


สุโพธาลังการ

ปรจิเฉทที่ ๑ 

โทสาวโพธะ (แสดงข้อบกพร่อง)

 ๑.	 มุนินฺทวทนมฺโภช-	 คพฺภสมฺภวสุนฺทรี
	 	 สรณ	ํ	ปาณินํ		วาณี	 มยฺห	ํ	ปีณยต	ํ	มนํ.

(วาณี  มุนินฺทวทนมฺโภชคพฺภสมฺภวสุนฺทรี  ปาณินํ  สรณํ  มยฺหํ  มนํ  ปีณยตํ)

วาณี  อ.พระสัทธรรม  มุนินฺทวทนมฺโภชคพฺภสมฺภวสุนฺทรี  อันงามโดยการบังเกิดในห้อง
แห่งบงกชคือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี  สรณํ  อันเป็นที่พึ่ง  ปาณินํ	 	 แห่งสัตว์มีปราณ ท.   
มนํ  ยังใจ  มยฺหํ  ของข้าพเจ้า  ปีณยตํ  ขอจงให้อิ่มเอิบ  ฯ  (ฝ่ายพระสัทธรรม)

วาณี  อ.พระสรัสวดี  มุนินฺทวทนมฺโภชคพฺภสมฺภวสุนฺทรี  ผู้งามโดยการบังเกิดในห้อง
แห่งบงกชคือพระโอษฐ์ของพระพรหม  สรณํ  ผู้เป็นที่พึ่ง  ปาณินํ  แห่งสัตว์มีปราณ ท.   
มนํ  ยังใจ  มยฺหํ  ของข้าพเจ้า  ปีณยตํ  ขอจงให้เอิบอิ่ม  ฯ (ฝ่ายเทวดา)

	 ๒.	 รามสมฺมาทฺยลงฺการา	 สนฺติ		สนฺโต		ปุราตนา
	 	 ตถาป	ิ	ตุ		วฬญฺเชนฺติ	 สุทฺธมาคธิกา		น		เต.

(รามสมฺมาทฺยลงฺการา  สนฺโต  ปุราตนา  กิญฺจาปิ  สนฺติ,  ตถาปิ  สุทฺธมาคธิกา  (ชนา)   
เต  รามสมฺมาทฺยลงฺกาเร  น  วลญฺเชนฺติ)

รามสมฺมาทฺยลงฺการา  อ.คัมภีร์อลังการอันมีรามสัมมะเป็นต้น ท.  สนฺโต  อันดีงาม  ปุราตนา  
อันมีในกาลก่อน  สนฺติ  มีอยู่ 	กิญฺจาป ิ แม้ก็จริง  ฯ  ตถาปิ  ถึงอย่างนั้น  สุทฺธมาคธิกา 	(ชนา)		
อ.ชน ท.  ผู้ประกอบในภาษามคธอย่างเดียว   น		วลญฺเชนฺต ิ ย่อมใช้ไม่ได้  เต		รามสมฺมาทฺยลงฺกาเร  
ซึ่งคัมภีร์อลังการอันมีรามสัมมะเป็นต้น ท.  เหล่านั้น  ฯ



2 สุโพธาลังการแปล

	 ๓.	 เตนาป	ิ	นาม		โตเสยฺย-		 เมเต’ลงฺการวชฺชิเต
	 	 อนุรูเปนา’ลงฺกาเร-	 เนส’เมโส		ปริสฺสโม.

(เตน  เอโส  ปริสฺสโม   “อปิ  นาม  อหํ  เอเต  สุทฺธมาคธิเก  อลงฺการวชฺชิเต  (ชเน)  เอสํ  
สุทฺธมาคธิกานํ  (ชนานํ)  อนุรูเปน  อลงฺกาเรน  โตเสยฺยํ”  อิติ  จินฺตเนน  มยฺหํ  อโหสิ)

เตน		เพราะเหตุนั้น  เอโส		ปริสฺสโม  อ.ความอุตสาหะนี้  อโหสิ  ได้มีแล้ว  มยฺหํ  แก่ข้าพเจ้า  
จินฺตเนน  ด้วยความคิด 	อิต ิ ว่า  อป	ิ	นาม  ไฉนหนอ  อหํ  อ.เรา  เอเต		สุทฺธมาคธิเก 	(ชเน)  ยัง
ชน ท.  ผู้ประกอบในภาษามคธอย่างเดียว  เหล่านั่น  อลงฺการวชฺชิเต  ผู้เว้นแล้วจากคัมภีร์อลังการ   
โตเสยฺยํ  พึงให้ยินดี  อลงฺกาเรน  ด้วยคัมภีร์อลังการ   อนุรูเปน  อันเหมาะสม  เอสํ		สุทฺธมาคธิกานํ  
(ชนานํ)  แก่ชน ท.  ผู้ประกอบในภาษามคธอย่างเดียว เหล่านั่น  ฯ

	 ๔.	 เยส	ํ	น		สญฺจิตา		ปญฺญา-	 เนกสตฺถนฺตโรจิตา
	 	 สมฺโมหพฺภาหตาเว’เต	 นาวพุชฺฌนฺต	ิ	กิญฺจิปิ.

(อเนกสตฺถนฺตโรจิตา  ปญญฺา  เยสํ  ชนานํ  น  สญฺจิตา,  เอเต  ชนา  สมฺโมหพฺภาหตา  เอว  
หุตฺวา  น  กิญฺจิปิ  อวพุชฺฌนฺติ)  

ปญญฺา  อ.ความรู้  อเนกสตฺถนฺตโรจิตา  ที่ช�า่ชองในคัมภีร์อื่นเป็นอันมาก  เยสํ		ชนานํ  อัน
ชน ท. เหล่าใด  น		สญฺจิตา  มิได้สั่งสมแล้ว  ฯ 	เอเต		ชนา  อ.ชน ท. เหล่านั่น  สมฺโมหพฺภาหตา		
เอว  เป็นผู้อันความเขลายิ่งครอบง�าแล้วนั่นเทียว  หุตฺวา  เป็น  น		อวพุชฺฌนฺติ  ย่อมไม่รู้  กิญฺจิปิ  แม้
ซึ่งอะไร ๆ ฯ



3ปริจเฉทที่ ๑ โทสาวโพธะ

	 ๕.	 ก	ึ	เตหิ		ปาทสุสฺสูสา	 เยส	ํ	นตฺถิ		ครูนิ’ห
	 	 เย		ตปฺปาทรโชกิณฺณา	 เตว		สาธู		วิเวกิโน.

(เยสํ  ชนานํ   ครูนํ  ปาทสุสฺสูสา  นตฺถิ,  กึ  ปโยชนํ  อิห โลเก  เตหิ  ชเนหิ,  เย  ชนา   
ตปฺปาทรโชกิณฺณา โหนฺติ,  เต  ชนา  เอว  สาธู  วิเวกิโน  โหนฺติ) 

ปาทสุสฺสูสา  อ.การปรนนิบัติใกล้เท้า  ครูนํ  แห่งครู ท.  เยสํ		ชนานํ  แห่งชน ท. เหล่าใด  
นตฺถิ  ย่อมไม่มี ฯ  กึ		ปโยชนํ อ.ประโยชน์อะไร  เตหิ		ชเนหิ  ด้วยชน ท. เหล่านั้น  อิห	โลเก   
ในโลกนี้  ฯ  เย		ชนา  อ.ชน ท. เหล่าใด  ตปฺปาทรโชกิณฺณา  เป็นผู้เกลือกกลั้วแล้วด้วยธุลีที่เท้า 
ของครูเหล่านั้น  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ  เต		ชนา		เอว  อ.ชน ท. เหล่านั้นนั่นเทียว  สาธู  เป็นคนดี   
วิเวกิโน  เป็นผู้มีปัญญาจ�าแนก  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ

	 ๖.	 กพฺพนาฏกนิกฺขิตฺต-	 เนตฺตจิตฺตา		กวิชฺชนา
	 	 ย	ํ	กิญฺจ	ิ	รจยนฺเต’ตํ	 น		วิมฺหยกรํ			ปรํ.

(กพฺพนาฏกนิกฺขิตฺตเนตฺตจิตฺตา  กวิชฺชนา  ยํ  กิญฺจิ  พนฺธํ  รจยนฺติ,  เอตํ  พนฺธํ  น  ปรํ  
วิมฺหยกรํ  โหติ)

กวิชฺชนา  อ.กวีชน ท.  กพฺพนาฏกนิกฺขิตฺตเนตฺตจิตฺตา  ผู้มีตาและใจอันตนใส่เข้าแล้วในคัมภีร์
กาพย์และนาฏยศาสตร์  รจยนฺติ  ย่อมรจนา  พนฺธํ  ซึ่งบทประพันธ์  ยํ		กิญฺจิ		อย่างใดอย่างหนึ่ง  ฯ  
เอตํ		พนฺธํ  อ.บทประพันธ์นั่น  วิมฺหยกรํ  เป็นบทประพันธ์อันกระท�าซึ่งความพิศวง  ปรํ  อย่างยิ่ง   
โหติ  ย่อมเป็น  น  หามิได้  ฯ



4 สุโพธาลังการแปล

	 ๗.	 เตเยว		ปฏิภาวนฺโต	 โสว		พนฺโธ		สวิมฺหโย
	 	 เยน		โตเสนฺติ		วิญฺญู		เย		 ตตฺถาปฺย’วิหิตาทรา.

(เย  ชนา  ตตฺถ  กพฺพนาฏเกสุ  อปิ  อวิหิตาทรา  วิญฺญู  เยน  พนฺเธน  โตเสนฺติ,  โส  พนฺโธ  
เอว  สวิมฺหโย  โหติ   ฯ  เต  ชนา  เอว  ปฏิภาวนฺโต  โหนฺติ)

เย	 	 ชนา  อ.ชน ท. เหล่าใด 	 อวิหิตาทรา  ผู้มีความเอื้อเฟื้ออันตนมิได้กระท�าแล้ว  ตตฺถ	 
กพฺพนาฏเกสุ	 	 อปิ  แม้ในคัมภีร์กาพย์และนาฏยศาสตร์ ท. เหล่านั้น  วิญฺญ ู  ยังวิญญูชน ท.   
โตเสนฺต ิ ย่อมให้ชื่นชม  เยน		พนฺเธน  ด้วยบทประพันธ์ใด  ฯ  โส		พนฺโธ	 เอว  อ.บทประพันธ์นั้น 
นั่นเทียว  สวิมฺหโย  เป็นไปกับด้วยความพิศวง  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  เต		ชนา		เอว  อ.ชน ท. เหล่า
นั้น นั่นเทียว  ปฏิภาวนฺโต  เป็นผู้มีปฏิภาณ  โหนฺติ  ย่อมเป็น ฯ

	 ๘.	 พนฺโธ		จ		นาม		สทฺทตฺถา	 สหิตา		โทสวชฺชิตา
	 	 ปชฺชคชฺชวิมิสฺสาน	ํ		 เภเทนา’ย	ํ	ติธา		ภเว.

(สหิตา  จ  โทสวชฺชิตา  สทฺทตฺถา  พนฺโธ  นาม,  อยํ  พนฺโธ  ปชฺชคชฺชวิมิสฺสานํ  เภเทน  
ติธา  ภเว)

จ  อนึ่ง  สทฺทตฺถา  อ.ศัพท์และอรรถ ท.  สหิตา  อันถึงซึ่งความสัมพันธ์กัน  โทสวชฺชิตา   
อันเว้นแล้วจากโทษ  พนฺโธ		นาม  ชื่อว่า บทประพันธ์  ฯ  อยํ	 	พนฺโธ  อ.บทประพันธ์นี้  ภเว   
พึงมี  ติธา  โดย ๓ ประการ  เภเทน  ด้วยประเภท  ปชฺชคชฺชวิมิสฺสาน	ํ	แห่งร้อยกรอง ร้อยแก้ว และ
บทประพันธ์ผสม ท.  ฯ



5ปริจเฉทที่ ๑ โทสาวโพธะ

	 ๙.	 นิพนฺโธ		จานิพนฺโธ	จ	 ปุน		ทฺวิธา		นิรุปฺปเต
	 	 ต	ํ	ตุ		ปาเปนฺตฺย’ลงฺการา	 วินฺทนียตรตฺตนํ.

(ปชฺชมยพนฺโธ  มยา  “นิพนฺโธ  จ  อนิพนฺโธ  จ”  อิติ  ปุน  ทฺวิธา  นิรุปฺปเต,  อลงฺการา  
ตุ  ตํ  พนฺธํ  วินฺทนียตรตฺตนํ  ปาเปนฺติ)  

ปชฺชมยพนฺโธ  อ.บทประพันธ์อันส�าเร็จแล้วด้วยคาถา  มยา  อันเรา  นิรุปฺปเต  ย่อมแสดง   
ทฺวิธา  โดย  ๒ ประการ  ปุน  อีก  อิติ  คือ  นิพนฺโธ		จ  อ.นิพนธ์ด้วย  อนิพนฺโธ  จ  อ.อนิพนธ์
ด้วย  ฯ  ตุ  ส่วนว่า  อลงฺการา  อ.อลังการ ท.  ตํ		พนฺธํ  ยังบทประพันธ์นั้น  ปาเปนฺติ  ย่อมให้ถึง  
วินฺทนีย-ตรตฺตนํ  ซึ่งความเป็นแห่งบทประพันธ์อันบุคคลพึงชอบใจยิ่ง  ฯ

	 ๑๐.	 อนวชฺช	ํ	มุขมฺโภช-	 มนวชฺชา		จ		ภารตี
	 	 อลงฺกตาว		โสภนฺเต	 กึ		นุ’เต		นิรลงฺกตา.

(อนวชฺชํ  มุขมฺโภชํ  จ  อนวชฺชา  ภารตี  จ  อลงฺกตา  เอว  หุตฺวา  โสภนฺเต,  เอเต   
มุขสทฺทา  นิรลงฺกตา  กึ  นุ  โสภนฺเต)    

มุขมฺโภชํ		อ.บัวคือใบหน้า  อนวชฺช	ํ	อันไม่มีโทษ  จ  ด้วย  ภารตี		อ.ถ้อยค�า  อนวชฺชา		 
อันไม่มีโทษ  จ  ด้วย  อลงฺกตา		 เอว  เป็นของถูกประดับแล้ว นั่นเทียว  หุตฺวา  เป็น  โสภนฺเต   
ย่อมงาม  ฯ  เอเต	 	 มุขสทฺทา  อ.หน้าและศัพท์ ท. เหล่านั่น  นิรลงฺกตา  ไม่ถูกประดับแล้ว   
โสภนฺเต  จะงาม  กึ		นุ  อย่างไรหนอ  ฯ



6 สุโพธาลังการแปล

	 ๑๑.	 วินา		ครูปเทสํ		ตํ	 พาโล’ลงฺกตฺตุมิจฺฉติ
	 	 สมฺปาปุเณ		น		วิญฺญูหิ	 หสฺสภาว	ํ	กถํ		นุ		โส.

(พาโล  ครูปเทสํ  วินา  ตํ  มุขํ  วา  ตํ  พนฺธํ  วา  อลงฺกตฺตุํ  อิจฺฉติ,  โส  พาโล  กถํ  นุ  
ปุคฺคลสฺส  วิญฺญูหิ  หสฺสภาวํ  น  สมฺปาปุเณ)  

พาโล  อ.คนเขลา  อิจฺฉติ  ย่อมปรารถนา  อลงฺกตฺตุํ  เพื่อประดับ  ตํ		มุขํ		วา  ซึ่งหน้านั้น 
ก็ตาม  ตํ		พนฺธํ		วา  ซึ่งบทประพันธ์นั้น ก็ตาม  วินา  เว้น 	ครูปเทส ํ ซึ่งค�าแนะน�าของครู  ฯ  โส	
พาโล  อ.คนเขลานั้น  น		สมฺปาปุเณ  ไม่พึงถึง  ปุคฺคลสฺส	 วิญฺญูหิ		หสฺสภาวํ		ซึ่งความเป็นแห่งบุคคล
เป็นผู้อันผู้รู้ ท. พึงขบขัน  กถํ		นุ  อย่างไรหรือ  ฯ

	 ๑๒.	 คนฺโถป	ิ	กวิวาจาน-	 มลงฺการปฺปกาสโก
	 	 ยาต	ิ	ตพฺพจนียตฺตํ	 ตพฺโพหารูปจารโต.

(คนฺโถปิ  กวิวาจานํ  อลงฺการปฺปกาสโก  ตพฺโพหารูปจารโต  ตพฺพจนียตฺตํ  ยาติ) 

คนฺโถปิ  แม้ อ.คัมภีร์  อลงฺการปฺปกาสโก  อันแสดงซึ่งอลังการ  กวิวาจานํ  แห่งค�า 
ของกวี ท.  ยาติ  ย่อมถึง  ตพฺพจนียตฺตํ  ซึ่งภาวะอันบุคคลพึงกล่าวด้วย  อลงฺการ  ศัพท์นั้น   
ตพฺโพหารูปจารโต  โดยส�านวนแห่งค�านั้น ฯ

	 ๑๓.	 ทฺวิปฺปการา		อลงฺการา	 ตตฺถ		สทฺทตฺถเภทโต
	 	 สทฺทตฺถา		พนฺธนามาว	 ตํสชฺชิตตทาวลี.

(ตตฺถ  อลงฺการาธิกาเร  อลงฺการา  สทฺทตฺถเภทโต  ทวิปฺปการา  โหนฺติ,  ตํสชฺชิตตทาวลี 
สทฺทตฺถา  พนฺธนามา  เอว  โหนฺติ)

ตตฺถ		อลงฺการาธิกาเร  ในเรื่องแห่งอลังการนั้น  อลงฺการา  อ.อลังการ ท.  ทวิปฺปการา   
มี ๒ ประการ  สทฺทตฺถเภทโต  โดยประเภทแห่งศัพท์และอรรถ  โหนฺติ  ย่อมมี  ฯ 	สทฺทตฺถา  อ.ศัพท์
และอรรถ ท.  ตํสชฺชิตตทาวล ี  อันเป็นล�าดับแห่งศัพท์และอรรถนั้นที่ตกแต่งแล้วด้วยอลังการนั้น   
พนฺธนามา		เอว  มีชื่อว่าบทประพันธ์ นั่นเทียว  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๑๔.	 คุณาลงฺการสํยุตฺตา	 อป	ิ	โทสลวงฺกิตา
	 	 ปสํสิยา		น		วิญฺญูหิ	 สา		กญญฺา		วิย		ตาทิสี.

(ตทาวลิ  คุณาลงฺการสํยุตฺตา  อปิ  โทสลวงฺกิตา  วิญฺญูหิ  น  ปสํสิยา  สิยา  ตาทิสี   

คุณาลงฺการสํยุตฺตา โทสลวงฺกิตา  กญฺญา  วิย)  

ตทาวล ิ อ.ล�าดับแห่งศัพท์และอรรถนั้น  คุณาลงฺการสํยุตฺตา		อปิ  แม้ประกอบแล้วด้วยสัททา
ลังการและอัตถาลังการ  โทสลวงฺกิตา  อันท่านก�าหนดแล้วด้วยความเล็กน้อยแห่งโทษ  วิญฺญูหิ  น  

ปสํสิยา  เป็นบทประพันธ์อันผู้รู้ ท.  ไม่พึงชมเชย  สิยา  พึงเป็น  กญฺญา		วิย  ราวกะ  อ.เด็กสาว  ตา
ทิส ี ผู้เช่นนั้น  คุณาลงฺการสํยุตฺตา  ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณและเครื่องประดับ  โทสลวงฺกิตา  อันท่าน
ก�าหนดแล้วด้วยความเล็กน้อยแห่งโทษ  ฯ

	 ๑๕.	 เตน		โทสนิราโสว	 มหุสฺสาเหน		สาธิโย
	 	 นิทฺโทสา		สพฺพถา		สายํ	 สคุณา		น		ภเวยฺย		กึ.

(เตน  โทสนิราโส  เอว  วิญฺญูหิ  มหุสฺสาเหน  สาธิโย,  กึ  สา  อยํ  ตทาวลิ  สพฺพถา   
นิทฺโทสา  สคุณา  น  ภเวยฺย)

เตน		เพราะเหตุนั้น  โทสนิราโส		เอว  อ.การก�าจัดซึ่งโทษ นั่นเทียว  วิญฺญูหิ  อันวิญญูชน 
ท.  สาธิโย  พึงให้ส�าเร็จ  มหุสฺสาเหน  ด้วยความอุตสาหะอันใหญ่หลวง  ฯ  สา	 	อยํ	 	ตทาวลิ  
อ.ล�าดับแห่งศัพท์และอรรถนั้น  นิทฺโทสา  อันปราศจากแล้วจากโทษ  สพฺพถา  โดยประการทั้งปวง  
สคุณา  เป็นไปกับด้วยสัททาลังการ  น		ภเวยฺย		ไม่พึงเป็น  กึ  หรือ  ฯ
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	 ๑๖.	 สา’ลงฺการวิยุตฺตาปิ	 คุณยุตฺตา		มโนหรา
	 	 นิทฺโทสา		โทสรหิตา	 คุณยุตฺตา		วธู		วิย.

(สา  สทฺทตฺถาวลิ  อลงฺการวิยุตฺตาปิ  คุณยุตฺตา  นิทฺโทสา  หุตฺวา  มโนหรา  โหติ   
โทสรหิตา  คุณยุตฺตา  วธู  วิย)  

สา	 	 สทฺทตฺถาวล ิ  อ.ล�าดับแห่งศัพท์และอรรถนั้น  อลงฺการวิยุตฺตาป ิ  แม้ไม่ประกอบแล้ว 
ด้วยอัตถาลังการ  คุณยุตฺตา  ประกอบแล้วด้วยสัททาลังการ  นิทฺโทสา  เป็นบทประพันธ์อันไม่มีโทษ  
หุตฺวา  เป็น  มโนหรา  เป็นสภาพน�าไปซึ่งใจ  โหติ  ย่อมเป็น  วธู	 	 วิย  ราวกะ  อ.หญิงสาว   
โทสรหิตา  ผู้ปราศจากโทษแล้ว  คุณยุตฺตา  ประกอบแล้วด้วยคุณ  ฯ

	 ๑๗.	 ปเท		วากฺเย		ตทตฺเถ		จ	 โทสา		เย		วิวิธา		มตา
	 	 โสทาหรณ’เมเตสํ	 ลกฺขณํ		กถยามฺย’หํ.

(เย  วิวิธา  โทสา  วิญฺญูหิ  “ปเท  จ  วากฺเย  จ  ตทตฺเถ จ”  มตา,  อหํ  เอเตสํ  โทสานํ  
โสทาหรณํ  ลกฺขณํ  กถยามิ)   

เย		โทสา  อ.โทษ ท. เหล่าใด  วิวิธา  อันมีอย่างต่างๆ  วิญฺญูหิ  อันวิญญูชน ท.  มตา   
พึงทราบ  ปเท		จ  ในบท ด้วย  วากฺเย		จ  ในพากย์ ด้วย  ตทตฺเถ	จ  ในอรรถของบทและพากย์
นั้น ด้วย  ฯ  อหํ  อ.ข้าพเจ้า  กถยามิ  จะกล่าว  ลกฺขณํ  ซึ่งสูตร  โสทาหรณํ  อันเป็นไปกับด้วย
อุทาหรณ์  เอเตสํ		โทสาน ํ แห่งโทษ ท. เหล่านั่น  ฯ
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	 ๑๘.	 วิรุทฺธตฺถนฺตราธฺยตฺถ-	 กิลิฏฺ€าน	ิ	วิโรธิ		จ
	 	 เนยฺย	ํ	วิเสสนาเปกฺขํ	 หีนตฺถก’มนตฺถกํ.
	 ๑๙.	 โทสา		ปทาน;		วากฺยาน-	 เมกตฺถ	ํ	ภคฺครีติกํ
	 	 ตถา		พฺยากิณฺณคามฺมานิ	 ยติหีน	ํ	กมจฺจุตํ
	 	 อติวุตฺต’มเปตตฺถํ	 สพนฺธผรุส	ํ	ตถา;	
	 ๒๐.	 อปกฺกโม’จิตฺยหีนํ	 ภคฺครีต	ิ	สสํสยํ
	 	 คามฺม	ํ	ทุฏฺ€าลงฺกตีติ	 โทสา		วากฺยตฺถนิสฺสิตา.

โทสา  อ.โทษ ท.  ปทานํ  แห่งบท ท.  อิติ  คือ  วิรุทฺธตฺถนฺตราธฺยตฺถกิลิฏฺ€าน	ิ 	 จ   
อ.วิรุทธัตถันตรโทษ  อัธยัตถโทษ  และกิลิฏฐโทษ ท. ด้วย  วิโรธิ		จ  อ.วิโรธิโทษ ด้วย  เนยฺย	ํ	จ  
อ.เนยยโทษ ด้วย  วิเสสนาเปกฺขํ		จ  อ.วิเสสนาเปกขโทษ ด้วย  หีนตฺถกํ		จ  อ.หีนัตถโทษ ด้วย   
อนตฺถกํ		จ  อ.อนัตถโทษด้วย  ฯ

ตถา  นอกจากนั้น  โทสา  อ.โทษ ท.  วากฺยานํ  แห่งพากย์ ท.  อิติ  คือ  เอกตฺถํ		จ   
อ.เอกัตถโทษ ด้วย  ภคฺครีติกํ		จ  อ.ภัคครีติโทษ ด้วย  พฺยากิณฺณคามฺมานิ		จ  อ.พยากิณณโทษ 
และคามมโทษ ท. ด้วย  ยติหีน	ํ 	 จ  อ.ยติหีนโทษ ด้วย 	 กมจฺจุตํ	 	 จ  อ.กมัจจุตโทษ ด้วย   
อติวุตฺต	ํ 	 จ  อ.อติวุตตโทษ ด้วย  อเปตตฺถํ	 จ  อ.อเปตัตถโทษ ด้วย 	 ตถา  นอกจากนั้น   
สพนฺธผรุสํ		วากฺยํ		จ  อ.พากย์อันเป็นไปกับด้วยพันธผรุสโทษ ด้วย  ฯ

โทสา  อ.โทษ ท.  วากฺยตฺถนิสฺสิตา  อันอาศัยแล้วซึ่งอรรถของพากย์  อิติ  คือ  อปกฺกมญฺจ  
อ.อปักกมโทษ ด้วย  โอจิตฺยหีน	ํ	จ  อ.โอจิตยหีนโทษ ด้วย  ภคฺครีต	ิ	จ		อ.ภัคครีติโทษ ด้วย 	สสํสยํ		

จ  อ.สสังสยโทษ ด้วย  คามฺม	ํ	จ  อ.คามมโทษ ด้วย  ทุฏ€ฺาลงกติ		จ  อ.ทุฏฐาลังกติโทษ ด้วย ฯ
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วริุทฺธตฺถนฺตรโทส

	 ๒๑.	 วิรุทฺธตฺถนฺตร	ํ	ตํ		หิ	 ยสฺสญญฺตฺโถ		วิรุชฺฌติ
	 	 อธิปฺเปเต		ยถา		เมโฆ	 วิสโท		สุขเย		ชนํ.

อญญฺตฺโถ  อ.เนื้อความอื่น  ยสฺส		ปทสฺส  ของบทใด  วิรุชฺฌติ  ย่อมผิด  อตฺเถ  ในเนื้อความ  
อธิปฺเปเต  อันถูกประสงค์เอาแล้ว  หิ  เพราะเหตุใด  ฯ  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  ตํ		ปท ํ อ.บทนั้น   
วิรุทฺธตฺถนฺตร ํ ชื่อว่า วิรุทธัตถันตระ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  เมโฆ  อ.ฝน  

วิสโท  อันให้ซึ่งพิษ  ชนํ	 ยังชน  สุขเย		พึงให้เป็นสุข ฯ

อธฺยตฺถโทส

	 ๒๒.	 วิเสสฺย’มธิก	ํ	เยนา-	 ธฺยตฺถ’เมต	ํ	ภเว		ยถา
	 	 โอภาสิตาเสสทิโส	 ขชฺโชโต’ย	ํ	วิราชเต.

วิเสสย ํ อ.บทวิเสสยะ  อธิกํ  เป็นบทเกินไป  เยน		ปเทน  ด้วยบทใด  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  
เอต	ํ	ปทํ  อ.บทนั่น  อธฺยตฺถํ  มีชื่อว่า อัธยัตถะ  ภเว  ย่อมเป็น  ฯ  อุทาหรณํ		อ.อุทาหรณ์  ยถา   
เป็นไฉน  ฯ  อย	ํ 	 ขชฺโชโต  อ.หิงห้อยนี้  โอภาสิตาเสสทิโส  ผู้มีทิศทั้งปวงอันตนให้สว่างแล้ว   
วิราชเต  ย่อมรุ่งโรจน์  ฯ

กลิฏิฺ โทส

	 ๒๓.	 ยสฺสตฺถาวคโม		ทุกฺโข	 ปกตฺยาทิวิภาคโต
	 	 กิลิฏฺ€	ํ	ตํ		ยถา		ตาย	 โสย’มาลิงฺคฺยเต		ปิยา.

อตฺถาวคโม  อ.การรู้ซึ่งเนื้อความ  ยสฺส	 	 ปทสฺส  แห่งบทใด  ทุกฺโข  เป็นสภาพยาก   
ปกตฺยาทิวิภาคโต  โดยประเภทแห่งรูปศัพท์มีปกติเป็นต้น  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  ตํ		ปท	ํ	อ.บทนั้น   
กิลิฏฺ€ํ  ชื่อว่า กิลิฏฐะ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน   ฯ  โส		อยํ		วลฺลโภ  อ.ผัวนั้น  
ตาย		ปิยา  อันเมียนั้น  อาลิงฺคฺยเต  กอดอยู่ ฯ
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	 ๒๔.	 ย	ํ	กิลิฏฺ€ปทํ		มนฺทา-	 ภิเธยฺย	ํ	ยมกาทิกํ
	 	 กิลิฏฺ€ปทโทเสว	 ตมฺป	ิ	อนฺโต		กรียติ.

ยํ		ปทํ  อ.บทใด  ยมกาทิกํ  อันมี ยมก เป็นต้น  กิลิฏฺ€ปทํ  อันมีบทเศร้าหมอง  มนฺทาภิเธยฺยํ  
อันมีเนื้อความน้อย  อตฺถ ิ มีอยู่  ฯ  ตมฺป	ิ	ปทํ  อ.บท  แม้นั้น  กรียติ  ย่อมถูกกระท�า  อนฺโต   
ในภายใน  กิลิฏฺ€ปทโทเส		เอว  ในโทษของบทอันเศร้าหมอง นั่นเทียว  ฯ

ยมก

	 ๒๕.	 ปตีตสทฺทรจิตํ	 สิลิฏฺ€ปทสนฺธิกํ
	 	 ปสาทคุณสํยุตฺตํ	 ยมก	ํ	มต’เมทิสํ.

ยมกํ  อ.ยมก  ปตีตสทฺทรจิต ํ อันถูกรจนาแล้วด้วยศัพท์อันชัดเจน  สิลิฏฺ€ปทสนฺธิกํ		อันมีการ
เชื่อมแห่งบทที่แนบชิดกัน  ปสาทคุณสํยุตฺต ํ อันประกอบแล้วด้วยปสาทคุณ  เอทิสํ		อันเช่นนี้  กวีหิ  อัน
กวี ท. 	มต ํ ปรารถนาแล้ว  ฯ

	 ๒๖.	 อพฺยเปต	ํ	พฺยเปตญญฺ-	 มาวุตฺตาเนกวณฺณชํ
	 	 ยมก	ํ	ตญฺจ		ปาทาน-	 มาทิมชฺฌนฺตโคจรํ.

ยมกํ  อ.ยมก  อาวุตฺตาเนกวณฺณช ํ  อันเกิดด้วยอักษรจ�านวนมากอันถูกกล่าวซ�้ากัน   
ติวิธํ  มี ๓ ประการ  อิต ิ คือ  อพฺยเปตํ		จ  อ.อัพยเปตยมก ด้วย  พฺยเปต	ํ	จ  อ.พยเปตยมก ด้วย  
อญฺญํ		ยมกํ		จ	 อ.ยมกอื่น ด้วย  ฯ 	จ  อนึ่ง  ตํ		ยมกํ  อ.ยมกนั้น  อาทิมชฺฌนฺตโคจรํ		มีที่ตั้ง 
คือเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด  ปาทานํ  แห่งบาท ท.  โหติ	 ย่อมมี ฯ

	 ๒๗.	 สุชนาสุชนา		สพฺเพ	 คุเณนาป	ิ	วิเวกิโน
	 	 วิเวก	ํ	น		สมายนฺติ	 อวิเวกิชนนฺติเก.

ชนา  อ.ชน ท.  สพฺเพ  ทั้งปวง  สุชนา		จ  คือ  อ.สัตบุรุษ ท. ด้วย 	อสุชนา		จ  คือ  
อ.อสัตบุรุษ ท. ด้วย  วิเวกิโนปิ  แม้เป็นผู้มีความต่างกัน  คุเณน  โดยคุณธรรม  หุตฺวา  เป็น  น   
สมายนฺติ  ย่อมไม่ถึง  วิเวก ํ ซึ่งความต่างกัน  อวิเวกิชนนฺติเก  ในส�านักของชนผู้ไม่มีปัญญาเครื่อง
จ�าแนก  ฯ
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	 ๒๘.	 กุสลากุสลา		สพฺเพ	 ปพลาปพลาถ		วา
	 	 โน		ยาตา		ยาว’โหสิตฺตํ	 สุขทุกฺขปฺปทา		สิยุํ.

ธมฺมา  อ.ธรรม ท.  สพฺเพ  ทั้งปวง 	ปพลา		กุสลา		วา  คือ  อ.กุศล ท.  อันมีก�าลังมาก 
ก็ตาม  อถ  นอกจากนั้น  อปพลา		อกุสลา		วา  คือ  อ.อกุศลกรรม ท. อันมีก�าลังน้อย ก็ตาม  โน		
ยาตา  ไม่ถึงแล้ว  อโหสิตฺต ํ ซึ่งความเป็นอโหสิกรรม  ยาว  เพียงใด  ฯ  เต		ธมฺมา  อ.ธรรม ท. 
เหล่านั้น  สุขทุกฺขปฺปทา  เป็นภาวะให้ถึงซึ่งสุขและทุกข์  สิยุํ  พึงเป็น  ตาว  เพียงนั้น  ฯ

	 ๒๙.	 สาทร	ํ	สา		ทร	ํ	หนฺตุ	 วิหิตา		วิหิตา		มยา
	 	 วนฺทนา		วนฺทนามาน-	 ภาชเน		รตนตฺตเย.

ยา		วนฺทนา  อ.การกราบไหว้ใด  มยา  อันข้าพเจ้า  วิหิตา  กระท�าแล้ว  สาทรํ		พร้อมด้วย
ความเคารพ  รตนตฺตเย  ในพระรัตนตรัย   วนฺทนามานภาชเน  อันเป็นภาชนะแห่งการกราบไหว้ 
และการบูชา  ฯ  สา		วนฺทนา  อ.การกราบไหว้นั้น  วิหิตา  อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยพิเศษ  หนฺตุ  
จงก�าจัด  ทรํ  ซึ่งความกระวนกระวาย  ฯ

	 ๓๐.	 กมล	ํ	ก’มลํกตฺตุํ-	 วนโท		วนโทมฺพรํ
	 	 สุคโต		สุคโต		โลกํ	 สหิต	ํ	ส		หิตํ		กรํ.

กมลํ  อ.ดอกบัว  โหติ  ย่อมมี  อลํกตฺตุ ํ เพื่อกระท�าซึ่งการประดับ  กํ  ซึ่งน�า้  ฯ  วนโท  
อ.เมฆ  อวนโท  อันให้ซึ่งการรักษา  โหติ  ย่อมมี  อลํกตฺตุํ  เพื่อกระท�าซึ่งการประดับ  อมฺพรํ   
ซึ่งท้องฟ้า  ฯ  โส		สุคโต  อ.พระสุคตพระองค์นั้น  สุคโต  ผู้ตรัสแล้วซึ่งพระด�ารัสอันไพเราะ  กรํ  
ทรงกระท�าอยู่  หิตํ  ซึ่งประโยชน์  สหิตํ  อันไพบูลย์  โหติ		ย่อมมี  อลํกตฺตุํ  เพื่อกระท�าซึ่งการประดับ  
โลกํ  ซึ่งโลก  ฯ
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	 ๓๑.	 อพฺยเปตาทิยมกสฺ-	 เสโส		เลโส		นิทสฺสิโต
	 	 เญยฺยานิ’มาเยว		ทิสา-	 ยญญฺานิ		ยมกานิปิ.

เอโส		เลโส  อ.ประเภทนี้  อพฺยเปตาทิยมกสฺส  แห่งอัพยเปตยมกเป็นต้น  มยา  อันข้าพเจ้า  
นิทสฺสิโต  แสดงแล้ว  ฯ  ยมกานิปิ  แม้ อ.ยมก ท.  อญฺญานิ  เหล่าอื่น  วิญฺญูหิ		อันวิญญูชน ท.  
เญยฺยานิ  พึงทราบ  อิมาย		ทิสาย		เอว  ตามนัยนี้ นั่นเทียว  ฯ

	 ๓๒.	 อจฺจนฺตพหโว		เตสํ	 เภทา		สมฺเภทโยนิโย
	 	 ตตฺถาป	ิ	เกจิ		สุกรา	 เกจ	ิ	อจฺจนฺตทุกฺกรา.

เภทา	 อ.ประเภท ท.  เตสํ		ยมกานํ  แห่งยมก ท. เหล่านั้น  สมฺเภทโยนิโย  อันมีการผสม
กันเป็นมูลเหตุ  อจฺจนฺตพหโว  มีมากยิ่งนัก  โหนฺต ิ ย่อมเป็น  ฯ 	ตตฺถาปิ		เภเทส ุ เกจิ		ยมกา  อ.- 
แม้ในประเภท ท. เหล่านั้นหนา  -ยมก ท.  บางอย่าง  (ปุคฺคเลน  อันบุคคล)  สุกรา  แต่งง่าย ฯ   
ยมกา  อ.ยมก ท. 	เกจิ  บางอย่าง  (ปุคฺคเลน  อันบุคคล)  อจฺจนฺตทุกฺกรา  แต่งยากอย่างยิ่ง  ฯ

	 ๓๓.	 ยมก	ํ	ตํ		ปเหฬี		จ	 เนกนฺตมธุรานิ’ติ
	 	 อุเปกฺขิยนฺต	ิ	สพฺพานิ	 สิสฺสเขทภยา		มยา.

ต	ํ	ยมกํ		จ  อ.ยมกนั้น ด้วย  สา		ปเหฬิ		จ  อ.ปเหฬีนั้น ด้วย 	เอกนฺตมธุรานิ		เป็นค�าน่า
ชื่นชมโดยแท้  น		โหติ  ย่อมไม่เป็น  ฯ  อิติ  เพราะเหตุนั้น  ปเหฬิยมกานิ  อ.ปเหฬีและยมก ท.   
สพฺพานิ  ทั้งปวง  มยา  อันข้าพเจ้า  อุเปกฺขิยนฺติ  ย่อมเพิกเฉย  สิสฺสเขทภยา  เพราะความกลัวอันเกิด

แล้วจากความล�าบากของศิษย์  ฯ



14 สุโพธาลังการแปล

วโิรธโิทส

	 ๓๔.	 เทสกาลกลาโลก-	 ญายาคมวิโรธิ		ยํ
	 	 ต	ํ	วิโรธิปทํ		เจต-	 มุทาหรณโต		ผุฏํ.

ยํ		ปทํ  อ.บทใด 	เทสกาลกลาโลกญายาคมวิโรธ ิ มีความผิดจากเทสะ  กาล  นาฏศิลป์  โลก  
ความถูกต้อง  และหลักฐาน  ฯ 	ตํ		ปทํ  อ.บทนั้น  วิโรธิปท ํ ชื่อว่า  วิโรธิบท  ฯ  จ  อนึ่ง  เอตํ		
วิโรธิปทํ  อ.วิโรธิบทนั้น  ผุฏ ํ ปรากฏแล้ว  อุทาหรณโต  โดยตัวอย่าง  ฯ

เนยฺยโทส

	 ๓๕.	 ย’ทปฺปตีต’มานีย	 วตฺตพฺพํ		เนยฺย’มาห	ุ	ตํ
	 	 ยถา		สพฺพาปิ		ธวลา	 ทิสา		โรจนฺติ		รตฺติยํ.

ยํ		ปทํ  อ.บทใด  อปฺปตีต ํ อันไม่ถูกรู้แล้ว  ปุคฺคเลน  อันบุคคล  อานีย  น�ามาแล้ว  วตฺตพฺพ ํ 
พึงกล่าว  ฯ  โปราณา  อ.อาจารย์ผู้มีในกาลก่อน ท.  อาหุ  กล่าวแล้ว  ตํ	ปทํ  ซึ่งบทนั้น  เนยฺยํ  
ว่าเป็นเนยยโทษ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  ทิสา  อ.ทิศ ท.  สพฺพาปิ  แม้ทั้ง
ปวง  ธวลา  เป็นสีขาว  หุตฺวา  เป็น  โรจนฺติ  ย่อมสว่าง  รตฺติย ํ ในราตรี  ฯ

	 ๓๖.	 เนทิส	ํ	พหุมญฺญนฺติ	 สพฺเพ		สพฺพตฺถ		วิญฺญุโน
	 	 ทุลฺลภาวคต	ี	สทฺท-	 สามตฺถิยวิลงฺฆินี.

วิญฺญุโน  อ.วิญญูชน ท.  สพฺเพ  ทั้งปวง  น		พหุมญฺญนฺต ิ ย่อมไม่กระท�าซึ่งความนับถือ  
เนยฺยํ  ซึ่งเนยยโทษ  อีทิส ํ อันเช่นนี้  พนฺเธ  ในบทประพันธ์  สพฺพตฺถ  ทั้งปวง  ฯ  อวคต ี อ.การ
รับรู้  สทฺทสามตฺถิยวิลงฺฆิน ีอันข้ามซึ่งศัพท์และความเหมาะสมโดยปกติ  ปุคฺคเลน		ทุลฺลภา  เป็นสภาพ
อันบุคคลได้โดยยาก  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ
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วเิสสนาเปกฺขโทส

	 ๓๗.	 สิยา		วิเสสนาเปกฺขํ	 ย	ํ	ตํ		ปตฺวา		วิเสสนํ
	 	 สาตฺถก	ํ	ตํ		ยถา		ตํ		โส	 ภิยฺโย		ปสฺสติ		จกฺขุนา.

ยํ		ปทํ  อ.บทใด  ปตฺวา  ถึงแล้ว  วิเสสน ํ ซึ่งวิเสสนะ  สาตฺถกํ  เป็นบทอันเป็นไปกับด้วย
อรรถ  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  ต	ํ	ปท ํ อ.บทนั้น  วิเสสนาเปกฺข ํ ชื่อว่า  วิเสสนาเปกขโทษ  สิยา  พึง
เป็น  ฯ  ตํ		วิเสสนาเปกฺขํ  อ.วิเสสนาเปกขโทษนั้น  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  โส		ปุริโส  อ.บุรุษนั้น   
ปสฺสต ิ ย่อมดู  ภิยฺโย  ยิ่ง  ตํ		ปุคฺคลํ  ซึ่งบุคคลนั้น  จกฺขุนา  ด้วยนัยน์ตา  ฯ

หนีตฺถโทส

	 ๓๘.	 หีน	ํ	กเร		วิเสสฺยํ		ยํ	 ต	ํ	หีนตฺถํ		ภเว		ยถา
	 	 นิปฺปภีกตขชฺโชโต	 สมุเทต	ิ	ทิวากโร.

ยํ		ปทํ  อ.บทใด  กเร  พึงกระท�า  วิเสสฺย ํ ซึ่งวิเสสยะ  หีนํ  ให้ด้อยลง  ฯ  ตํ		ปทํ  อ.บท
นั้น  หีนตฺถํ  ชื่อว่า  หีนัตถโทษ  ภเว  พึงเป็น ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ   
ทิวากโร  อ.พระอาทิตย์  นิปฺปภีกตขขฺโชโต  ซึ่งมีหิ่งห้อยที่อันตนกระท�าแล้วให้สิ้นแสงไป  สมุเทต ิ 
ย่อมอุทัย  ฯ

อนตฺถโทส

	 ๓๙.	 ปาทปูรณมตฺต	ํ	ยํ	 อนตฺถมิติ		ตํ		มตํ
	 	 ยถา		หิ		วนฺเท		พุทฺธสฺส	 ปาทปงฺเกรุหมฺป	ิ	จ.

ยํ		ปทํ  อ.บทใด  ปาทปูรณมตฺต ํ เป็นบทสักว่ายังบาทให้เต็ม  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  ตํ		ปทํ  
อ.บทนั้น  มต ํ ถูกรู้แล้ว  อนตฺถ	ํ	อิต	ิ ว่า อนัตถโทษ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  
ฯ  อหํ  อ.ข้าพเจ้า  วนฺเท  ย่อมไหว้  ปาทปงฺเกรุหํ  ซึ่งบัวคือพระบาท  พุทฺธสฺส  ของพระพุทธเจ้า  ฯ
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เอกตฺถโทส

	 ๔๐.	 สทฺทโต		อตฺถโต		วุตฺตํ	 ยตฺถ		ภิยฺโยปิ		วุจฺจติ
	 	 ตเมกตฺถ	ํ	ยถา’ภาติ	 วาริโท		วาริโท		อยํ.

วจนํ  อ.ค�า  วุตฺตํ  อันถูกกล่าวแล้ว  สทฺทโต		จ  โดยศัพท์ ด้วย  อตฺถโต		จ  โดยอรรถ 
ด้วย  วุจฺจต ิ ย่อมถูกกล่าว  ภิยฺโยปิ  แม้อีก 	ยตฺถ	วากฺเย  ในพากย์ใด  ฯ  ตํ	วากฺยํ  อ.พากย์นั้น  
เอกตฺถ ํ ชื่อว่า  เอกัตถโทษ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  อยํ		วาริโท  อ.เมฆนี้  
วาริโท  อันให้ซึ่งน�้า  อาภาติ  ย่อมรุ่งเรือง  ฯ

ยถา  จ-

	 ๔๑.	 ติตฺถิยงฺกุรพีชานิ	 ชห	ํ	ทิฏฺ€ิคตานิ’ห
	 	 ปสาเทต	ิ	ปสนฺเน		โส	 มหามุน	ิ	มหาชเน.

จ  อีกนัยหนึ่ง  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

โส	 	 มหามุนิ  อ.พระมหามุนีพระองค์นั้น  ชหํ  ทรงก�าจัดอยู่  ทิฏฺ€ิคตานิ  ซึ่งทิฏฐิ ท.   
ติตฺถิยงฺกุรพีชานิ  อันเป็นเมล็ดแห่งหน่อคือเดียรถีย์  อิห		โลเก  ในโลกนี้  มหาชเน  ทรงยังมหาชน 
ท.  ปสนฺเน  ผู้เลื่อมใสแล้ว  ปสาเทต ิ ย่อมให้เลื่อมใส  ฯ

ภคฺครตีโิทส

	 ๔๒.	 อารทฺธกฺกมวิจฺเฉทา	 ภคฺครีติ		ภเว		ยถา
  		ปญฺญา		โกปิ		คุโณ	 ปกตีป	ิ	อโห		ตว.

ภคฺครีติ	 อ.ภัคครีติโทษ  ภเว  ย่อมมี  อารทฺธกฺกมวิจฺเฉทา  เพราะการตัดซึ่งล�าดับที่อันท่าน
ปรารภแล้ว  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  ปญฺญา  อ.พระปัญญา  กาปิ  ปานไร  
ฯ  คุโณ  อ.พระคุณ  โกปิ  ปานไร  ฯ  ปกตีป ิ อ.พระปกติ  ตว  ของพระองค์  อโห  น่าอัศจรรย์ฯ
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พฺยากณิฺณโทส

	 ๔๓.	 ปทาน	ํ	ทุพฺพินิกฺเขปา	 พฺยาโมโห		ยตฺถ		ชายติ
	 	 ต	ํ	พฺยากิณฺณนฺต	ิ	วิญฺเญยฺยํ	 ตทุทาหรณ	ํ	ยถา.

พฺยาโมโห  อ.ความหลงยิ่งอันมีประการต่างๆ  ชายติ	 ย่อมเกิด  ยตฺถ		วากฺเย  ในพากย์ใด  
ทุพฺพินิกฺเขปา  เพราะการวางไว้ไม่ดี  ปทานํ  ซึ่งบท ท.  ฯ  ต	ํ	วากฺยํ  อ.พากย์นั้น  วิญฺเญยฺยํ   
พึงถูกทราบ  พฺยากิณฺณนฺติ	 ว่า พยากิณณโทษ  ฯ  ตทุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์ของพยากิณณโทษนั้น  
ยถา  เป็นไฉน  ฯ

	 ๔๔.	 พหุคุเณ		ปณมติ	 ทุชฺชนานํปฺยย	ํ	ชโน
	 	 หิต	ํ	ปมุทิโต		นิจฺจํ	 สุคต	ํ	สมนุสฺสรํ.

อยํ		ชโน  อ.ชนนี้ 	สมนุสฺสร ํ ระลึกโดยวิเศษอยู่  พหุคุเณ  ซึ่งพระคุณอันมาก ท.  ปมุทิโต  
เป็นผู้ยินดีแล้ว 	หุตฺวา  เป็น  ปณมต ิ ย่อมน้อมกราบ  สุคต ํ ซึ่งพระสุคต  หิตํ		ผู้ทรงเกื้อกูล  นิจฺจํ  

เสมอ  ทุชฺชนานํปิ	 แม้แก่คนทราม ท.  ฯ

พฺยากณิฺณโทสปรหิาร

  พหุคุเณ		สรนฺโตยํ	 	 ชโน		ตุฏฺโ€		ปโมทิโต
	 	 สตต	ํ	ทุชฺชนานมฺปิ	 	 ปณเม		สุคตํ		หิตํ.

คามฺมโทส

	 ๔๕.	 วิสิฏฺ€วจนาเปตํ	 คามฺมํตฺย’ภิมต	ํ	ยถา
	 	 กญฺเญ		กามยมานํ		มํ	 น		กามยสิ		ก	ึ	นฺวิทํ.

วากฺยํ  อ.พากย์  วิสิฏ€ฺวจนาเปต ํ อันปราศจากแล้วจากการกล่าวซึ่งอรรถพิเศษ  กวีหิ  อันกวี 
ท.  อภิมตํ  รู้แล้ว  คามฺมํ		อิต ิ ว่า คามมโทษ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  
กญฺเญ  สาวน้อยเอ๋ย  ตฺว ํ อ.เจ้า  น		กามยสิ  ย่อมไม่รัก  ม ํ ซึ่งข้า  กามยมานํ  ผู้รักอยู่  ฯ 	อิทํ		
การณํ  อ.เหตุนี้  กึ		นุ  เป็นไฉนหรือ  ฯ
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	 ๔๖.	 ปทสนฺธานโต		กิญฺจิ	 ทุปฺปตีติกร	ํ	ภเว
	 	 ตมฺป	ิ	คามฺมํตฺย’ภิมตํ	 ยถา		ยาภวโต		ปิยา.

วากยฺ ํ อ.พากย์  กญิจฺ ิ บางแห่ง  ทปุปฺตีติกร ํ เป็นการกระท�าซึง่ความเข้าใจไม่ด ี ปทสนฺธานโต  
เพราะการเชื่อมแห่งบท  ภเว  ย่อมเป็น  ฯ  ตมฺป	ิ	วากฺยํ  แม้ อ.พากย์นั้น  กวีหิ  อันกวี ท.  อภิมตํ  
รู้แล้ว  คามฺมํ		อิติ  ว่า คามมโทษ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  ปิยา  อ.หญิง 

ผู้เป็นที่รัก  ยาภวโต  ของผู้มีเมถุน  ฯ

ยตหินีโทส

	 ๔๗.	 วุตฺเตส	ุ	สูจิเต		€าเน	 ปทจฺเฉโท		ภเว		ยติ
	 	 ย	ํ	ตาย		หีนํ		ตํ		วุตฺตํ	 ยติหีนนฺติ		สา		ปน.

ปทจฺเฉโท  อ.การตัดซึ่งบท  €าเน  ในฐานะ  สูจิเต  อันถูกแสดงแล้ว  วุตฺเตสุ		ในฉันท์ ท.  
ยติ  มีชื่อว่า ยติ  ภเว  ย่อมเป็น  ฯ  ย	ํ	วากฺยํ  อ.พากย์ใด  หีนํ  เป็นพากย์ทราม  ตาย		ยติยา   
ด้วยยตินั้น  ภเว  ย่อมเป็น ฯ  ต	ํ	วากฺยํ  อ.พากย์นั้น  วิญฺญูหิ  อันวิญญูชน ท.  วุตฺต ํ กล่าวแล้ว  
ยติหีนํ		อิติ  ว่า ยติหีนะ  ฯ

	 ๔๘.	 ยต	ิ	สพฺพตฺถ		ปาทนฺเต	 วุตฺตฑฺเฒ		จ		วิเสสโต
	 	 ปุพฺพาปราเนกวณฺณ-	 ปทมชฺเฌปิ		กตฺถจิ.

ปน  อนึ่ง  สา		ยต ิ อ.ยตินั้น  สิยา  พึงมี  สพฺพตฺถ		ปาทนฺเต		จ  ในที่สุดของบาททั้งหมด 
ด้วย  วิเสสโต		วุตฺตฑฺเฒ		จ  ในกึ่งแห่งคาถาโดยพิเศษ ด้วย  กตฺถจิ		ปุพฺพาปราเนกวณฺณปทมชฺเฌป	ิ	
จ  แม้ในท่ามกลางแห่งบทที่มีพยางค์มากอันเป็นส่วนหน้าและส่วนหลังบางแห่ง ด้วย  ฯ
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ตตฺโถทาหรณปจฺจุทาหรณานิ  ยถา-

	 ๔๙.	 ต	ํ	นเม		สิรสา		จามี-	 กรวณฺณ	ํ	ตถาคตํ
	 	 สกลาป	ิ	ทิสา		สิญฺจ-	 ตีว		โสณฺณรเสหิ		โย.

อุทาหรณปจฺจุทาหรณานิ  อ.อุทาหรณ์และอุทาหรณ์ตรงกันข้าม ท.  ตตฺถ	 	 ปทมชฺฌยติยา  
ในยติอันเป็นท่ามกลางแห่งบท  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  โย	 	 ตถาคโต  อ.พระตถาคตพระองค์ใด   
สิญฺจติ	อิว  เพียงดังทรงราดรดอยู่  ทิสา  ซึ่งทิศ ท.  สกลาปิ  แม้ทั้งปวง  โสณฺณรเสหิ  ด้วยน�า้ทอง 
ท.  ฯ  อหํ	 อ.ข้าพเจ้า  นเม  ย่อมน้อมไหว้  ตํ		ตถาคตํ		ซึ่งพระตถาคตพระองค์นั้น  จามีกรวณฺณํ  
ผู้มีพระวรรณะเพียงดังสีแห่งทองจามีกร  ฯ

	 ๕๐.	 สโร		สนฺธิมฺห	ิ	ปุพฺพนฺโต	 วิย		โลเป		วิภตฺติยา
	 	 อญญฺถา		ตฺวญฺญถา		ตตฺถ	 ยาเทสาทิ		ปราทิว.

สนฺธิมฺหิ  ในบทสนธิ  โลเป  ครั้นเมื่อการลบ  วิภตฺติยา  แห่งวิภัตติ  สต ิ มีอยู่  สโร  อ.สระ  
ปุพฺพนฺโต	วิย  เป็นราวกะว่าที่สุดของบทหน้า  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  ตุ  ส่วนว่า  อญฺญถา  ครั้นเมื่อ
ประการอื่น  สต ิ มีอยู่  สโร อ.สระ  โหต ิ ย่อมมี  อญฺญถา  โดยประการอื่น  ฯ  ตตฺถ		ยติยํ  ใน
ยตินั้น  อาเทโส  อ.อาเทศ  ยาเทสาท ิ อันมี  ย  เป็นต้น  ปราทิว  เป็นราวกะว่าพยางค์ต้นของบท

หลัง  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ 

 ๕๑.	 จาท	ี	ปุพฺพปทนฺตาว	 นิจฺจ	ํ	ปุพฺพปทสฺสิตา
	 	 ปาทโย		นิจฺจสมฺพนฺธา	 ปราทีว		ปเรน	ตุ.

นิปาตา  อ.นิบาต ท.  จาท ี  อันมี  จ  เป็นต้น  ปุพฺพปทสฺสิตา  อันอาศัยแล้วซึ่งบทหน้า   
นิจฺจํ  แน่นอน  ปุพฺพปทนฺตา		อิว  เป็นเพียงดังที่สุดของบทหน้า  โหนฺติ	 ย่อมเป็น  ฯ  ต ุ ส่วนว่า  
อุปสคฺคา  อ.อุปสรรค ท.  ปาทโย  อันมี ป  เป็นต้น  นิจฺจสมฺพนฺธา  อันเกี่ยวเนื่องกันแน่นอน  ปเรน		
ปเทน  กับด้วยบทหลัง  ปราทีว  เป็นราวกะเบื้องต้นของบทหลัง  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ



20 สุโพธาลังการแปล

สพฺพตฺโถทาหรณานิ  ยถา-

	 ๕๒.	 นเม		ตํ		สิรสา		สพฺโพ-	 ปมาตีต	ํ	ตถาคตํ
	 	 ยสฺส		โลกคฺคตํ		ปตฺตสฺ-	 โสปมา		น		หิ		ยุชฺชติ.

อุทาหรณานิ  อ.อุทาหรณ์ ท.  ยตีสุ  ในยติ ท.  สพฺพตฺถ ทั้งปวง  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  อุปมา  
อ.การเปรียบเทียบ  ยสฺส	 	 ตถาคตสฺส  แห่งพระตถาคตพระองค์ใด  ปตฺตสฺส	 	 ผู้ทรงบรรลุแล้ว   
โลกคฺคตํ  ซึ่งความเป็นผู้เลิศในโลก  น		หิ		ยุชฺชติ  ย่อมไม่สมควร นั่นเทียว  ฯ  อหํ  อ.ข้าพเจ้า  นเม  
ย่อมนมัสการ  ตํ		ตถาคต ํ ซึ่งพระตถาคตพระองค์นั้น  สพฺโพปมาตีต ํ ผู้ทรงล่วงแล้วซึ่งอุปมาทั้งปวง  

สิรสา  ด้วยเศียรเกล้า  ฯ

	 ๕๓.	 มุนินฺท	ํ	ต	ํ	สทา		วนฺทา-	 มฺยนนฺตมติ’มุตฺตมํ
	 	 ยสฺส		ปญญฺา		จ		เมตฺตา		จ	 นิสฺสีมาติวิชมฺภติ.

ปญฺญา		จ  อ.พระปัญญา ด้วย  เมตฺตา		จ  อ.พระเมตตา ด้วย  ยสฺส		มุนินฺทสฺส		ของพระ
จอมมุนีพระองค์ใด  นิสฺสีมา  เป็นธรรมชาติไม่มีเขตแดน  หุตฺวา  เป็น  อติวิชมฺภติ		ย่อมองอาจยิ่ง  ฯ  
อหํ  อ.ข้าพเจ้า  วนฺทาม ิ ย่อมนมัสการ  ต	ํ	มุนินฺท ํ ซึ่งพระจอมมุนีพระองค์นั้น  อนนฺตมต ึ ผู้มีพระ
ปรีชาอันไม่มีที่สิ้นสุด  อุตฺตม ํ ผู้สูงสุด  สทา  ในกาลทุกเมื่อ  ฯ

จาทิปาทีสุ  ปจฺจุทาหรณานิ  ยถา-

	 ๕๔.	 มหาเมตฺตา		มหาปญฺญา	 จ		ยตฺถ		ปรโมทยา
	 	 ปณมาม	ิ	ชินํ		ตํ	ป-	 วรํ		วรคุณาลยํ.

ปจฺจุทาหรณานิ  อ.อุทาหรณ์ตรงกันข้าม ท.  ปเทส ุ ในบท ท.  จาทิปาทีสุ  อันมี จ เป็นต้น 
และ ป  เป็นต้น  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  มหาเมตฺตา		จ  อ.พระเมตตาอันใหญ่หลวง ด้วย  มหาปญฺญา	
จ  อ.พระปัญญาอันใหญ่หลวง ด้วย  ปรโมทยา  เป็นสภาพจ�าเริญยิ่ง  ยตฺถ		ชิเน  ในพระชินเจ้า
พระองค์ใด  โหนฺต ิ ย่อมเป็น  ฯ  อห ํ อ.ข้าพเจ้า  ปณมาม ิ ย่อมนบไหว้  ตํ		ชิน ํ ซึ่งพระชินเจ้า
พระองค์นั้น  ปวร ํ ผู้ประเสริฐ  วรคุณาลย	ํ	ผู้เป็นที่ตั้งแห่งคุณอันประเสริฐ  ฯ
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กมจฺจุตโทส

	 ๕๕.	 ปทตฺถกฺกมโต		มุตฺตํ	 กมจฺจุต’มิท	ํ	ยถา
	 	 เขตฺต	ํ	วา		เทหิ		คามํ		วา	 เทส	ํ	วา		มม		โสภณํ.

ยํ		วากฺยํ  อ.พากย์ใด  มุตฺต ํ พ้นแล้ว  ปทตฺถกฺกมโต  จากล�าดับแห่งเนื้อความของบท  ฯ   
อิทํ		วากฺยํ  อ.พากย์นี้  กมจฺจุต ํ ชื่อว่า กมัจจุตโทษ  ฯ  อุทาหรณํ		อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  
ตฺว ํ อ.พระองค์  เทหิ  โปรดพระราชทาน  เขตฺตํ		วา  ซึ่งนา ก็ตาม 	คามํ		วา  ซึ่งหมู่บ้าน ก็ตาม  

เทส	ํ	วา  ซึ่งภูมิภาค ก็ตาม  โสภณํ  อันงดงาม  มม  แก่ข้าพระองค์  ฯ

อตวิุตฺตโทส

	 ๕๖.	 โลกิยตฺถ’มติกฺกนฺตํ	 อติวุตฺต	ํ	มต	ํ	ยถา
	 	 อติสมฺพาธ’มากาส-	 เมติสฺสา		ถนชมฺภเน.

วากฺยํ  อ.พากย์  อติกฺกนฺตํ  ที่ล่วงพ้นแล้ว  โลกิยตฺถํ  ซึ่งเนื้อความอันปรากฏในโลก  มต ํ 
ถูกรู้แล้ว  อติวุตฺต ํ ว่าอติวุตตโทษ  ฯ 	อุทาหรณํ	 อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  อากาสํ  อ.อากาศ  

อติสมฺพาธํ  คับแคบยิ่ง  ถนชมฺภเน  เพราะการขยายตัวแห่งถัน  เอติสฺสา		วนิตาย  ของหญิงนั้น  ฯ

อเปตตฺถโทส

	 ๕๗.	 สมุทายตฺถโต’เปตํ	 ต	ํ	อเปตตฺถก	ํ	ยถา
	 	 คาวิปุตฺโต		พลีพทฺโธ	 ติณ	ํ	ขาที		ปิวี		ชลํ.

ยํ		วากฺย ํ อ.พากย์ใด  อเปต ํ ปราศจากแล้ว  สมุทายตฺถโต  จากอรรถรวม  ฯ  ตํ		วากฺยํ  
อ.พากย์นั้น  อเปตตฺถ ํ  ชื่อว่า  อเปตัตถโทษ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ   
พลีพทฺโธ  อ.โคถึก  คาวิปุตฺโต  ตัวเป็นลูกของแม่โค  ขาที  เคี้ยวกินแล้ว  ติณํ		ซึ่งหญ้า  ฯ  ปิว ี 
ดื่มแล้ว  ชลํ  ซึ่งน�้า  ฯ
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พนฺธผรุสโทส

	 ๕๘.	 พนฺเธ		ผรุสตา		ยตฺถ	 ต	ํ	พนฺธผรุสํ		ยถา
	 	 ขรา		ขิลา		ปริกฺขีณา	 เขตฺเต		ขิตฺตํ		ผลตฺย’ลํ.

ผรุสตา  อ.ความกระด้าง  พนฺเธ  ในบทประพันธ์  อตฺถิ  มีอยู่  ยตฺถ	วากฺเย  ในพากย์ใด  
ฯ  ตํ		วากฺยํ  อ.พากย์นั้น  พนฺธผรุสํ  ชื่อว่า  พันธผรุสะ  ฯ  อุทาหรณํ		อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  
ฯ  ขิลา  อ.ตอ ท.  ขรา  ที่แข็ง  ปริกฺขีณา  เป็นของหมดไปแล้ว  สนฺติ  มีอยู่  พีชํ  อ.เมล็ด  ขิตฺต ํ 
อันบุคคลหว่านแล้ว  เขตฺเต  ในนา  ผลต ิ ย่อมเผล็ดผล  อลํ  พอเพียง  ฯ

	 ๕๙.	 เญยฺยํ		ลกฺขณมนฺวตฺถ-	 วเสนา’ปกฺกมาทินํ
	 	 อุทาหรณเมเตสํ-	 ทาน	ิ	สนฺทสฺสยามฺย’หํ.

ลกฺขณํ  อ.ลักษณะ  วากฺยตฺถโทสานํ  แห่งโทษของอรรถแห่งพากย์ ท. อปกฺกมาทีนํ	 อันม ี
อปักกมโทษเป็นต้น  เญยฺยํ  อันท่าน  พึงทราบ  อนฺวตฺถวเสน  โดยความเป็นแห่งชื่อที่คล้อยตามซึ่ง
ความหมาย  ฯ  อิทานิ  ในกาลนี้  อหํ อ.ข้าพเจ้า  สนฺทสฺสยามิ  จะแสดง  อุทาหรณํ  ซึ่งอุทาหรณ์  
เอเตส	ํ	โทสาน ํ แห่งโทษ ท. เหล่านั้น  ฯ

ตตฺถาปกฺกม�  ยถา-

	 ๖๐.	 ภาวนาทานสีลานิ	 สมฺมา		สมฺปาทิตานิ’ห
	 	 โภคสคฺคาทินิพฺพาน-	 สาธนาน	ิ	น		สํสโย.

ตตฺถ	 	 วากฺยตฺถโทเสส ุ  อปกฺกม	ํ 	 อ.- ในโทษแห่งอรรถของพากย์ ท. เหล่านั้นหนา   
-อปักกมโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  ภาวนาทนสีลานิ  อ.ภาวนา  ทาน  และศีล ท.  สมฺปาทิตานิ  ที่
อันบุคคลให้ส�าเร็จแล้ว  สมฺมา  โดยชอบ  อิห		อตฺตภาเว  ในอัตภาพนี้  โภคสคฺคาทินิพฺพานสาธนานิ  
เป็นสภาพยังโภคสมบัติ โลกิยผลมีสวรรค์เป็นต้น และพระนิพพานให้ส�าเร็จ  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ   
สํสโย  อ.ความสงสัย  น		โหติ  ย่อมไม่มี  ฯ
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โอจิตฺยหีน�  ยถา- 
	 ๖๑.	 ปูชนียตโร		โลเก	 อห’เมโก		นิรนฺตรํ
	 	 มเยกสฺมึ		คุณา		สพฺเพ	 ยโต		สมุทิตา		อหุํ.

โอจิตฺยหีนํ  อ.โอจิตยหีนโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  คุณา  อ.คุณธรรม ท.  สพฺเพ  ทั้งปวง  
สมุทิตา  เป็นสภาพรวมกันแล้ว  มย ิ ในเรา  เอกสฺม ึ ผู้เดียว  อหุํ  ได้เป็นแล้ว  ยโต  เพราะเหตุใด  
ฯ  ตโต  เพราะเหตุนั้น  อหํ  อ.เรา  เอโก  ผู้เดียว  ปูชนียตโร  เป็นผู้ที่อันเขาพึงบูชายิ่ง  นิรนฺตรํ  
เป็นนิตย์  โลเก  ในโลก  โหม ิ ย่อมเป็น  ฯ

ยถา  จ-

	 ๖๒.	 ยาจิโตห	ํ	กถํ		นาม	 น		ทชฺชามฺยป	ิ	ชีวิตํ
	 	 ตถาป	ิ	ปุตฺตทาเนน	 เวธเต		หทยํ		มม.

จ  อนึ่ง  โอจิตฺยหีนํ  อ.โอจิตยหีนโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  อหํ  อ.เรา  ยาจิโต  เมื่อเป็น
ผู้อันเขาขอแล้ว  สมาโน  เป็นอยู่  น		ทชฺชามิ		นาม  จะไม่ให้หรือ  ชีวิตํ		อปิ  แม้ซึ่งชีวิต  กถํ  
อย่างไร  ฯ  ตถาป ิ ถึงอย่างนั้น  หทยํ	 อ.ใจ  มม  ของเรา  เวธเต  ย่อมหวั่นไหว  ปุตฺตทาเนน  
เพราะการให้ซึ่งบุตร  ฯ

ภคฺครีติ  ยถา-

	 ๖๓.	 อิตฺถีน	ํ	ทุชฺชนานญฺจ	 วิสฺสาโส		โนปปชฺชเต
	 	 วิเส		สิงฺคิมฺหิ		นทิยํ			 โรเค		ราชกุลมฺหิ		จ.

ภคฺครีติ  อ.ภัคครีติโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  วิสฺสาโส  อ.ความวางใจ  อิตฺถีนํ		จ		แห่งสตรี 
ท. ด้วย  ทุชฺชนานํ		จ  แห่งทรชน ท. ด้วย  วิเส		จ  ในพิษ ด้วย  สิงฺคิมฺหิ		จ  ในสัตว์มีเขา ด้วย  
นทิยํ		จ  ในแม่น�า้ ด้วย  โรเค		จ  ในโรค ด้วย  ราชกุลมฺหิ		จ  ในราชสกุล ด้วย  น		อุปปชฺชเต  
ย่อมไม่สมควร  ฯ
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สส�สย�  ยถา-

	 ๖๔.	 มุนินฺทจนฺทิมาโลก-	 รสโลลวิโลจโน
	 	 ชโน’วกฺกนฺตปนฺโถ’ว	 โคปทสฺสนปีณิโต.

สสํสย ํ อ.สสังสยโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  ชโน  อ.ชน  มุนินฺทจนฺทิมาโลกรสโลลวิโลจโน  
ผู้มีนัยน์ตาอันหวั่นไหวเพราะความพอใจซึ่งพระรัศมีของดวงจันทร์คือพระจอมมุนี  อวกฺกนฺตปนฺโถ		
เอว  เป็นผู้มีทางอันตนก้าวไปแล้ว  นั่นเทียว  หุตฺวา  เป็น  โคปทสฺสนปีณิโต  เอิบอิ่มแล้วเพราะการ
เห็นซึ่งพระรัศมี  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ

	 ๖๕.	 วากฺยตฺถโต		ทุปฺปตีติ-	 กร	ํ	คามฺมํ		มตํ		ยถา
	 	 โปโส		วีริยวา		โสยํ	 ปร	ํ	หนฺตฺวาน		วิสฺสมิ.

วจนํ  อ.ถ้อยค�า  ทุปฺปตีติกร ํ อันกระท�าซึ่งการรู้โดยยาก  วากฺยตฺถโต  โดยอรรถของพากย์  
มต ํ อันท่านรู้แล้ว  คามฺมํ  ว่าคามมโทษ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์ 	ยถา  เป็นไฉน ฯ  โส		อยํ		
โปโส  อ.บุรุษนั้น  วีริยวา  ผู้มีน�า้เชื้อ  หนฺตฺวาน  เสพแล้ว  ปรํ  ยิ่ง  วิสฺสม ิ หยุดพักแล้ว  ฯ

	 ๖๖.	 ทุฏฺ€าลงฺกรณ	ํ	เตฺวตํ	 ยตฺถาลงฺการทูสนํ
	 	 ตสฺสาลงฺการนิทฺเทเส			 รูป’มาว	ิ	ภวิสฺสติ.

ต ุ  ส่วนว่า  อลงฺการทูสนํ  อ.การเสียแห่งอลังการ  อตฺถิ  มีอยู่  ยตฺถ	 วากฺเย   
ในพากย์ใด  ฯ  เอตํ	 	 วากฺยํ  อ.พากย์นั้น  ทุฏฺ€าลงฺกรณ ํ  ชื่อว่า  ทุฏฐาลังกติโทษ  ฯ 	 รูปํ		
อ.อุทาหรณ์  ตสฺส	 	 อลงฺการสฺส  แห่งอลังการนั้น  ภวิสฺสต ิ  จักมี  อาวิ  ปรากฏ   
อลงฺการนิทฺเทเส  ในนิเทศแห่งอลังการ  ฯ
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  ๖๗.	 กโตตฺร		สงฺเขปนยา		มยา’ยํ
	 	 	 โทสาน’เมสํ		ปวโร		วิภาโค
	 	 	 เอโสว’ลํ		โพธยิตุํ		กวีนํ
	 	 	 ต’มตฺถิ		เจ		เขทกรํ		ปรมฺปิ.

อยํ		วิภาโค  อ.การจ�าแนกนี้  ปวโร  อันประเสริฐ  เอสํ		โทสานํ  แห่งโทษ ท.  เหล่านี้  
มยา  อันข้าพเจ้า  กโต  กระท�าแล้ว  อตฺร	ปริจฺเฉเท  ในปริจเฉทนี้  สงฺเขปนยา  ด้วยนัยสังเขป ฯ  
เจ  หากว่า  ตํป	ิ	ทูสนํ  แม้ อ.โทษนั้น  ปรํ  อื่น  เขทกรํ  อันกระท�าซึ่งความล�าบาก  อตฺถิ  มีอยู่ไซร้  
ฯ  เอโส		วิภาโค		เอว  อ.การจ�าแนกนี้ นั่นเทียว  อลํ		เป็นการจ�าแนกที่สามารถ  กวีนํ		โพธยิตุํ  

เพื่ออันยังกวี ท. ให้รู้ได้  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ

อิติ		สงฺฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต
สุโพธาลงฺกาเร		โทสาวโพโธ		นาม		

ป€โม		ปริจฺเฉโท.

ปรจิเฺฉโท  อ.ปรจิเฉท  ป€โม  อนัเป็นเบือ้งแรก  โทสาวโพโธ		นาม  ชือ่ว่าโทสาวโพธะ  
สุโพธลงฺกาเร  ในคัมภีร์สุโพธาลังการ  สงฺฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต		ที่อันพระสังฆรักขิตมหา
สามีผู้ประเสริฐรจนาแล้ว  อิติ  จบแล้ว  ฯ

---------
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ปรจิเฉทที่  ๒
โทสปรหิาราวโพธะ

(แสดงการแก้ไขข้อบกพร่อง)

	 ๖๘.	 กทาจ	ิ	กวิโกสลฺลา	 วิโรโธ		สกโลปฺย’ยํ
	 	 โทสสงฺขฺย’มติกฺกมฺม	 คุณวีถ	ึ	วิคาหเต.

อยํ		วิโรโธ  อ.โทษนี้  สกโลปิ  แม้ทั้งหมด  อติกฺกมฺม  ล่วงพ้นแล้ว  โทสสงฺขฺยํ		ซึ่งการนับ
ในโทษ  วิคาหเต  ย่อมหยั่งลง  คุณวิถึ  สู่วิถีแห่งคุณ  กวิโกสลฺลา  เพราะความฉลาดของกวี  กทาจิ  
ในบางคราว  ฯ

	 ๖๙.	 เตน		วุตฺตวิโรธาน-	 มวิโรโธ		ยถา		สิยา
	 	 ตถา		โทสปริหารา-	 วโพโธทาน	ิ	นียเต.

เตน  เพราะเหตุนั้น  อวิโรโธ  อ.ความไม่ผิด  มยา		วุตฺตวิโรธานํ  แห่งโทษอันข้าพเจ้ากล่าว
แล้ว ท.  สิยา  พึงมี  ยถา  โดยประการใด  ฯ  โทสปริหาราวโพโธ  อ.ปริจเฉทเป็นเครื่องให้รู้ 
ซึ่งการแก้ไขแห่งโทษ  มยา  อันข้าพเจ้า  นียเต  จะน�ามา  อิทานิ		ในกาลนี้  ตถา  โดยประการนั้น 
ฯ

ตตฺถ  วิรุทฺธตฺถนฺตรสฺส  ปริหาโร  ยถา-

	 ๗๐.	 วินฺทนฺต	ํ	ปากสาลีนํ	 สาลีนํ		ทสฺสนา		สุขํ
	 	 ต	ํ	กถํ		นาม		เมโฆยํ	 วิสโท		สุขเย		ชนํ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  ตตฺถ		โทเสส ุ วิรุทฺธตฺถนฺตรสฺส  แห่ง-  ในโทษ ท. เหล่านั้นหนา  
-วิรุทธัถันตรโทษ  ยถา เป็นไฉน   ฯ

อยํ		เมโฆ  อ.ฝนนี้  วิสโท  อันให้ซึ่งพิษ  ตํ		ชนํ  ยังชนนั้น  วินฺทนฺต ํ ผู้ได้รับอยู่  สุขํ  ซึ่ง
ความสุข  ทสฺสนา  เพราะการเห็น  สาลีนํ  ซึ่งข้าวสาลี ท.  ปากสาลีนํ  อันประกอบด้วยการสุกงอม  
(หรือ)  อันน่าชื่นชมด้วยการสุกงอม  สุขเย  พึงให้เป็นสุข  กถํ		นาม  อย่างไรหรือ  ฯ 
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ยถา  วา-

	 ๗๑.	 วินายโกป	ิ	นาโคสิ	 โคตโมปิ		มหามติ
	 	 ปณีโตป	ิ	รสาเปโต	 จิตฺตา		เม		สามิ		เต		คติ.

วา  อีกนัยหนึ่ง  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ

(ก) สาม ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่  ตฺว ํ อ.พระองค์  วินายโกป ิ แม้เป็นครุฑ  นาโค  เป็น
นาค  อสิ  ย่อมเป็น  ฯ  ตฺว ํ อ.พระองค์  โคตโมป ิ แม้เป็นโคตัวประเสริฐ  มหามติ  เป็นผู้มีปัญญา
มาก  อสิ  ย่อมเป็น  ฯ  ตฺว ํ อ.พระองค์  ปณีโตปิ  แม้เป็นรสหวาน  รสาเปโต  เป็นผู้ปราศจากแล้ว
จากรส  อสิ  ย่อมเป็น  ฯ  คติ	 อ.ครรลอง  เต  ของพระองค์  จิตฺตา  วิจิตร  เม  แก่หม่อมฉัน  ฯ 

(ข) สามิ  ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่  ตฺว ํ อ.พระองค์  วินายโกป ิ แม้เป็นผู้น�า  นาโค  ทรง
เป็นผู้ไม่มีความชั่ว  อสิ		ย่อมเป็น  ฯ  ตฺว ํ อ.พระองค์  โคตโมป ิ แม้เป็นวงศ์โคตมะ  มหามติ  ทรง
เป็นผู้มีปัญญามาก  อสิ	 ย่อมเป็น  ฯ  ตฺว	ํ อ.พระองค์  ปณีโตป	ิ	แม้เป็นผู้ประเสริฐ  รสาเปโต  ทรง
ปราศจากแล้วจากรส  อส ิ ย่อมเป็น  ฯ  คติ  อ.ครรลอง  เต  ของพระองค์  จิตฺตา  วิจิตร 	เม  แก่
หม่อมฉัน  ฯ

อธฺยตฺถสฺส  ปริหาโร  ยถา-

	 ๗๒.	 กถ	ํ	ตาทิคุณาภาเว	 โลก	ํ	โตเสติ		ทุชฺชโน
	 	 โอภาสิตาเสสทิโส	 ขชฺโชโต		นาม		กึ		ภเว.

ปริหาโร อ.การแก้ไข  อธฺยตฺถสฺส  แห่งอัธยัตถโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

ตาทิคุณาภาเว  ครั้นเมื่อความไม่มีแห่งคุณธรรมเช่นนั้น  สต ิ มีอยู่  ทุชฺชโน  อ.ทรชน  โลกํ  
ยังโลก  โตเสต ิ ย่อมให้ชื่นชม  กถํ  อย่างไร  ฯ  ขชฺโชโต		นาม  ชื่อ  อ.หิงห้อย  โอภาสิตาเสสทิโส  
ผู้มีทิศทั้งปวงอันตนให้สว่างแล้ว  ภเว  พึงมี  กึ  หรือ  ฯ
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กลิฏิฺ โทสปรหิาร

	 ๗๓.	 ปเหฬิกาย’มารูฬฺหา	 น		ห	ิ	ทุฏฺ€า		กิลิฏฺ€ตา
	 	 ปิยา		สุขาลิงฺคิตํ		ก-	 มาลิงฺคต	ิ	นุ		โน		อิติ.

กิลิฏฺ€ตา  อ.กิลิฏฐโทษ  อารูฬฺหา  อันถูกยกขึ้นแล้ว  ปเหฬิกายํ  ในปเหฬี  ทุฏฺ€า  เป็นข้อ
เสียหาย  น		หิ		โหติ  ย่อมไม่เป็นนั่นเทียว  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  อิติ  ว่า  สุขํ  อ.ความสุข  
โน		อาลิงฺคติ  ย่อมไม่จับใจ  กํ  ซึ่งใคร  ปิยา		อาลิงฺคิตํ  ผู้อันภรรยากอดแล้ว  นุ  หรือ  ฯ

	 ๗๔.	 ยมเก		โน		ปโยเชยฺย	 กิลิฏฺ€ปท’มิจฺฉิเต
	 	 ตโต		ยมก’มญฺญํ		ตุ	 สพฺพ’เมตํมย	ํ	วิย.

วิญฺญ ู อ.ผู้รู้  กิลิฏฺ€ปท ํ ยังบทที่เป็นกิลิฏฐโทษ  โน		ปโยเชยฺย  ไม่พึงให้ประกอบ  ยมเก  
ในยมก  อิจฺฉิเต  อันถูกปรารถนาแล้ว ฯ  ตุ  ส่วนว่า  ยมกํ  อ.ยมก  สพฺพ ํ ทั้งปวง  อญฺญํ  อื่น  
ตโต		ยมกโต  จากยมกนั้น  เอตํมย	ํ	วิย  เป็นราวกะส�าเร็จแล้วด้วยบทที่เป็นกิลิฏฐโทษนี้  โหติ  ย่อม
เป็น  ฯ

เทสวิโรธิโน  ยถา-

	 ๗๕.	 โพธิสตฺตปฺปภาเวน	 ถเลป	ิ	ชลชานฺย’หุํ
	 	 นุทนฺตานิ’ว		สุจิรา-	 วาสเกฺลส	ํ	ตหึ	ชเล.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  เทสวิโรธิโน  แห่งเทสวิโรธิโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

ชลชานิ  อ.ดอกบัว ท.  อหุํ  ได้มีแล้ว  ถเลปิ แม้บนบก  นุทนฺตาน	ิ	อิว  ราวกะว่าบรรเทาอยู่  
สุจิราวาสเกฺลสํ  ซึ่งความเบื่อหน่ายที่เกิดแล้วด้วยการอยู่นานยิ่ง  ตหึ		ชเล  ในน�้านั้น  โพธิสตฺตปฺ- 
ปภาเวน  ด้วยอานุภาพของพระโพธิสัตว์  ฯ



29ปริจเฉทที่ ๒ โทสปริหาระ

กาลวิโรธิโน  ยถา-

	 ๗๖.	 มหานุภาวปิสุโน	 มุนิโน		มนฺทมารุโต
	 	 สพฺโพตุกมย	ํ	วายิ	 ธุนนฺโต		กุสุมํ		สมํ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  กาลวิโรธิโน  แห่งกาลวิโรธิโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

อยํ	 	 มนฺทมารุโต  อ.ลมอ่อนนี้  มหานุภาวปิสุโน  เป็นลมส�าแดงซึ่งอานุภาพ 
อันใหญ่หลวง  มุนิโน  ของพระมุนี  หุตฺวา  เป็น  ธุนนฺโต  เกลี่ยอยู่  กุสุม ํ ซึ่งดอกไม้  สพฺโพตุกํ  

อันบานในฤดูทั้งปวง  กตฺวา  กระท�า  สมํ  ให้สม�่าเสมอ  วายิ ร�าเผยพัดแล้วฯ

กลาวิโรธิโน  ยถา-

	 ๗๗.	 นิมุคฺคมนโส		พุทฺธ-	 คุเณ		ปญฺจสิขสฺสปิ
	 	 ตนฺติสฺสรวิโรโธ		โส	 น		สมฺปีเณต	ิ	ก	ํ	ชนํ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  กลาวิโรธิโน แห่งกลาวิโรธิโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

โส		ตนฺติสฺสรวิโรโธ  อ.ความผิดเพี้ยนแห่งเสียงของสายพิณนั้น  ปญฺจสิขสฺสป ิ แม้ของปัญจ
สิขเทพบุตร  นิมุคฺคมนโส  ผู้มีใจดื่มด�่าแล้ว  พุทฺธคุเณ  ในพระพุทธคุณ  กํ	 ชนํ	 	 ยังชนไร  น   
สมฺปีเณต ิ ย่อมไม่ให้อิ่มเอิบหรือ  ฯ

โลกวิโรธิโน  ยถา-

	 ๗๘.	 คณเย		จกฺกวาฬ	ํ	โส			 จนฺทนายป	ิ	สีตลํ
	 	 สมฺโพธิสตฺตหทโย	 ปทิตฺตงฺคารปูริตํ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  โลกวิโรธิโน  แห่งโลกวิโรธิโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

โส		สมฺโพธิสตฺตหทโย 	(ปุคฺคโล)  อ.บุคคล  ผู้มีใจผูกพันแล้วในพระสัมโพธิญาณนั้น  คณเย  
พึงค�านึง  จกฺกวาฬํ  ซึ่งจักรวาล  ปทิตฺตงฺคารปูริต ํ อันเต็มแล้วด้วยถ่านเพลิงอันโชติช่วงแล้ว  สีตลํ	  
ว่าเย็น  จนฺทนายปิ  แม้กว่าแก่นจันทน์
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ญายวิโรธิโน  ยถา-

	 ๗๙.	 ปริจฺจตฺตภโวป	ิ	ตฺว-	 มุปนีตภโว		อสิ
	 	 อจินฺตฺยคุณสาราย	 นโม		เต		มุนิปุงฺคว.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข 	ญายวิโรธิโน  แห่งญายวิโรธิโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ 

มุนิปุงฺคว  ข้าแต่มุนีผู้ประเสริฐ  ตฺว ํ อ.พระองค์  ปริจฺจตฺตภโวป ิ แม้ทรงมีภพอันทรงสละแล้ว  
อุปนีตภโว  ก็เป็นผู้มีภพอันทรงน้อมน�ามาแล้ว  อสิ  ย่อมเป็น  ฯ  นโม  อ.ความนอบน้อม   
เต  แด่พระองค์  อจินฺตฺยคุณสาราย  ผู้ทรงมีคุณธรรมอันประเสริฐที่อันใครๆ คิดไม่ได้  อตฺถุ  ขอจงมี  

ฯ

อาคมวิโรธิโน  ยถา-

	 ๘๐.	 เนวาลปต	ิ	เกนาปิ	 วจีวิญญฺตฺติโต		ยติ
	 	 สมฺปชานมุสาวาทา	 ผุเสยฺยาปตฺติทุกฺกฏํ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  อาคมวิโรธิโน  แห่งอาคมวิโรธิโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

ยติ  อ.ภิกษุ  เนว	 	 อาลปติ  ย่อมมิได้เจรจา  นั่นเทียว  เกนาปิ  แม้กับใครๆ   
ผุเสยฺย  พึงต้อง  อาปตฺติทุกฺกฏ ํ  ซึ่งอาบัติทุกกฏ  สมฺปชานมุสาวาทา  เพราะการพูดเท็จ 
ทั้งที่รู้อยู่  ปวตฺตนโต อันเป็นไป  วจีวิญญฺตฺติโต  เพราะวจีวิญญัติ  ฯ

เนยฺยสฺส  ยถา- 

	 ๘๑.	 มรีจิจนฺทนาเลป-	 ลาภา		สีตมรีจิโน
	 	 อิมา		สพฺพาปิ		ธวลา	 ทิสา		โรจนฺติ		นิพฺภรํ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  เนยฺยสฺส  แห่งเนยยโทษ 	ยถา  เป็นไฉน  ฯ 

อิมา		ทิสา  อ.ทิศ ท. เหล่านี้  สพฺพาปิ  แม้ทั้งปวง  ธวลา  เป็นสีขาวนวล  หุตฺวา  เป็น   
โรจนฺติ  ย่อมรุ่งโรจน์  นิพฺภรํ  ยิ่ง  มรีจิจนฺทนาเลปลาภา  เพราะการได้ซึ่งการลูบไล้ด้วยจันทน์ 
คือรัศมี  สีตมรีจิโน  แห่งดวงจันทร์  ฯ
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ยถา  วา-

	 ๘๒.	 มโนนุรญฺชโน		มารงฺ-	 คนาสิงฺคารวิพฺภโม
	 	 ชิเนนา’สมนุญญฺาโต	 มารสฺส		หทยานโล.

วา  อีกนัยหนึ่ง  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

มารงฺคนาสิงฺคารวิพฺภโม อ.การกรีดกรายที่ถูกกระท�าแล้วด้วยการเย้ายวนของธิดาแห่งพระยา
มาร  มโนนุรญฺชโน  อันยังใจให้ยินดี  ชิเนน		อสมนุญฺญาโต  เป็นภาวะที่อันพระชินเจ้าไม่ทรงคล้อย

ตามแล้ว  หุตฺวา  เป็น  หทยานโล  เป็นไฟในใจ  มารสฺส  ของพระยามาร  อโหสิ  ได้เป็นแล้ว  ฯ

วิเสสนาเปกฺขสฺส  ยถา-

	 ๘๓.	 อปยาตาปราธมฺปิ	 อย	ํ	เวรี		ชน	ํ	ชโน
	 	 โกธปาฏลภูเตน	 ภิยฺโย		ปสฺสติ		จกฺขุนา

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  วิเสสนาเปกฺขสฺส  แห่งวิเสสนาเปกขโทษ  ยถา  เป็นไฉนฯ  

อยํ	 	 เวรีชโน  อ.ชนผู้มีเวรนี้  ปสฺสต ิ  ย่อมมองดู  ภิยฺโย  ยิ่ง  ชนํ  ซึ่งชน   
อปยาตาปราธมฺปิ  แม้ผู้มีโทษอันปราศจากแล้ว  จกฺขุนา  ด้วยนัยน์ตา  โกธปาฏลภูเตน  อันเป็นสีแดง

เพราะความโกรธเป็นแล้ว  ฯ

หีนตฺถสฺส  ยถา-

	 ๘๔.	 อปฺปกานมฺป	ิ	ปาปานํ	 ปภาว	ํ	นาสเย		พุโธ
	 	 อป	ิ	นิปฺปภตานีต-	 ขชฺโชโต		โหติ		ภาณุมา.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  หีนตฺถสฺส  แห่งหีนัตถโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

พุโธ  อ.ผู้มีปัญญา  ปภาว ํ  ยังก�าลัง  ปาปานํ  ของบาป ท.  อปฺปกานมฺป ิ  แม้เล็กน้อย  
นาสเย  พึงให้สิ้นไป  ฯ  ภาณุมา  อ.ดวงอาทิตย์  นิปฺปภตานีตขชฺโชโต		อปิ		แม้มีหิ่งห้อยที่อันตนน�า
ไปแล้วสู่ความไม่มีแสงสว่าง  โหต ิ ย่อมเป็น  ฯ
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อนตฺถสฺส  ยถา-

	 ๘๕.	 น		ปาทปูรณตฺถาย			 ปท	ํ	โยเชยฺย		กตฺถจิ
	 	 ยถา		วนฺเท		มุนินฺทสฺส	 ปาทปงฺเกรุห	ํ	วรํ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  อนตฺถสฺส  แห่งอนัตถโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

วิญฺญ ู อ.ผู้รู้  ปท ํ ยังบท  น		โยเชยฺย  ไม่พึงให้ประกอบ  ปาทปูรณตฺถาย  เพื่อประโยชน์
คือการยังบาทให้เต็ม  กตฺถจิ		€าเน ในที่ไหนๆ  ฯ  อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  อหํ  
อ.ข้าพเจ้า  วนฺเท  ย่อมไหว้  ปาทปงฺเกรุหํ  ซึ่งดอกบัวคือพระบาท  วรํ  อันประเสริฐ  มุนินฺทสฺส  ของ
พระจอมมุนี  ฯ

เอกตฺถสฺส  ยถา-   

	 ๘๖.	 ภยโกธปสํสาทิ-	 วิเสโส		ตาทิโส		ยทิ
	 	 วตฺตุ	ํ	กามียเต		โทโส	 น		ตตฺเถ’กตฺถตากโต.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  เอกตฺถสฺส  แห่งเอกัตถโทษ 	ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

ยทิ  ผิว่า  ภยโกธปสํสาทิวิเสโส  อ.ความพิเศษอันมีความกลัว  ความโกรธ  และการชมเชย
เป็นต้น  ตาทิโส  อันเช่นนั้น  วิญฺญูหิ   อันผู้รู้ ท.  กามียต		ย่อมปรารถนา  วตฺตุ	ํ เพื่ออันกล่าวไซร้  
ฯ  โทโส  อ.โทษ  เอกตฺถตากโต  อันถูกกระท�าแล้วโดยความเป็นเอกัตถโทษ  น		โหติ  ย่อมไม่มี  
ตตฺถ		วิเสเส   ในความพิเศษนั้น  ฯ

ยถา-

 ๘๗. สปฺโป		สปฺโป		อยํ		หนฺท	 นิวตฺตตุ		ภวํ		ตโต
	 	 ยท	ิ	ชีวิตุกาโมสิ	 กถ	ํ	ตมุปสปฺปสิ.

อุทาหรณํ  อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

หนฺท  ตายละ  อย	ํ	สตฺโต  อ.สัตว์นี้  สปฺโป		สปฺโป  เป็นงูๆ  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ ภวํ  อ.ท่าน  
นิวตฺตต ุ จงถอยไป  ตโต		€านโต  จากที่นั้น ฯ  ยทิ  ผิว่า  ตฺว	ํ อ.ท่าน  ชีวิตุกาโม  เป็นผู้ใคร่
เพื่อเป็นอยู่  อสิ	 ย่อมเป็นไซร้ ฯ  ตฺว ํ อ.ท่าน  อุปสปฺปส ิ ย่อมเข้าใกล้  ตํ		สปฺป ํ ซึ่งงูนั้น  กถํ  เพื่อ
ประการไร  ฯ
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 ภคฺครีติโน  ยถา-
	 ๘๘.	 โย		โกปิ		รูปาติสโย	 กนฺติ		กาปิ		มโนหรา
	 	 วิลาสาติสโย		โกป ิ อโห		พุทฺธมโหทโย.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  ภคฺครีติโน แห่งภัคครีติโทษ  ยถา เป็นไฉน  ฯ  

โย		รูปาติสโย  อ.ความยิ่งแห่งพระรูปใด  อตฺถิ  มีอยู่  ฯ  โส		รูปาติสโย  อ.ความยิ่งแห่ง
พระรูปนั้น  โกปิ  ปานไร  ฯ 	กนฺติ  อ.พระรัศมี 	มโนหรา  เป็นสภาพน�าไปซึ่งใจ  กาปิ  ปานไร  ฯ  
วิลาสาติสโย อ.ความยิ่งแห่งพระวิลาศ  โกปิ  ปานไร  ฯ  พุทฺธมโหทโย  อ.ความเจริญอันยิ่งใหญ่
ของพระพุทธเจ้า  อโห  น่าอัศจรรย์  ฯ

 พฺยากิณฺณโทสปริหาร

	 ๘๙.	 อพฺยาโมหกร	ํ	พนฺธํ	 อพฺยากิณฺณ	ํ	มโนหรํ
	 	 อทูรปทวินฺยาสํ	 ปสํสนฺต	ิ	กวิสฺสรา.

กวิสฺสรา  อ.กวีผู้ยิ่งใหญ่ ท.  ปสํสนฺต ิ ย่อมชมเชย  พนฺธํ  ซึ่งบทประพันธ์  อพฺยาโมหกรํ   
อันไม่กระท�าซึ่งความฉงน  อพฺยากิณฺณํ  อันไม่สับสน  มโนหรํ  อันน�าไปซึ่งใจ  อทูรปทวินฺยาสํ   
อันมีการตั้งไว้แห่งบทที่ไม่ห่างกัน  ฯ

ยถา-

	 ๙๐.	 นีลุปฺปลาภ	ํ	นยนํ	 พนฺธุกรุจิโร’ธโร
	 	 นาสา		เหมงฺกุโส		เตน	 ชิโนยํ		ปิยทสฺสโน.

ยถา  อ.อุทาหรณ์  อิต ิ ว่า  นยนํ	 อ.พระเนตร  นีลุปฺปลาภํ  เป็นอวัยวะเหมือนกับบัวเขียว  
โหต ิ ย่อมเป็น  ฯ  อธโร  อ.ริมพระโอษฐ์  พนฺธุกรุจิโร เป็นอวัยวะงามเหมือนดอกชบา  โหติ  ย่อม
เป็น  ฯ  นาสา  อ.พระนาสา  เหมงฺกุโส  เป็นขอทอง  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ 	เตน  เพราะเหตุนั้น  อยํ		
ชิโน  อ.พระชินเจ้าพระองค์นี้  ปิยทสฺสโน  เป็นผู้มีการดูอันเป็นที่ยินดี  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ
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 คามฺมโทสปริหาร

	 ๙๑.	 สมติกฺกนฺตคามฺมตฺตํ	 กนฺตวาจาภิสงฺขตํ
	 	 พนฺธน	ํ	รสเหตุตฺตา	 คามฺมตฺต	ํ	อติวตฺตติ.

พนฺธนํ  อ.บทประพันธ์  สมติกฺกนฺตคามฺมตฺต ํ อันมีความเป็นค�าที่มีในหมู่บ้านอันล่วงพ้นแล้ว
โดยชอบ  กนฺตวาจาภิสงฺขต ํ อันถูกรจนาแล้วด้วยวาจาอันบุคคลปรารถนาแล้ว  อติวตฺตต ิ ย่อมล่วง
พ้น  คามฺมตฺตํ  ซึ่งความเป็นคามมโทษ  รสเหตุตฺตา  เพราะความเป็นเหตุแห่งรส  ฯ 

ยถา-

	 ๙๒.	 ทุโนต	ิ	กามจณฺฑาโล	 โส		มํ		สทย		นิทฺทโย
	 	 อีทิส	ํ	พฺยสนาปนฺนํ	 สุขีป	ิ	กิ’มุเปกฺขเส.

ยถา  อ.อุทาหรณ์  อิติ	 ว่า  สทย  แน่ะเธอผู้มีความกรุณา  โส		กามจณฺฑาโล  อ.ตัวจัณฑาล
คือกามนั้น  นิทฺทโย  เป็นผู้ไม่มีความกรุณา  หุตฺวา  เป็น  ทุโนติ ย่อมแผดเผา  มํ  ซึ่งดิฉัน,  ตฺวํ	
อ.เธอ  สุขีปิ  แม้เป็นผู้มีความสุข  หุตฺวา  เป็น  อุเปกฺขเส  ย่อมดูดาย  ม ํ ซึ่งฉัน  พฺยสนาปนฺนํ  ผู้ถึง
แล้วซึ่งความวิบัติ  อีทิส ํ อันเช่นนี้  กึ  เพราะเหตุอะไร ฯ

 ยติหีนโทสปริหาร

	 ๙๓.	 ยติหีนปริหาโร	 น		ปุเน’ทาน	ิ	นียเต
	 	 ยโต		น		สวนุพฺเพคํ	 เหฏฺ€า		เยตํ		วิจาริตํ.

สวนุพฺเพคํ  อ.ความเบื่อหน่ายในการสดับ  นตฺถิ  ย่อมไม่มี  ยโต  เพราะเหตุใด  ฯ  ตโต  
เพราะเหตุนั้น  ยติหีนปริหาโร  อ.การแก้ไขแห่งยติหีนโทษ 	มยา  อันข้าพเจ้า  น		นียเต  ย่อมไม่น�า
มา  ปุน  อีก  อิทานิ  ในกาลนี้  ฯ  เอตํ		ยติหีนโทสปริหรณํ  อ.การแก้ไขแห่งยติหีนโทษนี้  มยา  
อันข้าพเจ้า  วิจาริตํ  วิจารณ์แล้ว  เหฏฺ€า  ในหนล่าง  ฯ
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กมจฺจุตสฺส  ยถา-

	 ๙๔.	 อุทารจริโตส	ิ	ตฺวํ	 เตเนวาราธนา		ตฺวยิ
	 	 เทส	ํ	วา		เทหิ		คามํ		วา	 เขตฺต	ํ	วา		มม		โสภณํ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  กมจฺจุตสฺส  แห่งกมัจจุตโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ 

ตฺวํ	 อ.พระองค์   อุทารจริโต  เป็นผู้มีอัธยาศัยอันกว้างขวาง  อสิ  ย่อมเป็น  ฯ  เตน		เอว  
เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว  อาราธนา  อ.การทูลขอ  โหติ  ย่อมมี  ตฺวย ิ ในพระองค์  ฯ  ตฺว ํ อ.พระองค์  
เทหิ	 โปรดพระราชทาน 	เทสํ		วา  ซึ่งภูมิภาค ก็ตาม  คามํ		วา  ซึ่งหมู่บ้าน ก็ตาม  เขตฺตํ		วา   
ซึ่งนา ก็ตาม  โสภณํ  อันงดงาม  มม  แก่ข้าพระองค์  ฯ

อติวุตฺตสฺส  ยถา

	 ๙๕.	 มุนินฺทจนฺทสมฺภูต-	 ยโสราสิมรีจินํ
	 	 สกโลปฺย’ย’มากาโส	 นาวกาโส		วิชมฺภเน.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  อติวุตฺตสฺส  แห่งอติวุตตโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

วิชมฺภเน  ครั้นเมื่อการกระจายออก  มุนินฺทจนฺทสมฺภูตยโสราสิมรีจิน ํ  แห่งรัศมีคือกองแห่ง
เกียรติคุณอันปรากฏแล้วจากดวงจันทร์คือพระจอมมุนี  สต ิ มีอยู่  อยํ		อากาโส		ท้องฟ้านี้  สกโลปิ  
แม้ทั้งหมด  อวกาโส  เป็นที่ตั้ง  น		โหติ  ย่อมไม่เป็น  ฯ

 อเปตตฺถปริหาร

	 ๙๖.	 วากฺย	ํ	พฺยาปนฺนจิตฺตานํ	 อเปตตฺถํ		อนินฺทิตํ
	 	 เตนุมฺมตฺตาทิกาน	ํ	ตํ	 วจนาญฺญตฺร		ทุสฺสติ.

วากฺยํ  อ.ถ้อยค�า  ชนานํ  ของชน ท.  พฺยาปนฺนจิตฺตานํ  ผู้มีจิตอันแปรปรวนแล้ว  อนินฺทิต ํ 
อันไม่ถูกต�าหนิแล้ว  อเปตตฺถ ํ ว่าเป็นอเปตัตถโทษ  ฯ  เตน  เพราะเหตุนั้น  ตํ		วากฺยํ  อ.ถ้อยค�านั้น  
ทุสฺสต ิ ย่อมเสีย  อญฺญตฺร  เว้น  วจนา จากค�า  ชนานํ  ของชน  ท.  อุมฺมตฺตาทิกานํ  อันมีคน
วิกลจริตเป็นต้น  ฯ



36 สุโพธาลังการแปล

ยถา-

	 ๙๗.	 สมุทฺโท		ปียเต		โส’ย-	 มห’มชฺช		ชราตุโร
	 	 อิเม		คชฺชนฺติ		ชีมูตา	 สกฺกสฺเส’ราวโณ		ปิโย.

ยถา  อ.อุทาหรณ์  อิต ิ ว่า  โส		อย	ํ	สมุทฺโท  อ.มหาสมุทรนั้น  เยน		เกนจิ  อันบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง  ปียเต  ย่อมดื่ม  ฯ  อห	ํ อ.เรา  ชราตุโร  เป็นผู้กระสับกระส่ายด้วยโรคไข้  อชฺช  ในวัน
นี้  โหมิ  ย่อมเป็น  ฯ  อิเม		ชีมูตา อ.เมฆ ท.  เหล่านี้  คชฺชนฺติ  ย่อมค�าราม  ฯ  เอราวโณ  อ.ช้าง
เอราวัณ  ปิโย  เป็นที่รัก  สกฺกสฺส  ของพระอิศวร  โหติ		ย่อมเป็น  ฯ

พนฺธผรุสโทสปริหาร

	 ๙๘.	 สุขุมาลาวิโรธิตฺต-	 ทิตฺตภาวปฺปภาวิตํ
	 	 พนฺธน	ํ	พนฺธผรุส-	 โทสํ		สํทูสเยยฺย		ตํ.

ต	ํพนฺธนํ  อ.บทประพันธ์นั้น  สุขุมาลาวิโรธิตฺตทิตฺตภาวปฺปภาวิต ํ อันเจริญแล้วด้วยความน่า
ชื่นชมที่มีความไม่ตรงกันข้ามกับสุขุมาลตาคุณ  สํทูสเยยฺย  พึงท�าลาย  พนฺธผรุสโทส	ํ ซึ่งพันธผรุสโทษ  
ฯ

 ยถา-
	 ๙๙.	 ปสฺสนฺตา		รูปวิภวํ	 สุณนฺตา		มธุรํ		คิรํ
	 	 จรนฺต	ิ	สาธู		สมฺพุทฺธ-	 กาเล		เกฬิปรมฺมุขา.

ยถา  อ.อุทาหรณ์  อิต ิ ว่า  สาธ	ู อ.สัตบุรุษ ท.  ปสฺสนฺตา  เห็นอยู่  รูปวิภวํ	 ซึ่งความถึง
พร้อมแห่งพระรูป  สุณนฺตา  ฟังอยู่  คิรํ	 ซึ่งพระสุรเสียง  มธุรํ	 อันไพเราะ 	เกฬิปรมฺมุขา  เป็นผู้มีหน้า
อันเป็นภายหลังจากการละเล่น  หุตฺวา  เป็น  จรนฺต	ิ ย่อมเที่ยวไป  สมฺพุทฺธกาเล  ในกาลแห่งพระสัม
พุทธจ้า  ฯ
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อปกฺกมสฺส  ยถา-

	 ๑๐๐.	 ภาวนาทานสีลานิ	 สมฺมา		สมฺปาทิตานิ’ห
	 	 นิพฺพานโภคสคฺคาทิ-	 สาธนาน	ิ	น		สํสโย.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  อปกฺกมสฺส  แห่งอปักกมโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

ภาวนาทานสีลานิ  อ.ภาวนา  ทาน  และศีล ท.  สมฺปาทิตานิ  ที่อันบุคคลให้ส�าเร็จแล้ว   
สมฺมา  โดยชอบ  อิห	 	 อตฺตภาเว  ในอัตภาพนี้ 	 นิพฺพานโภคสคฺคาทิสาธนานิ  เป็นสภาพยังพระ
นิพพาน โภคสมบัติ  และโลกิยผลมีสวรรค์เป็นต้นให้ส�าเร็จ  โหนฺติ ย่อมเป็น  ฯ  สํสโย  อ.ความสงสัย  
น	โหติ  ย่อมไม่มี  ฯ

	 ๑๐๑.	 อุทฺทิฏฺ€วิสโย		โกจิ	 วิเสโส		ตาทิโส		ยทิ
	 	 อนุทฺทิฏฺเ€ส	ุ	เนวตฺถิ	 โทโส		กมวิลงฺฆเน.

ยทิ  ผิว่า  วิเสโส  อ.ความพิเศษ  โกจิ	 อย่างใดอย่างหนึ่ง 	ตาทิโส  เช่นนั้น  อุทฺทิฏ€ฺวิสโย  
อันมีอรรถที่อันท่านแสดงมาก่อนแล้วเป็นวิสัย  สิยา  พึงมี  อตฺเถส ุ ในอรรถ ท.  อนุทฺทิฏฺเ€สุ  อันถูก
แสดงแล้วในภายหลังไซร้  ฯ  โทโส  อ.โทษ  กมวิลงฺฆเน  ในการข้ามซึ่งล�าดับ  เนว		อตฺถิ  ย่อม

ไม่มี นั่นเทียว  ฯ

 ยถา-
	 ๑๐๒.	 กุสลากุสล	ํ	อพฺยา-	 กต’มิจฺเจส	ุ	ปจฺฉิมํ
	 	 อพฺยากต	ํ	ปากทํ		น	 ปากท	ํ	ป€มทฺวยํ.

ยถา  อ.อุทาหรณ์  อิต ิ  ว่า  เอสุ	 	 จิตฺเตส ุ  “กุสลญฺจ  อกุสลญฺจ  อพฺยากตํ	 	 จ  อิติ		 
อพฺยากตํ	 	 อ.- ในจิต ท.  เหล่านี้  คือ  “อ.กุศลด้วย  อ.อกุศลด้วย  อ.อัพยากฤต  ด้วย”หนา  
-อัพยากฤต  ฯ  อพฺยากตํ  อ.อัพยากฤต  ปจฺฉิม ํ  อันมีในภายหลัง  ปากทํ  เป็นสภาพให้ซึ่งผล   
น		โหติ  ย่อมไม่เป็น  ฯ 	ป€มทฺวย ํ อ.หมวดสองแห่งจิตแรก  ปากทํ  เป็นสภาพให้ซึ่งผล  โหติ  ย่อม

เป็น  ฯ
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	 ๑๐๓.	 สคุณานา’วิกรเณ	 การเณ		สติ		ตาทิเส
	 	 โอจิตฺยหีนตาปตฺติ	 นตฺถิ		ภูตตฺถสํสิโน.

การเณ  ครั้นเมื่อเหตุ  ตาทิเส  เช่นนั้น  สต ิ มีอยู่  โอจิตฺยหีนตาปตฺติ  อ.การถึงซึ่งความเป็น
โอจิตยหีนโทษ  นตฺถ ิ ย่อมไม่มี  ภูตตฺถสํสิโน		ปุคฺคลสฺส  แก่บุคคล ผู้กล่าวความจริง  อาวิกรเณ   
ในเพราะการกระท�าให้แจ้ง  สคุณานํ  ซึ่งคุณของตน  ท.  ฯ

	 ๑๐๔.	 โอจิตฺย	ํ	นาม		วิญฺเญยฺยํ	 โลเก		วิขฺยาต’มาทรา
	 	 ตตฺโถ’ปเทสปภวา	 สุชนา		กวิปุงฺควา.

โอจิตฺยํ		นาม  ชื่อว่า  อ.ความเหมาะสม  วิขฺยาตํ  อันประจักษ์แล้ว  โลเก  ในโลก  วิญฺญูหิ  
อันวิญญูชน ท.  วิญฺเญยฺย ํ พึงทราบ  อาทรา  โดยเอื้อเฟื้อ  ฯ  ตตฺถ		โอจิตฺเย  ในความเหมาะสม
นั้น  สุชนา  อ.สัตบุรุษ ท.  กวิปุงฺควา  ผู้เลิศกว่ากวี  อุปเทสปภวา  เป็นแดนเกิดแห่งค�าแนะน�า   

โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ  

	 ๑๐๕.	 วิญญฺาโต’จิตฺยวิภโว-	 จิตฺยหีน	ํ	ปริหเร
	 	 ตโต’จิตฺยสฺส		สมฺโปเส	 รสโปโส		สิยา		กเต.

ปุคฺคโล  อ.บุคคล  วิญฺญาโตจิตฺยวิภโว   ผู้มีคุณสมบัติคือโอจิตยคุณที่อันตนรู้แล้ว  ปริหเร  
พึงหลีกเลี่ยง  โอจิตฺยหีนํ  ซึ่งโอจิตยหีนโทษ  ฯ  สมฺโปเส  ครั้นเมื่อความเจริญ  โอจิตฺยสฺส  แห่ง 
โอจิตยคุณ  กเต  อันท่านกระท�าแล้ว   ตโต		ปริหรณโต  เพราะการหลีกเลี่ยงนั้น  รสโปโส  อ.การ
เจริญแห่งรส  สิยา พึงมี  ฯ
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 ยถา-
	 ๑๐๖.	 โย		มารเสน’มาสนฺน-	 มาสนฺนวิสยุสฺสโว
	 	 ติณายป	ิ	น		มญฺญิตฺถ	 โส		โว		เทต	ุชย	ํ	ชิโน.

อุทาหรณํ  อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  โย		ชิโน  อ.พระชินเจ้าพระองค์ใด  อาสนฺน- 
วิชยุสฺสโว  ทรงมีงานฉลองคือชัยชนะอันใกล้แล้ว  หุตฺวา  เป็น  น	มญฺญิตฺถ  มิได้ส�าคัญแล้ว  มารเสนํ  
ซึ่งกองทัพของมาร  อาสนฺนํ  อันใกล้แล้ว  ติณายปิ  แม้กว่าเส้นหญ้า  ฯ  โส		ชิโน   อ.พระชินเจ้า
พระองค์นั้น  เทต ุ โปรดประทาน  ชย ํ ซึ่งชัยชนะ  โว  แก่ท่าน ท.  ฯ

	 ๑๐๗.	 อารทฺธกตฺตุกมฺมาทิ-	 กมาติกฺกมลงฺฆเน
	 	 ภคฺครีติวิโรโธ’ยํ	 คต	ึ	น		กฺวาปิ		วินฺทติ.

อารทฺธกตฺตุกมฺมาทิกมาติกฺกมลงฺฆเน  ครั้นเมื่อการพ้นซึ่งการข้ามซึ่งล�าดับของอรรถมีกัตตา
และกรรมเป็นต้นที่อันท่านปรารภแล้ว  สต ิ มีอยู่  อยํ		ภคฺครีติวิโรโธ อ.ภัคครีติโทษนี้  น		วินฺทต ิ 
ย่อมไม่ได้  คตึ  ซึ่งที่ตั้ง  กฺวาปิ  แม้ในที่ไหน  ๆ  ฯ

 ยถา-
	 ๑๐๘.	 สุชนญญฺาน’มิตฺถีนํ	 วิสฺสาโส		โนปปชฺชเต
	 	 วิสสฺส		สิงฺคิโน		โรค-	 นทีราชกุลสฺส		จ.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  ภคฺครีติโน  ของภัคครีติโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  วิสฺสาโส  อ.ความ
วางใจ   สุชนญฺญานํ		จ  แห่งผู้อื่นจากสัตบุรุษ ท.  ด้วย  อิตฺถีนํ		จ  แห่งสตรี ท.  ด้วย  วิสสฺส		จ  
แห่งยาพิษ ด้วย  สิงฺคิโน	จ  แห่งสัตว์มีเขา  ด้วย  โรคนทีราชกุลสฺส		จ		แห่งโรค  แม่น�า้ และ  ตระกูล
ของพระราชา ด้วย  น		อุปปชฺชเต  ย่อมไม่ควร  ฯ
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ยถา  จ-

	 ๑๐๙.	 เภสชฺเช		วิหิเต		สุทฺธ-	 พุทฺธาทิรตนตฺตเย
	 	 ปสาท’มาจเร		นิจฺจํ	 สชฺชเน		สคุเณป	ิ	จ.

จ  อีกนัยหนึ่ง  ปริหาโร  อ.การแก้ไข 	ภคฺครีติโน	 ของภัคครีติโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  
ปุคฺคโล  อ.บุคคล  อาจเร  พึงประพฤติ  ปสาทํ	 ซึ่งความเลื่อมใส  วิหิเต		เภสชฺเช		จ	 ในยาที่อันเขา
ปรุงแล้ว  ด้วย  สุทฺธพุทฺธาทิรตนตฺตเย	 	 จ  ในหมวดสามแห่งรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอัน
บริสุทธิ์  ด้วย  สชฺชเน		จ  ในสัตบุรุษ ด้วย  สคุเณปิ	จ  แม้ในคุณของตน ด้วย  นิจฺจ	ํ เป็นนิตย์  ฯ

สส�สยสฺส  ยถา-

	 ๑๑๐.	 มุนินฺทจนฺทิมาโลก-	 รสโลลวิโลจโน
	 	 ชโน’วกฺกนฺตปนฺโถว	 รํสิทสฺสนปีณิโต.

ปริหาโร  อ.การแก้ไข  สสํสยสฺส  ของสสังสยโทษ  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  ชโน	  อ.ชน   
มุนินิทจนฺทิมาโลกรสโลลวิโลจโน  ผู้มีนัยน์ตาอันหวั่นไหว  เพราะความพอใจซึ่งพระรัศมีของดวง
จันทร์คือพระจอมมุนี  อวกฺกนฺตปนฺโถ	 เอว  เป็นผู้มีทางอันตนก้าวไปแล้ว  นั่นเทียว  หุตฺวา  เป็น   
รํสิทสฺสนปีณิโต  เอิบอิ่มแล้วเพราะการเห็นซึ่งพระรัศมี  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ

	 ๑๑๑.	 สํสยาเยว		ยํ		กิญฺจิ	 ยทิ		กีฬาทิเหตุนา
	 	 ปยุชฺชเต		น		โทโสว	 สสํสยสมปฺปิโต.

ยทิ	 ผิว่า  ปทํ	 อ.บท 	ยํ		กิญฺจิ	 อย่างใดอย่างหนึ่ง  ปยุชฺชเต  อันท่าน  ย่อมประกอบ   
สํสยาย		 เอว  เพื่อความสงสัย  นั่นเทียว  กีฬาทิเหตุนา  เพราะเหตุอันมีความสนุก  เป็นต้นไซร้ ฯ   
โทโส  อ.โทษ  สสํสยสมปฺปิโต  อันเพียบพร้อมแล้วด้วยความเป็นไปกับด้วยความสงสัย  น		โหติ		เอว  
ย่อมไม่มีนั่นเทียว  ฯ

[ครึ่งบาทหลังนี้แปลให้เข้าใจง่ายตามความเห็นของผู้แปล  ตามมติของฎีกาใหม่ แปลว่า 
พนฺโธ  อ.บทประพันธ์  สสํสยสมปฺปิโต  อันเพียบพร้อมแล้วด้วยโทษอันเป็นไปกับด้วยความสงสัย   
น		โทโส		เอว  มิใช่โทษนั่นเทียว  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ]
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	 ๑๑๒.	 ยาเต		ทุติยํ		นิลยํ	 คุรุมฺห	ิ	สกเคหโต
	 	 ปาปุเณยฺยาม		นิยตํ	 สุข’มชฺฌยนาทินา.

คุรุมฺหิ	 ครั้นเมื่อครู  ยาเต  ไปแล้ว  นิลยํ	 สู่เรือน  ทุติยํ	 ที่สอง  สกเคหโต  จากเรือนของ
ตน  มยํ  อ.เรา ท.  ปาปุเณยฺยาม  พึงถึง  สุขํ	 ซึ่งความสุข  กิจฺเจน ด้วยกิจ  อชฺฌยนาทินา  อันมี
การเล่าเรียนเป็นต้น  นิยตํ	 แน่แท้   ฯ(อรรถไม่ปรารถนา)

คุรุมฺหิ	 ครั้นเมื่อดาวพฤหัสบดี  ยาเต  ย้ายไปแล้ว 	นิลยํ	 สู่เรือนจร  ทุติยํ	 ที่สอง  สกเคหโต  
จากเรือนหลักของตน  มยํ	 อ.เรา ท.  ปาปุเณยฺยาม  พึงถึง  สุขํ	 ซึ่งความสุข  กิจฺเจน  ด้วยกิจ   
อชฺฌยนาทินา  อันมีการเล่าเรียนเป็นต้น  นิยตํ	 แน่แท้  ฯ  (อรรถปรารถนา)

	 ๑๑๓.	 สุภคา		ภคินี		สายํ	 เอตสฺสิจฺเจว’มาทิกํ
	 	 น		คามฺม’มิติ		นิทฺทิฏฺ€ํ	 กวีห	ิ	สกเลหิปิ.

วจนํ	  อ.ค�า 	อิจฺเจวมาทิก	ํ  อันมีอาทิอย่างนี้ว่า  สา	 	อยํ	 	ภคินี	  อ.น้องสาวนั้น  เอตสฺส		 
ปุริสสฺส  ของบุรุษนี้  สุภคา  เป็นหญิงงาม 	โหติ	 ย่อมเป็น  กวีหิ	 อันกวี ท.  สกเลหิปิ	 แม้ทั้งปวง  

นิทฺทิฏฺ€ํ  แสดงแล้ว  คามฺม	ํ	อิต	ิ	ว่าคามมโทษ  น  หามิได้  ฯ

	 ๑๑๔.	 ทุฏฺ€าลงฺการวิคเม	 โสภนาลงฺกติกฺกโม
	 	 อลงฺการปริจฺเฉเท	 อาวิภาว	ํ	คมิสฺสติ.

ทุฏ€ฺาลงฺการวิคเม  ครั้นเมื่อความปราศจากแห่งทุฏฐาลังกติโทษ  สติ	 มีอยู่  โสภนาลงฺกติกฺ-
กโม  อ.ล�าดับของอลังการที่งดงาม  คมิสฺสติ	 จักถึง  อาวิภาวํ	  ซึ่งความแจ่มแจ้ง 	อลงฺการปริจฺเฉเท  
ในปริจเฉทที่ชื่อว่า อลังการ  ฯ
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  ๑๑๕.	 โทเส		ปริหริตุเมส		วโรปเทโส
	 	 	 สตฺถนฺตรานุสฺสรเณน		กโต		มเยวํ
	 	 	 วิญฺญายิมํ		คุรุวราน’ธิกปฺปสาทา
	 	 	 โทเส		ปรํ		ปริหเรยฺย		ยโสภิลาสี.

เอโส		อุปเทโส  อ.ค�าแนะน�านี้  วโร  อันประเสริฐ 	มยา		อันข้าพเจ้า  กโต  กระท�าแล้ว   
ปริหริตุํ	 เพื่ออันแก้ไข  โทเส	 ซึ่งโทษ ท.  สตฺถนฺตรานุสฺสรเณน  ด้วยการร�าลึกซึ่งคัมภีร์อื่น 	เอวํ	 

อย่างนี้  ฯ  ยโสภิลาสี		อ.ผู้ปรารถนซึ่งเกียรติยศโดยปกติ 	วิญญฺาย  รู้แล้ว 	อิมํ		อุปเทสํ	 ซึ่งค�าแนะน�า
นี้  อธิกปฺปสาทา  ด้วยการอุปการะยิ่ง  คุรุวรานํ		ของครูผุ้ประเสริฐ ท.  ปริหเรยฺย  พึงแก้ไข  โทเส   
ซึ่งโทษ ท.  ปรํ	 ยิ่ง  ฯ

อิติ		สํฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต		สุโพธาลงฺกาเร
โทสปริหาราวโพโธ		นาม		

ทุติโย		ปริจฺเฉโท.

ปริจฺเฉโท  อ.ปริจเฉท  ทุติโย  ที่สอง  โทสปริหาราวโพโธ	 	 นาม  ชื่อว่าโทส 
ปริหาราวโพธะ  สุโพธาลงฺกาเร  ในคัมภีร์สุโพธาลังการ 	สงฺฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต		ที่อันพระ
สังฆรักขิตมหาสามีผู้ประเสริฐรจนาแล้ว 	อิติ	 จบแล้ว  ฯ

------------------
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คุณาวโพธะ

(แสดงสัททลาลังการ)

	 ๑๑๖.	 สมฺภวนฺต	ิ	คุณา		ยสฺมา	 โทสาเนว’มติกฺกเม
	 	 ทสฺเสสฺส	ํ	เต		ตโต’ทานิ	 สทฺเท		สมฺภูสยนฺติ		เย.

อติกฺกเม  ครั้นเมื่อกาล่วงพ้น  โทสานํ	  แห่งโทษ ท. 	 เอวํ	 	อย่างนี้  สติ	 มีอยู่  คุณา   
อ.สัททาลังการ ท.  สมฺภวนฺติ	 ย่อมเกิดขึ้น  ยสฺมา  เพราะเหตุใด  ฯ  ตโต  เพราะเหตุนั้น 	เย		คุณา  
อ.สัททาลังการ ท.  เหล่าใด  สมฺภูสยนฺติ	 ย่อมตกแต่ง 	สทฺเท	 ซึ่งเสียง ท.  ฯ  อหํ	 อ.ข้าพเจ้า   
ทสฺเสสฺส	ํ จักแสดง  เต		คุเณ  ซึ่งสัททาลังการ ท.  เหล่านั้น 	อิทานิ	 ในกาลนี้  ฯ

	 ๑๑๗.	 ปสาโท’โช		มธุรตา	 สมตา		สุขุมาลตา
	 	 สิเลโส’ทารตา		กนฺติ	 อตฺถพฺยตฺต	ิ	สมาธโย.

คุณา  อ.สัททาลังการ ท.  ทส  สิบ 	อิติ	 คือ  ปสาโท		จ	 อ.ปสาทคุณ ด้วย  โอโช	จ	 อ.โอช
คุณ ด้วย  มธุรตา		จ  อ.มธุรตาคุณ ด้วย  สมตา	จ  อ.สมตาคุณ ด้วย  สุขุมาลตา		จ  อ.สุขุมาลตา
คุณ ด้วย  สิเลโส		จ  อ.สิเลสคุณ ด้วย 	อุทารตา		จ  อ.อุทารตาคุณ  ด้วย  กนฺติ		จ  อ.กันติคุณ 
ด้วย  อตฺถพฺยตฺติ		จ  อ.อัตถพยัตติคุณ ด้วย  สมาธโย		จ	อ.สมาธิคุณ ท. ด้วย

	 ๑๑๘.	 คุเณเห’เตห	ิ	สมฺปนฺโน	 พนฺโธ		กวิมโนหโร
	 	 สมฺปาทยต	ิ	กตฺตูนํ			 กิตฺติ’มจฺจนฺตนิมฺมลํ.

พนฺโธ  อ.บทประพันธ์  สมฺปนฺโน  อันถึงพร้อมแล้ว  เอเตหิ		คุเณหิ	 ด้วยสัททาลังการ ท.  
เหล่านี้  กวิมโนหโร  เป็นที่น�าไปซึ่งใจของกวี  หุตฺวา  เป็น  กิตฺตึ	 ยังเกียรติคุณ  อจฺจนฺตนิมฺมล	ํ  
อันไม่มีความมัวหมองยิ่ง  สมฺปาทยต	ิ ย่อมให้ส�าเร็จ 	กตฺตูนํ	 แก่ผู้รจนา ท. ฯ
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	 ๑๑๙.	 อทูราหิตสมฺพนฺธ-	 สุภคา		ยา		ปทาวลิ
	 	 สุปสิทฺธาภิเธยฺยา’ยํ	 ปสาทํ		ชนเย		ยถา.

ยา		ปทาวลิ  อ.ล�าดับแห่งบทใด  อทูราหิตสมฺพนฺธสุภคา  งามด้วยสัมพันธ์ที่อันท่านวางแล้ว
ไม่ไกล  สุปสิทฺธาภิเธยฺยา  มีเนื้อความอันปรากฏแล้วยิ่ง  ฯ อยํ	ปทาวลิ		อ.ล�าดับแห่งบทนี้  ปสาทํ	  
ยังปสาทคุณ  ชนเย  ย่อมให้เกิดขึ้น  ฯ  อุทาหรณ	ํ อ.อุทาหรณ์  ยถา	 เป็นไฉน  ฯ

	 ๑๒๐.	 อลงฺกโรนฺตา		วทนํ	 มุนิโน’ธรรํสิโย
	 	 โสภนฺเต’รุณรํสี’ว	 สมฺปตนฺตามฺพุโช’ทเร.

อธรรํสิโย  อ.พระรัศมีแห่งริมพระโอษฐ์ ท.  มุนิโน  ของพระมุนี  อลงฺกโรนฺตา ประดับอยู่  
วทนํ	 ซึ่งพระพักตร์  โสภนฺเต  ย่อมงดงาม 	อรุณรํสี		อิว  เพียงดัง  อ.แสงแห่งอรุณ  สมฺปตนฺตา	  
อันสาดส่องอยู่  อมฺพุโชทเร  ที่ห้องแห่งบงกช  ฯ

	 ๑๒๑.	 โอโช		สมาสพาหุลฺย-	 เมโส		คฺชชสฺส		ชีวิตํ
	 	 ปชฺเชปฺย’นากุโล		โส’ยํ	 กนฺโต		กามียเต		ยถา.

สมาสพาหุลฺยํ		อ.ความมีมากแห่งสมาส  โอโช  ชื่อว่า โอชคุณ  ฯ  เอโส		โอโช		อ.โอชคุณ
นี้  ชีวิต	ํ เป็นชีวิต 	คชฺชสฺส  ของร้อยแก้ว  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ 	โส		อยํ		โอโช		อ.โอชคุณนั้น   
อนากุโล อันไม่สับสน  กนฺโต  ที่อันท่านปรารถนาแล้ว  กวีหิ		อันกวี ท.  กามียเต  ย่อมปรารถนา  
ปชฺเชปิ	 แม้ในร้อยกรอง  ฯ  อุทาหรณํ	 อ.อุทาหรณ์ 	ยถา	 เป็นไฉน  ฯ

	 ๑๒๒.	 มุนินฺทมนฺทสญฺชาต-	 หาสจนฺทนลิมฺปิตา
	 	 ปลฺลวา		ธวลา		ตสฺเส-	 เวโก		นา’ธรปลฺลโว.

ปลฺลวา  อ.ใบไม้อ่อน ท.  มุนินฺทมนฺทสญฺชาตหาสจนฺทนลิมฺปิตา  อันถูกชะโลมแล้วด้วยจันทน์
คือหรรษาที่เกิดแล้วเล็กน้อยของพระจอมมุนี 	ธวลา  เป็นใบไม้ขาว  โหนฺติ		ย่อมเป็น  ฯ  อธรปลฺลโว  
อ.ใบไม้อ่อนคือพระโอษฐ์  เอโก  อย่างเดียว 	ตสฺส		มุนินฺทสฺส		เอว		ของพระจอมมุนีพระองค์นั้น  นั่น

เทียว  ธวโล  เป็นสีขาว 	น		โหติ	 ย่อมไม่เป็น  ฯ 
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	 ๑๒๓.	 ปทาภิเธยฺยวิสยํ	 สมาสพฺยาสสมฺภวํ
	 	 ย	ํ	ปาริณตฺยํ		โหตี’ห	 โสป	ิ	โอโชว		ตํ		ยถา.

ยํ		ปาริณตฺยํ	 อ.การน้อมไปใด  ปทาภิเธยฺยวิสยํ	 อันมีอรรถแห่งบทเป็นวิสัย  สมาสพฺยาส-
สมฺภวํ	 ที่เกิดแต่การย่อและการขยาย 	โหติ	 ย่อมมี  ฯ  โสปิ		ปริณตภาโว  แม้ อ.ความน้อมไปนั้น  
โอโช		เอว  ชื่อว่า โอชคุณ นั่นเทียว  อิห		สตฺเถ	 ในคัมภีร์นี้  ฯ  ตํ		อุทาหรณํ	 อ.อุทาหรณ์นั้น  
ยถา  เป็นไฉน  ฯ

	 ๑๒๔.	 โชตยิตฺวาน		สทฺธมฺมํ	 สนฺตาเรตฺวา		สเทวเก
	 	 ชลิตฺวา		อคฺคิขนฺโธว	 นิพฺพุโต		โส		สสาวโก.

โส		ตถาคโต อ.พระตถาคตพระองค์นั้น 	สทฺธมฺม	ํ ยังพระสัทธรรม  โชตยิตฺวาน		ให้ส่อง
สว่างแล้ว  สตฺเต  ยังสัตว์ ท.  สเทวเก  อันเป็นไปกับด้วยเทวดา  สนฺตาเรตฺวา  ให้ข้ามพ้นแล้ว   
ชลิตฺวา  ทรงรุ่งเรืองแล้ว  อคฺคิกฺขนฺโธ		อิว  เพียงดัง  อ.กองเพลิง  สสาวโก  เป็นผู้เป็นไปกับด้วยพระ
สาวก  หุตฺวา  เป็น  นิพฺพุโต  เสด็จปรินิพพานแล้ว  ฯ

	 ๑๒๕.	 มตฺถกฏฺ€	ี	มตสฺสาปิ	 รโชภาว	ํ	วชนฺตุ		เม
	 	 ยโต		ปุญฺเญน		เต		เสนฺติ	 เชนปาทมฺพุชทฺวเย.

เต		รชา  อ.ธุลี ท.  เหล่านั้น  เสนฺติ	 ย่อมนอน 	เชนปาทมฺพุชทฺวเย ใต้คู่แห่งบัวคือพระบาท

อันเป็นของพระชินเจ้า  ปุญฺเญน  ด้วยบุญ 	ยโต  เพราะเหตุใด  ฯ 	ตโต	 เพราะเหตุนั้น  มตฺถกฏ€ฺี  
อ.กระดูกแห่งศีรษะ ท.  เม  ของข้าพเจ้า  มตสฺสาปิ	 ผู้แม้ตายแล้ว  วชนฺต	ุ จงถึง  รโชภาวํ	 ซึ่งความ
เป็นแห่งธุลี  ฯ

	 ๑๒๖.	 อิจฺจตฺร		นิจฺจํปณติ-	 เคโธ		สาธุ		ปทิสฺสติ
	 	 ชายเต’ย	ํ	คุโณ		ติกฺข-	 ปญญฺาน’มภิโยคโต.

นิจฺจํปณติเคโธ  อ.ความปรารถนาในการนอบน้อมอันเป็นไปแล้วเสมอ  ปทิสฺสติ		ย่อมปรากฏ  
สาธุ	 ดี  อตฺร		คาถาย	ํ ในคาถานี้  อิติ	 อย่างนี้  ฯ  อยํ		คุโณ  อ.คุณนี้  ชายเต  ย่อมเกิดขึ้น   

อภิโยคโต  เพราะความพากเพียรเสมอ  ติกฺขปญญฺาน	ํ ของผู้มีปัญญากล้า ท.  ฯ
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	 ๑๒๗.	 มธุรตฺต	ํ	ปทาสตฺติ-	 รนุปฺปาสวสา		ทฺวิธา
	 	 สิยา		สมสุติ		ปุพฺพา	 วณฺณาวุตฺต	ิ	ปโร		ยถา.

มธุรตฺตํ	 อ.มธุรตาคุณ  ทฺวิธา	 มี  ๒  ประการ  ปทาสตฺติรนุปฺปาสวสา  โดยประเภทแห่ง 
ปทาสัตติและอนุปปาสะ  โหติ	  ย่อมเป็น  ฯ  ปทาสตฺติ	   อ.ปทาสัตติ  ปุพฺพา  อันเป็นอย่างแรก   
สมสุติ	 มีเสียงเสมอกัน  สิยา  พึงเป็น ฯ  อนุปฺปาโส  อ.อนุปปาสะ  ปโร  อันเป็นอย่างหลัง  วณฺณา-
วุตฺต	ิ เป็นการกล่าวซ�้าแห่งอักษร 	สิยา  พึงเป็น  ฯ 	อุทาหรณํ	อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  

	 ๑๒๘.	 ยทา		เอโส’ภิสมฺโพธึ	 สมฺปตฺโต		มุนิปุงฺคโว
	 	 ตทา		ปภุติ		ธมฺมสฺส	 โลเก		ชาโต		มหุสฺสโว.

เอโส		มุนิปุงคโว  อ.พระมุนีผู้ประเสริฐพระองค์นั้น  สมฺปตฺโต  ทรงบรรลุแล้ว  อภิสมฺโพธึ	 
ซึ่งอภิสัมโพธิญาณ  ยทา ในกาลใด  ฯ  มหุสฺสโว  อ.ความเจริญอันใหญ่หลวง   ธมฺมสฺส  แห่งพระ
ธรรม  ชาโต  เกิดแล้ว  โลเก  ในโลก  ปภุติ	 จ�าเดิม  ตทา  แต่กาลนั้น  ฯ

	 ๑๒๙.	 มุนินฺทมนฺทหาสา		เต	 กุนฺทสนฺโทหวิพฺภมา
	 	 ทิสนฺต’มนุธาวนฺติ	 หสนฺตา		จนฺทกนฺติโย.

เต		มุนินฺทมนฺทหาสา  อ.พระหรรษาน้อยๆ  ของพระจอมมุนี ท. เหล่านั้น 	กุนฺทสนฺโทห- 
วิพฺภมา  มีความงามแห่งกลุ่มของดอกคล้า  หสนฺตา	 ไยไพอยู่  จนฺทกนฺติโย  ซึ่งรัศมีแห่งดวงจันทร์ 
ท.  อนุธาวนฺติ	 ย่อมแล่นไป  ทิสนฺต	ํ ตลอดทิศ  ฯ

	 ๑๓๐.	 สพฺพโกมลวณฺเณหิ	 นา’นุปฺปาโส		ปสํสิโย
	 	 ยถาย	ํ	มาลตีมาลา	 ลินโลลาลิมาลินี.

อนุปฺปาโส  อ.อนุปปาสมธุรตาคุณ 	กโต  ที่อันท่าานกระท�าแล้ว  สพฺพโกมลวณฺเณห	ิ ด้วย
อักษที่อ่อนทั้งหมด ท. 	กวีหิ	 อันกวี ท.  น		ปสํสิโย  ไม่พึงสรรเสริญ  ฯ อุทาหรณํ	 อ.อุทาหรณ์  
ยถา	 เป็นไฉน  ฯ 	อย	ํ	มาลตีมาลา  อ.ช่อแห่งดอกมะลินี้  ลินโลลาลิมาลินี	 มีกลุ่มแห่งแมลงภู่ที่คลึง
เคล้าลุ่มหลง  ฯ
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	 ๑๓๑.	 มุทูห	ิ	วา		เกวเลหิ	 เกวเลห	ิ	ผุเฏหิ		วา
	 	 มิสฺเสห	ิ	วา		ติธา		โหติ	 วณฺเณห	ิ	สมตา		ยถา.

สมตา	 อ.สมตาคุณ  ติธา  มี ๓ ประการ 	เกวเลหิ		มุทูหิ	วณฺเณหิ		วา  ด้วยอักษร ท. ที่อ่อน
ทั้งสิ้น ก็ดี  เกวเลห	ิ	ผุเฏหิ		วณฺเณหิ		วา  ด้วยอักษร ท. ที่แข็งทั้งสิ้น ก็ดี  มิสฺเสหิ		วณฺเณห	ิ	วา  
ด้วยอักษร ท. ที่ผสมกัน  ก็ดี   โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  อุทาหรณํ		อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ

	 ๑๓๒.	 โกกิลาลาปสํวาที	 มุนินฺทาลาปวิพฺภโม
	 	 หทยงฺคมต	ํ	ยาติ	 สต	ํ	เทต	ิ	จ		นิพฺพุตึ.

มุนินฺทาลาปวิพฺภโม  อ.ความไพเราะแห่งพระด�ารัสของพระจอมมุนี 	โกกิลาลาปสํวาที	  อัน
เปรียบด้วยเสียงขันแห่งนกโกกิลา  ยาต	ิ	ย่อมถึง  หทยงฺคมต	ํ	ซึ่งความจับใจ  จ  ด้วย  เทติ		ย่อม
ให้  นิพฺพุตึ		ซึ่งความดับสนิท  สตํ		แก่สัตบุรุษ ท.  จ  ด้วย  ฯ

	 ๑๓๓.	 สมฺภาวนียสมฺภาวํ	 ภควนฺต	ํ	ภวนฺตคุํ
	 	 ภวนฺตสาธนากงฺขี	 โก		น		สมฺภาวเย		วิภุํ.

โก	 อ.ใคร  ภวนฺตสาธนากงฺขี	 ผู้ปรารถนาซึ่งที่สุดแห่งภพ  น		สมฺภาวเย  ไม่พึงสรรเสริญ  
ภควนฺตํ	  ซึ่งพระผู้มีพระภาค  สมฺภาวนียสมฺภาวํ	 	 ผู้มีความประสงค์ดีงามที่อันท่านพึงสรรเสริญ   
ภวนฺตคุํ		ผู้ด�าเนินไปสู่ที่สุดแห่งภพ 	วิภุํ	 ผู้เป็นใหญ่  ฯ

	 ๑๓๔.	 ลทฺธจนฺทนสํสคฺค-	 สุคนฺธ	ี	มลยานิโล
	 	 มนฺท’มายาต	ิ	ภีโตว	 มุนินฺทมุขมารุตา.

มลยานิโล  อ.ลมอันมาแล้วจากเทือกเขามลัย  ลทฺธจนฺทนสํสคฺคสุคนฺธ	ี ที่มีกลิ่นหอมเพราะการ
อบอวลแห่งจันทน์ที่อันตนได้รับแล้ว  ภีโต		อิว	 เป็นเพียงดังกลัวแล้ว  มุนินฺทมุขมารุตา  แต่ลมอันออก
แล้วจากพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี  หุตฺวา   เป็น  อายาติ	 ย่อมร�าเพยมา  มนฺทํ	 อ่อน  ฯ 
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	 ๑๓๕.	 อนิฏ€ฺุรกฺขรปฺปายา	 สพฺพโกมลนิสฺสฏา
	 	 กิจฺฉ’มุจฺจารณาเปต-	 พฺยญฺชนา		สุขุมาลตา.

สุขุมาลตา  อ.สุขุมาลตาคุณ  อนิฏฺ€ุรกฺขรปฺปายา  มีอักษรไม่แข็งเป็นอันมาก  สพฺพโกมล-
นิสฺสฏา  เป็นคุณอันพ้นแล้วจากอักษรอ่อนทั้งหมด  กิจฺฉมุจฺจารณาเปตพฺยญฺชนา  มีอักษรอันปราศจาก
แล้วแต่อักษรทีออกเสียงยาก  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ

	 ๑๓๖.	 ปสฺสนฺตา		รูปวิภวํ	 สุณนฺตา		มธุรํ		คิรํ
	 	 จรนฺต	ิ	สาธู		สมฺพุทฺธ-	 กาเล		เกฬิปรมฺมุขา.

สมฺพุทฺธกาเล  ในกาลแห่งพระสัมพุทธเจ้า  สาธู	 อ.สาธุชน ท.  ปสฺสนฺตา	 เห็นอยู่ รูปวิภวํ	  
ซึ่งความถึงพร้อมแห่งพระรูป  สุณนฺตา  สดับอยู่  คิรํ	 ซึ่งพระด�ารัส  มธุร	ํ อันไพเราะ  เกฬิปรมฺมุขา  
เป็นผู้มีหน้าในเบื้องหลังจากความสนุกสนาน  หุตฺวา  เป็น  จรนฺต	ิ	ย่อมประพฤติ  ฯ

	 ๑๓๗.	 อลงฺการวิหีนาปิ	 สต	ํ	สมฺมุขเต’ทิสี
	 	 อาโรหต	ิ	วิเสเสน	 รมณียา		ตทุชฺชลา.

สุขุมาลตา  อ.สุขุมาลตาคุณ  เอทิสี	 เช่นนี้  อลงฺการวิหีนาปิ	 แม้ปราศจากแล้วแต่อัตถาลังการ  
อาโรหติ	 ย่อมยกขึ้น  สมฺมุขต	ํ สู่ความเป็นเฉพาะหน้า  สตํ	 ของสัตบุรุษ ท. ฯ  สุขุมาลตา  อ.สุขุมาล
ตาคุณ 	ตทุชฺชลา  อันรุ่งโรจน์ด้วยอัตถาลังการนั้น   รมณียา  เป็นภาวะที่อันท่านพึงยินดี 	วิเสเสน  
โดยพิเศษ  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ 

 
	 ๑๓๘.	 โรมญฺจปิญฺฉรจนา	 สาธุวาทาหิตทฺธนี
	 	 ลฬนฺติ’เม		มุนีเมฆุมฺ-	 มทา		สาธุสิขาวลา.

อิเม		สาธุสิขาวลา	 อ.นกยูงคือสาธุชน ท. เหล่านี้  มุนิเมฆุมฺมทา  เป็นผู้คลั่งไคล้ด้วยเมฆคือ
พระมุนี  โรมญฺจปิญฺฉรจนา   มีการแผ่หางคือความขนลุกชูชัน  สาธุวาทาหิตทฺธนี		เป็นผู้มีเสียงขันคือ
การกล่าวซึ่งสาธุการ  หุตฺวา  เป็น  ลฬนฺติ		ย่อมร่าเริง  ฯ
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	 ๑๓๙.	 สุขุมาลตฺต’มตฺเถว	 ปทตฺถวิสยมฺป	ิ	จ
	 	 ยถา		มตาทิสทฺเทสุ	 กิตฺติเสสาทิกิตฺตนํ.

จ  อนึ่ง  สุขุมาลตฺต ํ อ.ความเป็นแห่งสุขุมาลตาคุณ  ปทตฺถวิสยมฺปิ	 แม้ที่มีอรรถของบทเป็น
วิสัย  อตฺถิ		เอว  ย่อมมีได้  นั่นเทียว ฯ  ยถา  อ.อุทาหรณ์  อิติ		ว่า  มตาทิสทฺเทสุ	 ครั้นเมื่อศัพท์
อันมี  มต  เป็นต้น ท.  วตฺตพฺเพส	ุ อันท่านพึงกล่าว  กิตฺติเสสาทิกิตฺตน	ํ	อ.การกล่าวซึ่งศัพท์อันมี   
กิตฺติเสส  เป็นต้น  โหติ	 ย่อมมี  ฯ

	 ๑๔๐.	 สิลิฏฺ€ปทสํสคฺค-	 รมณียคุณาลโย
	 	 สพนฺธคารโว		โสยํ	 สิเลโส		นาม		ตํ		ยถา.

โสยํ	 	 พนฺโธ  อ.บทประพันธ์นั้น 	 สิลิฏฺ€ปทสํสคฺครมณียคุณาลโย ที่เป็นแดนเกิดแห่งคุณอัน
รื่นรมย์  เพราะการประสมประสานแห่งบทที่อาศัยกัน  สพนฺธคารโว  อันเป็นไปด้วยความหนักของบท
ประพันธ์  สิเลโส		นาม  ชื่อว่า  สิเลสคุณ ฯ 	ตํ	อุทาหรณํ	อ.อุทาหรณ์นั้น 	ยถา  เป็นไฉน  ฯ

	 ๑๔๑.	 พาลินฺทุวิพฺภมจฺเฉทิ-	 นขราวลิกนฺติภิ
	 	 สา		มุนินฺทปทมฺโภช-	 กนฺต	ิ	โว		วลิตาวตํ.

สา		มุนินฺทปทมฺโภชกนฺติ	 อ.พระรัศมีแห่งบงกชคือพระบาทของพระจอมมุนีนั้น  วลิตา  อัน
ประกอบแล้ว  พาลินฺทุวิพฺภมจฺเฉทินขราวลิกนฺติภิ	 ด้วยพระรัศมีแห่งล�าดับของพระนขาอันมีปกติก�าจัด
ซึ่งความงามแห่งดวงจันทร์ข้างขึ้นอ่อนๆ  ท.  อาวตํ	 โปรดคุ้มครอง  โว  ซึ่งท่าน ท. ฯ

	 ๑๔๒.	 อุกฺกํสวนฺโต		โย		โกจิ	 คุโณ		ยทิ		ปตียเต
	 	 อุทาโร’ย	ํ	ภเว		เตน	 สนาถา		พนฺธปทฺธติ.

ยทิ	 ผิว่า  คุโณ  อ.คุณ  โย	โกจิ	 อันใดอันหนึ่ง  อุกฺกํสวนฺโต  อันมีความสูงส่ง  ปตียเต  
อันท่าน  ย่อมรู้ไซร้  ฯ  อย	ํ	คุโณ  อ.คุณนี้  อุทาโร  ชื่อว่า อุทารตาคุณ  ภเว		ย่อมเป็น  ฯ  
พนฺธปทฺธติ	 อ.ล�าดับแห่งบทประพันธ์  สนาถา  เป็นไปกับด้วยที่ตั้ง  เตน		อุทาเรน  ด้วยอุทารตาคุณ
นั้น  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๑๔๓.	 ปาทมฺโภชรโชลิตฺต-	 คตฺตา		เย		ตว		โคตม
	 	 อโห		เต		ชนฺตโว		ยนฺติ	 สพฺพถา		นิรชตฺตนํ.

โคตม  ข้าแต่พระโคดม  เย		ชนฺตโว  อ.ชน  ท.  เหล่าใด  ปาทมฺโภชรโชลิตฺตคตฺตา  เป็น
ผู้มีร่างกายอันเกลือกกลั้วแล้วด้วยเกสรแห่งบงกชคือพระบาท  ตว  ของพระองค์  ภวนฺติ	 ย่อมเป็น  ฯ  
อโห  น่าอัศจรรย์  เต		ชนฺตโว  อ.ชน ท.  เหล่านั้น  ยนฺต	ิ ย่อมถึง  นิรชตฺตน	ํ ซึ่งความเป็นผู้ออก
แล้วจากธุลี  สพฺพถา  โดยประการทั้งปวง  ฯ

	 ๑๔๔.	 เอว	ํ	ชินานุภาวสฺส	 สมุกฺกํโส’ตฺร		ทิสฺสติ
	 	 ปญญฺวา		วิธินาเนน	 จินฺตเย		ปร’มีทิสํ.

สมุกฺกํโส  อ.ความสูงส่ง  ชินานุภาวสฺส  แห่งอานุภาพของพระชินเจ้า  ทิสฺสติ	 ย่อมปรากฏ  

อตฺร		คาถายํ	 ในคาถานี้  เอวํ	 อย่างนี้  ฯ  ปญฺญวา  อ.ผู้มีปัญญา  จินฺตเย  พึงด�าริ  พนฺธ	ํ ซึ่งบท
ประพันธ์  ปรํ	 อื่น  อีทิส	ํ เช่นนี้  อเนน		วิธินา  ด้วยวิธีนี้  ฯ

	 ๑๔๕.	 อุทาโร		โสปิ		วิญฺเญยฺโย	 ยํ		ปสตฺถวิเสสนํ
	 	 ยถา		กีฬาสโร		ลีลา-	 หาโส		เหมงฺคทาทโย.

ยํ		พนฺธนํ	 อ.บทประพันธ์ใด  ปสตฺถวิเสสนํ	 มีบทวิเสสนะที่อันท่านสรรเสริญแล้ว  โหติ	 ย่อม

เป็น  ฯ  โสปิ		พนฺโธ  แม้ อ.บทประพันธ์นั้น  วิญฺเญยฺโย  อันท่าน  พึงทราบ  อุทาโร ว่าอุทารตา
คุณ  ฯ  อุทาหรณ	ํ อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  กีฬาสโร  อ.สระน�้าที่อันเขากระท�าแล้วเพื่อการ
เล่น  ลีลาหาโส  อ.การยิ้มอันประกอบแล้วด้วยความงาม สทฺทา  อ.ศัพท์ ท.  เหมงฺคทาทโย  อันมี 
เหมงฺคท เป็นต้น  ฯ
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	 ๑๔๖.	 โลกิยตฺถานติกฺกนฺตา	 กนฺตา		สพฺพชนานปิ
	 	 กนฺต	ิ	นามา’ติวุตฺตสฺส	 วุตฺตา		สา		ปริหารโต
	 	 ยถา		มุนินฺทอิจฺจาทิ.

คุณชาติ	 อ.คุณชาติ  โลกิยตฺถานติกฺกนฺตา  อันไม่ล่วงพ้นแล้วซึ่งอรรถอันประจักษ์แล้วในโลก  
สพฺพชนานํ	 อปิ	 กนฺตา  ที่แม้อันชนทั้งปวง ท.  ปรารถนาแล้ว  กนฺต	ิ 	 นาม	 	 ชื่อว่า กันติคุณ  ฯ   
สา		กนฺติ	 อ.กันติคุณนั้น  มยา  อันข้าพเจ้า  วุตฺตา  กล่าวแล้ว  ปริหารโต	 ในปริจเฉทเป็นที่แก้ไข  
อติวุตฺตสฺส  แห่งอติวุตตโทษ  ยถา	 อุทาหรณ์   มุนินฺทอิจฺจาทิ ว่า “มุนินฺท” ดังนี้เป็นต้น  ฯ

	 ๑๔๗.	 อตฺถพฺยตฺตาภิเธยฺยสฺสา-	 เนยฺยตา		สทฺทโตตฺถโต
	 	 สาย	ํ	ตทุภยา		เนยฺย-	 ปริหาเร		ปทสฺสิตา.
	 	 ยถา		มรีจิจฺจาท	ิ	จ	 มโนนุรญฺชโนจฺจาท	ิ	จ.
	 	 ปุน		อตฺเถน		ยถา.

อภิเธยฺยสฺส		อเนยฺยตา  อ.ความที่แห่งอรรถเป็นสภาพอันท่านไม่พึงน�ามา  สทฺทโต		จ  โดย 
ศัพท์ด้วย  อตฺถโต		จ		โดยอรรถด้วย  อตฺถพฺยตฺต	ิ ชื่อว่าอัตถพยัตติคุณ  ฯ  สา		อยํ		อตฺถพยตฺติ  
อ.อัตถพยัตติคุณนั้น  ตทุภยา  อันเกิดจากศัพท์และอรรถทั้งสองนั้น  มยา  อันข้าพเจ้า  ปทสฺสิตา  
แสดงแล้ว  เนยฺยปริหาเร  ในปริจเฉทเป็นที่แก้ไขแห่งเนยยโทษ  ฯ  ยถา  อ.อุทาหรณ์ 	มรีจิจฺจาท	ิ	จ  
มีค�าว่า  มรีจิ  เป็นต้น  ด้วย 	มโนนุรญฺชโนจฺจาทิ		จ		มีค�าว่า  มโนนุรญฺชโน  เป็นต้น ด้วย  ฯ

	 ๑๔๘.	 สภาวามลตา	ธีร	 มุธา		ปาทนเขสุ		เต
	 	 ยโต		เต’วนตานนฺต-	 โมฬิจฺฉายา		ชหนฺต	ิ	โน.

อภิเธยฺยสฺส		อเนยฺยตา  อ.ความที่แห่งอรรถเป็นสภาพอันท่านไม่พึงน�ามา 	อตฺเถน		โดยอรรถ  
ปุน  อีก  ยถา  เป็นไฉน  ฯ 	ธีร  ข้าแต่พระธีรเจ้า  สภาวามลตา  อ.ความไม่มีมลทินโดยปกติ   
ปาทนเขสุ		ในพระนขาแห่งพระบาท ท. 	เต  ของพระองค์  มุธา  หาประโยชน์มิได้  ฯ  เต		ปาทนขา  
อ.พระนขาแห่งพระบาท ท. เหล่านั้น  โน		ชหนฺติ	 ย่อมไม่ละ  อวนตานนฺตโมฬิจฺฉายา  ซึ่งรังสีแห่ง
มงกุฎของมนุษย์และเทวดาอันหาที่สุดมิได้ผุ้น้อมไหว้แล้ว  ยโต  เพราะเหตุใด  ฯ  ตโต  เพราะเหตุนั้น  
สภาวามลตา  อ.ควมไม่มีมลทินโดยปกติ  ปาทนเขสุ	 ในพระนขาแห่งพระบาท ท. 	เต	 ของพระองค์  
มุธา  หาประโยชน์มิได้  ฯ
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	 ๑๔๙.	 พนฺธสาโรต	ิ	มญฺญนฺติ	 ย	ํ	สมคฺคาปิ		วิญฺญุโน
	 	 ทสฺสนาวสร	ํ	ปตฺโต	 สมาธ	ิ	นาม’ยํ		คุโณ.

วิญฺญุโน  อ.วิญญูชน ท.  สมคฺคาป	ิ แม้ทั้งหมด  มญญฺนฺต	ิ ย่อมส�าคัญ 	ยํ		คุณํ		ซึ่งสัททา
ลังการใด  พนฺธสาโรติ	 ว่าเป็นแก่นของบทประพันธ์  ฯ  อยํ		คุโณ  อ.สัททาลังการนี้  สมาธิ		นาม  
ชื่อว่า สมาธิ  ปตฺโต  ถึงแล้ว  ทสฺสนาวสรํ  ซึ่งโอกาสในการแสดง  ฯ

	 ๑๕๐.	 อญญฺธมฺโม		ตโตญฺญตฺถ	 โลกสีมานุโรธโต
	 	 สมฺมา		อาธียเตจฺเจโส	 สมาธีต	ิ	นิรุจฺจติ.

อญญฺธมฺโม  อ.สภาพของวัตถุอื่น  อาธียเต  อันท่าน  ย่อมตั้งไว้  สมฺมา โดยชอบ โลก- 

สีมานุโรธโต  โดยคล้อยตามซึ่งขอบเขตของชาวโลก  วตฺถุสฺมึ	 	 ในวัตถุ  อญญฺตฺถ  อื่น  ตโต		 
วตฺถุโต  จากวัตถุนั้น  ฯ  อิต	ิ เพราะเหตุนั้น 	เอโส		คุโณ  อ.สัททาลังการนั้น  กวีหิ  อันกวี ท.   
นิรุจฺจติ	 ย่อมเรียก  สมาธิอิต	ิ ว่าสมาธิคุณ  ฯ
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	 ๑๕๑.	 อปาเณ		ปาณินํ		ธมฺโม	 สมฺมา		อาธียเต		กฺวจิ
	 	 นิรูเป		รูปยุตฺตสฺส	 นิรเส		สรสสฺส		จ.
	 ๑๕๒.	 อทฺรเว		ทฺรวยุตฺตสฺส	 อกตฺตริป	ิ	กตฺตุตา
	 	 ก€ินสฺสา’สรีเรปิ	 รูปํ		เตส	ํ	กมา		สิยา.

	ธมฺโม	 อ.สภาพ  ปาณินํ		ของสิ่งมีชีวิต ท.  อาธียเต		ย่อมถูกยกขึ้นไว้  สมฺมา		โดยชอบ   
อปาเณ		ในสิ่งไม่มีชีวิต  กฺวจิ		ในบางแห่ง  จ  ด้วย  ฯ

ธมฺโม	  อ.สภาพ  รูปยุตฺตสฺส	 	 ของสิ่งที่ประกอบแล้วด้วยรูป  อาธียเต	 	 ย่อมถูกยกขึ้นไว้   
สมฺมา		โดยชอบ  นิรูเป		ในสิ่งที่ปราศจากแล้วจากรูป  กฺวจิ		ในบางแห่ง  จ  ด้วย  ฯ

ธมฺโม	 อ.สภาพ  สรสสฺส		ของสิ่งที่มีรส  อาธียเต		ย่อมถูกยกขึ้นไว้  สมฺมา		โดยชอบ  นิรเส		
ในสิ่งที่ปราศจากแล้วจากรส  กฺวจิ		ในบางแห่ง  จ  ด้วย  ฯ

ธมฺโม	 อ.สภาพ  ทฺรวยุตฺตสฺส		ของสิ่งที่ประกอบแล้วด้วยความเหลว  อาธียเต		ย่อมถูกยกขึ้น
ไว้  สมฺมา		โดยชอบ  อทฺรเว		ในสิ่งที่ไม่เหลว  กฺวจิ		ในบางแห่ง  จ  ด้วย  ฯ

กตฺตุตา อ.ความเป็นกัตตา  อาธียเต		ย่อมถูกยกขึ้นไว้  สมฺมา		โดยชอบ  อกตฺตริปิ		แม้ใน
สิ่งที่มิใช่กัตตา  กฺวจิ		ในบางแห่ง  จ  ด้วย  ฯ

ธมฺโม	  อ.สภาพ  ก€ินสฺส	 	ของวัตถุแข็ง  อาธียเต	 	ย่อมถูกยกขึ้นไว้  สมฺมา	 	โดยชอบ   
อสรีเรปิ		ในสิ่งที่ไม่มีตัวตน  กฺวจิ		ในบางแห่ง  จ  ด้วย  ฯ

รูปํ  อ.อุทาหรณ์ 	เตสํ		สมาธีน	ํ	ของสมาธิคุณ ท. เหล่านั้น  สิยา  พึงมี  กมา  ตามล�าดับ ฯ

	 ๑๕๓.	 อุณฺณาปุณฺณินฺทุนา		นาถ			 ทิวาป	ิ	สห		สงฺคมา
	 	 วินิทฺทา		สมฺปโมทนฺติ	 มญฺเญ		กุมุทิน	ี	ตว.

นาถ  ข้าแต่พระนาถะ  กุมุทินี	  อ.กลุ่มดอกบัวกุมุท ท.  วินิทฺทา  มีความหลับนอน 
อันปราศจากแล้ว  หุตฺวา  เป็น   สมฺปโมทนฺติ		มญฺเญ  เห็นจะเบิกบานอยู่  ทิวาปิ	 แม้ในเวลากลาง
วัน  สงฺคมา  เพราะการประสบ 	สห  กับ  อุณฺณาปุณฺณินฺทุนา  ด้วยจันทร์เพ็ญคือพระอุณาโลม  ตว  
ของพระองค์  ฯ
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	 ๑๕๔.	 ทยารเสส	ุ	มุชฺชนฺตา	 ชนา’มตรเสสฺวิ’ว
	 	 สุขิตา		หตโทสา		เต		 นาถ		ปาทมฺพุชานตา.

นาถ  ข้าแต่พระนาถะ  ชนา  อ.ชน ท.  ปาทมฺพุชานตา  ผู้น้อมมาแล้วใกล้บงกชคือพระบาท  
เต  ของพระองค์  มุชฺชนฺตา  ด�าลงอยู่  ทยารเสสุ	 ในพระคุณคือพระกรุณา ท. อมตรเสสุ		อิว  อันเป็น
เพียงดังน�้าอมฤต  หตโทสา  เป็นผู้มีโทษที่อันตนก�าจัดแล้ว  หุตฺวา  เป็น  สุขิตา  บรรลุแล้วซึ่งความ
สุข ฯ

	 ๑๕๕.	 มธุเรป	ิ	คุเณ		ธีร	 นปฺปสีทนฺต	ิ	เย		ตว
	 	 กีทิส	ี	มนโส		วุตฺติ	 เตส	ํ	ขารคุณาน		โภ.

โภ		ธีร  ข้าแต่พระธีรเจ้าผู้เจริญ  เย		ชนา  อ.ชน ท.  เหล่าใด  น		ปสีทนฺติ	 ย่อมไม่เลื่อมใส  
คุเณ  ในพระคุณ  มธุเรป	ิ แม้อันอ่อนหวาน  ตว  ของพระองค์  ฯ  วุตฺติ		อ.ความเป็นไป  มนโส  
แห่งใจ 	เตสํ		ชนานํ	 ของชน ท.  เหล่านั้น  ขารคุณาน	ํ ผู้มีคุณอันขม   กีทิสี	 เป็นเช่นไร  โหติ	 ย่อม
เป็น  ฯ

	 ๑๕๖.	 สพฺพตฺถสิทฺธ		จูฬก-	 ปุฏเปยฺยา		มหาคุณา
	 	 ทิสา		สมนฺตา		ธาวนฺติ	 กุนฺทโสภาสลกฺขณา.

สพฺพตฺถสิทฺธ  ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงส�าเร็จแล้วในกิจทั้งปวง  มหาคุณา  อ.พระคุณอันใหญ่
หลวง ท.  จูฬกปุฏเปยฺยา  ที่อันบุคคลพึงดื่มด้วยถ้วยใบน้อย  กุนฺทโสภาสลกฺขณา		อันมีลักษณะเสมอ
ด้วยความงามแห่งดอกคล้า  ธาวนฺติ	 ย่อมขจายไป  ทิสา  สู่ทิศ ท.  สมนฺตา 	โดยรอบ	 ฯ  

	 ๑๕๗.	 มาราริพลวิสฺสฏฺ€า	 กุณฺ€า		นานาวิธา’ยุธา
	 	 ลชฺชมานา’ญญฺเวเสน	 ชิน		ปาทานตา		ตว.

ชิน  ข้าแต่พระชินเจ้า  อายุธา  อ.อาวุธ ท.  นานาวิธา  อันมีประการต่างๆ   
มาราริพลวิสฺสฏฺ€า  ที่อันไพร่พลแห่งข้าศึกคือพระยามารปล่อยแล้ว 	กุณฺ€า   เป็นของไร้คม  หุตฺวา  
เป็น  ลชฺชมานา  ละอายอยู่  ปาทานตา  เป็นอาวุธน้อมมาแล้วใกล้พระบาท  ตว  ของพระองค์  
อญฺญเวเสน  ด้วยลักษณะอื่น  โหนฺติ ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๑๕๘.	 มุนินฺทภาณุมา		กาโล-	 ทิโต		โพโธทยาจเล
	 	 สทฺธมฺมรํสินา		ภาติ	 ภินฺท’มนฺธตม	ํ	ปรํ.

มุนินฺทภาณุมา  อ.ดวงอาทิตย์คือพระจอมมุนี  กาโลทิโต ขึ้นแล้วในยามเช้า  โพโธทยาจเล  
เหนืออุทัยบรรพตคือพระโพธิญาณ  ภินฺทํ	 ก�าจัดอยู่  อนฺธตม	ํ ซึ่งความมืดคือโมหะ  สทฺธมฺมรํสินา  
ด้วยรัศมีคือพระสัทธรรม  ภาติ	 ย่อมส่องสว่าง  ปรํ	 ยิ่ง  ฯ

	 ๑๕๙.	 วมนุคฺคิรณาเทฺย’ตํ	 คุณวุตฺยปริจฺจุตํ
	 	 อติสุนฺทร’มญญฺํ		ตุ	 กาม	ํ	วินฺทติ		คามฺมตํ.

เอตํ	 	สภาวชาต	ํ  อ.สภาวะนี้  วมนุคฺคิรณาท	ิ  อันมีการคายและการเรอเป็นต้น  คุณวุตฺย- 
ปริจฺจุตํ	 อันไม่คลาดเคลื่อนแล้วจากความเป็นปริยาย  อติสุนฺทรํ	 เป็นการดียิ่ง  โหติ		ย่อมเป็น  ฯ   
ตุ	  ส่วนว่า  อญฺญํ	 	 สภาวชาต	ํ  อ.สภาวะอื่น 	 วินฺทต	ิ  ย่อมถึง  คามฺมต	ํ  ซึ่งคามมโทษ  กามํ   
โดยแท้  ฯ

	 ๑๖๐.	 กนฺตีน	ํ	วมนพฺยาชา	 มุนิปาทนขาวลี
	 	 จนฺทกนฺต	ี	ปิวนฺตี’ว	 นิปฺปภ	ํ	ตํ		กโรนฺติโย.

มุนิปาทนขาวลี	 อ.ล�าดับแห่งพระนขาแห่งพระบาทของพระมุนี ท.  ปิวนฺต	ิ	อิว		เพียงดังดื่มอยู่  
จนฺทกนฺตี	 ซึ่งรังสีของดวงจันทร์ ท.  กโรนฺติโย	 กระท�าอยู่  ตํ		จนฺท	ํ ซึ่งดวงจันทร์นั้น  นิปฺปภ	ํ ให้
ไม่มีแสง  วมนพฺยาชา  ด้วยอาการอันคลายออก  กนฺตีน	ํ ซึ่งรัศมี ท.  ฯ

	 ๑๖๑.	 อจิตฺตกตฺตุก	ํ	รุจฺย-	 มิจฺเจว	ํ	คุณกมฺม		ตํ
	 	 สจิตฺตกตฺตุกมฺเปตํ	 คุณกมฺม	ํ	ยทุ’ตฺตมํ.

ต	ํ	สภาวชาต	ํ อ.สภาวะนั้น  อจิตฺตกตฺตุกํ	 อันมีกัตตาที่ไม่มีจิต  คุณกมฺม	ํ มีกรรมที่เป็นสภาพ
ปริยาย  กวีหิ	 อันกวี ท.  รุจฺยํ	 พึงยินดี  อิจฺเจวํ	 อย่างนี้  ฯ  ยทิ	 ผิว่า 	เอตํ		สภาวชาตํ	 อ.สภาวะ
นั้น  สจิตฺตกตฺตุกมฺปิ	 แม้มีกัตตาที่เป็นไปกับด้วยจิต  สมาน	ํ เป็นอยู่  คุณกมฺม ํ มีกรรมที่เป็นสภาพ
ปริยาย  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ		เอวํ		ภาเว  ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สติ	 มีอยู่  อุตฺตมํ	 เป็นสภาวะ
ดี  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๑๖๒.	 อุคฺคิรนฺโตว		ส		เสฺนห-	 รสํ		ชินวโร		ชเน
	 	 ภาสนฺโต		มธุรํ		ธมฺมํ	 ก	ํ	น		สมฺปีณเย	ชนํ.

โส		ชินวโร  อ.พระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้น  ภาสนฺโต  ตรัสอยู่  ธมฺม	ํ ซึ่งธรรม  มธุรํ	 
อันไพเราะ  อุคฺคิรนฺโต		อิว  เพียงดังหลั่งอยู่  เสฺนหรสํ	 ซึ่งน�้าคือความเยื่อใย  ชเน  ในชน  กํ		ชนํ	 
ยังชนไร  น		สมฺปีณเย  ไม่พึงให้อิ่มใจหรือ  ฯ

  ๑๖๓.	 โย		สทฺทสตฺถกุสโล		กุสโล		นิฆณฺฑุ-
	 	 	 ฉนฺโทอลงฺกติสุ		นิจฺจกตาภิโยโค
	 	 	 โส’ยํ		กวิตฺตวิกโลป	ิ	กวีสุ		สงฺขฺย-	
	 	 	 โมคยฺห		วินฺทติ		หิ		กิตฺติ’มมนฺทรูปํ.

โย		ชโน  อ.ชนใด  สทฺทสตฺถกุสโล  เป็นผู้ฉลาดในคัมภีร์ไวยากรณ์  กุสโล  เป็นผู้ฉลาด  
นิฆณฺฑุฉนฺโทอลงฺกติสุ	 ในนิฆัณฑุศาสตร์  ฉันทศาสตร์  และอลังการศาสตร์ ท.  นิจฺจกตาภิโยโค  
เป็นผู้มีความเพียรที่อันตนกระท�าแล้วเป็นนิตย์  โหติ	  ย่อมเป็น  ฯ  โส	 	 อยํ	 	 ชโน  อ.ชนนั้น   
กวิตฺตวิกโลปิ	 แม้เป็นผู้บกพร่องจากคามเป็นกวี  หุตฺวา  เป็น  โอคยฺห		หยั่งลงแล้ว  สงฺขฺยํ	 สู่ความ
นับ  กวีส	ุ  ในกวี ท. 	 วินฺทต ิ  ย่อมได้รับ  กิตฺตึ	 	ซึ่งเกียรติคุณ  อมนฺทรูป ํ  อันมีสภาพไม่น้อย   
หิ	 โดยแท้  ฯ

อิติ		สงฺฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต
สุโพธาลงฺกาเร		คุณาวโพโธ		นาม		ตติโย		ปริจฺเฉโท.

ปริจฺเฉโท  อ.ปริจเฉท  ตติโย  ที่สาม  คุณาวโพโธ	 	 นาม  ชื่อว่าคุณาวโพธะ   
สุโพธาลงฺกาเร  ในคัมภีร์สุโพธาลังการ  สงฺฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต  ที่อันพระสังฆรักขิตมหาสามี
ผู้ประเสริฐรจนาแล้ว  อิต	ิ จบแล้ว ฯ

-----------



ปรจิเฉทที่  ๔
อัตถาลังการโพธะ 

(แสดงอัตถาลังการ)

	 ๑๖๔.	 อตฺถาลงฺการสหิตา	 สคุณา		พนฺธปทฺธติ
	 	 อจฺจนฺตกนฺตา		กนฺตาว	 วุจฺจนฺเต		เต		ตโต’ธุนา.

พนฺธปทฺธติ	 อ.ล�าดับแห่งบทประพันธ์  สคุณา  อันเป็นไปกับด้วยสัททาลังการ  อตฺถาลงฺการ-
สหิตา  อันประกอบแล้วกับด้วยอัตถาลังการ  อจฺจนฺตกนฺตา  เป็นที่พึงใจยิ่ง  โหติ	 ย่อมเป็น  กนฺตา		
อิว  เพียงดัง อ.สาวงาม  สคุณา  ผู้เป้นไปกับด้วยคุณสมบัติ  อตฺถาลงฺการสหิตา  ผู้ประกอบแล้วด้วย
ทรัพย์และเครื่องประดับ  ฯ 	ตโต  เพราะเหตุนั้น  เต		อตฺถาลงฺการา  อ.อัตถาลังการ ท. เหล่านั้น  
มยา  อันข้าพเจ้า  วุจฺจนฺเต  จะกล่าว  อธุนา  ในกาลนี้  ฯ

	 ๑๖๕.	 สภาววงฺกวุตฺตีนํ	 เภทา		ทฺวิธา		อลํกฺริยา
	 	 ป€มา		ตตฺถ		วตฺถูนํ	 นานาวตฺถาวิภาวินี.

อลํกฺริยา	  อ.อลัการ ท.  ทฺวิธา  มี  ๒ อย่าง  โหนฺติ	  ย่อมมี 	 เภทา  โดยประเภท   

สภาววงฺกวุตฺตีนํ	 แห่งสภาววุตติและวังกวุตติ ท.  ฯ 	ตตฺถ		อลํกริยาสุ		ป€มา  สภาววุตฺติ	 อ.-  ใน
อลังการ ท.  เหล่านั้นหนา -สภาววุตติ อย่างแรก  นานาวตฺถาวิภาวินี	 เป็นอลังการแสดงชื่อสภาวะ
ต่างๆ  วตฺถูนํ	 แห่งอรรถ ท.  โหต	ิ ย่อมเป็น  ฯ

	 ๑๖๖.	 ลีลาวิกนฺติสุภโค	 ทิสาถิรวิโลกโน
	 	 โพธิสตฺตงฺกุโร		ภาสํ	 วิโรจ	ิ	วาจ’มาสภึ.

โพธิสตฺตงฺกุโร  อ.พระโพธิสัตว์ผู้เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร  ลีลาวิกนฺติสุภโค  ผู้งามด้วยการ
ด�าเนินอันประกอบแล้วด้วยความสง่า  ทิสาถิรวิโลกโน  มีการแลดูอย่างมั่นคงในทิศ  ภาสํ	 ทรงเปล่ง

อยู่  วาจํ	 ซึ่งพระวาจา  อาสภึ	 อันองอาจ 	วิโรจิ	 งามเลิศแล้ว  ฯ
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	 ๑๖๗.	 วุตฺต	ิ	วตฺถุสภาวสฺส	 ยาญญฺถา		สา		ปรา		ภเว
	 	 ตสฺสานนฺตวิกปฺปตฺตา	 โหต	ิ	พีโชปทสฺสนํ.

วตฺถุสภาวสฺส		ยา		วุตฺต	ิ อ.การแถลงซึ่งสภาวะของอรรถใด  อตฺถิ	 มีอยู่ 	อญฺญถา			โดย
ประการอื่น  ฯ 	สา		วุตฺต	ิ	อ.การแถลงนั้น  ปรา  เป็นประเภทหลัง  ภเว  ย่อมเป็น  ฯ  พีโชปทสฺสน	ํ  
อ.การแสดงงซึ่งแนวทาง  โหติ	 ย่อมมี  ตสฺสา		วุตฺติยา  อนนฺตวิกปฺปตฺตา  เพราะความที่- แห่งการ
แถลงนั้น -เป็นการแถลงมีประเภทอันหาที่สุดมิได้  ฯ
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	 ๑๖๘.	 ตตฺถาติสยอุปมา-	 รูปกาวุตฺติทีปกํ
	 	 อกฺเขโปตฺถนฺตรนฺยาโส	 พฺยติเรโก		วิภาวนา.
	 ๑๖๙.	 เหตุกฺกโม		ปิยตรํ	 สมาสปริกปฺปนา
	 	 สมาหิต	ํ	ปริยาย-	 วุตฺต	ิ	พฺยาโชปวณฺณนํ.
	 ๑๗๐.	 วิเสสรูฬฺหาหงฺการา	 สิเลโส		ตุลฺยโยคิตา
	 	 นิทสฺสน	ํ	มหนฺตตฺตํ	 วญฺจนาปฺปกตตฺถุติ.
	 ๑๗๑.	 เอกาวล	ิ	อญฺญมญฺญํ	 สหวุตฺต	ิ	วิโรธิตา
	 	 ปริวุตฺติพฺภโม		ภาโว	 มิสฺสมาส	ีรสี		อิติ.
	 ๑๗๒.	 เอเต		เภทา		สมุทฺทิฏฺ€า	 ภาโว		ชีวิต’มุจฺจเต
	 	 วงฺกวุตฺตีส	ุ	โปเสติ		 สิเลโส		ตุ		สิรึ	ปรํ.

เอเต		เภทา  อ.ประเภท ท.  เหล่านั้น  ตตฺถ	วงฺกวุตฺตีสุ	 ในวังกวุตติ ท. 	มยา  อันข้าพเจ้า  
สมุทฺทิฏฺ€า  กล่าวแล้วโดยสังเขป 	 อิต	ิ  ว่า 	 อติสยอุปมารูปกาวุตฺติทีปกํ	 	 จ	 	อ.อติสยวุตติ อุปมา  
รูปกะ อาวุตติ และทีปกะ ด้วย 	อกฺเขโป		จ   อ.อักเขป  ด้วย  อตฺถนฺตรนฺยาโส		จ  อ.อัตถันตร- 
นยาสะ ด้วย  พฺยติเรโก		จ  อ.พยติเรกะ ด้วย  วิภาวนา		จ  อ.วิภาวนา  ด้วย  เหตุ		จ  อ.เหตุ  ด้วย  
กโม		จ	 อ.กมะ  ด้วย 	ปิยตร	ํ	จ  อ.ปิยตระ ด้วย 	สมาสปริกปฺปนา		จ  อ.สมาสวุตติและปริกัปปนา 
ท. ด้วย  สมาหิตํ		จ  อ.สมาหิตะ ด้วย  ปริยายวุตฺติ		จ  อ.ปริยายวุตติ ด้วย  พฺยาโชปวณฺณน	ํ	จ  
อ.พยาโชปวัณณนะ  ด้วย  วิเสสรูฬฺหาหงฺการา  อ.วิเสสะ  และรูฬหาหังการ ท.  ด้วย 	สิเลโส		จ   
อ.สิเลสะ ด้วย  ตุลฺยโยคิตา		จ  อ.ตุลยโยคิตา ด้วย  นิทสฺสน	ํ	จ  อ.นิทัสสนะ ด้วย  มหนฺตตฺต	ํ	จ  
อ.มหันตัตตะ  ด้วย  วญฺจนา		จ  อ.วัญจนา ด้วย  อปฺปกตตฺถุต	ิ	จ  อ.อัปปกตัตถุติ  ด้วย  เอกาวลิ		
จ  อ.เอกาวลิ  ด้วย  อญฺญมญญฺํ		จ  อ.อัญญมัญญะ ด้วย  สหวุตฺติ		จ	 อ.สหวุตติ ด้วย  วิโรธิตา		
จ  อ.วิโรธิตา  ด้วย  ปริวุตฺต	ิ	จ  อ.ปริวุตติ ด้วย  ภโม		จ  อ.ภมะ ด้วย 	ภาโว	จ   อ.ภาวะ ด้วย   
มิสฺสํ		จ อ.มิสสะ ด้วย  อาสี		จ  อ.อาสีด้วย  รสี		จ  อ.รสี ด้วย  ฯ

ภาโว  อ.ภาวะ  กวีหิ	 อันกวี ท.  อุจฺจเต  ย่อมกล่าว  ชีวิตํ	 ว่าเป็นชีวิต  พนฺธสฺส		ของบท
ประพันธ์  ฯ  ตุ	 ส่วนว่า  สิเลโส  อ.สิเลสะ  สิรึ	 ยังความเฉิดฉาย  โปเสติ	 ย่อมให้จ�าเริญ  ปรํ	 อย่าง
ยิ่ง  วงฺกวุตฺตีสุ	 ในวังกวุตติ ท.  ฯ



60 สุโพธาลังการแปล

	 ๑๗๓.	 ปกาสิกา		วิเสสสฺส	 สิยา’ติสยวุตฺต	ิ	ยา
	 	 โลกาติกฺกนฺตวิสยา	 โลกิยาติ		จ		สา		ทฺวิธา.

ยา		วุตฺติ	 อ.(วังก)พฤติใด  ปกาสิกา  เป็นค�าแสดง  วิเสสสฺส  ซึ่งคุณวิเศษ  โหติ		ย่อมเป็น  
ฯ 	สา		วุตฺติ	 อ.(วังก)พฤตินั้น  อติสยวุตฺต	ิ ชื่อว่า อติสยวุตติ 	สิยา	 พึงเป็น  ฯ  สา		อติสยวุตฺติ	 
อ.อติสยวุตตินั้น  ทฺวิธา มี  ๒  ประการ  อิติ	 คือ  โลกาติกฺกนฺตวิสยา		จ  อ.โลกาติกกันตวิสยา ด้วย  
โลกิยา		จ  อ.โลกิยา ด้วย  ฯ

	 ๑๗๔.	 โลกิยาติสยสฺเสเต				 เภทา		เย			ชาติอาทโย
	 	 ปฏิปาทียเต		ตฺวชฺช	 โลกาติกฺกนฺตโคจรา.

เย		ปทตฺถา  อ.เนื้อหาแห่งบท ท.  เหล่าใด  ชาติอาทโย  อันมีชาติเป็นต้น  สนฺติ		มีอยู่  ฯ  
เอเต		ปทตฺถา  อ.เนื้อหาแห่งบท ท.  เหล่านั้น  เภทา  เป็นประเภท  โลกิยาติสยสฺส  แห่งโลกิยาติสย 
วุตติ   โหนฺติ	 ย่อมเป็น  ฯ 	ตุ  ส่วนว่า  อชฺช  ในกาลนี้  อติสยวุตฺติ	 อ.อติสยวุตติ  โลกาติกฺกนฺต-
โคจรา  อันมมีวิสัยล่วงพ้นแล้วซึ่งโลก 	มยา  อันข้าพเจ้า  ปฏิปาทียเต จะให้ส�าเร็จ  (โดยอุทาหรณ์) 
ฯ

	 ๑๗๕.	 ปิวนฺต	ิ	เทหกนฺตี		เย	 เนตฺตญฺชลิปุเฏน		เต
	 	 นาล	ํ	หนฺตุํ		ชิเน’สํ		ตฺวํ	 ตณฺห	ํ	ตณฺหาหโรปิ		กึ.

ชิน	 ข้าแต่พระชินเจ้า  เย		ชนา  อ.ชน ท.  เหล่าใด  ปิวนฺต	ิ ย่อมดื่ม 	เทหกนฺตี		ซึ่งพระรัศมี
ในพระกาย ท.  เต  ของพระองค์  เนตฺตญฺชลิปุเฏน  ด้วยพนมคือนัยน์ตา ฯ  ตฺวํ	 	 อ.พระองค์   
ตณฺหาหโรปิ	 แม้ทรงเป็นผู้ก�าจัดซึ่งตัณหาได้  สมาโน  เป็นอยู่  น		อลํ	 ไม่ทรงสามารถ  หนฺตุํ	 เพื่อ
อันก�าจัด  ตณฺหํ	 ซึ่งตัณหา  เอสํ		ชนานํ		ของชน ท. เหล่านั้น  อสิ	 ย่อมเป็น  กึ	 เพราะเหตุไร  ฯ
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	 ๑๗๖.	 อุปมาโนปเมยฺยานํ	 สธมฺมตฺต	ํ	สิโย’ปมา
	 	 สทฺทตฺถคมฺมา		วากฺยตฺถ-	 วิสยาต	ิ	จ		สา		ติธา.

สธมฺมตฺตํ	 อ.ความเป็นสภาพเสมอกัน  อุปมาโนปเมยฺยาน	ํ	แห่งอุปมานะและอุปไมย ท.  อุปมา  
มีชื่อว่า อุปมา 	สิยา  พึงเป็น  ฯ  สา		อุปมา  อ.อุปมานั้น  ติธา  มี  ๓  ประการ  อิติ	 คือ  สทฺทตฺถ-
คมฺมา	 	อุปมา	 	จ  อ.อุปมา  ที่อันท่านพึงรู้ด้วยศัพท์และอรรถ  ด้วย  วากฺยตฺถวิสยา	 	อุปมา	 	จ  
อ.อุปมา  อันมีเนื้อความของพากย์เป็นวิสัย  ด้วย  ฯ

	 ๑๗๗.	 สมาสปจฺจเยวาที	 สทฺทา		เตสํ		วสา		ติธา
	 	 สทฺทคมฺมา		สมาเสน	 มุนินฺโท		จนฺทิมานโน.

สมาสปจฺจเยวาที	  (สทฺทา) อ.ศัพท์ ท. อันมีสมาส ปัจจัย  และศัพท์มี อิว เป็นต้น  สทฺทา  
ชื่อว่า ศัพท์  ฯ อุปมา  อ.อุปมา  สทฺทคมฺมา  ที่อันท่านพึงรู้ด้วยศัพท์  ติธา  มี  ๓  อย่าง  วสา  ตาม
ประเภท  เตส	ํ 	 สทฺทานํ	  ของศัพท์ ท.  เหล่านั้น  ฯ  อุปมา  อ.อุปมา  คมฺมา  ที่อันท่านพึงรู้   
สมาเสน  ด้วยบทสมาส  มยา อันข้าพเจ้า  วุจฺจเต  จะกล่าว  อิติ	 ว่า  มุนินฺโท		อ.พระจอมมุนี   
จนฺทิมานโน  เป็นผู้มีพระพักตร์ดั่งดวงเดือน  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ

 
	 ๑๗๘.	 อายาท	ี	ปจฺจยา		เตหิ	 วทน	ํ	ปงฺกชายเต
	 	 มุนินฺทนยนทฺวนฺทํ	 นีลุปฺปลทลียติ.

ปจฺจยา  อ.ปัจจัย ท.  อายาท	ี  อันมี  อาย  ปัจจัยเป็นต้น  ปจฺจยา  ชื่อว่า  ปัจจัย  ฯ  อุปมา  
อ.อุปมา  คมฺมา  ที่อันท่านพึงรู้  เตหิ		ปจฺจเยหิ	 ด้วยปัจจัย ท.  เหล่านั้น  มยา  อันเรา  วุจฺจเต  จะ
กล่าว  ฯ  วทนํ	 อ.พระพักตร์  ปงฺกชายเต  ย่อมประพฤติดั่งดอกบัว  ฯ  มุนินฺทนยนทฺวนฺท	ํ อ.คู่แห่ง
พระเนตรของพระจอมมุนี  นีลุปฺปลทลียต	ิ ย่อมประพฤติดั่งกลีบของบัวขาบ  ฯ
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	 ๑๗๙.	 อิวาท	ี	อิว		วา	ตุลฺย-	 สมาน		นิภ		สนฺนิภา
	 	 ยถา		สงฺกาส		ตุลิตปฺ-	 ปกาส		ปติรูปกา.
	 ๑๘๐.	 สร	ีสริกฺข		สํวาที	 วิโรธ	ี	สทิสา		วิย
	 	 ปฏิปกฺข		ปจฺจนีก-	 สปกฺโข’ปมิโต’ปมา.

สทฺทา  อ.ศัพท์ ท.  อิวาท	ี อันมี  อิว ศัพท์เป็นต้น  อิเม		สทฺทา  เป็นศัพท์เหล่านี้  	อิติ	 คือ  
อิว		จ  อ. อิว ศัพท์ ด้วย  วา		จ  อ.  วา ศัพท์ ด้วย  ตุลฺยสมานนิภสนฺนิภา  อ.ตุลฺย ศัพท์ สมาน 
ศัพท์  นิภ ศัพท์ และสนฺนิภ ศัพท์ ท. ด้วย 	ยถา		จ  อ. ยถา ศัพท์ ด้วย  สงฺกาสตุลิตปฺปกาสปติรูปกา		
จ   อ.สงฺกาส ศัพท์  ตุลิต ศัพท์  ปกาส ศัพท์  และปติรูปก ศัพท์ ท. ด้วย  สรี		จ  อ. สรี ศัพท์ ด้วย  
สริกฺขสํวาที		จ  อ. สริกฺข ศัพท์ และส�วาที  ศัพท์ ท. ด้วย  วิโรธีสทิสา		จ  อ.วิโรธี ศัพท์ และสทิส 
ศัพท์ ท. ด้วย  วิย		จ  อ. วิย ศัพท์  ด้วย  ปฏิปกฺขปจฺจนีกา		จ  อ.ปฏิปกฺข ศัพท์ ปละปจฺจนีก ศัพท์ 

ท. ด้วย  สปกฺโขปมิโตปมา		จ  อ.สปกฺข ศัพท์ อุปมิต ศัพท์ และ อุปมา ศัพท์ ท. ด้วย  ฯ

	 ๑๘๑.	 ปฏิพิมฺพ		ปฏิจฺฉนฺท-	 สรูป		สม		สมฺมิตา
	 	 สวณฺณา’ภา		ปฏินิธิ	 สธมฺมาท	ิ	สลกฺขณา.

ปฏิพิมฺพปฏฺจฺฉนฺทสรูปสมสมฺมิตา		จ  อ.  ปฏิพิมฺพ  ศัพท์  ปฏิจฺฉนฺท  ศัพท์  สรูป  ศัพท์  สม  
ศัพท์  และ สมฺมิต  ศัพท์ ท. ด้วย  สวณฺณาภา		จ  อ.  สวณฺณ ศัพท์  และ  อาภา ศัพท์ ท. ด้วย   
ปฏินิธิ		จ อ.  ปฏฺนิธิ  ศัพท์ ด้วย  สธมฺมาทิสลกฺขณา		จ  อ.ศัพท์มี สธมฺม เป็นต้น และ สลกฺขณ  ศัพท์ 
ท. ด้วย  ฯ

	 ๑๘๒.	 ชยตฺยกฺโกสต	ิ	หสติ	 ปฏิคชฺชติ		ทูภติ
	 	 อุสูยตฺย’วชานาติ	 นินฺทติสฺสต	ิ	รุนฺธติ.

ชยติ	 ย่อมชนะ  ฯ  อกฺโกสติ	 ย่อมด่า  ฯ  หสติ	 ย่อมเย้ย  ฯ  ปฏิคชฺชต	ิ ย่อมแข่งดี  ฯ   
ทูภติ	 ย่อมท�าลาย  ฯ  อุสูยต	ิ ย่อมริษยา  ฯ  อวชานาติ	 ย่อมดูหมิ่น  ฯ  นินฺทต	ิ ย่อมต�าหนิ  ฯ  
อิสฺสติ	 ย่อมริษยา ฯ  รุนฺธติ		ย่อมปิดกั้น  ฯ
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	 ๑๘๓.	 ตสฺส		โจเรต	ิ	โสภคฺคํ	 ตสฺส		กนฺตึ		วิลุมฺปติ
	 	 เตน		สทฺธึ		วิวทติ	 ตุลฺย	ํ	เตนาธิโรหติ.

โจเรติ	  ย่อมปล้น  โสภคฺคํ	  ซึ่งความงามเลิศ  ตสฺส	 	 ปุคฺคลสฺส  แห่งบุคคลนั้น  ฯ   
วิลุมฺปติ		ย่อมปล้น  กนฺตึ	 ซึ่งความงาม  ตสฺส		ปุคฺคลสฺส  แห่งบุคคลนั้น  ฯ  วิวทติ	 ย่อมวิวาท  สทฺธึ	 
กับ  เตน		(ปุคฺคเลน)  ด้วยบุคคลนั้น  ฯ  อธิโรหติ	 ย่อมขึ้น  ตุลฺยํ	 สู่ความเสมอกัน 	เตน		ปุคฺคเลน  
ด้วยบุคคลนั้น ฯ

	 ๑๘๔.	 กจฺฉ	ํ	วิคาหเต		ตสฺส	 ตมเนฺวตฺย’นุพนฺธติ
	 	 ตํสีล	ํ	ตํ		นิเสเธติ	 ตสฺส		จานุกโรติ’เม.

วิคาหเต  ย่อมหยั่งลง  กจฺฉํ	 สู่วิถี  ตสฺส		ปุคฺคลสฺส   แห่งบุคคลนั้น  ฯ  อนฺเวติ		ย่อมไปตาม  
ตํ	 ซึ่งบุคคลนั้น  ฯ  อนุพนฺธติ	 ย่อมติดตาม  ตํ		ซึ่งบุคคลนั้น  ฯ  ตํสีลํ	 ปกติของบุคคลนั้น  ฯ   
นิเสเธต	ิ ย่อมคัดค้าน  ตํ	 ซึ่งบุคคลนั้น ฯ  อนุกโรต	ิ	ย่อมท�าตาม  ตสฺส		ซึ่งบุคคลนั้น”  อิติ  ดังนี้  
โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ

	 ๑๘๕.	 อุปมาโนปเมยฺยานํ	 สธมฺมตฺตํ		วิภาวิหิ
	 	 อิเมหิ		อุปมาเภทา	 เกจิ		นิยฺยนฺต	ิ	สมฺปติ.

อุปมาเภทา  อ.ประเภทแห่งอุปมา ท.  เกจิ		บางประการ  ชานิตพฺพา  ที่อันท่านพึงรู้  อิเมหิ		
อิวาทิสทฺเทหิ	 ด้วยศัพท์มี  อิว  เป็นต้น ท.  เหล่านี้  วิภาวิหิ	 อันมีปกติแสดง  สธมฺมตฺต	ํ ซึ่งความเป็น
สภาพเสมอกัน  อุปมาโนปเมยฺยาน	ํ แห่งอุปมานะและอุไมย ท.  มยา		อันข้าพเจ้า  นิยฺยนฺต	ิ จะน�า
ออก  สมฺปติ	 ในกาลนี้

	 ๑๘๖.	 วิกาสิปทุมํ’วา’ติ-	 สุนฺทรํ		สุคตานนํ
	 	 อิต	ิ	ธมฺโมปมา	นาม	 ตุลฺยธมฺมนิทสฺสนา.

สุคตานนํ	 อ.พระพักตร์ของพระสุคต  อติสุนฺทร	ํ	งามยิ่ง  วิกาสิปทุมํ		อิว  เพียงดัง อ.ดอก
ปทุมอันมีการแย้มบาน  ฯ  อิติ		=		อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้ 	ธมฺโมปมา		นาม		ชื่อว่า  ธัมโมปมา   
ตุลฺยธมฺมนิทสฺสนา  เพราะการแสดงซึ่งคุณลักษณะอันเสมอกัน  ฯ
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	 ๑๘๗.	 ธมมหีนา		มุขมฺโภช-	 สทิส	ํ	มุนิโน		อิติ
	 	 วิปรีโตปมา		ตุลฺย-	 มานเนนมฺพุช	ํ	ตว.

มุขํ	 อ.พระพักตร์  มุนิโน  ของพระมุนี  อมฺโภชสทิสํ	  เป็นเช่นกับดอกบัว  โหติ  ย่อมเป็น  
อิติ		=		อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้  ธมฺมหีนา  ชื่อว่า ธัมมหีโนปมา ฯ  มุนิ  ข้าแต่พระมุนี  อมฺพุชํ		
อ.ดอกบัว  ตุลฺยํ	 เป็นของเสมอ  อานเนน  กับด้วยพระพักตร์  ตว  ของพระองค์  โหติ  ย่อมเป็น   
อิติ		=	 อยํ		อุปมา		อ.อุปมานี้  วิปรีโตปมา  ชื่อว่า วิปรีโตปมา ฯ

	 ๑๘๘.	 ตวานน’มิวมฺโภชํ	 อมฺโภช’มิว		เต		มุขํ
	 	 อญญฺมญฺโญปมา		สายํ	 อญฺญมญฺโญปมานโต.

อมฺโภชํ	 อ.ดอกบัว  อานนํ		อิว  เพียงดัง อ.พระพักตร์  ตว  ของพระองค์  ฯ  มุขํ		อ.พระ
พักตร์  เต  ของพระองค์  อมฺโภช	ํ	อิว  เพียงดัง  อ.ดอกบัว  ฯ  สา		อยํ		อุปมา		อ.อุปมานั้น  
อญฺญมญฺโญปมา  ชื่อว่า  อัญญมัญโญปมา  อญฺญมญฺโญปมานโต  เพราะเป็นเครื่องเปรียบแห่งกัน
และกัน  ฯ

	 ๑๘๙.	 ยท	ิ	กิญฺจิ		ภเวมฺโภชํ	 โลจนพฺภมุวิพฺภมํ
	 	 ธาเรตุ	ํ	มุขโสภํ		ตํ	 ตเวต	ิ	อพฺภุโตปมา.

ยทิ  ผิว่า  อมฺโภชํ	 อ.ดอกบัว  กิญฺจิ	 ไรๆ  โลจนพฺภมุวิพฺภม	ํ ที่มีความงามแห่งดวงตาและ
คิ้ว  ภเว  พึงมีไซร้  ฯ  ตํ		อมฺโภช	ํ อ.ดอกบัวนั้น  สมตฺถํ	 สามารถ  ธาเรตุํ		เพื่อทรงไว้  มุขโสภํ	  
ซึ่งความงามแห่งพระพักตร์  ตว	 ของพระองค์  อิติ		=		อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้  อพฺภุโตปมา  ชื่อว่า  
อัพภุโตปมา ฯ
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	 ๑๙๐.	 สุคนฺธ	ิ	โสภาสมฺพนฺธิ	 สิสิรํสุวิโรธ	ิ	จ
	 	 มุข	ํ	ตวมฺพุชํเว’ติ	 สา		สิเลโสปมา		มตา.

มุขํ	  อ.พระพักตร์  ตว  ของพระองค์  สุคนฺธ	ิ 	 จ  มีกลิ่นหอม ด้วย  โสภาสมฺพนฺธิ	 	 จ	  
มีความเนื่องด้วยความงาม  ด้วย  สิสิรํสุวิโรธิ	 	 จ  เป็นคู่แข่งแห่งดวงจันทร์  ด้วย  อมฺพุชํ	 	 อิว   
เพียงดัง อ.ดอกบัว  สุคนฺธิ		จ  อันมีกลิ่นหอม  ด้วย  โสภาสมฺพนฺธ	ิ	จ  อันมีความเนื่องด้วยความงาม 
ด้วย  สิสิรํสุวิโรธิ	จ	 เป็นคู่แข่งแห่งดวงจันทร์ ด้วย ฯ  สา		อุปมา  อ.อุปมานั้น  อิติ	=	อีทิสี	 เช่นนี้   
มตา  อันท่าน  รู้แล้ว  สิเลโสปมา ว่าเป็นสิเลโสปมา ฯ

	 ๑๙๑.	 สรูปสทฺทวาจฺจตฺตา	 สา		สนฺตาโนปมา		ยถา
	 	 พาลา’วุยฺยานมาลา’ยํ	 สาลกานนโสภินี.

สา		อุปมา  อ.อุปมานั้น  สนฺตาโนปมา  ชื่อว่า สันตาโนปมา  สรูปสทฺทวาจฺจตฺตา  เพราะ
ความเป็นแห่งอุปมาที่อันท่านพึงกล่าวด้วยศัพท์ที่มีเสียงเหมือนกัน  ตสฺสา	 	อุปมาย	 	แห่งอุปมานั้น ฯ   
อุทาหรณํ	 อ.อุทาหรณ์  ยถา  เป็นไฉน ฯ  อยํ		อุยฺยานมาลา  อ.ทิวแถว แห่งอุทยานนี้  สาลกานน-
โสภินี	 มีปกติงามด้วยป่าแห่งต้นรัง  พาลา		อิว  เพียงดัง อ.สาวรุ่น  สาลกานนโสภินี	 ผู้มีปกติงาม
ด้วยดวงพักตร์อันเป็นไปแล้วกับด้วยเกสาโค้งงอ  ฯ

	 ๑๙๒.	 ขย	ี	จนฺโท		พหุรชํ	 ปทุม	ํ	เตหิ		เต		มุขํ
	 	 สมานมฺป	ิ	สมุกฺกํสิ-	 ตฺย’ยํ		นินฺโทปมา		มตา.

จนฺโท  อ.ดวงจันทร์  ขย	ี	มีการเสื่อม  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ   ปทุม	ํ	อ.ดอกปทุม  พหุรชํ	 มี
เกสรมาก  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  มุข	ํ อ.พระพักตร์  เต  ของพระองค์ 	สมานมฺป	ิ	แม้เสมอกัน  เตหิ		
จนฺทปทุเมหิ	 กับดวงจันทร์และดอกปทุม ท.  เหล่านั้น  สมุกฺกํสิ	 มีความล�า้เลิศ  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  
อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้  อิต	ิ=	อีทิสา  เช่นนี้  มตา  อันท่าน  รู้แล้ว  นินฺโทปมา ว่าเป็นนินโทปมา  
ฯ
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	 ๑๙๓.	 อสมตฺโถ		มุเขนินฺทุ	 ชิน		เต		ปฏิคชฺชิตุํ
	 	 ชโฬ		กลงฺกีติ		อยํ	 ปฏิเสโธปมา		สิยา.

ชิน  ข้าแต่พระชินเจ้า  อินฺท	ุ	อ.ดวงจันทร์  ชโฬ  อันไม่แจ่มกระจ่าง 	กลงฺกี	 อันมีต�าหนิ   
อสมตฺโถ เป็นของไม่สามารถ  ปฏิคชฺชตุ	ํ เพื่ออันประชัน  มุเขน  กับพระพักตร์  เต  ของพระองค์  โหติ  
ย่อมเป็น  ฯ  อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้  อิติ	 เช่นนี้  ปฏิเสโธปมา  มีชื่อว่า ปฏิเสโธปมา  สิยา  พึงเป็น  
ฯ

	 ๑๙๔.	 กจฺฉ	ํ	จนฺทารวินฺทานํ	 อติกฺกมฺม		มุขํ		ตว
	 	 อตฺตนาว		สม	ํ	ชาต-	 มิตฺย’สาธารโณปมา.

มุขํ	  อ.พระพักตร์  ตว  ของพระองค์  อติกฺกมฺม  ก้าวล่วงแล้ว  กจฺฉ	ํ  ซึ่งวิถี   
จนฺทารวินฺทานํ	 แห่งดวงจันทร์  และดอกบัว ท.   สมํ	 เป็นสิ่งเสมอ  อตฺตนา		เอว  กับตน นั่นเทียว  
ชาตํ	 เกิดแล้ว  ฯ  อุปมา  อ.อุปมา 	อิต	ิ=	อีทิสา  เช่นนี้  อสาธารโณปมา  ชื่อว่า อสาธารโณปมาฯ

	 ๑๙๕.	 สพฺพมฺโภชปฺปภาสาโร	 ราสิภูโตว		กตฺถจิ
	 	 ตวานน	ํ	วิภาตีติ	 โหตา’ภูโตปมา		อยํ.

อานนํ	 อ.พระพักตร์  ตว  ของพระองค์  สพฺพมฺโภชปภาสาโร		อิว  เพียงดัง  อ.ความงาม
เลิศของดอกบัวทั้งหมด  ราสิภูโต  อันเป็นกอบเป็นแล้ว  กตฺถจิ	 €าเน  ในที่ไหน ๆ  วิภาติ	 ย่อม
รุ่งเรือง ฯ  อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้  อิต	ิ เช่นนี้   อภูโตปมา มีชื่อว่า อภูโตปมา  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ

	 ๑๙๖.	 ปตียเตตฺถคมฺมา		ตุ	 สทฺทสามตฺถิยา		กฺวจิ
	 	 สมาสปฺปจฺจเยวาทิ-	 สทฺทโยค	ํ	วินา		อปิ.

ต	ุ  ส่วนว่า  อุปมา  อ.อุปมา  อตฺถคมฺมา  ที่อันท่านพึงรู้ด้วยอรรถ  กวีหิ	  อันกวี ท.   
ปตียเต  ย่อมรู้  วินา		อป	ิ แม้เว้น 	สมาสปจฺจเยวาทิสทฺทโยค	ํ ซึ่งการประกอบแห่งศัพท์มีบทสมาส,  
ปัจจัย และอิวศัพท์ เป็นต้น  กวฺจิ	 ในบางที่  สทฺทสามตฺถิยา  ด้วยความสามารถแห่งศัพท์ ฯ
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	 ๑๙๗.	 ภิงฺคาเน’มาน	ิ	จกฺขูนิ	 นามฺพุชํ		มุข’เมวิทํ
	 	 สุพฺยตฺตสทิสตฺเตน	 สา		สรูโปปมา		มตา.

อิมานิ		วตฺถูนิ	 อ.วัตถุ ท.  เหล่านี้  น		ภิงฺคานิ	 มิใช่แมลงภู่  จกฺขูนิ	 เป็นดวงตา  โหนฺติ	 
ย่อมเป็น  ฯ  อิทํ		วตฺถ ุ อ.วัตถุนี้  น		อมฺพุช	ํ มิใช่ดอกบัว  มุขํ		เอว  เป็นดวงพักตร์ นั่่นเทียว   
โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  สา		อุปมา  อ.อุปมานั้น  มตา  อันท่าน  รู้แล้ว  สรูโปปมา  ว่าเป็น  สรูโปปมา  
สุพฺยตฺตสทิสตฺเตน  เพราะความเสมอกันอันปรากฏดีแล้ว ฯ

	 ๑๙๘.	 มเยว		มุขโสภาสฺเส-	 ตฺยล’มินฺทุ		วิกตฺถนา
	 	 ยโตมฺพุเชป	ิ	สาตฺถีติ	 ปริกปฺโปปมา		อยํ.

อินฺทุ	 แน่ะดวงจันทร์  สา		มุขโสภา  อ.ความงามแห่งพระพักตร์นั้น  อสฺส		มุนิโน  แห่งพระ
มุนีพระองค์นั้น  อตฺถ	ิ มีอยู่ อมฺพุเชป	ิ แม้ในดอกบัว  ยโต  เพราะเหตุใด  ฯ  ตสฺมา	 เพราะเหตุนั้น  
วิกตฺถนา  อ.ความโอ้อวด  อิติ		ว่า  มุขโสภา	 อ.ความงามแห่งพระพักตร์  อสฺส		มุนิโน  ของพระ
มุนีพระองค์นั้น  อตฺถ	ิ	มีอยู่ 	มยิ		เอว  ในเรา  นั่นเทียว  อลํ		เป็นสิ่งไม่สมควร  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  
อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้  อิต	ิ	=		อีทิสา  เช่นนี้  ปริกปฺโปปมา  ชื่อว่า  ปริกัปโปปมา  ฯ

	 ๑๙๙.	 กึ		วามฺพุชนฺโตภนฺตาลิ	 กึ		โลลนยน	ํ	มุขํ
	 	 มม		โทลายเต		จิตฺต-	 มิจฺจ’ยํ		สํสโยปมา.

อมฺพุชํ	 อ.ดอกบัว  อนฺโตภนฺตาล	ิ มีแมลงภู่วู่ว่อนแล้วในภายใน  โหติ	 ย่อมเป็น  กึ		วา  
กระไรหรือ ฯ 	มุขํ	 อ.ดวงหน้า  โลลนยนํ		มีนัยน์ตาอันกลอกไปมา  โหติ	 ย่อมเป็น  กึ		วา  กระไร
หรือ  ฯ  จิตฺตํ		อ.จิต  มม  ของข้าพเจ้า  โทลายเต  ย่อมประพฤติดั่งชิงช้า  ฯ  อยํ		อุปมา  อ.อุปมา
นี้  อิติ		=		อีทิสา  เช่นนี้  สํสโยปมา  ชื่อว่า  สังสโยปมา  ฯ
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	 ๒๐๐.	 กิญฺจ	ิ	วตฺถุํ		ปทสฺเสตฺวา	 สธมฺมสฺสา’ภิธานโต
	 	 สามฺยปฺปตีติสพฺภาวา	 ปติวตฺถูปมา		ยถา.

ปติวตฺถูปมา  อ.ปติวัตถูปมา  กวีหิ	 อันกวี ท.  วุจฺจเต  ย่อมกล่าว  สามฺยปฺปตีติสพฺภาวา  
เพราะภาวะปรากฏแห่งการรู้ซึ่งความเสมอกัน   กิญฺจิ	 	 วตฺถุํ	 	 ปทสฺเสตฺวา	 	 สธมฺมสฺส	 	 วตฺถุโน		 
อภิธานโต  ด้วยการแสดงก่อนซึ่งวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จึงกล่าวซึ่งวัตถุที่มีสภาพเสมอกัน   
อุทาหรณํ		อ.อุทาหรณ์ 	ยถา  เป็นไฉน  ฯ

	 ๒๐๑.	 ชเนส	ุ	ชายมาเนสุ	 เนโกปิ		ชินสาทิโส
	 	 ทุติโย		นนุ		นตฺเถว	 ปาริชาตสฺส		ปาทโป.

ชายมาเนสุ		ชเนสุ		เอโกปิ		ชโน	 อ.- ในชน ท.  ผู้เกิดอยู่หนา  -ชน  แม้ผู้เดียว  ชินสาทิโส  
เป็นผู้เสมอกับพระชินเจ้า  น		โหติ	 ย่อมไม่มี  ฯ  ปาทโป  อ.ต้นไม้  ทุติโย  อันเป็นต้นที่สอง  ปาริ
ชาตสฺส  ของปาริชาต  นตฺถ	ิ	เอว  ย่อมไม่มี นั่นเทียว  นนุ  โดยแท้  ฯ

	 ๒๐๒.	 วากฺยตฺเถเนว		วากฺยตฺโถ	 ยทิ		โกจฺยุ’ปมียเต
	 	 อิวยุตฺตวิยุตฺตตฺตา	 สา		วากฺยตฺโถปมา		ทฺวิธา.

ยทิ	  ผิว่า  วากฺยตฺโถ  อ.อรรถแห่งพากย์  โกจิ	  ไรๆ  อุปมียเต  อันท่านย่อมเปรียบ   
วากฺยตฺเถน		เอว  ดวยอรรถแห่งพากย์  นั่นเทียว  ยสฺสํ		อุปมายํ	 ในอุปมาใดไซร้  ฯ 	เอวํ		(ภาเว)	 
ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น  สติ	 มีอยู่  สา	อุปมา  อ.อุปมานั้น  วากฺยตฺโถปมา  ชื่อว่า วากยัตโถปมา   
ทฺวิธา  มี  ๒  ประการ  ตสฺสา  อุปมาย  อิวยุตฺตวิยุตฺตตฺตา  เพราะความที่- แห่งอุปมานั้น -เป็น
อุปมาที่ประกอบด้วย อิว ศัพท์และไม่ประกอบด้วย อิว ศัพท์  ฯ
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	 ๒๐๓.	 ชิโน		สํเกฺลสตตฺตานํ	 อาวิภูโต		ชนาน’ยํ
	 	 ฆมฺมสนฺตาปตตฺตานํ	 ฆมฺมกาเลมฺพุโท		วิย.

อยํ		ชิโน  อ.พระชินเจ้าพระองค์นี้  อาวิภูโต ทรงปรากฏแล้ว  ชนานํ	  แก่ชน ท.  สํเกฺลส- 
ตตฺตานํ	 ผู้เร่าร้อนแล้วด้วยกิเลส  อมฺพุโท		วิย  ราวกะ  อ.เมฆ  อาวิภูโต  ปรากฏแล้ว  ชนาน	ํ  
แก่ชน ท.  ฆมฺมสนฺตาปตตฺตาน	ํ  ผู้เร่าร้อนแล้วด้วยด้วยแสงแดดอันร้อนแรง  ฆมฺมกาเล  ในฤดู 
คิมหันต์ ฯ

	 ๒๐๔.	 มุนินฺทานน’มาภาติ	 วิลาเสกมโนหรํ
	 	 อุทฺธ	ํ	สมุคฺคตสฺสาปิ	 ก	ึ	เต		จนฺท		วิชมฺภนา.

จนฺท  ดูกรพระจันทร์  มุนินฺทานนํ  อ.พระพักตร์ของพระจอมมุนี  วิลาเสกมโนหรํ		น้อมน�า
ไปซึ่งใจไม่มีที่เปรียบด้วยความงาม  อาภาต	ิ  ย่อมสว่างยิ่ง  ฯ  กึ	 	 ปโยชนํ	 	 อ.ประโยชน์อะไร   
วิชมฺภนา  ด้วยความโอ้อวด  เต  แก่ท่าน  สมุคฺคตสฺสาปิ	 ผู้แม้ขึ้นไปแล้ว  อุทฺธ	ํ ในเบื้องสูง  ฯ

	 ๒๐๕.	 สมุพฺเพเชต	ิ	ธีมนฺตํ	 ภินฺนลิงฺคาทิก	ํ	ตุ		ยํ
	 	 อุปมาทูสนายา’ล-	 เมต	ํ	กตฺถจ	ิ	ต	ํ	ยถา.

ต	ุ อนึ่ง  ย	ํ	ปทํ	 อ.บทใด  ภินฺนลิงฺคาทิกํ	 อันมีลิงค์ต่างกันเป็นต้น  ธีมนฺต	ํ ยังผู้มีปัญญา  
สมุพฺเพเชติ	 ย่อมให้หวั่นกลัว  ฯ  เอต	ํ	ปทํ	 อ.บทนั่น  อลํ	 เป็นบทสามารถ  อุปมาทูสนาย  เพื่อการ
ท�าลายซึ่งอุปมา  กตฺถจิ	 ในบางที่  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  ตํ		อุทาหรณํ		อ.อุทาหรณ์นั้น  ยถา  เป็น
ไฉน  ฯ  

	 ๒๐๖.	 หํสีวาย	ํ	สสี		ภินฺน-	 ลิงฺคา’กาส	ํ	สรานิว
	 	 วิชาติวจนา		หีนา	 สาว		ภตฺโต		ภโฏ’ธิเป.

อยํ		สสี	 อ.ดวงจันทร์นี้  หํสี		อิว  เพียงดัง อ.นางหงส์  ฯ  อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้  ภินฺน- 
ลิงฺคา  ชื่อว่า  ภินนลิงโคปมา  ฯ  อากาสํ	 อ.ท้องฟ้า  สรานิ		อิว	 เพียงดัง  อ.สระน�้า   ฯ  อยํ		อุปมา  
อ.อุปมานี้  วิชาติวจนา  ชื่อว่า  วิชาติวจโนปมา  ฯ  ภโฏ  อ.ข้า  ภตฺโต  จงรักแล้ว  อธิเป  ในเจ้า  
สา		อิว	 เพียงดัง  อ.สุนัข  ฯ 	อย	ํ	อุปมา  อ.อุปมานี้  หีนา  ชื่อว่า  หีโนปมา  ฯ
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 	 ๒๐๗.	 ขชฺโชโต		ภานุมาลีว	 วิภาตีตฺย’ธิโกปมา
	 	 อผุฏฺ€ตฺถา		พลมฺโภธิ	 สาคโร		วิย		สํขุภิ.

ขชฺโชโต  อ.หิ่งห้อย  วิภาติ	 ย่อมสว่าง  ภานุมาลี		อิว  เพียงดัง  อ.ดวงอาทิตย์  ฯ  อิติ	=		
อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้  อธิโกปมา  ชื่อว่า อธิโกปมา  ฯ  พลมฺโภธ	ิ อ.มหาสมุทรคือกองทัพ  สํขุภิ	 
กระฉอกกระฉ่อนแล้ว   สาคโร		วิย  ราวกะ อ.สาคร  ฯ  อยํ	อุปมา		อ.อุปมานี้  อผุฏฺ€ตฺถา  ชื่อว่า 
อผุฏฐัตโถปมา  ฯ

	 ๒๐๘.	 จนฺเท		กลงฺโก		ภิงฺโคเว-	 ตฺยุ’ปมาเปกฺขินี		อยํ
	 	 ขณฺฑิตา		เกรวากาโร	 สกลงฺโก		นิสากโร.

กลงฺโก  อ.รอย(กระต่าย)  จนฺเท  ในดวงจันทร์  ภิงฺโค		อิว  เพียงดัง อ.แมลงภู่  ฯ  อิติ		=		
อยํ		อุปมา  อ.อุปมานี้ 	อุปมาเปกฺขิน	ี ชื่อว่า  อุปมาเปกขินี  ฯ  นิสากโร  อ.ดวงจันทร์  สกลงฺโก  
อันเป็นไปกับด้วยรอย(กระต่าย) เกรวากาโร  มีอาการแห่งดอกกุมุท  ฯ  อิติ		=		อยํ		อุปมา  อ.อุปมา
นี้  ขณฺฑิตา  ชื่อว่า   ขัณฑิโตปมา  ฯ

	 ๒๐๙.	 อิจฺเจวมาทิรูเปสุ	 ภวนฺติ		วิคตาทรา
	 	 กโรนฺต	ิ	จาทรํ		ธีรา	 ปโยเค		กฺวจิเทว		ตุ.

ธีรา  อ.ธีรชน ท.  วิคตาทรา  เป็นผู้มีการชมเชย  อันปราศจากแล้ว  อิจฺเจวมาทิรูเปสุ	  
ในอุทาหรณ์อันมีอย่างนี้เป็นต้น ท.  ภวนฺติ	 ย่อมเป็น  ฯ  ตุ	 ส่วนว่า 	ธีรา  อ.ธีรชน ท.  กโรนฺติ	 
ย่อมกระท�า  อาทรํ		จ  ซึ่งการชมเชย ด้วย  ปโยเค  ในอุทาหรณ์  กฺวจิ		เอว		ในบางแห่งนั่นเทียว  

	 ๒๑๐.	 อิตฺถีวาย	ํ	ชโน		ยาติ	 วทเตฺยสา		ปุมา		วิย
	 	 ปิโย		ปาณา		อิวายํ		เม	 วิชฺชา		ธน’มิวชฺชิตา.

อยํ		ชโน  อ.ชนนี้  ยาต ิ ย่อมไป 	อิตฺถี		อิว	 เพียงดัง  อ.สตรี  ฯ  เอสา		อิตฺถี		อ.หญิงนี้  
วทติ	 ย่อมกล่าว  ปุมา		วิย  ราวกะ อ.บุรุษ ฯ  อยํ		ชโน  อ.ชนนี้  ปิโย	 เป็นที่รัก  เม  ของเรา  
ปาณา		อิว  เพียงดัง อ.ชีวิต ท.  โหต ิ ย่อมเป็น  ฯ  วิชฺชา  อ.วิชชา ท.  อชฺชิตา  เป็นของอันท่าน
สั่งสมแล้ว  ธนํ		อิว  เพียงดัง  อ.ทรัพย์  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๒๑๑.	 ภว	ํ	วิย		มหีปาล	 เทวราชา		วิราชเต
	 	 อล’มํสุมโต		กจฺฉํ	 เตชสาโรหิตุ	ํ	อยํ.

มหีปาล  ข้าแต่พระมหิบาล  เทวราชา  อ.เทวดาผู้พระราชา  วิราชเต  ย่อมสง่างาม ภวํ		วิย  
ราวกะ  อ.พระองค์  ฯ  อยํ		ราชา  อ.พระราชานี้  อลํ		สามารถ  อาโรหิตุํ	 เพื่ออันขึ้น  กจฺฉํ		สู่วิถี   
อํสุมโต  แห่งพระอาทิตย์  เตชสา  ด้วยเดชานุภาพ  ฯ

	 ๒๑๒.	 อุปมาโนปเมยฺยานํ	 อเภทสฺส		นิรูปนา
	 	 อุปมาว		ติโรภูต-	 เภทา		รูปก’มุจฺจเต.

อุปมา		เอว  อ.อุปมา  นั่นเทียว  ติโรภูตเภทา  อันมีความต่างกันที่อันท่านปกปิดแล้วเป็นแล้ว  
นิรูปนา  เพราะการยกขึ้น  อเภทสฺส  สู่ความไม่ต่างกัน อุปมาโนปเมยฺยาน	ํ	แห่งอุปมานะและอุปไมย 
ท.  อุจฺจเต  อันท่าน ย่อมเรียก  รูปกํ	ว่ารูปกะ  ฯ

	 ๒๑๓.	 อเสสวตฺถุวิสยํ	 เอกเทสวิวตฺต	ิ	จ
	 	 ต	ํ	ทฺวิธา		ปุน		ปจฺเจกํ	 สมาสาทิวสา		ติธา.

ต	ํ	รูปกํ	 อ.รูปกะนั้น  โหติ	 ย่อมมี  ทฺวิธา  โดย  ๒  ประการ  อิติ  คือ  อเสสวตฺถุวิสยํ		 
รูปกํ		จ  อ.รูปกะที่มีวัตถุทั้งสิ้นเป็นวิสัย  ด้วย  เอกเทสวิวตฺติ		รูปกํ		จ  อ.รูปกะอันเป็นไปในบางส่วน 
ด้วย  โหติ	 ย่อมมี  ติธา  โดย ๓ ประการ  ปุน	 อีก  ปจฺเจกํ		เฉพาะอย่าง  สมาสาทิวสา  โดย
ประเภทแห่งสมาสรูปกะเป็นต้น  ฯ

	 ๒๑๔.	 องฺคุลีทลสํโสภึ	 นขทีธิติเกสรํ
	 	 สิรสา		น		ปิฬนฺธนฺติ	 เก		มุนินฺทปทมฺพุชํ.

เก		ชนา  อ.ชน ท. เหล่าไหน  น		ปิฬนฺธนฺต	ิ จะไม่ประดับ  มุนินฺทปทมฺพุช	ํ ซึ่งดอกบัวคือ
พระบาทของพระจอมมุนี  องฺคุลิทลสํโสภึ	 อันงามด้วยกลีบคือพระองคุลี  นขทีธิติเกสรํ	 อันมีเกสรคือ
รัศมีแห่งพระนขา  สิรสา  ด้วยเศียรเกล้า  ฯ
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	 ๒๑๕.	 รตนาน	ิ	คุณา		ภูรี	 กรุณา		สีตลํ		ชลํ
	 	 คมฺภีรตฺต’มคาธตฺตํ	 ปจฺจกฺโข’ย	ํ	ชิโนมฺพุธิ.

อยํ		ชิโน  อ.พระชินเจ้าพระองค์นี้  อมฺพุธ	ิ เป็นห้วงน�้า  ปจฺจกฺโข  อันประจักษ์  โหติ  ย่อม
เป็น  ฯ  คุณา  อ.พระคุณ ท.  ภูรี		อันไพศาล  รตนาน	ิ เป็นรัตนะ  โหนฺติ	 ย่อมเป็น  ฯ  กรุณา		
อ.พระกรุณา 	ชลํ	 เป็นน�้า  สีตล	ํ อันเย็น  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  คมฺภีรตฺต ํ อ.ความเป็นผู้ไม่หวั่นไหว  
อคาธตฺต	ํ เป็นความลึกล�้า  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ

	 ๒๑๖.	 จนฺทิกา		มนฺทหาสา		เต	 มุนินฺท		วทนินฺทุโน
	 	 ปโพธยตฺย’ย	ํ	สาธุ-	 มโนกุมุทกานนํ.

มุนินฺท  ข้าแต่พระจอมมุนี  อยํ		มนฺทหาสา  อ.พระหรรษาน้อย ๆ นี้ วทนินฺทุโน		แห่งดวง
จันทร์คือพระพักตร์ 	เต	 ของพระองค์  จนฺทิกา  เป็นแสงจันทร์  หุตฺวา  เป็น  สาธุมโนกุมุทกานนํ	 
ยังป่าแห่งดอกกุมุทคือดวงใจของสาธุชน  ปโพธยติ	 ย่อมให้แย้มบาน  ฯ

	 ๒๑๗.	 อเสสวตฺถุวิสเย	 ปเภโท		รูปเก		อยํ 
	 	 เอกเทสวิวตฺติมฺหิ	 เภโท’ทาน	ิ	ปวุจฺจติ.

อยํ	ปเภโท  อ.ประเภทนี้  รูปเก  ในรูปกะ  อเสสวติถุวิเสเย  ที่มีวัตถุทั้งสิ้นเป็นวิสัย  โหติ	 
ย่อมมี  ฯ 	อิทานิ	 ในกาลนี้ 	เภโท  อ.ประเภท  เอกทสวิวตฺติมฺห	ิ ในเอกเทสวิวัตติรูปกะ		มยา  อัน
ข้าพเจ้า  ปวุจฺจติ	 จะกล่าว  ฯ

	 ๒๑๘.	 วิลาสหาสกุสุมํ	 รุจิราธรปลฺลวํ
	 	 สุข	ํ	เก		วา		น		วินฺทนฺติ	 ปสฺสนฺตา		มุนิโน		มุขํ.

เก	 วา	 	 ชนา  อ.ชน ท.  เหล่าไหนเล่า  ปสฺสนฺตา  เมื่อเห็นอยู่ มุขํ	 ซึ่งพระพักตร์  
มุนิโน ของพระมุนี  วิลาสหาสกุสุมํ	 ที่มีดอกไม้คือพระหรรรษาอันงดงาม  รุจิราธรปลฺลวํ		มีใบอ่อนคือ
พระโอษฐ์อันน่าพึงใจ  น		วินฺทนฺต	ิ ย่อมไม่ได้  สุขํ	 ซึ่งความสุข  ฯ
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	 ๒๑๙.	 ปาททฺวนฺท	ํ	มุนินฺทสฺส	 ททาต	ุ	วิชยํ		ตว
	 	 นขรํส	ี	ปรํ		กนฺตา	 ยสฺส		ปาปชยทฺธชา.

นขรํสี	 อ.พระรัศมีแห่งนขา ท.  กนฺตา  อันเป็นที่พึงใจแล้ว  ปร	ํ ยิ่ง  ยสฺส		มุนินฺทสฺส  ของ
พระจอมมุนีพระองค์ใด  ปาปชยทฺธชา  เป็นธงชัยในการชนะซึ่งบาป  โหนฺติ		ย่อมเป็น  ฯ  ปาททฺวนฺท	ํ 
อ.คู่แห่งพระบาท  ตสฺส		มุนินฺทสฺส	 ของพระจอมมุนีพระองค์นั้น  ททาตุ	 โปรดประทาน  วิชยํ	 ซึ่ง
ความชนะ  ตว  แก่ท่าน  ฯ

	 ๒๒๐.	 สุนิมฺมลกโปลสฺส	 มุนินฺทวทนินฺทุโน
	 	 สาธุปฺปพุทฺธหทยํ	 ชาตํ		เกรวกานนํ.

สาธุปฺปพุทฺธหทย	ํ 	 อ.ดวงใจอันเบิกบานแล้วของสาธุชน  เกรวกานนํ	  เป็นป่าแห่งดอกกุมุท   
มุนินฺทวทนินฺทุโน  แห่งดวงจันทร์คือพระพักตร์ของพระจอมมุนี  สุนิมฺมลกโปลสฺส  ผู้มีพระปราง
ปราศจากมลทินเป็นอันดี  ชาต ํ เกิดแล้ว  ฯ

	 ๒๒๑.	 รูปกาน	ิ	พหูเนฺยว	 ยุตฺตายุตฺตาทิเภทโต
	 	 วิสุ	ํ	น		ตานิ		วุตฺตานิ	 เอตฺเถ’วนฺโตคธานิ’ติ.

รูปกานิ  อ.รูปกาลังการ ท.  พหูนิ	 	 เอว มีจ�านวนมาก นั่นเทียว 	 ยุตฺตายุตฺตาทิเภทโต   
โดยประเภทแห่งรูปกะมียุตตรูปกะและอยุตตรูปกะเป็นต้น  โหนฺติ	  ย่อมเป็น ฯ  ตานิ	 	 รูปกานิ	  
อ.รูปกาลังการ ท. เหล่านั้น  อนฺโตคธาน	ิ เป็นไปแล้วในท่ามกลาง  เอตฺถ		รูปเก		เอว  ในรูปกะนี้  
นั่นเทียว  โหนฺติ  ย่อมเป็น   	อิติ	 เพราะเหตุนั้น  ตานิ		รูปกานิ	 อ.รูปกาลังการ ท.  เหล่านั้น  มยา  
อันข้าพเจ้า  น		วุตฺตานิ	 ไม่กล่าวแล้ว  วิสุํ		โดยเฉพาะ  ฯ
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	 ๒๒๒.	 จนฺทิมา’กาสปทุม-	 มิจฺเจต	ํ	ขณฺฑรูปกํ
	 	 ทุฏฺ€’มมฺโภรุหวนํ	 เนตฺตานิจฺจาท	ิ	สุนฺทรํ.

เอตํ		รูปกํ	 อ.รูปกะนี้  อิต	ิ ว่า  จนฺทิมา  อ.ดวงจันทร์  อากาสปทุมํ	 เป็นดอกปทุมในอากาส  
โหต ิ ย่อมเป็น  ขณฺฑรูปกํ	 มีชื่อว่า  ขัณฑรูปกะ  ทุฏฺ€	ํ อันเสียหายแล้ว 	โหติ	 ย่อมเป็น ฯ  รูปกํ	 
อ.รูปกะ  อิจฺจาทิ	 อันมีอาทิว่า  เนตฺตานิ  อ.ดวงเนตร ท.  อมฺโภรุหวนํ	 เป็นป่าแห่งดอกบัว  โหติ  
ย่อมเป็น  สุนฺทรํ  เป็นรูปกะดี  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ

	 ๒๒๓.	 ปริยนฺโต		วิกปฺปานํ	 รูปกสฺโส’ปมาย		จ
	 	 นตฺถ	ิ	ยํ		เตน		วิญฺเญยฺยํ	 อวุตฺต’มนุมานโต.

ปริยนฺโต  อ.ที่สิ้นสุด  วิกปฺปานํ	 แห่งประเภท ท.  รูปกสฺส		จ  ของรูปกะ ด้วย  อุปมาย		จ  
ของอุปมา ด้วย  นตฺถิ  ย่อมไม่มี 	ย	ํ	เพราะเหตุใด  ฯ  เตน	 เพราะเหตุนั้น  วิกปฺปชาตํ	 อ.หมู่แห่ง
ประเภท  มยา  อวุตฺต	ํ อัน- อันข้าพเจ้า -ไม่กล่าวแล้ว  ปณฺฑิเตหิ  อันบัณฑิต ท.  วิญฺเญยฺย	ํ พึง
ทราบ  อนุมานโต  โดยอนุมาน  ฯ

	 ๒๒๔.	 ปุนปฺปุน’มุจฺจารณํ	 ย’มตฺถสฺส		ปทสฺส		จ 
	 	 อุภเยส	ํ	จ		วิญฺเญยฺยา	 สาย’มาวุตฺติ		นามโต.

ยํ		อุจฺจารณํ	 อ.การกล่าวใด  ปุนปฺปุนํ	 บ่อย ๆ  อตฺถสฺส		จ  ซึ่งอรรถ ด้วย  ปทสฺส		จ  ซึ่ง
บท ด้วย  อุภเยสํ	 	อตฺถปทานญฺจ  ซึ่งอรรถและบท ท. ทั้งสอง ด้วย  อตฺถิ  มีอยู่  ฯ  สา	 	อยํ		 
อุจฺจารณชาติ	 อ.การกล่าวนั้น  กวีหิ	 อันกวี ท. 	วิญฺเญยฺยา  พึงทราบ  อาวุตฺติ	 ว่าเป็นอาวุตติ   
นามโต  โดยชื่อ  ฯ
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	 ๒๒๕.	 มโน		หรติ		สพฺเพสํ	 อาททาต	ิ	ทิสา		ทส
	 	 คณฺหาต	ิ	นิมฺมลตฺตญฺจ	 ยโสราส	ิ	ชินสฺส’ยํ.

อยํ	 	ยโสราสิ	  อ.กองแห่งเกียรติคุณนี้ 	 ชินสฺส  ของพระชินเจ้า 	หรติ	 	ย่อมน�าไป  มโน	 
ซึ่งจิต  สพฺเพสํ		สตฺตานํ		ของสัตว์ ท.  ทั้งปวง  จ  ด้วย  อาททาติ		ย่อมครอบครอง  ทิสา	ซึ่งทิศ ท.  
ทส		สิบ  จ  ด้วย  คณฺหาติ		ย่อมถือเอา  นิมฺมลตฺตํ		ซึ่งความปราศจากแล้วจากมลทิน  จ  ด้วย  ฯ

	 ๒๒๖.	 วิภาเสนฺต	ิ	ทิสา		สพฺพา	 มุนิโน		เทหกนฺติโย
	 	 วิภา		เสนฺติ		จ		สพฺพาปิ	 จนฺทาทีน	ํ	หตา		วิย.

เทหกนฺติโย  อ.รัศมีในพระกาย ท.  มุนิโน  ของพระมุนี  ทิสา  ยังทิศ ท.   
สพฺพา  ทั้งปวง  วิภาเสนฺติ	 ย่อมให้สว่างไสว  ฯ  จ  อนึ่ง  วิภา  อ.รัศมี ท.  สพฺพาปิ	 แม้ทั้งปวง  
วตฺถูนํ	 แห่งวัตถุ ท.  จนฺทาทีน	ํ อันมีดวงจันทร์ เป็นต้น  หตา		วิย  เป็นราวกะอันพระองค์ก�าจัดแล้ว  
หุตฺวา  เป็น  เสนฺต	ิ ย่อมเป็นไป  ฯ

	 ๒๒๗.	 ชิตฺวา		วิหรต	ิ	เกฺลส-	 ริปุํ		โลเก		ชิโน		อยํ
	 	 วิหรตฺยา’ริวคฺโค’ยํ	 ราสีภูโตว		ทุชฺชเน.

อยํ		ชิโน  อ.พระชินเจ้าพระองค์นี้  ชิตฺวา  ทรงชนะแล้ว  เกฺลสริปุํ	 ซึ่งข้าศึกคือกิเลส  วิหรติ	 
ประทับอยู่  โลเก ในโลก  ฯ  อย	ํ	อริวคฺโค  อ.หมู่แห่งข้าศึกนี้  ราสิภูโต		อิว		เป็นเพียงดังรวมกอง
เป็นแล้ว  หุตฺวา  เป็น  ทุชฺชเน  ในทรชน  วิหรติ		ย่อมอยู่  ฯ

	 ๒๒๘.	 เอกตฺถ		วตฺตมานมฺปิ	 สพฺพวากฺโยปการกํ
	 	 ทีปก	ํ	นาม		ตญฺจาทิ-	 มชฺฌนฺตวิสยํ		ติธา.

กฺริยาชาติคุณตฺตย	ํ อ.หมวดสามแห่งกิริยา  ชาติ  และคุณลักษณะ  วตฺตมานมฺป	ิ	แม้อันเป็น
ไปอยู่ 	เอกตฺถ		€าเน  ในที่เดียว  สพฺพวากฺโยปการกํ	 เป็นอุปการะแก่พากย์ทั้งหมด  หุตฺวา  เป็น   
ทีปกํ		นาม  มีชื่อว่า ทีปกะ  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ 	จ  อนึ่ง  ตํ		ทีปกํ	 อ.ทีปกะนั้น  อาทิมชฺฌนฺตวิสย	ํ 
มีเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดเป็นวิสัย  หุตฺวา  เป็น  ติธา  มี ๓ ประการ  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๒๒๙.	 อกาส	ิ	พุทฺโธ		เวเนยฺย-	 พนฺธูน’มมิโตทยํ
	 	 สพฺพปาเปห	ิ	จ		สมํ-	 เนกติตฺถิยมทฺทนํ.

พุทฺโธ  อ.พระพุทธเจ้า  อกาสิ		ได้ทรงกระท�าแล้ว  เกนจิ		อมิโตทย	ํ	ซึ่งความเจริญ อันใครๆ 
นับไม่ได้แล้ว  เวเนยฺยพนฺธูนํ		แก่เวไนยสัตว์ ท.  จ		ด้วย  ฯ  อกาสิ ได้ทรงกระท�าแล้ว  อเนกติตฺถิย-

มทฺทนํ		ซึ่งการย�่ายีซึ่งเดียรถีย์เป็นอันมาก  สมํ		กับ 	สพฺพปาเปหิ		ด้วยบาปทั้งปวง ท.  จ		ด้วย  ฯ

	 ๒๓๐.	 ทสฺสน	ํ	มุนิโน		สาธุ-	 ชนาน	ํ	ชายเต’มตํ
	 	 ตทญฺเญสํ		ตุ		ชนฺตูนํ	 วิส	ํ	นิจฺโจปตาปนํ.

ทสฺสนํ อ.การพบเห็น  มุนิโน  ซึ่งพระมุนี  อมตํ	  เป็นอมฤต  สาธุชนานํ	  แก่สาธุชน ท.   
หุตฺวา		เป็น  ชายเต  ย่อมเกิด ฯ  ต	ุ ส่วนว่า  ทสฺสน	ํ อ.การพบเห็น  มุนิโน  ซึ่งพระมุนี  วิสํ	 เป็น
ยาพิษ  นิจฺโจปตาปนํ  อันเผาผลาญเป็นนิตย์  ชนฺตูน	ํ แก่ชน ท.  ตทญฺเญสํ	 อื่นจากสาธุชนเหล่านั้น  
หุตฺวา		เป็น  ชายเต  ย่อมเกิด  ฯ

	 ๒๓๑.	 อจฺจนฺตกนฺตลาวณฺย-	 จนฺทาตปมโนหโร
	 	 ชินานนินฺท	ุ	อินฺทุ		จ	 กสฺส		นา’นนฺทโก		ภเว.

ชินานนินฺทุ	  อ.ดวงจันทร์กล่าวคือพระพักตร์ของพระชินเจ้า  อจฺจนฺตกนฺตลาวณฺยจนฺทาตป-
มโนหโร  อันน�าไปซึ่งใจด้วยแสงแห่งดวงจันทร์ก่าวคือความงามน่ายินดียิ่ง  อานนฺทโก  เป็นที่ชอบใจ  
กสฺส  ของใคร  น		ภเว  ย่อมไม่เป็นหรือ  ฯ  จ  อนึ่ง  อินฺทุ		อ.ดวงจันทร์ 	อจฺจนฺตกนฺตลาวณฺย- 
จนฺทาตปมโนหโร  อันน�าไปซึ่งใจด้วยแสงแห่งดวงจันทร์อันเปรียบดั่งความงามน่ายินดียิ่ง  อานนฺทโก  
เป็นที่ชอบใจ  กสฺส  ของใคร  น		ภเว  ย่อมไม่เป็นหรือ  ฯ



77ปริจเฉทที่ ๔ อัตถาลังการาวโพธะ

	 ๒๓๒.	 โหตา’วิปฺปฏิสาราย	 สีล	ํ	ปาโมชฺชเหต	ุ	โส
	 	 ต	ํ	ปีติเหตุ		สา		จา’ยํ	 ปสฺสทฺธฺยาทิปสิทฺธิยา.

สีลํ	 อ.ศีล  โหติ	 ย่อมมี  อวิปฺปฏิสาราย  เพื่อความไม่เดือดร้อน  ฯ  โส		อวิปฺปฏิสาโร 
อ.ความไม่เดือดร้อนนั้น  ปาโมชฺชเหต ุ เป็นเหตุแห่งปราโมทย์  โหติ  ย่อมเป็น ฯ    ตํ		ปาโมชฺชํ	 
อ.ความปราโมทย์นั้น  ปีติเหตุ	 เป็นเหตุแห่งปีติ  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  จ  อนึ่ง  สา		อยํ		ปีต	ิ อ.ความ

ปีตินั้น  โหติ	 ย่อมมี  ปสฺสทฺธฺยาทิปสิทฺธิยา  เพื่อความส�าเร็จแห่งคุณมีปัสสัทธิเป็นต้น  ฯ

	 ๒๓๓.	 อิจฺจาทิทีปกตฺเตปิ	 ปุพฺพ	ํ	ปุพฺพ’มเปกฺขินี
	 	 วากฺยมาลา		ปวตฺตาติ	 ต	ํ	มาลาทีปกํ		มตํ.

อาทิทีปกตฺเตปิ	 แม้ครั้นเมื่อความเป็นอาทิทีปกะ 	สติ	 มีอยู่ 	อิติ		=		อิมสฺม	ึปโยเค  ใน
อุทาหรณ์นี้  วากฺยมาลา  อ.ล�าดับแห่งพากย์ อเปกฺขินี	 อันมีการมองหา  วากฺยํ	 ซึ่งพากย์  ปุพฺพ	ํ	ปุพฺพ	ํ 
อันเป็นเบื้องต้น ๆ 	ปวตฺตา  เป็นไปแล้ว  ฯ  อิติ	 เพราะเหตุนั้น  ตํ		ทีปกํ  อ.ทีปกะนั้น  มตํ	 อันท่าน 
รู้แล้ว  มาลาทีปกํ	ว่าเป็นมาลทีปกะ  ฯ

	 ๒๓๔.	 อเนเนวปฺปกาเรน	 เสสาน’มป	ิ	ทีปเก
	 	 วิกปฺปาน	ํ	วิธาตพฺพา-	 นุคต	ี	สุทฺธพุทฺธิภิ.

อนุคติ	 อ.ความเข้าใจ  วิกปฺปานํ	 ซึ่งประเภท ท.  เสสานํ		อปิ	 แม้ที่เหลือ  ทีปเก		ในทีปกา
ลังการ  สุทฺธพุทฺธิภิ	 อันกวี ท.  วิธาตพฺพา  พึงกระท�า  อเนเนว		ปกาเรน  โดยประการนี้  นั่นเทียวฯ

	 ๒๓๕.	 วิเสสวจนิจฺฉายํ	 นิเสธวจน	ํ	ตุ		ยํ.
	 	 อกฺเขโป		นาม		โสยญฺจ	 ติธา		กาลปฺปเภทโต.

วิเสสวจนิจฺฉายํ	  ครั้นเมื่อความปรารถนาในการกล่าวซึ่งความพิเศษ  สมานายํ	  มีอยู่  ยํ		 
นิเสธวจนํ		ตุ  อ.การกล่าวซึ่งการปฏิเสธใดนั่นเทียว  อตฺถิ		มีอยู่  ฯ โส		นิเสโธ  อ.การปฏิเสธนั้น  
อกฺเขโป		นาม	 ชื่อว่า  อักเขปะ  ฯ  จ  อนึ่ง  อยํ		อกฺเขโป  อ.อักเขปะนี้  ติธา  มี  ๓  อย่าง   
กาลปฺปเภทโต  โดยประเภทแห่งกาล  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๒๓๖.	 เอกากี’เนกเสน	ํ	ตํ	 มาร	ํ	ส		วิชยี		ชิโน
	 	 กถ	ํ	ต’มถ		วา		ตสฺส	 ปารมีพล’มีทิสํ
	 	 อตีตกฺเขโป.

โส		ชิโน อ.พระชินเจ้าพระองค์นั้น  เอกากี	 เป็นผู้เดียว  หุตฺวา  เป็น  วิชยี	 ทรงชนะแล้ว   
ตํ		มารํ	 ซึ่งมารนั้น  อเนกเสนํ	 ผู้มีกองทัพมาก  กถํ	 อย่างไร  ฯ  อถ		วา  หรือว่า 	ตํ		ปารมีพลํ		
อ.กองทัพคือบารมีนั้น  ตสฺส		ชินสฺส  ของพระชินเจ้าพระองค์นั้น  อีทิสํ	 เป็นเช่นนี้  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  
อยํ		อกฺเขโป  อ.อักเขปะนี้  อตีตกฺเขโป  ชื่อว่า อตีตักเขปะ ฯ

	 ๒๓๗.	 กึ		จิตฺเต’ชาสมุคฺฆาตํ	 อปฺปตฺโตสฺมีติ		ขิชฺชเส
	 	 ปณาโม		นนุ		โสเยว	 สกิมฺปิ		สุคเต		กโต.
	 	 วตฺตมานกฺเขโป.

จิตฺต  แน่ะจิต  ตฺว	ํ อ.เจ้า  ขิชฺชเส  ย่อมล�าบาก  อิติ	 ว่า  อหํ		อ.เรา  อปฺปตฺโต  เป็นผู้ไม่
บรรลุแล้ว  เอชาสมุคฺฆาต ํ ซึ่งการถ่ายถอนแห่งตัณหา 	อสฺมิ		ย่อมเป็น  กึ	 เพราะเหตุไร  ฯ  ปณา
โม   อ.ความนอบน้อม  กโต  ที่อันท่านกระท�าแล้ว  สกิมฺปิ	 แม้ครั้งเดียว  สุคเต  ในพระสุคต  โส		
เอชาสมุคฺฆาโต	เอว  เป็นการถ่ายถอนแห่งตัณหานั้น นั่นเทียว  โหติ	 ย่อมเป็น  นนุ  มิใช่หรือ  ฯ  
อยํ		อกฺเขโป  อ.อักเขปะนี้  วตฺตมานกฺเขโป		ชื่อว่า วัตตมานักเขปะ  ฯ

	 ๒๓๘.	 สจฺจ	ํ	น		เต		คมิสฺสนฺติ	 สิว	ํ	สุชนโคจรํ
	 	 มิจฺฉาทิฏฺ€ิปริกฺกนฺต-	 มานสา		เย		สุทุชฺชนา.
	 	 อนาคตกฺเขโป.

เย		ชนา  อ.ชน ท.  เหล่าใด  สุทุชฺชนา  เป็นทรชนยิ่ง  มิจฺฉาทิฏฺ€ิปริกฺกนฺตมานสา  มีจิตอัน
มิจฉาทิฏฐิครอบง�าแล้ว  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ 	เต		ชนา  อ.ชน ท.  เหล่านั้น  น		คมิสฺสนฺต	ิ จักไม่
บรรลุ  สิวํ	 ซึ่งแดนเกษม  สุชนโคจรํ	 อันเป็นโคจรของคนดี  สจฺจํ		อย่างแน่นอน ฯ  อยํ		อกฺเขโป  
อ.อักเขปะนี้  อนาคตกฺเขโป  ชื่อว่า อนาคตักเขปะ ฯ
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	 ๒๓๙.	 เญยฺโย		โสตฺถนฺตรนฺยาโส	 โยญญฺวากฺยตฺถสาธโน
	 	 สพฺพพฺยาป	ี	วิเสสฏฺโ€	 หิวิสิฏฺ€สฺส		เภทโต.

โย		อลงฺกาโร  อ.อลังการใด  อญฺญวากฺยตฺถสาธโน  ยังอรรถแห่งพากย์อื่น ให้ส�าเร็จ  โหติ  
ย่อมเป็น  ฯ  โส		อลงฺกาโร  อ.อลังการนั้น  กวีหิ	 อันกวี ท. 	เญยฺโย  พึงทราบ  อตฺถนฺตรนฺยาโส  
ว่าเป็นอัตถันตรนยาสะ  ฯ  สพฺพพฺยาปี	 	จ  อ.สัพพพยาปี ด้วย  วิเสสฏฺโ€		จ  อ.วิเสสัฏฐะ ด้วย   
หิวิสิฏฺ€า  ที่อันท่านกระท�าพิเศษแล้วด้วย  หิ  ศัพท์  ภวนฺต	ิ ย่อมมี 	เภทโต  โดยประเภท  อสฺส		
อตฺถนฺตรนฺยาสสฺส  ของอัตถันตรนยาสะนั้นฯ

	 ๒๔๐.	 เตป	ิ	โลกหิตา’สตฺตา	 สูริโย		จนฺทิมา		อปิ.
	 	 อตฺถ	ํ	ปสฺส		คมิสฺสนฺติ	 นิยโม		เกน		ลงฺฆฺยเต.

ตฺวํ	 อ.ท่าน  ปสฺส  จงดู  ฯ 	สูริโย		อป	ิ	แม้ อ.ดวงอาทิตย์  ด้วย  จนฺทิมา		อปิ	 แม้ อ.ดวง
จันทร์ ด้วย 	เต	 เหล่านั้น  โลกหิตาสตฺตา  อันเกี่ยวเนื่องแล้วในความเจริญแก่ชาวโลก คมิสฺสนฺต	ิ จัก
ถึง  อตฺถํ	 ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้  ฯ 	นิยโม  อ.กฎธรรมชาติ  เกน  อันใคร ลงฺฆฺยเต  จะข้ามพ้นได้ ฯ

	 ๒๔๑.	 สตฺถา		เทวมนุสฺสานํ	 วส	ี	โสปิ		มุนิสฺสโร
	 	 คโตว		นิพฺพุตึ		สพฺเพ	 สงฺขารา		น		หิ		สสฺสตา.

โสปิ	 	 มุนิสฺสโร  แม้  อ.พระจอมมุนีพระองค์นั้น  สตฺถา  ผู้เป็นศาสดา 	 เทวมนุสฺสานํ	  
ของเทวดาและมนุษย์ ท.  วสี	 ผู้มีความช�านาญ  คโต		เอว  ทรงถึงแล้ว นั่นเทียว  นิพฺพุต	ึ ซึ่งความ
ดับ ฯ  หิ	 จริงอยู่  สงฺขารา	 อ.สังขาร ท.  สพฺเพ  ทั้งปวง  สสฺสตา	  เป็นของคงที่  โหนฺติ	 ย่อมเป็น  
น  หามิได้  ฯ

	 ๒๔๒.	 ชิโน		สํสารกนฺตารา	 ชน	ํ	ปาเปต	ิ	นิพฺพุตึ
	 	 นน	ุ	ยุตฺตา		คติ		สายํ	 เวสารชฺชสมงฺคินํ.

ชิโน  อ.พระชินเจ้า  ชนํ  ยังชน  ปาเปติ  ย่อมให้ถึง  นิพฺพุต	ึ 	 ซึ่งพระนิพพาน   
สํสารกนฺตารา จากกันดารคือสงสาร  ฯ 	สา		อยํ		คต ิ อ.คตินั้น  ยุตฺตา  ควรแล้ว  เวสารชฺชสมงฺคินํ	 
แก่ผู้มีความถึงพร้อมด้วยเวสารัชชคุณ ท.  นนุ  มิใช่หรือ  ฯ
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	 ๒๔๓.	 สุรตฺต	ํ	เต’ธรปุฏํ	 ชิน		รญฺเชติ		มานสํ
	 	 สย	ํ	ราคปรีตา		หิ	 ปเร		รญฺเชนฺต	ิ	สงฺคเต.

ชิน	 ข้าแต่พระชินเจ้า  อธรปุฏ ํ อ.คู่คือริมพระโอษฐ์  เต  ของพระองค์  สุรตฺตํ		อันแดงยิ่ง  
มานสํ	  ยังใจ  รญฺเชติ	  ย่อมให้เอิบอิ่ม  ฯ  หิ	  จริงอยู่  วตฺถุธมฺมา  อ.สภาพคือ  วัตถุ ท.    
ราคปรีตา  อันประกอบแล้วด้วยการย้อม  สยํ  เอง  วตฺถุธมฺเม  ยังสภาพคือวัตถุ ท.  ปเร	 เหล่าอื่น  
สงฺคเต  อันมาประจวบแล้ว  รญฺเชนฺติ	 ย่อมให้ย้อม  ฯ

	 ๒๔๔.	 วาจฺเจ		คมฺเม’ถ		วตฺถูนํ	 สทิสตฺเต		ปเภทนํ
	 	 พฺยติเรโก’ย’มเปฺย’โก-	 ภยเภทา		จตุพฺพิโธ.

วตฺถูนํ  สทิสตฺเต  ครั้นเมื่อความที่- แห่งวัตถุ ท. -เป็นของเสมอกัน  วาจฺเจ		วา	 อันพึงถูก
กล่าว ก็ตาม  อถ		คมฺเม  อันไม่พึงถูกอนุมานรู้ ก็ตาม  ปเภทนํ	 อ.การจ�าแนก  พฺยติเรโก	 ชื่อว่า  
พยติเรกะ  ฯ  อย	ํ	พฺยติเรโก		อป	ิ แม้ อ.พยติเรกะนี้  จตุพฺพิโธ  มี  ๔  ประการ  เอโกภยเภทา  
โดยประเภทแห่งเอกพยติเรกะ และอุภยพยติเรกะ  ฯ

	 ๒๔๕.	 คมฺภีรตฺตมหตฺตาทิ-	 คุณา		ชลธินา		ชิน
	 	 ตุลฺโย		ตฺว’มสิ		เภโท		ตุ	 สรีเรเน’ทิเสน		เต.

ชิน  ข้าแต่พระชินเจ้า  ตฺว	ํ อ.พระองค์  ตุลฺโย  เป็นผู้เสมอ  ชลธินา กับสาคร คมฺภีรตฺตมหตฺ
ตาทิคุณา  โดยคุณสมบัติมีความลุ่มลึกและความยิ่งใหญ่เป็นต้น  อสิ	 ย่อมเป็น  ฯ  ตุ		ฝ่ายว่า  เภโท  
อ.ความต่างกัน  โหติ	 ย่อมมี  สรีเรน  ด้วยสรีระ  อีทิเสน		เช่นนี้  เต  ของพระองค์  ฯ

	 ๒๔๖.	 มหาสตฺตา’ติคมฺภีรา	 สาคโร		สุคโตปิ		จ
	 	 สาคโรญฺชนสงฺกาโส	 ชิโน		จามีกรชฺชุติ.

สาคโร		จ  อ.สาครด้วย  สุคโตปิ		จ  แม้ อ.พระสุคตด้วย  อติคมฺภีรา ลุ่มลึกยิ่ง  มหาสตฺตา  
มีชื่อว่า  มหาสัตว์  โหนฺติ	 ย่อมเป็น  ฯ  สาคโร  อ.สาคร  อญฺชนสงฺกาโส  เป็นยาแต้มตา  โหติ	 
ย่อมเป็น  ฯ  ชิโน	 อ.พระชินเจ้า  จามีกรชฺชุต	ิ มีความงามดั่งทองจามีกร  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๒๔๗.	 น		สนฺตาปาปหํ		เนวิจฺ-	 ฉิตท	ํ	มิคโลจนํ
	 	 มุนินฺท		นยนทฺวนฺทํ	 ตว		ตคฺคุณภูสิตํ.

มิคโลจนํ	  อ.ดวงตาของมฤค  สนฺตาปาปหํ  เป็นสภาพขจัดซึ่งความเร่าร้อน  น   
โหต	ิ 	 เอว  ย่อมไม่เป็นนั่นเทียว ฯ  โลเกหิ	 	 อิจฺฉิตทํ	  เป็นสภาพให้ซึ่งประโยชน์อันชาวโลก ท.  
ปรารถนาแล้ว  น	โหต	ิ	เอว	 ย่อมไม่เป็น นั่นเทียว  ฯ  มุนินฺท  ข้าแต่พระจอมมุนี  นยนทฺวนฺท	ํ อ.คู่
แห่งพระเนตร  ตว  ของพระองค์  ตคฺคุณภูสิตํ		ประดับแล้วด้วยคุณสมบัตินั้น  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ

	 ๒๔๘.	 มุนินฺทานน’มมฺโพช-	 เมสํ		นานตฺต’มีทิสํ
	 	 สุวุตฺตามตสนฺทายิ	 วทนํ		เน’ทิสมฺพุชํ.

นานตฺตํ	 อ.ความต่างกัน 	เอสํ		วตฺถูน	ํ แห่งวัตถุ ท.  เหล่านี้  อิติ	 คือ  มุนินฺทานนํ		จ  
อ.พระโอษฐ์ของพระจอมมุนี ด้วย 	อมฺโภชํ		จ  อ.ดอกบัว  ด้วย  อีทิสํ	 เป็นเช่นนี้  โหติ	 ย่อมเป็น ฯ  
วทนํ	 อ.พระพักตร์ สุวุตฺตามตสนฺทาย	ิ มีปกติให้ซึ่งน�า้อมฤตอันพระองค์ตรัสดีแล้ว ฯ  อมฺพุชํ	  อ.ดอก
ปทุม  อีทิสํ		เป็นเช่นนี้  โหติ	 ย่อมเป็น  น  หามิได้ ฯ 

	 ๒๔๙.	 ปสิทฺธ	ํ	การณ	ํ	ยตฺถ	 นิวตฺเตตฺวาญฺญการณํ
	 	 สาภาวิกตฺต’มถ		วา	 วิภาพฺยํ		สา		วิภาวนา.

อญฺญการณ	ํ อ.เหตุอื่น  กวีหิ  อันกวี ท.  การณํ		ยังเหตุ  ปสิทฺธํ	 อันประจักษ์  นิวตฺเตตฺวา	 
ให้ถอยกลับแล้ว  วิภาพฺยํ	  พึงแสดง  ยตฺถ	 	 อลงฺกติยํ	  ในอลังการใด  ฯ  อถ	 วา  อีกนัยหนึ่ง   
สาภาวิกตฺตํ	 อ.ความเป็นวัตถุที่เกิดแล้วโดยสภาวะของตน  กวีหิ	 อันกวี ท.  วิภาพฺยํ	 พึงแสดง  ฯ  สา		
อลงฺกต	ิ อ.อลังการนั้น  วิภาวนา	 ชื่อว่า  วิภาวนา ฯ
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	 ๒๕๐.	 อนญฺชิตา’สิต	ํ	เนตฺตํ	 อธโร’รญฺชิตา’รุโณ
	 	 สมานตา		ภมุ		จายํ	 ชินา’นาวญฺฉิตา		ตว.

ชิน  ข้าแต่พระชินเจ้า  เนตฺตํ	 อ.พระเนตร  ตว  ของพระองค์  อนญฺชิตํ	 มิได้หยอดแล้ว  อสิต ํ 
เป็นสีด�า  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  อธโร อ.ริมพระโอษฐ์  อรญฺชิโต  มิได้ย้อมแล้ว  อรุโณ  เป็นสีแดงเรื่อ  
โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  จ อนึ่ง  อย	ํ	ภม	ุ	อ.พระขนงนี้  อนาวญฺฉิตา  มิได้ดัดแล้ว  สมานตา  เป็นพระ
ขนงน้อมมาด้วยดีแล้ว  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ

	 ๒๕๑.	 น		โหต	ิ	ขล	ุ	ทุชฺชนฺย-	 มปิ		ทุชฺชนสงฺคเม
	 	 สภาวนิมฺมลตเร	 สาธุชนฺตูน		เจตสิ.

ทุชฺชนสงฺคเม  ครั้นเมื่อการคบหากับทรชน  สติปิ	 แม้มีอยู่  ทุชฺชนฺย	ํ อ.ความเป็นแห่งทรชน   
น		โหติ	 ย่อมไม่มี  ขล	ุ 	โดยแท้  เจตสิ	 	ในใจ  สาธุชนฺตูนํ	 ของสาธุชน ท.  สภาวนิมฺมลตเร   
อันปราศากแล้วจากมลทินตามสภาพโดยพิเศษ  ฯ

	 ๒๕๒.	 ชนโก		ญาปโก		เจติ	 ทุวิธา		เหตโว		สิยุํ
	 	 ปฏิสงฺขรณ	ํ	เตสํ	 อลงฺการตโย’ทิตํ.

เหตโว  อ.เหตุ ท.  ทุวิธา  มี  ๒  ประเภท  อิติ	 คือ  ชนโก	จ  อ.ชนกเหตุ ด้วย  ญาปโก	
จ อ.ญาปกเหตุ ด้วย  สิยุํ  พึงเป็น  ฯ  ปฏิสงฺขรณ	ํ อ.การกระท�าโดยพิเศษ  เตสํ		เหตูนํ	 ซึ่งเหตุ ท. 
เหล่านั้น  อุทิตํ		ปรากฏแล้ว  อลงฺการตาย  โดยความเป็นอลังการ  ฯ

	 ๒๕๓.	 ภาวาภาวกิจฺจวสา	 จิตฺตเหตุวสาปิ		จ
	 	 เภทา’นนฺตา		อิทํ		เตสํ	 มุขมตฺตนิทสฺสนํ.

เภทา  อ.ประเภท ท.  อนนฺตา  ไม่มีที่สุด  ภาวาภาวกิจฺจวสา		จ  โดยประเภทแห่งกิริยาที่เกิด
ขึ้นและไม่เกิดขึ้น ด้วย  จิตฺตเหตุวสาป	ิ	จ  แม้โดยประเภทแห่งเหตุอันวิจิตร ด้วย ฯ  อิทํ		วจน	ํ อ.ค�า
นี้  มุขมตฺตนิทสฺสน	ํ เป็นเครื่องแสดงซึ่งค�าสักว่านัย  เตสํ		เหตูนํ	 แห่ง  เหตุ ท. เหล่านั้น  โหติ	 ย่อม
เป็นฯ
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	 ๒๕๔.	 ปรมตฺถปกาเสก-	 รสา		สพฺพมโนหรา
	 	 มุนิโน		เทสนา’ยํ		เม	 กาม	ํ	โตเสติ		มานสํ.
	 	 ภาวกิจฺโจ		การกเหตุ.

อยํ		เทสนา  อ.พระเทศนานี้ 	มุนิโน ของพระมุนี  ปรมตฺถปกาเสกรสา  มีกิจเดียวคือการแสดง
ซึ่งปรมัตถธรรม  สพฺพมโนหรา  เป็นที่น�าไปซึ่งใจของชนทั้งปวง  หุตฺวา  เป็น  มานส	ํ ยังใจ  เม  
ของข้าพเจ้า  โตเสติ	 ย่อมให้ยินดี  กามํ	 โดยแท้  ฯ  อยํ		เหตุ	 อ.เหตุนี้  การกเหตุ	 ชื่อว่า ชนก-
เหตุ  ภาวกิจฺโจ  อันมีกิริยาคือความมีปรากฏ  ฯ

	 ๒๕๕.	 ธีเรห	ิ	สห		สํวาสา	 สทฺธมฺมสฺสาภิโยคโต
	 	 นิคฺคเหนินฺทฺริยานญฺจ	 ทุกฺขสฺสุปสโม		สิยา.
	 	 อภาวกิจฺโจ		การกเหตุ.

อุปสโม  อ.ความสงบ  ทุกฺขสฺส  แห่งทุกข์  สิยา  พึงมี 	สํวาสา		เพราะการอยู่ร่วม  สห				กับ
ธีเรหิ		ด้วยธีรชน ท.  จ  ด้วย  อภิโยคโต		เพราะการศึกษา  สทฺธมฺมสฺส		ซึ่งพระสัทธรรม  จ  ด้วย  
นิคฺคเหตา  เพราะการข่ม  อินฺทริยาน	ํ	ซึ่งอินทรีย์ ท.  จ  ด้วย  ฯ  อยํ		เหตุ		อ.เหตุนี้  การกเหตุ  
ชื่อว่า ชนกเหตุ  อภาวกิจฺโจ  อันมีกิริยาคือความไม่มีปรากฏ  ฯ

	 ๒๕๖.	 มุนินฺท		จนฺทสํวาทิ-	 กนฺตภาโวปโสภินา
	 	 มุเขเนว		สุโพธํ		เต	 มนํ		ปาปาภินิสฺสฏํ.
	 	 ภาวกิจฺโจ		ญาปกเหตุ.

มุนินฺท	 ข้าแต่พระจอมมุนี  มนํ	 อ.พระหทัย  เต  ของพระองค์  สุโพธํ	 เป็นสภาพอันท่าน 
รู้ดี  ปาปาภินิสสฏํ	 ว่าสลัดแล้วจากบาป  มุเขน		เอว  ด้วยพระพักตร์ นั่นเทียว  จนฺทสํวาทิกนฺตภาโว-
ปโสภินา	 อันมีความงามด้วยความงามอันเสมอกับดวงจันทร์  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  อยํ		เหตุ	 อ.เหตุนี้  
ญาปกเหต	ุ ชื่อว่า ญาปกเหตุ  ภาวกิจฺโจ  อันมีกิริยา คือความมีปรากฏ  ฯ
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	 ๒๕๗.	 สาธุหตฺถารวินฺทานิ	 สงฺโกจยต	ิ	เต		กถํ
	 	 มุนินฺท		จรณทฺวนฺท-	 ราคพาลาตโป		ผุสํ.
	 	 อยุตฺตการ	ี	จิตฺตเหตุ.

มุนินฺท  ข้าแต่พระจอมมุนี  จรณทฺวนฺทราคพาลาตโป  อ.แสงแห่งพระอาทิตย์อ่อนกล่าวคือ 
สีแดงเรื่อของคู่แห่งพระบาท  เต	 ของพระองค์  ผุสํ		กระทบอยู่ 	สาธุหตฺถารวินฺทานิ	 ซึ่งดอกปทุม 
คือกระพุ่มมือแห่งสาธุชน  สงฺโกจยติ	 ย่อมให้หุบเข้า  กถํ	 อย่างไร  ฯ  อยํ	เหตุ	 อ.เหตุนี้  จิตฺตเหตุ	  

ชื่อว่า จิตตเหตุ  อยุตฺตการี	 อันมีปกติกระท�าซึ่งความไม่สมควร  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ

	 ๒๕๘.	 สงฺโกจยนฺต	ิ	ชนฺตูนํ	 ปาณิปงฺเกรุหานิ’ห
	 	 มุนินฺทจรณทฺวนฺท-	 นขจนฺทาน’มํสโว.
	 	 ยุตฺตการ	ี	จิตฺตเหตุ.

อํสโว  อ.รัศมี ท.  มุนินฺทจรณทฺวนฺทนขจนฺทาน	ํ แห่งดวงจันทร์คือพระนขาในคู่ แห่งพระบาท
ของพระจอมมุนี ท.  ปาณิปงฺเกรุหานิ	 ยังดอกบัวคือหัตถ์ ท.  ชนฺตูน	ํ ของชน ท.  อิห		โลเก  ในโลก
นี้  สงฺโกจยนฺติ	 ย่อมให้หุบเข้า  ฯ  อยํ		เหตุ	 อ.เหตุนี้ 	จิตฺตเหตุ	 ชื่อว่า จิตตเหตุ  ยุตฺตการี	 อันมี
ปกติกระท�าซึ่งความสมควร  โหต	ิ ย่อมเป็น  ฯ

	 ๒๕๙.	 อุทฺทิฏฺ€าน	ํ	ปทตฺถานํ	 อนุทฺเทโส		ยถากฺกมํ
	 	 สงฺขฺยาน’มิต	ิ	นิทฺทิฏฺ€ํ	 ยถาสงฺขฺย	ํ	กโมปิ		จ.

อนุทฺเทโส  อ.การกล่าวซ�้า  ปทตฺถาน	ํ ซึ่งอรรถของบท ท.  อุทฺทิฏฺ€านํ	 ที่อันท่านกล่าวไว้
ก่อนแล้ว  ยถากฺกม	ํ ตามล�าดับ  นิทฺทิฏฺ€ํ	 อันท่าน  แสดงแล้ว  สงฺขฺยานํ		อิติ	จ		ว่าชื่อว่า สังขยานะ  
ด้วย  ยถาสงฺขฺยํ		อิต	ิ	จ	 ว่าชื่อว่า  ยถาสังขยะ ด้วย 	กโมปิ		อิติ		จ		ว่าแม้ ชื่อว่า  กมะ ด้วย  ฯ
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	 ๒๖๐.	 อาลาปหาสลีลาหิ	 มุนินฺท		วิชยา		ตว
	 	 โกกิลา		กุมุทานีโว-	 ปเสวนฺเต		วนํ		ชลํ.

มุนินฺท  ข้าแต่พระจอมมุนี  โกกิลา		จ		อ.นกโกกิลา ท.  ด้วย 	กุมุทานิ		จ  อ.ดอกกุมุท ท.  
ด้วย 	อุปเสวนฺเต		อิว  เห็นจะเข้าไปเสพอยู่  วนํ		จ  ซึ่งป่า  ด้วย  ชลํ		จ  ซึ่งน�า้  ด้วย  วิชยา  เพราะ
การชนะ  ตว  ของพระองค์  อาลาปหาสลีลาห	ิ  ด้วยความไพเราะแห่งพระสุรเสียง และความงาม 
แห่งพระหรรษา  ฯ

	 ๒๖๑.	 สิยา		ปิยตรํ		นาม	 อตฺถรูปสฺส		กสฺสจิ
	 	 ปิยสฺสาติสเยเน’ตํ	 ยํ		โหติ		ปฏิปาทนํ.

อตฺถรูปสฺส		กสฺสจ	ิ	ปิยสฺส		อติสเยน	ยํ		ปฏิปาทนํ	 อ.การยังสภาพคือ อรรถอันเป็นที่รักอย่าง
ใดอย่างหนึ่งให้ส�าเร็จด้วยความยิ่งยวดใด  โหติ	  ย่อมมี ฯ  เอตํ	 	 ปฏิปาทนํ	 	อ.การให้ส�าเร็จนั้น   
ปิยตรํ		นาม  ชื่อว่า ปิยตระ  สิยา	 พึงเป็น  ฯ

	 ๒๖๒.	 ปีต	ิ	ยา		เม		สมุปฺปนฺนา	 สนฺต		สนฺทสฺสนา		ตว
	 	 กาเลนาย	ํ	ภเว		ปีติ	 ตเวว		ปุน		ทสฺสนา.

สนฺต  ข้าแต่พระองค์ผู้สงบ  ยา	 	 ปีติ	  อ.ความปีติใด  สมุปฺปนฺนา  บังเกิดแล้ว  เม		 
แก่ข้าพระองค์  สนฺทสฺสนา  เพราะการเห็น  ตว  ซึ่งพระองค์  ฯ  อยํ		ปีต	ิ อ.ความปีตินี้  ภเว  พึงมี   
กาเลน  โดยกาล  ทสฺสนา  เพราะการเห็น  ตว	เอว  ซึ่งพระองค์  นั่นเทียว  ปุน  อีก ฯ

	 ๒๖๓.	 วณฺณิเตโนปมาเนน	 วุตฺยาธิปฺเปตวตฺถุโน
	 	 สมาสวุตฺติ		นามายํ	 อตฺถสงฺเขปรูปโต.

อยํ		อลงฺกติ	 อ.อลังการนี้  สมาสวุตฺติ		นาม  ชื่อว่า สมาสวุตติ  อตฺถสงฺเขปรูปโต		เพราะ
ความเป็นสภาพย่อซึ่งอรรถ  (=  อตฺถสงฺเขปรูปตฺตโต ลบ  ตฺต   ปัจจัย) 	วุตฺยา  โดยการกล่าว   
อธิปฺเปตวตฺถุโน		ซึ่ง(อุปเมยย)วัตถุที่อันท่านประสงค์แล้ว อุปมาเนน  ด้วยอุปมาน(วัตถุ)  วณฺณิเตน   
อันท่านชมเชยแล้ว ฯ
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	 ๒๖๔.	 สาย	ํ	วิเสสฺยมตฺเตน	 ภินฺนาภินฺนวิเสสนา
	 	 อตฺเถว		อปราปฺยตฺถิ	 ภินฺนาภินฺนวิเสสสนา

สา		อยํ		สมาสวุตฺต	ิ อ.สมาสวุตตินั้น  ภินฺนา  ต่างกัน  วิเสสฺยมตฺเตน  การเณน  โดยเหตุ
สักว่าวิเสสยะ  มีวิเสสนะไม่ต่างกัน  อตฺถ	ิ เอว  มีอยู่  นั่นเทียว  ฯ  สมาสวุตติ	 	 อ.สมาสวุตติ   
อปราปิ	 แม้อื่น  ภินฺนาภินฺนวิเสสนา  ที่มีวิเสสนะต่างกันและไม่ต่างกัน  อตฺถิ		มีอยู่  ฯ

	 ๒๖๕.	 วิสุทฺธามตสนฺทายี	 ปสตฺถรตนาลโย
	 	 คมฺภีโร		จาย’มมฺโภธิ	 ปุญฺเญนาสาทิโต			มยา.

อยํ		อมฺโภธิ  อ.มหาสมุทรนี้  วิสุทฺธามตสนฺทายี		จ  อันมีปกติให้ซึ่งอมฤตอันบริสุทธิ์โดยวิเศษ  
ด้วย  ปสตฺถรตนาลโย	จ  อันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะที่อันท่านสรรเสริญแล้ว  ด้วย  คมฺภีโร	จ  อันลุ่ม
ลึก ด้วย  มยา  อันข้าพเจ้า  อาสาทิโต  บรรลุแล้ว  ปุญฺเญน		ด้วยบุญ  ฯ

	 ๒๖๖.	 อิจฺฉิตตฺถปโท		สาโร	 ผลปุปฺโผปโสภิโต
	 	 สจฺฉาโย’ย’มปุพฺโพว	 กปฺปรุกฺโข		สมุฏฺ€ิโต.

อยํ	 	 กปฺปรุกฺโข  อ.ไม้กัลปพฤกษ์นี้ 	 อิจฺฉิตตฺถปโท  อันให้ซึ่งผลที่อันท่านปรารถนาแล้ว   
สาโร  อันประเสริฐ  ผลปุปฺโผปโสภิโต  อันงดงามแล้วด้วยผลและดอก  สจฺฉาโย  อันเป็นไปกับด้วย
ร่มเงา  อปุพฺโพ		เอว  อันไม่เกิดแล้วในกาลก่อน  นั่นเทียว  สมุฏฺ€ิโต		เกิดขึ้นแล้ว  ฯ 

	 ๒๖๗.	 สาครตฺเตน		สทฺธมฺโม	 รุกฺขตฺเตโน’ทิโต		ชิโน
	 	 สพฺเพ		สาธารณา		ธมฺมา	 ปุพฺพตฺราญญฺตฺร		ตุตฺตยํ.

สทฺธมฺโม  อ.พระสัทธรรม  อุทิโต  อันท่าน  กล่าวแล้ว  สาครตฺเตน  โดยความเป็นแห่งสาคร  
ฯ 	ชิโน  อ.พระชินเจ้า  อุทิโต  อันท่าน  กล่าวแล้ว  รุกฺขตฺเตน  โดยความเป็นแห่งต้นไม้  ฯ  ธมฺมา  
อ.คุณบท ท.  สพฺเพ  ทั้งหมด  สาธารณา  เป็นสภาพเสมอกัน  โหนฺติ	 ย่อมเป็น  อุทาหรเณ  ใน
อุทาหรณ์  ปุพฺพตฺร  อันเป็นอย่างแรก  ฯ  ตุ	 ส่วนว่า  อุทาหรเณ  ในอุทาหรณ์  อญฺญตฺร  อื่น  ตยํ  
อ.หมวดสาม  สาธารณํ	 เป็นสภาพเสมอกัน  โหติ		ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๒๖๘.	 วตฺถุโนญญฺปฺปกาเรน	 €ิตา		วุตฺต	ิ	ตทญญฺถา
	 	 ปริกปฺปียเต		ยตฺถ	 สา		โหติ		ปริกปฺปนา.

วุตฺติ	 อ.ความเป็นไป  วตฺถุโน  แห่งวัตถุ 	€ิตา  ด�ารงอยู่แล้ว  อญฺญปฺปกาเรน		ด้วยประการ
อื่น  ปริกปฺปียเต  อันท่าน  ย่อมด�าริ  ตทญญฺถา  โดยประการอื่นจากประการ(ที่มีอยู่)นั้น  ยตฺถ		 
วุตฺติยํ	 ใน(วังก)พฤติใด  ฯ 	สา	วุตฺต	ิ อ.(วังก)พฤตินั้น  ปริกปฺปนา  ชื่อว่า  ปริกัปปนา  โหติ	 ย่อม
เป็น  ฯ

	 ๒๖๙.	 อุปมาพฺภนฺตรตฺเตน	 กิริยาทิวเสน		จ
	 	 กเมโนทาหริสฺสามิ	 วิวิธา		ปริกปฺปนา.

อหํ	 อ.ข้าพเจ้า  อุทาหริสฺสามิ  จักน�าออก  ปริกปฺปนา  ซึ่งปริกัปปนา ท.  วิวิธา  อันมีประเภท
มาก  กเมน  ตามล�าดับ  อุปมาพฺภนฺตรตฺเตน		จ  โดยความมีอุปมาในภายใน ด้วย  กิริยาทิวเสน		จ  
โดยประเภทแห่งกิริยาเป็นต้น  ด้วย  ฯ

	 ๒๗๐.	 อิจฺฉาภงฺคาตุราสีนา	 ตาตินิจฺจล’มจฺฉรา
	 	 วส	ํ	เนนฺตีว		ธีร	ํ		ตํ	 ตทา		โยคาภิโยคโต.

ตา		อจฺฉรา  อ.นางอัปสร ท. เหล่านั้น  อิจฺฉาภงฺคาตุรา  ผู้เร่าร้อนเพราะความพินาศแห่งความ
ปรารถนา  อาสีนา  ผู้นั่งแล้ว  อตินิจฺจล	ํ ไม่หวั่นไหวยิ่ง  เนนฺต	ิ	อิว  เห็นจะน�าไปอยู่  ต	ํ	ธีรํ	 ซึ่ง
พระธีรเจ้าพระองค์นั้น  วสํ	 สู่อ�านาจ  โยคาภิโยคโต  ด้วยความเพียรยิ่งในมนต์  ตทา ในกาลนั้น ฯ

	 ๒๗๑.	 คชํ		มาโร		สมารูฬฺโห	 ยุทฺธายจฺจนฺต’มุนฺนตํ
	 	 มคฺค’มเนฺวสติ		นูน	 ชินภีโต		ปลายิตุํ.

มาโร  อ.พระยามาร  สมารูฬฺโห  ผู้ขึ้นแล้ว  คชํ	 สู่ช้าง  อุนฺนต	ํ อันสูง  อจฺจนฺต	ํ	ยิ่ง  ยุทฺธาย  
เพื่อจะรบ  ชินภีโต เป็นผู้กลัวแล้วแต่พระชินเจ้า 	หุตฺวา  เป็น 	อนฺเวสติ		นูน		คงจะแสวงหาอยู่  มคฺค	ํ 
ซึ่งหนทาง  ปลายิตุํ	 เพื่อจะหนี  ฯ
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	 ๒๗๒.	 มุนินฺท		ปาททฺวนฺเท		เต	 จารุราชีวสุนฺทเร
	 	 มญฺเญ		ปาปาภิสมฺมทฺท-	 ชาตโสเณน		โสณิมา.

 มุนินฺท  ข้าแต่พระจอมมุนี  โสณิมา  อ.สีแดงเรื่อ  ปาททฺวนฺเท  ในคู่แห่งพระบาท  
เต  ของพระองค์  จารุราชีวสุนฺทเร  อันงามประหนึ่งดอกบัวอันน่าพึงใจ  ชาโต มญฺเญ  คงจะเกิดแล้ว  
ปาปาภิสมฺมทฺทชาตโสเณน   ด้วยโลหิตที่เกิดแล้วจากการขยี้เสียซึ่งบาปธรรม  ฯ

	 ๒๗๓.	 มญฺเญ		สงฺเก		ธุว	ํ	นูน-	 มิว		มิจฺเจวมาทิหิ
	 	 สาย	ํ	พฺยญฺชียเต		กฺวาปิ	 กฺวาป	ิ	วากฺเยน		คมฺยเต.

สา		อยํ		ปริกปฺปนา  อ.ปริกัปปนานั้น 	พฺยญฺชียเต  อันท่าน  ย่อมแสดง  สทฺเทหิ	 ด้วยศัพท์ 
ท.  มญฺเญ	สงฺเก	ธุวํ		นูน		มิวมิจฺเจวมาทีห ิ อันมีศัพท์เป็นต้นอย่างนี้ว่า  มญฺเญ  สงฺเก  ธุว�  นูน  และ 
อิว  กฺวาปิ	 €าเน  แม้ในบางที่  ฯ  คมฺยเต  อันท่าน  ย่อมรู้ได้  วากฺเยน  ด้วยพากย์  กฺวาปิ  €าเน  
แม้ในบางที่  ฯ

	 ๒๗๔.	 ทยาสญฺจารสรสา	 เทหา		นิกฺขนฺตกนฺติโย
	 	 ปีเณนฺตา		ชิน		เต		สาธุ-	 ชน	ํ	สรสตํ		นยุํ.

ชิน	 ข้าแต่พระชินเจ้า  นิกฺขนฺตกนฺติโย  อ.พระรัศมีที่เปล่งออกแล้ว ท. 	เทหา  จากพระกาย 
ทยาสญฺจารสรสา  อันเป็นไปกับด้วยความสิเนหาเพราะความเป็นไปเสมอแห่งพระกรุณา  เต  ของ
พระองค์  สาธุชน	ํ ยังสาธุชน 	ปีเณนฺตา  ให้เอิบอิ่มอยู่  นยุํ	 น�าไปแล้ว  สรสตํ	 สู่ความเป็นผู้เป็นไป
กับด้วยความสิเนหา  ฯ

	 ๒๗๕.	 อารภนฺตสฺส		ยํ		กิญฺจิ	 กตฺตุํ		ปุญญฺวสา		ปุน
	 	 สาธนนฺตรลาโภ		โย	 ต	ํ	วทนฺต	ิ	สมาหิตํ.

โย		สาธนนฺตรลาโภ  อ.การได้รับซึ่งเหตุอันยังกิจให้ส�าเร็จอื่นใด  ปุน  อีก  ปุญฺญวสา  ด้วย
อ�านาจแห่งบุญ 	อารภนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ของบุคคล ผู้ปรารภอยู่  กตฺตุํ	 เพื่ออันกระท�า  กิจฺจํ		ซึ่งกิจ  
ยํ		กิญฺจิ	อย่างใดอย่างหนึ่ง  อตฺถ	ิมีอยู่ ฯ  กวิโน อ.กวี ท.  วทนฺต	ิย่อมกล่าว  ต	ํ	สาธนนฺตรลาภํ 
ซึ่งการได้รับซึ่งเหตุอันยังกิจให้ส�าเร็จอื่นนั้น  สมาหิตํ	 ว่าเป็นสมาหิตะ  ฯ
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	 ๒๗๖.	 มาราริภงฺคาภิมุข-	 มนโส		ตสฺส		สตฺถุโน
	 	 มหามห	ี	มหาราวํ	 รวี’ย’มุปการิกา.

อยํ		มหามหี	 อ.มหาปฐพีนี้  อุปการิกา  อันเป็นอุปการะ  ตสฺส		สตฺถุโน  แด่พระศาสดา
พระองค์นั้น  มาราริภงฺคาภิมุขมนโส  ผู้มีพระทัยมีหน้าเฉพาะในการก�าจัดซึ่งข้าศึกคือพระยามาร  รวิ	 
ค�ารามแล้ว  มหาราวํ	 ค�ารามดัง  ฯ

	 ๒๗๗.	 อวตฺวาภิมต	ํ	ตสฺส	 สิทฺธิยา		ทสฺสนญฺญถา
	 	 วทนฺต	ิ	ตํ		ปริยาย-	 วุตฺตีต	ิ	สุจิพุทฺธโย.

อภิมตํ		อตฺถ	ํ	อวตฺวา	ตสฺส		อตฺถสฺส		สิทฺธิยา		อญฺญถา		ยํ		ทสฺสนํ		อ.การ ไม่กล่าวซึ่ง
ข้อความอันถูกปรารภแล้ว แสดง โดยประการอื่น เพื่อความส�าเร็จ แห่งข้อความนั้นใด อตฺถิ		มีอยู่  ฯ  
สุจิพุทฺธโย อ.ผู้มีปัญญาหมดจด ท.  วทนฺติ	 ย่อมกล่าว  ต	ํ	ทสฺสน	ํ ซึ่งการแสดงนั้น  ปริยายวุตฺต	ิ	อิติ	 
ว่าเป็นปริยายวุตติ  ฯ

	 ๒๗๘.	 วิวฏงฺคณนิกฺขิตฺตํ	 ธน’มารกฺขวชฺชิตํ
	 	 ธนกาม		ยถากามํ	 ตุว	ํ	คจฺฉ		ยทิจฺฉสิ.

ธนกาม  ดูกรท่านผู้ต้องการซึ่งทรัพย์  ธนํ	 อ.ทรัพย์  วิวฏงฺคณนิกฺขตฺต	ํ อันเขาวางแล้วใน
ลานอันเปิดเผยแล้ว  อารกฺขวชฺชิต	ํ เป็นทรัพย์อันผู้ดูแลเว้นแล้ว  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ 	ยทิ		ผิว่า  ตุวํ	 
อ.ท่าน  อิจฺฉสิ	ย่อมปรารถนาไซร้ ฯ  ตุว	ํ อ.ท่าน  คจฺฉ  จงไป 	ยถากามํ		ตามความปรารถนา ฯ

 
	 ๒๗๙.	 ถุต	ึ	กโรต	ิ	นินฺทนฺโต	 วิย		ตํ		พฺยาชวณฺณนํ
	 	 โทสาภาสา		คุณา		เอว	 ยนฺต	ิ	สนฺนิธิ’มตฺร		หิ.

กวิ	 อ.กวี กโรติ	 ย่อมกระท�า  ถุต	ึ ซึ่งการสดุดี 	นินฺทนฺโต		วิย  ราวกะต�าหนิอยู่ 	ยตฺถ		 
อลงฺกาเร	 ในอลังการใด  ฯ  ต	ํ	อลงฺกรณํ	 อ.อลังการนั้น  พฺยาชวณฺณน	ํ ชื่อว่า  พยาชวัณณนะ  ฯ  
คุณา		เอว  อ.คุณ ท.  นั่นเทียว  โทสาภาสา  อันปรากฏคล้ายโทษ  ยนฺต	ิ ย่อมถึง  สนฺนิธ	ึ	หิ	  
ซึ่งการวางไว้  นั่นเทียว  อตฺร		วุตฺติวิเสเส  ใน(วังก)พฤติพิเศษนี้  ฯ
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	 ๒๘๐.	 สญฺจาเลตุ’มล	ํ	ตฺวํสิ	 ภุส	ํ	กุวลยา’ขิลํ
	 	 วิเสส	ํ	ตาวตา		นาถ	 คุณาน	ํ	เต		วทาม		กึ.

นาถ  ข้าแต่พระนาถะ  ตฺว	ํ อ.พระองค์  อลํ	 ทรงเป็นผู้สามารถ  ภุสํ	 ยิ่ง  อขิลํ		กุวลยํ		 
สญฺจาเลตุํ	 เพื่อยังกุวลัยทั้งมวลให้หวั่นไหว  อสิ		ย่อมเป็น  ฯ  มย	ํ อ.ข้าพระองค์ ท.  วทาม  จะกล่าว  
วิเสสํ	 ซึ่งความพิเศษ  คุณานํ	 แห่งคุณ ท.  เต  ของพระองค์  ตาวตา  ด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้น   
กึ	 หรือ  ฯ

	 ๒๘๑.	 วิเสสิจฺฉาย	ํ	ทพฺพสฺส	 กฺริยาชาติคุณสฺส		จ
	 	 เวกลฺลทสฺสน	ํ	ยตฺร	 วิเสโส		นาม’ยํ		ภเว.

วิเสสิจฺฉายํ	 ครั้นเมื่อความปรารถนาในความพิเศษ  สมานายํ	 มีอยู่  เวกลฺลทสฺสนํ		อ.การ
แสดงซึ่งความบกพร่อง  ทพฺพสฺส		จ  แห่งทัพพะ ด้วย  กฺริยาชาติคุณสฺส		จ  แห่งกิริยา  ชาติ  และคุณ 
ด้วย  อตฺถิ  มีอยู่  ยตฺร	วุตฺติวิเสเส  ใน(วังก)พฤติพิเศษใด  ฯ  อยํ		วุตฺติวิเสโส  อ.(วังก)พฤติพิเศษ
นี้   วิเสโส		นาม  ชื่อว่า วิเสสะ 	ภเว  พึงเป็น  ฯ

	 ๒๘๒.	 น		รถา		น		จ		มาตงฺคา	 น		หยา		น		ปทาตโย
	 	 ชิโต		มาราร	ิ	มุนินา	 สมฺภาราวชฺชเนน		หิ.
	 	 ทพฺพวิเสสวุตฺติ.

รถา		อ.พลรถ ท.  น		อตฺถ	ิ	จ  ย่อมไม่มี ด้วย  ฯ 	มาตงฺคา		อ.พลช้าง ท.  น		อตฺถิ		จ	 
ย่อมไม่มี  ด้วย  ฯ 	หยา		อ.พลม้า ท.  น		อตฺถิ		จ  ย่อมไม่มี ด้วย  ฯ ปทาตโย		อ.พลเดินเท้า ท.  
น		อตฺถิ		จ  ย่อมไม่มี ด้วย  ฯ  มาราร	ิ	อ.ข้าศึกคือมาร  มุนินา  อันพระมุนี 	ชิโต  ทรงชนะแล้ว  
สมฺภาราวชฺชเนน		ห	ิ ด้วยการพิจารณาซึ่งพระบรมโพธิสมภาร นั่นเทียว  ฯ

 อยํ		วิเสสวุตฺติ	 อ.วิเสสวุตตินี้   ทพฺพวิเสสวุตฺติ	 ชื่อว่า ทัพพวิเสสวุตติ  ฯ
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	 ๒๘๓.	 น		พทฺธา		ภูกุฏิ		เนว	 ผุริโต		ทสนจฺฉโท
	 	 มาราริภงฺคญฺจา’กาส	ิ		 มุนิวีโร		วโร		สยํ.	
	 	 กฺริยาวิเสสวุตฺติ.

ภูกุฏิ	 อ.การขมวดแห่งพระขนง  น		พทฺธา		เอว	 อันพระองค์  มิได้ผูกแล้ว นั่นเทียว  ฯ   
ทสนจฺฉโท  อ.ริมพระโอษฐ์  น	 	 ผุริโต	 	 เอว	  อันพระองค์  มิได้ให้หวั่นไหวแล้ว นั่นเทียว  ฯ   
จ		แต่ว่า  มุนิวีโร  อ.พระมุนีผู้อาจหาญ  วโร  ผู้ประเสริฐ  อกาสิ	 ได้ทรงกระท�าแล้ว  มาราริภงฺคํ	 
ซึ่งความปราชัยแห่งข้าศึกคือมาร  สยํ	 เอง  ฯ

 อยํ		วิเสสวุตฺติ	 อ.วิเสสวุตตินี้  กฺริยาวิเสสวุตฺติ	 ชื่อว่า กิริยาวิเสสวุตติ  ฯ

	 ๒๘๔.	 น		ทิสาสุ		พฺยตฺตา		รํสิ	 นาโลโก		โลกปตฺถโฏ
	 	 ตถาปฺยนฺธตมหรํ	 ปร	ํ	สาธุสุภาสิตํ.
	 	 ชาติวิเสสวุตฺติ.

รํสิ	 อ.รัศมี  พฺยตฺตา  อันแผ่ไปแล้ว  ทิสาสุ	 ในทิศ ท.  น		ภวต ิ ย่อมไม่มี  ฯ  อาโลโก	 
อ.แสงสว่าง   โลกปตฺถโฏ  อันแผ่ไปแล้วในโล  น		ภวติ	 ย่อมไม่มี  กิญฺจาปิ		แม้ก็จริง  ฯ  ตถาปิ	 
ถึงอย่างนั้น  สาธุสุภาสิตํ	 อ.สุภาษิตของสาธุชน  อนฺธตมหรํ	 เป็นสภาพก�าจัดซึ่งความมืดบอด  ปรํ	 ยิ่ง  

โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  อยํ		วิเสสวุตฺติ	 อ.วิเสสวุตตินี้  ชาติวิเสสวุตฺติ	 ชื่อว่า  ชาติวิเสสวุตติ  ฯ 

	 ๒๘๕.	 น		ขรํ		น		หิ		วา		ถทฺธํ	 มุนินฺท		วจนํ		ตว
	 	 ตถาป	ิ	คาฬฺหํ		ขนติ	 นิมฺมูล	ํ	ชนตามทํ.
	 	 คุณวิเสสวุตฺติ.

มุนินฺท ข้าแต่พระจอมมุนี  วจน	ํ อ.พระด�ารัส 	ตว  ของพระองค์  ขรํ		วา  เป็นสภาพแข็ง  
ก็ตาม  น		โหติ	 ย่อมไม่เป็น  ฯ 	ถทฺธํ		วา  เป็นสภาพกระด้าง  ก็ตาม 	น		หิ		โหติ		ย่อมไม่เป็น  
นั่นเทียว  กิญฺจาปิ	 แม้ก็จริง ฯ  ตถาป	ิ ถึงอย่างนั้น  วจน	ํ อ.พระด�ารัส  ตว  ของพระองค์  ขนติ	 
ย่อมขุด  ชนตามทํ	 ซึ่งความมัวเมาของหมู่ชน  คาฬฺหํ		หนักหน่วง 	กตฺวา  กระท�า  นิมฺมูล	ํ ให้ไม่มี
รากเหง้า  ฯ

 อยํ		วิเสสวุตฺติ	 อ.วิเสสวุตตินี้  คุณวิเสสวุตฺติ	 ชื่อว่า  คุณวิเสสวุตติ  ฯ
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	 ๒๘๖.	 ทสฺสียเต’ติทิตฺต	ํ	ตุ	 สูรวีรตฺตน	ํ	ยหึ.
	 	 วทนฺต	ิ	วิญฺญู		วจนํ	 รูฬฺหาหงฺการ’มีทิสํ.

ต ุ ก็แล  สูรวีรตฺตนํ	 อ.ความเป็นแห่งผู้แกล้วกล้าและอาจหาญ 	อติทิตฺต ํ อันรุ่งโรจน์ยิ่งนัก  
ทสฺสียเต  อันท่านย่อมแสดง  ยหึ		วากฺเย  ในพากย์ใด  ฯ  วิญฺญู		อ.วิญญูชน ท.  วทนฺต	ิ ย่อมกล่าว  
วจนํ	 ซึ่งพากย์  อีทิส	ํ เช่นนี้  รูฬฺหาหงฺการํ	 ว่าเป็นรูฬหาหังการ  ฯ

	 ๒๘๗.	 ทเม		นนฺโทปนนฺทสฺส	 ก	ึ	เม		พฺยาปารทสฺสนา
	 	 ปุตฺตา		เม		ปาทสมฺภตฺตา	 สชฺชา		สนฺเตว			ตาทิเส.

กึ		ปโยชนํ	 อ.ประโยชน์อะไร  พฺยาปารทสฺสนา  ด้วยการแสดงซึ่งความขวนขวาย  ทเม  ใน
การปราบ  นนฺโทปนนฺทสฺส  ซึ่งพญานันโทปนันทนาคราช  เม  แก่เรา  ฯ  ปุตฺตา  อ.บุตร ท.  ปาท-
สมฺภตฺตา  ผู้น้อมลงแล้วใกล้บาท  เม  ของเรา  สชฺชา  ผู้เตรียมแล้ว  กิจฺเจ  ในกิจ  ตาทิเส  เช่นนั้น  
สนฺติ		เอว  มีอยู่  นั่นเทียว  ฯ

	 ๒๘๘.	 สิเลโส		วจนา’เนกา-	 ภิเธยฺเยกปทายุตํ
	 	 อภินฺนปทวากฺยาทิ-	 วสา		เตธายมีริโต.

วจนํ	  อ.พากย์  เอกปทายุต	ํ 	อันประกอบด้วยบทอัเดียวกัน  อเนกาภิเธยฺยํ	  ที่มีอรรถมาก   
สิเลโส  ชื่อว่า  สิเลสะ  ฯ  อย	ํ	สิเลโส  อ.สิเลสะนี้   อีริโต  อันท่าน  กล่าวแล้ว 	เตธา  ว่ามี ๓ 
ประการ  อภินฺนปทวากฺยาทิวสา  โดยประเภทแห่งสิเลสะมีอภินนปทวากยะเป็นต้น  ฯ
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	 ๒๘๙.	 อนฺธนฺตมหโร		หารี	 สมารูฬฺโห		มโหทยํ
	 	 ราชเต		รํสิมาลี’ยํ	 ภควา		โพธย	ํ	ชเน.
	 	 อภินฺนปทวากฺยสิเลโส.

อยํ		ภควา อ.ดวงอาทิตย์นี้  รํสิมาลี	 ที่มีกระแสแห่งรัศมี  อนฺธนฺตมหโร   อันก�าจัดซึ่งความ
มือดมน  หารี  อันมีปกติน�าไป  มนํ	 ซึ่งใจ  สมารูฬฺโห  อันขึ้นแล้ว  มโหทยํ		สู่อุทัยบรรพตอันสูง
ใหญ่  ชเน  ยังชน ท.  โพธย	ํ ให้ตื่นอยู่  ราชเต  ย่อมรุ่งโรจน์  ฯ  (ฝ่ายอุปมานะ)

อยํ		ภควา  อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้  รํสิมาลี	 ผู้ทรงมีกระแสแห่งรัศมี  อนฺธนฺตมหโร  ผู้ทรง
ก�าจัดซึ่งความหลงอันเปรียบดั่งความมืด  หารี	 ผู้มีปกติน�าไป  มนํ		ซึ่งใจ  สมารูฬฺโห  ผู้ทรงบรรลุ
แล้ว 	มโหทยํ	 ซึ่งความเจริญอันใหญ่หลวง  ชเน  ยังชน ท.   โพธย	ํ	ให้ตื่นอยู่  ราชเต  ย่อมรุ่งโรจน์  
ฯ  (ฝ่ายอุปไมย)

 อยํ		สิเลโส  อ.สิเลสาลังการนี้  อภินฺนปทวากฺยสิเลโส	 ชื่อว่า  อภินนปทวากยสิเลสะ  ฯ

	 ๒๙๐.	 สารทามลกาภาโส		 สมานีตปริกฺขโย
	 	 กุมุทากรสมฺโพโธ	 ปีเณติ		ชนต	ํ	สุธี.
	 	 ภินฺนปทวากฺยสิเลโส.

สุธ	ี อ.ดวงจันทร์  สารโท  ที่เกิดแล้วในฤดูสารท  อมลกาภาโส  อันมีรัศมี  อันไม่มีมลทิน  
สมานีตปริกฺขโย อันมีความเสื่อมที่อันธรรมชาติน�ามาแล้วด้วยดี  กุมุทากรสมฺโพโธ  อันยังกลุ่มแห่ง
ดอกบัวกุมุทให้แย้มบานดี  ชนต	ํ ยังหมู่ชน 	ปีเณต	ิ ย่อมให้เอิบอิ่ม  ฯ  (ฝ่ายอุปมานะ)

สุธี	 อ.พระพุทธเจ้า  สารโท  ผู้ทรงให้ซึ่งสาระ  อมลกาภาโส  ผู้มีรัศมีเหนือพระเศียรอันไม่มี
มลทิน  สมานีตปริกฺขโย  ผู้มีความสิ้นไปแห่งกิเลสที่อันตนน�ามาแล้วสู่ความสงบ  กุมุทากรสมฺโพโธ   
ผู้มีการตรัสรู้ดีอันกระท�าซึ่งความปลื้มใจแก่ปฐพี  ชนตํ		ยังหมู่ชน  ปีเณติ		ย่อมให้เอิบอิ่ม  ฯ (ฝ่าย  
อุปไมย)

 อยํ		สิเลโส  อ.สิเลสาลังการนี้  ภินฺนปทวากฺยสิเลโส  ชื่อว่า  ภินนปทวากยสิเลสะ  ฯ  
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	 ๒๙๑.	 สมาหิตตฺตวินโย	 อหีนมทมทฺทโน
	 	 สุคโต		วิสทํ		ปาตุ	 ปาณิน	ํ	โส		วินายโก.
	 	 ภินฺนาภินฺนปทวากฺยสิเลโส.

โส		วินายโก  อ.พญาครุฑนั้น 	สมาหิตตฺตวินโย  ผุ้มีการไปแห่งสรีระที่อันตนตั้งไว้ดีแล้ว   
อหีนมทมทฺทโน   ผู้ย�่ายีซึ่งความมัวเมาแห่งนาค  สุคโต  ผู้มีการด�าเนินไปงาม  ปาตุ  จงคุ้มครอง  
ปาณินํ  ซึ่งสัตว์ ท. 	วิสท	ํ ผู้ให้ซึ่งพิษ  (ฝ่ายอุปมานะ)  ฯ

โส		วินายโก  อ.พระวินายกพระองค์นั้น  สมาหิตตฺตวินโย  ผู้มีการฝึกซึ่งจิตอันพระองค์ตั้งไว้
ดีแล้ว  อหีนมทมทฺทโน  ผู้ทรงย�า่ยีซึ่งความมัวเมาแห่งชนผู้ไม่ทราม  สุคโต  ผู้มีการเสด็จไปงาม   
ปาตุ	 จงคุ้มครอง  ปาณินํ	 ซึ่งชาวโลก ท.  กตฺวา  กระท�า  วิสทํ	 ให้หมดจด  (ฝ่ายอุปไมย)  ฯ

อยํ		สิเลโส  อ.สิเลสลังการนี้  ภินฺนาภินฺนปทวากยสิเลโส  ชื่อว่า  ภินนาภินนปทวากยสิเลสะ  
ฯ

	 ๒๙๒.	 วิรุทฺธาวิรุทฺธาภินฺน-	 กมฺมา		นิยมวา		ปโร
	 	 นิยมกฺเขปวจโน	 อวิโรธ	ิ	วิโรธฺย’ปิ.
	 ๒๙๓.	 โอจิตฺยสมฺโปสกาทิ-	 สิเลโส		ปทชาทิ’ติ
	 	 เอส	ํ	นิทสฺสเนเสฺวว	 รูป’มาวิภวิสฺสติ.

สิเลสา		อ.สิเลสาลังการะ ท. 	อญฺเญ		 เหล่าอื่น 	อิติ		คือ 	“วิรุทฺธาวิรุทฺธาภินฺนกมฺมา		อปิ	  
อ.วิรุทธกัมมะ  อวิรุทธกัมมะ  และอภินนกัมมะ ท.  ด้วย  ปโร		นิยมวา		อปิ	 อ.นิยมวันตุอื่น ด้วย  
นิยมกฺเขปวจโน		อป	ิ อ.นิยมักเขปวจนะ ด้วย  อวิโรธ	ิ	อปิ	 อ.อวิโรธิ ด้วย 	วิโรธิ	อปิ	 อ.วิโรธิ ด้วย  
ปทชาทิ	โอจิตฺยสมฺโปสกาทิสิเลโส	อปิ		อ.สิเลสะ  อันยังความเหมาะสมให้เจริญด้วยดีเป็นต้น  อันเกิด
แต่บทเป็นต้น  ด้วย  รูปํ		อ.ลักษณะ  เอสํ		สิเลสานํ	 แห่งสิเลสาลังการ ท. เหล่านั้น  ภวิสฺสติ	 จักมี  
อาว	ิ ปรากฏ  นิทสฺสเนสุ		เอว  ในอุทาหรณ์ ท. นั่นเทียว ฯ
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	 ๒๙๔.	 สวเส		วตฺตยํ		โลกํ	 อขิล	ํ	กลฺลวิคฺคโห
	 	 ปราภวต	ิ	มาราริ	 ธมฺมราชา		วิชมฺภเต.

มาราริ  อ.ข้าศึกคือมาร  กลฺลวิคฺคโห  ผู้มีการวิวาทเป็นที่พอใจ  โลกํ	 ยังโลก  อขิลํ  ทั้งสิ้น  
วตฺตยํ	 ให้เป็นไปอยู่  สวเส  ในความปรารถนาของตน   ปราภวต	ิ ย่อมปราชัย  ฯ  ธมฺมราชา  อ.พระ
ธรรมราชา 	กลฺลวิคฺคโห  ผู้มีพระกายเป็นที่น่าพอใจ  โลกํ		ยังโลก  อขิลํ	 ทั้งสิ้น  วตฺตย	ํ ให้เป็นไป
อยู่  สวเส  ในความปรารถนาของพระองค์  วิชมฺภเต  ย่อมรุ่งโรจน์  ฯ

	 ๒๙๕.	 สภาวมธุรํ		ปุญฺญ-	 วิเสโสทยสมฺภวํ
	 	 สุณนฺติ		วาจ	ํ	มุนิโน	 ชนา		ปสฺสนฺต	ิ	จามตํ.

ชนา  อ.ชน ท.  สุณนฺติ  ฟังอยู่  วาจํ	  ซึ่งพระวาจา  มุนิโน  ของพระมุนี  สภาวมธุรํ	  
อันไพเราะตามธรรมชาติ 	ปุญญฺวิเสโสทยสมฺภวํ	 อันมีการเกิดขึ้นด้วยความเจริญแห่งบุญอันวิเศษ  ฯ   
จ	 อนึ่ง  ชนา  อ.ชน ท.  ปสฺสนฺติ	 ย่อมเห็น  อมตํ	 ซึ่งอมตธรรม  สภาวมธุรํ  อันประณีตตาม
ธรรมชาติ  ปุญฺญวิเสโสทยสมฺภวํ	 อันมีการเกิดขึ้นด้วยความเจริญแห่งบุญอันวิเศษ  ฯ

	 ๒๙๖.	 อนฺธการาปหาราย	 สภาวมธุราย		จ
	 	 มโน		จิโนติ		ชนฺตูนํ	 ชิโน		วาจาย		ภาย		จ.

ชิโน  อ.พระชินเจ้า 	มโน  ยังใจ  ชนฺตูนํ	 แห่งชน ท. จิโนติ  ย่อมให้เอิบอิ่ม  วาจาย		ด้วย
พระวาจา  อนฺธการาปหาราย	 	 อันก�าจัดซึ่งโมหะเพียงดังความมืด  สภาวมธุราย	 	 อันไพเราะตาม
ธรรมชาติ  จ  ด้วย  ภาย		ด้วยพระรัศมี  อนฺธการาปหาราย		อันก�าจัดซึ่งความมืด  สภาวมธุราย		 
อันงามตามธรรมชาติ  จ  ด้วย  ฯ
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	 ๒๙๗.	 เกสกฺขีนํว		กณฺหตฺตํ	 ภมูนํเยว		วงฺกตา
	 	 ปาณิปาทาธรานํว	 มุนินฺทสฺสา’ติรตฺตตา.

กณฺหตฺตํ  อ.ความด�าสนิท  เกสกฺขีนํ	 	 เอว   แห่งพระเกษาและพระเนตร ท.  นั่นเทียว   
มุนินฺทสฺส  ของพระจอมมุนี  โหติ  ย่อมมี  ฯ  กณฺหตฺตํ  อ.ความเป็นอกุศล  จิตฺเต		ในจิต  น		โหติ	 
ย่อมไม่มี  ฯ  วงฺกตา  อ.ความโก่งงอ  ภมูนํเยว  แห่งพระขนง ท.  นั่นเทียว  โหติ  ย่อมมี  ฯ   
วงฺกตา  อ.ความคด  อชฺฌาสเย  ในพระอัธยาศัย  น		โหติ	 ย่อมไม่มี  ฯ  อติรตฺตตา  อ.ความแดง
ยิ่ง  ปาณิปาทาธรานํ		เอว  แห่งพระหัตถ์  พระบาท  และริมพระโอษฐ์ ท. นั่นเทียว  โหติ	 ย่อมมี  
ฯ  อติรตฺตตา  อ.ความก�าหนัดยิ่ง 	จิตฺเต  ในจิต  น		โหติ  ย่อมไม่มี  ฯ

	 ๒๙๘.	 ปาณิปาทาธเรเสฺวว	 สาราโค		ตว		ทิสฺสติ
	 	 ทิสฺสเต		โสย’มถวา	 นาถ		สาธุคุเณสฺวปิ.

นาถ  ข้าแต่พระนาถะ  สาราโค  อ.ความแดงงาม  ทิสฺสติ	 ย่อมปรากฏ  ปาณิปาทาธเรสุ		เอว  
ในพระหัตถ์  พระบาท  และริมพระโอษฐ์ ท.  นั่นเทียว  กิญฺจาปิ	 แม้ก็จริง  ฯ  อถ	วา  ถึงอย่างนั้น  
โส		อยํ		สาราโค   อ.ความยินดีอย่างยิ่งนั้น  ทิสฺสเต  ย่อมปรากฏ  สาธุคุเณสุ		อปิ	 แม้ในคุณแห่ง
สาธุชน ท.  ฯ
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	 ๒๙๙.	 สลกฺขโณ’ติสุภโค	 เตชสฺส	ี	นิยโตทโย
	 	 โลเกโส		ชิตสํเกฺลโส	 วิภาต	ิ	สมณิสฺสโร.

(ก)  จนฺโท  อ.ดวงจันทร์  สลกฺขโณ  อันเป็นไปกับด้วยรอยหมาย 	อติสุภโค  มีสิริอันงามยิ่ง  
โหติ  ย่อมเป็น ฯ  พุทฺโธ  อ.พระพุทธเจ้า  สลกฺขโณ  ผู้ทรงเป็นไปกับด้วยพระลักษณะ  อติสุภโค   
มีภคธรรมงามยิ่ง  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ

(ข)   สูริโย  อ.ดวงอาทิตย์ 	เตชสฺส ี ผู้มีเดช  นิยโตทโย  มีการอุทัยเสมอ  โหติ		ย่อมเป็น ฯ  
พุทฺโธ  อ.พระพุทธเจ้า  เตชสฺสี	 ทรงมีพระเดช  นิยโตทโย  ทรงมีพระญาณเจริญเสมอ  โหติ  ย่อม
เป็น  ฯ

(ค) โลเกโส  อ.พระโลเกศ  ชิตสํเกฺลโส  เป็นผู้มีความเร่าร้อนที่อันตนช�านะแล้ว  โหติ  ย่อม
เป็น  ฯ  โลเกโส  อ.พระพุทธเจ้า 	ชิตสํเกฺลโส  ทรงมีกิเลสที่อันพระองค์ช�านะแล้ว  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ

(ฆ) ส	 	 มณิสฺสโร  =  โส	 	 มณิสฺสโร อ.แก้วมณีอันวิเศษนั้น  วิภาติ  ย่อมงดงาม  ฯ   
สมณิสฺสโร อ.พระจอมสมณะ  วิภาต ิย่อมงดงาม  ฯ  

	 ๓๐๐.	 อสโมป	ิ	สโม		โลเก	 โลเกโสป	ิ	นรุตฺตโม
	 	 สทโยปฺย’ทโย		ปาเป	 จิตฺตา’ย	ํ	มุนิโน		คติ.

ราชา  อ.พระราชา  อสโมป	ิ แม้ไม่มีผู้เสมอ  สโม  ก็เป็นผู้เสมอ  โลเก  ในโลก  โหติ	 ย่อม
เป็น  ฯ  โลเกโสปิ	 แม้เป็นพระโลเกศ  นรุตฺตโม  ก็เป็นนรชนผู้สูงสุด  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  สทโยปิ	 
แม้เป็นไปกับด้วยการบริจาค  อทโย   ก็ไม่มีการบริจาค   ปาเป  ในคนชั่ว  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  อยํ		
คติ  อ.ครรลองนี้  มุนิโน  ของพระราชา  จิตฺตา  เป็นสภาพวิจิตร  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  (อรรถไม่
ปรารถนา)

มุนิ อ.พระมุนี  อสโมป ิ ทรงไม่มีผู้เสมอ  นั่นเทียว 	สโม  ก็เป็นผู้เสมอ  โลเก  ในชาวโลก  
โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  โลเกโสปิ	 ทรงเป็นใหญ่แห่งโลก  นั่นเทียว  นรุตฺตโม  ก็เป็นนรชนผู้สูงสุด   
โหติ  ย่อเป็น  ฯ  สทโยป ิ ทรงเป็นไปกับด้วยความกรุณา  นั่นเทียว อทโย  ก็ทรงไม่มีความกรุณา  
ปาเป  ในความชั่ว  โหติ	 ย่อมเป็น ฯ  อยํ		คติ	 อ.ครรลองนี้  มุนิโน  ของพระมุนี  จิตฺตา  เป็น
สภาพวิจิตร  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ  (อรรถปรารถนา)
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	 ๓๐๑.	 สํสารทุกฺโขปหตา-	 วนตา		ชนตา		ตฺวยิ
	 	 สุข’มิจฺฉิต’มจฺจนฺตํ	 อมตนฺทท		วินฺทติ.

อมตนฺทท  ข้าแต่ท่านผู้ประทานซึ่งสุธาโภชน์  ชนตา  อ.หมู่แห่งชน  สํสารทุกฺโขปหตา  ผู้อัน
ทุกข์คือสงสารเข้ารุกรานแล้ว  อวนตา  น้อมแล้ว  ตฺวยิ	 ในพระองค์ 	วินฺทติ		ย่อมได้รับ  สุขํ	 ซึ่งสุข  
อิจฺฉิตํ  ที่อันตนปรารถนาแล้ว  อจฺจนฺต	ํ ยิ่ง  ฯ  (ฝ่ายพราหมณ์)

อมตนฺทท  ข้าแต่พระองค์ผู้ประทานซึ่งอมตธรรม  ชนตา  อ.หมู่แห่งชน  สํสาร- 
ทุกฺโขปหตา  ผู้อันทุกข์คือสงสารเข้ารุกรานแล้ว  อวนตา  น้อมลงแล้ว  ตฺวย	ิ  ในพระองค์  
วินฺทติ	 ย่อมได้รับ  สุขํ	 ซึ่งสุข  อิจฺฉิต	ํ ที่อันตนปรารถนาแล้ว  อจฺจนฺตํ	 ยิ่ง  ฯ  (ฝ่ายพุทธ)

	 ๓๐๒.	 คุณยุตฺเตห	ิ	วตฺถูหิ			 สม	ํ	กตฺวาน		กสฺสจิ
	 	 สํกิตฺตน	ํ	ภวติ		ยํ	 สา		มตา		ตุลฺยโยคิตา.

สํกิตฺตนํ		อ.การกล่าว  ปุคฺคลสฺส		ซึ่งบุคคล  กสฺสจิ		คนใดคนหนึ่ง  กตฺวาน		กระท�า  สมํ	ให้
เสมอ  วตฺถูหิ		ด้วยวัตถุ ท.  คุณยุตฺเตหิ		อันประกอบแล้วด้วยลักษณะ  ยํ		ใด  ภวติ		ย่อมมี  ฯ  สา		
วงฺกวุตฺต ิ อ.การกล่าวโดยอ้อมนั้น  มตา  อันท่าน  รู้แล้ว  ตุลฺยโยคิตา  ว่าเป็นตุลยโยคิตา  ฯ

	 ๓๐๓.	 สมฺปตฺตสมฺมโท		โลโก	 สมฺปตฺตาโลกสมฺปโท
	 	 อุโภห	ิ	รํสิมาลี		จ	 ภควา		จ		ตโมนุโท.

โลโก  อ.โลก  สมฺปตฺตสมฺมโท  เป็นผู้มีความปลาบปลื้มที่อันตนถึงพร้อมแล้ว  สมฺปตฺตา-
โลกสมฺปโท  เป็นผู้มีความบริบูรณ์แห่งแสงสว่างที่อันตนถึงพร้อมแล้ว  โหติ  ย่อมเป็น  เหตูหิ	 ด้วย
เหตุ ท.  อุโภห	ิ ทั้งสอง  อิต	ิ คือ  รํสิมาลี		จ  อ.ดวงสุรีย์  ด้วย  ภควา	จ  อ.พระผู้มีพระภาค ด้วย   
ตโมนุโท  ผู้ก�าจัดซึ่งความมืด  ฯ
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	 ๓๐๔.	 อตฺถนฺตร	ํ	สาธยตา	 กิญฺจิ		ตํสทิสํ		ผลํ
	 	 ทสฺสียเต		อสนฺตํ		วา	 สนฺต	ํ	วา		ตํ		นิทสฺสนํ.

ผลํ		อ.ผล  กิญฺจิ	 อันใดอันหนึ่ง  ตํสทิส ํ อันเสมอกับผลอื่นนั้น  อสนฺต	ํ	วา  ที่ไม่ดีก็ตาม  
สนฺตํ		วา  ที่ดีก็ตาม  ทสฺสียเต  อันท่าน ย่อมแสดง  วตฺถุนา  ด้วยวัตถุ  อตฺถนฺตรํ		สาธยตา  อันยัง
ผลอื่นให้ส�าเร็จอยู่  ฯ 	ตํ		ผล ํ อ.ผลนั้น  นิทสฺสนํ  ชื่อว่า  นิทัสสนะ  ฯ

	 ๓๐๕.	 อุทยา		สมณินฺทสฺส	 ยนฺต	ิ	ปาปา		ปราภวํ
	 	 ธมฺมราชวิรุทฺธานํ	 สูจยนฺตา		ทุรนฺตตํ.

ปาปา  อ.บาป ท.  สูจยนฺตา  ส�าแดงอยู่  ทุรนฺตต ํ ซึ่งความมีที่สุดอันแปรปรวน  ชนานํ  แห่ง
ชน ท.  ธมฺมราชวิรุทฺธานํ  ผู้ขัดแย้งแล้วกับพระธรรมราชา 	ยนฺต	ิ ย่อมถึง  ปราภวํ	 ซึ่งความเสื่อมไป  
อุทยา  เพราะการเสด็จอุบัติขึ้น  สมณินฺทสฺส	 แห่งพระจอมสมณะ ฯ

	 ๓๐๖.	 สิโรนิกฺขิตฺตจรโณจฺ-	 ฉริยานมฺพุชาน’ยํ
	 	 ปรมพฺภุตต	ํ	โลเก	 วิญญฺาเปตตฺตโน		ชิโน.

อยํ	 	 ชิโน  อ.พระชินสีห์พระองค์นี้  สิโรนิกฺขิตฺตจรโณ  ทรงมีพระบาทอันพระองค์วางแล้ว
เหนือยอด  อมฺพุชานํ	  แห่งดอกบัว ท.  อจฺฉริยานํ	  อันน่าอัศจรรย์  หุตฺวา  เป็น  ชน ํ  ยังชน   

วิญฺญาเปติ		ย่อมให้รู้  ปรมพฺภุตตํ		ซึ่งความอัศจรรย์อย่างยิ่ง  อตฺตโน		ของพระองค ์ โลเก  ใน
โลก  ฯ

	 ๓๐๗.	 วิภูติยา		มหนฺตตฺตํ	 อธิปฺปายสฺส		วา		สิยา
	 	 ปรมุกฺกํสต	ํ	ยาตํ	 ต	ํ	มหนฺตตฺต’มีริตํ.

ยํ		มหนฺตตฺต	ํ อ.ความยิ่งใหญ่ใด  วิภูติยา		วา  แห่งสมบัติ ก็ตาม  อธิปฺปายสฺส	วา  แห่ง
ความปรารถนา ก็ตาม 	ยาตํ	 เป็นสภาพถึงแล้ว  ปรมุกฺกํสต ํ ซึ่งความอุกกฤษฏ์ยิ่ง 	สิยา  พึงเป็น  ฯ  
ตํ		มหนฺตตฺตํ	 อ.ความยิ่งใหญ่นั้น  อีริต	ํ อันท่าน  กล่าวแล้ว  มหนฺตตฺตํ	 ว่าเป็นมหันตัตตะ  ฯ
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	 ๓๐๘.	 กิรีฏรตนจฺฉายา-	 นุวิทฺธาตปวารโณ
	 	 ปุรา		ปรํ		สิรึ		วินฺทิ	 โพธิสตฺโต’ภินิกฺขมา.

ปุรา  ในกาลก่อน  อภินิกฺขมา  จากการออกเพื่อคุณอันยิ่ง  โพธิสตฺโต  อ.พระโพธิสัตว์   
กิรีฏรตนจฺฉายานุวิทฺธาตปวารโณ  ทรงมีเศวตฉัตรอันย้อมแล้วด้วยรัศมีแห่งรัตนะในพระมงกุฏ   
หุตฺวา  เป็น  วินฺทิ  ทรงได้รับแล้ว 	สิรึ	 ซึ่งสิริ  ปรํ	 ยิ่ง  ฯ

	 ๓๐๙.	 สตฺโต		สมฺโพธิยํ		โพธิ-	 สตฺโต		สตฺตหิตาย		โส
	 	 หิตฺวา		เสฺนหรสาพทฺธ-	 มป	ิ	ราหุลมาตรํ.

โส		โพธิสตฺโต  อ.พระโพธิสัตว์พระองค์นั้น  หิตฺวา  ทรงสละแล้ว  ราหุลมาตรํ	อปิ	 แม้ซึ่ง
พระมารดาแห่งราหุลกุมาร  เสฺนหรสาพทฺธ	ํ	ผู้ผูกพันแล้วด้วยราคะอันเกิดแล้วด้วยความสิเนหา  สตฺโต  
ทรงข้องแล้ว  สมฺโพธิยํ	 ในพระสัมโพธิญาณ  สตฺตหิตาย	 เพื่อประโยชน์แก่เหล่าสัตว์  ฯ

	 ๓๑๐.	 โคเปตฺวา		วณฺณนียํ		ยํ			 กิญฺจิ		ทสฺสียเต		ปรํ
	 	 อสม	ํ	วา		สมํ		ตสฺส	 ยทิ		สา		วญฺจนา		มตา.

ยทิ  ผิว่า  วตฺถุ	 อ.วัตถุ  ยํ		กิญฺจิ	 อย่างใดอย่างหนึ่ง  ปรํ	 อื่น  อสมํ		วา  อันไม่เสมอกัน  
ก็ตาม  สมํ		วา  อันเสมอกัน  ก็ตาม  ตสฺส		วตฺถุโน  กับวัตถุนั้น  กวินา	 อันกวี  โคเปตฺวา	 อ�าพราง
แล้ว  วตฺถุํ	 ซึ่งวัตถุ  วณฺณนีย ํ ที่อันท่าานพึงยกย่อง   ทสฺสียเต  ย่อมแสดง  ยาย		อลงฺกติยา  ด้วย
อลังการใด  ฯ  สา	อลงฺกติ	 อ.อลังการนั้น  มตา  อันท่านรู้แล้ว  วญฺจนา	 ว่าเป็นวัญจนา  ฯ

	 ๓๑๑.	 ปุรโต		น		สหสฺเสสุ	 น		ปญฺเจส	ุ	จ		ตาทิโน
	 	 มาโร		ปเรสุ		ตสฺเส’สํ	 สหสฺส	ํ	ทสวฑฺฒิตํ.

มาโร  อ.พระยามาร  สหสฺเสสุ	 	 เป็นผู้มีศรพันดอก  น	 	 โหติ	  ย่อมไม่เป็น ฯ จ	 	 อนึ่ง   
ปญฺเจสุ	  เป็นผู้มีศรห้าดอก  น	 	โหต	ิ  ย่อมไม่เป็น   ปุรโต  ในเบื้องหน้า  มุนิโน	ของพระมุนี   
ตาทิโน  ผู้คงที่   กิญฺจาปิ	 แม้ก็จริง  ฯ  ตถาปิ	 ถึงอย่างนั้น  สหสฺสํ	 อ.พัน  เอสํ		อิสูนํ	 แห่งศร ท.  
เหล่านั้น  ตสฺส	 	มารสฺส	  ของพระยามารนั้น  ทสวฑฺฒิต ํ  เป็นลูกศรอันท่านคูณแล้วด้วยสิบ  โหติ	 
ย่อมมี  ชเนสุ	 ในชน ท.  ปเรสุ	 เหล่าอื่น  ฯ
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	 ๓๑๒.	 วิวาท’มนุยุญฺชนฺโต	 มุนินฺทวทนินฺทุนา
	 	 สมฺปุณฺโณ		จนฺทิมา		นายํ	 ฉตฺต’เมต	ํ	มโนภุโน.

อยํ		วตฺถุธมฺโม  อ.สภาพแห่งวัตถุนี้  อนุยุญฺชนฺโต  อันตามประกอบอยู่  วิวาทํ	 ซึ่งการประชัน  
มุนินฺทวทนินฺทุนา  กับดวงจันทร์คือพระพักตร์ของพระจอมมุนี  จนฺทิมา  เป็นดวงจันทร์  สมฺปุณฺโณ  
อันเต็มแล้ว  น		โหติ	 ย่อมไม่เป็น  ฯ  เอตํ		วตฺถุ	 อ.สิ่งนี้  ฉตฺตํ		เป็นฉัตร  มโนภุโน  แห่งพระยา-
มาร  โหติ	 ย่อมเป็น ฯ

	 ๓๑๓.	 ปรานุวตฺตนาทีหิ	 นิพฺพินฺเทนิ’ห		ยา		กตา
	 	 ถุติรปฺปกเต		สายํ	 สิยา		อปฺปกตตฺถุติ.

ยา	ถุติ	 อ.การชมเชยใด  นิพฺพินฺเทน  ปุคฺคเลน  อันบุคคล ผู้เบื่อหน่ายอยู่  การเณหิ	 ด้วยเหตุ 
ท.  ปรานุวตฺตนาทีห	ิ อันมีการคล้อยตามซึ่งผู้อื่นเป็นต้น  กตา  กระท�าแล้ว  อิห		วตฺถุมฺหิ		ในวตฺถุนี้   
อปฺปกเต  ที่อันตนกระท�าไม่ได้แล้ว  ฯ  สา	 	 อยํ	 	 ถุติ	 	อ.การชมเชยนั้น  อปฺปกตตฺถุติ	  มีชื่อว่า   
อัปปกตัตถุติ  สิยา  พึงเป็น  ฯ

	 ๓๑๔.	 สุข	ํ	ชีวนฺติ		หริณา	 วเนสฺว’ปรเสวิโน
	 	 อนายาโสปลาเภหิ	 ชลทุพฺพงฺกุราทิภิ.

หริณา  อ.เนื้อ ท.  อปรเสวิโน  ที่มีปกติไม่ซ่องเสพซึ่งผู้อื่น  ชีวนฺต ิ ย่อมเป็นอยู่  สุขํ  สบาย  
วเนสุ	 ในป่า ท.  วตฺถูห	ิ ด้วยวัตถุ ท.  ชลทพฺพงฺกุราทิภิ  อันมีน�า้และหน่อแห่งหญ้าแพรกเป็นต้น   
อนายาโสปลาเภหิ	 ที่อันตนพึงได้รับโดยไม่ล�าบาก  ฯ  

	 ๓๑๕.	 อุตฺตร	ํ	อุตฺตรํ		ยตฺถ	 ปุพฺพปุพฺพวิเสสนํ
	 	 สิยา		เอกาวลิ		สา’ยํ	 ทฺวิธา		วิธินิเสธโต.

ปทํ	  อ.บท 	 อุตฺตร	ํ 	 อุตฺตร	ํ  อันเป็นเบื้องปลายๆ  ปุพฺพปุพฺพวิเสสน	ํ  เป็นวิเสสนะของบท 
อันเป็นเบื้องต้นๆ  โหติ	 ย่อมเป็น  ยตฺถ		วุตฺติย ํ ใน(วังก)พฤติใด  ฯ  สา		วุตฺติ		อ.(วังก)พฤตินั้น  
เอกาวล	ิ	มีชื่อว่า เอกาวลิ  สิยา พึงเป็น  ฯ  อยํ		 เอกาวลิ	 อ.เอกาวลินี้  ทฺวิธา  มี ๒  ประการ   
วิธินิเสธโต  โดยวิธิเอกาวลิและนิเสธเอกาวลิ  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๓๑๖.	 ปาทา		นขาลิรุจิรา	 นขาล	ี	รํสิภาสุรา
	 	 รํส	ี	ตโมปหาเรก-	 รสา		โสภนฺติ		สตฺถุโน.

ปาทา  อ.พระบาท ท.  สตฺถุโน  ของพระศาสดา  นขาลิรุจิรา  งามด้วยล�าดับแห่งพระนขา  
โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ  นขาลี  อ.ล�าดับแห่งพระนขา ท.  รํสิภาสุรา  รุ่งโรจน์ด้วยพระรัศมี  โหนฺติ	 ย่อม
เป็น  ฯ  รํสี	 อ.พระรัศมี ท. 	ตโมปหาเรกรสา  มีกิจอย่างเดียวคือการขจัดซึ่งความมืด  หุตฺวา  เป็น  
โสภนฺติ	 ย่อมงดงาม  ฯ 

	 ๓๑๗.	 อสนฺตุฏฺโ€		ยตี		เนว	 สนฺโตโส		นา’ลยาหโต
	 	 นา’ลโย		โย		ส		ชนฺตูนํ	 นา’นนฺตพฺยสนาวโห.

อสนฺตุฏฺโ€		ปุคฺคโล  อ.บุคคล ผู้ไม่สันโดษ  ยติ	 เป็นภิกษุ  น		โหติ		เอว  ย่อมไม่เป็น นั่น
เทียว  ฯ  สภาโว  อ.สภาพ  อาลยาหโต  ที่อันความอยากครอบง�าแล้ว  สนฺโตโส  ชื่อว่า  ความ
สันโดษ  น		โหติ  ย่อมไม่เป็น  ฯ  โย		สภาโว  อ.สภาพใด  อนนฺตพฺยสนาวโห  น�ามาซึ่งความ
หายนะอันไม่มีที่สุด  ชนฺตูนํ	 แก่ชาวโลก ท.  น		โหติ  ย่อมไม่เป็น  ฯ  โส		สภาโว อ.สภาพนั้น   
อาลโย  เป็นความอยาก 	น		โหต ิ ย่อมไม่เป็น  ฯ

	 ๓๑๘.	 ยห	ึ	ภูสิยภูสตฺตํ	 อญญฺมญญฺํ		ตุ		วตฺถุนํ
	 	 วินาว		สทิสตฺตํ		ตํ	 อญญฺมญญฺวิภูสนํ.

ภูสิยภูสตฺตํ  อ.ความเป็นแห่งวัตถุอันบุคคลพึงตกแต่งและเครื่องตกแต่ง	อญฺญมญฺญํ	แห่งกันและ
กัน  วตฺถุนํ	 แห่งวัตถุ  ท.  วินาว  เว้น  นั่นเทียว  สทิสตฺตํ	 ซึ่งความเป็นแห่งวัตถุเสมอกัน  โหติ  
ย่อมมี  ยหึ		อลงฺกาเร  ในอลังการใด  ฯ  ตํ		อลงฺกรณํ	 อ.อลังการนั้น  อญฺญมญฺญวิภูสนํ	 ชื่อว่า  
อัญญมัญญวิภูสนะ  ฯ
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	 ๓๑๙.	 พฺยามํสุมณฺฑล	ํ	เตน	 มุนินา		โลกพนฺธุนา
	 	 มหนฺต	ึ	วินฺทตี		กนฺตึ	 โสป	ิ	เตเนว		ตาทิสึ.

พฺยามํสุมณฺฑลํ	 	 อ.มณฑลแห่งพระรัศมีวาหนึ่ง  วินฺทต	ิ  ย่อมได้รับ  กนฺตึ	  ซึ่งความงาม   
มหนฺตึ	 อันยิ่งใหญ่  เตน		มุนินา  ด้วยพระมุนีพระองค์นั้น  โลกพนฺธุนา  ผู้มีชาวโลกเป็นญาติ  ฯ  
โสปิ		มุนิ	 แม้  อ.พระมุนีพระองค์นั้น 	วินฺทต ิ ย่อมได้รับ  กนฺตึ	 ซึ่งความงาม 	ตาทิสํ	 เช่นนั้น   
เตน		พฺยามํสุมณฺฑเลน		เอว  ด้วยมณฑลแห่งพระรัศมีวาหนึ่งนั้น  นั่นเทียว  ฯ

	 ๓๒๐.	 กถน	ํ	สหภาวสฺส	 กฺริยาย		จ		คุณสฺส		จ	
	 	 สหวุตฺตีต	ิ	วิญฺเญยฺยํ	 ตทุทาหรณ	ํ	ยถา.

กถนํ	 อ.การกล่าว  สหภาวสฺส  ซึ่งภาวะร่วมกัน  กฺริยาย		จ  แห่งกิริยา  ด้วย  คุณสฺส		จ  
แห่งคุณลักษณะ ด้วย  วิญฺเญยฺย	ํ	อันท่าน  พึงทราบ  สหวุตฺตีติ	 ว่าเป็นสหวุตติ  ฯ  ตทุทาหรณํ	 
อ.อุทาหรณ์แห่งสหวุตตินั้น  ยถา  เป็นไฉน  ฯ

	 ๓๒๑.	 ชลนฺต	ิ	จนฺทรํสีหิ	 สม	ํ	สตฺถุ		นขํสโว
	 	 วิชมฺภต	ิ	จ		จนฺเทน	 สม	ํ	ตมฺมุขจนฺทิมา.

นขํสโว  อ.พระรัศมีแห่งพระนขา ท.  สตฺถุ	 ของพระศาสดา  ชลนฺติ	 ย่อมรุ่งโรจน์  สมํ	 เสมอ  
จนฺทรํสีห	ิ  ด้วยรัศมีแห่งดวงจันทร์ ท. ฯ  จ  อนึ่ง  ตมฺมุขจนฺทิมา  อ.ดวงจันทร์คือ พระพักตร ์
ของพระศาสดาพระองค์นั้น  วิชมฺภต	ิ ย่อมงาม  สม	ํ เสมอ  จนฺเทน  ด้วยดวงจันทร์  ฯ

	 ๓๒๒.	 ชิโนทเยน		มลินํ	 สห		ทุชฺชนเจตสา
	 	 ปาปํ		ทิสา	สุวิมลา	 สห		สชฺชนเจตสา.

ปาปํ	 อ.บาป  มลิน	ํ เป็นสภาพหม่นหมอง  สห กับ  ทุชฺชนเจตสา  ด้วยใจของทุรชน  โหติ	 
ย่อมเป็น  ฯ  ทิสา  อ.ทิศ ท.  สุวิมลา  มีมลทินอันปราศจากยิ่งแล้ว  สห		กับ  สชฺชนเจตสา  ด้วยใจ
ของสัตบุรุษ  ชิโนทเยน  เพราะการเสด็จอุบัติของพระชินเจ้า  โหนฺติ	 ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๓๒๓.	 วิโรธีน	ํ	ปทตฺถานํ	 ยตฺถ		สํสคฺคทสฺสนํ
	 	 สมุกฺกํสาภิธานตฺถํ	 มตา		สายํ		วิโรธิตา.

สํสคฺคทสฺสน ํ  อ.การแสดงซึ่งความเกี่ยวข้องกัน  ปทตฺถานํ	 	 แห่งอรรถของบท ท.   
วิโรธีนํ	 อันมีความขัดแย้งกัน  สมุกฺกํสาภิธานตฺถํ	 เพื่อกล่าวซึ่งความอุกฤษฏ์  โหติ	 ย่อมมี  ยตฺถ		
วงฺกวุตฺติยํ	  ในวังกวุตติใด  ฯ  สา	 	อย	ํ 	วงฺกวุตติ	  อ.วังกวุตตินั้น  มตา  ถูกรู้แล้ว  วิโรธิตา   
ว่าเป็นวิโรธิตา  ฯ

	 ๓๒๔.	 คุณา		สภาวมธุรา	 อป	ิ	โลเกกพนฺธุโน
	 	 เสวิตา		ปาปเสวีนํ	 สมฺปทูเสนฺต	ิ	มานสํ.

คุณา  อ.พระคุณ ท.  โลเกกพนฺธุโน  ของพระผู้เป็นญาติอันเลิศของชาวโลก  สภาวมธุรา		อปิ	 
แม้อ่อนหวานโดยสภาพ  ปาปเสวีนํ		(ชนานํ)		เสวิตา  อันชน ท. ผู้ซ่องเสพซึ่งบาปโดยปกติ เสพแล้ว  
มานสํ  ยังใจ   ปาปเสวีนํ	 	 (ชนานํ)  ของชน ท. ผู้ซ่องเสพบาปโดยปกติ  สมฺปทูเสนฺต	ิ 	ย่อมให้
ประทุษร้ายยิ่ง  ฯ

	 ๓๒๕.	 ยสฺส		กสฺสจิ		ทาเนน	 ยสฺส		กสฺสจิ		วตฺถุโน
	 	 วิสิฏฺ€สฺส		ย’มาทานํ	 ปริวุตฺตีต	ิ	สา		มตา.

ยํ		อาทานํ  อ.การถือเอาใด  วตฺถุโน  ซึ่งวัตถุ  ยสฺส		กสฺสจิ	 อย่างใดอย่างหนึ่ง  วิสิฏฺ€สฺส 
อันพิเศษ  ทาเนน  ด้วยการให้  วตฺถุโน  ซึ่งวัตถุ  ยสฺส		กสฺสจ ิ อย่างใดอย่างหนึ่ง  อตฺถิ  มีอยู่  ฯ  
สา		อาทานชาติ	 อ.การถือเอานั้น  มตา  อันท่าน  รู้แล้ว  ปริวุตฺติ		อิติ	 ว่าเป็นปริวุตติ  ฯ

	 ๓๒๖.	 ปุรา		ปเรสํ		ทตฺวาน	 มนุญฺญํ		นยนาทิกํ
	 	 มุนินา		สมนุปฺปตฺตา-	 ทาน	ิ	สพฺพญฺญุตาสิรี.

สพฺพญฺญุตาสิร	ิ  อ.สิริคือพระสพฺพัญญุตญาณ  มุนินา  อันพระมุนี  ทตฺวาน ประทานแล้ว  
วตฺถุํ	 ซึ่งวัตถุ  มนุญฺญํ  อันเป็นที่ชอบใจ  นยนาทิกํ  อันมีนัยน์ตาเป็นต้น  ชนานํ  แก่ชน ท.  ปเรสํ	 
เหล่าอื่น  ปุรา  ในกาลก่อน  สมนุปฺปตฺตา  ทรงบรรลุแล้วด้วยดี  อิทานิ	 ในกาลนี้  ฯ
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	 ๓๒๗.	 กิญฺจ	ิ	ทิสฺวาน		วิญฺญาตา	 ปฏิปชฺชต	ิ	ตํสมํ
	 	 สํสยาปคต	ํ	วตฺถุํ	 ยตฺถ		โสยํ		ภโม		มโต.

วิญฺญาตา  อ.ผู้รู้โดยพิเศษ  ทิสฺวาน  เห็นแล้ว  วตฺถุํ	 ซึ่งวัตถุ  กิญฺจิ  อย่างใดอย่างหนึ่ง   
ปฏิปชฺชติ	 ย่อมเข้าใจ  วตฺถุํ	 ซึ่งวัตถุ  ตํสม ํ อันเสมอกับวัตถุนั้น  กตฺวา  กระท�า  สํสยาปคตํ	 ให้
ปราศจากแล้วจากความสงสัย  ยตฺถ		อลงฺกาเร  ในอลังการใด  โสยํ		อลงฺกาโร  อ.อลังการนั้น  มโต  
อันท่าน  รู้แล้ว  ภโม ว่าเป็นภมะ  ฯ

	 ๓๒๘.	 สม	ํ	ทิสาสุชฺชลาสุ	 ชินปาทนขํสุนา
	 	 ปสฺสนฺตา		อภินนฺทนฺติ	 จนฺทาตปมนา		ชนา.

ทิสาสุ	  ครั้นเมื่อทิศ ท.  อุชฺชลาส	ุ  เป็นที่สว่างไสว  สมํ	  เสมอ  ชินปาท- 
นขํสุนา  ด้วยรัศมีแห่งพระนขาในพระบาทของพระชินเจ้า  สมานาสุ	  เป็นอยู่ 	 ชนา  อ.ชน ท.   
  ผู้เห็นอยู่  จนฺทาตปมนา  เป็นผู้มีจิตอันเป็นไปแล้วว่าแสงจันทร์  หุตฺวา  เป็น  อภินนฺทนฺต	ิ ย่อมชื่นชม
ยิ่ง  ฯ

	 ๓๒๙.	 ปวุจฺจเต		ยํ		นามาทิ	 กวีน	ํ	ภาวโพธนํ
	 	 เยน		เกนจิ		วณฺเณน	 ภาโว		นามาย’มีริโต.

ยํ		ปทํ  อ.บทใด  นามาทิ  อันมีบทนามเป็นต้น  ภาวโพธนํ  อันยังบุคคลให้รู้ซึ่งจุดมุ่งหมาย  
กวีนํ  ของกวี ท.  ปวุจฺจเต  อันท่าน  ย่อมกล่าว  วณฺเณน  ด้วยอาการ  เยน		เกนจิ	 อย่างใด 
อย่างหนึ่ง  ฯ  อย	ํ 	นามาทิอลงฺกาโร  อ.อลังการที่มีบทนามเป็นต้นนี้  อีริโต  อันท่านกล่าวแล้ว   
ภาโว		นาม  ว่าชื่อว่าภาวะ  ฯ
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	 ๓๓๐.	 นน	ุ	เตเยว		สนฺตา		โน	 สาครา		น		กุลาจลา
	 	 มนมฺป	ิ	มริยาท	ํ	เย	 สํวฏฺเฏป	ิ	ชหนฺติ		โน.

สาครา  อ.สาคร ท.  สาครา เป็นสาคร  โน		โหนฺติ  ย่อมไม่เป็น  ฯ  กุลาจลา		อ.เขา 
สัตบริภัณฑ์ ท.  กุลาจลา  เป็นเขาสัตบริภัณฑ์  น		โหนฺติ  ย่อมไม่เป็น  ฯ  เย		สนฺตา	 อ.สัตบุรุษ ท.  
เหล่าใด  โน		ชหนฺติ  ย่อมไม่ละ  มริยาทํ  ซึ่งขอบเขต  มนมฺป	ิ แม้เล็กน้อย  สํวฏฺเฏป ิ แม้ในสังวัฏฏ
กัป  ฯ 	เต		สนฺตา		เอว  อ.สัตบุรุษ ท.  เหล่านั้นนั่นเทียว  สาครา  เป็นสาคร  โหนฺติ	 ย่อมเป็น   
กุลาจลา	 เป็นเขาสัตบริภัณฑ์ 	โหนฺติ  ย่อมเป็น  นนุ  มิใช่หรือ  ฯ

	 ๓๓๑.	 องฺคงฺคิภาวา		สทิส-	 พลภาวา		จ		พนฺธเน
	 	 สํสคฺโค’ลงฺกตีน	ํ	โย	 ต	ํ	มิสฺสนฺติ		ปวุจฺจติ.

โย		สํสคฺโค  อ.ความผสมผสานใด  อลงฺกตีนํ	 แห่งอลังการ ท.  พนฺธเน  ในบทประพันธ์   
องฺคงฺคิภาวา		จ	โดยความเป็นส่วนและหมู่  ด้วย  สทิสพลภาวา		จ	 โดยความมีก�าลังอันเสมอกัน ด้วย  
อตฺถ	ิ มีอยู่  ฯ 	ตํ		สํสคฺคาลงฺกรณํ	 อ.อลังการที่ผสมผสานนั้น  ปวุจฺจต ิ อันท่าน ย่อมเรียก  มิสฺสํ		 
อิติ	 ว่าเป็นมิสสะ  ฯ

	 ๓๓๒.	 ปสตฺถา		มุนิโน		ปาท-	 นขรํสิมหานที
	 	 อโห		คาฬฺหํ		นิมุคฺเคปิ	 สุขยเตฺยว		เต		ชเน.

อโห  น่าอัศจรรย์  ปาทนขรํสิมหานที  อ.มหานทีคือรัศมีแห่งพระนขาในพระบาท ปสตฺถา  
อันประเสริฐ  มุนิโน  ของพระมุนี  เต		ชเน	 ยังชน ท.  เหล่านั้น  นิมุคฺเคป	ิ แม้ผู้ด�าลงแล้ว   คาฬฺหํ	 
ยิ่ง  สุขยติ		เอว  ย่อมให้เป็นสุข นั่นเทียว  ฯ
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	 ๓๓๓.	 เวโส		สภาวมธุโร	 รูปํ		เนตฺตรสายนํ
	 	 มธูว		มุนิโน		วาจา	 น		สมฺปีเณต	ิ	ก	ํ	ชนํ.

เวโส		อ.พระกิริยา  สภาวมธุโร		อันอ่อนหวานตามปกติ  มุนิโน		ของพระมุนี  จ  ด้วย  รูปํ		
อ.พระรูป  เนตฺตรสายนํ		อันเป็นยารสายนะแห่งจักษุ  จ  ด้วย  วาจา		อ.พระวาจา  มธุ		อิว		อันเพียง
ดังน�้าผึ้ง  จ  ด้วย  กํ		ชนํ		ยังชนไร  น		สมฺปีเณติ		ย่อมไม่ให้อิ่มเอิบเล่าฯ

	 ๓๓๔.	 อาส	ี	นาม		สิยาตฺถสฺส	 อิฏฺ€สฺสาสีสนํ		ยถา
	 	 ติโลเกกคต	ิ	นาโถ	 ปาต	ุ	โลก’มปายโต.

อาสีสนํ  อ.ความปรารถนา  อตฺถสฺส  ซึ่งประโยชน์ 	อิฏฺ€สฺส	 ที่อันตนต้องการแล้ว  อาสี		นาม  
ชื่อว่า อาสี  	สิยา  พึงเป็น ฯ  ต	ํ	อุทาหรณ	ํ	อ.อุทาหรณ�นั้น  ยถา  เป็นไฉน  ฯ  นาโถ  อ.พระ 
นาถะ  ติโลเกกคติ  ผุ้เป็นที่พึ่งแห่งเดียวของโลกสาม   ปาตุ โปรดคุ้มครอง  โลกํ	 ซึ่งโลก  อปายโต  
จากอบาย  ฯ

	 ๓๓๕.	 รสปฺปตีติชนกํ	 ชายเต		ยํ		วิภูสนํ
	 	 รสวนฺตนฺต	ิ	ตํ		เญยฺยํ	 รสวนฺตวิธานโต.

ยํ		วิภูสนํ  อ.อลังการใด  รสปฺปตีติชนก ํ อันยังความรู้รสให้เกิดขึ้น  ชายเต  ย่อมเป็น ฯ  ตํ		 
วิภูสนํ  อ.อลังการนั้น  เญยฺยํ  พึงถูกทราบ  รสวนฺตนฺต	ิ  ว่าเป็นรสวันตะ  รสวนฺตวิธานโต   
เพราะการกระท�าซึ่งความมีรส  ฯ
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 ๓๓๖.	 ราคานตพฺภุตสโรชมุข	ํ	ธราย
	 	 ปาทา		ติโลกคุรุโน’ธิกพทฺธราคา
	 	 อาทาย		นิจฺจสรเสน		กเรน	คาฬฺหํ
	 	 สญฺจุมฺพยนฺติ		สตตาหิตสมฺภเมน.

ปาทา  อ.พระบาท ท.  ติโลกคุรุโน  ของพระบรมครูแห่งไตรโลก  อธกพทฺธราคา  มีความ
รักที่อันตนผู้กพันยิ่งแล้ว  อาทาย  จับแล้ว  คาฬฺหํ	 ยิ่ง  ราคานตพฺภุตสโรชมุข	ํ ซึ่งดวงหน้าอันเปรียบ
ดั่งดอกบัวที่น่าอัศจรรย์น้อมมาแล้วด้วยความรัก  ธราย แห่งแผ่นดิน  กเรน		ด้วยมือ  นิจฺจสรเสน  อัน
เป็นไปกับด้วยความรักเป็นนิตย์  สญฺจุมฺพยนฺต ิ  ย่อมจูบ  สตตาหิตสมฺภเมน  ด้ยความเอื้ออาทรที่อัน 
ตนกระท�าแล้วเสมอ  (อรรถปรารถนา)  ฯ

ปาทา  อ.พระบาท ท.  ติโลกคุรุโน  ของพระบรมคูแห่งไตรโลก   ปุพฺพกมฺเมน		อธิกพทฺธ-
ราคา  มีสีแดงยิ่งนักอันบุรพกรรมกระท�าแล้ว  อาทาย  กระทบแล้ว  คาฬฺหํ	 ยิ่ง  ราคานตพฺภุตสโรช-
มุขํ	 ซึ่งดวงหน้าคือดอกบัวอันน่าอัศจรรย์มีสีแดงน้อมมาแล้ว  ธราย	 แห่งแผ่นดิน  กเรน  ด้วยพระรัศมี   
นิจฺจสรเสน  ที่เป็นไปกับด้วยความไพบูลย์เป็นนิตย์  สญฺจุมฺพยนฺต	ิ ย่อมสัมผัส  สตตาหิตสมฺภเมน  ด้วย
ความเป็นเฉพาะหน้าอันธรรมชาติตั้งไว้เสมอแล้ว  (อรรถไม่ปรารถนา)  ฯ

 ๓๓๗.	 อิจฺจานุคมฺม		ปุริมาจริยานุภาวํ
	 	 สงฺเขปโต		นิคทิโตยมลงฺกตีนํ
	 	 เภโทปรูปริ		กวีหิ		วิกปฺปิยาน	ํ	
	 	 โก		นาม		ปสฺสิตุมลํ		ขลุ		ตาสมนฺตํ.   

อยํ		เภโท  อ.ประเภทนี้  อลงฺกตีน ํ แห่งอลังการ ท. 	มยา อันข้าพเจ้า  อนุคมฺม		อาศัยแล้ว  
ปุริมาจริยานุภาวํ	 ซึ่งอานุภาพแห่งอาจารย์อันมีในกาลก่อน 	นิคทิโต  กล่าวแล้ว  สงฺเขปโต  โดย
สังเขป 	อิติ  อย่างนี้ ฯ  โก		นาม อ.ใครเล่า 	อลํ  เป็นผู้สามารถ  ปสฺสิตุํ	 เพื่ออันเห็น  อนฺต	ํ ซึ่งที่สุด  
ตาสํ		อลงฺกตีนํ	 แห่งอลังการ ท.  เหล่านั้น 	กวีหิ		วิกปฺปิยานํ		อันกวี ท.  พึงกระท�าไว้โดยพิเศษ   
อุปรูปริ	 ต่อๆ  มา  ขล ุ โดยแท้  โหติ		ย่อมเป็น  ฯ 
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อิติ		สงฺฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต		
สุโพธาลงฺกาเร		อตฺถาวโพโธ		นาม		

จตุตฺโถ		ปริจฺเฉโท.

ปริจฺเฉโท  อ.ปริจเฉท  จตุตฺโถ  ที่สี่  อตฺถาวโพโธ	 	 นาม	  ชื่อว่า อัตถาวโพธะ  
สุโพธาลงฺกาเร  ในคัมภีร์สุโพธาลังการ  สงฺฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต  อันพระสังฆรักขิตมหาสามิ 
ผู้ประเสริฐรจนาแล้ว   อิติ  จบแล้ว  ฯ

------------
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ปรจิเฉทที่  ๕
รสภาวาวโพธะ

(แสดงรสและอาการทางใจที่ก่อให้เกดิรส)

	 ๓๓๘.	 ปฏิภาณวตา		โลก-	 โวหาร’มนุสารินา
	 	 ตโต’จิตฺยสมุลฺลาส-	 เวทินา		กวินา		ปรํ.
	 ๓๓๙.	 €ายิสมฺพนฺธิโน		ภาว-	 วิภาวา		สานุภาวกา
	 	 สมฺปชฺชนฺต	ิ	นิพนฺธา		เต	 รสสฺสาทาย		สาธุนํ.

เต		ภาววิภาวา  อ.ภาวะและวิภาวะ ท.  เหล่านั้น  สานุภาวกา  อันเป็นไปกับด้วยอนุภาวะ  
€ายิสมฺพนฺธิโน  อันมีความเกี่ยวเนื่องกับฐายีภาวะ  ปฏิภาณวตา	 	 โลกโวหารํ	 	 อนุสารินา	 	 ตโต	 
โอจิตฺยสฺส	 	พนฺธโต		อวิโยชนียตฺตา	 	ปร	ํ 	โอจิตฺยสมุลฺลาสเวทินา	 	กวินา	 	นิพนฺธา  ที่อันกวีผู้มี
ปฏิภาณ  ผู้ไปตามซึ่งค�าของชาวโลก  ผู้เข้าใจซึ่งความปรากฏชัดโดยความเหมาะสม  ยิ่ง  เพราะความ
ที่แห่งความเหมาะสม เป็นสภาพไม่แยกจากกันจากค�าประพันธ์นั้นประพันธ์แล้ว  สมฺปชฺชนฺต ิย่อมเป็นไป   
รสสฺสาทาย  เพื่อความยินดีซึ่งรส  สาธุนํ		แก่สาธุชน ท.  ฯ

	 ๓๔๐.	 จิตฺตวุตฺติวิเสสา		ตุ	 ภาวยนฺต	ิ	รเส		ยโต
	 	 รตฺยาทโย		ตโต		ภาว-	 สทฺเทน		ปริกิตฺติตา.

ต ุ ส่วนว่า  จิตฺตวุตฺติวิเสสา  อ.ความเป็นไปพิเศษแห่งใจ  รตฺยาทโย  อันมีความยินดีเป็นต้น  
รเส  ยังรส ท.  ภาวยนฺติ  ย่อมให้เกิดขึ้น  ยโต  เพราะเหตุใด  ฯ  ตโต		เพราะเหตุนั้น   จิตฺต- 
วุตฺติวิเสสา  อ.ความเป็นไปพิเศษแห่งใจ  รตฺยาทโย อันมีความยินดีเป็นต้น 	 เต เหล่านั้น  กวีหิ   
อันกวี ท.  ปริกิตฺติตา  กล่าวแล้ว  ภาวสทฺเทน  ด้วย ภาว ศัพท์ ฯ
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	 ๓๔๑.	 วิโรธินาญญฺภาเวน	 โย		ภาโว		น		ติโรหิโต
	 	 สีเลน		ติฏฺ€ติจฺเจโส	 €ายีภาโวต	ิ	สทฺทิโต.

โย		ภาโว  อ.ภาวะใด  วิโรธินา		อญฺญภาเวน	 น		ติโรหิโต  เป็นสภาพอันภาวะอื่น ที่มี
ความขัดแย้งกัน ไม่ปิดบังไว้  หุตฺวา  เป็น  ติฏฺ€ต ิ ย่อมด�ารงอยู่  สีเลน  โดยปกติ  ฯ  อิติ		เพราะ
เหตุนั้น  เอโส		ภาโว อ.ภาวะนั้น  สทฺทิโต  ถูกกล่าวแล้ว  €ายีภาโว		อิติ	 ว่าเป็นฐายีภาวะ  ฯ

	 ๓๔๒.	 รติหาสา		จ		โสโก		จ			 โกธุสฺสาหภยมฺปิ		จ
	 	 ชิคุจฺฉาวิมฺหยา		เจว	 สโม		จ		นว		€ายิโน.

€ายิโน  อ.ฐายีภาวะ ท.  นว  เก้าประการ  อิติ  คือ  รติหาสา		จ  อ.ความยินดีและความ
ร่าเริง ท. ด้วย  โสโก	จ  อ.ความโศก ด้วย  โกธุสฺสาหภยมฺปิ	จ  แม้ อ.ความโกรธ ความอุตสาหะ 
และความกลัว ด้วย  ชิคุจฺฉาวิมฺหยา	เจว  อ.ความเกลียดและความอัศจรรย์ ท. ด้วย นั่นเทียว 	สโม		จ  
อ.ความสงบ ด้วย  โหนฺต ิ ย่อมมี  ฯ

	 ๓๔๓.	 ติโรภาวา’วิภาวาทิ-	 วิเสเสนาภิมุขฺยโต
	 	 เยเต		จรนฺติ		สีเลน,	 เต		โหนฺติ		พฺยภิจาริโน.

เย		เอเต		ภาวา  อ.ภาวะ ท. เหล่าใด  จรนฺต ิ ย่อมเป็นไป  อาภิมุขฺยโต  โดยความเป็นเฉพาะ
หน้า  ติโรภาวาวิภาวาทิวิเสเสน  โดยลักษณะพิเศษมีความอันตรธานและความปรากฏ  เป็นต้น  สีเลน  
โดยปกติ  ฯ 	เต		ภาวา  อ.ภาวะ ท. เหล่านั้น  พฺยภิจาริโน	 มีชื่อว่า  พยภิจารีภาวะ  โหนฺติ  ย่อม
เป็น  ฯ
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 ๓๔๔.	 นิพฺเพโท		ตกฺกสงฺกา;		สมธิติชฬตา;		ทีนตุคฺคา’ลสตฺตํ
	 	 สุตฺต	ํ	ตาโส		คิลานุสฺ;สุกฺกหริสสติสฺ;สา’วิสาทา’พหิตฺถา
	 	 จินฺตา		คพฺพา’ปมาโร;มริสมทมตุมฺ;มาทโมหา		วิโพโธ
	 	 นิทฺทา’เวคา		สพิฬํ;		มรณสจปล;พฺยาธ	ิ	เตตฺตึส’เมเต.

เอเต		ภาวา  อ.ภาวะ ท. เหล่านี้ 	เตตฺตึส  ๓๓  ประการ  อิติ  คือ  นิพฺเพโท		จ		อ.ความ
เบื่อหน่าย ด้วย  ตกฺกสงฺกา	 	 จ  ความตรึกและความสงสัย ท. ด้วย 	 สมธิติชฬตา	 	 จ	 	 อ.ความ
เหน็ดเหนื่อย ความพอใจ และความเซื่องซึม ท. ด้วย 	ทีนตา		จ  อ.ความล�าบาก ด้วย  อุคฺคาลสตฺตํ		จ  
อ.ความโหดร้ายและความเกียจคร้าน ด้วย  สุตฺตํ		จ	 อ.ความหลับ ด้วย  ตาโส		จ อ.ความสะดุ้ง ด้วย  
คิลานิ		จ	 อ.ความอ่อนแรง ด้วย  อุสฺสุกฺกหริสสติสฺสา		จ	 อ.ความขวนขวาย  ความปลาบปลื้ม  ความ
ระลึก  และความริษยา ท.ด้วย  วิสาทาพหิตฺถา		จ	 อ.ความล�าบากใจและความส�ารวมระวัง ท.  ด้วย  
จินฺตา		จ	 อ.ความครุ่นคิด ด้วย  คพฺโพ		จ  อ.ความเย่อหยิ่ง ด้วย  อปมาโร		จ  อ.ความเพ้อคลั่ง 
ด้วย  อมริสมทมตุมฺมาทโมหา  อ.ความไม่อดทน ความมัวเมา ความรู้ ความบ้าคลั่ง และความหลง ท. 
ด้วย วิโพโธ	จ  อ.ความตื่น ด้วย  นิทฺทาเวคา		จ	 อ.ความสัปหงกและความรีบร้อน ท.ด้วย  สพิฬํ		
มรณสจปลพฺยาธิ	จ	 อ.ความตายอันเป็นไปกับด้วยความอาย  และความป่วยไข้อันเป็นไปกับด้วยความ
ง่อนแง่น ด้วย  พฺยภิจารีภาวา	นาม  มีชื่อว่า พยภิจารีภาวะ  โหนฺติ	ย่อมเป็น  ฯ

	 ๓๔๕.	 สมาหิตตฺตปฺปภว	ํ	 สตฺตํ,		เตโน’ปปาทิตา
	 	 สาตฺติกา,ปฺย’นุภาวตฺเต,	 วิสุ	ํ	ภาวา		ภวนฺติ		เต.

ธมฺมชาตํ	อ.ธรรมชาติ  สมาหิตตฺตปฺปภว ํ อันเกิดจากใจอันแน่วแน่แล้ว  สตฺต	ํ ชื่อว่า  สัตตะ  
ฯ  ภาวา  อ.ภาวะ ท. 	เตน		สตฺเตน		อุปฺปาทิตา  ที่อันสภาพซึ่เกิดจากใจอันแน่วแน่นั้นให้เกิดขึ้นแล้ว  
สาตฺติกา ชื่อว่า สาตติกภาวะ  ฯ  อนุภาวตฺเต	 ครั้นเมื่อความเป็นแห่งอนุภาวะ  เตสํ		สาตฺติกานํ	 แห่ง
สาตติกภาวะ ท.  เหล่านั้น  สติป	ิ แม้มีอยู่ 	เต	สาตฺติกา  อ.สาตติกภาวะ ท.  เหล่านั้น   ภาวา  เป็น
ภาวะ  วิสุ	ํ เฉพาะ  ภวนฺติ	 ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๓๔๖.	 ถมฺโภ		ปลยโรมญฺจา	 ตถา		เสทสฺส	ุ	เวปถุ
	 	 เววณฺณิย	ํ	วิสฺสรตา	 ภาวาฏฺเ€เต		ตุ		สาตฺติกา.

ต ุ ส่วนว่า  เอเต		ภาวา  อ.ภาวะ ท.  เหล่านี้  อฏฺ€ แปด  อิติ  คือ  ถมฺโภ		จ		อ.ความแข็ง
ทื่อ  ด้วย  ปลยโรมญฺจา		จ  อ.ความสลบไสล  และความขนพอง ท.  ด้วย  ตถา เหมือนอย่างนั้น  
เสทสฺส	ุจ  อ.เหงื่อและน�า้ตา ด้วย 	เวปถุ	จ  อ.ความสั่นระรัว ด้วย  เววณฺณิย	ํจ		อ.ความเป็นแห่งสีที่มี
สภาพแปรปรวน ด้วย  วิสฺสรตา	จ  อ.ความเป็นแห่งเสียงที่มีสภาพแปรปรวน ด้วย  สาตฺติกา  ชื่อว่า 
สาตติกภาวะ  ฯ

	 ๓๔๗.	 ยทา		รตฺยาทโย		ภาวา	 €ิติสีลา		น		โหนฺติ		เจ
	 	 ตทา		สพฺเพปิเต		ภาวา			 ภวนฺติ		พฺยภิจาริโน.

เจ  หากว่า  ภาวา  อ.(ฐายี)ภาวะ ท.  รตฺยาทโย  อันมีความยินดีเป็นต้น 	€ิติลีลา  เป็นสภาพ
ด�ารงอยู่เป็นปกติ  น		โหนฺติ  ย่อมไม่เป็น  ยทา  ในกาลใดไซร้  ฯ  ตทา  ในกาลนั้น  เต		ภาวา  
อ.(ฐายี)ภาวะ ท.  เหล่านั้น  สพฺเพปิ  แม้ทั้งปวง  พฺยภิจาริโน  เป็นพยภิจารีภาวะ  ภวนฺต	ิ ย่อมเป็นฯ

	 ๓๔๘.	 วิภาโว		การณ	ํ	เตสุปฺ-	 ปตฺติยุทฺทีปเน,		ตถา
	 	 โย		สิยา		โพธโก		เตส,-	 มนุภาโว’ย’มีริโต.

การณํ	 อ.เหตุ  อุทฺทีปเน		ในการแสดง  เตสํ		ภาวานํ		ซึ่งภาวะ ท. เหล่านั้น  จ  ด้วย   
วิภาโว  ชื่อว่า  วิภาวะ  ฯ 	ตถา นอกจากนั้น  โย		พฺยาปาโร  อ.ความขวนขวายใด  โพธโก  เป็น
สภาพให้รู้ 	เตสํ		ภาวานํ	 ซึ่งภาวะ ท.  เหล่านั้น  สิยา  พึงเป็น  ฯ  อยํ		พฺยาปาโร  อ.ความขวนขวาย
นี้  อีริโต  อันท่านกล่าวแล้ว 	อนุภาโว  ว่าเป็นอนุภาวะ  ฯ

	 ๓๔๙.	 เนกเหตุ	ํ	มโนวุตฺติ-	 วิเสสญฺจ		วิภาวิตุํ
	 	 ภาว	ํ	วิภาวานุภาวา	 วณฺณิยา		พนฺธเน		ผุฏํ.

วิภาวานุภาวา  อ.วิภาวะและอนุภาวะ ท.  กวีหิ  อันกวี ท.  วณฺณิยา  พึงพรรณนา  กตฺวา  
กระท�า 	ผุฏํ	 ให้ปรากฏ 	พนฺธเน  ในบทประพันธ์  วิภาวิตุํ	 เพื่ออันแสดง  ภาวํ	 ซึ่งภาวะ  เนกเหตุํ		
จ  อันมีเหตุเป็นอันมาก  ด้วย  มโนวุตฺติวิเสสํ		จ  อันเป็นความด�าเนินไปพิเศษแห่งใจ  ด้วย  ฯ
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	 ๓๕๐.	 สวิภาวานุภาเวหิ	 ภาวา		เต		เต		ยถารหํ
	 	 วณฺณนียา		ยโถจิตฺยํ	 โลกรูปานุคามินา.

เต		เต		ภาวา  อ.ภาวะ ท. เหล่านั้นๆ  กวินา  อันกวี  โลกรูปานุคามินา  ผู้ด�าเนินตามซึ่ง
สภาพของชาวโลกโดยปกติ  วณฺณนียา  พึงพรรณนา		ยโถจิตฺยํ	 ตามความเหมาะสม  ยถารหํ  ตาม
สมควร  สวิภาวานุภาเวหิ	 ด้วยอนุภาวะอันเป็นไปกับด้วยวิภาวะ ท. ฯ

	 ๓๕๑.	 จิตฺตวุตฺติวิเสสตฺตา	 มานสา		สาตฺติกางฺคโต
	 	 พหินิสฺสฏเสทาทิ-	 อนุภาเวห	ิ	วณฺณิยา.

สาตฺติกา  อ.สาตติกภาวะ ท.  มานสา  อันเกิดขึ้นในใจ  จิตฺตวุตฺติวิเสสตฺตา  เพราะการมี
ความพิเศษแห่งความเป็นไปของใจ  กวีหิ	  อันกวี ท.  วณฺณิยา  พึงพรรณนา  พหินิสฺสฏเสทาทิ- 
อนุภาเวหิ	 ด้วยอนุภาวะมีเหงื่อที่ไหลออกแล้วสู่ภายนอกเป็นต้น ท.  องฺคโต  จากร่างกาย  ฯ

	 ๓๕๒.	 สามชฺชิกาน’มานนฺโท	 โย		พนฺธตฺถานุสารินํ,
	 	 รสียตีต	ิ	ตญฺญูหิ	 รโส		นามาย’มีริโต.

โย		อานนฺโท  อ.ความชื่นชมใด  ชนานํ	 แห่งชน ท.  สามชฺชิกานํ	 ผู้ประกอบแล้วในการ
ประชุม  พนฺธตฺถานุสารินํ	 ผู้ไปตามซึ่งเนื้อหาของบทประพันธ์  อตฺถิ	 มีอยู่  ฯ  อยํ	อานนฺโท  อ.ความ
ชื่นชมนี้  กวีหิ	 อันกวี ท.  ตญฺญูห ิ  ผู้รู้ซึ่งรสนั้น  อีริโต  กล่าวแล้ว  รโส		นาม  ว่าชื่อว่า รส   
อตฺเถน  เพราะอรรถ  อิต ิ ว่า สภาโว  อ.สภาพ  ปุคฺคเลน  อันบุคคล  รสียติ  ย่อมยินดี  ฯ

	 ๓๕๓.	 สวิภาวานุภาเวหิ	 สาตฺติกพฺยภิจาริภิ
	 	 อสฺสาทิยตฺต’มานีย-	 มาโน		€าเยว		โส		รโส.

โส		รโส  อ.รสนั้น  €าย	ี	เอว  เป็นฐายีภาวะ นั่นเทียว  อานียมาโน  ที่อันบุคคลน�ามาอยู่  
อสฺสาทิยตฺต ํ  สู่ความเป็นสภาพอันบุคคลพึงยินดี  สาตฺติกพฺยภิจาริภิ	  ด้วยสาตติกภาวะและพยภิจารี
ภาวะ ท.  สวิภาวานุภาเวหิ	 อันเป็นไปกับด้วยวิภาวะและอนุภาวะ  โหติ	 ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๓๕๔.	 สิงฺคารหสฺสกรุณา	 รุทฺทวีรภยานกา
	 	 พีภจฺฉพฺภุตสนฺตา		จ	 รสา		€ายีน’นุกฺกมา.

รสา	อ.รส ท.  อนุกฺกมา  ตามล�าดับ  €ายีนํ	 แห่งฐายีภาวะ ท.  อิติ คือ สิงฺคารหสฺสกรุณา	จ  
อ.รสรัก  รสร่าเริง  และรสสงสาร ท. ด้วย  รุทฺทวีรภยานกา		จ	 อ.รสโกรธ  รสกล้าหาญ  และรส
กลัว ท. ด้วย  พีภจฺฉพฺภุตสนฺตา		จ  อ.รสรังเกียจ รสอัศจรรย์  และรสสงบ ท. ด้วย  โหนฺติ	 ย่อมมีฯ

	 ๓๕๕.	 ทุกฺขรูเปย’มานนฺโท	 กถ	ํ	น	ุ	กรุณาทิเก
	 	 สิยา,		โสตูน’มานนฺโท	 โสโก		เวสฺสนฺตรสฺส		หิ.

อยํ	 	 อานนฺโท  อ.ความพอใจนี้  สิยา  พึงมี  กถํ	 	 นุ	  อย่างไรหรือ  รเส  ในรส   
กรุณาทิเก  อันมีกรุณารสเป็นต้น  ทุกฺขรูเป  อันมีความทุกข์เป็นสภาพ  ฯ 	หิ	 จริงอยู่  โสโก  อ.ความ
โศก  เวสสนฺตรสฺส  ของพระเวสสันดร  อานนฺโท  เป็นความพอใจ  โสตูนํ	  ของผู้ฟัง ท.  สิยา   
พึงเป็น  ฯ

	 ๓๕๖.	 รมฺมเทสกลากาล-	 เวสาทิปฏิเสวนา
	 	 ยุวานญฺโญญฺญรตฺตาน	ํ		 ปโมโท		รติ		รุจฺจเต.

ปโมโท  อ.ความยินดี  ยุวานํ  แห่งชายหนุ่มและหญิงสาว ท.  อญฺโญญฺญรตฺตานํ			ผู้รักใคร่
แล้วในกันและกัน  รมฺมเทสกลากาลเวสาทิปฏิเสวนา   เพราะการเสพเนืองๆ ซึ่งสถานที่  นาฏศิลป์  
กาล  และอากัปกิริยาเป็นต้นอันน่ารื่นรมย์  อุจฺจเต  อันท่าน  ย่อมกล่าว  รติ	 ว่าเป็นรติ  ฯ

	 ๓๕๗.	 ยุตฺยา		ภาวานุภาวา		เต	 นิพนฺธา		โปสยนฺติ		นํ,
	 	 โสปฺยา’โยควิปฺปโยค-	 สมฺโภคานํ		วสา		ติธา.

เต		ภาวานุภาวา  อ.ภาวะและอนุภาวะ ท.  เหล่านั้น  นิพนฺธา  ที่อันท่านนิพนธ์แล้ว  ยุตฺยา  
ตามสมควร  นํ		สิงฺคารรสํ	 ยังสิงคารรสนั้น  โปสยนฺต ิ ย่อมให้เพิ่มพูน  ฯ  โสปิ		สิงฺคารรโส  แม้  
อ.สิงคารรสนั้น 	ติธา  มี  ๓  ประการ  วสา	 โดยประเภท  อโยควิปฺปโยคสมฺโภคาน	ํ แห่งอโยคะ  
วิปปโยคะ  และสัมโภคะ ท.  ภวติ	 ย่อมเป็น  ฯ



116 สุโพธาลังการแปล

	 ๓๕๘.	 วิการากติอาทีหิ	 อตฺตโน’ถ		ปรสฺส		วา
	 	 หาโส,		นิทฺทาสมาลสฺย-	 มุจฺฉาทิพฺยภิจาริภิ
	 	 ปริโปเส,		สิยา		หสฺโส,	 ภิยฺโยตฺถิปภุตีน		โส.

หาโส  อ.ความร่าเริง  อตฺตโน		วา  ของตนก็ตาม  อถ  นอกจากนั้น  ปรสฺส		(ปุคฺคลสฺส)		
วา  ของผู้อื่น ก็ตาม  การเณห	ิ  เพราะเหตุ ท.  วิการากติอาทีห	ิ  อันมีอาการที่ผิดเพี้ยนเป็นต้น   
ปริโปเส  ครั้นเมื่อความเพิ่มพูน  นิทฺทาสมาสฺยมุจฺฉาทิพฺยภิจาริภิ  ด้วยพยภิจารีภาวะอันมีความหลับ  
ความเหน็ดเหนื่อย  ความเกียจคร้าน  และความสลบ  เป็นต้น  ท.  สติ	 มีอยู่,  หสฺโส  เป็นหัสสรส  
สิยา  พึงเป็น  ฯ  โส		หสฺโส  อ.หัสสรสนั้น  สิยา  พึงมี  ชนาน	ํ แก่ชน ท.  อิตฺถิปภุตีนํ	 อันมีสตรี
เป็นต้น  ภิยฺโย  โดยมากฯ

	 ๓๕๙.	 สิต’มิห		วิกาสินยนํ	 กิญฺจา’ลกฺขิยทิชนฺต	ุ	ตํ		หสิตํ
	 	 มธุรสฺสร	ํ	วิหสิตํ	 สํสสิโรกมฺป’มุปหสิตํ.
	 ๓๖๐.	 อปหสิต	ํ	สชลกฺขี	 วิกฺขิตฺตงฺค	ํ	ภวติ		ตุ		อติหสิตํ
	 	 เทฺว		เทฺว		กถิตา		เจสํ	 เชฏฺเ€		มชฺเฌ’ธเม		กมโส.

อิห		หสฺสวิสเย  ในฐานะแห่งหัสสรสนี้  หสนํ	 อ.การหัวเราะ	วิกาสินยนํ  ที่มีนัยน์ตาบาน  สิตํ	 
ชื่อว่า  สิตะ  ฯ  ตุ  ส่วนว่า  ยํ		หสนํ	 อ.การหัวเราะใด 	กิญฺจาลกฺขิยทิชํ	 มีฟันที่อันท่านพึงก�าหนด
เล็กน้อย  โหติ  ย่อมเป็น ฯ  ตํ		หสนํ	 อ.การหัวเราะนั้น 	หสิตํ	 ชื่อว่า  หสิตะ  ฯ  หสนํ	 อ.การ
หัวเราะ  มธุรสฺสรํ	 ที่มีเสียงไพเราะ  วิหสิตํ	 ชื่อว่า  วิหสิตะ  ฯ  หสนํ  อ.การหัวเราะ  สํสสิโรกมฺป ํ 
อันเป็นไปกับด้วยการไหวของไหล่และศีรษะ  อุปหสิตํ	  ชื่อว่า  อุปหสิตะ  ฯ  หสนํ  อ.การหัวเราะ   
สชลกฺขี  อันเป็นไปกับด้วยน�า้ตา  อปหสิต	ํ ชื่อว่า  อปหสิตะ  ฯ  หสนํ  อ.การหัวเราะ  วิกฺขิตฺตงฺคํ	 อัน
มีอวัยวะที่อันท่านแกว่งแล้ว  อติหสิต	ํ ชื่อว่า  อติหสิตะ  ภวติ	 ย่อมเป็น  ฯ 	จ  อนึ่ง 	เอสํ		หสนานํ	 
เทฺว		เทฺว		หาสา  อ.- ในการหัวเราะ ท. เหล่านี้หนา  -การหัวเราะ ท.  สองๆ  ปุราตเนหิ 	(ชเนหิ) 
อันชน ท.  ผู้มีในกาลก่อน  กถิตา  กล่าวแล้ว 	เชฏฺเ€		(ชเน)		จ  ในคนประเสริฐ  ด้วย  มชฺเฌ		(ชเน)	
จ  ในคนปานกลาง ด้วย  อธเม		(ชเน)		จ		ในคนต�า่ ด้วย  กมโส  ตามล�าดับ  ฯ
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	 ๓๖๑.	 โสกรูโป		ตุ		กรุโณ-	 นิฏฺ€ปฺปตฺติฏฺ€นาสโต
	 	 ตตฺถา’นุภาวา		รุทิต-	 ปลยตฺถมฺภกาทโย
	 	 วิสาทาลสฺยมรณ-	 จินฺตาท	ี	พฺยภิจาริโน.

ต ุ  ส่วนว่า  กรุโณ  อ.กรุณารส  โสกรูโป  ที่มีสภาพเศร้าโศก  โหติ ย่อมมี   
อนิฏฺ€ปฺปตฺติฏฺ€นาสโต  จากการถึงซึ่งอนิฏฐารมณ์ และการวิบัติแห่งอิฏฐารมณ์  ฯ 	ตตฺถ		กรุเณ  ใน

กรุณารสนั้น  สภาวา  อ.สภาพ ท.  รุทิตปลยตฺถมฺภกาทโย	 อันมีการร้องไห้ ความสลบสไหล และ
ความแข็งทื่อ เป็นต้น  อนุภาวา  เป็นอนุภาวะ		โหนฺติ	ย่อมเป็น 	วิสาทลสฺยมรณจินฺตาท	ี อันมี
ความล�าบากใจ  ความเกียจคร้าน  ความตาย  และความวิตกกังวล เป็นต้น  พฺยภิจาริโน  เป็น 
พยภิจารีภาวะ  โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ

	 ๓๖๒.	 โกโธ		มจฺฉริยาทีหิ	 โปเส		ตาสมทาทิภิ
	 	 นยนารุณตาทีห	ิ		 รุทฺโท		นาม		รโส		ภเว.

โกโธ  อ.ความโกรธ  โปเส  ครั้นเมื่อความเจริญ 	มจฺฉริยาทีหิ		วิภาเวหิ		จ  ด้วยวิภาวะ ท.  
อันมีความตระหนี่เป็นต้น  ด้วย  ตาสมทาทิภ	ิ	พฺยภิจารีหิ		จ  ด้วยพยภิจารีภาวะ ท.  อันมีความสะดุ้ง
กลัวและความมัวเมาเป็นต้นด้วย 	นยนารุณตาทีหิ		อนุภาเวหิ	จ		ด้วยอนุภาวะ ท.  อันมีความเป็นแห่ง
นัยน์ตาแดงเป็นต้น  ด้วย  สนฺเต  มีอยู่  รโส  เป็นรส  รุทฺโท	นาม  ชื่อว่า รุททะ  ภเว  พึงเป็น  ฯ

	 ๓๖๓.	 ปตาปวิกฺกมาทีหุสฺ-	 สฺสาโห		วีโรติ		สญญฺิโต
	 	 รณทานทยาโยคา	 วีโรย	ํ	ติวิโธ			ภเว
	 	 เตวานุภาวา		ธิติมตฺ-	 ยาทโย		พฺยภิจาริโน.

อุสฺสาโห	  อ.ความอุตสาหะ  อุปฺปนฺโน  อันเกิดแล้ว  วิภาเวหิ  จากวิภาวะ ท.   
ปตาปวิกฺกมาทีหิ  อันมีอ�านาจและการรุกรานเป็นต้น 	กวีหิ  อันกวี ท.  สญฺญิโต  หมายรู้แล้ว 	วีโร	
อิติ  ว่าวีรรส  ฯ  อย	ํ	วีโร  อ.วีรรสนี้  ติวิโธ  มี  ๓  ประการ  รณทานทยาโยคา  เพราะการ
ประกอบด้วยการรบ  การให้  และการช่วยเหลือ  ภเว  พึงเป็น  ฯ  เต		รณทานทยา		เอว  อ.การรบ 
การให้  และการช่วยเหลือ ท. เหล่านั้น นั่นเทียว  อนุภาวา  เป็นอนุภาวะ  โหนฺติ	  ย่อมเป็น  ฯ   
สภาวา  อ.สภาพ ท.   ธิติมตฺยาทโย  อันมีความพอใจและความรู้เป็นต้น  พฺยภิจาริโน	 เป็น พยภิจารี
ภาวะ  โหนฺติ		ย่อมเป็น  ฯ
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	 ๓๖๔.	 วิการิสนสตฺตาทิ-	 ภยุกฺกํโส		ภยานโก
	 	 เสทาทโย’นุภาเวตฺถ	 ตาสาท	ี	พฺยภิจาริโน.

วิการิสนสตฺตาทิภยุกฺกํโส  อ.ความยิ่งยวดแห่งควาามกลัวอันเกิดแล้วจากเหตุอันมีเสียงและสัตว์
เป็นต้นที่มีความพิลึก  ภยานโก  ชื่อว่า ภยานกรส  โหติ  ย่อมเป็น  เอตฺถ		ภยานกรเส ในภยานกรส
นี้  ฯ  อาการา  อ.อาการ ท.  เสทาทโย  อันมีเหงื่อเป้นต้น  อนุภาวา  เป็นอนุภาวะ  โหนฺติ	 ย่อม
เป็น  ฯ  อาการา  อ.อาการ ท. ตาสาที	 อันมีความสะดุ้งเป็นต้น  พฺยภิจาริโน  เป็นพยภิจารีภาวะ  
โหนฺติ  ย่อมเป็น  ฯ

	 ๓๖๕.	 ชิคุจฺฉา		รุธิราทีหิ	 ปูตฺยาทีห	ิ	วิราคโต
	 	 พีภจฺโฉ		โขภนุพฺเพคี	 กเมน		กรุณายุโต
	 	 นาสาวิกุนนาทีหิ	 สงฺกาทีหิสฺส		โปสนํ.

ชิคุจฺฉา  อ.ความรังเกียจ  อุปฺปชฺชมานา  อันเกิดอยู่  รุธิราทีหิ		วิภาเวหิ		จ  จากวิภาวะ ท.  
อันมีเลือดเป็นต้น ด้วย  ปูตฺยาทีห	ิ	วิภาเวหิ		จ  จากวิภาวะ ท.  อันมีของเน่าเป็นต้น ด้วย  วิราคโต		
จ	 จากความไม่ชอบใจ ด้วย  พีภจฺโฉ  ชื่อว่า  พีภัจฉรส  โขภโน		จ	 อันวิงเวียน ด้วย  อุพฺเพค	ีจ  
อันมีความคลื่นเหียน ด้วย 	กรุณายุโต	จ  อันประกอบแล้วด้วยความสงสาร ด้วย  กเมน  ตามล�าดับ  
โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  โปสนํ  อ.ความเพิ่มพูน  อสฺส		พีภจฺฉสฺส	 แห่งพีภัจฉรสนั้น  โหติ	 ย่อมมี  นาสา
วิกุนนาทีหิ	 	 อนุภาเวหิ	 	 จ  ด้วยอนุภาวะ ท. อันมีการย่นแห่งจมูก  เป็นต้น  ด้วย  สงฺกาทีหิ		 

พฺยภิจารีหิ		จ	 ด้วยพยภิจารีภาวะ ท.  อันมีความลังเลเป็นต้น ด้วย  ฯ
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	 ๓๖๖.	 อติโลกปทตฺเถหิ	 วิมฺหโย’ย	ํ	รโสพฺภุโต
	 	 ตสฺสานุภาวา		เสทสฺสุ-	 สาธุวาทาทโย		สิยุํ
	 	 ตาสาเวคธิติปฺปญญฺา	 โหนฺเตตฺถ		พฺยภิจาริโน.

อยํ		วิมฺหโย  อ.ความอัศจรรย์นี้  อุปฺปชฺชมาโน  อันเกิดอยู่  อติโลกปทตฺเถหิ  จากอรรถของ
บทที่ล่วงแล้วซึ่งโลก  รโส  เป็นรส  อพฺภุโต  ชื่อว่า  อัพภุตรส  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  อาการา  อ.อาการ 
ท.  เสทสฺสุสาธุวาทาทโย  อันมีเหงื่อ  น�า้ตา  และการกล่าวสาธุการเป็นต้น  อนุภาวา  เป็นอนุภาวะ  

ตสฺส		อพฺภุตสฺส  แห่งอัพภุตรสนั้น  สิยุํ  พึงเป็น  ฯ  ตาสเวคธิติปฺปญฺญา  อ.ความตื่นตระหนก  ความ
ผลุนผลัน  ความพอใจ  และความรู้ ท.  พฺยภิจาริโน  เป็นพยภิจารีภาวะ  เอตฺถ		อพฺภุตรเส  ในอัพ
ภุตรสนี้  โหนฺต ิ ย่อมเป็น  ฯ

	 ๓๖๗.	 €ายีภาโว		สโม		เมตฺตา-	 ทยาโมทาทิสมฺภโว
	 	 ภาวาทีห	ิ	ตทุกฺกํโส	 สนฺโต		สนฺตนิเสวิโต.

€ายีภาโว  อ.ฐายีภาวะ  สโม  ที่เป็นความสงบ  เมตฺตาทยาโมทาทิสมฺภโว  เป็นสภาพมีการ
เกิดจากวิภาวะอันมีความปรารถนาดี ความสงสาร และความช่ืนชมยินดี เป็นต้น โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  
รโส  อ.รส  ตทุกฺกํโส  อันมีความยิ่งยวดแห่งฐายีภาวะนั้น  การเณหิ	ด้วยเหตุ ท.  ภาวาทีหิ  อันมี
ภาวะเป็นต้น  สนฺโต  มีชื่อว่า สันตรส  สนฺตนิเสวิโต  ที่อันสัตบุรุษซ่องเสพแล้ว  โหติ  ย่อมเป็น  ฯ  

อิติ		สงฺฆรกฺขิตมหาสามิวิรจิเต		สุโพธาลงฺกาเร
รสภาวาวโพโธ		นาม		
ปญฺจโม		ปริจฺเฉโท.

ปริจฺเฉโท อ.ปริจเฉท  ปญฺจโม ที่ห้า  รสภาวาวโพโธ	 นาม ชื่อว่า รสภาวาวโพธะ   
สุโพธาลงฺกาเร  ในคัมภีร์สุโพธาลังการ  สงฺฆรกฺขิตมหาสามิปาทวิรจิเต  อันพระสังฆรักขิตมหาสามี 
ผู้ประเสริฐรจนาแล้ว  อิติ  จบแล้ว  ฯ
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ปทโทส	๘	 ๑๘.*	 วิรุทฺธตฺถนฺตราธฺยตฺถ-	 กิลิฏฺ€าน	ิ	วิโรธ	ิ	จ
	 	 เนยฺยํ		วิเสสนาเปกฺขํ	 หีนตฺถก’มนตฺถกํ.
วากฺยโทส	๙	 ๑๙.*	 โทสา		ปทาน		วากฺยาน-	 เมกตฺถ	ํ	ภคฺครีติกํ
	 	 ตถา		พฺยากิณฺณคามฺมานิ	 ยติหีน	ํ	กมจฺจุตํ
	 	 อติวุตฺต’มเปตตฺถํ	 สพนฺธผรุสํ		ตถา.	
วากฺยตฺถโทส	๖	 ๒๐.*	 อปกฺกโม’จิตฺยหีนํ	 ภคฺครีต	ิ	สสํสยํ
	 	 คามฺมํ		ทุฏฺ€าลงฺกตีติ	 โทสา		วากฺยตฺถนิสฺสิตา.
วิโรธิโทส	๖	 ๓๔.*	 เทสกาลกลาโลก-	 ญายาคมวิโรธ	ิ	ยํ
	 	 ตํ		วิโรธิปทํ		เจต-	 มุทาหรณโต		ผุฏํ.
สัททาลังการ	๑๐	 ๑๑๗.*	 ปสาโท’โช		มธุรตา	 สมตา		สุขุมาลตา
	 	 สิเลโส’ทารตา		กนฺติ	 อตฺถพฺยตฺต	ิ	สมาธโย.
สมาธิคุณ	๖	 ๑๕๑.	 อปาเณ		ปาณินํ		ธมฺโม	 สมฺมา		อาธียเต		กฺวจิ
	 	 นิรูเป		รูปยุตฺตสฺส	 นิรเส		สรสสฺส		จ.
	 ๑๕๒.	 อทฺรเว		ทฺรวยุตฺตสฺส	 อกตฺตริป	ิ	กตฺตุตา
	 	 ก€ินสฺสา’สรีเรปิ	 รูปํ		เตสํ		กมา		สิยา.
วังกวุตต	ิ๓๕	 ๑๖๘.	 ตตฺถาติสยอุปมา-	 รูปกาวุตฺติทีปกํ
	 	 อกฺเขโปตฺถนฺตรนฺยาโส	 พฺยติเรโก		วิภาวนา.
	 ๑๖๙.	 เหตุกฺกโม		ปิยตรํ	 สมาสปริกปฺปนา
	 	 สมาหิตํ		ปริยาย-	 วุตฺต	ิ	พฺยาโชปวณฺณนํ.
	 ๑๗๐.	 วิเสสรูฬฺหาหงฺการา	 สิเลโส		ตุลฺยโยคิตา
	 	 นิทสฺสนํ		มหนฺตตฺตํ	 วญฺจนาปฺปกตตฺถุติ.
	 ๑๗๑.	 เอกาวลิ		อญฺญมญฺญํ	 สหวุตฺต	ิ	วิโรธิตา
	 	 ปริวุตฺติพฺภโม		ภาโว	 มิสฺสมาส	ีรสี		อิติ.
	 ๑๗๒.	 เอเต		เภทา		สมุทฺทิฏฺ€า	 ภาโว		ชีวิต’มุจฺจเต
	 	 วงฺกวุตฺตีสุ		โปเสต	ิ	 สิเลโส		ตุ		สิรึ	ปรํ.
อุปมา	๓	 ๑๗๖.	 อุปมาโนปเมยฺยานํ	 สธมฺมตฺต	ํ	สิโย’ปมา
	 	 สทฺทตฺถคมฺมา		วากฺยตฺถ-	 วิสยาต	ิ	จ		สา		ติธา.



สัททคัมมูปมา	๓	 ๑๗๗.	 สมาสปจฺจเยวาที	 สทฺทา		เตสํ		วสา		ติธา
	 	 สทฺทคมฺมา		สมาเสน	 มุนินฺโท		จนฺทิมานโน.
ปัจจยสัททคัมมูปมา		 ๑๗๘.	 อายาท	ี	ปจฺจยา		เตหิ	 วทน	ํ	ปงฺกชายเต
	 	 มุนินฺทนยนทฺวนฺทํ	 นีลุปฺปลทลียติ.
อิวาทิสัททคัมมูปมา	 ๑๗๙.	 อิวาท	ี	อิว		วา	ตุลฺย-	 สมาน		นิภ		สนฺนิภา
	 	 ยถา		สงฺกาส		ตุลิตปฺ-	 ปกาส		ปติรูปกา.
	 ๑๘๐.	 สรี	สริกฺข		สํวาที	 วิโรธ	ี	สทิสา		วิย
	 	 ปฏิปกฺข		ปจฺจนีก-	 สปกฺโข’ปมิโต’ปมา.
	 ๑๘๑.	 ปฏิพิมฺพ		ปฏิจฺฉนฺท-	 สรูป		สม		สมฺมิตา
	 	 สวณฺณา’ภา		ปฏินิธิ	 สธมฺมาท	ิ	สลกฺขณา.
	 ๑๘๒.	 ชยตฺยกฺโกสติ		หสติ	 ปฏิคชฺชต	ิ	ทูภติ
	 	 อุสูยตฺย’วชานาติ	 นินฺทติสฺสติ		รุนฺธติ.
	 ๑๘๓.	 ตสฺส		โจเรติ		โสภคฺคํ	 ตสฺส		กนฺตึ		วิลุมฺปติ
	 	 เตน		สทฺธึ		วิวทติ	 ตุลฺย	ํ	เตนาธิโรหติ.
	 ๑๘๔.	 กจฺฉํ		วิคาหเต		ตสฺส	 ตมเนฺวตฺย’นุพนฺธติ
	 	 ตํสีลํ		ตํ		นิเสเธติ	 ตสฺส		จานุกโรติ’เม.
ฐายีภาวะ	๙	 ๓๔๒.*	 รติหาสา		จ		โสโก		จ			 โกธุสฺสาหภยมฺป	ิ	จ
	 	 ชิคุจฺฉาวิมฺหยา		เจว	 สโม		จ		นว		€ายิโน.
พฺยภิจารีภาวะ	๓๓ ๓๔๔.*	 นิพฺเพโท		ตกฺกสงฺกา;		สมธิติชฬตา;		ทีนตุคฺคา’ลสตฺตํ
	 	 สุตฺตํ		ตาโส		คิลานุสฺ;สุกฺกหริสสติสฺ;สา’วิสาทา’พหิตฺถา
	 	 จินฺตา		คพฺพา’ปมาโร;มริสมทมตุมฺ;มาทโมหา		วิโพโธ
	 	 นิทฺทา’เวคา		สพิฬํ;		มรณสจปล;พฺยาธิ		เตตฺตึส’เมเต.
สาตติกภาวะ	๘	 ๓๔๖.*	 ถมฺโภ		ปลยโรมญฺจา	 ตถา		เสทสฺสุ		เวปถุ
	 	 เววณฺณิยํ		วิสฺสรตา	 ภาวาฏฺเ€เต		ตุ		สาตฺติกา.
รส	๙	 ๓๕๔.*	 สิงฺคารหสฺสกรุณา	 รุทฺทวีรภยานกา
	 	 พีภจฺฉพฺภุตสนฺตา		จ	 รสา		€ายีน’นุกฺกมา.

หมายเหต	ุ:	เฉพาะที่มี		*		ต้องจําให้ได้	ที่เหลือท่องจําได้ก็ด	ีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
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ปริจเฉทที่ ๑ กับปริจเฉทที่ ๒ ควรเรียนคู่กัน เพื่อให้นักเรียนเห็นทั้งที่เป็นข้อบกพร่อง และวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้
เริ่มเรียนจากคาถาแรก จนถึงคาถาที่ ๒๐ เป็นบทเกริ่นน�า และแสดงประเภทของโทษ

เริ่มเข้าเนื้อหา แสดงข้อบกพร่อง และแสดงวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้  
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๒๑  วิรุทฺธตฺถนฺตรโทส  ปริจเฉทที่ ๒ แก้วิรุทฺธตฺถนฺตรโทส  คาถาที่ ๖๘-๗๑
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๒๒  อธฺยตฺถโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้อธฺยตฺถโทส   คาถาที่ ๗๒
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๒๓  กิลิฏฺ€โทส  ปริจเฉทที่ ๒ แก้กิลิฏฺ€โทส   คาถาที่ ๗๓
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๒๔-๓๓  ปเหฬี, ยมก ปริจเฉทที่ ๒ แก้ปเหฬี, ยมก  คาถาที่ ๗๓,๗๔
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๓๔  วิโรธโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้วิโรธิโทส   คาถาที่ ๗๕-๘๐
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๓๕,๓๖  เนยฺยโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้เนยฺยโทส   คาถาที่ ๘๑, ๘๒
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๓๗  วิเสสนาเปกฺขโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้วิเสสนาเปกฺขโทส  คาถาที่ ๘๓
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๓๘  หีนตฺถโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้หีนตฺถโทส   คาถาที่ ๘๔
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๓๙  อนตฺถโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้อนตฺถโทส   คาถาที่ ๘๕
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๔๐,๔๑  เอกตฺถโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้เอกตฺถโทส   คาถาที่ ๘๖,๘๗
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๔๒  ภคฺครีติโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้ภคฺคีติโทส   คาถาที่ ๘๘
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๔๓,๔๔  พฺยากิณฺณโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้พฺยากิณฺณโทส   คาถาที่ ๘๙,๙๐
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๔๕,๔๖  คามฺมโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้คามฺมโทส   คาถาที่ ๙๑,๙๒
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๔๗-๕๔  ยติหีนโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้ยติหีนโทส   คาถาที่ ๙๓
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๕๕  กมจฺจุตโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้กมจฺจุตโทส   คาถาที่ ๙๔
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๕๖  อติวุตฺตโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้อติวุตฺตโทส   คาถาที่ ๙๕
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๕๗  อเปตตฺถโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้อเปตตฺถโทส   คาถาที่ ๙๖,๙๗
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๕๘  พนฺธผรุสโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้พนฺธผรุสโทส   คาถาที่ ๙๘,๙๙
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๕๙,๖๐  อปกฺกมโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้อปกฺกมโทส  คาถาที่ ๑๐๐-๑๐๒
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๖๑,๖๒  โอจิตฺยหีนโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้โอจิตฺยหีนโทส   คาถาที่ ๑๐๓-๑๐๖
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๖๓  ภคฺครีติโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้ภคฺคีติโทส   คาถาที่ ๑๐๗-๑๐๙ 
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๖๔  สส�สยโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้สส�สยโทส   คาถาที่ ๑๑๐-๑๑๒
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๖๕  คามฺมโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้คามฺมโทส   คาถาที่ ๑๑๓
ปริจเฉทที่ ๑ คาถาที่ ๖๖ ทุฏฺ€าลงฺกติโทส ปริจเฉทที่ ๒ แก้ทุฏฺ€าลงฺกติโทส  คาถาที่ ๑๑๔
คาถาสรุปปริจเฉทที่ ๑  คาถาที่ ๖๗ คาถาสรุปปริจเฉทที่ ๒   คาถาที่ ๑๑๕

ปริจเฉทที่เหลือ	ตั้งแต่	๓	-	๕	เรียนไปตามลําดับ
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๑.	 ภาว	 =	อาการปรากฏทางใจ
 ๑.๑	 €ายีภาว = อาการทางใจที่เป็นประธาน มี ๙ ประการ คือ
  รติ	 หาส	 	 โสก	 โกธ	 อุสฺสาห	 ภย	 ชิคุจฺฉา		 วิมฺหย	 สม	 =	ฐายีภาวะ	๙
  (ยินดี) (ขบขัน)  (โศก) (โกรธ) (องอาจ) (กลัว) (เกลียด) (พิศวง) (สงบ)

  สิงฺคาร	 หสฺส	 	 กรุณา	 รุทฺท	 วีร	 ภยานก	 พีภจฺฉ	 อพฺภุต	 สนฺต	 =	รส	๙
  (รัก) (ขำ ขัน)  (สงสาร) (โกรธ) (กล้าหาญ) (กลัว) (เกลียด) (พิศวง) (สงบ)

  ปีติ	 โสมนสฺส	 โทมนสฺส	 โทส(มาก)	วิริย	 โทส(น้อย)	โทส/		 ฉนฺท	 กายปสฺสทฺธิ	=	สภาวธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 โอตฺตปฺป	 	 /จิตฺตปสฺสทฺธิ

 ๑.๒ พฺยภิจารีภาว = อาการปรากฏในบางขณะ มี ๓๓ + ๙ = ๔๒ ประการ คือ
  นิพฺเพธ เบื่อหน่าย, ตกฺก ตรึก, สงฺกา สงสัย, สม เหนื่อย, ธิติ พอใจ 
  ชฬตา เซื่องซึม, ทีนตา ลำ บาก,  อุคฺคตฺต โหดร้าย, อลสตฺต ขี้เกียจ, สุตฺต นอน
  ตาส ตระหนก, คิลานิ อ่อนแรง, อุสฺสุกฺก ขวนขวาย, หริส ปลื้ม, สต ิ ระลึกได้
  อิสฺสา ริษยา,  วิสาท ลำ บากใจ, อพหิตฺถา สำ รวม, จินฺตา ครุ่นคิด คพฺพ เย่อหยิ่ง
  อปมาร เพ้อคลั่ง, อมริส ไม่อดทน, มท มัวเมา, มต ิ ความรู้, อุมฺมาท บ้าคลั่ง
  โมห หลง,  วิโพธ ความตื่น, นิทฺทา สัปหงก, อาเวค รีบร้อน, พิฬา ความอาย
  มรณ ความตาย, จปลา ง่อนแง่น, พฺยาธิ ป่วยไข้

  สิงฺคาร ความรัก, หสฺส หัวเราะ, กรุณา สงสาร, รุทฺธ ร้องไห้, วีร กล้าหาญ

  ภยานก ความกลัว, พีภจฺฉ น่ารังเกียจ, อพฺภุต อัศจรรย์, สนฺต สงบ 

 ๑.๓	 สาตฺติกภาว = อาการผิดปกติทางกายหรือวาจา มี ๘ ประการ คือ
  ถมฺภ แข็งทื่อ,  ปลย สลบไสล, โรมญฺจ ขนลุก, เสท เหงื่อออก
  อสฺส ุ น้ำ ตาไหล, เวปถ ุ สั่นระรัว, เววณฺณิย ผิดสี, วิสฺสรตา ผิดเสียง

๒. วิภาว	=	เหตุที่เป็นอารมณ	์หรือสภาพแวดล้อม
 ๒.๑	 อารมฺมณวิภาว = เหตุที่เป็นอารมณ์
 ๒.๒	 อุทฺทีปนภาว = เหตุที่เป็นสภาพแวดล้อม

๓.	 อนุภาว=	ผลของอาการปรากฏทางใจ



124 สุโพธาลังการแปล

ตัวอย่างของ	กรุณารส

   ตโต		เวสฺสนฺตโร		ราชา	 ทานํ		ทตฺวาน		ขตฺติโย
	 	 	 ปณฺณสาล	ํ	ปวิสิตฺวา	 กลุนํ		ปรเเทวย	ิฯ

ลำ ดับนั้น พระเวสสันดรให้ทานแล้ว เสด็จเข้าสู่บรรณศาลา ทรง
คร่ำ ครวญอย่างน่าเวทนา

จำ	แนกตาม	รสีอลังการ	ดังนี้

 ๑. โสกฐายีภาวะ (อาการทางใจที่เศร้าโศก) คือ ความโศกที่เกิดแก่พระเวสสันดร กล่าวไว้ด้วยคำ ว่า  
ปริเทวยิ (คร่ำ ครวญ)
 ๒. อารัมมณวิภาวะ (อารมณ์ของความเศร้าโศก) คือ พระโอรสและพระธิดา แสดงไว้ด้วยคำ ว่า ทาน� 
(ทาน)
 ๓. อุททีปนวิภาวะ (สภาพแวดล้อม) คือ การร้องไห้คร่ำ ครวญของพระโอรสและพระธิดา กล่าวไว้โดย
อ้อมด้วยคำ ว่า ทาน� (ทาน)
 ๔. พยภิจารีภาวะ (อาการปรากฏในบางขณะ) คือ ความเบื่อหน่าย (นิพฺเพท), ความลำ บากใจ (วิสาท), 
ความหมดแรง (คิลานิ), ความครุ่นคิด (จินฺตา) และความทนไม่ได้ (อมริส) เป็นต้น อนุมานรู้ด้วยคำ ว่า กลุน�   
ปริเทวยิ (ทรงคร่ำ ครวญอย่างน่าเวทนา) ***
 ๕. สาตติกภาวะ (อาการผิดปกติทางกายหรือวาจา) คือ เหงื่อออก (เสท), น้ำ ตาไหล (อสฺสุ), ความสั่น
ระรัว (เวปถุ), ความผิดสี (เววณฺณิย), และความผิดเสียง (วิสรตา) เป็นต้น อนุมานรู้ด้วยคำ ว่า กลุน�  ปริเทวยิ (ทรง
คร่ำ ครวญอย่างน่าเวทนา) ***
 ๖. อนุภาวะ (ผลของความเศร้าโศก) คือ การเสด็จเข้าสู่บรรณศาลาและการคร่ ำครวญ กล่าวไว้ด้วยคำ ว่า 
ปณฺณสาล�  ปวิสิตฺวา  กลุน�  ปริเทวยิ (เสด็จเข้าสู่บรรณศาลาคร่ำ ครวญอย่างน่าเวทนา) ***
 ๗. กรุณารส (รสสงสาร) คือ ความสงสารที่บังเกิดขึ้นในใจของท่านผู้ได้ทราบบทประพันธ์นี้ แม้บท
ประพันธ์นี้ ก็ได้ชื่อว่า กรุณารส เพราะเป็นที่ตั้งแห่งรส

 หมายเหตุ : *** เครื่องหมายดอกจันทน์ ในการจำ แนกรสบางประเภท อาจจะไม่มีก็ได้ แม้แต่รสอย่าง
เดียวกัน แต่เนื้อเรื่องต่างกัน บางเรื่องมี บางเรื่องไม่มี



สุโพธาลังการแปล
ประดับเสียงประดับอรรถและเพิ่มรส

พุทธศักราช ๒๕๖๒
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