปในความใคร่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นคุณยัง

ประโยชน์ให้สําเร็จ, เพราะว่า จิตที่บุคคลฝึกแล้ว เป็นเหตุนํา

ความสุขมาให้”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน รกฺขๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จิตฺตํๆ อวุตต- 

กัมมะใน รกฺข,  เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จิตฺตํๆ สุทธ- 

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุรกฺขํ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตฺวํ สุทธกัตตา

ใน นิคฺคณฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน นิคฺคณฺห,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน จินฺตยิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน จินฺตยิ  อญฺญํ ก็ดี  กิญฺจิ วิเสสนะของ การณํๆ  

อวุตตกัมมะใน จินฺตยิ,  เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุนฺนิคฺคหํ วิกติกัตตาใน โหติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตต- 

กัมมะใน อาห

 “ทมโถ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ทุนฺนิคฺคหสฺส ก็ดี  ลหุโน ก็ดี  กามนิปาติโน ก็ดี วิเสสนะ

ของ จิตฺตสฺส  ยตฺถ วิเสสนะของ อารมฺมเณๆ วิสยาธาระใน  

กามนิปาติโน  จิตฺตสฺส ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ทมโถ  สาธุ วิกติ-

กัตตาใน โหติ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  จิตฺตํ สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทนฺตํๆ  

วิเสสนะของ จิตฺตํ  สุขาวหํ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน อิมํ  คาถํ ฯ   

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

 ...............................................................................................................................
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๖๖. ตตฺถ  จิตฺตํ  นาเมตํ  ทุกฺเขน  นิคฺคยฺหตีติ  ทุนฺนิคฺคหํ,  ลหุํ  อุปฺปชฺชติ  จ  นิรุชฺฌติ   

จาติ  ลหุ,  ตสฺส  ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน ฯ

 ตตฺถ  (“ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโนติ  คาถาปาเท  วิคฺคโห  ปณฺฑิเตน  กาตพฺโพ),  จิตฺตํ  นาม  เอตํ  

(ปุคฺคเลน)  ทุกฺเขน  นิคฺคยฺหตีติ  (เอตํ  จิตฺตํ)  ทุนฺนิคฺคหํ,  (เอตํ  จิตฺตํ)  ลหุํ  อุปฺปชฺชติ  จ   

นิรุชฺฌติ  จาติ  (เอตํ  จิตฺตํ)  ลหุ,  ตสฺส  (จิตฺตสฺส)  ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน ฯ

 (วิคฺคโห) อ.วิเคราะห์  (คาถาปาเท) ในบาทแห่งพระคาถา  (“ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโนติ)  

ว่า “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน” ดังนี้  ตตฺถ นั้น  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  (กาตพฺโพ) พึง

กระทํา,  เอตํ  จิตฺตํ  นาม ชื่อ อ.จิตนั่น  (ปุคฺคเลน) อันบุคคล  นิคฺคยฺหติ ย่อมข่ม

ได้  ทุกฺเขน โดยยาก  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  ทุนฺนิคฺคหํ ชื่อว่าอัน

บุคคลข่มได้โดยยาก,  (เอตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  อุปฺปชฺชต ิ จ ย่อมเกิดด้วย  นิรุชฺฌติ  

จ ย่อมดับด้วย  ลหุํ เร็ว  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  ลหุ ชื่อว่าอันเกิด

และดับเร็ว,  ตสฺส  (จิตฺตสฺส) ซึ่งจิตนั้่น  ทุนฺนิคฺคหสฺส อันบุคคลข่มได้โดยยาก  ลหุ

โน อันเกิดและดับเร็ว ฯ

 บัณฑิตพึงทําการวิเคราะห์ในบาทพระคาถาว่า “ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน” นั้น, ธรรมดา

ว่าจิตนั่น บุคคลย่อมข่มได้โดยยาก เพราะเหตุนั้น จิตนั่น ชื่อว่าบุคคลข่มได้โดยยาก, 

จิตนั่นย่อมเกิดและดับเร็ว เพราะเหตุนั้น จิตนั่น ชื่อว่าเกิดและดับเร็ว, ซึ่งจิตนั้น บุคคล

ข่มได้โดยยาก เกิดและดับเร็ว 

 วิคฺคโห วุตตกัมมะใน กาตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ คาถาปาเท   

“ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาเทๆ วิสยาธาระใน วิคฺคโห  

ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน กาตพฺโพ,  เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํ  นามศัพท์ สัญญา- 

โชตกะเข้ากับ จิตฺตํๆ วุตตกัมมะใน นิคฺคยฺหติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน นิคฺคยฺหติ  ทุกฺเขน ตติยาวิเสสนะใน นิคฺคยฺหติ  อิติศัพท์ เหตวัตถะ   

เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ ลิงคัตถะ  ทุนฺนิคฺคหํ สัญญาวิเสสนะของ จิตฺตํ,  เอตํ วิเสสนะ 

ของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติ และ นิรุชฺฌติ  อุปฺปชฺชติ ก็ดี  นิรุชฺฌติ ก็ดี  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ลหุํ กิริยาวิเสสนะใน อุปฺปชฺชติ และ นิรุชฺฌติ  จ สองศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อุปฺปชฺชติ และ นิรุชฺฌติ  อิติศัพท์ เหตวัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ 
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จิตฺตํๆ ลิงคัตถะ ลหุ สัญญาวิเสสนะของ จิตฺตํ,  ตสฺส ก็ดี  ทุนฺนิคฺคหสฺส ก็ดี  ลหุโน ก็ดี 

วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ทมโถ ฯ 

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

๖๗. “ยตฺถ  กามนิปาติโนติ  ยตฺถ  กตฺถจิเทว  นิปาตนสีลสฺส ฯ 

 “ยตฺถ  กามนิปาติโนติ  (คาถาปาทสฺส)  “ยตฺถ  กตฺถจิ  เอว  (อารมฺมเณ)  นิปาตนสีลสฺส”  (อิติ  

อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ยตฺถ  กตฺถจิ  เอว  (อารมฺมเณ)  นิปาตนสีลสฺส อันมี

อันตกไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเทียวเป็นปกติ”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) 

แห่งบาทแห่งพระคาถา  “ยตฺถ  กามนิปาติโนติ ว่า “ยตฺถ  กามนิปาติโน” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “ยตฺถ  กามนิปาติโน” ความว่า “มีปกติตกไปในอารมณ์อย่างใด

อย่างหนึ่งนั่นแหละ”

 “ยตฺถ  กามนิปาติโน” สรูปะในอิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

อตฺโถ  “เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ยตฺถ  กตฺถจิๆ วิเสสนะของ อารมฺมเณๆ วิสยาธาระ 

ใน นิปาตนสีลสฺสๆ วิเสสนะของ จิตฺตสฺส”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

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

๖๘. เอตํ  หิ  ลภิตพฺพฏฺานํ  วา  อลภิตพฺพฏฺานํ  วา  ยุตฺตฏฺานํ  วา  อยุตฺตฏฺานํ  

วา  น  ชานาติ,  เนว  ชาตึ  โอโลเกติ  น  โคตฺตํ  น  วยํ;  ยตฺถ  ยตฺเถว  อิจฺฉติ,   

ตตฺถ  ตตฺเถว  นิปตตีติ  ยตฺถ  กามนิปาตีติ  วุจฺจติ,  ตสฺส  เอวรูปสฺส  จิตฺตสฺส   

ทมโถ  สาธุ  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  ทนฺตภาโว  ยถา  นิพฺพิเสวนํ  โหติ  ตถา  กตภาโว  

สาธุ ฯ

 “เอตํ  (จิตฺตํ)  หิ  (อตฺตนา)  ลภิตพฺพฏฺานํ  วา  (อตฺตนา)  อลภิตพฺพฏฺานํ  วา  ยุตฺตฏฺานํ  วา  

อยุตฺตฏฺานํ  วา  น  ชานาติ,  เนว  ชาตึ  โอโลเกติ  น  โคตฺตํ  (โอโลเกติ)  น  วยํ  (โอโลเกติ);  

(อตฺตา)  ยตฺถ  ยตฺถ  เอว  (อารมฺมเณ  นิปติตุํ)  อิจฺฉติ,  ตตฺถ  ตตฺถ  เอว  (อารมฺมเณ)  นิปตตีติ  

(เอตํ  จิตฺตํ  ภควตา)  ‘ยตฺถ  (อารมฺมเณ)  กามนิปาตีติ  วุจฺจติ,  ตสฺส  เอวรูปสฺส  จิตฺตสฺส  ทมโถ 

สาธุ  (โหติ  ตสฺส  จิตฺตสฺส  ปุคฺคเลน)  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  ทนฺตภาโว,  ยถา  (ตํ  จิตฺตํ)   

นิพฺพิเสวนํ  โหติ,  ตถา  (ตสฺส  จิตฺตสฺส  ปุคฺคเลน)  กตภาโว  สาธุ  (โหติ) ฯ
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 (อตฺโถ) อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “หิ เพราะว่า  เอตํ  (จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  น  ชานาติ ย่อม

ไม่รู้  (อตฺตนา)  ลภิตพฺพฏฺานํ ซึ่งฐานะอันตนพึงได้  วา หรือ  วา หรือว่า  (อตฺตนา)   

อลภิตพฺพฏฺานํ ซึ่งฐานะอันตนไม่พึงได้  ยุตฺตฏฺานํ ซึ่งฐานะอันสมควรแล้ว  วา 

หรือ  วา หรือว่า  อยุตฺตฏฺานํ ซึ่งฐานะอันไม่สมควรแล้ว,  เนว  โอโลเกติ ย่อมไม่แล

ดูนั่นเทียว  ชาตึ ซึ่งชาติ  น  (โอโลเกติ) ย่อมไม่แลดู  โคตฺตํ ซึ่งโคตร  น  (โอโลเกติ)  

ย่อมไม่แลดู  วย ํ ซึ่งวัย;  (อตฺตา) อ.ตน  อิจฺฉติ ย่อมปรารถนา  (นิปติตุํ) เพื่อ

อันตกไป  ยตฺถ  ยตฺถ  เอว  (อารมฺมเณ) ในอารมณ์ใดๆ นั่นเทียว,  นิปตต ิ ย่อม

ตกไป  ตตฺถ  ตตฺถ  เอว  (อารมฺมเณ) ในอารมณ์นั้นๆ นั่นเทียว  อิติ เพราะเหตุนั้น   

(เอตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุจฺจติ ย่อมตรัส  อิติ ว่า   

‘ยตฺถ  (อารมฺมเณ)  กามนิปาตี มีอันตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่อย่างใดอย่างหนึ่ง

เป็นปกติ’  อิติ ดังนี้,  ทมโถ อ.การฝึก  จิตฺตสฺส ซึ่งจิต  เอวรูปสฺส อันมีอย่างนี้เป็นรูป   

ตสฺส นั้น  สาธุ เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น  (ตสฺส  จิตฺตสฺส   

ปุคฺคเลน)  จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  ทนฺตภาโว คือว่า อ.ความที่- แห่งจิตนั้น -เป็น

ธรรมชาต อันบุคคล -ฝึกแล้ว ด้วยอริยมรรค ท. ๔  ยถา  (ตํ  จิตฺตํ)  นิพฺพิเสวนํ  โหติ  

คือว่า อ.จิตนั้น เป็นธรรมชาตมีอันเสพผิดออกแล้ว ย่อมเป็น โดยประการใด,  (ตสฺส  

จิตฺตสฺส  ปุคฺคเลน)  กตภาโว อ.ความที่- แห่งจิตนั้น -เป็นธรรมชาต อันบุคคล -กระทํา 

แล้ว  ตถา โดยประการนั้น  สาธุ เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 อธิบายว่า “เพราะว่า จิตนั่นย่อมไม่รู้ฐานะที่ตนพึงได้หรือไม่พึงได้ ฐานะที่สมควรหรือ

ไม่สมควร ย่อมไม่แลดูชาติ ไม่แลดูโคตร ไม่แลดูวัย; ตนย่อมปรารถนาเพื่อจะตกไปใน 

อารมณ์ใดๆ นั่นแหละ ย่อมตกไปในอารมณ์นั้นๆ นั่นแหละ เพราะเหตุนั้น จิตนั่น  

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ‘มีอันตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง’, 

การฝึกจิตเห็นปานนี้นั้น เป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ คือว่า ความที่จิตนั้นเป็นธรรม

ชาตที่บุคคลฝึกแล้วด้วยอริยมรรค ๔ ได้แก่จิตนั้นเป็นธรรมชาตอันปราศจากการเสพ

ผิดโดยประการใด ความที่จิตนั้นเป็นธรรมชาตที่บุคคลทําแล้วโดยประการนั้น เป็นคุณ

ยังประโยชน์ให้สําเร็จ ฯ

 “หิศัพท์ เหตุโชตกะ  เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน ชานาติ และ โอโลเกติ   

ชานาติ ก็ดี  โอโลเกติ สามบทก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา สองบท อนภิหิต- 
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กัตตาใน ลภิตพฺพ- และ อลภิตพฺพ-  ลภิตพฺพฏฺานํ ก็ดี  อลภิตพฺพฏฺานํ ก็ดี   

ยุตฺตฏฺานํ ก็ดี  อยุตฺตฏฺานํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน ชานาติ  วา สี่ศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้า

กับ ลภิตพฺพฏฺานํ  อลภิตพฺพฏฺานํ  ยุตฺตฏฺานํ และ อยุตฺตฏฺานํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

ชานาติ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ สามศัพท์ ปฏิเสธะใน โอโลเกติ  ชาตึ อวุตต-

กัมมะใน โอโลเกติ  โคตฺตํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกติ  วยํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกติ;   

อตฺตา สุทธกัตตาใน อิจฺฉติ และนิปตติ  อิจฺฉติ ก็ดี  นิปตติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ยตฺถๆ สองบท วิเสสนะของ อารมฺมเณๆ วิสยาธาระ 

ใน นิปติตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อิจฺฉติ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ สองบท  

วิเสสนะของ อารมฺมเณๆ วิสยาธาระใน นิปตติ  อิติศัพท์ เหตวัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ  

จิตฺตํๆ วุตตกัมมะใน วุจฺจติๆ อาขยาตบทกัมมวาจก  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจติ   

‘ยตฺถ วิเสสนะของ อารมฺมเณๆ วิิสยาธาระใน กามนิปาตีๆ วิเสสนะของ จิตฺตํ’   

อิติศัพท์ อาการะใน วุจฺจติ,  ทมโถ ก็ดี  ทนฺตภาโว ก็ดี  กตภาโว ก็ดี สุทธกัตตาใน  

โหติๆ สามบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส ก็ดี  เอวรูปสฺส ก็ดี วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ 

ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ทมโถ  สาธุ วิกติกัตตาใน โหติ  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ  

ภาวาทิสัมพันธะใน ทนฺตภาโว  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทนฺต-  จตูหิ วิเสสนะของ  

อริยมคฺเคหิๆ กรณะใน ทนฺตภาโว,  ตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา ปการัตถะ  นิพฺพิเสวนํ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตถา  

ปการัตถะ  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ ภาวาทิ-สัมพันธะใน กตภาโว  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน กต-  สาธุ วิกติกัตตาใน โหติ,  ตสฺส  เอวรูปสฺส  จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ 

วิวริยะใน จตูหิ  อริยมคฺเคหิ  ทนฺตภาโวๆ วิวรณะและวิวริยะใน  ยถา  นิพฺพิเสวนํ   

โหติ  ตถา  กตภาโว  สาธุๆ วิวรณะ ฯ  

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

๖๙. กึการณา ?

 “กึการณา  (จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ  โหติ”  อิติ  ปุจฺฉา) ?

 (ปุจฺฉา) อ.อันถาม  (อิติ) ว่า  “(ทมโถ) อ.การฝึก  (จิตฺตสฺส) ซึ่งจิต  (สาธุ) เป็นคุณ 

ยังประโยชน์ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น  กึการณา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ถามว่า “การฝึกจิตเป็นคุณยังประโยชน์ให้สําเร็จ เพราะเหตุอะไร”
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 “ทมโถ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน โหติ  จิตฺตสฺส 

ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ทมโถ  สาธุ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน ปุจฺฉาๆ  

ลิงคัตถะ ฯ   

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

๗๐. อิทํ  หิ  จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ  ทนฺตํ  นิพฺพิเสวนํ  กตํ  มคฺคผลสุขํ  ปรมตฺถนิพฺพาน- 

สุขญฺจ  อาวหตีติ ฯ

 “อิทํ  หิ  จิตฺตํ  (ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ  สุขาวหํ  (โหติ  ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ  (ปุคฺคเลน)  นิพฺพิเสวนํ  กตํ  

มคฺคผลสุขํ  (จ)  ปรมตฺถนิพฺพานสุขํ  จ  อาวหติ”  อิติ”  (วิสฺสชฺชนํ  อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้  (อิติ) ว่า  “หิ เพราะว่า  อิทํ  จิตฺตํ อ.จิตนี้  (ปุคฺคเลน)  ทนฺตํ 

อันบุคคล ฝึกแล้ว  สุขาวหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  (โหติ) ย่อมเป็น  (ปุคฺคเลน)  

ทนฺตํ คือว่า อันบุคคล ฝึกแล้ว  (ปุคฺคเลน)  นิพฺพิเสวนํ  กต ํคือว่า อันบุคคล กระทํา

แล้ว ให้เป็นธรรมชาตมีอันเสพผิดออกแล้ว  อาวหติ ย่อมนํามา  มคฺคผลสุขํ ซึ่งความ

สุขอันเกิดแล้วแต่มรรคและผล  (จ) ด้วย  ปรมตฺถนิพฺพานสุขํ ซึ่งความสุขคือพระ

นิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  จ ด้วย”  อิติ ดังนี้  (อิติ) ดังนี้ ฯ

 แก้ว่า “เพราะว่า จิตนี้ที่บุคคลฝึกแล้ว เป็นเหตุนําความสุขมาให้ คือว่า ที่บุคคลฝึก

แล้ว ได้แก่ทําให้เป็นธรรมชาตปราศจากเสพผิด ย่อมนําความสุขแต่มรรคและผล และ

นิพพานสุขที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”

 “หิศัพท์ เหตุโชตกะ  อิทํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน โหติ และ อาวหติ   

โหติ ก็ดี  อาวหติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทนฺตํๆ  

วิเสสนะของ จิตฺตํ  สุขาวหํ วิกติกัตตาใน โหติ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ทนฺตํๆ  

วิเสสนะของ จิตฺตํ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน กตํ  นิพฺพิเสวนํ วิกติกัมมะใน กตํๆ  

วิเสสนะของ จิตฺตํ  มคฺคผลสุขํ ก็ดี  ปรมตฺถนิพฺพานสุขํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน อาวหติ   

จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ มคฺคผลสุขํ และ ปรมตฺถนิพฺพานสุขํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ   

วิวริยะใน ทนฺตํ นิพฺพิเสวนํ  กตํ  มคฺคผลสุขํ  ปรมตฺถนิพฺพานสุขญฺจ  อาวหติๆ วิวรณะ  

ทนฺตํ วิวริยะใน นิพฺพิเสวนํ  กตํๆ วิวรณะ’  อิติศัพท์ สรูปะใน วิสฺสชฺชนํๆ ลิงคัตถะ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ   

 ...............................................................................................................................
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๗๑. เทสนาปริโยสาเน  สมฺปตฺตปริสา  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุํ ฯ

 เทสนาปริโยสาเน  สมฺปตฺตปริสา  พหู  โสตาปนฺนาทโย  (อริยปุคฺคลา)  อเหสุํ ฯ

 เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา  สมฺปตฺตปริสา  

อ.บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว ท.  พห ู มาก  (อริยปุคฺคลา) เป็นพระอริยบุคคล   

โสตาปนฺนาทโย มีพระโสดาบันเป็นต้น  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ในเวลาจบพระเทศนา บริษัทผู้ถึงพร้อมจํานวนมาก ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระ

โสดาบันเป็นต้น

 เทสนาปริโยสาเน กาลสัตตมีใน อเหสุํ  พหู วิเสสนะของ สมฺปตฺตปริสาๆ สุทธกัตตาใน 

อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วิเสสนะของ อริยปุคฺคลาๆ วิกติกัตตา

ใน อเหสุํ ฯ

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

๗๒. มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  เทสนา  ชาตา ฯ 

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์   

ชาตา เกิดแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน ฯ

 พระเทศนาเกิดเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาที่มีประโยชน์แก่มหาชน

 เทสนา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน ชาตา   

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน ชาตา ฯ   

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

๗๓. สตฺถา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อิมํ  โอวาทํ  ทตฺวา  “คจฺฉ  ภิกฺขุ  อญฺญํ  กิญฺจิ  อจินฺตยิตฺวา  

ตตฺเถว  วสาหีติ  ปหิณิ ฯ

 สตฺถา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อิมํ  โอวาทํ  ทตฺวา  “(ตฺวํ)  คจฺฉ  ภิกฺขุ,  (ตฺวํ)  อญฺญํ  กิญฺจิ  (การณํ)   

อจินฺตยิตฺวา  ตตฺถ  เอว  (าเน)  วสาหีติ  (วจเนน)  ปหิณิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  ทตฺวา ทรงประทานแล้ว  อิมํ  โอวาทํ ซึ่งพระโอวาทนี้  ตสฺส  

ภิกฺขุโน แก่ภิกษุนั้น  ปหิณ ิทรงส่งไปแล้ว  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ  

ดูก่อนภิกษุ  (ตฺวํ) อ.เธอ  คจฺฉ จงไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  อจินฺตยิตฺวา ไม่คิดแล้ว   
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กิญฺจิ  (การณํ) ซึ่งเหตุอะไรๆ  อญฺญ ํ อื่น  วสาหิ จงอยู ่ ตตฺถ  เอว  (าเน) ในที่นั้น

นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาทรงประทานพระโอวาทนี้แก่ภิกษุนั้น ทรงส่งไปด้วยพระดํารัสว่า “ดูก่อน 

ภิกษุ เธอจงไป, เธอไม่คิดเหตุอะไรๆ อื่น จงอยู่ในที่นั้นนั่นแหละ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปหิณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ 

สัมปทานใน ทตฺวา  อิมํ วิเสสนะของ โอวาทํๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน ปหิณิ  “ภิกฺขุ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน คจฺฉๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน วสาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อญฺญํ กด็ ี กญฺิจ ิกด็ ีวเิสสนะของ การณํๆ 

อวตุตกมัมะใน อจนฺิตยตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน วสาห ิ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั 

ตตฺถ วเิสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสาหิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน 

ปหิณิ ฯ     

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

๗๔. โส  ภิกฺขุ  สตฺถุ  สนฺติกา  โอวาทํ  ลภิตฺวา  ตตฺถ  อคมาสิ ฯ 

 โส  ภิกฺขุ  สตฺถุ  สนฺติกา  โอวาทํ  ลภิตฺวา  ตตฺถ  (าเน)  อคมาสิ ฯ

 โส  ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  โอวาทํ ซึ่งโอวาท  สนฺติกา จากสํานัก  สตฺถุ 

ของพระศาสดา  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น ฯ

 ภิกษุนั้นได้โอวาทจากสํานักของพระศาสดา ได้ไปในที่นั้น

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ  

สามีสัมพันธะใน สนฺติกาๆ อปาทานใน ลภิตฺวา  โอวาทํ อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อคมาสิ  ตตฺถ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน อคมาสิ ฯ    

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

๗๕. กิญฺจิ  พหิทฺธา  จินฺตนํ  นาม  น  จินฺเตสิ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  กิญฺจิ  พหิทฺธา  จินฺตนํ  นาม  น  จินฺเตสิ ฯ 

  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  น  จินฺเตสิ ไม่คิดแล้ว  จินฺตนํ  นาม ชื่อซึ่งความคิด  พหิทฺธา 

ในภายนอก  กิญฺจิ อะไรๆ ฯ
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 ภิกษุนั้นไม่คิดแล้วชื่อความคิดอะไรๆ ในภายนอก

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กิญฺจิ วิเสสนะ

ของ จินฺตนํ  พหิทฺธา วิสยาธาระใน จินฺตนํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จินฺตนํๆ 

อวุตตกัมมะใน จินฺเตสิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๗๖. มหาอุปาสิกาปิ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  โอโลเกนฺตี  เถรํ  ทิสฺวา  “อิทานิ  โอวาททายกํ   

อาจริยํ  ลภิตฺวา  ปุนาคโต  มม  ปุตฺโตติ  อตฺตโน  ญาเณเนว  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ตสฺส   

สปฺปายาหารํ  ปฏิยาเทตฺวา  อทาสิ ฯ 

 มหาอุปาสิกาปิ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  โอโลเกนฺตี  เถรํ  ทิสฺวา  “อิทานิ  โอวาททายกํ  อาจริยํ   

ลภิตฺวา  ปุน  อาคโต  มม  ปุตฺโตติ  อตฺตโน  ญาเณน  เอว  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)   

สปฺปายาหารํ  ปฏิยาเทตฺวา  อทาสิ ฯ

 มหาอุปาสิกาปิ แม้ อ.มหาอุบาสิกา  โอโลเกนฺตี แลดูอยู่  จกฺขุนา ด้วยจักษุ  ทิพฺเพน  

อันเป็นทิพย์  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เถรํ ซึ่งพระเถระ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา กําหนดแล้ว  ญาเณน  

เอว ด้วยญาณ  อตฺตโน ของตนนั่นเทียว  อิติ ว่า  “อิทานิ ในกาลนี้  ปุตฺโต อ.บุตร  

มม ของเรา  ลภิตฺวา ได้แล้ว  อาจริยํ ซึ่งอาจารย์  โอวาททายกํ ผู้ให้ซึ่งโอวาท   

อาคโต มาแล้ว  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้  ปฏิยาเทตฺวา จัดแจงแล้ว  สปฺปายาหารํ  

ซึ่งอาหารเป็นที่สัปปายะ  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุนั้น  อทาสิ ได้ถวายแล้ว ฯ

 แม้มหาอุบาสิกาแลดูด้วยทิพยจักษุ เห็นพระเถระ กําหนดด้วยญาณของตนนั่นแหละ

ว่า “บุตรของเราได้อาจารย์ผู้ให้โอวาทมาอีกในบัดนี้” แล้วตระเตรียมอาหารเป็นที่ 

สัปปายะแก่ภิกษุนั้น ได้ถวายแล้ว 

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มหาอุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทิพฺเพน วิเสสนะของ จกฺขุนาๆ กรณะใน โอโลเกนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ 

มหาอุปาสิกา  เถรํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริจฺฉินฺทิตฺวา  “อิทานิ 

กาลสัตตมีใน อาคโต  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน อาคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  โอวาททายกํ  

วิเสสนะของ อาจริยํๆ อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคโต  ปุนศัพท์  

กิริยาวิเสสนะใน อาคโต  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต”  อิติศัพท์ อาการะใน  
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ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ญาเณน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ญาเณนๆ 

กรณะใน ปริจฺฉินฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิยาเทตฺวา  ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ 

สัมปทานใน ปฏิยาเทตฺวา  สปฺปายาหารํ อวุตตกัมมะใน ปฏิยาเทตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อทาสิ ฯ  

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

๗๗. โส  สปฺปายโภชนํ  ลภิตฺวา  กติปาเหเนว  อรหตฺตํ  ปตฺวา  มคฺคผลสุเขน  วีตินาเมนฺโต  

“อโห  มหาอุปาสิกา  มยฺหํ  ปติฏฺา  ชาตา,  อหํ  อิมํ  นิสฺสาย  ภวนิสฺสรณํ  ปตฺโตมฺหีติ  

จินฺเตตฺวา  “อิมสฺมึ  ตาว  เม  อตฺตภาเว  ปติฏฺา  ชาตา,  สํสาเร  ปน  เม  สํสรนฺตสฺส,  

อญฺเญสุปิ  อตฺตภาเวสุ  อยํ  ปติฏฺา  ภูตปุพฺพา  โน  วาติ อุปธาเรนฺโต  เอกูนอตฺตภาว- 

สตํ  อนุสฺสริ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  สปฺปายโภชนํ  ลภิตฺวา  กติปาเหน  เอว  อรหตฺตํ  ปตฺวา  (กาลํ)  มคฺคผลสุเขน   

วีตินาเมนฺโต  “อโห  มหาอุปาสิกา  มยฺหํ  ปติฏฺา  ชาตา,  อหํ  อิมํ  (มหาอุปาสิกํ)  นิสฺสาย   

ภวนิสฺสรณํ  ปตฺโต  อมฺหีติ  จินฺเตตฺวา  “(มหาอุปาสิกา)  อิมสฺมึ  ตาว  เม  อตฺตภาเว  ปติฏฺา  

ชาตา,  สํสาเร  ปน  เม  สํสรนฺตสฺส,  อญฺเญสุปิ  อตฺตภาเวสุ  อยํ  (อุปาสิกา)  ปติฏฺา  ภูตปุพฺพา  

(โหติ)  โน  (ปติฏฺา  ภูตปุพฺพา  โหติ)  วาติ  อุปธาเรนฺโต  เอกูนอตฺตภาวสตํ  อนุสฺสริ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  สปฺปายโภชน ํซึ่งโภชนะเป็นที่สัปปายะ  ปตฺวา  

บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  กติปาเหน  เอว โดยวันเล็กน้อย 

นั่นเทียว  (กาลํ) ยังกาล  วีตินาเมนฺโต ให้น้อมไปล่วงวิเศษอยู่  มคฺคผลสุเขน  

ด้วยความสุขอันเกิดแล้วแต่มรรคและผล  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ   

มหาอุปาสิกา อ.มหาอุบาสิกา  ปติฏฺา เป็นที่พึ่ง  มยฺห ํ ของเรา  ชาตา เกิดแล้ว,   

อหํ อ.เรา  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  อิมํ  (มหาอุปาสิกํ) ซึ่งมหาอุบาสิกานี้  ปตฺโต เป็นผู้ 

ถึงแล้ว  ภวนิสฺสรณ ํซึ่งการสลัดออกจากภพ  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อุปธาเรนฺโต 

ใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “(มหาอุปาสิกา) อ.มหาอุบาสิกา  ปติฏฺา เป็นที่พึ่ง  เม ของเรา 

อิมสฺม ึ  อตฺตภาเว ในอัตภาพนี้  ชาตา เกิดแล้ว  ตาว ก่อน,  ปน แต่ว่า  อยํ   

(อุปาสิกา) อ.อุบาสิกานี้  ปติฏฺาเป็นที่พึง  เม ของเรา  สํสรนฺตสฺส ผู้ท่องเที่ยวไป

อยู่  สํสาเร ในสงสาร  ภูตปุพฺพา เป็นแล้วในกาลก่อน  อตฺตภาเวสุ ในอัตภาพ ท.  

อญฺเญสุปิ แม้เหล่าอื่น  (โหติ) ย่อมเป็น  วา หรือว่า  ปติฏฺา เป็นที่พึ่ง  ภูตปุพฺพา 
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เป็นแล้วในกาลก่อน  (โหติ) ย่อมเป็น  โน หามิได้”  อิติ ดังนี้  อนุสฺสริ ระลึกแล้ว   

เอกูนอตฺตภาวสตํ สิ้นร้อยแห่งอัตภาพอันหย่อนด้วยหนึ่ง ฯ

 ภิกษุนั้นได้โภชนะสัปปายะ เพียงสองสามวันเท่านั้น ก็บรรลุพระอรหัต ทําเวลาให้ผ่าน

ไปด้วยสุขที่เกิดแต่มรรคผล คิดว่า “โอ มหาอุบาสิกาเกิดเป็นที่พึ่งของเรา, เราอาศัย

มหาอุบาสิกา เป็นผู้ถึงการสลัดออกจากภพ” ใคร่ครวญอยู่ว่า “มหาอุบาสิกาเกิดเป็น

ที่พึ่งในอัตภาพนี้ของเราก่อน, แต่ว่า อุบาสิกานี้ เคยเป็นที่พึ่งของเราผู้ท่องเที่ยวไปใน

สงสารในอัตภาพแม้เหล่าอื่น หรือไม่เคยเป็น” ระลึกไปสิ้น ๙๙ อัตภาพ

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อนุสฺสริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สปฺปายโภชนํ  

อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

กติปาเหนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปตฺวา  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน วีตินาเมนฺโต  กาลํ การิตกัมมะใน วีตินาเมนฺโต  มคฺคผลสุเขน กรณะใน  

วีตินาเมนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ  “อโห อัจฉริยัตถะ  มหาอุปาสิกา สุทธกัตตา 

ใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ปติฏฺาๆ วิกติกัตตาใน ชาตา,  

อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก อิมํ วิเสสนะของ มหาอุปาสิกํๆ  

อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺโต  ภวนิสฺสรณํ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน ปตฺโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุปธาเรนฺโต  “มหาอุปาสิกา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะ 

ของ อตฺตภาเว  ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ชาตา  เม สามีสัมพันธะใน ปติฏฺา   

อตฺตภาเว วิสยาธาระใน ปติฏฺาๆ วิกติกัตตาใน ชาตา,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อยํ  

วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สํสาเร วิสยาธาระ 

ใน สํสรนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ เมๆ สามีสัมพันธะใน ปติฏฺา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ อญฺเญสุๆ วิเสสนะของ อตฺตภาเวสุๆ วิสยาธาระใน ปติฏฺาๆ วิกติกัตตาใน  

ภูตปุพฺพาๆ วิกติกัตตาใน โหติ  โนศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ปติฏฺา วิกติกัตตาใน  

ภูตปุพฺพาๆ วิกติกัตตาใน โหติ  วาศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปติฏฺา  ภูตปุพฺพา   

โหติ และ โน  ปติฏฺา  ภูตปุพฺพา  โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อุปธาเรนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ ภิกฺขุ  เอกูนอตฺตภาวสตํ อัจจันตสังโยคะใน อนุสฺสริ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๗๘. สาปิ  เอกูนอตฺตภาวสเต  ตสฺส  ปาทปริจาริกา  หุตฺวา  อญฺเญสุ  ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  

ตํ  ชีวิตา  โวโรปาเปสิ ฯ 

 สาปิ  (อุปาสิกา)  เอกูนอตฺตภาวสเต  ตสฺส  (เถรสฺส)  ปาทปริจาริกา  หุตฺวา  อญฺเญสุ  (ปุริเสสุ)  

ปฏิพทฺธจิตฺตา  หุตฺวา  (ปุคฺคลํ)  ตํ  (เถรํ)  ชีวิตา  โวโรปาเปสิ ฯ

 สาปิ  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกาแม้นั้น  ปาทปริจาริกา เป็นหญิงรับใช้ใกล้เท้า  ตสฺส  

(เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  เอกูนอตฺตภาวสเต ในร้อยแห่งอัตภาพอันหย่อนด้วย

หนึ่ง  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปฏิพทฺธจิตฺตา เป็นผู้มีจิตอันเนื่องเฉพาะแล้ว  อญฺเญสุ   

(ปุริเสสุ) ในบุรุษ ท. เหล่าอื่น  หุตฺวา เป็นแล้ว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  โวโรปาเปสิ  

ให้ปลงลงแล้ว  ตํ  (เถรํ) ซึ่งพระเถระนั้น  ชีวิตา จากชีวิต ฯ

 อุบาสิกาแม้นั้นเป็นหญิงรับใช้ใกล้เท้าของพระเถระนั้น ใน ๙๙ อัตภาพ เป็นหญิงมีจิต

ปฏิพัทธ์ในบุรุษเหล่าอื่น ใช้บุคคลให้ปลงพระเถระนั้นลงจากชีวิต

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สาๆ วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ เหตุกัตตาใน โวโรปาเปสิๆ 

อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  เอกูนอตฺตภาวสเต วิสยาธาระใน ปาทปริจาริกา  ตสฺส  

วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปาทปริจาริกาๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน หุตฺวา  อญฺเญสุ วิเสสนะของ ปุริเสสุๆ วิสยาธาระใน ปฏิพทฺธจิตฺตาๆ  

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โวโรปาเปสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน  

โวโรปาเปสิ  ตํ วิเสสนะของ เถรํๆ อวุตตกัมมะใน โวโรปาเปสิ  ชีวิตา อปาทานใน  

โวโรปาเปสิ ฯ

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

๗๙. เถโร  ตสฺสา  เอตฺตกํ  อคุณํ  ทิสฺวา  “อโห  อยํ  มหาอุปาสิกา  ภาริยํ  กมฺมํ  อกาสีติ  

จินฺเตสิ ฯ  

 เถโร  ตสฺสา  (มหาอุปาสิกาย)  เอตฺตกํ  อคุณํ  ทิสฺวา  “อโห  อยํ  มหาอุปาสิกา  ภาริยํ  กมฺมํ   

อกาสีติ  จินฺเตสิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อคุณํ ซึ่งโทษอันมิใช่คุณ  เอตฺตกํ อันมีประมาณ

เท่านี้  ตสฺสา  (มหาอุปาสิกาย) ของมหาอุบาสิกานั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  

“อโห โอ  อยํ  มหาอุปาสิกา อ.มหาอุบาสิกานี้  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  กมฺม ํซึ่งกรรม   
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ภาริยํ อันหนัก”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระเห็นโทษที่ไม่ใช่คุณมีประมาณเท่านี้ของมหาอุบาสิกานั้น คิดว่า “โอ มหา-

อุบาสิกานี้ ได้ทํากรรมอันหนัก”

 เถโร สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ มหา- 

อุปาสิกายๆ สามีสัมพันธะใน อคุณํ  เอตฺตกํ วิเสสนะของ อคุณํๆ อวุตตกัมมะใน  

ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ  “อโห สังเวคัตถะ  อยํ วิเสสนะของ มหาอุปาสิกาๆ 

สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภาริยํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะ

ใน อกาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ 

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

๘๐. มหาอุปาสิกาปิ  เคเห  นิสินฺนาว  “กินฺนุ  โข  มยฺหํ  ปุตฺตสฺส  ปพฺพชิตกิจฺจํ  มตฺถกํ   

ปตฺตํ  โนติ  อุปธารยมานา  ตสฺส  อรหตฺตปฺปตฺตึ  ญตฺวา  อุตฺตรึ  อุปธารยมานา  

“มม  ปุตฺโต  อรหตฺตํ  ปตฺวา  ‘อโห  วต  เม  อยํ  อุปาสิกา  มหตี  ปติฏฺา  ชาตาติ   

จินฺเตตฺวา  ‘อตีเตปิ  นุ  โข  เม  อยํ  ปติฏฺา  ภูตปุพฺพา  โนติ  อุปธาเรนฺโต  เอกูน- 

อตฺตภาวสตํ  อนุสฺสริ;  อหํ  โข  ปน  เอกูนอตฺตภาวสเต  อญฺเญหิ  สทฺธึ  เอกโต   

หุตฺวา  เอตํ  ชีวิตา  โวโรเปสึ,  อยํ  เม  เอตฺตกํ  อคุณํ  ทิสฺวา  ‘อโห  ภาริยํ  กมฺมํ  กตํ  

อุปาสิกายาติ  จินฺเตสีติ  อญฺญาสิ;  “นตฺถิเอว  นุ  โข  สํสาเร  สํสรนฺติยา  มม  ปุตฺตสฺส  

อุปกาโร  กตปุพฺโพติ  อุปธารยมานา  ตโต  อุตฺตรึ  สติมํ  อตฺตภาวํ  อนุสฺสริตฺวา   

“สติเม  อตฺตภาเว  มยา  เอตสฺส  ปาทปริจาริกาย  หุตฺวา  เอกสฺมึ  ชีวิตา   

โวโรปนฏฺาเน  ชีวิตทานํ  ทินฺนํ;  อโห  มยา  มม  ปุตฺตสฺส  มหาอุปกาโร  กโตติ   

ญตฺวา  เคเห  นิสินฺนา ว  “อุตฺตรึ  วิเสเสตฺวา  อุปธาเรถาติ  อาห ฯ

 มหาอุปาสิกาปิ  เคเห  นิสินฺนาว  “กินฺนุ  โข  มยฺหํ  ปุตฺตสฺส  ปพฺพชิตกิจฺจํ  มตฺถกํ  ปตฺตํ   

(อุทาหุ)  โน  (มตฺถกํ  ปตฺตํ)”  อิติ  อุปธารยมานา  ตสฺส  (เถรสฺส)  อรหตฺตปฺปตฺตึ  ญตฺวา  อุตฺตรึ   

อุปธารยมานา  “มม  ปุตฺโต  อรหตฺตํ  ปตฺวา  ‘อโห  วต  เม  อยํ  อุปาสิกา  มหตี  ปติฏฺา  ชาตาติ   

จินฺเตตฺวา  ‘อตีเตปิ  นุ  โข  เม  อยํ  (อุปาสิกา)  ปติฏฺา  ภูตปุพฺพา  (โหติ  อุทาหุ)  โน   

(ปติฏฺา  ภูตปุพฺพา  โหติ)’  อิติ  อุปธาเรนฺโต  เอกูนอตฺตภาวสตํ  อนุสฺสริ;  อหํ  โข  ปน   

เอกูนอตฺตภาวสเต  อญฺเญหิ  (ปุริเสหิ)  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  เอตํ  (เถรํ)  ชีวิตา  โวโรเปสึ,  อยํ  

(เถโร)  เม  เอตฺตกํ  อคุณํ  ทิสฺวา  ‘อโห  ภาริยํ  กมฺมํ  กตํ  อุปาสิกายาติ  จินฺเตสีติ  อญฺญาสิ;  
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(มหาอุปาสิกา)  “นตฺถิ  เอว  นุ  โข  สํสาเร  สํสรนฺติยา  มม  ปุตฺตสฺส  อุปกาโร  (มยา)  กตปุพฺโพติ   

อุปธารยมานา  ตโต  (เอกูนอตฺตภาวสตโต)  อุตฺตรึ  สติมํ  อตฺตภาวํ  อนุสฺสริตฺวา  “สติเม   

อตฺตภาเว  มยา  เอตสฺส  (เถรสฺส)  ปาทปริจาริกาย  หุตฺวา  เอกสฺมึ  ชีวิตา  โวโรปนฏฺาเน   

ชีวิตทานํ  ทินฺนํ;  อโห  มยา  มม  ปุตฺตสฺส  มหาอุปกาโร  กโตติ  ญตฺวา  เคเห  นิสินฺนา ว   

“(ตุมฺเห)  อุตฺตรึ  วิเสเสตฺวา  อุปธาเรถาติ  อาห ฯ

 มหาอุปาสิกาปิ แม้ อ.มหาอุบาสิกา  นิสินฺนาว นั่งแล้ว  เคเห ในเรือนเทียว   

อุปธารยมานา ใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “ปพฺพชิตกิจฺจํ อ.กิจแห่งบรรพชิต  ปุตฺตสฺส 

ของบุตร  มยฺห ํของเรา  ปตฺต ํถึงแล้ว  มตฺถกํ ซึ่งที่สุด  กินฺนุ  โข หรือหนอแล  (อุทาหุ)  

หรือว่า  โน  (ปตฺตํ) ไม่บรรลุแล้ว  (มตฺถกํ) ซึ่งที่สุด”  อิติ ดังนี้  ญตฺวา รู้แล้ว  

อรหตฺตปฺปตฺต ึซึ่งการบรรลุซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  ตสฺส  (เถรสฺส) แห่งพระ

เถระนั้น  อุปธารยมานา ใคร่ครวญอยู่  อุตฺตรึ ยิ่ง  อญฺญาสิ ได้รู้แล้ว  อิติ ว่า  “ปุตฺโต  

อ.บุตร  มม ของเรา  ปตฺวา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์   

จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘อโห  วต โอหนอ  อยํ  อุปาสิกา อ.อุบาสิกานี้  ปติฏฺา เป็น

ที่พึ่ง  มหต ีอันใหญ่  เม ของเรา  ชาตา เกิดแล้ว’  อิติ ดังนี้  อุปธาเรนฺโต ใคร่ครวญ

อยู่  อิติ ว่า  ‘อตีเตปิ แม้ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  อยํ  (อุปาสิกา) อ.อุบาสิกานี้   

ปติฏฺา เป็นที่พึ่ง  เม ของเรา  ภูตปุพฺพา เป็นแล้วในกาลก่อน  (โหติ) ย่อมเป็น  นุ  โข  

หรือหนอแล  (อุทาหุ) หรือว่า  ปติฏฺา เป็นที่พึ่ง  ภูตปุพฺพา เป็นแล้วในกาลก่อน   

(โหติ) ย่อมเป็น  โน หามิได้’  อิติ ดังนี้  อนุสฺสริ ระลึกแล้ว  เอกูนอตฺตภาวสตํ 

สิ้นร้อยแห่งอัตภาพอันหย่อนด้วยหนึ่ง;  ปน ก็  อหํ  โข อ.เราแล  หุตฺวา เป็นแล้ว   

เอกโต โดยความเป็นอันเดียวกัน  สทฺธึ กับ  (ปุริเสหิ) ด้วยบุรุษ ท.  อญฺเญหิ เหล่าอื่น   

เอกูนอตฺตภาวสเต ในร้อยแห่งอัตภาพอันหย่อนด้วยหนึ่ง  โวโรเปสึ ปลงลงแล้ว  

เอตํ  (เถรํ) ซึ่งพระเถระนั่น  ชีวิตา จากชีวิต,  อยํ  (เถโร) อ.พระเถระนี้  ทิสฺวา เห็น

แล้ว  อคุณํ ซึ่งโทษมิใช่คุณ  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้  เม ของเรา  จินฺเตสิ คิด

แล้ว  อิติ ว่า  ‘อโห โอ  กมฺม ํอ.กรรม  ภาริยํ อันหนัก  อุปาสิกาย อันอุบาสิกา  กตํ 

กระทําแล้ว’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้;  (มหาอุปาสิกา)อ.มหาอุบาสิกา  อุปธารยมานา  

ใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “อุปกาโร อ.อุปการะ  (มยา)  กตปุพฺโพ เป็นอุปการะ- อันเรา  

-กระทําแล้วในกาลก่อน  ปุตฺตสฺส แก่บุตร  มม ของเรา  สํสรนฺติยา ผู้เที่ยวไปอยู่   

สํสาเร ในสงสาร  นตฺถิ  เอว  นุ  โข ย่อมไม่มีนั่นเทียวหรือหนอแล”  อิติ ดังนี้   
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อนุสฺสริตฺวา ระลึกแล้ว  อตฺตภาวํ ซึ่งอัตภาพ  สติม ํที่หนึ่งร้อย  อุตฺตรึ ยิ่ง  ตโต   

(เอกูนอตฺตภาวสตโต) กว่าร้อยแห่งอัตภาพอันหย่อนด้วยหนึ่งนั้น  ญตฺวา รู้แล้ว   

อิติ ว่า  “ชีวิตทานํ อ.การให้ซึ่งชีวิต  โวโรปนฏฺาเน ในที่เป็นที่ปลงลง  ชีวิตา 

จากชีวิต  เอกสฺมึ แห่งหนึ่ง  มยา อันเรา  ปาทปริจาริกาย เป็นหญิงรับใช้ใกล้เท้า  

เอตสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั่น  หุตฺวา เป็นแล้ว  ทินฺนํ ให้แล้ว  อตฺตภาเว ใน

อัตภาพ  สติเม ที่หนึ่งร้อย;  อโห โอ  มหาอุปกาโร อ.อุปการะใหญ่ มยา อันเรา  กโต 

กระทําแล้ว  ปุตฺตสฺส แก่บุตร  มม ของเรา”  อิติ ดังนี้  นิสินฺนาว นั่งแล้ว  เคเห ใน

เรือนเทียว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตุมฺเห) อ.ท่าน  อุปธาเรถ ขอจงใคร่ครวญ  

วิเสเสตฺวา ให้พิเศษ  อุตฺตรึ ยิ่งขึ้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนนั่นแหละ ใคร่ครวญอยู่ว่า “กิจบรรพชิตแห่งบุตรของ

เราถึงที่สุดหรือหนอแล หรือว่ายังไม่ถึงที่สุด” รู้การบรรลุพระอรหัตแห่งพระเถระนั้น 

ใคร่ครวญให้ยิ่งขึ้นไป ได้รู้แล้วว่า “บุตรของเราบรรลุพระอรหัตแล้ว คิดว่า ‘โอหนอ 

อุบาสิกานี้เกิดเป็นที่พึ่งใหญ่ของเรา’ ใคร่ครวญอยู่ว่า ‘แม้ในกาลก่อน อุบาสิกานี้ เคย

เป็นที่พึงของเราหรือหนอแล หรือว่า ไม่เคยเป็นที่พึ่ง’ ระลึกสิ้น ๙๙ อัตภาพ; แต่เราแล

ร่วมมือกับพวกบุรุษเหล่าอื่น ปลงพระเถระนั่นลงจากชีวิต ใน ๙๙ อัตภาพ, พระเถระนี้ 

เห็นโทษมีประมาณเท่านี้ของเรา คิดว่า ‘โอ กรรมหนัก อุบาสิกากระทําแล้ว’ ดังนี้; มหา

อุบาสิกาใคร่ครวญอยู่ว่า “อุปการะ เป็นสิ่งที่เราเคยกระทําแก่บุตรของเราผู้ท่องเที่ยว

ไปอยู่ในสงสาร ย่อมไม่มีเลยนั่นเทียวหรือหนอแล” ระลึกอัตภาพที่หนึ่งร้อยให้ยิ่งขึ้น

กว่า ๙๙ อัตภาพนั้น รู้แล้วว่า “การให้ชีวิต ที่เราเป็นหญิงรับใช้ใกล้เท้าของพระเถระ

นั่น ให้ในที่ปลงลงจากชีวิต ในอัตภาพที่หนึ่งร้อย; โอ เราทําอุปการะใหญ่แก่บุตรของ

เรา” นั่งอยู่ในเรือนนั่นแหละ กล่าวว่า “ขอท่านจงใคร่ครวญให้พิเศษให้ยิ่งขึ้นไป”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มหาอุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน อญฺญาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เคเห วิสยาธาระใน นิสินฺนา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสินฺนาๆ วิเสสนะ 

ของ มหาอุปาสิกา  “ปพฺพชิตกิจฺจํ สุทธกัตตาใน ปตฺตํๆ สองบท กิตบทกัตตุวาจก   

กินฺนุ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน ปพฺพชิตกิจฺจํ  มตฺถกํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺตํ  อุทาหุ ปุจฉนัตถะ   

โนศัพท์ ปฏิเสธะใน ปตฺตํ  มตฺถกํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺตํ”  อิติศัพท์ อาการะ
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ใน อุปธารยมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ มหาอุปาสิกา  ตสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน อรหตฺตปฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุปธารยมานา  อุตฺตรึ กิริยาวิเสสนะใน อุปธารยมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ  

มหาอุปาสิกา  “ปุตฺโต สุทธกัตตาใน อนุสฺสริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะ

ใน ปุตฺโต  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  ‘อโห  

อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ  อยํ วิเสสนะของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน ชาตาๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน ปติฏฺา  มหตี วิเสสนะของ ปติฏฺาๆ วิกติกัตตา

ใน ชาตา’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปธาเรนฺโต  ‘อยํ วิเสสนะ 

ของ อุปาสิกาๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ อตีเตๆ กาลสัตตมีใน โหติ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เม 

สามีสัมพันธะใน ปติฏฺาๆ วิกติกัตตาใน ภูตปุพฺพาๆ วิกติกัตตาใน โหติ  อุทาหุศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  โนศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  ปติฏฺา วิกติกัตตาใน ภูตปุพฺพาๆ วิกติกัตตา 

ใน โหติ’  อิติศัพท์ อาการะใน อุปธาเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุตฺโต  เอกูน- 

อตฺตภาวสตํ อัจจันตสังโยคะใน อนุสฺสริ;  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  อหํ สุทธกัตตา

ใน โวโรเปสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  เอกูนอตฺตภาวสเต  

วิสยาธาระใน โวโรเปสึ  อญฺเญหิ วิเสสนะของ ปุริเสหิๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ  

ทัพพสมวายะใน เอกโตๆ ตติยาวิเสสนะใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โวโรเปสึ   

เอตํ วิเสสนะของ เถรํๆ อวุตตกัมมะใน โวโรเปสึ  ชีวิตา อปาทานใน โวโรเปสึ,  อยํ  

วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะ

ใน อคุณํ   เอตฺตกํ วิเสสนะของ อคุณํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

จินฺเตสิ  ‘อโห สังเวคัตถะ  ภาริยํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบท- 

กัมมวาจก  อุปาสิกาย อนภิหิตกัตตาใน กตํ’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อญฺญาสิ;  มหาอุปาสิกา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

“อุปกาโร สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นตฺถิ   

นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  สํสาเร วิสยาธาระใน สํสรนฺติยาๆ  

วิเสสนะของ มมๆ สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน กต-  มยา อนภิหิตกัต

ตาใน กต-  กตปุพฺโพ วิกติกัตตาใน นตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อุปธารยมานาๆ 

อัพภันตร-กิริยาของ มหาอุปาสิกา  ตโต วิเสสนะของ เอกูนอตฺตภาวสตโตๆ อปาทาน
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ใน อุตฺตรึๆ กิริยาวิเสสนะใน อนุสฺสริตฺวา  สติมํ วิเสสนะของ อตฺตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน  

อนุสฺสริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ญตฺวา  “ชีวิตทานํ วุตตกัมมะใน ทินฺนํๆ กิตบท- 

กัมมวาจก  สติเม วิเสสนะของ อตฺตภาเวๆ วิสยาธาระใน ทินฺนํ  มยา อนภิหิตกัตตาใน  

ทินฺนํ  เอตสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปาทปริจาริกายๆ วิกติกัตตาใน 

หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทินฺนํ  เอกสฺมึ วิเสสนะของ โวโรปนฏฺาเน  ชีวิตา อปาทาน

ใน โวโรปน-  โวโรปนฏฺาเน วิสยาธาระใน ชีวิตทานํ;  อโห อัจฉริยัตถะ  มหาอุปกาโร  

วุตตกัมมะใน กโตๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน กโต  มม สามีสัมพันธะ

ใน ปุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน กโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิสินฺนา  เคเห วิสยาธาระใน นิสินฺนา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสินฺนาๆ วิเสสนะ

ของ มหาอุปาสิกา  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อุปธาเรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุตฺตรึ 

กิริยาวิเสสนะใน วิเสเสตฺวาๆ กิริยาวิเสสนะใน อุปธาเรถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ     

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

๘๑. โส  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สทฺทํ  สุตฺวา  วิเสเสตฺวา  สติมํ  อตฺตภาวํ  อนุสฺสริตฺวา  

ตตฺถ  ตาย  อตฺตโน  ชีวิตสฺส  ทินฺนภาวํ  ทิสฺวา  “อโห  มม  อิมาย  มหาอุปาสิกาย   

อุปกาโร  กตปุพฺโพติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตมโน  หุตฺวา  ตสฺสา  ตตฺเถว  จตูสุ  มคฺคผเลสุ  

ปญฺหํ  กเถตฺวา  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  

 โส  (เถโร)  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สทฺทํ  สุตฺวา  วิเสเสตฺวา  สติมํ  อตฺตภาวํ  อนุสฺสริตฺวา  

ตตฺถ  (อตฺตภาเว)  ตาย  (อุปาสิกาย)  อตฺตโน  ชีวิตสฺส  ทินฺนภาวํ  ทิสฺวา  “อโห  มม  อิมาย   

มหาอุปาสิกาย  อุปกาโร  กตปุพฺโพ  (โหติ)”  อิติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตมโน  หุตฺวา  ตสฺสา   

(มหาอุปาสิกาย)  ตตฺถ  เอว  (าเน)  จตูสุ  มคฺคผเลสุ  ปญฺหํ  กเถตฺวา  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพาน-

ธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง  โสตธาตุยา ด้วยโสต- 

ธาตุ  ทิพฺพาย อันทิพย์  อนุสฺสริตฺวา ระลึกตามแล้ว  อตฺตภาวํ ซึ่งอัตภาพ   

สติม ํ ที่ร้อย  วิเสเสตฺวา ให้วิเศษ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตาย  (อุปาสิกาย)  อตฺตโน   

ชีวิตสฺส  ทินฺนภาวํ ซึ่งความที่- แห่งชีวิต ของตน -เป็นชีวิต อันอุบาสิกานั้น ให้

แล้ว  ตตฺถ  (อตฺตภาเว) ในอัตภาพนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห 

โอ  อุปกาโร อ.อุปการะ  อิมาย  มหาอุปาสิกาย  กตปุพฺโพ เป็นอุปการะ อัน
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มหาอุบาสิกานี้ กระทําแล้วในกาลก่อน  มม แก่เรา  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้   

อตฺตมโน เป็นผู้มีใจเป็นของตน  หุตฺวา เป็นแล้ว  กเถตฺวา กล่าวแล้ว  ปญฺหํ ซึ่ง

ปัญหา  มคฺคผเลสุ ในมรรคและผล ท.  จตูสุ สี่  ตสฺสา  (มหาอุปาสิกาย) แก่มหา-

อุบาสิกานั้น  ตตฺถ  เอว  (าเน) ในที่นั้นนั่นเทียว  ปรินิพฺพายิ ปรินิพพานแล้ว   

นิพฺพานธาตุยา ด้วยนิพพานธาตุ  อนุปาทิเสสาย อันเป็นอนุปาทิเสส ฯ

 พระเถระนั้นฟังเสียงด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ ระลึกตามอัตภาพที่หนึ่งร้อยให้

วิเศษ เห็นความที่ชีวิตของตนเป็นชีวิตอันอุบาสิกานั้นให้แล้วในอัตภาพนั้น คิดว่า 

“โอ อุปการะ เป็นสิ่งที่มหาอุบาสิกานี้เคยกระทําแก่เรา” เป็นผู้มีใจเป็นของตน กล่าว

ปัญหาในมรรคและผลทั้ง ๔ ในที่นั้นนั่นแหละแก่มหาอุบาสิกานั้น ปรินิพพานแล้วด้วย

นิพพานธาตุที่เป็นอนุปาทิเสส

 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน ปรินิพฺพายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทิพฺพาย 

วิเสสนะของ โสตธาตุยาๆ กรณะใน สุตฺวา  สทฺทํ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน อนุสฺสริตฺวา  วิเสเสตฺวา กิริยาวิเสสนะใน อนุสฺสริตฺวา  สติมํ วิเสสนะของ 

อตฺตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน อนุสฺสริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  ตตฺถ วิเสสนะของ 

อตฺตภาเวๆ วิสยาธาระใน ทิสฺวา  ตาย วิเสสนะของ อุปาสิกายๆ อนภิหิตกัตตาใน  

ทินฺน-  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน ชีวิตสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน ทินฺนภาวํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อโห อัจฉริยัตถะ  อุปกาโร สุทธกัตตาใน  

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สัมปทานใน กต-  อิมาย วิเสสนะของ มหาอุปาสิกายๆ  

อนภิหิตกัตตาใน กต-  กตปุพฺโพ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  อตฺตมโน วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเถตฺวา  

ตสฺสา วิเสสนะของ มหาอุปาสิกายๆ สัมปทานใน กเถตฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ ตตฺถๆ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน กเถตฺวา  จตูสุ วิเสสนะของ มคฺคผเลสุๆ  

วิสยาธาระใน ปญฺหํๆ อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปรินิพฺพายิ   

อนุปาทิเสสาย วิเสสนะของ นิพฺพานธาตุยาๆ กรณะใน ปรินิพฺพายิ ฯ  

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

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

 ...............................................................................................................................
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อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ ฯ

อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ  (นิฏฺฐิต)ํ ฯ

อญฺญตรภิกฺขุวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ภกิษุรปูใดรปูหน่ึง  (นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐติํๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อญฺญตโร		จ		โส		ภิกฺขุ		จาติ		อญฺญตรภิกฺขุ.	(อญฺญตร	+	ภิกฺขุ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 อญฺญตโร		จ	อ.รูปใดรูปหนึ่งด้วย		โส	อ.รูปใดรูปหนึ่งนั้น		ภิกฺขุ		จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อญฺญตรภิกฺขุ	ชื่อว่าอญฺญตรภิกฺขุ.	(ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง)

 ๒. อญฺญตรภิกฺขุสฺส		วตฺถุ		อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.	(อญฺญตรภิกฺขุ	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		อญฺญตรภิกฺขุสฺส	แห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง		อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ	ชื่อว่าอญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.	

(เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง)	

    

ปพฺพตปาโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปพฺพตสฺส		ปาโท		ปพฺพตปาโท.	(ปพฺพต	+	ปาท)

	 ปาโท	อ.เชิง		ปพฺพตสฺส	แห่งภูเขา		ปพฺพตปาโท	ชื่อว่าปพฺพตปาท.	(เชิงภูเขา,	ตีนภูเขา)

 

ฆนวาโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฆโน		จ		โส		วาโส		จาติ		ฆนวาโส.	(ฆน	+	วาส)

	 ฆโน		จ	อ.อันหนาแน่นด้วย		 โส	อ.อันหนาแน่นนั้น		วาโส		จ	 เป็นที่อยู่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ฆนวาโส	ชื่อว่าฆนวาส.	(อันเป็นที่อยู่อันหนาแน่น)

เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)

	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกทิวโส	ชื่อว่า 
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เอกทิวส.	(วันหนึ่ง)	

สฏฺฺ€ิมตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สฏฺ€ิ		มตฺตา		เยสํ		เต		สฏฺ€ิมตฺตา,		ภิกฺขู.	(สฏฺ€ิ	+	มตฺตา)

	 สฏฺ€ิ	อ.หกสิบ		มตฺตา	เป็นประมาณ		เยสํ		(ภิกฺขูนํ)	แห่งภิกษุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		(เต		ภิกฺขู)	 

อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		สฏฺ€ิมตฺตา	ชื่อว่าสฏฺ€ิมตฺต,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(มี	๖๐	รูปเป็นประมาณ,	มีประมาณ	๖๐	รูป) 

 

นานคฺครสํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 อคฺโค		จ		โส		รโส		จาติ		อคฺครโส.	(อคฺค	+	รส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อคฺโค		จ	อ.อันเลิศด้วย		โส	อ.อันเลิศนั้น		รโส		จ	เป็นรสด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อคฺครโส	

ชื่อว่าอคฺครส.	(รสอันเลิศ)

	 ๒.	 นานา		อคฺครโส		ยสฺส		ตํ		นานคฺครสํ,		ยาคุภตฺตํ.	(นานา	+	อคฺครส)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส	

	 	 อคฺครโส	อ.รสอันเลิศ		นานา	ต่างๆ		ยสฺส		(ยาคุภตฺตสฺส)	แห่งข้าวต้มและภัตรใด		(อตฺถิ)	มี

อยู่,		ตํ		(ยาคุภตฺตํ)	อ.ข้าวต้มและภัตรนั้น		นานคฺครสํ	ชื่อว่านานคฺครส,	ได้แก่ข้าวต้มและภัตร.	(อันมีรสอันเลิศ

ต่างๆ)	

ยาคุภตฺตํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยาคุ		จ		ภตฺตญฺจ		ยาคุภตฺตํ.	(ยาคุ	+	ภตฺต)

	 ยาคุ		จ	อ.ข้าวต้มด้วย		ภตฺตํ		จ	อ.ภัตรด้วย		ยาคุภตฺตํ	ชื่อว่ายาคุภตฺต.	(ข้าวต้มและภัตร)

คนฺตุกามา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คนฺตุํ		กาเมนฺตีติ		คนฺตุกามา,		ภิกฺขู.	(คนฺตุสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)
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	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		คนฺตุํ	เพื่ออันไป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ภิกฺขู)	 

อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		คนฺตุกามา	ชื่อว่าคนฺตุกาม,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้ใคร่เพื่อจะไป,	ผู้ประสงค์จะไป)

 

ยถาผาสุกฏฺ€านํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ผาสุกญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		ผาสุกฏฺ€านํ.	(ผาสุก	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	

	 	 ผาสุกํ		จ	อ.เป็นที่ผาสุกด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ผาสุกนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

ผาสุกฏฺ€านํ	ชื่อว่าผาสุกฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ผาสุก)

	 ๒.	 ยํ		ยํ		ผาสุกฏฺ€านํ		ยถาผาสุกฏฺ€านํ.	(ยถา	+	ผาสุกฏฺ€าน)	นิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส

	 	 ผาสุกฏฺ€านํ	อ.ที่เป็นที่ผาสุก		ยํ		ยํ	ใดใด		ยถาผาสุกฏฺ€านํ	ชื่อว่ายถาผาสุกฏฺ€าน.	(อย่างที่เป็น

ที่ผาสุก)	

วสฺสาวาสฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วสฺสํ		อาวาโส		วสฺสาวาโส.	(วสฺส	+	อาวาส)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 อาวาโส	อ.เป็นที่อยู่		วสฺสํ	ตลอดพรรษา		วสฺสาวาโส	ชื่อว่าวสฺสาวาส.	(เป็นที่อยู่ตลอดพรรษา)

	 ๒.	 วสฺสาวาโส		จ		โส		€านญฺจาติ		วสฺสาวาสฏฺ€านํ.	(วสฺสาวาส	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 วสฺสาวาโส		จ	อ.เป็นที่อยู่ตลอดพรรษาด้วย		โส	อ.เป็นที่อยู่ตลอดพรรษานั้น		€านํ		จ	เป็นที่

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสฺสาวาสฏฺ€านํ	ชื่อว่าวสฺสาวาสฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่ตลอดพรรษา)

ปาทมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาทสฺส		มูลํ		ปาทมูลํ.	(ปาท	+	มูล)

	 มูลํ	อ.ที่ใกล้		ปาทสฺส	แห่งเท้า		ปาทมูลํ	ชื่อว่าปาทมูล.	(ที่ใกล้เท้า)
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อกิลมนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		กิลมนฺตา		อกิลมนฺตา,		ภิกฺขู.	(น	+	กิลมนฺต)

	 (ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.		กิลมนฺตา	ลําบากอยู่		น	หามิได้		อกิลมนฺตา	ชื่อว่าอกิลมนฺต,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	

(ไม่ลําบากอยู่)

 

ภวนิสฺสรณํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภวสฺมา		นิสฺสรณํ		ภวนิสฺสรณํ.	(ภว	+	นิสฺสรณ)

	 นิสฺสรณํ	 อ.การสลัดออก	 	 ภวสฺมา	 จากภพ	 	 ภวนิสฺสรณํ	 ชื่อว่าภวนิสฺสรณ.	 (การสลัดออกจากภพ) 

วสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	วิเคราะห์ว่า

	 วสนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)

	 วสนํ		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อยู่นั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ€านํ	 

ชื่อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)

ปมาทจาโร

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปมาเทน		จาโร		ปมาทจาโร.	(ปมาท	+	จาร)

	 จาโร	 อ.ประพฤติ	 	 ปมาเทน	 โดยความประมาท	 	 ปมาทจาโร	 ชื่อว่าปมาทจาร.	 (ประพฤติโดยความ

ประมาท)

สกเคหํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	วิเคราะห์ว่า

	 สกญฺจ		ตํ		เคหญฺจาติ		สกเคหํ.	(สก	+	เคห)

	 สกํ		จ	อ.อันเป็นของตนด้วย		ตํ	อ.อันเป็นของตนนั้น		เคหํ		จ	เป็นเรือนด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

สกเคหํ	ชื่อว่าสกเคห.	(เรือนอันเป็นของตน,	เรือนของตน)	
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มหานิรยา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตา		จ		เต		นิรยา		จาติ		มหานิรยา.	(มหนฺต	+	นิรย)

	 มหนฺตา		จ	อ.ใหญ่	ท.	ด้วย		เต	อ.ใหญ่	ท.	เหล่านั้น		นิรยา		จ	เป็นนรกด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

มหานิรยา	ชื่อว่ามหานิรย.	(นรกใหญ่)

ววิฏทฺวารา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิวฏานิ		ทฺวารานิ		เยสนฺติ		วิวฏทฺวารา,		มหานิรยา.	(วิวฏ	+	ทฺวาร)

	 ทฺวารานิ	อ.ประตู	ท.		วิวฏานิ	อันเปิดแล้ว		เยสํ		(มหานิรยานํ)	แห่งนรกใหญ่	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		มหานิรยา)	อ.นรกใหญ่	ท.	เหล่านั้น		วิวฏทฺวารา	ชื่อว่าวิวฏทฺวาร,	ได้แก่นรก

ใหญ่.	(มีประตูอันเปิดแล้ว,	เปิดประตูไว้)	

ธรมานกพุทฺโธ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ธรมานโก		จ		โส		พุทฺโธ		จาติ		ธรมานกพุทฺโธ.	(ธรมานก	+	พุทฺธ)

	 ธรมานโก		จ	อ.ทรงพระชนม์อยู่ด้วย		โส	อ.ทรงพระชนม์อยู่นั้น		พุทฺโธ		จ	เป็นพระพุทธเจ้าด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		ธรมานกพุทฺโธ	ชื่อว่าธรมานกพุทฺธ.	(พระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่)

ปทานุปทิกํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปทสฺส		ปจฺฉา		อนุปทํ.	(อนุ	+	ปท)	นิบาตบุพพกะอัพยยีภาวสมาส
	 	 ปจฺฉา	ในภายหลัง		ปทสฺส	แห่งรอยเท้า		อนุปทํ	ชื่อว่าอนุปท.	(ภายหลังรอยเท้า)
	 ๒.	 ปทญฺจ		อนุปทญฺจ		ปทานุปทํ.	(ปท	+	อนุปท)	สมาหารทวันทสมาส
	 				ปทํ	 	 จ	 อ.รอยเท้าด้วย	 	 อนุปทํ	 	 จ	 อ.ภายหลังแห่งรอยเท้าด้วย	 	 ปทานุปทํ	 ชื่อว่า 
ปทานุปท.	(รอยเท้าและภายหลังแห่งรอยเท้า)
	 ๓.	 ปทานุปเทน		ปวตฺตตีติ		ปทานุปทิกํ,		€านํ.	(ปทานุปท	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถ-
ตัทธิต 
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	 	 (ยํ		€านํ)	อ.ที่ใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		ปทานุปเทน	ตามรอยเท้าและภายหลังแห่งรอยเท้า		 
อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		€านํ)	อ.ที่นั้น		ปทานุปทิกํ	ชื่อว่าปทานุปทิก,	ได้แก่ที่.	(อันเป็นไปตามรอยเท้าและ
ภายหลังแห่งรอยเท้า)  

ยถาชฺฌาสโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	วิเคราะห์ว่า

	 ยถา		อชฺฌาสโย		ยสฺส		โส		ยถาชฺฌาสโย,		ปุคฺคโล.	(ยถา	+	อชฺฌาสย)

	 อชฺฌาสโย	อ.อัธยาศัย		ยถา	อย่างไร		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		ยถาชฺฌาสโย	ชื่อว่ายถาชฺฌาสย,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีอัธยาศัยอย่างไร)

อปฺปมตฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ปมตฺตา		อปฺปมตฺตา,		ภิกฺขู.	(น	+	ปมตฺตา)

	 (ภิกฺขู)	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 ปมตฺตา	 ประมาทแล้ว	 	 น	 หามิได้	 	 อปฺปมตฺตา	 ชื่อว่าอปฺปมตฺต,	 ได้แก่ภิกษ ุ

ทั้งหลาย.	(ผู้ไม่ประมาทแล้ว)	

เอกฏฺ€านํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอกญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		เอกฏฺ€านํ.	(เอก	+	€าน)
	 เอกํ		จ	อ.แห่งหนึ่งด้วย		ตํ	อ.แห่งหนึ่งนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกฏฺ€านํ	
ชื่อว่าเอกฏฺ€านํ.	(ที่แห่งหนึ่ง) 

เถรุปฏฺ€านกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 เถรสฺส		อุปฏฺ€านํ		เถรุปฏฺ€านํ.	(เถร	+	อุปฏฺ€าน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อุปฏฺ€านํ	อ.เป็นที่บํารุง		เถรสฺส	ซึ่งพระเถระ		เถรุปฏฺ€านํ	ชื่อว่าเถรุปฏฺ€าน.	(เป็นที่บํารุง
พระเถระ)
	 ๒.	 เถรุปฏฺ€านญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		เถรุปฏฺ€านกาโล.	(เถรุปฏฺ€าน	+	กาล)	วิเสสนบุพพบท-

กัมมธารยสมาส 
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	 	 เถรุปฏฺ€านํ		จ	อ.เป็นที่บํารุงซึ่งพระเถระด้วย		ตํ	อ.เป็นที่บํารุงซึ่งพระเถระนั้น		กาโล		จ	
เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เถรุปฏฺ€านกาโล	ชื่อว่าเถรุปฏฺ€านกาล.	(กาลเป็นที่บํารุงพระเถระ)

ภิกฺขาจารกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีจตุตถีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ภิกฺขาย		จาโร		ภิกฺขาจาโร.	(ภิกฺขา	+	จาร)	จตุตถีตัปปุริสสมาส

	 	 จาโร	อ.เป็นที่เที่ยวไป		ภิกฺขาย	เพื่อภิกษา		ภิกฺขาจาโร	ชื่อว่าภิกฺขาจาร.	(เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา)

	 ๒.	 ภิกฺขาจาโร		จ		 โส		กาโล		จาติ		ภิกฺขาจารกาโล.	 (ภิกฺขาจาร	+	กาล)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 ภิกฺขาจาโร		จ	อ.เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาด้วย		โส	อ.เป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษานั้น		กาโล		จ	เป็น

กาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ภิกฺขาจารกาโล	ชื่อว่าภิกฺขาจารกาล.	(กาลเป็นที่เที่ยวไปเพื่อภิกษา)

เสสกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสโส		จ		โส		กาโล		จาติ		เสสกาโล.	(เสส	+	กาล)

	 เสโส		จ	อ.ที่เหลือด้วย		โส	อ.ที่เหลือนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เสสกาโล	

ชื่อว่าเสสกาล.	(กาลที่เหลือ)

อผาสุกํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ผาสุกํ		อผาสุกํ.	(น	+	ผาสุก)

	 ผาสุกํ	อ.ความผาสุก		น	หามิได้		อผาสุกํ	ชื่อว่าอผาสุก.	(ความไม่ผาสุก)

วิหารมชฺโฌ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิหารสฺส		มชฺโฌ		วิหารมชฺโฌ.	(วิหาร	+	มชฺฌ)

	 มชฺโฌ	อ.ท่ามกลาง		วิหารสฺส	แห่งวิหาร		วิหารมชฺโฌ	ชื่อว่าวิหารมชฺฌ.	(ท่ามกลางวิหาร)
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คณฺฑิสญฺญา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คณฺฑิยา		สญฺญา		คณฺฑิสญฺญา.	(คณฺฑิ	+	สญฺญา)

	 สญฺญา	อ.สัญญาณ		คณฺฑิยา	แห่งระฆัง		คณฺฑิสญฺญา	ชื่อว่าคณฺฑิสญฺญา.	(สัญญาณระฆัง)

 

สปฺปิผาณิตาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สปฺปิ		จ		ผาณิตญฺจ		สปฺปิผาณิตํ.	(สปฺปิ	+	ผาณิต)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 สปฺปิ		จ	อ.เนยใสด้วย		ผาณิตํ		จ	อ.นํ้าอ้อยด้วย		สปฺปิผาณิตํ	ชื่อว่าสปฺปิผาณิต.	(เนยใสและ

นํ้าอ้อย)

	 ๒.	 สปฺปิผาณิตํ		อาทิ		เยสนฺติ		สปฺปิผาณิตาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(สปฺปิผาณิต	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สปฺปิผาณิตํ	อ.เนยใสและนํ้าอ้อย		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		สปฺปิผาณิตาทีนิ	ชื่อว่าสปฺปิผาณิตาทิ,	ได้แก่

วัตถุทั้งหลาย.	(มีเนยใสและนํ้าอ้อยเป็นต้น)

ทาสกมฺมกราทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทาสา		จ		กมฺมกรา		จ		ทาสกมฺมกรา.	(ทาส	+	กมฺมกร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ทาสา	 	 จ	 อ.ทาส	 ท.	 ด้วย	 	 กมฺมกรา	 	 จ	 อ.กรรมกร	 ท.	 ด้วย	 	 ทาสกมฺมกรา	 ชื่อว่า 

ทาสกมฺมกร.	(ทาสและกรรมกรทั้งหลาย)

	 ๒.	 ทาสกมฺมกรา		อาทิ		เยสนฺติ		ทาสกมฺมกราทโย,		ชนา.	(ทาสกมฺมกร	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ทาสกมฺมกรา	อ.ทาสและกรรมกร	ท.		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	 

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ทาสกมฺมกราทโย	ชื่อว่าทาสกมฺมกราทิ,	ได้แก่ชน 

ทั้งหลาย.	(มีทาสและกรรมกรเป็นต้น)
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สายณฺหสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สายณฺโห		จ		โส		สมโย		จาติ		สายณฺหสมโย.	(สายณฺห	+	สมย)

	 สายณฺโห		จ	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันด้วย		โส	อ.เป็นที่สิ้นไปแห่งวันนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		สายณฺหสมโย	ชื่อว่าสายณฺหสมย.	(สมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน,	เวลาเย็น)

อทิสฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ทิสฺวา		อทิสฺวา.	(น	+	ทิสฺวา)

	 ทิสฺวา	เห็นแล้ว		น	หามิได้		อทิสฺวา	ชื่อว่าอทิสฺวา.	(ไม่เห็นแล้ว)

รตฺติฏ€ฺานทิวาฏ€ฺานานิ

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	 โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาส	 และสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 รตฺติยํ		€าน	ํ	รตฺติฏฺ€านํ.	(รตฺติ	+	€าน)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 €านํ	อ.ที่เป็นที่พัก		รตฺติยํ	 ในเวลากลางคืน		รตฺติฏฺ€านํ	ชื่อว่ารตฺติฏฺ€าน.	 (ที่เป็นที่พักใน
เวลากลางคืน)
	 ๒.	 ทิวา		€านํ		ทิวาฏฺ€านํ.	(ทิวา	+	€าน)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 €านํ	อ.ที่เป็นที่พัก		ทิวา	ในเวลากลางวัน		ทิวาฏฺ€านํ	ชื่อว่าทิวาฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่พักในเวลา
กลางวัน)
	 ๓.	 รตฺติฏฺ€านญฺจ		ทิวาฏฺ€านญฺจ		รตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€านานิ.	(รตฺติฏฺ€าน	+	ทิวาฏฺ€าน)	
อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 รตฺติฏฺ€านํ		จ	อ.ที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนด้วย		ทิวาฏฺ€านํ		จ	อ.ที่เป็นที่พักในเวลากลาง
วันด้วย		รตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€านานิ	ชื่อว่ารตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักใน
เวลากลางวัน) 
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ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)

	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

 

กติกวตฺตชานนมนุสฺสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กติกวตฺตสฺส		ชานนา		กติกวตฺตชานนา,		มนุสฺสา.	(กติกวตฺต	+	ชานน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 (มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.		ชานนา	ผู้รู้		กติกวตฺตสฺส	ซึ่งกติกาวัตร		กติกวตฺตชานนา	ชื่อว่ากติก-

วตฺตชานน,	ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย.	(ผู้รู้กติกาวัตร)

	 ๒.	 กติกวตฺตชานนา		จ		เต		มนุสฺสา		จาติ		กติกวตฺตชานนมนุสฺสา.	(กติกวตฺตชานน	+	มนุสฺส)	

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส 

	 	 กติกวตฺตชานนา		จ	อ.ผู้รู้ซึ่งกติกาวัตร	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้รู้ซึ่งกติกาวัตร	ท.	เหล่านั้น		มนุสฺสา		จ	 

เป็นมนุษย์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		กติกวตฺตชานนมนุสฺสา	ชื่อว่ากติกวตฺตชานนมนุสฺส.	(มนุษย์ผู้รู้กติกาวัตร)

คณฺฑิสทฺโท

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คณฺฑิยา		สทฺโท		คณฺฑิสทฺโท.	(คณฺฑิ	+	สทฺท)

	 สทฺโท	อ.เสียง		คณฺฑิยา	แห่งระฆัง		คณฺฑิสทฺโท	ชื่อว่าคณฺฑิสทฺท.	(เสียงระฆัง)

สกสกฏฺ€านานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกสกานิ		จ		ตานิ		€านานิ		จาติ		สกสกฏฺ€านานิ.	(สกสก	+	€าน)

	 สกสกานิ		จ	อ.อันเป็นของตนๆ	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเป็นของตนๆ	ท.	เหล่านั้น		€านานิ		จ	เป็นที่ด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		สกสกฏฺ€านานิ	ชื่อว่าสกสกฏฺ€าน.	(ที่ของตนๆ)

  



115วรรค] ๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

เอกมคฺโค

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		มคฺโค		จาติ		เอกมคฺโค.	(เอก	+	มคฺค)

	 เอโก		จ	อ.เดียวกันด้วย		โส	อ.เดียวกันนั้น		มคฺโค		จ	เป็นหนทางด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกมคฺโค	 

ชื่อว่าเอกมคฺค.	(หนทางเดียวกัน)	

เอเกกฏฺ€านํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอเกกญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		เอเกกฏฺ€านํ.	(เอเกก	+	€านํ)
	 เอเกกํ		จ	อ.หนึ่งหนึ่งด้วย		ตํ	อ.หนึ่งหนึ่งนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอเกกฏ€ฺานํ	
ชื่อว่าเอเกกฏฺ€าน.	(ที่หนึ่งๆ)

อนาคนฺตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		อาคนฺตฺวา		อนาคนฺตฺวา.	(น	+		อาคนฺตฺวา)

	 อาคนฺตฺวา	มาแล้ว		น	หามิได้		อนาคนฺตฺวา	ชื่อว่าอนาคนฺตฺวา.	(ไม่มาแล้ว)

 

ทฺวตฺตึสาการสชฺฌาโย

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทฺวตฺตึส		อาการา		ทฺวตฺตึสาการา.	(ทฺวตฺตึส	+	อาการ)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 อาการา	อ.อาการ	ท.		ทฺวตฺตึส	สามสิบสอง		ทฺวตฺตึสาการา	ชื่อว่าทฺวตฺตึสาการ.	(อาการ	๓๒)

	 ๒.	 ทฺวตฺตึสากาเรสุ		สชฺฌาโย		ทฺวตฺตึสาการสชฺฌาโย.	(ทฺวตฺตึสาการ	+	สชฺฌาย)	สัตตมีตัปปุริสสมาส 

	 	 สชฺฌาโย	 อ.สาธยาย	 	 ทฺวตฺตึสากาเรสุ	 ในอาการ	 ๓๒	 ท.	 	 ทฺวตฺตึสาการสชฺฌาโย	 ชื่อว่า 

ทฺวตฺตึสาการสชฺฌาย.	(สาธยายในอาการ	๓๒)		

ขยวยํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขโย		จ		วโย		จ		ขยวยํ.	(ขย	+	วย)

	 ขโย		จ	อ.ความสิ้นไปด้วย		วโย		จ	อ.ความเสื่อมไปด้วย		ขยวยํ	ชื่อว่าขยวย.	(ความสิ้นไปและความ

เสื่อมไป)
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โลกิยอภิญฺญา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โลกิยา		จ		สา		อภิญฺญา		จาติ		โลกิยอภิญฺญา.	(โลกิยา	+	อภิญฺญา)

	 โลกิยา		จ	อ.อันเป็นโลกิยะด้วย		สา	อ.อันเป็นโลกิยะนั้น	 	อภิญฺญา		จ	 เป็นอภิญญาด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		โลกิยอภิญฺญา	ชื่อว่าโลกิยอภิญฺญา.	(อภิญญาอันเป็นโลกิยะ)

มคฺคผลสุขํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มคฺโค		จ		ผลญฺจ		มคฺคผลํ.	(มคฺค	+	ผล)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 มคฺโค		จ	อ.มรรคด้วย		ผลํ		จ	อ.ผลด้วย		มคฺคผลํ	ชื่อว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล)

	 ๒.	 มคฺคผลโต		นิพฺพตฺตํ		สุขํ		มคฺคผลสุขํ.	(มคฺคผล	+	สุข)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส

	 	 สุขํ	 อ.ความสุข	 	 นิพฺพตฺตํ	 อันบังเกิดแล้ว	 	 มคฺคผลโต	 แต่มรรคและผล	 	 มคฺคผลสุขํ	 ชื่อว่า 

มคฺคผลสุข.	(ความสุขที่เกิดแต่มรรคและผล)

ทิพฺพจกฺขุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทิพฺพญฺจ		ตํ		จกฺขุ		จาติ		ทิพฺพจกฺขุ.	(ทิพฺพ	+	จกฺขุ)

	 ทิพฺพํ	 	 จ	 อ.อันเป็นทิพย์ด้วย	 	 ตํ	 อ.อันเป็นทิพย์นั้น	 	 จกฺขุ	 	 จ	 เป็นจักษุด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ทิพฺพจกฺขุ	ชื่อว่าทิพฺพจกฺขุ.	(จักษุทิพย์)	

สราคา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ราเคน		เย		วตฺตนฺตีติ		สราคา,		ภิกฺขู.	(สห	+	ราค)

	 เย		(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		วตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ราเคน	ด้วยราคะ		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		สราคา	ชื่อว่าสราค,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้เป็นไปกับด้วยราคะ,	มีราคะ)
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สโทสา
	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		โทเสน		เย		วตฺตนฺตีติ		สโทสา,		ภิกฺขู.	(สห	+	โทส)

	 เย		(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		วตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		โทเสน	ด้วยโทสะ		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		สโทสา	ชื่อว่าสโทส,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้เป็นไปกับด้วยโทสะ,	มีโทสะ)

สโมหา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		โมเหน		เย		วตฺตนฺตีติ		สโมหา,		ภิกฺขู.	(สห	+	โมห)

	 เย		(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		วตฺตนฺติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		โมเหน	ด้วยโมหะ		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(เต		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		สโมหา	ชื่อว่าสโมห,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้เป็นไปกับด้วยโมหะ,	มี

โมหะ)	

ฌานวิปสฺสนามตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์ดังนี้ 

	 ๑.	 ฌานญฺจ		วิปสฺสนา		จ		ฌานวิปสฺสนา.	(ฌาน	+	วิปสฺสนา)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ฌานํ		จ	อ.ฌานด้วย		วิปสฺสนา		จ	อ.วิปัสสนาด้วย		ฌานวิปสฺสนา	ชื่อว่าฌานวิปสฺสนา.	(ฌาน

และวิปัสสนา)

	 ๒.	 ฌานวิปสฺสนา		มตฺตา		ยสฺสาติ		ฌานวิปสฺสนามตฺตํ,		ผลํ.	(ฌานวิปสฺสน	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ฌานวิปสฺสนา	อ.ฌานและวิปัสสนา	ท.		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ผลสฺส)	แห่งผลใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่		อิติ	เพราะเหตนั้น		(ตํ		ผลํ)	อ.ผลนั้น		ฌานวิปสฺสนามตฺตํ	ชื่อว่าฌานวิปสฺสนามตฺต,	ได้แก่ผล.	(มีฌาน

และวิปัสสนาเป็นประมาณ,	สักว่าฌานและวิปัสสนา)

เสนาสนสปฺปาโย

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เสนาสนญฺจ		ตํ		สปฺปาโย		จาติ		เสนาสนสปฺปาโย.	(เสนาสน	+	สปฺปาย)

	 เสนาสนํ		จ	อ.เสนาสนะด้วย		ตํ	อ.เสนาสนะนั้น		สปฺปาโย		จ	เป็นที่สัปปายะด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		เสนาสนสปฺปาโย	ชื่อว่าเสนาสนสปฺปาย.	(เสนาสนะเป็นที่สัปปายะ)
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ปุคฺคลสปฺปาโย

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุคฺคโล		จ		โส		สปฺปาโย		จาติ		ปุคฺคลสปฺปาโย.	(ปุคฺคล	+	สปฺปาย)

	 ปุคฺคโล		จ	อ.บุคคลด้วย		โส	อ.บุคคลนั้น		สปฺปาโย		จ	เป็นที่สัปปายะด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		

ปุคฺคลสปฺปาโย	ชื่อว่าปุคฺคลสปฺปาย.	(บุคคลเป็นที่สัปปายะ)

อาหารสปฺปาโย

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาหาโร		จ		โส		สปฺปาโย		จาติ		อาหารสปฺปาโย.	(อาหาร	+	สปฺปาย)

	 อาหาโร		จ	อ.อาหารด้วย		โส	อ.อาหารนั้น		สปฺปาโย		จ	เป็นที่สัปปายะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อาหารสปฺปาโย	ชื่อว่าอาหารสปฺปาย.	(อาหารเป็นที่สัปปายะ)	

 

นานาวิธํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นานา		วิโธ		ยสฺสา		สา		นานาวิธา,		ยาคุ.	(นานา	+	วิธ)

	 วิโธ	อ.อย่าง		นานา	ต่างๆ		ยสฺสา		(ยาคุยา)	แห่งข้าวต้มใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		สา		(ยาคุ)	อ.ข้าวต้ม

นั้น		นานาวิธา	ชื่อว่านานาวิธา,	ได้แก่ข้าวต้ม.	(มีอย่างต่างๆ	)

อเนกปฺปการํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		เอโก		อเนโก,		ปกาโร.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 เอโก	อ.หนึ่ง		น	หามิได้		อเนโก	ชื่อว่าอเนก,	ได้แก่ประการ.	(มิใช่หนึ่ง)

	 ๒.	 อเนโก		ปกาโร		ยสฺส		ตํ		อเนกปฺปการํ,		ขชฺชกํ.	(อเนก	+	ปการ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 ปกาโร	อ.ประการ		อเนโก	มิใช่หนึ่ง		ยสฺส		(ขชฺชกสฺส)	แห่งของอันบุคคลพึงเคี้ยวใด		(อตฺถิ)	 

มีอยู่,		ตํ		(ขชฺชกํ)	อ.ของอันบุคคลพึงเคี้ยวนั้น		อเนกปฺปการํ	ชื่อว่าอเนกปฺปการ,	ได้แก่ของอันบุคคลพึงเคี้ยว.	

(มีประการมิใช่หนึ่ง,	อเนกประการ)
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ทกฺขิโณทกํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทกฺขิณาย		อุทกํ		ทกฺขิโณทกํ.	(ทกฺขิณา	+	อุทก)

	 อุทกํ	อ.นํ้า		ทกฺขิณาย	เพื่อทักษิณา		ทกฺขิโณทกํ	ชื่อว่าทกฺขิโณทก.	(นํ้าเพื่อทักษิณา)

ยาคุอาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยาคุ		อาทิ		เยสนฺติ		ยาคุอาทีนิ,		วตฺถูนิ.	(ยาคุ	+	อาทิ)

	 ยาคุ	อ.ข้าวต้ม		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(วตฺถูนํ)	แห่งวัตถุ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ตานิ		วตฺถูนิ)	อ.วัตถุ	ท.	เหล่านั้น		ยาคุอาทีนิ	ชื่อว่ายาคุอาทิ,	ได้แก่วัตถุทั้งหลาย.	(มีข้าวต้มเป็นต้น)

ยถารุจิ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยา		ยา		รุจิ		ยถารุจิ.	(ยถา	+	รุจิ)	

	 รุจิ	อ.ความชอบใจ		ยา		ยา	ใดๆ		ยถารุจิ	ชื่อว่ายถารุจิ.	(ความชอบใจใดๆ,	ตามความชอบใจ)

สปฺปายาหาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สปฺปาโย		จ		โส		อาหาโร		จาติ		สปฺปายาหาโร.	(สปฺปาย	+	อาหาร)

	 สปฺปาโย		จ	อ.อันสัปปายะด้วย		โส	อ.อันสัปปายะนั้น		อาหาโร		จ	เป็นอาหารด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		สปฺปายาหาโร	ชื่อว่าสปฺปายาหาร.	(อาหารอันสัปปายะ)	

เอกคฺคํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	

	 เอกํ		อคฺคํ		ยสฺสาติ		เอกคฺคํ,		จิตฺตํ.	(เอก	+	อคฺค)

	 อคฺคํ	อ.อารมณ์		 เอกํ	 เป็นหนึ่ง		ยสฺส		 (จิตฺตสฺส)	แห่งจิตใด		 (อตฺถิ)	มีอยู่	 	อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

(ตํ		จิตฺตํ)	อ.จิตนั้น		เอกคฺคํ	ชื่อว่าเอกคฺค,	ได้แก่จิต.	(มีอารมณ์เป็นหนึ่ง)
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มคฺคผลปฏิเวโธ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	

	 ๑.	 มคฺโค		จ		ผลญฺจ		มคฺคผลํ.	(มคฺค	+	ผล)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 มคฺโค		จ	อ.มรรคด้วย		ผลํ		จ	อ.ผลด้วย		มคฺคผลํ	ชื่อว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล)

	 ๒.	 มคฺคผลํ		ปฏิเวโธ		มคฺคผลปฏิเวโธ.	(มคฺคผล	+	ปฏิเวธ)	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 ปฏิเวโธ	 อ.การแทงตลอด	 	 มคฺคผลํ	 ซึ่งมรรคและผล	 	 มคฺคผลปฏิเวโธ	 ชื่อว่ามคฺคผลปฏิเวธ.	

(การแทงตลอดมรรคและผล)

วุตฺถวสฺสา

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วุตฺถํ		วสฺสํ		เยหิ		เต		วุตฺถวสฺสา,		ภิกฺขู.	(วุตฺถ	+	วสฺส)

	 วสฺสํ	อ.กาลฝน		เยหิ		(ภิกฺขูหิ)	อันภิกษุ	ท.	เหล่าใด		วุตฺถํ	อยู่จําแล้ว,		เต		(ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่า

นั้น		วุตฺถวสฺสา	ชื่อว่าวุตฺถวสฺส,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้มีกาลฝนอันอยู่จําแล้ว,	ผู้อยู่จําพรรษาแล้ว)	

ทฏฺ€ุกามา

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฏฺ€ุํ		กาเมนฺตีติ		ทฏฺ€ุกามา,		ภิกฺขู.	(ทฏฺ€ุสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (เย		ภิกฺขู)	อ.ภิกษุ	ท.	เหล่าใด		กาเมนฺติ	ย่อมใคร่		ทฏฺ€ุํ	เพื่ออันเฝ้า		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		

ภิกฺขู)	 อ.ภิกษุ	 ท.	 เหล่านั้น	 	 ทฏฺ€ุกามา	 ชื่อว่าทฏฺ€ุกาม,	 ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	 (ผู้ใคร่เพื่อจะเฝ้า,	 ผู้ประสงค์ 

จะเฝ้า)	

ปิยวจนานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิยานิ		จ		ตานิ		วจนานิ		จาติ		ปิยวจนานิ.	(ปิย	+	วจน)

	 ปิยานิ		จ	อ.อันเป็นที่รัก	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันเป็นที่รัก	ท.	เหล่านั้น		วจนานิ		จ	เป็นคําพูดด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		ปิยวจนานิ	ชื่อว่าปิยวจน.	(คําพูดอันเป็นที่รัก)	
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จิตฺตวาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จิตฺตสฺส		วาโร		จิตฺตวาโร.	(จิตฺต	+	วาร)

	 วาโร	อ.วาระ		จิตฺตสฺส	แห่งจิต		จิตฺตวาโร	ชื่อว่าจิตฺตวาร.	(วาระแห่งจิต)

 

เอวรูโป

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอวํ		รูปํ		ยสฺสาติ		เอวรูโป,		อาหาโร.	(เอวํ	+	รูป)	

	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(อาหารสฺส)	แห่งอาหารใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

(โส		อาหาโร)	อ.อาหารนั้น		เอวรูโป	ชื่อว่าเอวรูป,	ได้แก่อาหาร.	(อันมีอย่างนี้เป็นรูป,	เห็นปานนี้)	

ยถาจินฺติโต

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีิวิเคราะห์ว่า

	 โย		โย		จินฺติโต		ยถาจินฺติโต,		อาหาโร.	(ยถา	+	จินฺติต)		

	 (อาหาโร)	 อ.อาหาร	 	 (อมฺเหหิ)	 	 จินฺติโต	 อัน	 อันข้าพระองค์	 ท.	 คิดแล้ว	 	 โย	 	 โย	 ใดใด		 

ยถาจินฺติโต	ชื่อว่ายถาจินฺติต,	ได้แก่อาหาร.	(ตามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายคิดแล้ว)

 

คุณกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คุณํ		กถา		คุณกถา.	(คุณ	+	กถา)

	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		คุณํ	ซึ่งคุณ		คุณกถา	ชื่อว่าคุณกถา.	(วาจาเป็นเครื่องกล่าวคุณ)

คนฺตุกาโม

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คนฺตุํ		กาเมตีติ		คนฺตุกาโม,		ภิกฺขุ.	(คนฺตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		คนฺตุํ	เพื่ออันไป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ

นั้น		คนฺตุกาโม	ชื่อว่าคนฺตุกาม,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ใคร่เพื่อจะไป,	ผู้ประสงค์จะไป)
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ปวิฏฺ€ทิวโส

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปวิฏฺโ€		จ		โส		ทิวโส		จาติ		ปวิฏฺ€ทิวโส.	(ปวิฏฺ€	+	ทิวส)

	 ปวิฏฺโ€		จ	อ.เป็นที่เข้าไปแล้วด้วย		โส	อ.เป็นที่เข้าไปแล้วนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ปวิฏฺ€ทิวโส	ชื่อว่าปวิฏฺ€ทิวส.	(วันเป็นที่เข้าไปแล้ว)

จินฺติตจินฺติตํ

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จินฺติตญฺจ		ตํ		จินฺติตญฺจาติ		จินฺติตจินฺติตํ,		วตฺถุ.	(จินฺติต	+	จินฺติต)

	 ตํ	 	 (วตฺถุ)	 อ.เรื่องนั้น	 	 (อมฺเหหิ)	 	 จินฺติตํ	 	 จ	 อัน	 อันข้าพระองค์	 ท.	 คิดแล้วด้วย	 	 (อมฺเหหิ)		 

จินฺติตํ		จ	อัน	อันข้าพระองค์	ท.	คิดแล้วด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จินฺติตจินฺติตํ	ชื่อว่าจินฺติตจินฺติต,	ได้แก่เรื่อง.	

(อันข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว)	

วิหารปฏิชคฺคโก

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิหารํ		ปฏิชคฺคตีติ		วิหารปฏิชคฺคโก,		มนุสฺโส.	(วิหารสทฺทูปปท	+	ปฏิ	+	ชคฺค		โปสเน	ในการเลี้ยง

ดู	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (โย		มนุสฺโส)	อ.มนุษย์ใด		ปฏิชคฺคติ	ย่อมปฏิบัติ		วิหารํ	ซึ่งวิหาร		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		มนุสฺโส)	

อ.มนุษย์นั้น		วิหารปฏิชคฺคโก	ชื่อว่าวิหารปฏิชคฺคก,	ได้แก่มนุษย์.	(ผู้ปฏิบัติวิหาร)

 

ปิวิตุกาโม

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปิวิตุํ		กาเมตีติ		ปิวิตุกาโม,		ภิกฺขุ.	(ปิวิตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ปิวิตุํ	เพื่ออันดื่ม		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ

นั้น		ปิวิตุกาโม	ชื่อว่าปิวิตุกาม,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้ใคร่เพื่อจะดื่ม,	ผู้ประสงค์จะดื่ม)
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สกฺขรปานกํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกฺขเรน		กตํ		ปานกํ		สกฺขรปานกํ.	(สกฺขร	+	ปานก)

	 ปานกํ	อ.นํ้าอันบุคคลพึงดื่ม		(ปุคฺคเลน)		กตํ	อัน	อันบุคคล	กระทําแล้ว		สกฺขเรน	ด้วยนํ้าตาลกรวด		

สกฺขรปานกํ	ชื่อว่าสกฺขรปานก.	(นํ้าปานะที่บุคคลทําด้วยนํ้าตาลกรวด)

สินิทฺธยาคุ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สินิทฺธา		จ		สา		ยาคุ		จาติ		สินิทฺธยาคุ.	(สินิทฺธา	+	ยาคุ)

	 สินิทฺธา		จ	อ.อันอ่อนนุ่มด้วย		สา	อ.อันอ่อนนุ่มนั้น		ยาคุ		จ	เป็นข้าวต้มด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

สินิทฺธยาคุ	ชื่อว่าสินิทฺธยาคุ.	(ข้าวต้มอันอ่อนนุ่ม)	

นานคฺครสโภชนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุ

พพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อคฺโค		จ		โส		รโส		จาติ		อคฺครโส.	(อคฺค	+	รส)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อคฺโค		จ	อ.อันเลิศด้วย		โส	อ.อันเลิศนั้น		รโส		จ	เป็นรสด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อคฺครโส	

ชื่อว่าอคฺครส.	(รสอันเลิศ)

	 ๒.	 นานา	 	 อคฺครโส	 	 ยสฺส	 	 ตํ	 	 นานคฺครสํ,	 	 โภชนํ.	 (นานา	 +	 อคฺครส)	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อคฺครโส	อ.รสอันเลิศ		นานา	ต่างๆ		ยสฺส		(โภชนสฺส)	แห่งโภชนะใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(โภชนํ)	

อ.โภชนะนั้น		นานคฺครสํ	ชื่อว่านานคฺครส,	ได้แก่โภชนะ.	(มีรสอันเลิศต่างๆ)

	 ๓.	 นานคฺครสญฺจ		ตํ		โภชนญฺจาติ		นานคฺครสโภชนํ.	(นานคฺครส	+	โภชน)	วิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาส

	 	 นานคฺครสํ		จ	อ.อันมีรสอันเลิศต่างๆ	ด้วย		ตํ	อ.อันมีรสอันเลิศต่างๆ	นั้น		โภชนํ		จ	เป็นโภชนะ		

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นานคฺครสโภชนํ	ชื่อว่านานคฺครสโภชน.	(โภชนะอันมีรสอันเลิศต่างๆ)	
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กตภตฺตกิจฺโจ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ภตฺเตน		กิจฺจํ		ภตฺตกิจฺจํ.	(ภตฺต	+	กิจฺจ)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ภตฺเตน	ด้วยภัตร		ภตฺตกิจฺจํ	ชื่อว่าภตฺตกิจฺจ.	(กิจด้วยภัตร)

	 ๒.	 กตํ	 	 ภตฺตกิจฺจํ	 	 เยน	 	 โส	 	 กตภตฺตกิจฺโจ,	 	 ภิกฺขุ.	 ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ

สมาส 

	 	 ภตฺตกิจฺจํ	อ.กิจด้วยภัตร		เยน		(ภิกฺขุนา)	อันภิกษุใด		กตํ	กระทําแล้ว,		โส		(ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ

นั้น		กตภตฺตกิจฺโจ	ชื่อว่ากตภตฺตกิจฺจ,	ได้แก่ภิกษุ.	(มีกิจด้วยภัตรอันกระทําแล้ว)

ปรจิตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปรสฺส		จิตฺตํ		ปรจิตฺตํ.	(ปร	+	จิตฺต)

	 จิตฺตํ	อ.จิต		ปรสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลอื่น		ปรจิตฺตํ	ชื่อว่าปรจิตฺต.	(จิตของบุคคลอื่น)

 

ปรจิตฺตชานนภิกฺขู

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์

ดังนี้	

	 ๑.	 ปรสฺส		จิตฺตํ		ปรจิตฺตํ.	(ปร	+	จิตฺต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 จิตฺตํ	อ.จิต		ปรสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลอื่น		ปรจิตฺตํ	ชื่อว่าปรจิตฺต.	(จิตของบุคคลอื่น)

	 ๒.	 ปรจิตฺตสฺส		ชานนา		ปรจิตฺตชานนา.	(ปรจิตฺต	+	ชานน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 (ภิกฺขู)	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 ชานนา	 ผู้รู้	 	 ปรจิตฺตสฺส	 ซึ่งจิตของบุคคลอื่น	 	 ปรจิตฺตชานนา	 ชื่อว่า 

ปรจิตฺตชานน,	ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.	(ผู้รู้จิตของบุคคลอื่น)

	 ๓.	 ปรจิตฺตชานนา		จ		 เต		ภิกฺขู		จาติ		ปรจิตฺตชานนภิกฺขู.	 (ปรจิตฺตชานน	+	ภิกฺขุ)	วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปรจิตฺตชานนา		จ	อ.ผู้รู้ซึ่งจิตของบุคคลอื่น	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้รู้ซึ่งจิตของบุคคลอื่น	ท.	เหล่านั้น		

ภิกฺขู		จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรจิตฺตชานนภิกฺขู	ชื่อว่าปรจิตฺตชานนภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้รู้จิตของบุคคลอื่น 

ทั้งหลาย)		 	
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อวตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		วตฺวา		อวตฺวา.	(น	+	วตฺวา)

	 วตฺวา	กล่าวแล้ว		น	หามิได้		อวตฺวา	ชื่อว่าอวตฺวา.	(ไม่กล่าวแล้ว)

อโสภนํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		โสภนํ		อโสภนํ,		การณํ.	(น	+	โสภน)

	 (การณํ)	อ.เหตุ		โสภนํ	อันงาม		น	หามิได้		อโสภนํ	ชื่อว่าอโสภน,	ได้แก่เหตุ.	(อันไม่งาม)

อยุตฺตํ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		ยุตฺตํ		อยุตฺตํ,		การณํ.	(น	+	ยุตฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 (การณํ)	อ.เหตุ		ยุตฺตํ	อันสมควรแล้ว		น	หามิได้		อยุตฺตํ	ชื่อว่าอยุตฺต,	ได้แก่เหตุ.	(อันไม่สมควร,	

ไม่เหมาะสม)	 	

ทรุกฺขํ

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุกฺเขน		รกฺขียตีติ		ทุรกฺขํ,		จิตฺตํ.	(ทุ	+	รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ขปัจจัย)

	 (ยํ		จิตฺตํ)	อ.จิตใด		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		รกฺขียติ	ย่อมรักษา		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ตํ		จิตฺตํ)	อ.จิตนั้น		ทุรกฺขํ	ชื่อว่าทุรกฺข,	ได้แก่จิต.	(ที่บุคคลรักษาได้โดยยาก)

ทุนฺนิคฺคหํ

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุกฺเขน		นิคฺคยฺหตีติ		ทุนฺนิคฺคหํ,		จิตฺตํ.	(ทุ	+	นิ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ขปัจจัย)

	 (ยํ		จิตฺตํ)	อ.จิตใด		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		นิคฺคหยฺหติ	ย่อมข่ม		ทุกฺเขน	โดยยาก		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		(ตํ		จิตฺตํ)	อ.จิตนั้น		ทุนฺนิคฺคหํ	ชื่อว่าทุนฺนิคฺคห,	ได้แก่จิต.	(ที่บุคคลข่มได้โดยยาก)	 	
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กามนิปาตี

	 เป็นสมาสรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาเม		นิปติตุํ		สีลมสฺสาติ		กามนิปาตี,		จิตฺตํ.	(กามสทฺทูปปท	+	นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	

ณีปัจจัย)

	 นิปติตุํ	อ.อันตกไป		กาเม	(อารมฺมเณ)	ในอารมณ์อันน่าใคร่		สีลํ	เป็นปกติ		อสฺส		(จิตฺตสฺส)	ของ

จิตนั้น		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		จิตฺตํ)	อ.จิตนั้น		กามนิปาติ	ชื่อว่ากามนิปาตี,	ได้แก่จิต.	(อันมี

อันตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่เป็นปกติ)

สุขาวหํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุขํ		อาวหํ		สุขาวหํ,		จิตฺตํ.	(สุข	+	อาวห)

	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		อาวหํ	อันเป็นเหตุนํามา		สุขํ	ซึ่งความสุข		สุขาวหํ	ชื่อว่าสุขาวห,	ได้แก่จิต.	(อันเป็นเหตุ

นํามาซึ่งความสุข,	เป็นเหตุนําความสุขมาให้)

นิปาตนสีลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิปาตนํ		สีลํ		ยสฺสาติ		นิปาตนสีลํ,		จิตฺตํ.	(นิปาตน	+	สีล)

	 นิปาตนํ	อ.อันตกไป		สีลํ	เป็นปกติ		ยสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิตใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ตํ		จิตฺตํ)	อ.จิตนั้น		นิปาตนสีลํ	ชื่อว่านิปาตนสีล,	ได้แก่จิต.	(มีอันตกไปเป็นปกติ)

 

ลภิตพฺพฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	วิเคราะห์ว่า

	 ลภิตพฺพญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		ลภิตพฺพฏฺ€านํ.	(ลภิตพฺพ	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 ลภิตพฺพํ		จ	อ.อันบุคคลพึงได้ด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลพึงได้นั้น		€านํ		จ	เป็นฐานะด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ลภิตพฺพฏฺ€านํ	ชื่อว่าลภิตพฺพฏฺ€าน.	(ฐานะที่บุคคลพึงได้)
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อลภิตพฺพฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ลภิตพฺพํ		อลภิตพฺพํ,		€านํ.	(น	+	ลภิตพฺพ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (€านํ)	 อ.ฐานะ		 (ปุคฺคเลน)		ลภิตพฺพํ	 อัน	อันบุคคล	พึงได้	 	น	หามิได้	 	อลภิตพฺพํ	 ชื่อว่า

อลภิตพฺพ,	ได้แก่ฐานะ.	(อันบุคคลไม่พึงได้)

	 ๒.	 อลภิตพฺพญฺจ	 	 ตํ	 	 €านญฺจาติ	 	 อลภิตพฺพฏฺ€านํ.	 (อลภิตพฺพ	 +	 €าน)	 วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 อลภิตพฺพํ		จ	อ.อันบุคคลไม่พึงได้ด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลไม่พึงได้นั้น		€านํ		จ	เป็นฐานะด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		อลภิตพฺพฏฺ€านํ	ชื่อว่าอลภิตพฺพฏฺ€าน.	(ฐานะที่บุคคลไม่พึงได้)

ยุตฺตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ยุตฺตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		ยุตฺตฏฺ€านํ.	(ยุตฺต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 ยุตฺตํ		จ	อ.อันสมควรแล้วด้วย		ตํ	อ.อันสมควรแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นฐานะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ยุตฺตฏฺ€านํ	ชื่อว่ายุตฺตฏฺ€าน.	(ฐานะอันสมควรแล้ว,	ฐานะที่เหมาะสมแล้ว)	

 

อยุตฺตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์ดังนี้ 

	 ๑.	 น		ยุตฺตํ		อยุตฺตํ,		€านํ.	(น	+	ยุตฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (€านํ)	อ.ฐานะ		ยุตฺตํ	อันสมควรแล้ว		น	หามิได้		อยุตฺตํ	ชื่อว่าอยุตฺต,	ได้แก่ฐานะ.	 (อันไม่

สมควร,	ไม่เหมาะสม)

	 ๒.	 อยุตฺตฺญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		อยุตฺตฏฺ€านํ.	(อยุตฺต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อยุตฺตํ		จ	อ.อันไม่สมควรแล้วด้วย		ตํ	อ.อันไม่สมควรแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นฐานะด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		อยุตฺตฏฺ€านํ	ชื่อว่าอยุตฺตฏฺ€าน.	(ฐานะอันไม่สมควรแล้ว,	ฐานะที่ไม่เหมาะสม)	
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ทนฺตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทนฺตสฺส		ภาโว		ทนฺตภาโว.	(ทนฺต	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		 (ปุคฺคเลน)		ทนฺตสฺส		 (จิตฺตสฺส)	แห่งจิต	อันบุคคล	ฝึกแล้ว		ทนฺตภาโว	ชื่อว่า 

ทนฺตภาว.	(ความที่จิตอันบุคคลฝึกแล้ว)

 

นิพฺพิเสวนํ

	 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิคฺคตํ		วิเสวนํ		ยสฺมาติ		นิพฺพิเสวนํ,		จิตฺตํ.	(นิ	+	วิเสวน)

	 วิเสวนํ	 อ.อันเสพผิด	 	 นิคฺคตํ	 ออกแล้ว	 	 ยสฺมา	 	 (จิตฺตสฺมา)	 จากจิตใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		(ตํ		จิตฺตํ)	อ.จิตนั้น		นิพฺพิเสวนํ	ชื่อว่านิพฺพิเสวน,	ได้แก่จิต.	(มีอันเสพผิดออกแล้ว,	ปราศจาก

การเสพผิด)

กตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กตสฺส		ภาโว		กตภาโว.	(กต	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		 (ปุคฺคเลน)		กตสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิต	อันบุคคล	กระทําแล้ว		กตภาโว	ชื่อว่า 

กตภาว.	(ความที่จิตอันบุคคลกระทําแล้ว)

มคฺคผลสุขํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มคฺโค		จ		ผลญฺจ		มคฺคผลํ.	(มคฺค	+	ผล)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 มคฺโค		จ	อ.มรรคด้วย		ผลํ		จ	อ.ผลด้วย		มคฺคผลํ	ชื่อว่ามคฺคผล.	(มรรคและผล)

	 ๒.	 มคฺคผลโต		นิพฺพตฺตํ		สุขํ		มคฺคผลสุขํ.	 (มคฺคผล	+	นิพฺพตฺต	+	สุข)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส,	 

มัชเฌโลปีสมาส,	ลบ	นิพฺพตฺตศัพท์

	 	 สุขํ	 อ.ความสุข	 	 นิพฺพตฺตํ	 อันบังเกิดแล้ว	 	 มคฺคผลโต	 จากมรรคและผล	 	 มคฺคผลสุขํ	 ชื่อว่า 

มคฺคผลสุข.	(ความสุขที่เกิดจากมรรคและผล)	
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ปรมตฺถนิพฺพานสุขํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมม-

ธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปรโม		จ		โส		อตฺโถ		จาติ		ปรมตฺโถ.	(ปรม	+	อตฺถ)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ปรโม		จ	อ.อย่างย่ิงด้วย		โส	อ.อย่างยิ่งนั้น		อตฺโถ		จ	เป็นประโยชน์ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ปรมตฺโถ	ชื่อว่าปรมตฺถ.	(ประโยชน์อย่างยิ่ง)

	 ๒.	 ปรมตฺโถ		จ		 โส		นิพฺพานญฺจาติ		ปรมตฺถนิพฺพานํ.	 (ปรมตฺถ	+	นิพฺพาน)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 ปรมตฺโถ		จ	อ.ประโยชน์อย่างยิ่งด้วย		โส	อ.ประโยชน์อย่างยิ่งนั้น		นิพฺพานํ		จ	เป็นนิพพานด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปรมตฺถนิพฺพานํ	ชื่อว่าปรมตฺถนิพฺพาน.	(นิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง)

	 ๓.	 ปรมตฺถนิพฺพานเมว		สุขํ		ปรมตฺถนิพฺพานสุขํ.	 (ปรมตฺถนิพฺพาน	+	สุข)	อวธารณบุพพบทกัมม- 

ธารยสมาส

	 	 ปรมตฺถนิพฺพานํ		เอว	อ.นิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั่นเทียว		สุขํ	เป็นความสุข		ปรมตฺถ- 

นิพฺพานสุขํ	ชื่อว่าปรมตฺถนิพฺพานสุข.	(ความสุขคือนิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง)

เทสนาปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทสนาย		ปริโยสานํ		เทสนาปริโยสานํ.	(เทสนา	+	ปริโยสาน)

	 ปริโยสานํ	 อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ	 	 เทสนาย	 แห่งพระเทศนา	 	 เทสนาปริโยสานํ	 ชื่อว่าเทสนา- 

ปริโยสาน.	(เวลาจบพระเทศนา)

สมฺปตฺตปริสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมฺปตฺตา		จ		สา		ปริสา		จาติ		สมฺปตฺตปริสา.	(สมฺปตฺตา	+	ปริสา)

	 สมฺปตฺตา		จ	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วย		สา	อ.ผู้ถึงพร้อมแล้วนั้น		ปริสา		จ	เป็นบริษัทด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		สมฺปตฺตปริสา	ชื่อว่าสมฺปตฺตปริสา.	(บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้ว)
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โสตาปนฺนาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยสํ		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)

	 โสตาปนฺโน	 อ.พระโสดาบัน	 	 อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยสํ	 	 (อริยปุคฺคลานํ)	 แห่งพระอริยบุคคล	 ท.	 

เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(อริยปุคฺคลา)	อ.พระอริยบุคคล	ท.	เหล่านั้น		โสตาปนฺนาทโย	ชื่อว่าโสตาปนฺนาทิ,	

ได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		
วาจา)	อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	 
อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)

อจินฺตยิตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		จินฺตยิตฺวา		อจินฺตยิตฺวา.	(น	+	จินฺตยิตฺวา)

	 จินฺตยิตฺวา	คิดแล้ว		น	หามิได้		อจินฺตยิตฺวา	ชื่อว่าอจินฺตยิตฺวา.	(ไม่คิดแล้ว)

 

โอวาททายโก

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โอวาทํ		เทตีติ		โอวาททายโก,		อาจริโย.	(โอวาทสทฺทูปปท	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	ณฺวุปัจจัย)

	 (โย		อาจริโย)	อ.อาจารย์ใด		เทติ	ย่อมให้		โอวาทํ	ซึ่งโอวาท		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		อาจริโย)	 

อ.อาจารย์นั้น		โอวาททายโก	ชื่อว่าโอวาททายก,	ได้แก่อาจารย์.	(ผู้ให้โอวาท)
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สปฺปายโภชนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สปฺปายญฺจ		ตํ		โภชนญฺจาติ		สปฺปายโภชนํ.	(สปฺปาย	+	โภชน)

	 สปฺปายํ		จ	อ.เป็นที่สัปปายะด้วย		ตํ	อ.เป็นที่สัปปายะนั้น		โภชนํ		จ	เป็นโภชนะด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		สปฺปายโภชนํ	ชื่อว่าสปฺปายโภชน.	(โภชนะเป็นที่สัปปายะ)

กติปาโห

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กติปโย		จ		โส		อโห		จาติ		กติปาโห.	(กติปย	+	อห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 กติปโย	 	 จ	 อ.เล็กน้อยด้วย	 	 โส	 อ.เล็กน้อยนั้น	 	 อโห	 	 จ	 เป็นวันด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
กติปาโห	ชื่อว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย,	สองสามวัน)

ภูตปุพฺพา

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภูตา		ปุพฺพนฺติ		ภูตปุพฺพา,		ปติฏฺ€า.	(ภูต	+	ปุพฺพ)

	 (อยํ		อิตฺถี)	อ.หญิงนี้		(ปติฏฺ€า)	เป็นที่พึ่ง		ภูตา	เป็นแล้ว		ปุพฺพํ	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

ภูตปุพฺพา	ชื่อว่าภูตปุพฺพา,	ได้แก่ที่พึ่ง.	(เคยเป็นแล้ว)

เอกูนอตฺตภาวสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อูโน		จ		โส		อตฺตภาโว		จาติ		อูนอตฺตภาโว.	(อูน	+	อตฺตภาว)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

	 	 อูโน		จ	อ.อันหย่อนด้วย		โส	อ.อันหย่อนนั้น		อตฺตภาโว		จ	เป็นอัตภาพด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		อูนอตฺตภาโว	ชื่อว่าอูนอตฺตภาว.	(อัตภาพอันหย่อน)

	 ๒.	 เอเกน		อูนอตฺตภาโว		เอกูนอตฺตภาโว.	(เอก	+	อูนอตฺตภาว)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 อูนอตฺตภาโว	 อ.อัตภาพอันหย่อน	 	 เอเกน	 ด้วยหนึ่ง	 	 เอกูนอตฺตภาโว	 ชื่อว่าเอกูนอตฺตภาว.	

(อัตภาพอันหย่อนด้วยหนึ่ง)
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	 ๓.	 เอกูนอตฺตภาวสฺส		สตํ		เอกูนอตฺตภาวสตํ.	(เอกูนอตฺตภาว	+	สต)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 สตํ	อ.ร้อย		เอกูนอตฺตภาวสฺส	แห่งอัตภาพอันหย่อนด้วยหนึ่ง		เอกูนอตฺตภาวสตํ	ชื่อว่าเอกูน-

อตฺตภาวสต.	(หนึ่งร้อยอัตภาพอันหย่อนด้วยหนึ่ง,	อัตภาพ	๙๙)

 

ปาทปริจาริกา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาเท		ปริจาริกา		ปาทปริจาริกา.	(ปาท	+	ปริจาริกา)

	 ปริจาริกา	 อ.หญิงรับใช้	 	 ปาเท	 ใกล้เท้า	 	 ปาทปริจาริกา	 ชื่อว่าปาทปริจาริกา.	 (หญิงรับใช้ใกล้เท้า) 

ปฏิพทฺธจิตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปฏิพทฺธํ		จิตฺตํ		ยสฺสา		สา		ปฏิพทฺธจิตฺตา,		ปาทปริจาริกา.

	 จิตฺตํ	อ.จิต		ปฏิพทฺธํ	อันปฏิพัทธ์แล้ว		ยสฺสา		(ปาทปริจาริกาย)	แห่งหญิงรับใช้ใกล้เท้าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่,		สา		(ปาทปริจาริกา)	อ.หญิงรับใช้ใกล้เท้านั้น		ปฏิพทฺธจิตฺตา	ชื่อว่าปฏิพทฺธจิตฺตา,	ได้แก่หญิงรับใช้ใกล้

เท้า.	(ผู้มีิจิตปฏิพัทธ์แล้ว)

อคุโณ

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		คุโณ		อคุโณ.	(น	+	คุณ)

	 คุโณ	อ.คุณ		น	หามิได้		อคุโณ	ชื่อว่าอคุณ.	(มิใช่คุณ,	โทษ)	

 

ปพฺพชิตกิจฺจํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปพฺพชิตสฺส		กิจฺจํ		ปพฺพชิตกิจฺจํ.	(ปพฺพชิต	+	กิจฺจ)

	 กิจฺจํ	อ.กิจ		ปพฺพชิตสฺส	ของบรรพชิต		ปพฺพชิตกิจฺจํ	ชื่อว่าปพฺพชิตกิจฺจ.	(กิจของบรรพชิต)
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อรหตฺตปฺปตฺติ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อรหนฺตสฺส		ภาโว		อรหตฺตํ.	(อรหนฺต	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	 อ.ความเป็น	 	 อรหนฺตสฺส	 แห่งพระอรหันต์	 	 อรหตฺตํ	 ชื่อว่าอรหตฺต.	 (ความเป็น 

พระอรหันต์,	พระอรหัต)

	 ๒.	 อรหตฺตํ		ปตฺติ		อรหตฺตปฺปตฺติ.	(อรหตฺต	+	ปตฺติ)

	 	 ปตฺติ	อ.การบรรลุ		อรหตฺตํ	 ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์		อรหตฺตปฺปตฺติ	 ชื่อว่าอรหตฺตปฺปตฺติ.	

(การบรรลุความเป็นพระอรหันต์)

กตปุพฺโพ

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กโต		ปุพฺพนฺติ		กตปุพฺโพ,		อุปกาโร.	(กต	+	ปุพฺพ)

	 (อุปกาโร)	อ.อุปการะ		(มหาอุปาสิกาย)	อันมหาอุบาสิกา		กโต	กระทําแล้ว		ปุพฺพํ	ในกาลก่อน		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		กตปุพฺโพ	ชื่อว่ากตปุพฺพ,	ได้แก่อุปการะ.	(เคยทําไว้ก่อน)	

โวโรปนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โวโรปนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		โวโรปนฏฺ€านํ.	(โวโรปน	+	€าน)

	 โวโรปนํ	 	จ	อ.เป็นที่ปลงลงด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ปลงลงนั้น		 €านํ	 	จ	 เป็นที่ด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

โวโรปนฏฺ€านํ	ชื่อว่าโวโรปนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ปลงลง)

ชีวิตทานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชีวิตสฺส		ทานํ		ชีวิตทานํ.	(ชีวิต	+	ทาน)

	 ทานํ	อ.การให้		ชีวิตสฺส	ซึ่งชีวิต		ชีวิตทานํ	ชื่อว่าชีวิตทาน.	(การให้ชีวิต)
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มหาอุปกาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺโต		จ		โส		อุปกาโร		จาติ		มหาอุปกาโร.	(มหนฺต	+	อุปการ)

	 มหนฺโต		จ	อ.มากด้วย		โส	อ.มากนั้น		อุปกาโร		จ	เป็นอุปการะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหา- 

อุปกาโร	ชื่อว่ามหาอุปการ.	(อุปการะมาก)

โสตธาตุ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตเมว		ธาตุ		โสตธาตุ.	(โสต	+	ธาตุ)

	 โสตํ		เอว	อ.หูนั่นเทียว		ธาตุ	เป็นธาตุ		โสตธาตุ	ชื่อว่าโสตธาตุ.	(ธาตุคือหู,	โสตธาตุ)

ทินฺนภาโว  

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทินฺนสฺส		ภาโว		ทินฺนภาโว.	(ทินฺน	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความที่		(ปุคฺคเลน)		ทินฺนสฺส		(ชีวิตสฺส)	แห่งชีวิต	อัน	อันบุคคล	ให้แล้ว		ทินฺนภาโว	ชื่อว่า

ทินฺนภาว.	(ความที่ชีวิตอันบุคคลให้แล้ว)

 

อตฺตมโน

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อตฺตโน		มโน		ยสฺสาติ		อตฺตมโน,		เถโร.	(อตฺต	+	มน)

	 มโน	อ.ใจ		อตฺตโน	ของตน		ยสฺส		(เถรสฺส)	ของพระเถระใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

เถโร)	อ.พระเถระนั้น		อตฺตมโน	ชื่อว่าอตฺตมน,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้มีใจเป็นของตน)



๓. อุกฺกณฺติภกิฺขุวตฺถุ [๒๖]

อุกฺกณฺ�ิตภิกฺขุวตฺถุ  (มยา  วุจฺจเต) ฯ

อุกฺกณฺติภิกฺขุวตฺถุ อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้เบื่อหน่ายแล้ว  (มยา) อันข้าพเจ้า 
(พระพุทธโฆสะ)  (วุจฺจเต) จะกล่าว ฯ

อุกฺกณฺ�ิตภิกฺขุวตฺถุ  วุตตกัมมะใน วุจฺจเตๆ อาขยาตบทกัมมวาจก

มยา อนภิหิตกัตตาใน วุจฺจเต ฯ

๓. เรื่องภกิษุผู้เบื่อหน่าย

 

๑. “สุทุทฺทสนฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺโต  อ�ฺ�ตรํ  อุกฺกณฺ�ิตภิกฺขุํ  

อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺโต  อ�ฺ�ตรํ  อุกฺกณฺ�ิตภิกฺขุํ  อารพฺภ  “สุทุทฺทสนฺติ   อิมํ  ธมฺมเทสนํ   

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  อารพฺภ  

ทรงปรารภ  อุกฺกณฺิตภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุผู้เบื่อหน่ายแล้ว  อ�ฺ�ตรํ รูปใดรูปหนึ่ง  กเถสิ  

ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “สุทุทฺทสนฺติ ว่า “สุทุทฺทสํ” ดังนี้

เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้เบื่อหน่ายแล้วรูปใดรูปหนึ่ง 

ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “สุทุทฺทสํ” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สุทุทฺทสํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ 

อาทยัตถะ ใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ   

สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อ�ฺ�ตรํ วิเสสนะของ 

อุกฺกณฺ�ิตภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ     

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

 ...............................................................................................................................
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๒. สตฺถริ  กิร  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺเต,  เอโก  เสฏฺ�ิปุตฺโต  อตฺตโน  กุลุปกเถรํ  อุปสงฺกมิตฺวา  

“ภนฺเต  อหํ  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม,  เอกํ  เม  ทุกฺขโต  มุจฺจนาการํ  กเถถาติ  อาห ฯ

 สตฺถริ  กิร  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺเต,  เอโก  เสฏฺ�ิปุตฺโต  อตฺตโน  กุลุปกเถรํ  อุปสงฺกมิตฺวา  “ภนฺเต  อหํ  

ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  (อมฺหิ),  (ตุมฺเห)  เอกํ  เม  ทุกฺขโต  มุจฺจนาการํ  กเถถาติ  อาห ฯ

 กิร ได้ยินว่า  สตฺถริ ครั้นเมื่อพระศาสดา  วิหรนฺเต ประทับอยู่  สาวตฺถิยํ ในเมือง 

สาวัตถี,  เสฏฺิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  เอโก คนหนึ่ง  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหา

แล้ว  กุลุปกเถรํ ซึ่งพระเถระผู้เข้าถึงซึ่งตระกูล  อตฺตโน ของตน  อาห กล่าวแล้ว   

อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อหํ อ.กระผม  มุจฺจิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันพ้น   

ทุกฺขา จากทุกข์  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  กเถถ ขอจงบอก  มุจฺจนาการํ 

ซึ่งอาการแห่งการหลุดพ้น  ทุกฺขโต จากทุกข์  เม แก่กระผม  เอกํ อย่างหนึ่ง”  อิติ 

ดังนี้ ฯ 

 ได้ยินว่า เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี, เศรษฐีบุตรคนหนึ่งเข้าไปหาพระ

เถระผู้เข้าถึงตระกูลของตน กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ  กระผมเป็นผู้มีความประสงค์จะพ้น

จากทุกข์, ขอท่านจงบอกเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์อย่างหนึ่งแก่กระผม”

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  สตฺถริ ลักขณะใน วิหรนฺเตๆ ลักขณกิริยา  สาวตฺถิยํ วิสยา-

ธาระใน วิหรนฺเต,  เอโก วิเสสนะของ เสฏฺ�ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน กุลุปกเถรํ ๆ อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจิตุ-  มุจฺจิตุกาโม วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน กเถถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะของ มุจฺจนาการํ  เม 

สัมปทานใน กเถถ  ทุกฺขโต อปาทานในมุจฺจน- มุจฺจนาการํๆ อวุตตกัมมะใน กเถถ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓.     “สาธาวุโส;  สเจสิ  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม,  สลากภตฺตํ  เทหิ  ปกฺขิกภตฺตํ  เทหิ   

วสฺสาวาสิกํ  เทหิ  จีวราทโย  ปจฺจเย  เทหิ  อตฺตโน  สาปเตยฺยํ  ตโย  โกฏฺ�าเส  กตฺวา  

เอเกน  กมฺมนฺตํ  ปโยเชหิ  เอเกน  ปุตฺตทารํ  โปเสหิ  เอกํ  พุทฺธสาสเน  เทหีติ  อาห ฯ
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 (เถโร)  “สาธุ  อาวุโส;  สเจ  (ตฺวํ)  อสิ  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม,  (ตฺวํ)  สลากภตฺตํ  เทหิ  ปกฺขิกภตฺตํ  

เทหิ  วสฺสาวาสิกํ  เทหิ  จีวราทโย  ปจฺจเย  เทหิ  อตฺตโน  สาปเตยฺยํ  ตโย  โกฏฺ�าเส  กตฺวา   

เอเกน  (โกฏฺ�าสธเนน)  กมฺมนฺตํ  ปโยเชหิ  เอเกน  (โกฏฺ�าสธเนน)  ปุตฺตทารํ  โปเสหิ  เอกํ   

(โกฏฺ�าสธนํ)  พุทฺธสาสเน  เทหีติ  อาห ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  สาธุ อ.ดีละ,  

สเจ ถ้าว่า  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มุจฺจิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันพ้น  ทุกฺขา จากทุกข์  อสิ ย่อมเป็น

ไซร้,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เทหิ จงถวาย  สลากภตฺตํ ซึ่งภัตรอันบุคคลพึงถวายตามสลาก  เทหิ 

จงถวาย  ปกฺขิกภตฺตํ ซึ่งภัตรอันบุคคลพึงถวายในปักษ์  เทหิ จงถวาย  วสฺสาวาสิกํ 

ซึ่งภัตรอันบุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษา  เทหิ จงถวาย  ปจฺจเย ซึ่งปัจจัย 

ท.  จีวราทโย มีจีวรเป็นต้น  กตฺวา กระทําแล้ว  สาปเตยฺย ํซึ่งสมบัติ  อตฺตโน ของตน  

โกฏฺาเส ให้เป็นส่วน ท.  ตโย สาม  ปโยเชห ิจงประกอบ  กมฺมนฺต ํซึ่งการงาน  เอเกน   

(โกฏฺาสธเนน) ด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่ง  โปเสหิ จงเลี้ยงดู  ปุตฺตทารํ ซึ่งบุตรและภรรยา  

เอเกน  (โกฏฺาสธเนน) ด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่ง  เทหิ จงถวาย  เอกํ  (โกฏฺาสธนํ)  

ซึ่งทรัพย์ส่วนหนึ่ง  พุทฺธสาสเน ในพระพุทธศาสนา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ดีแล้ว, ถ้าท่านเป็นผู้ประสงค์จะพ้นจากทุกข์, ท่านจง

ถวายสลากภัตร ท่านจงถวายปักขิกภัตร ท่านจงถวายวัสสาวาสิกภัตร ท่านจงถวาย

ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้น ท่านทําสมบัติของตนให้เป็นสามส่วน แล้วจงประกอบ

การงานด้วยทรัพย์หนึ่งส่วน จงเลี้ยงบุตรภรรยาด้วยทรัพย์หนึ่งส่วน จงถวายทรัพย์

หนึ่งส่วนในพระพุทธศาสนา”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  สาธุ  

สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ,  สเจ ปริกัปปัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจิตุ-  มุจฺจิตุกาโม วิกติกัตตาใน อสิ,  ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน เทหิ  ปโยเชหิ และ โปเสหิ  เทหิ ห้าบท ก็ดี  ปโยเชหิ ก็ดี  โปเสหิ ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สลากภตฺตํ ก็ดี  ปกฺขิกภตฺตํ ก็ดี  วสฺสาวาสิกํ ก็ดี  ปจฺจเย ก็ดี  

อวุตตกัมมะใน เทหิ  จีวราทโย วิเสสนะของ ปจฺจเย  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน 

สาปเตยฺยํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  ตโย วิเสสนะของ โกฏฺ�าเสๆ วิกติกัมมะใน  

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปโยเชหิ และเทหิ  เอเกน วิเสสนะของ โกฏฺ�าสธเนนๆ กรณะ
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ใน ปโยเชหิ  กมฺมนฺตํ อวุตตกัมมะใน ปโยเชหิ  เอเกน วิเสสนะของ โกฏฺ�าสธเนนๆ 

กรณะใน โปเสหิ  ปุตฺตทารํ อวุตตกัมมะใน โปเสหิ  เอกํ วิเสสนะของ โกฏฺ�าสธนํๆ  

อวุตตกัมมะใน เทหิ  พุทฺธสาสเน วิสยาธาระใน เทหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

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

๔. โส  “สาธุ  ภนฺเตติ  วุตฺตปฏิปาฏิยา  สพฺพํ  กตฺวา  ปุน  เถรํ  ปุจฺฉิ  “อิโต  อุตฺตรึ   

อ�ฺ�ํ  กึ  กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ 

 โส  (อุปาสโก)  “สาธุ  ภนฺเตติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เถเรน)  วุตฺตปฏิปาฏิยา  สพฺพํ  (กิจฺจํ)  กตฺวา  ปุน  

เถรํ  ปุจฺฉิ  “(อหํ)  อิโต  (ปุ�ฺ�โต)  อุตฺตรึ  อ�ฺ�ํ  กึ  (ปุ�ฺ�ํ)  กโรมิ  ภนฺเตติ ฯ

 โส  (อุปาสโก) อ.อุบาสกนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่

ท่านผู้เจริญ  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  (กิจฺจํ) ซึ่งกิจ สพฺพ ํทั้งปวง  

(เถเรน)  วุตฺตปฏิปาฏิยา ตามลําดับแห่งคํา อันพระเถระ กล่าวแล้ว  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  

เถรํ ซึ่งพระเถระ  ปุน อีก  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (อหํ) อ.กระผม  กโรมิ 

จะกระทํา  (ปุ�ฺ�ํ) ซึ่งบุญ  กึ อะไร  อ�ฺ�ํ อื่น  อุตฺตรึ อันยิ่ง  อิโต  (ปุ�ฺ�โต) กว่า

บุญนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อุบาสกนั้นรับว่า “ได้ครับท่าน” ทํากิจทุกอย่างตามลําดับที่พระเถระบอกไว้ ถามพระ

เถระอีกว่า “กระผมจะทําบุญอะไรอื่นที่ยิ่งกว่าบุญนี้ ครับท่าน”

 โส วิเสสนะของ อุปาสโกๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต  

อาลปนะ  สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน กตฺวา  เถเรน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  วุตฺตปฏิปาฏิยา ตติยาวิเสสนะใน  

กตฺวา  สพฺพํ วิเสสนะของ กิจฺจํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ   

ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปุจฺฉิ  เถรํ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ  

สุทธกัตตาใน กโรมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต วิเสสนะของ ปุ�ฺ�โตๆ อปาทาน 

ในอุตฺตรึๆ ก็ดี  อ�ฺ�ํ ก็ดี  กึ ก็ดี วิเสสนะของ ปุ�ฺ�ํๆ อวุตตกัมมะใน กโรมิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ       

 ...............................................................................................................................
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๕. “อาวุโส  ตีณิ  สรณานิ  ป�ฺจ  สีลานิ  คณฺหาหีติ ฯ

 (เถโร)  “อาวุโส  (ตฺวํ)  ตีณิ  สรณานิ  ป�ฺจ  สีลานิ  คณฺหาหีติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้อายุ  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

คณฺหาหิ จงรับเอา  สรณานิ ซึ่งสรณะ ท.  ตีณิ สาม  สีลานิ ซึ่งศีล ท.  ป�ฺจ ห้า”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ท่านจงรับเอาสรณะ ๓ ศีล ๕”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน คณฺหาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตีณิ วิเสสนะของ สรณานิๆ อวุตตกัมมะใน  

คณฺหาหิ  ป�ฺจ วิเสสนะของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ   

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

๖. ตานิปิ  คเหตฺวา  ตโต  อุตฺตรึ  ปุจฺฉิ ฯ 

 (โส  เสฏฺ�ิปุตฺโต)  ตานิปิ  (สรณสีลานิ)  คเหตฺวา  ตโต  (ปุ�ฺ�โต)  อุตฺตรึ  (ปุ�ฺ�กมฺมํ)  ปุจฺฉิ ฯ

 (โส  เสฏฺิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  (สรณสีลานิ) ซึ่งสรณะ

และศีล ท.  ตานิปิ แม้เหล่านั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  (ปุ�ฺ�กมฺมํ) ซึ่งบุญกรรม  อุตฺตรึ  

อันยิ่ง  ตโต  (ปุ�ฺ�โต) กว่าบุญนั้น ฯ

 บุตรของเศรษฐีนั้นรับเอาสรณะและศีลแม้เหล่านั้น ถามถึงบุญกรรมอันยิ่งกว่าบุญนั้น

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ�ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ตานิๆ วิเสสนะของ สรณสีลานิๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  ตโต วิเสสนะของ ปุ�ฺ�โตๆ อปาทานใน อุตฺตรึๆ วิเสสนะของ 

ปุ�ฺ�กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ ฯ 

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

๗. “เตนหิ  ทส  สีลานิ  คณฺหาหีติ ฯ 

 (เถโร)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  ทส  สีลานิ  คณฺหาหีติ  (อาห) ฯ 
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 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน   

คณฺหาหิ จงรับเอา  สีลานิ ซึ่งศีล ท.  ทส สิบ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระกล่าวแล้วว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านจงรับศีล ๑๐”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน คณฺหาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทส วิเสสนะของ สีลานิๆ อวุตตกัมมะใน  

คณฺหาหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๘. โส  “สาธุ  ภนฺเตติ  คณฺหิ ฯ

 โส  (เสฏฺ�ิปุตฺโต)  “สาธุ  ภนฺเตติ  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา)  คณฺหิ ฯ

 โส  (เสฏฺิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  (สมฺปฏิจฺฉิตฺวา) รับพร้อมแล้ว  อิติ ว่า   

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  คณฺหิ รับเอาแล้ว ฯ

 บุตรของเศรษฐีนั้นรับว่า “ได้ครับท่าน” รับเอาแล้ว

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ�ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน คณฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต  

อาลปนะ  สาธุ สัมปฏิจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน สมฺปฏิจฺฉิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน คณฺหิ ฯ    

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

๙. โส  เอว  อนุปุพฺเพน  ปุ�ฺ�กมฺมสฺส  กตตฺตา  อนุปุพฺพเสฏฺ�ิปุตฺโต นาม  ชาโต ฯ

 โส  (เสฏฺ�ิปุตฺโต)  เอว  (อตฺตนา)  อนุปุพฺเพน  ปุ�ฺ�กมฺมสฺส  กตตฺตา  อนุปุพฺพเสฏฺ�ิปุตฺโต  นาม  

ชาโต ฯ

 โส  (เสฏฺิปุตฺโต) เอว อ.บุตรของเศรษฐีนั้นนั่นเทียว  อนุปุพฺพเสฏฺิปุตฺโต  นาม  

เป็นผู้ชื่อว่าอนุบุพพเศรษฐีบุตร  ชาโต เกิดแล้ว  (อตฺตนา)  อนุปุพฺเพน  ปุ�ฺ�กมฺมสฺส   

กตตฺตา เพราะความที่- แห่งบุญกรรม -เป็นกรรม อันตน กระทําแล้ว โดยลําดับ ฯ

 บุตรของเศรษฐีนั้น กลายเป็นผู้ชื่อว่าอนุบุพพเศรษฐีบุตร เพราะว่าบุญกรรม เป็นกรรม

ที่ตนกระทําแล้วตามลําดับ



141วรรค] ๓. เรื่องภิกษุผู้เบื่อหน่าย

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ�ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา  

อนภิหิตกัตตาใน กต-  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กต-  อนุปุพฺเพน ตติยาวิเสสนะใน กต-   

ปุ�ฺ�กมฺมสฺส  ภาวาทิสัมพันธะใน กตตฺตาๆ เหตุใน ชาโต  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ

เข้ากับ อนุปุพฺพเสฏฺ�ิปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน ชาโต ฯ     

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

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

๑๐.   “อิโต  อุตฺตรึปิ  กาตพฺพํ  ปุ�ฺ�ํ  อตฺถิ  ภนฺเตติ  ปุน  ปุจฺฉิตฺวา,  “เตนหิ  ปพฺพชาหีติ  

วุตฺเต,  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ 

 (โส  เสฏฺ�ิปุตฺโต)  “อิโต  (ปุ�ฺ�โต)  อุตฺตรึปิ  (มยา)  กาตพฺพํ  ปุ�ฺ�ํ  อตฺถิ  ภนฺเตติ  ปุน   

ปุจฺฉิตฺวา,  “เตนหิ  (ตฺวํ)  ปพฺพชาหีติ  (วจเน  เถเรน)  วุตฺเต,  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ

 (โส  เสฏฺิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  ปุน อีก  อิติ ว่า  “ภนฺเต 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ปุ�ฺ�ํ อ.บุญ  (มยา)  กาตพฺพํ อัน- อันกระผม -พึงกระทํา  อุตฺตรึปิ 

แม้อันยิ่ง  อิโต  (ปุ�ฺ�โต) กว่าบุญนี้  อตฺถิ มีอยู่หรือ”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  

อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ปพฺพชาหิ จงบวช”  อิติ ดังนี้  (เถเรน)  

อันพระเถระ  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  ปพฺพช ิบวชแล้ว ฯ

 เศรษฐีบุตรนั้นถามอีกว่า “ท่านครับ บุญที่กระผมพึงกระทําให้ยิ่งกว่าบุญนี้ มีอยู่หรือ”, 

เมื่อพระเถระกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านจงบวชเถิด” ดังนี้, จึงออกไปบวช

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ�ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต 

อาลปนะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุตฺตรึๆ ก็ดี  กาตพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ ปุ�ฺ�ํๆ 

สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต วิเสสนะของ ปุ�ฺ�โตๆ อปาทาน

ใน อุตฺตรึ  มยา อนภิหิตกัตตาใน กาตพฺพํ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวา  ปุนศัพท์  

กิริยาวิเสสนะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวา,  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน ปพฺพชาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะ

ใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เถเรน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  นิกฺขมิตฺวา ปุพพกาลกิริยา

ใน ปพฺพชิ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๑๑. ตสฺเสโก  อาภิธมฺมิโก  ภิกฺขุ  อาจริโย  อโหสิ,  เอโก  วินยธโร  อุปชฺฌาโย ฯ

 ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  เอโก  อาภิธมฺมิโก  ภิกฺขุ  อาจริโย  อโหสิ,  (ตสฺส  ภิกฺขุสฺส)  เอโก  วินยธโร   

อุปชฺฌาโย  (อโหสิ) ฯ

 ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  อาภิธมฺมิโก ผู้พิจารณาแล้วสวดซึ่งพระอภิธรรม  เอโก รูปหนึ่ง  อาจริโย  

เป็นอาจารย์  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  อโหสิ ได้เป็นแล้ว,  วินยธโร อ.พระ

วินัยธร  เอโก รูปหนึ่ง  อุปชฺฌาโย เป็นพระอุปัชฌาย์  (ตสฺส  ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  

(อโหสิ) ได้เป็นแล้ว ฯ

 ภิกษุผู้ชํานาญพระอภิธรรมรูปหนึ่ง ได้เป็นอาจารย์ของภิกษุรูปนั้น, พระวินัยธรรูป

หนึ่ง ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ของภิกษุรูปนั้น

 เอโก ก็ดี  อาภิธมฺมิโก ก็ดี วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อาจริโยๆ วิกติกัตตาใน 

อโหสิ,  เอโก วิเสสนะของ วินยธโรๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปชฺฌาโยๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ 

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

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

๑๒. ตสฺส  ลทฺธูปสมฺปทสฺส  อาจริโย  อตฺตโน  สนฺติกํ  อาคตกาเล  อภิธมฺเม  ป�ฺหํ  กเถสิ  

“พุทฺธสาสเน  นาม  อิทํ  กาตุํ  วฏฺฏติ,  อิทํ  กาตุํ  น  วฏฺฏตีติ ฯ

 ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  ลทฺธูปสมฺปทสฺส  อาจริโย  อตฺตโน  สนฺติกํ  อาคตกาเล  อภิธมฺเม  ป�ฺหํ  กเถ

สิ  “(ตยา)  พุทฺธสาสเน  นาม  อิทํ  (กมฺมํ)  กาตุํ  วฏฺฏติ,  (ตยา  พุทฺธสาสเน  นาม)  อิทํ  (กมฺมํ)   

กาตุํ  น  วฏฺฏตีติ ฯ

 อาจริโย อ.อาจารย์  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  ลทฺธูปสมฺปทสฺส ผู้มีอุปสมบทอัน

ได้แล้ว  กเถสิ กล่าวแล้ว  ป�ฺหํ ซึ่งปัญหา  อภิธมฺเม ในพระอภิธรรม  อาคตกาเล 

ในกาลเป็นที่มาแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  อตฺตโน ของตน  อิติ ว่า  “(ตยา)  พุทฺธสาสเน  

นาม  อิทํ  (กมฺมํ)  กาตุํ อ.อัน- อันท่าน -กระทํา ซึ่งกรรมนี้ ชื่อในพระพุทธศาสนา  

วฏฺฏติ ย่อมควร,  (ตยา  พุทฺธสาสเน  นาม)  อิทํ  (กมฺมํ)  กาตุํ อ.อัน- อันท่าน -กระทํา 

ซึ่งกรรมนี้ ชื่อในพระพุทธศาสนา  น  วฏฺฏติ ย่อมไม่ควร”  อิติ ดังนี้ ฯ 
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 อาจารย์ของภิกษุนั้นผู้ได้อุปสมบทแล้ว กล่าวปัญหาในพระอภิธรรมในกาลเป็นที่มา

สู่สํานักของตนว่า “การที่ท่านทํากรรมนี้ ชื่อในพระพุทธศาสนา ย่อมควร, การที่ท่าน

ทํากรรมนี้ ชื่อในพระพุทธศาสนา ย่อมไม่ควร”

 อาจริโย สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน อาจริโย  ลทฺธูปสมฺปทสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺส  อตฺตโน สามีสัมพันธะ

ใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคตกาเลๆ กาลสัตตมีใน กเถสิ  อภิธมฺเม วิสยา-

ธาระใน ป�ฺหํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ  “กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน กาตุํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ พุทฺธสาสเนๆ 

วิสยาธาระใน กาตุํ  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ,  กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน 

วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน กาตุํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ

เข้ากับ พุทฺธสาสเนๆ วิสยาธาระใน กาตุํ  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ”  อิติศัพท์ อาการะใน กเถสิ ฯ

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

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

๑๓.   อุปชฺฌาโยปิสฺส  อตฺตโน  สนฺติกํ  อาคตกาเล  วินเย  ป�ฺหํ  กเถสิ  “พุทฺธสาสเน  นาม  

อิทํ  กาตุํ  วฏฺฏติ,  อิทํ  กาตุํ  น  วฏฺฏติ;  อิทํ  กปฺปติ,  อิทํ  น  กปฺปตีติ ฯ  

 อุปชฺฌาโยปิ  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  อตฺตโน  สนฺติกํ  อาคตกาเล  วินเย  ป�ฺหํ  กเถสิ  “(ตยา)   

พุทฺธสาสเน  นาม  อิทํ  (กมฺมํ)  กาตุํ  วฏฺฏติ,  (ตยา  พุทฺธสาสเน  นาม)  อิทํ  (กมฺมํ)  กาตุํ   

น  วฏฺฏติ;  อิทํ  (วตฺถุ)  กปฺปติ,  อิทํ  (วตฺถุ)  น  กปฺปตีติ ฯ  

 อุปชฺฌาโยปิ แม้ อ.อุปัชฌาย์  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น  กเถสิ กล่าวแล้ว  ป�ฺหํ 

ซึ่งปัญหา  วินเย ในพระวินัย  อาคตกาเล ในกาลเป็นที่มาแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก   

อตฺตโน ของตน  อิติ ว่า  “(ตยา)  พุทฺธสาสเน  นาม  อิทํ  (กมฺมํ)  กาตุํ อ.อัน-  

อันเธอ -กระทํา ซึ่งกรรมนี้ ชื่อในพระพุทธศาสนา  วฏฺฏติ ย่อมควร,  (ตยา)  พุทฺธสาสเน   

นาม  อิทํ  (กมฺมํ)  กาตุํ อ.อัน- อันเธอ -กระทํา ซึ่งกรรมนี้ ชื่อในพระพุทธศาสนา   

น  วฏฺฏต ิย่อมไม่ควร;  อิทํ  (วตฺถุ) อ.สิ่งนี้  กปฺปต ิย่อมสมควร, อิทํ  (วตฺถุ) อ.สิ่งนี้  

น  กปฺปติ ย่อมไม่สมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 แม้พระอุปัชฌาย์ของภิกษุรูปนั้น ตอบปัญหาในพระวินัยในกาลเป็นที่มาสู่สํานักของ

ตนว่า “การที่เธอทํากรรมนี้ ชื่อในพระพุทธศาสนา ย่อมควร, การที่เธอทํากรรมนี้ ชื่อ

ในพระพุทธศาสนา ย่อมไม่ควร, สิ่งนี้ย่อมสมควร สิ่งนี้ย่อมไม่สมควร”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุปชฺฌาโยๆ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อุปชฺฌาโย  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน 

สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคตกาเลๆ กาลสัตตมีใน กเถสิ  วินเย วิสยาธาระใน 

ป�ฺหํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ  “กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตยา อนภิหิตกัตตาใน กาตุํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ พุทฺธสาสเนๆ วิสยาธาระ 

ใน กาตุํ  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ,  กาตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน กาตุํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้า

กับ พุทฺธสาสเนๆ วิสยาธาระใน กาตุํ  อิทํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุํ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน วฏฺฏติ,  อิทํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน กปฺปติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก,  อิทํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ สุทธกัตตาใน กปฺปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน กปฺปติ”  อิติศัพท์ อาการะใน กเถสิ ฯ

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

๑๔. โส  จินฺเตสิ  “อโห  ภาริยํ  อิทํ  กมฺมํ;  อหํ  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  ปพฺพชิโต,  อิธ  จ  เม  

หตฺถปฺปสารณฏฺ�านเมว  น  ป�ฺ�ายติ,  เคเห  �ตฺวา  วฏฺฏทุกฺขา  มุจฺจิตุํ  สกฺกา,  มยา  

คิหินา  ภวิตุํ  วฏฺฏตีติ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  จินฺเตสิ  “อโห  ภาริยํ  อิทํ  กมฺมํ;  อหํ  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  (หุตฺวา)  ปพฺพชิโต  

(อมฺหิ),  อิธ  (พุทฺธสาสเน)  จ  เม  หตฺถปฺปสารณฏฺ�านํ  เอว  น  ป�ฺ�ายติ,  (มยา)  เคเห  �ตฺวา   

วฏฺฏทุกฺขา  มุจฺจิตุํ  สกฺกา,  มยา  คิหินา  ภวิตุํ  วฏฺฏตีติ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  อิทํ  กมฺมํ อ.กรรมนี้  ภาริยํ 

หนัก;  อหํ อ.เรา  มุจฺจิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันพ้น  ทุกฺขา จากทุกข์  (หุตฺวา) เป็น

แล้ว  ปพฺพชิโต เป็นผู้บวชแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  จ แต่ว่า  หตฺถปฺปสารณฏฺานํ  

เอว อ.ที่เป็นที่เหยียดออกซึ่งมือ  เม ของเรา  อิธ  (พุทฺธสาสเน) ในพระพุทธศาสนา

นี้นั่นเทียว  น  ป�ฺ�ายติ ย่อมไม่ปรากฏ,  (มยา) อันเรา  ตฺวา ดํารงอยู่แล้ว  เคเห 

ในเรือน  สกฺกา อาจ  มุจฺจิตุํ เพื่ออันหลุดพ้น  วฏฺฏทุกฺขา จากทุกข์ในวัฏฏะ,  มยา   
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คิหินา  ภวิตุํ อ.อัน- อันเรา เป็นคฤหัสถ์ -เป็น  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นคิดว่า “โอ กรรมนี้หนัก, เราเป็นผู้ประสงค์จะพ้นจากทุกข์ บวชแล้ว, แต่ที่

เป็นที่เหยียดมือของเราออกในพระพุทธศาสนานี้ ย่อมไม่ปรากฏ, เราดํารงอยู่ในเรือน 

สามารถเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้, การที่เราเป็นคฤหัสถ์ ย่อมควร”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อโห  

สังเวคัตถะ  ภาริยํ ก็ดี  อิทํ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺมํๆ ลิงคัตถะ;  อหํ สุทธกัตตาใน 

อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจิตุกาโมๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  จศัพท์ วิเสสโชตกะ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ หตฺถปฺปสารณฏฺ�านํๆ สุทธกัตตาใน ป�ฺ�ายติๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  อิธ วิเสสนะของ พุทฺธสาสเนๆ วิสยาธาระใน หตฺถปฺปสารณฏฺ�านํ  

เม สามีสัมพันธะใน หตฺถปฺปสารณฏฺ�านํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ป�ฺ�ายติ,  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  เคเห วิสยาธาระใน �ตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน สกฺกา  วฏฺฏทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา,  ภวิตุํ  

ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ภวิตุํ  คิหินา 

วิกติกัตตาใน ภวิตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ      

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

๑๕. โส  ตโต  ปฏฺ�าย  อุกฺกณฺ�ิโต  อนภิรโต  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  น  กโรติ,  อุทฺเทสํ  

น  คณฺหาติ,  กิโส  ลูโข  ธมนิสนฺถตคตฺโต  อาลสิยาภิภูโต  กจฺฉุปริกิณฺโณ  อโหสิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  ตโต  (กาลโต)  ปฏฺ�าย  อุกฺกณฺ�ิโต  อนภิรโต  ทฺวตฺตึสากาเร  สชฺฌายํ  น  กโรติ,   

อุทฺเทสํ  น  คณฺหาติ,  กิโส  ลูโข  ธมนิสนฺถตคตฺโต  อาลสิยาภิภูโต  กจฺฉุปริกิณฺโณ  อโหสิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อุกฺกณฺิโต เบื่อหน่ายแล้ว  อนภิรโต ไม่ยินดียิ่งแล้ว  น  กโรติ  

ย่อมไม่กระทํา  สชฺฌายํ ซึ่งการสาธยาย  ทฺวตฺตึสากาเร ในอาการสามสิบสอง  น  

คณฺหาติ ย่อมไม่เรียนเอา  อุทฺเทสํ ซึ่งอุเทศ  ปฏฺาย จําเดิม  ตโต  (กาลโต) แต่กาล

นั้น,  กิโส เป็นผู้ซูบผอม  ลูโข เป็นผู้เศร้าหมอง  ธมนิสนฺถตคตฺโต เป็นผู้มีร่างกาย

อันสะพรั่งแล้วด้วยเส้นเอ็น  อาลสิยาภิภูโต เป็นผู้อันความเกียจคร้านครอบงําแล้ว  

กจฺฉุปริกิณฺโณ เป็นผู้เกลื่อนกล่นแล้วด้วยโรคหิดด้าน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ
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 ภิกษุนั้นเบื่อหน่าย ไม่ยินดียิ่งแล้ว ย่อมไม่ทําการสาธยายในอาการ ๓๒ ย่อมไม่เรียน

เอาอุเทศ จําเดิมแต่กาลนั้น ได้เป็นผู้ซูบผอม เศร้าหมอง มีร่างกายอันสะพรั่งด้วยเส้น

เอ็น ถูกความเกียจคร้านครอบงํา เป็นผู้เกลื่อนกล่นด้วยโรคหิดด้าน

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน กโรติ  คณฺหาติ และ อโหสิ  กโรติ ก็ดี  คณฺหาติ  

ก็ดี  อโหสิ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน  

ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะใน กโรติ และ คณฺหาติ  อุกฺกณฺ�ิโต ก็ดี  อนภิรโต ก็ดี วิเสสนะของ 

ภิกฺขุ  ทฺวตฺตึสากาเร วิสยาธาระใน สชฺฌายํๆ อวุตตกัมมะใน กโรติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

กโรติ,  อุทฺเทสํ อวุตตกัมมะใน คณฺหาติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน คณฺหาติ,  กิโส ก็ดี  ลูโข ก็ดี   

ธมนิสนฺถตคตฺโต ก็ดี  อาลสิยาภิภูโต ก็ดี  กจฺฉุปริกิณฺโณ ก็ดี วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ       

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

๑๖. อถ  นํ  ทหรสามเณรา  “อาวุโส  กึ  ตฺวํ  �ิตฏฺ�าเน  �ิโต ว  นิสินฺนฏฺ�าเน  นิสินฺโน ว  

อโหสิ  ปณฺฑุโรคาภิภูโต  กิโส  ลูโข  ธมนิสนฺถตคตฺโต  อาลสิยาภิภูโต  กจฺฉุปริกิณฺโณ,  

กินฺเต  กตนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ

 อถ  นํ  (ภิกฺขุํ)  ทหรสามเณรา  “อาวุโส  กึ  ตฺวํ  �ิตฏฺ�าเน  �ิโต ว  นิสินฺนฏฺ�าเน  นิสินฺโน ว   

อโหสิ  ปณฺฑุโรคาภิภูโต  กิโส  ลูโข  ธมนิสนฺถตคตฺโต  อาลสิยาภิภูโต  กจฺฉุปริกิณฺโณ,  กึ  (กมฺมํ)  

เต  กตนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ทหรสามเณรา อ.ภิกษุหนุ่มและสามเณร ท.  ปุจฺฉึสุ ถามแล้ว  น ํ (ภิกฺขุํ) 

ซึ่งภิกษุนั้น  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  ตฺว ํอ.ท่าน  ิโต ว เป็นผู้ยืนแล้ว

เทียว  ิตฏฺาเน ในที่เป็นที่ยืนแล้ว  นิสินฺโน ว เป็นผู้นั่งแล้วเทียว  นิสินฺนฏฺาเน   

ในที่เป็นที่นั่งแล้ว  ปณฺฑุโรคาภิภูโต เป็นผู้อันโรคผอมเหลืองครอบงําแล้ว  กิโส เป็น 

ผู้ซูบผอม  ลูโข เป็นผู้เศร้าหมอง  ธมนิสนฺถตคตฺโต เป็นผู้มีร่างกายอันสะพรั่งแล้ว

ด้วยเอ็น  อาลสิยาภิภูโต เป็นผู้อันความเกียจคร้านครอบงําแล้ว  กจฺฉุปริกิณฺโณ เป็น

ผู้เกลื่อนกล่นแล้วด้วยโรคหิดด้าน  อโหสิ ได้เป็นแล้ว  กึ เพราะเหตุอะไร,  กึ  (กมฺมํ) 

อ.กรรมอะไร  เต อันท่าน  กตํ กระทําแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวกภิกษุหนุ่มและสามเณรพากันถามภิกษุนั้นว่า “ท่านผู้มีอายุ ท่านยืนในที่เป็น

ที่ยืนนั่นแหละ เป็นผู้นั่งในที่เป็นที่นั่งนั่นแหละ ได้เป็นผู้ถูกโรคผอมเหลืองครอบงํา ซูบ
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ผอม เศร้าหมอง มีร่างกายอันสะพรั่งด้วยเส้นเอ็น ถูกความเกียจคร้านครอบงํา เกลื่อน

กล่นไปด้วยโรคหิดด้าน, กรรมอะไรที่ท่านทําแล้ว”

 อถ กาลสัตตมี  ทหรสามเณรา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ  

วิเสสนะของ ภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉึสุ  “อาวุโส อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  �ิตฏฺ�าเน วิสยาธาระใน �ิโต  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ �ิโตๆ ก็ดี  นิสินฺโน ก็ดี  ปณฺฑุโรคาภิภูโต ก็ดี  กิโส ก็ดี  ลูโข ก็ดี   

ธมนิสนฺถตคตฺโต ก็ดี  อาลสิยาภิภูโต ก็ดี  กจฺฉุปริกิณฺโณ ก็ดี วิกติกัตตาใน อโหสิ   

นิสินฺนฏฺ�าเน วิสยาธาระใน นิสินฺโน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นิสินฺโน,  กึ วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  เต อนภิหิตกัตตาใน กตํ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ          

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

๑๗. “อุกฺกณฺ�ิโตมฺหิ  อาวุโสติ ฯ 

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อหํ)  อุกฺกณฺ�ิโต  อมฺหิ  อาวุโสติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท. 

(อหํ) อ.กระผม  (อุกฺกณฺิโต) เป็นผู้เบื่อหน่ายแล้ว  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กระผมเป็นผู้เบื่อหน่ายแล้ว”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุกฺกณฺ�ิโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๑๘. “กึการณาติ ฯ

 (ทหรสามเณรา)  “(ตฺวํ)  กึการณา  (อุกฺกณฺ�ิโต  อสิ)”  อิติ   (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (ทหรสามเณรา) อ.ภิกษุหนุ่มและสามเณร ท.  (ปุจฺฉึสุ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.ท่าน   

(อุกฺกณฺิโต) เป็นผู้เบื่อหน่ายแล้ว  กึการณา เพราะเหตุอะไร  (อสิ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ
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 พวกภิกษุหนุ่มและสามเณรพากันถามว่า “ท่านเป็นผู้เบื่อหน่ายเพราะเหตุอะไร”

 ทหรสามเณรา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน อุกฺกณฺ�ิโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ    

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

๑๙. โส  ตํ  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  ตํ  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อาโรเจสิ บอกแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น ฯ

 ภิกษุนั้นบอกความเป็นไปนั้น

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาโรเจสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะ

ของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจสิ ฯ  

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

๒๐. เต  ตสฺส  อาจริยุปชฺฌายานํ  อาจิกฺขึสุ ฯ

 เต  (ทหรสามเณรา)  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  อาจริยุปชฺฌายานํ  อาจิกฺขึสุ ฯ

 เต  (ทหรสามเณรา) อ.ภิกษุหนุ่มและสามเณร ท. เหล่านั้น  อาจิกฺขึสุ บอกแล้ว   

อาจริยุปชฺฌายานํ แก่อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น ฯ

 พวกภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นบอกแก่อาจารย์และอุปัชฌาย์ของภิกษุนั้น

 เต วิเสสนะของ ทหรสามเณราๆ สุทธกัตตาใน อาจิกฺขึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส 

วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อาจริยุปชฺฌายานํๆ สัมปทานใน อาจิกฺขึสุ ฯ

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

๒๑. อาจริยุปชฺฌายา  ตํ  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติกํ  อคมํสุ ฯ

 อาจริยุปชฺฌายา  ตํ  (ภิกฺขุํ) อาทาย  สตฺถุ  สนฺติกํ  อคมํสุ ฯ

 อาจริยุปชฺฌายา อ.อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.  อาทาย พาเอาแล้ว  ตํ  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุ

นั้น  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา ฯ
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  อาจารย์และอุปัชฌาย์ พาเอาภิกษุนั้น ได้ไปสู่สํานักของพระศาสดา

 อาจริยุปชฺฌายา สุทธกัตตาใน อคมํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ ภิกฺขุํๆ 

อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน อคมํสุ  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน อคมํสุ ฯ

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

๒๒. สตฺถา  “กึ  ภิกฺขเว  อาคตตฺถาติ  อาห ฯ

 สตฺถา  “(ตุมฺเห)  กึ  ภิกฺขเว  อาคตา  อตฺถ”  อิติ  อาห ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห)  

อ.เธอ ท.  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  อตฺถ ย่อมเป็น  กึ เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้มาแล้ว เพราะเหตุอะไร”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตา 

ใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  อาคตา วิกติกัตตาใน อตฺถ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

๒๓. “ภนฺเต  อยํ  ภิกฺขุ  ตุมฺหากํ  สาสเน  อุกฺกณฺ�ิโตติ ฯ

 (อาจริยุปชฺฌายา)  “ภนฺเต  อยํ  ภิกฺขุ  ตุมฺหากํ  สาสเน  อุกฺกณฺ�ิโตติ  (อาหํสุ) ฯ

 (อาจริยุปชฺฌายา) อ.อาจารย์และอุปัชฌาย์ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อยํ  ภิกฺขุ อ.ภิกษุนี้  อุกฺกณฺิโต เบื่อหน่ายแล้ว  สาสเน ใน

พระศาสนา  ตุมฺหากํ ของพระองค์”  อิติ ดังนี้ ฯ

 อาจารย์และอุปัชฌาย์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุนี้เบื่อหน่ายแล้ว ในพระ

ศาสนาของพระองค์”

 อาจริยุปชฺฌายา สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อยํ  

วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อุกฺกณฺ�ิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สามี- 

สัมพันธะใน สาสเนๆ วิสยาธาระใน อุกฺกณฺ�ิโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ    
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๒๔. “เอวํ  กิร  ภิกฺขูติ ฯ

 (สตฺถา)  “เอวํ  กิร  ภิกฺขูติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  กิร ได้ยิน

ว่า  เอวํ อ.อย่างนั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “ภิกษุ ได้ยินว่า อย่างนั้นหรือ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขุ อาลปนะ  กิรศัพท์  

อนุสสวนัตถะ  เอวํ ปุจฉนัตถลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ   

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

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

๒๕. “อาม  ภนฺเตติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “อาม  ภนฺเต  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   

อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อย่างนั้น พระเจ้าข้า”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

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

๒๖. “กึการณาติ ฯ

 (สตฺถา)  “(ตฺวํ)  กึการณา  (อุกฺกณฺ�ิโต  อสิ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  อุกฺกณฺิโต เป็น

ผู้เบื่อหน่ายแล้ว  (อสิ) ย่อมเป็น  กึการณา เพราะเหตุอะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “เธอเป็นผู้เบื่อหน่ายเพราะเหตุอะไร”
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 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน อุกฺกณฺ�ิโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ

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

๒๗. “อหํ  ภนฺเต  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  ปพฺพชิโต,  ตสฺส  เม  อาจริโย  อภิธมฺมกถํ  กเถสิ,  

อุปชฺฌาโย  วินยกถํ;  สฺวาหํ  ‘อิธ  เม  หตฺถปฺปสารณฏฺ�านเมว  นตฺถิ,  คิหินา  หุตฺวา  

สกฺกา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุํ,  คิหี  ภวิสฺสามีติ  สนฺนิฏฺ�านมกาสึ  ภนฺเตติ ฯ    

 (โส  ภิกฺขุ)  “อหํ  ภนฺเต  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  (หุตฺวา)  ปพฺพชิโต  (อมฺหิ),  ตสฺส  เม  อาจริโย   

อภิธมฺมกถํ  กเถสิ,  (ตสฺส  เม)  อุปชฺฌาโย  วินยกถํ  (กเถสิ);  โส  อหํ  ‘อิธ  (พุทฺธสาสเน)  เม  

หตฺถปฺปสารณฏฺ�านํ  เอว  นตฺถิ,  (มยา)  คิหินา  หุตฺวา  สกฺกา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุํ,  (อหํ)  คิหี   

ภวิสฺสามีติ  สนฺนิฏฺ�านํ  อกาสึ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

อหํ อ.ข้าพระองค์  มุจฺจิตุกาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันพ้น  ทุกฺขา จากทุกข์  (หุตฺวา) เป็น

แล้ว  ปพฺพชิโต เป็นผู้บวชแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น,  อาจริโย อ.พระอาจารย์  ตสฺส  

เม ของข้าพระองค์นั้น  กเถสิ กล่าวแล้ว  อภิธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งพระ

อภิธรรม,  อุปชฺฌาโย อ.พระอุปัชฌาย์  (ตสฺส  เม) ของข้าพระองค์นั้น  (กเถสิ) กล่าว 

แล้ว  วินยกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งพรพวินัย;  ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   

โส  อหํ อ.ข้าพระองค์นั้น  อกาสึ ได้กระทําแล้ว  สนฺนิฏฺานํ ซึ่งการตกลงใจ  อิติ ว่า  

‘หตฺถปฺปสารณฏฺานํ  เอว อ.ที่เป็นที่เหยียดออกซึ่งมือ  เม ของเรา  อิธ  (พุทฺธสาสเน)  

ในพระพุทธศาสนานี้นั่นเทียว  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (มยา) อันเรา  คิหินา เป็นคฤหัสถ์  

หุตฺวา เป็นแล้ว  สกฺกา อาจ  มุจฺจิตุํ เพื่ออันพ้น  ทุกฺขา จากทุกข์,  (อหํ) อ.เรา  คิหี 

เป็นคฤหัสถ์  ภวิสฺสาม ิจักเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มีความประสงค์จะพ้นจาก

ทุกข์ เป็นผู้บวชแล้ว, อาจารย์ของข้าพระองค์นั้น กล่าวอภิธรรมกถา, อุปัชฌาย์ของ

ข้าพระองค์นั้นกล่าววินัยกถา, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นั้นได้ทําการตกลง

ใจว่า ‘ที่เป็นที่เหยียดมือของเราออกในพระพุทธศาสนานี้นั่นแหละ ย่อมไม่มี, เราเป็น

คฤหัสถ์ ก็สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้, เราจักเป็นคฤหัสถ์’ ดังนี้
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 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจิตุกาโมๆ  

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  อาจริโย 

สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เมๆ สามีสัมพันธะใน 

อาจริโย  อภิธมฺมกถํ อวุตตกัมมะใน กเถสิ,  อุปชฺฌาโย สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เมๆ สามีสัมพันธะใน อุปชฺฌาโย  วินยกถํ อวุตต- 

กัมมะใน กเถสิ,  ภนฺเต อาลปนะ  โส วิเสสนะของ อหํๆ สุทธกัตตาใน อกาสึๆ อาขยาต- 

บทกัตตุวาจก  ‘เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ หตฺถปฺปสารณฏฺ�านํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  อิธ วิเสสนะของ พุทฺธสาสเนๆ วิสยาธาระใน หตฺถปฺปสารณฏฺ�านํ  

เม สามีสัมพันธะใน หตฺถปฺปสารณฏฺ�านํ,  มยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบท-

ภาววาจก  คิหินา วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สกฺกา  ทุกฺขา อปาทาน

ใน มุจฺจิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา,  อหํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  คิหี วิกติกัตตาใน ภวิสฺสามิ’  อิติศัพท์ สรูปะใน สนฺนิฏฺ�านํๆ อวุตตกัมมะ

ใน อกาสึ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ     

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

๒๘. “สเจ  ตฺวํ  ภิกฺขุ  เอกเมว  รกฺขิตุํ  สกฺขิสฺสสิ,  อวเสสานํ  รกฺขนกิจฺจํ  นตฺถีติ ฯ 

 (สตฺถา)  “สเจ  ตฺวํ  ภิกฺขุ  เอกํ  เอว  (ธมฺมชาตํ)  รกฺขิตุํ  สกฺขิสฺสสิ,  อวเสสานํ  (ธมฺมชาตานํ)   

รกฺขนกิจฺจํ  นตฺถีติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  สเจ ถ้าว่า  ตฺว ํ

อ.เธอ  สกฺขิสฺสสิ จักอาจ  รกฺขิตุํ เพื่ออันรักษา  (ธมฺมชาตํ) ซึ่งธรรมชาติ  เอกํ  เอว 

อย่างหนึ่งนั่นเทียว,  รกฺขนกิจฺจํ อ.กิจคือการรักษา  (ธมฺมชาตานํ) ซึ่งธรรมชาต ท.  

อวเสสานํ อันเหลือลง  นตฺถิ ย่อมไม่มี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ ถ้าเธอจักสามารถเพื่อจะรักษาธรรมชาตเพียงอย่าง

หนึ่งได้ไซร้, กิจด้วยการรักษาธรรมชาตทั้งหลายที่เหลือ ย่อมไม่มี”  

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขุ อาลปนะ  สเจ ปริกัปปัตถะ  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 
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เอกํๆ วิเสสนะของ ธมฺมชาตํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสสิ,   

รกฺขนกิจฺจํ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อวเสสานํ วิเสสนะของ ธมฺม- 

ชาตานํๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน รกฺขน-”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๙. “กึ  ภนฺเตติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อหํ)  กึ  (ธมฺมชาตํ  รกฺขิตุํ  สกฺขิสฺสามิ)  ภนฺเตติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (ปุจฺฉิ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

(อหํ) อ.ข้าพระองค์  (สกฺขิสฺสามิ) จักอาจ  (รกฺขิตุํ) เพื่ออันรักษา  (ธมฺมชาตํ) ซึ่ง

ธรรมชาต  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักอาจเพื่อจะรักษาธรรม

ชาตอะไร พระเจ้าข้า”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ ธมฺมชาตํๆ  

อวุตตกัมมะใน รกฺขิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

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

๓๐. “ตว  จิตฺตเมว  รกฺขิตุํ  สกฺขิสฺสสีติ ฯ

 (สตฺถา)  “(ตฺวํ)  ตว  จิตฺตํ  เอว  รกฺขิตุํ  สกฺขิสฺสสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  สกฺขิสฺสส ิจักอาจ  

รกฺขิตุํ เพื่ออันรักษา  จิตฺตํ  เอว ซึ่งจิตนั่นเทียว  ตว ของเธอหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 พระศาสดาตรัสถามว่า “เธอจักอาจเพื่อจะรักษาจิตของเธอนั่นแหละหรือ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จิตฺตํๆ 

อวุตตกัมมะใน รกฺขิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๓๑. “สกฺขิสฺสามิ  ภนฺเตติ ฯ 

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อหํ)  สกฺขิสฺสามิ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  สกฺขิสฺสามิ จักอาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักอาจพระเจ้าข้า”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๒. “เตนหิ  อตฺตโน  จิตฺตเมว  รกฺขาหิ,  สกฺกา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุนฺติ  อิมํ  โอวาทํ  ทตฺวา  อิมํ  

คาถมาห  

  “สุทุทฺทสํ  สุนิปุณํ    ยตฺถ  กามนิปาตินํ  

  จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาวี    จิตฺตํ  คุตฺตํ  สุขาวหนฺติ ฯ

 (สตฺถา)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  อตฺตโน  จิตฺตํ  เอว  รกฺขาหิ,  (ตยา)  สกฺกา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุนฺติ  อิมํ  โอวาทํ  

ทตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห  

  “สุทุทฺทสํ  สุนิปุณํ    ยตฺถ  กามนิปาตินํ  

  จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาวี  (ปุคฺคโล),  จิตฺตํ  (หิ  ปุคฺคเลน)  คุตฺตํ  สุขาวหํ  (โหติ)”  อิติ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทตฺวา ประทานแล้ว  อิมํ  โอวาทํ ซึ่งพระโอวาทนี้  อิติ 

ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.เธอ  รกฺขาหิ จงรักษา  จิตฺตํ  เอว ซึ่งจิตนั่นเทียว   

อตฺตโน ของตน,  (ตยา) อันเธอ  สกฺกา อาจ  มุจฺจิตุํ เพื่ออันพ้น  ทุกฺขา จากทุกข์”  

อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า

“(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เมธาวี ผู้มีปัญญา  รกฺเขถ พึงรักษา  จิตฺตํ ซึ่ง

จิต  สุทุทฺทสํ อันบุคคลเห็นได้โดยยากอย่างยิ่ง  สุนิปุณ ํอันละเอียด

อย่างยิ่ง  ยตฺถกามนิปาตินํ อันมีอันตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่อย่าง

ใดอย่างหนึ่งเป็นปกติ,  (หิ) เพราะว่า  จิตฺตํ อ.จิต  ปุคฺคเลน  คุตฺตํ  

อัน อันบุคคล คุ้มครองแล้ว  สุขาวหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข   

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระศาสดาประทานพระโอวาทนี้ว่า “ถ้าเช่นนั้น เธอจงรักษาจิตของตนนั่นแหละ, เธอ

สามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้” ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า 

“บุคคลผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่บุคคลเห็นได้ยากยิ่ง ที่ละเอียดมาก มี

ปกติตกไปตามความใคร่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง, เพราะว่า จิต

ที่บุคคลปกป้องคุ้มครองแล้ว เป็นเหตุนําความสุขมาให้”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน รกฺขาหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขาหิ,  ตยา อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ  

กิริยาบทภาววาจก  ทุกฺขา อปาทานใน มุจฺจิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺกา”  อิติศัพท์  

สรูปะใน อิมํ  โอวาทํ  อิมํ วิเสสนะของ โอวาทํๆ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“เมธาวี วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน รกฺเขถๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สุทุทฺทสํ ก็ดี  สุนิปุณํ ก็ดี  ยตฺถกามนิปาตินํ ก็ดี  

วิเสสนะของ จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺเขถ,  หิศัพท์ เหตุโชตกะ   

จิตฺตํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน  

อนภิหิตกัตตาใน คุตฺตํๆ วิเสสนะของ จิตฺตํ  สุขาวหํ วิกติกัตตาใน  

โหติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

๓๓. ตตฺถ  “สุทุทฺทสนฺติ  สุฏฺ�ุ  ทุทฺทสํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สุทุทฺทสนฺติ  (ปทสฺส)  “สุฏฺ�ุ  ทุทฺทสํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ทุทฺทสํ อันบุคคลเห็นได้โดยยาก  สุฏฺุ อย่างยิ่ง”  (อิติ)  

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “สุทุทฺทสนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท ว่า  

“สุทุทฺทสํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “สุทุทฺทสํ” ความว่า “ที่บุคคลเห็นได้โดยยากด้วยดี”

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “สุทุทฺทสํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะ

ใน ปทสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “สุฏฺ�ุ กิริยาวิเสสนะใน ทุทฺทสํๆ  
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วิเสสนะของ จิตฺตํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๓๔. “สุนิปุณนฺติ  สุฏฺ�ุ  นิปุณํ  ปรมสณฺหํ ฯ  

 “สุนิปุณนฺติ  (ปทสฺส)  “สุฏฺ�ุ  นิปุณํ  ปรมสณฺหํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “นิปุณํ อันละเอียด  สุฏฺุ อย่างยิ่ง  ปรมสณฺห ํคือว่า อัน

ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง”  (อิติ) ดังนี้  (ปทสฺส) แห่งบท  “สุนิปุณนฺติ ว่า “สุนิปุณํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สุนิปุณํ” ความว่า “อันละเอียดอย่างยิ่ง คือว่าอันละเอียดอย่างยิ่ง”

 “สุนิปุณํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “สุฏฺ�ุ กิริยา- 

วิเสสนะใน นิปุณํๆ ก็ดี  ปรมสณฺหํ ก็ดี วิเสสนะของ จิตฺตํ  สุฏฺ�ุ  นิปุณํ วิวริยะใน  

ปรมสณฺหํๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๓๕. “ยตฺถ  กามนิปาตินนฺติ  ชาติอาทีนิ  อโนโลเกตฺวา  ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏฺ-

�าเนสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  นิปตนสีลํ ฯ

 “ยตฺถ  กามนิปาตินนฺติ  (คาถาปาทสฺส)  “ชาติอาทีนิ  (�านานิ)  อโนโลเกตฺวา  (อตฺตนา)   

ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏฺ�าเนสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  (อารมฺมเณ)  นิปตนสีลํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ชาติอาทีนิ  (านานิ)  อโนโลเกตฺวา  (อตฺตนา)   

ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏฺาเนสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  (อารมฺมเณ)  นิปตนสีลํ  

อันมีอันไม่แลดูแล้ว ซึ่งฐานะ ท. มีชาติเป็นต้น ตกไป ใน- ในฐานะอันตนพึงได้หรือ 

ไม่พึงได้ อันควรแล้วหรืออันไม่ควรแล้ว ท. หนา -อารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็น

ปกติ”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “ยตฺถ  กามนิปาตินนฺติ 

ว่า “ยตฺถกามนิปาตินํ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “ยตฺถ  กามนิปาตินํ” ความว่า “อันมีการไม่แลดูฐานะทั้งหลาย 

มีชาติเป็นต้น แล้วตกไปในบรรดาฐานะที่ตนพึงได้หรือไม่พึงได้ ที่สมควรหรือไม่

สมควร อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปกติ”

 “ยตฺถกามนิปาตินํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 
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อตฺโถ  “ชาติอาทีนิ วิเสสนะของ �านานิๆ อวุตตกัมมะใน อโนโลเกตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน นิปตน-  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน ลภิตพฺพาลภิตพฺพลภิตพฺพาลภิตพฺพ- 

ยุตฺตายุตฺตฏฺ�าเนสุ นิทธารณะใน ยตฺถ  กตฺถจิ  อารมฺมเณ  ยตฺถ  กตฺถจิ วิเสสนะของ 

อารมฺมเณๆ นิทธารณียะและวิสยาธาระใน นิปตนสีลํๆ วิเสสนะของ จิตฺตํ”  อิติศัพท์  

สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ  

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

๓๖. “จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาวีติ  อนฺธพาโล  ทุมฺเมโธ  อตฺตโน  จิตฺตํ  รกฺขิตุํ  สมตฺโถ  

นาม  นตฺถิ,  จิตฺตวสิโก  หุตฺวา  อนยพฺยสนํ  ปาปุณาติ;  เมธาวี  ปน  ปณฺฑิโต ว   

จิตฺตํ  รกฺขิตุํ  สกฺโกติ;  ตสฺมา  ตฺวํปิ  จิตฺตเมว  โคเปหิ;  อิทํ  หิ  จิตฺตํ  คุตฺตํ  สุขาวหํ  

มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ  อาวหตีติ ฯ

 “จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาวีติ  (คาถาปาทสฺส)  “อนฺธพาโล  ทุมฺเมโธ  (ปุคฺคโล)  อตฺตโน  จิตฺตํ  รกฺขิตุํ  

สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ,  (โส  อนฺธพาลปุคฺคโล)  จิตฺตวสิโก  หุตฺวา  อนยพฺยสนํ  ปาปุณาติ;  เมธาวี  

ปน  ปณฺฑิโต ว  (ปุคฺคโล)  จิตฺตํ  รกฺขิตุํ  สกฺโกติ;  ตสฺมา  ตฺวํปิ  จิตฺตํ  เอว  โคเปหิ;  อิทํ  หิ   

จิตฺตํ  (ปุคฺคเลน)  คุตฺตํ  สุขาวหํ  (โหติ)  มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ  อาวหตีติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “(ปุคฺคโล) อ.บุคคล  อนฺธพาโล ผู้เป็นอันธพาล  ทุมฺเมโธ ผู้

มีปัญญาทราม  สมตฺโถ  นาม ชื่อว่าเป็นผู้สามารถ  รกฺขิตุ ํเพื่ออันรักษา  จิตฺตํ ซึ่งจิต  

อตฺตโน ของตน  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (โส  อนฺธพาลปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้เป็นอันธพาล

นั้น  จิตฺตวสิโก เป็นผู้เป็นไปในอํานาจของจิต  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปาปุณาติ ย่อม

ถึง  อนยพฺยสน ํซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ;  ปน ส่วนว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  

เมธาวี ผู้มีปัญญา  ปณฺฑิโต ว คือว่า ผู้เป็นบัณฑิตเทียว  สกฺโกติ ย่อมอาจ  รกฺขิตุํ 

เพื่ออันรักษา  จิตฺตํ ซึ่งจิต;  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  ตฺวํป ิแม้อ.เธอ  โคเปหิ จงคุ้มครอง  

จิตฺตํ  เอว ซึ่งจิตนั่นเทียว;  ห ิ เพราะว่า  อิทํ  จิตฺตํ อ.จิตนี้  (ปุคฺคเลน)  คุตฺตํ  

อัน อันบุคคล คุ้มครองแล้ว  สุขาวหํ เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุข  (โหติ) ย่อมเป็น  อาว

หต ิคือว่า ย่อมนํามา  มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ ซึ่งความสุขอันเกิดแล้วแต่มรรคผลและ

นิพพาน ท.”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “จิตฺตํ  รกฺเขถ  

เมธาวีติ ว่า “จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาวี” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาวี” ความว่า “บุคคลผู้เป็นอันธพาล มีปัญญา
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ทราม ที่จะชื่อว่าเป็นผู้สามารถเพื่อจะรักษาจิตของตน ย่อมไม่มี, บุคคลผู้เป็นอันธพาล

นั้น เป็นผู้เป็นไปในอํานาจของจิต ย่อมถึงความฉิบหายมิใช่ความเจริญ; ส่วนบุคคลผู้

มีปัญญา คือว่าผู้เป็นบัณฑิตเท่านั้น ย่อมสามารถเพื่อจะรักษาจิตได้; เพราะฉะนั้น แม้

เธอจงคุ้มครองจิตเท่านั้น; เพราะจิตนี้ ที่บุคคลคุ้มครองแล้ว เป็นเหตุนําความสุขมาให้ 

คือว่าย่อมนําความสุขที่เกิดจากมรรคผลและนิพพาน”

 “จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาวี” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ 

ใน อตฺโถ  “อนฺธพาโล ก็ดี  ทุมฺเมโธ ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขิตุํๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน สมตฺโถ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สมตฺโถๆ วิกติกัตตาใน นตฺถิ,  

โส วิเสสนะของ อนฺธพาลปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก 

จิตฺตวสิโก วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณาติ  อนยพฺยสนํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณาติ;  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  เมธาวี ก็ดี  ปณฺฑิโต ก็ดี 

วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน สกฺโกติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เมธาวี วิวริยะ 

ใน ปณฺฑิโตๆ วิวรณะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปณฺฑิโต  จิตฺตํ อวุตตกัมมะใน  

รกฺขิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกติ;  ตสฺมา เหตวัตถะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

ตฺวํๆ สุทธกัตตาใน โคเปหิๆอาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จิตฺตํๆ 

อวุตตกัมมะในโคเปหิ;  หิศัพท์ เหตุโชตกะ  อิทํ วิเสสนนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน  

โหติ และ อาวหติ  โหติ ก็ดี  อาวหติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิต- 

กัตตาใน คุตฺตํๆ วิเสสนะของ จิตฺตํ  สุขาวหํ วิกติกัตตาใน โหติ  มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ  

อวุตตกัมมะใน อาวหติ  สุขาวหํ วิวริยะใน มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ  อาวหติๆ วิวรณะ”  

อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ   

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

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

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

๓๗. เทสนาปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผลํ  ปาปุณิ ฯ

 เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา  โส  ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น  

ปาปุณิ บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ ซึ่งโสดาปัตติผล ฯ
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 เวลาจบพระเทศนา ภิกษุรูปนั้นบรรลุโสดาปัตติผล

 เทสนาปริโยสาเน กาลสัตตมีใน ปาปุณิ  โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิ ฯ

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

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

๓๘. อ�ฺเ�ปิ  พหู  โสตาปนฺนาทโย  อเหสุํ ฯ

 อ�ฺเ�ปิ  พหู  (ชนา)  โสตาปนฺนาทโย  (อริยปุคฺคลา)  อเหสุํ ฯ

 พหู  (ชนา) อ.ชน ท. มาก  อ�ฺเ�ปิ แม้เหล่าอื่น  (อริยปุคฺคลา) เป็นพระอริยบุคคล  

โสตาปนฺนาทโย มีพระโสดาบันเป็นต้น  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 พวกชนเป็นจํานวนมากแม้เหล่าอื่น ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อ�ฺเ�ๆ ก็ดี  พหู ก็ดี วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน  

อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วิเสสนะของ อริยปุคฺคลาๆ วิกติกัตตา

ใน อเหสุํ ฯ 

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

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

๓๙. เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  อโหสีติ ฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์  อโหสิ 

ได้มีแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระเทศนา ได้เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล

 เทสนา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน อโหสิ  

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน อโหสิ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ  

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

 ...............................................................................................................................
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อุกฺกณฺ�ิตภิกฺขุวตฺถุ ฯ

อุกฺกณฺ�ิตภิกฺขุวตฺถุ  (นิฏฺ�ิตํ) ฯ

อุกฺกณฺฅิตภิกฺขุวตฺถุ อ.เรื่องแห่งภิกษุผู้เบื่อหน่ายแล้ว  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

อุกฺกณฺ�ิตภิกฺขุวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ� ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบเรื่องภิกษุผู้เบื่อหน่าย 
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อุกฺกณฺ€โิต  จ  โส  ภิกฺขุ  จาติ  อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุ. (อุกฺกณฺ€ิต + ภิกฺขุ) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 อุกฺกณฺ€โิต		จ	อ.ผู้เบื่อหน่ายแล้วด้วย		โส	อ.ผู้เบื่อหน่ายแล้วนั้น		ภิกฺขุ		จ	เป็นภิกษุด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุ	ชื่อว่าอุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุ.	(ภิกษุผู้เบื่อหน่ายแล้ว)

 ๒. อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุสฺส  วตฺถุ  อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุวตฺถุ. (อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุ + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส 

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุสฺส	แห่งภิกษุผู้เบื่อหน่ายแล้ว		อุกฺกณฺ€ิตภิกฺขุวตฺถุ	ชื่อว่าอุกฺกณฺ€ิต-

ภิกฺขุวตฺถุ.	(เรื่องภิกษุผู้เบื่อหน่ายแล้ว)

เสฏฺ€ิปุตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 เสฏฺ€ิสฺส  ปุตฺโต  เสฏฺ€ิปุตฺโต. (เสฏฺ€ิ + ปุตฺต)

	 ปุตฺโต	อ.บุตร		เสฏฺ€ิสฺส	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิปุตฺโต	ชื่อว่าเสฏฺ€ิปุตฺต.	(บุตรของเศรษฐี)

กุลุปกเถโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 กุลํ		อุปคจฺฉตีติ		กุลุปโก,		เถโร.	(กุลสทฺทูปปท	+	อุป	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	กฺวิปัจจัย)	

กัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (โย		เถโร)	อ.พระเถระใด		อุปคจฺฉติ	ย่อมเข้าถึง		กุลํ	ซึ่งตระกูล		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		เถโร)	 

อ.พระเถระนั้น		กุลุปโก	ชื่อว่ากุลุปก,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้เข้าถึงตระกูล)

	 ๒.	 กุลุปโก		จ		โส		เถโร		จาติ		กุลุปกเถโร.	(กุลุปก	+	เถร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 กุลุปโก		จ	อ.ผู้เข้าถึงซึ่งตระกูลด้วย		โส	อ.ผู้เข้าถึงซึ่งตระกูลนั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		กุลุปกเถโร	ชื่อว่ากุลุปกเถร.	(พระเถระผู้เข้าถึงตระกูล)
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มุจฺจิตุกาโม

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มุจฺจิตุํ		กาเมตีติ		มุจฺจิตุกาโม,		ปุคฺคโล.	(มุจฺจิตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณปัจจัย)

	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		มุจฺจิตุํ	เพื่ออันพ้น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		มุจฺจิตุกาโม	ชื่อว่ามุจฺจิตุกาม,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้ประสงค์จะพ้น)	

มุจฺจนากาโร

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 มุจฺจนสฺส  อากาโร  มุจฺจนากาโร. (มุจฺจน + อาการ)

	 อากาโร	อ.อาการ(เหตุ)		มุจฺจนสฺส	แห่งการหลุดพ้น		มุจฺจนากาโร	ชื่อว่ามุจฺจนาการ.	(อาการแห่งการ

หลุดพ้น,	เหตุแห่งการหลุดพ้น)

สลากภตฺตํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สลากาย		ทาตพฺพํ		ภตฺตํ		สลากภตฺตํ.	(สลากา	+	ภตฺต)	ลบ	ทาตพฺพ	ศัพท์ท่ามกลางสมาส,	
เป็นมัชเฌโลปสมาส
	 ภตฺตํ	อ.ภัตร		(ปุคฺคเลน)		ทาตพฺพํ	อัน-	อันบุคคล	-พึงถวาย		สลากาย	ตามสลาก		สลาก-
ภตฺตํ	ชื่อว่าสลากภตฺต.	(ภัตรที่บุคคลพึงถวายตามสลาก,	สลากภัตร) 

ปกฺขิกภตฺตํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปกฺขิเก		ทาตพฺพํ		ภตฺตํ		ปกฺขิกภตฺตํ.	(ปกฺขิก	+	ภตฺต)
	 ภตฺตํ	อ.ภัตร		(ปุคฺคเลน)		ทาตพฺพํ	อันบุคคล	พึงถวาย		ปกฺขิเก	ในปักษ์		ปกฺขิกภตฺตํ	ชื่อว่าปกฺขิก-

ภตฺต.	(ภัตรที่บุคคลพึงถวายในปักษ์,	ปักขิกภัตร)

วสฺสาวาสิกํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วสฺสํ		อาวาสิกํ		วสฺสาวาสิกํ.	(วสฺส	+	อาวาสิก)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
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	 	 อาวาสิกํ	อ.ผู้อยู่		วสฺสํ	ตลอดพรรษา		วสฺสาวาสิกํ	ชื่อว่าวสฺสาวาสิก.	(ผู้อยู่ตลอดพรรษา)
	 ๒.	 วสฺสาวาสิกสฺส		ทาตพฺพํ		ภตฺตํ		วสฺสาวาสิกํ.	(วสฺสาวาสิก	+	ภตฺต)	อันตโลปีสมาส,	ลบ	ภตฺต
ศัพท์,	จตุตถีตัปปุริสสมาส
		 	 (ภตฺตํ)	อ.ภัตร		(ปุคฺคเลน)		ทาตพฺพํ	อันบุคคล	พึงถวาย		วสฺสาวาสิกสฺส		(ภิกฺขุโน)	แก่ภิกษุ	

ผู้อยู่ตลอดพรรษา		วสฺสาวาสิกํ	ชื่อว่าวสฺสาวาสิก.	(ภัตรที่บุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษา) 

จีวราทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จีวรํ		อาทิ		เยสํ		เต		จีวราทโย,		ปจฺจยา.	(จีวร	+	อาทิ)

	 จีวรํ	อ.จีวร		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ปจฺจยานํ)	แห่งปัจจัย	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		เต		(ปจฺจยา)	

อ.ปัจจัย	ท.	เหล่านั้น		จีวราทโย	ชื่อว่าจีวราทิ,	ได้แก่ปัจจัยทั้งหลาย.	(มีจีวรเป็นต้น)

สาปเตยฺยํ

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สปติสฺส		หิตํ		สาปเตยฺยํ,		ธนํ.	(สปติ	+	เณยฺยปัจจัย)

	 (ธนํ)	อ.ทรัพย์		หิตํ	อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล		สปติสฺส	แก่เจ้าของ		สาปเตยฺยํ	ชื่อว่าสาปเตยฺย,	ได้แก่

ทรัพย์.	(อันเป็นประโยชน์แก่เจ้าของ,	สมบัติ)	

ปุตฺตทาโร

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 ปุตฺโต  จ  ทาโร  จ  ปุตฺตทาโร. (ปุตฺต + ทาร)

	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ทาโร		จ	อ.ภรรยาด้วย		ปุตฺตทาโร	ชื่อว่าปุตฺตทาร.	(บุตรและภรรยา)

วุตฺตปฏิปาฏิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

 วุตฺตสฺส  ปฏิปาฏิ  วุตฺตปฏิปาฏิ. (วุตฺต + ปฏิปาฏิ)

	 ปฏิปาฏิ	อ.ลําดับ		(เถเรน)		วุตฺตสฺส		(วจนสฺส)	แห่งคํา	อันพระเถระ	กล่าวแล้ว		วุตฺตปฏิปาฏิ	ชื่อ

ว่าวุตฺตปฏิปาฏิ.	(ลําดับคําที่พระเถระกล่าวไว้)
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ปุญฺญกมฺมํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุญฺญญฺจ		ตํ		กมฺมญฺจาติ		ปุญฺญกมฺมํ.	(ปุญฺญ	+	กมฺม)

	 ปุญฺญํ		จ	อ.บุญด้วย		ตํ	อ.บุญนั้น		กมฺมํ		จ	เป็นกรรมด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุญฺญกมฺมํ	ชื่อว่า

ปุญฺญกมฺม.	(กรรมอันเป็นบุญ,	บุญกรรม)	 	

อาภิธมฺมิโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อภิธมฺมํ		อเวจฺจาธีเตติ		อาภิธมฺมิโก.	(อภิธมฺม	+	ณิกปัจจัย)

	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		อเวจฺจ	พิจารณาแล้ว		อภิธมฺมํ	ซึ่งพระอภิธรรม		อธีเต	ย่อมสวด		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุนั้น		อาภิธมฺมิโก	ชื่อว่าอาภิธมฺมิก.	(ผู้พิจารณาพระอภิธรรมแล้วสวด,	ผู้ชํานาญพระ

อภิธรรม)

วนิยธโร

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วินยํ		ธาเรตีติ		วินยธโร.	(วินยสทฺทูปปท	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	อปัจจัย)

	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		ธาเรติ	ย่อมทรงไว้		วินยํ	ซึ่งพระวินัย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ

นั้น		วินยธโร	ชื่อว่าวินยธร.	(ผู้ทรงไว้ซึ่งวินัย,	พระวินัยธร)

ลทฺธูปสมฺปโท

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ลทฺธา		อุปสมฺปทา		เยน		โสยํ		ลทฺธูปสมฺปโท,		ปุคฺคโล.	(ลทฺธา	+	อุปสมฺปทา)

	 อุปสมฺปทา	อ.การอุปสมบท		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		ลทฺธา	ได้แล้ว		โส		อยํ		(ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		ลทฺธูปสมฺปโท	ชื่อว่าลทฺธูปสมฺปท,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว)

อาคตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อาคตกาโล.	(อาคต	+	กาล)
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	 อาคตํ		จ	อ.เป็นที่มาแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่มาแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อาคตกาโล	ชื่อว่าอาคตกาล.	(กาลเป็นที่มาแล้ว)

หตฺถปฺปสารณฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 หตฺถานํ		ปสารณํ		หตฺถปฺปสารณํ.	(หตฺถ	+	ปสารณ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 ปสารณํ	อ.เป็นที่เหยียดออก		หตฺถานํ	ซึ่งมือ	ท.		หตฺถปฺปสารณํ	ชื่อว่าหตฺถปฺปสารณ.	(เป็นที่

เหยียดมือออก)

	 ๒.	 หตฺถปฺปสารณญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		หตฺถปฺปสารณฏฺ€านํ.	(หตฺถปฺปสารณ	+	€าน)	วิเสสนบุพพบท 

กัมมธารยสมาส

	 	 หตฺถปฺปสารณํ		จ	อ.เป็นที่เหยียดออกซึ่งมือด้วย		ตํ	อ.เป็นที่เหยียดออกซึ่งมือนั้น		€านํ		จ	เป็น

ที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		หตฺถปฺปสารณฏฺ€านํ	ชื่อว่าหตฺถปฺปสารณฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่เหยียดมือออก)

วฏฺฏทุกฺขํ

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วฏฺเฏ		ทุกฺขํ		วฏฺฏทุกฺขํ.	(วฏฺฏ	+	ทุกฺข)

	 ทุกฺขํ	อ.ความทุกข์		วฏฺเฏ	ในวัฏฏะ		วฏฺฏทุกฺขํ	ชื่อว่าวฏฺฏทุกฺข.	(ความทุกข์ในวัฏฏะ)

ทฺวตฺตึสาการา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทฺวตฺตึส		อาการา		ทฺวตฺตึสาการา.	(ทฺวตฺตึส	+	อาการ)

	 อาการา	อ.อาการ	ท.		ทฺวตฺตึส	สามสิบสอง		ทฺวตฺตึสาการา	ชื่อว่าทฺวตฺตึสาการ.	(อาการ	๓๒)

ธมนิสนฺถตคตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ธมนีหิ		สนฺถตํ		ธมนิสนฺถตํ,		คตฺตํ.	(ธมนิ	+	สนฺถต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 (คตฺตํ)	อ.ร่างกาย		สนฺถตํ	อันสะพรั่งแล้ว		ธมนีหิ	ด้วยเส้นเอ็น	ท.		ธมนิสนฺถตํ	ชื่อว่าธมนิสนฺถต,	

ได้แก่ร่างกาย.	(ที่สะพรั่งด้วยเส้นเอ็น)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒166 [๓.จิตต

	 ธมนิสนฺถตํ	 	คตฺตํ	 	ยสฺสาติ	 	ธมนิสนฺถตคตฺโต,		ภิกฺขุ.	 (ธมนิสนฺถต	+	คตฺต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 คตฺตํ	อ.ร่างกาย		ธมนิสนฺถตํ	อันสะพรั่งแล้วด้วยเส้นเอ็น		ยสฺส		(ภิกฺขุโน)	ของภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุนั้น		ธมนิสนฺถตคตฺโต	ชื่อว่าธมนิสนฺถตคตฺต,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีร่างกาย 

ที่สะพรั่งด้วยเส้นเอ็น)	

อาลสิยาภิภูโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาลสิเยน		อภิภูโต		อาลสิยาภิภูโต,		ภิกฺขุ.	(อาลสิย	+	อภิภูต)

	 อาลสิเยน	อันความเกียจคร้าน		อภิภูโต	ครอบงําแล้ว		อาลสิยาภิภูโต	ชื่อว่าอาลสิยาภิภูต,	 ได้แก่

ภิกษุ.	(ผู้ถูกความเกียจคร้านครอบงํา)

กจฺฉุปริกิณฺโณ

	 เป็ตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กจฺฉูหิ		ปริกิณฺโณ		กจฺฉุปริกิณฺโณ,		ภิกฺขุ.	(กจฺฉุ	+	ปริกิณฺณ)

	 (ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุ		ปริกิณฺโณ	ผู้เกลื่อนกล่นแล้ว		กจฺฉูหิ	ด้วยหิดด้าน	ท.		กจฺฉุปริกิณฺโณ	ชื่อว่ากจฺฉุ- 

ปริกิณฺณ,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้เกลื่อนกล่นด้วยหิดด้าน,	เต็มไปด้วยหิดด้าน)

ทหรสามเณรา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทหรา		จ		สามเณรา		จ		ทหรสามเณรา.	(ทหร	+	สามเณร)

	 ทหรา	 	 จ	 อ.ภิกษุหนุ่ม	 ท.	 ด้วย	 	 สามเณรา	 	 จ	 อ.สามเณร	 ท.	 ด้วย	 	 ทหรสามเณรา	 ชื่อว่า 

ทหรสามเณร.	(ภิกษุหนุ่มและสามเณร)

€ติฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ิตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		€ิตฏฺ€านํ.	(€ิต	+	€าน)

	 €ิตํ		จ	อ.เป็นที่ยืนแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ยืนแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		€ิตฏฺ€านํ	 

ชื่อว่า€ิตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ยืนแล้ว)	
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นิสินฺนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิสินฺนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		นิสินฺนฏฺ€านํ.	(นิสินฺน	+	€าน)

	 นิสินฺนํ		จ	อ.เป็นที่นั่งแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่นั่งแล้วนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิสินฺนฏฺ- 

€านํ	ชื่อว่านิสินฺนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่นั่งแล้ว)	

ปณฺฑุโรคาภิภูโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปณฺฑุโรเคน		อภิภูโต		ปณฺฑุโรคาภิภูโต,		ภิกฺขุ.	(ปณฺฑุโรค	+	อภิภูต)

	 ปณฺฑุโรเคน	อันโรคผอมเหลือง		อภิภูโต	ครอบงําแล้ว		ปณฺฑุโรคาภิภูโต	ชื่อว่าปณฺฑุโรคาภิภูต,	ได้แก่

ภิกษุ.	(ผู้ถูกโรคผอมเหลืองครอบงํา)

อาจริยุปชฺฌายา

	 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาจริโย		จ		อุปชฺฌาโย		จ		อาจริยุปชฺฌายา.	(อาจริย	+	อุปชฺฌาย)

	 อาจริโย		จ	อ.อาจารย์ด้วย		อุปชฺฌาโย		จ	อ.พระอุปัชฌาย์ด้วย		อาจริยุปชฺฌายา	ชื่อว่าอาจริยุ-

ปชฺฌาย.	(อาจารย์และพระอุปัชฌาย์)

อภิธมฺมกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อภิธมฺมํ		กถา		อภิธมฺมกถา.	(อภิธมฺม	+	กถา)

	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		อภิธมฺมํ	ซึ่งพระอภิธรรม		อภิธมฺมกถา	ชื่อว่าอภิธมฺมกถา.	(เรื่องพระ

อภิธรรม)

วนิยกถา

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วินยํ		กถา		วินยกถา.	(วินย	+	กถา)

	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		วินยํ	ซึ่งพระวินัย		วินยกถา	ชื่อว่าวินยกถา.	(เรื่องพระวินัย)
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รกฺขนกิจฺจํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 รกฺขนเมว		กิจฺจํ		รกฺขนกิจฺจํ.	(รกฺขน	+	กิจฺจ)

	 รกฺขนํ		เอว	อ.การรักษานั่นเทียว		กิจฺจํ	เป็นกิจ		รกฺขนกิจฺจํ	ชื่อว่ารกฺขนกิจฺจ.	(กิจคือการรักษา)

สุทุทฺทสํ

	 เป็นกัมมรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุฏฺ€ุ		ทุกฺเขน		ปสฺสียตีติ		สุทุทฺทสํ,		จิตฺตํ.	(สุ	+	ทุ	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู	+	ขปัจจัย)

	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		ปสฺสียติ	ย่อมเห็น		ทุกฺเขน	โดยยาก		สุฏฺ€ุ	อย่างยิ่ง		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		สุทุทฺทสํ	ชื่อว่าสุทุทฺทส,	ได้แก่จิต.	(ที่บุคคลเห็นได้โดยยากอย่างยิ่ง)

สุนิปุณํ

	 เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุฏฺ€ุ		นิปุณํ		สุนิปุณํ,		จิตฺตํ.	(สุ	+	นิปุณ)

	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		นิปุณํ	อันละเอียด		สุฏฺ€ุ	อย่างยิ่ง		สุนิปุณํ	ชื่อว่าสุนิปุณ,	ได้แก่จิต.	(อันละเอียดอย่างยิ่ง) 

กามนิปาติ

	 เป็นกัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาเม		นิปตติ		สีเลนาติ		กามนิปาติ,		จิตฺตํ.	(กามสทฺทูปปท	+	นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	

ณีปัจจัย)

	 (ยํ		จิตฺตํ)	อ.จิตใด		นิปตติ	ย่อมตกไป		กาเม		(อารมฺมเณ)	ในอารมณ์อันน่าใคร่		สีเลน	โดยปกติ		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		จิตฺตํ)	อ.จิตนั้น		กามนิปาติ	ชื่อว่ากามนิปาติ,	ได้แก่จิต.	(อันตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่

โดยปกติ)

เมธาวี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 เมธา		อสฺส		อตฺถีติ		เมธาวี,		ปุคฺคโล.	(เมธา	+	วีปัจจัย)
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	 เมธา	อ.ปัญญา		อสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	

อ.บุคคลนั้น		เมธาวี	ชื่อว่าเมธาวี,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีปัญญา)

สุขาวหํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สุขํ		อาวหํ		สุขาวหํ,		คุตฺตจิตฺตํ.	(สุข	+	อาวห)

	 (คุตฺตจิตฺตํ)	อ.จิตอันบุคคลคุ้มครองแล้ว		อาวหํ	เป็นเหตุนํามา		สุขํ	ซึ่งความสุข		สุขาวหํ	ชื่อว่าสุขาวห,	 

ได้แก่จิตที่คุ้มครองแล้ว.	(เป็นเหตุนําความสุขมาให้)

ปรมสณฺหํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปรมญฺจ		ตํ		สณฺหญฺจาติ		ปรมสณฺหํ,		จิตฺตํ.	(ปรม	+	สณฺห)

	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		ปรมํ		จ	อย่างยิ่งด้วย		ตํ	อย่างยิ่งนั้น		สณฺหํ		จ	เป็นอันละเอียดด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		ปรมสณฺหํ	ชื่อว่าปรมสณฺห,	ได้แก่จิต.	(อันละเอียดอย่างยิ่ง)	

ชาติอาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาติ		อาทิ		เยสนฺติ		ชาติอาทีนิ,		€านานิ.	(ชาติ	+	อาทิ)

	 ชาติ	อ.ชาติ		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(€านานํ)	แห่งฐานะ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(ตานิ		€านานิ)	อ.ฐานะ	ท.	เหล่านั้น		ชาติอาทีนิ	ชื่อว่าชาติอาทิ,	ได้แก่ฐานะทั้งหลาย.	(มีชาติเป็นต้น)

อโนโลเกตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		โอโลเกตฺวา		อโนโลเกตฺวา.	(น	+	โอโลเกตฺวา)

	 โอโลเกตฺวา	แลดูแล้ว		น	หามิได้		อโนโลเกตฺวา	ชื่อว่าอโนโลเกตฺวา.	(ไม่แลดูแล้ว)
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ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏฺ€านานิ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	๒	สมาส	และวิกัปปนทวันท

สมาส	๒	สมาส	อยู่ภายใน	วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ลภิตพฺพานิ		อลภิตพฺพานิ,		€านานิ.	(น	+	ลภิตพฺพ)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (€านานิ)	อ.ฐานะ	ท.		(อตฺตนา)		ลภิตพฺพานิ	อัน	อันตน	พึงได้		น	หามิได้		อลภิตพฺพานิ	ชื่อ

ว่าอลภิตพฺพ,	ได้แก่ฐานะ.ทั้งหลาย	(อันตนไม่พึงได้)

	 ๒.	 ลภิตพฺพานิ		วา		อลภิตพฺพานิ		วา		ลภิตพฺพาลภิตพฺพานิ,		€านานิ.	(ลภิตพฺพ	+	อลภิตพฺพ)	 

วิกัปปนทวันทสมาส

	 	 (€านานิ)	อ.ฐานะ	ท.		ลภิตพฺพานิ		วา	อันตนพึงได้หรือ		อลภิตพฺพานิ		วา	หรือว่าอันตนไม่พึงได้		 

ลภิตพฺพาลภิตพฺพานิ	ชื่อว่าลภิตพฺพาลภิตพฺพ,	ได้แก่ฐานะทั้งหลาย.	(อันตนพึงได้หรือไม่พึงได้)

	 ๓.	 น		ยุตฺตานิ		อยุตฺตานิ,		€านานิ.	(น	+	ยุตฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (€านานิ)	อ.ฐานะ	ท.		ยุตฺตานิ	อันสมควรแล้ว		น	หามิได้		อยุตฺตานิ	ชื่อว่าอยุตฺต,	ได้แก่ฐานะ

ทั้งหลาย.	(อันไม่สมควร,	ไม่เหมาะสม)

	 ๔.	 ยุตฺตานิ		วา		อยุตฺตานิ		วา		ยุตฺตายุตฺตานิ,		€านานิ.	(ยุตฺต	+	อยุตฺต)	วิกัปปนทวันทสมาส

	 	 (€านานิ)	อ.ฐานะ	ท.		ยุตฺตานิ		วา	อันไม่สมควรแล้วหรือ		อยุตฺตานิ		วา	หรือว่าอันไม่สมควรแล้ว		 

ยุตฺตายุตฺตานิ	ชื่อว่ายุตฺตายุตฺต,	ได้แก่ฐานะทั้งหลาย.	(อันสมควรหรืออันไม่สมควร)

	 ๕.	 ลภิตพฺพาลภิตพฺพานิ	 	 วา	 	 ยุตฺตายุตฺตานิ	 	 วา	 	 ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตานิ,	 	 €านานิ.	

(ลภิตพฺพาลภิตพฺพ	+	ยุตฺตายุตฺต)	วิกัปปนทวันทสมาส

			 	 (€านานิ)	อ.ฐานะ	ท.		ลภิตพฺพาลภิตพฺพานิ		วา	อันตนพึงได้หรือไม่พึงได้หรือ		ยุตฺตายุตฺตานิ		

วา	หรือว่าอันสมควรแล้วหรือไม่สมควรแล้ว		ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตานิ	ชื่อว่า	ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺ

ต,	ได้แก่ฐานะทั้งหลาย.	(อันตนพึงได้หรือไม่พึงได้	อันสมควรหรือว่าไม่สมควร)				

	 ๖.	 ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตานิ		จ		ตานิ		€านานิ		จาติ		ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏฺ€านานิ. 

(ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺต	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตานิ	 	 จ	 อ.อันตนพึงได้หรือไม่พึงได้	 อันสมควรแล้วหรือว่าไม่สมควร

แล้ว	ท.	ด้วย		ตานิ	อ.อันตนพึงได้หรือไม่พึงได้	อันสมควรแล้วหรือว่าไม่สมควรแล้ว	ท.	เหล่านั้น		€านานิ		จ	

เป็นฐานะด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏฺ€านานิ	ชื่อว่าลภิตพฺพาลภิตพฺพยุตฺตายุตฺตฏฺ-

€าน.	(ฐานะอันตนพึงได้หรือไม่พึงได้	อันสมควรแล้วหรือว่าไม่สมควรแล้ว)				
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นิปตนสีลํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิปตนํ		สีลํ		ยสฺสาติ		นิปตนสีลํ,		จิตฺตํ.	(นิปตน	+	สีล)

	 นิปตนํ	อ.อันตกไป		สีลํ	เป็นปกติ		ยสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิตใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		

จิตฺตํ)	อ.จิตนั้น		นิปตนสีลํ	ชื่อว่านิปตนสีล,	ได้แก่จิต.	(มีอันตกไปเป็นปกติ)

ทุมฺเมโธ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุฏฺ€ุ		เมธา		ยสฺสาติ		ทุมฺเมโธ,		ปุคฺคโล.	(ทุ	+	เมธา)

	 เมธา	อ.ปัญญา		ทุฏฺ€ุ	อันทราม		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ทุมฺเมโธ	ชื่อว่าทุมฺเมธ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีปัญญาทราม)

จิตฺตวสิโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. จิตฺตสฺส  วโส  จิตฺตวโส. (จิตฺต + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	อ.อํานาจ		จิตฺตสฺส	แห่งจิต		จิตฺตวโส	ชื่อว่าจิตฺตวส.	(อํานาจแห่งจิต)

	 ๒.	 จิตฺตวเส		ปวตฺตตีติ		จิตฺตวสิโก,		ปุคฺคโล.	(จิตฺตวส	+	ณิกปัจจัย)	

	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		จิตฺตวเส	ในอํานาจแห่งจิต		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		จิตฺตวสิโก	ชื่อว่าจิตฺตวสิก,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้เป็นไปในอํานาจแห่งจิต)

อนยพฺยสนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. น  อโย  อนโย. (น + อย) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส 

	 	 อโย	อ.ความเจริญ		น	หามิได้		อนโย	ชื่อว่าอนย.	(มิใช่ความเจริญ)

	 ๒.	 อนโย		จ		โส		พฺยสนญฺจาติ		อนยพฺยสนํ.	(อนย	+	พฺยสน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อนโย		จ	อ.มิใช่ความเจริญด้วย		โส	อ.มิใช่ความเจริญนั้น		พฺยสนํ		จ	เป็นความฉิบหายด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนยพฺยสนํ	ชื่อว่าอนยพฺยสน.	(ความฉิบหายมิใช่ความเจริญ)
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มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 มคฺโค		จ		ผลญฺจ		นิพฺพานญฺจ		มคฺคผลนิพฺพานานิ.	(มคฺค	+	ผล)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 มคฺโค		จ	อ.มรรคด้วย		ผลํ		จ	อ.ผลด้วย		นิพฺพานํ		จ	อ.นิพพานด้วย		มคฺคผลนิพฺพานานิ	

ชื่อว่ามคฺคผลนิพฺพาน.	(มรรคผลและนิพพาน)

	 ๒.	 มคฺคผลนิพฺพานโต		นิพฺพตฺตานิ		สุขานิ		มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ.	(มคฺคผลนิพฺพาน	+	สุข)	ปัญจ

มีตัปปุริสสมาส

	 	 สุขานิ	อ.ความสุข	ท.		นิพฺพตฺตานิ	อันบังเกิดแล้ว		มคฺคผลนิพฺพานโต	แต่มรรคผลและนิพพาน		

มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ	ชื่อว่ามคฺคผลนิพฺพานสุข.	(ความสุขที่เกิดแต่มรรคผลและนิพพาน)

เทสนาปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปริโยสฺยติ		เอตฺถาติ		ปริโยสานํ.	(ปริ	+	อว	+	โส		โอสิเต	ในการจบลง	+	ยุปัจจัย)	กัตตุรูป,	 
อธิกรณสาธนะ
	 	 (เทสนา)	อ.พระเทศนา		ปริโยสฺยติ	ย่อมจบลง		เอตฺถ		(กาเล)	ในกาลนี้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 
ปริโยสานํ	ชื่อว่าปริโยสาน.	(เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ)
	 ๒.	 เทสนาย		ปริโยสานํ		เทสนาปริโยสานํ.	(เทสนา	+	ปริโยสาน)
	 	 ปริโยสานํ	 อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ	 	 เทสนาย	 แห่งพระเทศนา	 	 เทสนาปริโยสานํ	 ชื่อว่า 
เทสนาปริโยสาน.	(เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปนฺนาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โสตาปนฺโน		อาทิ		เยสํ		เต		โสตาปนฺนาทโย,		อริยปุคฺคลา.	(โสตาปนฺน	+	อาทิ)

	 โสตาปนฺโน	อ.พระโสดาบัน		อาทิ	 เป็นต้น		 เยสํ		 (อริยปุคฺคลานํ)	แห่งพระอริยบุคคล	ท.	 เหล่าใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่,		เต		(อริยปุคฺคลา)	อ.พระอริยบุคคล	ท.	เหล่านั้น		โสตาปนฺนาทโย	ชื่อว่าโสตาปนฺนาทิ,	ได้แก่

พระอริยบุคคลทั้งหลาย.	(มีพระโสดาบันเป็นต้น)
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สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		
วาจา)	อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	 
อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)





๔. ภาคเินยฺยสงฺฆรกฺขติตฺเถรวตฺถุ [๒๗]

ภาคเินยฺยสงฺฆรกฺขติตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

ภาคิเนยยฺสงฺฆรกฺขิตตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระสงัฆรกัขติะผูเ้ถระผูเ้ป็นหลาน

(มยา) อนัขา้พเจา้ (พระพทุธโฆสะ)  

(วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

ภาคเินยฺยสงฺฆรกฺขติตฺเถรวตฺถุ  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๔. เรื่องพระสังฆรักขติเถระผู้เป็นหลาน
 

๑. “ทูรงฺคมํ  เอกจรนฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  สงฺฆรกฺขิตํ  นาม  

ภิกฺขุํ  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  สงฺฆรกฺขิตํ  นาม  ภิกฺขุํ  อารพฺภ  “ทูรงฺคมํ  เอกจรนฺติ  อิมํ   

ธมฺมเทสนํ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน  

อารพฺภ ทรงปรารภ  ภิกฺขุํ ซึ่งภิกษุ  สงฺฆรกฺขิตํ  นาม ชื่อว่าสังฆรักขิตะ  กเถสิ  

ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “ทูรงฺคมํ  เอกจรนฺติ ว่า “ทูรงฺคมํ  

เอกจรํ” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุชื่อว่าสังฆรักขิตะ ตรัสพระ

ธรรมเทศนานี้ว่า “ทูรงฺคมํ  เอกจรํ” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ทูรงฺคมํ  เอกจรํ” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะ

ใน กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ สงฺฆรกฺขิตํๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ  

สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๒. สาวตฺถิยํ  กิเรโก  กุลปุตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสนํ  สุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโต  ลทฺธูป-

สมฺปโท  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  นาม  หุตฺวา  กติปาเหเนว  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 สาวตฺถิยํ  กิร  เอโก  กุลปุตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสนํ  สุตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโต  ลทฺธูปสมฺปโท  

สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  นาม  หุตฺวา  กติปาเหน  เอว  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  กุลปุตฺโต อ.กุลบุตร  เอโก คนหนึ่ง  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  สุตฺวา 

ฟังแล้ว  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนา  สตฺถุ ของพระศาสดา  นิกฺขมิตฺวา ออกแล้ว   

ปพฺพชิโต บวชแล้ว  ลทฺธูปสมฺปโท ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  นาม  

เป็นผู้ชื่อว่าพระสังฆรักขิตะผู้เถระ  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่ง

ความเป็นแห่งพระอรหันต์  กติปาเหน  เอว โดยวันเล็กน้อยนั่นเทียว ฯ

 ทราบมาว่า กุลบุตรคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา 

ออกบวชแล้ว ได้อุปสมบทแล้ว เป็นผู้ชื่อว่าพระสังฆรักขิตเถระ บรรลุพระอรหัต โดย

เพียงสองสามวัน

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอโก วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน กุลปุตฺโต  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน ธมฺมเทสนํๆ 

อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิโตๆ  

ก็ดี  ลทฺธูปสมฺปโท ก็ดี วิเสสนะของ กุลปุตฺโต  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

สงฺฆรกฺขิตตฺเถโรๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปาปุณิ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ กติปาเหนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปาปุณิ  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน 

ปาปุณิ ฯ

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

๓.   ตสฺส  กนิฏฺโ�  ปุตฺตํ  ลภิตฺวา  เถรสฺส  นามํ  อกาสิ ฯ

 ตสฺส  (เถรสฺส)  กนิฏฺโ�  ปุตฺตํ  ลภิตฺวา  เถรสฺส  นามํ  อกาสิ ฯ

 กนิฏฺโฅ อ.น้องชายผูน้้อยทีส่ดุ  ตสสฺ  (เถรสสฺ) ของพระเถระนัน้  ลภิตวฺา ไดแ้ลว้  

ปตุตฺ ํซึง่บุตร  อกาสิ ไดก้ระท�าแลว้  นาม ํซึง่ชือ่  เถรสสฺ ของพระเถระ ฯ

 น้องชายคนเล็กของพระเถระนั้น ได้บุตร แล้วได้ตั้งชื่อของพระเถระ
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 กนิฏฺโ� สทุธกตัตาใน อกาสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ เถรสฺสๆ  

สามสีมัพนัธะใน กนิฏฺโ�  ปตฺุต� อวตุตกมัมะใน ลภตฺิวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน อกาส ิ  

เถรสฺส สามสีมัพนัธะใน นาม�ๆ  อวตุตกมัมะใน อกาส ิฯ   

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

๔. โส  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต  นาม  หุตฺวา  วยปฺปตฺโต  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   

ลทฺธูปสมฺปโท  อ�ฺ�ตรสฺมึ  คามการาเม  วสฺสํ  อุปคนฺตฺวา  “เอกํ สตฺตหตฺถํ  เอกํ   

อฏฺ�หตฺถนฺติ  เทฺว  วสฺสาวาสิกสาฏเก  ลภิตฺวา  “อฏฺ�หตฺถํ  อุปชฺฌายสฺส  เม  ภวิสฺสตีติ   

สลฺลกฺเขตฺวา  “สตฺตหตฺถํ  มยฺหํ  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  วุตฺถวสฺโส  “อุปชฺฌายํ   

ปสฺสิสฺสามีติ  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ปิณฺฑาย  จรนฺโต  อาคนฺตฺวา,  เถเร  วิหารํ   

อนาคเตเยว,  วิหารํ  ปวิสิตฺวา  เถรสฺส  ทิวาฏฺ�านํ  สมฺมชฺชิตฺวา  ปาโททกํ   

อุปฏฺ�าเปตฺวา  อาสนํ  ป�ฺ�าเปตฺวา  อาคมนมคฺคํ  โอโลเกนฺโต  นิสีทิ ฯ

 โส  (ปุตฺโต)  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต  นาม  หุตฺวา  วยปฺปตฺโต  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   

ลทฺธูปสมฺปโท  อ�ฺ�ตรสฺมึ  คามการาเม  วสฺสํ  อุปคนฺตฺวา “เอกํ  (สาฏกํ)  สตฺตหตฺถํ  เอกํ  (สาฏกํ)  

อฏฺ�หตฺถํ”  อิติ  เทฺว  วสฺสาวาสิกสาฏเก  ลภิตฺวา  “อฏฺ�หตฺถํ  (วตฺถํ)  อุปชฺฌายสฺส  เม  ภวิสฺสตีติ   

สลฺลกฺเขตฺวา  “สตฺตหตฺถํ (วตฺถํ)  มยฺหํ  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  วุตฺถวสฺโส  “(อหํ)  อุปชฺฌายํ   

ปสฺสิสฺสามีติ  (จินฺตเนน)  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ปิณฺฑาย  จรนฺโต  อาคนฺตฺวา,  เถเร  วิหารํ   

อนาคเต  เอว,  วิหารํ  ปวิสิตฺวา  เถรสฺส  ทิวาฏฺ�านํ  สมฺมชฺชิตฺวา  ปาโททกํ  อุปฏฺ�าเปตฺวา   

อาสนํ  ป�ฺ�าเปตฺวา  อาคมนมคฺคํ  โอโลเกนฺโต  นิสีทิ ฯ

 โส  (ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต นาม เป็นผู้ชื่อว่าสังฆรักขิตะ 

ผู้เป็นหลาน  หุตฺวา เป็นแล้ว  วยปฺปตฺโต ผู้ถึงแล้วซึ่งวัย  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว   

สนฺติเก ในสํานัก  เถรสฺส ของพระเถระ  ลทฺธูปสมฺปโท ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว   

อุปคนฺตฺวา เข้าจําแล้ว  วสฺส ํ ซึ่งพรรษา  คามการาเม ในอารามใกล้หมู่บ้าน   

อญญฺตรสฺม ึ แห่งใดแห่งหนึ่ง  ลภิตฺวา ได้แล้ว  วสฺสาวาสิกสาฏเก ซึ่งผ้าสาฎกอัน

บุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษา ท.  เทฺว สองผืน  อิติ คือ  “(สาฏกํ) ซึ่งผ้า

สาฎก  เอกํ ผืนหนึ่ง  สตฺตหตฺถ ํมีศอกเจ็ดเป็นประมาณ  (สาฏกํ) ซึ่งผ้าสาฎก  เอกํ 

ผืนหนึ่ง  อฏฺฅหตฺถํ มีศอกแปดเป็นประมาณ”  สลฺลกฺเขตฺวา กําหนดแล้ว  อิติ ว่า  

“(วตฺถํ) อ.ผ้า  อฏฺฅหตฺถํ มีศอกแปดเป็นประมาณ  ภวิสฺสต ิจักมี  อุปชฺฌายสฺส แก่
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พระอุปัชฌาย์  เม ของเรา”  อิติ ดังนี้  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(วตฺถํ) อ.ผ้า  

สตฺตหตฺถ ํมีศอกเจ็ดเป็นประมาณ  ภวิสฺสต ิจักมี  มยฺห ํแก่เรา”  อิติ ดังนี้  วุตฺถวสฺโส 

ผู้มีกาลฝนอันอยู่แล้ว อาคจฺฉนฺโต มาอยู่  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(อหํ) 

อ.เรา  ปสฺสิสฺสาม ิจักเยี่ยม  อุปชฺฌายํ ซึ่งพระอุปัชฌาย์”  อิติ ดังนี้  จรนฺโต เที่ยว

ไปอยู่  อนฺตรามคฺเค ในระหว่างแห่งหนทาง  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว  อาคนฺตฺวา 

มาแล้ว,  เถเร ครั้นเมื่อพระเถระ  อนาคเต  เอว ไม่มาแล้วนั่นเทียว  วิหารํ สู่วิหาร,   

ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  วิหารํ สู่วิหาร  สมฺมชฺชิตฺวา ปัดกรวดแล้ว  ทิวาฏฺฅานํ ซึ่งที่

เป็นที่พักในเวลากลางวัน  เถรสฺส ของพระเถระ  ปาโททกํ ยังนํ้าเป็นเครื่องล้างซึ่ง

เท้า  อุปฏฺฅาเปตฺวา ให้เข้าไปตั้งไว้แล้ว  ปญฺาเปตฺวา ปูลาดแล้ว  อาสนํ ซึ่งอาสนะ  

โอโลเกนฺโต  นิสีทิ นั่งแลดูอยู่แล้ว  อาคมนมคฺคํ ซึ่งหนทางเป็นที่มา ฯ

 บุตรนั้นเป็นผู้ชื่อว่าสังฆรักขิตะผู้เป็นหลาน ผู้ถึงวัย บวชในสํานักของพระเถระ ได้

อุปสมบทแล้ว เข้าจําพรรษาในวัดใกล้หมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ผ้าสาฎกที่เขาถวาย

แก่ภิกษุผู้อยู่จําพรรษา ๒ ผืน คือ “ผืนหนึ่งมี ๗ ศอก อีกผืนหนึ่งมี ๘ ศอก” กําหนด

ว่า “ผ้า ๘ ศอก จักมีแก่พระอุปัชฌาย์ของเรา” คิดว่า “ผ้า ๗ ศอก จักมีแก่เรา” อยู่จํา

พรรษาแล้ว มาอยู่ด้วยอันคิดว่า “จักเยี่ยมพระอุปัชฌาย์” เที่ยวไปในระหว่างทางเพื่อ

บิณฑบาต, เมื่อพระเถระยังไม่กลับมาสู่วิหารนั่นแหละ, เข้าไปยังวิหาร ปัดกวาดที่พัก

กลางวันของพระเถระ เข้าไปตั้งนํ้าสําหรับล้างเท้าไว้ ปูลาดอาสนะ แล้วนั่งแลดูทาง

เป็นที่มา 

 โส วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน วยปฺปตฺโตๆ วิเสสนะของ ปุตฺโต  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน 

ปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ลทฺธ-  ลทฺธูปสมฺปโท วิเสสนะของ ปุตฺโต  อ�ฺ�ตรสฺมึ 

วิเสสนะของ คามการาเมๆ วิสยาธาระใน อุปคนฺตฺวา  วสฺสํ อวุตตกัมมะใน อุปคนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ลภิตฺวา  “เอกํ  สตฺตหตฺถํ  เอกํ  อฏฺ�หตฺถํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์  

สรูปะใน เทฺว  วสฺสาวาสิกสาฏเก  เทฺว วิเสสนะของ วสฺสาวาสิกสาฏเกๆ อวุตตกัมมะ

ใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สลฺลกฺเขตฺวา  “อฏฺ�หตฺถํ วิเสสนะของ วตฺถํๆ สุทธ- 

กัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุปชฺฌายสฺส สัมปทานใน ภวิสฺสติ  เม  
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สามีสัมพันธะใน อุปชฺฌายสฺส”  อิติศัพท์ อาการะใน สลฺลกฺเขตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน จินฺเตตฺวา  “สตฺตหตฺถํ วิเสสนะของ วตฺถํๆ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน วุตฺถ-  วุตฺถวสฺโส วิเสสนะของ ปุตฺโต  “อหํ สุทธกัตตาใน ปสฺสิสฺสามิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อุปชฺฌายํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ 

กรณะใน อาคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุตฺโต  อนฺตรามคฺเค วิสยาธาระใน จรนฺโต   

ปิณฺฑาย สัมปทานใน จรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุตฺโต  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยา

ใน ปวิสิตฺวา,  เถเร ลักขณะใน อนาคเตๆ ลักขณกิริยา  วิหารํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

อนาคเต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อนาคเต,  วิหารํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน สมฺมชฺชิตฺวา  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน ทิวาฏฺ�านํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน สมฺมชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปฏฺ�าเปตฺวา  ปาโททกํ การิตกัมมะใน  

อุปฏฺ�าเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ป�ฺ�าเปตฺวา  อาสนํ อวุตตกัมมะใน  

ป�ฺ�าเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกนฺโต  อาคมนมคฺคํ อวุตตกัมมะใน  

โอโลเกนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปุตฺโต ฯ 

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

๕. อถสฺส  อาคมนภาวํ  �ตฺวา  ปจฺจุคฺคมนํ  กตฺวา  ปตฺตจีวรํ  ปฏิคฺคเหตฺวา  “นิสีทถ   

ภนฺเตติ  เถรํ  นิสีทาเปตฺวา  ตาลวณฺฏํ  อาทาย  วีชิตฺวา  ปานียํ  ทตฺวา  ปาเท   

โธวิตฺวา  ตํ  สาฏกํ  อาเนตฺวา  ปาทมูเล  �เปตฺวา  “ภนฺเต  อิมํ  ปริภุ�ฺชถาติ  วตฺวา  

วีชยมาโน  อฏฺ�าสิ ฯ

 อถ  (โส  ภิกฺขุ)  อสฺส  (เถรสฺส)  อาคมนภาวํ  �ตฺวา  ปจฺจุคฺคมนํ  กตฺวา  ปตฺตจีวรํ  ปฏิคฺคเหตฺวา   

“(ตุมฺเห)  นิสีทถ  ภนฺเตติ  (วจเนน)  เถรํ  นิสีทาเปตฺวา  ตาลวณฺฏํ  อาทาย  วีชิตฺวา  ปานียํ   

ทตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา  ตํ  สาฏกํ  อาเนตฺวา  ปาทมูเล  �เปตฺวา  “ภนฺเต  (ตุมฺเห)  อิมํ  (สาฏกํ)   

ปริภุ�ฺชถาติ  วตฺวา  วีชยมาโน  อฏฺ�าสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ตฺวา รู้แล้ว  อาคมนภาวํ ซึ่งความเป็นคืออัน

มา  อสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  ปจฺจุคฺคมนํ ซึ่งการต้อนรับ  

ปฏิคฺคเหตฺวา รับเอาเฉพาะแล้ว  ปตฺตจีวรํ ซึ่งบาตรและจีวร  เถรํ ยังพระเถระ   

นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  (วจเนน) ด้วยคํา  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   
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(ตุมฺเห) อ.ท่าน  นิสีทถ ขอจงนั่งเถิด”  อิติ ดังนี้  อาทาย ถือเอาแล้ว  ตาลวณฺฏํ  

ซึ่งขั้วแห่งตาล  วีชิตฺวา พัดแล้ว  ทตฺวา ถวายแล้ว  ปานียํ ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม   

โธวิตฺวา ล้างแล้ว  ปาเท ซึ่งเท้า ท.  อาเนตฺวา นํามาแล้ว  ตํ  สาฏกํ ซึ่งผ้าสาฎกนั้น  

ฅเปตฺวา วางไว้แล้ว  ปาทมูเล ที่ใกล้แห่งเท้า  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ 

ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  ปริภฺุชถ ขอจงใช้สอย  อิมํ  (สาฏกํ) ซึ่งผ้าสาฎกนี้”   

อิติ ดังนี้  วีชยมาโน  อฏฺฅาสิ ได้ยืนพัดอยู่แล้ว ฯ

 ทีนั้น ภิกษุนั้นรู้ความเป็นคืออันมาของพระเถระนั้น ทําการต้อนรับ รับบาตรและจีวร 

แล้วนิมนต์ให้พระเถระนั่งด้วยคําว่า “ท่านผู้เจริญ ขอนิมนต์ท่านนั่งเถิด” ถือเอาขั้วตาล

พัด ถวายนํ้าดื่ม ล้างเท้าทั้งหลาย นําผ้าสาฎกนั้นมาวางไว้แทบเท้า แล้วกล่าวว่า “ท่าน

ผู้เจริญ ขอท่านจงใช้สอยผ้าสาฎกนี้” ได้ยืนพัดอยู่แล้ว

 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อฏฺ�าสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อาคมนภาวํๆ อวุตตกัมมมะใน �ตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  ปจฺจุคฺคมนํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปฏิคฺคเหตฺวา  ปตฺตจีวรํ อวุตตกัมมะใน ปฏิคฺคเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิสีทาเปตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน นิสีทถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน นิสีทาเปตฺวา  เถรํ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาทาย  ตาลวณฺฏํ อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน  

วีชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทตฺวา  ปานียํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

โธวิตฺวา  ปาเท อวุตตกัมมะใน โธวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาเนตฺวา  ตํ วิเสสนะของ 

สาฏกํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน �เปตฺวา  ปาทมูเล วิสยาธาระใน 

�เปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปริภุญฺชถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ สาฏกํๆ อวุตตกัมมะใน ปริภุญฺชถ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วีชยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ ฯ      

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

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

๖. อถ  นํ  เถโร  อาห  “สงฺฆรกฺขิต  มยฺหํ  จีวรํ  ปริปุณฺณํ,  ตฺวเมว  ปริภุ�ฺชาติ ฯ

 อถ  นํ  (ภิกฺขุํ)  เถโร  อาห  “สงฺฆรกฺขิต  มยฺหํ  จีวรํ  ปริปุณฺณํ,  ตฺวํ  เอว  ปริภุ�ฺชาติ ฯ
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 อถ ครั้งนั้น  เถโร อ.พระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (ภิกฺขุํ) กะภิกษุนั้น  อิติ ว่า   

“สงฺฆรกฺขิต ดูก่อนสังฆรักขิตะ  จีวรํ อ.จีวร  มยฺห ํของเรา  ปริปุณฺณ ํเต็มรอบแล้ว,  

ตฺวํ  เอว อ.เธอนั่นเทียว  ปริภฺุช จงใช้สอยเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระเถระจึงพูดกับภิกษุรูปนั้นว่า “สังฆรักขิตะ จีวรของเราเต็มบริบูรณ์, เธอนั่น

แหละจงใช้สอยเถิด”

 อถ กาลสัตตมี  เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

ภิกฺขุํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “สงฺฆรกฺขิต อาลปนะ  จีวรํ สุทธกัตตาใน ปริปุณฺณํๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน จีวรํ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับตฺวํๆ  

สุทธกัตตาใน ปริภุญฺชๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗.    “ภนฺเต  มยา  ลทฺธกาลโต  ปฏฺ�าย  อยํ  ตุมฺหากเมว  สลฺลกฺขิโต,  ปริโภคํ  กโรถาติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “ภนฺเต  มยา  ลทฺธกาลโต  ปฏฺ�าย  อยํ  (สาฏโก  มยา)  ตุมฺหากํ  เอว  สลฺลกฺขิโต,  

(ตุมฺเห)  ปริโภคํ  กโรถาติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อยํ   

(สาฏโก) อ.ผ้าสาฎกนี้  (มยา) อันกระผม  สลฺลกฺขิโต กําหนดแล้ว  ตุมฺหากํ  เอว  

เพื่อท่าน ท. นั่นเทียว  ปฏฺ�าย จําเดิม  มยา  ลทฺธกาลโต แต่กาล เป็นที่ อันกระผม 

ได้แล้ว,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  กโรถ ขอจงกระทํา  ปริโภคํ ซึ่งการใช้สอย”  อิติดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ผ้าสาฎกนี้ กระผมกําหนดเพื่อท่านเท่านั้น จําเดิมตั้งแต่

กาลเป็นที่อันกระผมได้, นิมนต์ท่านจงทําการใช้สอยเถิด”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อยํ วิเสสนะของ สาฏโกๆ วุตตกัมมะใน สลฺลกฺขิโตๆ กิตบทกัมมวาจก  มยา อนภิหิต-

กัตตาใน ลทฺธ-  ลทฺธกาลโต อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะใน สลฺลกฺขิโต  มยา  

อนภิหิตกัตตาใน สลฺลกฺขิโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตุมฺหากํๆ สัมปทานใน  

สลฺลกฺขิโต,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กโรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปริโภคํ อวุตตกัมมะ

ใน กโรถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๘. “โหตุ  สงฺฆรกฺขิต,  ปริปุณฺณํ  เม   จีวรํ,  ตฺวเมว  ปริภุ�ฺชาติ ฯ

 (เถโร)  “(เอตํ  การณํ)  โหตุ  สงฺฆรกฺขิต,  ปริปุณฺณํ  เม   จีวรํ,  ตฺวํ  เอว  ปริภุ�ฺชาติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สงฺฆรกฺขิต ดูก่อนสังฆรักขิตะ  (เอตํ  

การณํ) อ.เหตุนั่น  โหตุ จงยกไว้,  จีวรํ อ.จีวร  เม ของเรา  ปริปุณฺณํ เต็มรอบแล้ว,  

ตฺวํ  เอว อ.เธอนั่นเทียว  ปริภฺุช จงใช้สอยเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “สังฆรักขิตะ เหตุนั่นจงยกไว้, จีวรของเราบริบูรณ์แล้ว, เธอนั่นแหละ

จงใช้สอยเถิด” 

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สงฺฆรกฺขิต อาลปนะ  เอตํ วิเสสนะ 

ของ การณํๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  จีวรํ สุทธกัตตาใน  

ปริปุณฺณํๆ กิตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน จีวรํ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

ตฺวํๆ สุทธกัตตาใน ปริภุญฺชๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙. “ภนฺเต  มา  เอวํ  กโรถ,  ตุมฺเหหิ  ปริภุตฺเต,  มยฺหํ  มหปฺผลํ  ภวิสฺสตีติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “ภนฺเต  (ตุมฺเห)  มา  เอวํ  กโรถ,  ตุมฺเหหิ  (สาฏเก)  ปริภุตฺเต,  มยฺหํ  มหปฺผลํ   

ภวิสฺสตีติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺ

เห) อ.ท่าน  มา  กโรถ ขอจงอย่ากระทํา  เอวํ อย่างนี้,  (สาฏเก) ครั้นเมื่อผ้าสาฎก   

ตุมฺเหห ิอันท่าน  ปริภุตฺเต ใช้สอยแล้ว,  มหปฺผลํ อ.ผลอันใหญ่  ภวิสฺสต ิจักมี  มยฺห ํ

แก่กระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอย่ากระทําอย่างนี้เลย, เมื่อท่านใช้สอยผ้า

สาฎก, ผลใหญ่จักมีแก่กระผม”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กโรถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กโรถ  เอวํ 

กิริยาวิเสสนะใน กโรถ,  สาฏเก ลักขณะใน ปริภุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  ตุมฺเหหิ อนภิหิต- 

กัตตาใน ปริภุตฺเต,  มหปฺผลํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ 
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สัมปทานใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

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

๑๐. อถ  นํ,  ตสฺส  ปุนปฺปุนํ  กเถนฺตสฺสาปิ,   เถโร  น  อิจฺฉิ ฯ 

 อถ  นํ  (สาฏกํ),  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  ปุนปฺปุนํ  กเถนฺตสฺสาปิ,   เถโร  น  อิจฺฉิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น,  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) เมื่อภิกษุนั้น  กเถนฺตสฺสาปิ แม้กล่าวอยู่  ปุนปฺปุน ํ

บ่อยๆ,  เถโร อ.พระเถระ  น  อิจฺฉิ ไม่ปรารถนาแล้ว  นํ  (สาฏกํ) ซึ่งผ้าสาฎกนั้น ฯ

 ทีนั้น เมื่อภิกษุนั้นแม้กล่าวอยู่บ่อยๆ พระเถระไม่ปรารถนาผ้าสาฎกนั้น

 อถ กาลสัตตมี  ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ อนาทรใน กเถนฺตสฺสๆ อนาทรกิริยา   

ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะใน กเถนฺตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กเถนฺตสฺส,  เถโร 

สุทธกัตตาใน อิจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ สาฏกํๆ อวุตตกัมมะใน 

อิจฺฉิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อิจฺฉิ ฯ

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

๑๑. เอวํ  โส  วีชยมาโน  � ิโต ว  จินฺเตสิ  “อหํ  เถรสฺส  คิหิกาเล  ภาคิเนยฺโย  ปพฺพชิตกาเล  

สทฺธิวิหาริโก,  เอวัปิ  มยา  สทฺธึ  อุปชฺฌาโย  ปริโภคํ  น  กาตุกาโม,  อิมสฺมึ  มยา  

สทฺธึ  ปริโภคํ  อกโรนฺเต,  กึ  เม  สมณภาเวน,  คิหี ภวิสฺสามีติ ฯ  

 เอวํ  โส  (ภิกฺขุ)  วีชยมาโน  � ิโต ว  จินฺเตสิ  “อหํ  เถรสฺส  (มยฺหํ)  คิหิกาเล  ภาคิเนยฺโย  (หุตฺวา   

มยฺหํ)  ปพฺพชิตกาเล  สทฺธิวิหาริโก  (อมฺหิ),  เอวัปิ  (ภาเว  สนฺเต),  มยา  สทฺธึ  อุปชฺฌาโย   

ปริโภคํ  น  กาตุกาโม  (โหติ),  อิมสฺมึ  (อุปชฺฌาเย)  มยา  สทฺธึ  ปริโภคํ  อกโรนฺเต,  กึ  (ปโยชนํ)  

เม  สมณภาเวน,  (อหํ)  คิหี  ภวิสฺสามีติ ฯ  

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  วีชยมาโน  ฅิโต ว ยืนพัดอยู่แล้วเทียว  จินฺเตสิ คิดแล้ว  เอวํ 

อย่างนี้  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ภาคิเนยฺโย เป็นหลาน  เถรสฺส ของพระเถระ  (มยฺหํ)  คิหิ-

กาเล ในกาล แห่งเรา เป็นคฤหัสถ์  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  สทฺธิวิหาริโก เป็นสัทธิวิหาริก   

(มยฺหํ)  ปพฺพชิตกาเล ในกาล แห่งเรา บวชแล้ว  (อมฺหิ)ย่อมเป็น,  เอวํปิ  (ภาเว) 

ครั้นเมื่อความเป็น แม้อย่างนี้  (สนฺเต) มีอยู่,  อุปชฺฌาโย อ.พระอุปัชฌาย์  กาตุกาโม 

เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกระทํา  ปริโภคํ ซึ่งการใช้สอย  สทฺธึีกับ  มยา ด้วยเรา  (โหติ) ย่อม

เป็น  น หามิได้,  อิมสฺมึ  (อุปชฺฌาเย) ครั้นเมื่อพระอุปัชฌาย์นี้  อกโรนฺเต ไม่กระทํา
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อยู่  ปริโภคํ ซึ่งการใช้สอย  สทฺธึ กับ  มยา ด้วย,  กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  

สมณภาเวน ด้วยความเป็นแห่งสมณะ  เม แก่เรา,  (อหํ) อ.เรา  คิหี เป็นคฤหัสถ์   

ภวิสฺสาม ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้น ยืนพัดอยู่นั่นแหละ คิดอย่างนี้ว่า “เราเป็นหลานของพระเถระในกาลที่เราเป็น

คฤหัสถ์ เป็นสัทธิวิหาริกในกาลที่เราบวชแล้ว, แม้เมื่อเป็นอย่างนี้, พระอุปัชฌาย์เป็น

ผู้ไม่ประสงค์จะทําการใช้สอยร่วมกับเรา, เมื่อพระอุปัชฌาย์นี้ไม่ทําการใช้สอยร่วมกับ

เรา, ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นสมณะแก่เรา, เราจักเป็นคฤหัสถ์”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยา- 

วิเสสนะใน จินฺเตสิ  วีชยมาโน อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

� ิโตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุ  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส  

สามีสัมพันธะใน ภาคิเนยฺโย  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน คิหิกาเลๆ กาลสัตตมีใน  

ภาคิเนยฺโยๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อมฺหิ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน 

ปพฺพชิตกาเลๆ กาลสัตตมีใน สทฺธิวิหาริโกๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ 

เข้ากับ เอวํๆ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อุปชฺฌาโย สุทธ-

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก มยา สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะ

ใน ปริโภคํๆ อวุตตกัมมะใน กาตุ-  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  กาตุกาโม วิกติกัตตาใน  

โหติ,  อิมสฺมึ วิเสสนะของ อุปชฺฌาเยๆ ลักขณะใน อกโรนฺเตๆ ลักขณกิริยา  มยา 

สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆกิริยาสมวายะใน ปริโภคํๆ อวุตตกัมมะใน อกโรนฺเต,  กึ  

วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปทานใน ปโยชนํ  สมณภาเวน ตติยาวิเสสนะ

ใน ปโยชนํ,  อหํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คิหี วิกติกัตตาใน  

ภวิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๑๒. อถสฺส  เอตทโหสิ  “ทุสฺสณฺ�าปิโย  ฆราวาโส,  กินฺนุ  โข  กตฺวา  คิหิภูโต  ชีวิสฺสามีติ;  

ตโต  จินฺเตสิ  “อฏฺ�หตฺถสาฏกํ  วิกฺกีณิตฺวา  เอกํ  เอฬิกํ  คณฺหิสฺสามิ,  เอฬิกา  นาม  

ขิปฺปํ  วิชายนฺติ,  สฺวาหํ   วิชาตํ  วิชาตํ  วิกฺกีณิตฺวา  มูลํ  กริสฺสามิ,  มูเล  พหู  กตฺวา  

เอกํ  ปชาปตึ  อาเนสฺสามิ,  สา  เอกํ  ปุตฺตํ  วิชายิสฺสติ,  อถสฺส  มม  มาตุลสฺส  นามํ   

กตฺวา  จูฬยานเก  นิสีทาเปตฺวา  มม  ปุตฺต�ฺจ  ภริย�ฺจ  อาทาย  มาตุลํ  วนฺทิตุ �   
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อาคมิสฺสามิ,  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  มม  ภริยํ  วกฺขามิ  ‘อาเนหิ  ตาว  เม  ปุตฺตํ,  

วหิสฺสามิ  นนฺติ,  สา  ‘กินฺเต  ปุตฺเตน,  เอหิ  ยานกํ  ปาเชหีติ  วตฺวา  ปุตฺตํ  คเหตฺวา   

‘อหํ  เนสฺสามิ  นนฺติ  สนฺธาเรตุ �  อสกฺโกนฺตี  จกฺกปาเท  ฉฑฺเฑสฺสติ,  อถสฺส  สรีรํ    

อภิรุหิตฺวา  จกฺกํ  คมิสฺสติ,  อถ  นํ  ‘ตฺวํ  มม  ปุตฺตํ  เนว  มยฺหํ  อทาสิ,  นํ  สนฺธาเรตุ �  

นาสกฺขิ,  นาสิโตสิ  ตยาติ  วตฺวา  ปโตทยฏฺ� ิยา  ปิฏฺ� ึ  ปหริสฺสามีติ ฯ 

 อถ  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  เอตํ  (จินฺตนํ)  อโหสิ  “ทุสฺสณฺ�าปิโย  (โหติ)  ฆราวาโส,  (อหํ)  กึ  นุ  โข   

กตฺวา  คิหิภูโต  (หุตฺวา)  ชีวิสฺสามีติ;  ตโต  (โส  ภิกฺขุ)  จินฺเตสิ  “(อหํ)  อฏฺ�หตฺถสาฏกํ   

วิกฺกีณิตฺวา  เอกํ  เอฬิกํ  คณฺหิสฺสามิ,  เอฬิกา  นาม  ขิปฺปํ  วิชายนฺติ,  โส  อหํ   วิชาตํ  วิชาตํ   

(อชปุตฺตกํ)  วิกฺกีณิตฺวา  มูลํ  กริสฺสามิ,  (อหํ)  มูเล  พหู  กตฺวา  เอกํ  ปชาปตึ  อาเนสฺสามิ,   

สา  (ปชาปติ)  เอกํ  ปุตฺตํ  วิชายิสฺสติ,  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (อหํ)  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  มม  มาตุลสฺส 

นามํ  กตฺวา  (ปุตฺตํ)  จูฬยานเก  นิสีทาเปตฺวา  มม  ปุตฺต �  จ  ภริย �  จ  อาทาย  มาตุลํ  วนฺทิตุ �   

อาคมิสฺสามิ,  (อหํ)  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  มม  ภริยํ  วกฺขามิ  ‘(ตฺวํ)  อาเนหิ  ตาว  เม  ปุตฺตํ,  

(อหํ)  วหิสฺสามิ  นํ  (ปุตฺตํ)’  อิติ,  สา  (ภริยา)  ‘กึ  (ปโยชนํ)  เต  ปุตฺเตน,  (ตฺวํ)  เอหิ,  (ตฺวํ)   

ยานกํ  ปาเชหีติ  วตฺวา  ปุตฺตํ  คเหตฺวา  ‘อหํ  เนสฺสามิ  นํ  (ปุตฺตํ)’  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  สนฺธาเรตุ �  

อสกฺโกนฺตี  จกฺกปาเท  ฉฑฺเฑสฺสติ,  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  อสฺส  (ปุตฺตสฺส)  สรีรํ  อภิรุหิตฺวา  จกฺกํ  

คมิสฺสติ,  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  (อหํ)  นํ  (ภริยํ)  ‘ตฺวํ  มม  ปุตฺตํ  เนว  มยฺหํ  อทาสิ,  (ตฺวํ)  นํ  (ปุตฺตํ)  

สนฺธาเรตุ �  น  อสกฺขิ,  (โส  ปุตฺโต)  นาสิโต  อาสิ  ตยาติ  วตฺวา  ปโตทยฏฺ� ิยา  ปิฏฺ� ึ  ปหริสฺสามีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอตํ  (จินฺตนํ) อ.ความคิดนั่น  อิติ ว่า  “ฆราวาโส อ.การอยู่ในเรือน    

ทุสฺสณฺฅาปิโย เป็นสภาพอันบุคคลตั้งไว้ด้วยดีโดยยาก  (โหติ) ย่อมเป็น,  (อหํ) อ.เรา  

กตฺวา กระทําแล้ว  กึ  นุ  โข ซึ่งอะไรหนอแล  คิหิภูโต เป็นคฤหัสถ์เป็นแล้ว  หุตฺวา  

เป็น  ชีวิสฺสาม ิ จักเป็นอยู่”  อิติ ดังนีี้  อโหสิ ได้มีแล้ว  อสฺส  (ภิกฺขุสฺส) แก่ภิกษุ

นั้น;  ตโต ในลําดับนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา   

วิกฺกีณิตฺวา ขายแล้ว  อฏฺฅหตฺถสาฏกํ ซึ่งผ้าสาฎกอันมีศอกแปดเป็นประมาณ  

คณฺหิสฺสามิ จักถือเอา  เอฬิกํ ซึ่งแม่แพะ  เอกํ ตัวหนึ่ง,  เอฬิกา  นาม ชื่อว่า อ.แม่

แพะ ท.  วิชายนฺต ิ ย่อมคลอด  ขิปฺปํ พลัน,  โส  อหํ อ.เรานั้น  วิกฺกีณิตฺวา ขาย

แล้ว  (อชปุตฺตกํ) ซึ่งลูกแพะ  วิชาตํ  วิชาตํ ตัวคลอดแล้วๆ  กริสฺสามิ จักกระทํา  

มูลํ ให้เป็นต้นทุน,  (อหํ) อ.เรา  กตฺวา กระทําแล้ว  มูเล ซึ่งต้นทุน ท.  พห ูให้มาก   
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อาเนสฺสามิ จักนํามา  ปชาปต ึซึ่งปชาบดี  เอกํ คนหนึ่ง,  สา  (ปชาปตี) อ.ปชาบดี

นั้น  วิชายิสฺสต ิจักคลอด  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  เอกํ คนหนึ่ง,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็น

อย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  (อหํ) อ.เรา  กตฺวา กระทําแล้ว  นามํ ซึ่งชื่อ  มาตุลสฺส ของ

ลุง  มม ของเรา  อสฺส  (ปุตฺตสฺส) แก่บุตรนั้น  (ปุตฺตํ) ยังบุตร  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว   

จูฬยานเก บนยานน้อย  อาทาย พาเอาแล้ว  ปุตฺตํ  จ ซึ่งบุตรด้วย  ภริยํ  จ ซึ่งภรรยา

ด้วย  มม ของเรา  อาคมิสฺสามิ จักมา  วนฺทิตุํ เพื่ออันไหว้  มาตุลํ ซึ่งลุง,  (อหํ) อ.เรา  

อาคจฺฉนฺโต เมื่อมา  วกฺขามิ จักกล่าว  ภริย ํกะภรรยา  มม ของเรา  อนฺตรามคฺเค 

ในระหว่างแห่งหนทาง  อิติ ว่า  ‘(ตฺวํ) อ.เธอ  อาเนหิ จงนํามา  ปุตฺตํ ซึ่งบุตร  เม แก่

เรา  ตาว ก่อน,  (อหํ) อ.เรา  วหิสฺสาม ิจักนําไป  นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น’  อิติ ดังนี้,  

สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร 

ปุตฺเตน ด้วยบุตร  เต แก่ท่าน,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  เอหิ จงมา,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  ปาเชหิ  

จงขับไป  ยานกํ ซึ่งยานน้อย’  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา รับเอาแล้ว  ปุตฺตํ ซึ่งบุตร   

(จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘อหํ อ.เรา  เนสฺสามิ จักนําไป  นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น’   

อิติ ดังนี้  อสกฺโกนฺตี ไม่อาจอยู่  สนฺธาเรตุํ เพื่ออันทรงไว้พร้อม  ฉฑฺเฑสฺสติ จักทิ้ง   

จกฺกปาเท ในรอยแห่งล้อ,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มี

อยู่,  จกฺกํ อ.ล้อ  อภิรุหิตฺวา ขึ้นเฉพาะแล้ว  สรีรํ สู่สรีระ  อสฺส  (ปุตฺตสฺส) ของ

บุตรนั้น  คมิสฺสต ิ จักไป,  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  

(อหํ) อ.เรา  วตฺวา กล่าวแล้ว  นํ  (ภริยํ) กะภรรยานั้น  อิติ ว่า  ‘ตฺว ํอ.เธอ  เนว   

อทาสิ ไม่ได้ให้แล้วนั่นเทียว  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  มม ของเรา  มยฺห ํแก่เรา,  (ตฺวํ) อ.เธอ  

น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  สนฺธาเรตุํ เพื่ออันทรงไว้พร้อม  นํ  (ปุตฺตํ) ซึ่งบุตรนั้น,  (โส  

ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  ตยา  นาสิโต เป็นผู้ อันเธอ ให้ฉิบหายแล้ว  อาสิ ได้เป็นแล้ว’  อิติ 

ดังนี้  ปหริสฺสามิ จักตี  ปิฏฺฅึ ซึ่งหลัง  ปโตทยฏฺฅิยา ด้วยด้ามแห่งปฏัก”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 ทีนั้น ภิกษุนั้นได้มีความคิดนี้ว่า “การอยู่ครองเรือน เป็นสิ่งที่ตั้งตัวได้ยาก, เราทําอะไร

หนอ เป็นคฤหัสถ์ เลี้ยงชีพ” ดังนี้, ลําดับนั้น ภิกษุนั้นคิดว่า “เราขายผ้า ๘ ศอก แล้ว

ถือเอาแพะตัวหนึ่ง, ธรรมดาว่าแพะออกลูกเร็ว, เรานั้นขายลูกแพะตัวที่คลอดออกมาๆ 

ทําให้เป็นต้นทุน, เราทําต้นทุนให้มาก แล้วนําปชาบดีคนหนึ่งมา, ปชาบดีนั้นจักคลอด

บุตรคนหนึ่ง, เมื่อเป็นเช่นนั้น เราจะตั้งชื่อของลุงของเราให้เป็นชื่อแก่บุตร ให้บุตรนั่ง

บนยานพาหนะน้อย พาเอาบุตรและภรรยาของราไปเพื่อจะไหว้หลวงลุง, เราเมื่อมา 
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จักพูดกับภรรยาของเราในระหว่างทางว่า ‘เธอจงนําบุตรมาให้แก่เราก่อน, เราจักนํา

บุตรนั้นไป’ ดังนี้, ภรรยานั้นกล่าวว่า ‘ประโยชน์อะไรด้วยบุตรแก่ท่าน, ท่านจงมา, จง

ขับยานพาหนะน้อยไปเถิด’ ดังนี้ รับเอาบุตร แล้วคิดว่า ‘เราจักนําบุตรนั้นไป’ ดังนี้ ไม่

สามารถเพื่อจะทรง(บุตรนั้นไว้ได้) จักทิ้งในรอยล้อ, เมื่อเป็นเช่นนั้น ล้อจักหมุนขึ้นสู่

ร่างของบุตรนั้นไป, เมื่อเป็นเช่นนั้น เรากล่าวกับภรรยานั้นว่า ‘เธอไม่ได้ให้บุตรของ

เราแก่เรา, เธอไม่สามารถเพื่อจะทรงบุตรนั้นไว้ได้, บุตรนั้นเป็นผู้ที่เธอให้ฉิบหายแล้ว’ 

ดังนี้ จักใช้ด้ามปฏักตีหลัง(ภรรยา)” 

 อถ กาลสัตตมี  เอตํ วิเสสนะของ จินฺตนํๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สัมปทานใน อโหสิ  “ฆราวาโส สุทธกัตตาใน 

โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทุสฺสณฺ�าปิโย วิกติกัตตาใน โหติ,  อหํ สุทธกัตตาใน  

ชีวิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ชีวิสฺสามิ  นุศัพท์ สังกัปปัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  คิหิภูโต วิเสสนะของ อหํ”   

อิติศัพท์ สรูปะใน เอตํ  จินฺตนํ;  ตโต กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตา 

ใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก   อฏฺ�หตฺถสาฏกํ อวุตตกัมมะใน วิกฺกีณิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหิสฺสามิ   

เอกํ วิเสสนะของ เอฬิกํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสามิ,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้า

กับ เอฬิกาๆ สุทธกัตตาใน วิชายนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ขิปฺปํ กิริยาวิเสสนะใน  

วิชายนฺติ,  โส วิเสสนะของ อหํๆ สุทธกัตตาใน กริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิชาตํ  

สองบท วิเสสนะของ อชปุตฺตกํๆ อวุตตกัมมะใน วิกฺกีณิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

กริสฺสามิ  มูลํ วิกติกัมมะใน กริสฺสามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน อาเนสฺสามิๆ อาขยาตบท- 

กัตตุวาจก  มูเล อวุตตกัมมะใน กตฺวา  พหู วิกติกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อาเนสฺสามิ  เอกํ วิเสสนะของ ปชาปตึๆ อวุตตกัมมะใน อาเนสฺสามิ,  สา วิเสสนะ 

ของ ปชาปติๆ สุทธกัตตาใน วิชายิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะ 

ของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน วิชายิสฺสติ,  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ  

ลักขณกิริยา,  อหํ สุทธกัตตาใน อาคมิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ 

ของ ปุตฺตสฺส สัมปทานใน กตฺวา  มม สามีสัมพันธะใน มาตุลสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

นามํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  ปุตฺตํ การิตกัมมะ 

ใน นิสีทาเปตฺวา  จูฬยานเก อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา
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ใน อาทาย  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตํ และ ภริยํ  ปุตฺตํ ก็ดี  ภริยํ ก็ดี อวุตตกัมมะ 

ใน อาทาย  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปุตฺตํ และ ภริยํ  อาทาย สมาน-

กาลกิริยาใน อาคมิสฺสามิ  มาตุลํ อวุตตกัมมะใน วนฺทิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

อาคมิสฺสามิ,  อหํ สุทธกัตตาใน วกฺขามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาคจฺฉนฺโต  

อัพภันตรกิริยาของ อหํ  อนฺตรามคฺเค วิสยาธาระใน วกฺขามิ  มม สามีสัมพันธะ 

ใน ภริยํๆ อกถิตกัมมะใน วกฺขามิ  ‘ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาเนหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อาเนหิ  เม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน อาเนหิ,  

อหํ สุทธกัตตาใน วหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตต- 

กัมมะใน วหิสฺสามิ’  อิติศัพท์ อาการะใน วกฺขามิ,  สา วิเสสนะของ ภริยาๆ สุทธกัตตา 

ใน ฉฑฺเฑสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘กึ วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ  เต 

สัมปทานใน ปโยชนํ  ปุตฺเตน ตติยาวิเสสนะใน ปโยชนํ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เอหิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก, ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปาเชหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยานกํ  

อวุตตกัมมะใน ปาเชหิ’  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  ปุตฺตํ 

อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  ‘อหํ สุทธกัตตาใน เนสฺสามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน เนสฺสามิ’  อิติศัพท์  

อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺโกนฺตี  สนฺธาเรตุํ ตุมัตถสัมปทานใน  

อสกฺโกนฺตีๆ อัพภันตรกิริยาของ ภริยา  จกฺกปาเท วิสยาธาระใน ฉฑฺเฑสฺสติ,   

อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  จกฺกํ สุทธกัตตาใน  

คมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สรีรํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน อภิรุหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คมิสฺสติ,  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อหํ สุทธกัตตาใน ปหริสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะของ ภริยํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  ‘ตฺวํ สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน อทาสิ  มยฺหํ สัมปทานใน อทาสิ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน สนฺธาเรตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  โส วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ สุทธ-

กัตตาใน อาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นาสิโต วิกติกัตตาใน อาสิ  ตยา อนภิหิตกัตตา

ใน นาสิโต’  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหริสฺสามิ  ปโตทยฏฺ� ิยา 
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กรณะใน ปหริสฺสามิ  ปิฏฺ� ึ อวุตตกัมมะใน ปหริสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ   

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

๑๓. โส  เอวํ  จินฺเตนฺโต  �ตฺวา  วีชยมาโน ว  เถรสฺส  สีสํ  ตาลวณฺเฏน  ปหริ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  เอวํ  จินฺเตนฺโต  �ตฺวา  วีชยมาโน ว  เถรสฺส  สีสํ  ตาลวณฺเฏน  ปหริ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  จินฺเตนฺโต คิดอยู่  เอวํ อย่างนี้  ฅตฺวา  วีชยมาโน ว ยืนพัด

อยู่แล้วเทียว  ปหร ิตีแล้ว  สีส ํซึ่งศีรษะ  เถรสฺส ของพระเถระ  ตาลวณฺเฏน ด้วยขั้ว

แห่งตาล ฯ

 ภิกษุนั้นคิดอยู่อย่างนี้ ยืนพัดอยู่นั่นแหละ ก็ตีศีรษะของพระเถระด้วยขั้วตาล

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน ปหริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยา- 

วิเสสนะใน จินฺเตนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ  �ตฺวา สมานกาลกิริยาใน  

วีชยมาโน  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วีชยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ  เถรสฺส 

สามีสัมพันธะใน สีสํๆ อวุตตกัมมะใน ปหริ  ตาลวณฺเฏน กรณะใน ปหริ ฯ      

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

๑๔. เถโร  “กินฺนุ  โข  อหํ  สงฺฆรกฺขิเตน  สีเส  ปหโตติ  อุปธาเรนฺโต  เตน  จินฺติตจินฺติตํ  

สพฺพํ  �ตฺวา  “สงฺฆรกฺขิต  มาตุคามสฺส  ปหารํ  ทาตุ �  นาสกฺขิ,  เอตฺถ  มหลฺลกตฺเถรสฺส   

โก  โทโสติ  อาห ฯ 

 เถโร  “กินฺนุ  โข  อหํ  สงฺฆรกฺขิเตน  สีเส  ปหโต  (อมฺหิ)”  อิติ  อุปธาเรนฺโต  เตน  (ภิกฺขุนา)   

จินฺติตจินฺติตํ  สพฺพํ  (วตฺถุํ)  �ตฺวา  “สงฺฆรกฺขิต  (ตฺวํ)  มาตุคามสฺส  ปหารํ  ทาตุ �  น  อสกฺขิ,  เอตฺถ  

(วตฺถุมฺหิ)  มหลฺลกตฺเถรสฺส  โก  โทโสติ  อาห ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  อุปธาเรนฺโต ใคร่ครวญอยู่  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  สงฺฆรกฺขิเตน   

ปหโต เป็นผู้ อันพระสังฆรักขิตะ ตีแล้ว  สีเส ที่ศีรษะ  กินฺนุ  โข เพราะเหตุอะไรหนอ

แล  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ตฺวา รู้แล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง  สพฺพ ํทั้งปวง  เตน  

(ภิกฺขุนา)  จินฺติตจินฺติตํ อัน- อันภิกษุนั้น -ทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว  อาห กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “สงฺฆรกฺขิต ดูก่อนสังฆรักขิตะ  (ตฺวํ) อ.เธอ  น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  ทาตุํ เพื่อ

อันให้  ปหารํ ซึ่งการตี  มาตุคามสฺส แก่มาตุคาม,  โก  โทโส อ.โทษอะไร  มหลฺลกตฺ-

เถรสฺส ของพระเถระผู้แก่  เอตฺถ  (วตฺถุมฺหิ) ในเพราะเรื่องนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พระเถระใคร่ครวญอยู่ว่า “เพราะเหตุอะไรหนอแล เราจึงถูกพระสังฆรักขิตะตีที่ศีรษะ” 

รู้เรื่องทั้งปวงที่ภิกษุรูปนั้นทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว จึงกล่าวว่า “สังฆรักขิตะ เธอไม่

สามารถเพื่อจะให้การตีแก่มาตุคาม, ความผิดอะไรของพระเถระผู้แก่ในเพราะเรื่องนี้”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กินฺนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  สงฺฆรกฺขิเตน อนภิหิต-

กัตตาใน ปหโต  สีเส วิสยาธาระใน ปหโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อุปธาเรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เถโร  เตน วิเสสนะของ ภิกฺขุนาๆ อนภิหิตกัตตาใน 

จินฺติตจินฺติตํๆ ก็ดี  สพฺพํ ก็ดี วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺวาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน อาห  “สงฺฆรกฺขิต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มาตุคามสฺส สัมปทานใน ทาตุํ  ปหารํ อวุตตกัมมะใน ทาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

อสกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ,  โก วิเสสนะของ โทโสๆ ลิงคัตถะ  เอตฺถ วิเสสนะ 

ของ วตฺถุมฺหิๆ นิมิตตสัตตมีใน โทโส  มหลฺลกตฺเถรสฺส สามีสัมพันธะใน โทโส”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๑๕. โส  “อโห  นฏฺโ�มฺหิ,  �าตํ  กิร  เม  อุปชฺฌาเยน  จินฺติตจินฺติตํ,  กึ  เม  สมณภาเวนาติ   

ตาลวณฺฏํ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายิตุ �  อารทฺโธ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  “อโห  (อหํ)  นฏฺโ�  อมฺหิ,  �าตํ  กิร  เม  อุปชฺฌาเยน  (มยา)  จินฺติตจินฺติตํ  (วตฺถุ),  

กึ  (ปโยชนํ)  เม  สมณภาเวนาติ  (จินฺเตตฺวา)  ตาลวณฺฏํ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายิตุ �  อารทฺโธ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  (อหํ) อ.เรา  นฏฺโฅ 

เป็นผูฉ้บิหายแลว้  อมหิฺ ยอ่มเป็น,  กิร ไดย้นิวา่  (วตถฺ)ุ อ.เรือ่ง  (มยา)  จินฺติต- 

จินฺติต ํอนั- อนัเรา -ทัง้คดิแลว้ทัง้คดิแลว้  อปุชฌฺาเยน อนัพระอุปัชฌาย ์ เม ของเรา  

ญาตํ รู้แล้ว,  กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  สมณภาเวน ด้วยความเป็นแห่งสมณะ  

เม แก่เรา”  อิติ ดังนี้  ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  ตาลวณฺฏํ ซึ่งขั้วแห่งตาล  อารทฺโธ เริ่ม

แล้ว  ปลายิตุํ เพื่ออันหนีไป ฯ

 ภิกษุนั้นคิดว่า “โอ ฉิบหายแล้ว, ได้ยินว่า เรื่องที่เราคิดแล้วๆ พระอุปัชฌาย์ของเรารู้
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แลว้, ประโยชน์อะไรดว้ยความเป็นสมณะแก่เรา” ดงัน้ี จงึทิง้ข ัว้ตาล แลว้เริม่เพือ่จะหนี

ไป

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อารทฺโธๆ กิตบทกัตตุวาจก  “อโห สังเวคัตถะ  

อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นฏฺโ� วกิตกิตัตาใน อมฺห,ิ  กริศพัท ์

อนุสสวนตัถะ  จนฺิตติจนฺิตติ� วเิสสนะของ วตฺถุๆ วตุตกมัมะใน  �าตํๆ กิตบทกัมม-

วาจก  เม สามีสัมพันธะใน อุปชฺฌาเยนๆ อนภิหิตกัตตาใน �าตํ  มยา อนภิหิตกัตตา 

ใน จินฺติตจินฺติตํ,  กึ วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปทานใน ปโยชนํ   

สมณภาเวน ตติยาวิเสสนะใน ปโยชนํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ฉฑฺเฑตฺวา  ตาลวณฺฏํ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อารทฺโธ  

ปลายิตุํ ตุมัตถสัมปทานในอารทฺโธ ฯ  

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

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

๑๖. อถ  นํ  ทหรสามเณรา  อนุพนฺธิตฺวา  อาทาย  สตฺถุ   สนฺติกํ  อาคมึสุ ฯ

 อถ  นํ  (ภิกฺขุํ)  ทหรสามเณรา  อนุพนฺธิตฺวา  อาทาย  สตฺถุ   สนฺติกํ  อาคมึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ทหรสามเณรา อ.ภิกษุหนุ่มและสามเณร ท.  อนุพนฺธิตฺวา ติดตามแล้ว  

นํ  (ภิกฺขุํ) ซึ่งภิกษุนั้น  อาทาย พาเอาแล้ว  อาคมึสุ มาแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ 

ของพระศาสดา ฯ

 ทีนั้น พวกภิกษุหนุ่มและสามเณรพากันติดตามภิกษุรูปนั้น แล้วพามาสู่สํานักของพระ

ศาสดา

 อถ กาลสัตตมี  ทหรสามเณรา สุทธกัตตาใน อาคมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ  

วิเสสนะของ ภิกฺขุํๆ อวุตตกัมมะใน อนุพนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาทายๆ สมาน-

กาลกิริยาใน อาคมึสุ  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคมึสุ ฯ

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

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

๑๗. สตฺถา  เต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  “กึ  ภิกฺขเว  อาคตตฺถ,  เอโก  โว  ภิกฺขุ  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ ฯ

 สตฺถา  เต  ภิกฺขู  ทิสฺวา  “(ตุมฺเห)  กึ  ภิกฺขเว  อาคตา  อตฺถ,  เอโก  โว  ภิกฺขุ  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ ฯ
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 สตฺถา อ.พระศาสดา  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  เต  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น  ปุจฺฉิ ตรัส

ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  

อตฺถ ย่อมเป็น  กึ หรือ,  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  เอโก รูปหนึ่ง  โว อันเธอ ท.  ลทฺโธ ได้แล้ว

หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาทรงเห็นพวกภิกษุเหล่านั้น ตรัสถามว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็น

ผู้มาแล้วหรือ, ภิกษุรูปหนึ่ง พวกเธอได้แล้วหรือ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ อวุตต- 

กัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  อาคตา วิกติกัตตาใน อตฺถ,  เอโก  

วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ วุตตกัมมะใน ลทฺโธๆ กิตบทกัมมวาจก  โว อนภิหิตกัตตาใน 

ลทฺโธ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

๑๘. “อาม  ภนฺเต;  อิมํ  ทหรํ  อุกฺกณ�ฺ ิตฺวา  ปลายนฺตํ  คเหตฺวา  ตุมฺหากํ  สนฺติกํ   

อาคตมฺหาติ ฯ 

 (ภิกฺขู)  “อาม  (เอวํ)  ภนฺเต;  (มยํ)  อิมํ  ทหรํ  อุกฺกณฺ� ิตฺวา  ปลายนฺตํ  คเหตฺวา  ตุมฺหากํ  สนฺติกํ  

อาคตา  อมฺห”  อิติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อาม 

พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น;  (มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  คเหตฺวา จับแล้ว  อิมํ  (ทหรํ) 

ซึ่งภิกษุหนุ่มนี้  อุกฺกณฺ� ิตฺวา  ปลายนฺตํ ผู้เบื่อหน่ายแล้ว หนีไปอยู่  อาคตา เป็นผู้มา

แล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  ตุมฺหากํ ของพระองค์  อมฺห ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อย่างนั้น พระเจ้าข้า; พวกข้าพระองค์พา

กันจับภิกษุหนุ่มรูปนี้ ผู้เบื่อหน่ายแล้วกําลังหนีไปอยู่ เป็นผู้มาสู่สํานักของพระองค์”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ,  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ทหรํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวา  อุกฺกณฺ� ิตฺวา ปุพพกาล-

กิริยาใน ปลายนฺตํๆ วิเสสนะของ ทหรํ  คเหตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อาคตา  ตุมฺหากํ 
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สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๙. “เอวํ  กิร  ภิกฺขูติ ฯ 

 (สตฺถา)  “เอวํ  กิร  ภิกฺขูติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาดสา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  กิร ได้ยินว่า  เอวํ 

อ.อย่างนั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ได้ยินว่า อย่างนั้นหรือ ภิกษุ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขุ อาลปนะ  กิรศัพท์  

อนุสสวนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๒๐. “อาม  ภนฺเตติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “อาม  (เอวํ)  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อย่างนั้น พระเจ้าข้า”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๑. “กิมตฺถํ  เต  ภิกฺขุ  เอวํ  ภาริยํ  กมฺมํ  กตํ,  นนุ  ตฺวํ  อารทฺธวิริยสฺส  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  

ปุตฺโต  มาทิสสฺส  นาม  พุทฺธสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อตฺตานํ  ‘โสตาปนฺโนติ  วา   

‘สกทาคามีติ  วา  ‘อนาคามีติ  วา  ‘อรหาติ  วา  วทาเปตุ �  นาสกฺขิ;  กิมตฺถํ  เอวํ   

ภาริยํ  กมฺมมกาสีติ ฯ

 (สตฺถา)  “กิมตฺถํ  เต  ภิกฺขุ  เอวํ  ภาริยํ  กมฺมํ  กตํ,  นนุ  ตฺวํ  อารทฺธวิริยสฺส  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  
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ปุตฺโต  (หุตฺวา)  มาทิสสฺส  นาม  พุทฺธสฺส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  (ปุคฺคลํ)  อตฺตานํ  ‘โสตาปนฺโนติ   

วา  ‘สกทาคามีติ  วา  ‘อนาคามีติ  วา  ‘อรหาติ  วา  วทาเปตุ �  น  อสกฺขิ;  (ตฺวํ)  กิมตฺถํ  เอวํ   

ภาริยํ  กมฺมํ  อกาสีติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  กมฺมํ อ.กรรม   

ภาริยํ อันหนัก  เอวํ อย่างนี้  เต อันเธอ  กตํ กระทําแล้ว  กิมตฺถํ เพื่ออะไร,  ตฺว ํ

อ.เธอ  ปุตฺโต เป็นบุตร  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  เอกสฺส พระองค์หนึ่ง  อารทฺธ- 

วิริยสฺส ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  

สาสเน ในพระศาสนา  พุทฺธสฺส ของพระพุทธเจ้า  มาทิสสฺส  นาม ชื่อว่าผู้เช่นกับเรา  

น  อสกฺขิ ไม่ได้อาจแล้ว  (ปุคฺคลํ)  วทาเปตุํ เพื่ออัน- ยังบุคคล -ให้เรียก  อตฺตานํ 

ซึ่งตน  อิติ ว่า  ‘โสตาปนฺโน อ.พระโสดาบัน’  อิติ ดังนี้  วา หรือ  วา หรือว่า  อิติ  

ว่า  ‘สกทาคามี อ.พระสกทาคามี’  อิติ ดังนี้  อิติ ว่า  ‘อนาคามี อ.พระอนาคามี’   

อิติ ดังนี้  วา  หรือ  วา หรือว่า  อิติ ว่า  ‘อรหา อ.พระอรหันต์’  อิติ ดังนี้  นนุ  มิใช่

หรือ;  (ตฺวํ) อ.เธอ  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  กมฺม ํซึ่งกรรม  ภาริยํ อันหนัก  เอวํ อย่าง

นี้  กิมตฺถํ เพื่ออะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ กรรมหนักอย่างนี้ เธอกระทําเพื่ออะไร, เธอเป็นบุตร

ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ปรารภความเพียร บวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้า 

ธรรมดาว่าผู้เช่นกับเรา ไม่สามารถเพื่อจะให้บุคคลเรียกตนว่า ‘พระโสดาบัน’ หรือ 

‘พระสกทาคามี’ ‘พระอนาคามี’ หรือ ‘พระอรหันต์’ มิใช่หรือ; เธอได้ทํากรรมอันหนัก

อย่างนี้ เพราะอะไร”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขุ อาลปนะ  เอวํ ก็ดี  ภาริยํ ก็ดี  

วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  กิมตฺถํ สัมปทานใน กตํ   

เต อนภิหิตกัตตาใน กตํ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นนุศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  อารทฺธวิริยสฺส ก็ดี  เอกสฺส ก็ดี วิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

ปุตฺโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิตฺวา  นามศัพท์ ปสังสัตถโชตกะ 

เข้ากับ มาทิสสฺสๆ วิเสสนะของ พุทฺธสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สาสเนๆ วิสยาธาระใน  

ปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺขิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน วทาเปตุํ  อตฺตานํ อวุตต- 

กัมมะใน วทาเปตุํ  ‘โสตาปนฺโน ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน วทาเปตุํ  วา สี่ศัพท์  
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ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ โสตาปนฺโนติ  สกทาคามีติ  อนาคามีติ และ อรหาติ  ‘สกทาคามี 

ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน วทาเปตุํ  ‘อนาคามี ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน  

วทาเปตุํ  ‘อรหา ลิงคัตถะ’  อิติศัพท์ อาการะใน วทาเปตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขิ  

นศัพท์ ปฏิเสธะใน อสกฺขิ;  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กิมตฺถํ 

สัมปทานใน อกาสิ  เอวํ ก็ดี  ภาริยํ ก็ดี วิเสสนะของ กมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน อกาสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๒๒. “อุกฺกณฺ� ิโตสฺมิ  ภนฺเตติ ฯ

 (โส  ภิกฺขุ)  “(อหํ)  อุกฺกณฺ� ิโต  อสฺมิ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  (อาห) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  อุกฺกณฺ� ิโต เป็นผู้เบื่อหน่ายแล้ว  อสฺมิ ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลว่า “ข้าพระองค์เป็นผู้เบื่อหน่ายแล้ว พระเจ้าข้า”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน อสฺมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุกฺกณฺ� ิโต วิกติกัตตาใน อสฺมิ”  อิติ

ศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

๒๓. “กึการณา  อุกฺกณฺ� ิโตสีติ ฯ 

 (สตฺถา)  “(ตฺวํ)  กึการณา  อุกฺกณฺ� ิโต  อสิ”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (ปุจฺฉิ) ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  อุกฺกณฺฅิโต เป็น

ผู้เบื่อหน่ายแล้ว  กึการณา เพราะเหตุอะไร  อสิ ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสถามว่า “เธอเป็นผู้เบื่อหน่ายเพราะเหตุอะไรหรือ”

   สตฺถา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อสิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  กึการณา เหตุใน อุกฺกณฺ� ิโตๆ วิกติกัตตาใน อสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิ ฯ
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๒๔. โส  วสฺสาวาสิกสาฏกานํ  ลทฺธทิวสโต  ปฏฺ�าย  ยาว  เถรสฺส  ตาลวณฺเฏน  ปหารา  

สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  “อิมินา  การเณน  ปลาโตสฺมิ  ภนฺเตติ  อาห ฯ 

 โส  (ภิกฺขุ  อตฺตนา)  วสฺสาวาสิกสาฏกานํ  ลทฺธทิวสโต  ปฏฺ�าย  ยาว  เถรสฺส  ตาลวณฺเฏน   

ปหารา  สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  “(อหํ)  อิมินา  การเณน  ปลาโต  อสฺมิ  ภนฺเตติ  

อาห ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อาโรเจตฺวา กราบทูลแล้ว  ตํ  ปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  

สพฺพ ํทั้งปวง  สตฺถุ แก่พระศาสดา  ปฏฺาย จําเดิม  (อตฺตนา)  วสฺสาวาสิกสาฏกานํ   

ลทฺธทิวสโต แต่วัน แห่งผ้าสาฎกเพื่อภิกษุผู้อยู่จําพรรษา เป็นผ้า อันตน ได้แล้ว  ยาว 

เพียงใด  ปหารา แต่การตี  เถรสฺส ซึ่งพระเถระ  ตาลวณฺเฏน ด้วยขั้วแห่งตาล  อาห 

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (อหํ) อ.ข้าพระองค์  ปลาโต 

เป็นผู้หนีไปแล้ว  อิมินา  การเณน  เพราะเหตุนี้  อสฺม ิย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้นกราบทูลเรื่องราวนั้นทุกอย่าง ตั้งแต่วันเป็นที่ได้ผ้าอาบนํ้าฝน จนถึงการใช้ขั้ว

ตาลตีพระเถระ แล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เป็นผู้หนีไปแล้ว

เพราะเหตุนี้”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา อนภิหิต- 

กัตตาใน ลทฺธ-  วสฺสาวาสิกสาฏกานํ สามีสัมพันธะใน ลทฺธทิวสโตๆ อปาทานใน  

ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะใน อาโรเจตฺวา  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อาโรเจตฺวา   

เถรสฺส ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ปหารา  ตาลวณฺเฏน กรณะใน ปหารา ๆ อปาทานใน ยาว  

สพฺพํ ก็ดี  ตํ ก็ดี วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อาโรเจตฺวา  สตฺถุ สัมปทาน

ใน อาโรเจตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อสฺมิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมินา วิเสสนะของ การเณนๆ เหตุใน ปลาโตๆ วิกติกัตตาใน 

อสฺมิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

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

๒๕. อถ  นํ  สตฺถา  “เอหิ  ภิกฺขุ  มา  จินฺตยิ,  จิตฺตํ  นาเมตํ  ทูเร  โหนฺตํปิ  อารมฺมณํ   

สมฺปฏิจฺฉกชาติกํ,  ราคโทสโมหพนฺธนา  มุจฺจนตฺถาย  วายมิตุ �  วฏฺฏตีติ  วตฺวา  อิมํ  
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คาถมาห  

  “ทูรงฺคมํ  เอกจรํ   อสรีรํ  คุหาสยํ  

  เย  จิตฺตํ  สฺเมสฺสนฺติ   โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนาติ ฯ 

 อถ  นํ  (ภิกฺขุํ)  สตฺถา  “(ตฺวํ)  เอหิ  ภิกฺขุ,  (ตฺวํ)  มา  จินฺตยิ,  จิตฺตํ  นาม  เอตํ  ทูเร  โหนฺตํปิ   

อารมฺมณํ  สมฺปฏิจฺฉกชาติกํ  (โหติ),  (ภิกฺขุนา)  ราคโทสโมหพนฺธนา  มุจฺจนตฺถาย  วายมิตุ �   

วฏฺฏตีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห  

  “ทูรงฺคมํ  เอกจรํ   อสรีรํ  คุหาสยํ  

  เย  (ชนา)  จิตฺตํ  สฺเมสฺสนฺติ,  (เต  ชนา)  โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  นํ  (ภิกฺขุํ) กะภิกษุนั้น  อิติ  

ว่า  “ภิกฺขุ ดูก่อนภิกษุ  (ตฺวํ) อ.เธอ  เอหิ จงมา,  (ตฺวํ) อ.เธอ  มา  จินฺตย ิอย่าคิด

แล้ว,  เอตํ  จิตฺตํ  นาม ชื่อ อ.จิตนั่น  สมฺปฏิจฺฉกชาติกํ เป็นธรรมชาตรับเอาพร้อม   

อารมฺมณํ ซึ่งอารมณ์  โหนฺตํปิ แม้อันมีอยู่  ทูเร ในที่ไกล  (โหติ) ย่อมเป็น,  (ภิกฺขุนา)   

ราคโทสโมหพนฺธนา  มุจฺจนตฺถาย  วายมิตุํ อ.อัน- อันภิกษุ -พยายาม เพื่อประโยชน์

แก่การพ้น จากเครื่องผูกคือราคะ โทสะ และโมหะ  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้   อาห 

ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า  

“เย  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใด  สฺเมสฺสนฺติ จักสํารวม   

จิตฺตํ ซึ่งจิต  ทูรงฺคมํ อันไปในที่ไกล  เอกจรํ อันเที่ยวไป

ดวงเดียว  อสรีรํ อันไม่มีสรีระ  คุหาสยํ อันมีถํ้าเป็นที่อาศัย,   

(เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  โมกฺขนฺติ จักพ้น  มารพนฺธนา  

จากเครื่องผูกแห่งมาร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาตรัสกับภิกษุนั้นว่า “ภิกษุ เธอจงมา, อย่าคิดไปเลย, ธรรมว่าจิตนั่น 

เป็นธรรมชาตรับเอาอารมณ์แม้ที่อยู่ในที่ไกล, การที่ภิกษุพยายามเพื่อประโยชน์แก่

การหลุดพ้นจากเครื่องผูกคือราคะ โทสะ และโมหะ ย่อมควร” ดังนี้ ตรัสพระคาถานี้ว่า

“พวกชนเหล่าใดจักสํารวมจิตที่ไปในที่ไกล เที่ยวไปดวงเดียว 

ไม่มีร่างกาย มีถํ้าคือหทัยวัตถุเป็นที่อยู่อาศัย, พวกชนเหล่า

นั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารได้”
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 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

ภิกฺขุํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “ภิกฺขุ อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน เอหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน จินฺตยิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน 

จินฺตยิ,  เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จิตฺตํๆ สุทธกัตตา

ใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทูเร วิสยาธาระใน โหนฺตํ อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ โหนฺตํๆ วิเสสนะของ อารมฺมณํๆ อวุตตกัมมะใน สมฺปฏิจฺฉกชาติกํๆ วิกติกัตตาใน  

โหติ,  วายมิตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิกฺขุนา อนภิหิตกัตตา 

ใน วายมิตุํ  ราคโทสโมหพนฺธนา อปาทานใน มุจฺจนตฺถายๆ สัมปทานใน วายมิตุํ”   

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตต- 

กัมมะใน อาห

“เย วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน สญฺญเมสฺสนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทูรงฺคมํ ก็ดี  เอกจรํ ก็ดี  อสรีรํ ก็ดี   

คุหาสยํ ก็ดี วิเสสนะของ จิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน สญฺญเมสฺสนฺติ,   

เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน โมกฺขนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  มารพนฺธนา อปาทานใน โมกฺขนฺติ”  อิติศัพท์  

สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

๒๖. ตตฺถ  “ทูรงฺคมนฺติ  จิตฺตสฺส  หิ  มกฺกฏสุตฺตมตฺตกํปิ  ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน  คมนา-

คมนํ  นาม  นตฺถิ,  ทูเร  สนฺตํปิ  อารมฺมณํ  สมฺปฏิจฺฉตีติ  ทูรงฺคมํ  นาม  ชาตํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทูรงฺคมนฺติ  (ปเท  วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ 

 จิตฺตสฺส  หิ  มกฺกฏสุตฺตมตฺตกํปิ  ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน  คมนาคมนํ  นาม  นตฺถิ,  (เอตํ  จิตฺตํ)  

ทูเร  สนฺตํปิ  อารมฺมณํ  สมฺปฏิจฺฉตีติ  (เอตํ  จิตฺตํ)  ทูรงฺคมํ  นาม  ชาตํ ฯ

 (วินิจฺฉโย) อ.การวินิจฉัย  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทูรงฺคมนฺติ  ปเท ใน- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -บท ว่า “ทูรงฺคมํ” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต  เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ

 ห ิ ก็  คมนาคมนํ  นาม ชื่อ อ.การไปและการมา  จิตฺตสฺส แห่งจิต  ปุรตฺถิมาทิ- 

ทิสาภาเคน โดยส่วนแห่งทิศมีทิศตะวันออกเป็นต้น  มกฺกฏสุตฺตมตฺตกํปิ แม้มีความ

หลับแห่งลิงเป็นประมาณ  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  (เอตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  สมฺปฏิจฺฉติ ย่อม



199วรรค] ๔. เรื่องพระสังฆรักขิตเถระ

รับเอา  อารมฺมณํ ซึ่งอารมณ์  สนฺตํป ิแม้อันมีอยู่  ทูเร ในที่ไกล  อิติ เพราะเหตุนั้น  

(เอตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  ทูรงฺคมํ  นาม ชื่อว่าเป็นธรรมชาตไปในที่ไกล  ชาตํ เกิดแล้ว ฯ

 บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในบรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “ทูรงฺคมํ” ดังนี้

 ก็ ธรรมดาว่าการไปและการมาของจิต โดยส่วนแห่งทิศมีทิศตะวันออกเป็นต้น แม้

สักว่าความหลับของลิง ก็ไม่มี, จิตนั่นย่อมรับเอาอารมณ์แม้ที่มีอยู่ในที่ไกล เพราะเหตุ

นั้น จิตนั่น ชื่อว่าเป็นธรรมชาตไปในที่ไกล

 วินิจฺฉโย วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ  

นิทธารณะใน ปเท  “ทูรงฺคมํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปเทๆ นิทธารณียะและ 

วิสยาธาระใน วินิจฺฉโย  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺโพ ฯ

 หิศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มกฺกฏสุตฺตมตฺตกํๆ วิเสสนะ

ของ คมนาคมนํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ คมนาคมนํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  จิตฺตสฺส สามีสัมพันธะใน คมนาคมนํ  ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน  

ตติยาวิเสสนะใน คมนาคมนํ,  เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน สมฺปฏิจฺฉติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทูเร วิสยาธาระใน สนฺตํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สนฺตํๆ 

วิสยาธาระใน อารมฺมณํๆ อวุตตกัมมะใน สมฺปฏิจฺฉติ  อิติศัพท์ เหตวัตถะ  เอตํ  

วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน ชาตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ

เข้ากับ ทูรงฺคมํๆ วิกติกัตตาใน ชาตํ ฯ

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

๒๗. สตฺตฏฺ�จิตฺตานิ  ปน  เอกโต  กณฺณิกพทฺธานิ  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺชิตุ �  สมตฺถานิ  นาม  

นตฺถิ,  อุปฺปตฺติกาเล  เอเกกเมว  จิตฺตํ  อุปฺปชฺชติ,  ตสฺมึ  นิรุทฺเธ,  ปุน  เอเกกเมว   

อุปฺปชฺชตีติ  เอกจรํ  นาม  ชาตํ ฯ 

 สตฺตฏฺ�จิตฺตานิ  ปน  เอกโต  กณฺณิกพทฺธานิ  (หุตฺวา)  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺชิตุ �  สมตฺถานิ  นาม  

นตฺถิ,  อุปฺปตฺติกาเล  เอเกกํ  เอว  จิตฺตํ  อุปฺปชฺชติ,  ตสฺมึ  (จิตฺเต)  นิรุทฺเธ,  ปุน  เอเกกํ  เอว   

(จิตฺตํ)  อุปฺปชฺชตีติ  (เอตํ  จิตฺตํ)  เอกจรํ  นาม  ชาตํ ฯ

 ปน อนึ่ง  สตฺตฏฺฅจิตฺตานิ อ.จิตเจ็ดดวงหรือแปดดวง ท.  สมตฺถานิ  นาม ชื่อว่า

เป็นธรรมชาตสามารถ  เอกโต  กณฺณิกพทฺธานิ  (หุตฺวา)  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺชิตุํ   
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เพื่ออัน- เป็นธรรมชาตเนื่องกันแล้วโดยความเป็นช่อ เป็น โดยความเป็นอันเดียวกัน -

เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  จิตฺตํ อ.จิต  เอเกกํ  เอว ดวงหนึ่งๆ นั่นเทียว  

อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดขึ้น  อุปฺปตฺติกาเล ในกาลเป็นที่เกิด,  ตสฺมึ  (จิตฺเต) ครั้นเมื่อจิต

นั้น  นิรุทฺเธ ดับแล้ว,  (จิตฺตํ) อ.จิต  เอเกกํ  เอว ดวงหนึ่งๆ นั่นเทียว  อุปฺปชฺชต ิ 

ย่อมเกิดขึ้น  ปุน อีก  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  เอกจรํ  นาม ชื่อว่า

เป็นธรรมชาตเที่ยวไปดวงเดียว  ชาตํ เกิดแล้ว ฯ

 อนึ่ง จิตเจ็ดหรือแปดดวง เป็นธรรมชาติชื่อว่าสามารถเพื่อจะผูกกันเป็นช่อพวง

เดียวกัน แล้วเกิดในขณะเดียวกัน ย่อมไม่มี, จิตแต่ละดวงเท่านั้น ย่อมเกิด ในกาลเป็น

ที่เกิดขึ้น, เมื่อจิตดวงนั้นดับแล้ว, จิตแต่ละดวงเท่านั้น ย่อมเกิดขึ้นใหม่อีก เพราะเหตุ

นั้น จิตนั่น จึงชื่อว่าเป็นธรรมชาตเทียวไปดวงเดียว

 ปนศัพท์ สัมปิณฑนัตถะ  สตฺตฏฺ�จิตฺตานิ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

เอกโต ตติยาวิเสสนะใน หุตฺวา  กณฺณิกพทฺธานิ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยา

ใน อุปฺปชฺชิตุํ  เอกกฺขเณ กาลสัตตมีใน อุปฺปชฺชิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สมตฺถานิ   

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ สมตฺถานิๆ วิกติกัตตาใน นตฺถิ,  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ เอเกกํๆ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อุปฺปตฺติกาเล กาลสัตตมีใน อุปฺปชฺชติ,  ตสฺมึ วิเสสนะของ จิตฺเตๆ ลักขณะใน นิรุทฺเธๆ 

ลักขณกิริยา,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอเกกํๆ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน 

อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อุปฺปชฺชติ  อิติศัพท์  

เหตวัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน ชาตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ เอกจรํๆ วิกติกัตตาใน ชาตํ ฯ    

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

๒๘. จิตฺตสฺส  สรีรสณฺ�านํ  วา  นีลาทิปกาโร  วณฺณเภโท  วา  นตฺถีติ  อสรีรํ  นาม  ชาตํ ฯ 

 จิตฺตสฺส  สรีรสณฺ�านํ  วา  นีลาทิปกาโร  วณฺณเภโท  วา  นตฺถีติ  (เอตํ  จิตฺตํ)  อสรีรํ  นาม   

ชาตํ ฯ

 สรีรสณฺฅานํ อ.ทรวดทรงแห่งสรีระ  วา หรือ  วา หรือว่า  วณฺณเภโท อ.ประเภท 

แห่งสี  นีลาทิปกาโร อันมีประการมีสีเขียวเป็นต้น  จิตฺตสฺส ของจิต  นตฺถิ ย่อมไม่มี  
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อิติ เพราะเหตุนั้น  (เอตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั่น  อสรีรํ  นาม ชื่อว่าเป็นธรรมชาต ไม่มีสรีระ  

ชาตํ เกิดแล้ว ฯ

 ทรวดทรงแห่งสรีระ หรือประเภทแห่งสีมีประการมีสีเขียวเป็นต้นแห่งจิต ย่อมไม่มี 

เพราะเหตุนั้น จิตนั่น ชื่อว่าเกิดเป็นธรรมชาตไม่มีสรีระ

 สรีรสณฺ�านํ ก็ดี  วณฺณเภโท ก็ดี สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  จิตฺตสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน สรีรสณฺ�านํ และ วณฺณเภโท  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ  

สรีรสณฺ�านํ และ นีลาทิปกาโร  วณฺณเภโท  นีลาทิปกาโร วิเสสนะของ วณฺณเภโท   

อิติศัพท์ เหตวัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน ชาตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อสรีรํๆ วิกติกัตตาใน ชาตํ ฯ  

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

๒๙. คุหา  นาม  จตุมหาภูตคุหา,  อิท�ฺจ  หทยรูปํ  นิสฺสาย  ปวตฺตตีติ  คุหาสยํ  นาม   

ชาตํ ฯ

 คุหา  นาม  จตุมหาภูตคุหา,  อิท �  (จตฺิต�)  จ  หทยรูปํ  นิสฺสาย  ปวตฺตตีติ  (อิทํ  จิตฺตํ)  คุหาสยํ  

นาม  ชาตํ ฯ

 จตุมหาภูตคุหา อ.ถํ้าคือมหาภูต ๔  คุหา  นาม ชื่อว่าถํ้า,  จ ก็  อิทํ  (จิตฺตํ) อ.จิต

นี้  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  หทยรูปํ ซึ่งหทัยรูป  ปวตฺตต ิย่อมเป็นไป  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (อิทํ  จิตฺตํ) อ.จิตนี้  คุหาสยํ  นาม ชื่อว่าเป็นธรรมชาตมีถํ้าเป็นที่อาศัย  ชาตํ  

เกิดแล้ว ฯ  

 ถํ้าคือมหาภูตรูป ๔ ชื่อว่าถํ้า, ก็จิตนี้อาศัยหทัยรูปแล้วเป็นไป เพราะเหตุนั้น  

จิตนี้ จึงชื่อว่ามีถํ้าคือหทัยวัตถุเป็นที่อยู่อาศัย เกิดแล้ว

 นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ คุหาๆ วิเสสนะของ จตุมหาภูตคุหาๆ ลิงคัตถะ,   

จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อิทํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน ปวตฺตติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  หทยรูปํ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน ปวตฺตติ  อิติศัพท์ 

เหตวัตถะ  อิทํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน ชาตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ คุหาสยํๆ วิกติกัตตาใน ชาตํ ฯ   

 ...............................................................................................................................
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๓๐. เย  จิตฺตนฺติ  เย  เกจิ  ปุริสา  วา  อิตฺถี  วา  คหฏฺ�า  วา  ปพฺพชิตา  วา   

อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส  อุปฺปชฺชิตุ �  อเทนฺตา  สติสมฺโมเสน  อุปฺปนฺนกิเลสํ  ปชหนฺตา   

จิตฺตํ  ส�ฺ�เมสฺสนฺติ  ส�ฺ�ตํ  อวิกฺขิตฺตํ  กริสฺสนฺติ ฯ

 “เย  จิตฺตนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “เย  เกจิ  (ชนา)  ปุริสา  วา  อิตฺถี  วา  คหฏฺ�า  วา  ปพฺพชิตา   

วา  อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส  อุปฺปชฺชิตุ �  อเทนฺตา  สติสมฺโมเสน  อุปฺปนฺนกิเลสํ  ปชหนฺตา  จิตฺตํ   

ส�ฺ�เมสฺสนฺติ  (จิตฺตํ  อตฺตนา)  ส�ฺ�ตํ  อวิกฺขิตฺตํ  กริสฺสนฺติ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ  

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “เย  เกจิ  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   

ปุริสา  วา คือ อ.บุรุษ ท. หรือ  วา หรือว่า  อิตฺถี คือ อ.หญิง ท.  คหฏฺฅา คือ 

อ.คฤหัสถ์ ท.  วา หรือ  วา หรือว่า  ปพฺพชิตา คือ อ.บรรพชิต ท.  อเทนฺตา ไม่ให้อยู่   

อุปฺปชฺชิตุ ํเพื่ออันเกิดขึ้น  อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส แห่งกิเลสอันไม่เกิดขึ้น  ปชหนฺตา  

ละอยู่  อุปฺปนฺนกิเลสํ ซึ่งกิเลสอันเกิดขึ้นแล้ว  สติสมฺโมเสน เพราะความหลงลืม

แห่งสติ  สฺเมสฺสนฺติ ชื่อว่าจักสํารวม  จิตฺตํ ซึ่งจิต  กริสฺสนฺต ิคือว่า จักกระทํา   

(จิตฺตํ) ซึ่งจิต  (อตฺตนา)  สญฺตํ ให้เป็นธรรมชาต อันตน สํารวมแล้ว  อวิกฺขิตฺตํ คือ

ว่า ให้เป็นธรรมชาตไม่ฟุ้งซ่านแล้ว”  อิติ ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  

“เย  จิตฺตนฺติ ว่า  “เย  จิตฺตํ” ดังนี้เป็นต้น ฯ

 สองบทว่า “เย  จิตฺตํ” ดังนี้เป็นต้น ความว่า พวกชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง คือ พวกบุรุษ 

หรือสตรี พวกคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ไม่ให้เพื่อจะเกิดขึ้นแห่งกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้น ละ

กิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะหลงลืมสติ ชื่อว่าจักสํารวมจิต คือว่า จักทําให้เป็นธรรมชาต

ที่ตนสํารวมแล้ว คือว่า ให้เป็นธรรมชาตไม่ฟุ้งซ่าน

 “เย  จิตฺตํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ   

“เย  เกจิ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ส�ฺ�เมสฺสนฺติ และ กริสฺสนฺติ  ส�ฺ�เมสฺสนฺติ  

ก็ดี  กริสฺสนฺติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุริสา ก็ดี  อิตฺถี ก็ดี  คหฏฺ�า ก็ดี  ปพฺพชิตา  

ก็ดี วิเสสลาภีของ ชนา  วา สี่ศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปุริสา อิตฺถี  คหฏฺ�า และ 

ปพฺพชิตา  อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส สามีสัมพันธะใน อุปฺปชฺชิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

อเทนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ชนา  สติสมฺโมเสน เหตุใน อุปฺปนฺนกิเลสํๆ อวุตตกัมมะ 

ใน ปชหนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ชนา  จิตฺตํ อวุตตกัมมะใน ส�ฺ�เมสฺสนฺติ  จิตฺตํ  
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อวุตตกัมมะใน กริสฺสนฺติ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน ส�ฺ�ตํๆ ก็ดี  อวิกฺขิตฺตํ ก็ดี  

วิกติกัมมะใน กริสฺสนฺติ  จิตฺตํ  ส�ฺ�เมสฺสนฺติ วิวริยะใน จิตฺตํ  อตฺตนา  ส�ฺ�ตํ   

อวิกฺขิตฺตํ  กริสฺสนฺติๆ วิวรณะ  ส�ฺ�ตํ วิวริยะใน อวิกฺขิตฺตํๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

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

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

๓๑. “โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนาติ  สพฺเพ  เต  กิเลสพนฺธนาภาเวน  มารพนฺธนสงฺขาตา   

เตภูมิกวฏฺฏา  มุจฺจิสฺสนฺตีติ ฯ

 “โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนาติ  (คาถาปาทสฺส)  “สพฺเพ  เต  (ชนา)  กิเลสพนฺธนาภาเวน  มารพนฺธน- 

สงฺขาตา  เตภูมิกวฏฺฏา  มุจฺจิสฺสนฺตีติ  (อตฺโถ) ฯ 

  (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “เต  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  สพฺเพ ทั้งปวง  มุจฺจิสฺสนฺต ิ 

จักพ้น  เตภูมิกวฏฺฏา จากวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิสาม  มารพนฺธนสงฺขาตา อันอัน

บัณฑิตกล่าวแล้วว่าเครื่องผูกแห่งมาร  กิเลสพนฺธนาภาเวน เพราะความไม่มีแห่ง

เครื่องผูกคือกิเลส”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “โมกฺขนฺติ  

มารพนฺธนาติ ว่า “โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา” ความว่า พวกชนเหล่านั้นทั้งปวง จัก

พ้นจากวัฏฏะที่เป็นไปในภูมิ ๓ กล่าวคือเครื่องผูกแห่งมาร เพราะไม่มีเครื่องผูกคือ

กิเลส 

 “โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

อตฺโถ  “สพฺเพ ก็ดี  เต ก็ดี วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน มุจฺจิสฺสนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กิเลสพนฺธนาภาเวน เหตุใน มุจฺจิสฺสนฺติ  มารพนฺธนสงฺขาตา วิเสสนะของ 

เตภูมิกวฏฺฏาๆ อปาทานใน มุจฺจิสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

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

 ...............................................................................................................................
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๓๒. เทสนาปริโยสาเน  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  โสตาปตฺติผลํ  ปาปุณิ ฯ 

 เทสนาปริโยสาเน ในกาลเป็นทีส่ ิน้สดุลงรอบแหง่พระเทศนา  ภาคิเนยฺยสงฺฆ- 

รกฺขิตตฺเถโร อ.พระสงัฆรกัขติะผูเ้ถระผูเ้ป็นหลาน  ปาปณิุ บรรลุแลว้  โสตาปตติฺผล ํ 

ซึง่โสดาปัตตผิล ฯ

 เวลาจบพระเทศนา พระสงัฆรกัขติเถระผูเ้ป็นหลานบรรลุโสดาปัตตผิล

 เทสนาปรโิยสาเน กาลสตัตมใีน ปาปณุ ิ  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร สทุธกตัตาใน  

ปาปณุิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  โสตาปตฺตผิล� สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปณุฯิ

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

๓๓. อ�ฺเ�ปิ  พหู  โสตาปนฺนาทโย  ชาตา ฯ

 อ�ฺเ�ปิ  พหู  (ชนา)  โสตาปนฺนาทโย  (อริยปุคฺคลา)  ชาตา ฯ

 พห ู (ชนา) อ.ชน ท. มาก  อญเฺปิ แมเ้หลา่อืน่  (อริยปคุคฺลา) เป็นพระอรยิบุคคล  

โสตาปนฺนาทโย มพีระโสดาบนัเป็นตน้  ชาตา เกดิแลว้ ฯ

 ชนเป็นจํานวนมากแม้เหล่าอื่น เกิดเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น

 อปิศพัท ์ อเปกขตัถะเขา้กบั อ�ฺเ�ๆ กด็ ี  พห ู กด็ ี วเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตา 

ใน ชาตาๆ กติบทกตัตุวาจก  โสตาปนฺนาทโย วเิสสนะของ อรยิปคฺุคลาๆ วกิตกิตัตา

ใน ชาตา ฯ

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

๓๔. มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  เทสนา  อโหสีติ ฯ  

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตถิฺกา เป็นเทศนาเป็นไปกบัดว้ยวาจาอนัมปีระโยชน์  อโหสิ 

ไดม้แีลว้  มหาชนสสฺ แก่มหาชน  อิติ ดงัน้ีแล ฯ

 พระเทศนา ได้เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล

 เทสนา สทุธกตัตาใน อโหสิๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  มหาชนสฺส สมัปทานใน อโหส ิ 

สาตฺถกิา วกิตกิตัตาใน อโหส ิ อติศิพัท ์สมาปนะ ฯ  
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ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ ฯ 

ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺฐิต�) ฯ

ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระสงัฆรกัขติะผูเ้ถระผูเ้ป็นหลาน  

 (นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐิต�ๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องพระสังฆรักขติเถระผู้เป็นหลาน
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่

ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. สงฺฆรกฺขิโต จ  โส  เถโร  จาติ  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร. (สงฺฆรกฺขิต + เถร) วิเสสนุตตรบทกัมมธารย- 

สมาส

  สงฺฆรกฺขิโต  จ อ.พระสังฆรักขิตะด้วย  โส อ.พระสังฆรักขิตะนั้น  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  

อิติ เพราะเหตุนั้น  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร ชื่อว่าสงฺฆรกฺขิตตฺเถร. (พระสังฆรักขิตะผู้เถระ, พระสังฆรักขิตเถระ)

 ๒. ภาคิเนยฺโย  จ  โส  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  จาติ  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร. (ภาคิเนยฺย + สงฺฆ-

รกฺขิตตฺเถร) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

  ภาคิเนยฺโย  จ อ.ผู้เป็นหลานด้วย  โส อ.ผู้เป็นหลานนั้น  สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร  จ เป็นพระสังฆรักขิตะ 

ผู้เถระด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร ชื่อว่าภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร. (พระสังฆรักขิตะ 

ผู้เถระผู้เป็นหลาน, พระสังฆรักขิตเถระผู้เป็นหลาน)

 ๓. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรสฺส  วตฺถุ  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ. (ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร + 

วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  วตฺถุ อ.เรื่อง  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรสฺส แห่งพระสังฆรักขิตะผู้เถระผู้เป็นหลาน  ภาคิเนยฺย-

สงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ ชื่อว่าภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ. (เรื่องพระสังฆรักขิตเถระผู้เป็นหลาน) 

 

ลทฺธูปสมฺปโท

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ลทฺธา  อุปสมฺปทา  เยน  โส  ลทฺธูปสมฺปโท,  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต. (ลทฺธา + อุปสมฺปทา)
 อุปสมฺปทา อ.การอุปสมบท  เยน  (ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิเตน) อันนายสังฆรักขิตะผู้เป็นหลาน  
ลทฺธา ได้แล้ว,  โส  (ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต) อ.นายสังฆรักขิตะผู้เป็นหลานนั้น  ลทฺธูปสมฺปโท ชื่อว่า 
ลทฺธูปสมฺปท, ได้แก่นายสังฆรักขิตะผู้เป็นหลาน. (ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว, ได้อุปสมบทแล้ว)
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กติปาโห

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ว่า
 ๑. กติปโย  จ  โส  อโห  จาติ  กติปาโห. (กติปย + อห) 
  กติปโย  จ อ.เล็กน้อยด้วย  โส อ.เล็กน้อยนั้น  อโห  จ เป็นวันด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   
กติปาโห ชื่อว่ากติปาห. (วันเล็กน้อย, สองสามวัน)

อรหตฺตํ

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 อรหโต  ภาโว  อรหตฺตํ. (อรหนฺต + ตฺตปัจจัย)
 ภาโว อ.ความเป็น  อรหโต แห่งพระอรหันต์  อรหตฺตํ ชื่อว่าอรหตฺต. (ความเป็นพระอรหันต์, พระ
อรหัต) 
 

กนิฏฺโ€

 เป็นวิเสสตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า
 สพฺเพ  อิเม  อปฺปา,  อยมิเมสํ  วิเสเสน  อปฺโปติ  กนิฏฺโ€. (อปฺป + อิฏฺ€ปัจจัย) วิเสสตัทธิต
 อิเม  (ชนา) อ.ชน ท. เหล่านี้  สพฺเพ ทั้งปวง  อปฺปา เป็นผู้น้อย  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  อยํ  (ปุคฺคโล)  
อิเมสํ  (ชนานํ) อ.- แห่งชน ท. เหล่านี้หนา -บุคคลนี้  อปฺโป เป็นผู้น้อย  วิเสเสน โดยพิเศษ  (โหติ)  
ย่อมเป็น  อิติ เพราะเหตุนั้น กนิฏฺโ€ ชื่อว่ากนิฏฺ€. (ผู้น้อยที่สุด) 

วยปฺปตฺโต

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วยํ  ปตฺโต  วยปฺปตฺโต,  ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต. (วย + ปตฺต)
 (ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต) อ.นายสังฆรักขิตะผู้เป็นหลาน  ปตฺโต ถึงแล้ว  วยํ ซึ่งวัย  วยปฺปตฺโต  
ชื่อว่าวยปฺปตฺต, ได้แก่นายสังฆรักขิตะผู้เป็นหลาน. (ผู้ถึงวัย) 
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คามการาโม

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 
 คามเก  อาราโม  คามการาโม. (คามก + อาราม)
 อาราโม อ.อาราม  คามเก ใกล้หมู่บ้าน  คามการาโม ชื่อว่าคามการาม. (อารามใกล้หมู่บ้าน, 
วัดใกล้บ้าน)  

สตฺตหตฺถํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส วิเคราะห์ว่า
 สตฺต  หตฺถา  มตฺตา  ยสฺส  ตํ  สตฺตหตฺถํ,  วตฺถํ. (สตฺต + หตฺถ)
 หตฺถา อ.ศอก ท.  สตฺต เจ็ด  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (วตฺถสฺส) แห่งผ้าใด  (อตฺถิ)  
มีอยู่,  ตํ  (วตฺถํ) อ.ผ้านั้น  สตฺตหตฺถํ ชื่อว่าสตฺตหตฺถ, ได้แก่ผ้า. (มีประมาณ ๗ ศอก)
 

อฏฺ€หตฺถํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส วิเคราะห์ว่า
 อฏฺ€  หตฺถา  มตฺตา  ยสฺส  ตํ  อฏฺ€หตฺถํ,  วตฺถํ. (อฏฺ€ + หตฺถ)
 หตฺถา อ.ศอก ท.  อฏฺ€ แปด  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (วตฺถสฺส) แห่งผ้าใด  (อตฺถิ)  
มีอยู่,  ตํ  (วตฺถํ) อ.ผ้านั้น  อฏฺ€หตฺถํ ชื่อว่าอฏฺ€หตฺถ, ได้แก่ผ้า. (มีประมาณ ๘ ศอก)
 

วสฺสาวาสิกสาฏกา

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วสฺสาวาสิกสฺส  สาฏกา  วสฺสาวาสิกสาฏกา. (วสฺสาวาสิก + สาฏก)
 สาฏกา อ.ผ้าสาฎก ท.  วสฺสาวาสิกสฺส  (ภิกฺขุสฺส) เพื่อภิกษุ ผู้มีการอยู่ตลอดพรรษา   
วสฺสาวาสิกสาฏกา ชื่อว่าวสฺสาวาสิกสาฏก. (ผ้าสาฎกเพื่อภิกษุผู้มีการอยู่ตลอดพรรษา)
 

วุตฺถวสฺโส

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วุตฺถํ  วสฺสํ  เยน  โส  วุตฺถวสฺโส,  ภิกฺขุ. (วุตฺถ + วสฺส)
 วสฺสํ อ.กาลฝน  เยน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุใด  วุตฺถํ อยู่แล้ว,  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  วุตฺถวสฺโส 
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ชื่อว่าวุตฺถวสฺส, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีกาลฝนอันอยู่จําแล้ว, ผู้อยู่จําพรรษาแล้ว)
 

อนฺตรามคฺคํ

 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มคฺคสฺส  อนฺตรา  อนฺตรามคฺคํ. (อนฺตรา + มคฺค)
 อนฺตรา ในระหว่าง  มคฺคสฺส แห่งหนทาง  อนฺตรามคฺคํ ชื่อว่าอนฺตรามคฺค. (ระหว่างทาง)
 

อนาคโต

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  อาคโต  อนาคโต,  เถโร. (น + อาคต)
 (เถโร) อ.พระเถระ  อาคโต มาแล้ว  น หามิได้  อนาคโต ชื่อว่าอนาคต, ได้แก่พระเถระ. (ผู้ไม่
มาแล้ว, ยังไม่มา) 

ทวิาฏฺ€านํ

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทิวา  €านํ  ทิวาฏฺ€านํ. (ทิวา + €าน)
 €านํ อ.ที่เป็นที่พัก  ทิวา ในเวลากลางวัน  ทิวาฏฺ€านํ ชื่อว่าทิวาฏฺ€าน. (ที่พักกลางวัน)
 

ปาโททกํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาทํ  โธวนํ  อุทกํ  ปาโททกํ. (ปาท + โธวน + อุทก) มัชเฌโลปีสมาส
 อุทกํ อ.นํ้า  โธวนํ อันเป็นเครื่องล้าง  ปาทํ ซึ่งเท้า  ปาโททกํ ชื่อว่าปาโททก. (นํ้าเป็นเครื่องล้างเท้า) 
 

อาคมนมคฺโค

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาคมนญฺจ  ตํ  มคฺโค  จาติ  อาคมนมคฺโค. (อาคมน + มคฺค)
 อาคมนํ  จ อ.เป็นที่มาด้วย  ตํ อ.เป็นที่มานั้น  มคฺโค  จ เป็นหนทางด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
อาคมนมคฺโค ชื่อว่าอาคมนมคฺค. (หนทางเป็นที่มา)
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อาคมนภาโว

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อาคมนเมว  ภาโว  อาคมนภาโว. (อาคมน + ภาว)
 อาคมนํ  เอว อ.อันมานั่นเทียว  ภาโว เป็นความเป็น  อาคมนภาโว ชื่อว่าอาคมนภาว. (ความ
เป็นคืออันมา) 

ปตฺตจีวรํ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปตฺโต  จ  จีวรญฺจ  ปตฺตจีวรํ. (ปตฺต + จีวร)
 ปตฺโต จ อ.บาตรด้วย จีวรํ  จ อ.จีวรด้วย  ปตฺตจีวรํ ชื่อว่าปตฺตจีวร. (บาตรและจีวร)
 

ตาลวณฺโฏ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ตาลสฺส  วณฺโฏ  ตาลวณฺโฏ. (ตาล + วณฺฏ)
 วณฺโฏ อ.ขั้ว  ตาลสฺส แห่งตาล  ตาลวณฺโฏ ชื่อว่าตาลวณฺฏ. (ขั้วตาล)

ปาทมูลํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปาทสฺส  มูลํ  ปาทมูลํ. (ปาท + มูล)
 มูลํ อ.ใกล้  ปาทสฺส แห่งเท้า  ปาทมูลํ ชื่อว่าปาทมูล. (ใกล้แท้า)

ลทฺธกาโล

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ลทฺธญฺจ  ตํ  กาโล  จาติ  ลทฺธกาโล. (ลทฺธ + กาล)
 ลทฺธํ  จ อ.เป็นที่อันตนได้แล้วด้วย  ตํ อ.เป็นที่อันตนได้แล้วนั้น  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  ลทฺธกาโล ชื่อว่าลทฺธกาล. (กาลเป็นที่อันตนได้แล้ว)
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มหปฺผลํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหนฺตญฺจ  ตํ  ผลญฺจาติ  มหปฺผลํ. (มหนฺต + ผล)
 มหนฺตํ  จ อ.ใหญ่ด้วย  ตํ อ.ใหญ่นั้น  ผลํ  จ เป็นผลด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  มหปฺผลํ  
ชื่อว่ามหปฺผล. (ผลใหญ่) 

คหิิกาโล

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คิหิสฺส  กาโล คิหิกาโล. (คิหี + กาล)
 กาโล อ.กาล  คิหิสฺส  (มยฺหํ) แห่งเรา ผู้เป็นคฤหัสถ์  คิหิกาโล ชื่อว่าคิหิกาล. (กาลที่เราเป็น
คฤหัสถ์)

ปพฺพชิตกาโล

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปพฺพชิตสฺส  กาโล  ปพฺพชิตกาโล. (ปพฺพชิต + กาล)
 กาโล  อ.กาล  ปพฺพชิตสฺส  (มยฺหํ) แห่งเรา บวชแล้ว  ปพพชิตกาโล ชื่อว่าปพฺพชิตกาล. (กาล
ที่เราบวชแล้ว)

กาตุกาโม

 เป็นกัตตุรูป, กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส, จตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กาตุํ  กาเมตีติ  กาตุกาโม,  อุปชฺฌาโย. (กาตุํสทฺทูปปท + กมุ  กนฺติยํ ในความใคร่ + ณปัจจัย) 
 (โย  อุปชฺฌาโย) อ.พระอุปัชฌาย์ใด  กาเมติ ย่อมใคร่  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  อิติ เพราะเหตุนั้น   
(โส  อุปชฺฌาโย) อ.พระอุปัชฌาย์นั้น  กาตุกาโม ชื่อว่ากาตุกาม, ได้แก่พระอุปัชฌาย์. (ผู้ประสงค์จะทํา)

อกโรนฺโต
 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  กโรนฺโต  อกโรนฺโต,  อุปชฺฌาโย. (น + กโรนฺต)
 (อุปชฺฌาโย) อ.พระอุปัชฌาย์  กโรนฺโต กระทําอยู่  น หามิได้  อกโรนฺโต ชื่อว่าอกโรนฺต, ได้แก่
พระอุปัชฌาย์. (ผู้ไม่กระทําอยู่)
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สมณภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมณสฺส  ภาโว  สมณภาโว. (สมณ + ภาว)
 ภาโว อ.ความเป็น  สมณสฺส แห่งสมณะ  สมณภาโว ชื่อว่าสมณภาว. (ความเป็นสมณะ)

ทุสฺสณฺ€าปิโย

 เป็นกัมมรูป, กัมมสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า
 ทุกฺเขน  สณฺ€ปิตพฺโพ  ทุสฺสณฺ€าปิโย,  ฆราวาโส. (ทุ + สํ + ถป + เณ + ณฺยปัจจัย)
 (ฆราวาโส) อ.การอยู่ในเรือน  (ปุคฺคเลน)  สณฺ€ปิตพฺโพ อันบุคคล พึงตั้งไว้ด้วยดี  ทุกฺเขน  
โดยยาก  อิติ เพราะเหตุนั้น  ทุสฺสณฺ€าปิโย ชื่อว่าทุสฺสณฺ€าปิย, ได้แก่การอยู่ครองเรือน. (อันบุคคลพึง
ตั้งไว้ด้วยดีโดยยาก) 

ฆราวาโส

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ฆเร  อาวาโส  ฆราวาโส. (ฆร + อาวาส)
 อาวาโส อ.การอยู่  ฆเร ในเรือน  ฆราวาโส ชื่อว่าฆราวาส. (การอยู่ในเรือน)

คิหิภูโต

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คิหี  ภูโต  คิหิภูโต,  อหํ. (คิหี + ภูต)
 (อหํ) อ.เรา  คิหี เป็นคฤหัสถ์  ภูโต เป็นแล้ว  คิหิภูโต ชื่อว่าคิหิภูต. (เป็นคฤหัสถ์เป็นแล้ว)

อฏฺ€หตฺถสาฏโก

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อฏฺ€  หตฺถา  ยสฺส  โส  อฏฺ€หตฺโถ,  สาฏโก. (อฏฺ€ + หตฺถ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ
พหุพพีหิสมาส
  หตฺถา อ.ศอก ท.  อฏฺ€ แปด  ยสฺส  (สาฏกสฺส) แห่งผ้าสาฎกใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  



213วรรค] ๔. เรื่องพระสังฆรักขิตเถระ

(สาฏโก) อ.ผ้าสาฎกนั้น  อฏฺ€หตฺโถ ชื่อว่าอฏฺ€หตฺถ, ได้แก่ผ้าสาฎก. (มี ๘ ศอก) 
 ๒. อฏฺ€หตฺโถ  จ  โส  สาฏโก  จาติ  อฏฺ€หตฺถสาฏโก. (อฏฺ€หตฺถ + สาฏก) วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
  อฏฺ€หตฺโถ  จ อ.อันมีศอกแปดด้วย  โส อ.อันมีศอกแปดนั้น  สาฏโก  จ เป็นผ้าสาฎก
ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อฏฺ€หตฺถสาฏโก ชื่อว่า อฏฺ€หตฺถสาฏก. (ผ้าสาฎกมี ๘ ศอก)

จูฬยานกํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จูฬญฺจ  ตํ  ยานกญฺจาติ  จูฬยานกํ. (จูฬ + ยานก)
 จูฬํ  จ อ.อันน้อยด้วย  ตํ อ.อันน้อยนั้น  ยานกํ  จ เป็นยานพาหนะด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
จูฬยานกํ ชื่อว่าจูฬยานก. (ยานพาหนะอันน้อย)
 

อสกฺโกนฺตี

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  สกฺโกนฺตี  อสกฺโกนฺตี,  ภริยา. (น + สกฺโกนฺตี)
 (ภริยา) อ.ภรรยา  สกฺโกนฺตี อาจอยู่  น หามิได้  อสกฺโกนฺตี ชื่อว่าอสกฺโกนฺตี, ได้แก่ภรรยา. 
(ไม่อาจอยู่, เมื่อไม่อาจ, ไม่สามารถอยู่, เมื่อไม่สามารถ)
 

จกฺกปาโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จกฺกสฺส  ปาโท  จกฺกปาโท. (จกฺก + ปาท)
 ปาโท อ.รอย  จกฺกสฺส แห่งล้อ  จกฺกปาโท ชื่อว่าจกฺกปาท. (รอยล้อ)

ปโตทยฏฺ€ิ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ปโตทสฺส  ยฏฺ€ิ  ปโตทยฏฺ€ิ. (ปโตท + ยฏฺ€ิ)
 ยฏฺ€ิ อ.ด้าม  ปโตทสฺส แห่งปฏัก  ปโตทยฏฺ€ิ ชื่อว่าปโตทยฏฺ€ิ. (ด้ามปฏัก)
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จินฺติตจินฺติตํ

 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 จินฺติตญฺจ  ตํ  จินฺติตญฺจาติ  จินฺติตจินฺติตํ,  วตฺถุ. (จินฺติต + จินฺติต)
 ตํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนั้น  (มยา)  จินฺติตํ  จ อัน อันเรา คิดแล้วด้วย  (มยา)  จินฺติตํ  จ อัน  
อันเรา คิดแล้วด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  จินฺติตจินฺติตํ, ได้แก่เรื่อง. (ที่เราทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้ว)

มหลฺลกตฺเถโร

 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มหลฺลโก  จ  โส  เถโร  จาติ  มหลฺลกตฺเถโร. (มหลฺลก + เถร)
 มหลฺลโก  จ อ.ผู้แก่ด้วย  โส อ.ผู้แก่นั้น  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   
มหลฺลกตฺเถโร ชื่อว่ามหลฺลกตฺเถร. (พระเถระผู้แก่)

ทหรสามเณรา

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทหรา  จ  สามเณรา  จ  ทหรสามเณรา. (ทหร + สามเณร)
 หทรา  จ อ.ภิกษุหนุ่ม ท. ด้วย  สามเณรา  จ อ.สามเณร ท. ด้วย  ทหรสามเณรา ชื่อว่า 
ทหรสามเณร. (ภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลาย)

อารทฺธวิริโย

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อารทฺธํ  วิริยํ  เยน  โส  อารทฺธวิริโย,  พุทฺโธ. (อารทฺธ + วิริย)
 วิริยํ อ.ความเพียร  เยน  (พุทฺเธน) อันพระพุทธเจ้าใด  อารทฺธํ ทรงปรารภแล้ว,  โส  (พุทฺโธ) 
อ.พระพุทธเจ้านั้น  อารทฺธวิริโย ชื่อว่าอารทฺธวิริย, ได้แก่พระพุทธเจ้า. (ผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว)

มาทิโส

 เป็นกัตตุรูป, กัมมสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า

 มมิว  นํ  ปสฺสตีติ  มาทิโส,  ปุริสาชาเนยฺโย. (อมฺหสทฺทูปปท + ทิส  เปกฺขเณ ในการดู, เห็น + กฺวิ 

ปัจจัย)
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 (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  ปสฺสติ ย่อมเห็น  นํ  (ปุริสาชาเนยฺยํ) ซึ่งบุรุษผู้อาชาไนยนั้น  มํ  อิว เพียงดัง  

ซึ่งเรา  อิติ เพราะเหตุนั้น  โส  (ปุริสาชาเนยฺโย) อ.บุรุษผู้อาชาไนยนั้น  มาทิโส ชื่อว่ามาทิส, ได้แก่บุรุษ 

ผู้อาชาไนย. (ผู้เช่นกับเรา)

วสฺสาวาสิกสาฏโก

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. วสฺสํ  อาวาโส  วสฺสาวาโส. (วสฺส + อาวาส)
  อาวาโส อ.การอยู่  วสฺสํ ตลอดพรรษา  วสฺสาวาโส ชื่อว่าวสฺสาวาส. (การอยู่ตลอดพรรษา)
 ๒. วสฺสาวาโส  อสฺส  อตฺถีติ  วสฺสาวาสิโก,  ภิกฺขุ. (วสฺสาวาส + อิกปัจจัย) อัสสัตถิตัทธิต
  วสฺสาวาโส อ.การอยู่ตลอดพรรษา  อสฺส  (ภิกฺขุโน) แห่งภิกษุนั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  วสฺสาวาสิโก ชื่อว่าวสฺสาวาสิก, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีการอยู่ตลอดพรรษา)
 ๓. วสฺสาวาสิกสฺส  ทาตพฺโพ  สาฏโก  วสฺสาวาสิกสาฏโก. (วสฺสาวาสิก + ทาตพฺพ + สาฏก) 
มัชเฌโลปีสมาส, จตุตถีตัปปุริสสมาส
  สาฏโก อ.ผ้าสาฎก  (ปุคฺคเลน)  ทาตพฺโพ อันบุคคล พึงถวาย  วสฺสาวาสิกสฺส  (ภิกฺขุโน) 
แก่พระภิกษุ ผู้มีการอยู่ตลอดพรรษา  วสฺสาวาสิกสาฏโก ชื่อว่าวสฺสาวาสิกสาฏก. (ผ้าสาฎกที่บุคคลถวาย
แก่ภิกษุผู้มีการอยู่ตลอดพรรษา)

ลทฺธทิวโส

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ลทฺธญฺจ  ตํ  ทิวโส  จาติ  ลทฺธทิวโส. (ลทฺธ + ทิวส)
 (มยา)  ลทฺธํ  จ อ.เป็นที่ อันกระผม ได้แล้วด้วย  ตํ อ.เป็นที่ อันกระผม ได้แล้วนั้น  ทิวโส  จ 
เป็นวันด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ลทฺธทิวโส ชื่อว่าลทฺธทิวส. (วันเป็นที่อันกระผมได้แล้ว)

สมฺปฏิจฺฉกชาติกํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สมฺปฏิจฺฉกสฺส  ชาติ  ยสฺส  ตํ  สมฺปฏิจฺฉกชาติกํ,  จิตฺตํ. (สมฺปฏิจฺฉก + ชาติก)
 ชาติ อ.ชาติ  สมฺปฏิจฺฉกสฺส แห่งผู้รับ  ยสฺส  (จิตฺตสฺส) แห่งจิตใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  ตํ  (จิตฺตํ) 
อ.จิตนั้น  สมฺปฏิจฺฉกชาติกํ ชื่อว่าสมฺปฏิจฺฉกชาติก, ได้แก่จิต. (มีชาติแห่งผู้รับ)  
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ราคโทสโมหพนฺธนํ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ราโค  จ  โทโส  จ  โมโห  จ  ราคโทสโมหา. (ราค + โทส + โมห) อิตรีตรโยค- 
ทวันทสมาส
  ราโค  จ อ.ราคะด้วย  โทโส  จ อ.โทสะด้วย  โมโห  จ อ.โมหะด้วย  ราคโทสโมหา  
ชื่อว่าราคโทสโมห. (ราคะ โทสะ และโมหะ)
 ๒. ราคโทสโมหาเยว  พนฺธนํ  ราคโทสโมหพนฺธนํ. (ราคโทสโมห + พนฺธน) อวธารณบุพพบท 
กัมมธารยสมาส
  ราคโทสโมหา  เอว อ.ราคะ โทสะ และโมหะ ท. นั่นเทียว  พนฺธนํ เป็นเครื่องผูก   
ราคโทสโมหพนฺธนํ ชื่อว่าราคโทสโมหพนฺธน. (เครื่องผูกคือราคะ โทสะ และโมหะ)
 

มุจฺจนตฺถาย

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มุจฺจนสฺส  อตฺถาย  มุจฺจนตฺถาย. (มุจฺจน + อตฺถ)
 อตฺถาย เพื่อประโยชน์  มุจฺจนสฺส แก่การหลุดพ้น  มุจฺจนตฺถาย ชื่อว่ามุจฺจนตฺถ. (ประโยชน์แก่การ
หลุดพ้น)

ทรูงฺคมํ

 เป็นกัตตุรูป, กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส, สัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 ทูเร  คจฺฉตีติ  ทูรงฺคมํ,  จิตฺตํ. (ทูรสทฺทูปปท + คมุ  คติมฺหิ ในการไป + อปัจจัย)
 (ยํ  จิตฺตํ) อ.จิตใด  คจฺฉติ ย่อมไป  ทูเร ในที่ไกล  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั้น  
ทูรงฺคมํ ชื่อว่าทูรงฺคม, ได้แก่จิต. (อันไปในที่ไกล)

เอกจรํ

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอกญฺจ  ตํ  จรญฺจาติ  เอกจรํ,  จิตฺตํ. (เอก + จร)
 เอกํ  จ อ.ดวงเดียวด้วย  ตํ อ.ดวงเดียวนั้น  จรํ  จ เป็นอันเที่ยวไปด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  
เอกจรํ ชื่อว่าเอกจร, ได้แก่จิต. (อันเที่ยวไปดวงเดียว)
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อสรีรํ

 เป็นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 นตฺถิ  สรีรํ  ยสฺสาติ  อสรีรํ,  จิตฺตํ. (น + สรีร)
 สรีรํ อ.สรีระ  ยสฺส  (จิตฺตสฺส) แห่งจิตใด  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  จิตฺตํ)  
อ.จิตนั้น  อสรีรํ ชื่อว่าอสรีร, ได้แก่จิต. (อันไม่มีสรีระ)
  

คุหาสยํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คุหา  อาสโย  ยสฺส  ตํ  คุหาสยํ,  จิตฺตํ. (คุหา + อาสย)
 คุหา อ.ถํ้า  อาสโย เป็นที่อาศัย  ยสฺส  (จิตฺตสฺส) แห่งจิตใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  ตํ  (จิตฺตํ)  
อ.จิตนั้น  คุหาสยํ ชื่อว่าคุหาสย, ได้แก่จิต. (มีถํ้าเป็นที่อาศัย)

มารพนฺธนํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 มารสฺส  พนฺธนํ  มารพนฺธนํ. (มาร + พนฺธน)
 พนฺธนํ อ.เครื่องผูก  มารสฺส แห่งมาร  มารพนฺธนํ ชื่อว่ามารพนฺธน. (เครื่องผูกแห่งมาร)

มกฺกฏสุตฺตมตฺตกํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มกฺกฏสฺส  สุตฺตํ  มกฺกฏสุตฺตํ. (มกฺกฏ + สุตฺต) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  สุตฺตํ อ.เส้นใย  มกฺกฏสฺส ของแมลงมุม  มกฺกฏสุตฺตํ ชื่อว่ามกฺกฏสุตฺต. (เส้นใยของแมลงมุม) 
 ๒. มกฺกฏสุตฺตํ  มตฺตา  ยสฺส  ตํ  มกฺกฏสุตฺตมตฺตกํ,  คมนาคมนํ. (มกฺกฏสุตฺต + มตฺตา) 
ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
  มกฺกฏสุตฺตํ อ.เส้นใยของแมลงมุม  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (คมนาคมนสฺส) แห่ง
การไปและการมา  (อตฺถิ) มีอยู่,  ตํ  (คมนาคมนํ) อ.การไปและการมานั้น  มกฺกฏสุตฺตมตฺตกํ ชื่อว่า 
มกฺกฏสุตฺตมตฺตก, ได้แก่การไปและการมา. (มีเส้นใยของแมลงมุมเป็นประมาณ)
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ปุรตฺถิมาทิทิสาภาโค

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ปุรตฺถิโม  อาทิ  ยาสนฺติ  ปุรตฺถิมาทิโย,  ทิสา. (ปุรตฺถิม + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 
ธิกรณพหุพพีหิสมาส
  ปุรตฺถิโม อ.ทิศตะวันออก  อาทิ เป็นต้น  ยาสํ  (ทิสานํ) แห่งทิศ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ)  
มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตา  ทิสา) อ.ทิศ ท. เหล่านั้น  ปุรตฺถิมาทิโย ชื่อว่าปุรตฺถิมาทิ, ได้แก่ทิศ 
ทั้งหลาย. (มีทิศตะวันออกเป็นต้น)
 ๒. ปุรตฺถิมาทิโย  จ  ตา  ทิสา  จาติ  ปุรตฺถิมาทิทิสา. (ปุรตฺถิมาทิ + ทิสา) วิเสสนบุพพ- 
บทกัมมธารยสมาส
  ปุรตฺถิมาทิโย  จ อ.มีทิศตะวันออกเป็นต้น ท. ด้วย  ตา อ.มีทิศตะวันออกเป็นต้น ท. เหล่า
นั้น  ทิสา  จ เป็นทิศด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปุรตฺถิมาทิทิสา ชื่อว่าปุรตฺถิมาทิทิสา. (ทิศมีทิศตะวันออก
เป็นต้น)
 ๓. ปุรตฺถิมาทิทิสานํ  ภาโค  ปุรตฺถิมาทิทิสาภาโค. (ปุรตฺถิมาทิทิสา + ภาค) ฉัฏฐีตัปปุริส- 
สมาส
  ภาโค อ.ส่วน  ปุรตฺถิมาทิทิสานํ แห่งทิศมีทิศตะวันออกเป็นต้น ท.  ปุรตฺถิมาทิทิสาภาโค  
ชื่อว่าปุรตฺถิมาทิทิสาภาค. (ส่วนแห่งทิศมีทิศตะวันออกเป็นต้น)
  

คมนาคมนํ

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 คมนญฺจ  อาคมนญฺจาติ  คมนาคมนํ. (คมน + อาคมน)
 คมนํ  จ อ.การไปด้วย  อาคมนํ  จ อ.การมาด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  คมนาคมนํ ชื่อว่า 
คมนาคมน. (การไปและการมา) 

สตฺตฏฺ€จิตฺตานิ

 เป็นวาสัททัตถสังขโยภยบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สตฺต  วา  อฏฺ€  วา  จิตฺตานิ  สตฺตฏฺ€จิตฺตานิ. (สตฺต + อฏฺ€ + จิตฺต)
 จิตฺตานิ อ.จิต ท.  สตฺต  วา เจ็ดหรือ  อฏฺ€  วา หรือว่าแปด  สตฺตฏฺ€จิตฺตานิ ชื่อว่าสตฺตฏฺ€- 



219วรรค] ๔. เรื่องพระสังฆรักขิตเถระ

จิตฺต. (จิตเจ็ดหรือแปดดวง)

กณฺณิกพทฺธานิ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 กณฺณิเกน  พทฺธานิ  กณฺณิกพทฺธานิ,  สตฺตฏฺ€จิตฺตานิ. (กณฺณิก + พทฺธ)
 (สตฺตฏฺ€จิตฺตานิ) อ.จิตเจ็ดหรือแปดดวง ท.  พทฺธานิ อันเนื่องกันแล้ว  กณฺณิเกน โดยความเป็น
ช่อ  กณฺณิกพทฺธานิ ชื่อว่ากณฺณิกพทฺธ, ได้แก่จิตเจ็ดหรือแปดดวง. (ที่เนื่องกันโดยความเป็นช่อ)  
   

เอกกฺขโณ

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 เอโก  จ  โส  ขโณ  จาติ  เอกกฺขโณ. (เอก + ขณ)
 เอโก  จ อ.เดียวกันด้วย  โส อ.เดียวกันนั้น  ขโณ  จ เป็นขณะด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   
เอกกฺขโณ ชื่อว่าเอกกฺขณ. (ขณะเดียวกัน)
 

อุปฺปตฺติกาโล

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุปฺปตฺติ  จ  สา  กาโล  จาติ  อุปฺปตฺติกาโล. (อุปฺปตฺติ + กาล)
 อุปฺปตฺติ  จ อ.เป็นที่เกิดขึ้นด้วย  สา อ.เป็นที่เกิดขึ้นนั้น  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ เพราะ
เหตุนั้น  อุปฺปตฺติกาโล ชื่อว่าอุปฺปตฺติกาล. (กาลเป็นที่เกิดขึ้น)

สรีรสณฺ€านํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สรีรสฺส  สณฺ€านํ  สรีรสณฺ€านํ. (สรีร + สณฺ€าน)
 สณฺ€านํ อ.ทรวดทรง  สรีรสฺส แห่งสรีระ  สรีรสณฺ€านํ ชื่อว่าสรีรสณฺ€าน. (ทรวดทรงแห่งสรีระ)
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นีลาทิปกาโร

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน  
มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. นีลํ  อาทิ  ยสฺส  โส  นีลาทิ,  ปกาโร. (นีล + อาทิ)
  นีลํ อ.สีเขียว  อาทิ เป็นต้น  ยสฺส  (ปการสฺส) แห่งประการใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (ปกาโร)  
อ.ประการนั้น  นีลาทิ ชื่อว่านีลาทิ, ได้แก่ประการ. (มีสีเขียวเป็นต้น)
 ๒. นีลาทิ  ปกาโร  ยสฺส  โส  นีลาทิปกาโร,  วณฺณเภโท. (นีลาทิ + ปการ)
  ปกาโร อ.ประการ  นีลาทิ มีสีเขียวเป็นต้น  ยสฺส  (วณฺณเภทสฺส แห่งประเภทแห่งสี  
(อตฺถิ) มีอยู่,  โส  (วณฺณเภโท) อ.ประเภทแห่งสีนั้น  นีลาทิปกาโร ชื่อว่านีลาทิปการ, ได้แก่ประเภทสี. 
(มีประการมีสีเขียวเป็นต้น)

วณฺณเภโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 วณฺณสฺส  เภโท  วณฺณเภโท. (วณฺณ + เภท)
 เภโท อ.ประเภท  วณฺณสฺส แห่งสี  วณฺณเภโท ชื่อว่าวณฺณเภท. (ประเภทแห่งสี)

จตุมหาภูตคุหา

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน มีิวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. จตฺตาโร  มหาภูตา  จตุมหาภูตา. (จตุ + มหาภูต) อสมาหารทิคุสมาส 
  มหาภูตา อ.มหาภูต ท.  จตฺตาโร สี่  จตุมหาภูตา ชื่อว่าจตุมหาภูต. (มหาภูตรูป ๔)
 ๒. จตุมหาภูตาเยว  คุหา  จตุมหาภูตคุหา. (จตุมหาภูต + คุหา) อวธารณบุพพบทกัมมธารย- 
สมาส
  จตุมหาภูตา  เอว อ.มหาภูตสี่ ท. นั่นเทียว  คุหา เป็นถํ้า  จตุมหาภูตคุหา ชื่อว่า 
จตุมหาภูตคุหา. (ถํ้าคือมหาภูตรูป ๔) 

หทยรูปํ

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีิวิเคราะห์ว่า
 หทยเมว  รูปํ  หทยรูปํ. (หทย + รูป)
 หทยํ  เอว อ.หทัยนั่นเทียว  รูปํ เป็นรูป  หทยรูปํ ชื่อว่าหทยรูป. (รูปคือหทัย, หทัยรูป)
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อนุปฺปชฺชนกกิเลโส

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ 
ดังนี้
 ๑. น  อุปฺปชฺชนโก  อนุปฺปชฺชนโก,  กิเลโส. (น + อุปฺปชฺชนก) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  (กิเลโส) อ.กิเลส  อุปฺปชฺชนโก อันเกิดขึ้น  น หามิได้  อนุปฺปชฺชนโก ชื่อว่าอนุปฺปชฺชนก, 
ได้แก่กิเลส. (อันยังไม่เกิดขึ้น)
 ๒. อนุปฺปชฺชนโก  จ  โส  กิเลโส  จาติ  อนุปฺปชฺชนกกิเลโส. (อนุปฺปชฺชนก + กิเลส) วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
  อนุปฺปชฺชนโก  จ อ.อันไม่เกิดขึ้นด้วย  โส อ.อันไม่เกิดขึ้นนั้น  กิเลโส  จ เป็นกิเลสด้วย  อิติ  
เพราะเหตุนั้น  อนุปฺปชฺชนกกิเลโส ชื่อว่าอนุปฺปชฺชนกกิเลส. (กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้น)
 

อเทนฺตา

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  เทนฺตา  อเทนฺตา,  ชนา. (น + เทนฺต)
 (ชนา) อ.ชน ท.  เทนฺตา ให้อยู่  น หามิได้  อเทนฺตา ชื่อว่าอเทนฺต, ได้แก่ชนทั้งหลาย. (ผู้ไม่
ให้อยู่)

สติสมฺโมโส

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 สติยา  สมฺโมโส  สติสมฺโมโส. (สติ + สมฺโมส)
 สมฺโมโส อ.ความหลงลืม  สติยา แห่งสติ  สติสมฺโมโส ชื่อว่าสติสมฺโมส. (ความหลงลืมสติ) 

อุปฺปนฺนกิเลโส

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 อุปฺปนฺโน  จ  โส  กิเลโส  จาติ  อุปฺปนฺนกิเลโส. (อุปฺปนฺน + กิเลส)
 อุปฺปนฺโน  จ อ.อันเกิดขึ้นแล้วด้วย  โส อ.อันเกิดขึ้นแล้วนั้น  กิเลโส  จ เป็นกิเลสด้วย  อิติ 
เพราะเหตุนั้น  อุปฺปนฺนกิเลโส ชื่อว่าอุปฺปนฺนกิเลส. (กิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว)
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อวิกฺขิตฺตํ

 เป็น นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า
 น  วิกฺขิตฺตํ  อวิกฺขิตฺตํ,  จิตฺตํ. (น + วิกฺขิตฺต)
 (จิตฺตํ) อ.จิต  วิกฺขิตฺตํ ฟุ้งซ่านแล้ว  น หามิได้  อวิกฺขิตฺตํ ชื่อว่าอวิกฺขิตฺต, ได้แก่จิต. (อันไม่
ฟุ้งซ่านแล้ว) 

กิเลสพนฺธนาภาโว

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส และนนิบาตบุพพบทกัมมธารย-
สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. กิเลโสเยว  พนฺธนํ  กิเลสพนฺธนํ. (กิเลส + พนฺธน) อวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส
  กิเลโส  เอว อ.กิเลสนั่นเทียว  พนฺธนํ เป็นเครื่องผูก  กิเลสพนฺธนํ ชื่อว่ากิเลสพนฺธน. 
(เครื่องผูกคือกิเลส)
 ๒. น  ภาโว  อภาโว. (น + ภาว) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
  ภาโว อ.ความมี  น หามิได้  อภาโว ชื่อว่าอภาว. (ความไม่มี)
 ๓. กิเลสพนฺธนสฺส  อภาโว  กิเลสพนฺธนาภาโว. (กิเลสพนฺธน + อภาว) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  อภาโว อ.ความไม่มี  กิเลสพนฺธนสฺส แห่งเครืื่องผูกคือกิเลส  กิเลสพนฺธนาภาโว  
ชื่อว่ากิเลสพนฺธนาภาว. (ความไม่มีเครื่องผูกคือกิเลส)
 

มารพนฺธนสงฺขาโต

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. มารสฺส  พนฺธนํ  มารพนฺธนํ. (มาร + พนฺธน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  พนฺธนํ อ.เครื่องผูก  มารสฺส แห่งมาร  มารพนฺธนํ ชื่อว่ามารพนฺธน. (เครื่องผูกแห่งมาร)
 ๒. มารพนฺธนํ  อิติ  สงฺขาโต  มารพนฺธนสงฺขาโต,  เตภูมิกวฏฺโฏ. (มารพนฺธน + สงฺขาต)  
สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส
  (เตภูมิกวฏฺโฏ) อ.วัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ ๓  (ปณฺฑิเตน)  สงฺขาโต อันบัณฑิต กล่าวแล้ว  
มารพนฺธนํ  อิติ ว่าเป็นเครื่องผูกแห่งมาร  มารพนฺธนสงฺขาโต ชื่อว่ามารพนฺธนสงฺขาต, ได้แก่วัฏฏะที่เป็น
ไปในภูมิ ๓. (กล่าวคือเครื่องผูกแห่งมาร)



223วรรค] ๔. เรื่องพระสังฆรักขิตเถระ

เตภูมิกวฏฺโฏ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ติสฺโส  ภูมิโย  ติภูมิโย. (ติ + ภูมิ) อสมาหารทิคุสมาส
  ภูมิโย อ.ภูมิ ท.  ติสฺโส สาม  ติภูมิโย ชื่อว่าติภูมิ. (ภูมิ ๓)
 ๒. ติภูมีสุ  ปวตฺตตีติ  เตภูมิโก,  วฏฺโฏ. (ติภูมิ + ณิกปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
  (โย  วฏฺโฏ) อ.วัฏฏะใด  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  ติภูมีสุ ในภูมิ ๓ ท.  อิติ เพราะเหตุนั้น  
(โส  วฏฺโฏ) อ.วัฏฏะนั้น  เตภูมิโก ชื่อว่าเตภูมิก, ได้แก่วัฏฏะ. (อันเป็นไปในภูมิ ๓)
 ๓. เตภูมิโก  จ  โส  วฏฺโฏ  จาติ  เตภูมิกวฏฺโฏ. (เตภูมิก + วฏฺฏ) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 
สมาส
  เตภูมิโก  จ อ.อันเป็นไปในภูมิ ๓ ด้วย  โส อ.อันเป็นไปในภูมิ ๓ นั้น  วฏฺโฏ  จ เป็น
วัฏฏะด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  เตภูมิกวฏฺโฏ ชื่อว่าเตภูมิกวฏฺฏ. (วัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ ๓)

เทสนาปริโยสานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ปริโยสฺยติ  เอตฺถาติ  ปริโยสานํ. (ปริปุพฺพ + อวปุพฺพ + โส  โอสิเต ในการจบลง + ยุ
ปัจจัย) กัตตุรูป, อธิกรณสาธนะ
  (เทสนา) อ.พระเทศนา  ปริโยสฺยติ ย่อมจบลง  เอตฺถ  (กาเล) ในกาลนี้  อิติ เพราะเหตุนั้น   
ปริโยสานํ ชื่อว่าปริโยสาน. (เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ)
 ๒. เทสนาย  ปริโยสานํ  เทสนาปริโยสานํ. (เทสนา + ปริโยสาน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
  ปริโยสานํ อ.เป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  เทสนาย แห่งพระเทศนา  เทสนาปริโยสานํ ชื่อว่าเทสนา-
ปริโยสาน. (เป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งพระเทศนา, เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปนฺนาทโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 โสตาปนฺโน  อาทิ  เยสํ  เต  โสตาปนฺนาทโย,  อริยปุคฺคลา. (โสตาปนฺน + อาทิ)

 โสตาปนฺโน อ.พระโสดาบัน  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (อริยปุคฺคลานํ) แห่งพระอริยบุคคล ท. เหล่า

ใด  (อตฺถิ) มีอยู่,  เต  (อริยปุคฺคลา) อ.พระอริยบุคคล ท. เหล่านั้น  โสตาปนฺนาทโย ชื่อว่าโสตาปนฺนาทิ,  

ได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลาย. (มีพระโสดาบันเป็นต้น)
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สาตฺถิกา

 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. อตฺโถ  อสฺสา  อตฺถีติ  อตฺถิกา,  วาจา. (อตฺถ + อิก) อัสสัตถิตัทธิต
  อตฺโถ อ.ประโยชน์  อสฺสา  (วาจาย) แห่งวาจานั้น  อตฺถิ มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  
วาจา) อ.วาจานั้น  อตฺถิกา ชื่อว่าอตฺถิกา, ได้แก่วาจา. (อันมีประโยชน์)
 ๒. สห  อตฺถิกาย  ยา  วตฺตตีติ  สาตฺถิกา,  เทสนา. (สห + อตฺถิกา) สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
  ยา  (เทสนา) อ.เทศนาใด  วตฺตติ ย่อมเป็นไป  สห กับ  อตฺถิกาย  (วาจาย) ด้วยวาจา  
อันมีประโยชน์  อิติ เพราะเหตุนั้น  (สา  เทสนา) อ.เทศนานั้น  สาตฺถิกา ชื่อว่าสาตฺถิกา, ได้แก่เทศนา. 
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



๕. จติฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ [๒๘]

จตฺิตหตฺถตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

จิตตฺหตถฺตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระจติตหตัถะผูเ้ถระ  (มยา) อนัขา้พเจา้ 

(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

จตฺิตหตฺถตฺเถรวตฺถุ  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๕. เรื่องพระจติตหัตถเถระ

 

๑. “อนวฏฺติจิตฺตสฺสาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  จิตฺตหตฺถตฺเถรํ  

นาม  อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  จิตฺตหตฺถตฺเถรํ  นาม  อารพฺภ  “อนวฏฺติจิตฺตสฺสาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  เชตวเน ในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน  

อารพฺภ ทรงปรารภ  จิตฺตหตฺถตฺเถรํ  นาม ชื่อซึ่งพระจิตตหัตถะผู้เถระ  กเถสิ  

ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “อนวฏฺติจิตฺตสฺสาต ิ ว่า  

“อนวฏฺติจิตฺตสฺส” ดังนี้เป็นต้น ฯ 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระวิหารชื่อว่าเชตวัน ทรงปรารภพระจิตตหัตถเถระ ตรัส

พระธรรมเทศนานี้ว่า “อนวฏฺติจิตฺตสฺส” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อนวฏฺติจิตฺตสฺส” สรูปะใน อิติๆ  

ศัพท์ อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน  

กเถสิ  เชตวเน วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ จิตฺตหตฺถตฺเถรํๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๒. เอโก  กิร  สาวตฺถีวาสี   กุลปุตฺโต  นฏฺโคณํ  ปริเยสนฺโต  อรญฺญํ  ปวิสิตฺวา   

มชฺฌนฺติกกาเล  โคณํ  ทิสฺวา  ยูเถ  วิสฺสชฺเชตฺวา  “อวสฺสํ  อยฺยานํ  สนฺติเก  อาหารมตฺตํ  

ลภิสฺสามีติ  ขุปฺปิปาสาปีฬิโต  วิหารํ  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขูนํ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา   

เอกมนฺตํ  อฏฺาสิ ฯ 

 เอโก  กิร  สาวตฺถีวาสี   กุลปุตฺโต  นฏฺโคณํ  ปริเยสนฺโต  อรญฺญํ  ปวิสิตฺวา  มชฺฌนฺติกกาเล  

โคณํ  ทิสฺวา  ยูเถ  วิสฺสชฺเชตฺวา  “(อหํ)  อวสฺสํ  อยฺยานํ  สนฺติเก  อาหารมตฺตํ  (วตฺถุํ)  ลภิสฺสามีติ   

(จินฺตเนน)  ขุปฺปิปาสาปีฬิโต  วิหารํ  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขูนํ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  

อฏฺาสิ ฯ 

 กิร ได้ยินว่า  กุลปุตฺโต อ.กุลบุตร  สาวตฺถีวาสี ผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีโดยปกติ  เอโก  

คนหนึ่ง  ปริเยสนฺโต แสวงหาอยู่  นฏฺโคณํ ซึ่งโคตัวที่หายไปแล้ว  ปวิสิตฺวา 

เข้าไปแล้ว  อรญฺญ ํ สู่ป่า  ทิสฺวา เห็นแล้ว  โคณํ ซึ่งโค  มชฺฌนฺติกกาเล ในกาล

แห่งพระอาทิตย์มีเงาอันตั้งอยู่แล้วในท่ามกลาง  วิสฺสชฺเชตฺวา ปล่อยแล้ว  ยูเถ ในฝูง  

ขุปฺปิปาสาปีฬิโต ผู้อันความหิวและความกระหายบีบคั้นแล้ว  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  

วิหารํ สู่วิหาร  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ลภิสฺสามิ จักได้  (วตฺถุํ) 

ซึ่งวัตถุ  อาหารมตฺตํ อันมีอาหารเป็นประมาณ  สนฺติเก ในสํานัก  อยฺยานํ ของ

พระคุณเจ้า ท.  อวสฺส ํแน่แท้”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  ภิกฺขูนํ 

ของภิกษุ ท.  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  อฏฺาสิ ได้ยืนแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร ฯ

 ทราบมาว่า กุลบุตรผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีโดยปกติคนหนึ่ง แสวงหาโคตัวที่หายไป 

เข้าไปสู่ป่า เห็นโคในเวลาเที่ยงวัน แล้วปล่อยในฝูง ถูกความหิวและกระหายบีบคั้น 

จึงเข้าไปสู่วิหารด้วยอันคิดว่า “เราจักได้วัตถุสักว่าอาหารในสํานักของพระคุณเจ้าทั้ง

หลายแน่แท้” ดังนี้แล้ว ไปสู่สํานักของพวกภิกษุ ไหว้แล้ว ได้ยืน ณ ที่สมควร

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอโก ก็ดี  สาวตฺถีวาสี ก็ดี วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตา

ใน อฏฺาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นฏฺโคณํ อวุตตกัมมะใน ปริเยสนฺโตๆ อัพภันตร-

กิริยาของ กุลปุตฺโต  อรญฺญ ํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ทิสฺวา  มชฺฌนฺติกกาเล กาลสัตตมีใน ทิสฺวา  โคณํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาล

กิริยาใน วิสฺสชฺเชตฺวา  ยูเถ วิสยาธาระใน วิสฺสชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขุปฺปิปาสา-
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ปีฬิโต  “อหํ สุทธกัตตาใน ลภิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อวสฺสํ กิริยาวิเสสนะ

ใน ลภิสฺสามิ  อยฺยานํ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน ลภิสฺสามิ  อาหารมตฺตํ  

วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน ลภิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะ

ใน ปวิสิตฺวา  ขุปฺปิปาสาปีฬิโต วิเสสนะของ กุลปุตฺโต  วิหารํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ภิกฺขูนํ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อฏฺาสิ  เอกมนฺตํ 

อาธาระใน อฏฺาสิ ฯ

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

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

๓. ตสฺมึ   โข  ปน  สมเย  ภิกฺขูนํ  อวกฺการปาติยํ  ภุตฺตาวเสสกํ  ภตฺตํ  โหติ ฯ 

 ตสฺมึ   โข  ปน  สมเย  ภิกฺขูนํ  อวกฺการปาติยํ  (ภิกฺขูหิ)  ภุตฺตาวเสสกํ  ภตฺตํ  โหติ ฯ

  ปน ก็  ตสฺมึ  โข  สมเย ในสมัยนั้นแล  ภตฺต ํอ.ภัตร  (ภิกฺขูหิ)  ภุตฺตาวเสสกํ อันเหลือ

ลงจากภัตร อันภิกษุ ท. ฉันแล้ว  อวกฺการปาติยํ ในถาดเป็นที่ใส่ซึ่งวัตถุอันเป็นเดน  

ภิกฺขูนํ ของภิกษุ ท.  โหติ ย่อมมี ฯ

 ก็ ในสมัยนั้นแล ภัตรที่เหลือจากภัตรที่เหล่าภิกษุฉันแล้ว ในถาดใส่วัตถุที่เป็นเดนของ

พวกภิกษุ ย่อมมี

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตสฺมึ วิเสสนะขนอง สมเย  โขศัพท์ วจนาลังการะ  สมเย 

กาลสัตตมีใน โหติ  ภุตฺตาวเสสกํ วิเสสนะของ ภตฺตํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ภิกฺขูนํ สามีสัมพันธะใน อวกฺการปาติยํๆ วิสยาธาระใน ภุตฺตาวเสสกํ   

ภิกฺขูหิ อนภิหิตกัตตาใน ภุตฺต- ฯ

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

๔. เต  ตํ  ฉาตกปีฬิตํ  ทิสฺวา  “อิงฺฆ  ภตฺตํ  คเหตฺวา  ภุญฺชาติ  วทึสุ ฯ 

 เต  (ภิกฺขู)  ตํ  (กุลปุตฺตํ)  ฉาตกปีฬิตํ  ทิสฺวา  “อิงฺฆ  (ตฺวํ)  ภตฺตํ  คเหตฺวา  ภุญฺชาติ  วทึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (กุลปุตฺตํ) ซึ่งกุลบุตรนั้น  ฉาตก-

ปีฬิตํ ผู้อันความหิวบีบคั้นแล้ว  วทึสุ กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อิงฺฆ เชิญเถิด  (ตฺวํ) อ.ท่าน  

คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ภตฺต ํซึ่งภัตร  ภุญฺช จงบริโภคเถิด”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 พวกภิกษุเหล่านั้นพากันกล่าวว่า “เชิญท่านถือเอาภัตรแล้วบริโภคเถิด”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ ก็ดี  ฉาตกปีฬิตํ  

ก็ดี วิเสสนะของ กุลปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วทึสุ  “อิงฺฆ  

อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ภุญฺชๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภตฺตํ อวุตตกัมมะใน 

คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภุญฺช”  อิติศัพท์ อาการะใน วทึสุ ฯ 

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

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

๕. พุทฺธกาเล  จ  นาม  อเนกสูปพฺยญฺชนํ  อุปฺปชฺชติ ฯ  

 จ ก็  อเนกสูปพฺยญฺชนํ อ.แกงและกับมิใช่หนึ่ง  อุปฺปชฺชต ิย่อมเกิดขึ้น  พุทฺธกาเล  

นาม ชื่อในกาลแห่งพระพุทธเจ้า ฯ

 ก็ ธรรมดาว่าในกาลแห่งพระพุทธเจ้า แกงและกับข้าวเป็นจํานวนมากย่อมเกิดขึ้น

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อเนกสูปพฺยญฺชนํๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปชฺชติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ พุทฺธกาเลๆ กาลสัตตมีใน อุปฺปชฺชติ ฯ

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

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

๖. โส  ตโต  ยาปนมตฺตํ  คเหตฺวา  ภุญฺชิตฺวา  ปานียํ  ปิวิตฺวา  หตฺเถ  โธวิตฺวา  ภิกฺขู   

วนฺทิตฺวา  “กึ  ภนฺเต  อชฺช  อยฺยา  นิมนฺตนฏฺานํ  อคมํสูติ ฯ

 โส  (กุลปุตฺโต)  ตโต  (ปาติโต)  ยาปนมตฺตํ  (วตฺถุํ)  คเหตฺวา  ภุญฺชิตฺวา  ปานียํ  ปิวิตฺวา  หตฺเถ  

โธวิตฺวา  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  “กึ  ภนฺเต  อชฺช  อยฺยา  นิมนฺตนฏฺานํ  อคมํสูติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 โส  (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งวัตถุ  ยาปนมตฺตํ 

อันมีการยังอัตภาพให้เป็นไปเป็นประมาณ  ตโต  (ปาติโต) จากถาดนั้น  ภุญฺชิตฺวา 

บริโภคแล้ว  ปิวิตฺวา ดื่มแล้ว  ปานียํ ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงดื่ม  โธวิตฺวา ล้างแล้ว  หตฺเถ 

ซึ่งมือ ท.  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อยฺยา อ.พระคุณเจ้า ท.  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  นิมนฺตนฏฺานํ สู่ที่

เป็นทีี่นิมนต์  อชฺช ในวันนี้  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 กุลบุตรนั้นถือเอาวัตถุสักว่าพอยังร่างกายให้เป็นไปได้จากถาดนั้น บริโภคแล้ว ดื่มนํ้า 

ล้างมือทั้งหลาย ไหว้พวกภิกษุ แล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ วันนี้ พวกพระคุณเจ้าได้พา

กันไปสู่ที่นิมนต์หรือ”

 โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตโต วิเสสนะ

ของ ปาติโตๆ อปาทานใน คเหตฺวา  ยาปนมตฺตํๆ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน 

คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ภุญฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปิวิตฺวา  ปานียํ อวุตต- 

กัมมะใน ปิวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โธวิตฺวา  หตฺเถ อวุตตกัมมะใน โธวิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  ภิกฺขู อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปุจฺฉิ  “ภนฺเต อาลปนะ  อยฺยา สุทธกัตตาใน อคมํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ 

ปุจฉนัตถะ  อชฺช กาลสัตตมีใน อคมํสุ  นิมนฺตนฏฺานํ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมํสุ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

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

๗. “นตฺถิ  อุปาสก,  ภิกฺขู  อิมินา ว  นีหาเรน  นิพทฺธํ  ลภนฺตีติ ฯ

 (ภิกฺขู)  “นตฺถิ  (นิมนฺตนํ)  อุปาสก,  ภิกฺขู  อิมินา ว  นีหาเรน  นิพทฺธํ  ลภนฺตีติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  (นิมนฺตนํ) 

อ.การนิมนต์  นตฺถิ ย่อมไม่มี,  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ลภนฺติ ย่อมได้  นิพทฺธํ เนืองนิตย์   

อิมินา ว  นีหาเรน โดยทํานองนี้เทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุพากันกล่าวว่า “อุบาสก กิจนิมนต์ไม่มี, พวกภิกษุย่อมได้เนืองนิตย์โดย

ทํานองนี้นั่นแหละ”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อุปาสก อาลปนะ  นิมนฺตนํ 

สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก,  ภิกฺขู สุทธกัตตาใน ลภนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิมินาๆ วิเสสนะของ นีหาเรนๆ ตติยาวิเสสนะ

ใน ลภนฺติ  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน ลภนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๘. โส  “มยํ  อุฏฺาย  สมุฏฺาย  รตฺตินฺทิวํ  นิพทฺธํ  กมฺมํ  กโรนฺตาปิ  เอวํ  มธุรพฺยญฺชน-

ภตฺตํ  น  ลภาม,  อิเม  กิร  นิพทฺธํ  ภุญฺชนฺติ,  กึ  เม  คิหิภาเวน,  ภิกฺขุ ภวิสฺสามีติ   

จินฺเตตฺวา  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิ ฯ

 โส  (กุลปุตฺโต)  “มยํ  อุฏฺาย  สมุฏฺาย  รตฺตินฺทิวํ  นิพทฺธํ  กมฺมํ  กโรนฺตาปิ  เอวํ  มธุรพฺยญฺชน-

ภตฺตํ  น  ลภาม,  อิเม  (ภิกฺขู)  กิร  นิพทฺธํ  ภุญฺชนฺติ,  กึ  (ปโยชนํ)  เม  คิหิภาเวน,  (อหํ)  ภิกฺขุ  

ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิ ฯ

 โส  (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “มย ํอ.เรา ท.  อุฏฺาย 

ลุกขึ้นแล้ว  สมุฏฺาย ลุกขึ้นพร้อมแล้ว  กโรนฺตาปิ แม้กระทําอยู่  กมฺมํ ซึ่งการงาน  

นิพทฺธํ เนืองนิตย์  รตฺตินฺทิวํ ตลอดคืนและวัน  น  ลภาม ย่อมไม่ได้  มธุรพฺยญฺชน-

ภตฺต ํซึ่งกับและข้าวสวยอันอร่อย  เอวํ อย่างนี้,  กิร ได้ยินว่า  อิเม  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  

เหล่านี้  ภุญฺชนฺติ ย่อมฉัน  นิพทฺธํ เนืองนิตย์,  กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร   

คิหิภาเวน ด้วยความเป็นแห่งคฤหัสถ์  เม แก่เรา,  (อหํ) อ.เรา  ภิกฺขุ เป็นภิกษุ   

ภวิสฺสาม ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  ยาจิ 

ขอแล้ว  ปพฺพชฺช ํซึ่งการบวช ฯ

 กุลบุตรนั้นคิดว่า “พวกเราลุกแล้วลุกเล่าแม้ทําการงานเนืองนิตย์ ตลอดคืนและวัน 

ย่อมไม่ได้กับและข้าวสวยที่มีรสอร่อยอย่างนี้เลย, ได้ยินว่า พวกภิกษุย่อมฉันเนือง

นิตย์, ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นคฤหัสถ์แก่เรา, เราจักเป็นภิกษุ” ดังนี้แล้ว ก็เข้าไป

หาพวกภิกษุ ขอการบวช

 โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ยาจิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตา 

ใน ลภามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อุฏฺาย ปุพพกาลกิริยาใน สมุฏฺายๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน กโรนฺตา  รตฺตินฺทิวํ อัจจันตสังโยคะใน กโรนฺตา  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน  

กโรนฺตา  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กโรนฺตาๆ 

อัพภันตรกิริยาของ มยํ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน ลภาม  มธุรพฺยญฺชนภตฺตํ อวุตตกัมมะ 

ใน ลภาม  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ลภาม,  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  อิเม วิเสสนะของ  

ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ภุญฺชนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน  

ภุญฺชนฺติ,  กึ วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปทานใน ปโยชนํ  คิหิภาเวน  

ตติยาวิเสสนะใน ปโยชนํ,  อหํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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ภิกฺขุ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุปสงฺกมิตฺวา  ภิกฺขู อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิ  ปพฺพชฺชํ 

อวุตตกัมมะใน ยาจิ ฯ

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

๙. อถ  นํ  ภิกฺขู  “สาธุ  อุปาสกาติ  ปพฺพาเชสุํ ฯ

 อถ  นํ  (กุลปุตฺตํ)  ภิกฺขู  “สาธุ  อุปาสกาติ  (วตฺวา  ตํ  กุลปุตฺตํ)  ปพฺพาเชสุํ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  วตฺวา กล่าวแล้ว  นํ  (กุลปุตฺตํ) กะกุลบุตรนั้น  อิติ  

ว่า  “อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  สาธุ อ.ดีละ”  อิติ ดังนี้  (ตํ  กุลปุตฺตํ) ยังกุลบุตรนั้น   

ปพฺพาเชสุํ ให้บวชแล้ว ฯ

 ทีนั้น พวกภิกษุจึงกล่าวกับกุลบุตรนั้นว่า “อุบาสก ดีแล้ว” แล้วให้กุลบุตรนั้นบวช

 อถ กาลสัตตมี  ภิกฺขู เหตุกัตตาใน ปพฺพาเชสุํๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ 

ของ กุลปุตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน วตฺวา  “อุปาสก อาลปนะ  สาธุ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพาเชสุํ  ตํ วิเสสนะของ กุลปุตฺตํๆ การิต- 

กัมมะใน ปพฺพาเชสุํ ฯ  

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

๑๐. โส  ลทฺธูปสมฺปโท  สพฺพุปการํ  วตฺตปฏิวตฺตํ  อกาสิ ฯ

 โส  (กุลปุตฺโต)  ลทฺธูปสมฺปโท  สพฺพุปการํ  วตฺตปฏิวตฺตํ  อกาสิ ฯ

 โส  (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  ลทฺธูปสมฺปโท ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว  อกาสิ ได้

กระทําแล้ว  วตฺตปฏิวตฺต ํซึ่งวัตรใหญ่และวัตรน้อย  สพฺพุปการํ อันเป็นอุปการะแก่

ภิกษุทั้งปวง ฯ

 กุลบุตรนั้น ได้รับการอุปสมบทแล้ว ได้ทําวัตรใหญ่และวัตรน้อยที่เป็นอุปการะแก่ภิกษุ

ทุกรูป

 โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ลทฺธูปสทฺปโท  

วิเสสนะของ กุลปุตฺโต  สพฺพุปการํ วิเสสนะของ วตฺตปฏิวตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๑. โส  พุทฺธานํ  อุปฺปนฺเนน  ลาภสกฺกาเรน  กติปาหจฺจเยน  ถูลสรีโร  อโหสิ;  ตโต   

จินฺเตสิ  “กึ  เม  ภิกฺขาย  จริตฺวา  ชีวิเตน,  คิหี  ภวิสฺสามีติ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  พุทฺธานํ  อุปฺปนฺเนน  ลาภสกฺกาเรน  กติปาหจฺจเยน  ถูลสรีโร  อโหสิ;  ตโต  (โส  ภิกฺขุ)  

จินฺเตสิ  “กึ  (ปโยชนํ)  เม  ภิกฺขาย  จริตฺวา  ชีวิเตน,  (อหํ)  คิหี  ภวิสฺสามีติ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ถูลสรีโร เป็นผู้มีสรีระอ้นอ้วน  กติปาหจฺจเยน โดยอันล่วง

ไปแห่งวันเล็กน้อย  ลาภสกฺกาเรน เพราะลาภและสักการะ  อุปฺปนฺเนน อันเกิด

ขึ้นแล้ว  พุทฺธานํ แก่พระพุทธเจ้า ท.  อโหสิ ได้เป็นแล้ว;  ตโต ในลําดับนั้น  (โส  

ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  ภิกฺขาย   

จริตฺวา  ชีวิเตน ด้วยการ เที่ยวไป เพื่อภิกษา แล้วจึงเป็นอยู่  เม แก่เรา,  (อหํ) อ.เรา  

คิหี เป็นคฤหัสถ์  ภวิสฺสาม ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุนั้น ได้เป็นผู้มีร่างกายอ้วนถ้วน โดยล่วงไปเพียงสองสามวัน เพราะลาภ 

สักการะที่เกิดแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย; ลําดับนั้น ภิกษุนั้นคิดว่า “ประโยชน์อะไรด้วย

การเที่ยวไปเพื่อภิกษาแล้วเป็นอยู่ แก่เรา, เราจักเป็นคฤหัสถ์”

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พุทฺธานํ สัมปทาน

ใน อุปฺปนฺเนนๆ วิเสสนะของ ลาภสกฺกาเรนๆ เหตุใน ถูลสรีโร  กติปาหจฺจเยน ตติยา-

วิเสสนะใน ถูลสรีโรๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ;  ตโต กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ 

สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กึ วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ   

เม สัมปทานใน ปโยชนํ  ภิกฺขาย สัมปทานใน จริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชีวิเตนๆ 

ตติยาวิเสสนะใน ปโยชนํ,  อหํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

คิหี วิกติกัตตาใน ภวิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ

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

๑๒. โส  วิพฺภมิตฺวา  เคหํ  ปาวิสิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ)  วิพฺภมิตฺวา  เคหํ  ปาวิสิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  วิพฺภมิตฺวา สึกแล้ว  ปาวิสิ ได้เข้าไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน ฯ

 ภิกษุนั้น สึกแล้ว ได้เข้าไปสู่เรือน
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 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิพฺภมิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปาวิสิ  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ ฯ  

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

๑๓. ตสฺส  เคเห  กมฺมํ  กโรนฺตสฺส,  กติปาเหเนว  สรีรํ  มิลายิ,  ตโต  “กึ  เม  อิมินา   

ทุกฺเขน,  สมโณ  ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปุนาคนฺตฺวา  ปพฺพชิ ฯ

 ตสฺส  (กุลปุตฺตสฺส)  เคเห  กมฺมํ  กโรนฺตสฺส  กติปาเหน  เอว  สรีรํ  มิลายิ,  ตโต  (โส  กุลปุตฺโต)   

“กึ  (ปโยชนํ)  เม  อิมินา  ทุกฺเขน,  (อหํ)  สมโณ  ภวิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปุน  อาคนฺตฺวา   

ปพฺพชิ ฯ

 สรีรํ อ.สรีระ  ตสฺส  (กุลปุตฺตสฺส) ของกุลบุตรนั้น  กโรนฺตสฺส ผู้กระทําอยู่  กมฺมํ  

ซึ่งการงาน  เคเห ในเรือน  มิลายิ เหยี่ยวย่นแล้ว  กติปาเหน  เอว โดยวันเล็กน้อย

นั่นเทียว,  ตโต ในลําดับนั้น  (โส  กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ 

ว่า  “กึ  (ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  อิมินา  ทุกฺเขน ด้วยทุกข์นี้  เม แก่เรา,  (อหํ) 

อ.เรา  สมโณ เป็นสมณะ  ภวิสฺสาม ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้  อาคนฺตฺวา มาแล้ว  ปุน อีก  

ปพฺพช ิบวชแล้ว ฯ

 ร่างกายของกุลบุตรนั้นผู้ทําการงานอยู่ในเรือน เหี่ยวย่นโดยเพียงสองสามวันเท่านั้น, 

ลําดับนั้น กุลบุตรนั้นจึงคิดว่า “ประโยชน์อะไรด้วยทุกข์นี้แก่เรา, เราจักเป็นสมณะ” 

ดังนี้แล้ว ก็มาอีก บวชแล้ว

 สรีรํ สุทธกัตตาใน มิลายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ กุลปุตฺตสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน สรีรํ  เคเห วิสยาธาระใน กโรนฺตสฺส  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน กโรนฺตสฺสๆ 

วิเสสนะของ กุลปุตฺตสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กติปาเหนๆ ตติยาวิเสสนะใน  

มิลายิ,  ตโต กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  “กึ วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปทานใน ปโยชนํ  อิมินา  

วิเสสนะของ ทุกฺเขนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปโยชนํ,  อหํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมโณ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวา  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อาคนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๔. โส  กติปาหํ  วีตินาเมตฺวา  ปุน  อุกฺกณฺติฺวา  วิพฺภมิ ฯ 

 โส  (ภิกฺขุ)  กติปาหํ  วีตินาเมตฺวา  ปุน  อุกฺกณฺติฺวา  วิพฺภมิ ฯ

 โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  กติปาหํ ยังวันเล็กน้อย  วีตินาเมตฺวา ให้น้อมไปล่วงวิเศษ

แล้ว  อุกฺกณฺติฺวา เบื่อหน่ายแล้ว  ปุน อีก  วิพฺภม ิสึกแล้ว ฯ

 ภิกษุนั้นทําให้สองสามวันผ่านไป ก็เบื่อหน่ายขึ้นอีก แล้วก็สึก

 โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน วิพฺภมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กติปาหํ การิต- 

กัมมะใน วีตินาเมตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุกฺกณฺติฺวา  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน  

อุกฺกณฺติฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิพฺภมิ ฯ 

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

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

๑๕. ปพฺพชิตกาเล  ปน  ภิกฺขูนํ  อุปการโก  อโหสิ ฯ 

 (โส  กุลปุตฺโต)  ปพฺพชิตกาเล  ปน  ภิกฺขูนํ  อุปการโก  อโหสิ ฯ 

 ปน ก็  (โส  กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  อุปการโก เป็นผู้กระทําซึ่งอุปการะ  ภิกฺขูนํ  

แก่ภิกษุ ท.  ปพฺพชิตกาเล ในกาลเป็นที่บวชแล้ว  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 ก็ กุลบุตรนั้น ได้เป็นผู้ทําอุปการะแก่พวกภิกษุในกาลเป็นที่บวชแล้ว

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปพฺพชิตกาเล กาลสัตตมีใน อุปการโก  ภิกฺขูนํ สัมปทานใน  

อุปการโกๆ วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

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

๑๖. โส  ปุนปิ  กติปาเหเนว  อุกฺกณฺติฺวา  “กึ  เม  คิหิภาเวน,  ปพฺพชิสฺสามีติ  คนฺตฺวา   

ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิ ฯ 

 โส  (กุลปุตฺโต)  ปุนปิ  กติปาเหน  เอว  อุกฺกณฺติฺวา  “กึ  (ปโยชนํ)  เม  คิหิภาเวน,  (อหํ)   

ปพฺพชิสฺสามีติ  (จินฺเตตฺวา)  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิ ฯ
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 โส  (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  อุกฺกณฺติฺวา เบื่อหน่ายแล้ว  กติปาเหน  เอว โดย

วันเล็กน้อยนั่นเทียว  ปุนป ิ แม้อีก  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “กึ  (ปโยชนํ) 

อ.ประโยชน์อะไร  คิหิภาเวน ด้วยความเป็นแห่งคฤหัสถ์  เม แก่เรา,  (อหํ) อ.เรา  

ปพฺพชิสฺสาม ิจักบวช”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ 

ท.  ยาจิ ขอแล้ว  ปพฺพชฺช ํซึ่งการบวช ฯ

 กุลบุตรนั้นเบื่อหน่ายแม้อีกครั้ง โดยผ่านไปสองสามวันเท่านั้น คิดว่า “ประโยชน์อะไร

ด้วยความเป็นคฤหัสถ์แก่เรา, เราจักบวช” ดังนี้ ไปแล้วไหว้พวกภิกษุ ขอการบวช

 โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ยาจิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ ปุนๆ ศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อุกฺกณฺติฺวา  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ กติปาเหนๆ ตติยาวิเสสนะใน อุกฺกณฺติฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “กึ  

วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปทานใน ปโยชนํ  คิหิภาเวน ตติยาวิเสสนะใน 

ปโยชนํ,  อหํ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  ภิกฺขู อวุตต-

กัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิ  ปพฺพชฺชํ อวุตตกัมมะใน ยาจิ ฯ    

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

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

๑๗. อถ  นํ  ภิกฺขู  อุปการวเสน  ปุน  ปพฺพาชยึสุ ฯ

 อถ  นํ  (กุลปุตฺตํ)  ภิกฺขู  อุปการวเสน  ปุน  ปพฺพาชยึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  นํ  (กุลปุตฺตํ) ยังกุลบุตรนั้น  ปพฺพาชยึสุ ให้บวชแล้ว  

ปุน อีก  อุปการวเสน ด้วยสามารถแห่งอุปการะ ฯ

 ทีนั้น พวกภิกษุให้กุลบุตรนั้นบวชอีกครั้ง ด้วยสามารถแห่งอุปการะ

 อถ กาลสัตตมี  ภิกฺขู เหตุกัตตาใน ปพฺพาชยึสุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นํ  

วิเสสนะของ กุลปุตฺตํๆ การิตกัมมะใน ปพฺพาชยึสุ  อุปการวเสน ตติยาวิเสสนะใน  

ปพฺพาชยึสุ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปพฺพาชยึสุ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๑๘. เอวํ  โส  ฉกฺขตฺตุํ  ปพฺพชิตฺวา  อุปฺปพฺพชิโต ฯ

 เอวํ  โส  (กุลปุตฺโต)  ฉกฺขตฺตุํ  ปพฺพชิตฺวา  อุปฺปพฺพชิโต ฯ

 โส  (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  อุปฺปพฺพชิโต สึกแล้ว  ฉกฺขตฺตุํ 

หกครั้ง  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 กุลบุตรนั้น บวชแล้วสึกถึง ๖ ครั้ง ด้วยประการฉะนี้

 โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อุปฺปพฺพชิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  เอวํ  

ปการัตถะ  ฉกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน ปพฺพชิตฺวา และ อุปฺปพฺพชิโต  ปพฺพชิตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน อุปฺปพฺพชิโต ฯ

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

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

๑๙. ตสฺส  ภิกฺขู  “เอส  จิตฺตวสิโก  หุตฺวา  วิจรตีติ   “จิตฺตหตฺถตฺเถโรติ  นามํ  กรึสุ ฯ

 ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส)  ภิกฺขู  “เอโส  (ภิกฺขุ)  จิตฺตวสิโก  หุตฺวา  วิจรตีติ  (วตฺวา)  “จิตฺตหตฺถตฺเถโรติ   

(วจนํ)  นามํ  กรึสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอโส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั่น  จิตฺตวสิโก 

เป็นผู้เป็นไปในอํานาจของจิต  หุตฺวา เป็นแล้ว  วิจรติ ย่อมเที่ยวไป”  อิติ ดังนี้  กรึสุ 

กระทําแล้ว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อิติ ว่า  “จิตฺตหตฺถตฺเถโร อ.พระจิตตหัตถะผู้เถระ”  อิติ 

ดังนี้  นามํ ให้เป็นชื่อ  ตสฺส  (ภิกฺขุสฺส) ของภิกษุนั้น ฯ

 พวกภิกษุกล่าวว่า “ภิกษุนั่น เป็นผู้เป็นไปในอํานาจของจิตเที่ยวไป” จึงได้ตั้งคําว่า 

“จิตตหัตถเถระ” ให้เป็นชื่อของภิกษุนั้น

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน กรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน นามํ  เอโส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน วิจรติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  จิตฺตวสิโก วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วิจรติ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กรึสุ  “จิตฺตหตฺถตฺเถโร ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ  นามํ วิกติกัมมะใน กรึสุ ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๒๐.   ตสฺเสวํ  อปราปรํ  วิจรนฺตสฺเสว  ภริยา  คพฺภินี  อโหสิ ฯ

 ตสฺส  (กุลปุตฺตสฺส)  เอวํ  อปราปรํ  วิจรนฺตสฺส  เอว  ภริยา  คพฺภินี  อโหสิ ฯ 

 ภริยา อ.ภรรยา  ตสฺส  (กุลปุตฺตสฺส) ของกุลบุตรนั้น  วิจรนฺตสฺส  เอว ผู้เที่ยวไปอยู่  

อปราปรํ ไปๆ มา  เอวํ อย่างนี้นั่นเทียว  คพฺภินี เป็นหญิงมีครรภ์  อโหสิ ได้เป็น 

แล้ว ฯ

 ภรรยาของกุลบุตรนั้น ผู้เที่ยวไปๆ มาอยู่อย่างนี้นั่นแหละ ได้ตั้งครรภ์

 ภริยา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ กุลปุตฺตสฺสๆ 

สามีสัมพันธะใน ภริยา  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน วิจรนฺตสฺส  อปราปรํ กิริยาวิเสสนะใน  

วิจรนฺตสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วิจรนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ กุลปุตฺตสฺส  คพฺภินี 

วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

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

๒๑. โส  สตฺตเม  วาเร  อรญฺญโต  กสิภณฺฑํ  อาทาย  เคหํ  คนฺตฺวา  ภณฺฑกํ  เปตฺวา   

“อตฺตโน  กาสาวํ  คณฺหิสฺสามีติ  คพฺภํ  ปาวิสิ ฯ 

 โส  (จิตฺตหตฺโถ)  สตฺตเม  วาเร  อรญฺญโต  กสิภณฺฑํ  อาทาย  เคหํ  คนฺตฺวา  ภณฺฑกํ  เปตฺวา  

“(อหํ)  อตฺตโน  กาสาวํ  คณฺหิสฺสามีติ  (จินฺตเนน)  คพฺภํ  ปาวิสิ ฯ

 โส  (จิตฺตหตฺโถ) อ.นายจิตตหัตถะนั้น  อาทาย ถือเอาแล้ว  กสิภณฺฑํ ซึ่งภัณฑะ 

คือไถ  อรญฺญโต จากป่า  วาเร ในวาระ  สตฺตเม ที่เจ็ด  คนฺตฺวา ไปแล้ว  เคหํ  

สู่เรือน  เปตฺวา วางไว้แล้ว  ภณฺฑกํ ซึ่งสิ่งของ  ปาวิส ิได้เข้าไปแล้ว  คพฺภํ สู่ห้อง  

จินฺตเนน ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  คณฺหิสฺสามิ จักถือเอา  กาสาวํ ซึ่งผ้า

กาสาวะ  อตฺตโน ของตน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายจิตตหัตถะนั้น ถือเอาเครื่องไถมาจากป่าในครั้งที่ ๗ ไปสู่เรือน วางสิ่งของไว้แล้ว 

ได้เข้าไปสู่ห้องด้วยอันคิดว่า “เราจักถือเอาผ้ากาสาวะของตน”

 โส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺตเม  

วิเสสนะของ วาเรๆ กาลสัตตมีใน อาทาย  อรญฺญโต อปาทานใน อาทาย  กสิภณฺฑํ 
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อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปตฺวา  ภณฺฑกํ อวุตตกัมมะใน เปตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน ปาวิสิ  “อหํ สุทธกัตตาใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจยก  อตฺตโน  

สามีสัมพันธะใน กาสาวํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ 

กรณะใน ปาวิสิ  คพฺภํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ ฯ 

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

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

๒๒. ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺส  ภริยา  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺทายติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ  ตสฺส  (จิตฺตหตฺถสฺส)  ภริยา  นิปชฺชิตฺวา  นิทฺทายติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  ภริยา อ.ภรรยา  ตสฺส  (จิตฺตหตฺถสฺส) ของนายจิตตหัตถะ

นั้น  นิปชฺชิตฺวา นอนแล้ว  นิทฺทายติ ย่อมประพฤติหลับ ฯ

 ในขณะนั้น ภรรยาของนายจิตตหัตถะนั้น นอนประพฤติหลับอยู่

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน นิทฺทายติ  ภริยา สุทธกัตตาใน นิทฺทายติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภริยา   

นิปชฺชิตฺวา สมานกาลกิริยาใน นิทฺทายติ ฯ  

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

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

๒๓. ตสฺสา  นิวตฺถสาฏโก  อปคโต ฯ

 ตสฺสา  (ภริยาย)  นิวตฺถสาฏโก  อปคโต ฯ

 นิวตฺถสาฏโก อ.ผ้าสาฎกอันถูกนุ่งแล้ว  ตสฺสา  (ภริยาย) ของภรรยานั้น  อปคโต  

ไปปราศแล้ว ฯ

 ผ้านุ่งของภรรยานั้น ก็หลุดลุ่ย

 นิวตฺถสาฏโก สุทธกัตตาใน อปคโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตสฺสา วิเสสนะของ ภริยายๆ 

สามีสัมพันธะใน นิวตฺถสาฏโก ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๒๔. มุขโต  ลาลา  ปคฺฆรติ,  นาสา  ฆุรุฆุรายติ,  มุขํ  วิวฏํ,  ทนฺตํ  ฆํสติ ฯ

 ลาลา อ.นํ้าลาย  ปคฺฆรติ ย่อมไหลออก  มุขโต จากปาก,  นาสา อ.จมูก   

ฆุรุฆุรายติ ย่อมประพฤติเพียงดังครื้นๆ,  มุขํ อ.ปาก  วิวฏํ เปิดอ้าแล้ว,  ทนฺตํ อ.ฟัน  

ฆํสต ิย่อมเสียดสีกัน ฯ

 นํ้าลายย่อมไหลออกจากปาก, จมูกย่อมส่งเสียงดังครื้นๆ, ปากก็เปิดอ้าออก, ฟันก็

เสียดสีกัน

 ลาลา สุทธกัตตาใน ปคฺฆรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มุขโต อปาทานใน ปคฺฆรติ,  

นาสา สุทธกัตตาใน ฆุรุฆุรายติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  มุขํ สุทธกัตตาใน วิวฏํๆ  

กิตบทกัตตุวาจก,  ทนฺตํ สุทธกัตตาใน ฆํสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ  

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

๒๕. สา  ตสฺส  อุทฺธุมาตกสรีรํ  วิย  อุปฏฺาสิ ฯ

 สา  (ภริยา)  ตสฺส  (จิตฺตหตฺถสฺส)  อุทฺธุมาตกสรีรํ  วิย  อุปฏฺาสิ ฯ

 สา  (ภริยา) อ.ภรรยานั้น  อุปฏฺาสิ ปรากฏแล้ว  ตสฺส  (จิตฺตหตฺถสฺส) แก่นายจิตต-

หัตถะนั้น  อุทฺธุมาตกสรีรํ  วิย ราวกะ อ.สรีระอันพองขึ้นแล้ว ฯ

 ภรรยานั้นปรากฏแก่นายจิตตหัตถะ ดุจร่างที่พองหนาขึ้น

 สา วิเสสนะของ ภริยาๆ สุทธกัตตาใน อุปฏฺาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส  

วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถสฺสๆ สัมปทานใน อุปฏฺาสิ  อุทฺธุมาตกสรีรํ อุปมาลิงคัตถะ   

วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อุทฺธุมาตกสรีรํ ฯ   

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

๒๖. โส  “อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อิทํ,  อหํ  เอตฺตกํ  กาลํ  ปพฺพชิตฺวา  อิมํ  นิสฺสาย  ภิกฺขุภาเว   

สณฺาตุํ  นาสกฺขินฺติ  กาสาวโกฏิยํ  คเหตฺวา  อุทเร  พนฺธนฺโต ว  เคหา  นิกฺขมิ ฯ

 โส  (จิตฺตหตฺโถ)  “อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  (โหติ)  อิทํ  (สรีรํ),  อหํ  เอตฺตกํ  กาลํ  ปพฺพชิตฺวา  อิมํ  (สรีรํ)   

นิสฺสาย  ภิกฺขุภาเว  สณฺาตุํ  น  อสกฺขินฺติ  (จินฺเตตฺวา)  กาสาวโกฏิยํ  คเหตฺวา  อุทเร  พนฺธนฺโต ว   

เคหา  นิกฺขมิ ฯ
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 โส  (จิตฺตหตฺโถ) อ.นายจิตตหัตถะนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  (สรีรํ) 

อ.สรีระนี้  อนิจฺจํ เป็นธรรมชาตไม่เที่ยง  ทุกฺขํ เป็นทุกข์  (โหติ) ย่อมเป็น,  อหํ อ.เรา  

ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  กาลํ สิ้นกาล  เอตฺตกํ อันมีประมาณเท่านี้  นิสฺสาย อาศัย

แล้ว  อิมํ  (สรีรํ) ซึ่งสรีระนี้  น  อสกฺขึ ไม่ได้อาจแล้ว  สณฺาตุํ เพื่ออันดํารงอยู่ด้วยดี   

ภิกฺขุภาเว ในความเป็นแห่งภิกษุ”  อิติ ดังนี้  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  กาสาวโกฏิยํ 

ที่ที่สุดแห่งผ้ากาสาวะ  พนฺธนฺโต ว ผูกอยู่เทียว อุทเร ที่ท้อง  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  

เคหา จากเรือนฯ

 นายจิตตหัตถะนั้นคิดว่า “ร่างกายนี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์, เราบวชสิ้นกาลมีประมาณเท่า

นี้ อาศัยร่างกายนี้ ไม่สามารถเพื่อจะดํารงอยู่ในความเป็นภิกษุ” ดังนี้แล้ว จึงหยิบที่

ปลายผ้ากาสาวะ ผูกที่ท้องนั่นแหละ ออกจากเรือนไป

 โส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อิทํ  

วิเสสนะของ สรีรํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนิจฺจํ ก็ดี  ทุกฺขํ ก็ดี 

วิกติกัตตาใน โหติ,  อหํ สุทธกัตตาใน อสกฺขึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺตกํ วิเสสนะ

ของ กาลํๆ อัจจันตสังโยคะใน ปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสฺสาย  อิมํ วิเสสนะ

ของ สรีรํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน อสกฺขึ  ภิกฺขุภาเว วิสยาธาระ 

ใน สณฺาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺขึ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  อสกฺขึ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  กาสาวโกฏิยํ วิสยาธาระใน คเหตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน พนฺธนฺโต  อุทเร วิสยาธาระใน พนฺธนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

พนฺธนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ จิตฺตหตฺโถ  เคหา อปาทานใน นิกฺขมิ ฯ 

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

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

๒๗.   อถสฺส  อนนฺตรเคเห  ติา  สสฺสุ  ตํ  ตถา  คจฺฉมานํ  ทิสฺวา  “อยํ  ปฏิกฺกนฺโต,   

อิทาเนว  อรญฺญโต  อาคจฺฉนฺโต ว  กาสาวํ  อุทเร  พนฺธิตฺวา  นิกฺขนฺโต  วิหาราภิมุโข   

คจฺฉติ;  กินฺนุ  โขติ  เคหํ  ปวิสิตฺวา  นิทฺทายมานํ  ธีตรํ  ปสฺสิตฺวา  “โส  อิมํ  ทิสฺวา  

วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  คโตติ  ญตฺวา  ธีตรํ  ปหริตฺวา  “อุฏฺเหิ  กาฬกณฺณิ,  สามิโก  เต  

ตํ  นิทฺทายมานํ  ทิสฺวา  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  คโต;  นตฺถิ  โส  อิโต  ปฏฺาย  ตุยฺหนฺติ  

อาห ฯ
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 อถ  อสฺส  (จิตฺตหตฺถสฺส)  อนนฺตรเคเห  ติา  สสฺสุ  ตํ  (จิตฺตหตฺถํ)  ตถา  คจฺฉมานํ  ทิสฺวา   

“อยํ  (จิตฺตหตฺโถ)  ปฏิกฺกนฺโต,  (อยํ  จิตฺตหตฺโถ)  อิทานิ  เอว  อรญฺญโต  อาคจฺฉนฺโต ว  กาสาวํ  

อุทเร  พนฺธิตฺวา  นิกฺขนฺโต  วิหาราภิมุโข  คจฺฉติ;  กินฺนุ  โข  (การณํ)”  อิติ  (จินฺเตตฺวา)  เคหํ   

ปวิสิตฺวา  นิทฺทายมานํ  ธีตรํ  ปสฺสิตฺวา  “โส  (จิตฺตหตฺโถ)  อิมํ  (ธีตรํ)  ทิสฺวา  วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  

คโตติ  ญตฺวา  ธีตรํ  ปหริตฺวา  “(ตฺวํ)  อุฏฺเหิ  กาฬกณฺณิ,  สามิโก  เต  ตํ  นิทฺทายมานํ  ทิสฺวา  

วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  คโต;  นตฺถิ  โส  (สามิโก)  อิโต  (กาลโต)  ปฏฺาย  ตุยฺหนฺติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สสฺส ุ อ.แม่ยาย  อสฺส  (จิตฺตหตฺถสฺส) ของนายจิตตหัตถะนั้น  ติา  

ผู้ดํารงอยู่แล้ว  อนนฺตรเคเห ในเรือนอันไม่มีระหว่าง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (จิตฺตหตฺถํ) 

ซึ่งนายจิตตหัตถะนั้น  คจฺฉมานํ ผู้ไปอยู่  ตถา เหมือนอย่างนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิด

แล้ว  อิติ ว่า  “อยํ  (จิตฺตหตฺโถ) อ.นายจิตตหัตถะนี้  ปฏิกฺกนฺโต ก้าวกลับแล้ว,  (อยํ   

จิตฺตหตฺโถ) อ.นายจิตตหัตถะนี้  อาคจฺฉนฺโต ว มาอยู่เทียว อรญฺญโต จากป่า   

อิทานิ  เอว ในกาลนี้นั่นเทียว  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  กาสาวํ ซึ่งผ้ากาสาวะ  อุทเร  

ที่ท้อง  นิกฺขนฺโต ออกไปแล้ว  วิหาราภิมุโข ผู้มีหน้าเฉพาะต่อวิหาร  คจฺฉติ ย่อมไป;  

(การณํ) อ.เหตุ  กินฺนุ  โข อะไรหนอแล”  อิติ ดังนี้  ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  เคหํ สู่เรือน  

ปสฺสิตฺวา เห็นแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  นิทฺทายมานํ ผู้ประพฤติหลับอยู่  ญตฺวา รู้แล้ว   

อิติ ว่า  “โส  (จิตฺตหตฺโถ) อ.นายจิตตหัตถะนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  อิมํ  (ธีตรํ) ซึ่งธิดา

นี้  วิปฺปฏิสารี เป็นผู้มีความเดือดร้อนใจ  หุตฺวา เป็นแล้ว  คโต ไปแล้ว”  อิติ ดังนี้   

ปหริตฺวา ตีแล้ว  ธีตรํ ซึ่งธิดา  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “กาฬกณฺณิ แน่ะหญิง

กาลกิณี  (ตฺวํ) อ.เจ้า  อุฏฺเหิ จงลุกขึ้น,  สามิโก อ.สามี  เต ของเจ้า  ทิสฺวา เห็น

แล้ว  ต ํซึ่งเจ้า  นิทฺทายมานํ ผู้ประพฤติหลับอยู่  วิปฺปฏิสารี เป็นผู้มีความเดือดร้อน

ใจ  หุตฺวา เป็นแล้ว  คโต ไปแล้ว;  โส  (สามิโก)อ.สามีนั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ตุยฺห ํแก่

เจ้า  ปฏฺาย   จําเดิม  อิโต  (กาลโต) แต่กาลนี้” อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น แม่ยายของนายจิตตหัตถะนั้นผู้ดํารงอยู่ในเรือนติดกัน เห็นนายจิตตหัตถะ 

นั้นผู้ไปอยู่เหมือนอย่างนั้น คิดว่า “นายจิตตหัตถะนี้กลับไปแล้ว, นายจิตตหัตถะนี้เพิ่ง

จะมาจากป่าเดี๋ยวนี้เอง พันผ้ากาสาวะที่ท้อง ออกไปแล้ว มุ่งหน้าต่อวิหาร ย่อมไป; 

เหตุอะไรหนอแล” ดังนี้ จึงเข้าไปสู่เรือน เห็นธิดาผู้ประพฤติหลับอยู่ รู้ว่า “นายจิตตหัต

ถะนั้น เห็นธิดานี้ เกิดความเดือดร้อนใจ จึงไป” ดังนี้แล้ว จึีงตีธิดา แล้วกล่าวว่า “แน่ะ
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นางกาลกิณี เจ้าจงลุกขึ้น, สามีของเจ้าเห็นเจ้าผู้ประพฤติหลับอยู่ เป็นผู้เดือดร้อนใจ 

ไปแล้ว, สามีจะไม่มีแก่เจ้า ตั้งแต่กาลนี้”

 อถ กาลสัตตมี  ติา วิเสสนะของ สสฺสุๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สสฺสุ  อนนฺตรเคเห วิสยาธาระ 

ใน ติา  ตํ วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  ตถา กิริยาวิเสสนะใน  

คจฺฉมานํๆ วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถํ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อยํ วิเสสนะ 

ของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน ปฏิกฺกนฺโตๆ กิตบทกัตตุวาจก,  อยํ วิเสสนะของ  

จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน คจฺฉติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ อิทานิๆ กาลสัตตมีใน อาคจฺฉนฺโต อรญฺญโตๆ อปาทานใน อาคจฺฉนฺโต  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ อาคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ จิตฺตหตฺโถ  กาสาวํ อวุตตกัมมะ 

ใน พนฺธิตฺวา  อุทเร วิสยาธาระใน พนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขนฺโตๆ ก็ดี  

วิหาราภิมุโข ก็ดี วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถ;  การณํ ลิงคัตถะ  กินฺนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  

โขศัพท์ วจนาลังการะ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสิตฺวา   

เคหํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปสฺสิตฺวา  นิทฺทายมานํ  

วิเสสนะของ ธีตรํๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ญตฺวา  “โส วิเสสนะ 

ของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ธีตรํๆ  

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  วิปฺปฏิสารี วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คโต”  อิติศัพท์ อาการะใน ญตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปหริตฺวา   

ธีตรํ อวุตตกัมมะใน ปหริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “กาฬกณฺณิ อาลปนะ  ตฺวํ 

สุทธกัตตาใน อุฏฺเหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  สามิโก สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบท-

กัตตุวาจก  เต สามีสัมพันธะใน สามิโก  ตํ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  นิทฺทายมานํ วิเสสนะ

ของ ตํ  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  วิปฺปฏิสารี วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน คโต,  โส วิเสสนะของ สามิโกๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก   

อิโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน ปฏฺายๆ กิริยาวิเสสนะใน นตฺถิ  ตุยฺหํ สัมปทาน

ใน นตฺถิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

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

 ...............................................................................................................................
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๒๘. “อเปหิ  อเปหิ  อมฺม,  กุโต  ตสฺส  คมนํ,  กติปาเหเนว  ปุน  อาคมิสฺสตีติ ฯ

 (สา  ธีตา)  “(ตฺวํ)  อเปหิ,  (ตฺวํ)  อเปหิ  อมฺม,  กุโต  (านโต)  ตสฺส  (จิตฺตหตฺถสฺส)  คมนํ   

(ภวิสฺสติ),  (โส  จิตฺตหตฺโถ)  กติปาเหน  เอว  ปุน  อาคมิสฺสตีติ  (อาห) ฯ

 (สา  ธีตา) อ.ธิดานั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม ข้าแต่แม่  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อเปหิ 

จงหลีกไป,  (ตฺวํ) อ.ท่าน  อเปหิ จงหลีกไป,  คมนํ อ.การไป  ตสฺส  (จิตฺตหตฺถสฺส) 

ของนายจิตตหัตถะนั้น  (ภวิสฺสติ) จักมี  กุโต  (านโต) แต่ที่ไหน,  (โส  จิตฺตหตฺโถ) 

อ.นายจิตตหัตถะนั้น  อาคมิสฺสติ จักมา  ปุน อีก  กติปาเหน  เอว โดยวันเล็กน้อย

นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ธิดานั้นกล่าวว่า “แม่ ท่านจงหลีก ท่านจงหลีกไป, การไปของนายจิตตหัตถะนั้นจักมี

แต่ที่ไหน, นายจิตตหัตถะนั้นจักมาอีกโดยเพียงสองสามวันเท่านั้น”

 สา วิเสสนะของ ธีตาๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อมฺม อาลปนะ  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน อเปหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อเปหิๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก,  คมนํ สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุโต วิเสสนะ

ของ านโตๆ อปาทานใน ภวิสฺสติ  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

คมนํ,  โส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน อาคมิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กติปาเหนๆ ตติยาวิเสสนะใน อาคมิสฺสติ  ปุนศัพท์ กิริยา- 

วิเสสนะใน อาคมิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๒๙. โสปิ  “อนิจฺจํ  ทุกฺขนฺติ  วตฺวา  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺโต ว  โสตาปตฺติผลํ  ปาปุณิ ฯ 

 โสปิ  (จิตฺตหตฺโถ)  “(อิทํ  สรีรํ)  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  (โหติ)”  อิติ  วตฺวา  คจฺฉนฺโต  คจฺฉนฺโต ว   

โสตาปตฺติผลํ  ปาปุณิ ฯ  

 โสปิ  (จิตฺตหตฺโถ) อ.นายจิตตหัตถะแม้นั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(อิทํ  สรีรํ) 

อ.สรีระนี้  อนิจฺจํ เป็นธรรมชาตไม่เที่ยง  ทุกฺขํ เป็นทุกข์  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

คจฺฉนฺโต ไปอยู่  คจฺฉนฺโต ว ไปอยู่เทียว  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  โสตาปตฺติผลํ ซึ่ง 

โสดาปัตติผล ฯ
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 แม้นายจิตตหัตถะนั้น กล่าวว่า “ร่างกายนี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์” ขณะที่เดินไปๆ นั่น

แหละ ก็บรรลุโสดาปัตติผล

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ โสๆ วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อิทํ วิเสสนะของ สรีรํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  อนิจฺจํ ก็ดี  ทุกฺขํ ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉนฺโต  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ คจฺฉนฺโตๆ สองบท อัพภันตร-

กิริยาของ จิตฺตหตฺโถ  โสตาปตฺติผลํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิ ฯ 

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

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

๓๐. โส  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิ ฯ 

 โส  (จิตฺตหตฺโถ)  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิ ฯ

 โส  (จิตฺตหตฺโถ) อ.นายจิตตหัตถะนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  ภิกฺขู  

ซึ่งภิกษุ ท.  ยาจิ ขอแล้ว  ปพฺพชฺช ํซึ่งการบวช ฯ

 นายจิตตหัตถะนั้นไป ไหว้พวกภิกษุ แล้วขอการบวช

 โส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน ยาจิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวา  ภิกฺขู อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิ  

ปพฺพชฺชํ อวุตตกัมมะใน ยาจิ ฯ    

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

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

๓๑. “น  สกฺขิสฺสาม  มยํ  ตํ  ปพฺพาเชตุํ,  กุโต  ตุยฺหํ  สมณภาโว,  สตฺถกนิสาทนปาสาณ-

สทิสํ  ตว  สีสนฺติ ฯ

 (ภิกฺขู)  “น  สกฺขิสฺสาม  มยํ  ตํ  ปพฺพาเชตุํ,  กุโต  (านโต)  ตุยฺหํ  สมณภาโว  (ภวิสฺสติ),   

สตฺถกนิสาทนปาสาณสทิสํ  (โหติ)  ตว  สีสนฺติ  (อาหํสุ) ฯ

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “มย ํ อ.เรา ท.  น  สกฺขิสฺสาม 

จักไม่อาจ  ตํ  ปพฺพาเชตุํ เพื่ออัน- ยังท่าน -ให้บวช,  สมณภาโว อ.ความเป็นแห่ง
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สมณะ  ตุยฺห ํของท่าน  (ภวิสฺสติ) จักมี  กุโต  (านโต) แต่ที่ไหน,  สีสํ อ.ศีรษะ  ตว 

ของท่าน  สตฺถกนิสาทนปาสาณสทิส ํ เป็นเช่นกับด้วยแผ่นหินเป็นเครื่องลับซึ่งมีด   

(โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุพากันกล่าวว่า “พวกเราไม่สามารถเพื่อจะบวชให้ท่านได้, ความเป็นสมณะ

ของท่านจักมีแต่ที่ไหน, ศีรษะของท่านเป็นเช่นกับแผ่นหินสําหรับลับมีด”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “มยํ สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสาม  ตํ การิตกัมมะใน ปพฺพาเชตุํๆ  

ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสาม,  สมณภาโว สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุ- 

วาจก  กุโต วิเสสนะของ านโตๆ อปาทานใน ภวิสฺสติ  ตุยฺหํ สามีสัมพันธะใน  

สมณภาโว,  สีสํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถกนิสาทนปาสาณ-

สทิสํ วิกติกัตตาใน โหติ  ตว สามีสัมพันธะใน สีสํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

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

๓๒. “ภนฺเต  อิทานิ  มํ  อนุกมฺปาย  เอกวารํ  ปพฺพาเชถาติ ฯ

 (โส  จิตฺตหตฺโถ)  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  อิทานิ  มํ  อนุกมฺปาย  (มํ)  เอกวารํ  ปพฺพาเชถาติ  (อาห) ฯ

 (โส  จิตฺตหตฺโถ) อ.นายจิตตหัตถะนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  ม ํยังกระผม  ปพฺพาเชถ ขอจงให้บวช  เอกวารํ สิ้นวาระ

หนึ่ง  อนุกมฺปาย เพื่ออนุเคราะห์  ม ํซึ่งกระผม  อิทานิ ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 นายจิตตหัตถะนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ขอพวกท่านจงให้ผมบวชเถิด เพื่ออนุเคราะห์

กระผมสักวาระหนึ่ง”

 โส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน อาห อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต 

อาลปนะ  ตุมฺเห เหตุกัตตาใน ปพฺพาเชถๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อิทานิ กาล- 

สัตตมีใน ปพฺพาเชถ  มํ อวุตตกัมมะใน อนุกมฺปายๆ สัมปทานใน ปพฺพาเชถ  มํ  

การิตกัมมะใน ปพฺพาเชถ เอกวารํ อัจจันตสังโยคะใน ปพฺพาเชถ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน อาห ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๓๓. เต  ตํ  อุปการวเสน  ปพฺพาชยึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  ตํ  (จิตฺตหตฺถํ)  อุปการวเสน  ปพฺพาชยึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ตํ  (จิตฺตหตฺถํ) ยังนายจิตตหัตถะนั้น  ปพฺพาชยึส ุ 

ให้บวชแล้ว  อุปการวเสน ด้วยสามารถแห่งอุปการะ ฯ

 พวกภิกษุเหล่านั้น ให้นายจิตตหัตถะนั้นบวชด้วยสามารถแห่งอุปการะ

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ เหตุกัตตาใน ปพฺพาชยึสุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  ตํ  

วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถํๆ การิตกัมมะใน ปพฺพาชยึสุ  อุปการวเสน ตติยาวิเสสนะใน 

ปพฺพาชยึสุ ฯ

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

๓๔. โส  กติปาเหเนว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 โส  (จิตฺตหตฺโถ)  กติปาเหน  เอว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  ปาปุณิ ฯ

 โส  (จิตฺตหตฺโถ) อ.พระจิตตหัตถะนั้น  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่ง

พระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท.  กติปาเหน  เอว โดยวันเล็ก

น้อยนั่นเทียว ฯ

 พระจิตตหัตถะนั้น บรรลุพระอรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทาทั้งหลาย โดยเพียงสองสามวัน

เท่านั้น

 โส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ กติปาเหนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปาปุณิ  สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน 

อรหตฺตํ  ปฏิสมฺภิทาหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สห  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิ ฯ  

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

๓๕. เตปิ  ตํ  อาหํสุ  “อาวุโส  จิตฺตหตฺถ  ตว  คมนสมยํ  ตฺวเมว  ชาเนยฺยาสิ,  อิมสฺมึ  เต  

วาเร  จิรายิตนฺติ ฯ

 เตปิ  (ภิกฺขู)  ตํ  (จิตฺตหตฺถํ)  อาหํสุ  “อาวุโส  จิตฺตหตฺถ  ตว  คมนสมยํ  ตฺวํ  เอว  ชาเนยฺยาสิ,  

อิมสฺมึ  เต  วาเร  จิรายิตนฺติ ฯ
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 เตปิ  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. แม้เหล่านั้น  อาหํสุ กล่าวแล้ว  ตํ  (จิตฺตหตฺถํ) กะพระจิตตหัตถะ 

นั้น  อิติ ว่า  “จิตฺตหตฺถ ดูก่อนท่านจิตตหัตถะ  อาวุโส ผู้มีอายุ  ตฺวํ  เอว อ.ท่านนั่น

เทียว  ชาเนยฺยาสิ พึงรู้  คมนสมย ํซึ่งสมัยเป็นที่ไป  ตว ของท่าน,  จิรายิตํ อ.การ

ประพฤติช้าอยู่  เต ของท่าน  อิมสฺมึ  วาเร ในวาระนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 แม้พวกภิกษุเหล่านั้น ก็กล่าวว่า “ท่านจิตตหัตถะ ท่านนั่นแหละพึงรู้สมัยเป็นที่ไปของ

ท่าน, ท่านประพฤติชักช้าอยู่ในครั้งนี้”

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถํๆ อกถิตกัมมะใน อาหํสุ  “อาวุโส  

วิเสสนะของ จิตฺตหตฺถๆ อาลปนะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

ชาเนยฺยาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน คมนสมยํๆ อวุตตกัมมะใน 

ชาเนยฺยาสิ,  จิรายิตํ ลิงคัตถะ  อิมสฺมึ วิเสสนะของ วาเรๆ กาลสัตตมีใน จิรายิตํ  เต  

สามีสัมพันธะใน จิรายิตํ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๓๖.    “ภนฺเต  สํสคฺคสฺส  อตฺถิภาวกาเล  คตมฺห,  โส  โน  สํสคฺโค  ฉินฺโน,  อิทานิ   

อคมนธมฺมา  ชาตมฺหาติ ฯ 

 (โส  จิตฺตหตฺโถ)  “ภนฺเต  (มยํ)  สํสคฺคสฺส  อตฺถิภาวกาเล  คตา  อมฺห,  โส  โน  สํสคฺโค  ฉินฺโน,  

(มยํ)  อิทานิ  อคมนธมฺมา  ชาตา  อมฺหาติ  (อาห) ฯ

 (โส  จิตฺตหตฺโถ) อ.พระจิตตหัตถะนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้

เจริญ  (มยํ) อ.กระผม ท.  คตา เป็นผู้ไปแล้ว  สํสคฺคสฺส  อตฺถิภาวกาเล ในกาลแห่ง

ความที่ แห่งความเกี่ยวข้อง เป็นสภาพมีอยู่  อมฺห ย่อมเป็น,  โส  สํสคฺโค อ.ความ

เกี่ยวข้องนั้น  โว อันกระผม ท.  ฉินฺโน ตัดแล้ว,  (มยํ) อ.กระผม ท.  อคมนธมฺมา  

เป็นผู้มีการไม่ไปเป็นธรรมดา  อิทานิ ในกาลนี้  ชาตา เป็นผู้เกิดแล้ว  อมฺห ย่อมเป็น”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระจิตตหัตถะนั้นกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ พวกกระผมเป็นผู้ไปในกาลที่มีความ

เกี่ยวข้องอยู่, ความเกี่ยวข้องนั้น พวกกระผมตัดแล้ว, พวกกระผมเป็นผู้ไม่มีการไป

เป็นธรรมดาในกาลบัดนี้”
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 โส วิเสสนะของ จิตฺตหตฺโถๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต 

อาลปนะ  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สํสคฺคสฺส ภาวาทิสัมพันธะ 

ใน อตฺถิภาวกาเลๆ กาลสัตตมีใน คตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห,  โส วิเสสนะของ  

สํสคฺโคๆ วุตตกัมมะใน ฉินฺโนๆ กิตบทกัมมวาจก  โว อนภิหิตกัตตาใน ฉินฺโน,  มยํ 

สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ กาลสัตตมีใน อคมนธมฺมาๆ  

วิกติกัตตาใน ชาตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๓๗. ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “ภนฺเต  อยํ  ภิกฺขุ  อมฺเหหิ  เอวํ  วุตฺโต  เอวํ  นาม   

กเถติ  อญฺญ ํ  พฺยากโรติ  อภูตํ  วทตีติ  อาหํสุ ฯ 

 ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “ภนฺเต  อยํ  ภิกฺขุ  อมฺเหหิ  เอวํ  วุตฺโต  เอวํ  นาม  (วจนํ)  กเถติ  

อญฺญํ  พฺยากโรติ  อภูตํ  (วจนํ)  วทตีติ  อาหํสุ ฯ

 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  อาหํสุ 

กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อยํ  ภิกฺขุ อ.ภิกษุนี้  อมฺเหหิ   

วุตฺโต ผู้อันข้าพระองค์ ท. กล่าวแล้ว  เอวํ อย่างนี้  กเถติ ย่อมกล่าว  (วจนํ) ซึ่งคํา  

เอวํ  นาม ชื่ออย่างนี้  พฺยากโรติ ย่อมพยากรณ์  อญฺญ ํ ซึ่งอรหัตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่ว  

วทติ ย่อมกล่าว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อภูตํ อันไม่จริง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุพากันไปสู่สํานักของพระศาสดากราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุนี้ 

ถูกพวกข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ ย่อมกล่าวคําชื่ออย่างนี้ ย่อมพยากรณ์อรหัตผล ย่อม

กล่าวคําที่ไม่จริง”

 ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหํสุ  “ภนฺเต อาลปนะ  อยํ วิเสสนะ 

ของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน กเถติ  พฺยากโรติ และ วทติ  กเถติ ก็ดี  พฺยากโรติ ก็ดี   

วทติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺโต  เอวํ กิริยาวิเสสนะ

ใน วุตฺโตๆ วิเสสนะของ ภิกฺขุ  นามศัพท์ สญัญาโชตกะเข้ากับ เอวํๆ วิเสสนะของ  

วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กเถติ  อญฺญํ อวุตตกัมมะใน พฺยากโรติ  อภูตํ วิเสสนะของ วจนํๆ  

อวุตตกัมมะใน วทติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๓๘. สตฺถา  “อาม  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  อตฺตโน  อนวฏฺติจิตฺตกาเล  สทฺธมฺมํ  อชานนกาเล  

คมนาคมนํ  อกาสิ,  อิทานิสฺส  ปุญฺญญฺจ  ปาปญฺจ  ปหีนนฺติ  วตฺวา  อิมา  เทฺว  คาถา  

อภาสิ  

  “อนวฏฺติจิตฺตสฺส   สทฺธมฺมํ  อวิชานโต  

  ปริปฺลวปสาทสฺส   ปญฺญา  น  ปริปูรติ,  

  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส   อนนฺวาหตเจตโส  

  ปุญฺญปาปปหีนสฺส นตฺถิ  ชาครโต  ภยนฺติ ฯ 

 สตฺถา  “อาม  ภิกฺขเว  มม  ปุตฺโต  อตฺตโน  อนวฏฺติจิตฺตกาเล  สทฺธมฺมํ  อชานนกาเล   

คมนาคมนํ  อกาสิ,  อิทานิ  อสฺส  (มม  ปุตฺตสฺส)  ปุญฺญํ  จ  ปาปํ  จ  ปหีนนฺติ  วตฺวา  อิมา  เทฺว  

คาถา  อภาสิ  

  “อนวฏฺติจิตฺตสฺส   สทฺธมฺมํ  อวิชานโต  

  ปริปฺลวปสาทสฺส  (ปุคฺคลสฺส)   ปญฺญา  น  ปริปูรติ,  

  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส   อนนฺวาหตเจตโส  

  ปุญฺญปาปปหีนสฺส นตฺถิ  ชาครโต  (ปุคฺคลสฺส)  ภยนฺติ ฯ  

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อาม เออ  

ปุตฺโต อ.บุตร  มม ของเรา  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  คมนาคมนํ ซึ่งการไปและการ

มา  อตฺตโน  อนวฏฺติจิตฺตกาเล ในกาล- แห่งตน -เป็นผู้มีจิตอันไม่ตั้งลงแล้ว   

อชานนกาเล ในกาลเป็นที่ไม่รู้  สทฺธมฺมํ ซึ่งพระสัทธรรม,  อิทานิ ในกาลนี้  ปุญฺญ ํ  

จ อ.บุญด้วย  ปาปํ  จ อ.บาปด้วย  อสฺส  (มม  ปุตฺตสฺส) อันบุตร ของเรา นั้น  ปหีน ํ

ละได้แล้ว”  อิติ ดังนี้  อภาสิ ได้ตรัสแล้ว  คาถา ซึ่งพระคาถา ท.  เทฺว สอง  อิมา 

เหล่านี้  อิติ ว่า  

“ปญฺญา อ.ปัญญา  น  ปริปูรต ิย่อมไม่เต็มรอบ  (ปุคฺคลสฺส) 

แก่บุคคล  อนวฏฺติจิตฺตสฺส ผู้มีจิตอันไม่ตั้งลงแล้ว   

อวิชานโต ผู้ไม่รู้อยู่  สทฺธมฺมํ  ซึ่งพระสัทธรรม  ปริปฺลว-

ปสาทสฺส ผู้มีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย,  ภย ํ อ.ความกลัว  

นตฺถิ ย่อมไม่มี  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคล  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส  

ผู้มีจิตอันราคะไม่รั่วรดแล้ว  อนนฺวาหตเจตโส ผู้มีใจอันโทสะ 
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ไม่ตามกระทบแล้ว  ปุญฺญปาปปหีนสฺส ผู้มีบุญและบาปอัน

ละได้แล้ว   ชาครโต ผู้ตื่นอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เออ บุตรของเรา ได้ทําการไปและมา ในกาล

ที่ตนมีจิตไม่มั่นคง ในกาลที่ยังไม่รู้พระสัทธรรม, บัดนี้ บุญและบาป บุตรของเรานั้น 

ละได้แล้ว” ดังนี้ ได้ตรัสพระคาถา ๒ คาถาเหล่านี้ว่า 

 “ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคล ผู้มีจิตไม่มั่นคง ผู้ไม่รู้แจ้ง

พระสัทธรรม ผู้มีความเลื่อมใสที่เลื่อนลอย, ภัยย่อมไม่มีแก่

บุคคล ผู้มีจิตที่ไม่ถูกราคะรั่วรด ผู้มีจิตไม่ถูกโทสะตามกระทบ 

ผู้ละบุญและบาปได้แล้วย ผู้ตื่นอยู่”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อภาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  ปุตฺโต สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม  สามีสัมพันธะ 

ใน ปุตฺโต  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน อนวฏฺติจิตฺตกาเลๆ ก็ดี อชานนกาเล ก็ดี  

กาลสัตตมีใน อกาสิ  สทฺธมฺมํ อวุตตกัมมะใน อชานนกาเล  คมนาคมนํ อวุตตกัมมะ

ใน อกาสิ,  อิทานิ กาลสัตตมีใน ปหีนํ  ปุญฺญํ ก็ดี  ปาปํ ก็ดี วุตตกัมมะใน ปหีนํๆ  

กิตบทกัมมวาจก  อสฺส วิเสสนะของ ปุตฺตสฺส  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ ฉัฏฐ-ี 

อนภิหิตกัตตาใน ปหีนํ   จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ปุญฺญํ และ ปาปํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อภาสิ  อิมา ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ  

คาถาๆ อวุตตกัมมะใน อภาสิ

“ปญฺญา สุทธกัตตาใน ปริปูรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อนวฏฺติจิตฺตสฺส ก็ดี  อวิชานโต ก็ดี  ปริปฺลวปสาทสฺส ก็ดี  

วิเสสนะของ ปุคฺคสฺสๆ สัมปทานใน ปริปูรติ  สทฺธมฺมํ อวุตต-

กัมมะใน อวิชานโต  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปริปูรติ,  ภยํ สุทธ- 

กัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส ก็ดี  

อนนฺวาหตเจตโส ก็ดี  ปุญฺญปาปปหีนสฺส ก็ดี  ชาครโต ก็ดี  

วิเสสนะของ ปุคฺคสฺสๆ สัมปทานใน นตฺถิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

อิมา  เทฺว  คาถา ฯ    

 ...............................................................................................................................
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๓๙. ตตฺถ  “อนวฏฺติจิตฺตสฺสาติ  “จิตฺตํ  นาเมตํ  กสฺสจิ  นิพทฺธํ  วา  ถาวรํ  วา นตฺถิ;   

โย  ปน  ปุคฺคโล  อสฺสปิฏฺเ  ปิตกุมฺภณฺฑํ  วิย  ถุสราสิมฺหิ  โกฏิตขาณุโก  วิย   

ขลฺลาตสีเส  กทมฺพปุปฺผํ  วิย  กตฺถจิ  น  สณฺาติ,  กทาจิ  เสวโก  โหติ  กทาจิ   

อาชีวโก  กทาจิ  นิคณฺโ  กทาจิ  ตาปโส,  เอวรูโป  ปุคฺคโล  อนวฏฺติจิตฺโต  นาม;  

ตสฺส  อนวฏฺติจิตฺตสฺส  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภทํ  อิมํ  สทฺธมฺมํ  อชานนฺตสฺส   

ปริตฺตสทฺธตาย  วา  อุลฺลวนสทฺธตาย  วา  ปริปฺลวปสาทสฺส  กามาวจราปิ  รูปาวจราทิ-

เภทาปิ  ปญฺญา  น  ปริปูรติ,  กามาวจรายปิ  อปริปูรยมานาย,  กุโต ว  รูปาวจรา- 

รูปาวจรโลกุตฺตรปญฺญา  ปริปูริสฺสตีติ  ทีเปติ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนวฏฺติจิตฺตสฺสาติ  (คาถาปาเทน  สตฺถา)  “จิตฺตํ  นาม  เอตํ กสฺสจิ  นิพทฺธํ  วา  

ถาวรํ  วา  นตฺถิ;  โย  ปน  ปุคฺคโล  (ปุคฺคเลน)  อสฺสปิฏฺเ  ปิตกุมฺภณฺฑํ  วิย  (ปุคฺคเลน)  ถุสราสิมฺหิ  

โกฏิตขาณุโก  วิย  ขลฺลาตสีเส  กทมฺพปุปฺผํ  วิย  กตฺถจิ  (ภาเว)  น  สณฺาติ,  กทาจิ  (โส  ปุคฺคโล)  

เสวโก  โหติ  กทาจิ  อาชีวโก  (โหติ)  กทาจิ  นิคณฺโ  (โหติ)  กทาจิ  ตาปโส  (โหติ),  เอวรูโป  ปุคฺคโล  

อนวฏฺติจิตฺโต  นาม  (โหติ);  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส)  อนวฏฺติจิตฺตสฺส  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภทํ   

อิมํ  สทฺธมฺมํ  อชานนฺตสฺส  (อตฺตโน)  ปริตฺตสทฺธตาย  วา  (อตฺตโน)  อุลฺลวนสทฺธตาย  วา  ปริปฺลว- 

ปสาทสฺส  กามาวจราปิ  รูปาวจราทิเภทาปิ  ปญฺญา  น  ปริปูรติ,  กามาวจรายปิ  (ปญฺญาย)   

อปริปูรยมานาย,  กุโต ว  (านโต)  รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรปญฺญา  ปริปูริสฺสตีติ  ทีเปติ ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  ทีเปติ ย่อมทรงแสดง  อิติ ว่า  “เอตํ  จิตฺตํ  นาม ชื่อ 

อ.จิตนั่น  กสฺสจิ ของใครๆ  นิพทฺธํ  เป็นธรรมชาตเนืองนิตย์  วา หรือ  วา หรือ

ว่า  ถาวรํ เป็นธรรมชาตถาวร  นตฺถิ ย่อมไม่มี;  ปน ก็  โย  ปุคฺคโล อ.บุคคลใด  

น  สณฺาติ ย่อมไม่ดํารงอยู่ด้วยดี  กตฺถจิ  (ภาเว) ในภาวะไหนๆ  (ปุคฺคเลน)   

อสฺสปิฏฺเ  ปิตกุมฺภณฺฑํ  วิย ราวกะ อ.ฟักเขียว- อันบุคคล -วางไว้แล้ว บนหลังแห่ง

ม้า  (ปุคฺคเลน)  ถุสราสิมฺหิ  โกฏิตขาณุโก  วิย ราวกะ อ.ตอ- อันบุคคล -ปักไว้แล้ว 

ที่กองแห่งแกลบ  ขลฺลาตสีเส  กทมฺพปุปฺผํ  วิย ราวกะ อ.ดอกกระทุ่ม บนศีรษะอัน

ล้าน,  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  เสวโก เป็นเสวก  โหติ ย่อมเป็น  กทาจิ ในกาลบาง

คราว  อาชีวโก เป็นอาชีวก  (โหติ) ย่อมเป็น  กทาจิ ในกาลบางคราว  นิคณฺโ เป็น

นิครนถ์  (โหติ) ย่อมเป็น  กทาจิ ในกาลบางคราว  ตาปโส เป็นดาบส  (โหติ) ย่อมเป็น  

กทาจิ ในกาลบางคราว,  ปุคฺคโล อ.บุคคล  เอวรูโป ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป  อนวฏฺติ- 
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จิตฺโต  นาม ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตอันไม่ตั้งลงแล้ว  (โหติ) ย่อมเป็น;  ปญฺญา อ.ปัญญา   

กามาวจราปิ อันเป็นกามาวจรก็ดี  รูปาวจราทิเภทาปิ อันต่างด้วยปัญญามีปัญญา

อันเป็นรูปาวจรเป็นต้นก็ดี  น  ปริปูรต ิย่อมไม่เต็มรอบ  ตสฺส  (ปุคฺคลสฺส) แก่บุคคลนั้น   

อนวฏฺติจิตฺตสฺส ผู้มีจิตอันไม่ตั้งลงแล้ว  อชานนฺตสฺส ผู้ไม่รู้อยู่  อิมํ  สทฺธมฺมํ  

ซึ่งพระสัทธรรมนี้  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภทํ อันต่างด้วยโพธิปักขิยธรรม 

๓๗ ประการ  ปริปฺลวปสาทสฺส ผู้มีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย  (อตฺตโน)  ปริตฺต- 

สทฺธตาย  วา เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้มีศรัทธาอันนิดหน่อยหรือ  (อตฺตโน)  

อุลฺลวนสทฺธตาย  วา หรือว่า เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้มีศรัทธาอันคลอนแคลน,  

(ปญฺญาย) ครั้นเมื่อปัญญา  กามาวจรายปิ แม้อันเป็นกามาวจร  อปริปูรยมานาย 

ไม่เต็มรอบอยู่,  รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรปญฺญา อ.ปัญญาอันเป็นรูปาวจร อรูปา-

วจร และโลกุตระ   ปริปูริสฺสต ิจักเต็มรอบ  กุโต ว  (านโต) แต่ที่ไหนเทียว”  อิติ 

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “อนวฏฺติจิตฺตสฺสาติ  (คาถาปาเทน) ด้วย- ในบท ท. เหล่านั้น

หนา -บาทแห่งพระคาถา ว่า “อนวฏฺติจิตฺตสฺส” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น ด้วยบาทพระคาถาว่า “อนวฏฺติจิตฺตสฺส” ดังนี้ พระศาสดาย่อม

ทรงแสดงว่า “ธรรมดาว่าจิตนั่น ของใครๆ เป็นธรรมชาตเนืองนิตย์ หรือมั่นคงถาวร 

ย่อมไม่มี, ก็บุคคลใดย่อมไม่ดํารงอยู่ด้วยดีในภาวะใดๆ ดุจฟักเขียวที่บุคคลวางไว้บน

หลังม้า ดุจตอที่บุคคลปักไว้ในกองแกลบ ดุจดอกกระทุ่มบนศีรษะล้าน, บุคคลนั้น บาง

คราว เป็นเสวก บางคราว เป็นอาชีวก บางคราว เป็นนิครนถ์ บางคราว เป็นดาบส, 

บุคคลเห็นปานนี้ ชื่อว่ามีจิตไม่ตั้งมั่น; ปัญญา ที่เป็นกามาวจรก็ดี ที่ต่างด้วยปัญญามี

รูปาวจรเป็นต้นก็ดี ย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคลนั้น ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ผู้ไม่รู้พระสัทธรรมนี้

ที่ต่างด้วยโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ผู้มีความเลื่อมใสที่เลื่อนลอย เพราะความที่

ตนมีศรัทธานิดหน่อยหรือว่า เพราะว่าตนมีศรัทธาที่คลอนแคลน, เมื่อปัญญญาที่เป็น

กามาวจร ไม่บริบูรณ์อยู่, ปัญญาที่เป็นรูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตระ จักบริบูรณ์แต่

ที่ไหน”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน ทีเปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ  

นิทธารณะใน คาถาปาเทน  “อนวฏฺติจิตฺตสฺส” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน  

คาถาปาเทนๆ นิทธารณียะและกรณะใน ทีเปติ  “เอตํ วิเสสนะของ จิตฺตํ  นาม-
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ศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิิริยาบทกัตตุวาจก  กสฺสจิ  

สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  นิพทฺธํ ก็ดี  ถาวรํ ก็ดี วิกติกัตตาใน นตฺถิ  วา สองศัพท์  

ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ นิพทฺธํ และ ถาวรํ;  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  โย วิเสสนะ

ของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน สณฺาติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิต- 

กัตตาใน ปิต-  อสฺสปิฏฺเ อุปสิเลสิกาธาระใน ปิต-  ปิตกุมฺภณฺฑํ อุปมาลิงคัตถะ   

วิย สามศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ อสฺสปิฏฺเ  ปิตกุมฺภณฺฑํ,  ถุสราสิมฺหิ  โกฏิตขาณุโก  

และ ขลฺลาตสีเส  กทมฺพปุปฺผํ,  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน โกฏิต  ถุสราสิมฺหิ  

วิสยาธาระใน โกฏิต-  โกฏิตขาณุโก อุปมาลิงคัตถะ  ขลฺลาตสีเส อุปสิเลสิกาธาระใน  

กทมฺพปุปฺผํๆ อุปมาลิงคัตถะ  กตฺถจิ วิเสสนะของ ภาเวๆ วิสยาธาระใน สณฺาติ   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน สณฺาติ,  โส วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ สี่บท 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กทาจิ สี่บท กาลสัตตมีใน โหติ  เสวโก ก็ดี  อาชีวโก ก็ดี   

นิคณฺโ ก็ดี  ตาปโส ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ,  เอวรูโป วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

อนวฏฺติจิตฺโตๆ วิกติกัตตาใน โหติ;  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กามาวจรา และ  

รูปาวจราทิเภทา  กามาวจรา ก็ดี  รูปาวจราทิเภทา ก็ดี วิเสสนะของ ปญฺญาๆ  

สุทธกัตตาใน ปริปูรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺสๆ สัมปทาน

ใน ปริปูรติ  อนวฏฺติจิตฺตสฺส ก็ดี  อชานนฺตสฺส ก็ดี  ปริปฺลวปสาทสฺส ก็ดี วิเสสนะ

ของ ปุคฺคลสฺส  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภทํ ก็ดี  อิมํ ก็ดี วิเสสนะของ สทฺธมฺมํๆ  

อวุตตกัมมะใน อชานนฺตสฺส  อตฺตโน สองบท ภาวาทิสัมพันธะใน ปริตฺตสทฺธตาย และ 

อุลฺลวนสทฺธตาย  ปริตฺตสทฺธตาย ก็ดี  อุลฺลวนสทฺธตาย ก็ดี เหตุใน ปริปฺลวปสาทสฺส   

วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ปริตฺตสทฺธตาย และ อุลฺลวนสทฺธตาย  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน ปริปูรติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ กามาวจรายๆ วิเสสนะของ ปญฺญายๆ 

ลักขณะใน อปริปูรยมานายๆ ลักขณกิริยา,  รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรปญฺญา  

สุทธกัตตาใน ปริปูริสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กุโตๆ  

วิเสสนะของ านโตๆ อปาทานใน ปริปูริสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ทีเปติ ฯ        

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

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

 ...............................................................................................................................
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๔๐. “อนวสฺสุตจิตฺตสฺสาติ  ราเคน  อตินฺตจิตฺตสฺส ฯ 

 “อนวสฺสุตจิตฺตสฺสาติ  (คาถาปาทสฺส)  “ราเคน  อตินฺตจิตฺตสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อตินฺตจิตฺตสฺส ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มแล้ว  ราเคน ด้วย

ราคะ”  (อิติ) ดังนี้  คาถาปาทสฺส แห่งบาทแห่งพระคาถา  “อนวสฺสุตจิตฺตสฺสาติ  

ว่า “อนวสฺสุตจิตฺตสฺส” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “อนวสฺสุตจิตฺตสฺส” ความว่า ผู้มีจิตไม่ชุ่มด้วยราคะ

 “อนวสฺสุตจิตฺตสฺส” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

อตฺโถ  “ราเคน กรณะใน อตินฺตจิตฺตสฺสๆ วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ     

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

๔๑. “อนนฺวาหตเจตโสติ  “อาหตจิตฺโต  ขีลชาโตติ  อาคตฏฺาเน  โทเสน  จิตฺตสฺส   

ปหตภาโว  วุตฺโต,  อิธ  ปน  “โทเสน  อปฺปฏิหตจิตฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ

 “อนนฺวาหตเจตโสติ  (คาถาปาเท  ภควตา)  “อาหตจิตฺโต  ขีลชาโตติ  อาคตฏฺาเน  โทเสน   

จิตฺตสฺส  ปหตภาโว  วุตฺโต,  อิธ  (“อนนฺวาหตเจตโสติ  คาถาปาเท)  ปน  “โทเสน  อปฺปฏิหต- 

จิตฺตสฺสาติ  อตฺโถ  (ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

 โทเสน  จิตฺตสฺส  ปหตภาโว อ.ความที่- แห่งจิต -เป็นธรรมชาต อันโทสะ กระทบแล้ว  

(ภควตา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  วุตฺโต ตรัสแล้ว  อาคตฏฺาเน ในที่เป็นที่มาแล้ว   

อิติ ว่า  “อาหตจิตฺโต มีจิตอันโทสะกระทบแล้ว  ขีลชาโต ผู้มีความกระด้างเกิดแล้ว”   

อิติ ดังนี้  (คาถาปาเท) ในบาทแห่งพระคาถา  “อนนฺวาหตเจตโสติ ว่า “อนนฺวาหต- 

เจตโส” ดังนี้,  ปน แต่ว่า  อตฺโถ อ.เนื้อความ อิติ ว่า  “โทเสน  อปฺปฏิหตจิตฺตสฺส  

ผู้มีจิต- อันโทสะ -ไม่กระทบแล้ว”  อิติ ดังนี้ อิธ  (“อนนฺวาหตเจตโสติ  คาถาปาเท)  

ในบาทแห่งพระคาถา ว่า “อนนฺวาหตเจตโส” ดังนี้นี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

เวทิตพฺโพ พึงทราบ ฯ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความที่จิตถูกโทสะกระทบ ในอาคตสถานว่า “ผู้มีจิตอันโทสะ

กระทบแล้ว มีความกระด้างเกิดแล้ว” ดังนี้ ในบาทพระคาถาว่า “อนนฺวาหตเจตโส”, 
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แต่ในบาทพระคาถานี้ว่า “อนนฺวาหตเจตโส” บัณฑิตพึงทราบเนื้อความว่า “ผู้มีจิต 

ไม่ถูกโทสะกระทบ”

 ปหตภาโว วุตตกัมมะใน วุตฺโตๆ กิตบทกัมมวาจก  “อนนฺวาหตเจตโส” สรูปะใน  

อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาเทๆ วิสยาธาระใน วุตฺโต  ภควตา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺโต  

“อาหตจิตฺโต ก็ดี  ขีลชาโต ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคโล”  อิติศัพท์ สรูปะใน อาคตฏฺาเนๆ 

วิสยาธาระใน วุตฺโต  โทเสน อนภิหิตกัตตาใน ปหต-  จิตฺตสฺส ภาวาทิสัมพันธะใน  

ปหตภาโว,  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อตฺโถ วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมม-

วาจก  อิธ วิเสสนะของ คาถาปาเท  “อนนฺวาหตเจตโส” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะ 

ใน คาถาปาเทๆ วิสยาธาระใน เวทิตพฺโพ  “โทเสน อนภิหิตกัตตาใน อปฺปฏิหต-   

อปฺปฏิหตจิตฺตสฺส วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถ  ปณฺฑิเตน  

อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺโพ ฯ

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

๔๒.  “ปุญฺญปาปปหีนสฺสาติ  จตุตฺถมคฺเคน  ปหีนปุญฺญสฺส  เจว  ปหีนปาปสฺส  จ   

ขีณาสวสฺส ฯ    

 “ปุญฺญปาปปหีนสฺสาติ  (คาถาปาทสฺส)  “จตุตฺถมคฺเคน  ปหีนปุญฺญสฺส  เจว  ปหีนปาปสฺส  จ  

ขีณาสวสฺส”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “ปหีนปุญฺญสฺส  เจว ผู้มีบุญอันละได้แล้วด้วยนั่นเทียว   

ปหีนปาปสฺส  จ ผู้มีบาปอันละได้แล้วด้วย  จตุตฺถมคฺเคน ด้วยมรรคที่สี่  ขีณาสวสฺส 

ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  “ปุญฺญปาป-

ปหีนสฺสาต ิว่า “ปุญฺญปาปปหีนสฺส” ดังนี้ ฯ

  บาทพระคาถาว่า “ปุญฺญปาปปหีนสฺส” ความว่า “ผู้ละบุญได้แล้ว และผู้ละบาปได้

แล้ว ด้วยมรรคที่ ๔ ผู้สิ้นอาสวะแล้ว”

 “ปุญฺญปาปปหีนสฺส” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ   

“จตุตฺถมคฺเคน อนภิหิตกัตตาใน ปหีน-  ปหีนปุญฺญสฺส ก็ดี  ปหีนปาปสฺส ก็ดี  ขีณาสวสฺส 

ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ ปหีนปุญฺญสฺส และ ปหีนปาปสฺส”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ
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๔๓. “นตฺถิ  ชาครโต  ภยนตฺิ  ขีณาสวสฺส  ชาครนฺตสฺเสว  ภยาภาโว  กถิโต  วิย,  โส  

ปน  สทฺธาทีหิ  ชาครธมฺเมหิ  สมนฺนาคตตฺตา  ชาคโร  นาม;  ตสฺมา  ชาครนฺตสฺสาปิ   

อชาครนฺตสฺสาปิ  กิเลสภยํ  นตฺถิ  กิเลสานํ  อปจฺจาวตฺตนโต,  น  หิ  ตํ  กิเลสา   

อนุพนฺธนฺติ  เตน  เตน  มคฺเคน  ปหีนานํ  ปุน  อนุปคมนโต,  เตนาห   “โสตาปตฺติมคฺเคน   

เย  กิเลสา  ปหีนา,  เต  กิเลเส  น  ปุเนติ  น  ปจฺจาคจฺฉติ;  สกทาคามิอนาคามิ- 

อรหตฺตมคฺเคน  เย  กิเลสา  ปหีนา,  เต  กิเลเส  น  ปุเนติ  น  ปจฺจาคจฺฉตีติ ฯ  

 “นตฺถิ  ชาครโต  ภยนตฺิ  (คาถาปาทสฺส)  “(ภควตา)  ขีณาสวสฺส  ชาครนฺตสฺส  เอว  (ปุคฺคลสฺส)  

ภยาภาโว  กถิโต  วิย  (โหติ),  โส  (ขีณาสวปุคฺคโล)  ปน  (อตฺตโน)  สทฺธาทีหิ ชาครธมฺเมหิ   

สมนฺนาคตตฺตา  ชาคโร  นาม  (โหติ);  ตสฺมา  ชาครนฺตสฺสาปิ  อชาครนฺตสฺสาปิ  (ขีณาสว-

ปุคฺคลสฺส)  กิเลสภยํ  นตฺถิ  กิเลสานํ  อปจฺจาวตฺตนโต,  น  หิ  ตํ  (ขีณาสวปุคฺคลํ)  กิเลสา   

อนุพนฺธนฺติ  (อตฺตนา)  เตน  เตน  มคฺเคน  ปหีนานํ  (กิเลสานํ)  ปุน  อนุปคมนโต,  เตน  (ภควา)  

อาห  ‘(ตถาคเตน)  โสตาปตฺติมคฺเคน  เย  กิเลสา  ปหีนา,  (ตถาคโต)  เต  กิเลเส  น  ปุน  เอติ   

น  ปจฺจาคจฺฉติ;  (ตถาคเตน)  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเคน  เย  กิเลสา  ปหีนา,  (ตถาคโต)  

เต  กิเลเส  น  ปุน  เอติ  น  ปจฺจาคจฺฉติ’  (อิติ)”  อิติ  (อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  อิติ ว่า  “ภยาภาโว อ.ความไม่มีแห่งภัย  (ภควตา)  ขีณาสวสฺส   

ชาครนฺตสฺส  เอว  (ปุคฺคลสฺส)  กถิโต  วิย เป็นราวกะว่า อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  

ตรัสแล้ว เพื่อบุคคล ผู้ม่ีอาสวะสิ้นแล้ว ผู้ตื่นอยู่นั่นเทียว  (โหติ) ย่อมเป็น,  ปน ก็  โส  

(ขีณาสวปุคฺคโล) อ.บุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้วนั้น  ชาคโร  นาม ชื่อว่าเป็นผู้ตื่น  (อตฺตโน)   

สทฺธาทีหิ  ชาครธมฺเมหิ  สมนฺนาคตตฺตา เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้มาตาม

พร้อมแล้ว ด้วยธรรมเป็นเครื่องตื่น ท. มีศรัทธาเป็นต้น  (โหติ) ย่อมเป็น;  ตสฺมา 

เพราะเหตุนั้น  กิเลสภยํ อ.ภัยคือกิเลส  นตฺถิ ชื่อว่าย่อมไม่มี  (ขีณาสวปุคฺคลสฺส) 

แก่บุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว  ชาครนฺตสฺสาปิ ผู้ตื่นอยู่บ้าง  อชาครนฺตสฺสาปิ ผู้ไม่ตื่น

อยู่บ้าง  อปจฺจาวตฺตนโต เพราะอันไม่กลับมา  กิเลสาน ํแห่งกิเลส ท.,  หิ จริงอยู่  

กิเลสา อ.กิเลส ท.  น  อนุพนฺธนฺติ ชื่อว่าย่อมไม่ติดตาม  ตํ  (ขีณาสวปุคฺคลํ) ซึ่ง

บุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้วนั้น  อนุปคมนโต เพราะอันไม่เข้าไปใกล้  (กิเลสานํ) ซึ่งกิเลส 

ท.  (อตฺตนา)  เตน  เตน  มคฺเคน  ปหีนานํ อัน- อันตน -ละแล้ว ด้วยมรรคนั้นๆ  ปุน 

อีก,  เตน เพราะเหตุนั้น  (ภควา) อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า  อาห ตรัสแล้ว  ‘เย  กิเลสา  
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อ.กิเลส ท. เหล่าใด  (ตถาคเตน) อันพระตถาคต  ปหีนา ละได้แล้ว  โสตาปตฺติ- 

มคฺเคน ด้วยโสดาปัตติมรรค,  (ตถาคโต) อ.พระตถาคต  น  ปุน  เอติ ย่อมไม่มาอีก  น  

ปจฺจาคจฺฉติ ย่อมไม่กลับมา  เต  กิเลเส สู่กิเลส ท. เหล่านั้น;  เย  กิเลสา อ.กิเลส ท. 

เหล่าใด  (ตถาคเตน) อันพระตถาคต  ปหีนา ละได้แล้ว  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺต- 

มคฺเคน ด้วยสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตมรรค,  (ตถาคโต) อ.พระ

ตถาคต  น  ปุน  เอติ ย่อมไม่มาอีก  น  ปจฺจาคจฺฉติ ย่อมไม่กลับมา  เต  กิเลเส สู่

กิเลส ท. เหล่านั้น’  (อิติ) ดังนี้”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่งบาทแห่งพระคาถา  

“นตฺถิ  ชาครโต  ภยนฺติ ว่า “นตฺถิ  ชาครโต  ภยํ” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “นตฺถิ  ชาคนโต  ภยํ” ความว่า “ความไม่มีภัย เป็นดุจที่พระผู้มี

พระภาคตรัสไว้สําหรับบุคคลผู้ไม่มีอาสวะ ผู้ตื่นอยู่เท่านั้น, ก็บุคคลผู้ไม่อาสวะนั้น 

เป็นผู้ชื่อว่าตื่นอยู่ เพราะตนเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องตื่นทั้งหลายมีศรัทธา

เป็นต้น, เพราะฉะนั้น ภัยคือกิเลส ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีอาสวะ ผู้ตื่นอยู่ก็ดี หลับ

อยู่ก็ดี เพราะอันไม่หวนกลับแห่งกิเลสทั้งหลาย, จริงอยู่ กิเลสทั้งหลายย่อมไม่ติดตาม

บุคคลผู้สิ้นอาสวะแล้วนั้น เพราะการไม่เข้าถึงกิเลสทั้งหลาย ที่ตนละได้แล้วด้วยมรรค

นั้นๆ อีก, เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่า ‘กิเลสเหล่าใดที่พระตถาคต

ละได้แล้วด้วยโสดาปัตติมรรค, พระตถาคต ย่อมไม่มาอีก ย่อมไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่า

นั้น; กิเลสเหล่าใด ที่พระตถาคตละได้แล้ว ด้วยสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ

อรหัตมรรค, พระตถาคต ย่อมไม่มาอีก ย่อมไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้น” 

 “นตฺถิ  ชาครโต  ภยํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ 

ใน อตฺโถ  “ภยาภาโว สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควตา อนภิหิ- 

กัตตาใน กถิโต  ขีณาสวสฺส ก็ดี  ชาครนฺตสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ชาครนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส สัมปทานใน กถิโตๆ อุปมาวิกติกัตตาใน  

โหติ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ ขีณาสวสฺส  ชาครนฺตสฺเสว  ภยาภาโว  กถิโต,   

ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  โส วิเสสนะของ ขีณาสวปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน ภาวาทิสัมพันธะใน สมนฺนาคตตฺตา  สทฺธาทีหิ  

วิเสสนะของ ชาครธมฺเมหิๆ กรณะใน สมนฺนาคตตฺตาๆ เหตุใน ชาคโร  นามศัพท์ 

สัญญาโชตกะเข้ากับ ชาคโรๆ วิกติกัตตาใน โหติ;  ตสฺมา เหตวัตถะ  กิเลสภยํ สุทธ-
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กัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ชาครนฺตสฺส 

และ อชาครนฺตสฺส  ชาครนฺตสฺส ก็ดี  อชาครนฺตสฺส ก็ดี วิเสสนะของ ขีณาสวปุคฺคลสฺสๆ 

สัมปทานใน นตฺถิ  กิเลสานํ  สามีสัมพันธะใน อปจฺจาวตฺตนโตๆ เหตุใน นตฺถิ,   

หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  กิเลสา สุทธกัตตาใน อนุพนฺธนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธะะใน อนุพนฺธนฺติ  ตํ วิเสสนะของ ขีณาสวปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะใน  

อนุพนฺธนฺติ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน ปหีนานํ  เตน สองบท วิเสสนะของ มคฺเคนๆ  

กรณะใน ปหีนานํๆ วิเสสนะของ กิเลสานํๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน อนุปคมนโต  ปุน  

กิริยาวิเสสนะใน อนุปคมนโตๆ เหตุใน อนุพนฺธนฺติ,  เตน เหตวัตถะ  ภควา สุทธกัตตา 

ในอาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘เย วิเสสนะของ กิเลสาๆ วุตตกัมมะใน ปหีนาๆ  

กิตบทกัมมวาจก  ตถาคเตน อนภิหิตกัตตาใน ปหีนา  โสตาปตฺติมคฺเคน กรณะ

ใน ปหีนา,  ตถาคโต สุทธกัตตาใน เอติ และ ปจฺจาคจฺฉติ  เอติ ก็ดี  ปจฺจาคจฺฉติ  

ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต วิเสสนะของ กิเลเสๆ สัมปาปุณียกัมมะใน เอติ  

และ ปจฺจาคจฺฉติ  น สองศัพท์ ปฏิเสธะใน เอติ และ ปจฺจาคจฺฉติ  ปุนศัพท์ กิริยา- 

วิเสสนะใน เอติ;  เย วิเสสนะของ กิเลสาๆ วุตตกัมมะใน ปหีนาๆ กิตบทกัมมวาจก   

ตถาคเตน อนภิหิตกัตตาใน ปหีนา  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเคน กรณะใน  

ปหีนา,  ตถาคโต สุทธกัตตาใน เอติ และ ปจฺจาคจฺฉติ  เอติ ก็ดี  ปจฺจาคจฺฉติ ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เต วิเสสนะของ กิเลเสๆ สัมปาปุณียกัมมะใน เอติ และ  

ปจฺจาคจฺฉติ  น สองศัพท์ ปฏิเสธะใน เอติ และ ปจฺจาคจฺฉติ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน 

เอติ’  อิติศัพท์ อาการะใน อาห”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆลิงคัตถะ ฯ 

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

๔๔. เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  สผลา  อโหสิ ฯ 

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์   

สผลา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยผล  อโหสิ ได้มีแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน ฯ

 พระเทศนา ได้เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาที่มีประโยชน์ มีผล แก่มหาชน

 เทสนา สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน อโหสิ  

สาตฺถิกา ก็ดี  สผลา ก็ดี วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๕. อเถกทิวสํ  ภิกฺขู  กถํ  สมุฏฺาเปสุํ  “ภาริยา  วติเม  อาวุโส  กิเลสา  นาม,  เอวรูโป  

อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  กุลปุตฺโต  กิเลเสหิ  อาลุลิโต  สตฺต  วาเร  คิหี  หุตฺวา  สตฺต  

วาเร  ปพฺพชิโตติ ฯ

 อถ  เอกทิวสํ  ภิกฺขู  กถํ  สมุฏฺาเปสุํ  “ภาริยา  วต  (โหนฺติ)  อิเม  อาวุโส  กิเลสา  นาม,   

เอวรูโป  อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  กุลปุตฺโต  กิเลเสหิ  อาลุลิโต  สตฺต  วาเร  คิหี  หุตฺวา  สตฺต  

วาเร  ปพฺพชิโตติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  กถํ ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าว        

อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.  อิเม  กิเลสา  นาม ชื่อ อ.กิเลส ท. เหล่านี้   

ภาริยา  วต เป็นสภาพหยาบหนอ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น,  กุลปุตฺโต อ.กุลบุตร  อรหตฺตุป- 

นิสฺสยสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  เอวรูโป 

ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป  กิเลเสหิ  อาลุลิโต ผู้อันกิเลส ท. ให้ขุ่นมัวแล้ว  คิหี เป็นคฤหัสถ์  

วาเร สิ้นวาระ ท.  สตฺต เจ็ด  หุตฺวา เป็นแล้ว  ปพฺพชิโต บวชแล้ว  วาเร สิ้นวาระ ท.  

สตฺต เจ็ด”  อิติ ดังนี้  สมุฏฺาเปสุํ ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว ฯ

 ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมดาว่า

กิเลสเหล่านี้ เป็นสภาพหยาบหนอ, กุลบุตรผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต 

ผู้เห็นปานนี้ ถูกกิเลสทั้งหลายทําให้ขุ่นมัว เป็นคฤหัสถ์ ๗ ครั้ง บวช ๗ ครั้ง

 อถ กาลสัตตมี  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน สมุฏฺาเปสุํ  ภิกฺขู เหตุกัตตาใน  

สมุฏฺาเปสุํๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  กถํ การิตกัมมะใน สมุฏฺาเปสุํ  “อาวุโส 

อาลปนะ  อิเม วิเสสนะของ กิเลสา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กิเลสาๆ สุทธ- 

กัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภาริยา วิกติกัตตาใน โหนฺติ  วตศัพท์  

สังเวคัตถะ,  เอวรูโป ก็ดี  อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน ก็ดี วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธ-

กัตตาใน ปพฺพชิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  กิเลเสหิ อนภิหิตกัตตาใน อาลุลิโตๆ วิเสสนะ 

ของ กุลปุตฺโต  สตฺต วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันตสังโยคะใน คิหีๆ วิกติกัตตาใน  

หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิโต  สตฺต วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันตสังโยคะใน 

ปพฺพชิโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน กถํ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๔๖. สตฺถา  เตสํ  กถาปวตฺตึ  สุตฺวา  ตํขณานุรูเปน  คมเนน  ธมฺมสภํ  คนฺตฺวา  พุทฺธาสเน  

นิสินฺโน  “กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย   

นามาติ  วุตฺเต,  “เอวเมว  ภิกฺขเว  กิเลสา  นาม  ภาริยา;  สเจ  เอเต  รูปิโน  หุตฺวา   

กตฺถจิ  ปกฺขิปิตุํ  สกฺกา  ภเวยฺยุํ;  จกฺกวาฬํ  อติสมฺพาธํ,  พฺรหฺมโลโก  อตินีจโก,   

โอกาโส  เนสํ  น  ภเวยฺย,  มาทิสํปิ  นาเมเต  ปญฺญาสมฺปนฺนํ  ปุริสาชาเนยฺยํ   

อาโลเลนฺติ,  อวเสเสสุ  กา  กถา;  อหญฺหิ  อฑฺฒนาฬิมตฺตํ  วรกโจรกํ  กุณฺกุทฺทาลญฺจ  

นิสฺสาย  ฉ  วาเร  ปพฺพชิตฺวา  อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพติ ฯ

 สตฺถา  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  กถาปวตฺตึ  สุตฺวา  ตํขณานุรูเปน  คมเนน  ธมฺมสภํ  คนฺตฺวา  พุทฺธาสเน   

นิสินฺโน  “(ตุมฺเห)  กาย  นุ  อตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(มยํ  เอตรหิ)  

อิมาย  นาม  (กถาย  สนฺนิสินฺนา  อมฺห)”  อิติ  (วจเน  เตหิ  ภิกฺขูหิ)  วุตฺเต,  “เอวํ  เอว  ภิกฺขเว  

กิเลสา  นาม  ภาริยา  (โหนฺติ);  สเจ  เอเต  (กิเลสา)  รูปิโน  หุตฺวา  (เกนจิ)  กตฺถจิ  (าเน)   

ปกฺขิปิตุํ  สกฺกา  ภเวยฺยุํ;  จกฺกวาฬํ  อติสมฺพาธํ  (โหติ),  พฺรหฺมโลโก  อตินีจโก  (โหติ),  โอกาโส  

เนสํ  (กิเลสานํ)  น  ภเวยฺย,  มาทิสํปิ  นาม  เอเต  (กิเลสา)  ปญฺญาสมฺปนฺนํ  ปุริสาชาเนยฺยํ   

อาโลเลนฺติ,  อวเสเสสุ  (ชเนสุ)  กา  กถา;  อหํ  หิ  อฑฺฒนาฬิมตฺตํ  วรกโจรกํ  (จ)  กุณฺกุทฺทาลํ  

จ  นิสฺสาย  ฉ  วาเร  ปพฺพชิตฺวา  อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพ  (อมฺหิ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  กถาปวตฺต ึซึ่งความเป็นไปแห่งวาจาเป็น

เครื่องกล่าว  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) ของภิกษุ ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  ธมฺมสภ ํสู่โรงเป็น

ที่กล่าวและเป็นที่แสดงซึ่งธรรม  คมเนน โดยการเสด็จไป  ตํขณานุรูเปน อันสมควร

แก่ขณะนั้น  นิสินฺโน ประทับนั่งแล้ว  พุทฺธาสเน บนพุทธอาสน์  ปุจฺฉิตฺวา ตรัสถามแล้ว  

อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  สนฺนิสินฺนา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  

กถาย ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  กาย  น ุอะไรหนอ  อตฺถ ย่อมมี  เอตรหิ ในกาลนี้”   

อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  (สนฺนิสินฺนา) เป็น

ผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  (กถาย) ด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว  อิมาย  นาม ชื่อนี้  (อมฺห) 

ย่อมมี  (เอตรหิ) ในกาลนี้”  อิติ ดังนี้  (เตหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหล่านั้น  วุตฺเต 

กราบทูลแล้ว,  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอวํ  เอว อ.อย่างนั้น

นั่นเทียว  กิเลสา  นาม ชื่อ อ.กิเลส ท.  ภาริยา เป็นสภาพหยาบ  (โหนฺติ) ย่อมเป็น;  

สเจ ถ้าว่า  เอเต  (กิเลสา) อ.กิเลส ท. เหล่านั่น  รูปิโน เป็นสภาพมีรูป  หุตฺวา เป็น
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แล้วไซร้  (เกนจิ)  สกฺกา เป็นของ อันใครๆ อาจ  ปกฺขิปิตุํ เพื่ออันใส่เข้าไป  กตฺถจิ  

(าเน) ในที่ไหนๆ  ภเวยฺยุ ํพึงเป็น;  จกฺกวาฬํ อ.จักรวาล  อติสมฺพาธํ เป็นที่แคบ

ยิ่ง  (โหติ) ย่อมเป็น,  พฺรหฺมโลโก อ.พรหมโลก  อตินีจโก เป็นที่ตํ่ายิ่ง  (โหติ) ย่อม

เป็น,  โอกาโส อ.โอกาส  เนสํ  (กิเลสานํ) ของกิเลส ท. เหล่านั้น  น  ภเวยฺย ไม่พึง

มี,  เอเต  (กิเลสา) อ.กิเลส ท. เหล่านั่น  ปุริสาชาเนยฺยํ ยังบุรุษผู้อาชาไนย  ปญฺญา- 

สมฺปนฺน ํ ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญา  มาทิสํปิ  นาม ชื่อว่า แม้ผู้เช่นกับเรา   

อาโลเลนฺติ ย่อมให้ขุ่นมัวได้,  กถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  กา อะไร  (ชเนสุ) 

ในชน ท.  อวเสเสสุ ผู้เหลือลง;  หิ จริงอยู่  อหํ อ.เรา  อฑฺฒนาฬิมตฺตํ  วรก- 

โจรกํ  (จ)  กุณฺกุทฺทาลํ  จ  นิสฺสาย  ฉ  วาเร  ปพฺพชิตฺวา  อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพ  

เป็นผู้- อาศัยแล้ว ซึ่งข้าวฟ่างและลูกเดือย อันมีกึ่งแห่งทะนานเป็นประมาณด้วย ซึ่ง

จอบเหี้ยนด้วย บวชแล้ว สึกแล้ว สิ้นวาระ ท. หก -ในกาลก่อน  อมฺหิ ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระศาสดา ทรงสดับความเป็นไปแห่งถ้อยคําของพวกภิกษุเหล่านั้น เสด็จไปสู่

ธรรมสภา โดยการเสด็จไปตามสมควรแก่ขณะนั้น ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ ตรัสถาม

ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้นั่งประชุมกันด้วยเรื่องราวอะไรหนอ ย่อมมีใน

กาลนี้” ดังนี้, เมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อนี้” ดังนี้, จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย อย่างนั้นแหละ ธรรมดาว่ากิเลสทั้งหลาย เป็นของหยาบ; ถ้ากิเลสเหล่านั่น 

เป็นสภาพมีรูปไซร้ เป็นของที่ใครๆ สามารถเพื่อจะใส่เข้าไปในที่ไหนๆ ได้, จักรวาล 

เป็นที่แคบยิ่ง, พรหมโลก เป็นที่ตํ่ายิ่ง, โอกาสของกิเลสเหล่านั่น ย่อมไม่มี, กิเลสเหล่า

นั่น ทําบุรุษอาชาไนย ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา ชื่อแม้ผู้เช่นกับเรา ให้ขุ่นมัวได้, จะพูดไป

ทําไมในพวกชนที่เหลือ, จริงอยู่ เราอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยประมาณครึ่งทะนาน 

และจอบเหี้ยน ก็เคยบวชสึกถึง ๖ ครั้ง”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ  

สามีสัมพันธะใน กถาปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา   

ตํขณานุรูเปน วิเสสนะของ คมเนนๆ ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวา  ธมฺมสภํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺโน  พุทฺธาสเน อุปสิเลสิกาธาระใน  

นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ สตฺถา  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาต-
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บทกัตตุวาจก  กาย วิเสสนะของ กถาย  นุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตรหิ กาลสัตตมีใน อตฺถ  

กถาย กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาห,  “มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตรหิ  

กาลสัตตมีใน อมฺห  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อิมายๆ วิเสสนะของ กถายๆ 

กรณะใน สนฺนิสินฺนาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน 

วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “ภิกฺขเว 

อาลปนะ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอวํๆ ลิงคัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

กิเลสาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภาริยา วิกติกัตตาใน โหนฺติ;   

สเจ ปริกัปปัตถะ  เอเต วิเสสนะของ กิเลสาๆ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยุํๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  รูปิโน วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สกฺกา  เกนจิ อนภิหิตกัตตา 

ใน สกฺกา  กตฺถจิ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน ปกฺขิปิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน  

สกฺกาๆ วิกติกัตตาใน ภเวยฺยุํ;  จกฺกวาฬํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อติสมฺพาธํ วิกติกัตตาใน โหติ,  พฺรหฺมโลโก สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อตินีจโก วิกติกัตตาใน โหติ,  โอกาโส สุทธกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เนสํ วิเสสนะของ กิเลสานํๆ สามีสัมพันธะใน โอกาโส  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ภเวยฺย,   

เอเต วิเสสนะของ กิเลสาๆ เหตุกัตตาใน อาโลเลนฺติๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก   

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มาทิสํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มาทิสํๆ ก็ดี   

ปญฺญาสมฺปนฺนํ ก็ดี วิเสสนะของ ปุริสาชาเนยฺยํๆ การิตกัมมะใน อาโลเลนฺติ,  อวเสเสสุ  

วิเสสนะของ ชเนสุๆ วิสยาธาระใน กถา  กา วิเสสนะของ กถาๆ ลิงคัตถะ,  หิศัพท์ 

ทัฬหีกรณโชตกะ  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อฑฺฒนาฬิมตฺตํ 

วิเสสนะของ วรกโจรกํๆ ก็ดี  กุณฺกุทฺทาลํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน นิสฺสาย  จศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อฑฺฒนาฬิมตฺตํ  วรกโจรกํ และ กุณฺกุทฺทาลํ  นิสฺสาย ปุพพ-

กาลกิริยาใน ปพฺพชิตฺวา  อุปฺปพฺชิตปุพฺโพ  ฉ วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันตสังโยคะ 

ใน ปพฺพชิตฺวา  อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพ  ปพฺพชิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อุปฺปพฺพชิต-   

อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

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

 ...............................................................................................................................
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๔๗. “กทา  ภนฺเตติ ฯ 

 (เต  ภิกฺขู)  “กทา  ภนฺเต  (ตุมฺเห  เอวรูปา  อโหสิตฺถ)”  อิติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (ปุจฺฉึสุ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.พระองค์  เอวรูปา เป็นผู้มีอย่างนี้เป็นรูป  อโหสิตฺถ ได้เป็นแล้ว  

กทา ในกาลไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุเหล่านั้นทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ได้เป็นผู้เห็นปานนี้ ใน

กาลไหน”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อโหสิตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กทา กาลสัตตมีใน อโหสิตฺถ  

เอวรูปา วิกติกัตตาใน อโหสิตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

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

๔๘. “สุณิสฺสถ  ภิกฺขเวติ ฯ  

 (สตฺถา)  “(ตุมฺเห)  สุณิสฺสถ  ภิกฺขเวติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) 

อ.เธอ ท.  สุณิสฺสถ จักฟังหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จักฟังหรือ”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตา 

ใน สุณิสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๔๙. “อาม  ภนฺเตติ ฯ 

 (เต  ภิกฺขู)  “อาม  ภนฺเต  (มยํ  สุณิสฺสาม)”  อิติ  (อาหํสุ) ฯ

 (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์
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ผู้เจริญ  อาม พระเจ้าข้า  (มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  (สุณิสฺสาม) จักฟัง”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์จัก

ฟัง”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  มยํ สุทธกัตตาใน สุณิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

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

๕๐. “เตนหิ  สุณาถาติ  อตีตํ  อาหริ :

 (สตฺถา)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  สุณาถาติ  (วตฺวา)  อตีตํ  (วตฺถุํ)  อาหริ :

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห)  

อ.เธอ ท.  สุณาถ จงฟัง”  อิติ ดังนี้  อาหริ ทรงนํามาแล้ว  (วตฺถุํ) ซึ่งเรื่อง  อตีตํ  

อันเป็นไปล่วงแล้ว :

 พระศาสาดาตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้น พวกเธอจงฟัง” แล้วทรงนําอดีตนิทานมา

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน สุณาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อาหริ  อตีตํ วิเสสนะของ วตฺถุํๆ อวุตตกัมมะใน อาหริ :

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

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

๕๑. อตีเต  พาราณสิยํ  พฺรหฺมทตฺเต  รชฺชํ  กาเรนฺเต,  กุทฺทาลปณฺฑิโต  นาม  พาหิรก-

ปพฺพชฺชํ  ปพฺพชิตฺวา  อฏฺ  มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  วสฺสารตฺตสมเย  จ  ภูมิยา   

ตินฺตาย  “เคเห  เม  อฑฺฒนาฬิมตฺโต  วรกโจรโก  จ  กุณฺกุทฺทาลโก  จ  อตฺถิ,   

วรกโจรกพีชํ  มา  นสฺสีติ  อุปฺปพฺพชิตฺวา  เอกฏฺานํ  กุทฺทาเลน  กสิตฺวา  ตํ  พีชํ   

วปิตฺวา  วตึ  กตฺวา  ปกฺกกาเล  อุทฺธริตฺวา  นาฬิมตฺตํ  พีชํ  เปตฺวา เสสํ  ขาทิ ฯ

 อตีเต  พาราณสิยํ  พฺรหฺมทตฺเต  (ปุคฺคลํ)  รชฺชํ  กาเรนฺเต,  กุทฺทาลปณฺฑิโต  นาม  พาหิรกปพฺพชฺชํ  
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ปพฺพชิตฺวา  อฏฺ  มาเส  หิมวนฺเต  วสิตฺวา  วสฺสารตฺตสมเย  จ  ภูมิยา  ตินฺตาย  “เคเห  เม   

อฑฺฒนาฬิมตฺโต  วรกโจรโก  จ  กุณฺกุทฺทาลโก  จ  อตฺถิ,  วรกโจรกพีชํ  มา  นสฺสีติ  (จินฺเตตฺวา)   

อุปฺปพฺพชิตฺวา  เอกฏฺานํ  กุทฺทาเลน  กสิตฺวา  ตํ  พีชํ  วปิตฺวา  วตึ  กตฺวา  ปกฺกกาเล   

อุทฺธริตฺวา  นาฬิมตฺตํ  พีชํ  เปตฺวา  เสสํ  (พีชํ)  ขาทิ ฯ

 อตีเต ในกาลอันเป็นไปล่วงแล้ว  พฺรหฺมทตฺเต ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัต  (ปุคฺคลํ) 

ทรงยังบุคคล  กาเรนฺเต ให้กระทําอยู่  รชฺชํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  พาราณสิยํ  

ในเมืองพาราณสี,  กุทฺทาลปณฺฑิโต  นาม ชื่อ อ.กุททาลบัณฑิต  ปพฺพชิตฺวา บวช

แล้ว  พาหิรกปพฺพชฺชํ บวชในลัทธิอันมีในภายนอก  วสิตฺวา อยู่แล้ว  หิวนฺเต ในป่า

หิมพานต์  มาเส สิ้นเดือน ท.  อฏฺ แปด,  ภูมิยา ครั้นเมืื่อภาคพื้น  ตินฺตาย ชุ่มแล้ว  

วสฺสารตฺตสมเย  จ ในสมัยเป็นที่อันฝนย้อมแล้วแล,  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า   

“วรกโจรโก อ.ข้าวฟ่างและลูกเดือย  อฑฺฒนาฬิมตฺโต อันมีกึ่งแห่งทะนานเป็น

ประมาณ  จ ด้วย  กุณฺกุทฺทาลโก อ.จอบเหี้ยน  ด้วย  อตฺถิ มีอยู่  เคเห ในเรือน  

เม ของเรา,  วรกโจรกพีช ํ อ.พืชแห่งข้าวฟ่างและลูกเดือย  มา  นสฺส ิ อย่าฉิบหาย

แล้ว”  อิติ ดังนี้  อุปฺปพฺพชิตฺวา สึกแล้ว  กสิตฺวา ไถแล้ว  เอกฏฺานํ ซึ่งที่แห่งหนึ่ง   

กุทฺทาเลน ด้วยจอบ  วปิตฺวา หว่านแล้ว  ตํ  พีช ํซึ่งพืชนั้น  กตฺวา กระทําแล้ว  วต ึ

ซึ่งรั้ว  อุทฺธริตฺวา เก็บเกี่ยวแล้ว  ปกฺกกาเล ในกาลเป็นที่สุกแล้ว  เปตฺวา เก็บไว้

แล้ว  พีช ํซึ่งพืช  นาฬิมตฺตํ อันมีทะนานเป็นประมาณ  ขาทิ เคี้ยวกินแล้ว  (พีชํ) ซึ่ง

พืช  เสสํ ที่เหลือ ฯ

 ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์อยู่ในเมืองพาราณสี ชื่อกุททาล บัณฑิต 

บวชในภายนอก อยู่ในป่าหิมพานต์ ๘ เดือน เมื่อภาคพื้นชุ่มในสมัยที่ฝนย้อมแล้วแล 

คิดว่า “ข้าวฟ่างและลูกเดือยประมาณครึ่งทะนาน และจอบเหี้ยน มีอยู่ในเรือนของเรา, 

พืชแห่งข้าวฟ่างและลูกเดือย อย่าฉิบหายเลย” จึงสึกออกมา ใช้จอบไถที่แห่งหนึ่ง แล้ว

หว่านพืชนั้น ทํารั้ว เก็บเกี่ยวในกาลที่พืชแก่ เก็บพืชไว้ประมาณหนึ่งทะนาน เคี้ยวกิน

พืชที่เหลือ

 อตีเต กาลสัตตมีใน ขาทิ  พฺรหฺมทตฺเต ลักขณะใน กาเรนฺเตๆ ลักขณกิริยา  พาราณสิยํ  

วิสยาธาระใน กาเรนฺเต  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรนฺเต  รชฺชํ อวุตตกัมมะใน  

กาเรนฺเต,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กุทฺทาลปณฺฑิโตๆ สุทธกัตตาใน ขาทิๆ 
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อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาหิรกปพฺพชฺชํ กิริยาวิเสสนะใน ปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน วสิตฺวา  อฏฺ วิเสสนะของ มาเสๆ อัจจันตสังโยคะใน วสิตฺวา  หิมวนฺเต วิสยาธาระ 

ใน วสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา,  วสฺสารตฺตสมเย กาลสัตตมีใน ตินฺตาย   

จศัพท์ วจนาลังการะ  ภูมิยา ลักขณะใน ตินฺตายๆ ลักขณกิริยา,  “อฑฺฒนาฬิมตฺโต  

วิเสสนะของ วรกโจรโกๆ ก็ดี  กุณฺกุทฺทาลโก ก็ดี สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบท 

กัตตุวาจก  เคเห วิสยาธาระใน อตฺถิ  เม สามีสัมพันธะใน เคเห  จ สองศัพท์  

ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อฑฺฒนาฬิมตฺโต  วรกโจรโก และ กุณฺกุทฺทาลโก,  วรกโจรกพีชํ  

สุทธกัตตาใน นสฺสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน นสฺสิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปฺปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กสิตฺวา   

เอกฏฺานํ อวุตตกัมมะใน กสิตฺวา  กุทฺทาเลน กรณะใน กสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน วปิตฺวา  ตํ วิเสสนะของ พีชํๆ อวุตตกัมมะใน วปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา   

วตึ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุทฺธริตฺวา  ปกฺกกาเล กาลสัตตมีใน  

อุทฺธริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปตฺวา  นาฬิมตฺตํ วิเสสนะของ พีชํๆ อวุตตกัมมะใน 

เปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขาทิ  เสสํ วิเสสนะของ พีชํๆ อวุตตกัมมะใน ขาทิ ฯ   

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

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

๕๒. โส  “กึ  เมทานิ  เคเหน,  ปุน  อฏฺมาเส  ปพฺพชิสฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ

 โส  (กุทฺทาลปณฺฑิโต)  “กึ  (ปโยชนํ)  เม  อิทานิ  เคเหน,  (อหํ)  ปุน  อฏฺมาเส  ปพฺพชิสฺสามีติ  

(จินฺเตตฺวา)  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ

 โส  (กุทฺทาลปณฺฑิโต) อ.กุททาลบัณฑิตนั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “กึ   

(ปโยชนํ) อ.ประโยชน์อะไร  เคเหน ด้วยเรือน  เม แก่เรา  อิทานิ ในกาลนี้,  (อหํ) 

อ.เรา  ปพฺพชิสฺสาม ิ จักบวช  อฏฺมาเส สิ้นเดือนแปด ท.  ปุน อีก”  อิติ ดังนี้   

นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  ปพฺพช ิบวชแล้ว ฯ

 กุททาลบัณฑิตนั้น คิดว่า “ประโยชน์อะไรด้วยเรือนแก่เรา ในบัดนี้, เราจักบวช อีก ๘ 

เดือน” ดังนี้แล้ว ก็ออกไป บวชแล้ว

 โส วิเสสนะของ กุทฺทาลปณฺฑิโตๆ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“กึ วิเสสนะของ ปโยชนํๆ ลิงคัตถะ  เม สัมปทานใน ปโยชนํ  อิทานิ กาลสัตตมี
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ใน ปโยชนํ  เคเหน ตติยาวิเสสนะใน ปโยชนํ,  อหํ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิสฺสามิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน ปพฺพชิสฺสามิ  อฏฺมาเส อัจจันต-

สังโยคะใน ปพฺพชิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิ ฯ

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

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

๕๓.   อิมินา ว  นีหาเรน  นาฬิมตฺตํ  วรกโจรกญฺจ  กุณฺกุทฺทาลญฺจ  นิสฺสาย  สตฺต  วาเร   

คิหี  หุตฺวา  สตฺต  วาเร  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม  ปน  วาเร  จินฺเตสิ  “อหํ    สตฺต  วาเร  

อิมํ  กุณฺกุทฺทาลํ  นิสฺสาย  คิหี  หุตฺวา  ปพฺพชิโต,  กตฺถจิเทว  นํ  ฉฑฺเฑสฺสามีติ ฯ 

 (โส  กุทฺทาลปณฺฑิโต)  อิมินา ว  นีหาเรน  นาฬิมตฺตํ  วรกโจรกํ  จ  กุณฺกุทฺทาลํ  จ  นิสฺสาย  

สตฺต  วาเร  คิหี  หุตฺวา  สตฺต  วาเร  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตเม  ปน  วาเร จินฺเตสิ  “อหํ  สตฺต  วาเร   

อิมํ  กุณฺกุทฺทาลํ  นิสฺสาย  คิหี  หุตฺวา  ปพฺพชิโต  (อมฺหิ),  (อหํ)  กตฺถจิ  เอว  (าเน)  นํ  (กุณฺ-

กุทฺทาลํ)  ฉฑฺเฑสฺสามีติ ฯ

 (โส  กุทฺทาลปณฺฑิโต) อ.กุททาลบัณฑิตนั้น  นิสฺสาย อาศัยแล้ว  วรกโจรกํ ซึ่ง

ข้าวฟ่างและลูกเดือย  นาฬิมตฺตํ อันมีทะนานเป็นประมาณ  จ ด้วย  กุณฺกุทฺทาลํ  

ซึ่งจอบเหี้ยน  จ ด้วย  คิหี เป็นคฤหัสถ์  วาเร สิ้นวาระ ท.  สตฺต เจ็ด  หุตฺวา เป็นแล้ว 

ปพฺพชิตฺวา บวชแล้ว  วาเร สิ้นวาระ ท.  สตฺต เจ็ด  อิมินา ว  นีหาเรน โดยทํานองนี้

เทียว  ปน แต่ว่า  จินฺเตสิ คิดแล้ว  วาเร ในวาระ  สตฺตเม ที่เจ็ด  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา   

นิสฺสาย อาศัยแล้ว  อิมํ  กุณฺกุทฺทาลํ ซึ่งจอบเหี้ยนนี้  คิหี เป็นคฤหัสถ์  หุตฺวา  

เป็นแล้ว  ปพฺพชิโต เป็นผู้บวชแล้ว  (อมฺหิ) ย่อมเป็น  วาเร สิ้นวาระ ท.  สตฺต เจ็ด,   

(อหํ) อ.เรา  ฉฑฺเฑสฺสามิ จักทิ้ง  นํ  (กุณฺกุทฺทาลํ) ซึ่งจอบเหี้ยนนั้น กตฺถจิ  เอว  

(าเน) ในที่ไหนๆ นั่นเทียว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 กุททาลบัณฑิตนั้น อาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยประมาณหนึ่งทะนาน และจอบเหี้ยน 

เป็นคฤหัสถ์ ๗ ครั้ง บวช ๗ ครั้ง โดยทํานองนี้นั่นแหละ แต่ในวาระที่ ๗ คิดว่า “เรา

อาศัยจอบเหี้ยนนี้ เป็นคฤหัสถ์ เป็นผู้บวชแล้ว ๗ ครั้ง, เราจักทิ้งจอบเหี้ยนนั้นในที่

ไหนๆ สักแห่ง”
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 โส วิเสสนะของ กุทฺทาลปณฺฑิโตๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิมินาๆ วิเสสนะของ นีหาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน  

ปพฺพชิตฺวา  นาฬิมตฺตํ วิเสสนะของ วรกโจรกํๆ ก็ดี  กุณฺกุทฺทาลํ ก็ดี อวุตตกัมมะใน 

นิสฺสาย  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ นาฬิมตฺตํ  วรกโจรกํ และ กุณฺกุทฺทาลํ   

นิสฺสาย ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  สตฺต วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันตสังโยคะใน คิหีๆ  

วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิตฺวา  สตฺต วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันต-

สังโยคะใน ปพฺพชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  สตฺตเม  

วิเสสนะของ วาเรๆ กาลสัตตมีใน จินฺเตสิ  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  สตฺต วิเสสนะของ วาเรๆ อัจจันตสังโยคะใน อมฺหิ  อิมํ วิเสสนะของ 

กุณฺกุทฺทาลํๆ อวุตตกัมมะใน นิสฺสายๆ ปุพพกาลกิริยาใน หุตฺวา  คิหี วิกติกัตตา

ใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  อหํ สุทธกัตตาใน  

ฉฑฺเฑสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ กตฺถจิๆ วิเสสนะ

ของ าเนๆ วิสยาธาระใน ฉฑฺเฑสฺสามิ  นํ วิเสสนะของ กุณฺกุทฺทาลํๆ อวุตตกัมมะใน 

ฉฑฺเฑสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ  

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

๕๔. โส  คงฺคาตีรํ  คนฺตฺวา  “ปติตฏฺานํ  ปสฺสนฺโต  โอตริตฺวา  คณฺเหยฺยํ;  ยถาสฺส   

ปติตฏฺานํ  น  ปสฺสามิ,  ตถา  นํ  ฉฑฺเฑสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  นาฬิมตฺตํ  พีชํ  

ปิโลติกาย  พนฺธิตฺวา  ปิโลติกํ  กุทฺทาลผเล  พนฺธิตฺวา  กุทฺทาลํ  อคฺคทณฺฑเก   

คเหตฺวา  คงฺคาตีเร  โิต  อกฺขีนิ  นิมฺมิเลตฺวา  อุปริสีเส  ติกฺขตฺตุํ  อาวชฺชิตฺวา  คงฺคาย  

ขิปิตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตฺวา  ปติตฏฺานํ  อทิสฺวา  “ชิตํ  เม  ชิตํ  เมติ  ติกฺขตฺตุํ  

สทฺทมกาสิ ฯ

   โส  (กุทฺทาลปณฺฑิโต)  คงฺคาตีรํ  คนฺตฺวา  “(อหํ)  ปติตฏฺานํ  ปสฺสนฺโต  โอตริตฺวา  คณฺเหยฺยํ;   

ยถา  (อหํ)  อสฺส  (กุทฺทาลสฺส)  ปติตฏฺานํ  น  ปสฺสามิ,  ตถา  (อหํ)  นํ  (กุทฺทาลํ)  ฉฑฺเฑสฺสามีติ   

จินฺเตตฺวา  นาฬิมตฺตํ  พีชํ  ปิโลติกาย  พนฺธิตฺวา  ปิโลติกํ  กุทฺทาลผเล  พนฺธิตฺวา  กุทฺทาลํ  

อคฺคทณฺฑเก  คเหตฺวา  คงฺคาตีเร  โิต  อกฺขีนิ  นิมฺมิเลตฺวา  อุปริสีเส  ติกฺขตฺตุํ  อาวชฺชิตฺวา   

คงฺคาย  ขิปิตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตฺวา  ปติตฏฺานํ  อทิสฺวา  “ชิตํ  เม  ชิตํ  เมติ  ติกฺขตฺตุํ  สทฺทํ  

อกาสิ ฯ



269วรรค] ๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ

 โส  (กุทฺทาลปณฺฑิโต) อ.กุททาลบัณฑิตนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  คงฺคาตีรํ สู่ฝั่งแห่ง

แม่นํ้าคงคา  จินฺเตตฺวา คิดแล้ว  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ปสฺสนฺโต เมื่อเห็น  ปติตฏฺานํ 

ซึ่งที่เป็นที่ตกไปแล้ว  โอตริตฺวา ข้ามลงแล้ว  คณฺเหยฺยํ พึงถือเอา;  (อหํ) อ.เรา  น  

ปสฺสาม ิย่อมไม่เห็น  ปติตฏฺานํ ซึ่งที่เป็นที่ตกไปแล้ว  อสฺส  (กุทฺทาลสฺส) แห่งจอบ

นั้น  ยถา โดยประการใด,  (อหํ) อ.เรา  ฉฑฺเฑสฺสามิ จักทิ้ง  นํ   (กุทฺทาลํ) ซึ่งจอบ

นั้น  ตถา โดยประการนั้น”  อิติ ดังนี้  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว พีช ํซึ่งพืช  นาฬิมตฺตํ อัน

มีทะนานเป็นประมาณ  ปิโลติกาย ด้วยผ้าเก่า  พนฺธิตฺวา ผูกแล้ว  ปิโลติกํ ซึ่งผ้าเก่า  

กุทฺทาลผเล ที่ผาลแห่งจอบ  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  กุทฺทาลํ ซึ่งจอบ  อคฺคทณฺฑเก  

ที่ด้ามเบื้องปลาย  โิต ยืนอยู่แล้ว  คงฺคาตีเร ที่ฝั่งแห่งแม่นํ้าคงคา  นิมฺมิเลตฺวา 

หลับแล้ว  อกฺขีนิ ซึ่งนัยน์ตา ท. อาวชฺชิตฺวา เวียนแล้ว  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  อุปริสีเส  

ในเบื้องบนแห่งศีรษะ  ขิปิตฺวาเหวี่ยงไปแล้ว  คงฺคาย ในแม่นํ้าคงคา  นิวตฺติตฺวา 

กลับแล้ว  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว อทิสฺวา ไม่เห็นแล้ว  ปติตฏฺานํ ซึ่งที่เป็นที่ตกไป

แล้ว  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  สทฺทํ ซึ่งเสียง  ติกฺขตฺตุํ สามครั้ง  อิติ ว่า  “เม อันเรา  ชิต ํ

ชนะแล้ว  เม อันเรา  ชิต ํชนะแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 กุททาลบัณฑิตนั้นไปริมฝั่งแม่นํ้าคงคา คิดว่า “เราเมื่อเห็นที่ตก พึงข้ามลงไปถือเอา; 

เราจะไม่เห็นที่ตกของจอบนั้น โดยประการใด, เราจักทิ้งจอบนั้น โดยประการนั้น” แล้ว

ใช้ผ้าเก่าผูกพืชประมาณหนึ่งทะนาน ผูกผ้าเก่าที่คมของจอบ แล้วจับจอบที่ปลายด้าม 

ยืนที่ริมฝั่งแม่นํ้าคงคา หลับตาทั้งสองข้าง หมุนข้างบนศีรษะ ๓ รอบ แล้วเหวี่ยงไปใน

แม่นํ้าคงคา กลับแล้ว แลดู ไม่เห็นที่ตก จึงได้ส่งเสียง ๓ ครั้งว่า “เราชนะแล้ว เราชนะ

แล้ว”

 โส วิเสสนะของ กุทฺทาลปณฺฑิโตๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

คงฺคาตีรํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “อหํ สุทธกัตตา 

ใน คณฺเหยฺยํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปติตฏฺานํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสนฺโตๆ  

อัพภันตรกิริยาของ อหํ  โอตริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คณฺเหยฺยํ;  อหํ สุทธกัตตาใน  

ปสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา ปการัตถะ  อสฺส วิเสสนะของ กุทฺทาลสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน ปติตฏฺานํๆ อวุตตกัมมะใน ปสฺสามิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปสฺสามิ,  

อหํ สุทธกัตตาใน ฉฑฺเฑสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตถา ปการัตถะ  นํ วิเสสนะ
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ของ กุทฺทาลํๆ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพ- 

กาลกิริยาใน พนฺธิตฺวา  นาฬิมตฺตํ วิเสสนะของ พีชํๆ อวุตตกัมมะใน พนฺธิตฺวา   

ปิโลติกาย กรณะใน พนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน พนฺธิตฺวา  ปิโลติกํ อวุตตกัมมะใน 

พนฺธิตฺวา  กุทฺทาลผเล วิสยาธาระใน พนฺธิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  กุทฺทาลํ 

อวุตตกัมมะใน คเหตฺวา  อคฺคทณฺฑเก วิสยาธาระใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

โิต  คงฺคาตีเร วิสยาธาระใน โิตๆ วิเสสนะของ กุทฺทาลปณฺฑิโต  อกฺขีนิ อวุตตกัมมะ 

ใน นิมฺมิเลตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาวชฺชิตฺวา  อุปริสีเส วิสยาธาระใน อาวชฺชิตฺวา  

ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน อาวชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ขิปิตฺวา  คงฺคาย วิสยาธาระ 

ใน ขิปิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิวตฺติตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอโลเกตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน อทิสฺวา  ปติตฏฺานํ อวุตตกัมมะใน อทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อกาสิ  

“เม อนภิหิตกัตตาใน ชิตํๆ กิตบทภาววาจก  เม อนภิหิตกัตตาใน ชิตํๆ กิตบทภาว-

วาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน สทฺทํ  ติกฺขตฺตุํ กิริยาวิเสสนะใน อกาสิ  สทฺทํ อวุตตกัมมะ 

ใน อกาสิ ฯ

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

๕๕. ตสฺมึ  ขเณ  พาราณสี  ราชา  ปจฺจนฺตํ  วูปสเมตฺวา  อาคนฺตฺวา  นทีตีเร  ขนฺธาวารํ   

นิวาเสตฺวา  นหานตฺถาย  นทึ  โอติณฺโณ  ตํ  สทฺทํ  อสฺโสสิ ฯ 

 ตสฺมึ  ขเณ  พาราณสี  ราชา  ปจฺจนฺตํ  วูปสเมตฺวา  อาคนฺตฺวา  (ราชปุริสํ)  นทีตีเร  ขนฺธาวารํ   

นิวาเสตฺวา  นหานตฺถาย  นทึ  โอติณฺโณ  ตํ  สทฺทํ  อสฺโสสิ ฯ 

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  ราชา อ.พระราชา  พาราณส ีผู้ทรงเป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี   

ปจฺจนฺตํ ทรงยังประเทศอันตั้งอยู่แล้วในที่สุดแห่งแดน  วูปสเมตฺวา ให้เข้าไปสงบ

วิเศษแล้ว  อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  (ราชปุริสํ) ทรงยังราชบุรุษ  นิวาเสตฺวา ให้

ตั้งแล้ว  ขนฺธาวารํ ซึ่งค่าย  นทีตีเร ใกล้ฝั่งแห่งแม่นํ้า  โอติณฺโณ เสด็จข้ามลงแล้ว  

นทึ สู่แม่นํ้า  นหานตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่อันทรงสนาน  อสฺโสสิ ได้ทรงสดับแล้ว   

ตํ  สทฺทํ ซึ่งเสียงนั้น ฯ

 ในขณะนั้น พระราชาผู้เป็นใหญ่ในเมืองพาราณสี ทรงทําให้ปัจจันตประเทศให้สงบ 

เสด็จมา รับสั่งให้ราชบุรุษตั้งค่ายใกล้ฝั่งแม่นํ้า เสด็จข้ามลงสู่แม่นํ้าเพื่อต้องการทรง

สนาน ได้ทรงสดับเสียงนั้น
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 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน อสฺโสสิ  พาราณสี วิเสสนะของ ราชาๆ  

สุทธกัตตาใน อสฺโสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปจฺจนฺตํ การิตกัมมะใน วูปสเมตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิวาเสตฺวา  ราชปุริสํ การิตกัมมะใน 

นิวาเสตฺวา  นทีตีเร วิสยาธาระใน นิวาเสตฺวา  ขนฺธาวารํ อวุตตกัมมะใน นิวาเสตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน โอติณฺโณ  นหานตฺถาย สัมปทานใน โอติณฺโณ  นทึ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน โอติณฺโณๆ วิเสสนะของ ราชา  ตํ วิเสสนะของ สทฺทํๆ อวุตตกัมมะใน  

อสฺโสสิ ฯ

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

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

๕๖. ราชูนญฺจ  นาม   “ชิตํ  เม  ชิตํ  เมติ  สทฺโท  อมนาโป  โหติ ฯ

 จ ก็  สทฺโท อ.เสียง  อิติ ว่า  “เม อันเรา  ชิต ํชนะแล้ว  เม อันเรา  ชิต ํชนะแล้ว”   

อิติ ดังนี้  อมนาโป เป็นเสียงไม่เป็นที่ยังพระทัยให้เอิบอาบ  ราชูนํ  นาม ชื่อของพระ

ราชา ท.  โหติ ย่อมเป็น ฯ

 ก็เสียงว่า “เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว” เป็นเสียงที่ไม่น่าพอพระทัย ธรรมดาว่าแก่พระ

ราชาทั้งหลาย

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สทฺโท สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ ราชูนํๆ สัมปทานใน อมนาโป  “เม อนภิหิต- 

กัตตาใน ชิตํๆ กิตบทภาววาจก,  เม อนภิหิตกัตตาใน ชิตํๆ กิตบทภาววาจก”   

อิติศัพท์ สรูปะใน สทฺโท  อมนาโป วิกติกัตตาใน โหติ ฯ

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

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

๕๗.  โส  ตสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “อหํ  อิทานิ  อมิตฺตมทฺทนํ  กตฺวา  ‘ชิตํ  เมติ  อาคโต,  ตฺวํ  

ปน  ‘ชิตํ  เม  ชิตํ  เมติ  วิรวสิ,  กึ  นาเมตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ

 โส  (ราชา)  ตสฺส  (กุทฺทาลปณฺฑิตสฺส)  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “อหํ  อิทานิ  อมิตฺตมทฺทนํ  กตฺวา   

‘ชิตํ  เมติ  (จินฺตเนน)  อาคโต  (อมฺหิ),  ตฺวํ  ปน  ‘ชิตํ  เม  ชิตํ  เมติ  วิรวสิ, กึ  นาม  เอตํ  (วตฺถุ)”  

อิติ  ปุจฺฉิ ฯ  
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 โส  (ราชา) อ.พระราชานั้น  คนฺตฺวา เสด็จไปแล้ว  สนฺติกํ สู่สํานัก  ตสฺส   

(กุทฺทาลปณฺฑิตสฺส) ของกุททาลบัณฑิตนั้น  ปุจฺฉิ ตรัสถามแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  

กตฺวา กระทําแล้ว  อมิตฺตมทฺทนํ ซึ่งการยํ่ายีซึ่งศัตรู  อิทานิ ในกาลนี้  อาคโต เป็นผู้

มาแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  ‘เม อันเรา  ชิต ํชนะแล้ว’  อิติ ดังนี้  (อมฺหิ) 

ย่อมเป็น,  ปน ส่วนว่า  ตฺว ํอ.ท่าน  วิรวส ิย่อมร้อง  อิติ ว่า  ‘เม อันเรา  ชิต ํชนะ

แล้ว  เม อันเรา  ชิต ํชนะแล้ว’  อิติ ดังนี้,  เอตํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนั่น  กึ  นาม ชื่ออะไร”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระราชาเสด็จไปสู่สํานักของกุททาลบัณฑิต ตรัสถามว่า “เราทําการยํ่ายีศัตรูในบัดนี้ 

เป็นผู้มาด้วยอันคิดว่า ‘เราชนะแล้ว’, แต่ท่านย่อมร้องว่า ‘เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว’, 

เรื่องนั่น ชื่ออะไร”

 โส วิเสสนะของ ราชาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะ 

ของ กุทฺทาลปณฺฑิตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิ  “อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิทานิ  

กาลสัตตมีใน กตฺวา  อมิตฺตมทฺทนํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคโต  

‘เม อนภิหิตกัตตาใน ชิตํๆ กิตบทภาววาจก’  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน 

อาคโตๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ,  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน วิรวสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘เม อนภิหิตกัตตาใน ชิตํๆ กิตบทภาววาจก,  เม อนภิหิตกัตตา 

ใน ชิตํๆ กิตบทภาววาจก’  อิติศัพท์ อาการะใน วิรวสิ,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ 

กึๆ ศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ

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

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

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

๕๘. กุทฺทาลปณฺฑิโต  “ตฺวํ  พาหิรเก  โจเร  ชินิ,  ตยา  ชิตํ  ปุน  อชิตเมว  โหติ;  มยา  ปน  

อชฺฌตฺติโก  โลภโจโร  ชิโต,  โส  ปุน  มํ  น  ชินิสฺสติ;  ตสฺเสว  ชโย  สาธูติ  วตฺวา  อิมํ  

คาถมาห  

  “น  ตํ  ชิตํ  สาธุ  ชิตํ,   ยํ  ชิตํ  อวชียติ;  

  ตํ  โข  ชิตํ  สาธุ  ชิตํ,   ยํ  ชิตํ  นาวชียตีติ ฯ
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 กุทฺทาลปณฺฑิโต  “ตฺวํ  พาหิรเก  โจเร  ชินิ,  ตยา  ชิตํ  (ชิตํ  ตยา)  ปุน  อชิตํ  เอว  โหติ;  มยา  

ปน  อชฺฌตฺติโก  โลภโจโร  ชิโต,  โส  (โลภโจโร)  ปุน  มํ  น  ชินิสฺสติ;  ตสฺส  เอว  (โลภโจรสฺส)  

ชโย  สาธุ  (โหติ)”  อิติ  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห  

  “น  ตํ  ชิตํ  สาธุ  ชิตํ  (โหติ),   ยํ  ชิตํ  อวชียติ;  

  ตํ  โข  ชิตํ  สาธุ  ชิตํ  (โหติ),   ยํ  ชิตํ  น  อวชียตีติ ฯ 

 กุทฺทาลปณฺฑิโต อ.กุททาลบัณฑิต  วตฺวา กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ตฺว ํ อ.พระองค์   

ชิน ิทรงชนะแล้ว  โจเร ซึ่งโจร  พาหิรเก ผู้มีอยู่ในภายนอก,  (ชิตํ) อ.การชนะ  ตยา  

ชิต ํอันพระองค์ ทรงชนะแล้ว  (ตยา)  ปุน  อชิตํ เป็นการชนะ อันพระองค์ ไม่ชนะแล้ว 

อีก นั่นเทียว  โหติ ย่อมเป็น;  ปน แต่ว่า  โลภโจโร อ.โจรคือความโลภ  อชฺฌตฺติโก  

อันมีอยู่ในภายใน  มยา อันข้าพระองค์  ชิโต ชนะแล้ว,  โส  (โลภโจโร) อ.โจรคือ

ความโลภนั้น  น  ชินิสฺสต ิจักไม่ชนะ  ม ํซึ่งข้าพระองค์  ปุน อีก;  ชโย อ.ความชนะ  

ตสฺส  เอว  (โลภโจรสฺส) ซึ่งโจรคือความโลภนั้นนั่นเทียว  สาธุ เป็นคุณยังประโยชน์

ให้สําเร็จ  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งคาถานี้  อิติ ว่า  

“ยํ  ชิต ํ อ.ความชนะใด  อวชียต ิ ย่อมกลับแพ้,  ตํ  ชิตํ 

อ.ความชนะนั้น  ชิต ํ เป็นความชนะ  สาธุ อันดี  (โหติ) 

ย่อมเป็น  น หามิได้;  ยํ  ชิต ํ อ.ความชนะใด  น  อวชียต ิ 

ย่อมไม่กลับแพ้,  ตํ  โข  ชิตํ อ.ความชนะนั้นแล  ชิตํ เป็นความ

ชนะ  สาธุ อันดี  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 กุททาลบัณฑิตกราบทูลว่า “พระองค์ทรงชนะพวกโจรในภายนอก, ความชนะที่

พระองค์ทรงชนะแล้ว เป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ชนะอีกนั่นแหละ, แต่โจรคือความโลภที่มีอยู่

ในภายใน ข้าพระองค์ชนะแล้ว, โจรคือความโลภนั้น จักไม่ชนะข้าพระองค์อีก, ความ

ชนะโจรคือความโลภนั้นนั่นแหละ เป็นสิ่งทําให้สําเร็จประโยชน์” ดังนี้ กล่าวคาถานี้ว่า

“ความชนะใด ย่อมกลับแพ้ได้, ความชนะนั้น เป็นความชนะ

ที่ดี หามิได้, ความชนะใด ย่อมไม่กลับแพ้, ความชนะนั้นแล 

เป็นความชนะที่ดี”

 กุทฺทาลปณฺฑิโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

ชินิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พาหิรเก วิเสสนะของ โจเรๆ อวุตตกัมมะใน ชินิ,  ชิตํ  
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วิเสสนะของ ชิตํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตยา อนภิหิตกัตตาใน  

ชิตํ  ตยา อนภิหิตกัตตาใน อชิตํ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อชิตํ  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ อชิตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ;  ปนศัพท์ วิเสสโชตกะ  อชฺฌตฺติโก วิเสสนะของ  

โลภโจโรๆ วุตตกัมมะใน ชิโตๆ กิตบทกัมมวาจก มยา อนภิหิตกัตตาใน ชิโต,  โส   

วิเสสนะของ โลภโจโรๆ สุทธกัตตาใน ชินิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนศัพท์  

กิริยาวิเสสนะใน ชินิสฺสติ  มํ อวุตตกัมมะใน ชินิสฺสติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชินิสฺสติ;  ชโย  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตสฺสๆ  

วิเสสนะของ โลภโจรสฺสๆ ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ชโย  สาธุ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตตกัมมะใน 

อาห

 “ตํ วิเสสนะของ ชิตํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  สาธุ วิเสสนะของชิตํๆ  

วิกติกัตตาใน โหติ,  ยํ วิเสสนะของ ชิตํๆ สุทธกัตตาใน  

อวชียติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตํ วิเสสนะของชิตํๆ สุทธ- 

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ ปทปูรณะ   

สาธุ วิเสสนะของ ชิตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ, ยํ วิเสสนะ

ของ ชิตํๆ สุทธกัตตาใน อวชียติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน อวชียติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ คาถํ ฯ  

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

๕๙. ตํขณํเยว  คงฺคํ  โอโลเกนฺโต  อาโปกสิณํ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อธิคตวิเสโส  อากาเส   

ปลฺลงฺเกน  นิสีทิ ฯ 

 (กุทฺทาลปณฺฑิโต)  ตํขณํ  เอว  คงฺคํ  โอโลเกนฺโต  อาโปกสิณํ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อธิคตวิเสโส   

อากาเส  ปลฺลงฺเกน  นิสีทิ ฯ

 (กุทฺทาลปณฺฑิโต) อ.กุททาลบัณฑิต  โอโลเกนฺโต แลดูอยู่  คงฺคํ ซึ่งแม่นํ้าคงคา  

ตํขณํ  เอว ในขณะนั้นนั่นเทียว  อาโปกสิณํ ยังอาโปกสิณ  นิพฺพตฺเตตฺวา ให้บังเกิด

แล้ว  อธิคตวิเสโส ผู้มีคุณวิเศษอันบรรลุแล้ว  นิสีทิ นั่งแล้ว  ปลฺลงฺเกน โดยบัลลังก์  

อากาเส ในอากาศ ฯ
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 กุททาลบัณฑิตแลดูแม่นํ้าคงคาในขณะนั้นนั่นแหละ ทําให้อาโปกสิณเกิดขึ้น แล้วบรรลุ

คุณวิเศษ นั่งโดยบัลลังก์ในอากาศ

 กุทฺทาลปณฺฑิโต สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ ตํขณํๆ ทุติยากาลสัตตมีใน โอโลเกนฺโต  คงฺคํ อวุตตกัมมะใน โอโลเกนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ กุทฺทาลปณฺฑิโต อาโปกสิณํ การิตกัมมะใน นิพฺพตฺเตตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อธิคตวิเสโสๆ วิเสสนะของ กุทฺทาลปณฺฑิโต  อากาเส วิสยาธาระใน 

นิสีทิ  ปลฺลงฺเกน ตติยาวิเสสนะใน นิสีทิ ฯ

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

๖๐. ราชา  มหาปุริสสฺส  ธมฺมกถํ  สุตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิตฺวา  สทฺธึ  พลกาเยน  

ปพฺพชิ ฯ 

 ราชา อ.พระราชา  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  ธมฺมกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม  

มหาปุริสสฺส ของมหาบุรุษ  วนฺทิตฺวา ทรงไหว้แล้ว  ยาจิตฺวา ทรงขอแล้ว ปพฺพชฺช ํ

ซึ่งการบวช  ปพฺพช ิผนวชแล้ว  สทฺธึ กับ  พลกาเยน ด้วยหมู่แห่งพล ฯ

 พระราชาทรงสดับธรรมกถาของมหาบุุรุษ ทรงไหว้ ขอการบวช ผนวชแล้วพร้อมกับ

หมู่พล 

 ราชา สุทธกัตตาใน ปพฺพชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มหาปุริสสฺส สามีสัมพันธะใน  

ธมฺมกถํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ยาจิตฺวา  ปพฺพชฺชํ อวุตตกัมมะใน ยาจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิิริยาใน ปพฺพชิ  สทฺธึ กิริยา-

สมวายะใน ปพฺพชิ  พลกาเยน สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึ ฯ

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

๖๑. โยชนมตฺตา  ปริสา  อโหสิ ฯ 

 ปริสา อ.บริษัท  โยชนมตฺตา อันมีโยชน์เป็นประมาณ  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ

 บริษัทมีประมาณหนึ่งโยชน์

 โยชนมตฺตา วิเสสนะของ ปริสาๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๖๒. อปโรปิ  สามนฺตราชา  ตสฺส  ปพฺพชิตภาวํ  สุตฺวา  “ตสฺส  รชฺชํ  คณฺหิสฺสามีติ   

อาคนฺตฺวา  ตถา  สมิทฺธํ  นครํ  สุญฺญํ  ทิสฺวา  “เอวรูปํ  นครํ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชนฺโต   

ราชา  น  โอรเก  าเน  ปพฺพชิสฺสติ,  มยาปิ  ปพฺพชิตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ   

คนฺตฺวา  มหาปุริสํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิตฺวา  สปริโส ปพฺพชิ ฯ 

 อปโรปิ  สามนฺตราชา  ตสฺส  (รญฺโญ)  ปพฺพชิตภาวํ  สุตฺวา  “(อหํ)  ตสฺส  (รญฺโญ)  รชฺชํ   

คณฺหิสฺสามีติ  (จินฺตเนน)  อาคนฺตฺวา  ตถา  สมิทฺธํ  นครํ  สุญฺญ ํ  ทิสฺวา   “เอวรูปํ  นครํ  ฉฑฺเฑตฺวา   

ปพฺพชนฺโต  ราชา  น  โอรเก  าเน  ปพฺพชิสฺสติ,  มยาปิ  ปพฺพชิตุํ  วฏฺฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  

(าเน)  คนฺตฺวา  มหาปุริสํ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺชํ  ยาจิตฺวา  สปริโส ปพฺพชิ ฯ

 สามนฺตราชา อ.พระราชาในที่โดยรอบ  อปโรปิ แม้อื่นอีก  สุตฺวา ทรงสดับแล้ว  

ตสฺส  (รญฺโญ)  ปพฺพชิตภาว ํ ซึ่งความที่- แห่งพระราชาพระองค์นั้น -ผนวชแล้ว   

อาคนฺตฺวา เสด็จมาแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันทรงดําริ  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา   

คณฺหิสฺสามิ จักยึดเอา  รชฺช ํ ซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  ตสฺส  (รญฺโญ) ของพระ

ราชานั้น”  อิติ ดังนี้  ทิสฺวา ทรงเห็นแล้ว  นครํ ซึ่งพระนคร  สมิทฺธํ อันมั่งคั่ง  ตถา 

เหมือนอย่างนั้น  สุญฺญ ํ อันว่างเปล่า  จินฺเตตฺวา ทรงดําริแล้ว  อิติ ว่า  “ราชา อ.พระ

ราชา  เอวรูปํ  นครํ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชนฺโต ผู้ทรงทิ้งแล้ว ซึ่งพระนคร อันมีอย่างนี้

เป็นรูป ผนวชอยู่  ปพฺพชิสฺสต ิจักบวช  าเน ในฐานะ  โอรเก อันตํ่าต้อย  น หามิได้,  

มยาปิ  ปพฺพชิตุ ํอ.อัน- แม้อันเรา -บวช  วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา เสด็จ

ไปแล้ว  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้น  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  มหาปุริสํ ซึ่งมหา

บุรุษ  ยาจิตฺวา ทรงขอแล้ว  ปพฺพชฺช ํซึ่งการบวช  สปริโส ผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริษัท  

ปพฺพชิ ผนวชแล้ว ฯ

 พระราชาในที่โดยรอบแม้อื่นอีก ทรงสดับความที่พระราชาพระองค์นั้นผนวชแล้ว 

เสด็จมาด้วยอันทรงดําริว่า “เราจักยึดเอาราชสมบัติของพระราชานั้น” ดังนี้ ทรงเห็น

พระนครที่มั่งคั่งเหมือนอย่างนั้น อันว่างเปล่า ทรงดําริว่า “พระราชาผู้ทรงสละทิ้ง

พระนครเห็นปานนี้ผนวชอยู่ จักไม่บวชในฐานะอันตํ่าต้อย, การที่แม้เราบวช ย่อม

ควร” ดังนี้ เสด็จไปในที่นั้น เข้าไปหามหาบุรุษ ทรงขอการบวช พร้อมกับบริษัท ผนวช

แล้ว
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 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อปโรๆ วิเสสนะของ สามนฺตราชาๆ สุทธกัตตาใน  

ปพฺพชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ รญฺโญๆ ภาวาทิสัมพันธะใน  

ปพฺพชิตภาวํๆ อวุตตกัมมะใน สุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวา  “อหํ สุทธกัตตา

ใน คณฺหิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ รญฺโญๆ สามีสัมพันธะใน 

รชฺชํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหิสฺสามิ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน อาคนฺตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  ตถา กิริยาวิเสสนะใน สมิทฺธํๆ ก็ดี  สุญฺญ ํ ก็ดี วิเสสนะของ 

นครํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตตฺวา  “ปพฺพชนฺโต วิเสสนะของ 

ราชาๆ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวรูปํ วิเสสนะของ นครํๆ 

อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชนฺโต  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

โอรเก วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน ปพฺพชิสฺสติ,  ปพฺพชิตุํ ตุมัตถกัตตาใน  

วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มยาๆ อนภิหิตกัตตาใน 

ปพฺพชิตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  ตตฺถ วิเสสนะ 

ของ าเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปสงฺกมิตฺวา  มหาปุริสํ  

อวุตตกัมมะใน อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิตฺวา  ปพฺพชฺชํ อวุตตกัมมะใน 

ยาจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิ  สปริโส วิเสสนะของ สามนฺตราชา ฯ     

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

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

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

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

๖๓. เอเตน  เอว  นีหาเรน  สตฺต  ราชาโน  ปพฺพชึสุ ฯ

 ราชาโน อ.พระราชา ท.  สตฺต เจ็ด  ปพฺพชึส ุผนวชแล้ว  เอเตน  เอว  นีหาเรน โดย

ทํานองนั่นนั่นเทียว ฯ

 พระราชา ๗ พระองค์ ผนวชโดยทํานองนี้นั่นแหละ

 สตฺต วิเสสนะของ ราชาโนๆ สุทธกัตตาใน ปพฺพชึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ เอเตนๆ วิเสสนะของ นีหาเรนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปพฺพชึสุ ฯ  

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

 ...............................................................................................................................
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๖๔. สตฺตโยชนิโก  อสฺสโม  อโหสิ ฯ

 อสฺสโม อ.อาศรม  สตฺตโยชนิโก อันประกอบแล้วด้วยโยชน์เจ็ด  อโหสิ ได้มีแล้ว ฯ

 ได้มีอาศรมประกอบด้วย ๗ โยชน์

 สตฺตโยชนิโก วิเสสนะของ อสฺสโมๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๖๕. สตฺต  ราชาโน  โภเค  ฉฑฺเฑตฺวา  เอตฺตกํ  ชนํ  คเหตฺวา  ปพฺพชึสุ ฯ 

  ราชาโน อ.พระราชา ท.  สตฺต เจ็ดพระองค์  ฉฑฺเฑตฺวา ทรงทิ้งแล้ว  โภเค ซึ่งโภคะ 

ท.  คเหตฺวา ทรงพาเอาแล้ว  ชน ํซึ่งชน  เอตฺตกํ มีประมาณเท่านี้  ปพฺพชึส ุผนวช

แล้ว ฯ

 พระราชา ๗ พระองค์ ทรงสละโภคะทั้งหลาย ทรงพาเอาชนประมาณเท่านี้ ผนวชแล้ว

 สตฺต วิเสสนะของ ราชาโนๆ สุทธกัตตาใน ปพฺพชึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โภเค 

อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  เอตฺตกํ วิเสสนะของ ชนํๆ 

อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน ปพฺพชึสุ ฯ

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

๖๖. มหาปุริโส  พฺรหฺมจริยวาสํ  วสิตฺวา  พฺรหฺมโลกุปโค  อโหสิ ฯ

 มหาปุริโส อ.มหาบุรุษ  วสิตฺวา อยู่แล้ว  พฺรหฺมจริยวาสํ อยู่ประพฤติพรหมจรรย์  

พฺรหฺมโลกุปโค เป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลก  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 มหาบุรุษอยู่ประพฤติพรหจรรย์ ได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก

 มหาปุริโส สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  พฺรหฺมจริยวาสํ กิริยาวิเสสนะ

ใน วสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อโหสิ  พฺรหฺมโลกุปโค วิกติกัตตาใน อโหสิ ฯ

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

๖๗. สตฺถา  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อาหริตฺวา  “อหํ  ภิกฺขเว  ตทา  กุทฺทาลปณฺฑิโต  อโหสึ,   

กิเลสา  นาเมเต  เอวํ  ภาริยาติ  อาห ฯ 

 สตฺถา  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อาหริตฺวา  “อหํ  ภิกฺขเว  ตทา  กุทฺทาลปณฺฑิโต  อโหสึ,  กิเลสา  นาม   
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เอเต  เอวํ  ภาริยา  (โหนฺติ)”  อิติ  อาห ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาหริตฺวา ครั้นทรงนํามาแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรม-

เทศนานี้  อาห ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  อหํ อ.เรา  กุทฺทาลปณฺฑิโต  

เป็นกุททาลบัณฑิต  อโหสึ ได้เป็นแล้ว  ตทา ในกาลนั้น,  เอเต  กิเลสา  นาม ชื่อ 

อ.กิเลส ท. เหล่านั่น  ภาริยา เป็นสภาพหยาบ  เอวํ อย่างนี้ (โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราได้

เป็นกุททาลบัณฑิตในกาลนั้น, ธรรมดาว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั่น เป็นสภาพหยาบ

อย่างนี้”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ  

อวุตตกัมมะใน อาหริตฺวาๆ ลักขณัตถะ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อโหสึๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตทา กาลสัตตมีใน อโหสึ  กุทฺทาลปณฺฑิโต วิกติกัตตาใน 

อโหสึ,  เอเต วิเสสนะของ กิเลสา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ กิเลสาๆ สุทธกัตตา

ใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ วิเสสนะของ ภาริยาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ   

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

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

จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ ฯ

จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺฐิต)ํ ฯ

จิตฺตหตฺถตฺเถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระจติตหตัถะผูเ้ถระ  (นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐิตํๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องพระจติตหัตถเถระ
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

		 ๑.	 จิตฺตหตฺโถ		จ		โส		เถโร		จาติ		จิตฺตหตฺถตฺเถโร.	(จิตฺตหตฺถ	+	เถร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

	 	 จิตฺตหตฺโถ		จ	อ.พระจิตตหัตถะด้วย		โส	อ.พระจิตตหัตถะนั้น		เถโร		จ	เป็นเถระด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		จิตฺตหตฺถตฺเถโร	ชื่อว่าจิตฺตหตฺถตฺเถร.	(พระจิตตหัตถะผู้เถระ,	พระจิตตหัตถเถระ,	พระเถระชื่อว่า

จิตตหัตถะ)

	 ๒.	 จิตฺตหตฺถตฺเถรสฺส		วตฺถุ		จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ.	(จิตฺตหตฺถตฺเถร	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	 อ.เรื่อง	 	 จิตฺตหตฺถตฺเถรสฺส	 แห่งพระจิตตหัตถะผู้เถระ	 	 จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ	 ชื่อว่า 

จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ.		(เรื่องแห่งพระจิตตหัตถะผู้เถระ,	เรื่องพระจิตตหัตถเถระ,	เรื่องพระเถระชื่อว่าจิตตหัตถะ)

สาวตฺถีวาสี

	 เป็นกัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สาวตฺถิยํ		วสติ		สีเลนาติ		สาวตฺถีวาสี,		กุลปุตฺโต.	(สาวตฺถีสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	

ณีปัจจัย)	

	 (โย	 	กุลปุตฺโต)	 อ.กุลบุตรใด		 วสติ	 ย่อมอยู่	 	 สาวตฺถิยํ	 ในเมืองสาวัตถี	 	 สีเลน	 โดยปกติ	 	 อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		(โส		กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตรนั้น		สาวตฺถีวาสี	ชื่อว่าสาวตฺถีวาสี,	ได้แก่กุลบุตร.	(ผู้อยู่ในเมืองสาวัตถ ี

โดยปกติ,	ชาวเมืองสาวัตถี)	

นฏฺ€โคโณ 

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นฏฺโ€		จ		โส		โคโณ		จาติ		นฏฺ€โคโณ.	(นฏฺ€	+	โคณ)

	 นฏฺโ€	 	 จ	อ.ตัวหายแล้วด้วย		 โส	อ.ตัวหายแล้วนั้น	 	 โคโณ		จ	 เป็นโคด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

นฏฺ€โคโณ	ชื่อว่านฏฺ€โคณ.	(โคตัวที่หายไป)
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มชฺฌนฺติกกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มชฺฌนฺติกสฺส		กาโล		มชฺฌนฺติกกาโล.	(มชฺฌนฺติก	+	กาล)

	 กาโล	อ.กาล		มชฺฌนฺติกสฺส		(สูริยสฺส)	แห่งพระอาทิตย์	อันมีเงาอันตั้งอยู่แล้วในท่ามกลาง		มชฺฌนฺติก- 

กาโล	ชื่อว่ามชฺฌนฺติกกาล.	(กาลแห่งพระอาทิตย์มีเงาอันตั้งอยู่ในท่างกลาง,	เวลาเที่ยงวัน)	

ขุปฺปิปาสาปีฬิโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขุปฺปิปาสาย		ปีฬิโต		ขุปฺปิปาสาปีฬิโต,		กุลปุตฺโต.	(ขุปฺปิปาสา	+	ปีฬิต)

	 (กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตร		ขุปฺปิปาสาย	อันความหิวและความกระหาย		ปีฬิโต	บีบคั้นแล้ว		ขุปฺปิปาสาปีฬิโต	 

ชื่อว่าขุปฺปิปาสาปีฬิต,	ได้แก่กุลบุตร.	(ถูกความหิวและกระหายบีบคั้น)	

อวกฺการปาติ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อวกฺการํ		ปกฺขิปนํ		ปาติ		อวกฺการปาติ.	(อวกฺการ	+	ปกฺขิปน	+	ปาติ)	มัชเฌโลปีสมาส

	 ปาติ	อ.ถาด		ปกฺขิปนํ	เป็นที่ใส่		อวกฺการํ		(วตฺถุํ)	ซึ่งวัตถุ	อันเป็นเดน		อวกฺการปาติ	ชื่อว่าอวกฺการ-

ปาติ.	(ถาดเป็นที่ใส่วัตถุที่เป็นเดน)

ภุตตฺาวเสสกํ

	 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ภุตฺตสฺมา		อวเสสกํ		ภุตฺตาวเสสกํ,		ภตฺตํ.	(ภุตฺต	+	อวเสสก)

	 (ภตฺตํ)	 อ.ภัตร	 	 อวเสสกํ	 อันเหลือลง	 	 (ภิกฺขูหิ)	 	 ภุตฺตสฺมา	 	 (ภตฺตมฺหา)	 จากภัตร	 อันภิกษุ	 ท.	 

ฉันแล้ว		ภุตฺตาวเสสกํ	ชื่อว่าภุตฺตาวเสสก,	ได้แก่ภัตร.	(ที่เหลือจากภัตรที่พวกภิกษุฉันแล้ว)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒282 [๓.จิตต

ฉาตกปีฬิโต

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ฉาตเกน		ปีฬิโต		ฉาตกปีฬิโต,		กุลปุตฺโต.	(ฉาตก	+	ปีฬิต)

	 (กุลปุตฺโต)	 อ.กุลบุตร	 	 ฉาตเกน	 อันความหิว	 	 ปีฬิโต	 บีบคั้นแล้ว	 	 ฉาตกปีฬิโต	 ชื่อว่าฉาตกปีฬิต,	 

ได้แก่กุลบุตร.	(ถูกความหิวบีบคั้นแล้ว)

อเนกสูปพฺยฺชนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และสมาหารทวันทสมาสอยู่

ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	

	 ๑.	 น		เอกํ		อเนกํ,		สูปพฺยญฺชนํ.	(น	+	เอก)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	

	 	 (สูปพฺยญฺชนํ)	อ.แกงและกับข้าว		 เอกํ	หนึ่ง		น	หามิได้		อเนกํ	 ชื่อว่าอเนก,	 ได้แก่แกงและ

กับข้าว.	(มิใช่หนึ่ง)

	 ๒.	 สูปญฺจ		พฺยญฺชนญฺจ		สูปพฺยญฺชนํ.	(สูป	+	พฺยญฺชน)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 สูปํ		จ	อ.แกงด้วย		พฺยญฺชนํ		จ	อ.กับข้าวด้วย		สูปพฺยญฺชนํ	ชื่อว่าสูปพฺยญฺชน.	(แกงและกับข้าว)

	 ๓.	 อเนกญฺจ		ตํ		สูปพฺยญฺชนญฺจาติ		อเนกสูปพฺยญฺชนํ.	(อเนก	+	สูปพฺยญฺชน)	วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส

	 	 อเนกํ		จ	อ.มิใช่หนึ่งด้วย		ตํ	อ.มิใช่หนึ่งนั้น		สูปพฺยญฺชนํ		จ	เป็นแกงและกับข้าวด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		อเนกสูปพฺยญฺชนํ	ชื่อว่าอเนกสูปพฺยญฺชน.	(แกงและกับข้าวมิใช่หนึ่ง)

นิมนฺตนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิมนฺตนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		นิมนฺตนฏฺ€านํ.	(นิมนฺตน	+	€าน)

	 นิมนฺตนํ		จ	อ.เป็นที่นิมนต์ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่นิมนต์นั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิมนฺตนฏฺ- 

€านํ	ชื่อว่านิมนฺตนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่นิมนต์)		
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มธุรพฺยฺชนภตฺตํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 พฺยญฺชนญฺจ		ภตฺตญฺจ		พฺยญฺชนภตฺตํ.	(พฺยญฺชน	+	ภตฺต)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 พฺยญฺชนํ		จ	อ.กับข้าวด้วย		ภตฺตํ		จ	อ.ภัตรด้วย		พฺยญฺชนภตฺตํ	ชื่อว่าพฺยญฺชนภตฺต.	(กับข้าว

และภัตร)

	 ๒.	 มธุรญฺจ		ตํ		พฺยญฺชนภตฺตญฺจาติ		มธุรพฺยญฺชนภตฺตํ.	(มธุร	+	พฺยญฺชนภตฺต)	วิเสสนบุพพบท-

กัมมธารยสมาส

	 	 มธุรํ		จ	อ.อันอร่อยด้วย		ตํ	อ.อันอร่อยนั้น		พฺยญฺชนภตฺตํ		จ	เป็นกับข้าวและภัตรด้วย		อิติ	

เพราะเหตุนั้น		มธุรพฺยญฺชนภตฺตํ	ชื่อว่ามธุรพฺยญฺชนภตฺต.	(กับข้าวและภัตรอันอร่อย)		

คิหิภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คิหิสฺส		ภาโว		คิหิภาโว.	(คิหี	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		คิหิสฺส	แห่งคฤหัสถ์		คิหิภาโว	ชื่อว่าคิหิภาว.	(ความเป็นคฤหัสถ์)

ลทฺธูปสมฺปโท

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ลทฺธา		อุปสมฺปทา		เยน		โส		ลทฺธูปสมฺปโท,		กุลปุตฺโต.	(ลทฺธา	+	อุปสมฺปทา)

	 อุปสมฺปทา	อ.การอุปสมบท		เยน		 (กุลปุตฺเตน)	อันกุลบุตรใด		ลทฺธา	ได้แล้ว,		โส		 (กุลปุตฺโต)	 

อ.กุลบุตรนั้น		ลทฺธูปสมฺปโท	ชื่อว่าลทฺธูปสมฺปท,	ได้แก่กุลบุตร.	(ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว)

สพฺพุปกาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สพฺโพ		จ		โส		อุปกาโร		จาติ		สพฺพุปกาโร.	(สพฺพ	+	อุปการ)

	 สพฺโพ	 	 จ	 อ.ทั้งปวงด้วย	 	 โส	 อ.ทั้งปวงนั้น	 	 อุปกาโร	 	 จ	 เป็นอุปการะด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

สพฺพุปกาโร	ชื่อว่าสพฺพุปการ.	(อุปการะทั้งปวง)
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วตฺตปฏิวตฺตํ

	 วตฺตญฺจ		ปฏิวตฺตญฺจาติ		วตฺตปฏิวตฺตํ.	(วตฺต	+	ปฏิวตฺต)

	 วตฺตํ		จ	อ.วัตรใหญ่		ปฏิวตฺตํ		จ	อ.วัตรน้อยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วตฺตปฏิวตฺตํ	ชื่อว่าวตฺต- 

ปฏิวตฺต.	(วัตรใหญ่และวัตรน้อย)

ลาภสกฺกาโร

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ลาโภ		จ		สกฺกาโร		จาติ		ลาภสกฺกาโร.	(ลาภ	+	สกฺการ)

	 ลาโภ		จ	อ.ลาภด้วย		สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		เพราะเหตุนั้น		ลาภสกฺกาโร	ชื่อว่าลาภสกฺการ.	

(ลาภและสักการะ)

กติปาหจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 กติปยา		จ		เต		อหา		จาติ		กติปาหา.	(กติปย	+	อห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 กติปยา		จ	อ.เล็กน้อย	ท.	ด้วย		เต	อ.เล็กน้อย	ท.	เหล่านั้น		อหา		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		กติปาหา	ชื่อว่ากติปาห.	(วันเล็กน้อย)
	 ๒.	 กติปาหานํ		อจฺจโย		กติปาหจฺจโย.	(กติปาห	+	อจฺจย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อจฺจโย	อ.อันล่วงไป		กติปาหานํ	แห่งวันเล็กน้อย	ท.		กติปาหจฺจโย	ชื่อวากติปาหจฺจย.	(ล่วงไป

แห่งวันเล็กน้อย,	ผ่านไปสองสามวัน)

ถูลสรีโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ถูลํ		สรีรํ		ยสฺส		โส		ถูลสรีโร,		ภิกฺขุ.	(ถูล	+	สรีร)

	 สรีรํ	อ.สรีระ		ถูลํ	อันอ้วน		ยสฺส		(ภิกฺขุโน)	ของภิกษุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุนั้น		 

ถูลสรีโร	ชื่อว่าถูลสรีร,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้มีสรีระอันอ้วน,	ผู้มีร่างกายอ้วน)

ปพฺพชิตกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปพฺพชิตญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ปพฺพชิตกาโล.	(ปพฺพชิต	+	กาล)
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	 ปพฺพชิตํ		จ	อ.เป็นที่บวชแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่บวชแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุ

นั้น		ปพฺพชิตกาโล	ชื่อว่าปพฺพชิตกาล.	(กาลเป็นที่บวชแล้ว)	

คพฺภินี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 คพฺโภ		อสฺสา		อตฺถีติ		คพฺภินี,		ภริยา.	(คพฺภ	+	อีปัจจัย	+	อินีปัจจัย)

	 คพฺโภ	อ.ครรภ์		อสฺสา		(ภริยาย)	ของภรรยานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		ภริยา)	

อ.ภรรยานั้น		คพฺภินี	ชื่อว่าคพฺภินี,	ได้แก่หญิง.	(ผู้มีครรภ์)

กสิภณฺฑํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กสิเยว		ภณฺฑํ		กสิภณฺฑํ.	(กสิ	+	ภณฺฑ)

	 กสิ		เอว	อ.ไถนั่นเทียว		ภณฺฑํ	เป็นภัณฑะ		กสิภณฺฑํ	ชื่อว่ากสิภณฺฑ.	(ภัณฑะคือไถ)

นิวตฺถสาฏโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นิวตฺโถ		จ		โส		สาฏโก		จาติ		นิวตฺถสาฏโก.	(นิวตฺถ	+	สาฏก)

	 (ภริยาย)		นิวตฺโถ		จ	อ.อันภรรยานุ่งแล้วด้วย		โส	อ.อันภรรยานุ่งแล้วนั้น		สาฏโก		จ	เป็นผ้าสาฎก

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		นิวตฺถสาฏโก	ชื่อว่านิวตฺถสาฏก.	(ผ้าสาฎกที่ภรรยานุ่งแล้ว)

อุทฺธุมาตกสรีรํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุทฺธุมาตกญฺจ		ตํ		สรีรญฺจาติ		อุทฺธุมาตกสรีรํ.	(อุทฺธุมาตก	+	สรีร)

	 อุทฺธุมาตกํ		จ	อ.อันพองขึ้นแล้วด้วย		ตํ	อ.อันพองขึ้นแล้วนั้น		สรีรํ		จ	เป็นสรีระด้วย		อิติ	เพราะ

เหตุนั้น		อุทฺธุมาตกสรีรํ	ชื่อว่าอุทฺธุมาตกสรีร.	(สรีระอันพองขึ้นแล้ว)
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กาสาวโกฏิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กาสาวสฺส		โกฏิ		กาสาวโกฏิ.	(กาสาว	+	โกฏิ)

	 โกฏิ	อ.ปลาย		กาสาวสฺส	แห่งผ้ากาสาวะ		กาสาวโกฏิ	ชื่อว่ากาสาวโกฏิ.	(ปลายผ้ากาสาวะ)

อนนฺตรเคหํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 นตฺถิ		อนฺตโร		ยสฺสาติ		อนนฺตรํ,		เคหํ.	(น	+	อนฺตร)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อนฺตโร	อ.ระหว่าง		ยสฺส		(เคหสฺส)	แห่งเรือนนั้น		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		เคหํ)	

อ.เรือนนั้น		อนนฺตรํ	ชื่อว่าอนนฺตร,	ได้แก่เรือน.	(ไม่มีระหว่าง,	ติดกัน)

	 ๒.	 อนนฺตรญฺจ		ตํ		เคหญฺจาติ		อนนฺตรเคหํ.	(อนนฺตร	+	เคห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อนนฺตรํ	 	 จ	 อ.อันไม่มีระหว่างด้วย	 	 ตํ	 อ.อันไม่มีระหว่างนั้น	 	 เคหํ	 	 จ	 เป็นเรือนด้วย	 	 อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		อนนฺตรเคหํ	ชื่อว่าอนนฺตรเคห.	(เรือนไม่มีระหว่าง,	เรือนติดกัน)		

วิหาราภิมุโข

	 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิหารสฺส		อภิมุขํ		ยสฺส		โส		วิหาราภิมุโข,		กุลปุตฺโต.	(วิหาร	+	อภิมุข)

	 อภิมุขํ	อ.หน้าเฉพาะ		วิหารสฺส	ต่อวิหาร		ยสฺส		(กุลปุตฺตสฺส)	แห่งกุลบุตรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		

(กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตรนั้น		วิหาราภิมุโข	 ชื่อว่าวิหาราภิมุข,	 ได้แก่กุลบุตร.	 (ผู้มีหน้าเฉพาะต่อวิหาร,	มุ่งหน้าต่อ

วิหาร)

วปิฺปฏิสารี

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 วิปฺปฏิสาโร		อสฺส		อตฺถีติ		วิปฺปฏิสารี,		กุลปุตฺโต.	(วิปฺปฏิสาร	+	อีปัจจัย)

	 วิปฺปฏิสาโร	อ.ความเดือดร้อนใจ		อสฺส		(กุลปุตฺตสฺส)	ของกุลบุตรนั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

วิปฺปฏิสารี	ชื่อว่าวิปฺปฏิสารี,	ได้แก่กุลบุตร.	(ผู้มีความเดือดร้อนใจ)



287วรรค] ๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ

สมณภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมณสฺส		ภาโว		สมณภาโว.	(สมณ	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		สมณสฺส	แห่งสมณะ		สมณภาโว	ชื่อว่าสมณภาว.	(ความเป็นสมณะ)

สตฺถกนิสาทนปาสาณสทิสํ

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สตฺถกสฺส		นิสาทนํ		สตฺถกนิสาทนํ.	(สตฺถก	+	นิสาทน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 นิสาทนํ	อ.อันเป็นเครื่องลับ		สตฺถกสฺส	ซึ่งมีด		สตฺถกนิสาทนํ	ชื่อว่าสตฺถกนิสาทน.	(เป็นเครื่องลับ

มีด)

	 ๒.	 สตฺถกนิสาทนญฺจ		ตํ		ปาสาโณ		จาติ		สตฺถกนิสาทนปาสาโณ.	(สตฺถกนิสาทน	+	ปาสาณ)	 

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 สตฺถกนิสาทนํ		จ	อ.อันเป็นเครื่องลับซึ่งมีดด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเครื่องลับซึ่งมีดนั้น		ปาสาโณ		จ	

เป็นแผ่นหินด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		สตฺถกนิสาทนปาสาโณ	ชื่อว่าสตฺถกนิสาทนปาสาณ.	(แผ่นหินเป็นเครื่องลับ

มีด)

	 ๓.	 สตฺถกนิสาทนปาสาเณน	 	 สทิสํ	 	 สตฺถกนิสาทนปาสาณสทิสํ,	 	 สีสํ.	 (สตฺถกนิสาทนปาสาณ	+	

สทิส)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (สีสํ)	 อ.ศีรษะ	 	 สทิสํ	 อันเช่นกับ	 	 สตฺถกนิสาทนปาสาเณน	 ด้วยแผ่นหินอันเป็นเครื่องลับซึ่งมีด		 

สตฺถกนิสาทนปาสาณสทิสํ	ชื่อว่า	สตฺถกนิสาทนปาสาณสทิส,	ได้แก่ศีรษะ.	(อันเช่นกับแผ่นหินเป็นเครื่องลับมีด)

เอกวาโร

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอโก		จ		โส		วาโร		จาติ		เอกวาโร.	(เอก	+	วาร)

	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		วาโร		จ	เป็นวาระด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกวาโร	ชื่อว่า

เอกวาร.	(วาระหนึ่ง)
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อุปการวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปการสฺส		วโส		อุปการวโส.	(อุปการ	+	วส)

	 วโส	อ.อํานาจ		อุปการสฺส	แห่งอุปการะ		อุปการวโส	ชื่อว่าอุปการวส.	(อํานาจแห่งอุปการะ)

จิตฺตวสิโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 จิตฺตสฺส		วโส		จิตฺตวโส.	(จิตฺต	+	วส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วโส	อ.อํานาจ		จิตฺตสฺส	ของจิต		จิตฺตวโส	ชื่อว่าจิตฺตวส.	(อํานาจของจิต)

	 ๒.	 จิตฺตวเส		ปวตฺตตีติ		จิตฺตวสิโก,		ภิกฺขุ.	(จิตฺตวส	+	ณิกปัจจัย)

	 	 (โย		ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		จิตฺตวเส	ในอํานาจของจิต		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		

ภิกฺขุ)	อ.ภิกษุนั้น		จิตฺตวสิโก	ชื่อว่าจิตฺตวสิก,	ได้แก่ภิกษุ.	(ผู้เป็นไปในอํานาจของจิต)

อรหตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 อรหโต		ภาโว		อรหตฺตํ.	(อรหนฺต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		อรหโต	แห่งพระอรหันต์		อรหตฺตํ	ชื่อว่าอรหตฺต.	(ความเป็นพระอรหันต์)

 

คมนสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คมนญฺจ		ตํ		สมโย		จาติ		คมนสมโย.	(คมน	+	สมย)

	 คมนํ		จ	อ.เป็นที่ไปด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไปนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัยด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		คมนสมโย	

ชื่อว่าคมนสมย.	(สมัยเป็นที่ไป)

อตฺถิภาวกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อตฺถิ		ภาโว		อตฺถิภาโว.	(อตฺถิ	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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	 	 ภาโว	อ.ความที่		อตฺถิ		(สํสคฺคสฺส)	แห่งความเกี่ยวข้อง	มีอยู่		อตฺถิภาโว	ชื่อว่าอตฺถิภาว.	(ความ

ที่ความเกี่ยวข้องมีอยู่)

	 ๒.	 อตฺถิภาวสฺส		กาโล		อตฺถิภาวกาโล.	(อตฺถิภาว	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กาโล	อ.กาล		อตฺถิภาวสฺส	แห่งความที่แห่งความเกี่ยวข้องมีอยู่		อตฺถิภาวกาโล	ชื่อว่าอตฺถิภาว-

กาล.	(กาลแห่งความที่ความเกี่ยวข้องมีอยู่)	 	

อคมนธมฺมา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		คมนํ		อคมนํ.	(น	+	คมน)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 คมนํ	อ.การไป		น	หามิได้		อคมนํ	ชื่อว่าอคมน.	(การไม่ไป)

	 ๒.	 อคมนํ		ธมฺโม		เยสนฺติ		อคมนธมฺมา,		ปุคฺคลา.	(อคมน	+	ธมฺม)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 อคมนํ	อ.การไม่ไป		ธมฺโม	เป็นธรรมดา		เยสํ		(ปุคฺคลานํ)	ของบุคคล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มี

อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่านั้น		อคมนธมฺมา	ชื่อว่าอคมนธมฺม,	ได้แก่บุคคล 

ทั้งหลาย.	(ผู้มีการไม่ไปเป็นธรรมดา)

อนวฏฺ€ิตจิตฺตกาโล

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	 และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีห ิ

สมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		อวฏฺ€ิตํ		อนวฏฺ€ิตํ,		จิตฺตํ.	(น	+	อวฏฺ€ิต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		อวฏฺ€ิตํ	อันตั้งลงแล้ว		น	หามิได้		อนวฏฺ€ิตํ	ชื่อว่าอนวฏฺ€ิต,	ได้แก่จิต.	(อันไม่ตั้ง

ลงแล้ว)

	 ๒.	 อนวฏฺ€ิตํ	 	 จิตฺตํ	 	 ยสฺส	 	 โส	 	 อนวฏฺ€ิตจิตฺโต,	 	 อตฺตา.	 (อนวฏฺ€ิต	 +	 จิตฺต)	 ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 จิตฺตํ	อ.จิต		อนวฏฺ€ิตํ	อันไม่ตั้งลงแล้ว		ยสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตนใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(อตฺตา)	 

อ.ตนนั้น		อนวฏฺ€ิตจิตฺโต	ชื่อว่า	อนวฏฺ€ิตจิตฺต,	ได้แก่ตน.	(ผู้มีจิตอันไม่ตั้งลงแล้ว)

	 ๓.	 อนวฏฺ€ิตจิตฺตสฺส		กาโล		อนวฏฺ€ิตจิตฺตกาโล.	(อนวฏฺ€ิตจิตฺต	+	กาล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 กาโล	 อ.กาล	 	 อนวฏฺ€ิตจิตฺตสฺส	 	 (อตฺตโน)	 แห่งตน	 ผู้มีจิตอันไม่ตั้งลงแล้ว	 	 อนวฏฺ€ิตจิตฺต- 
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กาโล	ชื่อว่า	อนวฏฺ€ิตจิตฺตกาล.	(กาลที่ตนมีจิตไม่ตั้งลงแล้ว)

อชานนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ชานนํ		อชานนํ.	(น	+	ชานน)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ชานนํ	อ.เป็นที่รู้		น	หามิได้		อชานนํ	ชื่อว่าอชานน.	(เป็นที่ไม่รู้)

	 ๒.	 อชานนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		อชานนกาโล.	(อชานน	+	กาล)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 อชานนํ		จ	อ.เป็นที่ไม่รู้ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่ไม่รู้นั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อชานนกาโล	ชื่อว่าอชานนกาล.	(กาลเป็นที่ไม่รู้)

 

คมนาคมนํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คมนญฺจ		อาคมนญฺจ		คมนาคมนํ.	(คมน	+	อาคมน)

	 คมนํ		จ	อ.การไปด้วย		อาคมนํ		จ	อ.การมาด้วย		คมนาคมนํ	ชื่อว่าคมนาคมน.	(การไปและการมา)

ปริปฺลวปสาโท

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ปริปฺลโว		ปสาโท		ยสฺส		โส		ปริปฺลวปสาโท,		ปุคฺคโล.	(ปริปฺลว	+	ปสาท)

	 ปสาโท	 อ.ความเลื่อมใส	 	 ปริปฺลโว	 อันเลื่อนลอย	 	 ยสฺส	 	 (ปุคฺคลสฺส)	 ของบุคคลใด	 	 (อตฺถิ)	 มี

อยู่,	 	 โส	 	 (ปุคฺคโล)	 อ.บุคคลนั้น	 	 ปริปฺลวปสาโท	 ชื่อว่าปริปฺลวปสาท,	 ได้แก่บุคคล.	 (ผู้มีความเลื่อมใส 

อันเลื่อนลอย)

อนวสฺสุตจิตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		อวสฺสุตํ		อนวสฺสุตํ,		จิตฺตํ.	(น	+	อวสฺสุต)		นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		(ราเคน)		อวสฺสุตํ	อันราคะ	รั่วรดแล้ว		น	หามิได้		อนวสฺสุตํ	ชื่อว่าอนวสฺสุต,	 

ได้แก่จิต.	(ที่ไม่ถูกราคะรั่วรดแล้ว)	 	
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	 ๒.	 อนวสฺสุตํ		จิตฺตํ		ยสฺส		โส		อนวสฺสุตจิตฺโต,		ปุคฺคโล.	 (อนวสฺสุต	+	จิตฺต)		ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 จิตฺตํ	 อ.จิต	 	 ยสฺส	 	 (ปุคฺคลสฺส)	 ของบุคคลใด	 	 (ราเคน)	 	 อนวสฺสุตํ	 อันราคะ	 ไม่รั่วรด

แล้ว		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อนวสฺสุตจิตฺโต	ชื่อว่าอนวสฺสุตจิตฺต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีจิต 

ที่ไม่ถูกราคะรั่วรดแล้ว)

อนนฺวาหตเจโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		อนฺวาหโต		อนนฺวาหโต,		เจโต.	(น	+	อนฺวาหต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (เจโต)	อ.จิต		(โทเสน)		อนฺวาหโต	อันโทสะ	ตามกระทบแล้ว		น	หามิได้		อนนฺวาหโต	ชื่อว่า

อนนฺวาหต,	ได้แก่จิต.	(อันโทสะไม่ตามกระทบแล้ว)

	 ๒.	 อนนฺวาหโต		เจโต		ยสฺส		โส		อนนฺวาหตเจโต,		ปุคฺคโล.	(อนนฺวาหต	+	เจต)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 เจโต	อ.จิต		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(โทเสน)		อนนฺวาหโต	อันโทสะไม่ตามกระทบแล้ว		

(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อนนฺวาหตเจโต	ชื่อว่าอนนฺวาหตเจต,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีจิตอันโทสะ

ไม่ตามกระทบแล้ว)

ปฺุปาปปหีโน

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปุญฺญญฺจ		ปาปญฺจ		ปุญฺญปาปานิ.	(ปุญฺญ	+	ปาป)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 ปุญฺญํ		จ	อ.บุญด้วย		ปาปํ		จ	อ.บาปด้วย		ปุญฺญปาปานิ	ชื่อว่าปุญฺญปาป.	 (บุญและบาป) 

	 ๒.	 ปุญฺญปาปานิ		ปหีนานิ		เยน		โส		ปุญฺญปาปปหีโน,		ปุคฺคโล.	(ปุญฺญปาป	+	ปหีน)	ตติยา- 

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 ปุญฺญปาปานิ	 อ.บุญและบาป	ท.	 	 เยน		 (ปุคฺคเลน)	 อันบุคคลใด		ปหีนานิ	 ละได้แล้ว,	 	 โส		

(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ปุญฺญปาปปหีโน	ชื่อว่าปุญฺญปาปปหีน,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีบุญและบาปที่ละได้แล้ว)
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อสฺสปิฏฺ€ํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อสฺสสฺส		ปิฏฺ€ํ		อสฺสปิฏฺ€ํ.	(อสฺส	+	ปิฏฺ€)

	 ปิฏฺ€ํ	อ.หลัง		อสฺสสฺส	แห่งม้า		อสฺสปิฏฺ€ํ	ชื่อว่าอสฺสปิฏฺ€.	(หลังม้า)		

€ปิตกุมฺภณฺฑํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 €ปิตญฺจ		ตํ		กุมฺภณฺฑญฺจาติ		€ปิตกุมฺภณฺฑํ.	(€ปิต	+	กุมฺภณฺฑ)

	 (ปุคฺคเลน)		€ปิตํ		จ	อ.อันบุคคล	วางไว้แล้วด้วย		ตํ	อ.อันบุคคลวางไว้แล้วนั้น		กุมฺภณฺฑํ		จ	เป็น

ฟักเขียวด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		€ปิตกุมฺภณฺฑํ	ชื่อว่า€ปิตกุมฺภณฺฑ.	(ฟักเขียวที่บุคคลวางไว้แล้ว)	

ถุสราสิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ถุสานํ		ราสิ		ถุสราสิ.	(ถุส	+	ราสิ)

	 ราสิ	อ.กอง		ถุสานํ	แห่งแกลบ	ท.		ถุสราสิ	ชื่อว่าถุสราสิ.	(กองแกลบ)

โกฏิตขาณุโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โกฏิโต		จ		โส		ขาณุโก		จาติ		โกฏิตขาณุโก.	(โกฏิต	+	ขาณุก)

	 (ปุคฺคเลน)		โกฏิโต		จ	อ.อันบุคคล	ปักไว้แล้วด้วย		โส	อ.อันบุคคลปักไว้แล้วนั้น		ขาณุโก		จ	เป็น

ตอด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โกฏิตขาณุโก	ชื่อว่าโกฏิตขาณุก.	(ตอที่บุคคลปักไว้แล้ว)

ขลฺลาตสีสํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ขลฺลาตญฺจ		ตํ		สีสญฺจาติ		ขลฺลาตสีสํ.	(ขลฺลาต	+	สีส)

	 ขลฺลาตํ	 	 จ	 อ.อันล้านด้วย	 	 ตํ	 อ.อันล้านนั้น	 	 สีสํ	 	 จ	 เป็นศีรษะด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ขลฺลาตสีสํ	ชื่อว่าขลฺลาตสีส.	(ศีรษะล้าน)	
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กทมฺพปุปฺผํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กทมฺพญฺจ		ตํ		ปุปฺผญฺจาติ		กทมฺพปุปฺผํ.	(กทมฺพ	+	ปุปฺผ)

	 กทมฺพํ	 	 จ	 อ.กระทุ่มด้วย	 	 ตํ	 อ.กระทุ่มนั้น	 	 ปุปฺผํ	 	 จ	 เป็นดอกไม้ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

กทมฺพปุปฺผํ	ชื่อว่ากทมฺพปุปฺผ.	(ดอกกระทุ่ม)

สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภโท

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สตฺตตฺตึส	 	 โพธิปกฺขิยธมฺมา	 	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา.	 (สตฺตตฺตึส	 +	 โพธิปกฺขิยธมฺม)	 

อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โพธิปกฺขิยธมฺมา	 อ.โพธิปักขิยธรรม	 ท.	 	 สตฺตตฺตึส	 ๓๗	 ประการ	 	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา	 

ชื่อว่าสตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺม.	(โพธิปักขิยธรรม	๓๗	ประการ)

	 ๒.	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเมหิ	 	 เภโท		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภโท,		สทฺธมฺโม.	 (สตฺตตฺตึสโพธิ

ปกฺขิยธมฺม	+	เภท)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (สทฺธมฺโม)	 อ.พระสัทธรรม	 	 เภโท	 อันต่าง	 	 สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺเมหิ	 ด้วยโพธิปักขิย- 

ธรรม	๓๗	ประการ		สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภโท	ชื่อว่า	สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภท,	ได้แก่พระสัทธรรม.	(อัน

ต่างด้วยโพธิปักขิยธรรม	๓๗	ประการ)

ปริตฺตสทฺธตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ปริตฺตา	 	 สทฺธา	 	 ยสฺส	 	 โส	 	 ปริตฺตสทฺโธ,	 	 ปุคฺคโล.	 (ปริตฺตา	 +	 สทฺธา)	 ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สทฺธา	อ.ศรัทธา		ปริตฺตา	อันนิดหน่อย		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		

(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		ปริตฺตสทฺโธ	ชื่อว่าปริตฺตสทฺธ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีศรัทธาอันนิดหน่อย)

	 ๒.	 ปริตฺตสทฺธสฺส		ภาโว		ปริตฺตสทฺธตา.	(ปริตฺตสทฺธ	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	 อ.ความที่	 	 ปริตฺตสทฺธสฺส	 	 (ปุคฺคลสฺส)	 แห่งบุคคล	 ผู้มีศรัทธาอันนิดหน่อย	 	 ปริตฺต- 

สทฺธตา	ชื่อว่าปริตฺตสทฺธตา.	(ความที่บุคคลเป็นผู้มีศรัทธาอันนิดหน่อย)
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อุลฺลวนสทฺธตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อุลฺลวนา		สทฺธา		ยสฺส		 โส		อุลฺลวนสทฺโธ,		ปุคฺคโล.	 (อุลฺลวนา	+	สทฺธา)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 สทฺธา	อ.ศรัทธา		อุลฺลวนา	อันคลอนแคลน		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		

โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อุลฺลวนสทฺโธ	ชื่อว่าอุลฺลวนสทฺธ,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีศรัทธาอันคลอนแคลน)

	 ๒.	 อุลฺลวนสทฺธสฺส		ภาโว		อุลฺลวนสทฺธตา.	(อุลฺลวนสทฺธ	+	ตาปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความที่		อุลฺลวนสทฺธสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มีศรัทธาอันคลอนแคลน		อุลฺลวน-

สทฺธตา	ชื่อว่าอุลฺลวนสทฺธตา.	(ความที่บุคคลเป็นผู้มีศรัทธาอันคลอนแคลน)

รูปาวจราทิเภทา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 รูปาวจโร		อาทิ		ยสฺสาติ		รูปาวจราทิ,		ปญฺญา.	(รูปาวจร	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 รูปาวจโร	อ.รูปาวจร		อาทิ	 เป็นต้น		ยสฺสา		(ปญฺญาย)	แห่งปัญญาใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		(สา		ปญฺญา)	อ.ปัญญานั้น		รูปาวจราทิ	ชื่อว่ารูปาวจราทิ,	ได้แก่ปัญญา.	(มีรูปาวจรเป็นต้น)

	 ๒.	 รูปาวจราทิยา		เภทา		รูปาวจราทิเภทา,		ปญฺญา.	(รูปาวจราทิ	+	เภทา)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 ปญฺญา	อ.ปัญญา		เภทา	อันต่าง		รูปาวจราทิยา	ด้วยปัญญามีรูปาวจรเป็นต้น		รูปาวจราทิ- 

เภทา	ชื่อว่ารูปาวจราทิเภทา,	ได้แก่ปัญญา.	(อันต่างด้วยปัญญามีรูปาวจรเป็นต้น)		

รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรปฺา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 รูปาวจโร		จ		อรูปาวจโร		จ		โลกุตฺตโร		จ		รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรา.	(รูปาวจร	+	อรูปาวจร	 

+	โลกุตฺตร)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส

	 	 รูปาวจโร		จ	อ.อันเป็นรูปาวจรด้วย		อรูปาวจโร		จ	อ.อันเป็นอรูปาวจรด้วย		โลกุตฺตโร		จ	อ.อัน

เป็นโลกุตระด้วย		รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรา	ชื่อว่ารูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตร.	(อันเป็นรูปาวจร	อรูปาวจร	และ

โลกุตระ)
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	 ๒.	 รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรา		จ		เต		ปญฺญา		จาติ		รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรปญฺญา.	(รูปาวจรา- 

รูปาวจรโลกุตฺตร	+	ปญฺญา)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรา		จ	อ.อันเป็นรูปาวจร	อรูปาวจร	และโลกุตระ	ท.	ด้วย		เต	อ.รูปาวจร	 

	และโลกุตระ	ท.	เหล่านั้น		ปญฺญา		จ	เป็นปัญญาด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		รูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรปญฺญา	

ชื่อว่ารูปาวจรารูปาวจรโลกุตฺตรปญฺญา.	(ปัญญาที่เป็นรูปาวจร	อรูปาวจร	และโลกุตระ)				

อตินฺตจิตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์

ดังนี้

	 ๑.	 น		ตินฺตํ		อตินฺตํ,		จิตฺตํ.	(น	+	ตินฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		(ราเคน)		ตินฺตํ	อันราคะ	ชุ่มแล้ว		น	หามิได้		อตินฺตํ	ชื่อว่าอตินฺต,	ได้แก่จิต.	(อัน

ราคะไม่ชุ่มแล้ว)

	 ๒.	 อตินฺตํ		จิตฺตํ		ยสฺสาติ		อตินฺตจิตฺโต,		ปุคฺคโล.	 (อตินฺต	+	จิตฺต)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

	 	 จิตฺตํ	อ.จิต		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(ราเคน)		อตินฺตํ	เป็นธรรมชาต	อันราคะ	ไม่

ชุ่มแล้ว	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (โส	 	 ปุคฺคโล)	 อ.บุคคลนั้น	 	 อตินฺตจิตฺโต	 ชื่อว่าอจินฺตจิตฺโต,	 

ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีจิตที่ราคะชุ่มแล้ว)

อาหตจิตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาหตํ		จิตฺตํ		ยสฺสาติ		อาหตจิตฺโต,		ปุคฺคโล.	(อาหต	+	จิตฺต)

	 จิตฺตํ	อ.จิต		ยสฺส			(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		(โทเสน)		อาหตํ	เป็นธรรมชาตอันโทสะ	กระทบแล้ว		

(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อาหตจิตฺโต	ชื่อว่าอาหตจิตฺต,	 ได้แก่บุคคล.	 

(ผู้มีจิตอันโทสะกระทบแล้ว)	
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อาคตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาคตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		อาคตฏฺ€านํ.	(อาคต	+	€าน)

	 อาคตํ	 	 จ	 อ.เป็นที่มาแล้วด้วย	 	 ตํ	 อ.เป็นที่มาแล้วนั้น	 	 €านํ	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

อาคตฏฺ€านํ	ชื่อว่าอาคตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่มาแล้ว)

ปหตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปหตสฺส		ภาโว		ปหตภาโว.	(ปหต	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		(โทเสน)		ปหตสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิต	อันโทสะ	กระทบแล้ว		ปหตภาโว	ชื่อว่า

ปหตภาว.	(ความที่จิตถูกโทสะกระทบแล้ว)

อปฺปฏิหตจิตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ปฏิหตํ		อปฺปฏิหตํ,		จิตฺตํ.	(น	+	ปฏิหต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 (จิตฺตํ)	อ.จิต		(โทเสน)		ปฏิหตํ	อันโทสะ	กระทบแล้ว		น	หามิได้		อปฺปฏิหตํ	ชื่อว่าอปฺปฏิหต,	

ได้แก่จิต.	(อันไม่ถูกโทสะกระทบแล้ว)

	 ๒.	 อปฺปฏิหตํ		จิตฺตํ		ยสฺส		โส		อปฺปฏิหตจิตฺโต,		ปุคฺคโล.	(อปฺปฏิปหต	+	จิตฺต)	

	 	 จิตฺตํ	อ.จิต		(โทเสน)		อปฺปฏิหตํ	อันโทสะ	ไม่กระทบแล้ว		ยสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลใด		

(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตรนั้น		อปฺปฏิหตจิตฺโต	ชื่อว่าอปฺปฏิหตจิตฺต,	ได้แก่กุลบุตร.	(ผู้มีจิตอัน

โทสะไม่กระทบแล้ว)

จตุตฺถมคฺโค

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 จตุตฺโถ		จ		โส		มคฺโค		จาติ		จตุตฺถมคฺโค.	(จตุตฺถ	+	มคฺค)

	 จตุตฺโถ		จ	อ.ที่สี่ด้วย		โส	อ.ที่สี่นั้น		มคฺโค		จ	เป็นมรรคด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		จตุตฺถมคฺโค	 

ชื่อว่าจตุตฺถมคฺค.	(มรรคที่	๔)
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ปหีนปฺุโ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปหีนํ		ปุญฺญํ		เยน		โส		ปหีนปุญฺโญ,		ขีณาสโว.	(ปหีน	+	ปุญฺญ)

	 ปุญฺญํ	อ.บุญ		เยน		(ขีณาสเวน)	อันพระขีณาสพใด		ปหีนํ	ละได้แล้ว,		โส		(ขีณาสโว)	อ.พระขีณาสพ

นั้น		ปหีนปุญฺโญ	ชื่อว่าปหีนปุญฺญ,	ได้แก่พระขีณาสพ.	(ผู้มีบุญอันละได้แล้ว)

ปหีนปาโป

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปหีนํ		ปาปํ		เยน		โส		ปหีนปาโป,		ขีณาสโว.	(ปหีน	+	ปาป)

	 ปาปํ	อ.บาป		เยน		(ขีณาสเวน)	อันพระขีณาสพใด		ปหีนํ	ละได้แล้ว,		โส		(ขีณาสโว)	อ.พระขีณาสพ

นั้น		ปหีนปาโป	ชื่อว่าปหีนปาป,	ได้แก่พระขีณาสพ.	(ผู้มีบาปอันละได้แล้ว)

ภยาภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		ภาโว		อภาโว.	(น	+	ภาว)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 ภาโว	อ.ความมี		น	หามิได้		อภาโว	ชื่อว่าอภาว.	(ความไม่มี)

	 ๒.	 ภยสฺส		อภาโว		ภยาภาโว.	(ภย	+	อภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อภาโว	อ.ความไม่มี		ภยสฺส	แห่งภัย		ภยาภาโว	ชื่อว่าภยาภาว.	(ความไม่มีภัย)

สทฺธาทโย

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สทฺธา		อาทิ		เยสํ		เต		สทฺธาทโย,		ชาครธมฺมา.	(สทฺธา	+	อาทิ)

	 สทฺธา	อ.ศรัทธา		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ชาครธมฺมานํ)	แห่งธรรมเป็นเครื่องตื่น	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	

มีอยู่,		เต		(ชาครธมฺมา)	อ.ธรรมเป็นเครื่องตื่น	ท.	เหล่านั้น		สทฺธาทโย	ชื่อว่าสทฺธาทิ,	ได้แก่ธรรมเป็นเครื่อง

ตื่นทั้งหลาย.	(มีศรัทธาเป็นต้น)
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ชาครธมฺมา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ชาครา		จ		เต		ธมฺมา		จาติ		ชาครธมฺมา.	(ชาคร	+	ธมฺม)

	 ชาครา		จ	อ.เป็นเครื่องตื่น	ท.	ด้วย		เต	อ.เป็นเครื่องตื่น	ท.	เหล่านั้น		ธมฺมา		จ	เป็นธรรม	ท.	ด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		ชาครธมฺมา	ชื่อว่าชาครธมฺม.	(ธรรมเป็นเครื่องตื่น)

สมนฺนาคตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 สมนฺนาคตสฺส		ภาโว		สมนฺนาคตตฺตํ.	(สมนฺนาคต	+	ตฺตปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความที่		สมนฺนาคตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้มาตามพร้อมแล้ว		สมนฺนาคตตฺตํ	ชื่อว่า

สมนฺนาคตตฺต.	(ความที่บุคคลเป็นผู้ประกอบแล้ว)

กิเลสภยํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กิเลโสเยว		ภยํ		กิเลสภยํ.	(กิเลส	+	ภย)

	 กิเลโส		เอว	อ.กิเลสนั่นเทียว		ภยํ	เป็นภัย		กิเลสภยํ	ชื่อว่ากิเลสภย.	(ภัยคือกิเลส)

สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺโค

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สกทาคามิ		จ		อนาคามิ		จ		อรหตฺตมคฺโค		จ		สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺโค.	(สกทาคามี	+	

อนาคามี	+	อรหตฺตมคฺค)

	 สกทาคามิ		จ	อ.สกทาคามิมรรคด้วย		อนาคามิ		จ	อ.อนาคามิมรรคด้วย		อรหตฺตมคฺโค		จ	อ.อรหัต-

มรรคด้วย		สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺโค	ชื่อว่าสกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺค.	(สกทาคามิมรรค	อนาคามิ- 

มรรค	และอรหัตมรรค)
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สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		
วาจา)	อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	 
อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)

สผลา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ผเลหิ		ยา		ปวตฺตตีติ		สผลา,		เทสนา.	(สห	+	ผล)

	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		ปวตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ผเลหิ	ด้วยผล	ท.		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สผลา	ชื่อว่าสผลา,	ได้แก่เทศนา.	(อันเป็นไปกับด้วยผล,	พร้อมกับผล)

เอวรูโป

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอวํ		รูปํ		ยสฺส		โส		เอวรูโป,		กุลปุตฺโต.	(เอวํ	+	รูป)

	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	 เป็นรูป		ยสฺส		 (กุลปุตฺโต)	แห่งกุลบุตรใด		 (อตฺถิ)	มีอยู่,		 โส		 (กุลปุตฺโต)	 

อ.กุลบุตรนั้น		เอวรูโป	ชื่อว่าเอวรูป,	ได้แก่กุลบุตร.	(ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป)

อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 อรหโต	ภาโว		อรหตฺตํ.	(อรหนฺต	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต

	 	 ภาโว	อ.ความเป็น		อรหโต	แห่งพระอรหันต์		อรหตฺตํ	ชื่อว่าอรหตฺต.	(ความเป็นแห่งพระอรหันต์,	

พระอรหัต)
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	 ๒.	 อรหตฺตสฺส		อุปนิสฺสโย		อรหตฺตุปนิสฺสโย.	(อรหตฺต	+	อุปนิสฺสย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 อุปนิสฺสโย	อ.อุปนิสัย		อรหตฺตสฺส	แห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์		อรหตฺตุปนิสฺสโย	ชื่อว่าอรหตฺตุป- 

นิสฺสย.	(อุปนิสัยแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์,	อุปนิสัยแห่งพระอรหัต)

	 ๓.	 อรหตฺตุปนิสฺสเยน		สมฺปนฺโน		อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน,		กุลปุตฺโต.	(อรหตฺตุปนิสฺสย	+	สมฺปนฺน)	

ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (กุลปุตฺโต)	อ.กุลบุตร		สมฺปนฺโน	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		อรหตฺตุปนิสฺสเยน	ด้วยอุปนิสัยแห่งความเป็น

แห่งพระอรหันต์		อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน	ชื่อว่าอรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺน,	ได้แก่กุลบุตร.	(ผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย

แห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์,	ผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต)

กถาปวตฺติ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กถาย		ปวตฺติ		กถาปวตฺติ.	(กถา	+	ปวตฺติ)

	 ปวตฺติ	อ.ความเป็นไป		กถาย	แห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว		กถาปวตฺติ	ชื่อว่ากถาปวตฺติ.	(ความเป็นไป

แห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว,	ความเป็นไปแห่งเรื่องราว)

 

ตํขณานุรูปํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ตํขณสฺส		อนุรูปํ		ตํขณานุรูปํ,		คมนํ.	(ตํขณ	+	อนุรูป)

	 (คมนํ)	 อ.การไป	 	 อนุรูปํ	 อันสมควร	 	 ตํขณสฺส	 แก่ขณะนั้น	 	 ตํขณานุรูปํ	 ชื่อว่าตํขณานุรูป,	 ได้แก ่

การไป.	(อันสมควรแก่ขณะนั้น)	

มาทิโส

	 เป็นกัตตุรูป,	กัมมสาธนะ	มีวิเคราะห์ว่า

	 มมิว		นํ		ปสฺสตีติ		มาทิโส,		ปุริสาชาเนยฺโย.	(อมฺหสทฺทูปปท	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	 

กฺวิปัจจัย)

	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปสฺสติ	ย่อมเห็น		นํ		(ปุริสาชาเนยฺยํ)	ซึ่งบุรุษผู้อาชาไนยนั้น		มํ		อิว	เพียงดัง	ซึ่งเรา		 

อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 โส		 (ปุริสาชาเนยฺโย)	อ.บุรุษผู้อาชาไนยนั้น		มาทิโส	ชื่อว่ามาทิส,	 ได้แก่บุรุษผู้อาชาไนย.	 

(ผู้เช่นกับเรา)



301วรรค] ๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ

ปฺาสมฺปนฺโน

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปญฺญาย	สมฺปนฺโน		ปญฺญาสมฺปนฺโน,		ปุริสาชาเนยฺโย.	(ปญฺญา	+	สมฺปนฺน)

	 (ปุริสาชาเนยฺโย)	อ.บุรุษผู้อาชาไนย		สมฺปนฺโน	ผู้ถึงพร้อมแล้ว		ปญฺญาย	ด้วยปัญญา		ปญฺญาสมฺปนฺโน	

ชื่อว่าปญฺญาสมฺปนฺน,	ได้แก่บุรุษผู้อาชาไนย.	(ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา)

ปุริสาชาเนยฺโย

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปุริโส		จ		โส		อาชาเนยฺโย		จาติ		ปุริสาชาเนยฺโย.	(ปุริส	+	อาชาเนยฺย)

	 ปุริโส	 	 จ	 อ.บุรุษด้วย	 	 โส	 อ.บุรุษนั้น	 	 อาชาเนยฺโย	 	 จ	 เป็นผู้อาชาไนยด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ปุริสาชาเนยฺโย	ชื่อว่าปุริสาชาเนยฺย.	(บุรุษผู้อาชาไนย)

อฑฺฒนาฬิมตฺโต

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 นาฬิยา		อฑฺฒํ		อฑฺฒนาฬิ.	(อฑฺฒ	+	นาฬิ)	อมาทิปรตัปปุริสสมาส

	 	 อฑฺฒํ	อ.กึ่ง		นาฬิยา	แห่งทะนาน		อฑฺฒนาฬิ	ชื่อว่าอฑฺฒนาฬิ.	(ครึ่งทะนาน)

	 ๒.	 อฑฺฒนาฬิ		มตฺตา		ยสฺสาติ		อฑฺฒนาฬิมตฺโต,		วรกโจรโก.	(อฑฺฒนาฬิ	+	มตฺตา)	ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

	 	 อฑฺฒนาฬิ	อ.กึ่งแห่งทะนาน		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วรกโจรกสฺส)	แห่งข้าวฟ่างและลูก

เดือย		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		วรกโจรโก)	อ.ข้าวฟ่างและลูกเดือยนั้น		อฑฺฒนาฬิมตฺโต	ชื่อว่า

อฑฺฒนาฬิมตฺต,	ได้แก่ข้าวฟ่างและลูกเดือย.	(มีกึ่งทะนานเป็นประมาณ,	มีประมาณครึ่งทะนาน)

วรกโจรโก

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วรโก		จ		โจรโก		จ		วรกโจรโก.	(วรก	+	โจรก)	

	 วรโก		จ	อ.ข้าวฟ่างด้วย		โจรโก		จ	อ.ลูกเดือยด้วย		วรกโจรโก	ชื่อว่าวรกโจรก.	(ข้าวฟ่างและลูก

เดือย)
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กุณฺ€กุทฺทาลโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุณฺโ€		จ		โส		กุทฺทาโล		จาติ		กุณฺ€กุทฺทาลโก.	(กุณฺ€	+	กุทฺทาล)

	 กุณฺโ€	 	 จ	 อ.เหี้ยนด้วย	 	 โส	 อ.เหี้ยนนั้น	 	 กุทฺทาโล	 	 จ	 เป็นจอบด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

กุณฺ€กุทฺทาลโก	ชื่อว่ากุณฺ€กุทฺทาลก.	(จอบเหี้ยน)

อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพ

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อุปฺปพฺชิโต		ปุพฺพนฺติ		อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพ,	กุทฺทาลปณฺฑิโต.	(อุปฺปพฺพชิต	+	ปุพฺพ)

	 (กุทฺทาลปณฺฑิโต)	อ.กุททาลบัณฑิต		อุปฺปพฺพชิโต	สึกแล้ว		ปุพฺพํ	 ในกาลก่อน		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

อุปฺปพฺพชิตปุพฺโพ	ชื่อว่าอุปฺปพฺพชิตปุพฺพ,	ได้แก่กุททาลบัณฑิต.	(ผู้สึกแล้ว)

รชฺชํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า

	 ราชิโน		ภาโว		รชฺชํ.	(ราช	+	ณฺยปัจจัย)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		ราชิโน	แห่งพระราชา		รชฺชํ	ชื่อว่ารชฺช.	(ความเป็นพระราชา)

พาหิรกปพฺพชฺชา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พาหิรกายํ		ลทฺธิยํ		ปพฺพชฺชา		พาหิรกปพฺพชฺชา.	(พาหิรกา	+	ลทฺธิ	+	ปพฺพชฺชา)	มัชเฌโลปีสมาส

	 ปพฺพชฺชา	 อ.การบวช	 	 ลทฺธิยํ	 ในลัทธิ	 	 พาหิรกายํ	 อันมีในภายนอก	 	 พาหิรกปพฺพชฺชา	 ชื่อว่า 

พาหิรกปพฺพชฺชา.	(การบวชในลัทธิอันมีในภายนอก,	บวชในลัทธิภายนอก)

วสฺสารตฺตสมโย

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วสฺเสน		รตฺตํ		วสฺสารตฺตํ,		สมโย.	(วสฺส	+	รตฺต)	ตติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (สมโย)	อ.สมัย		วสฺเสน		รตฺตํ	เป็นที่	อันฝน	ย้อมแล้ว		วสฺสารตฺตํ	ชื่อว่าวสฺสารตฺต,	ได้แก่สมัย.	
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(เป็นที่อันฝนย้อมแล้ว)

	 ๒.	 วสฺสารตฺตญฺจ	 	 ตํ	 	 สมโย	 	 จาติ	 	 วสฺสารตฺตสมโย.	 (วสฺสารตฺต	 +	 สมย)	 วิเสสนบุพพบท 

กัมมธารยสมาส

	 	 วสฺสารตฺตํ		จ	อ.เป็นที่อันฝนย้อมแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อันฝนย้อมแล้วนั้น		สมโย		จ	เป็นสมัย

ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสฺสารตฺตสมโย	ชื่อว่าวสฺสารตฺตสมย.	(สมัยเป็นที่อันฝนย้อมแล้ว)

วรกโจรกพีชํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 วรโก		จ		โจรโก		จ		วรกโจรโก.	(วรก	+	โจรก)	สมาหารทวันทสมาส

	 	 วรโก		จ	อ.ข้าวฟ่างด้วย		โจรโก		จ	อ.ลูกเดือยด้วย		วรกโจรโก	ชื่อว่าวรกโจรก.	(ข้าวฟ่างและ

ลูกเดือย)

	 ๒.	 วรกโจรกสฺส		พีชํ		วรกโจรกพีชํ.	(วรกโจรก	+	พีช)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 พีชํ	อ.พืช		วรกโจรกสฺส	แห่งข้าวฟ่างและลูกเดือย		วรกโจรกพีชํ	ชื่อว่าวรกโจรกพีช.	(พืชแห่งข้าว

ฟ่างและลูกเดือย)

เอกฏฺ€านํ

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เอกญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		เอกฏฺ€านํ.	(เอก	+	€าน)

	 เอกํ		จ	อ.แห่งหนึ่งด้วย		ตํ	อ.แห่งหนึ่งนั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกฏฺ€านํ	ชื่อ

ว่าเอกฏฺ€าน.	(ที่แห่งหนึ่ง,	ที่เดียวกัน)

ปกฺกกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปกฺกญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ปกฺกกาโล.	(ปกฺก	+	กาล)

	 ปกฺกํ		จ	อ.เป็นที่สุกแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่สุกแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 

ปกฺกกาโล	ชื่อว่าปกฺกกาล.	(กาลเป็นที่สุกแล้ว)
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อฏฺ€มาสา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อฏฺ€		มาสา		อฏฺ€มาสา.	(อฏฺ€	+	มาส)

	 มาสา	อ.เดือน	ท.		อฏฺ€	แปด		อฏฺ€มาสา	ชื่อว่าอฏฺ€มาส.	(แปดเดือน)

คงฺคาตีรํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 คงฺคาย		ตีรํ		คงฺคาตีรํ.	(คงฺคา	+	ตีร)

	 ตีรํ	อ.ฝั่ง		คงฺคาย	แห่งแม่นํ้าคงคา		คงฺคาตีรํ	ชื่อว่าคงฺคาตีร.	(ฝั่งแม่นํ้าคงคา)

ปติตฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปติตญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		ปติตฏฺ€านํ.	(ปติต	+	€าน)

	 ปติตํ	 	 จ	 อ.เป็นที่ตกแล้วด้วย	 	 ตํ	 อ.เป็นที่ตกแล้วนั้น	 	 €านํ	 	 จ	 เป็นที่ด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 

ปติตฏฺ€านํ	ชื่อว่าปติตฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่ตกไปแล้ว)

 

กุทฺทาลผลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 กุทฺทาลสฺส		ผลํ		กุทฺทาลผลํ.	(กุทฺทาล	+	ผล)

	 ผลํ	อ.ผาล		กุทฺทาลสฺส	แห่งจอบ		กุทฺทาลผลํ	ชื่อว่ากุทฺทาลผล.	(ผาลจอบ,	แผ่นจอบ)

อคฺคทณฺฑโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อคฺโค		จ		โส		ทณฺฑโก		จาติ		อคฺคทณฺฑโก.	(อคฺค	+	ทณฺฑก)

	 อคฺโค		จ	อ.เบื้องปลายด้วย		โส	อ.เบื้องปลายนั้น		ทณฺฑโก		จ	เป็นท่อนไม้ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

อคฺคทณฺฑโก	ชื่อว่าอคฺคทณฺฑก.	(ท่อนไม้เบื้องปลาย,	ปลายท่อนไม้)
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อุปริสีสํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สีสสฺส		อุปริ		อุปริสีสํ.	(อุปริ	+	สีส)

	 อุปริ	ในเบื้องบน		สีสสฺส	แห่งศีรษะ		อุปริสีสํ	ชื่อว่าอุปริสีส.	(เบื้องบนแห่งศีรษะ)

นหานตฺถาย

	 จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 นหานสฺส		อตฺถาย		นหานตฺถาย.	(นหาน	+	อตฺถ)

	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		นหานสฺส	แก่การสนาน		นหานตฺถาย	ชื่อว่านหานตฺถ.	(เพื่อประโยชน์แก่การ

สนาน)

อมนาโป

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 น		มนาโป		อมนาโป,		สทฺโท.	(น	+	มนาป)

	 (สทฺโท)	อ.เสียง		มนาโป	อันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ		น	หามิได้		อมนาโป	ชื่อว่าอมนาป,	ได้แก่เสียง.	

(ที่ไม่ทําให้ใจเอิบอาบ)

อมิตฺตมทฺทนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 น		มิตฺตา		อมิตฺตา.	(น	+	มิตฺต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

	 	 มิตฺตา	อ.มิตร	ท.		น	หามิได้		อมิตฺตา	ชื่อว่าอมิตฺต.	(ไม่ใช่มิตร,	ศัตรู)

	 ๒.	 อมิตฺตานํ		มทฺทนํ		อมิตฺตมทฺทนํ.	(อมิตฺต	+	มทฺทน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 มทฺทนํ	อ.การยํ่ายี		อมิตฺตานํ	ซึ่งศัตรู	ท.		อมิตฺตมทฺทนํ	ชื่อว่าอมิตฺตมทฺทน.	(การยํ่ายีศัตรู)	

โลภโจโร

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โลโภเยว		โจโร		โลภโจโร.	(โลภ	+	โจร)

	 โลโภ		เอว	อ.ความโลภนั่นเทียว		โจโร	เป็นโจร		โลภโจโร	ชื่อว่าโลภโจร.	(โจรคือความโลภ)
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อาโปกสิณํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อาโปเยว		กสิณํ		อาโปกสิณํ.	(อาป	+	กสิณ)

	 อาโป		เอว	อ.นํ้านั่นเทียว		กสิณํ	เป็นกสิณ		อาโปกสิณํ	ชื่อว่าอาโปกสิณ.	(กสิณคือนํ้า,	อาโปกสิณ)

อธิคตวิเสโส

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 อธิคโต		วิเสโส		เยน		โส		อธิคตวิเสโส,		กุทฺทาลปณฺฑิโต.	(อธิคต	+	วิเสส)

	 วิเสโส	 อ.คุณวิเศษ	 	 เยน	 	 (กุทฺทาลปณฺฑิเตน)	 อันกุททาลบัณฑิตใด	 	 อธิคโต	 บรรลุแล้ว,	 	 โส		 

(กุทฺทาลปณฺฑิโต)	 อ.กุททาลบัณฑิตนั้น	 	 อธิคตวิเสโส	 ชื่อว่าอธิคตวิเสส,	 ได้แก่กุททาลบัณฑิต.	 (ผู้มีคุณวิเศษ 

อันบรรลุแล้ว)

พลกาโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พลานํ		กาโย		พลกาโย.	(พล	+	กาย)

	 กาโย	อ.หมู่		พลานํ	แห่งกําลังพล	ท.		พลกาโย	ชื่อว่าพลกาย.	(หมู่แห่งกําลังพล,	หมู่พล)	

โยชนมตฺตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 โยชนํ		มตฺตา		ยสฺสา		สา		โยชนมตฺตา,		ปริสา.	(โยชน	+	มตฺตา)

	 โยชนํ	อ.โยชน์		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺสา		(ปริสาย)	แห่งบริษัทใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		สา		(ปริสา)	

อ.บริษัทนั้น		โยชนมตฺตา	ชื่อว่าโยชนมตฺตา,	ได้แก่บริษัท.	(มีโยชน์เป็นประมาณ,	มีประมาณหนึ่งโยชน์)

สามนฺตราชา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สามนฺตา		ราชา		สามนฺตราชา.	(สามนฺตา	+	ราช)

	 ราชา	อ.พระราชา		สามนฺตา	ในที่โดยรอบ		สามนฺตราชา	ชื่อว่าสามนฺตราช.	(พระราชาในที่โดยรอบ)



307วรรค] ๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ

ปพฺพชิตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปพฺพชิตสฺส		ภาโว		ปพฺพชิตภาโว,		ราชา.	(ปพฺพชิต	+	ภาว)

	 ภาโว	อ.ความเป็น		ปพฺพชิตสฺส		(ราชิโน)	แห่งพระราชา	ผู้ผนวชแล้ว		ปพฺพชิตภาโว	ชื่อว่าปพฺพชิต- 

ภาว.	(ความที่พระราชาทรงผนวชแล้ว)

สปริโส

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		ปริสาย		โย		วตฺตตีติ		สปริโส,		ราชา.	(สห	+	ปริสา)

	 โย		(ราชา)	อ.พระราชาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		ปริสาย	ด้วยบริษัท		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		ราชา)	อ.พระราชานั้น		สปริโส	ชื่อว่าสปริส,	ได้แก่พระราชา.	(ผู้เป็นไปกับด้วยบริษัท,	พร้อมกับบริษัท)

สตฺตโยชนิโก

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 สตฺต		โยชนานิ		สตฺตโยชนานิ.	(สตฺต	+	โยชน)	อสมาหารทิคุสมาส

	 	 โยชนานิ	อ.โยชน์	ท.		สตฺต	เจ็ด		สตฺตโยชนานิ	ชื่อว่าสตฺตโยชน.	(เจ็ดโยชน์)

	 ๒.	 สตฺตโยชเนหิ		นิยุตฺโต		สตฺตโยชนิโก,		อสฺสโม.	(สตฺตโยชน	+	ณิกปัจจัย)	สังสัฏฐาทิอเนกัตถ-

ตัทธิต

	 	 (อสฺสโม)	อ.อาศรม		นิยุตฺโต	อันประกอบแล้ว		สตฺตโยชเนหิ	ด้วยโยชน์เจ็ด	ท.		สตฺตโยชนิโก	 

ชื่อว่าสตฺตโยชนิก,	ได้แก่อาศรม.	(ประกอบด้วย	๗	โยชน์)

พฺรหฺมจริยวาโส

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พฺรหฺมจริยํ		วาโส		พฺรหฺมจริยวาโส.	(พฺรหฺมจริย	+	วาส)

	 วาโส	 อ.การอยู่	 	 พฺรหฺมจริยํ	 ประพฤติพรหมจรรย์	 	 พฺรหฺมจริยวาโส	 ชื่อว่าพฺรหฺมจริยวาส.	 (การอยู่

ประพฤติพรหมจรรย์)
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พฺรหฺมโลกุปโค

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 พฺรหฺมโลกํ		อุปคจฺฉตีติ		พฺรหฺมโลกุปโค,		มหาปุริโส.	(พฺรหฺมโลกสทฺทูปปท	+	อุป	+	คมุ		คติมฺหิ	 

ในการไป	+	กฺวิปัจจัย)

	 (โย		มหาปุริโส)	อ.มหาบุรุษใด		อุปคจฺฉติ	ย่อมเข้าถึง		พฺรหฺมโลกํ	ซึ่งพรหมโลก		อิติ	เพราะเหตุนั้น		

(โส		มหาปุริโส)	อ.มหาบุรุษนั้น		พฺรหฺมโลกุปโค	ชื่อว่าพฺรหฺมโลกุปค,	ได้แก่มหาบุรุษ.	(ผู้เข้าถึงพรหมโลก)



๖. อารทฺธวปิสฺสกภกิฺขุวตฺถุ [๒๙]

อารทฺธวปิสฺสกภกฺิขวุตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ

อารทธฺวิปสสฺกภิกฺขวุตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ภกิษุผูม้วีปิัสสนาอนัปรารภแลว้   

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

อารทฺธวปิสฺสกภกฺิขวุตฺถุ  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๖. เรื่องภกิษุผู้ปรารภวปิัสสนา

 

๑. “กุมฺภูปมนตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺโต  อารทฺธวิปสฺสเก  ภิกฺขู   

อารพฺภ  กเถสิ ฯ

 สตฺถา  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺโต  อารทฺธวิปสฺสเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  “กุมฺภูปมนตฺิ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ   

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  อารพฺภ  

ทรงปรารภ  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท.  อารทฺธวิปสฺสเก ผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว  กเถสิ 

ตรัสแล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “กุมฺภูปมนฺต ิ ว่า “กุมฺภูปมํ” ดังนี้

เป็นต้น ฯ

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองสาวัตถี ทรงปรารภพวกภิกษุผู้ปรารภความเพียร 

ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “กุมฺภูปมํ” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กุมฺภูปมํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ 

อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ   

สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อารทฺธวิปสฺสเก วิเสสนะ

ของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๒. สาวตฺถิยํ  กิร  ป�ฺจสตา  ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติเก  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏฺ�านํ  คเหตฺวา  

“สมณธมฺมํ  กริสฺสามาติ  โยชนสตมคฺคํ  คนฺตฺวา  เอกํ  มหาคามํ  อคมํสุ ฯ

 สาวตฺถิยํ  กิร  ป�ฺจสตา  ภิกฺขู  สตฺถุ  สนฺติเก  ยาว  อรหตฺตา  กมฺมฏฺ�านํ  คเหตฺวา  “(มยํ)   

สมณธมฺมํ  กริสฺสามาติ  (มนฺเตตฺวา)  โยชนสตมคฺคํ  คนฺตฺวา  เอกํ  มหาคามํ  อคมํสุ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ปญฺจสตา ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  สาวตฺถิยํ ในเมือง

สาวัตถี  คเหตฺวา เรียนเอาแล้ว  กมฺมฏฺ�านํ ซึ่งกรรมฐาน  ยาว เพียงใด  อรหตฺตา 

แต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์  สนฺติเก ในสํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  (มนฺเตตฺวา) 

ปรึกษากันแล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  กริสฺสาม จักกระทํา  สมณธมฺม ํซึ่งสมณ

ธรรม”  อิติ ดังนี้  คนฺตฺวา ไปแล้ว  โยชนสตมคฺคํ สิ้นหนทางมีร้อยแห่งโยชน์เป็น

ประมาณ  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  มหาคามํ สู่หมู่บ้านใหญ่  เอกํ หมู่หนึ่ง ฯ

 ทราบมาว่า พวกภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ในเมืองสาวัตถี เรียนกรรมฐานจนถึงพระ

อรหัต ในสํานักของพระศาสดา ปรึกษากันว่า “พวกเราจักทําสมณธรรม” ดังนี้แล้ว จึง

เดินทางไปสิ้นหนทาง ๑๐๐ โยชน์ ได้ไปถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่ง

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  ปญฺจสตา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อคมํสุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน ภิกฺขู  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระ 

ใน คเหตฺวา  ยาวศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน คเหตฺวา  อรหตฺตา อปาทานใน ยาว   

กมฺมฏฺ�านํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน มนฺเตตฺวา  “มยํ สุทธกัตตา

ใน กริสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สมณธมฺมํ อวุตตกัมมะใน กริสฺสาม”  อิติศัพท์  

อาการะใน มนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  โยชนสตมคฺคํ อัจจันตสังโยคะใน 

คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อคมํสุ  เอกํ วิเสสนะของ มหาคามํๆ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน อคมํสุ ฯ   

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

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

๓. อถ  เน  มนุสฺสา  ทิสฺวา  ป�ฺ�ตฺตาสเนสุ  นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตหิ  ยาคุอาทีหิ   

ปริวิสิตฺวา  “กตฺถ  ภนฺเต  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “ยถาผาสุกฏฺ�านนฺติ  วุตฺเต, “ภนฺเต  อิมํ  

เตมาสํ  อิเธว  วสถ,  มยํปิ  ตุมฺหากํ  สนฺติเก  สรเณสุ  ปติฏฺ�าย  สีลานิ  รกฺขิสฺสามาติ  
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ยาจิตฺวา  เตสํ  อธิวาสนํ  วิทิตฺวา  “อวิทูเร  �าเน  มหนฺโต ว วนสณฺโฑ  อตฺถิ,  เอตฺถ  

วสถ  ภนฺเตติ  วตฺวา  อุยฺโยเชสุํ ฯ

 อถ  เน  (ภิกฺขู)  มนุสฺสา  ทิสฺวา  (เต  ภิกฺขู  ปุคฺคเลน)  ป�ฺ�ตฺตาสเนสุ  นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตหิ  

ยาคุอาทีหิ  (อาหารวตฺถูหิ)  ปริวิสิตฺวา  “(ตุมฺเห)  กตฺถ  (�าเน)  ภนฺเต  คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  “(มยํ)  

ยถาผาสุกฏฺ�านํ  (คจฺฉาม)”  อิติ  (วจเน  เตหิ  ภิกฺขูหิ)  วุตฺเต,  “ภนฺเต  (ตุมฺเห)  อิมํ  เตมาสํ  อิธ  

เอว  (�าเน)  วสถ,  มยํปิ  ตุมฺหากํ  สนฺติเก  สรเณสุ  ปติฏฺ�าย  สีลานิ  รกฺขิสฺสามาติ  ยาจิตฺวา  

เตสํ  (ภิกฺขูนํ  นิมนฺตนํ)  อธิวาสนํ  วิทิตฺวา  “อวิทูเร  �าเน  มหนฺโต ว  วนสณฺโฑ  อตฺถิ,  (ตุมฺเห)  

เอตฺถ  (�าเน)  วสถ  ภนฺเตติ  วตฺวา  อุยฺโยเชสุํ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  เน  (ภิกฺขู) ซึ่งภิกษุ ท. เหล่า

นั้น  (เต  ภิกฺขู) ยังภิกษุ ท. เหล่านั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  (ปุคฺคเลน)   

ปญฺญตฺตาสเนสุ บนอาสนะ อันบุคคล ปูลาดแล้ว ท.  ปริวิสิตฺวา อังคาสแล้ว   

(อาหารวตฺถูหิ) ด้วยอาหารวัตถุ ท.  ยาคุอาทีหิ มีข้าวต้มเป็นต้น  ปณีเตห ิ อัน

ประณีต  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

คจฺฉถ จะไป  กตฺถ  (ฅาเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้,  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(มยํ) 

อ.อาตมา ท.  (คจฺฉาม) จะไป  ยถาผาสุกฏฺฅานํ สู่ที่เป็นที่ผาสุกอย่างไร”  อิติ ดังนี้  

(เตหิ  ภิกฺขูหิ) อันภิกษุ ท. เหล่านั้น  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  ยาจิตฺวา ขอแล้ว  อิติ ว่า  

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  วสถ ขอจงอยู่  อิธ  เอว  (ฅาเน) ใน

ที่นี้นั่นเทียว  อิมํ  เตมาสํ ตลอดเดือนสามนี้,  มยํปิ แม้ อ.ข้าพเจ้า ท.  ปติฏฺฅาย ตั้ง

อยู่เฉพาะแล้ว  สรเณสุ ในสรณะ ท.  รกฺขิสฺสาม จักรักษา  สีลานิ ซึ่งศีล ท.  สนฺติเก 

ในสํานัก  ตุมฺหากํ ของท่าน ท.”  อิติ ดังนี้  วิทิตฺวา รู้แล้ว   เตสํ  (ภิกฺขูนํ  นิมนฺตนํ)  

อธิวาสนํ ซึ่งการ- ยังคํานิมนต์ ของภิกษุ ท. เหล่านั้น -ให้อยู่ทับ  วตฺวา กล่าวแล้ว   

อิติ ว่า  “วนสณฺโฑ อ.ชัฏแห่งป่า  มหนฺโต ว ใหญ่เทียว  อตฺถิ มีอยู่  ฅาเน ในที่   

อวิทูเร อันไม่ไกล,  ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  วสถ ขอจงอยู่  

เอตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั่น”  อิติ ดังนี้  อุยฺโยเชสุํ ส่งไปแล้ว ฯ

 ทีนั้น พวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้น นิมนต์ภิกษุเหล่านั้นให้นั่งบนอาสนะที่ถูกปูลาด

ไว้ อังคาสด้วยอาหารวัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มเป็นต้นอันประณีต แล้วถามว่า “ท่านผู้

เจริญ พวกท่านจะไปในที่ไหนกัน”, เมื่อพวกภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า “จะไปสู่ที่ผาสุก”, 
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อ้อนวอนว่า “ท่านผู้เจริญ ขอพวกท่านจงอยู่ในที่นี้นั่นแหละตลอดสามเดือนนี้, แม้พวก

ข้าพเจ้าตั้งอยู่ในสรณะทั้งหลาย จักรักษาศีลทั้งหลาย ในสํานักของพวกท่าน” ดังนี้  

รู้การรับนิมนต์ของภิกษุเหล่านั้น กล่าวว่า “ไพรสณฑ์ใหญ่ทีเดียว มีอยู่ในที่ไม่ไกล, 

ท่านผู้เจริญ ขอพวกท่านจงอยู่ในที่นั่น”

 อถ กาลสัตตมี  มนุสฺสา สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เน วิเสสนะ 

ของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  เต วิเสสนะ 

ของ ภิกฺขูๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวา  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน ป�ฺ�ตฺต-   

ป�ฺ�ตฺตาสเนสุ อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวิสิตฺวา   

ปณีเตหิ ก็ดี  ยาคุอาทีหิ ก็ดี วิเสสนะของ อาหารวตฺถูหิๆ กรณะใน ปริวิสิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน ปุจฺฉิตฺวา  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คจฺฉถๆ อาขยาต- 

บทกัตตุวาจก  กตฺถ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน คจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยาจิตฺวา,  “มยํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ยถาผาสุกฏฺ�านํ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉาม”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ 

ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  เตหิ วิเสสนะของ ภิกฺขูหิๆ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  

“ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน วสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะ 

ของ เตมาสํๆ อัจจันตสังโยคะใน วสถ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ วิเสสนะ 

ของ �าเนๆ วิสยาธาระใน วสถ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มยํๆ สุทธกัตตาใน  

รกฺขิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน 

รกฺขิสฺสาม  สรเณสุ วิสยาธาระใน ปติฏฺ�ายๆ ปุพพกาลกิริยาใน รกฺขิสฺสาม  สีลานิ 

อวุตตกัมมะใน รกฺขิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน ยาจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิทิตฺวา   

เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สามีสัมพันธะใน นิมนฺตนํๆ การิตกัมมะใน อธิวาสนํๆ  

อวุตตกัมมะใน วิทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ  

มหนฺโตๆ วิเสสนะของ วนสณฺโฑๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

อวิทูเร วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน อตฺถิ,  ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตา 

ใน วสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตฺถ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน วสถ”  

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุยฺโยเชสุํ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๔. เต  ภิกฺขู  ตํ  วนสณฺฑํ  ปวิสึสุ ฯ

 เต  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ปวิสึส ุเข้าไปแล้ว  ตํ  วนสณฺฑํ สู่ชัฏแห่งป่านั้น ฯ

 พวกภิกษุเหล่านั้น พากันเข้าไปสู่ไพรสณฑ์นั้น

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปวิสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ 

วนสณฺฑํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสึสุ ฯ  

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

๕. ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  “สีลวนฺโต  อยฺยา  อิมํ  วนสณฺฑํ  อนุปฺปตฺตา;   

อยุตฺตํ  โข  ปน  อมฺหากํ  อยฺเยสุ  อิธ  วสนฺเตสุ  ปุตฺตภาติกํ  คเหตฺวา  รุกฺเข  อภิรุยฺห   

วสิตุนฺติ  โอตริตฺวา  ภูมิยํ  นิสีทิตฺวา  จินฺตยึสุ  “อยฺยา  อิมสฺมึ  �าเน  อชฺเชกรตฺตึ   

วสิตฺวา  อทฺธา  เสฺว  คมิสฺสนฺตีติ ฯ

 ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  “สีลวนฺโต  อยฺยา  อิมํ  วนสณฺฑํ  อนุปฺปตฺตา;  อยุตฺตํ  โข  

ปน  อมฺหากํ  อยฺเยสุ  อิธ  (�าเน)  วสนฺเตสุ  ปุตฺตภาติกํ  คเหตฺวา  รุกฺเข  อภิรุยฺห  วสิตุนฺติ   

(จินฺเตตฺวา)  โอตริตฺวา  ภูมิยํ  นิสีทิตฺวา  จินฺตยึสุ  “อยฺยา  อิมสฺมึ  �าเน  อชฺช  เอกรตฺตึ  วสิตฺวา  

อทฺธา  เสฺว  คมิสฺสนฺตีติ ฯ

 เทวตา อ.เทวดา ท.  อธิวตฺถา ผู้สิงสถิตย์อยู่แล้ว  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ ในชัฏแห่ง

ป่านั้น  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺยา อ.พระคุณเจ้า ท.  สีลวนฺโต ผู้มีศีล   

อนุปฺปตฺตา ถึงแล้วโดยลําดับ  อิมํ  วนสณฺฑ ํ ซึ่งชัฏแห่งป่านี้;  ปน ก็  อมฺหากํ   

อยฺเยสุ  อิธ  (ฅาเน)  วสนฺเตสุ  ปุตฺตภาติกํ  คเหตฺวา  รุกฺเข  อภิรุยฺห  วสิตุํ อ.อัน- 

อันเรา ท. ครั้นเมื่อพระคุณเจ้า ท.  อยู่อยู่ ในที่นี้ พาเอาแล้ว ซึ่งบุตรและพี่น้อง ขึ้น

เฉพาะแล้ว สู่ต้นไม้ ท. -อยู่  อยุตฺตํ  โข ไม่สมควรแล้วแล” อิติ ดังนี้  โอตริตฺวา ข้ามลง

แล้ว  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  ภูมิย ํที่ภาคพื้น  จินฺตยึส ุคิดแล้ว  อิติ ว่า  “อยฺยา อ.พระคุณ

เจ้า ท.  วสิตฺวา อยู่แล้ว  เอกรตฺตึ สิ้นราตรีหนึ่ง  อชฺชในวันนี้  อิมสฺมึ  ฅาเน ในที่นี้  

คมิสฺสนฺต ิจักไป  เสฺว ในวันพรุ่งนี้  อทฺธา แน่แท้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกเทวดาผู้สิงสถิตย์อยู่ที่ไพรสณฑ์นั้น คิดว่า “พวกพระคุณเจ้าผู้มีศีลถึงไพรสณฑ์นี้

โดยลําดับ; ก็ การที่พวกเรา เมื่อพระคุณเจ้าทั้งหลายพากันอยู่ในที่นี้ พาเอาบุตรและพี่

น้อง ขึ้นต้นไม้ทั้งหลายแล้วอยู่ ไม่ควรแล้วแล” ดังนี้ จึงข้ามลง นั่งอยู่ที่ภาคพื้น แล้วพา
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กันคิดว่า “พระคุณเจ้าทั้งหลายอยู่หนึ่งคืนในวันนี้ในที่นี้ จักไปในวันพรุ่งนี้แน่แท้”

 อธิวตฺถา วิเสสนะของ เทวตาๆ สุทธกัตตาใน จินฺตยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺมึ  

วิเสสนะของ วนสณฺเฑๆ วิสยาธาระใน อธิวตฺถา  “สีลวนฺโต วิเสสนะของ อยฺยาๆ  

สุทธกัตตาใน อนุปฺปตฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ วนสณฺฑํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน อนุปฺปตฺตา;  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  วสิตุํ ตุมัตถกัตตาใน อยุตฺตํๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อมฺหากํ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน วสิตุํ   

อยฺเยสุ ลักขณะใน วสนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา  อิธ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน  

วสนฺเตสุ  ปุตฺตภาติกํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน อภิรุยฺห  รุกฺเข  

สัมปาปุณียกัมมะใน อภิรุยฺหๆ ปุพพกาลกิริยาใน วสิตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน  

จินฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน โอตริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิตฺวา  ภูมิยํ  

วิสยาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺตยึสุ  “อยฺยา สุทธกัตตาใน คมิสฺสนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมสฺมึ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน วสิตฺวา  อชฺช  

กาลสัตตมีใน วสิตฺวา  เอกรตฺตึ อัจจันตสังโยคะใน วสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

คมิสฺสนฺติ  อทฺธา กิริยาวิเสสนะใน คมิสฺสนฺติ  เสฺว กาลสัตตมีใน คมิสฺสนฺติ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน จินฺตยึสุ ฯ 

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

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

๖. ภิกฺขูปิ  ปุนทิวเส  อนฺโตคาเม  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ปุน  ตเมว  วนสณฺฑํ  อาคมึสุ ฯ

 ภิกฺขูปิ  ปุนทิวเส  อนฺโตคาเม  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ปุน  ตํ  เอว  วนสณฺฑํ  อาคมึสุ ฯ

 ภิกฺขูปิ แม้ อ.ภิกษุ ท.  จริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  อนฺโตคาเม ในภายในแห่งหมู่บ้าน   

ปุนทิวเส ในวันรุ่งขึ้น  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว  อาคมึสุ มาแล้ว  ตํ  เอว  วนสณฺฑ ํ 

สู่ชัฏแห่งป่านั้นนั่นเทียว  ปุน อีก ฯ

 แม้พวกภิกษุก็พากันเที่ยวไปในภายในหมู่บ้านในวันรุ่งขึ้น เพื่อบิณฑบาต มาสู่ไพร-

สณฑ์นั้นนั่นแหละอีก

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาคมึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน จริตฺวา  อนฺโตคาเม วิสยาธาระใน จริตฺวา  ปิณฺฑาย สัมปทาน
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ใน จริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคมึสุ  ปุนศัพท์ กิริยาวิเสสนะใน อาคมึสุ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ วนสณฺฑํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคมึสุ ฯ

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

๗.   เทวตา  “ภิกฺขุสงฺโฆ  สฺวาตนาย  เกนจิ  นิมนฺติโต  ภวิสฺสติ,  ตสฺมา  ปุน  อาคจฺฉติ,  

อชฺช  คมนํ  น  ภวิสฺสติ,  เสฺว  คมิสฺสนฺติ  ม�ฺเ�ติ  อิมินา  อุปาเยน  อฑฺฒมาสมตฺตํ  

ภูมิยเมว  อจฺฉึสุ ฯ 

 เทวตา  “ภิกฺขุสงฺโฆ  สฺวาตนาย  เกนจิ  นิมนฺติโต  ภวิสฺสติ,  ตสฺมา  (ภิกฺขุสงฺโฆ)  ปุน  อาคจฺฉติ,   

อชฺช  คมนํ  น  ภวิสฺสติ,  (ภิกฺขู)  เสฺว  คมิสฺสนฺติ  ม�ฺเ�ติ  (จินฺเตตฺวา)  อิมินา  อุปาเยน   

อฑฺฒมาสมตฺตํ  (กาลํ)  ภูมิยํ  เอว  อจฺฉึสุ ฯ

 เทวตา อ.เทวดา ท.  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขุสงฺโฆ อ.หมู่แห่งภิกษุ  เกนจิ  

นิมนฺติโต เป็นผู้ อันใครๆ นิมนต์แล้ว  สฺวาตนาย เพื่อภัตรบริโภคอันจะมีในวันพรุ่ง

นี้  ภวิสฺสต ิจักเป็น,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ภิกฺขุสงฺโฆ) อ.หมู่แห่งภิกษุ  อาคจฺฉติ 

ย่อมมา  ปุน อีก,  คมนํ อ.การไป  อชฺช ในวันนี้  น  ภวิสฺสติ จักไม่มี,  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ 

ท.  คมิสฺสนฺติ  มญเฺญ เหน็จะ จกัไป  เสวฺ ในวนัพรุง่น้ี”  อิติ ดงัน้ี  อจฉึฺส ุอยูแ่ลว้   

ภมิูย ํ เอว ทีภ่าคพืน้นัน่เทยีว  (กาล)ํ สิน้กาล  อฑฒฺมาสมตตฺ ํอนัมกีึง่แหง่เดอืนเป็น

ประมาณ  อิมินา  อปุาเยน ดว้ยอุบายน้ี ฯ

 พวกเทวดาคิดว่า “ภิกษุสงฆ์จักมีบางคนนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้, เพราะ

ฉะนั้น ภิกษุสงฆ์ย่อมมาอีก, การไปในวันนี้ จักไม่มี, พวกภิกษุเห็นจะจักไปในวันพรุ่ง

นี้” ดังนี้ อยู่ที่ภาคพื้นนั่นแหละสิ้นกาลสักว่าครึ่งเดือน ด้วยอุบายนี้

 เทวตา สทุธกตัตาใน อจฺฉสึุๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  “ภกฺิขสุงฺโฆ สทุธกตัตาใน  

ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  สฺวาตนาย สมัปทานใน นิมนฺตโิต  เกนจ ิอนภหิติ-

กตัตาใน นิมนฺตโิตๆ วกิตกิตัตาใน ภวสฺิสต,ิ  ตสฺมา เหตวตัถะ  ภกฺิขสุงฺโฆ สทุธกตัตา 

ใน อาคจฺฉติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ปนุศพัท ์ กริยิาวเิสสนะใน อาคจฺฉต,ิ  คมนํ  

สทุธกตัตาใน ภวสฺิสติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  อชฺช กาลสตัตมใีน คมนํ  นศพัท ์ 

ปฏเิสธะใน ภวสฺิสต,ิ  ภกฺิข ู สทุธกตัตาใน คมสฺิสนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เสฺว  

กาลสตัตมใีน คมสฺิสนฺต ิ ม�ฺเ� สงัสยตัถะ”  อติศิพัท ์อาการะใน จนฺิเตตฺวาๆ ปพุพ-
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กาลกริยิาใน อจฺฉสึ ุ  อมินิา วเิสสนะของ อุปาเยนๆ กรณะใน อจฺฉสึ ุ  อฑฺฒมาสมตฺต ํ 

วเิสสนะของ กาลํๆ  อจัจนัตสงัโยคะใน อจฺฉสึ ุ  เอวศพัท ์ อวธารณะเขา้กบั ภมูยิํๆ   

วสิยาธาระใน อจฺฉสึ ุฯ 

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

๘. ตโต  จินฺตยึสุ  “ภทนฺตา  อิมํ  เตมาสํ  อิเธว  ม�ฺเ�  วสิสฺสนฺติ,  อิเธว  โข  ปน  

วสนฺเตสุ  อมฺหากํ  รุกฺเข  อภิรุหิตฺวา  นิสีทิตุํปิ  อยุตฺตํ;  เตมาสํ  ปุตฺตภาติเก   

คเหตฺวา  ภูมิยํ  นิสีทนฏฺ�านานิปิ  อมฺหากํ  ทุกฺขานิ;  กิ�ฺจิ  กตฺวา  อิเม  ภิกฺขู   

ปลาเปตุํ  วฏฺฏตีติ ฯ

 ตโต  (เทวตา)  จินฺตยึสุ  “ภทนฺตา  อิมํ  เตมาสํ  อิธ  เอว  (�าเน)  ม�ฺเ�  วสิสฺสนฺติ,  (ภทนฺเตสุ)   

อิธ  เอว  (�าเน)  โข  ปน  วสนฺเตสุ  อมฺหากํ  รุกฺเข  อภิรุหิตฺวา  นิสีทิตุํปิ  อยุตฺตํ;  เตมาสํ   

ปุตฺตภาติเก  คเหตฺวา  ภูมิยํ  นิสีทนฏฺ�านานิปิ  อมฺหากํ  ทุกฺขานิ  (โหนฺติ);  (อมฺเหหิ)  ก�ฺิจิ   

กตฺวา  อิเม  ภิกฺขู  ปลาเปตุํ  วฏฺฏตีติ ฯ

 ตโต ในลําดับนั้น  (เทวตา) อ.เทวดา ท.  จินฺตยึส ุ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “ภทนฺตา  

อ.ท่านผู้เจริญ ท.  มญเฺญ  วสิสฺสนฺต ิเห็นจะ จักอยู่  อิธ  เอว  (ฅาเน) ในที่นี้นั่นเทียว  

อิมํ  เตมาสํ ตลอดเดือนสามนี้,  ปน ก็  (ภทนฺเตสุ) ครั้นเมื่อท่านผู้เจริญ ท.  วสนฺเตส ุ 

อยู่อยู่  อิธ  เอว  (ฅาเน)  โข ในที่นี้นั่นเทียวแล  อมฺหากํ  รุกฺเข  อภิรุหิตฺวา  นิสีทิตุํปิ  

แม้ อ.อัน- อันเรา ท. ขึ้นเฉพาะแล้ว สู่ต้นไม้ ท. -นั่ง  อยุตฺตํ ไม่ควรแล้ว;  เตมาสํ  

ปุตฺต-ภาติเก  คเหตฺวา  ภูมิยํ  นิสีทนฏฺ�านานิปิ แม้ อ.ที่เป็นที่ พาเอา ซึ่งบุตรและ

พี่น้อง ท. แล้วจึงนั่ง ท. ที่ภาคพื้น ตลอดเดือนสาม  ทุกฺขานิ เป็นความทุกข์  อมฺหากํ 

ของเรา ท.  (โหนฺติ) ย่อมเป็น;  (อมฺเหหิ)  กิญจฺิ  กตฺวา  อิเม ภิกฺขู  ปลาเปตุํ อ.อัน- 

อันเรา ท. กระทําแล้ว ซึ่งอะไรๆ ยังภิกษุ ท. เหล่านี้ -ให้หนีไป วฏฺฏติ ย่อมควร”  อิติ 

ดังนี้ ฯ   

 ลําดับนั้น พวกเทวดาพากันคิดว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลายเห็นจะจักอยู่ในที่นี้นั่นแหละ

ตลอดสามเดือนนี้, ก็ เมื่อพวกท่านผู้เจริญขณะที่อยู่ในที่นี้นั่นแหละ แม้การที่พวก

เราขึ้นสู่ต้นไม้ทั้งหลายแล้วนั่ง ไม่ควรเลย, แม้ที่เป็นที่พาเอาบุตรและพี่น้องทั้งหลาย 

แล้วพากันนั่งที่ภาคพื้นตลอดสามเดือน เป็นความทุกข์ของพวกเรา, การที่พวกเราทํา

อะไรๆ แล้วทําให้พวกภิกษุเหล่านี้หนีไป ย่อมควร”
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 ตโต กาลสัตตมี  เทวตา สุทธกัตตาใน จินฺตยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทนฺตา  

สุทธกัตตาใน วสิสฺสนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิมํ วิเสสนะของ เตมาสํๆ อัจจันต-

สังโยคะใน วสิสฺสนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระ 

ใน วสิสฺสนฺติ  ม�ฺเ� สังสยัตถะ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ภทนฺเตสุ ลักขณะ

ใน วสนฺเตสุๆ ลักขณกิริยา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ วิเสสนะของ �าเนๆ  

วิสยาธาระใน วสนฺเตสุ  โขศัพท์ วจนาลังการะ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ นิสีทิตุํๆ  

ตุมัตถกัตตาใน อยุตฺตํๆ กิตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน นิสีทิตุํ   

รุกฺเข สัมปาปุณียกัมมะใน อภิรุหิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิตุํ;  อปิศัพท์ อเปกขัตถะ

เข้ากับ นิสีทนฏฺ�านานิๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตมาสํ อัจจันต-

สังโยคะใน นิสีทน-  ปุตฺตภาติเก อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทน- 

ภูมิยํ วิสยาธาระใน นิสีทน-  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ทุกฺขานิๆ วิกติกัตตาใน  

โหนฺติ;  ปลาเปตุํ ตุมัตถกัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิต- 

กัตตาใน ปลาเปตุํ  กิญฺจิ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปลาเปตุํ  อิเม  

วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ การิตกัมมะใน ปลาเปตุํ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺตยึสุ ฯ  

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

๙. ตา  เตสุ  เตสุ  รตฺติฏฺ�านทิวาฏฺ�าเนสุ  เจว  จงฺกมนโกฏีสุ  จ  ฉินฺนสีสานิ  กพนฺธานิ  

ทสฺเสตุ ํ  อมนุสฺสสทฺท�ฺจ  สาเวตุ ํ  อารภึสุ ฯ

 ตา  (เทวตา)  เตสุ  เตสุ  รตฺติฏฺ�านทิวาฏฺ�าเนสุ  เจว  จงฺกมนโกฏีสุ  จ  ฉินฺนสีสานิ  กพนฺธานิ  

ทสฺเสตุ ํ  (จ  เต  ภิกฺขู)  อมนุสฺสสทฺท ํ  จ  สาเวตุ ํ  อารภึสุ ฯ

 ตา  (เทวตา) อ.เทวดา ท. เหล่านั้น  อารภึสุ เริ่มแล้ว  ทสฺเสตุํ เพื่ออันแสดง   

กพนฺธานิ ซึ่งผีหัวขาด ท.  ฉินฺนสีสานิ ผู้มีศีรษะอันขาดแล้ว  (จ) ด้วย  (เต  ภิกฺขู)  

อมนุสฺสสทฺท ํ  จ  สาเวตุ ํ เพือ่อนั- ยงัภกิษุ ท. เหลา่นัน้ -ใหไ้ดย้นิ ซึง่เสยีงของอมนุษย์

ดว้ย  รตฺติฏฺฅานทิวาฏฺฅาเนสุ  เจว ในที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักใน

เวลากลางวัน ท. ด้วยนั่นเทียว  จงฺกมนโกฏีสุ  จ ในที่สุดแห่งที่จงกรม ท. ด้วย  เตสุ  

เตสุ เหล่านั้นๆ ฯ

 พวกเทวดาเหล่านั้นเริ่มเพื่อจะแสดงผีหัวขาดที่มีศีรษะอันขาดแล้ว และเพื่อจะทําให้

ภิกษุเหล่านั้นให้ได้ยินเสียงอมนุษย์ ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน และที่สุดแห่งที่
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จงกรม เหล่านั้นๆ

 ตา วิเสสนะของ เทวตาๆ สุทธกัตตาใน อารภึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสุ  เตสุ  

วิเสสนะของ รตฺติฏฺ�านทิวาฏฺ�าเนสุ และ จงฺกมนโกฏีสุ  รตฺติฏฺ�านทิวาฏฺ�าเนสุ ก็ดี  

จงฺกมนโกฏีสุ ก็ดี วิสยาธาระใน ทสฺเสตุํ และ สาเวตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จๆ 

สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ รตฺติฏฺ�านทิวาฏฺ�าเนสุ และจงฺกมนโกฏีสุ  ฉินฺนสีสานิ 

วิเสสนะของ กพนฺธานิๆ อวุตตกัมมะใน ทสฺเสตุํๆ ก็ดี  สาเวตุํ ก็ดี ตุมัตถสัมปทานใน 

อารภึสุ  เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ การิตกัมมะใน สาเวตุํ  อมนุสฺสสทฺทํ อวุตตกัมมะใน  

สาเวตุํ  จศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ ฉินฺนสีสานิ  กพนฺธานิ  ทสฺเสตุ ํ และ อมนุสฺสสทฺท ํ  

สาเวตุ ํ ฯ

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

๑๐. ภิกฺขูนํ  ขิปิตกาสาทโย  โรคา  ปวตฺตึสุ ฯ

 โรคา อ.โรค ท.  ขิปิตกาสาทโย มีโรคจามและโรคไอเป็นต้น  ปวตฺตึส ุเป็นไปทั่วแล้ว  

ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท. ฯ

 โรคทั้งหลายมีโรคจามและโรคไอ เป็นไปทั่วแก่พวกภิกษุ

 ขิปิตกาสาทโย วิเสสนะของ โรคาๆ สุทธกัตตาใน ปวตฺตึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ภิกฺขูนํ สัมปทานใน ปวตฺตึสุ ฯ

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

๑๑. เต  อ�ฺ�ม�ฺ�ํ   “ตุยฺหํ  อาวุโส  กึ  รุชฺชติ,  ตุยฺหํ  กึ  รุชฺชตีติ  ปุจฺฉิตฺวา   “มยฺหํ   

ขิปิตโรโค,  มยฺหํ  กาโสติ  วตฺวา  “อาวุโส  อหํ  อชฺช  จงฺกมนโกฏิยํ  ฉินฺนสีสํ  

อทฺทสํ,  อหํ  รตฺติฏฺ�าเน  กพนฺธํ  อทฺทสํ,  อหํ  ทิวาฏฺ�าเน  อมนุสฺสสทฺทํ  อสฺโสสึ,   

ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกมิทํ  �านํ,  อมฺหากํ  อิธ  อผาสุกํ  โหติ,  สตฺถุ  สนฺติกํ   

คมิสฺสามาติ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  อ�ฺ�ม�ฺ�ํ   “ตุยฺหํ  อาวุโส  กึ  รุชฺชติ,  ตุยฺหํ  กึ  รุชฺชตีติ  ปุจฺฉิตฺวา   “มยฺหํ  ขิปิตโรโค   

(รุชฺชติ),  มยฺหํ  กาโส  (รุชฺชติ)”  อิติ  วตฺวา  “อาวุโส  อหํ  อชฺช  จงฺกมนโกฏิยํ  ฉินฺนสีสํ  (ฉวํ)  

อทฺทสํ,  อหํ  รตฺติฏฺ�าเน  กพนฺธํ  อทฺทสํ,  อหํ  ทิวาฏฺ�าเน  อมนุสฺสสทฺทํ  อสฺโสสึ,  (ปุคฺคเลน)  

ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกํ  (โหติ)  อิทํ  �านํ,  อมฺหากํ  อิธ  (�าเน)  อผาสุกํ  โหติ,  (มยํ)  สตฺถุ  สนฺติกํ  
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คมิสฺสามาติ  (อาหํสุ)  ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ปุจฺฉิตฺวา ถามแล้ว  อญญฺมญญฺ ํ ซึ่งกันและกัน  อิติ  

ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  กึ อ.อะไร  รุชฺชต ิ ย่อมเสียดแทง  ตุยฺห ํ แก่ท่าน,  

กึ อ.อะไร  รุชฺชต ิย่อมเสียดแทง  ตุยฺห ํแก่ท่าน”  อิติ ดังนี้  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “ขิปิตโรโค อ.โรคจาม  (รุชฺชติ) ย่อมเสียดแทง  มยฺหํ แก่กระผม,  กาโส อ.โรค

ไอ  (รุชฺชติ) ย่อมเสียดแทง  มยฺห ํแก่กระผม”  อิติ ดังนี้  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ 

ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  อหํ อ.กระผม  อทฺทสํ ได้เห็นแล้ว  (ฉวํ) ซึ่งซากศพ   

ฉินฺนสีส ํอันมีศีรษะขาดแล้ว  จงฺกมนโกฏิยํ ในที่สุดแห่งที่จงกรม  อชฺช ในวันนี้,  อหํ 

อ.กระผม  อทฺทสํ ได้เห็นแล้ว  กพนฺธํ ซึ่งผีหัวขาด  รตฺติฏฺ�าเน ในที่เป็นที่พักใน

เวลากลางคืน,  อหํ อ.กระผม  อสฺโสสึ ได้ฟังแล้ว  อมนุสฺสสทฺทํ ซึ่งเสียงของอมนุษย์   

ทิวาฏฺฅาเน ในที่เป็นที่พักในเวลากลางวัน,  อิทํ  ฅานํ อ.ที่นี้  (อมฺเหหิ)  ปริวชฺเชตพฺพ-

ยุตฺตก ํ เป็นที่อันควรแล้วแก่ความเป็นที่ อันเรา ท. พึงเว้นรอบ  (โหติ) ย่อมเป็น,   

อผาสุกํ อ.ความไม่ผาสุก  โหติ ย่อมมี  อมฺหากํ แก่เรา ท.  อิธ  (ฅาเน) ในที่นี้,  (มยํ)  

อ.เรา ท.  คมิสฺสาม จักไป  สนฺติก ํสู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุเหล่านั้นถามกันและกันว่า “ท่านผู้มีอายุ อะไรย่อมเสียดแทงแก่ท่าน, อะไร ย่อม

เสียดแทงแก่ท่าน” ดังนี้ กล่าวแล้วว่า “โรคจาม ย่อมเสียดแทงแก่กระผม, โรคไอย่อม

เสียดแทงแก่กระผม” ดังนี้ กล่าวกันแล้วว่า “ท่านผู้มีอายุ ผมได้เห็นซากศพที่มีหัวขาด 

ในที่สุดแห่งที่จงกรม ในวันนี้, ผมได้เห็นผีหัวขาด ในที่พักกลางคืน, ผมได้ยินเสียง

อมนุษย์ ในที่พักกลางวัน, ที่นี้ เป็นที่ควรแก่ความเป็นที่อันพวกเราพึงเว้น, ความไม่

ผาสุกย่อมมีแก่พวกเราในที่นี้, พวกเราจักพากันไปสู่สํานักของพระศาสดา”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อ�ฺ�ม�ฺ�ํ  

อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตฺวา  “อาวุโส อาลปนะ  กึ สุทธกัตตาใน รุชฺชติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ตุยฺหํ สัมปทานใน รุชฺชติ,  กึ สุทธกัตตาใน รุชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตุยฺหํ สัมปทานใน รุชฺชติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  

“ขิปิตโรโค สุทธกัตตาใน รุชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน รุชฺชติ,   

กาโส สุทธกัตตาใน รุชฺชติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน รุชฺชติ”  อิติศัพท์   

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาหํสุ  “อาวุโส อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน 
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อทฺทสํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อชฺช กาลสัตตมีใน อทฺทสํ  จงฺกมนโกฏิยํ วิสยาธาระใน 

อทฺทสํ  ฉินฺนสีสํ วิเสสนะของ ฉวํๆ อวุตตกัมมะใน อทฺทสํ,  อหั สุทธกัตตาใน อทฺทสํๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  รตฺติฏ�ฺาเน วิสยาธาระใน อทฺทสํ  กพนฺธํ อวุตตกัมมะใน อทฺทสํ,  

อหํ สุทธกัตตาใน อสฺโสสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทิวาฏฺ�าเน วิสยาธาระใน อสฺโสสึ  

อมนุสฺสสทฺทํ อวุตตกัมมะใน อสฺโสสึ,  อิทํ วิเสสนะของ �านํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ปริวชฺเชตพฺพ-  ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกํ  

วิกติกัตตาใน โหติ,  อผาสุกํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ 

สัมปทานใน โหติ  อิธ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน โหติ,  มยํ สุทธกัตตาใน 

คมิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะ

ใน คมิสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๒. เต  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํ 

สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระศาสดา  อนุปุพฺเพน โดยลําดับ  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว   

นิสีทึสุ นั่งแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควร ฯ

 ภิกษุเหล่านั้นออกเดินทางไปสู่สํานักของพระศาสดาโดยลําดับ ถวายบังคม แล้วนั่ง ณ 

ที่สมควร 

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน นิสีทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิกฺขมิตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวา  อนุปุพฺเพน ตติยาวิเสสนะใน คนฺตฺวา  สตฺถุ สามีสัมพันธะ

ใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน นิสีทึสุ  เอกมนฺตํ อาธาระใน นิสีทึสุ ฯ

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

๑๓. อถ  เน  สตฺถา  อาห  “กึ  ภิกฺขเว  ตสฺมึ  �าเน  วสิตุ ํ  น  สกฺขิสฺสถาติ ฯ

 อถ  เน  (ภิกฺขู)  สตฺถา  อาห  “(ตุมฺเห)  กึ  ภิกฺขเว  ตสฺมึ  �าเน  วสิตุ ํ  น  สกฺขิสฺสถาติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สตฺถา อ.พระศาสดา  อาห ตรัสแล้ว  เน  (ภิกฺขู) กะภิกษุ ท. เหล่านั้น   
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อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  น  สกฺขิสฺสถ จักไม่อาจ  วสิตุ ํ

เพื่ออันอยู่  ตสฺมึ  ฅาเน ในที่นั้น  กึ หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พระศาสดาตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่สามารถ

เพื่อจะอยู่ในที่นั้นหรือ”

 อถ กาลสัตตมี  สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เน วิเสสนะ 

ของ ภิกฺขูๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน สกฺขิสฺสถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  ตสฺมึ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน  

วสิตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺขิสฺสถ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺขิสฺสถ”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน อาห ฯ      

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

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

๑๔. “อาม  ภนฺเต:  อมฺหากํ  ตสฺมึ  �าเน  วสนฺตานํ  เอวรูปานิ  เภรวารมฺมณานิ  อุปฏฺ�หนฺติ,   

เตน  เอวรูปํ  อผาสุกํ  โหติ,  เตน  มยํ  ‘วชฺเชตพฺพยุตฺตกมิทํ  �านนฺติ  ตํ  ฉฑฺเฑตฺวา  

ตุมฺหากํ  สนฺติกํ  อาคตาติ ฯ

 (เต  ภิกฺขู)  “อาม  (เอวํ)  ภนฺเต:  อมฺหากํ  ตสฺมึ  �าเน  วสนฺตานํ  เอวรูปานิ  เภรวารมฺมณานิ   

อุปฏฺ�หนฺติ,  เตน  เอวรูปํ  อผาสุกํ  โหติ,  เตน  มยํ  ‘(ปุคฺคเลน)  วชฺเชตพฺพยุตฺตกํ  (โหติ)  อิทํ  

�านนฺติ  (จินฺเตตฺวา)  ตํ  (�านํ)  ฉฑฺเฑตฺวา  ตุมฺหากํ  สนฺติกํ  อาคตา  (อมฺห)”  อิติ  (อาหํสุ) ฯ  

 (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ  อาม พระเจ้าข้า  (เอวํ) อ.อย่างนั้น;  เภรวารมฺมณานิ อ.อารมณ์อันน่ากลัว 

ท.  เอวรูปาน ิอันมีอย่างนี้เป็นรูป  อุปฏฺฅหนฺติ ย่อมปรากฏ  อมฺหากํ แก่ข้าพระองค์ 

ท.  วสนฺตานํ ผู้อยู่อยู่  ตสฺมึ  ฅาเน ในที่นั้น, เตน เพราะเหตุนั้น  อผาสุกํ อ.ความ

ไม่ผาสุก  เอวรูปํ อันมีอย่างนี้เป็นรูป  โหติ ย่อมมี,  เตน เพราะเหตุนั้น  มยํ อ.ข้า

พระองค์ ท.  (จินฺเตตฺวา) คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อิทํ  ฅานํ อ.ที่นี้  (ปุคฺคเลน)  วชฺเชตพฺพ-

ยุตฺตก ํเป็นที่อันควรแล้วแก่ความเป็นที่ อันบุคคล พึงเว้น  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  

ฉฑฺเฑตฺวา ทิ้งแล้ว  ตํ  ฅานํ ซึ่งที่นั้น  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  สนฺติก ํสู่สํานัก  ตุมฺหากํ 

ของพระองค์  (อมฺห) ย่อมเป็น” อิติ ดังนี้ ฯ
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  ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า อย่างนั้น; อารมณ์ที่น่า

กลัว อันเห็นปานนี้ ย่อมปรากฏแก่พวกข้าพระองค์ผู้อยู่อยู่ในที่นั้น, เพราะเหตุนั้น 

ความไม่ผาสุกเห็นปานนี้ ย่อมมี, เพราะเหตุนั้น พวกข้าพระองค์คิดกันว่า ‘ที่นี้ เป็นที่

ควรแก่ความเป็นที่อันบุคคลพึงเว้น’ ดังนี้ ทิ้งที่นั้นแล้ว เป็นผู้มาสู่สํานักของพระองค์” 

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ;  เอวรูปานิ วิเสสนะของ เภรวารมฺมณานิๆ  

สุทธกัตตาใน อุปฏฺ�หนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สัมปทานใน อุปฏฺ�หนฺติ   

ตสฺมึ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน วสนฺตานํๆ วิเสสนะของ อมฺหากํ,  เตน  

เหตวัตถะ  เอวรูปํ วิเสสนะของ อผาสุกํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  

เตน เหตวัตถะ  มยํ สุทธกัตตาใน อมฺหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘อิทํ วิเสสนะ

ของ �านํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน 

วชฺเชตพฺพ-  วชฺเชตพฺพยุตฺตกํ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน ฉฑฺเฑตฺวา  ตํ วิเสสนะของ �านํๆ อวุตตกัมมะใน ฉฑฺเฑตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาคตา  ตุมฺหากํ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน  

อาคตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๕. “ภิกฺขเว  ตตฺเถว  ตุมฺหากํ  คนฺตุํ  วฏฺฏตีติ ฯ

 (สตฺถา)  “ภิกฺขเว  ตตฺถ  เอว  (�าเน)  ตุมฺหากํ  คนฺตุํ  วฏฺฏตีติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ตตฺถ  เอว  

(ฅาเน)  ตุมฺหากํ  คนฺตุํ อ.อัน- อันเธอ ท. -ไป ในที่นั้นนั่นเทียว  วฏฺฏติ ย่อมควร”   

อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การที่พวกเธอไปในที่นั้นนั่นแหละ ย่อมควร”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  คนฺตุํ ตุมัตถ- 

กัตตาใน วฏฺฏติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตตฺถๆ วิเสสนะ

ของ �าเนๆ วิสยาธาระใน คนฺตุํ  ตุมฺหากํ ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน คนฺตุํ”  อิติศัพท์ อาการะ 

ใน อาห ฯ
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๑๖ “น  สกฺกา  ภนฺเตติ ฯ

 (เต  ภิกฺขู)  “(อมฺเหหิ)  น  สกฺกา  ภนฺเตติ  (อาหํสุ) ฯ

 (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (อาหํสุ) กราบทูลแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ  (อมฺเหหิ) อันข้าพระองค์ ท.  น  สกฺกา ไม่อาจ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ไม่อาจ”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน สกฺกาๆ กิริยาบทภาววาจก  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺกา”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาหํสุ ฯ   

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

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

๑๗ “ภิกฺขเว  ตุมฺเห  อาวุธํ  อคเหตฺวา  คตา,  อิทานิ  อาวุธํ  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ ฯ

 (สตฺถา)  “ภิกฺขเว  ตุมฺเห  อาวุธํ  อคเหตฺวา  คตา  (อตฺถ),  อิทานิ  (ตุมฺเห)  อาวุธํ  คเหตฺวา   

คจฺฉถาติ  (อาห) ฯ

 (สตฺถา) อ.พระศาสดา  (อาห) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ตุมฺเห 

อ.เธอ ท.  อคเหตฺวา ไม่ถือเอาแล้ว  อาวุธํ ซึ่งอาวุธ  คตา เป็นผู้ไปแล้ว  (อตฺถ) 

ย่อมเป็น,  อิทานิ ในกาลนี้  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  อาวุธํ ซึ่งอาวุธ  

คจฺฉถ จงไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ถือเอาอาวุธ เป็นผู้ไปแล้ว, ใน

บัดนี้ พวกเธอถือเอาอาวุธแล้วจงไป”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธ-

กัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาวุธํ อวุตตกัมมะใน อคเหตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน คตาๆ วิกติกัตตาใน อตฺถ,  อิทานิ กาลสัตตมีใน คจฺฉถ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

คจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อาวุธํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

คจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๘.    “กตราวุธํ  ภนฺเตติ ฯ 

 (เต  ภิกฺขู)  “(มยํ)  กตราวุธํ  (คเหตฺวา  คจฺฉาม)  ภนฺเตติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  (ปุจฺฉึสุ) ทูลถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ  (มยํ) อ.ข้าพระองค์ ท.  (คเหตฺวา) ถือเอาแล้ว  กตราวุธํ ซึ่งอาวุธชนิดไหน  

(คจฺฉาม) จะไป”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ภิกษุเหล่านั้นทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ถือเอาอาวุธชนิดไหน

แล้วจึงจะไป”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  

มยํ สุทธกัตตาใน คจฺฉามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กตราวุธํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉาม”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ 

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

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

๑๙. สตฺถา  “อหํ  โว  อาวุธํ  ทสฺสามิ,  มยา  ทินฺนาวุธํ  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ  วตฺวา  

  “กรณียมตฺถกุสเลน   ยนฺตํ  สนฺตํ  ปทํ  อภิสเมจฺจ  

  สกฺโก  อุชู  จ  สุหุชู  จ   สุวโจ  จสฺส  มุทุ  อนติมานีติ 

 สกลํ  เมตฺตสุตฺตํ  กเถตฺวา  “ภิกฺขเว  อิมํ  ตุมฺเห  พหิ  วิหารสฺส  วนสณฺฑโต  ปฏ�ฺาย  

สชฺฌายนฺตา  อนฺโตวิหารํ  ปวิเสยฺยาถาติ  อุยฺโยเชสิ ฯ

 สตฺถา  “อหํ  โว  อาวุธํ  ทสฺสามิ,  (ตุมฺเห)  มยา  ทินฺนาวุธํ  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ  วตฺวา  

“ย ํ ต ํ (สิกฺขาตตฺย ํ อริเยหิ)  สนฺต ํ ปท ํ อภิสเมจจฺ  (กต)ํ,  

(ต ํ สิกฺขาตตฺย)ํ  อตถฺกสุเลน  (กลุปตุเฺตน)  กรณีย,ํ  

(โส  กลุปตุโฺต)  สกฺโก  (จ)  อชุ ุ จ  สหุชุ ุ จ  สวุโจ  จ  มทุ ุ  (จ)  

อนติมานี  (จ)  อสสฺ”  อติิ 

 สกลํ  เมตฺตสุตฺตํ  กเถตฺวา  “ภิกฺขเว  อิมํ  (เมตฺตสุตฺตํ)  ตุมฺเห  พหิ  วิหารสฺส  วนสณฺฑโต  ปฏฺ�าย  

สชฺฌายนฺตา  อนฺโตวิหารํ  ปวิเสยฺยาถาติ  (วจเนน)  อุยฺโยเชสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.เรา  ทสฺสามิ จักให้  อาวุธํ  

ซึ่งอาวุธ  โว แก่เธอ ท.,  (ตุมฺเห) อ.เธอ ท.  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  มยา  ทินฺนาวุธํ  
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ซึ่งอาวุธ อันเรา ให้แล้ว  คจฺฉถ จงไปเถิด”  อิติ ดังนี้  กเถตฺวา ตรัสแล้ว  เมตฺตสุตฺต ํ 

ซึ่งเมตตสูตร  สกลํ ทั้งสิ้น  อิติ ว่า 

“ย ํต ํ  สิกฺขาตตฺย ํ อ.หมวดสามแหง่สกิขานัน้ใด  อริเยหิ อนั

พระอรยิเจา้ ท.  อภิสเมจจฺ ตรสัรูแ้ลว้  ปท ํ ซึง่พระนิพพาน  

สนฺต ํอนัสงบแลว้  (กต)ํ กระทาํแลว้,  ต ํ สิกฺขาตตฺย ํอ.หมวด

สามแหง่สกิขานัน้  (กลุปตุเฺตน) อนักุลบุตร  อตถฺกสุเลน ผู้

ฉลาดในประโยชน์  กรณีย ํพงึกระทาํ,  โส  กลุปตุโฺต อ.กุลบุตร

นัน้  สกฺโก จ เป็นผูอ้งอาจดว้ย  อชุ ุจ เป็นผูต้รงดว้ย  สหุชุ ุจ  

เป็นผูต้รงดว้ยดดีว้ย  สวุโจ จ เป็นผูอ้นับุคคลพงึวา่กลา่วได้

โดยงา่ยดว้ย  มทุ ุจ เป็นผูอ้อ่นโยนดว้ย  อนติมานี จ เป็นผู้

ไมม่คีวามถอืตวัเกนิดว้ย  อสสฺ พงึเป็น”  อิติ ดงัน้ีเป็นตน้

อยุโฺยเชสิ ทรงสง่ไปแลว้  (วจเนน) ดว้ยพระดาํรสั  อิติ วา่  “ภิกฺขเว ดกู่อนภกิษุ ท.   

ตมุเฺห อ.เธอ ท.  สชฌฺายนฺตา เมือ่สาธยาย  อิม ํ (เมตตฺสตุตฺ)ํ ซึง่เมตตสตูรน้ี  ปฏฺฅาย 

จําเดิม  วนสณฺฑโต แต่ชัฏแห่งป่า  พห ิในภายนอก  วิหารสฺส แห่งวิหาร  ปวิเสยฺยาถ  

พึงเข้าไป  อนฺโตวิหารํ สู่ภายในแห่งวิหาร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “เราจักให้อาวุธแก่พวกเธอ, พวกเธอจงถือเอาอาวุธที่เราให้แล้วไป

เถิด” ดังนี้ แล้วตรัสเมตตสูตรทั้งหมดว่า  

“กุลบุตรผูฉ้ลาดในประโยชน์พงึทําการศกึษาไตรสกิขาตามที่

พระอรยิเจา้ทัง้หลายศกึษา แลว้ตรสัรูพ้ระนิพพาน กุลบุตรนัน้ 

พงึเป็นผูอ้งอาจ ซื่อตรง ซื่อตรงดว้ยด ี เป็นผูว้า่นอนสอนงา่ย 

เป็นผูอ้อ่นโยน ไมม่มีานะถอืตวัเยอ่หยิง่” ดงัน้ีเป็นตน้

 ทรงสง่ไปดว้ยพระดาํรสัวา่ “ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย พวกเธอพากนัสาธยายเมตตสตูรน้ี 

จาํเดมิแต่ไพรสณฑใ์นภายนอกวหิาร พงึเขา้ไปในภายในวหิารเถดิ” ดงัน้ี

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อุยฺโยเชสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน ทสฺสามิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  โว สัมปทานใน ทสฺสามิ  อาวุธํ อวุตตกัมมะใน ทสฺสามิ,  ตุมฺเห 

สุทธกัตตาใน คจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ทินฺน-  ทินฺนาวุธํ  

อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คจฺฉถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ  
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ปุพพกาลกิริยาใน กเถตฺวา

“ยํ ก็ดี  ตํ ก็ดี วิเสสนะของ สิกฺขาตฺตยํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ  

กิตบทกัมมวาจก  อริเยหิ อนภิหิตกัตตาใน กตํ  สนฺตํ วิเสสนะ 

ของ ปทํๆ อวุตตกัมมะใน อภิสเมจฺจๆ สมานกาลกิริยาใน กตํ,  

ตํ วิเสสนะของ สิกฺขาตฺตยํๆ วุตตกัมมะใน กรณียํๆ กิตบท-

กัมมวาจก  อตฺถกุสเลน วิเสสนะของ กุลปุตฺเตนๆ อนภิหิต- 

กัตตาใน กรณียํ,  โส วิเสสนะของ กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน 

อสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกฺโก ก็ดี  อุชุ ก็ดี  สุหุชุ ก็ดี   

สุวโจ ก็ดี  มุทุ ก็ดี  อนติมานี ก็ดี วิกติกัตตาใน อสฺส   

จ หกศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ สกฺโก  อุชุ  สุหุชุ  สุวโจ  มุทุ 

และ อนติมานี”  อิติศัพท์ อาทยัตถะใน สกลํ  เมตฺตสุตฺตํ

 สกลํ วิเสสนะของ เมตฺตสุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน กเถตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อุยฺโยเชสิ  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปวิเสยฺยาถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อิมํ วิเสสนะของ เมตฺตสุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน สชฺฌายนฺตา  พหิ อาธาระใน วนสณฺฑโต   

วิหารสฺส สามีสัมพันธะใน พหิ  วนสณฺฑโต อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะ

ใน สชฺฌายนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ ตุมฺเห  อนฺโตวิหารํ สัมปาปุณียกัมมะใน  

ปวิเสยฺยาถ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน อุยฺโยเชสิ ฯ    

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

๒๐. เต  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ตํ  วนสณฺฑํ  ปตฺวา  พหิวิหาเร  

คณสชฺฌายํ  สชฺฌายมานา ว  วนสณฺฑํ  ปวิสึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  สตฺถารํ  วนฺทิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  ตํ  วนสณฺฑํ  ปตฺวา  พหิวิหาเร  คณสชฺฌายํ  

สชฺฌายมานา ว  วนสณฺฑํ  ปวิสึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  

นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  ปตฺวา ถึงแล้ว  ตํ  วนสณฺฑ ํซึ่งชัฏแห่งป่านั้น  อนุปุพฺเพน 

โดยลําดับ  สชฺฌายมานา ว สาธยายอยู่เทียว  คณสชฺฌายํ สาธยายโดยความเป็น

คณะ  พหิวิหาเร ในภายนอกแห่งวิหาร  ปวิสึส ุเข้าไปแล้ว  วนสณฺฑ ํสู่ชัฏแห่งป่า ฯ

 ภิกษุเหล่านั้นถวายบังคมพระศาสดา แล้วพากันออกไป ถึงไพรสณฑ์นั้นโดยลําดับ 
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สาธยายอยู่เทียว สาธยายเป็นคณะ ที่ภายนอกวิหาร เข้าไปสู่ไพรสณฑ์

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน ปวิสึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถารํ  

อวุตตกัมมะใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

ปตฺวา  อนุปุพฺเพน ตติยาวิเสสนะใน ปตฺวา  ตํ วิเสสนะของ วนสณฺฑํๆ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สชฺฌายมานา  พหิวิหาเร วิสยาธาระใน  

สชฺฌายมานา  คณสชฺฌายํ กิริยาวิเสสนะใน สชฺฌายมานา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ สชฺฌายมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขู  วนสณฺฑํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสึสุ ฯ

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

๒๑. สกลวนสณฺเฑ  เทวตา  เมตฺตจิตฺตํ  ปฏิลภิตฺวา  เตสํ  ปจฺจุคฺคมนํ  กตฺวา  ปตฺตจีวร- 

ปฏิคฺคหณํ  อาปุจฺฉึสุ,  คตฺตสมฺพาหนํ  อาปุจฺฉึสุ,  เตสํ  ตตฺถ  ตตฺถ  อารกฺขํ  สุสํวิหิตํ  

กรึสุ,  จกฺกธุปนํ  วิย  สนฺนิสินฺนา  อเหสุํ ฯ 

 สกลวนสณฺเฑ  เทวตา  เมตฺตจิตฺตํ  ปฏิลภิตฺวา  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  ปจฺจุคฺคมนํ  กตฺวา  ปตฺตจีวร- 

ปฏิคฺคหณํ  อาปุจฺฉึสุ,  คตฺตสมฺพาหนํ  อาปุจฺฉึสุ,  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  ตตฺถ  ตตฺถ  (�าเน)  อารกฺขํ   

(อตฺตนา)  สุสํวิหิตํ  กรึสุ,  จกฺกธุปนํ  วิย  สนฺนิสินฺนา  อเหสุํ ฯ

 เทวตา อ.เทวดา ท.  สกลวนสณฺเฑ ในชัฏแห่งป่าทั้งสิ้น  ปฏิลภิตฺวา ได้เฉพาะแล้ว  

เมตฺตจิตฺตํ ซึ่งจิตดวงประกอบแล้วด้วยเมตตา  กตฺวา กระทําแล้ว  ปจฺจุคฺคมนํ ซึ่ง

การต้อนรับ  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น  อาปุจฺฉึสุ ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว  

ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณํ ซึ่งการรับซึ่งบาตรและจีวร,  อาปุจฺฉึสุ ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว  

คตฺตสมฺพาหนํ ซึ่งการนวดซึ่งร่ายกาย,  กรึสุ กระทําแล้ว  อารกฺขํ ซึ่งการอารักขา   

ตตฺถ  ตตฺถ  (ฅาเน) ในที่นั้นๆ  (อตฺตนา)  สุสํวิหิต ํให้เป็นการอารักขา อันตน จัดแจง

ดีแล้ว  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) แก่ภิกษุ ท. เหล่านั้น,  สนฺนิสินฺนา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว  

จกฺกธุปนํ  วิย ราวกะ อ.พนมแห่งล้อ  อเหสุํ ได้เป็นแล้ว ฯ

 เหล่าเทวดาในไพรสณฑ์ทั้งสิ้นกลับได้เมตตาจิต ทําการต้อนรับภิกษุเหล่านั้น ถาม

การรับบาตรและจีวรโดยเอื้อเฟื้อ ถามการนวดร่างกายโดยเอื้อเฟื้อ ทําการอารักขาใน

ที่นั้นๆ แก่ภิกษุเหล่านั้น ให้เป็นการอารักขาที่ตนจัดแจงอย่างดี ได้เป็นผู้นั่งประชุมกัน 

ดุจพนมล้อ
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 เทวตา สุทธกัตตาใน อาปุจฺฉึสุ สองบท  กรึสุ และ อเหสุํ  อาปุจฺฉึสุ สองบทก็ดี  กรึสุ ก็ดี   

อเหสุํ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  สกลวนสณฺเฑ วิสยาธาระใน เทวตา  เมตฺตจิตฺตํ  

อวุตตกัมมะใน ปฏิลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ 

ฉัฏฐีอวุตตกัมมะใน ปจฺจุคฺคนํๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาปุจฺฉึสุ  

ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณํ อวุตตกัมมะใน อาปุจฺฉึสุ,  คตฺตสมฺพาหนํ อวุตตกัมมะใน อาปุจฺฉึสุ,   

เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สัมปทานใน อารกฺขํ  ตตฺถ สองบท วิเสสนะของ �าเนๆ  

วิสยาธาระใน อารกฺขํๆ อวุตตกัมมะใน กรึสุ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน สุสํวิหิตํๆ  

วิกติกัมมะใน กรึสุ,  จกฺกธุปนํ อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ จกฺกธุปนํ  

สนฺนิสินฺนา วิกติกัตตาใน อเหสุํ ฯ

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

๒๒. กตฺถจิ  อมนุสฺสสทฺโท  นาม  นาโหสิ ฯ 

 กตฺถจิ  (�าเน)  อมนุสฺสสทฺโท  นาม  น  อโหสิ ฯ

 อมนุสฺสสทฺโท  นาม ชื่อ อ.เสียงแห่งอมุนษย์  กตฺถจิ  (ฅาเน) ในที่ไหนๆ  น  อโหสิ 

ไม่ได้มีแล้ว ฯ

 ขึ้นชื่อว่าเสียงอมนุษย์ในที่ไหน ไม่ได้มีแล้ว

 นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อมนุสฺสสทฺโทๆ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  กตฺถจิ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน อมนุสฺสสทฺโท  นศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน อโหสิ ฯ

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

๒๓. เตสํ  ภิกฺขูนํ  จิตฺตํ  เอกคฺคํ  โหติ ฯ

 จิตฺตํ อ.จิต  เตสํ  ภิกฺขูนํ ของภิกษุ ท. เหล่านั้น  เอกคฺคํ เป็นธรรมชาตมีอารมณ์เป็น

หนึ่ง  โหติ ย่อมเป็น

 จิตของพวกภิกษุเหล่านั้น เป็นธรรมชาตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง

 จิตฺตํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ  

สามีสัมพันธะใน จิตฺตํ  เอกคฺคํ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ   
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๒๔. เต  รตฺติฏฺ�านทิวาฏ�ฺาเนสุ  นิสินฺนา  วิปสฺสนาย  จิตฺตํ  โอตาเรตฺวา  อตฺตนิ  ขยวยํ   

ปฏฺ�เปตฺวา  “อยํ  อตฺตภาโว  นาม  ภิชฺชนตฺเถน  อถาวรตฺเถน  กุลาลภาชนสทิโสติ  

วิปสฺสนํ  วฑฺฒยึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู)  รตฺติฏฺ�านทิวาฏฺ�าเนสุ  นิสินฺนา  วิปสฺสนาย  จิตฺตํ  โอตาเรตฺวา  อตฺตนิ  ขยวยํ   

ปฏฺ�เปตฺวา  “อยํ  อตฺตภาโว  นาม  ภิชฺชนตฺเถน  อถาวรตฺเถน  กุลาลภาชนสทิโส  (โหติ)”  อิติ  

วิปสฺสนํ  วฑฺฒยึสุ ฯ

 เต  (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  นิสินฺนา นั่งแล้ว  รตฺติฏฺฅานทิวาฏฺฅาเนสุ ในที่เป็น

ที่พักในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวัน ท.  จิตฺตํ ยังจิต  โอตาเรตฺวา 

ให้ข้ามลงแล้ว  วิปสฺสนาย ในวิปัสสนา  ปฏฺฅเปตฺวา เริ่มตั้งไว้แล้ว  ขยวยํ ซึ่งความ

สิ้นไปและความเสื่อมไป  อตฺตนิ ในตน  วิปสฺสน ํยังวิปัสสนา  วฑฺฒยึส ุให้เจริญแล้ว   

อิติ ว่า  “อยํ  อตฺตภาโว  นาม ชืื่อ อ.อัตภาพนี้  กุลาลภาชนสทิโส เป็นเช่นกับด้วย

ภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียว  ภิชฺชนตฺเถน เพราะอรรถว่าแตกไป  อถาวรตฺเถน  

เพราะอรรถว่าไม่มั่นคง   (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ 

 ภิกษุเหล่านั้นนั่งในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน หยั่งจิตลงในวิปัสสนา เริ่มตั้งความ

สิ้นไปและความเสื่อมไปในตน เจริญวิปัสสนาว่า “ธรรมดาว่าอัตภาพนี้ เป็นเช่นกับ

ภาชนะดินเหนียว เพราะอรรถว่าแตกไป เพราะอรรถว่าไม่มั่นคงถาวร”

 เต วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ เหตุกัตตาใน วฑฺฒยึสุๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  รตฺติฏฺ�าน- 

ทิวาฏฺ�าเนสุ วิสยาธาระใน นิสินฺนาๆ วิเสสนะของ ภิกฺขู  วิปสฺสนาย วิสยาธาระใน  

โอตาเรตฺวา  จิตฺตํ การิตกัมมะใน โอตาเรตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏฺ�เปตฺวา   

อตฺตนิ วิสยาธาระใน ขยวยํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏฺ�เปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วฑฺฒยึสุ  “อยํ วิเสสนะของ อตฺตภาโว  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ อตฺตภาโวๆ 

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภิชฺชนตฺเถน ก็ดี  อถาวรตฺเถน ก็ดี เหตุ

ใน กุลาลภาชนสทิโสๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วฑฺฒยึสุ  วิปสฺสนํ  

การิตกัมมะใน วฑฺฒยึสุ ฯ 

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

 ...............................................................................................................................
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๒๕. สมฺมาสมฺพุทฺโธ  คนฺธกุฏิยํ  นิสินฺโน ว  เตสํ  วิปสฺสนาย  อารทฺธภาวํ  �ตฺวา  เต  ภิกฺขู   

อามนฺเตตฺวา  “เอวเมว  ภิกฺขเว  อยํ  อตฺตภาโว  นาม  ภิชฺชนตฺเถน  อถาวรตฺเถน   

กุลาลภาชนสทิโส  เอวาติ  วตฺวา  โอภาสํ  ผริตฺวา  โยชนสเต  � ิโตปิ  เตสํ  อภิมุเข   

นิสินฺโน  วิย  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทิสฺสมาเนน  รูเปน อิมํ  คาถมาห  

  “กุมฺภูปมํ  กายมิมํ  วิทิตฺวา  

  นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวา  

  โยเธถ  มารํ  ปญฺญาวุเธน  

  ชิตญฺจ  รกฺเข  อนิเวสโน  สิยาติ ฯ

 สมฺมาสมฺพุทฺโธ  คนฺธกุฏิยํ  นิสินฺโน ว  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  วิปสฺสนาย  อารทฺธภาวํ  �ตฺวา  เต ภิกฺขู   

อามนฺเตตฺวา  “เอวเมว  ภิกฺขเว  อยํ  อตฺตภาโว  นาม  ภิชฺชนตฺเถน  อถาวรตฺเถน  กุลาลภาชน- 

สทิโส  เอว  (โหติ)”  อิติ  วตฺวา  โอภาสํ  ผริตฺวา  โยชนสเต  � ิโตปิ  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  อภิมุเข   

นิสินฺโน  วิย  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทิสฺสมาเนน  รูเปน   อิมํ  คาถํ  อาห  

  “(ปณฺฑิโต  กุลปุตฺโต)  กุมฺภูปมํ  กายํ  อิมํ  วิทิตฺวา  

  นครูปมํ  (กตฺวา)  จิตฺตํ  อิทํ  ถเกตฺวา  

  โยเธถ  มารํ  ปญฺญาวุเธน  

  (อตฺตนา)  ชิตํ  (ธมฺมํ)  จ  รกฺเข  อนิเวสโน  สิยาติ ฯ

 สมฺมาสมฺพุทฺโธ อ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  นิสินฺโน ว ทรงประทับนั่งแล้วเทียว  

คนฺธกุฏิยํ ในพระคันธกุฎี  ญตฺวา ทรงทราบแล้ว  เตสํ  (ภิกฺขูนํ)  วิปสฺสนาย  อารทฺธ-

ภาวํ ซึ่งความที่- แห่งวิปัสสนา -เป็นธรรมชาติ อันภิกษุ ท. เหล่านั้นปรารภแล้ว   

อามนฺเตตฺวา ตรัสเรียกแล้ว  เต  ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. เหล่านั้น  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ 

ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  เอวํ  เอว อ.อย่างนั้นนั่นเทียว  อยํ  อตฺตภาโว  นาม 

ชื่อ อ.อัตภาพนี้  กุลาลภาชนสทิโส  เอว เป็นเช่นกับด้วยภาชนะอันเป็นวิการแห่งดิน

เหนียวนั่นเทียว  ภิชฺชนตฺเถน เพราะอรรถว่าแตกไป  อถาวรตฺเถน เพราะอรรถว่าไม่

มั่นคง  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  ผริตฺวา ทรงแผ่ไปแล้ว  โอภาสํ ซึ่งพระรัศมี  ฅ ิโตปิ  

แม้ทรงดํารงอยู่แล้ว  โยชนสเต ในร้อยแห่งโยชน์  นิสินฺโน  วิย ราวกะว่าประทับนั่ง

แล้ว  อภิมุเข ในที่เฉพาะหน้า  เตสํ  (ภิกฺขูนํ) แห่งภิกษุ ท. เหล่านั้น  วิสฺสชฺเชตฺวา  

ทรงเปล่งแล้ว  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย ซึ่งพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ท.  รูเปน มีพระรูป   
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ทิสฺสมาเนน อันปรากฏอยู่  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า 

“(กลุปตุโฺต) อ.กุลบุตร  (ปณฺฑิโต) ผูเ้ป็นบณัฑติ  วิทิตวฺา รู้

แลว้  อิม ํกาย ํซึง่กายน้ี  กมุภฺปูม ํอนัมหีมอ้เป็นเครือ่งเปรยีบ   

ถเกตวฺา กัน้แลว้  อิท ํจิตตฺ ํซึง่จติน้ี  (กตวฺา) กระทาํ นครปูม ํ

ใหเ้ป็นธรรมชาตมนีครเป็นเครือ่งเปรยีบ  โยเธถ พงึรบ  มาร ํ

ซึง่มาร  ปญญฺาวเุธน ดว้ยอาวธุคอืปัญญา  จ ดว้ย  รกฺเข พงึ

รกัษา  (อตตฺนา) ชิต ํ(ธมมฺ)ํ ซึง่ธรรม อนั- อนัตน ชนะแลว้  

จ ดว้ย  อนิเวสโน เป็นผูไ้มต่ดิอยู ่  สิยา พงึเป็น  จ ดว้ย”   

อิติ ดงัน้ี ฯ

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งอยู่ที่พระคันธกุฎีนั่นแหละ ทรงทราบว่าภิกษุเหล่า

นั้นปรารภวิปัสสนา ตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้น ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้น

นั่นแหละ ธรรมดาว่าอัตภาพนี้ เป็นเช่นกับภาชนะดินเหนียวนั่นแหละ เพราะอรรถว่า

แตกไป เพราะอรรถว่าไม่มั่นคง” ทรงแผ่พระรัศมีที่มี ๖ สีไป แม้ทรงดํารงอยู่ในที่ ๑๐๐ 

โยชน์ ก็เป็นดุจประทับนั่งอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้น  ทรงเปล่งพระฉัพพัณณ-

รังสี มีพระรูปที่ปรากฏอยู่ ตรัสพระคาถานี้ว่า

“ผูม้ปีัญญา รูว้า่กายน้ีเหมอืนหมอ้น้ํา พงึป้องกนัจติน้ี 

ใหม้ัน่คงเหมอืนป้องกนัเมอืงหลวง แลว้จงึรบกบัมารดว้ยอาวธุ

คอืปัญญา พงึรกัษาชยัชนะนัน้ไว ้ไมอ่าศยัอะไรอยู”่

 สมฺมาสมฺพทฺุโธ สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  คนฺธกุฏยิ ํ วสิยาธาระ 

ใน นิสนฺิโน  เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั นิสนฺิโนๆ วเิสสนะของ สมฺมาสมฺพทฺุโธ  เตส ํ 

วเิสสนะของ ภกฺิขนํูๆ ฉฏัฐอีนภหิติกตัตาใน อารทฺธ-   วปิสฺสนาย ภาวาทสิมัพนัธะ

ใน อารทฺธภาวํๆ  อวตุตกมัมะใน �ตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อามนฺเตตฺวา  เต วิเสสนะ

ของ ภิกฺขูๆ อวุตตกัมมะใน อามนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วตฺวา  “ภิกฺขเว อาลปนะ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอวํๆ ลิงคัตถะ,  อยํ วิเสสนะของ อตฺตภาโว  นามศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ อตฺตภาโวๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ภิชฺชนตฺเถน ก็ดี  อถาวรตฺเถน ก็ดี เหตุใน กุลาลภาชนสทิโส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ กุลาลภาชนสทิโสๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล-



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒332 [๓.จิตต

กิริยาใน ผริตฺวา  โอภาสํ อวุตตกัมมะใน ผริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน � ิโต  โยชนสเต 

วิสยาธาระใน � ิโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ � ิโตๆ วิเสสนะของ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  

เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ สามีสัมพันธะใน อภิมุเขๆ วิสยาธาระใน นิสินฺโนๆ อุปมา- 

วิเสสนะของ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ เตสํ  ภิกฺขูนํ  อภิมุเข   

นิสินฺโน,  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย อวุตตกัมมะใน วิสฺสชฺเชตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห   

ทิสฺสมาเนน วิเสสนะของ รูเปนๆ อิตถัมภูตะของ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อิมํ วิเสสนะของ 

คาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห 

“ปณฺฑโิต วเิสสนะของ กุลปตฺุโต ๆ สทุธกตัตา ใน โยเธถ,  

รกฺเข และ สยิา  โยเธถ กด็ ี รกฺเข กด็ ี สยิา กด็ ีอาขยาตบท 

กตัตุวาจก  อมิ ํกด็ ี กุมฺภปูม ํกด็ ีวเิสสนะของ กาย ํๆ อวตุต- 

กมัมะ ใน วทิตฺิวา  วทิตฺิวา ปพุพกาลกริยิา ใน ถเกตฺวา   

นครปูม ํ วกิตกิมัมะใน  กตฺวา ๆ กริยิาวเิสสนะใน ถเกตฺวา  

จตฺิต ํ อวตุตกมัมะใน ถเกตฺวา  อทิ ํวเิสสนะของ จตฺิต ํ ถเกตฺวา ๆ   

ปพุพกาลกริยิาใน โยเธเถ  มาร ํ อวตุตกมัมะใน โยเธถ   

ป�ฺ�าวเุธน กรณะใน โยเธถ  อตฺตนา อนภหิติกตัตา ใน  

ชติ ํๆ  วเิสสนะของ ธมฺมํๆ  อวตุตกมัมะ ใน รกฺเข  จศพัท ์วากย-

สมจุจยตัถะเขา้กบั โยเธถ มารปํ�ฺ�าวเุธน, (อตฺตนา) ชติ ํ

(ธมฺม)ํ และ อนิเวสโน สยิา  อนิเวสโน วกิตกิตัตา ใน สยิา”   

อติศิพัทส์รปูะใน อมิ ํ คาถฯํ  

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

๒๖. ตตฺถ  “กุมฺภูปมนฺติ  อพลทุพฺพลตฺเถน  อนทฺธนิยตาย  ตาวกาลิกตฺเถน  อิมํ  เกสาทิ-

สมุหสงฺขาตํ  กายํ  กุมฺภูปมํ  กุลาลภาชนสทิสํ  วิทิตฺวา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กุมฺภูปมนตฺิ  (ปทสฺส)  “อพลทุพฺพลตฺเถน  (ตสฺส  กายสฺส)  อนทฺธนิยตาย  ตาว

กาลิกตฺเถน  อิมํ  เกสาทิสมุหสงฺขาตํ  กายํ  กุมฺภูปมํ  กุลาลภาชนสทิสํ  วิทิตฺวา”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “วิทิตฺวา รู้แล้ว  อิมํ  กายํ ซึ่งกายนี้  เกสาทิสมุห- 

สงฺขาตํ คือว่า อันบัณฑิตกล่าวแล้วว่าประชุมแห่งส่วนมีผมเป็นต้น  กุมฺภูปม ํอันชื่อว่า

มีหม้อเป็นเครื่องเปรียบ  กุลาลภาชนสทิสํ คือว่า อันชื่อว่าเช่นกับด้วยภาชนะอันเป็น
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วิการแห่งดินเหนียว  อพลทุพฺพลตฺเถน เพราะอรรถว่าไม่มีกําลังและมีกําลังอันโทษ

ประทุษร้ายแล้ว  ตาวกาลิกตฺเถน เพราะอรรถว่าเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้น  (ตสฺส  

กายสฺส)  อนทฺธนิยตาย โดยความที่- แห่งกายนั้น -เป็นสภาพไม่ควรแก่กาลนาน”  

(อิติ) ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “กุมฺภูปมนฺติ  (ปทสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -บท 

ว่า “กุมฺภูปมํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “กุมฺภูปมํ” ความว่า รู้กายนี้กล่าวคือประชุมแห่งส่วนมีผม

เป็นต้น ที่ชื่อว่ามีหม้อเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ที่ชื่อว่าเช่นกับภาชนะดินเหนียว เพราะ

อรรถว่าไม่มีกําลังและมีกําลังทราม เพราะอรรถว่าเป็นไปชั่วขณะ โดยความที่กายนั้น

ไม่ควรแก่การนาน”

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปทสฺส  “กุมฺภูปมํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะ 

ใน ปทสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “อพลทุพฺพลตฺเถน ก็ดี  ตาว- 

กาลิกตฺเถน ก็ดี เหตุใน กายํ  ตสฺส วิเสสนะของ กายสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน  

อนทฺธนิยตายๆ ตติยาวิเสสนะใน ตาวกาลิกตฺเถน  อิมํ ก็ดี  เกสาทิสมุหสงฺขาตํ ก็ดี  

วิเสสนะของ กายํ  อิมํ วิวิริยะใน เกสาทิสมุหสงฺขาตํๆ วิวรณะ  กายํ อวุตตกัมมะใน  

วิทิตฺวา  กุมฺภูปมํ ก็ดี  กุลาลภาชนสทิสํ ก็ดี วิเสสนะของ กายํๆ สัญญี  กุมฺภูปมํ ก็ดี   

กุลาลภาชนสทิสํ ก็ดี สัญญา  กุมฺภูปมํ วิวริยะใน กุลาลภาชนสทิสํๆ วิวรณะ  วิทิตฺวา 

ปุพพกาลกิริยาใน ถเกตฺวา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ 

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

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

๒๗. “นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวาติ  นครํ  นาม  พหิทฺธา  ถิรํ  โหติ  คมฺภีรปริขํ   

ปาการปริกฺขิตฺตํ  ทฺวารฏฺฏาลกยุตฺตํ,  อนฺโต  สุวิภตฺตํ  วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺนํ  

อนฺตราปณํ,  ตํ  “วิลุมฺปิสฺสามาติ  พหิทฺธา  โจรา  อาคนฺตฺวา  ปวิสิตุ ํ  อสกฺโกนฺตา   

ปพฺพตํ  อาสชฺช  ปฏิหตา  วิย  คจฺฉนฺติ;  เอวเมว  ปณฺฑิโต  กุลปุตฺโต  อตฺตโน   

วิปสฺสนาจิตฺตํ  ถิรํ  นครสทิสํ  กตฺวา  ถเกตฺวา  นคเร  � ิโต  เอกโตธาราทินา   

นานปฺปกาเรน  อาวุเธน  โจรคณํ  วิย  วิปสฺสนามเยน  จ  อริยมคฺคมเยน  จ   

ป�ฺ�าวุเธน  ตํ  ตํ  มคฺควชฺฌํ  กิเลสํ  ปฏิพาหนฺโต  ตํ  กิเลสมารํ  โยเธถ   

ปหเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ
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 “นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวาติ  (คาถาปาทสฺส)  “(ยถา)  นครํ  นาม  พหิทฺธา  ถิรํ  โหติ  คมฺภีร- 

ปริขํ  (ปุคฺคเลน)  ปาการปริกฺขิตฺตํ  ทฺวารฏฺฏาลกยุตฺตํ,  (ตํ  นครํ  ปุคฺคเลน)  อนฺโต  สุวิภตฺตํ   

วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺนํ  อนฺตราปณํ  (โหติ),  ตํ  (นครํ)  “(มยํ)  วิลุมฺปิสฺสามาติ  (จินฺตเนน)  

พหิทฺธา  โจรา  อาคนฺตฺวา  ปวิสิตุ ํ  อสกฺโกนฺตา  ปพฺพตํ  อาสชฺช  (เตน  ปพฺพเตน)  ปฏิหตา  วิย  

คจฺฉนฺติ;  เอวเมว  ปณฺฑิโต  กุลปุตฺโต  อตฺตโน  วิปสฺสนาจิตฺตํ  ถิรํ  นครสทิสํ  กตฺวา  ถเกตฺวา   

นคเร  � ิโต  (โยโธ)  เอกโตธาราทินา  นานปฺปกาเรน  อาวุเธน  โจรคณํ  (ยุชฺฌนฺโต)  วิย   

วิปสฺสนามเยน  จ  อริยมคฺคมเยน  จ  ป�ฺ�าวุเธน  ตํ  ตํ  มคฺควชฺฌํ  กิเลสํ  ปฏิพาหนฺโต  ตํ   

กิเลสมารํ  โยเธถ  ปหเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “นครํ  นาม ชื่อ อ.นคร  ถิรํ เป็นนครอันมั่นคง  พหิทฺธา ใน

ภายนอก  คมฺภีรปริขํ เป็นนครมีคูอันลึก  (ปุคฺคเลน)  ปาการปริกฺขิตฺตํ เป็นนคร

อันบุคคลแวดล้อมแล้วด้วยกําแพง  ทฺวารฏฺฏาลกยุตฺตํ เป็นนครอันประกอบแล้วด้วย

ประตูและป้อม  โหติ ย่อมเป็น,  (ตํ  นครํ) อ.นครนั้น  (ปุคฺคเลน)  สุวิภตฺตํ เป็น

นคร อันบุคคล จัดแจงดีแล้ว  อนฺโต ในภายใน  วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺนํ เป็นนคร

อันถึงพร้อมแล้วด้วยแพร่งคือหมวดสี่แห่งถนน  อนฺตราปณํ เป็นนครมีร้านตลาดใน

ระหว่าง  (โหติ) ย่อมเป็น,  โจรา อ.โจร ท.  พหิทฺธา ในภายนอก  อาคนฺตฺวา มาแล้ว   

ตํ  (นครํ) สู่นครนั้น  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  วิลุมฺปิสฺสาม จัก

ปล้น”  อิติ ดังนี้  อสกฺโกนฺตา ไม่อาจอยู่  ปวิสิตุ ํเพื่ออันเข้าไป  ปพฺพตํ  อาสชฺช  (เตน  

ปพฺพเตน)  ปฏิหตา  วิย ผู้ราวกะว่า กระทบแล้ว ซึ่งภูเขา อันภูเขานั้น กระทบกลับ

แล้ว  คจฺฉนฺติ ย่อมไป  (ยถา) ฉันใด;  กุลปุตฺโต อ.กุลบุตร  ปณฺฑิโต ผู้เป็นบัณฑิต  

ถเกตฺวา กั้นแล้ว  วิปสฺสนาจิตฺต ํ ซึ่งจิตอันประกอบแล้วด้วยวิปัสสนา  อตฺตโน  

ของตน  กตฺวา กระทํา  ถิรํ ให้เป็นธรรมชาตมั่นคง  นครสทิสํ ชื่อว่าให้เป็นธรรมชาต

เช่นกับด้วยนคร  ปฏิพาหนฺโต ห้ามอยู่  กิเลสํ ซึ่งกิเลส  ตํ  ตํ  มคฺควชฺฌํ อันอันมรรค

พึงฆ่านั้นๆ โยเธถ ชื่อว่าพึงรบ  ปหเรยฺย คือว่าพึงประหาร  ตํ  กิเลสมารํ ซึ่งมารคือ

กิเลสนั้น  ปญญฺาวุเธน ด้วยอาวุธคือปัญญา  วิปสฺสนามเยน  จ อันสําเร็จแล้วด้วย

วิปัสสนาด้วย  อริยมคฺคมเยน จ อันสําเร็จแล้วด้วยอริยมรรคด้วย  (โยโธ)  วิย ราวกะ 

อ.นักรบ  ฅิโต ผู้ดํารงอยู่แล้ว  นคเร ในนคร  (ยุชฺฌนฺโต) รบอยู่  โจรคณํ ซึ่งหมู่แห่ง

โจร  อาวุเธน ด้วยอาวุธ  นานปฺปกาเรน อันมีประการต่างๆ  เอกโตธาราทินา มี

อาวุธมีคมข้างเดียวเป็นต้น  เอวเมว ฉันนั้นนั่นเทียว”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่ง
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บาทแห่งพระคาถา  “นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวาติ ว่า “นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวา” 

ดังนี้เป็นต้น ฯ

 บาทพระคาถาว่า “นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวา” ดังนี้เป็นต้น ความว่า “ขึ้นชื่อว่านคร 

เป็นที่มั่นคงในภายนอก มีคูลึก ล้อมด้วยกําแพง ประกอบด้วยประตูและป้อม, นคร

นั้น ที่เขาจัดแจงอย่างดีในภายใน ถึงพร้อมด้วยทางสี่แพร่ง มีร้านตลาดในระหว่าง, 

พวกโจรในภายนอกมาสู่นครด้วยความคิดว่า “พวกเราจักปล้น” ไม่สามารถเพื่อจะ

เข้าไป ดุจกระทบภูเขา แล้วถูกภูเขาตีกลับ ย่อมกลับไป ฉันใด; กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิต

กั้นวิปัสสนาจิตของตน ทําให้มั่นคง ชื่อว่าทําให้เป็นเหมือนนคร ห้ามกิเลสที่มรรคนั้นๆ 

พึงประหาร พึงรบ คือว่าพึงประหารกิเลสมารนั้น ด้วยอาวุธคือปัญญาที่สําเร็จด้วย

วิปัสสนาและอริยมรรค ดุจนักรบผู้ดํารงอยู่ในนคร ใช้อาวุธมีประการต่างๆ มีอาวุธมี

คมข้างเดียวเป็นต้น รบกับหมู่โจร”

 “นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ อาทยัตถะใน คาถาปาทสฺสๆ สามี- 

สัมพันธะใน อตฺโถ  “นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ นครํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  พหิทฺธา วิสยาธาระใน ถิรํๆ ก็ดี  คมฺภีรปริขํ ก็ดี   

ปาการปริกฺขิตฺตํ ก็ดี  ทฺวารฏฺฏาลกยุตฺตํ ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ  ปุคฺคเลน อนภิหิต- 

กัตตาใน -ปริกฺขิตฺตํ,  ตํ วิเสสนะของ นครํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน สุวิภตฺตํ  อนฺโต วิสยาธาระใน สุวิภตฺตํๆ ก็ดี  วีถิจตุกฺก- 

สิงฺฆาฏกสมฺปนฺนํ ก็ดี  อนฺตราปณํ ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ,  โจรา สุทธกัตตาใน คจฺฉนฺติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ นครํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคนฺตฺวา  “มยํ  

สุทธกัตตาใน วิลุมฺปิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ  

กรณะใน อาคนฺตฺวา  พหิทฺธา วิสยาธาระใน โจรา  อาคนฺตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน  

อสกฺโกนฺตา  ปวิสิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺโกนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ โจรา  ปพฺพตํ 

อวุตตกัมมะใน อาสชฺชๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิหตา  เตน วิเสสนะของ ปพฺพเตนๆ 

อนภิหิตกัตตาใน ปฏิหตาๆ อุปมาวิเสสนะของ โจรา  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ 

ปพฺพตํ  อาสชฺช  เตน  ปพฺพเตน  ปฏิหตา,  ปณฺฑิโต วิเสสนะของกุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตา 

ใน โยเธถ และ ปหเรยฺย  โยเธถ ก็ดี  ปหเรยฺย ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวเมว  

อุปเมยยโชตกะ  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน วิปสฺสนาจิตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ถเกตฺวา   
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ถิรํ ก็ดี  นครสทิสํ ก็ดี วิกติกัมมะใน กตฺวา  ถิรํ สัญญี  นครสทิสํ สัญญา  กตฺวา  

กิริยาวิเสสนะใน ถเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิพาหนฺโต  นคเร วิสยาธาระใน � ิโตๆ  

วิเสสนะของ โยโธๆ อุปมาลิงคัตถะ  เอกโตธาราทินา ก็ดี  นานปฺปกาเรน ก็ดี  

วิเสสนะของ อาวุเธนๆ กรณะใน ยุชฺฌนฺโต  โจรคณํ อวุตตกัมมะใน ยุชฺฌนฺโตๆ  

วิเสสนะของ โยโธ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ นคเร  � ิโต  (โยโธ)  เอกโต- 

ธาราทินา  นานปฺปกาเรน  อาวุเธน  โจรคณํ  ยุชฺฌนฺโต,  วิปสฺสนามเยน ก็ดี   

อริยมคฺคมเยน ก็ดี วิเสสนะของ ป�ฺ�าวุเธน  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ  

วิปสฺสนามเยน และ อริยมคฺคมเยน  ป�ฺ�าวุเธน กรณะใน โยเธถ และ ปหเรยฺย   

ตํ  ตํ วิเสสนะของ มคฺควชฺฌํๆ วิเสสนะของ กิเลสํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิพาหนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ กุลปุตฺโต  ตํ วิเสสนะของ กิเลสมารํๆ อวุตตกัมมะใน โยเธถ และ 

ปหเรยฺย  โยเธถ วิวริยะใน ปหเรยฺยๆ วิวรณะ  ตํ  ตํ  มคฺควชฺฌํ  กิเลสํ  ปฏิพาหนฺโต 

สัญญี  ตํ  กิเลสมารํ  โยเธถ  ปหเรยฺย สัญญา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ 

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

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

๒๘. “ชิตญฺจ  รกฺเขติ  ชิตํ  อุปฺปาทิตํ  ตรุณวิปสฺสนํ  อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชน-

สปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ  อาเสวนฺโต  อนฺตรนฺตรา  สมาปตฺตึ   

สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏฺ�าย  สุทฺธจิตฺเตน  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  รกฺเขยฺย ฯ

 “ชิตญฺจ  รกฺเขติ  (ปททฺวยสฺส)  “(กุลปุตฺโต)  (อตฺตนา)  ชิตํ  (ธมฺมํ  อตฺตนา)  อุปฺปาทิตํ ตรุณ- 

วิปสฺสนํ  อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ  (สปฺปายานิ)   

อาเสวนฺโต  อนฺตรนฺตรา  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  (สมาปตฺติโต)  วุฏฺ�าย  สุทฺธจิตฺเตน   

สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  รกฺเขยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “(กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตร  อาเสวนฺโต เมื่อส้องเสพ   

(สปฺปายานิ) ซึ่งสัปปายะ ท.  อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคล- 

สปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีน ิ มีอาวาสสัปปายะ อุตุสัปปายะ โภชนสัปปายะ 

ปุคคลสัปปายะ และธัมมัสสวนสัปปายะเป็นต้น  สมาปชฺชิตฺวา เข้าแล้ว  สมาปตฺต ึ

ซึ่งสมาบัติ  อนฺตรนฺตรา ในระหว่างๆ  วุฏฺ�าย ออกแล้ว  ตโต  (สมาปตฺติโต) จาก

สมาบัตินั้น  สมฺมสนฺโต พิจารณาอยู่  สงฺขาเร ซึ่งสังขาร ท.  สุทฺธจิตฺเตน ด้วยจิต 
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อันหมดจดแล้ว  รกฺเขยฺย ชื่อว่าพึงรักษา  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  (อตฺตนา)  ชิต ํอัน- อันตน  

-ชนะแล้ว  ตรุณวิปสฺสน ํ คือว่า ซึ่งวิปัสสนาอย่างอ่อน  (อตฺตนา)  อุปฺปาทิตํ อัน-  

อันตน -ให้เกิดขึ้นแล้ว”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “ชิตญฺจ  

รกฺเขติ ว่า  “ชิตญฺจ  รกฺเข” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “ชิตญฺจ  รกฺเข” ความว่า “กุลบุตรเมื่อส้องเสพสัปปายะมีอาวาสสัปปายะ  

อุตุสัปปายะ โภชนสัปปายะ ปุคคลสัปปายะ และธัมมัสสวนสัปปายะเป็นต้น เข้า

สมาบัติในระหว่างๆ ออกจากสมาบัตินั้น พิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ พึง

รักษาธรรมที่ตนชนะแล้ว คือว่า วิปัสสนาอย่างอ่อนที่ตนให้เกิดขึ้นแล้ว”

 “ชิตญฺจ  รกฺเข” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  

“กุลปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน รกฺเขยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา อนภิหิตกัตตา 

ใน ชิตํๆ วิเสสนะของ ธมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺเขยฺย  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน  

อุปฺปาทิตํๆ วิเสสนะของ ตรุณวิปสฺสนํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺเขยฺย  อตฺตนา  ชิตํ  ธมฺมํ 

วิวริยะใน อตฺตนา  อุปฺปาทิตํ  ตรุณวิปสฺสนํๆ วิวรณะ อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชน- 

สปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ วิเสสนะของ สปฺปายานิๆ อวุตตกัมมะใน 

อาเสวนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ กุลปุตฺโต  อนฺตรนฺตรา วิสยาธาระใน สมาปชฺชิตฺวา   

สมาปตฺตึ สัมปาปุณียกัมมะใน สมาปชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วุฏฺ�าย  ตโต  

วิเสสนะของ สมาปตฺติโตๆ อปาทานใน วุฏฺ�ายๆ ปุพพกาลกิริยาใน สมฺมสนฺโต   

สุทฺธจิตฺเตน กรณะใน สมฺมสนฺโต  สงฺขาเร อวุตตกัมมะใน สมฺมสนฺโตๆ อัพภันตรกิริยา

ของ กุลปุตฺโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ     

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

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

๒๙/๑ “อนิเวสโน  สิยาติ  อนาลโย  ภเวยฺย ฯ 

 “อนิเวสโน  สิยาติ  (ปททฺวยสฺส)  “อนาลโย  ภเวยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “อนาลโย เป็นผู้ไม่มีความอาลัย  ภเวยฺย พึงเป็น”  (อิติ) 

ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวดสองแห่งบท  “อนิเวสโน  สิยาต ิว่า “อนิเวสโน  สิยา” 

ดังนี้ ฯ
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 สองบทว่า “อนิเวสโน  สิยา” ความว่า “พึงเป็นผู้ไม่มีอาลัย”

 “อนิเวสโน  สิยา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ   

“อนาลโย วิกติกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจกของ กุลปุตฺโต”  อิติศัพท์ สรูปะ

ใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ 

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

๒๙/๒ “ยถา  นาม  โยโธ  สงฺคามสีเส  พลโกฏฺ�กํ  กตฺวา  อมิตฺเตหิ  สทฺธึ  ยุชฺฌนฺโต  ฉาโต  

วา  ปิปาสิโต  วา  หุตฺวา,  สนฺนาเห  สิถิเล  อาวุเธ  วา  ปติเต,  พลโกฏฺ�กํ  ปวิสิตฺวา   

วิสฺสมิตฺวา  ภุ�ฺชิตฺวา  ปิวิตฺวา  สนฺนยฺหิตฺวา  อาวุธํ  คเหตฺวา  ปุน  นิกฺขมิตฺวา   

ยุชฺฌนฺโต  ปรเสนํ  มทฺทติ  อชิตํ  ชินาติ  ชิตํ  รกฺขติ;  โส  หิ  สเจ  พลโกฏฺ�เก  เอวํ  

วิสฺสมนฺโต  ตํ  อสฺสาเทนฺโต  อจฺเฉยฺย,  รชฺชํ  ปรหตฺถคตํ  กเรยฺย;  เอวเมว  ภิกฺขุ   

ปฏิลทฺธํ  ตรุณวิปสฺสนํ  ปุนปฺปุนํ  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏฺ�าย  สุทฺธจิตฺเตน   

สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  รกฺขิตุํ  สกฺโกติ  อุตฺตริมคฺคปฏิลาเภน  กิเลสมารํ  ชินาติ;  สเจ  

ปน  โส  สมาปตฺติเมว  อสฺสาเทติ  สุทฺธจิตฺเตน  ปุนปฺปุนํ  สงฺขาเร  น  สมฺมสติ,   

มคฺคผลปฏิเวธํ  กาตุํ  น  สกฺโกติ;  ตสฺมา  รกฺขิตพฺพยุตฺตกํ  รกฺขนฺโต  อนิเวสโน  สิยา  

สมาปตฺตึ  นิเวสนํ  กตฺวา ตตฺถ  น  นิเวเสยฺย  อาลยํ  น  กเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ

 “ยถา  นาม  โยโธ  สงฺคามสีเส  พลโกฏฺ�กํ  กตฺวา  อมิตฺเตหิ  สทฺธึ  ยุชฺฌนฺโต  ฉาโต  วา   

ปิปาสิโต  วา  หุตฺวา,  สนฺนาเห  สิถิเล  (สนฺเต)  อาวุเธ  วา  ปติเต,  พลโกฏฺ�กํ  ปวิสิตฺวา   

วิสฺสมิตฺวา  ภุ�ฺชิตฺวา  ปิวิตฺวา  สนฺนยฺหิตฺวา  อาวุธํ  คเหตฺวา  ปุน  นิกฺขมิตฺวา  ยุชฺฌนฺโต  ปรเสนํ  

มทฺทติ  (อตฺตนา)  อชิตํ  (ปเทสํ)  ชินาติ  (อตฺตนา)  ชิตํ  (ปเทสํ)  รกฺขติ;  โส  (โยโธ)  หิ  สเจ  

พลโกฏฺ�เก  เอวํ  วิสฺสมนฺโต  ตํ  (พลโกฏฺ�ก)ํ  อสฺสาเทนฺโต  อจฺเฉยฺย,  รชฺชํ  ปรหตฺถคตํ  กเรยฺย;   

เอวเมว  ภิกฺขุ  (อตฺตนา)  ปฏิลทฺธํ  ตรุณวิปสฺสนํ  ปุนปฺปุนํ  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต   

(สมาปตฺติโต)  วุฏฺ�าย  สุทฺธจิตฺเตน  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  รกฺขิตุํ  สกฺโกติ  อุตฺตริมคฺคปฏิลาเภน  

กิเลสมารํ  ชินาติ;  สเจ  ปน  โส  (ภิกฺขุ)  สมาปตฺตึ  เอว  อสฺสาเทติ  สุทฺธจิตฺเตน  ปุนปฺปุนํ   

สงฺขาเร  น  สมฺมสติ,  มคฺคผลปฏิเวธํ  กาตุ ํ  น  สกฺโกติ;  ตสฺมา  (ภิกฺขุ  อตฺตนา)  รกฺขิตพฺพยุตฺตกํ   

(ธมฺมํ)  รกฺขนฺโต  อนิเวสโน  สิยา  สมาปตฺตึ  นิเวสนํ  กตฺวา  ตตฺถ  (สมาปตฺติยํ)  น  นิเวเสยฺย  

อาลยํ  น  กเรยฺยาติ  อตฺโถ  (ปณฺฑิเตน  เวทิตพฺโพ) ฯ

 อตฺโถ อ.อธิบาย  อิติ ว่า  “โยโธ อ.นักรบ  กตฺวา กระทําแล้ว  พลโกฏฺฅกํ ซึ่งซุ้ม
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เป็นที่พักแห่งพล  สงฺคามสีเส ในประเทศอันเป็นศีรษะแห่งสงคราม  ยุชฺฌนฺโต รบอยู่  

สทฺธึ กับ  อมิตฺเตหิ ด้วยศัตรูผู้มิใช่มิตร ท.  ฉาโต  วา เป็นผู้หิวแล้วหรือ  ปิปาสิโต  

วา หรือว่า เป็นผู้กระหายแล้ว  หุตฺวา เป็น,  สนฺนาเห ครั้นเมื่อเครื่องผูกสอด  สิถิเล 

เป็นของหย่อน  (สนฺเต) มีอยู่  วา หรือว่า  อาวุเธ ครั้นเมื่ออาวุธ  ปติเต ตกไปแล้ว,  

ปวิสิตฺวา เข้าไปแล้ว  พลโกฏฺฅกํ สู่ซุ้มเป็นที่พักแห่งพล  วิสฺสมิตฺวา พักผ่อนแล้ว  

ภุญฺชิตฺวา บริโภคแล้ว  ปิวิตฺวา ดื่มแล้ว  สนฺนยฺหิตฺวา ผูกสอดแล้ว  คเหตฺวา ถือเอา

แล้ว  อาวุธํ ซึ่งอาวุธ  นิกฺขมิตฺวา ออกไปแล้ว  ปุน อีก  ยุชฺฌนฺโต รบอยู่  มทฺทติ 

ย่อมยํ่ายี  ปรเสนํ ซึ่งกองทัพของพระราชาอื่น  ชินาติ ย่อมชนะ  (ปเทสํ) ซึ่งประเทศ  

(อตฺตนา)  อชิตํ อัน- อันตน -ไม่ชนะแล้ว  รกฺขติ ย่อมรักษา  (ปเทสํ) ซึ่งประเทศ  

(อตฺตนา)  ชิตํ อัน- อันตน -ชนะแล้ว;  ห ิ ก็  สเจ ถ้าว่า  โส  (โยโธ) อ.นักรบนั้น   

วิสฺสมนฺโต พักผ่อนอยู่  เอวํ อย่างนี้  พลโกฏฺฅเก ในซุ้มเป็นที่พักแห่งพล  อสฺสาเทนฺโต  

ยินดีอยู่  ตํ  (พลโกฏฺฅกํ) ซึ่งซุ้มเป็นที่พักแห่งพลนั้น  อจฺเฉยฺย พึงอยู่ไซร้,  กเรยฺย 

พึงกระทํา  รชฺช ํซึ่งความเป็นแห่งพระราชา  ปรหตฺถคตํ ให้เป็นธรรมชาตไปแล้วใน

พระหัตถ์ของพระราชาอื่น  ยถา  นาม ชื่อฉันใด;  ภิกฺขุ อ.ภิกษุ  สมาปชฺชิตฺวา เข้า

แล้ว  สมาปตฺต ึซึ่งสมาบัติ  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  วุฏฺฅาย ออกแล้ว  ตโต  (สมาปตฺติโต)  

จากสมาบัตินั้น  สมฺมสนฺโต พิจารณาอยู่  สงฺขาเร ซึ่งสังขาร ท.  สุทฺธจิตฺเตน ด้วยจิต

อันหมดจดแล้ว  สกฺโกติ ย่อมอาจ  รกฺขิตุํ เพื่ออันรักษา  ตรุณวิปสฺสน ํซึ่งวิปัสสนา

อย่างอ่อน  (อตฺตนา)  ปฏิลทฺธํ อัน- อันตน -ได้เฉพาะแล้ว  ชินาติ ย่อมชนะ  กิเลส-

มารํ ซึ่งมารคือกิเลส  อุตฺตริมคฺคปฏิลาเภน ด้วยการได้เฉพาะซึ่งมรรคอันยิ่ง;  ปน 

ก็  สเจ ถ้าว่า  โส  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อสฺสาเทติ ย่อมยินดี  สมาปตฺตึ  เอว ซึ่ง

สมาบัตินั่นเทียว  น  สมฺมสต ิ ย่อมไม่พิจารณา  สงฺขาเร ซึ่งสังขาร ท.  ปุนปฺปุน ํ

บ่อยๆ   สุทฺธจิตฺเตน ด้วยจิตอันหมดจดแล้ว,  น  สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออัน

กระทํา  มคฺคผลปฏิเวธํ ซึ่งการแทงตลอดซึ่งมรรคและผล  เอวเมว ฉันนั้นนั่นเทียว;  

ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ภิกฺขุ) อ.ภิกษุ  รกฺขนฺโต รักษาอยู่  (ธมฺมํ) ซึ่งธรรม  (อตฺตนา)  

รกฺขิตพฺพยุตฺตกํ อันควรแล้วแก่ความเป็นธรรม อันตน พึงรักษา  อนิเวสโน เป็นผู้ไม่

ติดอยู่  สิยา พึงเป็น  กตฺวา คือว่า กระทําแล้ว  สมาปตฺต ึซึ่งสมาบัติ  นิเวสนํ ให้

เป็นที่อยู่  น  นิเวเสยฺย ไม่พึงติดอยู่  ตตฺถ  (สมาปตฺติยํ) ในสมาบัตินั้น  น  กเรยฺย  

คือว่า ไม่พึงกระทํา  อาลยํ ซึ่งความอาลัย”  อิติ ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   
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(เวทิตพฺโพ) พึงทราบ ฯ

 บัณฑิตพึงทราบอธิบายว่า “นักรบทําซุ้มพักกําลังพลที่ศูนย์กลางสงคราม รบอยู่กับ

พวกศัตรู เป็นผู้หิวหรือกระหาย เมื่อเครื่องผูกสอดเป็นของหย่อน หรือว่า เมื่ออาวุธตก

ไปแล้ว เข้าสู่ที่พักกําลังพล พักผ่อน บริโภค ดื่ม ผูกสอด ถือเอาอาวุธ แล้วก็ออกไป

อีก รบอยู่ ย่อมยํ่ายีกองทัพของพระราชาอื่น ย่อมชนะประเทศที่ยังไม่ชนะ ย่อมรักษา

ประเทศที่ชนะแล้วได้, ก็ถ้าว่า นักรบนั้น พักอยู่อย่างนี้ในซุ้มเป็นที่พักกําลังพล ยินดี

ที่พักกําลังพลนั้น พึงอยู่ไซร้ พึงทําความเป็นพระราชา ให้ไปในพระหัตถ์ของพระราชา

อื่น ชื่อฉันใด; ภิกษุ เข้าสมาบัติบ่อยๆ ออกจากสมาบัตินั้น พิจารณาสังขารทั้งหลาย

ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ย่อมสามารถเพื่อจะรักษาวิปัสสนาอย่างอ่อนที่ตนได้แล้ว ย่อมชนะ

กิเลสมาร ด้วยการได้มรรคที่สูงๆ ขึ้นไป; ก็ถ้าภิกษุนั้น ยินดีสมาบัติเท่านั้น ไม่พิจารณา

สังขารทั้งหลายบ่อยๆ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ย่อมไม่สามารถเพื่อจะทําการแทงตลอดมรรค

และผลได้; เพราะฉะนั้น ภิกษุเมื่อรักษาธรรมที่ควรแก่ธรรมที่ตนพึงรักษาไว้ พึงเป็น

ผู้ไม่ติดอยู่ คือว่า ทําสมาบัตินั้นให้เป็นที่อยู่ ไม่พึงพักอยู่ในสมาบัตินั้น ได้แก่ ไม่พึง

ทําความอาลัยในสมาบัตินั้น”

 “โยโธ สุทธกัตตาใน มทฺทติ  ชินาติ และ รกฺขติ  มทฺทติ ก็ดี  ชินาติ ก็ดี  มทฺทติ  

ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา  นาม อุปมาโชตกะ  สงฺคามสีเส วิสยาธาระใน กตฺวา   

พลโกฏฺ�กํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยุชฺฌนฺโต  อมิตฺเตหิ สหัตถตติยา 

เข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน ยุชฺฌนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โยโธ  ฉาโต ก็ดี   

ปิปาสิโต ก็ดี วิกติกัตตาใน หุตฺวา  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ฉาโต และ  

ปิปาสิโต  หุตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปวิสิตฺวา,  สนฺนาเห ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณะ

กิริยา  สิถิเล วิกติกัตตาใน สนฺเต  อาวุเธ ลักขณะใน ปติเตๆ ลักขณกิริยา  วาศัพท์ 

วากยวิกัปปัตถะเข้ากับ สนฺนาเห  สิถิเล  สนฺเต และ อาวุเธ  ปติเต,  พลโกฏฺ�กํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วิสฺสมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ภุญฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปิวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สนฺนยฺหิตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน คเหตฺวา  อาวุธํ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิตฺวา  

ปุน กิริยาวิเสสนะใน นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ยุชฺฌนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ 

โยโธ  ปรเสนํ อวุตตกัมมะใน มทฺทติ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน อชิตํๆ วิเสสนะของ 
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ปเทสํๆ อวุตตกัมมะใน ชินาติ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน ชิตํๆ วิเสสนะของ ปเทสํๆ  

อวุตตกัมมะใน รกฺขติ;  หิศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สเจ ปริกัปปัตถะ  โส วิเสสนะ

ของ โยโธๆ สุทธกัตตาใน อจฺเฉยฺย และ กเรยฺย  อจฺเฉยฺย ก็ดี  กเรยฺย ก็ดี อาขยาต- 

บทกัตตุวาจก  พลโกฏฺ�เก วิสยาธาระใน วิสฺสมนฺโต  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน  

วิสฺสมนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โยโธ  ตํ วิเสสนะของ พลโกฏฺ�กํๆ อวุตตกัมมะใน 

อสฺสาเทนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โยโธ  รชฺชํ อวุตตกัมมะใน กเรยฺย  ปรหตฺถคตํ  

วิกติกัมมะใน กเรยฺย;  ภิกฺขุ สุทธกัตตาใน สกฺโกติ และ ชินาติ  สกฺโกติ ก็ดี  ชินาติ  

ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวเมว อุปเมยยโชตกะ  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน  

ปฏิลทฺธํๆ วิเสสนะของ ตรุณวิปสฺสนํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขิตุํ  ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะ

ใน สมาปชฺชิตฺวา  สมาปตฺตึ สัมปาปุณียกัมมะใน สมาปชฺชิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วุฏฺ�าย  ตโต วิเสสนะของ สมาปตฺติโตๆ อปาทานใน วุฏฺ�ายๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

สมฺมสนฺโต  สุทฺธจิตฺเตน กรณะใน สมฺมสนฺโต  สงฺขาเร อวุตตกัมมะใน สมฺมสนฺโตๆ 

อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ  รกฺขิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกติ  อุตฺตริมคฺคปฏิลาเภน  

กรณะใน ชินาติ  กิเลสมารํ อวุตตกัมมะใน ชินาติ;  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สเจ  

ปริกัปปัตถะ  โส วิเสสนะของ ภิกฺขุๆ สุทธกัตตาใน อสฺสาเทติ  สมฺมสติ และ สกฺโกติ   

อสฺสาเทติ ก็ดี  สมฺมสติ ก็ดี  สกฺโกติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะ

เข้ากับ สมาปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน อสฺสาเทติ  สุทฺธจิตฺเตน กรณะใน สมฺมสติ  ปุนปฺปุนํ 

กิริยาวิเสสนะใน สมฺมสติ  สงฺขาเร อวุตตกัมมะใน สมฺมสติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน สมฺมสติ  

มคฺคผลปฏิเวธํ อวุตตกัมมะใน กาตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน สกฺโกติ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน 

สกฺโกติ;  ตสฺมา เหตวัตถะ  ภิกฺขุ สุทธกัตตาใน สิยา  นิเวเสยฺย และ กเรยฺย  สิยา ก็ดี   

นิเวเสยฺย ก็ดี  กเรยฺย ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตนา อนภิหิตกัตตาใน รกฺขิตพฺพ-

ยุตฺตกํๆ วิเสสนะของ ธมฺมํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขุ   

อนิเวสโน วิกติกัตตาใน สิยา  สมาปตฺตึ อวุตตกัมมะใน กตฺวา  นิเวสนํ วิกติกัมมะใน  

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิเวเสยฺย  ตตฺถ วิเสสนะของ สมาปตฺติยํๆ วิสยาธาระใน  

นิเวเสยฺย  นศัพท์ ปฏิเสธะใน นิเวเสยฺย  อาลยํ อวุตตกัมมะใน กเรยฺย  นศัพท์ ปฏิเสธะ

ใน กเรยฺย,  อนิเวสโน  สิยา วิวริยะใน สมาปตฺตึ  นิเวสนํ  กตฺวา  ตตฺถ  สมาปตฺติยํ  น   

นิเวเสยฺย ๆ  วิวรณะและวิวริยะใน  อาลยํ  น  กเรยฺย ๆ  วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ  

วุตตกัมมะใน เวทิตพฺโพๆ กิตบทกัมมวาจก  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน เวทิตพฺโพ ฯ 
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๓๐.    “ตุมฺเห  เอวํ  กโรถาติ  เอวํ  สตฺถา  เตสํ  ภิกฺขูนํ  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ

 “ตุมฺเห  เอวํ  กโรถาติ  (วตฺวา)  เอวํ  สตฺถา  เตสํ  ภิกฺขูนํ  ธมฺมํ  เทเสสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  (วตฺวา) ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ตุมฺเห อ.เธอ ท.  กโรถ จงกระทํา  

เอวํ อย่างนี้”  อิติ ดังนี้  เทเสส ิทรงแสดงแล้ว  ธมฺม ํซึ่งธรรม  เตสํ  ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ 

ท. เหล่านั้น  เอวํ อย่างนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “พวกเธอจงทําอย่างนี้” ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้

 สตฺถา สุทธกัตตาใน เทเสสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตุมฺเห สุทธกัตตาใน กโรถๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน กโรถ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ 

ปุพพกาลกิริยาใน เทเสสิ  เอวํ กิริยาวิเสสนะใน เทเสสิ  เตสํ วิเสสนะของ ภิกฺขูนํๆ

สัมปทานใน เทเสสิ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน เทเสสิ ฯ

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

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

๓๑. เทสนาวสาเน  ป�ฺจสตา  ภิกฺขู  นิสินฺนฏฺ�าเน  นิสินฺนา ว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  

อรหตฺตํ  ปตฺวา  ตถาคตสฺส  สุวณฺณวณฺณํ  สรีรํ  วณฺเณนฺตา  โถเมนฺตา  วนฺทนฺตา ว   

อาคจฺฉึสูติ ฯ 

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  ปญฺจสตา  

ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ  นิสินฺนา ว นั่งแล้วเทียว  นิสินฺนฏฺฅาเน ในที่เป็นที่นั่งแล้ว  

ปตฺวา บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วย

ปฏิสัมภิทา ท.  วณฺเณนฺตา สรรเสริญอยู่  โถเมนฺตา ชมเชยอยู่  สรีรํ ซึ่งพระสรีระ  

สุวณฺณวณฺณ ํ อันมีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง  ตถาคตสฺส ของพระตถาคต   

วนฺทนฺตา ว ถวายบังคมอยู่เทียว  อาคจฺฉึสุ มาแล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ  

 เวลาจบพระเทศนา ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป นั่งอยู่ในที่เป็นที่นั่งนั่นแหละ บรรลุพระ

อรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทา สรรเสริญอยู่ ชมเชยอยู่ ซึ่งพระสรีระอันมีวรรณะดุจวรรณะ

แห่งทองคํา ของพระตถาคต ถวายบังคมอยู่นั่นแหละ พากันมาแล้ว ดังนี้แล
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 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน อาคจฺฉึสุ  ปญฺจสตา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตา 

ใน อาคจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นิสินฺนฏฺ�าเน วิสยาธาระใน นิสินฺนา  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ นิสินฺนาๆ วิเสสนะของ ภิกฺขู  สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน อรหตฺตํ   

ปฏิสมฺภิทาหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สห  อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน วณฺเณนฺตา  และ โถเมนฺตา  ตถาคตสฺส สามีสัมพันธะใน สุวณฺณวณฺณํๆ  

วิเสสนะของ สรีรํๆ อวุตตกัมมะใน วณฺเณนฺตา และ โถเมนฺตา  วณฺเณนฺตา ก็ดี  โถเมนฺตา  

ก็ดี วนฺทนฺตา ก็ดี อัพภันตรกิริยาของ ภิกฺขู  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วนฺทนฺตา  

อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

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

อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ ฯ

อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ  (นิฏฺฐิต)ํ ฯ

อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่ภกิษุผูม้วีปิัสสนาอนัปรารภแลว้   

(นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐิตํๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องภกิษุผู้ปรารภวปิัสสนา
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสและวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

อยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อารทฺโธ  วิปสฺสโก  เยนาติ อารทฺธวิปสฺสโก,  ภิกฺขุ. (อารทฺธ + วิปสฺสก) ตติยาทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

  วิปสฺสโก อ.วิปัสสนา  เยน  (ภิกฺขุนา) อันภิกษุใด  อารทฺโธ ปรารภแล้ว  (อตฺถิ) มีอยู่ อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  อารทฺธวิปสฺสโก ชื่อว่าอารทฺธวิปสฺสก, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว, 

ผู้ปรารภวิปัสสนา)

 ๒. อารทฺธวิปสฺสโก  จ  โส  ภิกฺขุ  จาติ  อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ. (อารทฺธวิปสฺสก + ภิกฺขุ) วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส)

  อารทฺธวิปสฺสโก  จ อ.ผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้วด้วย  โส อ.ผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้วนั้น  ภิกฺขุ  

จ เป็นภิกษุด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ ชื่อว่าอารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ. (ภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภ

แล้ว, ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา)

 ๓. อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุสฺส  วตฺถุ  อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ. (อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริส- 

สมาส

  วตฺถุ อ.เรื่อง  อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุสฺส แห่งภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ 

ชื่อว่าอารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.  (เรื่องแห่งภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว, เรื่องพระภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา)

ปญฺจสตา 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปญฺจ  สตานิ  ปมาณานิ  เยสนฺติ  ปญฺจสตา,  ภิกฺขู.  (ปญฺจ + สต + ปมาณ)

 สตานิ อ.ร้อย ท.  ปญฺจ ห้า  ปมาณานิ เป็นประมาณ  เยสํ  (ภิกฺขูนํ) แห่งภิกษุ ท. เหล่าใด (สนฺติ)  

มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (เต  ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  ปญฺจสตา ชื่อว่าปญฺจสต, ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย.  

(ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ, มีประมาณ ๕๐๐ รูป)
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โยชนสตมคฺโค 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. โยชนานํ  สตํ  ปมาณํ  ยสฺสาติ  โยชนสโต,  มคฺโค. (โยชน + สต + ปมาณ) ทวิปทภินนา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

  สตํ อ.ร้อย  โยชนานํ แห่งโยชน์ ท.  ปมาณํ เป็นประมาณ  ยสฺส  (มคฺคสฺส) แห่งหนทางใด  

(อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  มคฺโค) อ.หนทางนั้น โยชนสโต ชื่อว่าโยชนสต, ได้แก่หนทาง. (มีร้อย

แห่งโยชน์เป็นประมาณ, มีประมาณหนึ่งร้อยโยชน์)

 ๒. โยชนสโต  จ  โส  มคฺโค  จาติ  โยชนสตมคฺโค. (โยชนสต + มคฺค) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

  โยชนสโต  จ อ.อันมีร้อยแห่งโยชน์เป็นประมาณด้วย โส อ.อันมีร้อยแห่งโยชน์เป็นประมาณนั้น  

มคฺโค  จ เป็นหนทางด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  โยชนสตมคฺโค ชื่อว่าโยชนสตมคฺค. (หนทางมีร้อยแห่งโยชน์เป็น

ประมาณ, หนทางมีประมาณหนึ่งร้อยโยชน์)

มหาคาโม 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 มหนฺโต  จ  โส  คาโม  จาติ  มหาคาโม. (มหนฺต + คาม) 

 มหนฺโต  จ อ.ใหญ่ด้วย  โส อ.ใหญ่นั้น  คาโม  จ เป็นหมู่บ้านด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  มหาคาโม 

ชื่อว่ามหาคาม. (หมู่บ้านใหญ่)

ปญฺญตฺตาสนานิ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปญฺญตฺตานิ  จ  ตานิ  อาสนานิ  จาติ  ปญฺญตฺตาสนานิ. (ปญฺญตฺต + อาสน)

 ปญฺญตฺตานิ  จ อ.อันถูกปูลาดแล้ว ท. ด้วย  ตานิ อ.อันถูกปูลาดแล้ว ท. เหล่านั้น  อาสนานิ  จ 

เป็นอาสนะด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปญฺญตฺตาสนานิ ชื่อว่าปญ�ฺตฺตาสน. (อาสนะอันถูกปูลาดแล้ว)
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ยาคุอาทีหิ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ยาคุ  อาทิ  เยสํ  ตานิ  ยาคุอาทีนิ,  วตฺถูนิ. (ยาคุ + อาทิ)

 ยาคุ อ.ข้าวยาคู  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (วตฺถูนํ) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  ตานิ  (วตฺถูนิ) 

อ.วัตถุ ท. เหล่านั้น  ยาคุอาทีนิ ชื่อว่ายาคุอาทิ, ได้แก่วัตถุทั้งหลาย. (มีข้าวยาคูเป็นต้น)

ยถาผาสุกฏฺ€านํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ยถาผาสุกญฺจ  ตํ  €านญฺจาติ  ยถาผาสุกฏฺ€านํ. (ยถาผาสุก + €าน)

 ยถาผาสุกํ  จ อ.อันมีความผาสุกอย่างไรด้วย ตํ อ.อันมีความผาสุกอย่างไรนั้น  €านํ  จ เป็นสถานที่

ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น ยถาผาสุกฏฺ€านํ ชื่อว่ายถาผาสุกฏฺ€าน. (ที่อันมีความผาสกุกอย่างไร)

วนสณฺโฑ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วนสฺส  สณฺโฑ  วนสณฺโฑ. (วน + สณฺฑ)  

 สณฺโฑ อ.ชัฏ  วนสฺส แห่งป่า  วนสณฺโฑ ชื่อว่าวนสณฺฑ. (ชัฏแห่งป่า)

สีลวนฺโต 

 เป็นอัสสัตถิตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 สีลํ  เตสํ  อตฺถีติ  สีลวนฺโต,  อยฺยา. (สีล + วนฺตุ)

 สีลํ อ.ศีล  เตสํ  (อยฺยานํ) ของพระคุณเจ้า ท. เหล่านั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น   

สีลวนฺโต ชื่อว่าสีลวนฺตุ, ได้แก่พระคุณเจ้าทั้งหลาย. (ผู้มีศีล)

เอกรตฺติ 

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เอกา  จ  สา  รตฺติ  จาติ  เอกรตฺติ. (เอกา + รตฺติ)

 เอกา  จ อ.หนึ่งด้วย  สา อ.หนึ่งนั้น  รตฺติ  จ เป็นราตรีด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  เอกรตฺติ ชื่อว่า
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เอกรตฺติ. (ราตรีหนึ่ง, หนึ่งคืน)

อนฺโตคามํ 

 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คามสฺส  อนฺโต  อนฺโตคามํ. (อนฺโต + คาม)

 อนฺโต ในภายใน  คามสฺส แห่งหมู่บ้าน  อนฺโตคามํ ชื่อว่าอนฺโตคาม. (ภายในแห่งหมู่บ้าน, ภายใน

หมู่บ้าน)

ภิกฺขุสงฺโฆ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ภิกฺขูนํ  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ. (ภิกฺขุ + สงฺฆ) 

 สงฺโฆ อ.หมู่  ภิกฺขูนํ แห่งภิกษุ ท.  ภิกฺขุสงฺโฆ ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ. (หมู่แห่งภิกษุ, ภิกษุสงฆ์)

ปุตฺตภาติกา 

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปุตฺตา  จ  ภาติกา  จ  ปุตฺตภาติกา. (ปุตฺต + ภาติก)

 ปุตฺตา  จ อ.บุตร ท. ด้วย  ภาติกา  จ อ.พี่น้องชาย ท. ด้วย  ปุตฺตภาติกา ชื่อว่าปุตฺตภาติก. (บุตร

และพี่น้องชาย)

อฑฒฺมาสมตฺตํ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอมาทิปรตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มาสสฺส  อฑฺฒํ  อฑฺฒมาสํ. (อฑฺฒ + มาส) อมาทิปรตัปปุริสสมาส

  อฑฺฒํ อ.กึ่ง  มาสสฺส แห่งเดือน  อฑฺฒมาสํ ชื่อว่าอฑฺฒมาส. (กึ่งเดือน, ครึ่งเดือน)

 ๒. อฑฺฒมาสํ  มตฺตา  ยสฺสาติ  อฑฺฒมาสมตฺโต,  กาโล. (อฑฺฒมาส + มตฺตา) ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

  อฑฺฒมาสํ อ.กึ่งแห่งเดือน  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (กาลสฺส) แห่งกาลใด (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  

เพราะเหตุนั้น  (โส  กาโล) อ.กาลนั้น  อฑฺฒมาสมตฺโต ชื่อว่าอฑฺฒมาสมตฺต, ได้แก่กาล. (มีกึ่งแห่งเดือนเป็น

ประมาณ, มีประมาณครึ่งเดือน)
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เตมาสํ 

 เป็นสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ตโย  มาสา  เตมาสํ. (ติ + มาส)

 มาสา อ.เดือน ท.  ตโย สาม  เตมาสํ ชื่อว่าเตมาส. (เดือนสาม, สามเดือน)

นิสีทนฏฺ€านานิ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นิสีทนานิ  จ  ตานิ  €านานิ  จาติ  นิสีทนฏฺ€านานิ. (นิสีทน + €าน)

 นิสีทนานิ  จ อ.เป็นที่นั่ง ท. ด้วย  ตานิ อ.เป็นที่นั่ง ท. เหล่านั้น  €านานิ  จ เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  นิสีทนฏฺ€านานิ ชื่อว่านิสีทนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่นั่ง)

รตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€านานิ 

 เป็นอิตรีตรโยคทวันทสมาส โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาส ๒ สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. รตฺติยํ  €านํ  รตฺติฏฺ€านํ. (รตฺติ + €าน) สัตตมีตัปปุริสสมาส

  €านํ อ.ที่เป็นที่พัก  รตฺติยํ ในเวลากลางคืน  รตฺติฏฺ€านํ ชื่อว่ารตฺติฏฺ€าน. (ที่เป็นที่พักในเวลากลางคืน) 

 ๒. ทิวา  €านํ  ทิวาฏฺ€านํ. (ทิวา + €าน) สัตตมีตัปปุริสสมาส

  €านํ อ.ที่เป็นที่พัก  ทิวา ในเวลากลางวัน  ทิวาฏฺ€านํ ชื่อว่าทิวาฏฺ€าน. (ที่เป็นที่พักในเวลากลางวัน) 

 ๓. รตฺติฏฺ€านญฺจ  ทิวาฏฺ€านญฺจ  รตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€านานิ. (รตฺติฏฺ€าน + ทิวาฏฺ€าน) 

อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  รตฺติฏฺ€านํ  จ อ.ที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนด้วย  ทิวาฏฺ€านํ  จ อ.ที่เป็นที่พักในเวลากลางวันด้วย  

รตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€านานิ ชื่อว่ารตฺติฏฺ€านทิวาฏฺ€าน. (ที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวัน)

จงฺกมนโกฏิโย 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 จงฺกมนานํ  โกฏิโย  จงฺกมนโกฏิโย.  (จงฺกมน + โกฏิ) 

 โกฏิโย อ.ที่สุด ท.  จงฺกมนานํ แห่งที่เป็นที่จงกรม ท.  จงฺกมนโกฏิโย ชื่อว่าจงฺกมนโกฏิ. (ที่สุดแห่งที่

เป็นที่จงกรม)



349วรรค] ๖. เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา

ฉินฺนสีสานิ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ฉินฺนํ  สีสํ  เยสนฺติ  ฉินฺนสีสานิ,  กพนฺธานิ. (ฉินฺน + สีส)

 สีสํ อ.ศีรษะ  ฉินฺนํ อันขาดแล้ว  เยสํ  (กพนฺธานํ) ของผีหัวขาด ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ 

เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  กพนฺธานิ) อ.ผีหัวขาด ท. เหล่านั้น ฉินฺนสีสานิ ชื่อว่าฉินฺนสีส, ได้แก่ผีหัวขาดทั้งหลาย. 

(อันมีศีรษะอันขาดแล้ว)

อมนุสฺสสทฺโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. น  มนุสฺโส  อมนุสฺโส. (น + มนุสฺส) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

  มนุสฺโส อ.มนุษย์  น ไม่ใช่  อมนุสฺโส ชื่อว่าอมนุสฺส. (ผู้ไม่ใช่มนุษย์, ผู้เหมือนมนุษย์, อมนุษย์)

 ๒. อมนุสฺสานํ  สทฺโท  อมนุสฺสสทฺโท. (อมนุสฺส + สทฺท) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  สทฺโท อ.เสียง  อมนุสฺสานํ แห่งอมนุษย์ ท.  อมนุสฺสสทฺโท ชื่อว่าอมนุสฺสสทฺท. (เสียงแห่งอมนุษย์)

ขิปิตกาสาทโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้ 

 ๑. ขิปิโต  จ  กาโส  จ  ขิปิตกาสา. (ขิปิต + กาส) อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  ขิปิโต  จ อ.โรคจามด้วย  กาโส  จ อ.โรคไอด้วย  ขิปิตกาสา ชื่อว่าขิปิตกาส. (โรคจามและโรคไอ) 

 ๒. ขิปิตกาสา  อาทิ  เยสํ  เต  ขิปิตกาสาทโย,  โรคา. (ขิปิตกาส + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  ขิปิตกาสา อ.โรคจามและโรคไอ ท.  อาทิ เป็นต้น   เยสํ  (โรคานํ) แห่งโรค ท. เหล่า

ใด  (สนฺติ) มีอยู่  เต  (โรคา) อ.โรค ท. เหล่านั้น  ขิปิตกาสาทโย ชื่อว่าขิปิตกาสาทิ, ได้แก่โรคทั้งหลาย.  

(มีโรคจามและโรคไอเป็นต้น)

ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกํ 

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปริวชฺเชตพฺพสฺส  ยุตฺตกํ  ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกํ,  €านํ. (ปริวชฺเชตพฺพ + ยุตฺตก)

 (€านํ) อ.ที่  ยุตฺตกํ อันควรแล้ว  (อมฺเหหิ)  ปริวชฺเชตพฺพสฺส  (€านสฺส) แก่ความเป็นที่ อันเรา ท.  
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พึงเว้นรอบ  ปริวชฺเชตพฺพยุตฺตกํ ชื่อว่าปริวชฺเชตพฺพยุตฺตก, ได้แก่ที่. (อันควรแล้วแก่ความเป็นที่อันเราทั้งหลาย

พึงเว้นรอบ)

อผาสุกํ 

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

  น  ผาสุกํ  อผาสุกํ. (น + ผาสุก)

 ผาสุกํ อ.ความสําราญ  น ไม่ใช่  อผาสุกํ ชื่อว่าอผาสุก. (ความไม่สําราญ, ความไม่ผาสุก)

เอวรูปานิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เอวํ  รูปํ  เยสนฺติ  เอวรูปานิ,  เภรวารมฺมณานิ. (เอวํ + รูป)

 เอวํ อ.อย่างนี้  รูปํ เป็นรูป  เยสํ  (เภรวารมฺมณานํ) แห่งอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกลัว ท. เหล่า

ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตานิ  เภรวารมฺมณานิ) อ.อารมณ์อันน่ากลัว ท. เหล่านั้น  เอวรูปํ  

ชื่อว่าเอวรูป, ได้แก่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวทั้งหลาย. (อันมีอย่างนี้เป็นรูป)

เภรวารมฺมณานิ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เภรวสฺส  €านานิ  อารมฺมณานิ  เภรวารมฺมณานิ. (เภรว + €าน + อารมฺมณ) มัชเฌโลปีสมาส

 อารมฺมณานิ อ.อารมณ์ ท.  €านานิ อันเป็นที่ตั้ง  เภรวสฺส แห่งความกลัว  เภรวารมฺมณานิ ชื่อว่า 

เภรวารมฺมณ. (อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกลัว)

วชเฺชตพฺพยุตฺตกํ 

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วชฺเชตพฺพสฺส  ยุตฺตกํ  วชฺเชตพฺพยุตฺตกํ,  €านํ. (วชฺเชตพฺพ + ยุตฺตก)

 (€านํ) อ.ที่ ยุตฺตกํ อันควรแล้ว  (อมฺเหหิ)  วชฺเชตพฺพสฺส  (€านสฺส) แก่ความเป็นที่ อันเรา ท. พึงเว้น  

วชฺเชตพฺพยุตฺตกํ ชื่อว่าวชฺเชตพฺพยุตฺตก, ได้แก่ที่. (อันควรแล้วแก่ความเป็นที่อันเราทั้งหลายพึงเว้น)
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กตราวุโธ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กตโร  จ  โส  อาวุโธ  จาติ  กตราวุโธ. (กตร + อาวุธ)

 กตโร  จ อ.ชนิดไหนด้วย  โส อ.ชนิดไหนนั้น  อาวุโธ  จ เป็นอาวุธด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น กตราวุโธ  

ชื่อว่ากตราวุธ. (อาวุธชนิดไหน)

ทนิฺนาวุโธ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ทินฺโน  จ  โส  อาวุโธ  จาติ  ทินฺนาวุโธ. (ทินฺน + อาวุธ)

 ทินฺโน  จ อ.อันเราให้แล้วด้วย โส อ.อันเราให้แล้วนั้น  อาวุโธ  จ เป็นอาวุธด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  

ทินฺนาวุโธ ชื่อว่าทินฺนาวุธ. (อาวุธที่เราให้แล้ว)

อตฺถกุสโล 

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อตฺเถ  กุสโล  อตฺถกุสโล,  กุลปุตฺโต. (อตฺถ + กุสล)

 (กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตร  กุสโล ผู้ฉลาด  อตฺเถ ในประโยชน์  อตฺถกุสโล ชื่อว่าอตฺถกุสล, ได้แก่กุลบุตร. 

(ผู้ฉลาดในประโยชน์)

อนฺโตวิหารํ 

 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วิหารสฺส  อนฺโต  อนฺโตวิหารํ. (อนฺโต + วิหาร) 

 อนฺโต ในภายใน  วิหารสฺส แห่งวิหาร  อนฺโตวิหารํ ชื่อว่าอนฺโตวิหาร. (ในภายในแห่งวิหาร)

พหิวิหารํ 

 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วิหารสฺส  พหิ  พหิวิหารํ. (พหิ + วิหาร)

 พหิ ในภายนอก  วิหารสฺส แห่งวิหาร  พหิวิหารํ ชื่อว่าพหิวิหาร. (ในภายนอกแห่งวิหาร, นอกวิหาร) 
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คณสชฺฌาโย 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คณโต  สชฺฌาโย  คณสชฺฌาโย. (คณ + สชฺฌาย)

 สชฺฌาโย อ.การสาธยาย  คณโต โดยความเป็นคณะ  คณสชฺฌาโย ชื่อว่าคณสชฺฌาย. (สาธยายโดย

ความเป็นคณะ)

สกลวนสณฺโฑ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. วนสฺส  สณฺโฑ  วนสณฺโฑ. (วน + สณฺฑ) ฉัฏฐัตัปปุริสสมาส

  สณฺโฑ อ.ชัฏ  วนสฺส แห่งป่า  วนสณฺโฑ ชื่อว่าวนสณฺฑ. (ชัฏแห่งป่า)

 ๒. สกโล  จ  โส  วนสณฺโฑ  จาติ  สกลวนสณฺโฑ. (สกล + วนสณฺฑ) วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส

  สกโล  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  โส อ.ทั้งสิ้นนั้น  วนสณฺโฑ  จ เป็นชัฏแห่งป่าด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  

สกลวนสณฺโฑ ชื่อว่าสกลวนสณฺฑ. (ชัฏแห่งป่าทั้งสิ้น)

เมตฺตจิตฺตํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เมตฺตาย  ยุตฺตํ  จิตฺตํ  เมตฺตจิตฺตํ. (เมตฺตา + ยุตฺต + จิตฺต) มัชเฌโลปีสมาส

 จิตฺตํ อ.จิต  ยุตฺตํ ดวงประกอบแล้ว  เมตฺตาย ด้วยเมตตา  เมตฺตจิตฺตํ ชื่อว่าเมตฺตจิตฺต. (จิตดวง

ประกอบด้วยเมตตา, เมตตาจิต)

ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปตฺโต  จ  จีวรญฺจ  ปตฺตจีวรํ. (ปตฺต + จีวร) สมาหารทวันทสมาส

  ปตฺโต  จ อ.บาตรด้วย  จีวรํ  จ อ.จีวรด้วย  ปตฺตจีวรํ ชื่อว่าปตฺตจีวร. (บาตรและจีวร)

 ๒. ปตฺตจีวรสฺส  ปฏิคฺคหณํ  ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณํ. (ปตฺตจีวร + ปฏิคฺคหณ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  ปฏิคฺคหณํ อ.การรับเฉพาะ  ปตฺตจีวรสฺส ซึ่งบาตรและจีวร ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณํ ชื่อว่าปตฺตจีวร- 

ปฏิคฺคหณ. (การรับบาตรและจีวร)
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คตฺตสมฺพาหนํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คตฺตสฺส  สมฺพาหนํ  คตฺตสมฺพาหนํ. (คตฺต + สมฺพาหน)

 สมฺพาหนํ อ.การนวด  คตฺตสฺส ซึ่งกาย  คตฺตสมฺพาหนํ ชื่อว่าคตฺตสมฺพาหน. (การนวดกาย)

จกฺกธุปนํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 จกฺกสฺส  ธุปนํ  จกฺกธุปนํ. (จกฺก + ธุปน)

 ธุปนํ อ.พนม  จกฺกสฺส แห่งจักร  จกฺกธุปนํ ชื่อว่าจกฺกธุปน. (พนมแห่งจักร)

เอกคฺคํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เอกํ  อคฺคํ  อารมฺมณํ  อสฺสาติ  เอกคฺคํ,  จิตฺตํ.  (เอก + อคฺค)

 อคฺคํ  อารมฺมณํ อ.อารมณ์  เอกํ อันหนึ่ง  อสฺส  (จิตฺตสฺส) แห่งจิตนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (ตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั้น  เอกคฺคํ ชื่อว่าเอกคฺค, ได้แก่จิต. (มีอารมณ์เป็นหนึ่ง)

ขยวยํ 

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ขโย  จ  วโย  จ  ขยวยํ. (ขย + วย) 

 ขโย  จ อ.ความสิ้นไปด้วย  วโย  จ อ.ความเสื่อมไปด้วย  ขยวยํ ชื่อว่าขยวย. (ความสิ้นไปและความ

เสื่อมไป)

ภิชฺชนตฺโถ 

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ภิชฺชนํ  อิติ  อตฺโถ  ภิชฺชนตฺโถ. (ภิชฺชน + อตฺถ)

 อตฺโถ อ.อรรถ  ภิชฺชนํ  อิติ ว่าการแตกไป  ภิชฺชนตฺโถ ชื่อว่าภิชฺชนตฺถ. (อรรถว่าแตกไป)
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อถาวรตฺโถ 

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. น  ถาวโร  อถาวโร. (น + ถาวร) นนิบาตปุพพบทกัมมธารยสมาส

  ถาวโร อ.มั่นคง  น ไม่ใช่  อถาวโร ชื่อว่าอถาวร. (ไม่มั่นคง, ไม่ถาวร)

 ๒. อถาวโร  อิติ  อตฺโถ  อถาวรตฺโถ. (อถาวร + อตฺถ) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส

  อตฺโถ อ.อรรถ  อถาวโร  อิติ ว่าไม่มั่นคง  อถาวรตฺโถ ชื่อว่าอถาวรตฺถ. (อรรถว่าไม่มั่นคง)

กุลาลภาชนสทิโส 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. กุลาลสฺส  วิกาโร  ภาชนํ  กุลาลภาชนํ. (กุลาล + วิการ + ภาชน) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  ภาชนํ อ.ภาชนะ  วิกาโร อันเป็นวิการ  กุลาลสฺส แห่งดินเหนียว  กุลาลภาชนํ ชื่อว่า 

กุลาลภาชน. (ภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียว, ภาชนะที่ทํามาจากดินเหนียว)

 ๒. กุลาลภาชเนน  สทิโส  กุลาลภาชนสทิโส,  อตฺตภาโว. (กุลาลภาชน + สทิส) ตติยาตัปปุริสสมาส 

  (อตฺตภาโว) อ.อัตภาพ  สทิโส อันเช่นกับ  กุลาลภาชเนน ด้วยภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียว  

กุลาลภาชนสทิโส ชื่อว่ากุลาลภาชนสทิส, ได้แก่อัตภาพ. (อันเช่นกับด้วยภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียว)

อารทฺธภาโว 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อารทฺธาย  ภาโว  อารทฺธภาโว. (อารทฺธ + ภาว)

 ภาโว อ.ความที่  (เตสํ  ภิกฺขูนํ)  อารทฺธาย  (วิปสฺสนาย) แห่งวิปัสสนา เป็นคุณชาติ อันภิกษุ ท. 

เหล่านั้น ปรารภแล้ว  อารทฺธภาโว ชื่อว่าอารทฺธภาว. (ความที่แห่งวิปัสสนาเป็นคุณชาติอันภิกษุทั้งหลายปรารภ

แล้ว)

โยชนสตํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 โยชนานํ  สตํ  โยชนสตํ. (โยชน + สต)

 สตํ อ.ร้อย  โยชนานํ แห่งโยชน์ ท.  โยชนสตํ ชื่อว่าโยชนสต. (ร้อยโยชน์)
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ฉพฺพณฺณรสฺมิโย 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ฉ  วณฺณา  ยาสนฺติ  ฉพฺพณฺณา,  รสฺมิโย. (ฉ + วณฺณ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  วณฺณา อ.วรรณะ ท.  ฉ หก  ยาสํ  (รสฺมีนํ) แห่งรัศมี ท. เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  อิติ  

เพราะเหตุนั้น  (ตา  รสฺมิโย) อ.รัศมี ท. เหล่านั้น  ฉพฺพณฺณา ชื่อว่าฉพฺพณฺณา, ได้แก่รัศมีทั้งหลาย. (อันมี

วรรณะหก, มี ๖ สี)

 ๒. ฉพฺพณฺณา  จ  ตา  รสฺมิโย  จาติ  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย. (ฉพฺพณฺณา + รสฺมิ) วิเสสนบุพพบท- 

กัมมธารยสมาส  

  ฉพฺพณฺณา  จ อ.อันมีวรรณะหก ท. ด้วย  ตา อ.อันมีวรรณะหก ท. เหล่านั้น  รสฺมิโย  จ เป็น

รัศมีด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย ชื่อว่าฉพฺพณฺณรสฺมิ. (รัศมีอันมีวรรณะหก, รัศมีมี ๖ สี)

กุมฺภูปโม 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กุมฺโภ  อุปมา  ยสฺสาติ  กุมฺภูปโม,  กาโย. (กุมฺภ + อุปมา)

 กุมฺโภ อ.หม้อ  อุปมา เป็นเครื่องเปรียบ  ยสฺส  (กายสฺส) แห่งกายใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (โส  กาโย) อ.กายนั้น  กุมฺภูปโม ชื่อว่ากุมฺภูปม, ได้แก่กาย. (อันมีหม้อเป็นเครื่องเปรียบ)

นครูปมํ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นครํ  อุปมา  ยสฺสาติ  นครูปมํ,  จิตฺตํ. (นคร + อุปมา)

 นครํ อ.นคร  อุปมา เป็นเครื่องเปรียบ  ยสฺส  (จิตฺตสฺส) แห่งจิตใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (ตํ  จิตฺตํ) อ.จิตนั้น  นครูปม ชื่อว่านครูปม, ได้แก่จิต. (อันมีนครเป็นเครื่องเปรียบ)

ปญฺญาวุโธ 

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปญฺญาเอว  อาวุโธ  ปญฺญาวุโธ. (ปญฺญา + อาวุธ)

 ปญฺญา  เอว อ.ปัญญานั่นเทียว  อาวุโธ เป็นอาวุธ  ปญฺญาวุโธ ชื่อว่าปญฺญาวุธ. (อาวุธคือปัญญา)
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อนิเวสโน 

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  นิเวสโน  อนิเวสโน. (น + นิเวสน)

 นิเวสโน อ.ผู้ติดอยู่  น ไม่ใช่  อนิเวสโน ชื่อว่าอนิเวสน. (ผู้ไม่ติดอยู่)

อพลทุพฺพลตฺโถ 

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส และสมาหารทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. นตฺถิ  พลํ  อสฺสาติ  อพโล,  กาโย. (น + พล) นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส 

  พลํ อ.กําลัง  อสฺส  (กายสฺส) แห่งกายนั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น อพโล ชื่อว่า

อพล, ได้แก่กาย. (อันไม่มีกําลัง)

 ๒. ทุฏฺ€ํ  พลํ  อสฺสาติ  ทุพฺพโล,  กาโย. (ทุ + พล) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  พลํ อ.กําลัง  (โทเสน)  ทุฏฺ€ํ อันโทษ ประทุษร้าย  อสฺส  (กายสฺส) แห่งกายนั้น  (อตฺถิ)  มี

อยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  ทุพฺพโล ชื่อว่าทุพฺพล, ได้แก่กาย. (อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)

 ๓. อพโล  จ  ทุพฺพโล  จ  อพลทุพฺพโล,  กาโย. (อพล + ทุพฺพล) สมาหารทวันทสมาส

  อพโล  จ อ.อันไม่มีกําลังด้วย  ทุพฺพโล  จ อ.อันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วด้วย  อพลทุพฺพโล 

ชื่อว่าอพลทุพฺพล, ได้แก่กาย. (อันไม่มีกําลังและอันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)  

 ๔. อพลทุพฺพโล  อิติ  อตฺโถ  อพลทุพฺพลตฺโถ. (อพลทุพฺพล + อตฺถ) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารย- 

สมาส

  อตฺโถ อ.อรรถ  อพลทุพฺพโล  อิติ ว่า อันไม่มีกําลังและอันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว อพล-

ทุพฺพลตฺโถ ชื่อว่าอพลทุพฺพลตฺถ. (อรรถว่าอันไม่มีกําลังและอันมีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้ว)

อนทฺธนิยโต 

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อทฺธุนา  นิยโต  อทฺธนิยโต. (อทฺธ + นิยต) ตติยาตัปปุริสสมาส

  นิยโต อ.อันถูกกําหนดแล้ว  อทฺธุนา ด้วยกาลนาน  อทฺธนิยโต ชื่อว่าอทฺธนิยต. (ถูกกําหนดแล้ว

ด้วยกาล)
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 ๒. น  อทฺธนิยโต  อนทฺธนิยโต. (น + อทฺธนิยต) นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส

  อทฺธนิยโต อ.อันถูกกําหนดแล้วด้วยกาลนาน  น หามิได้  อนทฺธนิยโต ชื่อว่าอนทฺธนิยต. (อันไม่

ถูกกําหนดแล้วด้วยกาลนาน)

ตาวกาลิกตฺโถ

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ตาว  กาลํ  ปวตฺตตีติ  ตาวกาลิโก. (ตาวกาล + ณิก) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

  ปวตฺตติ ย่อมเป็นไป  กาลํ ตลอดกาล  ตาว เพียงนั้น  อิติ เพราะเหตุนั้น  ตาวกาลิโก ชื่อว่า

ตาวกาลิก. (อันเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้น)

 ๒. ตาวกาลิโก  อิติ  อตฺโถ  ตาวกาลิกตฺโถ. (ตาวกาลิก + อตฺถ) สัมภาวนาบุพพบทกัมมธารย-

สมาส

  อตฺโถ อ.อรรถ  ตาวกาลิโก  อิติ ว่าอันเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้น  ตาวกาลิกตฺโถ ชื่อว่าตาวกา

ลิกตฺถ. (อรรถว่าอันเป็นไปตลอดกาลเพียงนั้น)

เกสาทิสมูหสงฺขาโต

 เป็นสัมภาวนาบุพพบทกัมมธารยสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส และฉัฏฐีตัปปุริส-

สมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. เกสา  อาทิ  เยสํ  ตานิ  เกสาทีนิ,  องฺคานิ. (เกส + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิ

สมาส

  เกสา อ.ผม ท.  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (องฺคานํ) แห่งส่วน ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่   

(ตานิ  องฺคานิ) อ.ส่วน ท. เหล่านั้น  เกสาทีนิ ชื่อว่าเกสาทิ, ได้แก่ส่วนทั้งหลาย. (มีผมเป็นต้น)

 ๒. เกสาทีนํ  (องฺคานํ)  สมูโห  เกสาทิสมูโห. (เกสาทิ + สมุห) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  สมูโห อ.ประชุม  เกสาทีนํ  (องฺคานํ) แห่งส่วน ท. มีผมเป็นต้น  เกสาทิสมูโห ชื่อว่าเกสาทิสมูห. 

(ประชุมแห่งส่วนมีผมเป็นต้น)

 ๓. เกสาทิสมูโห  อิติ  สงฺขาโต  เกสาทิสมูหสงฺขาโต,  กาโย. (เกสาทิสมูห + สงฺขาต) สัมภาวนา-

บุพพบทกัมมธารยสมาส

  สงฺขาโต อ.อันบัณฑิต กล่าวแล้ว  เกสาทิสมูโห  อิติ ว่าประชุมแห่งส่วนมีผมเป็นต้น  เกสาทิสมูห- 

สงฺขาโต ชื่อว่าเกสาทิสมุหสงฺขาต, ได้แก่กาย. (กล่าวคือประชุมแห่งส่วนมีผมเป็นต้น)
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คมฺภีรปริขํ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คมฺภีรา  ปริขา  อสฺสาติ  คมฺภีรปริขํ,  นครํ. (คมฺภีรา + ปริขา)

 ปริขา อ.คู  คมฺภีรา อันลึก  อสฺส  (นครสฺส) แห่งนครนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น คมฺภีร-

ปริขํ ชื่อว่าคมฺภีรปริข, ได้แก่นคร. (มีคูอันลึก)

ปาการปริกฺขิตฺตํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปากาเรน  ปริกฺขิตฺตํ  ปาการปริกฺขิตฺตํ,  นครํ. (ปาการ + ปริกฺขิตฺต)

 (นครํ) อ.นคร  (ปุคฺคเลน)  ปริกฺขิตฺตํ อันบุคคล ล้อมแล้ว  ปากาเรน ด้วยกําแพง  ปาการปริกฺขิตฺตํ 

ชื่อว่าปาการปริกฺขิตฺต, ได้แก่นคร. (อันบุคคลล้อมแล้วด้วยกําแพง)

ทฺวารฏฺฏาลกยุตฺตํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ทฺวารญฺจ  อฏฺฏาลโก  จ  ทฺวารฏฺฏาลกา. (ทฺวาร + อฏฺฏาลก) อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  ทฺวารํ  จ อ.ประตูด้วย  อฏฺฏาลโก  จ อ.ป้อมด้วย  ทฺวารฏฺฏาลกา ชื่อว่าทฺวารฏฺฏาลก. (ประตู

และป้อม)

 ๒. ทฺวารฏฺฏาลเกหิ  ยุตฺตํ  ทฺวารฏฺฏาลกยุตฺตํ,  นครํ. (ทฺวารฏฺฏาลก + ยุตฺต) ตติยาตัปปุริสสมาส

  (นครํ) อ.นคร  ยุตฺตํ อันประกอบแล้ว  ทฺวาราฏฺฏาลเกหิ ด้วยประตูและป้อม ท.  ทฺวาราฏฺฏาลก-

ยุตฺตํ ชื่อว่าทฺวารฏฺฏาลกยุตฺต, ได้แก่นคร. (อันประกอบแล้วด้วยประตูและป้อม)

วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺนํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี

วิเคราะห์ดังนี้

 ๑. วีถิยา  จตุกฺกํ  วีถิจตุกฺกํ. (วีถิ + จตุกฺก) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  จตุกฺกํ อ.หมวดสี่  วีถิยา แห่งถนน  วีถิจตุกฺกํ ชื่อว่าวีถิจตุกฺก. (หมวดสี่แห่งถนน)

 ๒. วีถิจตุกฺกเมว  สิงฺฆาฏโก  วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏโก. (วีถิจตุกฺก + สิงฺฆาฏก) อวธารณบุพพบท- 
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กัมมธารยสมาส

  วีถิจตุกฺกํ  เอว อ.หมวดสี่แห่งถนนนั่นเทียว  สิงฺฆาฏโก เป็นแพร่ง  วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏโก ชื่อว่า 

วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏก. (แพร่งคือหมวดสี่แห่งถนน)

 ๓. วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏเกน  สมฺปนฺนํ  วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺนํ,  นครํ. (วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏก + สมฺปนฺน)  

ตติยาตัปปุริสสมาส

  (นครํ) อ.นคร  สมฺปนฺนํ อันถึงพร้อมแล้ว  วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏเกน ด้วยแพร่งคือหมวดสี่แห่งถนน  

วีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺนํ ชื่อว่าวีถิจตุกฺกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺน, ได้แก่นคร. (อันถึงพร้อมแล้วด้วยแพร่งคือหมวดสี่แห่ง

ถนน)

อนฺตราปณํ

 เป็นทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อนฺตรา  อาปโณ  อสฺสาติ  อนฺตราปณํ,  นครํ. (อนฺตรา + อาปณ) 

 อาปโณ อ.ร้านตลาด  อนฺตรา ในระหว่าง  อสฺส  (นครสฺส) แห่งนครนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  อนฺตราปณํ ชื่อว่าอนฺตราปณ, ได้แก่นคร. (มีร้านตลาดในระหว่าง)

วิปสฺสนาจิตฺตํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วิปสฺสนาย  ยุตฺตํ  จิตฺตํ  วิปสฺสนาจิตฺตํ. (วิปสฺสนา + ยุตฺต + จิตฺต)

 จิตฺตํ อ.จิต  ยุตฺตํ ดวงประกอบแล้ว  วิปสฺสนาย ด้วยวิปัสสนา  วิปสฺสนาจิตฺตํ ชื่อว่าวิปสฺสนาจิตฺต. (จิต

ดวงประกอบแล้วด้วยวิปัสสนา)

นครสทิสํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นคเรน  สทิสํ  นครสทิสํ,  จิตฺตํ. (นคร + สทิส)

 (จิตฺตํ) อ.จิต  สทิสํ อันเช่นกับ  นคเรน ด้วยนคร  นครสทิสํ ชื่อว่านครสทิส, ได้แก่จิต. (อันเช่นกับ

นคร)  
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เอกโตธาราทิ

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอโลปตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. เอกโต  ธารา  เอกโตธารา. (เอก + ธารา) อโลปตัปปุริสสมาส

  ธารา อ.คม  เอกโต ข้างเดียว  เอกโตธารา ชื่อว่าเอกโตธารา. (คมข้างเดียว)

 ๒. เอกโตธารา  อาทิ  อสฺสาติ  เอกโตธาราทิ,  อาวุโธ. (เอกโตธารา + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยา- 

ธิกรณพหุพพีหิสมาส

  เอกโตธารา อ.คมข้างเดียว  อาทิ เป็นต้น  อสฺส  (อาวุธสฺส) แห่งอาวุธนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่   

อิติ เพราะเหตุนั้น  เอกโตธาราทิ ชื่อว่าเอกโตธาราทิ, ได้แก่อาวุธ. (มีอาวุธมีคมข้างเดียวเป็นต้น)

นานปฺปกาโร

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นานา  ปกาโร  อสฺสาติ  นานปฺปกาโร,  อาวุโธ. (นานา + ปการ)

 ปกาโร อ.ประการ  นานา ต่างๆ  อสฺส  (อาวุธสฺส) แห่งอาวุธนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  

นานปฺปกาโร ชื่อว่านานปฺปการ, ได้แก่อาวุธ. (มีประการต่างๆ)

โจรคโณ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 โจรานํ  คโณ  โจรคโณ. (โจร + คณ)  

 คโณ อ.หมู่  โจรานํ แห่งโจร ท.  โจรคโณ ชื่อว่าโจรคณ. (หมู่โจร)

วิปสฺสนามโย 

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 วิปสฺสนาย  นิปฺผนฺโน  วิปสฺสนามโย,  ปญฺญาวุโธ. (วิปสฺสนา + มย)

 (ปญฺญาวุโธ) อ.อาวุธคือปัญญา  นิปฺผนฺโน อันสําเร็จแล้ว  วิปสฺสนาย ด้วยวิปัสสนา วิปสฺสนามโย  

ชื่อว่าวิปสฺสนามย, ได้แก่อาวุธคือปัญญา. (อันสําเร็จแล้วด้วยวิปัสสนา)
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อริยมคฺคมโย 

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า 

 อริยมคฺเคน  นิปฺผนฺโน  อริยมคฺคมโย,  ปญฺญาวุโธ. (อริยมคฺค + มย)

 (ปญฺญาวุโธ) อ.อาวุธคือปัญญา  นิปฺผนฺโน อันสําเร็จแล้ว  อริยมคฺเคน ด้วยอริยมรรค   

อริยมคฺคมโย ชื่อว่าอริยมคฺคมย, ได้แก่อาวุธคือปัญญา. (อันสําเร็จแล้วด้วยอริยมรรค)

มคฺควชฺโฌ

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 มคฺเคน  วชฺโฌ  มคฺควชฺโฌ,  กิเลโส. (มคฺค + วชฺฌ)

 (กิเลโส) อ.กิเลส  วชฺโฌ อันพึงถูกฆ่า  มคฺเคน ด้วยมรรค  มคฺควชฺโฌ ชื่อว่ามคฺควชฺฌ, ได้แก่กิเลส. 

(อันพึงถูกฆ่าด้วยมรรค)

กิเลสมาโร 

 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กิเลโส  เอว  มาโร  กิเลสมาโร. (กิเลส + มาร)

 กิเลโส  เอว อ.กิเลสนั่นเทียว  มาโร เป็นมาร  กิเลสมาโร ชื่อว่ากิเลสมาร. (มารคือกิเลส)

ตรุณวิปสฺสนา 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ตรุณี  จ  สา  วิปสฺสนา  จาติ  ตรุณวิปสฺสนา. (ตรุณี + วิปสฺสนา)

 ตรุณี  จ อ.อันอ่อนด้วย  สา อ.อันอ่อนนั้น  วิปสฺสนา  จ เป็นวิปัสสนาด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   

ตรุณวิปสฺสนา ชื่อว่าตรุณวิปสฺสนา. (วิปัสสนาอย่างอ่อน)
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อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อาวาสสปฺปายญฺจ  อุตุสปฺปายญฺจ  โภชนสปฺปายญฺจ  ปุคฺคลสปฺปายญฺจ  ธมฺมสฺสวนสปฺปายญฺจ 

อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายานิ. (อาวาสสปฺปาย + อุตุสปฺปาย + โภชน- 

สปฺปาย + ปุคฺคลสปฺปาย + ธมฺมสฺสวนสปฺปาย) อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  อาวาสสปฺปายํ  จ อ.อาวาสสัปปายะด้วย  อุตุสปฺปายํ  จ อ.อุตุสัปปายะด้วย  โภชนสปฺปายํ  จ  

อ.โภชนสัปปายะด้วย  ปุคฺคลสปฺปายํ  จ อ.ปุคคลสัปปายะด้วย  ธมฺมสฺสวนสปฺปายํ  จ อ.ธัมมัสสวนสัปปายะ 

ด้วย  อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายานิ ชื่อว่าอาวาสสปฺปายอุตุสปฺปาย

โภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปาย. (อาวาสสัปปายะ อุตุสัปปายะ โภชนสัปปายะ ปุคคลสัปปายะ และ

ธัมมัสสวนสัปปายะ)

 ๒. อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายานิ  อาทีนิ  เยสํ  ตานิ   

อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ,  สปฺปายานิ. (อาวาสสปฺปายอุตุ- 

สปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปาย + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายานิ อ.อาวาสสัปปายะ อุตุ-

สัปปายะ โภชนสัปปายะ ปุคคลสัปปายะ ธัมมัสสวนสัปปายะ ท.   อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (สปฺปายานํ) แห่งสัปปายะ ท.  

เหล่าใด  (สนฺติ) มีอยู่  ตานิ  (สปฺปายานิ) อ.สัปปายะ ท. เหล่านั้น  อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปาย- 

ปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ ชื่อว่าอาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปายธมฺมสฺสวน- 

สปฺปายาทิ, ได้แก่สัปปายะทั้งหลาย. (มีอาวาสสัปปายะ อุตุสัปปายะ โภชนสัปปายะ ปุคคลสัปปายะ และธัมมัสสวน- 

สัปปายะเป็นต้น) 

สุทฺธจิตฺตํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สุทฺธญฺจ  ตํ  จิตฺตญฺจาติ  สุทฺธจิตฺตํ. (สุทฺธ + จิตฺต)

 สุทฺธํ  จ อ.อันหมดจดแล้วด้วย  ตํ อ.อันหมดจดแล้วนั้น  จิตฺตํ  จ เป็นจิตด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  

สุทฺธจิตฺตํ ชื่อว่าสุทฺธจิตฺต. (จิตอันหมดจดแล้ว)

สงฺคามสีสํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า
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 สงฺคามสฺส  สีสํ  สงฺคามสีสํ. (สงฺคาม + สีส)

 สีสํ อ.อันเป็นศีรษะ  สงฺคามสฺส แห่งสงคราม  สงฺคามสีสํ ชื่อว่าสงฺคามสีส. (อันเป็นศีรษะแห่งสงคราม)

พลโกฏฺ€โก 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 พลานํ  โกฏฺ€โก  พลโกฏฺ€โก. (พล + โกฏฺ€ก)

 โกฏฺ€โก อ.ซุ้มเป็นที่พัก  พลานํ แห่งพล ท.  พลโกฏฺ€โก ชื่อว่าพลโกฏฺ€ก. (ซุ้มเป็นที่พักพล)

อมิตฺโต

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

  น  มิตฺโต  อมิตฺโต. (น + มิตฺต) นนิบาต อรรถ วิรุทฺธ หรือ ปฏิปกฺข ตรงกันข้าม   

 มิตฺโต อ.มิตร  น หามิได้  อมิตฺโต ชื่อว่าอมิตฺต. (ผู้มิใช่มิตร, ศัตรู)

ปรเสนา 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปเรสํ  เสนา  ปรเสนา. (ปร + เสนา)

 เสนา อ.กองทัพ  ปเรสํ  (ปุคฺคลานํ) ของบุคคล ท. เหล่าอื่น  ปรเสนา ชื่อว่าปรเสนา. (กองทัพของ

บุคคลอื่น)

ปรหตฺถคตํ

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปเรสํ  หตฺถา  ปรหตฺถา. (ปร + หตฺถ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  หตฺถา อ.มือ ท.  ปเรสํ  (ปุคฺคลานํ) ของบุคคล ท. เหล่าอื่น  ปรหตฺถา ชื่อว่าปรหตฺถ. (มือของ

บุคคลอื่น)

 ๒. ปรหตฺเถสุ  คตํ  ปรหตฺถคตํ,  รชฺชํ. (ปรหตฺถ + คต) สัตตมีตัปปุริสสมาส

  (รชฺชํ) อ.ความเป็นแห่งพระราชา  คตํ อ.อันไปแล้ว  ปรหตฺเถสุ ในมือของบุคคลอื่น ท. ปรหตฺถคตํ 

ชื่อว่าปรหตฺถคต, ได้แก่ความเป็นแห่งพระราชา. (อันไปแล้วในมือของบุคคลอื่น)
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รชฺชํ 

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 ราชิโน  ภาโว  รชฺชํ. (ราช + ณฺย)

 ภาโว อ.ความเป็น  ราชิโน แห่งพระราชา  รชฺชํ ชื่อว่ารชฺช. (ความเป็นพระราชา)

อุตฺตริมคฺคปฏิลาโภ 

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อุตฺตริ  จ  โส  มคฺโค  จาติ  อุตฺตริมคฺโค. (อุตฺตริ + มคฺค) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

  อุตฺตริ  จ อ.อันยิ่งด้วย  โส อ.อันยิ่งนั้น  มคฺโค  จ เป็นมรรคด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น อุตฺตริ-

มคฺโค ชื่อว่าอุตฺตริมคฺค. (มรรคอันยิ่ง)

 ๒. อุตฺตริมคฺคํ  ปฏิลาโภ  อุตฺตริมคฺคปฏิลาโภ. (อุตฺตริมคฺค + ปฏิลาภ) ทุติยาตัปปุริสสมาส

  ปฏิลาโภ อ.การได้เฉพาะ  อุตฺตริมคฺคํ ซึ่งมรรคอันยิ่ง  อุตฺตริมคฺคปฏิลาโภ ชื่อว่าอุตฺตริมคฺค- 

ปฏิลาภ. (การได้เฉพาะซึ่งมรรคอันยิ่ง)

มคฺคผลปฏิเวโธ 

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มคฺโค  จ  ผลญฺจ  มคฺคผลานิ. (มคฺค + ผล) อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  มคฺโค  จ อ.มรรคด้วย  ผลํ  จ อ.ผลด้วย  มคฺคผลานิ ชื่อว่ามคฺคผล. (มรรคและผล)

 ๒. มคฺคผลานิ  ปฏิเวโธ  มคฺคผลปฏิเวโธ. (มคฺคผล + ปฏิเวธ) ทุติยาตัปปุริสสมาส

  ปฏิเวโธ อ.การแทงตลอด  มคฺคผลานิ ซึ่งมรรคและผล ท.  มคฺคผลปฏิเวโธ ชื่อว่ามคฺคผล-

ปฏิเวธ. (การแทงตลอดซึ่งมรรคและผล)

รกฺขิตพฺพยุตฺตโก

 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 รกฺขิตพฺพสฺส  ยุตฺตโก  รกฺขิตพฺพยุตฺตโก,  ธมฺโม. (รกฺขิตพฺพ + ยุตฺตก)

 (ธมฺโม) อ.ธรรม  ยุตฺตโก อันควรแล้ว  รกฺขิตพฺพสฺส แก่ความเป็นธรรมอันตนพึงรักษา  รกฺขิตพฺพยุตฺตโก  

ชื่อว่ารกฺขิตพฺพยุตฺตก, ได้แก่ธรรม. (อันควรแล้วแก่ความเป็นธรรมอันตนพึงรักษา)
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เทสนาวสานํ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เทสนาย  อวสานํ  เทสนาวสานํ. (เทสนา + อวสาน)

 อวสานํ อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลง  เทสนาย แห่งพระเทศนา  เทสนาวสานํ ชื่อว่าเทสนาวสาน. (กาลเป็นที่

สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา, เวลาจบพระเทศนา)

นิสินฺนฏฺ€านํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นิสินฺนญฺจ  ตํ  €านญฺจาติ  นิสินฺนฏฺ€านํ. (นิสินฺน + €าน)

 นิสินฺนํ  จ อ.เป็นที่นั่งด้วย  ตํ อ.เป็นที่นั่งนั้น  €านํ  จ เป็นที่ด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  นิสินฺนฏฺ€านํ 

ชื่อว่านิสินฺนฏฺ€าน. (ที่เป็นที่นั่ง)

สุวณฺณวณฺณํ

 เป็นอุปมาบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สุวณฺณสฺส  วณฺโณ  วิย  วณฺโณ  ยสฺสาติ  สุวณฺณวณฺณํ,  สรีรํ. (สุวณฺณ + วณฺณ)

 วณฺโณ อ.วรรณะ  วณฺโณ  วิย ราวกะ อ.วรรณะ  สุวณฺณสฺส แห่งทอง  ยสฺส  (สรีรสฺส) แห่งสรีระ

ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  (ตํ  สรีรํ) อ.สรีระนั้น  สุวณฺณวณฺณํ ชื่อว่าสุวณฺณวณฺณ, ได้แก่สรีระ.  

(มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง, มีผิวพรรณดุจทอง)





๗. ปูตคิตฺตตสิฺสตฺเถรวตฺถุ [๓๐]

ปตูคิตฺตตสฺิสตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ 

ปติูคตตฺติสสฺตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระตสิสะผูเ้ถระผูม้รีา่งกายอนัเป่ือยเน่า  

(มยา) อนัขา้พเจา้ 

(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

ปตูคิตฺตตสฺิสตฺเถรวตฺถุ  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๗. เรื่องพระปูตคิัตตตสิสเถระ

๑.	 “อจิรํ  วตยํ  กาโยติ		อิมํ		ธมฺมเทสนํ		สตฺถา		สาวตฺถิยํ		วิหรนฺโต		ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรํ		

อารพฺภ		กเถสิ	ฯ

	 สตฺถา		สาวตฺถิยํ		วิหรนฺโต		ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรํ		อารพฺภ		“อจิรํ  วตยํ  กาโยติ		อิมํ		ธมฺมเทสนํ			

กเถสิ	ฯ

	 สตฺถา	 อ.พระศาสดา	 	 วิหรนฺโต	 เมื่อประทับ	 	 สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี	 	 อารพฺภ		

ทรงปรารภ	 	ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรํ	 ซึ่งพระติสสะผู้เถระผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า	 	กเถสิ	

ตรัสแล้ว		อิมํ  ธมฺมเทสนํ	ซึ่งพระธรรมเทศนานี้		“อจิรํ  วตยํ  กาโยติ	ว่า	“อจิรํ		วตยํ		

กาโย”	ดังนี้เป็นต้น	ฯ

	 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองสาวัตถี	 ทรงปรารภพระติสสเถระผู้มีร่างกายเปื่อย

เน่า	ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า	“อจิรํ  วตยํ  กาโย”	ดังนี้เป็นต้น	

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	กเถสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“อจิรํ		วตยํ		กาโย”	สรูปะใน	อิติๆ		

ศัพท์	 อาทยัตถะใน	 อิมํ	 	 ธมฺมเทสนํ	 	 อิมํ	 วิเสสนะของ	 ธมฺมเทสนํๆ	 อวุตตกัมมะใน		

กเถสิ		สาวตฺถิยํ	วิสยาธาระใน	วิหรนฺโตๆ	อัพภันตรกิริยาของ	สตฺถา		ปูติคตฺตติสฺสตฺ-

เถรํ	อวุตตกัมมะใน	อารพฺภๆ	สมานกาลกิริยาใน	กเถสิ	ฯ

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

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



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒368 [๓.จิตต

๒.	 เอโก		กิร		สาวตฺถีวาสี		กุลปุตฺโต		สตฺถุ		สนฺติเก		ธมฺมกถํ		สุตฺวา		สาสเน		อุรํ		ทตฺวา		

ปพฺพชิโต		ลทฺธูปสมฺปโท		ติสฺสตฺเถโร		นาม		อโหสิ	ฯ

	 กิร	ได้ยินว่า		กุลปุตฺโต	อ.กุลบุตร		สาวตฺถีวาสี	ผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีโดยปกติ		เอโก	

คนหนึ่ง	 สุตฺวา	ฟังแล้ว		ธมฺมกถํ	ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรม		สนฺติเก	ในสํานัก		

สตฺถุ	ของพระศาสดา		ทตฺวา	ถวายแล้ว		อุรํ	ซึ่งอก		สาสเน	ในพระศาสนา		ปพฺพชิโต		

บวชแล้ว		ลทฺธูปสมฺปโท	ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว		ติสฺสตฺเถโร  นาม	เป็นผู้ชื่อว่าพระ

ติสสะผู้เถระ		อโหสิ	ได้เป็นแล้ว	ฯ

	 ได้ยินว่า	 กุลบุตรผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีโดยปกติคนหนึ่ง	 ฟังธรรมกถาในสํานักของพระ

ศาสดา	ถวายอกในพระศาสนา	บวชแล้ว	ได้อุปสมบทแล้ว	ได้มีชื่อว่าพระติสสเถระ

		 กิรศัพท์	อนุสสวนัตถะ		เอโก	ก็ดี		สาวตฺถีวาสี	ก็ดี	วิเสสนะของ	กุลปุตฺโตๆ	สุทธกัตตา	

ใน	 อโหสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 สตฺถุ	 สามีสัมพันธะใน	 สนฺติเกๆ	 วิสยาธาระใน		

สุตฺวา		ธมฺมกถํ	อวุตตกัมมะใน	สุตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ทตฺวา		สาสเน	วิสยาธาระใน	

ทตฺวา		อุรํ	อวุตตกัมมะใน	ทตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ปพฺพชิโตๆ	ก็ดี		ลทฺธูปสมฺปโท	

ก็ดี	 วิเสสนะของ	กุลปุตฺโต	 	นามศัพท์	 สัญญาโชตกะเข้ากับ	ติสฺสตฺเถโรๆ	วิกติกัตตา	

ใน	อโหสิ	ฯ

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

๓.	 คจฺฉนฺเต		คจฺฉนฺเต		กาเล,		ตสฺส		สรีเร		โรโค		อุทปาทิ	ฯ

	 คจฺฉนฺเต		คจฺฉนฺเต		กาเล,		ตสฺส		(เถรสฺส)		สรีเร		โรโค		อุทปาทิ	ฯ

	 กาเล	ครั้นเมื่อกาล		คจฺฉนฺเต	ไปอยู่		คจฺฉนฺเต	ไปอยู่,		โรโค	อ.โรค		สรีเร	ที่สรีระ		

อสฺส  (เถรสฺส)	ของพระเถระนั้น		อุทปาทิ	ได้เกิดขึ้นแล้ว	ฯ

	 เมื่อกาลเวลาผ่านไปๆ,	โรคที่ร่างกายของพระเถระ	ก็เกิดขึ้น

	 กาเล	 ลักขณะใน	 คจฺฉนฺเตๆ	 สองบท	 ลักขณกิริยา,	 	 โรโค	 สุทธกัตตาใน	 อุทปาทิๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก		ตสฺส	วิเสสนะของ	เถรสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	สรีเรๆ	วิสยาธาระ	

ใน	โรโค	ฯ

	 ...............................................................................................................................
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๔.	 สาสปมตฺติโย		ปิฬกา		อุฏฺ�หึสุ	ฯ

	 ปิฬกา	อ.ต่อม	ท.		สาสปมตฺติโย	มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นประมาณ		อุฏฺ�หึส	ุตั้งขึ้น

แล้ว	ฯ

	 ต่อมทั้งหลายมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นประมาณ	ตั้งขึ้น

	 สาสปมตฺติโย	วิเสสนะของ	ปิฬกาๆ	สุทธกัตตาใน	อุฏฺ�หึสุๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	ฯ			

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

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

๕.	 ตา		อนุปุพฺเพน		มุคฺคมตฺตา		กาฬายมตฺตา		โกลฏฺ� ิมตฺตา		อามลกมตฺตา		เพลุวมตฺตา		

หุตฺวา		ปภิชฺชึสุ	ฯ		

	 ตา		(ปิฬกา)		อนุปุพฺเพน		มุคฺคมตฺตา		กาฬายมตฺตา		โกลฏฺ� ิมตฺตา		อามลกมตฺตา		เพลุวมตฺตา		

หุตฺวา		ปภิชฺชึสุ	ฯ

 ตา  (ปิฬกา)	 อ.ต่อม	 ท.	 เหล่านั้น	 	 มุคฺคมตฺตา	 เป็นต่อมมีถั่วเขียวเป็นประมาณ			

กาฬายมตฺตา	เป็นต่อมมีถั่วดําเป็นประมาณ		โกลฏฺ� ิมตฺตา	เป็นต่อมมีเมล็ดกระเบา

เป็นประมาณ	 	อามลกมตฺตา	 เป็นต่อมมีผลมะขามป้อมเป็นประมาณ	 	 เพลุวมตฺตา	

เป็นต่อมมีผลมะตูมเป็นประมาณ		อนุปุพฺเพน	โดยลําดับ		หุตฺวา เป็นแล้ว		ปภิชฺชึส	ุ

แตกแล้ว	ฯ

	 ต่อมเหล่านั้น	มีประมาณเท่าถั่วเขียว	มีประมาณเท่าถั่วดํา	มีประมาณเท่าเมล็ดกระเบา	

มีประมาณเท่าผลมะขามป้อม	มีประมาณเท่าผลมะตูม	ตามลําดับ	แล้วก็แตก

	 ตา	วิเสสนะของ	ปิฬกาๆ	สุทธกัตตาใน	ปภิชฺชึสุๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อนุปุพฺเพน		

ตติยาวิเสสนะใน	 มุคฺคมตฺตา	 	 กาฬายมตฺตา	 	 โกลฏ�ฺ ิมตฺตา	 	 อามลกมตฺตา	 	 และ		

เพลุวมตฺตา		มุคฺคมตฺตา	ก็ดี		กาฬายมตฺตา	ก็ดี		โกลฏฺ� ิมตฺตา	ก็ดี			อามลกมตฺตา		ก็ดี	

เพลุวมตฺตา	ก็ดี	วิกติกัตตาใน	หุตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ปภิชฺชึสุ	ฯ	

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

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

	 ...............................................................................................................................
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๖.	 สกลสรีรํ		ฉิทฺทาวฉิทฺทํ		อโหสิ	ฯ	

	 สกลสรีรํ	อ.สรีระทั้งสิ้น		ฉิทฺทาวฉิทฺทํ	เป็นอวัยวะมีช่องน้อยและช่องใหญ่		อโหสิ	ได้

เป็นแล้ว	ฯ

	 ร่างกายทั้งหมด	ได้มีช่องน้อยช่องใหญ่

	 สกลสรีรํ	 สุทธกัตตาใน	 อโหสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ฉิทฺทาวฉิทฺทํ	 วิกติกัตตาใน	

อโหสิ	ฯ	 	

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

๗.	 ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโรเตฺววสฺส		นามํ		อุทปาทิ	ฯ

	 “ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร”		อิติ		เอว		อสฺส		(เถรสฺส)		นามํ		อุทปาทิ	ฯ

	 นามํ	อ.ชื่อ		อิติ	ว่า		“ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร	อ.พระติสสะผู้เถระผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า”	 

อิติ  เอว	ดังนี้นั่นเทียว		อุทปาทิ	ได้เกิดขึ้นแล้ว		อสฺส  (เถรสฺส)	แก่พระเถระนั้น	ฯ

	 ชื่อว่า	“พระติสสเถระผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า”	นั่นแหละ	เกิดขึ้นแก่พระเถระนั้น

	 นามํ	 สุทธกัตตาใน	 อุทปาทิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 “ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร	 ลิงคัตถะ”			

อิติศัพท์	 สรูปะใน	 นามํ	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 “ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโรติ	 	 อสฺส		

วิเสสนะของ	เถรสฺสๆ	สัมปทานใน	อุทปาทิ	ฯ

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

๘.	 อถสฺส		อปรภาเค		อฏฺ� ีนิ		ภิชฺชึสุ	ฯ

	 อถ		อสฺส		(เถรสฺส)		อปรภาเค		อฏฺ� ีนิ		ภิชฺชึสุ	ฯ

	 อถ	 ครั้งนั้น	 	 อปรภาเค	 ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก	 	 อฏฺ� ีนิ	 อ.กระดูก	 ท.	 	 อสฺส			

(เถรสฺส)	ของพระเถระนั้น		ภิชฺชึสุ แตกแล้ว	ฯ

	 ทีนั้น	ในกาลต่อมา	กระดูกทั้งหลายของพระเถระนั้น	ก็แตก

	 อถ	กาลสัตตมี		อฏ�ฺ ีนิ	สุทธกัตตาใน	ภิชฺชึสุๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อสฺส	วิเสสสนะ

ของ	เถรสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อฏฺ� ีนิ		อปรภาเค	กาลสัตตมีใน	ภิชฺชึสุ	ฯ	

	 ...............................................................................................................................
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๙.			 โส		อปฺปฏิชคฺคิโย		อโหสิ	ฯ

	 โส		(เถโร		ปุคฺคเลน)		อปฺปฏิชคฺคิโย		อโหสิ	ฯ

	 โส  (เถโร)	อ.พระเถระนั้น	 (ปุคฺคเลน)  อปฺปฏิชคฺคิโย	เป็นผู้	อันบุคคล	ไม่พึงปฏิบัติ		

อโหสิ	ได้เป็นแล้ว	ฯ

	 พระเถระนั้น	ได้เป็นผู้ที่บุคคลไม่พึงปฏิบัติ

	 โส	 วิเสสนะของ	 เถโรๆ	 สุทธกัตตาใน	 อโหสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคเลน		

อนภิหิตกัตตาใน	อปฺปฏิชคฺคิโยๆ	วิกติกัตตาใน	อโหสิ	ฯ	 		

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

๑๐.	 นิวาสนปารุปนํ		ปุพฺพโลหิตมกฺขิตํ		ชาลปูวสทิสํ		อโหสิ	ฯ		

	 นิวาสนปารุปนํ	 อ.ผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม	 	ปุพฺพโลหิตมกฺขิตํ	 เป็นผ้า

เปื้อนแล้วด้วยหนองและเลือด	 	ชาลปูวสทิสํ	 เป็นเช่นกับด้วยขนมร่างแห		อโหสิ	ได้

เป็นแล้ว	ฯ

	 ผ้านุ่งและผ้าห่ม	เปื้อนด้วยหนองและเลือด	ได้เป็นเช่นกับขนมร่างแห

	 นิวาสนปารุปนํ	 สุทธกัตตาใน	 อโหสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุพฺพโลหิตมกฺขิตํ	 ก็ดี		

ชาลปูวสทิสํ	ก็ดี	วิกติกัตตาใน	อโหสิ	ฯ

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

๑๑.	 สทฺธิวิหาริกาทโย		ปฏิชคฺคิตุํ		อสกฺโกนฺตา		ฉฑฺฑยึสุ	ฯ

	 สทฺธิวิหาริกาทโย		(ปพฺพชิตา)		ปฏิชคฺคิตุํ		อสกฺโกนฺตา		ฉฑฺฑยึสุ	ฯ

	 (ปพฺพชิตา)	อ.บรรพชิต	ท.		สทฺธิวิหาริกาทโย	มีสัทธิวิหาริกเป็นต้น		อสกฺโกนฺตา	ไม่

อาจอยู่		ปฏิชคฺคิตุํ	เพื่ออันปฏิบัติ		ฉฑฺฑยึส	ุทิ้งแล้ว	ฯ

	 พวกบรรพชิตมีสัทธิวิหาริกเป็นต้น	ไม่สามารถเพื่อจะดูแลได้	จึงพากันทิ้ง

	 สทฺธิวิหาริกาทโย	 วิเสสนะของ	 ปพฺพชิตาๆ	 สุทธกัตตาใน	 ฉฑฺฑยึสุๆ	 อาขยาตบท

กัตตุวาจก		ปฏิชคฺคิตุํ	ตุมัตถสัมปทานใน	อสกฺโกนฺตาๆ	อัพภันตรกิริยาของ	ปพฺพชิตา	

ฯ
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๑๒.	 โส		อนาโถ		หุตฺวา		นิปชฺชิ	ฯ

	 โส		(เถโร)		อนาโถ		หุตฺวา		นิปชฺชิ	ฯ

	 โส  (เถโร)	อ.พระเถระนั้น		อนาโถ	เป็นผู้ไม่มีที่พึ่ง		หุตฺวา	เป็นแล้ว		นิปชฺช	ินอนแล้ว	

ฯ

	 พระเถระนั้น	นอนไม่มีที่พึ่ง

	 โส	 วิเสสนะของ	 เถโรๆ	 สุทธกัตตาใน	 นิปชฺชิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อนาโถๆ		

วิกติกัตตาใน	หุตฺวาๆ	สมานกาลกิริยาใน	นิปชฺชิ	ฯ			

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

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

๑๓.	 พุทฺธาน�ฺจ	 	 นาม	 	 เทฺว	 	 วาเร	 	 โลกโวโลกนํ	 	 อวิชหิตํ	 	 โหติ:	 	 ปจฺจูสกาเล	 	 โลกํ			

โวโลเกนฺตา		จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิโต		ปฏ�ฺาย		คนฺธกุฏิอภิมุขํ		�าณํ		กตฺวา		โอโลเกนฺติ,			

สายํ		โอโลเกนฺตา		คนฺธกุฏิโต		ปฏฺ�าย		พาหิราภิมุขํ		�าณํ		กตฺวา		โอโลเกนฺติ	ฯ

	 พุทฺธาน ํ  จ	 	 นาม	 	 เทฺว	 	 วาเร	 	 โลกโวโลกนํ	 	 อวิชหิตํ	 	 โหติ:	 	 (พุทฺธา)	 	 ปจฺจูสกาเล	 	 โลกํ			

โวโลเกนฺตา	 	 จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิโต	 	 ปฏฺ�าย	 	 คนฺธกุฏิอภิมุขํ	 	�าณํ	 	 กตฺวา	 	 โอโลเกนฺติ,	 	 สายํ			

โอโลเกนฺตา		คนฺธกุฏิโต		ปฏฺ�าย		พาหิราภิมุขํ		�าณํ		กตฺวา		โอโลเกนฺติ	ฯ

	 จ	ก็		โลกโวโลกนํ	อ.การตรวจดูซึ่งสัตว์โลก		วาเร	สิ้นวาระ	ท.		เทฺว สอง		พุทฺธานํ  

นาม  อวิชหิต	ํเป็นกิจ	ชื่อ	อันพระพุทธเจ้า	ท.	ไม่ทรงละแล้ว		โหติ	ย่อมเป็น:		(พุทฺธา) 

อ.พระพุทธเจ้า	ท.		โวโลเกนฺตา	เมื่อทรงตรวจดู		โลกํ	ซึ่งสัตว์โลก		ปจฺจูสกาเล	ใน

กาลเป็นที่ขจัดซึ่งมืดเฉพาะ	 	 โอโลเกนฺติ	 ย่อมทรงตรวจดู	 	 กตฺวา	 กระทํา	  �าณํ 

ซึ่งพระญาณ	 	 คนฺธกุฏิอภิมุขํ	 ให้เป็นญาณมีหน้าเฉพาะต่อพระคันธกุฎี	 	 ปฏฺ�าย  

จําเดิม		จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิโต	จากขอบแห่งปากแห่งจักรวาล,	 	โอโลเกนฺตา	 เมื่อทรง

ตรวจดู		สายํ	ในเวลาเย็น		โอโลเกนฺติ	ย่อมทรงตรวจดู		กตฺวา	กระทํา		�าณํ	ซึ่งพระ

ญาณ		พาหิราภิมุขํ	ให้เป็นญาณมีหน้าเฉพาะต่อที่อันมีในภายนอก		ปฏฺ�าย จําเดิม		

คนฺธกุฏิโต	จากพระคันธกุฎี	ฯ

	 ก็	 การตรวจดูสัตว์โลก	 วันละ	 ๒	 ครั้ง	 เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงละแล้ว,	
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พระพุทธเจ้าทั้งหลาย	 เมื่อตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง	 ย่อมทรงตรวจดูกระทําพระ

ญาณให้มุ่งหน้าพระคันธกุฎี	 จําเดิมแต่ขอบปากจักรวาล,	 เมื่อทรงตรวจดูในเวลาเย็น	

ย่อมทรงตรวจดูกระทําพระญาณมุ่งหน้าในภายนอก	จําเดิมแต่พระคันธกุฎี

	 จศัพท์	 วากยารัมภโชตกะ	 	 โลกโวโลกนํ	 สุทธกัตตาใน	 โหติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก		

นามศัพท์	สัญญาโชตกะเข้ากับ	พุทฺธานํๆ	ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน	อวิชหิตํ		เทฺว	วิเสสนะ	

ของ	 วาเรๆ	 อัจจันตสังโยคะใน	 โลกโวโลกนํ	 	 อวิชหิตํ	 วิกติกัตตาใน	 โหติ:	 	 พุทฺธา		

สุทธกัตตาใน	โอโลเกนฺติๆ	สองบท	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปจฺจูสกาเล	กาลสัตตมีใน	

โวโลเกนฺตา		โลกํ	อวุตตกัมมะใน	โวโลเกนฺตาๆ	อัพภันตรกิริยาของ	พุทฺธา		จกฺกวาฬ-

มุขวฏฺฏิโต	อปาทานใน	ปฏฺ�ายๆ	กิริยาวิเสสนะใน	กตฺวา	 	คนฺธกุฏิอภิมุขํ	วิกติกัมมะ

ใน	กตฺวา		�าณํ	อวุตตกัมมะใน	กตฺวาๆ	กิริยาวิเสสนะใน	โอโลเกนฺติ,		สายํ	กาลสัตตมี

ใน	โอโลเกนฺตาๆ	อัพภันตรกิริยาของ	พุทฺธา		คนฺธกุฏิโต	อปาทานใน	ปฏฺ�ายๆ	กิริยา-	

วิเสสนะใน	กตฺวา	 	พาหิราภิมุขํ	 วิกติกัมมะใน	กตฺวา	 	�าณํ	 อวุตตกัมมะใน	กตฺวาๆ	

กิริยาวิเสสนะใน	โอโลเกนฺติ	ฯ			

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

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

๑๔.			 ตสฺมึ		ปน		สมเย		ภควโต		�าณชาลสฺส		อนฺโต		ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร		ป�ฺ�ายิ	ฯ

	 ปน	ก็		ตสฺมึ  สมเย	ในสมัยนั้น		ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร	อ.พระติสสะผู้เถระผู้มีร่างกาย

อันเปื่อยเน่า		ป� ฺ�ายิ	ปรากฏแล้ว		อนฺโต	ในภายใน	 �าณชาลสฺส แห่งข่ายคือพระ

ญาณ		ภควโต	ของพระผู้มีพระภาค	ฯ	

	 ก็ในสมัยนั้น	 พระติสสเถระผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า	 ปรากฏในภายในแห่งข่ายคือพระ

ญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า

	 ปนศัพท์	 วากยารัมภโชตกะ	 	 ตสฺมึ	 วิเสสนะของ	 สมเยๆ	 กาลสัตตมีใน	 ป�ฺ�ายิ			

ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร	 สุทธกัตตาใน	 ป�ฺ�ายิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ภควโต	 สามี-	

สัมพันธะใน	�าณชาลสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	อนฺโตๆ	วิสยาธาระใน	ป�ฺ�ายิ	ฯ

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

	 ...............................................................................................................................
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๑๕.			 สตฺถา	 	 ติสฺสสฺส	 	 ภิกฺขุโน	 	 อรหตฺตสฺส	 	 อุปนิสฺสยํ	 	 ทิสฺวา	 	 “อยํ	 	 สทฺธิวิหาริกาทีหิ			

ฉฑฺฑิโต,		อิทานิสฺส		มํ	 	�เปตฺวา		อ�ฺ�ํ		ปฏิสรณํ		นตฺถีติ	 	คนฺธกุฏิโต		นิกฺขมิตฺวา		

วิหารจาริกํ		จรมาโน		วิย		อคฺคิสาลํ		คนฺตฺวา		อุกฺขลึ		โธวิตฺวา		อุทกํ		ทตฺวา		อุทฺธนํ			

อาโรเปตฺวา		อุทกสฺส		ตตฺตภาวํ		อาคมยมาโน		อคฺคิสาลายเมว		อฏฺ�าสิ;		ตตฺตภาวํ			

ชานิตฺวา		คนฺตฺวา		ติสฺสภิกฺขุโน		นิปนฺนม�ฺจกโกฏิยํ		คณฺหิ	ฯ	

	 สตฺถา	 	 ติสฺสสฺส	 	 ภิกฺขุโน	 	 อรหตฺตสฺส	 	 อุปนิสฺสยํ	 	 ทิสฺวา	 	 “อยํ	 	 (ติสฺโส)	 	 สทฺธิวิหาริกาทีหิ			

(ปพฺพชิเตหิ)		ฉฑฺฑิโต,		อิทานิ		อสฺส		(ติสฺสสฺส)		มํ		�เปตฺวา		อ�ฺ�ํ		ปฏิสรณํ		นตฺถีติ		(จินฺเตตฺวา)			

คนฺธกุฏิโต		นิกฺขมิตฺวา		วิหารจาริกํ	 	จรมาโน		วิย		อคฺคิสาลํ	 	คนฺตฺวา		อุกฺขลึ	 	โธวิตฺวา		อุทกํ			

ทตฺวา		อุทฺธนํ		อาโรเปตฺวา		อุทกสฺส		ตตฺตภาวํ		อาคมยมาโน		อคฺคิสาลายํ		เอว		อฏฺ�าสิ;		(สตฺถา		

อุทกสฺส)		ตตฺตภาวํ		ชานิตฺวา		คนฺตฺวา		ติสฺสภิกฺขุโน		นิปนฺนม�ฺจกโกฏิยํ		คณฺหิ	ฯ

	 สตฺถา อ.พระศาสดา		ทิสฺวา	ทรงเห็นแล้ว		อุปนิสฺสย	ํซึ่งอุปนิสัย		อรหตฺตสฺส	แห่ง

ความเป็นแห่งพระอรหันต์	 	ภิกฺขุโน	 ของภิกษุ	 	ติสฺสสฺส	 ชื่อว่าติสสะ	  (จินฺเตตฺวา)	

ทรงดําริแล้ว	 	อิติ	ว่า	 	“อยํ  (ติสฺโส)	อ.พระติสสะนี้	 	 (ปพฺพชิเตหิ)	อันบรรพชิต	ท.			

สทฺธิวิหาริกาทีหิ	มีสัทธิวิหาริกเป็นต้น		ฉฑฺฑิโต	ทิ้งแล้ว,		อิทานิ	ในกาลนี้		ปฏิสรณํ	

อ.ที่พึ่งเฉพาะ		อ� ฺ� ํ	อื่น		อสฺส  (ติสฺสสฺส)	ของพระติสสะนั้น		�เปตฺวา	เว้น		ม	ํซึ่ง

เรา	 	นตฺถิ	 ย่อมไม่มี”	 	อิติ	 ดังนี้	 	นิกฺขมิตฺวา	 เสด็จออกไปแล้ว	 	คนฺธกุฏิโต	 จาก

พระคันธกุฎี		จรมาโน		วิย	ราวกะว่าเสด็จเที่ยวไปอยู่		วิหารจาริกํ	สู่ที่จาริกในวิหาร		

คนฺตฺวา	 เสด็จไปแล้ว	 	อคฺคิสาลํ	 สู่โรงแห่งไฟ	 	 โธวิตฺวา	 ทรงล้างแล้ว	 	อุกฺขลึ	 ซึ่ง

หม้อ		ทตฺวา	ทรงให้แล้ว	 	อุทกํ	ซึ่งนํ้า	 	อาโรเปตฺวา	ทรงยกขึ้นแล้ว	 	อุทฺธนํ	สู่เตา			

อาคมยมาโน	ทรงคอยท่าอยู่		อุทกสฺส		ตตฺตภาวํ	ซึ่งความที่แห่ง-	นํ้า	-เป็นของร้อน

แล้ว		อฏฺ�าสิ	ได้ประทับยืนแล้ว		อคฺคิสาลายํ  เอว	ในโรงแห่งไฟนั่นเทียว;		(สตฺถา)  

อ.พระศาสดา	 	ชานิตฺวา	ทรงทราบแล้ว	 	 (อุทกสฺส)  ตตฺตภาว	ํ ซึ่งความที่-	 แห่งนํ้า		

-เป็นของร้อนแล้ว	 	คนฺตฺวา	 เสด็จไปแล้ว	 	คณฺหิ	ทรงจับแล้ว	 	นิปนฺนมญฺจกโกฏิยํ		

ที่ปลายแห่งเตียงน้อยเป็นที่นอน		ติสฺสภิกฺขุโน	ของภิกษุชื่อว่าติสสะ	ฯ

	 พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของพระติสสะ	 ทรงดําริว่า	 “พระติสสะนี้ถูก

บรรพชิตทั้งหลายมีสัทธิวิหาริกเป็นต้นทอดทิ้ง,	 บัดนี้	 ที่พึ่งอื่นของพระติสสะนั้น	 เว้น

เรา	 ย่อมไม่มี”	 จึงเสด็จออกไปจากพระคันธกุฎี	 ดุจเสด็จเที่ยวไปสู่ที่จาริกในวิหาร	
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เสด็จไปเรือนไฟ	 ทรงล้างหม้อ	 ใส่นํ้า	 ยกขึ้นสู่เตา	 รอคอยความที่นํ้าเป็นของร้อนแล้ว	

ได้ประทับยืนในโรงไฟนั่นแหละ;	พระศาสดาทรงทราบว่านํ้าร้อนแล้ว	จึงเสด็จไป	จับที่

ปลายเตียงน้อยเป็นที่นอนของพระติสสะ

	 สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	 อฏ�ฺาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ติสฺสสฺส	 สัญญาวิเสสนะของ	

ภิกฺขุโนๆ	 สามีสัมพันธใน	 อรหตฺตสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 อุปนิสฺสยํๆ	 อวุตตกัมมะใน		

ทิสฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 จินฺเตตฺวา	 	 “อยํ	 วิเสสนะของ	 ติสฺโสๆ	 วุตตกัมมะใน		

ฉฑฺฑิโตๆ	 กิตบทกัมมวาจก	 	 สทฺธิวิหาริกาทีหิ	 วิเสสนะของ	 ปพฺพชิเตหิๆ	 อนภิหิต-	

กัตตาใน	ฉฑฺฑิโต,		อิทานิ	กาลสัตตมีใน	นตฺถิ		อ�ฺ�ํ	วิเสสนะของ	ปฏิสรณํๆ	สุทธกัตตา	

ใน	นตฺถิๆ	กิริยาบทกัตตุวาจก		อสฺส	วิเสสนะของ	ติสฺสสฺสๆ	สามีสัมพันธะใน	ปฏิสรณํ		

มํ	อวุตตกัมมะใน	�เปตฺวาๆ	วิเสสนะของ	ปฏิสรณํ”		อิติศัพท์	อาการะใน	จินฺเตตฺวาๆ	

ปุพพกาลกิริยาใน	 นิกฺขมิตฺวา	 	 คนฺธกุฏิโต	 อปาทานใน	 นิกฺขมิตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยา

ใน	จรมาโน		วิหารจาริกํ	สัมปาปุณียกัมมะใน	จรมาโน		วิยศัพท์	อุปมาโชตกะเข้ากับ	

วิหารจาริกํ	 	จรมาโนๆ	อุปมาอัพภันตรกิริยาของ	สตฺถา		อคฺคิสาลํ	สัมปาปุณียกัมมะ	

ใน	คนฺตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	โธวิตฺวา		อุกฺขลึ	อวุตตกัมมะใน	โธวิตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยาใน	ทตฺวา		อุทกํ	อวุตตกัมมะใน	ทตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาโรเปตฺวา		อุทฺธนํ		

สัมปาปุณียกัมมะใน	อาโรเปตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาคมยมาโน		อุทกสฺส	ภาวาทิ-

สัมพันธะใน	 ตตฺตภาวํๆ	 อวุตตกัมมะใน	 อาคมยมาโนๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 สตฺถา			

เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	อคฺคิสาลายํๆ	วิสยาธาระใน	อฏฺ�าสิ;		สตฺถา	สุทธกัตตาใน	

คณฺหิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	อุทกสฺส	ภาวาทิสัมพันธะใน	ตตฺตภาวํๆ	อวุตตกัมมะ

ใน	ชานิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	คนฺตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	คณฺหิ		ติสฺสภิกฺขุโน	สามี-	

สัมพันธะใน	นิปนฺนมญฺจกโกฏิยํๆ	วิสยาธาระใน	คณฺหิ	ฯ	

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

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

๑๖.	 ตทา	 	 ภิกฺขู	 	 “อเปถ	 	 ภนฺเต,	 	 มยํ	 	 คณฺหิสฺสามาติ	 	 ม�ฺจกํ	 	 คเหตฺวา	 	 อคฺคิสาลํ			

อานยึสุ	ฯ

	 ตทา		ภิกฺขู		“(ตุมฺเห)		อเปถ		ภนฺเต,		มยํ		คณฺหิสฺสามาติ		(วตฺวา)		ม�ฺจกํ		คเหตฺวา		อคฺคิสาลํ			

อานยึสุ	ฯ
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	 ตทา	 ในกาลนั้น	 	ภิกฺขู	อ.ภิกษุ	ท.	  (วตฺวา)	กราบทูลแล้ว	 	อิติ	ว่า	 	“ภนฺเต	ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ		 (ตุมฺเห)	อ.พระองค์	 	อเปถ	ขอจงเสด็จหลีกไป,		มย	ํอ.ข้าพระองค์	

ท.	 คณฺหิสฺสาม	จักถือเอา”		อิติ	ดังนี้		คเหตฺวา	หามเอาแล้ว		มญฺจกํ	ซึ่งเตียงน้อย			

อานยึสุ	นํามาแล้ว		อคฺคิสาลํ	สู่โรงแห่งไฟ	ฯ

	 คราวนั้น	 พวกภิกษุกราบทูลว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ขอพระองค์จงเสด็จหลีกไป,	

พวกข้าพระองค์จักพากันยกไป”	แล้วช่วยกันหามเตียงน้อย	นําไปสู่โรงไฟ

	 ตทา	กาลสัตตมีใน	อานยึสุ		ภิกฺขู	สุทธกัตตาใน	อานยึสุๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต		

อาลปนะ	 	 ตุมฺเห	 สุทธกัตตาใน	 อเปถๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก,	 	 มยํ	 สุทธกัตตาใน	

คณฺหิสฺสามๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก”	 	 อิติศัพท์	 อาการะใน	 วตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยา

ใน	คเหตฺวา	 	 มญฺจกํ	 อวุตตกัมมะใน	คเหตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	 อานยึสุ	 อคฺคิสาลํ		

สัมปาปุณียกัมมะใน	อานยึสุ	ฯ		

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

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

๑๗.	 สตฺถา		อมฺพณกํ		อาหราเปตฺวา		อุณฺโหทกํ		อาส�ฺิจิตฺวา		เตหิ		ภิกฺขูหิ		ตสฺส		ปารุปนํ		

คาหาเปตฺวา		อุณฺโหทเกน		มทฺทาเปตฺวา		อาตเป		วิสฺสชฺชาเปสิ	ฯ	

	 สตฺถา		(ภิกฺขู)		อมฺพณกํ		อาหราเปตฺวา		อุณฺโหทกํ		อาสิ�ฺจิตฺวา		เตหิ		ภิกฺขูหิ		ตสฺส		(ติสฺสสฺส)		

ปารุปนํ		คาหาเปตฺวา		(ภิกฺขู)		อุณฺโหทเกน		มทฺทาเปตฺวา		อาตเป		วิสฺสชฺชาเปสิ	ฯ

	 สตฺถา	อ.พระศาสดา	 (ภิกฺขู)	ทรงยังภิกษุ	ท.		อาหราเปตฺวา	ให้นํามาแล้ว		อมฺพณกํ	

ซึ่งราง	 	อาสิญฺจิตฺวา	ทรงราดแล้ว	 	อุณฺโหทกํ	ซึ่งนํ้าอันร้อน		 เตหิ	 	ภิกฺขูหิ	ทรงยัง

ภิกษุ	ท.	เหล่านั้น		คาหาเปตฺวา	ให้ถือเอาแล้ว		ปารุปนํ	ซึ่งผ้าเป็นเครื่องห่ม		ตสฺส  

(ติสฺสสฺส)	 ของพระติสสะนั้น	 	 (ภิกฺขู) ทรงยังภิกษุ	 ท.	 	 มทฺทาเปตฺวา	 ให้ขยําแล้ว		

อุณฺโหทเกน	ด้วยนํ้าอันร้อน		วิสฺสชฺชาเปส	ิให้คลี่ไว้แล้ว		อาตเป	ที่แดด	ฯ

	 พระศาสดาทรงรับสั่งให้พวกภิกษุนํารางมา	 แล้วทรงราดนํ้าร้อน	 ทรงรับสั่งให้พวก

ภิกษุเหล่านั้นถือเอาผ้าห่มของพระติสสะนั้น	แล้วทรงให้ขยําด้วยนํ้าที่ร้อน	แล้วทรงให้

คลี่ตากไว้ที่แดด

	 สตฺถา	 เหตุกัตตาใน	 วิสฺสชฺชาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	ภิกฺขู	 การิตกัมมะใน		
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อาหราเปตฺวา		อมฺพณกํ	อวุตตกัมมะใน	อาหราเปตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาสิญฺจิตฺวา		

อุณฺโหทกํ	อวุตตกัมมะใน	อาสิญฺจิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	คาหาเปตฺวา		เตหิ	วิเสสนะ

ของ	ภิกฺขูหิๆ	ตติยาการิตกัมมะใน	คาหาเปตฺวา	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	ติสฺสสฺสๆ	สามี-	

สัมพันธะใน	ปารุปนํๆ	อวุตตกัมมะใน	คาหาเปตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	มทฺทาเปตฺวา		

ภิกฺขู	การิตกัมมะใน	มทฺทาเปตฺวา		อุณฺโหทเกน	กรณะใน	มทฺทาเปตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยาใน	วิสฺสชฺชาเปสิ		อาตเป	วิสยาธาระใน	วิสฺสชฺชาเปสิ	ฯ	 	

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

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

๑๘.	 อถสฺส	 	 สนฺติเก	 	 �ตฺวา	 	 ตํ	 	 สรีรํ	 	 อุณฺโหทเกน	 	 เตเมตฺวา	 	 ตสฺส	 	 สรีรํ	 	 ฆํสิตฺวา			

นหาเปสิ	ฯ

	 อถ		(สตฺถา)		อสฺส		(ติสฺสสฺส)		สนฺติเก		�ตฺวา		ตํ		สรีรํ		อุณฺโหทเกน		เตเมตฺวา		ตสฺส		(ติสฺสสฺส)		

สรีรํ		ฆํสิตฺวา		(ตํ		ติสฺสํ)		นหาเปสิ	ฯ

	 อถ	ครั้งนั้น		(สตฺถา)	อ.พระศาสดา		�ตฺวา	ประทับยืนแล้ว		สนฺติเก	ในที่ใกล้		อสฺส  

(ติสฺสสฺส) ของพระติสสะนั้น	 	 ตํ  สรีรํ	 ทรงยังสรีระนั้น	 	 เตเมตฺวา	 ให้เปียกแล้ว			

อุณฺโหทเกน	ด้วยนํ้าอันอุ่น	 	ฆํสิตฺวา	ทรงขัดแล้ว	 	สรีรํ	ซึ่งสรีระ	 	ตสฺส  (ติสฺสสฺส)		

ของพระติสสะนั้น	 (ตํ  ติสฺสํ)	ทรงยังพระติสสะนั้น		นหาเปสิ	ให้สรงแล้ว	ฯ

	 ทีนั้น	 พระศาสดาประทับยืนในที่ใกล้พระติสสะนั้น	 ทรงทําร่างกายนั้นเปียกด้วยนํ้าที่

อุ่น	ทรงขัดสีร่างกายของพระติสสะนั้น	แล้วให้พระติสสะนั้นสรงนํ้า

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 สตฺถา	 เหตุกัตตาใน	 นหาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 อสฺส		

วิเสสนะของ	 ติสฺสสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 สนฺติเกๆ	 วิสยาธาระใน	 �ตฺวาๆ	 ปุพพกาล-

กิริยาใน	เตเมตฺวา		ตํ	วิเสสนะของ	สรีรํๆ	การิตกัมมะใน	เตเมตฺวา		อุณฺโหทเกน	กรณะ

ใน	เตเมตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ฆํสิตฺวา		ตสฺส	วิเสสนะของ	ติสฺสสฺสๆ	สามีสัมพันธะ

ใน	สรีรํๆ	อวุตตกัมมะใน	ฆํสิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	นหาเปสิ		ตํ	วิเสสนะของ	ติสฺสํๆ	

การิตกัมมะใน	นหาเปสิ	ฯ				

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

	 ...............................................................................................................................
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๑๙.	 ตสฺส		นหานปริโยสาเน		ปารุปนํ		สุกฺขิ	ฯ

	 ตสฺส		(ติสฺสสฺส)		นหานปริโยสาเน		ปารุปนํ		สุกฺขิ	ฯ

	 นหานปริโยสาเน	ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งการสรง		ตสฺส  (ติสฺสสฺส)	ของพระ

ติสสะนั้น		ปารุปนํ	อ.ผ้าเป็นเครื่องห่ม		สุกฺขิ	แห้งแล้ว	ฯ

	 เวลาที่พระติสสะนั้นสรงนํ้าเสร็จลง	ผ้าห่ม	ก็แห้ง

	 ปารุปนํ	 สุทธกัตตาใน	 สุกฺขิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	 ติสฺสสฺสๆ		

สามีสัมพันธะใน	นหานปริโยสาเนๆ	กาลสัตตมีใน	สุกฺขิ	ฯ		

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

๒๐.	 อถ	 	 นํ	 	 ตํ	 	 นิวาสาเปตฺวา	 	 นิวตฺถกาสาวํ	 	 อุทเกน	 	 มทฺทาเปตฺวา	 	 อาตเป			

วิสฺสชฺชาเปสิ	ฯ	

	 อถ		(สตฺถา)		นํ		(ติสฺสํ)		ตํ		(ปารุปนํ)		นิวาสาเปตฺวา		(ภิกฺขู		เตน		ติสฺเสน)		นิวตฺถกาสาวํ		อุทเกน		

มทฺทาเปตฺวา		อาตเป		วิสฺสชฺชาเปสิ	ฯ

	 อถ	ครั้งนั้น		(สตฺถา)	อ.พระศาสดา		นํ  (ติสฺสํ)	ทรงยังพระติสสะนั้น		นิวาสาเปตฺวา	

ให้นุ่งแล้ว		ตํ  (ปารุปนํ)	ซึ่งผ้าเป็นเครื่องห่มนั้น	 (ภิกฺขู)	ทรงยังภิกษุ	ท.		มทฺทาเปตฺวา		

ให้ขยําแล้ว		 (เตน  ติสฺเสน)	  นิวตฺถกาสาวํ ซึ่งผ้ากาสาวะ	อันพระติสสะนั้น	นุ่งแล้ว		

อุทเกน	ด้วยนํ้า		วิสฺสชฺชาเปส	ิให้คลี่ไว้แล้ว		อาตเป	ที่แดด	ฯ

	 ทีนั้น	 พระศาสดาทรงให้พระติสสะนั้นนุ่งผ้าเป็นเครื่องห่มผืนนั้น	 ทรงรับสั่งให้พวก

ภิกษุใช้นํ้าขยําผ้ากาสาวะที่พระติสสะนั้นนุ่ง	แล้วให้คลี่ตากไว้ที่แดด

	 อถ	 กาลสัตตมี	 	 สตฺถา	 เหตุกัตตาใน	 วิสฺสชฺชาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 นํ		

วิเสสนะของ	ติสฺสํๆ	การิตกัมมะใน	นิวาสาเปตฺวา	 	ตํ	 วิเสสนะของ	ปารุปนํๆ	อวุตต-	

กัมมะใน	 นิวาสาเปตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 มทฺทาเปตฺวา	 	 ภิกฺขู	 การิตกัมมะใน		

มทฺทาเปตฺวา	 	 เตน	 วิเสสนะของ	 ติสฺเสนๆ	 อนภิหิตกัตตาใน	 นิวตฺถ-	 	 นิวตฺถกาสาวํ		

อวุตตกัมมะใน	 มทฺทาเปตฺวา	 	 อุทเกน	 กรณะใน	 มทฺทาเปตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	

วิสฺสชฺชาเปสิ		อาตเป	วิสยาธาระใน	วิสฺสชฺชาเปสิ	ฯ

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



379วรรค] ๗. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ

๒๑.	 อถสฺส		คตฺเต		อุทเก		ฉินฺนมตฺเต,		ตํ		สุกฺขิ	ฯ

	 อถ		อสฺส		(ติสฺสสฺส)		คตฺเต		อุทเก		ฉินฺนมตฺเต		(สนฺเต),		ตํ		(กาสาวํ)		สุกฺขิ	ฯ

	 อถ	ครั้งนั้น		อุทเก	ครั้นเมื่อนํ้า		คตฺเต	ที่ร่างกาย		อสฺส  (ติสฺสสฺส)	ของพระติสสะนั้น			

ฉินฺนมตฺเต	 เป็นนํ้าสักว่าขาดแล้ว	 	 (สนฺเต)	 มีอยู่,	 	 ตํ  (กาสาวํ) อ.ผ้ากาสาวะนั้น			

สุกฺขิ	แห้งแล้ว	ฯ

	 ทีนั้น	เมื่อนํ้าที่ร่างกายของพระติสสะนั้นสักว่าขาดไปแล้ว,	ผ้ากาสาวะนั้น	ก็แห้ง

	 อถ	กาลสัตตมี	 	อุทเก	ลักขณะใน	สนฺเตๆ	ลักขณกิริยา		อสฺส	วิเสสนะของ	ติสฺสสฺสๆ		

สามีสัมพันธะใน	 คตฺเตๆ	 วิสยาธาระใน	 อุทเก	 	 ฉินฺนมตฺเต	 วิกติกัตตาใน	 สนฺเต,	 	 ตํ		

วิเสสนะของ	กาสาวํๆ	สุทธกัตตาใน	สุกฺขิ	ฯ

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

๒๒.	 โส		เอกํ		กาสาวํ		นิวาเสตฺวา		เอกํ		ปารุปิตฺวา		สลฺลหุกสรีโร		เอกคฺคจิตฺโต		หุตฺวา		

ม�ฺจเก		นิปชฺชิ	ฯ	

	 โส		(ติสฺโส)		เอกํ		กาสาวํ		นิวาเสตฺวา		เอกํ		(กาสาวํ)		ปารุปิตฺวา		สลฺลหุกสรีโร		เอกคฺคจิตฺโต			

หุตฺวา		ม�ฺจเก		นิปชฺชิ	ฯ

	 โส  (ติสฺโส)	อ.พระติสสะนั้น		นิวาเสตฺวา	นุ่งแล้ว		กาสาวํ	ซึ่งผ้ากาสาวะ		เอกํ	ผืน

หนึ่ง		ปารุปิตฺวา	ห่มแล้ว		(กาสาวํ)	ซึ่งผ้ากาสาวะ		เอกํ	ผืนหนึ่ง		สลฺลหุกสรีโร	เป็น

ผู้มีสรีระอันเบาพร้อม	 	 เอกคฺคจิตฺโต	 เป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง	 	หุตฺวา	 เป็นแล้ว		

นิปชฺช	ินอนแล้ว		มญฺจเก	บนเตียงน้อย	ฯ

	 พระติสสะนั้น	นุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง	ห่มผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง	เป็นผู้มีร่างกายที่เบา	มีจิต

มีอารมณ์หนึ่งเดียว	นอนบนเตียงน้อย

	 โส	วิเสสนะของ	ติสฺโสๆ	สุทธกัตตาใน	นิปชฺชิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		เอกํ	วิเสสนะ

ของ	กาสาวํๆ	อวุตตกัมมะใน	นิวาเสตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ปารุปิตฺวา		เอกํ	วิเสสนะ

ของ	กาสาวํๆ	อวุตตกัมมะใน	ปารุปิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	หุตฺวา		สลฺลหุกสรีโร	ก็ดี		

เอกคฺคจิตฺโต	ก็ดี	วิกติกัตตาใน	หุตฺวาๆ	สมานกาลกิริยาใน	นิปชฺชิ		มญฺจเก	วิสยาธาระ	

ใน	นิปชฺชิ	ฯ	
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๒๓.	 สตฺถา		ตสฺส		อุสฺสีสเก		�ตฺวา		 “ภิกฺขุ	 	อยํ	 	ตว		กาโย		อเปตวิ�ฺ�าโณ		นิรุปกาโร			

หุตฺวา		กลิงฺครํ		วิย		ป�วิยํ		สยิสฺสตีติ		วตฺวา		อิมํ		คาถมาห				

	 	 “อจิรํ  วตยํ  กาโย   ปฅวึ  อธิเสสฺสติ   

  ฉุฑฺโฑ  อเปตวิญฺญาโณ,   นิรตฺถํว  กลิงฺครนฺติ	ฯ	

	 สตฺถา		ตสฺส	 	 (ติสฺสสฺส)	 	อุสฺสีสเก		�ตฺวา		 “ภิกฺขุ	 	อยํ	 	ตว		กาโย		อเปตวิ�ฺ�าโณ		นิรุปกาโร			

หุตฺวา		กลิงฺครํ		วิย		ป�วิยํ		สยิสฺสตีติ		วตฺวา		อิมํ		คาถํ		อาห				

	 	 “อจิรํ  วต  อยํ  กาโย   ปฅวึ  อธิเสสฺสติ   

  (ปุคฺคเลน)  ฉุฑฺโฑ  อเปตวิญฺญาโณ,  นิรตฺถํ  อิว  กลิงฺครนฺติ	ฯ

	 สตฺถา	อ.พระศาสดา		�ตฺวา	ประทับยืนแล้ว		อุสฺสีสเก	ในเบื้องบนแห่งศีรษะ		ตสฺส  

(ติสฺสสฺส)	ของพระติสสะนั้น		วตฺวา	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“ภิกฺขุ	ดูก่อนภิกษุ		อยํ  ตว   

กาโย	อ.กาย	ของเธอ	นี้		อเปตวิญฺญาโณ		มีวิญญาณไปปราศแล้ว		นิรุปกาโร	เป็น

กายมีอุปการะออกแล้ว		หุตฺวา	เป็นแล้ว		สยิสฺสต	ิจักนอน		ป�วิยํ บนแผ่นดิน		กลิงฺครํ	

วิย	ราวกะ	อ.ท่อนไม้”		อิติ	ดังนี้		อาห	ตรัสแล้ว		อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถานี้		อิติ	ว่า				

อย ํ กาโย อ.กายน้ี  อเปตวิ��ฺาโณ มวีญิญาณไปปราศแลว้  

(ปคุคฺเลน)  ฉุฑโฺฑ อนั- อนับุคคล -ทิง้แลว้  อธิเสสสฺติ จกั

นอนทบั  ป�วึ บนแผน่ดนิ  อจิร ํ  วต สิน้กาลไมน่านหนอ  

กลิงฺคร ํ  อิว เพยีงดงั อ.ทอ่นไม ้ นิรตถฺ ํอนัมปีระโยชน์ออก

แลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

	 พระศาสดาประทับยืนเบื้องบนศีรษะของพระติสสะนั้น	 ตรัสว่า	 “ดูก่อนภิกษุ	 กายของ

เธอนี้	ปราศจากวิญญาณ	เป็นกายไม่มีอุปการะ	จักนอนบนแผ่นดิน	ดุจท่อนไม้	ฉะนั้น”	

ดังนี้	แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า	

“กายน้ี ปราศจากวญิญาณ ถกูทิง้แลว้ จะนอนทบับนแผน่ดนิ 

ไมน่อนหนอ เหมอืนทอ่นไมท้ีไ่รป้ระโยชน์ ฉะนัน้”

 สตฺถา สทุธกตัตาใน อาหๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  ตสฺส วเิสสนะของ ตสฺิสสฺสๆ  

สามสีมัพนัธะใน อุสฺสสีเกๆ วสิยาธาระใน �ตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 วตฺวา	 	 “ภิกฺขุ	

อาลปนะ	 	 อยํ	 วิเสสนะของ	 กาโยๆ	 สุทธกัตตาใน	 สยิสฺสติ	 ๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก			
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ตว	สามีสัมพันธะใน	กาโย			อเปตวิ�ฺ�าโณ	วิเสสนะของ	กาโย		นิรุปกาโร	วิกติกัตตา

ใน	หุตฺวาๆ	สมานกาลกิริยาใน	สยิสฺสติ		กลิงฺครํ	อุปมาลิงคัตถะ		วิยศัพท์	อุปมาโชตกะ

เข้ากับ	กลิงฺครํ		ป�วิยํ	วิสยาธาระใน	สยิสฺสติ”		อิติศัพท์	อาการะใน	วตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยาใน	อาห		อิมํ	วิเสสนะของ	คาถํๆ	อวุตตกัมมะใน	อาห			

“อย ํวเิสสนะ ของ กาโย ๆ  สทุธกตัตา ใน อธเิสสฺสต ิๆ  อาขยาต

บทกตัตุวาจก  อจริ ํ อจัจนัตสงัโยคะ ใน อธเิสสฺสต ิ  วตศพัท ์ 

สงัเวคตัถะ  ป�ว ึ ทตุยิาอุปสเิลสกิาธาระ ใน อธเิสสฺสต ิ  

ปคฺุคเลน อนภหิติกตัตาใน ฉุฑฺโฑๆ กด็ ี  อเปตว�ฺิ�าโณ กด็ ี 

วเิสสนะ ของ กาโย  นิรตฺถ ํ วเิสสนะ ของ กลงฺิคร ํๆ อุปมา- 

ลงิคตัถะ  อวิศพัท ์ อุปมาโชตกะ เขา้กบั นิรตฺถ ํ กลงฺิคร”ํ   

อติศิพัท ์สรปูะใน อมิ ํ คาถ ํฯ

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

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

๒๔.	 ตตฺถ	 	 “อจิรํ  วตาติ	 	 	 ภิกฺขุ	 	 น	 	 จิรสฺเสวายํ	 	 กาโย	 	 ป�วึ	 	 อธิเสสฺสติ	 	 อิมิสฺสา			

ปกติสยเนน		สยิตาย		ป�วิยา		อุปริ		สยิสฺสติ	ฯ

	 ตตฺถ		(ปเทสุ)		“อจิรํ  วตาติ			(ปทสฺส)		“ภิกฺขุ		น		จิรสฺเสว		อยํ		กาโย		ป�วึ		อธิเสสฺสติ		(สตฺเตน)		

อิมิสฺสา		ปกติสยเนน		สยิตาย		ป�วิยา		อุปริ		สยิสฺสติ”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

	 (อตฺโถ)	อ.อรรถ		(อิติ)	ว่า		“ภิิกฺขุ	ดูก่อนภิกษุ		อยํ  กาโย	อ.กายนี้		อธิเสสฺสต	ิจัก

นอนทับ	 	ป�ว	ึ บนแผ่นดิน	 	น  จิรสฺเสว	 โดยกาลไม่นานนั่นเทียว	 	สยิสฺสต	ิ คือว่า	

จักนอน		อุปริ	ในเบื้องบน		ป�วิยา	แห่งแผ่นดิน	 (สตฺเตน)  อิมิสฺสา 	ปกติสยเนน			

สยิตาย	อัน-	อันสัตว์	นอนแล้ว	ด้วยการนอนตามปกติ	นี้”		อิติ	ดังนี้		ตตฺถ  (ปเทสุ)   

“อจิรํ  วตาติ   (ปทสฺส)	 แห่ง-	 ในบท	 ท.	 เหล่านั้นหนา	 -บท	 ว่า	 “อจิรํ	 	 วต”	 ดังนี้	

เป็นต้น	ฯ

	 บรรดาบทเหล่านั้น	บทว่า	“อจิรํ  วต”	ดังนี้เป็นต้น	ความว่า	 “ดูก่อนภิกษุ	กายนี้	จัก

นอนทับบนแผ่นดินโดยกาลไม่นานนัก	 คือว่าจักนอนในเบื้่องบนแผ่นดินที่สัตว์นอน

แล้ว	ด้วยการนอนตามปกตินี้”	
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	 ตตฺถ	 วิเสสนะของ	 ปเทสุๆ	 นิทธารณะใน	 ปทสฺส	 	 “อจิรํ	 	 วต”	 สรูปะใน	 อิติๆ	 ศัพท์		

อาทยัตถะใน	ปทสฺสๆ	นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน	อตฺโถ	 	 “ภิกฺขุ	 อาลปนะ	 	อยํ		

วิเสสนะของ	กาโยๆ	สุทธกัตตาใน	อธิเสสฺสติ	และ	สยิสฺสติ		อธิเสสฺสติ	ก็ดี		สยิสฺสติ	ก็ดี	

อาขยาตบทกัตตุวาจก		นศัพท์	ปฏิเสธะใน	จิรสฺส		เอวศัพท์	อวธารณะเข้ากับ	จิรสฺสๆ		

ฉัฏฐีตติยาวิเสสนะใน	 อธิเสสฺสติ	 และ	 สยิสฺสติ	 	 ป�วึ	 ทุติยาวิสยาธาระใน	 อธิเสสฺสติ			

สตฺเตน	อนภิหิตกัตตาใน	สยิตาย		อิมิสฺสา	วิเสสนะของ	สยิตาย		ปกติสยเนน	ตติยา-	

วิเสสนะใน	 สยิตายๆ	 วิเสสนะของ	 ป�วิยาๆ	 สามีสัมพันธะใน	 อุปริๆ	 วิสยาธาระใน		

สยิสฺสติ	 	 ป�วึ	 	 อธิเสสฺสติ	 วิวริยะใน	อิมิสฺสา	 	ปกติสยเนน	 	 สยิตาย	 	ป�วิยา	 	 อุปริ			

สยิสฺสติ	ๆ	วิวรณะ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ

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

๒๕.	 “ฉุฑฺโฑติ		อปวิทฺโธ		อปคตวิ�ฺ�าณตาย		ตุจฺโฉ		หุตฺวา		เสสฺสตีติ		ทสฺเสติ	ฯ	

	 (สตฺถา)	 	 “ฉุฑฺโฑติ	 	 (ปเทน)	 	 “(อยํ	 	 กาโย	 	 ปุคฺคเลน)	 	 อปวิทฺโธ	 	 (ตสฺส	 	 กายสฺส)	 	 อปคต-	

วิ�ฺ�าณตาย		ตุจฺโฉ		หุตฺวา		เสสฺสตีติ		ทสฺเสติ	ฯ

	 (สตฺถา)	 อ.พระศาสดา	 	 ทสฺเสติ	 ย่อมทรงแสดง	 	 อิติ	 ว่า	 	 “(อยํ  กาโย) อ.กายนี้	  

(ปุคฺคเลน)  อปวิทฺโธ	 อัน-	 อันบุคคล	 -ทิ้งแล้ว	 	ตุจฺโฉ	 เป็นสภาพว่างเปล่า	 	 (ตสฺส   

กายสฺส)  อปคตวิ� ฺ�าณตาย	เพราะความที่-	แห่งกายนั้น	-เป็นสภาพมีวิญญาณไป

ปราศแล้ว		หุตฺวา	เป็นแล้ว		เสสฺสต	ิจักนอน”		อิติ	ดังนี้		(ปเทน)	ด้วยบท		“ฉุฑฺโฑติ		

ว่า	“ฉุฑฺโฑ”	ดังนี้	ฯ

	 พระศาสดาย่อมทรงแสดงว่า	“กายนี้ที่บุคคลทิ้งแล้ว	เป็นสภาพว่างเปล่า	เพราะว่ากาย

นั้นปราศจากวิญญาณแล้ว	จักนอน”	ด้วยบทว่า	“ฉุฑฺโฑ”	ดังนี้

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	ทสฺเสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 “ฉุฑฺโฑ”	สรูปะใน	อิติๆ	ศัพท์	

สรูปะใน	ปเทนๆ	กรณะใน	ทสฺเสติ		“อยํ	วิเสสนะของ	กาโยๆ	สุทธกัตตาใน	เสสฺสติๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคเลน	 อนภิหิตกัตตาใน	 อปวิทฺโธๆ	 วิเสสนะของ	 กาโย			

ตสฺส	วิเสสนะของ	กายสฺสๆ	ภาวาทิสัมพันธะใน	อปคตว�ฺิ�าณตายๆ	เหตุใน	ตุจฺโฉๆ	

วิกติกัตตาใน	หุตฺวาๆ	สมานกาลกิริยาใน	เสสฺสติ”		อิติศัพท์	อาการะใน	ทสฺเสติ	ฯ

	 ...............................................................................................................................
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๒๖.	 ยถา		กึ	?	

	 “ยถา		กึ		(อยํ		กาโย		ปุคฺคเลน		ฉุฑฺโฑ		ป�วึ		อธิเสสฺสติ”		อิติ		ปุจฺฉา)	?	

	 (ปุจฺฉา)	อ.อันถาม		อิติ	ว่า	 	“(อยํ  กาโย)	อ.กายนี้	 	 (ปุคฺคเลน  ฉุฑฺโฑ)	อันบุคคล		

ทิ้งแล้ว		(อธิเสสฺสติ)	จักนอนทับ		(ป�วึ)	บนแผ่นดิน		ยถา		กึ	ราวกะ	อ.อะไร”		อิติ	

ดังนี้	ฯ

	 ถามว่า	“เหมือนอะไร”

	 “อยํ	วิเสสนะของ	กาโยๆ	สุทธกัตตาใน	อธิเสสฺสติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ยถาศัพท์	

อุปมาโชตกะเข้ากับ	กึๆ	อุปมาลิงคัตถะ		ปุคฺคเลน	อนภิหิตกัตตาใน	ฉุฑฺโฑๆ	วิเสสนะ

ของ	กาโย		ป�วึ	ทุติยาวิสยาธาระใน	อธิเสสฺสติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	ปุจฺฉาๆ	ลิงคัตถะ	ฯ			

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

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

๒๗.	 “นิรตฺถํว  กลิงฺครนฺติ		นิรุปการํ		นิรตฺถกํ		กฏฺ�ขณฺฑํ		วิย	ฯ	

	 “นิรตฺถํ		อิว		กลิงฺครํ		(อยํ		กาโย		ปุคฺคเลน		ฉุฑฺโฑ		ป�วึ		อธิเสสฺสติ”		อิติ		วิสฺสชฺชนํ)	ฯ		

	 “นิรุปการํ		นิรตฺถกํ		กฏฺ�ขณฺฑํ		วิย”		(อิติ		อตฺโถ)	ฯ

 (วิสฺสชฺชนํ) อ.อันแก้		อิติ	ว่า	 “(อยํ  กาโย) อ.กายนี้		(ปุคฺคเลน  ฉุฑฺโฑ)	อันบุคคล	

ทิ้งแล้ว		(อธิเสสฺสติ)	จักนอนทับ	 (ป�วึ)	บนแผ่นดิน		กลิงฺครํ	 อิว	เพียงดัง	อ.ท่อนไม้		

นิรตฺถํ อันมีประโยชน์ออกแล้ว”		อิติ	ดังนี้	ฯ

			 (อตฺโถ)	อ.อธิบาย		อิติ	ว่า		“กฏฺ�ขณฺฑํ  วิย	ราวกะ	อ.ท่อนแห่งไม้		นิรุปการํ	อันมี

อุปการะออกแล้ว		นิรตฺถกํ	ชื่อว่าอันมีประโยชน์ออกแล้ว”		อิติ	ดังนี้	ฯ

	 แก้ว่า	“กายนี้ที่ถูกทิ้งแล้วจักนอนทับบนแผ่นดิน	ดุจท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์	ฉะนั้น”

	 อธิบายว่า	“ดุจท่อนแม้ที่ไม่มีอุปการะ	ชื่อว่าไร้ประโยชน์	ฉะนั้น”

	 “อยํ	 วิเสสนะของ	 กาโยๆ	 สุทธกัตตาใน	 อธิเสสฺสติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 นิรตฺถํ		

วิเสสนะของ	กลิงฺครํๆ	อุปมาลิงคัตถะ	 	อิวศัพท์	 อุปมาโชตกะเข้ากับ	นิรตฺถํ	 	กลิงฺคลํ		

ปุคฺคเลน	 อนภิหิตกัตตาใน	 ฉุฑฺโฑๆ	 วิเสสนะของ	 กาโย	 	 ป�วึ	 ทุติยาวิสยาธาระใน		

อธิเสสฺสติ”		อิติศัพท์	สรูปะใน	วิสฺสชฺชนํๆ	ลิงคัตถะ	ฯ
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	 “นิรุปการํ	 ก็ดี	 	 นิรตฺถกํ	 ก็ดี	 วิเสสนะของ	 กฏ�ฺขณฺฑํๆ	 อุปมาลิงคัตถะ	 	 วิยศัพท์		

อุปมาโชตกะเข้ากับ	นิรุปการํ		นิรตฺถกํ		กฏฺ�ขณฺฑํ		นิรุปการํ	สัญญี		นิรตฺถกํ	สัญญา”		

อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	ลิงคัตถะ	ฯ		

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

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

๒๘.	 ทพฺพสมฺภารตฺถิกา	 	 หิ	 	 มนุสฺสา	 	 อรญฺ�ํ	 	 ปวิสิตฺวา	 	 อุชุกํ	 	 อุชุกสณฺ�าเนน	 	 วงฺกํ			

วงฺกสณฺ�าเนน		ฉินฺทิตฺวา		ทพฺพสมฺภารํ		คณฺหนฺติ,			อวเสสํ		ปน		สุสิรญฺจ		ปูติกญฺจ		

อสารกญฺจ		คณ�ฺ ิกชาตญฺจ		ฉินฺทิตฺวา		ตตฺเถว		ฉฑฺเฑนฺติ;		อญฺเ�		ทพฺพสมฺภารตฺถิกา			

อาคนฺตฺวา		ตํ		คเหตฺวา		อากงฺขนฺตา		นาม		นตฺถิ,		ตํ		โอโลเกตฺวา		อตฺตโน		อุปการก-	

เมว	 	คณฺหนฺติ;	 	 	 อิตรํ	 	ป�วีคตเมว	 	 โหติ,	 	ตํ	 	ปน	 	 เตน	 	 เตน	 	อุปาเยน	 	มญฺจ-	

ปฏิปาทกํ		วา		ปาทก�ลิกํ		วา		ผลกปี�กํ		วา		กาตุํ		สกฺกาปิ		ภเวยฺย;			อิมสฺมึ		ปน			

อตฺตภาเว	 	 ทฺวตฺตึสาย	 	 โกฏฺ�าเสสุ	 	 เอกโกฏฺ�าโสปิ	 	 ม�ฺจปฏิปาทกาทิวเสน	 	 วา		

อ�ฺเ�น		วา		อุปการมุเขน		คยฺหุปโค		นาม		นตฺถิ,		เกวลํ		นิรตฺถํว		กลิงฺครํ		อยํ		กาโย		

อปคตวิ�ฺ�าโณ		กติปาหสฺเสว		ป�วิยํ		เสสฺสตีติ	ฯ		

	 “ทพฺพสมฺภารตฺถิกา		หิ		มนุสฺสา		อรญฺ�ํ		ปวิสิตฺวา		อุชุกํ		(กฏ�ฺํ)  อุชุกสณฺ�าเนน		วงฺกํ		(กฏฺ�ํ)   

วงฺกสณฺ�าเนน		ฉินฺทิตฺวา		ทพฺพสมฺภารํ		คณฺหนฺติ,		(มนุสฺสา)		อวเสสํ		ปน		สุสิรํ		จ		ปูติกํ		จ			

อสารกํ	 	 จ	 	 คณฺ� ิกชาตํ	 	 จ	 	 (กฏฺ�ํ)  ฉินฺทิตฺวา	 	 ตตฺถ	 	 เอว	 	 (�าเน)	 	 ฉฑฺเฑนฺติ;	 	 อญฺเ�			

ทพฺพสมฺภารตฺถิกา		(มนุสฺสา)		อาคนฺตฺวา		ตํ		(กฏ�ฺํ)  คเหตฺวา		อากงฺขนฺตา		นาม		นตฺถิ,		(เต			

มนุสฺสา)	 	ตํ	 	 (กฏฺ�ํ)  โอโลเกตฺวา	 	อตฺตโน	 	อุปการกํ	 	 เอว	 	 (กฏฺ�ํ)  คณฺหนฺติ;	 	 	อิตรํ	 	 (กฏฺ�ํ)   

ป�วีคตํ		เอว		โหติ,		ตํ		(กฏฺ�ํ)  ปน		(เกนจิ)		เตน		เตน		อุปาเยน		มญฺจปฏิปาทกํ		วา	ปาทก�ลิกํ		

วา	 	ผลกปี�กํ	 	วา	 	กาตุํ	 	สกฺกาปิ	 	ภเวยฺย;	 	อิมสฺมึ	 	ปน	 	อตฺตภาเว	 	ทฺวตฺตึสาย	 	 โกฏฺ�าเสสุ			

เอกโกฏฺ�าโสปิ		ม�ฺจปฏิปาทกาทิวเสน		วา		อ�ฺเ�น		วา		อุปการมุเขน		คยฺหุปโค		นาม		นตฺถิ,		

เกวลํ		นิรตฺถํ		อิว		กลิงฺครํ		อยํ		กาโย		อปคตวิ�ฺ�าโณ		กติปาหสฺเสว		ป�วิยํ		เสสฺสตีติ		(อตฺโถ		

ปณฺฑิเตน		เวทิตพฺโพ)	ฯ		

	 (อตฺโถ)	อ.อธิบาย		อิติ	ว่า		“หิ	จริงอยู่	  มนุสฺสา	อ.มนุษย์	ท.		ทพฺพสมฺภารตฺถิกา		

ผู้มีความต้องการด้วยทัพพสัมภาระ		ปวิสิตฺวา	เข้าไปแล้ว		อรญฺ� ํ	สู่ป่า		ฉินฺทิตฺวา	

ตัดแล้ว	  (กฏฺ�ํ) ซึง่ไม ้  อชุกุ ํ อนัตรง  อุชุกสณฺ�าเนน	 โดยสัณฐานแห่งไม้อันตรง			
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(กฏฺ�ํ) ซึง่ไม ้ วงฺก ํอนัคด  วงฺกสณฺ�าเนน	โดยสัณฐานแห่งไม้อันคด		คณฺหนฺติ	ย่อม

ถือเอา		ทพฺพสมฺภารํ	ซึ่งทัพพสัมภาระ,		ปน	แต่ว่า		(มนุสฺสา)	อ.มนุษย์	ท.		ฉินฺทิตฺวา		

ตัดแล้ว		(กฏฺ�ํ) ซึง่ไม ้ สสิุร ํ จ อนัเป็นโพรงดว้ย  ปติูก ํ จ อนัผดุว้ย  อสารก ํ จ อนั

ไมม่แีก่นดว้ย  คณฺ� ิกชาตํ  จ อันมีปมเกิดแล้วด้วย		อวเสสํ	อันเหลือลง		ฉฑฺเฑนฺติ		

ย่อมทิ้งไว้	 	ตตฺถ  เอว  (�าเน)	 ในที่นั้นนั่นเทียว;	 	 (มนุสฺสา)	 อ.มนุษย์	 ท.	 	ทพฺพ- 

สมฺภารตฺถิกา	ผู้มีความต้องการด้วยทัพพสัมภาระ		อญฺเ� เหลา่อืน่  อาคนฺตวฺา มา

แลว้  ตํ  (กฏฺ�ํ)  คเหตวฺา  อากงฺขนฺตา  นาม ชือ่วา่เป็นผูห้วงัถอืเอาอยู ่ ซึง่ไมน้ัน้  

นตถิฺ ยอ่มไมม่,ี  (เต  มนุสสฺา) อ.มนุษย ์ท. เหลา่นัน้  โอโลเกตวฺา แลดแูลว้  ตํ  (กฏฺ�ํ)  

ซึง่ไมน้ัน้  คณฺหนฺติ ยอ่มถอืเอา  (กฏฺ�ํ) ซึง่ไม ้ อปุการก ํ เอว อนัเป็นอุปการะ  อตตฺโน  

แก่ตนนัน่เทยีว;  อิตร ํ (กฏฺ�ํ) อ.ไมน้อกน้ี  ป�วีคตํ  เอว เป็นไม้ไปแล้วบนแผ่นดิน

นั่นเทียว		โหติ	ย่อมเป็น,		ปน	ก็		ตํ  (กฏฺ�ํ) อ.ไมน้ัน้  (เกนจิ)  สกฺกาปิ เป็นไม ้อนั

ใครๆ แมอ้าจ  กาตุ ํเพือ่อนักระทาํ  ม�จฺปฏิปาทก ํ วา ใหเ้ป็นเชงิรองแหง่เตยีงหรอื  

ปาทก�ลิกํ	 	วา	หรือว่า	 ให้เป็นเครื่องเช็ดซึ่งเท้า	 	ผลกปี�กํ	 	วา	หรือว่า	 ให้เป็นตั่ง

แห่งแผ่นกระดาน		เตน  เตน  อุปาเยน ด้วยอุบายนั้นๆ		ภเวยฺย	พึงเป็น;		ปน	ส่วน

ว่า		อิมสฺม	ึ	อตฺตภาเว		ทฺวตฺตึสาย		โกฏฺ�าเสสุ  เอกโกฏฺ�าโสปิ	แม้	อ.-	ในส่วน	ท.	

สามสิบสอง	ในอัตภาพนี้หนา	-ส่วนส่วนหนึ่ง	 	คยฺหุปโค	 	นาม	ชื่อว่าเป็นส่วนเข้าถึง

ซึ่งส่วนอันบุคคลพึงถือเอา	 	มญฺจปฏิปาทกาทิวเสน	วา	 ด้วยสามารถแห่งวัตถุมีเชิง

รองแห่งเตียงเป็นต้นหรือ		อ� ฺเ�น  อุปการมุเขน		วา หรือว่าโดยมุขอันเป็นอุปการะ	

อย่างอื่น		นตฺถิ	ย่อมไม่มี,	 อยํ  กาโย	อ.กายนี้		อปคตวิ� ฺ�าโณ	มีวิญญาณไปปราศ

แล้ว	 	 เสสฺสต	ิ จักนอน	 	ป�วิย	ํ บนแผ่นดิน	 	กติปาหสฺเสว	 ต่อวันเล็กน้อยนั่นเทียว		

เกวลํ	อย่างเดียว		กลิงฺครํ  อิว	เพียงดัง	อ.ท่อนไม้		นิรตฺถํ	อันมีประโยชน์ออกแล้ว”		

อิติ	ดังนี้		(ปณฺฑิเตน)	อันบัณฑิต	(เวทิตพฺโพ)	พึงทราบ	ฯ

	 บัณฑิตพึงทราบคําอธิบายว่า	 “พวกมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยทัพพสัมภาระเข้าไป

สู่ป่า	 ตัดไม้ที่ตรง	ตามสัณฐานต้นไม้ตรง	 ไม้คด	ตามสัณฐานไม้คด	ย่อมถือเอาทัพพ-

สัมภาระ,	 แต่พวกมนุษย์พากันตัดไม้มีโพรง	 ผุ	 ไม่มีแก่น	 มีปม	 ที่เหลือ	 ย่อมทิ้งไว้ใน

ที่นั้นนั่นแหละ;	พวกมนุษย์เหล่าอื่นผู้มีความต้องการด้วยทัพพสัมภาระมาแล้ว	 ขึ้นชื่อ

ว่าเป็นผู้หวังถือเอาไม้นั้น	 ย่อมไม่มี,	 มนุษย์เหล่านั้นแลดูไม้นั้น	 ย่อมถือเอาเฉพาะไม้

ที่มีอุปการะแก่ตน;	ไม้นอกนี้	 เป็นไม้ที่เป็นไปบนแผ่นดิน,	แต่ไม้นั้น	พึงเป็นไม้ที่ใครๆ	
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สามารถเพื่อจะทําให้เป็นเชิงรองเตียง	 เครื่องเช็ดเท้า	 หรือตั่งแผ่นกระดานได้	 ด้วย	

อุบายนั้นๆ;	 ส่วนว่า	 แม้ส่วนหนึ่ง	 ในบรรดาส่วน	๓๒	 ในอัตภาพนี้	 ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วน

เข้าถึงส่วนที่บุคคลพึงถือเอา	ด้วยสามารถวัตถุมีเชิงรองเตียงเป็นต้น	หรือว่าด้วยมุขที่

เป็นอุปการะอย่างอื่น	ย่อมไม่มี,	กายนี้ที่ปราศจากวิญญาณแล้ว	จักนอนบนแผ่นดินต่อ

กาลไม่นานนักอย่างเดียว	ดุจท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์	ฉะนั้น”

	 “หิศัพท์	 ทัฬหีกรณโชตกะ	 	 ทพฺพสมฺภารตฺถิกา	 วิเสสนะของ	 มนุสฺสาๆ	 สุทธกัตตา	

ใน	คณฺหนฺติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		อรญฺ�ํ	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปวิสิตฺวาๆ	ปุพพกาล-	

กิริยาใน	ฉินฺทิตฺวา		อุชุกํ	วิเสสนะของ	กฏฺ�ํๆ อวตุตกมัมะใน ฉนฺิทตฺิวา  อุชุกสณฺ�าเนน	

ตติยาวิเสสนะใน	 อุชุกํ	 	 วงฺกํ	 วิเสสนะของ	 กฏฺ�ํๆ อวตุตกมัมะใน ฉินฺทตฺิวา  วงฺก-	

สณฺ�าเนน	ตติยาวิเสสนะใน	วงฺกํ		ฉินฺทิตฺวา	ปุพพกาลกิริยาใน	คณฺหนฺติ		ทพฺพสมฺภารํ	

อวุตตกัมมะใน	คณฺหนฺติ,	 	ปนศัพท์	 วิเสสโชตกะ	 	มนุสฺสา	สุทธกัตตาใน	ฉฑฺเฑนฺติๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก		อวเสสํ	วิเสสนะของ	สุสิรํ		ปูติกํ		อสารกํ	และ	คณฺ� ิกชาตํ		สุสิรํ	

ก็ดี		ปูติกํ	ก็ดี		อสารกํ	ก็ดี		คณ�ฺ ิกชาตํ	ก็ดี	วิเสสนะของ	กฏ�ฺํ		จ	สี่ศัพท์	ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ	สุสิรํ		ปูติกํ		อสารกํ	และ	คณฺ� ิกชาตํ		กฏฺ�ํ อวตุตกมัมะใน ฉนฺิทตฺิวาๆ ปพุพกาล- 

กริยิาใน ฉฑฺเฑนฺต ิ เอวศพัท ์อวธารณะเขา้กบั ตตฺถๆ วเิสสนะของ �าเนๆ	วิสยาธาระ	

ใน	ฉฑฺเฑนฺติ;	อญฺเ� กด็ ี ทพฺพสมฺภารตฺถกิา กด็ ีวเิสสนะของ มนุสฺสาๆ สทุธกตัตา

ใน นตฺถิๆ  กริยิาบทกตัตุวาจก  อาคนฺตฺวา ปพุพกาลกริยิาใน คเหตฺวา  ต ํวเิสสนะของ 

กฏฺ�ํๆ อวตุตกมัมะใน คเหตฺวาๆ อปรกาลกริยิาใน อากงฺขนฺตา  นามศพัท ์ สญัญา-

โชตกะเขา้กบั อากงฺขนฺตา วกิตกิตัตาใน นตฺถ,ิ  เต วเิสสนะของ มนุสฺสาๆ สทุธกตัตา 

ใน คณฺหนฺติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  ต ํ วเิสสนะของ กฏฺ�ํๆ อวตุตกมัมะใน  

โอโลเกตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน คณฺหนฺต ิ  อตฺตโน สมัปทานใน อุปการก ํ  เอวศพัท ์ 

อวธารณะเขา้กบั อุปการกํๆ  วเิสสนะของ กฏฺ�ํๆ อวตุตกมัมะใน คณฺหนฺต;ิ  อติร ํ 

วเิสสนะของ กฏฺ�ํๆ สทุธกตัตาใน โหติๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก  เอวศพัท ์อวธารณะ

เขา้กบั ป�วีคตํๆ	วิกติกัตตาใน	โหติ,		ปนศัพท์	วิเสสโชตกะ		ตํ	วิเสสนะของ	กฏ�ฺํๆ สทุธ-

กตัตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  เกนจ ิอนภหิติกตัตาใน สกฺกา  เตน สองบท 

วเิสสนะของ อุปาเยนๆกรณะใน กาตุ ํ ม�ฺจปฏปิาทก ํกด็ ี ปาทก�ลิกํ	ก็ดี		ผลกปี�ก ํ

กด็ ีวกิตกิมัมะใน กาตุ ํ วา สามศพัท ์ปทวกิปัปัตถะเขา้กบั ม�ฺจปฏปิาทก ํปาทก�ลิกํ	

และ	ผลกปี�กํ	 	กาตุํ	ตุมัตถสัมปทานใน	สกฺกา		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	สกฺกาๆ		
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วิกติกัตตาใน	ภเวยฺย;		ปนศัพท์	ปักขันตรโชตกะ		ทฺวตฺตึสาย	วิเสสนะของ	โกฏฺ�าเสสุๆ	

นิทธารณะใน	เอกโกฏฺ�าโส		อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	เอกโกฏ�ฺาโสๆ	นิทธารณียะและ	

สุทธกัตตาใน	นตฺถิๆ	กิริยาบทกัตตุวาจก		อิมสฺมึ	วิเสสนะของ	อตฺตภาเวๆ	วิสยาธาระ	

ใน	ทฺวตฺตึสาย		โกฏฺ�าเสสุ		มญฺจปฏิปาทกาทิวเสน	ก็ดี		อุปการมุเขน	ก็ดี	ตติยาวิเสสนะ	

ใน	คยฺหุปโค		วา	สองศัพท์	ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ	ม�ฺจปฏิปาทกาทิวเสน		และ		อ�ฺเ�น		

อุปการมุเขน	 	 อ�ฺเ�น	 วิเสสนะของ	 อุปการมุเขน	 	 นามศัพท์	 สัญญาโชตกะเข้ากับ	

คยฺหุปโคๆ	 วิกติกัตตาใน	 นตฺถิ,	 	 อยํ	 วิเสสนะของ	 กาโยๆ	 สุทธกัตตาใน	 เสสฺสติๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก		เกวลํ	กิริยาวิเสสนะใน	เสสฺสติ		นิรตฺถํ	วิเสสนะของ	กลิงฺครํๆ	

อุปมาลิงคัตถะ		อิวศัพท์	อุปมาโชตกะเข้ากับ	นิรตฺถํ		กลิงฺครํ		อปคตวิ�ฺ�าโณ	วิเสสนะ	

ของ	 กาโย	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะเข้ากับ	 กติปาหสฺสๆ	 สัมปทานใน	 เสสฺสติ	 	 ป�วิยํ			

วิสยาธาระใน	เสสฺสติ”	 	อิติศัพท์	สรูปะใน	อตฺโถๆ	วุตตกัมมะใน	เวทิตพฺโพๆ	กิตบท-

กัมมวาจก		ปณฺฑิเตน	อนภิหิตกัตตาใน	เวทิตพฺโพ	ฯ	

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

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

๒๙.	 เทสนาวสาเน		ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร		สห		ปฏิสมฺภิทาหิ		อรหตฺตํ		ปาปุณิ	ฯ

	 เทสนาวสาเน	 ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา	 	 ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร	 อ.พระ	

ติสสะผู้เถระผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า	 	ปาปุณิ	 บรรลุแล้ว	 	อรหตฺตํ	 ซึ่งความเป็นแห่ง

พระอรหันต์		สห	กับ		ปฏิสมฺภิทาหิ	ด้วยปฏิสัมภิทา	ท.	ฯ

	 เวลาจบพระเทศนา	 พระติสสเถระผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า	 บรรลุพระอรหัต	 พร้อมกับ

ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย

	 เทสนาวสาเน	 กาลสัตตมีใน	 ปาปุณิ	 	 ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร	 สุทธกัตตาใน	 ปาปุณิๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก		สหศัพท์	ทัพพสมวายะใน	อรหตฺตํ		ปฏิสมฺภิทาหิ	สหัตถตติยา

เข้ากับ	สห		อรหตฺตํ	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปาปุณิ	ฯ		

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

	 ...............................................................................................................................
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๓๐.	 อ�ฺเ�ปิ		พหู		โสตาปนฺนาทโย		อเหสุ ํ	ฯ

			 อ�ฺเ�ปิ		พหู		(ชนา)		โสตาปนฺนาทโย		(อริยปุคฺคลา)		อเหสุ ํ	ฯ

	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		พห	ูมาก		อ� ฺเ�ปิ แมเ้หลา่อืน่  (อริยปคุคฺลา) เป็นพระอรยิบุคคล  

โสตาปนฺนาทโย มพีระโสดาบนัเป็นตน้  อเหสุ ํไดเ้ป็นแลว้ ฯ

 พวกชนจาํนวนมากแมเ้หลา่อืน่ ไดเ้ป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนัเป็นตน้

 อปิศพัท ์อเปกขตัถะเขา้กบั อ�ฺเ�ๆ กด็ ี  พห ูกด็ ีวเิสสนะของ ชนาๆ สทุธกตัตาใน  

อเหสุํๆ  อาขยาตบทกตัตุวาจก		โสตาปนฺนาทโย	วิเสสนะของ	อริยปุคฺคลาๆ	วิกติกัตตา

ใน	อเหสุํ	ฯ

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

๓๑.	 เถโรปิ		อรหตฺตํ		ปตฺวา		ปรินิพฺพายิ	ฯ

	 เถโรปิ	 แม้	 อ.พระเถระ	 	 ปตฺวา	 บรรลุแล้ว	 	 อรหตฺตํ	 ซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์			

ปรินิพฺพายิ	ปรินิพพานแล้ว	ฯ	

	 ฝ่ายพระเถระบรรลุพระอรหัตแล้ว	ก็ปรินิพพาน

	 อปิศัพท์	อเปกขัตถะเข้ากับ	เถโรๆ	สุทธกัตตาใน	ปรินิพฺพายิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		

อรหตฺตํ	สัมปาปุณียกัมมะใน	ปตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ปรินิพฺพายิ	ฯ	

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

๓๒.	 สตฺถา		ตสฺส		สรีรกิจฺจํ		การาเปตฺวา		ธาตุโย		คเหตฺวา		เจติยํ		การาเปสิ	ฯ

	 สตฺถา	 	 (ปุคฺคลํ)	 	 ตสฺส	 	 (เถรสฺส)	 	 สรีรกิจฺจํ	 	 การาเปตฺวา	 	 ธาตุโย	 	 คเหตฺวา	 	 (ปุคฺคลํ)	 	 เจติยํ			

การาเปสิ	ฯ

	 สตฺถา	อ.พระศาสดา	 (ปุคฺคลํ)	ทรงยังบุคคล		การาเปตฺวา	ให้กระทําแล้ว		สรีรกิจฺจํ	

ซึ่งกิจด้วยสรีระ	 ตสฺส  (เถรสฺส)	ของพระเถระนั้น		คเหตฺวา	ทรงถือเอาแล้ว		ธาตุโย	

ซึ่งธาตุ	ท.		(ปุคฺคลํ)	ทรงยังบุคคล		การาเปสิ	ให้กระทําแล้ว		เจติยํ	ซึ่งเจดีย์	ฯ

	 พระศาสดาทรงรับสั่งให้บุคคลทําสรีรกิจของพระเถระนั้น	ทรงถือเอาธาตุทั้งหลาย	แล้ว

รับสั่งให้สร้างเจดีย์
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	 สตฺถา	 เหตุกัตตาใน	 การาเปสิๆ	 อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก	 	 ปุคฺคลํ	 การิตกัมมะใน		

การาเปตฺวา	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	 เถรสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 สรีรกิจฺจํๆ	 อวุตตกัมมะ

ใน	 การาเปตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 คเหตฺวา	 	 ธาตุโย	 อวุตตกัมมะใน	 คเหตฺวาๆ		

ปุพพกาลกิริยาใน	การาเปสิ	 	ปุคฺคลํ	การิตกัมมะใน	การาเปสิ	 	 เจติยํ	อวุตตกัมมะใน		

การาเปสิ	ฯ

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

๓๓.	 ภิกฺขู		สตฺถารํ		ปุจฺฉึสุ		“ภนฺเต		ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร		กุหึ		นิพฺพตฺโตติ	ฯ

	 ภิกฺขู		สตฺถารํ		ปุจฺฉึสุ		“ภนฺเต		ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร		กุหึ		(�าเน)		นิพฺพตฺโตติ	ฯ

	 ภิกฺขู	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	ปุจฺฉึส	ุ ทูลถามแล้ว	 	 สตฺถารํ	 ซึ่งพระศาสดา	 	อิติ	 ว่า	  “ภนฺเต  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	 ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร	 อ.พระติสสะผู้เถระผู้มีร่างกายอันเปื่อย

เน่า		นิพฺพตฺโต	บังเกิดแล้ว		กุหึ  (�าเน)	ในที่ไหน”		อิติ	ดังนี้	ฯ

	 พวกภิกษุทูลถามพระศาสดาว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 พระติสสเถระผู้มีร่างกายที่

เปื่อยเน่า	บังเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าข้า”

	 ภิกฺขู	 สุทธกัตตาใน	 ปุจฺฉึสุๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 สตฺถารํ	 อวุตตกัมมะใน	 ปุจฺฉึสุ			

“ภนฺเต	 อาลปนะ	 	 ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร	 สุทธกัตตาใน	 นิพฺพตฺโตๆ	 กิตบทกัตตุวาจก			

กุหึ	วิเสสนะของ	�าเนๆ	วิสยาธาระใน	นิพฺพตฺโต”		อิติศัพท์	อาการะในปุจฺฉึสุ	ฯ				

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

๓๔.	 “ปรินิพฺพุโต		ภิกฺขเวติ	ฯ

	 (สตฺถา)		“(ติสฺโส)		ปรินิพฺพุโต		ภิกฺขเวติ		(อาห)	ฯ

	 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา		(อาห)	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.		(ติสฺโส)	

อ.พระติสสะ		ปรินิพฺพุโต	ปรินิพพานแล้ว”		อิติ	ดังนี้	ฯ

	 พระศาสดาตรัสว่า	“พระติสสะปรินิพพานแล้ว	ภิกษุทั้งหลาย”

	 สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 “ภิกฺขเว	 อาลปนะ	 	ติสฺโส	 สุทธ-	

กัตตาใน	ปรินิพฺพุโตๆ	กิตบทกัตตุวาจก”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ			

	 ...............................................................................................................................
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๓๕.	 “ภนฺเต		เอวรูปสฺส		อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส		ภิกฺขุโน		กึการณา		คตฺตํ		ปูติกํ		ชาตํ,		

กึการณา		อฏฺ� ีนิ		ภินฺนานิ,		กิมสฺส		การณํ		อรหตฺตสฺส			อุปนิสฺสยภาวํ		ปตฺตนฺติ	ฯ

	 (ภิกฺขู)	 	 “ภนฺเต		เอวรูปสฺส		อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส		ภิกฺขุโน		กึการณา		คตฺตํ	 	ปูติกํ	 	ชาตํ,			

กึการณา	 	 อฏฺ� ีนิ	 	 ภินฺนานิ,	 	 กึ	 	 อสฺส	 	 (ติสฺสตฺเถรสฺส)	 	 การณํ	 	 อรหตฺตสฺส	 	 	 อุปนิสฺสยภาวํ			

ปตฺตนฺติ		(ปุจฺฉึสุ)	ฯ

	 (ภิกฺขู)	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 (ปุจฺฉึสุ)	 ทูลถามแล้ว	 	อิติ	 ว่า	  “ภนฺเต	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	

คตฺตํ	 อ.ร่างกาย	 	ภิกฺขุโน	 ของภิกษุ	 	อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส	 ผู้ถึงพร้อมแล้ว

ด้วยอุปนิสัยแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์	 	 เอวรูปสฺส	 ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป	 	 ปูติก	ํ

เป็นอวัยวะอันเน่า		ชาตํ	เกิดแล้ว		กึการณา	เพราะเหตุอะไร,		อฏฺ� ีนิ อ.กระดูก	ท.			

ภินฺนานิ	แตกแล้ว		กึการณา	เพราะเหตุอะไร,		กึ  การณํ อ.เหตุ		อะไร		ปตฺต	ํถึงแล้ว	

อุปนิสฺสยภาว	ํซึ่งความเป็นแห่งอุปนิสัย		อรหตฺตสฺส	แห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์	

อสฺส  (ติสฺสตฺเถรสฺส)	แห่งพระติสสะผู้เถระนั้น”		อิติ	ดังนี้	ฯ

	 พวกภิกษุทูลถามว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ร่างกายภิกษุ	ผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่ง

พระอรหัตเห็นปานนี้	เกิดเป็นตัวเน่า	เพราะเหตุอะไร,	กระดูกทั้งหลายแตกแล้วเพราะ

เหตุอะไร,	เหตุอะไรจึงถึงความเป็นแห่งอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของพระติสสเถระนั้น

	 ภิกฺขู	สุทธกัตตาใน	ปุจฺฉึสุๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		คตฺตํ	สุทธกัตตา	

ใน	ชาตํๆ	กิตบทกัตตุวาจก	 	 เอวรูปสฺส	ก็ดี	 	อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส	ก็ดี	วิเสสนะ

ของ	ภิกฺขุโนๆ	สัมปทานใน	ชาตํ	 	กึการณา	 เหตุใน	ชาตํ	 	ปูติกํ	 วิกติกัตตาใน	ชาตํ,			

อฏฺ� ีนิ	 สุทธกัตตาใน	 ภินฺนานิๆ	 กิตบทกัตตุวาจก	 	 กึการณา	 เหตุใน	 ภินฺนานิ,	 	 กึ		

วิเสสนะของ	 การณํๆ	 สุทธกัตตาใน	 ปตฺตํๆ	 กิตบทกัตตุวาจก	 	 อสฺส	 วิเสสนะของ		

ติสฺสตฺเถรสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 อรหตฺตสฺสๆ	 สามีสัมพันธะใน	 อุปนิสฺสยภาวํๆ		

อวุตตกัมมะใน	ปตฺตํ”		อิติศัพท์	อาการะใน	ปุจฺฉึสุ	ฯ			

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

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

๓๖.	 “ภิกฺขเว		สพฺพเมตํ		เอตสฺส		อตฺตนา		กตกมฺเมน		นิพฺพตฺตนฺติ	ฯ	

	 (สตฺถา)	 	 “ภิกฺขเว	 	 สพฺพํ	 	 เอตํ	 	 (ผลํ)	 	 เอตสฺส	 	 (ติสฺสสฺส)	 	 อตฺตนา	 	 กตกมฺเมน	 	 นิพฺพตฺตนฺติ			
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(อาห)	ฯ

 (สตฺถา)	อ.พระศาสดา	 (อาห) ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.		เอตํ  (ผลํ)	

อ.ผลนั่น		สพพ	ํทั้งปวง		นิพฺพตฺต	ํบังเกิดแล้ว		เอตสฺส  (ติสฺสสฺส)	แก่พระติสสะนั่น		

อตฺตนา  กตกมฺเมน	เพราะกรรม	อันตน	กระทําแล้ว”		อิติ	ดังนี้	ฯ

	 พระศาสดาตรัสว่า	“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ผลนั่นทั้งหมด	บังเกิดแก่พระติสสะนั่น	เพราะ

กรรมที่ตนกระทําไว้”

	 สตฺถา	สุทธกัตตาใน	อาหๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภิกฺขเว	อาลปนะ		สพฺพํ	ก็ดี		เอตํ	

ก็ดี	วิเสสนะของ	ผลํๆ	สุทธกัตตาใน	นิพฺพตฺตํๆ	กิตบทกัตตุวาจก		เอตสฺส	วิเสสนะของ	

ติสฺสสฺสๆ	สัมปทานใน	นิพฺพตฺตํ	 	 อตฺตนา	อนภิหิตกัตตาใน	กต-	 	กตกมฺเมน	 เหตุใน	

นิพฺพตฺตํ”		อิติศัพท์	อาการะใน	อาห	ฯ			

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

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

๓๗.	 “กึ		ปน		เตน		ภนฺเต		กตนฺติ	ฯ	

	 (ภิกฺขู)		“กึ		(กมฺมํ)		ปน		เตน		(ติสฺสตฺเถเรน)		ภนฺเต		กตนฺติ		(ปุจฺฉึสุ)	ฯ

 (ภิกฺขู)	 อ.ภิกษุ	 ท.	 	 (ปุจฺฉึสุ)	 ทูลถามแล้ว	 	อิติ	 ว่า	  “ภนฺเต	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ			

ปน	ก็	  กึ  (กมฺมํ) อ.กรรมอะไร	 	 เตน  (ติสฺสตฺเถเรน)	อันพระติสสะผู้เถระนั้น	 	กตํ	

กระทําแล้ว”		อิติ	ดังนี้	ฯ	

	 พวกภิกษุทูลถามว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ก็	กรรมอะไร	ที่พระติสสเถระนั้น	กระทํา

ไว้”

	 ภิกฺขู	สุทธกัตตาใน	ปุจฺฉึสุๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		“ภนฺเต	อาลปนะ		ปนศัพท์	วากยา-	

รัมภโชตกะ		กึ	วิเสสนะของ	กมฺมํๆ	วุตตกัมมะใน	กตํๆ	กิตบทกัมมวาจก		เตน	วิเสสนะ

ของ	ติสฺสตฺเถเรนๆ	อนภิหิตกัตตาใน	กตํ”		อิติศัพท์	อาการะใน	ปุจฺฉึสุ	ฯ

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

	 ...............................................................................................................................
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๓๘.	 “เตนหิ		ภิกฺขเว		สุณาถาติ		อตีตํ		อาหริ	:	

	 (สตฺถา)		“เตนหิ		ภิกฺขเว		(ตุมฺเห)		สุณาถาติ		(วตฺวา)		อตีตํ		(วตฺถุํ)		อาหริ:

	 (สตฺถา) อ.พระศาสดา	 (วตฺวา)	ตรัสแล้ว		อิติ	ว่า		“ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.		เตนหิ	ถ้า

อย่างนั้น		(ตุมฺเห) อ.เธอ	ท.		สุณาถ	จงฟัง”		อิติ	ดังนี้		อาหริ	ทรงนํามาแล้ว		(วตฺถุํ)	

ซึ่งเรื่อง		อตีตํ อันเป็นไปล่วงแล้ว		(อิติ)	ว่า:

	 พระศาสดาตรัสว่า	“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ถ้าอย่างนั้น	พวกเธอจงฟัง”	แล้วทรงนําเรื่อง

ที่เป็นอดีตมาเล่าว่า

	 สตฺถา	 สุทธกัตตาใน	 อาหริๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 “ภิกฺขเว	 อาลปนะ	 	 เตนหิ		

อุยโยชนัตถะ		ตุมฺเห	สุทธกัตตาใน	สุณาถๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก”		อิติศัพท์	อาการะ

ใน	วตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อาหริ		อตีตํ	วิเสสนะของ	วตฺถุํๆ	อวุตตกัมมะใน	อาหริ	ฯ		

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

๓๙.	 อยํ	 	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล	 	 สากุณิโก	 	 หุตฺวา	 	พหู	 	 สกุเณ	 	 วธิตฺวา	 	 อิสฺสรชนํ			

อุปฏฺ�หิ,		เตสํ		ทินฺนาวเสเส		วิกฺกีณาติ,		“วิกฺกีณาวเสสา		มาเรตฺวา		�ปิตา		ปูติกา			

ภวิสฺสนฺตีติ,			ยถา		อุปฺปติตุ ํ		น		สกฺโกนฺติ;		ตถา		เตสํ		ชงฺฆฏ�ฺ ีนิ		จ		ปกฺขฏฺ� ีนิ		จ			

ภินฺทิตฺวา		ราสึ		กตฺวา		�เปสิ	ฯ

	 อยํ	 	 (ติสฺโส)	 	 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล	 	 สากุณิโก	 	 หุตฺวา	 	 พหู	 	 สกุเณ	 	 วธิตฺวา	 	 อิสฺสรชนํ			

อุปฏฺ�หิ,		(อตฺตนา)		เตสํ		(อิสฺสรชนานํ)		ทินฺนาวเสเส		(สกุเณ)		วิกฺกีณาติ,		“(มยา)		วิกฺกีณาวเสสา			

(สกุณา		มยา)		มาเรตฺวา		�ปิตา		ปูติกา		ภวิสฺสนฺตีติ		(จิตฺเตตฺวา),		ยถา		(เต	สกุณา)		อุปฺปติตุ ํ		

น		สกฺโกนฺติ;		ตถา		เตสํ		(สกุณานํ)		ชงฺฆฏฺ� ีนิ		จ		ปกฺขฏฺ� ีนิ		จ		ภินฺทิตฺวา		ราสึ		กตฺวา		�เปสิ	ฯ

	 อยํ  (ติสฺโส)	 อ.พระติสสะนี้	 	 สากุณิโก	 เป็นบุคคลผู้ฆ่าซึ่งนกแล้วเป็นอยู่	 	 กสฺสป- 

สมฺมาสมฺพุทฺธกาเล	 ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	 	 หุตฺวา	 เป็นแล้ว		

วธิตฺวา	ฆ่าแล้ว		สกุเณ	ซึ่งนก	ท.		พห	ูมาก		อุปฏฺ�ห	ิบํารุงแล้ว		อิสฺสรชนํ	ซึ่งชน

ผู้เป็นใหญ่,		วิกฺกีณาติ	ย่อมขาย	  (สกุเณ)	ซึ่งนก	ท.		(อตฺตนา)  ทินฺนาวเสเส	อัน

เหลือลงจากนก	อันตน	ให้แล้ว	 	 เตสํ  (อิสฺสรชนานํ)	แก่ชนผู้เป็นใหญ่	ท.	 เหล่านั้น,			

(จินฺเตตฺวา)	คิดแล้ว		อิติ	ว่า		“(สกุณา)	อ.นก	ท.	 (มยา)  วิกฺกีณาวเสสา	อันเหลือ

ลงจากนก	อันเรา	ขายแล้ว	  (มยา)  มาเรตฺวา  �ปิตา	ตัว	 อันเรา	 ให้ตายแล้ว	 เก็บ
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ไว้แล้ว	 	 ปูติกา	 เป็นสัตว์เน่า	 	 ภวิสฺสนฺต	ิ จักเป็น”	 	 อิติ	 ดังนี้,	 	 ภินฺทิตฺวา	 ทําลาย

แล้ว	 	 ชงฺฆฏฺ� ีนิ  จ	 ซึ่งกระดูกแห่งแข้ง	 ท.	 ด้วย	 	ปกฺขฏฺ� ีนิ	 	 จ	 ซึ่งกระดูกแห่งปีก	

ท.	ด้วย	เตสํ  (สกุณานํ)	ของนก	ท.	เหล่านั้น		ตถา	โดย-,		 (เต  สกุณา) อ.นก	ท.	

เหล่านั้น		น  สกฺโกนฺติ	จะไม่อาจ		อุปฺปติตุ	ํเพื่ออันบินขึ้นไป		ยถา	โดยประการใด;			

-	ประการนั้น		กตฺวา	กระทําแล้ว		ราสึ	ให้เป็นกอง	 �เปสิ เก็บไว้แล้ว	ฯ

	 พระติสสะนี้	 เป็นพรานนกในกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	 ฆ่านก

จํานวนมาก	บํารุงอิสรชน,	ย่อมขายนกทั้งหลายที่เหลือจากนกที่ตนให้แก่อิสรชนเหล่า

นั้น,	 คิดว่า	 “นกทั้งหลายที่เหลือจากนกที่เราขายแล้ว	 เราให้ตายแล้วเก็บไว้	 จักเป็น

สัตว์เน่า”,	 นกเหล่านั้นจะไม่สามารถเพื่อจะบินขึ้นไป	 โดยประการใด,	 ทําลายกระดูก

ขาทั้งหลายและกระดูกปีกทั้งหลาย	 ของนกเหล่านั้น	 โดยประการนั้น	 ทําให้เป็นกอง

เก็บไว้แล้ว

	 อยํ	วิเสสนะของ	ติสฺโสๆ	สุทธกัตตาใน	อุปฏฺ�หิ	 	วิกฺกีณาติ	และ	�เปสิ	 	อุปฏ�ฺหิ	ก็ดี			

วิกฺกีณาติ	ก็ดี		�เปสิ	ก็ดี	อาขยาตบทกัตตุวาจก		กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล	กาลสัตตมี	

ใน	 สากุณิโกๆ	 วิกติกัตตาใน	 หุตฺวาๆ	 สมานกาลกิริยาใน	 วธิตฺวา	 	 พหู	 วิเสสนะของ	

สกุเณๆ	อวุตตกัมมะใน	วธิตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อุปฏฺ�หิ		อิสฺสรชนํ	อวุตตกัมมะใน	

อุปฏฺ�หิ,		อตฺตนา	อนภิหิตกัตตาใน	ทินฺน-		เตสํ	วิเสสนะของ	อิสฺสรชนานํๆ	สัมปทานใน	

ทินฺน-		ทินฺนาวเสเส	วิเสสนะของ	สกุเณๆ	อวุตตกัมมะใน	วิกฺกีณาติ,		“วิกฺกีณาวเสสา	

วิเสสนะของ	สกุณาๆ	สุทธกัตตาใน	ภวิสฺสนฺติๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		มยา	อนภิหิต-

กัตตาใน	วิกฺกีณ-		มยา	อนภิหิตกัตตาใน	�ปิตา		มาเรตฺวา	ปุพพกาลกิริยาใน	�ปิตาๆ	

วิเสสนะของ	สกุณา		ปูติกา	วิกติกัตตาใน	ภวิสฺสนฺติ”		อิติศัพท์	อาการะใน	จินฺเตตฺวาๆ		

ปุพพกาลกิริยาใน	 ภินฺทิตฺวา,	 	 เต	 วิเสสนะของ	 สกุณาๆ	 สุทธกัตตาใน	 สกฺโกนฺติๆ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก		ยถา	ปการัตถะ		อุปฺปติตุํๆ	ตุมัตถสัมปทานใน	สกฺโกนฺติ		นศัพท์		

ปฏิเสธะใน	 สกฺโกนฺติ;	 	 ตถา	 ปการัตถะ	 	 เตสํ	 วิเสสนะของ	 สกุณานํๆ	 สามีสัมพันธะ

ใน	ชงฺฆฏฺ� ีนิ	และ	ปกฺขฏฺ� ีนิ	 	ชงฺฆฏฺ� ีนิ	ก็ดี		ปกฺขฏฺ� ีนิ	ก็ดี	อวุตตกัมมะใน	ภินฺทิตฺวา			

จ	สองศัพท์	ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ	ชงฺฆฏฺ� ีนิ	และ	ปกฺขฏ�ฺ ีนิ		ภินฺทิตฺวา	ปุพพกาลกิริยา

ใน	กตฺวา		ราสึ	วิกติกัมมะใน	กตฺวาๆ	สมานกาลกิริยาใน	�เปสิ	ฯ			

	 ...............................................................................................................................
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๔๐.	 เต		ปุนทิวเส		วิกฺกีณาติ,		อติพหูนํ		ลทฺธกาเล		อตฺตโน		อตฺถาย		ปจาเปสิ	ฯ

	 (โส		ปุริโส)		เต		(สกุเณ)		ปุนทิวเส		วิกฺกีณาติ,		(ปุคฺคลํ		อตฺตนา)		อติพหูนํ		(สกุณานํ)		ลทฺธกาเล		

อตฺตโน		อตฺถาย		ปจาเปสิ	ฯ

	 (โส  ปุริโส)	อ.บุรุษนั้น		วิกฺกีณาติ	ย่อมขาย		เต  (สกุเณ)	ซึ่งนก	ท.	เหล่านั้น		ปุนทิวเส		

ในวันรุ่งขึ้น,	 	 (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล	 	 ปจาเปสิ	 ให้ปิ้งแล้ว	 	 อตฺถาย	 เพื่อประโยชน์			

อตฺตโน	 แก่ตน	 	 (อตฺตนา) 	อติพหูนํ  (สกุณานํ)  ลทฺธกาเล	 ในกาล-	 แห่งนก	ท.		

อันมากยิ่ง	-เป็นสัตว์	อันตน	ได้แล้ว	ฯ

	 บุรษุนัน้ยอ่มขายนกเหลา่นัน้ในวนัรุง่ขึน้, ใชค้นใหป้ิ้งเพือ่ประโยชน์แก่ตวัเอง ในเวลา

ทีไ่ดน้กจ�านวนมากมาย

	 โส	วิเสสนะของ	ปุริโสๆ	สุทธกัตตาใน	วิกฺกีณาติ	และเหตุกัตตาใน	ปจาเปสิ		วิกฺกีณาติ	

อาขยาตบทกัตตุวาจก	ปจาเปสิ	อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก		เต	วิเสสนะของ	สกุเณๆ	

อวุตตกัมมะใน	วิกฺกีณาติ	 	ปุนทิวเส	กาลสัตตมีใน	วิกฺกีณาติ,	 	ปุคฺคลํ	การิตกัมมะใน	

ปจาเปสิ	 	 อตฺตนา	 อนภิหิตกัตตาใน	 ลทฺธ-	 	 อติพหูนํ	 วิเสสนะของ	 สกุณานํๆ	 สามี-	

สัมพันธะใน	 ลทฺธกาเลๆ	 กาลสัตตมีใน	 ปจาเปสิ	 	 อตฺตโน	 สัมปทานใน	 อตฺถายๆ	

สัมปทานใน	ปจาเปสิ	ฯ		

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

๔๑.	 ตสฺส		เอกทิวสํ		รสโภชเน		ปกฺเก,		เอโก		ขีณาสโว		ปิณฺฑาย		จรนฺโต		ตสฺส		เคหทฺวาเร		

อฏฺ�าสิ	ฯ

	 (ปุคฺคเลน)		ตสฺส		(ปุริสสฺส)		เอกทิวสํ		รสโภชเน		ปกฺเก,		เอโก		ขีณาสโว		ปิณฺฑาย		จรนฺโต		ตสฺส		

(ปุริสสฺส)		เคหทฺวาเร		อฏฺ�าสิ	ฯ

	 รสโภชเน	ครั้นเมื่อโภชนะอันประกอบแล้วด้วยรส		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคล		ปกฺเก	หุง

แล้ว		ตสฺส  (ปุริสสฺส)	เพื่อบุรุษนั้น		เอกทิวสํ	ในวันหนึ่ง,		ขีณาสโว	อ.พระขีณาสพ		

เอโก	 รูปหนึ่ง	 	 จรนฺโต	 เที่ยวไปอยู่	 	 ปิณฺฑาย	 เพื่อก้อนข้าว	 	 อฏฺ�าสิ	 ได้ยืนแล้ว			

เคหทฺวาเร	ใกล้ประตูแห่งเรือน		ตสฺส  (ปุริสสฺส)	ของบุรุษนั้น	ฯ

	 เมื่อโภชนะที่ประกอบด้วยรส	 ที่บุคคลหุงไว้เพื่อบุรุษนั้นเสร็จแล้ว	 ในวันหนึ่ง,	 พระ
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ขีณาสพรูปหนึ่ง	ขณะเที่ยวบิณฑบาตไป	ได้ยืนอยู่ใกล้ประตูบ้านของเขา

	 รสโภชเน	ลักขณะใน	ปกฺเกๆ	ลักขณกิริยา	 	ปุคฺคเลน	อนภิหิตกัตตาใน	ปกฺเก	 	ตสฺส	

วิเสสนะของ	 ปุริสสฺสๆ	 สัมปทานใน	 ปกฺเก	 	 เอกทิวสํ	 ทุติยากาลสัตตมีใน	 ปกฺเก,			

เอโก	วิเสสนะของ	ขีณาสโวๆ	สุทธกัตตาใน	อฏฺ�าสิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปิณฺฑาย	

สัมปทานใน	 จรนฺโตๆ	 อัพภันตรกิริยาของ	 ขีณาสโว	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	 ปุริสสฺสๆ		

สามีสัมพันธะใน	เคหทฺวาเรๆ	สมีปาธาระใน	อฏฺ�าสิ	ฯ

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

๔๒.	 โส	 	 เถรํ	 	ทิสฺวา	 	 จิตฺตํ	 	ปสาเทตฺวา	 	 “มยา	 	พหู	 	ปาณา	 	มาริตา,	 	 อยฺโย	 	 จ	 	 เม			

เคหทฺวาเร		� ิโต,		อนฺโตเคเห		จ		รสโภชนํ		สํวิชฺชติ,		ปิณฺฑปาตมสฺส		ทสฺสามีติ		ตสฺส		

ปตฺตํ		อาทาย		ปูเรตฺวา		รสปิณฺฑปาตํ		ทตฺวา		เถรํ		ป�ฺจปติฏฺ� ิเตน		วนฺทิตฺวา		“ภนฺเต		

ตุมฺเหหิ		ทิฏฺ�ธมฺมสฺส		มตฺถกํ		ปาปุเณยฺยนฺติ		อาห	ฯ

	 โส		(ปุริโส)		เถรํ		ทิสฺวา		จิตฺตํ		ปสาเทตฺวา		“มยา		พหู		ปาณา		มาริตา,		อยฺโย		จ		เม		เคหทฺวาเร		

� ิโต,		อนฺโตเคเห		จ		รสโภชนํ		สํวิชฺชติ,		(อหํ)		ปิณฺฑปาตํ		อสฺส		(อยฺยสฺส)		ทสฺสามีติ		(จินฺเตตฺวา)			

ตสฺส	 	 (เถรสฺส)	 	ปตฺตํ	 	อาทาย		 (ปตฺตํ)	 	ปูเรตฺวา	 	รสปิณฺฑปาตํ	 	ทตฺวา	 	 เถรํ	 	ป�ฺจปติฏฺ� ิเตน			

วนฺทิตฺวา		“(อหํ)		ภนฺเต		ตุมฺเหหิ		ทิฏฺ�ธมฺมสฺส		มตฺถกํ		ปาปุเณยฺยนฺติ		อาห	ฯ

	 โส  (ปุริโส)	อ.บุรุษนั้น		ทิสฺวา	เห็นแล้ว		เถรํ	ซึ่งพระเถระ		จิตฺตํ	ยังจิต		ปสาเทตฺวา	

ให้เลื่อมใสแล้ว		(จินฺเตตฺวา)	คิดแล้ว		อิติ	ว่า	 “ปาณา อ.สัตว์	ท.		พห	ูมาก		มยา	อัน

เรา		มาริตา	ให้ตายแล้ว,		อยฺโย	อ.พระคุณเจ้า	 � ิโต	ยืนแล้ว		เคหทฺวาเร	ใกล้ประตู

แห่งเรือน		เม	ของเรา		จ	ด้วย,		รสโภชนํ	อ.โภชนะอันประกอบแล้วด้วยรส		สํวิชฺชต	ิ	

ย่อมมีอยู่พร้อม	 	อนฺโตเคเห	 ในภายในแห่งเรือน	 	 จ	 ด้วย,	 	 (อหํ) อ.เรา	 	ทสฺสามิ	

จักถวาย		ปิณฺฑปาตํ	ซึ่งบิณฑบาต		อสฺส  (อยฺยสฺส)	แก่พระคุณเจ้านั้น”		อิติ	ดังนี้			

อาทาย	ถือเอาแล้ว		ปตฺต	ํซึ่งบาตร		ตสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น	 (ปตฺตํ)	ยังบาตร		

ปูเรตฺวา	ให้เต็มแล้ว		ทตฺวา	ถวายแล้ว		รสปิณฺฑปาตํ	ซึ่งบิณฑบาตอันประกอบแล้ว

ด้วยรส		วนฺทิตฺวา	ไหว้แล้ว		เถรํ	ซึ่งพระเถระ		ป� ฺจปติฏฺ� ิเตน	ด้วยอันตั้งไว้เฉพาะ

ซึ่งองค์ห้า	 	อาห	 กล่าวแล้ว	 	อิติ	 ว่า	  “ภนฺเต	 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ	 	 (อหํ)	 อ.กระผม			

ปาปุเณยฺยํ	 พึงบรรลุ	 	มตฺถกํ	 ซึ่งที่สุด	 	ตุมฺเหหิ  ทิฏฺ�ธมฺมสฺส	 แห่งธรรม	 อันท่าน		

เห็นแล้ว”		อิติ	ดังนี้	ฯ
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	 บุรุษนั้นเห็นพระเถระ	 ทําจิตให้เลื่อมใสแล้ว	 คิดว่า	 “เราฆ่าสัตว์จํานวนมากให้ตาย,	

พระคุณเจ้ายืนอยู่ที่ใกล้ประตูเรือนของเรา	และโภชนะที่ประกอบด้วยรส	ก็มีอยู่ภายใน

เรือน,	 เราจักถวายบิณฑบาตแก่พระคุณเจ้า”	 ดังนี้	 แล้วถือเอาบาตรของพระเถระนั้น	

ใส่ให้เต็ม	แล้วถวายบิณฑบาตที่ประกอบด้วยรส	ไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์	

กล่าวว่า	“ท่านผู้เจริญ	กระผมพึงบรรลุที่สุดแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว”

	 โส	 วิเสสนะของ	 ปุริโสๆ	 สุทธกัตตาใน	 อาหๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เถรํ	 อวุตต-	

กัมมะใน	 ทิสฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 ปสาเทตฺวา	 	 จิตฺตํ	 การิตกัมมะใน	 ปสาเทตฺวาๆ	

ปุพพกาลกิริยาใน	 จินฺเตตฺวา	 	 “พหู	 วิเสสนะของ	 ปาณาๆ	 วุตตกัมมะใน	 มาริตาๆ		

กิตบทเหตุกัมมวาจก	 	 มยา	 อนภิหิตกัตตาใน	 มาริตา,	 	 อยฺโย	 สุทธกัตตาใน	 	 � ิโตๆ		

กิตบทกัตตุวาจก	 	 เม	 สามีสัมพันธะใน	 เคหทฺวาเรๆ	 สมีปาธาระใน	 � ิโต	 จ	 สองศัพท์	

วากยสมุจจยัตถะเข้ากับ	อยฺโย		เม		เคหทฺวาเร		� ิโต	และ	อนฺโตเคเห		รสโภชนํ		สํวิชฺชติ,			

รสโภชนํ	 สุทธกัตตาใน	 สํวิชฺชติๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 อนฺโตเคเห	 วิสยาธาระใน		

สํวิชฺชติ,		อหํ	สุทธกัตตาใน	ทสฺสามิๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก		ปิณฺฑปาตํ	อวุตตกัมมะ

ใน	ทสฺสามิ	 	อสฺส	วิเสสนะของ	อยฺยสฺสๆ	สัมปทานใน	ทสฺสามิ”	 	อิติศัพท์	อาการะใน		

จินฺเตตฺวาๆ	 ปุพพกาลกิริยาใน	 อาทาย	 	 ตสฺส	 วิเสสนะของ	 เถรสฺสๆ	 สามีสัมพันธะ

ใน	ปตฺตํๆ	อวุตตกัมมะใน	อาทายๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ปูเรตฺวา		ปตฺตํ	การิตกัมมะใน		

ปูเรตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	ทตฺวา			รสปิณฺฑปาตํ	อวุตตกัมมะใน	ทตฺวาๆ	ปุพพกาล-

กิริยาใน	วนฺทิตฺวา		เถรํ	อวุตตกัมมะใน	วนฺทิตฺวา		ป�ฺจปติฏฺ� ิเตน	กรณะใน	วนฺทิตฺวาๆ		

ปุพพกาลกิริยาใน	อาห		“ภนฺเต	อาลปนะ		อหํ	สุทธกัตตาใน	ปาปุเณยฺยํๆ	อาขยาตบท

กัตตุวาจก	 	ตุมฺเหหิ	 อนภิหิตกัตตาใน	ทิฏฺ�-  ทิฏฺ�ธมฺมสฺส สามสีมัพนัธะใน มตฺถกํๆ   

สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาปเุณยฺย”ํ  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ		

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

๔๓.	 เถโร		“เอวํ		โหตูติ		อนุโมทนํ		อกาสิ	ฯ

	 เถโร		“เอวํ		(ตยา		ปตฺถิตปตฺถนา)		โหตูติ		(วตฺวา)		อนุโมทนํ		อกาสิ	ฯ

	 เถโร	 อ.พระเถระ	  (วตฺวา)	 กล่าวแล้ว	 	อิติ	 ว่า	 	 “(ตยา)  ปตฺถิตปตฺถนา	 อ.ความ

ปรารถนา	อันท่าน	ปรารถนาแล้ว		เอวํ	อย่างนี้		โหตุ	ขอจงสําเร็จ”		อิติ	ดังนี้		อกาสิ	

ได้กระทําแล้ว		อนุโมทนํ	ซึ่งการอนุโมทนา	ฯ
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	 พระเถระกล่าวว่า	 “ความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วอย่างนี้	ขอจงสําเร็จ”	ดังนี้แล้ว	

ได้ทําอนุโมทนา

	 เถโร	 สุทธกัตตาใน	 อกาสิๆ	 อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 “ปตฺถิตปตฺถนา	 สุทธกัตตาใน	

โหตุๆ	อาขยาตบทกัตตุวาจก	 	 เอวํ	กิริยาวิเสสนะใน	ปตฺถิต-	 	ตยา	อนภิหิตกัตตาใน	

ปตฺถิต-”		อิติศัพท์	อาการะใน	วตฺวาๆ	ปุพพกาลกิริยาใน	อกาสิ		อนุโมทนํ	อวุตตกัมมะ

ใน	อกาสิ	ฯ

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

๔๔.	 ภิกฺขเว	 	 ตทา	 	 ติสฺสสฺส	 	 กตกมฺมวเสเนว	 	 เอตํ	 	 ติสฺสสฺส	 	 นิปฺผนฺนํ:	 	 สกุณานํ			

อฏฺ� ิเภทนิสฺสนฺเทน		ติสฺสสฺส	 	คตฺตํ	 	ปูติกํ	 	ชาตํ,	 	อฏฺ� ีนิ	 	จ	 	ภินฺนานิ;	 	ขีณาสวสฺส			

รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺเทน		อรหตฺตํ		ปตฺโตติ	ฯ

	 ภิกฺขเว	 	 ตทา	 	 ติสฺสสฺส	 	 กตกมฺมวเสน	 	 เอว	 	 เอตํ	 	 (ผลํ)	 	 ติสฺสสฺส	 	 นิปฺผนฺนํ:	 	 สกุณานํ			

อฏฺ� ิเภทนิสฺสนฺเทน		ติสฺสสฺส		คตฺตํ		ปูติกํ		ชาตํ		(จ),		อฏ�ฺ ีนิ		จ		ภินฺนานิ;		(ติสฺโส)		ขีณาสวสฺส			

รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺเทน		อรหตฺตํ		ปตฺโตติ	ฯ

	 ภิกฺขเว	ดูก่อนภิกษุ	ท.	 เอตํ  (ผลํ)	อ.ผลนั่น		นิปฺผนฺนํ	สําเร็จแล้ว		ติสฺสสฺส	แกพระ	

ติสสะ	 	 ตทา  ติสฺสสฺส  กตกมฺมวเสน  เอว	 ด้วยสามารถแห่งกรรม	 อันพระติสสะ	

กระทําแล้ว	ในกาลนั้นนั่นเทียว:		คตฺตํ	อ.ร่างกาย		ติสฺสสฺส	ของพระติสสะ		ปูติก	ํเป็น

ตัวเปื่อยเน่า		ชาตํ	เกิดแล้ว		(จ)	ด้วย		อฏฺ� ีนิ  จ	อ.กระดูก	ท.		ภินฺนานิ	แตกแล้ว		จ	

ด้วย	 	อฏฺ� ิเภทนิสฺสนฺเทน	 เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งการทําลายซึ่งกระดูก		

สกุณานํ	ของนก	ท.;		(ติสฺโส)	อ.พระติสสะ		ปตฺโต	บรรลุแล้ว	อรหตฺตํ	ซึ่งความเป็น

แห่งพระอรหันต์		รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺเทน	เพราะวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่ง

การถวายซึ่งบิณฑบาตอันประกอบแล้วด้วยรส	 	 ขีณาสวสฺสแก่พระขีณาสพ”	 	 อิติ		

ดังนี้	ฯ

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ผลนั่นสําเร็จแก่พระติสสะ	 ด้วยสามารถแห่งกรรมที่พระติสสะทํา

ไว้แล้วในคราวนั้นนั่นแหละ:	ตัวของพระติสสะ	 เกิดเป็นอวัยวะที่เน่าเปื่อย	และกระดูก

ทั้งหลาย	 ก็แตก	 เพราะผลแห่งการทําลายกระดูกของพวกนก;	 พระติสสะบรรลุพระ

อรหัต	เพราะผลแห่งการถวายบิณฑบาตที่มีรสแก่พระขีณาสพ
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	 ภิกฺขเว	อาลปนะ	 	 เอตํ	 วิเสสนะของ	ผลํๆ	สุทธกัตตาใน	นิปฺผนฺนํๆ	กิตบทกัตตุวาจก		

ตทา	 กาลสัตตมีใน	 กต-	 	 ติสฺสสฺส	 ฉัฏฐีอนภิหิตกัตตาใน	 กต-	 	 เอวศัพท์	 อวธารณะ

เข้ากับ	 กตกมฺมวเสนๆ	 ตติยาวิเสสนะใน	 นิปฺผนฺนํ	 	 ติสฺสสฺส	 สัมปทานใน	 นิปฺผนฺนํ:	

คตฺตํ	 สุทธกัตตาใน	 ชาตํๆ	 กิตบทกัตตุวาจก	 	 สกุณานํ	 สามีสัมพันธะใน	 อฏฺ� ิเภท-	

นิสฺสนฺเทนๆ	 เหตุใน	 ชาตํ	 และ	 ภินฺนานิ	 	 ติสฺสสฺส	 สามีสัมพันธะใน	 คตฺตํ	 	 ปูติกํ		

วิกติกัตตาใน	 ชาตํ,	 	 อฏฺ� ีนิ	 สุทธกัตตาใน	 ภินฺนานิๆ	 กิตบทกัตตุวาจก	 	 จศัพท์		

วากยสมุจจยัตถะเข้ากับ	 ติสฺสสฺส	 	 คตฺตํ	 	 ปูติกํ	 	 ชาตํ	 และ	 อฏ�ฺ ีนิ	 	 ภินฺนานิ;		

ติสฺโส	 สุทธกัตตาใน	 ปตฺโตๆ	 กิตบทกัตตุวาจก	 	 ขีณาสวสฺส	 สัมปทานใน	 -ทาน-			

รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺเทน	 เหตุใน	 ปตฺโต	 	 อรหตฺตํ	 สัมปาปุณียกัมมะใน	 ปตฺโต”			

อิติศัพท์	สรูปะใน	อตีตํ		วตฺถุํ	ฯ		

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

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

ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ	ฯ	

ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺฐิต)ํ ฯ

ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระตสิสะผูเ้ถระผูม้รีา่งกายอนัเป่ือยเน่า  

(นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐติํๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องพระปูตคิัตตตสิสเถระ
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส วิเสสนุตตรปทกัมมธารยสมาส และ 

วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปูติ  คตฺตํ  อสฺสาติ  ปูติคตฺโต,  เถโร. (ปูติ + คตฺต) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  คตฺตํ อ.ร่างกาย  ปูติ อันเปื่อยเน่า  อสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  (โส  เถโร) อ.พระเถระนั้น  ปูติคตฺโต ชื่อว่าปูติคตฺต, ได้แก่พระเถระ. (ผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า)

 ๒. ติสฺโส  จ  โส  เถโร  จาติ  ติสฺสตฺเถโร. (ติสฺส + เถร) วิเสสนุตตรปทกัมมธารยสมาส

  ติสฺโส  จ อ.พระติสสะด้วย  โส อ.พระติสสะนั้น  เถโร  จ เป็นพระเถระด้วย  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  ติสฺสตฺเถโร ชื่อว่าติสฺสตฺเถร. (พระติสสะผู้เถระ)

 ๓. ปูติคตฺโต  จ  โส  ติสฺสตฺเถโร  จาติ  ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร. (ปูติคตฺต + ติสฺสตฺเถร) วิเสสน- 

บุพพบทกัมมธารยสมาส

  ปูติคตฺโต  จ อ.ผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่าด้วย  โส อ.ผู้มีร่างกายอันเน่านั้น  ติสฺสตฺเถโร  จ เป็นพระ

ติสสะผู้เถระด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร ชื่อว่าปูติคตฺตติสฺสตฺเถร. (พระติสสะผู้เถระผู้มีร่างกาย

อันเปื่อยเน่า, พระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า)

 ๔. ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรสฺส วตฺถุ ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร + วตฺถุ) ฉัฏฐี- 

ตัปปุริสสมาส

  วตฺถุ อ.เรื่อง  ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรสฺส แห่งพระติสสะผู้เถระผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า  ปูติคตฺตติสฺสตฺ-

เถรวตฺถุ ชื่อว่าปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ. (เรื่องพระติสสะผู้เถระผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า, เรื่องพระเถระชื่อว่าติสสะ 

ผู้มีร่างกายอันเปื่อยเน่า)

สาวตฺถีวาสี 

 เป็นกัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ, กิตันตสมาส, สัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สาวตฺถิยํ  วสติ  สีเลนาติ  สาวตฺถีวาสี,  กุลปุตฺโต. (สาวตฺถีสทฺทูปปท + วส  นิวาเส ในการอยู่ + 

ณีปัจจัย)

 (โย  กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรใด  วสติ ย่อมอยู่  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  สีเลน โดยปกติ  อิติ  

เพราะเหตุนั้น  (โส  กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  สาวตฺถีวาสี ชื่อว่าสาวตฺถีวาสี, ได้แก่กุลบุตร. (ผู้อยู่ในเมืองสาวัตถี 

โดยปกติ, ชาวเมืองสาวัตถี) 
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ลทฺธูปสมฺปโท

 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ลทฺธา  อุปสมฺปทา  เยนาติ  ลทฺธูปสมฺปโท,  กุลปุตฺโต. (ลทฺธา + อุปสมฺปทา)

 อุปสมฺปทา อ.การอุปสมบท  เยน  (กุลปุตฺเตน) อันกุลบุตรใด  ลทฺธา ได้แล้ว  (อตฺถิ) มีอยู่  

อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  กุลปุตฺโต) อ.กุลบุตรนั้น  ลทฺธูปสมฺปโท ชื่อว่าลทฺธูปสมฺปท, ได้แก่กุลบุตร.  

(ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว, ได้อุปสมบทแล้ว)

สาสปมตฺติโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สาสโป  มตฺตี  ยาสํ  ตา  สาสปมตฺติโย,  ปิฬกา.  (สาสป + มตฺตี)

 สาสโป อ.เมล็ดพันธุ์ผักกาด  มตฺตี เป็นประมาณ  ยาสํ  (ปิฬกานํ) แห่งต่อม ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มี

อยู่  ตา  (ปิฬกา) อ.ต่อม ท. เหล่านั้น  สาสปมตฺตี ชื่อว่าสาสปมตฺตี, ได้แก่ต่อมทั้งหลาย. (มีเมล็ดพันธุ์ผักกาด

เป็นประมาณ, เท่าเมล็ดผักกาด)

มุคฺคมตฺตา 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 มุคฺโค  มตฺตา  ยาสํ  ตา  มุคฺคมตฺตา,  ปิฬกา. (มุคฺค + มตฺตา)

 มุคฺโค อ.ถั่วเขียว  มตฺตา เป็นประมาณ  ยาสํ  (ปิฬกานํ) แห่งต่อม ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  

ตา  (ปิฬกา) อ.ต่อม ท. เหล่านั้น  มุคฺคมตฺตา ชื่อว่ามุคฺคมตฺตา, ได้แก่ต่อมทั้งหลาย. (มีถั่วเขียวเป็นประมาณ, 

เท่าถั่วเขียว)

กาฬายมตฺตา 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กาฬาโย  มตฺตา  ยาสํ  ตา  กาฬายมตฺตา,  ปิฬกา. (กาฬาย + มตฺตา)

 กาฬาโย อ.ถั่วดํา  มตฺตา เป็นประมาณ  ยาสํ  (ปิฬกานํ) แห่งต่อม ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มี

อยู่  ตา  (ปิฬกา) อ.ต่อม ท. เหล่านั้น  กาฬายมตฺตา ชื่อว่ากาฬายมตฺตา, ได้แก่ต่อมทั้งหลาย. (มีถั่วดํา 

เป็นประมาณ, เท่าถั่วดํา)
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โกลฏฺ€ิมตฺตา 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 โกลฏฺ€ิ  มตฺตา  ยาสํ  ตา  โกลฏฺ€ิมตฺตา,  ปิฬกา. (โกลฏฺ€ิ + มตฺตา)

 โกลฏฺ€ิ อ.เมล็ดกระเบา  มตฺตา เป็นประมาณ  ยาสํ  (ปิฬกานํ) แห่งต่อม ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  

ตา  (ปิฬกา) อ.ต่อม ท. เหล่านั้น  โกลฏฺ€ิมตฺตา ชื่อว่าโกลฏฺ€ิมตฺตา, ได้แก่ต่อมทั้งหลาย. (มีเมล็ดกระเบาเป็น

ประมาณ, เท่าเมล็ดกระเบา)

อามลกมตฺตา 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อามลโก  มตฺตา  ยาสํ  ตา  อามลกมตฺตา,  ปิฬกา. (อามลก + มตฺตา)

 อามลโก อ.ผลมะขามป้อม  มตฺตา เป็นประมาณ  ยาสํ  (ปิฬกานํ) แห่งต่อม ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มี

อยู่  (ตา  ปิฬกา) อ.ต่อม ท. เหล่านั้น  อามลกมตฺตา ชื่อว่าอามลกมตฺตา, ได้แก่ต่อมทั้งหลาย. (มีผลมะขาม

ป้อมเป็นประมาณ, เท่าผลมะขามป้อม)

เพลุวมตฺตา 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เพลุโว  มตฺตา  ยาสํ  ตา  เพลุวมตฺตา,  ปิฬกา. (เพลุว + มตฺตา)

 เพลุโว อ.ผลมะตูม  มตฺตา เป็นประมาณ  ยาสํ  (ปิฬกานํ) แห่งต่อม ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่   

(ตา  ปิฬกา) อ.ต่อม ท. เหล่านั้น  เพลุวมตฺตา ชื่อว่าเพลุวมตฺตา, ได้แก่ต่อมทั้งหลาย. (มีผลมะตูมเป็นประมาณ, 

เท่าผลมะตูม)

สกลสรีรํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สกลญฺจ  ตํ  สรีรญฺจาติ  สกลสรีรํ. (สกล + สรีร) 

 สกลํ  จ อ.ทั้งสิ้นด้วย  ตํ อ.ทั้งสิ้นนั้น  สรีรํ  จ เป็นสรีระด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  สกลสรีรํ ชื่อว่า

สกลสรีร. (สรีระทั้งสิ้น)
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ฉิทฺทาวฉิทฺทํ 

 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ฉิทฺทญฺจ  ตํ  อวฉิทฺทญฺจาติ  ฉิทฺทาวฉิทฺทํ,  สกลสรีรํ. (ฉิทฺท + อวฉิทฺท)

 ตํ  (สกลสรีรํ) อ.สรีระทั้งสิ้นนั้น  ฉิทฺทํ  จ มีช่องน้อยด้วย  อวฉิทฺทํ  จ มีช่องใหญ่ด้วย  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  ฉิทฺทาวฉิทฺทํ ชื่อว่าฉิทฺทาวฉิทฺท, ได้แก่สรีระทั้งสิ้น. (มีทั้งช่องน้อยทั้งช่องใหญ่)

อปรภาโค 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อปโร  จ  โส  ภาโค  จาติ  อปรภาโค,  กาโล. (อปร + ภาค)

 อปโร  จ อ.อื่นอีกด้วย  โส อ.อื่นอีกนั้น  ภาโค  จ เป็นส่วนด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อปรภาโค  

ชื่อว่าอปรภาค, ได้แก่กาล. (อันเป็นส่วนอื่นอีก)

อปฺปฏิชคฺคิโย 

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  ปฏิชคฺคิโย  อปฺปฏิชคฺคิโย,  เถโร. (น + ปฏิชคฺคิย)

 (เถโร) อ.พระเถระ  (เกนจิ  ปฏิชคฺคิโย) อันใครๆ พึงปฏิบัติ  น หามิได้  อปฺปฏิชคฺคิโย ชื่อว่า 

อปฺปฏิชคฺคิย, ได้แก่พระเถระ. (อันใครๆ ไม่พึงปฏิบัติ)

นิวาสนปารุปนํ 

 เป็นสมาหารทวันทสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นิวาสนญฺจ  ปารุปนญฺจ  นิวาสนปารุปนํ. (นิวาสน + ปารุปน)

 นิวาสนํ  จ อ.ผ้าเป็นเครื่องนุ่งด้วย  ปารุปนํ  จ อ.ผ้าเป็นเครื่องห่มด้วย  นิวาสนปารุปนํ ชื่อว่า 

นิวาสนปารุปน. (ผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม, ผ้านุ่งและผ้าห่ม)
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ปุพฺพโลหิตมกฺขิตํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. ปุพฺโพ  จ  โลหิตญฺจ  ปุพฺพโลหิตานิ. (ปุพฺพ + โลหิต) อิตรีตรโยคทวันทสมาส

  ปุพฺโพ  จ อ.หนองด้วย  โลหิตํ  จ อ.เลือดด้วย  ปุพฺพโลหิตานิ ชื่อว่าปุพฺพโลหิต. (หนองและเลือด) 

 ๒. ปุพฺพโลหิเตหิ  มกฺขิตํ  ปุพฺพโลหิตมกฺขิตํ,  นิวาสนปารุปนํ. (ปุพฺพโลหิต + มกฺขิต) ตติยา- 

ตัปปุริสสมาส

  (นิวาสนปารุปนํ) อ.ผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม  มกฺขิตํ อันเปื้อนแล้ว  ปุพฺพโลหิเตหิ  

ด้วยหนองและเลือด ท.  ปุพฺพโลหิตมกฺขิตํ ชื่อว่าปุพฺพโลหิตมกฺขิต, ได้แก่ผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม. 

(อันเปื้อนแล้วด้วยหนองและเลือด)

ชาลปูวสทิสํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ชาลปูเวน  สทิสํ  ชาลปูวสทิสํ,  นิวาสนปารุปนํ. (ชาลปูว + สทิส)

 (นิาวสนปารุปนํ) อ.ผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม  สทิสํ อันเช่นกับ  ชาลปูเวน ด้วยขนมร่างแห  

ชาลปูวสิทสํ ชื่อว่าชาลปูวสทิส, ได้แก่ผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่ม. (อันเช่นกับด้วยขนมร่างแห)

สทฺธิวิหาริกาทโย 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สทฺธิวิหาริโก  อาทิ  เยสํ  เต  สทฺธิวิหาริกาทโย,  ภิกฺขู. (สทฺธิวิหาริก + อาทิ)

 สทฺธิวิหาริโก อ.สัทธิวิหาริก  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (ภิกฺขูนํ) แห่งภิกษุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) มีอยู่  เต  

(ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น  สทฺธิวิหาริกาทโย ชื่อว่าสทฺธิวิหาริกาทิ, ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย. (มีสัทธิวิหาริกเป็นต้น)

อสกฺโกนฺตา 

 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  สกฺโกนฺตา  อสกฺโกนฺตา,  ภิกฺขู. (น + สกฺโกนฺต)

 (ภิกฺขู) อ.ภิกษุ ท.  สกฺโกนฺตา อาจอยู่  น หามิได้  อสกฺโกนฺตา ชื่อว่าอสกฺโกนฺต, ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย. 

(ไม่อาจอยู่)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒404 [๓.จิตต

อนาโถ 

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นตฺถิ  นาโถ  อสฺสาติ  อนาโถ,  เถโร. (น + นาถ)

 นาโถ อ.ที่พึ่ง  อสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  (โส  เถโร)  

อ.พระเถระนั้น  อนาโถ ชื่อว่าอนาถ, ได้แก่พระเถระ. (ผู้ไม่มีที่พึ่ง)

โลกโวโลกนํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 โลกสฺส  โวโลกนํ  โลกโวโลกนํ. (โลก + โวโลกน)

 โวโลกนํ อ.การตรวจดู  โลกสฺส ซึ่งสัตว์โลก  โลกโวโลกนํ ชื่อว่าโลกโวโลกน. (การตรวจดูสัตว์โลก) 

อวิชหิตํ 

 เป็นนนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 น  วิชหิตํ  อวิชหิตํ,  โลกโวโลกนํ. (น + วิชหิต)

 (โลกโวโลกนํ) อ.การตรวจดูซึ่งสัตว์โลก (พุทฺเธหิ)  วิชหิตํ อันพระพุทธเจ้า ท. ทรงละแล้ว  น หามิได้  

อวิชหิตํ ชื่อว่าอวิชหิต, ได้แก่การตรวจดูซึ่งสัตว์โลก. (อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงละแล้ว)

ปจฺจูสกาโล 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปจฺจูโส  จ  โส  กาโล  จาติ  ปจฺจูสกาโล. (ปจฺจูส + กาล)

 ปจฺจูโส  จ อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดด้วย  โส อ.อันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืดนั้น  กาโล  จ เป็น

กาลด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  ปจฺจูสกาโล ชื่อว่าปจฺจูสกาล. (กาลอันขจัดเสียเฉพาะซึ่งความมืด, ใกล้รุ่ง, ใกล้

สว่าง)

จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. จกฺกวาฬสฺส  มุขํ  จกฺกวาฬมุขํ. (จกฺกวาฬ + มุข) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
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  มุขํ อ.ปาก  จกฺกวาฬสฺส แห่งจักวาฬ  จกฺกวาฬมุขํ ชื่อว่าจกฺกวาฬมุข. (ปากจักวาฬ)

 ๒. จกฺกวาฬมุขสฺส  วฏฺฏิ  จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิ. (จกฺกวาฬมุข + วฏฺฏิ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  วฏฺฏิ อ.ขอบ  จกฺกวาฬมุขสฺส แห่งปากแห่งจักวาฬ  จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิ ชื่อว่าจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิ.  

(ขอบปากจักวาฬ)

คนฺธกุฏิอภิมุขํ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คนฺธกุฏิโต  อภิมุขํ  อสฺสาติ  คนฺธกุฏิอภิมุขํ,  ญาณํ. (คนฺธกุฏิ + อภิมุข)

 อภิมุขํ อ.หน้าเฉพาะ  คนฺธกุฏิโต ต่อพระคันธกุฎี  อสฺส  (ญาณสฺส) แห่งญาณนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ  

เพราะเหตุนั้น  คนฺธกุฏิอภิมุขํ ชื่อว่าคนฺธกุฏิอภิมุข, ได้แก่ญาณ. (มีหน้าเฉพาะต่อพระคันธกุฎี)

พาหิราภิมุขํ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 พาหิรสฺส  อภิมุขํ  อสฺสาติ  พาหิราภิมุขํ,  ญาณํ. (พาหิร + อภิมุข)

 อภิมุขํ อ.หน้าเฉพาะ  พาหิรสฺส ต่อที่อันมีในภายนอก  อสฺส  (ญาณสฺส) แห่งญาณนั้น  (อตฺถิ)  

มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น  พาหิราภิมุขํ ชื่อว่าพาหิราภิมุข, ได้แก่ญาณ. (มีหน้าเฉพาะต่อที่อันมีในภายนอก)

�าณชาลํ 

 เป็นอวธารณกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ญาณเมว  ชาลํ  ญาณชาลํ. (ญาณ + ชาล)

 ญาณํ  เอว อ.พระญาณนั่นเทียว  ชาลํ เป็นข่าย  ญาณชาลํ ชื่อว่าญาณชาล. (ข่ายคือพระญาณ)

อรหตฺตํ 

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 อรหนฺตสฺส  ภาโว  อรหตฺตํ. (อรหนฺต + ตฺต)

 ภาโว อ.ความเป็น  อรหนฺตสฺส แห่งพระอรหันต์  อรหตฺตํ ชื่อว่าอรหตฺต. (ความเป็นแห่งพระอรหันต์, 

พระอรหัต)
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วิหารจาริโก 

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วิหาเร  จาริโก  วิหารจาริโก. (วิหาร + จาริก)

 จาริโก อ.ที่จาริก  วิหาเร ในวิหาร  วิหารจาริโก ชื่อว่าวิหารจาริก. (ที่จาริกในวิหาร)

อคฺคิสาลา 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อคฺคิสฺส  สาลา  อคฺคิสาลา. (อคฺคิ + สาลา) 

 สาลา อ.โรง  อคฺคิสฺส แห่งไฟ  อคฺคิสาลา ชื่อว่าอคฺคิสาลา. (โรงแห่งไฟ, เรือนไฟ)

ตตฺตภาโว 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ตตฺตสฺส  ภาโว  ตตฺตภาโว. (ตตฺต + ภาว)

 ภาโว อ.ความที่  ตตฺตสฺส  (อุทกสฺส) แห่งนํ้า อันร้อนแล้ว  ตตฺตภาโว ชื่อว่าตตฺตภาว. (ความเป็นแห่ง

นํ้าเป็นสภาพอันร้อนแล้ว)

นิปนฺนม�ฺจกโกฏิ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. นิปนฺนญฺจ  ตํ  มญฺจกญฺจาติ  นิปนฺนมญฺจกํ. (นิปนฺน + มญฺจก) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

  นิปนฺนํ  จ อ.อันเป็นที่นอนแล้วด้วย  ตํ อ.อันเป็นที่นอนแล้วนั้น  มญฺจกํ  จ เป็นเตียงด้วย อิติ 

เพราะเหตุนั้น  นิปนฺนมญฺจกํ ชื่อว่านิปนฺนมญฺจก. (เตียงเป็นที่นอน)

 ๒. นิปนฺนมญฺจกสฺส  โกฏิ  นิปนฺนมญฺจกโกฏิ. (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)

  โกฏิ อ.ที่สุด  นิปนฺนมญฺจกสฺส แห่งเตียงเป็นที่นอน  นิปนฺนมญฺจกโกฏิ ชื่อว่านิปนฺนมญฺจกโกฏิ. 

(ที่สุดแห่งเตียงเป็นที่นอน)
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อุณฺโหทกํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อุณฺหญฺจ  ตํ  อุทกญฺจาติ  อุณฺโหทกํ. (อุณฺห + อุทก) (วิการ อุ เป็น โอ = กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต) 

 อุณฺหํ  จ อ.อันอุ่นด้วย  ตํ อ.อันอุ่นนั้น  อุทกํ  จ เป็นนํ้าด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  อุณฺโหทกํ ชื่อว่า

อุณฺโหทก. (นํ้าอุ่น, นํ้าร้อน)

นหานปริโยสานํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นหานสฺส  ปริโยสานํ  นหานปริโยสานํ. (นหาน + ปริโยสาน)

 ปริโยสานํ อ.กาลอันเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ  นหานสฺส แห่งการอาบ  นหานปริโยานํ ชื่อว่านหานปริโยสาน. 

(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งการอาบ, อาบนํ้าเสร็จ)

นิวตฺถกาสาวํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. กสาเวน  รตฺตํ  กาสาวํ,  วตฺถํ. (กสาว + ณปัจจัย) สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต

  (วตฺถํ) อ.ผ้า  รตฺตํ อันถูกย้อมแล้ว  กสาเวน ด้วยนํ้าฝาด  กาสาวํ ชื่อว่ากาสาว, ได้แก่ผ้า. (อัน

บุคคลย้อมแล้วด้วยนํ้าฝาด, ผ้ากาสาวะ)

 ๒. นิวตฺถญฺจ  ตํ  กาสาวญฺจาติ  นิวตฺถกาสาวํ. (นิวตฺถ + กาสาว)

  นิวตฺถํ  จ อ.อันถูกนุ่งแล้วด้วย  ตํ อ.อันถูกนุ่งแล้วนั้น  กาสาวํ  จ เป็นผ้ากาสาวะด้วย อิติ 

เพราะเหตุนั้น  นิวตฺถกาสาวํ ชื่อว่านิวตฺถกาสาว. (ผ้ากาสาวะอันถูกนุ่งแล้ว, ผ้ากาสาวะอันพระติสสะนั้นนุ่งแล้ว)

ฉินฺนมตฺตํ 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ฉินฺนํ  มตฺตา  ยสฺสาติ  ฉินฺนมตฺตํ,  อุทกํ. (ฉินฺน + มตฺต)

 ฉินฺนํ อ.อันขาดแล้ว  มตฺตา เป็นประมาณ  ยสฺส  (อุทกสฺส) แห่งนํ้านั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะ

เหตุนั้น  ฉินฺนมตฺตํ ชื่อว่าฉินฺนมตฺต, ได้แก่นํ้า. (อันสักว่าขาดแล้ว)
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สลฺลหุกสรีโร 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สลฺลหุกํ  สรีรํ  อสฺสาติ  สลฺลหุกสรีโร,  เถโร. (สลฺลหุก + สรีร)

 สรีรํ อ.สรีระ  สลฺลหุกํ อันเบาพร้อม  อสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  สลฺลหุกสรีโร ชื่อว่าสลฺลหุกสรีร, ได้แก่พระเถระ. (ผู้มีสรีระอันเบาพร้อม, มีร่างกายเบา)

เอกคฺคจิตฺโต 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี

วิเคราะห์ดังนี้

 ๑. เอกํ  อคฺคํ  อารมฺมณํ  อสฺสาติ  เอกคฺคํ,  จิตฺตํ. (เอก + อคฺค) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

  อคฺคํ  อารมฺมณํ อ.อารมณ์  เอกํ อันหนึ่ง อสฺส  (จิตฺตสฺส) แห่งจิตนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  

อิติ เพราะเหตุนั้น  เอกคฺคํ ชื่อว่าเอกคฺค, ได้แก่จิต. (มีอารมณ์เป็นหนึ่ง)

 ๒. เอกคฺคํ  จิตฺตํ  อสฺสาติ  เอกคฺคจิตฺโต,  เถโร. (เอกคฺค + จิตฺต) ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ- 

พหุพพีหิสมาส

  จิตฺตํ อ.จิต  เอกคฺคํ มีอารมณ์เป็นหนึ่ง  อสฺส  (เถรสฺส) แห่งพระเถระนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่ อิติ 

เพราะเหตุนั้น  เอกคฺคจิตฺโต ชื่อว่าเอกคฺคจิตฺต, ได้แก่พระเถระ. (ผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง)

อุสฺสีสกํ

 เป็นอุปสัคคบุพพกะอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สีสสฺส  อุปริ  อุสฺสีสกํ. (อุ + สีส)

 อุปริ ในเบื้องบน  สีสสฺส แห่งศีรษะ  อุสฺสีสกํ ชื่อว่าอุสฺสีสก. (เบื้องบนศีรษะ)

นิรุปกาโร 

 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นิคฺคโต  อุปกาโร  อสฺมาติ  นิรุปกาโร,  กาโย. (นิ + อุปการ)

 อุปกาโร อ.อุปการะ  นิคฺคโต ออกไปแล้ว  อสฺมา  (กายา) จากกายนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติเพราะเหตุ

นั้น  นิรุปกาโร ชื่อว่านิรุปการ, ได้แก่กาย, (อันมีอุปการะออกไปแล้ว, ไม่มีอุปการะ)
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นิรตฺถํ 

 เป็นปัญจมีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นิคฺคโต  อตฺโถ  อสฺมาติ  นิรตฺถํ,  กลิงฺครํ. (นิ + อตฺถ)

 อตฺโถ อ.ประโยชน์  นิคฺคโต ออกไปแล้ว  อสฺมา  (กลิงฺครา) จากท่อนไม้นั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  

อิติ เพราะเหตุนั้น  นิรตฺถํ ชื่อว่านิรตฺถ, ได้แก่ท่อนไม้. (มีประโยชน์ออกไปแล้ว, ไม่มีประโยชน์)

ปกติสยนํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปกติยา  สยนํ  ปกติสยนํ. (ปกติ + สยน)

 สยนํ อ.การนอน  ปกติยา ตามปกติ  ปกติสยนํ ชื่อว่าปกติสยน. (การนอนตามปกติ)

อปคตวิ�ฺ�าณตา 

 เป็นภาวตัทธิต มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อปคตํ  วิญฺญาณํ  อสฺมาติ  อปคตวิญฺญาโณ,  กาโย. (อปคต + วิญฺญาณ) ปัญจมีทวิปท- 

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  วิญฺญาณํ อ.วิญญาณ  อปคตํ ไปปราศแล้ว  อสฺมา  (กายา) จากกายนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่ เพราะ

เหตุนั้น  อปคตวิญฺญาโณ ชื่อว่าอปคตวิญฺญาณ, ได้แก่กาย. (มีวิญญาณไปปราศแล้ว)

 ๒. อปคตวิญฺญาณสฺส  ภาโว  อปคตวิญฺญาณตา. (อปคตวิญฺญาณ + ตา) ภาวตัทธิต

  ภาโว อ.ความที่  อปคตวิญฺญาณสฺส  (กายสฺส) แห่งกาย มีวิญญาณไปปราศแล้ว  อปคต- 

วิญฺญาณตา ชื่อว่าอปคตวิญฺญาณตา. (ความที่แห่งกายมีวิญญาณไปปราศแล้ว)

กฏฺ€ขณฺฑํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กฏฺ€สฺส  ขณฺฑํ  กฏฺ€ขณฺฑํ. (กฏฺ€ + ขณฺฑ) 

 ขณฺฑํ อ.ท่อน  กฏฺ€สฺส แห่งไม้  กฏฺ€ขณฺฑํ ชื่อว่ากฏฺ€ขณฺฑ. (ท่อนไม้)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒410 [๓.จิตต

ทพฺพสมฺภารตฺถิกา 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อตฺโถ  เตสํ  สนฺตีติ  อตฺถิกา,  มนุสฺสา. (อตฺถ + อิก) ตทัสสัตถิตัทธิต

  อตฺโถ อ.ความต้องการ  เตสํ  (มนุสฺสานํ) ของมนุษย์ ท. เหล่านั้น  (สนฺติ) มีอยู่  อิติเพราะเหตุ

นั้น  อตฺถิกา ชื่อว่าอตฺถิก, ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย. (ผู้มีความต้องการ)

 ๒. ทพฺพสมฺภาเรน  อตฺถิกา  ทพฺพสมฺภารตฺถิกา,  มนุสฺสา. (ทพฺพสมฺภาร + อตฺถิก) ตติยา- 

ตัปปุริสสมาส

  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท.  (อตฺถิกา) ผู้มีความต้องการ  ทพฺพสมฺภาเรน ด้วยทัพพสัมภาระ  ทพฺพ- 

สมฺภารตฺถิกา ชื่อว่าทพฺพสมฺภารตฺถิก, ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย. (ผู้มีความต้องการด้วยทัพพสัมภาระ)

อุชุกสณฺ€านํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อุชุกญฺจ  ตํ  สณฺ€านญฺจาติ  อุชุกสณฺ€านํ. (อุชุก + สณฺ€าน)

 อุชุกํ  จ อ.อันตรงด้วย  ตํ อ.อันตรงนั้น  สณฺ€านํ  จ เป็นสัณฐานด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   

อุชุกสณฺ€านํ ชื่อว่าอุชุกสณฺ€าน. (สัณฐานอันตรง)

วงฺกสณฺ€านํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วงฺกญฺจ  ตํ  สณฺ€านญฺจาติ  วงฺกสณฺ€านํ. (วงฺก + สณฺ€าน)

 วงฺกํ  จ อ.อันคดด้วย  ตํ อ.อันคดนั้น  สณฺ€านํ  จ เป็นสัณฐานด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  วงฺก- 

สณฺ€านํ ชื่อว่าวงฺกสณฺ€าน. (สัณฐานอันคด)

อสารกํ 

 เป็นนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 นตฺถิ  สาโร  เอตสฺสาติ  อสารกํ,  กฏฺ€ํ. (น + สาร) 

 สาโร อ.แก่น  เอตสฺส  (กฏฺ€สฺส) ของไม้นั้น  นตฺถิ ย่อมไม่มี  อิติ เพราะเหตุนั้น  อสารกํ ชื่อว่า 

อสารก, ได้แก่ไม้. (อันไม่มีแก่น)
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คณฺ€ิกชาตํ 

 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คณฺ€โิก  ชาโต  อสฺสาติ  คณฺ€ิกชาตํ,  กฏฺ€ํ. (คณฺ€ิก + ชาต)

 คณฺ€โิก อ.ปม  ชาโต เกิดขึ้นแล้ว  อสฺส  (กฏฺ€สฺส) แก่ไม้นั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น   

คณฺ€ิกชาโต ชื่อว่าคณฺ€ิกชาต, ได้แก่ไม้. (มีปมอันเกิดขึ้นแล้ว)

ป€วีคตํ 

 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ป€วิยํ  คตํ  ป€วีคตํ,  กฏฺ€ํ. (ป€วี + คต)

 (กฏฺ€ํ) อ.ไม้  คตํ อันไปแล้ว  ป€วิยํ บนแผ่นดิน  ป€วีคตํ ชื่อว่าป€วีคต, ได้แก่ไม้. (อันไปแล้วบน

แผ่นดิน)

ม�ฺจปฏิปาทกํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า 

 มญฺจสฺส  ปฏิปาทกํ  มญฺจปฏิปาทกํ. (มญฺจ + ปฏิปาทก) (ปฏิปาทกศัพท์ เป็นได้สามลิงค์)

 ปฏิปาทกํ อ.เชิงรอง  มญฺจสฺส แห่งเตียง  มญฺจปฏิปาทกํ ชื่อว่ามญฺจปฏิปาทก. (เชิงรองเตียง)

ปาทก€ลิกา 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปาทานํ  ก€ลิกา  ปาทก€ลิกา. (ปาท + ก€ลิกา)

 ก€ลิกา อ.เครื่องเช็ด  ปาทานํ ซึ่งเท้า ท.  ปาทก€ลิกา ชื่อว่าปาทก€ลิก. (เครื่องเช็ดเท้า)

ผลกปี€กํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ผลกานํ  ปี€กํ  ผลกปี€กํ. (ผลก + ปี€ก)

 ปี€กํ อ.ตั่ง  ผลกานํ แห่งแผ่นกระดาน ท.  ผลกปี€กํ ชื่อว่าผลกปี€ก. (ตั่งแผ่นกระดาน)
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เอกโกฏฺ€าโส 

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เอโก  จ  โส  โกฏฺ€าโส  จาติ  เอกโกฏฺ€าโส. (เอก + โกฏฺ€าส)

 เอโก  จ อ.หนึ่งด้วย  โส อ.หนึ่งนั้น  โกฏฺ€าโส  จ เป็นส่วนด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  เอกโกฏฺ€าโส 

ชื่อว่าเอกโกฏฺ€าส. (ส่วนหนึ่ง)

ม�ฺจปฏิปาทกาทิวโส 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มี

วิเคราะห์ดังนี้

 ๑. มญฺจสฺส  ปฏิปาทโก  มญฺจปฏิปาทโก. (มญฺจ + ปฏิปาทก) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  ปฏิปาทโก อ.เชิงรอง  มญฺจสฺส แห่งเตียง  มญฺจปฏิปาทโก ชื่อว่ามญฺจปฏิปาทก. (เชิงรองแห่ง

เตียง)

 ๒. มญฺจปฏิปาทกํ  อาทิ  เยสํ  ตานิ  มญฺจปฏิปาทกาทีนิ,  วตฺถูนิ. (มญฺจปฏิปาทก + อาทิ) ฉัฏฐี-

ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  มญฺจปฏิปาทโก อ.เชิงรองแห่งเตียง  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (วตฺถูนํ) แห่งวัตถุ ท. เหล่าใด  (อตฺถิ) 

มีอยู่  (ตานิ  วตฺถูนิ) อ.วัตถุ ท. เหล่านั้น  มญฺจปฏิปาทกาทีนิ ชื่อว่ามญฺจปฏิปาทกาทิ, ได้แก่วัตถุทั้หลาย.  

(มีเชิงรองเตียงเป็นต้น)

 ๓. มญฺจปฏิปาทกาทีนํ  วโส  มญฺจปฏิปาทกาทิวโส. (มญฺจปฏิปาทกาทิ + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  วโส อ.อํานาจ  มญฺจปฏิปาทกาทีนํ  (วตฺถูนํ) แห่งวัตถุ ท. มีเชิงรองแห่งเตียงเป็นต้น  มญฺจ- 

ปฏิปาทกาทิวโส ชื่อว่ามญฺจปฏิปาทกาทิวส. (อํานาจแห่งวัตถุมีเชิงรองเตียงเป็นต้น)

อปุการมุขํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อุปกาโร  จ  โส  มุขญฺจาติ  อุปการมุขํ. (อุปการ + มุข)

 อุปกาโร  จ อ.อุปการะด้วย  โส อ.อุปการะนั้น  มุขํ  จ เป็นมุขด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น   

อุปการมุขํ ชื่อว่าอุปการมุข. (มุขอันเป็นอุปการะ)
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คยฺหุปโค 

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส, กัตตรูป, กัตตุสาธนะ, กิตันตสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 คยฺหํ  อุปคจฺฉตีติ  คยฺหุปโค. (คยฺหสทฺทูปปท + อุป + คมุ  คติมฺหิ ในการไป,ถึง + กฺวิปัจจัย)

 อุปคจฺฉติ ย่อมเข้าถึง  (ภาคํ) ซึ่งส่วน  คยฺหํ อันพึงถูกถือเอา  อิติ เพราะเหตุนั้น  คยฺหุปโค ชื่อว่า

คยฺหุปค. (อันเข้าถึงซึ่งส่วนอันบุคคลพึงถือเอา)

เทสนาวสานํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เทสนาย  อวสานํ  เทสนาวสานํ. (เทสนา + อวสาน)

 อวสานํ อ.กาลอันเป็นที่สิ้นสุดลง  เทสนาย แห่งพระเทศนา  เทสนาวสานํ ชื่อว่าเทสนาวสาน. (กาล 

อันเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา, จบพระเทศนา)

โสตาปนฺนาทโย

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. โสตํ  อาปนฺโน  โสตาปนฺโน. (โสต + อาปนฺน) ทุติยาตัปปุริสสมาส

  อาปนฺโน อ.ผู้ถึง  โสตํ ซึ่งกระแส(แห่งอริยมรรค)  โสตาปนฺโน ชื่อว่าโสตาปนฺน. (ผู้ถึงกระแสแห่ง

อริยมรรค, พระโสดาบัน)

 ๒. โสตาปนฺโน  อาทิ  เยสํ  เต  โสตาปนฺนาทโย,  อริยปุคฺคลา. (โสตาปนฺน + อาทิ) ฉัฏฐีทวิปท-

ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

  โสตาปนฺโน อ.พระโสดาบัน  อาทิ เป็นต้น  เยสํ  (อริยปุคฺคลานํ) แห่งพระอริยบุคคล ท. เหล่า

ใด  (อตฺถิ) มีอยู่  เต  (อริยปุคฺคลา) อ.พระอริยบุคคล ท. เหล่านั้น  โสตาปนฺนาทิ ชื่อว่าโสตาปนฺนาทิ,  

ได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลาย. (มีพระโสดาบันเป็นต้น)

สรีรกิจฺจํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 สรีเรน  กิจฺจํ  สรีรกิจฺจํ. (สรีร + กิจฺจ)

 กิจฺจํ อ.กิจ  สรีเรน ด้วยสรีระ  สรีรกิจฺจํ ชื่อว่าสรีรกิจฺจ. (กิจด้วยสรีระ)
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เอวรูโป 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เอวํ  รูปํ  อสฺสาติ  เอวรูโป,  ภิกฺขุ. (เอวํ + รูป)

 เอวํ อ.อย่างนี้  รูปํ เป็นรูป  อสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุนั้น เอวรูโป 

ชื่อว่าเอวรูป, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป, ผู้เห็นปานนี้)

อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. อรหโต  ภาโว  อรหตฺตํ. (อรหนฺต + ตฺต) ภาวตัทธิต

  ภาโว อ.ความเป็น  อรหโต แห่งพระอรหันต์  อรหตฺตํ ชื่อว่าอรหตฺต. (ความเป็นแห่งพระอรหันต์, 

พระอรหัต)

 ๒. อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสโย  อรหตฺตุปนิสฺสโย. (อรหตฺต + อุปนิสฺสย) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  อุปนิสฺสโย อ.อุปนิสัย  อรหตฺตสฺส แห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์  อรหตฺตุปนิสฺสโย ชื่อว่าอรหตฺตุ

ปนิสฺสย. (อุปนิสัยแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์)

 ๓. อรหตฺตุปนิสฺสเยน  สมฺปนฺโน  อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน. (อรหตฺตุปนิสฺสย + สมฺปนฺน) ตติยา- 

ตัปปุริสสมาส

  สมฺปนฺโน อ.ผู้ถึงพร้อมแล้ว  อรหตฺตุปนิสฺสเยน ด้วยอุปนิสัยแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ อรหตฺตุ

ปนิสฺสยสมฺปนฺโน ชื่อว่าอรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺน. (ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยแห่งความเป็นแห่งพระอรหันต์)

อุปนิสฺสยภาโว 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อุปนิสฺสยสฺส  ภาโว  อุปนิสฺสยภาโว. (อุปนิสฺสย + ภาว)

 ภาโว อ.ความเป็น  อุปนิสฺสยสฺส แห่งอุปนิสัย  อุปนิสฺสยภาโว ชื่อว่าอุปนิสฺสยภาว. (ความเป็นแห่ง

อุปนิสัย)

กตกมฺมํ 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กตญฺจ  ตํ  กมฺมญฺจาติ  กตกมฺมํ. (กต + กมฺม)
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 กตํ  จ อ.อันถูกกระทําแล้วด้วย  ตํ อ.อันถูกกระทําแล้วนั้น  กมฺมํ  จ เป็นกรรมด้วย  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  กตกมฺมํ ชื่อว่ากตกมฺม. (กรรมอันถูกกระทําแล้ว, กรรมที่ตนกระทําแล้ว)

กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาโล 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 กสฺสปสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  กาโล  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาโล. (กสฺสป + สมฺมาสมฺพุทฺธ + กาล)

 กาโล อ.กาล  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  กสฺสปสฺส พระนามว่ากัสสปะ  กสฺสป- 

สมฺมาสมฺพุทฺธกาโล ชื่อว่ากสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาล. (กาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ)

สากุณิโก 

 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต มีวิเคราะห์ว่า

 สกุเณ  หนฺตฺวา  ชีวตีติ  สากุณิโก. (สกุณ + ณิก)

 (โย  ปุคฺคโล) อ.บุคคลใด  หนฺตฺวา ฆ่าแล้ว  สกุเณ ซึ่งนก ท.  ชีวติ ย่อมเป็นอยู่  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (โส  ปุคฺคโล) อ.บุคคลนั้น  สากุณิโก ชื่อว่าสากุณิก. (ผู้ฆ่าซึ่งนกแล้วเป็นอยู่, พรานนก)

อิสฺสรชโน 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 อิสฺสโร  จ  โส  ชโน  จาติ  อิสฺสรชโน. (อิสฺสร + ชน) 

 อิสฺสโร  จ อ.ผู้เป็นใหญ่ด้วย  โส อ.ผู้เป็นใหญ่นั้น  ชโน  จ เป็นชนด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น อิสฺสรชโน  

ชื่อว่าอิสฺสรชน. (ชนผู้เป็นใหญ่)

ทินฺนาวเสสา 

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ทินฺเนหิ  อวเสสา  ทินฺนาวเสสา,  สกุณา. (ทินฺน + อวเสส)

 (สกุณา) อ.นก ท.  อวเสสา อันเหลือลง  (อตฺตนา)  ทินฺเนหิ  (สกุเณหิ) จากนก ท. อันตนให้แล้ว  

ทินฺนาวเสสา ชื่อว่าทินฺนาวเสส, ได้แก่นกทั้งหลาย. (อันเหลือลงจากนกอันตนให้แล้ว)
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วิกฺกีณาวเสสา 

 เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 วิกฺกีเณหิ  อวเสสา  วิกฺกีณาวเสสา,  สกุณา. (วิกฺกีณ + อวเสส)

 (สกุณา) อ.นก ท.  อวเสสา อันเหลือลง  (อตฺตนา)  วิกฺกีเณหิ  (สกุเณหิ) จากนก ท. อันเราขายแล้ว  

วิกฺกีณาวเสสา ชื่อว่าวิกฺกีณาวเสส, ได้แก่นกทั้งหลาย. (อันเหลือลงจากนกอันเราขายแล้ว)

ชงฺฆฏฺ€ีนิ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ชงฺฆานํ  อฏฺ€ีนิ  ชงฺฆฏฺ€ีนิ. (ชงฺฆา + อฏฺ€ิ)

 อฏฺ€ีนิ อ.กระดูก ท.  ชงฺฆานํ แห่งแข้ง ท.  ชงฺฆฏฺ€ีนิ ชื่อว่าชงฺฆฏฺ€ิ. (กระดูกแห่งแข้ง)

ปกฺขฏฺ€ีนิ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปกฺขานํ  อฏฺ€ีนิ  ปกฺขฏฺ€ีนิ. (ปกฺข + อฏฺ€ิ)

 อฏฺ€ีนิ อ.กระดูก ท.  ปกฺขานํ แห่งปีก ท.  ปกฺขฏฺ€ีนิ ชื่อว่าปกฺขฏฺ€ิ. (กระดูกแห่งปีก)

ลทฺธกาโล 

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ลทฺโธ  จ  โส  กาโล  จาติ  ลทฺธกาโล. (ลทฺธ + กาล)

 ลทฺโธ  จ อ.อันเป็นที่อันตนได้แล้วด้วย  โส อ.อันเป็นที่อันตนได้แล้วนั้น  กาโล  จ เป็นกาลด้วย  อิติ  

เพราะเหตุนั้น  ลทฺธกาโล ชื่อว่าลทฺธกาล. (กาลอันเป็นที่อันตนได้แล้ว, กาลอันเป็นที่แห่งนกจํานวนมากที่ตนได้

แล้ว)

เอกทิวโส 

 เป็นอสมาหารทิคุสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เอโก  จ  โส  ทิวโส  จาติ  เอกทิวโส. (เอก + ทิวส) ทิวสศัพท์ เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

 เอโก  จ อ.หนึ่งด้วย  โส อ.หนึ่งนั้น  ทิวโส  จ เป็นวันด้วย  อิติ เพราะเหตุนั้น  เอกทิวโส ชื่อว่า 

เอกทิวส. (วันหนึ่ง)
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รสโภชนํ 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 รเสน  ยุตฺตํ  โภชนํ  รสโภชนํ. (รส + ยุตฺต + โภชน) ตติยาตัปปุริสสมาส, มัชเฌโลปีสมาส

 โภชนํ อ.โภชนะ  ยุตฺตํ อันประกอบแล้ว  รเสน ด้วยรส  รสโภชนํ ชื่อว่ารสโภชน. (โภชนะอันประกอบ

แล้วด้วยรส)

ขีณาสโว 

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ขีณา  อาสวา  อสฺสาติ  ขีณาสโว,  ภิกฺขุ. (ขีณ + อาสว)

 อาสวา อ.อาสวะ ท.  ขีณา สิ้นไปแล้ว  อสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุนั้น  (อตฺถิ) มีอยู่  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  (โส  ภิกฺขุ) อ.ภิกษุนั้น  ขีณาสโว ชื่อว่าขีณาสว, ได้แก่ภิกษุ. (ผู้มีอาสวะสิ้นไปแล้ว, พระขีณาสพ)

เคหทฺวารํ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เคหสฺส  ทฺวารํ  เคหทฺวารํ. (เคห + ทฺวาร) 

 ทฺวารํ อ.ประตู  เคหสฺส แห่งเรือน  เคหทฺวารํ ชื่อว่าเคหทฺวาร. (ประตูเรือน)

อนฺโตเคหํ 

 เป็นนิปาตปุพพกอัพยยีภาวสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 เคหสฺส  อนฺโต  อนฺโตเคหํ. (อนฺโต + เคห)

 อนฺโต ในภายใน  เคหสฺส แห่งเรือน  อนฺโตเคหํ ชื่อว่าอนฺโตเคห. (ภายในเรือน)

รสปิณฺฑปาโต 

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส, มัชเฌโลปีสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 รเสน  ยุตฺโต  ปิณฺฑปาโต  รสปิณฺฑปาโต. (รส + ยุตฺต + ปิณฺฑปาต) 

 ปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาต  ยุตฺโต อันประกอบแล้ว  รเสน ด้วยรส  รสปิณฺฑปาโต ชื่อว่ารสปิณฺฑปาต. 

(บิณฑบาตอันประกอบแล้วด้วยรส)
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ป�ฺจปติฏฺ€ิตํ

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส, มัชเฌโลปีสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ปญฺจ  องฺคานิ  ปติฏฺ€ิตํ  ปญฺจปติฏฺ€ิตํ. (ปญฺจ + องฺค + ปติฏฺ€ิต) ลบ องฺคศัพท์

 ปติฏฺ€ิตํ อ.อันตั้งไว้เฉพาะ องฺคานิ ซึ่งองค์ ท.  ปญฺจ ห้า  ปญฺจปติฏฺ€ิตํ ชื่อว่าปญฺจปติฏฺ€ิต.  

(อันตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้า, เบญจางคประดิษฐ์) 

ทิฏฺ€ธมฺโม

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส มีวิเคราะห์ว่า

 ทิฏฺโ€  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  ทิฏฺ€ธมฺโม. (ทิฏฺ€ + ธมฺม)

 ทิฏฺโ€  จ อ.อันถูกเห็นแล้วด้วย  โส อ.อันถูกเห็นแล้วนั้น  ธมฺโม  จ เป็นธรรมด้วย  อิติ เพราะเหตุ

นั้น  ทิฏฺ€ธมฺโม ชื่อว่าทิฏฺ€ธมฺม. (ธรรมอันถูกเห็นแล้ว, ธรรมอันท่านเห็นแล้ว)

กตกมฺมวโส 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. กตญฺจ  ตํ  กมฺมญฺจาติ  กตกมฺมํ. (กต + กมฺม) วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส

  กตํ  จ อ.อันถูกกระทําแล้วด้วย  ตํ อ.อันถูกกระทําแล้วนั้น  กมฺมํ  จ เป็นกรรมด้วย  

อิติ เพราะเหตุนั้น  กตกมฺมํ ชื่อว่ากตกมฺม. (กรรมอันถูกกระทําแล้ว, กรรมอันตนกระทําแล้ว)

 ๒. กตกมฺมสฺส  วโส  กตกมฺมวโส. (กตกมฺม + วส) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  วโส อ.สามารถ  กตกมฺมสฺส แห่งกรรม อันตน กระทําแล้ว  กตกมฺมวโส ชื่อว่ากตกมฺมวส. 

(สามารถแห่งกรรมที่ตนกระทําแล้ว)

อฏฺ€ิเภทนิสฺสนฺโท 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. นิสฺสนฺทติ  เอเตนาติ  นิสฺสนฺโท. (นิปุพฺพ + สนฺทู  ปสฺสเว ในการไหลออก + อ) กัตตุรูป,  

กรณสาธนะ

  นิสฺสนฺทติ ย่อมไหลออก  เอเตน  (วิปาเกน) ด้วยวิบากนี้  อิติ เพราะเหตุนั้น  นิสฺสนฺโท ชื่อว่า

นิสฺสนฺท. (วิบากเป็นเครื่องไหลออก, วิบาก, ผล)
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 ๒. อฏฺ€ีนิ  เภโท  อฏฺ€ิเภโท. (อฏฺ€ิ + เภท) ทุติยาตัปปุริสสมาส

  เภโท อ.อันทําลาย  อฏฺ€ีนิ ซึ่งกระดูก ท.  อฏฺ€ิเภโท ชื่อว่าอฏฺ€ิเภท. (อันทําลายกระดูก)

 ๓. อฏฺ€ิเภทสฺส  นิสฺสนฺโท  อฏฺ€ิเภทนิสฺสนฺโท. (อฏฺ€ิเภท + นิสฺสนฺท) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  นิสฺสนฺโท อ.วิบากเป็นเครื่องไหลออก อฏฺ€ิเภทสฺส แห่งอันทําลายซึ่งกระดูก อฏฺ€ิเภทนิสฺสนฺโท  

ชื่อว่าอฏฺ€ิเภทนิสฺสนฺท. (วิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งอันทําลายกระดูก)

รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺโท

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีตติยาตัปปุริสสมาส และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. รเสน  ยุตฺโต  ปิณฺฑปาโต  รสปิณฺฑปาโต. (รส + ยุตฺต + ปิณฺฑปาต) ตติยาตัปปุริส, มัชเฌโลปี- 

สมาส

  ปิณฺฑปาโต อ.บิณฑบาต  ยุตฺโต อันประกอบแล้ว  รเสน ด้วยรส  รสปิณฺฑปาโต ชื่อว่ารส- 

ปิณฺฑปาต. (บิณฑบาตอันประกอบแล้วด้วยรส)

 ๒. รสปิณฺฑปาตํ  ทานํ  รสปิณฺฑปาตทานํ. (รสปิณฺฑปาต + ทาน) ทุติยาตัปปุริสสมาส

  ทานํ อ.อันถวาย  รสปิณฺฑปาตํ ซึ่งบิณฑบาตอันประกอบแล้วด้วยรส  รสปิณฺฑปาตทานํ ชื่อว่า 

รสปิณฺฑปาตทาน. (อันถวายซึ่งบิณฑบาตอันประกอบแล้วด้วยรส)

 ๓. รสปิณฺฑปาตทานสฺส  นิสฺสนฺโท  รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺโท. (รสปิณฺฑปาตทาน + นิสฺสนฺท) 

ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

  นิสฺสนฺโท อ.วิบากเป็นเครื่องไหลออก  รสปิณฺฑปาตทานสฺส แห่งอันถวายซึ่งบิณฑบาตอันประกอบ

แล้วด้วยรส  รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺโท ชื่อว่ารสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺท. (วิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งอันถวาย 

ซึ่งบิณฑบาตอันประกอบแล้วด้วยรส)

ธมฺมกถา 

 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. กเถติ  เอตายาติ  กถา. (กถ  กถเน ในการกล่าว + อ + อา) กัตตุรูป, กรณสาธนะ

  กเถติ ย่อมกล่าว  เอตาย  (วาจาย) ด้วยวาจานั่น  อิติ เพราะเหตุนั้น  กถา ชื่อว่ากถา. (วาจา

เป็นเครื่องกล่าว, คําพูด, กถา)

 ๒. ธมฺมํ  กถา  ธมฺมกถา. (ธมฺม + กถา) ทุติยาตัปปุริสสมาส

  กถา อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว  ธมฺมํ ซึ่งธรรม  ธมฺมกถา ชื่อว่าธมฺมกถา. (วาจาเป็นเครื่องกล่าว

ธรรม, ธรรมกถา)
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คตฺตํ 

 เป็นกัมมรูป, กัมมสาธนะ, (ลบ ปฺ ซ้อน ตฺ = คุปาทีนญฺจ, แปลง อุ เป็น อ = กฺวจิ ธาตุฯ) มีวิเคราะห์ว่า 

 โคปียเตติ  คตฺตํ. (คุป  สํวรเณ ในการป้องกัน-รักษา-คุ้มครอง + ต) กัมมรูป, กัมมสาธนะ

 โคปียเต ย่อมถูกรักษา  อิติ เพราะเหตุนั้น  คตฺตํ ชื่อว่าคตฺต. (เป็นที่อันเขารักษา, ร่างกาย) 



๘. นนฺทโคปาลกวตฺถุ [๓๑]

นนฺทโคปาลกวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ 

นนฺทโคปาลกวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่บุคคลผูร้กัษาซึง่โคชือ่วา่นนัทะ  (มยา) อนัขา้พเจา้ 

(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

นนฺทโคปาลกวตฺถุ  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๘. เรื่องนายโคบาลชื่อว่านันทะ
  

๑. “ทิโส  ทิสนฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  โกสลชนปเท  วิหรนฺโต  นนฺทโคปาลกํ  อารพฺภ  

กเถสิ ฯ

 สตฺถา  โกสลชนปเท  วิหรนฺโต  นนฺทโคปาลกํ  อารพฺภ  “ทิโส  ทิสนฺติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ   

กเถสิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต เมื่อประทับ  โกสลชนปเท ในชนบทชื่อว่าโกศล   

อารพฺภ ทรงปรารภ  นนฺทโคปาลกํ ซึ่งบุคคลผู้รักษาซึ่งโคชื่อว่านันทะ  กเถสิ ตรัส

แล้ว  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ซึ่งพระธรรมเทศนานี้  “ทิโส  ทิสนฺติ ว่า “ทิโส  ทิสํ” ดังนี้ 

เป็นต้น ฯ

 พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในชนบทชื่อว่าโกศล ทรงปรารภคนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ 

ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ทิโส  ทิสํ” ดังนี้เป็นต้น

 สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ทิโส  ทิสํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ 

อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ   

โกสลชนปเท วิสยาธาระใน วิหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  นนฺทโคปาลกํ  

อวุตตกัมมะใน อารพฺภๆ สมานกาลกิริยาใน กเถสิ ฯ   

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

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

 ...............................................................................................................................
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๒. สาวตฺถิยํ  กิร  อนาถปิณฺฑิกสฺส  คหปติโน  นนฺโท  นาม  โคปาลโก  โคยูถํ  รกฺขติ  

อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค ฯ

 สาวตฺถิยํ  กิร  อนาถปิณฺฑิกสฺส  คหปติโน  นนฺโท  นาม  โคปาลโก  โคยูถํ  รกฺขติ  อฑฺโฒ   

มหทฺธโน  มหาโภโค  (โหติ) ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โคปาลโก อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งโค  นนฺโท  นาม ชื่อว่านันทะ  คหปติโน 

ของคฤหบดี  อนาถปิณฺฑิกสฺส ชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ  สาวตฺถิยํ ในเมืองสาวัตถี  รกฺขติ  

ย่อมรักษา  โคยูถํ ซึ่งฝูงแห่งโค  อฑฺโฒ เป็นผู้มั่งคั่ง  มหทฺธโน เป็นผู้มีทรัพย์มาก  

มหาโภโค เป็นผู้มีโภคะมาก  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ได้ยินมาว่า คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ ของคฤหบดีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ ในเมืองสาวัตถี 

ย่อมรักษาฝูงโค เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ นนฺโทๆ วิเสสนะของ  

โคปาลโกๆ สุทธกัตตาใน รกฺขติ และ โหติ  รกฺขติ ก็ดี  โหติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  

สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน โคปาลโก  อนาถปิณฑิกสฺส สัญญาวิเสสนะของ คหปติโนๆ  

สามีสัมพันธะใน โคปาลโก  โคยูถํ อวุตตกัมมะใน รกฺขติ  อฑฺโฑ ก็ดี  มหทฺธโน ก็ดี  

มหาโภโค ก็ดี วิกติกัตตาใน โหติ ฯ    

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

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

๓. โส  กิร  ยถา  เกณิโย  ชฏิโล  ปพฺพชิตเวเสน  เอวํ  โคปาลกตฺเตน  ราชปีฬํ   

ปริหรนฺโต  อตฺตโน  กุฏุมฺพํ  รกฺขติ ฯ

 โส  (นนฺทโคปาลโก)  กิร,  ยถา  เกณิโย  ชฏิโล  ปพฺพชิตเวเสน  (ราชปีฬํ  ปริหรนฺโต  อตฺตโน  

กุฏุมฺพํ  รกฺขติ), เอวํ  โคปาลกตฺเตน  ราชปีฬํ  ปริหรนฺโต  อตฺตโน  กุฏุมฺพํ  รกฺขติ ฯ

 กิร ได้ยินว่า  โส  (นนฺทโคปาลโก) อ.บุคคลผู้เลีี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้น  ปริหรนฺโต 

หลีกเลี่ยงอยู่  ราชปีฬํ ซึ่งความบีบคั้นแห่งพระราชา  โคปาลกตฺเตน ด้วยความเป็น

แห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโค,  ชฏิโล อ.ชฏิล  เกณิโย ชื่อว่าเกณิยะ  ปริหรนฺโต หลบหลีก

อยู่  (ราชปีฬํ) ซึ่งความบีบคั้นแห่งพระราชา  ปพฺพชิตเวเสน ด้วยเพศแห่งบรรพชิต  

(รกฺขติ) ย่อมรักษา  (กุฏุมฺพํ) ซึ่งขุมทรัพย์  (อตฺตโน) ของตน  ยถา ฉันใด,  รกฺขติ 
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ย่อมรักษา  กุฏุมฺพํ ซึ่งขุมทรัพย์  อตฺตโน ของตน  เอวํ ฉันนั้น ฯ  

 ทราบมาว่า ชฎิลชื่อว่าเกณิยะหลีกเลี่ยงการบีบคั้นแห่งพระราชา ด้วยเพศบรรพชิต 

ย่อมรักษาขุมทรัพย์ของตน ฉันใด, คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ หลีกเลี่ยงการบีบคั้นแห่ง

พระราชา ด้วยความเป็นคนเลี้ยงโค ย่อมรักษาขุมทรัพย์ของตนไว้ ฉันนั้น

 กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  โส วิเสสนะของ นนฺทโคปาลโกๆ สุทธกัตตาใน รกฺขติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก,  เกณิโย สัญญาวิเสสนะของ ชฏิโลๆ สุทธกัตตาใน รกฺขติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยถา อุปมาโชตกะ  ปพฺพชิตเวเสน กรณะใน ปริหรนฺโต   

ราชปีฬํ อวุตตกัมมะใน ปริหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ชฏิโล  อตฺตโน สามีสัมพันธะ

ใน กุฏุมฺพํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขติ,  เอวํ อุปเมยยโชตกะ  โคปาลกตฺเตน กรณะใน  

ปริหรนฺโต  ราชปีฬํ อวตุตกัมมะใน ปริหรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ นนฺทโคปาลโก  

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน กุฏุมฺพํๆ อวุตตกัมมะใน รกฺขติ ฯ    

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

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

๔. โส  กาลานุกาลํ  ป�ฺจโครเส  อาทาย  อนาถปิณฺฑิกสฺส  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวา  สตฺถารํ  

ปสฺสติ  ธมฺมํ  สุณาติ  อตฺตโน  วสนฏฺ�านํ  อาคมนตฺถาย  สตฺถารํ  ยาจติ ฯ  

 โส  (นนฺทโคปาลโก)  กาลานุกาลํ  ป�ฺจโครเส  อาทาย  อนาถปิณฺฑิกสฺส  สนฺติกํ  อาคนฺตฺวา   

สตฺถารํ  ปสฺสติ  ธมฺมํ  สุณาติ  อตฺตโน  วสนฏฺ�านํ  อาคมนตฺถาย  สตฺถารํ  ยาจติ ฯ

 โส  (นนฺทโคปาลโก) อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้น  อาทาย ถือเอาแล้ว   

ปญฺจโครเส ซึ่งรสอันเกิดแล้วแต่โคห้า ท.  กาลานุกาลํ ตลอดกาลอันสมควรแก่กาล   

อาคนฺตฺวา มาแล้ว  สนฺติก ํสํานัก  อนาถปิณฺฑิกสฺส ของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ   

ปสฺสต ิ ย่อมเฝ้า  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  สุณาติ ย่อมฟัง  ธมฺม ํ ซึ่งธรรม  ยาจติ  

ย่อมทูลขอ  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อาคมนตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมา   

วสนฏฺ�านํ สู่ที่เป็นที่อยู่  อตฺตโน ของตน ฯ

 คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะนั้น ถือเอาโครส ๕ ตลอดกาลสมควรแก่กาล มาแล้วสู่สํานัก

ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ย่อมเฝ้าพระศาสดา ย่อมฟังธรรม ทูลขอพระศาสดา เพระ

ประสงค์จะให้เสด็จมาสู่ที่พักอาศัยของตน  
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 โส วิเสสนะของ นนฺทโคปาลโกๆ สุทธกัตตาใน ปสฺสติ  สุณาติ และ ยาจติ  ปสฺสติ  

ก็ดี  สุณาติ ก็ดี  ยาจติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  กาลานุกาลํ อัจจันตสังโยคะ 

ใน อาทาย  ปญฺจโครเส อวุตตกัมมะใน อาทายๆ สมานกาลกิริยาใน อาคนฺตฺวา  

อนาถปิณฺฑิกสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคนฺตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน ปสฺสติ  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน ปสฺสติ  ธมฺมํ อวุตตกัมมะใน สุณาติ   

อตฺตโน สามีสัมพันธะใน วสนฏฺ�านํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคมนตฺถายๆ สัมปทาน

ใน ยาจติ  สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน ยาจติ ฯ

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

๕. สตฺถา  ตสฺส  �าณปริปากํ  อาคมยมาโน  อคนฺตฺวา  ตสฺส  ปริปกฺกภาวํ  �ตฺวา   

เอกทิวสํ  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  จาริกํ  จรนฺโต  มคฺคา  โอกฺกมฺม  ตสฺส  วสนฏฺ- 

�านาสนฺเน  อ�ฺ�ตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสีทิ ฯ

 สตฺถา  ตสฺส  (นนฺทโคปาลกสฺส)  �าณปริปากํ  อาคมยมาโน  อคนฺตฺวา  ตสฺส  (นนฺทโคปาลกสฺส  

�าณสฺส)  ปริปกฺกภาวํ  �ตฺวา  เอกทิวสํ  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  จาริกํ  จรนฺโต  มคฺคา  โอกฺกมฺม  

ตสฺส  (นนฺทโคปาลกสฺส)  วสนฏฺ�านาสนฺเน  อ�ฺ�ตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสีทิ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อาคมยมาโน ทรงคอยท่าอยู่  �าณปริปากํ ซึ่งความแก่

รอบแห่งญาณ  ตสฺส  (นนฺทโคปาลกสฺส) ของบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้น   

อคนฺตฺวา ไม่เสด็จไปแล้ว  �ตฺวา ทรงทราบแล้ว  ตสฺส  (นนฺทโคปาลกสฺส  �าณสฺส)   

ปริปกฺกภาวํ ซึ่งความที่- แห่งญาณ ของบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคนั้น -เป็นสภาพแก่รอบแล้ว  

มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ผู้อันหมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว  เอกทิวสํ ในวันหนึ่ง  

จรนฺโต เสด็จเที่ยวไปอยู่  จารกํ สู่ที่จาริก  โอกฺกมฺม เสด็จก้าวลงแล้ว  มคฺคา จาก

หนทาง  นิสีทิ ประทับนั่งแล้ว  รุกฺขมูเล ที่โคนแห่งต้นไม้  อ� ฺ�ตรสฺม ึต้นใดต้นหนึ่ง  

วสนฏฺ�านาสนฺเน อันใกล้แห่งที่เป็นที่อยู่  ตสฺส  (นนฺทโคปาลกสฺส) ของบุคคลผู้

เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้น ฯ

 พระศาสดาทรงรอคอยความแก่รอบแห่งญาณของคนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ ไม่เสด็จไป 

รู้ว่าญาณของคนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะแก่รอบแล้ว ผู้อันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว 

วันหนึ่ง เสด็จไปสู่ที่จาริก เสด็จลงจากหนทาง ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งที่

ใกล้ที่อยู่ของคนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะนั้น
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 สตฺถา สุทธกัตตาใน นิสีทิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ นนฺท-

โคปาลกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน �าณปริปากํๆ อวุตตกัมมะใน อาคมยมาโนๆ 

อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  อคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน �ตฺวา  ตสฺส วิเสสนะ

ของ นนฺทโคปาลกสฺสๆ สามีสัมพันธใน �าณสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน ปริปกฺก-

ภาวํๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน -ปริวุโต  เอกทิวสํ ทุติยากาล

สัตตมีใน -ปริวุโต  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต วิเสสนะของ สตฺถา  จาริกํ สัมปาปุณีย-

กัมมะใน จรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ สตฺถา  มคฺคา อปาทานใน โอกฺกมฺมๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน นิสีทิ  ตสฺส วิเสสนะของ นนฺทโคปาลกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

วสนฏฺ�านาสนฺเนๆ ก็ดี  อ�ฺ�ตรสฺมึ ก็ดี วิเสสนะของ รุกฺขมูเลๆ วิสยาธาระใน นิสีทิ ฯ 

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

๖. นนฺโท  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปฏิสนฺถารํ  กตฺวา  สตฺถารํ  นิมนฺเตตฺวา   

สตฺตาหํ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปณีตํ  ป�ฺจโครสทานํ  อทาสิ ฯ 

 นนฺโท อ.คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ  คนฺตฺวา ไปแล้ว  สนฺติก ํ สู่สํานัก  สตฺถุ ของพระ

ศาสดา  วนฺทิตฺวา ถวายบังคมแล้ว  กตฺวา กระทําแล้ว  ปฏิสนฺถารํ ซึ่งการต้อนรับ   

นิมนฺเตตฺวา ทูลนิมนต์แล้ว  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  อทาสิ ได้ถวายแล้ว  ปญฺจโครส-

ทานํ ซึ่งทานคือรสอันเกิดแล้วแต่โคห้า  ปณีต ํอันประณีต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส แก่หมู่แห่ง

ภิกษุ  พุทฺธปฺปมุขสฺส มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  สตฺตาหํ ตลอดวันเจ็ด ฯ

 คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะไปยังสํานักของพระศาสดา ถวายบังคม แล้วทําการต้อนรับ ทูล

นิมนต์พระศาสดา ได้ถวายทานคือรสที่เกิดจากโค ๕ ประการ ที่ประณีต แก่ภิกษุสงฆ์

มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ตลอด ๗ วัน

 นนฺโท สุทธกัตตาใน อทาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สตฺถุ สามีสัมพันธะใน สนฺติกํๆ 

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  

ปฏิสนฺถารํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิมนฺเตตฺวา  สตฺถารํ อวุตตกัมมะ 

ใน นิมนฺเตตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทาสิ  สตฺตาหํ อัจจันตสังโยคะใน อทาสิ   

พุทฺธปฺปมุขสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุสงฺฆสฺสๆ สัมปทานใน อทาสิ  ปณีตํ วิเสสนะของ 

ปญฺจโครสทานํๆ อวุตตกัมมะใน อทาสิ ฯ   

 ...............................................................................................................................
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๗. สตฺตเม  ทิวเส  สตฺถา  อนุโมทนํ  กตฺวา  ทานกถาทิเภทํ  อนุปุพฺพีกถํ  กเถสิ ฯ

 ทิวเส ในวัน  สตฺตเม ที่เจ็ด  สตฺถา อ.พระศาสดา  กตฺวา ทรงกระทําแล้ว  อนุโมทนํ 

ซึ่งการอนุโมทนา  กเถสิ ตรัสแล้ว  อนุปุพฺพีกถํ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตามลําดับ  

ทานกถาทิเภทํ มีเรื่องมีวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานเป็นต้นเป็นประเภท ฯ

 ในวันที่ ๗ พระศาสดาทรงกระทําอนุโมทนา ตรัสอนุบุพพีกถามีเรื่องทานกถาเป็นต้น

เป็นประเภท

 สตฺตเม วิเสสนะของ ทิวเสๆ กาลสัตตมีใน กเถสิ  สตฺถา สุทธกัตตาใน กเถสิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อนุโมทนํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเถสิ   

ทานกถาทิเภทํ วิเสสนะของ อนุปุพฺพีกถํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ ฯ

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

๘.   กถาปริโยสาเน  นนฺทโคปาลโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺ�าย  สตฺถุ  ปตฺตํ  คเหตฺวา   

สตฺถารํ  อนุคจฺฉนฺโต  ทูรํ  คนฺตฺวา  “ติฏฺ�  อุปาสกาติ  นิวตฺติยมาโน  วนฺทิตฺวา   

นิวตฺติ ฯ 

 กถาปริโยสาเน  นนฺทโคปาลโก  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺ�าย  สตฺถุ  ปตฺตํ  คเหตฺวา  สตฺถารํ   

อนุคจฺฉนฺโต  ทูรํ  คนฺตฺวา  “(ตฺวํ)  ติฏฺ�  อุปาสกาติ  (วจเนน  สตฺถารา)  นิวตฺติยมาโน  วนฺทิตฺวา  

นิวตฺติ ฯ

 กถาปริโยสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว  นนฺทโคปาลโก  

อ.บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ  ปติฏฺ�าย ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  โสตาปตฺติผเล ในโสดา

ปัตติผล  คเหตฺวา ถือเอาแล้ว  ปตฺต ํซึ่งบาตร  สตฺถุ ของพระศาสดา  อนุคจฺฉนฺโต  

ตามเสด็จอยู่  สตฺถารํ ซึ่งพระศาสดา  คนฺตฺวา ไปแล้ว  ทูรํ สู่ที่ไกล  (สตฺถารา)   

นิวตฺติยมาโน ผู้อันพระศาสดา ให้กลับอยู่  (วจเนน) ด้วยพระดํารัส  อิติ ว่า   

“อุปาสก ดูก่อนอุบาสก  (ตฺวํ) อ.เธอ  ติฏฺ� จงหยดุ”  อิติ ดงัน้ี  วนฺทิตวฺา ถวายบงัคม

แลว้  นิวตติฺ กลบัแลว้ ฯ 

 เวลาจบเรื่อง คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล รับเอาบาตรของพระ

ศาสดา ตามเสด็จพระศาสดา มาสู่ที่ไกล ผู้ที่พระศาสดาให้กลับด้วยพระดํารัสว่า 

“อุบาสก เธอจงหยุด” ถวายบังคมแล้ว ก็กลับไป
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 กถาปริโยสาเน กาลสัตตมีใน นิวตฺติ  นนฺทโคปาลโก สุทธกัตตาใน นิวตฺติๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผเล วิสยาธาระใน ปติฏฺ�ายๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  

สตฺถุ สามีสัมพันธะใน ปตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุคจฺฉนฺโต   

สตฺถารํ อวุตตกัมมะใน อนุคจฺฉนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ นนฺทโคปาลโก  ทูรํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิวตฺติยมาโน  “อุปาสก อาลปนะ  

ตฺวํ สุทธกัตตาใน ติฏฺ�ๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนนๆ กรณะใน 

นิวตฺติยมาโน  สตฺถารา อนภิหิตกัตตาใน นิวตฺติยมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ นนฺท- 

โคปาลโก  วนฺทิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน นิวตฺติ ฯ 

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

๙. อถ  นํ  เอโก  ลุทฺธโก  วิชฺฌิตฺวา  มาเรสิ ฯ 

 อถ  นํ  (นนฺทโคปาลกํ)  เอโก  ลุทฺธโก  วิชฺฌิตฺวา  (ตํ  นนฺทโคปาลกํ)  มาเรสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  ลทฺทโก อ.นายพราน  เอโก คนหนึ่ง  วิชฺฌิตฺวา ยิงแล้ว  นํ  (นนฺท- 

โคปาลกํ) ซึ่งคนเเลี้ยงโคชื่อว่านันทะนั้น  (ตํ  นนฺทโคปาลกํ) ยังคนเลี้ยงโคชื่อว่า 

นันทะนั้น  มาเรสิ ให้ตายแล้ว ฯ

 ทีนั้น นายพรานคนหนึ่ง ยิงคนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะนั้น ทําให้เขาตาย

 อถ กาลสัตตมี  เอโก วิเสสนะของ ลุทฺทโกๆ เหตุกัตตาใน มาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุ-

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ นนฺทโคปาลกํๆ อวุตตกัมมะใน วิชฺฌิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน มาเรสิ  ตํ วิเสสนะของ นนฺทโคปาลกํๆ การิตกัมมะใน มาเรสิ ฯ 

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

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

๑๐. ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺตา  ภิกฺขู  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  อาหํสุ  “นนฺโท  ภนฺเต  โคปาลโก  

ตุมฺหากํ  อิธาคตตฺตา  มหาทานํ  ทตฺวา  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตนฺโต  มาริโต;  สเจ  ตุมฺเห  

นาคจฺฉิสฺสถ,  นาสฺส  มรณํ  อภวิสฺสาติ ฯ 

 ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺตา  ภิกฺขู  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  อาหํสุ  “นนฺโท  ภนฺเต  โคปาลโก  ตุมฺหากํ  

อิธ  (�าเน)  อาคตตฺตา  มหาทานํ  ทตฺวา  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตนฺโต  (ลุทฺทเกน)  มาริโต;  สเจ   

ตุมฺเห  น  อาคจฺฉิสฺสถ,  น  อสฺส  (นนฺทสฺส)  มรณํ  อภวิสฺสาติ ฯ
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 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  อาคจฺฉนฺตา ผู้มาอยู่  ปจฺฉโต ในภายหลัง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  

คนฺตฺวา ไปแล้ว  อาหํสุ กราบทูลแล้ว  สตฺถารํ กะพระศาสดา  อิติ ว่า  “ภนฺเต  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  โคปาลโก อ.คนรักษาซึ่งโค  นนฺโท ชื่อว่านันทะ  ทตฺวา ถวาย

แล้ว  มหาทานํ ซึ่งทานใหญ่  อนุคนฺตฺวา ตามส่งเสด็จแล้ว  นิวตฺตนฺโต เมื่อกลับ   

(ลุทฺทเกน) อันนายพราน  มาริโต ให้ตายแล้ว  ตุมฺหากํ  อิธ  (�าเน)  อาคตตฺตา 

เพราะความที่- แห่งพระองค์ -เป็นผู้เสด็จมาแล้ว ในที่นี้;  สเจ ถ้าว่า  ตุมฺเห อ.พระองค์  

น  อาคจฺฉิสฺสถ จักไม่เสด็จมาแล้วไซร้,  มรณ ํอ.ความตาย  อสฺส  (นนฺทสฺส) ของ

บุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้น  น  อภวิสฺส จักไม่ได้มีแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุผู้เดินทางตามมาข้างหลัง พบแล้ว ก็พากันไป กราบทูลพระศาสดาว่า  

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ ถวายมหาทาน ตามเสด็จ ขณะกลับ  

ถูกนายพรานฆ่าให้ตาย เพราะพระองค์เสด็จมาในที่นี้; ถ้าพระองค์จะไม่เสด็จมา, 

ความตายของเขา ก็จักไม่มี”

 อาคจฺฉนฺตา วิเสสนะของ ภิกฺขูๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   ปจฺฉโต  

วิสยาธาระใน อาคจฺฉนฺตา  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

อาหํสุ  สตฺถารํ อกถิตกัมมะใน อาหํสุ  “ภนฺเต อาลปนะ  นนฺโท สัญญาวิเสสนะของ  

โคปาลโกๆ วุตตกัมมะใน มาริโตๆ กิตบทเหตุกัมมวาจก  ตุมฺหากํ ภาวาทิสัมพันธะใน 

อาคตตฺตา  อิธ วิเสสนะของ �าเนๆ วิสยาธาระใน อาคต-  อาคตตฺตา เหตุใน มาริโต   

มหาทานํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุคนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิวตฺตนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ โคปาลโก  ลุทฺทเกน อนภิหิตกัตตาใน มาริโต;   

สเจ ปริกัปปัตถะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน อาคจฺฉิสฺสถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน อาคจฺฉิสฺสถ, มรณํ สุทธกัตตาใน อภวิสฺสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ 

ปฏิเสธะใน อภวิสฺส  อสฺส วิเสสนะของ นนฺทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มรณํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาหํสุ ฯ

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

๑๑. สตฺถา  “ภิกฺขเว  มยิ  อาคเตปิ  อนาคเตปิ,  ตสฺส  จตสฺโส  ทิสา  จตสฺโส  อนุทิสา   

คจฺฉนฺตสฺสาปิ,  มรณโต  มุจฺจนุปาโย  นาม  นตฺถิ;  ยํ  หิ  เนว  โจรา  น  เวริโน   

กโรนฺติ,  ตํ  อิเมสํ  สตฺตานํ  อนฺโต  ปวตฺตํ  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตเมว  กโรตีติ  วตฺวา  
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อิมํ  คาถมาห  

  “ทิโส  ทิสํ  ยนฺตํ  กยิรา   เวรี  วา  ปน  เวรินํ,  

  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตํ   ปาปิโย  นํ  ตโต  กเรติ ฯ

 สตฺถา  “ภิกฺขเว  มยิ  อาคเตปิ  อนาคเตปิ,  ตสฺส  (นนฺทสฺส)  จตสฺโส  ทิสา  จตสฺโส  อนุทิสา  

คจฺฉนฺตสฺสาปิ  มรณโต  มุจฺจนุปาโย  นาม  นตฺถิ;  ยํ  (อนยพฺยสนํ)  หิ  เนว  โจรา  (กโรนฺติ),   

น  เวริโน  (ชนา)  กโรนฺติ,  ตํ  (อนยพฺยสนํ)  อิเมสํ  สตฺตานํ  อนฺโต  ปวตฺตํ  (ปุคฺคเลน)   

มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตํ  เอว  กโรตีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห  

  “ทิโส  ทิสํ  (ทิสฺวา)  ยํ  ตํ  (อนยพฺยสนํ)  กยิรา  

  เวรี  (ปุคฺคโล)  วา  ปน  เวรินํ  (ปุคฺคลํ  ทิสฺวา  ยํ  ตํ  อนยพฺยสนํ  กยิรา),  

  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตํ  ปาปิโย  นํ  (ปุคฺคลํ)  

  ตโต  (อนยพฺยสนโต)  กเรติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  มย ิ 

ครั้นเมื่อเรา  อาคเตปิ มาแล้วก็ดี  อนาคเตปิ ไม่มาแล้วก็ดี,  มุจฺจนุปาโย  นาม ชื่อ 

อ.อุบายเป็นเครื่องพ้น  มรณโต จากความตาย  ตสฺส  (นนฺทสฺส) ของบุคคลผู้รักษา

ซึ่งโคชื่อว่านันทะนั้น  คจฺฉนฺตสฺสาปิ แม้ผู้ไปอยู่  ทิสา สู่ทิศ ท.  จตสฺโส สี่  อนุทิสา  

สู่ทิศเฉียง ท.  จตสฺโส สี่  นตฺถิ ย่อมไม่มี;  ห ิเพราะว่า  โจรา อ.โจร ท.  เนว  (กโรนฺติ)  

ย่อมไม่กระทํานั่นเทียว  ยํ  (อนยพฺยสนํ) ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญใด,  (ชนา) 

อ.ชน ท.  เวริโน ผู้มีเวร  น  กโรนฺติ ย่อมไม่กระทํา,  จิตฺตํ  เอว อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  

มิจฺฉาปณิหิตํ อัน- อันบุคคล -ตั้งไว้แล้วผิด  ปวตฺต ํอันเป็นไปแล้ว  อนฺโต ในภายใน  

อิเมสํ  สตฺตานํ ของสัตว์ ท. เหล่านี้นั่นเทียว  กโรติ ย่อมกระทํา  ตํ  (อนยพฺยสนํ) ซึ่ง

ความฉิบหายมิใช่ความเจริญนั้น”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  คาถํ ซึ่งพระคาถา

นี้  อิติ ว่า

ทิโส อ.โจรผู้ปรากฏ  (ทิสฺวา) เห็นแล้ว  ทิสํ ซึ่งโจรผู้ปรากฏ   

กยิรา พึงกระทํา  ยํ  ตํ  (อนยพฺยสนํ) ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความ

เจริญนั้นใด,  วา  ปน ก็หรือว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  เวรี ผู้มีเวร  

ทิสฺวา เห็นแล้ว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  เวรินํ ผู้มีเวร  (กยิรา) พึง

กระทํา  (ยํ  ตํ  อนยพฺยสนํ) ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ
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นั้นใด,  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาปณิหิตํ อัน- อันบุคคล  

-ตั้งไว้แล้วผิด  กเร พึงกระทํา  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคลนั้น   

ปาปิโย ให้เป็นผู้เลวกว่า  ตโต  (อนยพฺยสนโต) กว่าความ

ฉิบหายมิใช่ความเจริญนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรา มาแล้วก็ดี ไม่มาแล้วก็ดี, ขึ้นชื่อว่า

อุบายเป็นเครื่องพ้นจากความตายของคนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะนั้น แม้ผู้ไปสู่ทิศทั้ง ๔ 

ทิศเฉียงทั้ง ๔ ย่อมไม่มี, พวกโจรย่อมกระทําไม่ได้นั่นแหละซึ่งความฉิบหายมิใช่ความ

เจริญใด พวกชนผู้มีเวร ก็ย่อมกระทําไม่ได้, จิตที่บุคคลที่ตั้งไว้ผิดที่เป็นไปในภายใน

ของสัตว์เหล่านี้นั่นแหละ ย่อมทําความฉิบหายมิใช่ความเจริญ” ดังนี้ ตรัสพระคาถานี้

ว่า

“โจรเห็นโจร พึงทําความฉิบหายมิใช่ความเจริญใด ก็หรือว่า 

บุคคลผู้มีเวรเห็นบุคคลผู้มีเวร พึงทําความฉิบหายมิใช่ความ

เจริญใด, จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด พึงทําบุคคลนั้นให้เป็นผู้ชั่วกว่า 

กว่าความฉิบหายมิใช่ความเจริญนั้น”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  มยิ ลักขณะใน 

อาคเต และ อนาคเต  อปิ สองศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อาคเต และ อนาคเต  อาคเต  

ก็ดี  อนาคเต ก็ดี ลักขณกิริยา,  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มุจฺจนุปาโยๆ สุทธกัตตา 

ใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ นนฺทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

มรณโต  จตสฺโส วิเสสนะของ ทิสาๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตสฺส  จตสฺโส  

วิเสสนะของ อนุทิสาๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คจฺฉนฺตสฺส  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ 

คจฺฉนฺตสฺสๆ วิเสสนะของ นนฺทสฺส  มรณโต อปาทานใน มุจฺจน-;  หิศัพท์ เหตุโชตกะ   

โจรา สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยํ วิเสสนะของ อนยพฺยสนํๆ  

อวุตตกัมมะใน กโรนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน กโรนฺติ,   

เวริโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน กโรนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์  

ปฏิเสธะใน กโรนฺติ,  ปวตฺตํ ก็ดี  มิจฺฉาปณิหิตํ ก็ดี วิเสสนะของ จิตฺตํ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน กโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ 

อนยพฺยสนํๆ อวุตตกัมมะใน กโรติ  อิเมสํ วิเสสนะของ สตฺตานํๆ สามีสัมพันธะใน  
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อนฺโตๆ วิสยาธาระใน ปวตฺตํ  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน มิจฺฉาปณิหิตํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะของคาถํๆ อวุตตกัมมะใน อาห

“ทิโส สุทธกัตตาใน กยิราๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทิสํ อวุตต-

กัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กยิรา  ยํ ก็ดี  ตํ ก็ดี  

วิเสสนะของ อนยพฺยสนํๆ อวุตตกัมมะใน กยิรา  ปนศัพท์  

ปทปูรณะ  เวรี วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน กยิราๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เวรินํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตต-

กัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กยิรา  ยํ ก็ดี  ตํ ก็ดี  

วิเสสนะของ อนยพฺยสนํๆ อวุตตกัมมะใน กยิรา  วาศัพท์ 

วากยวิกัปปัตถะเข้ากับ ทิโส  ทิสํ  ทิสฺวา  ยํ  ตํ  อนยพฺยสนํ   

กยิรา และ เวรี  ปุคฺคโล  ปน  เวรินํ  ปุคฺคลํ  ทิสฺวา  ยํ  ตํ   

อนยพฺยสนํ  กยิรา,  มิจฺฉาปณิหิตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตา 

ใน กเรๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตา 

ใน มิจฺฉาปณิหิตํ  ปาปิโย วิกติกัมมะใน กเร  นํ วิเสสนะของ 

ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะใน กเร  ตโต วิเสสนะของ อนยพฺยสนโตๆ 

อปาทานใน ปาปิโย”  อิติศัพท์ สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ     

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

๑๒. ตตฺถ  “ทิโส  ทิสนฺติ   โจโร  โจรํ ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทิโส  ทิสนฺติ  (ปททฺวยสฺส)  “โจโร  โจรํ  (ทิสฺวา”  อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “โจโร อ.โจร  (ทิสฺวา) เห็นแล้ว  โจรํ ซึ่งโจร”  (อิติ)  

ดังนี้  ตตฺถ  (ปเทสุ)  “ทิโส  ทิสนฺติ  (ปททฺวยสฺส) แห่ง- ในบท ท. เหล่านั้นหนา -

หมวดสองแห่งบท ว่า “ทิโส  ทิสํ” ดังนี้ ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า “ทิโส  ทิสํ” ความว่า โจรเห็นโจร

 ตตฺถ วิเสสนะของ ปเทสุๆ นิทธารณะใน ปททฺวยสฺส  “ทิโส  ทิสํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ 

สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ นิทธารณียะและสามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “โจโร สุทธกัตตาใน  

กยิรา  โจรํ อวุตตกัมะใน ทิสฺวา”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

 ...............................................................................................................................
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๑๓. “ทิสฺวาติ  ปา�เสโส ฯ

 “ทิสฺวาติ  ปา�เสโส  (ปณฺฑิเตน  ปกฺขิปิตพฺโพ) ฯ

 ปา�เสโส อ.บาลีที่เหลือ  “ทิสฺวาติ ว่า “ทิสฺวา” ดังนี้  (ปณฺฑิเตน) อันบัณฑิต   

ปกฺขิปิตพฺโพ พึงใส่เข้ามา ฯ

 บาลีที่เหลือว่า “ทิสฺวา” บัณฑิตพึงใส่เข้ามา

 “ทิสฺวา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปา�เสโสๆ วุตตกัมมะใน ปกฺขิปิตพฺโพๆ  

กิตบทกัมมวาจก  ปณฺฑิเตน อนภิหิตกัตตาใน ปกฺขิปิตพฺโพ ฯ   

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

๑๔. “ยนฺตํ  กยิราติ   ยนฺตํ  ตสฺส  อนยพฺยสนํ  กเรยฺย ฯ

 “ยนฺตํ  กยิราติ  (ปททฺวยสฺส)  “ยํ  ตํ  ตสฺส  (โจรสฺส)  อนยพฺยสนํ  กเรยฺย”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  กเรยฺย พึงกระทํา  ยํ  ตํ  อนยพฺยสน ํซึ่งความฉิบหายมิใช่

ความเจริญนั้นใด  ตสฺส  (โจรสฺส) แก่โจรนั้น”  (อิติ) ดังนี้  (ปททฺวยสฺส) แห่งหมวด

สองแห่งบท  “ยนฺตํ  กยิราติ ว่า “ยนฺตํ  กยิรา” ดังนี้ ฯ

 สองบทว่า “ยนฺตํ  กยิรา” ความว่า “พึงทําความฉิบหายมิใช่ความเจริญนั้นใด แก่โจร

นั้น”

 “ยนฺตํ  กยิรา” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปททฺวยสฺสๆ สามีสัมพันธะใน  

อตฺโถ  “ยํ ก็ดี  ตํ ก็ดี วิเสสนะของ อนยพฺยสนํ  ตสฺส วิเสสนะของ โจรสฺสๆ สัมปทาน

ใน กเรยฺย  อนยพฺยสนํ อวุตตกัมมะใน กเรยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจกของ ทิโส”   

อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๑๕. ทุติยปเทปิ  เอเสว  นโย ฯ  

 เอโส  เอว  นโย อ.นัยนี้นั่นเทียว  ทุติยปเทปิ แม้ในบทที่สอง ฯ

 นัยนี้นั่นแหละแม้ในบทที่ ๒

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ทุติยปเทๆ วิสยาธาระใน เอโส  นโย  เอวศัพท์ อวธารณะ
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เข้ากับ เอโสๆ วิเสสนะของ นโยๆ ลิงคัตถะ ฯ  

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

๑๖. อิทํ  วุตฺตํ  โหติ  “เอโก  เอกสฺส  มิตฺตทุพฺภิโจโร  ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ   

อปรชฺฌนฺโต,  ยสฺส  อปรชฺฌติ,  ตํปิ  ตเถว  อตฺตนิ  อปรชฺฌนฺตํ  โจรํ   ทิสฺวา,  

เวรี  วา  ปน  เกนจิเทว  การเณน  พนฺธเวรํ  เวรึ  ทิสฺวา,  อตฺตโน  กกฺขฬตาย   

ทารุณตาย,  ยํ  ตสฺส  อนยพฺยสนํ  กเรยฺย  ปุตฺตทารํ  วา  ตสฺส  ปีเฬยฺย   

เขตฺตาทีนิ  วา  นาเสยฺย  ชีวิตา  วา  ปน  นํ  โวโรเปยฺย,  ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ   

มิจฺฉา�ปิตตฺตา  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตฺตํ  ปาปิโย  นํ  ตโต  กเร  ตํ  ปุริสํ  ตโต   

การณโต  ปาปตรํ  กเรยฺย;  วุตฺตปฺปกาโร  หิ  ทิโส  วา  เวรี  วา  ทิสสฺส  วา   

เวริโน  วา  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ทุกฺขํ  วา  อุปฺปาเทยฺย  ชีวิตกฺขยํ  วา  กเรยฺย,  

อิทํ  ปน  อกุสลกมฺมปเถสุ  มิจฺฉา�ปิตํ  จิตฺตํ  ทิฏฺเ�ปิ  ธมฺเม  อนยพฺยสนํ   

ปาเปติ  อตฺตภาวสหสฺเสสุปิ  จตูสุ  อปาเยสุ  ขิปิตฺวา  สีสํ  อุกฺขิปิตุ ํ  น  เทตีติ ฯ

 อิทํ  (วจนํ  ภควตา)  วุตฺตํ  โหติ  “เอโก  เอกสฺส  (โจรสฺส)  มิตฺตทุพฺภิโจโร  ปุตฺตทาร- 

เขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ  (ธเนสุ)  อปรชฺฌนฺโต,  (อตฺตา)  ยสฺส  (โจรสฺส)  อปรชฺฌติ,  ตํปิ  

ตถา  เอว  อตฺตนิ  อปรชฺฌนฺตํ  โจรํ  ทิสฺวา,  เวรี (ปุคฺคโล)  วา  ปน  เกนจิ  เอว  การเณน   

พนฺธเวรํ  เวรึ  (ปุคฺคลํ)  ทิสฺวา,  อตฺตโน  กกฺขฬตาย  (อตฺตโน)  ทารุณตาย  ยํ  ตสฺส   

(โจรสฺส  วา  เวรีปุคฺคลสฺส  วา)  อนยพฺยสนํ  กเรยฺย  ปุตฺตทารํ  วา  ตสฺส  (โจรสฺส  วา   

เวรีปุคฺคลสฺส  วา)  ปีเฬยฺย  (ตสฺส  โจรสฺส  วา  เวรีปุคฺคลสฺส  วา)  เขตฺตาทีนิ  (ธนานิ)  วา  นาเสยฺย   

ชีวิตา  วา  ปน  นํ  (โจรํ  วา  เวรีปุคฺคลํ  วา)  โวโรเปยฺย,  (ตสฺส  จิตฺตสฺส  ปุคฺคเลน)   

ทสสุ  อกุสลกมฺมปเถสุ  มิจฺฉา�ปิตตฺตา  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉาปณิหิตํ  จิตตํ  ปาปิโย  นํ  (ปุคฺคลํ)  

ตโต  (อนยพฺยสนโต)  กเร  ตํ  ปุริสํ  ตโต  การณโต  ปาปตรํ  กเรยฺย;  (มยา)  วุตฺตปฺปกาโร   

หิ  ทิโส  วา  เวรี  (ปุคฺคโล)  วา  ทิสสฺส  วา  เวริโน  (ปุคฺคลสฺส)  วา  อิมสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว   

ทุกฺขํ  วา  อุปฺปาเทยฺย  ชีวิตกฺขยํ  วา  กเรยฺย,  อิทํ  ปน  (ปุคฺคเลน)  อกุสลกมฺมปเถสุ  มิจฺฉา�ปิตํ  

จิตฺตํ  (ปุคฺคลํ  สตฺเตน)  ทิฏฺเ�ปิ  ธมฺเม  อนยพฺยสนํ  ปาเปติ  อตฺตภาวสหสฺเสสุปิ  จตูสุ   

อปาเยสุ  ขิปิตฺวา  สีสํ  อุกฺขิปิตุ ํ  น  เทตีติ ฯ

 อิทํ  (วจนํ) อ.พระดํารัสนี้  อิติ ว่า  “มิตฺตทุพฺภิโจโร อ.โจรผู้ประทุษร้ายต่อมิตร   

เอโก คนหนึ่ง  อปรชฺฌนฺโต ประพฤติอยู่  (ธเนสุ) ในทรัพย์ ท.  ปุตฺตทารเขตฺต- 
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วตฺถุโคมหิสาทีสุ มีบุตร ภรรยา นา สวน โค และกระบือเป็นต้น  เอกสฺส  (โจรสฺส) 

ของโจรคนหนึ่ง  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํปิ  โจรํ ซึ่ง-,  อตฺตา อ.ตน  อปรชฺฌติ ย่อม

ประพฤติผิด  ยสฺส  (โจรสฺส) ต่อโจรใด, -โจรแม้นั้น  อปรชฺฌนฺตํ ผู้ประพฤติผิดอยู่   

อตฺตนิ ในตน  ตถา  เอว อย่างนั้นนั่นเทียว,  วา  ปน ก็หรือว่า  (ปุคฺคโล) อ.บุคคล  

เวรี ผู้มีเวร  ทิสฺวา เห็นแล้ว  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล  พนฺธเวรํ ผู้มีเวรอันผูกไว้แล้ว  เกนจิ   

เอว  การเณน เพราะเหตุอะไรๆ นั่นเทียว  เวรึ ชื่อว่าผู้มีเวร  กเรยฺย พึงกระทํา  ยํ  

อนยพฺยสนํ ซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญใด  ตสฺส  (โจรสฺส  วา  เวรีปุคฺคลสฺส  

วา) แก่โจร หรือ หรือว่า แก่บุคคลผู้มีเวร นั้น  ปีเฬยฺย คือว่า พึงเบียดเบียน  ปุตฺต-

ทารํ ซึ่งบุตรและภรรยา  ตสฺส  (โจรสฺส  วา  เวรีปุคฺคลสฺส  วา) ของโจร หรือ หรือ

ว่า ของบุคคลผู้มีเวร นั้น  วา หรือว่า  (ธนานิ) ยังทรัพย์ ท.  เขตฺตาทีนิ มีนาเป็นต้น  

ตสฺส  (โจรสฺส  วา  เวรีปุคฺคลสฺส  วา) ของโจร หรือ หรือว่า ของบุคคลผู้มีเวร นั้น  

นาเสยฺย พึงให้ฉิบหาย  วา  ปน ก็หรือว่า  โวโรเปยฺย พึงปลงลง  นํ  (โจรํ  วา  

เวรีปุคฺคลํ  วา) ซึ่งโจร หรือ หรือว่าบุคคลผู้มีเวร นั้น  ชีวิตา จากชีวิต  อตฺตโน   

กกฺขฬตาย เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้หยาบคาย  (อตฺตโน)  ทารุณตาย  

เพราะความที่- แห่งตน -เป็นผู้หยาบกระด้าง,  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉา-

ปณิหิต ํ อัน- อันบุคคล -ตั้งไว้แล้วผิด  (ตสฺส  จิตฺตสฺส  ปุคฺคเลน)  ทสสุ   

อกุสลกมฺมปเถสุ  มิจฺฉา�ปิตตฺตา เพราะความที่- แห่งจิตนั้น -เป็นธรรมชาต อัน

บุคคล ตั้งไว้แล้วผิด ในอกุศลกรรมบถ ท. สิบ  กเร พึงกระทํา  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่งบุคคล

นั้น  ปาปิโย ให้เป็นผู้เลวกว่า  ตโต  (อนยพฺยสนโต) กว่าความฉิบหายมิใช่ความเจริญ

นั้น  กเรยฺย คือว่า พึงกระทํา  ตํ  ปุริสํ ซึ่งบุรุษนั้น  ปาปตรํ ให้เป็นผู้เลวกว่า  ตโต   

การณโต กว่าเหตุนั้น;  ห ิด้วยว่า  ทิโส  วา อ.โจรผู้ปรากฏหรือ  เวรี  (ปุคฺคโล)  วา 

หรือว่า อ.บุคคล ผู้มีเวร  (มยา)  วุตฺตปฺปกาโร ผู้มีประการ อันข้าพเจ้า กล่าวแล้ว   

ทุกฺขํ ยังทุกข์  อุปฺปาเทยฺย พึงให้เกิดขึ้น  วา หรือ  วา หรือว่า  กเรยฺย พึงกระทํา   

ชีวิตกฺขยํ ซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต  อิมสฺม ึ  เอว  อตฺตภาเว ในอัตภาพนี้นั่นเทียว  

ทิสสฺส  วา แก่โจรผู้ปรากฏหรือ  เวริโน  (ปุคฺคลสฺส)  วา หรือว่า แก่บุคคล ผู้มี

เวร,  ปน ส่วนว่า  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  มิจฺฉา�ปิต ํอัน- อันบุคคล -ตั้งไว้แล้วผิด   

อกุสลกมฺมปเถสุ ในอกุศลกรรมบถ ท.  อิทํ นี้  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  ปาเปติ ย่อมให้ถึง  

อนยพฺยสน ํซึ่งความฉิบหายมิใช่ความเจริญ  ธมฺเม ในธรรม  (สตฺเตน)  ทิฏฺเ�ป ิอัน -อัน
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สัตว์ -เห็นแล้วบ้าง  ขิปิตฺวา ซัดไปแล้ว  อปาเยสุ ในอบาย ท.  จตูส ุสี่  น  เทติ ย่อมไม่ให้   

อุกฺขิปิตุํ เพื่ออันยกขึ้น  สีส ํ ซึ่งศีรษะ  อตฺตภาวสหสฺเสสุป ิ ในพันแห่งอัตภาพ ท. 

บ้าง”  อิติ ดังนี้  (ภควตา)  วุตฺต ํเป็นคําอธิบาย อันพระผู้มีพระภาค ตรัสแล้ว  โหติ 

ย่อมเป็น ฯ

 พระผู้มีพระภาคตรัสคําอธิบายนี้ไว้ว่า “โจรผู้ประทุษร้ายต่อมิตรคนหนึ่ง เมื่อประพฤติ

ผิดในทรัพย์ทั้งหลายมีบุตร ภรรยา นา สวน โค และกระบือเป็นต้น ของโจรคนหนึ่ง, 

ตน ย่อมประพฤติผิดต่อโจรใด, เห็นโจรผู้ประพฤติในตนเหมือนอย่างนั้นแม้นั้น, ก็หรือ

ว่า บุคคลผู้มีเวร เห็นบุคคลผู้ผูกเวร ชื่อว่าผู้มีเวร เพราะเหตุบางอย่างนั่นแหละ, เพราะ

เหตุที่ตนหยาบคาย เพราะเหตุที่ตนโหดร้าย พึงทําความฉิบหายมิใช่ความเจริญ แก่

โจรหรือบุคคลผู้มีเวรนั้นใด  พึงเบียดเบียนบุตรและภรรยา ของโจร หรือบุคคลผู้มีเวร

นั้น พึงทําทรัพย์ทั้งหลายมีนาเป็นต้น ของโจรหรือบุคคลผู้มีเวรนั้นให้ฉิบหาย ก็หรือ

ว่า พึงปลงโจรหรือบุคคลผู้มีเวรนั้นลงจากชีวิต, จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด พึงทําบุคคลนั้น

ให้เลวกว่า กว่าความฉิบหายมิใช่ความเจริญนั้น คือว่า พึงทําบุรุษนั้น ให้เลวกว่า กว่า

เหตุนั้น เพราะว่าจิตนั้นที่บุคคลตั้งไว้ผิดในอกุศลกรรมบถ ๑๐; ด้วยว่า โจร หรือบุคคล

ผู้มีเวรมีประการดังที่กล่าวแล้ว พึงทําความทุกข์ให้เกิดขึ้น หรือพึงทําความสิ้นไปแห่ง

ชีวิต แก่โจรหรือบุคคลผู้มีเวร ในอัตภาพนี้เท่านั้น, ส่วนจิตนี้ที่บุคคลตั้งไว้ผิดในอกุศล

กรรมบถทั้งหลาย ทําบุคคลให้ถึงความฉิบหายมิใช่ความเจริญในปัจจุบันชาติบ้าง ซัด

ไปในอบายทั้ง ๔ แล้วไม่ให้เพื่อจะยกศีรษะขึ้น ในหลายพันอัตภาพบ้าง”

 อิทํ วิเสสนะของ วจนํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ภควตา  

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตํๆ วิกติกัตตาใน โหติ  “เอโก วิเสสนะของ มิตฺตทุพฺภิโจโรๆ  

สุทธกัตตาใน กเรยฺย  ปีเฬยฺย  โวโรเปยฺย และเหตุกัตตาใน นาเสยฺย  กเรยฺย ก็ดี  

ปีเฬยฺย ก็ดี  โวโรเปยฺย ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  นาเสยฺย อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

เอกสฺส วิเสสนะของ โจรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ธเนสุ  ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ  

วิเสสนะของ ธเนสุๆ วิสยาธาระใน อปรชฺฌนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ มิตฺตทุพฺภิโจโร,   

อตฺตา สุทธกัตตาใน อปรชฺฌติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยสฺส วิเสสนะของ โจรสฺสๆ 

สัมปทานใน อปรชฺฌติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ตํๆ วิเสสนะของ โจรํ  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะใน อปรชฺฌนฺตํ  อตฺตนิ วิสยาธาระใน  
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อปรชฺฌนฺตํๆ วิเสสนะของ โจรํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเรยฺย  

ปีเฬยฺย  นาเสยฺย และ โวโรเปยฺย,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  เวรี วิเสสนะของ 

ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน กเรยฺย  ปีเฬยฺย  โวโรเปยฺย และเหตุกัตตาใน นาเสยฺย  กเรยฺย ก็ดี  

ปีเฬยฺย ก็ดี  โวโรเปยฺย ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  นาเสยฺย อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  

วาศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ เอโก  มิตฺตทุพฺภิโจโร และ เวรี  ปุคฺคโล  เอวศัพท์  

อวธารณะเข้ากับ เกนจิๆ วิเสสนะของ การเณนๆ เหตุใน พนฺธเวรํ และ เวรึ  พนฺธเวรํ 

ก็ดี  เวรึ ก็ดี วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กเรยฺย   

ปีเฬยฺย  นาเสยฺย และ โวโรเปยฺย  พนฺธเวรํ สัญญี  เวรึ สัญญา,  อตฺตโน สองบท  

ภาวาทิสัมพันธะใน กกฺขฬตาย และ ทารุณตาย  กกฺขฬตาย ก็ดี  ทารุณตาย ก็ดี เหตุ

ใน กเรยฺย  ปีเฬยฺย  นาเสยฺย และ โวโรเปยฺย  ยํ วิเสสนะของ อนยพฺยสนํ  ตสฺส  

วิเสสนะของ โจรสฺส และ เวรีปุคฺคลสฺส  โจรสฺส ก็ดี  เวรีปุคฺคลสฺส ก็ดี สัมปทานใน 

กเรยฺย วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ โจรสฺส และ เวรีปุคฺคลสฺส  อนยพฺยสนํ  

อวุตตกัมมะใน กเรยฺย  ปุตฺตทารํ อวุตตกัมมะใน ปีเฬยฺย  วา สามศัพท์ วากยวิกัปปัตถะ 

เข้ากับ ปุตฺตทารํ  ตสฺส  ปีเฬยฺย,  เขตฺตาทีนิ  นาเสยฺย และ ชีวิตา  ปน  นํ  โวโรเปยฺย,   

ตสฺส วิเสสนะของ โจรสฺส และ เวรีปุคฺคลสฺส  โจรสฺส ก็ดี  เวรีปุคฺคลสฺส ก็ดี สามี- 

สัมพันธะใน ปุตฺตทารํ  วาสองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ โจรสฺส และ เวรีปุคฺคลสฺส  

ตสฺส วิเสสนะของ โจรสฺส และ เวรีปุคฺคลสฺส  โจรสฺส ก็ดี  เวรีปุคฺคลสฺส ก็ดี สามี- 

สัมพันธะใน ธนานิ  เขตฺตาทีนิ วิเสสนะของ ธนานิๆ การิตกัมมะใน นาเสยฺย  วาสอง-

ศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ โจรสฺส และ เวรีปุคฺคลสฺส  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ   

ชีวิตา อปาทานใน โวโรเปยฺย  นํ วิเสสนะของ โจรํ และ เวรีปุคฺคลํ  โจรํ ก็ดี  เวรีปุคฺคลํ 

ก็ดี อวุตตกัมมะใน โวโรเปยฺย  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ โจรํ และ เวรีปุคฺคลํ,   

มิจฺฉาปณิหิตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน กเร และ กเรยฺย  กเร ก็ดี  กเรยฺย ก็ดี 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน มิจฺฉา�ปิตตฺตา   

ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน มิจฺฉา�ปิต-  ทสสุ วิเสสนะของ อกุสลกมฺมปเถสุๆ  

วิสยาธาระใน มิจฺฉา�ปิตตฺตาๆ เหตุใน กเร และ กเรยฺย  ปาปิโย วิกติกัมมะใน กเร   

นํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะใน กเร  ตโต วิเสสนะของ อนยพฺยสนโตๆ  

อปาทานใน ปาปิโย  ตํ วิเสสนะของ ปุริสํๆ อวุตตกัมมะใน กเรยฺย  ตโต วิเสสนะของ 

การณโตๆ อปาทานใน ปาปตรํๆ วิกติกัมมะใน กเรยฺย  ปาปิโย  นํ  ตโต  กเร วิวริยะ
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ใน ตํ  ปุริสํ  ตโต  การณโต  ปาปตรํ  กเรยฺย ๆ วิวรณะ;  หิศัพท์ ผลโชตกะ  วุตฺตปฺ-

ปกาโร วิเสสนะของ ทิโส และ ปุคฺคโล  ทิโส ก็ดี  ปุคฺคโล ก็ดี เหตุกัตตาใน อุปฺปาเทยฺย 

และ สุทธกัตตาใน กเรยฺย  อุปฺปาเทยฺย อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  กเรยฺย อาขยาต

บทกัตตุวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ทิโส 

และ เวรี  ปุคฺคโล  เวรี วิเสสนะของ ปุคฺคโล  ทิสสฺส ก็ดี  ปุคฺคลสฺส ก็ดี สัมปทานใน 

อุปฺปาเทยฺย และ กเรยฺย  เวริโน วิเสสนะของ ปุคฺคลสฺส วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะ

เข้ากับ ทิสสฺส และ เวริโน  ปุคฺคลสฺส  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิมสฺมึๆ วิเสสนะ 

ของ อตฺตภาเวๆ วิสยาธาระใน อุปฺปาเทยฺย และ กเรยฺย  ทุกฺขํ การิตกัมมะใน  

อุปฺปาเทยฺย  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ทุกฺขํ  อุปฺปาเทยฺย และ ชีวิตกฺขยํ  

กเรยฺย  ชีวิตกฺขยํ อวุตตกัมมะใน กเรยฺย,  ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  อิทํ ก็ดี  มิจฺฉา�ปิตํ 

ก็ดี วิเสสนะของ จิตฺตํๆ เหตุกัตตาใน ปาเปติ และสุทธกัตตาใน เทติ  ปาเปติ อาขยาต

บทเหตุกัตตุวาจก  เทติ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน มิจฺฉา�ปิตํ  

อกุสลกมฺมปเถสุ วิสยาธาระใน มิจฺฉา�ปิตํ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปาเปติ  สตฺเตน  

อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺเ�   อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ ทิฏฺเ�ๆ วเิสสนะของ ธมฺเมๆ  

วสิยาธาระใน ปาเปต ิ อนยพฺยสนํ สมัปาปณุยีกมัมะใน ปาเปต ิ อปิศพัท ์อเปกขตัถะ

เขา้กบั อตฺตภาวสหสฺเสสุๆ  วสิยาธาระใน เทต ิ จตสู ุวเิสสนะของ อปาเยสุๆ  วสิยาธาระ 

ใน ขปิิตฺวาๆ ปพุพกาลกริยิาใน เทต ิ  สสี ํ อวตุตกมัมะใน อุกฺขปิิตุํๆ  ตุมตัถสมัปทาน 

ใน เทต ิ นศพัท ์ปฏเิสธะใน เทต”ิ  อติศิพัท ์สรปูะใน อทิ ํ วจนํ ฯ

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

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

๑๗. เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ

 เทสนาวสาเน  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาทีนิ  (อริยผลานิ)  ปตฺตา ฯ

  เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  (ชนา) อ.ชน ท.  พห ู มาก   

ปตฺตา บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ มีโสดาปัตติผล

เป็นต้น ฯ

 เวลาจบพระเทศนา พวกชนเป็นจํานวนมาก ต่างบรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้น
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 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปตฺตา  พหู วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปตฺตาๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลาทีนิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

ปตฺตา ฯ

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

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

๑๘. มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  เทสนา  ชาตา ฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์  ชาตา 

เกิดแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน ฯ

 พระเทศนา เกิดเป็นพระเทศนาที่เป็นไปกับด้วยวาจาที่มีประโยชน์แก่มหาชน

 เทสนา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน ชาตา   

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน ชาตา ฯ

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

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

๑๙.   อุปาสเกน  ปน  ภวนฺตเร  กตํ  กมฺมํ  ภิกฺขูหิ  น  ปุจฺฉิตํ,  ตสฺมา  สตฺถารา  น   

กถิตนฺติ ฯ 

 อุปาสเกน  ปน  ภวนฺตเร  กตํ  กมฺมํ  ภิกฺขูหิ  น  ปุจฺฉิตํ,  ตสฺมา  (ตํ  กมฺมํ)  สตฺถารา  น   

กถิตนฺติ ฯ

 ปน ก็  กมฺม ํอ.กรรม  อุปาสเกน  กตํ อัน- อันอุบาสก -กระทําแล้ว  ภวนฺตเร ในภพ

อื่น  ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท.  น  ปุจฺฉิตํ ไม่ทูลถามแล้ว,  ตสฺมา เพราะเหตุนั้น  (ตํ  กมฺมํ) 

อ.กรรมนั้น  สตฺถารา อันพระศาสดา  น  กถิตํ ไม่ตรัสบอกแล้ว  อิติ ดังนี้แล ฯ

 ก็ กรรมที่อุบาสกกระทําแล้วในภพอื่น พวกภิกษุไม่ทูลถาม, เพราะฉะนั้น กรรมนั้น 

พระศาสดา ก็ไม่ตรัสบอกไว้ ดังนี้แล

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  กตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน ปุจฺฉิตํๆ  

กิตบทกัมมวาจก  อุปาสเกน อนภิหิตกัตตาใน กตํ  ภวนฺตเร วิสยาธาระใน กตํ  

ภิกฺขูหิ อนภิหิตกัตตาใน ปุจฺฉิตํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ปุจฺฉิตํ,  ตสฺมา เหตวัตถะ   
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ตํ วิเสสนะของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กถิตํๆ กิตบทกัมมวาจก  สตฺถารา อนภิหิต- 

กัตตาใน กถิตํ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน กถิตํ  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ 

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

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

นนฺทโคปาลกวตฺถุ ฯ

นนฺทโคปาลกวตฺถุ  (นิฏฺฐิต)ํ ฯ

นนฺทโคปาลกวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่บุคคลผูร้กัษาซึง่โคชือ่วา่นนัทะ  (นิฏฺฐิต)ํ จบแลว้ ฯ

นนฺทโคปาลกวตฺถุ สทุธกตัตาใน นิฏฺฐิตํๆ  กติบทกตัตุวาจก ฯ

จบเรื่องนายโคบาลชื่อว่านันทะ
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

นนฺทโคปาลกวตฺถุ 

 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี

วิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 คาโว		ปาเลตีติ		โคปาลโก.	(โคสทฺทูปปท	+	ปาล		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ณฺวุปัจจัย)	กัตตุรูป,	 

กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส

	 	 (โย		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลใด		ปาเลติ	ย่อมรักษา		คาโว	ซึ่งโค	ท.		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		

ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		โคปาลโก	ชื่อว่าโคปาลก.	(ผู้รักษาโค,	ผู้เลี้ยงโค)

	 ๒.	 นนฺโท		จ		โส		โคปาลโก		จาติ		นนฺทโคปาลโก.	(นนฺท	+	โคปาลก)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย

สมาส 

	 	 นนฺโท		จ	อ.ชื่อว่านันทะด้วย		โส	อ.ชื่อว่านันทะนั้น		โคปาลโก		จ	เป็นบุคคลผู้รักษาซึ่งโคด้วย		

อิติ	เพราะเหตุนั้น		นนฺทโคปาลโก	ชื่อว่านนฺทโคปาลก.	(คนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ)

	 ๓.	 นนฺทโคปาลกสฺส		วตฺถุ		นนฺทโคปาลกวตฺถุ.	(นนฺทโคปาลก	+	วตฺถุ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	 อ.เรื่อง	 	 นนฺทโคปาลกสฺส	 แห่งบุคคลผู้รักษาซึ่งโคชื่อว่านันทะ	 	 นนฺทโคปาลกวตฺถุ	 ชื่อว่า 

นนฺทโคปาลกวตฺถุ.	(เรื่องคนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะ,	เรื่องนายโคบาลชื่อว่านันทะ)

โคยูโถ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คุนฺนํ		ยูโถ		โคยูโถ.	(โค	+	ยูถ)
	 ยูโถ	อ.ฝูง		คุนฺนํ	แห่งโค	ท.		โคยูโถ	ชื่อว่าโคยูถ.	(ฝูงโค)

มหทฺธโน

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺตํ		ธนํ		ยสฺส		โส		มหทฺธโน,		โคปาลโก.	(มหนฺต	+	ธน)
	 ธนํ	อ.ทรัพย์		มหนฺตํ	อันมาก		ยสฺส		(โคปาลกสฺส)	แห่งบุคคลผู้รักษาซึ่งโคใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		 
โส	(โคปาลโก)	อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งโคนั้น		มหทฺธโน	ชื่อว่ามหทฺธน,	ได้แก่คนเลี้ยงโค.	(ผู้มีทรัพย์มาก)
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มหาโภโค

 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺโต		โภโค		ยสฺส		โส		มหาโภโค,		โคปาลโก.	(มหนฺต	+	โภค)
	 โภโค	อ.โภคะ		มหนฺโต	อันมาก		ยสฺส		(โคปาลกสฺส)	แห่งบุคคลผู้รักษาซึ่งโคใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่,		โส		(โคปาลโก)	อ.บุคคลผู้รักษาซึ่งโคนั้น		มหาโภโค	ชื่อว่ามหาโภค,	ได้แก่บุคคลผู้รักษาโค.	(ผู้มี
โภคะมาก)

ปพฺพชิตเวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปพฺพชิตสฺส		เวโส		ปพฺพชิตเวโส.	(ปพฺพชิต	+	เวส)
	 เวโส	อ.เพศ		ปพฺพชิตสฺส	แห่งบรรพชิต		ปพฺพชิตเวโส	ชื่อว่าปพฺพชิตเวส.	(เพศบรรพชิต)

โคปาลกตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 โคปาลกสฺส		ภาโว		โคปาลกตฺตํ.	(โคปาลก	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		โคปาลกสฺส	แห่งบุคคลผู้รักษาซึ่งโค		โคปาลกตฺตํ	ชื่อว่าโคปาลกตฺต.	(ความ
เป็นบุคคลผู้รักษาโค,	ความเป็นคนเลี้ยงโค)

ราชปีโฬ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รญฺโญ		ปีโฬ		ราชปีโฬ.	(ราช	+	ปีฬ)
	 ปีโฬ	อ.ความบีบคั้น		รญฺโญ	แห่งพระราชา		ราชปีโฬ	ชื่อว่าราชปีฬ.	(ความบีบคั้นแห่งพระราชา)

กาลานุกาโล

	 จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กาลสฺส		อนุกาโล		กาลานุกาโล.	(กาล	+	อนุกาล)
	 อนุกาโล	อ.กาลอันสมควร		กาลสฺส	แก่กาล		กาลานุกาโล	ชื่อว่ากาลานุกาล.	(กาลอันสมควร
แก่กาล)
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ปญฺจโครสา

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	โดยมีปัญจมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 คาวา		อุปฺปนฺนา		รสา		โครสา.	(โค	+	อุปฺปนฺน	+	รส)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส
	 	 รสา	อ.รส	ท.		อุปฺปนฺนา	อันเกิดแล้ว		คาวา	แต่โค		โครสา	ชื่อว่าโครส.	(รสที่เกิดแต่โค)
	 ๒.	 ปญฺจ		โครสา		ปญฺจโครสา.	(ปญฺจ	+	โครส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โครสา	อ.รสอันเกิดแล้วแต่โค	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจโครสา	ชื่อว่าปญฺจโครส.	(รสที่เกิดแต่โค	๕) 

วสนฏฺ€านํ

 วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 วสนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)
	 วสนํ		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อยู่นั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ€านํ	 
ชื่อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)

อาคมนตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคมนสฺส		อตฺถาย		อาคมนตฺถาย.	(อาคมน	+	อตฺถ)
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		อาคมนสฺส	แก่การมา		อาคมนตฺถาย	ชื่อว่าอาคมนตฺถ.	(ประโยชน์แก่การ
มา)

ญาณปริปาโก

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ญาณสฺส		ปริปาโก		ญาณปริปาโก.	(ญาณ	+	ปริปาก)
	 ปริปาโก	อ.ความแก่รอบ		ญาณสฺส	แห่งญาณ		ญาณปริปาโก	ชื่อว่าญาณปริปาก.	(ความแก่รอบ
แห่งญาณ)

ปริปกฺกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปริปกฺกสฺส		ภาโว		ปริปกฺกภาโว.	(ปริปกฺก	+	ภาว)
	 ภาโว	 อ.ความที่	 	 (ญาณสฺส)	 แห่งญาณ	 	 ปริปกฺกสฺส	 อันแก่รอบแล้ว	 	 ปริปกฺกภาโว	 ชื่อว่า 
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ปริปกฺกภาว.	(ความที่ญาณแก่รอบแล้ว)

เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอโก		จ		โส		ทิวโส		จาติ		เอกทิวโส.	(เอก	+	ทิวส)
	 เอโก	 	 จ	 อ.หนึ่งด้วย	 	 โส	 อ.หนึ่งนั้น	 	 ทิวโส	 	 จ	 เป็นวันด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
เอกทิวโส	ชื่อว่าเอกทิวส.	(วันหนึ่ง)

มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต

 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส และวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)
	 ๒.	 มหนฺโต		จ		โส		ภิกฺขุสงฺโฆ		จาติ		มหาภิกฺขุสงฺโฆ.	(มหนฺต	+	ภิกฺขุสงฺฆ)	วิเสสนบุพพบท- 
กัมมธารยสมาส
	 	 มหนฺโต		จ	อ.ใหญ่ด้วย		โส	อ.ใหญ่นั้น		ภิกฺขุสงฺโฆ		จ	เป็นหมู่แห่งภิกษุด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		มหาภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่ามหาภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุหมู่ใหญ่,	ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่)
	 ๓.	 มหาภิกฺขุสงฺเฆน		ปริวุโต		มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต,		สตฺถา.	(มหาภิกฺขุสงฺฆ	+	ปริวุต)	ตติยา- 
ตัปปุริสสมาส
	 (สตฺถา)	 อ.พระศาสดา	 	 มหาภิกฺขุสงฺเฆน	 อันหมู่แห่งภิกษุหมู่ใหญ่	 	 ปริวุโต	 แวดล้อมแล้ว	 
มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต	ชื่อว่ามหาภิกฺขุสงฺฆปริวุต,	ได้แก่พระศาสดา.	(ผู้ที่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว)

วสนฏฺ€านาสนฺนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วสนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 วสนํ		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อยู่นั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ€านํ	 
ชื่อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)
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	 ๒.	 วสนฏฺ€านสฺส		อาสนฺนํ		วสนฏฺ€านาสนฺนํ,		รุกฺขมูลํ.	(วสนฏฺ€าน	+	อาสนฺน)	ฉัฏฐีตัปปุริส-
สมาส
	 	 (รุกฺขมูลํ)	 อ.โคนแห่งต้นไม้	 	 อาสนฺนํ	 อันใกล้	 	 วสนฏฺ€านสฺส	 แห่งที่เป็นที่อยู่	 	 วสนฏฺ- 
€านาสนฺนํ	ชื่อว่าวสนฏฺ€านาสนฺน,	ได้แก่โคนต้นไม้.	(ใกล้ที่อยู่)	

รุกฺขมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 รุกฺขสฺส		มูลํ		รุกฺขมูลํ.	(รุกฺข	+	มูล)
	 มูลํ	อ.โคน		รุกฺขสฺส	แห่งต้นไม้		รุกฺขมูลํ	ชื่อว่ารุกฺขมูล.	(โคนต้นไม้)

พุทฺธปฺปมุโข

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พุทฺโธ		ปมุขํ		ยสฺส		โส		พุทฺธปฺปมุโข,		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(พุทฺธ	+	ปมุข)
	 พุทฺโธ	อ.พระพุทธเจ้า		ปมุขํ	 เป็นประมุข		ยสฺส		(ภิกฺขุสงฺฆสฺส)	แห่งหมู่แห่งภิกษุใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,	 	 โส	 	 (ภิกฺขุสงฺโฆ)	 อ.หมู่แห่งภิกษุหมู่นั้น	 	 พุทฺธปฺปมุโข	 ชื่อว่าพุทฺธปฺปมุข,	 ได้แก่ภิกษุสงฆ์.	 (มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข)

ภิกฺขุสงฺโฆ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ภิกฺขูนํ		สงฺโฆ		ภิกฺขุสงฺโฆ.	(ภิกฺขุ	+	สงฺฆ)	
	 สงฺโฆ	อ.หมู่		ภิกฺขูนํ	แห่งภิกษุ	ท.		ภิกฺขุสงฺโฆ	ชื่อว่าภิกฺขุสงฺฆ.	(หมู่ภิกษุ,	ภิกษุสงฆ์)

ปญฺจโครสทานํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีปัญจมีตัปปุริสสมาส	 และอสมาหารทิคุสมาส	 อยู่
ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 คาวา		อุปฺปนฺนา		รสา		โครสา.	(โค	+	อุปฺปนฺน	+	รส)	ปัญจมีตัปปุริสสมาส
	 	 รสา	อ.รส	ท.		อุปฺปนฺนา	อันเกิดแล้ว		คาวา	แต่โค		โครสา	ชื่อว่าโครส.	(รสที่เกิดแต่โค)
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	 ๒.	 ปญฺจ		โครสา		ปญฺจโครสา.	(ปญฺจ	+	โครส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 โครสา	อ.รสอันเกิดแล้วแต่โค	ท.		ปญฺจ	ห้า		ปญฺจโครสา	ชื่อว่าปญฺจโครส.	(รสที่เกิดแต่โค 
๕)
	 ๓.	 ปญฺจโครสาเยว		ทานํ		ปญฺจโครสทานํ.	(ปญฺจโครส	+	ทาน)	อวธารณบุพพบทกัมมธารย-
สมาส 
	 	 ปญฺจโครสา		เอว	อ.รสอันเกิดแล้วแต่โคห้า	ท.	นั่นเทียว		ทานํ	เป็นทาน		ปญฺจโครสทานํ	 
ชื่อว่าปญฺจโครสทาน.	(ทานคือรสที่เกิดแต่โค	๕)	

ทานกถาทิเภทา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาส	และฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณ-
พหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ทานํ		กถา		ทานกถา.	(ทาน	+	กถา)	ทุติยาตัปปุริสสมาส	
	 	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		ทานํ	ซึ่งทาน		ทานกถา	ชื่อว่าทานกถา.	 (วาจาเป็นเครื่อง
กล่าวซึ่งทาน,	เรื่องทาน,	ทานกถา)
	 ๒.	 ทานกถา	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 ทานกถาทีนิ,	 	 วตฺถูนิ.	 (ทานกถา	 +	 อาทิ)	 ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ทานกถา	 อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทาน	 	 อาทิ	 เป็นต้น	 	 เยสํ	 	 (วตฺถูนํ)	 แห่งเรื่อง	 ท.	 
เหล่าใด	 	 (อตฺถิ)	 มีอยู่	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 (ตานิ	 	 วตฺถูนิ)	 อ.เรื่อง	 ท.	 เหล่านั้น	 	 ทานกถาทีนิ	 
ชื่อว่าทานกถาทิ,	ได้แก่เรื่องทั้งหลาย.	(มีวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานเป็นต้น,	มีทานกถาเป็นต้น)
	 ๓.	 ทานกถาทีนิ		เภโท		ยายาติ		ทานกถาทิเภทา,		อนุปุพฺพีกถา.	(ทานกถาทิ	+	เภท)	ฉัฏฐี-
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 (วตฺถูนิ)	 อ.เรื่อง	 ท.	 	 ทานกถาทีนิ	 มีวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานเป็นต้น	 	 เภโท	 เป็น
ประเภท		ยาย		(อนุปุพฺพีกถาย)	แห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตามลําดับใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		 
(สา		อนุปุพฺพีกถา)	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวตามลําดับนั้น		ทานกถาทิเภทา	ชื่อว่าทานกถาทิเภทา,	ได้แก่
อนุบุพพีกถา.	(มีเรื่องมีทานกถาเป็นต้นเป็นประเภท)
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อนุปุพฺพีกถา

	 เป็นตติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อนุปุพฺเพน		กถา		อนุปุพฺพีกถา.	(อนุปุพฺพ	+	กถา)
	 กถา	อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าว		อนุปุพฺเพน	ตามลําดับ		อนุปุพฺพีกถา	ชื่อว่าอนุปุพฺพีกถา.	(วาจา
เป็นเครื่องกล่าวตามลําดับ,	อนุปุพพีกถา)

กถาปริโยสานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กถาย		ปริโยาสานํ		กถาปริโยสานํ.	(กถา	+	ปริโยสาน)
	 ปริโยสานํ	อ.กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบ		กถาย	แห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว		กถาปริโยสานํ	 ชื่อว่า 
กถาปริโยสาน.	(กาลเป็นที่สิ้นสุดลงรอบแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว)

อาคตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตานํ		ภาโว		อาคตตฺตํ.	(อาคต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความที่		อาคตานํ		(ตุมฺหากํ)	แห่งพระองค์	เสด็จมาแล้ว		อาคตตฺตํ	ชื่อว่าอาคตตฺต.	
(ความที่พระองค์เป็นผู้เสด็จมาแล้ว)

มหาทานํ

 วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มหนฺตญฺจ		ตํ		ทานญฺจาติ		มหาทานํ.	(มหนฺต	+	ทาน)
	 มหนฺตํ		จ	อ.ใหญ่ด้วย		ตํ	อ.ใหญ่นั้น		ทานํ		จ	เป็นทานด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหาทานํ	
ชื่อว่ามหาทาน.	(ทานใหญ่,	มหาทาน)

อนาคโต

	 เป็นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		อาคโต		อนาคโต,		อหํ.	(น	+	อาคต)
	 (อหํ)	อ.เรา		อาคโต	มาแล้ว	น	หามิได้		อนาคโต	ชื่อว่าอนาคต,	ได้แก่เรา.	(ไม่มาแล้ว)
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มุจฺจนุปาโย

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 มุจฺจนญฺจ		ตํ		อุปาโย		จาติ		มุจฺจนุปาโย.	(มุจฺจน	+	อุปาย)

	 มุจฺจนํ		จ	อ.อันเป็นเครื่องหลุดพ้นด้วย		ตํ	อ.อันเป็นเครื่องหลุดพ้นนั้น		อุปาโย		จ	เป็นอุบายด้วย		อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		มุจฺจนุปาโย	ชื่อว่ามุจฺจนุปาย.	(อุบายเป็นเครื่องหลุดพ้น)

เวริโน

	 เป็นอัสสัตถิตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 เวรํ		เตสํ		สนฺตีติ		เวริโน,		ชนา.	(เวร	+	อีปัจจัย)
	 เวรํ	อ.เวร		เตสํ		(ชนานํ)	ของชน	ท.	เหล่านั้น		สนฺติ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	
อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		เวริโน	ชื่อว่าเวรี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้มีเวร)

ปาปิโย

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปิโย,		ปุริโส.	(ปาป	+	อิยปัจจัย)
	 อิเม		(ปุริสา)	อ.บุรุษ	ท.	เหล่านี้		สพฺเพ	ทั้งปวง		ปาปา	เป็นผู้เลว		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อยํ		
(ปุริโส)		อิเมสํ		(ปุริสานํ)	อ.-	แห่งบุรุษ	ท.	เหล่านี้หนา	-บุรุษนี้		ปาโป	เป็นผู้เลว		วิเสเสน	โดยพิเศษ		
(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(อยํ		ปุริโส)	อ.บุรุษนี้		ปาปิโย	ชื่อว่าปาปิย,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้เลวกว่า)

ปา€เสโส

 วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ปาโ€		จ		โส		เสโส		จาติ		ปา€เสโส.	(ปา€	+	เสส)
	 ปาโ€		จ	อ.บาลีด้วย		โส	อ.บาลีนั้น		เสโส		จ	อันเหลือด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปา€เสโส	
ชื่อว่าปา€เสส.	(บาลีที่เหลือ)
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อนยพฺยสนํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	 มีวิเคราะห์
ดังนี้
	 ๑.	 น		อโย		อนโย.	(น	+	อย)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อโย	อ.ความเจริญ		น	หามิได้		อนโย	ชื่อว่าอนย.	(มิใช่ความเจริญ)
	 ๒.	 อนโย		จ		โส		พฺยสนญฺจาติ		อนยพฺยสนํ.	(อนย	+	พฺยสน)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 อนโย		จ	อ.มิใช่ความเจริญด้วย		โส	อ.มิใช่ความเจริญนั้น		พฺยสนํ		จ	เป็นความฉิบหาย
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		อนยพฺยสนํ	ชื่อว่าอนยพฺยสน.	(ความฉิบหายมิใช่ความเจริญ)

ทุติยปทํ

 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 ทุติยญฺจ		ตํ		ปทญฺจาติ		ทุติยปทํ.	(ทุติย	+	ปท)
	 ทุติยํ		จ	อ.ที่สองด้วย		ตํ	อ.ที่สองนั้น		ปทํ		จ	เป็นบทด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ทุติยปทํ	 
ชื่อว่าทุติยปท.	(บทที่	๒)

มิตฺตทุพฺภิโจโร

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	โดยมวีิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

	 ๑.	 ทุพฺภิ		จ		โส		โจโร		จาติ		ทุพฺภิโจโร.	(ทุพฺภิ	+	โจร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ทุพฺภิ		จ	อ.ผู้ประทุษร้ายด้วย		โส	อ.ผู้ประทุษร้ายนั้น		โจโร		จ	เป็นโจรด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ทุพฺภิโจโร	ชื่อว่าทุพฺภิโจร.	(โจรผู้ประทุษร้าย)
	 ๒.	 มิตฺตสฺส		ทุพฺภิโจโร		มิตฺตทุพฺภิโจโร.	(มิตฺต	+	ทุพฺภิโจร)	จตุตถีตัปปุริสสมาส
	 	 ทุพฺภิโจโร	อ.โจรผู้ประทุษร้าย		มิตฺตสฺส	ต่อมิตร		มิตฺตทุพฺภิโจโร	ชื่อว่ามิตฺตทุพฺภิโจร.	(โจร
ผู้ประทุษร้ายมิตร)

ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	โดยมีอิตรีตรโยคทวันทสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปุตฺโต		จ		ทาโร		จ		เขตฺตญฺจ		วตฺถุ		จ		โค		จ		มหิโส		จาติ		ปุตฺตทารเขตฺต- 
วตฺถุโคมหิสา.	(ปุตฺต	+	ทาร	+	เขตฺต	+	วตฺถุ	+	โค	+	มหิส)	อิตรีตรโยคทวันทสมาส
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	 	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ทาโร		จ	อ.ภรรยาด้วย		เขตฺตํ		จ	อ.นาด้วย		วตฺถุ		จ	อ.สวน
ด้วย		โค		จ	อ.โคด้วย		มหิโส		จ	อ.กระบือด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสา	 
ชื่อว่าปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิส.	(บุตร	ภรรยา	นา	สวน	โค	และกระบือ)
	 ๒.	 ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสา	 	 อาทิ	 	 เยสนฺติ	 	 ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีนิ,	 	 ธนานิ.	 
(ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิส	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	
	 	 ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสา	อ.บุตร	ภรรยา	นา	สวน	โค	และกระบือ	ท.		อาทิ	 เป็นต้น		
เยสํ		(ธนานํ)	แห่งทรัพย์	ท.	เหล่าใด		(สนฺติ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตานิ		ธนานิ)	อ.ทรัพย์	ท.	
เหล่านั้น	 	 ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีนิ	 ชื่อว่าปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทิ,	 ได้แก่ทรัพย์ทั้งหลาย.	 (มี
บุตร	ภรรยา	นา	สวน	โค	และกระบือเป็นต้น)

พนฺธเวรํ

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พนฺธํ		เวรํ		เยน		โส		พนฺธเวโร,		ปุคฺคโล.	(พนฺธ	+	เวร)
	 เวรํ	อ.เวร		เยน		(ปุคฺคเลน)	อันบุคคลใด		พนฺธํ	ผูกไว้แล้ว		โส		(ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		พนฺธเวโร	 
ชื่อว่าพนฺธเวร,	ได้แก่บุคคล.	(ผู้มีเวรอันผูกไว้แล้ว)

กกฺขฬตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 กกฺขฬสฺส		ภาโว		กกฺขฬตา.	(กกฺขฬ	+	ตาปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความที่		กกฺขฬสฺส		(อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้หยาบคาย		กกฺขฬตา	ชื่อว่ากกฺขฬตา.	(ความ
ที่ตนเป็นผู้หยาบคาย)

ทารุณตา

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทารุณสฺส		ภาโว		ทารุณตา.	(ทารุณ	+	ตาปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความที่	 	ทารุณสฺส		 (อตฺตโน)	แห่งตน	ผู้หยาบกระด้าง		ทารุณตา	ชื่อว่าทารุณตา.	 
(ความที่ตนเป็นผู้หยาบกระด้าง)	



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒450 [๓.จิตต

ปุตฺตทาโร

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุตฺโต		จ		ทาโร		จ		ปุตฺตทาโร.	(ปุตฺต	+	ทาร)
	 ปุตฺโต		จ	อ.บุตรด้วย		ทาโร		จ	อ.ภรรยาด้วย		ปุตฺตทาโร	ชื่อว่าปุตฺตทาร.	(บุตรและภรรยา)

เขตฺตาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เขตฺตํ		อาทิ		เยสนฺติ		เขตฺตาทีนิ,		ธนานิ.	(เขตฺต	+	อาทิ)
	 เขตฺตํ	อ.นา		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ธนานํ)	แห่งทรัพย์	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(ตานิ		ธนานิ)	อ.ทรัพย์	ท.	เหล่านั้น		เขตฺตาทีนิ	ชื่อว่าเขตฺตาทิ,	ได้แก่ทรัพย์ทั้งหลาย.	(มีนา
เป็นต้น)

มิจฺฉา€ปิตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 มิจฺฉา€ปิตสฺส		ภาโว		มิจฺฉา€ปิตตฺตํ.	(มิจฺฉา€ปิต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความที่		(ปุคฺคเลน)		มิจฺฉา€ปิตสฺส		(จิตฺตสฺส)	แห่งจิต	อันบุคคล	ตั้งไว้แล้วผิด		มิจฺฉา
€ปิตตฺตํ	ชื่อว่ามิจฺฉา€ปิตตฺต.	(ความที่จิตเป็นสภาวะที่บุคคลตั้งไว้ผิด)

ปาปตโร

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		ปาโปติ		ปาปตโร,		ปุริโส.	(ปาป	+	ตรปัจจัย)
	 อิเม		(ปุริสา)	อ.บุรุษ	ท.	เหล่านี้		สพฺเพ	ทั้งปวง		ปาปา	เป็นผู้เลว		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อยํ		
(ปุริโส)		อิเมสํ		(ปุริสานํ)	อ.-	แห่งบุรุษ	ท.	เหล่านี้หนา	-บุรุษนี้		ปาโป	เป็นผู้เลว		วิเสเสน	โดยพิเศษ		
(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(อยํ		ปุริโส)	อ.บุรุษนี้		ปาปตโร	ชื่อว่าปาปตร,	ได้แก่บุรุษ.	(ผู้เลว
กว่า)
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วุตฺตปฺปกาโร

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺตสฺส		ปกาโร		ยสฺส		โส		วุตฺตปฺปกาโร,		ทิโส.	(วุตฺต	+	ปการ)
	 ปกาโร	อ.ประการ		(มยา)		วุตฺตสฺส		(วจนสฺส)	แห่งคํา	อันข้าพเจ้า	กล่าวแล้ว		ยสฺส		(ทิสสฺส)	
แห่งโจรใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(ทิโส)	อ.โจรนั้น		วุตฺตปฺปกาโร	ชื่อว่าวุตฺตปฺปการ,	ได้แก่โจร.	(มีประการ
ที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว)

ชีวิตกฺขโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชีวิตสฺส		ขโย		ชีวิตกฺขโย.	(ชีวิต	+	ขย)
	 ขโย	อ.ความสิ้นไป		ชีวิตสฺส	แห่งชีวิต		ชีวิตกฺขโย	ชื่อว่าชีวิตกฺขย.	(ความสิ้นชีวิต)

อตฺตภาวสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺตภาวานํ		สหสฺสานิ		อตฺตภาวสหสฺสานิ.	(อตฺตภาว	+	สหสฺส)
	 สหสฺสานิ	อ.พัน	ท.		อตฺตภาวานํ	แห่งอัตภาพ	ท.		อตฺตภาวสหสฺสานิ	 ชื่อว่าอตฺตภาวสหสฺส.	
(หนึ่งพันอัตภาพ,	หลายพันอัตภาพ)

เทสนาวสานํ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)

	 อวสานํ	อ.กาลอันเป็นที่สิ้นสุดลง	เทสนาย	แห่งพระเทศนา	เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(กาลอันเป็น

ที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติผลํ	อาทิ	เยสํ	ตานิ	โสตาปตฺติผลาทีนิ,	อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)
	 โสตาปตฺติผลํ	อ.โสดาปัตติผล	อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(อริยผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด	(อตฺถิ)	 
มีอยู่,	 	ตานิ		 (อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	 เหล่านั้น		 โสตาปตฺติผลาทีนิ	 ชื่อว่าโสตาปตฺติผลาทิ,	 ได้แก่
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อริยผลทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)

สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 อตฺโถ		อสฺสา		อตฺถีติ		อตฺถิกา,		วาจา.	(อตฺถ	+	อิก)	อัสสัตถิตัทธิต
	 	 อตฺโถ	อ.ประโยชน์		อสฺสา		(วาจาย)	แห่งวาจานั้น		อตฺถิ	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		
วาจา)	อ.วาจานั้น		อตฺถิกา	ชื่อว่าอตฺถิกา,	ได้แก่วาจา.	(อันมีประโยชน์)
	 ๒.	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิ
สมาส
	 	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจา	 
อันมีประโยชน์		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	
(อันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์)



๙. โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ [๓๒]

โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ  (มยา  วจฺุจเต) ฯ 

โสเรยยฺตเฺถรวตถฺ ุอ.เรือ่งแหง่พระโสเรยยะผูเ้ถระ  (มยา) อนัขา้พเจา้ 

(พระพทุธโฆสะ)  (วจุจฺเต) จะกลา่ว ฯ

โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ  วตุตกมัมะใน วจฺุจเตๆ อาขยาตบทกมัมวาจก

มยา อนภหิติกตัตาใน วจฺุจเต ฯ

๙. เรื่องพระโสเรยยเถระ
  

๑. “น  ตํ  มาตา  ปิตา กยิราติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  โสเรยฺยนคเร  สมุฏฺ� ิตํ   

สาวตฺถิยํ  นิฏฺ�าเปสิ ฯ

 สตฺถา  โสเรยฺยนคเร  สมุฏฺ� ิตํ  “น  ตํ  มาตา  ปิตา กยิราติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สาวตฺถิยํ   

นิฏฺ�าเปสิ ฯ 

 สตฺถา อ.พระศาสดา  อิมํ  ธมฺมเทสนํ ทรงยังพระธรรมเทศนานี้  “น  ตํ มาตา  ปิตา 

กยิราติ ว่า “น  ตํ  มาตา  ปิตา กยิรา” ดังนี้เป็นต้น  สมุฏฺฅิตํ อันตั้งขึ้นพร้อมแล้ว  

โสเรยฺยนคเร ในเมืองชื่อว่าโสเรยยะ  นิฏฺฅาเปสิ ทรงให้จบแล้ว  สาวตฺถิยํ ในเมือง

ชื่อว่าสาวัตถี ฯ

 พระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนานี้ว่า “น  ตํ  มาตา  ปิตา กยิรา” ดังนี้เป็นต้น ที่ตั้ง

ขึ้นที่เมืองโสเรยยะ ทรงให้จบลงที่เมืองสาวัตถี

  สตฺถา เหตุกัตตาใน นิฏฺ�าเปสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “น  ตํ  มาตา  ปิตา  กยิรา” 

อาทยัตถะใน อิมํ  ธมฺมเทสนํ  อิมํ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํๆ การิตกัมมะใน นิฏฺ�าเปสิ 

โสเรยฺยนคเร วิสยาธาระใน สมุฏฺ� ิตํๆ วิเสสนะของ ธมฺมเทสนํ  สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน 

นิฏฺ�าเปสิ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๒. สมฺมาสมฺพุทฺเธ  สาวตฺถิยํ  วิหรนฺเต,  โสเรยฺยนคเร  โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต  เอเกน   

สหายเกน  สทฺธึ  สุขยานเก  นิสีทิตฺวา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  นหานตฺถาย  นครา   

นิกฺขมิ ฯ

 สมฺมาสมฺพุทฺเธ ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  วิหรนฺเต ประทับอยู่  สาวตฺถิยํ ใน

เมืองสาวัตถี,  โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะ  โสเรยฺยนคเร 

ในมืองโสเรยยะ  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  สุขยานเก บนยานน้อยอันเป็นที่สบาย  สทฺธึ 

กับ  สหายเกน ด้วยสหาย  เอเกน คนหนึ่ง  นิกฺขมิ ออกไปแล้ว  นครา จากเมือง   

นหานตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การอาบ  ปริวาเรน กับด้วยบริวาร  มหนฺเตน  

หมู่ใหญ่ ฯ

 เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองสาวัตถี, ลูกเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะ ในเมือง

โสเรยยะ นั่งบนยานพาหนะน้อยเป็นที่สบายพร้อมกับสหายคนหนึ่ง ออกจากเมืองไป 

เพื่อต้องการจะอาบนํ้า พร้อมกับบริวารหมู่ใหญ่

 สมฺมาสมฺพุทฺเธ ลักขณะใน วิหรนฺเตๆ ลักขณกิริยา  สาวตฺถิยํ วิสยาธาระใน วิหรนฺเต,   

โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต สุทธกัตตาใน นิกฺขมิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสเรยฺยนคเร  

วิสยาธาระใน โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต  เอเกน วิเสสนะของ สหายเกนๆ สหัตถตติยาเข้า

กับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน นิสีทิตฺวา  สุขยานเก อุปสิเลสิกาธาระใน นิสีิทิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขมิ  มหนฺเตน วิเสสนะของ ปริวาเรนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ  

นิกฺขมิ  นหานตฺถาย สัมปทานใน นิกฺขมิ  นครา อปาทานใน นิกฺขมิ ฯ

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

๓. ตสฺมึ  ขเณ  มหากจฺจายนตฺเถโร  โสเรยฺยนครํ  ปิณฺฑาย  ปวิสิตุกาโม  พหินคเร   

สงฺฆาฏึ  ปารุปติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ  มหากจฺจายนตฺเถโร  โสเรยฺยนครํ  ปิณฺฑาย  ปวิสิตุกาโม  (หุตฺวา)  พหินคเร  สงฺฆาฏึ  

ปารุปติ ฯ

 ตสฺมึ  ขเณ ในขณะนั้น  มหากจฺจายนตฺเถโร อ.พระมหากัจจายนะผู้เถระ  ปวิสิตุ-

กาโม เป็นผู้ใคร่เพื่ออันเข้าไป  โสเรยฺยนครํ สู่เมืองชื่อว่าโสเรยยะ  ปิณฺฑาย เพื่อ

ก้อนข้าว  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปารุปติ ย่อมห่ม  สงฺฆาฏึ ซึ่งผ้าสังฆาฏิ  พหินคเร ใน
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ภายนอกแห่งเมือง ฯ

 ในขณะนั้น พระมหากัจจายนเถระ มีความประสงค์จะเข้าไปสู่เมืองโสเรยยะเพื่อ

บิณฑบาต ย่อมห่มผ้าสังฆาฏิที่ภายนอกเมือง

 ตสฺมึ วิเสสนะของ ขเณๆ กาลสัตตมีใน ปารุปติ  มหากจฺจายนตฺเถโร สุทธกัตตา 

ใน ปารุปติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสเรยฺยนครํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปวิสิตุ-  ปิณฺฑาย 

สัมปทานใน ปวิสิตุ-  ปวิสิตุกาโม วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปารุปติ   

พหินคเร วิสยาธาระใน ปารุปติ  สงฺฆาฏึ อวุตตกัมมะใน ปารุปติ ฯ

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

๔. เถรสฺส  จ  สุวณฺณวณฺณํ  สรีรํ ฯ

 เถรสฺส  จ  สุวณฺณวณฺณํ  (โหติ)  สรีรํ ฯ

 จ ก็  สรีรํ อ.สรีระ  เถรสฺส ของพระเถระ  สุวณฺณวณฺณ ํเป็นสรีระมีวรรณะเพียงดัง

วรรณะแห่งทอง  (โหติ) ย่อมเป็น ฯ

 ก็ สรีระของพระเถระ มีวรรณะดุจทองคํา

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สรีรํ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส  

สามีสัมพันธะใน สรีรํ  สุวณฺณวณฺณํ วิกติกัตตาใน โหติ ฯ   

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

๕. โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต  ตํ  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  “อโห  วต  อยํ  เถโร  มม  ภริยา  ภเวยฺย,  มม  

วา  ภริยาย  สรีรวณฺโณ  เอตสฺส  สรีรวณฺโณ  วิย  ภเวยฺยาติ ฯ

 โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต  ตํ  (เถรํ)  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  “อโห  วต  อยํ  เถโร  มม  ภริยา  ภเวยฺย,  มม  วา  

ภริยาย  สรีรวณฺโณ  เอตสฺส  (เถรสฺส)  สรีรวณฺโณ  วิย  ภเวยฺยาติ ฯ

 โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะ  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตํ  (เถรํ) ซึ่ง

พระเถระนั้น  จินฺเตสิ คิดแล้ว  อิติ ว่า  “อโห  วต โอหนอ  อยํ  เถโร อ.พระเถระนี้  

ภริยา เป็นภรรยา  มม ของเรา  ภเวยฺย พึงเป็น,  วา หรือว่า  สรีรวณฺโณ อ.วรรณะ

แห่งสรีระ  ภริยาย แห่งภรรยา  มม ของเรา  สรีรวณฺโณ  วิย เป็นวรรณะเพียงดัง

วรรณะแห่งสรีระ  เอตสฺส  (เถรสฺส) แห่งพระเถระนั่น  ภเวยฺย พึงเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  
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 ลูกเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะ เห็นพระเถระนั้น คิดว่า “โอหนอ พระเถระนี้พึงเป็นภรรยา

ของเรา หรือว่า วรรณะแห่งสรีระของภรรยาของเรา พึงเป็นดุจวรรณะแห่งสรีระของ

พระเถระนั่น”

 โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ 

เถรํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสิ  “อโห  อัจฉริยัตถะ วต  

สังกัปปัตถะ  อยํ วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

มม สามีสัมพันธะใน ภริยาๆ วิกติกัตตาใน ภเวยฺย,  สรีรวณฺโณ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน ภริยาย  วาศัพท์ วากยวิกัปปัตถะเข้ากับ 

อยํ  เถโร  มม  ภริยา  ภเวยฺย และ มม  ภริยาย  สรีรวณฺโณ  เอตสฺส  สรีรวณฺโณ  

วิย  ภเวยฺย,  ภริยาย สามีสัมพันธะใน สรีรวณฺโณ  เอตสฺส วิเสสนะของ เถรสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน สรีรวณฺโณๆ อุปมาวิกติกัตตาใน ภเวยฺย  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้า

กับ เอตสฺส  เถรสฺส  สรีรวณฺโณ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสิ ฯ 

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

๖. ตสฺส  จินฺติตมตฺเตเยว,  ปุริสลิงฺคํ  อนฺตรธายิ,  อิตฺถีลิงฺคํ  ปาตุรโหสิ ฯ 

 (การเณ)  ตสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส)  จินฺติตมตฺเต  เอว  (สนฺเต),  ปุริสลิงฺคํ  อนฺตรธายิ,  อิตฺถีลิงฺคํ   

ปาตุรโหสิ ฯ

 (การเณ) ครั้นเมื่อเหตุ  ตสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส)  จินฺติตมตฺเต  เอว เป็นเหตุสักว่า 

อันบุตรของเศรษฐีนั้นคิดแล้วนั่นเทียว  (สนฺเต) มีอยู่,  ปุริสลิงฺคํ อ.เพศแห่งบุรุษ  

อนฺตรธายิ หายไปแล้ว,  อิตฺถีลิงฺคํ อ.เพศแห่งหญิง  ปาตุรโหสิ ได้มีปรากฏแล้ว ฯ

 เมื่อเหตุ เป็นสักว่าอันลูกเศรษฐีนั้นคิดแล้วเท่านั้น, เพศของบุรุษ ก็หายไป, เพศของ

หญิง ได้มีปรากฏแล้ว

 การเณ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา  ตสฺส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺตสฺสๆ ฉัฏฐี- 

อนภิหิตกัตตาใน จินฺติต-  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จินฺติตมตฺเตๆ วิกติกัตตาใน  

สนฺเต,  ปุริสลิงฺคํ สุทธกัตตาใน อนฺตรธายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อิตฺถีลิงฺคํ สุทธ- 

กัตตาใน ปาตุรโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗. โส  ลชฺชมาโน  ยานกา  โอรุยฺห  ปลายิ ฯ

 โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต)  ลชฺชมาโน  ยานกา  โอรุยฺห  ปลายิ ฯ

 โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  ลชฺชมาโน ละอายอยู่  โอรุยฺห ลงแล้ว   

ยานกา จากยานน้อย  ปลายิ หนีไปแล้ว ฯ

 ลูกของเศรษฐีนั้น ละอายอยู่ จึงลงจากยานน้อยแล้วหนีไป

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปลายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ลชฺชมาโน  

อัพภันตรกิริยาของ เสฏฺ� ิปุตฺโต  ยานกา อปาทานใน โอรุยฺหๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปลายิ ฯ  

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

๘. ปริชโน  ตํ  อส�ฺชานนฺโต   “กิเมตํ  กิเมตนฺติ  อาห ฯ 

 ปริชโน  ตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ)  อส�ฺชานนฺโต   “กึ  เอตํ  (การณํ),  กึ  เอตํ  (การณํ)”  อิติ  อาห ฯ

 ปริชโน อ.ชนผู้เป็นบริวาร  อสญฺชานนฺโต จําไม่ได้อยู่  ตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ) ซึ่งบุตรของ

เศรษฐีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  (การณํ) อ.เหตุนั่น  กึ อะไร,  เอตํ   

(การณํ) อ.เหตุนั่น  กึ อะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ชนผู้เป็นบริวารจําลูกของเศรษฐีนั้นไม่ได้ พากันกล่าวว่า “เหตุนั่นอะไร, เหตุนั่นอะไร”

 ปริชโน สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ เสฏ�ฺ ิปุตฺตํๆ  

อวุตตกัมมะใน อสญฺชานนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ ปริชโน  “กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  

เอตํ วิเสสนะของ การณํๆ ลิงคัตถะ,  กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตํ วิเสสนะของ การณํๆ  

ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๙. สาปิ  ตกฺกสิลมคฺคํ  ปฏิปชฺชิ ฯ

 สาปิ  (อิตฺถี)  ตกฺกสิลมคฺคํ  ปฏิปชฺชิ ฯ

 สาปิ  (อิตฺถี) อ.หญิง แม้นั้น  ปฏิปชฺช ิดําเนินไปแล้ว  ตกฺกสิลมคฺคํ สู่หนทางเป็นที่ไป

สู่เมืองตักกสิลา ฯ
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 หญิงแม้นั้น ดําเนินไปสู่หนทางเป็นที่ไปสู่เมืองตักกสิลา

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สาๆ วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน ปฏิปชฺชิๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตกฺกสิลมคฺคํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปฏิปชฺชิ ฯ   

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

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

๑๐. สหายโกปิสฺสา  อิโต  จิโต  จ  วิจริตฺวาปิ  นาทฺทส ฯ

 สหายโกปิ  อสฺสา  (อิตฺถิยา)  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  วิจริตฺวาปิ  น  อทฺทส ฯ

 สหายโกปิ แม้ อ.สหาย  อสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น  วิจริตฺวาปิ แม้เที่ยวไปแล้ว  

อิโต  (ปสฺสโต)  จ จากข้างนี้ด้วย  อิโต  (ปสฺสโต)  จ จากข้างนี้ด้วย  น  อทฺทส ไม่ได้

เห็นแล้ว ฯ

 แม้สหายของหญิงนั้น แม้เที่ยวไปข้างนี้ข้างโน้น ก็ไม่ได้เห็น

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สหายโกๆ สุทธกัตตาใน อทฺทสๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

อสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สามีสัมพันธะใน สหายโก  อิโต สองบท วิเสสนะ

ของ ปสฺสโตๆ สองบท อปาทานใน วิจริตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ  

อิโต  ปสฺสโต และ อิโต  ปสฺสโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ วิจริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน อทฺทส  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อทฺทส ฯ

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

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

๑๑. สพฺเพ  นหายิตฺวา  เคหํ  อคมํสุ;  “กหํ  เสฏ�ฺ ิปุตฺโตติ  วุตฺเต,  “นหาตฺวา  อาคโต   

ภวิสฺสตีติ  ม�ฺ�ิมฺหาติ  วทึสุ ฯ

 สพฺเพ  (ชนา)  นหายิตฺวา  เคหํ  อคมํสุ;  “กหํ  (าเน)  เสฏฺ� ิปุตฺโต  (คโต)”  อิติ  (วจเน  ชเนหิ)  

วุตฺเต,  “(มยํ)  ‘(เสฏฺ� ิปุตฺโต)  นหาตฺวา  อาคโต  ภวิสฺสตีติ  ม�ฺ�ิมฺหาติ  วทึสุ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  สพฺเพ ทั้งปวง  นหายิตฺวา อาบแล้ว  อคมํสุ ได้ไปแล้ว  เคหํ สู่

เรือน;  (วจเน) ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “เสฏฺ� ิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  (คโต) ไปแล้ว  

กหํ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ ดังนี้  (ชเนหิ) อันชน ท.  วุตฺเต กล่าวแล้ว,  วทึสุ กล่าว



459วรรค] ๙. เรื่องพระโสเรยยเถระ

แล้ว  อิติ ว่า  “(มยํ) อ.เรา ท.  ม� ฺ� ิมฺหา สําคัญแล้ว  อิติ ว่า  ‘(เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตร

ของเศรษฐี  นหาตฺวา อาบแล้ว  อาคโต เป็นผู้มาแล้ว  ภวิสฺสต ิจักเป็น’  อิติ ดังนี้”  

อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกชนทั้งปวง อาบนํ้าเสร็จแล้ว ก็พากันไปสู่เรือน; เมื่อพวกชนกล่าวว่า “ลูกเศรษฐีไป

ในที่ไหน”, ก็กล่าวว่า “พวกเราสําคัญว่า ‘ลูกเศรษฐีอาบนํ้าแล้ว จักเป็นผู้มาแล้ว’ ดังนี้

 สพฺเพ วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน อคมํสุ และ วทึสุ  อคมํสุ ก็ดี  วทึสุ ก็ดี  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  นหายิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อคมํสุ  เคหํ สัมปาปุณียกัมมะ 

ใน อคมํสุ;  เสฏฺ� ิปุตฺโต สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบทกัตตุวาจก  กหํ วิเสสนะของ 

าเนๆ วิสยาธาระใน คโต”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน วุตฺเตๆ ลักขณกิริยา  

ชเนหิ อนภิหิตกัตตาใน วุตฺเต,  “มยํ สุทธกัตตาใน ม�ฺ�ิมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

‘เสฏฺ� ิปุตฺโต สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นหาตฺวา ปุพพกาลกิริยา

ใน อาคโตๆ วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ’  อิติศัพท์ อาการะใน ม�ฺ�ิมฺหา”  อิติศัพท์ อาการะ

ใน วทึสุ ฯ         

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

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

๑๒. อถสฺส  มาตาปิตโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ปริเยสิตฺวา  อปสฺสนฺตา  โรทิตฺวา  ปริเทวิตฺวา  “มโต  

ภวิสฺสตีติ  มตกภตฺตํ  อทํสุ ฯ 

 อถ  อสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส)  มาตาปิตโร  ตตฺถ  ตตฺถ  (าเน)  ปริเยสิตฺวา  อปสฺสนฺตา  โรทิตฺวา   

ปริเทวิตฺวา  “(อมฺหากํ  ปุตฺโต)  มโต  ภวิสฺสตีติ  (จินฺตเนน)  มตกภตฺตํ  อทํสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  อสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส) ของบุตรของ

เศรษฐีนั้น  ปริเยสิตฺวา แสวงหาแล้ว  ตตฺถ  ตตฺถ  (าเน) ในที่นั้นๆ  อปสฺสนฺตา  

เมื่อไม่เห็น  โรทิตฺวา ร้องไห้แล้ว  ปริเทวิตฺวา ครํ่าครวญแล้ว  อทํสุ ได้ถวายแล้ว  

มตกภตฺต ํซึ่งภัตรเพื่อบุคคลผู้ตายแล้ว  (จินฺตเนน) ด้วยอันคิด  อิติ ว่า  “(ปุตฺโต) 

อ.บุตร  (อมฺหากํ) ของเรา ท.  มโต เป็นผู้ตายแล้ว  ภวิสฺสต ิจักเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น มารดาและบิดาของลูกเศรษฐีนั้น พากันหาในที่นั้นๆ เมื่อไม่เห็น ก็ร้องไห้ 

ครํ่าครวญ แล้วได้ถวายมตกภัตร ด้วยอันคิดว่า “ลูกของพวกเรา จักตายแล้ว”



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒460 [๓.จิตต

 อถ กาลสัตตมี  มาตาปิตโร สุทธกัตตาใน อทํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะ

ของ เสฏฺ� ิปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน มาตาปิตโร  ตตฺถ สองบท วิเสสนะของ าเนๆ 

วิสยาธาระใน ปริเยสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อปสฺสนฺตาๆ อัพภันตรกิริยาของ  

มาตาปิตโร  โรทิตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน ปริเทวิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทํสุ  “ปุตฺโต  

สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต  

มโต วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ สรูปะใน จินฺตเนนๆ กรณะใน อทํสุ  มตกภตฺตํ  

อวุตตกัมมะใน อทํสุ ฯ 

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

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

๑๓. สา  เอกํ  ตกฺกสิลคามิสตฺถวาหํ  ทิสฺวา  ยานกํ  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อนุพนฺธิ ฯ

 สา  (อิตฺถี)  เอกํ  ตกฺกสิลคามิสตฺถวาหํ  ทิสฺวา  ยานกํ  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อนุพนฺธิ ฯ

 สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  ตกฺกสิลคามิสตฺถวาหํ ซึ่งพ่อค้าเกวียนผู้จะ

ไปสู่เมืองตักกสิลาโดยปกติ  เอกํ คนหนึ่ง  อนุพนฺธิ ติดตามแล้ว  ยานกํ ซึ่งยานน้อย  

ปจฺฉโต ในที่ข้างหลัง  ปจฺฉโต ในที่ข้างหลัง ฯ

 หญิงนั้นเห็นพ่อค้าเกวียนผู้จะไปสู่เมืองตักกสิลาโดยปกติคนหนึ่ง จึงติดตามยานน้อย

ไปข้างหลังๆ

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อนุพนฺธิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอกํ วิเสสนะ

ของ ตกฺกสิลคามิสตฺถวาหํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อนุพนฺธิ  ยานกํ 

อวุตตกัมมะใน อนุพนฺธิ  ปจฺฉโต สองบท วิสยาธาระใน อนุพนฺธิ ฯ   

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

๑๔. อถ  นํ  มนุสฺสา  ทิสฺวา  “อมฺหากํ  ยานกสฺส  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อาคจฺฉสิ,  มยํ   

‘กสฺเสสา  ทาริกาติ  ตํ  น  ชานามาติ  วทึสุ ฯ

 อถ  นํ  (อิตฺถึ)  มนุสฺสา  ทิสฺวา  “(ตฺวํ)  อมฺหากํ  ยานกสฺส  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อาคจฺฉสิ,  มยํ  ‘กสฺส  

เอสา  (อิตฺถี)  ทาริกา  (โหติ)’  อิติ  ตํ  น  ชานามาติ  วทึสุ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  ทิสฺวา เห็นแล้ว  นํ  (อิตฺถึ) ซึ่งหญิงนั้น  วทึสุ  

กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(ตฺวํ) อ.เธอ  อาคจฺฉสิ ย่อมมา  ปจฺฉโต ในที่ข้างหลัง  ปจฺฉโต 
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ในที่ข้างหลัง  ยานกสฺส แห่งยานน้อย  อมฺหากํ ของเรา ท.,  มย ํอ.เรา ท.  น  ชานาม 

ย่อมไม่รู้  ต ํซึ่งเธอ  อิติ ว่า  ‘เอสา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ทาริกา เป็นเด็กหญิง  กสฺส 

ของใคร  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวกมนุษย์เห็นหญิงนั้นแล้ว พากันพูดว่า “เธอย่อมมาข้างหลังๆ แห่งยานน้อย

ของพวกเรา, พวกเราย่อมไม่รู้จักเธอว่า ‘หญิงนั่น เป็นเด็กหญิงของใคร’ ดังนี้

 อถ กาลสัตตมี  มนุสฺสา สุทธกัตตาใน วทึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

อิตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วทึสุ  “ตฺวํ สุทธกัตตาใน อาคจฺฉสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺหากํ สามีสัมพันธะใน ยานกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ปจฺฉโตๆ 

สองบท วิสยาธาระใน อาคจฺฉสิ,  มยํ สุทธกัตตาใน ชานามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

‘เอสา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺส สามี- 

สัมพันธะใน ทาริกาๆ วิกติกัตตาใน โหติ’  อิติศัพท์ อาการะใน ชานาม  ตํ อวุตตกัมมะ

ใน ชานาม  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาม”  อิติศัพท์ อาการะใน วทึสุ ฯ    

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

๑๕. “สามิ  ตุมฺเห  อตฺตโน  ยานกํ  ปาเชถ,  อหํ  ปทสา  คมิสฺสามีติ  คจฺฉนฺตี  คจฺฉนฺตี   

องฺคุลิมุทฺทิกํ  ทตฺวา  เอกสฺมึ  ยานเก  โอกาสํ  กาเรสิ ฯ 

 (สา  อิตฺถี)  “สามิ  ตุมฺเห  อตฺตโน  ยานกํ  ปาเชถ,  อหํ  ปทสา  คมิสฺสามีติ  (วตฺวา)  คจฺฉนฺตี  

คจฺฉนฺตี  องฺคุลิมุทฺทิกํ  ทตฺวา  (ปุคฺคลํ)  เอกสฺมึ  ยานเก  โอกาสํ  กาเรสิ ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (วตฺวา) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  ตุมฺเห อ.ท่าน 

ท.  ปาเชถ จงขับไป  ยานกํ ซึ่งยานน้อย  อตฺตโน ของตน,  อหํ อ.ดิฉัน  คมิสฺสาม ิ

จักไป  ปทสา ด้วยเท้า”  อิติ ดังนี้  คจฺฉนฺตี ไปอยู่  คจฺฉนฺตี ไปอยู่  ทตฺวา ให้แล้ว  

องฺคุลิมุทฺทิกํ ซึ่งแหวนที่นิ้วมือ  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล  กาเรสิ ให้กระทําแล้ว  โอกาสํ ซึ่ง

โอกาส  ยานเก บนยานน้อย  เอกสฺมึ คันหนึ่ง ฯ

 หญิงนั้นกล่าวแล้วว่า “ข้าแต่นาย พวกท่านจงขับยานน้อยของตนไปเถิด, ดิฉันจักเดิน

ไปด้วยเท้า” ดังนี้ ไปอยู่ๆ ให้แหวนที่นิ้วมือ ให้บุคคลทําโอกาสบนยานน้อยคันหนึ่ง 

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ เหตุกัตตาใน กาเรสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  “สามิ  

อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ปาเชถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อตฺตโน สามีสัมพันธะ 
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ใน ยานกํๆ อวุตตกัมมะใน ปาเชถ,  อหํ สุทธกัตตาใน คมิสฺสามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ปทสา กรณะใน คมิสฺสามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน คจฺฉนฺตีๆ สองบท อัพภันตรกิริยาของ อิตฺถี  องฺคุลิมุทฺทิกํ อวุตตกัมมะใน ทตฺวาๆ

ปุพพกาลกิริยาใน กาเรสิ  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน กาเรสิ  เอกสฺมึ วิเสสนะของ ยานเกๆ 

วิสยาธาระใน กาเรสิ  โอกาสํ อวุตตกัมมะใน กาเรสิ ฯ

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

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

๑๖. มนุสฺสา  จินฺตยึสุ  “ตกฺกสิลนคเร  อมฺหากํ  เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส  ภริยา  นตฺถิ,  มยํ  ตสฺส   

อาจิกฺขิสฺสาม,  มหาปณฺณากาโร  โน  ภวิสฺสตีติ ฯ 

 มนุสฺสา  จินฺตยึสุ  “ตกฺกสิลนคเร  อมฺหากํ  เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส  ภริยา  นตฺถิ,  มยํ  ตสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส)  

อาจิกฺขิสฺสาม,  มหาปณฺณากาโร  โน  ภวิสฺสตีติ ฯ

 มนุสฺสา อ.มนุษย์ ท.  จินฺตยึส ุคิดแล้ว  อิติ ว่า  “ภริยา อ.ภรรยา  เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส 

ของบุตรของเศรษฐี  อมฺหากํ ของเรา ท.  ตกฺกสิลนคเร ในเมืองตักกสิลา  นตฺถิ ย่อม

ไม่มี,  มย ํอ.เรา ท.  อาจิกฺขิสฺสาม จักบอก  ตสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส) แก่บุตรของเศรษฐี

นั้น,  มหาปณฺณากาโร อ.บรรณาการใหญ่  ภวิสฺสต ิจักมี  โน แก่เรา ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกมนุษย์คิดกันว่า “ภรรยาของลูกเศรษฐีของพวกเราในเมืองตักกสิลา ย่อมไม่มี, 

พวกเราจักบอกแก่ลูกของเศรษฐีนั้น, บรรณาการใหญ่จักมีแก่พวกเรา” 

 มนุสฺสา สุทธกัตตาใน จินฺตยึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภริยา สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ 

กิริยาบทกัตตุวาจก  ตกฺกสิลนคเร วิสยาธาระใน เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส  อมฺหากํ สามีสัมพันธะ 

ใน เสฏฺ� ิปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ภริยา,  มยํ สุทธกัตตาใน อาจิกฺขิสฺสามๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺตสฺสๆ สัมปทานใน อาจิกฺขิสฺสาม,   

มหาปณฺณากาโร สุทธกัตตาใน ภวิสฺสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โน สัมปทานใน  

ภวิสฺสติ”  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺตยึสุ ฯ  

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

๑๗. เต  คนฺตฺวา  “สามิ  อมฺเหหิ  ตุมฺหากํ  อิตฺถีรตนํ  อานีตนฺติ ฯ

 เต  (มนุสฺสา)  คนฺตฺวา  “สามิ  อมฺเหหิ  ตุมฺหากํ  อิตฺถีรตนํ  อานีตนฺติ  (อาหํสุ) ฯ
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 เต  (มนุสฺสา) อ.มนุษย์ ท. เหล่านั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  (อาหํสุ) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“สามิ ข้าแต่นาย  อิตฺถีรตนํ อ.รัตนะคือหญิง  อมฺเหหิ อันกระผม ท.  อานีตํ นํามา

แล้ว  ตุมฺหากํ เพื่อท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกมนุษย์ไปแล้ว พากันกล่าวว่า “นาย รัตนะคือหญิง พวกกระผมนํามาเพื่อท่าน”

 เต วิเสสนะของ มนุสฺสาๆ สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  คนฺตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน อาหํสุ  “สามิ อาลปนะ  อิตฺถีรตนํ วุตตกัมมะใน อานีตํๆ กิตบท- 

กัมมวาจก  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน อานีตํ  ตุมฺหากํ สัมปทานใน อานีตํ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาหํสุ ฯ  

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

๑๘. โส  สุตฺวา  ตํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อตฺตโน  วยานุรูปํ  อภิรูปํ  ปาสาทิกํ  ทิสฺวา  อุปฺปนฺน- 

สิเนโห  อตฺตโน  เคเห  อกาสิ ฯ 

 โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต)  สุตฺวา  (ปุคฺคลํ)  ตํ  (อิตฺถึ)  ปกฺโกสาเปตฺวา  อตฺตโน  วยานุรูปํ  อภิรูปํ  ปาสาทิกํ  

(ตํ  อิตฺถึ)  ทิสฺวา  อุปฺปนฺนสิเนโห  อตฺตโน  เคเห  อกาสิ ฯ

 โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  สุตฺวา ฟังแล้ว  (ปุคฺคลํ) ยังบุคคล   

ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้องเรียกแล้ว  ตํ  (อิตฺถึ) ซึ่งหญิงนั้น  ทิสฺวา เห็นแล้ว  (ตํ  อิตฺถึ) 

ซึ่งหญิงนั้น  ปาสาทิกํ ผู้ยังความเลื่อมใสให้เกิด  อภิรูปํ ผู้มีรูปงาม  วยานุรูปํ ผู้

สมควรแก่วัย  อตฺตโน ของตน  อุปฺปนฺนสิเนโห ผู้มีความรักอันเกิดขึ้นแล้ว  อกาสิ 

ได้กระทําแล้ว  เคเห ในเรือน  อตฺตโน ของตน ฯ

 ลูกเศรษฐีนั้นฟังแล้ว ใช้คนให้เรียกหญิงนั้นมา เห็นหญิงนั้นผู้น่าเลื่อมใส ผู้สวยงาม ผู้

สมควรแก่วัยของตน จึงเกิดความรักขึ้น แล้วได้ทําไว้ในเรือนของตน

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สุตฺวา  

ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุคฺคลํ การิตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ตํ วิเสสนะ 

ของ อิตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ทิสฺวา  อตฺตโน  

สามีสัมพันธะใน วยานุรูปํๆ ก็ดี  อภิรูปํ ก็ดี  ปาสาทิกํ ก็ดี  ตํ ก็ดี วิเสสนะของ อิตฺถึๆ 

อวุตตกัมมะใน ทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อุปฺปนฺน-  อุปฺปนฺนสิเนโห วิเสสนะของ  

เสฏฺ� ิปุตฺโต  อตฺตโน สามีสัมพันธะใน เคเหๆ วิสยาธาระใน อกาสิ ฯ
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๑๙. ปุริสา  หิ  อิตฺถิโย   อิตฺถิโย  วา  ปุริสา  อภูตปุพฺพา  นาม  นตฺถิ ฯ 

 ปุริสา  หิ  อิตฺถิโย   (อภูตปุพฺพา  นาม)  อิตฺถิโย  วา  ปุริสา  อภูตปุพฺพา  นาม  นตฺถิ ฯ

 ห ิจริงอยู่  ปุริสา อ.บุรุษ ท.  อิตฺถิโย   (อภูตปุพฺพา  นาม) ชื่อว่าเป็นหญิง ไม่เป็นแล้ว

ในกาลก่อน  วา หรือว่า  อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  ปุริสา  อภูตปุพฺพา  นาม ชื่อว่าเป็นบุรุษ 

ไม่เป็นแล้วในกาลก่อน  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ

 ความจริง พวกบุรุษ ขึ้นชื่อว่าไม่เคยเป็นหญิง หรือว่า พวกหญิง ขึ้นชื่อว่าไม่เคยเป็น

บุรุษ ย่อมไม่มี 

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  ปุริสา ก็ดี  อิตฺถิโย ก็ดี สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบท

กัตตุวาจก  อิตฺถิโย วิกติกัตตาใน อภูตปุพฺพา  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

อภูตปุพฺพาๆ วิกติกัตตาใน นตฺถิ  ปุริสา วิกติกัตตาใน อภูตปุพฺพา  นามศัพท์ สัญญา-

โชตกะเข้ากับ อภูตปุพฺพาๆ วิกติกัตตาใน นตฺถิ  วาศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ  ปุริสา  

อิตฺถิโย  อภูตปุพฺพา  นาม และ อิตฺถิโย  ปุริสา  อภูตปุพฺพา  นาม ฯ  

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

๒๐. ปุริสา  หิ  ปรสฺส  ทาเรสุ  อติจริตฺวา  กาลํ  กตฺวา  พหูนิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย   

ปจิตฺวา  มนุสฺสชาตึ  อาคจฺฉนฺตา  อตฺตภาวสเต  อิตฺถีภาวํ  อาปชฺชนฺติ ฯ

 ปุริสา  หิ  ปรสฺส  (ปุริสสฺส)  ทาเรสุ  อติจริตฺวา  กาลํ  กตฺวา  พหูนิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย   

ปจิตฺวา  มนุสฺสชาตึ  อาคจฺฉนฺตา  อตฺตภาวสเต  อิตฺถีภาวํ  อาปชฺชนฺติ ฯ

 ห ิเพราะว่า  ปุริสา อ.บุรษ ท.  อติจริตฺวา ประพฤติล่วงเกินแล้ว  ทาเรสุ ในภรรยา ท.  

ปรสฺส  (ปุริสสฺส) ของบุรุษอื่น  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  

นิรเย ในนรก  วสฺสสตสหสฺสาน ิสิ้นแสนแห่งปี ท.  พหูน ิมาก อาคจฺฉนฺตา เมื่อมา  

มนุสฺสชาต ึสู่ชาติแห่งมนุษย์  อาปชฺชนฺติ ย่อมถึง  อิตฺถีภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งหญิง  

อตฺตภาวสเต ในร้อยแห่งอัตภาพ ฯ

 เพราะว่า พวกบุรุษประพฤติล่วงเกินในภรรยาทั้งหลาย ของชายอื่น เสียชีวิต ไหม้ใน

นรกหลายแสนปี เมื่อมาสู่มนุษยชาติ ย่อมถึงความเป็นหญิงในหนึ่งร้อยอัตภาพ

 หิศัพท์ เหตุโชตกะ  ปุริสา สุทธกัตตาใน อาปชฺชนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปรสฺส  
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วิเสสนะของ ปุริสสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทาเรสุๆ วิสยาธาระใน อติจริตฺวาๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน กตฺวา  กาลํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวา  พหูนิ วิเสสนะ 

ของ วสฺสสตสหสฺสานิๆ อัจจันตสังโยคะใน ปจิตฺวา  นิรเย วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ  

ปุพพกาลกิริยาใน อาคจฺฉนฺตา  มนุสฺสชาตึ สัมปาปุณียกัมมะใน อาคจฺฉนฺตาๆ  

อัพภันตรกิริยาของ ปุริสา  อตฺตภาวสเต วิสยาธาระใน อาปชฺชนฺติ  อตฺถีภาวํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน อาปชฺชนฺติ ฯ

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

๒๑.  อานนฺทตฺเถโรปิ  กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี  อริยสาวโก  สํสาเร  สํสรนฺโต  เอกสฺมึ   

อตฺตภาเว  กมฺมารกุเล  นิพฺพตฺโต  ปรทารกมฺมํ  กตฺวา  นิรเย  ปจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน   

จุทฺทสสุ  อตฺตภาเวสุ  ปุริสสฺส  ปาทปริจาริกา  อิตฺถี  อโหสิ,  สตฺตสุ  อตฺตภาเวสุ   

วีชุทฺธรณํ  ปาปุณิ ฯ 

 อานนฺทตฺเถโรปิ แม้ อ.พระอานนท์ผู้เถระ  กปฺปสตสหสฺสปูริตปารม ี ผู้มีบารมีอัน

ถูกให้เต็มแล้วสิ้นแสนแห่งกัป  อริยสาวโก ผู้เป็นพระอริยสาวก  สํสรนฺโต เมื่อท่องไป  

สํสาเร ในสงสาร  นิพฺพตฺโต บังเกิดแล้ว  กมฺมารกุเล ในตระกูลของบุคคลผู้กระทําซึ่ง

ทอง  อตฺตภาเว ในอัตภาพ  เอกสฺมึ หนึ่ง  กตฺวา กระทําแล้ว  ปรทารกมฺมํ ซึ่งกรรม

คืออันล่วงเกินซึ่งภรรยาของบุคคลอื่น  ปจิตฺวา ไหม้แล้ว  นิรเย ในนรก  อิตฺถี เป็นหญิง  

ปาทปริจาริกา ผู้รับใช้ใกล้เท้า  ปุริสสฺส ของบุรุษ  อตฺตภาเวสุ ในอัตภาพ ท.  จุทฺทสสุ  

สิบสี่  ปกฺกาวเสเสน เพราะผลอันสุกแล้วอันเหลือลง  อโหสิ ได้เป็นแล้ว,  ปาปุณิ  

ถึงแล้ว  วีชุทฺธรณํ ซึ่งการถอนขึ้นซึ่งพืช  อตฺตภาเวสุ ในอัตภาพ ท.  สตฺตส ุเจ็ด ฯ

 แม้พระอานนทเถระ ผู้บําเพ็ญบารมีให้เต็มสิ้นหนึ่งแสนกัป ผู้เป็นพระอริยสาวก เมื่อ

ท่องเที่ยวไปในสงสาร บังเกิดในตระกูลของช่างทอง ในอัตภาพหนึ่ง ทําการผิดใน

ภรรยาของผู้อื่น ไหม้ในนรก ได้เป็นหญิงรับใช้ใกล้เท้าของบุรุษ ใน ๑๔ อัตภาพ เพราะ

ผลกรรมที่สุกที่เหลือลง, ถึงการถอนพืชขึ้น ใน ๗ อัตภาพ 

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อานนฺทตฺเถโรๆ สุทธกัตตาใน อโหสิ และ ปาปุณิ  อโหสิ  

ก็ดี  ปาปุณิ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี ก็ดี  อริยสาวโก  

ก็ดี วิเสสนะของ อานนฺทตฺเถโร  สํสาเร วิสยาธาระใน สํสรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ  

อานนฺทตฺเถโร  เอกสฺมึ วิเสสนะของ อตฺตภาเว วิสยาธาระใน นิพฺพตฺโต  กมฺมารกุเล 
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วิสยาธาระใน นิพฺพตฺโตๆ วิเสสนะของ อานนฺทตฺเถโร  ปรทารกมฺมํ อวุตตกัมมะใน  

กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปจิตฺวา  นิรเย วิสยาธาระใน ปจิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อโหสิ  ปกฺกาวเสเสน เหตุใน อิตฺถี  จุทฺทสสุ วิเสสนะของ อตฺตภาเวสุๆ วิสยาธาระใน 

อิตฺถี  ปุริสสฺส สามีสัมพันธะใน ปาทปริจาริกาๆ วิเสสนะของ อิตฺถีๆ วิกติกัตตาใน 

อโหสิ,  สตฺตสุ วิเสสนะของ อตฺตภาเวสุๆ วิสยาธาระใน ปาปุณิ  วีชุทฺธรณํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน ปาปุณิ ฯ  

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

๒๒. อิตฺถิโย  ปน  ทานาทีนิ  ป�ฺุ�านิ  กตฺวา  อิตฺถีภาเว  ฉนฺทํ  วิราเชตฺวา  “อิทํ  โน   

ปุ�ฺ�ํ  ปุริสตฺตภาวํ  ปฏิลาภาย  สํวตฺตตูติ  จิตฺตํ  อธิฏฺ�หิตฺวา  กาลํ  กตฺวา   

ปุริสตฺตภาวํ  ปฏิลภนฺติ ฯ

 ปน ก็  อิตฺถิโย อ.หญิง ท.  กตฺวา กระทําแล้ว  ป�ุ ฺ�านิ ซึ่งบุญ ท.  ทานาทีนิ มีทาน

เป็นต้น  วิราเชตฺวา คลายกําหนัดแล้ว  ฉนฺทํ ซึ่งความพอใจ  อิตฺถีภาเว ในความ

เป็นแห่งหญิง  อธิฏฺ�หิตฺวา อธิษฐานแล้ว  จิตฺตํ ซึ่งจิต  อิติ ว่า  “อิทํ  โน  ป�ุ ฺ� ํ  

อ.บุญ ของเรา ท. นี้  สํวตฺตต ุ ขอจงเป็นไปพร้อม  ปฏิลาภาย เพื่ออันได้เฉพาะ   

ปุริสตฺตภาว ํ ซึ่งอัตภาพแห่งบุรุษ”  อิติ ดังนี้  กตฺวา กระทําแล้ว  กาลํ ซึ่งกาละ   

ปฏิลภนฺติ ย่อมได้เฉพาะ  ปุริสตฺตภาว ํซึ่งอัตภาพแห่งบุรุษ ฯ

 ก็ พวกผู้หญิง ทําบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้น คลายความพอใจในความเป็นหญิง 

อธิษฐานจิตว่า “ขอบุญของพวกเรานี้ จงเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งอัตภาพแห่งบุรุษ” 

เสียชีวิตแล้ว ย่อมกลับได้อัตภาพของบุรุษ

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อิตฺถิโย สุทธกัตตาใน ปฏิลภนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ทานาทีนิ วิเสสนะของ ปุ�ฺ�านิๆ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วิราเชตฺวา  อิตฺถีภาเว วิสยาธาระใน ฉนฺทํๆ อวุตตกัมมะใน วิราเชตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อธิฏฺ�หิตฺวา  “อิทํ วิเสสนะของ ปุ�ฺ�ํๆ สุทธกัตตาใน สํวตฺตตุๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  โน สามีสัมพันธะใน ปุ�ฺ�ํ  ปุริสตฺตภาวํ อวุตตกัมมะใน ปฏิลาภายๆ  

สัมปทานใน สํวตฺตตุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อธิฏฺ�หิตฺวา  จิตฺตํ อวุตตกัมมะใน  

อธิฏฺ�หิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  กาลํ อวุตตกัมมะใน กตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา 

ใน ปฏิลภนฺติ  ปุริสตฺตภาวํ อวุตตกัมมะในปฏิลภนฺติ ฯ          
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๒๓. ปติเทวตา  หุตฺวา  สามิสมฺมาปฏิปตฺติวเสนาปิ  ปุริสตฺตภาวํ  ปฏิลภนฺเตว ฯ

 (อิตฺถิโย)  ปติเทวตา  หุตฺวา  สามิสมฺมาปฏิปตฺติวเสนาปิ  ปุริสตฺตภาวํ  ปฏิลภนฺติ  เอว ฯ

 (อิตฺถิโย) อ.หญิง ท.  ปติเทวตา เป็นผู้มีสามีเป็นเพียงดังเทวดา  หุตฺวา เป็นแล้ว   

ปฏิลภนฺติ  เอว ย่อมได้นั่นเทียว  ปุริสตฺตภาว ํ ซึ่งอัตภาพแห่งบุรุษ  สามิสมฺมา- 

ปฏิปตฺติวเสนาปิ แม้ด้วยสามารถแห่งการปฏิบัติโดยชอบในสามี ฯ

 พวกผู้หญิง เป็นผู้มีสามีดุจเทวดา ย่อมกลับได้อัตภาพของบุรุษ แม้ด้วยสามารถการ

ปฏิบัติชอบในสามี

 อิตฺถิโย สุทธกัตตาใน ปฏิลภนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปติเทวตา วิกติกัตตาใน  

หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิลภนฺติ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ สามิสมฺมาปฏิปตฺติ-

วเสนๆ ตติยาวิเสสนะใน ปฏิลภนฺติ  ปุริสตฺตภาวํ อวุตตกัมมะใน ปฏิลภนฺติ  เอวศัพท์ 

อวธารณะเข้ากับ ปฏิลภนฺติ ฯ

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

๒๔.   อย�ฺจ  เสฏฺ� ิปุตฺโต  เถเร  อโยนิโส  จิตฺตํ  อุปฺปาเทตฺวา  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว   

อิตฺถีภาวํ  ปฏิลภิ ฯ

 อย ํ  จ  เสฏฺ� ิปุตฺโต  เถเร  อโยนิโส  จิตฺตํ  อุปฺปาเทตฺวา  อิมสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว  อิตฺถีภาวํ   

ปฏิลภิ ฯ

 จ ก็  อยํ  เสฏฺ� ิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐีนี้  จิตฺตํ ยังจิต  อุปฺปาเทตฺวา ให้เกิดขึ้น

แล้ว  อโยนิโส โดยอุบายอันไม่แยบคาย  เถเร ในพระเถระ  ปฏิลภิ ได้เฉพาะแล้ว   

อิตฺถีภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งหญิง  อิมสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว ในอัตภาพนี้นั่นเทียว ฯ

 ก็ ลูกเศรษฐีนี้ ทําจิตให้เกิดขึ้นโดยอุบายที่ไม่แยบคายในพระเถระ กลับได้ความเป็น

หญิงในอัตภาพนี้นั่นแหละ

 จศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อยํ วิเสสนะของ เสฏ�ฺ ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปฏิลภิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถเร วิสยาธาระใน อุปฺปาเทตฺวา  อโยนิโส ตติยาวิเสสนะ

ใน อุปฺปาเทตฺวา  จิตฺตํ การิตกัมมะใน อุปฺปาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิลภิ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิมสฺมึๆ วิเสสนะของ อตฺตภาเวๆ วิสยาธาระใน ปฏิลภิ  
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อิตฺถีภาวํ อวุตตกัมมะใน ปฏิลภิ ฯ

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

๒๕. ตกฺกสิลายํ  เสฏฺ� ิปุตฺเตน  สทฺธึ  สํวาสมนฺวาย  ปนสฺสา  กุจฺฉิยํ  คพฺโภ  ปติฏฺ�าสิ ฯ

 ตกฺกสิลายํ  เสฏฺ� ิปุตฺเตน  สทฺธึ  สํวาสํ  อนฺวาย  ปน  อสฺสา  (อิตฺถิยา)  กุจฺฉิยํ  คพฺโภ  ปติฏฺ�าสิ ฯ

 ปน ก็  คพฺโภ อ.สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์  ปติฏฺ�าสิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว  กุจฺฉิยํ ในท้อง  

อสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น  อนฺวาย เพราะอาศัย  สํวาสํ ซึ่งการอยู่ร่วม สทฺธึ  

กับ  เสฏฺ� ิปุตฺเตน ด้วยบุตรของเศรษฐี  ตกฺกสิลายํ ในเมืองตักกสิลา ฯ

 ก็ สัตว์ผู้เกิดแล้วในครรภ์ตั้งอยู่แล้วในท้องของหญิงนั้น เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกับลูก

เศรษฐีในเมืองตักกสิลา

 ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  คพฺโภ สุทธกัตตาใน ปติฏฺ�าสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ตกฺกสิลายํ วิสยาธาระใน เสฏฺ� ิปุตฺเตนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน  

สํวาสํๆ อวุตตกัมมะใน อนฺวายๆ เหตุใน ปติฏฺ�าสิ  อสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ  

สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิยํๆ วิสยาธาระใน ปติฏฺ�าสิ ฯ

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

๒๖.   สา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺตํ  ลภิตฺวา  ตสฺส  ปทสา  คมนกาเล  อปรํปิ  ปุตฺตํ  ปฏิลภิ,   

เอวมสฺสา  กุจฺฉิยํ  วุตฺถา  เทฺว  ปุตฺตา  อเหสุ ํ,  โสเรยฺยนคเร  ตํ  ปฏิจฺจ  นิพฺพตฺตา   

เทฺวติ  จตฺตาโร  ปุตฺตา  อเหสุ ํ ฯ

 สา  (อิตฺถี)  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺตํ  ลภิตฺวา  ตสฺส  (ปุตฺตสฺส)  ปทสา  คมนกาเล  อปรํปิ  ปุตฺตํ   

ปฏิลภิ,  เอวํ  “อสฺสา  (อิตฺถิยา)  กุจฺฉิยํ  วุตฺถา  เทฺว  ปุตฺตา  อเหสุ ํ,  โสเรยฺยนคเร  ตํ  (อิตฺถึ)   

ปฏิจฺจ  นิพฺพตฺตา  เทฺว  (ปุตฺตา  อเหสุํ)”  อิติ  จตฺตาโร  ปุตฺตา  อเหสุ ํ ฯ

 สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ลภิตฺวา ได้แล้ว  ปุตฺต ํ ซึ่งบุตร  ทสมาสจฺจเยน โดยกาล 

อันล่วงไปแห่งเดือนสิบ  ปฏิลภ ิได้เฉพาะแล้ว  ปุตฺต ํซึ่งบุตร  อปรํปิ แม้อื่นอีก  คมน-

กาเล ในกาลเป็นที่ไป  ปทสา ด้วยเท้า  ตสฺส  (ปุตฺตสฺส) แห่งบุตรนั้น,  ปุตฺตา อ.บุตร 

ท.  จตฺตาโร สี่  อิติ คือ  “ปุตฺตา อ.บุตร ท.  เทฺว สอง  วุตฺถา ผู้อยู่แล้ว  กุจฺฉิยํ ใน

ท้อง  อสฺสา  (อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น  อเหสุํ ได้มีแล้ว,  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  เทฺว สอง  

ตํ  (อิตฺถึ)  ปฏิจฺจ  นิพฺพตฺตา ผู้อาศัยแล้ว ซึ่งหญิงนั้น บังเกิดแล้ว  โสเรยฺยนคเร ใน
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เมืองชื่อว่าโสเรยยะ  (อเหสุํ) ได้มีแล้ว”  อเหสุํ ได้มีแล้ว  เอวํ ด้วยประการฉะนี้ ฯ

 หญิงนั้นได้บุตร โดยผ่านมา ๑๐ เดือน ได้บุตรแม้คนอื่นอีก ในกาลเป็นที่ไปด้วยเท้า

ของเด็กนั้น, บุตร ๔ คน คือ “บุตร ๒ คนผู้อยู่ในท้องของหญิงนั้น ได้มีแล้ว, บุตร ๒ คน 

อาศัยหญิงนั้นบังเกิดขึ้นในเมืองโสเรยยะ ได้มีแล้ว” ด้วยประการฉะนี้ 

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน ปฏิลภิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ทสมาสจฺจเยน 

ตติยาวิเสสนะใน ลภิตฺวา  ปุตฺตํ อวุตตกัมมะใน ลภิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏิลภิ  

ตสฺส วิเสสนะของ ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คมน-  ปทสา กรณะใน คมน-  คมนกาเล  

กาลสัตตมีใน ปฏิลภิ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อปรํๆ วิเสสนะของ ปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะ

ใน ปฏิลภิ,  จตฺตาโร วิเสสนะของ ปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

เอวํ ปการัตถะใน อเหสุํ  “วุตฺถา ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ ปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน  

อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺสา วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิยํๆ 

วิสยาธาระใน วุตฺถา,  นิพฺพตฺตา ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ ปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน  

อเหสุํๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โสเรยฺยนคเร วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตา  ตํ วิเสสนะ

ของ อิตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺจๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิพฺพตฺตา”  อิติศัพท์ สรูปะใน  

จตฺตาโร  ปุตฺตา ฯ   

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

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

๒๗. ตสฺมึ  กาเล  โสเรยฺยนครโต  โย  ตสฺสา  สหายโก  เสฏฺ� ิปุตฺโต,  โส  ป�ฺจหิ  สกฏสเตหิ  

ตกฺกสิลํ  คนฺตฺวา  สุขยานเก  นิสินฺโน  นครํ  ปาวิสิ ฯ

 ตสฺมึ  กาเล  โสเรยฺยนครโต  โย  ตสฺสา  (อิตฺถิยา)  สหายโก  เสฏฺ� ิปุตฺโต,  โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต)  

ป�ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ตกฺกสิลํ  คนฺตฺวา  สุขยานเก  นิสินฺโน  นครํ  ปาวิสิ ฯ

 ตสฺมึ  กาเล ในกาลนั้น  เสฏฺ� ิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  สหายโก ผู้เป็นสหาย  ตสฺสา  

(อิตฺถิยา) ของหญิงนั้น  โย ใด,  โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  คนฺตฺวา ไป

แล้ว  โสเรยฺยนครโต จากเมืองโสเรยยะ  ตกฺกสิลํ สู่เมืองตักกสิลา  สกฏสเตหิ ด้วย

ร้อยแห่งเกวียน ท.  ปญฺจหิ ห้า  นิสินฺโน นั่งแล้ว  สุขยานเก บนยานน้อยเป็นที่สบาย  

ปาวิส ิได้เข้าไปแล้ว  นครํ สู่นคร ฯ
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 ในกาลนั้น ลูกเศรษฐีผู้เป็นสหายของหญิงนั้นใด, ลูกเศรษฐีนั้นไปจากเมืองโสเรยยะ สู่

เมืองตักกสิลา ด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่ม นั่งบนยานน้อยเป็นที่สบาย ได้เข้าไปยังตัวเมือง

 ตสฺมึ วิเสสนะของ กาเลๆ กาลสัตตมีใน ปาวิสิ  โย วิเสสนะของ เสฏ�ฺ ิปุตฺโต  ตสฺสา  

วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ สามีสัมพันธะใน สหายโกๆ วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ  

ลิงคัตถะ,  โส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปาวิสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

โสเรยฺยนครโต อปาทานใน คนฺตฺวา  ปญฺจหิ วิเสสนะของ สกฏสเตหิๆ กรณะใน  

คนฺตฺวา  ตกฺกสิลํ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺโน  สุขยานเก 

วิสยาธาระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโต  นครํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาวิสิ ฯ

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

๒๘. อถ  นํ  สา  อุปริปาสาทตเล  วาตปานํ  วิวริตฺวา  อนฺตรวีถึ  โอโลกยมานา  � ิตา  ทิสฺวา  

ตํ  ส�ฺชานิตฺวา  ทาสึ  เปเสตฺวา  ตํ  ปกฺโกสาเปตฺวา  มหาตเล  นิสีทาเปตฺวา  มหนฺตํ  

สกฺการสมฺมานํ  อกาสิ ฯ

 อถ  นํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ)  สา  (อิตฺถี)  อุปริปาสาทตเล  วาตปานํ  วิวริตฺวา  อนฺตรวีถึ  โอโลกยมานา   

� ิตา  ทิสฺวา  ตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ)  ส�ฺชานิตฺวา  ทาสึ  เปเสตฺวา  (ทาสึ)  ตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ)   

ปกฺโกสาเปตฺวา  มหาตเล  นิสีทาเปตฺวา  มหนฺตํ  สกฺการสมฺมานํ  อกาสิ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  วิวริตฺวา เปิดแล้ว  วาตปานํ ซึ่งช่องเป็นที่ดื่ม

กินซึ่งลม  อุปริปาสาทตเล บนพื้นในเบื้องบนแห่งปราสาท  โอโลกยมานา  � ิตา  

ยืนแลดูอยู่แล้ว  อนฺตรวีถึ ซึ่งระหว่างแห่งถนน  ทิสฺวา เห็นแล้ว  นํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ) ซึ่ง

บุตรของเศรษฐีนั้น  สญฺชานิตฺวา จําได้แล้ว  ตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ) ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  

เปเสตฺวา ส่งไปแล้ว  ทาสึ ซึ่งนางทาสี  (ทาสึ) ยังนางทาสี  ปกฺโกสาเปตฺวา ให้ร้อง

เรียกแล้ว  ตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ) ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  นิสีทาเปตฺวา ให้นั่งแล้ว  มหาตเล  

บนพื้นอันใหญ่  อกาสิ ได้กระทําแล้ว  สกฺการสมฺมานํ ซึ่งสักการะและสัมมานะ   

มหนฺต ํอันใหญ่ ฯ

 ทีนั้น หญิงนั้นเปิดหน้าต่างบนพื้นปราสาทชั้นบน ยืนมองดูระหว่างถนน เห็นลูกเศรษฐี

นั้น จําเขาได้ จึงส่งสาวใช้ไป ให้เรียกลูกเศรษฐีนั้นมา ให้นั่งที่พื้นใหญ่ แล้วได้ทําสักกา

ระและสัมมานะใหญ่
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 อถ กาลสัตตมี  สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อกาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

นํ วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ทิสฺวา  อุปริปาสาทตเล วิสยาธาระใน  

วิสยาธาระใน วิวริตฺวา  วาตปานํ อวุตตกัมมะใน วิวริตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

โอโลกยมานา  อนฺตรวีถึ อวุตตกัมมะใน โอโลกยมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ อิตฺถี  

� ิตา วิเสสนะของ อิตฺถี  ทิสฺวา ปุพพกาลกิริยาใน สญฺชานิตฺวา  ตํ วิเสสนะของ  

เสฏฺ� ิปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน สญฺชานิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน เปเสตฺวา  ทาสึ อวุตต- 

กัมมะใน เปเสตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปกฺโกสาเปตฺวา  ทาสึ การิตกัมมะใน  

ปกฺโกสาเปตฺวา  ตํ วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน ปกฺโกสาเปตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิสีทาเปตฺวา  มหาตเล วิสยาธาระใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

อกาสิ  มหนฺตํ วิเสสนะของ สกฺการสมฺมานํๆ อวุตตกัมมะใน อกาสิ ฯ         

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

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

๒๙. อถ  นํ  โส  อาห  “ภทฺเท  ตฺวํ  อิโต  ปุพฺเพ  อมฺเหหิ  น  ทิฏฺ�ปุพฺพา,  อถ  จ  ปน  โน  

มหนฺตํ  สกฺการํ  กโรสิ;  ชานาสิ  ตฺวํ  อมฺเหติ ฯ 

 อถ  นํ  (อิตฺถึ)  โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต)  อาห  “ภทฺเท  ตฺวํ  อิโต  (กาลโต)  ปุพฺเพ  อมฺเหหิ  น   

ทิฏฺ�ปุพฺพา  (อสิ),  อถ  (ภาเว  สนฺเต)  จ  ปน,  (ตฺวํ)  โน  มหนฺตํ  สกฺการํ  กโรสิ;  ชานาสิ  ตฺวํ  

อมฺเหติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  อาห กล่าวแล้ว  นํ  (อิตฺถึ) 

กะหญิงนั้น  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้เจริญ  ตฺว ํ อ.เธอ  อิโต  (กาลโต)  ปุพฺเพ   

อมฺเหหิ  ทิฏฺ�ปุพฺพา เป็นผู้ อันเรา ท. เห็นแล้วในกาลก่อน ในกาลก่อน แต่กาลนี้  

(อสิ) ย่อมเป็น  น หามิได้,  จ  ปน ก็แล  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น   

(สนฺเต) มีอยู่,  (ตฺวํ) อ.เธอ  กโรสิ ย่อมกระทํา  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  มหนฺต ํอันใหญ่  

โน แก่เรา ท.;  ตฺวํ อ.เธอ  ชานาสิ ย่อมรู้จัก  อมฺเห ซึ่งเรา ท. หรือ” อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น ลูกเศรษฐีนั้นกล่าวกับหญิงนั้นว่า “แน่ะนางผู้เจริญ เธอเป็นผู้ที่พวกเราไม่เคย

เห็นในกาลก่อนแต่กาลนี้,  ก็แล เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอ ย่อมทําสักการะอันใหญ่แก่พวก

เรา; เธอย่อมรู้จักพวกเราหรือ”
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 อถ กาลสัตตมี  โส วิเสสนะของ เสฏ�ฺ ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ อิตฺถึๆ อกถิตกัมมะใน อาห  “ภทฺเท อาลปนะ  ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต วิเสสนะของ กาลโตๆ อปาทานใน  

ปุพฺเพๆ กาลสัตตมีใน ทิฏฺ�ปุพฺพา  อมฺเหหิ อนภิหิตกัตตาใน ทิฏฺ�-  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ   

ทิฏฺ�ปุพฺพา วิกติกัตตาใน อสิ,  จ  ปนศัพท์ นิปาตสมูหะ  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ 

ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กโรสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

โน สัมปทานใน กโรสิ  มหนฺตํ วิเสสนะของ สกฺการํๆ อวุตตกัมมะใน กโรสิ;  ตฺวํ  

สุทธกัตตาใน ชานาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อมฺเห อวุตตกัมมะในชานาสิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

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

๓๐. “อาม  สามิ  ชานามิ,  นนุ  ตุมฺเห  โสเรยฺยนครวาสิโนติ ฯ 

 (สา  อิตฺถี)  “(อหํ)  อาม  สามิ  ชานามิ,  นนุ  ตุมฺเห  โสเรยฺยนครวาสิโน  (อตฺถ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  อาม ค่ะ  (อหํ) 

อ.ดิฉัน  ชานามิ ย่อมรู้จัก,  ตุมฺเห อ.ท่าน  โสเรยฺยนครวาสิโน เป็นผู้อยู่ในเมือง

โสเรยยะโดยปกติ  (อตฺถ) ย่อมเป็น  นนุ มิใช่หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 หญิงนั้นกล่าวว่า “ใช่ค่ะนาย ดิฉันย่อมรู้จัก, พวกท่านเป็นชาวเมืองโสเรยยะ มิใช่หรือ”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน ชานามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก, ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน อตฺถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  โสเรยฺยนครวาสิโน 

วิกติกัตตาใน อตฺถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

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

๓๑. “อาม  ภทฺเทติ ฯ

 (โส  เสฏฺ� ิปุตฺโต)  “อาม  ภทฺเท  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (โส  เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้

เจริญ  อาม ครับ  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ลูกเศรษฐีนั้น กล่าวแล้วว่า “แน่ะนางผู้เจริญ ครับ”

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺเท 

อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๓๒. สา  มาตาปิตูน�ฺจ  ภริยาย  จ  ปุตฺตาน�ฺจ  อโรคภาวํ  ปุจฺฉิ ฯ 

 สา  (อิตฺถี)  มาตาปิตูน ํ  จ  ภริยาย  จ  ปุตฺตาน ํ  จ  อโรคภาวํ  ปุจฺฉิ ฯ

 สา  (อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  ปุจฺฉิ ถามแล้ว  มาตาปิตูน ํ  จ  ภริยาย  จ  ปุตฺตาน ํ  จ   

อโรคภาวํ ซึ่งความที่- แห่งมารดาและบิดา ท. ด้วย แห่งภรรยาด้วย แห่งบุตร ท. ด้วย 

เป็นผู้ไม่มีโรค ฯ

 หญิงนั้นถามความที่มารดาบิดา ภรรยา และบุตรทั้งหลาย เป็นผู้ไม่มีโรค

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาตาปิตูนํ ก็ดี  

ภริยาย ก็ดี  ปุตฺตานํ ก็ดี ภาวาทิสัมพันธะใน อโรคภาวํ  จ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ

เข้ากับ มาตาปิตูนํ  ภริยาย และ ปุตฺตานํ  อโรคภาวํ อวุตตกัมมะในปุจฺฉิ ฯ

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

๓๓. อิตโร  “อาม  ภทฺเท  อโรคาติ  วตฺวา  “อมฺม  ชานาสิ  ตฺวํ  เอเตติ  อาห ฯ 

 อิตโร  (เสฏฺ� ิปุตฺโต)  “อาม  ภทฺเท  (เต  ชนา)  อโรคา  (โหนฺติ)”  อิติ  วตฺวา  “อมฺม   

ชานาสิ  ตฺวํ  เอเต  (ชเน)”  อิติ  อาห ฯ

 อิตโร  (เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนอกนี้  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท  

แน่ะนางผู้เจริญ  อาม ครับ  (เต  ชนา) อ.ชน ท. เหล่านั้น  อโรคา เป็นผู้ไม่มีโรค  

(โหนฺติ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อมฺม แน่ะแม่  ตฺว ํอ.เธอ   

ชานาสิ ย่อมรู้จัก  เอเต  (ชเน) ซึ่งชน ท. เหล่านั่นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกเศรษฐีนอกนี้กล่าวแล้วว่า “แน่ะนางผู้เจริญ ครับ พวกชนเหล่านั้น เป็นผู้ไม่มีโรค” 

กล่าวแล้วว่า “แน่ะแม่ เธอย่อมรู้จักคนเหล่านี้หรือ”
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 อิตโร วิเสสนะของ เสฏ�ฺ ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺเท  

อาลปนะ  อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  เต วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาต-

บทกัตตุวาจก  อโรคา วิกติกัตตาใน โหนฺติ”  อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาล-

กิริยาใน อาห  “อมฺม อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ชานาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เอเต วิเสสนะของ ชเนๆ อวุตตกัมมะในใน ชานาสิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๓๔. “อาม  สามิ  ชานามิ,  เตสํ  เอโก  ปุตฺโต  อตฺถิ,  โส  กหนฺติ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  “(อหํ)  อาม  สามิ  ชานามิ,  เตสํ  (ชนานํ)  เอโก  ปุตฺโต  อตฺถิ,  โส  (ปุตฺโต)  กหํ  

(าเน  คโต)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  อาม จ๊ะ  (อหํ) 

อ.ดิฉัน  ชานามิ ย่อมรู้,  เอโก  ปุตฺโต อ.บุตรคนหนึ่ง  เตสํ  (ชนานํ) ของชน ท. เหล่า

นั้น  อตฺถิ มีอยู่,  โส  (ปุตฺโต) อ.บุตรนั้น  (คโต) ไปแล้ว  กหํ  (าเน) ในที่ไหน”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 หญิงนั้นกล่าวว่า “นาย จ้า ดิฉันย่อมรู้, บุตรคนหนึ่งของพวกชนเหล่านั้น มีอยู่, บุตรนั้น

ไปในที่ไหนเสีย” 

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

อาม สัมปฏิจฉนัตถะ  อหํ สุทธกัตตาใน ชานามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  เอโก วิเสสนะ 

ของ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อตฺถิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ ชนานํๆ 

สามีสัมพันธะใน ปุตฺโต,  โส วิเสสนะของ ปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน คโตๆ กิตบทกัตตุ-

วาจก  กหํ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน คโต”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

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

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

๓๕. “ภทฺเท  เอตํ  มา  กเถสิ;  มยํ  เตน  สทฺธึ  เอกทิวสํ  สุขยานเก  นิสีทิตฺวา  นหายิตุํ   

นิกฺขนฺตา  เนวสฺส  คตึ  ชานาม,  อิโต  จิโต  จ  วิจริตฺวา  ตํ  อทิสฺวา  มาตาปิตูนํ   

อาโรจยิมฺหา,  เตปิสฺส  โรทิตฺวา  กนฺทิตฺวา  เปตกิจฺจํ  กรึสูติ ฯ 
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 (โส  เสฏฺ� ิปุตฺโต)  “(ตฺวํ)  ภทฺเท  เอตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ)  มา  กเถสิ;  มยํ  เตน  (เสฏฺ� ิปุตฺเตน)  สทฺธึ  

เอกทิวสํ  สุขยานเก  นิสีทิตฺวา  นหายิตุํ  นิกฺขนฺตา  น  เอว  อสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส)  คตึ  ชานาม,   

(มยํ)  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  อิโต  (ปสฺสโต)  จ  วิจริตฺวา  ตํ (เสฏฺ� ิปุตฺตํ)  อทิสฺวา  มาตาปิตูนํ   

อาโรจยิมฺหา,  เตปิ  (มาตาปิตโร)  อสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส)  โรทิตฺวา  กนฺทิตฺวา เปตกิจฺจํ  กรึสูติ  

(อาห) ฯ

 (โส  เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนางผู้

เจริญ  ตฺว ํอ.เธอ  มา  กเถสิ อย่ากล่าวถึงแล้ว  เอตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ) ซึ่งบุตรของเศรษฐี

นั่น;  มย ํอ.เรา ท.  นิสีทิตฺวา นั่งแล้ว  สุขยานเก บนยานน้อยเป็นที่สบาย  เอกทิวสํ 

ในวันหนึ่ง  สทฺธึ กับ  เตน  (เสฏฺ� ิปุตฺเตน) ด้วยบุตรของเศรษฐีนั้น  นิกฺขนฺตา ออก

ไปแล้ว  นหายิตุํ เพื่ออันอาบ  น  เอว  ชานาม ย่อมไม่รู้นั่นเทียว  คตึ ซึ่งที่เป็นที่ไป  

อสฺส  (เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส) ของบุตรของเศรษฐีนั้น,  (มยํ) อ.เรา ท.  วิจริตฺวา เที่ยวไปแล้ว  

อิโต  (ปสฺสโต)  จ จากข้างนี้ด้วย  อิโต  (ปสฺสโต)  จ จากข้างนี้ด้วย  อทิสฺวา ไม่เห็น

แล้ว  ตํ  (เสฏฺ� ิปุตฺตํ) ซึ่งบุตรของเศรษฐีนั้น  อาโรจยิมฺหา บอกแล้ว  มาตาปิตูนํ 

แก่มารดาและบิดา ท.,  เตปิ  (มาตาปิตโร) อ.มารดาและบิดา ท. แม้เหล่านั้น  อสฺส  

(เสฏฺ� ิปุตฺตสฺส) ของบุตรของเศรษฐีนั้น  โรทิตฺวา ร้องไห้แล้ว  กนฺทิตฺวา ครํ่าครวญ

แล้ว  กรึสุ กระทําแล้ว  เปตกิจฺจํ ซึ่งกิจเพื่อผู้ละไปแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกเศรษฐีนั้นกล่าวว่า “แน่ะนางผู้เจริญ เธออย่ากล่าวถึงลูกเศรษฐีนั่นเลย; พวกเรานั่ง

บนยานน้อยเป็นที่สบายในวันหนึ่งกับลูกเศรษฐีนั้น ออกไปเพื่อจะอาบนํ้า ย่อมไม่รู้

เลยซึ่งที่เป็นที่ไปของลูกเศรษฐีนั้น, พวกเราเที่ยวหาข้างนี้ข้างโน้น ไม่เห็นลูกเศรษฐี

นั้น จึงบอกแก่มารดาบิดา, มารดาบิดาแม้เหล่านั้นของลูกเศรษฐีนั้น พากันร้องไห้ 

ครํ่าครวญ แล้วทํากิจเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว”

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺเท  

อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตํ วิเสสนะของ  

เสฏฺ� ิปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กเถสิ;  มยํ สุทธกัตตาใน  

ชานามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตน วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺเตนๆ สหัตถตติยาเข้ากับ 

สทฺธึๆ กิริยาสมวายะใน นิสีทิตฺวา  เอกทิวสํ ทุติยากาลสัตตมีใน นิสีทิตฺวา  สุขยานเก  

วิสยาธาระใน นิสีทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิกฺขนฺตา  นหายิตุํ ตุมัตถสัมปทานใน  
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นิกฺขนฺตาๆ วิเสสนะของ มยํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ ศัพท์ ปฏิเสธะใน ชานาม  

อสฺส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน คตึๆ อวุตตกัมมะใน ชานาม,  มยํ  

สุทธกัตตาใน อาโรจยิมฺหาๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิโต สองบท วิเสสนะของ  

ปสฺสโตๆ สองบท อปาทานใน วิจริตฺวา  จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะเข้ากับ อิโต   

ปสฺสโต และ อิโต  ปสฺสโต  วิจริตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อทิสฺวา  ตํ วิเสสนะของ  

เสฏฺ� ิปุตฺตํๆ อวุตตกัมมะใน อทิสฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาโรจยิมฺหา  มาตาปิตูนํ 

สัมปทานใน อาโรจยิมฺหา,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เตๆ วิเสสนะของ มาตาปิตโรๆ  

สุทธกัตตาใน กรึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺตสฺสๆ  

สามีสัมพันธะใน มาตาปิตโร  โรทิตฺวา สมานกาลกิริยาใน กนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยา

ใน กรึสุ  เปตกิจฺจํ อวุตตกัมมะใน กรึสุ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ    

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

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

๓๖. “อหํ  โส  สามีติ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  “อหํ  โส  (เสฏฺ� ิปุตฺโต  อมฺหิ)  สามีติ  (อาห) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  อหํ อ.ดิฉัน  โส  

(เสฏฺ� ิปุตฺโต) เป็นบุตรของเศรษฐีนั้น  (อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 หญิงนั้น กล่าวว่า “ดิฉัน เป็นลูกเศรษฐีนั้น นาย”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ วิกติ-

กัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๓๗. “อเปหิ  ภทฺเท,  กึ  กเถสิ,  มยฺหํ  สหายโก  เทวกุมาโร  วิย  โสภติ,  เอโส  ปุริโสติ ฯ 

 (โส  เสฏฺ� ิปุตฺโต)  “(ตฺวํ)  อเปหิ  ภทฺเท,  (ตฺวํ)  กึ  (วจนํ)  กเถสิ,  มยฺหํ  สหายโก  เทวกุมาโร  วิย  

โสภติ,  เอโส  (มยฺหํ  สหายโก)  ปุริโส  (โหติ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (โส  เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภทฺเท แน่ะนาง 

ผู้เจริญ  (ตฺวํ) อ.เธอ  อเปหิ จงหลีกไป,  (ตฺวํ) อ.เธอ  กเถสิ ย่อมกล่าว  กึ  (วจนํ) ซึ่ง
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คําอะไร,  สหายโก อ.สหาย  มยฺห ํของเรา  โสภติ ย่อมงาม  เทวกุมาโร  วิย ราวกะ 

อ.เทพกุมาร,  เอโส  (มยฺหํ  สหายโก) อ.สหาย ของเรา นั่น ปุริโส เป็นบุรุษ  (โหติ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ลูกเศรษฐีนั้นกล่าวว่า “แน่ะนางผู้เจริญ เธอจงหลีกไป, เธอย่อมกล่าวคําอะไร, สหาย

ของเรา ย่อมงาม ดุจเทพกุมาร, สหายของเรานั่น เป็นผู้ชาย”

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภทฺเท 

อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อเปหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กเถสิๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กึ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน กเถสิ,  สหายโก สุทธกัตตา 

ใน โสภติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน สหายโก  เทวกุมาโร  

อุปมาลิงคัตถะ  วิยศัพท์ อุปมาโชตกะเข้ากับ เทวกุมาโร,  เอโส วิเสสนะของ สหายโกๆ  

สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน สหายโก  ปุริโส  

วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๓๘. “โหตุ  สามิ,  อหํ  โสติ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  “(เอตํ  การณํ)  โหตุ  สามิ,  อหํ  โส  (ตว  สหายโก อมฺหิ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (เอตํ  การณํ) 

อ.เหตุนั่น  โหตุ จงยกไว้,  อหํ อ.ดิฉัน  (โส  ตว  สหายโก) เป็นสหาย ของท่าน นั้น  

(อมฺหิ) ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ  

 หญิงนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่นาย เหตุนั่นจงยกไว้, ดิฉันเป็นสหายของท่านนั้น”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

เอตํ วิเสสนะของ การณํๆ สุทธกัตตาใน โหตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อหํ สุทธกัตตา 

ใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  โส วิเสสนะของ สหายโก  ตว สามีสัมพันธะใน 

สหายโกๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

 ...............................................................................................................................
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๓๙. อถ  นํ  “อิทํ  กึ  นามาติ ฯ

 อถ  นํ  (อิตฺถึ  สหายโก)  “อิทํ  (วตฺถุ)  กึ  นามาติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (สหายโก) อ.สหาย  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  นํ  (อิตฺถึ) ซึ่งหญิงนั้น  อิติ ว่า  

“อิทํ  (วตฺถุ) อ.เรื่องนี้  กึ  นาม ชื่ออะไร”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น สหายถามหญิงนั้นว่า “เรื่องนี้ ชื่ออะไร”

 อถ กาลสัตตมี  สหายโก สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ 

อิตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉิ  “อิทํ วิเสสนะของ วตฺถุๆ ลิงคัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะ 

เข้ากับ กึๆ ศัพท์ ปุจฉนัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ   

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

๔๐. “ตํทิวสนฺเต  อยฺโย  มหากจฺจายนตฺเถโร  ทิฏฺโ�ติ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  “ตํทิวสํ  เต  อยฺโย  มหากจฺจายนตฺเถโร  ทิฏฺโ�ติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ตํทิวสํ ในวันนั้น  มหากจฺจายนตฺ-

เถโร อ.พระมหากัจจายนะผู้เถระ  อยฺโย ผู้เป็นพระคุณเจ้า  เต อันท่าน  ทิฏฺโ� เหน็

แลว้หรอื”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 หญงินัน้ถามแลว้วา่ “ในวนันัน้ พระมหากจัจายนเถระผูเ้ป็นพระคณุเจา้ ทา่นเหน็แลว้

หรอื”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ตํทิวสํ ทุติยา-

กาลสัตตมีใน ทิฏฺโ�  อยฺโย วเิสสนะของ มหากจฺจายนตฺเถโรๆ วตุตกมัมะในทิฏฺโ�ๆ  

กติบทกมัมวาจก  เต อนภหิติกตัตาใน ทิฏฺโ�”  อติศิพัท ์อาการะใน ปจฺุฉ ิฯ   

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

๔๑. “อาม  ทิฏฺโ�ติ ฯ  

 (สหายโก)  “อาม  (มยา  อยฺโย  มหากจฺจายนตฺเถโร)  ทิฏฺโ�ติ  (อาห) ฯ

 (สหายโก) อ.สหาย  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาม ครับ  (มหากจฺจายนตฺเถโร)  

อ.พระมหากัจจายนะผู้เถระ  (อยฺโย) ผู้เป็นพระคุณเจ้า  (มยา) อันกระผม  ทิฏฺโ�  
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เหน็แลว้”  อิติ ดงัน้ี ฯ

 สหายกลา่ววา่ “พระมหากจัจายนเถระผูเ้ป็นพระคณุเจา้ เราเหน็แลว้”

 สหายโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาม สมัปฏจิฉนตัถะ  อยฺโย  

วเิสสนะของ มหากจฺจายนตฺเถโรๆ วตุตกมัมะใน ทิฏฺโ�ๆ กติบทกมัมวาจก  มยา  

อนภหิติกตัตาใน ทิฏฺโ�”  อติศิพัท ์อาการะใน อาห ฯ

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

๔๒. “อหํ  อยฺยํ  มหากจฺจายนตฺเถรํ  โอโลเกตฺวา  ‘อโห  วต  อยํ  วา  เถโร  มม  ภริยา  

ภเวยฺย,  เอตสฺส  วา  สรีรวณฺโณ  วิย  มม  ภริยาย  สรีรวณฺโณ  ภเวยฺยาติ  จินฺเตสึ;  

จินฺติตกฺขเณเยว  ปุริสลิงฺคํ  อนฺตรธายิ,  อิตฺถีลิงฺคํ  ปาตุภวิ;  อถาหํ  ลชฺชาย  กสฺสจิ   

วตฺตุํ  อสกฺกุณิตฺวา  ตโต  ปลายิตฺวา  อิธาคตา  สามีติ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  “อหํ  อยฺยํ  มหากจฺจายนตฺเถรํ  โอโลเกตฺวา  ‘อโห  วต  อยํ  วา  เถโร  มม  ภริยา  

ภเวยฺย,  เอตสฺส  (เถรสฺส)  วา  สรีรวณฺโณ  วิย  มม  ภริยาย  สรีรวณฺโณ  ภเวยฺยาติ  จินฺเตสึ;   

จินฺติตกฺขเณเยว  ปุริสลิงฺคํ  อนฺตรธายิ,  อิตฺถีลิงฺคํ  ปาตุภวิ;  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  อหํ  ลชฺชาย   

กสฺสจิ  วตฺตุํ  อสกฺกุณิตฺวา  ตโต  (านโต)  ปลายิตฺวา  อิธ  (าเน)  อาคตา (อมฺหิ)  สามีติ  (อาห) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อหํ อ.ดิฉัน  โอโลเกตฺวา  

แลดูแล้ว  มหากจฺจายนตฺเถรํ ซึ่งพระมหากัจจายนะผู้เถระ  อยฺยํ ผู้เป็นพระคุณเจ้า  

จินฺเตสึ คิดแล้ว  อิติ ว่า  ‘อโห  วต โอหนอ  อยํ  เถโร อ.พระเถระนี้  ภริยา เป็น

ภรรยา  มม ของเรา  ภเวยฺย พึงเป็น  วา หรือ,  วา หรือว่า  สรีรวณฺโณ อ.สีผิวแห่ง

สรีระ  ภริยาย แห่งภรรยา  มม ของเรา  สรีรวณฺโณ  วิย เป็นราวกะว่าวรรณะแห่ง

สรีระ  เอตสฺส  (เถรสฺส) ของพระเถระนั่น  ภเวยฺย พึงเป็น’  อิติ ดังนี้;  ปุริสลิงฺคํ  

อ.เพศแห่งบุรุษ  อนฺตรธายิ หายไปแล้ว  จินฺติตกฺขเณ  เอว ในขณะเป็นที่คิดแล้ว

นั่นเทียว,  อิตฺถีลิงฺคํ อ.เพศแห่งหญิง  ปาตุภวิ มีปรากฏแล้ว;  สามิ ข้าแต่นาย  อถ  

(ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต) มีอยู่,  อหํ อ.ดิฉัน  อสกฺกุณิตฺวา ไม่อาจ

แล้ว  วตฺตุ ํเพื่ออันบอก  กสฺสจิ แก่ใครๆ  ลชฺชาย เพราะความละอาย  ปลายิตฺวา หนี

ไปแล้ว  ตโต  (านโต) จากที่นั้น  อาคตา เป็นผู้มาแล้ว  อิธ  (าเน) ในที่นี้  (อมฺหิ) 

ย่อมเป็น”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 หญิงนั้นกล่าวว่า “ดิฉันมองดูพระมหากัจจายนเถระผู้เป็นพระคุณเจ้า แล้วคิดว่า 

‘โอหนอ พระเถระนี้พึงเป็นภรรยาของเรา หรือว่า สีผิวแห่งร่างกายของภรรยาของ

เรา พึงเป็นดุจสีผิวของพระเถระนั่น’ ดังนี้; เพศชายหายไปในขณะที่คิดนั่นแหละ, เพศ

หญิงปรากฏแทน; นาย เมื่อเป็นเช่นนั้น ดิฉันไม่สามารถเพื่อจะบอกแก่ใครๆ เพราะ

ละอาย จึงหนีไปจากที่นั้น เป็นผู้มาในที่นี้”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อหํ สุทธกัตตาใน 

จินฺเตสึๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อยฺยํ วิเสสนะของ มหากจฺจายนตฺเถรํๆ อวุตตกัมมะ

ใน โอโลเกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน จินฺเตสึ  ‘อโห อัจฉริยัตถะ  วตศัพท์ สังกัปปัตถะ  

อยํ วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามี- 

สัมพันธะใน ภริยาๆ วิกติกัตตาใน ภเวยฺย  วา สองศัพท์ วากยวิกัปปัตถะเข้ากับ อยํ   

เถโร  มม  ภริยา  ภเวยฺย และ เอตสฺส  สรีรวณฺโณ  วิย  มม  ภริยาย  สรีรวณฺโณ ภเวยฺย,   

สรีรวณฺโณ สุทธกัตตาใน ภเวยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอตสฺส วิเสสนะของ  

เถรสฺสๆ สามีสัมพันธะใน สรีรวณฺโณๆ อุปมาวิกติกัตตาใน ภเวยฺย  วิยศัพท์ อุปมา- 

โชตกะเข้ากับ เอตสฺส  เถรสฺส  สรีรวณฺโณ,  มม สามีสัมพันธะใน ภริยายๆ สามี- 

สัมพันธะใน สรีรวณฺโณ’  อิติศัพท์ อาการะใน จินฺเตสึ;  ปุริสลิงฺคํ สุทธกัตตาใน 

อนฺตรธายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จินฺติตกฺขเณๆ  

กาลสัตตมีใน อนฺตรธายิ,  อิตฺถีลิงฺคํ สุทธกัตตาใน ปาตุภวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก;  

สามิ อาลปนะ  อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  อหํ สุทธ- 

กัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ลชฺชาย เหตุใน อสกฺกุณิตฺวา  กสฺสจิ สัมปทาน

ใน วตฺตุํๆ ตุมัตถสัมปทานใน อสกฺกุณิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปลายิตฺวา  ตโต  

วิเสสนะของ านโตๆ อปาทานใน ปลายิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาคตา  อิธ วิเสสนะ

ของ าเนๆ วิสยาธาระใน อาคตาๆ วิกติกัตตาใน อมฺหิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๓. “อโห  เต  ภาริยํ  กมฺมํ  กตํ,  กสฺมา  มยฺหํ  นาจิกฺขิ,  อปิจ  ปน  เต  เถโร   

ขมาปิโตติ ฯ

 (สหายโก)  “อโห  เต  ภาริยํ   กมฺมํ  กตํ,  (ตฺวํ)  กสฺมา  มยฺหํ  น  อาจิกฺขิ,  อปิจ  ปน  เต  เถโร  

ขมาปิโตติ  (อาห) ฯ
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 (สหายโก) อ.สหาย  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อโห โอ  กมฺม ํ อ.กรรม  ภาริยํ  

อันหนัก  เต อันเธอ  กตํ กระทําแล้ว,  (ตฺวํ) อ.เธอ  น  อาจิกฺขิ ไม่บอกแล้ว  มยฺห ํ 

แก่เรา  กสฺมา เพราะเหตุอะไร,  ปน ก็  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  เถโร อ.พระเถระ  เต  

อันเธอ  ขมาปิโต ให้อดโทษแล้วหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สหายกล่าวว่า “โอ เธอทํากรรมหนักแล้ว, เธอไม่บอกแก่เราเพราะเหตุอะไร, ก็ อีก

อย่าง เธอขอขมาพระเถระแล้วหรือยัง”

 สหายโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อโห สังเวคัตถะ  ภาริยํ วิเสสนะ

ของ กมฺมํๆ วุตตกัมมะใน กตํๆ กิตบทกัมมวาจก  เต อนภิหิตกัตตาใน กตํ,  ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน อาจิกฺขิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กสฺมา เหตุใน อาจิกฺขิ  มยฺหํ สัมปทานใน  

อาจิกฺขิ  นศัพท์ ปฏิเสธะใน อาจิกฺขิ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  อปิจ อปรนัย   

เถโร วุตตกัมมะใน ขมาปิโตๆ กิตบทเหตุกัมมวาจก  เต อนภิหิตกัตตาใน ขมาปิโต”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๔๔. “น  ขมาปิโต  สามิ,  ชานาสิ  ปน  ตฺวํ  ‘กหํ  เถโรติ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  “(เถโร  มยา)  น  ขมาปิโต  สามิ,  ชานาสิ  ปน  ตฺวํ  ‘กหํ  (าเน)  เถโร  (วสติ)’   

(อิติ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สามิ ข้าแต่นาย  (เถโร) อ.พระ

เถระ  (มยา) อันดิฉัน  น  ขมาปิโต ไม่ให้อดโทษแล้ว,  ปน ก็  ตฺว ํอ.ท่าน  ชานาสิ 

ย่อมรู้  อิติ ว่า  ‘เถโร อ.พระเถระ  วสต ิย่อมอยู่  กหํ  (าเน) ในที่ไหน’  (อิติ) ดังนี้ 

หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 หญิงนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่นาย ดิฉันยังไม่ได้ขอขมาพระเถระเลย, ก็ท่านย่อมรู้ว่า ‘พระ

เถระย่อมอยู่ในที่ไหน’ หรือ

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สามิ อาลปนะ  

เถโร วุตตกัมมะใน ขมาปิโตๆ กิตบทเหตุกัมมวาจก  มยา อนภิหิตกัตตาใน ขมาปิโต   

นศัพท์ ปฏิเสธะใน ขมาปิโต,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  ตฺวํ สุทธกัตตาใน  

ชานาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘เถโร สุทธกัตตาใน วสติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  
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กหํ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสติ’  อิติศัพท์ อาการะใน ชานาสิ”  อิติศัพท์ 

อาการะใน อาห ฯ

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

๔๕. “อิมเมว  นครํ  อุปนิสฺสาย  วิหรตีติ ฯ

 (สหายโก)  “(เถโร)  อิมํ  เอว  นครํ  อุปนิสฺสาย  วิหรตีติ  (อาห) ฯ

 (สหายโก) อ.สหาย  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “(เถโร) อ.พระเถระ  อุปนิสฺสาย 

เข้าไปอาศัยแล้ว  อิมํ  เอว  นครํ ซึ่งนครนี้นั่นเทียว  วิหรต ิย่อมอยู่”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สหายกล่าวว่า “พระเถระเข้าไปอาศัยนครนี้นั่นแหละอยู่”

 สหายโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เถโร สุทธกัตตาใน วิหรติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิมํๆ วิเสสนะของ นครํๆ อวุตต-

กัมมะใน อุปนิสฺสายๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรติ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๔๖. “สเจ  ปิณฺฑาย  จรนฺโต  อิธาคจฺเฉยฺย,  อหํ  มม  อยฺยสฺส  ภิกฺขาหารํ  ทเทยฺยามีติ ฯ

 (สา  อิตฺถี)  “สเจ  (เถโร)  ปิณฺฑาย  จรนฺโต  อิธ  (าเน)  อาคจฺเฉยฺย,  อหํ  มม  อยฺยสฺส   

ภิกฺขาหารํ  ทเทยฺยามีติ  (อาห) ฯ

 (สา  อิตฺถี) อ.หญิงนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สเจ ถ้าว่า  (เถโร) อ.พระเถระ  

จรนฺโต เที่ยวไปอยู่  ปิณฺฑาย เพื่อก้อนข้าว  อาคจฺเฉยฺย พึงมา  อิธ  (าเน) ในที่

นี้ไซร้,  อหํ อ.ดิฉัน   ทเทยฺยามิ พึงถวาย  ภิกฺขาหารํ ซึ่งภิกษาหาร  อยฺยสฺส แก่

พระคุณเจ้า  มม ของดิฉัน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 หญิงนั้นกล่าวว่า “ถ้าพระเถระเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต พึงมาในที่นี้ไซร้, ดิฉันพึงถวาย

ภิกษาหารแก่พระคุณเจ้าของดิฉัน”

 สา วิเสสนะของ อิตฺถีๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สเจ ปริกัปปัตถะ   

เถโร สุทธกัตตาใน อาคจฺเฉยฺยๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปิณฺฑาย สัมปทานใน  

จรนฺโตๆ อัพภันตรกิริยาของ เถโร  อิธ วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน อาคจฺเฉยฺย,  

อหํ สุทธกัตตาใน ทเทยฺยามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน อยฺยสฺสๆ 
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สัมปทานใน ทเทยฺยามิ  ภิกฺขาหารํ อวุตตกัมมะใน ทเทยฺยามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน 

อาห ฯ

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

๔๗.    “เตนหิ  สีฆํ  สกฺการํ  กโรหิ,  อมฺหากํ  อยฺยํ  ขมาเปสฺสามาติ ฯ

 (สหายโก)  “เตนหิ  (ตฺวํ)  สีฆํ  สกฺการํ  กโรหิ,  (มยํ)  อมฺหากํ  อยฺยํ  ขมาเปสฺสามาติ  (อาห) ฯ

 (สหายโก) อ.สหาย  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตฺวํ) อ.เธอ   

กโรหิ จงกระทํา  สกฺการํ ซึ่งสักการะ  สีฆ ํเร็ว,  (มยํ) อ.เรา ท.  อยฺย ํยังพระคุณเจ้า  

อมฺหากํ ของเรา ท.  ขมาเปสฺสาม จักให้อดโทษ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สหายกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น เธอจงทําสักการะเร็ว, พวกเราจักให้พระคุณเจ้าของพวก

เราอดโทษ”

 สหายโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตฺวํ สุทธ-

กัตตาใน กโรหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  สีฆํ กิริยาวิเสสนะใน กโรหิ  สกฺการํ อวุตต-

กัมมะใน กโรหิ,  มยํ เหตุกัตตาใน ขมาเปสฺสามๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  อมฺหากํ 

สามีสัมพันธะใน อยฺยํๆ การิตกัมมะใน ขมาเปสฺสาม”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๔๘. โส  เถรสฺส  วสนฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  “ภนฺเต  เสฺว  มยฺหํ  ภิกฺขํ  

คณฺหถาติ  อาห ฯ

 โส  (สหายโก)  เถรสฺส  วสนฏฺ�านํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  “ภนฺเต  (ตุมฺเห)  เสฺว  

มยฺหํ  ภิกฺขํ  คณฺหถาติ  อาห ฯ

 โส  (สหายโก) อ.สหายนั้น  คนฺตฺวา ไปแล้ว  วสนฏฺ�านํ สู่ที่เป็นที่อยู่  เถรสฺส  

ของพระเถระ  วนฺทิตฺวา ไหว้แล้ว  นิสินฺโน นั่งแล้ว  เอกมนฺตํ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง  

อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  คณฺหถ ขอจงรับ  

ภิกฺขํ ซึ่งภิกษา  มยฺห ํของกระผม  เสฺว ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ

 สหายนั้นไปยังที่อยู่ของพระเถระ ไหว้แล้ว นั่ง ณ ที่สมควร แล้วกล่าวว่า “ท่านครับ ขอ

ท่านจงรับภิกษาของกระผมในวันพรุ่งนี้”
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 โส วิเสสนะของ สหายโกๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เถรสฺส  

สามีสัมพันธะใน วสนฏฺ�านํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน คนฺตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วนฺทิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิสินฺโน  เอกมนฺตํ อาธาระใน นิสินฺโนๆ วิเสสนะของ 

สหายโก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

เสฺว กาลสัตตมีใน คณฺหถ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ภิกฺขํๆ อวุตตกัมมะใน คณฺหถ”   

อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ      

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

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

๔๙. “นนุ  ตฺวํ  เสฏฺ� ิปุตฺต  อาคนฺตุโกสีติ ฯ

 (เถโร)  “นนุ  ตฺวํ  เสฏฺ� ิปุตฺต  อาคนฺตุโก  อสีติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “เสฏฺ� ิปุตฺต ดูก่อนเศรษฐีบุตร  ตฺว ํ

อ.ท่าน  อาคนฺตุโก เป็นผู้จรมา  อสิ ย่อมเป็น  นนุ มิใช่หรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระถามว่า “เศรษฐีบุตร ท่านเป็นอาคันตุกะมิใช่หรือ”

 เถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เสฏฺ� ิปุตฺต อาลปนะ  ตฺวํ สุทธกัตตา 

ใน อสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นนุศัพท์ ปุจฉนัตถะ  อาคนฺตุโก วิกติกัตตาใน อสิ”   

อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ    

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

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

๕๐. “ภนฺเต  มา  อมฺหากํ  อาคนฺตุกภาวํ  ปุจฺฉถ,  เสฺว  เม  ภิกฺขํ  คณฺหถาติ ฯ

 (สหายโก)  “ภนฺเต  (ตุมฺเห)  มา  อมฺหากํ  อาคนฺตุกภาวํ  ปุจฺฉถ,  (ตุมฺเห)  เสฺว  เม  ภิกฺขํ   

คณฺหถาติ  (อาห) ฯ

 (สหายโก) อ.สหาย  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) 

อ.ท่าน  มา  ปุจฺฉถ ขอจงอย่าถาม  อมฺหากํ  อาคนฺตุกภาวํ ซึ่งความที่- แห่งกระผม 

ท. -เป็นผู้จรมา,  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  คณฺหถ ขอจงรับ  ภิกฺขํ ซึ่งภิกษา  เม ของกระผม  

เสฺว ในวันพรุ่งนี้”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 สหายกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอย่าถามว่าพวกกระผมเป็นอาคันตุกะ, ขอท่าน

จงรับภิกษาของกระผมในวันพรุ่งนี้”

 สหายโก สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห สุทธ-

กัตตาใน ปุจฺฉถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ปุจฺฉถ  อมฺหากํ  

ภาวาทิสัมพันธะใน อาคนฺตุกภาวํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉถ,  ตุมฺเห สุทธกัตตาใน 

คณฺหถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เสฺว กาลสัตตมีใน คณฺหถ  เม สามีสัมพันธะใน ภิกฺขํๆ 

อวุตตกัมมะใน คณฺหถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ  

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

๕๑. เถโร  อธิวาเสสิ ฯ

 เถโร  (นิมนฺตนํ)  อธิวาเสสิ ฯ

 เถโร อ.พระเถระ  (นิมนฺตนํ) ยังคํานิมนต์  อธิวาเสสิ ให้อยู่ทับแล้ว ฯ

 พระเถระรับนิมนต์

 เถโร เหตุกัตตาใน อธิวาเสสิๆ อาขยาตบทเหตุกัตตุวาจก  นิมนฺตนํ การิตกัมมะใน  

อธิวาเสสิ ฯ  

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

๕๒. เคเหปิ  เถรสฺส  มหาสกฺกาโร  ปฏิยตฺโต ฯ

 (ตาย  อิตฺถิยา)  เคเหปิ  เถรสฺส  มหาสกฺกาโร  ปฏิยตฺโต ฯ 

 มหาสกฺกาโร อ.สักการะใหญ่  (ตาย  อิตฺถิยา) อันหญิงนั้น  ปฏิยตฺโต ตระเตรียมแล้ว  

เคเหปิ แม้ในเรือน  เถรสฺส เพื่อพระเถระ  ฯ

 สักการะใหญ่ หญิงนั้นตระเตรียมไว้ในเรือน เพื่อพระเถระ

 มหาสกฺกาโร วุตตกัมมะใน ปฏิยตฺโตๆ กิตบทกัมมวาจก  ตาย วิเสสนะของ อิตฺถิยาๆ  

อนภิหิตกัตตาใน ปฏิยตฺโต  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เคเหๆ วิสยาธาระใน  

ปฏิยตฺโต  เถรสฺส สัมปทานใน ปฏิยตฺโต ฯ

 ...............................................................................................................................
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๕๓. เถโร  ปุนทิวเส  ตํ  เคหทฺวารํ  อคมาสิ ฯ 

 เถโร อ.พระเถระ  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  ตํ  เคหทฺวารํ สู่ประตูแห่งเรือนนั้น  ปุนทิวเส 

ในวันรุ่งขึ้น ฯ

 พระเถระได้ไปยังประตูเรือนนั้นในวันรุ่งขึ้น

 เถโร สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุนทิวเส กาลสัตตมีใน อคมาสิ  

ตํ วิเสสนะของ เคหทฺวารํๆ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ 

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

๕๔. อถ  นํ  นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตน  อาหาเรน  ปริวิสิตฺวา  เสฏ�ฺ ิปุตฺโต  ตํ  อิตฺถึ  คเหตฺวา  

เถรสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชาเปตฺวา  “ภนฺเต  มยฺหํ  สหายิกาย  ขมถาติ   อาห ฯ

 อถ  นํ  (เถรํ)  นิสีทาเปตฺวา  ปณีเตน  อาหาเรน  ปริวิสิตฺวา  เสฏฺ� ิปุตฺโต  ตํ  อิตฺถึ  คเหตฺวา   

(ตํ  อิตฺถึ)  เถรสฺส  ปาทมูเล  นิปชฺชาเปตฺวา  “(ตุมฺเห)  ภนฺเต  มยฺหํ  สหายิกาย  ขมถาติ  อาห ฯ

 อถ ครั้งนั้น  เสฏฺ� ิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  นํ  (เถรํ) ยังพระเถระนั้น  นิสีทาเปตฺวา  

ให้นั่งแล้ว  ปริิวิสิตฺวา อังคาสแล้ว  อาหาเรน ด้วยอาหาร  ปณีเตน อันประณีต   

คเหตฺวา พาเอาแล้ว  ตํ  อิตฺถึ ซึ่งหญิงนั้น  (ตํ  อิตฺถึ) ยังหญิงนั้น  นิปชฺชาเปตฺวา ให้

หมอบแล้ว  ปาทมูเล ที่ใกล้แห่งเท้า  เถรสฺส ของพระเถระ  อาห กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  

“ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  (ตุมฺเห) อ.ท่าน  ขมถ ขอจงอดโทษ  สหายิกาย แก่หญิง

สหาย  มยฺห ํของกระผม”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น ลูกเศรษฐีนิมนต์พระเถระนั้นให้นั่ง อังคาสด้วยอาหารที่ประณีต พาเอาหญิงนั้น 

แล้วให้หมอบ ณ ที่ใกล้เท้าของพระเถระ กล่าวว่า “ท่านครับ ขอท่านจงอดโทษแก่หญิง

สหายของผมด้วยเถิด”

 อถ กาลสัตตมี  เสฏ�ฺ ิปุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นํ วิเสสนะ

ของ เถรํๆ การิตกัมมะใน นิสีทาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริวิสิตฺวา  ปณีเตน  

วิเสสนะของ อาหาเรนๆ กรณะใน ปริวิสิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คเหตฺวา  ตํ วิเสสนะ

ของ อิตฺถึๆ อวุตตกัมมะใน คเหตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน นิปชฺชาเปตฺวา  ตํ วิเสสนะ 

ของ อิตฺถึๆ การิตกัมมะใน นิปชฺชาเปตฺวา  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน ปาทมูเลๆ  
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วิสยาธาระใน นิปชฺชาเปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  “ภนฺเต อาลปนะ  ตุมฺเห  

สุทธกัตตาใน ขมถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะนใน สหายิกายๆ 

สัมปทานใน ขมถ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

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

๕๕. “กิเมตนฺติ ฯ

 (เถโร)  “กึ  เอตํ  (การณํ)”  อิติ  (ปุจฺฉิ) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (ปุจฺฉิ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “เอตํ  (การณํ) อ.เหตุนั่น  กึ อะไร”  อิติ  

ดังนี้ ฯ

 พระเถระถามว่า “เหตุนั่น อะไรกัน”

 เถโร สุทธกัตตาใน ปุจฺฉิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “กึศัพท์ ปุจฉนัตถะ  เอตํ วิเสสนะ

ของ การณํๆ ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉิ ฯ  

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

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

๕๖. “อยํ  ภนฺเต  ปุพฺเพ   มยฺหํ  ปิยสหายโก  หุตฺวา  ตุมฺเห  โอโลเกตฺวา  เอวํ  นาม   

จินฺเตสิ;  อถสฺส  ปุริสลิงฺคํ  อนฺตรธายิ,  อิตฺถีลิงฺคํ  ปาตุภวิ;  ขมถ  ภนฺเตติ ฯ

 (โส  เสฏฺ� ิปุตฺโต)  “อยํ  (ปุคฺคโล)  ภนฺเต  ปุพฺเพ   มยฺหํ  ปิยสหายโก  หุตฺวา  ตุมฺเห  โอโลเกตฺวา   

เอวํ  นาม  จินฺเตสิ;  อถ  (ภาเว  สนฺเต),  อสฺส  (สหายกสฺส)  ปุริสลิงฺคํ  อนฺตรธายิ,  อิตฺถีลิงฺคํ   

ปาตุภวิ;  (ตุมฺเห)  ขมถ  ภนฺเตติ  (อาห) ฯ

 (โส  เสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีนั้น  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้

เจริญ  อยํ  (ปุคฺคโล) อ.บุคคลนี้  ปิยสหายโก เป็นสหายผู้เป็นที่รัก  มยฺห ํของกระผม  

ปุพฺเพ ในกาลก่อน  หุตฺวา เป็นแล้ว  โอโลเกตฺวา แลดูแล้ว  ตุมฺเห ซึ่งท่าน  จินฺเตสิ  

คิดแล้ว  เอวํ  นาม ชื่ออย่างนี้;  อถ  (ภาเว) ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  (สนฺเต)  

มีอยู่,  ปุริสลิงฺคํ อ.เพศแห่งบุรุษ  อสฺส  (สหายกสฺส) แห่งสหายนั้น  อนฺตรธายิ หาย

ไปแล้ว,  อิตฺถีลิงฺคํ อ.เพศแห่งหญิง  ปาตุภวิ มีปรากฏแล้ว,  ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  

(ตุมฺเห) อ.ท่าน  ขมถ ขอจงอดโทษ”  อิติ ดังนี้ ฯ
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 ลูกเศรษฐีนั้นกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ บุคคลนี้ เป็นสหายผู้เป็นที่รักของกระผมใน

กาลก่อน แลดูท่าน แล้วคิดชื่ออย่างนี้; เมื่อเป็นเช่นนั้น เพศชายของสหายนั้น ก็หาย

ไป, เพศหญิง ก็ปรากฏขึ้น, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอดโทษด้วยเถิด”

 โส วิเสสนะของ เสฏฺ� ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต 

อาลปนะ  อยํ วิเสสนะของ ปุคฺคโลๆ สุทธกัตตาใน จินฺเตสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปุพฺเพ กาลสัตตมีใน ปิยสหายโก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ปิยสหายโกๆ วิกติกัตตาใน 

หุตฺวาๆ สมานกาลกิิริยาใน โอโลเกตฺวา  ตุมฺเห อวุตตกัมมะใน โอโลเกตฺวาๆ สมาน-

กาลกิริยาใน จินฺเตสิ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ เอวํๆ กิริยาวิเสสนะใน จินฺเตสิ;   

อถ วิเสสนะของ ภาเวๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา,  ปุริสลิงฺคํ สุทธกัตตาใน 

อนฺตรธายิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อสฺส วิเสสนะของ สหายกสฺสๆ สามีสัมพันธะใน 

ปุริสลิงฺคํ,  อิตฺถีลิงฺคํ สุทธกัตตาใน ปาตุภวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  ภนฺเต อาลปนะ  

ตุมฺเห สุทธกัตตาใน ขมถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๕๗.     “เตนหิ  อุฏฺ�หถ,  ขมามิ  โว  อหนฺติ ฯ

 (เถโร)  “เตนหิ  (ตุมฺเห)  อุฏฺ�หถ,  ขมามิ  โว  อหนฺติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  (ตุมฺเห) อ.ท่าน ท.  

อุฏฺ�หถ จงลุกขึ้น,  อหํ อ.อาตมา  ขมามิ ย่อมอดโทษ  โว แก่ท่าน ท.”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงลุกขึ้นเถิด, อาตมาย่อมอดโทษให้แก่พวก

ท่าน”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “เตนหิ อุยโยชนัตถะ  ตุมฺเห สุทธ-

กัตตาใน อุฏฺ�หถๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก,  อหํ สุทธกัตตาใน ขมามิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  โว สัมปทานใน ขมามิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

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

๕๘. เถเรน  “ขมามีติ  วุตฺตมตฺเตเยว,  อิตฺถีลิงฺคํ  อนฺตรธายิ,  ปุริสลิงฺคํ  ปาตุภวิ ฯ

 เถเรน  “(อหํ)  ขมามีติ  (วจเน)  วุตฺตมตฺเต  เอว  (สนฺเต),  อิตฺถีลิงฺคํ  อนฺตรธายิ,  ปุริสลิงฺคํ   

ปาตุภวิ ฯ
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 วจเน ครั้นเมื่อคํา  อิติ ว่า  “(อหํ) อ.เรา  ขมามิ ย่อมอดโทษ”  อิติ ดังนี้  เถเรน   

วุตฺตมตฺเต  เอว เป็นคําสักว่า อันพระเถระ กล่าวแล้ว นั่นเทียว  (สนฺเต) มีอยู่,   

อิตฺถีลิงฺคํ อ.เพศแห่งหญิง  อนฺตรธายิ หายไปแล้ว,  ปุริสลิงฺคํ อ.เพศแห่งบุรุษ   

ปาตุภวิ มีปรากฏแล้ว ฯ

 เมื่อพระเถระเป็นผู้สักว่ากล่าวคําว่า “เราอดโทษให้” ดังนี้เท่านั้น, เพศหญิง ก็หายไป, 

เพศชาย ก็มีปรากฏขึ้น

 เถเรน อนภิหิตกัตตาใน วุตฺต-  “อหํ สุทธกัตตาใน ขมามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”   

อิติศัพท์ สรูปะใน วจเนๆ ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

วุตฺตมตฺเตๆ วิกติกัตตาใน สนฺเต,  อิตฺถีลิงฺคํ สุทธกัตตาใน อนฺตรธายิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก,  ปุริสลิงฺคํ สุทธกัตตาใน ปาตุภวิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก ฯ

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

๕๙. ปุริสลิงฺเค  ปาตุภูตมตฺเตเยว,  ตํ  ตกฺกสิลาย  เสฏ�ฺ ิปุตฺโต  อาห  “สมฺม  สหายก  อิเม  

เทฺว  ทารกา  ตว  กุจฺฉิยํ  วุตฺถตฺตา  มํ  ปฏิจฺจ  นิพฺพตฺตตฺตา  อุภินฺนํปิ  โน  ปุตฺตาเอว,  

อิเธว  วสิสฺสาม,  มา  อุกฺกณฺ� ีติ ฯ

 ปุริสลิงฺเค  ปาตุภูตมตฺเต  เอว  (สนฺเต),  ตํ  (โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺตํ)  ตกฺกสิลาย  เสฏฺ� ิปุตฺโต  อาห  

“สมฺม  สหายก  อิเม  เทฺว  ทารกา  (อิเมสํ  ทฺวินฺนํ  ทารกานํ)  ตว  กุจฺฉิยํ  วุตฺถตฺตา  (อิเมสํ   

ทฺวินฺนํ  ทารกานํ)  มํ  ปฏิจฺจ  นิพฺพตฺตตฺตา  อุภินฺนํปิ  โน  ปุตฺตา  เอว  (โหนฺติ),  (มยํ)  อิธ  เอว  

(าเน)  วสิสฺสาม,  (ตฺวํ)  มา  อุกฺกณฺ� ีติ ฯ

 ปุริสลิงฺเค ครั้นเมื่อเพศแห่งบุรุษ  ปาตุภูตมตฺเต  เอว เป็นสภาพสักว่ามีปรากฏแล้ว

นั่นเทียว  (สนฺเต) มีอยู่,  เสฏฺ� ิปุตฺโต อ.บุตรของเศรษฐี  ตกฺกสิลาย ในเมืองตักกสิลา  

อาห กล่าวแล้ว  ตํ  (โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺตํ) กะบุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะนั้น  อิติ  

ว่า  “สหายก แน่ะสหาย  สมฺม ผู้มีธุระอันเสมอ  ทารกา อ.ทารก ท.  เทฺว สอง  อิเม 

เหล่านี้  ปุตฺตา  เอว เป็นบุตรนั่นเทียว  โน ของเรา ท.  อุภินฺนํปิ แม้ทั้งสอง  (อิเมสํ   

ทฺวินฺนํ  ทารกานํ)  ตว  กุจฺฉิยํ  วุตฺถตฺตา เพราะความที่- แห่งเด็ก ท. สอง เหล่านี้ -

เป็นผู้อยู่แล้ว ในท้อง ของท่าน  (อิเมสํ  ทฺวินฺนํ  ทารกานํ)  มํ  ปฏิจฺจ  นิพฺพตฺตตฺตา 

เพราะความที่- แห่งเด็ก ท. สอง เหล่านี้ -เป็นผู้ อาศัยแล้ว ซึ่งกระผม เกิดแล้ว  (โหนฺติ) 
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ย่อมเป็น,  (มยํ) อ.เรา ท.  วสิสฺสาม จักอยู่  อิธ  เอว  (าเน) ในที่นี้นั่นเทียว,  (ตฺวํ) 

อ.ท่าน  มา  อุกฺกณฺ� ิ อย่าเบื่อหน่ายแล้ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 เมื่อเพศชาย เป็นสภาพสักว่าปรากฏแล้วเท่านั้น, ลูกเศรษฐีในเมืองตักกสิลา ก็กล่าว

กับลูกเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะนั้นว่า “แน่ะสหายผู้มีธุระอันเสมอ เด็กทั้งสองเหล่านี้ เป็น

บุตรของพวกเราแม้ทั้งสองนั่นแหละ เพราะว่าอยู่ในท้องของท่าน เพราะว่าอาศัย

กระผมเกิดแล้ว, พวกเราจักอยู่ในที่นี้นั่นแหละ, ท่านอย่าเบื่อหน่ายแล้ว”

 ปุริสลิงฺเค ลักขณะใน สนฺเตๆ ลักขณกิริยา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปาตุภูตมตฺเตๆ  

วิกติกัตตาใน สนฺเต,  เสฏฺ� ิปุตฺโต สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ  

วิเสสนะของ โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺตํๆ อกถิตกัมมะใน อาห  ตกฺกสิลาย วิสยาธาระใน  

เสฏฺ� ิปุตฺโต  “สมฺม วิเสสนะของ สหายกๆ อาลปนะ  อิเม ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ  

ทารกาๆ สุทธกัตตาใน โหนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิเมสํ ก็ดี  ทฺวินฺนํ ก็ดี วิเสสนะ

ของ ทารกานํๆ ภาวาทิสัมพันธะใน วุตฺถตฺตา  ตว สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิยํๆ วิสยาธาระ 

ใน วุตฺถ-  วุตฺถตฺตา เหตุใน ปุตฺตา  อิเมสํ ก็ดี  ทฺวินฺนํ ก็ดี วิเสสนะของ ทารกานํๆ  

ภาวาทิสัมพันธะใน นิพฺพตฺตตฺตา  มํ อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺจๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิพฺพตฺตตฺตาๆ เหตุใน ปุตฺตา  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ อุภินฺนํๆ วิเสสนะของ โนๆ  

สามีสัมพันธะใน ปุตฺตา  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ปุตฺตาๆ วิกติกัตตาใน โหนฺติ,   

มยํ สุทธกัตตาใน วสิสฺสามๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ อิธๆ  

วิเสสนะของ าเนๆ วิสยาธาระใน วสิสฺสาม,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน อุกฺกณฺ� ิๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน อุกฺกณฺ� ิ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ        

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

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

๖๐. “สมฺม  อหํ  เอเกน  อตฺตภาเวน  ป�มํ  ปุริโส  หุตฺวา  ปุน  อิตฺถีภาวํ  ปตฺวา  ปุน  ปุริโส   

ชาโตติ  วิปฺปการปฺปตฺโต;  ป�มํ  มํ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ปุตฺตา  นิพฺพตฺตา,  อิทานิ  เม   

กุจฺฉิโต  เทฺว  นิกฺขนฺตา;  ‘สฺวาหํ  เอเกนตฺตภาเวน  วิปฺปการํ  ปตฺวา  ปุน  เคเห   

วสิสฺสามีติ  ส�ฺ�ํ  มา  กริ;  อหํ  มม  อยฺยสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามิ;  อิเม  เทฺว   

ทารกา  ตว  ภารา  โหนฺตุ,  อิเมสุ  มา  ปมชฺชีติ  วตฺวา  ปุตฺเต  ปริจุมฺพิตฺวา   

ปริมชฺชิตฺวา  ปิตุ  นิยฺยาเทตฺวา   นิกฺขมิตฺวา  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ 
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 (โส  โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต)  “สมฺม  อหํ  เอเกน  อตฺตภาเวน  ป�มํ  ปุริโส  หุตฺวา  ปุน  อิตฺถีภาวํ   

ปตฺวา  ปุน  ปุริโส  ชาโต  อิติ  วิปฺปการปฺปตฺโต  (อมฺหิ);  ป�มํ  มํ  ปฏิจฺจ  เทฺว  ปุตฺตา  นิพฺพตฺตา,   

อิทานิ  เม  กุจฺฉิโต  เทฺว  (ปุตฺตา)  นิกฺขนฺตา;  (ตฺวํ)  ‘โส  อหํ  เอเกน  อตฺตภาเวน  วิปฺปการํ   

ปตฺวา  ปุน  เคเห  วสิสฺสามีติ  ส�ฺ�ํ  มา  กริ;  อหํ  มม  อยฺยสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามิ;  อิเม   

เทฺว  ทารกา  ตว  ภารา  โหนฺตุ,  (ตฺวํ)  อิเมสุ  (ทฺวีสุ  ทารเกสุ)  มา  ปมชฺชีติ  วตฺวา  ปุตฺเต   

ปริจุมฺพิตฺวา  ปริมชฺชิตฺวา  ปิตุ  นิยฺยาเทตฺวา   นิกฺขมิตฺวา  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ 

 (โส  โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโต) อ.บุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะนั้น  วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ  

ว่า  “สมฺม แน่ะสหายผู้มีธุระอันเสมอ  อหํ อ.กระผม  ปุริโส เป็นบุรุษ  ป�มํ ก่อน   

หุตฺวา เป็นแล้ว  ปตฺวา ถึงแล้ว  อิตฺถีภาวํ ซึ่งความเป็นแห่งหญิง  ปุน อีก  ปุริโส  

เป็นบุรุษ  ชาโต เกิดแล้ว  ปุน อีก  เอเกน  อตฺตภาเวน โดยอัตภาพหนึ่ง  วิปฺปการปฺ- 

ปตฺโต เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งประการอันแปลก  (อมฺหิ) ย่อมเป็น  อิติ ด้วยประการฉะนี้;   

ปุตฺตา อ.บุตร ท.  เทฺว สอง  ปฏิจฺจ อาศัยแล้ว  ม ํซึ่งกระผม  นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  ป�ม ํ

ก่อน,  อิทานิ ในกาลนี้  (ปุตฺตา) อ.บุตร ท.  เทฺว สอง  นิกฺขนฺตา ออกไปแล้ว  กุจฺฉิโต 

จากท้อง  เม ของกระผม;  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  กริ อย่ากระทําแล้ว  ส� ฺ� ํ ซึ่งความสําคัญ  

อิติ ว่า  ‘โส  อหํ อ.กระผมนั้น  ปตฺวา ถึงแล้ว  วิปฺปการํ ซึ่งประการอันแปลก  เอเกน   

อตฺตภาเวน โดยอัตภาพหนึ่ง  วสิสฺสาม ิจักอยู่  เคเห ในเรือน  ปุน อีก’  อิติ ดังนี้;  

อหํ อ.กระผม  ปพฺพชิสฺสาม ิ จักบวช  สนฺติเก ในสํานัก  อยฺยสฺส ของพระคุณเจ้า  

มม ของกระผม;  ทารกา อ.ทารก ท.  เทฺว สอง  อิเม เหล่านี้  ภารา เป็นภาระ  ตว 

ของท่าน  โหนฺตุ จงเป็น;  (ตฺวํ) อ.ท่าน  มา  ปมชฺช ิอย่าประมาทแล้ว  (ทารเกสุ) ใน

ทารก ท.  (ทฺวีสุ) สอง  อิเมสุ เหล่านี้”  อิติ ดังนี้  ปริจุมฺพิตฺวา จูบแล้ว  ปริมชฺชิตฺวา 

ลูบคลําแล้ว  ปุตฺเต ซึ่งบุตร ท.  นิยฺยาเทตฺวา มอบให้แล้ว  ปิต ุแก่บิดา  นิกฺขมิตฺวา 

ออกไปแล้ว  ปพฺพช ิบวชแล้ว สนฺติเก ในสํานัก  เถรสฺส ของพระเถระ ฯ  

 ลูกเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะนั้นกล่าวว่า “แน่ะสหาย กระผมเป็นบุรุษก่อน ถึงความเป็น

หญิงอีก เกิดเป็นบุรุษอีก โดยอัตภาพเดียว เป็นผู้ถึงประการอันแปลก ด้วยประการ

ฉะนี้; บุตร ๒ คน อาศัยผม เกิดก่อน, ในกาลนี้ บุตร ๒ คน ออกจากท้องของผม; ท่าน

อย่าทําความสําคัญว่า ‘กระผมนั้นถึงประการแปลกโดยอัตภาพหนึ่ง จักอยู่ในเรือนอีก’ 

ดังนีี้; กระผมจักบวชในสํานักของพระคุณเจ้าของกระผม; เด็กทั้งสองคนเหล่านี้ จง
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เป็นภาระของท่าน, ท่านอย่าประมาทในเด็กทั้งสองเหล่านี้” ดังนี้ แล้วก็จูบลูบคลําบุตร

ทั้งสอง แล้วมอบให้แก่บิดา ออกไป บวชในสํานักของพระเถระ 

 โส วิเสสนะของ โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺโตๆ สุทธกัตตาใน ปพฺพชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“สมฺม อาลปนะ  อหํ สุทธกัตตาใน อมฺหิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเกน วิเสสนะ

ของ อตฺตภาเวนๆ ตติยาวิเสสนะใน ชาโต  ป�มํ กิริยาวิเสสนะใน หุตฺวา  ปุริโส วิกติ- 

กัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปตฺวา  ปุน กิริยาวิเสสนะใน ปตฺวา  อิตฺถีภาวํ  

สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชาโต  ปุน กิริยาวิเสสนะใน ชาโต   

ปุริโส วิกติกัตตาใน ชาโตๆ วิเสสนะของ อหํ  อิติศัพท์ ปการัตถะ  วิปฺปการปฺปตฺโต 

วิกติกัตตาใน อมฺหิ;  เทฺว วิเสสนะของ ปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺตาๆ กิตบท-

กัตตุวาจก  ป�มํ กิริยาวิเสสนะใน นิพฺพตฺตา  มํ อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺจๆ ปุพพกาล- 

กิริยาใน นิพฺพตฺตา,  อิทานิ กาลสัตตมีใน นิกฺขนฺตา  เทฺว วิเสสนะของ ปุตฺตาๆ  

สุทธกัตตาใน นิกฺขนฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  เม สามีสัมพันธะใน กุจฺฉิโตๆ อปาทาน

ใน นิกฺขนฺตา;  ตฺวํ สุทธกัตตาใน กริๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ‘โส วิเสสนะของ อหํๆ  

สุทธกัตตาใน วสิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอเกน วิเสสนะของ อตฺตภาเวนๆ 

ตติยาวิเสสนะใน ปตฺวา  วิปฺปการํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

วสิสฺสามิ  ปุน กิริยาวิเสสนะใน วสิสฺสามิ  เคเห วิสยาธาระใน วสิสฺสามิ’  อิติศัพท์  

สรูปะใน ส�ฺ�ํๆ อวุตตกัมมะใน กริ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน กริ;  อหํ สุทธกัตตาใน  

ปพฺพชิสฺสามิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  มม สามีสัมพันธะใน อยฺยสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระใน ปพฺพชิสฺสามิ;  อิเม ก็ดี  เทฺว ก็ดี วิเสสนะของ ทารกาๆ  

สุทธกัตตาใน โหนฺตุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตว สามีสัมพันธะใน ภาราๆ วิกติกัตตา 

ใน โหนฺตุ,  ตฺวํ สุทธกัตตาใน ปมชฺชิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อิเมสุ ก็ดี  ทฺวีสุ ก็ดี  

วิเสสนะของ ทารเกสุๆ วิสยาธาระใน ปมชฺชิ  มาศัพท์ ปฏิเสธะใน ปมชฺชิ”  อิติศัพท์  

อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปริจุมฺพิตฺวา  ปุตฺเต อวุตตกัมมะใน  

ปริจุมฺพิตฺวา และ ปริมชฺชิตฺวา  ปริจุมฺพิตฺวาๆ สมานกาลกิริยใน ปริมชฺชิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน นิยฺยาเทตฺวา  ปิตุ สัมปทานใน นิยฺยาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  

นิกฺขมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปพฺพชิ  เถรสฺส สามีสัมพันธะใน สนฺติเกๆ วิสยาธาระ 

ใน ปพฺพชิ ฯ  

 ...............................................................................................................................
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๖๑. เถโรปิ  ตํ  ปพฺพาเชตฺวา  อุปสมฺปาเทตฺวา  คณฺหิตฺวา ว  จาริก�ฺจรมาโน  อนุกฺกเมน  

สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ

 เถโรปิ  ตํ  (โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺตํ)  ปพฺพาเชตฺวา  อุปสมฺปาเทตฺวา  คณฺหิตฺวา ว  จาริก ํ  จรมาโน   

อนุกฺกเมน  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  

 เถโรปิ แม้ อ.พระเถระ  ตํ  (โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺตํ) ยังบุตรของเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะนั้น  

ปพฺพาเชตฺวา ให้บวชแล้ว  อุปสมฺปาเทตฺวา ให้อุปสมบทแล้ว  คณฺหิตฺวา ว พาเอา

แล้วเทียว  จรมาโน เที่ยวไปอยู่  จาริกํ สู่ที่จาริก  อคมาสิ ได้ไปแล้ว  สาวตฺถึ สู่เมือง

สาวัตถี  อนุกฺกเมน โดยลําดับ ฯ

 แม้พระเถระให้ลูกเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะนั้น บวชแล้ว อุปสมบทแล้ว พาเที่ยวจาริกไป

ด้วยกัน ได้ไปถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับ

 อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ เถโรๆ สุทธกัตตาใน อคมาสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

ตํ วิเสสนะของ โสเรยฺยเสฏฺ� ิปุตฺตํๆ การิตกัมมะใน ปพฺพาเชตฺวา และ อุปสมฺปาเทตฺวา   

ปพฺพาเชตฺวา ปุพพกาลกิริยาใน อุปสมฺปาเทตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน คณฺหิตฺวา  

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ คณฺหิตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน จรมาโน  จาริกํ สัมปาปุณีย- 

กัมมะใน จรมาโนๆ อัพภันตรกิริยาของ เถโร  อนุกฺกเมน ตติยาวิเสสนะใน อคมาสิ  

สาวตฺถึ สัมปาปุณียกัมมะใน อคมาสิ ฯ

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

๖๒. ตสฺส  “โสเรยฺยตฺเถโรติ  นามํ  อโหสิ ฯ

 ตสฺส  (ภิกฺขุโน)  “โสเรยฺยตฺเถโรติ  (วจนํ)  นามํ  อโหสิ ฯ 

   (วจนํ) อ.คํา  อิติ วา  “โสเรยฺยตฺเถโร อ.พระโสเรยยะผู้เถระ”  อิติ ดังนี้  นามํ เป็นชื่อ  

ตสฺส  (ภิกฺขุโน) ของภิกษุนั้น  อโหสิ ได้เป็นแล้ว ฯ

 คําว่า “โสเรยยเถระ” ดังนี้ ได้เป็นชื่อของภิกษุรูปนั้น

 วจนํ สุทธกัตตาใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตสฺส วิเสสนะของ ภิกฺขุโนๆ สามี-

สัมพันธะใน นามํ  “โสเรยฺยตฺเถโร ลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน วจนํ  นามํ วิกติกัตตา

ใน อโหสิ ฯ
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๖๓. ชนปทวาสิโน  ตํ  ปวตฺตึ  �ตฺวา  สงฺขุภิตฺวา  โกตุหลชาตา  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉึสุ  “เอวํ  

กิร  ภนฺเตติ ฯ 

 ชนปทวาสิโน  (ชนา)  ตํ  ปวตฺตึ  �ตฺวา  สงฺขุภิตฺวา  โกตุหลชาตา  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉึสุ  “เอวํ  

กิร  ภนฺเตติ ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  ชนปทวาสิโน ผู้อยู่ในชนบทโดยปกติ  �ตฺวา รู้แล้ว  ตํ  ปวตฺตึ  

ซึ่งความเป็นไปทั่วนั้น  สงฺขุภิตฺวา แตกตื่นแล้ว  โกตุหลชาตา ผู้มีความโกลาหลเกิด

แล้ว  อุปสงฺกมิตฺวา เข้าไปหาแล้ว  ปุจฺฉึสุ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่าน 

ผู้เจริญ  กิร ได้ยินว่า  เอวํ อ.อย่างนั้นหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกชนผู้อยู่ในชนบทโดยปกติ รู้ข่าวนั้น ก็แตกตื่น เกิดความโกลาหล เข้าไปหา แล้ว

ถามว่า “ท่านผู้เจริญ ทราบว่า เป็นอย่างนั้นหรือ”

 ชนปทวาสิโน วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ  

วิเสสนะของ ปวตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน �ตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน สงฺขุภิตฺวาๆ ปุพพ-

กาลกิริยาใน โกตุหลชาตาๆ วิเสสนะของ ชนา  อุปสงฺกมิตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน 

ปุจฺฉึสุ  “ภนฺเต อาลปนะ  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์  

อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

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

๖๔. “อามาวุโสติ ฯ

 (เถโร)  “อาม  อาวุโส  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ 

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.  อาม 

เจริญพร  (เอวํ) อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “เจริญพร ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย”

  เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ 

 ...............................................................................................................................
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๖๕. “ภนฺเต  เอวรูปํปิ  การณํ  นาม  โหติ;  ตุมฺหากํ  กิร  กุจฺฉิยํ  เทฺว  ปุตฺตา  นิพฺพตฺตา,  

ตุมฺเห  ปฏิจฺจ  เทฺว  ชาตา;  เตสํ  โว  กตเรสุ  พลวสิเนโห  โหตีติ ฯ 

 (ชนา)  “ภนฺเต  เอวรูปํปิ  การณํ  นาม  โหติ;  ตุมฺหากํ  กิร  กุจฺฉิยํ  เทฺว  ปุตฺตา  นิพฺพตฺตา,   

ตุมฺเห  ปฏิจฺจ  เทฺว  (ปุตฺตา)  ชาตา;  เตสํ  (ปุตฺตานํ)  โว  กตเรสุ  (ปุตฺเตสุ)  พลวสิเนโห   

โหตีติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

    (ชนา) อ.ชน ท.  ปุจฺฉึสุ ถามแล้ว  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  การณํ  นาม 

ชื่อ อ.เหตุ  เอวรูปํปิ แม้อันมีอย่างนี้เป็นรูป  โหติ ย่อมมี;  กิร ได้ยินว่า  ปุตฺตา อ.บุตร 

ท.  เทฺว สอง  นิพฺพตฺตา บังเกิดแล้ว  กุจฺฉิยํ ในท้อง  ตุมฺหากํ ของท่าน,  (ปุตฺตา) 

อ.บุตร ท.  เทฺว สอง  ปฏิจฺจ อาศัยแล้ว  ตุมฺเห ซึ่งท่าน  ชาตา เกิดแล้ว;  พลวสิเนโห 

อ.ความรักอันมีกําลัง  เตสํ  (ปุตฺตานํ)  กตเรสุ  (ปุตฺเตสุ) ใน- แห่งบุตร ท. เหล่านั้น

หนา -บุตร ท. เหล่าไหน  โหติ ย่อมมี  โว แก่ท่าน”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกชนพากันถามว่า “ท่านผู้เจริญ ชื่อว่าเหตุแม้อันเห็นปานนี้ ย่อมมี; ทราบว่า บุตร 

๒ คน บังเกิดในท้องของท่าน, บุตร ๒ คน อาศัยท่านเกิดแล้ว; ความรักที่มีกําลัง มีใน

บรรดาบุตรเหล่านั้น บุตรเหล่าไหนกัน”

 ชนา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภนฺเต อาลปนะ  อปิศัพท์  

อเปกขัตถะเข้ากับ เอวรูปํๆ วิเสสนะของ การณํ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

การณํๆ สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก;  กิรศัพท์ อนุสสวนัตถะ  เทฺว  

วิเสสนะของ ปุตฺตาๆ สุทธกัตตาใน นิพฺพตฺตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตุมฺหากํ สามี- 

สัมพันธะใน กุจฺฉิยํๆ วิสยาธาระใน นิพฺพตฺตา,  เทฺว วิเสสนะของ ปุตฺตาๆ สุทธกัตตา

ใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  ตุมฺเห อวุตตกัมมะใน ปฏิจฺจๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชาตา;  

พลวสิเนโห สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เตสํ วิเสสนะของ ปุตฺตานํๆ 

นิทธารณะใน กตเรสุ  ปุตฺเตสุ  โว สัมปทานใน โหติ  กตเรสุ วิเสสนะของ ปุตฺเตสุๆ  

นิทธารณียะและวิสยาธาระใน พลวสิเนโห”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

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

 ...............................................................................................................................
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๖๖. “กุจฺฉิยํ  วุตฺถเกสุ  อาวุโสติ ฯ 

 (เถโร)  “กุจฺฉิยํ  วุตฺถเกสุ  (ปุตฺเตสุ  พลวสิเนโห  โหติ)  อาวุโสติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  (พลว- 

สิเนโห) อ.ความรักอันมีกําลัง  (ปุตฺเตสุ) ในบุตร ท.  วุตฺถเกสุ ผู้อยู่แล้ว  กุจฺฉิยํ ใน

ท้อง  (โหติ) ย่อมมี”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ความรักอันมีกําลัง มีในพวกบุตรผู้อยู่ในท้อง”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  พลวสิเนโห สุทธ-

กัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุจฺฉิยํ วิสยาธาระใน วุตฺถเกสุๆ วิเสสนะของ 

ปุตฺเตสุๆ วิสยาธาระใน พลวสิเนโห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

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

๖๗. อาคตาคตา  นิพทฺธํ  ตเถว  ปุจฺฉนฺติ ฯ 

 อาคตาคตา  (ชนา)  นิพทฺธํ  ตถา  เอว  ปุจฺฉนฺติ ฯ

  (ชนา) อ.ชน ท.  อาคตาคตา ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว  ปุจฺฉนฺติ ย่อมถาม  ตถา  เอว 

เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว  นิพทฺธํ เนืองนิตย์ ฯ

 พวกชนทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว ย่อมถามเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละเนืองนิตย์

 อาคตาคตา วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก   

นิพทฺธํ กิริยาวิเสสนะใน ปุจฺฉนฺติ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ ตถาๆ กิริยาวิเสสนะใน 

ปุจฺฉนฺติ ฯ

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

๖๘. เถโร  “กุจฺฉิยํ  วุตฺถเกสุเยว  สิเนโห  พลวาติ  ปุนปฺปุนํ  กเถนฺโต  หรายมาโน  เอโก ว  

นิสีทติ  เอโก ว  ติฏฺ�ติ ฯ

 เถโร  “กุจฺฉิยํ  วุตฺถเกสุ  เอว  (ปุตฺเตสุ)  สิเนโห  พลวา  (โหติ)”  อิติ  ปุนปฺปุนํ  กเถนฺโต   

หรายมาโน  เอโก ว  นิสีทติ  เอโก ว  ติฏฺ�ติ ฯ
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 เถโร อ.พระเถระ  กเถนฺโต กล่าวอยู่  ปุนปฺปุน ํบ่อยๆ  อิติ ว่า  “สิเนโห อ.ความรัก  

ปุตฺเตส ุ ในบุตร ท.  วุตฺถเกสุ  เอว ผู้อยู่แล้ว  กุจฺฉิยํ ในท้องนั่นเทียว  พลวา เป็น

สภาพมีกําลัง  (โหติ) ย่อมมี”  อิิติ ดังนี้  หรายมาโน ละอาอยู่  เอโก ว ผู้เดียวเทียว  

นิสีทติ ย่อมนั่ง  เอโก ว ผู้เดียวเดียว  ติฏฺ�ต ิย่อมยืน ฯ

 พระเถระกล่าวอยู่บ่อยๆ ว่า “ความรักในบุตรทั้งหลายผู้อยู่ในท้องนั่นแหละ เป็นสภาพ

มีกําลัง” ดังนี้ ละอาอยู่ ผู้เดียวเท่านั้น ย่อมนั่ง ผู้เดียวเท่านั้น ย่อมยืน

 เถโร สุทธกัตตาใน นิสีทติ และ ติฏฺ�ติ  นิสีทติ ก็ดี  ติฏฺ�ติ ก็ดี อาขยาตบทกัตตุวาจก  

“สิเนโห สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุจฺฉิยํ วิสยาธาระใน วุตฺถเกสุ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ วุตฺถเกสุๆ วิเสสนะของ ปุตฺเตสุๆ วิสยาธาระใน สิเนโห   

พลวา วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน กเถนฺโต  ปุนปฺปุนํ กิริยาวิเสสนะใน  

กเถนฺโตๆ ก็ดี  หรายมาโน ก็ดี อัพภันตรกิริยาของ เถโร  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ 

เอโกๆ สองบท วิเสสนะของ เถโร ฯ

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

๖๙. โส  เอวํ  เอกตฺตุปคโต  อตฺตภาเว  ขยวยํ  ปฏฺ�เปตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ   

ปาปุณิ ฯ 

 โส  (เถโร)  เอวํ  เอกตฺตุปคโต  (หุตฺวา)  อตฺตภาเว  ขยวยํ  ปฏฺ�เปตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺตํ  

ปาปุณิ ฯ

 โส  (เถโร) อ.พระเถระนั้น  เอกตฺตุปคโต เป็นผู้เข้าถึงแล้วซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้

เดียว  เอวํ อย่างนี้  (หุตฺวา) เป็นแล้ว  ปฏฺ�เปตฺวา เริ่มตั้งไว้แล้ว  ขยวยํ ซึ่งความสิ้น

ไปและความเสื่อมไป  อตฺตภาเว ในอัตภาพ  ปาปุณิ บรรลุแล้ว  อรหตฺตํ ซึ่งความ

เป็นแห่งพระอรหันต์  สห กับ  ปฏิสมฺภิทาหิ ด้วยปฏิสัมภิทา ท. ฯ

 พระเถระเป็นเป็นผู้เข้าถึงความเป็นผู้เดียวอย่างนี้ เริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อม

ไปในอัตภาพ ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทาทั้งหลาย

 โส วิเสสนะของ เถโรๆ สุทธกัตตาใน ปาปุณิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  เอวํ กิริยา- 

วิเสสนะใน เอกตฺตุปคโตๆ วิกติกัตตาใน หุตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ปฏฺ�เปตฺวา   

อตฺตภาเว วิสยาธาระใน ขยวยํๆ อวุตตกัมมะใน ปฏฺ�เปตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน  
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ปาปุณิ  สหศัพท์ ทัพพสมวายะใน อรหตฺตํ  ปฏิสมฺภิทาหิ สหัตถตติยาเข้ากับ สห  

อรหตฺตํ สัมปาปุณียกัมมะใน ปาปุณิ ฯ

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

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

๗๐. อถ  นํ  อาคตาคตา  ปุจฺฉนฺติ  “ภนฺเต  เอวํ  กิร  นามาโหสีติ ฯ

 อถ  นํ  (เถรํ)  อาคตาคตา  (ชนา)  ปุจฺฉนฺติ  “ภนฺเต  เอวํ  กิร  นาม  (การณํ)  อโหสีติ ฯ

 อถ ครั้งนั้น  (ชนา) อ.ชน ท.  อาคตาคตา ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว  ปุจฺฉนฺติ ย่อมถาม  

นํ  (เถรํ) ซึ่งพระเถระนั้น  อิติ ว่า  “ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  กิร ได้ยินว่า  (การณํ) 

อ.เหตุ  เอวํ  นาม ชื่ออย่างนี้  อโหสิ ได้มีแล้วหรือ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 ทีนั้น พวกชนผู้ทั้งมาแล้วๆ พากันถามพระเถระนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ทราบว่า ได้มีเหตุ

ชื่ออย่างนี้หรือ”

 อถ กาลสัตตมี  อาคตาคตา วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปุจฺฉนฺติๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  นํ วิเสสนะของ เถรํๆ อวุตตกัมมะใน ปุจฺฉนฺติ  “ภนฺเต อาลปนะ  กิรศัพท์ 

อนุสสวนัตถะ  นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ เอวํๆ วิเสสนะของ การณํๆ สุทธกัตตา

ใน อโหสิๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉนฺติ ฯ    

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

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

๗๑. “อาม  อาวุโสติ ฯ

 (เถโร)  “อาม  อาวุโส  (เอวํ)”  อิติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท.  อาม 

เจริญพร  เอวํ อ.อย่างนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ   

 พระเถระกล่าวว่า “เจริญพร ท่านผู้มีอายุ”

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อาวุโส อาลปนะ  อาม  

สัมปฏิจฉนัตถะ  เอวํ สัจจวาจกลิงคัตถะ”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

 ...............................................................................................................................
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๗๒. “กตเรสุ  โว  สิเนโห  พลวาติ ฯ

 (ชนา)  “กตเรสุ  (ปุตฺเตสุ)  โว  สิเนโห  พลวา  (โหติ)”  อิติ  (ปุจฺฉึสุ) ฯ

 (ชนา) อ.ชน ท.  (ปุจฺฉึสุ) ถามแล้ว  อิติ ว่า  “สิเนโห อ.ความรัก  กตเรสุ  (ปุตฺเตสุ) 

ในบุตร ท. เหล่าไหน  พลวา เป็นสภาพมีกําลัง  โว แก่ท่าน  (โหติ) ย่อมเป็น”  อิติ 

ดังนี้ ฯ

 พวกชนพากันถามว่า “ความรักในบุตรเหล่าไหน เป็นสภาพมีกําลังแก่ท่าน”

 ชนา สุทธกัตตาใน ปุจฺฉึสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “สิเนโห สุทธกัตตาใน โหติๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  กตเรสุ วิเสสนะของ ปุตฺเตสุๆ วิสยาธาระใน พลวา  โว สัปทาน

ใน พลวาๆ วิกติกัตตาใน โหติ”  อิติศัพท์ อาการะใน ปุจฺฉึสุ ฯ

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

๗๓. “มยฺหํ  กตฺถจิ  สิเนโห  นาม  นตฺถีติ ฯ

 (เถโร)  “มยฺหํ  กตฺถจิ  (ปุตฺเต)  สิเนโห  นาม  นตฺถีติ  (อาห) ฯ

 (เถโร) อ.พระเถระ  (อาห) กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  “สิเนโห  นาม ชื่อ อ.ความรัก  กตฺถจิ  

(ปุตฺเต) ในบุตรคนไหนๆ  นตฺถิ ย่อมไม่มี  มยฺห ํแก่อาตมาภาพ”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พระเถระกล่าวว่า “ขึ้นชื่อว่าความรักในบุตรคนไหนๆ ย่อมไม่มีแก่อาตมาภาพ” 

 เถโร สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ  

สิเนโหๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สัมปทานใน นตฺถิ  กตฺถจิ  

วิเสสนะของ ปุตฺเตๆ วิสยาธาระใน สิเนโห”  อิติศัพท์ อาการะใน อาห ฯ

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

๗๔. ภิกฺขู  “อยํ  อภูตํ  กเถติ,  ปุริมทิวเสสุ  ‘กุจฺฉิยํ  วุตฺถปุตฺเตสุ  สิเนโห  พลวาติ  วตฺวา   

อิทานิ  ‘มยฺหํ  กตฺถจิ  สิเนโห  นตฺถีติ  วทติ,  อ�ฺ�ํ  พฺยากโรติ  ภนฺเตติ  สตฺถารํ   

อาหํสุ ฯ 

 ภิกฺขู  “อยํ  (โสเรยฺโย)  อภูตํ  (วจนํ)  กเถติ,  (โสเรยฺโย)  ปุริมทิวเสสุ   ‘กุจฺฉิยํ  วุตฺถปุตฺเตสุ   

สิเนโห  พลวา  (โหติ)”  อิติ  วตฺวา  อิทานิ  ‘มยฺหํ  กตฺถจิ  (ปุตฺเต)  สิเนโห  นตฺถีติ  วทติ,   

(โสเรยฺโย)  อ�ฺ�ํ  พฺยากโรติ  ภนฺเตติ  สตฺถารํ  อาหํสุ ฯ
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 ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท.  อาหํสุ กราบทูลแล้ว  สตฺถารํ กะพระศาสดา  อิติ ว่า   “อยํ(โสเรยฺโย)  

อ.พระโสเรยยะนี้  กเถติ ย่อมกล่าว  (วจนํ) ซึ่งคํา  อภูตํ อันไม่จริง,  (โสเรยฺโย) 

อ.พระโสเรยยะ วตฺวา กล่าวแล้ว  อิติ ว่า  ‘สิเนโห อ.ความรัก  วุตฺถปุตฺเตสุ ในบุตร

ผู้อยู่แล้ว ท.  กุจฺฉิยํ ในท้อง  พลวา เป็นสภาพมีกําลัง  (โหติ) ย่อมเป็น’  อิติ ดังนี้   

ปุริมทิวเสสุ ในวันอันมีในก่อน ท.  วทติ ย่อมกล่าว  อิติ ว่า  ‘สิเนโห อ.ความรัก  

กตฺถจิ  (ปุตฺเต) ในบุตรคนไหนๆ  มยฺห ํ ของกระผม  นตฺถิ ย่อมไม่มี’  อิติ ดังนี้   

อิทานิ ในกาลนี้,  ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  (โสเรยฺโย) อ.พระโสเรยยะ  พฺยากโรติ  

ย่อมพยากรณ์  อ� ฺ� ํ ซึ่งอรหัตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่ว”  อิติ ดังนี้ ฯ

 พวกภิกษุกราบทูลกับพระศาสดาว่า “พระโสเรยยะนี้ ย่อมกล่าวคําไม่จริง, พระโสเรย

ยะกล่าวว่า ‘ความรักในพวกบุตรผู้อยู่ในท้อง เป็นสภาพมีกําลัง’ ดังนี้ ในวันก่อนๆ มา 

บัดนี้ ย่อมกล่าวว่า ‘ความรักในบุตรคนไหนของเรา ย่อมไม่มี’ ดังนี้, ข้าแต่พระองค์ผู้

เจริญ พระโสเรยยะย่อมพยากรณ์พระอรหัตผล”

   ภิกฺขู สุทธกัตตาใน อาหํสุๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “อยํ วิเสสนะของ โสเรยฺโยๆ  

สุทธกัตตาใน กเถติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อภูตํ วิเสสนะของ วจนํๆ อวุตตกัมมะใน 

กเถติ,  โสเรยฺโย สุทธกัตตาใน วทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุริมทิวเสสุ กาลสัตตมี

ใน วตฺวา  ‘สิเนโห สุทธกัตตาใน โหติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  กุจฺฉิยํ วิสยาธาระใน 

วุตฺถปุตฺเตสุๆ วิสยาธาระใน สิเนโห  พลวา วิกติกัตตาใน โหติ’  อิติศัพท์ อาการะใน  

วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน วทติ  อิทานิ กาลสัตตมีใน วทติ  ‘สิเนโห สุทธกัตตาใน 

นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน ปุตฺเต  กตฺถจิ วิเสสนะของ ปุตฺเตๆ 

วิสยาธาระใน สิเนโห’  อิติศัพท์ อาการะใน วทติ,  ภนฺเต อาลปนะ  โสเรยฺโย สุทธกัตตา 

ใน พฺยากโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  อ�ฺ�ํ อวุตตกัมมะใน พฺยากโรติ”  อิติศัพท์  

อาการะใน อาหํสุ  สตฺถารํ อกถิตกัมมะใน อาหํสุ ฯ  

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

๗๕. สตฺถา  “น  ภิกฺขเว  มยฺหํ  ปุตฺโต  อ�ฺ�ํ  พฺยากโรติ,  มม  ปุตฺตสฺส  สมฺมา- 

ปณิหิเตน  จิตฺเตน  มคฺคทสฺสนํ  ทิฏฺ�กาลโต  ปฏฺ�าย  น  กตฺถจิ  สิเนโห  ชาโต;  ยํ  

สมฺปตฺตึ  เนว  มาตา  น  ปิตา  กาตุํ  สกฺโกติ,  ตํ  อิเมสํ  สตฺตานํ  อพฺภนฺตเร  ปวตฺตํ  

จิตฺตเมว  เทตีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถมาห  
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  “น  ตํ  มาตา  ปิตา  กยิรา   อญฺเญ  วาปิจ  ญาตกา,  

  สมฺมาปณิหิตํ  จิตฺตํ   เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ ฯ

 สตฺถา  “น  ภิกฺขเว  มยฺหํ  ปุตฺโต  อ�ฺ�ํ  พฺยากโรติ,  มม  ปุตฺตสฺส  สมฺมาปณิหิเตน  จิตฺเตน  

มคฺคทสฺสนํ  ทิฏฺ�กาลโต  ปฏฺ�าย  น  กตฺถจิ  (ปุตฺเต)  สิเนโห  ชาโต;  ยํ  สมฺปตฺตึ  เนว  มาตา  

(สกฺโกติ)  น  ปิตา  กาตุํ  สกฺโกติ,  ตํ  (สมฺปตฺตึ)  อิเมสํ  สตฺตานํ  อพฺภนฺตเร  ปวตฺตํ  จิตฺตํ  เอว  

เทตีติ  วตฺวา  อิมํ  คาถํ  อาห  

  “น  ตํ  (การณํ)  มาตา  (กยิรา  น)  ปิตา  กยิรา  

  อญฺเญ  วา  อปิจ  ญาตกา  (น  กเรยฺยุํ),  

  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิตํ  จิตฺตํ  เสยฺยโส  นํ  (ปุคฺคลํ)  

  ตโต  (การณโต)  กเรติ ฯ

 สตฺถา อ.พระศาสดา  วตฺวา ตรัสแล้ว  อิติ ว่า  “ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุ ท.  ปุตฺโต 

อ.บุตร  มยฺห ํของเรา  พฺยากโรติ ย่อมพยากรณ์  อ� ฺ� ํ ซึ่งอรหัตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่ว  

น หามิได้,  สิเนโห อ.ความรัก  กตฺถจิ  (ปุตฺเต) ในบุตรคนไหนๆ  น  ชาโต ไม่เกิด

แล้ว  ปฏฺ�าย จําเดิม  ทิฏฺ�กาลโต แต่กาลเป็นที่เห็นแล้ว มคฺคทสฺสนํ ซึ่งมรรคทัศนะ   

จิตฺเตน ด้วยจิต  สมฺมาปณหิเตน อันถูกตั้งไว้แล้วโดยชอบ  ปุตฺตสสฺส แห่งบุตร  มม 

ของเรา;  มาตา อ.มารดา  เนว  (สกฺโกติ) ย่อมไม่อาจนั่นเทียว  ปิตา อ.บิดา  น   

สกฺโกติ ย่อมไม่อาจ  กาตุํ เพื่ออันกระทํา  ยํ  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัติใด,  จิตฺตเมว อ.จิต

นั่นเทียว  ปวตฺต ํอันเป็นไปทั่วแล้ว อพฺภนฺตเร ในภายใน  อิเมสํ  สตฺตานํ ของสัตว์ 

ท. เหล่านี้  เทติ ย่อมให้  ตํ  (สมฺปตฺตึ) ซึ่งสมบัตินั้น”  อิติ ดังนี้  อาห ตรัสแล้ว  อิมํ  

คาถํ ซึ่งพระคาถานี้  อิติ ว่า  

“มาตา อ.มารดา  น  (กยิรา) ไม่พึงกระทํา  ปิตา อ.บิดา  (น)  

กยิรา ไม่พึงกระทํา  อปิจ อีกอย่างหนึ่ง  วา หรือว่า  ญาตกา  

อ.ญาติ ท.  อญฺเญ เหล่าอื่น  (น  กเรยฺยุํ) ไม่พึงกระทํา  ตํ   

(การณํ) ซึ่งเหตุนั้น,  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิต ํ

อัน- อันบุคคล -ตั้งไว้แล้วโดยชอบ  กเร พึงกระทํา  นํ  (ปุคฺคลํ) 

ซึ่งบุคคลนั้น  เสยฺยโส ให้เป็นผู้ประเสริฐกว่า  ตโต  (การณโต)  

กว่าเหตุนั้น”  อิติ ดังนี้ ฯ   
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 พระศาสดาตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราย่อมพยากรณ์พระอรหัตผล 

หามิได้, ความรักในบุตรคนไหนๆ ไม่เกิดแล้ว ตั้งแต่กาลเป็นที่เห็นมรรคทัศนะ ด้วย

จิตที่ตั้งไว้ชอบแล้ว แห่งบุตรของเรา; มารดา ก็ไม่สามารถทําให้ได้ บิดาก็ไม่สามารถ

ทําให้ได้ ซึ่งสมบัติใด, จิตเท่านั้นที่เป็นไปในภายของสัตว์เหล่านี้ ย่อมให้สมบัตินั้น” 

ดังนี้ ตรัสพระคาถานี้ว่า

 “มารดาไม่พึงทํา บิดาก็ไม่พึงทํา หรืออีกอย่าง พวกญาติๆ 

เหล่าอื่น ก็ไม่พึงทําเหตุนั้นได้, จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว พึง

ทําบุคคลนั้นให้ประเสริฐกว่า กว่าเหตุนั้น”

 สตฺถา สุทธกัตตาใน อาหๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  “ภิกฺขเว อาลปนะ  ปุตฺโต สุทธกัตตา 

ใน พฺยากโรติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  นศัพท์ ปฏิเสธนัตถะ  มยฺหํ สามีสัมพันธะใน 

ปุตฺโต  อ�ฺ�ํ อวุตตกัมมะใน พฺยากโรติ,  สิเนโห สุทธกัตตาใน ชาโตๆ กิตบทกัตตุ-

วาจก  มม สามีสัมพันธะใน ปุตฺตสฺสๆ สามีสัมพันธะใน ทิฏ�ฺกาลโต  สมฺมาปณิหิเตน  

วิเสสนะของ จิตฺเตนๆ กรณะใน ทิฏฺ�กาลโต  มคฺคทสฺสนํ อวุตตกัมมะใน ทิฏฺ�-   

ทิฏฺ�กาลโต อปาทานใน ปฏฺ�ายๆ กิริยาวิเสสนะใน ชาโต  นศัพท์ ปฏิเสธะใน ชาโต  

กตฺถจิ วิเสสนะของ ปุตฺเตๆ วิสยาธาระใน สิเนโห;  มาตา ก็ดี  ปิตา ก็ดี สุทธกัตตาใน 

สกฺโกติๆ สองบท อาขยาตบทกัตตุวาจก  ยํ วิเสสนะของ สมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน  

กาตุํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ สองศัพท์ ปฏิเสธะใน สกฺโกติ  กาตุํ ตุมัตถ-

สัมปทานใน สกฺโกติ,  ปวตฺตํ วิเสสนะของ จิตฺตํ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ จิตฺตํๆ 

สุทธกัตตาใน เทติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ สมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน 

เทติ  อิเมสํ วิเสสนะของ สตฺตานํๆ สามีสัมพันธะใน อพฺภนฺตเรๆ วิสยาธาระใน ปวตฺตํ” 

อิติศัพท์ อาการะใน วตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน อาห  อิมํ วิเสสนะของ คาถํๆ อวุตต- 

กัมมะใน อาห

“มาตา ก็ดี  ปิตา ก็ดี สุทธกัตตาใน กยิราๆ สองบทอาขยาต

บทกัตตุวาจก  น สองศัพท์ ปฏิเสธะใน กยิรา  ตํ วิเสสนะของ  

การณํๆ อวุตตกัมมะใน กยิรา และ กเรยฺยุํ  อปิจ อปรนัย  

อ�ฺเ� วิเสสนะของ �าตกาๆ สุทธกัตตาใน กเรยฺยุํๆ อาขยาต

บทกัตตุวาจก  วาศัพท์ วากยวิกัปปัตถะเข้ากับ น  มาตา   

กยิรา,  น  ปิตา  กยิรา และ อ�ฺเ�  �าตกา  น  กเรยฺยุํ, สมฺมา-
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ปณิหิตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน กเรๆ อาขยาตบท

กัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน สมฺมาปณิหิตํ  เสยฺยโส 

วิกติกัมมะใน กเร  นํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตตกัมมะใน กเร  

ตโต วิเสสนะของ การณโตๆ อปาทานใน เสยฺยโส”  อิติศัพท์  

สรูปะใน อิมํ  คาถํ ฯ

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

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

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

๗๖. ตตฺถ  “น  ตนฺติ   ตํ  การณํ  เนว  มาตา  กเรยฺย  น  ปิตา  น  อ�ฺเ�  �าตกา ฯ

 ตตฺถ  (ปเทสุ)  “น  ตนตฺิ  (ปทสฺส)  “ตํ  การณํ  เนว  มาตา  กเรยฺย  น  ปิตา  (กเรยฺย)  น  อ�ฺเ�  

�าตกา  (กเรยฺยุํ)”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “มาตา อ.มารดา  เนว  กเรยฺย ไม่พึงกระทํานั่นเทียว  

ปิตา อ.บิดา  น  (กเรยฺย) ไม่พึงกระทํา  �าตกา อ.ญาติ ท.  อ� ฺเ� เหลา่อื่น  น  

(กเรยยฺุ)ํ ไมพ่งึกระทาํ  ต ํ การณํ ซึง่เหตุนัน้”  อิติ ดงัน้ี  ตตถฺ  (ปเทส)ุ  “น  ตนฺติ  

(ปทสสฺ) แหง่- ในบท ท. เหลา่นัน้หนา -บท วา่ “น  ต”ํ ดงัน้ี ฯ

 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า “น  ตํ” ความว่า “มารดาไม่พึงทํา บิดาไม่พึงทํา พวกญาติ

เหล่าอื่นไม่พึงทําเหตุนั้น”

 ตตฺถ วเิสสนะของ ปเทสุๆ  นิทธารณะใน ปทสฺส  “น  ต”ํ สรปูะใน อติิๆ  ศพัท ์สรปูะใน 

ปทสฺสๆ นิทธารณยีะและสามสีมัพนัธะใน อตฺโถ  “มาตา กด็ ี ปิตา กด็ ีสทุธกตัตาใน 

กเรยฺยๆ อาขยาตบทกตัตุวาจก  อ�ฺเ� วเิสสนะของ �าตกาๆ สุทธกัตตาใน กเรยฺยุํๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ตํ วิเสสนะของ การณํๆ อวุตตกัมมะใน กเรยฺย และ กเรยฺยุํ   

เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ นๆ สองศัพท์ ปฏิเสธะใน กเรยฺย  นศัพท์ ปฏิเสธะใน  

กเรยฺยุํ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ       

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

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

 ...............................................................................................................................
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๗๗.    “สมฺมาปณิหิตนตฺิ  ทสสุ  กุสลกมฺมปเถสุ  สมฺมา�ปิตตฺตา  สมฺมาปณิหิตํ ฯ 

 “สมฺมาปณิหิตนตฺิ  (ปทสฺส)  “(ตสฺส  จิตฺตสฺส  ปุคฺคเลน)  ทสสุ  กุสลกมฺมปเถสุ  สมฺมา�ปิตตฺตา  

สมฺมาปณิหิตํ”  (อิติ  อตฺโถ) ฯ

 (อตฺโถ) อ.อรรถ  (อิติ) ว่า  “สมฺมาปณิหิต ํ  ชื่อว่าอันบุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว  (ตสฺส   

จิตฺตสฺส  ปุคฺคเลน)  ทสสุ  กุสลกมฺมปเถสุ  สมฺมา�ปิตตฺตา เพราะความที่- แห่ง

จิตนั้น -เป็นธรรมชาต อันบุคคล ตั้งไว้ชอบแล้ว ในกุศลกรรมบถ ท. สิบ”  (อิติ) ดังนี้  

(ปทสฺส) แห่งบท  “สมฺมาปณิหิตนฺติ ว่า “สมฺมาปณิหิตํ” ดังนี้ ฯ

 บทว่า “สมฺมาปณิหิตํ” ความว่า “ชื่อว่าอันบุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว เพราะว่าจิตนั้น บุคคล

ตั้งไว้ชอบแล้วในกุศลกรรมบถ ๑๐”

 “สมฺมาปณิหิตํ” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน ปทสฺสๆ สามีสัมพันธะใน อตฺโถ  “ตสฺส  

วิเสสนะของ จิตฺตสฺสๆ ภาวาทิสัมพันธะใน สมฺมา�ปิตตฺตา  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตา

ใน -�ปิตตฺตา  ทสสุ วิเสสนะของ กุสลกมฺมปเถสุๆ วิสยาธาระใน สมฺมา�ปิตตฺตาๆ เหตุ

ใน สมฺมาปณิหิตํ  ทสสุ  กุสลกมฺมปเถสุ  สมฺมา�ปิตตฺตา สัญญี  สมฺมาปณิหิตํ สัญญา”  

อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ      

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

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

๗๘. “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ  ตโต  การณโต  เสยฺยโส  นํ  วรตรํ  อุตฺตริตรํ  กเรยฺย   

กโรตีติ  อตฺโถ ฯ

 “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ  (คาถาปาทสฺส)  “ตโต  การณโต  เสยฺยโส  นํ  (ปุคฺคลํ)  วรตรํ   

อุตฺตริตรํ  กเรยฺย  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ

 อตฺโถ อ.อรรถ  อิติ ว่า  “กเรยฺย พึงกระทํา  กโรติ คือว่า ย่อมกระทํา  นํ  (ปุคฺคลํ) ซึ่ง

บุคคลนั้น  เสยฺยโส ให้เป็นผู้ประเสริฐกว่า  วรตรํ  คือว่า ให้เป็นผู้เลิศกว่า  อุตฺตริตรํ 

คือว่า ให้เป็นผู้ยิ่งกว่า  ตโต  การณโต กว่าเหตุนั้น”  อิติ ดังนี้  (คาถาปาทสฺส) แห่ง

บาทแห่งพระคาถา  “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ ว่า “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเร” ดังนี้ ฯ

 บาทพระคาถาว่า “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเร” ความว่า “พึงทํา คือย่อมทําบุคคลนั้น ให้
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เป็นผู้ประเสริฐว่า คือว่าให้เป็นผู้เลิศกว่า ได้แก่ให้เป็นผู้้ยิ่งกว่า กว่าเหตุนั้น”

 “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเร” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน คาถาปาทสฺสๆ สามีสัมพันธะ

ใน อตฺโถ  “ตโต วิเสสนะของ การณโตๆ อปาทานใน เสยฺยโส  วรตรํ  และ อุตฺตริตรํ   

เสยฺยโส ก็ดี  วรตรํ ก็ดี  อุตฺตริตรํ ก็ดี วิกติกัมมะใน กเรยฺย และ กโรติ  เสยฺยโส วิวริยะ

ใน วรตรํๆ วิวรณะและวิวริยะใน อุตฺตริตรํๆ วิวรณะ  นํ วิเสสนะของ ปุคฺคลํๆ อวุตต-

กัมมะใน กเรยฺย และ กโรติ  กเรยฺย ก็ดี  กโรติ ก็ดี อาขยาตบกัตตุวาจกของ จิตฺตํ  

กเรยฺย วิวริยะใน กโรติๆ วิวรณะ”  อิติศัพท์ สรูปะใน อตฺโถๆ ลิงคัตถะ ฯ

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

๗๙. มาตาปิตโร  หิ  ปุตฺตานํ  ธนํ  ททมานา  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  กมฺมํ  อกตฺวา  สุเขน  

ชีวิตปวตฺตนกํ  ธนํ  ทาตุํ  สกฺโกนฺติ,  วิสาขาย  มาตาปิตโรปิ  ตาวมหทฺธนา  มหาโภคา   

ตสฺสา  เอกสฺมึเยว  อตฺตภาเว  สุเขน  ชีวิตกปฺปนํ  ธนํ  อทํสุ,  จตูสุ  ปน  ทีเปสุ   

จกฺกวตฺติสิรึ  ทาตุํ  สมตฺถา  มาตาปิตโร  นาม  ปุตฺตานํ  นตฺถิ,  ปเคว  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  

วา  ป�มชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ  วา,  โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน  กถา ว  นตฺถิ ฯ

 มาตาปิตโร  หิ  ปุตฺตานํ  ธนํ  ททมานา  เอกสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว  กมฺมํ  อกตฺวา  สุเขน  ชีวิต- 

ปวตฺตนกํ  ธนํ  ทาตุํ  สกฺโกนฺติ,  วิสาขาย  มาตาปิตโรปิ  ตาวมหทฺธนา  มหาโภคา  ตสฺสา   

(วิสาขาย)  เอกสฺมึ  เอว  อตฺตภาเว  สุเขน  ชีวิตกปฺปนํ  ธนํ  อทํสุ,  จตูสุ  ปน  ทีเปสุ  จกฺกวตฺติสิรึ   

ทาตุํ  สมตฺถา  มาตาปิตโร  นาม  ปุตฺตานํ  นตฺถิ,  ปเคว  ทิพฺพสมฺปตฺตึ  วา  ป�มชฺฌานาทิ- 

สมฺปตฺตึ  วา  (ทาตุํ  สมตฺถา  มาตาปิตโร  นาม  ปุตฺตานํ  นตฺถิ),  โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน  กถา ว  

นตฺถิ ฯ 

  ห ิ จริงอยู่  มาตาปิตโร อ.มารดาและบิดา ท.  ททมานา เมื่อให้  ธนํ ซึ่งทรัพย์   

ปุตฺตานํ แก่บุตร ท.  สกฺโกนฺติ ย่อมอาจ  ทาตุํ เพื่ออันให้  ธนํ ซึ่งทรัพย์  เอกสฺมึ  เอว  

อตฺตภาเว  กมฺมํ  อกตฺวา  สุเขน  ชีวิตปวตฺตนกํ อันเป็นเครื่อง ไม่กระทํา ซึ่งการ

งาน แล้วจึงยังชีวิตให้เป็นไป ตามสบาย ในอัตภาพหนึ่งนั่นเทียว,  มาตาปิตโรปิ แม้ 

อ.มารดาและบิดา ท.  วิสาขาย ของนางวิสาขา  ตาวมหทฺธนา ผู้มีทรัพย์อันมากเพียง

นั้น  มหาโภคา ผู้มีโภคะอันมาก  อทํสุ ได้ให้แล้ว  ธนํ ซึ่งทรัพย์  ชีวิตกปฺปน ํอันเป็น

เครื่องสําเร็จซึ่งชีวิต  สุเขน ตามสบาย  อตฺตภาเว ในอัตภาพ  เอกสฺมึี  เอว หนึ่งนั่น

เทียว  ตสฺสา  (วิสาขาย) แก่นางวิสาขานั้น,  ปน ก็  มาตาปิตโร  นาม ชื่อ อ.มารดา
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และบิดา ท.  สมตฺถา ผู้สามารถ  ทาตุํ เพื่ออันให้  จกฺกวตฺติสิรึ ซึ่งสิริคือความเป็น

พระเจ้าจักรพรรดิ  ทีเปสุ ในทวีป ท.  จตูสุ สี่  นตฺถิ ย่อมไม่มี  ปุตฺตานํ แก่บุตร ท.,  

ปเคว จะป่วยกล่าวไปไย  (มาตาปิตโร  นาม) ชื่อ อ.มารดาและบิดา ท.  (สมตฺถา) ผู้

สามารถ  (ทาตุํ) เพื่ออันให้  ทิพฺพสมฺปตฺต ึ  วา ซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์หรือ  ป�มชฺ- 

ฌานาทิสมฺปตฺตึ  วา หรือว่า ซึ่งสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้น  (นตฺถิ) ย่อมไม่มี   

(ปุตฺตานํ) แก่บุตร ท.,  กถา ว อ.วาจาเป็นเครื่องกล่าวเทียว  โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน 

ในการให้ซึ่งสมบัติอันเป็นโลกุตระ  นตฺถิ ย่อมไม่มี ฯ

 จริงอยู่ มารดาและบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่พวกบุตร ย่อมสามารถเพื่อจะให้ทรัพย์ที่เป็น

เครื่องไม่ทําการงาน แล้วดําเนินชีวิตไปอย่างสบาย ในอัตภาพหนึ่งเท่านั้น, แม้มารดา

และบิดาของนางวิสาขา มีทรัพย์มากขนาดนั้น มีโภคะมาก ได้ให้ทรัพย์เป็นเครื่อง

ดําเนินชีวิตอย่างสบายในอัตภาพเดียวเท่านั้น แก่นางวิสาขา, ก็ ขึ้นชื่อว่ามารดาและ

บิดาผู้สามารถเพื่อจะให้จักรพรรดิสิริในทวีปทั้ง ๔ ย่อมไม่มีแก่พวกบุตร, จะป่วยกล่าว

ไปไยถึงสมบัติที่เป็นทิพย์ หรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นเล่า, เรื่องในการให้โลกุตร-

สมบัติ ก็ไม่มี

 หิศัพท์ ทัฬหีกรณโชตกะ  มาตาปิตโร สุทธกัตตาใน สกฺโกนฺติๆ อาขยาตบทกัตตุวาจก  

ปุตฺตานํ สัมปทานใน ททมานา  ธนํ อวุตตกัมมะใน ททมานาๆ อัพภันตรกิริยาของ  

มาตาปิตโร  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอกสฺมึๆ วิเสสนะของ อตฺตภาเวๆ วิสยาธาระ 

ใน อกตฺวา  กมฺมํ อวุตตกัมมะใน อกตฺวาๆ ปุพพกาลกิริยาใน ชีวิตปวตฺตนกํ  สุเขน  

ตติยาวิเสสนะใน ชีวิตปวตฺตนกํๆ วิเสสนะของ ธนํๆ อวุตตกัมมะใน ทาตุํๆ ตุมัตถ-

สัมปทานใน สกฺโกนฺติ,  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้ากับ มาตาปิตโร สุทธกัตตาใน อทํสุๆ  

อาขยาตบทกัตตุวาจก  วิสาขาย สามีสัมพันธะใน มาตาปิตโร  ตาวมหทฺธนา ก็ดี   

มหาโภคา ก็ดี วิเสสนะของ มาตาปิตโร  ตสฺสา วิเสสนะของ วิสาขายๆ สัมปทานใน 

อทํสุ  เอวศัพท์ อวธารณะเข้ากับ เอกสฺมึๆ วิเสสนะของ อตฺตภาเวๆ วิสยาธาระใน  

ชีวิตกปฺปนํ  สุเขน ตติยาวิเสสนะใน ชีวิตกปฺปนํๆ วิเสสนะของ ธนํๆ อวุตตกัมมะใน  

อทํสุ,  ปนศัพท์ วากยารัมภโชตกะ  สมตฺถา วิเสสนะของ มาตาปิตโร  นามศัพท์  

สัญญาโชตกะเข้ากับ มาตาปิตโรๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  จตูสุ  

วิเสสนะของ ทีเปสุๆ วิสยาธาระใน ทาตุํ  จกฺกวตฺติสิรึ อวุตตกัมมะใน ทาตุํๆ ตุมัตถ-
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สัมปทานใน สมตฺถา  ปุตฺตานํ สัมปทานใน นตฺถิ,  สมตฺถา วิเสสนะของ มาตาปิตโร  

นามศัพท์ สัญญาโชตกะเข้ากับ มาตาปิตโรๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  

ปเคว กิริยาวิเสสนะใน นตฺถิ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ ก็ดี  ป�มชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ ก็ดี อวุตตกัมมะ

ใน ทาตุํ  วา สองศัพท์ ปทวิกัปปัตถะเข้ากับ ทิพฺพสมฺปตฺตึ และ ป�มชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ  

ทาตุํ ตุมัตถสัมปทานใน สมตฺถา  ปุตฺตานํ สัมปทานใน นตฺถิ,  เอวศัพท์ อวธารณะเข้า

กับ กถาๆ สุทธกัตตาใน นตฺถิๆ กิริยาบทกัตตุวาจก  โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน วิสยาธาระ 

ใน กถา ฯ      

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

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

๘๐. สมฺมาปณิหิตํ  ปน  จิตฺตํ  สพฺพมฺเปตํ  สมฺปตฺตึ  ทาตุ ํ  สกฺโกติ,  เตน  วุตฺตํ  “เสยฺยโส  

นํ  ตโต  กเรติ ฯ

 (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิตํ  ปน  จิตฺตํ  สพฺพมฺปิ  เอตํ  สมฺปตฺตึ  ทาตุ ํ  สกฺโกติ,  เตน  (วจนํ   

ภควตา)  วุตฺตํ  “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ ฯ

 ปน ส่วนว่า  จิตฺตํ อ.จิต  (ปุคฺคเลน)  สมฺมาปณิหิต ํอัน อันบุคคลตั้งไว้แล้วโดยชอบ  

สกฺโกติ ย่อมอาจ  ทาตุํ เพื่ออันให้  เอตํ  สมฺปตฺต ึซึ่งสมบัตินั่น  สพฺพมฺป ิแม้ทั้งปวง,  

เตน เพราะเหตุนั้น  (วจนํ) อ.พระดํารัส  “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเรติ ว่า “เสยฺยโส  นํ  

ตโต  กเร” ดังนี้  (ภควตา) อันพระผู้มีพระภาค  วุตฺต ํตรัสแล้ว ฯ

 ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว ย่อมสามารถเพื่อที่จะให้สมบัตินั่นแม้ทั้งปวงได้, เพราะ

ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระดํารัสว่า “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเร”

 ปนศัพท์ ปักขันตรโชตกะ  สมฺมาปณิหิตํ วิเสสนะของ จิตฺตํๆ สุทธกัตตาใน สกฺโกติๆ 

อาขยาตบทกัตตุวาจก  ปุคฺคเลน อนภิหิตกัตตาใน -ปหิิณิตํ  อปิศัพท์ อเปกขัตถะเข้า

กับ สพฺพํๆ ก็ดี  เอตํ ก็ดี วิเสสนะของ สมฺปตฺตึๆ อวุตตกัมมะใน ทาตุํๆ ตุมัตถสัมปทาน

ใน สกฺโกติ,  เตน เหตวัตถะ  วจนํ วุตตกัมมะใน วุตฺตํๆ กิตบทกัมมวาจก  ภควตา  

อนภิหิตกัตตาใน วุตฺตํ  “เสยฺยโส  นํ  ตโต  กเร” สรูปะใน อิติๆ ศัพท์ สรูปะใน วจนํ ฯ

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

 ...............................................................................................................................
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๘๑. เทสนาวสาเน  พหู  โสตาปตฺติผลาทีนิ  ปตฺตา ฯ

 เทสนาวสาเน  พหู  (ชนา)  โสตาปตฺติผลาทีนิ  (อริยผลานิ)  ปตฺตา ฯ

 เทสนาวสาเน ในกาลเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา  (ชนา) อ.ชน ท.  พห ู มาก   

ปตฺตา บรรลุแล้ว  (อริยผลานิ) ซึ่งอริยผล ท.  โสตาปตฺติผลาทีนิ มีโสดาปัตติผล

เป็นต้น ฯ

 ในเวลาจบพระเทศนา พวกชนจํานวนมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผล

เป็นต้น

 เทสนาวสาเน กาลสัตตมีใน ปตฺตา  พหู วิเสสนะของ ชนาๆ สุทธกัตตาใน ปตฺตาๆ  

กิตบทกัตตุวาจก  โสตาปตฺติผลาทีนิ วิเสสนะของ อริยผลานิๆ สัมปาปุณียกัมมะใน 

ปตฺตา ฯ

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

๘๒. เทสนา  มหาชนสฺส  สาตฺถิกา  ชาตาติ ฯ

 เทสนา อ.พระเทศนา  สาตฺถิกา เป็นเทศนาอันเป็นไปกับด้วยวาจาอันมีประโยชน์  

ชาตา เกิดแล้ว  มหาชนสฺส แก่มหาชน  อิติ ดังนี้แล ฯ

 พระเทศนา เป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจาที่มีประโยชน์เกิดแล้วแก่มหาชน

 เทสนา สุทธกัตตาใน ชาตาๆ กิตบทกัตตุวาจก  มหาชนสฺส สัมปทานใน ชาตา   

สาตฺถิกา วิกติกัตตาใน ชาตา  อิติศัพท์ สมาปนะ ฯ

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

โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ ฯ 

จิตฺตวคฺควณฺณนา  นิฏฺ� ิตา ฯ

ตติโย  วคฺโค ฯ

โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ  (นิฏฺ� ิตํ) ฯ 

จิตฺตวคฺควณฺณนา  นิฏฺ� ิตา ฯ

ตติโย  วคฺโค  (นิฏฺ� ิโต) ฯ
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โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ อ.เรื่องแห่งพระโสเรยยะผู้เถระ  (นิฏฺฅิตํ) จบแล้ว ฯ

โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ สุทธกัตตาใน นิฏฺ� ิตํๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ 

จบเรื่องพระโสเรยยเถระ

จิตฺตวคฺควณฺณนา อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งวรรคอันบัณฑิตกําหนดด้วยจิต

  นิฏฺฅิตา จแล้ว ฯ

จิตฺตวคฺควณฺณนา สุทธกัตตาใน นิฏฺ� ิตาๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบจติตวรรควรรณนา

วคฺโค อ.วรรค  ตติโย ที่สาม  (นิฏฺฅิโต) จบแล้ว ฯ

ตติโย วิเสสนของ วคฺโคๆ สุทธกัตตาใน นิฏฺ� ิโตๆ กิตบทกัตตุวาจก ฯ

จบวรรคที่ ๓
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วเิคราะห์ศัพท์กติก์ สมาส และตัทธติ

โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้

 ๑. โสเรยฺโย  จ  โส  เถโร  จาติ  โสเรยฺยตฺเถโร. (โสเรยฺย + เถร) วิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส 

	 	 โสเรยฺโย	 	 จ	อ.พระโสเรยยะด้วย	 	 โส	อ.พระโสเรยยะนั้น	 	 เถโร	 	 จ	 เป็นพระเถระด้วย	อิติ	 

เพราะเหตุนั้น		โสเรยฺยตฺเถโร	ชื่อว่าโสเรยฺยตฺเถร.	(พระโสเรยยะผู้เถระ)

 ๒. โสเรยฺยตฺเถรสฺส  วตฺถุ  โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ. (โสเรยฺยตฺเถร + วตฺถุ) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส

	 	 วตฺถุ	อ.เรื่อง		โสเรยฺยตฺเถรสฺส	แห่งพระโสเรยยะผู้เถระ		โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ	ชื่อว่าโสเรยฺยตฺเถร-

วตฺถุ.	(เรื่องพระโสเรยยะเถระ)

โสเรยฺยเสฏฺ€ิปุตฺโต

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. เสฏฺ€โิน  ปุตฺโต  เสฏฺ€ิปุตฺโต. (เสฏฺ€ี + ปุตฺต) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปุตฺโต	อ.บุตร		เสฏฺ€โิน	ของเศรษฐี		เสฏฺ€ิปุตฺโต	ชื่อว่าเสฏฺ€ิปุตฺต.	 (บุตรของเศรษฐี,	ลูก
เศรษฐี)
 ๒. โสเรยฺโย  จ  โส  เสฏฺ€ิปุตฺโต  จาติ  โสเรยฺยเสฏฺ€ิปุตฺโต. (โสเรยฺย + เสฏฺ€ิปุตฺต)
	 	 โสเรยฺโย		จ	อ.ชื่อว่าโสเรยยะด้วย		โส	อ.ชื่อว่าโสเรยยะนั้น		เสฏฺ€ิปุตฺโต		จ	เป็นบุตรของ
เศรษฐีด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		โสเรยฺยเสฏฺ€ิปุตฺโต	ชื่อว่าโสเรยฺยเสฏฺ€ิปุตฺต.	(บุตรเศรษฐีชื่อว่าโสเรยยะ)

สุขยานกํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุขญฺจ		ตํ		ยานกญฺจาติ		สุขยานกํ.	(สุข	+	ยานก)
	 สุขํ		จ	อ.เป็นที่สบายด้วย		ตํ	อ.เป็นที่สบายนั้น		ยานกํ		จ	 เป็นยานพาหนะน้อยด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุนั้น		สุขยานกํ	ชื่อว่าสุขยานก.	(ยานพาหนะน้อยเป็นที่สบาย)
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นหานตฺถาย

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นหานสฺส		อตฺถาย		นหานตฺถาย.	(นหาน	+	อตฺถ)
	 อตฺถาย	เพื่อประโยชน์		นหานสฺส	แก่การอาบนํ้า		นหานตฺถาย	ชื่อว่านหานตฺถ.	(ประโยชน์แก่การ
อาบนํ้า)
 

มหากจฺจายนตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหากจฺจายโน		จ		โส		เถโร		จาติ		มหากจฺจายนตฺเถโร.	(มหากจฺจายน	+	เถร)
	 มหากจฺจายโน		จ	อ.พระมหากัจจายนะด้วย		โส	อ.พระมหากัจจายนะนั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระ
ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		มหากจฺจายนตฺเถโร	ชื่อว่ามหากจฺจายนตฺเถร.	(พระมหากัจจายนะผู้เถระ,	พระ
มหากัจจายนเถระ)

ปวิสิตุกาโม

	 เป็นกัตตุรูป,	กัตตุสาธนะ,	กิตันตสมาส,	จตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปวิสิตุํ		กาเมตีติ		ปวิสิตุกาโม,		เถโร.	(ปวิสิตุํสทฺทูปปท	+	กมุ		กนฺติยํ	ในความใคร่	+	ณ
ปัจจัย)
	 (โย		เถโร)	อ.พระเถระใด		กาเมติ	ย่อมใคร่		ปวิสิตุํ	เพื่ออันเข้าไป		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		
เถโร)	อ.พระเถระนั้น		ปวิสิตุกาโม	ชื่อว่าปวิสิตุกาม,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้ประสงค์จะเข้าไป)

พหินครํ

	 เป็นนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 นครสฺส		พหิ		พหินครํ.	(พหิ	+	นคร)
	 พหิ	ในภายนอก		นครสฺส	แห่งนคร		พหินครํ	ชื่อว่าพหินคร.	(ภายนอกนคร,	นอกเมือง)
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สุวณฺณวณฺณํ

	 เป็นฉัฏฐีอุปมาบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สุวณฺณสฺส		วณฺโณ		วิย		วณฺโณ		ยสฺส		ตํ		สุวณฺณวณฺณํ,		สรีรํ.	(สุวณฺณ	+	วณฺณ	+	วณฺณ) 
	 วณฺโณ	อ.สี		วณฺโณ		วิย	ราวกะ	อ.สี		สุวณฺณสฺส	แห่งทอง		ยสฺส		(สรีรสฺส)	แห่งสรีระใด		
(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(สรีรํ)	อ.สรีระนั้น		สุวณฺณวณฺณํ	ชื่อว่าสุวณฺณวณฺณ,	ได้แก่สรีระ.	(มีสีดุจสีทอง)
 

สรีรวณฺโณ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สรีรสฺส		วณฺโณ		สรีรวณฺโณ.	(สรีร	+	วณฺณ)
	 วณฺโณ	อ.สี		สรีรสฺส	แห่งสรีระ		สรีรวณฺโณ	ชื่อว่าสรีรวณฺณ.	(สีผิวสรีระ)

จินฺติตมตฺตํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จินฺติตํ		มตฺตา		ยสฺส		ตํ		จินฺติตมตฺตํ,		การณํ.	(จินฺติต	+	มตฺตา)
	 การณํ	อ.เหตุ		(เสฏฺ€ิปุตฺเตน)		จินฺติตํ	อัน	อันบุตรของเศรษฐี	คิดแล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		
ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(การณํ)	อ.เหตุนั้น		จินฺติตมตฺตํ	ชื่อว่าจินฺติตมตฺต,	
ได้แก่เหตุ.	(สักว่าถูกคิดแล้ว)

ปุริสลิงฺคํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปุริสสฺส		ลิงฺคํ		ปุริสลิงฺคํ.	(ปุริส	+	ลิงฺค)
	 ลิงฺคํ	อ.เพศ		ปุริสสฺส	แห่งบุรุษ		ปุริสลิงฺคํ	ชื่อว่าปุริสลิงฺค.	(เพศชาย)

อิตฺถีลิงฺคํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิตฺถิยา		ลิงฺคํ		อิตฺถีลิงฺคํ.	(อิตฺถี	+	ลิงฺค)
	 ลิงฺคํ	อ.เพศ		อิตฺถิยา	แห่งหญิง		อิตฺถีลิงฺคํ	ชื่อว่าอิตฺถีลิงฺค.	(เพศหญิง)



513วรรค] ๙. เรื่องพระโสเรยยเถระ

ปริชโน

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

อสญฺชานนฺโต

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สญฺชานนฺโต		อสญฺชานนฺโต,		ปริชโน.	(น	+	สญฺชานนฺต)
	 (ปริชโน)	อ.ชนผู้เป็นบริวาร		สญฺชานนฺโต	จําได้อยู่		น	หามิได้		อสญฺชานนฺโต	ชื่อว่าอสญฺชานนฺต,	
ได้แก่ชนผู้เป็นบริวาร.	(จําไม่ได้)

ตกฺกสิลมคฺโค

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตกฺกสิลํ		คมนํ		มคฺโค		ตกฺกสิลมคฺโค.	(ตกฺกสิลา	+	คมน	+	มคฺค)		มัชเฌโลปีสมาส
	 มคฺโค	อ.หนทาง		คมนํ	เป็นที่ไป		ตกฺกสิลํ	สู่เมืองตักกสิลา		ตกฺกสิลมคฺโค	ชื่อว่าตกฺกสิลมคฺค.	
(หนทางเป็นที่ไปสู่เมืองตักกสิลา)

มาตาปิตโร

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

อปสฺสนฺตา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		ปสฺสนฺตา		อปสฺสนฺตา,		มาตาปิตโร.	(น	+	ปสฺสนฺต)
	 (มาตาปิตโร)	อ.มารดาและบิดา	ท.		ปสฺสนฺตา	เห็นอยู่		น	หามิได้		อปสฺสนฺตา	ชื่อว่าอปสฺสนฺต,	
ได้แก่มารดาและบิดา.	(ไม่เห็นอยู่)
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มตกภตฺตํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มตกสฺส		ภตฺตํ		มตกภตฺตํ.	(มตก	+	ภตฺต)
	 ภตฺตํ	อ.ภัตร		มตกสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	เพื่อบุคคล	ผู้ตายแล้ว		มตกภตฺตํ	ชื่อว่ามตกภตฺต.	(ภัตร
เพื่อผู้ตาย,	มตกภัตร)

ตกฺกสิลคามิสตฺถวาโห

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ตกฺกสิลํ		คจฺฉติ		สีเลนาติ		ตกฺกสิลคามี,		สตฺถวาโห.	(ตกฺกสิลาสทฺทูปปท	+	คมุ		คติมฺหิ	 
ในการไป	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (โย	 	 สตฺถวาโห)	 อ.พ่อค้าเกวียนใด	 	 คจฺฉติ	 จะไป	 	 ตกฺกสิลํ	 สู่เมืองตักกสิลา	 	 สีเลน	 
โดยปกติ		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		สตฺถวาโห)	อ.พ่อค้าเกวียนนั้น		ตกฺกสิลคามี	ชื่อว่าตกฺกสิลคามี,	
ได้แก่พ่อค้าเกวียน.	(ผู้จะไปเมืองตักกสิลาโดยปกติ)
	 ๒.	 ตกฺกสิลคามี		จ		โส		สตฺถวาโห		จาติ		ตกฺกสิลคามีสตฺถวาโห.	(ตกฺกสิลคามี	+	สตฺถ-
วาห)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 ตกฺกสิลคามี	 	 จ	 อ.ผู้จะไปสู่เมืองตักกสิลาโดยปกติด้วย	 	 โส	 อ.ผู้จะไปสู่เมืองตักกสิลา 
โดยปกตินั้น		สตฺถวาโห		จ	เป็นพ่อค้าเกวียนด้วย		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		ตกฺกสิลคามีสตฺถวาโห	ชื่อว่า 
ตกฺกสิลคามีสตฺถวาห.	(พ่อค้าเกวียนผู้จะไปเมืองตักกสิลาโดยปกติ)
 

องฺคุลิมุทฺทิกา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 องฺคุลิยํ		มุทฺทิกา		องฺคุลิมุทฺทิกา.	(องฺคุลิ	+	มุทฺทิกา)
	 มุทฺทิกา	อ.แหวน		องฺคุิลยํ	ที่นิ้วมือ		องฺคุลิมุทฺทิกา	ชื่อว่าองฺคุลิมุทฺทิกา.	(แหวนที่นิ้วมือ)

มหาปณฺณากาโร

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มหนฺโต		จ		โส		ปณฺณากาโร		จาติ		มหาปณฺณากาโร.	(มหนฺต	+	ปณฺณาการ)
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	 มหนฺโต		จ	อ.อันใหญ่ด้วย		 โส	อ.อันใหญ่นั้น		ปณฺณากาโร		จ	 เป็นบรรณาการด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุนั้น		มหาปณฺณากาโร	ชื่อว่ามหาปณฺณการ.	(บรรณาการใหญ่)

อิตฺถีรตนํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อิตฺถีเอว		รตนํ		อิตฺถีรตนํ.	(อิตฺถี	+	รตน)
	 อิตฺถีเอว	อ.หญิงนั่นเทียว		รตนํ	เป็นรัตนะ		อิตฺถีรตนํ	ชื่อว่าอิตฺถีรตน.	(รัตนะคือหญิง)

วยานุรูปา

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วยสฺส		อนุรูปา		วยานุรูปา,		อิตฺถี.	(วย	+	อนุรูป)
	 (อิตฺถี)	อ.หญิง		อนุรูปา	ผู้สมควร		วยสฺส	แก่วัย		วยานุรูปา	ชื่อว่าวยานุรูปา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้
สมควรแก่วัย)

ปาสาทิกา

	 เป็นสังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปสาทํ		นิพฺพตฺเตตีติ		ปาสาทิกา,		อิตฺถี.	(ปสาท	+	ณิกปัจจัย)
	 (ยา		อิตฺถี)	อ.หญิงใด		ปสาทํ	ยังความเลื่อมใส		นิพฺพตฺเตติ	ย่อมให้เกิดขึ้น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
(สา		อิตฺถี)	อ.หญิงนั้น		ปาสาทิกา	ชื่อว่าปาสาทิกา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้ทําให้ความเลื่อมใสเกิดขึ้น)

อุปฺปนฺนสิเนโห

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อุปฺปนฺโน		สิเนโห		ยสฺส		โส		อุปฺปนฺนสิเนโห,		เสฏฺ€ิปุตฺโต.	(อุปฺปนฺน	+	สิเนห)
	 สิเนโห	อ.ความรัก		อุปฺปนฺโน	เกิดขึ้นแล้ว		ยสฺส		(เสฏฺ€ิปุตฺตสฺส)	แก่บุตรของเศรษฐีใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,		โส		(เสฏฺ€ิปุตฺโต)	อ.บุตรของเศรษฐีนั้น		อุปฺปนฺนสิเนโห	ชื่อว่าอุปฺปนฺนสิเนห,	ได้แก่ลูกเศรษฐี.	(ผู้
มีความรักอันเกิดขึ้นแล้ว,	ผู้เกิดความรัก)
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อภูตปุพฺพา

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 น		ภูตา		อภูตา,		ชนา.	(น	+	ภูต)	นนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		ภูตา	เป็นแล้ว		น	หามิได้		อภูตา	ชื่อว่าอภูต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ไม่
เป็นแล้ว)
	 ๒.	 อภูตา		ปุพฺพนฺติ		อภูตปุพฺพา,		ชนา.	(อภูต	+	ปุพฺพ)	อยุตตัตถสมาส
	 	 (ชนา)	อ.ชน	ท.		อภูตา	ไม่เป็นแล้ว		ปุพฺพํ	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	
อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อภูตปุพฺพา	ชื่อว่าอภูตปุพฺพ,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ไม่เคยเป็นแล้ว)	

วสฺสสตสหสฺสานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสฺสานํ		สตสหสฺสานิ		วสฺสสตสหสฺสานิ.	(วสฺส	+	สตสหสฺส)
	 สตสหสฺสานิ	 อ.แสน	ท.		วสฺสานํ	 แห่งปี	ท.		วสฺสสตสหสฺสานิ	 ชื่อว่าวสฺสสตสหสฺส.	 (แสนปี) 

                              มนุสฺสชาติ
	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มนุสฺสสฺส		ชาติ		มนุสฺสชาติ.	(มนุสฺส	+	ชาติ)
	 ชาติ	อ.ชาติ		มนุสฺสสฺส	แห่งมนุษย์		มนุสฺสชาติ	ชื่อว่ามนุสฺสชาติ.	(ชาติมนุษย์)

อตฺตภาวสตํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อตฺตภาวานํ		สตํ		อตฺตภาวสตํ.	(อตฺตภาว	+	สต)
	 สตํ	อ.ร้อย		อตฺตภาวานํ	แห่งอัตภาพ	ท.		อตฺตภาวสตํ	ชื่อว่าอตฺตภาวสต.	(ร้อยอัตภาพ)

อานนฺทตฺเถโร

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 อานนฺโท  จ  โส  เถโร  จาติ  อานนฺทตฺเถโร. (อานนฺท + เถร)
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	 อานนฺโท		จ	อ.พระอานนท์ด้วย		โส	อ.พระอานนท์นั้น		เถโร		จ	เป็นพระเถระด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		อานนฺทตฺเถโร	ชื่อว่าอานนฺทตฺเถร.	(พระอานนท์ผู้เถระ,	พระอานนทเถระ)

กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี

	 เป็นตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	 โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	 และทุติยาตัปปุริสสมาสอยู่
ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้	
	 ๑.	 กปฺปานํ		สตสหสฺสํ		กปฺปสตสหสฺสํ.	(กปฺป	+	สตสหสฺส)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 สตสหสฺสํ	 อ.แสน		กปฺปานํ	แห่งกัป	ท.		กปฺปสตสหสฺสํ	 ชื่อว่ากปฺปสตสหสฺส.	 (แสนกัป) 
	 ๒.	 กปฺปสตสหสฺสํ		ปูริตา		กปฺปสตสหสฺสปูริตา,		ปารมี.	(กปฺปสตสหสฺส	+	ปูริตา)	ทุติยา- 
ตัปปุริสสมาส
	 	 (ปารมี)	อ.บารมี		(อานนฺทตฺเถเรน)	อันพระอานนท์ผู้เถระ		ปูริตา	ให้เต็มแล้ว		กปฺปสต-
สหสฺสํ	สิ้นแสนแห่งกัป		กปฺปสตสหสฺสปูริตา	ชื่อว่ากปฺปสตสหสฺสปูริตา,	ได้แก่บารมี.	(บําเพ็ญสิ้นหนึ่งแสน
กัป)
	 ๓.	 กปฺปสตสหสฺสปูริตา		ปารมี		เยน		โส		กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี,		อานนฺทตฺเถโร.	(กปฺปสต- 
สหสฺสปูริตา	+	ปารมี)	ตติยาทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ปารมี	อ.บารมี		เยน		(อานนฺทตฺเถเรน)	อันพระอานนท์ผู้เถระใด		กปฺปสตสหสฺสปูริตา	ให้
เต็มแล้วสิ้นแสนแห่งกัป		(อตฺถิ)	มีอยู่,		โส		(อานนฺทตฺเถโร)	อ.พระอานนท์ผู้เถระนั้น		กปฺปสตสหสฺสปูริต- 
ปารมี	ชื่อว่ากปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี,	ได้แก่พระอานนทเถระ.	(ผู้มีบารมีที่บําเพ็ญสิ้นหนึ่งแสนกัป,	ผู้บําเพ็ญ
บารมีสิ้นหนึ่งแสนกัป)

กมฺมารกุลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 กมฺมารสฺส		กุลํ		กมฺมารกุลํ.	(กมฺมาร	+	กุล)
	 กุลํ	อ.ตระกูล		กมฺมารสฺส	ของบุคคลผู้กระทําซึ่งทอง		กมฺมารกุลํ	ชื่อว่ากมฺมารกุล.	(ตระกูลช่าง
ทอง)
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ปรทารกมฺมํ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	โดยมีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
 ๑. ปรสฺส  ทาโร  ปรทาโร. (ปร + ทาร) ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ทาโร	อ.ภรรยา		ปรสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	ของบุคคลอื่น		ปรทาโร	ชื่อว่าปรทาร.	(ภรรยาของผู้
อื่น)
	 ๒.	 ปรทารํ		อติจาโรเยว		กมฺมํ		ปรทารกมฺมํ.	(ปรทาร	+	กมฺม)
	 	 ปรทารํ	 	 อติจาโร	 	 เอว	 อ.อันล่วงเกิดซึ่งภรรยาของบุคคลอื่นนั่นเทียว	 	 กมฺมํ	 เป็นกรรม		 
ปรทารกมฺมํ	ชื่อว่าปรทารกมฺม.	(กรรมคืออันล่วงเกินภรรยาของผู้อื่น)

ปกฺกาวเสโส

	 เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปกฺกญฺจ		ตํ		อวเสโส		จาติ		ปกฺกาวเสโส.	(ปกฺก	+	อวเสส)
	 ปกฺกํ		จ	อ.ผลอันสุกแล้วด้วย		ตํ	อ.ผลอันสุกแล้วนั้น		อวเสโส		จ	เป็นผลอันเหลือลงด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุนั้น		ปกฺกาวเสโส	ชื่อว่าปกฺกาวเสส.	(ผลที่สุกที่เหลืออยู่)

ปาทปริจาริกา

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปาเท  ปริจาริกา  ปาทปริจาริกา. (ปาท + ปริจาริกา)
	 ปริจาริกา	อ.หญิงรับใช้		ปาเท	ใกล้เท้า		ปาทปริจาริกา	ชื่อว่าปาทปริจาริกา.	(หญิงรับใช้ใกล้เท้า)

วชีุทฺธรณํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วีชสฺส		อุทฺธรณํ		วีชุทฺธรณํ.	(วีช	+	อุทฺธรณ)
	 อุทฺธรณํ	อ.การถอนขึ้น		วีชสฺส	ซึ่งพืช		วีชุทฺธรณํ	ชื่อว่าวีชุทฺธรณ.	(การถอนพืช)
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ทานาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทานํ		อาทิ		เยสนฺติ		ทานาทีนิ,		ปุญฺญานิ.	(ทาน	+	อาทิ)
	 ทานํ	อ.ทาน		อาทิ	เป็นต้น		เยสํ		(ปุญฺญานํ)	แห่งบุญ	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		 (ตานิ		ปุญฺญานิ)	อ.บุญ	ท.	 เหล่านั้น		ทานาทีนิ	 ชื่อว่าทานาทิ,	 ได้แก่บุญทั้งหลาย.	 (มีทาน
เป็นต้น)	

ปุริสตฺตภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปุริสสฺส  อตฺตภาโว  ปุริสตฺตภาโว. (ปุริส + อตฺตภาว)
	 อตฺตภาโว	อ.อัตภาพ		ปุริสสฺส	ของบุรุษ		ปุริสตฺตภาโว	ชื่อว่าปุริสตฺตภาว.	(อัตภาพของบุรุษ)

ปติเทวตา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปติ		เทวตา		วิย		ยาสนฺติ		ปติเทวตา,		อิตฺถิโย.	(ปติ	+	เทวตา)
	 ปติ	อ.สามี		ยาสํ		(อิตฺถีนํ)	ของหญิง	ท.	เหล่าใด		เทวตา		วิย	เป็นราวกะเทวดา		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตา		อิตฺถิโย)	อ.หญิง	ท.	เหล่านั้น		ปติเทวตา	ชื่อว่าปติเทวตา,	ได้แก่หญิง 
ทั้งหลาย.	(ผู้สามีดุจเทวดา)

สามิสมฺมาปฏิปตฺติวโส

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีสัตตมีตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 สามิสฺมึ		สมฺมาปฏิปตฺติ		สามิสมฺมาปฏิปตฺติ.	(สามิ	+	สมฺมาปฏิปตฺติ)	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 สมฺมาปฏิปตฺติ	อ.การปฏิบัติชอบ		สามิสฺมึ	ในสามี		สามิสมฺมาปฏิปตฺติ	ชื่อว่าสามิสมฺมา- 
ปฏิปตฺติ.	(การปฏิบัติชอบในสามี)
	 ๒.	 สามิสมฺมาปฏิปตฺติยา		วโส		สามิสมฺมาปฏิปตฺติวโส.	 (สามิสมฺมาปฏิปตฺติ	+	วส)	ฉัฏฐี- 
ตัปปุริสสมาส
	 	 วโส	อ.อํานาจ		สามิสมฺมาปฏิปตฺติยา	แห่งการปฏิบัติชอบในสามี		สามิสมฺมาปฏิปตฺติวโส	
ชื่อว่าสามิสมฺมาปฏิปตฺติวส.	(อํานาจแห่งการปฏิบัติชอบในสามี)
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อโยนิโส

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 น  โยนิโส  อโยนิโส. (น + โยนิโส)
	 โยนิโส	โดยอุบายอันแยบคาย		น	หามิได้		อโยนิโส	ชื่อว่าอโยนิโส.	(โดยอุบายอันไม่แยบคาย)

ทสมาสจฺจโย

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีอสมาหารทิคุสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ทส		มาสา		ทสมาสา.	(ทส	+	มาส)	อสมาหารทิคุสมาส
	 	 มาสา	อ.เดือน	ท.		ทส	สิบ		ทสมาสา	ชื่อว่าทสมาส.	(สิบเดือน)
	 ๒.	 ทสมาสานํ		อจฺจโย		ทสมาสจฺจโย.	(ทสมาส	+	อจฺจย)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 อจฺจโย	อ.กาลอันล่วงไป		ทสมาสานํ	แห่งเดือนสิบ	ท.		ทสมาสจฺจโย	ชื่อว่าทสมาสจฺจย.	
(ผ่านไป	๑๐	เดือน)	

คมนกาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 คมนญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		คมนกาโล.	(คมน	+	กาล)
	 คมนํ	 	 จ	 อ.เป็นที่ไปด้วย	 	 ตํ	 อ.เป็นที่ไปนั้น	 	 กาโล	 	 จ	 เป็นกาลด้วย	 	 อิิติ	 เพราะเหตุนั้น		 
คมนกาโล	ชื่อว่าคมนกาล.	(กาลเป็นที่ไป)

สกฏสตานิ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 สกฏานํ		สตานิ		สกฏสตานิ.	(สกฏ	+	สต)
	 สตานิ	อ.ร้อย	ท.		สกฏานํ	แห่งเกวียน	ท.		สกฏสตานิ	ชื่อว่าสกฏสต.	(เกวียนหนึ่งร้อย)

อุปริปาสาทตลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปาสาทสฺส		อุปริ		อุปริปาสาทํ.	(อุปริ	+	ปาสาท)	นิบาตบุพพกอัพยยีภาวสมาส
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	 	 อุปริ	 ในเบื้องบน	 	 ปาสาทสฺส	 แห่งปราสาท	 	 อุปริปาสาทํ	 ชื่อว่าอุปริปาสาท.	 (ข้างบน
ปราสาท)
	 ๒.	 อุปริปาสาทสฺส		ตลํ		อุปริปาสาทตลํ.	(อุปริปาสาท	+	ตล)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ตลํ	อ.พื้น		อุปริปาสาทสฺส	แห่งในเบื้่องบนแห่งปราสาท		อุปริปาสาทตลํ	ชื่อว่าอุปริปาสาท-
ตล.	(พื้นเบื้องบนปราสาท)		

วาตปานํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ปาติ		เอตฺถาติ		ปานํ.	(ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	ยุปัจจัย)	กัตตุรูป,	อธิกรณสาธนะ
	 	 (ปุคฺคโล)	อ.บุคคล		ปาติ	ย่อมดื่มกิน		เอตฺถ		(ฉิทฺเท)	ที่ช่องนี้		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เอตํ		
ฉิทฺทํ)	อ.ช่องนี้		ปานํ	ชื่อว่าปาน.	(เป็นที่ดื่มกิน)
	 ๒.	 วาตสฺส		ปานํ		วาตปานํ.	(วาต	+	ปาน)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ปานํ	 อ.เป็นที่ดื่มกิน	 	 วาตสฺส	 ซึ่งลม	 	 วาตปานํ	 ชื่อว่าวาตปาน.	 (ช่องเป็นที่ดื่มกินลม,	
หน้าต่าง)

อนฺตรวีถิ

	 เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วีถิยา  อนฺตรา  อนฺตรวีถิ. (อนฺตรา + วีถิ)
	 อนฺตรา	ในระหว่าง		วีถิยา	แห่งถนน		อนฺตรวีถิ	ชื่อว่าอนฺตรวีถิ.	(ระหว่างถนน)

สกฺการสมฺมานํ

	 เป็นสมาหารทวันทสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 สกฺกาโร		จ		สมฺมาโน		จ		สกฺการสมฺมานํ.	(สกฺการ	+	สมฺมาน)
	 สกฺกาโร		จ	อ.สักการะด้วย		สมฺมาโน		จ	อ.สัมมานะด้วย		สกฺการสมฺมานํ	ชื่อว่าสกฺการสมฺมาน.	
(สักการะและสัมมานะ)
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ทฏิฺ€ปุพฺพา

	 เป็นอยุตตัตถสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺ€า		ปุพฺพนฺติ		ทิฏฺ€ปุพฺพา,		อิตฺถี.
	 (อิตฺถี)	อ.หญิง		(อมฺเหหิ)		ทิฏฺ€า	ผู้อันเรา	ท.	เห็นแล้ว		ปุพฺพํ	ในกาลก่อน		อิติ	เพราะเหตุนั้น		
ทิฏฺ€ปุพฺพา	ชื่อว่าทิฏฺ€ปุพฺพา,	ได้แก่หญิง.	(ผู้เคยเห็นแล้ว)

โสเรยฺยนครวาสิโน

	 เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โสเรยฺยญฺจ		ตํ		นครญฺจาติ		โสเรยฺยนครํ.	(โสเรยฺย	+	นคร)	วิเสสนบุพพบทกัมมธารย-
สมาส
	 	 โสเรยฺยํ		จ	อ.ชื่อว่าโสเรยยะด้วย		ตํ	อ.ชื่อว่าโสเรยยะนั้น		นครํ		จ	เป็นเมืองด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		โสเรยฺยนครํ	ชื่อว่าโสเรยฺยนคร.	(เมืองโสเรยยะ)
	 ๒.	 โสเรยฺยนคเร		วสนฺติ		สีเลนาติ		โสเรยฺยนครวาสิโน,		ชนา.	(โสเรยฺยนครสทฺทูปปท	+	วส		
นิวาเส	ในการอยู่	+	ณีปัจจัย)	กัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส
	 	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		โสเรยฺยนคเร	ในเมืองโสเรยยะ		สีเลน	
โดยปกติ		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		โสเรยฺยนครวาสิโน	ชื่อว่าโสเรยฺยนครวาสี,	
ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในเมืองโสเรยยะโดยปกติ)

อโรคภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีนนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 นตฺถิ		โรโค		เยสนฺติ		อโรคา,		ชนา.	(น	+	โรค)	นนิบาตบุพพบทพหุพพีหิสมาส
	 	 โรโค	อ.โรค		เยสํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	เหล่าใด		นตฺถิ	ย่อมไม่มี		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		
ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อโรคา	ชื่อว่าอโรค,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ไม่มีโรค)
	 ๒.	 อโรคานํ		ภาโว		อโรคภาโว.	(อโรค	+	ภาว)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 ภาโว	อ.ความที่		อโรคานํ		(ชนานํ)	แห่งชน	ท.	ผู้ไม่มีโรค		อโรคภาโว	ชื่อว่าอโรคภาว.	
(ความที่พวกชนเป็นผู้ไม่มีโรค)
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เอกทิวโส

	 เป็นอสมาหารทิคุสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 เอโก  จ  โส  ทิวโส  จาติ  เอกทิวโส. (เอก + ทิวส)
	 เอโก		จ	อ.หนึ่งด้วย		โส	อ.หนึ่งนั้น		ทิวโส		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		เอกทิวโส	 
ชื่อว่าเอกทิวส.	(วันหนึ่ง)

เปตกิจฺจํ

	 เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เปตสฺส		กิจฺจํ		เปตกิจฺจํ.	(เปต	+	กิจฺจ)
	 กิจฺจํ	อ.กิจ		เปตสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	เพื่อบุคคล	ผู้ละไปแล้ว		เปตกิจฺจํ	ชื่อว่าเปตกิจฺจ.	(กิจเพื่อผู้ละ
ไปแล้ว)

จนิฺติตกฺขโณ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 จินฺติตญฺจ		ตํ		ขโณ		จาติ		จินฺติตกฺขโณ.	(จินฺติต	+	ขณ)
	 จินฺติตํ		จ	อ.เป็นที่อันเราคิดแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อันเราคิดแล้วนั้น		ขโณ		จ	เป็นขณะด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุนั้น		จินฺติตกฺขโณ	ชื่อว่าจินฺติตกฺขณ.	(ขณะเป็นที่อันเราคิดแล้ว)

อสกฺกุณิตฺวา

	 เป็นนนิบาตบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 น		สกฺกุณิตฺวา		อสกฺกุณิตฺวา.	(น	+	สกฺกุณิตฺวา)
	 สกฺกุณิตฺวา	อาจแล้ว		น	หามิได้		อสกฺกุณิตฺวา	ชื่อว่าอสกฺกุณิตฺวา.	(ไม่อาจแล้ว)

วสนฏฺ€านํ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วสนญฺจ		ตํ		€านญฺจาติ		วสนฏฺ€านํ.	(วสน	+	€าน)
	 วสนํ		จ	อ.เป็นที่อยู่ด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อยู่นั้น		€านํ		จ	เป็นที่ด้วย		อิติ	เพราะเหตุนั้น		วสนฏฺ-
€านํ	ชื่อว่าวสนฏฺ€าน.	(ที่เป็นที่อยู่)
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อาคนฺตุกภาโว

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคนฺตุกสฺส		ภาโว		อาคนฺตุกภาโว.	(อาคนฺตุก	+	ภาว)
	 ภาโว	อ.ความเป็น		อาคนฺตุกสฺส		(ตว)	แห่งท่าน	ผู้จรมา		อาคนฺตุกภาโว	ชื่อว่าอาคนฺตุกภาว.	
(ความเป็นแห่งผู้จรมา,	ความเป็นอาคันตุกะ)

เคหทฺวารํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เคหสฺส		ทฺวารํ		เคหทฺวารํ.	(เคห	+	ทฺวาร)
	 ทฺวารํ	อ.ประตู		เคหสฺส	แห่งเรือน		เคหทฺวารํ	ชื่อว่าเคหทฺวาร.	(ประตูเรือน)

ปาทมูลํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปาทานํ		มูลํ		ปาทมูลํ.	(ปาท	+	มูล)
	 มูลํ	อ.ที่ใกล้		ปาทานํ	แห่งเท้า	ท.		ปาทมูลํ	ชื่อว่าปาทมูล.	(ที่ใกล้เท้า)

ปิยสหายโก

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ปิโย		จ		โส		สหายโก		จาติ		ปิยสหายโก.	(ปิย	+	สหายก)
	 ปิโย		จ	อ.ผู้เป็นที่รักด้วย		โส	อ.ผู้เป็นที่รักนั้น		สหายโก		จ	เป็นสหายด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		ปิยสหายโก	ชื่อว่าปิยสหายก.	(สหายผู้เป็นที่รัก)

วุตฺตมตฺตํ

	 ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺตํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		วุตฺตมตฺตํ,		วจนํ.	(วุตฺต	+	มตฺตา)	
	 (วจนํ)	อ.คํา		(เถเรน)		วุตฺตํ	อันพระเถระ	กล่าวแล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(วจนสฺส)	
แห่งคําใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		วจนํ)	อ.คํานั้น		วุตฺตมตฺตํ	ชื่อว่าวุตฺตมตฺต,	ได้แก่คํา.	
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(สักว่าอันพระเถระกล่าวแล้ว)

ปาตุภูตมตฺตํ

	 ปาตุภูตํ		มตฺตา		ยสฺสาติ		ปาตุภูตมตฺตํ,		ปุริสลิงฺคํ.	(ปาตุภูต	+	มตฺตา)
	 (ปุริสลิงฺคํ)	อ.เพศแห่งชาย		ปาตุภูตํ	ปรากฏมีแล้ว		มตฺตา	เป็นประมาณ		ยสฺส		(ปุริสลิงฺคสฺส)	
แห่งเพศแห่งบุรุษใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(ตํ		ปุริสลิงฺคํ)	อ.เพศแห่งบุรุษนั้น		ปาตุภูตมตฺตํ	
ชื่อว่าปาตุภูตมตฺต,	ได้แก่เพศชาย.	(สักว่ามีปรากฏแล้ว)

วุตฺถตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 วุตฺถานํ		ภาโว		วุตฺถตฺตํ.	(วุตฺถ	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความที่		วุตฺถานํ		(ทารกานํ)	แห่งเด็ก	ท.	ผู้อยู่แล้ว		วุตฺถตฺตํ	ชื่อว่าวุตฺถตฺต.	(ความที่
เด็กเป็นผู้อยู่แล้ว)

นิพฺพตฺตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 นิพฺพตฺตานํ		ภาโว		นิพฺพตฺตตฺตํ.	(นิพฺพตฺต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	อ.ความที่		นิพฺพตฺตานํ		(ทารกานํ)	แห่งเด็ก	ท.	ผู้เกิดแล้ว		นิพฺพตฺตตฺตํ	ชื่อว่านิพฺพตฺตตฺต.	
(ความที่เด็กเป็นผู้เกิดแล้ว)

วิปฺปการปฺปตฺโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 วิปฺปการํ		ปตฺโต		วิปฺปการปฺปตฺโต,		เสฏฺ€ิปุตฺโต.	(วิปฺปการ	+	ปตฺต)
	 (เสฏฺ€ิปุตฺโต)	อ.บุตรของเศรษฐี		ปตฺโต	ถึงแล้ว		วิปฺปการํ	ซึ่งประการอันแปลก		วิปฺปการปฺปตฺโต	
ชื่อว่าวิปฺปการปฺปตฺต,	ได้แก่ลูกเศรษฐี.	(ผู้ถึงประการอันแปลก)
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ชนปทวาสิโน

	 เป็นกัตตุรูป,	ตัสสีลสาธนะ,	กิตันตสมาส,	สัตตมีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชนปเท		วสนฺติ		สีเลนาติ		ชนปทวาสิโน,		ชนา.	(ชนปทสทฺทูปปท	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	
ณีปัจจัย)
	 (เย		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่าใด		วสนฺติ	ย่อมอยู่		ชนปเท	ในชนบท		สีเลน	โดยปกติ		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(เต		ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		ชนปทวาสิโน	ชื่อว่าชนปทวาสี,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้อยู่ในชนบท
โดยปกติ,	ชาวชนบท)

โกตุหลชาตา

	 เป็นจตุตถีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โกตุหโล		ชาโต		เยสนฺติ		โกตุหลชาตา,		ชนปทวาสิโน.	(โกตุหล	+	ชาต)
	 โกตุหโล	อ.ความโกลาหล		ชาโต	เกิดแล้ว		เยสํ		(ชนปทวาสีนํ		ชนานํ)	แก่ชน	ท.	ผู้อยู่ในชนบท
โดยปกติ	เหล่าใด		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		ชนปทวาสิโน		ชนา)	อ.ชน	ท.	ผู้อยู่ในชนบทโดยปกติ	เหล่า
นั้น		โกตุหลชาตา	ชื่อว่าโกตุหลชาต,	ได้แก่ชนผู้อยู่ในชนบทโดยปกติทั้งหลาย.	(ผู้มีความโกลาหลเกิดแล้ว)

เอวรูปํ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 เอวํ		รูปํ		ยสฺส		ตํ		เอวรูปํ,		การณํ.	(เอวํ	+	รูป)
	 เอวํ	อ.อย่างนี้		รูปํ	เป็นรูป		ยสฺส		(การณสฺส)	แห่งเหตุใด		(อตฺถิ)	มีอยู่,		ตํ		(การณํ)	อ.เหตุ
นั้น		เอวรูปํ	ชื่อว่าเอวรูป,	ได้แก่เหตุ.	(อันมีอย่างนี้เป็นรูป,	เห็นปานนี้)

พลวสิเนโห

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 พลวา		จ		โส		สิเนโห		จาติ		พลวสิเนโห.	(พลวนฺตุ	+	สิเนห)
	 พลวา		จ	อ.อันมีกําลังด้วย		โส	อ.อันมีกําลังนั้น		สิเนโห		จ	เป็นความรักด้วย		อิติ	เพราะเหตุ
นั้น		พลวสิเนโห	ชื่อว่าพลวสิเนห.	(ความรักที่มีกําลัง)
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อาคตาคตา

	 เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 อาคตา		จ		เต		อาคตา		จาติ		อาคตาคตา,		ชนา.	(อาคต	+	อาคต)
	 เต		(ชนา)	อ.ชน	ท.	เหล่านั้น		อาคตา		จ	ผู้มาแล้วด้วย		อาคตา		จ	ผู้มาแล้วด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุนั้น		อาคตาคตา	ชื่อว่าอาคตาคต,	ได้แก่ชนทั้งหลาย.	(ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว)

เอกตฺตุปคโต

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ๑.	 เอกสฺส		ภาโว		เอกตฺตํ.	(เอก	+	ตฺตปัจจัย)	ภาวตัทธิต
	 	 ภาโว	อ.ความที่		เอกสฺส		(ปุคฺคลสฺส)	แห่งบุคคล	ผู้เดียว		เอกตฺตํ	ชื่อว่าเอกตฺต.	(ความ
เป็นแห่งบุคคลผู้เดียว)
	 ๒.	 เอกตฺตํ		อุปคโต		เอกตฺตุปคโต,		เถโร.	(เอกตฺต	+	อุปคต)	ทุติยาตัปปุริสสมาส
	 	 (เถโร)	อ.พระเถระ		อุปคโต	เข้าถึงแล้ว		เอกตฺตํ	ซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้เดียว		เอกตฺตุปคโต	 
ชื่อว่าเอกตฺตุปคต,	ได้แก่พระเถระ.	(ผู้เข้าถึงความเป็นบุคคลผู้เดียว)

ปุริมทิวสา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ปุริมา  จ  เต  ทิวสา  จาติ  ปุริมทิวสา. (ปุริม + ทิวส)
	 ปุริมา		จ	อ.อันมีในก่อน	ท.	ด้วย		เต	อ.อันมีในก่อน	ท.	เหล่านั้น		ทิวสา		จ	เป็นวันด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุนั้น		ปุริมทิวสา	ชื่อว่าปุริมทิวส.	(วันอันมีในก่อน,	วันที่ผ่านๆ	มา)

วุตฺถปุตฺตา

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 วุตฺถา  จ  เต  ปุตฺตา  จาติ  วุตฺถปุตฺตา. (วุตฺถ + ปุตฺต)
	 วุตฺถา		จ	อ.ผู้อยู่แล้ว	ท.	ด้วย		เต	อ.ผู้อยู่แล้ว	ท.	เหล่านั้น		ปุตฺตา		จ	เป็นบุตรด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		วุตฺถปุตฺตา	ชื่อว่าวุตฺถปุตฺต.	(บุตรผู้อยู่แล้ว)
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มคฺคทสฺสนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 มคฺคสฺส		ทสฺสนํ		มคฺคทสฺสนํ.	(มคฺค	+	ทสฺสน)
	 ทสฺสนํ	อ.การเห็น		มคฺคสฺส	ซึ่งมรรค		มคฺคทสฺสนํ	ชื่อว่ามคฺคทสฺสน.	(การเห็นมรรค)

ทิฏฺ€กาโล

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ทิฏฺ€ญฺจ		ตํ		กาโล		จาติ		ทิฏฺ€กาโล.	(ทิฏฺ€	+	กาล)
	 ทิฏฺ€ํ		จ	อ.เป็นที่อันตนเห็นแล้วด้วย		ตํ	อ.เป็นที่อันตนเห็นแล้วนั้น		กาโล		จ	เป็นกาลด้วย		อิติ	 
เพราะเหตุนั้น		ทิฏฺ€กาโล	ชื่อว่าทิฏฺ€กาล.	(กาลเป็นที่อันตนเห็นแล้ว)

สมฺมา€ปิตตฺตํ

	 เป็นภาวตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สมฺมา€ปิตสฺส		ภาโว		สมฺมา€ปิตตฺตํ.	(สมฺมา€ปิต	+	ตฺตปัจจัย)
	 ภาโว	 อ.ความที่	 	 (ปุคฺคเลน)	 	 สมฺมา€ปิตสฺส	 	 (จิตฺตสฺส)	 แห่งจิต	 อันบุคคล	 ตั้งไว้ชอบแล้ว		 
สมฺมา€ปิตตฺตํ	ชื่อว่าสมฺมา€ปิตตฺต.	(ความที่จิตเป็นธรรมชาตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว)	

วรตโร

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		วรา,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		วโรติ		วรตโร,		ปุคฺคโล.	(วร	+	ตรปัจจัย)
	 อิเม		(ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่านี้		สพฺเพ	ทั้งปวง		วรา	เป็นผู้เลิศ		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อยํ		
(ปุคฺคโล)		อิเมสํ		(ปุคฺคลานํ)	อ.-	แห่งบุคคล	ท.	เหล่านี้	-บุคคลนี้		วโร	เป็นผู้เลิศ		วิเสเสน	โดยพิเศษ		
(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	 เพราะเหตุนั้น		 (โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		วรตโร	ชื่อว่าวรตร,	 ได้แก่บุคคล.	 
(ผู้เลิศกว่า)
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อุตฺตริตโร

	 เป็นวิเสสตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 สพฺเพ		อิเม		อุตฺตริ,		อยมิเมสํ		วิเสเสน		อุตฺตรีติ		อุตฺตริตโร,		ปุคฺคโล.	(อุตฺตริ	+	ตรปัจจัย)
	 อิเม		(ปุคฺคลา)	อ.บุคคล	ท.	เหล่านี้		สพฺเพ	ทั้งปวง		อุตฺตริ	เป็นผู้ยิ่ง		(โหนฺติ)	ย่อมเป็น,		อยํ		
(ปุคฺคโล)		อิเมสํ		(ปุคฺคลานํ)	อ.-	แห่งบุคคล	ท.	เหล่านี้	-บุคคลนี้		อุตฺตริ	เป็นผู้ยิ่ง		วิเสเสน	โดยพิเศษ		
(โหติ)	ย่อมเป็น		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(โส		ปุคฺคโล)	อ.บุคคลนั้น		อุตฺตริตโร	ชื่อว่าอุตฺตริตร,	ได้แก่บุคคล.	
(ผู้ยิ่งกว่า)

ชีวิตปวตฺตนกํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชีิวิตสฺส		ปวตฺตนกํ		ชีวิตปวตฺตนกํ,		ธนํ.	(ชีวิต	+	ปวตฺตนก)
	 (ธนํ)	 อ.ทรัพย์	 	 ชีวิตสฺส	 	 ปวตฺตนกํ	 อันเป็นเครื่อง	 ยังชีวิต	 ให้เป็นไป	 	 ชีวิตปวตฺตนกํ	 ชื่อว่า 
ชีวิตปวตฺตนก,	ได้แก่ทรัพย์.	(อันเป็นเครื่องทําให้ชีวิตเป็นไปได้)

ตาวมหทฺธนา

	 เป็นติปทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ตาว		มหนฺตํ		ธนํ		เยสนฺติ		ตาวมหทฺธนา,		มาตาปิตโร.	(ตาว	+	มหนฺต	+	ธน)
	 ธนํ	อ.ทรัพย์		มหนฺตํ	อันมาก		ตาว	เพียงนั้น		 เยสํ		 (มาตาปิตูนํ)	แห่งมารดาและบิดา	ท.	 
เหล่าใด		(อตฺถิ)	มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		มาตาปิตโร)	อ.มารดาและบิดา	ท.	เหล่านั้น		ตาวมหทฺธนา	 
ชื่อว่าตาวมหทฺธน,	ได้แก่มารดาและบิดาทั้งหลาย.	(ผู้มีทรัพย์อันมากเพียงนั้น)		

มหาโภคา

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า	
	 มหนฺโต		โภโค		เยสนฺติ		มหาโภคา,		มาตาปิตโร.	(มหนฺต	+	โภค)
	 โภคา	อ.โภคะ		มหนฺโต	อันมาก		เยสํ		(มาตาปิตูนํ)	แห่งมารดาและบิดา	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(เต		มาตาปิตโร)	อ.มารดาและบิดา	ท.	เหล่านั้น		มหาโภคา	ชื่อว่ามหาโภค,	
ได้แก่มารดาและบิดาทั้งหลาย.	(ผู้มีโภคะอันมาก)
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ชีวิตกปฺปนํ

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 ชีิวิตสฺส		กปฺปนํ		ชีวิตกปฺปนํ,		ธนํ.	(ชีวิต	+	กปฺปน)
	 (ธนํ)	อ.ทรัพย์		กปฺปนํ	อันเป็นเครื่องสําเร็จ		ชีวิตสฺส	ซึ่งชีวิต		ชีวิตกปฺปนํ	ชื่อว่าชีวิตกปฺปน,	ได้แก่
ทรัพย์.	(อันเป็นเครื่องสําเร็จชีวิต,	เครื่องเลี้ยงชีพ)

จกฺกวตฺติสิริ

	 เป็นอวธารณบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 จกฺกวตฺติเยว  สิริ  จกฺกวตฺติสิริ. (จกฺกวตฺติ + สิริ)
	 จกฺกวตฺติ		เอว	อ.ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นเทียว		สิริ	เป็นสิริ		จกฺกวตฺติสิริ	ชื่อว่าจกฺกวตฺติ- 
สิริ.	(สิริคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ)

ทพิฺพสมฺปตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
 ทิพฺพา  จ  สา  สมฺปตฺติ  จาติ  ทิพฺพสมฺปตฺติ. (ทิพฺพา + สมฺปตฺติ)
	 ทิพฺพา		จ	อ.อันเป็นทิพย์ด้วย		สา	อ.อันเป็นทิพย์นั้น		สมฺปตฺติ		จ	เป็นสมบัติด้วย		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		ทิพฺพสมฺปตฺติ	ชื่อว่าทิพฺพสมฺปตฺติ.	(สมบัติทิพย์,	ทิพยสมบัติ)

ป€มชฺฌานาทิสมฺปตฺติ

	 เป็นวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส	 โดยมีฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน	 มี
วิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 ป€มชฺฌานํ		อาทิ		ยสฺสาติ		ป€มชฺฌานาทิ,		สมฺปตฺติ.	(ป€มชฺฌาน	+	อาทิ)	ฉัฏฐีทวิปท- 
ตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
	 	 ป€มชฺฌานํ	อ.ปฐมฌาน		อาทิ	เป็นต้น		ยสฺสา		(สมฺปตฺติยา)	แห่งสมบัติใด		(อตฺถิ)	มี
อยู่		อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		สมฺปตฺติ)	อ.สมบัตินั้น		ป€มชฺฌานาทิ	ชื่อว่าป€มชฺฌานาทิ,	ได้แก่สมบัติ.	
(มีปฐมฌานเป็นต้น)
	 ๒.	 ป€มชฺฌานาทิ		จ		สา		สมฺปตฺติ		จาติ		ป€มชฺฌานาทิสมฺปตฺติ.	(ป€มชฺฌานาทิ	+	สมฺปตฺติ)	 
วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส
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	 	 ป€มชฺฌานาทิ		จ	อ.อันมีปฐมฌานเป็นต้นด้วย		สา	อ.อันมีปฐมฌานเป็นต้นนั้น		สมฺปตฺติ		 
จ	 เป็นสมบัติด้วย	 	 อิติ	 เพราะเหตุนั้น	 	 ป€มชฺฌานาทิสมฺปตฺติ	 ชื่อว่าป€มชฺฌานาทิสมฺปตฺติ.	 (สมบัติมี
ปฐมฌานเป็นต้น)			

โลกุตฺตรสมฺปตฺติทานํ

	 เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส	โดยมีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 โลกุตฺตโร		จ		โส		สมฺปตฺติ		จาติ		โลกุตฺตรสมฺปตฺติ.	(โลกุตฺตร	+	สมฺปตฺติ)	วิเสสน- 
บุพพบทกัมมธารยสมาส
	 	 โลกุตฺตโร		จ	อ.อันเป็นโลกุตระด้วย		โส	อ.โลกุตระนั้น		สมฺปตฺติ		จ	เป็นสมบัติด้วย		อิติ	
เพราะเหตุนั้น		โลกุตฺตรสมฺปตฺติ	ชื่อว่าโลกุตฺตรสมฺปตฺติ.	(สมบัติที่เป็นโลกุตระ,	โลกุตรสมบัติ)
	 ๒.	 โลกุตฺตรสมฺปตฺตึ		ทานํ		โลกุตฺตรสมฺปตฺติทานํ.	(โลกุตฺตรสมฺปตฺติ	+	ทาน)	ทุติยาตัปปุริส-
สมาส
	 	 ทานํ	 อ.การให้	 	 โลกุตฺตรสมฺปตฺตึ	 ซึ่งสมบัติอันเป็นโลกุตระ	 	 โลกุตฺตรสมฺปตฺติทานํ	 ชื่อว่า 
โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาน.	(การให้สมบัติที่เป็นโลกุตระ,	การให้โลกุตรสมบัติ)

เทสนาวสานํ 

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 เทสนาย		อวสานํ		เทสนาวสานํ.	(เทสนา	+	อวสาน)

	 อวสานํ	อ.กาลอันเป็นที่สิ้นสุดลง	เทสนาย	แห่งพระเทศนา	เทสนาวสานํ	ชื่อว่าเทสนาวสาน.	(กาลอันเป็น

ที่สิ้นสุดลงแห่งพระเทศนา,	เวลาจบพระเทศนา)

โสตาปตฺติผลาทีนิ

	 เป็นฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า
	 โสตาปตฺติผลํ	อาทิ	เยสํ	ตานิ	โสตาปตฺติผลาทีนิ,	อริยผลานิ.	(โสตาปตฺติผล	+	อาทิ)
	 โสตาปตฺติผลํ	อ.โสดาปัตติผล	อาทิ	เป็นต้น			เยสํ		(อริผลานํ)	แห่งอริยผล	ท.	เหล่าใด		(อตฺถิ)	
มีอยู่,	 	ตานิ		 (อริยผลานิ)	อ.อริยผล	ท.	 เหล่านั้น		 โสตาปตฺติผลาทีนิ	 ชื่อว่าโสตาปตฺติผลาทิ,	 ได้แก่
อริยผลทั้งหลาย.	(มีโสดาปัตติผลเป็นต้น)
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สาตฺถิกา

	 เป็นสหบุพพบทพหุพพีหิสมาส	มีวิเคราะห์ว่า

	 สห		อตฺถิกาย		ยา		วตฺตตีติ		สาตฺถิกา,		เทสนา.	(สห	+	อตฺถิกา)	สหบุพพบทพหุพพีหิสมาส

	 ยา		(เทสนา)	อ.เทศนาใด		วตฺตติ	ย่อมเป็นไป		สห	กับ		อตฺถิกาย		(วาจาย)	ด้วยวาจาอันมีประโยชน์	

อิติ	เพราะเหตุนั้น		(สา		เทสนา)	อ.เทศนานั้น		สาตฺถิกา	ชื่อว่าสาตฺถิกา,	ได้แก่เทศนา.	(เป็นไปกับด้วยวาจามี

ประโยชน์)

จิตฺตวคฺควณฺณนา

	 เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส	โดยมีตติยาตัปปุริสสมาสอยู่ภายใน	มีวิเคราะห์ดังนี้
	 ๑.	 วณฺเณติ		เอตายาติ		วณฺณนา.	(วณฺณ		วิตฺถาเร	ในการขยายความ	+	เณปัจจัย	+	ยุ
ปัจจัย	+	อาปัจจัย)	กัตตุรูป,	กรณสาธนะ
	 	 (ปณฺฑิโต)	อ.บัณฑิต		วณฺเณติ	ย่อมพรรณนา		เอตาย		(วาจาย)	ด้วยวาจานั่น		อิติ	เพราะ
เหตุนั้น		(เอสา		วาจา)	อ.วาจานั่น		วณฺณนา	ชื่อว่าวณฺณนา.	(วาจาเป็นเครื่องพรรณนา)	
	 ๒.	 จิตฺเตน		สลฺลกฺขิโต		วคฺโค		จิตฺตวคฺโค.	(จิตฺต	+	สลฺลกฺขิต	+	วคฺค)	ตติยาตัปปุริสสมาส
	 	 วคฺโค	อ.วรรค		(ปณฺฑิเตน)		สลฺลกฺขิโต	อันบัณฑิต	กําหนดแล้ว		จิตฺเตน	ด้วยจิต		จิตฺตวคฺ
โค	ชื่อว่าจิตฺตวคฺค.	(วรรคที่บัณฑิตกําหนดด้วยจิต)
	 ๓.	 จิตฺตวคฺคสฺส		วณฺณนา		จิตฺตวคฺควณฺณนา.	(จิตฺตวคฺค	+	วณฺณนา)	ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส
	 	 วณฺณนา	 อ.วาจาเป็นเครื่องพรรณนา	 	 จิตฺตวคฺคสฺส	 ซึ่งวรรคอันบัณฑิตกําหนดแล้วด้วยจิต		
จิตฺตวคฺควณฺณนา	ชื่อว่าจิตฺตวคฺควณฺณนา.	(วาจาเป็นเครื่องพรรณนาวรรคที่บัณฑิตกําหนดด้วยจิต)

ตติโย

	 เป็นสังขยาตัทธิต	มีวิเคราะห์ว่า
	 ติณฺณํ		ปูรโณ		ตติโย,		วคฺโค.	(ติ	+	ติยปัจจัย)
	 วคฺโค	อ.วรรค		ปูรโณ	อันเป็นเหตุเต็ม		ติณฺณํ		(วคฺคานํ)	แห่งวรรค	ท.	สาม		ตติโย	ชื่อว่ตติย,	
ได้แก่วรรค.	(ที่	๓)



ค�ำศัพท์กริิยำน่ำรู้
ศัพท์กริยิำคุมพำกย์และกริิยำในระหว่ำง (อำขยำต - กติก์)

อกตฺวา น + กร  กรเณ ในการกระท�า + ตฺวา ไม่กระท�าแล้ว

อกาสิ อ + กร  กรเณ ในการกระท�า + อี ได้กระท�าแล ้ว

อกาสึ อ + กร  กรเณ ในการกระท�า + อึ ได้กระท�าแล้ว

อกิลมนฺต	 น	+	กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	อ	+	อนฺต	 ไม่ล�าบากอยู่

อคมาสิ	 อ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี	 ได้ไปแล้ว

อคม�สุ	 อ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 ได้ไปแล้ว,	ได้เสด็จไปแล้ว

อคเหตฺวา	 น	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 ไม่ถือเอาแล้ว

อจินฺตยิตฺวา	 น	+	จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	ณย	+	ตฺวา	 ไม่คิดแล้ว

อจฺฉึสุ			 อาส		อุปเวสเน	ในการเข้าไปใกล้	+	อุ�	 อยู่แล้ว

อจฺเฉยฺย	 อาส		อุปเวสเน	ในการเข้าไปใกล้	+	อ	+	เอยฺย	 พึงอยู่

อญฺญาสิ	 อ	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	อี	 ได้รู้แล้ว

อฏฺ€าสิ	 อ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ได้ยืนอยู่แล้ว

อติจริตฺวา	 อติ	+	จร		จรเณ	ในการประพฤติ	+	ตฺวา	 ประพฤติก้าวล่วงแล้ว

อตีต	 อติ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ต	 อันเป็นไปล่วงแล้ว

อตฺถ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ถ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อตฺถิ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ติ	 มีอยู่

อทาสิ	 อ	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	อี	 ได้ให้แล้ว,	ได้ถวายแล้ว

อทิสฺวา	 น	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	ตฺวา	 ไม่เห็นแล้ว	

อเทนฺต	 น	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	อนฺต	 ไม่ให้อยู่,	เมื่อไม่ให้

อทฺทส�	 อ	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ�	 ได้เห็นแล้ว

อท�สุ	 อ	+	ทา		ทาเน	ในการให้	+	อุ�	 ได้ให้แล้ว,	ได้ถวายแล้ว

อธิคต	 อธิ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 (อัน...)	บรรลุแล้ว,	ถึงทับแล้ว

อธิฏฺ€หิตฺวา	 อธิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 อธิษฐานแล้ว	

อธิวตฺถ	 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ต		 สิงอยู่แล้ว	

อธิวาสยึสุ	 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ณย	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้อยู่ทับแล้ว,	รับแล้ว
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อธิวาเสสิ	 อธิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้อยู่ทับแล้ว

อธิเสสฺสติ	 อธิ	+	สิ		สเย	ในการนอน	+	สฺสติ	 จักนอนทับ

อนภิรต	 น	+	อภิ	+	รมุ		กีฬาย�	ในการเล่น	+	ต	 ไม่ยินดียิ่งแล้ว

อนวฏฺ€ติ	 น+อว+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ไม่ด�ารงอยู่แล้ว,ไม่ตั้งอยู่แล้ว

อนาคนฺตฺวา	 น	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไม่มาแล้ว

อนิกฺขิปิตฺวา	 น	+	นิ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ไม่ทอดทิ้งแล้ว

อนุคจฺฉนฺต	 อนุ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 ไปตามอยู่,	ตามส่งอยู่

อนุคนฺตฺวา	 อนุ	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไปตามแล้ว,	ตามส่งแล้ว

อนุปฺปตฺต	 อนุ	+	ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	ต	 ถึงโดยล�าดับแล้ว

อนุพนฺธนฺติ	 อนุ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมติดตาม

อนุพนฺธิ	 อนุ	+	พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อี	 ติดตามแล้ว

อนุสฺสริตฺวา	 อนุ	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+	ตฺวา	 ระลึกตามแล้ว

อนุสฺสริ	 อนุ	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+	อี	 ระลึกตามแล้ว

อโนโลเกตฺวา	 น	+	อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+เณ+ตฺวา	ไม่แลดูแล้ว	(จุ.)

อนฺตรธายิ	 อนฺตร+	ธา		อทสฺสเน	ในการไม่เห็น	+	ย	+	อี	 หายไปแล้ว,	อันตรธานแล้ว

อนฺวาย	 อนุ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว

อปคต	 อป	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ไปปราศแล้ว,	ปราศจากแล้ว

อปรชฺฌติ	 อป	+	ราธ		ปทุฏฺ€มฺหิ	ในการประทุษร้าย,ผิด	+ย+ติ	 	 ย่อมประพฤติผิด

อปรชฺฌนฺต	 อป	+	ราธ		ปทุฏฺ€มฺหิ	ในการประทุษร้าย,ผิด	+ย+อนฺต	 ประพฤติผิดอยู่	

อปวิทฺธ	 อป	+	วิธ		ภาเค	ในการแบ่ง,จ�าแนก	+	ต	 ถูกทิ้งแล้ว

อปสฺสนฺต	 น	+	ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	อ	+	อนฺต	 ไม่เห็นอยู่,	เมื่อไม่เห็น

อเปถ	 อป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 จงหลีกไป

อเปหิ	 อป	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงหลีกไป,	ขอจงหลีกไป	

อปฺปมตฺต	 น	+	ป	+	มท		อุมฺมาเท	ในความบ้า	+	ต	 ไม่ประมาทแล้ว

อภวิสฺส	 อ	+	ภู		สตฺตาย�		ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสา	 จักได้มีแล้ว,	จักได้เป็นแล้ว

อภาสิ	 อ	+	ภาส		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อี	 ได้กล่าวแล้ว,	ได้ตรัสแล้ว

อภิภูต	 อภิ	+	ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	ต	 (อัน...)	ครอบง�าแล้ว

อภิรุยฺห	 อภิ	+	รุห		ชนเน	ในการเกิด	+	ตฺวา	 ขึ้นเฉพาะแล้ว,	ขึ้นแล้ว
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อภิรุหิตฺวา	 อภิ	+	รุห		ชนเน	ในการเกิด	+	ตฺวา	 ขึ้นเฉพาะแล้ว,	ขึ้นแล้ว

อภิสเมจฺจ	 อภิ	+	ส�	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	ตฺวา	 บรรลุแล้ว,	ตรัสรู้แล้ว

อภูต		 น	+	ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	เป็น	+	ต	 ไม่มีแล้ว,	ไม่เป็นแล้ว

อมฺห	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ม	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อมฺหิ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	มิ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อยุตฺต�	 น	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	ต	 ไม่ควรแล้ว

อลภนฺต	 น	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	อนฺต	 ไม่ได้อยู่,	เมื่อไม่ได้

อวชียติ	 อา	+	ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	ย	+	ติ	 ย่อมชนะ,	ชนะอยู่,	จะชนะ

อวาริต	 น	+	วร		อาวรเณ	ในการปิดกั้น,ป้องกัน	+	ต	 อัน...ไม่ห้ามแล้ว

อวิชหิต	 น	+	วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ต	 (อัน...)	ไม่ละแล้ว

อวิชหิตฺวา	 น	+	วิ	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ไม่สละแล้ว

อวิชานนฺต	 น	+	วิ	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 ไม่รู้อยู่,	เมื่อไม่รู้

อสกฺกุณิตฺวา น + สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	อุณา	+	ตฺวา	 ไม่อาจแล้ว,ไม่สามารถแล้ว

อสกฺขิ	 อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	อุณา	+	อี	 ได้อาจแล้ว,ได้สามารถแล้ว

อสกฺโกนฺต	 น	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ	+	โอ	+	อนฺต	 ไม่อาจอยู่,	เมื่อไม่อาจ

อสญฺชานนฺต	 น	+	ส�	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 ไม่รู้อยู่,	เมื่อไม่รู้

อสณฺ€หนฺต	 น	+	ส�	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+อนฺต	 ไม่ตั้งอยู่พร้อมอยู่

อสิ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	เป็น	+	อ	+	สิ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อสฺมิ	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	มิ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

อสฺส	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมี,	พึงเป็น

อสฺสาเทติ	 อา	+	สท		สาเท	ในการลิ้มรสอันอร่อย	+เณ+ติ	 ย่อมยินดี	(จุ.)

อสฺสาเทนฺต	 อา	+	สท		สาเท	ในการลิ้มรสอันอร่อย	+เณ+อนฺต	 ยินดีอยู่,	เมื่อยินดี	(จุ.)

อสฺโสสึ	 อ	+	สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	อึ	 ได้ฟังแล้ว,	ได้ยินแล้ว

อเหสุ�	 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อุ�	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว

อโหสิ	 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อี	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว

อโหสึ	 อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อึ	 ได้มีแล้ว,	ได้เป็นแล้ว

อากงฺขนฺต	 อา	+	กขิ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+อ+อนฺต	 หวังอยู่,	ปรารถนาอยู่

อาคจฺฉถ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 ย่อมมา
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อาคจฺฉนฺต	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 มาอยู่,	เมื่อมา

อาคจฺฉนฺติ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+ อ	+	อนฺติ	 ย่อมมา

อาคจฺฉสิ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	สิ	 มาอยู่,	ย่อมมา,	จะมา		

อาคจฺฉึสุ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 มาแล้ว

อาคจฺเฉยฺย	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมา

อาคต	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 มาแล้ว

อาคนฺตฺวา	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 มาแล้ว

อาคมยมาน	 อา	+	คมุ		อธิวาสเน	ในความอดกลั้น	+ณย+มาน	 คอยท่าอยู่,	รอคอยอยู่	(จุ.)

อาคมิสฺสติ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสติ	 จักมา

อาคมึสุ	 อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 มาแล้ว

อาคเมหิ	 อา	+	คมุ		อธิวาสเน	ในความอดกลั้น	+	เณ	+	หิ	 จงคอยท่า,	จงรอคอย	(จุ.)

อาจิกฺขถ	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+อ+ถ	 ขอจงบอก

อาจิกฺขิสฺสาม	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	สฺสาม	 จักบอก

อาจิกฺขิ	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อี	 บอกแล้ว

อาจิกฺขึสุ	 อา	+	จิกฺข		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 บอกแล้ว

อาทาย	 อา	+	ทา		อาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 พาเอาแล้ว,	ถือเอาแล้ว

อานยึสุ	 อา	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	อุ�	 น�ามาแล้ว

อานีต	 อา	+	นี		นเย	ในการน�าไป	+	ต	 (อัน...)	น�ามาแล้ว

อาปชฺชนฺติ	 อา	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อนฺติ	 ย่อมถึง,	ย่อมต้อง

อาปุจฺฉิตฺวา	 อา	+	ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	ตฺวา	 ลาแล้ว,ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว

อาปุจฺฉึสุ	 อา	+	ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อุ�	 ลาแล้ว,ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้ว

อามนฺเตตฺวา	 อา	+	มนฺต		อวฺหาเน	ในการร้องเรียก	+เณ+ตฺวา	 เรียกแล้ว,	ตรัสเรียกแล้ว

อารพฺภ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเริ่มต้น	+	ตฺวา	 ทรงปรารภ,	ปรารภแล้ว

อารภึสุ	 อา	+	รภ		ราภสฺเส	ในการเริ่มต้น	+	อุ�	 เริ่มแล้ว,	ปรารภแล้ว

อาลุลิต	 อา	+	ลุล		วิมทฺทเน	ในการย�่ายี	+	ต	 (อัน...)	ย�่ายีแล้ว

อาวชฺชิตฺวา	 อา	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ใคร่ครวญแล้ว,พิจารณาแล้ว

อาวชฺเชตฺวา	 อา	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตฺวา	 ใคร่ครวญแล้ว	(จุ.)

อาวชฺเชนฺตี	 อา	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+เณ+อนฺต+(อี)	 ใคร่ครวญอยู่	(จุ.)
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อาวหติ	 อา	+	วห		ปาปเณ	ในการให้ถึง	+	อ	+	ติ	 ย่อมน�ามา

อาสชฺช	 อา	+	สท		นิกเฏ	ในความใกล้ชิด	+	ตฺวา	 กระทบแล้ว,	ใกล้ชิดแล้ว

อาสิญฺจิตฺวา	 อา	+	สิจ		ฆรเณ	ในการไหล,	รด,	ราด	+	ตฺวา	 รดแล้ว,	ราดแล้ว	(รุ.)

อาห	 พฺรู		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	อ	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว

อาหราเปตฺวา	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้น�ามาแล้ว

อาหริตฺวา	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	ตฺวา	 น�ามาแล้ว

อาหริ	 อา	+	หร		หรเณ	ในการน�าไป	+	อี	 น�ามาแล้ว

อาห	 วจ		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	 กล่าวแล้ว

อาห�สุ	 พฺรู		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 กล่าวแล้ว

อาเสวนฺโต	 อา	+	สิวุ		เสวาย�	ในการเสพ	+	อนฺต	 ส้องเสพอยู่,	เมื่อส้องเสพ

อาโรจยิมฺหา	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการแสดง	+	ณย	+	มฺหา	 บอกแล้ว	(จุ.)

อาโรเจตฺวา	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการแสดง	+	เณ	+	ตฺวา	 บอกแล้ว	(จุ.)

อาโรเจสิ	 อา	+	รุจ		เทสเน	ในการแสดง	+	เณ	+	อี	 บอกแล้ว	(จุ.)

อาโรเปตฺวา	 อา	+	รุห		ชายเน	ในการเกิด	+	เณ	+	ตฺวา	 ยกขึ้นแล้ว	(จุ.)

อาโลเลนฺติ	 อา	+	ลุล		วิมทฺทเน	ในการย�่ายี	+	เณ	+	อนฺติ	 (ยัง...)	ย่อมให้ย�่ายี

อิจฺฉติ	 อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+	อ	+	ติ	 ย่อมปรารถนา

อุกฺกณฺ€ิต	 อุ	+	กฏฺ€ิ		อชฺฌเน	ในความเกียจคร้าน	+	ต	 เบื่อหน่ายแล้ว,	ระอาแล้ว

อุกฺกณฺ€ิ	 อุ	+	กฏฺ€ิ		อชฺฌเน	ในความเกียจคร้าน	+	อี	 เบื่อหน่ายแล้ว,	ระอาแล้ว

อุกฺกณฺ€ติฺวา	 อุ	+	กฏฺ€	ิ	อชฺฌเน	ในความเกียจคร้าน	+	ตฺวา	 เบื่อหน่ายแล้ว,กระสันขึ้น

อุคฺคณฺห	 อุ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+หิ	 จงเรียนเอา

อุคฺคณฺหาเปสุ�	 อุ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+ณาเป+อุ�		(ยัง...)	ให้เรียนเอาแล้ว

อุฏฺ€หึสุ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อุ�	 ตั้งขึ้นแล้ว,	ลุกขึ้นแล้ว

อุฏฺเ€หิ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+หิ	 จงลุกขึ้น,	ลุกขึ้นเถิด

อุฏฺ€หถ	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+ถ	 จงลุกขึ้น

อุฏฺ€าย	 อุ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ลุกขึ้นแล้ว	

อุทปาทิ	 อุ	+	อ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,การถึง	+ย+อี	 ได้เกิดขึ้นแล้ว	(ทีฆะ)

อุทฺธต	 อุ	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ต	 (อัน...)	ยกขึ้นแล้ว

อุทฺธริตฺวา	 อุ	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ตฺวา	 ถอนขึ้นแล้ว,	เก็บเกี่ยวแล้ว
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อุทฺธริตฺวา	 อุ	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ตฺวา	 ยกขึ้นแล้ว

อุปคนฺตฺวา	 อุป	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 เข้าถึงแล้ว

อุปฏฺ€หนฺติ	 อุป+€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+อ+อนฺติ	 ย่อมปรากฏ,	ย่อมบ�ารุง

อุปฏฺ€หิ	 อุป	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 บ�ารุงแล้ว,	

อุปฏฺ€าสิ	 อุป	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ปรากฏแล้ว,	บ�ารุงแล้ว

อุปธารยมาน	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+ณย+มาน	 ใคร่ครวญอยู่	(จุ.)

อุปธาเรถ	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	ถ	 ขอจงใคร่ครวญ	(จุ.)

อุปธาเรนฺต	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	เณ	+	อนฺต	 ใคร่ครวญอยู่	(จุ.)

อุปธาเรนฺตี	 อุป	+	ธร		ธารเณ	ในการทรงไว้	+เณ+อนฺต+(อี)	 ใคร่ครวญอยู่

อุปนิสฺสาย	 อุป	+	นิ	+	สิ		เสวาย�	ในการเสพ	+	ตฺวา	 เข้าไปอาศัยแล้ว	

อุปสงฺกมิตฺวา	 อุป+ส�+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 เข้าไปหาแล้ว,เข้าไปเฝ้าแล้ว

อุปสมฺปาเทตฺวา	 อุป	+	ส�	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้อุปสมบทแล้ว

อุปฺปชฺชติ	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	ติ	 ย่อมเกิดขึ้น	(ทิ.)

อุปฺปติตุ�	 อุ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ตุ�	 เพื่ออันบินขึ้น,	เพื่ออันเหาะ

อุปฺปนฺน	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 เกิดขึ้นแล้ว,	อุบัติขึ้นแล้ว

อุปฺปพฺพชิต	 อุ	+	ป	+	วช	คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 สึกแล้ว

อุปฺปพฺพชิตฺวา	 อุ+ป+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 สึกแล้ว

อุปฺปาทิต	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	ถึง	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้เกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปาเทตฺวา		 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปาเทยฺย	 อุ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	เอยฺย	 (ยัง...)	พึงให้เกิดขึ้น

อุปฺปีเฬตฺวา	 อุ	+	ปีฬ		วธโลฬเน	ในการฆ่า,	รบกวน	+เณ+ตฺวา	 ดัดแล้ว	(จุ.)

อุพฺภต	 อุ	+	ภร		ภรเณ	ในการเลี้ยง	+	ต	 (อัน...)	ยกขึ้นแล้ว

อุยฺโยเชสิ	 อุ	+	ยุช		พนฺธนโยชเน	ในการผูก,ประกอบ	+เณ+อี	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)	

อุยฺโยเชสุ�	 อุ	+	ยุช		พนฺธนโยชเน	ในการผูก,ประกอบ	+เณ+อุ�	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)

เอหิ	 อา	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ		 จงมา,	ขอจงมา,	จงมาเถิด

โอกฺกมฺม	 อว	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 ก้าวลงแล้ว

โอตริตฺวา	 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	ตฺวา	 ข้ามลงแล้ว

โอตาเรตฺวา	 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ข้ามลงแล้ว



539วรรค] คำ�ศัพท์กิริย�น่�รู้

โอติณฺณ	 อว	+	ตร		ตรเณ	ในการข้ามไป	+	ต	 ข้ามไปแล้ว

โอรุยฺห	 อว	+	รุห		โอนเต	ในการโน้มลง	+	ตฺวา	 ลงแล้ว

โอวทึสุ	 อว	+	วท		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 กล่าวสอนแล้ว,	โอวาทแล้ว

โอโลกยมาน	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+ณย+มาน	 แลดูอยู่,	เมื่อแลดู

โอโลเกติ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	ติ	 ย่อมแลดู,	ย่อมตรวจดู	(จุ.)

โอโลเกตฺวา	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	ตฺวา	 แลดูแล้ว,	ตรวจดูแล้ว

โอโลเกนฺต	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	อนฺต	 ตรวจดูอยู่,	เมื่อตรวจดู	(จุ.)

โอโลเกนฺติ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมตรวจดู,ตรวจดูอยู่	(จุ.)

โอโลเกนฺตี	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+เณ+อนฺต+(อี)	 แลดูอยู่,	ตรวจดูอยู่	(จุ.)

โอโลเกยฺยาถ	 อว	+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,เห็น	+เณ+เอยฺยาถ	 พึงดู	(จุ.)

กต	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ต	 (อัน...)	กระท�าแล้ว

กตฺวา	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตฺวา	 กระท�าแล้ว,	ท�าแล้ว	(ลบ	ร)

กถยึสุ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณย	+	อุ�	 กล่าวแล้ว	(จุ.)

กถาเปตฺวา	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บอกแล้ว

กถิต	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	ต	 (อัน....)	กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว

กนฺทิตฺวา	 กนฺท		โรทเน	ในการร้องไห้,	คร�่าครวญ	+	ตฺวา	 คร�่าครวญแล้ว	

กปฺปติ	 กปฺป		สตฺย�	ในความสามารถ,	เหมาะสม	+	อ	+	ติ	 ย่อมสมควร,	ย่อมเหมาะสม	

กยิรา	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ยิร	+	เอยฺย	 พึงกระท�า

กริ กร  กรเณ ในการกระท�า + อี กระท�าแล้ว

กริตฺถ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตฺถ	 กระท�าแล้ว

กริมฺหา	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	มฺหา	 กระท�าแล้ว

กริสฺสาม	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	สฺสาม	 จักกระท�า

กริสฺสามิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	สฺสามิ	 จักกระท�า

กรึสุ กร  กรเณ ในการกระท�า + อุ� กระท�าแล้ว

กสิตฺวา	 กส		วิเลขเน	ในการขีดเขียน	+	ตฺวา	 ไถแล้ว

กาตุ�	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ตุ�	 เพื่ออันกระท�า

การาเปตฺวา	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว

การาเปสิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว
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กาเรนฺต	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	อนฺต	 (ยัง...)	ให้กระท�าอยู่,เมื่อให้ท�า

กาเรสิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้กระท�าแล้ว

กิลนฺต	 กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	ต	 ล�าบากแล้ว,เหน็ดเหนื่อยแล้ว

กิลมิตฺถ	 กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	ตฺถ	 ล�าบากแล้ว

กิลมิมฺหา	 กิลมุ		เขเท	ในความล�าบาก	+	มฺหา	 ล�าบากแล้ว

กเถติ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ติ		 ย่อมกล่าว	(จุ.)	

กเถตฺวา	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ตฺวา	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว

กเถถ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	ถ	 จงบอก,	ขอจงบอก	

กเถนฺต	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	อนฺต	 กล่าวอยู่,	เมื่อกล่าว	(จุ.)

กเถสิ	 กถ		กถเน	ในการกล่าว	+	เณ	+	อี	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว	(จุ.)

กเร	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	เอยฺย	 พึงกระท�า

กเรยฺย	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	เอยฺย	 พึงกระท�า

กโรติ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	ติ	 ย่อมกระท�า

กโรนฺต	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	อนฺต	 กระท�าอยู่,	เมื่อกระท�า

กโรนฺติ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	อนฺติ	 ย่อมกระท�า	(ตน.)

กโรม	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	ม	 ย่อมกระท�า	(ตน.)

กโรมิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	มิ	 ย่อมกระท�า

กโรสิ	 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	สิ		 ย่อมกระท�า

กโรหิ		 กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	หิ	 จงกระท�า

ขมถ	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	อ	+	ถ	 จงอดโทษ

ขมนีย	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	อนีย	 (อัน...)	พึงอดทนได้

ขมาปิต	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	ณาเป	+	ต	 (อัน...)	ให้อดโทษแล้ว	

ขมามิ	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	อ	+	มิ	 ย่อมอดโทษ

ขมาเปสฺสาม	 ขมุ		สหเน	ในความอดทน	+	ณาเป	+	สฺสาม	 (ยัง...)	จักให้อดทน,	

	 	 จักให้อดโทษ,	จักให้ขอขมา

ขาทิ	 ขาท		ภกฺขเณ	ในการเคี้ยวกิน	+	อี	 เคี้ยวกินแล้ว

ขิตฺต	 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป,	ขว้าง,	ทิ้ง	+	ต	 ซัดไปแล้ว

ขิปิตฺวา	 ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตฺวา	 ซัดไปแล้ว,	ขว้างไปแล้ว
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	 	 โยนไปแล้ว,	ใส่เข้าไปแล้ว

คจฺฉ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงไป

คจฺฉติ	 คมุ		คติมฺหิ	ใการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมไป,	ไปอยู่,	จะไป	

คจฺฉถ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ถ	 จงไป,	จงไปเถิด

	 	 จะไป,	ย่อมไป,	ไปอยู่

คจฺฉนฺต	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต		 ไปอยู่

คจฺฉนฺติ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมไป

คจฺฉนฺตี	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	+	(อี)	 ไปอยู่,	เมืื่อไป

คจฺฉมาน	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	มาน	 ไปอยู่,	เมื่อไป

คณฺหถ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ถ	 จงถือเอา

คณฺหนฺติ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อนฺติ	 ย่อมถือเอา	(ลบ	หฺ)

คณฺหนฺตี	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา+อนฺต+(อี)	 ถือเอาอยู่,	จับอยู่

คณฺหาติ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ติ	 ย่อมถือเอา	

คณฺหาหิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	หิ	 จงรับเอา

คณฺหิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	อี	 จับแล้ว,	ถือเอาแล้ว	(ลบ	หฺ)

คณฺหิตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	ตฺวา	 ถือเอาแล้ว,	รับเอาแล้ว

คณฺหิสฺสาม	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สฺสาม	 จักจับ,	จักถือเอา	(ลบ	หฺ)

คณฺหิสฺสามิ	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	สฺสามิ	 จักถือเอา

คณฺเหยฺย�	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณฺหา	+	เอยฺย�	 พึงถือเอา

คต	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ไปแล้ว

คนฺตฺวา	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 ไปแล้ว,	เสด็จไปแล้ว

คมิสฺสนฺติ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสนฺติ	 จักไป

คมิสฺสาม	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสาม	 จักไป

คมิสฺสามิ	 คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสามิ	 จักไป

คาหาเปตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ถือเอาแล้ว

คุตฺต	 คุป		โคปเน	ในการคุ้มครอง	+	ต	 (อัน...)	คุ้มครองแล้ว

คเหตฺวา	 คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ตฺวา	 จับแล้ว,	ถือเอาแล้ว	

	 	 เรียนเอาแล้ว,	รับเอาแล้ว	
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โคเปหิ	 คุป		โคปเน	ในการคุ้มครอง	+	เณ	+	หิ	 จงคุ้มครอง	(จุ.)

ฆุรุฆุรายติ	 ฆุรุ	+	ฆุรุ	+	อาย	+	ติ	 ย่อมประพฤติเสียงดังซู้ดๆ

ฆ�สติ	 ฆ�ส		ฆ�สเน	ในการขัด,	ถู,	เช็ด	+	อ	+	ติ	 ย่อมขัด,	ย่อมเสียดสี

ฆ�สิตฺวา	 ฆ�ส		ฆ�สเน	ในการขัด,	ถู,	เช็ด	+	ตฺวา	 ขัดแล้ว,	ถูแล้ว,	เช็ดแล้ว

จรนฺต	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	อนฺต	 เที่ยวไปอยู่,	เมื่อเที่ยวไป

จรมาน	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	มาน	 เที่ยวไปอยู่,	เมื่อเที่ยวไป

จริตฺวา	 จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	ตฺวา	 เที่ยวไปแล้ว,	ประพฤติแล้ว

จินฺตยิ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	ณย	+	อี	 คิดแล้ว	(จุ.)

จินฺตยิสฺสามิ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	ณย	+	สฺสามิ	 จักคิด	(จุ.)

จินฺตยึสุ	 จินฺต		จินฺตเน	ในความคิด	+	ณย	+	อุ�	 คิดแล้ว,	ด�าริแล้ว	(จุ.)

จินฺติต	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	ต	 คิดแล้ว	(จุ.)	

จินฺเตตฺวา	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	ตฺวา	 คิดแล้ว	(จุ.)

จินฺเตนฺติ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมคิด	(จุ.)

จินฺเตสิ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	อี	 คิดแล้ว	(จุ.)

จินฺเตสึ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	อึ	 คิดแล้ว	(จุ.)	

จินฺเตสฺสามิ	 จินฺต		จินฺตาย�	ในความคิด	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักคิด	(จุ.)

จิรายิต	 จิร	+	อาย	+	ต	 ประพฤติช้าแล้ว

ฉฑฺฑยึสุ	 ฉฑฺฑ		ฉฏฺฏเน	ในการละ,	ทิ้ง	+	ณย	+	อุ�	 ทิ้งแล้ว	(จุ.)

ฉฑฺฑิต	 ฉฑฺฑ		ฉฏฺฏเน	ในการละ,	ทิ้ง	+	ต	 (อัน...)	โยนไปแล้ว,	ทิ้งแล้ว

ฉฑฺเฑตฺวา	 ฉฑฺฑ		ฉฏฺฏเน	ในการละ,	ทิ้ง	+	เณ	+	ตฺวา	 ทิ้งแล้ว	(จุ.)

ฉฑฺเฑนฺติ	 ฉฑฺฑ		ฉฏฺฏเน	ในการละ,	ทิ้ง	+	เณ	+	อนฺติ	 ย่อมทิ้ง	(จุ.)

ฉฑฺเฑสฺสามิ	 ฉฑฺฑ		ฉฏฺฏเน	ในการละ,	ทิ้ง	+	เณ	+	สฺสามิ	 จักทิ้ง	(จุ.)

ฉาต	 ฉา		ฉาทนสฺมึ	ในการตัด	+	ต	 หิวแล้ว

ฉินฺทิตฺวา	 ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+	ตฺวา	 ตัดแล้ว	(รุ.)

ฉินฺน	 ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+	ต	 ขาดแล้ว

ฉินฺน	 ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+	ต	 ตัดแล้ว

ฉุฑฺฑ	 ฉฑฺฑ		ฉฏฺฏเน	ในการละ,	ทิ้ง	+	ต	 (อัน...)	ทิ้งแล้ว

ชาต	 ชน		ชนเน	ในการเกิด	+	ต	 เกิดแล้ว
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ชานนฺต	 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	อนฺต	 รู้อยู่	(กิ.)

ชานาติ	 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ติ	 ย่อมรู้

ชานาม	 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ม	 ย่อมรู้

ชานามิ	 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	มิ	 ย่อมรู้

ชานาสิ	 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	สิ	 ย่อมรู้	(กิ.)

ชานิตฺวา	 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตฺวา	 รู้แล้ว,	ทรงทราบแล้ว

ชาเนยฺยาสิ	 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	เอยฺยาสิ	 พึงรู้,	พึงทราบ

ชิต	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	ต	 (อัน...)	ชนะแล้ว

ชินาติ	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	ติ	 ย่อมชนะ

ชินิ	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	อี	 ชนะแล้ว

ชินิสฺสติ	 ชิ		ชเย	ในความชนะ	+	นา	+	สฺสติ	 จักชนะ

ญตฺวา	 ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ตฺวา	 รู้แล้ว,	ทราบแล้ว

€ตฺวา	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ด�ารงอยู่แล้ว,	ยืนแล้ว

€ปิต	 ถป		ถปเน	ในการวางไว้	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	วางไว้แล้ว,	เก็บไว้	(จุ.)

€เปตฺวา	 ถป		ถปเน	ในการวางไว้	+	เณ	+	ตฺวา	 ตั้งไว้แล้ว,	วางไว้แล้ว,	เว้น	(จุ.)

€เปสิ	 ถป		ถปเน	ในการวางไว้	+	เณ	+	อี	 วางไว้แล้ว	(จุ.)

€าตพฺพ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตพฺพ	 พึงยืน,	ควรยืน

€ิต	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ยืนอยู่แล้ว,	ด�ารงอยู่แล้ว

ตาเปตฺวา	 ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ร้อนแล้ว

ติฏฺ€ติ	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมนั่ง,	นั่งอยู่,	จะนั่ง

ติฏฺ€	 €า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	หิ	 จงหยุด,	จงยืน

ตินฺต	 ติม		กิเลเท	ในความเปียก,ชุ่มชื่น	+	ต	 เปียกแล้ว,	เปียกชุ่มแล้ว

เตเมตฺวา	 ติม		กิเลเท	ในความเปียก,ชุ่มชื่น	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เปียกชุ่มแล้ว

ถเกตฺวา	 ถก		ปติฆาเต	ในการกระทบ,ปิด,กั้น	+เณ+ตฺวา	 กั้นแล้ว	(จุ.)

โถเมนฺต	 โถม		ถเว	ในความสรรเสริญ	+	เณ	+	อนฺต	 ยกย่องอยู่,เมื่อยกย่อง	(จุ.)

ทฏฺ€ุ�	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ตุ�	 เพื่ออันเห็น,	เพื่ออันเฝ้า

ทตฺวา	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ตฺวา	 ให้แล้ว,	ถวายแล้ว	(รัสสะ)

ททมาน	 ทท		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	มาน	 ให้อยู่,	เมื่อให้
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ทนฺต	 ทมุ		ทมเน	ในการฝึก,	ข่ม	+	ต	 (อัน...)	ฝึกแล้ว

ทสฺสามิ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	สฺสามิ	 จักให้,	จักถวาย	(รัสสะ)

ทสฺเสติ	 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ติ	 ย่อมแสดง	(จุ.)

ทสฺเสตุ�	 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ตุ�	 เพื่ออันแสดง	(จุ.)

ทสฺเสตฺวา	 ทิส		อุจฺจารเณ	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	ตฺวา	 แสดงแล้ว	(จุ.)

ทิฏฺ€	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	ต	 (อัน...)	เห็นแล้ว

ทินฺน	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	ต	 (อัน...)	ให้แล้ว

ทิสฺวา	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ตฺวา	 เห็นแล้ว

ทิสฺสติ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	การเห็น	+	ย	+	เต	 ย่อมปรากฏ	(ทิ.)

	 	 (อัน...)	ย่อมเห็น	(ภู)

ทิสฺสมาน	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,	เห็น	+	ย	+	มาน	 ปรากฏอยู่	(ทิ.),	

	 	 (อัน...)	เห็นอยู่	(ภู.)

ทีเปติ	 ทีป		ปกาสเน	ในการประกาศ,แสดง	+	เณ	+	ติ	 ย่อมแสดง,ย่อมประกาศ	(จุ.)

ทเทยฺยามิ	 ทท		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	เอยฺยามิ	 พึงให้

เทติ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	ติ	 ย่อมให้

เทถ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	ถ	 ขอจงให้	(ภู.)

เทหิ	 ทา		ทาเน	ในการให้	+	อ	+	หิ	 จงให้,	ขอจงให้

เทเสสิ	 ทิส		อติสชฺชเน	ในการสวด,	แสดง	+	เณ	+	อี	 แสดงแล้ว

โธวิตฺวา	 โธวุ		โธวเน	ในการล้าง	+	ตฺวา	 ล้างแล้ว,	ช�าระแล้ว	(ภู.)

นสฺสิ	 นส		นาเส	ในความพินาศ	+	ย	+	อี	 พินาศแล้ว,	ฉิบหายแล้ว	(ทิ.)

นหาตฺวา	 นห		โสเจยฺเย	ในการอาบน�้า	+	ตฺวา	 อาบแล้ว

นหายิตฺวา	 นห		โสเจยฺเย	ในการอาบน�้า	+	ย	+	ตฺวา	 อาบแล้ว

นหาเปสิ	 นห		โสเจยฺเย	ในการท�าให้หมดจด,อาบน�้า	+ณาเป+อี	(ยัง...)	ให้อาบแล้ว

นาคจฺฉิสฺสถ	 น	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสถ	 จักไม่มา

นาสกฺขึ	 น	+	อ	+	สก		สตฺติมฺหิ	ในความสามารถ	+	อึ	 ไม่ได้อาจแล้ว

นาเสยฺย	 นส		นาเส	ในความพินาศ	+	เณ	+	เอยฺย	 (ยัง...)	พึงให้ฉิบหาย

นาโหสิ	 น	+	อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความี,	ความเป็น	+	อี	 ไม่ได้มีแล้ว,	ไม่ได้เป็นแล้ว	

นิกฺขนฺต	 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ต	 ออกไปแล้ว
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นิกฺขมิตฺวา	 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ตฺวา	 ออกไปแล้ว

นิกฺขมิ	 นิ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในก้าวเท้า	+	อี	 ออกไปแล้ว

นิคฺคณฺห	 นิ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+ณฺหา+หิ	 จงข่ม

นิคฺคยฺหติ	 นิ	+	คห		อุปาทาเน	ในการถือเอา	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมข่มได้

นิฏฺ€าเปสิ	 นิ	+	€า	คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+อี	 (ยัง...)	ให้จบแล้ว

นิฏฺ€ิต	 นิ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 จบแล้ว,	ส�าเร็จแล้ว

นิทฺทายติ	 นิทฺทา	+	อาย	+	ติ	 ย่อมประพฤติหลับ

นิทฺทายมาน	 นิทฺทา	+	อาย	+	มาน	 ประพฤติหลับอยู่

นิปชฺชาเปตฺวา	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นอนแล้ว

นิปชฺชิตฺวา	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	(ย)	+	ตฺวา	 นอนแล้ว

นิปชฺชิ	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ย	+	อี	 นอนแล้ว	(ทิ.)

นิปตติ	 นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมตกไป

นิปนฺน	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 เป็นที่นอน,	นอนแล้ว

นิปฺผนฺน	 นิ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+	ต	 ส�าเร็จแล้ว

นิพฺพตฺต	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	ต	 บังเกิดแล้ว

นิพฺพตฺเตตฺวา	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เกิดขึ้นแล้ว

นิมนฺติโต	 นิ	+	มนฺต		นิมนฺตเน	ในการเขื้อเขิญ	+	ต	 (อัน...)	นิมนต์แล้ว

นิมนฺเตตฺวา	 นิ	+	มนฺต		คุตฺตภาสเน	ในการกล่าวคุ้มครอง	+	เณ	+	ตฺวา	 นิมนต์แล้ว	(จุ.)

นิมฺมิเลตฺวา	 นิ	+	มีล		นิมีลเน	ในการหลับตา	+	เณ	+	ตฺวา	 หลับตาแล้ว	(จุ.)

นิยฺยาเทตฺวา	 นิ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	ตฺวา	 มอบให้แล้ว	(จุ.)

นิยฺยาเทสิ	 นิ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	เณ	+	อี	 มอบให้แล้ว	(จุ.)

นิรุชฺฌติ	 นิ	+	รุธ		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	ย	+	ติ	 ย่อมดับ	(ทิ.)

นิรุทฺธ	 นิ	+	รุธ		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	ต	 ดับแล้ว

นิวตฺตนฺต	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	อนฺต	 กลับอยู่,	เมื่อกลับ

นิวตฺติตฺวา	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	(อิ)	+	ตฺวา	 กลับแล้ว

นิวตฺติ	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อี	 กลับแล้ว

นิวตฺติยมาน	 นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ย	+	มาน	(ยัง...)	ให้กลับอยู่

นิวาสาเปตฺวา	 นิ	+	วส		อจฺฉาทเน		ในการนุ่ง	+	ณาเป	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นุ่งแล้ว	(จุ.)



ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒546 [๓.จิตต

นิวาเสตฺวา	 นิ	+	วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	ตฺวา	 ตั้งแล้ว	(จุ.)

	 นิ	+	วส		อจฺฉาทเน		ในการนุ่ง	+	เณ	+	ตฺวา	 นุ่งแล้ว	(จุ.)		

นิสินฺน	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ต	 นั่งแล้ว

นิสีทติ	 นิ+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+อ+ติ	 ย่อมนั่ง

นิสีทาเปตฺวา	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้นั่งแล้ว

นิสีทิตพฺพ	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ตพฺพ	 	 พึงนั่ง,	ควรนั่ง

นิสีทิตฺวา	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ตฺวา	 นั่งแล้ว

นิสีทิ	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	อี	 นั่งแล้ว

นิสีทึสุ	 นิ	+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	อุ�	 นั่งแล้ว

นิสฺสาย	 นิ	+	สิ		สเย	ในการนอน	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว

นิเวเสยฺย	 นิ	+	วิส		นิวาเส	ในการอยู่	+	เณ	+	เอยฺย	 พึงพักอยู่	(จุ.)

ปกฺก	 ปจ		ปาเก	ในการหุง,	ต้ม,	สุก	+	ต	 สุกแล้ว,	(อัน...)	หุงแล้ว

ปกฺขิปิตุ�	 ป	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ตุ�	 เพื่ออันใส่เข้าไป

ปกฺโกสาเปตฺวา	 ป	+	กุส		อวหาเน	ในการร้องเรียก	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ร้องเรียกแล้ว

ปคฺฆรติ	 ป	+	ฆร		เสเก	ในการรด,ราด	+	อ	+	ติ	 ย่อมไหลออก

ปจาเปสิ	 ปจ		ปาเก	ในการหุง-ต้ม	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้ปิ้งแล้ว

ปจิตฺวา	 ปจ		ปาเก	ในการสุก	+	ตฺวา	 ไหม้แล้ว

ปจฺจาคจฺฉติ	 ปติ	+	อา	+	คมุ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมกลับมาเฉพาะ

ปจฺจาสึสติ	 ปติ	+	อา	+	สิส		วิเสเส	ในการท�าให้วิเศษ	+อ+ติ	 ย่อมหวังเฉพาะ	(รุ.)

ปชหนฺต	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	อ	+	อนฺต	 ละอยู่,	เมื่อละ,	เมื่อสละ

ปญฺญายิ	 ป	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	อี	 ปรากฏแล้ว	(ทิ.)

ปญฺญายติ	 ป	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	ย	+	ติ	 ย่อมปรากฏ	(ทิ.)	

ปฏิกฺกนฺต	 ปติ	+	กมุ		ปทวิกฺเขเป	ในการก้าวเท้า	+	ต	 ก้าวกลับแล้ว,ถอยกลับแล้ว

ปฏิจฺจ	 ปติ	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 อาศัยแล้ว

ปฏิชคฺคิตุ�	 ปติ	+	ชคฺค		โสธโปสนรกฺขเณสุ	ในการช�าระ,เลี้ยงดู,รักษา	+	ตุ�		เพื่ออันปฏิบัติ

ปฏิชคฺคิตฺวา	 ปติ	+	ชคฺค		โสธโปสนรกฺขเณสุ	ในการช�าระ,เลี้ยงดู,รักษา	+	ตฺวา	ปฏิบัติแล้ว

ปฏินิวตฺติ	 ปติ	+	นิ	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อี	 กลับแล้ว

ปฏิปชฺชิ	 ปติ	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 ปฏิบัติแล้ว,	ด�าเนินไปแล้ว
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ปฏิพาหนฺต	 ปติ	+	พาห		ปยตเน	ในความพยายาม	+อ+อนฺต	 ห้ามอยู่

ปฏิยตฺต	 ปติ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+	ต	 ตระเตรียมแล้ว

ปฏิยาเทตฺวา	 ปติ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+เณ+ตฺวา				 จัดแจงแล้ว	(จุ.)

ปฏิยาเทยฺย	 ปติ	+	ยต		นิยฺยาตเน	ในการมอบให้	+เณ+เอยฺย			 พึงจัดแจง	(จุ.)

ปฏิลทฺธ	 ปฏิ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ต	 (อัน...)	ได้เฉพาะแล้ว

ปฏิลภนฺติ	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมได้เฉพาะ,	ย่อมกลับได้

ปฏิลภิตฺวา	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตฺวา	 ได้เฉพาะแล้ว

ปฏิลภิ	 ปติ	+	ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อี	 ย่อมได้แล้ว,	กลับได้แล้ว

ปฏิหต	 ปติ	+	หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ต	 (อัน...)	กระทบกลับแล้ว

ปฏฺ€เปตฺวา	 ป	+	ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ตฺวา	 เริ่มตั้งไว้แล้ว	(จุ.)

ปฏฺ€เปม	 ป	+	ถป		ถปเน	ในการตั้งไว้	+	เณ	+	ม	 ย่อมเริ่มตั้งไว้	(จุ.)

ปณิหิต	 ป	+	นิ	+	ธา		ธารเณ	ในการทรงไว้	+	ต	 (อัน...)	ตั้งไว้แล้ว	

ปติฏฺ€าย	 ปติ	+€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ตฺวา	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว

ปติฏฺ€าสิ	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อี	 ตั้งไว้เฉพาะแล้ว	

ปติฏฺ€ิต	 ปติ	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว

ปติต	 ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ต	 ตกไปแล้ว,	หล่นแล้ว

ปตฺต	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	ต	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว

ปตฺวา	 ป	+	อป		ปาปเณ	ในการให้ถึง	+	ตฺวา	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว

ปทาเลตฺวา	 ป	+	ทล		วิทารเณ	ในการท�าลาย	+	เณ	+	ตฺวา	 ท�าลายแล้ว	(จุ.)

ปพฺพชนฺต	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	อนฺต	 บวชอยู่,	เมื่อบวช

ปพฺพชาหิ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	หิ	 จงบวช

ปพฺพชิต	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป-การถึง	+	ต	 บวชแล้ว,	บรรพชาแล้ว

ปพฺพชิตฺวา	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ตฺวา	 บวชแล้ว

ปพฺพชิ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อี	 บวชแล้ว

ปพฺพชิสฺสติ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสติ	 จักบวช

ปพฺพชิสฺสาม	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสาม	 จักบวช

ปพฺพชิสฺสามิ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	สฺสามิ	 จักบวช

ปพฺพชึสุ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	อุ�	 บวชแล้ว
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ปพฺพาชยึสุ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณย	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว

ปพฺพาเชตฺวา	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว

ปพฺพาเชถ	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ถ	 (ยัง...)	ขอจงให้บวช

ปพฺพาเชสุ�	 ป	+	วช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้บวชแล้ว

ปภิชฺชึสุ	 ป	+	ภิท		ภิชฺชเน	ในการแตก,	หัก	+	ย	+	อุ�	 แตกแล้ว	(ทิ.)

ปมชฺชิ	 ป	+	มท		อุมฺมาเท	ในความบ้า	+	ย	+	อี	 ประมาทแล้ว

ปโยเชหิ	 ป	+	ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	เณ	+	หิ	 จงประกอบ	(จุ.)

ปริกิณฺณ	 ปริ	+	กิร		วิกิรเณ	ในการเรี่ยราย	+	ต	 เกลื่อนกล่นแล้ว

ปริกฺขิตฺต	 ปริ	+	ขิป		โนทเน	ในการซัดไป	+	ต	 (อัน...)	ใส่เข้าไปแล้ว

ปริจุมฺพิตฺวา	 ปริ	+	จุมฺพ		วทนส�โยเค	ในการประกอบปาก	+ตฺวา	 จูบแล้ว,	จุมพิตแล้ว

ปริจฺฉินฺทิตฺวา	 ปริ	+	ฉิทิ		ทฺวิธากรเณ	ในการท�าให้เป็นสองส่วน	+	ตฺวา	 ก�าหนดแล้ว

ปรินิพฺพายิ	 ปริ	+	นิ	+	วา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ย	+	อี	 ปรินิพพานแล้ว	(ทิ.)

ปรินิพฺพุต	 ปริ	+	นิ	+	วา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ต	 ปรินิพพานแล้ว

ปริปูรติ	 ปริ	+	ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	อ	+	ติ	 ย่อมเต็มรอบ,	ย่อมบริบูรณ์

ปริปูริสฺสติ	 ปริ	+	ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	สฺสติ	 จักเต็มรอบ,	จักบริบูรณ์

ปริผนฺทติ	 ปริ	+	ผทิ		กิญฺจิจลเน	ในความหวั่นไหวเล็กน้อย	+อ+ติ	 ย่อมดิ้นรนไปรอบ

ปริภุญฺชถ	 ปริ	+	ภุช		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	ถ	 ขอจงบริโภค	(รุ.)

ปริภุญฺชนฺติ	 ปริ	+	ภุช		ภกฺขเณ	ในการกิน	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมบริโภค	(รุ.)

ปริมชฺชิตฺวา	 ปริ	+	มท		อุมฺมาเท	ในความบ้า	+	ย	+	ตฺวา	 ลูบคล�าแล้ว

ปริวชฺเชตพฺพ	 ปริ	+	วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงเว้นรอบ

ปริวิสิตฺวา	 ปริ	+	วิส		โปสเน	ในการเลี้ยงดู	+	ตฺวา	 อังคาสแล้ว,	เลี้ยงดูแล้ว

ปริวุต	 ปริ	+	วร		ภตฺติย�	ในการเข้าหา,	รับใช้	+	ต	 (อัน...)	แวดล้อมแล้ว

ปริหรนฺต	 ปริ	+	หร		นิจฺจโภเค	ในการใช้สอยเป็นนิตย์	อ+	อนฺต	บริหารอยู่,	หลีกเลี่ยงอยู่

ปริเทวิตฺวา	 ปริ	+	เทว		เทวเน	ในการร้องไห้	+	ตฺวา	 คร�่าครวญแล้ว

ปริเยสนฺต	 ปริ	+	เอส		ปริเยสเน	ในการแสวงหา	+	อ	+	อนฺต	 แสวงหาอยู่,	เมื่อแสวงหา

ปริเยสนฺติ	 ปริ	+	เอส		ปริเยสเน	ในการแสวงหา	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมแสวงหา

ปริเยสิตฺวา	 ปริ	+	เอส		ปริเยสเน	ในการแสวงหา	+	ตฺวา	 แสวงหาแล้ว

ปลาต	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	ต	 หนีไปแล้ว
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ปลายิตุ�	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	ตุ�	 เพื่ออันหนีไป

ปลายิตฺวา	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	ตฺวา	 หนีไปแล้ว	

ปลายิ	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	อี	 หนีไปแล้ว

ปลาเปตุ�	 ปลาย		ปลายเน	ในการหนีไป	+	เณ	+	ตุ�	 เพื่ออัน-	(ยัง...)	ให้หนีไป

ปวตฺตติ	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเป็นไป

ปวตฺต	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	ต	 เป็นไปทั่วแล้ว

ปวตฺตึสุ	 ป	+	วตุ		วตฺตเน	ในความเป็นไป	+	อุ�	 เป็นไปทั่วแล้ว,	เป็นไปแล้ว

ปวาเรตฺวา	 ป	+	วร		ยาจิจฺฉาย�	ในการขอ,ปรารถนา	+เณ+ตฺวา	 ปวารณาแล้ว	(จุ.)	

ปวิสิตฺวา	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	ตฺวา	 เข้าไปแล้ว

ปวิสึสุ	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อุ�	 เข้าไปแล้ว

ปวิเสยฺยาถ	 ป	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อ	+	เอยฺยาถ	 พึงเข้าไป

ปสาเทตฺวา	 ป	+	สท		ปสาเท	ในความเลื่อมใส	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เลื่อมใสแล้ว	

ปสฺสติ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,การเห็น	+	อ	+	ติ	 ย่อมเฝ้า,	ย่อมดู,	ย่อมเห็น

ปสฺสนฺต	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,เห็น	+	อ	+	อนฺต	 เห็นอยู่,	เมื่อเห็น

ปสฺสามิ	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,เห็น	+	อ	+	มิ	 ย่อมเห็น,	เห็นอยู่,	จะเห็น

ปสฺสิตฺวา	 ทิส		เปกฺขเณ	ในการดู,เห็น	+	ตฺวา	 เห็นแล้ว,	ดูแล้ว

ปหต	 ป	+	หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ต		 (อัน...)	ตีแล้ว,	เคาะแล้ว

ปหราเปสิ	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้ตีแล้ว,ให้เคาะแล้ว

ปหริตฺวา	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการตี	+	ตฺวา	 ตีแล้ว,	ประหารแล้ว

ปหาตพฺพ	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงละ,	พึงสละ

ปหาตเว	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตเว	 เพื่ออันละ,	เพื่ออันสละ

ปหาย	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ตฺวา	 ละแล้ว,	สละแล้ว

ปหิณิ	 ป	+	หิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณา	+	อี	 ส่งไปแล้ว

ปหีน	 ป	+	หา		จาเค	ในการสละ	+	ต	 (อัน...)	ละแล้ว,	สละแล้ว

ปหเรยฺย	 ป	+	หร		ปหาเร	ในการประหาร	+	อ	+	เอยฺย	 พึงประหาร

ปาตุภวิ	 ปาตุ	+	ภู		สตฺตาย�	ในความี,	เป็น	+	อี	 มีปรากฏแล้ว

ปาตุรโหสิ	 ปาตุ	+	อ	+	หู		สตฺตาย�	ในความมี,	เป็น	+	อี	 ได้มีปรากฏแล้ว

ปาปุณาติ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,บรรลุ	+	อุณา	+	ติ	 ย่อมถึง,	ย่อมบรรลุ
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ปาปุณิ	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง	+	อุณา	+	อี	 ถึงแล้ว,	บรรลุแล้ว

ปาปุเณยฺย�	 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,บรรลุ	+อุณา+เอยฺย�	 พึงถึง,	พึงบรรลุ

ปารุปติ	 ป	+	อา	+	รุป	ปารุปเน	ในการห่ม	+	อ	+	ติ	 ย่อมห่ม	

ปารุปิตฺวา	 ป	+	อา	+	รุป	ปารุปเน	ในการห่ม	+	ตฺวา		 ห่มแล้ว,	คลุมแล้ว

ปาวิสิ	 ป	+	อ	+	วิส		ปเวสเน	ในการเข้าไป	+	อี	 ได้เข้าไปแล้ว

ปาเชถ	 ปช		คติมฺหิ	ในการไป	+	เณ	+	ถ	 จงขับไป,	จงต้อนไป	(จุ.)

ปาเปติ		 ป	+	อป		ปาปุณเน	ในการถึง,บรรลุ	+	เณ	+	ติ	 (ยัง...)	ย่อมให้ถึง

ปาเปยฺย	 ป	+	อป		ปาปเณ	ในการให้ถึง	+	เณ	+	เอยฺย	 (ยัง...)	พึงให้ถึง

ปาเปสฺสติ	 ป	+	อป		ปาปเณ	ในการให้ถึง	+	เณ	+	สฺสติ	 (ยัง...)	จักให้ถึง

ปิปาสิโต	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	ส	+	ต	 กระหายแล้ว

ปิวิตฺวา	 ปา		ปาเน	ในการดื่ม	+	ตฺวา	 ดื่มแล้ว

ปีเฬยฺย	 ปีฬ		วธโลฬเน	ในการฆ่าและเบียดเบียน	+เณ+เอยฺย	 พึงเบียดเบียน	(จุ.)

ปุจฺฉถ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	ถ	 จงถาม

ปุจฺฉนฺติ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมถาม

ปุจฺฉสิ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	สิ	 ย่อมถาม

ปุจฺฉามิ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อ	+	มิ	 ย่อมถาม

ปุจฺฉิต	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	ต	 (อัน...)	ถามแล้ว

ปุจฺฉิตฺวา	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	ตฺวา	 ถามแล้ว

ปุจฺฉิ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อี	 ถามแล้ว

ปุจฺฉึสุ	 ปุจฺฉ		ปุจฺฉเน	ในการถาม	+	อุ�	 ถามแล้ว,	ทูลถามแล้ว

ปุเนติ	 ปุน	+	อา	+	อิ		คติมฺหิ	ในการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมมาอีก

ปูเรตฺวา	 ปูร		ปูรเณ	ในการเต็ม	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เต็มแล้ว

เปเสตุ	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	ตุ	 จงส่งไป	(จุ.)

เปเสตฺวา	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	ตฺวา	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)

เปเสยฺย	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	เอยฺย	 พึงส่งไป	(จุ.)

เปเสสิ	 เปส		เปสเน	ในการส่งไป	+	เณ	+	อี	 ส่งไปแล้ว	(จุ.)

โปเสหิ	 โปส		โปสเน	ในการเลี้ยงดู	+	เณ	+	หิ	 จงเลี้ยงดู		(จุ.)

ผริตฺวา	 ผร		ผรเณ	ในการแผ่ไป	+	ตฺวา	 แผ่ไปแล้ว



551วรรค] คำ�ศัพท์กิริย�น่�รู้

พนฺธนฺต	 พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	อ	+	อนฺต	 ผูกอยู่,	เมื่อผูก

พนฺธิตฺวา	 พนฺธ		พนฺธเน	ในการผูก	+	ตฺวา	 ผูกแล้ว,	พันแล้ว

พฺยากโรติ	 วิ	+	อา	+	กร		กรเณ	ในการกระท�า	+	โอ	+	ติ	 ย่อมพยากรณ์

ภวิสฺสติ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,ความเป็น	+	+	สฺสติ	 จักมี,	จักเป็น

ภวิสฺสนฺติ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,ความเป็น	+	สฺสนฺติ	 จักมี,	จักเป็น

ภวิสฺสาม	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,ความเป็น	+	สฺสาม	 จักมี,	จักเป็น

ภวิสฺสามิ	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	สฺสามิ	 จักมี,	จักเป็น

ภิชฺชึสุ	 ภิท		ภิชฺชเน	ในการแตก,	หัก	+	ย	+	อุ�	 แตกแล้ว	(ทิ.)

ภินฺทิตฺวา	 ภิทิ		วิทารเณ	ในการผ่า,ท�าลาย	+	ตฺวา	 ท�าลายแล้ว,	หักแล้ว

ภินฺน	 ภิท		ภิชฺชเน	ในการแตก,	ท�าลาย	+	ต	 แตกแล้ว

ภุญฺชิตฺวา	 ภุช		หพฺยปทาเน	ในการกลืนกิน	+	ตฺวา	 กินแล้ว,	บริโภคแล้ว

ภุญฺชนฺติ	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมกิน,	กินอยู่,	จะกิน

ภุญฺช	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	อ	+	หิ	 จงกิน,	กินเถิด,	ขอจงกิน

ภุญฺชิตฺวา	 ภุช		พฺยวหรเณ	ในการกลืนกิน	+	ตฺวา	 กินแล้ว,	รับประทานแล้ว

ภเวยฺย	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมี,	พึงเป็น

ภเวยฺยุ�	 ภู		สตฺตาย�	ในความมี,ความเป็น	+	อ	+	เอยฺยุ�	 พึงมี,	พึงเป็น

มกฺขิตฺวา	 มกฺข		ส�โยชนโรสเนสุ	ในการประกอบ,โกรธ	+	ตฺวา	 ทาแล้ว

มญฺญิมฺหา	 มน		ญาเณ	ในการรู้	+	ย	+	มฺหา	 ส�าคัญแล้ว

มต	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	ต	 ตายแล้ว

มทฺทติ	 มทฺท		จุณฺเณ	ในการท�าให้ละเอียด	+อ+ติ	 ย่อมย�่ายี

มทฺทาเปตฺวา	 มทฺท		จุณฺเณ	ในการท�าให้ละเอียด,บด,ขยี้,ขย�า	+ณาเป+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ขย�าแล้ว

มาริต	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	ต	 (อัน...)	ให้ตายแล้ว

มาเรตฺวา	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ตายแล้ว

มาเรสิ	 มร		ปาณจาเค	ในการสละชีวิต	+	เณ	+	อี	 (ยัง...)	ให้ตายแล้ว

มิลายิ	 มิเล		กนฺติสงฺขฺเย	ในความเหี่ยวเฉา	+	อี	 เหี่ยวเฉาแล้ว,เศร้าหมองแล้ว

มุจฺจิสฺสนฺติ	 มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	ย	+	สฺสนฺติ	 จักพ้น	(ทิ.)

โมกฺขนฺติ	 มุจ		โมจเน	ในการพ้น	+	ย	+	สฺสนฺติ	 จักพ้น	(ทิ.)	

ยาจติ	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อ	+	ติ	 ย่อมขอ,	ย่อมอ้อนวอน
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ยาจนฺต	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อ	+	อนฺต	 ขออยู่

ยาจิตฺวา	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	ตฺวา	 ขอแล้ว,	อ้อนวอนแล้ว

ยาจิ	 ยาจ		ยาจเน	ในการขอ	+	อี	 ขอแล้ว,	อ้อนวอนแล้ว

ยาปนีย	 ยา		คติมฺหิ	ในการไป	+	ณาเป	+	อนีย	 (อัน...)	พึงให้เป็นไปได้

ยุชฺฌนฺต	 ยุธ		สมฺปหาเร	ในการต่อสู้	+	ย	+	อนฺต	 รบอยู่,	เมื่อรบ,	ต่อสู้อยู่	(ทิ.)

ยุตฺต	 ยุช		โยเค	ในการประกอบ	+	ต	 ประกอบแล้ว,	สมควรแล้ว

โยเธถ	 ยุธ		สมฺปหาเร	ในการต่อสู้	+	อ	+	เอถ	 พึงรบ,	พึงต่อสู้	(ภู.,	ทิ.)

รกฺขติ	 รกฺข		ปาลเน	ในการรักษา	+	อ	+	ติ	 ย่อมรักษา

รกฺขนฺต	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อ	+	อนฺต	 รักษาอยู่,	เมื่อรักษา

รกฺข	 รกฺข		ปาลเน	ในการรักษา	+	อ	+	หิ	 จงรักษา

รกฺขาหิ	 รกฺข		รกฺขเน	ในการรักษา	+	อ	+	หิ	 จงรักษา

รกฺขิตพฺพ	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงรักษา

รกฺขิสฺสาม	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	สฺสาม	 จักรักษา

รกฺเขถ	 รกฺข		รกฺขเน	ในการรักษา	+	อ	+	เอถ	 พึงรักษา

รกฺเขยฺย	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อ	+	เอยฺย	 พึงรักษา

รกฺเข	 รกฺข		รกฺขเณ	ในการรักษา	+	อ	+	เอยฺย	 พึงรักษา	(แปลงเอยฺยเป็น	เอ)

รุจฺจติ	 รุจ		ปีติย�	ในความยินดี	+	ย	+	เต	 ย่อมชอบใจ

รุชฺชติ	 รุช		โรเค	ในความเป็นโรค	+	ย	+	ติ	 ย่อมเสียดแทง

โรทิตฺวา	 รุท		อสฺสุวิโมจเน	ในการปล่อยน�้าตา	+	ตฺวา	 ร้องไห้แล้ว

ลชฺชมาน	 ลชฺชี		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	อ	+	มาน	 ละอายอยู่,	เมื่อละอาย	

ลทฺธ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ต	 (อัน...)	ได้แล้ว,	ถูกได้แล้ว

ลพฺภติ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมได้

ลภติ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	ติ	 ย่อมได้

ลภนฺติ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	อ	+	อนฺติ	 ย่อมได้,	ได้อยู่,	จะได้

ลภาม	 ลภ		ลาเภ	ในการไป	+	อ	+	ม	 ย่อมได้,	ได้อยู่,	จะได้

ลภิตพฺพ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงได้

ลภิตฺวา	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	ตฺวา	 ได้แล้ว

ลภิมฺหา	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	มฺหา	 ได้แล้ว
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ลภิสฺสามิ	 ลภ		ลาเภ	ในการได้	+	สฺสามิ	 จักได้	

วชฺเชตพฺพ	 วชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตพฺพ	 (อัน...)	พึงเว้น

วฏฺฏติ	 วฏฺฏ		อาวตฺตเน	ในการหมุนไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมควร,	ย่อมหมุนไป

วฑฺฒยึสุ	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	ณย	+	อุ�	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว

วฑฺเฒตฺวา	 วฑฺฒ		วฑฺฒเน	ในความเจริญ	+	เณ	+	ตฺวา	 (ยัง...)	ให้เจริญแล้ว

วณฺณนฺต	 วณฺณ		ถุติย�	ในการสรรเสริญ	+	เณ	+	อนฺต	 สรรเสริญอยู่	(จุ.)

วตฺวา	 วจ		วิยตฺติย�	ในการพูดชัด	+	ตฺวา	 กล่าวแล้ว,	ตรัสแล้ว

วตฺเตตุ�	 วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	เณ	+	ตุ�	 เพื่ออัน	(ยัง...)	ให้เป็นไป

วทติ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อ	+	ติ	 ย่อมกล่าว

วทึสุ	 วท		วิยตฺติย�		วาจาย�	ในการพูดชัด	+	อุ�	 กล่าวแล้ว

วธิตฺวา	 หน		หึสาย�	ในการเบียดเบียน	+	ตฺวา	 ฆ่าแล้ว	(วโธ	วา	สพฺพตฺถ)

วนฺทนฺต	 วนฺท		อภิวนฺทเน	ในการไหว้	+	อ	+	อนฺต		 กราบไหว้อยู่,	ถวายบังคมอยู่

วนฺทิตฺวา	 วนฺท		อภิวนฺทเน	ในการกราบไหว้	+	ตฺวา	 ไหว้แล้ว,	ถวายบังคมแล้ว

วปิตฺวา	 วป		พีชนิกฺเขปเน	ในการหว่านพืช	+	ตฺวา	 หว่านแล้ว,	เพาะปลูกแล้ว

วสถ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	ถ	 จงอยู่,	ขอจงอยู่

วสนฺต	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	อนฺต	 อยู่อยู่,	เมื่ออยู่

วสสิ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	สิ	 ย่อมอยู่

วสาหิ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	หิ	 จงอยู่

วสิตุ�	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ตุ�	 เพื่ออันอยู่

วสิตฺวา	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ตฺวา	 อยู่แล้ว

วสิสฺสนฺติ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	สฺสนฺติ	 จักอยู่

วสิสฺสาม	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	สฺสาม	 จักอยู่

วสิสฺสามิ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	สฺสามิ	 จักอยู่

วิกฺกีณาติ	 วิ	+	กี		ทพฺพวินิมเย	ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์	+นา+ติ	 ย่อมขาย

วิจรติ	 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมเที่ยวไป,	จะเที่ยวไป

วิจรนฺต	 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	อ	+	อนฺต	 เที่ยวไปอยู่,	เมื่อเที่ยวไป

วิจริตฺวา	 วิ	+	จร		จรเณ	ในการเที่ยวไป	+	ตฺวา	 เที่ยวไปแล้ว

วิชฺฌิตฺวา	 วิธ		ตาฬเน	ในการแทง	+	(ย)	+	ตฺวา	 แทงแล้ว,	ฆ่าแล้ว
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วิตฺถาเรตพฺพ	 วิ	+	ถร		วิตฺถาเร	ในการกระจาย,ปูลาด	+เณ+ตพฺพ		(อัน...)	พึงให้พิสดาร

วิทิตฺวา	 วิท		ญาเณ	ในความรู้	+	ตฺวา	 รู้แล้ว

วิปฺผนฺทมาน	 วิ	+	ผทิ		กิญฺจิจลเน	ในความหวั่นไหวเล็กน้อย	+อ+มาน	 ดิ้นรนวิเศษอยู่

วิพฺภมิตฺวา	 วิ	+	ภมุ		อนวฏฺ€ิเต	ไม่ด�ารงอยู่	+	ตฺวา	 สึกแล้ว,	หมุนไปแล้ว

วิพฺภมิ	 วิ	+	ภมุ		อนวฏฺ€เิต	ไม่ด�ารงอยู่	+	อี	 สึกแล้ว,	หมุนไปแล้ว

วิรวสิ	 วิ	+	รุ		สทฺเท	ในการท�าเสียง	+	อ	+	สิ	 ย่อมร้อง,	ร้องอยู่,	จะร้อง

วิราเชตฺวา	 วิ	+	รนฺช		ราเค	ในความก�าหนัด	+	เณ	+	ตฺวา	 คลายก�าหนัดแล้ว

วิลุมฺปิสฺสาม	 วิ	+	ลุป		วิลุมฺปเน	ในการแย่งชิง,	ปล้น	+	สฺสาม	 จักปล้น

วิวฏ	 วิ	+	วร		ส�วรเณ	ในการส�ารวม	+	ต	 เปิดแล้ว,	อ้าแล้ว	

วิวริตฺวา	 วิ	+	วร		อาวรเณ	ในการปิดกั้น	+	ตฺวา	 เปิดแล้ว

วิสฺสชฺชาเปสิ	 วิ	+	สชฺชี		จาเค	ในการสละ	+	ณาเป	+	อี	 (ยัง...)	ให้คลี่ไว้แล้ว

วิสฺสชฺเชตฺวา	 วิ	+	สชฺช		จาเค	ในการสละ	+	เณ	+	ตฺวา	 สละแล้ว,	แก้แล้ว	(จุ)

	 	 ปล่อยแล้ว,	เปล่งแล้ว	

วิสฺสมนฺต	 วิ	+	สม		อุปสเม	ในความสงบ	+	อ	+	อนฺต	 พักผ่อนอยู่

วิสฺสมิตฺวา	 วิ	+	สม		อุปสเม	ในความสงบ	+	ตฺวา	 พักผ่อนแล้ว

วิหรติ	 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	ติ	 ย่อมอยู่

วิหรนฺต	 วิ	+	หร		นิวาเส	ในการอยู่	+	อ	+	อนฺต	 อยู่อยู่,	เมื่ออยู่	(เมื่อประทับ)

วิเสเสตฺวา	 วิ	+	สิส		วิเสเส	ในการท�าให้วิเศษ	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ว ิเศษแล้ว

วีตินาเมตฺวา	 วิ	+	อติ	+	นมุ		นเต	ในการโน้มกาย	+	เณ	+	ตฺวา	(ยัง...)ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว

วีตินาเมนฺต	 วิ	+	อติ	+	นมุ		นเต	ในการน้อมไป	+เณ+อนฺต	 (ยัง...)	ให้น้อมไปล่วงวิเศษอยู่

วุจฺจติ	 วจ		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ย	+	เต	 (อัน...)	ย่อมกล่าว,	ย่อมตรัส

วุฏฺ€าย	 วิ+อุ+€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ออกแล้ว	(แปลงตฺวา	เป็น	ย)

วุตฺต	 วจ		วิยตฺติย�	วาจาย�	ในการพูดชัด	+	ต	 (อัน...)	กล่าวแล้ว

วุตฺถ	 วส		นิวาเส	ในการอยู่	+	ต	 (อัน...)	อยู่แล้ว

วูปสเมตฺวา	 วิ	+	อุป	+	สมุ		อุปสเม	ในความสงบ	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้สงบวิเศษแล้ว

โวโรปาเปสิ	 วิ+อว+	รุห		โอนเต	ในการโน้มลง	+	ณาเป	+	อี		 (ยัง...)	ให้ปลงลงแล้ว

โวโรเปยฺย	 อว+วิ+	รุห		ชายเน	ในการเกิด	+	เณ	+	เอยฺย	 พึงปลงลง	(จุ.)	

โวโรเปสิ	 วิ+อว+	รุห		โอนเต	ในการโน้มลง	+	เณ	+	อี		 ปลงลงแล้ว	(จุ.)
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โวโลเกนฺต	 วิ+อว+	โลก		ทสฺสเน	ในการดู,	เห็น	+เณ+อนฺต	 ตรวจดูอยู่,	เมื่อตรวจดู	(จุ.)

สกฺขิสฺสติ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,	สามารถ	+	สฺสติ	 จักอาจ,	จักสามารถ

สกฺขิสฺสถ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,	สามารถ	+	สฺสถ	 จักอาจ

สกฺขิสฺสสิ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,	สามารถ	+	สฺสสิ	 จักอาจ

สกฺขิสฺสาม	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,	สามารถ	+	สฺสาม	 จักอาจ,	จักสามารถ

สกฺขิสฺสามิ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,	สามารถ	+	สฺสามิ	 จักอาจ,	จักสามารถ

สกฺโกติ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,	สามารถ	+	โอ	+	ติ	 ย่อมอาจ,	ย่อมสามารถ

สกฺโกนฺติ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,	สามารถ	+โอ+อนฺติ	 ย่อมอาจ,	ย่อมสามารถ

สกฺโกมิ	 สก		สตฺติมฺหิ	ในความอาจ,	สามารถ	+	โอ	+	มิ	 ย่อมอาจ,	ย่อมสามารถ

สงฺขุภิตฺวา	 ส�+ขุภ		สญฺจเล	ในความหวั่นไหวอย่างรุนแรง	+	ตฺวา	แตกตื่นแล้ว

สชฺฌายนฺตา	 ส	+	อธิ	+	อิ		อชฺฌยเน	ในการสาธยาย	+อ+อนฺต	 สาธยายอยู่,	สวดอยู่

สชฺฌายมาน	 ส	+	อธิ	+	อิ		อชฺฌยเน	ในการสาธยาย	+อ+มาน	 สาธยายอยู่,	เมื่อสาธยาย

สญฺญเมสฺสนฺติ	 ส�	+	ยมุ		อุปรเม	ในการงดเว้น	+	อ	+	สฺสนฺติ	 จักส�ารวม

สญฺชานิตฺวา	 ส�	+	ญา		อวโพธเน	ในการรู้	+	นา	+	ตฺวา	 จ�าได้แล้ว

สณฺ€าติ	 ส�	+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	อ	+	ติ	 ย่อมด�ารงอยู่,	ย่อมตั้งอยู่

สนฺต	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	อนฺต	 มีอยู่

สนฺตาปิยมาน	 ส�	+	ตป		ทาเห	ในความเร่าร้อน	+เณ+ย+มาน	 (อัน...)	ให้เร่าร้อนอยู่

สนฺนยฺหิตฺวา	 ส�	+	นห		พนฺธเน	ในการผูก	+	ย	+	ตฺวา	 ผูกสอดแล้ว

สนฺนิปติตฺวา	 ส�	+	นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	ตฺวา	 ประชุมพร้อมกันแล้ว

สนฺนิปติสฺสนฺติ	 ส�	+	นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	สฺสนฺติ	 จักประชุมพร้อมกัน

สนฺนิปตึสุ	 ส�	+	นิ	+	ปต		ปตเน	ในการตกไป	+	อุ�	 ประชุมพร้อมกันแล้ว

สนฺนิสินฺน	 ส�+นิ+	สท		คตฺยาวสาเน	ในการสิ้นสุดการไป	+	ต	 นั่งพร้อมกันแล้ว

สมาปชฺชิตฺวา	 ส�+อา+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,ถึง	+	(ย)	+	ตฺวา	 เข้าแล้ว

สมุฏฺ€ิต	 ส�+อุ+	€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ต	 ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว	

สมุฏฺ€าย	 ส�+อุ+€า		คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+	ตฺวา	 ลุกขึ้นพร้อมแล้ว

สมุฏฺ€าเปสุ�	 ส�+อุ+€า	คตินิวตฺติมฺหิ	ในการห้ามการไป	+ณาเป+อุ�		(ยัง...)	ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว

สมฺปฏิจฺฉติ	 ส�	+	ปติ	+	อิสุ		อิจฺฉาย�	ในความปรารถนา	+อ+ติ	 ย่อมรับ

สมฺปาเทตฺวา	 ส�	+	ปท		คติมฺหิ	ในการไป,	การถึง	+เณ+ตฺวา	 (ยัง...)	ให้ถึงพร้อมแล้ว	
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สมฺมสติ	 ส�	+	มส		อามสเน	ในการจับต้อง	+	อ	+	ติ	 ย่อมพิจารณา

สมฺมสนฺต	 ส�	+	มส		อามสเน	ในการจับต้อง	+	อ	+	อนฺต	 พิจารณาอยู่,	เมื่อพิจารณา

สมฺมสิตฺวา	 ส�	+	มส		วีม�สเน	ในการพิจารณา	+	ตฺวา	 พิจารณาแล้ว

สยิสฺสติ	 สิ		สเย	ในการนอน	+	สฺสติ	 จักนอน

สลฺลกฺเขตฺวา	 ส�	+	ลกฺข		องฺกเน	ในการท�าเครื่องหมาย	+เณ+ตฺวา	ก�าหนดแล้ว

ส�วตฺตตุ	 ส�	+	วตุ		วตฺตเน	ในการเป็นไป	+	อ	+	ตุ		 จงเป็นไป

ส�วิชฺชติ	 ส�	+	วิท		ภาเว	ในความมี	+	ย	+	ติ	 ย่อมมี,	ย่อมปรากฏ	(ทิ.)

ส�สรนฺต	 ส�	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+อ+อนฺต	 ท่องเที่ยวไปอยู่

ส�สรนฺตี	 ส�	+	สร		คติจินฺตาย�	ในการไปและคิด	+อ+อนฺต+(อี)	ท่องเที่ยวไปอยู่

สาเวตุ�	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	เณ	+	ตุ�	 เพื่ออัน-(ยัง...)ให้ฟัง,	ได้ยิน

สิยา	 อส		ภุวิ	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	เอยฺย	 พึงมี,	พึงเป็น

สุกฺขิ	 สุส		สุสฺสเน	ในการเหี่ยว,	แห้ง	+	อี	 แห้งแล้ว

สุณาติ	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	ติ	 ย่อมฟัง

สุณาถ	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	ถ	 จงฟัง,	ฟังเถิด,	ขอจงฟัง

สุณิสฺสถ	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ณา	+	สสฺถ	 จักฟัง

สุตฺวา	 สุ		สวเณ	ในการฟัง	+	ตฺวา	 ฟังแล้ว

สุวิภตฺต	 สุ	+	วิ	+	ภช		ภาเค	ในการจ�าแนก	+	ต	 (อัน...)	จัดแจงดีแล้ว

สุส�วิหิต	 สุ	+	ส�	+	วิ	+	ธา		กรเณ	ในการกระท�า	+	ต	 (อัน...)	กระท�าด้วยดีแล้ว

โสภติ	 สุภ		ทิตฺติมฺหิ	ในความรุ่งเรือง	+	อ	+	ติ	 ย่อมงาม	

หรายมาน	 หเร		ลชฺชาย�	ในความละอาย	+	อ	+	มาน	 ระอาอยู่,	เมื่อระอา

หุตฺวา	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	ตฺวา	 มีแล้ว,	เป็นแล้ว	 	

โหติ		 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ติ	 ย่อมมี,	ย่อมเป็น

โหตุ	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ตุ	 จงเป็น,	จงยกไว้,	จงส�าเร็จ

โหถ	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	ถ	 จงมี,	จงเป็น

โหนฺต	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	อนฺต	 มีอยู่,	เป็นอยู่

โหนฺตุ	 หู		สตฺตาย�	ในความมี,	ความเป็น	+	อ	+	อนฺตุ	 จงมี,	จงเป็น
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บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด, ๒๕๕๗.
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๒๕๖๐.

พระมหานิยม อุตฺตโม, หลักสูตรย่อ บาลีไวยารกรณ์ ฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยง
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระ 
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ชื่อ-ฉายา	 พระมหาธิติพงศ์		อุตฺตมปญฺโญ	(เข็มสันเทียะ)
วัน/เดือน/ปีเกิด	 เกิด	วันที่	๒๘	เดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๑๔
สถานที่เกิด	 บ้านเลขที่	๕๑	หมู่	๓	ต�าบลมะค่า		อ�าเภอโนนไทย		จังหวัดนครราชสีมา	
อุปสมบท											วันที่	๒	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๔		ณ	พัทธสีมาวัดถนนโพธิ์		ต�าบลถนนโพธิ์			
	 อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา	 เปรียญธรรม	๗	ประโยค
	 ชั้นนักศึกษาบาลีใหญ่	(สอบได้อันดับที่	๑)	ส�านักเรียนวัดท่ามะโอ	ต�าบลเวียงเหนือ		 	
	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง
	 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์	(จิตวิทยา)	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
	 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบาลี	(มจร)
ประวัติการท�างาน	 ครูสอนพระปริยัติธรรม	แผนกธรรม-บาลี	และบาลีใหญ่
ที่อยู่ปัจจุบัน									วัดสุทธาโภชน์		โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิมลสุทธาภิวัฒน์		ถนนเลียบคลองมอญ	(ฉลองกรุง		
	 ซอย	๘)		แขวงทับยาว		เขตลาดกระบัง		กรุงเทพมหานคร		๑๐๕๒๐
ผลงาน	 ๑.	 รูปสิทธิทีปนี		
	 ๒.	 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
	 ๓.	 กัจจายนสุตตปาฐะ	แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์
	 ๔.	 ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๑		หลักการแปลขั้นพื้นฐาน	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



รายชื่อผู้ร่วมท�าบุญพิมพ์หนังสือ

ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ (เล่ม ๔, ๕, ๖)

โครงสร้างภาษาบาลี ๓ (วิธีการแปลอรรถกถา)

และกัจจายนสุตตปาฐะแปล พร้อมอุทาหรณ์

---------

เจ้าภาพโปรแกรม Adobe Indesign CC และหมึกพิมพ์

1.	 คุณธนดล	มงคลชัย		ด.ญ.ญาดาภา	แสงกาศนีย์	

	 และคุณยศรินทร์	โชติเสน,	คุณศิรินทร์	โชติเสน	 10,500	บาท

2.	 น.พ.	วโรดม	สิทธิมนอ�านวย	 3,390	บาท

3.	 คุณสมวงศ์	คงอินทร์	 500	บาท

4.	 คุณณัฐศักดิ์	ตันตยานุพนธ์	 3,000	บาท

	 รวมยอด	 17,390	บาท

1. สายบุญ กลุ่มวัดจากแดง

1.	 คุณชัชชลัยย์	เติมมโนธรรม	อุทิศให้คุณซึงจั้ว	และคุณเพ็กเอ็ง	แซ่ตั้ง	 2,000	บาท

2.	 คุณกรกมล	เติมมโนธรรม	และครอบครัว	 1,000	บาท

3.	 นางสนอง	-	คุณหญิงสุกัญญา	บูรณะ	และครอบครัว	 500	บาท

4.	 คุณพร้อมพรรณ	ลการโอฬาร	 1,000	บาท

5.		 คุณสุรางค์		ด�ารงธนสมบัติ	 2,000	บาท

6.	 คุณสุรี		ด�ารงธนสมบัติ	 1,000	บาท

7.		 นางอี่		แซ่โค้ว	 1,000	บาท

8.	 นางสุพรรณี		เทียนบาง	 500	บาท

9.		 คุณศรีมงคล		บุญจันทร์	 1,000	บาท

10.	 คุณเอมอร		วาสนสิริ	 1,000	บาท

11.	 คุณราตรี		พิกุลกลิ่น	 500	บาท

12.	 คุณบัวลม		วิทยานนท์	 500	บาท

13.	 คุณชนิดาภา		ดิษบรรจง	 1,000	บาท

14.			คุณดนัย		วงศ์อมรอัครพันธ์	และครอบครัว	 500	บาท
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15.			คุณประกาศิต		วิรุฬหกุล	 100	บาท

16.	 คุณสุณิสา		แสงสว่าง	 500	บาท

17.			คุณฉวีวรรณ		โมนะ	 300	บาท

18.			โยมสุนันทนา	ผ่องใส	 1,000	บาท

19.	 คุณรัชนี		คิ้วงามพริ้ง	 500	บาท

20.	 คุณสมลักษณ์		แซ่ไหล	 1,000	บาท

21.	 แม่ค�าพัน		แซ่คู,		พระมหาทรงพล		รตนโชโต,		นายทวีทรัพย์		แซ่คู

	 นายนครินทร์		แซ่คู,		นางสาวเนตรกมล		แซ่คู	 1,000	บาท

22.	 คุณมยุรี		เจริญ	 3,000	บาท

23.	 นางสาวสิริมา		ปัญญาพิสิทธิ์	 500	บาท

24.	 คุณแก้วเกมทอง		เพิ่มพูลพานิช	 400	บาท

25.	 นางสาวบุญเกื้อ		ม่วงสุข	 500	บาท

26.	 คุณเอมอร		อินทศิริ	 500	บาท

27.	 คุณวัฒนา		รวยส�าราญ	 300	บาท

28.	 คุณกฤษณา		สิทธิรักษ์	 1,000	บาท

29.	 แม่ชีธิญาดา		นามมูลเพ็ง	 2,000	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มวัดจากแดง	 26,100	บาท

2. สายบุญ กลุ่มวันฉลองหนังสือธรรมบทอรรถกถา ภาค ๑

และกลุ่มสายบุญคุณณัฐศักย์

1.	 คุณณัฐกริช		ยงไพศาลทรัพย์		 	300	บาท	

2.	 คุณวรพันธ์		หาญนอก		 	900	บาท	

3.	 คุณสุวรรณา	เตชะวิบูลย์	 	500	บาท	

4.	 คุณอุดมพร		สิรสุทธิ		 	1,000	บาท	

5.	 คุณศิริพร		ดอกไม้งาม		 	1,000	บาท	

6.	 คุณฐิปณัฐ		ขวัญมงคล		 	200	บาท	

7.	 คุณสุวิไล		เทพกุณหนิมิตต์		 	300	บาท	

8.	 คุณทิศไทย		วิทย์ว่องไว		 	200	บาท	

9.	 คุณอาภาพร		เยี้ยเทศ		 	500	บาท	
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10.	 คุณสรณคมน์		ฉิมวารุณ	 	1,000	บาท	

11.	 คุณวรรณี		พิชิตหฤทัย		 	500	บาท	

12.	 คุณสายพิณ		วัฒนาปฐิมากุล		 	500	บาท	

13.	 คุณศรัญญา		เตชรัศมี		 	200	บาท	

14.	 คุณณัฏฐณิชมณฑน์		ลุ่มเจริญ		 	300	บาท	

15.	 คุณสมชาย		ลิ้มนราภรณ์		 	100	บาท	

16.	 คุณนวลยง		โชติวิเชียร		 	200	บาท	

17.	 คุณชิษณุพงศ์	เลิศทรัพย์ทวี	 	500	บาท	

18.	 คุณณัฐิมา		ภัทรพงศ์ไพบูลย์		 	300	บาท	

19.	 คุณสุณี		บวรวัฒนวานิช		 	310	บาท	

20.	 คุณพรกมล		โตรุ่ง		 	10,500	บาท	

21.	 คุณจันทร์เพ็ญ		เมฆราตรี		 	500	บาท	

22.	 คุณอรรณพ		สิรินันทวิทย์		 	500	บาท	

23.	 คุณสมจิตต์		มาอุทธรณ์		 	200	บาท	

24.	 คุณไพโรจน์		สมฤทธิ์ผล		 	100	บาท	

25.	 คุณนันท์ณภัส		คาก้า		 	100	บาท	

26.	 คุณอภิศักดิ์	-	เรวดี	-	ณรงค์ศักดิ์	-	อารีย์รัตน์	-	ภัณฑิรา	-	สรศักดิ์		โชว์ใจมีสุข		 	3,000	บาท	

27.	 คุณผ่องศรี		แช่มปรีชา		 	200	บาท	

28.	 คุณวัฒนา		รวยส�าราญ	 	100	บาท	

29.	 คุณพิชัย		ชนานนท์		 	300	บาท	

30.	 คุณมาริษา		ฐิติกุล		 	1,000	บาท	

31.	 คุณพิชชาภา		เป้าศรีวงษ์		 	400	บาท	

32.	 คุณสุภัค		คล่องกิจเจริญ		 	500	บาท	

33.	 คุณกรรณิกา		ศรีวิพัฒน์		 	1,000	บาท	

34.	 คุณสมร		อริปัญญา		 	200	บาท	

35.	 คุณณัฐณิชา		เพ็ชรกลับ		 	200	บาท	

36.	 คุณสุทิน	-	คุณสุวรรณี		ศรีถาวรสุข		 	1,000	บาท	

37.	 คุณสาคร		พวงพู่	 	200	บาท	

38.	 คุณเฉลิมชัย		มั่นคงทองเจริญ		 	100	บาท	
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39.	 คุณพนิดา		ชอบวณิชชา		 	1,000	บาท	

40.	 คุณสุรศักดิ์		ส่งรุ่งอรุณ		 	100	บาท	

41.	 คุณบุญชื่น		ลิ่มสุวรรณ์		 	500	บาท	

42.	 คุณพรชัย		พงศ์วัฒนาอนันต์	-	คุณอัจฉรา	ฤทธิ์เสือ		 	4,000	บาท	

43.	 คุณวรินทนา		ดอกพวง		 	100	บาท	

44.	 พญ.	เชาวรี		อัชนันท์		 	1,000	บาท	

45.	 คุณแม่พัชรียา		วิมลชาติ		 	1,000	บาท	

46.	 คุณธนพรรณ		ประคองสันต์		 	200	บาท	

47.	 คุณวรรณี		แสงวีระพันธุ์ศิริ		 	500	บาท	

48.	 คุณอุดมลักษณ์		อ�่าปาน		 	500	บาท	

49.	 คุณรัชนีกร		วิจิตรธาร		 	500	บาท	

50.	 คุณบุษบา	–	อัจฉรา		สุวิทยรัตน์		 	500	บาท	

51.	 คุณพัชรินทร์		ตงศิริ		 	1,500	บาท	

52.	 คุณดวงจันทร์		ตันติวิศาล		 	300	บาท	

53.	 คุณวีรศักดิ์		จันทร์มณี		 	50	บาท	

54.	 คุณกัญญา		นิยมกิจสัมฤทธิ์		 	500	บาท	

55.	 คุณอภิญญา	ตั้งประภาวิชญ์		 	100	บาท	

56.	 คุณฐิติชญา		หิรัญศุภโชติ	 	200	บาท	

57.	 คุณชนม์นิภา		ภู่ประยูร	 	500	บาท	

58.	 คุณสมพิศ		ศรีรัตน์		 	1,000	บาท	

59.	 คุณปทิตตา		ไทยธนาลาภวัติ		 	200	บาท	

60.	 คุณทิวาวัลย์		กรรณนุช	 	300	บาท	

61.	 คุณชนะชัย		อินทัตน์	 	500	บาท	

62.	 คุณสุขเขษม		ทรวงแสวง		 	100	บาท	

63.	 คุณอรรถพล		มนัสไพบูลย์	 	200	บาท	

64.	 คุณเอื้อยจิตต์		ทรวงแสวง	 	300	บาท	

65.	 คุณพรภัค		เรืองสุวรรณ		 	1,000	บาท	

66.	 คุณโกสุม		สาลี		 	300	บาท	

67.	 คุณวีณา		โชคนิติกร		 	600	บาท	
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68.	 พญ.	ณิชกานต์		วินิยกูล		 	500	บาท	

69.	 คุณกอบกุล		ข�าชื่น	 	500	บาท	

70.	 คุณกมลเหม		เตชะภักดีวงศ์		 	300	บาท	

71.	 คุณรัตนาวรรณ		ศรีวิเชียร	 	1,000	บาท	

72.	 คุณเรวัตร		เตรียมล�้าเลิศ		 	300	บาท	

73.	 คุณพัชนี		หาญประมุขกุล		 	500	บาท	

74.	 คุณมารศรี		วงศ์แพทย์	 	500	บาท	

75.	 คุณสุดารักษ์		วัชรานุวัฒน์กุล		 	200	บาท	

76.	 คุณรัสรินทร์		โพธิทรัพย์		 	100	บาท	

77.	 คุณปิยรัช		รัฐรินณิช		 	100	บาท	

78.	 คุณจารุวรรณ		สุริวงศ์		 	100	บาท	

79.	 คุณนันทพร		วุฒิวงศไพศาล		 	200	บาท	

80.	 คุณจิตติกานต์		วิศาลสกุลวงษ์	 	500	บาท	

81.	 คุณบุญชัย		จารุศิริเวช		 	100	บาท	

82.	 คุณบุญมา		นครอินทร์		 	400	บาท	

83.	 คุณไพโรจน์		ป้องกัน		 	100	บาท	

84.	 คุณศรีมงคล		บุญจันทร์	 	500	บาท	

85.	 คุณขนิษฐา		ดิษฐการ		 	100	บาท	

86.	 นางโสพิศ		เอี่ยมภู่		 	100	บาท	

87.	 คุณจีรวิทย์		จักนิสสัย		 	100	บาท	

88.	 คุณเอี่ยม	–	สามารถ		เหล็กไหล		 	100	บาท	

89.	 คุณพิมพ์หาญ		ตีรถ		 	100	บาท	

90.	 คุณเพ็ญศรี	-	ศุภโชค		ตีรถ	 	200	บาท	

91.	 คุณสุดา	จิระเดชด�ารง		ชนานาถ	โบว์	ปีเตอร์	โบว์		 	300	บาท	

92.	 คุณคิท		กุลวานิช	 	100	บาท	

93.	 คุณยุกต์		จิระกิจจา	 	500	บาท	

94.	 คุณปัญญา		ใช้บางยาง			 	1,000	บาท	

95.	 คุณดวงใจ		ลิ้มสกุล		 	500	บาท	

96.	 คุณอรพินท์		วิศวางกูล		 	300	บาท	
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97.	 คุณชวนพิศ		นวลงาม		 	500	บาท	

98.	 คุณประพิม		คังคายะ		 	500	บาท	

99.	 คุณวัฒนา		กุลนาถศิริ		 	500	บาท	

100.	คุณศรุต		สุทธิส�าแดง		 	1,000	บาท	

101.	คุณทัศนีย์		เสรีเลิศวิวัฒน์	 	100	บาท	

102.	พม.มงคลรัตน์		กนฺตสีโล		 	1,000	บาท	

103.	คุณศรีสุวัฒน์		เอี่ยมเจริญ		 	5,000	บาท	

104.	คุณเสรี		นัยนานนท์		 	500	บาท	

105.	คุณมาลินี		สิทธาจารย์กุล		 	500	บาท	

106.	คุณงามดี		ฐิติพรรณกุล		 	400	บาท	

107.	คุณอินทิรา		วงกะวัน		 	500	บาท	

108.	คุณฉวีวรรณ		ชัยจันทร์		 	300	บาท	

109.	คุณวรวรรณ		ไชยเจริญ		 	500	บาท	

110.	คุณบุญตา		กิริยานันท์		 	500	บาท	

111.	คุณโศรดา		ลาภเจริญรัตน์		 	500	บาท	

112.	คุณเกรียงไกร		โสตถิยานนท์		 	500	บาท	

113.	คุณพิมพ์ศิริ		ลายทอง	 	500	บาท	

114.	คุณธงชัย		ชลัษเฐียร		 	500	บาท	

115.	คุณณัฐเสกข์		ฤทธิ์ทองพิทักษ์		 	1,000	บาท	

116.	คุณสุรางค์		สุวรรณโณชิน		 	1,000	บาท	

117.	คุณวิจิต		เมฆสกุล		 	1,000	บาท	

118.	คุณสมทรง		สุพจน์งามกุล		 	1,100	บาท	

119.	คุณสรพงษ์		ศักดิ์สินธุ์ชัย		 	1,000	บาท	

120.	คุณทรรศนีย์		สิรธนพงศ์		 	500	บาท	

121.	คุณศิริพร		ดอกไม้งาม		 	2,000	บาท	

122.	คุณสมบัติ		มาสถิตย์ชัย	 	500	บาท	

123.	คุณมัณฑนา		วิบูลย์วัชรา	 	1,000	บาท	

124.	คุณพรทิพย์		ศิริสัตยะวงศ์		 	500	บาท	

125.	คุณสิริลักษณ์		บุณยประภัสร		 	500	บาท	
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126.	คุณนิสิตา		จึงเจริญสุขยิ่ง		 	1,000	บาท	

127.	คุณพิรพร		คล่องเวสสะ		 	1,000	บาท	

128.	คุณอุดมพร		สิรสุทธิ		 	2,000	บาท	

129.	คุณพอชม		มีศิริ		 	100	บาท	

130.	คุณพัชรา		สุทธิส�าแดง		 	500	บาท	

131.	คุณชิลาภรณ์		เหล่าสุนทร		 	500	บาท	

132.	คุณฉัตรสุดาภรณ์		อัมพรพันธ์			 	500	บาท	

133.	พระมหาสังคีต		สงฺคีตวโร		 	1,000	บาท	

134.	พระไพโรจน์		สุขิโต		 	1,000	บาท	

135.	พระปีเตอร์		ปิยสีโล		 	1,000	บาท	

136.	คุณสรียา		วุฒิชาญ	–	คุณนล		จินดาพล		 	3,000	บาท	

137.	คุณอณิชา		ไพศาลอุทัยกุล		 	500	บาท	

138.	คุณแม่จงลักษณ์		ธรรมนิยมศักดิ์	และญาติมิตร		 	3,000	บาท

139.	คุณภาภัช	เติมมโนธรรม	 400	บาท

140.	คุณพณศร	ภัทรธวัลศร	 200	บาท

141.	ชัชภัสสร	จงธรรมสุขยิ่ง	 300	บาท

142.	คุณยุวพร	ฤทธิ์รักษา	 200	บาท

143.	แม่ชีพรนิภา	สุจิราธรณ์	 100	บาท

144.	คุณสุภาพร	ตันชนะชัย	 300	บาท	

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มวันฉลองหนังสือธรรมบทและคุณณัฐศักดิ์			 96,260	บาท

สายบุญ กลุ่มคุณยศรินทร์ (ตุ๋ม) โชติเสน

1.	 คุณประไพ	ชื่นนคร	 700	บาท

2.	 คุณประดิษฐ์	-คุณศิริลักษณ์	อารย์โพธิ์ทอง	 700	บาท

3.	 คุณสุณัฎฐา	-	คุณจารุจิต	อารย์โพธิ์ทอง	 700	บาท

4.	 ด.ช.เมธัส	-	ด.ช.พีรวิชญ์	ไกรสมจิตร	 100	บาท

5.	 คุณจุฑามาศ	-	คุณสุมาลี	ไชยสง่า	 200	บาท

6.	 คุณวีระชัย	ประทักษ์วิริยะ	 700	บาท

7.	 คุณภัคภร	ศุภนคร	 700	บาท
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8.	 นางศิรินทร์รัตน์	ศรีนาค		และนางศุภลักษณ์	ค�าเจริญ	 700	บาท

9.	 นางกนกศกรณ์	ศรีนาค	 700	บาท

10.	 คุณชรินทร์	กลิ่นชมชื่น	-		คุณมนัสนันท์	พานทองเหล็ก	 200	บาท

11.	 นายปรีชา	-	นางบังอร	เตชะสันติสุข	 1,000	บาท

12.	 นายชูศักดิ์	เตชะสันติสุขและครอบครัว	 1,000	บาท

13.	 น.ส	ธนวรรณ	เตชะสันติสุข	 1,000	บาท

14.	 คุณไตรรงค์	มาลาภิรมย์	 1,400	บาท

15.	 พ.อ.หญิง	อุษากรณ์	คุณจักรสุรักษ์	จันทรวงศ์	 1,400	บาท

16.	 คุณสุมล	ปวิตรานนท์	 700	บาท

17.	 คุณพนาวัน	วนะภูติ	 700	บาท

18.	 คุณกุลธิดา	ชัยกิตติศิลป์	 700	บาท

19.	 คุณกวี	-	คุณวนิดา	เสาร์โสภณ	 500	บาท	

20.	 คุณหญิงวารุณี	พรหมนอก	 1,000	บาท

21.	 คุณวินิตา	เทพวัลย์	 2,000	บาท

22.	 นายเสวี	วิรติกุล	 700	บาท

23.	 น.ส.วีรนุช		วิรติกุล	 700	บาท

24.	 น.ส.นัสชาสินี		วิระติกุล	 1,400	บาท

25.	 คุณชัยพงษ์	จันทร์ขาว	 700	บาท

26.	 คุณอมรา		ค�าพาที	 700	บาท

27.	 คุณบุลากร		สุขุขาวดี	 700	บาท

28.	 คุณสมวงศ์	-	คุณเมธิฐ	คงอินทร์	 900	บาท

29.	 คุณสุภัคสินี	ยวดยง		 200	บาท

30.	 คุณชลิต	-	คุณปาลิต	-	คุณปริชาติ	โชติเสน	 300	บาท

31.	 คุณสุเกสินี	สุภธีระ	 700	บาท

32.	 คุณโสภาวรรณ	แทนศิริ	และครอบครัว	 700	บาท

33.	 คุณสุภาพร	หลายเจริญทรัพย์	 700	บาท

34.	 คุณวิไลวรรณ	ไอศเดช	 700	บาท

35.	 คุณสุนทรา	หาญอมรรุ่งเรือง	และครอบครัว	 700	บาท

36.	 คุณจรัล	-	คุณศรีสมร	ไวทะยะพานิช	 700	บาท
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37.	 คุณประภัสสร	-	คุณสุจิตตา	ไวทะยะพานิช	 700	บาท

38.	 คุณวิชัย	-	คุณนิตยา	วงศ์แพทย์	และครอบครัว	 700	บาท

39.	 คุณสายัญ	พันโท	 700	บาท

40.	 คุณนิธิพันธ์	หาญประสพวัฒน์	และครอบครัว	 700	บาท

41.	 คุณศิรัชญา	ดีปัญญา	และครอบครัว		 700	บาท

42.	 คุณอาบทิพย์	ส่งกิตติสุนทร	 700	บาท

43.	 คุณนุชา	รอดบุญส่ง	 700	บาท

44.	 คุณจรรยา	เนตรน้อย	 300	บาท

45.	 คุณพัชรินทร์	แทนศิริ	และครอบครัว	 700	บาท

46.	 คุณกัลยา	สุวรรณโยธี	 700	บาท

47.	 คุณเยาวลักษณ์	วรรธนะพิศิษฏ์	 2,100	บาท

48.	 คุณศิริพร	ศรีทอง	 2,100	บาท

49.	 คุณปราณี	ฟองสมุทร	-	คุณเพ็ญศรี	บ้านไกรทอง	 700	บาท

50.	 คุณพีรวัธน์	เปรมชื่น	 21,000	บาท

51.	 คุณธวัชชัย	-	คุณนิภาภรณ์	-	คณณัฐรดี		ธนปัญญากุล	 700	บาท

52.	 คุณสราพร		คงจินดา	 300	บาท

53.	 คุณสมุทร	-	คณวิไลวรรณ		คณาญาติ	 700	บาท

54.	 คุณอภิชยา		อุกฤษฎาพัชร	 700	บาท

55.	 คุณมัลลิกา	-	คุณปริมา		จินตยานนท์	 700	บาท

56.	 คุณเอมอร	-	คุณอรสุดา		เจริญรัถ	 700	บาท

57.	 คุณระพีพรรณ		ธนพงษ์วรสกุล	 500	บาท

58.	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 1,000	บาท

59.	 คุณพร้อมพรรณ		ลการโอฬาร	 1,400	บาท

60.	 หม่อมหลวงฐิติพรรณ		ทองแถม	 200	บาท

61.	 คุณวันทนา		รัตนะผล	 1,000	บาท

62.	 ครอบครัวเลิศวลัยรัตน์	-	ครอบครัวเกิดช่วง	 700	บาท

63.	 คุณวันวิสา		แซ่ลี้	-	คุณวรพจน์		จิ้วไม้แดง	และครอบครัว	 100	บาท

64.	 คุณวิเชียร	-	คุณอารีย์		เรืองโพธิ์	และครอบครัว	 700	บาท

65.	 คุณภัทรศักดิ์	-	เด็กชายปฐวี		ชีวาภาคย์	และครอบครัว	 700	บาท

66.	 คุณเผด็จ		จักร์นารายณ์	 300	บาท



รายชื่อผู้ร่วมทำาบุญพิมพ์หนังสือ10

67.	 คุณนิตยา		โพธิลักษณ์	 200	บาท

68.	 คุณโกศล		ตี่นาสวน	และครอบครัว	 100	บาท

69.	 คุณวิชนันท์ยา		เรืองโพธิ์	และครอบครัว	 700	บาท

70.	 คุณธนัญญา		พูลสง	 100	บาท

71.	 คุณเพชรวรรณ		แซ่เซียว	 100	บาท

72.	 คุณดุสิต		ก�าปั่นทอง	และครอบครัว	 700	บาท

73.	 คุณนิชยนันทน์		บุณยพัฒน์	-	คุณศรัญญา		ยุทธโกวิท	-	คุณบุญรักษ์	นาครัตน์

	 -	คุณนิตย์		นาครัตน์	 700	บาท

74.	 คุณมาลี	-	คุณบุษกร		อยู่สุข	 700	บาท

75.	 คุณรัชดา		รัตนสิน	 700	บาท

76.	 คุณชมสุข		เทียมกลิ่น	 700	บาท

77.	 คุณพรวีร์		ทันนิเทศ	 700	บาท

78.	 คุณพรพิมพ์		กิจสิริพันธุ์	 1,000	บาท

79.	 อาม่าเอี้ยสี	(หงู่เฮียง)		แซ่ลี้	 700	บาท

80.	 คุณเรืองศักดิ์		ปาลีคุปต์	 700	บาท

81.	 คุณอุบลรัตน์		เต็งไตรรัตน์	 500	บาท

82.	 คุณประมาณ		ทรัพย์ผดุงชนม์	 700	บาท

83.	 คุณสิบพร		สีห์โสภณ	 6,000	บาท

84.	 คุณชวัล		เศวตศิลา	 700	บาท

85.	 คุณสุมนา		เศวตศิลา	 700	บาท

86.	 นายณรงค์		แซ่เตง		และครอบครัว	 700	บาท

87.	 นายสุทธา		จิตรธนบรรจง		และครอบครัว	 700	บาท

88.	 นายปณัย		รุจิวิสาล		และครอบครัว	 700	บาท

89.	 คุณเกียว		พราวพันธุ์	 1,000	บาท

90.	 คุณด�ารง		วิทยศิริ	 800	บาท

91.	 คุณสามารถ	-	คุณประไพรศรี		ชาญพิทยกิจ	 700	บาท

92.	 คุณสมสุข		แสวงพาณิช	-	คุณจะเด็ด		บุญญศิริ		และครอบครัว	 700	บาท

93.	 คุณสมลักษณ์		กมลเลิศวรา		คุณวริษา		และคุณพร้อมพงศ์		ไชยกุล	 10,000	บาท

94.	 ม.ร.ว.	เศรษฐวัฒน์		จักรพันธุ์	 500	บาท



11รายชื่อผู้ร่วมทำาบุญพิมพ์หนังสือ

95.	 แม่สังเวียน		และนางสาวกุศล		สมบัติ	 700	บาท

96.	 นายมงคล		สมบัติ	 700	บาท

97.	 นางสาวสุนันท์		ปีปไธสง	 700	บาท

98.	 นายกฤติพิพัฒน์		รัตนนาวินกุล	 700	บาท

99.	 คุณศุภสุตตา		ศิริมงคลฉัตร		อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร	 200	บาท

100.	คุณธนดล		มงคลชัย	-	เด็กหญิงญาดาภา		แสงกาศนีย์	-	คุณยศรินทร์		โชติเสน	 5,000	บาท

101.	คุณอธิปติ		สวาทภักดิ์	 700	บาท

102.	คุณปัณฑราภรณ์		วินิจฉัยกุล	-	คุณวิเวก		อุณฑพันธุ์	 700	บาท

103.	นางสาวกันตพิชญ์		เอี่ยมส�าอางค์	-	นางสาวมัลนิการ์		อวยสวัสดิ์	และครอบครัว	 700	บาท

104.	นางสาววณัฏฐ์ปชาบดี		เอกภพถิรพุทธิ์		และครอบครัว	 700	บาท

105.	นางสาววิรุญา		แก้วสมบูรณ์		และครอบครัว	 100	บาท

106.	นางสาวชวิศา		กาญจนรัตน์		และครอบครัว	 100	บาท

107.	นายอภิรักษ์		พงษ์รื่น	 100	บาท

108.	นายวรวุฒิ		เผ่าเวียงค�า		และครอบครัว	 100	บาท

109.	คุณจิระพงษ์	-	คุณสุขุมาลย์		เตียพิริยะกิจ	 500	บาท

110.	Mr.Jeffrey		Blair	-	Aritsara	-	Katreeya	-	Nattanya	Paladeau	 	

	 น�้าปลาร้าซาดิส	-	คุณสุภรัตน์		เพชรฤาชา	-	คุณลัดดา		เจียมสมัย	 700	บาท

111.	คุณกัลยาณี		ใจไวย์		คุณสุขศรี		ฮูลแมน	 500	บาท

112.	คุณชัยชาญ		สุทธิกานต์	 3,000	บาท

113.	คุณธเนศ	-	คุณขวัญฤดี		ลิ้มทองเจริญ	 700	บาท

114.	คุณอรทิพย์		เอ่งฉ้วน	และครอบครัว	 1,400	บาท

115.	พระสุมิตร		ธิติปญฺโญ	 100	บาท

116.	พระมหากึมเสราะ		สารานนฺโท		พร้อมพ่อแม่พี่น้อง	 1,500	บาท

117.	พระดาโร		วินยมงฺคโล	 300	บาท

118.	พระมหาซาโตชิ		ปญฺญาวชิโร	 100	บาท

119.	พระทานัท			 100	บาท

120.	คุณอรุณ		เขียงทอง	 500	บาท

121.	คุณอันน์ชญา		ทิพยธร		คุณจันทร์ภัค		(ทิพยธร)	สตีเฟนส์	และครอบครัว	

	 คุณคณินณัฐ	ทิพยธร	และครอบครัว	 700	บาท
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122.	นางซู้เค็ง		แซ่โค้ว		พร้อมด้วยบุตรหลานโรจน์รุ่งวงศ์	 700	บาท

123.	คุณปุณณ์ณพิชญ์		จิตต์ภัทรมน		และครอบครัว	 700	บาท

124.	นายสิทธิศักดิ์		แย้มพรายภิรมย์	 700	บาท

125.	นางเพ็ญศิริ		แย้มพรายภิรมย์	 700	บาท

126.	คุณกัญญารักษ์		ศรีทองรุ่ง	 700	บาท

127.	คุณอุบลศิริ		พัฒกุล	 700	บาท

128.	คุณดาราวรรณ		เพชรประเสริฐ	 700	บาท

129.	คุณวัลลภ		แสงเถกิง	 700	บาท

130.	นางสาวอภิญญาตา		จอนบ�ารุง	 700	บาท

131.	คุณมาลีวรรณ		เสมาชัย	 700	บาท

132.	คุณอุไรรัตน์		จงก้องเกียรติ	 700	บาท

133.	คุณวรุณรัตน์		ศรีจันทร์	 700	บาท

134.	คุณภัทรา		บุรินทร์กุล	 700	บาท

135.	คุณวิยะดา		สกลวรารุ่งเรือง	 700	บาท

136.	คุณจิตรกร		ศิริวสุนธรา	 700	บาท

137.	คุณธงชัย		อัจฉราฤทธิ์	 700	บาท

138.	นายกิติพงศ์	-	นางศรียา	-	ศศิพงศ์	-นายพฏาศรัย		สุริยผล	และ

	 น.ส.	ธาดารัตน์		ธีรสุขสกุล	 1,400	บาท

139.	คุณนัฏวดี		ปัญญาวุฒิไกร	 2,100	บาท

140.	คุณดาว		จังคศิริ	 1,000	บาท

141.	คุณโอ	-	คุณดวงพรรณ	-	คุณปานรัตน์	-	คุณณรงค์		กริชชาญชัย	 700	บาท

142.	คุณตรึงตา		พิมพ์อุบล	 700	บาท

143.	คุณผุสดี		โรจน์นิรันดร์	 700	บาท

144.		คุณโกสุม		บุญประธาน	 700	บาท

145.	คุณศรีวัฒนา		พงศ์วรินทร์	 700	บาท

146.	คุณสัจจกร		โอศเดช	และครอบครัว		 700	บาท

147.	คุณอัญชลีวันท์		นิลสนธิ	 500	บาท

148.	คุณสรรฉวี		นิมมานเกียรติกุล	 700	บาท

149.	คุณบุญเกิด		สงขุนทด	 700	บาท
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150.	คุณสาธิตา		สุวรรณทัต	 700	บาท

151.	คุณวารุณี		โชคคณาพิทักษ์	 700	บาท

152.	คุณชลธิศ		โชคคณาพิทักษ์	 700	บาท

153.	คุณสุขธัช		โชคคณาพิทักษ์	 700	บาท

154.	คุณธัญธร		โชคคณาพิทักษ์	 700	บาท

155.	คุณฐิติพล		โชคคณาพิทักษ์	 700	บาท

156.	คุณแม่มาลัย		พิมพ์อุบล	 700	บาท

157.	คุณจารุภิญ		พิมพ์อุบล	 700	บาท

158.	คุณวรางค์ฉัตร		ฐิตะสิรินันท์	 700	บาท

159.	คุณศรีสังวร		แสงโสมทรัพย์	 300	บาท

160.	คุณจักรพันธ์	-	คุณจันทรัตน์		ลิ้มทองเจริญ	 700	บาท

161.	คุณชาญวิทย์		ชุติทหัยเกียรติ	 100	บาท

162.	คุณศิรินทร์		โชติเสน	 100	บาท

163.	คุณภคินี		สุรเบญจพล	 700	บาท

164.	คุณพิมพ์สุชา		ปทุมจิรวัฒน์	-	คุณณัฐวัฒน์		จ�ารัสทิวัตถ์	 200	บาท

165.	คุณอัญชลี		เอิบโชคชัย	 500	บาท

166.	คุณอรพินท์		เจริญรัชต์	 500	บาท

167.	คุณวิภา		นิมิตรดีสม	 700	บาท

168.	คุณเพ็ญจันทร์	-	คุณบูรณ์		กุศลสมบูรณ์	 700	บาท

169.	นายวรงควร		โมลีกุล		และครอบครัว	 1,400	บาท

170.	คุณอักษร		วรรณวิไล		และครอบครัว	 300	บาท

171.	คุณวิเชียร	-	คุณอังค์วรา	-	คุณแขไข		ธนสารโสภิณ	

	 และคุณอัญชลี		เพชรประภากร	 700	บาท

172.	คุณนิภา		นารอต	 700	บาท

173.	คุณวีรวรรณ		วังตาล		 1,400	บาท

174.	นายถวิล		ภู่เชิด		และครอบครัว	 1,000	บาท

175.	คุณทองดี	-	คุณสุนันทา		ไชยสง่า		และครอบครัว	 700	บาท

176.	คุณสุธารัตน์		พูนเกษม	 100	บาท

177.	คุณนภัสกร	-	คุณศิรพิชากรณ์		มีสมศักดิ์	 700	บาท
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178.	คุณชมพูนุช		ตั้งจิตต์สัตยา	-	คุณกมลมาสย์		หลวงแสน	 500	บาท

179.	คุณลลิตา		จันทร์ศรี	 100	บาท

180.	คุณศิริ		ปะทะขีนัง	 100	บาท

181.	คุณอัครพัณณ์		ปิยารมณ์	 100	บาท

182.	คุณราตรี		ทรัพย์สมบัติ	 50	บาท

183.	คุณณัฐวรรณ		สุนทรพัฒนพิมล	 100	บาท

184.	คุณทิวาพร		จันทรมูล	 500	บาท

185.	คุณธีระเดช	-	คุณสุภาวดี		ไกรสมจิตร	 100	บาท

186.	คุณพวงแก้ว		ธิติสกุลชัย		และครอบครัว	 700	บาท

187.		คุณผาณิต		ธิติสกุลชัย	 300	บาท

188.	คุณดาริกา		อ�าภาไพ		และครอบครัว	 700	บาท

189.	คุณกนกศกรณ์		ศรีนาค		และครอบครัว	 1,400	บาท

190.	คุณปรารถนา		ประยูรโภคราช	 700	บาท

191.	คุณดลฤดี		สุชาตวุฒิ	 100	บาท

192.	คุณศราวุธ		โสภาวัตร์	 100	บาท

193.	คุณภาณุกา		เจียมสกุล	 100	บาท

194.	คุณโสภิตา		ชีวาภาคย์	 200	บาท

195.	คุณภาวิณี		ชีวาภาคย์		และครอบครัว	 200	บาท

196.	ด.ญ.	ญาณภัทร	-	ด.ช.	สรวิชญ์		ยศบุญเรือง	 100	บาท

197.	ด.ญ.	สุพัตรา		ทองพิมพ์	 20	บาท

198.	คุณชุติมณฑน์		สุขกุล	 700	บาท

199.	คุณพิทยารัตน์		สุขกุล	 700	บาท

200.	คุณพฤกษณี		สุขกุล	 700	บาท

201.	คุณฐาวร		สุขกุล	 700	บาท

202.	คุณปรียาภัทร		วีระสอน	 700	บาท

203.	คุณสุพัณณา	-	คุณสุดานันทน์		ลีลาพัฒนากิจ	 100	บาท

204.	คุณณฐมน		สุขย้อย	 20	บาท

205.	คุณเพียงรัมภา		บัญชาเมฆ	 100	บาท

206.	คุณเพ็ญศรี		เสมเสริมสุข	 700	บาท
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207.	คุณสุวรรณา	-	คุณนิจพร		ปิยบพิตร	 700	บาท

208.	คุณพรรณทิพา		ประเสริฐศิลป์	 700	บาท

209.	คุณณชาภา		ธนโชตจงศิริ	-	คุณสุภาวดี		ลังกาวงค์	-	คุณกุลวดี		จุลนานนท์	 700	บาท

210.	คุณจริยา		ศรีพงษ์	 200	บาท

211.	คุณนัตตา		พิมพ์ศิริ	 700	บาท

212.	คุณกุลวดี		ดิสกุล		และครอบครัว	 100	บาท

213.	คุณศิริพร		สิงวะราช	 100	บาท

214.	นางสาวภาพร		สารีดี	 100	บาท

215.	นายฐิตธร		สารีดี	 100	บาท

216.	คุณเติมศักดิ์		ศิลปพงษ์วรากร	 100	บาท

217.	คุณทิพรัตน์		ศิลปพงษ์วรากร	 100	บาท

218.	คุณมาลี		มากประเสริฐ	 200	บาท

219.	คุณสราพร		คงจินดา	 500	บาท

220.	คุณอรรถสิทธิ์		วารีศรี	 200	บาท

221.	คุณธงชัย		แม้นชูวงศ์	 200	บาท

222.		คุณอุไร		-	คุณณัฏภัสสรณ์		ลิ้มธนะวงศ์		และคุณพุทธิวัฒน์		บวรธัญวรัตน์	 700	บาท

223.	คุณณัฐวุฒิ	-	คุณศศพักษณ์		เฉลิมพันธ์,		คุณนิติวุฒิ	-	คุณแคทลียา	สมขษิษฐสกุล

	 คุณพิรชัย	-	ด.ช.	ศิริน	-	คุณคัทลียา		สุจริตกุล	(เฉลิมพันธ์)	 700	บาท

224.	คุณสุพรรณิการ์		สถาพรพิริยะเดช	 1,500	บาท

225.	คุณอรกัญญา		บุญรักษ์	 200	บาท

226.	คุณสุทธิรัตน์		ฮิซากิ		และครอบครัว	 1,400	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มคุณยศรินทร์	(โยมตุ๋ม)	โชติเสน		 183,090	บาท

สายบุญ กลุ่มโยมวรรณี

1.			 คุณณภาภัช		เติมมโนธรรม	 	1,000	บาท	

2.			 คุณกรกมล		เติมมโนธรรม	และครอบครัว	 	1,000	บาท	

3.			 คุณชัชชลัยย์		เติมมโนธรรม		อุทิศให้คุณซึงจัว		คุณเพ็กเอ็ง				แซ่ตั้ง	 	1,000	บาท	

4.			 ศ.ดร.สุเมธ		ศิริคุณโชติ	 	1,500	บาท	

5.			 ครอบครัวโอวาทวรัญญู	 	500	บาท	
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6.			 คุณสมจิต		โสมสิรินาค	 	500	บาท	

7.			 คุณจริยา		จูงกลาง	 	300	บาท	

8.			 คุณณัฐชยา		ปทุมรัตนโชติ	 	500	บาท	

9.			 คุณพงศ์พัฒน์		เปี่ยมปัญญาศิลป์	 	500	บาท	

10.			คุณณัฐชไม		แซ่ลิ้ม	 	500	บาท	

11.			คุณสุวิไล		จรัสเลิศรังษี	 	300	บาท	

12.			คุณจิราภร		เกียรติไพบูลย์	 	200	บาท	

13.			คุณเรียม		บุญชู	 	300	บาท	

14.			ทพญ.	รัตติกร		ภูศรี	 	3,000	บาท	

15.			คุณวรรณี		แซ่โล้ว	 	1,000	บาท	

16.			คุณรัฐพร		เจริญสุทธินันท์	 	700	บาท	

17.			คุณชิษณุพงศ์		เลิศทรัพย์ทวี	 	500	บาท	

18.			คุณศิริรัตน์		วุฒิวงศ์ไพศาล	 	400	บาท	

19.			คุณหทัยทิพย์			รุ่งเรืองมณีรัตน์	 	500	บาท	

20.			คุณคมกริช		ค�าถวาย	 	200	บาท	

21.			คุณธนศิริ			โคตรนาวัง	 	200	บาท	

22.			คุณพิศมณฑ์		สงวนรักษ์	 	100	บาท	

23.			คุณอ�าภรณ์		เตชะเขตต์	 	100	บาท	

24.			คุณราเชนทร์		ธัญญาผล	 	100	บาท	

25.			คุณสุภาภร		ตันชนะชัย	 	100	บาท	

26.			คุณธนพร		ปานเสมศรี	 500	บาท

27.			คุณสมบัติ		ปานเสมศรี	 100	บาท

28.			คุณอ�าพัว		ปานเสมศรี	 100	บาท

29.			คุณลัดดา		ภูสมศรี	 100	บาท

30.			แม่ชีรักข์เกดมณี		ณัฐเวโรจน์	 300	บาท

31.			คุณวรรณี		เจริญสุข	 200	บาท

32.			คุณลัดดาวัลย์		อิสสวาณิชย์	-	คุณเรวดี				จิรพณิช	 500	บาท

33.	 คุณวาณี		พิมานาภรณ์	และครอบครัว	 500	บาท

34.	 คุณคมกริช		ค�าถวาย	และครอบครัว	 200	บาท
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35.	 คุณนัทรี		แสงทองศรีกมล	และครอบครัว	 200	บาท

36.	 คุณพยง		ดอกไม้		และครอบครัว	 100	บาท

37.	 คุณธนชานันท์		ทัรรศนีย์พงษ์		และครอบครัว	 1,000	บาท

38.	 คุณฐิติชญา		หิรัญศุภโชติ	และครอบครัว	 200	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มคุณวรรณี	 19,000	บาท

สายบุญ กลุ่มคุณกัณฑพร (หนูนา)   เวชพาณิชย์

1.			 คุณอาภา		ช่วงสุวนิช	 200,000	บาท

2.	 คุณสุรีรัตน์		อดิเรก																				 8,000	บาท

3.	 คุณอรุณรัศมี		บุนนาค													 5,000	บาท

4.	 คุณจิราภา		จิระพงษ์																	 3,000	บาท

5.	 คุณสุวรรณา		บุณยเกียรติ								 3,000	บาท

6.	 คุณสุรินทร์		เสเกกุล																	 1,500	บาท

7.	 คุณประภา		ลาภประเสริฐพร				 1,500	บาท

8.		 คุณวันเพ็ญ		โรจนธรรม												 1,000	บาท

9.	 คุณชวนจิต		ลิสวัสดิ์																	 1,000	บาท

10.	 คุณกิ่งแก้ว		นุ้ยเปรม															 1,000	บาท

11.	 คุณเกศสุดา		เอื้อวิทยาศุพร				 1,000	บาท

12.		 คุณศิริรัตน์		วุฒิวงศ์ไพศาล							 500	บาท

13.		 คุณรธีพร		สาทประเสริฐ											 500	บาท

14.		 แม่ชีกฤตพร		กิ่งแก้ว																	 500	บาท

15.		 แม่ชีธรัสพร		พุฒภิบูรณ์												 500	บาท

16.	 คุณพสชนัน		บุญญะทวีวัฒน์				 500	บาท

17.		 คุณชูศักดิ์		ศรีรัตนกูล													 300	บาท

18.		 คุณพิมพร		โหตกษาปน์กุล							 100	บาท

19.		 คุณกันต์นิษฐ์		ชัชวาลนนท์							 100	บาท

20.	 คุณกัณฑพร		เวชพาณิชย์					 20,000	บาท

21.	 คุณปิยกุล		พุ่มไสวและครอบครัว		 2,000	บาท

22.		 คุณสุดา		ปิ่นทอง																										 1,000	บาท
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23.		 คุณสุวิมล		ลิขสิทธิ์วงศ์																					 100	บาท

24.	 คุณอัจฉรีย์		แสงสง่าพงษ์	 100	บาท

25.		 คุณศิริวรรณ		ศรีขจรลาภ														 2,000	บาท

26.		 คุณศิลป์ชัย		ศรีขจรลาภ																		 2,000	บาท

27.	 รศ.	ประอรนุช		ตุลยาทร																				 4,000	บาท

28.		 คุณนภาพร		อัจฉราฤทธิ์																				 2,000	บาท

29.		 นพ.	มานิส		รัตนมาศ																															 200	บาท

30.	 คุณสมศรี		แสงสว่างชัย																									 400	บาท

31.	 คุณกรรณิกา		สว่างวารีสกุล														 10,000	บาท

32.	 รศ.	บัญจางค์		สุขเจริญ																												 200	บาท

33.	 ผศ.ดร.	อารีรัตน์		ภาน้อย																									 300	บาท

34.		 นพ.	วรพล		หัฏฐะสกุล																													 500	บาท

35.		 รศ.	อาภาพันธ์		ศรีสรินทร์																				 2,400	บาท

36.	 รศ.	วราภรณ์		ไวคกุล																																 800	บาท

37.		 รศ.พญ.	จันทร์จิรา		ชัชวาลา																										 2,000	บาท

38.		 ภญ.	แคทลียา	นิรังสรรค์																								 800	บาท

39.	 ทพญ.	จุฬาลักษณ์		จิตสมบัติ	และครอบครัว		 800	บาท

40.	 พญ.	โพธิมน,	ทพญ.	ภานิณี		พุทธิการันต์				 100	บาท

41.	 ภญ.	ศุภศีล		สระเอี่ยม																															 500	บาท

42.		 คุณตรีวิช		เทียนทอง																																				 500	บาท

43.		 คุณกาญจนา	วาณิชเสนี																								 100	บาท

44.		 พลเอกสมประสงค์	-	คุณนฤมล		ม่วงกล�่า		 500	บาท

45.		 คุณบอร์น		เดชณรงค์																												 1,000	บาท

46.		 คุณนิพนธ์		เทพธรณี																																	 500	บาท

47.		 คุณสุวิทย์		ใจจุ้ม																																			 1,000	บาท

48.		 รศ.	ธัญญรัตน์	ปานะกุล																												 200	บาท

49.	 รศ.	ศักดิ์ศรี		ปานะกุล																																 	200	บาท

50.	 คุณนวลฉวี		สีดา	 1,000	บาท

51.	 คุณพีรญา		มาทวีโชติกุล	 500	บาท
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52.	 คุณรจนา		ล้วนเมือง	และเจมมี่	ลิว	ลีออง		 3,000	บาท

53.	 คุณภิญญดา		ลีรพงษ์กุล	 200	บาท

54.	 คุณวัฒนี		หมดทุกข์	 500	บาท

55.	 คุณวีรวิชช์		ชาติวิวัฒน์พรชัย	 2,000	บาท

56.	 คุณกานต์สินี		สุกใส	และคุณเอกพงศ์		จงเกษกรณ์

	 คุณภูมิพิชญพงศ์		จงเกษกรณ์	 1,000	บาท

57.	 คุณปะ		แวปาละ		คุณแก		วังงาย	และครอบครัว		อุทิศให้ลูกหลาน

	 และญาติมิตรผู้ล่วงลับทุกคน		 500	บาท

58.	 คุณแคทรียา		บีเวอร์	 15,000	บาท

59.	 คุณวรินทร์ธร		ธนาพันธุ์นิเกต,		คุณฉัตร์ยศกร		สิริภัคเมธีกุล

	 คุณเบญญาภา		สิริภัคเมธีกุล,		คุณธันยนันท์		สิริภัคเมธีกุล

	 คุณอัญญ์ชิสา		สิริภัคเมธีกุล	 6,000	บาท

60.	 คุณปรากฏ	-	ด.ญ.	ณรินทร์ทิพย์		ศรีนิล,		คุณณัฐกฤตา		สีตะมะ	 1,000	บาท

61.	 พ.อ.	ปฏิรพ		เทภาสิต	 500	บาท

62.	 คุณปุณยนุช		ลักขณา	 500	บาท

63.	 คุณปิ่นปินัทธ์		อดิลักษณ์กุลธร,		คุณสุวิมล		แย้มยิ้ม,		คุณมาศสุวัณณ์		แย้มยิ้ม	 1,000	บาท

64.	 คุณวรเกียรติ		กิติเกียรติศักดิ์	และคุณอนุชิต		กะรัน	 3,000	บาท

65.	 นพ.	สมเกียรติ		ลีละศิธร	 2,000	บาท

66.	 คุณหทัยชนก		มิตรประเสริฐ	 1,000	บาท

67.	 คุณน�้าเพชร		สายบัวทอง	 200	บาท

68.	 คุณสมศรี		ธีรก�าจาย	 500	บาท

69.	 คุณพรทิพย์		เตชะนิเวศน์	 200	บาท

70.	 ผศ.นพ.	ธงชัย		พงศ์มฆพัฒน์	 3,000	บาท

71.	 คุณวรรธนี		ชัยรัตน์	 1,000	บาท

72.	 คุณลาวัลย์		พานิชเจริญ	 500	บาท

73.	 คุณจริยา		วิรุฬราช	 200	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มคุณกัณฑพร		เวชพาณิชย์	 329,500	บาท
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สายบุญ กลุ่มโยมปราณี  ทัพเป็นไทย

1.	 คุณเบญจางค์		เตียงพิทักษ์	 400	บาท

2.	 คุณปราณี		ทัพเป็นไทย	 1,000	บาท

3.	 คุณพรทิพย์		ทวิชชาติวทิยากุล	 400	บาท

4.	 คุณสุนีย์		ลีวิริยะเลิศ	 400	บาท

5.	 คุณเอมฤดี		ธีรวิบูลย์ขจร	 400	บาท

6.	 ทญ.	ศิริพร		ชุติปาโร	 400	บาท

7.	 คุณมัณฑนา		หอวณิช	 400	บาท

8.	 คุณอักษร		โอวาทวรัญญู	 400	บาท

9.	 คุณอัจฉรา		มงคลรัตน์	 400	บาท

10.	 คุณกฤษณา		สิทธิรักษ์	 400	บาท

11.	 คุณสุภาพร		หลายเจริญทรัพย์	 400	บาท

12.	 คุณทัศนีย์		โชคเจริญรัตน์	 400	บาท

13.	 คุณเยาวลักษณ์		วรรธนะพิศิษฏ์	 400	บาท

14.	 พ.ญ.	สมใจ		สนแจ้ง	 400	บาท

15.	 คุณสุวรรณ		ตันตระเธียร	 400	บาท

16.	 คุณงามตา		บุษปวณิช	 400	บาท

17.	 คุณอังคณา		จันศิษยานนท์	 400	บาท

18.	 คุณรพีพรรณ		ธนพงศ์วรสกุล	 400	บาท

19.	 คุณชาดา		ตัสสกุล		 400	บาท

20.	 คุณอธิษฐ์	-	คุณจินตนา		บุญสนอง	 400	บาท

21.	 คุณวิชัย		ผดุงทรัพย์	 400	บาท

22.	 คุณไตรรงค์		มาลาภิรมย์	 400	บาท

23.	 คุณชาญวิทย์		ชุติหทัยเกียรติ	 400	บาท

24.	 คุณวิเชียร		บรมธรรม	 400	บาท

25.	 คุณกุญชร		ภวจันทร์รัศมี	 400	บาท

26.	 พญ.	ไพจิตร		หิรัญยวณิชย์	 400	บาท

27.	 คุณปวัณณลักษณ์		นพคุณดิลกรัตน์	 800	บาท

28.	 คุณปลิตา		หุณาประเทศ	 200	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มโยมปราณี		ทัพเป็นไทย	 12,000	บาท
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สายบุญ กลุ่มวัดสุทธาโภชน์

1.			 วัดสุทธาโภชน์	 100,000	บาท

2.			 รศ.ดร.	พรเพ็ญ		เพชรสุขศิริ	 100,000	บาท

3.			 นางสาวอุไร			ตั้งอุดมมงคล	 100,000	บาท

4.			 คุณพงษ์เลิศ,	คุณพงษ์เทพ		และ	คุณวิมล		ธีรารัตน์ตระกูลและบุตร	 600	บาท

5.			 คุณพงษ์เลิศ		ธีรารัตน์ตระกูล	 500	บาท

6.			 คุณป้าภูนิสา		สมบัติพานิช	 1,000	บาท

7.			 ด.ญ.	เปมิกา	และ	ด.ญ.	ชมนาด			เทพาวัฒนาสุข	 1,413	บาท

8.			 คุณกุลรัฐา			กุลวุฒิวิลาศ	 2,000	บาท

9.			 คุณวรรณา			ทรงสมบัติชัย	 1,000	บาท

10.			คุณศักดา		นวโอฬาร	 3,000	บาท

11.			นางสาวบุญศิริ		เอี่ยมโอภาส	 500	บาท

12.			พระมหาปริญญา		ปญฺญาสาโร	 3,500	บาท

13.			คุณชุลี		อยู่ปรัชญา	 1,000	บาท

14.			นางสาวนภาพรรณ		สุขสวัสดิ์	 100	บาท

15.			นางสาวเสาวนีย์		ศรีสกุณี	 200	บาท

16.			นายทวีศักดิ์		ใจศรี	 500	บาท

17.			คุณประยุทธ	-	คุณจ�าเนียร			ศรีสกุณี	 200	บาท

18.			ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 1,000	บาท

19.			ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 500	บาท

20.			ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 500	บาท

21.			นางกมลทิพย์		แซ่ตั้ง	 500	บาท

22.			รศ.ดร.สมยศ	-	นางฐิติมา	-	ด.ช.ภาคภูมิ		เกียรติวนิชวิไล	 2,000	บาท

23.			คุณอุ่นเรือน		เทียมศักดิ์	 10,000	บาท

24.			คุณชยพร	-	คุณฐิตินันท์	-	คุณรักษ์สุมน		พรสวัสดิ์	 11,000	บาท

25.			นางสาวกชวรรณ		ศรีสหการ	 500	บาท

26.		 นายสาครจิตร	-	นางมาลินี		สิทธาจารย์กุล	 1,500	บาท

27.		 คุณประเทือง		หัสแดง	 5,000	บาท

28.			นางมลิวัลล์		พบคีรี	 5,000	บาท
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29.			คุณกวีพร		เอี๊ยมศิริเมธี	 500	บาท

30.			พระมหาขวัญโดม		ปสนฺนจิตฺโต	 1,000	บาท

31.			พระธนพัชร์		ยติกโร	 2,000	บาท

32.			คุณจันทนา		ขาวประทุม	 1,000	บาท

33.			คุณพรทิพย์		ศิริสัตยะวงศ์	 200	บาท

34.			นางสาวพราวรวี		พจนปกรณ์	และนางสาวปรารถนา		ใบตระกูลและครอบครัว	 2,000	บาท

35.			ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 5,000	บาท

36.			คณะพระภิกษุสามเณรนักศึกษาภาษาบาลีวัดสุทธาโภชน์	 13,000	บาท

37.	 คุณพุทธิพร		บุญญรัตน์	 500	บาท

38.	 คุณวิไล		สีสรรพ์	 2,000	บาท

39.	 คุณนวลมณี		กาญจนพิบูลย์	 1,000	บาท

40.	 คุณเพ็ญศรี		บุญญรัตน์	 1,000	บาท

41.	 คุณหิ่งห้อย	 1,000	บาท

42.	 คณะศิษย์ธรรมศึกษา	วัดอโศการาม	ศิษย์ท่านพ่อลี	 11,000	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มวัดสุทธาโภชน์		 394,213	บาท

สายบุญ กลุ่มคุณเสริมสุข  ปัทมสถาน

1.	 คุณแม่ปุ่น		เข็มสันเทียะ	 2,000	บาท

2.	 Ven.	Nirupam	Chakma	(VEN.	RATNAJOTI)	 	2,000	บาท

3.	 พระมัธยม	สนฺตจิตฺโต	 		 5,000	บาท

4.	 อาจารย์เขมานันท์	ละออ		 		 200	บาท

5.	 พลโทนรวีร์	-	คุณเสริมสุข	ปัทมสถาน	 	100,000	บาท

6.	 คุณแม่ทองสุก	ศิริกันตราภรณ์		 		 50,000	บาท	

7.	 พลตรี	นพ.	นพพร-วัลลภา-ธนวัฒน์-สารัช		เชยพันธุ์	 	50,000	บาท

8.	 นายนิธิ	ยงใจยุทธ	 		 40,000	บาท

9.	 คุณบุญเลิศ	-	คุณอุษณีย์	สว่างกุล	 		 30,000	บาท

10.	 ดร.รัตนา	ศิริจิตร		และ	ครอบครัว			 		 20,000	บาท

11.	 คุณวรางคณา	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา			 20,000	บาท

12.	 คุณมรกต	เชิดชูวงศ์สันติ	 		 20,000	บาท



23รายชื่อผู้ร่วมทำาบุญพิมพ์หนังสือ

13.	 คุณศิริมา	เจนจินดาวงศ์	 		 20,000	บาท

14.	 คุณสายพิณ	พหลโยธิน	 		 20,000	บาท

15.	 คุณกาญจนา	เรืองจินดา	 		 10,000	บาท

16.	 นายสุรกิจ	-	นางวงศ์พรรณ	-	นายปิยณัท	สัจจะรัตนะโชติ	 	10,000	บาท

17.	 คุณสวัสดิ์	-	คุณสุมล	สามัคคีนิชย์	 		 10,000	บาท

18.	 คุณสมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ	 		 10,000	บาท

19.	 คุณรัชนี	ตรีพิพัฒน์กุล	 		 10,000	บาท

20.	 คุณพงศ์ฤทธ	ิ์และ	พ.ญ.	เรณู	ศรีสมิต	 	10,000	บาท

21.	 คุณศิริมาลย์	วีระวิทย์		 		 10,000	บาท

22.	 คุณนิวัตน์	-	คุณอภิญญา	-	คุณฐิติมา		แจ้งอริยวงศ์	 	10,000	บาท

23.	 คุณวิมลวรรณ	ศฤงคารินทร์	 		 10,000	บาท

24.	 คุณศุภวรรณ	ศฤงคารินทร์	 		 10,000	บาท

25.	 คุณปาริชาติ	ฉายสุนทรสิริ	 		 5,000	บาท

26.	 คุณสุภาพรรณ	นววัฒนทรัพย์	 		 5,000	บาท

27.	 คุณกัลยาณี	รัตนปรีชาเวช	 		 5,000	บาท

28.	 คุณสุรเกียรติ	-	คุณปาริชาต	-	คุณพัชรพร	เกษมสุวรรณ	 	5,000	บาท

29.	 คุณโสภณ	ฉกรรจ์ศิลป์	 		 5,000	บาท

30.	 คุณสมชาย	คุณบุบผา	อมรเกียรติขจร	 	3,000	บาท

31.	 คุณรัตนาวลี	อินโอชานนท์	 		 3,000	บาท

32.	 คุณไกรวิชญ์	ศาสตรวาหา	 		 3,000	บาท

33.	 คุณอุดมพร	สิรสุทธิ	 		 3,000	บาท

34.	 คุณศรีอนงค์	กีรติวรานนท์	 		 3,000	บาท

35.	 คุณอรพร	-	คุณเสาวณิต	เหลืองอรุณรุ่ง	 	3,000	บาท

36.	 คุณสุวรรณทิพย์	ชัยส�าเร็จ	 		 3,000	บาท

37.	 คุณร�าภาวดี	พรประสิทธิ์	 		 2,002	บาท

38.	 คุณเพชรรัตน์	สุวรรณมานนท์	 		 2,000	บาท

39.	 คุณสุภาพรรณ	เดโชพลชัย	 		 2,000	บาท

40.	 คุณจันทนี	ฉัตรศิริเวช	 		 2,000	บาท

41.	 คุณกฤษณา	ปทีปโชติวงศ์			 		 2,000	บาท
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42.	 คุณวัลภา	พัฒนาภรณ์	 		 2,000	บาท

43.	 คุณแม่ปรารถนา	และ	มาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	 	2,000	บาท

44.	 คุณอโณทัย	ถิรังกูร	 		 2,000	บาท

45.	 น.ส.	ธนาวรรณ	แย้มประเสริฐ		 		 2,000	บาท

46.	 ม.ล.	อาภาวดี	เทวกุล	 		 2,000	บาท

47.	 คุณศรีสุข	และ	คุณศิริพร	มงคลทวีสิทธิ์	 	1,500	บาท

48.	 น.ส.	ประเทือง	ใจใสและน.ส.มลฤดี	สายสุด	 	1,300	บาท

49.	 มูลนิธิพุทธาภิวัทน์	~	สวนพฤกษชาติปฏิบัติธรรม	(ธรรมสถาน)	 	1,300	บาท

50.	 คุณปุณญภา	เธียรศิริพิพัฒน์	 		 1,000	บาท

51.	 คุณจันทร์เพ็ญ	ตั้งมั่นอนันตกุล	 		 1,000	บาท

52.	 นายวิทยา	เชิดชูวงศ์สันติ	 		 1,000	บาท

53.	 น.ส.	อาภาพรรณ	สุขกิจประเสริฐ	 		 1,000	บาท

54.	 นายธีรวัฒน์	เชิดชูวงศ์สันติ	 		 1,000	บาท

55.	 น.ส.	วิภัทรา	เชิดชูวงศ์สันติ	 		 1,000	บาท

56.	 น.ส.	วิภาวี	เชิดชูวงศ์สันติ	 		 1,000	บาท

57.	 คุณุสุภา	จิระเดชด�ารง	(โบว์)	 		 1,000	บาท

58.	 คุณภาพร	เหล่าพรรณราย	 		 1,000	บาท

59.	 คุณประถมาภรณ์	สวัสดิ์ชูโต		 		 1,000	บาท

60.	 คุณปิยนันท์	ใจจงรักษ์	 		 1,000	บาท

61.	 คุณศรีสุวัฒน์	เอี่ยมเจริญ			 		 1,000	บาท

62.	 คุณอัญยาพร	พานิคม		 		 1,000	บาท

63.	 คุณสุวรรณา	ตั้งกุลพานิชย์	 		 1,000	บาท

64.	 คุณชนาธิป	คล้อยสวาท	 		 1,000	บาท

65.	 คุณสุภาณี	สายสนธิ์	 		 1,000	บาท

66.	 คุณโรจนา	โกวิทวัฒนพงศ์	 		 1,000	บาท

67.	 คุณบุญยภักร์	วณิชพันธุ์	 		 1,000	บาท

68.	 คุณสินีรัตน์	ศรีประทุม	 		 1,000	บาท

69.	 นางเอกหทัย	ตันตินิกร	และ	น.ส.ฉัตรพร	ตันตินิกร	 	1,000	บาท

70.	 คุณกัณฐณัฏฐ์	ฟองเขียว	และครอบครัว	 	1,000	บาท
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71.	 คุณณัฐวดี		วิวิธเมธีวงศ์	 		 1,000	บาท

72.	 คุณรัศมี	ศุภศรี	 		 1,000	บาท

73.	 คุณอรุณี		ลือธีระศุภกุล	 		 1,000	บาท

74.	 คุณสมชาย	นินทนาวงศา	และ	ครอบครัว	 	1,000	บาท

75.	 คุณจตุพร	ธโนปจัย	 		 800	บาท

76.	 คุณพรทิพย์	ศิริสัตยะวงศ์	 		 500	บาท

77.	 คุณพัชรินทร์	พรชัยส�าเร็จผล	 		 500	บาท

78.	 คุณณัฐเสกข์	ฤทธิ์ทองพิทักษ์	 		 500	บาท

79.	 คุณทิพวัลย์	สวัสดิวัฒน์	ณ.อยุธยา	 		 500	บาท

80.	 คุณอัญชลี		วรงค์ธรรม	 		 500	บาท

81.	 	คุณเพียรดี	เปี่ยมมงคล		 		 500	บาท

82.	 คุณศรีสุวรรณ	จุฑาบัณฑิตกุล	 		 500	บาท

83.	 อ.แม่ชีทองสุข	ทองกระจ่าง	 		 400	บาท

84.	 คุณมนัส	จอดพิมาย														 		 300	บาท

85.	 แม่ชีธีรพร	สีมะสิงห์					 		 300	บาท

86.	 คุณสมนึก	แสงนาค	 		 300	บาท

87.	 คุณวรัญรดา	ประทุมชาติภักดี		 		 300	บาท

88.	 คุณวันเพ็ญ	ศรีจิตต์	 		 300	บาท

89.	 คุณศุภวรรณ	จริงจิตร	 		 200	บาท

90.	 คุณลัดดา	ทวีธรรมเจริญ	 		 200	บาท

91.	 คุณฉวีวรรณ	ทวีธรรมเจริญ	 		 200	บาท

92.	 คุณกมลชนก	ขจีรัตนากุล		 		 200	บาท

93.	 คุณสมบุญ	เตชโชคอ�านวยพร	 		 200	บาท

94.	 นายฐิติพัฒน์	แก้วเพ็ชร	 		 100	บาท

95.	 คุณสมเดช	จงรักษ์สกุล	และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 	140	บาท

96.	 คุณรัตนา	ตั้งศรีรัตน์	 		 100	บาท

97.	 คุณจินตนา	จริวัฒนศิรินนท์	 		 100	บาท

98.	 คุณสุรเชษฐ์	วินิยกูล	 		 100	บาท

99.	 	คุณสมจิตต์	ศิริเลิศลักษณ์	 		 100	บาท
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100.	คุณพรชัย	บรรลุทางธรรม	 		 100	บาท

101.	ดร.	อภิชัย	และ	ดร.	นารี	บุญธีรวร		 	 39,000	บาท

102.	คุณศรีสุวรรณ	จุฑาบัณฑิตกุล	 	 500	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มนักเรียนวิสุทธิมรรค	และ	เพื่อนคุณเสริมสุข	 619,742	บาท

	 	

กลุ่มคุณจันจุรี

1.	 คุณจันจุรี	อนุกูลกิจกุล	 		 8,000	บาท

2.	 คุณณกรณ์	แซ่โค้ว	-	รดาศา	สุขภาสมัย	 	5,000	บาท

3.	 คุณพ่อไววิทย์	-	แม่บุญเลื่อน	สุริยาเดช	 	3,000	บาท

4.	 คุณแม่ผ่องศรี	แซ่ตั้ง	 		 2,000	บาท

5.	 คุณนารี	เดอโคนิงค์และครอบครัว	 		 1,500	บาท

6.	 คุณสุภาพร	อนุกูลกิจกุล	 		 1,000	บาท

7.	 คุณแม่กันตา	สิริจิราทิวากร	 		 1,000	บาท

8.	 คุณสุรีย์	ชนะโสภิดานนท์	 		 1,000	บาท

9.	 คุณเสรี	-	วชิรา	-	ธรรมฤทธิ์	ลิขิตธีรเมธ		 1,000	บาท

10.	 คุณบังอร	อรรถเวทยวรวุฒิ	 		 1,000	บาท

11.	 นางเวียงฟ้า	พลเสน		 		 1,000	บาท

12.	 คุณพูลฤกษ์	เปานิล	 		 500	บาท

13.	 คุณพยอม	ขันติอุดม	 		 300	บาท

14.	 คุณสุรินทร์	อยู่ยง	 		 300	บาท

15.	 คุณวิภารัตน์	อิ่มสมโภช		 		 200	บาท

16.	 คุณสุภาพร	รอดวรรณะ	 		 200	บาท

17.	 คุณมุกดา	จงศรีอดิสรณ์		 		 200	บาท

18.	 คุณรัตนา	อัญญธนากร	 		 200	บาท

19.	 คุณศรัญญา	เตชรัศมี	 		 200	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มคุณจันจุรี	 	 	27,600	บาท	
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สายบุญ กลุ่มอาจารย์ดวงมาลา มะกรูดทอง  

นักเรียนวันอังคาร  ที่วัดบุรณศิริมาตยาราม

1.	 อ.ดวงมาลา	มะกรูดทอง	 		 1,000	บาท

2.	 คุณเสริสุข	ปัทมสถาน	 		 1,000	บาท

3.	 คุณสุพัตรา	จารุพัฒน์	 		 1,000	บาท	

4.	 คุณสุรจิตร์	ตีระกานต์วิวัฒน์	 		 1,000	บาท

5.	 คุณพจนา	ศักดาสุคนธ์	 		 1,000	บาท

6.	 คุณสุทธินันท์	ศรีธนัยนันท์	 		 1,000	บาท

7.	 คุณวัลภา	พัฒนาภรณ์	 		 1,000	บาท

8.	 พล.ต.หญิง	วีณา	ตรีแสน	 		 1,000	บาท

9.	 คุณพิมพ์กุล	บุญนิธินนทวิทย์		 		 1,000	บาท

10.	 นายรัฐวุฒิ	-	นายกฤติน	มโนธรรมกิจ			 700	บาท

11.	 คุณวรทรัพย์	จิตต์ประเสริฐ	 		 500	บาท

12.	 นางมาริษา	ฐิติกุล	 		 500	บาท

13.	 นางมาริษา	ฐิติกุล	อุทิศให้	นายอรุณ	-	นางสิงห์	ชโยภาส	 	500	บาท

14.	 นางมาริษา	ฐิติกุล	อุทิศให้	ด.ช.	ถิรายุ	ฐิติกุล	 	500	บาท

15.	 อ.สุทธิ	ธรรม		ทุ่ง	มีผล		 		 	500	บาท

16.	 คุณตวงทิพย์	แซ่ลิ้ม	 		 500	บาท

17.	 คุณสุภานี	เตชผาติพงศ์	 		 500	บาท

18.	 คุณอุไร	เตชผาติพงศ์	 		 500	บาท

19.	 คุณสมพิศ	คะประสิทธิ์	 		 500	บาท

20.	 แม่ชีณษนงค์	เลียวรักษ์โอฬาร		 		 300	บาท

21.	 คุณนิภาพร	สันเทียะ	 		 200	บาท

22.	 แม่ชีจรรยา	แซ่คู	 		 200	บาท

23.	 อุบาสิกาธนภัทร	&	ป้าทวี	 		 200	บาท

24.	 คุณภรณี	ไพบูลย์เลิศ	 		 200	บาท

25.	 คุณดาวรัตน์	มิ่งฉาย	 		 200	บาท

26.	 แม่ชีโกศล	 		 100	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มนักเรียนวันอังคาร	ที่วัดบุรณศิริมาตยาราม	 15,600	บาท	
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คณะนักเรียนเตปิฏกฯ รุ่น๕

1.	 คุณพนิดา	ชอบวณิชชา		 		 1,000	บาท

2.	 คุณนงลักษณ์	มงคลยศ				 		 1,000	บาท

3.	 คุณกัลยกร	ธัญญศิริ		 		 1,000	บาท

4.	 คุณดวงใจ	ลิ้มสกุล						 		 500	บาท

5.	 คุณอรพินท์	วิศวางกูร		 		 500	บาท

6.	 คุณเสรี	นัยนานนท์				 		 500	บาท

7.	 คุณสุมานา	พรณัฐวุฒิกุล								 		 500	บาท

8.	 คุณเฉิดโฉม	กะลัมพะเหติ										 		 500	บาท

9.	 คุณศุภวรรณ	เฟื่องขจรศักดิ์								 		 500	บาท

10.	 คุณชวนพิศ	นวลงาม	 		 500	บาท

11.	 ภิกษุณีรตน		ธัมมเมธา	 		 300	บาท

12.	 คุณชัยยะมงคล		ผลัดธุระ							 		 300	บาท

13.	 คุณนิตย์		นิ่มสิทธิกุล	 		 300	บาท

14.	 คุณกาญจนา	วิวัฒน์เจริญ							 		 300	บาท

15.	 คุณชนม์นิภา	ภู่ประยูร								 		 300	บาท

16.	 คุณประพิม	คังคายะ		 		 300	บาท

17.	 คุณรัชนีกรณ์	วิจิตรสาร											 		 300	บาท

18.	 คุณสุปราณี	ศรีประทีนรัตน์		 		 300	บาท

19.	 คุณวาริน	สุรีย์เหลืองขจร	 		 300	บาท

20.	 คุณพยุง	พุ่มพวง								 		 300	บาท

21.	 คุณทวีพร	พิชิตพรชัย	 		 200	บาท

22.	 คุณเสาวนีย์	พงศ์กรเสถียร					 		 200	บาท

23.	 คุณกฤษณา	อยู่หลาย				 		 200	บาท

24.	 คุณวัชรี	พุฒชาต	 		 100	บาท

25.	 คุณสมพิศ	ศรีรัตน์												 		 100	บาท

26.	 คุณเกื้อกูล	เหล่าวัฒนพงษ์	 		 100	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	คณะนักเรียนเตปิฏกฯ	รุ่น	๕		 	10,400	บาท		

	 รวมยอดสายบุญ	ทุกกลุ่ม	โดย		คุณเสริมสุข	ปัทมสถาน	 	673,342	บาท
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สายบุญกลุ่มล�าปาง - เชียงใหม่

1.	 พระมหาทองมั่น		สุทฺธจิตฺโต	 5,000	บาท

2.	 คุณปกรณ์		วุฒิ	 1,000	บาท

3.	 คุณสุพาณี		สุพงศ์พัฒนกิจ	 1,000	บาท

4.	 คุณณัทญา		ศรีเมือง	 1,500	บาท

5.	 คุณเพียงจันทร์		ศรีชัยวิทย์	 1,000	บาท

6.	 คุณวรวุฒิ	-	คุณรัตนาวดี		บุปผาเจริญสุข	 20,000	บาท

7.	 คุณผุสดี		ล่องทอง	 900	บาท

8.	 คุณกานดา		อเนกลาภากิจ	 1,000	บาท

9.	 คุณธนภัทร		รักประดิษฐ์		และครอบครัว	 300	บาท

10.	 คุณสุภาพรรณ		เดโชพลชัย	 1,000	บาท

11.	 คุณกรกมล		รุกขพันธ์		 500	บาท

12.	 นพ.	ประวิทย์		วรรณโร	 500	บาท

13.	 คุณอังศุปราณี		บุญราศรี	 200	บาท

14.	 คุณทิพวัลย์		สวัสดิวัฒน์		ณ		อยุธยา	 500	บาท

15.	 คุณกฤษณา		ปทีปโชติวงศ์	 1,000	บาท

16.	 คุณชลหทัย		มณีโชติคะ	 500	บาท

17.	 คุณอภิญญา		ณรงค์กูล	 500	บาท

18.	 คุณจรัญรดา		ประทุมชาติภักดี			 300	บาท

19.	 คุณศุภวรรณ		จริงจิตร		 300	บาท

20.	 คุณจันทิมา		ทองเพชร	 1,000	บาท

21.	 คุณนีนี่		ฐานิสโร	 500	บาท

22.	 อุบาสิกา	รตน		ธัมมเมธา	 500	บาท

23.	 คุณลักขณา		วานิยะพันธุ์	 1,000	บาท

24.	 คุณสรวงภรณ์		ด่านนคเรศ	 500	บาท

25.	 คุณณัฐชา		โสธารัตน์	 200	บาท

26.	 คุณทิพวรรณ		รมณารักษ์	 300	บาท

27.	 คุณฉันทนา		อินวกูล	 500	บาท

28.	 ดร.	อารีรัตน์		แพทย์นุเคราะห์		และครอบครัว	 1,000	บาท
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29.	 คุณผุสดี		แพทย์นุเคราะห์		และครอบครัว	 500	บาท

30.	 คุณนันทนัช		เกลียวอรรคเดช	 200	บาท

31.	 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 500	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มล�าปาง-เชียงใหม่	 43,700	บาท

สายบุญ กลุ่มการบินไทย ฝ่ายบริการภาคพื้น

1.	 คุณพัชรี		ไชยสุวรรณ	 200	บาท

2.	 คุณณัฐฐนภัค		นุกูลภักดี	 100	บาท

3.	 คุณปลิดา		ปัญจมานันทกุล	 100	บาท

4.	 คุณช�านาญ		เพ็ชรขัน	 1,000	บาท

5.	 คุณองอาจ		นิลเพชรพลอย	 2,100	บาท

6.	 คุณมัณฑนา		ธัญญวาส	 200	บาท

7.	 คุณพิศุทธิ์		สันติมณีรัตน์		และครอบครัว	(ธนาคารกรุงเทพ)	 500	บาท

8.	 คุณธนิสร		จารุศิริกุล	(ธนาคารกรุงเทพ)	 1,000	บาท

9.	 คุณนพพร		สุมทุมพฤกษ์	(ธนาคารกสิกรไทย)	 500	บาท

10.	 คุณรัญอนัญ		แช่มไพโรจน์	 500	บาท

11.	 คุณวรรณวิมล		หุตะเมขลิน		และครอบครัว	(ธนาคารกสิกรไทย)	 1,000	บาท

12.	 คุณยุภาวดี		ชูเทียนธรรม	(ธนาคารกสิกรไทย)	 500	บาท

13.	 คุณนงลักษณ์		บุญเก่า	(ธนาคารกสิกรไทย)	 500	บาท

14.	 คุณวันทิภา		สุขพูล	(ธนาคารกสิกรไทย)	 500	บาท

15.	 คุณตีรณา		อมราพิทักษ์	(ธนาคารกสิกรไทย)	 500	บาท

16.	 คุณพิมพรรณ		นิ่มประเสริฐ	(ธนาคารกรุงไทย)	 500	บาท

17.	 คุณสุชาดา		ไทพาณิชย์	(ธนาคารกสิกรไทย)	 500	บาท

18.	 คุณภัทราวรรณ		สุขแสงประสิทธิ์	 100	บาท

19.	 คุณวลีรัตน์		สนิกะวาที	 500	บาท

20.	 คุณสุชาวดี		ข�าเดช	 200	บาท

	 รวมยอด	สายบุญกลุ่มการบินไทย	ฝ่ายบริการภาคพื้น	 11,000	บาท
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สายบุญ กลุ่มบริจาคผ่านบัญชีวัดสุทธาโภชน์

1.	 คุณรังสิชนม์		พิศาลนรเดช	 2,000	บาท

2.	 คุณวรรณนิภา		เจนดิษฐการ	 1,500	บาท

3.	 คุณวิภา		เรียบร้อยเจริญ	 3,000	บาท

4.	 พระอาจารย์เอื้อ		ปริปุณฺโณ	 1,000	บาท	

5.	 พญ.	จริยา		อินทร์ต๊ะสืบ	 2,000	บาท

6.	 คุณไชยวัฒน์		ลีลา	 500	บาท

7.	 นายแพทย์วิชิน		โชติปฏิเวชกุล	 2,000	บาท	

8.	 นายอภิสิทธิ์		สามงามน้อย	 100	บาท

9.	 พระมหาสุรศักดิ์	สุปภาโส	 2,000	บาท

10.	 คุณจตุรพร		ธิติโรจนะวัฒน์	 2,000	บาท

11.	 คุณพาณี		เพชรสุขศิริ	 1,000	บาท

12.	 พระภาวนาวิสุทธิโสภณ	จล.วัดประดู่พระอารามหลวง	 2,000	บาท

13.	 คุณจรินทร์		แทนคุณ	 2,000	บาท

14.	 คุณวรรณพร	-	สุทัศนาภรณ์	วงศ์ตระกูล	 1,500	บาท

15.	 คุณมณธิดา		นามก�าแหง	 200	บาท

16.	 คุณคณิสร		บัวสอน	 100	บาท

17.	 พ.ต.อ.	เสถียร		บริบาล	 2,000	บาท

18.	 คุณสันติพงศ์		บริบาล	 2,000	บาท

19.	 พ.ท.	หญิงเอมอร		วาสนาสิริ	 1,009	บาท

20.	 แม่ชีนีรนุช		กองแก้ว	 300	บาท

21.	 คุณบุษบา		รักถิ่น	 500	บาท

22.	 คุณสรพงษ์		ศักดิ์สินธุ์ชัย	 1,000	บาท

23.	 คุณชัชวาล		อรรถกิจโกศล	 200	บาท

24.	 พระมหาวรพจน์		กิตฺติวณฺโณ		 1,000	บาท

25.	 คุณธัญญาภรณ์		กิตติเลศกุล	 1,000	บาท

26.	 คุณลักขณา		อินทรักษ์	 1,000	บาท

27.	 คุณจันทร์เพ็ญ	กาญจนาคมานันท์	และครอบครัว	 1,000	บาท

28.	 คุณพัชญ์สิตา		แสงสมุทรไพจิตร	 500	บาท
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29.	 คุณศิริภัสสร		โชติประยูรศักดิ์	 500	บาท

30.	 คุณวิชัย		กุลศรี	 500	บาท

31.	 คุณสุมาลัย		วีระสมบัติ	 500	บาท

32.	 คุณสิริกาญจน์		วิวัฒน์ศิริพงศ์	และครอบครัว	 500	บาท

33.	 คุณลักขณา		รุตรักษ์	 300	บาท

34.	 คุณคณิศร		กุหลาบอ�า	 300	บาท

35.	 คุณจิราภรณ์		สุทธิประภา	 200	บาท

36.	 นางอารยา			วงศ์กิตติชัยกุล			 500	บาท

37.	 นางนริศรา				กิตติเลิศกุล			 500	บาท

38.	 นายเกียรติยศ			วงศ์กิตติชัยกุล		 1,000	บาท

39.	 นางสาวศิริพร				สุขทวีถาวร		 500	บาท

40.	 คุณเกศณี		โกมลธร	 1,000	บาท

41.	 คุณพรทิพย์		ตันติวงศ์เจริญ	และครอบครัว	 500	บาท

42.	 คุณชยานี	พรหมมะกฤต	และครอบครัวญาติมิตร	 500	บาท

43.	 พ.ญ.	เกศินี		ลิ่มบุญสืบสาย	 2,000	บาท

44.	 คุณพัชรา		สุทธิส�าแดง	 500	บาท

45.	 คุณกอบกุล		ข�าชื่น	 2,000	บาท

46.	 พระมหาสุขุม		คนฺธสาโร	กับลูกศิษย์พระกอง	อกฺมกาโร	 2,000	บาท

47.	 พระมหาวุฒิพล	ธมฺมาวุโธ		

	 คุณวุฒิเดช	-	คุณอ�าพร	พรพรหมประทาน	และครอบครัว	 1,000	บาท

48.	 คุณคมกริช		ค�าถวาย	 500	บาท

49.	 คุณมลฤดี	สายสุด	 300	บาท

50.	 คุณนิธิ		ยงใจยุทธ	 3,000	บาท

51.	 คุณสุจิตรา		ลี้ตระกูล	 1,000	บาท

52.	 คุณพิชัยภัทร์			ชุ่มเมืองเย็น	 300	บาท

53.	 คุณอรณี		ใจเย็น	 500	บาท

54.	 พระมหาปริญญา		ปญฺญาสาโร	 1,000	บาท

55.	 พระวโรตม์		ธมฺมวโร	 1,000	บาท

56.	 คุณอภิชาติ	ธนสิริภักดี	 4,950	บาท
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57.	 คุณดนัย		วงศ์อมรอัครพันธ์	 500	บาท

58.	 คุณอมรรัตน์		เวชบรรพต	 1,000	บาท

59.	 คุณขวัญมิตร	เหลืองบริบูรณ์	 1,000	บาท

60.	 คุณนารี	ทวีเลิศนิธิ	 1,000	บาท

61.	 คุณอุศณี	สงวนดีกุล	 500	บาท

62.	 คุณบุศกล	พงศ์เศรษฐไพศาล	 500	บาท

63.	 คุณสุนี	กุศโลปกรณ์		 500	บาท

64.	 คุณณัฏฐพร	ยอดวานิช	 1,500	บาท

65.	 คณะบาลีเพื่อพระไตรปิฎก		วันเสาร์	-อาทิตย์		วัดจาก	แดง		รุ่น		2560	 5,000	บาท

66.	 คุณวิชา	-	คุณเจริญพร		เลิศกิจคุณานนท์	และครอบครัว	 1,000	บาท

67.	 คุณเนาวรัตน์	ทองสิมา	 999	บาท

68.	 คุณชนม์นิภา		ภู่ประยูร	 300	บาท

69.	 คุณศุภิสรา		แซ่ตั้ง	 200	บาท

70.	 สามเณรนนธวัช		เถาว์ทุมมา	และครอบครัว	 500	บาท

	 รวมยอดสายบุญ	กลุ่มผู้บริจาคผ่านบัญชีวัดสุทธาโภชน์	 76,258	บาท

	 รวมยอดผู้ร่วมท�าบุญพิมพ์หนังสือทุกกลุ่ม	จ�านวนทั้งสิ้น	 1,864,463	บาท

รายการหนังสือที่พิมพ์ มีดังนี้

1.		 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์	ภาค	๒	แบ่งเป็น	๓	เล่ม	

	 พิมพ์จ�านวน		2,500	ชุดๆ	ละ	555	บาท	 1,387,500	บาท

2.	 โครงสร้างภาษาบาลี	เล่ม	๓	(วิธีการแปลอรรถกถา)	

	 พิมพ์จ�านวน	3,000	เล่มๆ	ละ		65		บาท	 195,000	บาท

	 (มีเจ้าภาพบางส่วน	จ�านวน	34,700	บาท)

3.	 เนตติหารัตถทีปนี	พิมพ์จ�านวน	3,000	เล่มๆ	ละ	40	บาท	 120,000	บาท

	 (มีเจ้าภาพเฉพาะครบตามจ�านวนพิมพ์)

4.	 กัจจายนสุตตปาฐะแปล	พร้อมอุทาหรณ์	

	 พิมพ์จ�านวน	2,000	เล่มๆ	ละ	71.50	บาท	 134,000	บาท

	 รวมค่าพิมพ์	 1,836,500	บาท

	 ปัจจัยส่วนที่เหลือน�าไปพิมพ์เล่มต่อไป	
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	 หากรายชื่อ	 นาม ส กุ ล 	 จ�านวนปัจจัยท�าบุญของท่านเจ้าภาพท่านใด	 ตกหล่น	 หรือผิดพลาด		

ทางผู้จัดท�าต้องขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้	และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ	ท่านด้วย

การสร้างอักขระตัวหนึ่งๆ 

เท่ากับสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งๆ 

ฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายพึงให้จารึกอักขระกันเถิด

สาธุ  สาธุ  อนุโมทามิ.

พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญ

๑๕	พ.ย.	๒๕๖๑


